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1. උරුයවලකස්සපත්යෙරගාොවණ්ණනා ........................................ 67 
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2. සුනී ත්යෙරගාොවණ්ණනා ...................................................... 192 

13. ය රසනිපාය ො ........................................................................... 198 
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2. උදායිත්යෙරගාොවණ්ණනා ...................................................... 224 

16. වීසතිනිපාය ො ............................................................................. 230 

1. අධිමුත් ත්යෙරගාොවණ්ණනා ................................................. 230 

2. පාරාපරිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා ................................................ 237 
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iv 

පටුන 
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1. නාගසමාලත් යෙරගාොවණ් ණනා 

අලඞ් ක ාතිආදිකා ආෙස්මය ො නාගසමාලත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පි පදුමුත් රස්සභගවය ොකායලකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො ගිම්හසමයෙ සූරිො පසන් ත් ාෙ භූමිො ගච්ඡන් ං
සත්ොරං දිස්වාපසන්නමානයසොඡත් ංඅදාසි.යසොය නපුතඤ්ඤකම්යමන 
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සකයරාජකුයල

නිබ්බත්තිත්වා නාගසමායලොති ලද්ධනායමො වෙප්පත්ය ො ඤාතිසමාගයම 
පටිලද්ධසද්යධොපබ්බජිත්වාකිඤ්චිකාලංභගවය ොඋපට්ඨායකොඅයහොසි.
යසො එකදිවසං නගරං පිණ්ඩාෙ පවිට්යඨො අලඞ්ක පටිෙත් ං අඤ්ඤ රං

නච්චකිං මහාපයෙ තූරියෙසු වජ්ජන්ය සු නච්චන්තිං දිස්වා, ‘‘අෙං

චිත් කිරිෙවායෙොධාතුවිප්ඵාරවයසන කරජකාෙස්ස  ො  ො පරිවත්ති, 

අයහො අනිච්චා සඞ්ඛාරා’’ති ඛෙවෙං පට්ඨයපත්වා විපස්සනං

උස්සුක්කායපත්වා අරහත් ං පාපුතණි. ය න වුත් ං අපදායන (අප. යෙර
2.46.37-48) – 

‘‘අඞ්ගාරජා ාපෙවී, කුක්කුළානුග ාමහී; 

පදුමුත් යරොභගවා, අබ්යභොකාසම්හිචඞ්කමි. 

‘‘පණ්ඩරං ඡත් මාදාෙ, අද්ධානං පටිපජ්ජහං; 

 ත්ෙදිස්වානසම්බුද්ධං, විත්තියමඋපපජ්ජෙ. 

‘‘මරීචියෙොත්ෙටාභූමි, අඞ්ගාරාවමහීඅෙං; 

උපහන්තිමහාවා ා, සරීරස්සාසුයඛපනා. 

‘‘සී ංඋණ්හංවිහනන් ං, වා ා පනිවාරණං; 

පටිග්ගණ්හඉමංඡත් ං, ඵස්සයිස්සාමිනිබ්බුතිං. 

‘‘අනුකම්පයකොකාරුණියකො, පදුමුත් යරොමහාෙයසො; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාෙ, පටිග්ගණ්හි දාජියනො. 

‘‘තිංසකප්පානියදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිං; 

ස ානංපඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං. 
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‘‘පයදසරජ්ජංවිපුතලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛිෙං; 

අනුයභොමිසකංකම්මං, පුතබ්යබසුක මත් යනො. 

‘‘අෙංයමපච්ඡිමාජාති, චරියමොවත් ය භයවො; 

අජ්ජාපියස ච්ඡත් ංයම, සබ්බකාලංධරීෙති. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ෙංඡත් මදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඡත් දානස්සිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ංපනපත්වා– 

267. 

‘‘අලඞ්ක ා සුවසනා, මාලිනීචන්දනුස්සදා; 

මජ්යඣමහාපයෙනාරී, තූරියෙනච්චතිනට්ටකී. 

268. 

‘‘පිණ්ඩිකාෙපවිට්යඨොහං, ගච්ඡන්ය ොනංඋදික්ඛිසං; 

අලඞ්ක ංසුවසනං, මච්චුපාසංවඔඩ්ඩි ං. 

269. 

‘‘ ය ොයමමනසීකායරො, යෙොනියසොඋදපජ්ජෙ; 

ආදීනයවොපාතුරහු, නිබ්බිදාසමතිට්ඨෙ. 

270. 

‘‘ ය ො චිත් ංවිමුච්චියම, පස්ස ධම්මසුධම්ම ං; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. – 

චතූහිගාොහිඅත් යනොපටිපත්තිකිත් නමුයඛනඅඤ්ඤං බයාකාසි. 

 ත්ෙ අලඞ් ක ාති හත්ථූපගාදිආභරයණහි අලඞ්ක ගත් ා. සුවසනාති

සුන්දරවසනා යසොභනවත්ෙනිවත්ො. මාලිනීති මාලාධාරිනී

පිළන්ධි පුතප්ඵමාලා. චන් දනුස ්සදාති චන්දනානුයලපලිත් සරීරා. මජ් යෙ 

මහාපයෙ නාරී, තූරියෙ නච් චති නට් ටකීති ෙොවුත් ට්ඨායන එකා නාරී
නට්ටකී නාටකිත්ථී නගරවීථිො මජ්යඣ පඤ්චඞ්ගියක තූරියෙ වජ්ජන්ය 

නච්චති, ෙොපට්ඨපි ං නච්චංකයරොති. 

පිණ් ඩිකාොති භික්ඛාෙ. පවිට් යඨොහන්ති නගරං පවිට්යඨො අහං. 

ගච් ඡන් ය ො නං උදික් ඛිසන්ති නගරවීථිෙං ගච්ඡන්ය ො
පරිස්සෙපරිහරණත්ෙංවීථිංඔයලොයකන්ය ො  ංනට්ටකිංඔයලොයකසිං.කිං

විෙ? මච් චුපාසංව ඔඩ් ඩි න්ති ෙො මච්චුස්ස මච්චුරාජස්ස පාසභූය ො
රූපාදියකො ඔඩ්ඩිය ො යලොයක අනුවිචරිත්වා ඨිය ො එකංයසන සත් ානං
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අනත්ොවයහො, එවං සාපි අප්පටිසඞ්ඛායන ඨි ානං අන්ධපුතථුජ්ජනානං
එකංසය ොඅනත්ොවහාතිමච්චුපාසසදිසීවුත් ා. 

 ය ොති  ස්මා මච්චුපාසසදිසත් ා. යමති මය්හං. මනසීකායරො 

යෙොනියසො උදපජ් ජොති ‘‘අෙංඅට්ඨිසඞ්ඝාය ොන්හාරුසම්බන්යධොමංයසන
අනුපලිත්ය ො ඡවිො පටිච්ඡන්යනො අසුචිදුග්ගන්ධයජගුච්ඡපටික්කූයලො
අනිච්චුච්ඡාදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධංසනධම්යමො ඊදියස විකායර

දස්යසතී’’ති එවං යෙොනියසො මනසිකායරො උප්පජ්ජි. ආදීනයවො පාතුරහූති
එවං කාෙස්ස සභාවූපධාරණමුයඛන  ස්ස ච  ංනිස්සි ානඤ්ච 
චිත් යච සිකානංඋදෙබ්බෙංසරසපභඞ්ගු ඤ්චමනසිකයරොය ොය සුච
ෙක්ඛරක්ඛසාදීසු විෙ භෙය ො උපට්ඨහන්ය සු  ත්ෙ යම
අයනකාකාරආදීනයවොයදොයසොපාතුරයහොසි. ප්පටිපක්ඛය ොච නිබ්බායන

ආනිසංයසො. නිබ් බිදා සමතිට් ඨොති නිබ්බින්දනං 

ආදීනවානුපස්සනානුභාවසිද්ධං නිබ්බිදාඤාණං මම හදයෙ සණ්ඨාසි, 

මුහුත් ම්පි ය සංරූපාරූපධම්මානංගහයණචිත් ංනායහොසි, අඤ්ඤදත්ථු 
මුඤ්චිතුකාම ාදිවයසන ත්ෙඋදාසීනයමවජා න්තිඅත්යෙො. 

 ය ොති විපස්සනාඤාණය ො පරං. චිත්  ං විමුච් චි යමති
යලොකුත් රභාවනාෙ වත් මානාෙ මග්ගපටිපාටිො සබ්බකියලයසහි මම
චිත් ං විමුත් ං අයහොසි. එය න ඵලුප්පත්තිං දස්යසති. මග්ගක්ඛයණ හි

කියලසා විමුච්චන්තිනාම, ඵලක්ඛයණවිමුත් ාති.යසසංවුත් නෙයමව. 

නාගසමාලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. භගුත් යෙරගාොවණ් ණනා 

අහං මිද් යෙනාතිආදිකාආෙස්මය ො භගුත්යෙරස්සගාො.කාඋප්පත්ති? 
අෙං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො සත්ෙරි පරිනිබ්බුය   ස්ස ධාතුයෙො පුතප්යඵහි පූයජසි.
යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන නිම්මානරතීසු නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං 
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සකයරාජකුයල

නිබ්බත්තිත්වා භගූති ලද්ධනායමො වෙප්පත්ය ො අනුරුද්ධකිමියලහි සද්ධිං 
නික්ඛමිත්වා පබ්බජිත්වා බාලකයලොණකගායම වසන්ය ො එකදිවසං
ථිනමිද්ධාභිභවං වියනොයදතුං විහාරය ො නික්ඛම්ම චඞ්කමං අභිරුහන්ය ො
පපතිත්වා  යදව අඞ්කුසං කත්වා ථිනමිද්ධං වියනොයදත්වා විපස්සනං 

වඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුතණි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර 2.46.49-

57) – 

‘‘පරිනිබ්බුය භගවති, පදුමුත් යරමහාෙයස; 

පුතප්ඵවටංසයකකත්වා, සරීරමභියරොපයිං. 

‘‘ ත්ෙචිත් ංපසායදත්වා, නිම්මානංඅගමාසහං; 
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යදවයලොකගය ොසන්ය ො, පුතඤ්ඤකම්මංසරාමහං. 

‘‘අම්බරාපුතප්ඵවස්යසොයම, සබ්බකාලංපවස්සති; 

සංසරාමිමනුස්යසයච, රාජායහොමිමහාෙයසො. 

‘‘ හිංකුසුමවස්යසොයම, අභිවස්සතිසබ්බදා; 

 ස්යසවපුතප්ඵපූජාෙ, වාහසාසබ්බදස්සියනො. 

‘‘අෙං පච්ඡිමයකොමය්හං, චරියමොවත් ය  භයවො; 

අජ්ජාපිපුතප්ඵවස්යසොයම, අභිවස්සතිසබ්බදා. 

‘‘ස සහස්සිය ො කප්යප, ෙං පුතප්ඵමභියරොපයිං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, යදහපූජායිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පන පත්වා ඵලසුයඛනනිබ්බානසුයඛන ච වීතිනායමන්ය ො 

සත්ොරා එකවිහාරං අනුයමොදිතුං උපගය න – ‘‘කච්චි ත්වං, භික්ඛු, 
අප්පමත්ය ො විහරසී’’තිපුතට්යඨොඅත් යනොඅප්පමාදවිහාරංනියවයදන්ය ො
– 

271. 

‘‘අහංමිද්යධනපකය ො, විහාරාඋපනික්ඛමිං; 

චඞ්කමංඅභිරුහන්ය ො,  ත්යෙවපපතිංඡමා. 

272. 

‘‘ගත් ානිපරිමජ්ජිත්වා, පුතනපාරුය්හචඞ්කමං; 

චඞ්කයමචඞ්කමිංයසොහං, අජ්ඣත් ංසුසමාහිය ො. 

273. 

‘‘ ය ොයමමනසීකායරො, යෙොනියසොඋදපජ්ජෙ; 

ආදීනයවොපාතුරහු, නිබ්බිදාසමතිට්ඨෙ. 

274. 

‘‘ ය ොචිත් ංවිමුච්චියම, පස්සධම්මසුධම්ම ං; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. – 

ඉමාච ස්යසොගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ මිද් යෙන පකය ොති කාොලසිෙසඞ්ඛාය න 

අසත්තිවිඝා සභායවන මිද්යධන අභිභූය ො. විහාරාති යසනාසනය ො. 

උපනික් ඛමින්ති චඞ්කමිතුං නික්ඛමිං.  ත් යෙව පපතිං ඡමාති  ත්යෙව

චඞ්කමයසොපායනනිද්දාභිභූ  ාෙ භූමිෙං නිපතිං. ගත්  ානි පරිමජ් ජිත් වාති
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භූමිෙං ප යනන පංසුකි ානි අත් යනො සරීරාවෙවානි අනුමජ්ජිත්වා. 

පුනපාරුය් හ චඞ් කමන්ති ‘‘පතිය ො දානාහ’’න්තිසඞ්යකොචං අනාපජ්ජිත්වා

පුතනපි චඞ්කමට්ඨානං ආරුහිත්වා. අජ් ෙත්  ං සුසමාහිය ොති 
යගොචරජ්ඣත්ය  කම්මට්ඨායන නීවරණවික්ඛම්භයනන සුට්ඨු සමාහිය ො
එකග්ගචිත්ය ො හුත්වා චඞ්කමින්ති යෙොජනා. යසසං වුත් නෙයමව.
ඉදයමවචයෙරස්සඅඤ්ඤාබයාකරණං අයහොසි. 

භගුත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

3. සභිෙත් යෙරගාොවණ් ණනා 

පයර චාතිආදිකා ආෙස්මය ො සභිෙත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? 

අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුතඤ්ඤානි 

උපචිනන්ය ො කකුසන්ධස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ොරං දිවාවිහාරාෙ ගච්ඡන් ං දිස්වා
පසන්නමානයසො උපාහනං අදාසි. යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො කස්සයප භගවති පරිනිබ්බුය  පතිට්ඨිය 
සුවණ්ණයචතියෙ ඡහි කුලපුතත්ය හි සද්ධිං අත් සත් යමො සාසයන
පබ්බජිත්වා කම්මට්ඨානං ගයහත්වා අරඤ්යඤ විහරන්ය ො වියසසං 
නිබ්බත්ය තුං අසක්යකොන්ය ො ඉ යර ආහ – ‘‘මෙං පිණ්ඩපා ාෙ

ගච්ඡන්ය ො ජීවිය  සායපක්ඛා යහොම, ජීවිය  සායපක්යඛනචන සක්කා

යලොකුත් රධම්මං අධිගන්තුං, පුතථුජ්ජනකාලඞ්කිරිො ච දුක්ඛා. හන්ද, මෙං
නිස්යසණිං බන්ධිත්වා පබ්බ ං අභිරුය්හ කායෙ ච ජීවිය  ච අනයපක්ඛා
සමණධම්මංකයරොමා’’ති.ය  ොඅකංසු. 

අෙයනසංමහායෙයරොඋපනිස්සෙසම්පන්නත් ා දයහවඡළභිඤ්යඤො 

හුත්වාඋත් රකුරුය ොපිණ්ඩපා ංඋපයනසි.ඉ යර–‘‘තුම්යහ, භන්ය , 

ක කිච්චා තුම්යහහි සද්ධිං සල්ලාපමත් ම්පි පපඤ්යචො, සමණධම්මයමව

මෙංකරිස්සාම, තුම්යහ අත් නාදිට්ඨධම්මසුඛවිහාරමනුයුඤ්ජො’’තිවත්වා
පිණ්ඩපා ං පටික්ඛිපිංසු. යෙයරො යන සම්පටිච්ඡායපතුං අසක්යකොන්ය ො
අගමාසි. 

 ය ොයනසංඑයකොද්වීහතීහච්චයෙනඅභිඤ්ඤාපරිවාරංඅනාගාමිඵලං 
සච්ඡිකත්වා  යෙව වත්වා ය හි පටික්ඛිත්ය ො අගමාසි. ය සු

ඛීණාසවත්යෙයරො පරිනිබ්බායි, අනාගාමී සුද්ධාවායසසු උප්පජ්ජි. ඉ යර
පුතථුජ්ජනකාලඞ්කිරිෙයමව කත්වා ඡසු කාමසග්යගසු
අනුයලොමපටියලොමය ො දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවිත්වා අම්හාකං භගවය ො

කායලයදවයලොකාචවිත්වාඑයකොමල්ලරාජකුයලපටිසන්ධිංගණ්හි, එයකො 

ගන්ධාරරාජකුයල, එයකො බාහිරරට්යඨ, එයකො රාජගයහ එකිස්සා
කුලදාරිකාෙ කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගණ්හි. ඉ යරො අඤ්ඤ රිස්සා
පරිබ්බාජිකාෙ කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං අග්ගයහසි. සා කිර අඤ්ඤ රස්ස

ඛත්තිෙස්ස ධී ා, නං මා ාපි යරො – ‘‘අම්හාකං ධී ා සමෙන් රං



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො චතුක්කනිපාය ො 
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පටුන 

ජානාතූ’’ති එකස්ස පරිබ්බාජකස්ස නිෙයාදයිංසු. අයෙයකො පරිබ්බාජයකො
 ාෙ සද්ධිං විප්පටිපජ්ජි. සා ය න ගබ්භං ගණ්හි.  ං ගබ්භිනිං දිස්වා
පරිබ්බාජකා නික්කඩ්ඪංසු.සාඅඤ්ඤත්ෙ ගච්ඡන්තීඅන් රාමග්යගසභාෙං 

විජායි. ය නස්ස සභියෙොත්යවව නාමං අකාසි. යසො වඩ්ඪත්වා 
පරිබ්බාජකපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා නානාසත්ොනි උග්ගයහත්වා මහාවාදී
හුත්වා වාදප්පසුය ො විචරන්ය ො අත් නා සදිසං අදිස්වා නගරද්වායර
අස්සමංකායරත්වාඛත්තිෙකුමාරාදයෙොසිප්පංසික්ඛායපන්ය ොවිහරන්ය ො 
අත් යනො මාතුො ඉත්ථිභාවං ජිගුච්ඡිත්වා ඣානං උප්පායදත්වා
බ්රහ්මයලොයක උප්පන්නාෙ අභිසඞ්ඛරිත්වා දින්යන වීසතිපඤ්යහ ගයහත්වා
ය  ය  සමණබ්රාහ්මයණ පුතච්ඡි. ය  චස්ස ය සං පඤ්හානං අත්ෙං

බයාකාතුං නාසක්ඛිංසු. සභිෙසුත්  වණ් ණනාෙං (සු. නි. අට්ඨ. 2. 

සභිෙසුත් වණ්ණනා) පන ‘‘සුද්ධාවාසබ්රහ්මා ය  පඤ්යහ අභිසඞ්ඛරිත්වා
අදාසී’’ති ආග ං. 

ෙදා පන භගවා පවත් වරධම්මචක්යකො අනුපුතබ්යබන රාජගහං

ආගන්ත්වා යවළුවයන විහාසි,  දා සභියෙො  ත්ෙ ගන්ත්වා සත්ොරං
උපසඞ්කමිත්වා ය  පඤ්යහ පුතච්ඡි. සත්ො  ස්ස ය  පඤ්යහ බයාකාසීති

සබ්බං සභිෙසුත් ය  (සු.නි.සභිෙසුත් ං)ආග නයෙනයවදි බ්බං.සභියෙො
පන භගව ා ය සු පඤ්යහසු බයාකය සු පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා

විපස්සනං පට්ඨයපත්වාඅරහත් ංපාපුතණි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර 

2.46.27-31) – 

‘‘කකුසන්ධස්සමුනියනො, බ්රාහ්මණස්සවුසීමය ො; 

දිවාවිහාරංවජය ො, අක්කමනමදාසහං. 

‘‘ඉමස්මිංයෙවකප්පම්හි, ෙංදානමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, අක්කමනස්සිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහා පන හුත්වා යදවදත්ය  සඞ්ඝයභදාෙ පරක්කමන්ය  

යදවදත් පක්ඛිකානංභික්ඛූනංඔවාදංයදන්ය ො– 

275. 

‘‘පයරචනවිජානන්ති, මෙයමත්ෙෙමාමයස; 

යෙච ත්ෙවිජානන්ති,  ය ොසම්මන්තියමධගා. 

276. 

‘‘ෙදාචඅවිජානන් ා, ඉරිෙන් යමරාවිෙ; 

විජානන්තිචයෙධම්මං, ආතුයරසුඅනාතුරා. 

277. 
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‘‘ෙං කිඤ්චිසිථිලංකම්මං, සංකිලිට්ඨඤ්ච ෙංව ං; 

සඞ්කස්සරංබ්රහ්මචරිෙං, න ංයහොතිමහප්ඵලං. 

278. 

‘‘ෙස්සසබ්රහ්මචාරීසු, ගාරයවොනූපලබ්භති; 

ආරකායහොතිසද්ධම්මා, නභංපුතෙවිොෙො’’ති.– 

චතූහිගාොහිධම්මංයදයසසි. 

 ත්ෙ පයරති පණ්ඩිය  ඨයපත්වා  ය ො අඤ්යඤ – ‘‘අධම්මං
ධම්යමො’’ති ‘‘ධම්මං අධම්යමො’’තිආදියභදකරවත්ථුදීපනවයසන
විවාදප්පසු ා පයර නාම. ය   ත්ෙ විවාදං කයරොන් ා ‘‘මෙං ෙමාමයස
උපරමාමනස්සාමස  ං සමි ං මච්චුසන්තිකංගච්ඡාමා’’තින ජානන්ති. 

යෙ ච  ත් ෙ විජානන් තීති යෙ  ත්ෙ පණ්ඩි ා – ‘‘මෙං මච්චුසමීපං

ගච්ඡාමා’’තිවිජානන්ති.  ය ො සම් මන් ති යමෙගාතිඑවඤ්හිය ජානන් ා
යෙොනියසොමනසිකාරං උප්පායදත්වා යමධගානං කලහානං වූපසමාෙ
පටිපජ්ජන්ති. අෙ යනසං  ාෙ පටිපත්තිො ය  යමධගා සම්මන්ති. අෙ වා 

පයර චාතියෙසත්ථුඔවාදානුසාසනිොඅග්ගහයණනසාසනය ොබාහිර ාෙ 

පයර, ය ොව ‘‘මෙංමිච්ඡාගාහංගයහත්වාඑත්ෙඉධයලොයක සාසනස්ස

පටිනිග්ගායහන ෙමාමයස වාෙමාමා’’ති න විජානන්ති,  ාව විවාදා න

වූපසම්මන්ති, ෙදාපන ස්සගාහස්සවිස්සජ්ජනවයසනයෙච ත්ෙය සු 

විවාදප්පසුය සුඅධම්මධම්මාදියකඅධම්මධම්මාදිය ොෙොභූ ංවිජානන්ති, 
 ය ොය සං සන්තිකාය පණ්ඩි පුතරියසනිස්සාෙවිවාදසඞ්ඛා ායමධගා
සම්මන්තීතිඑවම්යපත්ෙ අත්යෙොයවදි බ්යබො. 

ෙදාති ෙස්මිං කායල. අවිජානන්  ාති විවාදස්ස වූපසමූපාෙං, 

ධම්මාධම්යම වා ොොවය ො අජානන් ා. ඉරිෙන්  යමරා විොති අමරා විෙ
ජරාමරණං අතික්කන් ා විෙ උද්ධ ා උන්නළා චපලා මුඛරා
විප්පකිණ්ණවාචා හුත්වා වත් න්ති චරන්ති විචරන්ති  දා විවායදො න

වූපසම්මය ව. විජානන් ති ච යෙ ෙම් මං, ආතුයරසු අනාතුරාතියෙපනසත්ථු

සාසනධම්මංෙොභූ ංජානන්ති, ය  කියලසයරොයගනආතුයරසුසත්ය සු

අනාතුරා නික්කියලසා අනීඝා විහරන්ති, ය සං වයසන විවායදො
අච්චන් යමවවූපසම්මතීතිඅධිප්පායෙො. 

ෙං කිඤ් චි සිථිලං කම් මන්ති ඔලියිත්වා කරයණන සිථිලගාහං කත්වා 

සාෙලිභායවන ක ං ෙං කිඤ්චි කුසලකම්මං. සංකිලිට් ඨන්ති යවසීආදියක

අයගොචයර චරයණන, කුහනාදිමිච්ඡාජීයවන වා සංකිලිට්ඨං ව සමාදානං. 

සඞ් කස ්සරන්ති සඞ්කාහි සරි බ්බං, විහායර කිඤ්චි අසාරුප්පං සුත්වා –

‘‘නූන අසුයකන ක ’’න්ති පයරහි අසඞ්කි බ්බං, උයපොසෙකිච්චාදීසු 

අඤ්ඤ රකිච්චවයසන සන්නිපති ම්පි සඞ්ඝං දිස්වා, ‘‘අද්ධා ඉයම මම
චරිෙං ඤත්වා මං උක්ඛිපිතුකාමා සන්නිපති ා’’ති එවං අත් යනො වා
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ආසඞ්කාහි සරි ං උසඞ්කි ං පරිසඞ්කි ං. න  ං යහොතීති  ං එවරූපං
බ්රහ්මචරිෙං සමණධම්මකරණං ස්සපුතග්ගලස්සමහප්ඵලංනයහොති. ස්ස
අමහප්ඵලභායවයනව පච්චෙදාෙකානම්පිස්ස න මහප්ඵලං යහොති.  ස්මා
සල්යලඛවුත්තිනාභවි බ්බං. සල්යලඛවුත්තියනොචවිවාදස්සඅවසයරොඑව
නත්ථීතිඅධිප්පායෙො. 

ගාරයවො නූපලබ් භතීති අනුසාසනිො අපදක්ඛිණග්ගාහිභායවන
ගරුකා බ්යබසු සබ්රහ්මචාරීසු ෙස්ස පුතග්ගලස්ස ගාරයවො ගරුකරණං න

විජ්ජති. ආරකා යහොති සද් ෙම් මාති යසො එවරූයපො පුතග්ගයලො

පටිපත්තිසද්ධම්මය ොපි පටියවධසද්ධම්මය ොපි දූයර යහොති, නහි ං ගරූ

සික්ඛායපන්ති, අසික්ඛිෙමායනො අනාදිෙන්ය ො න පටිපජ්ජති, 

අප්පටිපජ්ජන්ය ො කුය ො සච්චානි පටිවිජ්ඣිස්සතීති. ය නාහ – ‘‘ආරකා

යහොතිසද්ධම්මා’’ති.ෙොකිං? ‘‘නභං පුෙවිො ෙො’’තිෙොනභංආකාසං
පුතෙවිොපෙවීධාතුොසභාවය ොදූයර.නකදාචි සම්මිස්සභායවො.ය යනවාහ
– 

‘‘නභඤ්ච දූයරපෙවීචදූයර, පාරංසමුද්දස්ස  දාහුදූයර; 

 ය ො හයව දූර රං වදන්ති, ස ඤ්ච ධම්යමො අස ඤ්ච

රාජා’’ති.)ජා. 2.21.414); 

සභිෙත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

4. නන් දකත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ධිරත් ථූතිආදිකා ආෙස්මය ො නන්දකත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? 
අෙම්පි කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හංසවතීනගයර මහාවිභයවො
යසට්ඨි හුත්වා සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුණන්ය ො සත්ොරං එකං භික්ඛුං
භික්ඛුයනොවාදකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා  ං ඨානන් රං
පත්යෙත්වා ස සහස්සග්ඝනියකන වත්යෙන භගවන් ං පූයජත්වා 

පණිධානමකාසි, සත්ථුයබොධිරුක්යඛපදීපපූජඤ්චපවත්ය ති.යසො ය ො
පට්ඨාෙ යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො කකුසන්ධස්ස භගවය ො කායල
කරවිකසකුයණොහුත්වාමධුරකූජි ං කූජන්ය ොසත්ොරංපදක්ඛිණංඅකාසි.
අපරභායග මයූයරො හුත්වා අඤ්ඤ රස්ස පච්යචකබුද්ධස්ස වසනගුහාෙ

ද්වායරපසන්නමානයසොදිවයසදිවයසතික්ඛත්තුං මධුරවස්සි ංවස්සි, එවං
 ත්ෙ  ත්ෙ පුතඤ්ඤානි කත්වා අම්හාකං භගවය ො කායල සාවත්ථිෙං

කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා නන් දයකොති ලද්ධනායමො වෙප්පත්ය ො සත්ථු
සන්තියකධම්මංසුත්වාපටිලද්ධසද්යධොපබ්බජිත්වාවිපස්සනං වඩ්යඪත්වා

අරහත් ංපාපුතණි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර 2.46.22-26) – 

‘‘පදුමුත් රබුද්ධස්ස යබොධිො පාදපුතත් යම; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො,  යෙොඋක්යකඅධාරයිං. 
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‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යසොහංඋක්කමධාරයිං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, උක්කදානස්සිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහාපනහුත්වාවිමුත්තිසුයඛනවීතිනායමන්ය ොසත්ොරා භික්ඛුනීනං

ඔවායද ආණත්ය ො එකස්මිං උයපොසෙදිවයස පඤ්ච භික්ඛුනිස ානි
එයකොවායදයනව අරහත් ං පායපසි. ය නනංභගවාභික්ඛුයනොවාදකානං
අග්ගට්ඨායන ඨයපසි. අයෙකදිවසං යෙරං සාවත්ථිෙං පිණ්ඩාෙ චරන් ං
අඤ්ඤ රාපුතරාණදුතියිකාඉත්ථීකියලසවයසනඔයලොයකත්වා හසි.යෙයරො
 ස්සා  ං කිරිෙං දිස්වා සරීරස්ස පටික්කූලවිභාවනමුයඛන ධම්මං

කයෙන්ය ො – 

279. 

‘‘ධිරත්ථුපූයරදුග්ගන්යධ, මාරපක්යඛඅවස්සුය ; 

නවයසො ානිය කායෙ, ොනිසන්දන්තිසබ්බදා. 

280. 

‘‘මා පුතරාණං අමඤ්ඤිත්යෙො, මාසායදසි ොගය ; 

සග්යගපිය නරජ්ජන්ති, කිමඞ්ගංපනමානුයස. 

281. 

‘‘යෙචයඛොබාලාදුම්යමධා, දුම්මන්තීයමොහපාරු ා; 

 ාදිසා ත්ෙරජ්ජන්ති, මාරඛිත් ම්හිබන්ධයන. 

282. 

‘‘යෙසංරායගොචයදොයසොච, අවිජ්ජාචවිරාජි ා; 

 ාදී ත්ෙනරජ්ජන්ති, ඡින්නසුත් ාඅබන්ධනා’’ති.–ගාො අභාසි; 

 ත්ෙ ධීතිජිගුච්ඡනත්යෙනිපාය ො, රත් ථූතිර-කායරොපදසන්ධිකයරො, ධී

අත්ථු  ං ජිගුච්ඡාමි ව ධික්කායරො යහොතූති අත්යෙො. පූයරතිආදීනි ස්සා 

ධික්කා බ්බභාවදීපනානි ආමන් නවචනානි. පූයරති අතිවිෙ යජගුච්යඡහි

නානාකුණයපහි නානාවිධඅසුචීහි සම්පුතණ්යණ. දුග් ගන් යෙති

කුණපපූරි ත් ා එව සභාවදුග්ගන්යධ. මාරපක් යඛති ෙස්මා විසභාගවත්ථු
අන්ධපුතථුජ්ජනානං අයෙොනියසොමනසිකාරනිමිත්  ාෙ කියලසමාරං

වඩ්යඪති, යදවපුතත් මාරස්සචඔ ාරංපවිට්ඨං යදති. ස්මාමාරස්සපක්යඛො

යහොති. ය න වුත් ං ‘‘මාරපක්යඛ’’ති. අවස් සුය ති සබ්බකාලං
කියලසාවස්සවයනන  හිං  හිං අසුචිනිස්සන්දයනන ච අවස්සුය .

ඉදානිස්සා නවයසො ානි ය  කායෙ, ොනි සන් දන් ති සබ් බදාති ‘‘අක්ඛිම්හා

අක්ඛිගූෙයකො’’තිආදිනා )සු. නි. 199) වුත් ං අසුචියනො අවස්සවනට්ඨානං
දස්යසති. 
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එවං පනනවඡිද්දං ධුවස්සවං අසුචිභරි ංකාෙං ෙොභූ ං ජානන්තී මා 

පුරාණං අමඤ් ඤිත් යෙොති පුතරාණං අජානනකායල පවත් ං හසි ලපි ං

කීළි ංමාමඤ්ඤි, ‘‘ඉදානිපිඑවංපටිපජ්ජිස්සතී’’ති මාචින්ය හි. මාසායදසි 

 ොගය තිෙොඋපනිස්සෙසම්පත්තිො පුතරිමකාබුද්ධසාවකාආග ා, ෙො

වා ය  සම්මාපටිපත්තිො ග ා පටිපන්නා, ෙො ච රූපාරූපධම්මානං

 ෙලක්ඛණං  ෙධම්යම ච අරිෙසච්චානි ආග ා අධිග ා අවබුද්ධා,  ො 
ඉයමපීති එවං  ො ආගමනාදිඅත්යෙන  ොගය  අරිෙසාවයක
පකතිසත්ය විෙඅවඤ්ඤාෙ කියලසවයසනච උපසඞ්කමමානාමාසායදසි.

අනාසායද බ්බ ාෙකාරණමාහ. සග් යගපි ය  න රජ් ජන් ති, කිමඞ් ගං පන 

මානුයසති සබ්බඤ්ඤුබුද්යධනාපි අක්ඛායනන පරියෙොසායපතුං

අසක්කුයණෙයසුයඛ සග්යගපි ය  සාවකබුද්ධා න රජ්ජන්ති, සඞ්ඛායරසු

ආදීනවස්සසුපරිදිට්ඨත් ාරාගංනජයනන්ති, කිමඞ්ගංපනමීළ්හරාසිසදියස

මානුයසකාමගුයණ,  ත්ෙනරජ්ජන්තීතිවත් බ්බයමව නත්ථි. 

යෙ ච යඛොති යෙ පන බාලයප්පයෙොගය ො බාලා, ධම්යමොජපඤ්ඤාෙ

අභාවය ො දුම් යමො, අසුයභ සුභානුපස්සයනන දුචින්ති චින්ති ාෙ 

දුම් මන් තී, යමොයහන අඤ්ඤායණන සබ්බයසො පටිච්ඡාදි චිත්  ාෙ 

යමොහපාරු ා  ාදිසා  ොරූපා අන්ධපුතථුජ්ජනා,  ත් ෙ  ස්මිං

ඉත්ථිසඤ්ඤිය , මාරඛිත්  ම් හි බන් ෙයන මායරන ඔඩ්ඩිය  මාරපායස, 

රජ් ජන් ති රත් ා ගිද්ධාගධි ාමුච්ඡි ාඅජ්යඣොපන්නාතිට්ඨන්ති. 

විරාජි ාති යෙසං පන ඛීණාසවානං ය ලඤ්ජනරායගො විෙ

දුම්යමොචනීෙසභායවො රායගො සපත්ය ොවිෙලද්යධොකායසොදුස්සනසභායවො 

යදොයසො අඤ්ඤාණසභාවා අවිජ් ජා ච අරිෙමග්ගවිරායගනසබ්බයසො විරාජි ා 

පහීනා සමුච්ඡින්නා,  ාදිසා අග්ගමග්ගසත්යෙන ඡින් නභවයනත්තිසුත්  ා 

 ය ොඑවකත්ෙචිපි බන්ධනාභාවය ො අබන් ෙනා  ත් ෙ  ස්මිංෙොවුත්ය 

මාරපායස න රජ් ජන් ති. එවං යෙයරො  ස්සා ඉත්ථිො ධම්මං කයෙත්වා 
ගය ො. 

නන්දකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

5. ජම් බුකත් යෙරගාොවණ් ණනා 

පඤ ්චපඤ ්ඤාසාතිආදිකා ආෙස්මය ො ජම්බුකත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො තිස්සස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො සත්ථු සම්මාසම්යබොධිං සද්දහන්ය ො යබොධිරුක්ඛං
වන්දිත්වා බීජයනන පූයජසි. යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො කස්සපස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ොසාසයනපබ්බජිත්වාඅඤ්ඤ යරනඋපාසයකනකාරිය 
ආරායම ආවාසියකො හුත්වා විහරති ය න උපට්ඨීෙමායනො. අයෙකදිවසං
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පටුන 

එයකො ඛීණාසවත්යෙයරො ලූඛචීවරධයරො යකයසොහරණත්ෙං අරඤ්ඤය ො

ගාමාභිමුයඛො ආගච්ඡති,  ං දිස්වා යසො උපාසයකො ඉරිොපයෙ පසීදිත්වා
කප්පයකන යකසමස්සූනි ඔහාරායපත්වා පණී යභොජනං යභොයජත්වා

සුන්දරානි චීවරානිදත්වා‘‘ඉයධව, භන්ය , වසො’’තිවසායපති. ංදිස්වා

ආවාසියකො ඉස්සාමච්යඡරපකය ො ඛීණාසවත්යෙරං ආහ – ‘‘වරං ය , 

භික්ඛු, ඉමිනාපාපුතපාසයකන උපට්ඨීෙමානස්සඑවංඉධවසනය ොඅඞ්ගුලීහි
යකයසලුඤ්චිත්වාඅයචලස්සසය ො ගූෙමුත් ාහාරජීවන’’න්ති.එවඤ්චපන
වත්වා  ාවයදව වච්චකුටිං පවිසිත්වා පාොසං වඩ්යඪන්ය ො විෙ හත්යෙන

ගූෙං වඩ්යඪත්වා වඩ්යඪත්වා ොවදත්ෙං ඛාදි, මුත් ඤ්ච පිවි. ඉමිනා
නිොයමන ොව ායුකං ඨත්වා කාලඞ්කත්වා නිරයෙ පච්චිත්වා පුතන 
ගූෙමුත් ාහායරොවසිත්වා ස්යසවකම්මස්සවිපාකාවයසයසනමනුස්යසසු
උප්පන්යනොපි පඤ්චජාතිස ානිනිගණ්යඨොහුත්වාගූෙභක්යඛොඅයහොසි. 

පුතන ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද මනුස්සයෙොනිෙං නිබ්බත් මායනොපි
අරියූපවාදබයලනදුග්ග කූයලනිබ්බත්තිත්වාෙඤ්ඤංවාඛීරංවා සප්පිංවා

පාෙමායනො,  ං ඡඩ්යඩත්වා මුත් යමව පිවති, ඔදනං යභොජිෙමායනො,  ං 

ඡඩ්යඩත්වා ගූෙයමව ඛාදති, එවං ගූෙමුත් පරියභොයගන වඩ්ඪන්ය ො
වෙප්පත්ය ොපි යදව පරිභුඤ්ජති.මනුස්සා ය ොවායරතුංඅසක්යකොන් ා
පරිච්චජිංසු. යසො ඤා යකහි පරිච්චත්ය ො නග්ගපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා න

න්හාෙති, රයජොජල්ලධයරො යකසමස්සූනි ලුඤ්චිත්වා අඤ්යඤ ඉරිොපයෙ

පටික්ඛිපිත්වා එකපායදන තිට්ඨති, නිමන් නං න සාදිෙති, මායසොපවාසං
අධිට්ඨාෙ පුතඤ්ඤත්ථියකහි දින්නං යභොජනං මායස මායස එකවාරං 

කුසග්යගනගයහත්වාදිවාජිව්හග්යගනයලහති, රත්තිෙංපන ‘‘අල්ලගූෙං 

සප්පාණක’’න්ති අඛාදිත්වා සුක්ඛගූෙයමව ඛාදති, එවං කයරොන් ස්ස 
පඤ්චපඤ්ඤාසවස්සානි වීතිවත් ානි මහාජයනො ‘‘මහා යපො
පරමප්පිච්යඡො’’තිමඤ්ඤමායනො  න්නින්යනො ප්යපොයණොඅයහොසි. 

අෙ භගවා  ස්ස හදෙබ්භන් යර ඝයට පදීපං විෙ අරහත්තූපනිස්සෙං 
පජ්ජලන් ං දිස්වා සෙයමව  ත්ෙ ගන්ත්වා ධම්මං යදයසත්වා

යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨායපත්වා, එහිභික්ඛූපසම්පදාෙ ලද්ධූපසම්පදං
විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත්ය  පතිට්ඨායපසි. අෙයමත්ෙ

සඞ්යඛයපො. විත්ොයරො පන ෙම් මපයද ‘‘මායස මායස කුසග්යගනා’’ති 

ගාොවණ්ණනාෙ )ධ. ප. අට්ඨ. 1.ජම්බුකත්යෙරවත්ථු) වුත් නයෙන 
යවදි බ්යබො. අරහත්ය  පන පතිට්ඨිය ො පරිනිබ්බානකායල ‘‘ආදිය ො 
මිච්ඡා පටිපජ්ජිත්වාපි සම්මාසම්බුද්ධං නිස්සාෙ සාවයකන අධිගන් බ්බං
මො අධිග ’’න්තිදස්යසන්ය ො– 

283. 

‘‘පඤ්චපඤ්ඤාසවස්සානි, රයජොජල්ලමධාරයිං; 

භුඤ්ජන්ය ොමාසිකංභත් ං, යකසමස්සුංඅයලොචයිං. 
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284. 

‘‘එකපායදනඅට්ඨාසිං, ආසනංපරිවජ්ජයිං; 

සුක්ඛගූොනිචඛාදිං, උද්යදසඤ්චනසාදියිං. 

285. 

‘‘එ ාදිසංකරිත්වාන, බහුංදුග්ගතිගාමිනං; 

වුය්හමායනොමයහොයඝන, බුද්ධංසරණමාගමං. 

286. 

‘‘සරණගමනංපස්ස, පස්සධම්මසුධම්ම ං; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. – 

ඉමාච ස්යසොගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ පඤ ්චපඤ් ඤාසවස් සානි, රයජොජල් ලමොරයින්ති
නග්ගපබ්බජ්ජූපගමයනන න්හානපටික්යඛපය ො පඤ්චාධිකානි 

පඤ්ඤාසවස්සානි සරීයර ලග්ගං ආගන්තුකයරණුසඞ්ඛා ං රයජො, 

සරීරමලසඞ්ඛා ං ජල්ලඤ්ච කායෙන ධායරසිං. භුඤ් ජන් ය ො මාසිකං 

භත්  න්ති රත්තිෙං ගූෙං ඛාදන්ය ො යලොකවඤ්චනත්ෙං මායසොපවාසියකො
නාම හුත්වා පුතඤ්ඤත්ථියකහි දින්නං යභොජනං මායස මායස එකවාරං

ජිව්හග්යග පඨනවයසන භුඤ්ජන්ය ො අයලොචයින්ති
 ාදිසච්ඡාරිකාපක්යඛයපනසිථිලමූලංයකසමස්සුං අඞ්ගුලීහිලුඤ්චායපසිං. 

එකපායදන අට් ඨාසිං, ආසනං පරිවජ් ජයින්ති සබ්යබන සබ්බං ආසනං

නිසජ්ජං පරිවජ්යජසිං, තිට්ඨන්ය ොචඋයභොහත්යෙඋක්ඛිපිත්වාඑයකයනව

පායදන අට්ඨාසිං. උද් යදසන්ති නිමන් නං. උදිස්සක න්ති යකචි. න 

සාදියින්තිනසම්පටිච්ඡිංපටික්ඛිපින්තිඅත්යෙො. 

එ ාදිසං කරිත් වාන, බහං දුග් ගතිගාමිනන්ති එ ාදිසං එවරූපං
විපාකනිබ්බත් නකං දුග්ගතිගාමිනං බහුං පාපකම්මං පුතරිමජාතීසු ඉධ ච

කත්වා උප්පායදත්වා. වුය් හමායනො මයහොයෙනාති කායමොඝාදිනා මහ ා

ඔයඝනවියසසය ොදිට්යඨොයඝනඅපාෙසමුද්දංපතිආකඩ්ඪෙමායනො, බුද් ෙං 

සරණමාගමන්ති  ාදියසන පුතඤ්ඤකම්මච්ඡිද්යදන කිච්යඡන 
මනුස්සත් භාවං ලභිත්වා ඉදානි පුතඤ්ඤබයලන බුද්ධං ‘‘සරණ’’න්ති

ආගමාසිං, ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා’’ති අයවච්චපසායදන සත්ෙරි පසීදිං. 

සරණගමනං පස් ස, පස් ස ෙම් මසුෙම් ම න්තිආෙ නග ංමමසරණගමනං 

පස්ස, පස්ස සාසනධම්මස්ස ච සුධම්ම ං යෙොහං  ොමිච්ඡාපටිපන්යනොපි

එයකොවායදයනව සත්ොරා එදිසං සම්පත්තිං සම්පාපිය ො. ‘‘තිස් යසො 

විජ් ජා’’තිආදිනා ංසම්පත්තිංදස්යසතිය නාහ)අප. යෙර2.46.17-21) – 

‘‘තිස්සස්සාහංභගවය ො, යබොධිරුක්ඛමවන්දිෙං; 
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පග්ගය්හබීජනිං ත්ෙ, සීහාසනමබීජහං. 

‘‘ද්යවනවුය ඉය ොකප්යප, සීහාසනමබීජහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බීජනාෙඉදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
ජම්බුකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

6. යසනකත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ස් වාග ං ව ාතිආදිකා ආෙස්මය ො යසනකත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙ භයවපුතඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො සිඛිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ොරං දිස්වා පසන්නමානයසො
යමොරහත්යෙන භගවන් ං පූයජසි. යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද බ්රාහ්මණකුයල 

නිබ්බත්තිත්වා උරුයවලකස්සපත්යෙරස්ස භගිනිො කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්ති, 

යසනයකොතිස්ස නාමං අයහොසි. යසො වෙප්පත්ය ො බ්රාහ්මණානං 
විජ්ජාසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං ගය ො ඝරාවාසං වසති. ය න ච සමයෙන
මහාජයනොසංවච්ඡයර සංවච්ඡයරඵග්ගුනමායසඋත් රඵග්ගුනනක්ඛත්ය 
උස්සවං අනුභවන්ය ොගොෙං තිත්ොභියසකංකයරොති.ය න ංඋස්සවං 

‘‘ගොඵග් ගූ’’ති වදන්ති. අෙ භගවා  ාදියස උස්සවදිවයස 

යවයනෙයානුකම්පාෙ ගොතිත්ෙසමීයප විහරති, මහාජයනොපි
තිත්ොභියසකාධිප්පායෙන ය ො  ය ො ංඨානංඋපගච්ඡති. ස්මිංඛයණ
යසනයකොපි තිත්ොභියසකත්ෙං  ං ඨානං උපගය ො සත්ොරං ධම්මං
යදයසන් ං දිස්වා උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො
පබ්බජිත්වාවිපස්සනාෙකම්මංකයරොන්ය ොනචිරස්යසවඅරහත් ං පාපුතණි.

ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර2.46.9-16) – 

‘‘යමොරහත්ෙං ගයහත්වාන, උයපසිංයලොකනාෙකං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, යමොරහත්ෙමදාසහං. 

‘‘ඉමිනායමොරහත්යෙන, යච නාපණිධීහිච; 

නිබ්බායිංසු යෙොඅග්ගී, ලභාමිවිපුතලංසුඛං. 

‘‘අයහොබුද්යධොඅයහොධම්යමො, අයහොයනොසත්ථුසම්පදා; 

දත්වානහංයමොරහත්ෙං, ලභාමිවිපුතලංසුඛං. 

‘‘තිෙග්ගීනිබ්බු ාමය්හං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

සබ්බාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුතනබ්භයවො. 

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, ෙංදානමදදිං දා; 
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දුග්ගතිංනාභිජානාමි, යමොරහත්ෙස්සිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා 

සඤ්ජා යසොමනස්යසොඋදානවයසන– 

287. 

‘‘ස්වාග ංව යමආසි, ගොෙංගෙඵග්ගුො; 

ෙංඅද්දසාසිංසම්බුද්ධං, යදයසන් ංධම්මමුත් මං. 

288. 

‘‘මහප්පභංගණාචරිෙං, අග්ගපත් ංවිනාෙකං; 

සයදවකස්සයලොකස්ස, ජිනංඅතුලදස්සනං. 

289. 

‘‘මහානාගංමහාවීරං, මහාජුතිමනාසවං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණං, සත්ොරමකුය ොභෙං. 

290. 

‘‘චිරසඞ්කිලිට්ඨං ව මං, දිට්ඨිසන්දානබන්ධි ං; 

වියමොචයියසොභගවා, සබ්බගන්යෙහියසනක’’න්ති.– 

ච ස්යසොගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ස් වාග ං ව  යම ආසීති මො සුට්ඨු ආග ං ව  ආසි. මම වා

සුන්දරං ව  ආගමනං ආසි. ගොෙන්ති ගොතිත්ෙසමීයප. ගෙඵග් ගුොති
‘‘ගොඵග්ගූ’’තිලද්ධයවොහායර ඵග්ගුනමාසස්සඋත් රඵග්ගුනීනක්ඛත්ය . 

‘‘ෙ’’න්තිආදි ස්වාග භාවස්ස කාරණදස්සනං.  ත්ෙ ෙන්ති ෙස්මා. 

අද් දසාසින්තිඅද්දක්ඛිං. සම් බුද් ෙන්තිසම්මාසාමංසබ්බධම්මානංබුද්ධත් ා 

සම්බුද්ධං. යදයසන්  ං ෙම් මමුත්  මන්ති උත් මං අග්ගං සබ්බයසට්ඨං
එකන් නිෙයානිකංධම්මංයවයනෙයජ්ඣාසොනුරූපංභාසන් ං. 

මහප් පභන්ති මහතිො සරීරප්පභාෙ ඤාණප්පභාෙ ච සමන්නාග ං. 

ගණාචරිෙන්ති භික්ඛුපරිසාදීනං ගණානං උත් යමන දමයෙන
ආචාරසික්ඛාපයනන ගණාචරිෙං. අග්ගභූ ානං සීලාදීනං ගුණානං

අධිගයමන අග් ගප් පත්  ං. යදවමනුස්සාදීනං පරයමන විනයෙන

විනෙනය ො, සෙං නාෙකරහි ත් ා ච විනාෙකං. යකනචි අනභිභූය ො

හුත්වාසකලංයලොකංඅභිභවිත්වාඨි ත් ා, පඤ්චන්නම්පිමාරානංජි ත් ා

ච සයදවකස ්ස යලොකස් ස ජිනං සයදවයක යලොයක අග්ගජිනං, 
බාත්තිංසවරමහාපුතරිසලක්ඛණඅසීතිඅනුබයඤ්ජනාදිපටිමණ්ඩි රූපකාෙ ාෙ 
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දසබලචතුයවසාරජ්ජාදිගුණපටිමණ්ඩි ධම්මකාෙ ාෙ ච සයදවයකන

යලොයකන අපරියමෙයදස්සන ාෙඅසදිසදස්සන ාෙච අතුලදස් සනං. 

ගතිබලපරක්කමාදිසම්පත්තිො මහානාගසදිසත් ා, නායගසුපි 

ඛීණාසයවසු මහානුභාව ාෙ ච මහානාගං. මාරයසනාවිමෙනය ො 

මහාවික්කන්  ාෙ ච මහාවීරං. මහාජුතින්ති මහාප ාපං මහාය ජන්ති

අත්යෙො. නත්ථි එ ස්ස චත් ායරොපි ආසවාති අනාසවං. සබ්යබ ආසවා

සවාසනා පරික්ඛීණා එ ස්සාති සබ් බාසවපරික් ඛීණං. කාමං සාවකබුද්ධා

පච්යචකබුද්ධා චඛීණාසවාව, සබ්බඤ්ඤුබුද්ධා එවපනසවාසයනආසයව
යඛයපන්තීති දස්සනත්ෙං ‘‘අනාසව’’න්ති වත්වා පුතන
‘‘සබ්බාසවපරික්ඛීණ’’න්ති වුත් ං. ය න වුත් ං – ‘‘සබ්යබ ආසවා 
සවාසනා පරික්ඛීණා එ ස්සාති සබ්බාසවපරික්ඛීණ’’න්ති. 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යෙහිෙොරහංයවයනෙයානංඅනුසාසනය ො 

සත් ොරං, චතුයවසාරජ්ජවිසාරද ාෙ කුය ොචිපි භොභාවය ො අකුය ොභෙං, 

එවරූපං සම්මාසම්බුද්ධං ෙං ෙස්මා අද්දසාසිං,  ස්මා ස්වාග ං ව  යම
ආසීතියෙොජනා. 

ඉදානි සත්ථු දස්සයනන අත් නා ලද්ධගුණං දස්යසන්ය ො චතුත්ෙං 
ගාෙමාහ.  ස්සත්යෙො – කඤ්ජිෙපුතණ්ණලාබු විෙ  ක්කභරි චාටි විෙ
වසාපී පියලොතිකාවිෙ චසංකියලසවත්ථූහිඅනම ග්යගසංසායරචිරකාලං 

සංකිලිට් ඨං. ගද්දුලබන්ධි ං විෙ ෙම්යභ සාරයමෙං සක්කාෙෙම්යභ 

දිට් ඨිසන් දායනන, දිට්ඨිබන්ධයනන බන් ධි ං බද්ධං,  ය ොවියමොයචන්ය ො

චඅභිජ්ඣාදීහි සබ් බගන් යෙ හි මං යසනකං අරිෙමග්ගහත්යෙන, වියමොචයි 

ව  යසො භගවා මය්හංසත්ොතිභගවතිඅභිප්පසාදං පයවයදති. 

යසනකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

7. සම් භූ ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

යෙො දන් ෙකායලතිආදිකා ආෙස්මය ො සම්භූ ත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි
කයරොන්ය ො බුද්ධසුඤ්යඤ යලොයක චන්දභාගාෙ නදිො තීයර
කින්නරයෙොනිෙංනිබ්බත්ය ො. එකදිවසං අඤ්ඤ රංපච්යචකබුද්ධං දිස්වා
පසන්නමානයසො වන්දිත්වා ක ඤ්ජලී අජ්ජුනපුතප්යඵහි පූජං අකාසි. යසො
ය න පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද

කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා සම් භූය ොතිලද්ධනායමොවෙප්පත්ය ොභගවය ො 
පරිනිබ්බානස්ස පච්ඡා ධම්මභණ්ඩාගාරිකස්ස සන්තියක ධම්මං සුත්වා 
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා සමණධම්මං කයරොන්ය ො විපස්සනං 

වඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුතණි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර 2.52.28-

36) – 

‘‘චන්දභාගානදීතීයර, අයහොසිංකින්නයරො දා; 
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අද්දසංවිරජංබුද්ධං, සෙම්භුංඅපරාජි ං. 

‘‘පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, යවදජාය ොක ඤ්ජලී; 

ගයහත්වාඅජ්ජුනංපුතප්ඵං, සෙම්භුංඅභිපූජයිං. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාකින්නරංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං. 

‘‘ඡත්තිසක්ඛත්තුං යදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිං; 

දසක්ඛත්තුංචක්කවත්තී, මහාරජ්ජමකාරයිං. 

‘‘පයදසරජ්ජංවිපුතලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛිෙං; 

සුයඛත්ය වප්පි ංබීජං, සෙම්භුම්හිඅයහොමම. 

‘‘කුසලංවිජ්ජය මය්හං, පබ්බජිංඅනගාරිෙං; 

පූජාරයහොඅහංඅජ්ජ, සකයපුතත් ස්සසාසයන. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ංපනපත්වාවිමුත්තිසුයඛනවිහරන්ය ො වස්සස පරිනිබ්බුය 

භගවති යවසාලියකසු වජ්ජිපුතත් යකසු දස වත්ථූනි පග්ගය්හ ඨිය සු
කාකණ්ඩකපුතත්ය න ෙසත්යෙයරන උස්සාහිය හි සත් සය හි
ඛීණාසයවහි  ං දිට්ඨිං භින්දිත්වා සද්ධම්මං පග්ගණ්හන්ය හි
ධම්මවිනෙසඞ්ගයහකය ය සං වජ්ජිපුතත් කානංඋද්ධම්මඋබ්බිනෙදීපයන
ධම්මසංයවයගනයෙයරො– 

291. 

‘‘යෙොදන්ධකායල රති,  රණීයෙචදන්ධයෙ; 

අයෙොනිසංවිධායනන, බායලොදුක්ඛංනිගච්ඡති. 

292. 

‘‘ ස්සත්ොපරිහාෙන්ති, කාළපක්යඛවචන්දිමා; 

ආෙසකයඤ්චපප්යපොති, මිත්ය හිචවිරුජ්ඣති. 

293. 

‘‘යෙො දන්ධකායලදන්යධති,  රණීයෙච ාරයෙ; 

යෙොනියසොසංවිධායනන, සුඛංපප්යපොතිපණ්ඩිය ො. 

294. 

‘‘ ස්සත්ොපරිපූයරන්ති, සුක්කපක්යඛවචන්දිමා; 

ෙයසොකිත්තිඤ්චපප්යපොති, මිත්ය හිනවිරුජ්ඣතී’’ති.– 

ඉමාගාොභණන්ය ොඅඤ්ඤංබයාකාසි. 
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 ත්ෙ යෙො දන් ෙකායල  රතීති කිස්මිඤ්චි කත් බ්බවත්ථුස්මිං –

‘‘කප්පතිනුයඛො, නනුයඛොකප්පතී’’තිවිනෙකුක්කුච්යච උප්පන්යනොව

විෙත් ං විනෙධරං පුතච්ඡිත්වා  ං කුක්කුච්චං න වියනොයදති,  ාව 
දන්ධකායල ස්සකිච්චස්සදන්ධායි බ්බසමයෙ රතිමද්දිත්වාවීතික්කමං

කයරොති.  රණීයෙ ච දන් ෙයෙති ගහට්ඨස්ස  ාව

සරණගමනසීලසමාදානාදියක, පබ්බජි ස්ස වත් පටිවත් කරණාදියක 
සමෙවිපස්සනානුයෙොයග ච  රි බ්යබ සම්පත්ය  සීඝං  ං කිච්චං

අනනුයුඤ්ජිත්වා– ‘‘ආගමනමායසපක්යඛවා කරිස්සාමී’’තිදන්ධායෙෙය, 

 ං කිච්චං අකයරොන්ය ොව කාලං වීතිනායමෙය. අයෙොනිසංවිොයනනාති
එවං දන්ධායි බ්යබ  රන්ය ො  රි බ්යබ ච දන්ධාෙන්ය ො

අනුපාෙසංවිධායනන උපාෙසංවිධානාභායවන බායලො, මන්දබුද්ධියකො

පුතග්ගයලො, සම්පතිආෙතිඤ්ච දුක් ඛං අනත්ෙං පාපුතණාති. 

 ස් සත් ො පරිහාෙන් තීති  ස්ස  ොරූපස්ස පුතග්ගලස්ස

දිට්ඨධම්මිකාදියභදා අත්ො කාළපක් යඛ චන් දිමා විෙ, පරිහාෙන් ති දිවයස 
දිවයස පරික්ඛෙං පරිොදානං ගච්ඡන්ති. ‘‘අසුයකො පුතග්ගයලො අස්සද්යධො

අප්පසන්යනො කුසීය ො හීනවීරියෙො’’තිආදිනා. ආෙසකයං විඤ්ඤූහි

ගරහි බ්බ ං පප් යපොති පාපුතණාති. මිත් ය හි ච විරුජ් ෙතීති‘‘එවංපටිපජ්ජ, 
මා එවං පටිපජ්ජා’’ති ඔවාදදාෙයකහි කලයාණමිත්ය හි ‘‘අවචනීො
මෙ’’න්තිඔවාදස්ස අනාදායනයනවවිරුද්යධොනාමයහොති. 

යසසගාොද්වෙස්ස වුත් විපරිොයෙන අත්යෙො යවදි බ්යබො. යකචි 

පයනත්ෙ – ‘‘ රති දන්ධයෙ’’තිපදානං අත්ෙභායවන භාවනාචිත් ස්ස
පග්ගහනිග්ගයහ උද්ධරන්ති. ංපච්ඡිමගාොසුයුජ්ජති.පුතරිමාහිද්යවගාො
පබ්බජි කාලය ො පට්ඨාෙ චරි බ්බං සමණධම්මං අකත්වා
කුක්කුච්චපක  ාෙ දස වත්ථූනි දීයපත්වා සඞ්යඝන නික්කඩ්ඪය 
වජ්ජිපුතත් යක සන්ධාෙ යෙයරන වුත් ා. පච්ඡිමා පන අත් සදියස සම්මා
පටිපන්යනසකත්ෙංනිප්ඵායදත්වාඨිය ති. 

සම්භූ ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

8. රාහලත් යෙරගාොවණ් ණනා 

උභයෙනාතිආදිකා ආෙස්මය ො රාහුලත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? 

අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුතඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො සත්ොරං එකං භික්ඛුං සික්ඛාකාමානං අග්ගට්ඨායන
ඨයපන් ං දිස්වා සෙම්පි  ං ඨානන් රං පත්යෙත්වා
යසනාසනවියසොධනවිජ්යජො නාදිකං උළාරං පුතඤ්ඤං කත්වා 
පණිධානමකාසි.යසො ය ොචවිත්වායදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද අම්හාකං යබොධිසත් ං පටිච්ච ෙයසොධරාෙ යදවිො කුච්ඡිම්හි

නිබ්බත්තිත්වා රාහයලොති ලද්ධනායමො මහ ා ඛත්තිෙපරිවායරන වඩ්ඪ, 
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 ස්ස පබ්බජ්ජාවිධානං ඛන්ධයක )මහාව. 105) ආග යමව. යසො
පබ්බජිත්වා සත්ථු සන්තියක අයනයකහි සුත් පයදහි සුලද්යධොවායදො
පරිපක්කඤායණො විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත් ං පාපුතණි. ය න

වුත් ං අපදායන (අප.යෙර1.2.68-85) – 

‘‘පදුමුත් රස්සභගවය ො, යලොකයජට්ඨස්ස ාදියනො; 

සත් භූමම්හිපාසායද, ආදාසංසන්ෙරිංඅහං. 

‘‘ඛීණාසවසහස්යසහි, පරිකිණ්යණොමහාමුනි; 

උපාගමිගන්ධකුටිං, ද්විපදින්යදොනරාසයභො. 

‘‘වියරොයචන්ය ොගන්ධකුටිං, යදවයදයවොනරාසයභො; 

භික්ඛුසඞ්යඝඨිය ොසත්ො, ඉමාගාොඅභාසෙ. 

‘‘යෙනාෙංයජොති ායසෙයා, ආදායසොවසුසන්ෙය ො; 

 මහංකිත් යිස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො. 

‘‘යසොණ්ණමොරූපිමො, අයෙොයවළුරිොමො; 

නිබ්බත්තිස්සන්තිපාසාදා, යෙයකචිමනයසොපිො. 

‘‘චතුසට්ඨික්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 

සහස්සක්ඛත්තුංචක්කවත්තී, භවිස්සතිඅනන් රා. 

‘‘එකවීසතිකප්පම්හි, විමයලොනාමඛත්තියෙො; 

චාතුරන්ය ොවිජි ාවී, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

‘‘නගරංයරණුවතීනාම, ඉට්ඨකාහිසුමාපි ං; 

ආොමය ොතීණිස ං, චතුරස්සසමායු ං. 

‘‘සුදස්සයනොනාමපාසායදො, විස්සකම්යමනමාපිය ො; 

කූටාගාරවරූයපය ො, සත් ර නභූසිය ො. 

‘‘දසසද්දාවිවිත් ං  ං, විජ්ජාධරසමාකුලං; 

සුදස්සනංවනගරං, යදව ානංභවිස්සති. 

‘‘පභා නිග්ගච්ඡය  ස්ස, උග්ගච්ඡන්ය ව සූරියෙ; 

වියරොයචස්සති ංනිච්චං, සමන් ාඅට්ඨයෙොජනං. 

‘‘කප්පස සහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘තුසි ායසොචවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 
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යගො මස්සභගවය ො, අත්රයජොයසොභවිස්සති. 

‘‘සයචවයසෙයඅගාරං, චක්කවත්තීභයවෙයයසො; 

අට්ඨානයම ංෙං ාදී, අගායරරතිමජ්ඣගා. 

‘‘නික්ඛමිත්වාඅගාරම්හා, පබ්බජිස්සතිසුබ්බය ො; 

රාහුයලොනාමනායමන, අරහායසොභවිස්සති. 

‘‘කිකීවඅණ්ඩංරක්යඛෙය, චාමරීවිෙවාලධිං; 

නිපයකොසීලසම්පන්යනො, මමංරක්ඛිමහාමුනි. 

‘‘ ස්සාහංධම්මමඤ්ඤාෙ, විහාසිංසාසයනරය ො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාෙ, විහරාමිඅනාසයවො. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා අඤ්ඤං 

බයාකයරොන්ය ො– 

295. 

‘‘උභයෙයනව සම්පන්යනො, රාහුලභද්යදොතිමං විදූ; 

ෙඤ්චම්හිපුතත්ය ොබුද්ධස්ස, ෙඤ්චධම්යමසුචක්ඛුමා. 

296. 

‘‘ෙඤ්චයමආසවාඛීණා, ෙඤ්චනත්ථිපුතනබ්භයවො; 

අරහාදක්ඛියණයෙයොම්හි, ය විජ්යජොඅම ද්දයසො. 

297. 

‘‘කාමන්ධාජාලපච්ඡන්නා,  ණ්හාඡදනඡාදි ා; 

පමත් බන්ධුනාබද්ධා, මච්ඡාවකුමිනාමුයඛ. 

298. 

‘‘ ං කාමංඅහමුජ්ඣිත්වා, යඡත්වාමාරස්ස බන්ධනං; 

සමූලං ණ්හමබ්බුය්හ, සීතිභූය ොස්මිනිබ්බුය ො’’ති.– 

ච ස්යසොගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ උභයෙයනව සම් පන් යනොති ජාතිසම්පදා, පටිපත්තිසම්පදාති

උභෙසම්පත්තිොපි සම්පන්යනො සමන්නාගය ො. රාහලභද් යදොති මං විදූති
‘‘රාහුලභද්යදො’’තිමංසබ්රහ්මචාරියනො සඤ්ජානන්ති. ස්සහි ජා සාසනං

සුත්වා යබොධිසත්ය න ‘‘රාහු ජාය ො, බන්ධනං ජා ’’න්ති වුත් වචනං
උපාදාෙ සුද්යධොදනමහාරාජා ‘‘රාහුයලො’’ති නාමං ගණ්හි.  ත්ෙ ආදිය ො
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පි රා වුත් පරිොෙයමව ගයහත්වා ආහ – ‘‘රාහුලභද්යදොති මං විදූ’’ති. 

භද් යදොතිචපසංසාවචනයම ං. 

ඉදානි  ං උභෙසම්පත්තිං දස්යසතුං ‘‘ෙඤ ්චම් හී’’තිආදි වුත් ං.  ත්ෙ 

ෙන්ති ෙස්මා. ච-සද්යදො සමුච්චෙත්යෙො. අම් හි පුත් ය ො බුද් ෙස් සාති

සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඔරසපුතත්ය ො අම්හි. ෙම් යමසූති යලොකියෙසු

යලොකුත් යරසු ච ධම්යමසු, චතුසච්චධම්යමසූති අත්යෙො. චක් ඛුමාති 
මග්ගපඤ්ඤාචක්ඛුනාචක්ඛුමාචඅම්හීතියෙොයජ බ්බං. 

පුතන අපරාපයරහිපි පරිොයෙහි අත් නි උභෙසම්පත්තිං දස්යසතුං – 

‘‘ෙඤ ්ච යම ආසවා ඛීණා’’ති ගාෙමාහ.  ත්ෙ දක් ඛියණයෙයොති

දක්ඛිණාරයහො. අම ද් දයසොති නිබ්බානස්ස දස්සාවී. යසසං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

ඉදානි ොෙ විජ්ජාසම්පත්තිො ච විමුත්තිසම්පත්තිො ච අභායවන 

සත් කායෙො කුමියන බන්ධමච්ඡා විෙ සංසායර පරිවත් ති,  ං

උභෙසම්පත්තිං අත් නි දස්යසතුං ‘‘කාමන් ො’’ති ගාොද්වෙමාහ.  ත්ෙ

කායමහි කායමසුවාඅන්ධාති කාමන් ො. ‘‘ඡන්යදොරායගො’’තිආදිවිභායගහි 

(චූළනි.අජි මාණවපුතච්ඡානිද්යදස8) කියලසකායමහිරූපාදීසුවත්ථුකායමසු 

අනාදීනවදස්සි ාෙ අන්ධීක ා. ජාලපච් ඡන් නාති සකලං භවත් ෙං 
අජ්යඣොත්ෙරිත්වා ඨිය න විසත්තිකාජායලන පකාරය ො ඡන්නා

පලිගුණ්ඨි ා.  ණ් හාඡදනඡාදි ාති ය ොඑව ණ්හාසඞ්ඛාය නඡදයනන

ඡාදි ා නිවු ා සබ්බයසො පටිකුජ්ජි ා. පමත්  බන් ධුනා බද් ො, මච් ඡාව 

කුමිනාමුයඛතිකුමිනාමුයඛමච්ඡබන්ධානංමච්ඡපසිබ්බකමුයඛබද්ධාමච්ඡා
විෙ පමත් බන්ධුනා මායරන යෙන කාමබන්ධයනන බද්ධා ඉයම සත් ා
 ය ොනනිගච්ඡන්තිඅන්ය ොබන්ධනග ාවයහොන්ති. 

 ං  ොරූපං කාමං බන්ධනභූ ං උජ් ඣිත් වා පුතබ්බභාගපටිපත්තිො

පහාෙ කියලසමාරස් ස බන් ෙනං යඡත් වා, පුතන අරිෙමග්ගසත්යෙන 

අනවයසසය ො සමුච්ඡින්දිත්වා  ය ො එව අවිජ්ජාසඞ්ඛාය න මූයලන 

සමූලං, කාම ණ්හාදිකං  ණ් හං අබ් බුය් හ උද්ධරිත්වා

සබ්බකියලසදරෙපරිළාහාභාවය ො, සීතිභූය ො සඋපාදියසසාෙ

නිබ්බානධාතුොනිබ්බුය ො, අහං අස් මි යහොමීති අත්යෙො. 

රාහුලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

9. චන් දනත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ජා රූයපනාතිආදිකා ආෙස්මය ො චන්දනත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො ඉය ො එකතිංයස කප්යප බුද්ධසුඤ්යඤ යලොයක
රුක්ඛයදව ා හුත්වා නිබ්බත්ය ො සුදස්සනං නාම පච්යචකබුද්ධං 
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පබ්බ න් යරවසන් ංදිස්වාපසන්නමානයසොකුටජපුතප්යඵහිපූජංඅකාසි.
යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං

බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං විභවසම්පන්යනකුයලනිබ්බත්තිත්වා චන් දයනොති
ලද්ධනායමො වෙප්පත්ය ො ඝරාවාසං වසන්ය ො සත්ථු සන්තියක ධම්මං
සුත්වායසො ාපන්යනොඅයහොසි.යසො එකංපුතත් ංලභිත්වාඝරාවාසංපහාෙ
පබ්බජිත්වා විපස්සනාෙ කම්මට්ඨානං ගයහත්වා අරඤ්යඤ විහරන්ය ො
සත්ොරං වන්දිතුං සාවත්ථිං ආගය ො සුසායන වසති.  ස්ස ආග භාවං 
සුත්වාපුතරාණදුතියිකා අලඞ්ක පටිෙත් ා දාරකංආදාෙමහ ාපරිවායරන
යෙරස්ස සන්තිකං ගච්ඡති – ‘‘ඉත්ථිකුත් ාදීහි නං පයලොයභත්වා
උප්පබ්බායජස්සාමී’’ති. යෙයරො  ං ආගච්ඡන්තිං දූරය ොව දිස්වා
‘‘ඉදානිස්සාඅවිසයෙොභවිස්සාමී’’තිෙොරද්ධං විපස්සනංඋස්සුක්කායපත්වා

ඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර2.52.37-43) – 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, වසයලොනාමපබ්බය ො; 

බුද්යධොසුදස්සයනොනාම, වසය පබ්බ න් යර. 

‘‘පුතප්ඵංයහමවන් ංමය්හ, යවහාසංඅගමාසහං; 

 ත්ෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසවං. 

‘‘පුතප්ඵංකුටජමාදාෙ, සියරකත්වානඅඤ්ජලිං; 

බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, සෙම්භුස්සමයහසියනො. 

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, ෙංපුතප්ඵමභිපූජයිං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා ආකායස ඨත්වා  ස්සා ධම්මං යදයසත්වා 

සරයණසු ච සීයලසු ච පතිට්ඨායපත්වා සෙං අත් නා පුතබ්යබ

වසි ට්ඨානයමව ගය ො. සහාෙභික්ඛූහි – ‘‘විප්පසන්නානි යඛො ය , 

ආවුයසො, ඉන්ද්රිොනි, කච්චි ො සච්චානිපටිවිද්ධානී’’තිපුතට්යඨො– 

299. 

‘‘ජා රූයපනසඤ්ඡන්නා, දාසීගණපුතරක්ඛ ා; 

අඞ්යකනපුතත් මාදාෙ, භරිොමංඋපාගමි. 

300. 

‘‘ ඤ්ච දිස්වාන ආෙන්තිං, සකපුතත් ස්සමා රං; 

අලඞ්ක ංසුවසනං, මච්චුපාසංවඔඩ්ඩි ං. 

301. 

‘‘ ය ොයමමනසීකායරො, යෙොනියසොඋදපජ්ජෙ; 
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ආදීනයවොපාතුරහු, නිබ්බිදාසමතිට්ඨෙ. 

302. 

‘‘ ය ොචිත් ංවිමුච්චියම, පස්සධම්මසුධම්ම ං; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. – 

ඉමාහිගාොහිඅත් යනොපටිපත්තිංකයෙන්ය ොඅඤ්ඤං බයාකාසි. 

 ත්ෙ ජා රූයපන සඤ් ඡන් නාතිජා රූපමයෙන සීසූපගාදිඅලඞ්කායරන

අලඞ්කරණවයසන පටිච්ඡාදි සරීරා, සබ්බාභරණභූසි ාති අත්යෙො. 

දාසීගණපුරක් ඛ ාතිෙොරහංඅලඞ්ක පටිෙත්ය නඅත් යනො දාසිගයණන 

පුතරය ො ක ා පරිවාරි ාති අත්යෙො. අඞ් යකන පුත්  මාදාොති ‘‘අපි නාම
පුතත් ම්පිදිස්වා යගහස්සි සාය ොභයවෙයා’’තිපුතත් ංඅත් යනොඅඞ්යකන
ගයහත්වා. 

ආෙන් තින්තිආගච්ඡන්තිං. සකපුත්  ස ්ස මා රන්තිමමඔරසපුතත් ස්ස

ජනනිං, මය්හං පුතරාණදුතියිකන්ති අත්යෙො. සබ්බමිදං යෙයරො අත් යනො

කාමරාගසමුච්යඡදං බහුමඤ්ඤන්ය ො වදති. යෙොනියසො උදපජ් ජොති

‘‘එවරූපාපිනාම සම්පත්ති ජරාබයාධිමරයණහිඅභිභුෙයති, අයහො සඞ්ඛාරා
අනිච්චා අධුවා අනස්සාසිකා’’ති එවං යෙොනියසොමනසිකායරො උප්පජ්ජි.
යසසංයහට්ඨාවුත් නෙයමව. 

චන්දනත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

10. ෙම් මිකත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ෙම් යමො හයවතිආදිකා ආෙස්මය ො ධම්මිකත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො සිඛිස්ස භගවය ො කායල මිගලුද්දයකො හුත්වා එකදිවසං 
අරඤ්ඤාෙ යනයදවපරිසාෙසත්ථුධම්මංයදයසන් ස්ස ‘‘ධම්යමො එයසො
වුච්චතී’’ති යදසනාෙ නිමිත් ං ගණ්හි. යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යකොසලරට්යඨ

බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා ෙම් මියකොති ලද්ධනායමො වෙප්පත්ය ො
යජ වනපටිග්ගහයණ ලද්ධප්පසායදො පබ්බජිත්වා අඤ්ඤ රස්මිං
ගාමකාවායස ආවාසියකො හුත්වා විහරන්ය ො ආගන්තුකානං භික්ඛූනං
වත් ාවත්ය සු උජ්ඣානබහුයලො අක්ඛයමො අයහොසි. ය න භික්ඛූ  ං
විහාරං ඡඩ්යඩත්වා පක්කමිංසු. යසො එකයකොව අයහොසි. විහාරසාමියකො 
උපාසයකො ංකාරණංසුත්වාභගවය ො ංපවත්තිංආයරොයචසි.සත්ො ං

භික්ඛුං පක්යකොයසත්වා  මත්ෙං පුතච්ඡිත්වා ය න ‘‘එවං, භන්ය ’’ති

වුත්ය  – ‘‘නාෙං ඉදායනව අක්ඛයමො, පුතබ්යබපි අක්ඛයමො අයහොසී’’ති

වත්වා භික්ඛූහි ොචිය ො රුක්ඛධම්මං )ජා. 1.1.74) කයෙත්වා උපරි  ස්ස
ඔවාදංයදන්ය ො– 
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303. 

‘‘ධම්යමො හයව රක්ඛති ධම්මචාරිං, ධම්යමො සුචිණ්යණො

සුඛමාවහාති; 

එසානිසංයසොධම්යමසුචිණ්යණ, නදුග්ගතිංගච්ඡති ධම්මචාරී. 

304. 

‘‘නහිධම්යමොඅධම්යමොච, උයභොසමවිපාකියනො; 

අධම්යමොනිරෙංයනති, ධම්යමොපායපතිසුග්ගතිං. 

305. 

‘‘ ස්මා හි ධම්යමසු කයරෙය ඡන්දං, ඉති යමොදමායනො සුගය න 

 ාදිනා; 

ධම්යම ඨි ා සුග වරස්ස සාවකා, නීෙන්ති ධීරා 
සරණවරග්ගගාමියනො. 

306. 

‘‘විප්යඵොටිය ොගණ්ඩමූයලො,  ණ්හාජායලොසමූහය ො; 

යසොඛීණසංසායරොනචත්ථිකිඤ්චනං, 

චන්යදොෙොයදොසිනාපුතණ්ණමාසිෙ’’න්ති.–ච ස්යසොගාො අභාසි; 

 ත්ෙ ෙම් යමොති යලොකිෙයලොකුත් යරො සුචරි ධම්යමො. රක් ඛතීති

අපාෙදුක්ඛය ො රක්ඛති, සංසාරදුක්ඛය ො ච විවට්ටූපනිස්සෙභූය ො

රක්ඛතියෙව. ෙම් මචාරින්ති ංධම්මංචරන් ංපටිපජ්ජන් ං. සුචිණ් යණොති
සුට්ඨුචිණ්යණොකම්මඵලානිසද්දහිත්වාසක්කච්චං චිත්තීකත්වාඋපචිය ො. 

සුඛන්තියලොකිෙයලොකුත් රසුඛං. ත්ෙ යලොකිෙං ාවකාමාවචරාදියභයදො
ධම්යමොෙොසකංසුඛංදිට්යඨවාධම්යමඋපපජ්යජවාඅපයර වාපරිොයෙ 

ආවහති නිප්ඵායදති, ඉ රං පන විවට්ටූපනිස්සයෙ ඨත්වා චිණ්යණො
පරම්පරාෙ ආවහතීති වත්තුං වට්ටති අනුපනිස්සෙස්ස  දභාවය ො. 

එසානිසංයසො ෙම් යම සුචිණ් යණ, න දුග් ගතිං ගච් ඡති ෙම් මචාරීති ධම්මචාරී
පුතග්ගයලොධම්යමසුචිණ්යණ ංනිමිත් ංදුග්ගතිංනගච්ඡතීතිඑයසොධම්යම 

සුචිණ්යණආනිසංයසොඋද්රයෙොතිඅත්යෙො. 

ෙස්මා ධම්යමයනවසුගතිගමනං, අධම්යමයනවච දුග්ගතිගමනං,  ස්මා
‘‘ධම්යමො අධම්යමො’’ති ඉයම අඤ්ඤමඤ්ඤං අසංකිණ්ණඵලාති දස්යසතුං 

‘‘න හි ෙම් යමො’’තිආදිනා දුතිෙං ගාෙමාහ.  ත්ෙ අෙම් යමොති

ධම්මපටිපක්යඛොදුච්චරි ං. සමවිපාකියනොතිසදිසවිපාකාසමානඵලා. 

 ස් මාති ෙස්මා ධම්මාධම්මානංඅෙංෙොවුත්ය ොවිපාකයභයදො,  ස්මා. 

ඡන් දන්ති කත්තුකමය ාඡන්දං. ඉති යමොදමායනො සුගය න  ාදිනාති ඉති
එවං වුත් ප්පකායරන ඔවාදදායනන සුගය න සම්මග්ගය න 

සම්මාපටිපන්යනනඉට්ඨාදීසු ාදිභාවප්පත්තිො ාදිනාමව ායහතුභූය න
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යමොදමායනො තුට්ඨිං ආපජ්ජමායනො ධම්යමසු ඡන්දං කයරෙයාති යෙොජනා.

එත් ාව ා වට්ටං දස්යසත්වා ඉදානි විවට්ටං දස්යසන්ය ො ‘‘ෙම් යම 

ඨි ා’’තිආදිමාහ. ස්සත්යෙො–ෙස්මාසුග ස්සවරස්සසුගය සුචවරස්ස 

සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාවකා  ස්ස ෙම් යම ඨි ා ධීරා අතිවිෙ
අග්ගභූ සරණගාමියනොය යනවසරණගමනසඞ්ඛාය ධම්යමඨි භායවන 

සකලවට්ටදුක්ඛය ොපි නීෙන් ති නිස්සරන්ති,  ස්මා හි ධම්යමසු කයරෙය
ඡන්දන්ති. 

එවං සත්ොරා තීහි ගාොහි ධම්යම යදසිය  යදසනානුසායරන 
ෙොනිසින්යනොව විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පාපුතණි. ය න වුත් ං 

අපදායන (අප.යෙර2.52.44-50) – 

‘‘මිගලුද්යදොපුතයරආසිං, අරඤ්යඤවිපියනඅහං; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, යදවසඞ්ඝපුතරක්ඛ ං. 

‘‘චතුසච්චංපකායසන් ං, යදයසන් ංඅම ංපදං; 

අස්යසොසිංමධුරංධම්මං, සිඛියනොයලොකබන්ධුයනො. 

‘‘යඝොයසචිත් ංපසායදසිං, අසමප්පටිපුතග්ගයල; 

 ත්ෙචිත් ංපසායදත්වා, උත් රිංදුත් රංභවං. 

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, ෙංසඤ්ඤමලභිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, යඝොසසඤ්ඤායිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
 ො අරහත්ය  පතිට්ඨිය ො. අරහත් ං පන පත්වා අත් නා අධිග ං 

වියසසංසත්ථුනියවයදන්ය ොචරිමගාොෙඅඤ්ඤංබයාකාසි. 

 ත්ෙ විප් යඵොටිය ොති විධුය ො, මග්ගඤායණන පටිනිස්සට්යඨොති

අත්යෙො. ගණ් ඩමූයලොති අවිජ්ජා. සා හි ගණ්ඩති සවති. ‘‘ගණ්යඩොති යඛො, 

භික්ඛු, පඤ්චන්යන ං උපාදානක්ඛන්ධානංඅධිවචන’’න්ති)සං.නි.4.103; 

අ. නි. 6.23; 8.56; 9.15; චූළනි. ඛග්ගවිසාණසුත් නිද්යදස 137) එවං

සත්ොරා වුත් ස්ස දුක්ඛමූලයෙොගය ො, කියලසාසුචිපග්ඝරණය ො, 

උප්පාදජරාභඞ්යගහි උද්ධුමා පක්කපභිජ්ජනය ො ච, ගණ්ඩාභිධානස්ස

උපාදානක්ඛන්ධපඤ්චකස්ස මූලං කාරණං  ණ් හාජායලො සමූහය ොති

 ණ්හාසඞ්ඛාය ො ජායලො මග්යගන සමුග්ඝාටිය ො. යසො ඛීණසංසායරො න 

චත් ථි කිඤ් චනන්ති යසො අහං එවං පහීන ණ්හාවිජ්ජ ාෙ

පරික්ඛීණසංසායරො පහීනභවමූලත් ා එව න චත්ථි, න ච උපලබ්භති 

රාගාදිකිඤ්චනං. චන් යදො ෙො යදොසිනා පුණ් ණමාසිෙන්තිෙො නාමචන්යදො
අබ්භමහිකාදියදොසරහිය ො පුතණ්ණමාසිෙං පරිපුතණ්ණකායල එවං අහම්පි 
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අරහත් ාධිගයමන අයප රාගාදිකිඤ්චයනො පරිපුතණ්ණධම්මයකොට්ඨායසො
අයහොසින්ති. 

ධම්මිකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

11. සප් පකත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ෙදා බලාකාතිආදිකා ආෙස්මය ො සප්පකත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො ඉය ො එකතිංයස කප්යප මහානුභායවො නාගරාජා හුත්වා
නිබ්බත්ය ොසම්භවස්සනාම පච්යචකබුද්ධස්සඅබ්යභොකායසසමාපත්තිො
නිසින්නස්ස මහන් ං පදුමං ගයහත්වා උපරිමුද්ධනි ධායරන්ය ො පූජං
අකාසි. යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං

බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා සප් පයකොති
ලද්ධනායමො විඤ්ඤු ං පත්ය ො භගවය ො සන්තියක ධම්මං සුත්වා
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා කම්මට්ඨානං ගයහත්වා අජකරණිො නාම
නදිො තීයර යලණගිරිවිහායර වසන්ය ො නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුතණි.

ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර2.52.78-83) – 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, යරොමයසොනාමපබ්බය ො; 

බුද්යධොපිසම්භයවොනාම, අබ්යභොකායසවසී දා. 

‘‘භවනානික්ඛමිත්වාන, පදුමංධාරයිංඅහං; 

එකාහංධාරයිත්වාන, භවනංපුතනරාගමිං. 

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, ෙංබුද්ධමභිපූජයිං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
යසො අරහත් ං පත්වා සත්ොරං වන්දිතුං සාවත්ථිං ආගය ො ඤාතීහි 

උපට්ඨීෙමායනො  ත්ෙ කතිපාහං වසිත්වා ධම්මං යදයසත්වා ඤා යක 

සරයණසුචසීයලසුචපතිට්ඨායපත්වාෙොවුත් ට්ඨානයමවගන්තුකායමො

අයහොසි.  ං ඤා කා ‘‘ඉයධව, භන්ය , වසෙ, මෙං පටිජග්ගිස්සාමා’’ති
ොචිංසු. යසො ගමනාකාරං දස්යසත්වා ඨිය ො අත් නා
වසි ට්ඨානකිත් නාපයදයසනවියවකාභිරතිංපකායසන්ය ො– 

307. 

‘‘ෙදාබලාකාසුචිපණ්ඩරච්ඡදා, කාළස්සයමඝස්සභයෙන ජ්ජි ා; 

පයලහිතිආලෙමාලයෙසිනී,  දානදීඅජකරණීරයමතිමං. 

308. 

‘‘ෙදාබලාකාසුවිසුද්ධපණ්ඩරා, කාළස්සයමඝස්සභයෙන  ජ්ජි ා; 



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො චතුක්කනිපාය ො 

26 

පටුන 

පරියෙසතියලණමයලණදස්සිනී,  දානදීඅජකරණීරයමතිමං. 

309. 

‘‘කංනු ත්ෙනරයමන්ති, ජම්බුයෙොඋභය ො හිං; 

යසොයභන්තීආපගාකූලං, මමයලණස්සපච්ඡය ො. 

310. 

‘‘ ාම මදසඞ්ඝසුප්පහීනා, යභකාමන්දවතීපනාදෙන්ති; 

නාජ්ජගිරිනදීහිවිප්පවාසසමයෙො, 

යඛමාඅජකරණීසිවාසුරම්මා’’ති.–ච ස්යසොගාොඅභාසි; 

 ත්ෙ ෙදාති ෙස්මිං කායල. බලාකාති බලාකාසකුණිකා. 

සුචිපණ් ඩරච් ඡදාති සුචිසුද්ධධවලපක්ඛා. කාළස ්ස යමෙස් ස භයෙන 

 ජ් ජි ාති ජලභාරභරි  ාෙ කාළස්ස අඤ්ජනගිරිසන්නිකාසස්ස
පාවුස්සකයමඝස්ස ගජ්ජය ො වුට්ඨිභයෙන නිබ්බිජ්ජි ා භිංසාපි ා. 

පයලහිතීති යගොචරභූමිය ො උප්පතිත්වා ගමිස්සති. ආලෙන්ති නිලෙං

අත් යනො කුලාවකං. ආලයෙසිනීති ත්ෙආලෙනංනිලීෙනයමවඉච්ඡන්තී. 

 දා නදී අජකරණී රයමති මන්ති ස්මිංපාවුස්සකකායල අජකරණීනාමිකා
නදී නයවොදකස්ස පූරා හාරහාරිනී කුලඞ්කසා මං රයමති මම චිත් ං 
ආරායධතීතිඋතුපයදසවියසසකිත් නාපයදයසනවියවකාභිරතිංපකායසසි. 

සුවිසුද් ෙපණ් ඩරාති සුට්ඨු විසුද්ධපණ්ඩරවණ්ණා, අසම්මිස්සවණ්ණා

සබ්බයස ාති අත්යෙො. පරියෙසතීති මග්ගති. යලණන්ති වසනට්ඨානං. 

අයලණදස් සිනීති වසනට්ඨානං අපස්සන්තී. පුතබ්යබ නිබද්ධවසනට්ඨානස්ස

අභායවන අයලණදස්සිනී, ඉදානි පාවුස්සකකායල යමඝගජ්ජිය න 

ආහි ගබ්භා පරියෙසති යලණන්තිනිබද්ධවසනට්ඨානංකුලාවකං කයරොතීති
අත්යෙො. 

කං නු  ත් ෙ…යප.… පච් ඡය ොති මම වසනකමහායලණස්ස පච් ඡය ො 

පච්ඡාභායග ආපගාකූලං අජකරණීනදිො උභය ොතීරං  හිං  හිං ඉය ො
චිය ො ච යසොයභන්තියෙො නිච්චකාලං ඵලභාරනමි සාඛා 

සිනිද්ධපණ්ණච්ඡාො ජම් බුයෙො  ත් ෙ  ස්මිං ඨායන කං නාම සත් ං න 

රයමන් ති නු, සබ්බංරයමන්තියෙව. 

 ාම මදසඞ් ෙසුප් පහීනාති අම ං වුච්චති අගදං, ය න මජ්ජන්තීති

අම මදා, සප්පා, ය සං සඞ්යඝො අම මදසඞ්යඝො,  ය ො සුට්ඨු පහීනා

අපග ා. යභකා මණ්ඩූකියෙො, මන් දවතී සරවතියෙො, පනාදෙන් ති  ංඨානං

මධුයරන වස්සිය න නින්නාදෙන්ති. නාජ් ජ ගිරිනදීහි විප් පවාසසමයෙොති 

අජ්ජ එ රහි අඤ්ඤාහිපි පබ්බය ෙයාහිනදීහි විප්පවාසසමයෙො නයහොති, 

වියසසය ො පන වාළමච්ඡසුසුමාරාදිවිරහි ය ො යඛමා අජකරණී නදී.
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සුන්දර ලතිත්ෙපුතලිනසම්පත්තිො සිවා. සුට්ඨු රම්මා රමණීො,  ස්මා
 ත්යෙවයමමයනොරමතීතිඅධිප්පායෙො. 

එවං පන වත්වාඤා යක විස්සජ්යජත්වා අත් යනො වසනට්ඨානයමව
ගය ො. සුඤ්ඤාගාරාභිරතිදීපයනන ඉදයමව ච යෙරස්ස අඤ්ඤාබයාකරණං
අයහොසීති. 

සප්පකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

12. මුදි ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

පබ් බජින්තිආදිකා ආෙස්මය ො මුදි ත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? 

අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුතඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා 
විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ොරං දිස්වා පසන්නමානයසො එකං
මඤ්චමදාසි. යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො

ඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදයකොසලරට්යඨ ගහපතිකුයලනිබ්බත්තිත්වා මුදිය ොති
ලද්ධනායමො විඤ්ඤු ං පාපුතණි. ය න ච සමයෙන  ං කුලං රඤ්ඤා
යකනචියදව කරණීයෙන පලිබුද්ධං අයහොසි. මුදිය ො රාජභොභීය ො
පලායිත්වා අරඤ්ඤං පවිට්යඨො අඤ්ඤ රස්ස ඛීණාසවත්යෙරස්ස
වසනට්ඨානං උපගච්ඡි. යෙයරො  ස්ස භී භාවං ඤත්වා ‘‘මා භායී’’ති

සමස්සායසසි.යසො ‘‘කිත් යකනනු යඛො, භන්ය , කායලනඉදංයමභෙං
වූපසයමස්සතී’’ති පුතච්ඡිත්වා ‘‘සත් ට්ඨමායස අතික්කමිත්වා’’ති වුත්ය  –

‘‘එත් කං කාලං අධිවායසතුං න සක්යකොමි, පබ්බජිස්සාමහං, භන්ය , 
පබ්බායජෙ ම’’න්ති ජීවි රක්ඛණත්ෙං පබ්බජ්ජං ොචි. යෙයරො  ං
පබ්බායජසි. යසො පබ්බජිත්වා සාසයන පටිලද්ධසද්යධො භයෙ වූපසන්ය පි 

සමණධම්මංයෙව යරොයචන්ය ොකම්මට්ඨානං ගයහත්වාවිපස්සනාෙකම්මං
කයරොන්ය ො – ‘‘අරහත් ං අප්පත්වා ඉමස්මා වසනගබ්භා බහි න
නික්ඛමිස්සාමී’’තිආදිනා පටිඤ්ඤං කත්වා විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා 

අරහත් ංපාපුතණි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර1.36.30-33) – 

‘‘විපස්සියනොභගවය ො, යලොකයජට්ඨස්ස ාදියනො; 

එකංමඤ්චංමොදින්නං, පසන්යනනසපාණිනා. 

‘‘හත්ථිොනංඅස්සොනං, දිබ්බොනංසමජ්ඣගං; 

ය නමඤ්චකදායනන, පත්ය ොම්හිආසවක්ඛෙං. 

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, ෙංමඤ්චමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, මඤ්චදානස්සිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
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අරහත් ං පන පත්වා විමුත්තිසුඛං පටිසංයවයදන්ය ො සහාෙභික්ඛූහි 
අධිග ංපුතච්ඡිය ොඅත් යනොපටිපන්නාකාරංකයෙන්ය ො– 

311. 

‘‘පබ්බජිං ජීවිකත්යෙොහං, ලද්ධාන උපසම්පදං; 

 ය ොසද්ධංපටිලභිං, දළ්හවීරියෙොපරක්කමිං. 

312. 

‘‘කාමංභිජ්ජතුෙංකායෙො, මංසයපසීවිසීෙරුං; 

උයභොජණ්ණුකසන්ධීහි, ජඞ්ඝායෙොපප න්තුයම. 

313. 

‘‘නාසිස්සංනපිවිස්සාමි, විහාරාචනනික්ඛයම; 

නපිපස්සංනිපාය ස්සං,  ණ්හාසල්යලඅනූහය . 

314. 

‘‘ ස්සයමවංවිහරය ො, පස්සවීරිෙපරක්කමං; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. – 

ච ස්යසොගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ජීවිකත් යෙොති ජීවිකාෙ අත්ථියකො ජීවිකප්පයෙොජයනො. ‘‘එත්ෙ
පබ්බජිත්වානිබ්භයෙොසුයඛනඅකිලමන්ය ොජීවිස්සාමී’’ති එවංජීවිකත්ොෙ

පබ්බජින්ති අත්යෙො. ලද් ොන උපසම් පදන්ති පඨමං සාමයණරපබ්බජ්ජාෙං

ඨිය ො ඤත්තිචතුත්යෙන කම්යමන උපසම්පදං ලභිත්වා.  ය ො සද් ෙං 

පටිලභින්ති  ය ො උපසම්පන්නකාලය ො පට්ඨාෙ කලයාණමිත්ය 

යසවන්ය ො ද්යව මාතිකා, තිස්යසො අනුයමොදනා, එකච්චං සුත් ං, 

සමෙකම්මට්ඨානං, විපස්සනාවිධිඤ්ච උග්ගණ්හන්ය ො බුද්ධාදීනං

මහානුභාව ං දිස්වා – ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ඛාය ො ධම්යමො, 

සුප්පටිපන්යනො සඞ්යඝො’’ති ර නත් යෙ සද්ධං පටිලභිං. දළ් හවීරියෙො 

පරක් කමින්තිඑවංපටිලද්ධසද්යධොහුත්වාවිපස්සනාෙකම්මංකයරොන්ය ො 

නචිරස්යසව සච්චපටියවධාෙ දළ්හවීරියෙො ථිරවීරියෙො හුත්වා පරක්කමිං, 
අකුසලානං ධම්මානංපහානාෙකුසලානංධම්මානංඋපසම්පදාෙසම්මයදව
පදහිං. 

ෙො පන පරක්කමිං,  ං දස්යසතුං ‘‘කාම’’න්තිආදි වුත් ං.  ත්ෙ 

කාමන්ති ෙොකාමං එකංසය ො වා භිජ් ජතු. අෙං කායෙොති අෙං මම

පූතිකායෙො, ඉමිනාවීරිෙප ායපනභිජ්ජතියච, භිජ්ජතුඡින්නභින්නංයහොතු. 

මංසයපසී විසීෙරුන්ති ඉමිනා දළ්හපරක්කයමන ඉමස්මා කාො 

මංසයපසියෙො විසීෙන්ති යච, විසීෙන්තු ඉය ො චිය ො විද්ධංසන්තු. උයභො 

ජණ් ණුකසන් ධීහි, ජඞ් ොයෙො පප න් තු යමතිඋයභොහිජණ්ණුකසන්ධීහිසහ
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මමඋයභො ජඞ්ඝායෙොසත්ථියෙොඌරුබන්ධය ොභිජ්ජිත්වාභූමිෙංපප න්තු.

‘‘ම’’න්තිපිපායඨො, යසො එවත්යෙො.යසසංයහට්ඨාවුත් නෙයමව. 

මුදි ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

චතුක්කනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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5. පඤ් චකනිපාය ො 
1. රාජදත්  ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

පඤ්චකනිපාය  භික් ඛු සිවථිකං ගන් ත් වාතිආදිකා ආෙස්මය ො

රාජදත් ත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු

ක ාධිකායරො,  ත්ෙ ත්ෙභයව විවට්ටූපනිස්සෙංපුතඤ්ඤංඋපචිනන්ය ො, 
ඉය ොචතුද්දයසකප්යපබුද්ධසුඤ්යඤයලොයක කුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා

විඤ්ඤු ංපත්ය ො, එකදිවසංයකනචියදව කරණීයෙනවනන් ංඋපගය ො
 ත්ෙ අඤ්ඤ රං පච්යචකබුද්ධං රුක්ඛමූයල නිසින්නං දිස්වා 
පසන්නමානයසො සුපරිසුද්ධං අම්බාටකඵලං අදාසි. යසො ය න
පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද
සාවත්ථිෙං සත්ෙවාහකුයල නිබ්බත්ති.  ස්ස මහාරාජං යවස්සවණං

ආරායධත්වා පටිලද්ධභාවය ො මා ාපි යරො රාජදත් ය ොති නාමං අකංසු.
යසො වෙප්පත්ය ො පඤ්චහි සකටසය හි භණ්ඩං ආදාෙ වාණිජ්ජවයසන
රාජගහංඅගමාසි.ය නචසමයෙනරාජගයහඅඤ්ඤ රාගණිකාඅභිරූපා 
දස්සනීොපරමයසොභග්ගයෙොගය ො දිවයසදිවයසසහස්සංලභති. අෙයසො
සත්ෙවාහපුතත්ය ො දිවයස දිවයස  ස්සා ගණිකාෙ සහස්සං දත්වා සංවාසං
කප්යපන්ය ො නචිරස්යසව සබ්බං ධනං යඛයපත්වා දුග්ගය ො හුත්වා
ඝාසච්ඡාදනමත් ම්පි අලභන්ය ො ඉය ො චිය ො ච පරිබ්භමන්ය ො
සංයවගප්පත්ය ො අයහොසි. යසො එකදිවසං උපාසයකහි සද්ධිං යවළුවනං 
අගමාසි. 

ය න ච සමයෙන සත්ො මහතිො පරිසාෙ පරිවුය ො ධම්මං
යදයසන්ය ො නිසින්යනො යහොති. යසො පරිසපරිෙන්ය  නිසීදිත්වා සත්ථු
සන්තියකධම්මංසුත්වා පටිලද්ධසද්යධොපබ්බජිත්වාධු ඞ්ගානිසමාදියිත්වා
සුසායනවසති. දා අඤ්ඤ යරොපි සත්ෙවාහපුතත්ය ො සහස්සං දත්වා  ාෙ
ගණිකාෙ සහ වසති. සා ච ගණිකා  ස්ස හත්යෙ මහග්ඝර නං දිස්වා
යලොභංඋප්පායදත්වාඅඤ්යඤහිධුත් පුතරියසහි ංමාරායපත්වා ං ර නං
ගණ්හි. අෙ  ස්ස සත්ෙවාහපුතත් ස්ස මනුස්සා  ං පවත්තිං සුත්වා 
ඔචරකමනුස්යස යපයසසුං. ය  රත්තිෙං  ස්සා ගණිකාෙ ඝරං පවිසිත්වා
ඡවිආදීනි අනුපහච්යචව  ං මායරත්වා සිවථිකාෙ ඡඩ්යඩසුං.
රාජදත් ත්යෙයරො අසුභනිමිත් ං ගයහතුං සුසායන විචරන්ය ො  ස්සා
ගණිකාෙ කයළවරං පටික්කුලය ො මනසි කාතුං උපගය ො කතිපෙවායර
යෙොනියසො මනසි කත්වා අචිරම භාවය ො යසොණසිඞ්ගාලාදීහි 

අනුපහ ඡවි ාෙ විසභාගවත්ථු ාෙ ච අයෙොනියසො මනසිකයරොන්ය ො, 
 ත්ෙ කාමරාගං උප්පායදත්වා සංවිග්ග රමානයසො අත් යනො චිත් ං
පරිභාසිත්වා මුහුත් ං එකමන් ං අපසක්කිත්වා ආදිය ො උපට්ඨි ං
අසුභනිමිත් යමව ගයහත්වා යෙොනියසො මනසිකයරොන්ය ො ඣානං
උප්පායදත්වා  ංඣානං පාදකං කත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා  ාවයදව

අරහත් ංපාපුතණි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර 2.44.55-59) – 
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‘‘විපියනබුද්ධංදිස්වාන, සෙම්භුංඅපරාජි ං; 

අම්බාටකංගයහත්වාන, සෙම්භුස්සඅදාසහං. 

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, ෙංඵලමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා 

පීතියසොමනස්සජාය ො– 

315. 

‘‘භික්ඛු සිවථිකංගන්ත්වා, අද්දස ඉත්ථිමුජ්ඣි ං; 

අපවිද්ධංසුසානස්මිං, ඛජ්ජන්තිංකිමිහීඵුටං. 

316. 

‘‘ෙඤ්හිඑයකජිගුච්ඡන්ති, ම ංදිස්වානපාපකං; 

කාමරායගොපාතුරහු, අන්යධොවසවතීඅහුං. 

317. 

‘‘ඔරංඔදනපාකම්හා,  ම්හාඨානාඅපක්කමිං; 

සතිමාසම්පජායනොහං, එකමන් ංඋපාවිසිං. 

318. 

‘‘ ය ොයමමනසීකායරො, යෙොනියසොඋදපජ්ජෙ; 

ආදීනයවොපාතුරහු, නිබ්බිදාසමතිට්ඨෙ. 

319. 

‘‘ ය ොචිත් ංවිමුච්චියම, පස්සධම්මසුධම්ම ං; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. – 

ඉමාපඤ්චගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ භික් ඛු සිවථිකං ගන් ත් වාතිසංසායරභෙස්ස ඉක්ඛනය ො භික්ඛු, 

අසුභකම්මට්ඨානත්ෙං ආමකසුසානං උපගන්ත්වා. ‘‘භික්ඛූ’’ති යච ං

අත් ානං සන්ධාෙ යෙයරො සෙං වදති. ඉත් ථින්ති ථීෙති එත්ෙ

සුක්කයසොණි ං සත් සන් ානභායවන සංහඤ්ඤතීති ථී, මාතුගායමො.
එවඤ්ච සභාවනිරුත්තිවයසන ‘‘ඉත්ථී’’තිපි වුච්චති. වඤ්ඣාදීසු පන
 ංසදිස ාෙ  ංසභාවානතිවත් නය ො ච  බ්යබොහායරො. ‘‘ඉත්ථී’’ති 

ඉත්ථිකයළවරං වදති. උජ් ඣි න්ති පරිච්චත් ං උජ්ඣනිෙත් ා එව 

අපවිද් ෙං අනයපක්ඛභායවනඛිත් ං. ඛජ් ජන් තිං කිමිහී ඵුටන්තිකිමීහිපූරි ං
හුත්වා ඛජ්ජමානං. 
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ෙඤ ්හි එයක ජිගුච් ඡන් ති, ම ං දිස් වාන පාපකන්ති ෙං
අපග ායුඋස්මාවිඤ්ඤාණ ාෙ ම ං කයළවරං පාපකං නිහීනං ලාමකං

එයකයචොක්ඛජාතිකාජිගුච්ඡන්ති, ඔයලොයකතුම්පිනඉච්ඡන්ති. කාමරායගො 

පාතුරහූති ස්මිංකුණයපඅයෙොනියසොමනසිකාරස්සබලව ාෙ කාමරායගො

මය්හං පාතුරයහොසි උප්පජ්ජි. අන් යෙොව සවතී අහන්ති  ස්මිං කයළවයර
නවහිද්වායරහිඅසුචිංසවතිසන්දන්ය  අසුචිභාවස්සඅදස්සයනනඅන්යධො
විෙඅයහොසිං.ය නාහ– 

‘‘රත්ය ොඅත්ෙංනජානාති, රත්ය ොධම්මංනපස්සති; 

අන්ධ මං දායහොති, ෙංරායගොසහය නර’’න්තිච. 

‘‘කාමච්ඡන්යදො යඛො, බ්රාහ්මණ, අන්ධකරයණො අචක්ඛුකරයණො’’ති ච 
ආදි. යකචි පයනත්ෙ  කාරාගමං කත්වා ‘‘කියලසපරියුට්ඨායනන
අවසවත්තිකියලසස්ස වා වසවත්තී’’ති අත්ෙං වදන්ති. අපයර ‘‘අන්යධොව
අසතිඅහු’’න්තිපාළිං වත්වා‘‘කාමරායගනඅන්යධොඑවහුත්වාසතිරහිය ො
අයහොසි’’න්ති අත්ෙංවදන්ති. දුභෙංපනපාළිෙංනත්ථි. 

ඔරං ඔදනපාකම් හාති ඔදනපාකය ො ඔරං, ොව ා කායලන

සුපරියධො තින්  ණ්ඩුලනාළිො ඔදනං පචති,  ය ො ඔරයමව කාලං, 

 ය ොපිලහුකායලනරාගං වියනොයදන්ය ො,  ම් හා ඨානා අපක් කමිං ෙස්මිං

ඨායන ඨි ස්ස යම රායගො උප්පජ්ජි,  ම්හා ඨානා අපක්කමිං අපසක්කිං.

අපක්කන්ය ොව සතිමා සම් පජායනොහං සමණසඤ්ඤං උපට්ඨයපත්වා

සතිපට්ඨානමනසිකාරවයසන සතිමා, සම්මයදව ධම්මසභාවජානයනන

සම්පජායනො ච හුත්වා එකමන් ං උපාවිසිං, පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා නිසීදිං.

නිසින්නස්සච  ය ො යම මනසීකායරො, යෙොනියසො උදපජ් ජොතිආදිසබ්බං
යහට්ඨාවුත් නෙයමවාති. 

රාජදත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. සුභූ ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

අයෙොයගතිආදිකා ආෙස්මය ො සුභූ ත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? 
අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුතඤ්ඤානි 
උපචිනන්ය ො කස්සපස්ස භගවය ො කායල බාරාණසිෙං
ගහපතිමහාසාලකුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ථු
සන්තියකධම්මංසුත්වාපසන්නමානයසොසරයණසුච සීයලසුචපතිට්ඨාෙ
මායස මායස අට්ඨක්ඛත්තුං චතුජ්ජාතිෙගන්යධන සත්ථු ගන්ධකුටිං 
ඔපුතඤ්ජායපසි. යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන නිබ්බත් නිබ්බත් ට්ඨායන

සුගන්ධසරීයරො හුත්වා, ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද මගධරට්යඨ ගහපතිකුයල

නිබ්බත්තිත්වා සුභූය ොති ලද්ධනායමො වෙප්පත්ය ො, 
නිස්සරණජ්ඣාසෙ ාෙඝරාවාසංපහාෙතිත්ථියෙසුපබ්බජිත්වා ත්ෙසාරං 

අලභන්ය ො, සත්ථු සන්තියක උපතිස්සයකොලි යසලාදියක බහූ
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සමණබ්රාහ්මයණ පබ්බජිත්වා සාමඤ්ඤසුඛං අනුභවන්ය  දිස්වා සාසයන
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා ආචරියුපජ්ඣායෙ ආරායධත්වා කම්මට්ඨානං
ගයහත්වාවියවකවාසංවසන්ය ොවිපස්සනංවඩ්යඪත්වා අරහත් ංපාපුතණි.

ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර 2.55.272-308) – 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහාෙයසො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, උප්පජ්ජිවද ංවයරො. 

‘‘අනුබයඤ්ජනසම්පන්යනො, බාත්තිංසවරලක්ඛයණො; 

බයාමප්පභාපරිවුය ො, රංසිජාලසයමොත්ෙයටො. 

‘‘අස්සායස ාෙොචන්යදො, සූරියෙොවපභඞ්කයරො; 

නිබ්බායප ාෙොයමයඝො, සාගයරොවගුණාකයරො. 

‘‘ධරණීරිව සීයලන, හිමවාවසමාධිනා; 

ආකායසොවිෙපඤ්ඤාෙ, අසඞ්යගොඅනියලොෙො. 

‘‘ දාහංබාරාණසිෙං, උපපන්යනොමහාකුයල; 

පහූ ධනධඤ්ඤස්මිං, නානාර නසඤ්චයෙ. 

‘‘මහ ාපරිවායරන, නිසින්නංයලොකනාෙකං; 

උයපච්චධම්මමස්යසොසිං, අම ංවමයනොහරං. 

‘‘ද්වත්තිංසලක්ඛණධයරො, සනක්ඛත්ය ොවචන්දිමා; 

අනුබයඤ්ජනසම්පන්යනො, සාලරාජාවඵුල්ලිය ො. 

‘‘රංසිජාලපරික්ඛිත්ය ො, දිත්ය ොවකනකාචයලො; 

බයාමප්පභාපරිවුය ො, ස රංසීදිවාකයරො. 

‘‘යසොණ්ණානයනොජිනවයරො, සමණීවසිලුච්චයෙො; 

කරුණාපුතණ්ණහදයෙො, ගුයණනවිෙසාගයරො. 

‘‘යලොකවිස්සු කිත්තිච, සියනරූවනගුත් යමො; 

ෙසසාවිත්ෙය ොවීයරො, ආකාසසදියසොමුනි. 

‘‘අසඞ්ගචිත්ය ොසබ්බත්ෙ, අනියලොවිෙනාෙයකො; 

පතිට්ඨාසබ්බභූ ානං, මහීවමුනිසත් යමො. 

‘‘අනුපලිත්ය ොයලොයකන, ය ොයෙනපදුමංෙො; 

කුවාදගච්ඡදහයනො, අග්ගික්ඛන්යධොවයසොභති. 

‘‘අගයදො විෙසබ්බත්ෙ, කියලසවිසනාසයකො; 
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ගන්ධමාදනයසයලොව, ගුණගන්ධවිභූසිය ො. 

‘‘ගුණානංආකයරොවීයරො, ර නානංවසාගයරො; 

සින්ධූවවනරාජීනං, කියලසමලහාරයකො. 

‘‘විජයීවමහායෙොයධො, මාරයසනාවමද්දයනො; 

චක්කවත්තීවයසොරාජා, යබොජ්ඣඞ්ගර නිස්සයරො. 

‘‘මහාභිසක්කසඞ්කායසො, යදොසබයාධිතිකිච්ඡයකො; 

සල්ලකත්ය ොෙොයවජ්යජො, දිට්ඨිගණ්ඩවිඵාලයකො. 

‘‘යසො  දායලොකපජ්යජොය ො, සනරාමරසක්කය ො; 

පරිසාසුනරාදිච්යචො, ධම්මංයදසෙය ජියනො. 

‘‘දානංදත්වාමහායභොයගො, සීයලනසුගතූපයගො; 

භාවනාෙචනිබ්බාති, ඉච්යචවමනුසාසෙ. 

‘‘යදසනං ංමහස්සාදං, ආදිමජ්ඣන් යසොභනං; 

සුණන්තිපරිසාසබ්බා, අම ංවමහාරසං. 

‘‘සුත්වාසුමධුරංධම්මං, පසන්යනොජිනසාසයන; 

සුග ංසරණංගන්ත්වා, ොවජීවංනමස්සහං. 

‘‘මුනියනොගන්ධකුටිො, ඔපුතඤ්යජසිං දාමහිං; 

චතුජ්ජාය නගන්යධන, මායසඅට්ඨදියනස්වහං. 

‘‘පණිධාෙසුගන්ධත් ං, සරීරවිස්සගන්ධියනො; 

 දාජියනොවිොකාසි, සුගන්ධ නුලාභි ං. 

‘‘යෙොෙංගන්ධකුටිභූමිං, ගන්යධයනොපුතඤ්ජය සකිං; 

ය නකම්මවිපායකන, උපපන්යනො හිං හිං. 

‘‘සුගන්ධයදයහොසබ්බත්ෙ, භවිස්සතිඅෙංනයරො; 

ගුණගන්ධයුත්ය ොහුත්වා, නිබ්බායිස්සතිනාසයවො. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං. 

‘‘පච්ඡියමචභයවදානි, ජාය ොවිප්පකුයලඅහං; 

ගබ්භංයමවසය ොමා ා, යදයහනාසිසුගන්ධි ා. 

‘‘ෙදාචමාතුකුච්ඡිම්හා, නික්ඛමාමි දාපුතරී; 
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සාවත්ථිසබ්බගන්යධහි, වාසි ාවිෙවාෙෙ. 

‘‘පුතප්ඵවස්සඤ්චසුරභි, දිබ්බගන්ධංමයනොරමං; 

ධූපානිචමහග්ඝානි, උපවායිංසු ාවයද. 

‘‘යදවා චසබ්බගන්යධහි, ධූපපුතප්යඵහි ං ඝරං; 

වාසයිංසුසුගන්යධන, ෙස්මිංජාය ොඅහංඝයර. 

‘‘ෙදා ච රුයණොභද්යදො, පඨයමයෙොබ්බයන ඨිය ො; 

 දායසලංසපරිසං, වියනත්වානරසාරථි. 

‘‘ය හිසබ්යබහිපරිවුය ො, සාවත්ථිපුතරමාගය ො; 

 දාබුද්ධානුභාවං ං, දිස්වාපබ්බජිය ොඅහං. 

‘‘සීලංසමාධිපඤ්ඤඤ්ච, විමුත්තිඤ්චඅනුත් රං; 

භායවත්වාචතුයරොධම්යම, පාපුතණිංආසවක්ඛෙං. 

‘‘ෙදාපබ්බජිය ොචාහං, ෙදාචඅරහාඅහුං; 

නිබ්බායිස්සංෙදාචාහං, ගන්ධවස්යසො දාඅහු. 

‘‘සරීරගන්යධොචසදාතියසතියම, මහාරහංචන්දනචම්පකුප්පලං; 

 යෙව ගන්යධ ඉ යර ච සබ්බයසො, පසය්හ වාොමි  ය ො  හිං
 හිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පන පත්වා තිත්ථියෙසු පබ්බජිත්වා අත් යනො පත් ං 

අත් කිලමොනුයෙොගංදුක්ඛං, සාසයනපබ්බජිත්වාපත් ංඣානාදිසුඛඤ්ච
චින්ය ත්වා අත් යනො පටිපත්තිපච්චයවක්ඛණමුයඛන අඤ්ඤං
බයාකයරොන්ය ො– 

320. 

‘‘අයෙොයග යුඤ්ජමත් ානං, පුතරියසො කිච්චමිච්ඡයකො; 

චරංයචනාධිගච්යඡෙය,  ංයමදුබ්භගලක්ඛණං. 

321. 

‘‘අබ්බූළ්හංඅඝග ංවිජි ං, එකඤ්යචඔස්සයජෙයකලීවසිො; 

සබ්බානිපි යච ඔස්සයජෙය අන්යධොව සිො, සමවිසමස්ස 
අදස්සනය ො. 

322. 

‘‘ෙඤ්හිකයිරා ඤ්හිවයද, ෙංනකයිරාන ංවයද; 

අකයරොන් ංභාසමානං, පරිජානන්තිපණ්ඩි ා. 
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323. 

‘‘ෙොපිරුචිරංපුතප්ඵං, වණ්ණවන් ංඅගන්ධකං; 

එවංසුභාසි ාවාචා, අඵලායහොතිඅකුබ්බය ො. 

324. 

‘‘ෙොපි රුචිරංපුතප්ඵං, වණ්ණවන් ං සුගන්ධකං; 

එවංසුභාසි ාවාචා, සඵලායහොතිකුබ්බය ො’’ති.– 

ඉමාපඤ්චගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ අයෙොයගති අයුඤ්ජි බ්යබ අයසවි බ්යබ අන් ද්වයෙ. ඉධ පන

අත් කිලමොනුයෙොගවයසන අත්යෙො යවදි බ්යබො. යුඤ ්ජන්ති  ස්මිං
අත් ානං යුඤ්ජන්ය ො යෙොයජන්ය ො  ො පටිපජ්ජන්ය ො. 

කිච් චමිච් ඡයකොති උභෙහි ාවහං කිච්චං ඉච්ඡන්ය ො,  ප්පටිපක්ඛය ො

අයෙොයග චරං චරන්ය ො යච භයවෙය. නාධිගච් යඡෙයාති ෙොධිප්යප ං
හි සුඛං න පාපුතයණෙයාතිඤායෙො.  ස්මා ෙං අහං තිත්ථිෙම වඤ්චිය ො

අයෙොයග යුඤ්ජිං,  ං යම දුබ් භගලක් ඛණං අපුතඤ්ඤසභායවො.
‘‘පුතරිමකම්මබයායමොහිය ොඅයෙොයගයුඤ්ජි’’න්ති දස්යසති. 

අබ් බූළ ්හං අෙග ං විජි න්ති විබාධනසභාව ාෙ අඝානාම රාගාදයෙො, 

අඝානි එව අඝග ං, අඝග ානං විජි ං සංසාරප්පවත්ති, ය සං විජයෙො
කුසලධම්මාභිභයවො. ‘‘අඝග ං විජි ’’න්ති අනුනාසිකයලොපං අකත්වා

වුත් ං.  ං අබ්බූළ්හං අනුද්ධ ං යෙන,  ං අබ්බූළ්හාඝග ං විජි ංකත්වා

එවංභූය ො හුත්වා, කියලයස අසමුච්ඡින්දිත්වාති අත්යෙො. එකඤ් යච 

ඔස් සයජෙයාතිඅදුතිෙ ාෙපධාන ාෙචඑකංඅප්පමාදංසම්මාපයෙොගයමව

වා ඔස්සයජෙය පරිච්චයජෙය යච. කලීව යසො පුතග්ගයලො කාළකණ්ණී විෙ 

සිො. සබ් බානිපි යච ඔස් සයජෙයාති සබ්බානිපි විමුත්තිො පරිපාචකානි

සද්ධාවීරිෙසතිසමාධිපඤ්ඤින්ද්රිොනිඔස්සයජෙයයච, අභාවනාෙඡඩ්යඩෙය

යච, අන් යෙොව සිො සමවිසමස් ස අදස් සනය ො. 

ෙොති ඔපම්මසම්පටිපාදනත්යෙ නිපාය ො. රුචිරන්ති යසොභනං. 

වණ් ණවන්  න්ති වණ්ණසණ්ඨානසම්පන්නං. අගන් ෙකන්ති ගන්ධරහි ං 

පාලිභද්දකගිරිකණ්ණිකජෙසුමනාදියභදං. එවං සුභාසි ා වාචාති සුභාසි ා
වාචා නාම ය පිටකං බුද්ධවචනං වණ්ණසණ්ඨානසම්පන්නපුතප්ඵසදිසං.

ෙො හි අගන්ධකං පුතප්ඵං ධායරන් ස්ස සරීයර ගන්යධො න ඵරති, එවං 

එ ම්පි යෙො සක්කච්චසවනාදීහි ච සමාචරති,  ස්ස සක්කච්චං 

අසමාචරන් ස්ස ෙං  ත්ෙ කත් බ්බං,  ං අකුබ්බය ො සු ගන්ධං
පටිපත්තිගන්ධඤ්චන ආවහතිඅඵලායහොති.ය නවුත් ං ‘‘එවංසුභාසි ා

වාචා, අඵලායහොතිඅකුබ්බය ො’’ති. 
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සුගන් ෙකන්ති සුමනචම්පකනීලුප්පලපුතප්ඵාදියභදං. එවන්ති ෙො  ං

පුතප්ඵං ධායරන් ස්ස සරීයර ගන්යධො ඵරති, එවං
ය පිටකබුද්ධවචනසඞ්ඛා ාසුභාසි ාවාචාපියෙො සක්කච්චසවනාදීහි ත්ෙ

කත් බ්බං කයරොති, අස්ස පුතග්ගලස්ස සඵලා යහොති, 
සු ගන්ධපටිපත්තිගන්ධානං ආවහනය ො මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා.

 ස්මා ෙයෙොවාදං පටිපජ්යජෙය, ෙොකාරී  ොවාදී ච භයවෙයාති. යසසං
වුත් නෙයමව. 

සුභූ ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

3. ගිරිමානන් දත් යෙරගාොවණ් ණනා 

වස් සති යදයවොතිආදිකා ආෙස්මය ො ගිරිමානන්දත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො සුයමධස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
වෙප්පත්ය ො ඝරාවාසං වසන්ය ො අත් යනො භරිොෙ පුතත්ය  ච
කාලඞ්කය  යසොකසල්ලසමප්පිය ො අරඤ්ඤං පවිට්යඨො සත්ොරා  ත්ෙ
ගන්ත්වා ධම්මං කයෙත්වා යසොකසල්යල අබ්බූළ්යහ පසන්නමානයසො
සුගන්ධපුතප්යඵහි පූයජත්වා පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා සිරසි අඤ්ජලිං
කත්වාඅභිත්ෙවි. 

යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං 
බුද්ධුප්පායද රාජගයහ බිම්බිසාරරඤ්යඤො පුතයරොහි ස්ස පුතත්ය ො හුත්වා

නිබ්බත්ති, ගිරිමානන් යදොතිස්සනාමංඅයහොසි.යසොවිඤ්ඤු ංපත්ය ොසත්ථු 
රාජගහගමයන බුද්ධානුභාවං දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා
සමණධම්මං කයරොන්ය ො කතිපෙං දිවසං ගාමකාවායස වසිත්වා සත්ොරං
වන්දිතුං රාජගහං අගමාසි. බිම්බිසාරමහාරාජා  ස්ස ආගමනං සුත්වා

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ඉයධව, භන්ය , වසෙ, අහං චතූහි පච්චයෙහි
උපට්ඨහාමී’’ති සම්පවායරත්වා ගය ො බහුකිච්ච ාෙ න සරි. ‘‘යෙයරො
අබ්යභොකායස වසතී’’ති යදව ා යෙරස්ස ය මනභයෙන වස්සං වායරසුං.
රාජාඅවස්සනකාරණංසල්ලක්යඛත්වායෙරස්සකුටිකං කාරායපසි.යෙයරො
කුටිකාෙං වසන්ය ො යසනාසනසප්පාෙලායභන සමාධානං ලභිත්වා
වීරිෙසම ං යෙොයජත්වා විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත් ං පාපුතණි.

ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර 1.40.419-448) – 

‘‘භරිොයමකාලඞ්ක ා, පුතත්ය ොසිවථිකංගය ො; 

මා ාපි ාම ාභා ා, එකචි ම්හිඩය්හයර. 

‘‘ය නයසොයකනසන් ත්ය ො, කියසොපණ්ඩුඅයහොසහං; 

චිත් ක්යඛයපොචයමආසි, ය නයසොයකනඅට්ටිය ො. 

‘‘යසොකසල්ලපයරය ොහං, වනන් මුපසඞ්කමිං; 
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පවත් ඵලංභුඤ්ජිත්වා, රුක්ඛමූයලවසාමහං. 

‘‘සුයමයධොනාමසම්බුද්යධො, දුක්ඛස්සන් කයරොජියනො; 

මමුද්ධරිතුකායමොයසො, ආගඤ්ඡිමමසන්තිකං. 

‘‘පදසද්දං සුණිත්වාන, සුයමධස්ස මයහසියනො; 

පග්ගයහත්වානහංසීසං, උල්යලොයකසිංමහාමුනිං. 

‘‘උපාගය මහාවීයර, පීතියමඋදපජ්ජෙ; 

 දාසියමකග්ගමයනො, දිස්වා ංයලොකනාෙකං. 

‘‘සතිංපටිලභිත්වාන, පණ්ණමුට්ඨිමදාසහං; 

නිසීදිභගවා ත්ෙ, අනුකම්පාෙචක්ඛුමා. 

‘‘නිසජ්ජ ත්ෙභගවා, සුයමයධොයලොකනාෙයකො; 

ධම්මංයමකෙයීබුද්යධො, යසොකසල්ලවියනොදනං. 

‘‘අනව්හි ා ය ොආගුං, අනනුඤ්ඤා ාඉය ොග ා; 

ෙොග ා ොග ා,  ත්ෙකාපරියදවනා. 

‘‘ෙොපිපථිකාසත් ා, වස්සමානාෙවුට්ඨිො; 

සභණ්ඩාඋපගච්ඡන්ති, වස්සස්සාප නාෙය . 

‘‘වස්යස චය ඔරමිය , සම්පෙන්ති ෙදිච්ඡකං; 

එවංමා ාපි ාතුය්හං,  ත්ෙකාපරියදවනා. 

‘‘ආගන්තුකාපාහුනකා, චලිය රි කම්පි ා; 

එවංමා ාපි ාතුය්හං,  ත්ෙකාපරියදවනා. 

‘‘ෙොපිඋරයගොජිණ්ණං, හිත්වාගච්ඡතිසං චං; 

එවංමා ාපි ාතුය්හං, සං නුංඉධහීෙයර. 

‘‘බුද්ධස්සගිරමඤ්ඤාෙ, යසොකසල්ලංවිවජ්ජයිං; 

පායමොජ්ජංජනයිත්වාන, බුද්ධයසට්ඨංඅවන්දහං. 

‘‘වන්දිත්වානමහානාගං, පූජයිංගිරිමඤ්ජරිං; 

දිබ්බගන්ධංසම්පවන් ං, සුයමධංයලොකනාෙකං. 

‘‘පූජයිත්වානසම්බුද්ධං, සියරකත්වානඅඤ්ජලිං; 

අනුස්සරංගුණග්ගානි, සන්ෙවිංයලොකනාෙකං. 

‘‘නිත්තිණ්යණොසිමහාවීර, සබ්බඤ්ඤුයලොකනාෙක; 
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සබ්යබසත්ය උද්ධරසි, ඤායණනත්වංමහාමුයන. 

‘‘විමතිංද්යවළ්හකංවාපි, සඤ්ඡින්දසිමහාමුයන; 

පටිපායදසියමමග්ගං,  වඤායණනචක්ඛුම. 

‘‘අරහාවසිපත් ාච, ඡළභිඤ්ඤාමහිද්ධිකා; 

අන් ලික්ඛචරාධීරා, පරිවායරන්ති ාවයද. 

‘‘පටිපන්නාචයසඛාච, ඵලට්ඨාසන්තිසාවකා; 

සුයරොදයෙවපදුමා, පුතප්ඵන්ති වසාවකා. 

‘‘මහාසමුද්යදොවක්යඛොයභො, අතුයලොපි දුරුත් යරො; 

එවංඤායණනසම්පන්යනො, අප්පයමයෙයොසිචක්ඛුම. 

‘‘වන්දිත්වාහංයලොකජිනං, චක්ඛුමන් ංමහාෙසං; 

පුතථුදිසානමස්සන්ය ො, පටිකුටියකොආගඤ්ඡහං. 

‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, සම්පජායනොපතිස්සය ො; 

ඔක්කමිංමාතුොකුච්ඡිං, සන්ධාවන්ය ොභවාභයව. 

‘‘අගාරා අභිනික්ඛම්ම, පබ්බජිං අනගාරිෙං; 

ආ ාපීනිපයකොඣායී, පටිසල්ලානයගොචයරො. 

‘‘පධානංපදහිත්වාන, ය ොසයිත්වාමහාමුනිං; 

චන්යදොවබ්භඝනාමුත්ය ො, විචරාමිඅහංසදා. 

‘‘වියවකමනුයුත්ය ොම්හි, උපසන්ය ොනිරූපධි; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාෙ, විහරාමිඅනාසයවො. 

‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, ෙංබුද්ධමභිපූජයිං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අෙ යෙරස්ස අරහත් ප්පත්තිො හට්ඨතුට්යඨ විෙ යදයව වස්සන්ය  

උපරි ංවස්සයනනියෙොජනමුයඛනඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

325. 

‘‘වස්සතියදයවොෙොසුගී ං, ඡන්නායමකුටිකාසුඛානිවා ා; 

 ස්සංවිහරාමිවූපසන්ය ො, අෙයචපත්ෙෙසීපවස්සයදව. 

326. 

‘‘වස්සතියදයවොෙොසුගී ං, ඡන්නායමකුටිකාසුඛානිවා ා; 
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 ස්සංවිහරාමිසන් චිත්ය ො, අෙයචපත්ෙෙසීපවස්සයදව. 

327. 

‘‘වස්සතියදයවො…යප.… ස්සංවිහරාමිවී රායගො…යප.…. 
328. 

‘‘වස්සතියදයවො…යප.… ස්සංවිහරාමිවී යදොයසො…යප.…. 
329. 

‘‘වස්සතියදයවො…යප.… ස්සංවිහරාමිවී යමොයහො; 

අෙයචපත්ෙෙසීපවස්සයදවා’’ති.–ඉමාපඤ්චගාොඅභාසි; 

 ත්ෙ ෙොසුගී න්ති සුගී ානුරූපං, සුන්දරස්ස අත් යනො යමඝගී ස්ස
අනුරූපයමවාති අත්යෙො. වලාහයකො හි ෙො අගජ්ජන්ය ො යකවලං

වස්සන්ය ො න යසොභති, එවං ස පටලසහස්සපටයලන උට්ඨහිත්වා
ෙනෙන්ය ො ගජ්ජන්ය ො විජ්ජුල්ල ා නිච්ඡායරන්ය ොපි අවස්සන්ය ො න

යසොභති,  ොභූය ො පන හුත්වා වස්සන්ය ො යසොභතීති වුත් ං ‘‘වස්සති

යදයවොෙොසුගී ’’න්ති.ය නාහ– ‘‘අභිත්ෙනෙ, පජ්ජුන්න’’, (චරිො.3.89; 

ජා.1.1.75) ‘‘ගජ්ජි ායචවවස්සි ාචා’’ති )අ.නි.4.101; පුත.ප.157) ච. 

 ස් සං විහරාමීති  ස්සං කුටිකාෙං අරිෙවිහාරගබ්යභන ඉරිොපෙවිහායරන

විහරාමි. වූපසන්  චිත් ය ොති අග්ගඵලසමාධිනා සම්මයදව
උපසන් මානයසො. 

එවං යෙරස්ස අයනකවාරං ක ං උයෙයොජනං සිරසා සම්පටිච්ඡන්ය ො 
වලාහකයදවපුතත්ය ො නින්නඤ්ච ෙලඤ්ච පූයරන්ය ො මහාවස්සං
වස්සායපසි. 

ගිරිමානන්දත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

4. සුමනත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ෙං පත් ෙොයනොතිආදිකා ආෙස්මය ො සුමනත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙ භයවපුතඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො ඉය ො පඤ්චනවුය  කප්යප බුද්ධසුඤ්යඤ යලොයක
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ංපත්ය ොඑකංපච්යචකබුද්ධංබයාධි ං

දිස්වා හරී කං අදාසි. යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යකොසලරට්යඨ ගහපතිකුයල

නිබ්බත්තිත්වා සුමයනොතිලද්ධනායමො සුයඛන වඩ්ඪ.  ස්ස පන මාතුයලො
පබ්බජිත්වා අරහා හුත්වා අරඤ්යඤ විහරන්ය ො සුමයන වෙප්පත්ය   ං
පබ්බායජත්වා චරි ානුකූලං කම්මට්ඨානං අදාසි. යසො  ත්ෙ යෙොගකම්මං
කයරොන්ය ො චත් ාරි ඣානානි පඤ්ච ච අභිඤ්ඤායෙො නිබ්බත්ය සි.
අෙස්ස යෙයරො විපස්සනාවිධිං ආචික්ඛි. යසො ච නචියරයනව විපස්සනං

වඩ්යඪත්වා අරහත්ය  පතිට්ඨාසි. ය න වුත් ං අපදායන (අප. යෙර
2.44.60-71) – 
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‘‘හරී කංආමලකං, අම්බජම්බුවිභී කං; 

යකොලංභල්ලා කංබිල්ලං, සෙයමවහරාමහං. 

‘‘දිස්වාන පබ්භාරග ං, ඣායිංඣානර ං මුනිං; 

ආබායධනආපීයළන් ං, අදුතීෙංමහාමුනිං. 

‘‘හරී කංගයහත්වාන, සෙම්භුස්සඅදාසහං; 

ඛාදමත් ම්හියභසජ්යජ, බයාධිපස්සම්භි ාවයද. 

‘‘පහීනදරයෙොබුද්යධො, අනුයමොදමකාසියම; 

යභසජ්ජදායනනිමිනා, බයාධිවූපසයමනච. 

‘‘යදවභූය ො මනුස්යසොවා, ජාය ොවා අඤ්ඤජාතිො; 

සබ්බත්ෙසුඛිය ොයහොතු, මාචය බයාධිමාගමා. 

‘‘ඉදංවත්වානසම්බුද්යධො, සෙම්භූඅපරාජිය ො; 

නභංඅබ්භුග්ගමීධීයරො, හංසරාජාවඅම්බයර. 

‘‘ෙය ොහරී කංදින්නං, සෙම්භුස්සමයහසියනො; 

ඉමංජාතිංඋපාදාෙ, බයාධියමනුපපජ්ජෙ. 

‘‘අෙංපච්ඡිමයකොමය්හං, චරියමොවත් ය භයවො; 

තිස්යසොවිජ්ජාසච්ඡික ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යභසජ්ජමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, යභසජ්ජස්සඉදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත්ය  පන පතිට්ඨිය ො එකදිවසං මාතුලත්යෙරස්ස උපට්ඨානං 

අගමාසි. ංයෙයරොඅධිගමංපුතච්ඡි,  ංබයාකයරොන්ය ො– 

330. 

‘‘ෙංපත්ෙොයනොධම්යමසු, උපජ්ඣායෙොඅනුග්ගහි; 

අම ංඅභිකඞ්ඛන් ං, ක ංකත් බ්බකංමො. 

331. 

‘‘අනුප්පත්ය ොසච්ඡිකය ො, සෙංධම්යමොඅනීතියහො; 

විසුද්ධඤායණොනික්කඞ්යඛො, බයාකයරොමි වන්තියක. 

332. 

‘‘පුතබ්යබනිවාසංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධි ං; 

සදත්යෙොයමඅනුප්පත්ය ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 
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333. 

‘‘අප්පමත් ස්ස යමසික්ඛා, සුස්සු ා ව සාසයන; 

සබ්යබයමආසවාඛීණා, නත්ථිදානිපුතනබ්භයවො. 

334. 

‘‘අනුසාසිමංඅරිෙව ා, අනුකම්පිඅනුග්ගහි; 

අයමොයඝොතුය්හයමොවායදො, අන්ය වාසිම්හිසික්ඛිය ො’’ති.– 

ඉමාහිපඤ්චහිගාොහිසීහනාදංනදන්ය ොඅඤ්ඤංබයාකාසි. 

 ත්ෙ ෙං පත් ෙොයනො ෙම් යමසු, උපජ් ොයෙො අනුග් ගහි. අම ං 

අභිකඞ් ඛන්  න්ති සමෙවිපස්සනාදීසු අනවජ්ජධම්යමසු ෙං ධම්මං මය්හං
පත්ෙෙන්ය ොආකඞ්ඛන්ය ොඋපජ්ඣායෙොඅම ංනිබ්බානංඅභිකඞ්ඛන් ං

මං ඔවාදදානවයසන අනුග්ගණ්හි. ක ං කත්  බ් බකං මොති  ස්ස 

අධිගමත්ෙං කත් බ්බං පරිඤ්ඤාදියසොළසවිධං කිච්චං ක ං නිට්ඨාපි ං
මො. 

 ය ො එව අනුප් පත් ය ො අධිගය ො චතුබ්බියධොපි මග්ගධම්යමො 

සච් ඡිකය ො. සෙං ෙම් යමො අනීතියහොතිසෙංඅත් නායෙවනිබ්බානධම්යමො

ඵලධම්යමොචඅනීතියහොඅසන්දිද්යධො අත් පච්චක්යඛොකය ො, ‘‘ඉතිහ, ඉති
කිරා’’ති පවත්තිො ඉතිහසඞ්ඛා ං සංසෙං සමුච්ඡින්දන්ය ොයෙව

අරිෙමග්යගො පවත් ති. ය නාහ ‘‘විසුද් ෙඤායණො නික් කඞ් යඛො’’තිආදි.

 ත්ෙ විසුද් ෙඤායණොති සබ්බසංකියලසවිසුද්ධිො විසුද්ධඤායණො. 

 වන් තියකති ව සමීයප. 

සදත් යෙොති අරහත් ං. සික් ඛාති අධිසීලසික්ඛාදයෙො. සුස් සු ාති
පරිෙත්තිබාහුසච්චස්ස පටියවධබාහුසච්චස්ස ච පාරිපූරිවයසන සුට්ඨු සු ා. 

 ව සාසයනති වඔවායද අනුසිට්ඨිෙංඨි ස්ස. 

අරිෙව ාතිසුවිසුද්ධසීලාදිව සමාදායනන. අන් ය වාසිම් හි සික් ඛිය ොති
තුය්හං සමීයප චිණ්ණබ්රහ්මචරිෙවාස ාෙ අන්ය වාසී සික්ඛි වා
සික්ඛි අධිසීලාදිසික්යඛො අම්හීති. 

සුමනත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

5. වඩ් ඪත් යෙරගාොවණ් ණනා 

සාධූ හීතිආදිකා ආෙස්මය ො වඩ්ඪත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? 

අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සොනි
පුතඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද භාරුකච්ඡනගයර

ගහපතිකුයල නිබ්බත්තිත්වා වඩ් යඪොති ලද්ධනායමො අනුපුතබ්යබන වඩ්ඪති.
අෙස්ස මා ා සංසායර සඤ්ජා සංයවගා පුතත් ං ඤාතීනං නිෙයායදත්වා
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භික්ඛුනීනංසන්තියක පබ්බජිත්වාවිපස්සනාෙකම්මංකයරොන්තීඅරහත් ං
පාපුතණිත්වා අපයරන සමයෙන පුතත් ම්පි විඤ්ඤු ං පත් ං
යවළුදන් ත්යෙරස්ස සන්තියක පබ්බායජසි. යසො පබ්බජිය ො බුද්ධවචනං
උග්ගයහත්වා බහුස්සුය ො ධම්මකථියකො හුත්වා ගන්ෙධුරං වහන්ය ො
එකදිවසං ‘‘එකයකො සන් රුත් යරොව මා රං පස්සිස්සාමී’’ති
භික්ඛුනුපස්සෙං අගමාසි.  ං දිස්වා මා ා ‘‘කස්මා ත්වං එකයකො
සන් රුත් යරොව ඉධාගය ො’’ති යචොයදසි. යසො මා රා යචොදිෙමායනො
‘‘අයුත් ංමොක ’’න්තිඋප්පන්නසංයවයගොවිහාරංගන්ත්වා දිවාට්ඨායන
නිසින්යනො විපස්සිත්වා අරහත් ං පත්වා මාතු 
ඔවාදසම්පත්තිපකාසනමුයඛනඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

335. 

‘‘සාධූ හිකිරයමමා ා, පය ොදංඋපදංසයි; 

ෙස්සාහංවචනංසුත්වා, අනුසිට්යඨොජයනත්තිො; 

ආරද්ධවීරියෙොපහි ත්ය ො, පත්ය ොසම්යබොධිමුත් මං. 

336. 

‘‘අරහාදක්ඛියණයෙයොම්හි, ය විජ්යජොඅම ද්දයසො; 

යජත්වානමුචියනොයසනං, විහරාමිඅනාසයවො. 

337. 

‘‘අජ්ඣත් ඤ්චබහිද්ධාච, යෙයමවිජ්ජිංසුආසවා; 

සබ්යබඅයසසාඋච්ඡින්නා, නචඋප්පජ්ජයරපුතන. 

338. 

‘‘විසාරදායඛොභගිනී, එවමත්ෙංඅභාසයි; 

අපිහානූනමයිපි, වනයෙොය නවිජ්ජති. 

339. 

‘‘පරිෙන් ක ංදුක්ඛං, අන්තියමොෙංසමුස්සයෙො; 

ජාතිමරණසංසායරො, නත්ථි දානි පුතනබ්භයවො’’ති. – ඉමා ගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ සාධූ හි කිර යම මා ා, පය ොදං උපදංසයීතිසාධුව මා ාමය්හං 

ඔවාදසඞ්ඛා ං පය ොදං දස්යසති, ය න යම වීරිෙං උත්ය යජන්තී

උත් මඞ්යග පඤ්ඤාසීයස විජ්ඣි. ෙස් සාති ෙස්සා යම මාතුො. 

සම් යබොධින්ති අරහත් ං. අෙඤ්යහත්ෙ යෙොජනා – ජයනත්තිො යම 

අනුසිට්යඨො ෙස්සා අනුසාසනීභූ ං වචනං සුත්වා අහං ආරද්ධවීරියෙො
පහි ත්ය ොවිහරන්ය ො උත් මංඅග්ගඵලංසම්යබොධිංඅරහත් ංපත්ය ො. 
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 ය ො එව ආරකත් ා කියලයසහි අරහා පුතඤ්ඤක්යඛත්  ාෙ 

දක් ඛියණයෙයො දක්ඛිණාරයහො අම්හි. පුතබ්යබනිවාසඤාණාදිවිජ්ජාත් ෙස්ස

අධිග ත් ා ය විජ් යජො නිබ්බානස්සසච්ඡික ත් ා අම ද් දයසො නමුචියනො 

මාරස්ස යසනං කියලසවාහිනිං යබොධිපක්ඛිෙයසනාෙ ජිනිත්වා  ස්ස 
ජි ත් ායෙවඅනාසයවොසුඛංවිහරාමීති. 

ඉදානි ‘‘අනාසයවො’’ති වුත් මත්ෙං පාකට රං කාතුං 

‘‘අජ් ෙත්  ඤ් චා’’ ති ගාෙමාහ.  ස්සත්යෙො – අජ් ෙත්  ං 

අජ්ඣත් වත්ථුකා ච බහිද් ො බහිද්ධවත්ථුකා ච ආසවා යෙ මය්හං

අරිෙමග්ගාධිගමය ො පුතබ්යබ විජ් ජිංසු උපලබ්භිංසු, ය  සබ්යබ අනවයසසා 

උච් ඡින් නා අරිෙමග්යගන සමුච්ඡින්නා පහීනා පුතන දානි කදාචිපි න ච
උප්පජ්යජෙයංනඋප්පජ්ජිස්සන්තියෙවාති. 

ඉදානි මාතු වචනං අඞ්කුසංකත්වා අත් නා අරහත් ස්ස අධිග ත් ා 

මා රං යෙොයමන්ය ො ‘‘විසාරදා’’ති ගාෙමාහ.  ත්ෙ විසාරදා යඛොති
එකංයසනවිග සාරජ්ජා.එවංමාතුඅත් යනො චඅරහත් ාධිගයමනසත්ථු

ඔරසපුතත් භාවං උල්ලයපන්ය ො මා රං ‘‘භගිනී’’ති ආහ. එ මත් ෙං 

අභාසයීති එ ං මම ඔවාදභූ ං අත්ෙං අභණි. එවං පන මං ඔවදන්තී න

යකවලං විසාරදා එව, අෙ යඛො අපිහා නූන මයිපි  ව පුතත් යකපි අපිහා

අසන්ෙවාමඤ්යඤ, කිංවා එය නපරිකප්පයනන? වනයෙො ය  න විජ් ජති 

අවිජ්ජාදියකො වනයෙො  ව සන් ායන නත්යෙව, ො මං භවක්ඛයෙ
නියෙොයජසීතිඅධිප්පායෙො. 

ඉදානි‘‘ ොනියෙොජි ාකායරයනවමොපටිපන්න’’න්තිදස්යසන්ය ො 

‘‘පරිෙන්  ක ’’න්තිඔසානගාෙමාහ,  ස්සත්යෙො සුවිඤ්යඤයෙයොව. 

වඩ්ඪත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

6. නදීකස් සපත් යෙරගාොවණ් ණනා 

අත් ොෙ ව  යමතිආදිකාආෙස්මය ොනදීකස්සපත්යෙරස්සගාො.කා

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සෙං කුසලං උපචිනන්ය ො පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල 
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ංපත්ය ොඑකදිවසංසත්ොරංපිණ්ඩාෙ
චරන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො අත් නා යරොපි ස්ස අම්බරුක්ඛස්ස
පඨමුප්පන්නං මයනොසිලාවණ්ණං එකං අම්බඵලං අදාසි. යසො ය න
පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද
මගධරට්යඨබ්රාහ්මණකුයලඋරුයවලකස්සපස්සභා ාහුත්වා නිබ්බත්ය ො.
වෙප්පත්ය ො නිස්සරණජ්ඣාසෙ ාෙ ඝරාවාසං අනිච්ඡන්ය ො
 ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා තීහි ාපසසය හි සද්ධිං යනරඤ්ජරාෙනදිො
තීයර අස්සමං මායපත්වා විහරති. නදීතීයර වසනය ො හිස්ස

කස්සපයගොත්  ාෙ ච නදීකස ්සයපොති සමඤ්ඤා අයහොසි.  ස්ස භගවා
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සපරිසස්ස එහිභික්ඛුභායවනඋපසම්පදංඅදාසි. ංසබ්බංඛන්ධයක)මහාව.

36-39) ආග යමව. යසො භගවය ො ආදිත්  පරිොෙයදසනාෙ (මහාව. 54; 

සං. නි. 4.28) අරහත්ය  පතිට්ඨාසි. ය න වුත් ං අපදායන (අප. යෙර 

2.44.81-87) – 

‘‘පදුමුත් රබුද්ධස්ස, යලොකයජට්ඨස්ස ාදියනො; 

පිණ්ඩාෙවිචරන් ස්ස, ධාරය ොඋත් මංෙසං. 

‘‘අග්ගඵලං ගයහත්වාන, විප්පසන්යනන යච සා; 

දක්ඛියණෙයස්සවීරස්ස, අදාසිංසත්ථුයනොඅහං. 

‘‘ය නකම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨනරාසභ; 

පත්ය ොම්හිඅචලංඨානං, හිත්වාජෙපරාජෙං. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ෙංදානමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, අග්ගදානස්සිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත්ය  පන පතිට්ඨිය ො අපරභායග අත් යනො පටිපත්තිං 

පච්චයවක්ඛිත්වාදිට්ඨිසමුග්ඝා කිත් නමුයඛනඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

340. 

‘‘අත්ොෙ ව යමබුද්යධො, නදිංයනරඤ්ජරං අගා; 

ෙස්සාහංධම්මංසුත්වාන, මිච්ඡාදිට්ඨිංවිවජ්ජයිං. 

341. 

‘‘ෙජිංඋච්චාවයචෙඤ්යඤ, අග්ගිහුත් ංජුහිංඅහං; 

එසාසුද්ධීතිමඤ්ඤන්ය ො, අන්ධභූය ොපුතථුජ්ජයනො. 

342. 

‘‘දිට්ඨිගහනපක්ඛන්යදො, පරාමායසනයමොහිය ො; 

අසුද්ධිංමඤ්ඤිසංසුද්ධිං, අන්ධභූය ොඅවිද්දසු. 

343. 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිපහීනායම, භවාසබ්යබවිදාලි ා; 

ජුහාමිදක්ඛියණෙයග්ගිං, නමස්සාමි ොග ං. 

344. 

‘‘යමොහාසබ්යබපහීනායම, භව ණ්හාපදාලි ා; 

වික්ඛීයණොජාතිසංසායරො, නත්ථිදානිපුතනබ්භයවො’’ති.– 

ඉමාපඤ්චගාොඅභාසි. 
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 ත්ෙ අත් ොෙ ව  යමති මය්හං අත්ොෙ ව  හි ාෙ ව . බුද් යෙොති

සබ්බඤ්ඤුබුද්යධො. නදිං යනරඤ් ජරං අගාති යනරඤ්ජරාසඞ්ඛා ං නදිං

අගඤ්ඡි,  ස්සා නදිො තීයර ච මම භාතු උරුයවලකස්සපස්ස අස්සමං
උපගය ොතිඅධිප්පායෙො. 

ඉදානි ෙොවුත් මත්ෙං විවරිතුං ‘‘ෙස් සාහ’’න්තිආදි වුත් ං. ෙස් සාති 

ෙස්ස බුද්ධස්ස භගවය ො. ෙම් මං සුත් වානාති චතුසච්චපටිසංයුත් ං ධම්මං

සුත්වා, යසො ද්වාරානුසායරන උපලභිත්වා. මිච් ඡාදිට් ඨිං විවජ් ජයින්ති 

‘‘ෙඤ්ඤාදීහි සුද්ධියහොතී’’තිආදිනෙප්පවත් ංවිපරී දස්සනංපජහිං. 

මිච්ඡාදිට්ඨිං විවජ්ජයින්ති වුත් යමවත්ෙං විත්ොයරත්වා දස්යසතුං 

‘‘ෙජි’’න්තිආදිමාහ.  ත්ෙ ෙජිං උච් චාවයච ෙඤ ්යඤති පාකටෙඤ්යඤ

යසොමොගවාජයපෙයාදියක නානාවියධ ෙඤ්යඤ ෙජිං. අග් ගිහත්  ං ජුහිං 

අහන්ති ය සං ෙඤ්ඤානං ෙජනවයසන ආහුතිං පග්ගණ්හන්ය ො අග්ගිං

පරිචරිං. එසා සුද් ධීති මඤ ්ඤන් ය ොති එසා ෙඤ්ඤකිරිො අග්ගිපාරිචරිො

සුද්ධියහතුභාවය ොසුද්ධි ‘‘එවංයමසංසාරසුද්ධියහොතී’’තිමඤ්ඤමායනො. 

අන් ෙභූය ො පුථුජ් ජයනොති පඤ්ඤාචක්ඛුයවකල්යලන අවිජ්ජන්ධ ාෙ
අන්ධභූය ො පුතථුජ්ජයනො හුත්වා වනගහනපබ්බ ගහනාදීනි විෙ

දුරතික්කමනට්යඨන දිට්ඨියෙව ගහනං දිට්ඨිගහනං,  ං පක්ඛන්යදො

අනුපවිට්යඨොති දිට් ඨිගහනපක් ඛන් යදො. පරාමායසනාති ධම්මසභාවං

අතික්කමිත්වා ‘‘ඉදයමව සච්ච’’න්ති පරාමසනය ො පරාමාසසඞ්ඛාය න

මිච්ඡාභිනියවයසන. යමොහිය ොති මූළ්හභාවං පාපිය ො. අසුද් ධිං මඤ් ඤිසං 

සුද් ධින්ති අසුද්ධිං මග්ගං ‘‘සුද්ධිං මග්ග’’න්ති මඤ්ඤිසං මඤ්ඤිං.  ත්ෙ

කාරණමාහ ‘‘අන් ෙභූය ො අවිද් දසූ’’ති.ෙස්මාඅවිජ්ජාෙ අන්ධභූය ො,  ය ො

එවධම්මාධම්මංයුත් ායුත් ඤ්චඅවිද්වා,  ස්මා ො මඤ්ඤින්තිඅත්යෙො. 

මිච් ඡාදිට් ඨි පහීනා යමතිඑවංභූ ස්සපන සත්ථුසම්මුඛාචතුසච්චගබ්භං
ධම්මකෙං සුත්වා යෙොනියසො පටිපජ්ජන් ස්ස අරිෙමග්ගසම්මාදිට්ඨිො

සබ්බාපි මිච්ඡාදිට්ඨි සමුච්යඡදප්පහානවයසන මය්හං පහීනා. භවාති

කාමභවාදයෙොසබ්යබපිභවාඅරිෙමග්ගසත්යෙන විදාලි ා විද්ධංසි ා. ජුහාමි 

දක් ඛියණෙයග් ගින්ති ආහවනීොදියක අග්ගී ඡඩ්යඩත්වා සයදවකස්ස
යලොකස්ස අග්ගදක්ඛියණෙය ාෙ සබ්බස්ස ච පාපස්ස දහනය ො
දක්ඛියණෙයග්ගිං සම්මාසම්බුද්ධං ජුහාමි පරිචරාමි.  යිදං මය්හං
දක්ඛියණෙයග්ගිපරිචරණං දධිනවනී මථි සප්පිආදිනිරයපක්ඛං සත්ථු

නමස්සනයමවාති ආහ ‘‘නමස් සාමි  ොග ’’න්ති. අෙ වා ජුහාමි 

දක් ඛියණෙයග් ගින්ති දාෙකානං දක්ඛිණාෙ මහප්ඵලභාවකරයණනපාපස්ස
ච දහයනන දක්ඛියණෙයග්ගිභූ ං අත් ානං ජුහාමි පරිචරාමි  ො කත්වා

පරිචරාමි,  ොකත්වා පරිහරාමි.පුතබ්යබඅග්ගියදවංනමස්සාමි, ඉදානිපන
නමස්සාමි ොග න්ති. 
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පටුන 

යමොහා සබ් යබ පහීනා යමති දුක්යඛ අඤ්ඤාණාදියභදා සබ්යබ යමොහා

මය්හං පහීනා සමුච්ඡින්නා,  ය ො එව ‘‘භව ණ් හා පදාලි ා. වික් ඛීයණො 

ජාතිසංසායරො, නත් ථි දානි පුනබ් භයවො’’තිතීසුපයදසුයම-සද්යදොආයනත්වා
යෙොයජ බ්යබො. 

නදීකස්සපත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

7. ගොකස ්සපත් යෙරගාොවණ් ණනා 

පාය ො මජ් ෙන් හිකන්තිආදිකා ආෙස්මය ො ගොකස්සපත්යෙරස්ස

ගාො.කාඋප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයව
විවට්ටූපනිස්සෙං කුසලං උපචිනන්ය ො ඉය ො එකතිංයස කප්යප සිඛිස්ස
භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො
නිස්සරණජ්ඣාසෙ ාෙ ඝරාවාසං පහාෙ  ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
අරඤ්ඤාෙ යන අස්සමං කායරත්වා වනමූලඵලාහායරො වසති. ය න ච
සමයෙන භගවා එයකො අදුතියෙො  ස්ස අස්සමසමීයපන ගච්ඡති. යසො 
භගවන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන් ං
ඨිය ො යවලං ඔයලොයකත්වා මයනොහරානි යකොලඵලානි සත්ථු උපයනසි.
යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වෙප්පත්ය ො 
නිස්සරණජ්ඣාසෙ ාෙ ඝරාවාසං පහාෙ  ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා ද්වීහි
 ාපසසය හි සද්ධිං ගොෙං විහරති. ගොෙං වසනය ො හිස්ස

කස්සපයගොත්  ාෙ ච ගොකස ්සයපොති සමඤ්ඤා අයහොසි. යසො භගව ා

සද්ධිං පරිසාෙ එහිභික්ඛූපසම්පදං දත්වා ආදිත්  පරිොෙයදසනාෙ (මහාව.

54) ඔවදිෙමායනොඅරහත්ය පතිට්ඨාසි.ය නවුත් ං අපදායන (අප. යෙර
2.45.8-14) – 

‘‘අජියනනනිවත්යෙොහං, වාකචීරධයරො දා; 

ඛාරිොපූරයිත්වානං, යකොලංහාසිංමමස්සමං. 

‘‘ ම්හිකායලසිඛීබුද්යධො, එයකොඅදුතියෙොඅහු; 

මමස්සමංඋපගච්ඡි, ජානන්ය ොසබ්බකාලිකං. 

‘‘සකංචිත් ංපසායදත්වා, වන්දිත්වානචසුබ්බ ං; 

උයභොහත්යෙහිපග්ගය්හ, යකොලංබුද්ධස්සදාසහං. 

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, ෙංඵලමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, යකොලදානස්සිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත්ය  පන පතිට්ඨිය ො අත් යනො පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා 

පාපපවාහනකිත් නමුයඛනඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 
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345. 

‘‘පාය ොමජ්ඣන්හිකංසාෙං, තික්ඛත්තුංදිවසස්සහං; 

ඔ රිංඋදකංයසොහං, ගොෙගෙඵග්ගුො. 

346. 

‘‘ෙං මොපක ංපාපං, පුතබ්යබඅඤ්ඤාසු ජාතිසු; 

 ංදානීධපවායහමි, එවංදිට්ඨිපුතයරඅහුං. 

347. 

‘‘සුත්වා සුභාසි ංවාචං, ධම්මත්ෙසහි ං පදං; 

 ෙංොොවකංඅත්ෙං, යෙොනියසොපච්චයවක්ඛිසං. 

348. 

‘‘නින්හා සබ්බපායපොම්හි, නිම්මයලොපෙය ොසුචි; 

සුද්යධොසුද්ධස්සදාොයදො, පුතත්ය ොබුද්ධස්සඔරයසො. 

349. 

‘‘ඔගය්හට්ඨඞ්ගිකංයසො ං, සබ්බපාපංපවාහයිං; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅජ්ඣගමිං, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති.– 

ඉමාපඤ්චගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ පඨමගාොෙ  ාව අෙං සඞ්යඛපත්යෙො – පාය ො 

සූරියුග්ගමනයවලාෙං, මජ් ෙන් හිකං මජ්ඣන්හයවලාෙං, සාෙං 

සාෙන්හයවලාෙන්ති දිවසස්ස තික් ඛත් තුං  යෙො වායර අහං උදකං ඔ රිං 

ඔගාහිං.ඔ රන්ය ොචයසොහංනෙත්ෙකත්ෙචිෙදාවා දාවා ඔ රිං, අෙ

යඛො ගොෙ මහාජනස්ස ‘‘පාපපවාහන’’න්ති අභිසම්මය  ගොතිත්යෙ, 

ගෙඵග් ගුො ගොඵග්ගුනාමයක ඵග්ගුනීමාසස්ස උත් රඵග්ගුනීනක්ඛත්ය 
අනුසංවච්ඡරංඋදයකොයරොහනමනුයුත්ය ොඅයහොසින්ති. 

ඉදානි දා යෙනාධිප්පායෙනඋදයකොයරොහනමනුයුත් ං,  ං දස්යසතුං 

‘‘ෙං මො’’ති ගාෙමාහ.  ස්සත්යෙො – ‘‘ෙං මො පුතබ්යබ ඉය ො අඤ්ඤාසු

ජාතීසු පාපකම්මං උපචි ං.  ං ඉදානි ඉෙ ගොතිත්යෙ ඉමිස්සා ච

ගොඵග්ගුොඉමිනාඋදයකොයරොහයනන පවායහමි අපයනමි වික්ඛායලමී’’ති. 

පුයර සත්ථුසාසනුපගමනය ොපුතබ්යබ එවංදිට් ඨි එවරූපවිපරී දස්සයනො අහං 
අයහොසිං. 

ෙම් මත් ෙසහි ං පදන්ති විභත්තිඅයලොයපන නිද්යදයසො. ධම්යමන ච

අත්යෙන ච සහි යකොට්ඨාසං, ආදිය ො මජ්ඣය ො පරියෙොසානය ො ච 

ධම්මූපසංහි ංඅත්ථූපසංහි ංසුට්ඨුඑකන්ය නනිෙයානිකංකත්වාභාසි ං
වාචං සම්මාසම්බුද්ධවචනං සුත්වා ය න පකාසි ං පරමත්ෙභායවන
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 ච්ඡභාවය ො  ෙං ෙොරහංපවත්තිනිවත්තිඋපාෙභායවබයභිචාරාභාවය ො 

ොොවකං දුක්ඛාදිඅත් ෙං යෙොනියසො උපායෙන පරිඤ්යඤෙයාදිභායවන 

පච් චයවක් ඛිසං ‘‘දුක්ඛං පරිඤ්යඤෙයං, සමුදයෙො පහා බ්යබො, නියරොයධො

සච්ඡිකා බ්යබො, මග්යගො භායව බ්යබො’’ති පතිඅයවක්ඛිං, ඤාණචක්ඛුනා
පස්සිංපටිවිජ්ඣින්ති අත්යෙො. 

නින් හා සබ් බපායපොම් හීති එවං පටිවිද්ධසච්චත් ා එව
අරිෙමග්ගජයලන වික්ඛාලි සබ්බපායපො අම්හි.  ය ො එව රාගමලාදීනං

අභායවන නිම්මලත් ා නිම් මයලො.  ය ො එව පරිසුද්ධකාෙසමාචාර ාෙ

පරිසුද්ධවචීසමාචාර ාෙ පරිසුද්ධමයනොසමාචාර ාෙ පෙය ො සුචි සුද් යෙො. 

සවාසනසබ්බකියලසමලවිසුද්ධිො සුද් ෙස් ස බුද්ධස්ස භගවය ො

යලොකුත් රධම්මදාෙස්ස ආදිෙනය ො දාොයදො.  ස්යසව

යදසනාඤාණසමුට්ඨානඋයරොවාොමජනි ාභිජාති ාෙ ඔරයසො පුතත්ය ො
අම්හීතියෙොජනා. 

පුතනපි අත් යනො පරමත්ෙය ො න්හා කභාවයමව විභායවතුං 

‘‘ඔගය් හා’’තිඔසානගාෙමාහ. ත්ෙ ඔගය් හාතිඔගායහත්වාඅනුපවිසිත්වා. 

අට් ඨඞ් ගිකං යසො න්ති සම්මාදිට්ඨිආදීහි අට්ඨඞ්ගසයමොධානභූ ං 

මග්ගයසො ං. සබ් බපාපං පවාහයින්ති අනවයසසං පාපමලං පක්ඛායලසිං, 

අරිෙමග්ගජලපවාහයනනපරමත්ෙන්හා යකොඅයහොසිං. ය ොඑව තිස් යසො 

විජ් ජා අජ් ෙගමිං, ක ං බුද් ෙස් ස සාසනන්ති වුත් ත්ෙයමව. 

ගොකස්සපත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

8. වක් කලිත් යෙරගාොවණ් ණනා 

වා යරොගාභිනීය ොතිආදිකා ආෙස්මය ො වක්කලිත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හංසවතීනගයර කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ංපත්ය ොසත්ථුසන්තිකං ගච්ඡන්ය හිඋපාසයකහි
සද්ධිංවිහාරංගන්ත්වාපරිසපරිෙන්ය ඨිය ොධම්මං සුණන්ය ොසත්ොරං
එකං භික්ඛුං සද්ධාධිමුත් ානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා සෙම්පි  ං
ඨානං පත්යෙන්ය ො සත් ාහං මහාදානං දත්වා පණිධානං අකාසි. සත්ො
 ස්ස අනන් රාෙ ංදිස්වාබයාකරි. 

යසොපි ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො අම්හාකං

සත්ථු කායල සාවත්ථිෙං බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති, වක් කලීතිස්ස නාමං
අකංසු.යසොවුද්ධිප්පත්ය ො යෙොයවයද උග්ගණ්හිත්වාබ්රාහ්මණසිප්යපසු
නිප්ඵත්තිං ගය ො සත්ොරං දිස්වා රූපකාෙස්ස සම්පත්තිදස්සයනන
අතිත්ය ො සත්ොරා සද්ධිංයෙව විචරති. ‘‘අගාරමජ්යඣ වසන්ය ො 
නිච්චකාලං සත්ොරං දට්ඨුං න ලභිස්සාමී’’ති සත්ථු සන්තියක පබ්බජිත්වා 
ඨයපත්වා යභොජනයවලං සරීරකිච්චකාලඤ්ච යසසකායල ෙත්ෙ ඨිය න
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සක්කා දසබලං පස්සිතුං,  ත්ෙ ඨිය ො අඤ්ඤං කිච්චං පහාෙ භගවන් ං
ඔයලොයකන්ය ොව විහරති. සත්ො  ස්ස ඤාණපරිපාකං ආගයමන්ය ො
බහුකාලං ස්මිංරූපදස්සයනයනවවිචරන්ය කිඤ්චිඅවත්වා පුතයනකදිවසං 

‘‘කිංය , වක්කලි, ඉමිනාපූතිකායෙනදිට්යඨන? යෙො යඛො, වක්කලි, ධම්මං

පස්සති, යසොමංපස්සති.යෙොමංපස්සති, යසොධම්මං පස්සති. ධම්මඤ්හි, 

වක්කලි, පස්සන්ය ොමංපස්සති, මංපස්සන්ය ොධම්මංපස්සතී’’ති (සං.නි.

3.87) ආහ. 

සත්ෙරිඑවංවදන්ය පියෙයරොසත්ථුදස්සනංපහාෙඅඤ්ඤත්ෙ ගන්තුං
න සක්යකොති.  ය ො සත්ො ‘‘නාෙං භික්ඛු සංයවගං අලභිත්වා

බුජ්ඣිස්සතී’’ති වස්සූපනායිකදිවයස ‘‘අයපහි, වක්කලී’’ති යෙරං
පණායමසි.යසොසත්ොරාපණාමිය ො සම්මුයඛඨාතුංඅසක්යකොන්ය ො‘‘කිං

මය්හං ජීවිය න, යෙොහං සත්ොරං දට්ඨුංන ලභාමී’’ති ගිජ්ඣකූටපබ්බය 

පපා ට්ඨානං අභිරුහි.සත්ො ස්ස ංපවත්තිංඤත්වා ‘‘අෙංභික්ඛුමම
සන්තිකා අස්සාසං අලභන්ය ො මග්ගඵලානං උපනිස්සෙං නායසෙයා’’ති 

අත් ානංදස්යසතුංඔභාසංවිස්සජ්යජන්ය ො– 

‘‘පායමොජ්ජබහුයලොභික්ඛු, පසන්යනොබුද්ධසාසයන; 

අධිගච්යඡපදංසන් ං, සඞ්ඛාරූපසමංසුඛ’’න්ති.)ධ.ප.381) – 

ගාෙං වත්වා ‘‘එහි, වක්කලී’’ති හත්ෙං පසායරසි. යෙයරො ‘‘දසබයලො යම

දිට්යඨො, ‘එහී’තිඅව්හානම්පිලද්ධ’’න්තිබලවපීතියසොමනස්සංඋප්පායදත්වා 

‘‘කුය ො ආගච්ඡාමී’’ති අත් යනො ගමනභාවං අජානිත්වා සත්ථු සම්මුයඛ 
ආකායස පක්ඛන්දන්ය ො පඨමපායදන පබ්බය  ඨිය ොයෙව සත්ොරා
වුත් ගාෙං ආවජ්යජන්ය ො ආකායසයෙව පීතිං වික්ඛම්යභත්වා සහ

පටිසම්භිදාහි අරහත් ං පාපුතණීති අඞ් ගුත්  රට් ඨකොෙං (අ. නි. අට්ඨ. 

1.1.208) ෙම් මපදවණ් ණනාෙඤ් ච (ධ.ප.අට්ඨ.2.381) ආග ං. 

ඉධපනඑවංවදන්ති–‘‘කිංය , වක්කලී’’තිආදිනාසත්ොරාඔවදිය ො 

ගිජ්ඣකූයටවිහරන්ය ොවිපස්සනංපට්ඨයපසි,  ස්සසද්ධාෙබලවභාවය ො

එවවිපස්සනා වීථිංනඔ රති, භගවා ංඤත්වාකම්මට්ඨානංයසොයධත්වා

අදාසි. පුතන විපස්සනං මත්ෙකං පායපතුං නාසක්ඛියෙව, අෙස්ස

ආහාරයවකල්යලන වා ාබායධො උප්පජ්ජි,  ං වා ාබායධන පීළිෙමානං
ඤත්වාභගවා ත්ෙගන්ත්වාපුතච්ඡන්ය ො– 

350. 

‘‘වා යරොගාභිනීය ොත්වං, විහරංකානයනවයන; 

පවිද්ධයගොචයරලූයඛ, කෙංභික්ඛුකරිස්සසී’’ති.– 

ආහ. ංසුත්වායෙයරො– 
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351. 

‘‘පීතිසුයඛන විපුතයලන, ඵරමායනොසමුස්සෙං; 

ලූඛම්පිඅභිසම්යභොන්ය ො, විහරිස්සාමිකානයන. 

352. 

‘‘භායවන්ය ොසතිපට්ඨායන, ඉන්ද්රිොනිබලානිච; 

යබොජ්ඣඞ්ගානිචභායවන්ය ො, විහරිස්සාමිකානයන. 

353. 

‘‘ආරද්ධවීරියෙපහි ත්ය , නිච්චංදළ්හපරක්කයම; 

සමග්යගසහිය දිස්වා, විහරිස්සාමිකානයන. 

354. 

‘‘අනුස්සරන්ය ොසම්බුද්ධං, අග්ගංදන් ංසමාහි ං; 

අ න්දිය ොරත්තින්දිවං, විහරිස්සාමිකානයන’’ති.– 

ච ස්යසොගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ වා යරොගාභිනීය ොති වා ාබායධන අයසරිභාවං උපනීය ො, 

වා බයාධිනා අභිභූය ො. ත් වන්ති යෙරං ආලපති. විහරන්ති ය න

ඉරිොපෙවිහායරන විහරන්ය ො. කානයන වයනති කානනභූය  වයන, 

මහාඅරඤ්යඤති අත්යෙො. පවිද් ෙයගොචයරති විස්සට්ඨයගොචයර
දුල්ලභපච්චයෙ. වා යරොගස්ස සප්පාොනං සප්පිආදියභසජ්ජානං අභායවන

ඵරුසභූමිභාග ාෙච ලූයඛ ලූඛට්ඨායන. කෙං භික් ඛු කරිස් සසීති භික්ඛුත්වං
කෙංවිහරිස්සසීතිභගවාපුතච්ඡි. 

 ං සුත්වා යෙයරො නිරාමිසපීතියසොමනස්සාදිනා අත් යනො සුඛවිහාරං

පකායසන්ය ො ‘‘පීතිසුයඛනා’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ පීතිසුයඛනාති
උබ්යබගලක්ඛණාෙ ඵරණලක්ඛණාෙ ච පීතිො  ංසම්පයුත් සුයඛන ච.

ය නාහ ‘‘විපුයලනා’’ති උළායරනාති අත්යෙො. ඵරමායනො සමුස් සෙන්ති
ෙොවුත් පීතිසුඛසමුට්ඨිය හිපණීය හිරූයපහිසකලංකාෙං ඵරායපන්ය ො

නිරන් රං ඵුටං කයරොන්ය ො. ලූඛම් පි අභිසම් යභොන් ය ොති
අරඤ්ඤාවාසජනි ං සල්යලඛවුත්තියහතුකං දුස්සහම්පි පච්චෙලූඛං

අභිභවන්ය ො අධිවායසන්ය ො. විහරිස් සාමි කානයනති ඣානසුයඛන
විපස්සනාසුයඛන ච අරඤ්ඤාෙ යන විහරිස්සාමීති අත්යෙො. ය නාහ –

‘‘සුඛඤ්ච කායෙනපටිසංයවයදසි’’න්ති)පාරා.11). 

‘‘ෙය ොෙය ොසම්මසති, ඛන්ධානංඋදෙබ්බෙං; 

ලභතීපීතිපායමොජ්ජං, අම ං ංවිජාන ’’න්තිච.)ධ.ප.374); 
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භායවන් ය ො සතිපට් ඨායනති මග්ගපරිොපන්යන කාොනුපස්සනාදියක

චත් ායරො සතිපට්ඨායන උප්පායදන්ය ො වඩ්යඪන්ය ො ච. ඉන් ද්රිොනීති

මග්ගපරිොපන්නානිඑව සද්ධාදීනිපඤ්චින්ද්රිොනි. බලානීති ොසද්ධාදීනි 

පඤ්ච බලානි. යබොජ් ෙඞ් ගානීති  ො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගාදීනි සත් 

යබොජ්ඣඞ්ගානි. ච-සද්යදන සම්මප්පධානඉද්ධිපාදමග්ගඞ්ගානිසඞ්ගණ්හාති.

 දවිනාභාවය ො හි  ග්ගහයණයනව ය සං ගහණං යහොති. විහරිස් සාමීති
ෙොවුත්ය  යබොධිපක්ඛිෙධම්යම භායවන්ය ො මග්ගසුයඛන
 දධිගමසිද්යධනඵලසුයඛනනිබ්බානසුයඛනචවිහරිස්සාමි. 

ආරද් ෙවීරියෙති චතුබ්බිධසම්මප්පධානවයසන පග්ගහි වීරියෙ. 

පහි ත් ය ති නිබ්බානං පතියපසි චිත්ය . නිච් චං දළ් හපරක් කයමති 

සබ්බකාලං අසිථිලවීරියෙ. අවිවාදවයසන කාෙසාමග්ගිදානවයසන ච 

සමග් යග. දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤන සහිය  සබ්රහ්මචාරී දිස්වා. එය න
කලයාණමිත් සම්පත්තිංදස්යසති. 

අනුස ්සරන් ය ො සම් බුද් ෙන්ති සම්මා සාමං සබ්බධම්මානං බුද්ධත් ා

සම්මාසම්බුද්ධං සබ්බසත්තුත් ම ාෙ, අග් ගං උත් යමන දමයෙන දන්  ං, 

අනුත් රසමාධිනා සමාහි ං අ න් දිය ො අනලයසො හුත්වා, රත් තින් දිවං 
සබ්බකාලං ‘‘ඉතිපි යසො භගවා අරහ’’න්තිආදිනා අනුස්සරන්ය ො
විහරිස්සාමි.එය නබුද්ධානුස්සතිභාවනාෙ යුත් ාකාරදස්සයනනසබ්බත්ෙ

කම්මට්ඨානානුයෙොගමාහ, පුතරියමන පාරිහාරිෙකම්මට්ඨානානුයෙොගං. 

එවංපනවත්වායෙයරොවිපස්සනංඋස්සුක්කායපත්වාඅරහත් ං පාපුතණි.

ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර2.54.28-65) – 

‘‘ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනාෙයකො; 

අයනොමනායමොඅමිය ො, නායමනපදුමුත් යරො. 

‘‘පදුමාකාරවදයනො, පදුමාමලසුච්ඡවී; 

යලොයකනානුපලිත්ය ොව, ය ොයෙනපදුමංෙො. 

‘‘වීයරොපදුමපත් ක්යඛො, කන්ය ොචපදුමංෙො; 

පදුමුත් රගන්යධොව,  ස්මායසොපදුමුත් යරො. 

‘‘යලොකයජට්යඨොචනිම්මායනො, අන්ධානංනෙනූපයමො; 

සන් යවයසොගුණනිධි, කරුණාමතිසාගයරො. 

‘‘සකදාචිමහාවීයරො, බ්රහ්මාසුරසුරච්චිය ො; 

සයදවමනුජාකිණ්යණ, ජනමජ්යඣජිනුත් යමො. 

‘‘වදයනනසුගන්යධන, මධුයරනරුය නච; 
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රඤ්ජෙංපරිසංසබ්බං, සන්ෙවීසාවකංසකං. 

‘‘සද්ධාධිමුත්ය ොසුමති, මමදස්සනලාලයසො; 

නත්ථිඑ ාදියසොඅඤ්යඤො, ෙොෙංභික්ඛුවක්කලි. 

‘‘ දාහං හංසවතිෙං, නගයරබ්රාහ්මණත්රයජො; 

හුත්වාසුත්වාච ංවාකයං,  ංඨානමභියරොචයිං. 

‘‘සසාවකං ංවිමලං, නිමන්ය ත්වා ොග ං; 

සත් ාහංයභොජයිත්වාන, දුස්යසහච්ඡාදයිං දා. 

‘‘නිපච්චසිරසා ස්ස, අනන් ගුණසාගයර; 

නිමුග්යගොපීතිසම්පුතණ්යණො, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

‘‘යෙොයසො ොසන්ෙවිය ො, ඉය ොසත් මයකමුනි; 

භික්ඛුසද්ධාව ංඅග්යගො,  ාදියසොයහොමහංමුයන. 

‘‘එවං වුත්ය මහාවීයරො, අනාවරණදස්සයනො; 

ඉමංවාකයංඋදීයරසි, පරිසාෙමහාමුනි. 

‘‘පස්සයෙ ංමාණවකං, පී මට්ඨනිවාසනං; 

යහමෙඤ්යඤොපචි ඞ්ගං, ජනයනත් මයනොහරං. 

‘‘එයසොඅනාග ද්ධායන, යගො මස්සමයහසියනො; 

අග්යගොසද්ධාධිමුත් ානං, සාවයකොෙංභවිස්සති. 

‘‘යදවභූය ොමනුස්යසොවා, සබ්බසන් ාපවජ්ජිය ො; 

සබ්බයභොගපරිබූළ්යහො, සුඛිය ොසංසරිස්සති. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘ ස්සධම්යමසුදාොයදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

වක්කලිනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො. 

‘‘ය නකම්මවියසයසන, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං. 

‘‘සබ්බත්ෙසුඛිය ොහුත්වා, සංසරන්ය ොභවාභයව; 

සාවත්ථිෙංපුතයරජාය ො, කුයලඅඤ්ඤ යරඅහං. 

‘‘යනොනී සුඛුමාලංමං, ජා පල්ලවයකොමලං; 
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මන්දංඋත් ානසෙනං, පිසාචභෙ ජ්ජි ා. 

‘‘පාදමූයලමයහසිස්ස, සායෙසුංදීනමානසා; 

ඉමංදදාමය නාෙ, සරණංයහොහිනාෙක. 

‘‘ දාපටිග්ගහියසොමං, භී ානංසරයණොමුනි; 

ජාලිනාචක්කඞ්කිය න, මුදුයකොමලපාණිනා. 

‘‘ දාපභුතිය නාහං, අරක්යඛයෙයනරක්ඛිය ො; 

සබ්බයවරවිනිමුත්ය ො, සුයඛනපරිවුද්ධිය ො. 

‘‘සුගය න විනාභූය ො, උක්කණ්ඨාමි මුහුත් කං; 

ජාතිොසත් වස්යසොහං, පබ්බජිංඅනගාරිෙං. 

‘‘සබ්බපාරමිසම්භූ ං, නීලක්ඛිනෙනංවරං; 

රූපංසබ්බසුභාකිණ්ණං, අතිත්ය ොවිහරාමහං. 

‘‘බුද්ධරූපරතිංඤත්වා,  දාඔවදිමංජියනො; 

අලංවක්කලිකිංරූයප, රමයසබාලනන්දිය . 

‘‘යෙොහිපස්සතිසද්ධම්මං, යසොමංපස්සතිපණ්ඩිය ො; 

අපස්සමායනොසද්ධම්මං, මංපස්සම්පිනපස්සති. 

‘‘අනන් ාදීනයවොකායෙො, විසරුක්ඛසමූපයමො; 

ආවායසොසබ්බයරොගානං, පුතඤ්යජොදුක්ඛස්සයකවයලො. 

‘‘නිබ්බින්දිෙ ය ොරූයප, ඛන්ධානංඋදෙබ්බෙං; 

පස්සඋපක්කියලසානං, සුයඛනන් ංගමිස්සසි. 

‘‘එවංය නානුසිට්යඨොහං, නාෙයකනහිය සිනා; 

ගිජ්ඣකූටංසමාරුය්හ, ඣාොමිගිරිකන්දයර. 

‘‘ඨිය ොපබ්බ පාදම්හි, අස්සාසයිමහාමුනි; 

වක්කලීතිජියනොවාචං,  ංසුත්වාමුදිය ොඅහං. 

‘‘පක්ඛන්දිංයසලපබ්භායර, අයනකස යපොරියස; 

 දාබුද්ධානුභායවන, සුයඛයනවමහිංගය ො. 

‘‘පුතයනොපිධම්මංයදයසති, ඛන්ධානංඋදෙබ්බෙං; 

 මහංධම්මමඤ්ඤාෙ, අරහත් මපාපුතණිං. 

‘‘සුමහාපරිසමජ්යඣ,  දාමංචරණන් යගො; 
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අග්ගංසද්ධාධිමුත් ානං, පඤ්ඤයපසිමහාමති. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ෙංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පනපත්වාඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ොපි යෙයරොඉමාඑවගාො

අභාසි. අෙ නං සත්ො භික්ඛුසඞ්ඝමජ්යඣ නිසින්යනො සද්ධාධිමුත් ානං
අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

වක්කලිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

9. විජි යසනත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ඔලග් යගස් සාමීතිආදිකා ආෙස්මය ො විජි යසනත්යෙරස්ස ගාො. කා 

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සෙං කුසලං උපචිනන්ය ො අත්ෙදස්සිස්ස භගවය ො කායල
කුලයගයහනිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ං පත්ය ොඝරාවාසංපහාෙඉසිපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වා අරඤ්යඤවිහරන්ය ොආකායසන ගච්ඡන් ංභගවන් ං දිස්වා
පසන්නමානයසො පසන්නාකාරං දස්යසන්ය ො අඤ්ජලිං පග්ගය්හ අට්ඨාසි.
සත්ො  ස්ස අජ්ඣාසෙං ඤත්වා ආකාසය ො ඔ රි. යසො භගවය ො

මයනොහරානි මධුරානි ඵලානි උපයනසි, පටිග්ගයහසි භගවා අනුකම්පං
උපාදාෙ.යසොය නපුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොඉමස්මිං

බුද්ධුප්පායදයකොසලරට්යඨහත්ොචරිෙකුයල නිබ්බත්තිත්වා විජි යසයනොති
ලද්ධනායමොවිඤ්ඤු ංපාපුතණි.  ස්සමාතුලායසයනොචඋපයසයනොචාති
ද්යවහත්ොචරිොසත්ථුසන්තියකධම්මංසුත්වා පටිලද්ධසද්ධාපබ්බජිත්වා
වාසධුරං පූයරන් ා අරහත් ං පාපුතණිංසු. විජි යසයනොපි හත්ථිසිප්යප
නිප්ඵත්තිංගය ොනිස්සරණජ්ඣාසෙ ාෙඝරාවායසඅලග්ගමානයසොසත්ථු 
ෙමකපාටිහාරිෙං දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො මාතුලත්යෙරානං සන්තියක
පබ්බජිත්වා ය සං ඔවාදානුසාසනිො විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්ය ො
විපස්සනාවීථිං ලඞ්ඝිත්වා බහිද්ධා නානාරම්මයණ විධාවන් ං අත් යනො
චිත් ංඔවදන්ය ො– 

355. 

‘‘ඔලග්යගස්සාමිය චිත් , ආණිද්වායරවහත්ථිනං; 

න ංපායපනියෙොයජස්සං, කාමජාලංසරීරජං. 

356. 

‘‘ත්වංඔලග්යගොනගච්ඡසි, ද්වාරවිවරංගයජොවඅලභන්ය ො; 

නචචිත් කලිපුතනප්පුතනං, පසක්කපාපරය ොචරිස්සසි. 

357. 
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‘‘ෙොකුඤ්ජරංඅදන් ං, නවග්ගහමඞ්කුසග්ගයහො; 

බලවාආවත්ය තිඅකාමං, එවංආවත් යිස්සං ං. 

358. 

‘‘ෙොවරහෙදමකුසයලො, සාරථිපවයරොදයමතිආජඤ්ඤං; 

එවංදමයිස්සං ං, පතිට්ඨිය ොපඤ්චසුබයලසු. 

359. 

‘‘සතිො  ං නිබන්ධිස්සං, පයුත්ය ොය දයමස්සාමි; 

වීරිෙධුරනිග්ගහිය ො, නයිය ොදූරංගමිස්සයසචිත් ා’’ති.– 

ගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ඔලග් යගස් සාමීති සංවරිස්සාමි නිවායරස්සාමි. ය ති  ං.

උපයෙොගත්යෙ හි ඉදං සාමිවචනං. ය  ගමනන්ති වා වචනයසයසො. 

හත් ථිනන්තිච හත්ථින්තිඅත්යෙො. චිත්  ාතිඅත් යනොචිත් ංආලපති.ෙො 

 ං වායරතුකායමො,  ං දස්යසන්ය ො ‘‘ආණිද් වායරව හත් ථින’’න්ති ආහ.

ආණිද්වාරංනාම පාකාරබද්ධස්සනගරස්ස ඛුද්දකද්වාරං, ෙං ඝටිකාඡිද්යද
ආණිම්හි පක්ඛිත්ය  ෙන්ය න විනා අබ්භන් යර ඨිය හිපි විවරිතුං න
සක්කා.යෙනමනුස්සගවස්සමහිංසාදයෙොනනිග්ගන්තුංසක්කා.නගරය ො
බහි නිග්ගන්තුකාමම්පි හත්ථිං ෙය ො පයලොයභත්වා හත්ොචරියෙො ගමනං
නිවායරසි. අෙ වා ආණිද්වාරං නාම පලිඝද්වාරං.  ත්ෙ හි තිරිෙං පලිඝං

ඨයපත්වාරුක්ඛසූචිසඞ්ඛා ං ආණිංපලිඝසීයසආවුණන්ති. පායපතිරූපාදීසු 

උප්පජ්ජනකඅභිජ්ඣාදිපාපධම්යම  ං න නියෙොයජස් සං න නියෙොජිස්සාමි. 

කාමජාලාතිකාමස්සජාලභූ ං.ෙොහි මච්ඡබන්ධමිගලුද්දානංජාලංනාම

මච්ඡාදීනං ය සං ෙොකාමකාරසාධනං, එවං 
අයෙොනියසොමනසිකාරානුපාති ංචිත් ංමාරස්සකාමකාරසාධනං.ය නහි

යසො සත්ය  අනත්යෙසු පාය ති. සරීරජාති සරීයරසු උප්පජ්ජනක.
පඤ්චයවොකාරභයවහි චිත් ංරූපපටිබද්ධවුත්ති ාෙ‘‘සරීරජ’’න්තිවුච්චති. 

ත් වං ඔලග් යගො න ගච් ඡසීති ත්වං, චිත් කලි, මො

සතිපඤ්ඤාපය ොදඅඞ්කුයසහි වාරිය ො න දානි ෙොරුචිං ගමිස්සසි, 

අයෙොනියසොමනසිකාරවයසන ෙොකාමං වත්තිතුං න ලභිස්සසි. ෙො කිං? 

ද් වාරවිවරං ගයජොව අලභන් ය ො නගරය ොගජනියරොධය ොවානිග්ගමනාෙ 

ද්වාරවිවරකං අලභමායනො හත්ථී විෙ. චිත්  කලීති චිත් කාළකණ්ණි. 

පුනප් පුනන්ති අපරාපරං. පසක් කාති සරණසම්පස්සාසවයසන. පාපරය ොති 

පාපකම්මනිරය ො පුතබ්යබවිෙඉදානි න චරිස් සසි  ො චරිතුංන දස්සාමීති
අත්යෙො. 

අදන්  න්ති අදමි ං හත්ථිසික්ඛං අසික්ඛි ං. නවග් ගහන්ති අචිරගහි ං. 

අඞ් කුසග් ගයහොති හත්ොචරියෙො. බලවාති කාෙබයලන ඤාණබයලන ච
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බලවා. ආවත් ය ති අකාමන්ති අනිච්ඡන් යමවනියසධනය ොනිවත්ය ති. 

එවං ආවත්  යිස ්සන්ති ෙො ෙොවුත් ං හත්ථිං හත්ොචරියෙො, එවං  ං
චිත් ංචිත් කලිංදුච්චරි නියසධනය ො නිවත් යිස්සාමි. 

වරහෙදමකුසයලොති උත් මානංඅස්සදම්මානංදමයනකුසයලො. ය ො

එව සාරථිපවයරො අස්සදම්මසාරථීසු විසිට්යඨො දයමති ආජඤ් ඤං ආජානීෙං
අස්සදම්මංයදසකාලානුරූපංසණ්හඵරුයසහිදයමතිවියනති නිබ්බියසවනං

කයරොති. පතිට් ඨිය ො පඤ් චසු බයලසූති සද්ධාදීසු පඤ්චසු බයලසු

පතිට්ඨිය ො හුත්වා අස්සද්ධිොදිනියසධනය ො  ං දමයිස් සං දයමස්සාමීති
අත්යෙො. 

සතිො  ං නිබන් ධිස් සන්තියගොචරජ්ඣත් ය ොබහිගන්තුංඅයදන්ය ො 

සතියෙොත්ය න කම්මට්ඨානෙම්යභ, චිත් කලි,  ං නිබන්ධිස්සාමි

නිෙයමස්සාමි. පයුත් ය ො ය  දයමස් සාමීති  ත්ෙ නිබන්ධන්ය ො එව 

යුත් ප්පයුත්ය ො හුත්වා ය  දයමස්සාමි, සංකියලසමලය ො  ං

වියසොයධස්සාමි. වීරිෙධුරනිග් ගහිය ොති ෙොවුත්ය ො යඡයකන සුසාරථිනා

යුයග යෙොජිය ො යුගනිග්ගහිය ො යුගන් රගය ො  ං නාතික්කමති, එවං

ත්වම්පි චිත් , මම වීරිෙධුයර නිග්ගහිය ො සක්කච්චකාරි ාෙ
සා ච්චකාරි ාෙ අඤ්ඤො වත්තිතුං අලභන්ය ො ඉය ො 
යගොචරජ්ඣත් ය ො දූරං බහි න ගමිස්සසි. භාවනානුයුත් ස්ස හි
කම්මට්ඨානය ොඅඤ්ඤං ආසන්නම්පිලක්ඛණය ොදූරයමවාතිඑවංයෙයරො
ඉමාහිගාොහි අත් යනො චිත් ං නිග්ගණ්හන්ය ොව විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

අරහත් ංපාපුතණි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර2.45.22-30) – 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, ද්වත්තිංසවරලක්ඛණං; 

විපිනග්යගනගච්ඡන් ං, සාලරාජංවඵුල්ලි ං. 

‘‘තිණත්ෙරංපඤ්ඤායපත්වා, බුද්ධයසට්ඨංඅොචහං; 

අනුකම්පතුමංබුද්යධො, භික්ඛංඉච්ඡාමිදා යව. 

‘‘අනුකම්පයකො කාරුණියකො, අත්ෙදස්සී මහාෙයසො; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාෙ, ඔරූහිමමඅස්සයම. 

‘‘ඔයරොහිත්වානසම්බුද්යධො, නිසීදිපණ්ණසන්ෙයර; 

භල්ලා කංගයහත්වාන, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං. 

‘‘මමනිජ්ඣාෙමානස්ස, පරිභුඤ්ජි දාජියනො; 

 ත්ෙචිත් ංපසායදත්වා, අභිවන්දිං දාජිනං. 

‘‘අට්ඨාරයසකප්පසය , ෙංඵලමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 
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‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ංපනපත්වාඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ොපිඉමාගාොඅභාසි. 

විජි යසනත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

10. ෙසදත්  ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

උපාරම් භචිත් ය ොතිආදිකා ආෙස්මය ො ෙසදත් ත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සෙංකුසලංඋපචිනි. ොයහසපදුමුත් රස්ස භගවය ොකායල
බ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වාබ්රාහ්මණානං විජ්ජාසිප්යපසුනිප්ඵත්තිංගය ො
කායම පහාෙ ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අරඤ්යඤ විහරන්ය ො එකදිවසං
සත්ොරං දිස්වා පසන්නමානයසො අඤ්ජලිං පග්ගය්හ අභිත්ෙවි. යසො ය න
පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද

මල්ලරට්යඨ මල්ලරාජකුයල නිබ්බත්තිත්වා ෙසදත් ය ොති ලද්ධනායමො, 
වෙප්පත්ය ො  ක්කසිලං ගන්ත්වා සබ්බසිප්පානි සික්ඛිත්වා සභියෙන

පරිබ්බාජයකන සද්ධිංයෙව චාරිකං චරමායනො, අනුපුතබ්යබන සාවත්ථිෙං
භගවන් ංඋපසඞ්කමිත්වාසභියෙන පුතට්ඨපඤ්යහසු විස්සජ්ජිෙමායනසුසෙං
ඔ ාරායපක්යඛො සුණන්ය ො නිසීදි ‘‘සමණස්ස යගො මස්ස වායද යදොසං

දස්සාමී’’ති. අෙස්ස භගවා චිත් ාචාරං ඤත්වා සභිෙසුත්  යදසනාවසායන 

(සු.නි.සභිෙසුත් )ඔවාදංයදන්ය ො – 

360. 

‘‘උපාරම්භචිත්ය ො දුම්යමයධො, සුණාති ජිනසාසනං; 

ආරකායහොතිසද්ධම්මා, නභයසොපෙවීෙො. 

361. 

‘‘උපාරම්භචිත්ය ොදුම්යමයධො, සුණාතිජිනසාසනං; 

පරිහාෙතිසද්ධම්මා, කාළපක්යඛවචන්දිමා. 

362. 

‘‘උපාරම්භචිත්ය ොදුම්යමයධො, සුණාතිජිනසාසනං; 

පරිසුස්සතිසද්ධම්යම, මච්යඡොඅප්යපොදයකෙො. 

363. 

‘‘උපාරම්භචිත්ය ොදුම්යමයධො, සුණාතිජිනසාසනං; 

නවිරූහතිසද්ධම්යම, යඛත්ය බීජංවපූතිකං. 

364. 

‘‘යෙොචතුට්යඨනචිත්ය න, සුණාතිජිනසාසනං; 

යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, සච්ඡිකත්වාඅකුප්ප ං; 

පප්පුතෙයපරමංසන්තිං, පරිනිබ්බාතිනාසයවො’’ති.– 
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59 

පටුන 

ඉමාපඤ්චගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ උපාරම් භචිත් ය ොති සාරම්භචිත්ය ො, යදොසායරොපනාධිප්පායෙොති

අත්යෙො. දුම් යමයෙොති නිප්පඤ්යඤො. ආරකා යහොති සද් ෙම් මාති යසො

 ාදියසොපුතග්ගයලොනභයසොවිෙපෙවී පටිපත්තිසද්ධම්මය ොපි දූයරයහොති, 
පයගව පටියවධසද්ධම්මය ො. ‘‘න ත්වං ඉමං ධම්මවිනෙං

ආජානාසී’’තිආදිනා )දී. නි. 1.18) විග්ගාහිකකෙං අනුයුත් ස්ස කුය ො 
සන් නිපුතයණොපටිපත්තිසද්ධම්යමො. 

පරිහාෙති සද් ෙම් මාති නවවිධයලොකුත් රධම්මය ො

පුතබ්බභාගිෙසද්ධාදිසද්ධම්මය ොපි නිහීෙති. පරිසුස් සතීති විසුස්සති

කාෙචිත් ානං පීණනරසස්ස පීතිපායමොජ්ජාදිකුසලධම්මස්සාභාවය ො. න 

විරූහතීති විරූළ්හිං වුද්ධිං න පාපුතණාති. පූතිකන්ති
යගොමෙයලපදානාදිඅභායවනපූතිභාවංපත් ං. 

තුට් යඨන චිත් ය නාතිඉත්ෙම්භූ ලක්ඛයණ කරණවචනං, අත් මයනො

පමුදිය ො හුත්වාති අත්යෙො. යඛයපත් වාති සමුච්ඡින්දිත්වා. අකුප් ප න්ති

අරහත් ං. පප් පුෙයාති පාපුතණිත්වා. පරමං සන් තින්ති අනුපාදියසසං

නිබ්බානං. දධිගයමො චස්ස යකවලංකාලාගමනයමව, නයකොචිවියධොති ං

දස්යසතුංවුත් ං ‘‘පරිනිබ් බාතිනාසයවො’’ති. 

එවං සත්ොරා ඔවදිය ො සංයවගජාය ො පබ්බජිත්වා විපස්සනං 

පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුතණි. ය න වුත් ං අපදායන (අප.

යෙර2.44.35-43) – 

‘‘කණිකාරංව ජලි ං, දීපරුක්ඛංවයජොති ං; 

කඤ්චනංවවියරොචන් ං, අද්දසංද්විපදුත් මං. 

‘‘කමණ්ඩලුංඨයපත්වාන, වාකචීරඤ්චකුණ්ඩිකං; 

එකංසංඅජිනංකත්වා, බුද්ධයසට්ඨංෙවිංඅහං. 

‘‘ මන්ධකාරංවිධමං, යමොහජාලසමාකුලං; 

ඤාණායලොකංදස්යසත්වාන, නිත්තිණ්යණොසිමහාමුනි. 

‘‘සමුද්ධරසිමංයලොකං, සබ්බාවන් මනුත් රං; 

ඤායණය උපමානත්ථි, ොව ාජගය ොගති. 

‘‘ය නඤායණනසබ්බඤ්ඤූ, ඉතිබුද්යධොපවුච්චති; 

වන්දාමි ංමහාවීරං, සබ්බඤ්ඤු මනාවරං. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, බුද්ධයසට්ඨංෙවිංඅහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඤාණත්ෙවායිදංඵලං. 
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‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ංපනපත්වාඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ොපියෙයරොඉමාඑවගාො 

අභාසි. 

ෙසදත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

11. යසොණකුටිකණ් ණත් යෙරගාොවණ් ණනා 

උපසම් පදා ච යම ලද් ොතිආදිකාආෙස්මය ොයසොණස්සකුටිකණ්ණස්ස

ගාො. කා උප්පත්ති? අෙං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල
හංසවතීනගයර විභවසම්පන්යනො යසට්ඨි හුත්වා උළාරාෙ
ඉස්සරිෙසම්පත්තිො ඨිය ො එකදිවසං සත්ොරං ස සහස්සඛීණාසවපරිවු ං 
මහතිො බුද්ධලීළාෙ මහන්ය න බුද්ධානුභායවනනගරං පවිසන් ං දිස්වා
පසන්නමානයසො වන්දිත්වා අඤ්ජලිං කත්වා අට්ඨාසි. යසො පච්ඡාභත් ං 
උපාසයකහිසද්ධිංවිහාරංගන්ත්වාභගවය ොසන්තියකධම්මංසුණන්ය ො
සත්ොරං එකං භික්ඛුං කලයාණවාක්කරණානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං
දිස්වා සෙම්පි  ං ඨානං පත්යෙත්වා මහාදානං දත්වා පණිධානං අකාසි.

සත්ො  ස්ස අනන් රාෙ ං දිස්වා ‘‘අනාගය  යගො මස්ස නාම
සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාසයන කලයාණවාක්කරණානං අග්යගො භවිස්සතී’’ති
බයාකාසි. 

යසො  ත්ෙ ොවජීවං පුතඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො 
විපස්සිස්ස භගවය ො කායල සාසයන පබ්බජිත්වා වත් පටිවත් ානි
පූයරන්ය ො එකස්ස භික්ඛුයනො චීවරං සිබ්බිත්වා අදාසි. පුතන බුද්ධසුඤ්යඤ
යලොයක බාරාණසිෙං තුන්නවායෙො හුත්වා එකස්ස පච්යචකබුද්ධස්ස
චීවරයකොටිං ඡින්නං ඝයටත්වා අදාසි. එවං  ත්ෙ  ත්ෙ පුතඤ්ඤානිකත්වා
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද අවන්තිරට්යඨ කුරරඝයර මහාවිභවස්ස යසට්ඨියනො

පුතත්ය ොහුත්වානිබ්බත්ති. යසොයණොතිස්සනාමං අකංසු.යකොටිඅග්ඝනකස්ස
කණ්ණපිළන්ධනස්ස ධාරයණන ‘‘යකොටිකණ්යණො’’ති වත් බ්යබ 

කුටිකණ් යණොතිපඤ්ඤායිත්ෙ. 

යසො අනුක්කයමන වඩ්ඪත්වා කුටුම්බං සණ්ඨයපන්ය ො ආෙස්මන්ය  
මහාකච්චායන කුලඝරං නිස්සාෙ පවත් පබ්බය  විහරන්ය   ස්ස
සන්තියක ධම්මං සුත්වා සරයණසු ච සීයලසු ච පතිට්ඨාෙ  ං චතූහි
පච්චයෙහිඋපට්ඨහි.යසොඅපරභායග සංසායරසඤ්ජා සංයවයගොයෙරස්ස
සන්තියකපබ්බජිත්වාකිච්යඡනකසියරනදසවග්ගං සඞ්ඝංසන්නිපාය ත්වා

උපසම්පජ්ජිත්වා කතිපෙකාලං යෙරස්ස සන්තියක වසිත්වා, යෙරං

ආපුතච්ඡිත්වා සත්ොරං වන්දිතුං සාවත්ථිං උපගය ො, සත්ොරා
එකගන්ධකුටිෙං වාසං ලභිත්වා පච්චූසසමයෙ අජ්ඣිට්යඨො
යසොළසඅට්ඨකවග්ගිොනං උස්සාරයණනසාධුකාරංදත්වාභාසි ාෙ‘‘දිස්වා

ආදීනවං යලොයක’’ති (උදා. 46; මහාව. 258) උදානගාොෙ පරියෙොසායන
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විපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුතණි. ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර
2.44.26-34) – 

‘‘පදුමුත් යරො නාමජියනො, ආහුතීනං පටිග්ගයහො; 

වසීස සහස්යසහි, නගරංපාවිසී දා. 

‘‘නගරං පවිසන් ස්ස, උපසන් ස්ස ාදියනො; 

ර නානිපජ්යජොතිංසු, නිග්යඝොයසොආසි ාවයද. 

‘‘බුද්ධස්සආනුභායවන, යභරීවජ්ජුමඝට්ටි ා; 

සෙංවීණාපවජ්ජන්ති, බුද්ධස්සපවිසය ොපුතරං. 

‘‘බුද්ධයසට්ඨංනමස්සාමි, පදුමුත් රමහාමුනිං; 

පාටිහීරඤ්චපස්සිත්වා,  ත්ෙචිත් ංපසාදයිං. 

‘‘අයහොබුද්යධොඅයහොධම්යමො, අයහොයනොසත්ථුසම්පදා; 

අයච නාපිතූරිො, සෙයමවපවජ්ජයර. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ෙංසඤ්ඤමලභිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධසඤ්ඤායිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත්ය  පන පතිට්ඨිය ො අත් යනො උපජ්ඣායෙන

ආචික්ඛි නිොයමන පච්චන්තියමසුජනපයදසුවිනෙධරපඤ්චයමනගයණන

උපසම්පදා, ධුවන්හානං, චම්මත්ෙරණං, ගුණඞ්ගුණූපාහනං, 
චීවරවිප්පවායසොති පඤ්ච වයර ොචිත්වා ය  සත්ථු සන්තිකා ලභිත්වා
පුතනයදව අත් යනො වසි ට්ඨානං ගන්ත්වා උපජ්ඣාෙස්ස  මත්ෙං

ආයරොයචසි. අෙයමත්ෙ සඞ්යඛයපො. විත්ොයරො පන උදානට් ඨකොෙං 

ආග නයෙන යවදි බ්යබො. අඞ් ගුත්  රට් ඨකොෙං (අ. නි. අට්ඨ. 1.1.206) 

පන ‘‘උපසම්පන්යනො හුත්වා අත් යනො උපජ්ඣාෙස්ස සන්තියක
කම්මට්ඨානංගයහත්වා විපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුතණී’’තිවුත් ං. 

යසො අපරභායග විමුත්තිසුයඛන විහරන්ය ො අත් යනො පටිපත්තිං 
පච්චයවක්ඛිත්වායසොමනස්සජාය ොඋදානවයසන– 

365. 

‘‘උපසම්පදාචයමලද්ධා, විමුත්ය ොචම්හිඅනාසයවො; 

යසොචයමභගවාදිට්යඨො, විහායරචසහාවසිං. 

366. 

‘‘බහුයදවරත්තිංභගවා, අබ්යභොකායසතිනාමයි; 

විහාරකුසයලොසත්ො, විහාරංපාවිසී දා. 
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367. 

‘‘සන්ෙරිත්වාන සඞ්ඝාටිං, යසෙයංකප්යපසි යගො යමො; 

සීයහොයසලගුහාෙංව, පහීනභෙයභරයවො. 

368. 

‘‘ ය ොකලයාණවාක්කරයණො, සම්මාසම්බුද්ධසාවයකො; 

යසොයණොඅභාසිසද්ධම්මං, බුද්ධයසට්ඨස්සසම්මුඛා. 

369. 

‘‘පඤ්චක්ඛන්යධ පරිඤ්ඤාෙ, භාවයිත්වාන අඤ්ජසං; 

පප්පුතෙයපරමංසන්තිං, පරිනිබ්බිස්ස යනාසයවො’’ති.– 

ඉමාපඤ්චගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ උපසම් පදා ච යම ලද් ොතිොසා කිච්යඡනදසවග්ගංභික්ඛුසඞ්ඝං
සන්නිපාය ත්වා අත් නා ලද්ධා උපසම්පදා. ො ච පන වරදානවයසන
සබ්බපච්චන්තියමසු ජනපයදසු විනෙධරපඤ්චයමන ගයණන සත්ොරා

අනුඤ්ඤා ා උපසම්පදා,  දුභෙං සන්ධාොහ. ච-සද්යදො සමුච්චෙත්යෙො, 

ය න ඉ යරපි සත්ථු සන්තිකා ලද්ධවයර සඞ්ගණ්හාති. විමුත් ය ො චම් හි 

අනාසයවොති අග්ගමග්යගන සකලකියලසවත්ථුවිමුත්තිො විමුත්ය ො ච

අම්හි.  ය ො එව කාමාසවාදීහි අනාසයවො අම්හීති යෙොජනා. යසො ච යම 

භගවා දිට් යඨොති ෙදත්ෙං අහං අවන්තිරට්ඨය ො සාවත්ථිං ගය ො, යසො ච

භගවාමොඅදිට්ඨපුතබ්යබොදිට්යඨො. විහායර ච සහාවසින්තිනයකවලං ස්ස

භගවය ො දස්සනයමව මො ලද්ධං, අෙ යඛො විහායර සත්ථු ගන්ධකුටිෙං

සත්ොරා කාරණං සල්ලක්යඛත්වා වායසන්ය න සහ අවසිං. ‘‘විහායරති
විහාරසමීයප’’තියකචි. 

බහයදව රත් තින්ති පඨමං ොමං භික්ඛූනං ධම්මයදසනාවයසන

කම්මට්ඨානයසොධනවයසන ච, මජ්ඣිමං ොමං යදවානං බ්රහ්මූනඤ්ච 

කඞ්ඛච්යඡදනවයසන භගවා බහුයදව රත්තිං අබ්යභොකායස අතිනාමයි 

වීතිනායමසි. විහාරකුසයලොති දිබ්බබ්රහ්මආයනඤ්ජඅරිෙවිහායරසු කුසයලො. 

විහාරං පාවිසීති අතියවලං නිසජ්ජචඞ්කයමහි
උප්පන්නපරිස්සමවියනොදනත්ෙංගන්ධකුටිංපාවිසි. 

සන් ෙරිත් වාන සඞ් ොටිං, යසෙයං කප් යපසීති චතුග්ගුණං සඞ්ඝාටිං

පඤ්ඤායපත්වා සීහයසෙයං කප්යපසි. ය නාහ ‘‘යගො යමො සීයහො

යසලගුහාෙංව පහීනභෙයභරයවො’’ති.  ත්ෙ යගො යමොති භගවන් ං

යගොත්ය න කිත්ය ති. සීයහො යසලගුහාෙංවාති යසලස්ස පබ්බ ස්ස
ගුහාෙං.ෙොසීයහොමිගරාජාය ජුස්සද ාෙපහීනභෙයභරයවොදක්ඛියණන

පස්යසන පායද පාදං අච්චාධාෙ යසෙයං කප්යපසි, එවං 
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චිත්තුත්රාසයලොමහංසනඡම්භි ත් යහතූනං කියලසානං සමුච්ඡින්නත් ා
පහීනභෙයභරයවො යගො යමොභගවායසෙයංකප්යපසීතිඅත්යෙො. 

 ය ොතිපච්ඡා, සීහයසෙයංකප්යපත්වා  ය ොවුට්ඨහිත්වා‘‘පටිභාතු ං

භික්ඛු ධම්යමො භාසිතු’’න්ති )උදා. 46) සත්ොරා අජ්යඣසිය ොති අත්යෙො. 

කලයාණවාක් කරයණොති සුන්දරවචීකරයණො, 

ලක්ඛණසම්පන්නවචනක්කයමොති අත්යෙො. යසොයණො අභාසි සද් ෙම් මන්ති

යසොළස අට්ඨකවග්ගිෙසුත් ානි යසොයණො කුටිකණ්යණො, බුද් ෙයසට් ඨස ්ස 

සම්මාසම්බුද්ධස්ස සම් මුඛා, පච්චක්ඛය ො අභාසීති යෙයරො අත් ානයමව
පරංවිෙඅයවොච. 

පඤ ්චක් ඛන් යෙ පරිඤ් ඤාොති පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධතීහිපිපරිඤ්ඤාහි

පරිජානිත්වා ය  පරිජානන්ය ොයෙව, අඤ ්ජසං අරිෙං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං

භාවයිත්වා, පරමං සන් තිං නිබ්බානං පප් පුෙය පාපුතණිත්වාඨිය ො අනාසයවො. 

 ය ො එව ඉදානි පරිනිබ් බිස් සති අනුපාදියසසනිබ්බානවයසන
නිබ්බායිස්සතීති. 

යසොණකුටිකණ්ණත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

12. යකොසිෙත් යෙරගාොවණ් ණනා 

යෙො එව ගරූනන්තිආදිකා ආෙස්මය ො යකොසිෙත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සෙං කුසලං උපචිනන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ොරං දිස්වා
පසන්නචිත්ය ො උච්ඡුඛණ්ඩිකං අදාසි. යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද මගධරට්යඨ 

බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති, යකොසියෙොතිස්ස යගොත් වයසන නාමං අකාසි.
යසො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ආෙස්මන් ං ධම්මයසනාපතිං අභිණ්හං

උපසඞ්කමති,  ස්ස සන්තියක ධම්මං සුණාති. යසො ය න සාසයන
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා කම්මට්ඨානං අනුයුඤ්ජන්ය ො නචිරස්යසව

අරහත් ංපාපුතණි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර2.44.44-49) – 

‘‘නගයර බන්ධුමතිො, ද්වාරපායලොඅයහොසහං; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, සබ්බධම්මානපාරගුං. 

‘‘උච්ඡුඛණ්ඩිකමාදාෙබුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, විපස්සිස්සමයහසියනො. 

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, ෙංඋච්ඡුමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, උච්ඡුඛණ්ඩස්සිදංඵලං. 
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‘‘කියලසා ඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්ස සාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා ගරුවාසං

සප්පුතරිසූපනිස්සෙඤ්චපසංසන්ය ො– 

370. 

‘‘යෙොයවගරූනංවචනඤ්ඤුධීයරො, වයසච ම්හිජනයෙෙයපමං; 

යසොභත්තිමානාමචයහොතිපණ්ඩිය ො, ඤත්වාචධම්යමසුවියසසි 
අස්ස. 

371. 

‘‘ෙංආපදාඋප්පති ාඋළාරා, නක්ඛම්භෙන්ය පටිසඞ්ඛෙන් ං; 

යසොොමවානාමචයහොතිපණ්ඩිය ො, ඤත්වාචධම්යමසුවියසසි 
අස්ස. 

372. 

‘‘යෙො යව සමුද්යදොව ඨිය ො අයනයජො, ගම්භීරපඤ්යඤො

නිපුතණත්ෙදස්සී; 

අසංහාරියෙොනාමචයහොතිපණ්ඩිය ො, ඤත්වාචධම්යමසුවියසසි 
අස්ස. 

373. 

‘‘බහුස්සුය ොධම්මධයරොචයහොති, ධම්මස්සයහොතිඅනුධම්මචාරී; 

යසො ාදියසොනාමචයහොතිපණ්ඩිය ො, ඤත්වාචධම්යමසුවියසසි 
අස්ස. 

374. 

‘‘අත්ෙඤ්ච යෙොජානාතිභාසි ස්ස, 

අත්ෙඤ්චඤත්වාන ොකයරොති; 

අත්ෙන් යරොනාමසයහොතිපණ්ඩිය ො, 
ඤත්වාචධම්යමසුවියසසිඅස්සා’’ති.– 

ඉමාපඤ්චගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ යෙොති ඛත්තිොදීසු චතූසු පරිසාසු යෙො යකොචි. යවති බයත් ං. 

ගරූනන්ති සීලාදිගරුගුණයුත් ානං පණ්ඩි ානං. වචනඤ් ඤූති ය සං

අනුසාසනීවචනංජානන්ය ො, ෙොනුසිට්ඨං පටිපජ්ජමායනොපටිපජ්ජිත්වාච

 ස්සඵලංජානන්ය ොතිඅත්යෙො. ධීයරොතිධිතිසම්පන්යනො. වයස ච  ම් හි 

ජනයෙෙ යපමන්ති  ස්මිං ගරූනං වචයන ඔවායද වයසෙය ෙොනුසිට්ඨං

පටිපජ්යජෙය, පටිපජ්ජිත්වා ‘‘ඉමිනා ව ාහං ඔවායදන ඉමං ජාතිආදිදුක්ඛං
වීතිවත්ය ො’’ති ත්ෙ ජනයෙෙ යපමං ගාරවං උප්පායදෙය. ඉදඤ්හි ද්වෙං
‘‘ගරූනං වචනඤ්ඤු ධීයරො’’ති පදද්වයෙන වුත් ස්යසවත්ෙස්ස
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පාකටකරණං. යසොති යෙො ගරූනං වචනඤ්ඤූ ධීයරො, යසො ෙොනුසිට්ඨං

පටිපත්තිො  ත්ෙ භත් තිමා ච නාම යහොති, ජීවි යහතුපි  ස්ස

අනතික්කමනය ො පණ් ඩිය ො ච නාම යහොති. ඤත් වා ච ෙම් යමසු වියසසි 

අස් සාති  ො පටිපජ්ජන්ය ො ච  ාෙ එව පටිපත්තිො චතුන්නං
අරිෙසච්චානං ජානනයහතු යලොකිෙයලොකුත් රධම්යමසු

විජ්ජාත් ොදිවයසන ‘‘ය විජ්යජො, ඡළභිඤ්යඤො, පටිසම්භිදාපත්ය ො’’ති
වියසසිවියසසවාසිොතිඅත්යෙො. 

ෙන්ති ෙං පුතග්ගලං පටිපත්තිො අන් රාෙකරණය ො ‘‘ආපදා’’ති
ලද්ධයවොහාරා යසොතුණ්හඛුප්පිපාසාදිපාකටපරිස්සො යචව

රාගාදිපටිච්ඡන්නපරිස්සො ච උප් පති ා උප්පන්නා, උළාරා බලවන්ය ොපි 

නක් ඛම් භෙන් ය  න කිඤ්චි චායලන්ති. කස්මා? පටිසඞ් ඛෙන්  න්ති

පටිසඞ්ඛාෙමානංපටිසඞ්ඛානබයලඨි න්ති අත්යෙො. යසොතියෙොදළ්හ රාහි

ආපදාහිපිඅක්ඛම්භනීයෙො, යසො ොමවා ධිතිමාදළ්හපරක්කයමොනාමයහොති. 

අනවයසසසංකියලසපක්ඛස්සඅභිභවනකපඤ්ඤාබලසමඞ්ගි ාෙ පණ් ඩිය ො 

ච නාම යහොති.  ොභූය ො ච ඤත් වා ච ෙම් යමසු වියසසි අස් සාති  ං
වුත් ත්ෙයමව. 

සමුද් යදොව ඨිය ොති සමුද්යදො විෙ ඨි සභායවො. ෙො හි 
චතුරාසීතියෙොජනසහස්සගම්භීයර සියනරුපාදසමීයප මහාසමුද්යදො අට්ඨහිපි

දිසාහි උට්ඨිය හි පකතිවාය හි අනිඤ්ජනය ො ඨිය ො අයනයජො ගම්භීයරො

ච, එවං කියලසවාය හි තිත්ථිෙවාදවාය හි ච අකම්පනීෙය ො ඨිය ො 

අයනයජො. ගම්භීරස්ස අනුපචි ඤාණසම්භායරහි අලද්ධගාධස්ස නිපුතණස්ස

සුඛුමස්ස පටිච්චසමුප්පාදාදිඅත්ෙස්ස පටිවිජ්ඣයනන ගම් භීරපඤ් යඤො 

නිපුණත් ෙදස ්සී. අසංහාරියෙො නාම ච යහොති පණ් ඩිය ො යසො  ාදියසො
පුතග්ගයලො කියලයසහි යදවපුතත් මාරාදීසු වා යකනචි අසංහාරිෙ ාෙ

අසංහාරියෙො නාම යහොති, ෙොවුත්ය න අත්යෙන පණ් ඩිය ො ච නාම
යහොති.යසසංවුත් නෙයමව. 

බහස් සුය ොති පරිෙත්තිබාහුසච්චවයසන බහුස්සුය ො, සුත් යගෙයාදි
බහුං සු ං එ ස්සාති බහුස්සුය ො.  යමව ධම්මං සුවණ්ණභාජයන

පක්ඛිත් සීහවසං විෙ අවිනස්සන් යමව ධායරතීති ෙම් මෙයරො ච යහොති. 

ෙම් මස ්ස යහොති අනුෙම් මචාරීති ෙොසු ස්ස ෙොපරිෙත් ස්ස ධම්මස්ස
අත්ෙමඤ්ඤාෙ ධම්මමඤ්ඤාෙ නවයලොකුත් රධම්මස්ස අනුරූපං ධම්මං
පුතබ්බභාගපටිපදාසඞ්ඛා ං චතුපාරිසුද්ධිසීලධු ඞ්ගඅසුභකම්මට්ඨානාදියභදං

චරති පටිපජ්ජතීති අනුධම්මචාරී යහොති, ‘‘අජ්ජ අජ්යජවා’’ති පටියවධං

ආකඞ්ඛන්ය ො විචරති. යසො  ාදියසො නාම ච යහොති පණ් ඩිය ොති යෙො
පුතග්ගයලො ෙං ගරුං නිස්සාෙ බහුස්සුය ො ධම්මධයරො ධම්මස්ස ච

අනුධම්මචාරීයහොති.යසොච  ාදියසො ය නගරුනා සදියසොපණ්ඩිය ොනාම
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යහොතිපටිපත්තිොසදිසභාවය ො. ොභූය ොපනයසො ඤත් වා ච ෙම් යමසු 

වියසසි අස් ස,  ංවුත් ත්ෙංව. 

අත් ෙඤ ්ච යෙො ජානාති භාසි ස් සාතියෙො පුතග්ගයලොසම්මාසම්බුද්යධන
භාසි ස්ස පරිෙත්තිධම්මස්ස අත්ෙං ජානාති. ජානන්ය ො පන ‘‘ඉධ සීලං

වුත් ං, ඉධ සමාධි, ඉධ පඤ්ඤා’’ති  ත්ෙ  ත්ෙ ෙොවුත් ං අත් ෙඤ ්ච 

ඤත් වාන  ො කයරොති ෙො සත්ොරා අනුසිට්ඨං,  ො පටිපජ්ජති. 

අත් ෙන්  යරො නාම ස යහොති පණ් ඩිය ොති යසො එවරූයපො පුතග්ගයලො 
අත්ෙන් යරො අත්ෙකාරණා සීලාදිඅත්ෙජානනමත් යමව උපනිස්සෙං
කත්වාපණ්ඩිය ොයහොති. යසසංවුත් නෙයමව. 

එත්ෙ ච පඨමගාොෙ ‘‘යෙො යව ගරූන’’න්තිආදිනා සද්ධූපනිස්සයෙො

වියසසභායවොවුත්ය ො, දුතිෙගාොෙ‘‘ෙංආපදා’’තිආදිනා වීරියූපනිස්සයෙො, 

 තිෙගාොෙ ‘‘යෙො යව සමුද්යදොව ඨිය ො’’තිආදිනා සමාධූපනිස්සයෙො, 

චතුත්ෙගාොෙ ‘‘බහුස්සුය ො’’තිආදිනා සතූපනිස්සයෙො, පඤ්චමගාොෙ
‘‘අත්ෙඤ්ච යෙො ජානාතී’’තිආදිනා පඤ්ඤූපනිස්සයෙො වියසසභායවො
වුත්ය ොතියවදි බ්යබො. 

යකොසිෙත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

පඤ්චකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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6. ඡක් කනිපාය ො 
1. උරුයවලකස් සපත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ඡක්කනිපාය  දිස් වාන පාටිහීරානීතිආදිකා ආෙස්මය ො

උරුයවලකස්සපත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සෙං කුසලං උපචිනන්ය ො

පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා, වෙප්පත්ය ො
සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුණන්ය ො සත්ොරං එකං භික්ඛුං මහාපරිසානං

අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා, සෙම්පි  ං ඨානන් රං පත්යෙත්වා

මහාදානං දත්වා පණිධානමකාසි. භගවා චස්ස අනන් රාෙ ං දිස්වා, 

‘‘අනාගය  යගො මබුද්ධස්ස සාසයන මහාපරිසානං අග්යගො භවිස්සතී’’ති
බයාකාසි. 

යසො  ත්ෙොවජීවං පුතඤ්ඤානිකත්වා  ය ො චවිත්වා යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො ඉය ො ද්වානවුතිකප්පමත්ෙයක ඵුස්සස්ස භගවය ො 
යවමාතිකකනිට්ඨභා ා හුත්වා නිබ්බත්ති. අඤ්යඤපිස්ස ද්යව
කනිට්ඨභා යරො අයහසුං. ය  යෙොපි බුද්ධප්පමුඛං සඞ්ඝං පරමාෙ පූජාෙ
පූයජත්වා ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො අම්හාකං
භගවය ොනිබ්බත්තිය ොපුතයර රයමවබාරාණසිෙං බ්රාහ්මණකුයලභා යරො

හුත්වා, අනුක්කයමනනිබ්බත් ායගොත් වයසන යෙොපිකස්සපාඑව නාම
ජා ා.ය වෙප්පත් ා යෙොයවයදඋග්ගණ්හිංසු.ය සංයජට්ඨභාතිකස්ස

පඤ්ච මාණවකස ානිපරිවායරො, මජ්ඣිමස්සතීණි, කනිට්ඨස්සද්යව.ය 
අත් යනො ගන්යෙ සාරං ඔයලොයකන් ා දිට්ඨධම්මිකයමව අත්ෙං දිස්වා
පබ්බජ්ජං යරොයචසුං. ය සු යජට්ඨභා ා අත් යනො පරිවායරන සද්ධිං

උරුයවලං ගන්ත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා උරුයවලකස් සයපො නාම

ජාය ො මහාගඞ්ගානදීවඞ්යක පබ්බජිය ො නදීකස ්සයපො නාම ජාය ො, 

ගොසීයසපබ්බජිය ො ගොකස ්සයපො නාමජාය ො. 

එවං ය සු ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා  ත්ෙ  ත්ෙ වසන්ය සු බහූනං

දිවසානංඅච්චයෙනඅම්හාකංයබොධිසත්ය ොමහාභිනික්ඛමනංනික්ඛමිත්වා, 

පටිවිද්ධසබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤායණො අනුක්කයමන ධම්මචක්කං පවත්ය ත්වා, 
පඤ්චවග්ගිෙත්යෙයර අරහත්ය  පතිට්ඨායපත්වා ෙසප්පමුයඛ

පඤ්චපඤ්ඤාස සහාෙයක වියනත්වා සට්ඨි අරහන්ය  ‘‘චරෙ, භික්ඛයව, 

චාරික’’න්ති විස්සජ්යජත්වා, භද්දවග්ගියෙ වියනත්වා උරුයවලකස්සපස්ස 

වසනට්ඨානං ගන්ත්වා වසනත්ොෙ අගයාගාරං පවිසිත්වා,  ත්ෙ
ක නාගදමනං ආදිං කත්වා අඩ්ඪුඩ්ඪසහස්යසහි පාටිහාරියෙහි
උරුයවලකස්සපං සපරිසං වියනත්වා පබ්බායජසි.  ස්ස පබ්බජි භාවං
ඤත්වා ඉ යරපි ද්යව භා යරො සපරිසා ආගන්ත්වා සත්ථු සන්තියක
පබ්බජිංසු.සබ්යබවඑහිභික්ඛූඉද්ධිමෙපත් චීවරධරාඅයහසුං. 
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සත්ො  ං සමණසහස්සං ආදාෙ ගොසීසං ගන්ත්වා පිට්ඨිපාසායණ 

නිසින්යනො ආදිත්  පරිොෙයදසනාෙ සබ්යබඅරහත්ය  පතිට්ඨායපසි.ය න

වුත් ං අපදායන (අප.යෙර2.54.251-295) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, සබ්බයලොකවිදූමුනි; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිචක්ඛුමා. 

‘‘ඔවාදයකොවිඤ්ඤාපයකො,  ාරයකොසබ්බපාණිනං; 

යදසනාකුසයලොබුද්යධො,  ායරසිජන ංබහුං. 

‘‘අනුකම්පයකොකාරුණියකො, හිය සීසබ්බපාණිනං; 

සම්පත්ය තිත්ථියෙසබ්යබ, පඤ්චසීයලපතිට්ඨපි. 

‘‘එවංනිරාකුලංආසි, සුඤ්ඤ ංතිත්ථියෙහිච; 

විචිත් ංඅරහන්ය හි, වසීභූය හි ාදිභි. 

‘‘ර නානට්ඨපඤ්ඤාසං, උග්ගය ොයසොමහාමුනි; 

කඤ්චනග්ඝිෙසඞ්කායසො, බාත්තිංසවරලක්ඛයණො. 

‘‘වස්සස සහස්සානි, ආයුවිජ්ජති ාවයද; 

 ාව ාතිට්ඨමායනොයසො,  ායරසිජන ංබහුං. 

‘‘ දාහංහංසවතිො, බ්රාහ්මයණොසාධුසම්මය ො; 

උයපච්චයලොකපජ්යජො ං, අස්යසොසිංධම්මයදසනං. 

‘‘ දාමහාපරිසතිං, මහාපරිසසාවකං; 

ඨයපන් ංඑ දග්ගම්හි, සුත්වානමුදිය ොඅහං. 

‘‘මහ ාපරිවායරන, නිමන්ය ත්වාමහාජිනං; 

බ්රාහ්මණානංසහස්යසන, සහදානමදාසහං. 

‘‘මහාදානංදදිත්වාන, අභිවාදිෙනාෙකං; 

එකමන් ංඨිය ොහට්යඨො, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

‘‘ යි සද්ධාෙයමවීර, අධිකාරගුයණනච; 

පරිසාමහතීයහොතු, නිබ්බත් ස්ස හිං හිං. 

‘‘ දා අයවොචපරිසං, ගජගජ්ජි සුස්සයරො; 

කරවීකරුය ොසත්ො, එ ංපස්සෙබ්රාහ්මණං. 

‘‘යහමවණ්ණංමහාබාහුං, කමලානනයලොචනං; 

උදග්ග නුජංහට්ඨං, සද්ධවන් ංගුයණමම. 
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‘‘එසපත්ෙෙය ඨානං, සීහයඝොසස්සභික්ඛුයනො; 

අනාග ම්හිඅද්ධායන, ලච්ඡයස ංමයනොරෙං. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘ ස්සධම්යමසුදාොයදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො. 

‘‘ඉය ොද්යවනවුය කප්යප, අහුසත්ොඅනුත් යරො; 

අනූපයමොඅසදියසො, ඵුස්යසොයලොකග්ගනාෙයකො. 

‘‘යසොචසබ්බං මංහන්ත්වා, විජයටත්වාමහාජටං; 

වස්සය අම ංවුට්ඨිං,  ප්පෙන්ය ොසයදවකං. 

‘‘ දාහිබාරාණසිෙං, රාජාපච්චාඅහුම්හයස; 

භා යරොම්හ යෙොසබ්යබ, සංවිසට්ඨාවරාජියනො. 

‘‘වීරඞ්ගරූපාබලියනො, සඞ්ගායමඅපරාජි ා; 

 දාකුපි පච්චන්ය ො, අම්යහආහමහීපති. 

‘‘එෙගන්ත්වානපච්චන් ං, යසොයධත්වාඅට්ටවීබලං; 

යඛමංවිජිරි ංකත්වා, පුතනයදොතිභාසෙ. 

‘‘ ය ො මෙංඅයවොචුම්හ, ෙදියදෙයාසි නාෙකං; 

උපට්ඨානාෙඅම්හාකං, සාධයිස්සාමයවො ය ො. 

‘‘ ය ොමෙංලද්ධවරා, භූමිපායලනයපසි ා; 

නික්ඛිත් සත්ෙංපච්චන් ං, කත්වාපුතනරුයපච්ච ං. 

‘‘ොචිත්වා සත්ථුපට්ඨානං, රාජානං යලොකනාෙකං; 

මුනිවීරංලභිත්වාන, ොවජීවංෙජිම්හ ං. 

‘‘මහග්ඝානිචවත්ොනි, පණී ානිරසානිච; 

යසනාසනානිරම්මානි, යභසජ්ජානිහි ානිච. 

‘‘දත්වාසසඞ්ඝමුනියනො, ධම්යමනුප්පාදි ානියනො; 

සීලවන්ය ොකාරුණිකා, භාවනායුත් මානසා. 

‘‘සද්ධාපරිචරිත්වාන, යමත් චිත්ය නනාෙකං; 

නිබ්බුය  ම්හියලොකග්යග, පූජංකත්වාෙොබලං. 
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‘‘ ය ොචු ාසන්තුසි ං, ග ා ත්ෙමහාසුඛං; 

අනුභූ ාමෙංසබ්යබ, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

‘‘මාොකායරොෙොරඞ්යග, දස්යසසිවිකතිංබහුං; 

 ොභයවභමන්ය ොහං, වියදහාධිපතීඅහුං. 

‘‘ගුණායචලස්සවායකයන, මිච්ඡාදිට්ඨිග ාසයෙො; 

නරකංමග්ගමාරූළ්යහො, රුචාෙමමධීතුො. 

‘‘ඔවාදංනාදියිත්වාන, බ්රහ්මුනානාරයදනහං; 

බහුධාසංසිය ොසන්ය ො, දිට්ඨිංහිත්වානපාපිකං. 

‘‘පූරයිත්වාවියසයසන, දසකම්මපොනිහං; 

හිත්වානයදහමගමිං, සග්ගංසභවනංෙො. 

‘‘පච්ඡියමභයවසම්පත්ය , බ්රහ්මබන්ධුඅයහොසහං; 

බාරාණසිෙංඵී ාෙං, ජාය ොවිප්පමහාකුයල. 

‘‘මච්චුබයාධිජරාභීය ො, ඔගායහත්වාමහාවනං; 

නිබ්බානංපදයමසන්ය ො, ජටියලසුපරිබ්බජිං. 

‘‘ දාද්යවභා යරොමය්හං, පබ්බජිංසුමොසහ; 

උරුයවලාෙංමායපත්වා, අස්සමංනිවසිංඅහං. 

‘‘කස්සයපොනාමයගොත්ය න, උරුයවලනිවාසියකො; 

 ය ොයමආසිපඤ්ඤත්ති, උරුයවලකස්සයපොඉති. 

‘‘නදීසකායස භා ායම, නදීකස්සපසව්හයෙො; 

ආසීසකාසනායමන, ගොෙංගොකස්සයපො. 

‘‘ද්යවස ානිකනිට්ඨස්ස, තීණි, මජ්ඣස්සභාතුයනො; 

මමපඤ්චස ානූනා, සිස්සාසබ්යබමමානුගා. 

‘‘ දාඋයපච්චමංබුද්යධො, කත්වානවිවිධානියම; 

පාටිහීරානියලොකග්යගො, වියනසිනරසාරථි. 

‘‘සහස්සපරිවායරන, අයහොසිංඑහිභික්ඛුයකො; 

ය යහවසහසබ්යබහි, අරහත් මපාපුතණිං. 

‘‘ය යචවඤ්යඤචබහයවො, සිස්සාමංපරිවාරයුං; 

භාසිතුඤ්චසමත්යෙොහං,  ය ොමංඉසිසත් යමො. 
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‘‘මහාපරිසභාවස්මිං, එ දග්යගඨයපසිමං; 

අයහොබුද්යධක ංකාරං, සඵලංයමඅජාෙෙ. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා සීහනාදං

නදන්ය ො– 

375. 

‘‘දිස්වාන පාටිහීරානි, යගො මස්ස ෙසස්සියනො; 

න ාවාහංපණිපතිං, ඉස්සාමායනනවඤ්චිය ො. 

376. 

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාෙ, යචොයදසිනරසාරථි; 

 ය ොයමආසිසංයවයගො, අබ්භුය ොයලොමහංසයනො. 

377. 

‘‘පුතබ්යබ ජටිලභූ ස්ස, ොයමසිද්ධි පරිත්තිකා; 

 ාහං දානිරාකත්වා, පබ්බජිංජිනසාසයන. 

378. 

‘‘පුතබ්යබෙඤ්යඤනසන්තුට්යඨො, කාමධාතුපුතරක්ඛය ො; 

පච්ඡාරාගඤ්චයදොසඤ්ච, යමොහඤ්චාපිසමූහනිං. 

379. 

‘‘පුතබ්යබනිවාසංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධි ං; 

ඉද්ධිමාපරචිත් ඤ්ඤූ, දිබ්බයසො ඤ්චපාපුතණිං. 

380. 

‘‘ෙස්ස චත්ොෙපබ්බජිය ො, අගාරස්මානගාරිෙං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, සබ්බසංයෙොජනක්ඛයෙො’’ති.– 

ඉමාඡගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ දිස ්වාන පාටිහීරානීති නාගරාජදමනාදීනි අඩ්ඪුඩ්ඪසහස්සානි

පාටිහාරිොනි දිස්වා. ‘‘පාටිහීරං, පාටියහරං, පාටිහාරිෙ’’න්ති හි අත්ෙය ො

එකං, බයඤ්ජනයමවනානං. ෙසස් සියනො’’ති ‘‘ඉතිපියසොභගවා’’තිආදිනා

සයදවයක යලොයක ෙොභුච්චං පත්ෙටකිත්තිසද්දස්ස. න  ාවාහං 

පණිපතින්ති ොව මං භගවා ‘‘යනව යඛො ත්වං, කස්සප, අරහා, නාපි

අරහත් මග්ගංසමාපන්යනො, සාපිය පටිපදා නත්ථි, ොෙත්වංඅරහාවා

අස්ස, අරහත් මග්ගං වා සමාපන්යනො’’ති න  ජ්යජසි,  ාව අහං න

පණිපා නංඅකාසිං.කිංකාරණා? ඉස් සාමායනන වඤ් චිය ො, ‘‘ඉමස්සමයි
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සාවකත් ං උපගය  මම ලාභසක්කායරො පරිහායිස්සති, ඉමස්ස එව 

වඩ්ඪස්සතී’’ති එවං පරසම්පත්තිඅසහනලක්ඛණාෙ ඉස්සාෙ යචව, ‘‘අහං
ගණපායමොක්යඛො බහුජනසම්මය ො’’ති එවං අබ්භුන්නතිලක්ඛයණන

මායනනචවඤ්චිය ො, පලම්භිය ොහුත්වාති අත්යෙො. 

මම සඞ් කප් පමඤ් ඤාොති මය්හං මිච්ඡාසඞ්කප්පං ජානිත්වා, ෙං ෙං

භගවා උත් රි මනුස්සධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරිෙං දස්යසති,  ං  ං දිස්වා
‘‘මහිද්ධියකො යඛො මහාසමයණො මහානුභායවො’’ති චින්ය ත්වාපි ‘‘න 

ත්යවවයඛොඅරහාෙොඅහ’’න්තිඑවංපවත් ංමිච්ඡාවි ක්කංජානන්ය ොපි
ඤාණපරිපාකං ආගයමන්ය ො අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා පච්ඡා යනරඤ්ජරාෙ
මජ්යඣසමන් ය ොඋදකං උස්සායරත්වායරණුහ ාෙභූමිොචඞ්කමිත්වා

ය නආභ නාවාෙඨිය ො දාපි ‘‘මහිද්ධියකො’’තිආදිකංචින්ය ත්වාපුතන
‘‘නත්යවවයඛොඅරහාෙොඅහ’’න්ති පවත්ති ංමිච්ඡාසඞ්කප්පංඤත්වාති

අත්යෙො. යචොයදසි නරසාරථීති දායම ඤාණපරිපාකංඤත්වා‘‘යනවයඛො

ත්වං අරහා’’තිආදිනාපුතරිසදම්මසාරථිසත්ොමංයචොයදසිනිග්ගණ්හි.  ය ො 

යම ආසි සංයවයගො, අබ් භුය ො යලොමහංසයනොති  ය ො

ෙොවුත් යචොදනායහතු එත් කං කාලං අභූ පුතබ්බ ාෙ අබ් භුය ො 

යලොමහංසනවයසන පවත්තිො යලොමහංසයනො ‘‘අනරහාව සමායනො

‘අරහා’ති මඤ්ඤි’’න්ති සංයවයගො සයහොත් ප්යපො ඤාණුප්පායදො මය්හං
අයහොසි. 

ජටිලභූ ස ්සාති  ාපසභූ ස්ස. සිද් ධීති ලාභසක්කාරසමිද්ධි. පරිත් තිකාති

අප්පමත්තිකා.  ාහන්ති  ං අහං.  දාති භගවය ො යචොදනාෙ 

සංයවගුප්පත්තිකායල. නිරාකත් වාතිඅපයනත්වාඡඩ්යඩත්වා, අනයපක්යඛො

හුත්වාති අත්යෙො. ‘‘ඉද් ධීති භාවනාමෙඉද්ධී’’ති වදන්ති.  දයුත් ං  දා

 ස්සඅඣානලාභීභාවය ො. ොහිවුත් ං ‘‘කාමධාතුපුතරක්ඛය ො’’ති. 

ෙඤ ්යඤන සන් තුට් යඨොති ‘‘ෙඤ්ඤං ෙජිත්වා සග්ගසුඛං අනුභවිස්සාමි, 
අලයමත් ාව ා’’ති ෙඤ්ඤෙජයනන සන්තුට්යඨො නිට්ඨි කිච්චසඤ්ඤී. 

කාමොතුපුරක් ඛය ොති කාමසුගතිං ආරබ්භ උප්පන්න ණ්යහො
ෙඤ්ඤෙජයනන කාමයලොකං පුතරක්ඛත්වා ඨිය ො. යසො යච ෙඤ්යඤො 

පාණාතිපා පටිසංයුත්ය ො යහොති, න ය න සුගතිං සක්කා ලද්ධුං. න හි
අකුසලස්ස ඉට්යඨො කන්ය ො විපායකො නිබ්බත් ති. ො පන  ත්ෙ

දානාදිකුසලයච නා,  ාෙසතිපච්චෙසමවායෙ සුගතිංගච්යඡෙය. පච් ඡාති
 ාපසපබ්බජ්ජාය ො පච්ඡා සත්ථු ඔවායදන  ාපසලද්ධිං පහාෙ

චතුසච්චකම්මට්ඨානානුයෙොගකායල. සමූහනින්ති විපස්සනං
උස්සුක්කායපත්වා මග්ගපටිපාටිො රාගඤ්ච යදොසඤ්ච යමොහඤ්ච
අනවයසසය ොසමුග්ඝාය සිං. 
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ෙස්මා පනාෙං යෙයරො අරිෙමග්යගන රාගාදයෙො සමූහනන්ය ොයෙව

ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි,  ස්මා  ං අත් යනො ඡළභිඤ්ඤභාවං දස්යසන්ය ො 

‘‘පුබ් යබනිවාසං ජානාමී’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ පුබ් යබනිවාසං ජානාමීති
අත් යනො පයරසඤ්ච පුතබ්යබනිවාසං අතී ාසු ජාතීසු නිබ්බත් ක්ඛන්යධ
ඛන්ධපටිබද්යධ ච පුතබ්යබනිවාසඤායණන හත්ෙ යල ආමලකං විෙ 

පච්චක්ඛය ොජානාමිබුජ්ඣාමි. දිබ් බචක් ඛු වියසොධි න්ති දිබ්බචක්ඛුඤාණං

වියසොධි ං, පකතිචක්ඛුනාආපාෙග ංපකතිරූපංවිෙදිබ්බංමානුසම්පි දූරං
තියරොට්ඨි ං අතිසුඛුමඤ්ච රූපං විභායවතුං සමත්ෙඤාණං භාවනාෙ මො

විසුද්ධං කත්වා පටිලද්ධන්ති අත්යෙො. ඉද් ධිමාති 

අධිට්ඨානිද්ධිවිකුබ්බනිද්ධිආදීහි ඉද්ධීහි ඉද්ධිමා, ඉද්ධිවිධඤාණලාභීති 

අත්යෙො. සරාගාදියභදස්ස පයරසං චිත් ස්ස ජානනය ො පරචිත්  ඤ් ඤූ, 

යචය ොපරිෙඤාණලාභීති වුත් ං යහොති. දිබ් බයසො ඤ් ච පාපුණින්ති
දිබ්බයසො ඤාණඤ්චපටිලභිං. 

යසො යම අත් යෙො අනුප් පත් ය ො, සබ් බසංයෙොජනක් ඛයෙොති යෙො

සබ්යබසං සංයෙොජනානංඛෙභූය ොඛයෙන වාලද්ධබ්යබො, යසොසදත්යෙො
පරමත්යෙො ච මො අරිෙමග්ගාධිගයමන අධිගය ොති. එවයම ාෙ ගාොෙ
යෙරස්සඅඤ්ඤාබයාකරණංඅයහොසීති යවදි බ්යබො. 

උරුයවලකස්සපත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. ය කිච් ඡකාරිත් යෙරගාොවණ් ණනා 

අතිහි ා වීහීතිආදිකා ආෙස්මය ො ය කිච්ඡකාරිත්යෙරස්ස ගාො. කා 

උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි 
උපචිනන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප විපස්සිස්ස භගවය ො කායල
කුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ංපත්වායවජ්ජසත්යෙනිප්ඵත්තිංගය ො.
විපස්සිස්ස භගවය ො උපට්ඨාකං අයසොකං නාම යෙරං බයාධි ං

අයරොගමකාසි, අඤ්යඤසඤ්ච සත් ානං යරොගාභිභූ ානං අනුකම්පාෙ 
යභසජ්ජංසංවිදහි. 

යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං 
බුද්ධුප්පායදසුබුද්ධස්සනාමබ්රාහ්මණස්සපුතත්ය ොහුත්වානිබ්බත්ති.  ස්ස
තිකිච්ඡයකහි ගබ්භකායල පරිස්සෙං අපහරිත්වා පරිපාලි  ාෙ 

ය කිච් ඡකාරීතිනාමංඅකංසු.යසොඅත් යනොකුලානුරූපානි විජ්ජාට්ඨානානි
සිප්පානි ච සික්ඛන්ය ො වඩ්ඪති.  දා චාණක්යකො සුබුද්ධස්ස 

පඤ්ඤායවෙයත්තිෙං කිරිොසු උපාෙයකොසල්ලඤ්ච දිස්වා, ‘‘අෙං ඉමස්මිං
රාජකුයල පතිට්ඨං ලභන්ය ො මං අභිභයවෙයා’’ති ඉස්සාපකය ො රඤ්ඤා
චන්දගුත්ය න  ං බන්ධනාගායර ඛිපායපසි. ය කිච්ඡකාරී පිතු
බන්ධනාගාරප්පයවසනං සුත්වා භීය ො පලායිත්වා සාණවාසිත්යෙරස්ස
සන්තිකං ගන්ත්වා අත් යනො සංයවගකාරණං යෙරස්ස කයෙත්වා
පබ්බජිත්වා කම්මට්ඨානං ගයහත්වා අබ්යභොකාසියකො යනසජ්ජියකො ච
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හුත්වා විහරති, සීතුණ්හං අගයණන්ය ො සමණධම්මයමව කයරොති, 
වියසසය ො බ්රහ්මවිහාරභාවනමනුයුඤ්ජති.  ං දිස්වා මායරො පාපිමා ‘‘න
ඉමස්සමමවිසෙං අතික්කමිතුංදස්සාමී’’තිවික්යඛපංකාතුකායමොසස්සානං
නිප්ඵත්තිකායල යඛත් යගොපකවණ්යණනයෙරස්සසන්තිකංගන්ත්වා ං
නිප්පණ්යඩන්ය ො– 

381. 

‘‘අතිහි ාවීහි, ඛලග ාසාලී; 

නචලයභපිණ්ඩං, කෙමහංකස්ස’’න්ති.–ආහ;  ංසුත්වායෙයරො 
– 

382. 

‘‘බුද්ධමප්පයමෙයං අනුස්සරපසන්යනො, පීතිොඵුටසරීයරොයහොහිසි
ස  මුදග්යගො. 

383. 

‘‘ධම්මමප්පයමෙයං …යප.…ස  මුදග්යගො. 
384. 

‘‘සඞ්ඝමප්පයමෙයං…යප.…ස  මුදග්යගො’’ති.–ආහ;  ංසුත්වා

මායරො – 

385. 

‘‘අබ්යභොකායසවිහරසි, සී ායහමන්තිකාඉමාරය යො; 

මා සීය න පයරය ො විහඤ්ඤිත්යෙො, පවිස ත්වං විහාරං 
ඵුසි ග්ගළ’’න්ති.– 

ආහ.අෙයෙයරො– 

386. 

‘‘ඵුසිස්සංච ස්යසොඅප්පමඤ්ඤායෙො,  ාහිචසුඛිය ොවිහරිස්සං; 

නාහංසීය නවිහඤ්ඤිස්සං, අනිඤ්ජිය ොවිහරන්ය ො’’ති.–ආහ; 

 ත්ෙ අතිහි ා වීහීතිවීහයෙොයකොට්ඨාගාරං අතියනත්වාඨපි ා,  ත්ෙ
පටිසාමි ා ඛලය ො වා ඝරං උපනී ාති අත්යෙො. වීහිග්ගහයණන යචත්ෙ
ඉ රම්පි ධඤ්ඤං සඞ්ගණ්හාති. සාලී පන යෙභුයෙයන වීහිය ො පච්ඡා

පච්චන්තීති ආහ. ඛලග ා සාලීති ඛලං ධඤ්ඤකරණට්ඨානං ග ා,  ත්ෙ
රාසිවයසන මද්දනචාවනාදිවයසන ඨි ාති අත්යෙො. 

පධානධඤ්ඤභාවදස්සනත්ෙඤ්යචත්ෙ සාලීනං විසුං ගහණං, උභයෙනපි

ගායම, ගාමය ොබහිච ධඤ්ඤංපරිපුතණ්ණංඨි න්ති දස්යසති. න ච ලයභ 

පිණ් ඩන්ති එවං සුලභධඤ්යඤ සුභික්ඛකායල අහං පිණ්ඩමත් ම්පි න

ලභාමි. ඉදානි කෙමහං කස් සන්ති අහං කෙං කරිස්සාමි, කෙං ජීවිස්සාමීති 

පරිහාසයකළිංඅකාසි. 
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 ංසුත්වායෙයරො ‘‘අෙංවරායකොඅත් නාඅත් යනොපවත්තිංමය්හං 

පකායසසි, මො පන අත් නාව අත් ා ඔවදි බ්යබො, න මො කිඤ්චි
කයෙ බ්බ’’න්ති වත්ථුත් ොනුස්සතිෙං අත් ානං නියෙොයජන්ය ො 

‘‘බුද් ෙමප් පයමෙය’’න්තිආදිනා තිස්යසො ගාො අභාසි.  ත්ෙ 

බුද් ෙමප් පයමෙයං අනුස ්සර පසන් යනොති සවාසනාෙ අවිජ්ජානිද්දාෙ 

අච්චන් විගයමන, බුද්ධිො ච විකසි භායවන බුද්ධං භගවන් ං
පමාණකරානං රාගාදිකියලසානං අභාවා අපරිමාණගුණසමඞ්ගි ාෙ
අප්පයමෙයපුතඤ්ඤක්යඛත්  ාෙ ච අප්පයමෙයං. ඔකප්පනලක්ඛයණන

අභිප්පසායදන පසන්යනො, පසන්නමානයසො ‘‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං

සම්මාසම්බුද්යධො’’තිආදිනා)ම.නි.1.74; සං.නි.5.997) අනුස්සරඅනුඅනු 

බුද්ධාරම්මණංසතිංපවත්ය හි, පීතිොඵුටසරීයරොයහොහිසි. ස  මුදග් යගොති
අනුස්සරන්ය ොව ඵරණලක්ඛණාෙ පීතිො ස  ං සබ්බදා ඵුටසරීයරො
පීතිසමුට්ඨානපණී රූයපහි අජ්යඣොත්ෙටසරීයරො උබ්යබගපීතිො උදග්යගො

කාෙං උදග්ගං කත්වා ආකාසං ලඞ්ඝිතුං සමත්යෙො ච භයවෙයාසි, 
බුද්ධානුස්සතිොබුද්ධාරම්මණංඋළාරංපීතියසොමනස්සං පටිසංයවයදෙයාසි.
ෙය ොසීතුණ්යහහිවිෙජිඝච්ඡාපිපාසාහිපිඅනභිභූය ොයහොහිසීති අත්යෙො. 

ෙම් මන්ති අරිෙං යලොකුත් රධම්මං. සඞ් ෙන්ති අරිෙං පරමත්ෙසඞ්ඝං.

යසසං වුත් නෙයමව. අනුස ්සරාති පයනත්ෙ ‘‘ස්වාක්ඛාය ො භගව ා 

ධම්යමො’’තිආදිනා ධම්මං, ‘‘සුප්පටිපන්යනො භගවය ො
සාවකසඞ්යඝො’’තිආදිනාසඞ්ඝං අනුස්සරාතියෙොයජ බ්බං. 

එවං යෙයරන ර නත් ෙගුණානුස්සරයණ නියෙොජනවයසන අත් නි
ඔවදිය පුතන මායරොවියවකවාසය ොනංවියවයචතුකායමොහිය සීභාවං විෙ

දස්යසන්ය ො ‘‘අබ් යභොකායස විහරසී’’තිපඤ්චමංගාෙමාහ. ස්සත්යෙො– 

ත්වං, භික්ඛු, අබ් යභොකායස යකනචි අපටිච්ඡන්යන විවටඞ්ගයණ විහරසි 

ඉරිොපයෙ කප්යපසි. යහමන් තිකා හිමපා සමයෙ පරිොපන්නා ඉමා සී ා

රත්තියෙො වත් න්ති.  ස්මා සීය න පයරය ො අභිභූය ො හුත්වා මා 

විහඤ් ඤිත් යෙො විඝා ං මා ආපජ්ජි මා කිලමි. ඵුසි ග් ගළං පිහි කවාටං

යසනාසනංපවිස, එවංය සුඛවිහායරො භවිස්සතීති. 

 ං සුත්වා යෙයරො ‘‘න මය්හං යසනාසනපරියෙසනාෙ පයෙොජනං, 

එත්යෙවාහං සුඛවිහාරී’’ති දස්යසන්ය ො ‘‘ඵුසිස ්ස’’න්තිආදිනා ඡට්ඨං 

ගාෙමාහ.  ත්ෙ ඵුසිස ්සං ච ස් යසො අප් පමඤ් ඤායෙොති 

අප්පමාණයගොචර ාෙ ‘‘අප්පමඤ්ඤා’’ති ලද්ධයවොහායර චත් ායරො

බ්රහ්මවිහායර ඵුසිස්සං ඵුසිස්සාමි, කායලන කාලං සමාපජ්ජිස්සාමි.  ාහි ච 

සුඛිය ො විහරිස ්සන්ති  ාහි අප්පමඤ්ඤාහි සුඛිය ො සඤ්ජා සුයඛො හුත්වා
විහරිස්සං චත් ායරොපිඉරිොපයෙකප්යපස්සාමීති.ය නමය්හංසබ්බකායල

සුඛයමව, න දුක්ඛං. ෙය ො නාහං සීය න විහඤ් ඤිස ්සං අන් රට්ඨයකපි

හිමපා සමයෙ අහං සීය න න කිලමිස්සාමි,  ස්මා අනිඤ් ජිය ො 
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විහරන් ය ො චිත් ස්ස ඉඤ්ජි කාරණානං බයාපාදාදීනං සුප්පහීනත් ා
පච්චයුප්පන්නිඤ්ජනාෙ ච අභාවය ො සමාපත්තිසුයඛයනව සුඛිය ො
විහරිස්සාමීති.එවංයෙයරොඉමංගාෙංවදන්ය ොයෙව විපස්සනංවඩ්යඪත්වා

අරහත් ංසච්ඡාකාසි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර1.18.39-44) – 

‘‘නගයරබන්ධුමතිො, යවජ්යජොආසිංසුසික්ඛිය ො; 

ආතුරානංසදුක්ඛානං, මහාජනසුඛාවයහො. 

‘‘බයාධි ංසමණංදිස්වා, සීලවන් ංමහාජුතිං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, යභසජ්ජමදදිං දා. 

‘‘අයරොයගොආසිය යනව, සමයණොසංවුතින්ද්රියෙො; 

අයසොයකොනාමනායමන, උපට්ඨායකොවිපස්සියනො. 

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, ෙංඔසධමදාසහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, යභසජ්ජස්සඉදංඵලං. 

‘‘ඉය ො චඅට්ඨයමකප්යප, සබ්යබොසධසනාමයකො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහප්ඵයලො. 

‘‘කියලසා ඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්ස සාසන’’න්ති. 
එත්ෙ ච බින්දුසාරරඤ්යඤො කායල ඉමස්ස යෙරස්ස උප්පන්නත් ා 

 තිෙසඞ්ගීතිෙංඉමාගාොසඞ්ගී ාතියවදි බ්බා. 

ය කිච්ඡකාරිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

3. මහානාගත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ෙස් ස සබ්රහ් මචාරීසූතිආදිකාආෙස්මය ො මහානාගත්යෙරස්සගාො.කා

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සෙං කුසලං උපචිනන්ය ො කකුසන්ධස්ස භගවය ො කායල 

කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං කකුසන්ධං 
භගවන් ං අරඤ්ඤං අජ්යඣොගායහත්වා අඤ්ඤ රස්මිං රුක්ඛමූයල
ඣානසුයඛනනිසින්නං දිස්වාපසන්නමානයසො ස්සදාළිමඵලංඅදාසි.යසො
ය න පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද

සායකය  මධුවායසට්ඨස්ස නාම බ්රාහ්මණස්ස පුතත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, 

මහානායගොතිස්සනාමංඅයහොසි.යසො විඤ්ඤු ංපත්ය ොභගවතිසායකය 
අඤ්ජනවයනවිහරන්ය ආෙස්මය ොගවම්පතිත්යෙරස්ස පාටිහාරිෙංදිස්වා
පටිලද්ධසද්යධො යෙරස්යසව සන්තියක පබ්බජිත්වා  ස්යසොවායද ඨත්වා

අරහත් ංපාපුතණි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර 2.45.1-7) – 

‘‘කකුසන්යධොමහාවීයරො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 
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ගණම්හාවූපකට්යඨොයසො, අගමාසිවනන් රං. 

‘‘බීජමිඤ්ජංගයහත්වාන, ල ාෙආවුණිංඅහං; 

භගවා ම්හිසමයෙ, ඣාෙය පබ්බ න් යර. 

‘‘දිස්වානහංයදවයදවං, විප්පසන්යනනයච සා; 

දක්ඛියණෙයස්සවීරස්ස, බීජමිඤ්ජමදාසහං. 

‘‘ඉමස්මිංයෙව කප්පම්හි, ෙංමිඤ්ජමදදිං  දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බීජමිඤ්ජස්සිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පනපත්වා විමුත්තිසුයඛනවිහරන්ය ො යෙයරො ඡබ්බග්ගියෙ 

භික්ඛූ සබ්රහ්මචාරීසු ගාරවං අකත්වා විහරන්ය  දිස්වා ය සං
ඔවාදදානවයසන– 

387. 

‘‘ෙස්ස සබ්රහ්මචාරීසු, ගාරයවො නූපලබ්භති; 

පරිහාෙතිසද්ධම්මා, මච්යඡොඅප්යපොදයකෙො. 

388. 

‘‘ෙස්සසබ්රහ්මචාරීසු, ගාරයවොනූපලබ්භති; 

නවිරූහතිසද්ධම්යම, යඛත්ය බීජංවපූතිකං. 

389. 

‘‘ෙස්සසබ්රහ්මචාරීසු, ගාරයවොනූපලබ්භති; 

ආරකායහොතිනිබ්බානා, ධම්මරාජස්සසාසයන. 

390. 

‘‘ෙස්සසබ්රහ්මචාරීසු, ගාරයවොඋපලබ්භති; 

නවිහාෙතිසද්ධම්මා, මච්යඡොබව්යහොදයකෙො. 

391. 

‘‘ෙස්සසබ්රහ්මචාරීසු, ගාරයවොඋපලබ්භති; 

යසොවිරූහතිසද්ධම්යම, යඛත්ය බීජංවභද්දකං. 

392. 

‘‘ෙස්සසබ්රහ්මචාරීසු, ගාරයවොඋපලබ්භති; 

සන්තියකයහොතිනිබ්බානං, ධම්මරාජස්සසාසයන’’ති.– 

ඉමාඡගාොඅභාසි. 
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 ත්ෙ සබ්රහ් මචාරීසූති සමානං බ්රහ්මං සීලාදිධම්මං චරන්තීති

සබ්රහ්මචාරියනො, සීලදිට්ඨිසාමඤ්ඤග ා සහධම්මිකා, ය සු. ගාරයවොති

ගරුභායවො සීලාදිගුණනිමිත් ං ගරුකරණං. නූපලබ් භතීති න විජ්ජති න

පවත් ති, නඋපතිට්ඨතීතිඅත්යෙො. නිබ් බානාතිකියලසානංනිබ්බාපනය ො

කියලසක්ඛොති අත්යෙො. ෙම් මරාජස් සාති සත්ථුයනො. සත්ො හි සයදවකං
යලොකං ෙොරහං යලොකිෙයලොකුත් යරන ධම්යමන රඤ්යජති ය ොයසතීති 

ෙම් මරාජා. එත්ෙ ච ‘‘ධම්මරාජස්ස සාසයන’’ති ඉමිනා නිබ්බානං නාම

ධම්මරාජස්යසව සාසයන, න අඤ්ඤත්ෙ.  ත්ෙ යෙො සබ්රහ්මචාරීසු 

ගාරවරහිය ො, යසො ෙො නිබ්බානා ආරකා යහොති,  ො ධම්මරාජස්ස 

සාසනය ොපිආරකායහොතීතිදස්යසති. බව් යහොදයකතිබහුඋදයක. සන් තියක 

යහොති නිබ් බානන්තිනිබ්බානං  ස්ස සන්තියක සමීයප එව යහොති. යසසං
වුත් නෙයමව.ඉමාඑවචයෙරස්සඅඤ්ඤාබයාකරණගාොඅයහසුං. 

මහානාගත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

4. කුල් ලත් යෙරගාොවණ් ණනා 

කුල් යලො සිවථිකන්තිආදිකා ආෙස්මය ො කුල්ලත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං කුටුම්බිෙකුයල

නිබ්බත්තිත්වා කුල් යලොතිලද්ධනායමොවිඤ්ඤු ංපත්ය ොසත්ථුසන්තියක
ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජි. යසො ච රාගචරි ත් ා
තිබ්බරාගජාතියකොයහොති.ය නස්ස අභික්ඛණංකියලසා චිත් ංපරිොදාෙ

තිට්ඨන්ති. අෙස්ස සත්ො චිත් ාචාරං ඤත්වා අසුභකම්මට්ඨානං දත්වා, 

‘‘කුල්ල,  ො අභිණ්හං සුසායන චාරිකා චරි බ්බා’’ති ආහ. යසො සුසානං
පවිසිත්වා උද්ධුමා කාදීනි  ානි  ානි අසුභානි දිස්වා  ං මුහුත් ං 
අසුභමනසිකාරංඋප්පායදත්වාසුසානය ොනික්ඛන් මත්ය ොවකාමරායගන
අභිභුෙයති. පුතන භගවා  ස්ස  ං පවත්තිං ඤත්වා එකදිවසං  ස්ස
සුසානට්ඨානංග කායලඑකං  රුණිත්ථිරූපං අධුනාම ං අවිනට්ඨච්ඡවිං
නිම්මිනිත්වා දස්යසති.  ස්ස  ං දිට්ඨමත් ස්ස ජීවමානවිසභාගවත්ථුස්මිං
විෙසහසාරායගොඋප්පජ්ජති.අෙනංසත්ො  ස්සයපක්ඛන් ස්යසවනවහි
වණමුයඛහි පග්ඝරමානාසුචිං කිමිකුලාකුලං අතිවිෙ බීභච්ඡං දුග්ගන්ධං
යජගුච්ඡංපටික්කූලංකත්වාදස්යසසි.යසො ංයපක්ඛන්ය ො විරත් චිත්ය ො
හුත්වාඅට්ඨාසි.අෙස්සභගවාඔභාසංඵරිත්වාසතිංජයනන්ය ො– 

‘‘ආතුරංඅසුචිංපූතිං, පස්සකුල්ලසමුස්සෙං; 

උග්ඝරන් ංපග්ඝරන් ං, බාලානංඅභිනන්දි ’’න්ති.– 

ආහ.  ං සුත්වා යෙයරො සම්මයදව සරීරසභාවං උපධායරන්ය ො
අසුභසඤ්ඤං පටිලභිත්වා ත්ෙ පඨමංඣානංනිබ්බත්ය ත්වා ං පාදකං 
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කත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පාපුතණිත්වා අත් යනො පටිපත්තිං 
පච්චයවක්ඛිත්වා– 

393. 

‘‘කුල්යලො සිවථිකංගන්ත්වා, අද්දස ඉත්ථිමුජ්ඣි ං; 

අපවිද්ධංසුසානස්මිං, ඛජ්ජන්තිංකිමිහීඵුටං. 

394. 

‘‘ආතුරං…යප.…බාලානංඅභිනන්දි ං. 
395. 

‘‘ධම්මාදාසංගයහත්වාන, ඤාණදස්සනපත්තිො; 

පච්චයවක්ඛිංඉමංකාෙං, තුච්ඡංසන් රබාහිරං. 

396. 

‘‘ෙොඉදං ොඑ ං, ෙොඑ ං ොඉදං; 

ෙොඅයධො ොඋද්ධං, ෙොඋද්ධං ොඅයධො. 

397. 

‘‘ෙොදිවා ොරත්තිං, ෙොරත්තිං ොදිවා; 

ෙොපුතයර ොපච්ඡා, ෙොපච්ඡා ොපුතයර. 

398. 

‘‘පඤ්චඞ්ගියකනතුරියෙන, නරතීයහොති ාදිසී; 

ෙොඑකග්ගචිත් ස්ස, සම්මාධම්මංවිපස්සය ො’’ති.– 

උදානවයසනඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ කුල් යලොති අත් ානයමවයෙයරොපරංවිෙකත්වාවදති. 

ආතුරන්ති නානප්පකායරහි දුක්යඛහි අභිණ්හං පටිපීළි ං. අසුචින්ති

සුචිරහි ං යජගුච්ඡං පටික්කූලං. පූතින්ති දුග්ගන්ධං. පස් සාති සභාවය ො

ඔයලොයකහි. කුල් ලාති ඔවාදකායලභගවායෙරංආලපති.උදානකායලපන

යෙයරො සෙයමව අත් ානං වදති. සමුස් සෙන්ති සරීරං. උග් ෙරන්  න්ති 

උද්ධං වණමුයඛහි අසුචිං සවන් ං. පග් ෙරන්  න්ති අයධො වණමුයඛහි

සමන් ය ො ච අසුචිං සවන් ං. බාලානං අභිනන් දි න්ති බායලහි
අන්ධපුතථුජ්ජයනහි දිට්ඨි ණ්හාභිනන්දනාහි ‘‘අහං මම’’න්ති අභිනිවිස්ස
නන්දි ං. 

ෙම් මාදාසන්ති ධම්මමෙං ආදාසං. ෙො හි සත් ා අදායසන අත් යනො

මුයඛ කායෙ වා ගුණයදොයස පස්සන්ති, එවං යෙොගාවචයරො යෙන 

අත් භායව සංකියලසයවොදානධම්යම ොොවය ො පස්සති,  ං 
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80 

පටුන 

විපස්සනාඤාණං ඉධ ‘‘ධම්මාදාස’’න්ති වුත් ං.  ං ඤාණදස්සනස්ස 
මග්ගඤාණසඞ්ඛා ස්ස ධම්මචක්ඛුස්ස අධිගමාෙ අත් යනො සන් ායන

උප්පායදත්වා. පච් චයවක් ඛිං ඉමං කාෙන්ති ඉමං කරජකාෙං

නිච්චසාරාදිවිරහය ො තුච් ඡං අත් පරසන් ානානංවිභාගය ො සන්  රබාහිරං 
ඤාණචක්ඛුනාපතිඅයවක්ඛිංපස්සිං. 

ෙොපනපච්චයවක්ඛිං,  ංදස්යසතුං ‘‘ෙො ඉද’’න්තිආදිවුත් ං. ත්ෙ 

ෙො ඉදං  ො එ න්ති ෙො ඉදං මය්හං සරීරසඞ්ඛා ං අසුභං

ආයුඋස්මාවිඤ්ඤාණානංඅනපගමානානාවිධංමායෙොපමං කිරිෙං දස්යසති, 
 ොවඑ ංම සරීරංපුතබ්යබය සංධම්මානංඅනපගමාඅයහොසි.ෙොඑ ං 

එ රහිම සරීරංය සංධම්මානංඅපගමානකිඤ්චිකිරිෙංදස්යසති,  ො
ඉදංමම සරීරම්පිය සංධම්මානංඅපගමානස්සය වාති.ෙොචඉදංමම

සරීරංඑ රහිසුසායනනම ං නසයි ං, නඋද්ධුමා කාදිභාවංඋපග ං, 
 ො එ ං එ රහි ම සරීරම්පි පුතබ්යබ අයහොසි. ෙො පයන ං එ රහි

ම සරීරං සුසායන සයි ං උද්ධුමා කාදිභාවං උපග ං,  ො ඉදං මම
සරීරම්පි භවිස්සති. අෙ වා ෙො ඉදං මම සරීරං අසුචි දුග්ගන්ධං යජගුච්ඡං

පටික්කූලං අනිච්චං දුක්ඛං අනත් ා,  ො එ ං ම සරීරම්පි. ෙො වා එ ං 

ම සරීරංඅසුචිආදිසභාවඤ්යචවඅනිච්චාදිසභාවඤ්ච,  ොඉදංමමසරීරම්පි. 

ෙො අයෙො  ො උද් ෙන්තිෙොනාභිය ොඅයධොයහට්ඨාඅෙංකායෙොඅසුචි 

දුග්ගන්යධො යජගුච්යඡො පටික්කූයලො අනිච්යචො දුක්යඛො අනත් ා ච,  ො

උද්ධංනාභිය ො උපරිඅසුචිආදිසභායවොච. ෙො උද් ෙං  ො අයෙොතිෙොච

නාභිය ො, උද්ධංඅසුචිආදිසභායවො,  ොඅයධොනාභිය ොයහට්ඨාපි. 

ෙො දිවා  ො රත් තින්ති ෙො අෙං කායෙො දිවා ‘‘අක්ඛිම්හා 

අක්ඛිගූෙයකො’’තිආදිනා )සු.නි.199) අසුචිපග්ඝරති,  ොරත්තිම්පි. ෙො 

රත් තිං  ො දිවාතිෙොචරත්තිංඅෙංකායෙොඅසුචිපග්ඝරති,  ොදිවාපි, 

නයිමස්ස කාලවිභායගන අඤ්ඤොභායවොති අත්යෙො. ෙො පුයර  ො 

පච් ඡාති ෙො අෙං කායෙො පුතයර පුතබ්යබ  රුණකායල අසුචි දුග්ගන්යධො 

යජගුච්යඡො පටික්කූයලො,  ො ච පච්ඡා ජිණ්ණකායල. ෙො ච පච්ඡා

ජිණ්ණකායල අසුචිආදිසභායවො,  ො පුතයර  රුණකායලපි. ෙො වා පුතයර

අතී කායල සවිඤ්ඤාණකායල අසුචිආදිසභායවො ච අනිච්චාදිසභායවො ච, 

 ො පච්ඡා අනාග කායල අවිඤ්ඤාණකායලති එවම්යපත්ෙ අත්යෙො
යවදි බ්යබො. 

පඤ ්චඞ් ගියකන තුරියෙනාති ‘‘ආ  ං වි  ං ආ  වි  ං ඝනං
සුසීර’’න්ති එවං පඤ්චඞ්ගියකන පඤ්චහි අඞ්යගහි සමන්නාගය න

තුරියෙන පරිචරිෙමානස්ස කාමසුඛසමඞ්ගියනො ඉස්සරජනස්ස  ාදිසී 

 ොරූපා රති සුඛස්සායදොන යහොති. ෙො එකග් ගචිත්  ස් ස, සම් මා ෙම් මං 

විපස් සය ොතිසමෙවිපස්සනංයුගනද්ධංකත්වා ඉන්ද්රිොනංඑකරසභායවන
වීථිපටිපන්නාෙ විපස්සනාෙ ඛන්ධානං උදෙබ්බෙං පස්සන් ස්ස
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යෙොගාවචරස්ස ොදිසා ධම්මරති,  ස්සා කලම්පි කාමරති න උයපතීති. 
වුත් ඤ්යහ ංභගව ා– 

‘‘ෙය ොෙය ොසම්මසති, ඛන්ධානංඋදෙබ්බෙං; 

ලභතීපීතිපායමොජ්ජං, අම ං ංවිජාන ’’න්ති.)ධ.ප.374); 

ඉමාඑවචයෙරස්සඅඤ්ඤාබයාකරණගාොපිඅයහසුං. 

කුල්ලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

5. මාලුකයපුත්  ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

මනුජස් සාතිආදිකා ආෙස්මය ො මාලුකයපුතත් ත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි
උපචිනිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං යකොසලරඤ්යඤො

අග්ගාසනිකස්ස පුතත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති.  ස්ස මා ා මාලුකයා නාම, 

 ස්සා වයසන මාලුකයපුත් ය ොත්යවව පඤ්ඤායිත්ෙ. යසො වෙප්පත්ය ො 
නිස්සරණජ්ඣාසෙ ාෙ ඝරාවාසං පහාෙ පරිබ්බාජකපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
විචරන්ය ො සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුත්වා සාසයන පටිලද්ධසද්යධො
පබ්බජිත්වා විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්ය ො නචිරස්යසව ඡළභිඤ්යඤො 
අයහොසි. යසො ඤාතීසු අනුකම්පාෙ ඤාතිකුලං අගමාසි.  ං ඤා කා
පණීය නඛාදනීයෙනයභොජනීයෙන පරිවිසිත්වාධයනනපයලොයභතුකාමා

මහන් ං ධනරාසිං පුතරය ො උපට්ඨයපත්වා ‘‘ඉදං ධනං  ව සන් කං, 
විබ්භමිත්වා ඉමිනා ධයනන පුතත් දාරං පටිජග්ගන්ය ො පුතඤ්ඤානි
කයරොහී’’තිොචිංසු.යෙයරොය සංඅජ්ඣාසෙංවිපරිවත්ය න්ය ො ආකායස
ඨත්වා– 

399. 

‘‘මනුජස්සපමත් චාරියනො,  ණ්හාවඩ්ඪතිමාලුවාවිෙ; 

යසොප්ලවතීහුරාහුරං, ඵලමිච්ඡංවවනස්මිවානයරො. 

400. 

‘‘ෙංඑසාසහය ජම්මී,  ණ්හායලොයකවිසත්තිකා; 

යසොකා ස්සපවඩ්ඪන්ති, අභිවට්ඨංවබීරණං. 

401. 

‘‘යෙොයච ංසහය ජම්මිං,  ණ්හංයලොයකදුරච්චෙං; 

යසොකා ම්හාපප න්ති, උදබින්දූවයපොක්ඛරා. 

402. 

‘‘ ංයවොවදාමිභද්දංයවො, ොවන්ය ත්ෙසමාග ා; 

 ණ්හාෙමූලංඛණෙ, උසීරත්යෙොවබීරණං; 
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මායවොනළංවයසොය ොව, මායරොභඤ්ජිපුතනප්පුතනං. 

403. 

‘‘කයරොෙබුද්ධවචනං, ඛයණොයවොමාඋපච්චගා; 

ඛණාතී ාහියසොචන්ති, නිරෙම්හිසමප්පි ා. 

404. 

‘‘පමායදොරයජොපමායදො, පමාදානුපතිය ොරයජො; 

අප්පමායදනවිජ්ජාෙ, අබ්බයහසල්ලමත් යනො’’ති.– 

ඉමාහිඡහිගාොහිධම්මංයදයසති. 

 ත්ෙ මනුජස් සාති සත් ස්ස. පමත්  චාරියනොති

සතියවොස්සග්ගලක්ඛයණන පමායදන පමත් චාරිස්ස, යනව ඣානං, න

විපස්සනා, න මග්ගඵලානි වඩ්ඪන්ති. ෙො පන රුක්ඛං සංසිබ්බන්තී

පරියෙොනන්ධන්තී ස්සවිනාසාෙමාලුවාල ාවඩ්ඪති, එවමස්සඡ ද්වාරානි
නිස්සාෙ රූපාදීසු පුතනප්පුතනං උප්පජ්ජමානා  ණ්හා වඩ්ඪති. වඩ්ඪමානාව 
ෙො මාලුවා ල ා අත් යනො අපස්සෙභූ ං රුක්ඛං අජ්යඣොත්ෙරිත්වා

පාය ති, එවං  ණ්හාවසිකංපුතග්ගලංඅපායෙනිපාය ති. යසො ප් ලවතීතියසො 

 ණ්හාවසියකො පුතග්ගයලො අපරාපරං භවාභයව උප්ලවති ධාවති. ෙො කිං? 

ඵලමිච් ඡංව වනස් මි වානයරො ෙොරුක්ඛඵලංඉච්ඡන්ය ොවානයරො වනස්මිං

ධාවන්ය ො රුක්ඛස්ස එකං සාඛං ගණ්හාති,  ං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤං

ගණ්හාති,  ං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤන්ති ‘‘සාඛං අලභිත්වා නිසින්යනො’’ති 

වත් බ්බ ං නාපජ්ජති; එවයමව  ණ්හාවසියකො පුතග්ගයලො හුරා හුරං 
ධාවන්ය ො ‘‘ආරම්මණං අලභිත්වා  ණ්හාෙ අප්පවත්තිං පත්ය ො’’ති
වත් බ්බ ං නාපජ්ජති. 

ෙන්තිෙංපුතග්ගලං.එසාලාමකභායවන ජම් මී විසාහාර ාෙවිසමූල ාෙ
විසඵල ාෙ විසපරියභොග ාෙ රූපාදීසු විසත්  ාෙ ආසත්  ාෙ ච 

විසත් තිකාති සඞ්ඛං ග ා ඡද්වාරිකා  ණ්හා සහය  අභිභවති  ස්ස

පුතග්ගලස්ස.ෙොනාමවයන පුතනප්පුතනංවස්සන්ය යදයවඅභිවට්ඨං බීරණං 

බීරණතිණං වඩ්ඪති, එවං වට්ටමූලකා යසොකා අභිවඩ්ඪන්ති වුද්ධිං
ආපජ්ජන්තීතිඅත්යෙො. 

යෙො යච ං…යප.… දුරච් චෙන්ති යෙො පන පුතග්ගයලො එවං

වුත් ප්පකාරං අතික්කමිතුං පජහිතුං දුක්කර ාෙ දුරච්චෙං  ණ්හං සහය  

අභිභවති,  ම්හා පුතග්ගලා වට්ටමූලකා යසොකා පප න්ති. ෙො නාම

යපොක්ඛයර පදුමපත්ය  පති ං උදබින්දු න පතිට්ඨාති, එවං න
පතිට්ඨහන්තීති අත්යෙො. 
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පටුන 

 ං යවො වදාමීතිය නකාරයණනඅහංතුම්යහ වදාමි. භද් දං යවොතිභද්දං

තුම්හාකං යහොතු, මා  ණ්හං අනුවත් පුතග්ගයලො විෙ විභවං අනත්ෙං

පාපුතණාොති අත්යෙො. ොවන් ය ත් ෙ සමාග ාති ඉමස්මිං ඨායන ෙත් කා

සන්නිපති ා,  ත් කා. කිං වදසීති යච?  ණ් හාෙ මූලං ඛණෙ ඉමිස්සා 
ඡද්වාරික ණ්හාෙ මූලං කාරණං අවිජ්ජාදිකියලසග්ගහනං

අරහත් මග්ගඤාණකුදායලනඛණෙ සමුච්ඡින්දෙ.කිංවිොති? උසීරත් යෙොව 

බීරණං ෙො උසීයරන අත්ථියකො පුතරියසො මහන්ය න කුදායලන

බීරණාපරනාමංඋසීරංනාමතිණංඛණති, එවමස්සමූලං ඛණොතිඅත්යෙො. 

මා යවො නළංව යසොය ොව, මායරො භඤ් ජි පුනප් පුනන්ති තුම්යහ නදීතීයර
ජා ං නළං මහායවයගන ආගය ො නදීයසොය ො විෙ කියලසමායරො
මච්චුමායරොයදවපුතත් මායරොචපුතනප්පුතනංමාභඤ්ජීතිඅත්යෙො. 

 ස්මා කයරොෙ බුද් ෙවචනං ‘‘ඣාෙෙ, භික්ඛයව, මා

පමාදත්ො’’තිආදිනා )ම. නි. 1.215) වුත් ං බුද්ධස්ස භගවය ො වචනං 

කයරොෙ, ෙොනුසිට්ඨංපටිපත්තිොසම්පායදෙ. ඛයණො යවො මා උපච් චගාති

යෙො හි බුද්ධවචනං න කයරොති,  ං පුතග්ගලං අෙං බුද්ධුප්පාදක්ඛයණො
පතිරූපයදසවායස උප්පත්තික්ඛයණොසම්මදිට්ඨිොපටිලද්ධක්ඛයණොඡන්නං

ආෙ නානං අයවකල්ලක්ඛයණොති සබ්යබොපි ඛයණො අතික්කමති, යසො

ඛයණොමාතුම්යහඅතික්කමතු. ඛණාතී ාතියෙහි ංඛණංඅතී ා, යෙවා

පුතග්ගයල යසො ඛයණො අතීය ො, ය  නිරෙම් හි සමප් පි ා  ත්ෙනිබ්බත් ා
චිරකාලං යසොචන්ති. 

පමායදො රයජොති රූපාදීසු ආරම්මයණසු සතියවොස්සග්ගලක්ඛයණො

පමායදො, සංකියලසසභාවත් ා රාගරජාදිමිස්ස ාෙ ච රයජො. 

පමාදානුපතිය ො රයජොතියෙොහියකොචිරයජො නාමරාගාදියකො, යසොසබ්යබො

පමාදානුපතිය ො පමාදවයසයනව උප්පජ්ජති. අප් පමායදනාති

අප්පමජ්ජයනන අප්පමාදපටිපත්තිො. විජ් ජාොති අග්ගමග්ගවිජ්ජාෙ. 

අබ් බයහ සල් ලමත්  යනොති අත් යනො හදෙනිස්සි ං රාගාදිසල්ලං
උද්ධයරෙය සමූහයනෙයාති. 

මාලුකයපුතත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

6. සප් පදාසත් යෙරගාොවණ් ණනා 

පණ් ණවීසතීතිආදිකා ආෙස්මය ො සප්පදාසත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සෙංකුසලංඋපචිනිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුස්මිං

සුද්යධොදනමහාරාජස්ස පුතයරොහි පුතත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති,  ස්ස 

සප් පදායසොති නාමං අයහොසි. යසො වෙප්පත්ය ො සත්ථු ඤාතිසමාගයම 

පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා කියලසාභිභයවන යචය ොසමාධිං අලභන්ය ො
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බ්රහ්මචරිෙං චරිත්වා සංයවගජාය ො පච්ඡා සත්ෙං ආහරන්ය ො යෙොනියසො
මනසිකාරංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ං පාපුතණිත්වාඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

405. 

‘‘පණ්ණවීසතිවස්සානි, ෙය ොපබ්බජිය ොඅහං; 

අච්ඡරාසඞ්ඝා මත් ම්පි, යචය ොසන්තිමනජ්ඣගං. 

406. 

‘‘අලද්ධාචිත් ස්යසකග්ගං, කාමරායගනඅට්ටිය ො; 

බාහාපග්ගය්හකන්දන්ය ො, විහාරාඋපනික්ඛමිං. 

407. 

‘‘සත්ෙං වාආහරිස්සාමි, යකොඅත්යෙොජීවිය න යම; 

කෙඤ්හිසික්ඛංපච්චක්ඛං, කාලංකුබ්යබෙමාදියසො. 

408. 

‘‘ දාහං ඛුරමාදාෙ, මඤ්චකම්හිඋපාවිසිං; 

පරිනීය ොඛුයරොආසි, ධමනිංයඡත්තුමත් යනො. 

409. 

‘‘ ය ොයමමනසීකායරො, යෙොනියසොඋදපජ්ජෙ; 

ආදීනයවොපාතුරහු, නිබ්බිදාසමතිට්ඨෙ. 

410. 

‘‘ ය ොචිත් ංවිමුච්චියම, පස්සධම්මසුධම්ම ං; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. – 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ පණ් ණවීසතිවස් සානි, ෙය ො පබ් බජිය ො අහන්තිෙය ො පට්ඨාෙ

අහං පබ්බජිය ො  ානිමානි පණ්ණවීසතිවස්සානි. අච් ඡරාසඞ් ො මත්  ම් පි, 

යචය ොසන් තිමනජ් ෙගන්තියසොහං එත් කංකාලං බ්රහ්මචරිෙං චරන්ය ො 
අච්ඡරාසඞ්ඝා මත් ම්පි අඞ්ගුලියඵොටනමත් ම්පි ඛණං යචය ොසන්තිං
යච යසොසමාධානංන ලභිං. 

එවංපනඅලද්ධාචිත් ස්යසකග්ග ං,  ත්ෙකාරණමාහ ‘‘කාමරායගන 

අට් ටිය ො’’ති.  ත්ෙ අට් ටිය ොති පීළිය ො, අභිභූය ොති අත්යෙො. බාහා 

පග් ගය් හ කන් දන් ය ොති ‘‘ඉදමිධ අතිවිෙ අයුත් ං වත් ති, ෙදාහං
නිෙයානියක සාසයනපබ්බජිත්වාඅත් ානංකියලසපඞ්කය ොඋද්ධරිතුංන

සක්යකොමී’’ති උද්ධංමුයඛො බාහා පග්ගය්හ කන්දමායනො. විහාරා 

උපනික් ඛමින්ති වසනකවිහාරය ොබහිනික්ඛන්ය ො. 
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යෙනාධිප්පායෙන නික්ඛන්ය ො,  ං දස්යසතුං ‘‘සත් ෙං වා 

ආහරිස ්සාමී’’තිආදි වුත් ං.  ත්ෙ සත් ෙං වා ආහරිස් සාමීති වා-සද්යදො 

විකප්පනත්යෙො. ය න ‘‘රුක්ඛා වා පපතිස්සාමි, උබ්බන්ධිත්වා වා 

මරිස්සාමී’’තිආදියක මරණප්පකායර සඞ්ගණ්හාති. සික් ඛන්ති 

අධිසීලසික්ඛං. පච් චක් ඛන්ති පච්චාචික්ඛන්ය ො පරිච්චජන්ය ො.

‘‘පච්චක්ඛා’’තිපි පාළි, පච්චක්ඛාොති අත්යෙො. කාලන්තිමරණං.කෙඤ්හි
නාම මාදියසො සික්ඛාපච්චක්ඛායනන කාලං කයරෙයාති අත්යෙො.
සික්ඛාපච්චක්ඛානඤ්හි අරිෙස්ස විනයෙ මරණං නාම. ෙොහ භගවා – 

‘‘මරණඤ්යහ ං, භික්ඛයව, යෙොසික්ඛංපච්චක්ඛාෙ හීනාොවත් තී’’ති)ම.

නි.3.63). ‘‘සික්ඛංපච්චක්ඛා’’තිපනපායඨකෙඤ්හිනාම මාදියසොසික්ඛං

පච්චක්ඛාෙකාලංකයරෙය, සික්ඛාසමඞ්ගීඑවපනහුත්වාකාලං කයරෙය? 

 ස්මාසත්ෙංවාආහරිස්සාමි, යකොඅත්යෙොජීවිය නයමතියෙොජනා. 

 දාහන්ති ෙදා කියලසාභිභයවන සමණධම්මං කාතුං අසමත්ෙ ාෙ

ජීවිය  නිබ්බින්දන්ය ො  දා. ඛුරන්ති නිසි ඛුරං, ඛුරසදිසං වා සත්ෙකං. 

මඤ ්චකම් හි උපාවිසින්ති පයරසං නිවාරණභයෙන ඔවරකං පවිසිත්වා

මඤ්චයක නිසීදිං. පරිනීය ොති උපනීය ො, ගයල ඨපිය ොති අධිප්පායෙො. 

ෙමනින්ති ‘‘කණ්යඨ ධමනිං, කණ්ඨධමනිං ගලවලෙ’’න්තිපි වදන්ති. 

යඡත් තුන්තිඡින්දිතුං. 

 ය ො යම මනසීකායරො, යෙොනියසො උදපජ් ජොති ‘‘ෙදාහංමරිස්සාමී’’ති

කණ්යඨධමනිංඡින්දිතුංඛුරංඋපයනසිං,  ය ොපරං‘‘අයරොගංනු යඛොයම
සීල’’න්තිපච්චයවක්ඛන් ස්සඅක්ඛණ්ඩංඅච්ඡිද්දංසුපරිසුද්ධං සීලං දිස්වා

පීතිඋප්පජ්ජි, පීතිමනස්සකායෙොපස්සම්භි, පස්සද්ධකාෙස්සනිරාමිසංසුඛං
අනුභවන් ස්ස චිත් ස්ස සමාහි  ාෙ විපස්සනාවයසන යෙොනියසො
මනසිකායරොඋප්පජ්ජි.අෙවා ය ොතිකණ්යඨඛුරස්ස උපනෙය ොවයණ
ජාය  උප්පන්නං යවදනං වික්ඛම්යභන්ය ො විපස්සනාෙ වයසන
යෙොනියසොමනසිකායරො උප්පජ්ජි. ඉදානි  ය ො පරං

මග්ගඵලපච්චයවක්ඛණඤාණං උප්පන්නභාවං දස්යසතුං ‘‘ආදීනයවො
පාතුරහූ’’තිආදිවුත් ං. ංයහට්ඨාවුත් ත්ෙයමව. 

සප්පදාසත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

7. කාතිොනත් යෙරගාොවණ් ණනා 

උට් යඨහීතිආදිකා ආෙස්මය ො කාතිොනත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි
උපචිනිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං අඤ්ඤ රස්ස 

යකොසිෙයගොත් ස්ස බ්රාහ්මණස්ස පුතත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ය ො, 

මාතුයගොත් වයසන පන කාතිොයනොති ලද්ධනායමො වෙප්පත්ය ො 
සාමඤ්ඤකානිත්යෙරස්සගිහිසහායෙොයෙරංදිස්වාපබ්බජිය ොසමණධම්මං
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කයරොන්ය ො රත්තිං‘‘නිද්දාභිභවංවියනොයදස්සාමී’’තිචඞ්කමංආරුහි.යසො
චඞ්කමන්ය ො නිද්දාෙ අභිභූය ො පචලාෙමායනො පරිපතිත්වා  ත්යෙව

අනන් රහි ාෙභූමිොනිපජ්ජි, සත්ො ස්ස  ංපවත්තිංදිස්වාසෙං ත්ෙ

ගන්ත්වා ආකායස ඨත්වා ‘‘කාතිොනා’’ති සඤ්ඤං අදාසි. යසො සත්ොරං
දිස්වාඋට්ඨහිත්වා වන්දිත්වාසංයවගජාය ොඅට්ඨාසි.අෙස්සසත්ොධම්මං
යදයසන්ය ො– 

411. 

‘‘උට්යඨහිනිසීදකාතිොන, මානිද්දාබහුයලොඅහුජාගරස්සු; 

මා ංඅලසංපමත් බන්ධු, කූයටයනවජිනාතුමච්චුරාජා. 

412. 

‘‘යසෙයොපිමහාසමුද්දයවයගො, එවංජාතිජරාතිවත් ය  ං; 

යසො කයරොහි සුදීපමත් යනො ත්වං, න හි  ාණං  ව විජ්ජය ව 
අඤ්ඤං. 

413. 

‘‘සත්ොහිවියජසිමග්ගයම ං, සඞ්ගාජාතිජරාභොඅතී ං; 

පුතබ්බාපරරත් මප්පමත්ය ො, අනුයුඤ්ජස්සුදළ්හංකයරොහි යෙොගං. 

414. 

‘‘පුතරිමානිපමුඤ්චබන්ධනානි, සඞ්ඝාටිඛුරමුණ්ඩභික්ඛයභොජී; 

මා ඛිඩ්ඩාරතිඤ්චමානිද්දං, අනුයුඤ්ජිත්ෙඣාෙකාතිොන. 

415. 

‘‘ඣාොහිජිනාහිකාතිොන, යෙොගක්යඛමපයෙසුයකොවියදොසි; 

පප්පුතෙයඅනුත් රංවිසුද්ධිං, පරිනිබ්බාහිසිවාරිනාව යජොති. 

416. 

‘‘පජ්යජො කයරො පරිත් රංයසො, වාය නවිනමයය ල ාව; 

එවම්පිතුවංඅනාදිොයනො, මාරංඉන්දසයගොත් නිද්ධුනාහි; 

යසොයවදයි ාසුවී රායගො, කාලංකඞ්ඛඉයධවසීතිභූය ො’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ උට් යඨහීති නිද්දූපගමනය ො උට්ඨහන්ය ො උට්ඨානවීරිෙං

කයරොහි. ෙස්මා නිපජ්ජා නාම යකොසජ්ජපක්ඛිො,  ස්මා මා සයි. නිසීදාති
පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කාෙං පණිධාෙ පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා

නිසීද. කාතිොනාති  ං නායමන ආලපති. මා නිද් දාබහයලො අහූති

නිද්දාබහුයලොනිද්දාභිභූය ො මාඅහු. ජාගරස ්සූතිජාගර, ජාගරිෙමනුයුත්ය ො

යහොහි. මා  ං අලසන්ති ජාගරිෙං අනනුයුඤ්ජන් ං  ං අලසං කුසී ං 
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පමත් බන්ධු මච්චුරාජා කූයටයනව අද්දුහයනන විෙ යනසායදො මිගං වා

පක්ඛිං වා ජරායරොයගහි මා ජිනාතු මා අභිභවතු, මා අජ්යඣොත්ෙරතූති 

අත්යෙො. 

යසෙයොපීති යසෙයො අපි. මහාසමුද් දයවයගොති මහාසමුද්දස්ස

ඌමියවයගො. එවන්ති ෙො නාම මහාසමුද්දඌමියවයගො උපරූපරි

උට්ඨහන්ය ො  ං අභික්කමිතුං අසක්යකොන් ං පුතරිසං අභිභවති, එවං ජාති

ජරා ච යකොසජ්ජාභිභූ ං  ං අතිවත්  ය  උපරූපරි අජ්යඣොත්ෙරති. යසො 

කයරොහීති යසො ත්වං, කාතිොන, චතූහි ඔයඝහි අනජ්යඣොත්ෙරණීෙං

අරහත් ඵලසඞ්ඛා ං සුදීපං අත්  යනො කයරොහි අත් යනො සන් ායන

උප්පායදහි. න හි  ාණං  ව විජ් ජය ව අඤ් ඤන්ති හීති යහතුඅත්යෙ
නිපාය ො.ෙස්මා ය ොඅග්ගඵලය ොඅඤ්ඤං ව ාණංනාමඉධවාහුරං

වාන උපලබ්භති,  ස්මා ංඅරහත් සඞ්ඛා ංසුදීපංකයරොහීති. 

සත් ො හි වියජසි මග් ගයම න්ති ෙං සායධතුං අවිසහන් ා ෙය ො

පරාජි ා පුතථූ අඤ්ඤතිත්ථිො,  යද ං  ස්ස සුදීපස්ස කාරණභූ ං
පඤ්චවිධසඞ්ගය ො ජාතිආදිභෙය ො ච අතී ං අරිෙමග්ගං
යදවපුතත් මාරාදියක අභිභවිත්වාතුය්හංසත්ොවියජසිසායධසි.ෙස්මාසත්ථු

සන් කං නාමසාවයකනඅධිගන් බ්බංනවිස්සජ්යජ බ්බං,  ස්මා ස්ස 

අධිගමාෙ පුතබ්බරත් ාපරරත් ං පුතරිමොමං පච්ඡිමොමඤ්ච, අප් පමත් ය ො 

සය ොසම්පජායනොහුත්වා අනුයුඤ ්ජ යෙොගං භාවනංදළ්හඤ්චකයරොහි. 

පුරිමානි පමුඤ් ච බන් ෙනානීති පුතරිමකානි ගිහිකායල ආබද්ධානි

ගිහිබන්ධනානි කාමගුණබන්ධනානි පමුඤ්ච විස්සජ්යජහි,  ත්ෙ 

අනයපක්යඛො යහොහි. සඞ් ොටිඛුරමුණ් ඩභික් ඛයභොජීති සඞ්ඝාටිධාරී ඛුයරන

ක සිරමුණ්යඩො භික්ඛාහාරයභොජී, තිවිධම්යප ං පුතරිමබන්ධනපයමොක්ඛස්ස
ඛිඩ්ඩාරතිනිද්දානනුයෙොගස්සචකාරණවචනං.ෙස්මාත්වං සඞ්ඝාටිපාරුය ො

මුණ්යඩො භික්ඛාහායරො ජීවති,  ස්මා ය  කාමසුඛානුයෙොයගො 
ඛිඩ්ඩාරතිනිද්දානුයෙොයගො ච න යුත්ය ොති  ය ො පුතරිමානි පමුඤ්ච

බන්ධනානි ඛිඩ්ඩාරතිං නිද්දඤ්ච මානුයුඤ්ජිත්ොති යෙොජනා. ොොති

ඣාෙස්සු ආරම්මණූපනිජ්ඣානං අනුයුඤ් ජ. 

 ංපනඅනුයුඤ්ජන්ය ොයෙනඣායනනඣාෙය ොකියලසාසබ්බයසො

ජි ා යහොන්ති,  ං ලක්ඛණූපනිජ්ඣානං අනුයුඤ්ජාති දස්යසන්ය ො 

‘‘ොොහි ජිනාහී’’ති ආහ. යෙොගක් යඛමපයෙසු යකොවියදොසීති චතූහි 

යෙොයගහියඛමස්සනිබ්බානස්සපෙභූය සුයබොධිපක්ඛිෙධම්යමසුකුසයලො

යඡයකොඅසි,  ස්මා භාවනංඋස්සුක්කායපන්ය ො අනුත්  රං උත් රරහි ං, 

විසුද් ධිං නිබ්බානං අරහත් ඤ්ච පප් පුෙය පාපුතණිත්වා පන ත්වං

පරිනිබ්බාහිසි. වාරිනාව යජොතීතිමහ ාසලිලවුට්ඨිනිපාය නඅග්ගිඛන්යධො
විෙ අරිෙමග්ගවුට්ඨිනිපාය නපරිනිබ්බායිස්සති. 
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පජ් යජො කයරොති පජ්යජොතිං කයරො පදීයපො. පරිත්  රංයසොති

ඛුද්දකච්චියකො. විනමයය තිවිනමීෙතිඅපනිෙයති. ල ාවාති වල්ලිවිෙ.ඉදං
වුත් ංයහොති–ෙොවට්ටිආදිපච්චෙයවකල්යලනපරිත් රංයසොමන්දපයභො 

පදීයපො අප්පිකා ල ා වා වාය න විධමිෙයති විද්ධංසිෙයති, එවං තුවම්පි. 

යකොසිෙයගොත්  ාෙ, ඉන් දසයගොත්  , ඉන්දසමානයගොත් ං. මාරං  ස්ස

වයස අනාවත් නා අනුපාදානය ො ච අනාදිොයනො, නිද් ධුනාහි විධයමහි
විද්ධංයසහි. එවං පන විද්ධංසමායනො යසො ත්වං යවදයි ාසු සබ්බාසු

යවදනාසු විග ච්ඡන්දරායගො ඉයෙව ඉමස්මිංයෙව අත් භායව 

සබ්බකියලසදරෙපරිළාහාභායවන සීතිභූය ො නිබ්බුය ො අත් යනො 

පරිනිබ්බානකාලං කඞ් ඛ ආගයමහීති. එවං සත්ොරාඅනුපාදියසසංනිබ්බානං
පායපත්වායදසනාෙක ාෙයෙයරොයදසනාවසායනවිපස්සනං වඩ්යඪත්වා
අරහත් ංපාපුතණි.අරහත් ංපනපත්වාසත්ොරායදසි නිොයමයනවඉමා
ගාො අභාසි. ාඑවඉමාගාොයෙරස්සඅඤ්ඤාබයාකරණඤ්චජා ා. 

කාතිොනත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

8. මිගජාලත් යෙරගාොවණ් ණනා 

සුයදසිය ොතිආදිකා ආෙස්මය ො මිගජාලත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං විසාඛාෙ මහාඋපාසිකාෙ

පුතත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, මිගජායලොතිස්ස නාමං අයහොසි. යසො විහාරං 
ගන්ත්වා අභිණ්හයසො ධම්මස්සවයනන පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා
විපස්සනං වඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපත්වාඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

417. 

‘‘සුයදසිය ොචක්ඛුම ා, බුද්යධනාදිච්චබන්ධුනා; 

සබ්බසංයෙොජනාතීය ො, සබ්බවට්ටවිනාසයනො. 

418. 

‘‘නිෙයානියකොඋත් රයණො,  ණ්හාමූලවියසොසයනො; 

විසමූලංආඝා නං, යඡත්වාපායපතිනිබ්බුතිං. 

419. 

‘‘අඤ්ඤාණමූලයභදාෙ, කම්මෙන් විඝාටයනො; 

විඤ්ඤාණානංපරිග්ගයහ, ඤාණවජිරනිපා යනො. 

420. 

‘‘යවදනානංවිඤ්ඤාපයනො, උපාදානප්පයමොචයනො; 

භවංඅඞ්ගාරකාසුංව, ඤායණනඅනුපස්සයනො. 

421. 
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‘‘මහාරයසොසුගම්භීයරො, ජරාමච්චුනිවාරයණො; 

අරියෙොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො, දුක්ඛූපසමයනොසියවො. 

422. 

‘‘කම්මංකම්මන්තිඤත්වාන, විපාකඤ්චවිපාකය ො; 

පටිච්චුප්පන්නධම්මානං, ෙොවායලොකදස්සයනො; 

මහායඛමඞ්ගයමොසන්ය ො, පරියෙොසානභද්දයකො’’ති. –ඉමාගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ සුයදසිය ොති සුට්ඨු යදසිය ො, යවයනෙයජ්ඣාසොනුරූපං
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ොනංොොවය ො විභාවනවයසනයදසිය ොති

අත්යෙො. අෙ වා සුයදසිය ොති සම්මා යදසිය ො, පවත්තිනිවත්තීනං
 දුභෙයහතූනඤ්ච අවිපරී ය ො පකාසනවයසන භාසිය ො ස්වාඛයාය ොති

අත්යෙො. චක් ඛුම ාති මංසචක්ඛු, දිබ්බචක්ඛු, පඤ්ඤාචක්ඛු, බුද්ධචක්ඛු, 

සමන් චක්ඛූති ඉයමහි පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුම ා. බුද් යෙනාති

සබ්බඤ්ඤුබුද්යධන. ආදිච් චබන් ධුනාති ආදිච්චයගොත්ය න. දුවියධො හි

යලොයක ඛත්තිෙවංයසො – ආදිච්චවංයසො, යසොමවංයසොති.  ත්ෙ

ආදිච්චවංයසො, ඔක්කාකරාජවංයසොති ජානි බ්බං.  ය ො සඤ්ජා  ාෙ
සාකිො ආදිච්චයගොත් ාති භගවා ‘‘ආදිච්චබන්ධූ’’ති වුච්චති. අෙ වා 

ආදිච්චස්ස බන්ධූතිපි භගවා ආදිච්චබන්ධු, ස්වාෙමත්යෙො යහට්ඨා
වුත්ය ොයෙව. කාමරාගසංයෙොජනාදීනං සබ්යබසං සංයෙොජනානං

සමතික්කමනභාවය ො සබ් බසංයෙොජනාතීය ො  ය ො එව
කියලසකම්මවිපාකවට්ටානං විනාසනය ො විද්ධංසනය ො 

සබ් බවට් ටවිනාසයනො, සංසාරචාරකය ො නිෙයානය ො නිෙයානියකො, 

සංසාරමයහොඝය ො සමුත් රණට්යඨන උත්  රයණො, කාම ණ්හාදීනං
සබ්බ ණ්හානං මූලං අවිජ්ජං අයෙොනියසො මනසිකාරඤ්ච වියසොයසති

සුක්ඛායපතීති  ණ් හාමූලවියසොසයනො, තිණ්ණම්පියවදානංසම්පටියවධස්ස 

විද්ධංසනය ො විසස්ස දුක්ඛස්ස කාරණත් ා විසමූලං, සත් ානං

බයසනුප්පත්තිට්ඨාන ාෙ ආො නං කම්මං කියලසං වා යඡත් වා 

සමුච්ඡින්දිත්වා නිබ් බුතිං නිබ්බානංපායපති. 

අඤ්ඤාණස්සමූලංඅයෙොනියසොමනසිකායරොආසවාච ‘‘ආසවසමුදො 

අවිජ්ජාසමුදයෙො’’ති )ම. නි. 1.103) හි වුත් ං,  ස්ස යභදාෙ 

වජිරූපමඤායණන භින්දනත්ොෙ. අෙ වා ‘‘අවිජ්ජාපච්චො

සඞ්ඛාරා’’තිආදිවචනය ො )විභ. 225-226; සං. නි. 2.1) අඤ්ඤාණං මූලං

එ ස්සාති අඤ්ඤාණමූලං, භවචක්කං,  ස්ස මග්ගඤාණවජියරන

පදාලනත්ෙං යදසිය ොති සම්බන්යධො. කම් මෙන්  විොටයනොති

කම්මඝටි ස්සඅත් භාවෙන් ස්සවිද්ධංසයනො. විඤ ්ඤාණානං පරිග් ගයහති
කාමභවාදීසු ෙොසකකම්මුනා විඤ්ඤාණග්ගහයණ උපට්ඨිය ති
වචනයසයසො.  ත්ෙ  ත්ෙ හි භයව පටිසන්ධිො ගහි ාෙ 
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 ං ංභවනිස්සි විඤ්ඤාණානිපි ගහි ායනව යහොන්ති. 

ඤාණවජිරනිපා යනොතිඤාණවජිරස්ස නිපාය ො, ඤාණවජිරංනිපාය ත්වා
ය සං පදායල ා. යලොකුත් රධම්යමො හි උප්පජ්ජමායනො සත් මභවාදීසු
උප්පජ්ජනාරහානිවිඤ්ඤාණානිභින්දත් යමවඋප්පජ්ජතීති. 

යවදනානං විඤ් ඤාපයනොතිසුඛාදීනං තිස්සන්නංයවදනානංෙොක්කමං

දුක්ඛසල්ලානිච්චවයසන ොොවය ො පයවදයකො. උපාදානප් පයමොචයනොති

කාමුපාදානාදීහි චතූහිපි උපාදායනහි චිත් සන් ානස්ස වියමොචයකො. භවං 

අඞ් ගාරකාසුංව, ඤායණන අනුපස් සයනොති කාමභවාදිනවවිධම්පි භවං
එකාදසහි අග්ගීහි ආදිත් භාවය ො සාධිකයපොරිසං අඞ්ගාරකාසුං විෙ
මග්ගඤායණනඅනුපච්චක්ඛය ොදස්යස ා. 

සන් පණී භාවය ො අතිත්තිකරට්යඨන මහාරයසො පරිඤ්ඤාදිවයසන

වා මහාකිච්ච ාෙ සාමඤ්ඤඵලවයසන මහාසම්පත්ති ාෙ ච මහාරයසො, 

අනුපචි සම්භායරහි දුරවගාහ ාෙ අලබ්භයනෙයපතිට්ඨ ාෙ ච සුට් ඨු 

ගම් භීයරො ජරාමච් චුනිවාරයණො, ආෙතිං භවාභිනිප්ඵත්තිො නිවත් යනන
ජරාෙමච්චුයනොචපටියසධයකො.ඉදානි ෙොවුත් ගුණවියසසයුත් ංධම්මං

සරූපය ො දස්යසන්ය ො ‘‘අරියෙො අට් ඨඞ් ගියකො’’ති වත්වා පුතනපි  ස්ස

කතිපයෙගුයණවිභායවතුං ‘‘දුක් ඛූපසමයනො සියවො’’තිආදිමාහ. ස්සත්යෙො

– පරිසුද්ධට්යඨන අරියෙො, සම්මාදිට්ඨිආදිඅට්ඨධම්මසයමොධාන ාෙ 

අට් ඨඞ් ගියකො, නිබ්බානගයවසනට්යඨන මග් යගො 

සකලවට්ටදුක්ඛවූපසමනට්යඨන දුක් ඛවූපසමයනො, යඛමට්යඨන සියවො. 

ෙොඉය ොබාහිරකසමයෙඅසම්මාසම්බුද්ධපයවදි ත් ාකම්මවිපායකො 

විපල්ලායසො සිොති එවං අවිපල්ලායසත්වා පටිච් චුප් පන් නෙම් මානං 
පටිච්චසමුප්පන්යනසු ධම්යමසු කම්මං කම්මන්ති විපාකඤ්ච විපාකය ො 
ඤත්වාන පුතබ්බභාගඤායණන ජානනයහතු සස්සතුච්යඡදග්ගාහානං
විධමයනන ොොවය ො ආයලොකදස්සයනො  ක්කරස්ස 
යලොකුත් රඤාණායලොකස්ස දස්සයනො. යකනචි කඤ්චි කදාචිපි
අනුපද්දු ත් ා මහායඛමං නිබ්බානං ගච්ඡති සත්ය  ගයමති චාති 

මහායඛමඞ් ගයමො, සබ්බකියලසදරෙපරිළාහවූපසමනය ො සන් ය ො, 
අකුප්පාෙ යචය ොවිමුත්තිො අනුපාදියසසාෙ ච නිබ්බානධාතුො පාපයනන 

පරියෙොසානභද් දයකො සුයදසිය ොචක්ඛුම ාතියෙොජනා. 

එවං යෙයරො නානානයෙහි අරිෙධම්මං පසංසන්ය ො  ස්ස ධම්මස්ස
අත් නාඅධිග භාවංඅඤ්ඤාපයදයසනපකායසසි. 

මිගජාලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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9. පුයරොහි පුත්  යජන්  ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ජාතිමයදන මත් ය ොහන්තිආදිකාආෙස්මය ො යජන් ත්යෙරස්සගාො.

කා උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
පුතඤ්ඤානි උපචිනිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං යකොසලරඤ්යඤො 

පුතයරොහි ස්සපුතත්ය ොහුත්වානිබ්බත්ති,  ස්ස යජන් ය ොති නාමං අයහොසි.
යසොවෙප්පත්ය ොජාතිමයදනයභොගඉස්සරිෙරූපමයදනචමත්ය ොඅඤ්යඤ
හීයළන්ය ො ගරුට්ඨානිොනම්පිඅපචිතිංඅකයරොන්ය ොමානෙද්යධොවිචරති.
යසොඑකදිවසංසත්ොරං මහතිොපරිසාෙපරිවු ංධම්මංයදයසන් ංදිස්වා

උපසඞ්කමන්ය ො‘‘සයචමංසමයණොයගො යමො පඨමංආලපිස්සති, අහම්පි

ආලපිස්සාමි; යනො යච, නාලපිස්සාමී’’ති චිත් ං උප්පායදත්වා
උපසඞ්කමිත්වා ඨිය ො භගවති පඨමං අනාලපන්ය  සෙම්පි මායනන 

අනාලපිත්වාගමනාකාරංදස්යසසි. ංභගවා– 

‘‘නමානංබ්රාහ්මණසාධු, අත්ථිකස්සීධබ්රාහ්මණ; 

යෙනඅත්යෙනආගච්ඡි,  යමවමනුබ්රූහයෙ’’ති.)සං.නි.1.201) – 

ගාොෙ අජ්ඣභාසි. යසො ‘‘චිත් ං යම සමයණො යගො යමො ජානාතී’’ති
අභිප්පසන්යනො භගවය ො පායදසු සිරසා නිපතිත්වා පරමනිපච්චාකාරං 
කත්වා– 

‘‘යකසුනමානංකයිරාෙ, යකසුචස්සසගාරයවො; 

කයස්සඅපචි ාඅස්සු, කයස්සුසාධුසුපූජි ා’’ති.– 

පුතච්ඡි. ස්සභගවා– 

‘‘මා රි පි රිචාපි, අයෙොයජට්ඨම්හි භා රි; 

ආචරියෙචතුත්ෙම්හි, සමණබ්රාහ්මයණසුච. 

‘‘ය සු නමානංකයිරාෙ, ය සුඅස්සසගාරයවො; 

කයස්සඅපචි ාඅස්සු,  යස්සුසාධුසුපූජි ා. 

‘‘අරහන්ය සීතිභූය , ක කිච්යචඅනාසයව; 

නිහච්ච මානං අත්ෙද්යධො, ය නමස්යස අනුත් යර’’ති. )සං. නි. 
1.201) – 

පඤ්හං විස්සජ්යජන්ය ො ධම්මං යදයසසි. යසො  ාෙ යදසනාෙ 

යසො ාපන්යනො හුත්වා පබ්බජිත්වා විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්ය ො
අරහත් ං පත්වා අත් යනො පටිපත්තිකිත් නමුයඛන අඤ්ඤං
බයාකයරොන්ය ො– 

423. 

‘‘ජාතිමයදනමත්ය ොහං, යභොගඉස්සරියෙනච; 
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සණ්ඨානවණ්ණරූයපන, මදමත්ය ොඅචාරිහං. 

424. 

‘‘නාත් යනොසමකංකඤ්චි, අතියරකඤ්චමඤ්ඤිසං; 

අතිමානහය ොබායලො, පත්ෙද්යධොඋස්සි ද්ධයජො. 

425. 

‘‘මා රංපි රඤ්චාපි, අඤ්යඤපිගරුසම්මය ; 

නකඤ්චිඅභිවායදසිං, මානත්ෙද්යධොඅනාදයරො. 

426. 

‘‘දිස්වාවිනාෙකංඅග්ගං, සාරථීනංවරුත් මං; 

 පන් මිවආදිච්චං, භික්ඛුසඞ්ඝපුතරක්ඛ ං. 

427. 

‘‘මානංමදඤ්චඡඩ්යඩත්වා, විප්පසන්යනනයච සා; 

සිරසාඅභිවායදසිං, සබ්බසත් ානමුත් මං. 

428. 

‘‘අතිමායනොචඔමායනො, පහීනාසුසමූහ ා; 

අස්මිමායනොසමුච්ඡින්යනො, සබ්යබමානවිධාහ ා’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ජාතිමයදන මත් ය ොහන්ති අහං උදිච්යච බ්රාහ්මණකුයල

නිබ්බත්ය ො, ‘‘න මාදියසො උභය ො සුජාය ො අඤ්යඤො අත්ථී’’ති 

කුලමායනනමත්ය ොමානෙද්යධො අචාරින්තියෙොජනා. යභොගඉස් සරියෙන 

චාති විභයවන ආධිපච්යචන ච යහතුභූය න යභොගසම්පදඤ්ච
ඉස්සරිෙසම්පදඤ්ච පටිච්ච උප්පන්නමයදන මත්ය ො අහං අචාරින්ති

යෙොජනා. සණ් ඨානවණ් ණරූයපනාතිසණ්ඨානං ආයරොහපරිණාහසම්පත්ති, 

වණ්යණො ඔදා සාම ාදිඡවිසම්පත්ති, රූපං අඞ්ගපච්චඞ්ගයසොභා. ඉධාපි 

වුත් නයෙන යෙොජනා යවදි බ්බා. මදමත් ය ොති වුත් ප්පකාරය ො 
අඤ්යඤනපිමයදනමත්ය ො. 

නාත්  යනො සමකං කඤ් චීතිඅත් යනොසමකංසදිසංජාතිආදීහිසමානං

අතියරකංවා කඤ්චිනමඤ්ඤිසංනමඤ්ඤිං, මොසමානම්පිනමඤ්ඤිං, 

කුය ොඅධිකන්තිඅධිප්පායෙො. අතිමානහය ො බායලොතිබායලොඅහං ය ො

බාලභාවය ො අතිමායනන ඛතූපහ කුසලාචායරො,  ය ො එව පත් ෙද් යෙො 

උස් සි ද් ෙයජො ෙම්භවයසන ගරූනම්පි නිපච්චකාරස්ස අකරණය ො භුසං
ෙද්යධොඅයනොනමනෙද්ධජාය ො උස්සි මානද්ධයජො. 
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වුත් යමවත්ෙං පාකට රං කාතුං ‘‘මා ර’’න්තිආදි වුත් ං.  ත්ෙ 

අඤ ්යඤති යජට්ඨභාතුආදියක, සමණබ්රාහ්මයණ ච. ගරුසම් මය ති ගරූති 

සම්මය ගරුට්ඨානියෙ. අනාදයරොතිආදරරහිය ො. 

දිස ්වා විනාෙකං අග් ගන්ති එවං මානෙද්යධො හුත්වා විචරන්ය ො
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යෙහියවයනෙයානං විනෙනය ොසෙම්භු ාෙ
නාෙකභාවය ො ච විනාෙකං. සයදවයක යලොයක සීලාදිගුයණහි

යසට්ඨභාවය ො අග්ගං. පුතරිසදම්මානං අච්චන්  ාෙ දමනය ො සාරථීනං 

වරුත්  මං, අතිවිෙ උත් මං බයාමප්පභාදිඔභායසන ආදිච්චමිව  පන්  ං, 
ඔභාසන් ං භික්ඛුසඞ්ඝපුතරක්ඛ ං ධම්මං යදයසන් ං සබ්බසත් ානං
උත් මං සත්ොරං දිස්වා බුද්ධානුභායවන සන් ජ්ජිය ො ‘‘අහයමව 

යසට්යඨො, අඤ්යඤ හීනා’’ති පවත් මානං යභොගමදාදිමදඤ්ච ඡඩ් යඩත් වා 
පහාෙවිප්පසන්යනනයච සාසිරසාඅභිවායදසින්ති යෙොජනා.කෙංපනාෙං

මානෙද්යධො සමායනො සත්ථු දස්සනමත්ය න මානං පහාසීති? න යඛො

පයන ං එවංදට්ඨබ්බං.සත්ථුදස්සනමත්ය නමානංනපහාසි‘‘නමානං, 

බ්රාහ්මණ, සාධූ’’තිආදිකාෙපනයදසනාෙමානංපහාසි. ංසන්ධාෙවුත් ං

‘‘මානං මදඤ්ච ඡඩ්යඩත්වා, විප්පසන්යනන යච සා. සිරසා

අභිවායදසි’’න්ති. විප් පසන් යනන යච සාති ච ඉත්ෙම්භූ ලක්ඛයණ
කරණවචනං දට්ඨබ්බං. 

‘‘අහයමව යසට්යඨො’’ති පවත්ය ො මායනො අතිමායනො. ‘‘ඉයම පන

නිහීනා’’ති අඤ්යඤ හීනය ො දහන් ස්ස මායනො ‘‘ඔමායනො’’ති වදන්ති.
‘‘යසයෙයොහමස්මී’’ති පන අඤ්ඤං අතික්කමිත්වා අත් ානං යසෙයය ො

දහන් ස්ස පවත්ය ො යසෙයමායනො අතිමායනො. ‘‘හීයනොහමස්මී’’ති

පවත්ය ො හීනමායනො ඔමායනො. පහීනා සුසමූහ ාති යහට්ඨිමමග්යගහි

පහීනා හුත්වා අග්ගමග්යගන සුට්ඨු සමුග්ඝාටි ා. අස් මිමායනොති 

‘‘එයසොහමස්මී’’ති ඛන්යධ ‘‘අහ’’න්ති ගහණවයසන පවත් මායනො. 

සබ් යබති න යකවලං අතිමානඔමානඅස්මිමානා එව, අෙ යඛො යසෙයස්ස
යසෙයමානාදයෙොනවවිධාඅන් රයභයදනඅයනකවිධාචසබ්යබමානවිධා 

මානයකොට්ඨාසා හ ා අග්ගමග්යගනසමුග්ඝාටි ාති. 

පුතයරොහි පුතත් යජන් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

10. සුමනත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ෙදා නයවො පබ් බජිය ොතිආදිකාආෙස්මය ොසුමනත්යෙරස්සගාො.කා 

උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි 
උපචිනන්ය ො සිඛිස්ස භගවය ො කායල මාලාකාරකුයල නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සිඛිං භගවන් ං පස්සිත්වා පසන්නමානයසො
සුමනපුතප්යඵහි පූජං අකාසි. යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද අඤ්ඤ රස්ස උපාසකස්ස යගයහ
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පටිසන්ධිං ගණ්හි. යසො ච උපාසයකො ආෙස්මය ො අනුරුද්ධත්යෙරස්ස 
උපට්ඨායකොඅයහොසි. ස්සච ය ොපුතබ්යබජා ාජා ාදාරකාමරිංසු.ය න

යසො ‘‘සචාහං ඉදානි එකං පුතත් ංලභිස්සාමි, අෙයස්ස අනුරුද්ධත්යෙරස්ස
සන්තියක පබ්බායජස්සාමී’’ති චිත් ං උප්පායදසි. යසො ච දසමාසච්චයෙන
ජාය ො අයරොයගොයෙව හුත්වා අනුක්කයමනවඩ්යඪන්ය ො සත් වස්සියකො

අයහොසි,  ං පි ා යෙරස්ස සන්තියක පබ්බායජසි. යසො පබ්බජිත්වා  ය ො
පරිපක්කඤාණත් ා විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්ය ො නචිරස්යසව 
ඡළභිඤ්යඤො හුත්වා යෙරං උපට්ඨහන්ය ො ‘‘පානීෙංආහරිස්සාමී’’ති ඝටං
ආදාෙ ඉද්ධිො අයනො ත් දහං අගමාසි. අයෙයකො මිච්ඡාදිට්ඨියකො
නාගරාජා අයනො ත් දහං පටිච්ඡායදන්ය ො සත් ක්ඛත්තුං යභොයගන
පරික්ඛිපිත්වා උපරි මහන් ං ඵණං කත්වා සුමනස්ස පානීෙං ගයහතුං
ඔකාසංන යදති. සුමයනො ගරුළරූපං ගයහත්වා  ංනාගරාජං අභිභවිත්වා
පානීෙං ගයහත්වා යෙරස්ස වසනට්ඨානං උද්දිස්සආකායසන ගච්ඡති.  ං 
සත්ො යජ වයන නිසින්යනො  ො ගච්ඡන් ං දිස්වා ධම්මයසනාපතිං

ආමන්ය ත්වා, ‘‘සාරිපුතත් , ඉමං පස්සා’’තිආදිනා චතූහි ගාොහි  ස්ස

ගුයණඅභාසි.අෙසුමනත්යෙයරො – 

429. 

‘‘ෙදානයවොපබ්බජිය ො, ජාතිොසත් වස්සියකො; 

ඉද්ධිොඅභියභොත්වාන, පන්නගින්දංමහිද්ධිකං. 

430. 

‘‘උපජ්ඣාෙස්සඋදකං, අයනො ත් ාමහාසරා; 

ආහරාමි ය ොදිස්වා, මංසත්ොඑ දබ්රවි. 

431. 

‘‘සාරිපුතත් ඉමංපස්ස, ආගච්ඡන් ංකුමාරකං; 

උදකකුම්භමාදාෙ, අජ්ඣත් ංසුසමාහි ං. 

432. 

‘‘පාසාදියකන වත්ය න, කලයාණඉරිොපයෙො; 

සාමයණයරොනුරුද්ධස්ස, ඉද්ධිොචවිසාරයදො. 

433. 

‘‘ආජානීයෙනආජඤ්යඤො, සාධුනාසාධුකාරිය ො; 

විනීය ොඅනුරුද්යධන, ක කිච්යචනසික්ඛිය ො. 

434. 

‘‘යසො පත්වාපරමංසන්තිං, සච්ඡිකත්වා අකුප්ප ං; 

සාමයණයරොසසුමයනො, මාමංජඤ්ඤාතිඉච්ඡතී’’ති.– 
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අඤ්ඤාබයාකරණවයසනඡගාොඅභාසි. 

 ත්ෙආදිය ොද්යවගාොසුමනත්යෙයරයනවභාසි ා, ඉ රාච ස්යසො
 ං පසංසන්ය න සත්ොරා භාසි ා.  ා සබ්බා එකජ්ඣං කත්වා
සුමනත්යෙයරො පච්ඡා අඤ්ඤාබයාකරණවයසන අභාසි.  ත්ෙ 

පන් නගින් දන්තිනාගරාජං.  ය ොති ත්ෙ, ෙදානයවො පබ්බජිය ොජාතිො
සත් වස්සියකො ඉද්ධිබයලන මහිද්ධිකං නාගරාජං අභිභවිත්වා

අයනො ත් දහය ො උපජ්ඣාෙස්ස පානීෙං ආහරාමි,  ස්මිං කායලති
අත්යෙො. 

මං උද්දිස්සමය්හංසත්ොඑ දබ්රවි,  ං දස්යසන්ය ො, ‘‘සාරිපුත්  , ඉමං 

පස් සා’’තිආදිමාහ. අජ් ෙත්  ං සුසමාහි න්ති විසෙජ්ඣත් භූය න
අග්ගඵලසමාධිනා සුට්ඨුසමාහි ං. 

පාසාදියකන වත් ය නාතිපස්සන් ානං පසාදාවයහනආචාරවත්ය න, 

කරණත්යෙඉදංකරණවචනං. කලයාණඉරිොපයෙොතිසම්පන්නිරිොපයෙො.
පාසාදියකනවත්ය නාතිවා ඉත්ෙම්භූ ලක්ඛයණකරණවචනං.සමණස්ස

භායවො සාමණයං, සාමඤ්ඤන්ති අත්යෙො.  දත්ෙං ඊරති පවත් තීති

සාමයණයරො, සමණුද්යදයසො. ඉද් ධිො ච විසාරයදොති ඉද්ධිෙම්පි බයත්ය ො

සුකුසයලො. ආජානීයෙනාති පුතරිසාජානීයෙන. අත් හි පරහි ානං

සාධනය ො සාධුනා ක කිච්යචන අනුරුද්යධන සාධු උභෙහි සාධයකො, 

සුට්ඨු වා ආජඤ්යඤො කාරිය ො දමිය ො. අග්ගවිජ්ජාෙ විනීය ො 

අයසක්ඛභාවාපාදයනන සික් ඛිය ො සික්ඛාපිය ොතිඅත්යෙො. 

යසො සාමයණයරො සුමයනො පරමං සන් තිං නිබ්බානං පත් වා 

අග්ගමග්ගාධිගයමන අධිගන්ත්වා සච් ඡිකත් වා අත් පච්චක්ඛං කත්වා 

අකුප් ප ං අරහත් ඵලං අප්පිච්ඡභාවස්ස පරමුක්කංසග ත් ා මා මං 

ජඤ ්ඤාතිමං ‘‘අෙං ඛීණාසයවො’’ති වා ‘‘ඡළභිඤ්යඤො’’ති වා යකොචිපි මා

ජායනෙයාති ඉච් ඡති අභිකඞ්ඛතීති. 

සුමනත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

11. න් හා කමුනිත් යෙරගාොවණ් ණනා 

වා යරොගාභිනීය ොතිආදිකා ආෙස්මය ො න්හා කමුනිස්ස ගාො. කා 

උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි 
උපචිනිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා 
වෙප්පත්ය ොවිජ්ජාට්ඨානාදීසුනිප්ඵත්තිංගය ොන්හා කලක්ඛණයෙොයගන 

න් හා යකොති පඤ්ඤායිත්ෙ. යසො  ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා රාජගහස්ස
තියෙොජනප්පමායණඨායනඅරඤ්ඤාෙ යනනීවායරහිොයපන්ය ොඅග්ගිං
පරිචාරෙමායනො වසති.  ස්ස සත්ො ඝයට විෙ පදීපං හදෙබ්භන් යර
පජ්ජලන් ං අරහත්තූපනිස්සෙං දිස්වා අස්සමපදං අගමාසි. යසො භගවන් ං
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දිස්වාහට්ඨතුට්යඨොඅත් යනො උපකප්පනනිොයමනආහාරංඋපයනසි. ං
භගවා පරිභුඤ්ජි. එවං  යෙො දිවයස දත්වා චතුත්ෙදිවයස ‘‘භගවා තුම්යහ

පරමසුඛුමාලා, කෙං ඉමිනා ආහායරන ොයපො’’ති ආහ.  ස්ස සත්ො
අරිෙසන්ය ොසගුණං පකායසන්ය ො ධම්මං යදයසසි.  ාපයසො  ං සුත්වා 
යසො ාපන්යනොහුත්වාපබ්බජිත්වාඅරහත් ංපාපුතණි.භගවා ංඅරහත්ය 
පතිට්ඨයපත්වා ගය ො. යසො පන  ත්යෙව විහරන්ය ො අපරභායග
වා ාබායධනඋපද්දුය ොඅයහොසි.සත්ො ත්ෙ ගන්ත්වාපටිසන්ොරමුයඛන
 ස්සවිහාරංපුතච්ඡන්ය ො– 

435. 

‘‘වා යරොගාභිනීය ොත්වං, විහරංකානයනවයන; 

පවිද්ධයගොචයර ලූයඛ, කෙං භික්ඛු කරිස්සසී’’ති. – ගාෙමාහ; අෙ 
යෙයරො– 

436. 

‘‘පීතිසුයඛනවිපුතයලන, ඵරිත්වානසමුස්සෙං; 

ලූඛම්පිඅභිසම්යභොන්ය ො, විහරිස්සාමිකානයන. 

437. 

‘‘භායවන්ය ොසත් යබොජ්ඣඞ්යග, ඉන්ද්රිොනිබලානිච; 

ඣානයසොඛුම්මසම්පන්යනො, විහරිස්සංඅනාසයවො. 

438. 

‘‘විප්පමුත් ංකියලයසහි, සුද්ධචිත් ංඅනාවිලං; 

අභිණ්හංපච්චයවක්ඛන්ය ො, විහරිස්සංඅනාසයවො. 

439. 

‘‘අජ්ඣත් ඤ්චබහිද්ධාච, යෙයමවිජ්ජිංසුආසවා; 

සබ්යබඅයසසාඋච්ඡින්නා, නචඋප්පජ්ජයරපුතන. 

440. 

‘‘පඤ්චක්ඛන්ධාපරිඤ්ඤා ා, තිට්ඨන්තිඡින්නමූලකා; 

දුක්ඛක්ඛයෙොඅනුප්පත්ය ො, නත්ථිදානිපුතනබ්භයවො’’ති.– 

ඉමාහියසසගාොහිඅත් යනොවිහාරංසත්ථුපයවයදසි. 

 ත්ෙ ොනයසොඛුම් මසම් පන් යනොති ඣානසුඛුමභායවන

සමන්නාගය ො. ඣානසුඛුමං නාම අරූපජ්ඣානං,  ස්මා
අට්ඨසමාපත්තිලාභිම්හීති වුත් ං යහොති. ය න අත් යනො 
උභය ොභාගවිමුත්ති ං දස්යසති. අපයර පනාහු – ‘‘යසොඛුම්මන්ති

අග්ගමග්ගඵයලසු අධිපඤ්ඤාසික්ඛා අධිප්යප ා,  ය ොඣානග්ගහයණන 
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අත් යනො උභය ොභාගවිමුත්ති ං විභායවතී’’ති. විප් පමුත්  ං කියලයසහීති

පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තිො සබ්බකියලයසහි විමුත් ං,  ය ො එව සුද් ෙචිත්  ං, 

අනාවිලසඞ්කප්ප ාෙ අනාවිලං, තීහිපිපයදහි අරහත් ඵලචිත් යමවවදති.
යසසං යහට්ඨා වුත් නෙයමව. ඉමයමව ච යෙරස්ස අඤ්ඤාබයාකරණං
අයහොසීති. 

න්හා කමුනිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

12. බ්රහ් මදත්  ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

අක් යකොෙස් සාතිආදිකා ආෙස්මය ො බ්රහ්මදත් ත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ෙ ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි
උපචිනිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං යකොසලරඤ්යඤො පුතත්ය ො

හුත්වා නිබ්බත්ති, බ්රහ් මදත් ය ොතිස්ස නාමං අයහොසි. යසො වෙප්පත්ය ො
යජ වනමයහ බුද්ධානුභාවංදිස්වාපටිලද්ධසද්යධොපබ්බජිත්වාවිපස්සනාෙ
කම්මංකයරොන්ය ොසහ පටිසම්භිදාහිඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි. ංඑකදිවසං
නගයරපිණ්ඩාෙචරන් ංඅඤ්ඤ යරො බ්රාහ්මයණොඅක්යකොසි.යෙයරො ං

සුත්වාපි තුණ්හීභූය ො පිණ්ඩාෙ චරතියෙව, බ්රාහ්මයණො පුතනපි
අක්යකොසියෙව. මනුස්සා එවං අක්යකොසන් ම්පි නං ‘‘අෙං යෙයරො න 
කිඤ්චි භණතී’’ති ආහංසු.  ං සුත්වා යෙයරො ය සං මනුස්සානං ධම්මං
යදයසන්ය ො– 

441. 

‘‘අක්යකොධස්සකුය ොයකොයධො, දන් ස්සසමජීවියනො; 

සම්මදඤ්ඤාවිමුත් ස්ස, උපසන් ස්ස ාදියනො. 

442. 

‘‘ ස්යසවය නපාපියෙො, යෙොකුද්ධංපටිකුජ්ඣති; 

කුද්ධංඅප්පටිකුජ්ඣන්ය ො, සඞ්ගාමංයජතිදුජ්ජෙං. 

443. 

‘‘උභින්නමත්ෙංචරති, අත් යනොචපරස්සච; 

පරංසඞ්කුපි ංඤත්වා, යෙොසය ොඋපසම්මති. 

444. 

‘‘උභින්නංතිකිච්ඡන් ං ං, අත් යනොචපරස්සච; 

ජනා මඤ්ඤන්ති බායලොති, යෙ ධම්මස්ස අයකොවිදා. )සං. නි. 
1.189); 

445. 

‘‘උප්පජ්යජ ය සයචයකොයධො, ආවජ්ජකකචූපමං; 

උප්පජ්යජයචරයස ණ්හා, පුතත් මංසූපමංසර. 
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446. 

‘‘සයචධාවතිචිත් ංය , කායමසුචභයවසුච; 

ඛිප්පංනිග්ගණ්හසතිො, කිට්ඨාදංවිෙදුප්පසු’’න්ති. – 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ අක් යකොෙස් සාතියකොධරහි ස්ස මග්යගනසමුච්ඡින්නයකොධස්ස. 

කුය ො යකොයෙොති කුය ො නාම යහතු යකොයධො උප්පජ්යජෙය,  ස්ස

උප්පත්තිකාරණං නත්ථීති අත්යෙො. දන්  ස් සාති උත් යමන දයමන

අග්ගමග්ගදමයෙනදන් ස්ස. සමජීවියනොතිකාෙවිසමාදීනිසබ්බයසොපහාෙ
කාෙසමාදීනං වයසන සමං ජීවන් ස්ස සත් ට්ඨානියෙන සම්පජඤ්යඤන

සම්මයදව වත් න් ස්ස. සම් මදඤ් ඤා විමුත්  ස් සාති සම්මා අඤ්ඤාෙ
අභිඤ්යඤෙයාදියක ධම්යම ජානිත්වා සබ්බාසයවහි විප්පමුත් ස්ස.  ය ො

එව සබ්බකියලසදරෙපරිළාහවූපසයමන උපසන්  ස් ස. ඉට්ඨාදීසු

 ාදිලක්ඛණප්පත්තිො  ාදියනො ඛීණාසවස්ස කුය ො යකොයධොති
අඤ්ඤාපයදයසනයෙයරොඅත් යනො යකොධාභාවං ස්සචකාරණානිවත්වා
ඉදානි යකොයධ අයකොයධ චආදීනවානිසංසදස්සයනනධම්මං කයෙන්ය ො 

‘‘ ස් යසවා’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ යෙො කුද් ෙං පටිකුජ් ෙතීති යෙො පුතග්ගයලො

අත් යනො උපරි කුද්ධං කුපි ං පුතග්ගලං පටිකුජ්ඣති,  ස්යසව ය න

පටිකුජ්ඣනපච්චක්යකොසනපටිප්පහරණාදිනා පාපියෙො ඉධයලොයක
විඤ්ඤූගරහාදිවයසන පරයලොයක නිරෙදුක්ඛාදිවයසන අභද්දක රං
අකලයාණ රං යහොති. කුජ්ඣයනන පන අකුද්ධස්ස පාපං යහොතීති
වත් බ්බයමව නත්ථි. යකචි පන ‘‘යෙො අකුද්ධං පටිකුද්ධං ආරබ්භ

කුජ්ඣතී’’තිඅත්ෙංවදන්ති. කුද් ෙං අප් පටිකුජ් ෙන් ය ොතියෙොපනකුද්ධං

පුතග්ගලං ‘‘අෙං කුද්යධොයකොධපයරය ො’’තිඤත්වානපටිකුජ්ඣතිඛමති, 

යසො දුජ් ජෙං කියලසසඞ්ගාමං යජති නාම. න යකවලඤ්චස්ස

කියලසසඞ්ගාමජයෙො එව, අෙ යඛො උභෙහි පටිපත්තිම්පීති දස්යසන්ය ො

ආහ ‘‘උභින් නමත් ෙං…යප.… උපසම් මතී’’ති.යෙො පරං පුතග්ගලං සඞ් කුපි ං 

කුද්ධං ‘‘යකොධපයරය ො’’ති ඤත්වා  ං යමත් ාෙන්ය ො

අජ්ඣුයපක්ඛන්ය ො වා සය ො සම්පජායනො හුත්වා උපසම් මති ඛමති න 

පටිප්ඵරති. යසො අත්  යනො ච පරස් ස චාති උභින්නං උභෙයලොකසුඛාවහං 

අත් ෙං හි ංචරති. 

උභින් නං තිකිච් ඡන්  ං  න්ති  ං අත් යනො ච පරස්ස චාති උභින්නං
ද්වින්නං යකොධබයාධිතිකිච්ඡාෙ තිකිච්ඡන් ං ඛමන් ං පුතග්ගලං යෙ ජනා 

ෙම් මස ්ස අරිොචාරධම්යමඅකුසලා, ය බාලා‘‘අෙංඅවිද්දසුයෙොඅත් ානං

අක්යකොසන් ස්ස පහරන් ස්ස කිඤ්චි න කයරොතී’’ති මඤ්ඤන්ති,  ං

ය සංඅයෙොනියසොමඤ්ඤනන්ති අධිප්පායෙො. ‘‘තිකිච්ඡන’’න්තිපිපඨන්ති, 

තිකිච්ඡනසභාවන්තිඅත්යෙො. 
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එවං යෙයරන වුච්චමානං ධම්මං සුත්වා අක්යකොසකබ්රාහ්මයණො
සංවිග්යගොපසන්නචිත්ය ොචහුත්වායෙරංඛමායපත්වා ස්යසව සන්තියක
පබ්බජි. යෙයරො  ස්ස කම්මට්ඨානං යදන්ය ො ‘‘ඉමස්ස යමත් ාභාවනා 
යුත් ා’’ති යමත් ාකම්මට්ඨානං දත්වා යකොධපරියුට්ඨානාදීසු

පච්චයවක්ඛණාදිවිධිං දස්යසන්ය ො ‘‘උප් පජ් යජ ය ’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ 

උප් පජ් යජ ය  සයචති සයච ය  කම්මට්ඨානං අනුයුඤ්ජන් ස්ස කඤ්චි

පුතග්ගලංනිස්සාෙචිරපරිචයෙොයකොයධොඋප්පජ්යජෙය,  ස්සවූපසමාෙ– 

‘‘උභය ොදණ්ඩයකනයචපි, භික්ඛයව, කකයචනයචොරාඔචරකා

අඞ්ගමඞ්ගානි ඔකන්ය ෙයං,  ත්රාපි යෙො මයනො පදූයසෙය, න යම

යසොය නසාසනකයරො’’ති)ම.නි.1.232) – 

සත්ොරාවුත් ංකකචූපමංඔවාදංආවජ්යජහි. උප් පජ් යජ යච රයස  ණ් හාති

සයච ය  මධුරාදියභයද රයස  ණ්හා අභිලායසො උප්පජ්යජෙය,  ස්ස
වූපසමාෙ– 

‘‘පුතත් මංසං ජාෙම්පතිකා ෙො කන් ාරනිත්ෙරණත්ෙයමව

ඛාදිංසු, න රස ණ්හාෙ එවං කුලපුතත්ය ොපි පබ්බජිය ො පිණ්ඩපා ං

පටියසවති…යප.… ඵාසුවිහායරො චා’’ති (සං. නි. 2.63 අත්ෙය ො
සමානං)– 

එවංවුත් ංපුතත් මංසූපයමොවාදං සර අනුස්සර. 

සයච ොවති ය  චිත්  න්ති අයෙොනියසො මනසි කයරොය ො  ව චිත් ං 

කායමසු පඤ්චකාමගුයණසු ඡන්දරාගවයසන, කාමභවාදීසු භයවසු 

භවපත්ෙනාවයසන සයච ධාවති සරති ජවති. ඛිප් පං නිග් ගණ් හ සතිො, 

කිට් ඨාදං විෙ දුප් පසුන්ති ොධාවිතුංඅයදන්ය ොෙොනාමපුතරියසොකිට්ඨාදං 
සස්සඛාදකංදුප්පසුංදුට්ඨයගොණංයෙොත්ය නෙම්යභබන්ධිත්වාඅත් යනො

වයස වත්ය ති, එවං සතිො සතියෙොත්ය න සම්මාධිෙම්යභ බන්ධන්ය ො

ඛිප්පං සීඝයමව නිග්ගණ්හ, ෙො කියලසවිගයමන නිබ්බියසවනං යහොති, 

 ො දයමහීති. යකචි පන ‘‘යෙයරො පුතථුජ්ජයනොව හුත්වා අක්යකොසං
අධිවායසන්ය ො ය සං මනුස්සානං අරිෙගුයණ පකායසන්ය ො ධම්මං
කයෙත්වාපච්ඡාද්වීහිගාොහිඅත් ානංඔවදන්ය ොවිපස්සනංවඩ්යඪත්වා 
අරහත් ං පත්වා අඤ්ඤං බයාකයරොන්ය ො ඉමායෙව ගාො අභාසී’’ති
වදන්ති. 

බ්රහ්මදත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

13. සිරිමණ් ඩත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ඡන් නමතිවස ්සතීතිආදිකා ආෙස්මය ො සිරිමණ්ඩත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි
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උපචිනිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සංසුමාරගියර බ්රාහ්මණකුයල

නිබ්බත්තිත්වා සිරිමණ් යඩොති ලද්ධනායමො වෙප්පත්ය ො යභසකලාවයන
භගවතිවිහරන්ය සත්ොරංඋපසඞ්කමිත්වාධම්මංසුත්වාපටිලද්ධසද්යධො 
පබ්බජිත්වා ලද්ධූපසම්පයදො සමණධම්මං කයරොන්ය ො එකස්මිං
උයපොසෙදිවයස පාතියමොක්ඛුද්යදසට්ඨායන නිසින්යනො නිදානුද්යදසස්ස

පරියෙොසායන‘‘ආවික ාහිස්ස ඵාසුයහොතී’’ති)මහාව.134) පාළිොඅත්ෙං
උපධායරන්ය ො ආපන්නං ආපත්තිං අනාවිකත්වා පටිච්ඡායදන්ය ො

උපරූපරිආපත්තියෙොආපජ්ජති, ය නස්සනඵාසුයහොති, ආවිකත්වාපන 
ෙොධම්මංපටිකයරොන් ස්සඵාසුයහොතීතිඉමමත්ෙංමනසිකත්වා‘‘අයහො
සත්ථු සාසනං සුවිසුද්ධ’’න්ති ලද්ධප්පසායදො  ො උප්පන්නං පීතිං
වික්ඛම්යභත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පත්වා අත් යනො
පටිපත්තිංපච්චයවක්ඛිත්වාපසන්නමානයසො භික්ඛූනංඔවාදංයදන්ය ො– 

447. 

‘‘ඡන්නමතිවස්සති, විවටංනාතිවස්සති; 

 ස්මාඡන්නංවිවයරෙ, එවං ංනාතිවස්සති. 

448. 

‘‘මච්චුනාබ්භාහය ො යලොයකො, ජරාෙපරිවාරිය ො; 

 ණ්හාසල්යලනඔතිණ්යණො, ඉච්ඡාධූපායිය ොසදා.)සං.නි. 1.66); 

449. 

‘‘මච්චුනාබ්භාහය ොයලොයකො, පරික්ඛිත්ය ොජරාෙච; 

හඤ්ඤතිනිච්චමත් ායණො, පත් දණ්යඩොව ක්කයරො. 

450. 

‘‘ආගච්ඡන් ග්ගිඛන්ධාව, මච්චුබයාධිජරා යෙො; 

පච්චුග්ගන්තුංබලංනත්ථි, ජයවොනත්ථිපලායිතුං. 

451. 

‘‘අයමොඝංදිවසංකයිරා, අප්යපනබහුයකනවා; 

ෙංෙංවිජහය රත්තිං,  දූනං ස්සජීවි ං. 

452. 

‘‘චරය ොතිට්ඨය ොවාපි, ආසීනසෙනස්සවා; 

උයපතිචරිමාරත්ති, නය කායලොපමජ්ජිතු’’න්ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ඡන් නන්ති ඡාදි ං ෙොභූ ං අවිවටං අප්පකාසි ං දුච්චරි ං. 

අතිවස ්සතීති ආපත්තිවස්සඤ්යචව කියලසවස්සඤ්ච අතිවිෙ වස්සති.
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ආපත්තිො හි ඡාදනං අලජ්ජිභාවාදිනා  ාදියසොව, ඡාදයනන  ය ො
අඤ්ඤොවපුතනපි ොරූපං ය ොවාපාපිට්ඨ රං ආපත්තිංආපජ්යජෙයාති

ඡාදනං වස්සනස්ස කාරණං වුත් ං. විවටන්ති පකාසි ං අප්පටිච්ඡන්නං. 

නාතිවස් සතීති එත්ෙ අතීති උපසග්ගමත් ං, න වස්සතීති අත්යෙො.
අවස්සනඤ්යචත්ෙ වුත් විපරිොයෙන යවදි බ්බං චිත් සන් ානස්ස

වියසොධි ත් ා.  ස් මාති වුත් යමවත්ෙං කාරණභායවන පච්චාමසති, 

ඡන්නස්ස දුච්චරි ස්ස ආපත්තිවස්සාදීනං අතිවස්සනය ො විවටස්ස ච

අවස්සනය ොති අත්යෙො. ඡන් නං විවයරොති පුතථුජ්ජනභායවන

ඡාදනාධිප්පායෙ උප්පන්යනපි  ං අනනුවත්තිත්වා විවයරෙ ආවිකයරෙය, 

ෙොධම්මංපටිකයරෙය. එවන්තිවිවරයණනෙොධම්මංපටිපත්තිො.  න්ති

 ං ඡන්නං දුච්චරි ං. නාතිවස ්සති ආපත්තිවස්සං කියලසවස්සඤ්ච න

වස්සති, සුද්ධන්ය පුතග්ගලංපතිට්ඨයපතීති අත්යෙො. 

ඉදානි ‘‘එකංයසන සීඝංයෙව ච අත් ා යසොයධ බ්යබො, අප්පමායදො
කා බ්යබො’’ති  ස්ස කාරණං සංයවගවත්ථුං දස්යසන්ය ො 

‘‘මච් චුනාබ් භාහය ො යලොයකො’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ මච් චුනාබ් භාහය ො 

යලොයකොති අෙං සබ්යබොපි සත් යලොයකො යචොයරො විෙ යචොරඝා යකන, 

සබ්බවට්ටනිපාතිනා මච්චුනා මරයණන අභිහය ො, න  ස්ස හත්ෙය ො

මුච්චති. ජරාෙ පරිවාරිය ොති අෙං යලොයකො උප්පාදය ො උද්ධං

මරණූපනෙනරසාෙ ජරාෙ පරිවාරිය ො අජ්යඣොත්ෙයටො, 

ජරාසඞ්ඝා පරිමුක්යකොතිඅත්යෙො.  ණ් හාසල් යලන ඔතිණ් යණොතිසරීරස්ස
අන්ය ො නිමුග්යගන විසපී ඛුරප්යපන විෙ උපාදානලක්ඛයණන
 ණ්හාසඞ්ඛාය න සල්යලන ඔතිණ්යණො හදෙබ්භන් යර ඔගාළ්යහො.

 ණ්හාහිපීළාජනනය ොඅන්ය ොතුදනය ොදුරුද්ධාරය ොච ‘‘සල්යලො’’ති

වුච්චති. ඉච් ඡාධූපායිය ොති ආරම්මණාභිපත්ෙනලක්ඛණාෙ ඉච්ඡාෙ
සන් ාපිය ො.  ං විසෙං ඉච්ඡන්ය ො හි පුතග්ගයලො ෙදිච්ඡි ං විසෙං
ලභන්ය ො වා අලභන්ය ො වා  ාෙ එව අනුදහනලක්ඛණාෙ ඉච්ඡාෙ

සන් ත්ය ො පරිළාහප්පත්ය ො යහොති. සදාති සබ්බකාලං, ඉදඤ්ච පදං 
සබ්බපයදසුයෙොයජ බ්බං. 

පරික් ඛිත් ය ො ජරාෙ චාති න යකවලං මච්චුනා අබ්භාහය ොයෙව, අෙ

යඛො ජරාෙ චපරික්ඛිත්ය ො. ජරාෙසමවරුද්යධො ජරාපාකාරපරික්ඛිත්ය ො, 

න  ං සමතික්කමතීති අත්යෙො. හඤ් ඤති නිච් චමත්  ායණොති අ ායණො

අසරයණොහුත්වානිච්චකාලංජරාමරයණහිහඤ්ඤති විබාධීෙති.ෙොකිං? 

පත්  දණ් යඩොව  ක් කයරො ෙො  ක්කයරො යචොයරො ක ාපරායධො

වජ්ඣප්පත්ය ො අ ායණො රාජාණාෙ හඤ්ඤති, එවමෙං යලොයකො
ජරාමරයණහීති දස්යසති. 

ආගච් ඡන්  ග් ගිඛන් ොවාති මහාවයන ඩය්හමායන  ං අභිභවන් ා
මහන් ාඅග්ගික්ඛන්ධාවිෙමච්චුබයාධිජරාතිඉයම යෙො අනුදහනට්යඨන
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අග්ගික්ඛන්ධා ඉමං සත් යලොකං අභිභවන් ා ආගච්ඡන්ති, ය සං පන

පටිබයලො හුත්වා පච් චුග් ගන් තුං අභිභවිතුං බලං උස්සායහො නත්ථි, ඉමස්ස

යලොකස්ස, ජයවො නත් ථි පලායිතුං ජවන්ය සු, අජ්යඣොත්ෙරන්ය සු.ෙත්ෙ

ය නාභිභවන්ති, පිට්ඨිං දස්යසත්වා  ය ො පලායිතුම්පි ඉමස්ස යලොකස්ස

ජඞ්ඝාජයවො නත්ථි, එවං අත් නා අසමත්යෙො මාොදීහි උපායෙහි
අප්පටිකායරතිවියධබලවතිපච්චාමිත්ය නිච්චුපට්ඨිය කිං කා බ්බන්ති

යච? අයමොෙං දිවසං කයිරා, අප් යපන බහයකන වාතිඅප්යපනඅන් මයසො 
ගද්දූහනමත් ම්පි කාලං පවත්තිය න බහුයකන වා සකලං අයහොරත් ං

පවත්තිය න විපස්සනාමනසිකායරන අයමොඝං අවඤ්ඣං දිවසං කයරෙය, 

ෙස්මා ෙං ෙං විජහය  රත් තිං,  දූනං  ස් ස ජීවි ං අෙං සත්ය ො ෙං ෙං

රත්තිංවිජහතිනායසති යඛයපති,  දූනංය නඌනං ස්සසත් ස්සජීවි ං
යහොති. එය න රත්තික්ඛයෙොනාම ජීවි ක්ඛයෙො  ස්ස අනිවත් නය ොති
දස්යසති.ය නාහ– 

‘‘ෙයමකරත්තිංපඨමං, ගබ්යභවසතිමාණයවො; 

අබ්භුට්ඨිය ොව යසො ොති, ස ගච්ඡං න නිවත් තී’’ති. )ජා. 
1.15.363); 

නයකවලංරත්තිවයසයනව, අෙයඛොඉරිොපෙවයසනාපිජීවි ක්ඛයෙො 

උපධායර බ්යබොති ආහ ‘‘චරය ො’’තිආදි. චරය ොති ගච්ඡන් ස්ස. 

තිට් ඨය ොතිඨි ං කප්යපන් ස්ස. ආසීනසෙනස් ස වාතිආසීනස්සසෙනස්ස

වා, නිසින්නස්ස නිපජ්ජන් ස්ස වාති අත්යෙො. ‘‘ආසීදන’’න්තිපි පඨන්ති, 

 ත්ෙ සාමිඅත්යෙ උපයෙොගවචනං දට්ඨබ්බං. උයපති චරිමා රත් තීති 

චරිමකචිත් සහි ා රත්ති උපගච්ඡති, රත්තිග්ගහණඤ්යචත්ෙ
යදසනාසීසමත් ං. ගමනාදීසු යෙන යකනචි ඉරිොපයෙන සමඞ්ගීභූ ස්ස

චරිමකායලොයෙව, ය යනවස්ස ඉරිොපෙක්ඛණා ජීවි ං යඛයපත්වා එව

ගච්ඡන්ති,  ස්මා න ය  කායලො පමජ් ජිතුං නාෙංතුය්හංපමාදංආපජ්ජිතුං
කායලො‘‘ඉමස්මිංනාමකායලමරණංන යහොතී’’තිඅවිදි ත් ා.වුත් ංහි– 

‘‘අනිමිත් මනඤ්ඤා ං, මච්චානංඉධජීවි ං; 

කසිරඤ්චපරිත් ඤ්ච,  ඤ්චදුක්යඛනසංයු ’’න්ති.)සු.නි. 579); 

 ස්මා එවං අත් ානං ඔවදිත්වා අප්පමත්ය න තීසු සික්ඛාසු 
අනුයෙොයගොකා බ්යබොතිඅධිප්පායෙො. 

සිරිමණ්ඩත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

14. සබ් බකාමිත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ද් විපාදයකොතිආදිකා ආෙස්මය ො සබ්බකාමිත්යෙරස්ස ගාො. කා 

උප්පත්ති? අෙං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො සාසයන උප්පන්නං අබ්බුදං

යසොයධත්වා පටිපාකතිකංඨයපන් ංඑකංයෙරංදිස්වා, ‘‘අහම්පිඅනාගය 
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එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන අබ්බුදං යසොයධත්වා පටිපාකතිකං ඨයපතුං
සමත්යෙො භයවෙය’’න්ති පත්ෙනං පට්ඨයපත්වා  දනුරූපානි පුතඤ්ඤානි
කත්වා යදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොඉමස්මිං බුද්ධුප්පායදඅපරිනිබ්බුය එව

භගවතියවසාලිෙංඛත්තිෙකුයලනිබ්බත්තිත්වා සබ් බකායමොතිලද්ධනායමො
වෙප්පත්ය ො ඤා යකහි දාරපරිග්ගහං කාරිය ො නිස්සරණජ්ඣාසෙ ාෙ
ඝරාවාසං ජිගුච්ඡන්ය ො ධම්මභණ්ඩාගාරිකස්ස සන්තියක පබ්බජිත්වා
සමණධම්මං කයරොන්ය ො උපජ්ඣායෙන සද්ධිං යවසාලිං උපගය ො
ඤාතිඝරං අගමාසි.  ත්ෙ නං පුතරාණදුතියිකා පතිවියෙොගදුක්ඛි ා කිසා
දුබ්බණ්ණා අනලඞ්ක ා කිලිට්ඨවත්ෙනිවසනා වන්දිත්වා යරොදමානා
එකමන් ං අට්ඨාසි.  ං දිස්වා යෙරස්ස කරුණාපුතරස්සරං යමත් ං
උපට්ඨාපෙය ො අනුභූ ාරම්මයණ අයෙොනියසොමනසිකාරවයසන සහසා
කියලයසො උප්පජ්ජි. 

යසො ය න කසාහි  ාළිය ො ආජානීයෙො විෙ සඤ්ජා සංයවයගො

 ාවයදව සුසානං ගන්ත්වා, අසුභනිමිත් ං උග්ගයහත්වා,  ත්ෙ

පටිලද්ධඣානං පාදකං කත්වා, විපස්සනං වඩ්යඪත්වා, අරහත් ං පාපුතණි.
අෙස්ස සසුයරො අලඞ්ක පටිෙත් ං ධී රං ආදාෙ මහ ා පරිවායරන නං
උප්පබ්බායජතුකායමො විහාරං අගමාසි. යෙයරො  ස්සා අධිප්පාෙං ඤත්වා 
අත් යනොකායමසුවිරත් භාවංසබ්බත්ෙචඅනුපලිත්  ංපකායසන්ය ො
– 

453. 

‘‘ද්විපාදයකොෙංඅසුචි, දුග්ගන්යධොපරිහීරති; 

නානාකුණපපරිපූයරො, විස්සවන්ය ො ය ො ය ො. 

454. 

‘‘මිගංනිලීනංකූයටන, බළියසයනවඅම්බුජං; 

වානරංවිෙයලයපන, බාධෙන්තිපුතථුජ්ජනං. 

455. 

‘‘රූපාසද්දාරසාගන්ධා, යඵොට්ඨබ්බාචමයනොරමා; 

පඤ්චකාමගුණාඑය , ඉත්ථිරූපස්මිදිස්සයර. 

456. 

‘‘යෙඑ ාඋපයසවන්ති, රත් චිත් ාපුතථුජ්ජනා; 

වඩ්යඪන්තිකටසිංයඝොරං, ආචිනන්තිපුතනබ්භවං. 

457. 

‘‘යෙො යච ාපරිවජ්යජති, සප්පස්යසවපදාසියරො; 

යසොමංවිසත්තිකංයලොයක, සය ොසමතිවත් ති. 
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458. 

‘‘කායමස්වාදීනවංදිස්වා, යනක්ඛම්මංදට්ඨුයඛමය ො; 

නිස්සයටොසබ්බකායමහි, පත්ය ොයමආසවක්ඛයෙො’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ද් විපාදයකොති ෙදිපි අපාදකාදයෙොපි කාො අසුචීයෙව, 

අධිකාරවයසන පන උක්කට්ඨපරිච්යඡයදන වා එවං වුත් ං. ෙස්මා වා 
අඤ්යඤ අසුචිභූ ාපි කාො යලොණම්බිලාදීහි අභිසඞ්ඛරිත්වා මනුස්සානං

යභොජයනපි උපනීෙන්ති, නපනමනුස්සකායෙො,  ස්මාඅසුචි රසභාවමස්ස

දස්යසන්ය ො ‘‘ද්විපාදයකො’’ති ආහ. අෙන්ති  දා උපට්ඨි ං ඉත්ථිරූපං 

සන්ධාොහ. අසුචීතිඅසුචිඑව, නඑත්ෙ කිඤ්චිපිසුචීතිඅත්යෙො. දුග් ගන් යෙො 

පරිහීරතීති දුග්ගන්යධො සමායනො පුතප්ඵගන්ධාදීහි සඞ්ඛරිත්වා පරිහරීෙති. 

නානාකුණපපරිපූයරොතියකසාදිඅයනකප්පකාරකුණපභරිය ො. විස් සවන් ය ො 

 ය ො  ය ොති පුතප්ඵගන්ධාදීහිස්ස යජගුච්ඡභාවං පටිච්ඡායදතුං
වාෙමන් ානම්පි  ං වාොමං නිප්ඵලං කත්වා නවහි ද්වායරහි 

යඛළසිඞ්ඝාණිකාදීනි යලොමකූයපහි ච යසදජල්ලිකං ‘විස්සවන්ය ොයෙව
පරිහීරතී’ති සම්බන්යධො. 

එවං යජගුච්යඡොපි සමායනො චාෙං කායෙො කූටාදීහි විෙ මිගාදියක
අත් යනො රූපාදීහි අන්ධපුතථුජ්ජයන වඤ්යචතියෙවාති දස්යසන්ය ො 

‘‘මිග’’න්තිආදිමාහ. ත්ෙ මිගං නිලීනං කූයටනාතිපාසවාකරාදිනාකූයටන

නිලීනං, පටිච්ඡන්නං කත්වා මිගං විෙ යනසායදො. වක්ඛමායනො හි ඉව-

සද්යදොඉධාපිආයනත්වායෙොයජ බ්යබො. බළියසයනව අම් බුජන්තිඅම්බුජං

මච්ඡං ආමිසබද්යධන බළියසන විෙ බාළිසියකො. වානරං විෙ යලයපනාති
රුක්ඛසිලාදීසු පක්ඛිත්ය න මක්කටයලයපන මක්කටං විෙ මිගලුද්යදො
අන්ධපුතථුජ්ජනංවඤ්යචන්ය ොබායධන්තීති. 

යක පන බායධන්තීති ආහ. ‘‘රූපා සද් දා’’තිආදි. රූපාදයෙො හි පඤ්ච
කාමයකොට්ඨාසා වියසසය ො විසභාගවත්ථුසන්නිස්සො
විපල්ලාසූපනිස්සයෙන අයෙොනියසොමනසිකායරන පරික්ඛිත් ානං 
අන්ධපුතථුජ්ජනානං මයනො රයමන්ය ො කියලසවත්ථු ාෙ

අනත්ොවහභාවය ො ය  බායධන්ති නාම. ය න වුත් ං ‘‘රූපා 

සද් දා…යප.… ඉත් ථිරූපස ්මි දිස ්සයර’’ති. 

ඉත්ථිග්ගහණඤ්යචත්ෙ අධිකාරවයසන ක න්ති යවදි බ්බං.

ය යනවාහ ‘‘යෙ එ ා උපයසවන් තී’’තිආදි.  ස්සත්යෙො – යෙ පුතථුජ්ජනා 

එ ා ඉත්ථියෙො රත්  චිත්  ා රාගාභිභූ චිත් ා උපයභොගවත්ථුසඤ්ඤාෙ 

උපයසවන්ති. වඩ් යඪන් ති කටසිං යෙොරන්ති ය  ජාතිආදීහි නිරොදීහි ච

යඝොරං, භොනකං, අන්ධබායලහි අභිරමි බ්බය ො කටසිසඞ්ඛා ං සංසාරං
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පුතනප්පුතනං උප්පත්තිමරණාදිනා වඩ්යඪන්ති. ය නාහ ‘‘ආචිනන් ති 

පුනබ් භව’’න්ති. 

යෙො යච ාති යෙො පන පුතග්ගයලො එ ා ඉත්ථියෙො  ත්ෙ ඡන්දරාගස්ස
වික්ඛම්භයනනවාසමුච්ඡින්දයනනවාඅත් යනොපායදනසප්පස්ස සිරංවිෙ

පරිවජ්යජති, යසො සබ්බං යලොකං විසජිත්වා ඨි ත් ා යලොයක
විසත්තිකාසඞ්ඛා ං  ණ්හංසය ොහුත්වාසමතිවත් ති. 

කායමස ්වාදීනවං දිස් වාති ‘‘අට්ඨිකඞ්කලූපමා කාමා බහුදුක්ඛා

බහුපාොසා’’තිආදිනා )පාචි. 417; චූළව. 65; ම. නි. 1.234) වත්ථුකායමසු

කියලසකායමසුඅයනකාකාරයවොකාරංආදීනවං, යදොසං, දිස්වා. යනක් ඛම් මං 

දට් ඨු යඛමය ොති කායමහි භයවහි ච නික්ඛන් භාවය ො යනක්ඛම්මං, 

පබ්බජ්ජං, නිබ්බානඤ්ච, යඛමය ො, අනුපද්දවය ො, දට්ඨු, දිස්වා. 

සබ් බකායමහිපි ය භූමකධම්යමහි නිස ්සයටො විසංයුත්ය ො. සබ්යබපි

ය භූමකා ධම්මා කාමනීෙට්යඨන කාමා, ය හි ච යෙයරො විසංයුත්ය ො.

ය නාහ ‘‘පත් ය ො යම ආසවක් ඛයෙො’’ති. 

එවං යෙයරො ආදිය ො පඤ්චහි ගාොහි ධම්මං කයෙත්වා ඡට්ඨගාොෙ 

අඤ්ඤං බයාකාසි.  ං සුත්වා සසුයරො ‘‘අෙං සබ්බත්ෙ අනුපලිත්ය ො, න
සක්කාඉමං කායමසුප ායරතු’’න්තිෙොග මග්යගයනවගය ො.යෙයරොපි
වස්සස පරිනිබ්බුය භගවති උපසම්පදාෙවීසවස්සසතියකොපෙබයායෙයරො

හුත්වා, යවසාලියකහි වජ්ජිපුතත්ය හි උප්පාදි ං සාසනස්ස අබ්බුදං

යසොයධත්වා, දුතිෙං ධම්මසඞ්ගීතිං සඞ්ගායිත්වා ‘‘අනාගය 
ධම්මායසොකකායලඋප්පජ්ජනකංඅබ්බුදංයසොයධහී’’තිතිස්සමහාබ්රහ්මානං 
ආණායපත්වාඅනුපාදියසසාෙනිබ්බානධාතුොපරිනිබ්බායි. 

සබ්බකාමිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

ඡක්කනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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7. සත්  කනිපාය ො 
1. සුන් දරසමුද් දත් යෙරගාොවණ් ණනා 

සත් කනිපාය  අලඞ් ක ාතිආදිකා ආෙස්මය ො

සුන්දරසමුද්දත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුතඤ්ඤානි උපචිනිත්වා ඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද රාජගයහ අඤ්ඤ රස්ස මහාවිභවස්ස යසට්ඨියනො පුතත්ය ො

හුත්වා නිබ්බත්ති. සමුද් යදොතිස්ස නාමං අයහොසි. රූපසම්පත්තිො පන 

සුන් දරසමුද් යදොති පඤ්ඤායිත්ෙ. යසො පඨමවයෙ ඨිය ො භගවය ො

රාජගහප්පයවයස බුද්ධානුභාවං දිස්වා, පටිලද්ධසද්යධො 

නිස්සරණජ්ඣාසෙ ාෙ පබ්බජිත්වා, ලද්ධූපසම්පයදො සමාදින්නධු ධම්යමො

රාජගහය ො සාවත්ථිං ගන්ත්වා, කලයාණමිත් ස්ස සන්තියක

විපස්සනාචාරංඋග්ගයහත්වා, කම්මට්ඨානංඅනුයුඤ්ජන්ය ොවිහරති. ස්ස
මා ා රාජගයහ උස්සවදිවයස අඤ්යඤ යසට්ඨිපුතත්ය  සපජාපතියක

අලඞ්ක පටිෙත්ය  උස්සවකීළං කීළන්ය  දිස්වා, පුතත් ං අනුස්සරිත්වා
යරොදති. ංදිස්වාඅඤ්ඤ රාගණිකායරොදනකාරණංපුතච්ඡි.සා ස්සා ං 

කාරණංකයෙසි. ංසුත්වාගණිකා‘‘අහං ංආයනස්සාමි, පස්ස ාවමම
ඉත්ථිභාව’’න්ති වත්වා ‘‘ෙදි එවං  ංයෙව  ස්ස පජාපතිං කත්වා ඉමස්ස

කුලස්ස සාමිනිං කරිස්සාමී’’ති  ාෙ බහුං ධනං දත්වා, විස්සජ්ජි ා මහ ා 

පරිවායරනසාවත්ථිංගන්ත්වා, යෙරස්සපිණ්ඩාෙවිචරණට්ඨායනඑකස්මිං
යගයහවසමානා දිවයසදිවයසඅඤ්යඤහියෙරස්සසක්කච්චංපිණ්ඩපා ං
දායපසි. අලඞ්ක පටිෙත් ා ච හුත්වා සුවණ්ණපාදුකා ආරුය්හ අත් ානං

දස්යසසි. අයෙකදිවසං යගහද්වායරන ගච්ඡන් ං යෙරං දිස්වා, 

සුවණ්ණපාදුකා ඔමුඤ්චිත්වා, අඤ්ජලිං පග්ගය්හ පුතරය ො ගච්ඡන්තී
නානප්පකාරං යෙරං කාමනිමන් නාෙ නිමන්ය සි.  ං සුත්වා යෙයරො 

‘‘පුතථුජ්ජනචිත් ං නාම චඤ්චලං, ෙංනූන මො ඉදායනව උස්සායහො
කරණීයෙො’’ති  ත්යෙව ඨිය ො භාවනං උස්සුක්කායපත්වා ඡළභිඤ්යඤො
අයහොසි. ංසන්ධාෙවුත් ං– 

459. 

‘‘අලඞ්ක ාසුවසනා, මාලධාරීවිභූසි ා; 

අලත් කක ාපාදා, පාදුකාරුය්හයවසිකා. 

460. 

‘‘පාදුකා ඔරුහිත්වාන, පුතරය ොපඤ්ජලීක ා; 

සාමංසණ්යහනමුදුනා, ම්හි පුතබ්බංඅභාසෙ. 

461. 

‘‘‘යුවාසිත්වංපබ්බජිය ො, තිට්ඨාහිමමසාසයන; 

භුඤ්ජමානුසයකකායම, අහංවිත් ංදදාමිය ; 

සච්චංය පටිජානාමි, අග්ගිංවාය හරාමහං. 
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462. 

‘‘‘ෙදාජිණ්ණාභවිස්සාම, උයභොදණ්ඩපරාෙනා; 

උයභොපිපබ්බජිස්සාම, උභෙත්ෙකටග්ගයහො’’’. 

463. 

‘‘ ඤ්චදිස්වානොචන්තිං, යවසිකංපඤ්ජලීක ං; 

අලඞ්ක ංසුවසනං, මච්චුපාසංවඔඩ්ඩි ං. 

464. 

‘‘ ය ොයමමනසීකායරො, යෙොනියසොඋදපජ්ජෙ; 

ආදීනයවොපාතුරහු, නිබ්බිදාසමතිට්ඨෙ. 

465. 

‘‘ ය ොචිත් ංවිමුච්චියම, පස්සධම්මසුධම්ම ං; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

 ත්ෙ මාලොරීති මාලාධාරිනී පිළන්ධපුතප්ඵදාමා. විභූසි ාති
ඌනට්ඨානස්ස පූරණවයසන පුතප්යඵහි යචව ගන්ධවියලපනාදීහි ච 

විභූසි ගත් ා. ‘‘අලඞ් ක ා’’ති ඉමිනා හත්ථූපගගීවූපගාදීහි ආභරයණහි

අලඞ්කරණං අධිප්යප ං. අලත්  කක ාපාදාති
පරිණ ජෙසුමනපුතප්ඵවණ්යණන ලාඛාරයසන රඤ්ජි චරණයුගළා.

සමාසපදඤ්යහ ං, ‘‘අලත් කක පාදා’’ති වත් බ්යබ ගාොසුඛත්ෙං දීඝං
කත්වා වුත් ං. අසමාසභායව පන ‘‘ ස්සා’’ති වචනයසයසො යවදි බ්යබො. 

පාදුකාරුය් හ යවසිකාති එකා රූපූපජීවිකා ඉත්ථී ෙොවුත් යවසා
සුවණ්ණපාදුකාපටිමුඤ්චිත්වා‘‘ඨි ා’’තිවචනයසයසො. 

පාදුකා ඔරුහිත් වානාති පාදුකාහි ඔ රිත්වා, සුවණ්ණපාදුකායෙො

ඔමුඤ්චිත්වාති අත්යෙො. පඤ ්ජලීක ාති පග්ගහි අඤ්ජලිකා සා යවසී මං.

සාමං වා වචනපරම්පරං විනා සෙයමව අභාසෙ. සණ් යහනාති මට්යඨන. 

මුදුනාතිමධුයරන. ‘‘වචයනනා’’තිඅවුත් ම්පිවුත් යමවයහොති, අභාසොති, 

වුත් ත් ා. 

යුවාසි ත් වං පබ් බජිය ොතිත්වංපබ්බජන්ය ොයුවා, දහයරොයෙවහුත්වා 

පබ්බජිය ොසි, නනු පබ්බජන්ය න සත් යම දසයක සම්පත්ය ව

පබ්බජි බ්බන්ති දස්යසති. තිට් ඨාහි මම සාසයනතිමමවචයනතිට්ඨ. 

කිං පන  න්ති ආහ ‘‘භුඤ් ජ මානුසයක කායම’’ති කායම

පරිභුඤ්ජිතුකාමස්ස රූපසම්පත්ති, වෙසම්පත්ති, පරිවාරසම්පත්ති, 
යභොගසම්පත්ති ච ඉච්ඡි බ්බා.  ත්ෙ ‘‘කුය ො යම යභොගසම්පත්තී’’ති

වයදෙයාති, ආහ ‘‘අහං විත්  ං දදාමි ය ’’ති. ‘‘ යිදං වචනං කෙං

සද්දහා බ්බ’’න්ති මඤ්යඤෙයාති  ං සද්දහායපන්තී ආහ ‘‘සච් චං ය  
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පටිජානාමි, අග් ගිං වා ය  හරාමහ’’න්ති. ‘‘භුඤ්ජ මානුසයකකායම, අහං

විත් ං දදාමි ය ’’ති ෙදිදං මො පටිඤ්ඤා ං,  ං එකංයසන සච්චයමව

පටිජානාමි, සයචයමනපත්තිොෙසි, අග්ගිංවාය  හරාමහංඅග්ගිංහරිත්වා

අග්ගිපච්චෙං සපෙං කයරොමීති අත්යෙො. උභෙත් ෙ කටග් ගයහොති අම්හාකං
උභින්නං ජිණ්ණකායල පබ්බජ්ජනං උභෙත්ෙ ජෙග්ගායහො. ෙං මෙං ොව

දණ්ඩපරාෙනකාලා යභොයග භුඤ්ජාම, එවං ඉධයලොයකපි යභොයගහි න

ජීොම, මෙංපච්ඡා පබ්බජිස්සාම, එවංපරයලොයකපියභොයගහිනජීොමාති

අධිප්පායෙො.  ය ොති  ං නිමිත් ං, කායමහි නිමන්ය න්තිො ‘‘යුවාසි 

ත්ව’’න්තිආදිනා ‘‘ෙදා ජිණ්ණා භවිස්සාමා’’තිආදිනා ච  ස්සා යවසිො 
වුත් වචනයහතු.  ඤ්හි වචනං අඞ්කුසං කත්වා යෙයරො සමණධම්මං
කයරොන්ය ොසදත්ෙං පරිපූයරසි.යසසංයහට්ඨාවුත් නෙයමව. 

සුන්දරසමුද්දත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. ලකුණ් ඩකභද් දිෙත් යෙරගාොවණ් ණනා 

පයර අම් බාටකාරායමතිආදිකාආෙස්මය ො ලකුණ්ඩකභද්දිෙත්යෙරස්ස

ගාො. කා උප්පත්ති? අෙං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල 

හංසවතීනගයර මහායභොයග කුයල නිබ්බත්තිත්වා, වෙප්පත්ය ො සත්ථු
සන්තියක ධම්මං සුණන්ය ො නිසින්යනො  ස්මිං ඛයණ සත්ොරං එකං

භික්ඛුං මඤ්ජුස්සරානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා, සෙම්පි  ං ඨානං

පත්යෙන්ය ො බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං දත්වා, ‘‘අයහො
ව ාහම්පි අනාගය  අෙං භික්ඛු විෙ එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන
මඤ්ජුස්සරානං අග්යගො භයවෙය’’න්ති පණිධානං අකාසි. භගවා ච  ස්ස
අනන් රාෙ ංදිස්වාබයාකරිත්වාපක්කාමි. 

යසො  ත්ෙ ොවජීවං පුතඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො
ඵුස්සස්ස භගවය ො කායල චිත් පත් යකොකියලො හුත්වා රාජුෙයානය ො
මධුරං අම්බඵලං තුණ්යඩනාදාෙ ගච්ඡන්ය ො සත්ොරං දිස්වා

පසන්නමානයසො ‘‘දස්සාමී’’ති චිත් ං උප්පායදසි. සත්ො  ස්ස චිත් ං
ඤත්වාපත් ංගයහත්වා නිසීදි.යකොකියලොදසබලස්සපත්ය අම්බපක්කං
පතිට්ඨායපසි. සත්ො  ං පරිභුඤ්ජි. යසො යකොකියලො පසන්නමානයසො
ය යනව පීතිසුයඛන සත් ාහං වීතිනායමසි. ය න ච පුතඤ්ඤකම්යමන
මඤ්ජුස්සයරොඅයහොසි.කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායලපනයචතියෙ ආරද්යධ

කිං පමාණං කයරොම? සත් යෙොජනප්පමාණං. අතිමහන් යම ං.

ඡයෙොජනප්පමාණං. එ ම්පි අතිමහන් ං. පඤ්චයෙොජනං, චතුයෙොජනං, 

තියෙොජනං, ද්වියෙොජනන්තිවුත්ය අෙං දා යජට්ඨවඩ්ඪකීහුත්වා ‘‘එෙ, 

යභො, අනාගය  සුඛපටිජග්ගිෙං කාතුං වට්ටතී’’ති වත්වා රජ්ජුො
පරික්ඛිපන්ය ො ගාවු මත් යක ඨත්වා ‘‘එයකකං මුඛං ගාවු ං ගාවු ං

යහොතු, යචතිෙංඑකයෙොජනාවට්ටංයෙොජනුබ්යබධංභවිස්සතී’’තිආහ.ය 
 ස්සවචයනඅට්ඨංසු.ඉති අප්පමාණස්සබුද්ධස්සපමාණංඅකාසීති.ය න
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පන කම්යමන නිබ්බත් නිබ්බත් ට්ඨායන අඤ්යඤහි නීච රප්පමායණො
යහොති. 

යසො අම්හාකං සත්ථු කායල සාවත්ථිෙං මහායභොගකුයල නිබ්බත්ති, 

භද් දියෙොතිස්ස නාමං අයහොසි. අතිරස්ස ාෙ පන ලකුණ් ඩකභද් දියෙොති

පඤ්ඤායිත්ෙ. යසො සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුත්වා, පටිලද්ධසද්යධො

පබ්බජිත්වා, බහුස්සුය ො ධම්මකථියකො හුත්වා මධුයරන සයරන පයරසං
ධම්මං කයෙසි. අයෙකස්මිං උස්සවදිවයස එයකන බ්රාහ්මයණන සද්ධිං
රයෙන ගච්ඡන්තී අඤ්ඤ රා ගණිකා යෙරං දිස්වා දන් විදංසකං හසි.

යෙයරො ස්සා දන් ට්ඨියකනිමිත් ං ගයහත්වාඣානංඋප්පායදත්වා,  ං

පාදකං කත්වා, විපස්සනං පට්ඨයපත්වා, අනාගාමී අයහොසි. යසො අභිණ්හං
කාෙග ාෙ සතිො විහරන්ය ො එකදිවසං ආෙස්ම ා ධම්මයසනාපතිනා

ඔවදිෙමායනො අරහත්ය  පතිට්ඨහි. ය න වුත් ං අපදායන (අප. යෙර
2.55.1-33) – 

‘‘පදුමුත් යරො නාමජියනො, සබ්බධම්යමසු චක්ඛුමා; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනාෙයකො. 

‘‘ දාහංහංසවතිෙංයසට්ඨිපුතත්ය ොමහද්ධයනො; 

ජඞ්ඝාවිහාරංවිචරං, සඞ්ඝාරාමංඅගච්ඡහං. 

‘‘ දායසොයලොකපජ්යජොය ො, ධම්මංයදයසසිනාෙයකො; 

මඤ්ජුස්සරානංපවරං, සාවකංඅභිකිත් යි. 

‘‘ ංසුත්වාමුදිය ොහුත්වා, කාරංකත්වාමයහසියනො; 

වන්දිත්වාසත්ථුයනොපායද,  ංඨානමභිපත්ෙයිං. 

‘‘ දාබුද්යධොවිොකාසි, සඞ්ඝමජ්යඣවිනාෙයකො; 

අනාග ම්හිඅද්ධායන, ලච්ඡයස ංමයනොරෙං. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘ ස්සධම්යමසුදාොයදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

භද්දියෙොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො. 

‘‘ය න කම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං. 

‘‘ද්යවනවුය ඉය ොකප්යප, ඵුස්යසොඋප්පජ්ජිනාෙයකො; 

දුරාසයදොදුප්පසයහො, සබ්බයලොකුත් යමොජියනො. 
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‘‘චරයණනචසම්පන්යනො, බ්රහාඋජුප ාපවා; 

හිය සීසබ්බසත් ානං, බහුංයමොයචසිබන්ධනා. 

‘‘නන්දාරාමවයන ස්ස, අයහොසිංඵුස්සයකොකියලො; 

ගන්ධකුටිසමාසන්යන, අම්බරුක්යඛවසාමහං. 

‘‘ දාපිණ්ඩාෙගච්ඡන් ං, දක්ඛියණෙයංජිනුත් මං; 

දිස්වාචිත් ංපසායදත්වා, මඤ්ජුනාභිනිකූජහං. 

‘‘රාජුෙයානං දාගන්ත්වා, සුපක්කංකනකත් චං; 

අම්බපිණ්ඩංගයහත්වාන, සම්බුද්ධස්යසොපනාමයිං. 

‘‘ දා යමචිත් මඤ්ඤාෙ, මහාකාරුණියකො ජියනො; 

උපට්ඨාකස්සහත්ෙය ො, පත් ංපග්ගණ්හිනාෙයකො. 

‘‘අදාසිංහට්ඨචිත්ය ොහං, අම්බපිණ්ඩංමහාමුයන; 

පත්ය පක්ඛිප්පපක්යඛහි, පඤ්ජලිංකත්වානමඤ්ජුනා. 

‘‘සයරනරජනීයෙන, සවනීයෙනවග්ගුනා; 

වස්සන්ය ොබුද්ධපූජත්ෙං, නීළංගන්ත්වානිපජ්ජහං. 

‘‘ දාමුදි චිත් ංමං, බුද්ධයපමග ාසෙං; 

සකුණග්ඝිඋපාගන්ත්වා, ඝා යීදුට්ඨමානයසො. 

‘‘ ය ොචුය ොහංතුසිය , අනුයභොත්වාමහාසුඛං; 

මනුස්සයෙොනිමාගච්ඡිං,  ස්සකම්මස්සවාහසා. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහාෙයසො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, උප්පජ්ජිවද ංවයරො. 

‘‘සාසනංයජො යිත්වායසො, අභිභුෙයකුතිත්ථියෙ; 

විනයිත්වානයවයනයෙය, නිබ්බුය ොයසොසසාවයකො. 

‘‘නිබ්බුය  ම්හියලොකග්යග, පසන්නාජන ාබහූ; 

පූජනත්ොෙබුද්ධස්ස, ථූපංකුබ්බන්තිසත්ථුයනො. 

‘‘සත් යෙොජනිකංථූපං, සත් ර නභූසි ං; 

කරිස්සාමමයහසිස්ස, ඉච්යචවංමන් ෙන්තිය . 

‘‘කිකියනොකාසිරාජස්ස,  දායසනාෙනාෙයකො; 

හුත්වාහංඅප්පමාණස්ස, පමාණංයචතියෙවදිං. 
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‘‘ දා ය මමවායකයන, යචතිෙං යෙොජනුග්ග ං; 

අකංසු නරවීරස්ස, නානාර නභූසි ං. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං. 

‘‘පච්ඡියමචභයවදානි, ජාය ොයසට්ඨිකුයලඅහං; 

සාවත්ථිෙංපුතරවයර, ඉද්යධඵීය මහද්ධයන. 

‘‘පුතරප්පයවයස සුග ං, දිස්වා විම්හි මානයසො; 

පබ්බජිත්වානනචිරං, අරහත් මපාපුතණිං. 

‘‘යචතිෙස්සපමාණංෙං, අකරිංය නකම්මුනා; 

ලකුණ්ඩකසරීයරොහං, ජාය ොපරිභවාරයහො. 

‘‘සයරනමධුයරනාහං, පූජිත්වාඉසිසත් මං; 

මඤ්ජුස්සරානංභික්ඛූනං, අග්ගත් මනුපාපුතණිං. 

‘‘ඵලදායනනබුද්ධස්ස, ගුණානුස්සරයණනච; 

සාමඤ්ඤඵලසම්පන්යනො, විහරාමිඅනාසයවො. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අපරභායගඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

466. 

‘‘පයරඅම්බාටකාරායම, වනසණ්ඩම්හිභද්දියෙො; 

සමූලං ණ්හමබ්බුය්හ,  ත්ෙභද්යදොවඣාෙති. 

467. 

‘‘රමන්ය යක මුදිඞ්යගහි, වීණාහිපණයවහි ච; 

අහඤ්චරුක්ඛමූලස්මිං, රය ොබුද්ධස්සසාසයන. 

468. 

‘‘බුද්යධොයචයමවරංදජ්ජා, යසොචලබ්යභෙයමවයරො; 

ගණ්යහහංසබ්බයලොකස්ස, නිච්චංකාෙග ංසති’’න්ති.– 

ඉමාතිස්යසොගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ පයරතියසට්යඨ අධියක, විසිට්යඨති අත්යෙො. අධිකවාචී හි අෙං

පරසද්යදො ‘‘පරං විෙ මත් ාො’’තිආදීසු විෙ. අම් බාටකාරායමති
එවංනාමයක ආරායම. යසො කිර ඡායූදකසම්පන්යනො වනසණ්ඩමණ්ඩිය ො
රමණීයෙොයහොතිය න‘‘පයර’’තිවියසයසත්වාවුත්ය ො.‘‘අම්බාටකවයන 
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අම්බාටයකහි අභිලක්ඛි වයන’’ති ච වදන්ති. වනසණ් ඩම් හීති වනගහයන, 

ඝනනිචි රුක්ඛගච්ඡල ාසමූයහවයනතිඅත්යෙො. භද් දියෙොතිඑවංනාමයකො, 

අත් ානයමවයෙයරොඅඤ්ඤංවිෙවදති. සමූලං  ණ් හමබ් බුය් හාති ණ්හාෙ 
මූලං නාම අවිජ්ජා.  ස්මා සාවිජ්ජං  ණ්හං අග්ගමග්යගන 

සමුග්ඝායටත්වාති අත්යෙො.  ත් ෙ භද් යදොව ොෙතීති යලොකුත් යරහි
සීලාදීහි භද්යදො සුන්දයරො  ස්මිංයෙව වනසණ්යඩ ක කිච්ච ාෙ
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරවයසනඅග්ගඵලඣායනනඣාෙති. 

ඵලසුයඛනචඣානසමාපත්තීහිචවීතිනායමතීතිඅත් යනොවියවකරතිං 

දස්යසත්වා ‘‘රමන් ය යක’’ති ගාොෙපි බයතියරකමුයඛන  යමවත්ෙං

දස්යසති.  ත්ෙ මුදිඞ් යගහීති අඞ්ගිකාදීහි මුරයජහි. වීණාහීතිනන්දිනීආදීහි

වීණාහි. පණයවහීතිතුරියෙහිරමන්තිඑයකකාමයභොගියනො, සාපනය සං

රති අනරිො අනත්ෙසංහි ා. අහඤ් චා ති අහං පන, එකයකො බුද් ෙස ්ස 

භගවය ො සාසයන රය ො,  ය ො එව රුක්ඛමූලස්මිං රය ො අභිරය ො
විහරාමීතිඅත්යෙො. 

එවං අත් යනො වියවකාභිරතිං කිත්ය ත්වා ඉදානි ෙං 

කාෙග ාසතිකම්මට්ඨානං භායවත්වා අරහත් ං පත්ය ො,  ස්ස

පසංසනත්ෙං ‘‘බුද් යෙො යච යම’’තිගාෙමාහ. ස්සත්යෙො –සයච බුද් යෙො 

භගවා ‘‘එකාහං, භන්ය , භගවන් ං වරං ොචාමී’’ති මො ොචිය ො

‘‘අතික්කන් වරා යඛො, භික්ඛු,  ොග ා’’ති අපටික්ඛිපිත්වා මය්හං 

ෙොොචි ංවරංදයදෙය, යසොචවයරොමමාධිප්පාෙපූරයකො ලබ් යභෙ මය්හං

මයනොරෙංමත්ෙකංපායපෙයාතියෙයරො පරිකප්පවයසනවදති. ‘‘භන්ය , 
සබ්යබො යලොයකො සබ්බකාලං කාෙග ාසතිකම්මට්ඨානං භායවතූ’’ති
‘‘සබ්බයලොකස්සනිච්චංකාෙග ාසති භායව බ්බා’’තිකත්වාවරංගණ්යහ

අහන්ති දස්යසන්ය ො ආහ ‘‘ගණ් යහහං සබ් බයලොකස ්ස, නිච් චං කාෙග ං 

සති’’න්ති.ඉදානි අපරික්ඛණගරහාමුයඛනපරික්ඛණංපසංසන්ය ො– 

469. 

‘‘යෙ මංරූයපනපාමිංසු, යෙචයඝොයසන අන්වගූ; 

ඡන්දරාගවසූයප ා, නමංජානන්තිය ජනා. 

470. 

‘‘අජ්ඣත් ඤ්චනජානාති, බහිද්ධාචනපස්සති; 

සමන් ාවරයණොබායලො, සයවයඝොයසනවුය්හති. 

471. 

‘‘අජ්ඣත් ඤ්චනජානාති, බහිද්ධාචවිපස්සති; 

බහිද්ධාඵලදස්සාවී, යසොපියඝොයසනවුය්හති. 

472. 
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‘‘අජ්ඣත් ඤ්ච පජානාති, බහිද්ධාච විපස්සති; 

අනාවරණදස්සාවී, නයසොයඝොයසනවුය්හතී’’ති.– 

ඉමාච ස්යසොගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ යෙ මං රූයපන පාමිංසූති යෙ ජනා අවිද්දසූ මම රූයපන

අපසාදියකන නිහීයනන ‘‘ආකාරසදිසී පඤ්ඤා’’ති, ධම්මසරීයරන ච මං 

නිහීනං පාමිංසු, ‘‘ඔරයකො අෙ’’න්ති හීයළන් ා පරිච්ඡින්දනවයසන 

මඤ්ඤිංසූති අත්යෙො. යෙ ච යෙොයසන අන් වගූති යෙ ච සත් ා යඝොයසන

මඤ්ජුනාමංසම්භාවනාවයසනඅනුග ාබහුමඤ්ඤිංසු,  ංය සං මිච්ඡා, න

හි අහං රූපමත්ය න අවමන් බ්යබො, යඝොසමත්ය න වා න බහුං

මන් බ්යබො,  ස්මා ඡන් දරාගවසූයප ා, න මං ජානන් ති ය  ජනාති ය  
දුවිධාපි ජනා ඡන්දරාගස්ස වසං උයප ා අප්පහීනඡන්දරාගා සබ්බයසො
පහීනඡන්දරාගංමංන ජානන්ති. 

අවිසයෙො ය සං මාදියසො අජ්ඣත් ං බහිද්ධා ච 

අපරිඤ්ඤා වත්ථු ාොති දස්යසතුං ‘‘අජ් ෙත්  ’’න්තිආදි වුත් ං. 

අජ් ෙත්  න්ති අත් යනො සන් ායන ඛන්ධාෙ නාදිධම්මං. බහිද් ොති

පරසන් ායන. අෙ වා අජ්ඣත් න්ති, මම අබ්භන් යර

අයසක්ඛසීලක්ඛන්ධාදිං. බහිද්ධාති, මයමව ආකප්පසම්පත්තිොදියුත් ං
බහිද්ධා රූපධම්මප්පවත්තිං චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිප්පවත්තිඤ්ච. 

සමන්  ාවරයණොතිඑවං අජ්ඣත් ඤ්චබහිද්ධාචඅජානයනනසමන් ය ො

ආවරණයුත්ය ො ආවටඤාණගතියකො. ස යව යෙොයසන වුය් හතීති යසො
පරයනෙයබුද්ධියකො බායලො යඝොයසන පයරසං වචයනන වුය්හති නිෙයති
ආකඩ්ඪීෙති. 

බහිද් ො ච විපස් සතීති යෙො ච වුත් නයෙන අජ්ඣත් ං න ජානාති, 
බහිද්ධා පන සු ානුසායරන ආකප්පසම්පත්තිආදිඋපධාරයණන වා 

වියසසය ොපස්සති.‘‘ගුණවියසසයුත්ය ොසිො’’තිමඤ්ඤති, යසොපි බහිද් ො 

ඵලදස ්සාවී නෙග්ගායහනඵලමත් ංගණ්හන්ය ොවුත් නයෙන යඝොයසන

වුය්හති, යසොපිමාදියසනජානාතීතිඅත්යෙො. 

යෙො පන අජ් ෙත්  ඤ් ච ඛීණාසවස්ස අබ්භන් යර

අයසක්ඛසීලක්ඛන්ධාදිගුණං ජානාති, බහිද්ධා චස්ස 
පටිපත්තිසල්ලක්ඛයණන වියසසය ො ගුණවියසසයෙොගං පස්සති. 

අනාවරණදස් සාවී යකනචි අනාවයටො හුත්වා අරිොනං ගුයණ දට්ඨුංඤාතුං

සමත්යෙො, නයසොයඝොසමත්ය නවුය්හතිොොවය ො දස්සනය ොති. 

ලකුණ්ඩකභද්දිෙත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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3. භද් දත් යෙරගාොවණ් ණනා 

එකපුත් ය ොතිආදිකා ආෙස්මය ො භද්දත්යෙරස්ස ගාො.කාඋප්පත්ති? 

අෙං කිර පදුමුත් රං භගවන් ං භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච ස සහස්සපරිමාණං
චීවරාදීහි චතූහි පච්චයෙහි පූයජසි. යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙංයසට්ඨිකුයල
නිබ්බත්ති. නිබ්බත් මායනො ච අපුතත් යකසු මා ාපිතූසු යදව ාොචනාදීනි

කත්වාපිඅලභන්ය සුසත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා‘‘සයච, භන්ය , මෙංඑකං

පුතත් ං ලච්ඡාම,  ං තුම්හාකං දාසත්ොෙ දස්සාමා’’ති වත්වා ආොචිත්වා
ගය සු සත්ථු අධිප්පාෙං ඤත්වා අඤ්ඤ යරො යදවපුතත්ය ො ඛීණායුයකො
හුත්වා ඨිය ො සක්යකන යදවරඤ්ඤා ‘‘අමුකස්මිං කුයල නිබ්බත් ාහී’’ති

ආණත්ය ො  ත්ෙ නිබ්බත්ති, භද් යදොතිස්ස නාමං අකංසු.  ං
සත් වස්සුද්යදසිකං ජා ං මා ාපි යරො අලඞ්කරිත්වා භගවය ො සන්තිකං 

යනත්වා ‘‘අෙං යසො, භන්ය , තුම්යහ ආොචිත්වා ලද්ධදාරයකො, ඉමං
තුම්හාකං නිෙයාය මා’’ති ආහංසු. සත්ො ආනන්දත්යෙරං ආණායපසි –
‘‘ඉමං පබ්බායජහී’’ති. ආණායපත්වා ච ගන්ධකුටිං පාවිසි. යෙයරො  ං
පබ්බායජත්වා සඞ්යඛයපන විපස්සනාමුඛං ආචික්ඛි. යසො
උපනිස්සෙසම්පන්නත් ා විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්ය ො සූරියෙ 
අයනොග්ගය යෙවභාවනංඋස්සුක්කායපත්වාඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි.ය න

වුත් ං අපදායන (අප.යෙර1.5.54-69) – 

‘‘පදුමුත් රසම්බුද්ධං, යමත් චිත් ංමහාමුනිං; 

උයපතිජන ාසබ්බා, සබ්බයලොකග්ගනාෙකං. 

‘‘සත්තුකඤ්චබද්ධකඤ්ච, ආමිසංපානයභොජනං; 

දදන්තිසත්ථුයනොසබ්යබ, පුතඤ්ඤක්යඛත්ය අනුත් යර. 

‘‘අහම්පිදානංදස්සාමි, යදවයදවස්ස ාදියනො; 

බුද්ධයසට්ඨංනිමන්ය ත්වා, සඞ්ඝම්පිචඅනුත් රං. 

‘‘උයෙයොජි ා මොයචය , නිමන්ය සුං  ොග ං; 

යකවලංභික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච, පුතඤ්ඤක්යඛත් ංඅනුත් රං. 

‘‘ස සහස්සපල්ලඞ්කං, යසොවණ්ණංයගොනකත්ෙ ං; 

තූලිකාපටලිකාෙ, යඛොමකප්පාසියකහිච; 

මහාරහංපඤ්ඤාපයිං, ආසනංබුද්ධයුත් කං. 

‘‘පදුමුත් යරොයලොකවිදූ, යදවයදයවොනරාසයභො; 

භික්ඛුසඞ්ඝපරිබූළ්යහො, මමද්වාරමුපාගමි. 

‘‘පච්චුග්ගන්ත්වානසම්බුද්ධං, යලොකනාෙංෙසස්සිනං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, අභිනාමයිංසඞ්ඝරං. 
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‘‘භික්ඛූනංස සහස්සං, බුද්ධඤ්චයලොකනාෙකං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, පරමන්යනන ප්පයිං. 

‘‘පදුමුත් යරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමාගාොඅභාසෙ. 

‘‘යෙනිදංආසනංදින්නං, යසොවණ්ණංයගොනකත්ෙ ං; 

 මහංකිත් යිස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො. 

‘‘චතුසත් තික්ඛත්තුං යසො, යදවරජ්ජං කරිස්සති; 

අනුයභොස්සතිසම්පත්තිං, අච්ඡරාහිපුතරක්ඛය ො. 

‘‘පයදසරජ්ජංසහස්සං, වසුධංආවසිස්සති; 

එකපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

‘‘සබ්බාසුභවයෙොනීසු, උච්චාකුලීභවිස්සති; 

යසොචපච්ඡාපබ්බජිත්වා, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 

භද්දියෙොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො. 

‘‘වියවකමනුයුත්ය ොම්හි, පන් යසනනිවාසහං; 

ඵලඤ්චාධිග ංසබ්බං, චත් ක්යලයසොම්හිඅජ්ජහං. 

‘‘මමසබ්බංඅභිඤ්ඤාෙ, සබ්බඤ්ඤූයලොකනාෙයකො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එ දග්යගඨයපසිමං. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

 ස්ස භගවා ඡළභිඤ්ඤුප්පත්තිං ඤත්වා ‘‘එහි, භද්දා’’ති ආහ. යසො
 ාවයදව සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා පඤ්ජලියකො සත්ථු සමීයප

අට්ඨාසි, සා එව චස්ස උපසම්පදා අයහොසි. බුද්ධූපසම්පදා නාම කියරසා. 
යෙයරො ජාතිය ො පට්ඨාෙ අත් යනො පවත්තිො කෙනමුයඛන අඤ්ඤං
බයාකයරොන්ය ො– 

473. 

‘‘එකපුතත්ය ොඅහංආසිං, පියෙොමාතුපියෙොපිතු; 

බහූහිව චරිොහි, ලද්යධොආොචනාහිච. 

474. 

‘‘ය චමංඅනුකම්පාෙ, අත්ෙකාමාහිය සියනො; 

උයභොපි ාචමා ාච, බුද්ධස්සඋපනාමයුං. 
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475. 

‘‘කිච්ඡාලද්යධොඅෙංපුතත්ය ො, සුඛුමායලොසුයඛධිය ො; 

ඉමංදදාමය නාෙ, ජිනස්සපරිචාරකං. 

476. 

‘‘සත්ොචමංපටිග්ගය්හ, ආනන්දංඑ දබ්රවි; 

පබ්බායජහිඉමංඛිප්පං, යහස්ස යාජානියෙොඅෙං. 

477. 

‘‘පබ්බායජත්වාන මංසත්ො, විහාරංපාවිසී ජියනො; 

අයනොග්ග ස්මිංසූරිෙස්මිං,  ය ොචිත් ංවිමුච්චියම. 

478. 

‘‘ ය ො සත්ොනිරාකත්වා, පටිසල්ලානවුට්ඨිය ො; 

එහිභද්දාතිමංආහ, සායමආසූපසම්පදා. 

479. 

‘‘ජාතිොසත් වස්යසන, ලද්ධායමඋපසම්පදා; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, අයහොධම්මසුධම්ම ා’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ව චරිොහීති, ‘‘එවං කත්වා පුතත් ං ලභිස්සො’’ති වුත් ං

සමණබ්රාහ්මණානං වචනං සුත්වා, ඛීරං පායිත්වා, අනසනාදිව චරයණහි. 

ආොචනාහීති යදව ාොචනාහි සත්ථුආොචනාෙ ච, ඉදයමව යචත්ෙ

කාරණං, ඉ රං යෙයරො මා ාපිතූනං පටිපත්තිදස්සනත්ෙඤ්යචව 
කිච්ඡලද්ධභාවදස්සනත්ෙඤ්චවදති. 

ය ති මා ාපි යරො. උපනාමයුන්තිඋපනායමසුං. 

සුයඛධිය ොතිසුඛසංවඩ්ඪය ො. ය තිතුය්හං. පරිචාරකන්තිකිංකාරං. 

යහස් ස යාජානියෙො අෙන්ති අෙං දාරයකො මම සාසයන ආජානීයෙො

භවිස්සති. ස්මාඛිප්පංඅජ්යජවපබ්බායජහීතිඑ ං අබ්රවි, ආහ. 

පබ් බායජත් වානාති ආනන්දත්යෙයරන පබ්බායජත්වා. විහාරන්ති

ගන්ධකුටිං. අයනොග් ග ස ්මිං සූරිෙස් මින්ති සූරියෙ අනත්ෙඞ්ගය යෙව. 

 ය ො චිත්  ං විමුච් චි යමති ය ො විපස්සනාරම්භය ො පරං න චියරයනව 

ඛයණනසබ්බාසයවහියමචිත් ංවිමුච්චි, ඛීණාසයවොඅයහොසිං. 

 ය ොතිමමආසවක්ඛෙය ොපච්ඡා. නිරාකත් වාතිඅත් නාසමාපන්නං
ඵලසමාපත්තිං අප්යපත්වා  ය ො වුට්ඨාෙ. ය නාහ 
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‘‘පටිසල් ලානවුට් ඨිය ො’’ති. සා යම ආසූපසම් පදාති ො මං උද්දිස්ස ‘‘එහි, 

භද්දා’’ති සත්ථු වාචා පවත් ා, සා එව යම මය්හං උපසම්පදා ආසි. එවං 

ජාතිො සත්  වස් යසන, ලද් ො යම උපසම් පදාති සාතිසෙං සත්ොරා
අත් යනො ක ං අනුග්ගහං සාසනස්ස ච නිෙයානික ං දස්යසති. ය නාහ 

‘‘අයහො ෙම් මසුෙම් ම ා’’ති. 

එත්ෙ ච ‘‘චිත් ං විමුච්චි යම’’ති ඛීණාසවභාවං පකායසත්වාපි පුතන 

‘‘තිස් යසො විජ් ජා අනුප් පත්  ා’’ති යලොකිොභිඤ්යඤකයදසදස්සනං
ඡළභිඤ්ඤභාවවිභාවනත්ෙං.ය නාහඅපදායන‘‘ඡළභිඤ්ඤා සච්ඡික ා’’ති. 

භද්දත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

4. යසොපාකත් යෙරගාොවණ් ණනා 

දිස ්වා පාසාදඡාොෙන්තිආදිකා ආෙස්මය ො යසොපාකත්යෙරස්ස ගාො.

කා උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
පුතඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො කායල බ්රාහ්මණකුයල 
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො බ්රාහ්මණානං විජ්ජාසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං 
ගය ොකායමසුආදීනවංදිස්වාඝරාවාසංපහාෙ ාපසපබ්බජ්ජංපබ්බජිත්වා
එකස්මිං පබ්බය  විහරති. සත්ො ආසන්නමරණං  ං ඤත්වා  ස්ස
සන්තිකං අගමාසි. යසො භගවන් ං දිස්වා පසන්නචිත්ය ො උළාරං
පීතියසොමනස්සං පයවයදන්ය ො පුතප්ඵමෙං ආසනං පඤ්ඤයපත්වා අදාසි.

සත්ො  ත්ෙ නිසීදිත්වා, අනිච්ච ාපටිසංයුත් ං ධම්මිං කෙං කයෙත්වා
 ස්සපස්සන් ස්යසවආකායසනඅගමාසි. යසොපුතබ්යබගහි ංනිච්චග්ගාහං

පහාෙ අනිච්චසඤ්ඤං හදයෙ ඨයපත්වා, කාලඞ්කත්වා, යදවයලොයක

උප්පජිත්වා, අපරාපරං යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො, ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද 

රාජගයහ යසොපාකයෙොනිෙං නිබ්බත්ති. යසො ජාතිආගය න යසොපායකොති 

නායමනපඤ්ඤායි.යකචිපන‘‘වාණිජකුයලනිබ්බත්ය ො, ‘යසොපායකො’ති
පනනාමමත් ’’න්ති වදන්ති. ංඅපදානපාළිොවිරුජ්ඣති‘‘පච්ඡියමභයව

සම්පත්ය , යසොපාකයෙොනුපාගමි’’න්තිවචනය ො. 

 ස්ස චතුමාසජා ස්ස පි ා කාලමකාසි, චූළපි ා යපොයසසි.
අනුක්කයමන සත් වස්සියකො ජාය ො. එකදිවසං චූළපි ා ‘‘අත් යනො

පුතත්ය න කලහං කයරොතී’’ති කුජ්ඣිත්වා,  ං සුසානං යනත්වා, ද්යව

හත්යෙරජ්ජුොඑකය ොබන්ධිත්වා,  ාෙඑව රජ්ජුොම මනුස්සස්සසරීයර
ගාළ්හං බන්ධිත්වා ගය ො ‘‘සිඞ්ගාලාදයෙො ඛාදන්තූ’’ති. පච්ඡිමභවික ාෙ

දාරකස්ස පුතඤ්ඤඵයලන සෙං මායරතුං න විසහි, සිඞ්ගාලාදයෙොපි න
අභිභවිංසු.දාරයකොඅඩ්ඪරත් සමයෙඑවංවිප්පලපති– 

‘‘කාගතියමඅගතිස්ස, යකොවාබන්ධුඅබන්ධුයනො; 

සුසානමජ්යඣබන්ධස්ස, යකොයමඅභෙදාෙයකො’’ති. 
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සත්ො  ාෙ යවලාෙ යවයනෙයබන්ධයව ඔයලොයකන්ය ො දාරකස්ස 
හදෙබ්භන් යරපජ්ජලන් ංඅරහත්තූපනිස්සෙංදිස්වාඔභාසංඵරිත්වාසතිං
ජයනත්වා එවමාහ– 

‘‘එහි යසොපාකමාභායි, ඔයලොකස්සු ොග ං; 

අහං ං ාරයිස්සාමි, රාහුමුයඛවචන්දිම’’න්ති. 

දාරයකො බුද්ධානුභායවන ඡින්නබන්ධයනො ගාොපරියෙොසායන
යසො ාපන්යනො හුත්වා ගන්ධකුටිසම්මුයඛ අට්ඨාසි.  ස්ස මා ා පුතත් ං
අපස්සන්තීචූළපි රං පුතච්ඡිත්වාය නස්සපවත්තිොඅකථි ාෙ ත්ෙ ත්ෙ 

ගන්ත්වා විචිනන්තී ‘‘බුද්ධා කිර අතී ානාග පච්චුප්පන්නං ජානන්ති, 

ෙංනූනාහං භගවන් ං උපසඞ්කමිත්වා මම පුතත් ස්ස පවත්තිං

ජායනෙය’’න්තිසත්ථු සන්තිකංඅගමාසි.සත්ො, ඉද්ධිො ංපටිච්ඡායදත්වා, 

‘‘භන්ය , මම පුතත් ංන පස්සාමි, අපිචභගවා ස්ස පවත්තිං ජානාතී’’ති
 ාෙපුතට්යඨො– 

‘‘නසන්තිපුතත් ා ාණාෙ, නපි ානාපිබන්ධවා; 

අන් යකනාධිපන්නස්ස, නත්ථිඤාතීසු ාණ ා’’ති.)ධ.ප.288) – 

ධම්මං කයෙසි.  ං සුත්වා සා යසො ාපන්නා අයහොසි. දාරයකො අරහත් ං 

පාපුතණි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර1.2.112-123) – 

‘‘පබ්භාරංයසොධෙන් ස්ස, විපියනපබ්බතුත් යම; 

සිද්ධත්යෙොනාමභගවා, ආගච්ඡිමමසන්තිකං. 

‘‘බුද්ධංඋපග ංදිස්වා, යලොකයජට්ඨස්ස ාදියනො; 

සන්ෙරංසන්ෙරිත්වාන, පුතප්ඵාසනමදාසහං. 

‘‘පුතප්ඵාසයනනිසීදිත්වා, සිද්ධත්යෙොයලොකනාෙයකො; 

මමඤ්චගතිමඤ්ඤාෙ, අනිච්ච මුදාහරි. 

‘‘අනිච්චාව සඞ්ඛාරා, උප්පාදවෙධම්මියනො; 

උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ති, ය සංවූපසයමොසුයඛො. 

‘‘ඉදංවත්වානසබ්බඤ්ඤූ, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

නභංඅබ්භුග්ගමීවීයරො, හංසරාජාවඅම්බයර. 

‘‘සකංදිට්ඨිංජහිත්වාන, භාවොනිච්චසඤ්ඤහං; 

එකාහංභාවයිත්වාන,  ත්ෙකාලංකය ොඅහං. 

‘‘ද්යවසම්පත්තීඅනුයභොත්වා, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 

පච්ඡියමභයවසම්පත්ය , සපාකයෙොනුපාගමිං. 
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‘‘අගාරාඅභිනික්ඛම්ම, පබ්බජිංඅනගාරිෙං; 

ජාතිොසත් වස්යසොහං, අරහත් මපාපුතණිං. 

‘‘ආරද්ධවීරියෙො පහි ත්ය ො, සීයලසු සුසමාහිය ො; 

ය ොයසත්වානමහානාගං, අලත්ෙංඋපසම්පදං. 

‘‘චතුන්නවුතිය ො කප්යප, ෙංකම්මමකරිං  දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පුතප්ඵදානස්සිදංඵලං. 

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, ෙංසඤ්ඤංභාවයිං දා; 

 ංසඤ්ඤංභාවෙන් ස්ස, පත්ය ොයමආසවක්ඛයෙො. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අෙ භගවා ඉද්ධිං පටිසංහරි. සාපි පුතත් ං දිස්වා හට්ඨතුට්යඨො  ස්ස

ඛීණාසවභාවංසුත්වාපබ්බායජත්වාග ා.යසොසත්ොරංගන්ධකුටිච්ඡාොෙං 

චඞ්කමන් ං උපසඞ්කමිත්වා, වන්දිත්වා අනුචඞ්කමි.  ස්ස භගවා
උපසම්පදං අනුජානිතුකායමො‘‘එකංනාමකි’’න්තිආදිනාදසපඤ්යහපුතච්ඡි.
යසොපි සත්ථු අධිප්පාෙං ගණ්හන්ය ො සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤායණන

සංසන්යදන්ය ො‘‘සබ්යබසත් ා ආහාරට්ඨිතිකා’’තිආදිනා)ඛු.පා.4.1) ය 
පඤ්යහවිස්සජ්යජසි.ය යනවය  කුමාරපඤ්හානාමජා ා.සත්ො ස්ස
පඤ්හබයාකරයණන ආරාධි චිත්ය ො උපසම්පදං අනුජානි. ය න සා
පඤ්හබයාකරණූපසම්පදා නාම ජා ා.  ස්සිමං අත් යනො පවත්තිං 
පකායසත්වායෙයරොඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

480. 

‘‘දිස්වාපාසාදඡාොෙං, චඞ්කමන් ංනරුත් මං; 

 ත්ෙනංඋපසඞ්කම්ම, වන්දිස්සංපුතරිසුත් මං. 

481. 

‘‘එකංසංචීවරංකත්වා, සංහරිත්වානපාණයෙො; 

අනුචඞ්කමිස්සංවිරජං, සබ්බසත් ානමුත් මං. 

482. 

‘‘ ය ොපඤ්යහඅපුතච්ඡිමං, පඤ්හානංයකොවියදොවිදූ; 

අච්ඡම්භීචඅභීය ොච, බයාකාසිංසත්ථුයනොඅහං. 

483. 

‘‘විස්සජ්ජිය සුපඤ්යහසු, අනුයමොදි ොගය ො; 

භික්ඛුසඞ්ඝංවියලොයකත්වා, ඉමමත්ෙංඅභාසෙ. 

484. 

‘‘‘ලාභාඅඞ්ගානංමගධානං, යෙසාෙංපරිභුඤ්ජති; 
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චීවරංපිණ්ඩපා ඤ්ච, පච්චෙංසෙනාසනං; 

පච්චුට්ඨානඤ්චසාමීචිං, ය සංලාභා’තිචාබ්රවි. 

485. 

‘‘‘අජ්ජදග්යග මංයසොපාක, දස්සනායෙොපසඞ්කම; 

එසායචවය යසොපාක, භවතුඋපසම්පදා’’’. 

486. 

‘‘ජාතිොසත් වස්යසන, ලද්ධානඋපසම්පදං; 

ධායරමි අන්තිමං යදහං, අයහො ධම්මසුධම්ම ා’’ති. – ඉමා ගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ පාසාදඡාොෙන්තිගන්ධකුටිච්ඡාොෙං. වන් දිස ්සන්ති, අභිවන්දිං. 

සංහරිත් වාන පාණයෙොතිඋයභොහත්යෙ කමලමකුළාකායරනසඞ්ගය 

කත්වා, අඤ්ජලිං පග්ගයහත්වාති අත්යෙො. අනුචඞ් කමිස ්සන්ති
චඞ්කමන් ස්ස සත්ථුයනො අනුපච්ඡය ො අනුගමනවයසන චඞ්කමිං. 

විරජන්තිවිග රාගාදිරජං. 

පඤ ්යහති කුමාරපඤ්යහ. විදූති යවදි බ්බං විදි වා, සබ්බඤ්ඤූති
අත්යෙො. ‘‘සත්ොමං පුතච්ඡතී’’තිඋප්පජ්ජනකස්සඡම්භි ත් ස්සභෙස්සච

යසතුඝාය නපහීනත් ා අච් ඡම් භී ච අභීය ො චබයාකාසි. 

යෙසාෙන්ති යෙසං අඞ්ගමගධානං අෙං යසොපායකො. පච් චෙන්ති

ගිලානපච්චෙං. සාමීචින්තිමග්ගදානබීජනාදිසාමීචිකිරිෙං. 

අජ් ජදග් යගතිද-කායරොපදසන්ධිකයරො, අජ්ජ අග්යගආදිංකත්වා, අජ්ජ

පට්ඨාෙ. ‘‘අජ්ජ ග්යග’’තිපි පාළි, අජ්ජ ං ආදිං කත්වාති අත්යෙො. 

දස් සනායෙොපසඞ් කමාති ‘‘හීනජච්යචො, වෙසා  රුණ යරො’’ති වා

අචින්ය ත්වා දස්සනාෙ මං උපසඞ්කම. එසා යචවාති ො  ස්ස මම
සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤායණන සද්ධිං සංසන්යදත්වා ක ා පඤ්හවිස්සජ්ජනා.
එසායෙව ය  භවතු උපසම්පදා ඉති ච අබ්රවීති යෙොජනා. ‘‘ලද්ධා යම 

උපසම්පදා’’තිපිපාළි.යෙපන‘‘ලද්ධානඋපසම්පද’’න්තිපිපඨන්ති, ය සං 

සත්  වස් යසනාති සත් යමන වස්යසනාති අත්යෙො, සත් වස්යසන වා 

හුත්වාතිවචනයසයසො.ෙංපයනත්ෙඅවුත් ං,  ංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

යසොපාකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

5. සරභඞ් ගත් යෙරගාොවණ් ණනා 

සයර හත් යෙහීතිආදිකා ආෙස්මය ො සරභඞ්ගත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
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විවට්ටූපනිස්සෙං කුසලං උපචිනිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ

අඤ්ඤ රස්සබ්රාහ්මණස්සපුතත්ය ො හුත්වානිබ්බත්ති, අනභිලක් ඛිය ොතිස්ස
කුලවංසාග ං නාමං අයහොසි. යසො වෙප්පත්ය ො කායම පහාෙ
 ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා සරතිණානි සෙයමව භඤ්ජිත්වා පණ්ණසාලං

කත්වාවසති. ය ොපට්ඨාෙ සරභඞ් යගොතිස්සසමඤ්ඤාඅයහොසි.අෙභගවා

බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකන්ය ො ස්ස අරහත්තූපනිස්සෙං දිස්වා, 

 ත්ෙ ගන්ත්වා, ධම්මං යදයසසි. යසො පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා
විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්ය ො නචිරස්යසව අරහත් ං පත්වා  ත්යෙව
වසති.අෙස්ස ාපසකායලක ාපණ්ණසාලාජිණ්ණාපලුග්ගාඅයහොසි. ං 

දිස්වා මනුස්සා‘‘කිස්ස, භන්ය , ඉමංකුටිකංන පටිසඞ්ඛයරොො’’තිආහංසු.

යෙයරො ‘‘කුටිකාෙො ාපසකායලක ා, ඉදානි ොකාතුංන සක්කා’’ති
 ංසබ්බංපකායසන්ය ො– 

487. 

‘‘සයරහත්යෙහිභඤ්ජිත්වා, කත්වානකුටිමච්ඡිසං; 

ය නයමසරභඞ්යගොති, නාමංසම්මුතිොඅහු. 

488. 

‘‘නමය්හංකප්පය අජ්ජ, සයරහත්යෙහිභඤ්ජිතුං; 

සික්ඛාපදා යනො පඤ්ඤත් ා, යගො යමන ෙසස්සිනා’’ති. – ද්යව

ගාො අභාසි; 

 ත්ෙ සයර හත් යෙහි භඤ් ජිත් වාති, පුතබ්යබ  ාපසකායලසරතිණානිමම

හත්යෙහි ඡින්දිත්වා තිණකුටිං කත්වා අච් ඡිසං වසිං, නිසීදිඤ්යචව

නිපජ්ජිඤ්ච. ය නාති කුටිකරණත්ෙං සරානං භඤ්ජයනන. සම් මුතිොති

අන්වත්ෙසම්මුතිොසරභඞ්යගොති, නාමංඅහු අයහොසි. 

න මය් හං කප් පය  අජ් ජාතිඅජ්ජ ඉදානි උපසම්පන්නස්සමය්හං සයර 

සරතියණ හත්යෙහි භඤ්ජිතුං න කප්පය  න වට්ටති. කස්මා? සික් ඛාපදා 

යනො පඤ ්ඤත්  ා, යගො යමන ෙසස් සිනාති. ය න ෙං අම්හාකං සත්ොරා

සික්ඛාපදංපඤ්ඤත් ං,  ංමෙං ජීවි යහතුනාපිනාතික්කමාමාතිදස්යසති. 

එවං එයකන පකායරන තිණකුටිකාෙ අපටිසඞ්ඛරයණ කාරණං
දස්යසත්වාඉදානිඅපයරනපිපරිොයෙනනංදස්යසන්ය ො– 

489. 

‘‘සකලංසමත් ංයරොගං, සරභඞ්යගොනාද්දසංපුතබ්යබ; 

යසොෙං යරොයගො දිට්යඨො, වචනකයරනාතියදවස්සා’’ති. – ඉමං

ගාෙමාහ; 
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 ත්ෙ සකලන්ති සබ්බං. සමත්  න්ති සම්පුතණ්ණං, සබ්බභාගය ො

අනවයසසන්ති අත්යෙො. යරොගන්ති දුක්ඛදුක්ඛ ාදිවයසන රුජනට්යඨන

යරොගභූ ං උපාදානක්ඛන්ධපඤ්චකං සන්ධාෙ වදති. නාද් දසං පුබ් යබති 

සත්ථු ඔවාදපටිලාභය ො පුතබ්යබ න අද්දක්ඛිං. යසොෙං යරොයගො දිට් යඨො, 

වචනකයරනාතියදවස් සාති සම්මුතියදවා උපපත්තියදවා විසුද්ධියදවාති
සබ්යබපි යදයව අත් යනො සීලාදිගුයණහි අතික්කමිත්වා ඨි ත් ා 
අතියදවස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඔවාදපටිකයරන සරභඞ්යගන යසො අෙං
ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛාය ො යරොයගොවිපස්සනාපඤ්ඤාසහි ාෙමග්ගපඤ්ඤාෙ

පඤ්චක්ඛන්ධය ො දිට්යඨො, පරිඤ්ඤාය ොති අත්යෙො. එය න එවං
අත් භාවකුටිකාෙම්පි අනයපක්යඛො බාහිරං තිණකුටිකං කෙං 
පටිසඞ්ඛරිස්සතීතිදස්යසති. 

ඉදානි ෙං මග්ගං පටිපජ්ජන්ය න මො අෙං අත් භාවයරොයගො

ොොවය ො දිට්යඨො, ස්වාෙං මග්යගො සබ්බබුද්ධසාධාරයණො. යෙන යනසං
ඔවාදධම්යමොපි මජ්යඣ භින්නසුවණ්ණසදියසො ෙත්ොහං පතිට්ඨාෙ
දුක්ඛක්ඛෙංපත්ය ොති එවංඅත් යනොඅරහත් පටිපත්තිංබයාකයරොන්ය ො
– 

490. 

‘‘යෙයනව මග්යගන ගය ො විපස්සී, යෙයනව මග්යගන සිඛී ච

යවස්සභූ; 

කකුසන්ධයකොණාගමයනො ච කස්සයපො, ය නඤ්ජයසන අගමාසි
යගො යමො. 

491. 

‘‘වී  ණ්හාඅනාදානා, සත් බුද්ධාඛයෙොගධා; 

යෙහාෙංයදසිය ොධම්යමො, ධම්මභූය හි ාදිභි. 

492. 

‘‘චත් ාරිඅරිෙසච්චානි, අනුකම්පාෙපාණිනං; 

දුක්ඛංසමුදයෙොමග්යගො, නියරොයධොදුක්ඛසඞ්ඛයෙො. 

493. 

‘‘ෙස්මිං නිවත් ය දුක්ඛං, සංසාරස්මිං අනන් කං; 

යභදාඉමස්සකාෙස්ස, ජීවි ස්සචසඞ්ඛො; 

අඤ්යඤොපුතනබ්භයවොනත්ථි, සුවිමුත්ය ොම්හිසබ්බධී’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි– 

 ත්ෙ යෙයනව මග් යගනාති යෙයනව සපුතබ්බභායගන අරියෙන

අට්ඨඞ්ගියකන මග්යගන. ගය ොති පටිපන්යනො නිබ්බානං අධිගය ො. 
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විපස් සීතිවිපස්සී සම්මාසම්බුද්යධො. කකුසන් ොතිඅවිභත්තියකොනිද්යදයසො. 

‘‘කකුසන්ධයකොණාගමනා’’තිපි පායඨො. ය නඤ් ජයසනාති ය යනව 

අඤ්ජයසනඅරිෙමග්යගන. 

අනාදානාති අනුපාදානා අප්පටිසන්ධිකා වා. ඛයෙොගොති

නිබ්බායනොගධා නිබ්බානපතිට්ඨා. යෙහාෙං යදසිය ො ෙම් යමොති යෙහි
සත් හි සම්මාසම්බුද්යධහි අෙං සාසනධම්යමො යදසිය ො පයවදිය ො. 

ෙම් මභූය හීතිධම්මකාෙ ාෙ ධම්මසභායවහි, නවයලොකුත් රධම්මය ොවා

භූය හිජාය හි, ධම්මංවාපත්ය හි.  ාදිභීති, ඉට්ඨාදීසු ාදිභාවප්පත්ය හි. 

‘‘චත්  ාරි අරිෙසච් චානී’’තිආදිනාය හියදසි ංධම්මංදස්යසති. ත්ෙ 

චත්  ාරීති ගණනපරිච්යඡයදො. අරිෙසච් චානීති පරිච්ඡින්නධම්මදස්සනං.

වචනත්ෙය ො පන අරිොනි ච අවි ෙට්යඨන සච්චානි චාති අරිෙසච්චානි, 

අරිෙස්ස වා භගවය ො සච්චානි ය න යදසි ත් ා, අරිෙභාවකරානි වා 

සච්චානීති අරිෙසච්චානි. කුච්ඡි භාවය ො තුච්ඡභාවය ො ච දුක් ඛං, 

උපාදානක්ඛන්ධපඤ්චකං. ංදුක්ඛංසමුයදතිඑ ස්මාති සමුදයෙො,  ණ්හා.

කියලයසමායරන්ය ො ගච්ඡති, නිබ්බානත්ථියකහිමග්ගීෙතීතිවා මග් යගො, 
සම්මාදිට්ඨිආදයෙො අට්ඨ ධම්මා. සංසාරචාරකසඞ්ඛාය ො නත්ථි එත්ෙ

යරොයධො, එ ස්මිංවා අධිගය පුතග්ගලස්සයරොධාභායවොයහොති, නිරුජ්ඣති

දුක්ඛයමත්ොති වා නියරොයෙො, නිබ්බානං. ය නාහ ‘‘දුක්ඛසඞ්ඛයෙො’’ති.

අෙයමත්ෙ සඞ්යඛයපො, විත්ොයරො පන විසුද් ධිමග් යග වුත් නයෙයනව
යවදි බ්යබො. 

ෙස් මින්ති ෙස්මිං නියරොයධ නිබ්බායන අධිගය . නිවත්  ය ති

අරිෙමග්ගභාවනාෙ සති අනන්  කං අපරිෙන් ං ඉමස්මිං සංසායර

ජාතිආදිදුක්ඛංනපවත් ති උච්ඡිජ්ජති, යසොනියරොයධොතිඅෙංධම්මභූය හි

සම්මාසම්බුද්යධහි යදසිය ො ධම්යමොති යෙොජනා. ‘‘යභදා’’තිආදිනා
‘‘යරොයගො දිට්යඨො’’ති දුක්ඛපරිඤ්ඤාෙ සූචි ං අත් යනො අරහත් ප්පත්තිං

සරූපය ො දස්යසති. ‘‘ෙස්මිං නිබ්බත් ය  දුක්ඛ’’න්ති පන පායඨ

සකලගාොෙ  ත්ොෙං යෙොජනා – ෙස් මිං ඛන්ධාදිපටිපාටිසඤ්ඤිය 

සංසායර ඉදං අනන් කං ජාතිආදිදුක්ඛං නිබ්බත් ං, යසො ඉය ො
දුක්ඛප්පත්තිය ො අඤ්යඤො පුතනප්පුතනං භවනභාවය ො පුතනබ්භයවො. ඉමස්ස
ජීවිතින්ද්රිෙස්ස සඞ්ඛො කාෙසඞ්ඛා ස්ස ඛන්ධපඤ්චකස්ස යභදා විනාසා

උද්ධං නත්ථි,  ස්මා සබ්බධි සබ්යබහි කියලයසහි සබ්යබහි භයවහි සුට්ඨු
විමුත්ය ොවිසංයුත්ය ොඅම්හීති. 

සරභඞ්ගත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

සත් කනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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8. අට් ඨකනිපාය ො 
1. මහාකච් චාෙනත් යෙරගාොවණ් ණනා 

අට්ඨකනිපාය  කම් මං බහකන්තිආදිකා ආෙස්මය ො

මහාකච්චාෙනත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල ගහපතිමහාසාලකුයල

නිබ්බත්තිත්වාවුද්ධිප්පත්ය ො, එකදිවසංසත්ථුසන්තියක ධම්මංසුණන්ය ො
සත්ොරා සංඛිත්ය න භාසි ස්ස විත්ොයරන අත්ෙං විභජන් ානං 

අග්ගට්ඨායන ඨපිෙමානං එකං භික්ඛුං දිස්වා, සෙම්පි  ං ඨානං

පත්යෙන්ය ො පණිධානං කත්වා, දානාදීනි පුතඤ්ඤානි කත්වා, 
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො සුයමධස්ස භගවය ො කායල විජ්ජාධයරො
හුත්වා ආකායසන ගච්ඡන්ය ො සත්ොරං හිමවන් පබ්බය  එකස්මිං
වනසණ්යඩ නිසින්නං දිස්වා පසන්නමානයසො කණිකාරපුතප්යඵහි පූජං
අකාසි. 

යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන අපරාපරං සුගතීසුයෙව පරිවත්ය න්ය ො 
කස්සපදසබලස්සකායලබාරාණසිෙංකුලඝයරනිබ්බත්තිත්වාපරිනිබ්බුය 
භගවති සුවණ්ණයචතිෙකරණට්ඨායන ස සහස්සග්ඝනිකාෙ

සුවණ්ණිට්ඨකාෙ පූජං කත්වා, ‘‘භගවා මය්හං නිබ්බත් නිබ්බත් ට්ඨායන
සරීරංසුවණ්ණවණ්ණංයහොතූ’’තිපත්ෙනං අකාසි. 

 ය ොොවජීවංකුසලකම්මංකත්වා එකං බුද්ධන් රං යදවමනුස්යසසු 
සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද උජ්යජනිෙං රඤ්යඤො චණ්ඩපජ්යජො ස්ස
පුතයරොහි යගයහ නිබ්බත්ති.  ස්ස නාමග්ගහණදිවයස මා ා ‘‘මය්හං 

පුතත්ය ො සුවණ්ණවණ්යණො, අත් යනො නාමං ගයහත්වා ආගය ො’’ති 

කඤ් චනමාණයවො ත්යවව නාමං අකාසි. යසො වුඩ්ඪමන්වාෙ  යෙො යවයද 
උග්ගයහත්වා පිතු අච්චයෙන පුතයරොහි ට්ඨානං ලභි. යසො යගොත් වයසන 

කච් චාෙයනොති පඤ්ඤායිත්ෙ.  ං රාජා චණ්ඩපජ්යජොය ො බුද්ධුප්පාදං 

සුත්වා, ‘‘ආචරිෙ, ත්වං  ත්ෙ ගන්ත්වා සත්ොරං ඉධායනහී’’ති යපයසසි.
යසො අත් ට්ඨයමොසත්ථුසන්තිකංඋපගය ො. ස්සසත්ොධම්මංයදයසති.
යදසනාපරියෙොසායන යසො සත් හි ජයනහි සද්ධිං සහ පටිසම්භිදාහි

අරහත්ය පතිට්ඨාසි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර2.54.1-27) – 

‘‘පදුමුත් යරො නාමජියනො, අයනයජොඅජි ංජයෙො; 

ස සහස්යසකප්පානං, ඉය ොඋප්පජ්ජිනාෙයකො. 

‘‘වීයරොකමලපත් ක්යඛො, සසඞ්කවිමලානයනො; 

කනකාචලසඞ්කායසො, රවිදිත්තිසමප්පයභො. 

‘‘සත් යනත් මයනොහාරී, වරලක්ඛණභූසිය ො; 

සබ්බවාකයපොතීය ො, මනුජාමරසක්කය ො. 
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‘‘සම්බුද්යධොයබොධෙංසත්ය , වාගීයසොමධුරස්සයරො; 

කරුණානිබන්ධසන් ායනො, පරිසාසුවිසාරයදො. 

‘‘යදයසතිමධුරංධම්මං, චතුසච්චූපසංහි ං; 

නිමුග්යගයමොහපඞ්කම්හි, සමුද්ධරතිපාණියන. 

‘‘ දාඑකචයරොහුත්වා,  ාපයසොහිමවාලයෙො; 

නභසාමානුසංයලොකං, ගච්ඡන්ය ොජිනමද්දසං. 

‘‘උයපච්චසන්තිකං ස්ස, අස්යසොසිංධම්මයදසනං; 

වණ්ණෙන් ස්සවීරස්ස, සාවකස්සමහාගුණං. 

‘‘සංඛිත්ය නමොවුත් ං, විත්ොයරනපකාසෙං; 

පරිසංමඤ්චය ොයසති, ෙොකච්චාෙයනොඅෙං. 

‘‘නාහංඑවමියධකච්චං, අඤ්ඤංපස්සාමිසාවකං; 

 ස්මා දග්යගඑසග්යගො, එවංධායරෙභික්ඛයවො. 

‘‘ දාහංවිම්හිය ොහුත්වා, සුත්වාවාකයංමයනොරමං; 

හිමවන් ංගමිත්වාන, ආහිත්වාපුතප්ඵසඤ්චෙං. 

‘‘පූයජත්වායලොකසරණං,  ංඨානමභිපත්ෙයිං; 

 දාමමාසෙංඤත්වා, බයාකාසිසරණඤ්ජයහො. 

‘‘පස්සයෙ ංඉසිවරං, නිද්ධන් කනකත් චං; 

උද්ධග්ගයලොමංපීණංසං, අචලංපඤ්ජලිංඨි ං. 

‘‘හාසංසුපුතණ්ණනෙනං, බුද්ධවණ්ණග ාසෙං; 

ධම්මජංඋග්ගහදෙං, අම ාසිත් සන්නිභං. 

‘‘කච්චානස්ස ගුණංසුත්වා,  ංඨානංපත්ෙෙං ඨිය ො; 

අනාග ම්හිඅද්ධායන, යගො මස්සමහාමුයන. 

‘‘ ස්සධම්යමසුදාොයදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

කච්චායනොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො. 

‘‘බහුස්සුය ොමහාඤාණී, අධිප්පාෙවිදූමුයන; 

පාපුතණිස්සති ංඨානං, ෙොෙංබයාකය ොමො. 

‘‘ස සහස්සිය ො කප්යප, ෙංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 
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‘‘දුයවභයවසංසරාමි, යදවත්ය අෙමානුයස; 

අඤ්ඤංගතිංනගච්ඡාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

‘‘දුයවකුයලපජාොමි, ඛත්තියෙඅෙබ්රාහ්මයණ; 

නීයචකුයලනජාොමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

‘‘පච්ඡියමචභයවදානි, ජාය ොඋජ්යජනිෙංපුතයර; 

පජ්යජො ස්සචචණ්ඩස්ස, පුතයරොහි දිජාධියනො. 

‘‘පුතත්ය ොතිරිටිවච්ඡස්ස, නිපුතයණොයවදපාරගූ; 

මා ාචචන්දිමානාම, කච්චායනොහංවරත් යචො. 

‘‘වීමංසනත්ෙංබුද්ධස්ස, භූමිපායලනයපසිය ො; 

දිස්වායමොක්ඛපුතරද්වාරං, නාෙකංගුණසඤ්චෙං. 

‘‘සුත්වාචවිමලංවාකයං, ගතිපඞ්කවියසොසනං; 

පාපුතණිංඅම ංසන් ං, යසයසහිසහසත් හි. 

‘‘අධිප්පාෙවිදූජාය ො, සුග ස්සමහාමය . 

ඨපිය ොඑ දග්යගච, සුසමිද්ධමයනොරයෙො. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

අෙ සත්ො ‘‘එෙ, භික්ඛයවො’’ති හත්ෙං පසායරසි. ය   ාවයදව 
ද්වඞ්ගුලමත් යකසමස්සුකා ඉද්ධිමෙපත් චීවරධරා වස්සසට්ඨිකත්යෙරා

විෙ අයහසුං. එවං යෙයරො සදත්ෙං නිප්ඵායදත්වා, ‘‘භන්ය , රාජා
පජ්යජොය ො තුම්හාකං පායද වන්දිතුං ධම්මඤ්ච යසොතුං ඉච්ඡතී’’ති සත්ථු

ආයරොයචසි. සත්ො, ‘‘ත්වංයෙව, භික්ඛු,  ත්ෙ ගච්ඡ,  යි ගය පි රාජා
පසීදිස්සතී’’ති ආහ. යෙයරො සත්ථු ආණාෙ අත් ට්ඨයමො  ත්ෙ ගන්ත්වා
රාජානං පසායදත්වා අවන්තීසු සාසනං පතිට්ඨායපත්වා පුතන සත්ථු
සන්තිකයමවගය ො. යසො එකදිවසං සම්බහුයලභික්ඛූ සමණධම්මං පහාෙ
කම්මාරායම සඞ්ගණිකාරායම රස ණ්හානුගය  ච පමාදවිහාරියනො දිස්වා 
ය සංඔවාදවයසන– 

494. 

‘‘කම්මංබහුකංනකාරයෙ, පරිවජ්යජෙයජනංනඋෙයයම; 

යසොඋස්සුක්යකොරසානුගිද්යධො, අත්ෙංරිඤ්චතියෙො සුඛාධිවායහො. 

495. 

‘‘පඞ්යකොතිහිනංඅයවදයුං, ොෙංවන්දනපූජනාකුයලසු; 

සුඛුමංසල්ලංදුරුබ්බහං, සක්කායරොකාපුතරියසනදුජ්ජයහො’’ති. – 

ද්යවගාොඅභාසි. 
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 ත්ෙ කම් මං බහකං න කාරයෙති නවාවාසකාරාපනාදිං

සමණධම්මකරණස්ස පරිබන්ධභූ ං මහන් ං නවකම්මං න පට්ඨයපෙය, 

ඛුද්දකං අප්පසමාරම්භං ඛණ්ඩඵුල්ලපටිසඞ්ඛරණාදිං සත්ථු

වචනපටිපූජනත්ෙං කා බ්බයමව. පරිවජ් යජෙය ජනන්ති
ගණසඞ්ගණිකවයසන ජනං විවජ්යජෙය. ජනන්ති වා ොදිසං සංයසවය ො

භජය ො පයිරුපාසය ො කුසලා ධම්මා පරිහාෙන්ති, අකුසලා ධම්මා 

අභිවඩ්ඪන්ති,  ාදිසං අකලයාණමිත් භූ ං ජනං පරිවජ්යජෙය. න 

උෙයයමති, පච්චයුප්පාදනත්ෙං කුලසඞ්ගණ්හනවයසන න වාෙයමෙය, 

ෙස්මා යසො උස් සුක් යකො රසානුගිද් යෙො, අත් ෙං රිඤ් චති යෙො සුඛාධිවායහොති

යෙො රසානුගිද්යධො රස ණ්හාවසියකො භික්ඛු පච්චයුප්පාදනපසුය ො, යසො

කුලසඞ්ගණ්හනත්ෙං උස්සුක්යකො, ය සු සුඛිය සු සුඛිය ො, දුක්ඛිය සු

දුක්ඛිය ො, උප්පන්යනසුකිච්චකරණීයෙසුඅත් නායෙොගංආපජ්ජති, යෙො

සුඛාධිවායහො සමෙවිපස්සනාමග්ගඵලනිබ්බානසුඛාවයහොසීලාදිඅත්යෙො,  ං
රිඤ්චතිපජහතිඑකංයසන අත් ානං ය ොවියවයචතීතිඅත්යෙො. 

එවං පඨමගාොෙ ‘‘කම්මාරාම ං සඞ්ගණිකාරාම ං පච්චෙයගධඤ්ච 

වජ්යජො’’තිඔවදිත්වාඉදානිසක්කාරාභිලාසංගරහන්ය ොදුතිෙංගාෙමාහ.
 ස්සත්යෙො– ොඅෙංභික්ඛාෙඋපග ානංපබ්බජි ානංකුයලසුයගහවාසීහි

ගුණසම්භාවනාෙකරීෙමානා වන්දනාපූජනාච, ෙස්මා ං අභාවි ත් ානං

ඔසීදාපනට්යඨන මලිනභාවකරණට්යඨනච පඞ් යකො කද්දයමොතිබුද්ධාදයෙො

අරිො පයවදයුං අබ්භඤ්ඤංසු පයවයදසුං වා, ෙස්මා ච 
අපරිඤ්ඤා ක්ඛන්ධානං අන්ධපුතථුජ්ජනානං සක්කාරාභිලාසං
දුවිඤ්යඤෙයසභාව ාෙ පීළාජනනය ො අන්ය ො තුදනය ො දුරුද්ධරණය ො

ච සුඛුමං සල් ලං දුරුබ් බහං පයවදයුං,  ය ො එව සක්කායරො කාපුතරියසන 

දුජ් ජයහො දුප්පජයහයෙයො  ස්ස පහානපටිපත්තිො අප්පටිපජ්ජනය ො. 

සක්කාරාභිලාසප්පහායනන හි සක්කායරො පහීයනො යහොති,  ස්මා  ස්ස
පහානාෙආයෙොයගො කරණීයෙොතිදස්යසති– 

496. 

‘‘නපරස්සුපනිධාෙ, කම්මංමච්චස්සපාපකං; 

අත් නා ංනයසයවෙය, කම්මබන්ධූහිමාතිො. 

497. 

‘‘නපයරවචනායචොයරො, නපයරවචනාමුනි; 

අත් ාචනංෙොයවදි, යදවාපිනං ොවිදූ. 

498. 

‘‘පයරචනවිජානන්ති, මෙයමත්ෙෙමාමයස; 

යෙච ත්ෙවිජානන්ති,  ය ොසම්මන්තියමධගා. 

499. 
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‘‘ජීවය වාපිසප්පඤ්යඤො, අපිවිත් පරික්ඛයෙො; 

පඤ්ඤාෙචඅලායභන, විත් වාපිනජීවති. 

500. 

‘‘සබ්බං සුණාතියසොය න, සබ්බංපස්සතිචක්ඛුනා; 

නචදිට්ඨංසු ංධීයරො, සබ්බංඋජ්ඣිතුමරහති. 

501. 

‘‘චක්ඛුමාස්සෙොඅන්යධො, යසො වාබධියරොෙො; 

පඤ්ඤවාස්සෙොමූයගො, බලවාදුබ්බයලොරිව; 

අෙඅත්යෙසමුප්පන්යන, සයෙෙම සායික’’න්ති.– 

ඉමා ඡ ගාො රඤ්යඤො පජ්යජො ස්ස ඔවාදවයසන අභාසි. යසො කිර 

බ්රාහ්මයණ සද්දහිත්වා පසුඝා ෙඤ්ඤං කායරති, කම්මං අයසොයධත්වාව

අයචොයර යචොරසඤ්ඤාෙ දණ්යඩසි, අට්ටකරයණ ච අස්සාමියක සාමියක

කයරොති, සාමියක ච අස්සාමියක.  ය ො නං යෙයරො වියවයචතුං ‘‘න 

පරස ්සා’’තිආදිනාඡගාො අභාසි. 

 ත්ෙ න පරස් සුපනිොෙ, කම් මං මච් චස ්ස පාපකන්තිපරස්ස මච්චස්ස
සත් ස්සඋපනිධාෙඋද්දිස්ස කාරණංකත්වාපාපකංවධබන්ධාදිකම්මංන

යසයවෙය, පයරනනකාරායපෙයාතිඅත්යෙො. අත්  නා  ං න යසයවෙයාති

අත් නාපි  ං පාපකං න කයරෙය. කස්මා? කම් මබන් ධූ හි මාතිො ඉයම

මාතිො මච්චා කම්මදාොදා,  ස්මා අත් නා ච කිඤ්චි පාපකම්මං න

කයරෙය, පයරනපින කාරායපෙයාතිඅත්යෙො. 

න පයර වචනා යචොයරොතිඅත් නායචොරිෙං අකත්වාපරවචනාපරස්ස

වචනමත්ය නයචොයරොනාමනයහොති,  ො න පයර වචනා මුනි පරස්ස
වචනමත්ය න මුනි සුවිසුද්ධකාෙවචීමයනොසමාචායරො න යහොති. එත්ෙ හි 

පයරති විභත්තිඅයලොපං කත්වා නිද්යදයසො. යකචි පන ‘‘පයරසන්ති 

වත් බ්යබපයරතිසං-කාරයලොපංකත්වානිද්දිට්ඨ’’න්තිවදන්ති. අත්  ා ච 

නං ෙො යවදීති නං සත් ං  ස්ස අත් ා චිත් ං ෙො ‘‘අහං පරිසුද්යධො, 

අපරිසුද්යධො වා’’ති ොොවය ො අයවදි ජානාති. යදවාපි නං  ො විදූති

විසුද්ධියදවා, උපපත්තියදවාච ොවිදූවිදන්තිජානන්ති,  ස්මාසෙං ාදිසා

යදවා ච පමාණං සුද්ධාසුද්ධානං සුද්ධාසුද්ධභාවජානයන, න යෙ යකචි 
ඉච්ඡායදොසපයර ාසත් ාතිඅධිප්පායෙො. 

පයරති පණ්ඩිය  ඨයපත්වා  ය ො අඤ්යඤ, 

කුසලාකුසලසාවජ්ජානවජ්ජං කම්මං කම්මඵලං කාෙස්ස අසුභ ං

සඞ්ඛාරානංඅනිච්ච ං අජානන් ාඉධපයරනාම.ය  මෙයමත් ෙ ඉමස්මිං

ජීවයලොයක ෙමාම උපරමාම, ‘‘ස  ංසමි ංමච්චුසන්තිකංගච්ඡාමා’’තින 

ජානන්ති. යෙ ච  ත් ෙ විජානන් තීති යෙ ච  ත්ෙ පණ්ඩි ා ‘‘මෙං මච්චු
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සමීපං ගච්ඡාමා’’ති විජානන්ති.  ය ො සම් මන් ති යමෙගාති එවඤ්හි ය 

ජානන් ායමධගානංපරවිහිංසනානංවූපසමාෙපටිපජ්ජන්ති, අත් නා පයර
චඅඤ්යඤනයමධන්තිනබායධන්තීතිඅත්යෙො.ත්වං පනජීවි නිමිත් ං
අයචොයර යචොයර කයරොන්ය ොපි දණ්ඩයනන සාමියක අස්සාමියක
කයරොන්ය ොපි ධනජානිො බාධසි පඤ්ඤායවකල්ලය ො.  ො 

අකයරොන්ය ොපි ජීවය  වාපි සප් පඤ ්යඤො, අපි විත්  පරික් ඛයෙො 
පරික්ඛීණධයනොපි සප්පඤ්ඤජාතියකො ඉ රී රසන්ය ොයසන සන්තුට්යඨො
අනවජ්ජාෙ ජීවිකාෙ ජීවතියෙව.  ස්ස හි ජීවි ං නාම. ය නාහ භගවා –

‘‘පඤ්ඤාජීවිං ජීවි මාහු යසට්ඨ’’න්ති )සං. නි. 1.73, 246; සු. නි. 184). 
දුම්යමධපුතග්ගයලොපනපඤ්ඤාෙ චඅලායභන දිට්ඨධම්මිකංසම්පරායිකඤ්ච
අත්ෙංවිරායධන්ය ොවිත් වාපිනජීවති ගරහාදිපවත්තිොජීවන්ය ොනාම

න යහොති, අනුපාෙඤ්ඤු ාෙ ෙොධිග ං ධනං නායසන්ය ො ජීවි ම්පි
සන්ධායරතුංනසක්යකොතියෙව. 

ඉමා කිර ච ස්යසොපි ගාො යෙයරො සුපිනන්ය න රඤ්යඤො කයෙසි.
රාජා සුපිනංදිස්වායෙරංනමස්සන්ය ොයෙවපබුජ්ඣිත්වාපභා ාෙරත්තිො
යෙරං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා අත් නා දිට්ඨනිොයමන සුපිනංකයෙසි.

 ංසුත්වායෙයරො  ාගාොපච්චුනුභාසිත්වා ‘‘සබ් බං සුණාතී’’තිආදිනා ද්වීහි

ගාොහි රාජානං ඔවදි.  ත්ෙ සබ් බං සුණාති යසොය නාති ඉධ යසො බ්බං
සද්දං ආපාෙග ං සබ්බං සුභාසි ං දුබ්භාසි ඤ්ච අබධියරො යසොය න

සුණාති.  ොසබ්බංරූපංසුන්දරංඅසුන්දරම්පිචක්ඛුනාඅනන්යධොපස්සති, 

අෙමින්ද්රිොනං සභායවො.  ත්ෙ පන න ච දිට් ඨං සු ං ධීයරො, සබ් බං 

උජ් ඣිතුන්ති ච නිදස්සනමත් යම ං. ෙඤ්හි  ං දිට්ඨං සු ං වා, න  ං
සබ්බං ධීයරො සප්පඤ්යඤො උජ්ඣිතුං පරිච්චජිතුං ගයහතුං වා අරහති.
ගුණාගුණං පන  ත්ෙ උපපරික්ඛිත්වා උජ්ඣි බ්බයමව උජ්ඣිතුං

ගයහ බ්බඤ්චගයහතුංඅරහති,  ස්මා චක් ඛුමාස් ස ෙො අන් යෙො චක්ඛුමාපි
සමායනො උජ්ඣි බ්යබ දිට්යඨ අන්යධො ෙො අස්ස අපස්සන්ය ො විෙ

භයවෙය,  ො උජ්ඣි බ්යබ සුය  යසො වාපි බධියරො ෙො අස්ස

අසුණන්ය ො විෙ භයවෙය. පඤ ්ඤවාස් ස ෙො මූයගොති විචාරණපඤ්ඤාෙ

පඤ්ඤවා වචනකුසයලොපි අවත් බ්යබ මූයගො විෙ භයවෙය. බලවා 

ොමසම්පන්යනොපි අකත් බ්යබ දුබ්බයලොරිව, රකායරො පදසන්ධිකයරො, 

අසමත්යෙොවිෙභයවෙය. අෙ අත් යෙ සමුප් පන් යන, සයෙෙ ම සායිකන්ති

අත් නා කා බ්බකිච්යච උප්පන්යන උපට්ඨිය  ම සායිකං සයෙෙ, 

ම සායිකංසයිත්වාපි ංකිච්චංතීයර බ්බයමව, නවිරායධ බ්බං.අෙවා 

අෙ අත් යෙ සමුප් පන් යනතිඅත් නාඅකරණීයෙඅත්යෙකිච්යච උප්පන්යන

උපට්ඨිය ම සායිකංසයෙෙ, ම සායිකංසයිත්වාපි ංනකා බ්බයමව.
න හි පණ්ඩිය ො අයුත් ං කාතුමරහතීති එවං යෙයරන ඔවදිය ො රාජා
අකත් බ්බංපහාෙකා බ්යබයෙව යුත් ප්පයුත්ය ොඅයහොසීති. 

මහාකච්චාෙනත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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2. සිරිමිත්  ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

අක් යකොෙයනොතිආදිකා ආෙස්මය ො සිරිමිත් ත්යෙරස්ස ගාො. කා 

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සෙං කුසලං උපචිනිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ

මහද්ධනකුටුම්බිකස්ස පුතත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, සිරිමිත් ය ොති
ලද්ධනායමො.  ස්ස කිර මා ා සිරිගුත් ස්ස භගිනී.  ස්ස වත්ථු 

ෙම් මපදවණ් ණනාෙං (ධ. ප. අට්ඨ. 1.ගරහදින්නවත්ථු) ආග යමව. යසො
සිරිගුත් ස්සභාගියනයෙයො සිරිමිත්ය ොවෙප්පත්ය ොසත්ථුධනපාලදමයන
ලද්ධප්පසායදො පබ්බජිත්වා විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්ය ො නචිරස්යසව
අරහත් ං පත්ය ො. එකදිවසං පාතියමොක්ඛං උද්දිසිතුංආසනං අභිරුහිත්වා
චිත් බීජනිංගයහත්වානිසින්යනොභික්ඛූනංධම්මංකයෙසි.කයෙන්ය ොච 

උළාර යරගුයණවිභජිත්වාදස්යසන්ය ො– 

502. 

‘‘අක්යකොධයනොනුපනාහී, අමායෙොරිත් යපසුයණො; 

සයව ාදිසයකොභික්ඛු, එවංයපච්චනයසොචති. 

503. 

‘‘අක්යකොධයනොනුපනාහී, අමායෙොරිත් යපසුයණො; 

ගුත් ද්වායරොසදාභික්ඛු, එවංයපච්චනයසොචති. 

504. 

‘‘අක්යකොධයනොනුපනාහී, අමායෙොරිත් යපසුයණො; 

කලයාණසීයලොයසොභික්ඛු, එවංයපච්චනයසොචති. 

505. 

‘‘අක්යකොධයනොනුපනාහී, අමායෙොරිත් යපසුයණො; 

කලයාණමිත්ය ොයසොභික්ඛු, එවංයපච්චනයසොචති. 

506. 

‘‘අක්යකොධයනොනුපනාහී, අමායෙොරිත් යපසුයණො; 

කලයාණපඤ්යඤොයසොභික්ඛු, එවංයපච්චනයසොචති. 

507. 

‘‘ෙස්සසද්ධා ොගය , අචලාසුප්පතිට්ඨි ා; 

සීලඤ්චෙස්සකලයාණං, අරිෙකන් ංපසංසි ං. 

508. 

‘‘සඞ්යඝපසායදොෙස්සත්ථි, උජුභූ ඤ්චදස්සනං; 

අදලිද්යදොති ංආහු, අයමොඝං ස්සජීවි ං. 
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509. 

‘‘ ස්මා සද්ධඤ්චසීලඤ්ච, පසාදං ධම්මදස්සනං; 

අනුයුඤ්යජෙ යමධාවී, සරං බුද්ධාන සාසන’’න්ති. – ඉමා ගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ අක් යකොෙයනොති අකුජ්ඣනසීයලො. උපට්ඨිය  හි
යකොධුප්පත්තිනිමිත්ය අධිවාසනඛන්තිෙංඨත්වා යකොපස්සඅනුප්පාදයකො. 

අනුපනාහීතින උපනාහයකො, පයරහික ංඅපරාධංපටිච්ච‘‘අක්යකොච්ඡිමං

අවධි මං, අජිනි මං අහාසි යම’’තිආදිනා )ධ. ප. 3; මහාව. 464; ම. නි.

3.237) යකොධස්ස අනුපනය්හනසීයලො. සන් යදොසපටිච්ඡාදනලක්ඛණාෙ

මාොෙ අභාවය ො අමායෙො. පිසුණවාචාවිරහි ය ො රිත්  යපසුයණො, ස යව 

 ාදිසයකො භික් ඛූති යසො  ොරූයපො  ොජාතියකො

ෙොවුත් ගුණසමන්නාගය ො භික්ඛු. එවං ෙොවුත් පටිපත්තිො යපච් ච 
පරයලොයක න යසොචති යසොකනිමිත් ස්ස අභාවය ො. චක්ඛුද්වාරාදයෙො

කාෙද්වාරාදයෙො ච ගුත් ා පිහි ා සංවු ා එ ස්සාති ගුත්  ද් වායරො. 

කලයාණසීයලොතිසුන්දරසීයලො සුවිසුද්ධසීයලො. කලයාණමිත් ය ොති– 

‘‘පියෙොගරුභාවනියෙො, වත් ාචවචනක්ඛයමො; 

ගම්භීරඤ්ච කෙං කත් ා, යනො චට්ඨායනනියෙොජයෙ’’ති. )අ. නි. 
7.37) – 

එවං විභාවි ලක්ඛයණො කලයාණමිත්ය ො එ ස්සාති කලයාණමිත්ය ො. 

කලයාණපඤ් යඤොතිසුන්දරපඤ්යඤො.ෙදිපිපඤ්ඤානාමඅසුන්දරා නත්ථි, 

නිෙයානිකාෙපනපඤ්ඤාෙවයසනඑවංවුත් ං 

එවයමත්ෙ යකොධාදීනං වික්ඛම්භනවයසන සමුච්යඡදවයසන ච 

අක්යකොධනාදිමුයඛන, පුතග්ගලාධිට්ඨානාෙ ගාොෙ සම්මාපටිපත්තිං
දස්යසත්වා ඉදානි නිප්ඵත්ති යලොකුත් රසද්ධාදියක උද්ධරිත්වා

පුතග්ගලාධිට්ඨානාෙ එව ගාොෙ සම්මාපටිපත්තිං දස්යසන්ය ො ‘‘ෙස් ස 

සද් ො’’තිආදිමාහ.  ස්සත්යෙො – ෙස් ස පුතග්ගලස්ස  ොගය  
සම්මාසම්බුද්යධ ‘‘ඉතිපි යසො භගවා’’තිආදිනෙප්පවත් ා 

මග්යගනාග සද්ධා,  ය ො එව අචලා අවිකම්පා සුට්ඨු පතිට්ඨි ා.

‘‘අත්ථී’’ති, පදං ආයනත්වා සම්බන්ධි බ්බං. අරිෙකන්  න්ති අරිොනං

කන් ංපිොයි ංභවන් යරපිඅවිජහනය ො. පසංසි න්තිබුද්ධාදීහිපසට්ඨං, 
වණ්ණි ං යෙොමි ං අත්ථීති යෙොජනා.  ං පයන ං සීලං ගහට්ඨසීලං

පබ්බජි සීලන්ති දුවිධං.  ත්ෙ ගහට්ඨසීලං නාම පඤ්චසික්ඛාපදසීලං, ෙං
ගහට්යඨනරක්ඛිතුංසක්කා. පබ්බජි සීලංනාම දසසික්ඛාපදසීලංඋපාදාෙ

සබ්බංචතුපාරිසුද්ධිසීලං,  යිදං සබ්බම්පිඅඛණ්ඩාදිභායවනඅපරාමට්ඨ ාෙ
‘‘කලයාණ’’න්තියවදි බ්බං. 
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සඞ් යෙ පසායදො ෙස් සත් ථීති ‘‘සුප්පටිපන්යනො භගවය ො
සාවකසඞ්යඝො’’තිආදිනාඅරිෙසඞ්යඝපසායදොසද්ධාෙස්ස පුතග්ගලස්සඅත්ථි

අචයලොසුප්පතිට්ඨිය ොතිආයනත්වායෙොයජ බ්බං. උජුභූ ඤ් ච දස් සනන්ති
දිට්ඨිවඞ්කාභාවය ො කියලසවඞ්කාභාවය ො ච උජුභූ ං. අකුටිලං අජිම්හං
කම්මස්සක ාදස්සනඤ්යචව සප්පච්චෙනාමරූපදස්සනඤ්චාති දුවිධම්පි

දස්සනංෙස්සඅත්ථිඅචලංසුප්පතිට්ඨි න්ති යෙොජනා. අදලිද් යදොති  ං ආහ 

සද්ධාධනං, සීලධනං, සු ධනං, චාගධනං, පඤ්ඤාධනන්ති ඉයමසං

සුවිසුද්ධානං ධනානං අත්ථි ාෙ ‘‘අදලිද්යදො’’ති  ං  ාදිසං පුතග්ගලං

බුද්ධාදයෙො අරිො ආහු. අයමොෙං  ස් ස ජීවි ං  ස්ස  ොරූපස්ස ජීවි ං
දිට්ඨධම්මිකාදිඅත්ොධිගයමන අයමොඝං අවඤ්ඣං සඵලයමවාති ආහූති
අත්යෙො. 

 ස් මාති, ෙස්මා ෙොවුත් සද්ධාදිගුණසමන්නාගය ො පුතග්ගයලො

‘‘අදලිද්යදො අයමොඝජීවිය ො’’ති වුච්චති,  ස්මා අහම්පි  ොරූයපො

භයවෙයන්ති. සද් ෙඤ ්ච…යප.… සාසනන්ති ‘‘සබ්බපාපස්ස

අකරණ’’න්තිආදිනා )ධ. ප. 183; දී. නි. 2.90) වුත් ං බුද්ධානං සාසනං
අනුස්සරන්ය ො කුලපුතත්ය ො වුත් ප්පයභදං සද්ධඤ්යචව සීලඤ්ච
ධම්මදස්සනයහතුකං ධම්යම සුනිච්ඡො වියමොක්ඛභූ ං පසාදඤ්ච
අනුයුඤ්යජෙය වඩ්යඪෙයාති. 

එවං යෙයරොභික්ඛූනංධම්මයදසනාමුයඛනඅත් නිවිජ්ජමායනගුයණ 
පකායසන්ය ොඅඤ්ඤංබයාකාසි. 

සිරිමිත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

3. මහාපන් ෙකත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ෙදා පඨමමද් දක් ඛින්තිආදිකාආෙස්මය ොමහාපන්ෙකත්යෙරස්සගාො.

කා උප්පත්ති? අෙං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හංසවතීනගයර
විභවසම්පන්යනො කුටුම්බියෙො හුත්වා එකදිවසං සත්ථු සන්තියක ධම්මං
සුණන්ය ො සත්ොරං එකං භික්ඛුං සඤ්ඤාවිවට්ටකුසලානං අග්ගට්ඨායන
ඨයපන් ං දිස්වා සෙම්පි  ං ඨානන් රං පත්යෙන්ය ො බුද්ධප්පමුඛස්ස

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සත් ාහං මහාදානං පවත්ය ත්වා, ‘‘භන්ය , ෙං භික්ඛුං
තුම්යහ ඉය ො සත් දිවසමත්ෙයක – ‘සඤ්ඤාවිවට්ටකුසලානං අෙං මම

සාසයන අග්යගො’ති එ දග්යග ඨපයිත්ෙ, අහම්පි ඉමස්ස අධිකාරකම්මස්ස
බයලන යසො භික්ඛු විෙ අනාගය  එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන අග්යගො
භයවෙය’’න්ති පත්ෙනං අකාසි. කනිට්ඨභා ා පනස්ස  යෙව භගවති
අධිකාරකම්මං කත්වා මයනොමෙස්ස කාෙස්සාභිනිම්මානං 
යචය ොවිවට්ටයකොසල්ලන්ති ද්වින්නං අඞ්ගානං වයසන වුත් නයෙයනව
පණිධානං අකාසි. භගවා ද්වින්නම්පි පත්ෙනං අනන් රායෙන
සමිජ්ඣනභාවං දිස්වා ‘‘අනාගය  කප්පස සහස්සමත්ෙයක යගො මස්ස
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නාම සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාසයන තුම්හාකං පත්ෙනා සමිජ්ඣිස්සතී’’ති
බයාකාසි. 

ය  උයභොපි ජනා  ත්ෙ ොවජීවං පුතඤ්ඤානි කත්වා  ය ො චුය ො
යදවයලොයක නිබ්බත්තිංසු.  ත්ෙ මහාපන්ෙකස්ස අන් රාක ං 
කලයාණධම්මං න කථීෙති. චූළපන්ෙයකො පන කස්සපස්ස භගවය ො
සාසයන පබ්බජිත්වා වීසති වස්සසහස්සානි ඔදා කසිණකම්මං කත්වා
යදවපුතයරනිබ්බත්ති.අපදායනපන‘‘චූළපන්ෙයකො පදුමුත් රස්සභගවය ො
කායල  ාපයසො හුත්වා හිමවන්ය  වසන්ය ො  ත්ෙ භගවන් ං දිස්වා 
පුතප්ඵච්ඡත්ය න පූජං අකාසී’’ති ආග ං. ය සං යදවමනුස්යසසු 

සංසරන් ානංයෙව කප්පස සහස්සං අතික්කන් ං. අෙ අම්හාකං සත්ො 
අභිසම්යබොධිං පත්වා පවත්ති වරධම්මචක්යකො රාජගහං උපනිස්සාෙ
යවළුවයනමහාවිහායර විහරති. 

ය න ච සමයෙන රාජගයහ ධනයසට්ඨිස්ස ධී ා අත් යනො දායසන
සද්ධිං සන්ෙවංකත්වාඤා යකහිභී ාහත්ෙසාරංගයහත්වාය නසද්ධිං
පලායිත්වා අඤ්ඤත්ෙ වසන්තී  ං පටිච්ච ගබ්භං ලභිත්වා පරිපක්කගබ්භා
‘‘ඤාතිඝරං ගන්ත්වාවිජායිස්සාමී’’තිගච්ඡන්තීඅන් රාමග්යගයෙවපුතත් ං 
විජායිත්වා සාමිනා නිවත්ති ා පුතබ්යබ වසි ට්ඨායන වසන්තී පුතත් ස්ස

පන්යෙ ජා ත් ා පන් ෙයකොති, නාමංඅකාසි. ස්මිංආධාවිත්වා විධාවිත්වා
විචරණකායල  යමව පටිච්ච දුතිෙං ගබ්භං පටිලභිත්වා පරිපක්කගබ්භා 
පුතබ්යබ වුත් නයෙයනව අන් රාමග්යග පුතත් ං විජායිත්වා සාමිනා

නිවත්ති ා යජට්ඨපුතත් ස්ස මහාපන් ෙයකොති කනිට්ඨස්ස චූළපන් ෙයකොති
නාමං කත්වා ෙොවසි ට්ඨායනයෙව වසන්තී අනුක්කයමන දාරයකසු

වඩ්ඪන්ය සුය හි, ‘‘අම්ම, අෙයකකුලංයනොදස්යසහී’’තිනිබුන්ධිෙමානා 
දාරයක මා ාපිතූනං සන්තිකං යපයසසි.  ය ො පට්ඨාෙ දාරකා
ධනයසට්ඨියනො යගයහ වඩ්ඪන්ති. ය සු චූළපන්ෙයකො අතිදහයරො.
මහාපන්ෙයකොපනඅෙයයකනසද්ධිංභගවය ොසන්තිකංගය ො සත්ොරං
දිස්වා සහ දස්සයනන පටිලද්ධසද්යධො ධම්මං සුත්වා
උපනිස්සෙසම්පන්න ාෙ පබ්බජිතුකායමො හුත්වා පි ාමහං ආපුතච්ඡි. යසො
සත්ථු  මත්ෙං ආයරොයචත්වා  ං පබ්බායජසි. යසො පබ්බජිත්වා බහුං
බුද්ධවචනං උග්ගණ්හිත්වා පරිපුතණ්ණවස්යසො උපසම්පජ්ජිත්වා
යෙොනියසොමනසිකායර කම්මං කයරොන්ය ො වියසසය ො චතුන්නං
අරූපජ්ඣානානං ලාභීහුත්වා ය ොවුට්ඨාෙවිපස්සනංඋස්සුක්කායපත්වා
අරහත් ං පාපුතණි. ඉතියසො සඤ්ඤාවිවට්ටකුසලානං අග්යගො ජාය ො. යසො
ඣානසුයඛන ඵලසුයඛන වීතිනායමන්ය ො එකදිවසං අත් යනො පටිපත්තිං
පච්චයවක්ඛිත්වා අධිග සම්පත්තිං පටිච්චසඤ්ජා යසොමනස්යසො සීහනාදං
නදන්ය ො– 

510. 

‘‘ෙදාපඨමමද්දක්ඛිං, සත්ොරමකුය ොභෙං; 
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 ය ොයමඅහුසංයවයගො, පස්සිත්වාපුතරිසුත් මං. 

511. 

‘‘සිරිංහත්යෙහිපායදහි, යෙොපණායමෙයආග ං; 

එ ාදිසංයසොසත්ොරං, ආරායධත්වාවිරාධයෙ. 

512. 

‘‘ දාහං පුතත් දාරඤ්ච, ධනධඤ්ඤඤ්ච ඡඩ්ඩයිං; 

යකසමස්සූනියඡයදත්වා, පබ්බජිංඅනගාරිෙං. 

513. 

‘‘සික්ඛාසාජීවසම්පන්යනො, ඉන්ද්රියෙසුසුසංවුය ො; 

නමස්සමායනොසම්බුද්ධං, විහාසිංඅපරාජිය ො. 

514. 

‘‘ ය ො යමපණිධීආසි, යච යසොඅභිපත්ථිය ො; 

නනිසීයදමුහුත් ම්පි,  ණ්හාසල්යලඅනූහය . 

515. 

‘‘ ස්සයමවංවිහරය ො, පස්සවීරිෙපරක්කමං; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

516. 

‘‘පුතබ්යබනිවාසංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධි ං; 

අරහාදක්ඛියණයෙයොම්හි, විප්පමුත්ය ොනිරූපධි. 

517. 

‘‘ ය ොර යාවිවසායන, සූරියුග්ගමනංපති; 

සබ්බං  ණ්හං වියසොයසත්වා, පල්ලඞ්යකනඋපාවිසි’’න්ති. – ඉමා 

ගාොඅභාසි; 

 ත්ෙ ෙදාති ෙස්මිං කායල. පඨමන්ති ආදිය ො. අද් දක් ඛින්ති පස්සිං, 

සත් ොරන්ති, භගවන් ං. අකුය ොභෙන්තිනිබ්භෙං.අෙඤ්යහත්ෙඅත්යෙො–
සබ්යබසංභෙයහතූනං යබොධිමූයලයෙවපහීනත් ාකුය ොචිපිභොභාවය ො 

අකුය ොභෙං නිබ්භෙං, චතුයවසාරජ්ජවිසාරදං
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යෙහි යවයනෙයානං ෙොරහමනුසාසනය ො 

සත් ොරං සම්මාසම්බුද්ධංමය්හංපි ාමයහන සද්ධිංගන්ත්වාොෙයවලාෙ

සබ්බපඨමං පස්සිං,  ං පුරිසුත්  මං සයදවයක යලොයක අග්ගපුතග්ගලං

පස්සිත්වා  ය ො දස්සනයහතු  ය ො දස්සනය ො පච්ඡා ‘‘එත් කං කාලං

සත්ොරං දට්ඨුං ධම්මඤ්ච යසොතුං නාලත්ෙ’’න්ති මය්හං සංයවයගො අහ 

සයහොත් ප්පං ඤාණං උප්පජ්ජි. උප්පන්නසංයවයගො පනාහං එවං
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චින්ය සින්ති දස්යසති සිරිං හත් යෙහීති ගාොෙ.  ස්සත්යෙො – යෙො 
විභවත්ථියකොපුතරියසො ‘‘උපට්ඨායියකොහුත්වා වසන්තියක වසිස්සාමී’’ති
සවිග්ගහං සිරිං සෙයන උපග ං හත්යෙහි ච පායදහි ච යකොට්යටන්ය ො 

පණායමෙය නීහයරෙය, යසො  ොරූයපො අලක්ඛිකපුතරියසොඑ ාදිසං සත් ොරං 

සම්මාසම්බුද්ධං ආරායෙත් වා ඉමස්මිංනවයමඛයණපටිලභිත්වා විරාෙයෙ 

 ස්ස ඔවාදාකරයණන  ං විරජ්යඣෙය, අහං පයනවං න කයරොමීති 

අධිප්පායෙො.ය නාහ ‘‘ දාහං…යප.… අනගාරිෙ’’න්ති. ත්ෙ ඡඩ් ඩයින්ති, 
පජහිං. ‘‘ඡඩ්ඩිෙ’’න්තිපිපායඨො.නනුඅෙං යෙයරො දාරපරිග්ගහංඅකත්වාව

පබ්බජිය ො, යසොකස්මා‘‘පුතත් දාරඤ්ච ඡඩ්ඩයි’’න්තිඅයවොචාති? ෙොනාම
පුතරියසො අනිබ්බත් ඵලයමව රුක්ඛං ඡින්දන්ය ො අච්ඡින්යන  ය ො
ලද්ධඵයලහිපරිහීයනොනාමයහොති.එවංසම්පදමිදං දට්ඨබ්බං. 

සික් ඛාසාජීවසමාපන් යනොතිො අධිසීලසික්ඛා,  ාෙච, ෙත්ෙභික්ඛූසහ

ජීවන්ති, එකජීවිකා සභාගවුත්තියනො යහොන්ති, ය න භගව ා
පඤ්ඤත් සික්ඛාපදසඞ්ඛාය න සාජීයවන ච සමන්නාගය ො

සික්ඛනභායවන සමඞ්ගීභූය ො, සික්ඛං පරිපූයරන්ය ො සාජීවඤ්ච
අවීතික්කමන්ය ො හුත්වා  දුභෙං සම්පායදන්ය ොති අත්යෙො. ය න

සුවිසුද්යධ පාතියමොක්යඛ සීයල පතිට්ඨි භාවං දස්යසති. ඉන් ද්රියෙසු 

සුසංවුය ොති මනච්ඡට්යඨසු ඉන්ද්රියෙසු සුට්ඨු සංවුය ො. රූපාදිවිසයෙසු
උප්පජ්ජනකානං අභිජ්ඣාදීනං පවත්තිනිවාරණවයසන සතිකවායටන 

සුපිහි චක්ඛාදිද්වායරොති අත්යෙො. එවං 
පාතියමොක්ඛසංවරඉන්ද්රිෙසංවරසීලසම්පත්තිදස්සයනන ඉ රසීලම්පි
අත්ෙය ො දස්සි යමව යහොතීති යෙයරො අත් යනො චතුපාරිසුද්ධිසීලසම්පදං

දස්යසත්වා ‘‘නමස් සමායනො සම් බුද් ෙ’’න්ති ඉමිනා 

බුද්ධානුස්සතිභාවනානුයෙොගමාහ. විහාසිං අපරාජිය ොති කියලසමාරාදීහි

අපරාජිය ොඑවහුත්වාවිහරිං, ොවඅරහත් ප්පත්ති,  ාවය හි අනභිභූය ො, 
අඤ්ඤදත්ථුය අභිභවන්ය ොඑවවිහාසින්තිඅත්යෙො. 

 ය ොති  ස්මා, ෙස්මා සුවිසුද්ධසීයලො සත්ෙරි අභිප්පසන්යනො

කියලසාභිභවනපටිපත්තිෙඤ්චඨිය ො,  ස්මා. පණිධීතිපණිධානං.  ය ො වා

චිත් ාභිනීහායරො. ආසීතිඅයහොසි. යච යසො අභිපත් ථිය ොති, මමචිත්ය න

ඉච්ඡිය ො.කීදියසොපනයසොතිආහ ‘‘න නිසීයද මුහත්  ම් පි,  ණ් හාසල් යල 

අනූහය ’’ති. ‘‘අග්ගමග්ගසණ්ඩායසන මම හදෙය ො  ණ්හාසල්යල

අනුද්ධයට මුහුත් ම්පි න නිසීයද, නිසජ්ජං න කප්යපෙය’’න්ති එවං යම
චිත් ාභිනීහායරොඅයහොසීතිඅත්යෙො. 

එවංපනචිත් ංඅධිට්ඨාෙභාවනංභාවයිත්වාඨානචඞ්කයමයහව රත්තිං
වීතිනායමන්ය ො අරූපසමාපත්තිය ො වුට්ඨාෙ ඣානඞ්ගමුයඛන විපස්සනං 

පට්ඨයපත්වා අරහත් ං සච්ඡාකාසි. ය න වුත් ං ‘‘ ස ්ස යම’’තිආදි. 

නිරූපධීති කියලසුපධිආදීනං අභායවන නිරුපධි. ර යාවිවසායනති
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රත්තිභාගස්ස විගමයන විභා ාෙ රත්තිො. සූරියුග් ගමනං පතීති 

සූරියුග්ගමනං ලක්ඛණං කත්වා. සබ් බං  ණ් හන්ති කාම ණ්හාදියභදං

සබ්බං  ණ්හායසො ං අග්ගමග්යගන වියසොයසත් වා සුක්ඛායපත්වා

‘‘ ණ්හාසල්යල අනූහය  න නිසීයද’’ති, පටිඤ්ඤාෙ යමොචි ත් ා. 

පල් ලඞ් යකන උපාවිසින්ති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා නිසීදින්ති. යසසං
උත් ානත්ෙයමව. 

මහාපන්ෙකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

අට්ඨකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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9. නවකනිපාය ො 
1. භූ ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

නවකනිපාය  ෙදා දුක් ඛන්තිආදිකා ආෙස්මය ො භූ ත්යෙරස්ස ගාො.

කා උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සෙං පුතඤ්ඤං උපචිනන්ය ො සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො කායල

බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා යසයනොති ලද්ධනායමො විඤ්ඤු ං පත්ය ො 
එකදිවසංසත්ොරංදිස්වාපසන්නමානයසො‘‘උසභංපවර’’න්තිආදිනාචතූහි
ගාොහි අභිත්ෙවි. 

යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං 
බුද්ධුප්පායදසායක නගරස්සද්වාරගායමමහාවිභවස්සයසට්ඨිස්සපුතත්ය ො
හුත්වා නිබ්බත්ති. ස්සකිරයසට්ඨියනොජා ාජා ාදාරකාබද්ධාඝාය න

එයකන ෙක්යඛන ඛාදි ා, ඉමස්ස පන පච්ඡිමභවිකත් ා භූ ා ආරක්ඛං

ගණ්හිංසු. ෙක්යඛො පන යවස්සවණස්ස උපට්ඨානං ගය ො, පුතන නාගමාසි.
නාමකරණදිවයස චස්ස ‘‘එවං කය  අමනුස්සා අනුකම්පන් ා

පරිහයරෙය’’න්ති භූය ොතිනාමංඅකංසු.යසොපන අත් යනොපුතඤ්ඤබයලන

අනන් රායෙොවඩ්ඪ,  ස්ස‘‘ යෙොපාසාදාඅයහසු’’න්තිආදිසබ්බං ෙසස්ස
කුලපුතත් ස්ස විභවකිත් යන විෙ යවදි බ්බං. යසො විඤ්ඤු ං පත්ය ො
සත්ෙරි සායකය  වසන්ය  උපාසයකහි සද්ධිං විහාරං ගය ො. සත්ථු
සන්තියක ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා අජකරණිො නාම
නදිො තීයර යලයණ වසන්ය ො විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව

අරහත් ංපාපුතණි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර1.7.20-28) – 

‘‘උසභංපවරංවීරං, මයහසිංවිජි ාවිනං; 

සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, යකොදිස්වානප්පසීදති. 

‘‘හිමවාවාපරියමයෙයො, සාගයරොවදුරුත් යරො; 

 යෙවඣානංබුද්ධස්ස, යකොදිස්වානප්පසීදති. 

‘‘වසුධා ෙොප්පයමෙයා, චිත් ා වනවටංසකා; 

 යෙවසීලංබුද්ධස්ස, යකොදිස්වානප්පසීදති. 

‘‘අනිලඤ්ජසාසඞ්ඛුබ්යභො, ෙොකායසො අසඞ්ඛියෙො; 

 යෙවඤාණංබුද්ධස්ස, යකොදිස්වානප්පසීදති. 

‘‘ඉමාහිචතුගාොහි, බ්රාහ්මයණොයසනසව්හයෙො; 

බුද්ධයසට්ඨංෙවිත්වාන, සිද්ධත්ෙංඅපරාජි ං. 

‘‘චතුන්නවුතිකප්පානි, දුග්ගතිංනුපපජ්ජෙ; 

සුගතිංසුඛසම්පත්තිං, අනුයභොසිමනප්පකං. 
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‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, ෙවිත්වායලොකනාෙකං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, යෙොමනාෙඉදංඵලං. 

‘‘චාතුද්දසම්හිකප්පම්හි, චතුයරොආසුමුග්ග ා; 

සත් ර නසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ්බලා. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ංපනපත්වාඅපයරනසමයෙනඤාතීනංඅනුකම්පාෙසායක ං 

ගන්ත්වා කතිපාහං ය හි උපට්ඨිෙමායනො අඤ්ජනවයන වසිත්වා පුතන
අත් නා වසි ට්ඨානයමව ගන්තුකායමො ගමනාකාරං දස්යසසි. ඤා කා

‘‘ඉයධව, භන්ය , වසෙ, තුම්යහපි න කිලමිස්සෙ, මෙම්පි පුතඤ්යඤන
වඩ්ඪස්සාමා’’ති යෙරං ොචිංසු. යෙයරො අත් යනො වියවකාභිරතිං  ත්ෙ ච
ඵාසුවිහාරංපකායසන්ය ො– 

518. 

‘‘ෙදා දුක්ඛං ජරාමරණන්ති පණ්ඩිය ො, අවිද්දසූ ෙත්ෙ සි ා 

පුතථුජ්ජනා; 

දුක්ඛංපරිඤ්ඤාෙසය ොවඣාෙති,  ය ොරතිංපරම රංනවින්දති. 

519. 

‘‘ෙදාදුක්ඛස්සාවහනිංවිසත්තිකං, පපඤ්චසඞ්ඝා දුඛාධිවාහිනිං; 

 ණ්හං පහන්ත්වාන සය ොව ඣාෙති,  ය ො රතිං පරම රං න 
වින්දති. 

520. 

‘‘ෙදා සිවං ද්යවචතුරඞ්ගගාමිනං, මග්ගුත් මං 

සබ්බකියලසයසොධනං; 

පඤ්ඤාෙ පස්සිත්ව සය ොව ඣාෙති,  ය ො රතිං පරම රං න 
වින්දති. 

521. 

‘‘ෙදා අයසොකංවිරජංඅසඞ්ඛ ං, සන් ංපදං සබ්බකියලසයසොධනං; 

භායවති සඤ්යඤොජනබන්ධනච්ඡිදං,  ය ො රතිං පරම රං න
වින්දති. 

522. 

‘‘ෙදානයභගජ්ජතියමඝදුන්දුභි, ධාරාකුලාවිහගපයෙසමන් ය ො; 

භික්ඛූචපබ්භාරගය ොවඣාෙති,  ය ොරතිංපරම රංනවින්දති. 

523. 

‘‘ෙදා නදීනංකුසුමාකුලානං, විචිත් -වායනෙය-වටංසකානං; 
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තීයර නිසින්යනො සුමයනොව ඣාෙති,  ය ො රතිං පරම රං න
වින්දති. 

524. 

‘‘ෙදා නිසීයෙ රහි ම්හි කානයන, යදයව ගළන් ම්හි නදන්ති 

දාඨියනො; 

භික්ඛූචපබ්භාරගය ොවඣාෙති,  ය ොරතිංපරම රංනවින්දති. 

525. 

‘‘ෙදා වි ක්යක උපරුන්ධිෙත් යනො, නගන් යර නගවිවරං

සමස්සිය ො; 

වී ද්දයරොවී ඛියලොවඣාෙති,  ය ොරතිංපරම රංනවින්දති. 

526. 

‘‘ෙදාසුඛීමලඛිලයසොකනාසයනො, 

නිරග්ගයළොනිබ්බනයෙොවිසල්යලො; 

සබ්බාසයවබයන්තිකය ොවඣාෙති, 

 ය ොරතිංපරම රංනවින්දතී’’ති.–ඉමාගාොඅභාසි; 

 ත්ොෙං පදයෙොජනාමුයඛනපඨමගාොෙ අත්ෙවණ්ණනා–ඛන්ධානං

පරිපායකො ජරා. යභයදො මරණං. ජරාමරණසීයසනයචත්ෙජරාමරණවන්ය ො

ධම්මාගහි ා.‘‘ යිදං ජරාමරණංදුක්ඛ’’න්ති අවිද් දසූ ෙොභූ ංඅජානන් ා 

පුථුජ් ජනා ෙත් ෙ ෙස්මිංඋපාදානක්ඛන්ධපඤ්චයක සි ා පටිබන්ධාඅල්ලීනා, 

 ං ‘‘ඉදං දුක්ඛං, එත් කං දුක්ඛං, න ඉය ො භියෙයො’’ති

විපස්සනාපඤ්ඤාසහි ාෙ මග්ගපඤ්ඤාෙ පරිජානිත්වා, ඉධ ඉමස්මිං 

සාසයන සය ො සම්පජායනො, පණ් ඩිය ො භික්ඛු, ෙදා ෙස්මිං කායල

ලක්ඛණූපනිජ්ඣායනනඣාෙති.  ය ො විපස්සනාරතිය ොමග්ගඵලරතිය ො

ච පරම රං උත් ම රංරතිං න වින් දති නප්පටිලභති.ය නාහභගවා– 

‘‘ෙය ොෙය ොසම්මසති, ඛන්ධානංඋදෙබ්බෙං; 

ලභතීපීතිපායමොජ්ජං, අම ං ංවිජාන ං. 

‘‘පඨබයාඑකරජ්යජන, සග්ගස්සගමයනනවා; 

සබ්බයලොකාධිපච්යචන, යසො ාපත්තිඵලං වර’’න්ති. )ධ. ප. 374, 

178); 

එවං පරිඤ්ඤාභිසමෙමුයඛන වියවකරතිං දස්යසත්වා ඉදානි
පහානාභිසමොදිමුයඛනපි  ං දස්යසතුං දුතිොදිකා තිස්යසො ගාො අභාසි.

 ත්ෙ දුක් ඛස ්සාවහනින්ති දුක්ඛස්ස ආෙතිං පවත්තිං, දුක්ඛස්ස

නිප්ඵත්තිකන්තිඅත්යෙො. විසත් තිකන්ති ණ්හං.සාහිවිස ාතිවිසත්තිකා, 

විසාලාති විසත්තිකා, විසටාති විසත්තිකා, විසක්කතීති විසත්තිකා, විසං
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හරතීති විසත්තිකා, විසංවාදිකාති විසත්තිකා, විසමූලාති විසත්තිකා, 

විසඵලාතිවිසත්තිකා, විසපරියභොගාති විසත්තිකා, විසාලාවාපනසා ණ්හා
රූයප සද්යද ගන්යධ රයස යඵොට්ඨබ්යබ ධම්යම කුයල ගයණ විත්ෙටාති

විසත්තිකාති වුච්චති. පපඤ් චසඞ් ො දුඛාධිවාහිනින්ති සත් සන් ානං

සංසායර පපඤ්යචන්තිවිත්ොයරන්තීතිපපඤ්චා, රාගාදයෙොමානාදයෙොච.

ය එව පවත්තිදුක්ඛස්සසඞ්ඝා ට්යඨනසඞ්ඝා ා, සදරෙපරිළාහසභාවත් ා

දුක්ඛඤ්චාති පපඤ්චසඞ්ඝා දුඛං,  ස්ස අධිවාහය ො නිබ්බත් නය ො

පපඤ්චසඞ්ඝා දුඛාධිවාහිනී.  ං  ණ්හං පහන් ත් වානාති අරිෙමග්යගන
සමුච්ඡින්දිත්වා. 

සිවන්ති යඛමං, අයඛමකරානං කියලසානං සමුච්ඡින්දයනන ය හි
අනුපද්දු න්ති අත්යෙො. සම්මාදිට්ඨිආදීනං වයසන ද්විචතුරඞ්යගො හුත්වා

අරියෙ නිබ්බානං ගයමතීති ද් යවචතුරඞ් ගගාමිනං, ගාොසුඛත්ෙඤ්යචත්ෙ
විභත්තිඅයලොයපො කය ොති දට්ඨබ්බං. රූපූපපත්තිමග්ගාදීසු සබ්යබසු

මග්යගසුඋත් මත් ා මග් ගුත්  මං. ය නාහභගවා–‘‘මග්ගානට්ඨඞ්ගියකො

යසට්යඨො’’තිආදි (ධ. ප. 273). සබ්යබහි කියලසමයලහි සත් ානං

යසොධනය ො සබ් බකියලසයසොෙනං. පඤ් ඤාෙ පස් සිත් වාති
පටියවධපඤ්ඤාෙ භාවනාභිසමෙවයසනඅභිසයමච්ච. 

යසොකයහතූනං අභාවය ො පුතග්ගලස්ස ච යසොකාභාවයහතුය ො නත්ථි

එත්ෙ යසොයකොති අයසොකං.  ො විග රාගාදිරජත් ා විරජං. න යකනචි

පච්චයෙන සඞ්ඛ න්ති අසඞ් ඛ ං. සබ්යබසං කියලසානං සබ්බස්ස ච

දුක්ඛස්ස වූපසමභාවය ො, සංසාරදුක්ඛද්දිය හි පජ්ජි බ්බය ො

අධිගන් බ්බය ොච සන්  ං පදං. සබ්යබහිකියලසමයලහිසත් සන් ානස්ස

යසොධනනිමිත් ය ො සබ් බකියලසයසොෙනං. භායවතීති
සච්ඡිකිරිොභිසමෙවයසන අභිසයමති. බහුක්ඛත්තුඤ්හි නිබ්බානං ආරබ්භ
සච්ඡිකිරිොභිසමෙං පවත්ය න් ස්ස ආලම්බයක ලබ්භමානවියසසකං
ආලම්බි බ්යබ ආයරොයපත්වා එවං වුත් ං. සංයෙොජනසඞ්ඛා ානං

බන්ධනානං යඡදනය ො සංයෙොජනබන් ෙනච් ඡිදං. නිමිත් ඤ්යහත්ෙ

කත්තුභායවන උපචාරි ං, ෙො අරිෙභාවකරානි සච්චානි අරිෙසච්චානීති.

ෙො පුතරිමගාොසු ෙදා ඣාෙති,  දා  ය ො රතිං පරම රං න වින්දතීති

යෙොජනා. එවං ඉධ ෙදා භායවති,  දා  ය ො රතිං පරම රං න වින්දතීති
යෙොජනා. 

එවං යෙයරො චතූහි ගාොහි අත් ානං අනුපයනත්වාව 
චතුසච්චපටියවධකිත් යනන අඤ්ඤං බයාකරිත්වා ඉදානි අත් නා

වසි ට්ඨානස්ස විවිත් භායවනඵාසු ංදස්යසන්ය ො ‘‘ෙදා නයභ’’තිආදිකා

ගාො අභාසි.  ත්ෙ නයභති ආකායස. සිනිද්ධගම්භීරනිග්යඝොස ාෙ 

යමයඝොයෙව දුන්දුභි යමෙදුන් දුභි. සමන් ය ො පග්ඝරන්තීහි ධාරාහි
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ආකුලාති ොරාකුලා. විහගානංපක්ඛීනංගමනමග්ගත් ා විහගපයෙ නයභති

යෙොජනා.  ය ොති ඣානරතිය ො. 

කුසුමාකුලානන්ති  රූහි ගළි කුසුයමහි සයමොහි ානං. 

විචිත්  වායනෙයවටංසකානන්ති වයන ජා ත් ා වායනෙයානිවනපුතප්ඵානි, 

විචිත් ානි වායනෙයානි වටංසකානි එ ාසන්ති විචිත් වායනෙයවටංසකා

නදියෙො,  ාසං නානාවිධවනපුතප්ඵවටංසකානන්ති අත්යෙො. 

උත් රිමනුස්සධම්මවයසනසුන්දයරොමයනොඑ ස්සාති සුමයනො ඣාෙති. 

නිසීයෙතිරත්තිෙං. රහි ම් හීති, ජනසම්බාධවිරහිය විවිත්ය . යදයවති

යමයඝ. ගළන්  ම් හීති වුට්ඨිධාරායෙො පග්ඝරන්ය  වස්සන්ය . දාඨියනොති
සීහබයග්ඝාදයෙො පටිපක්ඛසත් ා. ය  හි දාඨාවුධාති ‘‘දාඨියනො’’ති

වුච්චන්ති, නදන් ති දාඨියනොතිඉදම්පිජනවියවකදස්සනත්ෙයමවගහි ං. 

වි ක් යක උපරුන් ධිෙත්  යනොති අත් සන් ානපරිොපන්න ාෙ
අත් යනො කාමවි ක්කාදියක මිච්ඡාවි ක්යක පටිපක්ඛබයලන 
නියසයධත්වා.අත් යනොතිවාඉදංවින්දතීතිඉමිනායෙොයජ බ්බං‘‘ ය ො

රතිං පරම රං අත් නා න වින්දතී’’ති. නගන්  යරති පබ්බ න් යර. 

නගවිවරන්තිපබ්බ ගුහංපබ්භාරං වා. සමස ්සිය ොතිනිස්සිය ොඋපගය ො. 

වී ද් දයරොති විග කියලසදරයෙො. වී ඛියලොතිපහීනයචය ොඛියලො. 

සුඛීති ඣානාදිසුයඛන සුඛිය ො. මලඛිලයසොකනාසයනොති රාගාදීනං
මලානං පඤ්චන්නඤ්ච යචය ොඛිලානං ඤාතිවියෙොගාදියහතුකස්ස

යසොකස්ස ච පහාෙයකො. නිරග් ගයළොති, අග්ගළං වුච්චති අවිජ්ජා

නිබ්බානපුතරපයවසනිවාරණය ො,  දභාවය ො නිරග්ගයළො. නිබ් බනයෙොති

නි ණ්යහො. විසල් යලොති, විග රාගාදිසල්යලො. සබ් බාසයවති, කාමාසවාදියක

සබ්යබපිආසයව. බයන් තිකය ොතිබයන්තික ාවීඅරිෙමග්යගනවිග න්ය  

කත්වා ඨිය ො දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ෙං ෙදාඣාෙති,  ය ොඣානරතිය ො
පරම රං රතිං න වින්දතීති යෙොජනා. එවං පන වත්වා යෙයරො
අජකරණීතීරයමවගය ො. 

භූ ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

නවකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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10. දසකනිපාය ො 
1. කාළුදායිත් යෙරගාොවණ් ණනා 

දසකනිපාය  අඞ් ගාරියනොතිආදිකා ආෙස්මය ො කාළුදායිත්යෙරස්ස

ගාො. කා උප්පත්ති? අෙම්පි පදුමුත් රබුද්ධස්ස කායල හංසවතීනගයර
කුලයගයහ නිබ්බත්ය ො සත්ථු ධම්මයදසනං සුණන්ය ො සත්ොරං එකං
භික්ඛුං කුලප්පසාදකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා  ජ්ජං
අභිනීහාරකම්මංකත්වා ං ඨානන් රංපත්යෙසි. 

යසො ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො අම්හාකං 
යබොධිසත් ස්ස මාතුකුච්ඡිෙං පටිසන්ධිග්ගහණදිවයස කපිලවත්ථුස්මිංයෙව
අමච්චයගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හි. යබොධිසත්ය න සද්ධිං එකදිවසංයෙව
ජාය ොති  ංදිවසංයෙව නං දුකූලචුම්බයට නිපජ්ජායපත්වා යබොධිසත් ස්ස

උපට්ඨානං නයිංසු. යබොධිසත්ය න හි සද්ධිං යබොධිරුක්යඛො, රාහුලමා ා, 

චත් ායරො නිධී, ආයරොහනිෙහත්ථී, අස්සකණ්ඩයකො, ඡන්යනො කාළුදායීති
ඉයම සත්  එකදිවසංයෙව ජා ත් ා සහජා ා නාම අයහසුං. අෙස්ස 
නාමග්ගහණදිවයස සකලනගරස්ස උදග්ගචිත් දිවයස ජා ත් ා 

උදායීත්යවව නාමං අකංසු, යෙොකං කාළධාතුකත් ා පන කාළුදායීති
පඤ්ඤායිත්ෙ. යසො යබොධිසත්ය න සද්ධිං කුමාරකීළං කීළන්ය ො වුද්ධිං
අගමාසි. 

අපරභායග යලොකනායෙ මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමිත්වා අනුක්කයමන 
සබ්බඤ්ඤු ං පත්වා පවත්ති වරධම්මචක්යක රාජගහං උපනිස්සාෙ
යවළුවයන විහරන්ය  සුද්යධොදනමහාරාජා  ං පවත්තිං සුත්වා
පුතරිසසහස්සපරිවාරංඑකංඅමච්චං‘‘පුතත් ංයම ඉධායනහී’’තියපයසසි.යසො
ධම්මයදසනායවලාෙසත්ථුසන්තිකංගන්ත්වාපරිසපරිෙන්ය  ඨිය ොධම්මං

සුත්වා සපරියසො අරහත් ං පාපුතණි. අෙ යන සත්ො ‘‘එෙ, භික්ඛයවො’’ති 
හත්ෙං පසායරති. සබ්යබ  ඞ්ඛණංයෙව ඉද්ධිමෙපත් චීවරධරා
වස්සසට්ඨිකත්යෙරාවිෙ අයහසුං. අරහත් ංපත් ය ොපට්ඨාෙපනඅරිො

මජ්ඣත් ාවයහොන්ති,  ස්මාරඤ්ඤා පහි සාසනං දසබලස්සනකයෙසි.

රාජා‘‘යනවග බලයකොට්ඨයකොආගච්ඡති, නසාසනං සුෙයතී’’තිඅපරම්පි

අමච්චංපුතරිසසහස්යසන යපයසසි.  ස්මිම්පි ොපටිපන්යනඅපරන්තිඑවං
නවහි අමච්යචහි සද්ධිං නව පුතරිසසහස්සානි යපයසසි සබ්යබ අරහත් ං
පත්වාතුණ්හීඅයහසුං. 

අෙරාජා චින්ය සි – ‘‘එත් කා ජනාමයිසියනහාභායවන දසබලස්ස 

ඉධාගමනත්ොෙ න කිඤ්චි කෙයිංසු, අෙං යඛො පන උදායී දසබයලන

සමවයෙො සහපංසුකීළියකො, මයි ච සියනහවා, ඉමං යපයසස්සාමී’’ති  ං

පක්යකොසායපත්වා, ‘‘ ා , ත්වං පුතරිසසහස්සපරිවායරො රාජගහං ගන්ත්වා

දසබලංආයනහී’’තිවත්වායපයසසි.යසොපනගච්ඡන්ය ො‘‘සචාහං, යදව, 

පබ්බජිතුං ලභිස්සාමි, එවාහං භගවන් ං ඉධායනස්සාමී’’ති වත්වා ‘‘ෙං
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කිඤ්චි කත්වා මම පුතත් ං දස්යසහී’’ති වුත්ය ො රාජගහං ගන්ත්වා සත්ථු
ධම්මයදසනායවලාෙ පරිසපරිෙන්ය  ඨිය ො ධම්මං සුත්වා සපරිවායරො

අරහත් ං පත්වා එහිභික්ඛුභායව පතිට්ඨාසි. ය න වුත් ං අපදායන (අප.

යෙර1.4.48-63) – 

‘‘පදුමුත් රබුද්ධස්ස, යලොකයජට්ඨස්ස ාදියනො; 

අද්ධානංපටිපන්නස්ස, චරය ොචාරිකං දා. 

‘‘සුඵුල්ලංපදුමංගය්හ, උප්පලංමල්ලිකඤ්චහං; 

පරමන්නංගයහත්වාන, අදාසිංසත්ථුයනොඅහං. 

‘‘පරිභුඤ්ජිමහාවීයරො, පරමන්නංසුයභොජනං; 

 ඤ්චපුතප්ඵංගයහත්වාන, ජනස්සසම්පදස්සයි. 

‘‘ඉට්ඨංකන් ංපිෙංයලොයක, ජලජංපුතප්ඵමුත් මං; 

සුදුක්කරංක ංය න, යෙොයමපුතප්ඵංඅදාසිදං. 

‘‘යෙොපුතප්ඵමභියරොයපසි, පරමන්නඤ්චදාසියම; 

 මහංකිත් යිස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො. 

‘‘දසඅට්ඨචක්ඛත්තුංයසො, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 

උප්පලංපදුමඤ්චාපි, මල්ලිකඤ්ච දුත් රි. 

‘‘අස්සපුතඤ්ඤවිපායකන, දිබ්බගන්ධසමායු ං; 

ආකායසඡදනංකත්වා, ධාරයිස්සති ාවයද. 

‘‘පඤ්චවීසතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තී භවිස්සති; 

පෙබයාරජ්ජංපඤ්චස ං, වසුධංආවසිස්සති. 

‘‘කප්පස සහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘සකකම්මාභිරද්යධො යසො, සුක්කමූයලන යචොදිය ො; 

සකයානංනන්දිජනයනො, ඤාතිබන්ධුභවිස්සති. 

‘‘යසොපච්ඡාපබ්බජිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාෙ, නිබ්බායිස්සතිනාසයවො. 

‘‘පටිසම්භිදමනුප්පත් ං, ක කිච්චමනාසවං; 

යගො යමොයලොකබන්ධු ං, එ දග්යගඨයපස්සති. 

‘‘පධානපහි ත්ය ොයසො, උපසන්ය ොනිරූපධි; 
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උදායීනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො. 

‘‘රායගොයදොයසොචයමොයහොච, මායනොමක්යඛොචධංසිය ො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාෙ, විහරාමිඅනාසයවො. 

‘‘ය ොසයිඤ්චාපිසම්බුද්ධං, ආ ාපීනිපයකොඅහං; 

පසාදිය ොචසම්බුද්යධො, එ දග්යගඨයපසිමං. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පන පත්වා ‘‘න  ාවාෙං දසබලස්ස කුලනගරං ගන්තුං

කායලො, වසන්ය  පන උපගය  පුතප්ඵිය සු වනසණ්යඩසු
හරි තිණසඤ්ඡන්නාෙ භූමිො ගමනකායලො භවිස්සතී’’ති කාලං
පටිමායනන්ය ො වසන්ය  සම්පත්ය  සත්ථු කුලනගරං ගන්තුං 
ගමනමග්ගවණ්ණංසංවණ්යණන්ය ො– 

527. 

‘‘අඞ්ගාරියනොදානිදුමාභදන්ය , ඵයලසියනොඡදනංවිප්පහාෙ; 

ය අච්චිමන්ය ොවපභාසෙන්ති, සමයෙොමහාවීරභාගීරසානං. 

528. 

‘‘දුමානි ඵුල්ලානිමයනොරමානි, සමන් ය ො සබ්බදිසාපවන්ති; 

පත් ංපහාෙඵලමාසසානා, කායලොඉය ොපක්කමනාෙවීර. 

529. 

‘‘යනවාතිසී ංනපනාතිඋණ්හං, සුඛාඋතුඅද්ධනිොභදන්ය ; 

පස්සන්තු ංසාකිොයකොළිොච, පච්ඡාමුඛංයරොහිනිෙං  රන් ං. 

530. 

‘‘ආසාෙකසය යඛත් ං, බීජංආසාෙවප්පති; 

ආසාෙවාණිජාෙන්ති, සමුද්දංධනහාරකා; 

ොෙආසාෙතිට්ඨාමි, සායමආසාසමිජ්ඣතු. 

531. 

‘‘පුතනප්පුතනඤ්යචවවපන්තිබීජං, පුතනප්පුතනංවස්සතියදවරාජා; 

පුතනප්පුතනං යඛත් ං කසන්ති කස්සකා, පුතනප්පුතනං ධඤ්ඤමුයපති 
රට්ඨං. 

532. 

‘‘පුතනප්පුතනංොචනකාචරන්ති, පුතනප්පුතනංදානපතීදදන්ති; 

පුතනප්පුතනංදානපතීදදිත්වා, පුතනප්පුතනංසග්ගමුයපන්ති ඨානං. 

533. 
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‘‘වීයරො හයවසත් යුගං පුතයනති, ෙස්මිංකුයලජාෙතිභූරිපඤ්යඤො; 

මඤ්ඤාමහංසක්කතියදවයදයවො,  ොහිජාය ොමුනිසච්චනායමො. 

534. 

‘‘සුද්යධොදයනො නාම පි ා මයහසියනො, බුද්ධස්ස මා ා පන

මාෙනාමා; 

ොයබොධිසත් ංපරිහරිෙකුච්ඡිනා, කාෙස්සයභදාතිදිවම්හි යමොදති. 

535. 

‘‘සායගො මීකාලක ාඉය ොචු ා, දිබ්යබහිකායමහිසමඞ්ගිභූ ා; 

සායමොදතිකාමගුයණහිපඤ්චහි, පරිවාරි ායදවගයණහිය හි. 

536. 

‘‘බුද්ධස්ස පුතත්ය ොම්හි අසය්හසාහියනො, අඞ්ගීරසස්සප්පටිමස්ස

 ාදියනො; 

පිතුපි ාමය්හංතුවංසිසක්ක, ධම්යමනයමයගො මඅෙයයකොසී’’ති. 
– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ අඞ් ගාරියනොති අඞ්ගාරානි විොති අඞ්ගාරානි, 

රත් පවාළවණ්ණානි රුක්ඛානං පුතප්ඵපල්ලවානි,  ානි එය සං සන්තීති 

අඞ්ගාරියනො, අතියලොහි කුසුමකිසලයෙහිඅඞ්ගාරවුට්ඨිසංපරිකිණ්ණාවිොති

අත්යෙො. ඉදානීතිඉමස්මිංකායල. දුමාති රුක්ඛා.භදන්ය ති, භද්දංඅන්ය 

එ ස්සාති භදන්ය ති එකස්ස දකාරස්ස යලොපං කත්වා වුච්චති, 

ගුණවියසසයුත්ය ො, ගුණවියසසයුත් ානඤ්ච අග්ගභූය ො සත්ො.  ස්මා 
භදන්ය ති සත්ථු ආලපනං. පච්චත් වචනඤ්යච ං එකාරන් ං ‘‘සුකයට
පටිකම්යම සුයඛ දුක්යඛපි යච’’තිආදීසු විෙ. ඉධ පන සම්යබොධනත්යෙ

දට්ඨබ්බං.ය නවුත් ං ‘‘භදන්ය තිආලපන’’න්ති. ‘‘භද්දසද්දසමානත්ෙං

පදන් රයමක’’න්ති යකචි. ඵලානි එසන්තීති ඵයලසියනො. අයච යනපි හි

සයච නකිරිෙමායරොයපත්වා යවොහරන්ති, ෙොකුලංපතිතුකාමන්ති, ඵලානි

ගයහතුමාරද්ධා සම්පත්තිඵලගහණකාලාති අත්යෙො. ඡදනං විප් පහාොති

පුතරාණපණ්ණානි පජහිත්වා සම්පන්නපණ්ඩුපලාසාති අත්යෙො. ය ති දුමා. 

අච් චිමන් ය ොව පභාසෙන් තීති දීපසිඛාවන්ය ො විෙ ජලි අග්ගී විෙ වා 

ඔභාසෙන්ති සබ්බා දිසාති අධිප්පායෙො. සමයෙොති කායලො, 

‘‘අනුග්ගහාො’’තිවචනයසයසො. මහාවීරාතිමහාවික්කන් . භාගී රසානන්ති

අත්ෙරසාදීනං භාගී. වුත් ඤ්යහ ං ධම්මයසනාපතිනා – ‘‘භාගී වා භගවා

අත්ෙරසස්ස ධම්මරසස්සා’’තිආදි )චූළනි. අජි මාණවපුතච්ඡානිද්යදස 2). 

මහාවීර, භාගීතිචඉදම්පිද්වෙංසම්යබොධනවචනංදට්ඨබ්බං.භාගීරොනන්ති
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පටුන 

පන පායඨ භගීරයෙො නාම ආදිරාජා.  බ්බංසජා  ාෙ සාකිො භාගීරො, 
ය සං භාගීරොනංඋපකාරත්ෙන්තිඅධිප්පායෙො. 

දුමානීතිලිඞ්ගවිපල්ලායසනවුත් ං, දුමාරුක්ඛාතිඅත්යෙො. සමන්  ය ො 

සබ් බදිසා පවන් තීති, සමන් ය ො සබ්බභාගය ො සබ්බදිසාසු ච ඵුල්ලානි, 

 ො ඵුල්ලත් ා එව සබ්බදිසා පවන්ති ගන්ධං විස්සජ්යජන්ති. ආසමානාති
ආසීසන් ා ගහිතුකාමා. එවංරුක්ඛයසොභාෙගමනමග්ගස්ස රාමයණෙය ං

දස්යසත්වාඉදානි ‘‘යනවාතිසී ’’න්තිආදිනාඋතුසම්පත්තිංදස්යසති. සුඛාති

නාතිසී නාතිඋණ්හභායවයනව සුඛා ඉට්ඨා. උතු අද් ෙනිොති

අද්ධානගමනයෙොග්ගා උතු. පස් සන් තු  ං සාකිො යකොළිො ච, පච් ඡාමුඛං 

යරොහිනිෙං  රන්  න්ති යරොහිනී නාම නදී සාකිෙයකොළිෙජනපදානං

අන් යර උත් රදිසය ො දක්ඛිණමුඛා සන්දති, රාජගහං චස්සා 

පුතරත්ථිමදක්ඛිණාෙදිසාෙ,  ස්මාරාජගහය ොකපිලවත්ථුංගන්තුං ංනදිං
 රන් ා පච්ඡාමුඛා හුත්වා  රන්ති. ය නාහ ‘‘පස්සන්තු  ං…යප.…
 රන් ’’න්ති. ‘‘භගවන් ං පච්ඡාමුඛං යරොහිනිංනාමනදිං අතික්කමන් ං
සාකිෙයකොළිෙජනපදවාසියනොපස්සන්තූ’’ති කපිලවත්ථුගමනාෙභගවන් ං
ආොචන්ය ොඋස්සායහති. 

ඉදානිඅත් යනොපත්ෙනංඋපමාහිපකායසන්ය ො ‘‘ආසාෙ කසය ’’ති

ගාෙමාහ. ආසාෙ කසය  යඛත්  න්ති කස්සයකො කසන්ය ො යඛත් ං

ඵලාසාෙකසති. බීජං ආසාෙ වප් පතීතිකසිත්වා චවපන්ය නඵලාසාෙඑව

බීජං වප්පති නික්ඛිපීෙති. ආසාෙ වාණිජා ෙන් තීති ධනහාරකා වාණිජා
ධනාසාෙසමුද්දං රිතුංයදසංඋපගන්තුංසමුද්දං නාවාෙෙන්තිගච්ඡන්ති. 

ොෙ ආසාෙ තිට් ඨාමීතිඑවංඅහම්පි ොෙආසාෙපත්ෙනාෙභගවාතුම්හාකං

කපිලපුතරගමනපත්ෙනාෙ ඉධ තිට්ඨාමි. සා යම ආසා සමිජ්ඣතු, තුම්යහහි

‘‘කපිලවත්ථු ගන් බ්බ’’න්ති වදති, ආසාෙ සදිස ාෙ යචත්ෙ 
කත්තුකමය ාඡන්දංආසාතිආහ. 

ගමනමග්ගසංවණ්ණනාදිනා අයනකවාරං ොචනාෙ කාරණං දස්යසතුං 

‘‘පුනප් පුන’’න්තිආදි වුත් ං.  ස්සත්යෙො – සකිං වුත් මත්ය න වප්යප

අසම්පජ්ජමායන කස්සකා පුනප් පුනං දුතිෙම්පි  තිෙම්පි බීජං වපන්ති.

පජ්ජුන්යනො යදවරාජාපිඑකවාරයමව අවස්සිත්වා පුනප් පුනං කායලනකාලං
වස්සති. කස්සකාපි එකවාරයමව අකසිත්වා සස්සසම්පත්තිඅත්ෙං පංසුං
කද්දමං වා මුදුංකාතුංයඛත් ං පුතනප්පුතනංකසන්ති. එකවාරයමවධඤ්ඤං

සඞ්ගහං කත්වා ‘‘අලයමත් ාව ා’’ති අපරිතුස්සනය ො යකොට්ඨාගාරාදීසු

පටිසාමනවයසන මනුස්යසහි උපනීෙමානං පුතනප්පුතනං සාලිආදිෙඤ් ඤං 

රට්ඨං උයපති උපගච්ඡති. 

ොචනකාපි ොචන් ා පුතනප්පුතනං කුලානි චරන් ති උපගච්ඡන්ති, න

එකවාරයමව, ොචි ාපනය සංපුතනප්පුතනංදානපතීදදන්ති, නසකිංයෙව.
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පටුන 

 ො පන යදෙයධම්මං පුතනප්පුතනං දානපතී දදිත් වා දානමෙං පුතඤ්ඤං

උපචිනිත්වා පුනප් පුනං අපරාපරං සග් ගමුයපන් ති ඨානං පටිසන්ධිවයසන
යදවයලොකං උපගච්ඡන්ති.  ස්මා අහම්පි පුතනප්පුතනං ොචාමි භගවා මය්හං
මයනොරෙංමත්ෙකංපායපහීතිඅධිප්පායෙො. 

ඉදානි ෙදත්ෙංසත්ොරංකපිලවත්ථුගමනං ොචති,  ංදස්යසතුං ‘‘වීයරො 

හයව’’තිගාෙමාහ.  ස්සත්යෙො – වීයරො වීරිෙවා මහාවික්කන්ය ො 

භූරිපඤ් යඤො මහාපඤ්යඤොපුතරියසො ෙස් මිං කුයල ජාෙති නිබ්බත් ති,  ත්ෙ 

හයව එකංයසන සත්  යුගං සත් පුතරිසයුගං ොවසත් මං පි ාමහයුගං 

සම්මාපටිපත්තිො පුයනති යසොයධතීති යලොකවායදො අතිවායදො අඤ්යඤසු.

භගවා පන සබ්යබසං යදවානං උත් මයදව ාෙ යදවයදයවො 

පාපනිවාරයණනකලයාණපතිට්ඨාපයනන ය ොපරම්පියසොයධතුං සක් කති 

සක්යකොතීති මඤ්ඤාමි අහං. කස්මා?  ො හි ජාය ො මුනි සච් චනායමො 

ෙස්මා ොසත්ොරාඅරිොෙජාතිොජාය ොමුනිභායවො, මුනි වාසමායනො
අත් හි පරහි ානං ඉධයලොකපරයලොකානඤ්ච මුනනට්යඨන ‘‘මුනී’’ති

අවි ෙනායමො, යමොනවා වා මුනි, ‘‘සමයණො පබ්බජිය ො ඉසී’’ති
අවි ෙනායමො  ො ජාය ො.  ස්මා සත් ානං 
එකන් හි පටිලාභයහතුභාවය ො භගවා  ව  ත්ෙ ගමනං ොචාමාති
අත්යෙො. 

ඉදානි ‘‘සත් යුග’’න්ති වුත්ය  පිතුයුගං දස්යසතුං ‘‘සුද් යෙොදයනො 

නාමා’’තිආදිවුත් ං.සුද්ධංඔදනංජීවනංඑ ස්සාති සුද් යෙොදයනො. බුද්ධපි ා
හිඑකංසය ො සුවිසුද්ධකාෙවචීමයනොසමාචායරොසුවිසුද්ධාජීයවොයහොති ො

අභිනීහාරසම්පන්නත් ා. මාෙනාමාති කුලරූපසීලාචාරාදිසම්පත්තිො

ඤාතිමිත් ාදීහි ‘‘මා ොහී’’ති වත් බ්බගුණ ාෙ ‘‘මාො’’ති ලද්ධනාමා. 

පරිහරිොති ධායරත්වා. කාෙස ්ස යභදාති සයදවකස්ස යලොකස්ස

යචතිෙසදිසස්ස අත් යනො කාෙස්ස විනාසය ො උද්ධං. තිදිවම් හීති
තුසි යදවයලොයක. 

සාති මාොයදවී. යගො මීති යගොත්ය න  ං කිත්ය ති. දිබ් යබහි 

කායමහීති, තුසි භවනපරිොපන්යනහිදිබ්යබහිවත්ථුකායමහි. සමඞ් ගිභූ ාති

සමන්නාග ා. කාමගුයණහීති කාමයකොට්ඨායසහි, ‘‘කායමහී’’තිවත්වා පුතන
‘‘කාමගුයණහී’’ති වචයනන අයනකභායගහි වත්ථුකායමහි පරිචාරිෙතීති

දීයපති. ය හීති ෙස්මිං යදවනිකායෙ නිබ්බත්ති, ය හි තුසි යදවගයණහි, 

ය හිවාකාමගුයණහි. ‘‘සමඞ්ගිභූ ාපරිවාරි ා’’තිච ඉත්ථිලිඞ්ගනිද්යදයසො 

පුතරිමත් භාවසිද්ධං ඉත්ථිභාවං, යදව ාභාවං වා සන්ධාෙ කය ො, 
යදවූපපත්තිපන පුතරිසභායවයනවජා ා. 

එවංයෙයරනොචිය ොභගවා ත්ෙගමයනබහූනංවියසසාධිගමංදිස්වා 
වීසතිසහස්ස ඛීණාසවපරිවුය ො රාජගහය ො අතුරි චාරිකාවයසන
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පටුන 

කපිලවත්ථුගාමිමග්ගං පටිපජ්ජි. යෙයරො ඉද්ධිො කපිලවත්ථුං ගන්ත්වා
රඤ්යඤො පුතරය ො ආකායස ඨිය ො අදිට්ඨපුතබ්බං යවසං දිස්වා රඤ්ඤා

‘‘යකොසි ත්ව’’න්ති පුතච්ඡිය ො, ‘‘සයචඅමච්චපුතත් ං ොභගවය ොසන්තිකං

යපසි ංමංනජානාසි, එවංපන ජානාහී’’තිදස්යසන්ය ො– 

‘‘බුද්ධස්ස පුතත්ය ොම්හි අසය්හසාහියනො, අඞ්ගීරසස්සප්පටිමස්ස 

 ාදියනො; 

පිතුපි ාමය්හංතුවංසිසක්ක, ධම්යමනයමයගො මඅෙයයකොසී’’ති. 
– 

ඔසානගාෙමාහ. 

 ත්ෙ බුද් ෙස් ස පුත් ය ොම් හීති, සබ්බඤ්ඤුබුද්ධස්ස උයර ජා  ාෙ

ඔරසපුතත්ය ො අම්හි. අසය් හසාහියනොති, අභිසම්යබොධිය ො පුතබ්යබඨයපත්වා
මහායබොධිසත් ං අඤ්යඤහි සහිතුං වහිතුං අසක්කුයණෙයත් ා අසය්හස්ස
සකලස්ස යබොධිසම්භාරස්ස මහාකාරුණිකාධිකාරස්ස ච සහනය ො

වහනය ො,  ය ො පරම්පි අඤ්යඤහිසහිතුං අභිභවිතුං අසක්කුයණෙයත් ා

අසය්හානං පඤ්චන්නං මාරානං සහනය ො අභිභවනය ො, 
ආසොනුසෙචරි ාධිමුත්තිආදිවිභාගාවයබොධයනන ෙොරහං යවයනෙයානං 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යෙහි අනුසාසනීසඞ්ඛා ස්ස අඤ්යඤහි

අසය්හස්ස බුද්ධකිච්චස්ස ච සහනය ො,  ත්ෙ වා සාධුකාරීභාවය ො

අසය්හසාහියනො. අඞ් ගීරසස ්සාති අඞ්ගීක සීලාදිසම්පත්තිකස්ස.

‘‘අඞ්ගමඞ්යගහි නිච්ඡරණකඔභාසස්සා’’තිඅපයර.යකචිපන ‘‘අඞ්ගීරයසො, 

සිද්ධත්යෙොතිද්යව නාමානිපි රායෙවගහි ානී’’තිවදන්ති. අප් පටිමස් සාති

අනූපමස්ස.ඉට්ඨානිට්යඨසු  ාදිලක්ඛණප්පත්තිො  ාදියනො. පිතුපි ා මය් හං 

තුවංසීති අරිෙජාතිවයසනමය්හංපිතුසම්මාසම්බුද්ධස්සයලොකයවොහායරන

ත්වං පි ා අසි. සක් කාති ජාතිවයසන රාජානං ආලපති. ෙම් යමනාති
සභායවන අරිෙජාති යලොකිෙජාතීති ද්වින්නං ජාතීනං සභාවසයමොධායනන 

යගො මාති රාජානං යගොත්ය න ආලපති. අෙයයකොසීති පි ාමයහො අසි.
එත්ෙ ච ‘‘බුද්ධස්ස පුතත්ය ොම්හී’’තිආදිං වදන්ය ො යෙයරො අඤ්ඤං
බයාකාසි. 

එවං පන අත් ානං ජානායපත්වා හට්ඨතුට්යඨන රඤ්ඤා මහාරයහ
පල්ලඞ්යක නිසීදායපත්වා අත් යනො පටිොදි ස්ස නානග්ගරසස්ස 
යභොජනස්ස පත් ං පූයරත්වා දින්යන ගමනාකාරං දස්යසති. ‘‘කස්මා

ගන්තුකාමත්ෙ, භුඤ්ජො’’ති ච වුත්ය , ‘‘සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා

භුඤ්ජිස්සාමී’’ති. ‘‘කහං පන සත්ො’’ති? ‘‘වීසතිසහස්සභික්ඛුපරිවායරො
තුම්හාකං දස්සනත්ොෙමග්ගං පටිපන්යනො’’ති. ‘‘තුම්යහඉමංපිණ්ඩපා ං

පරිභුඤ්ජිත්වාොවමමපුතත්ය ොඉමංනගරං සම්පාපුතණාති,  ාවස්සඉය ොව
පිණ්ඩපා ං හරො’’ති. යෙයරො භත් කිච්චං කත්වා රඤ්යඤො පරිසාෙ ච
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ධම්මං කයෙත්වා සත්ථු ආගමනය ො පුතයර රයමව සකලං රාජනියවසනං
ර නත් යෙ අභිප්පසන්නං කයරොන්ය ො සබ්යබසං පස්සන් ානංයෙව
සත්ථු ආහරි බ්බභත් පුතණ්ණං පත් ං ආකායස විස්සජ්යජත්වා සෙම්පි
යවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා පිණ්ඩපා ං උපයනත්වා සත්ථු හත්යෙ ඨයපසි.
සත්ො ංපිණ්ඩපා ං පරිභුඤ්ජි.එවංසට්ඨියෙොජනංමග්ගං දිවයසදිවයස
යෙොජනං ගච්ඡන් ස්ස සත්ථු රාජයගහය ොවභත් ංආහරිත්වා අදාසි. අෙ
නං භගවා ‘‘මය්හං පිතු මහාරාජස්ස සකලනියවසනං පසායදසී’’ති
කුලප්පසාදකානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

කාළුදායිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. එකවිහාරිෙත් යෙරගාොවණ් ණනා 

පුරය ො පච් ඡය ො වාතිආදිකාආෙස්මය ොඑකවිහාරිෙත්යෙරස්සගාො.

කා උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
පුතඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො කස්සපදසබලස්ස කායල කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුත්වා
පටිලද්ධසද්යධොපබ්බජිත්වාඅරඤ්ඤංපවිසිත්වාවියවකවාසං වසි. 

යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන එකං බුද්ධන් රං යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද භගවති පරිනිබ්බුය 
ධම්මායසොකරඤ්යඤොකනිට්ඨභා ාහුත්වා නිබ්බත්ති.අයසොකමහාරාජාකිර
සත්ථු පරිනිබ්බානය ො ද්වින්නං වස්සස ානං උපරි අට්ඨාරසයම වස්යස
සකලජම්බුදීයපඑකරජ්ජාභියසකංපත්වාඅත් යනොකනිට්ඨං තිස්සකුමාරං
ඔපරජ්යජඨයපත්වාඑයකනඋපායෙන ංසාසයනඅභිප්පසන්නං අකාසි.
යසො එකදිවසං මිගවං ගය ො අරඤ්යඤ යෙොනකමහාධම්මරක්ඛි ත්යෙරං
හත්ථිනායගන සාලසාඛං ගයහත්වා බීජිෙමානං නිසින්නං දිස්වා
සඤ්ජා පසායදො ‘‘අයහො ව ාහම්පි අෙං මහායෙයරො විෙ පබ්බජිත්වා
අරඤ්යඤ විහයරෙය’’න්ති චින්ය සි. යෙයරො  ස්ස චිත් ාචාරං ඤත්වා
 ස්ස පස්සන් ස්යසව ආකාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා අයසොකාරායම
යපොක්ඛරණිො අභිජ්ජමායන උදයක ඨත්වා චීවරඤ්ච උත් රාසඞ්ගඤ්ච
ආකායසඔලග්යගත්වාන්හායිතුංආරභි.කුමායරොයෙරස්සආනුභාවං දිස්වා
අභිප්පසන්යනො අරඤ්ඤය ො නිවත්තිත්වා රාජයගහං ගන්ත්වා 

‘‘පබ්බජිස්සාමී’’ති රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා  ං අයනකප්පකාරං
ොචිත්වා පබ්බජ්ජාධිප්පාෙංනිවත්ය තුංනාසක්ඛි. යසො උපාසයකො හුත්වා
පබ්බජ්ජාසුඛං පත්යෙන්ය ො– 

537. 

‘‘පුතරය ොපච්ඡය ොවාපි, අපයරොයචනවිජ්ජති; 

අතීවඵාසුභවති, එකස්සවසය ොවයන. 

538. 
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‘‘හන්ද එයකොගමිස්සාමි, අරඤ්ඤං බුද්ධවණ්ණි ං; 

ඵාසුඑකවිහාරිස්ස, පහි ත් ස්සභික්ඛුයනො. 

539. 

‘‘යෙොගී-පීතිකරංරම්මං, මත් කුඤ්ජරයසවි ං; 

එයකොඅත්ෙවසීඛිප්පං, පවිසිස්සාමිකානනං. 

540. 

‘‘සුපුතප්ඵිය  සී වයන, සී යලගිරිකන්දයර; 

ගත් ානිපරිසිඤ්චිත්වා, චඞ්කමිස්සාමිඑකයකො. 

541. 

‘‘එකාකියෙොඅදුතියෙො, රමණීයෙමහාවයන; 

කදාහංවිහරිස්සාමි, ක කිච්යචොඅනාසයවො. 

542. 

‘‘එවංයමකත්තුකාමස්ස, අධිප්පායෙොසමිජ්ඣතු; 

සාධයිස්සාමහංයෙව, නාඤ්යඤොඅඤ්ඤස්සකාරයකො’’ති.– 

ඉමාඡගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ පුරය ො පච් ඡය ො වාතිඅත් යනොපුතරය ො වාපච්ඡය ොවා, වා-

සද්දස්ස විකප්පත්ෙත් ා පස්සය ො වා අපයරො අඤ්යඤො ජයනොන විජ්ජති

යච, අතීව අතිවිෙ ඵාසු චිත් සුඛං භවති. එකවිහාරීභායවන එකස ්ස 

අසහාෙස්ස. වයන වසය ොති චිරපරිචිය න වියවකජ්ඣාසයෙන
ආකඩ්ඪෙමානහදයෙො යසො රත්තින්දිවං මහාජනපරිවු ස්ස වසය ො
සඞ්ගණිකවිහාරංනිබ්බින්දන්ය ොවියවකසුඛඤ්චබහුං මඤ්ඤන්ය ොවදති. 

හන් දාති යවොස්සග්ගත්යෙ නිපාය ො, ය න ඉදානි කරීෙමානස්ස

අරඤ්ඤගමනස්සනිච්ඡි භාවමාහ. එයකො ගමිස් සාමීති‘‘සුඤ්ඤාගායරයඛො, 

ගහපති,  ොග ා අභිරමන්තී’’තිආදිවචනය ො (චූළව. 306) බුද්යධහි
වණ්ණි ං පසට්ඨං අරඤ්ඤං එයකො අසහායෙො ගමිස්සාමි වාසාධිප්පායෙන

උපගච්ඡාමි. ෙස්මා එකවිහාරිස ්ස ඨානාදීසු අසහාෙභායවන එකවිහාරිස්ස

නිබ්බානං පටියපසි චිත්  ාෙ පහි ත්  ස් ස අධිසීලසික්ඛාදිකා තිස්යසො

සික්ඛාසික්ඛය ො භික්ඛුයනොඅරඤ්ඤං ඵාසු ඉට්ඨංසුඛාවහන්තිඅත්යෙො. 

යෙොගී-පීතිකරන්ති යෙොගීනං භාවනාෙ යුත් ප්පයුත් ානං
අප්පසද්දාදිභායවන ඣානවිපස්සනාදිපීතිං ආවහනය ො යෙොගී-පීතිකරං. 

විසභාගාරම්මණාභායවන පටිසල්ලානසාරුප්ප ාෙ රම් මං. 

මත්  කුඤ් ජරයසවි න්ති මත් වරවාරණවිචරි ං, ඉමිනාපි 

බ්රහාරඤ්ඤභායවන ජනවියවකංයෙව දස්යසති. අත් ෙවසීති ඉධ අත්යෙොති
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සමණධම්යමො අධිප්යපය ො. ‘‘කෙං නු යඛො යසො යම භයවෙයා’’ති  ස්ස
වසංගය ො. 

සුපුප් ඵිය ති සුට්ඨු පුතප්ඵිය . සී වයනති ඡායූදකසම්පත්තිො සීය 

වයන. උභයෙනපි  ස්ස රමණීෙ ංයෙව විභායවති. ගිරිකන් දයරති ගිරීනං

අබ්භන් යර කන්දයර. කන්ති හි උදකං, ය න දාරි ං නින්නට්ඨානං
කන්දරං නාම.  ාදියස සී යල ගිරිකන්දයර ඝම්මපරි ාපං වියනොයදත්වා
අත් යනො ගත් ානි පරිසිඤ්චිත්වා න්හායිත්වා චඞ්කමිස්සාමි එකයකොති 

කත්ෙචිඅනාෙත් වුත්ති ංදස්යසති. 

එකාකියෙොති එකාකී අසහායෙො. අදුතියෙොති
 ණ්හාසඞ්ඛා දුතිොභායවන අදුතියෙො.  ණ්හා හි පුතරිසස්ස සබ්බදා

අවිජහනට්යඨන දුතිො නාම. ය නාහ භගවා – ‘‘ ණ්හාදුතියෙො පුතරියසො, 

දීඝමද්ධාන සංසර’’න්ති)ඉතිවු.15, 105). 

එවං යම කත් තුකාමස් සාති ‘‘හන්ද එයකො ගමිස්සාමී’’තිආදිනා
වුත් විධිනා අරඤ්ඤං ගන්ත්වා භාවනාභියෙොගං කත්තුකාමස්ස යම. 

අධිප් පායෙො සමිජ් ෙතූති ‘‘කදාහං විහරිස්සාමි, ක කිච්යචො අනාසයවො’’ති
එවං පවත්ය ො මයනොරයෙො ඉජ්ඣතු සිද්ධිං පාපුතණාතු. අරහත් ප්පත්ති ච 

ෙස්මානආොචනමත්ය නසිජ්ඣති, නාපිඅඤ්යඤනසායධ බ්බා,  ස්මා

ආහ ‘‘සාෙයිස් සාමහංයෙව, නාඤ ්යඤො අඤ් ඤස ්ස කාරයකො’’ති. 

එවං උපරාජස්ස පබ්බජ්ජාෙ දළ්හනිච්ඡෙ ං ඤත්වා රාජා 
අයසොකාරාමගමනීෙං මග්ගං අලඞ්කාරායපත්වා කුමාරං
සබ්බාලඞ්කාරවිභූසි ං මහතිො යසනාෙ මහච්චරාජානුභායවන විහාරං
යනසි.කුමායරොපධානඝරංගන්ත්වා මහාධම්මරක්ඛි ත්යෙරස්සසන්තියක

පබ්බජි, අයනකස ා මනුස්සා  ං අනුපබ්බජිංසු. රඤ්යඤො භාගියනයෙයො
සඞ්ඝමිත් ාෙ සාමියකො අග්ගිබ්රහ්මාපි  යමව අනුපබ්බජි. යසො පබ්බජිත්වා
හට්ඨතුට්යඨොඅත් නාකා බ්බංපකායසන්ය ො– 

543. 

‘‘එසබන්ධාමිසන්නාහං, පවිසිස්සාමිකානනං; 

න ය ොනික්ඛමිස්සාමි, අප්පත්ය ොආසවක්ඛෙං. 

544. 

‘‘මාලුය උපවාෙන්ය , සීය සුරභිගන්ධියක; 

අවිජ්ජංදාලයිස්සාමි, නිසින්යනොනගමුද්ධනි. 

545. 

‘‘වයන කුසුමසඤ්ඡන්යන, පබ්භායරනූන සී යල; 

විමුත්තිසුයඛනසුඛිය ො, රමිස්සාමිගිරිබ්බයජ’’ති.– 
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තිස්යසොගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ එස බන් ොමි සන් නාහන්ති එසාහං වීරිෙසඞ්ඛා ං සන්නාහං

බන්ධාමි, කායෙච ජීවිය චනිරයපක්යඛො වීරිෙසන්නායහනසන්නය්හාමි.
ඉදංවුත් ංයහොති–ෙොනාමසූයරොපුතරියසොපච්චත්ථියක පච්චුපට්ඨිය   ං
යජතුකායමො අඤ්ඤං කිච්චං පහාෙ කවචපටිමුච්චනාදිනා යුද්ධාෙ

සන්නය්හති, යුද්ධභූමිඤ්ච ගන්ත්වා පච්චත්ථියක අයජත්වා  ය ො න

නිවත් ති, එවමහම්පිකියලසපච්චත්ථියකයජතුංආදිත් ම්පිසීසං යචලඤ්ච

අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා චතුබ්බිධසම්මප්පධානවීරිෙසන්නාහං සන්නය්හාමි, 
කියලයසඅයජත්වාකියලසවිජෙයෙොග්ගංවියවකට්ඨානංනවිස්සජ්යජමීති.

ය න වුත් ං ‘‘පවිසිස් සාමි කානනං න  ය ො නික් ඛමිස් සාමි, අප් පත් ය ො 

ආසවක් ඛෙ’’න්ති. 

‘‘මාලුය  උපවාෙන් ය ’’තිආදිනා අරඤ්ඤට්ඨානස්ස

කම්මට්ඨානභාවනායෙොගය ං වදති, රමිස්සාමිනූන ගිරිබ්බයජති යෙොජනා.
පබ්බ පරික්යඛයපඅභිරමිස්සාමිමඤ්යඤතිඅනාග ත්ෙංපරිකප්යපන්ය ො
වදති. යසසංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

එවං වත්වා යෙයරො අරඤ්ඤං පවිසිත්වා සමණධම්මං කයරොන්ය ො 
උපජ්ඣායෙනසද්ධිංකලිඞ්ගරට්ඨංඅගමාසි. ත්ෙස්සපායදචම්මිකාබායධො

උප්පජ්ජි,  ං දිස්වා එයකො යවජ්යජො ‘‘සප්පිං, භන්ය , පරියෙසෙ, 
තිකිච්ඡිස්සාමින’’න්තිආහ. යෙයරොසප්පිපරියෙසනංඅකත්වාවිපස්සනාෙ

එව කම්මං කයරොති, යරොයගො වඩ්ඪති, යවජ්යජො යෙරස්ස  ත්ෙ
අප්යපොස්සුක්ක ං දිස්වා සෙයමව සප්පිං පරියෙසිත්වා යෙරං අයරොගං 
අකාසි.යසොඅයරොයගොහුත්වානචිරස්යසවඅරහත් ංපාපුතණි.ය නවුත් ං 

අපදායන (අප.යෙර2.44.1-12) – 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහාෙයසො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, උප්පජ්ජිවද ංවයරො. 

‘‘නිප්පපඤ්යචොනිරාලම්යබො, ආකාසසමමානයසො; 

සුඤ්ඤ ාබහුයලො ාදී, අනිමිත් රය ොවසී. 

‘‘අසඞ්ගචිත්ය ො නික්යලයසො, අසංසට්යඨොකුයල ගයණ; 

මහාකාරුණියකොවීයරො, විනයෙොපාෙයකොවියදො. 

‘‘උෙයත්ය ොපරකිච්යචසු, විනෙන්ය ොසයදවයක; 

නිබ්බානගමනංමග්ගං, ගතිංපඞ්කවියසොසනං. 

‘‘අම ංපරමස්සාදං, ජරාමච්චුනිවාරණං; 

මහාපරිසමජ්යඣයසො, නිසින්යනොයලොක ාරයකො. 
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‘‘කරවීකරුය ො නායෙො, බ්රහ්මයඝොයසො ොගය ො; 

උද්ධරන්ය ොමහාදුග්ගා, විප්පනට්යඨඅනාෙයක. 

‘‘යදයසන්ය ොවිරජංධම්මං, දිට්යඨොයමයලොකනාෙයකො; 

 ස්සධම්මංසුණිත්වාන, පබ්බජිංඅනගාරිෙං. 

‘‘පබ්බජිත්වා දාපාහං, චින්ය න්ය ොජිනසාසනං; 

එකයකොවවයනරම්යම, වසිංසංසග්ගපීළිය ො. 

‘‘සක්කාෙවූපකායසොයම, යහතුභූය ොමමාභවී; 

මනයසොවූපකාසස්ස, සංසග්ගභෙදස්සියනො. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පන පත්වා යෙයර  ත්ෙ විහරන්ය  රාජා

යකොටිධනපරිච්චායගන යභොජකගිරිවිහාරං නාම කායරත්වා යෙරං  ත්ෙ
වායසසි.යසො ත්ෙවිහරන්ය ො පරිනිබ්බානකායල– 

546. 

‘‘යසොහංපරිපුතණ්ණසඞ්කප්යපො, චන්යදොපන්නරයසොෙො; 

සබ්බාසවපරික්ඛීයණො, නත්ථිදානිපුතනබ්භයවො’’ති.– 

ඔසානගාෙමාහ.සාඋත් ානත්ොව. යදවචයෙරස්ස අඤ්ඤාබයාකරණං 
අයහොසීති. 

එකවිහාරිෙත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

3. මහාකප් පිනත් යෙරගාොවණ් ණනා 

අනාග ං යෙො පටිකච් ච පස් සතීතිආදිකා ආෙස්මය ො

මහාකප්පිනත්යෙරස්සගාො. කාඋප්පත්ති? අෙංකිරපදුමුත් රබුද්ධකායල
හංසවතීනගයරකුලඝයරනිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ංපත්ය ොසත්ථුසන්තියක
ධම්මං සුණන්ය ො සත්ොරං එකං භික්ඛුං භික්ඛුඔවාදකානං අග්ගට්ඨායන
ඨයපන් ං දිස්වා ජ්ජං අධිකාරකම්මංකත්වා ංඨානන් රංපත්යෙසි. 

යසො  ත්ෙ ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො 
කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල බාරාණසිෙං කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො පුතරිසසහස්සගණයජට්ඨයකො හුත්වා
ගබ්භසහස්සපටිමණ්ඩි ංමහන් ංපරියවණංකාරායපසි. ය සබ්යබපිජනා
ොවජීවං කුසලං කත්වා  ං උපාසකං යජට්ඨකං කත්වා සපුතත් දාරා
යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා එකං බුද්ධන් රං යදවමනුස්යසසු සංසරිංසු.
ය සු ගණයජට්ඨයකො අම්හාකං සත්ථු නිබ්බත්තිය ො පුතයර රයමව

පච්චන් යදයස කුක්කුටනාමයක නගයර රාජයගයහ නිබ්බත්ති,  ස්ස 

කප් පියනොති නාමං අයහොසි. යසසපුතරිසා  ස්මිංයෙව නගයර අමච්චකුයල
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නිබ්බත්තිංසු. කප්පිනකුමායරො පිතු අච්චයෙන ඡත් ං උස්සායපත්වා
මහාකප්පිනරාජා නාම ජාය ො. යසො සු විත් ක ාෙ පාය ොව චතූහි

ද්වායරහි සීඝං දූය  යපයසසි – ‘‘ෙත්ෙ බහුස්සුය  පස්සෙ,  ය ො 
නිවත්තිත්වාමය්හංආයරොයචො’’ති. 

ය න ච සමයෙන අම්හාකං සත්ො යලොයක උප්පජ්ජිත්වා සාවත්ථිං 
උපනිස්සාෙ විහරති.  ස්මිං කායල සාවත්ථිවාසියනො වාණිජා සාවත්ථිෙං
උට්ඨානකභණ්ඩං ගයහත්වා  ං නගරං ගන්ත්වා භණ්ඩං පටිසායමත්වා
‘‘රාජානංපස්සිස්සාමා’’ති පණ්ණාකාරහත්ොරඤ්යඤොආයරොචායපසුං.ය 
රාජා පක්යකොසායපත්වානිෙයාදි පණ්ණාකායර වන්දිත්වා ඨිය  ‘‘කුය ො

ආග ත්ො’’තිපුතච්ඡි.‘‘සාවත්ථිය ො, යදවා’’ති.‘‘කච්චි යවොරට්ඨංසුභික්ඛං, 

ධම්මියකො රාජා’’ති? ‘‘ආම, යදවා’’ති. ‘‘කීදියසොධම්යමො තුම්හාකංයදයස

ඉදානිපවත් තී’’ති? ‘‘ ං, යදව, නසක්කාඋච්ඡිට්ඨමුයඛහි කයෙතු’’න්ති.
රාජා සුවණ්ණභිඞ්ගායරන උදකං දායපසි. ය  මුඛං වික්ඛායලත්වා 

දසබලාභිමුඛා අඤ්ජලිං පග්ගයහත්වා, ‘‘යදව, අම්හාකං යදයසබුද්ධර නං
නාම උප්පන්න’’න්ති ආහංසු. රඤ්යඤො ‘‘බුද්යධො’’ති වචයන 

සු මත්ය යෙව සකලසරීරං ඵරමානා පීති උප්පජ්ජි.  ය ො ‘‘බුද්යධොති, 

 ා ා, වයදො’’ති ආහ. ‘‘බුද්යධොති, යදව, වදාමා’’ති. එවං තික්ඛත්තුං
වදායපත්වා ‘‘බුද්යධොති පදං අපරිමාණ’’න්ති  ස්මිංයෙව පයද පසන්යනො

ස සහස්සං දත්වා ‘‘අපරං වයදො’’ති පුතච්ඡි. ‘‘යදව, යලොයක ධම්මර නං
නාම උප්පන්න’’න්ති.  ම්පි සුත්වා  යෙව ස සහස්සං දත්වා ‘‘අපරං

වයදො’’ති පුතච්ඡි. ‘‘යදව, සඞ්ඝර නං නාම උප්පන්න’’න්ති.  ම්පි සුත්වා
 යෙවස සහස්සංදත්වා‘‘බුද්ධස්සභගවය ො සන්තියකපබ්බජිස්සාමී’’ති
 ය ොවනික්ඛමි.අමච්චාපි යෙවනික්ඛමිංසු.යසො අමච්චසහස්යසනසද්ධිං

ගඞ්ගාතීරං පත්වා ‘‘සයච සත්ො සම්මාසම්බුද්යධො, ඉයමසං අස්සානං
ඛුරමත් ම්පිමාය යමතූ’’තිසච්චාධිට්ඨානංකත්වාඋදකපිට්යඨයනවපූරං 
ගඞ්ගානදිං අතික්කමිත්වා අපරම්පි අඩ්ඪයෙොජනවිත්ොරං නදිං  යෙව
අතික්කමිත්වා  තිෙං චන්දභාගං නාම මහානදිං පත්වා  ම්පි  ාෙ එව
සච්චකිරිොෙඅතික්කමි. 

සත්ොපි ංදිවසංපච්චූසසමෙංයෙවමහාකරුණාසමාපත්තිය ොවුට්ඨාෙ 
යලොකං යවොයලොයකන්ය ො ‘‘අජ්ජ මහාකප්පියනො තියෙොජනසතිකං රජ්ජං
පහාෙ අමච්චසහස්සපරිවායරො මම සන්තියක පබ්බජිතුං ආගමිස්සතී’’ති
දිස්වා ‘‘මො ය සං පච්චුග්ගමනං කාතුං යුත් ’’න්ති පාය ොව
සරීරපටිජග්ගනංකත්වා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ො සාවත්ථිෙං පිණ්ඩාෙ චරිත්වා
පච්ඡාභත් ං පිණ්ඩපා පටික්කන්ය ො සෙයමව ආකායසන ගන්ත්වා
චන්දභාගාෙ නදිො තීයර ය සං උත් රණතිත්ෙස්සාභිමුඛට්ඨායන 
මහානියරොධමූයල පල්ලඞ්යකන නිසින්යනො ඡබ්බණ්ණබුද්ධරස්මියෙො
විස්සජ්යජසි.ය  ය නතිත්යෙනඋත් රන් ාබුද්ධරස්මියෙොඉය ොචිය ො
චවිධාවන්තියෙොඔයලොයකන්ය ො භගවන් ංදිස්වා‘‘ෙංසත්ොරංඋද්දිස්ස



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො දසකනිපාය ො 
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මෙං ආග ා, අද්ධා යසො එයසො’’ති දස්සයනයනව නිට්ඨං ගන්ත්වා
දිට්ඨට්ඨානය ො පට්ඨාෙ ඔනමිත්වා පරමනිපච්චාකාරං කයරොන් ා 
භගවන් ංඋපසඞ්කමිංසු.රාජාභගවය ොයගොප්ඵයකසුගයහත්වාසත්ොරං
වන්දිත්වා එකමන් ංනිසීදිසද්ධිං අමච්චසහස්යසන.සත්ොය සංධම්මං
යදයසසි. යදසනාපරියෙොසායනසද්ධිංපරිසාෙඅරහත්ය පතිට්ඨාසි.ය න

වුත් ං අපදායන (අප.යෙර2.54.66-107) – 

‘‘පදුමුත් යරො නාමජියනො, සබ්බධම්මාන පාරගූ; 

උදිය ොඅජටාකායස, රවීවසරදම්බයර. 

‘‘වචනාභාෙයබොයධති, යවයනෙයපදුමානියසො; 

කියලසපඞ්කංයසොයසති, මතිරංසීහිනාෙයකො. 

‘‘තිත්ථිොනංෙයසහන්ති, ඛජ්යජො ාභාෙොරවි; 

සච්චත්ොභංපකායසති, ර නංවදිවාකයරො. 

‘‘ගුණානංආෙතිභූය ො, ර නානංවසාගයරො; 

පජ්ජුන්යනොරිවභූ ානි, ධම්මයමයඝනවස්සති. 

‘‘අක්ඛදස්යසො දාආසිං, නගයරහංසසව්හයෙ; 

උයපච්චධම්මමස්යසොසිං, ජලජුත් මනාමියනො. 

‘‘ඔවාදකස්සභික්ඛූනං, සාවකස්සක ාවියනො; 

ගුණංපකාසෙන් ස්ස,  ප්පෙන් ස්සයමමනං. 

‘‘සුත්වාපතීය ොසුමයනො, නිමන්ය ත්වා ොග ං; 

සසිස්සංයභොජයිත්වාන,  ංඨානමභිපත්ෙයිං. 

‘‘ දාහංසසමභායගො, හංසදුන්දුභිනිස්සයනො; 

පස්සයෙ ංමහාමත් ං, විනිච්ඡෙවිසාරදං. 

‘‘පති ංපාදමූයලයම, සමුග්ග  නූරුහං; 

ජීමූ වණ්ණංපීණංසං, පසන්නනෙනානනං. 

‘‘පරිවායරනමහ ා, රාජයුත් ංමහාෙසං; 

එයසොක ාවියනොඨානං, පත්යෙතිමුදි ාසයෙො. 

‘‘ඉමිනාපණිපාය න, චායගනපණිධීහිච; 

කප්පස සහස්සානි, නුපපජ්ජතිදුග්ගතිං. 

‘‘යදයවසු යදවයසොභග්ගං, මනුස්යසසු මහන්  ං; 

අනුයභොත්වානයසයසන, නිබ්බානංපාපුතණිස්සති. 
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‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘ ස්ස ධම්යමසුදාොයදො, ඔරයසො ධම්මනිම්මිය ො; 

කප්පියනොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො. 

‘‘ ය ොහංසුක ංකාරං, කත්වානජිනසාසයන; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං, තුසි ංඅගමාසහං. 

‘‘යදවමානුසරජ්ජානි, ස යසොඅනුසාසිෙ; 

බාරාණසිෙමාසන්යන, ජාය ොයකණිෙජාතිෙං. 

‘‘සහස්සපරිවායරන, සපජාපතියකොඅහං; 

පඤ්චපච්යචකබුද්ධානං, ස ානිසමුපට්ඨහිං. 

‘‘ය මාසංයභොජයිත්වාන, පච්ඡාදම්හතිචීවරං; 

 ය ොචු ාමෙංසබ්යබ, අහුම්හතිදසූපගා. 

‘‘පුතයනොසබ්යබමනුස්සත් ං, අගමිම්හ ය ොචු ා; 

කුක්කුටම්හිපුතයරජා ා, හිමවන් ස්සපස්සය ො. 

‘‘කප්පියනොනාමහංආසිං, රාජපුතත්ය ොමහාෙයසො; 

යසසාමච්චකුයලජා ා, මයමවපරිවාරයුං. 

‘‘මහාරජ්ජසුඛංපත්ය ො, සබ්බකාමසමිද්ධිමා; 

වාණියජහිසමක්ඛා ං, බුද්ධුප්පාදමහංසුණිං. 

‘‘බුද්යධොයලොයකසමුප්පන්යනො, අසයමොඑකපුතග්ගයලො; 

යසොපකායසතිසද්ධම්මං, අම ංසුඛමුත් මං. 

‘‘සුයුත් ා ස්සසිස්සාච, සුමුත් ාචඅනාසවා; 

සුත්වායනසංසුවචනං, සක්කරිත්වානවාණියජ. 

‘‘පහාෙරජ්ජංසාමච්යචො, නික්ඛමිංබුද්ධමාමයකො; 

නදිංදිස්වාමහාචන්දං, පූරි ංසමතිත්තිකං. 

‘‘අප්පතිට්ඨංඅනාලම්බං, දුත් රංසීඝවාහිනිං; 

ගුණංසරිත්වාබුද්ධස්ස, යසොත්ථිනාසමතික්කමිං. 

‘‘භවයසො ංසයචබුද්යධො, තිණ්යණොයලොකන් ගූවිදූ; 

එය නසච්චවජ්යජන, ගමනංයමසමිජ්ඣතු. 
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‘‘ෙදි සන්තිගයමොමග්යගො, යමොක්යඛොචච්චන්තිකං සුඛං; 

එය නසච්චවජ්යජන, ගමනංයමසමිජ්ඣතු. 

‘‘සඞ්යඝො යචතිණ්ණකන් ායරො, පුතඤ්ඤක්යඛත්ය ො අනුත් යරො; 

එය නසච්චවජ්යජන, ගමනංයමසමිජ්ඣතු. 

‘‘සහකය සච්චවයර, මග්ගාඅපග ංජලං; 

 ය ොසුයඛනඋත්තිණ්යණො, නදීතීයරමයනොරයම. 

‘‘නිසින්නංඅද්දසංබුද්ධං, උයදන් ංවපභඞ්කරං; 

ජලන් ංයහමයසලංව, දීපරුක්ඛංවයජොති ං. 

‘‘සසිංව ාරාසහි ං, සාවයකහිපුතරක්ඛ ං; 

වාසවංවිෙවස්සන් ං, යදසනාජලදන් රං. 

‘‘වන්දිත්වානසහාමච්යචො, එකමන් මුපාවිසිං; 

 ය ොයනොආසෙංඤත්වා, බුද්යධොධම්මමයදසයි. 

‘‘සුත්වානධම්මංවිමලං, අයවොචුම්හමෙංජිනං; 

පබ්බායජහිමහාවීර, නිබ්බින්දාම්හමෙංභයව. 

‘‘ස්වක්ඛාය ොභික්ඛයවධම්යමො, දුක්ඛන් කරණාෙයවො; 

චරෙබ්රහ්මචරිෙං, ඉච්චාහමුනිසත් යමො. 

‘‘සහවාචාෙසබ්යබපි, භික්ඛුයවසධරාමෙං; 

අහුම්හඋපසම්පන්නා, යසො ාපන්නාචසාසයන. 

‘‘ ය ොයජ වනංගන්ත්වා, අනුසාසිවිනාෙයකො; 

අනුසිට්යඨොජියනනාහං, අරහත් මපාපුතණිං. 

‘‘ ය ොභික්ඛුසහස්සානි, අනුසාසිමහං දා; 

මමානුසාසනකරා, ය පිආසුංඅනාසවා. 

‘‘ජියනො ස්මිංගුයණතුට්යඨො, එ දග්යගඨයපසිමං; 

භික්ඛුඔවාදකානග්යගො, කප්පියනොතිමහාජයන. 

‘‘ස සහස්යසක ංකම්මං, ඵලංදස්යසසියමඉධ; 

පමුත්ය ොසරයවයගොව, කියලයසඣාපයිංමම. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පත්වාපනය සබ්යබවසත්ොරං පබ්බජ්ජංොචිංසු.සත්ො

ය  ‘‘එෙ, භික්ඛයවො’’ති ආහ. සා එව ය සං පබ්බජ්ජා උපසම්පදා ච
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අයහොසි. සත්ො  ං භික්ඛුසහස්සං ආදාෙ ආකායසන යජ වනං අගමාසි.

අයෙකදිවසං භගවා  ස්සන්ය වාසියක භික්ඛූ ආහ – ‘‘කච්චි, භික්ඛයව, 

කප්පියනො භික්ඛූනං ධම්මං යදයසතී’’ති? ‘‘න, භගවා, යදයසති. 

අප්යපොස්සුක්යකො දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරමනුයුත්ය ොවිහරති, ඔවාදමත් ම්පින

යදතී’’ති. සත්ො යෙරං පක්යකොසායපත්වා – ‘‘සච්චං කිර ත්වං, කප්පින, 

අන්ය වාසිකානං ඔවාදමත් ම්පි න යදසී’’ති? ‘‘සච්චං, භගවා’’ති.

‘‘බ්රාහ්මණ, මා එවං කරි, අජ්ජ පට්ඨාෙ උපග ානං ධම්මං යදයසහී’’ති.

‘‘සාධු, භන්ය ’’ති යෙයරො සත්ථු වචනං සිරසා සම්පටිච්ඡිත්වා
එයකොවායදයනවසමණසහස්සංඅරහත්ය පතිට්ඨායපසි.ය නනං සත්ො
පටිපාටිො අත් යනො සාවයක යෙයර ඨානන් යර ඨයපන්ය ො
භික්ඛුඔවාදකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි. අයෙකදිවසං යෙයරො භික්ඛුනියෙො
ඔවදන්ය ො– 

547. 

‘‘අනාග ං යෙො පටිකච්ච පස්සති, හි ඤ්ච අත්ෙං අහි ඤ්ච  ං 

ද්වෙං; 

විද්යදසියනො  ස්ස හිය සියනො වා, රන්ධං න පස්සන්ති 
සයමක්ඛමානා. 

548. 

‘‘ආනාපානසතීෙස්ස, පරිපුතණ්ණාසුභාවි ා; 

අනුපුතබ්බංපරිචි ා, ෙොබුද්යධනයදසි ා; 

යසොමංයලොකංපභායසති, අබ්භාමුත්ය ොවචන්දිමා. 

549. 

‘‘ඔදා ංව යමචිත් ං, අප්පමාණංසුභාවි ං; 

නිබ්බිද්ධංපග්ගහී ඤ්ච, සබ්බාඔභාසය දිසා. 

550. 

‘‘ජීවය වාපිසප්පඤ්යඤො, අපිවිත් පරික්ඛයෙො; 

පඤ්ඤාෙචඅලායභන, විත් වාපිනජීවති. 

551. 

‘‘පඤ්ඤාසු විනිච්ඡිනී, පඤ්ඤාකිත්තිසියලොකවද්ධනී; 

පඤ්ඤාසහිය ොනයරොඉධ, අපිදුක්යඛසුසුඛානිවින්දති. 

552. 

‘‘නාෙං අජ්ජ යනොධම්යමො, නච්යඡයරොනපි අබ්භුය ො; 

ෙත්ෙජායෙෙමීයෙෙ,  ත්ෙකිංවිෙඅබ්භු ං. 

553. 
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‘‘අනන් රඤ්හිජා ස්ස, ජීවි ාමරණංධුවං; 

ජා ාජා ාමරන්තීධ, එවංධම්මාහිපාණියනො. 

554. 

‘‘නයහ දත්ොෙම ස්සයහොති, ෙංජීවි ත්ෙංපරයපොරිසානං; 

ම ම්හි රුණ්ණං න ෙයසො න යලොකයං, න වණ්ණි ං 
සමණබ්රාහ්මයණහි. 

555. 

‘‘චක්ඛුංසරීරංඋපහන්තිය න, නිහීෙතිවණ්ණබලංමතීච; 

ආනන්දියනො ස්සදිසාභවන්ති, හිය සියනොනාස්සසුඛී භවන්ති. 

556. 

‘‘ ස්මාහිඉච්යඡෙයකුයලවසන්ය , යමධාවියනොයචවබහුස්සුය  

ච; 

යෙසඤ්හි පඤ්ඤාවිභයවන කිච්චං,  රන්ති නාවාෙ නදිංව 
පුතණ්ණ’’න්ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ අනාග න්ති න ආග ං, අවින්දන්ති, අත්යෙො. පටිකච් චාති

පුතය  රංයෙව. පස් සතීති ඔයලොයකති. අත් ෙන්ති කිච්චං.  ං ද් වෙන්ති

හි ාහි ං. විද් යදසියනොති අමිත් ා. හිය සියනොතිමිත් ා. රන් ෙන්ති ඡිද්දං. 

සයමක් ඛමානාති ගයවසන් ා. ඉදං වුත් ං යහොති – යෙො පුතග්ගයලො 
අත් යනො හි ාවහං අහි ාවහං  දුභෙඤ්ච අත්ෙං කිච්චං අනාග ං
අසම්පත් ං පුතයර රංයෙව පඤ්ඤාචක්ඛුනා අහං විෙ පස්සති වීමංසති

විචායරති,  ස්සඅමිත් ාවාඅහි ජ්ඣාසයෙන මිත් ාවාහි ජ්ඣාසයෙන

රන්ධං ගයවසන් ා න පස්සන්ති,  ාදියසො පඤ්ඤවා පුතග්ගයලො 

අච්ඡිද්දවුත්ති,  ස්මාතුම්යහහි ොරූයපහිභවි බ්බන්ති. 

ඉදානිආනාපානසතිභාවනාෙගුණංදස්යසන්ය ො ත්ෙ ානියෙොයජතුං 

‘‘ආනාපානසතී ෙස් සා’’ති දුතිෙං ගාෙමාහ.  ත්ෙ ආනන්ති අස්සායසො. 

අපානන්තිපස්සායසො.අස්සාසපස්සාසනිමිත් ාරම්මණාසති ආනාපානසති.

සතිසීයසනයචත්ෙ ංසම්පයුත් සමාධිභාවනාඅධිප්යප ා. ෙස් සාති, ෙස්ස

යෙොගියනො. පරිපුණ් ණා සුභාවි ාති චතුන්නං සතිපට්ඨානානං
යසොළසන්නඤ්ච ආකාරානං පාරිපූරිො සබ්බයසො පුතණ්ණා සත් න්නං
යබොජ්ඣඞ්ගානං විජ්ජාවිමුත්තීනඤ්ච පාරිපූරිො සුට්ඨු භාවි ා වඩ්ඪ ා. 

අනුපුබ් බං පරිචි ා, ෙො බුද් යෙන යදසි ාති ‘‘යසො සය ොව

අස්සසතී’’තිආදිනා)දී.නි.2.374; ම.නි.1.107) ෙොභගව ායදසි ා,  ො 

අනුපුතබ්බං අනුක්කයමන පරිචි ා ආයසවි ා භාවි ා. යසොමං යලොකං 

පභායසති, අබ් භා මුත් ය ොව චන් දිමාති යසො යෙොගාවචයරො ෙො
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අබ්භාදිඋපක්කියලසා විමුත්ය ො චන්යදො චන්දායලොයකන ඉමං

ඔකාසයලොකං පභායසති, එවං අවිජ්ජාදිඋපක්කියලසවිමුත්ය ො 
ඤාණායලොයකන අත් සන් ානපති ං පරසන් ානපති ඤ්ච
සඞ්ඛාරයලොකංපභායසතිපකායසති.  ස්මාතුම්යහහිආනාපානසතිභාවනා
භායව බ්බාතිඅධිප්පායෙො. 

ඉදානි අත් ානං නිදස්සනං කත්වා භාවනාභියෙොගස්ස සඵල ං 

දස්යසන්ය ො ‘‘ඔදා ං ව  යම චිත්  ’’න්ති තිෙංගාෙමාහ.  ස්සත්යෙො–

නීවරණමලවිගමය ො ඔදා ං සුද්ධං ව  මම චිත් ං. ෙො පමාණකරා

රාගාදයෙොපහීනා, අප්පමාණඤ්චනිබ්බානං පච්චක්ඛංක ංඅයහොසි,  ො 

භාවි ත් ා අප් පමාණං සුභාවි ං,  ය ො එව චතුසච්චං නිබ් බිද් ෙං 

පටිවිජ්ඣි ං, සකලසංකියලසපක්ඛය ො පග් ගහි ඤ් ච හුත්වා දුක්ඛාදිකා
පුතබ්බන් ාදිකා ච දිසා ඔභාසය   ත්ෙ විතිණ්ණකඞ්ඛත් ා සබ්බධම්යමසු
විග සම්යමොහත් ා ච.  ස්මා තුම්යහහිපි එවං චිත් ං භායව බ්බන්ති
දස්යසති. 

ෙොභාවනාමොපඤ්ඤාචිත් මලවියසොධනාදිනාපුතරිසස්සබහුපකාරා, 

එවං ඉ රාපීති දස්යසන්ය ො ‘‘ජීවය  වාපි සප් පඤ ්යඤො’’ති
චතුත්ෙගාෙමාහ.  ස්සත්යෙො – පරික්ඛීණධයනොපි සප්පඤ්ඤජාතියකො 
ඉ රී රසන්ය ොයසනසන්තුට්යඨොඅනවජ්ජාෙජීවිකාෙජීවතියෙව. ස්සහි
ජීවි ංජීවි ං නාම.ය නාහභගවා–‘‘පඤ්ඤාජීවිංජීවි මාහුයසට්ඨ’’න්ති

)සං.නි.1.73, 246; සු. නි.184). දුම්යමධපුතග්ගයලොපනපඤ්ඤාෙඅලායභන 

දිට්ඨධම්මිකං සම්පරායිකඤ්ච අත්ෙං විරායධන්ය ො විත් වාපි න ජීවති, 

ගරහාදිප්පත්තිො ජීවන්ය ො නාම න  ස්ස යහොති, අනුපාෙඤ්ඤු ාෙ වා

ෙොධිග ං ධනං නායසන්ය ො ජීවි ම්පි සන්ධායරතුං න සක්යකොතියෙව, 
 ස්මා පාරිහාරිෙපඤ්ඤාපි තුම්යහහි අප්පමත්ය හි සම්පායද බ්බාති
අධිප්පායෙො. 

ඉදානි පඤ්ඤාෙ ආනිසංයස දස්යසතුං ‘‘පඤ ්ඤා සු විනිච් ඡිනී’’ති

පඤ්චමංගාෙමාහ. ත්ෙ පඤ ්ඤා සු විනිච් ඡිනීතිපඤ්ඤානායමසාසු ස්ස

විනිච්ඡයිනී, ෙොසුය  යසො පෙමාගය  අත්යෙ ‘‘අෙං අකුසයලො, අෙං

කුසයලො, අෙං සාවජ්යජො, අෙං අනවජ්යජො’’තිආදිනා විනිච්ඡෙජනනී. 

කිත් තිසියලොකවද් ෙනීති කිත්තිො සම්මුඛා පසංසාෙ සියලොකස්ස

පත්ෙටෙසභාවස්ස වද්ධනී, පඤ්ඤවය ොයෙව හි කිත්තිආදයෙො විඤ්ඤූනං 

පාසංසභාවය ො. පඤ් ඤාසහිය ොතිපාරිහාරිෙපඤ්ඤාෙ, විපස්සනාපඤ්ඤාෙ

ච යුත්ය ො. අපි දුක් යඛසු සුඛානි වින් දතීති එකන් දුක්ඛසභායවසු
ඛන්ධාෙ නාදීසුසම්මාපටිපත්තිො ෙොභූ සභාවාවයබොයධනනිරාමිසානිපි
සුඛානිපටිලභති. 
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පටුන 

ඉදානි  ාසං භික්ඛුනීනං අනිච්ච ාපටිසංයුත් ං ධීරභාවාවහං ධම්මං 

කයෙන්ය ො ‘‘නාෙං අජ් ජ යනො ෙම් යමො’’තිආදිනා යසසගාො අභාසි. 

 ත්රාෙං සඞ්යඛපත්යෙො – ය්වාෙං සත් ානං ජාෙනමීෙනසභායවො, අෙං

ධම්යමො අජ් ජ යනො අධුනාගය ො න යහොති, අභිණ්හපවත්තික ාෙ න

අච්ඡරියෙො, අබ්භු පුතබ්බ ාභාවය ො නාපි අබ් භුය ො.  ස්මා ෙත් ෙ ජායෙෙ 

මීයෙෙ, ෙස්මිංයලොයකසත්ය ොජායෙෙය, යසොඑකංයසන මීයෙෙ,  ත්ෙ 

කිං විෙ? කිං නාම අබ්භු ං සිො? සභාවිකත් ා මරණස්ස – න හි

ඛණිකමරණස්සකිඤ්චිකාරණංඅත්ථි.ෙය ො අනන්  රඤ් හි ජා ස් ස, ජීවි ා 

මරණං ධුවං ජා ස්ස ජාතිසමනන් රං ජීවි ය ො මරණං එකන්තිකං
උප්පන්නානං ඛන්ධානං එකංයසන භිජ්ජනය ො. යෙො පයනත්ෙ ජීවතීති

යලොකයවොහායරො, යසො  දුපාදානස්ස අයනකපච්චොෙත්  ාෙ

අයනකන්තියකො, ෙස්මා එ යදවං,  ස්මා ජා ා මරන් තීෙ, එවංෙම් මා හි 

පාණියනොති අෙං සත් ානං පකති, ෙදිදං ජා ානං මරණන්ති ජාතිො
මරණානුබන්ධන ංආහ. 

ඉදානි ෙස්මා ාසුභික්ඛුනීසුකාචි යසොකබන්ධි චිත් ාපිඅත්ථි,  ස්මා

 ාසං යසොකවියනොදනං කාතුං ‘‘න යහ දත් ොොතිආදි වුත් ං.  ත්ෙ න 

යහ දත් ොෙ ම ස් ස යහොතීති ෙං ම ස්ස ජීවි ත් ෙං ජීවි නිමිත් ං 

පරයපොරිසානං පරපුතග්ගලානං රුණ්ණං, එ ං  ස්ස ම ස්ස සත් ස්ස

ජීවි ත්ෙං  ාව තිට්ඨතු, කස්සචිපි අත්ොෙ න යහොති, යෙ පන රුදන්ති, 

ය සම්පි ම ම් හි ම පුතග්ගලනිමිත් ං රුණ්ණං, න ෙයසො න යලොකයං 

ෙසාවහං විසුද්ධාවහඤ්ච න යහොති. න වණ් ණි ං සමණබ්රාහ් මයණහීති 

විඤ්ඤුප්පසට්ඨම්පිනයහොති, අෙයඛොවිඤ්ඤුගරහි යමවාතිඅත්යෙො. 

න යකවලයමය ව යෙ රුදය ො ආදීනවා, අෙ යඛො ඉයමපීති

දස්යසන්ය ො ‘‘චක් ඛුං සරීරං උපහන් තී’’ති ගාෙං වත්වා  ය ො පරං 
යසොකාදිඅනත්ෙපටිබාහනත්ෙං කලයාණමිත් පයිරුපාසනාෙං  ා

නියෙොයජන්ය ො ‘‘ ස් මා’’තිආදිනා ඔසානගාෙමාහ.  ත්ෙ  ස් මාතිෙස්මා

රුණ්ණංරුදන් ස්සපුතග්ගලස්සචක්ඛුං සරීරඤ්ච උපහන් ති විබාධති, ය න

රුණ්යණන වණ්යණො බලං මති ච නිහීෙති පරිහාෙති,  ස් ස රුදන් ස්ස

පුතග්ගලස්ස දිසා සපත් ා ආනන් දියනො පයමොදවන්ය ොපීතිවන්ය ොභවන්ති.
හිය සියනො මිත් ා දුක්ඛී දුක්ඛි ා භවන්ති  ස්මා ධම්යමොජපඤ්ඤාෙ

සමන්නාග ත් ා යමොවියනො දිට්ඨධම්මිකාදිඅත්ෙසන්නිස්සි ස්ස

බාහුසච්චස්ස පාරිපූරිො බහස් සුය , අත් යනො කුයල වසන්ය  ඉච් යඡෙය 

පාටිකඞ්යඛෙය කුලූපයක කයරය්ෙ. යෙසන්ති යෙසං යමධාවීනං

බහුස්සු ානංපණ්ඩි ානං පඤ ්ඤාවිභයවන පඤ්ඤාබයලනෙොමයහොඝස්ස

පුතණ්ණං නදිං නාවාෙ  රන්ති, එවං කුලපුතත් ා අත් යනො අත්ෙකිච්චං 

 රන් ති පාරං පාපුතණන්ති.ය ඉච්යඡෙයකුයලවසන්ය තියෙොජනා. 
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එවං යෙයරො  ාසං භික්ඛුනීනං ධම්මං කයෙත්වා විස්සජ්යජසි.  ා 
යෙරස්සඔවායදඨත්වායසොකංවියනොයදත්වායෙොනියසොපටිපජ්ජන්තියෙො
සදත්ෙං පරිපූයරසුං. 

මහාකප්පිනත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

4. චූළපන් ෙකත් යෙරගාොවණ් ණනා 

දන් ො මය් හං ගතීතිආදිකාආෙස්මය ොචූළපන්ෙකත්යෙරස්සගාො.කා 

උප්පත්ති? ෙයදත්ෙ අට්ඨුප්පත්තිවයසන වත් බ්බං,  ං අට්ඨකනිපාය  
මහාපන්ෙකවත්ථුස්මිං )යෙරගා. අට්ඨ.

2.මහාපන්ෙකත්යෙරගාොවණ්ණනා) වුත් යමව. අෙං පන වියසයසො –
මහාපන්ෙකත්යෙයරො අරහත් ං පත්වා අග්ගඵලසුයඛන වීතිනායමන්ය ො 
චින්ය සි – ‘‘කෙං නු යඛො සක්කා චූළපන්ෙකම්පි ඉමස්මිං සුයඛ

පතිට්ඨයපතු’’න්ති? යසො අත් යනො අෙයකං ධනයසට්ඨිං උපසඞ්කමිත්වා

ආහ – ‘‘සයච, මහායසට්ඨි, අනුජානාෙ, අහං චූළපන්ෙකං

පබ්බායජෙය’’න්ති.‘‘පබ්බායජෙ, භන්ය ’’ති. යෙයරො ංපබ්බායජසි.යසො
දසසුසීයලසුපතිට්ඨිය ොභාතුසන්තියක– 

‘‘පදුමංෙොයකොකනදංසුගන්ධං, පාය ොසිොඵුල්ලමවී ගන්ධං; 

අඞ්ගීරසං පස්ස වියරොචමානං,  පන් මාදිච්චමිවන් ලික්යඛ’’ති. 

(සං.නි.1.123; අ.නි.5.195) – 

ගාෙං උග්ගණ්හන්ය ො චතූහි මායසහි ගයහතුං නාසක්ඛි, ගහි ගහි ං පදං

හදයෙනතිට්ඨති.අෙනංමහාපන්ෙයකොආහ– ‘‘පන්ෙක, ත්වං ඉමස්මිං

සාසයන අභබ්යබො, චතූහි මායසහි එකගාෙම්පි ගයහතුං න සක්යකොසි. 

පබ්බජි කිච්චං පන ත්වං කෙං මත්ෙකං පායපස්සසි? නික්ඛම ඉය ො’’ති.
යසොයෙයරන පණාමිය ොද්වාරයකොට්ඨකසමීයපයරොදමායනොඅට්ඨාසි. 

ය න ච සමයෙන සත්ො ජීවකම්බවයන විහරති. අෙ ජීවයකො පුතරිසං

යපයසසි, ‘‘පඤ්චහිභික්ඛුසය හිසද්ධිංසත්ොරංනිමන්ය හී’’ති.ය නච
සමයෙන ආෙස්මා මහාපන්ෙයකො භත්තුද්යදසයකො යහොති. යසො

‘‘පඤ්චන්නං භික්ඛුස ානං භික්ඛං පටිච්ඡෙ, භන්ය ’’ති වුත්ය ො
‘‘චූළපන්ෙකං ඨයපත්වා යසසානං පටිච්ඡාමී’’ති ආහ.  ං සුත්වා 
චූළපන්ෙයකො භියෙයොයසොමත් ාෙ යදොමනස්සප්පත්ය ො අයහොසි. සත්ො

 ස්ස චිත් ක්යඛදං ඤත්වා, ‘‘චූළපන්ෙයකො මො කය න උපායෙන

බුජ්ඣිස්සතී’’ති ස්සඅවිදූයරඨායන අත් ානංදස්යසත්වා ‘‘කිං, පන්ෙක, 

යරොදසී’’ති පුතච්ඡි. ‘‘භා ා මං, භන්ය , පණායමතී’’තිආහ. ‘‘පන්ෙක, මා

චින් යි, මමසාසයනතුය්හංපබ්බජ්ජා, එහි, ඉමං ගයහත්වා ‘රයජොහරණං, 
රයජොහරණ’න්ති මනසි කයරොහී’’ති ඉද්ධිො සුද්ධං යචොළක්ඛණ්ඩං 

අභිසඞ්ඛරිත්වාඅදාසි.යසොසත්ොරා දින්නංයචොළක්ඛණ්ඩං ‘‘රයජොහරණං, 
රයජොහරණ’’න්තිහත්යෙනපරිමජ්ජන්ය ොනිසීදි. ස්ස ංපරිමජ්ජන් ස්ස 
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කිලිට්ඨධාතුකංජා ං, පුතනපරිමජ්ජන් ස්සඋක්ඛලිපරිපුතඤ්ඡනසදිසංජා ං.
යසො ඤාණස්ස පරිපක්කත් ා එවං චින්ය සි – ‘‘ඉදං යචොළක්ඛණ්ඩං

පකතිො පරිසුද්ධං, ඉමං උපාදිණ්ණකසරීරං නිස්සාෙ කිලිට්ඨං අඤ්ඤො

ජා ං,  ස්මා අනිච්චංෙොයප ං, එවං චිත් ම්පී’’තිඛෙවෙංපට්ඨයපත්වා
 ස්මිංයෙව නිමිත්ය  ඣානානි නිබ්බත්ය ත්වා ඣානපාදකං විපස්සනං

පට්ඨයපත්වා සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ං පාපුතණි. ය න වුත් ං අපදායන 

(අප.යෙර1.2.35-54) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

ගණම්හාවූපකට්යඨොයසො, හිමවන්ය වසී දා. 

‘‘අහම්පි හිමවන් ම්හි, වසාමිඅස්සයම  දා; 

අචිරාග ංමහාවීරං, උයපසිංයලොකනාෙකං. 

‘‘පුතප්ඵච්ඡත් ංගයහත්වාන, උපගච්ඡිංනරාසභං; 

සමාධිංසමාපජ්ජන් ං, අන් රාෙමකාසහං. 

‘‘උයභොහත්යෙහිපග්ගය්හ, පුතප්ඵච්ඡත් ංඅදාසහං; 

පටිග්ගයහසිභගවා, පදුමුත් යරොමහාමුනි. 

‘‘සබ්යබයදවාඅත් මනා, හිමවන් ංඋයපන්තිය ; 

සාධුකාරංපවත්ය සුං, අනුයමොදිස්සතිචක්ඛුමා. 

‘‘ඉදංවත්වානය යදවා, උපගච්ඡුංනරුත් මං; 

ආකායසධාරෙන් ස්ස, පදුමච්ඡත් මුත් මං. 

‘‘ස පත් ඡත් ංපග්ගය්හ, අදාසි ාපයසොමම; 

 මහංකිත් යිස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො. 

‘‘පඤ්චවීසතිකප්පානි, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 

චතුත්තිංසතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

‘‘ෙංෙංයෙොනිංසංසරති, යදවත් ංඅෙමානුසං; 

අබ්යභොකායසපතිට්ඨන් ං, පදුමංධාරයිස්සති. 

‘‘කප්පස සහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘පකාසිය පාවචයන, මනුස්සත් ංලභිස්සති; 

මයනොමෙම්හිකාෙම්හි, උත් යමොයසොභවිස්සති. 

‘‘ද්යවභා යරොභවිස්සන්ති, උයභොපිපන්ෙකව්හො; 
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අනුයභොත්වාඋත් මත්ෙං, යජො යිස්සන්තිසාසනං. 

‘‘යසොහංඅට්ඨාරසවස්යසො, පබ්බජිංඅනගාරිෙං; 

වියසසාහංනවින්දාමි, සකයපුතත් ස්සසාසයන. 

‘‘දන්ධාමය්හංගතීආසි, පරිභූය ොපුතයරඅහුං; 

භා ාචමංපණායමසි, ගච්ඡදානිසකංඝරං. 

‘‘යසොහංපණාමිය ොසන්ය ො, සඞ්ඝාරාමස්සයකොට්ඨයක; 

දුම්මයනො ත්ෙඅට්ඨාසිං, සාමඤ්ඤස්මිංඅයපක්ඛවා. 

‘‘භගවා ත්ෙආගච්ඡි, සීසංමය්හංපරාමසි; 

බාහාෙමංගයහත්වාන, සඞ්ඝාරාමංපයවසයි. 

‘‘අනුකම්පාෙයමසත්ො, අදාසිපාදපුතඤ්ඡනිං; 

එවංසුද්ධංඅධිට්යඨහි, එකමන් මධිට්ඨහං. 

‘‘හත්යෙහි  මහංගය්හ, සරිංයකොකනදංඅහං; 

 ත්ෙචිත් ංවිමුච්චියම, අරහත් ංඅපාපුතණිං. 

‘‘මයනොමයෙසුකායෙසු, සබ්බත්ෙපාරමිංගය ො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාෙ, විහරාමිඅනාසයවො. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් මග්යගයනවස්සය පිටකංපඤ්චාභිඤ්ඤා චආගමිංසු. සත්ො 

එයකනඌයනහිපඤ්චහිභික්ඛුසය හිසද්ධිංගන්ත්වාජීවකස්සනියවසයන
පඤ්ඤත්ය  ආසයන නිසීදි. චූළපන්ෙයකො පන අත් යනො භික්ඛාෙ

අප්පටිච්ඡි ත් ා එවන ගය ො. ජීවයකො ොගුං දාතුංආරභි, සත්ො පත් ං

හත්යෙන පිදහි. ‘‘කස්මා, භන්ය , න ගණ්හො’’ති වුත්ය  – ‘‘විහායර

එයකොභික්ඛුඅත්ථි, ජීවකා’’ති.යසොපුතරිසංපහිණි, ‘‘ගච්ඡ, භයණ, විහායර
නිසින්නංඅෙයංගයහත්වා එහී’’ති.චූළපන්ෙකත්යෙයරොපි රූයපනකිරිොෙ
ච එකම්පිඑයකනඅසදිසං භික්ඛුසහස්සංනිම්මිනිත්වානිසීදි. යසො පුතරියසො
විහායර භික්ඛූනං බහුභාවං දිස්වා ගන්ත්වා ජීවකස්ස කයෙසි – ‘‘ඉමස්මා 

භික්ඛුසඞ්ඝා විහායර භික්ඛුසඞ්යඝො බහු යරො, පක්යකොසි බ්බං අෙයං න

ජානාමී’’ති. ජීවයකො සත්ොරං පටිපුතච්ඡි – ‘‘යකොනායමො, භන්ය , විහායර

නිසින්යනො භික්ඛූ’’ති? ‘‘චූළපන්ෙයකො නාම, ජීවකා’’ති. ‘‘ගච්ඡ, භයණ, 

‘චූළපන්ෙයකො නාම ක යරො’ති පුතච්ඡිත්වා  ං ආයනහී’’ති. යසො විහාරං

ගන්ත්වා ‘‘චූළපන්ෙයකො නාම ක යරො, භන්ය ’’ති පුතච්ඡි. ‘‘අහං

චූළපන්ෙයකො’’,‘‘අහං චූළපන්ෙයකො’’ති එකපහායරයනව භික්ඛුසහස්සම්පි
කයෙසි. යසො පුතනාගන්ත්වා  ං පවත්තිං ජීවකස්ස ආයරොයචසි. ජීවයකො 

පටිවිද්ධසච්චත් ා‘‘ඉද්ධිමාමඤ්යඤ, අයෙයො’’තිනෙය ොඤත්වා‘‘ගච්ඡ, 
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භයණ, පඨමං කෙනකමෙයයමව ‘තුම්යහ සත්ො පක්යකොසතී’ති වත්වා

චීවරකණ්යණගණ්හා’’තිආහ.යසො විහාරංගන්ත්වා ොඅකාසි,  ාවයදව
නිම්මි භික්ඛූඅන් රධායිංසු.යසොයෙරං ගයහත්වාඅගමාසි. 

සත්ො ස්මිංඛයණොගුඤ්චඛජ්ජකාදියභදඤ්චපටිග්ගණ්හි. දසබයල
භත් කිච්චං කත්වා විහාරං ගය  ධම්මසභාෙං කො උදපාදි – ‘‘අයහො

බුද්ධානං ආනුභායවො, ෙත්ර හි නාම චත් ායරො මායස එකගාෙං ගයහතුං
අසක්යකොන් ම්පිලහුයකනඛයණයනව එවංමහිද්ධිකංඅකංසූ’’ති.සත්ො

ය සංභික්ඛූනංකොසල්ලාපංසුත්වාආගන්ත්වා බුද්ධාසයනනිසජ්ජ, ‘‘කිං

වයදෙ, භික්ඛයව’’ති පුතච්ඡිත්වා, ‘‘ඉමං නාම, භන්ය ’’ති වුත්ය , 

‘‘භික්ඛයව, චූළපන්ෙයකනඉදානිමය්හංඔවායදඨත්වායලොකුත් රදාෙජ්ජං 

ලද්ධං, පුතබ්යබ පන යලොකිෙදාෙජ්ජ’’න්ති වත්වා ය හි ොචිය ො

චූළයසට්ඨිජා කං )ජා. 1.1.4) කයෙසි. අපරභායග  ං සත්ො
අරිෙගණපරිවුය ො ධම්මාසයන නිසින්යනො මයනොමෙං කාෙං 
අභිනිම්මිනන් ානං භික්ඛූනං යචය ොවිවට්ටකුසලානඤ්ච අග්ගට්ඨායන 

ඨයපසි.යසොඅපයරනසමයෙනභික්ඛූහි‘‘ ොදන්ධධාතුයකනකෙං ො
සච්චානි පටිවිද්ධානී’’ති පුතට්යඨො භාතු පණාමනය ො පට්ඨාෙ අත් යනො

පටිපත්තිංපකායසන්ය ො – 

557. 

‘‘දන්ධාමය්හංගතීආසි, පරිභූය ොපුතයරඅහං; 

භා ාචමංපණායමසි, ගච්ඡදානිතුවංඝරං. 

558. 

‘‘යසොහං පණාමිය ොසන්ය ො, සඞ්ඝාරාමස්ස යකොට්ඨයක; 

දුම්මයනො ත්ෙඅට්ඨාසිං, සාසනස්මිංඅයපක්ඛවා. 

559. 

‘‘භගවා  ත්ෙආගච්ඡි, සීසංමය්හං පරාමසි; 

බාහාෙමංගයහත්වාන, සඞ්ඝාරාමංපයවසයි. 

560. 

‘‘අනුකම්පාෙයමසත්ො, පාදාසිපාදපුතඤ්ඡනිං; 

එ ංසුද්ධංඅධිට්යඨහි, එකමන් ංස්වධිට්ඨි ං. 

561. 

‘‘ ස්සාහංවචනංසුත්වා, විහාසිංසාසයනරය ො; 

සමාධිංපටිපායදසිං, උත් මත්ෙස්සපත්තිො. 

562. 

‘‘පුතබ්යබනිවාසංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධි ං; 
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තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

563. 

‘‘සහස්සක්ඛත්තුමත් ානං, නිම්මිනිත්වානපන්ෙයකො; 

නිසීදම්බවයනරම්යම, ොවකාලප්පයවදනා. 

564. 

‘‘ ය ොයමසත්ොපායහසි, දූ ංකාලප්පයවදකං; 

පයවදි ම්හිකාලම්හි, යවහාසාදුපසඞ්කමිං. 

565. 

‘‘වන්දිත්වාසත්ථුයනොපායද, එකමන් ංනිසීදහං; 

නිසින්නංමංවිදිත්වාන, අත්ෙසත්ොපටිග්ගහි. 

566. 

‘‘ආොයගොසබ්බයලොකස්ස, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

පුතඤ්ඤක්යඛත් ංමනුස්සානං, පටිග්ගණ්හිත්ෙදක්ඛිණ’’න්ති. – 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ දන් ොති, මන්දා, චතුප්පදිකං ගාෙං චතූහි මායසහි ගයහතුං

අසමත්ෙභායවන දුබ්බලා. ගතීති ඤාණගති. ආසීති, අයහොසි. පරිභූය ොති, 

 ය ො එව ‘‘මුට්ඨස්සති අසම්පජායනො’’ති හීළිය ො. පුයරති, පුතබ්යබ

පුතථුජ්ජනකායල. භා ා චාති සමුච්චෙත්යෙො ච-සද්යදො, න යකවලං

පරිභූය ොව, අෙ යඛො භා ාපි මං පණායමසි, ‘‘පන්ෙක, ත්වං දුප්පඤ්යඤො

අයහතුයකොමඤ්යඤ,  ස්මාපබ්බජි කිච්චං මත්ෙකංපායපතුංඅසමත්යෙො, 

න ඉමස්ස සාසනස්ස අනුච්ඡවියකො, ගච්ඡ දානි තුය්හං අෙයකඝර’’න්ති

නික්කඩ්යඪසි. භා ාති, භා රා. 

යකොට් ඨයකති, ද්වාරයකොට්ඨකසමීයප. දුම් මයනොති, යදොමනස්සිය ො. 

සාසනස ්මිං අයපක් ඛවාති, සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාසයන සායපක්යඛො
අවිබ්භමිතුකායමො. 

භගවා  ත් ෙ ආගච් ඡීති, මහාකරුණාසඤ්යචොදි මානයසො මං

අනුග්ගණ්හන්ය ො භගවා ෙත්ොහං ඨිය ො,  ත්ෙ ආගච්ඡි. ආගන්ත්වා ච, 

‘‘පන්ෙක, අහං ය  සත්ො, න මහාපන්ෙයකො, මං උද්දිස්ස  ව 

පබ්බජ්ජා’’ති සමස්සායසන්ය ො සීසං මය් හං පරාමසි 

ජාලාබන්ධනමුදු ලුනපීණවරාෙ ඞ්ගුලිසමුපයසොභිය න
විකසි පදුමසස්සිරීයකන චක්කඞ්කිය න හත්ෙ යලන ‘‘ඉදානියෙව මම

පුතත්ය ො භවිස්සතී’’ති දීයපන්ය ො මය්හං සීසං පරාමසි. බාහාෙ මං 

ගයහත් වානාති, ‘‘කස්මා ත්වං, ඉධ තිට්ඨසී’’ති චන්දනගන්ධගන්ධිනා
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අත් යනො හත්යෙන මං භුයජ ගයහත්වා අන්ය ොසඞ්ඝාරාමං පයවයසසි. 

පාදාසි පාදපුඤ් ඡනින්තිපාදපුතඤ්ඡනිංකත්වාපාදාසි‘‘රයජොහරණන්තිමනසි 

කයරොහී’’ති අදාසීති අත්යෙො. ‘‘අදාසී’’ති ‘‘පාදපුතඤ්ඡනි’’න්ති ච පඨන්ති.

යකචි පන ‘‘පාදපුඤ් ඡනි’’න්ති පාදපුතඤ්ඡනයචොළක්ඛණ්ඩං පාදාසී’’ති 
වදන්ති.  දයුත් ං ඉද්ධිො අභිසඞ්ඛරිත්වා යචොළක්ඛණ්ඩස්ස දින්නත් ා. 

එ ං සුද් ෙං අධිට් යඨහි, එකමන්  ං ස් වධිට් ඨි න්ති, එ ං සුද්ධං 

යචොළක්ඛණ්ඩං‘‘රයජොහරණං, රයජොහරණ’’න්තිමනසිකායරනස්වධිට්ඨි ං
කත්වා එකමන් ං එකමන්ය  විවිත්ය  ගන්ධකුටිපමුයඛ නිසින්යනො
අධිට්යඨහි ොචිත් ංසමාහි ං කත්වාපවත්ය හි. 

 ස් සාහං වචනං සුත් වාති,  ස්ස භගවය ො වචනං ඔවාදං අහං සුත්වා

 ස්මිං සාසයන ඔවායද රය ො අභිරය ො හුත්වා විහාසිං ෙොනුසිට්ඨං 

පටිපජ්ජිං.පටිපජ්ජන්ය ොච සමාධිං පටිපායදසිං, උත්  මත් ෙස් ස පත් තිොති, 

උත් මත්යෙො නාම අරහත් ං,  ස්ස අධිගමාෙ කසිණපරිකම්මවයසන 
රූපජ්ඣානානි නිබ්බත්ය ත්වා ඣානපාදකං විපස්සනං පට්ඨයපත්වා
මග්ගපටිපාටිො අග්ගමග්ගසමාධිංසම්පායදසින්තිඅත්යෙො.එත්ෙහිසමාධීති

උපචාරසමාධිය ො පට්ඨාෙ ොව චතුත්ෙමග්ගසමාධි,  ාව

සමාධිසාමඤ්යඤන ගහිය ො, අග්ගඵලසමාධි පන උත් මත්ෙග්ගහයණන, 

සාතිසෙං යචවාෙං සමාධිකුසයලො,  ස්මා ‘‘සමාධිං පටිපායදසි’’න්ති ආහ.

සමාධිකුසල ාෙ හි අෙමාෙස්මා යචය ොවිවට්ටකුසයලො නාම ජාය ො, 
මහාපන්ෙකත්යෙයරො පන විපස්සනාකුසල ාෙ සඤ්ඤාවිවට්ටකුසයලො

නාම.එයකොයචත්ෙ සමාධිලක්ඛයණයඡයකො, එයකොවිපස්සනාලක්ඛයණ, 

එයකො සමාධිගාළ්යහො, එයකො විපස්සනාගාළ්යහො එයකො අඞ්ගසංඛිත්ය 

යඡයකො, එයකො ආරම්මණසංඛිත්ය , එයකො අඞ්ගවවත්ොයන, එයකො 
ආරම්මණවවත්ොයනතිවණ්යණන්ති. අපිචචූළපන්ෙකත්යෙයරො සාතිසෙං

චතුන්නං රූපාවචරජ්ඣානානං ලාභි ාෙ යචය ොවිවට්ටකුසයලො වුත්ය ො, 
මහාපන්ෙකත්යෙයරො සාතිසෙං චතුන්නං අරූපාවචරජ්ඣානානං ලාභි ාෙ 
සඤ්ඤාවිවට්ටකුසයලො. පඨයමො වා රූපාවචරජ්ඣානලාභී හුත්වා

ඣානඞ්යගහිවුට්ඨාෙ අරහත් ංපත්ය ොතියචය ොවිවට්ටකුසයලො, ඉ යරො
අරූපාවචරජ්ඣානලාභී හුත්වා ඣානඞ්යගහි වුට්ඨාෙ අරහත් ං පත්ය ොති
සඤ්ඤාවිවට්ටකුසයලො. මයනොමෙං පනකාෙං නිබ්බත්ය න්ය ො අඤ්යඤ

 යෙොවාචත් ායරොවානිබ්බත් න්ති, නබහුයක, එකසදියසයෙවචකත්වා 

නිබ්බත්ය න්ති, එකවිධයමව කම්මං කුරුමායන. අෙං පන යෙයරො

එකාවජ්ජයනන සමණසහස්සං මායපසි, ද්යවපි න කායෙන එකසදියස

අකාසි, න එකවිධං කම්මං කුරුමායන.  ස්මා මයනොමෙං කාෙං
අභිනිම්මිනන් ානංඅග්යගොනාමජාය ො. 

ඉදානි අත් යනො අධිග වියසසං දස්යසතුං ‘‘පුබ් යබනිවාසං 

ජානාමී’’තිආදිමාහ. කාමඤ්චාෙං යෙයරො ඡළභිඤ්යඤො, ො පන අභිඤ්ඤා

ආසවක්ඛෙඤාණාධිගමස්ස බහූපකාරා,  ං දස්සනත්ෙං ‘‘පුබ් යබනිවාසං 
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ජානාමි, දිබ් බචක් ඛු වියසොධි ’’න්තිවත්වා ‘‘තිස් යසො විජ් ජා අනුප් පත්  ා’’ති
වුත් ං. පුතබ්යබනිවාසෙොකම්මුපගඅනාග ංසඤාණානිහිවිපස්සනාචාරස්ස

බහූපකාරානි, න ො ඉ රඤාණානි. 

සහස් සක් ඛත් තුන්ති සහස්සං. ‘‘සහස්සවාර’’න්ති යකචි වදන්ති.

එකාවජ්ජයනන පන යෙයරො සහස්යස මයනොමයෙ කායෙ නිම්මිනි, න
වායරන. ය චයඛො අඤ්ඤමඤ්ඤමසදියසවිවිධඤ්චකම්මංකයරොන්ය .

‘‘කිංපන සාවකානම්පිඑවරූපංඉද්ධිනිම්මානංසම්භවතී’’ති? නසම්භවති

සබ්යබසං, අභිනීහාරසම්පත්තිොපනඅෙයමවයෙයරොඑවමකාසි,  ොයහස

ඉමිනාඅඞ්යගනඑ දග්යග ඨපිය ො. පන් ෙයකො නිසීදීතිඅත් ානයමවපරං

විෙ වදති. අම් බවයනති, අම්බවයන ජීවයකන ක විහායර. 

යවහාසාදුපසඞ් කමින්ති යවහාසාතිකරයණ නිස්සක්කවචනං, යවහායසනාති

අත්යෙො, ද-කායරොපදසන්ධිකයරො. අොති, මමනිසජ්ජාෙපච්ඡා. පටිග් ගහීති

දක්ඛියණොදකං පටිග්ගණ්හි. ආොයගො සබ් බයලොකස් සාති, සබ්බස්ස
සයදවකස්ස යලොකස්ස අග්ගදක්ඛියණෙය ාෙ යදෙයධම්මං ආයනත්වා

ෙජි බ්බට්ඨානභූය ො. ආහතීනං පටිග් ගයහොති, මහාඵලභාවකරයණන

දක්ඛිණාහුතීනං පටිග්ගණ්හයකො. පටිග් ගණ් හිත් ෙ දක් ඛිණන්ති ජීවයකන
උපනී ංොගුඛජ්ජාදියභදං දක්ඛිණංපටිග්ගයහසි. 

අෙයඛොභගවාක භත් කිච්යචොආෙස්මන් ංචූළපන්ෙකංආණායපසි

– ‘‘අනුයමොදනං කයරොහී’’ති. යසො සියනරුං ගයහත්වා මහාසමුද්දං
මන්යෙන්ය ො විෙ පභින්නපටිසම්භිදාප්පත්  ාෙ ය පිටකං බුද්ධවචනං
සඞ්යඛොයභන්ය ොසත්ථුඅජ්ඣාසෙං ගණ්හන්ය ොඅනුයමොදනංඅකාසි. ො
උපනිස්සෙසම්පන්යනොපි චාෙමාෙස්මා  ොරූපාෙ කම්මපියලොතිකාෙ
පරිබාධිය ොචතුප්පදිකංගාෙං චතූහිපිමායසහිගයහතුංනාසක්ඛි. ංපනස්ස
උපනිස්සෙසම්පත්තිං ඔයලොයකත්වා සත්ො පුතබ්බචරිොනුරූපං
යෙොනියසොමනසිකායරනියෙොයජසි. ොහිභගවා දාජීවකස්සනියවසයන 

නිසින්යනො එව ‘‘චූළපන්ෙකස්ස චිත් ං සමාහි ං, වීථිපටිපන්නා

විපස්සනා’’ති ඤත්වා ෙොනිසින්යනොව අත් ානං දස්යසත්වා, ‘‘පන්ෙක, 

ෙදිපාෙං පියලොතිකා සංකිලිට්ඨා රජානුකිණ්ණා, ඉය ො පන අඤ්යඤො එව

අරිෙස්සවිනයෙසංකියලයසොරයජොචාතිදස්යසන්ය ො – 

‘‘රායගො රයජො න ච පන යරණු වුච්චති, රාගස්යස ං අධිවචනං

රයජොති; 

එ ං රජං විප්පජහිත්වා භික්ඛයවො, විහරන්ති ය  වී රජස්ස
සාසයන. 

‘‘යදොයසොරයජො…යප.…සාසයන. 

‘‘යමොයහොරයජො…යප.…වී රජස්සසාසයන’’ති.– 
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ඉමා තිස්යසො ඔභාසගාො අභාසි. ගාොපරියෙොසායන චූළපන්ෙයකො 
අභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාපරිවාරංඅරහත් ංපාපුතණීති. 

චූළපන්ෙකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

5. කප් පත් යෙරගාොවණ් ණනා 

නානාකුලමලසම් පුණ් යණොතිආදිකා ආෙස්මය ොකප්පත්යෙරස්සගාො.

කා උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
පුතඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො කායල විභවසම්පන්යන
කුයල නිබ්බත්තිත්වා පිතු අච්චයෙන විඤ්ඤු ං පත්ය ො 
නානාවිරාගවණ්ණවිචිත්ය හි වත්යෙහි අයනකවියධහි ආභරයණහි
නානාවියධහි මණිර යනහි බහුවියධහි පුතප්ඵදාමමාලාදීහි ච කප්පරුක්ඛං
නාමඅලඞ්කරිත්වා ය නසත්ථුථූපං පූයජසි.යසොය නපුතඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද මගධරට්යඨ
මණ්ඩලිකරාජකුයල නිබ්බත්තිත්වා පිතු අච්චයෙන රජ්යජ පතිට්ඨිය ො 
කායමසු අතිවිෙ රත්ය ො ගිද්යධො හුත්වා විහරති.  ං සත්ො
මහාකරුණාසමාපත්තිය ො වුට්ඨාෙයලොකංයවොයලොයකන්ය ොඤාණජායල

පඤ්ඤාෙමානංදිස්වා, ‘‘කිංනුයඛොභවිස්සතී’’ති ආවජ්යජන්ය ො, ‘‘එසමම
සන්තියක අසුභකෙං සුත්වා කායමසු විරත් චිත්ය ො හුත්වා පබ්බජිත්වා
අරහත් ංපාපුතණිස්සතී’’තිඤත්වාආකායසන ත්ෙගන්ත්වා– 

567. 

‘‘නානාකුලමලසම්පුතණ්යණො, මහාඋක්කාරසම්භයවො; 

චන්දනිකංවපරිපක්කං, මහාගණ්යඩොමහාවයණො. 

568. 

‘‘පුතබ්බරුහිරසම්පුතණ්යණො, ගූෙකූයපනගාළ්හිය ො; 

ආයපොපග්ඝරයණොකායෙො, සදාසන්දතිපූතිකං. 

569. 

‘‘සට්ඨිකණ්ඩරසම්බන්යධො, මංසයලපනයලපිය ො; 

චම්මකඤ්චුකසන්නද්යධො, පූතිකායෙොනිරත්ෙයකො. 

570. 

‘‘අට්ඨිසඞ්ඝා ඝටිය ො, න්හාරුසුත් නිබන්ධයනො; 

යනයකසංසංගතීභාවා, කප්යපතිඉරිොපෙං. 

571. 

‘‘ධුවප්පොය ොමරණාෙ, මච්චුරාජස්සසන්තියක; 

ඉයධවඡඩ්ඩයිත්වාන, යෙනකාමඞ්ගයමොනයරො. 
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572. 

‘‘අවිජ්ජාෙ නිවුය ොකායෙො, චතුගන්යෙන ගන්ථිය ො; 

ඔඝසංසීදයනොකායෙො, අනුසොජාලයමොත්ෙය ො. 

573. 

‘‘පඤ්චනීවරයණයුත්ය ො, වි ක්යකනසමප්පිය ො; 

 ණ්හාමූයලනානුගය ො, යමොහච්ඡාදනඡාදිය ො. 

574. 

‘‘එවාෙං වත් ය කායෙො, කම්මෙන්ය න ෙන්තිය ො; 

සම්පත්තිචවිප යන් ා, නානාභායවොවිපජ්ජති. 

575. 

‘‘යෙමංකාෙංමමාෙන්ති, අන්ධබාලාපුතථුජ්ජනා; 

වඩ්යඪන්තිකටසිංයඝොරං, ආදිෙන්තිපුතනබ්භවං. 

576. 

‘‘යෙමංකාෙංවිවජ්යජන්ති, ගූෙලිත් ංවපන්නගං; 

භවමූලංවමිත්වාන, පරිනිබ්බිස්සන්තිනාසවා’’ති.– 

ඉමාහි ගාොහි  ස්ස අසුභකෙං කයෙසි. යසො සත්ථු සම්මුඛා 
අයනකාකාරයවොකාරං ොොවය ො සරීරසභාවවිභාවනං අසුභකෙං සුත්වා
සයකනකායෙනඅට්ටීෙමායනො හරාෙමායනොජිගුච්ඡමායනොසංවිග්ගහදයෙො

සත්ොරං වන්දිත්වා, ‘‘ලයභෙයාහං, භන්ය , භගවය ො සන්තියක
පබ්බජ්ජ’’න්ති පබ්බජ්ජං ොචි. සත්ො සමීයප ඨි මඤ්ඤ රං භික්ඛුං

ආණායපසි – ‘‘ගච්ඡ, භික්ඛු, ඉමං පබ්බායජත්වා උපසම්පායදත්වා 
ආයනහී’’ති. යසො  ං  චපඤ්චකකම්මට්ඨානං දත්වා පබ්බායජසි. යසො

ඛුරග්යගයෙව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ං පාපුතණි. ය න වුත් ං අපදායන 

(අප. ය ර1.4.102-107) – 

‘‘සිද්ධත්ෙස්සභගවය ො, ථූපයසට්ඨස්සසම්මුඛා; 

විචිත් දුස්යසලයගත්වා, කප්පරුක්ඛංඨයපසහං. 

‘‘ෙං ෙංයෙොනුපපජ්ජාමි, යදවත් ංඅෙ මානුසං; 

යසොභෙන්ය ොමමද්වාරං, කප්පරුක්යඛොපතිට්ඨති. 

‘‘අහඤ්චපරිසායචව, යෙයකචිමමවස්සි ා; 

 ම්හාදුස්සංගයහත්වාන, නිවායසමමෙංසදා. 

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, ෙංරුක්ඛංඨපයිංඅහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, කප්පරුක්ඛස්සිදංඵලං. 
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‘‘ඉය ොචසත් යමකප්යප, සුයචළාඅට්ඨඛත්තිො; 

සත් ර නසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ්බලා. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පන පත්වා ලද්ධූපසම්පයදො සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා

වන්දිත්වා එකමන් ං නිසින්යනො අඤ්ඤං බයාකයරොන්ය ො  ා එව ගාො 
අභාසි.ය යනව ායෙරගාොනාමජා ා. 

 ත්ෙ නානාකුලමලසම් පුණ් යණොති, නානාකුයලහි නානාභායගහි

මයලහි සම්පුතණ්යණො, යකසයලොමාදිනානාවිධඅසුචියකොට්ඨාසභරිය ොති 

අත්යෙො. මහාඋක් කාරසම් භයවොති, උක්කායරො වුච්චති වච්චකූපං. 

ෙත් කවො මා ා,  ත් කං කාලං කාරපරියසදි වච්චකූපසදිස ාෙ මාතු

කුච්ඡි ඉධ ‘‘මහාඋක්කායරො’’ති අධිප්යපය ො. යසො කුච්ඡි සම්භයවො

උප්පත්තිට්ඨානං එ ස්සාති මහාඋක්කාරසම්භයවො. චන් දනිකංවාති

චන්දනිකං නාම උච්ඡිට්යඨොදකගබ්භමලාදීනං ඡඩ්ඩනට්ඨානං, ෙං

ජණ්ණුමත් ං අසුචිභරි ම්පි යහොති,  ාදිසන්ති අත්යෙො. පරිපක් කන්ති, 
පරිණ ං පුතරාණං. ය න ෙො චණ්ඩාලගාමද්වායර නිදාඝසමයෙ
ථුල්ලඵුසි යක යදයව වස්සන්ය  උදයකන 
සමුපබූළ්හමුත් කරීසඅට්ඨිචම්මන්හාරුඛණ්ඩයඛළසිඞ්ඝාණිකාදිනානාකු
ණපභරි ං කද්දයමොදකාලුළි ං කතිපෙදිවසාතික්කයමන සංජා 
කිමිකුලාකුලං සූරිො පසන් ාපකුථි ංඋපරියඵණපුතබ්බුළකානිමුඤ්චන් ං

අභිනීලවණ්ණං පරමදුග්ගන්ධංයජගුච්ඡංචන්දනිකාවාටංයනවඋපගන්තුං, 

න දට්ඨුං අරහරූපං හුත්වා තිට්ඨති,  ොරූයපොෙං කායෙොති දස්යසති. සදා
දුක්ඛ ාමූලයෙොගය ො අසුචිපග්ඝරණය ො උප්පාදජරාමරයණහි
උද්ධුමාෙනපරිපච්චනභිජ්ජනසභාවත් ා ච මහන්ය ො ගණ්යඩො විොති 

මහාගණ් යඩො. සබ්බත්ෙකයමව දුක්ඛයවදනානුබද්ධත් ා ගණ්ඩානං 

සහනය ො අසුචිවිස්සන්දනය ො ච මහන්ය ො වයණො විොති මහාවයණො 

ගූෙකූයපන ගාළිය ොති, වච්චකූයපන වච්යචයනව වා භරිය ො.

‘‘ගූෙකූපනිගාළ්හිය ො’’තිපි පාළි, වච්චකූපය ො නික්ඛන්ය ොති අත්යෙො. 

ආයපොපග් ෙරයණො කායෙො, සදා සන් දති පූතිකන්ති, අෙං කායෙො

ආයපොධාතුොසදාපග්ඝරණසීයලො,  ඤ්චයඛො පිත් යසම්හයසදමුත් ාදිකං

පූතිකංඅසුචිංයෙවසන්දති, නකදාචිසුචින්ති අත්යෙො. 

සට් ඨිකණ් ඩරසම් බන් යෙොති, ගීවාෙ උපරිමභාගය ො පට්ඨාෙ සරීරං
විනද්ධමානා සරීරස්ස පුතරිමපච්ඡිමදක්ඛිණවාමපස්යසසු පච්යචකං පඤ්ච

පඤ්ච කත්වා වීසති, හත්ෙපායද විනද්ධමානා ය සං පුතරිමපච්ඡිමපස්යසසු
පඤ්ච පඤ්ච කත්වා චත් ාලීසාති සට්ඨිො කණ්ඩයරහි මහාන්හාරූහි
සබ්බයසො බද්යධො විනද්යධොති සට්ඨිකණ්ඩරසම්බන්යධො. 

මංසයලපනයලපිය ොති, මංසසඞ්ඛාය න යලපයනන ලිත්ය ො, 

නවමංසයපසිස ානුලිත්ය ොති අත්යෙො. චම් මකඤ් චුකසන් නද් යෙොති, 
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පටුන 

චම්මසඞ්ඛාය න කඤ්චුයකන සබ්බයසො ඔනද්යධො පරියෙොනද්යධො

පරිච්ඡින්යනො. පූතිකායෙොති, සබ්බයසො පූතිගන්ධියකො කායෙො. 

නිරත් ෙයකොති, නිප්පයෙොජයනො. අඤ්යඤසඤ්හි පාණීනං කායෙො

චම්මාදිවිනියෙොයගන සිො සප්පයෙොජයනො, න  ො මනුස්සකායෙොති. 

අට් ඨිසඞ් ො ෙටිය ොති, අතියරකතිස ානං අට්ඨීනං සඞ්ඝාය න ඝටිය ො 

සම්බන්යධො. න් හාරුසුත්  නිබන් ෙයනොති, සුත් සදියසහි නවහි 

න්හාරුසය හි නිබන්ධිය ො. යනයකසං සංගතීභාවාති, 
චතුමහාභූ ජීවිතින්ද්රිෙඅස්සාසපස්සාසවිඤ්ඤාණාදීනං සමවාෙසම්බන්යධන 

සුත් යමරකසමවායෙනෙන් ංවිෙඨානාදිඉරිොපෙංකප්යපති. 

ධුවප් පොය ො මරණාොති, මරණස්ස අත්ොෙ එකන් ගමයනො, 
නිබ්බත්තිය ො පට්ඨාෙ මරණං පති පවත්ය ො.  ය ො එව මච්චුරාජස්ස

මරණස්ස සන්තියකඨිය ො. ඉයෙව ඡඩ් ඩයිත් වානාති, ඉමස්මිංයෙවයලොයක

කාෙං ඡඩ්යඩත්වා, ෙොරුචි ට්ඨානගාමී අෙං සත්ය ො,  ස්මා ‘‘පහාෙ 
ගමනීයෙොඅෙංකායෙො’’තිඑවම්පිසඞ්යගොනකා බ්යබොතිදස්යසති. 

අවිජ් ජාෙ නිවුය ොති, අවිජ්ජානීවරයණන නිවුය ො පටිච්ඡාදි ාදීනයවො, 

අඤ්ඤො යකො එත්ෙ සඞ්ගං ජයනෙයාති අධිප්පායෙො. චතුගන් යෙනාති, 

අභිජ්ඣාකාෙගන්ොදිනා චතුබ්බියධන ගන්යෙන ගන්ථිය ො, 

ගන්ෙනිෙභායවන විනද්ධිය ො. ඔෙසංසීදයනොති, ඔඝනිෙභායවන
කායමොඝාදීසු චතූසු ඔයඝසුසංසීදනයකො. අප්පහීනභායවනසන් ායන අනු

අනු යසන්තීතිඅනුසො, කාමරාගාදයෙොඅනුසො.ය සංජායලනඔත්ෙය ො

අභිභූය ොති අනුසොජාලයමොත් ෙය ො. මකායරො පදසන්ධිකයරො, 
ගාොසුඛත්ෙං දීඝං කත්වා වුත් ං. කාමච්ඡන්දාදිනා පඤ්චවියධන

නීවරයණන යුත්ය ො අධිමුත්ය ොති පඤ් චනීවරයණ යුත් ය ො, කරණත්යෙ
භුම්මවචනං. 

කාමවි ක්කාදිනා මිච්ඡාවි ක්යකන සමප්පිය ො සමස්සිය ොති 

වි ක් යකන සමප් පිය ො.  ණ් හාමූයලනානුගය ොති,  ණ්හාසඞ්ඛාය න

භවමූයලන අනුබද්යධො. යමොහච් ඡාදනඡාදිය ොති, සම්යමොහසඞ්ඛාය න
ආවරයණන පලිගුණ්ඨිය ො. සබ්බයම ං සවිඤ්ඤාණකං කරජකාෙං

සන්ධාෙ වදති.සවිඤ්ඤාණයකොහිඅත් භායවො‘‘උච්ඡින්නභවයනත්තියකො, 

භික්ඛයව,  ොග ස්ස කායෙො තිට්ඨති, අෙඤ්යචව කායෙො බහිද්ධා ච

නාමරූප’’න්තිආදීසු )දී. නි. 1.1.147) කායෙොති වුච්චති, එවාෙං වත්  ය  

කායෙොති එවං ‘‘නානාකුලමලසම්පුතණ්යණො’’තිආදිනා ‘‘අවිජ්ජාෙ

නිවුය ො’’තිආදිනාචවුත් ප්පකායරන අෙංකායෙොවත් ති, වත් න්ය ොච 

කම් මෙන් ය න සුක දුක්කයටන කම්මසඞ්ඛාය න ෙන්ය න ෙන් තිය ො 

සඞ්ඝටිය ො.ෙොවා යඛමන් ංගන්තුංනසක්යකොති,  ොසඞ්යඛොභිය ො

සුගතිදුග්ගතීසු වත් ති පරිබ්භමති. සම් පත් ති ච විප යන්  ාති ො එත්ෙ

සම්පත්ති, සා විපත්තිපරියෙොසානා.සබ්බඤ්හියෙොබ්බනංජරාපරියෙොසානං, 
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සබ්බං ආයරොගයං බයාධිපරියෙොසානං, සබ්බං ජීවි ං මරණපරියෙොසානං, 

සබ්යබො සමාගයමො වියෙොගපරියෙොසායනො. ය නාහ ‘‘නානාභායවො 

විපජ් ජතී’’ති. නානාභායවොති, විනාභායවො විප්පයෙොයගො, යසො කදාචි

විප්පයුඤ්ජකස්ස වයසන, කදාචි විප්පයුඤ්ජි බ්බස්ස වයසනාති විවිධං
පජ්ජතිපාපුතණීෙති. 

යෙමං කාෙං මමාෙන් තීතියෙඅන්ධබාලා පුතථුජ්ජනාඑවංඅසුභංඅනිච්චං
අධුවං දුක්ඛං අසාරං ඉමං කාෙං ‘‘මම ඉද’’න්ති ගණ්හන් ා මමාෙන්ති

ඡන්දරාගං උප්පායදන්ති, ය  ජාතිආදීහි නිරොදීහි ච යෙොරං භොනකං
අපණ්ඩිය හි අභිරමි බ්බය ො කටසිසඞ්ඛා ං සංසාරං පුතනප්පුතනං

ජනනමරණාදීහිවඩ්යඪන්ති, ය නාහ ‘‘ආදිෙන් ති පුනබ් භව’’න්ති. 

යෙමං කාෙං විවජ් යජන් ති, ගූෙලිත්  ංව පන් නගන්තිෙොනාම පුතරියසො
සුඛකායමො ජීවිතුකායමො ගූෙග ං ආසීවිසං දිස්වා ජිගුච්ඡනිෙ ාෙ වා

සප්පටිභෙ ාෙ වා විවජ්යජති න අල්ලීෙති, එවයමවං යෙ පණ්ඩි ා
කුලපුතත් ාඅසුචිභායවනයජගුච්ඡංඅනිච්චාදිභායවනසප්පටිභෙංඉමංකාෙං 
විවජ්යජන්ති ඡන්දරාගප්පහායනන පජහන්ති. ය  භවමූලං අවිජ්ජං
භව ණ්හඤ්ච වමිත්වා ඡඩ්යඩත්වා අච්චන් යමව පහාෙ  ය ො එව
සබ්බයසො අනාසවා සඋපාදියසසාෙ අනුපාදියසසාෙ ච නිබ්බානධාතුො
පරිනිබ්බායිස්සන්තීති. 

කප්පත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

6. වඞ් ගන්  පුත්  උපයසනත් යෙරගාොවණ් ණනා 

විවිත්  ං අප් පනිග් යෙොසන්තිආදිකා ආෙස්මය ො උපයසනත්යෙරස්ස

ගාො. කා උප්පත්ති? අෙං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල
හංසවතීනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා වෙප්පත්ය ො සත්ථු සන්තිකං
ගන්ත්වා ධම්මං සුණමායනො සත්ොරං එකං භික්ඛුං සමන් පාසාදිකානං
අග්ගට්ඨායනඨයපන් ංදිස්වාසත්ථුඅධිකාරකම්මං කත්වා ංඨානන් රං
පත්යෙත්වා ොවජීවංකුසලංකත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං 

බුද්ධුප්පායද නාලකගායම රූපසාරීබ්රාහ්මණිො කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්ති, 

උපයසයනොතිස්ස නාමං අයහොසි. යසො වෙප්පත්ය ො  යෙො යවයද
උග්ගයහත්වා සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා
උපසම්පදාෙ එකවස්සියකො ‘‘අරිෙගබ්භං වඩ්යඪමී’’ති එකං කුලපුතත් ං 
අත් යනොසන්තියකඋපසම්පායදත්වාය නසද්ධිංසත්ථුසන්තිකංගය ො.

සත්ොරා චස්ස  ස්ස අවස්සිකස්ස භික්ඛුයනො සද්ධිවිහාරිකභාවං සුත්වා, 

‘‘අතිලහුං යඛො ත්වං, යමොඝපුතරිස, බාහුල්ලාෙ ආවත්ය ො’’ති )මහාව. 75) 

ගරහිය ො.‘‘ඉදානාහංෙදිපිපරිසං නිස්සාෙසත්ොරාගරහිය ො, පරිසංයෙව
පන නිස්සාෙ සත්ථු පාසංයසොපි භවිස්සාමී’’ති විපස්සනාෙ කම්මං
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කයරොන්ය ො නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුතණි. ය න වුත් ං අපදායන (අප.

යෙර1.2.86-96) – 

‘‘පදුමුත් රංභගවන් ං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං; 

පබ්භාරම්හිනිසීදන් ං, උපගච්ඡිංනරුත් මං. 

‘‘කණිකාරපුතප්ඵංදිස්වා, වණ්යටයඡත්වානහං දා; 

අලඞ්කරිත්වාඡත් ම්හි, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

‘‘පිණ්ඩපා ඤ්චපාදාසිං, පරමන්නංසුයභොජනං; 

බුද්යධනනවයම ත්ෙ, සමයණඅට්ඨයභොජයිං. 

‘‘අනුයමොදිමහාවීයරො, සෙම්භූඅග්ගපුතග්ගයලො; 

ඉමිනාඡත් දායනන, පරමන්නපයවච්ඡනා. 

‘‘ය නචිත් ප්පසායදන, සම්පත්තිමනුයභොස්සසි; 

ඡත්තිංසක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති. 

‘‘එකවීසතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 

පයදසරජ්ජංවිපුතලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛිෙං. 

‘‘ස සහස්සිය ො කප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘සාසයනදිබ්බමානම්හි, මනුස්සත් ංගමිස්සති; 

 ස්සධම්යමසුදාොයදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො. 

‘‘උපයසයනොතිනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො; 

සමන් පාසාදිකත් ා, අග්ගට්ඨායනඨයපස්සති. 

‘‘චරිමංවත් ය මය්හං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

ධායරමිඅන්තිමංයදහං, යජත්වාමාරංසවාහනං. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

අරහත් ං පන පත්වා සෙම්පි සබ්යබ ධු ඞ්ගධම්යම සමාදාෙ වත් ති, 

අඤ්යඤපි  දත්ොෙ සමාදයපති, ය න නං භගවා සමන් පාසාදිකානං
අග්ගට්ඨායන ඨයපසි. යසො අපයරන සමයෙන යකොසම්බිෙං කලයහ 
උප්පන්යන භික්ඛුසඞ්යඝ ච ද්විධාභූය  එයකන භික්ඛුනා  ං කලහං 

පරිවජ්ජිතුකායමන ‘‘එ රහි යඛො කලයහො උප්පන්යනො, සඞ්යඝො

ද්විධාභූය ො, කෙංනුයඛොමො පටිපජ්ජි බ්බ’’න්තිපුතට්යඨොවියවකවාසය ො
පට්ඨාෙ ස්සපටිපත්තිංකයෙන්ය ො– 
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577. 

‘‘විවිත් ංඅප්පනිග්යඝොසං, වාළමිගනියසවි ං; 

යසයවයසනාසනංභික්ඛු, පටිසල්ලානකාරණා. 

578. 

‘‘සඞ්කාරපුතඤ්ජාආහත්වා, සුසානාරථිොහිච; 

 ය ොසඞ්ඝාටිකංකත්වා, ලූඛංධායරෙයචීවරං. 

579. 

‘‘නීචංමනංකරිත්වාන, සපදානංකුලාකුලං; 

පිණ්ඩිකාෙචයරභික්ඛු, ගුත් ද්වායරොසුසංවුය ො. 

580. 

‘‘ලූයඛනපිවාසන්තුස්යස, නාඤ්ඤංපත්යෙරසංබහුං; 

රයසසුඅනුගිද්ධස්ස, ඣායනනරමතීමයනො. 

581. 

‘‘අප්පිච්යඡොයචවසන්තුට්යඨො, පවිවිත්ය ොවයසමුනි; 

අසංසට්යඨොගහට්යඨහි, අනාගායරහිචූභෙං. 

582. 

‘‘ෙො ජයළොවමූයගොව, අත් ානංදස්සයෙ  ො; 

නාතියවලංසම්භායසෙය, සඞ්ඝමජ්ඣම්හිපණ්ඩිය ො. 

583. 

‘‘නයසොඋපවයදකඤ්චි, උපඝා ංවිවජ්ජයෙ; 

සංවුය ොපාතියමොක්ඛස්මිං, මත් ඤ්ඤූචස්සයභොජයන. 

584. ‘‘සුග්ගහී නිමිත් ස්ස, චිත් ස්සුප්පාදයකොවියදො. 

සමෙංඅනුයුඤ්යජෙය, කායලනචවිපස්සනං. 

585. 

‘‘වීරිෙසා ච්චසම්පන්යනො, යුත් යෙොයගොසදාසිො; 

නචඅප්පත්වාදුක්ඛන් ං, විස්සාසංඑෙයපණ්ඩිය ො. 

586. 

‘‘එවංවිහරමානස්ස, සුද්ධිකාමස්සභික්ඛුයනො; 

ඛීෙන්තිආසවාසබ්යබ, නිබ්බුතිඤ්චාධිගච්ඡතී’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො දසකනිපාය ො 
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 ත්ෙ විවිත්  න්ති, ජනවිවිත් ං සුඤ්ඤං අරඤ්ඤාදිං. 

අප් පනිග් යෙොසන්ති, නිස්සද්දං සද්දසඞ්ඝට්ටනරහි ං. වාළමිගනියසවි න්ති, 

සීහබයග්ඝදීපිවාළමියගහි චරි ං. ඉමිනාපි ජනවියවකංයෙව දස්යසති 

පන් යසනාසනභාවදීපනය ො. යසනාසනන්ති, සයිතුං ආසයිතුඤ්ච 
යුත් භායවන වසනට්ඨානං ඉධ යසනාසනන්ති අධිප්යප ං. 

පටිසල් ලානකාරණාති, පටිසල්ලානනිමිත් ං, නානාරම්මණය ො 
නිවත්ය ත්වා කම්මට්ඨායනයෙව චිත් ස්ස පටි පටි සම්මයදව
අල්ලීෙනත්ෙං. 

එවං භාවනානුරූපං යසනාසනංනිද්දිසන්ය ො යසනාසයන සන්ය ොසං 

දස්යසත්වා ඉදානි චීවරාදීසුපි  ං දස්යසතුං ‘‘සංකාරපුඤ් ජා’’තිආදි වුත් ං.

 ත්ෙ සංකාරපුඤ් ජාති සංකාරානං පුතඤ්ජං සංකාරපුතඤ්ජං,  ය ො

කචවරට්ඨානා. ආහත් වාති ආහරිත්වා.  ය ොති  ො 

ආහටයචොළක්ඛණ්යඩහි. කරයණ හි ඉදං නිස්සක්කවචනං ලූඛන්ති 

සත්ෙලූඛරජනලූඛාදිනා ලූඛං අවණ්ණාමට්ඨං. ොයරෙයාති 

නිවාසනාදිවයසනපරිහයරෙය, එය නචීවරසන්ය ොසංවදති. 

නීච මනං කරිත් වානාති ‘‘අන් මිදං, භික්ඛයව, ජීවිකාන’’න්තිආදිකං

)ඉතිවු.91; සං.නි.3.80) සුගය ොවාදංඅනුස්සරිත්වා නිහ මානදප්පංචිත් ං

කත්වා. සපදානන්තිඝයරසු අවඛණ්ඩරහි ං; අනුඝරන්තිඅත්යෙො.ය නාහ 

‘‘කුලා කුල’’න්ති. කුලා කුලන්ති කුලය ො කුලං, කුලානුපුතබ්බිො

ඝරපටිපාටිොති අත්යෙො. පිණ් ඩිකාොති මිස්සකභික්ඛාෙ, ඉමිනා

පිණ්ඩපා සන්ය ොසං වදති. ගුත්  ද් වායරොති සුපිහි චක්ඛාදිද්වායරො. 

සුසංවුය ොතිහත්ෙකුක්කුච්චාදීනංඅභායවනසුට්ඨුසංවුය ො. 

ලූයඛනපි වාති අපිසද්යදො සමුච්චයෙ, වා-සද්යදො විකප්යප. උභයෙනපි

ලූයඛනපිඅප්යපනපියෙනයකනචිසුලයභනඉ රී යරන සන් තුස් යස සමං

සම්මා තුස්යසෙය. ය නාහ ‘‘නාඤ ්ඤං පත් යෙ රසං බහ’’න්ති. නාඤ ්ඤං 

පත් යෙ රසං බහන්ති අත් නා ෙොලද්ධය ො අඤ්ඤං මධුරාදිරසං බහුං

පණී ඤ්චන පත්යෙෙයනපියහෙය, ඉමිනාගිලානපච්චයෙපිසන්ය ොයසො

දස්සිය ො යහොති. රයසසු යගධවාරණත්ෙං පන කාරණං වදන්ය ො රයසසු 

අනුගිද් ෙස ්ස, ොයන න රමතී මයනො’’ති ආහ. ඉන්ද්රිෙසංවරම්පි
අපරිපූයරන් ස්සකුය ො වික්ඛිත් චිත් සමාධානන්තිඅධිප්පායෙො. 

එවං චතූසු පච්චයෙසු සල්යලඛපටිපත්තිං දස්යසත්වා ඉදානි 

අවසිට්ඨකොවත්ථූනි දස්යසතුං ‘‘අප් පිච් යඡො යචවා’’තිආදි වුත් ං.  ත්ෙ 

අප් පිච් යඡොති, අනිච්යඡො චතූසු පච්චයෙසු ඉච්ඡාරහිය ො, ය න

චතුබ්බිධපච්චයෙසු  ණ්හුප්පාදවික්ඛම්භනමාහ. සන් තුට් යඨොති, චතූසු
පච්චයෙසුෙොලාභසන්ය ොසාදිනාසන්තුට්යඨො. යෙොහි– 
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177 

පටුන 

‘‘අතී ංනානුයසොයචෙය, නප්පජප්යපෙයනාග ං; 

පච්චුප්පන්යනනොයපෙය, යසො‘සන්තුට්යඨො’ති පවුච්චතී’’ති. 

පවිවිත් ය ොති ගණසඞ්ගණිකංපහාෙකායෙනපවිවිත්ය ො වූපකට්යඨො.

චිත් වියවකාදියක හි පරය ො වක්ඛති. වයසති සබ්බත්ෙ යෙොයජ බ්බං. 

යමොයනෙයධම්මසමන්නාගයමන මුනි. අසංසට් යඨොති 
දස්සනසවනසමුල්ලපනසම්යභොගකාෙසංසග්ගානං අභායවන අසංසට්යඨො 

ෙොවුත් සංසග්ගරහිය ො. උභෙන්ති, ගහට්යඨහි අනාගායරහි චාති 
උභයෙහිපිඅසංසට්යඨො.කරයණහිඉදංපච්චත් වචනං. 

අත්  ානං දස් සයෙ  ොති අජයළො අමූයගොපි සමායනො ෙො ජයළො වා

මූයගොවා,  ොඅත් ානංදස්යසෙය, එය නපාගබ්බිෙප්පහානමාහ. ජයළො 

ව මූයගො වාතිචගාොසුඛත්ෙංරස්සත් ංක ං, සමුච්චෙත්යෙොච වාසද්යදො. 

නාතියවලං සම් භායසෙයාති අතියවලං අතික්කන් පමාණං න භායසෙය, 

මත් භාණීඅස්සාති අත්යෙො. සඞ් ෙමජ් ෙම් හීතිභික්ඛුසඞ්යඝ, ජනසමූයහවා. 

න යසො උපවයද කඤ් චීතියසො ෙොවුත් පටිපත්තියකොභික්ඛුහීනංවා

මජ්ඣිමං වා උක්කට්ඨං වා ෙංකිඤ්චි න වාචාෙ උපවයදෙය. උපො ං 

විවජ් ජයෙති කායෙන උපඝා ං පරිවියහඨනං වජ්යජෙය. සංවුය ො 

පාතියමොක් ඛස් මින්ති පාතියමොක්ඛම්හි පාතියමොක්ඛසංවරසීයල සංවුය ො

අස්ස, පාතියමොක්ඛසංවයරන පිහි කාෙවායචො සිොති අත්යෙො. මත්  ඤ් ඤූ 

චස් ස යභොජයනති පරියෙසනපටිග්ගහණපරියභොගවිස්සජ්ජයනසු යභොජයන
පමාණඤ්ඤූසිො. 

සුග් ගහී නිමිත්  ස ්සාති ‘‘එවං යම මනසි කයරොය ො චිත් ං සමාහි ං
අයහොසී’’ති දාකාරංසල්ලක්යඛන්ය ොසුට්ඨු ගහි සමාධිනිමිත්ය ොඅස්ස.

‘‘සුග්ගහී නිමිත්ය ො යසො’’තිපි පායඨො, යසො යෙොගීති අත්යෙො. 

චිත්  ස ්සුප් පාදයකොවියදොති එවං භාවෙය ො චිත් ං ලීනං යහොති, ‘‘එවං
උද්ධ ’’න්ති ලීනස්ස උද්ධ ස්ස ච චිත් ස්ස උප්පත්තිකාරයණ කුසයලො

අස්ස. ලීයන හි චිත්ය  ධම්මවිචෙවීරිෙපීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගා භායව බ්බා, 
උද්ධය  පස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගා. සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො

පනසබ්බත්ෙ ඉච්ඡි බ්යබො.ය නාහභගවා – ‘‘ෙස්මිඤ්චයඛො, භික්ඛයව, 

සමයෙ ලීනං චිත් ං යහොති, කායලො  ස්මිං සමයෙ

ධම්මවිචෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාො’’තිආදි )සං. නි. 5.234). සමෙං 

අනුයුඤ් යජෙයාතිසමෙභාවනංභායවෙය, අනුප්පන්නං සමාධිංඋප්පායදෙය, 

උප්පන්නඤ්ච ොව වසීභාවප්පත්ති,  ාව වඩ්යඪෙය බූයහෙයාති අත්යෙො. 

කායලන ච විපස් සනන්ති ෙොලද්ධං සමාධිං නිකන්තිො අපරිොදායනන
හානභාගිෙං ඨිතිභාගිෙං වා අකත්වා නිබ්යබධභාගිෙංව කත්වා කායලන

විපස්සනඤ්ච අනුයුඤ්යජෙය. අෙ වා කායලන ච විපස් සනන්ති සමෙං
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අනුයුඤ්ජන්ය ො  ස්ස ථිරීභූ කායල සඞ්යකොචං අනාපජ්ජිත්වා
අරිෙමග්ගාධිගමාෙවිපස්සනංඅනුයුඤ්යජෙය.ෙොහ– 

‘‘අෙ වාසමාධිලායභන, විවිත් සෙයනනවා; 

භික්ඛු විස්සාසමාපාදි, අප්පත්ය ො ආසවක්ඛෙ’’න්ති. )ධ. ප. 271-

272); 

ය න වුත් ං – ‘‘වීරිෙසා ච් චසම් පන් යනො’’තිආදි. ස  භායවො 

සා ච් චං, වීරිෙස්ස සා ච්චං, ය න සම්පන්යනො සමන්නාගය ො, 

ස  පවත් වීරියෙො, නිච්චපග්ගහි වීරියෙොති අත්යෙො. යුත්  යෙොයගො සදා 

සිොති සබ්බකාලං භාවනානුයුත්ය ො සිො. දුක් ඛන්  න්ති වට්ටදුක්ඛස්ස

අන් ං පරියෙොසානං නියරොධං නිබ්බානං අප්පත්වා විස්සාසං න එෙය න

ගච්යඡෙය. ‘‘අහං පරිසුද්ධසීයලො ඣානලාභී අභිඤ්ඤාලාභී විපස්සනං
මත්ෙකංපායපත්වාඨිය ො’’තිවා විස්සට්යඨොනභයවෙයාතිඅත්යෙො. 

එවං විහරමානස් සාති, එවං විවිත් යසනාසනයසවනාදිනා
විපස්සනාවයසන යුත් යෙොග ාපරියෙොසායනන විධිනා විහරන් ස්ස. 

සුද් ධිකාමස් සාති, ඤාණදස්සනවිසුද්ධිං අච්චන් විසුද්ධිං නිබ්බානං

අරහත් ඤ්ච ඉච්ඡන් ස්ස. සංසායර භෙස්ස ඉක්ඛය ො භික් ඛුයනො, 

කාමාසවාදයෙො සබ්යබ ආසවා ඛීෙන් ති ඛෙං අබ්භත්ෙං ගච්ඡන්ති, ය සං
ඛෙගමයනයනව සඋපාදියසසඅනුපාදියසසපයභදං දුවිධම්පි නිබ්බානං 

අධිගච් ඡති පාපුතණාති. 

එවං යෙයරො  ස්ස භික්ඛුයනො ඔවාදදානාපයදයසන අත් නා 
 ොපටිපන්නභාවංදීයපන්ය ොඅඤ්ඤංබයාකාසි. 

වඞ්ගන් පුතත් උපයසනත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

7. (අපර)-යගො මත් යෙරගාොවණ් ණනා 

විජායනෙය සකං අත් ෙන්තිආදිකා ආෙස්මය ො අපරස්ස

යගො මත්යෙරස්සගාො.කාඋප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො 
 ත්ෙ ත්ෙභයවවිවට්ටූපනිස්සෙංකුසලංඋපචිනිත්වාඅම්හාකංභගවය ො
උප්පත්තිය ො පුතයර රයමවසාවත්ථිෙංඋදිච්චබ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වා

වෙප්පත්ය ො තිණ්ණං යවදානං පාරගූ හුත්වා, වාදමග්ගං උග්ගයහත්වා
අත් යනො වාදස්ස උපරි උත් රිං වදන් ං අලභන්ය ො ය හි ය හි
විග්ගාහිකකෙං අනුයුත්ය ො විචරති. අෙ අම්හාකං භගවා යලොයක
උප්පජ්ජිත්වා පවත්ති වරධම්මචක්යකොඅනුපුතබ්යබන ෙසාදියකයවයනයෙය
වියනත්වා අනාෙපිණ්ඩිකස්ස අභිොචනාෙ සාවත්ථිං උපගච්ඡි.  දා සත්ථු
යජ වනපටිග්ගයහපටිලද්ධසද්යධොසත්ොරංඋපසඞ්කමිත්වාධම්මංසුත්වා 
පබ්බජ්ජං ොචි. සත්ො අඤ්ඤ රං පිණ්ඩචාරිකං භික්ඛුං ආණායපසි –

‘‘භික්ඛු, ඉමං පබ්බායජහී’’ති. යසො ය න පබ්බාජිෙමායනො ඛුරග්යගයෙව 
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179 

පටුන 

අරහත් ං පාපුතණිත්වා යකොසලජනපදං ගන්ත්වා  ත්ෙ චිරං වසිත්වා පුතන
සාවත්ථිං පච්චාගමි.  ං බහූ ඤා කා බ්රාහ්මණමහාසාලා උපසඞ්කමිත්වා
පයිරුපාසිත්වා නිසින්නා ‘‘ඉමස්මිං යලොයක බහූ සමණබ්රාහ්මණා සංසායර 

සුද්ධිවාදා, ය සු ක යමසං නු යඛො වායදො නිෙයානියකො, කෙං
පටිපජ්ජන්ය ො සංසාරය ො සුජ්ඣතී’’ති පුතච්ඡිංසු. යෙයරො ය සං  මත්ෙං
පකායසන්ය ො– 

587. 

‘‘විජායනෙයසකංඅත්ෙං, අවයලොයකෙයාෙපාවචනං; 

ෙඤ්යචත්ෙඅස්සපතිරූපං, සාමඤ්ඤංඅජ්ඣූපග ස්ස. 

588. 

‘‘මිත් ංඉධචකලයාණං, සික්ඛාවිපුතලංසමාදානං; 

සුස්සූසාචගරූනං, එ ංසමණස්සපතිරූපං. 

589. 

‘‘බුද්යධසුසගාරව ා, ධම්යමඅපචිතිෙොභූ ං; 

සඞ්යඝචචිත්තීකායරො, එ ංසමණස්සපතිරූපං. 

590. 

‘‘ආචාරයගොචයරයුත්ය ො, ආජීයවොයසොධිය ොඅගාරය්යහො; 

චිත් ස්සචසණ්ඨපනං, එ ංසමණස්සපතිරූපං. 

591. 

‘‘චාරිත් ංඅෙවාරිත් ං, ඉරිොපථිෙංපසාදනිෙං; 

අධිචිත්ය චආයෙොයගො, එ ංසමණස්සපතිරූපං. 

592. 

‘‘ආරඤ්ඤකානියසනාසනානි, පන් ානිඅප්පසද්දානි; 

භජි බ්බානිමුනිනා, එ ංසමණස්සපතිරූපං. 

593. 

‘‘සීලඤ්චබාහුසච්චඤ්ච, ධම්මානංපවිචයෙොෙොභූ ං; 

සච්චානංඅභිසමයෙො, එ ංසමණස්සපතිරූපං. 

594. 

‘‘භායවෙයචඅනිච්චන්ති, අනත් සඤ්ඤංඅසුභසඤ්ඤඤ්ච; 

යලොකම්හිචඅනභිරතිං, එ ංසමණස්සපතිරූපං. 

595. 

‘‘භායවෙය චයබොජ්ඣඞ්යග, ඉද්ධිපාදානි ඉන්ද්රිොනිබලානි; 

අට්ඨඞ්ගමග්ගමරිෙං, එ ංසමණස්සපතිරූපං. 
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596. 

‘‘ ණ්හංපජයහෙයමුනි, සමූලයකආසයවපදායලෙය; 

විහයරෙයවිප්පමුත්ය ො, එ ංසමණස්සපතිරූප’’න්ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ විජායනෙය සකං අත් ෙන්ති, විඤ්ඤූජාතියකො පුතරියසො අත් යනො
අත්ෙං ොොවය ො විචායරත්වා ජායනෙය. විචායරන්ය ො ච 

අවයලොයකෙයාෙ පාවචනං ඉධ යලොයක පුතථුසමණබ්රාහ්මයණහි

සම්මාසම්බුද්යධනචපවුත් ංපාවචනං, සමයෙො. ත්ෙෙං නිෙයානිකං,  ං
ඔයලොයකෙය පඤ්ඤාචක්ඛුනා පස්යසෙය. ඉයම හි නානාතිත්ථිො 

සමණබ්රාහ්මණා අනිච්යච ‘‘නිච්ච’’න්ති, අනත් නි ‘‘අත් ා’’ති, 
අසුද්ධිමග්ගඤ්ච ‘‘සුද්ධිමග්යගො’’ති මිච්ඡාභිනියවසියනො අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච 

විරුද්ධවාදා,  ස්මා යනසං වායදො අනිෙයානියකො. සම්මාසම්බුද්යධො පන

‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරාඅනිච්චා, සබ්යබධම්මාඅනත් ා, සන් ංනිබ්බාන’’න්ති

සෙම්භූඤායණන ෙොභූ ං අබ්භඤ්ඤාෙ පයවයදති,  ස්මා ‘‘ ස්ස වායදො 
නිෙයානියකො’’ති සත්ථු සාසනමහන්  ං ඔයලොයකෙයාති අත්යෙො. 

ෙඤ ්යචත් ෙ අස් ස පතිරූපං, සාමඤ් ඤං අජ් ඣූපග ස් සාති, සාමඤ්ඤං 
සමණභාවං පබ්බජ්ජං උපග ස්ස කුලපුතත් ස්ස ෙං එත්ෙ සාසයන

පබ්බජි භායව වා පතිරූපං යුත් රූපං සාරුප්පං අස්ස සිො,  ම්පි
අපයලොයකෙය. 

කිංපන න්තිආහ ‘‘මිත්  ං ඉෙ ච කලයාණ’’න්තිආදි.ඉමස්මිංසාසයන
කලයාණමිත් ං යසවිෙමානං සමණස්ස පතිරූපන්ති යෙොජනා. එස නයෙො

ඉ යරසුපි.කලයාණමිත් ඤ්හිනිස්සාෙ අකුසලං පජහති, කුසලං භායවති, 

සුද්ධමත් ානංපරිහරති. සික් ඛා විපුලං සමාදානන්තිවිපුතලංසික්ඛාසමාදානං, 

මහතිොනිබ්බානාවහාෙඅධිසීලාදිසික්ඛාෙ අනුට්ඨානන්තිඅත්යෙො. සුස් සූසා 

ච ගරූනන්ති ගරූනං ආචරියුපජ්ඣාොදීනං කලයාණමිත් ානං ඔවාදස්ස

යසොතුකමය ාපාරිචරිොච. එ න්තිකලයාණමිත් යසවනාදි. 

බුද් යෙසු සගාරව ාතිසබ්බඤ්ඤුබුද්යධසු ‘‘සම්මාසම්බුද්යධොභගවා’’ති

ගාරවයෙොයගො ගරුචිත්තීකායරො. ෙම් යම අපචිති ෙොභූ න්ති අරිෙධම්යම

ොොවය ො අපචාෙනං ආදයරන අභිපූජනං. සඞ් යෙති අරිෙසඞ්යඝ. 

චිත් තීකායරොතිසක්කායරොසම්මානනං. එ න්තිර නත් ෙගරුකරණං. 

ආචාරයගොචයර යුත් ය ොති කායිකවාචසිකවීතික්කමනසඞ්ඛා ං

අනාචාරං, පිණ්ඩපා ාදීනං අත්ොෙ උපසඞ්කමිතුං අයුත් ට්ඨානභූ ං
යවසිොදිඅයගොචරඤ්ච පහාෙ කායිකවාචසිකඅවීතික්කමනසඞ්ඛාය න
ආචායරන පිණ්ඩපා ාදීනං අත්ොෙ උපසඞ්කමිතුං යුත් ට්ඨානභූය න

යගොචයරන ච යුත්ය ො සම්පන්යනො, සම්පන්නආචාරයගොචයරොති අත්යෙො. 
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පටුන 

ආජීයවො යසොධිය ොති යවළුදානාදිං බුද්ධපටිකුට්ඨං අයනසනං පහාෙ
අනවජ්ජුප්පායද පච්චයෙ යසවන් ස්ස ආජීයවො යසොධිය ො යහොති

සුවිසුද්යධො, යසොධි ත් ා එව අගාරය් යහො විඤ්ඤූහි. චිත්  ස් ස ච 

සණ් ඨපනන්ති ෙො චක්ඛාදිද්වායරහි රූපාදිආරම්මයණසු අභිජ්ඣාදයෙො

නප්පවත් න්ති, එවං දිට්යඨ දිට්ඨමත් ාදිවයසන චිත් ස්ස සම්මා ඨපනං. 

එ න්තිආචාරයගොචරසම්පත්තිආජීවපාරිසුද්ධි ඉන්ද්රියෙසු ගුත් ද්වාර ාති
එ ං ෙං. 

චාරිත්  න්ති චරිත්වා පරිපූයර බ්බසීලං. වාරිත්  න්ති විරතිො

අකරයණන පරිපූයර බ්බසීලං. ඉරිොපථිෙං පසාදනිෙන්ති පයරසං
පසාදාවහං ආකප්පසම්පත්තිනිමිත් ං ඉරිොපෙනිස්සි ං සම්පජඤ්ඤං. 

අධිචිත් ය  ච ආයෙොයගොතිසමෙවිපස්සනාසුඅනුයෙොයගොභාවනා. 

ආරඤ් ඤකානීතිඅරඤ්යඤපරිොපන්නානි. පන්  ානීතිවිවිත් ානි. 

සීලන්තිචතුපාරිසුද්ධිසීලං.යහට්ඨාහි භින්දිත්වාවුත් ං, ඉධඅභින්දිත්වා 

වදති. බාහසච් චන්තිබහුස්සු භායවො.යසොහිභාවනානුයෙොගස්සබහුකායරො, 
යබොජ්ඣඞ්ගයකොසල්ලඅනුත් රසීතිභාවඅධිචිත් යුත්  ාදීසු සම්මා

පවිචෙබහුලස්ස සමෙවිපස්සනානුයෙොයගො සම්පජ්ජති. ෙම් මානං පවිචයෙො 

ෙොභූ න්ති රූපාරූපධම්මානං අවිපරී සලක්ඛණය ො
සාමඤ්ඤලක්ඛණය ො ච පරිවීමංසා. ඉමිනා අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනමාහ. 

සච් චානං අභිසමයෙොති දුක්ඛාදීනං අරිෙසච්චානං පරිඤ්ඤාභිසමොදිවයසන
පටියවයධො. 

ස්වාෙං සච්චාභිසමයෙො ෙො යහොති,  ං දස්යසතුං ‘‘භායවෙයා’’තිආදි

වුත් ං. ත්ෙ භායවෙය ච අනිච් චන්ති‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරාඅනිච්චා’’තිආදිනා

)ධ. ප. 277) අවිභාගය ො ‘‘ෙං කිඤ්චි රූපං

අතී ානාග පච්චුප්පන්න’’න්තිආදිනා)විභ.2; සං.නි.3.49) විභාගය ොවා
සබ්බසඞ්ඛායරසුඅනිච්චසඤ්ඤංභායවෙයඋප්පායදෙයයචව වඩ්යඪෙයචාති

අත්යෙො. අනත්  සඤ් ඤන්ති, ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත් ා’’ති පවත් ං

අනත් සඤ්ඤඤ්චභායවෙයාතියෙොජනා.එවංයසයසසුපි. අසුභසඤ් ඤන්ති, 
කරජකායෙ සබ්බස්මිම්පි වා ය භූමකසඞ්ඛායර කියලසාසුචිපග්ඝරණය ො

‘‘අසුභා’’ති පවත් සඤ්ඤං. දුක්ඛසඤ්ඤාපරිවාරා හි අෙං, එය යනව 

යචත්ෙ දුක්ඛසඤ්ඤාපි ගහි ාති යවදි බ්බං. යලොකම් හි ච අනභිරතින්ති
සබ්බයලොයක ය භූමයකසු සඞ්ඛායරසු අනාභිරතිසඤ්ඤං. එය න 
ආදීනවානුපස්සනංනිබ්බිදානුපස්සනඤ්චවදති. 

එවං පනවිපස්සනාභාවනං අනුයුත්ය ො ං උස්සුක්කායපන්ය ො ඉයම 

ධම්යම වඩ්යඪෙයාති දස්යසන්ය ො ‘‘භායවෙය ච යබොජ් ෙඞ් යග’’ති

ගාෙමාහ.  ස්සත්යෙො – යබොධිො සතිආදිසත් විධධම්මසාමග්ගිො, 
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යබොධිස්සවා ංසමඞ්ගියනොපුතග්ගලස්සඅඞ්ගාති යබොජ්ඣඞ්ගා, සතිආදයෙො

ධම්මා. ය  සතිආදියක සත් යබොජ්ඣඞ්යග, ඡන්දආදීනි චත් ාරි 

ඉද්ධිපාදානි, සද්ධාදීනි පඤ්චින්ද්රිොනි, සද්ධාදීනියෙව පඤ්ච බලානි, 
සම්මාදිට්ඨිආදීනං වයසන අට්ඨඞ්ගඅරිෙමග්ගඤ්ච. ච-සද්යදන
සතිපට්ඨානානිසම්මප්පධානානිචගහි ානීතිසබ්යබපිසත් තිංසප්පයභයද 
යබොධිපක්ඛිෙධම්යම භායවෙය උප්පායදෙය යචව වඩ්යඪෙය ච.  ත්ෙ

ෙයදය සං පඨමමග්ගක්ඛයණ උප්පාදනං, උපරිමග්ගක්ඛයණ ච වඩ්ඪනං, 

එ ං සමණස ්ස භික්ඛුයනොසාරුප්පන්ති. 

එවං යබොධිපක්ඛිෙසත් තිංසධම්යම භායවන්ය ො ෙො මග්ගසච්චං 

භාවනාභිසමෙවයසන අභිසයමති, එවං සමුදෙසච්චං පහානාභිසමෙවයසන, 

නියරොධසච්චං සච්ඡිකිරිොභිසමෙවයසන අභිසයමතීති දස්යසන්ය ො 

‘‘ ණ් හං පජයහෙයා’’ති ඔසානගාෙමාහ.  ත්ෙ  ණ් හං පජයහෙයාති, 
කාම ණ්හාදිපයභදං සබ්බං  ණ්හං අරිෙමග්යගන අනවයසසය ො 

සමුච්ඡින්යදෙය, යමොනං වුච්චති ඤාණං, ය න සමන්නාග ත් ා මුනි. 

සමූලයක ආසයව පදායලෙයාතිකාමරාගානුසොදිසමූලයක කාමාසවාදියක

සබ්යබපිආසයවභින්යදෙයසමුච්ඡින්යදෙය. විහයරෙය විප් පමුත් ය ොතිඑවං
සබ්බයසොකියලසානං පහීනත් ා සබ්බධි විමුත්ය ො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ගං 

නියරොධංනිබ්බානං සච්ඡිකත්වාවිහයරෙය. එ න්තිෙයද ංවිහරණං, එ ං
සමණස්ස සමි පාපස්සභික්ඛුයනොපතිරූපංසාරුප්පන්තිඅත්යෙො. 

එවං යෙයරො සමණසාරුප්පපටිපත්තිකිත් නමුයඛන සාසනස්ස 
නිෙයානිකභාවං  බ්බියලොමය ො බාහිරකසමෙස්ස අනිෙයානික ඤ්ච
විභායවසි.  ං සුත්වා ය  බ්රාහ්මණමහාසාලා සාසයන අභිප්පසන්නා
සරණාදීසුපතිට්ඨහිංසු. 

(අපර)-යගො මත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

දසකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො දසකනිපාය ො 

183 

පටුන 
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11. එකාදසනිපාය ො 
1. සංකිච් චත් යෙරගාොවණ් ණනා 

එකාදසනිපාය  කිං  වත් යෙො වයන  ා ාතිආදිකා ආෙස්මය ො

සංකිච්චත්යෙරස්සගාො. කාඋප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො
 ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සෙං කුසලං උපචිනිත්වා ඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල පටිසන්ධිං ගණ්හි.  ස්මිං
කුච්ඡිගය යෙවමා ාබයාධි ා හුත්වාකාලමකාසි. ස්සාසුසානංයනත්වා
ඣාපිෙමානාෙ ගබ්භාසයෙොනඣායි. මනුස්සා සූයලහිකුච්ඡිං විජ්ඣන් ා
දාරකස්ස අක්ඛියකොටිං පහරිංසු. ය   ං විජ්ඣිත්වා අඞ්ගායරහි

පටිච්ඡායදත්වා පක්කමිංසු. කුච්ඡිපයදයසොපි ඣායි, අඞ්ගාරමත්ෙයක පන 

සුවණ්ණබිම්බසදියසො දාරයකො පදුමගබ්යභ නිපන්යනො විෙ අයහොසි.
පච්ඡිමභවිකසත් ස්සහි සියනරුනාඔත්ෙරිෙමානස්සපිඅරහත් ංඅප්පත්වා
ජීවි ක්ඛයෙොනාමනත්ථි. 

පුතනදිවයසආළාහනට්ඨානං ග ා මනුස්සා  ොනිපන්නං දාරකං දිස්වා 
අච්ඡරිෙබ්භු චිත් ජා ා දාරකං ආදාෙ ගාමං පවිසිත්වා යනමිත් යක

පුතච්ඡිංසු. යනමිත් කා ‘‘සයච අෙං දාරයකො අගාරං අජ්ඣාවසිස්සති, ොව

සත් මා කුලපරිවට්ටා දුග්ග ා භවිස්සන්ති. සයච පබ්බජිස්සති, පඤ්චහි

සමණසය හි පරිවුය ො විචරිස්සතී’’ති ආහංසු. ඤා කා ‘‘යහොතු, 
වඩ්ඪ කායල අම්හාකං අෙයස්ස සාරිපුතත් ත්යෙරස්ස සන්තියක  ං

පබ්බායජස්සාමා’’ති වත්වා සඞ්කුනා ඡින්නක්ඛියකොටි ාෙ සංකිච් යචොති

වදන් ා අපරභායග සංකිච් යචොති යවොහරිංසු. යසො සත් වස්සිකකායල

අත් යනො ගබ්භග ස්යසව මාතු මරණං, ගබ්යභ ච අත් යනො පවත්තිං

සුත්වා සංයවගජාය ො ‘‘පබ්බජිස්සාමී’’ති ආහ. ඤා කා ‘‘සාධු,  ා ා’’ති

ධම්මයසනාපතිස්ස සන්තිකං යනත්වා, ‘‘භන්ය , ඉමං පබ්බායජො’’ති
අදංසු. යෙයරො  ං  චපඤ්චකකම්මට්ඨානං දත්වා පබ්බායජසි. යසො
ඛුරග්යගයෙව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ං පත්වා තිංසමත්ය හි භික්ඛූහි
සද්ධිං අරඤ්යඤවිහරන්ය ොයචයචොරහත්ෙය ොයමොයචත්වාසෙම්පිය 
යචොයර දයමත්වාපබ්බායජත්වාඅඤ්ඤ රස්මිංවිහායරබහූහිභික්ඛූහිසද්ධිං
විහරන්ය ො ය විවාදපසුය දිස්වා‘‘අඤ්ඤත්ෙගච්ඡාමී’’තිභික්ඛූ ආපුතච්ඡි.

අෙයමත්ෙ සඞ්යඛයපො, විත්ොයරො පන ෙම් මපදවත් ථුම් හි (ධ. ප. අට්ඨ.

1.සඞ්කිච්චසාමයණරවත්ථු) ආග නයෙයනව යවදි බ්යබො. අෙ නං
අඤ්ඤ යරො උපාසයකො උපට්ඨාතුකායමො ආසන්නට්ඨායන වාසං
ොචන්ය ො– 

597. 

‘‘කිං වත්යෙොවයන ා , උජ්ජුහායනොවපාවුයස; 

යවරම්භාරමණීොය , පවියවයකොහිඣායින’’න්ති.– 

පඨමංගාෙමාහ. ංසුත්වායෙයරො– 
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598. 

‘‘ෙොඅබ්භානියවරම්යභො, වාය ොනුදතිපාවුයස; 

සඤ්ඤායමඅභිකිරන්ති, වියවකපටිසඤ්ඤු ා. 

599. 

‘‘අපණ්ඩයරොඅණ්ඩසම්භයවො, සීවථිකාෙනියක චාරියකො; 

උප්පාදෙය වයමසතිං, සන්යදහස්මිංවිරාගනිස්සි ං. 

600. 

‘‘ෙඤ්චඅඤ්යඤනරක්ඛන්ති, යෙොචඅඤ්යඤනරක්ඛති; 

සයවභික්ඛුසුඛංයසති, කායමසුඅනයපක්ඛවා. 

601. 

‘‘අච්යඡොදිකාපුතථුසිලා, යගොනඞ්ගලමිගායු ා; 

අම්බුයසවාලසඤ්ඡන්නා, ය යසලාරමෙන්තිමං. 

602. 

‘‘වසි ංයමඅරඤ්යඤසු, කන්දරාසුගුහාසුච; 

යසනාසයනසුපන්ය සු, වාළමිගනියසවිය . 

603. 

‘‘‘ඉයමහඤ්ඤන්තුවජ්ඣන්තු, දුක්ඛංපප්යපොන්තුපාණියනො’; 

සඞ්කප්පංනාභිජානාමි, අනරිෙංයදොසසංහි ං. 

604. 

‘‘පරිචිණ්යණොමොසත්ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං; 

ඔහිය ොගරුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහ ා. 

605. 

‘‘ෙස්සචත්ොෙපබ්බජිය ො, අගාරස්මානගාරිෙං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, සබ්බසංයෙොජනක්ඛයෙො. 

606. 

‘‘නාභිනන්දාමි මරණං, නාභිනන්දාමි ජීවි ං; 

කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, නිබ්බිසංභ යකොෙො. 

607. 

‘‘නාභිනන්දාමිමරණං, නාභිනන්දාමිජීවි ං. 

කාලඤ්ච පටිකඞ්ඛාමි, සම්පජායනො පතිස්සය ො’’ති. – ඉමා ගාො 

අභාසි; 
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 ත්ෙ කිං  වත් යෙො වයනති කින්තිලිඞ්ගවිපල්ලායසනවුත් ං. වයන

යකො වත්යෙො, කිං පයෙොජනන්තිඅත්යෙො.  ා ාතිදහරසාමයණර ාෙනං

අත් යනො පුතත් ට්ඨායන ඨයපත්වා ආලපති. උජ් ජුහායනොව පාවුයසති 

උජ්ජුහායනො කිර නාම එයකො පබ්බය ො, යසො පන ගහනසඤ්ඡන්යනො 

බහුයසොණ්ඩිකන්දයරො,  හං  හං සන්දමානසලියලො, වස්සකායල 

අසප්පායෙො,  ස්මා උජ්ජුහායනො වා පබ්බය ො එ රහි පාවුසකායල  ව
කිමත්ථියෙොති අත්යෙො. යකචි පයනත්ෙ ‘‘උජ්ජුහායනො නාම එයකො

සකුයණො සී ං න සහති, වස්සකායල වනගුම්යබ නිලීයනො අච්ඡතී’’ති
වදන්ති.ය සංමය නඋජ්ජුහානස්සවිෙසකුණස්සපාවුසකායලයකො ව

අත්යෙො වයනති? යවරම් භා රමණීො ය තියවරම්භවා ාවාෙන් ාකිංය  

රමණීොති යෙොජනා. යකචි ‘‘යවරම්භා නාම එකා පබ්බ ගුහා, 
පබ්භායරො’’තිචවදන්ති.  ඤ්චඨානංගමනාගමනයුත් ංජනසම්බාධරහි ං

ඡායූදකසම්පන්නඤ්ච,  ස්මා යවරම්භා රමණීො, වයනවසිතුං යුත් රූපා.

කස්මා? පවියවයකො හි ොයිනං ෙස්මා ාදිසානංඣායීනංෙත්ෙකත්ෙචි

පවියවයකොයෙව ඉච්ඡි බ්යබො,  ස්මා ‘‘දූරං අරඤ්ඤට්ඨානං අගන්ත්වා

යවරම්භාෙං වස,  ා ා’’ති වදති. අෙඤ්යහත්ෙ අධිප්පායෙො – ෙස්මා
ඣායීනං පවියවකක්ඛයම නිවාසඵාසුයක යසනාසයන ලද්යධයෙව

ඣානාදයෙොසම්පජ්ජන්ති, නඅලද්යධ,  ස්මානඑවරූයපසී කායලෙත්ෙ

කත්ෙචිවයනවසිතුංසක්කා, ගුහාපබ්භාරාදීසුපනසක්කාති. 

එවං උපාසයකන වුත්ය  යෙයරො වනාදයෙො එව මං රයමන්තීති

දස්යසන්ය ො ‘‘ෙො අබ් භානී’’තිආදිමාහ. ස්සත්යෙො–ෙොපාවුයසකායල 

අබ්භානි වලාහකානි යවරම්භවාය ො නුදති ඛිපති නීහරති, එවයමව යම
චිත් ං වියවකපටිසඤ්ඤු ා සඤ්ඤා අභිකිරන්ති වියවකට්ඨානංයෙව
ආකඩ්ඪන්ති. 

කිඤ්ච? අපණ් ඩයරො කාළවණ්යණො, අණ් ඩසම් භයවො අණ්ඩයජොකායකො, 

සීවථිකාෙ සුසානට්ඨායන, නියක චාරියකො  යමව නිවාසනට්ඨානංකත්වා

විචරණයකො උප් පාදෙය ව යම සතිං, සන් යදහස ්මිං විරාගනිස ්සි න්ති, 

කාෙස්මිංවිරාගූපසංහි ංකාෙග ාසතිකම්මට්ඨානංමය්හං උප්පාදෙතියෙව.
එකදිවසං කිර යෙයරො කායකන ඛජ්ජමානං මනුස්සකුණපං පස්සිත්වා 

අසුභසඤ්ඤං පටිලභි,  ං සන්ධාෙ එවමාහ. ය න කායෙ සබ්බයසො

ඡන්දරාගස්සනත්ථි ාෙ වයනයෙවවසිතුකායමොම්හීතිදස්යසති. ෙඤ ්චාති ච-

සද්යදොසමුච්චෙත්යෙො, ය නඅඤ්ඤම්පිමමඅරඤ්ඤවාසකාරණං සුණාහීති

දස්යසති. ෙං පබ්බජි ං යමත් ාවිහාරි ාෙ අයලොභනිෙපරික්ඛාර ාෙ ච

රක්ඛි බ්බස්ස අභාවය ො අඤ ්යඤ යසවකාදයෙො න රක්ඛන්ති. යෙො ච

පබ්බජිය ො අඤ් යඤ යකනචි කිඤ්චනපලියබොධභූය  න රක්ඛති

 ාදිසානංයෙව අභාවය ො. ස යව භික් ඛු සුඛං යසතීති, යසො භික්ඛු 

සමුච්ඡින්නකියලසකාම ාෙ සබ්බයසො වත්ථුකායමසු අනයපක් ඛවා 
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අයපක්ඛාරහිය ො ෙත්ෙ කත්ෙචි සුඛං යසති.  ස්ස 
අනුසඞ්කි පරිසඞ්කි ාභාවය ොඅරඤ්ඤම්හිගාමම්හිසදිසයමවාතිඅත්යෙො. 

ඉදානි පබ්බ වනාදීනං රමණීෙ ං වසි පුතබ්බ ඤ්ච දස්යසතුං 

‘‘අච් යඡොදිකා’’තිආදි වුත් ං.  ත්ෙ වසි ං යමති, වුට්ඨපුතබ්බං මො. 

වාළමිගනියසවිය ති, සීහබයග්ඝාදීහිවාළමියගහිඋපයසවිය වයන. 

සඞ් කප් පං නාභිජානාමීති, ඉයම යෙ යකචි පාණියනො සත් ා

උසුසත්තිආදීහි පහරයණහි හඤ ්ඤන් තු මාරිෙන්තු මුට්ඨිප්පහාරාදීහි 

වජ් ෙන් තු බාධීෙන්තු, අඤ්යඤන වා යෙන යකනචි ආකායරන දුක්ඛං 

පප් යපොන් තු පාපුතණන්තූති; එවං යදොසසංහි ං පටිඝසංයුත් ං  ය ො එව 

අනරිෙං බයාපාදවිහිංසාදිප්පයභදං පාපසඞ්කප්පං උප්පාදි ං නාභිජානාමි, 
මිච්ඡාවි ක්යකොනඋප්පන්නපුතබ්යබොතියමත් ාවිහාරි ංදස්යසති. 

ඉදානි ‘‘පරිචිණ් යණො’’තිආදිනාඅත් යනො ක කිච්ච ංදස්යසති. ත්ෙ 

පරිචිණ් යණොති උපාසිය ො ඔවාදානුසාසනීකරණවයසන. ඔහිය ොති

ඔයරොහිය ො. ගරුයකො භායරොතිගරු යරොඛන්ධභායරො. 

නාභිනන් දාමි මරණන්ති‘‘කෙංනුයඛොයමමරණංසිො’’තිමරණංන

ඉච්ඡාමි. නාභිනන් දාමි ජීවි න්ති ‘‘කෙං නු යඛො අහං චිරං ජීයවෙය’’න්ති 

ජීවි ම්පි න ඉච්ඡාමි. එය න මරයණ ජීවිය  ච සමානචිත්  ං දස්යසති. 

කාලඤ් ච පටිකඞ් ඛාමීති පරිනිබ්බානකාලංව ආගයමමි. නිබ් බිසන්ති

නිබ්බිසන්ය ො, භතිොකම්මංකයරොන්ය ො. භ යකො ෙොතිෙොභ යකො
පරස්ස කම්මං කයරොන්ය ො කම්මසිද්ධිං අනභිනන්දන්ය ොපි කම්මං

කයරොන්ය ොවදිවසක්ඛෙංඋදික්ඛති, එවංඅහම්පිජීවි ං අනභිනන්දන්ය ොපි
අත් භාවස්ස ොපයනන මරණං අනභිනන්දන්ය ොපි පරියෙොසානකාලං 
පටිකඞ්ඛාමීති.යසසංවුත් නෙයමව. 

සංකිච්චත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

එකාදසනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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188 

පටුන 

12. ද් වාදසකනිපාය ො 
1. සීලවත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ද්වාදසකනිපාය  සීලයමවාතිආදිකාආෙස්මය ොසීලවත්යෙරස්සගාො.

කා උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සෙං කුසලං උපචිනිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ

බිම්බිසාරරඤ්යඤො පුතත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, සීලවාතිස්ස නාමං අයහොසි.
 ං වෙප්පත් ං රාජා අජා සත්තු මායරතුකායමො චණ්ඩං මත් හත්ථිං
ආයරොයපත්වානානාවියධහිඋපායෙහි උපක්කමන්ය ොපිමායරතුංනාසක්ඛි
පච්ඡිමභවිකස්සඅරහත් ංඅප්පත්වාඅන් රා ජීවි න් රාොභාවය ො. ස්ස
පවත්තිං දිස්වා භගවා මහායමොග්ගල්ලානත්යෙරං ආණායපසි –
‘‘සීලවකුමාරං ආයනහී’’ති. යෙයරො ඉද්ධිබයලන සද්ධිං හත්ථිනා  ං
ආයනසි. කුමායරො හත්ථිය ො ඔරුය්හ භගවන් ං අභිවායදත්වා එකමන් ං 
නිසීදි. භගවා  ස්ස අජ්ඣාසොනුරූපං ධම්මං යදයසසි. යසො ධම්මං සුත්වා 
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා විපස්සනාෙකම්මංකයරොන්ය ොනචිරස්යසව
අරහත් ං පත්වා යකොසලරට්යඨවසති. අෙනං අජා සත්තු ‘‘මායරො’’ති
පුතරියසආණායපසි.ය යෙරස්ස සන්තිකංගන්ත්වාඨි ායෙයරනකථි ං
ධම්මකෙංසුත්වාසඤ්ජා සංයවගාපසන්නචිත් ා හුත්වාපබ්බජිංසු.යෙයරො
ය සං– 

608. 

‘‘සීලයමවිධසික්යඛෙ, අස්මිංයලොයකසුසික්ඛි ං. 

සීලඤ්හිසබ්බසම්පත්තිං, උපනායමතියසවි ං. 

609. 

‘‘සීලංරක්යඛෙයයමධාවී, පත්ෙොයනො යෙොසුයඛ; 

පසංසංවිත්තිලාභඤ්ච, යපච්චසග්යගපයමොදනං. 

610. 

‘‘සීලවාහිබහූමිත්ය , සඤ්ඤයමනාධිගච්ඡති; 

දුස්සීයලොපනමිත්ය හි, ධංසය පාපමාචරං. 

611. 

‘‘අවණ්ණඤ්චඅකිත්තිඤ්ච, දුස්සීයලොලභය නයරො; 

වණ්ණංකිත්තිංපසංසඤ්ච, සදාලභතිසීලවා. 

612. 

‘‘ආදි සීලංපතිට්ඨාච, කලයාණානඤ්චමාතුකං; 

පමුඛංසබ්බධම්මානං,  ස්මාසීලංවියසොධයෙ. 

613. 

‘‘යවලාචසංවරංසීලං, චිත් ස්සඅභිහාසනං; 



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො ද් වාදසකනිපාය ො 
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තිත්ෙඤ්චසබ්බබුද්ධානං,  ස්මාසීලංවියසොධයෙ. 

614. 

‘‘සීලංබලංඅප්පටිමං, සීලංආවුධමුත් මං; 

සීලමාභරණංයසට්ඨං, සීලංකවචමබ්භු ං. 

615. 

‘‘සීලංයසතුමයහසක්යඛො, සීලංගන්යධොඅනුත් යරො; 

සීලංවියලපනංයසට්ඨං, යෙනවාතිදියසොදිසං. 

616. 

‘‘සීලංසම්බලයමවග්ගං, සීලංපායෙෙයමුත් මං; 

සීලංයසට්යඨොඅතිවායහො, යෙනොතිදියසොදිසං. 

617. 

‘‘ඉයධවනින්දංලභති, යපච්චාපායෙචදුම්මයනො; 

සබ්බත්ෙදුම්මයනොබායලො, සීයලසුඅසමාහිය ො. 

618. 

‘‘ඉයධවකිත්තිංලභති, යපච්චසග්යගචසුම්මයනො; 

සබ්බත්ෙසුමයනොධීයරො, සීයලසුසුසමාහිය ො. 

619. 

‘‘සීලයමවඉධඅග්ගං, පඤ්ඤවාපනඋත් යමො; 

මනුස්යසසුචයදයවසු, සීලපඤ්ඤාණය ොජෙ’’න්ති.– 

ඉමාහිගාොහිධම්මංයදයසසි. 

 ත්ෙ සීලයමවිෙ සික් යඛෙ, අස් මිං යලොයකති ඉොති, නිපා මත් ං, 
ඉමස්මිං සත් යලොයක අත්ෙකායමො කුලපුතත්ය ො චාරිත් වාරිත් ාදියභදං

ආදිය ො සීලයමව සික්යඛෙය, සික්ඛන්ය ො ච නං සුසික් ඛි ං 
අඛණ්ඩාදිභාවාපාදයනන සුට්ඨු සික්ඛි ං සුපරිසුද්ධං පරිපුතණ්ණඤ්චකත්වා

සික්යඛෙය. අස් මිං යලොයකති වා ඉමස්මිං සඞ්ඛාරයලොයක 
සික්ඛි බ්බධම්යමසු සීලං ආදිය ො සික්යඛෙය. දිට්ඨිසම්පත්තිොපි සීලස්ස 

පතිට්ඨාභාවය ො ආහ ‘‘සීලං හී’’තිආදි.  ත්ෙ හීති කාරණවචනං. ෙස්මා

සීලං යසවි ං පරිචි ං රක්ඛි ං මනුස්සසම්පත්ති, දිබ්බසම්පත්ති, 

නිබ්බානසම්පත්තීති එ ං සබ් බසම් පත් තිං  ංසමඞ්ගියනො සත් ස්ස 

උපනායමති ආවහති. 

සීලං සබ්බසම්පත්තිං උපනායමතීති සඞ්යඛපය ො වුත් මත්ෙං 

විත්ොරය ො දස්යසන්ය ො ‘‘සීලං රක් යඛෙයා’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ 
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රක් යඛෙයාති යගොයපෙය. පාණාතිපා ාදිය ො හි විරමන්ය ො 
වත් පටිවත් ඤ්ච පූයරන්ය ො පටිපක්ඛාභිභවනය ො  ං රක්ඛති නාම. 

යමොවීති පඤ්ඤවා, ඉදං  ස්ස රක්ඛනුපාෙදස්සනං ඤාණබයලන හිස්ස 

සමාදානං අවියකොපනඤ්ච යහොති. පත් ෙොයනොති ඉච්ඡන්ය ො.  යෙො 

සුයඛති තීණි සුඛානි. සුඛනිමිත් ං වා ‘‘සුඛ’’න්ති අධිප්යප ං. පසංසන්ති

කිත්තිං, විඤ්ඤූහි වා පසංසනං. විත් තිලාභන්ති තුට්ඨිලාභං.

‘‘විත් ලාභ’’න්ති ච පඨන්ති, ධනලාභන්ති අත්යෙො. සීලවා හි

අප්පමත්  ාෙ මහන් ං යභොගක්ඛන්ධං අධිගච්ඡති. යපච් චාති

කාලඞ්කත්වා. සග් යග පයමොදනන්ති යදවයලොයක ඉට්යඨහි කාමගුයණහි, 
යමොදනඤ්ච පත්ෙෙමායනොති සම්බන්යධො. ඉධයලොයක පසංසං විත්තිලාභං
පරයලොයක දිබ්බසම්පත්තිො යමොදනඤ්ච ඉච්ඡන්ය ො සීලං රක්යඛෙයාති
යෙොජනා. 

සඤ ්ඤයමනාති කාොදීනං සංෙයමන. සංෙය ො හි කාෙදුච්චරි ාදීහි
කඤ්චි අවියහයඨන්ය ො අභෙදානං දදන්ය ො පිෙමනාප ාෙ මිත් ානි 

ගන්ෙති. ෙංසය ති අයපති. පාපමාචරන්ති පාණාතිපා ාදිපාපකම්මං

කයරොන්ය ො. දුස්සීලඤ්හි පුතග්ගලං අත්ෙකාමා සත් ා න භජන්ති, 
අඤ්ඤදත්ථුපරිවජ්යජන්ති. 

අවණ් ණන්ති අගුණං, සම්මුඛා ගරහං වා. අකිත් තින්ති, අෙසං

අසියලොකං. වණ් ණන්ති ගුණං. කිත් තින්ති සියලොකං පත්ෙටෙස ං. 

පසංසන්තිසම්මුඛායෙොමනං. 

ආදීති මූලං. සීලඤ්හි කුසලානං ධම්මානං ආදි. ෙොහ – ‘‘ ස්මාතිහ

ත්වං, භික්ඛු, ආදියමවවියසොයධහිකුසයලසුධම්යමසු.යකො චාදිකුසලානං

ධම්මානං? සීලඤ්ච සුවිසුද්ධ’’න්ති )සං.නි. 5.369). පතිට් ඨාතිඅධිට්ඨානං.
සීලඤ්හි සබ්යබසං උත් රිමනුස්සධම්මානං පතිට්ඨා. ය නාහ – ‘‘සීයල

පතිට්ඨාො’’තිආදි )සං. නි. 1.23; 192; යපටයකො. 22; මි. ප. 2.1.9). 

කලයාණානඤ් ච මාතුකන්ති සමෙවිපස්සනාදීනං කලයාණධම්මානං

මාතුභූ ං, ජනකන්ති, අත්යෙො. පමුඛං සබ් බෙම් මානන්ති, සබ්යබසං

පායමොජ්ජාදීනං අනවජ්ජධම්මානං පමුඛං මුඛභූ ං, පවත්තිද්වාරන්ති

අත්යෙො.  ස් මාති ආදිභාවාදිය ො. වියසොෙයෙති අක්ඛණ්ඩාදිභායවන 

සම්පායදෙය. 

යවලාති දුච්චරිය හි අනතික්කමනීෙට්යඨන යවලා, සීමාති අත්යෙො. 
යවලාෙති වා දුස්සිලයං චලෙති විද්ධංයසතීති යවලා. සංවරං සීලං

කාෙදුච්චරි ාදීනං උප්පත්තිද්වාරස්ස පිදහනය ො. අභිහාසනන්ති ය ොසනං

අවිප්පටිසාරයහතු ාෙ චිත් ස්සාභිප්පයමොදනය ො. තිත් ෙඤ ්ච 

සබ් බබුද් ොනන්ති සාවකබුද්ධා, පච්යචකබුද්ධා, සම්මාසම්බුද්ධාතිසබ්යබසං
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බුද්ධානං කියලසමලප්පවාහයන නිබ්බානමහාසමුද්දාවගාහයණ ච
තිත්ෙභූ ඤ්ච. 

සීලං බලං අප් පටිමන්ති මාරයසනප්පමද්දයනඅසදිසංබලංයසනාොයමො

ච. ආවුෙමුත්  මන්ති සංකියලසධම්මානං යඡදයන උත් මං පහරණං.

ගුණසරීයරොපයසොභනට්යඨන ආභරණං. යසට් ඨන්ති සබ්බකාලං උත් මං

දබ්බඤ්ච. සපාණපරිත් ානය ො කවචමබ් භු ං. ‘‘අබ්භිද’’න්ති ච පඨන්ති, 
අයභජ්ජන්තිඅත්යෙො. 

අපාෙමයහොඝාතික්කමයන සංසාරමයහොඝාතික්කමයන ච කියලයසහි 

අසංසීදනට්යඨන යසතු. මයහසක් යඛොතිමහබ්බයලො. ගන් යෙො අනුත්  යරොති
පටිවා ං සබ්බදිසාසු වාෙනය ො අනුත් යරො ගන්යධො 

සබ්බජනමයනොහරත් ා. ය නාහ ‘‘යෙන වාති දියසොදිස’’න්ති යෙන 

සීලගන්යධන ංසමඞ්ගීදියසොදිසංසබ්බාදිසාවාෙති. ‘‘දියසොදිසා’’තිපිපාළි, 
දස දිසාතිඅත්යෙො. 

සම් බලයමවග් ගන්තිසම්බලංනාම පුතටභත් ං.ෙොපුතටභත් ංගයහත්වා

මග්ගං ගච්ඡන්ය ො පුතරියසො අන් රාමග්යග ජිඝච්ඡාදුක්යඛන න කිලමති, 
එවං සීලසම්පන්යනොපි සුද්ධං සීලසම්බලං ගයහත්වා සංසාරකන් ාරං
පටිපන්යනොග ග ට්ඨායනනකිලමතීතිසීලංඅග්ගංසම්බලංනාම. ො 

සීලං පායෙෙයමුත්  මං යචොරාදීහි අසාධාරණත් ා  ත්ෙ  ත්ෙ 

ඉච්ඡි බ්බසම්පත්තිනිප්ඵාදනය ො ච. අතික්කායමන්ය ො  ං  ං ඨානං

ෙථිච්ඡි ට්ඨානං වා වායහති සම්පායපතීති අතිවායහො, ොනං. යකනචි
අනුපද්දු ං හුත්වා ඉච්ඡි ට්ඨානප්පත්තියහතු ාෙ සීලං යසට්ඨං අතිවායහො. 

යෙනාතියෙනඅතිවායහන ොති දියසොදිසන්තිඅගතිංගතිඤ්චාපි ං ංදිසං
සුයඛයනවගච්ඡති. 

ඉයෙව නින් දං ලභතීති ඉධයලොයකපි දුම් මයනො රාගාදීහි දූසි චිත්ය ො

‘‘දුස්සීයලො පාපධම්යමො’’ති නින්දං ගරහං ලභති. යපච් ච පරයලොයකපි
අපායෙ‘‘පුතරිසත් කලි අවජා ා’’තිආදිනාෙමපුතරිසාදීහිචනින්දංලභති.න

යකවලංනින්දයමවලභති, අෙයඛො සබ් බත් ෙ දුම් මයනො බායලො ඉධයලොයක
දුච්චරි චරයණන දූසි චිත්ය ො පරයලොයක කම්මකාරණාදිවයසන

දුක්ඛුප්පත්තිොති සබ්බත්ෙ බායලො දුම්මයනො යහොති. කෙං? සීයලසු 

අසමාහිය ො සම්මාසීයලසුනඨපි චිත්ය ො අප්පතිට්ඨි චිත්ය ො. 

ඉයෙව කිත් තිං ලභතීති ඉධයලොයකපි සුමයනො ‘‘සප්පුතරියසො සීලවා

කලයාණධම්යමො’’ති කිත්තිං ලභති. යපච් ච පරයලොයකපි සග්යග ‘‘අෙං
සප්පුතරියසො සීලවා කලයාණධම්යමො.  ො හි යදවානං සහබය ං

උපපන්යනො’’තිආදිනා කිත්තිං ලභති. න යකවලං කිත්තියමව ලභති, අෙ

යඛො ධීයරො ධිතිසම්පන්යනො සීයලසු සුට් ඨු සමාහිය ො අප්පි චිත්ය ො

සුපතිට්ඨි චිත්ය ො සබ්බත්ෙ ඉධයලොයක සුචරි චරයණන, පරයලොයක
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සම්පත්තිපටිලායභන සුමයනො යසොමනස්සප්පත්ය ො යහොති. සීලයමව ඉෙ 

අග් ගන්ති දුවිධං සීලං යලොකිෙං යලොකුත් රන්ති.  ත්ෙ යලොකිෙං  ාව

කාමයලොයක ඛත්තිෙමහාසාලාදීසු, යදවයලොයක බ්රහ්මයලොයක ච

උපපත්තිවියසසංආවහති, ලාභීභාවාදිකස්ස චකාරණං යහොති.යලොකුත් රං
පනසකලම්පිවට්ටදුක්ඛං අතික්කායමතීතිසීලංඅග්ගයමව. ොහිවුත් ං– 

‘‘හීයනනබ්රහ්මචරියෙන, ඛත්තියෙඋපපජ්ජති; 

මජ්ඣියමනචයදවත් ං, උත් යමනවිසුජ්ඣතී’’ති.)ජා. 1.8.75); 

ආකඞ්යඛෙය යච, භික්ඛයව, භික්ඛු – ‘‘ලාභී අස්සං 
චීවරපිණ්ඩපා යසනාසනගිලානපච්චෙයභසජ්ජපරික්ඛාරාන’’න්ති)ම.

නි.1.65), ‘‘සීයලස්යවවස්සපරිපූරකාරී’’ති)ම.නි.1.65), ‘‘ඉජ්ඣති, 

භික්ඛයව, සීලවය ො යචය ොපණිධිවිසුද්ධත් ා’’ති)අ.නි.8.35; දී.නි.

3.337) ච. 

යලොකුත් රසීලස්ස පන සබ්බයසො පහීනපටිපක්ඛස්ස සත් මභවය ො
පට්ඨාෙසංසාරදුක්ඛංවිනිවත්ය න් ස්සඅග්ගභායව වත් බ්බයමවනත්ථි. 

පඤ ්ඤවා පන උත්  යමොති ‘‘පඤ්ඤවා පන පුතග්ගයලො උත් යමො පරයමො
යසට්යඨොයෙවා’’ති පුතග්ගලාධිට්ඨායනන පඤ්ඤාෙ එව යසට්ඨභාවං වදති.
ඉදානි සීලපඤ්ඤානං යසට්ඨභාවං කිච්චය ො දස්යසන්ය ො 

‘‘සීලපඤ ්ඤාණය ො ජෙ’’න්ති ආහ. ජෙන්ති ච ලිඞ්ගවිපල්ලායසො

දට්ඨබ්යබො, අහූති වා වචනයසයසො.  ත්ෙ පජානනට්යඨන පඤ්ඤාණං, 
සීලය ො පඤ්ඤාණය ො ච පටිපක්ඛජයෙො. න හි සීයලන විනා පඤ්ඤා

සම්භවති, පඤ්ඤාෙ ච විනා සීලං කිච්චකරං, 

අඤ්ඤමඤ්යඤොපකාරකඤ්යච ං. වුත් ඤ්හි ‘‘සීලපරියධො ා පඤ්ඤා, 

පඤ්ඤාපරියධො ං සීල’’න්ති )දී. නි. 1.317) මනුස ්යසසු ච යදයවසූති ඉදං

යනසං ඨානවියසසදස්සනං.  ත්ෙ හි  ානි සවියසසානි වත් න්ති, සමාධි

පයනත්ෙසීලපක්ඛියකොපඤ්ඤාෙඅධිට්ඨානභාවය ො, පඤ්ඤාපක්ඛියකොවා
භායව බ්බය ො සීලාධිට්ඨානය ොච. 

එවංයෙයරොය සංභික්ඛූනංසීලමුයඛනධම්මංයදයසන්ය ොඅත් යනො 
සුවිසුද්ධසීලාදිගුණ ාදීපයනනඅඤ්ඤංබයාකාසි. 

සීලවත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. සුනී ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

නීයච කුලම් හීතිආදිකා ආෙස්මය ො සුනී ත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුතඤ්ඤානි 
උපචිනිත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො බුද්ධස්ස සුඤ්ඤකායල
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා වෙප්පත්ය ො බාලජයනහි සද්ධිං කීළාපසුය ො

හුත්වා විචරන්ය ො එකං පච්යචකබුද්ධං ගායම පිණ්ඩාෙ චරන් ං දිස්වා, 
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‘‘කිං තුය්හං සබ්බයසො වණි සරීරස්ස විෙ සකලං කාෙං පටිච්ඡායදත්වා

භික්ඛාචරයණන, නනුනාමකසිවාණිජ්ජාදීහිජීවිකා කප්යප බ්බා?  ානියච

කාතුං න සක්යකොසි, ඝයර ඝයර මුත් කරීසාදීනි නීහරන්ය ො පච්ඡා 
වත්ථුයසොධයනන ජීවාහී’’ති අක්යකොසි. යසො ය න කම්යමන නිරයෙ
පච්චිත්වා  ස්යසව කම්මස්ස විපාකාවයසයසන මනුස්සයලොයකපි බහූනි
ජාතිස ානි පුතප්ඵඡඩ්ඩකකුයල නිබ්බත්තිත්වා  ො ජීවිකං කප්යපසි. 
ඉමස්මිඤ්ච බුද්ධුප්පායද පුතප්ඵඡඩ්ඩකකුයල එව නිබ්බත්ය ො
උක්කාරයසොධනකම්යමන ජීවිකං කප්යපති ඝාසච්ඡාදනමත් ම්පි
අලභන්ය ො. 

අෙ භගවා පච්ඡිමොයම බුද්ධාචිණ්ණං මහාකරුණාසමාපත්තිං 
සමාපජ්ජිත්වා  ය ො වුට්ඨාෙ බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකන්ය ො
සුනී ස්ස හදෙබ්භන් යරඝයටපදීපං විෙපජ්ජලන් ං අරහත්තූපනිස්සෙං
දිස්වා විභා ාෙ රත්තිො පුතබ්බණ්හසමෙං නිවායසත්වා පත් චීවරමාදාෙ
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ො රාජගහං පිණ්ඩාෙ පවිට්යඨො. ෙස්සං වීථිෙං සුනීය ො

උක්කාරයසොධනකම්මංකයරොති,  ංවීථිං පටිපජ්ජි.සුනීය ොපි ත්ෙ ත්ෙ
විඝාසුච්චාරසඞ්කාරාදිකං රාසිං කත්වා පිටයකසු පක්ඛිපිත්වා කායජනාදාෙ
පරිහරන්ය ො භික්ඛුසඞ්ඝපරිවු ං සත්ොරං ආගච්ඡන් ං දිස්වා
සාරජ්ජමායනො සම්භමාකුලහදයෙො ගමනමග්ගං නිලීෙයනොකාසඤ්ච
අලභන්ය ොකාජං භිත්තිපස්යසඨයපත්වාඑයකනපස්යසනඅනුපවිසන්ය ො
විෙ භිත්තිං අල්ලීයනො පඤ්ජලියකො අට්ඨාසි. ‘‘භිත්තිඡිද්යදන
අපක්කමිතුකායමොඅයහොසී’’තිපිවදන්ති. 

සත්ො  ස්ස සමීපං පත්වා ‘‘අෙං අත් යනො කුසලමූලසඤ්යචොදි ං 
උපග ංමං සාරජ්ජමායනො ජාතිොකම්මස්ස චනිහීන ාෙසම්මුඛීභාවම්පි

ලජ්ජති, හන්දස්ස යවසාරජ්ජං උප්පායදස්සාමී’’ති කරවීකරු මඤ්ජුනා 
සකලනගරනින්නාදවර-ගම්භීයරන බ්රහ්මස්සයරන ‘‘සුනී ා’’ති ආලපිත්වා
‘‘කිං ඉමාෙ දුක්ඛජීවිකාෙ පබ්බජිතුං සක්ඛිස්සතී’’ති ආහ. සුනීය ො ය න
සත්ථු වචයනන අමය න විෙ අභිසිත්ය ො උළාරං පීතියසොමනස්සං

පටිසංයවයදන්ය ො‘‘භගවා, සයචමාදිසාපිඉධපබ්බජ්ජං ලභන්ති, කස්මාහං

න පබ්බජිස්සාමි, පබ්බායජෙ මං භගවා’’ති ආහ. සත්ො ‘‘එහි, භික්ඛූ’’ති
ආහ. යසො  ාවයදව එහිභික්ඛුභායවන පබ්බජ්ජං උපසම්පදඤ්ච ලභිත්වා
ඉද්ධිමෙපත් චීවරධයරොවස්සසට්ඨිකත්යෙයරොවිෙ හුත්වාසත්ථුසන්තියක
අට්ඨාසි.භගවා ංවිහාරංයනත්වාකම්මට්ඨානංආචික්ඛි. යසොපඨමංඅට්ඨ

සමාපත්තියෙො, පඤ්ච ච අභිඤ්ඤායෙො නිබ්බත්ය ත්වා විපස්සනං 
වඩ්යඪත්වා ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි.  ං සක්කාදයෙො යදවා බ්රහ්මායනො ච
උපසඞ්කමිත්වා නමස්සිංසු.ය නවුත් ං– 

‘‘ ා යදව ාසත් ස ා උළාරා, බ්රහ්මාචඉන්යදොඋපසඞ්කමිත්වා; 

ආජානීෙං ජාතිජරාභිභූ ං, සුනී ං නමස්සන්ති 
පසන්නචිත් ා’’තිආදි. 
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භගවා  ංයෙව යදවසඞ්ඝපුතරක්ඛ ං දිස්වා සි ං කත්වා පසංසන්ය ො 

‘‘ යපන බ්රහ්මචරියෙනා’’ති ගාොෙ ධම්මං යදයසසි. අෙ නං සම්බහුලා

භික්ඛූ සීහනාදං නදායපතුකාමා, ‘‘ආවුයසො සුනී , කස්මා කුලා ත්වං

පබ්බජිය ො, කෙංවාපබ්බජිය ො, කෙඤ්චසච්චානිපටිවිජ්ඣී’’තිපුතච්ඡිංසු.
යසො ංසබ්බංපකායසන්ය ො– 

620. 

‘‘නීයචකුලම්හිජාය ොහං, දලිද්යදොඅප්පයභොජයනො; 

හීනකම්මංමමංආසි, අයහොසිංපුතප්ඵඡඩ්ඩයකො. 

621. 

‘‘ජිගුච්ඡිය ොමනුස්සානං, පරිභූය ොචවම්භිය ො; 

නීචංමනංකරිත්වාන, වන්දිස්සංබහුකංජනං. 

622. 

‘‘අෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, භික්ඛුසඞ්ඝපුතරක්ඛ ං; 

පවිසන් ංමහාවීරං, මගධානංපුතරුත් මං. 

623. 

‘‘නික්ඛිපිත්වානබයාභඞ්ගිං, වන්දිතුංඋපසඞ්කමිං; 

මයමවඅනුකම්පාෙ, අට්ඨාසිපුතරිසුත් යමො. 

624. 

‘‘වන්දිත්වාසත්ථුයනොපායද, එකමන් ංඨිය ො දා; 

පබ්බජ්ජංඅහමාොචිං, සබ්බසත් ානමුත් මං. 

625. 

‘‘ ය ො කාරුණියකොසත්ො, සබ්බයලොකානුකම්පයකො; 

‘එහිභික්ඛූ’තිමංආහ, සායමආසූපසම්පදා. 

626. ‘‘යසොහංඑයකො අරඤ්ඤස්මිං, විහරන්ය ොඅ න්දිය ො. 

අකාසිංසත්ථුවචනං, ෙොමංඔවදීජියනො. 

627. 

‘‘රත්තිොපඨමංොමං, පුතබ්බජාතිමනුස්සරිං; 

රත්තිොමජ්ඣිමංොමං, දිබ්බචක්ඛුංවියසොධයිං; 

රත්තිොපච්ඡියමොයම,  යමොඛන්ධංපදාලයිං. 

628. 

‘‘ ය ො ර යාවිවසායන, සූරියුග්ගමනංපති; (ජා. 1.11.79); 

ඉන්යදොබ්රහ්මාචආගන්ත්වා, මංනමස්සිංසුපඤ්ජලී. 
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629. 

‘‘නයමොය පුතරිසාජඤ්ඤ, නයමොය පුතරිසුත් ම; 

ෙස්සය ආසවාඛීණා, දක්ඛියණයෙයොසිමාරිස. 

630. 

‘‘ ය ො දිස්වානමංසත්ො, යදවසඞ්ඝපුතරක්ඛ ං; 

සි ංපාතුකරිත්වාන, ඉමමත්ෙංඅභාසෙ. 

631. 

‘‘ යපනබ්රහ්මචරියෙන, සංෙයමනදයමනච; 

එය නබ්රාහ්මයණොයහොති, එ ංබ්රාහ්මණමුත් ම’’න්ති.– 

ඉමාහිගාොහිසීහනාදංනදි. 

 ත්ෙ නීයචතිලාමයකසබ්බනිහීයන. උච්චනීචභායවොහිනාමසත් ානං

උපාදායුපාදාෙ, අෙං පන සබ්බනිහීයන පුතක්කුසකුයල උප්පන්න ං

දස්යසන්ය ො ‘‘නීයච කුලම් හි ජාය ො’’ති ආහ. ය න වුත් ං – ‘‘නීයචති

ලාමයක සබ්බනිහීයන’’ති. දලිද් යදොති දුග්ගය ො, දලිද්දාපි යකචි කදාචි

ඝාසච්ඡාදනස්සලාභියනො, අකසිරවුත්තියනොයහොන්ති, අහංපනසබ්බකාලං
කසිරවුත්ති ාෙ හීයනො උද්ධනං උපට්ඨපි උක්ඛලියකො දස්සනයුත් ං 

යෙවකම්පි අපස්සිං යෙවාති දස්යසන්ය ො ‘‘අප් පයභොජයනො’’ති ආහ.

නීචකුලිකාදලිද්දාපියකචිඅනීචකම්මාජීවායහොන්ති, මය්හංපනන ොති 

දස්යසන්ය ො ආහ ‘‘හීනකම් මං මමං ආසී’’ති. කීදිසන්ති යච? අයහොසිං 

පුප් ඵඡඩ් ඩයකො, හත්ෙවිකලස්ස හත්ෙවාති විෙ උපචාරවයසනාෙං ඉමස්ස
සමඤ්ඤාඅයහොසිෙදිදං‘‘පුතප්ඵඡඩ්ඩයකො’’ති. මිලා පුතප්ඵසන්ෙරවණ්ණ ාෙ
වාඋක්කාරභූමිොඑවංවුත්ය ො. 

ජිගුච් ඡිය ොති ජාතිො යචව කම්මුනා ච හීළිය ො. මනුස් සානන්ති

මනුස්යසහි. පරිභූය ොති අවඤ්ඤාය ො. වම් භිය ොති ඛුංසිය ො. නීචං මනං 

කරිත් වානාති අඤ්යඤ මනුස්යස සියනරුං විෙ උක්ඛිපිත්වා ය සං
පාදපංසුය ොපි අත් ානං නිහීනං කත්වා පවත්තිො නීචං නිහීනං මනං 

කත්වා. වන් දිස ්සං බහකං ජනන්ති පුතථුමහාජනං දිට්ඨදිට්ඨකායල වන්දිං
සිරසි අඤ්ජලිංකයරොන්ය ොපණාමිං. 

අොති අධිකාරන් රදීපයන නිපාය ො. අද් දසාසින්ති අද්දක්ඛිං. 

මගොනන්ති මගධානාමජානපදියනොරාජකුමාරා, ය සංනිවායසොඑයකොපි

ජනපයදො රුළ්හිො ‘‘මගධාන’’න්ති වුත්ය ො, මගධජනපදස්සාති අත්යෙො. 

පුරුත්  මන්තිඋත් මං නගරං. 

බයාභඞ් ගින්ති කාජං. පබ් බජ් ජං අහමාොචින්ති, ‘‘සුනී , පබ්බජිතුං
සක්ඛිස්සසී’’ති සත්ොරා ඔකායස කය  අහං පබ්බජ්ජං අොචිං. 
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ආසූපසම් පදාති ‘‘එහි, භික්ඛූ’’තිසත්ථුවචනමත්ය නආසිඋපසම්පදා. ෙො 

මං ඔවදීති‘‘එවංසමෙපුතබ්බඞ්ගමංවිපස්සනංභායවහී’’තිෙොමංඔවදි,  ො 

සත්ථුයනො වචනං අකාසිං පටිපජ්ජිං. රත් තිොතිආදි  ස්සා පටිපත්තිො
රසදස්සනං. ත්ෙ පුතබ්යබනිවාසඤාණං අනාග ංසඤාණඤ්චබහුකිච්චන්ති

‘‘පඨමං ොමං මජ් ඣිමං ොම’’න්ති අච්චන් සංයෙොගවයසන
උපයෙොගවචනං වුත් ං. න  ො ආසවක්ඛෙඤාණං එකාභිසමෙවයසන

පවත් නය ොති ‘‘පච් ඡියම ොයම’’ති භුම්මවයසන වුත් න්ති දට්ඨබ්බං. 

ඉන් යදොති සක්යකො යදවරාජා. බ්රහ් මාති මහාබ්රහ්මා. ඉන්දබ්රහ්මග්ගහයණන
අඤ්යඤසං කාමයදවානං බ්රහ්මූනඤ්ච ආගමනං වුත් යමවාති දට්ඨබ්බං.

උක්කට්ඨනිද්යදයසොයහස ෙො ‘‘රාජාආගය ො’’ති. නමස් සිංසූතිකායෙන
වාචාෙචනමක්කාරං අකංසු. 

 ත්ෙ කායෙන ක ං නමක්කාරං දස්යසන්ය ො ‘‘පඤ ්ජලී’’ති වත්වා

වාචාෙක ං දස්යසතුං ‘‘නයමො ය ’’තිආදිවුත් ං. යදවසඞ් ෙපුරක් ඛ න්ති 

යදවග්ගහයණන උපපත්තියදවභාවය ො බ්රහ්මායනොපි ගහි ා. සි ං 

පාතුකරිත් වානාති අත් යනො ඔවාදස්ස මහප්ඵල ං යදවබ්රහ්මූනඤ්ච 

ගුණසම්පත්තිං නිස්සාෙ සත්ො සි ං පාත්වාකාසි. පාතුකයරොන්ය ො ච න

අඤ්යඤවිෙ දන්ය විදංයසති, මුඛාධානංපනයෙොකංවිවරති,  ත් යකන
ච අභිභූ දිබ්බඵලිකමුත් රස්මියෙො අවහසි  ාරකාසසිමරීචියෙො
සුසුක්කදාඨසම්භවා ඝනරස්මියෙො නික්ඛමිත්වා තික්ඛත්තුං සත්ථු මුඛං

පදක්ඛිණං කයරොන්ති,  ං දිස්වා පච්ඡය ො ගච්ඡන් ාපි සත්ො සි ං
පාත්වාකාසීතිසඤ්ජානන්ති. 

 යපනාති ඉන්ද්රිෙසංවයරන, ‘‘ධු ධම්මසමාදායනනා’’ති යකචි. 

සංෙයමනාති සීයලන. දයමනාති පඤ්ඤාෙ. බ්රහ් මචරියෙනාති

අවසිට්ඨයසට්ඨචරිොෙ. එය නාති ෙොවුත්ය න  පාදිනා. බ්රාහ් මයණො 

යහොති බාහි පාපභාවය ො. එ න්ති පාදිෙොවුත් ං. බ්රාහ් මණමුත්  මන්ති

උත් මං බ්රාහ්මණං, බ්රාහ්මයණසු වා උත් මං සබ්බයසට්ඨං, අහූති

වචනයසයසො. බ්රාහ් මණන්ති වාබ්රහ්මඤ්ඤමාහ, එවංඋත් මංබ්රහ්මඤ්ඤං, 
න ජච්චාදීති අධිප්පායෙො. න හි ජාතිකුලපයදසයගොත් සම්පත්තිආදයෙො

අරිෙභාවස්සකාරණං, අධිසීලසික්ඛාදයෙොඑවපනකාරණං. ය නාහ– 

‘‘ෙොසඞ්කාරඨානස්මිං, උජ්ඣි ස්මිංමහාපයෙ; 

පදුමං ත්ෙජායෙෙ, සුචිගන්ධංමයනොරමං. 

‘‘එවංසඞ්කාරභූය සු, අන්ධභූය පුතථුජ්ජයන; 

අතියරොචතිපඤ්ඤාෙ, සම්මාසම්බුද්ධසාවයකො’’ති.)ධ.ප. 58-59); 

එවංයෙයරොය හිභික්ඛූහිපුතච්ඡි මත්ෙංඉමාහිගාොහි විස්සජ්යජන්ය ො
සීහනාදංනදීති. 
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සුනී ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

ද්වාදසකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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13. ය රසනිපාය ො 
1. යසොණයකොළිවිසත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ය රසනිපාය  ොහ රට් යඨතිආදිකා ආෙස්මය ො යසොණස්ස 

යකොළිවිසස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො
 ත්ෙ ත්ෙ භයවපුතඤ්ඤානිඋපචිනි.අෙංකිරඅයනොමදස්සිස්සභගවය ො
කායලමහාවිභයවොයසට්ඨිහුත්වා උපාසයකහිසද්ධිංවිහාරංගන්ත්වාසත්ථු
සන්තියක ධම්මං සුත්වා පසන්නමානයසො සත්ථු චඞ්කමනට්ඨායන සුධාෙ
පරිකම්මං කායරත්වා නානාවණ්යණහි පුතප්යඵහි සන්ෙරිත්වා උපරි

නානාවිරාගවත්යෙහි වි ානං බන්ධායපසි,  ො සත්ථු භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච
දීඝසාලං කායරත්වා නිෙයායදසි. යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන 

යදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොපදුමුත් රස්සභගවය ොකායලහංසවතීනගයර

යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්ති, සිරිවඩ් යඪොතිස්සනාමංඅයහොසි.යසොවෙප්පත්ය ො 
විහාරංගන්ත්වාසත්ථුසන්තියකධම්මංසුණන්ය ොසත්ොරංඑකංභික්ඛුං 

ආරද්ධවීරිොනං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා, සෙම්පි  ං ඨානන් රං
පත්යෙන්ය ො සත් ාහං මහාදානං පවත්ය ත්වා පණිධානමකාසි. සත්ොපි
 ස්සපත්ෙනාෙසමිජ්ඣනභාවං දිස්වාබයාකරිත්වාපක්කාමි. 

යසොපි ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො
පරිනිබ්බුය  කස්සපදසබයල අනුප්පන්යන අම්හාකං භගවති බාරාණසිෙං
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො ගඞ්ගාතීයර පණ්ණසාලං
කරිත්වා එකං පච්යචකබුද්ධං ය මාසං චතූහි පච්චයෙහි සක්කච්චං
උපට්ඨහි. පච්යචකබුද්යධො වුට්ඨවස්යසො පරිපුතණ්ණපරික්ඛායරො 
ගන්ධමාදනයමව ගය ො. යසොපි කුලපුතත්ය ො ොවජීවං  ත්ෙ පුතඤ්ඤානි
කත්වා  ය ො චවිත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො අම්හාකං භගවය ො
කායල චම්පානගයර උසභයසට්ඨිස්ස යගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හි.  ස්ස
පටිසන්ධිග්ගහණය ො පට්ඨාෙ යසට්ඨිස්ස මහායභොගක්ඛන්යධො අභිවඩ්ඪ.

 ස්ස ජා දිවයස සකලනගයර මහාසක්කාරසම්පන්යනො අයහොසි,  ස්ස
පුතබ්යබ පච්යචකබුද්ධස්ස ස සහස්සග්ඝනිකරත් කම්බලපරිච්චායගන

සුවණ්ණවණ්යණො සුඛුමාල යරො ච අත් භායවො අයහොසි, ය නස්ස 

යසොයණොතිනාමංඅකංසු.මහ ා පරිවායරනවඩ්ඪති,  ස්සහත්ෙපාද ලානි 

බන්ධුජීවකපුතප්ඵවණ්ණානි අයහසුං, ස විහ කප්පාසස්ස විෙ සම්ඵස්යසො
පාද යලසු මණිකුණ්ඩලාවට්ටවණ්ණානි යලොමානි ජායිංසු. වෙප්පත් ස්ස 
 ස්ස තිණ්ණං උතූනං අනුච්ඡවියක  යෙො පාසායද කායරත්වා නාටකානි
උපට්ඨායපසුං.යසො  ත්ෙමහතිංසම්පත්තිංඅනුභවන්ය ොයදවකුමායරොවිෙ
පටිවසති. 

අෙ අම්හාකං සත්ෙරි සබ්බඤ්ඤු ං පත්වා පවත්ති වරධම්මචක්යක
රාජගහං උපනිස්සාෙ විහරන්ය  බිම්බිසාරරඤ්ඤා පක්යකොසාපිය ො 

අසීතිො ගාමිකසහස්යසහි සද්ධිං රාජගහං ආගය ො, සත්ථු සන්තිකං
ගන්ත්වා ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො මා ාපි යරො අනුජානායපත්වා
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පටුන 

සාසයන පබ්බජිත්වා ලද්ධූපසම්පයදො සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං

ගයහත්වා, ජනසංසග්ගපරිහරණත්ෙං සී වයන වසන්ය ො ‘‘මම සරීරං

සුඛුමාලං, න ච සක්කා සුයඛයනව සුඛං අධිගන්තුං, කාෙං කිලයමත්වා

සමණධම්මං කාතුං වට්ටතී’’ති ඨානචඞ්කමයමව අධිට්ඨාෙ, 
පධානමනුයුඤ්ජන්ය ො පාද යලසු යඵොයටසු උට්ඨහිය සුපි යවදනං
අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා දළ්හං වීරිෙං කයරොන්ය ො අච්චාරද්ධවීරිෙ ාෙ වියසසං

නිබ්බත්ය තුංඅසක්යකොන්ය ො, ‘‘එවං වාෙමන්ය ොපිඅහංමග්ගංවාඵලං

වා නිබ්බත්ය තුං න සක්යකොමි, කිං යම පබ්බජ්ජාෙ, හීනාොවත්තිත්වා

යභොයගචභුඤ්ජිස්සාමි, පුතඤ්ඤානිචකරිස්සාමී’’තිචින්ය සි. සත්ො ස්ස
චිත් ාචාරං ඤත්වා  ත්ෙ ගන්ත්වා වීණූපයමොවායදන ඔවදිත්වා 
වීරිෙසම ායෙොජනවිධිංදස්යසන්ය ොකම්මට්ඨානංයසොයධත්වාගිජ්ඣකූටං
ගය ො. යසොණත්යෙයරොපි සත්ථු සම්මුඛා ඔවාදං ලභිත්වා වීරිෙසම ං
යෙොයජත්වා විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත්ය  පතිට්ඨාසි. ය න

වුත් ං අපදායන (අප.යෙර1.5.25-53) – 

‘‘අයනොමදස්සිස්සමුනියනො, යලොකයජට්ඨස්ස ාදියනො; 

සුධාෙයලපනංකත්වා, චඞ්කමංකාරයිංඅහං. 

‘‘නානාවණ්යණහිපුතප්යඵහි, චඞ්කමංසන්ෙරිංඅහං; 

ආකායසවි ානංකත්වා, යභොජයිංබුද්ධමුත් මං. 

‘‘අඤ්ජලිංපග්ගයහත්වාන, අභිවායදත්වානසුබ්බ ං; 

දීඝසාලංභගවය ො, නිෙයායදසිමහං දා. 

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාෙ, සත්ොයලොයකඅනුත් යරො; 

පටිග්ගයහසිභගවා, අනුකම්පාෙචක්ඛුමා. 

‘‘පටිග්ගයහත්වාන සම්බුද්යධො, දක්ඛියණයෙයො සයදවයක; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමාගාොඅභාසෙ. 

‘‘යෙොයසොහට්යඨනචිත්ය න, දීඝසාලංඅදාසියම; 

 මහංකිත් යිස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො. 

‘‘ඉමස්ස මච්චුකාලම්හි, පුතඤ්ඤකම්මසමඞ්ගියනො; 

සහස්සයුත් ස්සරයෙො, උපට්ඨිස්සති ාවයද. 

‘‘ය නොයනනෙංයපොයසො, යදවයලොකංගමිස්සති; 

අනුයමොදිස්සයරයදවා, සම්පත්ය කුලසම්භයව. 

‘‘මහාරහංබයම්හංයසට්ඨං, ර නමත්තිකයලපනං; 

කූටාගාරවරූයප ං, බයම්හංඅජ්ඣාවසිස්සති. 
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‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 

පඤ්චවීසතිකප්පානි, යදවරාජාභවිස්සති. 

‘‘සත් සත් තික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 

ෙයසොධරසනාමාය , සබ්යබපිඑකනාමකා. 

‘‘ද්යවසම්පත්තීඅනුයභොත්වා, වඩ්යඪත්වාපුතඤ්ඤසඤ්චෙං; 

අට්ඨවීසතිකප්පම්හි, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

‘‘ ත්රාපිබයම්හංපවරං, විස්සකම්යමනමාපි ං; 

දසසද්දාවිවිත් ං ං, පුතරමජ්ඣාවසිස්සති. 

‘‘අපරියමයෙයඉය ොකප්යප, භූමිපායලොමහිද්ධියකො; 

ඔක්කායකොනාමනායමන, රාජාරට්යඨභවිස්සති. 

‘‘යසොළසිත්ථිසහස්සානං, සබ්බාසංපවරාචසා; 

අභිජා ාඛත්තිොනී, නවපුතත්ය ජයනස්සති. 

‘‘නවපුතත්ය ජයනත්වාන, ඛත්තිොනීමරිස්සති; 

 රුණීචපිොකඤ්ඤා, මයහසිත් ංකරිස්සති. 

‘‘ඔක්කාකංය ොසයිත්වාන, වරංකඤ්ඤාලභිස්සති; 

වරංලද්ධානසාකඤ්ඤා, පුතත්ය පබ්බාජයිස්සති. 

‘‘පබ්බාජි ා චය සබ්යබ, ගමිස්සන්ති නගුත් මං; 

ජාතියභදභොසබ්යබ, භගිනීහිවසිස්සයර. 

‘‘එකාචකඤ්ඤාබයාධීහි, භවිස්සතිපරික්ඛ ා; 

මායනොජාතිපභිජ්ජීති, නිඛණිස්සන්තිඛත්තිො. 

‘‘ඛත්තියෙොනීහරිත්වාන,  ාෙසද්ධිංවසිස්සති; 

භවිස්සති දායභයදො, ඔක්කාකකුලසම්භයවො. 

‘‘ය සංපජාභවිස්සන්ති, යකොළිොනාමජාතිො; 

 ත්ෙමානුසකංයභොගං, අනුයභොස්සතිනප්පකං. 

‘‘ ම්හාකාොචවිත්වාන, යදවයලොකංගමිස්සති; 

 ත්රාපිපවරංබයම්හං, ලභිස්සතිමයනොරමං. 

‘‘යදවයලොකා චවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 

ආගන්ත්වානමනුස්සත් ං, යසොයණොනාමභවිස්සති. 
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‘‘ආරද්ධවීරියෙොපහි ත්ය ො, පදහංසත්ථුසාසයන; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාෙ, නිබ්බායිස්සතිනාසයවො. 

‘‘අනන් දස්සීභගවා, යගො යමොසකයපුතඞ්ගයවො; 

වියසසඤ්ඤූමහාවීයරො, අග්ගට්ඨායනඨයපස්සති. 

‘‘වුට්ඨම්හියදයවචතුරඞ්ගුලම්හි, තියණ අනියලරි අඞ්ගණම්හි; 

ඨත්වාන යෙොගස්ස පයුත්  ාදියනො,  ය ොත් රිං පාරම ා න 
විජ්ජති. 

‘‘උත් යමදමයෙදන්ය ො, චිත් ංයමසුපණීහි ං; 

භායරොයමඔහිය ොසබ්යබො, නිබ්බුය ොම්හිඅනාසයවො. 

‘‘අඞ්ගීරයසොමහානායගො, අභිජාය ොවයකසරී; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එ දග්යගඨයපසිමං. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා 

උදානවයසනඅඤ්ඤාබයාකරණවයසනච– 

632. 

‘‘ොහුරට්යඨසමුක්කට්යඨො, රඤ්යඤොඅඞ්ගස්සපද්ධගූ; 

ස්වාජ්ජධම්යමසුඋක්කට්යඨො, යසොයණොදුක්ඛස්සපාරගූ. 

633. 

‘‘පඤ්චඡින්යදපඤ්චජයහ, පඤ්චචුත් රිභාවයෙ; 

පඤ්චසඞ්ගාතියගොභික්ඛු, ඔඝතිණ්යණොතිවුච්චති. 

634. 

‘‘උන්නළස්සපමත් ස්ස, බාහිරාසස්සභික්ඛුයනො; 

සීලංසමාධිපඤ්ඤාච, පාරිපූරිංනගච්ඡති. 

635. 

‘‘ෙඤ්හිකිච්චංඅපවිද්ධං, අකිච්චංපනකරීෙති; 

උන්නළානංපමත් ානං, ය සංවඩ්ඪන්තිආසවා. 

636. 

‘‘යෙසඤ්චසුසමාරද්ධා, නිච්චංකාෙග ාසති; 

අකිච්චංය නයසවන්ති, කිච්යචසා ච්චකාරියනො; 

ස ානංසම්පජානානං, අත්ෙංගච්ඡන්තිආසවා. 

637. 
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‘‘උජුමග්ගම්හි අක්ඛාය , ගච්ඡෙමානිවත් ෙ; 

අත් නායචොදෙත් ානං, නිබ්බානමභිහාරයෙ. 

638. 

‘‘අච්චාරද්ධම්හි වීරිෙම්හි, සත්ොයලොයක අනුත් යරො; 

වීයණොපමංකරිත්වායම, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා; 

 ස්සාහංවචනංසුත්වා, විහාසිංසාසයනරය ො. 

639. 

‘‘සමෙංපටිපායදසිං, උත් මත්ෙස්සපත්තිො; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

640. 

‘‘යනක්ඛම්යමඅධිමුත් ස්ස, පවියවකඤ්චයච යසො; 

අබයාබජ්ඣාධිමුත් ස්ස, උපාදානක්ඛෙස්සච. 

641. 

‘‘ ණ්හක්ඛොධිමුත් ස්ස, අසම්යමොහඤ්චයච යසො; 

දිස්වාආෙ නුප්පාදං, සම්මාචිත් ංවිමුච්චති. 

642. 

‘‘ ස්සසම්මාවිමුත් ස්ස, සන් චිත් ස්සභික්ඛුයනො; 

ක ස්සපතිචයෙොනත්ථි, කරණීෙංනවිජ්ජති. 

643. 

‘‘යසයලො ෙොඑකඝයනො, වාය නනසමීරති; 

එවංරූපාරසාසද්දා, ගන්ධාඵස්සාචයකවලා. 

644. 

‘‘ඉට්ඨාධම්මාඅනිට්ඨාච, නප්පයවයධන්ති ාදියනො; 

ඨි ංචිත් ංවිසඤ්ඤුත් ං, වෙඤ්චස්සානුපස්සතී’’ති. – ඉමා ගාො

අභාසි; 

 ත්ෙ ොහ රට් යඨ සමුක් කට් යඨොති යෙො අහු අයහොසි අඞ්ගරට්යඨ
අසීතිො ගාමිකසහස්යසහි යභොගසම්පත්තිො ඉස්සරිෙසම්පත්තිො ච සම්මා

අතිවිෙ උක්කට්යඨො යසට්යඨො. රඤ් යඤො අඞ් ගස් ස පද් ෙගූති චතූහි
සඞ්ගහවත්ථූහි පරිසාෙ රඤ්ජනට්යඨන රඤ්යඤො අඞ්ගාධිපතියනො 
බිම්බිසාරස්සපරිවාරභූය ොගහපතිවියසයසො ස්සරට්යඨකුටුම්බියකොඅහූති

යෙොයජ බ්බං. ස් වාජ් ජ ෙම් යමසු උක් කට් යඨොතියසොයසොයණොඅජ්යජ රහි 

යලොකුත් රධම්යමසු උක්කට්යඨො ජාය ො, ගිහිකායලපි යකහිචි
උක්කට්යඨොයෙවහුත්වාඉදානි පබ්බජි කායලපිඋක්කට්යඨොයෙවයහොතීති
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අත් ානයමවපරංවිෙදස්යසති. දුක් ඛස් ස පාරගූතිසකලස්සවට්ටදුක්ඛස්ස

පාරංපරිෙන් ංගය ො, එය නධම්යමසුඋක්කට්යඨොතිඅවියසයසනවුත් ං
උක්කට්ඨභාවංවියසයසති අරහත් ාධිගමදීපනය ො. 

ඉදානි ොෙ පටිපත්තිො දුක්ඛපාරගූ ජාය ො, අඤ්ඤාපයදයසන  ං 

දස්යසන්ය ො ‘‘පඤ ්ච ඡින් යද’’ති ගාෙමාහ.  ස්සත්යෙො – 
අපාෙකාමසුගතිසම්පාපකානි පඤ්යචොරම්භාගිොනි සංයෙොජනානි පුතරියසො

සත්යෙන පායද බද්ධරජ්ජුකං විෙ යහට්ඨියමන මග්ගත් යෙන ඡින්යදෙය, 
රූපාරූපභවසම්පාපකානි පඤ්ච උද්ධම්භාගිොනි සංයෙොජනානි පුතරියසො

ගීවාෙ බද්ධරජ්ජුකං විෙ අග්ගමග්යගන ජයහෙය, ඡින්යදෙය, ය සං පන
උද්ධම්භාගිෙසංයෙොජනානං පහානාෙ පඤ්ච සද්ධාදීනි ඉන්ද්රිොනි උත් රි 

භාවයෙ භායවෙය. එවංභූය ො පන භික්ඛු රාගසඞ්යගො
යදොසයමොහමානදිට්ඨිසඞ්යගොති පඤ්චන්නං සඞ්ගානං අතික්කමයනන 

පඤ ්චසඞ් ගාතියගො හුත්වා, කායමොයඝො, භයවොයඝො, දිට්යඨොයඝො, 

අවිජ්යජොයඝොතිචතුන්නංඔඝානංතිණ්ණත් ා ඔෙතිණ් යණොතිවුච්චති. 

අෙඤ්ච ඔඝ රණපටිපත්තිසීලාදීනං පාරිපූරිොව යහොති, සීලාදයෙො ච 

මානාදිප්පහායනන පාරිපූරිං ගච්ඡන්ති, න අඤ්ඤොති දස්යසන්ය ො 

‘‘උන් නළස ්සා’’ති ගාෙමාහ.  ත්ෙ උන් නළස් සාති උග්ග තුච්ඡමානස්ස.
මායනො හි උන්නමනාකාරවුත්තිොතුච්ඡභායවනනයළොවිොති‘‘නයළො’’ති

වුච්චති. පමත්  ස් සාති සතියවොස්සග්යගන පමාදං ආපන්නස්ස. 

බාහිරාසස ්සාතිබාහියරසුආෙ යනසුආසාවය ො, කායමසුඅවී රාගස්සාති 

අත්යෙො. සීලං සමාධි පඤ් ඤා ච, පාරිපූරිං න ගච් ඡතීති  ස්ස සීලාදීනං

පටිපක්ඛයසවියනො යලොකියෙොපි  ාව සීලාදිගුයණො පාරිපූරිං න ගච්ඡති, 
පයගව යලොකුත් යරො. 

 ත්ෙ කාරණමාහ ‘‘ෙඤ ්හි කිච් ච’’න්තිආදිනා. භික්ඛුයනො හි
පබ්බජි කාලය ො පට්ඨාෙ අපරිමාණසීලක්ඛන්ධයගොපනං අරඤ්ඤවායසො
ධු ඞ්ගපරිහරණං භාවනාරාම ාති එවමාදි කිච්චං නාම. යෙහි පන ඉදං

ෙොවුත් ං අත් යනො කිච්චං,  ං අපවිද්ධං අකරයණන ඡඩ්ඩි ං. 

අකිච් චන්ති පත් මණ්ඩනං 
චීවරකාෙබන්ධනඅංසබද්ධඡත්තුපාහන ාලවණ්ටධම්මකරණමණ්ඩනන්ති
එවමාදි පරික්ඛාරමණ්ඩනං පච්චෙබාහුලිෙන්ති එවමාදි භික්ඛුයනො අකිච්චං

නාම,  ං කයිරති, ය සං මානනළං උක්ඛිපිත්වා චරයණන උන් නළානං 

සතියවොස්සග්යගන පමත්  ානං චත් ායරොපිආසවාවඩ්ඪන්ති. 

යෙසං පන පඤ්ඤාදිගුයණො වඩ්ඪති, ය  දස්යසතුං ‘‘යෙස’’න්තිආදි

වුත් ං.  ත්ෙ සුසමාරද් ොති සුට්ඨු පග්ගහි ා. කාෙග ා සතීති, 

කාොනුපස්සනාභාවනා. අකිච් චං ය ති ය  එ ං පත් මණ්ඩනාදිඅකිච්චං. 

න යසවන් තීති න කයරොන්ති. කිච් යචති, පබ්බජි කාලය ො පට්ඨාෙ



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො ය රසනිපාය ො 
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කත් බ්යබ අපරිමාණසීලක්ඛන්ධයගොපනාදියක. සා ච් චකාරියනොති

ස  කාරියනො ය සංසතිොඅවිප්පවායසන ස ානං සාත්ෙකසම්පජඤ්ඤං, 

සප්පාෙසම්පජඤ්ඤං, යගොචරසම්පජඤ්ඤං, අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤන්ති

චතූහි සම්පජඤ්යඤහි සම් පජානානං, චත් ායරොපි ආසවා අත් ෙං ගච් ඡන් ති 
පරික්ඛෙංඅභාවංගච්ඡන්තීතිඅත්යෙො. 

ඉදානි අත් යනො සන්තියක ඨි භික්ඛූනං ඔවාදං යදන්ය ො 

‘‘උජුමග් ගම් හී’’ති ගාෙමාහ.  ත්ෙ උජුමග් ගම් හි අක් ඛාය ති
අන් ද්වෙපරිවජ්ජයනන කාෙවඞ්කාදිප්පහායනන ච උජුයක 

මජ්ඣිමපටිපදාභූය  අරිෙමග්යග සත්ොරා භාසිය . ගච් ඡොති පටිපජ්ජෙ. 

මා නිවත්  ොති අන් රා යවොසානං මාපජ්ජෙ. අත්  නා යචොදෙත්  ානන්ති 

ඉධ අත්ෙකායමො කුලපුතත්ය ො අපාෙභෙපච්චයවක්ඛණාදිනා අත් නාව

අත් ානං යචොයදන්ය ො. නිබ් බානමභිහාරයෙති, අත් ානං නිබ්බානං

අභිහයරෙය උපයනෙය, ෙො නං සච්ඡිකයරොති,  ො පටිපජ්යජෙයාති
අත්යෙො. 

ඉදානි මොපි එවයමව පටිපන්නන්ති, අත් යනො පටිපත්තිං දස්යසතුං 

‘‘අච් චාරද් ෙම් හී’’තිආදි වුත් ං. අච් චාරද් ෙම් හි වීරිෙම් හීති විපස්සනං
භායවන්ය න මො සමාධිනා වීරිෙං සමරසං අකත්වා අතිවිෙ වීරියෙ

පග්ගහිය . අච්චාරද්ධවීරිෙ ා චස්ස යහට්ඨා වුත් ායෙව. වීයණොපමං 

කරිත් වා යමතිආෙස්මය ොයසොණස්ස ‘‘යෙ යඛොයකචිභගවය ොසාවකා

ආරද්ධවීරිොවිහරන්ති.අහංය සංඅඤ්ඤ යරො, අෙචපනයම නානුපාදාෙ

ආසයවහි චිත් ං විමුච්චති,  ස්මාහං විබ්භමිස්සාමී’’ති චිත්ය  උප්පන්යන

සත්ොඉද්ධිො ස්සසම්මුයඛඅත් ානංදස්යසත්වා‘‘කස්මාත්වං, යසොණ, 

‘විබ්භමිස්සාමී’ති චිත් ං උප්පායදසි, කුසයලො ත්වං පුතබ්යබ අගාරිෙභූය ො 

වීණාෙ න්තිස්සයර’’ති පුතච්ඡිත්වා ය න ‘‘එවං, භන්ය ’’ති වුත්ය  ‘‘ ං

කිං මඤ්ඤසි, යසොණ? ෙදාය වීණාෙ න්තියෙොඅච්චාෙ ායහොන්ති, අපි

නුය වීණා ස්මිං සමයෙසරවතීවායහොතිකම්මඤ්ඤාවාති? යනොයහ ං, 

භන්ය !  ං කිං මඤ්ඤසි, යසොණ, ෙදා ය  වීණාෙ න්තියෙො අතිසිථිලා

යහොන්ති, අපි නු ය  වීණා  ස්මිං සමයෙ සරවතී වා යහොති කම්මඤ්ඤා

වාති? යනොයහ ං, භන්ය . ංකිංමඤ්ඤසි, යසොණ, ෙදාපනය වීණාෙ

 න්තියෙො යනව අච්චාෙ ා යහොන්ති, නාතිසිථිලා සයම ගුයණ පතිට්ඨි ා, 

අපිනුය වීණා ස්මිං සමයෙසරවතීවායහොතිකම්මඤ්ඤාවාති? එවං, 

භන්ය . එවයමව යඛො, යසොණ, අච්චාරද්ධවීරිෙං උද්ධච්චාෙ සංවත් ති, 

අතිලීනවීරිෙංයකොසජ්ජාෙසංවත් ති,  ස්මාතිහත්වං, යසොණ, වීරිෙසම ං

අධිට්ඨහ, ඉන්ද්රිොනඤ්ච සම ං පටිවිජ්ඣා’’ති එවං වීණං උපමං කත්වා

පවත්තිය නවීයණොපයමොවායදනමය්හං ධම්මං යදයසසි.  ස් සාහං වචනං 

සුත් වාති  ස්ස භගවය ො වචනං වීයණොපයමොවාදං සුත්වා අන් රා

උප්පන්නංවිබ්භමිතුකාම ංපහාෙසත්ථුසාසයන රය ො අභිරය ොවිහරිං. 
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පටුන 

විහරන්ය ො ච සමෙං පටිපායදසිං වීරිෙසම ං යෙොයජන්ය ො
සද්ධාපඤ්ඤානං විෙ සමාධිවීරිොනං සමරස ං උප්පායදන්ය ො
ඣානාධිට්ඨානං විපස්සනාසමාධිං සම්පායදසිං විපස්සනං උස්සුක්කායපසිං. 

 ත්ෙ පයෙොජනං ආහ ‘‘උත්  මත් ෙස් ස පත් තිො’’ති. උත්  මත් ෙස් ස 

පත් තිොතිඅරහත් ාධිගමාොතිඅත්යෙො. 

ඉදානි ෙො පටිපන්නස්ස සමෙවිපස්සනා සම්පජ්ජිංසු,  ං 

අඤ්ඤාපයදයසන දස්යසන්ය ො ‘‘යනක් ඛම් යම’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ 

යනක් ඛම් යමති පබ්බජ්ජාදියක කාමනිස්සරයණ. අධිමුත්  ස් සාති  ත්ෙ

නින්නයපොණපබ්භාරභායවන යුත් ප්පයුත් ස්ස, පඨමං  ාව
පබ්බජ්ජාභිමුයඛො හුත්වා කායම පහාෙ පබ්බජිත්වා ච සීලවියසොධනං
අරඤ්ඤවායසො ධු ඞ්ගපරිහරණං භාවනාභියෙොයගොති එවමාදීසු 

අනවජ්ජධම්යමසු යුත් ප්පයුත් ස්සාති අත්යෙො. පවියවකඤ් ච යච යසොති
යච යසො පවියවකඤ්ච අධිමුත් ස්ස එවං යනක්ඛම්මාධිමුත් ස්ස සය ො 
චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානානංනිබ්බත් යනනවියවයකයුත් ස්සපයුත් ස්ස. 

අබයාබජ් ොධිමුත්  ස ්සාති අබයාබජ්යඣ නිදුක්ඛ ාෙ අධිමුත් ස්ස
ඣානසමාපත්තියෙො නිබ්බත්ය ත්වා සමෙසුයඛ යුත් ප්පයුත් ස්ස. 

උපාදානක් ඛෙස් ස චාති චතුන්නම්පි උපාදානානං ඛෙන්ය  අරහත්ය 
අධිමුත් ස්ස.භුම්මත්යෙහිඑ ංසාමිවචනං. ංෙොධිග ංඣානංපාදකං 
කත්වාඅරහත් ාධිගමාෙවිපස්සනංඅනුයුඤ්ජන් ස්සාතිඅත්යෙො. 

 ණ් හක් ඛොධිමුත්  ස ්සාති  ණ්හා ඛීෙති එත්ොති  ණ්හක්ඛයෙො, 

නිබ්බානං,  ස්මිං අධිමුත් ස්ස උපාදිං භෙය ො, අනුපාදිඤ්ච යඛමය ො

දස්සයනනනියරොයධනින්නයපොණපබ්භාරස්ස. අසම් යමොහඤ් ච යච යසොති
අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤවයසන චිත් ස්ස අසම්යමොහපවත්තිං 
සම්යමොහසමුච්ඡින්දයනන වා චිත් ස්ස අසම්යමොහභූ ං අරිෙමග්ගං

අධිමුත් ස්ස. දිස් වා ආෙ නුප් පාදන්ති චක්ඛාදීනං ආෙ නානං 

ෙොසකපච්චයෙහි ඛයණ ඛයණ උප්පාදං,  ප්පටිපක්ඛය ො නියරොධඤ්ච

විපස්සනාපඤ්ඤාසහි ාෙ මග්ගපඤ්ඤාෙ දිස්වා දස්සනයහතු සම් මා චිත්  ං 

විමුච් චතීතිසම්මායහතුනාඤායෙනමග්ගපටිපාටිොසබ්බාසවය ොචිත් ං 
විමුච්චති. 

‘‘ ස් ස සම් මා විමුත්  ස් සා’’තිආදීසු අෙං සඞ්යඛපත්යෙො –  ස්ස

වුත් නයෙන සම්මයදව සබ්බසංකියලසය ො විමුත් ස්ස,  ය ො එව 
අච්චන්තුපසයමන සන් චිත් ස්ස ඛීණාසවභික්ඛුයනො ක ස්ස කුසලස්ස

අකුසලස්ස වා උපචයෙො නත්ථි මග්යගයනව සමුග්ඝාති ත් ා, 
පරිඤ්ඤාදියභදං කරණීෙං න විජ්ජති ක කිච්චත් ා. එවං භූ ස්ස ෙො 

එකෙයනො යසයලොපබ්බය ොපකතිවාය න න සමීරති න සංකම්පති, එවං

ඉට්ඨාචඅනිට්ඨාචරූපාදයෙොආරම්මණධම්මා  ාදියනො  ාදිභාවප්පත් ස්ස 

ඨි ං අයනජං පහීනසබ්බයසොක ාෙ විසංයුත් ං චිත් ං නප් පයවෙන් ති න 
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206 

පටුන 

චායලන්ති. අස්ස ච ආරම්මණධම්මස්ස කායලන කාලං ඵලසමාපත්තිං

සමාපජ්ජිත්වා විපස්සන්ය ො වෙං නියරොධං ඛයණ ඛයණ භිජ්ජනසභාවං
අනුපස්සතීති අඤ්ඤංබයාකාසි. 

යසොණයකොළිවිසත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

ය රසනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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14. චුද් දසකනිපාය ො 
1. ඛදිරවනිෙයරව ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

චුද්දසකනිපාය  ෙදා අහන්තිආදිකා ආෙස්මය ො 

ඛදිරවනිෙයරව ත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? කාමඤ්චිමස්ස යෙරස්ස

ගාො යහට්ඨා එකකනිපාය  )යෙරගා. අට්ඨ. 1. 
ඛදිරවනිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා) ආග ා.  ත්ෙ පනස්ස අත් යනො
භාගියනයෙයසුසතිජනනමත් ංදස්සි න්ති ස්සාඑකකනිපාය සඞ්ගයහො
කය ො. ඉමා පන යෙරස්ස පබ්බජි කාලය ො පට්ඨාෙ ොව පරිනිබ්බානා
පටිපත්තිපකාසි ා ගාො ඉමස්මිං චුද්දසකනිපාය  සඞ්ගහං ආයරොපි ා.
 ත්ෙඅට්ඨුප්පත්තියහට්ඨා වුත් ායෙව.අෙංපනවියසයසො–යෙයරොකිර
අරහත් ං පත්වා කායලන කාලං සත්ථු ධම්මයසනාපතිප්පභූතීනං
මහායෙරානඤ්ච උපට්ඨානං ගන්ත්වා කතිපාහයමව  ත්ෙ වසිත්වා 
ඛදිරවනයමව පච්චාගන්ත්වා ඵලසමාපත්තිසුයඛන බ්රහ්මවිහායරහි ච
වීතිනායමති.එවං ගච්ඡන්ය කායලජිණ්යණොවුඩ්යඪොවයෙොඅනුප්පත්ය ො
අයහොසි. යසො එකදිවසං බුද්ධුපට්ඨානං ගච්ඡන්ය ො අන් රාමග්යග
සාවත්ථිො අවිදූයර අරඤ්යඤ වසි. ය න ච සමයෙන යචොරා නගයර
ක කම්මා ආරක්ඛමනුස්යසහි අනුබන්ධා පලාෙන් ා යෙරස්ස සමීයප 
ගහි භණ්ඩංඡඩ්යඩත්වාපලායිංසු.මනුස්සාඅනුධාවන් ායෙරස්සසමීයප
භණ්ඩං දිස්වායෙරංබන්ධිත්වා‘‘යචොයරො’’තිසඤ්ඤාෙගයහත්වාරඤ්යඤො

දස්යසසුං, ‘‘අෙං, යදව, යචොයරො’’ති. රාජා යෙරං මුඤ්චායපත්වා, ‘‘කිං, 

භන්ය , තුම්යහහිඉදං යචොරිකකම්මංක ංවා, යනොවා’’තිපුතච්ඡි.යෙයරො

කිඤ්චාපිජාතිය ොපට්ඨාෙඅත් නා  ාදිසංනක පුතබ්බං,  ංපබ්බජි ය ො

පට්ඨාෙපනඅක භාවස්ස, සබ්බයසොකියලසානං සමුච්ඡින්නත් ා ාදිසස්ස
කරයණ අභබ්බ ාෙ පකාසනත්ෙං සමීයප ඨි ානං භික්ඛූනං රඤ්යඤො ච
ධම්මංයදයසන්ය ො– 

645. 

‘‘ෙදාඅහංපබ්බජිය ො, අගාරස්මානගාරිෙං; 

නාභිජානාමිසඞ්කප්පං, අනරිෙංයදොසසංහි ං. 

646. 

‘‘‘ඉයමහඤ්ඤන්තුවජ්ඣන්තු, දුක්ඛංපප්යපොන්තුපාණියනො’; 

සඞ්කප්පංනාභිජානාමි, ඉමස්මිංදීඝමන් යර. 

647. 

‘‘යමත් ඤ්ච අභිජානාමි, අප්පමාණංසුභාවි ං; 

අනුපුතබ්බංපරිචි ං, ෙොබුද්යධනයදසි ං. 

648. 

‘‘සබ්බමිත්ය ොසබ්බසයඛො, සබ්බභූ ානුකම්පයකො; 
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යමත් චිත් ඤ්චභායවමි, අබයාපජ්ජරය ොසදා. 

649. 

‘‘අසංහීරංඅසංකුප්පං, චිත් ංආයමොදොමහං; 

බ්රහ්මවිහාරංභායවමි, අකාපුතරිසයසවි ං. 

650. 

‘‘අවි ක්කංසමාපන්යනො, සම්මාසම්බුද්ධසාවයකො; 

අරියෙනතුණ්හීභායවන, උයපය ොයහොති ාවයද. 

651. 

‘‘ෙොපි පබ්බය ොයසයලො, අචයලො සුප්පතිට්ඨිය ො; 

එවංයමොහක්ඛොභික්ඛු, පබ්බය ොවනයවධති. 

652. 

‘‘අනඞ්ගණස්සයපොසස්ස, නිච්චංසුචිගයවසියනො; 

වාලග්ගමත් ංපාපස්ස, අබ්භමත් ංවඛාෙති. 

653. 

‘‘නගරංෙොපච්චන් ං, ගුත් ංසන් රබාහිරං; 

එවංයගොයපෙඅත් ානං, ඛයණොයවොමාඋපච්චගා. 

654. 

‘‘නාභිනන්දාමිමරණං, නාභිනන්දාමිජීවි ං; 

කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, නිබ්බිසංභ යකොෙො. 

655. 

‘‘නාභිනන්දාමිමරණං, නාභිනන්දාමිජීවි ං; 

කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, සම්පජායනොපතිස්සය ො. 

656. 

‘‘පරිචිණ්යණොමොසත්ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං; 

ඔහිය ොගරුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහ ා. 

657. 

‘‘ෙස්සචත්ොෙපබ්බජිය ො, අගාරස්මානගාරිෙං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, සබ්බසංයෙොජනක්ඛයෙො. 

658. 

‘‘සම්පායදෙප්පමායදන, එසායමඅනුසාසනී; 

හන්දාහං පරිනිබ්බිස්සං විප්පමුත්ය ොම්හි සබ්බධී’’ති. – ඉමා ගාො

අභාසි; 
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 ත්ොෙං අපුතබ්බපදවණ්ණනා ඉමස ්මිං දීෙමන්  යරති, ෙදා අහං

පබ්බජිය ොම්හි,  ය ො පට්ඨාෙ අෙඤ්ච යම චරිමකායලො, එ ස්මිං

දීඝමන් යර කායල ‘‘ඉදං මය්හං යහොතූ’’ති අභිජ්ඣාවයසන වා, ‘‘ඉයම
සත් ා හඤ්ඤන්තූ’’තිආදිනා බයාපාදවයසන වා අනරිෙං යදොසසංහි ං
සඞ්කප්පං නාභිජානාමීතියෙොජනා. 

යමත්  ඤ් ච අභිජානාමීති, මිජ්ජති සිනිය්හති එ ාොති යමත් ා, 

අබයාපායදො. යමත් ා එතිස්සා අත්ථීති යමත් ා, යමත් ාභාවනා

යමත් ාබ්රහ්මවිහායරො,  ං යමත් ං. ච-සද්යදන කරුණං මුදි ං

උයපක්ඛඤ්චාති ඉ රබ්රහ්මවිහායර සඞ්ගණ්හාති. අභිජානාමීති, අභිමුඛය ො
ජානාමි. අධිග ඤ්හි ඣානං පච්චයවක්ඛය ො පච්චයවක්ඛණඤාණස්ස

අභිමුඛංයහොති.කීදිසන්තිආහ ‘‘අප් පමාණ’’න්තිආදි. ඤ්හිෙො බුද් යෙන 

භගව ා යදසි ං,  ො අයනොදිස්සකඵරණවයසන 

අපරිමාණසත් ාරම්මණ ාෙ අප් පමාණං. පගුණබලවභාවාපාදයනන සුට්ඨු

භාවි ත් ා සුභාවි ං. පඨමංයමත් ා,  ය ොකරුණා,  ය ො මුදි ා, පච්ඡා

උයපක්ඛාති එවං අනුපුබ් බං අනුක්කයමන පරිචි ං ආයසවි ං, බහුලීක ං
අභිජානාමීතියෙොජනා. 

සබ්යබසං සත් ානං මිත්ය ො, සබ්යබ වා ය  මය්හං මිත් ාති 

සබ් බමිත් ය ො. යමත් ඤ්හි භායවන්ය ො සත් ානං පියෙො යහොති. 

සබ් බසයඛොති, එත්ොපි එයසව නයෙො. සබ් බභූ ානුකම් පයකොති, 

සබ්බසත් ානං අනුග්ගණ්හනයකො. යමත්  චිත්  ඤ් ච භායවමීති, යමත් ාෙ

සහි ං සම්පයුත් ං චිත් ං වියසසය ො භායවමි, වඩ්යඪමි, පකායසමි වා

අකයෙන්ය පි භාවනාෙ උක්කංසග භාවය ො. ‘‘යමත් ං චිත් ඤ්ච
භායවමී’’ති වා පායඨො.  ස්සත්යෙො යහට්ඨා වුත් නයෙොව. 

අබයාපජ් ජරය ොති, අබයාපජ්යජසත් ානං හිතූපසංහායර අභිරය ො. සදාති, 

සබ්බකාලං, ය න ත්ෙසා ච්චකිරිෙංදස්යසති. 

අසංහීරන්තිනසංහීරං, ආසන්නපච්චත්ථියකනරායගනඅනාකඩ්ඪනිෙං. 

අසංකුප් පන්තින කුප්පං, දූරපච්චත්ථියකනබයාපායදනඅයකොපිෙං, එවංභූ ං

කත්වා මම යමත් චිත් ං ආයමොදොමි අභිප්පයමොදොමි බ්රහ්මවිහාරං

භායවමි. අකාපුරිසයසවි න්ති, කාපුතරියසහි නීචජයනහි අයසවි ං, 
අකාපුතරියසහි වා අරියෙහි බුද්ධාදීහි යසවි ං බ්රහ්මං යසට්ඨං නිද්යදොසං
යමත් ාදිවිහාරංභායවමි වඩ්යඪමීතිඅත්යෙො. 

එවං අත්තුද්යදසවයසන පඤ්චහි ගාොහි අත් යනො පටිපත්තිං
දස්යසත්වා ඉදානි  ං අඤ්ඤාපයදයසන දස්යසන්ය ො 

‘‘අවි ක් ක’’න්තිආදිනා ච ස්යසො ගාො අභාසි.  ත්ෙ අවි ක් කං 

සමාපන් යනොති, වි ක්කවිරහි ං දුතිොදිඣානං සමාපන්යනො, එය න
යෙයරො බ්රහ්මවිහාරභාවනාෙ අඤ්ඤාපයදයසන අත් නා
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දුතිොදිඣානාධිගමමාහ. ෙස්මා පනාෙං යෙයරො  යමව ඣානං පාදකං

කත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා එකාසයනයනව අරහත් ං ගණ්හි,  ස්මා
 මත්ෙං අඤ්ඤාපයදයසයනව දස්යසන්ය ො ‘‘අවි ක්කං සමාපන්යනො’’ති 

වත්වා ‘‘සම් මාසම් බුද් ෙසාවයකො. අරියෙන තුණ් හීභායවන, උයපය ො යහොති 

 ාවයද’’ති ආහ.  ත්ෙ වචීසඞ්ඛාරාභාවය ො අවි ක්කාවිචාරා සමාපත්ති

‘‘අරියෙො තුණ්හීභායවො’’තිවදන්ති.‘‘සන්නිපති ානංයවො, භික්ඛයව, ද්වෙං

කරණීෙං ධම්මී වා කො අරියෙො වා තුණ්හීභායවො’’ති )ම.නි. 1.273) පන
වචනය ො ො කාචි සමාපත්ති අරියෙො තුණ්හීභායවො නාම. ඉධ පන
චතුත්ෙජ්ඣානිකාඅග්ගඵලසමාපත්ති අධිප්යප ා. 

ඉදානි  ස්සාධිග ත් ා යලොකධම්යමහි අකම්පනීෙ ං උපමාෙ

පකායසන්ය ො ‘‘ෙොපි පබ් බය ො’’ති ගාෙමාහ.  ත්ෙ ෙොපි පබ් බය ො 

යසයලොති, ෙොසිලාමයෙොඑකඝනයසයලොපබ්බය ො, නපංසුපබ්බය ොන 

මිස්සකපබ්බය ොතිඅත්යෙො. අචයලො සුප් පතිට් ඨිය ොති, සුට්ඨු පතිට්ඨි මූයලො

පකතිවාය හිඅචයලොඅකම්පනීයෙොයහොති,  ස්මාඅරහත් ංනිබ්බානඤ්ච 

එවං යමොහක් ඛො භික් ඛු, පබ් බය ොව න යවෙතීති යමොහස්ස 

අනවයසසප්පහානා, යමොහමූලකත් ා ච සබ්බාකුසලානං

පහීනසබ්බාකුසයලො භික්ඛු ෙො යසො පබ්බය ො පකතිවාය හි, එවං

යලොකධම්යමහිනයවධතිනකම්පති, යමොහක්ඛයෙොතිවාෙස්මා අරහත් ං

නිබ්බානඤ්ච වුච්චති,  ස්මා යමොහක්ඛොති යමොහක්ඛෙස්ස යහතු
නිබ්බානස්සඅරහත් ස්සචඅධිග ත් ාචතූසුඅරිෙසච්යචසු සුප්පතිට්ඨිය ො

අසමාපන්නකායලපි පබ්බය ො විෙ න යවධති, පයගව සමාපන්නකායලති 
අධිප්පායෙො. 

ඉදානි පාපං නායම ං අසුචිසීයලො එව සමාචරති, න ච සුචිසීයලො, 
සුචිසීලස්ස පන ං අණුමත් ම්පි භාරිෙං හුත්වා උපට්ඨාතීති දස්යසන්ය ො 

‘‘අනඞ් ගණස ්සා’’තිආදිගාෙමාහ.  ස්සත්යෙො – රාගාදිඅඞ්ගණාභාවය ො 

අනඞ් ගණස ්ස සබ්බකාලං සුචිඅනවජ්ජධම්යම එව ගයවසන් ස්ස

සප්පුතරිසස්ස වාලග් ගමත්  ං යකසග්ගමත් ංපාපස්සයලසමත් ම්පිසකලං

යලොකධාතුං ඵරිත්වාඨි ංඅබ්භමත් ංහුත්වාඋපට්ඨාති,  ස්මානඑවරූයප
කම්යමමාදිසා ආසඞ්කි බ්බාතිඅධිප්පායෙො. 

ෙස්මානික්කියලයසසුපිඅන්ධබාලාඑවරූයපඅපවායද සමුට්ඨායපන්ති, 
 ස්මා අත්ෙකායමහි සක්කච්චං අත් ා රක්ඛි බ්යබොති ඔවාදං යදන්ය ො 

‘‘නගරං ෙො’’තිආදිගාෙමාහ. ස්සත්යෙො–ෙොපන පච්චන් නගරවාසීහි
මනුස්යසහි පච්චන් ං නගරං ද්වාරපාකාරාදීනි ථිරානි කයරොන්ය හි 

සඅන් රං, උද්දාපපරිඛාදීනි ථිරානි කයරොන්ය හි සබාහිරන්ති 

සන්  රබාහිරං ගුත් ං කරීෙති, එවං තුම්යහහිපි සතිං උපට්ඨයපත්වා 
අජ්ඣත්තිකානි ඡ ද්වාරානි පිදහිත්වා ද්වාරරක්ඛි ං සතිං අවිස්සජ්යජත්වා
ෙො ගය්හමානානි බාහිරානි ඡ ආෙ නානි අජ්ඣත්තිකානි උපඝා ාෙ
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පටුන 

සංවත් න්ති,  ො අග්ගහයණන ානිපිථිරානිකත්වාය සංඅප්පයවසාෙ

ද්වාරරක්ඛි ංසතිංඅප්පහාෙ විචරන් ාඅත් ානංයගොයපෙ.කස්මා? ඛයණො 

යවො මා උපච් චගා. යෙො හි එවං අත් ානං න යගොයපති,  ං පුතග්ගලං

බුද්ධුප්පාදක්ඛයණො, මනුස්සත් භාවක්ඛයණො, මජ්ඣිමයදයස

උප්පත්තික්ඛයණො, සම්මාදිට්ඨිො පටිලද්ධක්ඛයණො, ඡන්නං ආෙ නානං 

අයවකල්ලක්ඛයණොති සබ්යබොපි අෙං ඛයණො අතික්කමති, යසො ඛයණො
තුම්යහමා අතික්කමතූති. 

එවං යෙයරො ඉමාෙ ගාොෙ සරාජිකං පරිසං භික්ඛූ ච ඔවදිත්වා පුතන
මරයණ ජීවිය  ච අත් යනො සමචිත්  ං ක කිච්ච ඤ්ච පකායසන්ය ො 

‘‘නාභිනන් දාමි මරණ’’න්තිආදිමාහ.  ං යහට්ඨා වුත් ත්ෙයමව (යෙරගා.

අට්ඨ.2.607). 

එවං පන වත්වා අත් යනො පරිනිබ්බානකාලං උපට්ඨි ං දිස්වා 
සඞ්යඛයපයනව යනසං ඔවාදං දත්වා පරිනිබ්බානං පයවයදන්ය ො

ඔසානගාෙමාහ. ත්ෙ සම් පායදෙප් පමායදනාතිසම්පායද බ්බං දානසීලාදිං

අප්පමායදන සම්පායදෙ, දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපයභයද ගහට්ඨවත්ය 
සීලානුරක්ඛයණසමෙඅනුයෙොයග විපස්සනාභාවනාෙච අප්පමත් ායහොෙ. 

එසා යම අනුසාසනීති දානසීලාදීසු න පමජ්ජොති එසා මම අනුසිට්ඨි
ඔවායදො. 

එවං සිඛාපත් ං පරහි පටිපත්තිං දීයපත්වා අත් හි පටිපත්තිොපි

මත්ෙකං ගණ්හන්ය ො ‘‘හන් දාහං පරිනිබ් බිස ්සං, විප් පමුත් ය ොම් හි 

සබ් බධී’’ති ආහ.  ත්ෙ විප් පමුත් ය ොම් හි සබ් බධීති සබ්බයසො කියලයසහි

භයවහිච විප්පමුත්ය ොඅම්හි,  ස්මාඑකංයසනපරිනිබ්බායිස්සාමීති. 

එවං පන වත්වා ආකායස පල්ලඞ්යකන නිසින්යනො ය යජොධාතුං 
සමාපජ්ජිත්වාපජ්ජලන්ය ොඅනුපාදියසසාෙනිබ්බානධාතුොපරිනිබ්බායි. 

ඛදිරවනිෙයරව ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. යගොදත්  ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ෙොපි භද් යදොතිආදිකා ආෙස්මය ො යගොදත් ත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සෙංකුසලංඋපචිනිත්වායදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොඉමස්මිං 

බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං සත්ෙවාහකුයල නිබ්බත්ය ො. යගොදත් ය ොති
නායමනවෙප්පත්ය ොපි රිකාලඞ්කය කුටුම්බං සණ්ඨයපන්ය ොපඤ්චහි
සකටසය හි භණ්ඩං ආදාෙ අපරාපරං සඤ්චරිත්වා වාණිජ්යජන ජීවිකං 
කප්යපති ෙොවිභවං පුතඤ්ඤානිපි කයරොති. යසො එකදිවසං අන් රාමග්යග
ධුයර යුත් යගොයණ වහිතුං අසක්යකොන්ය  පතිය  මනුස්යසසු  ං
වුට්ඨායපතුං අසක්යකොන්ය සු සෙයමව ගන්ත්වා  ං නඞ්ගුට්යඨ ගාළ්හං
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විජ්ඣි. යගොයණො ‘‘අෙං අසප්පුතරියසො මම බලාබලං අජානන්ය ො ගාළ්හං

විජ්ඣතී’’තිකුද්යධොමනුස්සවාචාෙ, ‘‘යභොයගොදත් , අහංඑත් කං කාලං

අත් යනොබලංඅනිගුහන්ය ොතුය්හං භාරංවහිං, අජ්ජපන අසමත්ෙභායවන

පති ංමංඅතිවිෙබාධසි, යහොතු, ඉය ොචවිත්වා නිබ්බත් නිබ්බත් ට්ඨායන
 ං බායධතුං සමත්යෙො පටිසත්තු භයවෙය’’න්ති පත්ෙනානුරූයපන
අක්යකොසි. ංසුත්වායගොදත්ය ො‘‘එවංනාමසත්ය බායධත්වාකිංඉමාෙ 
ජීවිකාො’’තිසංයවගජාය ොසබ්බංවිභවංපහාෙඅඤ්ඤ රස්සමහායෙරස්ස
සන්තියක පබ්බජිත්වා විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්ය ො නචිරස්යසව
අරහත් ං පත්වා සමාපත්තිසුයඛන වීතිනායමන්ය ො එකදිවසං අත් යනො
සන්තිකං උපග ානං ගහට්ඨපබ්බජි ානං අරිෙගණානං යලොකධම්යම
ආරබ්භධම්මංකයෙන්ය ො– 

659. 

‘‘ෙොපි භද්යදොආජඤ්යඤො, ධුයරයුත්ය ො ධුරස්සයහො; 

මථිය ොඅතිභායරන, සංයුගංනාතිවත් ති. 

660. 

‘‘එවංපඤ්ඤාෙයෙතිත් ා, සමුද්යදොවාරිනාෙො; 

නපයරඅතිමඤ්ඤන්ති, අරිෙධම්යමොවපාණිනං. 

661. 

‘‘කායල කාලවසංපත් ා, භවාභවවසංග ා; 

නරාදුක්ඛංනිගච්ඡන්ති, ය ධයසොචන්තිමාණවා. 

662. 

‘‘උන්න ාසුඛධම්යමන, දුක්ඛධම්යමනයචොන ා; 

ද්වයෙනබාලාහඤ්ඤන්ති, ෙොභූ ංඅදස්සියනො. 

663. 

‘‘යෙචදුක්යඛසුඛස්මිඤ්ච, මජ්යඣසිබ්බිනිමච්චගූ; 

ඨි ාය ඉන්දඛීයලොව, නය උන්න ඔන ා. 

664. 

‘‘නයහවලායභනාලායභ, නෙයසනචකිත්තිො; 

නනින්දාෙංපසංසාෙ, නය දුක්යඛසුඛම්හිච. 

665. 

‘‘සබ්බත්ෙය නලිම්පන්ති, උදබින්දුවයපොක්ඛයර; 

සබ්බත්ෙසුඛි ාධීරා, සබ්බත්ෙඅපරාජි ා. 

666. 
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213 

පටුන 

‘‘ධම්යමනචඅලායභොයෙො, යෙොචලායභොඅධම්මියකො; 

අලායභොධම්මියකොයසයෙයො, ෙඤ්යචලායභොඅධම්මියකො. 

667. 

‘‘ෙයසොචඅප්පබුද්ධීනං, විඤ්ඤූනංඅෙයසොචයෙො; 

අෙයසොවයසයෙයොවිඤ්ඤූනං, නෙයසොඅප්පබුද්ධිනං. 

668. 

‘‘දුම්යමයධහිපසංසාච, විඤ්ඤූහිගරහාචො; 

ගරහාවයසයෙයොවිඤ්ඤූහි, ෙඤ්යචබාලප්පසංසනා. 

669. 

‘‘සුඛඤ්චකාමමයිකං, දුක්ඛඤ්චපවියවකිෙං; 

පවියවකදුක්ඛංයසයෙයො, ෙඤ්යචකාමමෙංසුඛං. 

670. 

‘‘ජීවි ඤ්ච අධම්යමන, ධම්යමනමරණඤ්ච ෙං; 

මරණංධම්මිකංයසයෙයො, ෙඤ්යචජීයවඅධම්මිකං. 

671. 

‘‘කාමයකොපප්පහීනා යෙ, සන් චිත් ා භවාභයව; 

චරන්තියලොයකඅසි ා, නත්ථිය සංපිොපිෙං. 

672. 

‘‘භාවයිත්වානයබොජ්ඣඞ්යග, ඉන්ද්රිොනිබලානිච; 

පප්පුතෙය පරමං සන්තිං, පරිනිබ්බන්තිනාසවා’’ති. – ඉමා ගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ ආජඤ් යඤොති, උසභාජානීයෙො. ධුයර යුත් ය ොති, සකටධුයර

යෙොජිය ො. ධුරස ්සයහොති, ධුරවායහො. ගාොසුඛත්ෙඤ්යචත්ෙ ද්විසකාරය ො 

නිද්යදයසො කය ො, සකටභාරං වහිතුං සමත්යෙොති අත්යෙො. මථිය ො 

අතිභායරනාති, අතිභායරනගරුභායරනපීළිය ො.‘‘මද්දිය ො’’තිපිපාළි, යසො

එවත්යෙො. සංයුගන්ති, අත් යනො ඛන්යධ ඨපි ං යුගං නාතිවත්  ති න

අතික්කායමති, සම්මායෙොඋද්ධරිත්වාධුරං ඡඩ්යඩත්වානතිට්ඨති. එවන්ති
ෙො යසො යධොරය්යහො අත් යනො භද්රාජානීෙ ාෙ අත් යනො ධීරවීර ාෙ

අත් යනො භාරං නාතිවත් ති න පරිච්චජති, එවං යෙ වාරිනා විෙ

මහාසමුද්යදො යලොකිෙයලොකුත් රාෙ පඤ ්ඤාෙ තිත්  ා ධා ා පරිපුතණ්ණා, 

ය  පයර නිහීනපඤ්යඤ න අතිමඤ්ඤන්ති, න පරිභවන්ති.  ත්ෙ 

කාරණමාහ ‘‘අරිෙෙම් යමොව පාණින’’න්ති, පාණිනංසත්ය සුඅෙංඅරිොනං
ධම්යමො ෙදිදං ය සං පඤ්ඤාෙ පාරිපූරිං ග ත් ා ලාභාදිනා 
අත් ානුක්කංසනංවිෙඅලාභාදිනාපයරසංඅවම්භනං. 
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එවං පඤ්ඤාපාරිපූරිො අරිොනං සුඛවිහාරං දස්යසත්වා  දභාවය ො 

අනරිොනං දුක්ඛවිහාරං දස්යසතුං ‘‘කායල’’තිආදි වුත් ං.  ත්ෙ කායලති

ලාභාලාභාදිනාසමඞ්ගීභූ කායල. කාලවසං පත්  ාතිලාභාදිකාලස්සචවසං

උපග ා, ලාභාදිනායසොමනස්සි ා අලාභාදිනාචයදොමනස්සි ාතිඅත්යෙො. 

භවාභවවසං ග ාති භවස්ස අභවස්ස ච වසං උපග ා වුද්ධිහානියෙො

අනුවත් න් ාය . නරා දුක් ඛං නිගච් ඡන් ති, ය ෙ යසොචන් ති මාණවාතිය 
නරා ‘‘මාණවා’’තිලද්ධනාමාසත් ා ලාභාලාභාදිවයසනවුද්ධිහානිවයසන

අනුයරොධපටිවියරොධං ආපන්නා ඉධයලොයක යසොචන්ති, පරයලොයක ච 
නිරොදිදුක්ඛංගච්ඡන්තිපාපුතණන්තීතිඅත්යෙො. 

‘‘උන් න ා’’තිආදිනාපි යලොකධම්මවයසන සත් ානං

අනත්ෙප්පත්තියමව දස්යසති. ත්ෙ උන් න ා සුඛෙම් යමනාතිසුඛයහතුනා

සුඛපච්චයෙනයභොගසම්පත්තිආදිනා උන්නතිංග ා, යභොගමදාදිනාමත් ාති

අත්යෙො. දුක් ඛෙම් යමන යචොන ාති දුක්ඛයහතුනා දුක්ඛපච්චයෙන
යභොගවිපත්තිආදිනා නිහීන ං ග ා දාලිද්දිොදිනා කාපඤ්ඤ ං පත් ා. 

ද් වයෙනාති ෙොවුත්ය න උන්නතිඔනතිද්වයෙන ලාභාලාභාදිද්වයෙන වා

බාලපුතථුජ්ජනා හඤ්ඤන්ති, අනුයරොධපටිවියරොධවයසන විබාධීෙන්ති

පීළිෙන්ති.කස්මා? ෙොභූ ං අදස් සියනො ෙස්මාය ධම්මසභාවංොොවය ො

නබ්භඤ්ඤංසු, පරිඤ්ඤා ක්ඛන්ධා පහීනකියලසා චන යහොන්ති,  ස්මාති

අත්යෙො.‘‘ෙොභූ ං අදස්සනා’’තිපිපඨන්ති, අදස්සනයහතූතිඅත්යෙො. යෙ ච 

දුක් යඛ සුඛස් මිඤ ්ච, මජ් යෙ සිබ් බිනිමච් චගූතියෙපනඅරිොදුක්ඛයවදනාෙ 
සුඛයවදනාෙමජ්ඣත්  ායවදනාෙච ප්පටිබද්ධංඡන්දරාගභූ ංසිබ්බිනිං

 ණ්හං අග්ගමග්ගාධිගයමන අච්චගූ අතික්කමිංසු, ය  ඉන්දඛීයලො විෙ

වාය හි යලොකධම්යමහි අසම්පකම්පිො ඨි ා, න ය  උන්න ඔන ා, 
කදාචිපි උන්න ා වා ඔන ා වා න යහොන්ති සබ්බයසො
අනුනෙපටිඝාභාවය ො. 

එවං යවදනාධිට්ඨානං අරහය ො අනුපයලපං දස්යසත්වා ඉදානි

යලොකධම්යම විභජිත්වාසබ්බත්ෙකයමවස්සඅනුපයලපංදස්යසන්ය ො ‘‘න 

යහවා’’තිආදිමාහ. ත්ෙ ලායභතිචීවරාදීනංපච්චොනං පටිලායභ. අලායභති

ය සංයෙවඅප්පටිලායභඅපගයම. න ෙයසතිපරිවාරහානිෙංඅකිත්තිෙඤ්ච. 

කිත් තිොති පරම්මුඛා කිත් යන පත්ෙටෙස ාෙං. නින් දාෙන්ති සම්මුඛා

ගරහාෙං. පසංසාෙන්ති, පච්චක්ඛය ො ගුණාභිත්ෙවයන. දුක් යඛති දුක්යඛ

උප්පන්යන. සුයඛති එත්ොපිඑයසවනයෙො. 

සබ් බත් ොති සබ්බස්මිංෙොවුත්ය අට්ඨවියධපියලොකධම්යම, සබ්බත්ෙ
වා රූපාදියක විසයෙ ය  ඛීණාසවා න ලිම්පන්ති සබ්බයසො

පහීනකියලසත් ා. ෙො කිං? උදබින් දුව යපොක් ඛයර ෙො කමලදයල

ජලබින්දු අල්ලීයිත්වාඨි ම්පි ය නනලිම්පති, ජලබින්දුනා චකමලදලං, 

අඤ්ඤදත්ථුවිසංසට්ඨයමව, එවයමය පි උපට්ඨිය ලාභාදියක, ආපාෙගය 
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රූපාදිආරම්මයණ ච විසංසට්ඨා එවං.  ය ො එව ධීරා පණ්ඩි ා සබ් බත් ෙ 

ලාභාදීසු ඤාණමුයඛන පිෙනිමිත් ානං යසොකාදීනඤ්ච අභාවය ො සුඛි ා 
ලාභාදීහිච අනභිභවනීෙය ොසබ්බත්ෙඅපරාජි ාවයහොන්ති. 

ඉදානි ලාභාලාභාදීසු යසෙයං නිද්ධායරත්වා දස්යසන්ය ො 

‘‘ෙම් යමනා’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ ෙම් යමන ච අලායභො යෙොති යෙො ධම්මං

රක්ඛන් ස්ස ංනිමිත් ංඅලායභොලාභාභායවො, ලාභහානි. යෙො ච ලායභො 

අෙම් මියකො අධම්යමනඅඤ්ඤායෙනබුද්ධපටිකුට්යඨනවිධිනා උප්පන්යනො, 

ය සු ද්වීසු අලායභො ෙම් මියකො ධම්මාවයහො යසයෙයො, ොදිසං ලාභං

පරිවජ්ජන් ස්ස අකුසලා ධම්මා පරිහාෙන්ති, කුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, 

 ාදියසොඅලායභොපාසංස යරොඅත්ොවයහො. ෙඤ ්යච ලායභො අෙම් මියකොති

යෙොලායභොඅධම්යමනඋප්පන්යනො, යසොනයසයෙයොතිඅධිප්පායෙො. 

ෙයසො ච අප් පබුද් ධීනං, විඤ ්ඤූනං අෙයසො ච යෙොතියෙො අප්පබුද්ධීනං 

දුප්පඤ්ඤානං වයසන පුතග්ගලස්ස ෙයසො ලබ්භති, යෙො ච විඤ ්ඤූනං 

පණ්ඩි ානං වයසන අෙයසො ෙසහානි. ඉයමසු ද්වීසු අෙයසොව යසයෙයො 

විඤ ්ඤූනං. ය  හිස්ස ෙො අකුසලා ධම්මා පරිහාෙන්ති, කුසලා ධම්මා

අභිවඩ්ඪන්ති, එවංෙසහානිංඉච්යඡෙයං,  ොචභබ්බජාතියකො ංඅගුණං

පහාෙගුයණපතිට්යඨෙය. න ෙයසො අප් පබුද් ධීනන්තිදුප්පඤ්ඤානංවයසන

ෙයසො යසයෙයො යහොති, ය  හි අභූ ගුණාභිබයාහාරවයසනාපි නං

උප්පායදෙයං, යසොචස්සඉධයචවවිඤ්ඤූගරහාදිනා සම්පරායෙචදුග්ගතිෙං
දුක්ඛපරික්කියලසාදිනා අනත්ොවයහො. ය නාහ භගවා – ‘‘ලායභො 

සියලොයකො සක්කායරො, මිච්ඡාලද්යධො ච යෙො ෙයසො’’ති )සු. නි. 440) 

‘‘සක්කායරොකාපුතරිසං හන්තී’’ති)චූළව.335; අ.නි.4.68) ච. 

දුම් යමයෙහීති, නිප්පඤ්යඤහි. ෙඤ ්යච බාලප් පසංසනාති බායලහි
අවිද්දසූහිොනාමපසංසනා. 

කාමමයිකන්තිවත්ථුකාමමෙං, කාමගුයණ පටිච්චඋප්පන්නං. දුක් ඛඤ ්ච 

පවියවකිෙන්ති පවියවකය ො නිබ්බත් ං කාෙකිලමෙවයසන පවත් ං

විසමාසනුප ාපාදියහතුකං කායිකං දුක්ඛං,  ං පන 
නිරාමිසවිවට්ටූපනිස්සෙ ාෙ විඤ්ඤූනං පාසංසා. ය න වුත් ං 

‘‘පවියවකදුක් ඛං යසයෙයො’’ති. 

ජීවි ඤ් ච අෙම් යමනාති අධම්යමන ජීවිකකප්පනං ජීවි යහතු

අධම්මචරණං. ෙම් යමන මරණං නාම ‘‘ඉමං නාම පාපං අකයරොන් ං  ං
මායරස්සාමී’’තියකනචිවුත්ය මායරන්ය පි ස්මිංපාපංඅකත්වා ධම්මං
අවියකොයපන් ස්ස ධම්මයහතුමරණං ධම්මිකං යසයෙයොති  ාදිසං මරණං
ධම්මය ො අනයප ත් ා ධම්මිකං සග්ගසම්පාපනය ො
නිබ්බානුපනිස්සෙය ොචවිඤ්ඤූනංපාසංස රං.  ොහිවුත් ං– 
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‘‘චයජධනංඅඞ්ගවරස්සයහතු, අඞ්ගංචයජජීවි ංරක්ඛමායනො; 

අඞ්ගං ධනං ජීවි ඤ්චාපි සබ්බං, චයජ නයරො 

ධම්මමනුස්සරන්ය ො’’ති.)ජා.2.21.470); 

ෙඤ ්යච ජීයව අෙම් මිකන්ති පුතරියසො ෙං ධම්මය ො අයප ං ජීවිකං

ජීයවෙය,  ංනයසයවෙය විඤ්ඤූහිගරහි ත් ා අපාෙසම්පාපනය ො චාති
අධිප්පායෙො. 

ඉදානි ෙොවුත් ං ඛීණාසවානං අනුපයලපං කාරණය ො දස්යසන්ය ො 

‘‘කාමයකොපපහීනා’’තිආදිගාෙමාහ. 

 ත්ෙ කාමයකොපපහීනාති අරිෙමග්යගන සබ්බයසොව පහීනා

අනුයරොධපටිවියරොධා. සන්  චිත්  ා භවාභයවති ඛුද්දයක යචව මහන්ය  ච

භයව අනවයසසපහීනකියලසපරිළාහ ාෙ වූපසන් චිත් ා. යලොයකති

ඛන්ධාදියලොයක. අසි ාති  ණ්හාදිට්ඨිනිස්සෙවයසන අනිස්සි ා. නත් ථි 

ය සං පිොපිෙන්තිය සංඛීණාසවානංකත්ෙචිලාභාදියකරූපාදිවිසයෙච 

පිෙං වා අපිෙං වා නත්ථි,  ංනිමිත් ානං කියලසානං සබ්බයසො 
සමුච්ඡින්නත් ා. 

ඉදානිොෙභාවනාෙය එවරූපාජා ා,  ංදස්යසත්වාඅනුපාදියසසාෙ 

නිබ්බානධාතුො යදසනාෙ කූටං ගණ්හන්ය ො ‘‘භාවයිත් වානා’’ති 

ඔසානගාෙමාහ.  ත්ෙ පප් පුෙයාති, පාපුතණිත්වා. යසසං යහට්ඨා
වුත් නෙයමව.ඉමාඑවචගාොයෙරස්සඅඤ්ඤාබයාකරණාපිඅයහසුං. 

යගොදත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

චුද්දසකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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15. යසොළසකනිපාය ො 
1. අඤ ්ඤාසියකොණ් ඩඤ ්ඤත් යෙරගාොවණ් ණනා 

යසොළසකනිපාය  එස භියෙයොතිආදිකා ආෙස්මය ො 

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? අෙම්පි
පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හංසවතීනගයර ගහපතිමහාසාලකුයල
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්වා එකදිවසං සත්ථු සන්තියක ධම්මං
සුණන්ය ො සත්ොරං එකං භික්ඛුං අත් යනො සාසයන පඨමං 
පටිවිද්ධධම්මරත් ඤ්ඤූනං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා සෙම්පි  ං
ඨානන් රං පත්යෙන්ය ොස සහස්සභික්ඛුපරිවාරස්සසත්ථුයනො සත් ාහං
මහාදානංපවත්ය ත්වා පණිධානංඅකාසි.සත්ොපිස්සඅනන් රාෙ ංදිස්වා
භාවිනිං සම්පත්තිං බයාකාසි. යසො ොවජීවං පුතඤ්ඤානි කත්වා සත්ෙරි
පරිනිබ්බුය  යචතියෙ පතිට්ඨාපිෙමායන අන්ය ොයචතියෙ ර නඝරං

කායරසි, යචතිෙංපරිවායරත්වාසහස්සර නග්ඝිොනිචකායරසි. 

යසො එවං පුතඤ්ඤානි කත්වා,  ය ො චවිත්වා, යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල මහාකායලො නාම කුටුම්බියකො

හුත්වා අට්ඨකරීසමත්ය  යඛත්ය  සාලිගබ්භං ඵායලත්වා, 

ගහි සාලි ණ්ඩුයලහි අසම්භින්නඛීරපාොසං සම්පායදත්වා,  ත්ෙ

මධුසප්පිසක්කරාදයෙො පක්ඛිපිත්වා, බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස අදාසි. 

සාලිගබ්භංඵායලත්වාගහි ගහි ට්ඨානංපුතනපූරති, පුතථුකකායලපුතථුකග්ගං

නාම අදාසි. ලාෙයන ලාෙනග්ගං, යවණිකරයණ යවණග්ගං, 

කලාපාදිකරයණ කලාපග්ගං, ඛලග්ගං, භණ්ඩග්ගං, මිනග්ගං, 

යකොට්ඨග්ගන්ති; එවං එකසස්යසනව වායර අග්ගදානංනාම අදාසි. ම්පි 
සස්සංඅතියරක රංසම්පන්නංඅයහොසි. 

එවං ොවජීවං පුතඤ්ඤානි කත්වා,  ය ො චුය ො යදවයලොයක 

නිබ්බත්තිත්වා යදයවසු ච මනුස්යසසු ච සංසරන්ය ො, අම්හාකං භගවය ො
උප්පත්තිය ො පුතයර රයමව කපිලවත්ථුනගරස්ස අවිදූයර
යදොණවත්ථුනාමයක බ්රාහ්මණගායම බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්ති.

 ස්ස යකොණ් ඩඤ් යඤොති යගොත් ය ො ආග ං නාමං අයහොසි. යසො
වෙප්පත්ය ො  යෙො යවයද උග්ගයහත්වා ලක්ඛණමන්ය සු ච පාරං
අගමාසි. ය න සමයෙන අම්හාකං යබොධිසත්ය ො තුසි පුතරය ො චවිත්වා
කපිලවත්ථුපුතයර සුද්යධොදනමහාරාජස්ස යගයහ නිබ්බත්ති.  ස්ස
නාමග්ගහණදිවයස අට්ඨුත් රසය සු බ්රාහ්මයණසු උපනීය සු යෙ අට්ඨ
බ්රාහ්මණා ලක්ඛණපරිග්ගහණත්ෙං මහා ලං උපනී ා. යසො ය සු

සබ්බනවයකොහුත්වා, මහාපුතරිසස්සලක්ඛණනිප්ඵත්තිං දිස්වා, ‘‘එකංයසන
අෙං බුද්යධො භවිස්සතී’’ති නිට්ඨං ගන්ත්වා මහාසත් ස්ස අභිනික්ඛමනං
උදික්ඛන්ය ො විචරති. 
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යබොධිසත්ය ොපි යඛො මහ ා පරිවායරන වඩ්ඪමායනො අනුක්කයමන 
වුද්ධිප්පත්ය ො ඤාණපරිපාකං ගන්ත්වා එකූනතිංසතියම වස්යස
මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමන්ය ො අයනොමානදීතීයර පබ්බජිත්වා
අනුක්කයමන උරුයවලං ගන්ත්වා පධානං පදහි.  දා යකොණ්ඩඤ්යඤො

මාණයවො මහාසත් ස්ස පබ්බජි භාවං සුත්වා, 
ලක්ඛණපරිග්ගාහකබ්රාහ්මණානං පුතත්ය හි වප්පමාණවාදීහි සද්ධිං

අත් පඤ්චයමො පබ්බජිත්වා, අනුක්කයමන යබොධිසත් ස්ස සන්තිකං

උපසඞ්කමිත්වා, ඡබ්බස්සානි  ං උපට්ඨහන්ය ො  ස්ස
ඔළාරිකාහාරපරියභොයගන නිබ්බින්යනො අපක්කමිත්වා ඉසිප නං අගමාසි. 
අෙ යඛො යබොධිසත්ය ො ඔළාරිකාහාරපරියභොයගන ලද්ධකාෙබයලො
යවසාඛපුතණ්ණමාෙං යබොධිරුක්ඛමූයල අපරාජි පල්ලඞ්යක නිසින්යනො

තිණ්ණංමාරානංමත්ෙකංමද්දිත්වා, අභිසම්බුද්යධො හුත්වා, සත් සත් ාහං

යබොධිමණ්යඩයෙව වීතිනායමත්වා, පඤ්චවග්ගිොනං ඤාණපරිපාකං 

ඤත්වා, ආසාළ්හීපුතණ්ණමාෙං ඉසිප නං ගන්ත්වා, ය සං

ධම්මචක්කපවත් නසුත් න් ං (මහාව. 13 ආදයෙො; සං. නි. 5.1081) 
යදයසසි. යදසනාපරියෙොසායන යකොණ්ඩඤ්ඤත්යෙයරො අට්ඨාරසහි
බ්රහ්මයකොටීහිසද්ධිංයසො ාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි.අෙපඤ්චමිෙං පක්ඛස්ස

අනත් ලක්ඛණසුත් න් යදසනාෙ )මහාව. 20; සං. නි. 3.59) අරහත් ං 

සච්ඡාකාසි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර1.1.596-612) – 

‘‘පදුමුත් රසම්බුද්ධං, යලොකයජට්ඨංවිනාෙකං; 

බුද්ධභූමිමනුප්පත් ං, පඨමංඅද්දසංඅහං. 

‘‘ොව ායබොධිොමූයල, ෙක්ඛාසබ්යබසමාග ා; 

සම්බුද්ධංපරිවායරත්වා, වන්දන්තිපඤ්ජලීක ා. 

‘‘සබ්යබයදවාතුට්ඨමනා, ආකායසසඤ්චරන්තිය ; 

බුද්යධොඅෙංඅනුප්පත්ය ො, අන්ධකාර යමොනුයදො. 

‘‘ය සං හාසපයර ානං, මහානායදොඅවත් ෙ; 

කියලයසඣාපයිස්සාම, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

‘‘යදවානංගිරමඤ්ඤාෙ, වාචාසභිමුදීරිහං; 

හට්යඨොහට්යඨනචිත්ය න, ආදිභික්ඛමදාසහං. 

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාෙ, සත්ොයලොයකඅනුත් යරො; 

යදවසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමාගාොඅභාසෙ. 

‘‘සත් ාහං අභිනික්ඛම්ම, යබොධිංඅජ්ඣගමං අහං; 

ඉදංයමපඨමංභත් ං, බ්රහ්මචාරිස්සොපනං. 
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‘‘තුසි ාහිඉධාගන්ත්වා, යෙොයමභික්ඛංඋපානයි; 

 මහංකිත් යිස්සාමි, සුයණොෙමමභාසය ො. 

‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 

සබ්යබයදයවඅභියභොත්වා, තිදිවංආවසිස්සති. 

‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, මනුස්සත් ංගමිස්සති; 

සහස්සධාචක්කවත්තී,  ත්ෙරජ්ජංකරිස්සති. 

‘‘කප්පස සහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘තිදසායසොචවිත්වාන, මනුස්සත් ංගමිස්සති; 

අගාරාපබ්බජිත්වාන, ඡබ්බස්සානිවසිස්සති. 

‘‘ ය ොසත් මයකවස්යස, බුද්යධොසච්චංකයෙස්සති; 

යකොණ්ඩඤ්යඤොනාමනායමන, පඨමංසච්ඡිකාහිති. 

‘‘නික්ඛන්ය නානුපබ්බජිං, පධානංසුක ංමො; 

කියලයසඣාපනත්ොෙ, පබ්බජිං, අනගාරිෙං. 

‘‘අභිගන්ත්වානසබ්බඤ්ඤූ, බුද්යධොයලොයකසයදවයක; 

ඉසිනායමමිගාරඤ්යඤ, අම යභරිමාහනි. 

‘‘යසොදානිපත්ය ොඅම ං, සන්තිපදමනුත් රං; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාෙ, විහරාමිඅනාසයවො. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අෙ නං සත්ො අපරභායග යජ වනමහාවිහායර භික්ඛුසඞ්ඝමජ්යඣ

පඤ්ඤත් වරබුද්ධාසයනනිසින්යනොපඨමංපටිවිද්ධධම්මභාවං දීයපන්ය ො, 

‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං රත් ඤ්ඤූනං ෙදිදං

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො’’ති)අ.නි.1.188) එ දග්යගඨයපසි.යසො ද්වීහි
අග්ගසාවයකහි අත් නිකරීෙමානං පරමනිපච්චකාරංගාමන් යසනාසයන 

ආකිණ්ණවිහාරඤ්ච පරිහරිතුකායමො, වියවකාභිරතිො විහරිතුකායමො ච
අත් යනො සන්තිකං උපග ානං ගහට්ඨපබ්බජි ානං පටිසන්ොරකරණම්පි
පපඤ්චං මඤ්ඤමායනො සත්ොරං ආපුතච්ඡිත්වා හිමවන් ං පවිසිත්වා
ඡද්දන්ය හිනායගහිඋපට්ඨිෙමායනො ඡද්දන් දහතීයරද්වාදසවස්සානිවසි.
එවං  ත්ෙ වසන් ං යෙරං එකදිවසං සක්යකො යදවරාජා උපසඞ්කමිත්වා

වන්දිත්වාඨිය ොඑවමාහ–‘‘සාධුයම, භන්ය , අයෙයොධම්මංයදයසතූ’’ති.
යෙයරො  ස්ස චතුසච්චගබ්භං තිලක්ඛණාහ ං සුඤ්ඤ පටිසංයුත් ං
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220 

පටුන 

නානානෙවිචිත් ං අමය ොගධං බුද්ධලීලාෙ ධම්මං යදයසසි.  ං සුත්වා
සක්යකොඅත් යනොපසාදංපයවයදන්ය ො– 

673. 

‘‘එසභියෙයොපසීදාමි, සුත්වාධම්මංමහාරසං; 

විරායගො යදසිය ො ධම්යමො, අනුපාදාෙ සබ්බයසො’’ති. – පඨමං 

ගාෙමාහ; 

 ත්ෙ එස භියෙයො පසීදාමි, සුත් වා ෙම් මං මහාරසන්තිෙදිපිඅයනකවාරං
සත්ථුසන්තියකධම්මංසුත්වා ත්ෙ අභිප්පසන්යනො.ඉදානිපනතුම්යහහි
කථි ං නානානෙවිචිත්  ාෙ අයසචනක ාෙ ච මහාරසං ධම්මං සුත්වා

එයසො අහං  ය ො භියෙයො පසීදාමි. විරායගො යදසිය ො ෙම් යමො, අනුපාදාෙ 

සබ් බයසොති සබ්බසංකියලසය ො සබ්බසඞ්ඛාරය ො ච විරජ්ජනය ො 
විරාගජනනය ො විරායගො.  ය ො එව රූපාදීසු කඤ්චි ධම්මං අනුපාදාෙ
අග්ගයහත්වා විමුත්තිසාධනවයසන පවත් ත් ා සබ්බයසො අනුපාදාෙ
යදසිය ො. 

එවං සක්යකො යදවරාජා යෙරස්ස යදසනං යෙොයමත්වා යෙරං
අභිවායදත්වා සකට්ඨානයමවගය ො.අයෙකදිවසංයෙයරොමිච්ඡාවි ක්යකහි
අභිභුෙයමානානං එකච්චානං පුතථුජ්ජනානං චිත් ාචාරං දිස්වා

 ප්පටිපක්ඛභූ ඤ්චස්ස අනුක්කමං අනුස්සරිත්වා, අත් යනො ච සබ්බයසො
 ය ොවිනිවත්ති මානස ංආවජ්යජත්වා දත්ෙං දීයපත්වා– 

674. 

‘‘බහූනි යලොයකචිත්රානි, අස්මිං පෙවිමණ්ඩයල; 

මයෙන්තිමඤ්යඤසඞ්කප්පං, සුභංරාගූපසංහි ං. 

675. 

‘‘රජමුහ ඤ්ච වාය න, ෙොයමයඝොපසම්මයෙ; 

එවංසම්මන්තිසඞ්කප්පා, ෙදාපඤ්ඤාෙපස්සතී’’ති.–ද්යව ගාො

අභාසි; 

 ත්ෙ බහූනි යලොයක චිත්රානීතිරූපාදිවයසන  ත්ොපිනීලපී ාදිවයසන
ඉත්ථිපුතරිසාදිවයසන ච අයනකානි යලොයක චිත් විචිත් ානි 

ආරම්මණජා ානි. අස් මිං පෙවිමණ් ඩයලති පච්චක්ඛභූ ං මනුස්සයලොකං

සන්ධාෙ වදති. මයෙන් ති මඤ් යඤ සඞ් කප් පන්ති  ජ්ජං පුතරිසවාොමසහි ං
අරණිසහි ං විෙ අග්ගිං අයෙොනියසොමනසිකාරාභිසඞ්ඛා ානි 

මිච්ඡාසඞ්කප්පානි මයෙන්තිමඤ්යඤමයෙන් ානි විෙතිට්ඨන්ති.කීදිසං? 

සුභං රාගූපසංහි ං, කාමවි ක්කන්තිඅත්යෙො.යසොහිසුභාකාරග්ගහයණන 

‘‘සුයභො’’තියවොහරීෙති. 
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රජමුහ ඤ් ච වාය නාති ච-ඉතිනිපා මත් ං. ෙො ගිම්හානං පච්ඡියම

මායසවාය නඌහ ංඋට්ඨි ංරජංමහායමයඝොවස්සන්ය ොඋපසම්මයෙ, 

වූපසයමෙය. එවං සම් මන් ති සඞ් කප් පා, ෙදා පඤ් ඤාෙ පස් සතීති ෙදා

අරිෙසාවයකො  ානි යලොකචිත්රානි සමුදෙය ො, අස්සාදය ො, ආදීනවය ො, 

නිස්සරණය ො ච ෙොභූ ං පඤ්ඤාෙ පස්සති, අෙ ෙො  ං රජං උහ ං

යමයඝන, එවං සම්මන්ති පඤ්ඤාෙ සබ්යබපි මිච්ඡාසඞ්කප්පා. න හි
උප්පන්නාෙ සම්මාදිට්ඨිො මිච්ඡාසඞ්කප්පා පතිට්ඨං ලභන්ති. ෙො පන

පඤ්ඤාෙපස්සති,  ංදස්යසන්ය ො– 

676. 

‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරාඅනිච්චාති, ෙදාපඤ්ඤාෙපස්සති; 

අෙනිබ්බින්දතිදුක්යඛ, එසමග්යගොවිසුද්ධිො. 

677. 

‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරාදුක්ඛාති…යප.…එසමග්යගොවිසුද්ධිො. 
678. 

‘‘සබ්යබධම්මාඅනත් ාති, ෙදාපඤ්ඤාෙපස්සති; 

අෙනිබ්බින්දතිදුක්යඛ, එසමග්යගොවිසුද්ධිො’’ති.– 

තිස්යසොගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ සබ් යබ සඞ් ඛාරාති ඡළාරම්මණසඞ්ගහා සබ්යබ ය භූමකා

පඤ්චක්ඛන්ධා. අනිච් චාති ‘‘ආදිමජ්ඣඅන් වන් ය ො, අනිච්චන්තිකය ො, 

 ාවකාලිකය ො,  ත්ෙ  ත්ෙ භිජ්ජනය ො න නිච්චා’’ති ෙදා

විපස්සනාපඤ්ඤාෙ පස්සති. අෙ නිබ් බින් දති දුක් යඛති අෙ ඉමස්මිං

වට්ටදුක්යඛ නිබ්බින්දති, නිබ්බින්දන්ය ො දුක්ඛපරිජානනාදිවිධිනා සච්චානි

පටිවිජ්ඣති. එස මග් යගො විසුද් ධිොති එස ෙොවුත්ය ො විපස්සනාවිධි 

ඤාණදස්සනවිසුද්ධිො, අච්චන් විසුද්ධිොචමග්යගොඅධිගමුපායෙො. 

දුක් ඛාති සප්පටිභෙය ො, උදෙබ්බෙසම්පටිපීළනය ො, දුක්ඛමය ො, 
සුඛපටික්යඛපය ොච දුක්ඛා.යසසංවුත් නෙයමව. 

සබ් යබ ෙම් මා අනත්  ාතිසබ්යබපි චතුභූමකාධම්මාඅනත් ා.ඉධපන

ය භූමකධම්මාව ගයහ බ්බා. ය  හි අසාරය ො, අවසවත් නය ො, 

සුඤ්ඤය ො, අත් පටික්යඛපය ො ච අනත් ාති විපස්සි බ්බා. යසසං 
පුතරිමසදිසයමව. 

එවං විපස්සනාවිධිං දස්යසත්වා ය න විධිනා ක කිච්චං අත් ානං 
අඤ්ඤංවිෙකත්වාදස්යසන්ය ො– 

679. 
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‘‘බුද්ධානුබුද්යධො යෙොයෙයරො, යකොණ්ඩඤ්යඤො තිබ්බනික්කයමො; 

පහීනජාතිමරයණො, බ්රහ්මචරිෙස්සයකවලී. 

680. 

‘‘ඔඝපායසොදළ්හඛියලො, පබ්බය ොදුප්පදාලයෙො; 

යඡත්වාඛිලඤ්චපාසඤ්ච, යසලංයභත්වානදුබ්භිදං; 

තිණ්යණොපාරඞ්ගය ොඣායී, මුත්ය ොයසොමාරබන්ධනා’’ති.– 

ගාොද්වෙමාහ. 

 ත්ෙ බුද් ොනුබුද් යෙොති බුද්ධානං අනුබුද්යධො, සම්මාසම්බුද්යධහි
බුජ්ඣි ානි සච්චානි ය සං යදසනානුසායරන බුජ්ඣතීති අත්යෙො. ථියරහි

අයසක්යඛහි සීලසාරාදීහි සමන්නාගය ොති, යෙයරො. යකොණ් ඩඤ් යඤොති

යගොත් කිත් නං. තිබ් බනික් කයමොති දළ්හවීරියෙො, ථිරපරක්කයමො.

ජාතිමරණානං පහීනකාරණත් ා පහීනජාතිමරයණො. බ්රහ් මචරිෙස ්ස 

යකවලීති මග්ගබ්රහ්මචරිෙස්ස අනවයසසං, අනවයසසය ො වා

මග්ගබ්රහ්මචරිෙස්ස පාරිපූරයකො, අෙ වා යකවලී නාම කියලයසහි

අසම්මිස්ස ාෙ මග්ගඤාණං ඵලඤාණඤ්ච,  ං ඉමස්මිං අත්ථීති යකවලී.

ෙස්මා පන  දුභෙම්පි මග්ගබ්රහ්මචරිෙස්ස වයසන යහොති න අඤ්ඤො, 
 ස්මා‘‘බ්රහ්මචරිෙස්සයකවලී’’ති වුත් ං. 

ඔෙපායසොති ‘‘කායමොයඝො, භයවොයඝො, දිට්යඨොයඝො, අවිජ්යජොයඝො’’ති

)ධ.ස.1156; විභ.938) එවංවුත් ාචත් ායරොඔඝා– ‘‘අන් ලික්ඛචයරො

පායසො, ය්වාෙංචරතිමානයසො’’ති)මහාව.33; සං.නි.1.151) එවං වුත්ය ො

රාගපායසො ච. දළ් හඛියලොති ‘‘සත්ෙරි කඞ්ඛති, ධම්යම කඞ්ඛති, සඞ්යඝ

කඞ්ඛති, සික්ඛාෙ කඞ්ඛති, සබ්රහ්මචාරීසු කුපිය ො යහොති අනත් මයනො 

ආහ චිත්ය ො ඛිලජාය ො’’ති )ම. නි. 1.185; අ. නි. 5.205) එවං වුත්ය ො
දළ්යහො ථියරො පඤ්චවියධො යචය ොඛියලො ච. පචුරජයනහි පදායලතුං

අසක්කුයණෙය ාෙ දුප් පදාලයෙො.  ය ොඑවපබ්බ සදිස ාෙ පබ් බය ොතිච

සඞ්ඛංගය ො. ‘‘දුක්යඛඅඤ්ඤාණ’’න්තිආදිනා )විභ. 226; සං.නි.2.2) වා

නයෙනවුත්ය ොඅඤ්ඤාණප්පයභයදොච.ඉතිඑ ංසබ්බං යඡත් වා ඛිලඤ් ච 

පාසඤ ්චාතිඑය සුචතුබ්බියධසුසංකියලසධම්යමසු යෙොඛිලඤ්චපාසඤ්ච

අරිෙමග්ගඤාණාසිනා ඡින්දිත්වා. යසලං යභත් වාන දුබ් භිදන්ති යෙන
යකනචි ඤායණන ඡින්දිතුං අසක්කුයණෙයං අඤ්ඤාණයසලං 

වජිරූපමඤායණන ඡින්දිත්වා, චත් ායරොපි ඔයඝ රිත්වා, ය සං පරතීයර

නිබ්බායන ඨි ත් ා තිණ් යණො පාරඞ් ගය ො. 
ආරම්මණූපනිජ්ඣානලක්ඛයණන ලක්ඛණූපනිජ්ඣානලක්ඛයණනාති

දුවියධනපි ොයී; මුත් ය ො යසො මාරබන් ෙනාතියසොඑවරූයපොඛීණාසයවො
සබ්බස්මාපි කියලසමාරබන්ධනා මුත්ය ො විප්පමුත්ය ො විසංයුත්ය ොති.
අත් ානයමවසන්ධාෙයෙයරො වදති. 
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අයෙකදිවසං යෙයරො, අත් යනො සද්ධිවිහාරිකං එකං භික්ඛුං
අකලයාණමිත් සංසග්යගනකුසී ංහීනවීරිෙංඋද්ධ ංඋන්නළංවිහරන් ං 

දිස්වා, ඉද්ධිො  ත්ෙ ගන්ත්වා,  ං ‘‘මා, ආවුයසො, එවං කරි, 
අකලයාණමිත්ය  පහාෙ කලයාණමිත්ය  යසවන්ය ො සමණධම්මං
කයරොහී’’තිඔවදි.යසොයෙරස්සවචනංනාදියි.යෙයරො  ස්සඅනාදිෙයනන
ධම්මසංයවගප්පත්ය ො පුතග්ගලාධිට්ඨානාෙ කොෙ මිච්ඡාපටිපත්තිං 
ගරහන්ය ොසම්මාපටිපත්තිංවියවකවාසඤ්චපසංසන්ය ො– 

681. 

‘‘උද්ධය ොචපයලොභික්ඛු, මිත්ය ආගම්මපාපයක; 

සංසීදතිමයහොඝස්මිං, ඌමිොපටිකුජ්ජිය ො. 

682. 

‘‘අනුද්ධය ො අචපයලො, නිපයකො සංවුතින්ද්රියෙො; 

කලයාණමිත්ය ොයමධාවී, දුක්ඛස්සන් කයරොසිො. 

683. 

‘‘කාලපබ්බඞ්ගසඞ්කායසො, කියසොධමනිසන්ෙය ො; 

මත් ඤ්ඤූඅන්නපානස්මිං, අදීනමනයසොනයරො. 

684. 

‘‘ඵුට්යඨොඩංයසහිමකයසහි, අරඤ්ඤස්මිංබ්රහාවයන; 

නායගොසඞ්ගාමසීයසව, සය ො ත්රාධිවාසයෙ. 

685-6. 

‘‘නාභිනන්දාමිමරණං…යප.…සම්පජායනොපතිස්සය ො. 
687. 

‘‘පරිචිණ්යණොමොසත්ො…යප.…භවයනත්තිසමූහ ා. 
688. 

‘‘ෙස්සචත්ොෙපබ්බජිය ො, අගාරස්මානගාරිෙං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, කිංයමසද්ධිවිහාරිනා’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ උද් ෙය ොති උද්ධච්චයුත්ය ො අසමාහිය ො වික්ඛිත් චිත්ය ො. 

චපයලොති පත් චීවරමණ්ඩනාදිනා චාපයලයන සමන්නාගය ො

යලොලපකතියකො. මිත් ය  ආගම් ම පාපයකති අකලයාණමිත්ය  නිස්සාෙ

සමණධම්මං අකයරොන්ය ො. සංසීදති මයහොෙස ්මිං, ඌමිො පටිකුජ් ජිය ොති
ෙො මහාසමුද්යද පති පුතරියසො සමුද්දවීචීහි ඔත්ෙයටො සීසං උක්ඛිපිතුං

අලභන්ය ො  ත්යෙව සංසීදති, එවං සංසාරමයහොඝස්මිං පරිබ්භමන්ය ො
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පටුන 

යකොධුපාොසඌමිොපටිකුජ්ජිය ොඔත්ෙයටොවිපස්සනාවයසනපඤ්ඤාසීසං 
උක්ඛිපිතුංඅලභන්ය ො ත්යෙවසංසීදති. 

නිපයකොති නිපුතයණො, අත් ත්ෙපරත්යෙසු කුසයලො. සංවුතින් ද්රියෙොති 

මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රිොනං සංවරයණන පිහිතින්ද්රියෙො. කලයාණමිත් ය ොති

කලයායණහි මිත්ය හි සමන්නාගය ො. යමොවීති ධම්යමොජපඤ්ඤාෙ 

සමඞ්ගීභූය ො. දුක් ඛස් සන්  කයරො සිොති යසො  ාදියසො සකලස්සාපි
වට්ටදුක්ඛස්ස අන් කයරොභයවෙය. 

කාලපබ් බඞ් ගසඞ් කායසොතිආදි වියවකාභිරතිකිත් නං. 

නාභිනන් දාමීතිආදිපන ක කිච්චභාවදස්සනං. ංසබ්බංයහට්ඨා )යෙරගා.

අට්ඨ. 2.607) වුත් ත්ෙයමව. ඔසායන පන කිං යම සද් ධිවිහාරිනාති
අත් යනො සද්ධිවිහාරිකං සන්ධාෙ වුත් ං.  ස්මා එදියසන දුබ්බයචන
අනාදයරන සද්ධිවිහාරිනා කිං යම පයෙොජනං එකවිහායරොයෙව මය්හං
රුච්චතීතිඅත්යෙො. 

එවංපනවත්වාඡද්දන් දහයමවගය ො. ත්ෙද්වාදසවස්සානි වසිත්වා
උපකට්යඨ පරිනිබ්බායන සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා පරිනිබ්බානං 
අනුජානායපත්වා ත්යෙවගන්ත්වාපරිනිබ්බායි. 

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. උදායිත් යෙරගාොවණ් ණනා 

මනුස් සභූ න්තිආදිකා ආෙස්මය ො උදායිත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සෙංපුතඤ්ඤංඋපචිනිත්වායදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොඉමස්මිං 

බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුස්මිං බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා උදායීති

ලද්ධනායමො වෙප්පත්ය ො සත්ථු ඤාතිසමාගයම බුද්ධානුභාවං දිස්වා, 
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා විපස්සනාෙකම්මංකයරොන්ය ොනචිරස්යසව 
අරහත් ං පාපුතණි.  යෙො හි ඉයම උදායිත්යෙරා අමච්චපුතත්ය ො පුතබ්යබ

ආගය ො කාළුදායී, යකොවරිෙපුතත්ය ො ලාලුදායී, අෙං බ්රාහ්මණපුතත්ය ො
මහාඋදායීති. ස්වාෙං එකදිවසං සත්ොරා යස වාරණං
සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩි ංමහාජයනනපසංසිෙමානංඅට්ඨුප්පත්තිං කත්වා

නායගොපමසුත් න්ය  )අ. නි. 6.43) යදසිය  යදසනාපරියෙොසායන

අත් යනො ඤාණබලානුරූපං සත්ථු ගුයණ අනුස්සරිත්වා, බුද්ධාරම්මණාෙ

පීතිො සමුස්සාහි මානයසො ‘‘අෙං මහාජයනො ඉමං තිරච්ඡානග ං නාගං

පසංසති, න බුද්ධමහානාගං. හන්දාහං බුද්ධමහාගන්ධහත්ථියනො ගුයණ
පාකයටකරිස්සාමී’’තිසත්ොරංයෙොයමන්ය ො– 

689. 

‘‘මනුස්සභූ ංසම්බුද්ධං, අත් දන් ංසමාහි ං; 
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ඉරිෙමානංබ්රහ්මපයෙ, චිත් ස්සූපසයමර ං. 

690. 

‘‘ෙං මනුස්සා නමස්සන්ති, සබ්බධම්මානපාරගුං; 

යදවාපි ංනමස්සන්ති, ඉතියමඅරහය ොසු ං. 

691. 

‘‘සබ්බසංයෙොජනාතී ං, වනානිබ්බනමාග ං; 

කායමහියනක්ඛම්මර ං, මුත් ංයසලාවකඤ්චනං. 

692. 

‘‘සයවඅච්චරුචිනායගො, හිමවාවඤ්යඤසිලුච්චයෙ; 

සබ්යබසංනාගනාමානං, සච්චනායමොඅනුත් යරො. 

693. 

‘‘නාගංයවොකිත් යිස්සාමි, නහිආගුංකයරොතියසො; 

යසොරච්චංඅවිහිංසාච, පාදානාගස්සය දුයව. 

694. 

‘‘සතිචසම්පජඤ්ඤඤ්ච, චරණානාගස්සය පයර; 

සද්ධාහත්යෙොමහානායගො, උයපක්ඛායස දන් වා. 

695. 

‘‘සතිගීවාසියරොපඤ්ඤා, වීමංසාධම්මචින් නා; 

ධම්මකුච්ඡිසමාවායසො, වියවයකො ස්සවාලධි. 

696. 

‘‘යසොඣායීඅස්සාසරය ො, අජ්ඣත් ංසුසමාහිය ො; 

ගච්ඡංසමාහිය ොනායගො, ඨිය ොනායගොසමාහිය ො. 

697. 

‘‘සෙංසමාහිය ොනායගො, නිසින්යනොපිසමාහිය ො; 

සබ්බත්ෙසංවුය ොනායගො, එසානාගස්සසම්පදා. 

698. 

‘‘භුඤ්ජතිඅනවජ්ජානි, සාවජ්ජානිනභුඤ්ජති; 

ඝාසමච්ඡාදනංලද්ධා, සන්නිධිංපරිවජ්ජෙං. 

699. 

‘‘සංයෙොජනංඅණුංථූලං, සබ්බංයඡත්වානබන්ධනං; 

යෙනයෙයනවගච්ඡති, අනයපක්යඛොවගච්ඡති. 
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700. 

‘‘ෙොපිඋදයකජා ං, පුතණ්ඩරීකංපවඩ්ඪති; 

යනොපලිප්පතිය ොයෙන, සුචිගන්ධංමයනොරමං. 

701. 

‘‘ යෙවචයලොයකජාය ො, බුද්යධොයලොයකවිහරති; 

යනොපලිප්පතියලොයකන, ය ොයෙනපදුමංෙො. 

702. 

‘‘මහාගිනිපජ්ජලිය ො, අනාහායරොපසම්මති; 

අඞ්ගායරසුචසන්ය සු, නිබ්බුය ොතිපවුච්චති. 

703. 

‘‘අත්ෙස්සාෙංවිඤ්ඤාපනී, උපමාවිඤ්ඤූහියදසි ා; 

විඤ්ඤිස්සන්තිමහානාගා, නාගංනායගනයදසි ං. 

704. 

‘‘වී රායගො වී යදොයසො, වී යමොයහොඅනාසයවො; 

සරීරං විජහං නායගො, පරිනිබ්බිස්ස යනාසයවො’’ති. – ඉමා ගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ මනුස් සභූ න්තිමනුස්යසසුභූ ං, නිබ්බත් ං; මනුස්සත් භාවං වා
පත් ං. සත්ො හි ආසවක්ඛෙඤාණාධිගයමන සබ්බගතිවිමුත්ය ොපි
චරිමත් භායව ගහි පටිසන්ධිවයසන ‘‘මනුස්යසො’’ත්යවව යවොහරීෙතීති.

ගුණවයසන පන යදවානං අතියදයවො, බ්රහ්මානං අතිබ්රහ්මා. සම් බුද් ෙන්ති

සෙයමව බුජ්ඣි බ්බබුද්ධවන් ං. අත්  දන්  න්ති අත් නායෙව දන් ං.
භගවා හි අත් නායෙව උප්පාදිය න අරිෙමග්යගන චක්ඛුය ොපි…යප.…

මනය ොපි උත් යමන දමයෙන දන්ය ො. සමාහි න්ති අට්ඨවියධන

සමාධිනා මග්ගඵලසමාධිනා ච සමාහි ං. ඉරිෙමානං බ්රහ් මපයෙති 

චතුබ්බියධපි බ්රහ්මවිහාරපයෙ, බ්රහ්යම වා යසට්යඨ ඵලසමාපත්තිපයෙ
සමාපජ්ජනවයසන පවත් මානං.කිඤ්චාපිභගවානසබ්බකාලංෙොවුත්ය 

බ්රහ්මපයෙ ඉරිෙති,  ත්ෙ ඉරිෙසාමත්ථිෙං පන  න්නින්න ඤ්ච උපාදාෙ

‘‘ඉරිෙමාන’’න්ති වුත් ං. චිත්  ස් සූපසයම ර න්ති චිත් ස්ස

උපසමයහතුභූය  සබ්බසඞ්ඛාරසමයෙ, නිබ්බායන, අභිර ං. ෙං මනුස් සා 

නමස් සන් ති, සබ් බෙම් මාන පාරගුන්ති ෙං සම්මාසම්බුද්ධං සබ්යබසං 

ඛන්ධාෙ නාදිධම්මානං අභිඤ්ඤාපාරගූ, පරිඤ්ඤාපාරගූ, පහානපාරගූ, 

භාවනාපාරගූ, සච්ඡිකිරිෙපාරගූ, සමාපත්තිපාරගූති ඡධා පාරගුං
පරමුක්කංසග සම්පත්තිං ඛත්තිෙපණ්ඩි ාදයෙො මනුස්සා නමස්සන්ති.
ධම්මානුධම්මපටිපත්තිොපූයජන් ා කායෙනවාචාෙමනසාච න්නින්නා

 ප්යපොණා  ප්පබ්භාරා යහොන්ති. යදවාපි  ං නමස් සන් තීති න යකවලං
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මනුස්සා එව, අෙ යඛො අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු යදවාපි  ංනමස්සන්ති. 

ඉති යම අරහය ො සු න්ති එවං මොආරකත් ාදීහිකාරයණහි අරහය ො, 

භගවය ො, ධම්මයසනාපතිආදීනඤ්ච ‘‘සත්ො යදවමනුස්සාන’’න්තිආදිකං
වදන් ානංසන්තියකඑවංසු න්තිදස්යසති. 

සබ් බසංයෙොජනාතී න්ති සබ්බානි දසපි සංයෙොජනානි ෙොරහං චතූහි

මග්යගහි සහ වාසනාෙ අතික්කන් ං. වනා නිබ් බනමාග න්ති

කියලසවනය ො බ්බිරහි ංනිබ්බනංඋපග ං. කායමහි යනක් ඛම් මර න්ති
සබ්බයසො කායමහි නික්ඛමිත්වා පබ්බජ්ජාඣානවිපස්සනාදියභයද

යනක්ඛම්යම අභිර ං. මුත්  ං යසලාව කඤ් චනන්ති අසාරය ො
නිස්සටසාරසභාවත් ා යසලය ො නිස්සටකඤ්චනසදිසං යදවාපි  ං 
නමස්සන්තීතියෙොජනා. 

ස යව අච් චරුචි නායගොතියසොඑකංසය ොආගුංනකයරොති, පුතනබ්භවං

න ගච්ඡති; නායගො විෙ බලවාති. ‘‘නායගො’’ති ලද්ධනායමො

සම්මාසම්බුද්යධො, අච් චරුචීති අත් යනො කාෙරුචිො ඤාණරුචිො ච 

සයදවකං යලොකං අතික්කමිත්වා රුචි, යසොභි. ෙො කිං? හිමවාවඤ් යඤ 

සිලුච් චයෙ, ෙො හි හිමවා පබ්බ රාජා අත් යනො ථිරගරුමහාසාරභාවාදීහි

ගුයණහි අඤ්යඤ පබ්බය  අතියරොචති, එවං අතියරොචතීති අත්යෙො. 

සබ් යබසං නාගනාමානන්ති අහිනාගහත්ථිනාගපුතරිසනාගානං, 

යසඛායසඛපච්යචකබුද්ධනාගානං වා. සච් චනායමොති සච්යචයනව 
නාගනායමො. ංපනසච්චනාම ං‘‘නහිආගුංකයරොතී’’තිආදිනාසෙයමව
වක්ඛති. 

ඉදානිබුද්ධනාගං අවෙවය ොච දස්යසන්ය ොනාමය ො ාව දස්යසතුං 

‘‘න හි ආගුං කයරොති යසො’’තිආහ.ෙස්මාආගුං, පාපං, සබ්යබන සබ්බංන

කයරොති,  ස්මානායගොතිඅත්යෙො. යසොරච් චන්තිසීලං. අවිහිංසාතිකරුණා.

 දුභෙං සබ්බස්සපි ගුණරාසිස්ස පුතබ්බඞ්ගමන්ති, කත්වා බුද්ධනාගස්ස

පුතරිමපාදභායවො ස්සයුත්ය ොතිආහ ‘‘පාදා නාගස් ස ය  දුයව’’ති. 

අපරපාදභායවන වදන්ය ො ‘‘සති ච සම් පජඤ ්ඤඤ් ච, චරණා නාගස් ස 

ය පයර’’තිආහ. ‘‘ යාපයර’’තිවාපායඨො.ය අපයරත්යවව පදවිභායගො.

අනවජ්ජධම්මානං ආදායන සද්ධා හත්යෙො එ ස්සාති, සද් ොහත් යෙො. 
සුපරිසුද්ධයවදනා ඤාණප්පයභදා උයපක්ඛා යස දන් ා ය  එ ස්ස

අත්ථීති, උයපක් ඛායස දන්  වා. 

උත් මඞ්ගං පඤ්ඤා,  ස්සා අධිට්ඨානං සතීති ආහ ‘‘සති ගීවා සියරො 

පඤ ්ඤා’’ති. වීමංසා ෙම් මචින්  නාති ෙො ඛාදි බ්බාඛාදි බ්බස්ස

යසොණ්ඩාෙපරාමසනංඝාෙනඤ්ච හත්ථිනාගස්සවීමංසානාමයහොති, එවං

බුද්ධනාගස්ස කුසලාදිධම්මචින් නා වීමංසා. සමා වසන්ති එත්ොති, 
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සමාවායසො, භාජනං කුච්ඡි එව සමාවායසො, අභිඤ්ඤාසමොනං 
ආධානභාවය ො සමෙවිපස්සනාසඞ්ඛාය ො ධම්යමො කුච්ඡිසමාවායසො

එ ස්සාති ෙම් මකුච් ඡිසමාවායසො. වියවයකොති උපධිවියවයකො.  ස් සාති

බුද්ධනාගස්ස. වාලධි, පරියෙොසානඞ්ගභාවය ො. 

ොයීති ආරම්මණූපනිජ්ඣායනන ච ඣාෙනසීයලො. අස් සාසරය ොති

පරමස්සාසභූය  නිබ්බායන රය ො. අජ් ෙත්  ං සුසමාහිය ොති
විසෙජ්ඣත්ය  ඵලසමාපත්තිෙං සුට්ඨු සමාහිය ො  දිදං සමාධානං සුට්ඨු 

සබ්බකාලිකන්තිදස්යසතුං ‘‘ගච් ඡං සමාහිය ො නායගො’’තිආදි වුත් ං.භගවා
හි සවාසනස්ස උද්ධච්චස්ස පහීනත් ා වික්යඛපාභාවය ො නිච්චං 

සමාහිය ොව.  ස්මා ෙං ෙං ඉරිොපෙං කප්යපති,  ං  ං සමාහිය ොව
කප්යපසීති. 

සබ් බත් ොති, සබ්බස්මිං යගොචයර, සබ්බස්මිඤ්ච ද්වායර සබ්බයසො
පිහි වුත්ති. ය නාහ – ‘‘සබ්බං කාෙකම්මං ඤාණපුතබ්බඞ්ගමං 

ඤාණානුපරිවත් ’’න්තිආදි)යනත්ති.15). එසා නාගස් ස සම් පදාතිඑසා‘‘න

හිආගුංකයරොතියසො’’තිආදිනා ‘‘සම්බුද්ධ’’න්තිආදිනාඑවවාෙොවුත් ා
වක්ඛමානාචබුද්ධගන්ධහත්ථියනො සම්පත්තිගුණපරිපුතණ්ණා. 

භුඤ ්ජති අනවජ් ජානීති සම්මාජීවස්ස උක්කංසපාරමිප්පත්තිො භුඤ්ජති 

අගරහි බ්බානි, මිච්ඡාජීවස්ස සබ්බයසො සවාසනානඤ්ච පහීනත් ා
සාවජ්ජානි ගරහි බ්බානිනභුඤ්ජතිඅනවජ්ජානිභුඤ්ජන්ය ොචසන්නිධිං
පරිවජ්ජෙංභුඤ්ජතීති යෙොජනා. 

සංයෙොජනන්ති වට්ටදුක්යඛනසද්ධිං සන් ානං සංයෙොජනය ො වට්යට

ඔසීදාපනසමත්ෙං දසවිධම්පි සංයෙොජනං. අණුං ථූලන්ති ඛුද්දකඤ්යචව

මහන් ඤ්ච. සබ් බං යඡත් වාන බන් ෙනන්ති මග්ගඤායණන අනවයසසං

කියලසබන්ධනංඡින්දිත්වා. යෙන යෙනාතියෙනයෙනදිසාභායගන. 

ෙො හි උදයක ජා ං පුතණ්ඩරීකං උදයක පවඩ්ඪති යනොපලිප්පති

ය ොයෙන, අනුපයලපසභාවත් ා,  යෙවයලොයකජාය ොබුද්යධොයලොයක

විහරති, යනොපලිප්පති යලොයකන  ණ්හාදිට්ඨිමානයලපාභාවය ොති
යෙොජනා. 

ගිනීතිඅග්ගි. අනාහායරොතිඅනින්ධයනො. 

අත් ෙස ්සාෙං විඤ් ඤාපනීති සත්ථු ගුණසඞ්ඛා ස්ස උපයමෙයත්ෙස්ස

විඤ්ඤාපනී, පකාසනී අෙං නාගූපමා. විඤ් ඤූහීති සත්ථු
පටිවිද්ධචතුසච්චධම්මං පරිජානන්ය හි අත් ානං සන්ධාෙ වදති. 

විඤ ්ඤිස ්සන් තීතිආදි කාරණවචනං, ෙස්මා නායගන මො යදසි ං නාගං
 ොග ගන්ධහත්ථිං මහානාගා ඛීණාසවා අත් යනො විසයෙ ඨත්වා
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විජානිස්සන්ති,  ස්මා අඤ්යඤසං පුතථුජ්ජනානං ඤාපනත්ෙං අෙං උපමා
අම්යහහි භාසි ාතිඅධිප්පායෙො. 

සරීරං විජහං නායගො, පරිනිබ් බිස ්ස යනාසයවොති යබොධිමූයල 

සඋපාදියසසපරිනිබ්බායනනඅනාසයවොසම්මාසම්බුද්ධනායගො, ඉදානිසරීරං
අත් භාවං විජහන්ය ොඛන්ධපරිනිබ්බායනනපරිනිබ්බායිස්සතීති. 

එවං චුද්දසහි උපමාහි මණ්යඩත්වා, යසොළසහි ගාොහි, චතුසට්ඨිො 
පායදහි සත්ථු ගුයණ වණ්යණන්ය ො අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො
යදසනං නිට්ඨායපසි. 

උදායිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

යසොළසකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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16. වීසතිනිපාය ො 
1. අධිමුත්  ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

වීසතිනිපාය  ෙඤ ්ඤත් ෙං වාතිආදිකා ආෙස්මය ො අපරස්ස 

අධිමුත් ත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුතඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො අත්ෙදස්සිස්ස
භගවය ොකායලවිභවසම්පන්යනකුයල නිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ංපත්ය ො
සත්ෙරි පරිනිබ්බුය  භික්ඛුසඞ්ඝං උපට්ඨහන්ය ො මහාදානානි පවත්ය සි.
යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං

බුද්ධුප්පායදආෙස්මය ො සංකිච්චත්යෙරස්ස භගිනිො කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්ති, 

අධිමුත් ය ොතිස්ස නාමං අයහොසි. යසො වෙප්පත්ය ො මාතුලත්යෙරස්ස
සන්තියක පබ්බජිත්වා විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්ය ො

සාමයණරභූමිෙංයෙව ඨිය ොඅරහත් ංපාපුතණි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.

යෙර 1.4.84-88) – 

‘‘නිබ්බුය යලොකනාෙම්හි, අත්ෙදස්සීනරුත් යම; 

උපට්ඨහිංභික්ඛුසඞ්ඝං, විප්පසන්යනනයච සා. 

‘‘නිමන්ය ත්වාභික්ඛුසඞ්ඝං, උජුභූ ංසමාහි ං; 

උච්ඡුනාමණ්ඩපංකත්වා, යභොයජසිංසඞ්ඝමුත් මං. 

‘‘ෙංෙංයෙොනුපපජ්ජාමි, යදවත් ංඅෙමානුසං; 

සබ්යබසත්ය අභියභොමි, පුතඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

‘‘අට්ඨාරයසකප්පසය , ෙංදානමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, උච්ඡුදානස්සිදංඵලං. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පන පත්වා සමාපත්තිසුයඛන වීතිනායමන්ය ො 

උපසම්පජ්ජිතුකායමො‘‘මා රංආපුතච්ඡිස්සාමී’’තිමාතුසන්තිකංගච්ඡන්ය ො 
අන් රාමග්යග යදව ාෙ බලිකම්මකරණත්ෙං මංසපරියෙසනං චරන්ය හි
පඤ්චසය හියචොයරහි සමාගච්ඡි.යචොරාච ංඅග්ගයහසුං‘‘යදව ාෙබලි 

භවිස්සතී’’ති. යසොයචොයරහිගහිය ොපිඅභීය ොඅච්ඡම්භීවිප්පසන්නමුයඛොව
අට්ඨාසි. ංදිස්වා යචොරගාමණිඅච්ඡරිෙබ්භු චිත් ජාය ොපසංසන්ය ො– 

705. 

‘‘ෙඤ්ඤත්ෙං වාධනත්ෙංවා, යෙහනාමමෙං පුතයර; 

අවයසසංභෙංයහොති, යවධන්තිවිලපන්තිච. 

706. 

‘‘ ස්සය නත්ථිභී ත් ං, භියෙයොවණ්යණොපසීදති; 

කස්මානපරියදයවසි, එවරූයපමහබ්භයෙ’’ති.–ද්යවගාො අභාසි; 
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 ත්ෙ ෙඤ ්ඤත් ෙන්ති ෙජනත්ෙං යදව ානං බලිකම්මකරණත්ෙං වා.

වා-සද්යදොවිකප්පනත්යෙො. ෙනත් ෙන්ති සාපය ෙයහරණත්ෙං. යෙ හනාම 

මෙං පුයරති යෙ සත්ය  මෙං පුතබ්යබ හනිම්හ. අතී ත්යෙ හි ඉදං

වත් මානවචනං. අවයසති අවයස අයසරියක කත්වා.  න්ති ය සං.
‘‘අවයසසන්ති’’පි පඨන්ති. අම්යහහි ගහිය සු  ං එකං ඨයපත්වා

අවයසසානං; අෙයමවවාපායඨො. භෙං යහොතීතිමරණභෙංයහොති.යෙනය  

යවෙන් ති විලපන් ති,චිත්තුත්රායසනයවධන්ති, ‘‘සාමි, තුම්හාකං ඉදඤ්චිදඤ්ච

දස්සාම, දාසාභවිස්සාමා’’තිආදිකංවදන් ාවිලපන්ති. 

 ස් ස ය ති යෙො ත්වං අම්යහහි යදව ාෙ බලිකම්මත්ෙං ජීවි ා

යවොයරොයපතුකායමහි උක්ඛිත් ාසියකහි සන් ජ්ජිය ො,  ස්ස ය . 

භී ත්  න්ති භී භායවො, භෙන්ති අත්යෙො. භියෙයො වණ් යණො පසීදතීති
පකතිවණ්ණය ො උපරිපි ය  මුඛවණ්යණො විප්පසීදති. යෙරස්ස කිර  දා

‘‘සයච ඉයම මායරස්සන්ති, ඉදායනවාහං අනුපාදාෙ පරිනිබ්බායිස්සාමි, 

දුක්ඛභායරො විගච්ඡිස්සතී’’ති උළාරං පීතියසොමනස්සං උප්පජ්ජි. එවරූයප 

මහබ් භයෙති එදියස මහති මරණභයෙ උපට්ඨිය . යහතුඅත්යෙ වා එ ං
භුම්මවචනං. 

ඉදානි යෙයරො යචොරගාමණිස්ස පටිවචනදානමුයඛන ධම්මං
යදයසන්ය ො– 

707. 

‘‘නත්ථියච සිකංදුක්ඛං, අනයපක්ඛස්සගාමණි; 

අතික්කන් ාභොසබ්යබ, ඛීණසංයෙොජනස්සයව. 

708. 

‘‘ඛීණාෙභවයනත්තිො, දිට්යඨධම්යමෙො යෙ; 

නභෙංමරයණයහොති, භාරනික්යඛපයනෙො. 

709. 

‘‘සුචිණ්ණංබ්රහ්මචරිෙංයම, මග්යගොචාපිසුභාවිය ො; 

මරයණයමභෙංනත්ථි, යරොගානමිවසඞ්ඛයෙ. 

710. 

‘‘සුචිණ්ණං බ්රහ්මචරිෙංයම, මග්යගොචාපිසුභාවිය ො; 

නිරස්සාදාභවාදිට්ඨා, විසංපිත්වාවඡඩ්ඩි ං. 

711. 

‘‘පාරගූඅනුපාදායනො, ක කිච්යචොඅනාසයවො; 

තුට්යඨොආයුක්ඛොයහොති, මුත්ය ොආඝා නාෙො. 
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712. 

‘‘උත් මංධම්ම ංපත්ය ො, සබ්බයලොයකඅනත්ථියකො; 

ආදිත් ාවඝරාමුත්ය ො, මරණස්මිංනයසොචති. 

713. 

‘‘ෙදත්ථිසඞ්ග ංකිඤ්චි, භයවොවාෙත්ෙලබ්භති; 

සබ්බංඅනිස්සරංඑ ං, ඉතිවුත් ංමයහසිනා. 

714. 

‘‘යෙො ං ොපජානාති, ෙොබුද්යධනයදසි ං; 

නගණ්හාතිභවංකිඤ්චි, සු ත් ංවඅයෙොගුළං. 

715. 

‘‘නයමයහොති‘අයහොසි’න්ති, ‘භවිස්ස’න්තිනයහොතියම; 

සඞ්ඛාරාවිගමිස්සන්ති,  ත්ෙකාපරියදවනා. 

716. 

‘‘සුද්ධංධම්මසමුප්පාදං, සුද්ධංසඞ්ඛාරසන් තිං; 

පස්සන් ස්සෙොභූ ං, නභෙංයහොතිගාමණි. 

717. 

‘‘තිණකට්ඨසමංයලොකං, ෙදාපඤ්ඤාෙපස්සති; 

මමත් ංයසොඅසංවින්දං, ‘නත්ථියම’තිනයසොචති. 

718. 

‘‘උක්කණ්ඨාමිසරීයරන, භයවනම්හිඅනත්ථියකො; 

යසොෙංභිජ්ජිස්සතිකායෙො, අඤ්යඤොචනභවිස්සති. 

719. 

‘‘ෙං යවොකිච්චංසරීයරන,  ංකයරොෙ ෙදිච්ඡෙ; 

නයම ප්පච්චො ත්ෙ, යදොයසොයපමඤ්චයහහිතී’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

720. 

‘‘ ස්ස ංවචනංසුත්වා, අබ්භු ංයලොමහංසනං; 

සත්ොනිනික්ඛිපිත්වාන, මාණවාඑ දබ්රවු’’න්ති.– 

අෙංසඞ්ගීතිකායරහිවුත් ගාො.ඉය ොඅපරාතිස්යසොයචොරානං, යෙරස්සච
වචනපටිවචනගාො– 

721. 
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‘‘කිං භදන්ය කරිත්වාන, යකොවාආචරියෙො  ව; 

කස්සසාසනමාගම්ම, ලබ්භය  ංඅයසොක ා. 

722. 

‘‘සබ්බඤ්ඤූසබ්බදස්සාවී, ජියනොආචරියෙොමම; 

මහාකාරුණියකොසත්ො, සබ්බයලොකතිකිච්ඡයකො. 

723. 

‘‘ය නාෙං යදසිය ොධම්යමො, ඛෙගාමී අනුත් යරො; 

 ස්සසාසනමාගම්ම, ලබ්භය  ංඅයසොක ා. 

724. 

‘‘සුත්වානයචොරාඉසියනොසුභාසි ං, නික්ඛිප්පසත්ොනිචආවුධානි 

ච; 

 ම්හාචකම්මාවිරමිංසුඑයක, එයකචපබ්බජ්ජමයරොචයිංසු. 

725. 

‘‘ය පබ්බජිත්වාසුග ස්සසාසයන, භායවත්වයබොජ්ඣඞ්ගබලානි 

පණ්ඩි ා; 

උදග්ගචිත් ාසුමනාකතින්ද්රිො, ඵුසිංසුනිබ්බානපදං අසඞ්ඛ ’’න්ති.
– 

ඉමාපිසඞ්ගීතිකායරහිවුත් ගාො. 

 ත්ෙ නත් ථි යච සිකං දුක් ඛං, අනයපක් ඛස ්ස, ගාමණීති ගාමණි, 

අයපක්ඛාෙ,  ණ්හාෙ, අභායවනඅනයපක්ඛස්සමාදිසස්ස, යලොහි සභායවො

පුතබ්යබො විෙ, යච සිකං දුක්ඛං යදොමනස්සං නත්ථි, 

යදොමනස්සාභාවාපයදයසන භොභාවං වදති. ය නාහ ‘‘අතික් කන්  ා භො 

සබ් යබ’’ති. අතික් කන්  ා භො සබ් යබති ඛීණසංයෙොජනස්ස අරහය ො

පඤ්චවීසති මහාභො, අඤ්යඤ ච සබ්යබපි භො එකංයසන අතික්කන් ා

අතී ා, අපග ාතිඅත්යෙො. 

දිට් යඨ ෙම් යම ෙො යෙති චතුසච්චධම්යම 
පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරිෙභාවනාවයසන මග්ගපඤ්ඤාෙ ෙොභූ ං දිට්යඨ. 

මරයණතිමරණයහතු. භාරනික් යඛපයන ෙොතිෙො යකොචි පුතරියසො සීයස

ඨිය නමහ ාගරුභායරනසංසීදන්ය ො ස්සනික්යඛපයන, අපනෙයනන 

භාෙති, එවංසම්පදමිදන්තිඅත්යෙො.වුත් ඤ්යහ ංභගව ා– 

‘‘භාරා හයව පඤ්චක්ඛන්ධා, භාරහායරොචපුතග්ගයලො; 

භාරාදානංදුඛංයලොයක, භාරනික්යඛපනංසුඛ’’න්ති.)සං.නි. 3.22); 
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සුචිණ් ණන්ති සුට්ඨු චරි ං. බ්රහ් මචරිෙන්ති, සික්ඛත් ෙසඞ්ගහං

සාසනබ්රහ්මචරිෙං.  ය ො එව මග් යගො චාපි සුභාවිය ො අට්ඨඞ්ගියකො

අරිෙමග්යගොපි සම්මයදව භාවිය ො. යරොගානමිව සඞ් ඛයෙති ෙො බහූහි
යරොයගහි අභිභූ ස්ස ආතුරස්ස යරොගානං සඞ්ඛයෙ පීතියසොමනස්සයමව

යහොති, එවංඛන්ධයරොගසඞ්ඛයෙමරයණමාදිසස්ස භෙංනත්ථි. 

නිරස ්සාදා භවා දිට් ඨාති තීහි දුක්ඛ ාහි අභිභූ ා, එකාදසහි අග්ගීහි

ආදිත් ා,  යෙො භවා නිරස්සාදා, අස්සාදරහි ා, මො දිට්ඨා. විසං පිත් වාව 

ඡඩ් ඩි න්ති පමාදවයසන විසං පිවිත්වා ාදියසනපයෙොයගනඡඩ්ඩි ං විෙ
මරයණයමභෙංනත්ථීතිඅත්යෙො. 

මුත් ය ො ආො නා ෙොතිෙොයචොයරහිමාරණත්ෙංආඝා නංනීය ො

යකනචිඋපායෙන ය ො මුත්ය ො හට්ඨතුට්යඨො යහොති, එවං සංසාරපාරං, 

නිබ්බානං, ග ත් ා පාරගූ, චතූහිපිඋපාදායනහි අනුපාදායනො, පරිඤ්ඤාදීනං

යසොළසන්නං කිච්චානං ක ත් ා ක කිච් යචො කාමාසවාදීහි අනාසයවො, 

ආයුක් ඛො ආයුක්ඛෙයහතු තුට් යඨො යසොමනස්සියකොයහොති. 

උත්  මන්ති යසට්ඨං. ෙම් ම න්ති, ධම්මසභාවං. අරහත්ය  සිද්යධ

සිජ්ඣනයහතු ඉට්ඨාදීසු  ාදිභාවං. සබ් බයලොයකති සබ්බයලොකස්මිම්පි, 

දීඝායුකසුඛබහුල ාදිවයසන සංයුත්ය පි යලොයක. අනත් ථියකොති, 

අනයපක්යඛො. ආදිත්  ාව ෙරා මුත් ය ොතිෙො යකොචි පුතරියසො සමන් ය ො

ආදිත් ය ො පජ්ජලි ය ො යගහය ො නිස්සයටො,  ය ො නිස්සරණනිමිත් ං

නයසොචති, එවං ඛීණාසයවොමරණනිමිත් ංනයසොචති. 

ෙදත් ථි සඞ් ග ං කිඤ් චීති ෙංකිඤ්චි ඉමස්මිං යලොයක අත්ථි, විජ්ජති, 

උපලබ්භති සඞ්ග ං, සත්ය හි සඞ්ඛායරහි වා සමාගයමො, සයමොධානං.

‘‘සඞ්ඛ ’’න්තිපිපායඨො,  ස්සෙංකිඤ්චිපච්චයෙහිසමච්ච සම්භුෙයක ං, 

පටිච්චසමුප්පන්නන්ති අත්යෙො. භයවො වා ෙත් ෙ ලබ් භතීති ෙස්මිං

සත් නිකායෙ යෙො උපපත්තිභයවො ලබ්භති. සබ් බං අනිස් සරං එ න්ති

සබ්බයම ං ඉස්සරරහි ං, න එත්ෙ යකනචි ‘‘එවං යහොතූ’’ති ඉස්සරිෙං

වත්ය තුං සක්කා. ඉති වුත්  ං මයහසිනාති ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත් ා’’ති
එවං වුත් ං මයහසිනා සම්මාසම්බුද්යධන.  ස්මා ‘‘අනිස්සරං එ ’’න්ති
පජානන්ය ොමරණස්මිංන යසොචතීතියෙොජනා. 

න ගණ් හාති භවං කිඤ් චීති යෙො අරිෙසාවයකො ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා 

අනිච්චා’’තිආදිනා )ධ. ප. 277) ෙො බුද්යධන භගව ා යදසි ං,  ො  ං
භවත් ෙං විපස්සනාපඤ්ඤාසහි ාෙ මග්ගපඤ්ඤාෙ පජානාති. යසො ෙො
යකොචි පුතරියසො සුඛකායමො දිවසං සන් ත් ං අයෙොගුළං හත්යෙන න

ගණ්හාති, එවංකිඤ්චිඛුද්දකංවාමහන් ංවාභවංන ගණ්හාති, න ත්ෙ
 ණ්හංකයරොතීතිඅත්යෙො. 
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පටුන 

න යම යහොති ‘‘අයහොසි’’න්ති ‘‘අතී මද්ධානං අහං ඊදියසො
අයහොසි’’න්ති අත් දිට්ඨිවයසන න යම චිත් ප්පවත්ති අත්ථි දිට්ඨිො 

සම්මයදවඋග්ඝාටි ත් ා, ධම්මසභාවස්සචසුදිට්ඨත් ා. ‘‘භවිස ්ස’’න් ති න 

යහොති යමති  ය ො එව ‘‘අනාග මද්ධානං අහං එදියසො කෙං නු යඛො

භවිස්සංභයවෙය’’න්තිඑවම්පියමනයහොති. සඞ් ඛාරා විගමිස් සන් තීතිඑවං

පනයහොති‘‘ෙොපච්චෙංපවත් මානාසඞ්ඛාරාව, නඑත්ෙ යකොචිඅත් ාවා

අත් නිෙං වා, ය  ච යඛො විගමිස්සන්ති, විනස්සිස්සන්ති, ඛයණ ඛයණ

භිජ්ජිස්සන්තී’’ති.  ත් ෙ කා පරියදවනාතිඑවංපස්සන් ස්සමාදිසස්ස ත්ෙ
සඞ්ඛාරගය කානාම පරියදවනා. 

සුද් ෙන්ති යකවලං, අත් සායරන අසම්මිස්සං. ෙම් මසමුප් පාදන්ති 

පච්චෙපච්චයුප්පන්නධම්මසමුප්පත්තිං අවිජ්ජාදිපච්චයෙහි 

සඞ්ඛාරාදිධම්මමත් ප්පවත්තිං. සඞ් ඛාරසන්  තින්ති 

කියලසකම්මවිපාකප්පයභදසඞ්ඛාරපබන්ධං. පස් සන්  ස් ස ෙොභූ න්තිසහ
විපස්සනාෙමග්ගපඤ්ඤාෙොොවය ොජානන් ස්ස. 

තිණකට් ඨසමං යලොකන්ති ෙො අරඤ්යඤ අපරිග්ගයහ තිණකට්යඨ

යකනචිගය්හමායනඅපරස්ස‘‘මය්හංසන් කංඅෙංගණ්හතී’’තින යහොති, 
එවං යසො අසාමික ාෙ තිණකට්ඨසමං සඞ්ඛාරයලොකං ෙදා පඤ්ඤාෙ

පස්සති, යසො  ත්ෙ මමත් ං අසංවින් දං අසංවින්දන්ය ො අලභන්ය ො

අකයරොන්ය ො. නත් ථි යමති‘‘අහුව යසොහං,  ංයමනත්ථී’’තිනයසොචති. 

උක් කණ් ඨාමි සරීයරනාති අසාරයකන අභිනුයදන දුක්යඛන
අක ඤ්ඤුනා අසුචිදුග්ගන්ධයජගුච්ඡපටික්කූලසභායවන ඉමිනා කායෙන 

උක්කණ්ඨාමි ඉමං කාෙං නිබ්බින්දන්ය ො එවං තිට්ඨාමි. භයවනම් හි 

අනත් ථියකොති සබ්යබනපි භයවන අනත්ථියකො අම්හි, න කිඤ්චි භවං

පත්යෙමි. යසොෙං භිජ් ජිස් සති කායෙොති අෙං මම කායෙො ඉදානි තුම්හාකං

පයෙොයගනඅඤ්ඤොවාඅඤ්ඤත්ෙභිජ්ජිස්සති. අඤ ්යඤො ච න භවිස් සතීති

අඤ්යඤොකායෙොමය්හංආෙතිංනභවිස්සති, පුතනබ්භවාභාවය ො. 

ෙං යවො කිච් චං සරීයරනාතිෙංතුම්හාකං ඉමිනාසරීයරනපයෙොජනං,  ං 

කයරොෙ ෙදිච් ඡෙ, ඉච්ඡෙ යච. න යම  ප් පච් චොති,  ං නිමිත් ං ඉමස්ස 

සරීරස්ස තුම්යහහි ෙථිච්ඡි කිච්චස්ස කරණයහතු.  ත් ොති ය සු

කයරොන්ය සුචඅකයරොන්ය සුච. යදොයසො යපමඤ් ච යහහිතීති ෙොක්කමං

පටියඝො අනුනයෙො න භවිස්සති, අත් යනො භයව අයපක්ඛාෙ සබ්බයසො
පහීනත් ාති අධිප්පායෙො. අඤ්ඤපච්චො අඤ්ඤත්ෙ ච පටිඝානුනයෙසු

අසන්ය සුපි ප්පච්චො, ‘‘ ත්ො’’තිවචනංෙොධිග වයසනවුත් ං. 

 ස් සාති අධිමුත් ත්යෙරස්ස.  ං වචනන්ති ‘‘නත්ථි යච සිකං

දුක්ඛ’’න්තිආදිකං මරයණ භොභාවාදිදීපකං,  ය ො එව අබ්භු ං
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යලොමහංසනං වචනං සුත්වා. මාණවාති යචොරා. යචොරා හි ‘‘මාණවා’’ති
වුච්චන්ති ‘‘මාණයවහි සහ ගච්ඡන්ති ක කම්යමහි

අක කම්යමහිපී’’තිආදීසු)ම.නි.2.149) විෙ. 

කිං භදන් ය  කරිත් වානාති, භන්ය , කිංනාම යපොකම්මංකත්වා.යකො

වා  ව ආචරියෙො කස්ස සාසනං, ඔවාදං නිස්සාෙ අෙං අයසොක ා 

මරණකායල යසොකාභායවො ලබ්භතීති එ ං අත්ෙං අබ්රවුං, පුතච්ඡාවයසන

කයෙසුං, භාසිංසු. 

 ංසුත්වායෙයරොය සංපටිවචනංයදන්ය ො ‘‘සබ් බඤ් ඤූ’’තිආදිමාහ.

 ත්ෙ සබ් බඤ් ඤූති පයරොපයදයසන විනා සබ්බපකායරන 

සබ්බධම්මාවයබොධනසමත්ෙස්ස ආකඞ්ඛාපටිබද්ධවුත්තියනො

අනාවරණඤාණස්සඅධිගයමන අතී ාදියභදංසබ්බංජානාතීති, සබ්බඤ්ඤූ.

ය යනව සමන් චක්ඛුනා සබ්බස්ස දස්සනය ො සබ් බදස් සාවී. ෙම්හි

අනාවරණඤාණං,  යදව සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණං, නත්යෙව
අසාධාරණඤාණපාළිො වියරොයධො විසයුප්පත්තිමුයඛන අඤ්යඤහි 
අසාධාරණභාවදස්සනත්ෙං එකස්යසව ඤාණස්ස ද්විධා වුත් ත් ා. ෙං

පයනත්ෙ වත් බ්බං,  ං ඉතිවුත්  කවණ් ණනාෙං (ඉතිවු. අට්ඨ. 38) 
විත්ොරය ො වුත් යමවාති  ත්ෙ වුත් නයෙයනව යවදි බ්බං. 

පඤ්චන්නම්පි මාරානං විජෙය ො ජියනො, හීනාදිවිභාගභින්යන සබ්බස්මිං
සත් නිකායෙ අධිමුත් වුත්ති ාෙ මහතිො කරුණාෙ සමන්නාග ත් ා 

මහාකාරුණියකො, දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යෙහි ෙොරහං 

යවයනෙයානං අනුසාසනය ො සත් ො,  ය ො එව සබ්බයලොකස්ස 

කියලසයරොගතිකිච්ඡනය ො සබ් බයලොකතිකිච් ඡයකො, සම්මාසම්බුද්යධො 

ආචරියෙොමමාතියෙොජනා. ඛෙගාමීතිනිබ්බානගාමී. 

එවං යෙයරන සත්ථු සාසනස්ස ච ගුයණ පකාසිය  පටිලද්ධසද්ධා 

එකච්යච යචොරා පබ්බජිංසු, එකච්යච උපාසකත් ං පයවයදසුං.  මත්ෙං

දීයපන්ය ො ධම්මසඞ්ගාහකා ‘‘සුත් වාන යචොරා’’තිආදිනා ද්යව ගාො 

අභාසිංසු.  ත්ෙ ඉසියනොති අධිසීලසික්ඛාදීනං එසනට්යඨන ඉසියනො, 

අධිමුත් ත්යෙරස්ස. නික් ඛිප් පාති පහාෙ. සත් ොනි ච ආවුොනි චාති

අසිආදිසත්ොනි යචව ධනුකලාපාදිආවුධානි ච.  ම් හා ච කම් මාති  ය ො
යචොරකම්මය ො. 

ය  පබ් බජිත් වා සුග ස ්ස සාසයනති ය  යචොරා යසොභනගමන ාදීහි
සුග ස්සභගවය ොසාසයනපබ්බජ්ජංඋපගන්ත්වා. භාවනාවියසසාධිග ාෙ

ඔදගයලක්ඛණාෙ පීතිො සමන්නාගයමන උදග් ගචිත්  ා. සුමනාති

යසොමනස්සප්පත් ා. කතින් ද්රිොති භාවිතින්ද්රිො. ඵුසිංසූති
අග්ගමග්ගාධිගයමන අසඞ්ඛ ං නිබ්බානං අධිගච්ඡිංසු. අධිමුත්ය ො කිර

යචොයර නිබ්බියසවයන කත්වා, ය   ත්යෙව ඨයපත්වා, මාතු සන්තිකං 
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ගන්ත්වා, මා රං ආපුතච්ඡිත්වා, පච්චාගන්ත්වා ය හි සද්ධිං උපජ්ඣාෙස්ස 

සන්තිකං ගන්ත්වා, පබ්බායජත්වා උපසම්පදං අකාසි. අෙ ය සං

කම්මට්ඨානං ආචික්ඛි, ය  නචිරස්යසව අරහත්ය  පතිට්ඨහිංසු. ය න

වුත් ං ‘‘පබ්බජිත්වා…යප.…අසඞ්ඛ ’’න්ති. 

අධිමුත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. පාරාපරිෙත් යෙරගාොවණ් ණනා 

සමණස් ස අහ චින්  ාතිආදිකාආෙස්මය ො පාරාපරිෙත්යෙරස්ස ගාො.

කා උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සෙං කුසලං උපචිනිත්වා සුගතීසුයෙව සංසරන්ය ො ඉමස්මිං 
බුද්ධුප්පායදසාවත්ථිෙංඅඤ්ඤ රස්සබ්රාහ්මණමහාසාලස්සපුතත්ය ොහුත්වා 

නිබ්බත්ති.  ස්ස වෙප්පත් ස්ස යගොත් වයසන පාරාපරියෙොත්යවව
සමඤ්ඤා අයහොසි. යසො  යෙො යවයද උග්ගයහත්වා බ්රාහ්මණසිප්යපසු
නිප්ඵත්තිං ගය ො. එකදිවසං සත්ථු ධම්මයදසනාකායල යජ වනවිහාරං 
ගන්ත්වා පරිසපරිෙන්ය  නිසීදි. සත්ො  ස්ස අජ්ඣාසෙං ඔයලොයකත්වා 

ඉන් ද්රිෙභාවනාසුත්  ං (ම. නි. 3.453) යදයසසි. යසො  ං සුත්වා 
පටිලද්ධසද්යධොපබ්බජි. ංසුත් ංඋග්ගයහත්වා දත්ෙමනුචින්ය සි.ෙො

පන අනුචින්ය සි, ස්වාෙමත්යෙො ගාොසු එව ආවි භවිස්සති. යසො  ො
අනුවිචින්ය න්ය ො ආෙ නමුයඛන විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව
අරහත් ංපත්ය ො.අපරභායගඅත් නා චින්ති ාකාරංපකායසන්ය ො– 

726. 

‘‘සමණස්සඅහුචින් ා, පාරාපරිෙස්සභික්ඛුයනො; 

එකකස්සනිසින්නස්ස, පවිවිත් ස්සඣායියනො. 

727. 

‘‘කිමානුපුතබ්බං පුතරියසො, කිංව ංකිං සමාචාරං; 

අත් යනොකිච්චකාරීස්ස, නචකඤ්චිවියහඨයෙ. 

728. 

‘‘ඉන්ද්රිොනිමනුස්සානං, හි ාෙඅහි ාෙච; 

අරක්ඛි ානිඅහි ාෙ, රක්ඛි ානිහි ාෙච. 

729. 

‘‘ඉන්ද්රිොයනවසාරක්ඛං, ඉන්ද්රිොනිචයගොපෙං; 

අත් යනොකිච්චකාරීස්ස, නචකඤ්චිවියහඨයෙ. 

730. 

‘‘චක්ඛුන්ද්රිෙංයචරූයපසු, ගච්ඡන් ංඅනිවාරෙං; 

අනාදීනවදස්සාවී, යසොදුක්ඛානහිමුච්චති. 
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731. 

‘‘යසොතින්ද්රිෙං යචසද්යදසු, ගච්ඡන් ං අනිවාරෙං; 

අනාදීනවදස්සාවී, යසොදුක්ඛානහිමුච්චති. 

732. 

‘‘අනිස්සරණදස්සාවී, ගන්යධයචපටියසවති; 

නයසොමුච්චතිදුක්ඛම්හා, ගන්යධසුඅධිමුච්ඡිය ො. 

733. 

‘‘අම්බිලංමධුරග්ගඤ්ච, තිත් කග්ගමනුස්සරං; 

රස ණ්හාෙගධිය ො, හදෙංනාවබුජ්ඣති. 

734. 

‘‘සුභානයප්පටිකූලානි, යඵොට්ඨබ්බානි අනුස්සරං; 

රත්ය ොරාගාධිකරණං, විවිධංවින්දය දුඛං. 

735. 

‘‘මනංයචය හිධම්යමහි, යෙොනසක්යකොතිරක්ඛිතුං; 

 ය ොනංදුක්ඛමන්යවති, සබ්යබයහය හිපඤ්චහි. 

736. 

‘‘පුතබ්බයලොහි සම්පුතණ්ණං, බහුස්සකුණපස්සච; 

නරවීරක ංවග්ගුං, සමුග්ගමිවචිත්ති ං. 

737. 

‘‘කටුකංමධුරස්සාදං, පිෙනිබන්ධනංදුඛං; 

ඛුරංවමධුනාලිත් ං, උල්ලිහංනාවබුජ්ඣති. 

738. 

‘‘ඉත්ථිරූයපඉත්ථිසයර, යඵොට්ඨබ්යබපිචඉත්ථිො; 

ඉත්ථිගන්යධසුසාරත්ය ො, විවිධංවින්දය දුඛං. 

739. 

‘‘ඉත්ථියසො ානිසබ්බානි, සන්දන්තිපඤ්චපඤ්චසු; 

ය සමාවරණංකාතුං, යෙොසක්යකොතිවීරිෙවා. 

740. 

‘‘යසොඅත්ෙවායසොධම්මට්යඨො, යසොදක්යඛොයසොවිචක්ඛයණො; 

කයරෙයරමමායනොපි, කිච්චංධම්මත්ෙසංහි ං. 

741. 

‘‘අයෙොසීදතිසඤ්ඤුත් ං, වජ්යජකිච්චංනිරත්ෙකං; 
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න ංකිච්චන්තිමඤ්ඤිත්වා, අප්පමත්ය ොවිචක්ඛයණො. 

742. 

‘‘ෙඤ්චඅත්යෙනසඤ්ඤුත් ං, ොචධම්මග ාරති; 

 ංසමාදාෙවත්ය ෙ, සාහියවඋත් මාරති. 

743. 

‘‘උච්චාවයචහුපායෙහි, පයරසමභිජිගීසති; 

හන්ත්වාවධිත්වාඅෙයසොචයිත්වා, ආයලොපතිසාහසායෙොපයරසං. 

744. 

‘‘ ච්ඡන්ය ො ආණිොආණිං, නිහන්තිබලවා ෙො; 

ඉන්ද්රිොනින්ද්රියෙයහව, නිහන්තිකුසයලො ො. 

745. 

‘‘සද්ධං වීරිෙංසමාධිඤ්ච, සතිපඤ්ඤඤ්ච භාවෙං; 

පඤ්චපඤ්චහිහන්ත්වාන, අනීයඝොොතිබ්රාහ්මයණො. 

746. 

‘‘යසො අත්ෙවායසොධම්මට්යඨො, කත්වා වාකයානුසාසනිං; 

සබ්යබනසබ්බංබුද්ධස්ස, යසොනයරොසුඛයමධතී’’ති.–ඉමාගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ සමණස් සාති පබ්බජි ස්ස. අහූති අයහොසි. චින්  ාති ධම්මචින් ා 

ධම්මවිචාරණා. පාරාපරිෙස් සාති පාරාපරයගොත් ස්ස. ‘‘පාරාචරිෙස්සා’’තිපි

පඨන්ති. භික් ඛුයනොති සංසායර භෙං ඉක්ඛනසීලස්ස. එකකස ්සාති

අසහාෙස්ස, එය න කාෙවියවකං දස්යසති. පවිවිත්  ස් සාති

පවියවකයහතුනා කියලසානං වික්ඛම්භයනන වියවකංආරද්ධස්ස, එය න

චිත් වියවකං දස්යසති. ය නාහ ‘‘ොයියනො’’ති. ොයියනොති

ඣාෙනසීලස්ස, යෙොනියසොමනසිකායරසුයුත් ස්සාතිඅත්යෙො.සබ්බයම ං
යෙයරොඅත් ානංපරංවිෙකත්වා වදති. 

‘‘කිමානුපුබ් බ’’න්තිආදිනා  ං චින් නං දස්යසති.  ත්ෙ පඨමගාොෙං

 ාව කිමානුපුබ් බන්ති අනුපුතබ්බංඅනුක්කයමො, අනුපුතබ්බයමවවක්ඛමායනසු

ව සමාචායරසු යකො අනුක්කයමො, යකන අනුක්කයමන ය 

පටිපජ්ජි බ්බාති අත්යෙො. පුරියසො කිං ව ං කිං සමාචාරන්ති අත්ෙකායමො

පුතරියසොසමාදියි බ්බට්යඨන‘‘ව ’’න්තිලද්ධනාමං, කීදිසංසීලංසමාචාරං, 

සමාචරන්ය ො, අත් යනො කිච් චකාරී කත් බ්බකාරීඅස්ස, කඤ් චි සත් ංන

ච වියහඨයෙ, න බායධෙයාති අත්යෙො. අත් යනො කිච්චං නාම

සමණධම්යමො, සඞ්යඛපය ො සීලසමාධිපඤ්ඤා,  ං සම්පායදන් ස්ස
පරවියහඨනාෙයලයසොපිනත්ථි ාෙසති සමණභාවස්යසවඅභාවය ො. 
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ෙොහභගවා – ‘‘නහිපබ්බජිය ොපරූපඝාතී, නසමයණොයහොතිපරං 

වියහඨෙන්ය ො’’ති )ධ. ප. 184). එත්ෙ ච ව ග්ගහයණන වාරිත් සීලං

ගහි ං, සමාචාරග්ගහයණන සමාචරි බ්බය ො චාරිත් සීයලන සද්ධිං

ඣානවිපස්සනාදි,  ස්මා වාරිත් සීලං පධානං.  ත්ොපි ච ෙස්මා

ඉන්ද්රිෙසංවයරසිද්යධසබ්බංසීලං සුරක්ඛි ං, සුයගොපි යමවයහොති,  ස්මා
ඉන්ද්රිෙසංවරසීලං ාවදස්යසතුකායමො ඉන්ද්රිොනංඅරක්ඛයණරක්ඛයණච

ආදීනවානිසංයසවිභායවන්ය ො ‘‘ඉන් ද්රිොනි මනුස ්සාන’’න්තිආදිමාහ.  ත්ෙ 

ඉන් ද්රිොනීති රක්ඛි බ්බධම්මනිදස්සනං,  ස්මා චක්ඛාදීනි ඡ ඉන්ද්රිොනීති

වුත් ං යහොති. මනුස් සානන්ති රක්ඛණයෙොගයපුතග්ගලනිදස්සනං. හි ාොති

අත්ොෙ. අහි ාොති අනත්ොෙ. යහොන්තීති වචනයසයසො. කෙං පන
 ානියෙව හි ාෙ ච අහි ාෙ යහොන්තීති ආහ ‘‘රක්ඛි ානී’’තිආදි.

 ස්සත්යෙො – ෙස්ස චක්ඛාදීනි ඉන්ද්රිොනි සතිකවායටන අපිහි ානි,  ස්ස

රූපාදීසු අභිජ්ඣාදිපාපධම්මපවත්තිො ද්වාරභාවය ො අනත්ොෙ පිහි ානි, 
 දභාවය ොඅත්ොෙ සංවත් න්තීති. 

ඉන් ද්රිොයනව සාරක් ඛන්ති ෙස්මා ඉන්ද්රිෙසංවයරො පරිපුතණ්යණො

සීලසම්පදං පරිපූයරති, සීලසම්පදා පරිපුතණ්ණා සමාධිසම්පදං පරිපූයරති, 

සමාධිසම්පදා පරිපුතණ්ණා පඤ්ඤාසම්පදං පරිපූයරති,  ස්මා ඉන්ද්රිොරක්ඛා 
අත් හි පටිපත්තිොව මූලන්ති දස්යසන්ය ො ආහ ‘‘ඉන්ද්රිොයනව
සාරක්ඛ’’න්ති. සතිපුතබ්බඞ්ගයමන ආරක්යඛන සංරක්ඛන්ය ො

යෙොනියසොමනසිකායරන ඉන්ද්රිොනි එව  ාව සම්මයදව රක්ඛන්ය ො, ෙො
අකුසලයචොරා ය හි ය හි ද්වායරහි පවිසිත්වා චිත් සන් ායන කුසලං

භණ්ඩංනවිලුම්පන්ති,  ො ානිපිදහන්ය ොතිඅත්යෙො.සාරක්ඛන්තිච සං-

සද්දස්සසාභාවංකත්වාවුත් ං, ‘‘සාරායගො’’තිආදීසුවිෙ.‘‘සංරක්ඛ’’න්තිච 

පායඨො. ඉන් ද්රිොනි ච යගොපෙන්ති  ස්යසව පරිොෙවචනං, පරිොෙවචයන

පයෙොජනං යනත් තිඅට් ඨකොෙං වුත් නයෙයනව යවදි බ්බං. ‘‘අත්  යනො 

කිච් චකාරීස් සා’’ති ඉමිනා අත් හි පටිපත්තිං දස්යසති, ‘‘න ච කඤ් චි 

වියහඨයෙ’’ති ඉමිනා පරහි පටිපත්තිං, උභයෙනාපි වා
අත් හි පටිපත්තියමව දස්යසති පරාවියහඨනස්සාපි
අත් හි පටිපත්තිභාවය ො. අෙ වා පදද්වයෙනපි අත් හි පටිපත්තිං 
දස්යසති පුතථුජ්ජනස්ස යසක්ඛස්ස ච පරහි පටිපත්තිොපි 
අත් හි පටිපත්තිභාවය ො. 

එවං රක්ඛි ානි ඉන්ද්රිොනි හි ාෙ යහොන්තීති යවොදානපක්ඛං 

සඞ්යඛයපයනව දස්යසත්වා, අරක්ඛි ානි අහි ාෙ යහොන්තීති

සංකියලසපක්ඛංපන විභජිත්වාදස්යසන්ය ො ‘‘චක් ඛුන් ද්රිෙං යච’’තිආදිමාහ. 

 ත්ෙ චක් ඛුන් ද්රිෙං යච රූයපසු, ගච් ඡන්  ං අනිවාරෙං. අනාදීනවදස් සාවීති
යෙො නීලපී ාදියභයදසු ඉට්ඨානිට්යඨසු රූපාෙ යනසු ගච්ඡන් ං ෙොරුචි

පවත් න් ං චක්ඛුන්ද්රිෙං අනිවාරෙං, අනිවාරෙන්ය ො අප්පටිබාහන්ය ො

 ොපවත්තිෙංආදීනවදස්සාවීනයහොතියච, දිට්ඨධම්මිකං සම්පරායිකඤ්ච
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ආදීනවං යදොසං න පස්සති යච. ‘‘ගච්ඡන් ං නිවාරයෙ
අනිස්සරණදස්සාවී’’ති ච පායඨො.  ත්ෙ යෙො ‘‘දිට්යඨ දිට්ඨමත් ං 

භවිස්සතී’’ති )සං. නි. 4.95) වුත් විධිනා දිට්ඨමත්ය යෙව ඨත්වා 
සතිසම්පජඤ්ඤවයසනරූපාෙ යනපවත් මායනො ත්ෙනිස්සරණදස්සාවී

නාම. වුත් විපරිොයෙන අනිස්සරණදස්සාවී දට්ඨබ්යබො. යසො දුක් ඛා න හි 

මුච් චතීති යසො එවරූයපො පුතග්ගයලො වට්ටදුක්ඛය ොන මුච්චය ව. එත්ෙ ච 

චක්ඛුන්ද්රිෙස්ස අනිවාරණං නාම ෙො ය න ද්වායරන අභිජ්ඣාදයෙො

පාපධම්මා අන්වාස්සයවෙයං,  ො පවත් නං,  ං පන අත්ෙය ො 
සතිසම්පජඤ්ඤස්සඅනුට්ඨාපනං දට්ඨබ්බං.යසසින්ද්රියෙසුපිඑයසවනයෙො. 

අධිමුච් ඡිය ොති අධිමුත්  ණ්හාෙ මුච්ඡං ආපන්යනො. අම් බිලන්ති

අම්බිලරසං. මධුරග් ගන්ති මධුරරසයකොට්ඨාසං.  ො තිත්  කග් ගං. 

අනුස ්සරන්ති අස්සාදවයසන ං  ං රසං අනුවිචින්ය න්ය ො. ගන් ථිය ොති 
රස ණ්හාෙ  ස්මිං  ස්මිං රයස ගන්ථිය ො බන්යධො. ‘‘ගධිය ො’’ති ච

පඨන්ති, යගධං ආපන්යනොතිඅත්යෙො. හදෙං නාවබුජ් ෙතීති‘‘දුක්ඛස්සන් ං 
කරිස්සාමී’’ති පබ්බජ්ජාදික්ඛයණ උප්පන්නං චිත් ං න ජානාති න

සල්ලක්යඛති, සාසනස්ස හදෙං අබ්භන් රං අනවජ්ජධම්මානං

සම්මද්දනරස ණ්හාෙ ගධිය ො නාවබුජ්ඣති න ජානාති, න පටිපජ්ජතීති
අත්යෙො. 

සුභානීති සුන්දරානි. අප් පටිකූලානීති මයනොරමානි, ඉට්ඨානි. 

යඵොට් ඨබ් බානීති උපාදිණ්ණානුපාදිණ්ණප්පයභයද ඵස්යස. රත් ය ොති

රජ්ජනසභායවන රායගන රත්ය ො. රාගාධිකරණන්ති රාගයහතු. විවිෙං 

වින් දය  දුඛන්ති රාගපරිළාහාදිවයසන දිට්ඨධම්මිකඤ්ච
නිරෙසන් ාපාදිවයසන අභිසම්පරාෙඤ්චනානප්පකාරංදුක්ඛංපටිලභති. 

මනං යචය හීති මනඤ්ච එය හි රූපාරම්මණාදීහි

ධම්මාරම්මණප්පයභයදහිච. නන්ති පුතග්ගලං. සබ් යබහීතිසබ්යබහිපඤ්චහිපි.

ඉදං වුත් ං යහොති – යෙො පුතග්ගයලො මනං, මයනොද්වාරං, එය හි 
ෙොවුත්ය හි රූපාදීහිපඤ්චහිධම්යමහිධම්මාරම්මණප්පයභදය ොච. ත්ෙ 

පවත් නකපාපකම්මනිවාරයණන රක් ඛිතුං, යගොපිතුංනසක්යකොති,  ය ො 

 ස්සඅරක්ඛණය ොනංපුතග්ගලං ංනිමිත් ංදුක්ඛං අන් යවති, අනුගච්ඡති, 
අනුගච්ඡන් ඤ්ච එය හි පඤ්චහිපි රූපාරම්මණාදීහි ඡට්ඨාරම්මයණන
සද්ධිං සබ්යබහිපි ආරම්මණප්පච්චෙභූය හි අනුගච්ඡතීති. එත්ෙ

චක්ඛුන්ද්රිෙං, යසොතින්ද්රිෙඤ්ච අසම්පත් ග්ගාහිභාවය ො ‘‘ගච්ඡන් ං 

අනිවාරෙ’’න්ති වුත් ං ඉ රං සම්පත් ග්ගාහීති ‘‘ගන්යධ යච
පටියසවතී’’තිආදිනාවුත් ං. ත්ොපිචරස ණ්හාචයඵොට්ඨබ්බ ණ්හාච 

සත් ානං වියසසය ො බලවතීති ‘‘රස ණ්හාෙ ගධිය ො, යඵොට්ඨබ්බානි
අනුස්සරන්ය ොති’’ වුත් න්තිදට්ඨබ්බං. 
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පටුන 

එවං අගුත් ද්වාරස්ස පුතග්ගලස්ස ඡහි ද්වායරහි ඡසුපි ආරම්මයණසු
අසංවරනිමිත් ං උප්පජ්ජනකදුක්ඛං දස්යසත්වා ස්වාෙමසංවයරො ෙස්මා 

සරීරසභාවානවයබොයධන යහොති,  ස්මා සරීරසභාවං විචිනන්ය ො 

‘‘පුබ් බයලොහි සම් පුණ් ණ’’න්තිආදිනාගාොද්වෙමාහ. ස්සත්යෙො – සරීරං

නායම ං පුතබ්යබන යලොහිය න ච සම් පුණ් ණං භරි ං අඤ්යඤන ච

පිත් යසම්හාදිනා බහුනා කුණයපන,  යිදං නරවීයරන නයරසු යඡයකන

සිප්පාචරියෙන ක ං වග්ගු මට්ඨං ලාඛාපරිකම්මාදිනා චිත්ති ං, අන්ය ො
පන ගූොදිඅසුචිභරි ං සමුග්ගං විෙ ඡවිමත් මයනොහරං බාලජනසම්යමොහං 

දුක්ඛසභාව ාෙ නිරොදිදුක්ඛ ාපනය ො ච කටුකං, පරිකප්පසම්භයවන

අමූලයකන අස්සාදමත්ය න මධුර ාෙ මධුරස ්සාදං,  ය ො එව

පිෙභාවනිබන්ධයනන පිෙනිබන් ෙනං, දුස්සහ ාෙ අප්පතී  ාෙ ච දුඛං, 
ඊදියස සරීයර අස්සාදයලොයභන මහාදුක්ඛං පච්චනුභුෙයමානං 
අනවබුජ්ඣන්ය ො යලොයකො මධුරගිද්යධො ඛුරධාරායලහකපුතරියසො විෙ
දට්ඨබ්යබොති. 

ඉදානි එය චක්ඛාදීනංයගොචරභූ ාරූපාදයෙො වුත් ා, ය වියසසය ො
පුතරිසස්ස ඉත්ථිපටිබද්ධා කමනීොති  ත්ෙ සංවයරො කා බ්යබොති 

දස්යසන්ය ො ‘‘ඉත් ථිරූයප’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ ඉත් ථිරූයපති ඉත්ථිො
චතුසමුට්ඨානිකරූපාෙ නසඞ්ඛාය  වණ්යණ. අපි ච යෙො යකොචි ඉත්ථිො
නිවත්ෙස්සඅලඞ්කාරස්සවාගන්ධවණ්ණකාදීනංවා පිළන්ධනමාලානංවා
කාෙපටිබද්යධො වණ්යණො පුතරිසස්ස චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්මණභාවාෙ 

උපකප්පති, සබ්බයම ං ‘‘ඉත්ථිරූප’’න්ත්යවව යවදි බ්බං. ඉත් ථිසයරති
ඉත්ථිො ගී ලපි හසි රුදි සද්යද. අපි ච ඉත්ථිො නිවත්ෙවත්ෙස්සපි
අලඞ්ක අලඞ්කාරස්සපි ඉත්ථිපයෙොගනිප්ඵාදි ා 
යවණුවීණාසඞ්ඛපණවාදීනම්පි සද්දා ඉධ ඉත්ථිසරග්ගහයණන ගහි ාති
යවදි බ්බා. සබ්යබොයපයසො පුතරිසස්ස චිත් ං ආකඩ්ඪතීති. ‘‘ඉත්ථිරයස’’ති
පන පාළිො චතුසමුට්ඨානිකරසාෙ නවයසන වුත් ං. ඉත්ථිො
කිංකාරපටිස්සාවි ාදිවයසන අස්සවරයසො යචව පරියභොගරයසො ච

ඉත්ථිරයසොති එයක. යෙො පන ඉත්ථිො ඔට්ඨමංසසම්මක්ඛි යඛළාදිරයසො, 

යෙො ච  ාෙ පුතරිසස්ස දින්නොගුභත් ාදීනං රයසො, සබ්යබොයපයසො
‘‘ඉත්ථිරයසො’’ත්යවව යවදි බ්යබො. යඵොට්ඨබ්යබපි ච ඉත්ථිො 

කාෙසම්ඵස්යසො, ඉත්ථිසරීරාරූළ්හානං වත්ොලඞ්කාරමාලාදීනං ඵස්යසො 

‘‘ඉත්ථියඵොට්ඨබ්යබො’’ත්යවව යවදි බ්යබො. එත්ෙ ච යෙසං ඉත්ථිරූයප

ඉත්ථිසයරති පාළි, ය සං අපි-සද්යදන ඉත්ථිරසසඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. 

ඉත් ථිගන් යෙසූති ඉත්ථිො චතුසමුට්ඨානිකගන්ධාෙ යනසු. ඉත්ථිො 

සරීරගන්යධො නාම දුග්ගන්යධො. එකච්චා හි ඉත්ථී අස්සගන්ධිනී යහොති, 

එකච්චා යමණ්ඩගන්ධිනී, එකච්චායසදගන්ධිනී, එකච්චායසොණි ගන්ධිනී, 
 ොපි  ාසු අන්ධබායලො රජ්ජය ව. චක්කවත්තියනො පන ඉත්ථිර නස්ස

කාෙය ොචන්දනගන්යධොවාෙති, මුඛය ො උප්පලගන්යධො, අෙංනසබ්බාසං

යහොතීති, ඉත්ථිො සරීයර ආරූළ්යහො ආගන්තුයකො අනුලිම්පනාදිගන්යධො
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‘‘ඉත්ථිගන්යධො’’ති යවදි බ්යබො. සාරත් ය ොති සුට්ඨු රත්ය ො ගධිය ො

මුච්ඡිය ො, ඉදං පන පදං ‘‘ඉත්ථිරූයප’’තිආදීසුපි යෙොයජ බ්බං. විවිෙං 

වින් දය  දුඛන්ති ඉත්ථිරූපාදීසු සරාගනිමිත් ං දිට්ඨධම්මිකං
වධබන්ධනාදිවයසන සම්පරායිකංපඤ්චවිධබන්ධනාදිවයසනනානප්පකාරං
දුක්ඛංපටිලභති. 

ඉත් ථියසො ානි සබ් බානීති ඉත්ථිො රූපාදිආරම්මණානි සබ්බානි

අනවයසසානිපඤ්ච ණ්හායසො ානිසන්දන්ති. පඤ ්චසූතිපුතරිසස්සපඤ්චසු

ද්වායරසු. ය සන්තිය සංපඤ්චන්නං යසො ානං. ආවරණන්තිසංවරණං, 

ෙො අසංවයරො න උප්පජ්ජති, එවං සතිසම්පජඤ්ඤං පච්චුපට්ඨයපත්වා

සංවරංපවත්ය තුංයෙොසක්යකොති, යසො වීරිෙවා ආරද්ධවීරියෙොඅකුසලානං
ධම්මානංපහානාෙකුසලානංධම්මානං උපසම්පදාොතිඅත්යෙො. 

එවං රූපාදියගොචයර පබ්බජි ස්ස පටිපත්තිං දස්යසත්වා ඉදානි 

ගහට්ඨස්සදස්යසතුං ‘‘යසො අත් ෙවා’’තිආදි වුත් ං. ත්ෙ යසො අත් ෙවා යසො 

ෙම් මට් යඨො, යසො දක් යඛො යසො විචක් ඛයණොති යසො පුතග්ගයලො ඉමස්මිං

යලොයකඅත්ෙවා, බුද්ධිමා, ධම්යමඨිය ො, ධම්යමදක්යඛො, ධම්යමයඡයකො, 

අනලයසො වා විචක්ඛයණො ඉති කත් බ්බ ාසු කුසයලො නාම. කයරෙය 

රමමායනොපි, කිච් චං ෙම් මත් ෙසංහි න්ති යගහරතිො රමමායනොපි
ධම්මත්ෙසංහි ං ධම්මය ො අත්ෙය ො ච අනයප යමව ං  ංකත් බ්බං. 

අනුප්පන්නානං යභොගානං උප්පාදනං, උප්පන්නානං පරිපාලනං, 

පරියභොගඤ්ච කයරෙය, අඤ්ඤමඤ්ඤං, අවියරොයධන, අඤ්ඤමඤ්ඤං, 

අබාධයනන, තිවග්ගත්ෙං අනුයුඤ්යජෙයාති අධිප්පායෙො. අෙඤ්ච නයෙො
යෙසං සම්මාපටිපත්තිඅවියරොයධන තිවග්ගත්ෙස්ස වයසන වත් ති

බිම්බිසාරමහාරාජාදීනං විෙ, ය සං වයසන වුත්ය ො. න යෙසං යකසඤ්චි
වයසනාතිදට්ඨබ්බං. 

අයෙො සීදති සඤ් ඤුත්  න්ති ෙදි ඉධයලොයක සුපසංහි ං දිට්ඨධම්මිකං

අත්ෙං පරිග්ගයහත්වා ඨි ං. වජ් යජ කිච් චං නිරත් ෙකන්ති
සම්පරායිකත්ෙරහි ං අනත්ථුපසංහි ං කිච්චං සයචපි විස්සජ්යජෙය

පරිච්චයජෙය. න  ං කිච් චන් ති මඤ් ඤිත් වා, අප් පමත් ය ො විචක් ඛයණොති
සතිඅවිප්පවායසන අප්පමත්ය ො විචාරණපඤ්ඤාසම්භයවන විචක්ඛයණො

අනත්ථුපසංහි ං,  ංකිච්චංමොනකා බ්බන්තිමඤ්ඤිත්වා විවජ්යජෙය. 

විවජ්යජත්වාපන ෙඤ ්ච අත් යෙන සඤ් ඤුත්  ං, ො ච ෙම් මග ා රති.  ං 

සමාදාෙ වත් ය ොති ෙංකිඤ්චි දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකප්පයභයදන

අත්යෙන හිය න සංයුත් ං  දුභෙහි ාවහං, ො ච අධිකුසලධම්මග ා

සමෙවිපස්සනාසහි ා රති,  දුභෙං සම්මා ආදියිත්වා පරිග්ගහං කත්වා

වත්ය ෙය.‘‘සබ්බංරතිංධම්මරතිජිනාතී’’ති)ධ.ප. 354) වචනය ොසාහි
එකංයසනඋත් මත්ෙස්සපාපනය ොඋත් මාරතිනාම. 
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ෙං පන කාමරතිසංයුත් ං කිච්චං නිරත්ෙකන්ති වුත් ං,  ස්සා 

අනත්ථුපසංහි භාවං දස්යසතුං ‘‘උච් චාවයචහී’’තිආදි වුත් ං.  ත්ෙ 

උච් චාවයචහීති මහන්ය හි යචව ඛුද්දයකහි ච. උපායෙහීති නයෙහි. 

පයරසමභිජිගීසතීති පයරසං සන් කං ආහරිතුං ඉච්ඡති, පයර වා සබ්බො

හායපති, ජිනායපති පරං හන්ත්වා, වධිත්වා අෙ යසොචයිත්වා, ආයලොපති
සාහසායෙොපයරසං.ඉදංවුත් ංයහොති –යෙොපුතග්ගයලොකාමයහතුපයර 

හනන්ය ො, ඝාය න්ය ො, යසොයචන්ය ො
සන්ධිච්යඡදසන්ධිරුහනපසය්හාවහාරාදීහි නානුපායෙහි පයරසං සන් කං

හරිතුං වාෙමන්ය ො සාහසාකාරං කයරොති, ආයලොපති, ජිගීසති

සාපය ෙයවයසන පයර හායපති,  ස්ස  ං කිච්චං කාමරතිසන්නිස්සි ං
අනත්ථුපසංහි ං එකන් නිහීනන්ති. එය න  ප්පටිපක්ඛය ො ධම්මග ාෙ
රතිොඑකංසය ොඋත් මභාවංයෙව විභායවති. 

ඉදානි ෙං ‘‘ය සමාවරණං කාතුං යෙො සක්යකොතී’’ති ඉන්ද්රිොනං

ආවරණං වුත් ං,  ං උපායෙන සහ විභායවන්ය ො ‘‘ ච් ඡන් ය ො ආණිො 

ආණිං, නිහන් ති බලවා ෙො’’තිආහ.ෙො බලවා කාෙබයලන, ඤාණබයලන
චසමන්නාගය ො ච්ඡයකොරුක්ඛදණ්ඩග ංආණිංනීහරිතුකායමො ය ො

බලවතිං ආණිං යකොයටන්ය ො  ය ො නීහරති,  ො කුසයලො භික්ඛු
චක්ඛාදීනි ඉන්ද්රිොනි විපස්සනාබයලන නිහන්තුකායමො ඉන්ද්රියෙහි එව
නිහන්ති. 

ක යමහි පනාති ආහ ‘‘සද් ෙ’’න්තිආදි.  ස්සත්යෙො –

අධියමොක්ඛලක්ඛණං සද්ධං, පග්ගහලක්ඛණං වීරිෙං, අවික්යඛපලක්ඛණං 

සමාධිං, උපට්ඨානලක්ඛණං සතිං, දස්සනලක්ඛණං පඤ්ඤන්ති ඉමානිපි 
විමුත්තිපරිපාචකානි පඤ්චින්ද්රිොනි භායවන්ය ො වඩ්යඪන්ය ො එය හි
පඤ්චහි ඉන්ද්රියෙහි චක්ඛාදීනි පඤ්චින්ද්රිොනි

අනුනෙපටිඝාදිකියලසුප්පත්තිො ද්වාරභාවවිහයනන හන්ත්වා, 

අරිෙමග්යගන දුපනිස්සයෙකියලයසසමුච්ඡින්දිත්වා,  ය ොඑවඅනීයඝො
නිද්දුක්යඛොබ්රාහ්මයණොඅනුපාදියසසපරිනිබ්බානයමවොති උපගච්ඡතීති. 

යසො අත් ෙවාති යසො ෙොවුත්ය ො බ්රාහ්මයණො උත් මත්යෙන

සමන්නාග ත් ා අත්ෙවා,  ං සම්පාපයක ධම්යම ඨි ත් ා ෙම් මට් යඨො. 

සබ් යබන සබ් බං අනවයසයසන විධිනා අනවයසසං බුද් ෙස් ස භගවය ො
වාකයභූ ංඅනුසාසනිංකත්වාෙොනුසිට්ඨං පටිපජ්ජිත්වාඨිය ො. ය ොඑව 

යසො නයරො උත් මපුතරියසො නිබ්බානසුඛඤ්ච එෙති, බූ්රයහති, වඩ්යඪතීති. 

එවං යෙයරන අත් යනො චින්ති ාකාරවිභාවනාවයසන පටිපත්තිො
පකාසි ත් ාඉදයමවචස්සඅඤ්ඤාබයාකරණංදට්ඨබ්බං. 

පාරාපරිෙත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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3. ය ලකානිත් යෙරගාොවණ් ණනා 

චිරරත්  ං ව ා ාපීතිආදිකා ආෙස්මය ො ය ලකානිත්යෙරස්ස ගාො.

කා උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සෙං කුසලං උපචිනිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සත්ථු 
අභිජාතිය ො පුතයර රංයෙව සාවත්ථිෙං අඤ්ඤ රස්මිං බ්රාහ්මණකුයල

නිබ්බත්තිත්වා ය ලකානීතිලද්ධනායමො වෙප්පත්ය ො යහතුසම්පන්න ාෙ
කායම ජිගුච්ඡන්ය ො ඝරාවාසං පහාෙ පරිබ්බාජකපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා 
විවට්ටජ්ඣාසයෙො ‘‘යකො යසො පාරඞ්ගය ො යලොයක’’තිආදිනා
වියමොක්ඛපරියෙසනං චරමායනොය ය සමණබ්රාහ්මයණඋපසඞ්කමිත්වා

පඤ්හංපුතච්ඡති, ය  නසම්පාෙන්ති.යසොය නඅනාරාධි චිත්ය ොවිචරති.
අෙ අම්හාකං භගවති යලොයක උප්පජ්ජිත්වා පවත්ති වරධම්මචක්යක
යලොකහි ංකයරොන්ය  එකදිවසං සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා විපස්සනාෙකම්මං කයරොන්ය ොනචිරස්යසව
අරහත්ය  පතිට්ඨාති. යසො එකදිවසං භික්ඛූහි සද්ධිං නිසින්යනො අත් නා
අධිග වියසසං පච්චයවක්ඛිත්වා  දනුසායරන අත් යනො පටිපත්තිං 
අනුස්සරිත්වා ංසබ්බංභික්ඛූනංආචික්ඛන්ය ො– 

747. 

‘‘චිරරත් ංව ා ාපී, ධම්මංඅනුවිචින් ෙං; 

සමංචිත් ස්සනාලත්ෙං, පුතච්ඡංසමණබ්රාහ්මයණ. 

748. 

‘‘යකොයසොපාරඞ්ගය ොයලොයක, යකොපත්ය ොඅමය ොගධං; 

කස්සධම්මංපටිච්ඡාමි, පරමත්ෙවිජානනං. 

749. 

‘‘අන්ය ොවඞ්කගය ොආසි, මච්යඡොවඝසමාමිසං; 

බද්යධොමහින්දපායසන, යවපචි යසුයරොෙො. 

750. 

‘‘අඤ්ඡාමිනංනමුඤ්චාමි, අස්මායසොකපරිද්දවා; 

යකොයමබන්ධංමුඤ්චංයලොයක, සම්යබොධිංයවදයිස්සති. 

751. 

‘‘සමණංබ්රාහ්මණංවාකං, ආදිසන් ංපභඞ්ගුනං; 

කස්සධම්මංපටිච්ඡාමි, ජරාමච්චුපවාහනං. 

752. 

‘‘විචිකිච්ඡාකඞ්ඛාගන්ථි ං, සාරම්භබලසඤ්ඤු ං; 

යකොධප්පත් මනත්ෙද්ධං, අභිජප්පප්පදාරණං. 
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753. 

‘‘ ණ්හාධනුසමුට්ඨානං, ද්යවචපන්නරසායු ං; 

පස්සඔරසිකංබාළ්හං, යභත්වානෙදිතිට්ඨති. 

754. 

‘‘අනුදිට්ඨීනං අප්පහානං, සඞ්කප්පපරය ජි ං; 

ය නවිද්යධොපයවධාමි, පත් ංවමාලුය රි ං. 

755. 

‘‘අජ්ඣත් ංයමසමුට්ඨාෙ, ඛිප්පංපච්චතිමාමකං; 

ඡඵස්සාෙ නීකායෙො, ෙත්ෙසරතිසබ්බදා. 

756. 

‘‘ ං නපස්සාමිය කිච්ඡං, යෙොයම ං සල්ලමුද්ධයර; 

නානාරජ්යජනසත්යෙන, නාඤ්යඤනවිචිකිච්ඡි ං. 

757. 

‘‘යකොයමඅසත්යෙොඅවයණො, සල්ලමබ්භන් රපස්සෙං; 

අහිංසංසබ්බගත් ානි, සල්ලංයමඋද්ධරිස්සති. 

758. 

‘‘ධම්මප්පති හියසොයසට්යඨො, විසයදොසප්පවාහයකො; 

ගම්භීයරපති ස්සයම, ෙලංපාණිඤ්චදස්සයෙ. 

759. 

‘‘රහයදහමස්මිඔගාළ්යහො, අහාරිෙරජමත්තියක; 

මාොඋසූෙසාරම්භ, ථිනමිද්ධමපත්ෙයට. 

760. 

‘‘උද්ධච්චයමඝෙනි ං, සංයෙොජනවලාහකං; 

වාහාවහන්තිකුද්දිට්ඨිං, සඞ්කප්පාරාගනිස්සි ා. 

761. 

‘‘සවන්තිසබ්බධියසො ා, ල ාඋබ්භිජ්ජතිට්ඨති; 

ය යසොය යකොනිවායරෙය,  ංල ංයකොහියඡච්ඡති. 

762. 

‘‘යවලංකයරොෙභද්දන්ය , යසො ානංසන්නිවාරණං; 

මාය මයනොමයෙොයසො ා, රුක්ඛංවසහසාලුයව. 

763. 

‘‘එවංයමභෙජා ස්ස, අපාරාපාරයමසය ො; 
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 ායණොපඤ්ඤාවුයධොසත්ො, ඉසිසඞ්ඝනියසවිය ො. 

764. 

‘‘යසොපානංසුග ංසුද්ධං, ධම්මසාරමෙංදළ්හං; 

පාදාසිවුය්හමානස්ස, මාභායීතිචමබ්රවි. 

765. 

‘‘සතිපට්ඨානපාසාදං, ආරුය්හපච්චයවක්ඛිසං; 

ෙං ංපුතබ්යබඅමඤ්ඤිස්සං, සක්කාොභිර ංපජං. 

766. 

‘‘ෙදාචමග්ගමද්දක්ඛිං, නාවාෙඅභිරූහනං; 

අනධිට්ඨාෙඅත් ානං, තිත්ෙමද්දක්ඛිමුත් මං. 

767. 

‘‘සල්ලංඅත් සමුට්ඨානං, භවයනත්තිප්පභාවි ං; 

එය සංඅප්පවත් ාෙ, යදයසසිමග්ගමුත් මං. 

768. 

‘‘දීඝරත් ානුසයි ං, චිරරත් මධිට්ඨි ං; 

බුද්යධො යමපානුදී ගන්ෙං, විසයදොසප්පවාහයනො’’ති. – ඉමා ගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ චිරරත්  ං ව ාති චිරකාලං ව . ආ ාපීති වීරිෙවා 

වියමොක්ඛධම්මපරියෙසයන ආරද්ධවීරියෙො. ෙම් මං අනුවිචින්  ෙන්ති

‘‘කීදියසො නු යඛො වියමොක්ඛධම්යමො, කෙං වා අධිගන් බ්යබො’’ති 

විමුත්තිධම්මං අනුවිචිනන්ය ො ගයවසන්ය ො. සමං චිත්  ස් ස නාලත් ෙං, 

පුච් ඡං සමණබ්රාහ් මයණති ය  ය  නානාතිත්ථියෙ සමණබ්රාහ්මයණ 
විමුත්තිධම්මං පුතච්ඡන්ය ො පකතිො අනුපසන් සභාවස්ස චිත් ස්ස සමං
වූපසමභූ ං වට්ටදුක්ඛවිස්සරණං අරිෙධම්මං නාලත්ෙං නාධිගච්ඡන්ති
අත්යෙො. 

යකො යසො පාරඞ් ගය ොතිආදි පුතච්ඡි ාකාරදස්සනං.  ත්ෙ යකො යසො 

පාරඞ් ගය ො යලොයකති ඉමස්මිං යලොයක තිත්ෙකාරපටිඤ්යඤසු
සමණබ්රාහ්මයණසුයකො නුයඛොයසොසංසාරස්සපාරංනිබ්බානංඋපගය ො. 

යකො පත් ය ො අමය ොගෙන්ති නිබ්බානපතිට්ඨං වියමොක්ඛමග්ගං යකො

පත්ය ොඅධිගය ොතිඅත්යෙො. කස ්ස ෙම් මං පටිච් ඡාමීතිකස්සසමණස්සවා
බ්රාහ්මණස්ස වා ඔවාදධම්මං පටිග්ගණ්හාමි පටිපජ්ජාමි. 

පරමත් ෙවිජානනන්ති පරමත්ෙස්ස විජානනං, අවිපරී ප්පවත්තිනිවත්තියෙො
පයවයදන් න්තිඅත්යෙො. 
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අන් ය ොවඞ් කගය ො ආසීති වඞ්කං වුච්චති දිට්ඨිග ං

මයනොවඞ්කභාවය ො, සබ්යබපි වා කියලසා, අන්ය ොති පන හදෙවඞ්කස්ස

අන්ය ො, හදෙබ්භන් රග කියලසවඞ්යකොවාඅයහොසීතිඅත්යෙො. මච් යඡොව 

ෙසමාමිසන්ති ආමිසං ඝසන්ය ො ඛාදන්ය ො මච්යඡො විෙ, ගිලබළියසො

මච්යඡොවිොති අධිප්පායෙො. බද් යෙො මහින් දපායසන, යවපචි යසුයරො ෙොති 
මහින්දස්ස සක්කස්ස පායසන බද්යධො ෙො යවපචිත්ති අසුරින්යදො

අයසරිවිහාරී මහාදුක්ඛප්පත්ය ො, එවමහං පුතබ්යබ කියලසපායසන බද්යධො

ආසිං, අයසරිවිහාරී මහාදුක්ඛප්පත්ය ොතිඅධිප්පායෙො. 

අඤ ්ඡාමීතිආකඩ්ඪාමි. නන්තිකියලසපාසං. න මුඤ් චාමීතින යමොයචමි. 

අස් මා යසොකපරිද් දවාතිඉමස්මායසොකපරියදවවට්ටය ො. ඉදංවුත් ංයහොති
– ෙොපායසන බද්යධො මියගො සූකයරො වා යමොචනුපාෙං අජානන්ය ො 

පරිප්ඵන්දමායනො  ං ආවිඤ්ඡන්ය ො බන්ධනං දළ්හං කයරොති, එවං අහං
පුතබ්යබ කියලසපායසන පටිමුක්යකො යමොචනුපාෙං අජානන්ය ො

කාෙසඤ්යච නාදිවයසන පරිප්ඵන්දමායනො ංන යමොයචසිං, අඤ්ඤදත්ථු

 ංදළ්හංකයරොන්ය ොයසොකාදිනාපරංකියලසං එවපාපුතණින්ති. යකො යම 

බන් ෙං මුඤ් චං යලොයක, සම් යබොධිං යවදයිස ්සතීති ඉමස්මිං යලොයක එ ං
කියලසබන්ධයනන බන්ධං මුඤ්චන්ය ො සම්බුජ්ඣති එය නාති
‘‘සම්යබොධී’’ති ලද්ධනාමං වියමොක්ඛමග්ගං යකො යම යවදයිස්සති 

ආචික්ඛිස්සතීති අත්යෙො. ‘‘බන්ධමුඤ්ච’’න්තිපි පඨන්ති, බන්ධා, බන්ධස්ස
වා යමොචකංසම්යබොධින්තියෙොජනා. 

ආදිසන්  න්ති යදයසන් ං. පභඞ් ගුනන්ති පභඤ්ජනං කියලසානං

විද්ධංසනං, පභඞ්ගුනං වා ධම්මප්පවත්තිං ආදිසන් ං කයෙන් ං ජරාෙ

මච්චුයනොචපවාහනංකස්ස ධම්මංපටිච්ඡාමි. ‘‘පටිපජ්ජාමී’’තිවාපායඨො, 

යසො එවත්යෙො. විචිකිච් ඡාකඞ් ඛාගන් ථි න්ති ‘‘අයහොසිං නු යඛො 

අහමතී මද්ධාන’’න්තිආදිනෙප්පවත් ාෙ )ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20) 
විචිකිච්ඡාෙ ආසප්පනපරිසප්පනාකාරවුත්තිො කඞ්ඛාෙ ච ගන්ථි ං. 

සාරම් භබලසඤ් ඤු න්ති කරණුත් රිෙකරණලක්ඛයණන බලප්පත්ය න 

සාරම්යභන යුත් ං. යකොෙප් පත්  මනත් ෙද් ෙන්ති සබ්බත්ෙ යකොයධන
යුත් මනසා ෙද්ධභාවං ග ං අභිජප්පප්පදාරණං. ඉච්ඡි ාලාභාදිවයසන හි
 ණ්හා සත් ානං චිත් ං පදායලන්තී විෙ පවත් ති. දූයර ඨි ස්සාපි
විජ්ඣනුපාෙ ාෙ  ණ්හාව ධනු සමුපතිට්ඨති උප්පජ්ජති එ ස්මාති 

 ණ් හාෙනුසමුට් ඨානං, දිට්ඨිසල්ලං.  ං පන ෙස්මා වීසතිවත්ථුකා 

සක්කාෙදිට්ඨි, දසවත්ථුකාමිච්ඡාදිට්ඨීතිතිංසප්පයභදං,  ස්මාවුත් ං ‘‘ද් යව 

ච පන් නරසායු ’’න්ති, ද්වික්ඛත්තුං පන්නරසයභදවන් න්තිඅත්යෙො. පස් ස 

ඔරසිකං බාළ් හං, යභත් වාන ෙදි තිට් ඨතීතිෙංඋරසම්බන්ධනීෙ ාෙඔරසිකං
බාළ්හං බලව රං යභත්වාන හදෙං විනිවිජ්ඣිත්වා  ස්මිංයෙව හදයෙ

තිට්ඨති,  ංපස්සාතිඅත් ානයමවආලපති. 
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පටුන 

අනුදිට් ඨීනං අප් පහානන්ති අනුදිට්ඨිභූ ානං යසසදිට්ඨීනං

අප්පහානකාරණං. ොව හි සක්කාෙදිට්ඨි සන් ානය ො න විගච්ඡති,  ාව

සස්ස දිට්ඨිආදීනංඅප්පහානයමවාති. සඞ් කප් පපරය ජි න්තිසඞ්කප්යපන
මිච්ඡාවි ක්යකන පයර පරජයන නිස්සෙලක්ඛණං පතිපතිය  ය ජි ං

උස්සාහි ං. ය න විද් යෙො පයවොමීති ය න දිට්ඨිසල්යලන ෙො හදෙං

ආහච්චතිට්ඨති, එවංවිද්යධො පයවධාමිසඞ්කප්පාමිසස්සතුච්යඡදාදිවයසන

ඉය ො චිය ො ච පරිවට්ටාමි. පත්  ංව මාලුය රි න්ති මාලුය න වායුනා
එරි ංවණ්ටය ොමුත් ංදුමපත් ං විෙ. 

අජ් ෙත්  ං යම සමුට් ඨාොති ෙො යලොයක සල්ලං නාම බාහිරය ො

උට්ඨාෙඅජ්ඣත් ංනිම්මයෙත්වාබාධති, නඑවමිදං.ඉදංපන අජ්ඣත් ං
යම මම අත් භායව සමුට්ඨාෙ යසො අත් භාවසඤ්ඤිය ො

ඡඵස්සාෙ නකායෙොෙො ඛිප් පං සීඝං පච් චති, ඩය්හති.ෙො කිං? අග්ගිවිෙ

සනිස්සෙඩාහයකො  ංයෙව මාමකං මම සන් කං අත් භාවං ඩහන්ය ො

ෙත්ෙඋප්පන්යනො,  ත්යෙව සරති පවත් ති. 

 ං න පස් සාමි ය කිච් ඡන්ති ාදිසාෙ තිකිච්ඡාෙනියුත්  ාෙය කිච්ඡං 

සල්ලකත් ං භිසක්කං  ං න පස්සාමි. යෙො යම ං සල් ලමුද් ෙයරති යෙො

භිසක්යකොඑ ං දිට්ඨිසල්ලංකියලසසල්ලඤ්චඋද්ධයරෙය, උද්ධරන්ය ොච 

නානාරජ් යජන රජ්ජුසදිසසඞ්ඛා ාෙ එසනිසලාකාෙ පයවයසත්වාන 

සත් යෙන කන්තිත්වා නාඤ ්යඤන මන් ාගදප්පයෙොයගන විචිකිච් ඡි ං 

සල්ලං තිකිච්ඡිතුං සක්කාති ආහරිත්වා යෙොයජ බ්බං. විචිකිච්ඡි න්ති, ච
නිදස්සනමත් යම ං. සබ්බස්සපි කියලසසල්ලස්ස වයසන අත්යෙො
යවදි බ්යබො. 

අසත් යෙොති සත්ෙරහිය ො. අවයණොති වයණන විනා. 

අබ් භන්  රපස් සෙන්ති අබ්භන් රසඞ්ඛා ංහදෙංනිස්සාෙඨි ං. අහිංසන්ති 

අපීයළන්ය ො. ‘‘අහිංසා’’ති ච පායඨො, අහිංසාෙ අපීළයනනාති අත්යෙො. 
අෙඤ්යහත්ෙ සඞ්යඛපත්යෙො – යකො නු යඛො කිඤ්චි සත්ෙං අග්ගයහත්වා
වණඤ්ච අකයරොන්ය ො  ය ො එව සබ්බගත් ානි අබායධන්ය ො මම
හදෙබ්භන් රග ංපීළාජනනය ොඅන්ය ොතුදනය ො අන්ය ොරුද්ධනය ො
චපරමත්යෙයනවසල්ලභූ ංකියලසසල්ලංඋද්ධරිස්සතීති. 

එවංදසහිගාොහිපුතබ්යබඅත් නාචින්ති ාකාරංදස්යසත්වා පුතනපි ං

පකාරන් යරනදස්යසතුං ‘‘ෙම් මප් පති හි යසො යසට් යඨො’’තිආදිමාහ. ත්ෙ 

ෙම් මප් පතීති ධම්මනිමිත් ංධම්මයහතු. හීතිනිපා මත් ං. යසො යසට් යඨොති

යසො පුතග්ගයලො උත් යමො. විසයදොසප් පවාහයකොති යෙො මය් හං 

රාගාදිකියලසස්ස පවාහයකො උච්ඡින්නයකො. ගම් භීයර පති ස් ස යම, ෙලං 

පාණිඤ් ච දස් සයෙති යකො නු යඛො අතිගම්භීයර සංසාරමයහොයඝ පති ස්ස
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මය්හං ‘‘මා භායී’’ති අස්සායසන්ය ො නිබ්බානෙලං  ංසම්පාපකං
අරිෙමග්ගහත්ෙඤ්ච දස්යසෙය. 

රහයදහමස් මි ඔගාළ් යහොති මහති සංසාරරහයද අහමස්මි සසීසං

නිමුජ්ජනවයසන ඔතිණ්යණො අනුපවිට්යඨො. අහාරිෙරජමත් තියකති
අපයනතුං අසක්කුයණයෙයො රාගාදිරයජො මත්තිකා කද්දයමො එ ස්සාති

අහාරිෙරජමත්තියකො, රහයදො.  ස්මිං රහදස්මිං. ‘‘අහාරිෙරජමන්තියක’’ති

වා පායඨො, අන්තියක ඨි රාගාදීසු දුන්නීහරණීෙරාගාදිරයජති අත්යෙො.

සන් යදොසපටිච්ඡාදනලක්ඛණා මාො, පරසම්පත්තිඅසහනලක්ඛණා උසූො, 

කරණුත් රිෙකරණලක්ඛයණො සාරම් යභො, චිත් ාලසිෙලක්ඛණං ථිනං, 

කාොලසිෙලක්ඛණං මිද් ෙන්ති ඉයම පාපධම්මා පත්ෙටා ෙං රහදං,  ස්මිං

මාොඋසූෙසාරම්භථිනමිද්ධමපත්ෙයට, මකායරො යචත්ෙ පදසන්ධිකයරො 
වුත්ය ො.ෙොවුත්ය හිඉයමහිපාපධම්යමහිපත්ෙයටතිඅත්යෙො. 

උද් ෙච් චයමෙෙනි ං, සංයෙොජනවලාහකන්ති වචනවිපල්ලායසන

වුත් ං, භන් සභාවං උද්ධච්චං යමඝෙනි ං යමඝගජ්ජි ං එය සන්ති 
උද්ධච්චයමඝෙනි ා. දසවිධා සංයෙොජනා එව වලාහකා එය සන්ති 

සංයෙොජනවලාහකා. වාහා මහාඋදකවාහසදිසාරාගනිස්සි ා මිච්ඡාසඞ්කප්පා

අසුභාදීසුඨි ා කුද් දිට් ඨිං මං වහන් ති අපාෙසමුද්දයමවඋද්දිස්සකඩ්ඪන්තීති
අත්යෙො. 

සවන් ති සබ් බධි යසො ාති ණ්හායසොය ො, දිට්ඨියසොය ො, මානයසොය ො, 

අවිජ්ජායසොය ො, කියලසයසොය ොති ඉයම පඤ්චපියසො ා චක්ඛුද්වාරාදීනං
වයසන සබ්යබසු රූපාදීසු ආරම්මයණසු සවනය ො ‘‘රූප ණ්හා…යප.… 

ධම්ම ණ්හා’’තිආදිනා)විභ.204, 232) සබ්බභායගහිවාසවනය ොසබ්බධි

සවන්ති. ල ාති පලියවඨනට්යඨන සංසිබ්බනට්යඨන ල ා විොති ල ා, 

 ණ්හා. උබ් භිජ් ජ තිට් ඨතීති ඡහි ද්වායරහි උබ්භිජ්ජිත්වා රූපාදීසු

ආරම්මයණසුතිට්ඨති. ය  යසොය ති ණ්හාදියක යසොය මමසන් ායන

සන්දන්ය  මග්ගයසතුබන්ධයනන යකො පුතරිසවියසයසො නිවායරෙය,  ං 

ල න්ති ණ්හාල ං, මග්ගසත්යෙනයකො යඡච් ඡති ඡින්දිස්සති. 

යවලං කයරොොති ය සං යසො ානං යවලං යසතුං කයරොෙ

සන්නිවාරණං. භද් දන් ය ති ආලපනාකාරදස්සනං. මා ය  මයනොමයෙො 

යසොය ොති උදකයසොය ො ඔළාරියකො,  ස්ස බාලමහාජයනනපි යසතුං 
කත්වා නිවාරණං සක්කා. අෙං පන මයනොමයෙො යසොය ො සුඛුයමො 
දුන්නිවාරයණො. යසො ෙො උදකයසොය ො වඩ්ඪන්ය ො කූයල ඨි ං රුක්ඛං

පාය ත්වාව නායසති, එවං තුම්යහ අපාෙතීයර ඨිය   ත්ෙ සහසා

පාය ත්වා අපාෙසමුද්දං පායපන්ය ො මා ලුයව මා විනායසෙය මා
අනෙබයසනංපායපෙයාතිඅත්යෙො. 
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එවංඅෙංයෙයරොපුතරිමත් භායවපරිමද්දි සඞ්ඛාරත් ාඤාණපරිපාකං 
ග ත් ා පවත්තිදුක්ඛං උපධායරන්ය ො ෙො විචිකිච්ඡාදියක

සංකියලසධම්යම පරිග්ගණ්හි,  මාකාරං දස්යසත්වා ඉදානි ජා සංයවයගො

කිංකුසලගයවසී සත්ථු සන්තිකං ගය ො ෙං වියසසං අධිමුච්චි,  ං

දස්යසන්ය ො ‘‘එවං යම භෙජා ස් සා’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ එවං යම 

භෙජා ස් සාති එවං වුත් ප්පකායරන සංසායර ජා භෙස්ස අපාරා 
ඔරිමතීරය ො සප්පටිභෙය ො සංසාරවට්ටය ො ‘‘කෙං නු යඛො

මුඤ්යචෙය’’න්ති පාරං නිබ්බානං, එසය ො ගයවසය ො,  ායණො සයදවකස්ස
යලොකස්ස  ාණභූය ො කියලසසමුච්යඡදනී පඤ්ඤා ආවුයධො එ ස්සාති 

පඤ ්ඤාවුයෙො. දිට්ඨධම්මිකාදිඅත්යෙන සත් ානං ෙොරහං අනුසාසනය ො 

සත් ො, ඉසිසඞ්යඝන අග්ගසාවකාදිඅරිෙපුතග්ගලසමූයහන නියසවිය ො

පයිරුපාසිය ො ඉසිසඞ් ෙනියසවිය ො, යසොපානන්ති යදසනාඤායණන සුට්ඨු

ක ත් ා අභිසඞ්ඛ ත් ා සුක ං, උපක්කියලසවිරහි ය ො සුද් ෙං, 

සද්ධාපඤ්ඤාදිසාරභූ ං ෙම් මසාරමෙං පටිපක්යඛහි අචලනීෙය ො දළ් හං, 
විපස්සනාසඞ්ඛා ං යසොපානං මයහොයඝන වුය්හමානස්ස මය්හං සත්ො

පාදාසි, දදන්ය ොච‘‘ඉමිනාය යසොත්ථිභවිස්සතී’’තිසමස්සායසන්ය ො මා 

භායීති ච අබ්රවි, කයෙසි. 

සතිපට් ඨානපාසාදන්ති ය න විපස්සනායසොපායනන
කාොනුපස්සනාදිනා ලද්ධබ්බචතුබ්බිධසාමඤ්ඤඵලවියසයසන 

චතුභූමිසම්පන්නං සතිපට්ඨානපාසාදං ආරුහිත්වා පච් චයවක් ඛිසං 

චතුසච්චධම්මං මග්ගඤායණන පතිඅයවක්ඛිං පටිවිජ්ඣිං. ෙං  ං පුබ් යබ 

අමඤ් ඤිස ්සං, සක් කාොභිර ං පජන්තිඑවං පටිවිද්ධසච්යචොෙංසක්කායෙ
‘‘අහං මමා’’ති අභිර ං පජං තිත්ථිෙජනං ය න පරිකප්පි අත් ානඤ්ච

පුතබ්යබසාරය ොඅමඤ්ඤිස්සං. ෙදා ච මග් ගමද් දක් ඛිං, නාවාෙ අභිරූහනන්ති
අරිෙමග්ගනාවාෙ අභිරුහනූපාෙභූ ං ෙදා විපස්සනාමග්ගං ොොවය ො

අද්දක්ඛිං. ය ොපට්ඨාෙ ං තිත්ථිෙජනංඅත් ානඤ්ච අනධිට් ඨාෙ චිත්ය 

අට්ඨයපත්වා අග්ගයහත්වා තිත් ෙං නිබ්බානසඞ්ඛා ස්ස අම මහාපාරස්ස 
තිත්ෙභූ ං අරිෙමග්ගදස්සනං සබ්යබහි මග්යගහි සබ්යබහි කුසලධම්යමහි

උක්කට්ඨංඅද්දක්ඛිං, ොොවය ොඅපස්සින්ති අත්යෙො. 

එවං අත් යනො අනුත් රං මග්ගාධිගමං පකායසත්වා ඉදානි  ස්ස

යදසකං සම්මාසම්බුද්ධං යෙොයමන්ය ො ‘‘සල් ලං 

අත්  සමුට් ඨාන’’න්තිආදිමාහ.  ත්ෙ සල් ලන්ති දිට්ඨිමානාදිකියලසසල්ලං. 

අත්  සමුට් ඨානන්ති‘‘අහ’’න්ති මානට්ඨාන ාෙ‘‘අත් ා’’තිචලද්ධනායම

අත් භායව සම්භූ ං. භවයනත් තිප් පභාවි න්ති භව ණ්හාසමුට්ඨි ං 

භව ණ්හාසන්නිස්සෙං. සා හි දිට්ඨිමානාදීනං සම්භයවො. එය සං 

අප් පවත්  ාොති ෙොවුත් ානං පාපධම්මානං අප්පවත්තිො අනුප්පාදාෙ. 

යදයසසි මග් ගමුත්  මන්ති උත් මං යසට්ඨං අරිෙං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං, 
 දුපාෙඤ්චවිපස්සනාමග්ගංකයෙසි. 
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පටුන 

දීෙරත්  ානුසයි න්ති අනම ග්යග සංසායර චිරකාලං සන් ායන අනු

අනු සයි ං කාරණලායභන උප්පජ්ජනාරහභායවන ොමග ං,  ය ො ච 

චිරරත් ං අධිට් ඨි ං සන් ානං අජ්ඣාරුය්හ ඨි ං. ගන් ෙන්ති
අභිජ්ඣාකාෙගන්ොදිං මම සන් ායන ගන්ෙභූ ං කියලසවිසයදොසං

පවාහයනො බුද් යෙො භගවා අත් යනො යදසනානුභායවන අපානුදී 

පරිජහායපසි, ගන්යෙසු හි අනවයසසය ො පහීයනසු අප්පහීයනො නාම
කියලයසොනත්ථීති. 

ය ලකානිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

4. රට් ඨපාලත් යෙරගාොවණ් ණනා 

පස් ස චිත්  ක න්තිආදිකාආෙස්මය ො රට්ඨපාලත්යෙරස්ස ගාො. කා 

උප්පත්ති? අෙං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො උප්පත්තිය ො පුතයර රයමව
හංසවතීනගයර ගහපතිමහාසාලකුයල නිබ්බත්තිත්වා වෙප්පත්ය ො පිතු
අච්චයෙන ඝරාවායස පතිට්ඨිය ො ර නයකොට්ඨාගාරකම්මියකන දස්සි ං
අපරිමාණං කුලවංසානුග ං ධනං දිස්වා ‘‘ඉමං එත් කං ධනරාසිං මය්හං

පිතුඅෙයකපෙයකාදයෙොඅත් නාසද්ධිංගයහත්වාගන්තුං නාසක්ඛිංසු, මො
පනගයහත්වා ගන්තුං වට්ටතී’’ති චින්ය ත්වාකපණද්ධිකාදීනං මහාදානං
අදාසි. යසො අභිඤ්ඤාලාභිං එකං  ාපසං උපට්ඨහන්ය ො ය න
යදවයලොකාධිපච්යච නියෙොජිය ොොවජීවංපුතඤ්ඤානිකත්වා ය ොචුය ො 
යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවන්ය ො  ත්ෙ
ොව ායුකං ඨත්වා  ය ො චුය ො මනුස්සයලොයක භින්නං රට්ඨං
සන්ධායරතුංසමත්ෙස්සකුලස්සඑකපුතත් යකොහුත්වා නිබ්බත්ති. 

ය න ච සමයෙන පදුමුත් යරො භගවා යලොයක උප්පජ්ජිත්වා
පවත්ති වරධම්මචක්යකො යවයනෙයසත්ය  නිබ්බානමහානගරසඞ්ඛා ං 
යඛමන් භූමිං සම්පායපසි. අෙ යසො කුලපුතත්ය ො අනුක්කයමන විඤ්ඤු ං
පත්ය ො එකදිවසං උපාසයකහි සද්ධිං විහාරං ගන්ත්වා සත්ොරං ධම්මං
යදයසන් ං දිස්වා පසන්නචිත්ය ො පරිසපරිෙන්ය නිසීදි. ය නයඛො පන
සමයෙනසත්ොඑකංභික්ඛුං සද්ධාපබ්බජි ානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසි. ං
දිස්වා යසො පසන්නමානයසො  දත්ොෙ චිත් ං ඨයපත්වා
ස සහස්සභික්ඛුපරිවු ස්ස භගවය ො මහ ා සක්කායරන සත් ාහං
මහාදානං පවත්ය ත්වා පණිධානං අකාසි. සත්ො  ස්ස අනන් රායෙන
ඉජ්ඣනභාවං දිස්වා ‘‘අනාගය  යගො මස්ස නාම සම්මාසම්බුද්ධස්ස
සාසයනසද්ධාපබ්බජි ානං අග්යගො භවිස්සතී’’ති බයාකාසි. යසො සත්ොරං
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්චවන්දිත්වා උට්ඨාොසනා පක්කාමි. යසො  ත්ෙොව ායුකං
පුතඤ්ඤානි කත්වා  ය ො චවිත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉය ො 
ද්යවනවුය කප්යපඵුස්සස්සභගවය ොකායලසත්ථුයවමාතිකභාතියකසු
තීසු රාජපුතත්ය සු සත්ොරං උපට්ඨහන්ය සු ය සං පුතඤ්ඤකිරිොෙකිච්චං
අකාසි. 
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එවං  ත්ෙ  ත්ෙ භයව  ං  ං බහුං කුසලං උපචිනිත්වා සුගතීසුයෙව 
සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද කුරුරට්යඨ ථුල්ලයකොට්ඨිකනිගයම 

රට්ඨපාලයසට්ඨියනො යගයහනිබ්බත්ති,  ස්ස භින්නං රට්ඨං සන්ධායරතුං

සමත්යෙ කුයල නිබ්බත් ත් ා රට් ඨපායලොති වංසානුග යමව නාමං
අයහොසි. යසො මහ ා පරිවායරන වඩ්ඪන්ය ො අනුක්කයමන 
යෙොබ්බනපත්ය ොමා ාපිතූහිපතිරූයපනදායරනසංයෙොජිය ොමහන්ය ච
ෙයසපතිට්ඨාපිය ො දිබ්බසම්පත්තිසදිසංසම්පත්තිංපච්චනුයභොති.අෙභගවා
කුරුරට්යඨජනපදචාරිකං චරන්ය ොථුල්ලයකොට්ඨිකංඅනුපාපුතණි. ංසුත්වා
රට්ඨපායලොකුලපුතත්ය ොසත්ොරං උපසඞ්කමිත්වාසත්ථුසන්තියකධම්මං
සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිතුකායමො සත් ාහං භත් ච්යඡදං කත්වා
කිච්යඡනකසියරනමා ාපි යරොඅනුජානායපත්වාසත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා
පබ්බජ්ජං ොචිත්වා සත්ථු ආණත්තිො අඤ්ඤ රස්ස යෙරස්ස සන්තියක
පබ්බජිත්වා යෙොනියසොමනසිකායරන කම්මං කයරොන්ය ො විපස්සනං

වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පාපුතණි. ය න වුත් ං අපදායන (අප. යෙර 1.2.97-

111) – 

‘‘පදුමුත් රස්ස භගවය ො, යලොකයජට්ඨස්ස  ාදියනො; 

වරනායගොමොදින්යනො, ඊසාදන්ය ොඋරූළ්හවා. 

‘‘යස ච්ඡත්ය ොපයසොභිය ො, සකප්පයනොසහත්ථියපො; 

අග්ඝායපත්වාන ංසබ්බං, සඞ්ඝාරාමංඅකාරයිං. 

‘‘චතුපඤ්ඤාසසහස්සානි, පාසායදකාරයිංඅහං; 

මයහොඝදානංකරිත්වාන, නිෙයායදසිංමයහසියනො. 

‘‘අනුයමොදි මහාවීයරො, සෙම්භූ අග්ගපුතග්ගයලො; 

සබ්යබජයනහාසෙන්ය ො, යදයසසිඅම ංපදං. 

‘‘ ංයමබුද්යධොවිොකාසි, ජලජුත් රනාමයකො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමාගාොඅභාසෙ. 

‘‘චතුපඤ්ඤාසසහස්සානි, පාසායදකාරයීඅෙං; 

කෙයිස්සාමිවිපාකං, සුයණොෙමමභාසය ො. 

‘‘අට්ඨාරසසහස්සානි, කූටාගාරාභවිස්සයර; 

බයම්හුත් මම්හිනිබ්බත් ා, සබ්බයසොණ්ණමොචය . 

‘‘පඤ්ඤාසක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 

අට්ඨපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

‘‘කප්පස සහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 
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‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 

අඩ්යඪකුයලමහායභොයග, නිබ්බත්තිස්සති ාවයද. 

‘‘යසොපච්ඡාපබ්බජිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 

රට්ඨපායලොතිනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො. 

‘‘පධානපහි ත්ය ොයසො, උපසන්ය ොනිරූපධි; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාෙ, නිබ්බායිස්සතිනාසයවො. 

‘‘උට්ඨාෙඅභිනික්ඛම්ම, ජහි ායභොගසම්පදා; 

යඛළපිණ්යඩවයභොගම්හි, යපමංමය්හංනවිජ්ජති. 

‘‘වීරිෙං යමධුරයධොරය්හං, යෙොගක්යඛමාධිවාහනං; 

ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

අරහත් ංපනපත්වාසත්ොරංඅනුජානායපත්වාමා ාපි යරොපස්සිතුං 

ථුල්ලයකොට්ඨිකං ගන්ත්වා,  ත්ෙ සපදානං පිණ්ඩාෙ චරන්ය ො පිතු

නියවසයනආභියදොසිකං කුම්මාසංලභිත්වා ංඅම ංවිෙපරිභුඤ්ජන්ය ො, 

පි රානිමන්තිය ො ස්වා නාෙ අධිවායසත්වා, දුතිෙදිවයස පිතුනියවසයන
පිණ්ඩපා ංපරිභුඤ්ජිත්වා අලඞ්ක පටිෙත්ය ඉත්ොගාරජයනඋපගන්ත්වා

‘‘කීදිසා නාම  ා, අෙයපුතත් , අච්ඡරායෙො, ොසං ත්වං යහතු බ්රහ්මචරිෙං

චරසී’’තිආදීනි )ම. නි. 2.301) වත්වා, පයලොභනකම්මං කාතුං ආරද්යධ
 ස්සඅධිප්පාෙංපරිවත්ය ත්වා අනිච්ච ාදිපටිසංයුත් ංධම්මංකයෙන්ය ො
– 

769. 

‘‘පස්ස චිත් ක ංබිම්බං, අරුකාෙං සමුස්සි ං; 

ආතුරංබහුසඞ්කප්පං, ෙස්සනත්ථිධුවංඨිති. 

770. 

‘‘පස්සචිත් ක ංරූපං, මණිනාකුණ්ඩයලනච; 

අට්ඨිං යචනඔනද්ධං, සහවත්යෙහියසොභති. 

771. 

‘‘අලත් කක ාපාදා, මුඛංචුණ්ණකමක්ඛි ං; 

අලංබාලස්සයමොහාෙ, යනොචපාරගයවසියනො. 

772. 

‘‘අට්ඨාපදක ායකසා, යනත් ාඅඤ්ජනමක්ඛි ා; 
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අලංබාලස්සයමොහාෙ, යනොචපාරගයවසියනො. 

773. 

‘‘අඤ්ජනීවනවාචිත් ා, පූතිකායෙොඅලඞ්කය ො; 

අලංබාලස්සයමොහාෙ, යනොචපාරගයවසියනො. 

774. 

‘‘ඔදහි මිගයවොපාසං, නාසදාවාගුරංමියගො; 

භුත්වානිවාපංගච්ඡාම, කන්දන්ය මිගබන්ධයක. 

775. 

‘‘ඡින්යනො පායසොමිගවස්ස, නාසදාවාගුරං මියගො; 

භුත්වානිවාපංගච්ඡාම, යසොචන්ය මිගලුද්දයක’’ති. – ඉමාගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ චිත්  ක න්ති චිත් ං ක ං චිත් ක ං, වත්ොභරණමාලාදීහි

විචිත් ංක න්තිඅත්යෙො. බිම් බන්තිදීඝාදිභායවනයුත් ට්ඨායනසුදීඝාදීහි 

අඞ්ගපච්චඞ්යගහිමණ්ඩි ංඅත් භාවං. අරුකාෙන්තිනවන්නං වණමුඛානං

යලොමකූපානඤ්ච වයසන විස්සන්දමානඅසුචිං, සබ්බයසො ච අරුභූ ං

වණභූ ං අරූනං වා කාෙං. සමුස ්සි න්ති තීහි අට්ඨිසය හි සමුස්සි ං. 

ආතුරන්තිසබ්බකාලං ඉරිොපෙන් රාදීහිපරිහරි බ්බ ාෙ නිච්චං ගිලානං. 

බහසඞ් කප් පන්තිබාලජයනනඅභූ ං ආයරොයපත්වාබහුධාසඞ්කප්පි බ්බං. 

ෙස් ස නත් ථි ධුවං ඨිතීති ෙස්ස කාෙස්ස ධුවභායවො ඨිතිසභායවො නත්ථි, 

එකංසය ො යභදනවිකිරණවිද්ධංසනධම්යමොයෙව. ං පස් සාතිසමීයපඨි ං

ජනං, අත් ානයමවවාසන්ධාෙවදති. 

රූපන්ති සරීරං. සරීරම්පි හි ‘‘අට්ඨිඤ්ච පටිච්ච, න්හාරුඤ්ච පටිච්ච, 

මංසඤ්ච පටිච්ච, චම්මඤ්ච පටිච්ච, ආකායසො පරිවාරිය ො ‘රූපන්ත්යවව

සඞ්ඛං ගච්ඡතී’’තිආදීසු )ම. නි. 1.306) රූපන්ති වුච්චති. මණිනා 

කුණ් ඩයලන චාති සීසූපගාදිආභරණගය න මණිනා කුණ්ඩයලන

චිත් ක ං. අට් ඨිං  යචන ඔනද් ෙන්ති අල්ලචම්යමන පරියෙොනද්ධං

අතියරකතිස පයභදං අට්ඨිං පස්සාති යෙොජනා. කුණ්ඩයලන චාති ච-

සද්යදන යසසාභරණාලඞ්කායර සඞ්ගණ්හාති. සහ වත් යෙහි යසොභතීති

 යිදං රූපං මණිනා චිත් ක ම්පි වත්යෙහි පටිච්ඡාදි යමව යසොභති, න

අපටිච්ඡාදි න්ති අත්යෙො. යෙ පන ‘‘අට්ඨි යචනා’’ති පඨන්ති, ය සං

අට්ඨි යචනංඔනද්ධංයසොභති, ඔනද්ධත් ා අට්ඨි යචනාතිඅත්යෙො. 

අලත්  කක ාතිඅලත් යකනක රඤ්ජනාලාඛාෙ සංරඤ්ජි ා. පාදාති

චරණා. මුඛං චුණ් ණකමක් ඛි න්ති මුඛං චුණ්ණයකන මක්ඛි ං, ෙං
මණ්ඩනමනුයුත් ා සාසපකක්යකන මුඛපීළකාදීනි හරිත්වා
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යලොණමත්තිකාෙදුට්ඨයලොහි ංහරිත්වා මුඛචුණ්ණකවියලපනංකයරොන්ති, 

 ං සන්ධාෙ වුත් ං. අලන්ති බාලස් ස අන්ධපුතථුජ්ජනස්ස යනො ච 

පාරගයවසියනො වට්ටාභිර ස්ස යමොහාෙ සම්යමොහනාෙ සමත්ෙං  ස්ස

චිත් ං යමොයහතුං පරිෙත් ං, පාරගයවසියනො පන විවට්ටාභිර ස්ස යනො
අලංනපරිෙත් ං. 

අට් ඨාපදක ාති අට්ඨපදාකායරන ක ා සඤ්චි ා පුතරිමභායග යකයස

කප්යපත්වානලාටස්ස පටිච්ඡාදනවයසනක ායකසරචනාඅට්ඨපදංනාම, 

ෙං ‘‘අලක’’න්තිපි වුච්චති. යනත්  ා අඤ් ජනමක් ඛි ාති උයභොපිනෙනානි

අන්ය ො ද්වීසු අන්ය සු ච ෙො අඤ්ජනච්ඡාො දිස්සති, එවං
අඤ්ජි ඤ්ජනානි. 

අඤ ්ජනීව නවා චිත්  ා, පූතිකායෙො අලඞ් කය ොති ෙො අඤ්ජනී
අඤ්ජනනාළිකා නවා අභිනවා මාලාකම්මමකරදන් ාදිවයසන චිත් ා බහි

මට්ඨා උජ්ජලාදස්සනීො, අන්ය ොපනනදස්සනීොයහොති, එවයමව ාසං 

කායෙො න්හානබ්භඤ්ජනවත්ොලඞ්කායරහි අලඞ්කය ො බහි උජ්ජයලො, 
අන්ය ොපනපූති නානප්පකාරඅසුචීහිභරිය ොතිට්ඨතීතිඅත්යෙො. 

ඔදහීති ඔඩ්යඩසි. මිගයවොති, මිගලුද්දයකො. පාසන්ති, දණ්ඩවාගුරං. 

නාසදාතිනසඞ්ඝට්යටසි. වාගුරන්තිපාසං. නිවාපන්තිමිගානං ඛාදනත්ොෙ
ඛිත් ං තිණාදිඝාසං. උපමා යඛො අෙං යෙයරන ක ා අත්ෙස්ස
විඤ්ඤාපනාෙ. අෙඤ්යහත්ෙ අත්යෙො – ෙො මිගානං මාරණත්ොෙ
දණ්ඩවාගුරංඔඩ්යඩත්වා ත්ෙනිවාපං විකිරිෙමිගලුද්දයකනිලීයනඨිය 
 ත්යෙයකොජවපරක්කමසම්පන්යනොයඡයකොමියගොපාසං අඵුසන්ය ොඑව

ෙොසුඛං නිවාපං ඛාදිත්වා, ‘‘වඤ්යචසි ව  මියගො’’ති මිගලුද්දයක 
විරවන්ය  එව ගච්ඡති. අපයරො මියගො බලවා යඡයකො ජවසම්පන්යනොව

 ත්ෙගන්ත්වානිවාපං ඛාදිත්වා ත්ෙ ත්ෙපාසංඡින්දිත්වා, ‘‘වඤ්යචසි

ව මියගො, පායසොඡින්යනො’’ති මිගලුද්දයකයසොචන්ය එවගච්ඡති, එවං
මෙම්පි පුතබ්යබ පුතථුජ්ජනකායල මා ාපිතූහි ආසජ්ජනත්ොෙ නිෙයාදිය 
යභොයග භුඤ්ජිත්වා  ත්ෙ  ත්ෙ අසජ්ජමානා නික්ඛන් ා. ඉදානි පන

සබ්බයසො ඡින්නකියලසා අපාසා හුත්වා ඨි ා, ය හි දින්නයභොජනං
භුඤ්ජිත්වාය සුයසොචන්ය සුඑවගච්ඡාමාති. 

එවං යෙයරො මිගලුද්දකං විෙ මා ාපි යරො, හිරඤ්ඤසුවණ්ණං 

ඉත්ොගාරඤ්ච වාගුරජාලං විෙ, අත් නා පුතබ්යබ භුත් යභොයග ච ඉදානි

භුත් යභොජනඤ්ච නිවාපතිණං විෙ, අත් ානං මහාමිගං විෙ ච කත්වා
දස්යසති.ඉමාගාොවත්වායවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වාරඤ්යඤොයකොරබයස්ස
මිගාජිනඋෙයායන මඞ්ගලසිලාපට්යට නිසීදි. යෙරස්ස කිර පි ා සත් සු
ද්වාරයකොට්ඨයකසුඅග්ගළංදායපත්වා මල්යලආණායපසි ‘‘නික්ඛමිතුංමා

යදෙ, කාසාොනි අපයනත්වා යස කානි නිවායසො’’ති,  ස්මා යෙයරො
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ආකායසන අගමාසි. අෙ රාජා යකොරයබයො යෙරස්ස  ත්ෙ නිසින්නභාවං
සුත්වා  ං උපසඞ්කමිත්වා සම්යමොදනීෙං කෙං සාරණීෙං වීතිසායරත්වා

‘‘ඉධ, යභො රට්ඨපාල, පබ්බජන්ය ො බයාධිපාරිජුඤ්ඤං වා 
ජරායභොගඤාතිපාරිජුඤ්ඤං වා පත්ය ො පබ්බජති. ත්වං පන කිඤ්චිපි

පාරිජුඤ්ඤං අනුපගය ො එවකස්මා පබ්බජිය ො’’ති පුතච්ඡි. අෙස්ස යෙයරො, 

‘‘උපනිෙයති යලොයකො අද්ධුයවො, අ ායණො යලොයකො අනභිස්සයරො, 

අස්සයකො යලොයකො සබ්බං පහාෙ ගමනීෙං, ඌයනො යලොයකො අතිත්ය ො 

 ණ්හාදායසො’’ති )ම. නි. 2.305) ඉයමසං චතුන්නං ධම්මුද්යදසානං
අත් ානං විවිත් භාවංකයෙත්වා ස්සායදසනාෙඅනුගීතිංකයෙන්ය ො– 

776. 

‘‘පස්සාමි යලොයක සධයන මනුස්යස, ලද්ධාන විත් ං න දදන්ති 

යමොහා; 

ලුද්ධාධනංසන්නිචෙංකයරොන්ති, භියෙයොවකායම අභිපත්ෙෙන්ති. 

777. 

‘‘රාජාපසය්හප්පෙවිංවියජත්වා, සසාගරන් ංමහිමාවසන්ය ො; 

ඔරංසමුද්දස්සඅතිත් රූයපො, පාරංසමුද්දස්සපිපත්ෙයෙෙ. 

778. 

‘‘රාජාචඅඤ්යඤචබහූමනුස්සා, අවී  ණ්හාමරණංඋයපන්ති; 

ඌනාවහුත්වානජහන්තියදහං, කායමහියලොකම්හිනහත්ථි තිත්ති. 

779. 

‘‘කන්දන්තිනංඤාතීපකිරිෙයකයස, ‘අයහො ව ා යනො අමරා’ති

චාහු; 

වත්යෙනනංපාරු ංනීහරිත්වා, චි ංසයමොධාෙ ය ොඩහන්ති. 

780. 

‘‘යසො ඩය්හති සූයලහි තුජ්ජමායනො, එයකන වත්යෙන පහාෙ

යභොයග; 

නමීෙමානස්සභවන්ති ාණා, ඤාතීචමිත් ාඅෙවාසහාො. 

781. 

‘‘දාොදකා ස්සධනංහරන්ති, සත්ය ොපනගච්ඡතියෙනකම්මං; 

නමීෙමානංධනමන්යවතිකිඤ්චි, පුතත් ාචදාරාචධනඤ්ච රට්ඨං. 

782. 

‘‘න දීඝමායුංලභය ධයනන, නචාපිවිත්ය නජරං විහන්ති; 

අප්පංහිදංජීවි මාහුධීරා, අසස්ස ංවිප්පරිණාමධම්මං. 
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783. 

‘‘අඩ්ඪා දලිද්දා ච ඵුසන්ති ඵස්සං, බායලො ච ධීයරො ච  යෙව

ඵුට්යඨො; 

බායලො හි බාලයා වධිය ොව යසති, ධීයරො ච යනො යවධති 
ඵස්සඵුට්යඨො. 

784. 

‘‘ ස්මාහිපඤ්ඤාවධයනනයසෙයා, ොෙයවොසානමිධාධිගච්ඡති; 

අයබයොසි ත් ාහිභවාභයවසු, පාපානිකම්මානිකයරොතියමොහා. 

785. 

‘‘උයපතිගබ්භඤ්චපරඤ්චයලොකං, සංසාරමාපජ්ජපරම්පරාෙ; 

 ස්සප්පපඤ්යඤො අභිසද්දහන්ය ො, උයපති ගබ්භඤ්ච පරඤ්ච 
යලොකං. 

786. 

‘‘යචොයරො ෙො සන්ධිමුයඛ ගහීය ො, සකම්මුනා හඤ්ඤති

පාපධම්යමො; 

එවංපජායපච්චපරම්හියලොයක, සකම්මුනාහඤ්ඤතිපාපධම්යමො. 

787. 

‘‘කාමා හිචිත්රාමධුරාමයනොරමා, විරූපරූයපන මයෙන්තිචිත් ං; 

ආදීනවංකාමගුයණසුදිස්වා,  ස්මාඅහංපබ්බජිය ොම්හිරාජ. 

788. 

‘‘දුමප්ඵලානීවප න්තිමාණවා, දහරාචවුඩ්ඪාචසරීරයභදා; 

එ ම්පි දිස්වා පබ්බජිය ොම්හි රාජ, අපණ්ණකං සාමඤ්ඤයමව 
යසයෙයො. 

789. 

‘‘සද්ධාොහංපබ්බජිය ො, උයපය ොජිනසාසයන; 

අවඤ්ඣාමය්හංපබ්බජ්ජා, අනයණොභුඤ්ජාමියභොජනං. 

790. 

‘‘කායමආදිත් ය ොදිස්වා, ජා රූපානිසත්ෙය ො; 

ගබ්භයවොක්කන්තිය ොදුක්ඛං, නිරයෙසුමහබ්භෙං. 

791. 

‘‘එ මාදීනවං ඤත්වා, සංයවගංඅලභිං දා; 

යසොහංවිද්යධො දාසන්ය ො, සම්පත්ය ොආසවක්ඛෙං. 
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792. 

‘‘පරිචිණ්යණොමොසත්ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං; 

ඔහිය ොගරුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහ ා. 

793. 

‘‘ෙස්සත්ොෙපබ්බජිය ො, අගාරස්මානගාරිෙං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, සබ්බසංයෙොජනක්ඛයෙො’’ති.–ඉමා

ගාො අයවොච; 

 ත්ෙ පස් සාමි යලොයකති අහං, මහාරාජ, ඉමස්මිං යලොයක සෙයන 

ධනසම්පන්යන අඩ්යඪ මනුස්යස පස්සාමි, ය  පන ලද් ොන විත්  ං ධනං
ලභිත්වා යභොගසම්පත්තිෙං ඨි ා සමණබ්රාහ්මණාදීසු කස්සචි කිඤ්චිපි න

දදන්ති. කස්මා? යමොහා කම්මස්සක ාපඤ්ඤාෙ අභාවය ො. ලුද් ො 

යලොභාභිභූ ා ෙොලද්ධං ධනං සන් නිචෙං සබ්බයසො නියච බ්බං 

නියධ බ්බං කයරොන්ති. භියෙයොව ෙොධිග කාමය ො උපරි කායම 

කාමගුයණ ‘‘ ොහං එදියස ච යභොයග පටිලයභෙය’’න්ති අභිපත් ෙෙන් ති 
පච්චාසීසන්ති ජ්ජඤ්චවාොමංකයරොන්ති. 

භියෙයො කාමපත්ෙනාෙ උදාහරණං දස්යසන්ය ො ‘‘රාජා’’තිආදිමාහ.

 ත්ෙ පසය් හප් පෙවිං වියජත් වාති අත් යනො වංසානුග ං පෙවිං

බලක්කායරන අභිවිජිෙ. ආවසන් ය ොති පසායසන්ය ො. ඔරං සමුද් දස ්සාති

අනවයසසං සමුද්දස්ස ඔරභාගං ලභිත්වාපි ය න අතිත් රූයපො පාරං 

සමුද් දස් ස දීපන් රම්පිපත්ෙයෙෙය. 

අවී  ණ් හාති අවිග  ණ්හා. ඌනාවාති අපරිපුතණ්ණමයනොරොව. 

කායමහි යලොකම් හි න හත් ථි තිත් තීති ණ්හාවිපන්නානංඉමස්මිංයලොයක
වත්ථුකායමහිතිත්තිනාම නත්ථි. 

කන් දන් ති නන්තිම පුතරිසංඋද්දිස්ස  ස්සගුයණකිත්ය න් ාකන්දනං

කයරොන්ති. අයහො ව ා යනො අමරාති චාහූතිඅයහොව අම්හාකංඤාතීඅමරා

සියුන්තිචකයෙන්ති, ගාොසුඛත්ෙඤ්යහත්ෙව ා-ඉතිදීඝංකත්වාවුත් ං. 

යසො ඩය් හති සූයලහි තුජ් ජමායනොති යසො ම සත්ය ො ඡවඩාහයකහි

සම්මාඣායපතුංසූයලහිතුජ්ජමායනො.  ාණාතිපරිත් ාණකරා. 

යෙනකම් මන්තිෙොකම්මං. ෙනන්තිධනායි බ්බංෙංකිඤ්චිවත්ථු.පුතන 

ෙනන්තිහිරඤ්ඤසුවණ්ණංසන්ධාෙවදති. 

‘‘න දීෙමායු’’න්තිආදිනා කාමගුණස්ස ජරාෙ ච පටිකාරාභාවං වත්වා

පුතන  ස්ස එකන්තිකභාවං දස්යසතුං ‘‘අප් පං හී’’තිආදි වුත් ං. ඵුසන් තීති 

අනිට්ඨඵස්සං ඵුසන්ති පාපුතණන්ති,  ත්ෙ අඩ්ඪදලිද්ද ා අකාරණන්ති
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දස්යසති. ඵස් සං බායලො ච ධීයරො ච  යෙව ඵුට් යඨොති ෙො බායලො

ඉට්ඨානිට්ඨසම්ඵස්සං ඵුට්යඨො,  යෙව ධීයරො ඉට්ඨානිට්ඨඵස්සං ඵුට්යඨො 

යහොති, න එත්ෙ බාලපණ්ඩි ානං යකොචි වියසයසො. අෙං පන වියසයසො, 

බායලො හි බාලයා වධිය ොව යසතීතිබාලපුතග්ගයලො යකනචි දුක්ඛධම්යමන
ඵුට්යඨො යසොචන්ය ො කිලමන්ය ො උරත් ාළිං කන්දන්ය ො බාලභායවන
වධිය ො පීළිය ොව හුත්වා යසති සෙති. ඉය ො චිය ො ච ආවට්ටන්ය ො

විවට්ටන්ය ොවියරොයධන්ය ො යවෙති ඵස ්සඵුට් යඨොති ධීයරො පනපණ්ඩිය ො
දුක්ඛසම්ඵස්යසන සම්ඵුට්යඨොනයවධතිකම්පනමත් ම්පි ස්සනයහොතීති. 

 ස් මාති ෙස්මා බාලපණ්ඩි ානංයලොකධම්යමඑදිසීපවත්ති,  ස් මා හි 

පඤ ්ඤාව ෙයනන යසෙයා, ොෙ යවොසානමිොධිගච් ඡතීතිපඤ්ඤාවධනය ො

පාසංස රා, ොෙ පඤ්ඤාෙ යවොසානං භවස්ස පරියෙොසානභූ ං නිබ්බානං

අධිගච්ඡති. අයබයොසි ත්  ා හීති අනධිග නිට්ඨත් ා. භවාභයවසූති
මහන් ාමහන්ය සුභයවසු. 

උයපති ගබ් භඤ් ච පරඤ් ච යලොකං, සංසාරමාපජ් ජ පරම් පරාොති යෙො
පාපානි කත්වා අපරාපරං සංසරණමාපජ්ජිත්වා උයපති ගබ්භඤ්ච පරඤ්ච

යලොකං ගබ්භයසෙයාෙ පරයලොකුප්පත්තිො ච න මුච්චති,  ස් ස 

පාපකම්මකාරියනො පුතග්ගලස්ස කිරිෙං අභිසද් දහන් ය ො ‘‘අත් ා ච යම

යහොතී’’ති පත්තිොෙන්ය ො අඤ්යඤොපි අප් පපඤ ්යඤො බායලො ෙො

පටිපජ්ජිත්වාඋයපතිගබ්භඤ්ච පරඤ්චයලොකං, න ය ොපරිමුච්චති. 

යචොයරො ෙොති ෙො යචොයරො පාපධම්යමො ඝරසන්ධිං ඡින්දන්ය ො

සන්ධිමුයඛ ආරක්ඛකපුතරියසහි ගහිය ො සකම් මුනා ය න අත් යනො

සන්ධිච්යඡදකම්මුනා කාරණභූය න කසාදීහි  ාළනාදිවයසන හඤ ්ඤති 

රාජපුතරියසහිබාධිෙයතිබජ්ඣතිච. එවං පජාතිඑවමෙංසත් යලොයකොඉධ

පාපානි කරිත්වා යපච් ච පත්වා ය නකම්මුනා පරම් හි යලොයක නිරොදීසු

හඤ්ඤති, පඤ්චවිධබන්ධනකම්මකාරණාදිවයසනබාධිෙයති. 

එවයම ාහි එකාදසහි ගාොහි ෙොරහං චත් ායරො ධම්මුද්යදයස 
පකායසත්වාඉදානිකායමසුසංසායරචආදීනවංදිස්වාසද්ධාෙඅත් යනො

පබ්බජි භාවං පබ්බජි කිච්චස්ස චමත්ෙකප්පත්තිං විභායවන්ය ො ‘‘කාමා 

හී’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ කාමාති වත්ථුකාමා මනාපිො රූපාදයෙො ධම්මා, 
කියලසකාමාසබ්යබපිරාගප්පයභදා.ඉධපනවත්ථුකාමායවදි බ්බා.ය  හි

රූපාදිවයසනඅයනකප්පකාර ාෙ චිත්රා. යලොකස්සාදවයසන ඉට්ඨාකාර ාෙ 

මධුරා. බාලපුතථුජ්ජනානං මනං රයමන්තීති මයනොරමා. විරූපරූයපනාති 

විවිධරූයපන, අයනකවිධසභායවනාති අත්යෙො. ය  හි රූපාදිවයසන චිත්රා, 
නීලාදිවයසන විවිධරූපා. එවං ය න විරූපරූයපන  ො  ො අස්සාදං

දස්යසත්වා මයෙන් ති චිත්  ං පබ්බජ්ජාෙ අභිරමිතුං න යදන්තීති ඉමිනා 

අප්පස්සාදබහුදුක්ඛ ාදිනා ආදීනවං කාමගුයණසු දිස් වා  ස් මා  ංනිමිත් ං
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අහංපබ්බජිය ොඅම්හි. දුමප්ඵලානි පක්කකායලඅපරිපක්කකායලචෙත්ෙ

කත්ෙචිපරූපක්කමය ොසරසය ොවා ප න්ති, එවංසත් ාදහරාචවුඩ්ඪාච

සරීරස්ස යභදා ප න්තියෙව. එ ම් පි දිස ්වාති එවං අනිච්ච ම්පි

පඤ්ඤාචක්ඛුනා දිස්වා, න යකවලං අප්පස්සාද ාදි ාෙ ආදීනවයමවාති

අධිප්පායෙො. අපණ් ණකන්ති අවිරද්ධනකං සාමඤ ්ඤයමව සමණභායවොව 

යසයෙයො උත් රි යරො. 

සද් ොොති කම්මං කම්මඵලං බුද්ධසුබුද්ධ ං ධම්මසුධම්ම ං

සඞ්ඝසුප්පටිපත්තිඤ්ච සද්දහිත්වා. උයපය ො ජිනසාසයනති සත්ථු සාසයන

සම්මාපටිපත්තිං උපගය ො. අවඤ් ො මය් හං පබ් බජ් ජා අරහත් ස්ස

අධිග ත් ා.  ය ො එව අනයණො භුඤ් ජාමි යභොජනං නික්කියලසවයසන
සාමිභාවය ොසාමිපරියභොයගනපරිභුඤ්ජනය ො. 

කායම ආදිත්  ය ො දිස් වාති වත්ථුකායම කියලසකායම ච එකාදසහි

අග්ගීහි ආදිත් භාවය ො දිස්වා. ජා රූපානි සත් ෙය ොති ක ාක ප්පයභදා
සබ්බසුවණ්ණවිකතියෙො අනත්ොවහ ාෙ නිසි සත්ෙය ො. 

ගබ් භයවොක් කන් තිය ො දුක් ඛන්ති ගබ්භයවොක්කන්තිය ො පට්ඨාෙ 

සබ්බසංසාරපවත්තිදුක්ඛං. නිරයෙසු මහබ් භෙන්ති සඋස්සයදසු අට්ඨසු
මහානිරයෙසුලබ්භමානංමහාභෙඤ්චසබ්බත්ෙදිස්වාතියෙොජනා. 

එ මාදීනවං ඤත් වාති එ ං කාමානං ආදිත්  ාදිං සංසායර ආදීනවං

යදොසං ඤත්වා. සංයවගං අලභිං  දාති  ස්මිං සත්ථු සන්තියක ධම්මස්ස

සු කායල භවාදියක සංයවගං අලත්ෙං. විද් යෙො  දා සන් ය ොති  ස්මිං
ගහට්ඨකායලරාගසල්ලාදීහි විද්යධොසමායනොඉදානිසත්ථුසාසනංආගම්ම

සම්පත්ය ො ආසවක්ඛෙං, විද්යධො වා චත් ාරි සච්චානි, පටිවිද්යධොති
අත්යෙො.යසසංඅන් රන් රාදීසුවුත් ත් ා සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

එවං යෙයරො රඤ්යඤො යකොරබයස්ස ධම්මං යදයසත්වා සත්ථු
සන්තිකයමව ගය ො. සත්ො ච අපරභායග අරිෙගණමජ්යඣ නිසින්යනො
යෙරංසද්ධාපබ්බජි ානංඅග්ගට්ඨායන ඨයපසීති. 

රට්ඨපාලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

5. මාලුකයපුත්  ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

රූපං දිස ්වා සති මුට් ඨාතිආදිකා ආෙස්මය ො මාලුකයපුතත් ස්ස ගාො.

ඉමස්සආෙස්මය ො වත්ථු යහට්ඨා ඡක්කනිපාය  )යෙරගා. 399 ආදයෙො)
වුත් යමව.  ා පන ගාො යෙයරන අරහත්ය  පතිට්ඨිය න ඤාතීනං

ධම්මයදසනාවයසන භාසි ා.ඉධපනපුතථුජ්ජනකායල ‘‘සාධුයම, භන්ය , 
භගවා සංඛිත්ය න ධම්මං යදයසතූ’’ති ොචිය න සත්ොරා ‘‘ ං කිං

මඤ්ඤසි, මාලුකයපුතත් , යෙ ය  චක්ඛුවිඤ්යඤෙයා රූපා අදිට්ඨා

අදිට්ඨපුතබ්බා, නචපස්සසි, නචය යහොතිපස්යසෙයන්ති, අත්ථිය   ත්ෙ
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ඡන්යදො වා රායගො වා යපමං වා’’ති? ‘‘යනො යහ ං, භන්ය ’’. ‘‘යෙ ය  
යසො විඤ්යඤෙයා සද්දා…යප.… 

ඝාන…ජිව්හා…කාෙ…මයනොවිඤ්යඤෙයා ධම්මා අවිඤ්ඤා ා

අවිඤ්ඤා පුතබ්බා, නච විජානාසි, නච ය  යහොති විජායනෙයන්ති, අත්ථි

ය  ත්ෙ ඡන්යදො වා රායගො වා යපමං වා’’ති? ‘‘යනො යහ ං, භන්ය ’’.

‘‘එත්ෙච ය , මාලුකයපුතත් , දිට්ඨසු මු විඤ්ඤා බ්යබසුධම්යමසුදිට්යඨ

දිට්ඨමත් ං භවිස්සති, සුය  සු මත් ං, මුය  මු මත් ං, විඤ්ඤාය 

විඤ්ඤා මත් ං භවිස්සති. ෙය ො යඛො ය , මාලුකයපුතත් , 

දිට්ඨසු මු විඤ්ඤා බ්යබසුධම්යමසුදිට්යඨ දිට්ඨමත් ං, සුය සු මත් ං, 

මුය  මු මත් ං, විඤ්ඤාය  විඤ්ඤා මත් ං භවිස්සති,  ය ො ත්වං, 

මාලුකයපුතත් , නය න.ෙය ොත්වං, මාලුකයපුතත් , නය න,  ය ොත්වං, 

මාලුකයපුතත් , න ත්ෙ.ෙය ොත්වං, මාලුකයපුතත් , න ත්ෙ,  ය ො ත්වං, 

මාලුකයපුතත් , යනවිධ න හුරං න උභෙමන් යරන, එයසවන්ය ො

දුක්ඛස්සා’’ති (සං.නි.4.95). සංඛිත්ය නධම්යමයදසිය  ස්සධම්මස්ස
සාධුකංඋග්ගහි භාවං පකායසන්ය න– 

794. 

‘‘රූපංදිස්වාසතිමුට්ඨා, පිෙංනිමිත් ංමනසිකයරොය ො; 

සාරත් චිත්ය ොයවයදති,  ඤ්චඅජ්යඣොසතිට්ඨති. 

795. 

‘‘ ස්සවඩ්ඪන්තියවදනා, අයනකාරූපසම්භවා; 

අභිජ්ඣාචවියහසාච, චිත් මස්සූපහඤ්ඤති; 

එවමාචිනය ොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානවුච්චති. 

796. 

‘‘සද්දංසුත්වාසතිමුට්ඨා, පිෙංනිමිත් ංමනසිකයරොය ො; 

සාරත් චිත්ය ොයවයදති,  ඤ්චඅජ්යඣොසතිට්ඨති. 

797. 

‘‘ ස්ස වඩ්ඪන්තියවදනා, අයනකා සද්දසම්භවා; 

අභිජ්ඣාචවියහසාච, චිත් මස්සූපහඤ්ඤති; 

එවමාචිනය ොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානවුච්චති. 

798. 

‘‘ගන්ධං ඝත්වාසතිමුට්ඨා, පිෙංනිමිත් ං මනසිකයරොය ො; 

සාරත් චිත්ය ොයවයදති,  ඤ්චඅජ්යඣොසතිට්ඨති. 

799. 

‘‘ ස්සවඩ්ඪන්තියවදනා, අයනකාගන්ධසම්භවා; 

අභිජ්ඣාචවියහසාච, චිත් මස්සූපහඤ්ඤති; 
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එවමාචිනය ොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානවුච්චති. 

800. 

‘‘රසංයභොත්වාසතිමුට්ඨා, පිෙංනිමිත් ංමනසිකයරොය ො; 

සාරත් චිත්ය ොයවයදති,  ඤ්චඅජ්යඣොසතිට්ඨති. 

801. 

‘‘ ස්සවඩ්ඪන්තියවදනා, අයනකාරසසම්භවා; 

අභිජ්ඣාචවියහසාච, චිත් මස්සූපහඤ්ඤති; 

එවමාචිනය ොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානවුච්චති. 

802. 

‘‘ඵස්සං ඵුස්සසතිමුට්ඨා, පිෙංනිමිත් ං මනසිකයරොය ො; 

සාරත් චිත්ය ොයවයදති,  ඤ්චඅජ්යඣොසතිට්ඨති. 

803. 

‘‘ ස්සවඩ්ඪන්තියවදනා, අයනකාඵස්සසම්භවා; 

අභිජ්ඣාචවියහසාච, චිත් මස්සූපහඤ්ඤති; 

එවමාචිනය ොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානවුච්චති. 

804. 

‘‘ධම්මංඤත්වාසතිමුට්ඨා, පිෙංනිමිත් ංමනසිකයරොය ො; 

සාරත් චිත්ය ොයවයදති,  ඤ්චඅජ්යඣොසතිට්ඨති. 

805. 

‘‘ ස්සවඩ්ඪන්තියවදනා, අයනකාධම්මසම්භවා; 

අභිජ්ඣාචවියහසාච, චිත් මස්සූපහඤ්ඤති; 

එවමාචිනය ොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානවුච්චති. 

806. 

‘‘නයසොරජ්ජතිරූයපසු, රූපංදිස්වාපටිස්සය ො; 

විරත් චිත්ය ොයවයදති,  ඤ්චනාජ්යඣොසතිට්ඨති. 

807. 

‘‘ෙොස්ස පස්සය ොරූපං, යසවය ොචාපි යවදනං; 

ඛීෙතියනොපචීෙති, එවංයසොචරතීසය ො; 

එවංඅපචිනය ොදුක්ඛං, සන්තියකනිබ්බානවුච්චති. 

808. 

‘‘නයසොරජ්ජතිසද්යදසු, සද්දංසුත්වාපටිස්සය ො; 

විරත් චිත්ය ොයවයදති,  ඤ්චනාජ්යඣොසතිට්ඨති. 
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809. 

‘‘ෙොස්සසුණය ොසද්දං, යසවය ොචාපියවදනං; 

ඛීෙතියනොපචීෙති, එවංයසොචරතීසය ො; 

එවංඅපචිනය ොදුක්ඛං, සන්තියකනිබ්බානවුච්චති. 

810. 

‘‘නයසොරජ්ජතිගන්යධසු, ගන්ධංඝත්වාපටිස්සය ො; 

විරත් චිත්ය ොයවයදති,  ඤ්චනාජ්යඣොසතිට්ඨති. 

811. 

‘‘ෙොස්සඝාෙය ොගන්ධං, යසවය ොචාපියවදනං; 

ඛීෙතියනොපචීෙති, එවංයසොචරතීසය ො; 

එවංඅපචිනය ොදුක්ඛං, සන්තියකනිබ්බානවුච්චති. 

812. 

‘‘නයසොරජ්ජතිරයසසු, රසංයභොත්වාපටිස්සය ො; 

විරත් චිත්ය ොයවයදති,  ඤ්චනාජ්යඣොසතිට්ඨති. 

813. 

‘‘ෙොස්සසාෙය ොරසං, යසවය ොචාපියවදනං; 

ඛීෙතියනොපචීෙති, එවංයසොචරතීසය ො; 

එවංඅපචිනය ොදුක්ඛං, සන්තියකනිබ්බානවුච්චති. 

814. 

‘‘නයසොරජ්ජතිඵස්යසසු, ඵස්සංඵුස්සපටිස්සය ො; 

විරත් චිත්ය ොයවයදති,  ඤ්චනාජ්යඣොසතිට්ඨති. 

815. 

‘‘ෙොස්ස ඵුසය ොඵස්සං, යසවය ොචාපි යවදනං; 

ඛීෙතියනොපචීෙති, එවංයසොචරතීසය ො; 

එවංඅපචිනය ොදුක්ඛං, සන්තියකනිබ්බානවුච්චති. 

816. 

‘‘නයසොරජ්ජතිධම්යමසු, ධම්මංඤත්වාපටිස්සය ො; 

විරත් චිත්ය ොයවයදති,  ඤ්චනාජ්යඣොසතිට්ඨති. 

817. 

‘‘ෙොස්ස විජානය ොධම්මං, යසවය ොචාපි යවදනං; 

ඛීෙතියනොපචීෙති, එවංයසොචරතීසය ො; 

එවංඅපචිනය ොදුක්ඛං, සන්තියකනිබ්බානවුච්චතී’’ති.– 
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ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ රූපං දිස් වාති චක්ඛුවිඤ්යඤෙයං රූපං චක්ඛුද්වායරන

උපලභිත්වා. සති මුට් ඨා, පිෙං නිමිත්  ං මනසි කයරොය ොති  ස්මිං රූයප
දිට්ඨමත්ය  එව අට්ඨත්වා සුභනිමිත් ං මනසි කයරොය ො 
සුභාකාරග්ගහණවයසන අයෙොනියසො මනසිකයරොය ො සති මුට්ඨා යහොති.

 ො ච සති සාරත්  චිත් ය ො යවයදති  ංරූපාරම්මණං රත්ය ො, ගිද්යධො, 

ගධිය ො හුත්වා අනුභවති, අස්සායදති, අභිනන්දති.  ොභූය ො ච  ඤ් ච 

අජ් යෙොස තිට් ඨතීති  ඤ්ච රූපාරම්මණං අජ්යඣොසාෙ ‘‘සුඛං සුඛ’’න්ති
අභිනිවිස්ස ගිලිත්වාපරිනිට්ඨායපත්වාතිට්ඨති. 

 ස් ස වඩ් ඪන් ති යවදනා, අයනකා රූපසම් භවාති  ස්ස එවරූපස්ස
පුතග්ගලස්ස රූපසම්භවා රූපාරම්මණා සුඛාදියභයදන අයනකා යවදනා

කියලසුප්පත්තියහතුභූ ා වඩ්ඪන්ති. අභිජ් ො ච වියහසා ච, 

චිත්  මස් සූපහඤ් ඤතීති පිෙරූයප සාරජ්ජනවයසන උප්පජ්ජමානාෙ

අභිජ්ඣාෙ, අපිෙරූයප බයාපජ්ජනවයසන පිෙරූපස්යසව 
විපරිණාමඤ්ඤොභාවාෙ උප්පජ්ජමානාෙ යසොකාදිලක්ඛණාෙ වියහසාෙ ච

අස්ස පුතග්ගලස්ස චිත් ං උපහඤ්ඤති බාධීෙති. එවමාචිනය ො දුක් ඛන්ති 
වුත් ාකායරන  ං  ං යවදනස්සාදවයසන භවාභිසඞ්ඛාරං ආචිනය ො
වට්ටදුක්ඛංපවත් ති. ය නාහභගවා – ‘‘යවදනාපච්චො ණ්හා…යප.…

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයෙොයහොතී’’ති )විභ. 225; සං.නි.2.1).  ොභූ ස්ස 

ආරා ආරකා දූයරනිබ්බානං වුච්චති,  ස්ස ං දුල්ලභන්ති අත්යෙො. සද් දං 

සුත් වාතිආදිගාොසුපිවුත් නයෙයනවඅත්යෙොයවදි බ්යබො. ත්ෙ ෙත් වාති

ඝායිත්වා. යභොත් වාති සායිත්වා. ඵුස් සාති ඵුසිත්වා. ෙම් මං ඤත් වාති
ධම්මාරම්මණංවිජානිත්වා. 

එවං ඡද්වාරයගොචයර සාරජ්ජන් ස්ස වට්ටං දස්යසත්වා ඉදානි  ත්ෙ

විරජ්ජන් ස්ස විවට්ටං දස්යසන්ය ො ‘‘න යසො රජ් ජති රූයපසූ’’තිආදිමාහ.

 ත්ෙ න යසො රජ් ජති රූයපසු, රූපං දිස් වා පටිස් සය ොති යෙොපුතග්ගයලොරූපං
දිස්වා ආපාෙග ං රූපාරම්මණං චක්ඛුද්වාරියකන විඤ්ඤාණසන් ායනන

ගයහත්වා චතුසම්පජඤ්ඤවයසන සම්පජානකාරි ාෙ පටිස්සය ො යහොති, 

යසො රූපාරම්මයණසු න රජ්ජති රාගං න ජයනති, අඤ්ඤදත්ථු

විරත් චිත්ය ො යවයදති, රූපාරම්මණම්හි සමුදොදිය ො ෙොභූ ං

පජානන්ය ො නිබ්බින්දති, නිබ්බින්දන්ය ො  ං  ත්ථුප්පන්නයවදනඤ්ච 

විරත් චිත්ය ො යවයදති,  ොභූය ො ච  ඤ් ච නජ් යෙොස තිට් ඨතීති  ං
රූපාරම්මණං සම්මයදව විරත් චිත්  ාෙ අජ්යඣොසාෙ න තිට්ඨති ‘‘එ ං

මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත් ා’’ති  ණ්හාමානදිට්ඨිවයසන
නාභිනිවිසති. 
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ෙොස ්ස පස් සය ො රූපන්තිඅස්සයෙොගියනො ෙො ත්ෙඅභිජ්ඣාදයෙො

නප්පවත් න්ති, එවං අනිච්චාදිය ො රූපං පස්සන් ස්ස. යසවය ො චාපි 

යවදනන්ති  ං ආරබ්භ උප්පන්නං යවදනං  ංසම්පයුත් ධම්යම ච

යගොචරයසවනාෙ යසවය ො චාපි. ඛීෙතීති සබ්බං කියලසවට්ටං පරික්ඛෙං

පරිොදානංගච්ඡති. යනොපචීෙතීතිනඋපචිෙතිනආචෙංගච්ඡති. එවං යසො 

චරතී සය ොතිඑවංකියලසාපනෙනපටිපත්තිො සය ො සම්පජායනො හුත්වා

චරති, විහරති. එවං අපචිනය ො දුක් ඛන්ති වුත් නයෙන අපචෙගාමිනිො 

මග්ගපඤ්ඤාෙ සකලං වට්ටදුක්ඛං අපචිනන් ස්ස. සන් තියක නිබ් බාන 

වුච් චතීති සඋපාදියසසඅනුපාදියසසනිබ්බානධාතුසමීයප එවාති වුච්චති

අසඞ්ඛ ාෙ ධාතුොසච්ඡික ත් ා. න යසො රජ් ජති සද් යදසූතිආදීසුපි ඉමිනාව
නයෙනඅත්යෙොයවදි බ්යබො. 

එවං යෙයරො ඉමාහි ගාොහි සත්ථු ඔවාදස්ස අත් නා උපධාරි භාවං
පයවයදත්වා උට්ඨාොසනා සත්ොරං වන්දිත්වා ගය ො නචිරස්යසව 
විපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුතණීති. 

මාලුකයපුතත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

6. යසලත් යෙරගාොවණ් ණනා 

පරිපුණ් ණකායෙොතිආදිකා ආෙස්මය ො යසලත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙංකිර පදුමුත් රභගවය ොකායලකුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ංපත්ය ොගණපායමොක්යඛොහුත්වාතීණිපුතරිසස ානි සමාදයපත්වා
ය හි සද්ධිං සත්ථු ගන්ධකුටිං කායරත්වා ක පරියෙොසි ාෙ ගන්ධකුටිො 
සභික්ඛුසඞ්ඝස්ස භගවය ො මහාදානං පවත්ය ත්වා සත්ොරං භික්ඛූ ච 

තිචීවයරන අච්ඡායදසි. යසො ය න පුතඤ්ඤකම්යමන එකං බුද්ධන් රං
යදවයලොයක එව වසිත්වා  ය ො චුය ො යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද අඞ්ගුත් රායපසු ආපයණ නාම බ්රාහ්මණගායම

බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා යසයලොති ලද්ධනායමො අයහොසි. යසො

වෙප්පත්ය ො තීසු යවයදසු, බ්රාහ්මණසිප්යපසු ච නිප්ඵත්තිං ගන්ත්වා තීණි
මාණවකස ානිමන්ය වායචන්ය ො ආපයණපටිවසති.ය නචසමයෙන
සත්ො සාවත්ථිය ො නික්ඛමිත්වා අඩ්ඪය ළසහි භික්ඛුසය හි සද්ධිං

අඞ්ගුත් රායපසු චාරිකං චරන්ය ො යසලස්ස, අන්ය වාසිකානඤ්ච 
ඤාණපරිපාකං දිස්වා අඤ්ඤ රස්මිං වනසණ්යඩ විහරති. අෙ යකණියෙො
නාමජටියලොසත්ථු ආගමනංසුත්වා ත්ෙගන්ත්වාසද්ධිංභික්ඛුසඞ්යඝන
සත්ොරං ස්වා නාෙ නිමන්ය ත්වා සයක අස්සයම පහූ ං ඛාදනීෙං
යභොජනීෙං පටිොයදති.  ස්මිඤ්ච සමයෙ යසයලො බ්රාහ්මයණො සද්ධිං තීහි
මාණවකසය හි ජඞ්ඝාවිහාරං අනුවිචරන්ය ො යකණිෙස්ස අස්සමං 
පවිසිත්වා ජටියල කට්ඨඵාලනුද්ධනසම්පාදනාදිනා දානූපකරණං

සජ්යජන්ය  දිස්වා, ‘‘කිං නු යඛො ය , යකණිෙ, මහාෙඤ්යඤො

පච්චුපට්ඨිය ො’’තිආදිං පුතච්ඡිත්වා ය න ‘‘බුද්යධො භගවා මො ස්වා නාෙ
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නිමන්තිය ො’’ති වුත්ය  ‘‘බුද්යධො’’ති වචනං සුත්වාව හට්යඨො උදග්යගො
පීතියසොමනස්සජාය ො  ාවයදව මාණවයකහි සද්ධිං සත්ොරං
උපසඞ්කමිත්වා ක පටිසන්ොයරොඑකමන් ංනිසින්යනොභගවය ොකායෙ

බාත්තිංසමහාපුතරිසලක්ඛණානි දිස්වා ‘‘ඉයමහි ලක්ඛයණහි සමන්නාගය ො

රාජා වා යහොති චක්කවත්තී, බුද්යධො වා යලොයක විවට්ටච්ඡයදො, අෙං පන

පබ්බජිය ො, යනොචයඛොනංජානාමි‘බුද්යධොවා, යනොවා’, සු ංයඛො පන
යම ං බ්රාහ්මණානං වුද්ධානං මහල්ලකානං ආචරිෙපාචරිොනං

භාසමානානං ‘යෙ ය  භවන්ති අරහන්ය ො සම්මාසම්බුද්ධා, ය  සයක
වණ්යණ භඤ්ඤමායන අත් ානං පාතුකයරොන්තී’ති අසම්මාසම්බුද්යධො හි
සම්මුයඛ ඨත්වා බුද්ධගුයණහි අභිත්ෙවීෙමායනො සාරජ්ජති මඞ්කුභාවං

ආපජ්ජති අයවසාරජ්ජප්පත්  ාෙ අනනුයෙොගක්ඛමත් ා, ෙංනූනාහං
සමණංයගො මංසම්මුඛාසාරුප්පාහිගාොහි අභිත්ෙයවෙය’’න්තිඑවංපන
චින්ය ත්වා– 

818. 

‘‘පරිපුතණ්ණකායෙොසුරුචි, සුජාය ොචාරුදස්සයනො; 

සුවණ්ණවණ්යණොසිභගවා, සුසුක්කදායඨොසිවීරිෙවා. 

819. 

‘‘නරස්ස හිසුජා ස්ස, යෙභවන්ති විෙඤ්ජනා; 

සබ්යබය  වකාෙස්මිං, මහාපුතරිසලක්ඛණා. 

820. 

‘‘පසන්නයනත්ය ොසුමුයඛො, බ්රහාඋජුප ාපවා; 

මජ්යඣසමණසඞ්ඝස්ස, ආදිච්යචොවවියරොචසි. 

821. 

‘‘කලයාණදස්සයනොභික්ඛු, කඤ්චනසන්නිභත් යචො; 

කිංය සමණභායවන, එවංඋත් මවණ්ණියනො. 

822. 

‘‘රාජාඅරහසිභවිතුං, චක්කවත්තීරයෙසයභො; 

චාතුරන්ය ොවිජි ාවී, ජම්බුසණ්ඩස්සඉස්සයරො. 

823. 

‘‘ඛත්තිො යභොගීරාජායනො, අනුෙන් ාභවන්ති ය ; 

රාජාභිරාජාමනුජින්යදො, රජ්ජංකායරහියගො මා’’ති.– 

ඡහිගාොහිභගවන් ංඅභිත්ෙවි. 
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 ත්ෙ පරිපුණ් ණකායෙොති අභිබයත් රූපානං ද්වත්තිංසාෙ
මහාපුතරිසලක්ඛණානං පරිපුතණ්ණ ාෙ අහීනඞ්ගපච්චඞ්ග ාෙ ච 

පරිපුතණ්ණසරීයරො. සුරුචීති සුන්දරසරීරප්පයභො. සුජාය ොති

ආයරොහපරිණාහසම්පත්තිො, සණ්ඨානසම්පත්තිො ච සුනිබ්බත්ය ො. 

චාරුදස් සයනොති සුචිරම්පි පස්සන් ානං අතිත්තිජනකං අප්පටික්කූලං
රමණීෙං චාරු එව දස්සනං අස්සාති චාරුදස්සයනො. යකචි පනාහු

‘‘චාරුදස්සයනොති සුන්දරයනත්ය ො’’ති. සුවණ් ණවණ් යණොති 

සුවණ්ණසදිසවණ්යණො. අසීති භවසි, ඉදං පදං ‘‘පරිපුතණ්ණකායෙො 

අසී’’තිආදිනා සබ්බපයදහි යෙොයජ බ්බං. සුසුක් කදායඨොති සුට්ඨු
සුක්කදායඨො. භගවය ො හි දාඨාහි චන්දකිරණා විෙ ධවලරස්මියෙො

නිච්ඡරන්ති. වීරිෙවාති වීරිෙපාරමීපාරිපූරිො 
චතුරඞ්ගසමන්නාග වීරිොධිට්ඨානය ො චතුබ්බිධස්ස සම්මප්පධානස්ස
සම්පත්තිොච අතිසෙයුත්ය ො. 

නරස ්ස හි සුජා ස් සාති සමතිංසාෙ පාරමීනං, අරිෙස්ස වා

චක්කවත්තීවත් ස්ස පරිපූරි ත් ා සුට්ඨු සම්මයදව ජා ස්ස නරස්ස, 

මහාපුතරිසස්සාති අත්යෙො. සබ් යබ ය ති යෙ මහාපුතරිසභාවං යලොයක

අග්ගපුතග්ගලභාවං බයඤ්ජෙන්තීති බයඤ් ජනාති 

ලද්ධයවොහාරසුප්පතිට්ඨි පාද ාදිබාත්තිංසමහාපුතරිසලක්ඛණසඞ්ඛා ා 

 ම්බනඛතුඞ්ගනඛ ාදිඅසීතිඅනුබයඤ්ජනසඞ්ඛා ා ච රූපගුණා, ය  

අනවයසසා,  වකාෙස්මිංසන්තීතිවචනයසයසො. 

මහාපුරිසලක් ඛණාති පුතබ්යබ වුත් බයඤ්ජනායනව වචනන් යරන
නිගයමන්ය ොආහ. 

ඉදානිය සුලක්ඛයණසුඅත් නාඅභිරුචිය හිලක්ඛයණහිභගවන් ං 

යෙොයමන්ය ො ‘‘පසන් නයනත් ය ො’’තිආදිමාහ. භගවා හි පඤ්ච 

වණ්ණපසාදසම්පත්තිො පසන් නයනත් ය ො. 

පරිපුතණ්ණචන්දමණ්ඩලසදිසමුඛ ාෙ සුමුයඛො. ආයරොහපරිණාහසම්පත්තිො 

බ්රහා. බ්රහ්මුජුගත්  ාෙ උජු. ජුතිමන්  ාෙ ප ාපවා. 

ඉදානි  යමව ප ාපවන්  ං ආදිච්චූපමාෙ විභායවන්ය ො ‘‘මජ් යෙ 

සමණසඞ් ෙස ්සා’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ ආදිච් යචොව වියරොචසීති ෙො ආදිච්යචො
උග්ගච්ඡන්ය ො සබ්බං  මග ං විධයමත්වා ආයලොකං කයරොන්ය ො

වියරොචති, එවං ත්වම්පි අන්ය ො යචව බහි ච සබ්බං අවිජ්ජා මං
විද්ධංයසත්වාඤාණායලොකංකයරොන්ය ොවියරොචසි. 

දස්සනීෙරූප ාෙ අඞ්ගීග ානං දස්සනසම්පත්තීනං ආවහනය ො, 

කලයායණහි පඤ්චහි දස්සයනහි සමන්නාග ත් ා ච කලයාණදස් සයනො. 

උත්  මවණ් ණියනොතිඋත් මවණ්ණසම්පන්නස්ස. 
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පටුන 

චක් කවත් තීති චක්කර නං වත්ය ති, චතූහි සම්පත්තිචක්යකහි

වත්ය ති, ය හි ච පයර වත්ය ති. පරහි ාෙ ඉරිොපෙචක්කානං වත්ය ො 
එ ස්මිං අත්ථීති චක්කවත්තී. අෙ වා චතූහි අච්ඡරිෙධම්යමහි ච
සඞ්ගහවත්ථූහි ච සමන්නාගයමන පයරහි අනභිභවනීෙස්සආණාචක්කස්ස

වත්ය ො එ ස්මිං අත්ථීතිපි චක්කවත්තී. රයෙසයභොති රථියකසු

ආජානීෙඋසභපුතරියසො, මහාරථියකොති අත්යෙො. චාතුරන් ය ොති

චතුසමුද්දන් ාෙ පෙවිො ඉස්සයරො. විජි ාවීති විජි විජයෙො. 

ජම් බුසණ් ඩස් සාති ජම්බුදීපස්ස, පාකයටන හි ඉස්සරිොනි දස්යසන්ය ො
එවමාහ. චක්කවත්තී පන සපරිත් දීපානං චතුන්නම්පි මහාදීපානං 
ඉස්සයරොව. 

ඛත් තිොති ජාතිඛත්තිො. යභොගීතියභොගිො. රාජායනොතියෙයකචිරජ්ජං

කායරන් ා. අනුෙන්  ාති අනුගාමියනො යසවකා. රාජාභිරාජාති රාජූනං

පූජනීයෙො රාජා හුත්වා, චක්කවත්තීති අධිප්පායෙො. මනුජින් යදොති

මනුස්සාධිපති, මනුස්සානං පරමිස්සයරොතිඅත්යෙො. 

එවං යසයලන වුත්ය  භගවා ‘‘යෙ ය  භවන්ති අරහන්ය ො 

සම්මාසම්බුද්ධා, ය  සයක වණ්යණ භඤ්ඤමායන අත් ානං
පාතුකයරොන්තී’’තිඉමංයසලස්ස මයනොරෙංපූයරන්ය ො– 

824. 

‘‘රාජාහමස්මියසල, (යසලාතිභගවා)ධම්මරාජාඅනුත් යරො; 

ධම්යමන චක්කං වත්ය මි, චක්කං අප්පටිවත්තිෙ’’න්ති. – ඉමං 

ගාෙමාහ; 

 ත්රාෙං අධිප්පායෙො–ෙංමංත්වං, යසල, ොචසි, ‘‘රාජාඅරහසිභවිතුං

චක්කවත්තී’’ති, එත්ෙ අප්යපොස්සුක්යකො යහොහි, රාජාහමස් මි, සති ච

රාජත්ය ෙොඅඤ්යඤොරාජාසමායනොපියෙොජනස ංවා අනුසාසති, ද්යව
තීණි චත් ාරි පඤ්ච යෙොජනස ානි වා යෙොජනසහස්සං වා චක්කවත්තී 

හුත්වාපිචතුදීපපරිෙන් මත් ංවා, නාහයමවංපරිච්ඡින්නවිසයෙො. අහඤ්හි 

ෙම් මරාජා අනුත්  යරො භවග්ගය ො අවීචිපරිෙන් ං කත්වා තිරිෙං 

අපරියමෙයයලොකධාතුයෙොඅනුසාසාමි.ොව ාහිඅපදාදියභදාසත් ා, අහං
ය සං අග්යගො. න හි යම යකොචි සීයලන වා…යප.… 

විමුත්තිඤාණදස්සයනන වා සදියසො නත්ථි, කුය ො භියෙයො. ස්වාහං එවං

ධම්මරාජා අනුත් යරො, අනුත් යරයනව 

චතුසතිපට්ඨානාදියභදයබොධිපක්ඛිෙසඞ්ඛාය න ෙම් යමන චක් කං වත් ය මි, 

‘‘ඉදංපජහෙ, ඉදංඋපසම්පජ්ජවිහරො’’තිආදිනාආණාචක්කං.‘‘ඉදංයඛො 

පන, භික්ඛයව, දුක්ඛංඅරිෙසච්ච’’න්තිආදිනා )මහාව.14; සං.නි.5.1081) 

පරිෙත්තිධම්යමන ධම්මචක්කයමව වා. චක් කං අප් පටිවත් තිෙන්ති ෙං
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චක්කං අප්පටිවත්තිෙං යහොති සමයණන වා…යප.… යකනචි වා 
යලොකස්මින්ති. 

එවං අත් ානමාවිකයරොන් ං භගවන් ං දිස්වා පීතියසොමනස්සජාය ො
යසයලො පුතනදළ්හීකරණත්ෙං– 

825. 

‘‘සම්බුද්යධො පටිජානාසි, (ඉති යසයලො බ්රාහ්මයණො) ධම්මරාජා

අනුත් යරො; 

ධම්යමනචක්කංවත්ය මි, ඉතිභාසෙයගො ම. 

826. 

‘‘යකොනුයසනාපතියභොය ො, සාවයකොසත්ථුරන්වයෙො; 

යකො ය  මනුවත්ය ති, ධම්මචක්කං පවත්ති ’’න්ති. – 

ගාොද්වෙමාහ; 

 ත්ෙ යකො නු යසනාපතීති ධම්මරඤ්යඤො යභොය ො ධම්යමන
පවත්ති ස්සචක්කස්සඅනුපවත් නයකොයසනාපතියකොනූතිපුතච්ඡි. 

ය න ච සමයෙන භගවය ො දක්ඛිණපස්යස ආෙස්මා සාරිපුතත්ය ො

නිසින්යනො යහොති, සුවණ්ණපුතඤ්යජො විෙ සිරිො යසොභමායනො.  ං
දස්යසන්ය ොභගවා– 

827. 

‘‘මොපවත්ති ංචක්කං, (යසලාතිභගවා)ධම්මචක්කංඅනුත් රං; 

සාරිපුතත්ය ොඅනුවත්ය ති, අනුජාය ො ොග ’’න්ති.–ගාෙමාහ; 

 ත්ෙ අනුජාය ො  ොග න්ති,  ොග ං අනුජාය ො,  ො ගය න
යහතුනාඅරිොෙජාතිොජාය ොතිඅත්යෙො. 

එවං ‘‘යකො නු යසනාපති යභොය ො’’ති යසයලන වුත් පඤ්හං
බයාකරිත්වා ෙං යසයලො ආහ ‘‘සම්බුද්යධො පටිජානාසී’’ති  ත්ෙ නං

නික්කඞ්ඛං කාතුකායමො ‘‘නාහං පටිඤ්ඤාමත්ය යනව පටිජානාමි, අපි
චාහංඉමිනාකාරයණනබුද්යධො’’තිඤායපතුං– 

828. 

‘‘අභිඤ්යඤෙයං අභිඤ්ඤා ං, භායව බ්බඤ්චභාවි ං; 

පහා බ්බංපහීනංයම,  ස්මාබුද්යධොස්මිබ්රාහ්මණා’’ති.– ගාෙමාහ; 

 ත්ෙ අභිඤ් යඤෙයන්ති චත් ාරි සච්චානි චත් ාරි අරිෙසච්චානි.
චතුන්නඤ්හි සච්චානං අරිෙසච්චානඤ්ච සාමඤ්ඤග්ගහණයම ං ෙදිදං

අභිඤ්යඤෙයන්ති. ත්ෙඅරිෙසච්යචසුෙංභායව බ්බං මග්ගසච්චං, ෙඤ්ච
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පහා බ්බං සමුදෙසච්චං,  දුභෙග්ගහයණන ය සං ඵලභූ ානි
නියරොධසච්චදුක්ඛසච්චානිපි ගහි ායනව යහොන්ති යහතුග්ගහයණයනව

ඵලසිද්ධිය ො. ය න  ත්ෙ ‘‘සච්ඡිකා බ්බං සච්ඡික ං, පරිඤ්යඤෙයං
පරිඤ්ඤා ’’න්ති ඉදම්පි වුත් යමව යහොති. ‘‘අභිඤ්යඤෙයං
අභිඤ්ඤා ’’න්ති වා ඉමිනා ච සබ්බස්සපි යඤෙයස්ස
අභිඤ්ඤා සම්බුද්ධභාවං උද්යදසවයසන පකායසත්වා  යදකයදසං

නිද්යදසවයසන දස්යසන්ය ො ‘‘භායව බ් බඤ ්ච භාවි ’’න්තිආදිමාහ.අෙවා 

‘‘භායව බ් බං භාවි ං, පහා බ් බං පහීන’’න්ති ඉමිනා අත් යනො 
ඤාණපහානසම්පදාකිත් නමුයඛන  ංමූලකත් ා සබ්යබපි බුද්ධගුණා

කිත්ති ා යහොන්තීති ආහ ‘‘ ස් මා බුද් යෙොස ්මි, බ්රාහ් මණා’’ති. 
අභිඤ්යඤෙයඅභිඤ්ඤා ග්ගහයණන හි සබ්බයසො විජ්ජාවිමුත්තීනං
ගහි ත් ා සඵලං චතුසච්චභාවං සද්ධිං යහතුසම්පත්තිො දස්යසන්ය ො
බුජ්ඣි බ්බං සබ්බං බුජ්ඣිත්වා බුද්යධො ජාය ොස්මීති ඤායෙන යහතුනා
අත් යනොබුද්ධභාවංවිභායවති. 

එවංනිප්පරිොයෙනඅත් ානංපාතුකරිත්වාඅත් නි කඞ්ඛාවි රණත්ෙං
බ්රාහ්මණංඋස්සායහන්ය ො– 

829. 

‘‘විනෙස්සුමයිකඞ්ඛං, අධිමුච්චස්සුබ්රාහ්මණ; 

දුල්ලභංදස්සනංයහොති, සම්බුද්ධානංඅභිණ්හයසො. 

830. 

‘‘යෙසංයවදුල්ලයභොයලොයක, පාතුභායවොඅභිණ්හයසො; 

යසොහංබ්රාහ්මණබුද්යධොස්මි, සල්ලකත්ය ොඅනුත් යරො. 

831. 

‘‘බ්රහ්මභූය ොඅතිතුයලො, මාරයසනප්පමද්දයනො; 

සබ්බාමිත්ය  වයස කත්වා, යමොදාමි අකුය ොභයෙො’’ති. – 

ගාෙත් ෙමාහ; 

 ත්ෙ විනෙස් සූති වියනහි ඡින්ද. කඞ් ඛන්ති විචිකිච්ඡං. අධිමුච් චස් සූති 

අධියමොක්ඛං කර ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො’’ති සද්දහ. දුල් ලභං දස් සනං යහොති, 

සම් බුද් ොනන්තිෙය ොකප්පානංඅසඞ්යඛයෙයම්පිබුද්ධසුඤ්යඤො යලොයකො

යහොති. සල් ලකත් ය ොති, රාගාදිසල්ලකත් යනො. බ්රහ් මභූය ොති

යසට්ඨභූය ො. අතිතුයලොති තුලං අතීය ො, නිරුපයමොති අත්යෙො. 

මාරයසනප් පමද් දයනොති‘‘කාමා ය පඨමායසනා’’ති)සු.නි.438; මහානි.

28; චූළනි. නන්දමාණවපුතච්ඡානිද්යදස 47) එවං ආග ාෙ මාරයසනාෙ

පමද්දයනො. සබ් බාමිත් ය ති 

ඛන්ධකියලසාභිසඞ්ඛාරමච්චුයදවපුතත් මාරසඞ්ඛාය  සබ්බපච්චත්ථියක. 
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වයස කත් වාති අත් යනො වයසකත්වා. යමොදාමි අකුය ොභයෙොතිකුය ොචි 

නිබ්භයෙොසමාධිසුයඛන, ඵලනිබ්බානසුයඛනචයමොදාමි. 

එවං වුත්ය  යසයලො බ්රාහ්මයණො  ාවයදව භගවති සඤ්ජා පසායදො
පබ්බජ්ජායපක්යඛොහුත්වා– 

832. 

‘‘ඉදංයභොන්ය ොනිසායමෙ, ෙොභාසතිචක්ඛුමා; 

සල්ලකත්ය ොමහාවීයරො, සීයහොවනදතීවයන. 

833. 

‘‘බ්රහ්මභූ ංඅතිතුලං, මාරයසනප්පමද්දනං; 

යකොදිස්වානප්පසීයදෙය, අපිකණ්හාභිජාතියකො. 

834. 

‘‘යෙොමංඉච්ඡතිඅන්යවතු, යෙොවානිච්ඡතිගච්ඡතු; 

ඉධාහංපබ්බජිස්සාමි, වරපඤ්ඤස්සසන්තියක’’ති.– 

ගාෙත් ෙමාහ. ෙො  ං පරිපාකග ාෙ උපනිස්සෙසම්පත්තිො 
යචොදිෙමායනො. 

 ත්ෙ කණ් හාභිජාතියකොති, නීචජාතියකො,  යමො මපරාෙණභායව
ඨිය ො. 

 ය ොය පිමාණවකායහතුසම්පන්න ාෙ ත්යෙවපබ්බජ්ජායපක්ඛා 
හුත්වා– 

835. 

‘‘එ ංයචරුච්චතියභොය ො, සම්මාසම්බුද්ධසාසනං; 

මෙම්පිපබ්බජිස්සාම, වරපඤ්ඤස්සසන්තියක’’ති.– 

ගාෙමාහංසු, ෙො ංය නසද්ධිංක ාධිකාරාකුලපුතත් ා. 

අෙ යසයලො ය සු මාණවයකසු තුට්ඨචිත්ය ො ය  දස්යසන්ය ො 
පබ්බජ්ජඤ්චොචමායනො– 

836. 

‘‘බ්රාහ්මණාතිස ාඉයම, ොචන්තිපඤ්ජලීක ා; 

බ්රහ්මචරිෙංචරිස්සාම, භගවා වසන්තියක’’ති.–ගාෙමාහ; 

 ය ො භගවා ෙස්මා යසයලො යහට්ඨා වුත් නයෙන පදුමුත් රස්ස
භගවය ො කායල ය සංයෙව තිණ්ණං පුතරිසස ානං ගණයජට්යඨො හුත්වා 
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යරොපි කුසලමූයලො, ඉදානි පච්ඡිමභයවපි ය සංයෙව ආචරියෙො හුත්වා 

නිබ්බත්ය ො, ඤාණඤ්චස්ස ය සඤ්ච පරිපක්කං, එහිභික්ඛුභාවස්ස ච 

උපනිස්සයෙො අත්ථි,  ස්මා ය  සබ්යබව එහිභික්ඛුභායවන පබ්බජ්ජාෙ

පබ්බායජන්ය ො – 

837. 

‘‘ස්වාඛා ංබ්රහ්මචරිෙං, (යසලාතිභගවා) සන්දිට්ඨිකමකාලිකං; 

ෙත්ෙඅයමොඝාපබ්බජ්ජා, අප්පමත් ස්සසික්ඛය ො’’ති.– ගාෙමාහ; 

 ත්ෙ සන් දිට් ඨිකන්ති පච්චක්ඛං. අකාලිකන්ති

මග්ගානන් රඵලුප්පත්තිය ො න කාලන් යර පත් බ්බඵලං. ෙත් ොති

ෙංනිමිත් ා. මග්ගබ්රහ්මචරිෙනිමිත් ා හි පබ්බජ්ජා අයමොඝා අනිප්ඵලා, 

ෙත්ොති වා ෙස්මිං සාසයන අප් පමත්  ස් ස සතිවිප්පවාසරහි ස්ස තීසු

සික්ඛාසු සික් ඛය ො. 

එවඤ්චවත්වා‘‘එෙ, භික්ඛයවො’’තිභගවාඅයවොච. ාවයදවය සබ්යබ 
ඉද්ධිමෙපත් චීවරධරා හුත්වා සට්ඨිවස්සිකත්යෙරා විෙ භගවන් ං
අභිවායදත්වා පරිවායරසුං. යසො එවං පබ්බජිත්වා විපස්සනාෙ කම්මං
කයරොන්ය ො සත් යම දිවයස සපරියසො අරහත් ං පාපුතණි. ය න වුත් ං 

අපදායන (අප.යෙර 1.40.208-303) – 

‘‘නගයරහංසවතිො, වීථිසාමීඅයහොසහං; 

මමඤාතීසමායනත්වා, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

‘‘බුද්යධොයලොයකසමුප්පන්යනො, පුතඤ්ඤක්යඛත්ය ොඅනුත් යරො; 

ආසියසොසබ්බයලොකස්ස, ආහුතීනංපටිග්ගයහො. 

‘‘ඛත්තිොයනගමායචව, මහාසාලාචබ්රාහ්මණා; 

පසන්නචිත් ාසුමනා, පූගධම්මංඅකංසුය . 

‘‘හත්ොයරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 

පසන්නචිත් ාසුමනා, පූගධම්මංඅකංසුය . 

‘‘උග්ගා චරාජපුතත් ාච, යවසිොනාච බ්රාහ්මණා; 

පසන්නචිත් ාසුමනා, පූගධම්මංඅකංසුය . 

‘‘ආළාරිකාකප්පකාච, න්හාපකාමාලකාරකා; 

පසන්නචිත් ාසුමනා, පූගධම්මංඅකංසුය . 

‘‘රජකායපසකාරාච, චම්මකාරාචන්හාපි ා; 

පසන්නචිත් ාසුමනා, පූගධම්මංඅකංසුය . 
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‘‘උසුකාරා භමකාරා, චම්මකාරාච ච්ඡකා; 

පසන්නචිත් ාසුමනා, පූගධම්මංඅකංසුය . 

‘‘කම්මාරායසොණ්ණකාරාච, තිපුතයලොහකරා ො; 

පසන්නචිත් ාසුමනා, පූගධම්මංඅකංසුය . 

‘‘භ කායචටකායචව, දාසකම්මකරාබහූ; 

ෙොසයකනොයමන, පූගධම්මංඅකංසුය . 

‘‘උදහාරාකට්ඨහාරා, කස්සකාතිණහාරකා; 

ෙොසයකනොයමන, පූගධම්මංඅකංසුය . 

‘‘පුතප්ඵිකාමාලිකායචව, පණ්ණිකාඵලහාරකා; 

ෙොසයකනොයමන, පූගධම්මංඅකංසුය . 

‘‘ගණිකාකුම්භදාසීච, පූවිකාමච්ඡිකාපිච; 

ෙොසයකනොයමන, පූගධම්මංඅකංසුය . 

‘‘එෙසබ්යබසමාගන්ත්වා, ගණංබන්ධාමඑකය ො; 

අධිකාරංකරිස්සාම, පුතඤ්ඤක්යඛත්ය අනුත් යර. 

‘‘ය යමසුත්වානවචනං, ගණංබන්ධිංසු ාවයද; 

උපට්ඨානසාලංසුක ං, භික්ඛුසඞ්ඝස්සකාරයුං. 

‘‘නිට්ඨායපත්වාන ංසාලං, උදග්යගොතුට්ඨමානයසො; 

පයරය ොය හිසබ්යබහි, සම්බුද්ධමුපසඞ්කමිං. 

‘‘උපසඞ්කම්මසම්බුද්ධං, යලොකනාෙංනරාසභං; 

වන්දිත්වාසත්ථුයනොපායද, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

‘‘ඉයම තීණිස ාවීර, පුතරිසාඑකය ොගණා; 

උපට්ඨානසාලංසුක ං, නිෙයායදන්තිතුවංමුනි. 

‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සපුතරය ො, සම්පටිච්ඡත්වචක්ඛුමා; 

තිණ්ණංස ානංපුතරය ො, ඉමාගාොඅභාසෙ. 

‘‘තිස ාපිචයජට්යඨොච, අනුවත්තිංසුඑකය ො; 

සම්පත්තිඤ්හිකරිත්වාන, සබ්යබඅනුභවිස්සෙ. 

‘‘පච්ඡියමභයවසම්පත්ය , සීතිභාවමනුත් රං; 

අජරංඅම ංසන් ං, නිබ්බානංඵස්සයිස්සෙ. 
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‘‘එවංබුද්යධොවිොකාසි, සබ්බඤ්ඤූසමණුත් යරො; 

බුද්ධස්සවචනංසුත්වා, යසොමනස්සංපයවදයිං. 

‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිංඅහං; 

යදවාධියපොපඤ්චස ං, යදවරජ්ජමකාරයිං. 

‘‘සහස්සක්ඛත්තුං රාජාච, චක්කවත්තී අයහොසහං; 

යදවරජ්ජංකයරොන් ස්ස, මහායදවාඅවන්දිසුං. 

‘‘ඉධමානුසයකරජ්ජං, පරිසායහොන්තිබන්ධවා; 

පච්ඡියමභයවසම්පත්ය , වායසට්යඨොනාමබ්රාහ්මයණො. 

‘‘අසීතියකොටිනිචයෙො,  ස්සපුතත්ය ොඅයහොසහං; 

යසයලොඉතිමමංනාමං, ඡළඞ්යගපාරමිංගය ො. 

‘‘ජඞ්ඝාවිහාරංවිචරං, සසිස්යසහිපුතරක්ඛය ො; 

ජටාභාරිකභරි ං, යකණිෙංනාම ාපසං. 

‘‘පටිෙත් ාහුතිංදිස්වා, ඉදංවචනමබ්රවිං; 

ආවායහොවාවිවායහොවා, රාජාවාය නිමන්තිය ො. 

‘‘ආහුතිංයිට්ඨුකායමොහං, බ්රාහ්මයණයදවසම්මය ; 

නනිමන්ය මිරාජානං, ආහුතීයමනවිජ්ජති. 

‘‘නචත්ථිමය්හමාවායහො, විවායහොයමනවිජ්ජති; 

සකයානංනන්දිජනයනො, යසට්යඨොයලොයකසයදවයක. 

‘‘සබ්බයලොකහි ත්ොෙ, සබ්බසත් සුඛාවයහො; 

යසොයමනිමන්තිය ොඅජ්ජ,  ස්යස ංපටිොදනං. 

‘‘තිම්බරූසකවණ්ණායභො, අප්පයමයෙයොඅනූපයමො; 

රූයපනාසදියසොබුද්යධො, ස්වා නාෙනිමන්තිය ො. 

‘‘උක්කාමුඛපහට්යඨොව, ඛදිරඞ්ගාරසන්නියභො; 

විජ්ජූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘පබ්බ ග්යගෙොඅච්චි, පුතණ්ණමායෙවචන්දිමා; 

නළග්ගිවණ්ණසඞ්කායසො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘අසම්භීය ොභොතීය ො, භවන් කරයණොමුනි; 

සීහූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 
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‘‘කුසයලොබුද්ධධම්යමහි, අපසය්යහොපයරහියසො; 

නාගූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘සද්ධම්මාචාරකුසයලො, බුද්ධනායගොඅසාදියසො; 

උසභූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘අනන් වණ්යණොඅමි ෙයසො, විචිත් සබ්බලක්ඛයණො; 

සක්කූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘වසීගණීප ාපීච, ය ජස්සීචදුරාසයදො; 

බ්රහ්මූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘පත් ධම්යමො දසබයලො, බලාතිබලපාරයගො; 

ධරණූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘සීලවීචිසමාකිණ්යණො, ධම්මවිඤ්ඤාණයඛොභිය ො; 

උදධූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘දුරාසයදොදුප්පසයහො, අචයලොඋග්ගය ොබ්රහා; 

යනරූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘අනන් ඤායණොඅසමසයමො, අතුයලොඅග්ග ංගය ො; 

ගගනූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘පතිට්ඨා භෙභී ානං,  ායණොසරණගාමිනං; 

අස්සාසයකොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘ආසයෙොබුද්ධිමන් ානං, පුතඤ්ඤක්යඛත් ංසුයඛසිනං; 

ර නාකයරොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘අස්සාසයකොයවදකයරො, සාමඤ්ඤඵලදාෙයකො; 

යමඝූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘යලොකචක්ඛුමහාය යජො, සබ්බ මවියනොදයනො; 

සූරියූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘ආරම්මණවිමුත්තීසු, සභාවදස්සයනොමුනි; 

චන්දූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘බුද්යධොසමුස්සිය ොයලොයක, ලක්ඛයණහිඅලඞ්කය ො; 

අප්පයමයෙයොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 
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‘‘ෙස්සඤාණංඅප්පයමෙයං, සීලංෙස්සඅනූපමං; 

විමුත්තිඅසදිසාෙස්ස, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘ෙස්සධීතිඅසදිසා, ොයමොෙස්සඅචින්තියෙො; 

ෙස්සපරක්කයමොයජට්යඨො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘රායගොයදොයසොචයමොයහොච, විසාසබ්යබසමූහ ා; 

අගදූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘ක්යලසබයාධිබහුදුක්ඛ-සබ්බ මවියනොදයනො; 

යවජ්ජූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තිය ො. 

‘‘බුද්යධොතියභොෙංවයදසි, යඝොයසොයපයසොසුදුල්ලයභො; 

බුද්යධොබුද්යධොතිසුත්වාන, පීතියමඋදපජ්ජෙ. 

‘‘අබ්භන් රං අගණ්හන් ං, පීතියමබහිනිච්ඡයර; 

යසොහංපීතිමයනොසන්ය ො, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

‘‘කහං නුයඛොයසොභගවා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

 ත්ෙගන්ත්වානමස්සිස්සං, සාමඤ්ඤඵලදාෙකං. 

‘‘පග්ගය්හ දක්ඛිණංබාහුං, යවදජාය ො ක ඤ්ජලී; 

ආචික්ඛියමධම්මරාජං, යසොකසල්ලවියනොදනං. 

‘‘උයදන් ංවමහායමඝං, නීලංඅඤ්ජනසන්නිභං; 

සාගරංවිෙදිස්සන් ං, පස්සයස ංමහාවනං. 

‘‘එත්ෙයසොවසය බුද්යධො, අදන් දමයකොමුනි; 

විනෙන්ය ොචයවයනයෙය, යබොයධන්ය ොයබොධිපක්ඛියෙ. 

‘‘පිපාසිය ොවඋදකං, යභොජනංවජිඝච්ඡිය ො; 

ගාවීෙොවච්ඡගිද්ධා, එවාහංවිචිනිංජිනං. 

‘‘ආචාරඋපචාරඤ්ඤූ, ධම්මානුච්ඡවිසංවරං; 

සික්ඛායපමිසයකසිස්යස, ගච්ඡන්ය ජිනසන්තිකං. 

‘‘දුරාසදාභගවන්ය ො, සීහාවඑකචාරියනො; 

පයදපදංනික්ඛිපන් ා, ආගච්යඡෙයාෙමාණවා. 

‘‘ආසීවියසොෙොයඝොයරො, මිගරාජාවයකසරී; 

මත්ය ොවකුඤ්ජයරොදන්තී, එවංබුද්ධාදුරාසදා. 
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‘‘උක්කාසි ඤ්චඛිපි ං, අජ්ඣුයපක්ඛිෙමාණවා; 

පයදපදංනික්ඛිපන් ා, උයපෙබුද්ධසන්තිකං. 

‘‘පටිසල්ලානගරුකා, අප්පසද්දාදුරාසදා; 

දුරූපසඞ්කමාබුද්ධා, ගරූයහොන්තිසයදවයක. 

‘‘ෙදාහංපඤ්හංපුතච්ඡාමි, පටිසම්යමොදොමිවා; 

අප්පසද්දා දායහොෙ, මුනිභූ ාවතිට්ඨෙ. 

‘‘ෙංයසොයදයසතිසම්බුද්යධො, යඛමංනිබ්බානපත්තිො; 

 යමවත්ෙංනිසායමෙ, සද්ධම්මසවනංසුඛං. 

‘‘උපසඞ්කම්මසම්බුද්ධං, සම්යමොදිංමුනිනාඅහං; 

 ංකෙංවීතිසායරත්වා, ලක්ඛයණඋපධාරයිං. 

‘‘ලක්ඛයණද්යවචකඞ්ඛාමි, පස්සාමිතිංසලක්ඛයණ; 

යකොයසොහි වත්ෙගුය්හං, ඉද්ධිොදස්සයීමුනි. 

‘‘ජිව්හං නින්නාමයිත්වාන, කණ්ණයසොය ච නාසියක; 

පටිමසිනලාටන් ං, යකවලංඡාදයීජියනො. 

‘‘ ස්සාහංලක්ඛයණදිස්වා, පරිපුතණ්යණසබයඤ්ජයන; 

බුද්යධොතිනිට්ඨංගන්ත්වාන, සහසිස්යසහිපබ්බජිං. 

‘‘සය හි තීහිසහිය ො, පබ්බජිංඅනගාරිෙං; 

අඩ්ඪමායසඅසම්පත්ය , සබ්යබපත් ාම්හනිබ්බුතිං. 

‘‘එකය ොකම්මංකත්වාන, පුතඤ්ඤක්යඛත්ය අනුත් යර; 

එකය ොසංසරිත්වාන, එකය ොවිනිවත් යුං. 

‘‘යගොපානසියෙොදත්වාන, පූගධම්යමවසිංඅහං 

ය නකම්යමනසුකය න, අට්ඨයහතූලභාමහං. 

‘‘දිසාසුපූජිය ොයහොමි, යභොගාචඅමි ාමම; 

පතිට්ඨායහොමිසබ්යබසං,  ායසොමමනවිජ්ජති. 

‘‘බයාධයෙොයමනවිජ්ජන්ති, දීඝායුංපාලොමිච; 

සුඛුමච්ඡවියකොයහොමි, ආවායසපත්ථිය වයස. 

‘‘අට්ඨයගොපානසීදත්වා, පූගධම්යමවසිංඅහං; 

පටිසම්භිදාරහත් ඤ්ච, එ ංයමඅපරට්ඨමං. 
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279 

පටුන 

‘‘සබ්බයවොසි යවොසායනො, ක කිච්යචොඅනාසයවො; 

අට්ඨයගොපානසීනාම,  වපුතත්ය ොමහාමුනි. 

‘‘පඤ්චෙම්භානිදත්වාන, පූගධම්යමවසිංඅහං; 

ය නකම්යමනසුකය න, පඤ්චයහතූලභාමහං. 

‘‘අචයලොයහොමියමත් ාෙ, අනූනඞ්යගොභවාමහං; 

ආයදෙයවචයනොයහොමි, නධංයසමිෙොඅහං. 

‘‘අභන් ංයහොතියමචිත් ං, අඛියලොයහොමිකස්සචි; 

ය නකම්යමනසුකය න, විමයලොයහොමිසාසයන. 

‘‘සගාරයවොසප්පතිස්යසො, ක කිච්යචොඅනාසයවො; 

සාවයකොය මහාවීර, භික්ඛු ංවන්දය මුනි. 

‘‘කත්වා සුක පල්ලඞ්කං, සාලාෙං පඤ්ඤයපසහං; 

ය නකම්යමනසුකය න, පඤ්චයහතූලභාමහං. 

‘‘උච්යචකුයලපජායිත්වා, මහායභොයගොභවාමහං; 

සබ්බසම්පත්තියකොයහොමි, මච්යඡරංයමනවිජ්ජති. 

‘‘ගමයනපත්ථිය මය්හං, පල්ලඞ්යකොඋපතිට්ඨති; 

සහපල්ලඞ්කයසට්යඨන, ගච්ඡාමිමමපත්ථි ං. 

‘‘ය නපල්ලඞ්කදායනන,  මංසබ්බංවියනොදයිං; 

සබ්බාභිඤ්ඤාබලප්පත්ය ො, යෙයරොවන්දති ංමුනි. 

‘‘පරිකිච්චත් කිච්චානි, සබ්බකිච්චානිසාධයිං; 

ය නකම්යමනසුකය න, පාවිසිංඅභෙංපුතරං. 

‘‘පරිනිට්ඨි සාලම්හි, පරියභොගමදාසහං; 

ය නකම්යමනසුකය න, යසට්ඨත් ංඅජ්ඣුපාගය ො. 

‘‘යෙයකචිදමකායලොයක, හත්ථිඅස්යසදයමන්තියෙ; 

කරිත්වාකාරණානානා, දාරුයණනදයමන්තිය . 

‘‘නයහවංත්වංමහාවීර, දයමසිනරනාරියෙො; 

අදණ්යඩනඅසත්යෙන, දයමසිඋත් යමදයම. 

‘‘දානස්සවණ්යණකිත්ය න්ය ො, යදසනාකුසයලොමුනි; 

එකපඤ්හංකයෙන්ය ොව, යබොයධසිතිසය මුනි. 
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‘‘දන් ාමෙංසාරථිනා, සුවිමුත් ාඅනාසවා; 

සබ්බාභිඤ්ඤාබලපත් ා, නිබ්බු ාඋපධික්ඛයෙ. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ෙංදානමදදිං දා; 

අතික්කන් ාභොසබ්යබ, සාලාදානස්සිදංඵලං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ං පන පත්වා සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා අඤ්ඤං 

බයාකයරොන්ය ො– 

838. 

‘‘ෙං ංසරණමාගම්හ, ඉය ොඅට්ඨයමචක්ඛුම; 

සත් රත්ය නභගවා, දන් ාම්හ වසාසයන’’ති.– 

ගාෙමාහ.  ස්සත්යෙො–පඤ්චහිචක්ඛූහි චක් ඛුම භගවාෙස්මාමෙංඉය ො

අතීය  අට් ඨයම දිවයස  ං සරණං අගමිම් හ.  ස්මා සත් රත්ය න  ව

සාසයන දමයකන දන්  ා අම් හ, අයහො ය  සරණගමනස්ස ආනුභායවොති.
 ය ොපරං– 

839. 

‘‘තුවංබුද්යධොතුවංසත්ො, තුවංමාරාභිභූමුනි; 

තුවංඅනුසයෙයඡත්වා, තිණ්යණො ායරසිමංපජං. 

840. 

‘‘උපධීය සමතික්කන් ා, ආසවාය පදාලි ා; 

සීයහොවඅනුපාදායනො, පහීනභෙයභරයවො’’ති.– 

ඉමාහිද්වීහිගාොහිඅභිත්ෙවිත්වාඔසානගාොෙසත්ොරං වන්දනංොචති– 

841. 

‘‘භික්ඛයවොතිස ාඉයම, තිට්ඨන්තිපඤ්ජලීක ා; 

පායදවීරපසායරහි, නාගාවන්දන්තුසත්ථුයනො’’ති. 

 ත්ෙ තුවං බුද් යෙොති ත්වයමව ඉමස්මිං යලොයක සබ්බඤ්ඤුබුද්යධො.

දිට්ඨධම්මිකාදිඅත්යෙන සත් ානං අනුසාසනය ො ත්වයමව සත් ො. 

සබ්යබසං මාරානං අභිභවනය ො මාරාභිභූ. මුනිභාවය ො මුනි. අනුසයෙ 

යඡත් වාති කාමරාගාදියක අනුසයෙ අරිෙමග්ගසත්යෙන ඡින්දිත්වා. 

තිණ් යණොති සෙං සංසාරමයහොඝං තිණ්යණො, යදසනාහත්යෙන ඉමං පජං 

සත් කාෙං ායරසි. උපධීතිඛන්ධූපධිආදයෙොසබ්යබඋපධී. අදුපාදායනොති
සබ්බයසො පහීනකාමුපාදානාදියකො. එවං වත්වා යෙයරො සපරියසො සත්ොරං
අභිවන්දතීති. 
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යසලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

7. කාළියගොොපුත්  භද් දිෙත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ො ං යම හත් ථිගීවාොතිආදිකාආෙස්මය ොභද්දිෙත්යෙරස්සගාො.කා 

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො පදුමුත් රස්ස භගවය ො
කායල මහායභොගකුයලනිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ථු
සන්තියක ධම්මං සුණන්ය ො සත්ොරා එකං භික්ඛුං උච්චාකුලිකානං 
අග්ගට්ඨායන ඨපිෙමානං දිස්වා සෙම්පි  ං ඨානන් රං පත්යෙත්වා
සත් ාහංබුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්සමහාදානංදත්වාපණිධානංඅකාසි.
සත්ොපිස්ස අනන් රායෙන සමිජ්ඣනභාවං දිස්වා බයාකාසි. යසොපි  ං
බයාකරණං සුත්වා උච්චාකුලිකසංවත් නිකං කම්මං පුතච්ඡිත්වා

ධම්මස්සවනස්ස කාරාපනං, ධම්මමණ්ඩයප ආසනදානං, බීජනීදානං, 

ධම්මකථිකානං පූජාසක්කාරකරණං, උයපොසොගායර පටිස්සෙදානන්ති
එවමාදිං ොවජීවං බහුපුතඤ්ඤං කත්වා  ය ො චුය ො යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො කස්සපස්ස භගවය ො අපරභායග අම්හාකං භගවය ො
උප්පත්තිො පුතයර රං බාරාණසිෙං කුටුම්බිෙඝයර නිබ්බත්ය ො සම්බහුයල
පච්යචකබුද්යධ පිණ්ඩාෙ චරිත්වා එකස්මිංයෙව ඨායන සමාගන්ත්වා 
භත් විස්සග්ගං කයරොන්ය  දිස්වා  ත්ෙ පාසාණඵලකානි අත්ෙරිත්වා
පායදොදකාදිං උපට්ඨයපන්ය ොොවජීවංඋපට්ඨහි. 

යසොඑකංබුද්ධන් රංයදවමනුස්යසසුසංසරිත්වාඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද

කපිලවත්ථුනගයර සාකිෙරාජකුයල නිබ්බත්ති, භද් දියෙොතිස්ස නාමං
අයහොසි.යසොවෙප්පත්ය ොඅනුරුද්ධාදීහි පඤ්චහිඛත්තියෙහිසද්ධිංසත්ෙරි
අනුපිෙම්බවයනවිහරන්ය සත්ථුසන්තියක පබ්බජිත්වාඅරහත් ංපාපුතණි.
 ං සත්ො අපරභායග යජ වයන අරිෙගණමජ්යඣ නිසින්යනො 
උච්චාකුලිකානං භික්ඛූනං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි. යසො ඵලසුයඛන
නිබ්බානසුයඛන ච වීතිනායමන්ය ො අරඤ්ඤගය ොපි රුක්ඛමූලගය ොපි

සුඤ්ඤාගාරගය ොපි ‘‘අයහො සුඛං, අයහො සුඛ’’න්ති අභික්ඛණං උදානං

උදායනසි.  ං සුත්වා භික්ඛූ සත්ථු ආයරොයචසුං – ‘‘ආෙස්මා භද්දියෙො

කාළියගොධාෙ පුතත්ය ො අභික්ඛණං ‘අයහො සුඛං, අයහො සුඛ’න්ති වදති, 
අනභිරය ො මඤ්යඤ බ්රහ්මචරිෙං චරතී’’ති. සත්ො  ං පක්යකොසායපත්වා

‘‘සච්චංකිරත්වං, භද්දිෙ, අභික්ඛණං‘අයහොසුඛං, අයහොසුඛ’න්ති වදසී’’ති

පුතච්ඡි. යසො ‘‘සච්චං භගවා’’ති පටිජානිත්වා ‘‘පුතබ්යබ යම, භන්ය , රජ්ජං 

කායරන් ස්ස සුසංවිහි ාරක්යඛො අයහොසිං,  ොපි භීය ො උබ්බිග්යගො
උස්සඞ්කිය ො විහාසිං. ඉදානි පන පබ්බජිය ො අභීය ො අනුබ්බිග්යගො
අනුස්සඞ්කිය ොවිහරාමී’’ති වත්වා– 

842. 

‘‘ො ං යමහත්ථිගීවාෙ, සුඛුමාවත්ො පධාරි ා; 

සාලීනංඔදයනොභුත්ය ො, සුචිමංසූපයසචයනො. 
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843. 

‘‘යසොජ්ජ භද්යදොසා තියකො, උඤ්ඡාපත් ාගය  රය ො; 

ඣාෙතිඅනුපාදායනො, පුතත්ය ොයගොධාෙභද්දියෙො. 

844. 

‘‘පංසුකූලීසා තියකො, උඤ්ඡාපත් ාගය රය ො; 

ඣාෙතිඅනුපාදායනො, පුතත්ය ොයගොධාෙභද්දියෙො. 

845. 

‘‘පිණ්ඩපාතීසා තියකො…යප.…. 
846. 

‘‘ය චීවරීසා තියකො…යප.…. 
847. 

‘‘සපදානචාරීසා තියකො…යප.…. 
848. 

‘‘එකාසනීසා තියකො…යප.…. 
849. 

‘‘පත් පිණ්ඩීසා තියකො…යප.…. 
850. 

‘‘ඛලුපච්ඡාභත්තීසා තියකො…යප.…. 
851. 

‘‘ආරඤ්ඤියකොසා තියකො…යප.…. 
852. 

‘‘රුක්ඛමූලියකොසා තියකො…යප.…. 
853. 

‘‘අබ්යභොකාසීසා තියකො…යප.…. 
854. 

‘‘යසොසානියකොසා තියකො…යප.…. 
855. 

‘‘ෙොසන්ෙතියකොසා තියකො…යප.…. 
856. 

‘‘යනසජ්ජියකොසා තියකො…යප.…. 
857. 

‘‘අප්පිච්යඡොසා තියකො…යප.…. 
858. 

‘‘සන්තුට්යඨොසා තියකො…යප.…. 
859. 

‘‘පවිවිත්ය ොසා තියකො…යප.…. 
860. 

‘‘අසංසට්යඨොසා තියකො…යප.…. 
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861. 

‘‘ආරද්ධවීරියෙො සා තියකො…යප.…. 
862. 

‘‘හිත්වාස පලංකංසං, යසොවණ්ණංස රාජිකං; 

අග්ගහිංමත්තිකාපත් ං, ඉදංදුතිොභියසචනං. 

863. 

‘‘උච්යච මණ්ඩලිපාකායර, දළ්හමට්ටාලයකොට්ඨයක; 

රක්ඛිය ොඛග්ගහත්යෙහි, උත් මංවිහරිංපුතයර. 

864. 

‘‘යසොජ්ජභද්යදොඅනුත්රාසී, පහීනභෙයභරයවො; 

ඣාෙතිවනයමොගය්හ, පුතත්ය ොයගොධාෙභද්දියෙො. 

865. 

‘‘සීලක්ඛන්යධපතිට්ඨාෙ, සතිංපඤ්ඤඤ්චභාවෙං; 

පාපුතණිංඅනුපුතබ්යබන, සබ්බසංයෙොජනක්ඛෙ’’න්ති.– 

ඉමාහිගාොහිසත්ථුපුතරය ොසීහනාදංනදි. 

 ත්ෙ ො ං යම හත් ථිගීවාොති, භන්ය , පුතබ්යබමොගච්ඡන්ය නාපි
හත්ථිගීවාෙ හත්ථික්ඛන්යධ නිසීදිත්වා ො ං චරි ං. වත්ොනි

පරිහරන්ය නාපි සුඛුමා සුඛසම්ඵස්සා කාසිකවත්ෙවියසසා ධාරි ා. ඔදනං
භුඤ්ජන්ය නාපි තිවස්සිකානං පුතරාණගන්ධසාලීනං ඔදයනො 

තිත්තිරකපිඤ්ජරාදිනා සුචිනා මංයසන උපසිත්  ාෙ සුචිමංසූපයසචයනො 

භුත්ය ො,  ොපි ංසුඛංනමය්හංචිත් පරිය ොසකරං අයහොසි, ෙොඑ රහි

වියවකසුඛන්ති දස්යසන්ය ො ආහ ‘‘යසොජ් ජ භද් යදො’’තිආදි. එත්ෙ ච

හත්ථිග්ගහයණයනව අස්සරෙොනානි, වත්ෙග්ගහයණන 

සබ්බරාජාලඞ්කාරා, ඔදනග්ගහයණන සබ්බයභොජනවිකති ගහි ාති

යවදි බ්බං. යසොජ් ජාති යසො අජ්ජ එ රහි පබ්බජ්ජාෙං ඨිය ො. භද් යදොති

සීලාදිගුයණහි සමන්නාග ත් ා භද්යදො. සා තියකොති සමණධම්යම

දිට්ඨධම්මසුඛවිහායර සා ච්චයුත්ය ො. උඤ ්ඡාපත්  ාගය  රය ොති

උඤ්ඡාචරිොෙ පත්ය  ආගය  පත් පරිොපන්යන අභිරය ො, ය යනව

සන්තුට්යඨොති අධිප්පායෙො. ොෙතීති ඵලසමාපත්තිඣායනන ඣාෙති. 

පුත් ය ො යගොොොති කාළියගොධාෙ නාම ඛත්තිොෙ පුතත්ය ො. භද් දියෙොති
එවංනායමොඅත් ානයමවයෙයරො අඤ්ඤංවිෙකත්වාවදති. 

ගහපතිචීවරං පටික්ඛිපිත්වා පංසුකූලිකඞ්ගසමාදායනන පංසුකූලියකො. 

සඞ්ඝභත් ං පටික්ඛිපිත්වා පිණ්ඩපාතිකඞ්ගසමාදායනන පිණ් ඩපාතියකො. 

අතියරකචීවරං පටික්ඛිපිත්වා ය චීවරිකඞ්ගසමාදායනන ය චීවරියකො. 

යලොලුප්පචාරං පටික්ඛිපිත්වා සපදානචාරිකඞ්ගසමාදායනන සපදානචාරී. 
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නානාසනයභොජනංපටික්ඛිපිත්වා එකාසනිකඞ්ගසමාදායනන එකාසනියකො. 
දුතිෙකභාජනං පටික්ඛිපිත්වා පත් පිණ්ඩිකඞ්ගසමාදායනන 

පත්  පිණ් ඩියකො. අතිරිත් යභොජනං පටික්ඛිපිත්වා

ඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ්ගසමාදායනන ඛලුපච් ඡාභත් තියකො. ගාමන් යසනාසනං

පටික්ඛිපිත්වා ආරඤ්ඤිකඞ්ගසමාදායනන ආරඤ් ඤියකො. ඡන්නවාසං

පටික්ඛිපිත්වා රුක්ඛමූලිකඞ්ගසමාදායනන රුක් ඛමූලියකො. 
ඡන්නරුක්ඛමූලානි පටික්ඛිපිත්වා අබ්යභොකාසිකඞ්ගසමාදායනන 

අබ් යභොකාසියකො. නසුසානං පටික්ඛිපිත්වා යසොසානිකඞ්ගසමාදායනන 

යසොසානියකො. යසනාසනයලොලුප්පං පටික්ඛිපිත්වා

ෙොසන්ෙතිකඞ්ගසමාදායනන ෙොසන් ෙතියකො. සෙනං පටික්ඛිපිත්වා

යනසජ්ජිකඞ්ගසමාදායනන යනසජ් ජියකො. අෙයමත්ෙ සඞ්යඛයපො.

විත්ොරය ො පන ධු ඞ්ගකො විසුද් ධිමග් යග (විසුද්ධි. 1.22 ආදයෙො) 
වුත් නයෙයනවගයහ බ්බා. 

උච් යචති උච්චාදිට්ඨායන, උපරිපාසාද ාෙ වා උච්යච. 

මණ් ඩලිපාකායරති මණ්ඩලාකායරන පාකාරපරික්ඛිත්ය . 

දළ් හමට් ටාලයකොට් ඨයකති ථියරහි අට්ටායලහි ද්වාරයකොට්ඨයකහි ච

සමන්නාගය , නගයරතිඅත්යෙො. 

සතිං පඤ් ඤඤ් චාති එත්ෙ සතිසීයසන සමාධිං වදති.
ඵලසමාපත්තිනියරොධසමාපත්තියෙො සන්ධාෙ ‘‘සතිං පඤ්ඤඤ්ච
භාවෙ’’න්තිවුත්ය ො. යසසං ත්ෙ ත්ෙවුත් නෙත් ාඋත් ානයමව. 

එවං යෙයරො සත්ථු සම්මුඛා සීහනාදං නදි.  ං සුත්වා භික්ඛූ 
අභිප්පසන්නාඅයහසුං. 

කාළියගොධාපුතත් භද්දිෙත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

8. අඞ් ගුලිමාලත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ගච් ඡං වයදසීතිආදිකා ආෙස්මය ො අඞ්ගුලිමාලත්යෙරස්ස ගාො. කා

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සෙං කුසලං උපචිනිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං
යකොසලරඤ්යඤො පුතයරොහි ස්ස භග්ගවස්ස නාම බ්රාහ්මණස්ස පුතත්ය ො

හුත්වා නිබ්බත්ති.  ස්ස ජා දිවයස සකලනගයර ආවුධානි පජ්ජලිංසු, 

රඤ්යඤොච මඞ්ගලාවුධංසෙනපීයඨඨපි ංපජ්ජලි,  ං දිස්වා රාජා භීය ො
සංවිග්යගො නිද්දං න ලභි. පුතයරොහිය ො  ාෙං යවලාෙං නක්ඛත් යෙොගං

උල්යලොයකන්ය ො ‘‘යචොරනක්ඛත්ය න ජාය ො’’ති සන්නිට්ඨානමකාසි.
යසො විභා ාෙ රත්තිො රඤ්යඤො සන්තිකං ගය ො සුඛයසෙයං පුතච්ඡි. රාජා

‘‘කුය ො, ආචරිෙ, සුඛයසෙයං, රත්තිෙං මය්හං මඞ්ගලාවුධං පජ්ජලි,  ස්ස

යකො නු යඛො විපායකො භවිස්සතී’’ති? ‘‘මා භායි, මහාරාජ, මය්හං ඝයර
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දාරයකොජාය ො. ස්සආනුභායවනසකලනගයරපිආවුධානිපජ්ජලිංසූ’’ති.

‘‘කිං භවිස්සති, ආචරිො’’ති? ‘‘දාරයකොයචොයරොභවිස්සතී’’ති.‘‘කිංඑකචාරී

යචොයරො, උදාහු ගණයජට්ඨයකො’’ති? ‘‘එකචාරියකො, යදව’’. ‘‘කිං නං

මායරමා’’ති? ‘‘එකචාරියකොයච, පටිජග්ගෙ  ාවන’’න්තිආහ. ස්සනාමං

කයරොන් ා ෙස්මා ජාෙමායනො රඤ්යඤො චිත් ං වියහයසන්ය ො ජාය ො, 

 ස්මා හිංසයකොති කත්වා පච්ඡා දිට්ඨං අදිට්ඨන්ති විෙ අහිංසයකොති
යවොහරිංසු. 

යසො වෙප්පත්ය ො පුතබ්බකම්මබයලන සත් න්නං හත්ථීනං බලං
ධායරති.  ස්සිදං පුතබ්බකම්මං – බුද්ධසුඤ්යඤ යලොයක කස්සයකො හුත්වා 
නිබ්බත්ය ො එකං පච්යචකබුද්ධං වස්යසොදයකන තින් ං අල්ලචීවරං
සී පීළි ං අත් යනො යඛත් භූමිං උපග ං දිස්වා ‘‘පුතඤ්ඤක්යඛත් ං යම
උපට්ඨි ’’න්තියසොමනස්සජාය ො අග්ගිංකත්වාඅදාසි.යසො ස්සකම්මස්ස
බයලන නිබ්බත් නිබ්බත් ට්ඨායන ොමජවබලසම්පන්යනො ච හුත්වා
ඉමස්මිං පච්ඡිමත් භායව සත් න්නං හත්ථීනං බලං ධායරති. යසො
 ක්කසිලං ගන්ත්වා දිසාපායමොක්ඛස්ස ආචරිෙස්ස සන්තියක 
ධම්මන්ය වාසී හුත්වා සිප්පං උග්ගණ්හය ො ආචරිෙබ්රාහ්මණං  ස්ස
භරිෙඤ්ච සක්කච්චං පටිජග්ගති. ය නස්ස සා බ්රාහ්මණී යගයහ
ලබ්භමායනනභත් ාදිනාසඞ්ගහං කයරොති. ංඅසහමානාඅඤ්යඤමාණවා
ආචරියෙනසද්ධිංයභදංඅකංසු.බ්රාහ්මයණොය සංවචනං ද්යව යෙොවායර

අසද්දහන්ය ොහුත්වාපච්ඡාසද්දහිත්වා ‘‘මහාබයලොමාණයවො, නසක්කා 

යකනචි මාරායපතුං, උපායෙන නං මායරස්සාමී’’ති චින්ය ත්වා
නිට්ඨි සිප්පංඅත් යනො නගරංගන්තුංආපුතච්ඡන් ංමාණවංආහ–‘‘ ා 

අහිංසක, නිට්ඨි සිප්යපන නාම අන්ය වාසිනා ආචරිෙස්ස ගරුදක්ඛිණා

දා බ්බා,  ංමය්හංයදහී’’ති.‘‘සාධු, ආචරිෙ, කිංදස්සාමී’’ති? ‘‘මනුස්සානං
සහස්සදක්ඛිණහත්ෙඞ්ගලියෙො ආයනහී’’ති. බ්රාහ්මණස්ස කිර අෙමස්ස

අධිප්පායෙො–බහූසුමාරිෙමායනසුඑකන් ය ොඑයකොනං මායරෙයාති.  ං
සුත්වා අහිංසයකො අත් යනො චිරපරිචි ං නික්කරුණ ං පුතරක්ඛත්වා
සන්නද්ධපඤ්චාවුයධො යකොසලරඤ්යඤො විජිය  ජාලිනං වනං පවිසිත්වා
මහාමග්ගසමීයප පබ්බ න් යර වසන්ය ො පබ්බ සිඛයර ඨත්වා මග්යගන
ගච්ඡන්ය  මනුස්යස ඔයලොයකත්වා යවයගන ගන්ත්වා අඞ්ගුලියෙො

ගයහත්වා රුක්ඛග්යග ඔලම්යබසි.  ා ගිජ්ඣාපි කාකාපි ඛාදිංසු, භූමිෙං 
නික්ඛිත් ා පූතිභාවං අගමංසු. එවං ගණනාෙඅපරිපූරමානාෙලද්ධාලද්ධා
අඞ්ගුලියෙො සුත්ය න ගන්ථිත්වා මාලං කත්වා ෙඤ්යඤොපචි ං විෙ අංයස

ඔලම්යබසි. ය ොපට්ඨාෙ අඞ් ගුලිමායලොත්යවවස්සසමඤ්ඤාඅයහොසි. 

එවං  ස්මිං මනුස්යස මායරන්ය  මග්යගො අවළඤ්යජො අයහොසි. යසො 
මග්යගමනුස්යසඅලභන්ය ොගාමූපචාරංගන්ත්වානිලීයිත්වාආග ාගය 
මනුස්යස මායරත්වා අඞ්ගුලියෙො ගයහත්වා ගච්ඡති.  ං ඤත්වා මනුස්සා

ගාමය ොඅපක්කමිංසු, ගාමාසුඤ්ඤාඅයහසුං,  ොනිගමාජනපදාච.එවං
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පටුන 

ය නයසොපයදයසොඋබ්බාසිය ොඅයහොසි. අඞ්ගුලිමාලස්සචඑකාෙඌනා
සහස්සඅඞ්ගුලියෙො සඞ්ගහා අයහසුං. අෙ මනුස්සා  ං යචොරුපද්දවං

යකොසලරඤ්යඤො ආයරොයචසුං. රාජා පාය ොව නගයර යභරිං චරායපසි, 

‘‘සීඝං අඞ්ගුලිමාලයචොරං ගණ්හාම, බලකායෙො ආගච්ඡතූ’’ති.  ං සුත්වා
අඞ්ගුලිමාලස්ස මා ා මන් ාණී නාම බ්රාහ්මණී  ස්ස පි රං ආහ –

‘‘පුතත්ය ො කිර ය  යචොයරො හුත්වා ඉදඤ්චිදඤ්ච කයරොති,  ං ‘ඊදිසං මා

කරී’ති සඤ්ඤායපත්වා ආයනහි, අඤ්ඤො නං රාජා ඝාය ෙයා’’ති.

බ්රාහ්මයණො ‘‘න මය්හං  ාදියසහි පුතත්ය හි අත්යෙො, රාජා ෙං වා  ං වා

කයරොතූ’’තිආහ. අෙබ්රාහ්මණීපුතත් සියනයහනපායෙෙයං ගයහත්වා‘‘මම
පුතත් ංසඤ්ඤායපත්වාආයනස්සාමී’’තිමග්ගංපටිපජ්ජි. 

භගවා ‘‘අෙං ‘අඞ්ගුලිමාලංආයනස්සාමී’තිගච්ඡති, සයචසා ගමිස්සති, 
අඞ්ගුලිමායලො‘අඞ්ගුලිසහස්සංපූයරස්සාමී’තිමා රම්පිමායරස්සති.යසො ච

පච්ඡිමභවියකො, සචාහං න ගමිස්සං, මහාජානි අභවිස්සා’’ති ඤත්වා
පච්ඡාභත් ං පිණ්ඩපා පටික්කන්ය ො සෙයමව පත් චීවරං ගයහත්වා
අඞ්ගුලිමාලං උද්දිස්ස තිංසයෙොජනිකං මග්ගං පදසාව පටිපජ්ජමායනො
අන් රාමග්යග යගොපාලකාදීහි වාරිෙමායනොපි ජාලිනං වනං උපගච්ඡි.

 ස්මිඤ්ච ඛයණ  ස්ස මා ා ය න දිට්ඨා, යසො මා රං දූරය ොව දිස්වා
‘‘මා රම්පි මායරත්වා අජ්ජ ඌනඞ්ගුලිං පූයරස්සාමී’’ති අසිං උක්ඛිපිත්වා
උපධාවි.ය සං උභින්නංඅන් යරභගවාඅත් ානං දස්යසසි.අඞ්ගුලිමායලො

භගවන් ංදිස්වා ‘‘කිංයමමා රංවධිත්වාඅඞ්ගුලිො ගහිය න? ජීවතුයම

මා ා, ෙංනූනාහං ඉමං සමණං ජීවි ා යවොයරොයපත්වා අඞ්ගුලිං 
ගණ්යහෙය’’න්ති උක්ඛිත් ාසියකො භගවන් ං පිට්ඨිය ො පිට්ඨිය ො

අනුබන්ධි. අෙ යඛො භගවා  ොරූපං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛාසි, ෙො
පකතිඉරිොපයෙන ගච්ඡන් ම්පි අත් ානං අඞ්ගුලිමායලො සබ්බොයමන
ධාවන්ය ොපිනසක්යකොතිසම්පාපුතණිතුං.යසො පරිහීනජයවොඝුරුඝුරුපස්සාසී
කච්යඡහි යසදං මුඤ්චන්ය ො පදං උද්ධරිතුම්පි අසක්යකොන්ය ො ඛාණු විෙ

ඨිය ො භගවන් ං ‘‘තිට්ඨ තිට්ඨ, සමණා’’ති ආහ. භගවා ගච්ඡන්ය ොව

‘‘ඨිය ොඅහං, අඞ්ගුලිමාල, ත්වඤ්චතිට්ඨා’’තිආහ.යසො‘‘ඉයමයඛො සමණා

සකයපුතත්තිො සච්චවාදියනො, අෙං සමයණො ගච්ඡන්ය ොයෙව ‘ඨිය ො අහං, 

අඞ්ගුලිමාල, ත්වඤ්චතිට්ඨා’තිආහ, අහඤ්චම්හිඨිය ො, යකොනුයඛොඉමස්ස

අධිප්පායෙො, පුතච්ඡිත්වානංජානිස්සාමී’’තිභගවන් ංගාොෙඅජ්ඣභාසි– 

866. 

‘‘ගච්ඡංවයදසිසමණඨිය ොම්හි, මමඤ්චබ්රූසිඨි මට්ඨිය ොති; 

පුතච්ඡාමි  ං සමණ එ මත්ෙං, කෙං ඨිය ො ත්වං 
අහමට්ඨිය ොම්හී’’ති. 

 ත්ෙ සමණාති භගවන් ං ආලපති. මමන්ති මං. කෙන්ති

යකනාකායරන. අෙඤ්යහත්ෙ අත්යෙො – සමණ, ත්වං ගච්ඡන්ය ොව
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සමායනො ‘‘ඨිය ොම්හී’’ති වයදසි. මමඤ්ච ඨි ංයෙව ‘‘අට්ඨිය ො’’ති බ්රසූි, 

වයදසි. කාරයණයනත්ෙ භවි බ්බං,  ස්මා  ං සමණං අහං එවමත්ෙං

පුතච්ඡාමි.කෙංයකනාකායරනත්වංඨිය ොඅයහොසි, අහඤ්චඅට්ඨිය ොම්හීති.
එවං වුත්ය භගවා– 

867. 

‘‘ඨිය ො අහංඅඞ්ගුලිමාලසබ්බදා, සබ්යබසු භූය සුනිධාෙදණ්ඩං; 

තුවඤ්ච පායණසු අසඤ්ඤය ොසි,  ස්මා ඨිය ොහං

තුවමට්ඨිය ොසී’’ති. – 

ගාොෙ ංඅජ්ඣභාසි. 

 ත්ෙ ඨිය ො අහං, අඞ් ගුලිමාල, සබ් බදා, සබ් යබසු භූය සු නිොෙ 

දණ් ඩන්ති, අඞ්ගුලිමාල, අහං සබ්බදාසබ්බකායලආදිමජ්ඣපරියෙොසායනසු
 සොවරයභයදසු සබ්යබසු සත්ය සු දණ්ඩං නිධාෙ නිහි දණ්යඩො

නිහි සත්යෙො ලජ්ජී දොපන්යනො,  ය ො අඤ්ඤො අවත් නය ො

එවරූයපයනව ඨිය ො. තුවඤ් ච පායණසු අසඤ් ඤය ොසීති ත්වං පන

සත්ය සු සඤ්ඤමරහිය ොඅසි, ලුද්යදොයලොහි පාණිහ පහය නිවිට්යඨො

අදොපන්යනො,  ස්මාඅසඤ්ඤය ො විරතිවයසනඅට්ඨිය ො. ය ොඑව ාසු
 ාසු ගතීසු පරිබ්භමනය ොපි තුවං ඉදානි ඉරිොපයෙන ඨිය ොපි අට්ඨිය ො

අසි, අහං පන වුත් ප්පකායරන ඨිය ොති.  ය ො අඞ්ගුලිමායලො 
ෙොභුච්චගුණප්පභාවි ස්ස ජල යල ය ලස්ස විෙ සකලං යලොකං
අභිබයායපත්වා ඨි ස්ස භගවය ො කිත්තිසද්දස්ස සු පුතබ්බත් ා

යහතුසම්පත්තිො ඤාණස්ස ච පරිපාකග ත් ා ‘‘අෙං යසො භගවා’’ති

සඤ්ජා පීතියසොමනස්යසො‘‘මහාඅෙංසීහනායදො, මහන් ංගජ්ජි ං, නයිදං

අඤ්ඤස්සභවිස්සති, සමණස්සමඤ්යඤයගො මස්සඑ ංගජ්ජි ං, දිට්යඨො 

ව ම්හි මයහසිනා සම්මාසම්බුද්යධන, මය්හං සඞ්ගහකරණත්ෙං භගවා 
ඉධාගය ො’’තිචින්ය ත්වා– 

868. 

‘‘චිරස්සංව යමමහිය ොමයහසී, මහාවනංසමයණොපච්චපාදි; 

යසොහං චජිස්සාමි සහස්සපාපං, සුත්වාන ගාෙං  ව 
ධම්මයුත් ’’න්ති.– 

ඉමංගාෙංඅභාසි. 

 ත්ෙ චිරස ්සං ව ාති චිරකායලන ව . යමති මය්හං අනුග්ගහත්ොෙ. 

මහිය ොති සයදවයකන යලොයකන මහතිො පූජාෙ පූජිය ො. මහන්ය 

සීලක්ඛන්ධාදිගුයණ එසි, ගයවසීති මයහසී. මහාවනං සමයණො පච් චපාදීති

ඉමං මහාරඤ්ඤං සමි සබ්බපායපො භගවා පටිපජ්ජි. යසොහං චජිස් සාමි 

සහස් සපාපං, සුත් වාන ගාෙං  ව ෙම් මයුත්  න්ති යසොහං ධම්මයුත් ං
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288 

පටුන 

ධම්මූපසංහි ං  ව ගාෙං සුණිං. යසොහං  ං සුත්වාන ‘‘චිරස්සම්පි
චිරකායලනපි සඞ්ග ං පරිචි ං පාපසහස්සං පජහිස්ස’’න්ති චින්ය ත්වා
ඉදානි නං අඤ්ඤදත්ථු පරිච්චජිස්සාමීති අත්යෙො. එවං පන වත්වා ෙො

පටිපජ්ජි, ෙොචභගව ාඅනුග්ගහිය ො,  ංදස්යසතුං– 

869. 

‘‘ඉච්යචව යචොයරො අසිමාවුධඤ්ච, යසොබ්යභ පපාය  නරයක

අන්වකාසි; 

අවන්දියචොයරොසුග ස්සපායද,  ත්යෙවපබ්බජ්ජමොචි බුද්ධං. 

870. 

‘‘බුද්යධො ච යඛො කාරුණියකො මයහසි, යෙො සත්ො යලොකස්ස

සයදවකස්ස; 

 යමහිභික්ඛූති දාඅයවොච, එයසව ස්සඅහුභික්ඛුභායවො’’ති. 

සඞ්ගීතිකාරාඉමාද්යවගාොඨයපසුං. 

 ත්ෙ ඉච් යචවාති ඉති එව එවං වත්වා අනන් රයමව. යචොයරොති

අඞ්ගුලිමායලො. අසින්ති ඛග්ගං. ආවුෙන්ති යසසාවුධං. යසොබ් යභති

සමන් ය ො ඡින්න යට. පපාය තිඑකය ො ඡින්න යට. නරයකතිභූමිො 
ඵලි විවයර. ඉධ පන තීහිපි පයදහි ෙත්ෙ පති ං අඤ්යඤන ගයහතුං න

සක්කා,  ාදිසං පබ්බ න් රයමව වදති. අන් වකාසීති අනු අකාසි, 

පඤ්චවිධම්පි අත් යනො ආවුධං අනු ඛිපි ඡඩ්යඩසි,  ානි ඡඩ්යඩත්වා

භගවය ොපායදසුසිරසානිපතිත්වා ‘‘පබ්බායජෙමං, භන්ය ’’තිආහ.ය න

වුත් ං ‘‘අවන් දි යචොයරො සුග ස් ස පායද,  ත් යෙව පබ් බජ් ජමොචි 

බුද් ෙ’’න්ති. එවං ය න පබ්බජ්ජාෙ ොචි ාෙ සත්ො  ස්ස පුතරිමකම්මං
ඔයලොයකන්ය ො එහිභික්ඛුභාවාෙ යහතුසම්පත්තිං දිස්වා දක්ඛිණහත්ෙං

පසායරත්වා – ‘‘එහි, භික්ඛු, ස්වාඛාය ො ධම්යමො, චර බ්රහ්මචරිෙං, සම්මා
දුක්ඛස්ස අන් කිරිොො’’තිආහ. සා එව ච ස්ස පබ්බජ්ජා උපසම්පදා ච

අයහොසි. ය නාහ ‘‘ යමහි භික් ඛූති  දා අයවොච, එයසව  ස් ස අහ 

භික් ඛුභායවො’’ති. 

එවංයෙයරොසත්ථුසන්තියකඑහිභික්ඛුභායවනපබ්බජ්ජං උපසම්පදඤ්ච
ලභිත්වා විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්ය ො අරහත් ං පත්වා විමුත්තිසුඛං 
පටිසංයවයදන්ය ොපීතියසොමනස්සජාය ොඋදානවයසන– 

871. 

‘‘යෙොචපුතබ්යබපමජ්ජිත්වා, පච්ඡායසොනප්පමජ්ජති; 

යසොමංයලොකංපභායසති, අබ්භාමුත්ය ොවචන්දිමා. 

872. 
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‘‘ෙස්ස පාපංක ංකම්මං, කුසයලනපිධීෙති; 

යසොමංයලොකංපභායසති, අබ්භාමුත්ය ොවචන්දිමා. 

873. 

‘‘යෙොහයවදහයරොභික්ඛු, යුඤ්ජතිබුද්ධසාසයන; 

යසොමං යලොකං පභායසති, අබ්භා මුත්ය ොව චන්දිමා’’ති. –

ගාෙත් ෙං අභාසි; 

 ස්සත්යෙො – යෙො පුතග්ගයලො ගහට්යඨො වා පබ්බජිය ො වා
කලයාණමිත් සංසග්ගය ොපුතබ්යබපාපමිත් සංසග්යගනවාඅත් යනොවා 

පටිසඞ්ඛානාභායවන පමජ් ජිත් වා සම්මාපටිපත්තිෙං පමාදං ආපජ්ජිත්වා, 

පච්ඡාකලයාණමිත් සංසග්යගන යෙොනියසො උම්මුජ්ජන්ය ොනප්පමජ්ජති, 

සම්මා පටිපජ්ජති, සමෙවිපස්සනං අනුයුඤ්ජන්ය ො තිස්යසො විජ්ජා ඡ

අභිඤ්ඤා පාපුතණාති, යසො අබ්භාදීහි මුත්ය ො චන්යදො විෙ ඔකාසයලොකං 
අත් නාඅධිග ාහිවිජ්ජාභිඤ්ඤාහිඉමංඛන්ධාදියලොකංඔභායසතීති. 

ෙස් ස පුතග්ගලස්ස ක ං උපචි ං පාපකම්මං කම්මක්ඛෙකයරන
යලොකුත් රකුසයලන අවිපාකාරහභාවස්ස ආහරි ත් ා විපාකුප්පාදයන

ද්වාරපිධායනන පිධීෙති ෙකීෙති.යසසංවුත් නෙයමව. 

දහයරොති  රුයණො, ය නස්ස යෙොගක්ඛමසරීර ං දස්යසති. යසො හි

උප්පන්නංවා ා පපරිස්සෙංඅභිභවිත්වායෙොගංකාතුංසක්යකොති. යුඤ ්ජති 

බුද් ෙසාසයන සික්ඛත් යෙ යුත් ප්පයුත්ය ො යහොති, සක්කච්චං
සම්පායදතීතිඅත්යෙො. 

එවං පීතියසොමනස්සජාය ො විමුත්තිසුයඛන විහරන්ය ො ෙදා නගරං 

පිණ්ඩාෙ පවිසති,  දා අඤ්යඤනපි ඛිත්ය ො යලඩ්ඩු යෙරස්ස කායෙ

නිප ති, අඤ්යඤනපි ඛිත්ය ො දණ්යඩො  ස්යසව කායෙ නිප ති. යසො
භින්යනනපත්ය නවිහාරං පවිසිත්වා සත්ථු සන්තිකංගච්ඡති. සත්ො ං

ඔවදති‘‘අධිවායසහි, ත්වංබ්රාහ්මණ, අධිවායසහි, ත්වංබ්රාහ්මණ, ෙස්ස යඛො, 

ත්වං බ්රාහ්මණ, කම්මස්ස විපායකන බහූනි වස්සසහස්සානි නිරයෙ

පච්යචෙයාසි,  ස්ස, ත්වං බ්රාහ්මණ, කම්මස්ස විපාකං දිට්යඨව ධම්යම
පටිසංයවයදසී’’ති. අෙ යෙයරො අයනොධියසො සබ්බසත්ය සු යමත් චිත් ං
උපට්ඨයපත්වා– 

874. 

‘‘දිසාපි යම ධම්මකෙං සුණන්තු, දිසාපි යම යුඤ්ජන්තු

බුද්ධසාසයන; 

දිසාපියමය මනුයජභජන්තු, යෙධම්මයමවාදපෙන්තිසන්ය ො. 

875. 
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‘‘දිසාහියමඛන්තිවාදානං, අවියරොධප්පසංසිනං; 

සුණන්තුධම්මංකායලන,  ඤ්චඅනුවිධීෙන්තු. 

876. 

‘‘නහිජාතුයසොමමංහිංයස, අඤ්ඤංවාපනකඤ්චිනං; 

පප්පුතෙයපරමංසන්තිං, රක්යඛෙය සොවයර. 

877. 

‘‘උදකඤ්හිනෙන්තියනත්තිකා, උසුකාරාදමෙන්තිය ජනං; 

දාරුංදමෙන්ති ච්ඡකා, අත් ානංදමෙන්තිපණ්ඩි ා. 

878. 

‘‘දණ්යඩයනයකදමෙන්ති, අඞ්කුයසභිකසාහිච; 

අදණ්යඩනඅසත්යෙන, අහංදන්ය ොම්හි ාදිනා. 

879. 

‘‘අහිංසයකොති යමනාමං, හිංසකස්සපුතයරසය ො; 

අජ්ජාහංසච්චනායමොම්හි, නනංහිංසාමිකඤ්චිනං. 

880. 

‘‘යචොයරොඅහංපුතයරආසිං, අඞ්ගුලිමායලොතිවිස්සුය ො; 

වුය්හමායනොමයහොයඝන, බුද්ධංසරණමාගමං. 

881. 

‘‘යලොහි පාණිපුතයරආසිං, අඞ්ගුලිමායලොතිවිස්සුය ො; 

සරණගමනංපස්ස, භවයනත්තිසමූහ ා. 

882. 

‘‘ ාදිසංකම්මංකත්වාන, බහුංදුග්ගතිගාමිනං; 

ඵුට්යඨොකම්මවිපායකන, අනයණොභුඤ්ජාමියභොජනං. 

883. 

‘‘පමාදමනුයුඤ්ජන්ති, බාලාදුම්යමධියනොජනා; 

අප්පමාදඤ්චයමධාවී, ධනංයසට්ඨංවරක්ඛති. 

884. 

‘‘මාපමාදමනුයුඤ්යජෙ, මාකාමරතිසන්ෙවං; 

අප්පමත්ය ොහිඣාෙන්ය ො, පප්යපොතිපරමංසුඛං. 

885. 

‘‘ස්වාග ං නාපග ං, යන ංදුම්මන්ති ං මම; 

සවිභත්ය සුධම්යමසු, ෙංයසට්ඨං දුපාගමං. 
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886. 

‘‘ස්වාග ංනාපග ං, යන ංදුම්මන්ති ංමම; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

887. 

‘‘අරඤ්යඤරුක්ඛමූයලවා, පබ්බය සුගුහාසුවා; 

 ත්ෙ ත්යෙවඅට්ඨාසිං, උබ්බිග්ගමනයසො දා. 

888. 

‘‘සුඛං සොමිඨාොමි, සුඛංකප්යපමි ජීවි ං; 

අහත්ෙපායසොමාරස්ස, අයහොසත්ොනුකම්පිය ො. 

889. 

‘‘බ්රහ්මජච්යචොපුතයරආසිං, උදිච්යචොඋභය ොඅහු. 

යසොජ්ජපුතත්ය ොසුග ස්ස, ධම්මරාජස්සසත්ථුයනො. 

890. 

‘‘වී  ණ්යහොඅනාදායනො, ගුත් ද්වායරොසුසංවුය ො; 

අඝමූලංවධිත්වාන, පත්ය ොයමආසවක්ඛයෙො. 

891. 

‘‘පරිචිණ්යණොමොසත්ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං; 

ඔහිය ො ගරුයකො භායරො, භවයනත්ති සමූහ ා’’ති. – ඉමා ගාො

අභාසි; 

 ත්ෙ දිසාපීති මය්හං දිසාපි අමිත් ා පච්චත්ථිකාපි යෙ මං එවං
උපවදන්ති ‘‘ෙො මෙං අඞ්ගුලිමාලස්ස වයසන ඤාතිවියෙොගදුක්ඛපයර ා

දුක්ඛංපාපුතණාම, එවංඅඞ්ගුලිමායලොපිදුක්ඛංපාපුතණාතූ’’ති. යම ෙම් මකෙං 

සුණන් තූති මො සත්ථු සන්තියක සු ං චතුසච්චධම්මපටිසංයුත් ං කෙං

සුණන්තු. යුඤ ්ජන් තූති සුත්වා ච  දත්ොෙ පටිපජ්ජන්තු. ය  මනුයජ 

භජන් තූති  ාදියස සප්පුතරියස කලයාණමිත්ය  භජන්තු යසවන්තු. යෙ 

ෙම් මයමවාදපෙන් ති සන් ය ොති යෙ සප්පුතරිසා කුසලධම්මයමව, 

උත් රිමනුස්සධම්මයමව, නිබ්බත්ති යලොකුත් රධම්මයමව ච ආදයපන්ති 
සමාදයපන්තිගණ්හායපන්ති. 

ඛන් තිවාදානන්ති අධිවාසනඛන්තියමව වදන් ානං  ය ො එව 

අවියරොෙප් පසංසිනන්ති යකනචි අවියරොධභූ ාෙ යමත් ාෙ එව

පසංසනසීලානං. සුණන් තු ෙම් මං කායලනාති යුත් ප්පයුත් කායල ය සං 

සන්තියක ධම්මං සුණන්තු.  ඤ් ච අනුවිධීෙන් තූති ඤ්ච ෙොසු ං ධම්මං
සම්මයදව උග්ගහිත්වා අනුකයරොන්තු ධම්මානුධම්මං පටිපජ්ජන්තූති 
අත්යෙො. 
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පටුන 

න හි ජාතු යසො මමං හිංයසති යසො මය්හං දියසො පච්චත්ථියකො ජාතු, 

එකංයසයනවමංනහිංයස, නබායධය්ෙ. අඤ ්ඤං වා පන කඤ් චි නන්තින

යකවලංමංයෙව, අඤ්ඤංවාපිකඤ්චිසත් ංනහිංයසෙය, පප් පුෙය පරමං 

සන් තින්ති, පරමං උත් මං සන්තිං නිබ්බානං පාපුතයණෙය, පාපුතණිත්වා ච 

රක් යඛෙය  සොවයරති සබ්යබ ච සත්ය  පරමාෙ රක්ඛාෙ රක්යඛෙය, 

සිස්සංපුතත් ංවිෙපරිපායලෙයාතිඅත්යෙො. 

එවං යෙයරො ඉමාහි ගාොහි පයර පාපය ො පරියමොයචන්ය ො

පරිත් කිරිෙං නාම කත්වා අත් යනො පටිපත්තිං පකායසන්ය ො ‘‘උදකං 

හී’’ති ගාෙමාහ. ත්ෙපෙවිොෙලට්ඨානංඛණිත්වානින්නට්ඨානංපූයරත්වා
මාතිකංවාකත්වා රුක්ඛයදොණිංවාඨයපත්වාඅත් නාඉච්ඡිකිච්ඡි ට්ඨානං

උදකං යනන්තීති යනත් තිකා, උදකහාරියනො. ය ජනන්ති කණ්ඩං. ඉදං

වුත් ං යහොති – යනත්තිකා අත් යනොරුචිො උදකංනෙන්ති, උසුකාරාපි

 ායපත්වාවඞ්කාභාවංහරන් ාය ජනංඋසුං දමෙන් ති, උජුකංකයරොන්ති, 

 ච්ඡකාපියනමිආදීනංඅත්ොෙ  ච්ඡන් ාදාරුං දමෙන් ති අත් යනොරුචිො

උජුං වා වඞ්කං වාකයරොන්ති. එවං එත් කංආරම්මණංකත්වා පණ් ඩි ා 

සප්පඤ්ඤාඅරිෙමග්ගංඋප්පායදන් ාඅත් ානංදයමන්ති, අරහත් ප්පත් ා
පන එකන් දන් ානාමයහොන්තීති. 

ඉදානි පුතරිසදම්මසාරථිනා සත්ොරා අත් යනො දමි ාකාරං 

ක ඤ්ඤු ඤ්ච පකායසන්ය ො ‘‘දණ් යඩයනයක’’තිආදිකා පඤ්ච ගාො 

අභාසි. ත්ෙ දණ් යඩයනයක දමෙන් තීතිරාජරාජමහාමත් ාදයෙො දණ්යඩන, 

හත්ථිඅස්සාදිනාබලකායෙනචපච්චත්ථිකාදියක දයමන්ති, යගොපාලාදයෙො

ච ගාවාදියක දණ්යඩනෙට්ඨිො දයමන්ති.හත්ොචරිො හත්ථිං අඞ්කුයසහි, 

අස්සාචරිො අස්යස කසාහි ච දයමන්ති. අදණ් යඩන අසත් යෙන, අහං 

දන් ය ොම් හි  ාදිනාති අහං පන ඉට්ඨාදීසු  ාදිභාවප්පත්ය න

සම්මාසම්බුද්යධන විනා එව දණ්යඩන, විනා සත්යෙන, 
නිහි දණ්ඩනිහි සත්ෙභායවන දන්ය ො දමිය ො නිබ්බියසවයනො ගය ො 
අම්හි. 

අහිංසයකොති යම නාමං, හිංසකස ්ස පුයර සය ොතිසත්ොරා සමාගමය ො
පුතබ්යබ හිංසකස්ස යම සමානස්ස අහිංසයකොති නාමමත් ං අයහොසි. 

අජ් ජාහන්ති ඉදානි පනාහං ‘‘අහිංසයකො’’ති සච් චනායමො අවි ෙනායමො

අම්හි. ස්මා න නං හිංසාමි කඤ්චිපිසත් ංනහිංසාමිනබායධමි, නන්ති 

නිපා මත් ං. 

විස් සුය ොති‘‘පාණාතිපාතීලුද්යදො යලොහි පාණී’’තිආදිනාපඤ්ඤාය ො. 

මයහොයෙනාති කායමොඝාදිනා මහ ා ඔයඝන,  ස්ස ඔඝස්ස විච්යඡදකරං 

බුද් ෙං සරණං බුද්ධසඞ්ඛා ංසරණං අගමං උපගච්ඡිං. 
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යලොහි පාණීති පාණමතිපා යනන පයරසං යලොහිය න රුහියරන

මක්ඛි පාණි. සරණගමනං පස් සාති මහප්ඵලං මම සරණගමනං පස්සාති
අත් ානයමවාලපති. 

 ාදිසං කම් මන්ති අයනකස පුතරිසවධං දාරුණං  ොරූපං පාපකම්මං. 

ඵුට් යඨො කම් මවිපායකනාති පුතබ්යබ ක ස්ස පාපකම්මස්ස විපායකන

ඵුට්යඨො, සබ්බයසො පහීනකම්යමො විපාකමත් ං පච්චනුයභොන්ය ො. අෙ වා 

ඵුට් යඨො කම් මවිපායකනාති උපනිස්සෙභූ ස්ස කුසලකම්මස්ස ඵලභූය න

යලොකුත් රමග්යගන, යලොකුත් රකම්මස්යසව වා ඵයලන විමුත්තිසුයඛන

ඵුට්යඨො. සබ්බයසො කියලසානං ඛීණත් ා අනයණො භුඤ්ජාමි යභොජනං, 
යභොජනාපයදයසනචත් ායරොපිපච්චයෙවදති. 

ඉදානි පුතබ්යබ අත් යනො පමාදවිහාරං ගරහාමුයඛන පච්ඡා
අප්පමාදපටිපත්තිං පසංසන්ය ො  ත්ෙ ච පයරසං උස්සාහං ජයනන්ය ො 

‘‘පමාදමනුයුඤ් ජන් තී’’තිආදිකා ගාො අභාසි.  ත්ෙ බාලාති බායලයන

සමන්නාග ා ඉධයලොකපරයලොකත්ෙං අජානන් ා. දුම් යමධියනොති

නිප්පඤ්ඤා, ය  පමායද ආදීනවං අපස්සන් ා පමාදං අනුයුඤ ්ජන් ති 

පවත්ය න්ති, පමායදයනව කාලං වීතිනායමන්ති. යමොවීති

ධම්යමොජපඤ්ඤාෙ සමන්නාගය ො පන පණ්ඩිය ො කුලවංසාග ං යසට් ඨං 
උත් මං සත් ර නධනං විෙ අප්පමාදං රක්ඛති. ෙො හි ‘‘උත් මං ධනං

නිස්සාෙ යභොගසම්පත්තිං පාපුතණිස්සාම, පුතත් දාරං යපොයසස්සාම, 

සුගතිමග්ගංයසොයධස්සාමා’’තිධයනආනිසංසංපස්සන් ාධනං රක්ඛන්ති; 

එවං පණ්ඩිය ොපි ‘‘අප්පමාදං නිස්සාෙ පඨමජ්ඣානාදීනි පටිලභිස්සාමි, 

මග්ගඵලානි පාපුතණිස්සාමි, තිස්යසො විජ්ජා ඡ අභිඤ්ඤා සම්පායදස්සාමී’’ති
අප්පමායද ආනිසංසං පස්සන්ය ො ධනං යසට්ඨංව අප්පමාදං රක්ඛතීති
අත්යෙො. 

මා පමාදන්තිපමාදංමාඅනුයුඤ්යජෙ පමායදනකාලංමාවීතිනාමයිත්ෙ. 

කාමරතිසන් ෙවන්ති වත්ථුකායමසු, කියලසකායමසු ච රතිසඞ්ඛා ං

 ණ්හාසන්ෙවම්පි මා අනුයුඤ් යජෙ මා වින්දිත්ෙ මා පටිලභිත්ෙ. 

අප් පමත් ය ො හීති උපට්ඨි සති ාෙ අප්පමත්ය ො පුතග්ගයලො ොෙන් ය ො 

ඣාෙනප්පසුය ො පරමං උත් මං නිබ්බානසුඛංපාපුතණාති. 

ස් වාග ං නාපග න්තිෙං දා මමසත්ථු සන්තියකආග ංආගමනං, 

සත්ථු වා  ස්මිං මහාවයන ආගමනං,  ං ස්වාග ං ස්වාගමනං නාපග ං, 

අත්ෙය ොඅයප ංවිග ංනයහොති. යන ං දුම් මන් ති ං මමාතිෙං දාමො

‘‘සත්ථු සන්තියක පබ්බජිස්සාමී’’ති මන්ති ං, ඉදම්පි මම න දුම්මන්ති ං, 

සුමන්ති යමව. කස්මා? සවිභත් ය සු ෙම් යමසූති සාවජ්ජානවජ්ජාදිවයසන

පකාරය ො විභත්ය සු ධම්යමසු ෙං යසට් ඨං උත් මං පවරං නිබ්බානං. 

 දුපාගමං  යදවඋපගච්ඡින්තිඅත්යෙො. 
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294 

පටුන 

‘‘ දා පුතථුජ්ජනකායල පයෙොගාසෙවිපන්න ාෙ අරඤ්ඤාදීසු දුක්ඛං 

විහාසිං, ඉදානි පයෙොගාසෙසම්පන්න ාෙ  ත්ෙ සුඛං විහරාමී’’ති

සුඛවිහාරභාවඤ්යචව ‘‘පුතබ්යබ ජාතිමත්ය න බ්රාහ්මයණො, ඉදානි සත්ථු
ඔරසපුතත්  ාෙ බ්රාහ්මයණො’’ති පරමත්ෙබ්රාහ්මණභාවඤ්ච දස්යසන්ය ො

‘‘අරඤ්යඤ’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ සුඛං සොමීති සෙන්ය ොපි සුඛං සුයඛන

නිදුක්යඛනචිත්තුත්රාසාදීනං අභායවනයචය ොදුක්ඛරහිය ොසොමි. ඨාොමීති

ඨාමි. අහත් ෙපායසො මාරස් සාති කියලසමාරාදීනං අයගොචයරො. අයහො 

සත් ොනුකම් පිය ොතිසත්ොරානුකම්පිය ො අයහො. 

බ්රහ් මජච් යචොති බ්රාහ්මණජාතියකො. උදිච් යචො උභය ොති මාතිය ො ච
පිතිය ො ච උභය ො උදිය ො සංසුද්ධගහණියකො. යසසං  ත්ෙ  ත්ෙ
වුත් නෙයමව. 

අඞ්ගුලිමාලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

9. අනුරුද් ෙත් යෙරගාොවණ් ණනා 

පහාෙ මා ාපි යරොතිආදිකාආෙස්මය ොඅනුරුද්ධත්යෙරස්සගාො.කා 

උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො පදුමුත් රස්ස භගවය ො
කායල විභවසම්පන්යනො කුටුම්බියකො හුත්වා නිබ්බත්ති. යසො එකදිවසං
විහාරංගන්ත්වා සත්ථුසන්තියකධම්මංසුණන්ය ොසත්ොරංඑකංභික්ඛුං
දිබ්බචක්ඛුකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා සෙම්පි  ං ඨානන් රං
පත්යෙත්වා ස සහස්සභික්ඛුපරිවාරස්ස භගවය ො සත් ාහං මහාදානං

පවත්ය ත්වා සත් යම දිවයස භගවය ො, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච උත් මානි
වත්ොනි දත්වා පණිධානමකාසි. සත්ොපිස්ස අනන් රායෙන
සමිජ්ඣනභාවං දිස්වා ‘‘අනාගය  යගො මස්ස නාම සම්මාසම්බුද්ධස්ස
සාසයන දිබ්බචක්ඛුකානං අග්යගො භවිස්සතී’’ති බයාකාසි. යසොපි  ත්ෙ
පුතඤ්ඤානි කයරොන්ය ො සත්ෙරි පරිනිබ්බුය  නිට්ඨිය  සත් යෙොජනියක 
සුවණ්ණයචතියෙ අයනකසහස්යසහි දීපරුක්යඛහි දීපකපල්ලිකාහි ච
‘‘දිබ්බචක්ඛුඤාණස්ස උපනිස්සෙපච්චයෙො යහොතූ’’ති උළාරං දීපපූජං
අකාසි. 

එවංොවජීවංපුතඤ්ඤානිකත්වායදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ො කස්සපස්ස
භගවය ො කායල බාරාණසිෙං කුටුම්බිකයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං
පත්ය ො සත්ෙරි පරිනිබ්බුය  නිට්ඨිය  යෙොජනියක කනකථූයප බහූ
කංසපාතියෙො කායරත්වා සප්පිමණ්ඩස්ස පූයරත්වා මජ්යඣ එයකකං
ගුළපිණ්ඩං ඨයපත්වා මුඛවට්ටිො මුඛවට්ටිං ඵුසායපන්ය ො යචතිෙං
පරික්ඛිපායපත්වා අත් නා එකං මහතිං කංසපාතිං කායරත්වා
සප්පිමණ්ඩස්ස පූයරත්වා සහස්සවට්ටියෙො ජාලායපත්වා සීයස ඨයපත්වා 
සබ්බරත්තිංයචතිෙංඅනුපරිොයි. 
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පටුන 

එවං  ස්මිම්පි අත් භායව ොවජීවං කුසලං කත්වා  ය ො චුය ො 
යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා  ත්ෙ ොව ායුකං ඨත්වා  ය ො චුය ො

අනුප්පන්යන බුද්යධ බාරාණසිෙංයෙව දුග්ග කුයල නිබ්බත්ති, 

අන් නභායරොතිස්ස නාමංඅයහොසි.යසොසුමනයසට්ඨිස්සනාමයගයහකම්මං
කයරොන්ය ො ජීවති. යසො එකදිවසං උපරිට්ඨං නාම පච්යචකබුද්ධං
නියරොධසමාපත්තිය ොවුට්ඨාෙගන්ධමාදනපබ්බ ය ො ආකායසනාගන්ත්වා
බාරාණසීනගරද්වායර ඔ රිත්වා චීවරං පාරුපිත්වා නගයර පිණ්ඩාෙ
පවිසන් ං දිස්වා පසන්නචිත්ය ො පත් ං ගයහත්වා අත් යනො අත්ොෙ
ඨපි ං එකං භාගභත් ං පත්ය  පක්ඛිපිත්වා පච්යචකබුද්ධස්ස දාතුකායමො
ආරභි. භරිොපිස්ස අත් යනො භාගභත් ං  ත්යෙව පක්ඛිපි. යසො  ං
යනත්වා පච්යචකබුද්ධස්ස හත්යෙ ඨයපසි. පච්යචකබුද්යධො  ං ගයහත්වා
අනුයමොදනං කත්වා පක්කාමි.  ං දිස්වා රත්තිං සුමනයසට්ඨිස්ස ඡත්ය 

අධිවත්ො යදව ා ‘‘අයහො දානං පරමදානං, උපරිට්යඨ, සුප්පතිට්ඨි ’’න්ති
මහාසද්යදනඅනුයමොදි. ංසුත්වාසුමනයසට්ඨි‘‘එවංයදව ාෙ අනුයමොදි ං
ඉදයමවඋත් මදාන’’න්තිචින්ය ත්වා ත්ෙපත්තිංොචි.අන්නභායරොපන 

 ස්ස පත්තිං අදාසි. ය න පසන්නචිත්ය ො සුමනයසට්ඨි  ස්ස සහස්සං

දත්වා ‘‘ඉය ො පට්ඨාෙ තුය්හං සහත්යෙන කම්මකරණකිච්චං නත්ථි, 
පතිරූපංයගහංකත්වානිච්චං වසාහී’’තිආහ. 

ෙස්මා නියරොධය ො වුට්ඨි ස්ස පච්යචකබුද්ධස්ස දින්නපිණ්ඩපාය ො 

 ංදිවසයමව උළාර රවිපායකො යහොති,  ස්මා  ංදිවසං සුමනයසට්ඨි
රඤ්යඤො සන්තිකං ගච්ඡන්ය ො  ං ගයහත්වා අගමාසි. රාජා පන  ං

ආදරවයසන ඔයලොයකසි. යසට්ඨි ‘‘මහාරාජ, අෙං 
ඔයලොයක බ්බයුත්ය ොයෙවා’’ති වත්වා  දා ය න ක පුතඤ්ඤං 
අත් නාපිස්ස සහස්සං දින්නභාවං කයෙසි.  ං සුත්වා රාජා තුස්සිත්වා
සහස්සං දත්වා අසුකස්මිං නාම ඨායන යගහං කත්වා වසා’’ති
යගහට්ඨානමස්ස ආණායපසි.  ස්ස  ං ඨානං යසොධායපන් ස්ස
මහන්තියෙොනිධිකුම්භියෙොඋට්ඨහිංසු. ාදිස්වායසොරඤ්යඤො ආයරොයචසි.
රාජාසබ්බංධනංඋද්ධරායපත්වාරාසික ංදිස්වා‘‘එත් කංධනංඉමස්මිං 

නගයර කස්ස යගයහ අත්ථී’’ති? ‘‘න කස්සචි, යදවා’’ති. ‘‘ය න හි අෙං
අන්නභායරො ඉමස්මිංනගයරමහාධනයසට්ඨිනාමයහොතූ’’ති ංදිවසයමව
 ස්සයසට්ඨිඡත් ං උස්සායපසි. 

යසො  ය ො පට්ඨාෙ ොවජීවං කුසලකම්මං කත්වා  ය ො චුය ො 
යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුනගයර 

සුක්යකොදනසක්කස්ස යගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හි, අනුරුද් යෙොතිස්ස නාමං

අයහොසි.යසොමහානාමස්සසක්කස්ස කනිට්ඨභා ා, සත්ථුචූළපිතුපුතත්ය ො
පරමසුඛුමායලොමහාපුතඤ්යඤොතිණ්ණංඋතූනං අනුච්ඡවියකසුතීසුපාසායදසු
අලඞ්ක නාටකිත්ථීහි පරිවුය ො යදයවො විෙ සම්පත්තිං අනුභවන්ය ො
සුද්යධොදනමහාරායජන උස්සාහිය හි සකයරාජූහි සත්ථු පරිවාරත්ෙං 
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යපසිය හි භද්දිෙකුමාරාදීහි අනුපිෙම්බවයන විහරන් ං සත්ොරං
උපසඞ්කමිත්වා සත්ථු සන්තියක පබ්බජිත්වා අන්ය ොවස්යසයෙව

දිබ්බචක්ඛුං නිබ්බත්ය ත්වා, පුතන ධම්මයසනාපතිස්ස සන්තියක
කම්මට්ඨානංගයහත්වායචතිෙරට්යඨ පාචීනවංසදාෙංගන්ත්වාසමණධම්මං
කයරොන්ය ො සත් මහාපුතරිසවි ක්යක වි ක්යකත්වා අට්ඨමං ජානිතුං
නාසක්ඛි.  ස්ස  ං පවත්තිං ඤත්වා සත්ො අට්ඨමං මහාපුතරිසවි ක්කං
කයෙත්වා චතුපච්චෙසන්ය ොසභාවනාරාමපටිමණ්ඩි ංමහාඅරිෙවංසපටිපදං
යදයසති. යසො යදසනානුසායරන විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

අභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාපරිවාරං අරහත් ං සච්ඡාකාසි. ය න වුත් ං අපදායන 

(අප.යෙර1.1.421-433) – 

‘‘සුයමධංභගවන් ාහං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං; 

වූපකට්ඨංවිහරන් ං, අද්දසංයලොකනාෙකං. 

‘‘උපගන්ත්වානසම්බුද්ධං, සුයමධංයලොකනාෙකං; 

අඤ්ජලිංපග්ගයහත්වාන, බුද්ධයසට්ඨමොචහං. 

‘‘අනුකම්පමහාවීර, යලොකයජට්ඨනරාසභ; 

පදීපංය පදස්සාමි, රුක්ඛමූලම්හිඣාෙය ො. 

‘‘අධිවායසසියසොධීයරො, සෙම්භූවද ංවයරො; 

දුයමසුවිනිවිජ්ඣිත්වා, ෙන් ංයෙොජිෙහං දා. 

‘‘සහස්සවට්ටිංපාදාසිං, බුද්ධස්සයලොකබන්ධුයනො; 

සත් ාහංපජ්ජලිත්වාන, දීපාවූපසමිංසුයම. 

‘‘ය න චිත් ප්පසායදන, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං, විමානමුපපජ්ජහං. 

‘‘උපපන්නස්සයදවත් ං, බයම්හංආසිසුනිම්මි ං; 

සමන් ය ොපජ්ජලති, දීපදානස්සිදංඵලං. 

‘‘සමන් ායෙොජනස ං, වියරොයචසිමහං දා; 

සබ්යබයදයවඅභියභොමි, දීපදානස්සිදංඵලං. 

‘‘තිංසකප්පානියදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිං; 

නමංයකචීතිමඤ්ඤන්ති, දීපදානස්සිදංඵලං. 

‘‘අට්ඨවීසතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං; 

දිවාරත්තිඤ්චපස්සාමි, සමන් ායෙොජනං දා. 

‘‘සහස්සයලොකං ඤායණන, පස්සාමිසත්ථු සාසයන; 
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දිබ්බචක්ඛුමනුප්පත්ය ො, දීපදානස්සිදංඵලං. 

‘‘සුයමයධොනාමසම්බුද්යධො, තිංසකප්පසහස්සිය ො; 

 ස්සදීයපොමොදින්යනො, විප්පසන්යනනයච සා. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අෙ නං සත්ො අපරභායග යජ වනමහාවිහායර අරිෙගණමජ්යඣ

නිසින්යනො දිබ්බචක්ඛුකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, 
මම සාවකානං භික්ඛූනං දිබ්බචක්ඛුකානං ෙදිදං අනුරුද්යධො’’ති )අ. නි.
1.180, 192). 

යසොවිමුත්තිසුඛංපටිසංයවදීවිහරන්ය ොඑකදිවසංඅත් යනො පටිපත්තිං

පච්චයවක්ඛිත්වා පීතියසොමනස්සජාය ො උදානවයසන ‘‘පහාෙ 

මා ාපි යරො’’තිආදිකා ගාො අභාසි. යකචි පන ‘‘යෙරස්ස පබ්බජ්ජං 
අරහත් ප්පත්තිඤ්ච පකායසන්ය හි සඞ්ගීතිකායරහි ආදිය ො ච ස්යසො
ගාොභාසි ා. ය ො පරායෙරස්සඅරිෙවංසපටිපත්තිොආරාධි චිත්ය න
භගව ා භාසි ා. ඉ රා සබ්බාපි ය න ය න කාරයණන යෙයරයනව

භාසි ා’’ති වදන්ති. ඉති සබ්බොපි ඉමා ගාො යෙයරන භාසි ාපි, යෙරං
උද්දිස්සභාසි ාපියෙරස්සයච ාගාොතියවදි බ්බා.යසෙයථිදං– 

892. 

‘‘පහාෙමා ාපි යරො, භගිනීඤාතිභා යරො; 

පඤ්චකාමගුයණහිත්වා, අනුරුද්යධොවඣාෙති. 

893. 

‘‘සයමය ොනච්චගීය හි, සම්ම ාළප්පයබොධයනො; 

නය නසුද්ධිමජ්ඣගං, මාරස්සවිසයෙරය ො. 

894. 

‘‘එ ඤ්ච සමතික්කම්ම, රය ොබුද්ධස්ස සාසයන; 

සබ්යබොඝංසමතික්කම්ම, අනුරුද්යධොවඣාෙති. 

895. 

‘‘රූපාසද්දාරසාගන්ධා, යඵොට්ඨබ්බාචමයනොරමා; 

එය චසමතික්කම්ම, අනුරුද්යධොවඣාෙති. 

896. 

‘‘පිණ්ඩපා මතික්කන්ය ො, එයකොඅදුතියෙොමුනි; 
එසතිපංසුකූලානිඅනුරුද්යධොඅනාසයවො. 

897. 

‘‘විචිනී අග්ගහීයධොවි, රජයීධාරයීමුනි; 
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පංසුකූලානිමතිමා, අනුරුද්යධොඅනාසයවො. 

898. 

‘‘මහිච්යඡොචඅසන්තුට්යඨො, සංසට්යඨොයෙොචඋද්ධය ො; 

 ස්සධම්මාඉයමයහොන්ති, පාපකාසංකියලසිකා. 

899. 

‘‘සය ොචයහොතිඅප්පිච්යඡො, සන්තුට්යඨොඅවිඝා වා; 

පවියවකරය ොවිත්ය ො, නිච්චමාරද්ධවීරියෙො. 

900. 

‘‘ ස්ස ධම්මාඉයමයහොන්ති, කුසලා යබොධිපක්ඛිකා; 

අනාසයවොචයසොයහොති, ඉතිවුත් ංමයහසිනා. 

901. 

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාෙ, සත්ොයලොයකඅනුත් යරො; 

මයනොමයෙනකායෙන, ඉද්ධිොඋපසඞ්කමි. 

902. 

‘‘ෙදායමඅහුසඞ්කප්යපො,  ය ොඋත් රියදසයි; 

නිප්පපඤ්චරය ොබුද්යධො, නිප්පපඤ්චමයදසයි. 

903. 

‘‘ ස්සාහංධම්මමඤ්ඤාෙ, විහාසිංසාසයනරය ො; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

904. 

‘‘පඤ්චපඤ්ඤාසවස්සානි, ෙය ොයනසජ්ජියකොඅහං; 

පඤ්චවීසතිවස්සානි, ෙය ොමිද්ධංසමූහ ං. 

905. 

‘‘නාහුඅස්සාසපස්සාසා, ඨි චිත් ස්ස ාදියනො; 

අයනයජොසන්තිමාරබ්භ, චක්ඛුමාපරිනිබ්බුය ො. 

906. 

‘‘අසල්ලීයනනචිත්ය න, යවදනංඅජ්ඣවාසයි; 

පජ්යජො ස්යසවනිබ්බානං, වියමොක්යඛොයච යසොඅහු. 

907. 

‘‘එය පච්ඡිමකාදානි, මුනියනොඵස්සපඤ්චමා; 

නාඤ්යඤධම්මාභවිස්සන්ති, සම්බුද්යධපරිනිබ්බුය . 
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908. 

‘‘නත්ථිදානිපුතනාවායසො, යදවකාෙස්මිජාලිනි; 

වික්ඛීයණොජාතිසංසායරො, නත්ථිදානිපුතනබ්භයවො. 

909. 

‘‘ෙස්ස මුහුත්ය න සහස්සධා, යලොයකොසංවිදිය ොසබ්රහ්මකප්යපො; 

වසීඉද්ධිගුයණචුතූපපාය , කායලපස්සතියදව ාසභික්ඛු. 

910. 

‘‘අන්නභායරොපුතයරආසිං, දලිද්යදොඝාසහාරයකො; 

සමණංපටිපායදසිං, උපරිට්ඨංෙසස්සිනං. 

911. 

‘‘යසොම්හිසකයකුයලජාය ො, අනුරුද්යධොතිමංවිදූ; 

උයපය ොනච්චගීය හි, සම්ම ාළප්පයබොධයනො. 

912. 

‘‘අෙද්දසාසිං සම්බුද්ධං, සත්ොරං අකුය ොභෙං; 

 ස්මිංචිත් ංපසායදත්වා, පබ්බජිංඅනගාරිෙං. 

913. 

‘‘පුතබ්යබනිවාසංජානාමි, ෙත්ෙයමවුසි ංපුතයර; 

 ාවතිංයසසුයදයවසු, අට්ඨාසිංසක්කජාතිො. 

914. 

‘‘සත් ක්ඛත්තුංමනුස්සින්යදො, අහංරජ්ජමකාරයිං; 

චාතුරන්ය ොවිජි ාවී, ජම්බුසණ්ඩස්සඉස්සයරො; 

අදණ්යඩනඅසත්යෙන, ධම්යමනඅනුසාසයිං. 

915. 

‘‘ඉය ොසත්  ය ොසත් , සංසාරානිචතුද්දස; 

නිවාසමභිජානිස්සං, යදවයලොයකඨිය ො දා. 

916. 

‘‘පඤ්චඞ්ගියකසමාධිම්හි, සන්ය එයකොදිභාවිය ; 

පටිප්පස්සද්ධිලද්ධම්හි, දිබ්බචක්ඛුවිසුජ්ඣියම. 

917. 

‘‘චුතූපපා ංජානාමි, සත් ානංආගතිංගතිං; 

ඉත්ෙභාවඤ්ඤොභාවං, ඣායනපඤ්චඞ්ගියකඨිය ො. 

918. 
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‘‘පරිචිණ්යණොමොසත්ො…යප.…භවයනත්තිසමූහ ා. 
919. 

‘‘වජ්ජීනංයවළුවගායම, අහංජීවි සඞ්ඛො; 

යහට්ඨය ොයවළුගුම්බස්මිං, නිබ්බායිස්සංඅනාසයවො’’ති. 

 ත්ෙ පහාොති පජහිත්වා. මා ාපි යරොති මා රඤ්ච පි රඤ්ච.
අෙඤ්යහත්ෙ අධිප්පායෙො – ෙො අඤ්යඤ යකචි ඤාතිපාරිජුඤ්යඤන වා

යභොගපාරිජුඤ්යඤනවාඅභිභූ ා පබ්බජන්ති, පබ්බජි ාචකිච්චන් රපසු ා

විහරන්ති, න එවං මෙං. මෙං පන මහන් ං ඤාතිපරිවට්ටං, මහන් ඤ්ච

යභොගක්ඛන්ධං පහාෙ කායමසු නිරයපක්ඛා පබ්බජි ාති. ොෙතීති

ආරම්මණූපනිජ්ඣානං ලක්ඛණූපනිජ්ඣානඤ්චාති, දුවිධම්පි ඣානං
අනුයුත්ය ොවිහරති. 

සයමය ො නච් චගීය හීතිනච්යචහිචගීය හිච සමඞ්ගීභූය ො, නච්චානි

පස්සන්ය ො ගී ානි සුණන්ය ොති අත්යෙො. ‘‘සම්මය ො’’ති ච පඨන්ති, 

නච්චගීය හි පූජිය ොති අත්යෙො. සම් ම ාළප් පයබොෙයනොති

සම්ම ාළසද්යදහි පච්චූසකායල පයබොයධ බ්යබො. න ය න 

සුද් ධිමජ් ෙගන්ති ය න කාමයභොයගන සංසාරසුද්ධිං නාධිගච්ඡිං. මාරස ්ස 

විසයෙ රය ොති කියලසමාරස්ස විසෙභූය  කාමගුයණ රය ො.
‘‘කියලසමාරස්ස විසෙභූය න කාමගුණයභොයගන සංසාරසුද්ධි යහොතී’’ති 

එවංදිට්ඨියකොඅහුත්වාතිඅත්යෙො.ය නාහ ‘‘එ ඤ් ච සමතික් කම් මා’’තිආදි.

 ත්ෙ එ න්ති එ ං පඤ්චවිධම්පි කාමගුණං. සමතික් කම් මාති

සමතික්කමිත්වා, අනයපක්යඛො ඡඩ්යඩත්වාති අත්යෙො. සබ් යබොෙන්ති
කායමොඝාදිකං සබ්බම්පිඔඝං. 

පඤ්ච කාමගුයණ සරූපය ො දස්යසතුං ‘‘රූපා සද් දා’’තිආදි වුත් ං.

 ත්ෙ මයනොරමාති යලොභනීෙට්යඨන මනං රමෙන්තීති මයනොරමා, 

මනාපිොතිවුත් ං යහොති.ෙොහ‘‘ක යමපඤ්චමනාපිොරූපා, මනාපිො

සද්දා’’තිආදි)ම.නි.3.328 අත්ෙය ොසමානං). 

පිණ් ඩපා මතික් කන් ය ොති පිණ්ඩපා ග්ගහණං අතික්කන්ය ො, 

පිණ්ඩපා ග්ගහණය ො නිවත්ය න්ය ොති අත්යෙො. එයකොති එකාකී

අපච්ඡාසමයණො. අදුතියෙොති නිත් ණ්යහො.  ණ්හා හි පුතරිසස්ස දුතියෙො

නාම. ෙොහ ‘‘ ණ්හාදුතියෙො පුතරියසො’’ති (ඉතිවු. 15, 105; මහානි. 191). 

එසතීතිපරියෙසති. 

විචිනීති එසන්ය ොව  ත්ෙ  ත්ෙ සඞ්කාරකූටාදියක

පංසුකූලුප්පත්තිට්ඨායන විචිනි. අග් ගහීති විචිනිත්වා අසුචිමක්ඛි ම්පි

අජිගුච්ඡන්ය ො ගණ්හි. යෙොවීති, වික්ඛායලසි. රජයීති යධොවිත්වා ගහි ං
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සිබ්බිත්වා කප්පිෙරජයනන රජයි. ොරයීති රජිත්වා කප්පබින්දුං දත්වා

ධායරසි, නිවායසසියචවපාරුපිච. 

ඉදානි පාචීනවංසදායෙ සත්ොරා දින්නඔවාදං  ස්ස ච අත් නා

මත්ෙකප්පත් භාවං දීයපන්ය ො ‘‘මහිච් යඡො ච අසන් තුට් යඨො’’තිආදිකා

ගාො අභාසි.  ත්ෙ මහිච් යඡොති මහතිො පච්චයිච්ඡාෙ සමන්නාගය ො, 

උළාරුළායර බහූ ච පච්චයෙ ඉච්ඡන්ය ොති අත්යෙො. අසන් තුට් යඨොති

නිස්සන්තුට්යඨො, ෙොලාභසන්ය ොසාදිනා සන්ය ොයසන විරහිය ො. 

සංසට් යඨොති ගිහීහි යචව පබ්බජිය හි ච අනනුයලොමියකන සංසග්යගන

සංසට්යඨො. උද් ෙය ොති උක්ඛිත්ය ො.  ස් සාති ‘‘මහිච්යඡො’’තිආදිනා

වුත් පුතග්ගලස්ස. ෙම් මාති මහිච්ඡ ා අසන්ය ොයසො, සංසට්ඨ ා

වික්යඛයපොතිඊදිසා. ලාමකට්යඨන පාපකා. සංකියලසිකාති ස්සචිත් ස්ස 

මලීනභාවකරණය ොසංකියලසිකාධම්මායහොන්ති. 

සය ො ච යහොති අප් පිච් යඡොති ෙදා පනාෙං පුතග්ගයලො කලයාණමිත්ය 
යසවන්ය ො භජන්ය ො පයිරුපාසන්ය ො සද්ධම්මං සුණන්ය ො යෙොනියසො
මනසි කයරොන්ය ො සතිමා ච මහිච්ඡ ං පහාෙ අප්පිච්යඡො ච යහොති.

අසන්ය ොසං පහාෙ සන් තුට් යඨො, චිත් ස්ස විඝා කරං වික්යඛපං පහාෙ 

අවිො වා අවික්ඛිත්ය ො සමාහිය ො, ගණසඞ්ගණිකංපහාෙ පවියවකරය ො, 

වියවකාභිරතිො නිබ්බිදාෙ ධම්මපීතිො විත් ය ො සුමයනො තුට්ඨචිත්ය ො, 

සබ්බයසොයකොසජ්ජපහායනන ආරද් ෙවීරියෙො. 

 ස් ස එවං අප්පිච්ඡ ාදිගුණසමන්නාග ස්ස ඉයම සතිපට්ඨානාදයෙො
සත් තිංසප්පයභදා තිවිධවිපස්සනාසඞ්ගහා යකොසල්ලසම්භූ ට්යඨන 

කුසලා, මග්ගපරිොපන්නා යබොධිපක් ඛිකා ධම්මා යහොන්ති. යසො ය හි 
සමන්නාගය ො සබ්බයසො ආසවානං යඛපයනන අග්ගමග්ගක්ඛණය ො

පට්ඨාෙ අනාසයවො චයහොති. ඉති එවංවුත් ං මයහසිනා සම්මාසම්බුද්යධන
පාචීනවංසදායෙමහාපුතරිසවි ක්යක මත්ෙකංපාපනවයසනාතිඅධිප්පායෙො. 

මම සඞ් කප් පමඤ් ඤාොති ‘‘අපිච්ඡස්සාෙං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නාෙං 

ධම්යමො මහිච්ඡස්සා’’තිආදිනා )අ. නි. 8.30) මහාපුතරිසවි ක්කවයසන

ආරද්ධං, ය  ච මත්ෙකං පායපතුං අසමත්ෙභායවන ඨි ං මම සඞ්කප්පං

ජානිත්වා. මයනොමයෙනාති මයනොමයෙන විෙ, මනසා නිම්මි සදියසන

පරිණාමිය නාති අත්යෙො. ඉද් ධිොති ‘‘අෙං කායෙො ඉදං චිත් ං විෙ
යහොතූ’’ති එවංපවත් අධිට්ඨානිද්ධිො. 

ෙදා යම අහ සඞ් කප් යපොති ෙස්මිං කායල මය්හං ‘‘කීදියසො නු යඛො
අට්ඨයමො මහාපුතරිසවි ක්යකො’’ති පරිවි ක්යකො අයහොසි.  ය ො මම

සඞ්කප්පමඤ්ඤාෙ ඉද්ධිො උපසඞ්කමීති යෙොජනා. උත්  රි යදසයීති 

‘‘නිප්පපඤ්චාරාමස්සාෙං, භික්ඛයව, ධම්යමො නිප්පපඤ්චරතියනො, 
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නාෙංධම්යමො පපඤ්චාරාමස්සපපඤ්චරතියනො’’ති)අ.නි.8.30) ඉමමට්ඨමං
මහාපුතරිසවි ක්කං පූයරන්ය ො උපරි යදසයි.  ං පන යදසි ං ධම්මං

යදයසන්ය ො ආහ ‘‘නිප් පපඤ ්චරය ො බුද් යෙො, නිප් පපඤ් චමයදසයී’’ති.

පපඤ්චා නාම රාගාදයෙො කියලසා, ය සං වූපසම ාෙ,  දභාවය ො ච
යලොකුත් රධම්මානිප්පපඤ්චානාම.  ස්මිංනිප්පපඤ්යචරය ොඅභිරය ො

සම්මාසම්බුද්යධො ෙො  ං පාපුතණාමි,  ො  ාදිසං ධම්මං අයදසයි, 
සාමුක්කංසිකංචතුසච්චධම්මයදසනංපකාසයීතිඅත්යෙො. 

 ස් සාහං ෙම් මමඤ් ඤාොති  ස්සා සත්ථු යදසනාෙ ධම්මං ජානිත්වා

ෙොනුසිට්ඨං පටිපජ්ජන්ය ො විහාසිං සික්ඛත් ෙසඞ්ගයහ සාසයන රය ො 
අභිරය ොහුත්වාතිඅත්යෙො. 

සත්ොරා අත් යනො සමාගමං ය න සාධි මත්ෙං දස්යසත්වා ඉදානි

අත් යනො පබ්බජි කාලය ො පට්ඨාෙ ආරද්ධවීරිෙ ං, කායෙ

අනයපක්ඛ ාෙ යසෙයසුඛපස්සසුඛානං පරිච්චාගං, අප්පමිද්ධකාලය ො

පට්ඨාෙ ආරද්ධවීරිෙ ඤ්ච දස්යසන්ය ො ‘‘පඤ ්චපඤ් ඤාසවස ්සානී’’ති

ගාෙමාහ.  ත්ෙ ෙය ො යනසජ් ජියකො අහන්ති ෙය ො පට්ඨාෙ
‘‘යෙොගානුකූල ා කම්මට්ඨානපරියුට්ඨි සප්පුතරිසචරිො සල්යලඛවුත්තී’’ති
එවමාදිගුයණදිස්වා යනසජ්ජියකොඅයහොසිං ානිපඤ්චපඤ්ඤාසවස්සානි. 

ෙය ො මිද් ෙං සමූහ න්ති ෙය ො පට්ඨාෙ මො නිද්දා පරිච්චත් ා  ානි

පඤ්චවීසතිවස්සානි. ‘‘යෙරස්ස පඤ්චපඤ්ඤාසාෙ වස්යසසු යනසජ්ජිකස්ස

සය ො ආදිය ො පඤ්චවීසතිවස්සානි නිද්දා නායහොසි,  ය ො පරං
සරීරකිලමයෙනපච්ඡිමොයමනිද්දාඅයහොසී’’තිවදන්ති. 

‘‘නාහ අස් සාසපස් සාසා’’ තිආදිකා තිස්යසො ගාො සත්ථු
පරිනිබ්බානකායල භික්ඛූහි ‘‘කිං භගවා පරිනිබ්බුය ො’’ති පුතට්යඨො

පරිනිබ්බානභාවං පයවයදන්ය ො ආහ.  ත්ෙ නාහ අස් සාසපස් සාසා, 

ඨි චිත්  ස් ස  ාදියනොති අනුයලොමපටියලොමය ො අයනකාකාරයවොකාරා
සබ්බා සමාපත්තියෙො සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාෙ සබ්බපච්ඡා චතුත්ෙජ්ඣායන 

ඨි චිත් ස්ස  ාදියනො බුද්ධස්ස භගවය ො අස්සාසපස්සාසා නාහු
නායහසුන්ති අත්යෙො. එය න ෙස්මා චතුත්ෙජ්ඣානං සමාපන්නස්ස

කාෙසඞ්ඛාරා නිරුජ්ඣන්ති. කාෙසඞ්ඛාරාති ච අස්සාසපස්සාසා වුච්චන්ති, 
 ස්මා චතුත්ෙජ්ඣානක්ඛණය ො පට්ඨාෙ අස්සාසපස්සාසා නායහසුන්ති

දස්යසති. ණ්හාසඞ්ඛා ාෙඑජාෙඅභාවය ො අයනයජො, සමාධිස්මිංඨි ත් ා

වා අයනයජො. සන් තිමාරබ් භාති අනුපාදියසසං නිබ්බානං ආරබ්භ පටිච්ච

සන්ධාෙ. චක් ඛුමාතිපඤ්චහිචක්ඛූහිචක්ඛුමා. පරිනිබ් බුය ොතිපරිනිබ්බායි.
අෙඤ්යහත්ෙ අත්යෙො – නිබ්බානාරම්මණචතුත්ෙජ්ඣානඵලසමාපත්තිං
සමාපජ්ජිත්වා  දනන් රයමව අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො
පරිනිබ්බුය ොති. 
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පටුන 

අසල් ලීයනනාති අලීයනන අසංකුටිය න සුවිකසිය යනව චිත්ය න. 

යවදනං අජ් ෙවාසයීති සය ො සම්පජායනො හුත්වා මාරණන්තිකං යවදනං

අධිවායසසි, න යවදනානුවත්තී හුත්වා ඉය ො චිය ො ච සම්පරිවත්ති. 

පජ් යජො ස් යසව නිබ් බානං, වියමොක් යඛො යච යසො අහූති ෙො ය ලඤ්ච

පටිච්ච, වට්ටිඤ්ච පටිච්ච පජ්ජලන්ය ො පජ්යජොය ො පදීයපො ය සං

පරික්ඛයෙ නිබ්බාෙති. නිබ්බුය ො ච කත්ෙචි ගන්ත්වා න තිට්ඨති, 

අඤ්ඤදත්ථු අන් රධාෙති, අදස්සනයමවගච්ඡති; එවංකියලසාභිසඞ්ඛායර

නිස්සාෙ පවත් මායනො ඛන්ධසන් ායනො ය සං පරික්ඛයෙ නිබ්බාෙති, 

නිබ්බුය ො ච කත්ෙචි ගන්ත්වා න තිට්ඨති, අඤ්ඤදත්ථු අන් රධාෙති, 

අදස්සනයමව ගච්ඡතීති දස්යසති. ය න වුත් ං ‘‘නිබ්බන්ති ධීරා ෙොෙං

පදීයපො’’ති )ඛු. පා. 6.15), ‘‘අච්චී ෙො වා යවයගන ඛිත් ා’’ති )සු. නි.

1080) චආදි. 

එය ති පරිනිබ්බානක්ඛයණසත්ථුසන් ායනපවත් මානානංධම්මානං
අත් යනො පච්චක්ඛ ාෙවුත් ං.පච්ඡිමකා ය ොපරංචිත්තුප්පාදාභාවය ො. 

දානීතිඑ රහි. ඵස් සපඤ ්චමාති ඵස්සපඤ්චමකානංධම්මානංපාකටභාවය ො
වුත් ං.  ො හි චිත්තුප්පාදකොෙම්පි ඵස්සපඤ්චමකාව ආදිය ො වුත් ා. 

අඤ ්යඤ ෙම් මාති සහ නිස්සයෙන අඤ්යඤ චිත් යච සිකා ධම්මා, න

පරිනිබ්බානචිත් යච සිකා. නනු ය පි න භවිස්සන්ය වාති? සච්චං න

භවිස්සන්ති, ආසඞ්කාභාවය ො පන ය  සන්ධාෙ ‘‘න භවිස්සන්තී’’ති න
වත් බ්බයමව. ‘‘ඉ යර පන යසක්ඛපුතථුජ්ජනානං විෙ භවිස්සන්ති නු
යඛො’’ති සිො ආසඞ්කාති  දාසඞ්කානිවත් නත්ෙං ‘‘නාඤ්යඤ ධම්මා 
භවිස්සන්තී’’තිවුත් ං. 

නත් ථි දානි පුනාවායසො, යදවකාෙස් මි ජාලිනීති, එත්ෙ ජාලිනීති යදව ං

ආලපති, යදවය  යදවකාෙස්මිං යදවසමූයහ උපපජ්ජනවයසන පුතන
ආවායසො ආවසනං ඉදානි මය්හං නත්ථීති අත්යෙො.  ත්ෙ කාරණමාහ 

‘‘වික් ඛීයණො’’තිආදිනා. සා කිර යදව ා පුතරිමත් භායව යෙරස්ස

පාදපරිචාරිකා,  ස්මා ඉදානි යෙරං ජිණ්ණං වුද්ධං දිස්වා පුතරිමසියනයහන 

ආගන්ත්වා ‘‘ ත්ෙ චිත් ං පණියධහි, ෙත්ෙ ය  වුසි ං පුතයර’’ති
යදවූපපත්තිං ොචි. අෙ ‘‘දානි නත්ථී’’තිආදිනා යෙයරො  ස්සා පටිවචනං
අදාසි. ංසුත්වායදව ාවිහ ාසා  ත්යෙවන් රධායි. 

අෙ යෙයරො යවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා අත් යනො ආනුභාවං 

සබ්රහ්මචාරීනංපකායසන්ය ො ‘‘ෙස් ස මුහත් ය නා’’ති ගාෙමාහ. ස්සත්යෙො

– ෙස් ස ඛීණාසවභික්ඛුයනො මුහුත් මත්ය න එව සහස ්සො 

සහස්සප්පකායරො තිසහස්සිමහාසහස්සිපයභයදො, යලොයකො සබ්රහ් මකප් යපො 

සහබ්රහ්මයලොයකො, සංවිදිය ො සම්මයදවවිදිය ොඤාය ොපච්චක්ඛං කය ො, 

එවං ඉද් ධිගුයණ ඉද්ධිසම්පදාෙචුතූපපාය ච වසීභාවප්පත්ය ොයසොභික්ඛු

උපග කායල යදව ා පස්සති, න  ස්ස යදව ානං දස්සයන පරිහානීති.
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යෙයරන කිර ජාලිනිො යදව ාෙ පටිවචනදානවයසන ‘‘නත්ථි දානී’’ති
ගාොෙ වුත් ාෙ භික්ඛූ ජාලිනිං අපස්සන් ා ‘‘කිං නු යඛො යෙයරො
ධම්මාලපනවයසන කිඤ්චි ආලපතී’’ති චින්ය සුං. ය සං චිත් ාචාරං
ඤත්වායෙයරො‘‘ෙස්සමුහුත්ය නා’’තිඉමං ගාෙමාහ. 

අන් නභායරො පුයරති එවංනායමො පුතරිමත් භායව. ොසහාරයකොති

ඝාසමත් ස්ස අත්ොෙ භත්තිං කත්වා ජීවනයකො. සමණන්ති සමි පාපං. 

පටිපායදසින්ති පටිමුයඛො හුත්වා පාදාසිං, පසායදන අභිමුයඛො හුත්වා

ආහාරදානං අදාසින්ති අධිප්පායෙො. උපරිට් ඨන්ති එවංනාමකං

පච්යචකබුද්ධං. ෙසස් සිනන්තිකිත්තිමන් ංපත්ෙටෙසං.ඉමාෙගාොෙොව 

චරිමත් භාවා උළාරසම්පත්තියහතුභූ ං අත් යනො පුතබ්බකම්මං දස්යසති.

ය නාහ ‘‘යසොම් හි සකයකුයල ජාය ො’’තිආදි. 

ඉය ො සත්  ාතිඉය ොමනුස්සයලොකය ොචවිත්වායදවයලොයකදිබ්යබන

ආධිපච්යචන සත් .  ය ො සත්  ාති  ය ො යදවයලොකය ො චවිත්වා

මනුස්සයලොයක චක්කවත්තිභායවන සත් . සංසාරානි චතුද් දසාති චතුද්දස 

භවන් රසංසරණානි. නිවාසමභිජානිස් සන්ති පුතබ්යබනිවාසං අඤ්ඤාසිං. 

යදවයලොයක ඨිය ො දාති ඤ්ච යඛොනඉමස්මිංයෙවඅත් භායව, අපිච

යඛො ෙදා ඉය ො අනන් රාතීය  අත් භායව යදවයලොයක ඨිය ො,  දා
අඤ්ඤාසින්තිඅත්යෙො. 

ඉදානි අත් නා දිබ්බචක්ඛුඤාණචුතූපපා ඤාණානං අධිග ාකාරං 

දස්යසන්ය ො ‘‘පඤ් චඞ් ගියක’’තිආදිනා ද්යව ගාො අභාසි.  ත්ෙ 

පඤ ්චඞ් ගියක සමාධිම් හීති අභිඤ්ඤාපාදකචතුත්ෙජ්ඣානසමාධිම්හි. යසො හි

පීතිඵරණ ා, සුඛඵරණ ා, යචය ොඵරණ ා, ආයලොකඵරණ ා, 
පච්චයවක්ඛණනිමිත් න්ති ඉයමහි පඤ්චහි අඞ්යගහි සමන්නාග ත් ා

පඤ්චඞ්ගියකො සමාධීති වුච්චති. සන් ය ති පටිපක්ඛවූපසයමන

අඞ්ගසන්  ාෙචසන්ය . එයකොදිභාවිය ති එයකොදිභාවගය , සුචිණ්යණ

වසීභාවප්පත්ය ති අත්යෙො. පටිප් පස ්සද් ධිලද් ෙම් හීති කියලසානං

පටිප්පස්සද්ධිො ලද්යධ. දිබ් බචක් ඛු විසුජ් ඣි යමති එවංවියධ සමාධිම්හි 

සම්පාදිය  මය්හං දිබ්බචක්ඛුඤාණං විසුජ්ඣි, එකාදසහි උපක්කියලයසහි
විමුත්තිො විසුද්ධංඅයහොසි. 

චුතූපපා ං ජානාමීති සත් ානං චුතිඤ්ච උපපත්තිඤ්ච ජානාමි, 

ජානන්ය ො ච ‘‘ඉයමසත් ා අමුම්හා යලොකම්හාආගන්ත්වා ඉධූපපන්නා, 
ඉමම්හාචයලොකාගන්ත්වාඅමුම්හියලොයකඋපපජ්ජිස්සන්තී’’ති සත් ානං 

ආගතිං ගතිඤ් ච ජානාමි, ජානන්ය ොඑවචයනසං ඉත් ෙභාවං මනුස්සභාවං

 ය ො අඤ ්ඤොභාවං අඤ්ඤොතිරච්ඡානභාවඤ්ච උපපත්තිය ො
පුතයර රයමව ජානාමි.  යිදං සබ්බම්පි පඤ්චඞ්ගියකසමාධිම්හි සම්පාදිය 
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එවාති දස්යසන්ය ො ආහ ‘‘ොයන පඤ ්චඞ් ගියක ඨිය ො’’ති.  ත්ෙ
පඤ්චඞ්ගියකඣායනඨිය ොපතිට්ඨිය ොහුත්වා එවංජානාමීතිඅත්යෙො. 

එවං විජ්ජාත් ෙං දස්යසත්වා  ප්පසඞ්යගන පුතබ්යබ දස්සි ම්පි

 තිෙවිජ්ජං සහ කිච්චනිප්ඵත්තිො දස්යසන්ය ො ‘‘පරිචිණ් යණො මො 

සත් ො’’තිආදිනා ගාොද්වෙමාහ.  ත්ෙ වජ් ජීනං යවළුවගායමති

වජ්ජිරට්ඨස්ස යවළුවගායම, වජ්ජිරට්යඨ ෙත්ෙ පච්ඡිමවස්සං උපගච්ඡි

යවළුවගායම. යහට් ඨය ො යවළුගුම් බස් මින්ති  ත්ෙ අඤ්ඤ රස්ස

යවළුගුම්බස්ස යහට්ඨා. නිබ් බායිස් සන්ති නිබ්බායිස්සාමි, අනුපාදියසසාෙ 
නිබ්බානධාතුොපරිනිබ්බායිස්සාමීතිඅත්යෙො. 

අනුරුද්ධත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

10. පාරාපරිෙත් යෙරගාොවණ් ණනා 

සමණස් ස අහ චින්  ාතිආදිකාආෙස්මය ො පාරාපරිෙත්යෙරස්ස ගාො.
ඉමස්සවත්ථුයහට්ඨාආග යමව. ාචගාොසත්ෙරිධරන්ය  අත් යනො
පුතථුජ්ජනකායල මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රිොනං නිග්ගණ්හනචින් ාෙ
පකාසනවයසන භාසි ා. ඉමා පන අපරභායග සත්ෙරි පරිනිබ්බුය 
අත් යනො ච පරිනිබ්බායන උපට්ඨිය   දා ආෙතිඤ්ච භික්ඛූනං
උද්ධම්මපටිපත්තිොපකාසනවයසනභාසි ා. ත්ෙ– 

920. 

‘‘සමණස්ස අහුචින් ා, පුතප්ඵි ම්හි මහාවයන; 

එකග්ගස්සනිසින්නස්ස, පවිවිත් ස්සඣායියනො’’ති.– 

අෙංගාොසඞ්ගීතිකායරහිඨපි ා. ස්සත්යෙොයහට්ඨා වුත් නයෙොව.අෙං
පන සම්බන්යධො – සත්ෙරි අග්ගසාවයකසු එකච්යචසු මහායෙයරසු ච 
පරිනිබ්බුය සුඅතී සත්ථුයකපාවචයනසුබ්බයචසුසික්ඛාකායමසුභික්ඛූසු 

දුල්ලයභසු, දුබ්බයචසුමිච්ඡාපටිපත්තිබහුයලසුභික්ඛූසුචජාය සුසුපුතප්ඵිය  

මහන්ය සාලවයනනිසින්නස්ස පවිවිත් ස්ස එකග්ගස්සඣාෙනසීලස්ස, 

සමි පාප ාෙ සමණස් ස, පාරාපරිෙත්යෙරස්ස පටිපත්තිං නිස්සාෙ චින්  ා 
වීමංසාඅයහොසීතිඉ රා– 

921. 

‘‘අඤ්ඤොයලොකනාෙම්හි, තිට්ඨන්ය පුතරිසුත් යම; 

ඉරිෙංආසිභික්ඛූනං, අඤ්ඤොදානිදිස්සති. 

922. 

‘‘සී වා පරිත් ාණං, හිරියකොපීනඡාදනං; 

මත් ට්ඨිෙංඅභුඤ්ජිංසු, සන්තුට්ඨාඉ රී යර. 
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306 

පටුන 

923. 

‘‘පණී ංෙදිවාලූඛං, අප්පංවාෙදිවාබහුං; 

ොපනත්ෙංඅභුඤ්ජිංසු, අගිද්ධානාධිමුච්ඡි ා. 

924. 

‘‘ජීවි ානංපරික්ඛායර, යභසජ්යජඅෙපච්චයෙ; 

නබාළ්හංඋස්සුකාආසුං, ෙොය ආසවක්ඛයෙ. 

925. 

‘‘අරඤ්යඤරුක්ඛමූයලසු, කන්දරාසුගුහාසුච; 

වියවකමනුබ්රූහන් ා, විහංසු ප්පරාෙණා. 

926. 

‘‘නීචා නිවිට්ඨාසුභරා, මුදූ අෙද්ධමානසා; 

අබයායසකාඅමුඛරා, අත්ෙචින් ාවසානුගා. 

927. 

‘‘ ය ොපාසාදිකංආසි, ග ංභුත් ංනියසවි ං; 

සිනිද්ධාය ලධාරාව, අයහොසිඉරිොපයෙො. 

928. 

‘‘සබ්බාසවපරික්ඛීණා, මහාඣායීමහාහි ා; 

නිබ්බු ාදානිය යෙරා, පරිත් ාදානි ාදිසා. 

929. 

‘‘කුසලානඤ්චධම්මානං, පඤ්ඤාෙචපරික්ඛො; 

සබ්බාකාරවරූයප ං, ලුජ්ජය ජිනසාසනං. 

930. 

‘‘පාපකානඤ්චධම්මානං, කියලසානඤ්චයෙොඋතු; 

උපට්ඨි ාවියවකාෙ, යෙචසද්ධම්මයසසකා. 

931. 

‘‘ය කියලසාපවඩ්ඪන් ා, ආවිසන්තිබහුංජනං; 

කීළන්තිමඤ්යඤබායලහි, උම්මත්ය හිවරක්ඛසා. 

932. 

‘‘කියලයසහාභිභූ ාය , ය නය නවිධාවි ා; 

නරාකියලසවත්ථූසු, සසඞ්ගායමවයඝොසිය . 

933. 

‘‘පරිච්චජිත්වාසද්ධම්මං, අඤ්ඤමඤ්යඤහිභණ්ඩයර; 
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307 

පටුන 

දිට්ඨිග ානිඅන්යවන් ා, ඉදංයසයෙයොතිමඤ්ඤයර. 

934. 

‘‘ධනඤ්චපුතත් ංභරිෙඤ්ච, ඡඩ්ඩයිත්වානනිග්ග ා; 

කටච්ඡුභික්ඛයහතූපි, අකිච්ඡානිනියසවයර. 

935. 

‘‘උදරාවයදහකං භුත්වා, සෙන්තුත් ානයසෙයකා; 

කොවඩ්යඪන්තිපටිබුද්ධා, ොකොසත්ථුගරහි ා. 

936. 

‘‘සබ්බකාරුකසිප්පානි, චිත්තිංකත්වානසික්ඛයර; 

අවූපසන් ාඅජ්ඣත් ං, සාමඤ්ඤත්යෙොතිඅච්ඡති. 

937. 

‘‘මත්තිකංය ලචුණ්ණඤ්ච, උදකාසනයභොජනං; 

ගිහීනංඋපනායමන්ති, ආකඞ්ඛන් ාබහුත් රං. 

938. 

‘‘දන් යපොනංකපිත්ෙඤ්ච, පුතප්ඵංඛාදනිොනිච; 

පිණ්ඩපාය චසම්පන්යන, අම්යබආමලකානිච. 

939. 

‘‘යභසජ්යජසු ෙොයවජ්ජා, කිච්චාකිච්යචෙො ගිහී; 

ගණිකාවවිභූසාෙං, ඉස්සයරඛත්තිොෙො. 

940. 

‘‘යනකතිකාවඤ්චනිකා, කූටසක්ඛීඅපාටුකා; 

බහූහිපරිකප්යපහි, ආමිසංපරිභුඤ්ජයර. 

941. 

‘‘යලසකප්යපපරිොයෙ, පරිකප්යපනුධාවි ා; 

ජීවිකත්ොඋපායෙන, සඞ්කඩ්ඪන්තිබහුංධනං. 

942. 

‘‘උපට්ඨායපන්ති පරිසං, කම්මය ොයනොච ධම්මය ො; 

ධම්මංපයරසංයදයසන්ති, ලාභය ොයනොචඅත්ෙය ො. 

943. 

‘‘සඞ්ඝලාභස්සභණ්ඩන්ති, සඞ්ඝය ොපරිබාහිරා; 

පරලායභොපජීවන් ා, අහිරීකානලජ්ජයර. 
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308 

පටුන 

944. 

‘‘නානුයුත් ා ොඑයක, මුණ්ඩාසඞ්ඝාටිපාරු ා; 

සම්භාවනංයෙවිච්ඡන්ති, ලාභසක්කාරමුච්ඡි ා. 

945. 

‘‘එවංනානප්පො ම්හි, නදානිසුකරං ො; 

අඵුසි ංවාඵුසිතුං, ඵුසි ංවානුරක්ඛිතුං. 

946. 

‘‘ෙොකණ්ටකට්ඨානම්හි, චයරෙයඅනුපාහයනො; 

සතිංඋපට්ඨයපත්වාන, එවංගායමමුනීචයර. 

947. 

‘‘සරිත්වාපුතබ්බයකයෙොගී, ය සංවත් මනුස්සරං; 

කිඤ්චාපිපච්ඡියමොකායලො, ඵුයසෙයඅම ංපදං. 

948. 

‘‘ඉදංවත්වාසාලවයන, සමයණොභාවිතින්ද්රියෙො; 

බ්රාහ්මයණොපරිනිබ්බායී, ඉසිඛීණපුතනබ්භයවො’’ති.– 

ඉමාගාොයෙයරයනවභාසි ා. 

 ත්ෙ ඉරිෙං ආසි භික් ඛූනන්ති පුතරිසුත් යම යලොකනාෙම් හි 

සම්මාසම්බුද්යධ තිට් ඨන් ය  ධරන්ය එ රහිපටිපත්තිභාවය ො. අඤ ්ඤො 
අඤ්යඤන පකායරන භික්ඛූනං ඉරිෙං චරි ං අයහොසි ෙොනුසිට්ඨං

පටිපත්තිභාවය ො. අඤ ්ඤො දානි දිස ්සතීති ඉදානි පන  ය ො අඤ්ඤො

භික්ඛූනංඉරිෙංදිස්සති අොොවපටිපත්තිභාවය ොතිඅධිප්පායෙො. 

ඉදානිසත්ෙරිධරන්ය යෙනාකායරනභික්ඛූනංපටිපත්තිඅයහොසි,  ං 

 ාවදස්යසතුං ‘‘සී වා පරිත්  ාණ’’න්තිආදිවුත් ං. ත්ෙ මත්  ට් ඨිෙන්ති

 ං මත් ං පයෙොජනං. ොවයදව සී වා පරිත් ාණං, ොවයදව

හිරීයකොපීනපටිච්ඡාදනං කත්වා චීවරං පරිභුඤ්ජිංසු. කෙං? සන් තුට් ඨා 

ඉ රී යර ෙස්මිං ස්මිංහීයනපණීය වා ෙොලද්යධපච්චයෙසන්ය ොසං
ආපන්නා. 

පණී න්ති උළාරං සප්පිආදිනා සංසට්ඨං,  දභායවන ලූඛං. අප් පන්ති, 

චතුපඤ්චායලොපමත් ම්පි. බහං ොපනත් ෙං අභුඤ් ජිංසූති පණී ං බහුං

භුඤ්ජන් ාපි ොපනමත් යමවආහාරංභුඤ්ජිංසු. ය ොඑව අගිද් ො යගධං 

අනාපන්නා. නාධිමුච් ඡි ා නඅජ්යඣොසි ාඅක්ඛබ්භඤ්ජනංවිෙ සාකටිකා, 
වණයලපනංවිෙවණියනොඅභුඤ්ජිංසු. 
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ජීවි ානං පරික් ඛායර, යභසජ් යජ අෙ පච් චයෙපි ජීවි ානං පවත්තිො 

පරික්ඛාරභූය යභසජ්ජසඞ්ඛාය පච්චයෙගිලානපච්චයෙ. ෙො ය තිෙො

ය  පුතරිමකා භික්ඛූ ආසවක්ඛයෙ උස් සුකා යුත් ා ආසුං,  ො ය 

යරොගාභිභූ ාපි ගිලානපච්චයෙ බාළ්හං අතිවිෙ උස් සුකා නායහසුන්ති
අත්යෙො. 

 ප් පරාෙණාති වියවකපරාෙණා වියවකයපොණා. එවං චතූහි ගාොහි
චතුපච්චෙසන්ය ොසං භාවනාභිරතිඤ්ච දස්යසන්ය න ය සං
අරිෙවංසපටිපදා දස්සි ා. 

නීචාති ‘‘මෙං පංසුකූලිකා පිණ්ඩපාතිකා’’ති

අත්තුක්කංසනපරවම්භනානි අකත්වා නීචවුත්තියනො, නිවා වුත්තියනොති 

අත්යෙො. නිවිට් ඨාති සාසයන නිවිට්ඨසද්ධා. සුභරාති අප්පිච්ඡ ාදිභායවන

සුයපොසා. මුදූති වත් පටිපත්තිෙං සකයල ච බ්රහ්මචරියෙ මුදූ, 

සුපරිකම්මක සුවණ්ණං විෙ විනියෙොගක්ඛමා. මුදූති වා අභාකුටිකා

උත් ානමුඛාපුතප්ඵි මුයඛනපටිසන්ොරවුත්තියනො, සුතිත්ෙංවිෙසුඛාවහාති 

වුත් ං යහොති. අෙද් ෙමානසාති අකථිනචිත් ා ය න සුබ්බචභාවමාහ. 

අබයායසකාති සතිවිප්පවාසාභාවය ොකියලසබයායසකරහි ා, අන් රන් රා

 ණ්හාදිට්ඨිමානාදීහි අයවොකිණ්ණාති අත්යෙො. අමුඛරාති න මුඛරා, න

මුයඛන ඛරා වචීපාගබ්භිෙරහි ාති වා අත්යෙො. අත් ෙචින්  ාවසානුගාති 

හි චින් ාවසානුගාහි චින් ාවසිකා, අත් යනො පයරසඤ්ච හි චින් යමව 
අනුපරිවත් නකා. 

 ය ොති ස්මානීචවුත් ාදියහතු. පාසාදිකන්තිපසාදජනිකංපටිපත්තිං

පස්සන් ානං සුණන් ානඤ්ච පසාදාවහං. ග න්ති

අභික්කන් පටික්කන් පරිවත් නාදිගමනං. ග න්ති වා කාෙවාචාපවත්ති. 

භුත්  න්තිචතුපච්චෙපරියභොයගො. නියසවි න්තියගොචරනියසවනං. සිනිද් ො 

ය ලොරාවාති ෙො අනිවත්ති ා කුසලජනාභිසිඤ්චි ා සවන්තී ය ලධාරා

අවිච්ඡින්නා සිනිද් ො මට්ඨා දස්සනීො පාසාදිකා යහොති, එවං ය සං 
ආකප්පසම්පන්නානං ඉරිොපයෙො අච්ඡිද්යදො සණ්යහො මට්යඨො දස්සනීයෙො
පාසාදියකො අයහොසි. 

මහාොයීතිමහන්ය හිඣායනහිඣාෙනසීලා, මහන් ංවානිබ්බානං

ඣාෙන්තීති මහාඣායී.  ය ො එව මහාහි ා, මහන්ය හි හිය හි

සමන්නාග ාති අත්යෙො. ය  යෙරාති ය  ෙොවුත් ප්පකාරා

පටිපත්තිපරාෙණා යෙරා ඉදානි පරිනිබ්බු ාති අත්යෙො. පරිත්  ා දානි 

 ාදිසාති ඉදානි පච්ඡියම කායල  ාදිසා  ොරූපා යෙරා පරිත් ා අප්පකා
කතිපොඑවාතිවුත් ංයහොති. 
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කුසලානඤ් ච ෙම් මානන්ති විවට්ටස්ස උපනිස්සෙභූ ානං

වියමොක්ඛසම්භාරානං අනවජ්ජධම්මානං. පඤ ්ඤාෙ චාති  ොරූපාෙ

පඤ්ඤාෙ ච. පරික් ඛොති අභාවය ො අනුප්පත්තිය ො. කාමඤ්යචත්ෙ

පඤ්ඤාපි සිො අනවජ්ජධම්මා, බහුකාරභාවදස්සනත්ෙං පනස්සා විසුං

ගහණං ෙො පුතඤ්ඤඤාණසම්භාරාති. සබ් බාකාරවරූයප න්ති
ආදිකලයාණ ාදීහිසබ්යබහිආකාරවයරහි පකාරවියසයසහිඋයප ංයුත් ං
ජිනස්සභගවය ොසාසනංලුජ්ජතිවිනස්සතීතිඅත්යෙො. 

පාපකානඤ් ච ෙම් මානං, කියලසානඤ් ච යෙො උතූති කාෙදුච්චරි ාදීනං

පාපධම්මානංයලොභාදීනඤ්චකියලසානංයෙොඋතුයෙොකායලො, යසොඅෙං 

වත් තීතිවචනයසයසො. උපට් ඨි ා වියවකාෙ, යෙ ච සද් ෙම් මයසසකාතියෙ

පනඑවරූයපකායලකාෙචිත් උපධිවියවකත්ොෙ උපට්ඨි ාආරද්ධවීරිො, 
ය  ච යසසපටිපත්තිසද්ධම්මකා යහොන්ති. අෙඤ්යහත්ෙ අධිප්පායෙො –

සුවිසුද්ධසීලාචාරාපි සමානා ඉදානි එකච්යච භික්ඛූ ඉරිොපෙසණ්ඨාපනං, 

සමෙවිපස්සනාභාවනාවිධානං, මහාපලියබොධූපච්යඡයදො, 
ඛුද්දකපලියබොධූපච්යඡයදොති එවමාදිපුතබ්බකිච්චං සම්පායදත්වා

භාවනමනුයුඤ්ජන්ති. ය  යසසපටිපත්තිසද්ධම්මකා, පටිපත්තිං මත්ෙකං
පායපතුංනසක්යකොන්තීති. 

ය  කියලසා පවඩ් ඪන්  ාති යෙ භගවය ො ඔරසපුතත්ය හි ච  දා

පරික්ඛෙං පරිොදානං ගමි ා කියලසා, ය  එ රහි ලද්යධොකාසා භික්ඛූසු

වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුතල්ලං ආපජ්ජන් ා. ආවිසන් ති බහං ජනන්ති
කලයාණමිත් රහි ං අයෙොනියසොමනසිකාරබහුලං අන්ධබාලජනං 
අභිභවිත්වාඅවසංකයරොන් ාආවිසන්තිසන් ානංඅනුපවිසන්ති.එවංභූ ා

ච ය  කීළන් ති මඤ් යඤ බායලහි, උම් මත් ය හිව රක් ඛසා, ෙො නාම
යකළිසීලා රක්ඛසාභිසක්කරහිය උම්මත්ය ආවිසිත්වාය අනෙබයසනං

ආපායදන් ා ය හි කීළන්ති, එවං ය  කියලසා
සම්මාසම්බුද්ධභිසක්කරහිය  අන්ධබායල භික්ඛූ ආවිසිත්වා ය සං

දිට්ඨධම්මිකාදියභදංඅනත්ෙංඋප්පායදන් ාය හිසද්ධිංකීළන්ති මඤ්යඤ, 

කීළන් ාවිෙයහොන්තීතිඅත්යෙො. 

ය න ය නාති ය න ය න ආරම්මණභායගන. විොවි ාති විරූපං

ධාවි ාඅසාරුප්පවයසනපටිපජ්ජන් ා. කියලසවත් ථූසූතිපඨමංඋප්පන්නං

කියලසාපච්ඡාඋප්පජ්ජනකානං කාරණභාවය ොකියලසාවකියලසවත්ථූනි, 

ය සු කියලසවත්ථූසු සමූහිය සු. සසඞ් ගායමව යෙොසිය ති
හිරඤ්ඤසුවණ්ණමණිමුත් ාදිකං ධනං විප්පකිරිත්වා ‘‘ෙං ෙං

හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිෙස්සෙස්සහත්ෙග ං,  ං ං ස්ස  ස්යසවයහොතූ’’ති

එවං කාමයඝොසනා සසඞ්ගාමයඝොසනා නාම.  ත්ොෙමත්යෙො – 

කියලසවත්ථූසු‘‘යෙොයෙොකියලයසොෙංෙංසත් ංගණ්හාතිඅභිභවති, යසො
යසො  ස්ස  ස්ස යහොතූ’’ති කියලසයසනාපතිනා මායරන සසඞ්ගායම
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පටුන 

යඝොසිය  විෙ. ය හි ය හි කියලයසහි අභිභූ ා ය  බාලපුතථුජ්ජනා ය න
ය නආරම්මණභායගනවිධාවි ායවොසි ාති. 

ය  එවං විධාවි ා කිං කයරොන්තීති ආහ ‘‘පරිච් චජිත් වා සද් ෙම් මං, 

අඤ ්ඤමඤ් යඤහි භණ් ඩයර’’ති.  ස්සත්යෙො – පටිපත්තිසද්ධම්මං

ඡඩ්යඩත්වා ආමිසකිඤ්ජක්ඛයහතු අඤ ්ඤමඤ් යඤහි භණ් ඩයර කලහං

කයරොන්තීති. දිට් ඨිග ානීති ‘‘විඤ්ඤාණමත් යමව අත්ථි, නත්යෙව 

රූපධම්මා’’ති, ‘‘ෙො පුතග්ගයලො නාම පරමත්ෙය ො නත්ථි, එවං

සභාවධම්මාපි පරමත්ෙය ො නත්ථි, යවොහාරමත් යමවා’’ති ච එවමාදීනි

දිට්ඨිග ානිමිච්ඡාගායහ අන් යවන්  ා අනුගච්ඡන් ා ඉදං යසයෙයො ඉදයමව

යසට්ඨං, අඤ්ඤංමිච්ඡාතිමඤ්ඤන්ති. 

නිග් ග ාති යගහය ො නික්ඛන් ා. කටච් ඡුභික් ඛයහතූපීති
කටච්ඡුමත් භික්ඛානිමිත් ම්පි.  ං දදන් ස්ස ගහට්ඨස්ස

අනනුයලොමිකසංසග්ගවයසන අකිච් චානි පබ්බජිය න අකත් බ්බානි

කම්මානි නියසවයර කයරොන්ති. 

උදරාවයදහකං භුත් වාති ‘‘ඌනූදයරො මි ාහායරො’’ති )යෙරගා.982; මි.

ප. 6.5.10) වුත් වචනං අචින්ය ත්වා උදරපූරං භුඤ්ජිත්වා. 

සෙන් තුත්  ානයසෙයකාති ‘‘දක්ඛියණන පස්යසන සීහයසෙයං කප්යපති

පායද පාදං අච්චාධාෙ සය ො සම්පජායනො’’ති )අ. නි. 8.9; විභ. 519) 

වුත් විධානං අනනුස්සරිත්වා උත් ානයසෙයකා සෙන්ති. ො කො 

සත් ථුගරහි ාතිරාජකොදිතිරච්ඡානකෙංසන්ධාෙවදති. 

සබ් බකාරුකසිප් පානීති සබ්යබහි යවස්සාදීහි කාරුයකහි කත් බ්බානි

භත්  ාලවණ්ටකරණාදීනි හත්ෙසිප්පානි. චිත් තිං කත් වානාති සක්කච්චං

සාදරං කත්වා. අවූපසන්  ා අජ් ෙත්  න්ති කියලසවූපසමාභාවය ො

ගද්දුහනමත් ම්පි සමාධානාභාවය ො ච අජ්ඣත් ං අවූපසන් ා, 

අවූපසන් චිත් ාතිඅත්යෙො. සාමඤ ්ඤත් යෙොතිසමණධම්යමො. අතිඅච් ඡතීති 

ය සං ආජීවකිච්චපසු  ාෙ එකයදසම්පි අඵුසනය ො විසුංයෙව නිසීදති, 
අනල්ලීෙතීතිවුත් ං යහොති. 

මත් තිකන්ති පාකතිකං වා පඤ්චවණ්ණං වා ගිහීනං විනියෙොගක්ඛමං

මත්තිකං. ය ලචුණ් ණඤ ්චාති පාකතිකං, අභිසඞ්ඛ ං වා ය ලඤ්ච

චුණ්ණඤ්ච. උදකාසනයභොජනන්ති උදකඤ්ච ආසනඤ්ච යභොජනඤ්ච. 

ආකඞ් ඛන්  ා බහත්  රන්ති බහුං පිණ්ඩපා ාදිඋත් රුත් රං ආකඞ්ඛන් ා
‘‘අම්යහහි මත්තිකාදීසු දින්යනසු මනුස්සා දළ්හභත්තිකා හුත්වා බහුං
උත් රුත් රං චතුපච්චෙජා ං දස්සන්තී’’ති අධිප්පායෙන ගිහීනං
උපනායමන්තීතිඅත්යෙො. 
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දන්ය  පුතනන්ති යසොයධන්ති එය නාති දන්  යපොනං, දන් කට්ඨං. 

කපිත් ෙන්ති කපිත්ෙඵලං. පුප් ඵන්ති සුමනචම්පකාදිපුතප්ඵං. ඛාදනීොනීති

අට්ඨාරසවියධපි ඛජ්ජකවියසයස. පිණ් ඩපාය  ච සම් පන් යනති

වණ්ණාදිසම්පයුත්ය ඔදනවියසයස. ‘‘අම් යබ ආමලකානි චා’’ති ච-සද්යදන 
මාතුලුඞ්ග ාලනාළියකරාදිඵලානිඅවුත් ානිසඞ්ගණ්හාති.සබ්බත්ෙගිහීනං 
උපනායමන්තිආකඞ්ඛන් ාබහුත් රන්තියෙොජනා. 

යභසජ් යජසු ෙො යවජ් ජාතිගිහීනං යභසජ්ජප්පයෙොයගසුෙො යවජ්ජා, 

 ොභික්ඛූපටිපජ්ජන්තීතිඅධිප්පායෙො. කිච් චාකිච් යච ෙො ගිහීතිගහට්ඨානං

ඛුද්දයක යචව මහන්ය  ච කිච්යච කත් බ්යබ ගිහී විෙ. ගණිකාව 

විභූසාෙන්ති අත් යනො සරීරස්ස විභූසයන රූපූපජීවිනියෙො විෙ. ඉස් සයර 

ඛත් තිො ෙොති ඉස්සයර ඉස්සරිෙපවත් යන ෙො ඛත්තිො, එවං කුලපතී
හුත්වා වත් න්තීතිඅත්යෙො. 

යනකතිකාති නිකතිෙං නියුත් ා, අමණිංයෙව මණිං, අසුවණ්ණංයෙව

සුවණ්ණං කත්වා පටිරූපසාචියෙොගනිර ා. වඤ ්චනිකාති කූටමානාදීහි

විප්පලම්බකා. කූටසක් ඛීති අොොවසක්ඛියනො. අපාටුකාති වාමකා, 

අසංෙ වුත්තීති අත්යෙො. බහූහි පරිකප් යපහීති ෙොවුත්ය හි අඤ්යඤහි ච
බහූහිමිච්ඡාජීවප්පකායරහි. 

යලසකප් යපති කප්පිෙයලයස කප්පිෙපටිරූයප. පරිොයෙති, පච්චයෙසු

පරිොෙස්ස යෙොයග. පරිකප් යපති වඩ්ඪආදිවිකප්පයන, සබ්බත්ෙ විසයෙ

භුම්මං. අනුොවි ාති මහිච්ඡ ාදීහි පාපධම්යමහි අනුධාවි ා යවොසි ා. 

ජීවිකත් ො ජීවිකප්පයෙොජනා ආජීවයහතුකා. උපායෙනාති පරිකොදිනා

උපායෙනපච්චයුප්පාදනනයෙන. සඞ් කඩ් ඪන් තීතිසංහරන්ති. 

උපට් ඨායපන් ති පරිසන්තිපරිසාෙ අත් ානංඋපට්ඨයපන්ති, ෙොපරිසා

අත් ානංඋපට්ඨයපන්ති, එවංපරිසං සඞ්ගණ්හන්තීතිඅත්යෙො. කම් මය ොති
කම්මයහතු. ය  හි අත් යනො කත් බ්බයවෙයාවච්චනිමිත් ං

උපට්ඨයපන්ති. යනො ච ෙම් මය ොතිධම්මනිමිත් ංයනො චඋපට්ඨයපන්ති.
යෙො සත්ොරා උල්ලුම්පනසභාවසණ්ඨි ාෙ පරිසාෙ සඞ්ගයහො

අනුඤ්ඤාය ො, ය න න සඞ්ගණ්හන්තීති අත්යෙො. ලාභය ොති ලාභයහතු, 

‘‘අයෙයො බහුස්සුය ො, භාණයකො, ‘ධම්මකථියකො’ති එවං සම්භායවන්ය ො
මහාජයනො මය්හං ලාභසක්කායර උපනයිස්සතී’’ති ඉච්ඡාචායර ඨත්වා 

ලාභනිමිත් ං පයරසං ධම්මං යදයසන්ති. යනො ච අත් ෙය ොති යෙො යසො 

විමුත් ාෙ නසීයසඨත්වාසද්ධම්මංකයෙන්ය නපත් බ්යබොඅත්යෙො, න 
 ංදිට්ඨධම්මිකාදියභදහි නිමිත් ංධම්මංයදයසන්තීතිඅත්යෙො. 

සඞ් ෙලාභස ්ස භණ් ඩන් තීති සඞ්ඝලාභයහතු භණ්ඩන්ති ‘‘මය්හං

පාපුතණාති, නතුය්හ’’න්තිආදිනාකලහංකයරොන්ති. සඞ් ෙය ො පරිබාහිරාති, 
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අරිෙසඞ්ඝය ො බහිභූ ා අරිෙසඞ්යඝ  දභාවය ො. පරලායභොපජීවන්  ාති
සාසයන ලාභස්ස අන්ධබාලපුතථුජ්ජයනහි පයර සීලාදිගුණසම්පන්යන

යසක්යඛ උද්දිස්ස උප්පන්නත් ා  ං පරලාභං, පරය ො වා දාෙකය ො 
ලද්ධබ්බලාභංඋපජීවන් ාභණ්ඩනකාරකාභික්ඛූපාපජිගුච්ඡාෙඅභාවය ො 

අහිරිකා සමානා ච ‘‘මෙං පරලාභං භුඤ්ජාම, පරපටිබද්ධජීවිකා’’තිපි න 

ලජ් ජයර නහිරීෙන්ති. 

නානුයුත්  ාති සමණකරයණහි ධම්යමහි අනනුයුත් ා.  ොති ෙො

පුතබ්යබ වුත් ා බන්ධනකාරකාදයෙො,  ො. එයකති එකච්යච. මුණ් ඩා 

සඞ් ොටිපාරු ාති යකවලං මුණ්ඩි යකස ාෙ මුණ්ඩා පියලොතිකඛණ්යඩහි 
සඞ්ඝටි ට්යඨන ‘‘සඞ්ඝාටී’’ති ලද්ධනායමන චීවයරන පාරු සරීරා. 

සම් භාවනංයෙවිච් ඡන් ති, ලාභසක් කාරමුච් ඡි ාති ලාභසක්කාරාසාෙ මුච්ඡි ා

අජ්යඣොසි ා හුත්වා, ‘‘යපසයලො ධු වායදො බහුස්සුය ො’’ති වා 

මධුරවචනමනුයුත් ා ‘‘අරියෙො’’ති ච යකවලං සම් භාවනං බහුමානංයෙව

ඉච්ඡන්තිඑසන්ති, න න්නිමිත්ය ගුයණතිඅත්යෙො. 

එවන්ති ‘‘කුසලානඤ්ච ධම්මානං පඤ්ඤාෙ ච පරික්ඛො’’ති

වුත් නයෙන. නානප් පො ම් හීති නානප්පකායර යභදනධම්යම පොය 

සමකය , නානප්පකායරන වා සංකියලසධම්යම පොතුං පවත්තිතුං

ආරද්යධ. න දානි සුකරං  ොති ඉදානි ඉමස්මිං දුල්ලභකලයාණමිත්ය  

දුල්ලභසප්පාෙසද්ධම්මස්සවයන ච කායල ෙො සත්ෙරි ධරන්ය  අඵුසි ං 

අඵුට්ඨං, අනධිග ං ඣානවිපස්සනං ඵුසිතුං අධිගන් තුං, ඵුසි ං වා 

හානභාගිෙං ඨිතිභාගිෙයමව වා අහුත්වා ෙො වියසසභාගිෙං යහොති,  ො 

අනුරක් ඛිතුං පායලතුංසුකරං,  ොනසුකරං,  ො සම්පායදතුංනසක්කාති
අත්යෙො. 

ඉදානි අත් යනො පරිනිබ්බානකාලස්ස ආසන්නත් ා සංඛිත්ය න

ඔවායදන සබ්රහ්මචාරිං ඔවදන්ය ො ‘‘ෙො කණ් ටකට් ඨානම් හී’’තිආදිමාහ.
 ස්සත්යෙො – ෙො පුතරියසො යකනචියදව පයෙොජයනන කණ්ටකනිචිය 
පයදයස අනුපාහයනො විචරන්ය ො ‘‘මා මං කණ්ටයකො විජ්ඣී’’ති සතිං

උපට්ඨයපත්වාව විචරති, එවං කියලසකණ්ටකනිචිය  යගොචරගායම
පයෙොජයනන චරන්ය ො මුනි සතිං උපට්ඨයපත්වාන 
සතිසම්පජඤ්ඤයුත්ය ො අප්පමත්ය ොව චයරෙය කම්මට්ඨානං
අවිජහන්ය ොතිවුත් ං යහොති. 

සරිත් වා පුබ් බයක යෙොගී, ය සං වත්  මනුස ්සරන්ති පුතරිමයක යෙොයග
භාවනාෙ යුත්  ාෙ යෙොගී ආරද්ධවිපස්සයක සරිත්වා ය සං වත් ං
ආගමානුසායරන සම්මාපටිපත්තිභාවනාවිධිං අනුස්සරන්ය ො ධුරනික්යඛපං

අකත්වා ෙොපටිපජ්ජන්ය ො. කිඤ් චාපි පච් ඡියමො කායලොති ෙදිපාෙං

අතී සත්ථුයකො චරියමො කායලො,  ොපි ෙොධම්මයමව පටිපජ්ජන්ය ො 
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විපස්සනං උස්සුක්කායපන්ය ො ඵුයසෙය අම ං පදං නිබ්බානං 
අධිගච්යඡෙය. 

ඉදං වත් වාති, ෙොදස්සි ං සංකියලසයවොදායනසු ඉමං පටිපත්තිවිධිං
කයෙත්වා. අෙඤ්ච ඔසානගාො සඞ්ගීතිකායරහි යෙරස්ස පරිනිබ්බානං
පකායසතුංවුත් ාතියවදි බ්බා. 

පාරාපරිෙත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

වීසතිනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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315 

පටුන 

17. තිංසනිපාය ො 
1. ඵුස් සත් යෙරගාොවණ් ණනා 

තිංසනිපාය  පාසාදියක බහූ දිස් වාතිආදිකාආෙස්මය ොඵුස්සත්යෙරස්ස

ගාො.කා උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයව
විවට්ටූපනිස්සෙං කුසලංඋපචිනිත්වායදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොඉමස්මිං

බුද්ධුප්පායද එකස්ස මණ්ඩලිකරඤ්යඤො පුතත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, 

ඵුස් යසොති නාමං අයහොසි. යසො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ඛත්තිෙකුමායරහි
සික්ඛි බ්බසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං ගය ො. උපනිස්සෙසම්පන්නත් ා කායමසු
අලග්ගචිත්ය ො අඤ්ඤ රස්ස මහායෙරස්ස සන්තියක ධම්මං සුත්වා
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා චරිොනුකූලං කම්මට්ඨානං ගයහත්වා භාවනං
අනුයුඤ්ජන්ය ො ඣානානි නිබ්බත්ය ත්වා ඣානපාදකං විපස්සනං
පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි. අයෙකදිවසං
පණ්ඩරයගොත්ය ො නාම එයකො  ාපයසො  ස්ස සන්තියක ධම්මං සුත්වා
නිසින්යනො සම්බහුයල භික්ඛූ සීලාචාරසම්පන්යන සුසංවුතින්ද්රියෙ
භාවි කායෙභාවි චිත්ය  දිස්වා පසන්නචිත්ය ො ‘‘සාධු ව ාෙං පටිපත්ති

යලොයක චිරං තිට්යඨෙයා’’ති චින්ය ත්වා ‘‘කෙං නු යඛො, භන්ය , 
අනාග මද්ධානං භික්ඛූනං පටිපත්ති භවිස්සතී’’ති යෙරං පුතච්ඡි.  මත්ෙං
දස්යසන්ය ොසඞ්ගීතිකාරා– 

949. 

‘‘පාසාදියකබහූදිස්වා, භාවි ත්ය සුසංවුය ; 

ඉසි පණ්ඩරසයගොත්ය ො, අපුතච්ඡි ඵුස්සසව්හෙ’’න්ති. – ගාෙං 

ආදිය ොඨයපසුං; 

 ත්ෙ පාසාදියකති අත් යනොපටිපත්තිොපසාදාරයහ. බහූතිසම්බහුයල. 

භාවි ත් ය ති සමෙවිපස්සනාභාවනාහි භාවි චිත්ය . සුසංවුය ති සුට්ඨු

සංවුතින්ද්රියෙ. ඉසීති  ාපයසො. පණ් ඩරසයගොත් ය ොති පණ්ඩරස්ස නාම

ඉසියනො වංයස ජා ත් ා ය න සමානයගොත්ය ො. ඵුස් සසව් හෙන්ති

ඵුස්සසද්යදනඅව්හා බ්බං, ඵුස්සනාමකන්ති අත්යෙො. 

950. 

‘‘කිං ඡන්දාකිමධිප්පාො, කිමාකප්පා භවිස්සයර; 

අනාග ම්හිකාලම්හි,  ංයමඅක්ඛාහිපුතච්ඡිය ො’’ති.– 

අෙං  ස්සඉසියනොපුතච්ඡාගාො. 

 ත්ෙ කිං ඡන් දාති ඉමස්මිං සාසයන අනාගය  භික්ඛූ කීදිසච්ඡන්දා

කීදිසාධිමුත්තිකා, කිං හීනාධිමුත්තිකා, උදාහු පණී ාධිමුත්තිකාති අත්යෙො. 

කිමධිප් පාොති කීදිසාධිප්පාො කීදිසජ්ඣාසො, කිං සංකියලසජ්ඣාසො, 

උදාහු යවොදානජ්ඣාසොති අත්යෙො. අෙ වා ඡන් දා නාම කත්තුකමය ා, 
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 ස්මා කීදිසී ය සං කත්තුකමය ාති අත්යෙො. අධිප් පායෙො 

අජ්ඣාසයෙොයෙව. කිමාකප් පාති කීදිසාකප්පා. ආකප්පාති ච 

යවසගහණාදිවාරිත් චාරිත් වන්ය ොති අත්යෙො. භවිස ්සයරති භවිස්සන්ති. 

 ං යමති ංඅනාගය භික්ඛූනං ඡන්දාධිප්පාොකප්පයභදංපුතච්ඡිය ොමය්හං 

අක් ඛාහි කයෙහීතියෙරංඅජ්යඣසති. ස්සයෙයරො මත්ෙංආචික්ඛන්ය ො
සක්කච්චසවයන ාව නියෙොයජතුං– 

951. 

‘‘සුයණොහිවචනංමය්හං, ඉසිපණ්ඩරසව්හෙ; 

සක්කච්චංඋපධායරහි, ආචික්ඛිස්සාමයනාග ’’න්ති.– ගාෙමාහ; 

 ස්සත්යෙො – යභො පණ්ඩරනාම ඉසි, ෙං ත්වං මං පුතච්ඡසි,  ං ය  

අනාග ං ආචික්ඛිස්සාමි, ආචික්ඛය ො පන මම වචනං සුණාහි
අනාග ත්ෙදීපනය ොසංයවගාවහය ොච සක්කච්චංඋපධායරහීති. 

අෙ යෙයරො අනාග ංසඤායණන භික්ඛූනං භික්ඛුනීනඤ්ච භාවිනිං
පවත්තිං ෙොභූ ංදිස්වා ස්සආචික්ඛන්ය ො– 

952. 

‘‘යකොධනාඋපනාහීච, මක්ඛීෙම්භීසඨාබහූ; 

ඉස්සුකීනානාවාදාච, භවිස්සන්තිඅනාගය . 

953. 

‘‘අඤ්ඤා මානියනොධම්යම, ගම්භීයරතීරයගොචරා; 

ලහුකාඅගරූධම්යම, අඤ්ඤමඤ්ඤමගාරවා. 

954. 

‘‘බහූආදීනවායලොයක, උප්පජ්ජිස්සන් යනාගය ; 

සුයදසි ංඉමංධම්මං, කියලසිස්සන්තිදුම්මතී. 

955. 

‘‘ගුණහීනාපි සඞ්ඝම්හි, යවොහරන් ා විසාරදා; 

බලවන්ය ොභවිස්සන්ති, මුඛරාඅස්සු ාවියනො. 

956. 

‘‘ගුණවන්ය ොපි සඞ්ඝම්හි, යවොහරන් ාෙොත්ෙය ො; 

දුබ්බලාය භවිස්සන්ති, හිරීමනාඅනත්ථිකා. 

957. 

‘‘රජ ංජා රූපඤ්ච, යඛත් ංවත්ථුමයජළකං. 

දාසිදාසඤ්චදුම්යමධා, සාදියිස්සන් යනාගය . 
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958. 

‘‘උජ්ඣානසඤ්ඤියනොබාලා, සීයලසුඅසමාහි ා; 

උන්නළාවිචරිස්සන්ති, කලහාභිර ාමගා. 

959. 

‘‘උද්ධ ාචභවිස්සන්ති, නීලචීවරපාරු ා; 

කුහාෙද්ධාලපාසිඞ්ගී, චරිස්සන් යරිොවිෙ. 

960. 

‘‘ය ලසණ්යඨහියකයසහි, චපලාඅඤ්ජනක්ඛිකා; 

රථිොෙගමිස්සන්ති, දන් වණ්ණිකපාරු ා. 

961. 

‘‘අයජගුච්ඡංවිමුත්ය හි, සුරත් ංඅරහද්ධජං; 

ජිගුච්ඡිස්සන්තිකාසාවං, ඔදාය සුසමුච්ඡි ා. 

962. 

‘‘ලාභකාමාභවිස්සන්ති, කුසී ාහීනවීරිො; 

කිච්ඡන් ාවනපත්ොනි, ගාමන්ය සුවසිස්සයර. 

963. 

‘‘යෙයෙලාභංලභිස්සන්ති, මිච්ඡාජීවර ාසදා; 

ය ය වඅනුසික්ඛන් ා, භජිස්සන්තිඅසංෙ ා. 

964. 

‘‘යෙයෙඅලාභියනොලාභං, නය පුතජ්ජාභවිස්සයර; 

සුයපසයලපිය ධීයර, යසවිස්සන්තිනය  දා. 

965. 

‘‘මිලක්ඛුරජනංරත් ං, ගරහන් ාසකංධජං; 

තිත්ථිොනංධජංයකචි, ධාරිස්සන් යවදා කං. 

966. 

‘‘අගාරයවොචකාසායව,  දාය සංභවිස්සති; 

පටිසඞ්ඛාචකාසායව, භික්ඛූනංනභවිස්සති. 

967. 

‘‘අභිභූ ස්සදුක්යඛන, සල්ලවිද්ධස්සරුප්පය ො; 

පටිසඞ්ඛාමහායඝොරා, නාගස්සාසිඅචින්තිො. 

968. 

‘‘ඡද්දන්ය ොහි දාදිස්වා, සුරත් ංඅරහද්ධජං; 
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 ාවයදවභණීගාො, ගයජොඅත්යෙොපසංහි ා. 

969. 

‘‘අනික්කසායවොකාසාවං, යෙොවත්ෙංපරිධස්සති; 

අයපය ොදමසච්යචන, නයසොකාසාවමරහති. 

970. 

‘‘යෙොචවන් කසාවස්ස, සීයලසුසුසමාහිය ො; 

උයපය ොදමසච්යචන, සයවකාසාවමරහති. 

971. 

‘‘විපන්නසීයලො දුම්යමයධො, පාකයටො කාමකාරියෙො; 

විබ්භන් චිත්ය ොනිස්සුක්යකො, නයසොකාසාවමරහති. 

972. 

‘‘යෙොචසීයලනසම්පන්යනො, වී රායගොසමාහිය ො; 

ඔදා මනසඞ්කප්යපො, සයවකාසාවමරහති. 

973. 

‘‘උද්ධය ොඋන්නයළොබායලො, සීලංෙස්සනවිජ්ජති; 

ඔදා කංඅරහති, කාසාවංකිංකරිස්සති. 

974. 

‘‘භික්ඛූ චභික්ඛුනියෙොච, දුට්ඨචිත් ා අනාදරා; 

 ාදීනංයමත් චිත් ානං, නිග්ගණ්හිස්සන් යනාගය . 

975. 

‘‘සික්ඛායපන් ාපියෙයරහි, බාලාචීවරධාරණං; 

නසුණිස්සන්තිදුම්යමධා, පාකටාකාමකාරිො. 

976. 

‘‘ය  ොසික්ඛි ාබාලා, අඤ්ඤමඤ්ඤංඅගාරවා; 

නාදියිස්සන්තුපජ්ඣායෙ, ඛළුඞ්යකොවිෙසාරථිං. 

977. 

‘‘එවංඅනාග ද්ධානං, පටිපත්තිභවිස්සති; 

භික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්ච, පත්ය කාලම්හිපච්ඡියම. 

978. 

‘‘පුතරාආගච්ඡය එ ං, අනාග ංමහබ්භෙං; 

සුබ්බචායහොෙසඛිලා, අඤ්ඤමඤ්ඤංසගාරවා. 
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319 

පටුන 

979. 

‘‘යමත් චිත් ාකාරුණිකා, යහොෙසීයලසුසංවු ා; 

ආරද්ධවීරිොපහි ත් ා, නිච්චංදළ්හපරක්කමා. 

980. 

‘‘පමාදං භෙය ොදිස්වා, අප්පමාදඤ්ච යඛමය ො; 

භායවෙට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං, ඵුසන් ා අම ං පද’’න්ති. – ඉමා ගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ යකොෙනාතිකුජ්ඣනසීලා. භවිස ්සන් ති අනාගය තිසම්බන්යධො.

කිං යෙරස්ස කායල  ො නායහසුන්ති? න නායහසුං.  දා පන
කලයාණමිත් බහුල ාෙ ඔවාදයකසු විඤ්ඤාපයකසු සබ්රහ්මචාරීසු බහූසු
විජ්ජමායනසුකියලයසසුබලවන්ය සුපටිසඞ්ඛානබහුල ාෙච යෙභුයෙයන

භික්ඛූ අක්යකොධනා අයහසුං, ආෙතිං  බ්බිපරිොයෙ අතියකොධනා

භවිස්සන්ති,  ස්මා ‘‘අනාගය ’’ති වුත් ං. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. 

උපනාහීතිආඝා වත්ථූසුආඝා ස්සඋපනය්හනසීලාඋපනාහසම්භවය ොවා 

උපනාහී.  ත්ෙ පුතරිමකාලියකො බයාපායදො යකොයධො, අපරකාලියකො

උපනායහො. සකිං පවත්ය ො වා යදොයසො යකොයධො, අයනකක්ඛත්තුං

පවත්ය ො උපනායහො. පයරසං විජ්ජමායන ගුයණ මක්ඛන්ති පුතඤ්ජන්ති, 
ය සංවාඋදකපුතඤ්ජනිොවිෙඋදකස්සමක්යඛොමක්ඛනංපුතඤ්ජනංඑය සං 

අත්ථීති මක් ඛී. අතිමානලක්ඛයණො ෙම්යභො එය සං අත්ථීති ෙම් භී. සඨාති 

අසන් ගුණවිභාවනලක්ඛයණන සායඨයෙයන සමන්නාග ා. ඉස් සුකීති 

පරසම්පත්තිඛිෙයනලක්ඛණාෙ ඉස්සාෙ සමන්නාග ා. නානාවාදාති

අඤ්ඤමඤ්ඤංවිරුද්ධවාදාවිරුද්ධදිට්ඨිකා, කලහකාරකා චාතිඅත්යෙො. 

අඤ ්ඤා මානියනො ෙම් යම, ගම් භීයර තීරයගොචරාතිගම්භීයරදුයරොභායස

සද්ධම්යම අඤ්ඤාය  එව ‘‘ඤාය ොති, දිට්යඨො’’ති එවං මානියනො,  ය ො

එව  ස්ස ඔරභායග පවත්ති ාෙ ඔරිමතීරයගොචරා. ලහකාති ලහුසභාවා

චපලා. අගරූ ෙම් යමති සද්ධම්යම ගාරවරහි ා. අඤ ්ඤමඤ් ඤමගාරවාති

අඤ්ඤමඤ්ඤස්මිං අප්පතිස්සා, සඞ්යඝ සබ්රහ්මචාරීසු ච ගරුගාරවවිරහි ා. 

බහූ ආදීනවාතිවුත් ප්පකාරා, වක්ඛමානාචබහූඅයනකයදොසාඅන් රාො. 

යලොයකති සත් යලොයක. උප් පජ් ජිස් සන්  යනාගය ති අනාගය  පාතු

භවිස්සන්ති. සුයදසි ං ඉමං ෙම් මන්ති, සම්මාසම්බුද්යධන සුට්ඨු අවිපරී ං 

ආදිකලයාණාදිප්පකායරන යදසි ං ඉමං ආගමසද්ධම්මං. කියලසිස ්සන් තීති

කිලිට්ඨංකියලසදූසි ංකරිස්සන්ති, ‘‘ආපත්තිං‘අනාපත්තී’තිගරුකාපත්තිං
‘ලහුකාපත්තී’’’තිආදිනා දුච්චරි සංකියලයසන අසද්ධම්යමනසණ්හසුඛුමං

රූපාරූපධම්මං පටික්ඛිපිස්සන්ති, දිට්ඨිසංකියලයසන උභෙත්රාපි

 ණ්හාසංකියලයසන සංකියලසිස්සන්ති මලිනං කරිස්සන්ති. දුම් මතීති 

නිප්පඤ්ඤා. වුත් ඤ්යහ ං භගව ා – ‘‘භවිස්සන්ති, භික්ඛයව, භික්ඛූ 
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අනාග මද්ධානං…යප.… අභිධම්මකෙං යවදල්ලකෙං කයෙන් ා

කණ්හධම්මංඔක්කමමානාන බුජ්ඣිස්සන්තී’’ති)අ.නි.5.79). 

ගුණහීනාති සීලාදිගුණවිරහි ා දුස්සීලා, අලජ්ජියනො ච. අෙ වා 

ගුණහීනාතිවිනෙවාරිත් ාදිගුයණනහීනා ධම්මවිනයෙඅප්පක ඤ්ඤුයනො. 

සඞ් ෙම් හීති සඞ්ඝමජ්යඣ. යවොහරන්  ාති කයෙන් ා, සඞ්යඝ

විනිච්ඡෙකොෙ වත් මානාෙ ෙංකිඤ්චි භණන් ා. විසාරදාති නිබ්භො

පගබ්භා. බලවන් ය ොති පක්ඛබයලන බලවන්ය ො. මුඛරාති මුඛඛරා

ඛරවාදියනො. අස් සු ාවියනොති න සු වන්ය ො, යකවලං 

ලාභසක්කාරසියලොකසන්නිස්සයෙනගුණධරාහුත්වා‘‘ධම්මං‘අධම්යමො’ති, 

අධම්මඤ්ච ‘ධම්යමො’ති, විනෙං ‘අවිනයෙො’ති, අවිනෙඤ්ච ‘විනයෙො’’’ති
එවං අත් නා ෙථිච්ඡි මත්ෙං සඞ්ඝමජ්යඣ පතිට්ඨයපන් ා බලවන්ය ො
භවිස්සන්ති. 

ගුණවන් ය ොති සීලාදිගුණසම්පන්නා. යවොහරන්  ා ෙොත් ෙය ොති

අත්ොනුරූපං, අවිපරී ත්ෙං ‘‘ධම්මං ‘ධම්යමො’ති, අධම්මං ‘අධම්යමො’ති, 

විනෙං ‘විනයෙො’ති අවිනෙං ‘අවිනයෙො’’’ති එවං දීයපන් ා. දුබ් බලා ය  

භවිස ්සන් තීති පරිසාෙං අලජ්ජුස්සන්න ාෙ බලවිරහි ා ය  භවිස්සන්ති, 

ය සං වචනං න තිට්ඨිස්සති. හිරීමනා අනත් ථිකාති හිරීමන්ය ො යකනචි
අනත්ථිකා. ය  හි ධම්යමන වත්තුං සමත්ොපි පාපජිගුච්ඡ ාෙ
අප්පකිච්ච ාෙ ච යකහිචි වියරොධං අකයරොන් ා අත් යනො වාදං
පතිට්ඨායපතුං න වාෙමන් ා දිට්ඨාවිකම්මං වා අධිට්ඨානං වා අකත්වා
තුණ්හීයහොන්ති. 

රජ න්ති රූපිෙං, ය න කහාපණයලොහමාසකාදීනම්පි සඞ්ගයහො

දට්ඨබ්යබො. ජා රූපන්ති සුවණ්ණං, ය න මණිමුත් ාදීනම්පි සඞ්ගයහො

දට්ඨබ්යබො. වා-සද්යදො සමුච්චෙත්යෙො ‘‘අපදා වා’’තිආදීසු )අ. නි. 4.34; 

5.32; ඉතිවු.90) විෙ.‘‘රජ ජා රූපඤ්චා’’තිවා පායඨො. යඛත්  න්තිෙත්ෙ

පුතබ්බණ්ණාපරණ්ණංරුහති,  ං යඛත් ං.  දත්ෙං අක භූමිභායගො වත්ථු. 

අයජළකන්තිඑළකානාම අජායෙව, ය ඨයපත්වාඅවයසසාපසුජාතීඅජා
නාම.අයජළකග්ගහයණයනවයහත්ෙ යගොමහිංසාදීනම්පිසඞ්ගයහොකය ො. 

දාසිදාසඤ් චාති දාසියෙො ච දායස ච. දුම් යමොති අවිද්දසුයනො, 
කප්පිොකප්පිෙං සාරුප්පාසාරුප්පං අජානන් ා අත් යනො අත්ොෙ 

සාදියිස ්සන් ති සම්පටිච්ඡිස්සන්ති. 

උජ් ොනසඤ් ඤියනොති පයර යහට්ඨය ො කත්වා ඔයලොකනචිත් ා, 

අනුජ්ඣායි බ්බට්ඨායනපි වා උජ්ඣානසීලා. බාලාති

දුච්චින්ති චින් නාදිනාබාලලක්ඛයණනසමන්නාග ා,  ය ොඑව සීයලසු 

අසමාහි ා චතුපාරිසුද්ධිසීයලසු න සමාහි චිත් ා. උන් නළාති, 

සමුස්සි තුච්ඡමානා. විචරිස ්සන් තීති මානද්ධජං උක්ඛිපිත්වා විචරිස්සන්ති. 
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පටුන 

කලහාභිර ා මගාති සාරම්භබහුල ාෙ කරණුත් රිෙපසු ා කලයහ එව
අභිර ා මගසදිසා මිගා විෙ අත් හි ායපක්ඛා ඝායසසනාභිර ා
දුබ්බලවියහසපරාතිඅත්යෙො. 

උද් ෙ ාති උද්ධච්යචන සමන්නාග ා චිත්ය කග්ග ාරහි ා. 

නීලචීවරපාරු ාතිඅකප්පිෙරජනරත්ය න නීලවණ්යණනචීවයරනපාරු ා, 

 ාදිසං චීවරං නිවායසත්වා යචව පාරුපිත්වා ච විචරණකා. කුහාති

සාමන් ජප්පනාදිනා කුහනවත්ථුනා කුහකා, අසන් ගුණසම්භාවනිච්ඡාෙ

යකොහඤ්ඤං කත්වා පයරසං විම්හාපො. ෙද් ොති යකොයධන මායනන ච

ෙද්ධමානසා කක්ඛළහදො. ලපාති ලපනකා කුහනවුත්තිකා, 

පසන්නමානයසහි මනුස්යසහි ‘‘යකන, භන්ය , අෙයස්ස අත්යෙො’’ති

පච්චෙදාෙකානං වදාපනකා, පයුත් වාචාවයසන, නිප්යපසික ාවයසන ච

පච්චෙත්ෙංලපකාතිවාඅත්යෙො. සිඞ් ගීති‘‘ ත්ෙක මංසිඞ්ගං? ෙංසිඞ්ගං

සිඞ්ගාර ාචාතුර ා චාතුරිෙංපරික්ඛ  ාපාරික්ඛතිෙ’’න්ති)විභ.852) එවං

වුත්ය හි සිඞ්ගසදියසහි පාකටකියලයසහි සමන්නාග ා, සිඞ්ගාරචරි ාති

අත්යෙො. ‘‘අරිො විො’’ති ඉදං ‘‘කුහා’’ති එ ස්යසව අත්ෙදස්සනං.
කුහකානඤ්හිඅරිොනමිව ඨි භාවංදස්යසන්ය ොඅරිොවිෙවිචරන්තීතිආහ. 

ය ලසණ් යඨහීති සිත්ෙකය යලනවාඋදකය යලනවාඔසණ්ඨිය හි. 

චපලාති කාෙමණ්ඩනපරික්ඛාරමණ්ඩනාදිනා චාපල්යලන යුත් ා. 

අඤ ්ජනක් ඛිකාති අලඞ්කාරඤ්ජයනන අඤ්ජි යනත් ා. රථිොෙ 

ගමිස් සන් තීති භික්ඛාචරිොෙකුලූපසඞ්කමනාපයදයසහි, මහාරච්ඡාෙ ඉය ො

චිය ො ච පරිබ්භමිස්සන්ති. දන්  වණ් ණිකපාරු ාති දන් වණ්ණරත්ය න
චීවයරනපාරු සරීරා. 

අයජගුච් ඡන්ති අජිගුච්ඡි බ්බං. විමුත් ය හීති අරියෙහි. සුරත්  න්ති

කප්පිෙරජයනන සුට්ඨු රත් ං, අරහන් ානං බුද්ධාදීනං චිණ්ණ ාෙ

අරහද්ධජං ජිගුච්ඡිස්සන්ති කාසාවං. කස්මා? ඔදාය සු සමුච් ඡි ා යගධං
ආපන්නා. දන් වණ්ණපාරුපනස්ස හි ඉදං කාරණවචනං. ය  හි යස කං
සම්භායවන් ා ‘‘සබ්යබන සබ්බං යස යක ගහිය  ලිඞ්ගපරිච්චායගො එව
සිො’’තිදන් වණ්ණංපාරුපන්ති. 

ලාභකාමාති ලාභගිද්ධා. භික්ඛාචරිොසුපි යකොසජ්ජයෙොගය ො කුසී ා. 

සමණධම්මං කාතුං චිත් ස්ස උස්සාහාභායවන හීනවීරිො. කිච් ඡන්  ාති, 

කිලමන් ා, වනපත්යෙසු වසිතුං කිච්ඡන් ා කිලන් චිත් ාති අත්යෙො. 

ගාමන් ය සූති ගාමන් යසනාසයනසු ගාමසමීයපසු යසනාසයනසු, 

ගාමද්වායරසුවායසනාසයනසු. වසිස ්සයරතිවසිස්සන්ති. 

ය  ය ව අනුසික් ඛන්  ාතියෙ යෙ මිච්ඡාජීවප්පයෙොයගනලද්ධලාභා, 

ය ය එවපුතග්ගයලඅනුසික්ඛන් ාභමිස්සන්ති. භමිස ්සන් තීතිසෙම්පිය 
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විෙ මිච්ඡාජීයවන ලාභං උප්පායදතුං රාජකුලාදීනි යසවන් ා

පරිබ්භමිස්සන්ති. ‘‘භජිස ්සන් තී’’ති වා පායඨො, යසවිස්සන්තීති අත්යෙො. 

අසංෙ ාතිසීලසංෙමරහි ා. 

යෙ යෙ අලාභියනො ලාභන්ති යෙ යෙ භික්ඛූ මිච්ඡාජීවපරිවජ්ජයනන

අප්පපුතඤ්ඤ ාෙ ච ලාභස්ස පච්චෙස්ස න ලාභියනො, ය  පුජ් ජා පූජනීො

පාසංසා  දා අනාගය  කායල න භවිස්සන්ති. සුයපසයලපි ය  ධීයරති

ධිතිසම්පන්න ාෙ ධීයර සුට්ඨු යපසයලපි ය  භික්ඛූන යසවිස්සන්ති,  දා
අනාගය ය ලාභියනොලාභකාමාව භික්ඛූතිඅත්යෙො. 

මිලක් ඛුරජනං රත්  න්ති කාලකච්ඡකරජයනන රත් ං.

සමාසපදඤ්යහ ං, ගාොසුඛත්ෙං සානුනාසිකනිද්යදයසො. ගරහන්  ා සකං 

ෙජන්තිඅත් යනොධජභූ ංකාසාවංජිගුච්ඡන් ා.සාසයනපබ්බජි ානඤ්හි 

කාසායවො ධයජො නාම. තිත් ථිොනං ෙජං යකචීති යකචි සකයපුතත්තිෙභාවං
පටිජානන් ා එව තිත්ථිොනං යස වත්ථිකානං ධජභූ ං අවදා කං 
යස වත්ෙංධායරස්සන්ති. 

අගාරයවො ච කාසායවතිඅරහද්ධජභූය කාසායවඅගාරයවොඅබහුමානං

 දා අනාගය  ය සං භවිස්සති. පටිසඞ් ඛා ච කාසායවති ‘‘පටිසඞ්ඛා 

යෙොනියසොචීවරංපටියසවාමී’’තිආදිනා)ම.නි.1.23; අ.නි.6.58) නයෙන 

පච්චයවක්ඛණමත් ම්පිකාසාවපරියභොයගනභවිස්සති. 

කාසාවං ධායරන්ය න කාසාවං බහුමායනන ‘‘දුච්චරි ය ො 
ඔරමි බ්බ’’න්ති කාසාවස්ස ගරුකා බ්බභායව

ඡද්දන් ජා කමුදාහරන්ය ො ‘‘අභිභූ ස් ස දුක් යඛනා’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ 

සල් ලවිද් ෙස ්සාති පුතථුනා සවියසන සල්යලන විද්ධස්ස,  ය ො එව මහ ා

දුක්යඛන අභිභූ ස්ස. රුප් පය ොති සරීරවිකාරං ආපජ්ජය ො. මහායෙොරාති
සරීරජීවිය සු නිරයපක්ඛ ාෙ භිම්මා ගරු රා පටිසඞ්ඛා අඤ්යඤහි 

අචින් තිො චින් ාමත්ය න පවත්ය තුං අසක්කුයණෙයා

ඡද්දන් මහානාගස්සආසි, අයහොසි. ඡද්දන් නාගරාජකායල හි
යබොධිසත්ය ොයසොණුත් යරනනාමයනසායදනපටිච්ඡන්නට්ඨායන ඨත්වා
විසපීය න සල්යලන විද්යධො මහ ා දුක්යඛන අභිභූය ො  ං ගයහත්වා

පරිදහි ං කාසාවං දිස්වා ‘‘අෙං අරිෙද්ධයජන පටිච්ඡන්යනො, න මො 
හිංසි බ්යබො’’ති  ත්ෙ යමත් චිත් යමව පච්චුපට්ඨයපත්වා උපරිධම්මං

යදයසසි.ෙොහ – 

‘‘සමප්පිය ොපුතථුසල්යලනනායගො, 

අදුට්ඨචිත්ය ොලුද්දකමජ්ඣභාසි; 

කිමත්ෙෙංකිස්සවාසම්මයහතු, 

මමංවධීකස්සවාෙංපයෙොයගො’’තිආදි.)ජා.1.16.124); 
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ඉමමත්ෙං දස්යසන්ය ො යෙයරො ‘‘ඡද් දන් ය ො හී’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ 

සුරත්  ං අරහද් ෙජන්ති යසොණුත් යරන පරිදහි කාසාවං සන්ධාොහ. 

අභණීති අභාසි. ගාොති ගාොයෙො. ගයජොති ඡද්දන්ය ො නාගරාජා. 

අත් යෙොපසංහි ාතිඅත්ෙසන්නිස්සි ාහි ා, හි යුත් ාති අත්යෙො. 

ඡද්දන් නාගරායජනවුත් ගාොසු අනික් කසායවොතිරාගාදීහිකසායවහි

කසායවො, පරිදහිස් සතීති නිවාසනපාරුපනඅත්ෙරණවයසන පරිභුඤ්ජිස්සති. 

‘‘පරිධස්සතී’’ති වා පායඨො. අයපය ො දමසච් යචනාති ඉන්ද්රිෙදයමන යචව

පරමත්ෙසච්චපක්ඛියකන වචීසච්යචන ච අයපය ො, වියුත්ය ො 

පරිච්චත්ය ොති අත්යෙො. න යසොති යසො එවරූයපො පුතග්ගයලො කාසාවං 
පරිදහිතුංනාරහති. 

වන්  කසාවස් සාති චතූහි මග්යගහි වන් කසායවො ඡඩ්ඩි කසායවො

පහීනකසායවො අස්ස භයවෙයාති අත්යෙො. සීයලසූති චතුපාරිසුද්ධිසීයලසු. 

සුසමාහිය ොති සුට්ඨු සමාහිය ො. උයපය ොති ඉන්ද්රිෙදයමන යචව

වුත් ප්පකායරන සච්යචන ච උපගය ො සමන්නාගය ො. ස යවති යසො
එවරූයපොපුතග්ගයලො ංගන්ධකාසාවවත්ෙංඑකන්ය නඅරහතීතිඅත්යෙො. 

විපන් නසීයලොති භින්නසීයලො. දුම් යමයෙොති නිප්පඤ්යඤො

සීලවියසොධනපඤ්ඤාෙවිරහිය ො. පාකයටොති‘‘දුස්සීයලොඅෙ’’න්තිපාකයටො

පකායසො, වික්ඛිත්තින්ද්රිෙ ාෙ වා පාකයටො පාකටින්ද්රියෙොති අත්යෙො. 

කාමකාරියෙොති භින්නසංවර ාෙ ෙථිච්ඡි කාරයකො, කාමස්ස වා මාරස්ස

ෙොකාමකරණීයෙො. විබ් භන්  චිත් ය ොති රූපාදීසු විසයෙසු

වික්ඛිත් චිත්ය ො. නිස ්සුක් යකොති අසුක්යකො සුක්කධම්මරහිය ො

හියරොත් ප්පවිවජ්ජිය ො, කුසලධම්මසම්පාදනඋස්සුක්කරහිය ො වා. 

වී රායගොති විග ච්ඡන්දරායගො. ඔදා මනසඞ් කප් යපොති

සුවිසුද්ධමයනොවි ක්යකො, අනාවිලසඞ්කප්යපො වා. 

කාසාවං කිං කරිස් සතීති ෙස්ස සීලං නත්ථි,  ස්ස කාසාවං කිං නාම

පයෙොජනංසායධස්සති, චිත් ක සදිසං ස්ස පබ්බජි ලිඞ්ගන්තිඅත්යෙො. 

දුට් ඨචිත්  ාති රාගාදියදොයසහි දූසි චිත් ා. අනාදරාති සත්ෙරි ධම්යම

අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච ආදරරහි ා අගාරවා.  ාදීනං යමත්  චිත්  ානන්ති
යමත් ාභාවනාෙ සම්පයුත් හදයෙ ය යනව අරහත් ාධිගයමන ඉට්ඨාදීසු
 ාදිභාවප්පත්ය  උළාරගුයණ. උපයෙොගත්යෙ හි ඉදං සාමිවචනං. 

නිග් ගණ් හිස් සන් තීති ‘‘සීලාදිසම්පන්යන දිස්වා ය  සම්භායවන් ා
විපන්නසීයල අම්යහ න බහුං මඤ්ඤිස්සන්තී’’ති අත් නි අගාරවභයෙන 

ෙොය උබ්බාළ්හාපක්කමිස්සන්ති,  ොබාධිස්සන්තීතිඅත්යෙො. 
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324 

පටුන 

සික් ඛායපන්  ාපීති සික්ඛාපිෙමානාපි. කම්මත්යෙ හි අෙං

කත්තුනිද්යදයසො. යෙයරහීති අත් යනො ආචරියුපජ්ඣායෙහි. 

චීවරොරණන්ති ඉදං සමණපටිපත්තිො නිදස්සනමත් ං,  ස්මා ‘‘එවං ය 

අභික්කමි බ්බං, එවං ය  පටික්කමි බ්බ’’න්තිආදිනා (අ. නි. 4.122) 

සික්ඛාපිෙමානාපීති අත්යෙො. න සුණිස් සන් තීතිඔවාදංනගණ්හිස්සන්ති. 

ය   ො සික් ඛි ා බාලාති ය  අන්ධබාලා ආචරියුපජ්ඣායෙහි

සික්ඛාපිෙමානාපි අනාදර ාෙ අසික්ඛි ාති. නාදියිස් සන් තුපජ් ොයෙති

උපජ්ඣායෙ ආචරියෙ ච ආදරං න කයරොන්ති, ය සං අනුසාසනිෙං න

තිට්ඨන්ති. ෙො කිං? ඛළුඞ් යකො විෙ සාරථිං ෙො ඛළුඞ්යකො දුට්ඨස්යසො

අස්සදමකං නාදිෙති න  ස්ස උපයදයස තිට්ඨති, එවං ය පි
උපජ්ඣාොචරියෙනභාෙන්තිනසාරජ්ජන්තීතිඅත්යෙො. 

‘‘එව’’න්තිආදි වුත් ස්යසවත්ෙස්ස නිගමනං.  ත්ෙ එවන්ති

වුත් ප්පකායරන. අනාග ද් ොනන්තිඅනාග මද්ධානං, අනාගය කායලති

අත්යෙො.  ංයෙව සරූපය ො දස්යසන්ය ො ‘‘පත් ය  කාලම් හි පච් ඡියම’’ති

ආහ.  ත්ෙ ක යමො පච්ඡිමකායලො? ‘‘ තිෙසඞ්ගීතිය ො පට්ඨාෙ

පච්ඡිමකායලො’’තියකචි,  ංඑයක නානුජානන්ති.සාසනස්සහිපඤ්චයුගානි

විමුත්තියුගං, සමාධියුගං, සීලයුගං, සු යුගං, දානයුගන්ති. ය සු පඨමං

විමුත්තියුගං,  ස්මිංඅන් රහිය සමාධියුගං වත් ති,  ස්මිම්පිඅන් රහිය 

සීලයුගං වත් ති,  ස්මිම්පි අන් රහිය  සු යුගං වත් ය ව.
අපරිසුද්ධසීයලො හි එකයදයසන පරිෙත්තිබාහුසච්චං පග්ගය්හ තිට්ඨති 
ලාභාදිකාම ාෙ. ෙදා පන මාතිකාපරියෙොසානා පරිෙත්ති සබ්බයසො

අන් රධාෙති,  ය ො පට්ඨාෙ ලිඞ්ගමත් යමව අවසිස්සති,  දා ෙො  ො

ධනං සංහරිත්වා දානමුයඛන විස්සජ්යජන්ති, සා කිර යනසං චරිමා

සම්මාපටිපත්ති.  ත්ෙ සු යුගය ො පට්ඨාෙ පච්ඡිමකායලො, ‘‘සීලයුගය ො
පට්ඨාො’’තිඅපයර. 

එවං යෙයරො පච්ඡියම කායල උප්පජ්ජනකං මහාභෙං දස්යසත්වා පුතන 

 ත්ෙ සන්නිපති භික්ඛූනං ඔවාදං දදන්ය ො ‘‘පුරා ආගච් ඡය ’’තිආදිනා

තිස්යසො ගාො අභාසි.  ත්ෙ පුරා ආගච් ඡය  එ න්ති එ ං මො තුම්හාකං

වුත් ං පටිපත්තිඅන් රාෙකරං අනාග ං මහාභෙං ආගච්ඡති පුතරා, ොව

ආගමිස්සති,  ාවයදවාති අත්යෙො. සුබ් බචාති වචනක්ඛමා

යසොවචස්සකාරයකහි ධම්යමහි සමන්නාග ා, ගරූනං අනුසාසනියෙො

පදක්ඛිණග්ගාහියනොයහොොතිඅත්යෙො. සඛිලාතිමුදුහදො. 

යමත්  චිත්  ාති සබ්බසත්ය සු හිතූපසංහාරලක්ඛණාෙ යමත් ාෙ

සම්පයුත් චිත් ා. කාරුණිකාති කරුණාෙ නියුත් ා පයරසං 

දුක්ඛාපනෙනාකාරවුත්තිො කරුණාෙ සමන්නාග ා. ආරද් ෙවීරිොති

අකුසලානං පහානාෙ කුසලානං උපසම්පදාෙ පග්ගහි වීරිො. පහි ත්  ාති
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නිබ්බානං පටියපසි චිත් ා. නිච් චන්ති සබ්බකාලං. දළ් හපරක් කමාති
ථිරවීරිො. 

පමාදන්ති පමජ්ජනං, කුසලානං ධම්මානං අනනුට්ඨානං, අකුසයලසු ච
ධම්යමසුචිත් යවොස්සග්යගො.වුත් ඤ්හි– 

‘‘ ත්ෙ ක යමො පමායදො? කාෙදුච්චරිය  වා වචීදුච්චරිය  වා
මයනොදුච්චරිය වාපඤ්චසුවාකාමගුයණසුචිත් ස්සයවොස්සග්යගො 

යවොස්සග්ගානුප්පදානං, කුසලානං ධම්මානං භාවනාෙ

අසක්කච්චකිරිෙ ා’’තිආදි)විභ. 930). 

අප් පමාදන්ති අප්පමජ්ජනං, යසො පමාදස්ස පටිපක්ඛය ො යවදි බ්යබො.

අත්ෙය ොහිඅප්පමායදොනාමසතිොඅවිප්පවායසො, උපට්ඨි ාෙ සතිොඑව

යච ංනාමං.අෙඤ්යහත්ෙඅත්යෙො–ෙස්මාපමාදමූලකාසබ්යබඅනත්ො, 

අප්පමාදමූලකාචසබ්යබඅත්ො,  ස්මාපමාදං භෙය ො උපද්දවය ොදිස්වා

අප්පමාදඤ්ච යඛමය ො අනුපද්දවය ො දිස්වා අප්පමාදපටිපත්තිොසිඛාභූ ං
සීලාදික්ඛන්ධත් ෙසඞ්ගහංසම්මාදිට්ඨිආදීනං අට්ඨන්නං අඞ්ගානං වයසන 

අට් ඨඞ් ගිකං අරිෙමග්ගං භායවෙ, අම ං නිබ්බානං ඵුසන්  ා සච්ඡිකයරොන් ා

අත් යනො සන් ායන උප්පායදෙ, දස්සනමග්ගමත්ය  අට්ඨත්වා උපරි 

තිණ්ණං මග්ගානං උප්පාදනවයසන වඩ්යඪෙ, එවං යවො අප්පමාදභාවනා
සිඛාපත් ා භවිස්සතීති. 

එවං යෙයරො සම්පත් පරිසං ඔවදති. ඉමා එව චිමස්ස යෙරස්ස 
අඤ්ඤාබයාකරණගාොඅයහසුන්ති. 

ඵුස්සත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. සාරිපුත්  ත් යෙරගාොවණ් ණනා 

ෙොචාරී ෙොසය ොතිආදිකා ආෙස්මය ො සාරිපුතත් ත්යෙරස්ස ගාො.
 ස්ස ආෙස්මය ොමහායමොග්ගල්ලානත්යෙරස්සචවත්ථුඑවංයවදි බ්බං–
අතීය  ඉය ො ස සහස්සකප්පාධියක අසඞ්යඛයෙයමත්ෙයක ආෙස්මා

සාරිපුතත්ය ො බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්ති, නායමන සරදමාණයවො 

නාම අයහොසි. මහායමොග්ගල්ලායනො ගහපතිමහාසාලකුයල නිබ්බත්ති, 

නායමන සිරිවඩ් ඪකුටුම් බියකො නාම අයහොසි. ය  උයභොපි
සහපංසුකීළකසහාො අයහසුං. ය සු සරදමාණයවො පිතු අච්චයෙන
කුලසන් කං ධනං පටිපජ්ජිත්වා එකදිවසං රයහොගය ො චින්ය සි –

‘‘ඉයමසං සත් ානං මරණංනාම එකන්තිකං,  ස්මා මො එකං පබ්බජ්ජං

උපගන්ත්වා යමොක්ඛමග්යගො ගයවසි බ්යබො’’ති සහාෙං උපසඞ්කමිත්වා, 

සම්ම, අහංපබ්බජිතුකායමො, කිංත්වංපබ්බජිතුංසක්ඛිස්සසී’’ති වත්වාය න
‘‘න සක්ඛිස්සාමී’’ති වුත්ය  ‘‘යහොතු අහයමව පබ්බජිස්සාමී’’ති 
ර නයකොට්ඨාගාරානි විවරායපත්වා කපණද්ධිකාදීනං මහාදානං දත්වා 
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පබ්බ පාදං ගන්ත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජි.  ස්ස පබ්බජ්ජං අනුපබ්බජි ා 
චතුසත් තිසහස්සමත් ාබ්රාහ්මණපුතත් ාඅයහසුං.යසොපඤ්චඅභිඤ්ඤායෙො
අට්ඨච සමාපත්තියෙොනිබ්බත්ය ත්වාය සම්පිජටිලානංකසිණපරිකම්මං
ආචික්ඛි.ය පි සබ්යබපඤ්චාභිඤ්ඤාඅට්ඨසමාපත්තියෙොනිබ්බත්ය සුං. 

ය න සමයෙන අයනොමදස්සී නාම සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක 
උප්පජ්ජිත්වා පවත්ති වරධම්මචක්යකො සත්ය  සංසාරමයහොඝය ො

 ායරත්වා එකදිවසං ‘‘සරද ාපසස්ස ච අන්ය වාසිකානඤ්ච සඞ්ගහං
කරිස්සාමී’’ති එයකො අදුතියෙො පත් චීවරමාදාෙ ආකායසන ගන්ත්වා
‘‘බුද්ධභාවං යම ජානාතූ’’ති  ාපසස්ස පස්සන් ස්යසව ආකාසය ො
ඔ රිත්වා පෙවිෙං පතිට්ඨාසි. සරද ාපයසො සත්ථු සරීයර 

මහාපුතරිසලක්ඛණානි උපධායරත්වා ‘‘සබ්බඤ්ඤුබුද්යධොයෙවාෙ’’න්ති
නිට්ඨංගන්ත්වා පච්චුග්ගමනංකත්වාආසනංපඤ්ඤායපත්වාඅදාසි.නිසීදි
භගවා පඤ්ඤත්ය  ආසයන. සරද ාපයසො සත්ථු සන්තියක එකමන් ං
නිසීදි. 

 ස්මිං සමයෙ  ස්ස අන්ය වාසිකා චතුසත් තිසහස්සමත් ා ජටිලා 
පණී පණී ානිඔජවන් ානි ඵලාඵලානිගයහත්වාආග ා සත්ොරං දිස්වා 
සඤ්ජා ප්පසාදා අත් යනො ආචරිෙස්ස ච සත්ථු ච නිසින්නාකාරං 

ඔයලොයකත්වා, ‘‘ආචරිෙ, මෙං පුතබ්යබ ‘තුම්යහහි මහන්  යරො යකොචි

නත්ථී’ති විචරාම, අෙං පන පුතරියසො තුම්යහහි මහන්  යරො මඤ්යඤ’’ති

ආහංසු. ‘‘කිං වයදෙ,  ා ා? සාසයපන සද්ධිං 

අට්ඨසට්ඨියෙොජනස සහස්සුබ්යබධං සියනරුං සමං කාතුං ඉච්ඡෙ? 
සබ්බඤ්ඤුබුද්යධනමං තුලයංමාකරිත්ො’’ති.අෙය  ාපසාආචරිෙස්ස
වචනං සුත්වා ‘‘ොව මහා ව ාෙං පුතරිසුත් යමො’’ති සබ්යබව පායදසු
නිපතිත්වාසත්ොරංවන්දිංසු. 

අෙ ය  ආචරියෙො ආහ – ‘‘ ා ා, සත්ථු අනුච්ඡවියකො යනො

යදෙයධම්යමො නත්ථි, සත්ො ච භික්ඛාචාරයවලාෙ ඉධාගය ො, හන්ද මෙං

යදෙයධම්මංෙොබලංදස්සාම. තුම්යහහිෙංෙංපණී ංඵලාඵලංආභ ං,  ං
 ංආහරො’’තිආහරායපත්වාහත්යෙයධොවිත්වා සෙං ොග ස්සපත්ය 
පතිට්ඨායපසි.සත්ොරාචඵලාඵයලපටිග්ගණ්හි මත්ය යදව ා දිබ්යබොජං
පක්ඛිපිංසු.  ාපයසො උදකම්පි සෙයමව පරිස්සායවත්වා අදාසි.  ය ො 
යභොජනකිච්චං නිට්ඨායපත්වා සත්ෙරි නිසින්යන සබ්යබ අන්ය වාසියක
පක්යකොසිත්වා සත්ථුසන්තියකසාරණීෙංකෙංකයෙන්ය ොනිසීදි.සත්ො 

‘‘ද්යව අග්ගසාවකා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං ආගච්ඡන්තූ’’ති චින්ය සි. ය 
සත්ථු චිත් ං ඤත්වා  ාවයදව ස සහස්සඛීණාසවපරිවාරා අග්ගසාවකා
ආගන්ත්වාසත්ොරංවන්දිත්වා එකමන් ංඅට්ඨංසු. 

 ය ො සරද ාපයසො අන්ය වාසියක ආමන්ය සි – ‘‘ ා ා, සත්ථු

භික්ඛුසඞ්ඝස්සචපුතප්ඵාසයනනපූජාකා බ්බා,  ස්මාපුතප්ඵානි ආහරො’’ති.
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ය   ාවයදව ඉද්ධිො වණ්ණගන්ධසම්පන්නානි පුතප්ඵානි ආහරිත්වා 

බුද්ධස්ස යෙොජනප්පමාණං පුතප්ඵාසනං පඤ්ඤායපසුං, උභින්නං

අග්ගසාවකානං තිගාවු ං, යසසභික්ඛූනං අඩ්ඪයෙොජනිකාදියභදං, 
සඞ්ඝනවකස්ස උසභමත් ං පඤ්ඤායපසුං. එවං ය සං පඤ්ඤත්ය සු
ආසයනසු සරද ාපයසො  ොග ස්ස පුතරය ො අඤ්ජලිං පග්ගය්හ ඨිය ො –

‘‘භන්ය , මය්හංඅනුග්ගහත්ොෙඉමංපුතප්ඵාසනංඅභිරුහො’’තිආහ.නිසීදි
භගවා පුතප්ඵාසයන. සත්ෙරි නිසින්යන ද්යව අග්ගසාවකා යසසභික්ඛූ ච
අත් යනො අත් යනො පත් ාසයන නිසීදිංසු. සත්ො ‘‘ය සං මහප්ඵලං
යහොතූ’’ති නියරොධං සමාපජ්ජි. සත්ථු සමාපන්නභාවං ඤත්වා ද්යව
අග්ගසාවකාපි යසසභික්ඛූපි නියරොධං සමාපජ්ජිංසු.  ාපයසො සත් ාහං
නිරන් රංපුතප්ඵච්ඡත් ංධායරන්ය ොඅට්ඨාසි.ඉ යරපන වනමූලඵලාඵලං
පරිභුඤ්ජිත්වායසසකායලඅඤ්ජලිංපග්ගය්හඅට්ඨංසු. 

සත්ො සත් ාහස්ස අච්චයෙන නියරොධය ො වුට්ඨාෙ අග්ගසාවකං 
නිසභත්යෙරංආමන්ය සි–‘‘ ාපසානංපුතප්ඵාසනානුයමොදනංකයරොහී’’ති.
යෙයරො සාවකපාරමීඤායණ ඨත්වා ය සං පුතප්ඵාසනානුයමොදනං අකාසි.
 ස්ස යදසනාවසායන සත්ො දුතිෙං අග්ගසාවකං අයනොමත්යෙරං
ආමන්ය සි – ‘‘ත්වම්පි ඉයමසං ධම්මං යදයසහී’’ති. යසොපි ය පිටකං
බුද්ධවචනං සම්මසිත්වා ය සං ධම්මං කයෙසි. ද්වින්නම්පි යදසනාෙ 
එකස්සපි ධම්මාභිසමයෙො නායහොසි. අෙ සත්ො බුද්ධවිසයෙ ඨත්වා
ධම්මයදසනං ආරභි. යදසනාවසායන ඨයපත්වා සරද ාපසං අවයසසා

සබ්යබපිචතුසත් තිසහස්සමත් ාජටිලා අරහත් ංපාපුතණිංසු.සත්ො‘‘එෙ, 
භික්ඛයවො’’ති හත්ෙං පසායරසි. ය   ාවයදව අන් රහි  ාපසයවසා
අට්ඨපරික්ඛාරවරධරාසට්ඨිවස්සිකත්යෙරාවිෙඅයහසුං. 

සරද ාපයසොපන‘‘අයහොව ාහම්පිඅෙංනිසභත්යෙයරොවිෙඅනාගය 
එකස්ස බුද්ධස්ස අග්ගසාවයකො භයවෙය’’න්ති සත්ථු යදසනාකායල
උප්පන්නපරිවි ක්ක ාෙ අඤ්ඤවිහිය ො හුත්වා මග්ගඵලානි පටිවිජ්ඣිතුං
නාසක්ඛි. අෙ  ොග ං වන්දිත්වා  ො පණිධානං අකාසි. සත්ොපිස්ස
අනන් රායෙන සමිජ්ඣනභාවං දිස්වා – ‘‘ඉය ො ත්වං 
කප්පස සහස්සාධිකංඑකංඅසඞ්යඛයෙයංඅතික්කමිත්වායගො මස්සනාම 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස අග්ගසාවයකො සාරිපුතත්ය ො නාම භවිස්සසී’’ති
බයාකරිත්වා ධම්මකෙංවත්වාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ොආකාසංපක්ඛන්දි. 

සරද ාපයසොපි සහාෙකස්සසිරිවඩ්ඪස්ස සන්තිකංගන්ත්වා, සම්ම, මො
අයනොමදස්සිස්ස භගවය ොපාදමූයල අනාගය උප්පජ්ජනකස්සයගො මස්ස

නාම සම්මාසම්බුද්ධස්ස අග්ගසාවකට්ඨානං පත්ථි ං, ත්වම්පි  ස්ස
දුතිෙසාවකට්ඨානංපත්යෙහීති. 

සිරිවඩ්යඪො  ං උපයදසං සුත්වා අත් යනො නියවසනද්වායර 

අට්ඨකරීසමත් ං ඨානං සම ලං කායරත්වා ලාජපඤ්චමානි පුතප්ඵානි
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විකිරිත්වා නීලුප්පලච්ඡදනංමණ්ඩපංකායරත්වාබුද්ධාසනංපඤ්ඤායපත්වා
භික්ඛූනම්පි ආසනානි පඤ්ඤායපත්වා මහන් ං සක්කාරසම්මානං

සජ්යජත්වා, සරද ාපයසන සත්ොරංනිමන් ායපත්වා සත් ාහං මහාදානං

පවත්ය ත්වා, බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝංමහාරයහහිවත්යෙහිඅච්ඡායදත්වා, 
දුතිෙසාවකභාවාෙ පණිධානං අකාසි. සත්ොපිස්ස අනන් රායෙන
සමිජ්ඣනභාවං දිස්වා වුත් නයෙනබයාකරිත්වා භත් ානුයමොදනංකත්වා
පක්කාමි. සිරිවඩ්යඪො හට්ඨපහට්යඨො ොවජීවං කුසලකම්මං කත්වා 
දුතිෙචිත් වායරකාමාවචරයදවයලොයකනිබ්බත්ති.සරද ාපයසොචත් ායරො
බ්රහ්මවිහායර භායවත්වාබ්රහ්මයලොයකනිබ්බත්ති. 

 ය ොපට්ඨාෙයනසංඋභින්නම්පිඅන් රාකම්මංනකථි ං.අම්හාකං 
පනභගවය ොඋප්පත්තිය ොපුතයර රයමවසරද ාපයසොරාජගහස්සඅවිදූයර
උපතිස්සගායම රූපසාරිො බ්රාහ්මණිො කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගණ්හි.
 ංදිවසයමවස්ස සහායෙොපි රාජගහස්යසව අවිදූයර යකොලි ගායම
යමොග්ගලිො බ්රාහ්මණිො කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගණ්හි.  ානි කිර ද්යවපි
කුලානි ොව සත් මා කුලපරිවට්ටා ආබද්ධපටිබද්ධසහාෙකායනව. ය සං
ද්වින්නං එකදිවසයමව ගබ්භපරිහාරමදංසු. දසමාසච්චයෙන ජා ානම්පි

ය සං ඡසට්ඨි ධාතියෙො උපට්ඨායපසුං, නාමග්ගහණදිවයස 
රූපසාරිබ්රාහ්මණිො පුතත් ස්ස උපතිස්සගායම යජට්ඨකුලස්ස පුතත් ත් ා 

උපතිස ්යසොති නාමං අකංසු. ඉ රස්ස යකොලි ගායම යජට්ඨකුලස්ස 

පුතත් ත් ා යකොලිය ොති නාමං අකංසු. ය  උයභොපි මහ ා පරිවායරන 

වඩ්ඪන් ාවුද්ධිමන්වාෙසබ්බසිප්පානංපාරංඅගමංසු. 

අයෙකදිවසං ය  රාජගයහ ගිරග්ගසමජ්ජං පස්සන් ා මහාජනං 
සන්නිපති ං දිස්වා ඤාණස්ස පරිපාකග ත් ා යෙොනියසො උම්මුජ්ජන් ා
‘‘සබ්යබපියම ඔරං වස්සස ානං මච්චුමුයඛ පතිස්සන්තී’’ති සංයවගං

පටිලභිත්වා ‘‘අම්යහහි යමොක්ඛධම්යමො පරියෙසි බ්යබො,  ඤ්ච
පරියෙසන්ය හිඑකංපබ්බජ්ජංලද්ධුං වට්ටතී’’තිනිච්ඡෙංකත්වාපඤ්චහි
මාණවකසය හි සද්ධිං සඤ්චෙස්ස පරිබ්බාජකස්ස සන්තියක පබ්බජිංසු.
ය සං පබ්බජි කාලය ො පට්ඨාෙ සඤ්චයෙො ලාභග්ගෙසග්ගප්පත්ය ො 

අයහොසි. ය  කතිපායහයනව සබ්බං සඤ්චෙස්ස සමෙං පරිග්ගණ්හිත්වා
 ත්ෙ සාරං අදිස්වා  ය ො නික්ඛමිත්වා  ත්ෙ  ත්ෙ ය  ය  

පණ්ඩි සම්මය සමණබ්රාහ්මයණපඤ්හංපුතච්ඡන්ති, ය ය හි පුතට්ඨායනව 

සම්පාෙන්ති, අඤ්ඤදත්ථුය යෙව ය සංපඤ්හංවිස්සජ්යජන්ති.එවංය 

යමොක්ඛං පරියෙසන් ා කතිකං අකංසු – ‘‘අම්යහසු යෙො පඨමං අම ං

අධිගච්ඡති, යසොඉ රස්සආයරොයචතූ’’ති. 

ය න ච සමයෙන අම්හාකං සත්ෙරි පඨමාභිසම්යබොධිං පත්වා 
පවත්ති වරධම්මචක්යක අනුපුතබ්යබන උරුයවලකස්සපාදියක
සහස්සජටියල දයමත්වා රාජගයහ විහරන්ය  එකදිවසං උපතිස්යසො
පරිබ්බාජයකො පරිබ්බාජකාරාමං ගච්ඡන්ය ො ආෙස්මන් ං අස්සජිත්යෙරං
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රාජගයහපිණ්ඩාෙචරන් ංදිස්වා ‘‘නමොඑවරූයපොආකප්පසම්පන්යනො 

පබ්බජිය ො දිට්ඨපුතබ්යබො, සන් ධම්යමන නාම එත්ෙ භවි බ්බ’’න්ති
සඤ්ජා ප්පසායදො පඤ්හං පුතච්ඡිතුං ආෙස්මන් ං උදික්ඛන්ය ො පිට්ඨිය ො
පිට්ඨිය ො අනුබන්ධි. යෙයරොපි ලද්ධපිණ්ඩපාය ො පරිභුඤ්ජිතුං පතිරූපං
ඔකාසං ගය ො. පරිබ්බාජයකො අත් යනො පරිබ්බාජකපීඨං පඤ්ඤායපත්වා
අදාසි.භත් කිච්චපරියෙොසායනචස්සඅත් යනො කුණ්ඩිකාෙඋදකංඅදාසි. 

එවං යසො ආචරිෙවත් ං කත්වා ක භත් කිච්යචන යෙයරන සද්ධිං 

පටිසන්ොරං කත්වා ‘‘යකො වා ය  සත්ො, කස්ස වා ත්වං ධම්මං
යරොයචසී’’ති පුතච්ඡි. යෙයරො සම්මාසම්බුද්ධං අපදිසි. පුතන ය න ‘‘කිංවාදී

පනාෙස්මය ො සත්ො’’ති පුතට්යඨො ‘‘ඉමස්ස සාසනස්ස ගම්භීර ං
දස්යසස්සාමී’’ති අත් යනොනවකභාවං පයවයදත්වා සඞ්යඛපවයසනචස්ස

සාසනධම්මං කයෙන්ය ො ‘‘යෙ ධම්මා යහතුප්පභවා’’ති )මහාව. 60; අප. 

යෙර 1.1.286; යපටයකො. 9) ගාෙමාහ. පරිබ්බාජයකො පඨමපදද්වෙයමව

සුත්වා සහස්සනෙසම්පන්යනයසො ාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි, ඉ රංපදද්වෙං
යසො ාපන්නකායල නිට්ඨාසි. ගාොපරියෙොසායන පන යසො ාපන්යනො

හුත්වා උපරි වියසයස අප්පවත්ය න්ය  ‘‘භවිස්සති එත්ෙ කාරණ’’න්ති

සල්ලක්යඛත්වායෙරංආහ–‘‘මා, භන්ය , උපරි ධම්මයදසනංවඩ්ඪයිත්ෙ, 

එත් කයමව යහොතු, කහං අම්හාකං සත්ො වසතී’’ති? ‘‘යවළුවයන’’ති.

‘‘භන්ය , තුම්යහ පුතරය ො ගච්ඡෙ, අහං මය්හං සහාෙකස්සක පටිඤ්ඤං 
යමොයචත්වා  ං ගයහත්වා ආගමිස්සාමී’’ති පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා 
තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා යෙරං උයෙයොයජත්වා පරිබ්බාජකාරාමං
අගමාසි. 

යකොලි පරිබ්බාජයකො ං දූරය ොවආගච්ඡන් ං දිස්වා ‘‘මුඛවණ්යණො

න අඤ්ඤදිවයසසු විෙ, අද්ධායනන අම ං අධිග ං භවිස්සතී’’ති
ය යනවස්ස වියසසාධිගමං සම්භායවත්වා අම ාධිගමං පුතච්ඡි. යසොපිස්ස

‘‘ආමාවුයසො, අම ං අධිග ’’න්ති පටිජානිත්වා  යමව ගාෙං අභාසි.
ගාොපරියෙොසායන යකොලිය ො යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිත්වා ආහ –

‘‘කහං යනො සත්ො’’ති? ‘‘යවළුවයන’’ති. ‘‘ය න හි, ආවුයසො, ආොම, 

සත්ොරං පස්සිස්සාමා’’ති. උපතිස්යසො සබ්බකාලම්පි ආචරිෙපූජයකොව, 
 ස්මාසඤ්චෙස්සසන්තිකංගන්ත්වාසත්ථුගුයණපකායසත්වා ම්පි සත්ථු
සන්තිකං යනතුකායමො අයහොසි. යසො ලාභාසාපකය ො අන්ය වාසිකභාවං
අනිච්ඡන්ය ො ‘‘න සක්යකොමි චාටි හුත්වා උදකසිඤ්චනං යහොතු’’න්ති
පටික්ඛිපි. ය  අයනයකහි කාරයණහි  ං සඤ්ඤායපතුං අසක්යකොන් ා
අත් යනො ඔවායද වත් මායනහි අඩ්ඪය ෙයසය හි අන්ය වාසියකහි

සද්ධිංයවළුවනංඅගමංසු.සත්ොය  දූරය ොවආගච්ඡන්ය දිස්වා ‘‘එ ං
යම සාවකයුගං භවිස්සති අග්ගං භද්දයුග’’න්ති වත්වා ය සං පරිසාෙ
චරිෙවයසන ධම්මංයදයසත්වාඅරහත්ය පතිට්ඨායපත්වාඑහිභික්ඛුභායවන

උපසම්පදං අදාසි. ෙො ය සං, එවං අග්ගසාවකානම්පිඉද්ධිමෙපත් චීවරං
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330 

පටුන 

ආග යමව. උපරිමග්ගත් ෙකිච්චං පන න නිට්ඨාති. කස්මා? 
සාවකපාරමීඤාණස්සමහන්  ාෙ. 

ය සු ආෙස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො පබ්බජි දිවසය ො සත් යම
දිවයස මගධරට්යඨකල්ලවාලගායමසමණධම්මංකයරොන්ය ො ථිනමිද්යධ
ඔක්කන්ය  සත්ොරා සංයවජිය ො ථිනමිද්ධං වියනොයදත්වා

ධාතුකම්මට්ඨානං )අ. නි. 7.61) සුණන්ය ො එව උපරිමග්ගත් ෙං
අධිගන්ත්වා සාවකපාරමීඤාණස්ස මත්ෙකං පාපුතණි.ආෙස්මා සාරිපුතත්ය ො
පබ්බජි දිවසය ො අඩ්ඪමාසං අතික්කමිත්වා සත්ොරා සද්ධිං රාජගයහ 

සූකරඛ යලයණ විහරන්ය ො අත් යනො භාගියනෙයස්ස

දීඝනඛපරිබ්බාජකස්ස යවදනාපරිග්ගහසුත් න්ය  )ම. නි. 2.201 ආදයෙො)
යදසිෙමායනයදසනානුසායරනඤාණං යපයසත්වාපරස්සවඩ්ඪ ංභත් ං
භුඤ්ජන්ය ො විෙ සාවකපාරමීඤාණස්ස මත්ෙකං පාපුතණි. ඉති ද්වින්නම්පි
අග්ගසාවකානං සත්ථු සමීයප එව සාවකපාරමීඤාණං මත්ෙකං පත් ං.

ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර 1.1.141-374) – 

‘‘හිමවන් ස්සඅවිදූයර, ලම්බයකොනාමපබ්බය ො; 

අස්සයමොසුකය ොමය්හං, පණ්ණසාලාසුමාපි ා. 

‘‘උත් ානකූලානදිකා, සුපතිත්ොමයනොරමා; 

සුසුද්ධපුතලිනාකිණ්ණා, අවිදූයරමමස්සමං. 

‘‘අසක්ඛරාඅපබ්භාරා, සාදුඅප්පටිගන්ධිකා; 

සන්දතීනදිකා ත්ෙ, යසොභෙන් ාමමස්සමං. 

‘‘කුම්භීලාමකරායචත්ෙ, සුසුමාරාචකච්ඡපා; 

චරන්තිනදිො ත්ෙ, යසොභෙන් ාමමස්සමං. 

‘‘පාඨීනාපාවුසාමච්ඡා, බලජාමුඤ්ජයරොහි ා; 

වග්ගළාපප ාෙන් ා, යසොභෙන්තිමමස්සමං. 

‘‘උයභොකූයලසුනදිො, පුතප්ඵියනොඵලියනොදුමා; 

උභය ොඅභිලම්බන් ා, යසොභෙන්තිමමස්සමං. 

‘‘අම්බා සාලාචතිලකා, පාටලී සින්දුවාරකා; 

දිබ්බගන්ධාසම්පවන්ති, පුතප්ඵි ාමමඅස්සයම. 

‘‘චම්මකාසළලානීපා, නාගපුතන්නාගයක කා; 

දිබ්බගන්ධාසම්පවන්ති, පුතප්ඵි ාමමඅස්සයම. 

‘‘අතිමුත් ාඅයසොකාච, භගිනීමාලාචපුතප්ඵි ා; 

අඞ්යකොලාබිම්බිජාලාච, පුතප්ඵි ාමමඅස්සයම. 



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො තිංසනිපාය ො 

331 

පටුන 

‘‘යක කාකන්දලියචව, යගොධුකාතිණසූලිකා; 

දිබ්බගන්ධංසම්පවන් ා, යසොභෙන්තිමමස්සමං. 

‘‘කණිකාරාකණ්ණිකාච, අසනාඅජ්ජුනාබහූ; 

දිබ්බගන්ධංසම්පවන් ා, යසොභෙන්තිමමස්සමං. 

‘‘පුතන්නාගාගිරිපුතන්නාගා, යකොවිළාරාචපුතප්ඵි ා; 

දිබ්බගන්ධංසම්පවන් ා, යසොභෙන්තිමමස්සමං. 

‘‘උද්දාලකා චකුටජා, කදම්බාවකුලාබහූ; 

දිබ්බගන්ධංසම්පවන් ා, යසොභෙන්තිමමස්සමං. 

‘‘ආළකාඉසිමුග්ගාච, කදලිමාතුලුඞ්ගියෙො; 

ගන්යධොදයකනසංවඩ්ඪා, ඵලානිධාරෙන්තිය . 

‘‘අඤ්යඤපුතප්ඵන්තිපදුමා, අඤ්යඤජාෙන්තියකසරී; 

අඤ්යඤඔපුතප්ඵාපදුමා, පුතප්ඵි ා ළායක දා. 

‘‘ගබ්භංගණ්හන්තිපදුමා, නිද්ධාවන්තිමුළාලියෙො; 

සිඞ්ඝාටිපත් මාකිණ්ණා, යසොභන්ති ළායක දා. 

‘‘නයි ාඅම්බගන්ධීච, උත් ලීබන්ධුජීවකා; 

දිබ්බගන්ධාසම්පවන්ති, පුතප්ඵි ා ළායක දා. 

‘‘පාඨීනාපාවුසාමච්ඡා, බලජාමුඤ්ජයරොහි ා; 

සංගුලාමග්ගුරායචව, වසන්ති ළායක දා. 

‘‘කුම්භීලාසුසුමාරාච,  න්තිගාහාචරක්ඛසා; 

ඔගුහාඅජගරාච, වසන්ති ළායක දා. 

‘‘පායරව ාරවිහංසා, චක්කවාකානදීචරා; 

යකොකිලාසුකසාළිකා, උපජීවන්ති ංසරං. 

‘‘කුකුත්ෙකාකුළීරකා, වයනයපොක්ඛරසා කා; 

දින්දිභාසුවයපො ාච, උපජීවන්ති ංසරං. 

‘‘හංසායකොඤ්චාමයූරාච, යකොකිලා ම්බචූළකා; 

පම්පකාජීවංජීවාච, උපජීවන්ති ංසරං. 

‘‘යකොසිකා යපොට්ඨසීසාච, කුරරායසනකාබහූ; 

මහාකාළාචසකුණා, උපජීවන්ති ංසරං. 
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‘‘පසදාචවරාහාච, චමරාගණ්ඩකාබහූ; 

යරොහිච්චාසුකයපො ාච, උපජීවන්ති ංසරං. 

‘‘සීහබයග්ඝාචදීපීච, අච්ඡයකොක රච්ඡකා; 

තිධාපභින්නමා ඞ්ගා, උපජීවන්ති ංසරං. 

‘‘කින්නරා වානරායචව, අයෙොපිවනකම්මිකා; 

යච ාචලුද්දකායචව, උපජීවන්ති ංසරං. 

‘‘තින්දුකානිපිොලානි, මධුයකකාසුමාරියෙො; 

ධුවංඵලානිධායරන්ති, අවිදූයරමමස්සමං. 

‘‘යකොසම්බාසළලානිම්බා, සාදුඵලසමායු ා; 

ධුවංඵලානිධායරන්ති, අවිදූයරමමස්සමං. 

‘‘හරී කාආමලකා, අම්බජම්බුවිභී කා; 

යකොලාභල්ලා කාබිල්ලා, ඵලානිධාරෙන්තිය . 

‘‘ආලුවාචකළම්බාච, බිළාලී ක්කළානිච; 

ජීවකාසු කායචව, බහුකාමමඅස්සයම. 

‘‘අස්සමස්සාවිදූරම්හි,  ළාකාසුංසුනිම්මි ා; 

අච්යඡොදකාසී ජලා, සුපතිත්ොමයනොරමා. 

‘‘පදුමුප්පලසඤ්ඡන්නා, පුතණ්ඩරීකසමායු ා; 

මන්දාලයකහිසඤ්ඡන්නා, දිබ්බගන්යධොපවාෙති. 

‘‘එවංසබ්බඞ්ගසම්පන්යන, පුතප්ඵිය ඵලිය වයන; 

සුකය අස්සයමරම්යම, විහරාමිඅහං දා. 

‘‘සීලවාව සම්පන්යනො, ඣායීඣානරය ොසදා; 

පඤ්චාභිඤ්ඤාබලප්පත්ය ො, සුරුචිනාම ාපයසො. 

‘‘චතුවීසසහස්සානි, සිස්සාමය්හංඋපට්ඨහුං; 

සබ්යබමංබ්රාහ්මණාඑය , ජාතිමන්ය ොෙසස්සියනො. 

‘‘ලක්ඛයණඉතිහායසච, සනිඝණ්ඩුසයකටුයභ; 

පදකායවෙයාකරණා, සධම්යමපාරමිංග ා. 

‘‘උප්පාය සුනිමිත්ය සු, ලක්ඛයණසුචයකොවිදා; 

පෙබයාභූමන් ලික්යඛ, මමසිස්සාසුසික්ඛි ා. 
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‘‘අප්පිච්ඡානිපකාඑය , අප්පාහාරාඅයලොලුපා; 

ලාභාලායභනසන්තුට්ඨා, පරිවායරන්තිමංසදා. 

‘‘ඣායී ඣානර ාධීරා, සන් චිත් ාසමාහි ා; 

ආකිඤ්චඤ්ඤංපත්ෙෙන් ා, පරිවායරන්තිමංසදා. 

‘‘අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත් ා, යපත්තියකයගොචයරර ා; 

අන් ලික්ඛචරාධීරා, පරිවායරන්තිමංසදා. 

‘‘සංවු ාඡසුද්වායරසු, අයනජාරක්ඛිතින්ද්රිො; 

අසංසට්ඨාචය ධීරා, මමසිස්සාදුරාසදා. 

‘‘පල්ලඞ්යකනනිසජ්ජාෙ, ඨානචඞ්කමයනනච; 

වීතිනායමන්තිය රත්තිං, මමසිස්සාදුරාසදා. 

‘‘රජ්ජනීයෙනරජ්ජන්ති, දුස්සනීයෙනදුස්සයර; 

යමොහනීයෙනමුය්හන්ති, මමසිස්සාදුරාසදා. 

‘‘ඉද්ධිංවීමංසමානාය , වත් න්තිනිච්චකාලිකං; 

පෙවිංය පකම්යපන්ති, සාරබ්යභනදුරාසදා. 

‘‘කීළමානාචය සිස්සා, කීළන්තිඣානකීළි ං. 

ජම්බුය ොඵලමායනන්ති, මමසිස්සාදුරාසදා. 

‘‘අඤ්යඤගච්ඡන්තියගොොනං, අඤ්යඤපුතබ්බවියදහකං; 

අඤ්යඤචඋත් රකුරුං, එසනාෙදුරාසදා. 

‘‘පුතරය ොයපයසන්තිඛාරිං, පච්ඡය ොචවජන්තිය ; 

චතුවීසසහස්යසහි, ඡාදි ංයහොතිඅම්බරං. 

‘‘අග්ගිපාකීඅනග්ගීච, දන්ය ොදුක්ඛලිකාපිච; 

අස්යමනයකොට්ටි ායකචි, පවත් ඵලයභොජනා. 

‘‘උදයකොයරොහණායකචි, සාෙංපාය ොසුචීර ා; 

ය ොොභියසචනකරා, මමසිස්සාදුරාසදා. 

‘‘පරූළ්හකච්ඡනඛයලොමා, පඞ්කදන් ාරජස්සිරා; 

ගන්ධි ාසීලගන්යධන, මමසිස්සාදුරාසදා. 

‘‘පාය ොවසන්නිපතිත්වා, ජටිලාඋග්ග ාපනා; 

ලාභාලාභංපකිත්ය ත්වා, ගච්ඡන්තිඅම්බයර දා. 
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‘‘එය සං පක්කමන් ානං, මහාසද්යදො පවත් ති; 

අජිනචම්මසද්යදන, මුදි ායහොන්තියදව ා. 

‘‘දියසොදිසංපක්කමන්ති, අන් ලික්ඛචරාඉසී; 

සයකබයලනුපත්ෙද්ධා, ය ගච්ඡන්තිෙදිච්ඡකං. 

‘‘පෙවීකම්පකාඑය , සබ්යබවනභචාරියනො; 

උග්ගය ජාදුප්පසහා, සාගයරොවඅයඛොභිො. 

‘‘ඨානචඞ්කමියනො යකචි, යකචියනසජ්ජිකා ඉසී; 

පවත් යභොජනායකචි, මමසිස්සාදුරාසදා. 

‘‘යමත් ාවිහාරියනොඑය , හිය සීසබ්බපාණිනං; 

අනත්තුක්කංසකාසබ්යබ, නය වම්යභන්තිකස්සචි. 

‘‘සීහරාජාවසම්භී ා, ගජරාජාවොමවා; 

දුරාසදාබයග්ඝාරිව, ආගච්ඡන්තිමමන්තියක. 

‘‘විජ්ජාධරායදව ාච, නාගගන්ධබ්බරක්ඛසා; 

කුම්භණ්ඩාදානවාගරුළා, උපජීවන්ති ංසරං. 

‘‘ය ජටාඛාරිභරි ා, අජිනුත් රවාසනා; 

අන් ලික්ඛචරාසබ්යබ, උපජීවන්ති ංසරං. 

‘‘සදානුච්ඡවිකාඑය , අඤ්ඤමඤ්ඤංසගාරවා; 

චතුබ්බීසසහස්සානං, ඛිපි සද්යදොනවිජ්ජති. 

‘‘පායදපාදංනික්ඛිපන් ා, අප්පසද්දාසුසංවු ා; 

උපසඞ්කම්මසබ්යබව, සිරසාවන්දයරමමං. 

‘‘ය හිසිස්යසහිපරිවුය ො, සන්ය හිච පස්සිභි; 

වසාමිඅස්සයම ත්ෙ, ඣායීඣානරය ොඅහං. 

‘‘ඉසීනංසීලගන්යධන, පුතප්ඵගන්යධනචූභෙං; 

ඵලීනංඵලගන්යධන, ගන්ධිය ොයහොතිඅස්සයමො. 

‘‘රත්තින්දිවංනජානාමි, අරතියමනවිජ්ජති; 

සයකසිස්යසඔවදන්ය ො, භියෙයොහාසංලභාමහං. 

‘‘පුතප්ඵානං පුතප්ඵමානානං, ඵලානඤ්ච විපච්ච ං; 

දිබ්බගන්ධාපවාෙන්ති, යසොභෙන් ාමමස්සමං. 
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‘‘සමාධිම්හාවුට්ඨහිත්වා, අ ාපීනිපයකොඅහං; 

ඛාරිභාරංගයහත්වාන, වනංඅජ්යඣොගහිංඅහං. 

‘‘උප්පාය සුපියනචාපි, ලක්ඛයණසුසුසික්ඛිය ො; 

පවත් මානංමන් පදං, ධාරොමිඅහං දා. 

‘‘අයනොමදස්සීභගවා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

වියවකකායමොසම්බුද්යධො, හිමවන් මුපාගමි. 

‘‘අජ්යඣොගායහත්වාහිමවන් ං, අග්යගොකාරුණියකොමුනි; 

පල්ලඞ්කංආභුජිත්වාන, නිසීදිපුතරිසුත් යමො. 

‘‘ මද්දසාහංසම්බුද්ධං, සප්පභාසංමයනොරමං; 

ඉන්දීවරංවජලි ං, ආදිත් ංවහු ාසනං. 

‘‘ජලන් ං දීපරුක්ඛංව, විජ්ජු ංගගයන ෙො; 

සුඵුල්ලංසාලරාජංව, අද්දසංයලොකනාෙකං. 

‘‘අෙංනායගොමහාවීයරො, දුක්ඛස්සන් කයරොමුනි; 

ඉමංදස්සනමාගම්ම, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චයර. 

‘‘දිස්වානාහංයදවයදවං, ලක්ඛණංඋපධාරයිං; 

බුද්යධොනුයඛොනවාබුද්යධො, හන්දපස්සාමිචක්ඛුමං. 

‘‘සහස්සාරානිචක්කානි, දිස්සන්තිචරණුත් යම; 

ලක්ඛණානිස්සදිස්වාන, නිට්ඨංගච්යඡ ොගය . 

‘‘සම්මජ්ජනිංගයහත්වාන, සම්මජ්ජිත්වානහං දා; 

අෙපුතප්යඵසමායනත්වා, බුද්ධයසට්ඨංඅපූජයිං. 

‘‘පූජයිත්වානසම්බුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසවං; 

එකංසංඅජිනංකත්වා, නමස්සිංයලොකනාෙකං. 

‘‘යෙනඤායණනසම්බුද්යධො, විහරතිඅනාසයවො; 

 ංඤාණංකිත් යිස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො. 

‘‘සමුද්ධරසිමං යලොකං, සෙම්භූඅමිය ොදෙ; 

 වදස්සනමාගම්ම, කඞ්ඛායසො ං රන්තිය . 

‘‘තුවංසත්ොචයකතුච, ධයජොයූයපොචපාණිනං; 

පරාෙයණොපතිට්ඨාච, දීයපොචද්විපදුත් යමො. 
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‘‘සක්කාසමුද්යදඋදකං, පයමතුංආළ්හයකනවා; 

නත්යවව වසබ්බඤ්ඤු, ඤාණංසක්කාපයම යව. 

‘‘ධායරතුංපෙවිංසක්කා, ඨයපත්වාතුලමණ්ඩයල; 

නත්යවව වසබ්බඤ්ඤු, ඤාණංසක්කාධයර යව. 

‘‘ආකායසොමිනිතුංසක්කා, රජ්ජුොඅඞ්ගුයලනවා; 

නත්යවව වසබ්බඤ්ඤු, ඤාණංසක්කාපයම යව. 

‘‘මහාසමුද්යදඋදකං, පෙවිඤ්චාඛිලඤ්ජයහ; 

බුද්ධඤාණංඋපාදාෙ, උපමාය ොනයුජ්ජයර. 

‘‘සයදවකස්සයලොකස්ස, චිත් ංයෙසංපවත් ති; 

අන්ය ොජාලීක ාඑය ,  වඤාණම්හිචක්ඛුම. 

‘‘යෙනඤායණනපත්ය ොසි, යකවලංයබොධිමුත් මං; 

ය නඤායණනසබ්බඤ්ඤු, මද්දසීපරතිත්ථියෙ. 

‘‘ඉමාගාොෙවිත්වාන, සුරුචිනාම ාපයසො; 

අජිනංපත්ෙරිත්වාන, පෙවිෙංනිසීදියසො. 

‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, අජ්යඣොගාළ්යහො මහණ්ණයව; 

අච්චුග්ගය ො ාවයදව, ගිරිරාජාපවුච්චති. 

‘‘ ාවඅච්චුග්ගය ොයනරු, ආෙය ොවිත්ෙය ොචයසො; 

චුණ්ණිය ොඅණුයභයදන, යකොටිස සහස්සයසො. 

‘‘ලක්යඛඨපිෙමානම්හි, පරික්ඛෙමගච්ඡෙ; 

නත්යවව වසබ්බඤ්ඤු, ඤාණංසක්කාපයම යව. 

‘‘සුඛුමච්ඡියකනජායලන, උදකංයෙොපරික්ඛියප; 

යෙයකචිඋදයකපාණා, අන්ය ොජාලීක ාසියුං. 

‘‘ යෙව හිමහාවීර, යෙයකචිපුතථුතිත්ථිො; 

දිට්ඨිගහනපක්ඛන්දා, පරාමායසනයමොහි ා. 

‘‘ වසුද්යධනඤායණන, අනාවරණදස්සිනා; 

අන්ය ොජාලීක ාඑය , ඤාණංය නාතිවත් යර. 

‘‘භගවා ම්හිසමයෙ, අයනොමදස්සීමහාෙයසො; 

වුට්ඨහිත්වාසමාධිම්හා, දිසංඔයලොකයීජියනො. 
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‘‘අයනොමදස්සිමුනියනො, නිසයභොනාමසාවයකො; 

පරිවුය ොස සහස්යසහි, සන් චිත්ය හි ාදිභි. 

‘‘ඛීණාසයවහිසුද්යධහි, ඡළභිඤ්යඤහිඣායිභි; 

චිත් මඤ්ඤාෙබුද්ධස්ස, උයපසියලොකනාෙකං. 

‘‘අන් ලික්යඛඨි ා ත්ෙ, පදක්ඛිණමකංසුය ; 

නමස්සන් ාපඤ්ජලිකා, ඔ රුංබුද්ධසන්තියක. 

‘‘අයනොමදස්සීභගවා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, සි ංපාතුකරීජියනො. 

‘‘වරුයණොනාමුපට්ඨායකො, අයනොමදස්සිස්සසත්ථුයනො; 

එකංසංචීවරංකත්වා, අපුතච්ඡියලොකනාෙකං. 

‘‘යකොනුයඛොභගවායහතු, සි කම්මස්සසත්ථුයනො; 

නහිබුද්ධාඅයහතූහි, සි ංපාතුකයරොන්තිය . 

‘‘අයනොමදස්සීභගවා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

භික්ඛුමජ්යඣනිසීදිත්වා, ඉමංගාෙංඅභාසෙ. 

‘‘යෙොමංපුතප්යඵනපූයජසි, ඤාණඤ්චාපිඅනුත්ෙවි; 

 මහංකිත් යිස්සාමි, සුයණොෙමමභාසය ො. 

‘‘බුද්ධස්සගිරමඤ්ඤාෙ, සබ්යබයදවාසමාග ා; 

සද්ධම්මංයසොතුකාමාය , සම්බුද්ධමුපසඞ්කමුං. 

‘‘දසසු යලොකධාතූසු, යදවකාොමහිද්ධිකා; 

සද්ධම්මංයසොතුකාමාය , සම්බුද්ධමුපසඞ්කමුං. 

‘‘හත්ථී අස්සාරොපත්තී, යසනාච චතුරඞ්ගිනී; 

පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

‘‘සට්ඨිතූරිෙසහස්සානි, යභරියෙොසමලඞ්ක ා; 

උපට්ඨිස්සන්තිමංනිච්චං, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

‘‘යසොළසිත්ථිසහස්සානි, නාරියෙොසමලඞ්ක ා; 

විචිත් වත්ොභරණා, ආමුත් මණිකුණ්ඩලා. 

‘‘අළාරපම්හාහසුලා, සුසඤ්ඤා නුමජ්ඣිමා; 

පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 
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‘‘කප්පස සහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 

සහස්සක්ඛත්තුංචක්කවත්තී, රාජාරට්යඨභවිස්සති. 

‘‘සහස්සක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 

පයදසරජ්ජංවිපුතලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛිෙං. 

‘‘පච්ඡියමභවසම්පත්ය , මනුස්සත් ංගමිස්සති; 

බ්රාහ්මණීසාරිොනාම, ධාරයිස්සතිකුච්ඡිනා. 

‘‘මාතුොනාමයගොත්ය න, පඤ්ඤායිස්සතිෙංනයරො; 

සාරිපුතත්ය ොතිනායමන, තික්ඛපඤ්යඤොභවිස්සති. 

‘‘අසීතියකොටීඡඩ්යඩත්වා, පබ්බජිස්සතිකිඤ්චයනො; 

ගයවසන්ය ොසන්තිපදං, චරිස්සතිමහිංඉමං. 

‘‘අපරියමයෙයඉය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘ ස්සධම්යමසුදාොයදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

සාරිපුතත්ය ොතිනායමන, යහස්සතිඅග්ගසාවයකො. 

‘‘අෙංභාගීරථීගඞ්ගා, හිමවන් ාපභාවි ා; 

මහාසමුද්දමප්යපති,  ප්පෙන්තීමයහොදධිං. 

‘‘ යෙවාෙංසාරිපුතත්ය ො, සයකතීසුවිසාරයදො; 

පඤ්ඤාෙපාරමිංගන්ත්වා,  ප්පයිස්සතිපාණියන. 

‘‘හිමවන් මුපාදාෙ, සාගරඤ්චමයහොදධිං; 

එත්ෙන් යරෙංපුතලිනං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛිෙං. 

‘‘ ම්පිසක්කාඅයසයසන, සඞ්ඛාතුංගණනාෙො; 

නත්යවවසාරිපුතත් ස්ස, පඤ්ඤාෙන්ය ොභවිස්සති. 

‘‘ලක්යඛ ඨපිෙමානම්හි, ඛීයෙගඞ්ගාෙ වාලුකා; 

නත්යවවසාරිපුතත් ස්ස, පඤ්ඤාෙන්ය ොභවිස්සති. 

‘‘මහාසමුද්යදඌමියෙො, ගණනාය ොඅසඞ්ඛිො; 

 යෙවසාරිපුතත් ස්ස, පඤ්ඤාෙන්ය ොනයහස්සති. 

‘‘ආරාධයිත්වාසම්බුද්ධං, යගො මංසකයපුතඞ්ගවං; 

පඤ්ඤාෙපාරමිංගන්ත්වා, යහස්සතිඅග්ගසාවයකො. 
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‘‘පවත්ති ංධම්මචක්කං, සකයපුතත්ය න ාදිනා; 

අනුවත්ය ස්සතිසම්මා, වස්යසන්ය ොධම්මවුට්ඨියෙො. 

‘‘සබ්බයම ංඅභිඤ්ඤාෙ, යගො යමොසකයපුතඞ්ගයවො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, අග්ගට්ඨායනඨයපස්සති. 

‘‘අයහොයමසුක ංකම්මං, අයනොමදස්සිස්සසත්ථුයනො; 

ෙස්සාහංකාරංකත්වාන, සබ්බත්ෙපාරමිංගය ො. 

‘‘අපරියමයෙයක ංකම්මං, ඵලංදස්යසතියමඉධ; 

සුමුත්ය ොසරයවයගොව, කියලයසඣාපයිංඅහං. 

‘‘අසඞ්ඛ ංගයවසන්ය ො, නිබ්බානංඅචලංපදං; 

විචිනංතිත්ථියෙසබ්යබ, එසාහංසංසරිංභයව. 

‘‘ෙොපිබයාධිය ොයපොයසො, පරියෙයසෙයඔසධං; 

විචියනෙයවනංසබ්බං, බයාධිය ොපරිමුත්තිො. 

‘‘අසඞ්ඛ ං ගයවසන්ය ො, නිබ්බානංඅම ංපදං; 

අබ්යබොකිණ්ණංපඤ්චස ං, පබ්බජිංඉසිපබ්බජං. 

‘‘ජටාභායරනභරිය ො, අජිනුත් රනිවාසයනො; 

අභිඤ්ඤාපාරමිංගන්ත්වා, බ්රහ්මයලොකංඅගච්ඡිහං. 

‘‘නත්ථි බාහිරයකසුද්ධි, ඨයපත්වා ජිනසාසනං; 

යෙයකචිබුද්ධිමාසත් ා, සුජ්ඣන්තිජිනසාසයන. 

‘‘අත් කාරමෙංඑ ං, නයිදංඉතිහීතිහං; 

අසඞ්ඛ ංගයවසන්ය ො, කුතිත්යෙසඤ්චරිංඅහං. 

‘‘ෙොසාරත්ථියකොයපොයසො, කදලිංයඡත්වානඵාලයෙ; 

න ත්ෙසාරංවින්යදෙය, සායරනරිත් යකොහියසො. 

‘‘ යෙවතිත්ථිොයලොයක, නානාදිට්ඨීබහුජ්ජනා. 

අසඞ්ඛය නරිත් ායස, සායරනකදලීෙො. 

‘‘පච්ඡියමභවසම්පත්ය , බ්රහ්මබන්ධුඅයහොසහං; 

මහායභොගංඡඩ්යඩත්වාන, පබ්බජිංඅනගාරිෙං. 

‘‘අජ්ඣාෙයකො මන් ධයරො, තිණ්ණංයවදාන පාරගූ; 

බ්රාහ්මයණොසඤ්චයෙොනාම,  ස්සමූයලවසාමහං. 
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‘‘සාවයකොය මහාවීර, අස්සජිනාමබ්රාහ්මයණො; 

දුරාසයදොඋග්ගය යජො, පිණ්ඩාෙචරතී දා. 

‘‘ මද්දසාසිංසප්පඤ්ඤං, මුනිංයමොයනසමාහි ං; 

සන් චිත් ංමහානාගං, සුඵුල්ලංපදුමංෙො. 

‘‘දිස්වායමචිත් මුප්පජ්ජි, සුදන් ංසුද්ධමානසං; 

උසභංපවරංවීරං, අරහාෙංභවිස්සති. 

‘‘පාසාදියකොඉරිෙති, අභිරූයපොසුසංවුය ො; 

උත් යමදමයෙදන්ය ො, අම දස්සීභවිස්සති. 

‘‘ෙංනූනාහංඋත් මත්ෙං, පුතච්යඡෙයංතුට්ඨමානසං; 

යසොයමපුතට්යඨොකයෙස්සති, පටිපුතච්ඡාමහං දා. 

‘‘පිණ්ඩපා ංචරන් ස්ස, පච්ඡය ොඅගමාසහං; 

ඔකාසංපටිමායනන්ය ො, පුතච්ඡිතුංඅම ංපදං. 

‘‘වීථින් යරඅනුප්පත් ං, උපගන්ත්වානපුතච්ඡහං; 

කෙංයගොත්ය ොසිත්වංවීර, කස්සසිස්යසොසිමාරිස. 

‘‘යසො යමපුතට්යඨොවිොකාසි, අසම්භීය ොව යකසරී; 

බුද්යධොයලොයකසමුප්පන්යනො,  ස්සසිස්යසොම්හිආවුයසො. 

‘‘කීදිසංය මහාවීර, අනුජාය ොමහාෙයසො; 

බුද්ධස්සසාසනංධම්මං, සාධුයමකෙෙස්සුයභො. 

‘‘යසොයමපුතට්යඨොකථීසබ්බං, ගම්භීරංනිපුතණංපදං; 

 ණ්හාසල්ලස්සහන් ාරං, සබ්බදුක්ඛාපනූදනං. 

‘‘යෙධම්මායහතුප්පභවා, ය සංයහතුං ොගය ොආහ; 

ය සඤ්චයෙොනියරොයධො, එවංවාදීමහාසමයණො. 

‘‘යසොහංවිස්සජ්ජිය පඤ්යහ, පඨමංඵලමජ්ඣගං; 

විරයජොවිමයලොආසිං, සුත්වානජිනසාසනං. 

‘‘සුත්වානමුනියනොවාකයං, පස්සිත්වාධම්මමුත් මං; 

පරියෙොගාළ්හසද්ධම්යමො, ඉමංගාෙමභාසහං. 

‘‘එයසවධම්යමොෙදි ාවයදව, පච්චබයෙපදමයසොකං; 

අදිට්ඨංඅබ්භතී ං, බහුයකහිකප්පනහුය හි. 
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‘‘ය්වාහංධම්මංගයවසන්ය ො, කුතිත්යෙසඤ්චරිංඅහං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, කායලොයමනප්පමජ්ජිතුං. 

‘‘ය ොසිය ොහං අස්සජිනා, පත්වානඅචලංපදං; 

සහාෙකංගයවසන්ය ො, අස්සමංඅගමාසහං. 

‘‘දූරය ොවමමංදිස්වා, සහායෙොයමසුසික්ඛිය ො; 

ඉරිොපෙසම්පන්යනො, ඉදංවචනමබ්රවි. 

‘‘පසන්නමුඛයනත්ය ොසි, මුනිභායවොවදිස්සති; 

අම ාධිගය ොකච්චි, නිබ්බානමච්චු ංපදං. 

‘‘සුභානුරූයපොආොසි, ආයනඤ්ජකාරිය ොවිෙ; 

දන්ය ොවදන් දමයෙො, උපසන්ය ොසිබ්රාහ්මණ. 

‘‘අම ංමොධිග ං, යසොකසල්ලාපනූදනං; 

ත්වම්පි ංඅධිගච්යඡසි, ගච්ඡාමබුද්ධසන්තිකං. 

‘‘සාධූති යසොපටිස්සුත්වා, සහායෙොයම සුසික්ඛිය ො; 

හත්යෙනහත්ෙංගණ්හිත්වා, උපගම්ම වන්තිකං. 

‘‘උයභොපිපබ්බජිස්සාම, සකයපුතත්  වන්තියක; 

 වසාසනමාගම්ම, විහරාමඅනාසවා. 

‘‘යකොලිය ොඉද්ධිොයසට්යඨො, අහංපඤ්ඤාෙපාරයගො; 

උයභොවඑකය ොහුත්වා, සාසනංයසොභොමයස. 

‘‘අපරියෙොසි සඞ්කප්යපො, කුතිත්යෙසඤ්චරිංඅහං; 

 වදස්සනමාගම්ම, සඞ්කප්යපොපූරිය ොමම. 

‘‘පෙවිෙංපතිට්ඨාෙ, පුතප්ඵන්තිසමයෙදුමා; 

දිබ්බගන්ධාසම්පවන්ති, ය ොයසන්තිසබ්බපාණිනං. 

‘‘ යෙවාහංමහාවීර, සකයපුතත් මහාෙස; 

සාසයනය පතිට්ඨාෙ, සමයෙසාමිපුතප්ඵිතුං. 

‘‘විමුත්තිපුතප්ඵංඑසන්ය ො, භවසංසාරයමොචනං; 

විමුත්තිපුතප්ඵලායභන, ය ොයසමිසබ්බපාණිනං. 

‘‘ොව ාබුද්ධයඛත් ම්හි, ඨයපත්වානමහාමුනිං; 

පඤ්ඤාෙසදියසොනත්ථි,  වපුතත් ස්සචක්ඛුම. 
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‘‘සුවිනී ාචය සිස්සා, පරිසාචසුසික්ඛි ා; 

උත් යමදමයෙදන් ා, පරිවායරන්ති ංසදා. 

‘‘ඣායීඣානර ාධීරා, සන් චිත් ාසමාහි ා; 

මුනීයමොයනෙයසම්පන්නා, පරිවායරන්ති ංසදා. 

‘‘අප්පිච්ඡානිපකාධීරා, අප්පාහාරාඅයලොලුපා; 

ලාභාලායභනසන්තුට්ඨා, පරිවායරන්ති ංසදා. 

‘‘ආරඤ්ඤිකා ධු ර ා, ඣායියනොලූඛචීවරා; 

වියවකාභිර ාධීරා, පරිවායරන්ති ංසදා. 

‘‘පටිපන්නාඵලට්ඨාච, යසඛාඵලසමඞ්ගියනො; 

ආසීසකාඋත් මත්ෙං, පරිවායරන්ති ංසදා. 

‘‘යසො ාපන්නා චවිමලා, සකදාගාමියනොචයෙ; 

අනාගාමීචඅරහා, පරිවායරන්ති ංසදා. 

‘‘සතිපට්ඨානකුසලා, යබොජ්ඣඞ්ගභාවනාර ා; 

සාවකාය බහූසබ්යබ, පරිවායරන්ති ංසදා. 

‘‘ඉද්ධිපායදසුකුසලා, සමාධිභාවනාර ා; 

සම්මප්පධානානුයුත් ා, පරිවායරන්ති ංසදා. 

‘‘ය විජ්ජාඡළභිඤ්ඤාච, ඉද්ධිොපාරමිංග ා; 

පඤ්ඤාෙපාරමිංපත් ා, පරිවායරන්ති ංසදා. 

‘‘එදිසාය මහාවීර,  වසිස්සාසුසික්ඛි ා; 

දුරාසදාඋග්ගය ජා, පරිවායරන්ති ංසදා. 

‘‘ය හිසිස්යසහිපරිවුය ො, සඤ්ඤය හි පස්සිභි; 

මිගරාජාවසම්භීය ො, උළුරාජාවයසොභසි. 

‘‘පෙවිෙංපතිට්ඨාෙ, රුහන්තිධරණීරුහා; 

යවපුතල්ල ංපාපුතණන්ති, ඵලඤ්චදස්සෙන්තිය . 

‘‘පෙවීසදියසොත්වංසි, සකයපුතත් මහාෙස; 

සාසයනය පතිට්ඨාෙ, ලභන්තිඅම ංඵලං. 

‘‘සින්ධුසරස්සතීයචව, නන්දියෙොචන්දභාගිකා; 

ගඞ්ගාචෙමුනායචව, සරභූචඅයෙොමහී. 
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‘‘එ ාසංසන්දමානානං, සාගයරොවසම්පටිච්ඡති; 

ජහන්තිපුතරිමංනාමං, සාගයරොය වඤාෙති. 

‘‘ යෙවියමචතුබ්බණ්ණා, පබ්බජිත්වා වන්තියක; 

ජහන්තිපුතරිමංනාමං, බුද්ධපුතත් ාතිඤාෙයර. 

‘‘ෙොපිචන්යදොවිමයලො, ගච්ඡංආකාසධාතුො; 

සබ්යබ ාරගයණයලොයක, ආභාෙඅතියරොචති. 

‘‘ යෙව ත්වංමහාවීර, පරිවුය ොයදවමානුයස; 

එය සබ්යබඅතික්කම්ම, ජලසිසබ්බදාතුවං. 

‘‘ගම්භීයර උට්ඨි ාඌමී, න යවලමතිවත් යර; 

සබ්බායවලංවඵුසන්ති, සඤ්චුණ්ණාවිකිරන්ති ා. 

‘‘ යෙවතිත්ථිොයලොයක, නානාදිට්ඨීබහුජ්ජනා; 

ධම්මංවාදිතුකාමාය , නාතිවත් න්ති ංමුනිං. 

‘‘සයචච ංපාපුතණන්ති, පටිවායදහිචක්ඛුම; 

 වන්තිකංඋපගන්ත්වා, සඤ්චුණ්ණාවභවන්තිය . 

‘‘ෙොපිඋදයකජා ා, කුමුදාමන්දාලකාබහූ; 

උපලිම්පන්තිය ොයෙන, කද්දමකලයලනච. 

‘‘ යෙවබහුකාසත් ා, යලොයකජා ාවිරූහයර; 

අට්ටි ාරාගයදොයසන, කද්දයමකුමුදංෙො. 

‘‘ෙොපිපදුමංජලජං, ජලමජ්යඣවිරූහති; 

නයසොලිම්පතිය ොයෙන, පරිසුද්යධොහියකසරී. 

‘‘ යෙවත්වංමහාවීර, යලොයකජාය ොමහාමුනි; 

යනොපලිම්පසියලොයකන, ය ොයෙනපදුමංෙො. 

‘‘ෙොපිරම්මයකමායස, බහූපුතප්ඵන්තිවාරිජා; 

නාතික්කමන්ති ංමාසං, සමයෙොපුතප්ඵනාෙයසො. 

‘‘ යෙවත්වංමහාවීර, පුතප්ඵිය ොය විමුත්තිො; 

සාසනංනාතිවත් න්ති, පදුමංවාරිජංෙො. 

‘‘සුපුතප්ඵිය ොසාලරාජා, දිබ්බගන්ධංපවාෙති; 

අඤ්ඤසායලහිපරිවුය ො, සාලරාජාවයසොභති. 



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො තිංසනිපාය ො 
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‘‘ යෙවත්වංමහාවීර, බුද්ධඤායණනපුතප්ඵිය ො; 

භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ො, සාලරාජාවයසොභසි. 

‘‘ෙොපියසයලොහිමවා, ඔසයධොසබ්බපාණිනං; 

නාගානංඅසුරානඤ්ච, යදව ානඤ්චආලයෙො. 

‘‘ යෙවත්වංමහාවීර, ඔසයධොවිෙපාණිනං; 

ය විජ්ජාඡළභිඤ්ඤාච, ඉද්ධිොපාරමිංග ා. 

‘‘අනුසිට්ඨා මහාවීර,  ොකාරුණියකනය ; 

රමන්තිධම්මරතිො, වසන්ති වසාසයන. 

‘‘මිගරාජාෙොසීයහො, අභිනික්ඛම්මආසො; 

චතුද්දිසානුවියලොයකත්වා, තික්ඛත්තුංඅභිනාදති. 

‘‘සබ්යබමිගාඋත් සන්ති, මිගරාජස්සගජ්ජය ො; 

 ොහිජාතිමාඑයසො, පසූ ායසතිසබ්බදා. 

‘‘ගජ්ජය ොය මහාවීර, වසුධාසම්පකම්පති; 

යබොධයනෙයාවබුජ්ඣන්ති,  සන්තිමාරකායිකා. 

‘‘ සන්ති තිත්ථිොසබ්යබ, නදය ොය  මහාමුනි; 

කාකායසනාවවිබ්භන් ා, මිගරඤ්ඤාෙොමිගා. 

‘‘යෙයකචිගණියනොයලොයක, සත්ොයරොතිපවුච්චයර; 

පරම්පරාග ංධම්මං, යදයසන්තිපරිසාෙය . 

‘‘නයහවංත්වංමහාවීර, ධම්මංයදයසසිපාණිනං; 

සාමංසච්චානිබුජ්ඣිත්වා, යකවලංයබොධිපක්ඛිෙං. 

‘‘ආසොනුසෙංඤත්වා; ඉන්ද්රිොනංබලාබලං; 

භබ්බාභබ්යබවිදිත්වාන, මහායමයඝොවගජ්ජසි. 

‘‘චක්කවාළපරිෙන් ා, නිසින්නාපරිසාභයව; 

නානාදිට්ඨීවිචිනන් ං, විමතිච්යඡදනාෙ ං. 

‘‘සබ්යබසංචිත් මඤ්ඤාෙ, ඔපම්මකුසයලොමුනි; 

එකංපඤ්හංකයෙන්ය ොව, විමතිංඡින්දසිපාණිනං. 

‘‘උපතිස්සසදියසයහව, වසුධාපූරි ාභයව; 

සබ්යබවය පඤ්ජලිකා, කිත් යුංයලොකනාෙකං. 
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‘‘කප්පංවාය කිත් ෙන් ා, නානාවණ්යණහිකිත් යුං; 

පරියමතුංනසක්යකෙයං, අප්පයමයෙයො ොගය ො. 

‘‘ෙොසයකනොයමන, කිත්තිය ොහිමොජියනො; 

කප්පයකොටීපිකිත්ය න් ා, එවයමවපකිත් යුං. 

‘‘සයච හියකොචියදයවොවා, මනුස්යසොවා සුසික්ඛිය ො; 

පයමතුංපරිකප්යපෙය, විඝා ංවලයභෙයයසො. 

‘‘සාසයනය පතිට්ඨාෙ, සකයපුතත් මහාෙස; 

පඤ්ඤාෙපාරමිංගන්ත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

‘‘තිත්ථියෙසම්පමද්දාමි, වත්ය මිජිනසාසනං; 

ධම්මයසනාපතිඅජ්ජ, සකයපුතත් ස්සසාසයන. 

‘‘අපරියමයෙයක ංකම්මං, ඵලංදස්යසසියමඉධ; 

සුඛිත්ය ොසරයවයගොව, කියලයසඣාපයීමම. 

‘‘යෙොයකොචිමනුයජොභාරං, ධායරෙයමත්ෙයකසදා; 

භායරනදුක්ඛිය ොඅස්ස, භායරහිභරිය ො ො. 

‘‘ඩය්හමායනොතීහග්ගීහි, භයවසුසංසරිංඅහං; 

භරිය ොභවභායරන, ගිරිංඋච්චාරිය ොෙො. 

‘‘ඔයරොපිය ොචයමභායරො, භවාඋග්ඝාටි ාමො; 

කරණීෙංක ංසබ්බං, සකයපුතත් ස්සසාසයන. 

‘‘ොව ා බුද්ධයඛත් ම්හි, ඨයපත්වා සකයපුතඞ්ගවං; 

අහංඅග්යගොම්හිපඤ්ඤාෙ, සදියසොයමනවිජ්ජති. 

‘‘සමාධිම්හිසුකුසයලො, ඉද්ධිොපාරමිංගය ො; 

ඉච්ඡමායනොචහංඅජ්ජ, සහස්සංඅභිනිම්මියන. 

‘‘අනුපුතබ්බවිහාරස්ස, වසීභූය ොමහාමුනි; 

කයෙසිසාසනංමය්හං, නියරොයධොසෙනංමම. 

‘‘දිබ්බචක්ඛුවිසුද්ධංයම, සමාධිකුසයලොඅහං; 

සම්මප්පධානානුයුත්ය ො, යබොජ්ඣඞ්ගභාවනාරය ො. 

‘‘සාවයකනහිපත් බ්බං, සබ්බයමවක ංමො; 

යලොකනාෙංඨයපත්වාන, සදියසොයමනවිජ්ජති. 
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‘‘සමාපත්තීනංකුසයලො, ඣානවියමොක්ඛානඛිප්පපටිලාභී; 

යබොජ්ඣඞ්ගභාවනාරය ො, සාවකගුණපාරමිගය ොස්මි. 

‘‘සාවකගුයණනපි ඵුස්යසන, බුද්ධිො පරිසුත් මභාරවා; 

ෙංසද්ධාසඞ්ගහි ංචිත් ං, සදාසබ්රහ්මචාරීසු. 

‘‘උද්ධ වියසොවසප්යපො, ඡින්නවිසායණොවඋසයභො; 

නික්ඛිත් මානදප්යපොව, උයපමිගරුගාරයවනගණං. 

‘‘ෙදිරූපිනීභයවෙය, පඤ්ඤායමවසුමතීපිනසයමෙය; 

අයනොමදස්සිස්සභගවය ො, ඵලයම ංඤාණෙවනාෙ. 

‘‘පවත්ති ංධම්මචක්කං, සකයපුතත්ය න ාදිනා; 

අනුවත්ය මහංසම්මා, ඤාණෙවනායිදංඵලං. 

‘‘මායමකදාචිපාපිච්යඡො, කුසීය ොහීනවීරියෙො; 

අප්පස්සුය ොඅනාචායරො, සයමය ොඅහුකත්ෙචි. 

‘‘බහුස්සුය ොචයමධාවී, සීයලසුසුසමාහිය ො; 

යචය ොසමොනුයුත්ය ො, අපිමුද්ධනිතිට්ඨතු. 

‘‘ ංයවොවදාමිභද්දන්ය ,  ාවන්ය ත්ෙසමාග ා; 

අප්පිච්ඡායහොෙසන්තුට්ඨා, ඣායීඣානර ාසදා. 

‘‘ෙමහංපඨමංදිස්වා, විරයජොවිමයලොඅහුං; 

යසොයමආචරියෙොධීයරො, අස්සජිනාමසාවයකො. 

‘‘ ස්සාහංවාහසාඅජ්ජ, ධම්මයසනාපතීඅහුං; 

සබ්බත්ෙපාරමිංපත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

‘‘යෙොයමආචරියෙොආසි, අස්සජිනාමසාවයකො; 

ෙස්සංදිසාෙංවසති, උස්සීසම්හිකයරොමහං. 

‘‘මම කම්මංසරිත්වාන, යගො යමො සකයපුතඞ්ගයවො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, අග්ගට්ඨායනඨයපසිමං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අපරභායග පන සත්ො යජ වනමහාවිහායර අරිෙගණමජ්යඣ

නිසින්යනො අත් යනො සාවයක ය න ය න ගුණවියසයසන එ දග්යග

ඨයපන්ය ො – ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං

මහාපඤ්ඤානං ෙදිදං සාරිපුතත්ය ො’’ති (අ. නි. 1.188-189) යෙරං
මහාපඤ්ඤභායවන එ දග්යග ඨයපසි. යසො එවං සාවකපාරමීඤාණස්ස
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මත්ෙකං පත්වා ධම්මයසනාපතිට්ඨායන පතිට්ඨහිත්වා සත් හි ං
කයරොන්ය ො එකදිවසං සබ්රහ්මචාරීනං අත් යනො චරිෙවිභාවනමුයඛන

අඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො – 

981. 

‘‘ෙොචාරීෙොසය ොසතීමා, ෙ සඞ්කප්පජ්ඣායිඅප්පමත්ය ො; 

අජ්ඣත් රය ොසමාහි ත්ය ො, එයකොසන්තුසිය ො මාහුභික්ඛුං. 

982. 

‘‘අල්ලංසුක්ඛංවාභුඤ්ජන්ය ො, නබාළ්හංසුහිය ොසිො; 

ඌනූදයරොමි ාහායරො, සය ොභික්ඛුපරිබ්බයජ. 

983. 

‘‘චත් ායරොපඤ්චආයලොයප, අභුත්වාඋදකංපියව; 

අලංඵාසුවිහාරාෙ, පහි ත් ස්සභික්ඛුයනො. 

984. 

‘‘කප්පිෙං ඤ්යචඡායදති, චීවරංඉදමත්ථිකං; 

අලංඵාසුවිහාරාෙ, පහි ත් ස්සභික්ඛුයනො. 

985. 

‘‘පල්ලඞ්යකනනිසින්නස්ස, ජණ්ණුයකනාභිවස්සති; 

අලංඵාසුවිහාරාෙ, පහි ත් ස්සභික්ඛුයනො. 

986. 

‘‘යෙොසුඛංදුක්ඛය ොඅද්ද, දුක්ඛමද්දක්ඛිසල්ලය ො; 

උභෙන් යරනනායහොසි, යකනයලොකස්මිකිංසිො. 

987. 

‘‘මායමකදාචිපාපිච්යඡො, කුසීය ොහීනවීරියෙො; 

අප්පස්සුය ොඅනාදයරො, යකනයලොකස්මිකිංසිො. 

988. 

‘‘බහුස්සුය ොචයමධාවී, සීයලසුසුසමාහිය ො; 

යචය ොසමෙමනුයුත්ය ො, අපිමුද්ධනිතිට්ඨතු. 

989. 

‘‘යෙොපපඤ්චමනුයුත්ය ො, පපඤ්චාභිරය ොමයගො; 

විරාධයීයසොනිබ්බානං, යෙොගක්යඛමංඅනුත් රං. 

990. 

‘‘යෙො චපපඤ්චංහිත්වාන, නිප්පපඤ්චපයෙරය ො; 
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ආරාධයීයසොනිබ්බානං, යෙොගක්යඛමංඅනුත් රං. 

991. 

‘‘ගායමවාෙදිවාරඤ්යඤ, නින්යනවාෙදිවාෙයල; 

ෙත්ෙඅරහන්ය ොවිහරන්ති,  ංභූමිරාමයණෙයකං. 

992. 

‘‘රමණීොනිඅරඤ්ඤානි, ෙත්ෙනරමතීජයනො; 

වී රාගාරමිස්සන්ති, නය කාමගයවසියනො. 

993. 

‘‘නිධීනංවපවත් ාරං, ෙංපස්යසවජ්ජදස්සිනං; 

නිග්ගය්හවාදිංයමධාවිං,  ාදිසංපණ්ඩි ංභයජ; 

 ාදිසංභජමානස්ස, යසයෙයොයහොතිනපාපියෙො. 

994. 

‘‘ඔවයදෙයානුසායසෙය, අසබ්භාචනිවාරයෙ; 

ස ඤ්හියසොපියෙොයහොති, අස ංයහොතිඅප්පියෙො. 

995. 

‘‘අඤ්ඤස්ස භගවාබුද්යධො, ධම්මංයදයසසි චක්ඛුමා; 

ධම්යමයදසිෙමානම්හි, යසො මායධසිමත්ථියකො; 

 ංයමඅයමොඝංසවනං, විමුත්ය ොම්හිඅනාසයවො. 

996. 

‘‘යනවපුතබ්යබනිවාසාෙ, නපිදිබ්බස්සචක්ඛුයනො; 

යචය ොපරිොෙඉද්ධිො, චුතිොඋපපත්තිො; 

යසො ධාතුවිසුද්ධිො, පණිධීයමනවිජ්ජති. 

997. 

‘‘රුක්ඛමූලංවනිස්සාෙ, මුණ්යඩොසඞ්ඝාටිපාරුය ො; 

පඤ්ඤාෙඋත් යමොයෙයරො, උපතිස්යසොවඣාෙති. 

998. 

‘‘අවි ක්කංසමාපන්යනො, සම්මාසම්බුද්ධසාවයකො; 

අරියෙනතුණ්හීභායවන, උයපය ොයහොති ාවයද. 

999. 

‘‘ෙොපිපබ්බය ොයසයලො, අචයලොසුප්පතිට්ඨිය ො; 

එවංයමොහක්ඛොභික්ඛු, පබ්බය ොවනයවධති. 

1000. 
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‘‘අනඞ්ගණස්සයපොසස්ස, නිච්චංසුචිගයවසියනො; 

වාලග්ගමත් ංපාපස්ස, අබ්භමත් ංවඛාෙති. 

1001. 

‘‘නාභිනන්දාමි මරණං, නාභිනන්දාමි ජීවි ං; 

නික්ඛිපිස්සංඉමංකාෙං, සම්පජායනොපටිස්සය ො. 

1002. 

‘‘නාභිනන්දාමිමරණං, නාභිනන්දාමිජීවි ං; 

කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, නිබ්බිසංභ යකොෙො. 

1003. 

‘‘උභයෙන මිදංමරණයමව, නාමරණංපච්ඡාවාපුතයර වා; 

පටිපජ්ජෙමාවිනස්සෙ, ඛයණොයවොමාඋපච්චගා. 

1004. 

‘‘නගරංෙොපච්චන් ං, ගුත් ංසන් රබාහිරං; 

එවංයගොයපෙඅත් ානං, ඛයණොයවොමාඋපච්චගා; 

ඛණාතී ාහියසොචන්ති, නිරෙම්හිසමප්පි ා. 
1005. 

‘‘උපසන්ය ොඋපරය ො, මන් භාණීඅනුද්ධය ො; 

ධුනාතිපාපයකධම්යම, දුමපත් ංවමාලුය ො. 

1006. 

‘‘උපසන්ය ොඋපරය ො, මන් භාණීඅනුද්ධය ො; 

අප්පාසිපාපයකධම්යම, දුමපත් ංවමාලුය ො. 

1007. 

‘‘උපසන්ය ොඅනාොයසො, විප්පසන්යනොඅනාවියලො; 

කලයාණසීයලොයමධාවී, දුක්ඛස්සන් කයරොසිො. 

1008. 

‘‘නවිස්සයසඑකතියෙසුඑවං, අගාරිසුපබ්බජිය සුචාපි; 

සාධූපිහුත්වානඅසාධුයහොන්ති, අසාධුහුත්වාපුතනසාධු යහොන්ති. 

1009. 

‘‘කාමච්ඡන්යදො චබයාපායදො, ථිනමිද්ධඤ්ච භික්ඛුයනො; 

උද්ධච්චංවිචිකිච්ඡාච, පඤ්යචය චිත් යකලිසා. 

1010. 

‘‘ෙස්සසක්කරිෙමානස්ස, අසක්කායරනචූභෙං; 
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350 

පටුන 

සමාධිනවිකම්පති, අප්පමාදවිහාරියනො. 

1011. 

‘‘ ංඣායිනංසා තිකං, සුඛුමදිට්ඨිපස්සකං; 

උපාදානක්ඛොරාමං, ආහුසප්පුතරියසොඉති. 

1012. 

‘‘මහාසමුද්යදො පෙවී, පබ්බය ොඅනියලොපිච; 

උපමාෙනයුජ්ජන්ති, සත්ථුවරවිමුත්තිො. 

1013. 

‘‘චක්කානුවත් යකොයෙයරො, මහාඤාණීසමාහිය ො; 

පෙවාපග්ගිසමායනො, නරජ්ජතිනදුස්සති. 

1014. 

‘‘පඤ්ඤාපාරමි ංපත්ය ො, මහාබුද්ධිමහාමති; 

අජයළොජළසමායනො, සදාචරතිනිබ්බුය ො. 

1015. 

‘‘පරිචිණ්යණොමොසත්ො…යප.…භවයනත්තිසමූහ ා. 
1016. 

‘‘සම්පායදෙප්පමායදන, එසායමඅනුසාසනී; 

හන්දාහංපරිනිබ්බිස්සං, විප්පමුත්ය ොම්හිසබ්බධී’’ති. – 

ඉමාගාොඅභාසි.ඉමාහිකාචිගාොයෙයරනභාසි ා, කාචියෙරං ආරබ්භ

භගව ා භාසි ා, සබ්බා පච්ඡා අත් යනො චරිෙපයවදනවයසන යෙයරන
භාසි ත් ා යෙරස්යසවගාොඅයහසුං. 

 ත්ෙ ෙොචාරීතිෙො කාොදීහිසංෙය ො, සංවුය ොහුත්වාචරතිවිහරති, 

ෙොචරණසීයලොති වා ෙොචාරී, සීලසම්පන්යනොති අත්යෙො. ෙොසය ොති

ෙොසන්ය ො. ගාොසුඛත්ෙඤ්හිඅනුනාසිකයලොපංකත්වානිද්යදයසොකය ො, 

සන්ය ො විෙ, අරියෙහි නිබ්බියසයසොති අත්යෙො. සතීමාති පරමාෙ සතිො

සමන්නාගය ො. ෙ සඞ් කප් පජ් ොයීති සබ්බයසො මිච්ඡාසඞ්කප්පං පහාෙ 

යනක්ඛම්මසඞ්කප්පාදිවයසන සංෙ සඞ්කප්යපො හුත්වා
ආරම්මණූපනිජ්ඣායනන ලක්ඛණූපනිජ්ඣායනන ච ඣාෙනසීයලො. 

අප් පමත් ය ොති  ස්මිංයෙව ෙොචාරිභායව ෙ සඞ්කප්යපො හුත්වා
ඣාෙයනන ච පමාදරහිය ො සබ්බත්ෙ සුප්පතිට්ඨි සතිසම්පජඤ්යඤො. 

අජ් ෙත්  රය ොති යගොචරජ්ඣත්ය  කම්මට්ඨානභාවනාෙ අභිරය ො. 

සමාහි ත් ය ොති  ාෙ එව භාවනාෙ එකග්ගචිත්ය ො. එයකොති අසහායෙො

ගණසංසග්ගං, කියලසසංසග්ගඤ්ච පහාෙ කාෙවියවකං, චිත් වියවකඤ්ච

පරිබ්රහූෙන්ය ො. සන් තුසිය ොති පච්චෙසන්ය ොයසන ච
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පටුන 

භාවනාරාමසන්ය ොයසන ච සම්මයදව තුසිය ො තුට්යඨො. භාවනාෙ හි

උපරූපරිවියසසංආවහන්තිොඋළාරංපීතිපායමොජ්ජං උප්පජ්ජති, මත්ෙකං

පත් ාෙපනවත් බ්බයමවනත්ථි.  මාහ භික් ඛුන්ති  ංඑවරූපංපුතග්ගලං
සික්ඛත් ෙපාරිපූරිො භෙං ඉක්ඛන ාෙ භින්නකියලස ාෙ ච භික්ඛූති
වදන්ති. 

ඉදානි ෙොවුත් සන්ය ොසද්වයෙ පච්චෙසන්ය ොසං ාව දස්යසන්ය ො 

‘‘අල් ලං සුක් ඛං වා’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ අල් ලන්ති සප්පිආදිඋපයසයකන 

තින් ං සිනිද්ධං. සුක් ඛන්ති  දභායවන ලූඛං. වා-සද්යදො අනිෙමත්යෙො, 

අල්ලං වා සුක්ඛං වාති. බාළ ්හන්ති අතිවිෙ. සුහිය ොති ධාය ො න සිොති

අත්යෙො.කෙංපනසිොතිආහ ‘‘ඌනූදයරො මි ාහායරො’’ති පණී ංලූඛංවාපි
යභොජනං භුඤ්ජන්ය ො භික්ඛු ොවදත්ෙං අභුඤ්ජිත්වා ඌනූදයරො 

සල්ලහුකුදයරො,  ය ො එව මි ාහායරො පරිමි යභොජයනො
අට්ඨඞ්ගසමන්නාග ං ආහාරං ආහරන්ය ො  ත්ෙ මත් ඤ්ඤු ාෙ

පච්චයවක්ඛණසතිොච සය ො හුත්වා පරිබ් බයජ විහයරෙය. 

ෙො පන ඌනූදයරො මි ාහායරො ච නාම යහොති,  ං දස්යසතුං 

‘‘චත්  ායරො’’තිආදි වුත් ං.  ත්ෙ අභුත් වාති චත් ායරො වා පඤ්ච වා 

ආයලොයප කබයළ අභුඤ්ජිත්වා  ත් කස්ස ආහාරස්ස ඔකාසං ඨයපත්වා
පානීෙං පියවෙය. අෙඤ්හි ආහායර සල්ලහුකවුත්ති. නිබ්බානඤ්හි

යපසි චිත් ස්ස භික්ඛුයනො ඵාසුවිහාරාෙ ඣානාදීනං අධිගමයෙොගය ාෙ

සුඛවිහාරාෙ අලං පරිෙත් න්තිඅත්යෙො.ඉමිනාකුච්ඡිපරිහාරිෙංපිණ්ඩපා ං 
වදන්ය ො පිණ්ඩපාය  ඉ රී රසන්ය ොසං දස්යසති. ‘‘භුත්වානා’’ති වා

පායඨො, යසො චතුපඤ්චායලොපමත්ය නාපි ආහායරන සරීරං ොයපතුං

සමත්ෙස්ස අතිවිෙ ථිරපකතිකස්ස පුතග්ගලස්ස වයසන වුත්ය ො සිො, 
උත් රගාොහිපි සංසන්දති එව අප්පකස්යසව චීවරස්ස යසනාසනස්ස ච
වක්ඛමානත් ා. 

කප් පිෙන්ති ෙං කප්පිෙකප්පිොනුයලොයමසු යඛොමාදීසු අඤ්ඤ රන්ති

අත්යෙො.  ඤ් යච ඡායදතීති කප්පිෙං චීවරං සමානං ඡායද බ්බං ඨානං

ඡායදති යච, සත්ොරා අනුඤ්ඤා ජාතිෙං සන් ං යහට්ඨිමන්ය න

අනුඤ්ඤා පමාණයුත් ං යච යහොතීති අත්යෙො. ඉදමත් ථිකන්ති ඉදං
පයෙොජනත්ෙං සත්ොරා වුත් පයෙොජනත්ෙං ොවයදව
සී ාදිපටිඝා නත්ෙඤ්යචව හිරීයකොපීනපටිච්ඡාදනත්ෙඤ්චාති අත්යෙො.
එය න කාෙපරිහාරිෙංචීවරං ත්ෙඉ රී රසන්ය ොසඤ්චවදති. 

පල් ලඞ් යකන නිසින් නස ්සාති පල්ලඞ්කං වුච්චති සමන් ය ො

ඌරුබද්ධාසනං, ය න නිසින්නස්ස, තිසන්ධිපල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා 

නිසින්නස්සාති අත්යෙො. ජණ් ණුයක නාභිවස් සතීති ෙස්සං කුටිෙං  ො 

නිසින්නස්සයදයවවස්සන්ය ජණ්ණුකද්වෙංවස්යසොදයකනනය මිෙති, 
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එත් කම්පි සබ්බපරිෙන් යසනාසනං, සක්කා හි  ත්ෙ නිසීදිත්වා 

අත්ෙකාමරූයපන කුලපුතත්ය න සදත්ෙං නිප්ඵායදතුං. ය නාහ ‘‘අලං 

ඵාසුවිහාරාෙ, පහි ත්  ස් ස භික් ඛුයනො’’ති. 

එවංයෙයරොඉමාහිචතූහිගාොහියෙය භික්ඛූමහිච්ඡා අසන්තුට්ඨා, 
ය සංපරමුක්කංසග ංසල්යලඛඔවාදංපකායසත්වාඉදානියවදනාමුයඛන 

භාවනාරාමසන්ය ොසං දස්යසන්ය ො ‘‘යෙො සුඛ’’න්තිආදිමාහ.  ත්ෙ 

සුඛන්ති සුඛයවදනං. දුක් ඛය ොති විපරිණාමදුක්ඛය ො. අද් දාති අද්දස, 
විපස්සනාපඤ්ඤාසහි ාෙ මග්ගපඤ්ඤාෙෙොභූ ංයෙො අපස්සීති අත්යෙො.
සුඛයවදනා හි පරියභොගකායල අස්සාදිෙමානාපි විසමිස්සං විෙ යභොජනං
විපරිණාමකායල දුක්ඛායෙවයහොති.ය යනත්ෙ දුක්ඛානුපස්සනං දස්යසති. 

දුක් ඛමද් දක් ඛි සල් ලය ොතිදුක්ඛයවදනංයෙො සල්ලන්තිපස්සි.දුක්ඛයවදනා
හි ෙො සල්ලං සරීරං අනුපවිසන් ම්පි අනුපවිසිත්වා ඨි ම්පි

උද්ධරිෙමානම්පි පීළනයමව ජයනති, එවං උප්පජ්ජමානාපි ඨිතිප්පත් ාපි
භිජ්ජමානාපි විබාධතියෙවාති. එය යනත්ෙ දුක්ඛානුපස්සනංයෙව 

උක්කංයසත්වා වදති, ය න ච ‘‘ෙං දුක්ඛං  දනත් ා’’ති )සං. නි. 3.15) 

වචනය ො යවදනාද්වයෙඅත් ත් නිෙගාහංවිනියවයඨති. උභෙන්  යරනාති 

උභයෙසං අන් යර, සුඛදුක්ඛයවදනානං මජ්ඣභූය  අදුක්ඛමසුයඛති

අත්යෙො. නායහොසීති ෙොභූ ාවයබොධයන අත් ත් නිොභිනියවසනං

අයහොසි. යකන යලොකස් මි කිං සිොති එවං යවදනාමුයඛන පඤ්චපි
උපාදානක්ඛන්යධ පරිජානිත්වා  ප්පටිබද්ධං සකලකියලසජාලං

සමුච්ඡින්දිත්වා ඨිය ො යකන නාම කියලයසන යලොකස්මිං බද්යධො, 

යදව ාදීසු කිං වා ආෙති සිො, අඤ්ඤදත්ථු ඡින්නබන්ධයනො 
අපඤ්ඤත්තියකොවසිොතිඅධිප්පායෙො. 

ඉදානි මිච්ඡාපටිපන්යන පුතග්ගයල ගරහන්ය ො සම්මාපටිපන්යන 

පසංසන්ය ො ‘‘මා යම’’තිආදිකාච ස්යසොගාොඅභාසි. ත්ෙ මා යම කදාචි 

පාපිච් යඡොති යෙො අසන් ගුණසම්භාවනිච්ඡාෙ පාපිච්යඡො, සමණධම්යම

උස්සාහාභායවන කුසීය ො,  ය ොයෙව හීනවීරියෙො, 

සච්චපටිච්චසමුප්පාදාදිපටිසංයුත් ස්ස සු ස්ස අභායවන අප් පස් සුය ො, 

ඔවාදානුසාසනීසු ආදරාභායවන අනාදයරො,  ාදියසො අතිහීනපුතග්ගයලො මම 

සන්තියක කදාචිපි මා යහොතු. කස්මා? යකන යලොකස් මි කිං සිොති 
යලොකස්මිංසත් නිකායෙ ස්ස ාදිසස්සපුතග්ගලස්සයකනඔවායදනකිං

භවි බ්බං, යකන වාකය නකිංසිො, නිරත්ෙකයමවාතිඅත්යෙො. 

බහස් සුය ො චාති යෙො පුතග්ගයලො සීලාදිපටිසංයුත් ස්ස

සුත් යගෙයාදියභදස්ස බහුයනො සු ස්ස සම්භයවන බහුස්සුය ො, 
ධම්යමොජපඤ්ඤාෙ පාරිහාරිෙපඤ්ඤාෙ පටියවධපඤ්ඤාෙ ච වයසන 

යමොවී, සීයලසු ච සුට්ඨු පතිට්ඨි ත් ා සුසමාහිය ො, යචය ොසමෙං 
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යලොකිෙයලොකුත් රයභදංචිත් සමාධානං අනුයුත් ය ො,  ාදියසොපුතග්ගයලො

මය්හං මත්ෙයකපිතිට්ඨතු, පයගවසහවායසො. 

යෙො පපඤ ්චමනුයුත් ය ොති යෙො පන පුතග්ගයලො කම්මාරාම ාදිවයසන
රූපාභිසඞ්ගාදිවයසනචපවත්තිොපපඤ්චනට්යඨන ණ්හාදියභදං පපඤ්චං

අනුයුත්ය ො,  ත්ෙ ච අනාදීනවදස්සයනන අභිරය ො මගසදියසො, යසො

නිබ්බානං විරාධයි, යසොනිබ්බානාසුවිදූරවිදූයරඨිය ො. 

යෙො ච පපඤ් චං හිත් වානාතියෙොපනපුතග්ගයලො  ණ්හාපපඤ්චංපහාෙ
 දභාවය ො නිප්පපඤ්චස්ස නිබ්බානස්ස පයෙ අධිගමුපායෙ අරිෙමග්යග 

රය ො භාවනාභිසමයෙ අභිරය ො, යසො නිබ්බානං ආරාෙයි සායධසි
අධිගච්ඡීතිඅත්යෙො. 

අයෙකදිවසං යෙයරො අත් යනො කනිට්ඨභාතිකස්ස යරව ත්යෙරස්ස 
කණ්ටකනිචි ඛදිරරුක්ඛසඤ්ඡන්යන නිරුදකකන් ායර වාසං දිස්වා  ං

පසංසන්ය ො ‘‘ගායම වා’’තිආදිකා ද්යව ගාො අභාසි.  ත්ෙ ගායම වාති

කිඤ්චාපි අරහන්ය ො ගාමන්ය  කාෙවියවකං න ලභන්ති, චිත් වියවකං
පන ලභන්ය ව.ය සඤ්හිදිබ්බපටිභාගානිපිආරම්මණානිචිත් ංචායලතුං

නසක්යකොන්ති,  ස්මාගායමවායහොතුඅරඤ්ඤාදීසුඅඤ්ඤ රංවා, ෙත් ෙ 

අරහන් ය ො විහරන් ති,  ං භූමිරාමයණෙයකන්ති යසො භූමිප්පයදයසො
රමණීයෙොඑවාති අත්යෙො. 

අරඤ් ඤානීති සුපුතප්ඵි  රුසණ්ඩමණ්ඩි ානි

විමලසලිලාසෙසම්පන්නානිඅරඤ්ඤානිරමණීොනීති සම්බන්යධො. ෙත් ොති
යෙසු අරඤ්යඤසු විකසිය සු විෙ රමමායනසු කාමපක්ඛියකො

කාමගයවසයකො ජයනො න රමති. වී රාගාති විග රාගා පන ඛීණාසවා

භමරමධුකරාවිෙපදුමවයනසු  ොරූයපසුඅරඤ්යඤසුරමිස්සන්තීති. න ය  

කාමගයවසියනොති ෙස්මා ය  වී රාගා කාමගයවසියනො න යහොන්තීති 

අත්යෙො. 

පුතන යෙයරො රාධං නාම දුග්ග බ්රාහ්මණං අනුකම්පාෙ පබ්බායජත්වා, 
උපසම්පායදත්වා යමවපච්ඡාසමණංකත්වාවිචරන්ය ොඑකදිවසං ස්සච

සුබ්බචභායවන තුස්සිත්වා ඔවාදං යදන්ය ො ‘‘නිධීනංවා’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ 

නිධීනංවාති  ත්ෙ  ත්ෙ නිදහිත්වා ඨපි ානං හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිපූරානං

නිධිකුම්භීනං. පවත්  ාරන්ති කිච්ඡජීවියකදුග්ග මනුස්යසඅනුකම්පංකත්වා
‘‘එහි ය  සුයඛන ජීවිතුං උපාෙං දස්යසස්සාමී’’ති නිධිට්ඨානං යනත්වා
හත්ෙං පසායරත්වා ‘‘ඉමං ගයහත්වා සුඛං ජීවාහී’’ති ආචික්ඛි ාරං විෙ. 

වජ් ජදස් සිනන්ති ද්යව වජ්ජදස්සියනො – ‘‘ඉමිනා නං අසාරුප්යපන වා

ඛලිය න වා සඞ්ඝමජ්යඣ නිග්ගණ්හිස්සාමී’’ති රන්ධගයවසයකො ච, 

අඤ්ඤා ංඤායපතුකායමොඤා ං අස්සායදන්ය ො සීලාදිවුද්ධිකාම ාෙ ං

 ං වජ්ජං ඔයලොයකන්ය ො උල්ලුම්පනසභාවසණ්ඨිය ො චාති, අෙං ඉධ
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පටුන 

අධිප්යපය ො. ෙො හි දුග්ග මනුස්යසො ‘‘ඉමං නිධිං ගණ්හාහී’’ති

නිග්ගය්හමායනොපිනිධිදස්සයනයකොපංනකයරොති, පමුදිය ොවයහොති, එවං 
එවරූයපසු පුතග්ගයලසු අසාරුප්පං වා ඛලි ං වා දිස්වා ආචික්ඛන්ය 

යකොයපොනකා බ්යබො, තුට්ඨචිත්ය යනවභවි බ්බං, ‘‘භන්ය , පුතනපිමං

එවරූපං වයදෙයාො’’ති පවායර බ්බයමව. නිග් ගය් හවාදින්ති යෙො වජ්ජං

දිස්වා අෙං යම සද්ධිවිහාරියකො, අන්ය වාසියකො, උපකාරයකොති
අචින්ය ත්වා වජ්ජානුරූපං  ජ්යජන්ය ො පණායමන්ය ො දණ්ඩකම්මං

කයරොන්ය ො සික්ඛායපති, අෙං නිග්ගය්හවාදී නාම සම්මාසම්බුද්යධො විෙ.

වුත් ඤ්යහ ං – ‘‘නිග්ගය්හ නිග්ගය්හාහං, ආනන්ද, වක්ඛාමි; පවය්හ

පවය්හ, ආනන්ද, වක්ඛාමි. යෙො සායරො යසො ඨස්සතී’’ති )ම. නි. 3.196). 

යමොවින්තිධම්යමොජපඤ්ඤාෙසමන්නාග ං.  ාදිසන්තිඑවරූපංපණ්ඩි ං. 

භයජති පයිරුපායසෙය.  ාදිසඤ්හි ආචරිෙං භජමානස්ස අන්ය වාසිකස්ස

යසයෙයොයහොති, න පාපියෙො, වුඩ්ඪයෙවයහොති, යනොපරිහානීතිඅත්යෙො. 

අයෙකදා අස්සජිපුතනබ්බසුයකහිකීටාගිරිස්මිංආවායස දූසිය  සත්ොරා
ආණත්ය ො අත් යනො පරිසාෙ මහායමොග්ගල්ලායනන ච සද්ධිං  ත්ෙ
ගය ො ධම්මයසනාපති අස්සජිපුතනබ්බසුයකසු ඔවාදං අනාදිෙන්ය සු ඉමං

ගාෙමාහ.  ත්ෙ ඔවයදෙයාති ඔවාදං අනුසිට්ඨිං දයදෙය. අනුසායසෙයාති
 ස්යසව පරිොෙවචනං. අෙ වා උප්පන්යන වත්ථුස්මිං වදන්ය ො ඔවදති 

නාම, අනුප්පන්යන ‘‘අෙයසොපි ය  සිො’’තිආදිං අනාග ං උද්දිස්ස

වදන්ය ො අනුසාසති නාම. සම්මුඛා වදන්ය ො වා ඔවදති නාම, පරම්මුඛා

දූ ං, සාසනංවායපයසත්වාවදන්ය ොඅනුසාසතිනාම.සකිංවදන්ය ොවා 

ඔවදතිනාම, පුතනප්පුතනං වදන්ය ො අනුසාසතිනාම. අසබ් භා චාති අකුසලා

ධම්මාචනිවාරයෙ, කුසයලධම්යමචපතිට්ඨායපෙයාතිඅත්යෙො. ස ඤ් හි 

යසොති එවරූයපො පුතග්ගයලො සාධූනං පියෙො යහොති. යෙ පන අසන් ා

අසප්පුතරිසා විතිණ්ණපරයලොකා ආමිසචක්ඛුකා ජීවිකත්ොෙ පබ්බජි ා, 

ය සං යසො ඔවාදයකො අනුසාසයකො ‘‘නත්වං අම්හාකං උපජ්ඣායෙො, න

ආචරියෙො, කස්මාඅම්යහවදසී’’තිඑවංමුඛසත්තීහිවිජ්ඣන් ානංඅප්පියෙො
යහොතීති. 

‘‘ෙං ආරබ්භ සත්ො ධම්මං යදයසති, යසො එව 
උපනිස්සෙසම්පන්යනො’’ති භික්ඛූසු කොෙ සමුට්ඨි ාෙ ‘‘නයිදයම ’’න්ති

දස්යසන්ය ො ‘‘අඤ් ඤස ්සා’’ති ගාෙමාහ.  ත්ෙ අඤ ්ඤස් සාති අත් යනො
භාගියනෙයං දීඝනඛපරිබ්බාජකං සන්ධාොහ.  ස්ස හි සත්ොරා

යවදනාපරිග්ගහසුත්ය )ම.නි.2.205-206) යදසිෙමායනඅෙංමහායෙයරො 
භාවනාමග්යග අධිගන්ත්වා සාවකපාරමීඤාණස්ස මත්ෙකං පත්ය ො. 

යසො යමොයෙසිමත් ථියකොතිසත්ොරංබීජෙමායනොඨිය ොඅත්ථියකොහුත්වා 

සුස්සූසන්ය ො යසො ං ඔදහිං.  ං යම අයමොෙං සවනන්ති  ං  ො සු ං

සවනං මය්හං අයමොඝං අවඤ්ඣං අයහොසි, අග්ගසාවයකන පත් බ්බං

සම්පත්තීනංඅවස්සයෙොඅයහොසි.ය නාහ ‘‘විමුත් ය ොම් හී’’තිආදි. 
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පටුන 

 ත්ෙ යනව පුබ් යබනිවාසාොති අත් යනො පයරසඤ්ච

පුතබ්යබනිවාසජානනඤාණත්ොෙ, පණිධී යම යනව විජ්ජතීති යෙොජනා. 
පරිකම්මකරණවයසන  දත්ෙං චිත් පණිධානමත් ම්පි යනවත්ථි යනව

අයහොසීති අත්යෙො. යචය ොපරිොොති යචය ොපරිෙඤාණස්ස. ඉද් ධිොති

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස. චුතිො උපපත් තිොති, සත් ානං චුතිො උපපත්තිො ච

ජානනඤාණාෙ චුතූපපා ඤාණත්ොෙ. යසො ොතුවිසුද් ධිොති

දිබ්බයසො ඤාණස්ස. පණිධී යම න විජ් ජතීතිඉයමසං අභිඤ්ඤාවියසසානං
අත්ොෙ පරිකම්මවයසන චිත් ස්ස පණිධි චිත් ාභිනීහායරො යම නත්ථි
නායහොසීති අත්යෙො. සබ්බඤ්ඤුගුණා විෙ හි බුද්ධානං

අග්ගමග්ගාධිගයමයනවසාවකානං සබ්යබසාවකගුණාහත්ෙග ායහොන්ති, 
නය සංඅධිගමාෙවිසුං පරිකම්මකරණකිච්චංඅත්ථීති. 

රුක් ඛමූලන්තිආදිකා තිස්යසො ගාො කයපො කන්දරාෙං විහරන් ස්ස
ෙක්යඛන පහ කායල සමාපත්තිබයලන අත් යනො 

නිබ්බිකාර ාදීපනවයසනවුත් ා. ත්ෙ මුණ් යඩොතින යවොයරොපි යකයසො. 

සඞ් ොටිපාරුය ොති සඞ්ඝාටිං පාරුපිත්වා නිසින්යනො. ‘‘සඞ්ඝාටිො

සුපාරුය ො’’ති ච පඨන්ති. පඤ ්ඤාෙ උත්  යමො යෙයරොති යෙයරො හුත්වා

පඤ්ඤාෙ උත් යමො, සාවයකසු පඤ්ඤාෙ යසට්යඨොති අත්යෙො. ොෙතීති

ආරම්මණූපනිජ්ඣායනන ලක්ඛණූපනිජ්ඣායනන ච ඣාෙති, බහුලං
සමාපත්තිවිහායරනවිහරතීතිඅත්යෙො. 

උයපය ො යහොති  ාවයදති ෙදා ෙක්යඛන සීයස පහය ො,  ාවයදව 

අවි ක් කං චතුත්ෙජ්ඣානිකඵලසමාපත්තිං සමාපන්යනො අරියෙන
තුණ්හීභායවන උයපය ො සමන්නාගය ො අයහොසි. අතී ත්යෙ හි යහොතීති
ඉදංවත් මානවචනං. 

පබ් බය ොව න යවෙතීතියමොහක්ඛො භින්නසබ්බකියලයසො භික් ඛු. යසො

යසලමෙපබ්බය ො විෙ අචයලො සුප්පතිට්ඨිය ො ඉට්ඨාදිනා යකනචි න

යවධති, සබ්බත්ෙ නිබ්බිකායරොයහොතීතිඅත්යෙො. 

අයෙකදිවසං යෙරස්ස අසතිො නිවාසනකණ්යණ ඔලම්බන්ය 

අඤ්ඤ යරො සාමයණයරො, ‘‘භන්ය , පරිමණ්ඩලංනිවායස බ්බ’’න්තිආහ.
 ං සුත්වා ‘‘භද්දං  ො සුට්ඨු වුත් ’’න්ති සිරසා විෙ සම්පටිච්ඡන්ය ො
 ාවයදව යෙොකං අපක්කමිත්වා පරිමණ්ඩලං නිවායසත්වා ‘‘මාදිසානං

අෙම්පියදොයසොයෙවා’’තිදස්යසන්ය ො ‘‘අනඞ් ගණස ්සා’’තිගාෙමාහ. 

පුතන මරයණ ජීවිය  ච අත් යනො සමචිත්  ං දස්යසන්ය ො 

‘‘නාභිනන් දාමී’’තිආදිනා ද්යව ගාො වත්වා පයරසං ධම්මං කයෙන්ය ො 

‘‘උභයෙන මිද’’න්තිආදිනා ගාොද්වෙමාහ.  ත්ෙ උභයෙනාති උභයෙසු, 

උයභොසු කායලසූති අත්යෙො. මිදන්ති ම-කායරො පදසන්ධිකයරො. ඉදං

මරණයමව, මරණං අත්යෙව නාම, අමරණං නාම නත්ථි. යකසු උයභොසු
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කායලසූති ආහ ‘‘පච් ඡා වා පුයර වා’’ති මජ්ඣිමවෙස්ස පච් ඡා වා 

ජරාජිණ්ණකායල පුයර වා දහරකායල මරණයමව මරණං එකන්තිකයමව.

 ස්මා පටිපජ් ජෙ සම්මා පටිපත්තිං පූයරෙ විප්පටිපජ්ජිත්වා මා විනස ්සෙ 

අපායෙසු මහාදුක්ඛං මානුභවෙ. ඛයණො යවො මා උපච් චගාති අට්ඨහි
අක්ඛයණහි විවජ්ජිය ො අෙං නවයමො ඛයණො මා තුම්යහ අතික්කමීති
අත්යෙො. 

අයෙකදිවසං ආෙස්මන් ං මහායකොට්ඨිකං දිස්වා  ස්ස ගුණං 

පකායසන්ය ො ‘‘උපසන් ය ො’’තිආදිනා තිස්යසො ගාො අභාසි.  ත්ෙ 

අනුද්යදසිකවයසන ‘‘ධුනාතී’’ති වුත් යමවත්ෙං පුතන යෙරසන්නිස්සි ං

කත්වා වදන්ය ො ‘‘අප් පාසී’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ අප් පාසීති අධුනා පහාසීති

අත්යෙො. අනාොයසොති අපරිස්සයමො, කියලසදුක්ඛරහිය ොති අත්යෙො. 

විප් පසන් යනො අනාවියලොති විප්පසන්යනො අසද්ධිොදීනං අභායවන සුට්ඨු
පසන්නචිත්ය ොඅනාවිලසඞ්කප්ප ාෙඅනාවියලො. 

න විස ්සයසති ගාො යදවදත් ං සද්දහිත්වා  ස්ස දිට්ඨිං යරොයචත්වා

ඨිය  වජ්ජිපුතත් යක ආරබ්භ වුත් ා.  ත්ෙ න විස් සයසති විස්සට්යඨො න

භයවෙය, න සද්දයහෙයාති අත්යෙො. එකතියෙසූති එකච්යචසු

අනවට්ඨි සභායවසු පුතථුජ්ජයනසු. එවන්තිෙොතුම්යහ‘‘යදවදත්ය ොසම්මා 

පටිපන්යනො’’ති විස්සාසං ආපජ්ජිත්ෙ, එවං. අගාරිසූති ගහට්යඨසු. සාධූපි 

හත් වානාතිෙස්මා පුතථුජ්ජනභායවො නාම අස්සපිට්යඨ ඨපි කුම්භණ්ඩං විෙ

ථුසරාසිම්හිනිඛා ඛාණුකං විෙ ච අනවට්ඨිය ො,  ස්මා එකච්යචආදිය ො
සාධූ හුත්වා ඨි ාපි පච්ඡා අසාධූ යහොන්ති. ෙො යදවදත්ය ො පුතබ්යබ
සීලසම්පන්යනොඅභිඤ්ඤාසමාපත්තිලාභීහුත්වාලාභසක්කාරපකය ො ඉදානි
පරිහීනවියසයසො ඡින්නපක්ඛකායකො විෙ ආපායියකො ජාය ො.  ස්මා

 ාදියසො දිට්ඨමත්ය න ‘‘සාධූ’’ති න විස්සාසි බ්යබො. එකච්යච පන
කලයාණමිත් සංසග්ගාභායවන ආදිය ො අසාධූ හුත්වාපි පච්ඡා

කලයාණසංසග්යගන සාධූ යහොන්තියෙව,  ස්මා යදවදත් සදියස 
සාධුපතිරූයප‘‘සාධූ’’තිනවිස්සායසෙයාතිඅත්යෙො. 

යෙසංකාමච්ඡන්දාදයෙොචිත්තුපක්කියලසාඅවිග ා, ය අසාධූ.යෙසං 

ය  විග ා, ය  සාධූති දස්යසතුං ‘‘කාමච් ඡන් යදො’’ති ගාෙං වත්වා

අසාධාරණය ො උක්කංසග ං සාධුලක්ඛණං දස්යසතුං ‘‘ෙස් ස 

සක් කරිෙමානස ්සා’’තිආදිනාගාොද්වෙංවුත් ං. 

අසාධාරණය ො පනඋක්කංසග ං ං දස්යසතුං සත්ොරංඅත් ානඤ්ච

උදාහරන්ය ො ‘‘මහාසමුද් යදො’’තිආදිකා ගාොඅභාසි. ත්ෙ මහාසමුද් යදොති 

අෙං මහාසමුද්යදො, මහාපෙවී යසයලො පබ්බය ො, පුතරත්ථිමාදියභදය ො 

අනියලො ච අත් යනො අයච නාභායවන ඉට්ඨානිට්ඨං සහන්ති, න

පටිසඞ්ඛානබයලන, සත්ොපන ෙස්සාඅරහත්තුප්පත්තිොවයසනඋත් යම
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පටුන 

 ාදිභායව ඨිය ො ඉට්ඨාදීසු සබ්බත්ෙ සයමො නිබ්බිකායරො,  ස්සා සත් ථු 

වරවිමුත් තිො අග්ගඵලවිමුත්තිො ය  මහාසමුද්දාදයෙො උපමාෙ 

උපමාභායවන න යුජ් ජන් ති කලභාගම්පිනඋයපන්තීතිඅත්යෙො. 

චක් කානුවත්  යකොති සත්ොරා වත්ති ස්ස ධම්මචක්කස්ස

අනුවත් යකො. යෙයරොති අයසක්යඛහි සීලක්ඛන්ධාදීහි සමන්නාගයමන

යෙයරො. මහාඤාණීති මහාපඤ්යඤො. සමාහිය ොති උපචාරප්පනාසමාධිනා

අනුත් රසමාධිනා ච සමාහිය ො. පඨවාපග් ගිසමායනොති
ඉට්ඨාදිආරම්මණසන්නිපාය  නිබ්බිකාර ාෙ පෙවිො ආයපන අග්ගිනා ච

සදිසවුත්තියකො.ය නාහ ‘‘න රජ් ජති න දුස් සතී’’ති. 

පඤ ්ඤාපාරමි ං පත් ය ොති සාවකඤාණස්ස පාරමිං පාරයකොටිං

පත්ය ො. මහාබුද් ධීති මහාපුතථුහාසජවනතික්ඛනිබ්යබධිකභාවප්පත් ාෙ

මහතිො බුද්ධිො පඤ්ඤාෙ සමන්නාගය ො. මහාමතීති
ධම්මන්වෙයවදි සඞ්ඛා ාෙ මහතිොනෙග්ගාහමතිො සමන්නාගය ො. යෙ

හි ය  චතුබ්බිධා, යසොළසවිධා, චතුචත් ාලීසවිධා, ය සත් තිවිධා ච 
පඤ්ඤප්පයභදා.ය සංසබ්බයසොඅනවයසසානං අධිග ත් ාමහාපඤ්ඤ ා 
දිවියසසයෙොගය ොචඅෙංමහායෙයරොසාතිසෙං‘‘මහාබුද්ධී’’තිවත් බ්බ ං

අරහති.ෙොහභගවා – 

‘‘පණ්ඩිය ො, භික්ඛයව, සාරිපුතත්ය ො; මහාපඤ්යඤො, භික්ඛයව, 

සාරිපුතත්ය ො; පුතථුපඤ්යඤො, භික්ඛයව, සාරිපුතත්ය ො; හාසපඤ්යඤො, 

භික්ඛයව, සාරිපුතත්ය ො; ජවනපඤ්යඤො, භික්ඛයව, සාරිපුතත්ය ො; 

තික්ඛපඤ්යඤො, භික්ඛයව, සාරිපුතත්ය ො; නිබ්යබධිකපඤ්යඤො, 

භික්ඛයව, සාරිපුතත්ය ො’’තිආදි)ම.නි.3.93). 

 ත්ොෙං පණ්ඩි භාවාදීනං විභාගවිභාවනා. ධාතුකුසල ා, 

ආෙ නකුසල ා, පටිච්චසමුප්පාදකුසල ා, ඨානාට්ඨානකුසල ාති ඉයමහි
චතූහි කාරයණහිපණ්ඩිය ො.මහාපඤ්ඤ ාදීනංවිභාගදස්සයනඅෙංපාළි– 

‘‘ක මා මහාපඤ්ඤා? මහන්ය  අත්යෙ පරිග්ගණ්හාතීති

මහාපඤ්ඤා, මහන්ය ධම්යමපරිග්ගණ්හාතීතිමහාපඤ්ඤා, මහන් ා

නිරුත්තියෙො පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන් ානි පටිභානානි

පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන්ය  සීලක්ඛන්යධ 

පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන්ය  සමාධික්ඛන්යධ

පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන්ය  පඤ්ඤාක්ඛන්යධ

පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන්ය  විමුත්තික්ඛන්යධ 

පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන්ය 

විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධ පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, 

මහන් ානි ඨානාට්ඨානානි පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන් ා 
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විහාරසමාපත්තියෙො පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන් ානි

අරිෙසච්චානි පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන්ය  සතිපට්ඨායන

පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන්ය  සම්මප්පධායන

පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන්ය  ඉද්ධිපායද පරිග්ගණ්හාතීති

මහාපඤ්ඤා, මහන් ානි ඉන්ද්රිොනි පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, 

මහන් ානි බලානි පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන්ය 

යබොජ්ඣඞ්යග පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන්ය  අරිෙමග්යග

පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන් ානි සාමඤ්ඤඵලානි 

පරිග්ගණ්හාතීතිමහාපඤ්ඤා, මහන් ාඅභිඤ්ඤායෙොපරිග්ගණ්හාතීති

මහාපඤ්ඤා, මහන් ං පරමත්ෙං නිබ්බානං පරිග්ගණ්හාතීති
මහාපඤ්ඤා. 

‘‘ක මා පුතථුපඤ්ඤා? පුතථුනානාඛන්යධසු ඤාණං පවත් තීති

පුතථුපඤ්ඤා, පුතථුනානාධාතූසු ඤාණං පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, 

පුතථුනානාආෙ යනසු ඤාණං පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, 

පුතථුනානාපටිච්චසමුප්පායදසු ඤාණං පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, 

පුතථුනානාසුඤ්ඤ මනුපලබ්යභසු ඤාණං පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, 

පුතථුනානාඅත්යෙසුඤාණංපවත් තීතිපුතථුපඤ්ඤා, පුතථුනානාධම්යමසු

ඤාණං පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, පුතථුනානානිරුත්තීසු ඤාණං

පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, පුතථුනානාපටිභායනසු ඤාණං පවත් තීති

පුතථුපඤ්ඤා, පුතථුනානාසීලක්ඛන්යධසුඤාණං පවත් තීතිපුතථුපඤ්ඤා, 

පුතථුනානාසමාධික්ඛන්යධසු ඤාණං පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, 

පුතථුනානාපඤ්ඤාක්ඛන්යධසු ඤාණං පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, 

පුතථුනානාවිමුත්තික්ඛන්යධසු ඤාණං පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, 
පුතථුනානාවිමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධසු ඤාණං පවත් තීති

පුතථුපඤ්ඤා, පුතථුනානාඨානාට්ඨායනසුඤාණංපවත් තීතිපුතථුපඤ්ඤා, 

පුතථුනානාවිහාරසමාපත්තීසු ඤාණං පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, 

පුතථුනානාඅරිෙසච්යචසු ඤාණං පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, 

පුතථුනානාසතිපට්ඨායනසු ඤාණං පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, 

පුතථුනානාසම්මප්පධායනසු ඤාණං පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, 

පුතථුනානාඉද්ධිපායදසු ඤාණං පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, 

පුතථුනානාඉන්ද්රියෙසුඤාණංපවත් තීතිපුතථුපඤ්ඤා, පුතථුනානාබයලසු

ඤාණං පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, පුතථුනානායබොජ්ඣඞ්යගසු ඤාණං

පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, පුතථුනානාඅරිෙමග්යගසු ඤාණං පවත් තීති

පුතථුපඤ්ඤා, පුතථුනානාසාමඤ්ඤඵයලසු ඤාණං පවත් තීති

පුතථුපඤ්ඤා, පුතථුනානාඅභිඤ්ඤාසු ඤාණං පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා, 
පුතථුජ්ජනසාධාරයණධම්යමඅතික්කම්මපරමත්යෙනිබ්බායනඤාණං
පවත් තීති පුතථුපඤ්ඤා. 
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‘‘ක මා හාසපඤ්ඤා? ඉයධකච්යචො හාසබහුයලො යවදබහුයලො

තුට්ඨිබහුයලො පායමොජ්ජබහුයලො සීලානි පරිපූයරතීති හාසපඤ්ඤා, 
හාසබහුයලො…යප.… පායමොජ්ජබහුයලො ඉන්ද්රිෙසංවරං පරිපූයරතීති

හාසපඤ්ඤා, හාසබහුයලො…යප.… පායමොජ්ජබහුයලො යභොජයන 

මත් ඤ්ඤු ං පරිපූයරතීති හාසපඤ්ඤා, හාසබහුයලො…යප.…

පායමොජ්ජබහුයලො ජාගරිොනුයෙොගං පරිපූයරතීති හාසපඤ්ඤා, 
හාසබහුයලො…යප.… පායමොජ්ජබහුයලො සීලක්ඛන්ධං…යප.… 

සමාධික්ඛන්ධං, පඤ්ඤාක්ඛන්ධං, විමුත්තික්ඛන්ධං, 
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ධං පරිපූයරතීති…යප.… පටිවිජ්ඣතීති.

විහාරසමාපත්තියෙො පරිපූයරතීති, අරිෙසච්චානි පටිවිජ්ඣතීති, 

සතිපට්ඨායන භායවතීති, සම්මප්පධායන භායවතීති, ඉද්ධිපායද 

භායවතීති, ඉන්ද්රිොනි භායවතීති, බලානි භායවතීති, යබොජ්ඣඞ්යග

භායවතීති, අරිෙමග්ගං භායවතීති…යප.… සාමඤ්ඤඵලානි

සච්ඡිකයරොතීතිහාසපඤ්ඤා, හාසබහුයලො යවදබහුයලො තුට්ඨිබහුයලො

පායමොජ්ජබහුයලො අභිඤ්ඤායෙො පටිවිජ්ඣතීති හාසපඤ්ඤා; 
හාසබහුයලො යවදබහුයලො තුට්ඨිබහුයලො පායමොජ්ජබහුයලො පරමත්ෙං
නිබ්බානංසච්ඡිකයරොතීතිහාසපඤ්ඤා. 

‘‘ක මා ජවනපඤ්ඤා? ෙං කිඤ්චි රූපං 

අතී ානාග පච්චුප්පන්නං…යප.… ෙං දූයර සන්තියක වා, සබ්බං

රූපං අනිච්චය ො ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා, දුක්ඛය ො ඛිප්පං

ජවතීති ජවනපඤ්ඤා, අනත් ය ො ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා; ො
කාචි යවදනා…යප.… ෙං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං 
අතී ානාග පච්චුප්පන්නං…යප.… සබ්බං විඤ්ඤාණං අනිච්චය ො

ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා, දුක්ඛය ො ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා, 
අනත් ය ොඛිප්පං ජවතීතිජවනපඤ්ඤා. චක්ඛු…යප.…ජරාමරණං

අතී ානාග පච්චුප්පන්නං, අනිච්චය ො ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා, 

දුක්ඛය ො ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා, අනත් ය ො ඛිප්පං ජවතීති 
ජවනපඤ්ඤා. 

‘‘රූපං අතී ානාග පච්චුප්පන්නං අනිච්චං ඛෙට්යඨන, දුක්ඛං 

භෙට්යඨන, අනත් ා අසාරකට්යඨනාති තුලයිත්වා තීරයිත්වා
විභාවයිත්වා විභූ ං කත්වා රූපනියරොයධ නිබ්බායන ඛිප්පං ජවතීති
ජවනපඤ්ඤා…යප.… යවදනා…යප.… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා…
විඤ්ඤාණං… චක්ඛු…යප.… ජරාමරණං අතී ානාග පච්චුප්පන්නං

අනිච්චං ඛෙට්යඨන, දුක්ඛං භෙට්යඨන, අනත් ා අසාරකට්යඨනාති
තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූ ං කත්වා ජරාමරණනියරොයධ
නිබ්බායනඛිප්පංජවතීතිජවනපඤ්ඤා. 
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‘‘රූපං අතී ානාග පච්චුප්පන්නං අනිච්චං සඞ්ඛ ං 
පටිච්චසමුප්පන්නං ඛෙධම්මං වෙධම්මං විරාගධම්මං
නියරොධධම්මන්ති තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූ ං කත්වා
රූපනියරොයධ ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා. යවදනා…යප.…
සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං… චක්ඛු…යප.… ජරාමරණං 
අතී ානාග පච්චුප්පන්නං අනිච්චං සඞ්ඛ ං පටිච්චසමුප්පන්නං
ඛෙධම්මං වෙධම්මං විරාගධම්මං නියරොධධම්මන්ති තුලයිත්වා
තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූ ංකත්වා ජරාමරණනියරොයධනිබ්බායන
ඛිප්පංජවතීතිජවනපඤ්ඤා. 

‘‘ක මාතික්ඛපඤ්ඤා? ඛිප්පංකියලයසඡින්දතීතිතික්ඛපඤ්ඤා, 
උප්පන්නං කාමවි ක්කං නාධිවායසති පජහති වියනොයදති

බයන්තීකයරොති අනභාවං ගයමතීති තික්ඛපඤ්ඤා; උප්පන්නං
බයාපාදවි ක්කං නාධිවායසති පජහති වියනොයදති බයන්තීකයරොති

අනභාවං ගයමතීති තික්ඛපඤ්ඤා; උප්පන්නං විහිංසාවි ක්කං
නාධිවායසති…යප.… උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම 
නාධිවායසති පජහති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං ගයමතීති 

තික්ඛපඤ්ඤා; උප්පන්නං රාගං නාධිවායසති පජහති වියනොයදති

බයන්තීකයරොති අනභාවං ගයමතීති තික්ඛපඤ්ඤා; උප්පන්නං
යදොසං…යප.… උප්පන්නං යමොහං… උප්පන්නං යකොධං… 

උප්පන්නං උපනාහං… මක්ඛං… පළාසං… ඉස්සං… මච්ඡරිෙං…
මාෙං… සායඨෙයං… ෙම්භං… සාරම්භං… මානං… අතිමානං…
මදං… පමාදං… සබ්යබ කියලයස… සබ්යබ දුච්චරිය … සබ්යබ 
අභිසඞ්ඛායර…යප.… සබ්යබ භවගාමිකම්යම නාධිවායසති පජහති 

වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං ගයමතීති තික්ඛපඤ්ඤා.

එකස්මිං ආසයනචත් ායරොචඅරිෙමග්ගා, චත් ාරිසාමඤ්ඤඵලානි, 

ච ස්යසො පටිසම්භිදායෙො, ඡ අභිඤ්ඤායෙො අධිග ා යහොන්ති
සච්ඡික ාඵස්සි ාපඤ්ඤාොතිතික්ඛපඤ්ඤා. 

‘‘ක මා නිබ්යබධිකපඤ්ඤා? ඉයධකච්යචො සබ්බසඞ්ඛායරසු
උබ්යබගබහුයලො යහොති උත් ාසබහුයලො උක්කණ්ඨනබහුයලො

අරතිබහුයලො අනභිරතිබහුයලො බහිමුයඛො න රමති සබ්බසඞ්ඛායරසු, 
අනිබ්බිද්ධපුතබ්බං අපදාලි පුතබ්බං යලොභක්ඛන්ධං නිබ්බිජ්ඣති 

පදායලතීති නිබ්යබධිකපඤ්ඤා, අනිබ්බිද්ධපුතබ්බං අපදාලි පුතබ්බං

යදොසක්ඛන්ධං නිබ්බිජ්ඣති පදායලතීති නිබ්යබධිකපඤ්ඤා, 
අනිබ්බිද්ධපුතබ්බං අපදාලි පුතබ්බං යමොහක්ඛන්ධං නිබ්බිජ්ඣති

පදායලතීති නිබ්යබධිකපඤ්ඤා; අනිබ්බිද්ධපුතබ්බං අපදාලි පුතබ්බං
යකොධං…යප.… උපනාහං…යප.… සබ්යබ භවගාමිකම්යම

නිබ්බිජ්ඣතිපදායලතීති නිබ්යබධිකපඤ්ඤා’’ති)පටි.ම.3.6-7). 
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එවං ෙොවුත් විභාගාෙ මහතිො පඤ්ඤාෙ සමන්නාග ත් ා 

‘‘මහාබුද්ධී’’තිවුත් ං. 

අපිච අනුපදධම්මවිපස්සනාවයසනාපි ඉමස්ස යෙරස්ස මහාපඤ්ඤ ා 
යවදි බ්බා.වුත් ඤ්යහ ං– 

‘‘සාරිපුතත්ය ො, භික්ඛයව, අඩ්ඪමාසං අනුපදධම්මවිපස්සනං 

විපස්සති.  ත්රිදං, භික්ඛයව, සාරිපුතත් ස්ස අනුපදධම්මවිපස්සනාෙ
යහොති. 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, සාරිපුතත්ය ොවිවිච්යචවකායමහි…යප.…පඨමං
ඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති.යෙචපඨයමඣායනධම්මාවි ක්යකො
ච…යප.… චිත්ය කග්ග ා ච ඵස්යසො යවදනා සඤ්ඤා යච නා

චිත් ං ඡන්යදො අධියමොක්යඛො වීරිෙං සති උයපක්ඛා මනසිකායරො, 

 යාස්ස ධම්මා අනුපදවවත්ථි ා යහොන්ති,  යාස්ස ධම්මා විදි ා

උප්පජ්ජන්ති, විදි ා උපට්ඨහන්ති, විදි ා අබ්භත්ෙං ගච්ඡන්ති. යසො

එවං පජානාති ‘එවං කිර යම ධම්මා අහුත්වා සම්යභොන්ති, හුත්වා
පටියවන්තී’ති.යසොය සු ධම්යමසුඅනුපායෙොඅනපායෙොඅනිස්සිය ො
අප්පටිබද්යධො විප්පමුත්ය ො විසංයුත්ය ො විමරිොදීකය න යච සා
විහරති.යසො‘අත්ථිඋත් රිනිස්සරණ’න්තිපජානාති.  බ්බහුලීකාරා
අත්ථිත්යවවස්සයහොති. 

‘‘පුතන චපරං, භික්ඛයව, සාරිපුතත්ය ො වි ක්කවිචාරානං
වූපසමා…යප.… දුතිෙංඣානං…  තිෙංඣානං…චතුත්ෙංඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. ආකාසානඤ්චාෙ නං…
විඤ්ඤාණඤ්චාෙ නං… ආකිඤ්චඤ්ඤාෙ නං… සබ්බයසො 
ආකිඤ්චඤ්ඤාෙ නං සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙ නං

උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො  ාෙ සමාපත්තිො සය ො වුට්ඨහති, යසො
 ාෙ සමාපත්තිො සය ො වුට්ඨහිත්වා යෙ ධම්මා අතී ා නිරුද්ධා

විපරිණ ා, ය ධම්යමසමනුපස්සති ‘‘එවංකිර යමධම්මා අහුත්වා

සම්යභොන්ති, හුත්වා පටියවන්තී’’ති. යසො ය සු ධම්යමසු අනුපායෙො
අනපායෙො අනිස්සිය ො අප්පටිබද්යධො විප්පමුත්ය ො විසංයුත්ය ො
විමරිොදීකය නයච සාවිහරති. යසො‘අත්ථිඋත් රිනිස්සරණ’න්ති
පජානාති. බ්බහුලීකාරාඅත්ථිත්යවවස්ස යහොති. 

‘‘පුතන චපරං, භික්ඛයව, සාරිපුතත්ය ො සබ්බයසො
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙ නං සමතික්කම්ම
සඤ්ඤායවදයි නියරොධං උපසම්පජ්ජ විහරති. පඤ්ඤාෙ චස්ස දිස්වා

ආසවා පරික්ඛීණායහොන්ති.යසො ාෙසමාපත්තිොසය ොවුට්ඨහති, 

යසො ාෙසමාපත්තිොසය ො වුට්ඨහිත්වායෙධම්මාඅතී ානිරුද්ධා

විපරිණ ා, ය  ධම්යම සමනුපස්සති ‘එවං කිර යම ධම්මා අහුත්වා
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සම්යභොන්ති, හුත්වා පටියවන්තී’ති. යසො ය සු ධම්යමසු අනුපායෙො 
අනපායෙො අනිස්සිය ො අප්පටිබද්යධො විප්පමුත්ය ො විසංයුත්ය ො

විමරිොදීකය නයච සා විහරති, යසො‘නත්ථිඋත් රි නිස්සරණ’න්ති
පජානාති.  බ්බහුලීකාරානත්ථිත්යවවස්සයහොති. 

‘‘ෙංයඛො ං, භික්ඛයව, සම්මාවදමායනොවයදෙය‘වසිප්පත්ය ො 

පාරමිප්පත්ය ො අරිෙස්මිං සීලස්මිං, වසිප්පත්ය ො පාරමිප්පත්ය ො

අරිෙස්මිං සමාධිස්මිං, වසිප්පත්ය ොපාරමිප්පත්ය ොඅරිොෙපඤ්ඤාෙ, 
වසිප්පත්ය ො පාරමිප්පත්ය ො අරිොෙ විමුත්තිො’ති.

සාරිපුතත් යමයව ංසම්මාවදමායනො වයදෙයා’’ති)ම.නි.3.93-97). 

එවං මහාපුතථුහාසජවනතික්ඛනිබ්යබධිකභාවප්පත් ාෙ මහතිො බුද්ධිො
සමන්නාග ත් ා යෙයරො මහාබුද්ධීති අත්යෙො. ධම්මන්වෙයවදි ා පනස්ස 

සම්පසාදනීෙසුත්ය න )දී. නි. 3.141 ආදයෙො) දීයප බ්බා.  ත්ෙ හි 

සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණසදියසො යෙරස්ස නෙග්ගායහො වුත්ය ො. අජයළො 

ජළසමායනොති සාවයකසු පඤ්ඤාෙ උක්කංසග ත් ා සබ්බොපි අජයළො

සමායනො පරමප්පිච්ඡ ාෙ අත් ානං අජානන් ං විෙ කත්වා, දස්සයනන

ජළසදියසො මන්දසරික්යඛො කියලසපරිළාහාභායවන නිබ් බුය ො සීතිභූය ො 

සදා චරති නිච්චංවිහරතීතිඅත්යෙො. 

පරිචිණ් යණොති ගාො යෙයරනඅත් යනොක කිච්ච ංපකායසන්ය න

භාසි ා, සාපිවුත් ත්ොයෙව. 

සම් පායදෙප් පමායදනාති අෙං පන අත් යනො පරිනිබ්බානකායල
සන්නිපති ානංභික්ඛූනංඔවාදදානවයසනභාසි ා.සාපි වුත් ත්ොයෙවාති. 

සාරිපුතත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

3. ආනන් දත් යෙරගාොවණ් ණනා 

පිසුයණන ච යකොෙයනනාතිආදිකා ආෙස්මය ො ආනන්දත්යෙරස්ස

ගාො. කා උප්පත්ති? අෙම්පි පුතරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො පදුමුත් රස්ස

භගවය ො කායල හංසවතීනගයර සත්ථු යවමාතිකභා ා හුත්වා නිබ්බත්ති, 

සුමයනොතිස්ස නාමං අයහොසි. පි ා පනස්ස ආනන්දරාජා නාම. යසො
අත් යනො පුතත් ස්ස සුමනකුමාරස්ස වෙප්පත් ස්ස හංසවතිය ො
වීසයෙොජනසය  ඨායන යභොගනගරං අදාසි. යසොකදාචිකදාචිආගන්ත්වා
අත් ානඤ්ච පි රඤ්චපස්සති. දාරාජාසත්ොරඤ්චස සහස්සපරිමාණං 

භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච සෙයමව සක්කච්චං උපට්ඨහි, අඤ්යඤසං උපට්ඨාතුං න
යදති. 

ය න සමයෙන පච්චන්ය ො කුපිය ො අයහොසි. කුමායරො  ස්ස
කුපි භාවං රඤ්යඤො අනායරොයචත්වා සෙයමව  ං වූපසයමති.  ං සුත්වා
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රාජාතුට්ඨමානයසොපුතත් ං පක්යකොසායපත්වා ‘‘වරංය ,  ා දම්මි, වරං
ගණ්හාහී’’ති ආහ. කුමායරො ‘‘සත්ොරං භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච ය මාසං

උපට්ඨහන්ය ොජීවි ංඅවඤ්ඣංකාතුංඉච්ඡාමී’’තිආහ.‘‘එ ං නසක්කා, 

අඤ්ඤංවයදහී’’ති.‘‘යදව, ඛත්තිොනංද්යවකොනාමනත්ථි, එ යදවයම 

යදහි, න මය්හං අඤ්යඤන අත්යෙො’’ති. ‘‘සයච සත්ො අනුජානාති, 

දින්නයමවා’’ති.යසො ‘‘සත්ථුචිත් ංජානිස්සාමී’’තිවිහාරංගය ො. 

ය න ච සමයෙන භගවා භත් කිච්චං නිට්ඨායපත්වා ගන්ධකුටිං 

පවිට්යඨො යහොති. යසො භික්ඛූ උපසඞ්කමිත්වා ‘‘අහං, භන්ය , භගවන් ං

දස්සනාෙ ආගය ො, දස්යසෙ යම භගවන් ’’න්ති ආහ. භික්ඛූ ‘‘සුමයනො

නාමයෙයරොසත්ථුඋපට්ඨායකො,  ස්ස සන්තිකංගච්ඡාහී’’තිආහංසු.යසො

යෙරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා වන්දිත්වා ‘‘සත්ොරං, භන්ය , යම
දස්යසො’’තිආහ.අෙයෙයරො ස්සපස්සන් ස්යසව පෙවිෙංනිමුජ්ජිත්වා

සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘භන්ය , රාජපුතත්ය ො තුම්හාකං දස්සනාෙ

ආගය ො’’තිආහ.‘‘ය නහි, භික්ඛු, බහිආසනං පඤ්ඤායපහී’’ති.යෙයරො
පුතනපි  ස්ස පස්සන් ස්යසව බුද්ධාසනං ගයහත්වා අන්ය ොගන්ධකුටිෙං
නිමුජ්ජිත්වා බහිපරියවයණ පාතුභවිත්වා ගන්ධකුටිපරියවයණ ආසනං 
පඤ්ඤායපසි. කුමායරො  ං දිස්වා ‘‘මහන්ය ො ව ාෙං භික්ඛූ’’ති චිත් ං 
උප්පායදසි. 

භගවාපි ගන්ධකුටිය ො නික්ඛමිත්වා පඤ්ඤත් ාසයන නිසීදි. 

රාජපුතත්ය ො සත්ොරං වන්දිත්වා, පටිසන්ොරං කත්වා, අෙං, භන්ය , 

යෙයරො තුම්හාකං සාසයන වල්ලයභො මඤ්යඤති. ‘‘ආම කුමාර, 

වල්ලයභො’’ති? ‘‘කිංකත්වා, භන්ය , එස වල්ලයභොයහොතී’’ති?‘‘දානාදීනි

පුතඤ්ඤානි කත්වා’’ති. ‘‘භගවා, අහම්පි අෙං යෙයරො විෙ අනාගය 
බුද්ධසාසයනවල්ලයභොයහොතුකායමො’’තිසත්ොහං ඛන්ධාවාරභත් ංනාම

දත්වාපි සත් යම දිවයස, භන්ය , මො පිතු සන්තිකා ය මාසං තුම්හාකං

පටිජග්ගනවයරො ලද්යධො, ය මාසං යම වස්සාවාසං අධිවායසොති. භගවා, 

‘‘අත්ථි නුයඛො ත්ෙගය නඅත්යෙො’’තිඔයලොයකත්වා‘‘අත්ථී’’තිදිස්වා

‘‘සුඤ්ඤාගායර යඛො, කුමාර,  ොග ා අභිරමන්තී’’ති ආහ. කුමායරො

‘‘අඤ්ඤා ං භගවා, අඤ්ඤා ංසුග ා’’තිවත්වා ‘‘අහං, භන්ය , පුතරිම රං

ගන්ත්වා විහාරං කායරමි, මො යපසිය  භික්ඛුස සහස්යසන සද්ධිං

ආගච්ඡො’’ති පටිඤ්ඤං ගයහත්වා පිතු සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘දින්නා යම, 

යදව, භගව ා පටිඤ්ඤා, මො පහිය  භගවන් ං යපයසෙයාො’’ති පි රං

වන්දිත්වා, නික්ඛමිත්වා යෙොජයන යෙොජයන විහාරං කයරොන්ය ො
වීසයෙොජනස ං අද්ධානං ගය ො. ගන්ත්වා ච අත් යනො නගයර
විහාරට්ඨානං විචිනන්ය ො යසොභනස්සනාම කුටුම්බිකස්ස උෙයානං දිස්වා
ස සහස්යසනකිණිත්වාස සහස්සංවිස්සජ්යජත්වා විහාරංකායරසි. ත්ෙ
භගවය ො ගන්ධකුටිං යසසභික්ඛූනඤ්ච රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානත්ොෙ
කුටියලණමණ්ඩයප කායරත්වා පාකාරපරික්යඛපං ද්වාරයකොට්ඨකඤ්ච
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නිට්ඨායපත්වා පිතු සන්තිකං යපයසසි ‘‘නිට්ඨි ං මය්හං කිච්චං, සත්ොරං
පහිණො’’ති. 

රාජා භගවන් ං යභොයජත්වා ‘‘භගවා සුමනස්ස කිච්චං නිට්ඨි ං, 
තුම්හාකං ගමනං පච්චාසීසතී’’ති ආහ. භගවා ස සහස්සභික්ඛුපරිවුය ො
යෙොජයන යෙොජයන විහායරසු වසමායනො අගමාසි. කුමායරො ‘‘සත්ො
ආගච්ඡතී’’ති සුත්වා යෙොජනං පච්චුග්ගන්ත්වා ගන්ධමාලාදීහි පූජෙමායනො
ස සහස්යසන කීය  යසොභයන නාම උෙයායන ස සහස්යසන කාරි ං
විහාරංපයවයසත්වා– 

‘‘ස සහස්යසනයමකී ං, ස සහස්යසනමාපි ං; 

යසොභනංනාමඋෙයානං, පටිග්ගණ්හමහාමුනී’’ති.– 

 ං නිෙයායදසි.යසොවස්සූපනායිකදිවයස මහාදානංපවත්ය ත්වා‘‘ඉමිනාව
නීහායරන දානං දයදෙයාො’’තිපුතත් දායර අමච්යචච කිච්චකරණීයෙසුච
නියෙොයජත්වා සෙං සුමනත්යෙරස්ස වසනට්ඨානසමීයපයෙව වසන්ය ො
ය මාසං සත්ොරංඋපට්ඨහන්ය ොඋපකට්ඨාෙපවාරණාෙගාමංපවිසිත්වා
සත් ාහං මහාදානං පවත්ය ත්වා සත් යම දිවයස සත්ථු

භික්ඛුස සහස්සස්සචපාදමූයලතිචීවරානි ඨයපත්වාවන්දිත්වා, ‘‘භන්ය , 

ෙයද ං මො සත් ාහං ඛන්ධාවාරදානය ො පට්ඨාෙ පුතඤ්ඤං ක ං, න  ං

සග්ගසම්පත්තිආදීනං අත්ොෙ, අෙ යඛො අහං අෙං සුමනත්යෙයරො විෙ 
අනාගය  එකස්ස බුද්ධස්සඋපට්ඨායකොභයවෙය’’න්ති පණිධානං අකාසි.
සත්ොපිස්සඅනන් රාෙ ංදිස්වාබයාකරිත්වාපක්කාමි. 

යසොපි  ස්මිං බුද්ධුප්පායද වස්සස සහස්සං පුතඤ්ඤානි කත්වා  ය ො
පරම්පි  ත්ෙ  ත්ෙ භයව උළාරානි පුතඤ්ඤකම්මානි උපචිනිත්වා 
යදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොකස්සපස්සභගවය ොකායලපිණ්ඩාෙචරය ො
එකස්සයෙරස්ස පත් ග්ගහණත්ෙංඋත් රසාටකංදත්වාපූජංඅකාසි.පුතන
සග්යග නිබ්බත්තිත්වා  ය ො චුය ො බාරාණසිරාජා හුත්වා අට්ඨ
පච්යචකබුද්යධ දිස්වා ය  යභොයජත්වා අත් යනො මඞ්ගලුෙයායන අට්ඨ
පණ්ණසාලායෙොකායරත්වාය සංනිසීදනත්ොෙඅට්ඨ සබ්බර නමෙපීයඨ
යචවමණිආධාරයකචපටිොයදත්වාදසවස්සසහස්සානිඋපට්ඨානංඅකාසි. 
එ ානිපාකටට්ඨානානි. 

කප්පස සහස්සං පන  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුතඤ්ඤානි කයරොන්ය ොව
අම්හාකං යබොධිසත්ය න සද්ධිං තුසි පුතයර නිබ්බත්තිත්වා  ය ො චුය ො
අමිය ොදනසක්කස්සයගයහ නිබ්බත්ති. ස්සසබ්යබඤා යකආනන්දිය 

කයරොන්ය ොජාය ොති ආනන් යදොත්යවවනාමංඅයහොසි.යසොඅනුක්කයමන
වෙප්පත්ය ො ක ාභිනික්ඛමයන සම්මාසම්යබොධිං පත්වා
පවත්ති වරධම්මචක්යක පඨමං කපිලවත්ථුං ගන්ත්වා  ය ො නික්ඛන්ය 
භගවති  ස්ස පරිවාරත්ෙං පබ්බජිතුං නික්ඛන්ය හි භද්දිොදීහි සද්ධිං



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො තිංසනිපාය ො 

365 

පටුන 

නික්ඛමිත්වා භගවය ො සන්තියක පබ්බජිත්වා නචිරස්යසව ආෙස්මය ො
පුතණ්ණස්ස මන් ාණිපුතත් ස්ස සන්තියක ධම්මකෙං සුත්වා
යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. 

ය න ච සමයෙන භගවය ො පඨමයබොධිෙං වීසතිවස්සානි
අනිබද්ධඋපට්ඨාකා අයහසුං. එකදා නාගසමායලො පත් චීවරං ගයහත්වා

විචරි, එකදා නාගිය ො, එකදා උපවායනො, එකදා සුනක්ඛත්ය ො, එකදා

චුන්යදොසමණුද්යදයසො, එකදාසාගය ො, එකදායමඝියෙො, ය යෙභුයෙයන 
සත්ථු චිත් ං නාරාධයිංසු. අයෙකදිවසං භගවා ගන්ධකුටිපරියවයණ
පඤ්ඤත් වරබුද්ධාසයන භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ො නිසින්යනො භික්ඛූ

ආමන්ය සි – ‘‘අහං, භික්ඛයව, ඉදානිම්හි මහල්ලයකො, එකච්යච භික්ඛූ

‘ඉමිනාමග්යගනගච්ඡාමා’තිවුත්ය අඤ්යඤනගච්ඡන්ති, එකච්යචමය්හං

පත් චීවරං භූමිෙංනික්ඛිපන්ති, මය්හං නිබද්ධුපට්ඨාකංභික්ඛුංජානාො’’ති.
 ංසුත්වාභික්ඛූනංධම්මසංයවයගොඋදපාදි. අොෙස්මාසාරිපුතත්ය ොඋට්ඨාෙ

භගවන් ංවන්දිත්වා–‘‘අහං, භන්ය , තුම්යහ උපට්ඨහිස්සාමී’’තිආහ. ං
භගවා පටික්ඛිපි. එය නුපායෙනමහායමොග්ගල්ලානංආදිං කත්වා සබ්යබ

මහාසාවකා – ‘‘අහං උපට්ඨහිස්සාමි, අහං උපට්ඨහිස්සාමී’’ති උට්ඨහිංසු

ඨයපත්වා ආෙස්මන් ං ආනන්දං, ය පි භගවා පටික්ඛිපි. යසො පන

තුණ්හීයෙව නිසීදි. අෙ නං භික්ඛූ ආහංසු – ‘‘ආවුයසො, ත්වම්පි සත්ථු

උපට්ඨාකට්ඨානං ොචාහී’’ති. ොචිත්වා ලද්ධට්ඨානං නාම කීදිසං යහොති, 

සයච රුච්චති, සත්ො සෙයමව වක්ඛතීති. අෙ භගවා ‘‘න, භික්ඛයව, 

ආනන්යදො අඤ්යඤහි උස්සායහ බ්යබො, සෙයමව ජානිත්වා මං

උපට්ඨහිස්සතී’’ති ආහ.  ය ො භික්ඛූ ‘‘උට්යඨහි, ආවුයසො ආනන්ද, 
සත්ොරංඋපට්ඨාකට්ඨානංොචාහී’’ති ආහංසු. 

යෙයරො උට්ඨහිත්වා ‘‘සයච යම, භන්ය , භගවා අත් නා ලද්ධං 

පණී චීවරංනදස්සති, පණී පිණ්ඩපා ංනදස්සති, එකගන්ධකුටිෙංවසිතුං

න දස්සති, නිමන් නං ගයහත්වා න ගමිස්සති, එවාහං භගවන් ං
උපට්ඨහිස්සාමී’’තිආහ.‘‘එත් යක ගුයණලභය ොසත්ථුඋපට්ඨායනයකො

භායරො’’ති උපවාදයමොචනත්ෙං ඉයම චත්  ායරො පටික් යඛපා ච – ‘‘සයච, 

භන්ය , භගවා මො ගහි නිමන් නං ගමිස්සති, සචාහං යදසන් රය ො

ආග ාගය   ාවයදව දස්යසතුං ලච්ඡාමි; ෙදා යම කඞ්ඛා උප්පජ්ජති, 

 ාවයදවභගවන් ංඋපසඞ්කමිතුංලච්ඡාමි, සයචභගවාපරම්මුඛායදසි ං 

ධම්මං පුතන මය්හං කයෙස්සති, එවාහං භගවන් ං උපට්ඨහිස්සාමී’’ති
‘‘එත් කම්පි සත්ථු සන්තියක අනුග්ගහං න ලභතී’’ති
උපවාදයමොචනත්ෙඤ්යචව ධම්මභණ්ඩාගාරිකභාවපාරමීපූරණත්ෙඤ්ච ඉමා 

ච ස ්යසො ආොචනා චාතිඅට්ඨවයරගයහත්වානිබද්ධුපට්ඨායකොඅයහොසි.
 ස්යසවඨානන් රස්සඅත්ොෙ කප්පස සහස්සංපූරි ානංපාරමීනංඵලං
පාපුතණි. යසො උපට්ඨාකට්ඨානං ලද්ධදිවසය ො පට්ඨාෙ දසබලං දුවියධන

උදයකන, තිවියධන දන් කට්යඨන, හත්ෙපාදපරිකම්යමන 
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පිට්ඨිපරිකම්යමන, ගන්ධකුටිපරියවණසම්මජ්ජයනනාති එවමාදීහි කිච්යචහි 

උපට්ඨහන්ය ො ‘‘ඉමාෙනාමයවලාෙසත්ථුඉදංනාමලද්ධුංවට්ටති, ඉදං

නාම කාතුං වට්ටතී’’ති දිවසභාගං සන්තිකාවචයරො හුත්වා, රත්තිභායග
මහන් ං දණ්ඩදීපිකං ගයහත්වා ගන්ධකුටිපරියවණං නව වායර

අනුපරිොෙති, සත්ෙරි පක්යකොසන්ය  පටිවචනදානාෙ 
ථිනමිද්ධවියනොදනත්ෙං. 

අෙ නං සත්ො යජ වයන අරිෙගණමජ්යඣ නිසින්යනො
අයනකපරිොයෙන පසංසිත්වා ‘‘බහුස්සු ානං සතිමන් ානං ගතිමන් ානං
ධිතිමන් ානං උපට්ඨාකානඤ්ච භික්ඛූනං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි. එවං
සත්ොරාපඤ්චසුඨායනසුඑ දග්යගඨපිය ොචතූහි අච්ඡරිෙබ්භු ධම්යමහි
සමන්නාගය ො සත්ථු ධම්මයකොසාරක්යඛො අෙං මහායෙයරො යසයඛොව
සමායනො සත්ෙරි පරිනිබ්බුය  යහට්ඨා වුත් නයෙන භික්ඛූහි 
සමුත්ය ජිය ො යදව ාෙ ච සංයවජිය ො ‘‘ස්යවයෙව ච දානි ධම්මසඞ්ගීති

කා බ්බා, නයඛොපනයම ංපතිරූපං, ය්වාෙංයසයඛොසකරණීයෙොහුත්වා 
අයසයඛහි යෙයරහි සද්ධිං ධම්මං සඞ්ගායිතුං සන්නිපා ං ගන්තු’’න්ති 
සඤ්ජාතුස්සායහොවිපස්සනංපට්ඨයපත්වාබහුයදවරත්තිංවිපස්සනාෙකම්මං
කයරොන්ය ො චඞ්කයම වීරිෙසම ං අලභිත්වා විහාරං පවිසිත්වා සෙයන
නිසීදිත්වා සයිතුකායමොකාෙං ආවට්යටසි. අප්පත් ඤ්ච සීසං බිම්යබොහනං

පාදාචභූමිය ො මුත් මත් ා, එ ස්මිංඅන් යරඅනුපාදාෙආසයවහිචිත් ං

විමුච්චිඡළභිඤ්යඤො අයහොසි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර1.1.644-

663) – 

‘‘ආරාමද්වාරානික්ඛම්ම, පදුමුත් යරොමහාමුනි; 

වස්යසන්ය ොඅම ංවුට්ඨිං, නිබ්බායපසිමහාජනං. 

‘‘ස සහස්සංය ධීරා, ඡළභිඤ්ඤාමහිද්ධිකා; 

පරිවායරන්තිසම්බුද්ධං, ඡාොවඅනපායිනී. 

‘‘හත්ථික්ඛන්ධගය ොආසිං, යස ච්ඡත් ංවරුත් මං; 

සුචාරුරූපංදිස්වාන, විත්තියමඋදපජ්ජෙ. 

‘‘ඔරුය්හහත්ථිඛන්ධම්හා, උපගච්ඡිංනරාසභං; 

ර නාමෙඡත් ංයම, බුද්ධයසට්ඨස්සධාරයිං. 

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාෙ, පදුමුත් යරොමහාඉසි; 

 ංකෙංඨපයිත්වාන, ඉමාගාොඅභාසෙ. 

‘‘යෙොයසොඡත් මධායරසි, යසොණ්ණාලඞ්කාරභූසි ං; 

 මහංකිත් යිස්සාමි, සුයණොෙමමභාසය ො. 
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‘‘ඉය ොගන්ත්වාඅෙංයපොයසො, තුසි ංආවසිස්සති; 

අනුයභොස්සතිසම්පත්තිං, අච්ඡරාහිපුතරක්ඛය ො. 

‘‘චතුතිංසතික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 

බලාධියපොඅට්ඨස ං, වසුධංආවසිස්සති. 

‘‘අට්ඨපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 

පයදසරජ්ජංවිපුතලං, මහිොකාරයිස්සති. 

‘‘කප්පස සහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘සකයානංකුලයකතුස්ස, ඤාතිබන්ධුභවිස්සති; 

ආනන්යදොනාමනායමන, උපට්ඨායකොමයහසියනො. 

‘‘ආ ාපී නිපයකොචාපි, බාහුසච්යචසුයකොවියදො; 

නිවා වුත්තිඅත්ෙද්යධො, සබ්බපාඨීභවිස්සති. 

‘‘පධානපහි ත්ය ොයසො, උපසන්ය ොනිරූපධි; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාෙ, නිබ්බායිස්සතිනාසයවො. 

‘‘සන්තිආරඤ්ඤකානාගා, කුඤ්ජරාසට්ඨිහාෙනා; 

තිධාපභින්නාමා ඞ්ගා, ඊසාදන් ාඋරූළ්හවා. 

‘‘අයනකස සහස්සා, පණ්ඩි ාපිමහිද්ධිකා; 

සබ්යබය බුද්ධනාගස්ස, නයහොන්තුපණිධිම්හිය . 

‘‘ආදිොයමනමස්සාමි, මජ්ඣියමඅෙපච්ඡියම; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, බුද්ධයසට්ඨංඋපට්ඨහිං. 

‘‘ආ ාපීනිපයකොචාපි, සම්පජායනොපටිස්සය ො; 

යසො ාපත්තිඵලංපත්ය ො, යසඛභූමීසුයකොවියදො. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ෙංකම්මමභිනීහරිං; 

 ාහංභූමිමනුප්පත්ය ො, ඨි ාසද්ධම්මමාචලා. 

‘‘ස්වාග ංව යමආසි…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා සඞ්ගීතිමණ්ඩපං පවිසිත්වා ධම්මං 

සඞ්ගාෙන්ය ො  ත්ෙ  ත්ෙ භික්ඛූනං ඔවාදදානවයසන අත් යනො
පටිපත්තිදීපනාදිවයසන ච භාසි ගාො එකජ්ඣං කත්වා අනුක්කයමව
ඛුද්දකනිකාෙසඞ්ගාෙනකායලයෙරගාොසුසඞ්ගීතිං ආයරොයපන්ය ො– 
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1017. 

‘‘පිසුයණනචයකොධයනනච, මච්ඡරිනාචවිභූ නන්දිනා; 

සඛි ංනකයරෙයපණ්ඩිය ො, පායපොකාපුතරියසනසඞ්ගයමො. 

1018. 

‘‘සද්යධන චයපසයලනච, පඤ්ඤව ාබහුස්සුය න ච; 

සඛි ංකයරෙයපණ්ඩිය ො, භද්යදොසප්පුතරියසනසඞ්ගයමො. 

1019. 

‘‘පස්සචිත් ක ංබිම්බං, අරුකාෙංසමුස්සි ං; 

ආතුරංබහුසඞ්කප්පං, ෙස්සනත්ථිධුවංඨිති. 

1020. 

‘‘පස්සචිත් ක ංරූපං, මණිනාකුණ්ඩයලනච; 

අට්ඨි යචනඔනද්ධං, සහවත්යෙහියසොභති. 

1021. 

‘‘අලත් කක ාපාදා, මුඛංචුණ්ණකමක්ඛි ං; 

අලංබාලස්සයමොහාෙ, යනොචපාරගයවසියනො. 

1022. 

‘‘අට්ඨපදක ායකසා, යනත් ාඅඤ්ජනමක්ඛි ා; 

අලංබාලස්සයමොහාෙ, යනොචපාරගයවසියනො. 

1023. 

‘‘අඤ්ජනීව නවාචිත් ා, පූතිකායෙො අලඞ්කය ො; 

අලංබාලස්සයමොහාෙ, යනොචපාරගයවසියනො. 

‘‘ඔදහිමිගයවොපාසං, නාසදාවාගුරංමියගො; 

භුත්වානිවාපංගච්ඡාම, කන්දන්ය මිගබන්ධයක. 

‘‘ඡින්යනොපායසොමිගවස්ස, නාසදාවාගුරංමියගො; 

භුත්වානිවාපංගච්ඡාම, යසොචන්ය මිගලුද්දයක. 

1024. 

‘‘බහුස්සුය ො චිත් කථී, බුද්ධස්ස පරිචාරයකො; 

පන්නභායරොවිසඤ්ඤුත්ය ො, යසෙයංකප්යපතියගො යමො. 

1025. 

‘‘ඛීණාසයවොවිසඤ්ඤුත්ය ො, සඞ්ගාතීය ොසුනිබ්බුය ො; 

ධායරතිඅන්තිමංයදහං, ජාතිමරණපාරගූ. 
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1026. 

‘‘ෙස්මිංපතිට්ඨි ාධම්මා, බුද්ධස්සාදිච්චබන්ධුයනො; 

නිබ්බානගමයනමග්යග, යසොෙංතිට්ඨතියගො යමො. 

1027. 

‘‘ද්වාසීතිබුද්ධය ොගණ්හිං, ද්යවසහස්සානිභික්ඛුය ො; 

චතුරාසීතිසහස්සානි, යෙයමධම්මාපවත්තියනො. 

1028. 

‘‘අප්පස්සු ාෙං පුතරියසො, බලිබද්යදොව ජීරති; 

මංසානි ස්සවඩ්ඪන්ති, පඤ්ඤා ස්සනවඩ්ඪති. 

1029. 

‘‘බහුස්සුය ොඅප්පස්සු ං, යෙොසුය නාතිමඤ්ඤති; 

අන්යධොපදීපධායරොව,  යෙවපටිභාතිමං. 

1030. 

‘‘බහුස්සු ංඋපායසෙය, සු ඤ්චනවිනාසයෙ; 

 ංමූලංබ්රහ්මචරිෙස්ස,  ස්මාධම්මධයරොසිො. 

1031. 

‘‘පුතබ්බාපරඤ්ඤූඅත්ෙඤ්ඤූ, නිරුත්තිපදයකොවියදො; 

සුග්ගහී ඤ්චගණ්හාති, අත්ෙඤ්යචොපපරික්ඛති. 

1032. 

‘‘ඛන් යාඡන්දිකය ොයහොති, උස්සහිත්වාතුයලති ං; 

සමයෙයසොපදහති, අජ්ඣත් ංසුසමාහිය ො. 

1033. 

‘‘බහුස්සු ංධම්මධරං, සප්පඤ්ඤංබුද්ධසාවකං; 

ධම්මවිඤ්ඤාණමාකඞ්ඛං,  ංභයජෙ ොවිධං. 

1034. 

‘‘බහුස්සුය ොධම්මධයරො, යකොසාරක්යඛොමයහසියනො; 

චක්ඛුසබ්බස්සයලොකස්ස, පූජනීයෙොබහුස්සුය ො. 

1035. 

‘‘ධම්මාරායමොධම්මරය ො, ධම්මංඅනුවිචින් ෙං; 

ධම්මංඅනුස්සරංභික්ඛු, සද්ධම්මානපරිහාෙති. 

1036. 

‘‘කාෙමච්යඡරගරුයනො, හිෙයමායනඅනුට්ඨයහ; 
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සරීරසුඛගිද්ධස්ස, කුය ොසමණඵාසු ා. 

1037. 

‘‘නපක්ඛන්තිදිසාසබ්බා, ධම්මානපටිභන්තිමං; 

ගය කලයාණමිත් ම්හි, අන්ධකාරංවඛාෙති. 

1038. 

‘‘අබ්භතී සහාෙස්ස, අතී ග සත්ථුයනො; 

නත්ථිඑ ාදිසංමිත් ං, ෙොකාෙග ාසති. 

1039. 

‘‘යෙපුතරාණාඅතී ාය , නයවහිනසයමතියම; 

ස්වජ්ජඑයකොවඣාොමි, වස්සුයපය ොවපක්ඛිමා. 

1040. 

‘‘දස්සනාෙ අභික්කන්ය , නානායවරජ්ජයක බහූ; 

මාවාරයිත්ෙයසො ායරො, පස්සන්තුසමයෙොමමං. 

1041. 

‘‘දස්සනාෙඅභික්කන්ය , නානායවරජ්ජයකපුතථු; 

කයරොතිසත්ොඔකාසං, නනිවායරතිචක්ඛුමා. 

1042. 

‘‘පණ්ණවීසතිවස්සානි, යසඛභූ ස්සයමසය ො; 

නකාමසඤ්ඤාඋප්පජ්ජි, පස්සධම්මසුධම්ම ං. 

1043. 

‘‘පණ්ණවීසතිවස්සානි, යසඛභූ ස්සයමසය ො; 

නයදොසසඤ්ඤාඋප්පජ්ජි, පස්සධම්මසුධම්ම ං. 

1044. 

‘‘පණ්ණවීසති වස්සානි, භගවන් ං උපට්ඨහිං; 

යමත්ය නකාෙකම්යමන, ඡාොවඅනපායිනී. 

1045. 

‘‘පණ්ණවීසතිවස්සානි, භගවන් ංඋපට්ඨහිං; 

යමත්ය නවචීකම්යමන, ඡාොවඅනපායිනී. 

1046. 

‘‘පණ්ණවීසතිවස්සානි, භගවන් ංඋපට්ඨහිං; 

යමත්ය නමයනොකම්යමන, ඡාොවඅනපායිනී. 
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1047. 

‘‘බුද්ධස්සචඞ්කමන් ස්ස, පිට්ඨිය ොඅනුචඞ්කමිං; 

ධම්යමයදසිෙමානම්හි, ඤාණංයමඋදපජ්ජෙ. 

1048. 

‘‘අහංසකරණීයෙොම්හි, යසයඛොඅප්පත් මානයසො; 

සත්ථුචපරිනිබ්බානං, යෙොඅම්හංඅනුකම්පයකො. 

1049. 

‘‘ දාසිෙංභිංසනකං,  දාසියලොමහංසනං; 

සබ්බකාරවරූයපය , සම්බුද්යධපරිනිබ්බුය . 

1050. 

‘‘බහුස්සුය ොධම්මධයරො, යකොසාරක්යඛොමයහසියනො; 

චක්ඛුසබ්බස්සයලොකස්ස, ආනන්යදොපරිනිබ්බුය ො. 

1051. 

‘‘බහුස්සුය ො ධම්මධයරො, යකොසාරක්යඛො මයහසියනො; 

චක්ඛුසබ්බස්සයලොකස්ස, අන්ධකායර යමොනුයදො. 

1052. 

‘‘ගතිමන්ය ො සතිමන්ය ො, ධිතිමන්ය ොචයෙො ඉසි; 

සද්ධම්මධාරයකොයෙයරො, ආනන්යදොර නාකයරො. 

1053. 

‘‘පරිචිණ්යණොමොසත්ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං; 

ඔහිය ොගරුයකොභායරො, නත්ථිදානිපුතනබ්භයවො’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ පිසුයණන චාති ආදිය ො ද්යව ගාො ඡබ්බග්ගියෙ භික්ඛූ
යදවදත් පක්ඛියෙහි භික්ඛූහි සද්ධිං සංසග්ගං කයරොන්ය  දිස්වා ය සං

ඔවාදදානවයසන වුත් ා.  ත්ෙ පිසුයණනාති පිසුණාෙ වාචාෙ.  ාෙ හි
යුත්ය ො පුතග්ගයලො ‘‘පිසුයණො’’ති වුත්ය ො ෙො නීලගුණයුත්ය ො පයටො

නීයලොති. යකොෙයනනාති කුජ්ඣනසීයලන. 

අත් සම්පත්තිනිගූහණලක්ඛණස්ස මච්යඡරස්ස සම්භවය ො මච් ඡරිනා. 

විභූ නන් දිනාතිසත් ානංවිභූ ංවිභවනංවිනාසංඉච්ඡන්ය න, විභූ ංවා 

විසුං භායවො යභයදො,  ං නන්දයනන, සබ්බයම ං යදවදත් පක්ඛියෙව
සන්ධාෙ වුත් ං. ය  හි පඤ්චවත්ථුදීපනාෙ බහූ ජයන සම්මාපටිපන්යන
භින්දන් ා සත්ෙරි බහිද්ධ ාෙ ෙද්ධමච්ඡරිොදිමච්ඡරිෙපක ා මහාජනස්ස

මහය ොඅනත්ොෙපටිපජ්ජිංසු. සඛි න්තිසහාෙභාවංසංසග්ගංනකයරෙය, 
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කිංකාරණා? පායපො කාපුරියසන සඞ් ගයමො කාපුතරියසන පාපපුතග්ගයලන
සමාගයමොනිහීයනොලාමයකො. යෙ හිස්ස දිට්ඨානුගතිංආපජ්ජන්ති. ය සං

දුචින්ති ාදියභදංබාලලක්ඛණයමවආවහති, පයගව වචනකරස්ස.ය නාහ

භගවා – ‘‘ොනි කානිචි, භික්ඛයව, භොනි උප්පජ්ජන්ති, සබ්බානි  ානි

බාලය ොඋප්පජ්ජන්ති, යනොපණ්ඩි ය ො’’තිආදි)අ.නි.3.1). 

යෙන පන සංසග්යගො කා බ්යබො,  ං දස්යසතුං ‘‘සද් යෙන චා’’තිආදි

වුත් ං. ත්ෙ සද් යෙනාතිකම්මකම්මඵලසද්ධාෙයචව, ර නත් ෙසද්ධාෙ

ච සමන්නාගය න. යපසයලනාති පිෙසීයලන සීලසම්පන්යනන. 

පඤ ්ඤව ාති උදෙත්ෙගාමිනිො නිබ්යබධිකාෙ පඤ්ඤාෙ වයසන 

පඤ්ඤාසම්පන්යනන. බහස් සුය නාති පරිෙත්තිපටියවධබාහුසච්චානං

පාරිපූරිොබහුස්සුය න. භද් යදොතිය න ාදියසනසාධුනාසඞ්ගයමොභද්යදො
සුන්දයරොකලයායණො දිට්ඨධම්මිකාදියභදංඅත්ෙංආවහතීතිඅධිප්පායෙො. 

පස් ස චිත්  ක න්තිආදිකාසත් ගාො අත් යනොරූපසම්පත්තිංදිස්වා
කාමසඤ්ඤං උප්පායදන්තිො උත් රාෙ නාම උපාසිකාෙ 

කාෙවිච්ඡන්දජනනත්ෙං භාසි ා. ‘‘අම්බපාලිං ගණිකං දිස්වා 
වික්ඛිත් චිත් ානං ඔවාදදානත්ෙ’’න්තිපි වදන්ති.  ා යහට්ඨා වුත් ත්ො 
එව. 

බහස් සුය ො චිත්  කථීතිආදිකා ද්යව ගාො යෙයරන අරහත් ං පත්වා

උදානවයසන භාසි ා. ත්ෙ පරිචාරයකොතිඋපට්ඨායකො. යසෙයං කප් යපතීති
අරහත් ප්පත්තිසමනන් රං සයි ත් ා වුත් ං. යෙයරො හි බහුයදව රත්තිං
චඞ්කයමනවීතිනායමත්වාසරීරංඋතුංගාහායපතුංඔවරකං පවිසිත්වාසයිතුං

මඤ්චයක නිසින්යනො පාදා ච භූමිය ො මුත් ා, අප්පත් ඤ්ච සීසං 

බිම්යබොහනං, එත්ෙන් යරඅරහත් ංපත්වාසයි. 

ඛීණාසයවොති පරික්ඛීණචතුරාසයවො,  ය ො එව චතූහිපි යෙොයගහි 

විසංයුත් ය ො, රාගසඞ්ගාදීනං අතික්කන් ත් ා සඞ් ගාතීය ො, සබ්බයසො

කියලසපරිළාහස්ස වූපසන් ත් ා සුනිබ් බුය ො සීතිභූය ොතිඅත්යෙො. 

ෙස් මිං පතිට් ඨි ා ෙම් මාතියෙරං උද්දිස්සඛීණාසවමහාබ්රහ්මුනාභාසි ා
ගාො.උපට්ඨි ාෙහිධම්මසඞ්ගීතිොයෙරං උද්දිස්සයෙහිභික්ඛූහි‘‘එයකො
භික්ඛු විස්සගන්ධං වාෙතී’’ති වුත් ං. අෙ යෙයරො අධිගය  අරහත්ය 

සත් පණ්ණිගුහාද්වාරං සඞ්ඝස්ස සාමග්ගීදානත්ෙං ආගය ො,  ස්ස 
ඛීණාසවභාවප්පකාසයනන සුද්ධාවාසමහාබ්රහ්මා. ය  භික්ඛූ

ලජ්ජායපන්ය ො ‘‘ෙස් මිං පතිට් ඨි ා ෙම් මා’’ති ගාෙමාහ.  ස්සත්යෙො – 

බුද් ෙස් ස භගවය ො ෙම් මා ය යනව අධිග ා පයවදි ා ච

පටියවධපරිෙත්තිධම්මා. ෙස් මිං පුතරිසවියසයස පතිට්ඨි ා, යසොෙං

යගොත් ය ො යගො යමො ධම්මභණ්ඩාගාරියකො සඋපාදියසසනිබ්බානස්ස
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අධිග ත් ා ඉදානි අනුපාදියසසනිබ්බානගමයන මග්යග පතිට්ඨහි,  ස්ස
එකංසභාගීති. 

අයෙකදිවසංයගොපකයමොග්ගල්ලායනොනාමබ්රාහ්මයණොයෙරංපුතච්ඡි– 

‘‘ත්වං බහුස්සුය ොති බුද්ධස්ස සාසයන පාකයටො, කිත් කා ධම්මා ය 

සත්ොරා භාසි ා,  ො ධාරි ා’’ති?  ස්ස යෙයරො පටිවචනං යදන්ය ො 

‘‘ද් වාසීතී’’ති ගාෙමාහ.  ත්ෙ ද්වාසීති සහස්සානීති යෙොජනා, බුද් ෙය ො 

ගණ් හින්ති සම්මාසම්බුද්ධය ො උග්ගණ්හිං ද්විසහස්සාධිකානි

අසීතිධම්මක්ඛන්ධසහස්සානි සත්ථු සන්තිකා අධිගණ්හින්ති අත්යෙො. ද් යව 

සහස් සානි භික් ඛුය ොති ද්යව ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානි භික්ඛුය ො ගණ්හිං, 

ධම්මයසනාපතිආදීනං භික්ඛූනං සන්තිකා අධිගච්ඡිං. චතුරාසීතිසහස් සානීති

 දුභෙංසයමොධායනත්වා චතුසහස්සාධිකානිඅසීතිසහස්සානි. යෙ යම ෙම් මා 

පවත් තියනොති යෙ ෙොවුත් පරිමාණා ධම්මක්ඛන්ධා මය්හං පගුණා
වාචුග්ග ා ජිව්හග්යගපරිවත් න්තීති. 

අයෙකදා යෙයරො සාසයන පබ්බජිත්වා විපස්සනාධුයරපි ගන්ෙධුයරපි 

අනනුයුත් ංඑකංපුතග්ගලංදිස්වාබාහුසච්චාභායවආදීනවංපකායසන්ය ො 

‘‘අප් පස ්සු ාෙ’’න්තිගාෙමාහ. ත්ෙ අප් පස ්සු ාෙන්ති එකස්සද්වින්නංවා 

පණ්ණාසානං, අෙ වා පන වග්ගානං අන් මයසො එකස්ස ද්වින්නං වා

සුත් න් ානම්පි උග්ගහි ානං අභායවන අප්පස්සුය ො අෙං, කම්මට්ඨානං

පනඋග්ගයහත්වාඅනුයුඤ්ජන්ය ො බහුස්සුය ොව. බලිබද් යදොව ජීරතීතිෙො

බලිබද්යදොජීරමායනො වඩ්ඪමායනොයනවමාතුනපිතු, නයසසඤා කානං

අත්ොෙ වඩ්ඪති, අෙ යඛො නිරත්ෙකයමව ජීරති; එවයමවං අෙම්පි න

උපජ්ඣාෙවත් ං කයරොති, න ආචරිෙවත් ං, න ආගන්තුකවත් ාදීනි, න

භාවනං අනුයුඤ්ජති, නිරත්ෙකයමවජීරති. මංසානි  ස් ස වඩ් ඪන් තීතිෙො
බලිබද්දස්ස ‘‘කසනභාරවහනාදීසු අසමත්යෙො එයසො’’ති අරඤ්යඤ
විස්සට්ඨස්සෙො ොවිචරන් ස්සඛාදන් ස්ස පිවන් ස්සමංසානි ස්ස

වඩ්ඪන්ති; එවයමවංඉමස්සාපිඋපජ්ඣාොදීහි විස්සට්ඨස්සසඞ්ඝංනිස්සාෙ
චත් ායරො පච්චයෙ ලභිත්වා උද්ධංවියරචනාදීනි කත්වා කාෙං

යපොයසන් ස්ස මංසානි වඩ්ඪන්ති ථූලසරීයරො හුත්වා විචරති. පඤ ්ඤාති

යලොකිෙයලොකුත් රා පනස්ස පඤ්ඤා එකඞ්ගුලිමත් ාපි න වඩ්ඪති, 
අරඤ්යඤ ගච්ඡල ාදීනි විෙ අස්ස ඡද්වාරානි නිස්සාෙ  ණ්හා යචව
නවවිධමායනො චවඩ්ඪතීතිඅධිප්පායෙො. 

බහස් සුය ොති ගාො අත් යනො බාහුසච්චං නිස්සාෙ අඤ්ඤං

අතිමඤ්ඤන් ං එකං භික්ඛුං උද්දිස්ස වුත් ා.  ත්ෙ සුය නාති සු යහතු

අත් යනො බාහුසච්චනිමිත් ං. අතිමඤ් ඤතීති අතික්කමිත්වා මඤ්ඤති

අත් ානං උක්කංයසන්ය ො පරං පරිභවති.  යෙවාති ෙො අන්යධො
අන්ධකායර ය ලපජ්යජො ං ධායරන්ය ො ආයලොකදායනන පයරසංයෙව

අත්ොවයහො, නඅත් යනො,  යෙව පරිෙත්තිබාහුසච්යචනසු වාපුතග්ගයලො
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සුය න අනුපපන්යනො අත් යනො අත්ෙං අපරිපූයරන්ය ො අන්යධො

ඤාණායලොකදායනන පයරසංයෙව අත්ොවයහො, න අත් යනො, දීපධායරො
අන්යධො විෙමය්හංඋපට්ඨාතීති. 

ඉදානි බාහුසච්යච ආනිසංසං දස්යසන්ය ො ‘‘බහස් සු ’’න්ති ගාෙමාහ.

 ත්ෙ උපායසෙයාති පයිරුපායසෙය. සු ඤ් ච න විනාසයෙති බහුස්සු ං

පයිරුපාසිත්වා ලද්ධං සු ඤ්ච න විනායසෙය, න සුස්යසෙය

ධාරණපරිචෙපරිපුතච්ඡාමනසිකායරහි වඩ්යඪෙය.  ං මූලං බ්රහ් මචරිෙස් සාති
ෙස්මා බහුස්සු ං පයිරුපාසිත්වා ලද්ධං  ං සු ං පරිෙත්තිබාහුසච්චං

මග්ගබ්රහ්මචරිෙස්ස මූලං පධානකාරණං.  ස් මා ෙම් මෙයරො සිො 
විමුත් ාෙ නසීයස ඨත්වා ෙොසු ස්ස ධම්මස්ස ධාරයණ පඨමං
පරිෙත්තිධම්මධයරොභයවෙය. 

ඉදානි පරිෙත්තිබාහුසච්යචන සායධ බ්බමත්ෙං දස්යසතුං 

‘‘පුබ් බාපරඤ් ඤූ’’තිආදි වුත් ං.  ත්ෙ පුතබ්බඤ්ච අපරඤ්ච ජානාතීති 

පුබ් බාපරඤ් ඤූ. එකිස්සා හි ගාොෙ පුතබ්බභායග අපඤ්ඤාෙමායනපි
පුතබ්බභායග වා පඤ්ඤාෙමායන අපරභායග අපඤ්ඤාෙමායනපි ‘‘ඉමස්ස 

අපරභාගස්ස ඉමිනා පුතබ්බභායගන, ඉමස්ස වා පුතබ්බභාගස්ස ඉමිනා 
අපරභායගන භවි බ්බ’’න්ති ජානන්ය ො පුතබ්බාපරඤ්ඤූ නාම.

අත් ත්ොදියභදං  ස්ස  ස්ස භාසි ස්ස අත්ෙං ජානාතීති අත් ෙඤ ්ඤූ. 

නිරුත් තිපදයකොවියදොතිනිරුත්තිෙං යසසපයදසුපිචාතිචතූසුපිපටිසම්භිදාසු 

යඡයකො. සුග් ගහී ඤ් ච ගණ් හාතීති ය යනව යකොවිදභායවන අත්ෙය ො 
බයඤ්ජනය ො ච ධම්මං සුගහි යමව කත්වා ගණ්හාති. 

අත් ෙඤ ්යචොපපරික් ඛතීති ෙොසු ස්ස ෙොපරිෙත් ස්ස ධම්මස්ස අත්ෙං

උපපරික්ඛති‘‘ඉතිසීලං, ඉතිසමාධි, ඉතිපඤ්ඤා, ඉයමරූපාරූපධම්මා’’ති
මනසා අනුයපක්ඛති. 

ඛන්  යා ඡන් දිකය ො යහොතීති ය සු මනසා අනුයපක්ඛිය සු ධම්යමසු
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තිො නිජ්ඣානං ඛමායපත්වා රූපපරිග්ගහාදිමුයඛන
විපස්සනාභිනියවයස ඡන්දිකය ො ඡන්දජාය ො යහොති.  ොභූය ො ච 

විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්ය ො උස් සහිත් වා තුයලති 

 ං ංපච්චෙනාමරූපදස්සනවයසනඋස්සාහංකත්වා ය ොපරංතිලක්ඛණං

ආයරොයපත්වාතුයලති ‘‘අනිච්ච’’න්තිපි, ‘‘දුක්ඛ’’න්තිපි, ‘‘අනත් ා’’තිපි ං

නාමරූපංතීයරති විපස්සති. සමයෙ යසො පදහති, අජ් ෙත්  ං සුසමාහිය ොති
යසො එවං පස්සන්ය ො පග්ගයහ බ්බාදිසමයෙ චිත් ස්ස පග්ගණ්හනාදිනා

පදහති, පදහන්ය ො ච අජ්ඣත් ං යගොචරජ්ඣත්ය  විපස්සනාසමාධිනා

මග්ගසමාධිනාචසුට්ඨුසමාහිය ො භයවෙය, අසමාධානයහතුභූය කියලයස
පජයහෙය.ස්වාෙංගුයණොසබ්යබොපිෙස්මා බහුස්සු ංධම්මධරංසප්පඤ්ඤං

බුද්ධසාවකං පයිරුපාසන් ස්ස යහොති,  ස්මා අසඞ්ඛ ං ධම්මං ආරබ්භ
දුක්ඛාදීසුපරිඤ්ඤාදිවිසිට්ඨකිච්ච ාෙ ධම්මවිඤ්ඤාණසඞ්ඛා ංධම්මඤාණං



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො තිංසනිපාය ො 
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පටුන 

ආකඞ්ඛන්ය ො ොවිධං වුත් ප්පකාරංකලයාණමිත් ංභයජෙ, යසයවෙය
පයිරුපායසෙයාති අත්යෙො. 

එවං බහුපකාර ාෙ  ස්ස පූජනීෙකං දස්යසන්ය ො ‘‘බහස ්සුය ො’’ති

ගාෙමාහ.  ස්සත්යෙො – සුත් යගෙයාදි බහු සු ං එ ස්සාති බහස් සුය ො. 
 යමවයදසනාධම්මංසුවණ්ණභාජයන පක්ඛිත් සීහවසාවිෙඅවිනස්සන් ං

ධායරතීති ෙම් මෙයරො.  ය ො එව මයහසියනො භගවය ො ධම්මයකොසං

ධම්මර නං ආරක්ඛතීති යකොසාරක් යඛො. ෙස්මා සයදවකස්ස යලොකස්ස

සමදස්සයනන චක්ඛුභූය ො,  ස්මා චක් ඛු සබ් බස් ස යලොකස් ස පූජනීයෙො 

මානනීයෙොති, බහුස්සු භායවන බහුජනස්ස පූජනීෙභාවදස්සනත්ෙං

නිගමනවයසනපුතනපි ‘‘බහස් සුය ො’’තිවුත් ං. 

එවරූපං කලයාණමිත් ං ලභිත්වාපි කාරකස්යසව අපරිහානි, න 

අකාරකස්සාති දස්යසන්ය ො ‘‘ෙම් මාරායමො’’ති ගාෙමාහ.  ත්ෙ 

නිවාසනට්යඨනසමෙවිපස්සනාධම්යමොආරායමො,  ස්මිංඑවධම්යමරය ො

අභිරය ොති ෙම් මරය ො,  ස්යසවධම්මස්සපුතනප්පුතනංවිචින් යනන ෙම් මං 

අනුවිචින්  ෙං ධම්මං ආවජ්යජන්ය ො මනසි කයරොතීති අත්යෙො. 

අනුස ්සරන්ති  යමව ධම්මං අනුස්සරන්ය ො. සද් ෙම් මාති එවරූයපො භික්ඛු
සත් තිංසපයභදා යබොධිපක්ඛිෙධම්මා නවවිධයලොකුත් රධම්මා ච න

පරිහාෙති, නකදාචි ස්ස ය ොපරිහානි යහොතීතිඅත්යෙො. 

අයෙකදිවසංකායෙඅවී රාගංකුසී ංහීනවීරිෙංයකොසල්ලාොතිනාමං 

භික්ඛුං සංයවයජන්ය ො ‘‘කාෙමච් යඡරගරුයනො’’ති ගාෙමාහ.  ත්ෙ 

කාෙමච් යඡරගරුයනොති ‘‘කාෙදළ්හීබහුලස්ස කායෙ මමත් ස්ස 
ආචරියුපජ්ඣාොනම්පි කායෙන කත් බ්බං කිඤ්චි අකත්වා විචරන් ස්ස. 

හිෙයමායනති අත් යනො කායෙ ජීවිය  ච ඛයණ ඛයණ පරිහිෙයමායන. 

අනුට් ඨයහති සීලාදීනං පරිපූරණවයසන උට්ඨානවීරිෙං න කයරෙය. 

සරීරසුඛගිද් ෙස් සාතිඅත් යනොසරීරස්සසුඛාපයනයනවයගධං ආපන්නස්ස. 

කුය ො සමණඵාසු ාති එවරූපස්ස පුතග්ගලස්ස සාමඤ්ඤවයසන කුය ො

සුඛවිහායරො, ඵාසුවිහායරොන ස්සවිජ්ජතීතිඅත්යෙො. 

න පක් ඛන් තීතිආදිකා ආෙස්මය ො සාරිපුතත් ස්ස ධම්මයසනාපතියනො

පරිනිබ්බු භාවංසුත්වායෙයරනභාසි ා. ත්ෙ න පක් ඛන් ති දිසා සබ් බාති

පුතරත්ථිමාදියභදා සබ්බා දිසානපක්ඛෙන්ති, දිසාමූළ්යහොතිඅත්යෙො. ෙම් මා 

න පටිභන් ති මන්තිපුතබ්යබසුට්ඨුපගුණාපි පරිෙත්තිධම්මාඉදානිසක්කච්චං

සමන්නාහරිෙමානාපි මය්හං න උපට්ඨහන්ති. ගය  කලයාණමිත්  ම් හීති
සයදවකස්ස යලොකස්ස කලයාණමිත් භූය  ධම්මයසනාපතිම්හි

අනුපාදියසසනිබ්බානංගය . අන් ෙකාරංව ඛාෙතීතිසබ්යබොපාෙංයලොයකො
අන්ධකායරොවිෙඋපට්ඨාති. 
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අබ් භතී සහාෙස් සාති අපග සහාෙස්ස, කලයාණමිත් රහි ස්සාති

අත්යෙො. අතී ග සත් ථුයනොති ආෙස්මය ො අතීය ො හුත්වා

නිබ්බානග සත්ථුකස්ස, සත්ෙරි පරිනිබ්බුය ති අත්යෙො. ෙො කාෙග ා 

සතීති කාෙග ාසතිභාවනා ක්කරස්සෙොඑකන් හි ාවහා, එවංඑ ාදිසං

අනාෙස්ස පුතග්ගලස්ස එකන් හි ාවහං අඤ්ඤං මිත් ං නාම නත්ථි, 
සනාෙස්සඅඤ්ඤාපිභාවනාහි ාවහාඑවාති අධිප්පායෙො. 

පුරාණාති යපොරාණා, සාරිපුතත් ාදියක කලයාණමිත්ය  සන්ධාෙ වදති. 

නයවහීතිනවයකහි. න සයමති යමතිමය්හංචිත් ංනසමාගච්ඡති, නය 

මමචිත් ං ආරායධන්තීතිඅත්යෙො. ස් වජ් ජ එයකොව ොොමීතියසොහංඅජ්ජ 
වුඩ්ඪ යරහි විරහිය ො එයකොව හුත්වා ඣාොමි ඣානපසුය ො යහොමි. 

වස් සුයපය ොති වස්සකායල කුලාවකං උයපය ො පක්ඛී විෙ. 

‘‘වාසුයපය ො’’තිපිපාළි, වාසංඋපගය ොතිඅත්යෙො. 

දස් සනාෙ අභික් කන් ය ති ගාො සත්ොරා භාසි ා.  ස්සත්යෙො – මම

දස්සනාෙ අභික්කන්ය  නානාවිධවියදසපවාසිකබහුජයන, ආනන්ද, මම

උපසඞ්කමනං මා වායරසි. කස්මා? ය  යසො ායරො ධම්මස්ස, මමං

පස්සන්තු, අෙයමවදස්සනාෙසමයෙොති. 

 ංසුත්වායෙයරො ‘‘දස් සනාෙ අභික් කන් ය ’’තිඅපරංගාෙමාහ.ඉමාෙ
හි ගාොෙ සම්බන්ධත්ෙං පුතරිමගාො ඉධ නික්ඛිත් ා. ය යනව සචාහං
යදසන් රය ො ආග ාගය   ාවයදව දස්යසතුං ලච්ඡාමීති එ ස්ස පදස්ස
අත්ෙසිද්ධිංදස්යසති. 

පණ් ණවීසති වස් සානීති පඤ්ච ගාො අත් යනො අග්ගුපට්ඨාකභාවං
දීයපතුංවුත් ා.ආරද්ධකම්මට්ඨානභායවනහිසත්ථු උපට්ඨානපසු භායවන

ච යෙරස්ස මග්යගන අසමුච්ඡින්නාපි කාමසඤ්ඤාදයෙො න උප්පජ්ජිංසු, 
කාෙවචීමයනොකම්මානි ච සබ්බකාලං සත්ෙරි යමත් ාපුතබ්බඞ්ගමානි

යමත් ානුපරිවත් ානි අයහසුං.  ත්ෙ පණ් ණවීසති වස් සානීති පඤ්චවීසති

සංවච්ඡරානි. යසඛභූ ස ්ස යම සය ොති යසඛභූමිෙං යසො ාපත්තිඵයල

ඨි ස්සයමසය ො. කාමසඤ් ඤාතිකාමසහග ාසඤ්ඤානඋප්පජ්ජි, එත්ෙ

ච කාමසඤ්ඤාදිඅනුප්පත්තිවචයනන අත් යනො ආසෙසුද්ධිං දස්යසති, 

‘‘යමත් ය න කාෙකම් යමනා’’තිආදිනා පයෙොගසුද්ධිං.  ත්ෙ ගන්ධකුටිෙං 
පරිභණ්ඩකරණාදිනාසත්ථුවත් පටිවත් කරයණනචයමත් ංකාෙකම්මං

යවදි බ්බං, ධම්මයදසනාකාලායරොචනාදිනා යමත් ං වචීකම්මං, 
රයහොග ස්ස සත්ොරං උද්දිස්ස හිතූපසංහාරමනසිකායරන යමත් ං

මයනොකම්මං. ඤාණං යම උදපජ් ජොතිඅත් යනොයසක්ඛභූමිපත්තිමාහ. 

අහං සකරණීයෙොම් හීති සත්ථු පරිනිබ්බායන උපට්ඨිය  මණ්ඩලමාළං

පවිසිත්වා කපිසීසං ආලම්බිත්වා යසොකාභිභූය න වුත් ගාො.  ත්ෙ 
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සකරණීයෙොම් හීති දුක්ඛපරිජානනාදිනා කරණීයෙන සකරණීයෙො අම්හි. 

අප් පත්  මානයසොති අනධිග ාරහත්ය ො. සත් ථු ච පරිනිබ් බානන්ති මය්හං

සත්ථුපරිනිබ්බානඤ්චඋපට්ඨි ං. යෙො අම් හං අනුකම් පයකොතියෙොසත්ො
මය්හංඅනුග්ගාහයකො. 

 දාසි ෙං භිංසනකන්ති ගාො සත්ථු පරිනිබ්බානකායල
පෙවීකම්පනයදවදුන්දුභිඵලනාදියකදිස්වාසඤ්ජා සංයවයගන වුත් ගාො. 

බහස් සුය ොතිආදිකාතිස්යසොගාොයෙරං පසංසන්ය හිසඞ්ගීතිකායරහි

ඨපි ා.  ත්ෙ ගතිමන් ය ොති අසදිසාෙ ඤාණගතිො සමන්නාගය ො. 

සතිමන් ය ොති පරයමන සතියනපක්යකන සමන්නාගය ො. ධිතිමන් ය ොති
අසාධාරණාෙ බයඤ්ජනත්ොවධාරණසමත්ොෙ ධිතිසම්පත්තිො
සමන්නාගය ො. අෙඤ්හි යෙයරො එකපයදයෙව ඨත්වා සට්ඨිපදසහස්සානි

සත්ොරා කථි නිොයමයනව ගණ්හාති, ගහි ඤ්ච සුවණ්ණභාජයන

පක්ඛිත් සීහවසා විෙ සබ්බකාලං න විනස්සති, 

අවිපරී බයඤ්ජනාවධාරණසමත්ොෙ සතිපුතබ්බඞ්ගමාෙ පඤ්ඤාෙ, 
අත්ොවධාරණසමත්ොෙ පඤ්ඤාපුතබ්බඞ්ගමාෙ සතිො ච සමන්නාගය ො.

ය නාහ භගවා – ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං

බහුස්සු ාන’’න්තිආදි )අ. නි. 1.219).  ො චාහ ධම්මයසනාපති –

‘‘ආෙස්මාආනන්යදො අත්ෙකුසයලො’’තිආදි )අ.නි. 5.169). ර නාකයරොති
සද්ධම්මර නස්සආකරභූය ො. 

පරිචිණ් යණොතිගාොපරිනිබ්බානකායලයෙයරන භාසි ා, සාවුත් ත්ො
එව. 

ආනන්දත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

තිංසනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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18. චත්  ාලීසනිපාය ො 
1. මහාකස ්සපත් යෙරගාොවණ් ණනා 

චත් ාලීසනිපාය  න ගයණන පුරක් ඛය ොතිආදිකා ආෙස්මය ො

මහාකස්සපත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? අෙං කිර පදුමුත් රස්ස
භගවය ො කායල හංසවතීනගයර යවයදයහො නාම අසීතියකොටිවිභයවො

කුටුම්බියකො අයහොසි. යසො බුද්ධමාමයකො, ධම්මමාමයකො, සඞ්ඝමාමයකො
උපාසයකො හුත්වාවිහරන්ය ොඑකස්මිංඋයපොසෙදිවයසපාය ොවසුයභොජනං
භුඤ්ජිත්වා උයපොසෙඞ්ගානි අධිට්ඨාෙ ගන්ධපුතප්ඵාදීනි ගයහත්වා විහාරං
ගන්ත්වාසත්ොරංපූයජත්වා වන්දිත්වාඑකමන් ංනිසීදි. 

 ස්මිඤ්ච ඛයණ සත්ො මහානිසභත්යෙරං නාම  තිෙසාවකං

‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං ධු වාදානං, ෙදිදං
නිසයභො’’ති එ දග්යග ඨයපසි. උපාසයකො  ං සුත්වා පසන්යනො
ධම්මකොවසායන මහාජයන උට්ඨාෙ ගය  සත්ොරං වන්දිත්වා ‘‘ස්යව 

මය්හං භික්ඛං අධිවායසො’’ති නිමන්ය සි. ‘‘මහා යඛො, උපාසක, 

භික්ඛුසඞ්යඝො’’ති. ‘‘කිත් යකො, භන්ය ’’ති? 

‘‘අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුස සහස්ස’’න්ති. ‘‘භන්ය , එකං සාමයණරම්පි විහායර
අයසයසත්වාමය්හංභික්ඛංඅධිවායසො’’ති.සත්ො අධිවායසසි.උපාසයකො
සත්ථුඅධිවාසනංවිදිත්වායගහංගන්ත්වාමහාදානංසජ්යජත්වා පුතනදිවයස
සත්ථු කාලං ආයරොචායපසි. සත්ො පත් චීවරමාදාෙ භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ො 
උපාසකස්ස ඝරං ගන්ත්වා පඤ්ඤත් ාසයන නිසින්යනො
දක්ඛියණොදකාවසායනොගුආදීනි සම්පටිච්ඡන්ය ොභත් විස්සග්ගංඅකාසි.
උපාසයකොපිසත්ථුසන්තියකනිසීදි. 

 ස්මිං අන් යර මහානිසභත්යෙයරො පිණ්ඩාෙ චරන්ය ො  යමව වීථිං 

පටිපජ්ජි. උපාසයකො දිස්වා උට්ඨාෙ ගන්ත්වා යෙරං වන්දිත්වා ‘‘පත් ං, 

භන්ය , යදො’’ති ආහ. යෙයරො පත් ං අදාසි. ‘‘භන්ය , ඉයධව පවිසෙ, 

සත්ොපි යගයහ නිසින්යනො’’ති. ‘‘න වට්ටිස්සති, උපාසකා’’ති. යසො
යෙරස්ස පත් ං ගයහත්වා පිණ්ඩපා ස්ස පූයරත්වා අදාසි.  ය ො යෙරං
අනුගන්ත්වා නිවත්ය ො සත්ථු සන්තියක නිසීදිත්වා එවමාහ –

‘‘මහානිසභත්යෙයරො, භන්ය , ‘සත්ොපි යගයහ නිසින්යනො’ති වුත්ය පි

පවිසිතුං න ඉච්ඡි, අත්ථි නු යඛො එ ස්ස තුම්හාකං ගුයණහි 

අතියරකගුයණො’’ති. බුද්ධානඤ්ච වණ්ණමච්යඡරං නාම නත්ථි,  ස්මා

සත්ොඑවමාහ–‘‘උපාසක, මෙංභික්ඛංආගමෙමානා යගයහනිසීදාම, යසො

පනභික්ඛුන එවංනිසීදිත්වා භික්ඛං උදික්ඛති, මෙං ගාමන් යසනාසයන

වසාම, යසො අරඤ්ඤස්මිංයෙව වසති, මෙං ඡන්යන වසාම, යසො
අබ්යභොකායසයෙව වසතී’’ති භගවා ‘‘අෙඤ්ච අෙඤ්යච ස්ස ගුයණො’’ති
මහාසමුද්දංපූරෙමායනොවිෙ ස්සගුණං කයෙසි. 
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උපාසයකො පකතිොපි ජලමානපදීයපො ය යලන ආසිත්ය ො විෙ

සුට්ඨු රං පසන්යනොහුත්වාචින්ය සි–‘‘කිංමය්හංඅඤ්ඤාෙසම්පත්තිො, 
අනාගය එකස්ස බුද්ධස්සසන්තියකධු වාදානංඅග්ගභාවත්ොෙපත්ෙනං
කරිස්සාමී’’ති. යසො පුතනපි සත්ොරං නිමන්ය ත්වා ය යනව නිොයමන
සත්  දිවයස මහාදානං දත්වා සත් යම දිවයස බුද්ධප්පමුඛස්ස
මහාභික්ඛුසඞ්ඝස්සතිචීවරානිදත්වාසත්ථුපාදමූයල නිපජ්ජිත්වාඑවමාහ–

‘‘ෙං යම, භන්ය , සත්  දිවයස දානං යදන් ස්ස යමත් ං කාෙකම්මං, 

යමත් ං වචීකම්මං, යමත් ං මයනොකම්මං පච්චුපට්ඨි ං, ඉමිනාහං න

අඤ්ඤං යදවසම්පත්තිංවාසක්කමාරබ්රහ්මසම්පත්තිංවාපත්යෙමි, ඉදංපන
යම කම්මං අනාගය  එකස්ස බුද්ධස්ස සන්තියක මහානිසභත්යෙයරන
පත් ට්ඨානන් රං පාපුතණනත්ොෙ ය රසධු ඞ්ගධරානං අග්ගභාවස්ස

අධිකායරො යහොතූ’’ති. සත්ො ‘‘මහන් ං ඨානං ඉමිනා පත්ථි ං, 

සමිජ්ඣිස්සතිනුයඛො, යනො’’තිඔයලොයකන්ය ොසමිජ්ඣනභාවංදිස්වාආහ

– ‘‘මනාපං ය  ඨානං පත්ථි ං, අනාගය  ස සහස්සකප්පාවසායන

යගො යමො නාම බුද්යධො උප්පජ්ජිස්සති,  ස්ස ත්වං  තිෙසාවයකො
මහාකස්සපත්යෙයරො නාම භවිස්සසී’’ති බයාකාසි.  ං සුත්වා උපාසයකො
‘‘බුද්ධානං ද්යව කො නාම නත්ථී’’ති පුතනදිවයස පත් බ්බං විෙ  ං

සම්පත්තිං අමඤ්ඤිත්ෙ. යසො ොව ායුකං දානං දත්වා, සීලං සමාදාෙ

රක්ඛිත්වා, නානප්පකාරං කලයාණකම්මං කත්වා, කාලං කත්වා, සග්යග 
නිබ්බත්ති. 

 ය ො පට්ඨාෙ යදවමනුස්යසසු සම්පත්තිං අනුභවන්ය ො ඉය ො
එකනවුය  කප්යප විපස්සිසම්මාසම්බුද්යධ බන්ධුමතීනගරං උපනිස්සාෙ
යඛයම මිගදායෙ විහරන්ය  යදවයලොකා චවිත්වා අඤ්ඤ රස්මිං
පරිජිණ්ණබ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති.  ස්මිඤ්ච කායල විපස්සී භගවා

සත් යමසත් යමසංවච්ඡයරධම්මංකයෙසි, මහන් ංයකොලාහලංයහොති. 
සකලජම්බුදීයප යදව ා ‘‘සත්ො ධම්මං කයෙස්සතී’’ති ආයරොයචසුං.

බ්රාහ්මයණො  ං සාසනං අස්යසොසි.  ස්ස ච නිවාසනසාටයකො එයකොයෙව

යහොති,  ො බ්රාහ්මණිො. පාරුපනං පන ද්වින්නම්පි එකයමව. යසො

සකලනගයර ‘‘එකසාටකබ්රාහ්මයණො’’ති පඤ්ඤායි. යසො බ්රාහ්මණානං
යකනචියදවකිච්යචනසන්නිපාය  සතිබ්රාහ්මණිංයගයහඨයපත්වාසෙං ං
වත්ෙං පාරුපිත්වා ගච්ඡති. බ්රාහ්මණීනං සන්නිපාය  සති සෙං යගයහ

අච්ඡති, බ්රාහ්මණී  ං වත්ෙං පාරුපිත්වා ගච්ඡති.  ස්මිං පන දිවයස

බ්රාහ්මයණොබ්රාහ්මණිංආහ–‘‘යභොති, කිංරත්තිංධම්මං සුණිස්සසි, දිවා’’ති? 

‘‘මෙං මාතුගාමජාතිකා නාම රත්තිං යසොතුං න සක්යකොම, දිවා
යසොස්සාමා’’ති බ්රාහ්මණං යගයහ ඨයපත්වා  ං වත්ෙං පාරුපිත්වා 
උපාසිකාහිසද්ධිං දිවා ගන්ත්වා සත්ොරං වන්දිත්වා එකමන්ය නිසින්නා
ධම්මං සුත්වා උපාසිකාහියෙව සද්ධිං ආගමාසි. අෙ බ්රාහ්මයණො බ්රාහ්මණිං
යගයහඨයපත්වා  ංවත්ෙංපාරුපිත්වාවිහාරංගය ො. 
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පටුන 

 ස්මිං සමයෙ සත්ො පරිසමජ්යඣ අලඞ්ක ධම්මාසයන නිසින්යනො 

චිත් බීජනිං ආදාෙ ආකාසගඞ්ගං ඔ ායරන්ය ො විෙ, සියනරුං මන්ෙං

කත්වා සාගරං නිම්මයෙන්ය ො විෙ, ධම්මකෙං කයෙසි. බ්රාහ්මණස්ස
පරිසපරිෙන්ය  නිසින්නස්ස ධම්මං සුණන් ස්ස පඨමොමස්මිංයෙව
සකලසරීරං පූරෙමානා පඤ්චවණ්ණා පීති උප්පජ්ජි. යසො පාරු වත්ෙං
සඞ්ඝරිත්වා ‘‘දසබලස්ස දස්සාමී’’ති චින්ය සි. අෙස්ස ආදීනවසහස්සං
දස්සෙමානං මච්යඡරං උප්පජ්ජි. යසො ‘‘බ්රාහ්මණිො මය්හඤ්ච එකයමව

වත්ෙං, අඤ්ඤංකිඤ්චිපාරුපනංනත්ථි, අපාරුපිත්වාචනාමබහිවිචරිතුංන 

සක්කා’’තිසබ්බොපිඅදාතුකායමොඅයහොසි, අෙස්සනික්ඛන්ය පඨමොයම
මජ්ඣිමොයමපි  යෙව පීති උප්පජ්ජි.  යෙව චින්ය ත්වා  යෙව
අදාතුකායමො අයහොසි. අෙස්ස මජ්ඣිමොයම නික්ඛන්ය  පච්ඡිමොයමපි
 යෙවපීතිඋප්පජ්ජි. දායසො‘‘ෙංවායහොතු ංවා පච්ඡාපිජානිස්සාමී’’ති
වත්ෙං සඞ්ඝරිත්වා සත්ථු පාදමූයල ඨයපසි.  ය ො වාමහත්ෙං ආභුජිත්වා

දක්ඛියණනහත්යෙනතික්ඛත්තුංඅප්යඵොයටත්වා ‘‘ජි ංයම, ජි ංයම’’ති
 යෙොවායරනදි. 

 ස්මිඤ්චසමයෙබන්ධුමරාජාධම්මාසනස්සපච්ඡය ොඅන්ය ොසාණිෙං 
නිසින්යනො ධම්මං සුණාති. රඤ්යඤො ච නාම ‘‘ජි ං යම’’ති සද්යදො

අමනායපොයහොති. යසොපුතරිසංයපයසසි – ‘‘ගච්ඡ, එ ංපුතච්ඡකිංවදසී’’ති.
යසො ය න ගන්ත්වා පුතච්ඡිය ො ‘‘අවයසසා හත්ථිොනාදීනි ආරුය්හ

අසිචම්මාදීනි ගයහත්වා පරයසනං ජිනන්ති, න  ං අච්ඡරිෙං. අහං පන
පච්ඡය ො ආගච්ඡන් ස්ස කූටයගොණස්ස මුග්ගයරන සීසං භින්දිත්වා  ං

පලායපන්ය ොවිෙමච්යඡරචිත් ංමද්දිත්වා පාරු වත්ෙංදසබලස්සඅදාසිං, 
 ං යම මච්ඡරිෙං ජි ’’න්ති ආහ. යසො පුතරියසො ආගන්ත්වා  ං පවත්තිං

රඤ්යඤොආයරොයචසි.රාජාආහ–‘‘අම්යහ, භයණ, දසබලස්සඅනුරූපංන 

ජානිම්හ, බ්රාහ්මයණො ජානී’’ති වත්ෙයුගං යපයසසි.  ං දිස්වා බ්රාහ්මයණො 
චින්ය සි – ‘‘අෙං මය්හං තුණ්හීනිසින්නස්ස පඨමං කිඤ්චි අදත්වා සත්ථු
ගුයණ කයෙන් ස්ස අදාසි. සත්ථුගුයණපටිච්ච උප්පන්යනනපනමය්හං
යකො අත්යෙො’’ති  ම්පි වත්ෙයුගං දසබලස්යසව අදාසි. රාජාපි ‘‘කිං
බ්රාහ්මයණනක ’’න්ති පුතච්ඡිත්වා ‘‘ ම්පිය නවත්ෙයුගං ොග ස්යසව

දින්න’’න්ති සුත්වා අඤ්ඤානිපි ද්යව වත්ෙයුගානි යපයසසි, යසො  ානිපි
අදාසි.රාජාඅඤ්ඤානිපිචත් ාරීතිඑවංොව ද්වත්තිංසවත්ෙයුගානියපයසසි.
අෙ බ්රාහ්මයණො ‘‘ඉදං වඩ්යඪත්වා වඩ්යඪත්වා ගහණං විෙ යහොතී’’ති 

අත් යනොඅත්ොෙඑකං, බ්රාහ්මණිොඑකන්ති ද්යවවත්ෙයුගානිගයහත්වා
තිංසයුගානි ොග ස්යසවඅදාසි. ය ොපට්ඨාෙචයසොසත්ථු විස්සාසියකො
ජාය ො. 

අෙ නං රාජා එකදිවසං සී සමයෙ සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුණන් ං 
දිස්වා ස සහස්සග්ඝනකං අත් නා පාරු රත් කම්බලං දත්වා ආහ –
‘‘ඉය ොපට්ඨාෙඉමං පාරුපිත්වාධම්මංසුණාහී’’ති.යසො ‘‘කිංයමඉමිනා
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කම්බයලන ඉමස්මිං පූතිකායෙ උපනීය නා’’ති චින්ය ත්වා
අන්ය ොගන්ධකුටිෙං  ොග ස්ස මඤ්චස්ස උපරි වි ානං කත්වා අගමාසි.
අයෙකදිවසං රාජා පාය ොව විහාරං ගන්ත්වා අන්ය ොගන්ධකුටිෙං සත්ථු 
සන්තියක නිසීදි.  ස්මිඤ්ච සමයෙ ඡබ්බණ්ණා බුද්ධරස්මියෙො කම්බයල 

පටිහඤ්ඤන්ති, කම්බයලො අතිවිෙ වියරොචති. රාජා උල්යලොයකන්ය ො

සඤ්ජානිත්වා ආහ – ‘‘අම්හාකං, භන්ය , එස කම්බයලො, අම්යහහි

එකසාටකබ්රාහ්මණස්ස දින්යනො’’ති. ‘‘තුම්යහහි, මහාරාජ, බ්රාහ්මයණො

පූජිය ො, බ්රාහ්මයණනමෙංපූජි ා’’ති.රාජා ‘‘බ්රාහ්මයණොයුත් ංඅඤ්ඤාසි, 

නමෙ’’න්තිපසීදිත්වාෙංමනුස්සානංඋපකාරභූ ං,  ංසබ්බංඅට්ඨට්ඨකං
කත්වා සබ්බට්ඨකං නාම දානං දත්වා පුතයරොහි ට්ඨායන ඨයපසි. යසොපි
‘‘අට්ඨට්ඨකං නාල චතුසට්ඨි යහොතී’’ති චතුසට්ඨි සලාකභත් ානි
උපනිබන්ධායපත්වා ොවජීවං දානං දත්වා සීලං රක්ඛිත්වා  ය ො චුය ො
සග්යගනිබ්බත්ති. 

පුතන  ය ො චුය ො ඉමස්මිං කප්යප යකොණාගමනස්ස ච භගවය ො 
කස්සපදසබලස්ස චාති ද්වින්නං බුද්ධානං අන් යර බාරාණසිෙං
කුටුම්බිෙඝයර නිබ්බත්ය ො. යසො වුද්ධිමන්වාෙ ඝරාවාසං වසන්ය ො
එකදිවසං අරඤ්යඤජඞ්ඝවිහාරංචරති.  ස්මිඤ්චසමයෙපච්යචකබුද්යධො
නදීතීයර චීවරකම්මං කයරොන්ය ො අනුවාය  අප්පයහොන්ය  සඞ්ඝරිත්වා

ඨයපතුං ආරද්යධො. යසො දිස්වා ‘‘කස්මා, භන්ය , සඞ්ඝරිත්වා ඨයපො’’ති 

ආහ. ‘‘අනුවාය ො නප්පයහොතී’’ති. ‘‘ඉමිනා, භන්ය , කයරොො’’ති

උත් රසාටකංදත්වා ‘‘නිබ්බත් නිබ්බත් ට්ඨායනයමයකනචිපරිහානිමා
යහොතූ’’තිපත්ෙනං පට්ඨයපසි. 

ඝයරපිස්සභගිනිොසද්ධිංභරිොෙකලහංකයරොන්තිො පච්යචකබුද්යධො
පිණ්ඩාෙ පාවිසි. අෙස්ස භගිනී පච්යචකබුද්ධස්ස පිණ්ඩපා ං දත්වා  ස්ස
භරිෙං සන්ධාෙ ‘‘එවරූපං බාලං යෙොජනසය න පරිවජ්යජෙය’’න්ති
පත්ෙනං පට්ඨයපසි.සායගහඞ්ගයණඨි ාසුත්වා‘‘ඉමාෙදින්නභත් ංමා
එස භුඤ්ජතූ’’ති පත් ං ගයහත්වා පිණ්ඩපා ං ඡඩ්යඩත්වා කලලස්ස

පූයරත්වාඅදාසි.ඉ රාදිස්වා ‘‘බායල, ත්වංමං ාවඅක්යකොසවාපහරවා, 
එවරූපස්ස පන ද්යව අසඞ්යඛයෙයානි පූරි පාරමිස්ස පත් ය ො භත් ං
ඡඩ්යඩත්වාකලලංදාතුංනයුත් ’’න්තිආහ.අෙස්ස භරිොෙපටිසඞ්ඛානං

උප්පජ්ජි. සා ‘‘තිට්ඨෙ, භන්ය ’’ති කලලං ඡඩ්යඩත්වා පත් ං යධොවිත්වා

ගන්ධචුණ්යණන. උබ්බට්යටත්වාපණී භත් ස්ස චතුමධුරස්සචපූයරත්වා
උපරි ආසිත්ය න පදුමගබ්භවණ්යණන සප්පිනා විජ්යජො මානං 

පච්යචකබුද්ධස්සහත්යෙඨයපත්වා‘‘ෙොඅෙංපිණ්ඩපාය ොඔභාසජාය ො, 
එවංඔභාසජා ංයම සරීරංයහොතූ’’තිපත්ෙනංපට්ඨයපසි.පච්යචකබුද්යධො
අනුයමොදිත්වාආකාසං පක්ඛන්දි. 

ය පි ජාෙම්පතිකා ොව ායුකං කුසලං කත්වා සග්යග නිබ්බත්තිත්වා
පුතන  ය ො චවිත්වා උපාසයකො කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල බාරාණසිෙං 
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අසීතියකොටිවිභවස්ස යසට්ඨියනො පුතත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, ඉ රාපි
 ාදිසස්යසව යසට්ඨියනො ධී ා හුත්වා නිබ්බත්ති.  ස්ස වුද්ධිප්පත් ස්ස
 යමව යසට්ඨිධී රං ආනයිංසු.  ස්සා පුතබ්යබ අනිට්ඨවිපාකස්ස
පාපකම්මස්ස ආනුභායවන පතිකුලං පවිට්ඨමත් ාෙ උම්මාරබ්භන් යර
සකලසරීරං උග්ඝාටි වච්චකුටි විෙ දුග්ගන්ධං ජා ං. යසට්ඨිකුමායරො

‘‘කස්සාෙං ගන්යධො’’ති පුතච්ඡිත්වා, ‘‘යසට්ඨිකඤ්ඤාො’’ති සුත්වා, 

‘‘නීහරෙ, නීහරො’’තිආභ නිොයමයනව කුලඝරංයපයසසි.සාඑය යනව
නීහායරනසත් සුඨායනසුපටිනිවත්ති ා. 

ය නචසමයෙනකස්සපදසබයලොපරිනිබ්බායි. ස්සඝනයකොට්ටිමාහි 

ස සහස්සග්ඝනිකාහි රත් සුවණ්ණිට්ඨකාහි යෙොජනුබ්යබධං යචතිෙං 
ආරභිංසු.  ස්මිං යචතියෙ කරීෙමායන සා යසට්ඨිධී ා චින්ය සි – ‘‘අහං

සත් සු ඨායනසු පටිනිවත්ති ා, කිං යම ජීවිය නා’’ති අත් යනො
ආභරණභණ්ඩං භඤ්ජායපත්වා සුවණ්ණිට්ඨකං කායරසි ර නාෙ ං
විදත්ථිවිත්ථින්නං චතුරඞ්ගුලුබ්යබධං.  ය ො හරි ාලමයනොසිලාපිණ්ඩං
ගයහත්වා අට්ඨ උප්පලහත්ෙයක ආදාෙ යචතිෙකරණට්ඨානං ග ා. 
 ස්මිඤ්ච ඛයණ එකා ඉට්ඨකාපන්ති පරික්ඛිපිත්වා ආගච්ඡමානා

ඝටනිට්ඨකාෙ ඌනා යහොති, යසට්ඨිධී ා වඩ්ඪකිං ආහ – ‘‘ඉමං ඉට්ඨකං

එත්ෙඨයපො’’ති. ‘‘අම්ම, භද්දයක කායලආග ාසි, සෙයමවඨයපහී’’ති.
සා ආරුය්හ ය යලන හරි ාලමයනොසිලාපිණ්ඩං යෙොයජත්වා ය න
බන්ධයනන ඉට්ඨකං පතිට්ඨයපත්වා උපරි අට්ඨහි උප්පලහත්ෙයකහි පූජං
කත්වා වන්දිත්වා ‘‘නිබ්බත් නිබ්බත් ට්ඨායන යම කාෙය ො

චන්දනගන්යධො වාෙතු, මුඛය ො උප්පලගන්යධො’’ති පත්ෙනං කත්වා
යචතිෙංවන්දිත්වාපදක්ඛිණංකත්වාඅගමාසි. 

අෙ ස්මිංයෙවඛයණෙස්සයසට්ඨිපුතත් ස්සපඨමංයගහංනී ා,  ස්ස
 ං ආරබ්භ සති උදපාදි. නගයරපි නක්ඛත් ං සඞ්ඝුට්ඨං යහොති. යසො

උපට්ඨායක ආහ – ‘‘ දා ඉධ ආනී ා යසට්ඨිධී ා අත්ථි, කහං සා’’ති? 

‘‘කුලයගයහ සාමී’’ති. ‘‘ආයනෙ නං, නක්ඛත් ං කීළිස්සාමා’’ති. ය 

ගන්ත්වා  ං වන්දිත්වා ඨි ා ‘‘කිං,  ා ා, ආග ත්ො’’ති  ාෙ පුතට්ඨා  ං

පවත්තිං ආචික්ඛිංසු. ‘‘ ා ා, මො ආභරණභණ්යඩන යචතිෙං පූජි ං, 

ආභරණං යම නත්ථී’’ති. ය  ගන්ත්වා යසට්ඨිපුතත් ස්ස ආයරොයචසුං.

ආයනෙ නං, පිළන්ධනං ලභිස්සතීති. ය  ආනයිංසු.  ස්සා සහ
ඝරපයවසයනන සකලයගහං චන්දනගන්යධො යචව නීලුප්පලගන්යධො ච

වායි. යසට්ඨිපුතත්ය ො  ං පුතච්ඡි – ‘‘පඨමං  ව සරීරය ො දුග්ගන්යධො වායි, 

ඉදානිපනය සරීරය ොචන්දනගන්යධො, මුඛය ො උප්පලගන්යධොවාෙති.

කිං එ ’’න්ති? සා ආදිය ො පට්ඨාෙ අත් නා ක කම්මං ආයරොයචසි.
යසට්ඨිපුතත්ය ො ‘‘නිෙයානිකං ව  බුද්ධසාසන’’න්ති පසීදිත්වා යෙොජනිකං
සුවණ්ණයචතිෙං කම්බලකඤ්චුයකන පරික්ඛිපිත්වා  ත්ෙ  ත්ෙ 
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රෙචක්කප්පමායණහි සුවණ්ණපදුයමහි අලඞ්කරි. ය සං ද්වාදසහත්ො
ඔලම්බකා යහොන්ති. 

යසො  ත්ෙ ොව ායුකං ඨත්වා සග්යග නිබ්බත්තිත්වා  ය ො චුය ො 
බාරාණසිය ො යෙොජනමත්ය  ඨායන අඤ්ඤ රස්මිං අමච්චකුයල

නිබ්බත්ති, යසට්ඨිකඤ්ඤාපි යදවයලොකය ොචවිත්වාරාජකුයලයජට්ඨධී ා
හුත්වා නිබ්බත්ති. ය සු වෙප්පත්ය සු කුමාරස්ස වසනගායම නක්ඛත් ං

සඞ්ඝුට්ඨං. යසො මා රං ආහ – ‘‘සාටකං යම, අම්ම, යදහි, නක්ඛත් ං

කීළිස්සාමී’’ති. සා යධො වත්ෙං නීහරිත්වා අදාසි. ‘‘අම්ම, ථූලං ඉද’’න්ති

ආහ. සා අඤ්ඤං නීහරිත්වා අදාසි,  ම්පි පටික්ඛිපි. අෙ නං මා ා ආහ –

‘‘ ා , ොදියස යගයහ මෙං ජා ා, නත්ථි යනො ඉය ො සුඛුම රස්ස
පටිලාභාෙ පුතඤ්ඤ’’න්ති. ‘‘ය න හි ලභනට්ඨානං ගච්ඡාමි අම්මා’’ති.

‘‘පුතත් , අහංඅජ්යජව තුය්හංබාරාණසිනගයරරජ්ජපටිලාභම්පිඉච්ඡාමී’’ති.

යසොමා රංවන්දිත්වාආහ– ‘‘ගච්ඡාමි, අම්මා’’ති.‘‘ගච්ඡ,  ා ා’’ති.එවං

කිරස්සා චිත් ං අයහොසි – ‘‘කහං ගමිස්සති? ඉධ වා එත්ෙ වා යගයහ
නිසීදිස්සතී’’ති.යසොපනපුතඤ්ඤනිොයමන නික්ඛමිත්වාබාරාණසිංගන්ත්වා
උෙයායන මඞ්ගලසිලාපට්යට සසීසං පාරුපිත්වා නිපජ්ජි. යසො ච
බාරාණසිරඤ්යඤොකාලඞ්ක ස්සසත් යමොදිවයසොයහොති. 

අමච්චාරඤ්යඤොසරීරකිච්චංකත්වාරාජඞ්ගයණනිසීදිත්වා මන් යිංසු

– ‘‘රඤ්යඤො එකා ධී ාව අත්ථි, පුතත්ය ොනත්ථි, අරාජකං රජ්ජංනස්සති, 

යකො රාජා යහොතී’’ති? ‘‘ත්වං යහොහි, ත්වං යහොහී’’තිආහංසු. පුතයරොහිය ො

ආහ – ‘‘බහුං ඔයලොයකතුං න වට්ටති, ඵුස්සරෙං විස්සජ්යජමා’’ති. ය 
කුමුදවණ්යණ චත් ායරො සින්ධයව යෙොයජත්වා පඤ්චවිධං
රාජකකුධභණ්ඩං යස ච්ඡත් ඤ්ච රෙස්මිංයෙව ඨයපත්වා රෙං
විස්සජ්යජත්වා පච්ඡය ො තූරිොනි පග්ගණ්හායපසුං. රයෙො පාචීනද්වායරන 

නික්ඛමිත්වා උෙයානාභිමුයඛො අයහොසි. ‘‘පරිචයෙන උෙයානාභිමුයඛො

ගච්ඡති, නිවත්ය මා’’තියකචිආහංසු.පුතයරොහිය ො ‘‘මානිවත් යිත්ො’’ති

ආහ. රයෙො කුමාරං පදක්ඛිණං කත්වා ආයරොහනසජ්යජො හුත්වා අට්ඨාසි, 

පුතයරොහිය ො පාරුපනකණ්ණං අපයනත්වා පාද ලානි ඔයලොයකන්ය ො, 

‘‘තිට්ඨතු අෙං දීයපො, ද්විසහස්සදීපපරිවායරසු චතූසු මහාදීයපසු එස රජ්ජං

කායරතුං යුත්ය ො’’ති වත්වා ‘‘පුතනපි තූරිොනි පග්ගණ්හෙ, පුතනපි 
පග්ගණ්හො’’තිතික්ඛත්තුංතූරිොනිපග්ගණ්හායපසි. 

අෙ කුමායරො මුඛං විවරිත්වා ඔයලොයකත්වා, ‘‘යකන කම්යමන 

ආග ත්ො’’ති ආහ. ‘‘යදව, තුම්හාකං රජ්ජං පාපුතණාතී’’ති. ‘‘රාජා

කහ’’න්ති? ‘‘යදවත් ං ගය ො, සාමී’’ති. ‘‘කති දිවසා අතික්කන් ා’’ති? 

‘‘අජ්ජසත් යමො දිවයසො’’ති.‘‘පුතත්ය ොවාධී ාවානත්ථී’’ති? ‘‘ධී ාඅත්ථි

යදව, පුතත්ය ො නත්ථී’’ති. ‘‘කරිස්සාමි රජ්ජ’’න්ති. ය   ාවයදව

අභියසකමණ්ඩපං කායරත්වා රාජධී රං සබ්බාලඞ්කායරහි අලඞ්කරිත්වා, 
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පටුන 

උෙයානං ආයනත්වා කුමාරස්ස අභියසකං අකංසු. අෙස්ස ක ාභියසකස්ස

ස සහස්සග්ඝනකං වත්ෙං උපහරිංසු. යසො ‘‘කිමිදං,  ා ා’’ති ආහ.

‘‘නිවාසනවත්ෙං යදවා’’ති. ‘‘නනු,  ා ා, ථූල’’න්ති? ‘‘මනුස්සානං 

පරියභොගවත්යෙසු ඉය ො සුඛුම රං නත්ථි, යදවා’’ති. ‘‘තුම්හාකං රාජා

එවරූපංනිවායසසී’’ති? ‘‘ආම, යදවා’’ති.‘‘නමඤ්යඤපුතඤ්ඤවාතුම්හාකං

රාජා, සුවණ්ණභිඞ්ගාරං ආහරෙ, ලභිස්සාම වත්ෙ’’න්ති. සුවණ්ණභිඞ්ගාරං
ආහරිංසු. යසො උට්ඨාෙ හත්යෙ යධොවිත්වා මුඛං වික්ඛායලත්වා හත්යෙන
උදකං ආදාෙ පුතරත්ථිමදිසාෙං අබ්භුක්කිරි.  ාවයදව ඝනපෙවිං භින්දිත්වා
අට්ඨකප්පරුක්ඛාඋට්ඨහිංසු.පුතන උදකංගයහත්වා දක්ඛිණාෙංපච්ඡිමාෙං
උත් රාෙන්තිඑවංචතූසුදිසාසු අබ්භුක්කිරි.සබ්බදිසාසුඅට්ඨට්ඨකංකත්වා
ද්වත්තිංසකප්පරුක්ඛා උට්ඨහිංසු.යසොඑකංදිබ්බදුස්සංනිවායසත්වාඑකං
පාරුපිත්වා ‘‘නන්දරඤ්යඤො විජිය  සුත් කන්තිකා ඉත්ථියෙො මා සුත් ං
කන්තිංසූති එවං යභරිං චරායපො’’ති වත්වා ඡත් ං උස්සායපත්වා
අලඞ්ක පටිෙත්ය ො හත්ථික්ඛන්ධවරගය ො නගරං පවිසිත්වා පාසාදං
ආරුය්හමහාසම්පත්තිංඅනුභවි. 

එවංකායලගච්ඡන්ය එකදිවසංයදවීරඤ්යඤොමහාසම්පත්තිං දිස්වා, 

‘‘අයහො  පස්සී’’තිකාරුඤ්ඤාකාරං දස්යසති. ‘‘කිමිදං, යදවී’’ති ච පුතට්ඨා 

‘‘අතිමහතී ය , යදව, සම්පත්ති. අතීය  බුද්ධානං සද්දහිත්වා කලයාණං

අකත්ෙ, ඉදානි අනාග ස්ස පච්චෙං කුසලංනකයරොො’’තිආහ. ‘‘කස්ස

දස්සාම, සීලවන්ය ො නත්ථී’’ති? ‘‘අසුඤ්යඤො, යදව, ජම්බුදීයපො

අරහන්ය හි, තුම්යහදානයමවසජ්යජෙ, අහං අරහන්ය ලච්ඡාමී’’තිආහ.
රාජා පුතනදිවයස පාචීනද්වායර දානං සජ්ජායපසි. යදවී පාය ොව
උයපොසෙඞ්ගානිඅධිට්ඨාෙඋපරිපාසායදපුතරත්ොභිමුඛාඋයරන නිපජ්ජිත්වා

‘‘සයච එතිස්සං දිසාෙං අරහන්ය ො අත්ථි, ස්යවව ආගන්ත්වා අම්හාකං 

භික්ඛං ගණ්හන්තූ’’ති ආහ.  ස්සං දිසාෙං අරහන්ය ො නායහසුං,  ං
සක්කාරං කපණොචකානං අදංසු. පුතනදිවයස දක්ඛිණද්වායර දානං

සජ්යජත්වා  යෙව අකාසි, පුතනදිවයස පච්ඡිමද්වායර. උත් රද්වායර
සජ්ජි දිවයසපනයදවිො යෙවනිමන්ය න්තිො හිමවන්ය වසන් ානං
පදුමවතිො පුතත් ානං පඤ්චස ානං පච්යචකබුද්ධානං යජට්ඨයකො

මහාපදුමපච්යචකබුද්යධො භාතියක ආමන්ය සි, ‘‘මාරිසා, නන්දරාජා, 

තුම්යහ නිමන්ය ති, අධිවායසෙ  ස්සා’’ති. ය  අධිවායසත්වා පුතනදිවයස 

අයනො ත් දයහ මුඛං යධොවිත්වා, ආකායසන ආගන්ත්වා උත් රද්වායර

ඔ රිංසු. මනුස්සා දිස්වා ගන්ත්වා ‘‘පඤ්චස ා, යදව, පච්යචකබුද්ධා

ආග ා’’තිරඤ්යජොආයරොයචසුං.රාජා සද්ධිංයදවිොගන්ත්වා, වන්දිත්වා, 

පත් ංගයහත්වාපච්යචකබුද්යධපාසාදං ආයරොයපත්වා,  ත්රයනසං දානං

දත්වා, භත් කිච්චාවසායන රාජා සඞ්ඝත්යෙරස්ස, යදවී, සඞ්ඝනවකස්ස

පාදමූයලනිපජ්ජිත්වා ‘‘අෙයාපච්චයෙහිනකිලමිස්සන්ති, මෙංපුතඤ්යඤන

න හායිස්සාම. අම්හාකං ොවජීවං ඉධ නිවාසාෙ පටිඤ්ඤං යදො’’ති
පටිඤ්ඤං කායරත්වා උෙයායන පඤ්චපණ්ණසාලාස ානි 
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පඤ්චචඞ්කමනස ානීති සබ්බාකායරන නිවාසනට්ඨානානි සම්පායදත්වා
 ත්ෙ වසායපසුං. 

එවං කායල ගච්ඡන්ය  රඤ්යඤො පච්චන්ය ො කුපිය ො. යසො ‘‘අහං 

පච්චන් ංවූපසයමතුංගච්ඡාමි, ත්වංපච්යචකබුද්යධසුමාපමජ්ජී’’තියදවිං 
ඔවදිත්වා ගය ො.  ස්මිං අනාගය යෙව පච්යචකබුද්ධානං ආයුසඞ්ඛාරා
ඛීණා. මහාපදුමපච්යචකබුද්යධො තිොමරත්තිං ඣානකීළං කීළිත්වා
අරුණුග්ගමයන ආලම්බනඵලකං ආලම්බිත්වා ඨි යකොව අනුපාදියසසාෙ
නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බායි. එය නුපායෙන යසසාපීති සබ්යබව
පරිනිබ්බු ා. පුතනදිවයස යදවී පච්යචකබුද්ධානං නිසීදනට්ඨානං 

හරිතූපලිත් ං කායරත්වා පුතප්ඵානි විකිරිත්වා, ධූපං දත්වා ය සං ආගමනං

ඔයලොකෙන්තී නිසින්නා ආගමනං අපස්සන්තී පුතරිසං යපයසසි – ‘‘ගච්ඡ, 

 ා , ජානාහි, කිං අෙයානං කිඤ්චි අඵාසුක’’න්ති? යසො ගන්ත්වා
මහාපදුමස්සපණ්ණසාලාෙද්වාරංවිවරිත්වා  ත්ෙඅපස්සන්ය ොචඞ්කමනං

ගන්ත්වා ආලම්බනඵලකං නිස්සාෙ ඨි ං දිස්වා වන්දිත්වා ‘‘කායලො, 

භන්ය ’’ති ආහ. ‘‘පරිනිබ්බු සරීරං කිං කයෙස්සති? යසො නිද්දාෙති
මඤ්යඤ’’තිගන්ත්වාපිට්ඨිපායදහත්යෙනපරාමසිත්වා පාදානංසී ල ාෙ

යචවෙද්ධ ාෙචපරිනිබ්බු භාවංඤත්වා, දුතිෙස්සසන්තිකංඅගමාසි. එවං

 තිෙස්සාති සබ්යබසං පරිනිබ්බු භාවං ඤත්වා රාජකුලං ගය ො. ‘‘කහං, 

 ා , පච්යචකබුද්ධා’’ති පුතට්යඨො ‘‘පරිනිබ්බු ා, යදවී’’ති ආහ. යදවී
කන්දන්තී යරොදන්තී නික්ඛමිත්වා නාගයරහි සද්ධිං  ත්ෙ ගන්ත්වා
සාධුකීළි ං කායරත්වා පච්යචකබුද්ධානං සරීරකිච්චං කායරත්වා ධාතුයෙො
ගයහත්වායචතිෙංපතිට්ඨායපසි. 

රාජාපච්චන් ංවූපසයමත්වාආගය ොපච්චුග්ගමනංආග ංයදවිං පුතච්ඡි

– ‘‘කිං, භද්යද, පච්යචකබුද්යධසු නප්පමජ්ජි, නියරොගා අෙයා’’ති? 

‘‘පරිනිබ්බු ායදවා’’ති.රාජාචින්ය ති‘‘එවරූපානම්පිපණ්ඩි ානංමරණං 

උප්පජ්ජති, අම්හාකං කුය ො යමොක්යඛො’’ති. යසො නගරං අගන්ත්වා, 

උෙයානයමව පවිසිත්වා යජට්ඨපුතත් ං පක්යකොසායපත්වා,  ස්ස රජ්ජං

නිෙයාය ත්වා, සෙං සමණපබ්බජ්ජං පබ්බජි. යදවීපි ‘‘ඉමස්මිං පබ්බජිය 
අහං කිං කරිස්සාමී’’ති  ත්යෙව උෙයායන පබ්බජිත්වා ද්යවපි ඣානං
භායවත්වා ය ොචු ා බ්රහ්මයලොයකනිබ්බත්තිංසු. 

ය සු  ත්යෙව වසන්ය සු අම්හාකං සත්ො යලොයක උප්පජ්ජිත්වා 
පවත්ති වරධම්මචක්යකො අනුපුතබ්යබන රාජගහං පාවිසි. සත්ෙරි  ත්ෙ
පටිවසන්ය  අෙං පිප්පලිමාණයවො මගධරට්යඨ මහාතිත්ෙබ්රාහ්මණගායම 
කපිලබ්රාහ්මණස්ස අග්ගමයහසිො කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්ය ො. අෙං භද්දා
කාපිලානී මද්දරට්යඨ සාගලනගයර යකොසිෙයගොත් බ්රාහ්මණස්ස
අග්ගමයහසිො කුච්ඡිස්මිං නිබ්බත් ා. ය සං අනුක්කයමන වඩ්ඪමානානං

පිප්පලිමාණවස්ස වීසතියම, භද්දාෙ යසොළසයම වස්යස සම්පත්ය 
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මා ාපි යරොපුතත් ංඔයලොයකත්වා ‘‘ ා , ත්වංවෙප්පත්ය ො, කුලවංයසො
නාම පතිට්ඨයප බ්යබො’’ති අතිවිෙ නිප්පීළයිංසු. මාණයවො ආහ ‘‘මය්හං

යසො පයෙ එවරූපං කෙං මා කයෙෙ. අහං ොව තුම්යහ ධරෙ,  ාව

පටිජග්ගිස්සාමි, තුම්හාකං අච්චයෙන නික්ඛමිත්වා පබ්බජිස්සාමී’’ති. ය 
කතිපාහං අතික්කමිත්වා පුතන කෙයිංසු. යසොපි  යෙව පටික්ඛිපි.  ය ො
පට්ඨාෙනිරන් රංකයෙතියෙව. 

මාණයවො ‘‘මම මා රං සඤ්ඤායපස්සාමී’’ති රත් සුවණ්ණස්ස
නික්ඛසහස්සං දත්වා සබ්බකායමහි සන් ප්යපත්වා සුවණ්ණකායරහි එකං
ඉත්ථිරූපං කාරායපත්වා  ස්ස මජ්ජනඝට්ටනාදිකම්මපරියෙොසායන  ං
රත් වත්ෙං නිවාසායපත්වා වණ්ණසම්පන්යනහි පුතප්යඵහි යචව
නානාඅලඞ්කායරහි ච අලඞ්කාරායපත්වා මා රං පක්යකොසායපත්වා ආහ

‘‘අම්ම, එවරූපං ආරම්මණං ලභන්ය ො යගයහ වසිස්සාමි අලභන්ය ො න
වසිස්සාමී’’ති. පණ්ඩි ා බ්රාහ්මණී චින්ය සි – ‘‘මය්හං පුතත්ය ො පුතඤ්ඤවා

දින්නදායනො ක ාභිනීහායරො, පුතඤ්ඤං කයරොන්ය ො න එකයකොව අකාසි, 
අද්ධා එය න සහක පුතඤ්ඤා සුවණ්ණරූපපටිභාගාව භවිස්සතී’’ති අට්ඨ
බ්රාහ්මයණ පක්යකොසායපත්වා සබ්බකායමහි සන් ප්යපත්වා

සුවණ්ණරූපකං රෙං ආයරොයපත්වා ‘‘ගච්ඡෙ,  ා ා, ෙත්ෙ අම්හාකං

ජාතියගොත් යභොයගහි සමායන කුයල එවරූපං දාරිකං පස්සෙ, ඉමයමව
සුවණ්ණරූපකං පණ්ණාකාරංකත්වාඑො’’තිඋයෙයොයජසි. 

ය  ‘‘අම්හාකං නාම එ ං කම්ම’’න්ති නික්ඛමිත්වා ‘‘කත්ෙ 

ගමිස්සාමා’’ති චින්ය ත්වා ‘‘මද්දරට්ඨං නාම ඉත්ොකයරො, මද්දරට්ඨං 
ගමිස්සාමා’’තිමද්දරට්යඨසාගලනගරංඅගමංසු. ත්ෙ ංසුවණ්ණරූපකං
න්හානතිත්යෙ ඨයපත්වා එකමන්ය  නිසීදිංසු. අෙ භද්දාෙ ධාතී භද්දං

න්හායපත්වා, අලඞ්කරිත්වා, සිරිගබ්යභ නිසීදායපත්වා සෙං න්හායිතුං
උදකතිත්ෙං ග ා  ත්ෙ  ං සුවණ්ණරූපකං දිස්වා ‘‘කිස්සාෙං අවිනී ා

ඉධාගන්ත්වාඨි ා’’තිපිට්ඨිපස්යසපහරිත්වා ‘‘සුවණ්ණරූපක’’න්තිඤත්වා 

‘‘අෙයධී ා යම’’ති සඤ්ඤං උප්පායදසිං, ‘‘අෙං පන යම අෙයධී ාෙ
නිවාසනපටිග්ගාහිකාොපි අසදිසා’’ති ආහ. අෙ නං ය  මනුස්සා

පරිවායරත්වා ‘‘එවරූපා ය  සාමිධී ා’’ති පුතච්ඡිංසු. ‘‘කිං එසා, ඉමාෙ 

සුවණ්ණපටිමාෙස ගුයණනසහස්සගුයණනමය්හංඅෙයධී ාඅභිරූප රා, 

ද්වාදසහත්යෙ ගබ්යභ නිසින්නාෙ පදීපකිච්චං නත්ථි, සරීයරොභායසයනව
 මං විධමතී’’ති. ‘‘ය න හි ආගච්ඡා’’ති  ං ඛුජ්ජං ගයහත්වා
සුවණ්ණරූපකං රයෙ ආයරොයපත්වා යකොසිෙයගොත් ස්ස බ්රාහ්මණස්ස
ඝරද්වායරඨත්වාආගමනංනියවදයිංසු. 

බ්රාහ්මයණො පටිසන්ොරං කත්වා ‘‘කුය ො ආග ත්ො’’ති පුතච්ඡි. 

‘‘මගධරට්යඨ මහාතිත්ෙගායම කපිලබ්රාහ්මණස්ස ඝරය ො’’ති. ‘‘කිං

කාරණා ආග ා’’ති? ‘‘ඉමිනා නාම කාරයණනා’’ති. ‘‘කලයාණං,  ා ා, 
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සමජාතියගොත් විභයවො අම්හාකං බ්රාහ්මයණො, දස්සාමි දාරික’’න්ති
පණ්ණාකාරං ගණ්හි. ය  කපිලබ්රාහ්මණස්ස සාසනං පහිණිංසු ‘‘ලද්ධා

දාරිකා, කත් බ්බං කයරොො’’ති.  ං සාසනං සුත්වා පිප්පලිමාණවස්ස
ආයරොචයිංසු ‘‘ලද්ධා කිර දාරිකා’’ති. මාණයවො ‘‘අහං ‘න ලභිස්සන්තී’ති

චින්ය සිං, ඉයම ‘ලද්ධා’ති වදන්ති, අනත්ථියකො හුත්වා පණ්ණං 

යපයසස්සාමී’’ති රයහොගය ො පණ්ණං ලිඛි ‘‘භද්දා, අත් යනො

ජාතියගොත් යභොගානුරූපං ඝරාවාසංලභතු, අහංනික්ඛමිත්වාපබ්බජිස්සාමි, 
මා පච්ඡා විප්පටිසාරිනී අයහොසී’’ති. භද්දාපි ‘‘අසුකස්ස කිර මං
දාතුකායමො’’ති සුත්වා ‘‘පණ්ණං යපයසස්සාමී’’ති රයහොග ා පණ්ණං ලිඛි

‘‘අෙයපුතත්ය ො අත් යනො ජාතියගොත් යභොගානුරූපං ඝරාවාසංලභතු, අහං

පබ්බජිස්සාමි, මා පච්ඡා විප්පටිසාරී අයහොසී’’ති. ද්යවපි පණ්ණානි

අන් රාමග්යග සමාගච්ඡිංසු. ‘‘ඉදං කස්ස පණ්ණ’’න්ති? 

‘‘පිප්පලිමාණයවන භද්දාෙ පහි ’’න්ති. ‘‘ඉදං කස්සා’’ති? ‘‘භද්දාෙ
පිප්පලිමාණවස්ස පහි ’’න්ති ච වුත්ය  ය  ද්යවපි වායචත්වා ‘‘පස්සෙ
දාරකානංකම්ම’’න්තිඵායලත්වාඅරඤ්යඤ ඡඩ්යඩත්වාඅඤ්ඤං ංසමානං
පණ්ණංලිඛිත්වාඉය ොඑත්ය ොචයපයසසුං.ඉතිකුමාරස්ස කුමාරිකාෙච
සදිසං පණ්ණං යලොකස්සාදරහි යමවාති අනිච්ඡමානානංයෙව ද්වින්නං
සමාගයමො අයහොසි. 

 ං දිවසංයෙව පිප්පලිමාණයවො එකං පුතප්ඵදාමං ගන්ොයපසි භද්දාපි. 
 ානි සෙනමජ්යඣ ඨයපසුං භුත් සාෙමාසා උයභොපි ‘‘සෙනං
ආරුහිස්සාමා’’ති මාණයවො දක්ඛිණපස්යසන සෙනං ආරුහි. භද්දා

වාමපස්යසනඅභිරුහිත්වාආහ–‘‘ෙස්සපස්යස පුතප්ඵානිමිලාෙන්ති,  ස්ස

රාගචිත් ං උප්පන්නන්ති විජානිස්සාම, ඉමං පුතප්ඵදාමං න
අල්ලියි බ්බ’’න්ති. ය  පන අඤ්ඤමඤ්ඤං සරීරසම්ඵස්සභයෙන 

තිොමරත්තිං නිද්දං අයනොක්කමන් ාව වීතිනායමන්ති, දිවා පන
හසි මත් ම්පි නායහොසි.ය යලොකාමියසනඅසංසට්ඨාොවමා ාපි යරො

ධරන්ති,  ාවකුටුම්බංඅවිචායරත්වා ය සුකාලඞ්කය සුවිචාරයිංසු.මහතී
මාණවස්ස සම්පත්ති – එකදිවසං සරීරං උබ්බට්යටත්වා ඡඩ්යඩ බ්බං
සුවණ්ණචුණ්ණං එව මගධනාළිො ද්වාදසනාළිමත් ං ලද්ධුං වට්ටති.

ෙන් බද්ධානි සට්ඨිමහා ළාකානි, කම්මන්ය ො ද්වාදසයෙොජනියකො, 

අනුරාධපුතරපමාණාචුද්දසගාමා, චුද්දසහත්ොනීකානි, චුද්දසඅස්සානීකානි, 
චුද්දසරොනීකානි. 

යසො එකදිවසං අලඞ්ක අස්සං ආරුය්හ මහාජනපරිවුය ො කම්මන් ං 
ගන්ත්වා යඛත් යකොටිෙංඨිය ොනඞ්ගයලහිභින්නට්ඨානය ොකාකාදයෙො

සකුයණ ගණ්ඩුප්පාදාදිපාණයකඋද්ධරිත්වාඛාදන්ය දිස්වා, ‘‘ ා ා, ඉයම 

කිංඛාදන්තී’’තිපුතච්ඡි.‘‘ගණ්ඩුප්පායද, අෙයා’’ති.‘‘එය හික ංපාපංකස්ස 

යහොතී’’ති? ‘‘තුම්හාකං, අෙයා’’ති. යසො චින්ය සි – ‘‘සයච එය හි ක ං

පාපං මය්හං යහොති, කිං යම කරිස්සති සත් අසීතියකොටිධනං, කිං
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ද්වාදසයෙොජයනො කම්මන්ය ො, කිං ෙන් බද්ධානි  ළාකානි, කිං චුද්දස

ගාමා, සබ්බයම ං භද්දාෙ කාපිලානිො නිෙයාය ත්වා නික්ඛම්ම
පබ්බජිස්සාමී’’ති. 

භද්දාපි කාපිලානී  ස්මිං ඛයණ අන් රවත්ථුම්හි  යෙො තිලකුම්යභ 
පත්ෙරායපත්වා ධාතීහි පරිවු ා නිසින්නා කායක තිලපාණයක ඛාදමායන

දිස්වා, ‘‘අම්මා, කිං ඉයම ඛාදන්තී’’ති පුතච්ඡි. ‘‘පාණයක අයෙය’’ති.

‘‘අකුසලං කස්ස යහොතී’’ති? ‘‘තුම්හාකං, අයෙය’’ති. සා චින්ය සි –

‘‘මය්හංචතුහත්ෙවත්ෙං නාළියකොදනමත් ඤ්චලද්ධුංවට්ටති, ෙදිපයන ං

එත් යකනජයනනක ංඅකුසලංමය්හං යහොති, භවසහස්යසනපිවට්ටය ො
සීසං උක්ඛිපිතුං න සක්කා. අෙයපුතත්ය  ආග මත්ය යෙව සබ්බං  ස්ස
නිෙයාය ත්වානික්ඛම්මපබ්බජිස්සාමී’’ති. 

මාණයවොආගන්ත්වා, න්හත්වා පාසාදංආරුය්හ මහාරයහ පල්ලඞ්යක 
නිසීදි. අෙස්ස චක්කවත්තියනො අනුච්ඡවිකං යභොජනං සජ්ජයිංසු. ද්යවපි
භුඤ්ජිත්වා පරිජයනනික්ඛන්ය රයහොග ාඵාසුකට්ඨායනනිසීදිංසු. ය ො

මාණයවොභද්දංආහ– ‘‘භද්යද, ඉමංඝරංආගච්ඡන්තීත්වංකිත් කංධනං

ආහරසී’’ති? ‘‘පඤ්චපණ්ණාස සකටසහස්සානි, අෙයා’’ති. ‘‘ ංසබ්බං, ො
ච ඉමස්මිං ඝයර සත් අසීතියකොටියෙො ෙන් බද්ධසට්ඨි ළාකාදියභදා ච

සම්පත්ති අත්ථි,  ං සබ්බඤ්ච තුය්හංයෙව නිෙයායදමී’’ති. ‘‘තුම්යහ පන

කහං ගච්ඡෙ, අෙයා’’ති? ‘‘අහං පබ්බජිස්සාමී’’ති. ‘‘අෙය, අහම්පි
තුම්හාකංයෙව ආගමනං ඔයලොකෙමානා නිසින්නා. අහම්පි 
පබ්බජිස්සාමී’’ති. ය සං ආදිත් පණ්ණකුටි විෙ  යෙො භවා උපට්ඨහිංසු.
ය  අන් රාපණය ො කසාෙරසපී ානි වත්ොනි මත්තිකාපත්ය  ච
ආහරායපත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං යකයස ඔයරොයපත්වා ‘‘යෙ යලොයක

අරහන්ය ො, ය  උද්දිස්ස අම්හාකං පබ්බජ්ජා’’ති පබ්බජිත්වා, ෙවිකාසු
පත්ය පක්ඛිපිත්වාඅංයස ලග්යගත්වා පාසාදය ොඔ රිංසු.යගයහදායසසු
වාකම්මකයරසුවානයකොචිසඤ්ජානි. 

අෙ යන බ්රාහ්මණගාමය ො නික්ඛම්ම දාසගාමද්වායරන ගච්ඡන්ය 
ආකප්පකුත් වයසනදාසගාමවාසියනොසඤ්ජානිංසු. ය යරොදන් ාපායදසු

නිපතිත්වා‘‘කිං, අම්යහ, අනායෙකයරොෙඅෙයා’’තිආහංසු.‘‘මෙං, ‘භයණ, 
ආදිත් පණ්ණසාලාවිෙ යෙොභවා’තිපබ්බජිම්හා.සයචතුම්යහසුඑයකකං 

භුජිස්සං කයරොම, වස්සස ම්පි නප්පයහොති. තුම්යහව තුම්හාකං සීසං
යධොවිත්වා භුජිස්සා හුත්වා ජීවො’’ති වත්වා ය සං යරොදන් ානංයෙව
පක්කමිංසු. 

යෙයරොපුතරය ොගච්ඡන්ය ොනිවත්තිත්වාඔයලොයකන්ය ොචින්ය සි– 

‘‘අෙං, භද්දා කාපිලානී, සකලජම්බුදීපග්ඝනිකා ඉත්ථී මය්හං පච්ඡය ො

ආගච්ඡති, ඨානංයඛොපයන ංවිජ්ජති, ෙංයකොචියදවඑවංචින්ය ෙය‘ඉයම

පබ්බජි ාපි විනා භවිතුං න සක්යකොන්ති, අනනුච්ඡවිකං කයරොන්තී’ති, 
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යකොචිපායපනමනංපදූයසත්වාඅපාෙපූරයකො භයවෙය, ඉමංපහාෙමය්හං
ගන්තුංවට්ටතී’’තිචිත් ංඋප්පායදසි.යසොපුතරය ො ගච්ඡන්ය ොද්යවධාපෙං

දිස්වා ස්සමත්ෙයකඅට්ඨාසි.භද්දාපිආගන්ත්වා, වන්දිත්වාඅට්ඨාසි.අෙ

නංආහ–‘‘භද්යද,  ාදිසිංඉත්ථිංමමපච්ඡය ො ආගච්ඡන්තිංදිස්වා‘ඉයම
පබ්බජි ාපි විනා භවිතුං න සක්යකොන්තී’ති චින්ය ත්වා අම්යහසු
පදුට්ඨචිත්ය ො මහාජයනො අපාෙපූරයකො භයවෙය. ඉමස්මිං ද්යවධාපයෙ

ත්වං එකං ගණ්හ, අහයමයකන ගමිස්සාමී’’ති. ‘‘ආම, අෙය, පබ්බජි ානං

මාතුගායමොපලියබොයධො, ‘පබ්බජිත්වාපිවිනානභවන්තී’තිඅම්හාකංයදොසං

දස්යසස්සන්ති, තුම්යහඑකං මග්ගංගණ්හෙ, විනාභවිස්සාමා’’තිතික්ඛත්තුං
පදක්ඛිණං කත්වා චතූසු ඨායනසු පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා

දසනඛසයමොධානසමුජ්ජලං අඤ්ජලිං පග්ගය්හ ‘‘ස සහස්සකප්පපරිමායණ

අද්ධායන කය ො මිත් සන්ෙයවො අජ්ජ භිජ්ජතී’’ති වත්වා ‘‘තුම්යහ

දක්ඛිණජාතිකා නාම, තුම්හාකං දක්ඛිණමග්යගො වට්ටති, මෙං මාතුගාමා

නාම වාමජාතිකා, අම්හාකං වාමමග්යගො වට්ටතී’’ති වන්දිත්වා මග්ගං
පටිපන්නා. ය සං ද්යවධාභූ කායල අෙං මහාපෙවී ‘‘අහං
චක්කවාළසියනරුපබ්බය  ධායරතුං සක්යකොන්තීපි තුම්හාකං ගුයණ

ධායරතුං න සක්යකොමී’’ති වදන්තී විෙ විරවමානා කම්පි, ආකායස 

අසනිසද්යදොවිෙපවත්ති, චක්කවාළසියනරුපබ්බය ොඋන්නදි. 

සම්මාසම්බුද්යධො යවළුවනමහාවිහායර ගන්ධකුටිෙං නිසින්යනො 
පෙවීකම්පනසද්දංසුත්වා‘‘කිස්සනුයඛොපෙවීකම්පතී’’තිආවජ්යජන්ය ො 

‘‘පිප්පලිමාණයවොචභද්දාචකාපිලානීමංඋද්දිස්සඅප්පයමෙයං සම්පත්තිං
පහාෙ පබ්බජි ා. ය සං වියෙොගට්ඨායන උභින්නං ගුණබයලන අෙං
පෙවීකම්යපො ජාය ො. මොපි එය සං සඞ්ගහං කාතුං වට්ටතී’’ති
ගන්ධකුටිය ො නික්ඛම්ම සෙයමව පත් චීවරමාදාෙ අසීතිමහායෙයරසු
කඤ්චිපිඅනාමන්ය ත්වාතිගාවු ංමග්ගංපච්චුග්ගමනංකත්වා රාජගහස්ස
ච නාලන්දාෙ ච අන් යර බහුපුතත් කනියරොධරුක්ඛමූයල පල්ලඞ්කං 
ආභුජිත්වානිසීදි.නිසීදන්ය ො පනඅඤ්ඤ රපංසුකූලියකොවිෙ අනිසීදිත්වා
බුද්ධයවසංගයහත්වාඅසීතිහත්ෙඝනබුද්ධරස්මියෙොවිස්සජ්යජන්ය ො නිසීදි.
ඉති  ස්මිං ඛයණ පණ්ණච්ඡත් සකටචක්කකූටාගාරාදිප්පමාණා
බුද්ධරස්මියෙො ඉය ො චිය ො ච විප්ඵරන්තියෙො විධාවන්තියෙො
චන්දසහස්සසූරිෙසහස්සඋග්ගමනකායලො විෙ කුරුමානා  ං වනන් ං
එයකොභාසංඅකංසු.ද්වත්තිංසමහාපුතරිසලක්ඛණසිරිො සමුජ්ජල ාරාගයණන

විෙ ගගනං, සුපුතප්ඵි කමලකුවලයෙන විෙ සලිලං, වනන් ං වියරොචිත්ෙ. 

නියරොධරුක්ඛස්සනාමඛන්යධොයසය ොයහොති, පත් ානිනීලානි, පක්කානි
රත් ානි.  ස්මිං පන දිවයස ස සායඛො නියරොයධො සුවණ්ණවණ්යණොව
අයහොසි. 

මහාකස්සපත්යෙයරො ‘‘අෙං අම්හාකං සත්ො භවිස්සති, ඉමං අහං 
උද්දිස්සපබ්බජිය ො’’තිදිට්ඨට්ඨානය ොපට්ඨාෙඔණය ොණය ොවගන්ත්වා
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තීසු ඨායනසු වන්දිත්වා ‘‘සත්ො යම, භන්ය , භගවා, සාවයකොහමස්මි, 

සත්ො යම, භන්ය , භගවා සාවයකොහමස්මී’’ති )සං.නි. 2.154) ආහ. අෙ

නං භගවා ආහ ‘‘කස්සප, සයච ත්වං ඉමං නිපච්චකාරං මහාපෙවිො

කයරෙයාසි, සාපි ධායරතුං න සක්කුයණෙය.  ොග ස්ස එවං 

ගුණමහන්  ං ජාන ා  ො කය ො නිපච්චකායරො මය්හං, යලොමම්පි

චායලතුං න සක්යකොති. නිසීද, කස්සප, දාෙජ්ජං ය  දස්සාමී’’ති. අෙස්ස
භගවා තීහි ඔවායදහි උපසම්පදමදාසි. දත්වා බහුපුතත් කනියරොධමූලය ො
නික්ඛමිත්වා යෙරං පච්ඡාසමණං කත්වා මග්ගං පටිපජ්ජි. සත්ථු සරීරං

ද්වත්තිංසමහාපුතරිසලක්ඛණවිචිත් ං, මහාකස්සපස්ස සරීරං 

සත් මහාපුතරිසලක්ඛණපටිමණ්ඩි ං, යසො කඤ්චනමහානාවාෙ
පච්ඡාබද්යධො විෙ සත්ථු පදානුපදිකං අනුගච්ඡි. සත්ො යෙොකං මග්ගං
ගන්ත්වා මග්ගා ඔක්කම්ම අඤ්ඤ රස්මිං රුක්ඛමූයල නිසජ්ජාකාරං
දස්යසසි. යෙයරො ‘‘නිසීදිතුකායමො සත්ො’’ති ඤත්වා අත් යනො
පාරුපි පටපියලොතිකසඞ්ඝාටිංචතුග්ගුණංකත්වාපඤ්ඤයපසි. 

සත්ො  ත්ෙ නිසීදිත්වා හත්යෙන චීවරං පරිමජ්ජන්ය ො ‘‘මුදුකා යඛො

 යාෙං, කස්සප, පටපියලොතිකසඞ්ඝාටී’’ති )සං. නි. 2.154) ආහ. යෙයරො

‘‘සත්ො මම සඞ්ඝාටිො මුදුභාවං කයෙති, පාරුපිතුකායමො භවිස්සතී’’ති 

ඤත්වා ‘‘පාරුපතු, භන්ය , භගවා සඞ්ඝාටි’’න්ති ආහ. ‘‘ත්වං කිං

පාරුපිස්සසි, කස්සපා’’ති? ‘‘තුම්හාකං නිවාසනං ලභන්ය ො පාරුපිස්සාමි, 

භන්ය ’’ති. ‘‘කිං පන ත්වං, කස්සප, ඉමං පරියභොගජිණ්ණං පංසුකූලං 

ධායරතුං සක්ඛිස්සසි? මො හි ඉමස්ස පංසුකූලස්ස ගහි දිවයස

උදකපරිෙන් ං කත්වා මහාපෙවී කම්පි, ඉමං බුද්ධානං

පරියභොගජිණ්ණචීවරං නාම න සක්කා පරිත් ගුයණන ධායරතුං, 
පටිබයලයනවිදං පටිපත්තිපූරණසමත්යෙන ජාතිපංසුකූලියකන ධායරතුං
වට්ටතී’’ති වත්වායෙයරනසද්ධිංචීවරංපරිවත්ය සි. 

එවං පනචීවරපරිවත් නංකත්වායෙරස්ස පාරු චීවරංභගවාපාරුපි, 

සත්ථුචීවරංයෙයරො. ස්මිංසමයෙඅයච නාපිඅෙංමහාපෙවී ‘‘දුක්කරං, 

භන්ය , අකත්ෙ, අත් නා පාරු චීවරං සාවකස්ස දින්නපුතබ්යබො නාම 

නත්ථි, අහං තුම්හාකං ගුණං ධායරතුං න සක්යකොමී’’ති වදන්තී විෙ
උදකපරිෙන් ං කත්වා කම්පි. යෙයරොපි ‘‘ලද්ධං දානි මො බුද්ධානං

පරියභොගචීවරං, කිං යම ඉදානි උත් රි කත් බ්බං අත්ථී’’ති උන්නතිං
අකත්වා බුද්ධානං සන්තියකයෙව ය රස ධු ගුයණ සමාදාෙ

සත් දිවසමත් ං පුතථුජ්ජයනො අයහොසි, අට්ඨයම දිවයස සහ පටිසම්භිදාහි 

අරහත් ංපාපුතණි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර1.1.398-420) – 

‘‘පදුමුත් රස්සභගවය ො, යලොකයජට්ඨස්ස ාදියනො; 

නිබ්බුය යලොකනාෙම්හි, පූජංකුබ්බන්තිසත්ථුයනො. 
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‘‘උදග්ගචිත් ාජන ා, ආයමොදි පයමොදි ා; 

ය සුසංයවගජාය සු, පීතියසඋදපජ්ජෙ. 

‘‘ඤාතිමිත්ය සමායනත්වා, ඉදංවචනමබ්රවිං; 

පරිනිබ්බුය ොමහාවීයරො, හන්දපූජංකයරොමයස. 

‘‘සාධූතිය පටිස්සුත්වා, භියෙයොහාසංජනිංසුයම; 

බුද්ධස්මිංයලොකනාෙම්හි, කාහාමපුතඤ්ඤසඤ්චෙං. 

‘‘අග්ඝිෙංසුක ංකත්වා, ස හත්ෙසමුග්ග ං; 

දිෙඩ්ඪහත්ෙපත්ෙටං, විමානංනභමුග්ග ං. 

‘‘කත්වාන හම්මිෙං ත්ෙ,  ාලපන්තීහි චිත්ති ං; 

සකංචිත් ංපසායදත්වා, යචතිෙංපූජයුත් මං. 

‘‘අග්ගික්ඛන්යධොවජලිය ො, කිංසුයකොඉවඵුල්ලිය ො; 

ඉන්දලට්ඨීවආකායස, ඔභායසතිචතුද්දිසා. 

‘‘ ත්ෙචිත් ංපසායදත්වා, කත්වානකුසලංබහුං; 

පුතබ්බකම්මංසරිත්වාන, තිදසංඋපපජ්ජහං. 

‘‘සහස්සයුත් ංහෙවාහිං, දිබ්බොනමධිට්ඨිය ො; 

උබ්බිද්ධංභවනංමය්හං, සත් භූමංසමුග්ග ං. 

‘‘කූටාගාරසහස්සානි, සබ්බයසොණ්ණමොඅහුං; 

ජලන්තිසකය යජන, දිසාසබ්බාපභාසෙං. 

‘‘සන්තිඅඤ්යඤපිනිෙූහා, යලොහි ඞ්ගමො දා; 

ය පියජො න්තිආභාෙ, සමන් ාචතුයරොදිසා. 

‘‘පුතඤ්ඤකම්මාභිනිබ්බත් ා, කූටාගාරාසුනිම්මි ා; 

මණිමොපියජො න්ති, දිසාදසසමන් ය ො. 

‘‘ය සං උජ්යජො මානානං, ඔභායසොවිපුතයලොඅහු; 

සබ්යබයදයවඅභියභොමි, පුතඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

‘‘සට්ඨිකප්පසහස්සම්හි, උබ්බිද්යධොනාමඛත්තියෙො; 

චාතුරන්ය ොවිජි ාවී, පෙවිංආවසිංඅහං. 

‘‘ යෙවභද්දයකකප්යප, තිංසක්ඛත්තුංඅයහොසහං; 

සකකම්මාභිරද්යධොම්හි, චක්කවත්තීමහබ්බයලො. 
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‘‘සත් ර නසම්පන්යනො, චතුදීපම්හිඉස්සයරො; 

 ත්ොපිභවනංමය්හං, ඉන්දලට්ඨීවඋග්ග ං. 

‘‘ආොමය ොචතුබ්බීසං, විත්ොයරනචද්වාදස; 

රම්මණංනාමනගරං, දළ්හපාකාරය ොරණං. 

‘‘ආොමය ොපඤ්චස ං, විත්ොයරන දඩ්ඪකං; 

ආකිණ්ණංජනකායෙහි, තිදසානංපුතරංවිෙ. 

‘‘ෙො සූචිඝයරසූචී, පක්ඛිත් ා පණ්ණවීසති; 

අඤ්ඤමඤ්ඤංපඝට්යටන්ති, ආකිණ්ණංයහොතිලඞ්ක ං. 

‘‘එවම්පිනගරංමය්හං, හත්ථිස්සරෙසංකුලං; 

මනුස්යසහිසදාකිණ්ණං, රම්මණංනගරුත් මං. 

‘‘ ත්ෙභුත්වාපිවිත්වාච, පුතනයදවත් නංගය ො; 

භයවපච්ඡිමයකමය්හං, අයහොසිකුලසම්පදා. 

‘‘බ්රහ්මඤ්ඤකුලසම්භූය ො, මහාර නසඤ්චයෙො; 

අසීතියකොටියෙොහිත්වා, හිරඤ්ඤස්සාපිපබ්බජිං. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

අෙනංසත්ො‘‘කස්සයපො, භික්ඛයව, චන්දූපයමොකුලානිඋපසඞ්කමති 

අපකස්යසව කාෙං, අපකස්ස චිත් ං, නිච්චනවයකො කුයලසු

අප්පගබ්යභො’’ති එවමාදිනා )සං. නි. 2.146) පසංසිත්වා අපරභායග

අරිෙගණමජ්යඣ නිසින්යනො ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං

භික්ඛූනං ධු වාදානං ෙදිදං මහාකස්සයපො’’ති )අ. නි. 1.188, 191) 
ධු ඞ්ගධරානං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි. යසො වියවකාභිරතිකිත් නමුයඛන
භික්ඛූනංඔවාදං යදන්ය ොඅත් යනොපටිපත්තිංපකායසන්ය ො– 

1054. 

‘‘නගයණනපුතරක්ඛය ොචයර, විමයනොයහොතිසමාධිදුල්ලයභො; 

නානාජනසඞ්ගයහොදුයඛො, ඉතිදිස්වානගණංනයරොචයෙ. 

1055. 

‘‘න කුලානිඋපබ්බයජමුනි, විමයනොයහොතිසමාධි දුල්ලයභො; 

යසොඋස්සුක්යකොරසානුගිද්යධො, අත්ෙංරිඤ්චතියෙොසුඛාවයහො. 

1056. 

‘‘පඞ්යකොති හිනංඅයවදයුං, ොෙංවන්දනපූජනා කුයලසු; 

සුඛුමංසල්ලංදුරුබ්බහං, සක්කායරොකාපුතරියසනදුජ්ජයහො. 
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1057. 

‘‘යසනාසනම්හා ඔරුය්හ, නගරංපිණ්ඩාෙ පාවිසිං; 

භුඤ්ජන් ංපුතරිසංකුට්ඨිං, සක්කච්චං ංඋපට්ඨහිං. 

1058. 

‘‘යසොයමපක්යකනහත්යෙන, ආයලොපංඋපනාමයි; 

ආයලොපංපක්ඛිපන් ස්ස, අඞ්ගුලියචත්ෙඡිජ්ජෙ. 

1059. 

‘‘කුට්ටමූලඤ්චනිස්සාෙ, ආයලොපං ංඅභුඤ්ජිසං; 

භුඤ්ජමායනවාභුත්ය වා, යජගුච්ඡංයමනවිජ්ජති. 

1060. 

‘‘උත්තිට්ඨපිණ්යඩොආහායරො, පූතිමුත් ඤ්චඔසධං; 

යසනාසනංරුක්ඛමූලං, පංසුකූලඤ්චචීවරං; 

ෙස්යසය අභිසම්භුත්වා, සයවචාතුද්දියසොනයරො. 

1061. 

‘‘ෙත්ෙඑයකවිහඤ්ඤන්ති, ආරුහන් ාසිලුච්චෙං; 

 ත්ෙබුද්ධස්සදාොයදො, සම්පජායනොපටිස්සය ො; 

ඉද්ධිබයලනුපත්ෙද්යධො, කස්සයපොඅභිරූහති. 

1062. 

‘‘පිණ්ඩපා පටික්කන්ය ො, යසලමාරුය්හකස්සයපො; 

ඣාෙතිඅනුපාදායනො, පහීනභෙයභරයවො. 

1063. 

‘‘පිණ්ඩපා පටික්කන්ය ො, යසලමාරුය්හකස්සයපො; 

ඣාෙතිඅනුපාදායනො, ඩය්හමායනසුනිබ්බුය ො. 

1064. 

‘‘පිණ්ඩපා පටික්කන්ය ො, යසලමාරුය්හකස්සයපො; 

ඣාෙතිඅනුපාදායනො, ක කිච්යචොඅනාසයවො. 

1065. 

‘‘කයරරිමාලාවි  ා, භූමිභාගාමයනොරමා; 

කුඤ්ජරාභිරුදාරම්මා, ය යසලාරමෙන්තිමං. 

1066. 

‘‘නීලබ්භවණ්ණාරුචිරා, වාරිසී ාසුචින්ධරා; 

ඉන්දයගොපකසඤ්ඡන්නා, ය යසලාරමෙන්තිමං. 
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1067. 

‘‘නීලබ්භකූටසදිසා, කූටාගාරවරූපමා; 

වාරණාභිරුදාරම්මා, ය යසලාරමෙන්තිමං. 

1068. 

‘‘අභිවුට්ඨාරම්ම ලා, නගාඉසිභියසවි ා; 

අබ්භුන්නදි ාසිඛීහි, ය යසලාරමෙන්තිමං. 

1069. 

‘‘අලං ඣායිතුකාමස්ස, පහි ත් ස්සයමසය ො; 

අලංයමඅත්ෙකාමස්ස, පහි ත් ස්සභික්ඛුයනො. 

1070. 

‘‘අලංයමඵාසුකාමස්ස, පහි ත් ස්සභික්ඛුයනො; 

අලංයමයෙොගකාමස්ස, පහි ත් ස්ස ාදියනො. 

1071. 

‘‘උමාපුතප්යඵනසමානා, ගගනාවබ්භඡාදි ා; 

නානාදිජගණාකිණ්ණා, ය යසලාරමෙන්තිමං. 

1072. 

‘‘අනාකිණ්ණා ගහට්යඨහි, මිගසඞ්ඝනියසවි ා; 

නානාදිජගණාකිණ්ණා, ය යසලාරමෙන්තිමං. 

1073. 

‘‘අච්යඡොදිකාපුතථුසිලා, යගොනඞ්ගුලමිගායු ා; 

අම්බුයසවාලසඤ්ඡන්නා, ය යසලාරමෙන්තිමං. 

1074. 

‘‘නපඤ්චඞ්ගියකනතූරියෙන, රතියමයහොති ාදිසී; 

ෙොඑකග්ගචිත් ස්ස, සම්මාධම්මංවිපස්සය ො. 

1075. 

‘‘කම්මංබහුකංනකාරයෙ, පරිවජ්යජෙයජනංනඋෙයයම; 

උස්සුක්යකොයසොරසානුගිද්යධො, අත්ෙංරිඤ්චතියෙොසුඛාවයහො. 

1076. 

‘‘කම්මංබහුකංනකාරයෙ, පරිවජ්යජෙයඅනත් යනෙයයම ං; 

කිච්ඡතිකායෙොකිලමති, දුක්ඛිය ොයසොසමෙංනවින්දති. 

1077. 

‘‘ඔට්ඨප්පහ මත්ය න, අත් ානම්පිනපස්සති; 
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පත්ෙද්ධගීයවොචරති, අහංයසයෙයොතිමඤ්ඤති. 

1078. 

‘‘අයසයෙයොයසෙයසමානං, බායලොමඤ්ඤතිඅත් ානං; 

න ංවිඤ්ඤූපසංසන්ති, පත්ෙද්ධමානසංනරං. 

1079. 

‘‘යෙොචයසයෙයොහමස්මීති, නාහංයසයෙයොතිවාපන; 

හීයනො ංසදියසොවාති, විධාසුනවිකම්පති. 

1080. 

‘‘පඤ්ඤවන් ං  ො ාදිං, සීයලසු සුසමාහි ං; 

යචය ොසමෙමනුයුත් ං,  ඤ්යචවිඤ්ඤූපසංසයර. 

1081. 

‘‘ෙස්සසබ්රහ්මචාරීසු, ගාරයවොනූපලබ්භති; 

ආරකායහොතිසද්ධම්මා, නභය ොපුතෙවීෙො. 

1082. 

‘‘යෙසඤ්චහිරිඔත් ප්පං, සදාසම්මාඋපට්ඨි ං; 

විරූළ්හබ්රහ්මචරිොය , ය සංඛීණාපුතනබ්භවා. 

1083. 

‘‘උද්ධය ොචපයලොභික්ඛු, පංසුකූයලනපාරුය ො; 

කපීවසීහචම්යමන, නයසොය නුපයසොභති. 

1084. 

‘‘අනුද්ධය ො අචපයලො, නිපයකො සංවුතින්ද්රියෙො; 

යසොභතිපංසුකූයලන, සීයහොවගිරිගබ්භයර. 

1085. 

‘‘එය සම්බහුලායදවා, ඉද්ධිමන්ය ොෙසස්සියනො; 

දසයදවසහස්සානි, සබ්යබය බ්රහ්මකායිකා. 

1086. 

‘‘ධම්මයසනාපතිංවීරං, මහාඣායිංසමාහි ං; 

සාරිපුතත් ංනමස්සන් ා, තිට්ඨන්තිපඤ්ජලීක ා. 

1087. 

‘‘නයමො ය පුතරිසාජඤ්ඤ, නයමොය  පුතරිසුත් ම; 

ෙස්සය නාභිජානාම, ෙම්පිනිස්සාෙඣාෙති. 
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1088. 

‘‘අච්යඡරංව බුද්ධානං, ගම්භීයරොයගොචයරොසයකො; 

යෙමෙංනාභිජානාම, වාලයවධිසමාග ා. 

1089. 

‘‘ ං ොයදවකායෙහි, පූජි ංපූජනාරහං; 

සාරිපුතත් ං දාදිස්වා, කප්පිනස්සසි ංඅහු. 

1090. 

‘‘ොව ාබුද්ධයඛත් ම්හි, ඨපයිත්වාමහාමුනිං; 

ධු ගුයණවිසිට්යඨොහං, සදියසොයමනවිජ්ජති. 

1091. 

‘‘පරිචිණ්යණොමොසත්ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං; 

ඔහිය ොගරුයකොභායරො, නත්ථිදානිපුතනබ්භයවො. 

1092. 

‘‘න චීවයරනසෙයන, යභොජයනනුපලිම්පති; 

යගො යමොඅනප්පයමයෙයො, මූළාලපුතප්ඵංවිමලංව; 

අම්බුනායනක්ඛම්මනින්යනො, තිභවාභිනිස්සයටො. 

1093. 

‘‘සතිපට්ඨානගීයවොයසො, සද්ධාහත්යෙොමහාමුනි; 

පඤ්ඤාසීයසොමහාඤාණී, සදාචරතිනිබ්බුය ො’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. ත්ෙආදිය ොතිස්යසොගාොගයණසුකුයලසුච සංසට්යඨ
භික්ඛූදිස්වාය සංඔවාදදානවයසනවුත් ා. 

 ත්ෙ න ගයණන පුරක් ඛය ො චයරති භික්ඛුගයණහි පුතරක්ඛය ො

පරිවාරිය ොහුත්වානචයරෙයනවිහයරෙය.කස්මා? විමයනො යහොති සමාධි 

දුල් ලයභො ගණං පරිහරන් ස්ස දුක්ඛුප්පත්තිො බයාකුලමන ාෙ, 
උද්යදයසන ඔවායදන අනුසාසනිො අනුග්ගහං කයරොන්ය ො ෙොනුසිට්ඨං 

අප්පටිපත්තිො ච විමයනො විකාරිභූ චිත්ය ො යහොති,  ය ො සංසග්යගන
එකග්ග ං අලභන් ස්ස සමාධි දුල්ලයභො යහොති.  ොරූපස්ස හි

උපචාරසමාධිමත් ම්පි න ඉජ්ඣති, පයගව ඉ යරො. නානාජනසඞ් ගයහොති
නානජ්ඣාසෙස්ස නානාරුචිකස්ස ජනස්ස යපෙයඛජ්ජාදිනා සඞ්ගයහො. 

දුයඛොති කිච්යඡො කසියරො. ඉති දිස් වානාති එවං ගණසඞ්ගයහ බහුවිධං

ආදීනවංදිස්වාඤාණචක්ඛුනාඔයලොයකත්වා. ගණං ගණවාසං න යරොචයෙ 

නයරොයචෙයනඉච්යඡෙය. 
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න කුලානි උපබ් බයජ මුනීති ඉමස්මිං සාසයන පබ්බජිය ො

ඛත්තිොදිකුලූපයකො හුත්වා න උපගච්යඡෙය. කිංකාරණා? විමයනො යහොති 

සමාධි දුල් ලයභො. යසො උස් සුක් යකො කුලූපසඞ්කමයන උස්සුක්කංආපන්යනො

කුයලසු ලද්ධබ්යබසු මධුරාදිරයසසු අනුගිද් යෙො යගධං ආපන්යනො  ත්ෙ

උප්පන්යනසු කිච්චකරණීයෙසු අත් නාව යෙොගං ආපජ්ජන්ය ො. අත් ෙං 

රිඤ් චති යෙො සුඛාවයහොති යෙො අත් යනො මග්ගඵලනිබ්බානසුඛාවයහො  ං

සීලවිසුද්ධිආදිසඞ්ඛා ංඅත්ෙංරිඤ්චති ජහති, නානුයුඤ්ජතීතිඅත්යෙො. 

 තිෙගාො යහට්ඨාවුත් ාඑව. 

යසනාසනම් හා ඔරුය් හාතිආදිකාච ස්යසො ගාො පච්චයෙසු අත් යනො
සන්ය ොසදස්සනමුයඛන‘‘භික්ඛුනානාමඑවං පටිපජ්ජි බ්බ’’න්තිභික්ඛූනං

ඔවාදදානවයසන වුත් ා.  ත්ෙ යසනාසනම් හා ඔරුය් හාති

පබ්බ යසනාසනත් ා වුත් ං. සක් කච් චං  ං උපට් ඨහින්ති ං කුට්ඨිපුතරිසං
උළාරසම්පත්තිං පායපතුකාම ාෙ භික්ඛාෙ අත්ථියකො හුත්වා 
පණී භික්ඛදාෙකං කුලං මහිච්ඡපුතග්ගයලො විෙ ආදයරන උපගන්ත්වා
අට්ඨාසිං. 

පක් යකනාති අට්ඨිග කුට්ඨයරොග ාෙ උපක්යකන කුථිය න. අඞ් ගුලි 

යචත් ෙ ඡිජ් ජොතිඑත්ෙ පත්ය   ස්ස අඞ්ගුලි ඡිජ්ජිත්වාආහායරනසද්ධිං
ප තීතිඅත්යෙො. 

කුට් ටමූලං නිස් සාොති  ස්ස පුතරිසස්ස පසාදජනනත්ෙං  ාදියස

ඝරභිත්තිසමීයප නිසීදිත්වා ආයලොපං  ං අභුඤ් ජිසං පරිභුඤ්ජිං. අෙං පන
යෙරස්ස පටිපත්ති සික්ඛාපයද අපඤ්ඤත්ය ති දට්ඨබ්බං. පටික්කූයල ච
අප්පටික්කූයල ඉව අප්පටික්කූලසඤ්ඤි ාෙ අරියිද්ධිො උක්කංසග ත් ා

යෙරස්ස  ං අජ්යඣොහරන් ස්ස ජිගුච්ඡා න උප්පජ්ජි, පුතථුජ්ජනස්ස පන

 ාදිසං භුඤ්ජන් ස්ස අන් ානි නික්ඛයමෙයං. ය නාහ ‘‘භුඤ ්ජමායන වා 

භුත් ය  වා, යජගුච් ඡං යම න විජ් ජතී’’ති. 

උත් තිට් ඨපිණ් යඩොති උත්තිට්ඨිත්වා පයරසං ඝරද්වායර ඨත්වා

ගයහ බ්බපිණ්යඩො, ජඞ්ඝබලං නිස්සාෙ අනුඝරං ගන්ත්වා 

ලද්ධබ්බමිස්සකභික්ඛාති අත්යෙො. පූතිමුත්  න්ති 

යගොමුත් පරිභාවි හරීටකාදි ච. ෙස් යසය  අභිසම් භුත් වාති, යෙො භික්ඛු
එය උත්තිට්ඨපිණ්ඩාදයෙොචත් ායරොපච්චයෙඅන්තිමන්ය නඅභිරමිත්වා 

පරිභුඤ්ජති. ස යව චාතුද් දියසො නයරොති යසො පුතග්ගයලො එකංයසන

චාතුද්දියසො පුතරත්ථිමාදිචතුදිසායෙොයගයො, කත්ෙචි අප්පටියඝො ොෙ කාෙචි
දිසාෙවිහරිතුංසක්යකොතීතිඅත්යෙො. 

අෙ යෙයරො අත් යනො මහල්ලකකායල මනුස්යසහි ‘‘කෙං, භන්ය , 
තුම්යහ එවරූපාෙ ජරාෙ වත් මානාෙ දියන දියන පබ්බ ං අභිරුහො’’ති
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වුත්ය  ‘‘ෙත් ෙ එයක’’තිආදිකා ච ස්යසො ගාො අභාසි.  ත්ෙ ෙත් ොති

ෙස්මිං පච්ඡිමවයෙ. එයකති එකච්යච. විහඤ් ඤන් තීති සරීරකිලමයෙන

චිත්ය න විඝා ං ආපජ්ජන්ති. සිලුච් චෙන්ති පබ්බ ං.  ත් ොති  ස්මිං

ජරාජිණ්ණකායලපි. සම් පජායනො පටිස් සය ොති ඉමිනා චිත් යඛදාභාවං

දස්යසති, ඉද් ධිබයලනුපත් ෙද් යෙොතිඉමිනාසරීරයඛදාභාවං. 

භෙයහතූනංකියලසානංසමුච්ඡින්නත් ා පහීනභෙයභරයවො. 

ඩය් හමායනසූතිරාගග්ගිආදීහිඑකාදසහි අග්ගීහිසත්ය සුඩය්හමායනසු.

සංකියලසපරිළාහාභායවන නිබ් බුය ො සීතිභූය ො. 

පුතන මනුස්යසහි ‘‘කිං, භන්ය , ජිණ්ණකායලපි අරඤ්ඤපබ්බය යෙව

විහරෙ, නනු ඉයම යවළුවනාදයෙො විහාරා මයනොරමා’’ති වුත්ය 
අරඤ්ඤපබ්බ ා එව මය්හං මයනොරමාති දස්යසන්ය ො 

‘‘කයරරිමාලාවි  ා’’තිආදිකා ද්වාදස ගාො අභාසි.  ත්ෙ 

කයරරිමාලාවි  ාති වරුණරුක්ඛපන්තීහි සමාග ා. ‘‘කාලවණ්ණපුතප්යඵහි 

ඔත්ෙටා’’තිපි වදන්ති. කුඤ් ජරාභිරුදාති පටියඝොසාදිගුණීභූය හි හත්ථීනං
යගොචයරසීනංගජ්ජිය හිඅභිත්ෙනි ා. 

අභිවුට් ඨාති මහායමයඝන අභිප්පවුට්ඨා. රම් ම ලාති ය යනව

රයජොජල්ලපණ්යණෙයාදීනං අපගයමන රමණීෙ ලා. නගාති යදසන් රං
අගමනය ො ‘‘නගා’’ති යසලමෙ ාෙ ‘‘යසලා’’ති ච ලද්ධනාමා පබ්බ ා. 

අබ් භුන් නදි ා සිඛීහීතිමධුරස්සයරන උන්නදි ා. 

අලන්ති යුත් ං සමත්ෙං වා. ොයිතුකාමස් ස අත් ෙකාමස් සාතිආදීසුපි

ඉමිනානයෙනයෙොයජ බ්බං. භික් ඛුයනොතිභින්නකියලසභික්ඛුයනො, යමති
සම්බන්යධො. 

උමාපුප් යඵන සමානාති යමචකනිභ ාෙ උමාකුසුමසදිසා. ගගනාවබ් භ 

ඡාදි ාති  ය ො එව සරදස්ස ගගනඅබ්භා විෙ කාළයමඝසඤ්ඡාදි ා, 
නීලවණ්ණාති අත්යෙො. 

අනාකිණ් ණාති අසංකිණ්ණා අසම්බාධා. පඤ ්චඞ් ගියකනාති ආ  ාදීහි

පඤ්චහි අඞ්යගහි යුත්ය න තූරියෙනපරිවාරිෙමානස්ස  ාදිසීපින යහොති, 
ෙො ොදිසී එකග්ගචිත් ස්ස සමාහි චිත් ස්ස සම්මයදව රූපාරූපධම්මං
අනිච්චාදිවයසනවිපස්සන් ස්සරතියහොති. ය නාහභගවා– 

‘‘ෙය ොෙය ොසම්මසති, ඛන්ධානංඋදෙබ්බෙං; 

ලභතීපීතිපායමොජ්ජං, අම ං ංවිජාන ’’න්ති.)ධ.ප.374) 
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කම් මං බහකන්තිආදිනා ද්යව ගාො කම්මාරාමානං පච්චෙගිද්ධානං

භික්ඛූනං ඔවාදදානවයසන වුත් ා.  ත්ෙ කම් මං බහකං න කාරයෙති

කම්මාරායමො හුත්වා බහුං නාම කම්මං න කාරයෙ න අධිට්ඨයහ, 

ඛණ්ඩඵුල්ලපටිසඞ්ඛරණං පන සත්ොරා අනුඤ්ඤා යමව. පරිවජ් යජෙය 

ජනන්ති අකලයාණමිත් භූ ං ජනං වජ්යජෙය. න උෙයයමති
පච්චයුප්පාදනගණබන්ධාදිවයසනවාොමංනකයරෙය. 

අනත්  යනෙයයම න්ති එ ං නවකම්මාධිට්ඨානාදිකං අත් යනො

අත්ොවහං න යහොතීති අත්යෙො.  ත්ෙ කාරණමාහ ‘‘කිච් ඡති කායෙො 

කිලමතී’’ති. නවකම්මාදිපසු ස්ස හි  හං  හං විචරය ො

කාෙසුඛාදිඅලායභනකිච්ඡප්පත්ය ොයහොති කිලමති යඛදංආපජ්ජති, ය න 

ච කාෙකිලමයෙන දුක් ඛිය ො. වත්ථුවිසදඅත් යනෙයකිරිොදීනං අභායවන 

යසො පුතග්ගයලො සමෙං න වින් දති චිත් සමාධානංනලභතීති. 

ඔට් ඨප් පහ මත් ය නාතිආදිනා ද්යව ගාො සු පරමස්ස

පණ්ඩි මානියනොගරහවයසන,  ය ොපරාද්යවපණ්ඩි ස්සපසංසාවයසන

වුත් ා.  ත්ෙ ඔට් ඨප් පහ මත් ය නාති සජ්ඣාෙසීයසන 

ඔට්ඨපරිවත් නමත්ය න, බුද්ධවචනංසජ්ඣාෙකරණමත්ය නාතිඅත්යෙො. 

අත්  ානම් පි න පස් සතීති අනත්ෙඤ්ඤු ාෙ අත් යනො පච්චක්ඛභූ ම්පි

අත්ෙංනජානාති, ොොවය ොඅත් යනොපමාණංනපරිච්ඡින්දතීති අත්යෙො. 

පත් ෙද් ෙගීයවො චරතීති‘‘අහංබහුස්සුය ො, සතිමා, පඤ්ඤවා, නමොසදියසො
අඤ්යඤො අත්ථී’’ති මානත්ෙද්යධො හුත්වා ගරුට්ඨානිොනම්පි අපචිතිං

අදස්යසන්ය ො අයෙොසලාකං ගිලිත්වා ඨිය ො විෙ ෙද්ධගීයවො චරති. අහං 

යසයෙයොති මඤ් ඤතීතිඅහයමවයසයෙයොඋත් යමොති මඤ්ඤති. 

අයසයෙයො යසෙයසමානං, බායලො මඤ් ඤති අත්  ානන්ති අෙං
අයසයෙයො හීයනො සමායනො අඤ්යඤන යසයෙයන උත් යමන සමානං 

සදිසංකත්වා අත් ානංබායලොමන්දබුද්ධිබාලභායවයනවමඤ්ඤතීති. න 

 ං විඤ ්ඤූ පසංසන් තීති  ං  ාදිසං බාලං පග්ගහි චිත්  ාෙ

පත්ෙද්ධමානසං ෙම්භි ත් ං නරං විඤ්ඤූ පණ්ඩි ා න පසංසන්ති, 
අඤ්ඤදත්ථුගරහන්තියෙව. 

යසයෙයොහමස් මීතියෙොපනපණ්ඩිය ො පුතග්ගයලො‘‘යසයෙයොහමස්මී’’ති
වා හීනසදිසමානවයසන ‘‘නාහං යසයෙයො’’ති වා කඤ්චිපි මානං

අජප්යපන්ය ො විොසු නවසු මානයකොට්ඨායසසු කස්සචිපි වයසන න
විකම්පති. 

පඤ ්ඤවන්  න්ති අග්ගඵලපඤ්ඤාවයසන පඤ්ඤවන් ං ඉට්ඨාදීසු

 ාදිභාවප්පත්තිො  ාදිං, අයසක්ඛඵලසීයලසු සුට්ඨු පතිට්ඨි ත් ා සීයලසු 

සුසමාහි ං, අරහත් ඵලසමාපත්තිසමාපජ්ජයනන 



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො චත්  ාලීසනිපාය ො 
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යචය ොසමෙමනුයුත්  න්ති  ාදිසංසබ්බයසො පහීනමානංඛීණාසවං විඤ ්ඤූ 

බුද්ධාදයෙොපණ්ඩි ා පසංසයර වණ්යණන්තියෙොයමන්තීතිඅත්යෙො. 

පුතන අඤ්ඤ රං දුබ්බචං භික්ඛුං දිස්වා යදොවචස්ස ාෙ ආදීනවං, 

යසොවචස්ස ාෙ ආනිසංසඤ්ච පකායසන්ය ො ‘‘ෙස් ස 

සබ්රහ් මචාරීසූ’’තිආදිකාද්යවගාොඅභාසි. ාවුත් ත්ොඑව. 

පුතන උද්ධ ං උන්නළං එකං භික්ඛුං දිස්වා උද්ධ ාදිභායව යදොසං, 

අනුද්ධ ාදිභායව ච ගුණං විභායවන්ය ො ‘‘උද් ෙය ො චපයලො 

භික් ඛූ’’තිආදිකාද්යවගාොඅභාසි. ත්ෙ කපීව සීහචම් යමනාතිසීහචම්යමන

පාරුය ො මක්කයටො විෙ. යසො උද්ධ ාදියදොසසංයුත්ය ො භික්ඛු ය න

පංසුකූයලනඅරිෙද්ධයජන න උපයසොභති අරිෙගුණානංඅභාවය ො. 

යෙොපනඋපයසොභති,  ංදස්යසතුං ‘‘අනුද් ෙය ො’’තිආදිවුත් ං; 

එය  සම් බහලාතිආදිකා පඤ්ච ගාො ආෙස්මන් ං සාරිපුතත් ං
නමස්සන්ය  බ්රහ්මකායියක යදයව දිස්වා ආෙස්මය ො කප්පිනස්ස

සි පාතුකම්මනිමිත් ං වුත් ා.  ත්ෙ එය ති ය සං පච්චක්ඛ ාෙ වුත් ං. 

සම් බහලාති බහුභාවය ො,  ං පන බහුභාවං ‘‘දසයදවසහස් සානී’’ති

පරිච්ඡින්දිත්වාආහ. යදවාතිඋපපත්තියදවා. ංය සංයදවභාවංඅඤ්යඤහි

වියසයසත්වා දස්යසන්ය ො ‘‘සබ් යබ ය  බ්රහ් මකායිකා’’තිආහ.ෙස්මාය  

අත් යනො උපපත්තිද්ධිො මහතිො යදවිද්ධිො සමන්නාග ා

පරිවාරසම්පන්නාච,  ස්මා ආහ ‘‘ඉද් ධිමන් ය ො ෙසස ්සියනො’’ති. 

‘‘යකො නු යසනාපති යභොය ො’’ති පුතච්ඡාෙ විස්සජ්ජනවයසන ‘‘මො 
පවත්ති ං ධම්මචක්කං අනුත් රං සාරිපුතත්ය ො අනුවත්ය තී’’ති )ම. නි.

2.399) වදන්ය න භගව ා ආෙස්මය ො සාරිපුතත් ත්යෙරස්ස

ධම්මයසනාපතිභායවො අනුඤ්ඤාය ොති ආහ – ‘‘ෙම් මයසනාපතිං වීරං 

මහාොයිං සමාහි ං සාරිපුත්  ’’න්ති.  ත්ෙ වීරන්ති කියලසමාරාදීනං

නිම්මෙයනන වීරිෙවන් ං මහාවික්කන් ං. මහාොයින්ති දිබ්බවිහාරාදීනං 
උක්කංසගමයනන මහන් ං ඣායිං.  ය ො එව සබ්බයසො

වික්යඛපවිද්ධංසනවයසන සමාහි ං. නමස් සන්  ාතිසිරසිඅඤ්ජලිංපග්ගය්හ
නමස්සමානා තිට්ඨන්ති. 

ෙම් පි නිස ්සාොති ෙං නු යඛො ආරම්මණං නිස්සාෙ ආරබ්භ ඣාෙතීති 
නාභිජානාමාතිපුතථුජ්ජනභායවනබ්රහ්මායනොඑවංආහංසු. 

අච් යඡරං ව ාතිඅච්ඡරිෙංව . බුද් ොනන්තිචතුසච්චබුද්ධානං. ගම් භීයරො 

යගොචයරො සයකොති පරමගම්භීයරො අතිදුද්දයසො දුරනුයබොයධො පුතථුජ්ජයනහි

අසාධාරයණොඅවිසයෙො. ඉදානි ස්සගම්භීරභායවකාරණංදස්යසතුං ‘‘යෙ 

මෙ’’න්තිආදි වුත් ං.  ත්ෙ වාලයවධිසමාග ාති යෙ මෙං 



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො චත්  ාලීසනිපාය ො 
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වාලයවධිධනුග්ගහසදිසා අතිසුඛුමම්පි විසෙං පටිවිජ්ඣිතුං සමත්ො ආග ා 

උපපරික්ඛන් ානාභිජානාම, ගම්භීයරොව බුද්ධානංවිසයෙොතිඅත්යෙො.  ං 

 ො යදවකායෙහීති  ං  ොරූපං සාරිපුතත් ං සයදවකස්ස යලොකස්ස 
පූජනාරහං ය හි බ්රහ්මකායියකහි  දා  ො පූජි ං දිස්වා ආෙස්මය ො
මහාකප්පිනස්ස සි ං අයහොසි. ඉයමසං යලොකසම්ම ානං බ්රහ්මූනම්පි

අවිසයෙො, ෙත්ෙසාවකානං විසයෙොති. 

ොව ා බුද් ෙයඛත්  ම් හීති ගාො යෙයරන අත් ානං ආරබ්භ සීහනාදං

නදන්ය නභාසි ා. ත්ෙ බුද් ෙයඛත්  ම් හීතිආණායඛත් ංසන්ධාෙවදති. 

ඨපයිත් වා මහාමුනින්ති සම්මාසම්බුද්ධං ඨයපත්වා. බුද්ධා හි භගවන්ය ො

ධු ගුයණහිපි සබ්බසත්ය හි පරමුක්කංසග ා එව, යකවලං පන
මහාකරුණාසඤ්යචොදි මානසා සත් ානං  ාදිසං මහන් ං උපකාරං
ඔයලොයකත්වා ගාමන් යසනාසනවාසාදිං අනුවත් න්තීති  ං  ං

ධු ධම්මවියරොධී යහොති. ධු ගුයණති කියලසානං ධුය න ගුයණන 
ආරඤ්ඤකාදිභායවන අයපක්ඛි ගුයණ. කරණත්යෙ වා එ ං භුම්මවචනං. 

සදියසොයමනවිජ්ජති, කුය ොපනඋත් රීතිඅධිප්පායෙො. ොයහසයෙයරො
 ත්ෙ අග්ගට්ඨායනඨපිය ො. 

න චීවයරති ගාොෙ ‘‘ඨපයිත්වා මහාමුනි’’න්ති වුත් යමවත්ෙං

පාකට රංකයරොති, චීවරාදීසු ණ්හාෙඅනුපයලයපො ධු ඞ්ගඵලං. ත්ෙන

චීවයර සම්පත්ය   ණ්හායලයපනාති යෙොජනා. සෙයනති යසනාසයන. 

යගො යමොති භගවන් ං යගොත්ය න කිත්ය ති. අනප් පයමයෙයොති
පමාණකරකියලසාභාවය ො අපරිමාණගුණ ාෙ ච අනප්පයමයෙයො. 

මුළාලපුප් ඵං විමලංව අම් බුනාති ෙො නිම්මලං විරජංනළිනං උදයකනන

ලිම්පති, එවං යගො යමො භගවා  ණ්හායලපාදිනා න ලිම්පතීති අත්යෙො. 

යනක් ඛම් මනින් යනො අභිනික්ඛම්මනින්යනො  ය ො එව තිභවාභිනිස ්සයටො 
භවත් ෙය ොවිනිස්සයටොවිසංයුත්ය ො. 

යෙසං සතිපට්ඨානගීවාදීනං භාවනාපාරිපූරිො ෙත්ෙ කත්ෙචි 

අනුපලිත්ය ොයනක්ඛම්මනින්යනොවඅයහොසි, ය අඞ්ගභූය දස්යසන්ය ො 

‘‘සතිපට් ඨානගීයවො’’ති ඔසානගාෙමාහ.  ත්ෙ ගුණරාසිය ො 
උත් මඞ්ගභූ ාෙපඤ්ඤාෙඅධිට්ඨානභාවය ොසතිපට්ඨානංගීවාඑ ස්සාති 

සතිපට්ඨානගීයවො, අනවජ්ජධම්මානං ආදායන සද්ධා හත්යෙො එ ස්සාති 

සද් ොහත් යෙො. ගුණසරීරස්ස උත් මඞ්ගභාවය ො පඤ්ඤා සීසං එ ස්සාති 

පඤ ්ඤාසීයසො. මහාසමුදාගමන ාෙ මහාවිසෙ ාෙ මහානුභාව ාෙ 
මහාබල ාෙ ච මහන් ං සබ්බඤ්ඤු සඞ්ඛා ං ඤාණං එ ස්ස අත්ථීති 

මහාඤාණී. සදා සබ්බකාලං නිබ් බුය ො සීතිභූය ො චරති.

‘‘සුසමාහිය ො…යප.… නායගො’’ති )අ. නි. 6.43) සුත් පදඤ්යචත්ෙ 

නිදස්යස බ්බං. ෙං පයනත්ෙ අත්ෙය ො අවිභත් ං,  ං යහට්ඨා
වුත් නෙයමව. 
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19. පඤ් ඤාසනිපාය ො 
1.  ාලපුටත් යෙරගාොවණ් ණනා 

පඤ්ඤාසනිපාය  කදා නුහන්තිආදිකා ආෙස්මය ො  ාලපුතටත්යෙරස්ස

ගාො.කා උප්පත්ති? අෙම්පිපුතරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයව
විවට්ටූපනිස්සෙං කුසලං උපචිනිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ
අඤ්ඤ රස්මිංනටකුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො කුලානුරූයපසු 
නච්චට්ඨායනසු නිප්ඵත්තිං ගන්ත්වා සකලජම්බුදීයප පාකයටො නටගාමණි
අයහොසි. යසො පඤ්චස මාතුගාමපරිවායරො මහ ා නටවිභයවන

ගාමනිගමරාජධානීසුසමජ්ජං දස්යසත්වා, මහන් ං පූජාසක්කාරංලභිත්වා, 

විචරන්ය ො රාජගහං ආගන්ත්වා, නගරවාසීනං සමජ්ජං දස්යසත්වා, 
ලද්ධසම්මානසක්කායරො ඤාණස්ස පරිපාකං ග ත් ා සත්ථු සන්තිකං 

ගන්ත්වා, වන්දිත්වා එකමන් ං නිසින්යනො භගවන් ං එ දයවොච –

‘‘සු යම ං, භන්ය , පුතබ්බකානංආචරිෙපාචරිොනංනටානංභාසමානානං
‘යෙොයසොනයටොරඞ්ගමජ්යඣසමජ්ජමජ්යඣ සච්චාලියකනජනංහායසති

රයමති, යසො කාෙස්ස යභදා පරං මරණා පහාසානං යදවානං සහබය ං 

උපපජ්ජතී’ති, ඉධ භගවා කිමාහා’’ති. අෙනං භගවා තික්ඛත්තුං පටික්ඛිපි

‘‘මාමංඑ ං පුතච්ඡී’’ති.චතුත්ෙවාරංපුතට්යඨොආහ–‘‘ගාමණි, ඉයමසත් ා
පකතිොපි රාගබන්ධනබද්ධායදොසබන්ධනබද්ධායමොහබන්ධනබද්ධාය සං
භියෙයොපි රජනීයෙ යදොසනීයෙ යමොහනීයෙ ධම්යම උපසංහරන්ය ො
පමායදත්වා කාෙස්ස යභදා පරං මරණා නිරයෙ උපපජ්ජති. සයච පනස්ස
එවංදිට්ඨි යහොති ‘යෙො යසො නයටො රඞ්ගමජ්යඣ සමජ්ජමජ්යඣ

සච්චාලියකන ජනං හායසති රයමති, යසො කාෙස්ස යභදා පරං මරණා
පහාසානං යදවානං සහබය ං උපපජ්ජතී’’’ති සාස්ස යහොති මිච්ඡාදිට්ඨි.

මිච්ඡාදිට්ඨිස්සචද්වින්නංගතීනංඅඤ්ඤ රාගති ඉච්ඡි බ්බා, නිරෙස්සවා
තිරච්ඡානයෙොනිොවාති. ංසුත්වා ාලපුතයටොගාමණිපයරොදි. නනුගාමණි

පයගවමොපටික්ඛිත්ය ො‘‘මාමංඑ ංපුතච්ඡී’’ති)සං.නි.4.354)? ‘‘නාහං, 

භන්ය , එ ංයරොදාමි, ෙංමංභගවානටානංඅභිසම්පරාෙංඑවමාහා’’ති.අපි

චාහං, භන්ය , පුතබ්බයකහි ආචරිෙපාචරියෙහි නයටහි වඤ්චිය ො ‘‘නයටො
මහාජනස්ස නටසමජ්ජං දස්යසත්වා සුගතිං උපපජ්ජතී’’ති. යසො සත්ථු
සන්තියක ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා ලද්ධූපසම්පන්යනො

විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්ය ො නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුතණි, 
අධිග ාරහත්ය ො පන අරහත් ප්පත්තිය ො පුතබ්යබ යෙනාකායරන

අත් යනො චිත් ං නිග්ගණ්හනවයසන යෙොනියසොමනසිකායරො උදපාදි,  ං
අයනකධාවිභජිත්වාදස්යසතුං– 

1094. 

‘‘කදානුහංපබ්බ කන්දරාසු, එකාකියෙොඅද්දුතියෙොවිහස්සං; 

අනිච්චය ොසබ්බභවංවිපස්සං,  ංයමඉදං ංනුකදා භවිස්සති. 

1095. 
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‘‘කදා නුහං භින්නපටන්ධයරො මුනි, කාසාවවත්යෙො අමයමො

නිරායසො; 

රාගඤ්ච යදොසඤ්ච  යෙව යමොහං, හන්ත්වා සුඛී පවනගය ො 
විහස්සං. 

1096. 

‘‘කදාඅනිච්චංවධයරොගනීළං, කාෙංඉමංමච්චුජරායුපද්දු ං; 

විපස්සමායනොවී භයෙොවිහස්සං, එයකොවයන ංනුකදාභවිස්සති. 

1097. 

‘‘කදානුහංභෙජනනිංදුඛාවහං,  ණ්හාල ංබහුවිධානුවත් නිං; 

පඤ්ඤාමෙං තිඛිණමසිං ගයහත්වා, යඡත්වා වයස  ම්පි කදා 
භවිස්සති. 

1098. 

‘‘කදානුපඤ්ඤාමෙමුග්ගය ජං, සත්ෙංඉසීනංසහසාදියිත්වා; 

මාරංසයසනංසහසාභඤ්ජිස්සං, සීහාසයන ංනුකදාභවිස්සති. 

1099. 

‘‘කදානුහංසබ්භිසමාගයමසු, දිට්යඨොභයවධම්මගරූහි ාදිභි; 

ොොවදස්සීහිජිතින්ද්රියෙහි, පධානියෙො ංනුකදා භවිස්සති. 

1100. 

‘‘කදා නුමං න්දිඛුදාපිපාසා, වා ා පා කීටසරීසපාවා; 

න බාධයිස්සන්ති න  ං ගිරිබ්බයජ, අත්ෙත්ථිෙං  ං නු කදා 
භවිස්සති. 

1101. 

‘‘කදානුයඛොෙංවිදි ංමයහසිනා, චත් ාරිසච්චානි සුදුද්දසානි; 

සමාහි ත්ය ොසතිමාඅගච්ඡං, පඤ්ඤාෙ ං ංනුකදා භවිස්සති. 

1102. 

‘‘කදානුරූයපඅමිය චසද්යද, ගන්යධරයසඵුසි බ්යබච ධම්යම; 

ආදිත් ය ොහංසමයෙහියුත්ය ො, පඤ්ඤාෙදච්ඡං දිදංකදායම. 

1103. 

‘‘කදා නුහං දුබ්බචයනන වුත්ය ො,  ය ො නිමිත් ං විමයනො න 

යහස්සං; 

අයෙොපසත්යෙොපි ය ොනිමිත් ං, තුට්යඨොනයහස්සං දිදංකදා 
යම. 
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1104. 

‘‘කදා නු කට්යඨ ච තියණ ල ා ච, ඛන්යධ ඉයමහං අමිය  ච

ධම්යම; 

අජ්ඣත්තිකායනවචබාහිරානිච, සමංතුයලෙයං දිදංකදායම. 

1105. 

‘‘කදානුමංපාවුසකාලයමයඝො, නයවනය ොයෙනසචීවරංවයන; 

ඉසිප්පො ම්හිපයෙවජන් ං, ඔවස්සය  ංනුකදා භවිස්සති. 

1106. 

‘‘කදා මයූරස්ස සිඛණ්ඩියනො වයන, දිජස්ස සුත්වා ගිරිගබ්භයර 

රු ං; 

පච්චුට්ඨහිත්වාඅම ස්සපත්තිො, සංචින් යෙ ංනුකදා භවිස්සති. 

1107. 

‘‘කදා නුගඞ්ගංෙමුනං සරස්සතිං, පා ාලඛිත් ංවළවාමුඛඤ්ච; 

අසජ්ජමායනොප යරෙයමිද්ධිො, විභිංසනං ංනුකදා භවිස්සති. 

1108. 

‘‘කදානුනායගොවඅසඞ්ගචාරී, පදාලයෙකාමගුයණසුඡන්දං; 

නිබ්බජ්ජෙං සබ්බසුභං නිමිත් ං, ඣායන යුය ො  ං නු කදා 
භවිස්සති. 

1109. 

‘‘කදා ඉණට්යටොව දලිද්දයකො නිධිං, ආරාධයිත්වා ධනියකහි

පීළිය ො; 

තුට්යඨො භවිස්සං අධිගම්ම සාසනං, මයහසියනො  ං නු කදා 
භවිස්සති. 

1110. 

‘‘බහූනිවස්සානි ොම්හිොචිය ො, අගාරවායසනඅලංනුය ඉදං; 

 ංදානිමංපබ්බජි ංසමානං, කිංකාරණාචිත් තුවංන යුඤ්ජසි. 

1111. 

‘‘නනුඅහංචිත්  ොම්හිොචිය ො, ගිරිබ්බයජචිත්රඡදා විහඞ්ගමා; 

මහින්දයඝොසත්ෙනි ාභිගජ්ජියනො, ය   ං රයමස්සන්ති වනම්හි 
ඣායිනං. 

1112. 

‘‘කුලම්හි මිත්ය  ච පියෙ ච ඤා යක, ඛිඩ්ඩාරතිං කාමගුණඤ්ච 

යලොයක; 
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සබ්බං පහාෙ ඉමමජ්ඣුපාගය ො, අයෙොපි ත්වං චිත්  න මය්හ 
තුස්සසි. 

1113. 

‘‘මයමව එ ංනහිත්වංපයරසං, සන්නාහකායල පරියදවිය නකිං; 

සබ්බංඉදංචලමිතියපක්ඛමායනො, අභිනික්ඛමිංඅම පදංජිගීසං. 

1114. 

‘‘සුයුත් වාදී ද්විපදානමුත් යමො, මහාභිසක්යකොනරදම්මසාරථි; 

චිත් ංචලංමක්කටසන්නිභංඉති, අවී රායගනසුදුන්නිවාරෙං. 

1115. 

‘‘කාමාහිචිත්රාමධුරාමයනොරමා, අවිද්දසූෙත්ෙසි ා පුතථුජ්ජනා; 

ය  දුක්ඛමිච්ඡන්ති පුතනබ්භයවසියනො, චිත්ය න නී ා නිරයෙ 
නිරාක ා. 

1116. 

‘‘මයූරයකොඤ්චාභිරු ම්හි කානයන, දීපීහි බයග්යඝහි පුතරක්ඛය ො 

වසං; 

කායෙඅයපක්ඛංජහමාවිරාධෙ, ඉතිස්සුමංචිත් පුතයර නියුඤ්ජසි. 

1117. 

‘‘භායවහි ඣානානි ච ඉන්ද්රිොනි ච, බලානි 

යබොජ්ඣඞ්ගසමාධිභාවනා; 

තිස්යසො ච විජ්ජා ඵුස බුද්ධසාසයන, ඉතිස්සු මං චිත්  පුතයර 
නියුඤ්ජසි. 

1118. 

‘‘භායවහි මග්ගං අම ස්ස පත්තිො, නිෙයානිකං 

සබ්බදුඛක්ඛයෙොගධං; 

අට්ඨඞ්ගිකං සබ්බකියලසයසොධනං, ඉතිස්සු මං චිත්  පුතයර 

නියුඤ්ජසි. 

1119. 

‘‘දුක්ඛන්තිඛන්යධපටිපස්ස යෙොනියසො, ෙය ොච දුක්ඛං සමුයදති

 ං ජහ; 

ඉයධවදුක්ඛස්සකයරොහිඅන් ං, ඉතිස්සුමංචිත් පුතයර නියුඤ්ජසි. 

1120. 

‘‘අනිච්චං දුක්ඛන්ති විපස්ස යෙොනියසො, සුඤ්ඤං අනත් ාති අඝං 

වධන්තිච; 
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මයනොවිචායර උපරුන්ධ යච යසො, ඉතිස්සු මං චිත්  පුතයර 
නියුඤ්ජසි. 

1121. 

‘‘මුණ්යඩො විරූයපො අභිසාපමාගය ො, කපාලහත්යෙොව කුයලසු

භික්ඛසු; 

යුඤ්ජස්සු සත්ථුවචයන මයහසියනො, ඉතිස්සු මං චිත්  පුතයර 
නියුඤ්ජසි. 

1122. 

‘‘සුසංවු ත්ය ො විසිඛන් යර චරං, කුයලසු කායමසු

අසඞ්ගමානයසො; 

චන්යදො ෙො යදොසිනපුතණ්ණමාසිො, ඉතිස්සු මං චිත්  පුතයර 
නියුඤ්ජසි. 

1123. 

‘‘ආරඤ්ඤියකො යහොහි ච පිණ්ඩපාතියකො, යසොසානියකො යහොහි ච

පංසුකූලියකො; 

යනසජ්ජියකො යහොහි සදා ධුය  රය ො, ඉතිස්සු මං චිත්  පුතයර 
නියුඤ්ජසි. 

1124. 

‘‘යරොයපත්ව රුක්ඛානි ෙො ඵයලසී, මූයල  රුං යඡත්තු  යමව 

ඉච්ඡසි; 

 ථූපමංචිත් මිදංකයරොසි, ෙංමංඅනිච්චම්හිචයල නියුඤ්ජසි. 

1125. 

‘‘අරූපදූරඞ්ගමඑකචාරි, නය කරිස්සංවචනංඉදානිහං; 

දුක්ඛාහිකාමාකටුකාමහබ්භො, නිබ්බානයමවාභිමයනො චරිස්සං. 

1126. 

‘‘නාහංඅලක්ඛයාඅහිරික්ක ාෙවා, 

නචිත් යහතූනචදූරකන් නා; 

ආජීවයහතූචඅහංනනික්ඛමිං, 
කය ොචය චිත් පටිස්සයවොමො. 

1127. 

‘‘අප්පිච්ඡ ා සප්පුතරියසහි වණ්ණි ා, මක්ඛප්පහානං වූපසයමො 

දුඛස්ස; 

ඉතිස්සුමංචිත්  දානියුඤ්ජසි, ඉදානිත්වංගච්ඡසි පුතබ්බචිණ්ණං. 
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1128. 

‘‘ ණ්හා අවිජ්ජාචපිොපිෙඤ්ච, සුභානි රූපානිසුඛාචයවදනා; 

මනාපිොකාමගුණාචවන් ා, වන්ය අහංආවමිතුංනඋස්සයහ. 

1129. 

‘‘සබ්බත්ෙ ය  චිත්  වයචො ක ං මො, බහූසු ජාතීසු නයමසි 

යකොපිය ො; 

අජ්ඣත් සම්භයවොක ඤ්ඤු ාෙය , දුක්යඛචිරංසංසරි ං ො 
කය . 

1130. 

‘‘ත්වඤ්යඤව යනො චිත්  කයරොසි බ්රාහ්මයණො, ත්වං ඛත්තියෙො

රාජදසී කයරොසි; 

යවස්සාචසුද්දාචභවාමඑකදා, යදවත් නංවාපි යවවවාහසා. 

1131. 

‘‘ යවව යහතූඅසුරාභවාමයස, ත්වංමූලකංයනරයිකා භවාමයස; 

අයෙොතිරච්ඡානග ාපිඑකදා, යප ත් නංවාපි යවවවාහසා. 

1132. 

‘‘නනුදුබ්භිස්සසිමංපුතනප්පුතනං, මුහුංමුහුංචාරණිකංව දස්සෙං; 

උම්මත් යකයනව මො පයලොභසි, කිඤ්චාපි ය  චිත්  විරාධි ං 
මො. 

1133. 

‘‘ඉදංපුතයරචිත් මචාරිචාරිකං, යෙනිච්ඡකංෙත්ෙකාමංෙොසුඛං; 

 දජ්ජහං නිග්ගයහස්සාමි යෙොනියසො, හත්ථිප්පභින්නං විෙ 
අඞ්ගුසග්ගයහො. 

1134. 

‘‘සත්ො ච යම යලොකමිමං අධිට්ඨහි, අනිච්චය ො අද්ධුවය ො

අසාරය ො; 

පක්ඛන්දමංචිත් ජිනස්සසාසයන,  ායරහිඔඝාමහ ා සුදුත් රා. 

1135. 

‘‘න ය  ඉදං චිත්  ෙො පුතරාණකං, නාහං අලං තුය්හ වයස

නිවත්තිතුං; 

මයහසියනො පබ්බජිය ොම්හි සාසයන, න මාදිසා යහොන්ති 
විනාසධාරියනො. 

1136. 
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‘‘නගා සමුද්දාසරි ාවසුන්ධරා, දිසාච ස්යසො විදිසාඅයධොදිවා; 

සබ්යබඅනිච්චාතිභවාඋපද්දු ා, කුහිංගය ොචිත් සුඛං රමිස්සසි. 

1137. 

‘‘ධිතිප්පරං කිං මම චිත්  කාහිසි, න ය  අලං චිත්  

වසානුවත් යකො; 

නජාතුභස් ංඋභය ොමුඛංඡුයප, ධිරත්ථුපූරංනවයසො සන්දනිං. 

1138. 

‘‘වරාහඑයණෙයවිගාළ්හයසවිය , පබ්භාරකුට්යට පකය ව

සුන්දයර; 

නවම්බුනාපාවුසසිත් කානයන,  හිංගුහායගහගය ොරමිස්සසි. 

1139. 

‘‘සුනීලගීවාසුසිඛාසුයපඛුනා, සුචිත් පත් ච්ඡදනාවිහඞ්ගමා; 

සුමඤ්ජුයඝොසත්ෙනි ාභිගජ්ජියනො, ය   ං රයමස්සන්ති වනම්හි 
ඣායිනං. 

1140. 

‘‘වුට්ඨම්හි යදයව චතුරඞ්ගුයල තියණ, සංපුතප්ඵිය  යමඝනිභම්හි

කානයන; 

නගන් යරවිටපිසයමොසයිස්සං,  ංයමමුදූයහහිති තූලසන්නිභං. 

1141. 

‘‘ ොතුකස්සාමිෙොපිඉස්සයරො, ෙංලබ්භතිය නපියහොතුයම 

අලං; 

න ාහංකස්සාමිෙොඅ න්දිය ො, බිළාරභස් ංවෙො සුමද්දි ං. 

1142. 

‘‘ ො තුකස්සාමිෙොපිඉස්සයරො, ෙංලබ්භති ය නපියහොතුයම

අලං; 

විරියෙන ංමය්හවසානයිස්සං, ගජංවමත් ං කුසලඞ්කුසග්ගයහො. 

1143. 

‘‘ ො සුදන්ය න අවට්ඨිය න හි, හයෙන යෙොග්ගාචරියෙොව

උජ්ජුනා; 

පයහොමිමග්ගංපටිපජ්ජිතුංසිවං, චිත් ානුරක්ඛීහිසදා නියසවි ං. 

1144. 

‘‘ආරම්මයණ  ං බලසා නිබන්ධිසං, නාගංව ෙම්භම්හි දළ්හාෙ 

රජ්ජුො; 
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 ංයමසුගුත් ංසතිොසුභාවි ං, අනිස්සි ංසබ්බභයවසු යහහිසි. 

1145. 

‘‘පඤ්ඤාෙ යඡත්වා විපොනුසාරිනං, යෙොයගන නිග්ගය්හ පයෙ 

නියවසිෙ; 

දිස්වාසමුදෙංවිභවඤ්චසම්භවං, දාොදයකොයහහිසි අග්ගවාදියනො. 

1146. 

‘‘චතුබ්බිපල්ලාසවසංඅධිට්ඨි ං, ගාමණ්ඩලංවපරියනසිචිත්  මං; 

නනුසංයෙොජනබන්ධනච්ඡිදං, සංයසවයසකාරුණිකංමහාමුනිං. 

1147. 

‘‘මියගොෙොයසරිසුචිත් කානයන, රම්මංගිරිං පාවුසඅබ්භමාලිනිං; 

අනාකුයල ත්ෙනයගරමිස්සං, අසංසෙංචිත් පරාභවිස්සසි. 

1148. 

‘‘යෙතුය්හඡන්යදනවයසනවත්තියනො, 

නරාචනාරීචඅනුයභොන්තිෙංසුඛං; 

අවිද්දසූමාරවසානුවත්තියනො, 
භවාභිනන්දී වචිත් සාවකා’’ති. 

 ත්ෙ කදා නුහන්ති කදා නු අහං. පබ් බ කන් දරාසූති පබ්බය සු ච

කන්දයරසුච, පබ්බ ස්ස වාකන්දරාසු. එකාකියෙොති එකයකො. අද් දුතියෙොති

නිත් ණ්යහො.  ණ්හා හි පුතරිසස්ස දුතිො නාම. විහස ්සන්ති විහරිස්සාමි. 

අනිච් චය ො සබ් බභවං විපස් සන්ති කාමභවාදියභදං සබ්බම්පි භවං ‘‘හුත්වා
අභාවට්යඨන අනිච්ච’’න්ති විපස්සන්ය ො කදා නු විහරිස්සන්ති යෙොජනා. 

නිදස්සනමත් ඤ්යච ං, ‘‘ෙදනිච්චං  ං දුක්ඛං, ෙං දුක්ඛං  දනත් ා’’ති

වචනය ො )සං. නි. 3.15) ඉ රම්පිලක්ඛණද්වෙං වුත් යමවාති දට්ඨබ්බං. 

 ං යම ඉදං  ං නු කදා භවිස් සතීති  ං ඉදං යම පරිවි ක්කි ං කදා නු

භවිස්සති, කදා නු යඛො මත්ෙකං පාපුතණිස්සතීති අත්යෙො.  ං නූති යචත්ෙ 

 න්ති නිපා මත් ං. අෙඤ්යහත්ෙ සඞ්යඛපත්යෙො – කදා නු යඛො අහං 

මහාගයජො විෙ සඞ්ඛලිකබන්ධනං, ගිහිබන්ධනං ඡින්දිත්වා පබ්බජිත්වා
කාෙවියවකං පරිබ්රූහෙන්ය ො එකාකී පබ්බ කන්දරාසු අදුතියෙො සබ්බත්ෙ
නිරයපක්යඛො සබ්බසඞ්ඛාරග ංඅනිච්චාදිය ොවිපස්සන්ය ොවිහරිස්සාමීති. 

භින් නපටන් ෙයරොති භින්නවත්ෙධයරො, ගාොසුඛත්ෙං නකාරාගමං
කත්වා වුත් ං. සත්ෙකච්ඡින්නඅග්ඝඵස්සවණ්ණභින්නං පටචීවරං

ධායරන්ය ොති අත්යෙො. මුනීති පබ්බජිය ො. අමයමොතිකුයල වා ගයණ වා
මමත් ාභායවන අමයමො. කත්ෙචිපි ආරම්මයණ ආසීසනාෙ අභායවන 

නිරායසො. හන් ත් වා සුඛී පවනගය ො විහස් සන්ති රාගාදියක කියලයස



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො පඤ ්ඤාසනිපාය ො 
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අරිෙමග්යගනසමුච්ඡින්දිත්වා මග්ගසුයඛනඵලසුයඛනසුඛීමහාවනගය ො 
කදානුයඛොඅහංවිහරිස්සාමි. 

වෙයරොගනීළන්තිමරණස්සචයරොගස්සච කුලාවකභූ ං. කාෙං ඉමන්ති

ඉමං ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛා ං කාෙං. ඛන්ධපඤ්චයකොපි හි ‘‘අවිජ්ජාග ස්ස, 

භික්ඛයව, පුතරිසපුතග්ගලස්ස  ණ්හානුග ස්ස අෙයමව කායෙො බහිද්ධා

නාමරූප’’න්තිආදීසුකායෙො වුච්චති. මච් චුජරායුපද් දු න්තිමරයණනයචව

ජරාෙ ච පීළි ං, විපස්සමායනො අහං භෙයහතුපහායනන වී භයෙො,  ංනු
කදාභවිස්සතීති අත්යෙො. 

භෙජනනින්තිපඤ්චවීසතිොමහාභොනං උප්පාදකාරණභූ ංකායිකස්ස

ච යච සිකස්ස ච සකලස්සපි වට්ටදුක්ඛස්ස ආවහනය ො දුඛාවහං. 

 ණ් හාල ං බහවිොනුවත්  නින්ති බහුවිධඤ්ච ආරම්මණං භවයමව වා

අනුවත් ති සන් යනොතීති බහුවිධානුවත් නිං,  ණ්හාසඞ්ඛා ල ං. 

පඤ ්ඤාමෙන්ති මග්ගපඤ්ඤාමෙං සුනිසි ං අසිඛග්ගං වීරිෙපග්ගහිය න
සද්ධාහත්යෙන ගයහත්වා සමුච්ඡින්දිත්වා ‘‘කදා නුහං වයස’’ති ෙං

පරිවි ක්කි ං,  ම්පිකදාභවිස්සතීතියෙොජනා. 

උග් ගය ජන්ති සමෙවිපස්සනාවයසන නිසි  ාෙ තික්ඛය ජං. සත් ෙං 

ඉසීනන්ති බුද්ධපච්යචකබුද්ධඅරිෙසාවකඉසීනං සත්ෙභූ ං. මාරං සයසනං 

සහසා භඤ් ජිස් සන්ති කියලසයසනාෙ සයසනං අභිසඞ්ඛාරාදිමාරං සහසා

සීඝයමව භඤ්ජිස්සාමි. සීහාසයනති ථිරාසයන, අපරාජි පල්ලඞ්යකති
අත්යෙො. 

සබ් භි සමාගයමසු දිට් යඨො භයවති ධම්මගාරවයුත්  ාෙ ෙම් මගරූහි 

 ාදිලක්ඛණප්පත්තිො  ාදීහි අවිපරී දස්සි ාෙ ොොවදස් සීහි 

අරිෙමග්යගයනව පාපජිතින්ද්රිෙ ාෙ ජිතින් ද්රියෙහි බුද්ධාදීහි සාධූහි
සමාගයමසු ‘‘කදා නු අහං පධානියෙොති දිට්යඨො භයවෙය’’න්ති ෙං යම 

පරිවි ක්කි ං,  ංනුකදා භවිස්සතීති යෙොජනා. ඉමිනානයෙනසබ්බත්ෙ

පදයෙොජනා යවදි බ්බා, පදත්ෙමත් යමවවණ්ණයිස්සාම. 

 න් දීතිආලසිෙං. ඛුදාතිජිඝච්ඡා. කීටසරීසපාතිකීටඤ්යචව සරීසපාච. 

න බාෙයිස් සන් තීති මං න බයාධයිස්සන්ති 

සුඛදුක්ඛයසොමනස්සයදොමනස්සානංඣායනහිපටිබාහි ත් ාතිඅධිප්පායෙො. 

ගිරිබ් බයජතිපබ්බ කන්දරාෙ. අත් ෙත් ථිෙන්තිසදත්ෙසඞ්ඛාය නඅත්යෙන
අත්ථිකං. 

ෙං විදි ං මයහසිනාති ෙං චතුසච්චං මයහසිනා සම්මාසම්බුද්යධන

සෙම්භූඤායණන ඤා ං පටිවිද්ධං,  ානි චත් ාරි සච්චානි 

අනුපචි කුසලසම්භායරහි සුට්ඨු දුද්දසානි මග්ගසමාධිනා සමාහි ත් ය ො, 
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සම්මාසතිො සතිමා, අරිෙමග්ගපඤ්ඤාෙ අහං අගච් ඡං පටිවිජ්ඣිස්සං 
අධිගමිස්සන්තිඅත්යෙො. 

රූයපති චක්ඛුවිඤ්යඤෙයරූයප. අමිය ති ඤායණන අමිය , 

අපරිච්ඡින්යන අපරිඤ්ඤාය ති අත්යෙො. ඵුසි බ් යබති, යඵොට්ඨබ්යබ. 

ෙම් යමති මයනොවිඤ්යඤෙයධම්යම. අමිය තිවා අපරිමායණනීලාදිවයසන 

අයනකයභදභින්යන රූයප යභරිසද්දාදිවයසන, මූලරසාදිවයසන, 

කක්ඛළමුදු ාදිවයසන, සුඛදුක්ඛාදිවයසන ච, අයනකයභදසද්දාදියක චාති

අත්යෙො. ආදිත්  ය ොති එකාදසහි අග්ගීහි ආදිත් භාවය ො. සමයෙහි 

යුත් ය ොතිඣානවිපස්සනාමග්ගසමාධීහි සමන්නාගය ො. පඤ ්ඤාෙ දච් ඡන්ති 
විපස්සනාපඤ්ඤාසහි ාෙමග්ගපඤ්ඤාෙදක්ඛිස්සං. 

දුබ් බචයනන වුත් ය ොතිදුරුත් වචයනන ඝට්ටිය ො.  ය ො නිමිත්  න්ති

ඵරුසවාචායහතු. විමයනො න යහස් සන්ති යදොමනස්සිය ො න භයවෙයං. 

අයෙොතිඅෙ. පසත් යෙොතියකනචිපසංසිය ො. 

කට් යඨති දාරුක්ඛන්යධ. තියණතිතිණානං ඛන්යධ. ඉයමති ඉයමමම 

සන් තිපරිොපන්යනපඤ්චඛන්යධ. අමිය  ච ෙම් යමති ය ොඅඤ්යඤන

ඉන්ද්රිෙක්ඛන්යධන අමිය රූපධම්යම. ය නාහ – ‘‘අජ්ඣත්තිකායනව ච

බාහිරානි චා’’ති. සමං තුයලෙයන්ති අනිච්චාදිවයසන යචව
අසාරාදිඋපමාවයසනචසබ්බංසමයමවකත්වාතීයරෙයං. 

ඉසිප් පො ම් හි පයෙ වජන්  න්තිබුද්ධාදීහිමයහසීහි සම්මයදවපොය 
සමෙවිපස්සනාමග්යග වජන් ං පටිපජ්ජන් ං. පාවුසසමයෙ කාලයමයඝො 

නයවන ය ොයෙන වස්යසොදයකන සචීවරං පවයන කදා නු ඔවස්සති, 
ය යමතීති අත් යනොඅබ්යභොකාසිකභාවපරිවි ක්කි ංදස්යසති. 

මයූරස ්ස සිඛණ් ඩියනො වයන දිජස් සාති මාතුකුච්ඡිය ොඅණ්ඩයකොසය ො

චාති ද්වික්ඛත්තුං ජාෙනවයසන දිජස්ස, සිඛාසම්භයවන සිඛණ්ඩියනො ච

මයූරස්ස වයන කදා පන ගිරිගබ්භයර රු ං යකකාරවං සුත්වා යවලං

සල්ලක්ඛිත්වාසෙනය ො වුට්ඨහිත්වා අම ස ්ස පත් තිො නිබ්බානාධිගමාෙ. 

සංචින්  යෙති වුච්චමායන භයව අනිච්චාදිය ො මනසි කයරෙයං
විපස්යසෙයන්තිඅත්යෙො. 

ගඞ් ගං ෙමුනං සරස් සතින්ති එ ා මහානදියෙො අසජ්ජමායනො

භාවනාමොෙ ඉද් ධිො කදා නු ප යරෙයන්ති යෙොජනා. පා ාලඛිත්  ං 

බළවාමුඛඤ් චාතිපා ාෙඅලංපරිෙත් න්ති පා ාලං,  යදවඛිත් ං, පෙවිො
සණ්ඨහනකායල  ො ඨි න්ති පා ාලඛිත් ං. යෙොජනසතිකාදියභදානි

සමුද්දස්ස අන්ය ොපෙවිො තීරට්ඨානානි, යෙසු කානිචි නාගාදීනං 

වසනට්ඨානානි යහොන්ති, කානිචි සුඤ්ඤානියෙව හුත්වා තිට්ඨන්ති.
බළවාමුඛන්ති මහාසමුද්යද මහන් ං ආවට්ටමුඛං. මහානිරෙද්වාරස්ස හි
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විවටකායල මහාඅග්ගික්ඛන්යධො  ය ො නික්ඛන්ය ො  දභිමුඛං

අයනකයෙොජනස ාොමවිත්ොරං යහට්ඨා සමුද්දපයදසං ඩහති,  ස්මිං
දඩ්යඪඋපරිඋදකංආවට්ටාකායරන පරිබ්භමන් ංමහ ා සද්යදනයහට්ඨා

නිප ති. ත්ෙබළවාමුඛසමඤ්ඤා, ඉති ඤ්චපා ාලඛිත් ංබළවාමුඛඤ්ච 

විභිංසනං භොනකං අසජ්ජමායනො ඉද්ධිො කදා නු ප යරෙයන්ති ෙං

පරිවි ක්කි ං,  ංකදානුභවිස්සති, භාවනාමෙංඉද්ධිංනිබ්බත්ය ත්වාකදා
නු එවංඉද්ධිංවළඤ්ජිස්සාමීතිඅත්යෙො. 

නායගොව අසඞ් ගචාරී පදාලයෙති ෙො මත් වාරයණො දළ්හෙම්භං
භින්දිත්වා අෙසඞ්ඛලිකං විද්ධංයසත්වා අසඞ්ගචාරී වනං පවිසිත්වා එයකො

අදුතියෙො හුත්වා අත් යනො රුචිවයසන චරති, එවමහං කදා නු සබ්බසුභං 

නිමිත් ං නිබ් බජ් ජෙං නිරවයසසය ො වජ්ජෙන්ය ො කාමච්ඡන්දවයසො

අහුත්වාඣායන යුය ො පයුත්ය ොකාමගුයණසු ඡන්දංසම්මයදවපදායලෙයං

ඡින්යදෙයංපජයහෙයන්තිෙංපරිවි ක්කි ං,  ංනු කදාභවිස්සති. 

ඉණට් යටොව දලිද් දයකො නිධිං ආරාෙයිත් වාති ෙො යකොචි දලිද්යදො
ජීවිකපකය ො ඉණං ගයහත්වා  ං යසොයධතුං අසක්යකොන්ය ො ඉණට්යටො
ඉයණන අට්ටිය ො ධනියකහි පීළිය ො නිධිං ආරාධයිත්වා අධිගන්ත්වා

ඉණඤ්චයසොයධත්වාසුයඛනචජීවන්ය ොතුට්යඨොභයවය්ෙ, එවං අහම්පි

කදානුඉණසදිසංකාමච්ඡන්දංපහාෙ මයහසියනො අරිෙධනසම්පුතණ්ණ ාෙ

මණිකනකාදිර නසම්පුතණ්ණනිධිසදිසං බුද්ධස්ස සාසනං අධිගන්ත්වා

තුට්යඨො භයවෙයන්තිෙංපරිවි ක්කි ං,  ංකදානුභවිස්සතීති. 

එවංපබ්බජ්ජය ොපුතබ්යබයනක්ඛම්මවි ක්කවයසනපවත් ංඅත් යනො 
වි ක්කපවත්තිං දස්යසත්වා ඉදානි පබ්බජිත්වා යෙහාකායරහි අත් ානං

ඔවදිත්වා අධිගච්ඡි, ය  දස්යසන්ය ො ‘‘බහූනි වස් සානී’’තිආදිකා ගාො 

අභාසි. ත්ෙ බහූනි වස් සානි  ොම් හි ොචිය ො, අගාරවායසන අලං නු ය  

ඉදන්ති අයනකසංවච්ඡරානි විවිධදුක්ඛානුබන්යධන අගාරමජ්යඣ වායසන

අලං පරිෙත් යමවය ති, අම්යභොචිත් , ඉදං ොඅයනකානිසංවච්ඡරානි

අහංඅම්හිනනු ොචිය ො.  ං දානි මං පබ් බජි ං සමානන්ති ංමං ො ො 

උස්සාහයනනපබ්බජි ංසමානංයකනකාරයණනචිත් තුවංනයුඤ්ජසි, 
සමෙවිපස්සනං ඡඩ්යඩත්වානිහීයනආලසියෙනියෙොයජසීතිඅත්යෙො. 

නනු අහං, චිත් ,  ොම්හි ොචිය ොති, අම්යභො චිත් , අහං  ො නනු

ොචිය ොඅම්හිආොචිය ොමඤ්යඤ.ෙදි ොචිය ො, කස්මාඉදානි දනුරූපං

න පටිපජ්ජසීති අධිප්පායෙො. ‘‘ගිරිබ් බයජ’’තිආදිනා ොචි ාකාරං දස්යසති. 

චිත්රඡදා විහඞ් ගමා විචිත්රයපඛුණපක්ඛියනො, මයූරාති අත්යෙො. 

මහින් දයෙොසත් ෙනි ාභිගජ් ජියනොති ජලයඝොසත්ෙනිය න යහතුනා සුට්ඨු

ගජ්ජනසීලා. ය   ං රයමස් සන් ති වනම් හි ොයිනන්ති ය මයූරා ංවයන
ඣානපසු ංරයමස්සන්තීතිනනු ොොචිය ොතිදස්යසති. 
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කුලම් හීති කුලපරිවට්යට. ඉමමජ් ඣුපාගය ොති ඉමං අරඤ්ඤට්ඨානං

පබ්බජ්ජංවාඅජ්ඣුපාගය ො. අයෙොපි ත් වං, චිත්  , න මය් හ තුස් සසීතිත්වං 
අනුවත්තිත්වාඨි ම්පිමංනාරායධස්සසීතිඅත්යෙො. 

මයමව එ ං න හි ත් වං පයරසන්ති එ ං, චිත් , මයමව  ස්මා ත්වං

පයරසං න යහොසි. ත්වං පන අඤ්යඤසං විෙ කත්වා සන් නාහකායල 

කියලසමායරයුජ්ඣිතුංභාවනාසන්නාහකායලනතිවත්වා පරියදවිය න කිං 

පයෙොජනං, ඉදානි ං අඤ්ඤො වත්තිතුංන දස්සාමීතිඅධිප්පායෙො. සබ් බං 

ඉදං චලමිති යපක් ඛමායනොති ෙස්මා ‘‘ඉදං චිත් ං අඤ්ඤඤ්ච සබ්බං
ය භූමකසඞ්ඛාරංචලංඅනවට්ඨි ’’න්ති පඤ්ඤාචක්ඛුනා ඔයලොයකන්ය ො

යගහය ො කායමහි ච අභිනික්ඛමිං අම පදං නිබ්බානං ජිගීසං 

පරියෙසන්ය ො,  ස්මා, චිත් , අනනුවත් න්ය ොනිබ්බානංපරියෙසනයමව
කයරොමීතිඅධිප්පායෙො. 

අවී රායගන සුදුන්නිවාරෙං චිත් ං චලං මක් කටසන් නිභං 

වනමක්කටසදිසං ඉති සුයුත්  වාදී සුභාසි වාදී ද්විපදානමුත් යමො
මහාභිසක්යකො නරදම්මසාරථීතියෙොජනා. 

අවිද් දසූ ෙත් ෙ සි ා පුථුජ් ජනාති ෙත්ෙ යෙසු වත්ථුකායමසු
කියලසකායමසු ච සි ා පටිබද්ධා ය  අන්ධපුතථුජ්ජනා ය න කාමරායගන

පුතනබ්භයවසියනො එකන්ය යනව දුක්ඛමිච්ඡන්ති. ඉච්ඡන් ා ච චිත් ය න 

නී ා නිරයෙ නිරාක ාති චිත් වසිකා නිරෙසංවත් නිකං කම්මං
කයරොන් ා හි සුඛය ො නිරාක ා හුත්වා අත් යනො චිත්ය යනව නිරයෙ
නී ානඅඤ්ඤොතිචිත් ස්යසවනිග්ගයහ බ්බ ංදස්යසති. 

පුතනපි චිත් ංයෙව නිග්ගයහතුං මන්ය න්ය ො 

‘‘මයූරයකොඤ් චාභිරු ම් හී’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ මයූරයකොඤ් චාභිරු ම් හීති

සිඛීහි සාරයසහි ච අභිකූජිය . දීපීහි බයග් යෙහි පුරක් ඛය ො වසන්ති
යමත් ාවිහාරි ාෙ එවරූයපහි තිරච්ඡානගය හි පුතරක්ඛය ො පරිවාරිය ො

හුත්වාවයනවසන්ය ො, එය න සුඤ්ඤභාවපරිබ්රූහනමාහ. කායෙ අයපක් ඛං 

ජහාති සබ්බයසොකායෙ නිරයපක්යඛො ජහ, එය න පහි ත්  ං වදති. මා 

විරාෙොති ඉමං සුදුල්ලභං නවමං ඛණං මා විරායධහි. ඉතිස් සු මං, චිත්  , 

පුයර නියුඤ ්ජසීති එවඤ්හි ත්වං, චිත් , මං පබ්බජ්ජය ො පුතබ්යබ 
සම්මාපටිපත්තිෙංඋයෙයොයජසීතිඅත්යෙො. 

භායවහීති උප්පායදහි වඩ්යඪහි ච. ොනානීති පඨමාදීනි චත් ාරි

ඣානානි. ඉන් ද්රිොනීතිසද්ධාදීනිපඤ්චින්ද්රිොනි. බලානීති ානියෙවපඤ්ච

බලානි. යබොජ් ෙඞ් ගසමාධිභාවනාති සත්  යබොජ්ඣඞ්යග ච ස්යසො

සමාධිභාවනාච. තිස් යසො ච විජ් ජාතිපුතබ්යබනිවාසඤාණාදිකාතිස්යසොවිජ්ජා 

ච. ඵුස පාපුතණාහි බුද් ෙසාසයන සම්මාසම්බුද්ධඔවායදඨිය ො. 



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො පඤ ්ඤාසනිපාය ො 

415 

පටුන 

නිෙයානිකන්තිවට්ටදුක්ඛය ො නිය්හානවහං. සබ් බදුක් ඛක් ඛයෙොගෙන්ති

අමය ොගධං නිබ්බානපතිට්ඨංනිබ්බානාරම්මණං. සබ් බකියලසයසොෙනන්ති 

අනවයසසකියලසමලවියසොධනං. 

ඛන් යෙති උපාදානක්ඛන්යධ. පටිපස් ස යෙොනියසොති යරොගය ො
ගණ්ඩය ො සල්ලය ො අඝය ො ආබාධය ොති එවමාදීහි විවියධහි පකායරහි

විපස්සනාඤායණනසම්මාඋපායෙනනයෙන පස්ස.  ං ජහාති ංදුක්ඛස්ස

සමුදෙං ණ්හංපජහ, සමුච්ඡින්ද. ඉයෙවාතිඉමස්මිංයෙවඅත් භායව. 

අනිච් චන්තිආදි අන් වන් ය ො අනිච්චන්තිකය ො  ාවකාලිකය ො

නිච්චපටික්යඛපය ො ච අනිච්චන්ති වා පස්ස. දුක් ඛන්ති ය 
උදෙබ්බෙපටිපීළනය ො සප්පටිභෙය ො දුක්ඛමය ො සුඛපටික්යඛපය ො

දුක්ඛන්ති වා පස්ස. සුඤ ්ඤන්ති අවසවත් නය ො අසාමිකය ො අසාරය ො

අත් පටික්යඛපය ො ච සුඤ්ඤං,  ය ො එව අනත්  ාති. විගරහි බ්බය ො

අවඩ්ඪආබාධනය ොච අෙන්තිච වෙන්තිචවිපස්සයෙොනියසොති යෙොජනා. 

මයනොවිචායර උපරුන් ෙ යච යසොති මයනොවිචාරසඤ්ඤියනො
යගහසි යසොමනස්සුපවිචාරාදියක අට්ඨාරස යච යසො උපරුන්ධ වායරහි
නියරොයධහි. 

මුණ් යඩොති මුණ්ඩභාවං උපගය ො, ඔහාරි යකසමස්සුයකො. විරූයපොති
ය න මුණ්ඩභායවන පරූළ්හයලොම ාෙ ඡින්නභින්නකාසාෙ වත්ෙ ාෙ

විරූයපො යවවණ්ණිෙංඋපගය ො. අභිසාපමාගය ොති ‘‘පිණ්යඩොයලොවිචරති
පත් පාණී’’ති අරියෙහි කා බ්බං අභිසාපං උපගය ො. වුත් ඤ්යහ ං –

‘‘අභිසායපොෙං, භික්ඛයව, යලොකස්මිං පිණ්යඩොයලො විචරසි පත් පාණී’’ති

)සං.නි. 3.80). ය නාහ ‘‘කපාලහත් යෙොව කුයලසු භික් ඛසූ’’ති. යුඤ ්ජස ්සු 

සත් ථුවචයනති සම්මාසම්බුද්ධස්සඔවායදයෙොගංකයරොහිඅනුයුඤ්ජස්සු. 

සුසංවු ත් ය ොති සුට්ඨු කාෙවාචාචිත්ය හි සම්මයදව සංවුය ො. 

විසිඛන්  යර චරන්ති භික්ඛාචරිොෙ ඉච්ඡාවියසයසසු චරන්ය ො. චන් යදො 

ෙො යදොසිනපුණ් ණමාසිොති විග යදොසාෙ පුතණ්ණමාෙ කුයලසු
නිච්චනවසාෙපාසාදික ාෙචන්දිමාවිෙචරාතියෙොජනා. 

සදා ධුය  රය ොති සබ්බකාලඤ්ච ධු ගුයණ අභිරය ො.  ථූපමං 

චිත්  මිදං කයරොසීති ෙො යකොචි පුතරියසො ඵලානි ඉච්ඡන්ය ො ඵලරුක්යඛ

යරොයපත්වා ය ොඅලද්ධඵයලොවය මූලය ොඡින්දිතුංඉච්ඡති, චිත් , ත්වං

 ථූපමං ප්පටිභාගංඉදංකයරොසි. ෙං මං අනිච් චම් හි චයල නියුඤ් ජසීතිෙං
මං පබ්බජ්ජාෙ නියෙොයජත්වා පබ්බජිත්වා අද්ධාග ං පබ්බජ්ජාඵලං
අනිච්චම්හිචයලසංසාරමුයඛනියුඤ්ජසිනියෙොජනවයසනපවත්ය සි. 

රූපාභාවය ො අරූපා. චිත් ස්ස හි  ාදිසං සණ්ඨානං

නීලාදිවණ්ණයභයදොවානත්ථි,  ස්මාවුත් ංඅරූපාති. දූරට්ඨානප්පවත්තිො 
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දූරඞ් ගම. ෙදිපි චිත් ස්ස මක්කටසුත් මත් ම්පි පුතරත්ථිමාදිදිසාභායගන 

ගමනං නාම නත්ථි, දූයර සන් ං පනආරම්මණං සම්පටිච්ඡතීති දූරඞ්ගම.

එයකොයෙවහුත්වා චරණවයසන පවත් නය ො එකචාරි, අන් මයසො ද්යව

තීණිපිචිත් ානිඑකය ො උප්පජ්ජිතුංසමත්ොනිනාමනත්ථි, එකයමවපන
චිත් ංඑකස්මිංසන් ායන උප්පජ්ජති. ස්මිංනිරුද්යධඅපරම්පිඑකයමව

උප්පජ්ජති,  ස්මාඑකචාරි. න ය  කරිස් සං වචනං ඉදානිහන්තිෙදිපිපුතබ්යබ

 ව වයස අනුවත්තිං, ඉදානි පන සත්ථු ඔවාදං ලද්ධකාලය ො පට්ඨාෙ

චිත් වසියකොන භවිස්සාමි.කස්මාතියච? දුක් ඛා හි කාමා කටුකා මහබ් භො 

කාමා නායමය  අතීය පි දුක්ඛා, ආෙතිම්පි කටුකඵලා, 
අත් ානුවාදාදියභයදන මහ ා භයෙන අනුබන්ධන් ා මහබ්භො. 

නිබ් බානයමවාභිමයනො චරිස් සං  ස්මා නිබ්බානයමව උද්දිස්ස
අභිමුඛචිත්ය ොවිහරිස්සං. 

 යමවනිබ්බානාභිමුඛභාවංදස්යසන්ය ො ‘‘නාහං අලක් ඛයා’’තිආදිමාහ.

 ත්ෙ නාහං අලක් ඛයාති අලක්ඛික ාෙ නිස්සිරීක ාෙ නාහං යගහය ො
නික්ඛමින්තියෙොජනා. 

අහිරික් ක ාොති ෙොවජ්ජං යකළිං කයරොන්ය ො විෙ නිල්ලජ්ජ ාෙ. 

චිත්  යහතූති එකදා නිගණ්යඨො, එකදා පරිබ්බාජකාදියකො යහොන්ය ො

අනවට්ඨි චිත්ය ොපුතරියසො විෙචිත් වසියකොහුත්වා. දූරකන්  නාතිරාජාදීහි

යමත් ං කත්වා ය සු දුබ්භිත්වා දුබ්භිභායවන. ආජීවයහතූති ආජීවකාරණා

ජීවිකාපකය ොහුත්වාආජීවිකාභයෙනඅහං න නික් ඛමිං නපබ්බජිං. කය ො 

ච ය , චිත්  , පටිස් සයවො මොති, ‘‘පබ්බජි කාලය ොපට්ඨාෙන වවයස

වත් ාමි, මයමවපනවයසවත් ාමී’’ති, චිත් , මො නනුපටිඤ්ඤාක ාති
දස්යසති. 

අප් පිච් ඡ ා සප් පුරියසහි වණ් ණි ාති ‘‘පච්චයෙසු සබ්බයසො අප්පිච්ඡා

නාම සාධූ’’ති බුද්ධාදීහි පසට්ඨා,  ො මක් ඛප් පහානං පයරසං ගුයණ

මක්ඛනස්ස පහානං වූපසයමො සබ්බස්ස දුක්ඛස්ස වූපසයමො නිබ්බාපනං

සප්පුතරියසහි වණ්ණි ං. ඉතිස ්සු මං, චිත්  ,  දා නියුඤ් ජසි, ‘‘සම්ම,  ො

ය සුගුයණසු පතිට්ඨා බ්බ’’න්ති, චිත් , ත්වංඑවං දානියුඤ්ජසි. ඉදානි 

ත් වං ගච් ඡසි පුබ් බචිණ් ණං ඉදානිමංත්වං පහාෙ අත් යනොපුතරිමාචිණ්ණං 

මහිච්ඡ ාදිංපටිපජ්ජසි, කිංනායම න්තිඅධිප්පායෙො. 

ෙමත්ෙං සන්ධාෙ ‘‘ගච්ඡසි පුතබ්බචිණ්ණ’’න්ති වුත් ං.  ං දස්යසතුං 

‘‘ ණ් හා අවිජ් ජා චා’’තිආදි වුත් ං.  ත්ෙ  ණ් හාති පච්චයෙසු  ණ්හා, 

අවිජ් ජාති  ත්යෙව ආදීනවපටිච්ඡාදිකා අවිජ්ජා. පිොපිෙන්ති පුතත් දාරාදීසු
යපමසඞ්ඛාය ො පිෙභායවො යචව පන් යසනාසයනසු අධිකුසලධම්යමසු 

අනභිරතිසඞ්ඛාය ො අප්පිෙභායවො ච උභෙත්ෙ අනුයරොධපටිවියරොයධො. 

සුභානි රූපානීති අජ්ඣත් ං බහිද්ධා ච සුභරූපානි. සුඛා යවදනාති
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ඉට්ඨාරම්මයණ පටිච්ච උප්පජ්ජනසුඛයවදනා. මනාපිො කාමගුණාති

වුත් ාවයසසා මයනොරමා කාමයකොට්ඨාසා. වන්  ාති නිරූපය ො 
 ංනිස්සි ස්ස ඡන්දරාගස්ස වික්ඛම්භනපහායනන ඡඩ්ඩි  ාෙ

පරිච්චත්  ාෙ ච වන් ා. වන් ය  අහං ආවමිතුං න උස් සයහති එවං ය 

ඡඩ්ඩිය  පුතන පච්චාවමිතුං අහං න සක්යකොමි, පරිච්චත් ා එව යහොන්තීති
වදති. 

සබ් බත් ොති සබ්යබසු භයවසු සබ්බාසු යෙොනීසු සබ්බාසු ගතීසු

විඤ්ඤාණට්ඨිතීසු ච. වයචො ක ං මොති, අම්යභො චිත් ,  ව වචනං මො

ක ං.කයරොන්ය ොච බහූසු ජාතීසු න යමසි යකොපිය ොතිඅයනකාසුජාතීසු
පන මො න යකොපිය ො අසි. මො යනව පරිභවිය ො.  ොපි 

අජ් ෙත්  සම් භයවො අත් නිසම්භූය ොහුත්වාපි ව අක ඤ්ඤු ාෙ දුක් යඛ 

චීරං සංසරි ං  ො කය ති  ො නිබ්බත්තිය  අනාදිමති සංසාරදුක්යඛ
සුචිරකාලංමොසංසරි ංපරිබ්භමි ං. 

ඉදානි‘‘දුක්යඛචිරංසංසරි ං ොකය ’’තිසඞ්යඛපය ො වුත් මත්ෙං
උප්පත්තියභයදන ගතියභයදන ච විත්ොරය ො දස්යසන්ය ො 

‘‘ත් වඤ ්යඤවා’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ රාජදසීති රාජා අසි, දකායරො

පදසන්ධිකයරො, යවස්සාචසුද්දාචභවාමඑකදා යවවවාහසාතියෙොජනා. 

යදවත්  නං වාපීති යදවභාවං වාපි ත්වංයෙව යනො අම්හාකං, චිත් , 

කයරොසීතියෙොජනා. වාහසාතිකාරණභායවන. 

 යවව යහතූති යවවයහතුභායවන. ත් වංමූලකන්තිත්වංනිමිත් ං. 

නනු දුබ් භිස් සසි මං පුනප් පුනන්ති පුතනප්පුතනං දුබ්භිස්සසි නුන, ෙො

පුතබ්යබත්වං අනන් ාසුජාතීසු, චිත් , මිත් පටිරූපයකොසපත්ය ොහුත්වා

මය්හංපුතනප්පුතනංදුබ්භි, ඉදානි ො දුබ්භිස්සසිමඤ්යඤ, පුතබ්යබවිෙචායරතුං

න දස්සාමීති අධිප්පායෙො. මුහං මුහං චාරණිකංව දස් සෙන්ති අභිණ්හය ො
චරණාරහං විෙ මයනො දස්යසන්ය ො චරණාරහං පුතරිසං වඤ්යචත්වා
චරයගොපකං නිප්ඵායදන්ය ො විෙ පුතනප්පුතනං  ං  ං භවං දස්යසන්ය ො. 

උම් මත්  යකයනව මො පයලොභසීති උම්මත් කපුතරියසන විෙ මො සද්ධිං

කීළන්ය ො ං ංපයලොභනීෙංදස්යසත්වාපයලොභසි. කිඤ් චාපි ය , චිත්  , 

විරාධි ං මොති, අම්යභො චිත් , කිං නාම ය මො විරද්ධං,  ංකයෙහීති
අධිප්පායෙො. 

ඉදං පුයර චිත්  න්ති ඉදං චිත් ං නාම ඉය ො පුතබ්යබ රූපාදීසු

ආරම්මයණසුරජ්ජනාදිනා, යෙනආකායරනඉච්ඡති, ෙත්යෙවචස්ස කායමො

උප්පජ්ජති,  ස්ස වයසනෙත්ෙකාමංෙොවිචරන් ස්සසුඛං යහොති,  යෙව
ච චරන්ය ො ෙොසුඛං දීඝරත් ං චාරිකං අචරි. අජ්ජාහං පභින්නමදං



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො පඤ ්ඤාසනිපාය ො 

418 

පටුන 

මත් හත්ථිංහත්ොචරිෙසඞ්ඛාය ොයඡයකොඅඞ්කුසග්ගයහොඅඞ්කුයසනවිෙ 

යෙොනියසොමනසිකායරනනංනිග්ගයහස්සාමි, නස්සවීතික්කමිතුංදස්සාමීති. 

සත් ො ච යම යලොකමිමං අධිට් ඨහීතිමම සත්ොසම්මාසම්බුද්යධොඉමං

අනවයසසඛන්ධයලොකං ඤායණන අධිට්ඨහි. කින්ති? හුත්වා අභාවට්යඨන 

අනිච් චය ො, කස්සචිපිධුවස්සොවරස්සඅභාවය ො අද් ධුවය ො සුඛසාරාදීනං

අභාවය ො අසාරය ො. පක් ඛන් ද මං, චිත්  , ජිනස ්ස සාසයනති  ස්මා

ොොවය ොපටිපජ්ජිතුං, චිත් , මංජිනස්සභගවය ොසාසයන පක්ඛන්යදහි

අනුප්පයවයසහි. ‘‘පක්ඛන්දිම’’න්තිපි පාළි, ජිනස්ස සාසයන ඉමං යලොකං 

ඤායණන පක්ඛන්ද, ොොවය ො  ායරහි, පක්ඛන්දන්ය ො ච
විපස්සනාඤාණමග්යගන ොයපන්ය ො සුදුත් රය ො මහන් ය ො
සංසාරමයහොඝය ොමං ායරහි. 

න ය  ඉදං, චිත්  , ෙො පුරාණකන්ති, අම්යභො චිත් , ඉදං

අත් භාවයගහං යපොරාණකං විෙ වන යහොතීති අත්යෙො. කස්මා? නාහං 

අලං තුය් හ වයස නිවත් තිතුන්තිඉදානාහං වවයසනිවත්තිතුං නයුත්ය ො.

ෙස්මා මයහසියනො භගවය ො පබ් බජිය ොම් හි සාසයන.පබ්බජි කාලය ොච

පට්ඨාෙ සමණා නාම මාදිසාව න යහොන්ති විනාසධාරියනො, එකංසය ො
සමණායෙව යහොන්තීතිඅත්යෙො. 

නගාති සියනරුහිමවන් ාදයෙො සබ්යබ පබ්බ ා. සමුද් දාති

පුතරත්ථිමසමුද්දාදයෙො සී සමුද්දාදයෙො, න සබ්යබ සමුද්දා. සරි ාති

ගඞ්ගාදයෙො සබ්බා නදියෙො ච. වසුන් ෙරාති පෙවී. දිසා ච ස් යසොති 

පුතරත්ථිමාදියභදා ච ස්යසො දිසා. විදිසාති පුතරත්ථිමදක්ඛිණාදයෙො ච ස්යසො

අනුදිසා. අයෙොති යහට්ඨා ොව උදකසන්ධාරකවායුඛන්ධා. දිවාති
යදවයලොකා. දිවාග්ගහයණන යචත්ෙ  ත්ෙ ගය  සත් සඞ්ඛායර වදති. 

සබ් යබ අනිච් චා තිභවා උපද් දු ාති සබ්යබ කාමභවාදයෙො  යෙො භවා

අනිච්චායචවජාතිආදීහිරාගාදීහි කියලයසහිඋපද්දු ා පීළි ාච, නඑත්ෙ

කිඤ්චි යඛමට්ඨානං නාම අත්ථි,  දභාවය ො කුහිං ගය ො, චිත් , සුඛං

රමිස්සසි,  ස්මා ය ොනිස්සරණඤ්යචත්ෙපරියෙසාහීති අධිප්පායෙො. 

ධිතිප් පරන්ති ධිතිපරාෙණං පරමං ථිරභායව ඨි ං මමං, චිත් , කිං

කාහිසි,  ය ො ඊසකම්පිමංචායලතුංනාසක්ඛිස්සසීතිඅත්යෙො.ය නාහ ‘‘න 

ය  අලං, චිත්  , වසානුවත්  යකො’’ති.ඉදානි යමවත්ෙංපාකට රංකත්වා

දස්යසන්ය ො ‘‘න ජාතු භස්  ං උභය ොමුඛං ඡුයප, ධිරත් ථු පූරං 

නවයසො සන් දනි’’න්ති ආහ.  ත්ෙ භස්  න්ති රුත්තිං. උභය ොමුඛන්ති

පුතය ොළිො උභය ොමුඛං. න ජාතු ඡුයපති එකංයසයනව පායදනාපි න

ඡුයපෙය,  ො ධිරත් ථු පූරං නවයසො සන් දනින්ති නානප්පකාරස්ස
අසුචියනො පූරං නවහි යසොය හි වණමුයඛහි අසුචිසන්දනිං සවතිං.  ාෙ

වච්චකුටිොධීඅත්ථු,  ස්සාගරහායහොතු. 



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො පඤ ්ඤාසනිපාය ො 

419 

පටුන 

එවං අට්ඨවීසතිො ගාොහිනිග්ගණ්හනවයසන චිත් ං ඔවදිත්වා ඉදානි
වියවකට්ඨානාචික්ඛණාදිනා සම්පහංයසන්ය ො 

‘‘වරාහඑයණෙයවිගාළ් හයසවිය ’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ 

වරාහඑයණෙයවිගාළ් හයසවිය ති වරායහහි යචව එයණයෙයහි ච

ඔගායහත්වා යසවිය . පබ් භාරකුට් යටතිපබ්භාරට්ඨායනයචවපබ්බ සිඛයර 

ච. පකය ව සුන් දයරති පකතිො එව සුන්දයර අතිත්තිමයනොහයර. 

‘‘පකතිවසුන්ධයර’’ති වා පායඨො, පාකතියක භූමිපයදයසති අත්යෙො. 

නවම් බුනා පාවුසසිත්  කානයනති පාවුසවයසන වුට්යඨන යමයඝොදයකන 

උපසිත් වස්යස සුයෙයව වයන.  හිං ගුහායගහගය ො රමිස් සසීති  ස්මිං
පබ්බ කානයනගුහාසඞ්ඛා ංයගහංඋපගය ොභාවනාරතිොඅභිරමිස්සසි. 

ය   ං රයමස් සන් තීති ය මයූරාදයෙො වනසඤ්ඤං උප්පායදන් ා  ං
රයමස්සන්තීතිඅත්යෙො. 

වුට් ඨම් හි යදයවතියමයඝඅධිප්පවුට්යඨ. චතුරඞ් ගුයල තියණතිය යනව
ගස්යසොදකපාය න  ත්ෙ  ත්ෙ තියණ සුරත් වණ්ණකම්බලසදියස

චතුරඞ්ගුයල ජාය . සංපුප් ඵිය  යමෙනිභම් හි කානයනති

පාවුසයමඝසඞ්කායස කානයන සම්මයදව පුතප්ඵිය . නගන්  යරති

පබ්බ න් යර. විටපිසයමො සයිස් සන්ති  රුසදියසො අපරිග්ගයහො හුත්වා 

නිපජ්ජිස්සං.  ං යම මුදූ යහහිති තූලසන් නිභන්ති ං තිණපච්චත්ෙරණංමුදු
සුඛසම්ඵස්සංතූලසන්නිභංතූලිකසදිසංසෙනංයමභවිස්සති. 

 ො තු කස ්සාමි ෙොපි ඉස් සයරොතිෙොයකොචිඉස්සරපුතරියසොඅත් යනො 

වචනකරදාසාදිංවයසවත්ය ති, අහම්පි, චිත් ,  ං ොකරිස්සාමි, මය්හං

වයස වත්ය මියෙව.කෙං? ෙං ලබ් භති ය නපි යහොතු යම අලන්ති චතූසු 

පච්චයෙසුෙංොදිසංවා ාදිසංවාලබ්භති, ය නචමය්හංඅලංපරිෙත් ං
යහොතු.එය න ඉදංදස්යසති–ෙස්මාඉයධකච්යචසත් ා ණ්හුප්පාදයහතු

චිත් ස්සවයස අනුවත් න්ති, අහංපන ණ්හුප්පාදං දූරය ොවජ්යජන්ය ො

චිත් ං දාසං විෙ කයරොන්ය ො අත් යනො වයස වත්ය මීති. න  ාහං 

කස ්සාමි ෙො අ න් දිය ො, බිළාරභස්  ංව ෙො සුමද් දි න්ති චිත් 

 ණ්හුප්පාදපරිවජ්ජනයහතු, පුතන  න්ති චිත් ං ආමසති, ෙො අඤ්යඤොපි
යකොචි සම්මප්පධානයෙොයගන භාවනාෙ අ න්දිය ො අත් යනො චිත් ං

කම්මක්ඛමං, කම්මයෙොග්ගංකයරොති,  ොඅහම්පි, චිත් ,  ං කම්මක්ඛමං, 

කම්මයෙොග්ගංමය්හංවයසවත් ංකරිස්සාමි. ෙො කිං? බිළාරභස්  ංව ෙො 

සුමද් දි ං, නඉති නිපා මත් ං. ෙො සුට්ඨු මද්දි ං බිළාරභස් ං

කම්මක්ඛමං, කම්මයෙොග්ගං සුයඛන පරිහරණීෙඤ්ච යහොති,  ොහං  ං
කරිස්සාමි. 

වීරියෙන  ං මය් හ වසානයිස් සන්ති, අම්යභො චිත් ,  ං අත් යනො

වීරියෙන භාවනාබලං උප්පායදත්වා ය න මය්හං වසං ආනයිස්සං. ගජංව 



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො පඤ ්ඤාසනිපාය ො 

420 

පටුන 

මත්  ං කුසලඞ් කුසග් ගයහොති ෙො කුසයලො යඡයකො අඞ්කුසග්ගයහො
හත්ොචරියෙො අත් යනො සික්ඛාබයලන මත් හත්ථිං අත් යනො වසං

ආයනති,  යෙවාතිඅත්යෙො. 

 ො සුදන් ය න අවට් ඨිය න හීති හීති නිපා මත් ං, චිත් , 
සමෙවිපස්සනාභාවනාහිසුට්ඨුදන්ය න  ය ොඑවසම්මයදවවිපස්සනාවීථිං

පටිපන්නත් ාඅවට්ඨිය න ො. හයෙන යෙොග් ගාචරියෙොව උජ් ජුනාතිෙො
සුදන්ය න සුදන් ත් ා එව උජුනා අවඞ්කගතිනා අස්සාජානීයෙන
යෙොග්ගාචරියෙො අස්සදම්මසාරථි අයඛමට්ඨානය ො යඛමන් භූමිං

පටිපජ්ජිතුං සක්යකොති, එවං පයහොමි මග් ගං පටිපජ් ජිතුං සිවන්ති

අසිවභාවකරානංකියලසානං අභායවනසිවං. චිත්  ානුරක් ඛීහීතිඅත් යනො
චිත් ං අනුරක්ඛණසීයලහි බුද්ධාදීහි සබ්බකාලං යසවි ං අරිෙමග්ගං අහං
පටිපජ්ජිතුංඅධිගන්තුංපයහොමිසක්යකොමීති. 

ආරම් මයණ  ං බලසා නිබන් ධිසං, නාගංව ෙම් භම් හි දළ් හාෙ රජ් ජුොති
ෙො හත්ොචරියෙො මහාහත්ථිං ආළානෙම්යභ දළ්හාෙ ථිරාෙ රජ්ජුො

නිබන්ධති, එවමහං, චිත් , කම්මට්ඨානාරම්මයණ භාවනාබයලන

නිබන්ධිස්සං.  ං යම සුගුත්  ං සතිො සුභාවි න්ති  ං ත්වං, චිත් , මම

සතිො සුගුත් ං සුභාවි ඤ්ච හුත්වා. අනිස ්සි ං සබ් බභයවසු යහහිසීති
අරිෙමග්ගභාවනාදිබයලන කාමභවාදීසු සබ්යබසුපි භයවසු
 ණ්හාදිනිස්සයෙහිඅනිස්සි ංභවිස්සසි. 

පඤ ්ඤාෙ යඡත් වා විපොනුසාරිනන්ති උප්පෙගාමිනං ආෙ නසමුදෙං

ොොවය ො දිස්වා යෙන සමුදයෙනඋප්පෙගාමී,  ස්ස කියලසවිස්සන්දනං
කියලසවිප්ඵන්දි ං ඉන්ද්රිෙසංවරූපනිස්සොෙ පටිසඞ්ඛානපඤ්ඤාෙ 

ඡින්දිත්වායසො විච්යඡදනවයසනආවරණංකත්වා. යෙොයගන නිග් ගය් හාති
විපස්සනාභාවනාසඞ්ඛාය න යෙොයගන සාමත්ථිෙවිධමයනන 

නිග්ගයහත්වා. පයෙ නියවසිොති විපස්සනාවීථිෙං නියවයසත්වා, 

පතිට්ඨයපත්වා.ෙදාපනවිපස්සනාඋස්සුක්කාපි ාමග්යගනඝට්යටති,  දා

මග්ගපඤ්ඤාෙ ‘‘ෙංකිඤ්චි සමුදෙධම්මං, සබ්බං  ං නියරොධධම්ම’’න්ති

)මහාව. 16; සං. නි. 5.1081) නිදස්සයනන සබ්බයසො ආෙ නසමුදෙස්ස

විභවංසම්භවඤ්චඅසම්යමොහය ො දිස්වාසයදවයකයලොයක අග් ගවාදියනො 

සම්මාසම්බුද්ධස්ස දාොයදො ඔරසපුතත්ය ො යහහිසි භවිස්සසීතිඅත්යෙො. 

චතුබ් බිපල් ලාසවසං අධිට් ඨි න්තිඅනිච්යචනිච්චන්ති, අසුයභසුභන්ති, 

දුක්යඛ සුඛන්ති, අනත් නි අත් ාති ඉයමසං චතුන්නං විපල්ලාසානං වසං

අධිට්ඨි ං අනුවත් න් ං. ගාමණ් ඩලංව පරියනසි, චිත්  , මන්ති, අම්යභො

චිත් , මං ගාමදාරකං විෙ පරිකඩ්ඪසි, ඉය ො චිය ො පරිකඩ්ඪසි. නනු 

සංයෙොජනබන් ෙනච් ඡිදන්ති සංයෙොජනසඞ්ඛා ානං දසන්නං බන්ධනානං

යඡදකං කාරුණිකං මහාමුනිං සම්මාසම්බුද්ධං සංයසවසිනනු, ‘‘ ොරූයප
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මහානුභායව දූරය ොව වජ්යජසි, මාදියස පන  පස්සියන ෙොරුචි 
පරියනසී’’තිඅප්පසාදයලයසනසත්ොරංපසංසති. 

මියගො ෙොති ෙො මියගො රුක්ඛගච්ඡල ාදීහි සුට්ඨු චිත් විචිත්ය 

අනාකුයලකානයන යසරි සෙංවසීරමති. රම් මං ගිරිං පාවුසඅබ් භමාලිනින්ති
එවං පාවුසකායල සමන් ය ො සුමාලිනීහි ෙලජජලජමාලාහි
සමන්නාග ත් ා අබ්භමාලිනිං ජනවිවිත්  ාෙ මයනොරම ාෙ ච රම්මං

පබ්බ ංලභිත්වා ත්ෙනයගරමිස්සං, අසංසෙං එකංයසයනවත්වං, චිත් , 

පරාභවිස්සසි, සංසාරබයසයනහි ඨස්සසීතිඅත්යෙො. 

යෙ තුය් හ ඡන් යදන වයසන වත් තියනොති සබ්යබ පුතථුජ්ජයන

චිත් සාමඤ්යඤනගයහත්වාවදති. ස්සත්යෙො– යෙ නරනාරියෙො, අම්යභො 

චිත් , තුය්හං ඡන් යදන වයසන රුචිො ඨි ා ෙං යගහනිස්සි ං සුඛං 

අනුයභොන් ති අනුභවිස්සන්ති, ය  අවිද් දසූ අන්ධබාලා, මාරවසානුවත් තියනො 

කියලසමාරාදීනං වයස අනුවත් නසීලා, භවාභිනන් දී කාමාදිභවයමව 

අභිනන්දනය ො,  ව සාවකා අනුසිට්ඨිකරා. මෙං පන සම්මාසම්බුද්ධස්ස

සාවකා, න තුය්හංවයසඅනුවත් ාමාති. 

එවං යෙයරො පුතබ්යබ අත් යනො උප්පන්නං යෙොනියසොමනසිකාරං
චිත් ස්ස නිග්ගණ්හනවයසනපවත් ංනානප්පකාරය ොවිභජිත්වාසමීයප
ඨි ානං භික්ඛූනං ඔවාදදානවයසන ධම්මං කයෙසි. ෙං පයනත්ෙ

අන් රන් රා අත්ෙය ො න විභත් ං,  ං යහට්ඨා වුත් නෙත් ා
උත් ානත්ෙයමවාති. 

 ාලපුතටත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

පඤ්ඤාසනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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20. සට් ඨිනිපාය ො 
1. මහායමොග් ගල් ලානත් යෙරගාොවණ් ණනා 

සට්ඨිනිපාය  ආරඤ් ඤිකාතිආදිකා ආෙස්මය ො

මහායමොග්ගල්ලානත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති?  ස්ස වත්ථු
ධම්මයසනාපතිවත්ථුම්හිවුත් යමව.යෙයරොහි පබ්බජි දිවසය ොසත් යම
දිවයස මගධරට්යඨ කල්ලවාලගාමකං උපනිස්සාෙ සමණධම්මං 

කයරොන්ය ො ථිනමිද්යධ ඔක්කන්ය  සත්ොරා – ‘‘යමොග්ගල්ලාන, 

යමොග්ගල්ලාන, මා, බ්රාහ්මණ, අරිෙං තුණ්හීභාවං පමායදො’’තිආදිනා )සං.

නි. 2.235) සංයවජිය ො ථිනමිද්ධං වියනොයදත්වා භගව ා වුච්චමානං
ධාතුකම්මට්ඨානං සුණන්ය ො එව විපස්සනං වඩ්යඪත්වා පටිපාටිො
උපරිමග්ගත් ෙං උපගන්ත්වා අග්ගඵලක්ඛයණ සාවකපාරමීඤාණස්ස

මත්ෙකං පාපුතණි.ය නවුත් ං අපදායන (අප.යෙර1.1.375-397) – 

‘‘අයනොමදස්සීභගවා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

විහාසිහිමවන් ම්හි, යදවසඞ්ඝපුතරක්ඛය ො. 

‘‘වරුයණොනාමනායමන, නාගරාජාඅහං දා; 

කාමරූපීවිකුබ්බාමි, මයහොදධිනිවාසහං. 

‘‘සඞ්ගණිෙංගණංහිත්වා, තූරිෙංපට්ඨයපසහං; 

සම්බුද්ධංපරිවායරත්වා, වායදසුංඅච්ඡරා දා. 

‘‘වජ්ජමායනසුතූයරසු, යදවාතූරානිවජ්ජයුං; 

උභින්නංසද්දංසුත්වාන, බුද්යධොපිසම්පබුජ්ඣෙ. 

‘‘නිමන්ය ත්වානසම්බුද්ධං, සකංභවනුපාගමිං; 

ආසනංපඤ්ඤයපත්වාන, කාලමායරොචයිංඅහං. 

‘‘ඛීණාසවසහස්යසහි, පරිවුය ොයලොකනාෙයකො; 

ඔභායසන්ය ොදිසාසබ්බා, භවනංයමඋපාගමි. 

‘‘උපවිට්ඨංමහාවීරං, යදවයදවංනරාසභං; 

සභික්ඛුසඞ්ඝං ප්යපසිං, අන්නපායනනහං දා. 

‘‘අනුයමොදි මහාවීයරො, සෙම්භූ අග්ගපුතග්ගයලො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමාගාොඅභාසෙ. 

‘‘යෙො යසොසඞ්ඝංඅපූයජසි, බුද්ධඤ්ච යලොකනාෙකං; 

ය නචිත් ප්පසායදන, යදවයලොකංගමිස්සති. 

‘‘සත් සත් තික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
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පෙබයාරජ්ජංඅට්ඨස ං, වසුධංආවසිස්සති. 

‘‘පඤ්චපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 

යභොගාඅසඞ්ඛිො ස්ස, උප්පජ්ජිස්සන්ති ාවයද. 

‘‘අපරියමයෙයඉය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘නිරොයසොචවිත්වාන, මනුස්සත් ංගමිස්සති; 

යකොලිය ොනාමනායමන, බ්රහ්මබන්ධුභවිස්සති. 

‘‘යසොපච්ඡාපබ්බජිත්වාන, කුසලමූයලනයචොදිය ො; 

යගො මස්සභගවය ො, දුතියෙොයහස්සතිසාවයකො. 

‘‘ආරද්ධවීරියෙොපහි ත්ය ො, ඉද්ධිොපාරමිංගය ො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාෙ, නිබ්බායිස්සතිනාසයවො. 

‘‘පාපමිත්ය ොපනිස්සාෙ, කාමරාගවසංගය ො; 

මා රංපි රඤ්චාපි, ඝා යිංදුට්ඨමානයසො. 

‘‘ෙංෙංයෙොනුපපජ්ජාමි, නිරෙංඅෙමානුසං; 

පාපකම්මසමඞ්ගි ා, භින්නසීයසොමරාමහං. 

‘‘ඉදංපච්ඡිමකංමය්හං, චරියමොවත් ය භයවො; 

ඉධාපිඑදියසොමය්හං, මරණකායලභවිස්සති. 

‘‘පවියවකමනුයුත්ය ො, සමාධිභාවනාරය ො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාෙ, විහරාමිඅනාසයවො. 

‘‘ධරණිම්පිසුගම්භීරං, බහලංදුප්පධංසිෙං; 

වාමඞ්ගුට්යඨනයඛොයභෙයං, ඉද්ධිොපාරමිංගය ො. 

‘‘අස්මිමානං නපස්සාමි, මායනොමය්හංන විජ්ජති; 

සාමයණයරඋපාදාෙ, ගරුචිත් ංකයරොමහං. 

‘‘අපරියමයෙයඉය ොකප්යප, ෙංකම්මමභිනීහරිං; 

 ාහංභූමිමනුප්පත්ය ො, පත්ය ොම්හිආසවක්ඛෙං. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අෙ නං සත්ො අපරභායග යජ වනමහාවිහායර අරිෙගණමජ්යඣ

නිසින්යනොය න ය නගුයණනඅත් යනොසාවයකඑ දග්යගඨයපන්ය ො

‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං ඉද්ධිමන් ානං ෙදිදං
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මහායමොග්ගල්ලායනො’’ති )අ. නි. 1.188, 190) ඉද්ධිමන්  ාෙ එ දග්යග
ඨයපසි.ය නඑවංසත්ොරා එ දග්යගඨපිය නසාවකපාරමිො මත්ෙකං

පත්ය නමහායෙයරන ං ංනිමිත් ංආගම්ම ත්ෙ ත්ෙභාසි ාගාො, 
 ා සඞ්ගීතිකායලධම්මසඞ්ගාහයකහි– 

1149. 

‘‘ආරඤ්ඤිකා පිණ්ඩපාතිකා, උඤ්ඡාපත් ාගය  ර ා; 

දායලමුමච්චුයනොයසනං, අජ්ඣත් ංසුසමාහි ා. 

1150. 

‘‘ආරඤ්ඤිකා පිණ්ඩපාතිකා, උඤ්ඡාපත් ාගය  ර ා; 

ධුනාමමච්චුයනොයසනං, නළාගාරංවකුඤ්ජයරො. 

1151. 

‘‘රුක්ඛමූලිකාසා තිකා, උඤ්ඡාපත් ාගය ර ා; 

දායලමුමච්චුයනොයසනං, අජ්ඣත් ංසුසමාහි ා. 

1152. 

‘‘රුක්ඛමූලිකාසා තිකා, උඤ්ඡාපත් ාගය ර ා; 

ධුනාමමච්චුයනොයසනං, නළාගාරංවකුඤ්ජයරො. 

1153. 

‘‘අට්ඨිකඞ්කලකුටියක, මංසන්හාරුපසිබ්බිය ; 

ධිරත්ථුපුතයරදුග්ගන්යධ, පරගත්ය මමාෙයස. 

1154.. 

‘‘ වසරීරංනවයසො ං, දුග්ගන්ධකරංපරිබන්ධං; 

භික්ඛුපරිවජ්ජෙය  ං, මීළ්හඤ්චෙොසුචිකායමො. 

1156. 

‘‘එවඤ්යච  ංජයනොජඤ්ඤා, ෙොජානාමි ං අහං; 

ආරකාපරිවජ්යජෙය, ගූෙට්ඨානංවපාවුයස. 

1157. 

‘‘එවයම ංමහාවීර, ෙොසමණභාසසි; 

එත්ෙයචයකවිසීදන්ති, පඞ්කම්හිවජරග්ගයවො. 

1158. 

‘‘ආකාසම්හිහලිද්දිො, යෙොමඤ්යඤෙරයජ යව; 

අඤ්යඤනවාපිරඞ්යගන, විඝාතුදෙයමව ං. 
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1159. 

‘‘ දාකාසසමංචිත් ං, අජ්ඣත් ංසුසමාහි ං; 

මාපාපචිත්ය ආසාදි, අග්ගිඛන්ධංවපක්ඛිමා. 

1160. 

‘‘පස්සචිත් ක ංබිම්බං, අරුකාෙංසමුස්සි ං; 

ආතුරංබහුසඞ්කප්පං, ෙස්සනත්ථිධුවංඨිති. 

1161. 

‘‘පස්සචිත් ක ංරූපං, මණිනාකුණ්ඩයලනච; 

අට්ඨිං යචනඔනද්ධං, සහවත්යෙහියසොභති. 

1162. 

‘‘අලත් කක ා පාදා, මුඛංචුණ්ණකමක්ඛි ං; 

අලංබාලස්සයමොහාෙ, යනොචපාරගයවසියනො. 

1163. 

‘‘අට්ඨාපදක ායකසා, යනත් ාඅඤ්ජනමක්ඛි ා; 

අලංබාලස්සයමොහාෙ, යනොචපාරගයවසියනො. 

1164. 

‘‘අඤ්ජනීවනවාචිත් ා, පූතිකායෙොඅලඞ්කය ො; 

අලංබාලස්සයමොහාෙ, යනොචපාරගයවසියනො. 

1165. 

‘‘ඔදහිමිගයවොපාසං, නාසදාවාගුරංමියගො; 

භුත්වානිවාපංගච්ඡාම, කද්දන්ය මිගබන්ධයක. 

1166. 

‘‘ඡින්යනොපායසොමිගවස්ස, නාසදාවාගුරංමියගො; 

භුත්වානිවාපංගච්ඡාම, යසොචන්ය මිගලුද්දයක. 

1167. 

‘‘ දාසිෙංභිංසනකං,  දාසියලොමහංසනං; 

අයනකාකාරසම්පන්යන, සාරිපුතත් ම්හිනිබ්බුය . 

1168. 

‘‘අනිච්චා ව සඞ්ඛාරා, උප්පාදවෙධම්මියනො; 

උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ති, ය සංවූපසයමොසුයඛො. 

1169. 

‘‘සුඛුමංය පටිවිජ්ඣන්ති, වාලග්ගංඋසුනාෙො; 
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යෙපඤ්චක්ඛන්යධපස්සන්ති, පරය ොයනොචඅත් ය ො. 

1170. 

‘‘යෙචපස්සන්තිසඞ්ඛායර, පරය ොයනොචඅත් ය ො; 

පච්චබයාධිංසුනිපුතණං, වාලග්ගංඋසුනාෙො. 

1171. 

‘‘සත්තිොවිෙඔමට්යඨො, ඩය්හමායනොවමත්ෙයක; 

කාමරාගප්පහානාෙ, සය ොභික්ඛුපරිබ්බයජ. 

1172. 

‘‘සත්තිොවිෙඔමට්යඨො, ඩය්හමායනොවමත්ෙයක; 

භවරාගප්පහානාෙ, සය ොභික්ඛුපරිබ්බයජ. 

1173. 

‘‘යචොදිය ො භාවි ත්ය න, සරීරන්තිමධාරිනා; 

මිගාරමාතුපාසාදං, පාදඞ්ගුට්යඨනකම්පයිං. 

1174. 

‘‘නයිදංසිථිලමාරබ්භ, නයිදංඅප්යපනොමසා; 

නිබ්බානමධිගන් බ්බං, සබ්බගන්ෙපයමොචනං. 

1175. 

‘‘අෙඤ්චදහයරොභික්ඛු, අෙමුත් මයපොරියසො; 

ධායරතිඅන්තිමංයදහං, යජත්වාමාරංසවාහනං. 

1176. 

‘‘විවරමනුපභන්තිවිජ්ජු ා, යවභාරස්සචපණ්ඩවස්සච; 

නගවිවරගය ොඣාෙති, පුතත්ය ොඅප්පටිමස්ස ාදියනො. 

1177. 

‘‘උපසන්ය ො උපරය ො, පන් යසනාසයනොමුනි; 

දාොයදොබුද්ධයසට්ඨස්ස, බ්රහ්මුනාඅභිවන්දිය ො. 

1178. 

‘‘උපසන් ංඋපර ං, පන් යසනාසනංමුනිං; 

දාොදංබුද්ධයසට්ඨස්ස, වන්දබ්රාහ්මණකස්සපං. 

1179. 

‘‘යෙොචජාතිස ංගච්යඡ, සබ්බාබ්රාහ්මණජාතියෙො; 

යසොත්තියෙොයවදසම්පන්යනො, මනුස්යසසුපුතනප්පුතනං. 
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1180. 

‘‘අජ්ඣාෙයකොපියචඅස්ස, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 

එ ස්සවන්දනායෙ ං, කලංනාග්ඝතියසොළසිං. 

1181. 

‘‘යෙො යසොඅට්ඨවියමොක්ඛානි, පුතයරභත් ං අඵස්සයි; 

අනුයලොමංපටියලොමං,  ය ොපිණ්ඩාෙගච්ඡති. 

1182. 

‘‘ ාදිසංභික්ඛුංමාසාදි, මාත් ානංඛණිබ්රාහ්මණ; 

අභිප්පසායදහිමනං, අරහන් ම්හි ාදියන; 

ඛිප්පංපඤ්ජලියකොවන්ද, මාය විජටිමත්ෙකං. 

1183. 

‘‘යනයසොපස්සතිසද්ධම්මං, සංසායරනපුතරක්ඛය ො; 

අයධොගමංජිම්හපෙං, කුම්මග්ගමනුධාවති. 

1184. 

‘‘කිමීවමීළ්හසල්ලිත්ය ො, සඞ්ඛායරඅධිමුච්ඡිය ො; 

පගාළ්යහොලාභසක්කායර, තුච්යඡොගච්ඡතියපොට්ඨියලො. 

1185. 

‘‘ඉමඤ්චපස්සආෙන් ං, සාරිපුතත් ංසුදස්සනං; 

විමුත් ංඋභය ොභායග, අජ්ඣත් ංසුසමාහි ං. 

1186. 

‘‘විසල්ලංඛීණසංයෙොගං, ය විජ්ජංමච්චුහායිනං; 

දක්ඛියණෙයංමනුස්සානං, පුතඤ්ඤක්යඛත් ංඅනුත් රං. 

1187. ‘‘එය  සම්බහුලායදවා, ඉද්ධිමන්ය ොෙසස්සියනො. 

දසයදවසහස්සානි, සබ්යබබ්රහ්මපුතයරොහි ා; 

යමොග්ගල්ලානංනමස්සන් ා, තිට්ඨන්තිපඤ්ජලීක ා. 

1188. 

‘‘නයමොය පුතරිසාජඤ්ඤ, නයමොය පුතරිසුත් ම; 

ෙස්සය ආසවාඛීණා, දක්ඛියණයෙයොසිමාරිස. 

1189. 

‘‘පූජිය ොනරයදයවන, උප්පන්යනොමරණාභිභූ; 

පුතණ්ඩරීකංවය ොයෙන, සඞ්ඛායරනුපලිම්පති. 
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1190. 

‘‘ෙස්සමුහුත්ය නසහස්සධා යලොයකො, සංවිදිය ොසබ්රහ්මකප්යපො 

වසි; 

ඉද්ධිගුයණචුතුපපාය කායල, පස්සතියදව ාසභික්ඛු. 

1191. 

‘‘සාරිපුතත්ය ොව පඤ්ඤාෙ, සීයලනඋපසයමනච; 

යෙොපිපාරඞ්ගය ොභික්ඛු, එ ාවපරයමොසිො. 

1192. 

‘‘යකොටිස සහස්සස්ස, අත් භාවංඛයණනනිම්මියන; 

අහංවිකුබ්බනාසුකුසයලො, වසීභූය ොම්හිඉද්ධිො. 

1193. 

‘‘සමාධිවිජ්ජාවසිපාරමීගය ො, යමොග්ගල්ලානයගොත්ය ො අසි ස්ස 

සාසයන; 

ධීයරොසමුච්ඡින්දිසමාහිතින්ද්රියෙො, නායගොෙොපූතිල ංව බන්ධනං. 

1194. 

‘‘පරිචිණ්යණොමොසත්ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං; 

ඔහිය ොගරුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහ ා. 

1195. 

‘‘ෙස්සචත්ොෙපබ්බජිය ො, අගාරස්මානගාරිෙං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, සබ්බසංයෙොජනක්ඛයෙො. 

1196. 

‘‘කීදියසොනිරයෙොආසි, ෙත්ෙදුස්සීඅපච්චෙ; 

විධුරංසාවකමාසජ්ජ, කකුසන්ධඤ්චබ්රාහ්මණං. 

1197. 

‘‘ස ංආසිඅයෙොසඞ්කූ, සබ්යබපච්චත් යවදනා; 

ඊදියසොනිරයෙොආසි, ෙත්ෙදුස්සීඅපච්චෙ; 

විධුරංසාවකමාසජ්ජ, කකුසන්ධඤ්චබ්රාහ්මණං. 

1198. 

‘‘යෙොඑ මභිජානාති, භික්ඛුබුද්ධස්සසාවයකො; 

 ාදිසංභික්ඛුමාසජ්ජ, කණ්හදුක්ඛංනිගච්ඡසි. 

1199. 

‘‘මජ්යඣසරස්මිංතිට්ඨන්ති, විමානාකප්පඨායියනො; 
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යවළුරිෙවණ්ණාරුචිරා, අච්චිමන්ය ොපභස්සරා; 

අච්ඡරා ත්ෙනච්චන්ති, පුතථුනානත් වණ්ණියෙො. 

1200. 

‘‘යෙොඑ මභිජානාති…යප.…කණ්හදුක්ඛංනිගච්ඡසි. 
1201. 

‘‘යෙොයවබුද්යධනයචොදිය ො, භික්ඛුසඞ්ඝස්සයපක්ඛය ො; 

මිගාරමාතුපාසාදං, පාදඞ්ගුට්යඨනකම්පයි. 

1202. 

‘‘යෙො එ මභිජානාති…යප.… කණ්හදුක්ඛංනිගච්ඡසි. 
1203. 

‘‘යෙොයවජෙන් පාසාදං, පාදඞ්ගුට්යඨනකම්පයි; 

ඉද්ධිබයලනුපත්ෙද්යධො, සංයවයජසිචයදව ා. 

1204. 

‘‘යෙොඑ මභිජානාති…යප.…කණ්හදුක්ඛංනිගච්ඡසි. 
1205. 

‘‘යෙොයවජෙන් පාසායද, සක්කංයසොපරිපුතච්ඡති; 

අපිආවුයසොජානාසි,  ණ්හක්ඛෙවිමුත්තියෙො; 

 ස්සසක්යකොවිොකාසි, පඤ්හංපුතට්යඨොෙො ෙං. 

1206. 

‘‘යෙො එ මභිජානාති…යප.…කණ්හදුක්ඛං නිගච්ඡසි. 
1207. 

‘‘යෙොබ්රහ්මානංපරිපුතච්ඡති, සුධම්මාෙංඨිය ොසභං; 

අජ්ජාපි යාවුයසොසාදිට්ඨි, ොය දිට්ඨිපුතයරඅහු; 

පස්සසිවීතිවත් න් ං, බ්රහ්මයලොයකපභස්සරං. 

1208. 

‘‘ ස්සබ්රහ්මාවිොකාසි, පඤ්හංපුතට්යඨොෙො ෙං; 

නයමමාරිසසාදිට්ඨි, ොයමදිට්ඨිපුතයරඅහු. 

1209. 

‘‘පස්සාමිවීතිවත් න් ං, බ්රහ්මයලොයකපභස්සරං; 

යසොහංඅජ්ජකෙංවජ්ජං, අහංනිච්යචොම්හිසස්සය ො. 

1210. 

‘‘යෙොඑ මභිජානාති…යප.…කණ්හදුක්ඛංනිගච්ඡසි. 
1211. 

‘‘යෙොමහායනරුයනොකූටං, වියමොක්යඛනඅඵස්සයි; 
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වනංපුතබ්බවියදහානං, යෙචභූමිසොනරා. 

1212. 

‘‘යෙොඑ මභිජානාති, භික්ඛුබුද්ධස්සසාවයකො; 

 ාදිසංභික්ඛුමාසජ්ජ, කණ්හදුක්ඛංනිගච්ඡසි. 

1213. 

‘‘නයවඅග්ගියච ෙති, අහංබාලංඩහාමිති; 

බායලොවජලි ංඅග්ගිං, ආසජ්ජනංපඩය්හති. 

1214. 

‘‘එවයමව තුවංමාර, ආසජ්ජනං ොග ං; 

සෙංඩහිස්සසිඅත් ානං, බායලොඅග්ගිංවසම්ඵුසං. 

1215. 

‘‘අපුතඤ්ඤංපසවීමායරො, ආසජ්ජනං ොග ං; 

කින්නුමඤ්ඤසිපාපිම, නයමපාපංවිපච්චති. 

1216. 

‘‘කරය ොය චීෙය පාපං, චිරරත් ාෙඅන් ක; 

මාරනිබ්බින්දබුද්ධම්හා, ආසංමාකාසිභික්ඛුසු. 

1217. 

‘‘ඉතිමාරංඅ ජ්යජසි, භික්ඛුයභසකළාවයන; 

 ය ොයසොදුම්මයනොෙක්යඛො,  ත්යෙවන් රධාෙො’’ති.– 

ඉත්ෙංසුදංආෙස්මාමහායමොග්ගල්ලායනොයෙයරොගාොයෙො අභාසිත්ොති. 

ඉමිනාඅනුක්කයමනඑකච්චංසඞ්ගහංආයරොයපත්වාඨපි ා. 

 ත්ෙ ‘‘ආරඤ් ඤිකා’’තිආදිකා ච ස්යසො ගාො භික්ඛූනං

ඔවාදදානවයසනභාසි ා. ආරඤ් ඤිකාතිගාමන් යසනාසනං පටික්ඛිපිත්වා
ආරඤ්ඤකධු ඞ්ගසමාදායනන ආරඤ්ඤිකා. සඞ්ඝභත් ං පටික්ඛිපිත්වා 

පිණ්ඩපාතිකඞ්ගසමාදායනන පිණ් ඩපාතිකා, ඝයරඝයරලද්ධපිණ්ඩපාය න

ොපනකා. උඤ ්ඡාපත්  ාගය  ර ාති උඤ්ඡාචරිොෙ පත්ය  ආගය  

පත් පරිොපන්යන ර ා, ය යනව අභිර ා සන්තුට්ඨා. දායලමු මච් චුයනො 

යසනන්ති අත් ානං අනත්ෙජනයන සහාෙභාවූපගමනය ො මච්චුරාජස්ස

යසනාභූ ං කියලසවාහිනිං සමුච්ඡින්යදම. අජ් ෙත්  ං සුසමාහි ාති 

යගොචරජ්ඣත්ය සුසුට්ඨුසමාහි ාහුත්වා, එය නස්සපදාලනුපාෙමාහ. 

ධුනාමාතිනිද්ධුනාමවිද්ධංයසම. 



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො සට් ඨිනිපාය ො 
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සා තිකාතිසා ච්චකාරියනොභාවනාෙ ස  පවත් වීරිො. 

‘‘අට් ඨිකඞ් කලකුටියක’’තිආදිකාච ස්යසො ගාොඅත් ානංපයලොයභතුං

උපග ාෙ ගණිකාෙ ඔවාදවයසන අභාසි.  ත්ෙ අට් ඨිකඞ් කලකුටියකති

අට්ඨිසඞ්ඛලිකාමෙකුටියක. න් හාරුපසිබ් බිය ති නවහි න්හාරුසය හි
සමන් ය ො සිබ්බිය . අරඤ්යඤ කුටියෙො දාරුදණ්යඩ උස්සායපත්වා 

වල්ලිආදීහි බන්ධිත්වා කරිෙන්ති, ත්වං පන පරමයජගුච්යඡන

අට්ඨිකඞ්කයලන පරමයජගුච්යඡයහව න්හාරූහි බන්ධිත්වා ක ා, අතිවිෙ

යජගුච්ඡා පටික්කූලා චාති දස්යසති. ධිරත් ථු පූයර දුග් ගන් යෙති

යකසයලොමාදියනොනානප්පකාරස්සඅසුචියනො පූයරපරිපුතණ්යණ,  ය ොඑව

දුග්ගන්යධධිරත්ථු වධීකායරොයහොතු. පරගත් ය  මමාෙයසතිඉදඤ්චය 
දුග්ගන්ධස්සඋපරියඵොටසමුට්ඨානං පරිස්සෙංඑවංඅසුචිදුග්ගන්ධංයජගුච්ඡං
පටික්කූලසමාදානං  ාදියස එව අඤ්ඤස්මිං පයදයස
යසොණසිඞ්ගාලකිමිකුලාදීනංගත් භූය කයළවයරමමත් ංකයරොසි. 

ගූෙභස ්ය ති ගූෙභරි භස් සදියස.  යචොනද් යෙති  යචන ඔනද්යධ

ඡවිමත් පටිච්ඡාදි කිබ්බියස. උරගණ් ඩිපිසාචිනීති උයර ඨි ගණ්ඩද්වෙවතී

භොනකභාවය ොඅනත්ොවහය ො චපිසාචසදිසී. ොනි සන් දන් ති සබ් බදාති

ොනිනවයසො ානි, නවවණමුඛානිසබ්බදාරත්තින්දිවංසන්දන්ති, සවන්ති, 
අසුචිංපග්ඝරන්ති. 

පරිබන් ෙන්ති සම්මාපටිපත්තිපරිබන්ධභූ ං. භික් ඛූති සංසායර භෙං 

ඉක්ඛන්ය ො භින්නකියලයසො වා දූරය ො පරිවජ් ජෙය ති මමත් ං න 

කයරොති. මීළ් හඤ් ච ෙො සුචිකායමොති ච-ඉති නිපා මත් ං. ෙො
සුචිජාතියකො සුචියමවඉච්ඡන්ය ො සසීසං න්හාය ො මීළ්හං දිස්වා දූරය ොව

පරිවජ්යජසි, එවයමවංභික්ඛූතිඅත්යෙො. 

එවඤ් යච  ං ජයනො ජඤ් ඤා, ෙො ජානාමි  ං අහන්ති එවං

සරීරසඤ්ඤි ංඅසුචිපුතඤ්ජංෙොඅහංෙොභූ ංජානාමි, එවයමව මහාජයනො

ජායනෙය,  ං ආරකා දූරය ොව පරිවජ්යජෙය. ගූෙට් ඨානංව පාවුයසති 

පාවුසකායලකිලින්නාසුචිංනිරන් රංගූෙට්ඨානංවිෙසුචිජාතියකො.ෙස්මා

පන ං ෙොභූ ංනජානාති,  ස්මා ත්ෙනිමුග්යගොසීසංනඋක්ඛිපතීති
අධිප්පායෙො. 

එවං යෙයරන සරීයර යදොයස විභාවිය  සා ගණිකා ලජ්ජාවන මුඛා

යෙයරගාරවංපච්චුපට්ඨයපත්වා ‘‘එවයම ං මහාවීරා’’තිගාෙංවත්වායෙරං

වන්දිත්වා අට්ඨාසි.  ත්ෙ එත් ෙ යචයකති එවං පාකටපටික්කූලසභායවපි

එ ස්මිං කායෙ එකච්යච සත් ා ආසත්තිබලව ාෙ විසීදන් ති විසාදං 

ආපජ්ජන්ති. පඞ් කම් හිව ජරග් ගයවො මහාකද්දමකුච්ඡිෙං
සම්පති දුබ්බලබලිබද්යදොවිෙබයසනයමවපාපුතණන්තීති අත්යෙො. 
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පටුන 

පුතන ංයෙයරොමාදියසඑවරූපාපටිපත්තිනිරත්ෙකාවිඝා ාවහාඑවාති 

දස්යසන්ය ො ‘‘ආකාසම් හී’’තිආදිනා ගාොද්වෙමාහ.  ස්සත්යෙො – යෙො
පුතග්ගයලො හලිද්දිො අඤ්යඤන වා රඞ්ගජාය න ආකාසං රඤ්ජිතුං

මඤ්යඤෙය,  ස්ස  ංකම්මං විොතුදෙං චිත් විඝා ාවහයමවසිො, ෙො ං
අවිසයෙ යෙොයගො. 

 දාකාසසමං චිත්  න්ති  යිදං මම චිත් ං ආකාසසමං කත්ෙචි

අලග්ගභායවනඅජ්ඣත් ංසුට්ඨුසමාහි ං,  ස්මා මා පාපචිත් ය  ආසාදීති
කායමසු නිමුග්ග ාෙ ලාමකචිත්ය  නිහීනචිත්ය  මාදියස මා ආසායදහි. 

අග් ගිඛන් ෙංව පක් ඛිමාති පක්ඛිමා සලයභො අග්ගික්ඛන්ධං ආසායදන්ය ො

අනත්ෙයමවපාපුතණාති, එවංසම්පදමිදං තුය්හන්තිදස්යසති. 

පස් ස චිත්  ක න්තිආදිකා සත්  ගාො  යමව ගණිකං දිස්වා
විපල්ලත් චිත් ානං භික්ඛූනං ඔවාදදානවයසන වුත් ා.  ං සුත්වා සා
ගණිකාමඞ්කුභූ ාආග මග්යගයනවපලා ා. 

 දාසීතිආදිකා ච ස්යසො ගාො ආෙස්මය ො සාරිපුතත් ත්යෙරස්ස

පරිනිබ්බානං ආරබ්භ වුත් ා.  ත්ෙ අයනකාකාරසම් පන් යනති අයනයකහි
සීලසංවරාදිප්පකායරහි පරිපුතණ්යණ. 

සුඛුමං ය  පටිවිජ් ෙන් තීති ය  යෙොගියනො අතිසුඛුමං පටිවිජ්ඣන්ති

නාම.ෙොකිං? වාලග් ගං උසුනා ෙො ෙොස ධාභින්නස්සවාලස්සඑකං
අංසුඅග්ගංරත් න්ධකාරතිමිසාෙ විජ්ජුල්ලය ොභායසනවිජ්ඣන් ාවිොති

අත්යෙො.යකපනය තිආහ ‘‘යෙ පඤ් චක් ඛන් යෙ පස් සන් ති, පරය ො යනො 

ච අත්  ය ො’’ති.  ත්ෙ පරය ොති අනත් ය ො.  ස්ස

අත් ග්ගාහපටික්යඛපදස්සනඤ්යහ ං. ය නාහ ‘‘යනො ච අත්  ය ො’’ති.
එය න අනත් ය ො අභිවුට්ඨි ස්ස අරිෙමග්ගස්ස වයසන දුක්ඛසච්යච 

පරිඤ්ඤාභිසමෙං ආහ,  දවිනාභාවය ො පන ඉ යරසම්පි අභිසමොනං
සුප්පටිවිජ්ඣ ා වුත් ා එව යහොතීති දට්ඨබ්බං. යකචි පන
‘‘අනත්ෙකාරකය ො පයර නාම පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාති ‘පරය ො 
පස්සන්තී’ති ඉමිනා වියසසය ො සබ්යබොපි සම්මයදව වුත්ය ො’’ති වදන්ති. 

පච් චබයාධිංසූතිපටිවිජ්ඣිංසු. 

සත් තිො විෙ ඔමට් යඨොතිපඨමගාොතිස්සත්යෙරංආරබ්භවුත් ා, දුතිො 
වඩ්ඪමානත්යෙරං. ායහට්ඨාවුත් ත්ොව. 

යචොදිය ො භාවි ත් ය නාති ගාො පාසාදකම්පනසුත් න් ං ආරබ්භ

වුත් ා.  ත්ෙ භාවි ත් ය න සරීරන් තිමොරිනාතිභගවන් ංසන්ධාෙ වදති. 

නයිදං සිථිලමාරබ් භාතිආදිකා ද්යව ගාො හීනවීරිෙං යවදනාමකං

දහරභික්ඛුං ආරබ්භ වුත් ා.  ත්ෙ සිථිලමාරබ් භාති සිථිලං කත්වා වීරිෙං
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අකත්වා. අප් යපන ොමසාති අප්පයකන වීරිෙබයලන නයිදං නිබ්බානං 

අධිගන් බ්බං, මහන්ය යනව පන චතුබ්බිධසම්මප්පධානවීරියෙන
පත් බ්බන්ති අත්යෙො. 

විවරමනුපභන් තීතිආදිකා ද්යව ගාො අත් යනො වියවකභාවං ආරබ්භ

වුත් ා. ත්ෙ බ්රහ් මුනා අභිවන් දිය ොතිමහාබ්රහ්මුනාසයදවයකනයලොයකන
චඅභිමුයඛනහුත්වායෙොමිය ො නමස්සිය ොච. 

උපසන්  ං උපර න්තිආදිකාපඤ්චගාො රාජගහංපිණ්ඩාෙපවිසන් ං
මහාකස්සපත්යෙරං දිස්වා ‘‘කාළකණ්ණී මො දිට්ඨා’’ති ඔයලොයකත්වා
ඨි ං සාරිපුතත් ත්යෙරස්ස භාගියනෙයං මිච්ඡාදිට්ඨිබ්රාහ්මණං දිස්වා  ස්ස

අනුකම්පාෙ‘‘අෙංබ්රාහ්මයණොමානස්සී’’තිඅරියූපවාදපටිඝා ත්ෙං ‘‘යෙරං

වන්දාහී’’ති ංඋයෙයොයජන්ය නවුත් ා. ත්ෙ ජාතිස ං ගච් යඡතිජාතීනං

ස ං උපගච්යඡෙය. යසොත් තියෙොති යසොත්තිෙජාතියකො. යවදසම් පන් යනොති

ඤාණසම්පන්යනො. එ ස ්සාතියෙරස්ස.අෙඤ්යහත්ෙසඞ්යඛපත්යෙො– යෙො 
පුතග්ගයලො උදිය ොදි ා අසම්භින්නා ස බ්රාහ්මණජාතියෙො අනුපටිපාටිො

උප්පජ්ජනවයසනඋපගච්යඡෙය,  ත්ෙචබ්රාහ්මණානංවිජ්ජාසු නිප්ඵත්තිං

ගය ො තිණ්ණං යවදානං පාරගූ සිො බ්රාහ්මණවත් ඤ්ච පූයරන්ය ො, 
 ස්යස ං විජ්ජාදිඅනුට්ඨානං එ ස්ස මහාකස්සපත්යෙරස්ස වන්දනාෙ 

වන්දනාමෙපුතඤ්ඤස්ස යසොළසිං කලං නාග්ඝති, වන්දනාමෙපුතඤ්ඤයමව
 ය ො මහන්  රන්ති. 

අට් ඨ වියමොක් ඛානීති රූපජ්ඣානාදියක අට්ඨ වියමොක්යඛ.
භාවනාවයසන හි ලද්ධානි රූපජ්ඣානානි පච්චනීකධම්යමහි සුට්ඨු
විමුත්  ං අභිරතිවයසන ආරම්මයණ නිරාසඞ්ගඤ්ච පවත්තිං උපාදාෙ
‘‘වියමොක්ඛානී’’ති වුච්චන්ති. නියරොධසමාපත්ති පන පච්චනීකධම්යමහි

විමුත් ත් ාඑව.ඉධපනඣානයමවයවදි බ්බං. අනුයලොමං පටියලොමන්ති 

පඨමජ්ඣානය ො පට්ඨාෙ ොව යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙ නා අනුයලොමං, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙ නය ො පට්ඨාෙ ොව පඨමජ්ඣානා පටියලොමං. 

පුයරභත්  න්ති භත් කිච්චය ො පුතයරයෙව. අඵස් සයීති

අයනකාකාරයවොකාරා සමාපත්තියෙො සමාපජ්ජි.  ය ො පිණ් ඩාෙ ගච් ඡතීති

 ය ො සමාපත්තිය ො වුට්ඨාෙ,  ය ො වා සමාපත්තිසමාපජ්ජි ය ො පච්ඡා
ඉදානිපිණ්ඩාෙ ගච්ඡතීති දහුපවත් ංයෙරස්සපටිපත්තිංසන්ධාෙවදති.
යෙයරොපනදිවයසදිවයස යෙව පටිපජ්ජති. 

 ාදිසං භික් ඛුං මාසාදීති ොදිසස්ස ගුණා එකයදයසන වුත් ා,  ාදිසං 

 ොරූපං බුද්ධානුබුද්ධං මහාඛීණාසවං භික්ඛුං මා ආසායදහි. මාත්  ානං 

ඛණි බ්රාහ් මණාති ආසාදයනන ච, බ්රාහ්මණ, මා අත් ානං ඛණි, 

අරියූපවායදනඅත් යනොකුසලධම්මංවාඋම්මුයලහි. අභිප් පසායදහි මනන්ති

‘‘සාධුරූයපොව අෙංසමයණො’’තිඅත් යනොචිත් ංපසායදහි. මා ය  විජටි 
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මත් ෙකන්ති  ව මත්ෙකං  ස්මිං කය න අපරායධන සත් ධා මා ඵලි.
 ස්මා ස්සපටිකාරත්ෙංඛිප්පයමවපඤ්ජලියකොවන්දාති.බ්රාහ්මයණො ං 
සුත්වාභීය ොසංවිග්යගොයලොමහට්ඨජාය ො ාවයදවයෙරංඛමායපසි. 

යනයසො පස් සතීතිආදිකා ද්යව ගාො යපොට්ඨිලං නාම භික්ඛුං සම්මා

අපටිපජ්ජන් ංමිච්ඡාජීවක ංදිස්වායචොදනාවයසන වුත් ා. ත්ෙ යනයසො 

පස් සති සද් ෙම් මන්ති එයසො යපොට්ඨියලො භික්ඛු ස ං බුද්ධාදීනං ධම්මං

මග්ගඵලනිබ්බානං න පස්සති. කස්මා? සංසායරන පුරක් ඛය ො 

සංසාරබන්ධනඅවිජ්ජාදිනාපුතරක්ඛය ොඅපායෙසු නිබ්බත් නය ො අයෙොගමං 

යහට්ඨාගාමිං මාොසායඨෙයානුග ත් ා ජිම් හපෙං මිච්ඡාමග්ගභාවය ො 

කුම් මග් ගභූ ංමිච්ඡාජීවං අනුොවති අනුපරිවත් ති. 

කිමීව මීළ් හසල් ලිත් ය ොතිගූෙකිමීවිෙ මීළ්යහනසමන් ය ොලිත්ය ො

කියලසාසුචිවිමිස්සිය  සඞ් ඛායර අධිමුච් ඡිය ො අජ්ඣාපන්යනො. පගාළ ්යහො 

ලාභසක් කායරති ලායභචසක්කායරච ණ්හාවයසනපකාරය ොගාළ්යහො

ඔගාළ්යහො. තුච් යඡො ගච් ඡති යපොට් ඨියලොති අධිසීලසික්ඛාභාවය ො තුච්යඡො
අසායරොහුත්වායපොට්ඨියලො භික්ඛුගච්ඡතිපවත් ති. 

ඉමඤ් ච පස් සාතිආදිකා ද්යව ගාො ආෙස්මන් ං සාරිපුතත් ං

පසංසන්ය න වුත් ා.  ත්ෙ ඉමඤ් ච පස් සාති ආෙස්මන් ං
සාරිපුතත් ත්යෙරං දිස්වා පසන්නමානයසො අත් යනො චිත් ං ආලපති. 

සුදස් සනන්ති අයසක්ඛානං සීලක්ඛන්ධානඤ්යචව පාරිපූරිො 

සාවකපාරමීඤාණස්සචපාරිපූරිොසුන්දරදස්සනං. විමුත්  ං උභය ොභායගති
උභය ොභාගය ො විමුත් ත් ා උභය ොභාගවිමුත් ං උභය ොභායගති 

අරූපසමාපත්තිො රූපකාෙය ො, මග්යගන නාමකාෙය ො, ෙොරහං
ය හියෙව වික්ඛම්භනසමුච්යඡදභායගහි විමුත් න්ති අත්යෙො. සබ්බයසො

රාගසල්ලාදීනං අභායවන විසල් ලං කාමාදියෙොගානං සම්මයදව ඛීණත් ා 

ඛීණසංයෙොගං සුපරිසුද්ධස්ස විජ්ජාත් ෙස්ස අධිග ත් ා ය විජ් ජං 

මච්චුරාජස්සභඤ්ජි ත් ා මච් චුහායිනං පස්සාතියෙොජනා. 

එය  සම් බහලාතිආදිකා ගාො ආෙස්ම ා සාරිපුතත් ත්යෙයරන

මහායමොග්ගල්ලානත්යෙරං පසංසන්ය න වුත් ා.  ත්ෙ පූජිය ො 

නරයදයවනාතිනයරහි ච යදයවහි ච පරමාෙ පූජාෙ පූජිය ො. උප් පන් යනො 

මරණාභිභූතියලොයක උප්පන්යනොහුත්වාමරණංඅභිභවිත්වාඨිය ො.අෙවා 

පූජිය ො නරයදයවන සම්මාසම්බුද්යධන කාරණභූය න අරිොෙ ජාතිො
උප්පන්යනො. සම්මාසම්බුද්යධොහිපඨමංකම්මුනානයරොමනුස්යසොහුත්වා

පච්ඡාපි අරිොෙ ජාතිො උත් යමො යදයවො යදවාතියදයවො අයහොසි,  ස්මා
‘‘නරයදයවො’’ති වුච්චති. පූජිය ො නරයදයවන භගව ා පසංසාවයසන
උප්පන්යනො මරණාභිභූය  යලොයක උප්පන්යනො හුත්වා මරණාභිභූ 
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පටුන 

මච්චුහායී. පුණ් ඩරීකංව ය ොයෙන උදයකන පුතණ්ඩරීකං විෙ සඞ්ඛාරගය 

 ණ්හාදිට්ඨියලයපනනඋපලිම්පති, කත්ෙචිපිඅනිස්සිය ොතිඅත්යෙො. 

ෙස් සාති යෙන. මුහත් ය ති ඛණමත්ය  කායල. සහස ්සොති 

සහස්සපකායරො. යලොයකොතිඔකාසයලොයකො.අෙඤ්යහත්ෙඅත්යෙො–යෙන 
මහිද්ධියකන ආෙස්ම ා මහායමොග්ගල්ලායනන සහස්සියලොකධාතු

ඛයණයනව සම්මයදව විදිය ො, පච්චක්ඛය ො ඤාය ො සබ්රහ් මකප් යපො 
මහාබ්රහ්මසදියසො ආවජ්ජනාදිවසීභාවප්පත්තිොඉද්ධිසම්පදාෙචුතූපපාය ච

වසී. කායල පස් සතීති  දනුරූයප කායල දිබ්යබන චක්ඛුනා යදව ා
පස්සතීති. 

සාරිපුත් ය ොවාතිආදිකා ගාො ආෙස්ම ා මහායමොග්ගල්ලායනන

අත් යනො ගුයණ පකායසන්ය න වුත් ා.  ත්ෙ සාරිපුත් ය ොවාති ගාොෙ 

අෙංසඞ්යඛපත්යෙො– පඤ ්ඤාෙ පඤ්ඤාසම්පදාෙ, සීයලන සීලසම්පත්තිො, 

උපසයමන කියලසවූපසයමන, යෙො භික්ඛු පාරඞ් ගය ො පාරං පරිෙන් ං
උක්කංසං ගය ො යසො සාරිපුතත්ය ො සාවයකහි පඤ්ඤාදීහි ගුයණහි

පරමුක්කංසගය ො. පඤ්ඤාෙ සීයලන හි පරමුක්කංසගය ො. එ ාවපරයමො 

සිො එ පරයමො එව, නත්ථි  ය ො උත් රීති. ඉමං පන යෙයරො ෙො 

සාරිපුතත්ය ොපඤ්ඤාෙඋත් යමො,  ොඅහංසමාධිනාඋත් යමොතිදීයපතුං

අයවොච.ය යනවාහ ‘‘යකොටිස සහස් සස ්සා’’තිආදි. 

 ත්ෙ ඛයණන නිම් මියනති ඛයණයනව යකොටිස සහස්සඅත් භාවං
නිම්මියනෙයනිම්මිතුං සමත්යෙො. ස්සනිම්මිනයනනමය්හංභායරොඅත්ථි. 

විකුබ් බනාසු කුසයලො, වසීභූය ොම් හි ඉද් ධිොති න යකවලං

මයනොමෙවිකුබ්බනාසුඑව, සබ්බාෙපි ඉද්ධිොවසීභාවප්පත්ය ොඅම්හි. 

සමාධිවිජ් ජාවසිපාරමීගය ොති සවි ක්කසවිචාරාදිසමාධීසු යචව
පුතබ්යබනිවාසඤාණාදිවිජ්ජාසු ච වසීභායවන පාරමිං යකොටිං පත්ය ො අසි.
 ස්ස  ණ්හානිස්සොදිරහි ස්ස සත්ථු සාසයන ෙොවුත්ය හි ගුයණහි 

උක්කංසගය ො. ධිතිසම්පන්න ාෙ ධීයරො, යමොග් ගල් ලානයගොත් ය ො 

යමොග්ගල්ලායනො, සුට්ඨු ඨපි ඉන්ද්රිෙ ාෙ සමාහිතින් ද්රියෙො, ෙො

හත්ථිනායගො පූතිල ාබන්ධනං සුයඛයනව ඡින්දති, එවං සකලං
කියලසබන්ධනංසමුච්ඡින්දිඑවාති. 

කීදියසො නිරයෙො ආසීතිආදයෙො ගාො යකොට්ඨං අනුපවිසිත්වා

නික්ඛමිත්වා ඨි මාරං  ජ්යජන්ය න යෙයරන වුත් ා.  ත්ෙ කීදියසොති 

කිංපකායරො. ෙත් ෙ දුස් සීති ෙස්මිං නිරයෙ ‘‘දුස්සී’’ති එවංනායමො මායරො. 

අපච් චොතිනිරෙග්ගිනාඅපච්චි. විධුරං සාවකන්තිවිධුරංනාමකකුසන්ධස්ස

භගවය ො අග්ගසාවකං. ආසජ් ජාති ඝට්ටයිත්වා බාධිත්වා. කකුසන් ෙඤ ්ච 
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බ්රාහ් මණන්තිකකුසන්ධඤ්චසම්මාසම්බුද්ධං ආසජ්ජාතිඅත්යෙො.භගවන් ං
උද්දිස්සකුමාරංආවිසිත්වාමායරනඛිත් ාසක්ඛරා යෙරස්සසීයසපති. 

ස ං ආසි අයෙොසඞ් කූති  ස්මිං කිර නිරයෙ උපපන්නානං තිගාවුය ො

අත් භායවො යහොති, දුස්සීමාරස්සාපි  ාදියසොව අයහොසි. අෙ නිරෙපාලා 
 ාලක්ඛන්ධප්පමාණානං අයෙොසූලානං ආදිත් ානං සම්පජ්ජලි ානං
සයජොතිභූ ානංස යමව ගයහත්වා‘‘ඉමස්මිංවය ඨායනඨිය න හදයෙන
චින්ය ත්වා පාපං ක ’’න්ති සුධායදොණිෙං සුධං යකොට්යටන් ා විෙ

හදෙමජ්ඣං යකොට්යටත්වා පණ්ණාස ජනා පාදාභිමුඛා, පණ්ණාස ජනා

සීසාභිමුඛායකොට්යටන් ාගච්ඡන්ති, එවංගච්ඡන් ාච පඤ්චහිවස්සසය හි
උයභොඅන්ය පත්වාපුතනනිවත් මානාපඤ්චහිවස්සසය හි හදෙමජ්ඣං

උපගච්ඡන්ති,  ං සන්ධාෙ වුත් ං ‘‘ස ං ආසි අයෙොසඞ්කූ’’ති. සබ් යබ 

පච් චත්  යවදනාති සෙයමව පාටියෙක්කයවදනාජනකා. සා කිර යවදනා 

මහානිරෙයවදනාය ො දුක්ඛ රා යහොති, ෙො හි සියනහපානසත් ාහය ො

පරිහාරසත් ාහං දුක්ඛ රං, එවං මහානිරෙදුක්ඛය ො උස්සයද

වුට්ඨානයවදනා දුක්ඛ රා. ඊදියසො නිරයෙො ආසීති ඉමස්මිං ඨායන

යදවදූ සුත්ය න)අ.නි.3.36; ම. නි.3.261) නිරයෙොදීයප බ්යබො. 

යෙො එ මභිජානාතීතියෙොමහාභිඤ්යඤොඑ ං කම්මඵලඤ්චහත්ෙ යල

ඨපි ආමලකං විෙ අභිමුඛං කත්වා පච්චක්ඛය ො ජානාති. භික් ඛු බුද් ෙස් ස 

සාවයකොති භින්නකියලයසො භික්ඛු සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාවයකො. කණ් හ, 

දුක් ඛං නිගච් ඡසීති එකන් කාළයකහි පාපධම්යමහි සමන්නාග ත් ා, 

කණ්හමාර, දුක්ඛං වින්දිස්සසි. 

මජ් යෙසරස් මින්ති මහාසමුද්දස්ස මජ්යඣ කිර උදකං වත්ථුං කත්වා

නිබ්බත් විමානානි කප්පට්ඨිතිකානි යහොන්ති. ය නාහ ‘‘විමානා 

කප් පඨායියනො’’ති. ය සං යවළුරිෙස්ස විෙ වණ්යණො යහොති, 

පබ්බ මත්ෙයකජලි නළග්ගිඛන්යධොවිෙචඑය සංඅච්චියෙොයජො න්ති, 
ය න ය  අතිවිෙ පභස්සරා පභාසම්පන්නා යහොන්ති. ය නාහ 

‘‘යවළුරිෙවණ් ණා රුචිරා, අච් චිමන් ය ො පභස් සරා’’ති. පුථු 

නානත්  වණ් ණියෙොති නීලාදිවයසන නානත් වණ්ණා බහූ අච්ඡරා  ත් ෙ 
ය සුවිමායනසු නච්චන්ති. 

යෙො එ මභිජානාතීති යෙො එ ං විමානං වත්ථුං පච්චක්ඛං කත්වා
ජානාති.අෙඤ්හිඅත්යෙොවිමානයප වත්ථූහිදීයප බ්යබො. 

බුද් යෙන යචොදිය ොති සම්මාසම්බුද්යධන යචොදිය ො උයෙයොජිය ො. 

භික් ඛුසඞ් ෙස් ස යපක් ඛය ොති මහය ො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පස්සන් ස්ස. 

මිගාරමාතුපාසාදං පාදඞ් ගුට් යඨන කම් පයීති )ම. නි. 1.513) පුතබ්බාරායම
විසාඛාෙ මහාඋපාසිකාෙ කාරි ං සහස්සගබ්භපටිමණ්ඩි ං මහාපාසාදං
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අත් යනො පාදඞ්ගුට්යඨන කම්යපසිං. එකස්මිඤ්හි සමයෙ පුතබ්බාරායම
ෙොවුත් පාසායද භගවති විහරන්ය  සම්බහුලා නවක රා භික්ඛූ
උපරිපාසායද නිසින්නා සත්ොරම්පි අචින්ය ත්වා තිරච්ඡානකෙං 

කයෙතුමාරද්ධා,  ං සුත්වා භගවා ය  සංයවයජත්වා අත් යනො
ධම්මයදසනාෙ භාජනභූය  කාතුකායමො ආෙස්මන් ං

මහායමොග්ගල්ලානත්යෙරං ආමන්ය සි – ‘‘පස්සසි ත්වං, යමොග්ගල්ලාන, 
නයව භික්ඛූ තිරච්ඡානකෙමනුයුත්ය ’’ති.  ං සුත්වා යෙයරො සත්ථු 
අජ්ඣාසෙංඤත්වාඅභිඤ්ඤාපාදකංආයපොකසිණාරම්මණංචතුත්ෙජ්ඣානං
සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාෙ ‘‘පාසාදස්ස පතිට්ඨිය ොකාසං උදකං යහොතූ’’ති

අධිට්ඨාෙපාසාදමත්ෙයකථූපිකං පාදඞ්ගුට්යඨනපහරි, පාසායදොඔනමිත්වා

එයකන පස්යසන අට්ඨාසි. පුතනපි පහරි, අපයරන පස්යසන අට්ඨාසි. ය 
භික්ඛූභී ාසංවිග්ගාපාසාදස්සප නභයෙන ය ොනික්ඛමිත්වා භගවය ො
සමීයපඅට්ඨංසු. සත්ොය සං අජ්ඣාසෙංඔයලොයකත්වාධම්මංයදයසති.

 ංසුත්වා ය සුයකචියසො ාපත්තිඵයලපතිට්ඨහිංසු, යකචිසකදාගාමිඵයල, 

යකචි අනාගාමිඵයල, යකචි අරහත් ඵයල පතිට්ඨහිංසු. ස්වාෙමත්යෙො
පාසාදකම්පනසුත්ය නදීයප බ්යබො. 

යවජෙන්  පාසාදන්ති යසො යවජෙන් පාසායදො  ාවතිංසභවයන
යෙොජනසහස්සුබ්යබයධො අයනකසහස්සනිෙූහකූටාගාරපටිමණ්ඩිය ො 
යදවාසුරසඞ්ගායම අසුයර ජිනිත්වා සක්යක යදවානමින්යද නගරමජ්යඣ 

ඨිය  උට්ඨිය ො විජෙන්ය න නිබ්බත් ත් ා ‘‘යවජෙන්ය ො’’ති 

ලද්ධනායමො පාසායදො,  ං සන්ධාොහ ‘‘යවජෙන් පාසාද’’න්ති.  ම්පි හි
අෙං යෙයරො පාදඞ්ගුට්යඨන කම්යපසි. එකස්මිඤ්හි සමයෙ භගවන් ං
පුතබ්බාරායම විහරන් ං සක්යකො යදවරාජා උපසඞ්කමිත්වා
 ණ්හාසඞ්ඛෙවිමුත්තිං පුතච්ඡි.  ස්ස භගවා විස්සජ්යජති. යසො  ං සුත්වා
අත් මයනො පමුදිය ො අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා අත් යනො
යදවයලොකයමව ගය ො. අොෙස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො එවං චින්ය සි –
‘‘අෙං සක්යකො භගවන් ං උපසඞ්කමිත්වා එවරූපං ගම්භීරං

නිබ්බානපටිසංයුත් ං පඤ්හං පුතච්ඡි, භගව ා ච පඤ්යහො විස්සජ්ජිය ො, 

කින්නු යඛො ජානිත්වා ගය ො, උදාහු අජානිත්වා? ෙංනූනාහං යදවයලොකං
ගන්ත්වා මත්ෙංජායනෙය’’න්ති.යසො ාවයදව  ාවතිංසභවනංගන්ත්වා
සක්කං යදවානමින්දං මත්ෙං පුතච්ඡි. සක්යකො දිබ්බසම්පත්තිො පමත්ය ො
හුත්වා වික්යඛපං අකාසි. යෙයරො  ස්ස සංයවගජනනත්ෙං 
යවජෙන් පාසාදංපාදඞ්ගුට්යඨනකම්යපසි.ය නවුත් ං– 

‘‘යෙො යවජෙන් පාසාදං, පාදඞ්ගුට්යඨන කම්පයි; 

ඉද්ධිබයලනුපත්ෙද්යධො, සංයවයජසිචයදව ා’’ති.)ම.නි. 1.513) 

අෙං පනත්යෙො චූළ ණ්හාසඞ්ඛෙවිමුත්තිසුත්ය න )ම. නි. 1.390 

ආදයෙො)දීයප බ්යබො.කම්පි ාකායරොයහට්ඨාවුත්ය ොයෙව. 
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පටුන 

සක් කං යසො පරිපුච් ඡතීති ෙොවුත් යමව යෙරස්ස

 ණ්හාසඞ්ඛෙවිමුත්තිපුතච්ඡං සන්ධාෙ වුත් ං. ය නාහ ‘‘අපි, ආවුයසො, 

ජානාසි,  ණ් හක් ඛෙවිමුත් තියෙො’’ති.  ස් ස සක් යකො විොකාසීති ඉදං
යෙයරන පාසාදකම්පයනකය  සංවිග්ගහදයෙනපමාදං පහාෙ යෙොනියසො
මනසි කරිත්වා පඤ්හස්ස බයාක භාවං සන්ධාෙ වුත් ං. සත්ොරා
යදසි නිොයමයනව හි යසො  දා කයෙසි. ය නාහ ‘‘පඤ්හං පුතට්යඨො 

ෙො ෙ’’න්ති.  ත්ෙ සක් කං යසො පරිපුච් ඡතීති සක්කං යදවරාජං යසො
යමොග්ගල්ලානත්යෙයරො සත්ොරා යදසි ාෙ  ණ්හාසඞ්ඛෙවිමුත්තිො

සම්මයදව ගහි භාවං පුතච්ඡි. අතී ත්යෙ හි ඉදං වත් මානවචනං. අපි, 

ආවුයසො, ජානාසීති, ආවුයසො, අපි ජානාසි, කිං ජානාසි? 

 ණ් හක් ඛෙවිමුත් තියෙොති ෙො  ණ්හාසඞ්ඛෙවිමුත්තියෙො සත්ොරා තුය්හං

යදසි ා,  ො කිං ජානාසීති පුතච්ඡි.  ණ් හක් ඛෙවිමුත් තියෙොති වා
 ණ්හාසඞ්ඛෙවිමුත්තිසුත් ස්ස යදසනංපුතච්ඡති. 

බ්රහ් මානන්තිමහාබ්රහ්මානං. සුෙම් මාෙං ඨිය ො සභන්තිසුධම්මාෙසභාෙ.

අෙං පන බ්රහ්මයලොයක සුධම්මසභාව, න  ාවතිංසභවයන, 

සුධම්මසභාවිරහිය ො යදවයලොයකො නාම නත්ථි. අජ් ජාපි  යාවුයසො, සා 

දිට් ඨි, ො ය  දිට් ඨි පුයර අහූති ඉමං බ්රහ්මයලොකං උපගන්තුං සමත්යෙො

නත්ථියකොචි සමයණොවා බ්රාහ්මයණොවා, සත්ථුඉධාගමනය ොපුතබ්යබො

තුය්හං දිට්ඨි අයහොසි, කිං අජ්ජාපි ඉදානිපි සා දිට්ඨි න විග ාති? පස් සසි 

වීතිවත්  න්  ං, බ්රහ් මයලොයක පභස් සරන්ති බ්රහ්මයලොයක වීතිප න් ං 
මහාකප්පිනමහාකස්සපාදීහි සාවයකහි පරිවාරි ස්ස ය යජොධාතුං
සමාපජ්ජිත්වා නිසින්නස්සසසාවකස්සභගවය ොඔභාසංපස්සසීතිඅත්යෙො.
එකස්මිඤ්හි සමයෙ භගවා බ්රහ්මයලොයක සුධම්මාෙ සභාෙ සන්නිපතිත්වා
සන්නිසින්නස්ස – ‘‘අත්ථි නු යඛො යකොචි සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා

එවංමහිද්ධියකො, යෙො ඉධ ආගන්තුං සක්කුයණෙයා’’ති චින්ය න් ස්ස
බ්රහ්මුයනො චිත් මඤ්ඤාෙ  ත්ෙ ගන්ත්වා බ්රහ්මුයනො මත්ෙයක ආකායස
නිසින්යනො ය යජොධාතුං සමාපජ්ජිත්වා ඔභාසං මුඤ්චන්ය ො 
මහායමොග්ගල්ලානාදීනංආගමනංචින්ය සි.සහචින් යනනය පි ත්ෙ
ගන්ත්වා සත්ොරං වන්දිත්වා සත්ථු අජ්ඣාසෙං ඤත්වා ය යජොධාතුං 
සමාපජ්ජිත්වා පච්යචකදිසාසු නිසීදිත්වා ඔභාසං විස්සජ්ජිත්වා
සකලබ්රහ්මයලොයකොඑයකොභායසොඅයහොසි. සත්ොබ්රහ්මුයනොකල්ලචිත්  ං
ඤත්වාචතුසච්චපකාසනංධම්මංයදයසසි. යදසනාපරියෙොසායනඅයනකානි

බ්රහ්මසහස්සානි මග්ගඵයලසු පතිට්ඨහිංසු,  ං සන්ධාෙ යචොයදන්ය ො 

‘‘අජ් ජාපි  යාවුයසො, සා දිට් ඨී’’ති ගාෙමාහ. අෙං පනත්යෙො

බකබ්රහ්මසුත්ය නදීයප බ්යබො.වුත් ඤ්යහ ං)සං.නි.1.176) – 

‘‘එකං සමෙං භගවා සාවත්ථිෙං විහරති යජ වයන
අනාෙපිණ්ඩිකස්සආරායම. ය නයඛො පනසමයෙනඅඤ්ඤ රස්ස

බ්රහ්මුයනොඑවරූපංපාපකංදිට්ඨිග ංඋප්පන්නංයහොති – ‘නත්ථියසො
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සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා, යෙො ඉධ ආගච්යඡෙයා’ති. අෙ යඛො
භගවා  ස්ස බ්රහ්මුයනො යච සා යචය ොපරිවි ක්කමඤ්ඤාෙ

යසෙයොපි නාම බලවා පුතරියසො සමිඤ්ජි ං වා බාහං පසායරෙය, 

පසාරි ං වා බාහං සමිඤ්යජෙය, එවයමව යජ වයන අන් රහිය ො
 ස්මිං බ්රහ්මයලොයකපාතුරයහොසි. අෙයඛොභගවා ස්සබ්රහ්මුයනො
උපරියවහාසංපල්ලඞ්යකන නිසීදිය යජොධාතුංසමාපජ්ජිත්වා. 

‘‘අෙ යඛො ආෙස්මය ො මහායමොග්ගල්ලානස්ස එ දයහොසි –

‘කහං නු යඛො භගවා එ රහි විහරතී’ති? අද්දසා යඛො ආෙස්මා
මහායමොග්ගල්ලායනො භගවන් ං දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන් මානුසයකන ස්සබ්රහ්මුයනොඋපරියවහාසංපල්ලඞ්යකන 

නිසින්නංය යජොධාතුංසමාපන්නං. දිස්වානයසෙයොපිනාමබලවා

පුතරියසො සමිඤ්ජි ං වා බාහං පසායරෙය, පසාරි ං වා බාහං

සමිඤ්යජෙය, එවයමවයජ වයනඅන් රහිය ො ස්මිං බ්රහ්මයලොයක
පාතුරයහොසි.අෙයඛොආෙස්මාමහායමොග්ගල්ලායනොපුතරත්ථිමං දිසං
නිස්සාෙ  ස්ස බ්රහ්මුයනො උපරියවහාසං පල්ලඞ්යකන නිසීදි
ය යජොධාතුං සමාපජ්ජිත්වානීච රංභගවය ො. 

‘‘අෙ යඛො ආෙස්මය ො මහාකස්සපස්ස එ දයහොසි – ‘කහං නු

යඛො භගවා එ රහි විහරතී’ති? අද්දසා යඛො ආෙස්මා මහාකස්සයපො
භගවන් ං දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන් මානුසයකන
 ස්සබ්රහ්මුයනොඋපරියවහාසංපල්ලඞ්යකන නිසින්නංය යජොධාතුං
සමාපන්නං. දිස්වාන යසෙයොපි නාම බලවා පුතරියසො…යප.…
එවයමව යජ වයනඅන් රහිය ො ස්මිංබ්රහ්මයලොයකපාතුරයහොසි.
අෙ යඛො ආෙස්මා මහාකස්සයපො දක්ඛිණං දිසං නිස්සාෙ  ස්ස
බ්රහ්මුයනො උපරියවහාසං පල්ලඞ්යකන නිසීදි ය යජොධාතුං 
සමාපජ්ජිත්වානීච රංභගවය ො. 

‘‘අෙ යඛො ආෙස්මය ො මහාකප්පිනස්ස එ දයහොසි – ‘කහං නු

යඛො භගවා එ රහි විහරතී’ති? අද්දසා යඛො ආෙස්මා මහාකප්පියනො
භගවන් ං දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන් මානුසයකන
 ස්සබ්රහ්මුයනොඋපරියවහාසංපල්ලඞ්යකනනිසින්නංය යජොධාතුං 
සමාපන්නං. දිස්වාන යසෙයොපි නාම බලවා පුතරියසො…යප.…
එවයමවයජ වයනඅන් රහිය ො  ස්මිංබ්රහ්මයලොයකපාතුරයහොසි.
අෙ යඛො ආෙස්මා මහාකප්පියනො පච්ඡිමං දිසං නිස්සාෙ  ස්ස
බ්රහ්මුයනො. උපරියවහාසං පල්ලඞ්යකන නිසීදි ය යජොධාතුං
සමාපජ්ජිත්වානීච රං භගවය ො. 

‘‘අෙයඛොආෙස්මය ොඅනුරුද්ධස්සඑ දයහොසි– ‘කහංනුයඛො

භගවාඑ රහි විහරතී’ති? අද්දසායඛොආෙස්මාඅනුරුද්යධොභගවන් ං
දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන් මානුසයකන  ස්ස
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බ්රහ්මුයනො උපරියවහාසං පල්ලඞ්යකන නිසින්නං ය යජොධාතුං 
සමාපන්නං. දිස්වාන යසෙයොපි නාම බලවා පුතරියසො…යප.…

එවයමවයජ වයනඅන් රහිය ො  ස්මිංබ්රහ්මයලොයකපාතුරයහොසි. 
අෙයඛොආෙස්මාඅනුරුද්යධො උත් රංදිසංනිස්සාෙ ස්සබ්රහ්මුයනො
උපරියවහාසං පල්ලඞ්යකන නිසීදි ය යජොධාතුං සමාපජ්ජිත්වා
නීච රං භගවය ො. අෙ යඛො ආෙස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො  ං
බ්රහ්මානංගාොෙඅජ්ඣභාසි– 

‘‘අජ්ජාපිය ආවුයසොසාදිට්ඨි, ොය දිට්ඨිපුතයරඅහු; 

පස්සසිවීතිවත් න් ං, බ්රහ්මයලොයකපභස්සරන්ති. 

‘‘නයමමාරිසසාදිට්ඨි, ොයමදිට්ඨිපුතයරඅහු; 

පස්සාමිවීතිවත් න් ං, බ්රහ්මයලොයකපභස්සරං; 

ස්වාහංඅජ්ජකෙංවජ්ජං, අහංනිච්යචොම්හිසස්සය ො’’ති. 

‘‘අෙ යඛො භගවා  ං බ්රහ්මානං සංයවයජත්වා යසෙයොපි නාම
බලවා පුතරියසො…යප.… එවයමව  ස්මිං බ්රහ්මයලොයක අන් රහිය ො
යජ වයන පාතුරයහොසි. අෙ යඛො යසො බ්රහ්මා අඤ්ඤ රං

බ්රහ්මපාරිසජ්ජං ආමන්ය සි – ‘එහි ත්වං, මාරිස, යෙනාෙස්මා

මහායමොග්ගල්ලායනො ය නුපසඞ්කම, උපසඞ්කමිත්වා ආෙස්මන් ං

මහායමොග්ගල්ලානංඑවංවයදහි‘අත්ථිනුයඛොමාරිසයමොග්ගල්ලාන, 
අඤ්යඤපි  ස්ස භගවය ො සාවකා එවංමහිද්ධිකා එවංමහානුභාවා

යසෙයොපි භවං යමොග්ගල්ලායනො, කස්සයපො, කප්පියනො, 

අනුරුද්යධො’’’ති.‘‘එවං, මාරිසා’’තියඛොයසො බ්රහ්මපාරිසජ්යජො ස්ස
බ්රහ්මුයනො පටිස්සුත්වා යෙනාෙස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො 

ය නුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා ආෙස්මන් ං මහායමොග්ගල්ලානං

එ දයවොච–‘‘අත්ථිනු යඛො, මාරිසයමොග්ගල්ලාන, අඤ්යඤපි ස්ස
භගවය ො සාවකා එවංමහිද්ධිකා එවංමහානුභාවා යසෙයොපි භවං

යමොග්ගල්ලායනො, කස්සයපො, කප්පියනො, අනුරුද්යධො’’ති. අෙ යඛො
ආෙස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො ංබ්රහ්මපාරිසජ්ජංගාොෙඅජ්ඣභාසි
– 

‘‘ය විජ්ජාඉද්ධිපත් ාච, යචය ොපරිොෙයකොවිදා; 

ඛීණාසවාඅරහන්ය ො, බහූබුද්ධස්සසාවකා’’ති. 

‘‘අෙ යඛො යසො බ්රහ්මපාරිසජ්යජො ආෙස්මය ො
මහායමොග්ගල්ලානස්ස භාසි ං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා යෙන

යසොබ්රහ්මාය නුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා  ංබ්රහ්මානංඑ දයවොච–

ආෙස්මා, මාරිසමහායමොග්ගල්ලායනොඑවමාහ– 

‘‘ය විජ්ජා ඉද්ධිපත් ාච, යචය ොපරිොෙයකොවිදා; 
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ඛීණාසවාඅරහන්ය ො, බහූබුද්ධස්සසාවකා’’ති. 

‘‘ඉදමයවොච යසො බ්රහ්මපාරිසජ්යජො. අත් මයනො ච යසො බ්රහ්මා
 ස්ස බ්රහ්මපාරිසජ්ජස්සභාසි ංඅභිනන්දී’’ති. 

ඉදං සන්ධාෙ වුත් ං ‘‘අෙං පනත්යෙො බකබ්රහ්මසුත්ය න 
දීයප බ්යබො’’ති. 

මහායනරුයනො කූටන්ති කූටසීයසන සකලයමව සියනරුපබ්බ රාජං

වදති. වියමොක් යඛන අඵස් සයීති ඣානවියමොක්ඛනිස්සයෙනඅභිඤ්ඤායණන

ඵස්සයීතිඅධිප්පායෙො. වනන්තිජම්බුදීපං.යසොහිවනබහුල ාෙ‘‘වන’’න්ති

වුත්ය ො. ය නාහ ‘‘ජම්බුසණ්ඩස්ස ඉස්සයරො’’ති. පුබ් බවියදහානන්ති 

පුතබ්බවියදහට්ඨානං, පුතබ්බවියදහන්තිඅත්යෙො. යෙ ච භූමිසො නරාතිභූමිසො
නරා නාම අපරයගොොනකා ච උත් රකුරුකා ච මනුස්සා. ය  හි
යගහාභාවය ො ‘‘භූමිසො’’තිවුත් ා.ය පිසබ්යබඅඵස්සයීති සම්බන්යධො.

අෙං පනත්යෙො නන්යදොපනන්දදමයනන )විසුද්ධි. 2.396 
නන්යදොපනන්දනාගදමනකො)දීයප බ්යබො– 

‘‘එකස්මිං කිරසමයෙඅනාෙපිණ්ඩියකොගහපති භගවය ොධම්මයදසනං

සුත්වා ‘ස්යව, භන්ය , පඤ්චහි භික්ඛුසය හිසද්ධිං මය්හං යගයහභික්ඛං
ගණ්හො’ති නිමන්ය ත්වා පක්කාමි.  ංදිවසඤ්ච භගවය ො පච්චූසසමයෙ 

දසසහස්සියලොකධාතුංඔයලොයකන් ස්ස නන් යදොපනන් යදො නාමනාගරාජා 
ඤාණමුයඛ ආපාෙං ආගච්ඡි. භගවා ‘අෙං නාගරාජා මය්හං ඤාණමුයඛ

ආපාෙංආගච්ඡති, කිංනු යඛොභවිස්සතී’තිආවජ්යජන්ය ොසරණගමනස්ස

උපනිස්සෙංදිස්වා ‘අෙංමිච්ඡාදිට්ඨියකො තීසුර යනසුඅප්පසන්යනො, යකො
නු යඛො ඉමං මිච්ඡාදිට්ඨිය ො වියමොයචෙයා’ති ආවජ්යජන්ය ො
මහායමොග්ගල්ලානත්යෙරංඅද්දස. 

‘‘ ය ො පභා ාෙ රත්තිො සරීරපටිජග්ගනං කත්වා ආෙස්මන් ං 

ආනන්දං ආමන්ය සි – ‘ආනන්ද, පඤ්චන්නං භික්ඛුස ානං ආයරොයචහි
 ොගය ො යදවචාරිකං ගච්ඡතී’ති.  ංදිවසඤ්ච නන්යදොපනන්දස්ස
ආපානභූමිංසජ්ජයිංසු.යසො දිබ්බර නපල්ලඞ්යකදිබ්යබනයස ච්ඡත්ය න
ධාරිෙමායනොතිවිධනාටයකහියචවනාගපරිසාෙ චපරිවුය ොදිබ්බභාජයනසු
උපට්ඨාපි ංඅන්නපානවිධිං ඔයලොකෙමායනො නිසින්යනොයහොති.අෙයඛො

භගවා ෙො නාගරාජා පස්සති,  ො කත්වා  ස්ස විමානමත්ෙයකයනව 
පඤ්චහිභික්ඛුසය හිසද්ධිං ාවතිංසයදවයලොකාභිමුයඛොපාොසි. 

‘‘ය න යඛො පන සමයෙන නන්යදොපනන්දස්ස නාගරාජස්ස එවරූපං
පාපකං දිට්ඨිග ං උප්පන්නං යහොති – ‘ඉයම හි නාම මුණ්ඩකා සමණකා
අම්හාකං උපරිභවයනන යදවානං  ාවතිංසානං භවනං පවිසන්තිපි

නික්ඛමන්තිපි, න ඉදානි ඉය ො පට්ඨාෙ ඉයමසං අම්හාකං මත්ෙයක
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පාදපංසුංඔකිරන් ානංගන්තුංදස්සාමී’තිඋට්ඨාෙසියනරුපාදං ගන්ත්වා ං
අත් භාවංවිජහිත්වාසියනරුංසත් ක්ඛත්තුංයභොයගහිපරික්ඛිපිත්වා උපරි
ඵණං කත්වා  ාවතිංසභවනං අවකුජ්යජන ඵයණන පටිග්ගයහත්වා
අදස්සනංගයමසි. 

‘‘අෙ යඛො ආෙස්මා රට්ඨපායලො භගවන් ං එ දයවොච – ‘පුතබ්යබ, 

භන්ය , ඉමස්මිං පයදයස ඨිය ො සියනරුං පස්සාමි, සියනරුපරිභණ්ඩං

පස්සාමි,  ාවතිංසං පස්සාමි, යවජෙන් ංපස්සාමි, යවජෙන් ස්සපාසාදස්ස

උපරිධජංපස්සාමි.යකොනු යඛො, භන්ය , යහතුයකොපච්චයෙො, ෙංඑ රහි
යනව සියනරුං පස්සාමි…යප.… න යවජෙන් ස්ස පාසාදස්ස උපරි ධජං

පස්සාමී’ති? අෙං, රට්ඨපාල, නන්යදොපනන්යදො නාම නාගරාජා තුම්හාකං
කුපිය ො සියනරුං සත් ක්ඛත්තුං යභොයගහි පරික්ඛිපිත්වා උපරි ඵයණන 

පටිච්ඡායදත්වා අන්ධකාරං කත්වා ඨිය ොති. ‘දයමමි නං, භන්ය ’ති. න
භගවා නං අනුජානි. අෙ යඛො ආෙස්මා භද්දියෙො ආෙස්මා රාහුයලොති
අනුක්කයමන සබ්යබපිභික්ඛූඋට්ඨහිංසු.නභගවාඅනුජානි. 

‘‘අවසායන මහායමොග්ගල්ලානත්යෙයරො‘අහං, භන්ය , දයමමින’න්ති

ආහ. ‘දයමහි, යමොග්ගල්ලානා’ති භගවා අනුජානි. යෙයරො අත් භාවං 
විජහිත්වා මහන් ං නාගරාජවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා නන්යදොපනන්දං 
චුද්දසක්ඛත්තුංයභොයගහිපරික්ඛිපිත්වා ස්සඵණස්සමත්ෙයකඅත් යනො
ඵණං ඨයපත්වාසියනරුනා සද්ධිංඅභිනිප්පීයළසි.නාගරාජාධූමායි.යෙයරො

‘නතුය්හංයෙව සරීයරධූයමොඅත්ථි, මය්හම්පිඅත්ථී’තිධූමායි.නාගරාජස්ස
ධූයමො යෙරං න බාධති. යෙරස්ස පන ධූයමො නාගරාජං බාධති.  ය ො

නාගරාජා පජ්ජලි. යෙයරොපි ‘න තුය්හංයෙව සරීයර අග්ගි අත්ථි, මය්හම්පි

අත්ථී’ති පජ්ජලි. නාගරාජස්ස ය යජො යෙරං න බාධති, යෙරස්ස පන
ය යජොනාගරාජංබාධති.නාගරාජා ‘අෙංමංසියනරුනාඅභිනිප්පීයළත්වා 

ධූමාෙතියචව පජ්ජලතිචා’තිචින්ය ත්වා, ‘යභො, තුවංයකොසී’ති පටිපුතච්ඡි.

අහං යඛො, නන්ද, යමොග්ගල්ලායනොති. භන්ය , අත් යනො භික්ඛුභායවන 
තිට්ඨාහී’’ති. 

‘‘යෙයරො  ං අත් භාවං විජහිත්වා  ස්ස දක්ඛිණකණ්ණයසොය න 

පවිසිත්වා වාමකණ්ණයසොය නනික්ඛමි, වාමකණ්ණයසොය න පවිසිත්වා
දක්ඛිණකණ්ණයසොය න නික්ඛමි.  ො දක්ඛිණනාසයසොය න පවිසිත්වා

වාමනාසයසොය න නික්ඛමි, වාමනාසයසොය න පවිසිත්වා
දක්ඛිණනාසයසොය න නික්ඛමි.  ය ො නාගරාජා මුඛං විවරි. යෙයරො
මුයඛන පවිසිත්වා අන්ය ොකුච්ඡිෙං පාචීයනන ච පච්ඡියමන ච චඞ්කමති.

භගවා‘යමොග්ගල්ලාන, මනසිකයරොහිමහිද්ධියකොනායගො’තිආහ.යෙයරො

‘මය්හං යඛො, භන්ය , චත් ායරො ඉද්ධිපාදා භාවි ා බහුලීක ා ොනීක ා

වත්ථුක ා අනුට්ඨි ා පරිචි ා සුසමාරද්ධා, තිට්ඨතු, භන්ය , 
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නන්යදොපනන්යදො, අහං නන්යදොපනන්දසදිසානං නාගරාජානං ස ම්පි
සහස්සම්පි ස සහස්සම්පිදයමෙය’න්තිආහ. 

‘‘නාගරාජා චින්ය සි – ‘පවිසන්ය ො  ාව යම න දිට්යඨො, 
නික්ඛමනකායල දානි නං දාඨාන් යර පක්ඛිපිත්වා සඞ්ඛාදිස්සාමී’ති

චින්ය ත්වා ‘නික්ඛමෙ, භන්ය , මා මං අන්ය ොකුච්ඡිෙං අපරාපරං
චඞ්කමන්ය ො බාධයිත්ො’ති ආහ. යෙයරො නික්ඛමිත්වා බහි අට්ඨාසි.
නාගරාජා‘අෙංයසො’තිදිස්වානාසවා ංවිස්සජ්ජි. යෙයරොචතුත්ෙජ්ඣානං

සමාපජ්ජි, යලොමකූපම්පිස්සවාය ොචායලතුංනාසක්ඛි.‘අවයසසා භික්ඛූකිර

ආදිය ොපට්ඨාෙසබ්බපාටිහාරිොනිකාතුංසක්කුයණෙයං, ඉමංපනඨානං 
පත්වා එවං ඛිප්පනිසන්තියනො හුත්වා සමාපජ්ජිතුං නාසක්ඛිස්සන්තී’ති
යනසංභගවා නාගරාජදමනංනානුජානි. 

‘‘නාගරාජා ‘අහං ඉමස්ස සමණස්ස නාසවාය න යලොමකූපම්පි

චායලතුං නාසක්ඛිං, මහිද්ධියකො යසො සමයණො’ති චින්ය සි. යෙයරො
අත් භාවං විජහිත්වා සුපණ්ණරූපං නිම්මිනිත්වා සුපණ්ණවා ං 

දස්යසන්ය ො නාගරාජානං අනුබන්ධි, නාගරාජා  ං අත් භාවං විජහිත්වා

මාණවකවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා, ‘භන්ය , තුම්හාකං සරණං ගච්ඡාමී’ති 

වදන්ය ො යෙරස්ස පායද වන්දි. යෙයරො ‘සත්ො, නන්යදො ආගය ො, එහි

ත්වං, ගමිස්සාමා’ති නාගරාජානං දයමත්වා නිබ්බිසං කත්වා, ගයහත්වා

භගවය ො සන්තිකං අගමාසි. නාගරාජා භගවන් ං වන්දිත්වා ‘භන්ය , 

තුම්හාකං සරණං ගච්ඡාමී’තිආහ. භගවා ‘සුඛී යහොහි, නාගරාජා’ති වත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ොඅනාෙපිණ්ඩිකස්සනියවසනං අගමාසි. 

‘‘අනාෙපිණ්ඩියකො ‘කිං, භන්ය , අතිදිවා ආග ත්ො’ති ආහ. 
යමොග්ගල්ලානස්ස ච නන්යදොපනන්දස්ස ච සඞ්ගායමො අයහොසීති. කස්ස

පන, භන්ය , ජයෙො, කස්ස පරාජයෙොති? යමොග්ගල්ලානස්ස ජයෙො, 

නන්දස්ස පරාජයෙොති. අනාෙපිණ්ඩියකො ‘අධිවායසතු යම, භන්ය , භගවා

සත් ාහංඑකපටිපාටිොභත් ං, සත් ාහංයෙරස්ස සක්කාරංකරිස්සාමී’ති
වත්වා සත් ාහං බුද්ධප්පමුඛානං පඤ්චන්නං භික්ඛුස ානං මහාසක්කාරං
අකාසි.ය නවුත් ං–‘නන්යදොපනන්දදමයනනදීයප බ්යබො’’’ති. 

යෙො එ මභිජානාතීති එ ං ෙොවුත් ං වියමොක්ඛං ඵුසනකරණවයසන
ජානාති. 

න යව අග් ගි යච ෙති, අහං බාලං ඩහාමීති එවංනඅග්ගිඅභිසංයචය ති, 

නාපි ඩහනාෙ පයෙොගං පරක්කමං කයරොති, බායලො එව පන ‘‘අෙං 

මන්දාගතී’’තිඅනිජලන් ංවිෙජලි ංඅග්ගිංආසජ්ජනංපඩය්හති, එවයමව, 

මාර, න මෙං ඩහිතුකාමා, බායධතුකාමා, ත්වඤ්යඤව පන  ො
ආගමනාදිඅත්යෙන  ොග ං අග්ගිඛන්ධසදිසං අරිෙසාවකං ආසජ්ජ

අත් ානංඩහිස්සසි, ඩහදුක්ඛය ොනමුඤ්චිස්සසි. 
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අපුඤ් ඤං පසවීතිඅපුතඤ්ඤංපටිලභති. න යම පාපං විපච් චතීතිමමපාපං

නවිපච්චති, කිංනු, මාර, එවං මඤ්ඤසිනයිදමත්ථි. 

කයරොය ො ය  චීෙය  පාපන්ති එකංයසන කයරොන් ස්ස ය  පාපං

චිරරත් ාෙ චිරකාලං අනත්ොෙ දුක්ඛාෙ උපචීෙති. මාර, නිබ් බින් ද 

බුද් ෙම් හාතිචතුසච්චබුද්ධය ොබුද්ධසාවකය ො නිබ්බින්දනිබ්බිජ්ජපරය ො

කම්මං. ආසං මාකාසි භික් ඛුසූති ‘‘භික්ඛූ වියරොයධමි වියහයසමී’’ති එ ං
ආසංමාකාසි. 

ඉතීති එවං. මාරං අ ජ් යජසීති, ‘‘මාර, නිබ්බින්ද…යප.… භික්ඛුසූ’’ති

ආෙස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො. යභසකළාවයනති එවංනාමයකඅරඤ්යඤ. 

 ය ොති  ජ්ජනයහතු. යසො දුම් මයනො ෙක් යඛොති යසො මායරො

යදොමනස්සියකොහුත්වා ත්යෙව ස්මිංයෙවඨායනඅන් රධායි, අදස්සනං
අගමාසි. අෙඤ්ච ගාො ධම්මසඞ්ගාෙනකායල ඨපි ා. ෙං පයනත්ෙ

අන් රන් රා අත්ෙය ො න විභත් ං,  ං යහට්ඨා වුත් නෙත් ා
උත් ානයමව. 

එවමෙංමහායෙයරොමාරං ජ්යජත්වායදවචාරිකානරකචාරිකාදිවයසන 
අඤ්යඤහි සාවයකහි අසාධාරණං සත්තූපකාරං කත්වා ආයුපරියෙොසායන
පරිනිබ්බායි. පරිනිබ්බාෙන්ය ො ච අයනොමදස්සිස්ස භගවය ො පාදමූයල
පණිධානං කත්වා  ය ො පට්ඨාෙ  ත්ෙ  ත්ෙ භයව උළාරානි පුතඤ්ඤානි
කත්වා සාවකපාරමිො මත්ෙයක ඨිය ොපි අන් රා ක ස්ස පාපකම්මස්ස
වයසන උට්ඨි ාෙ කම්මපියලොතිකාෙ තිත්ථියෙහි උයෙයොජිය හි යචොයරහි 

බාධිය ොඅනප්පකංසරීරයඛදංකත්වාපරිනිබ්බායි.ය නවුත් ං අපදායන 

(අප.යෙර1.1.375, 380-397) – 

‘‘අයනොමදස්සීභගවා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

විහාසිහිමවන් ම්හි, යදවසඞ්ඝපුතරක්ඛය ො. 

‘‘භගවා ය ොඔ රිත්වා, විචරිචාරිකංජියනො; 

සත් කාෙංඅනුග්ගණ්හන්ය ො, බාරාණසිංඋපාගමි. 

‘‘ඛීණාසවසහස්යසහි, පරිවුය ොයලොකනාෙයකො; 

ඔභායසන්ය ොදිසාසබ්බා, වියරොචිත්ෙමහාමුනි. 

‘‘ දාහංගහපතිහුත්වා, සරයදනමහිද්ධිනා; 

උයෙයොජිය ොසහායෙන, සත්ොරංඋපසඞ්කමිං. 

‘‘උපසඞ්කමිත්වානසම්බුද්ධං, නිමන්ය ත්වා ොග ං; 

අත් යනොභවනංයනසි, මානෙන්ය ොමහාමුනිං. 
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‘‘උපට්ඨි ංමහාවීරං, යදවයදවංනරාසභං; 

සභික්ඛුසඞ්ඝං ප්යපමි, අන්නපායනනහං දා. 

‘‘අනුයමොදි මහාවීයරො, සෙම්භූ අග්ගපුතග්ගයලො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමාගාොඅභාසෙ. 

‘‘ෙංයසොසඞ්ඝමපූයජසි, බුද්ධඤ්චයලොකනාෙකං; 

ය නචිත් ප්පසායදන, යදවයලොකංගමිස්සති. 

‘‘සත් සත් තික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 

පෙබයාරජ්ජංඅට්ඨස ං, වසුධංආවසිස්සති. 

‘‘පඤ්චපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 

යභොගාඅසඞ්ඛිො ස්ස, උප්පජ්ජිස්සන්ති ාවයද. 

‘‘අපරියමයෙය ඉය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘නිරොයසොචවිත්වාන, මනුස්සත් ංගමිස්සති; 

යකොලිය ොනාමනායමන, බ්රහ්මබන්ධුභවිස්සති. 

‘‘යසොපච්ඡාපබ්බජිත්වාන, කුසලමූයලනයචොදිය ො; 

යගො මස්සභගවය ො, දුතියෙොයහස්සතිසාවයකො. 

‘‘ආරද්ධවීරියෙොපහි ත්ය ො, ඉද්ධිොපාරමිංගය ො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාෙ, නිබ්බායිස්සතිනාසයවො. 

‘‘පාපමිත්ය ොපනිස්සාෙ, කාමරාගවසංගය ො; 

මා රංපි රඤ්චාපි, ඝා යිංදුට්ඨමානයසො. 

‘‘ෙංෙංයෙොනුපපජ්ජාමි, නිරෙංඅෙමානුසං; 

පාපකම්මසමඞ්ගි ා, භින්නසීයසොමරාමහං. 

‘‘ඉදංපච්ඡිමකංමය්හං, චරියමොවත් ය භයවො; 

ඉධාපිඑදියසොමය්හං, මරණකායලභවිස්සති. 

‘‘පවියවකමනුයුත්ය ො, සමාධිභාවනාරය ො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාෙ, විහරාමිඅනාසයවො. 

‘‘ධරණිම්පිසුගම්භීරං, බහලංදුප්පධංසිෙං; 

වාමඞ්ගුට්යඨනයඛොයභෙයං, ඉද්ධිොපාරමිංගය ො. 
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‘‘අස්මිමානං නපස්සාමි, මායනොමය්හංන විජ්ජති; 

සාමයණයරඋපාදාෙ, ගරුචිත් ංකයරොමහං. 

‘‘අපරියමයෙයඉය ොකප්යප, ෙංකම්මමභිනීහරිං; 

 ාහංභූමිමනුප්පත්ය ො, පත්ය ොම්හිආසවක්ඛෙං. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො…යප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
මහායමොග්ගල්ලානත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

සට්ඨිනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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21. මහානිපාය ො 
1. වඞ් ගීසත් යෙරගාොවණ් ණනා 

සත් තිනිපාය  නික් ඛන්  ං ව  මං සන්  න්තිආදිකා ආෙස්මය ො

වඞ්ගීසත්යෙරස්ස ගාො. කා උප්පත්ති? අෙං කිර පදුමුත් රබුද්ධකායල

හංසවතීනගයර මහායභොගකුයල නිබ්බත්ය ො, පුතරිමනයෙයනව විහාරං
ගන්ත්වා ධම්මං සුණන්ය ො සත්ොරං එකං භික්ඛුං පටිභානවන් ානං

අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා සත්ථු අධිකාරකම්මං කත්වා – ‘‘අහම්පි

අනාගය  පටිභානවන් ානං අග්යගො භයවෙය’’න්ති පත්ෙනං කත්වා, 
සත්ොරා බයාකය ො ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො

ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං බ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වා වඞ් ගීයසොති 

ලද්ධනායමො  යෙො යබයද උග්ගණ්හන්ය ො ආචරිෙං ආරායධත්වා, 
ඡවසීසමන් ං නාම සික්ඛිත්වා ඡවසීසං නයඛන ආයකොයටත්වා ‘‘අෙං
සත්ය ොඅසුකයෙොනිෙංනිබ්බත්ය ො’’ති ජානාති. 

බ්රාහ්මණා ‘‘අෙංඅම්හාකංජීවි මග්යගො’’තිඤත්වාවඞ්ගීසං ගයහත්වා
පටිච්ඡන්නොයන නිසීදායපත්වා ගාමනිගමරාජධානියෙො විචරන්ති.
වඞ්ගීයසොපි තිවස්සමත්ෙයක ම ානම්පි සීසං ආහරායපත්වා නයඛන
ආයකොයටත්වා ‘‘අෙං සත්ය ො අසුකයෙොනිෙං නිබ්බත්ය ො’’ති වත්වා
මහාජනස්ස කඞ්ඛච්යඡදනත්ෙං ය  ය  ජයන ආවායහත්වා අත් යනො
අත් යනො ගතිංකොයපති. ය න ස්මිං මහාජයනො අභිප්පසීදති. යසො  ං
නිස්සාෙ මහාජනස්ස හත්ෙය ො ස ම්පි සහස්සම්පි ලභතීති. බ්රාහ්මණා
වඞ්ගීසමාදාෙ ෙොරුචිං විචරිත්වා පුතන සාවත්ථිං අගමංසු. වඞ්ගීයසො සත්ථු
ගුයණසුත්වා සත්ොරං උපසඞ්කමිතුකායමො අයහොසි. බ්රාහ්මණා ‘‘සමයණො 
යගො යමො මාොෙ  ං ආවට්යටස්සතී’’ති පටික්ඛිපිංසු. වඞ්ගීයසො ය සං
වචනං අනාදියිත්වා සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා මධුරපටිසන්ොරං කත්වා
එකමන් ංනිසීදි. 

 ං සත්ො පුතච්ඡි – ‘‘වඞ්ගීස, කිඤ්චි සිප්පං ජානාසී’’ති? ‘‘ආම, යභො

යගො ම, ඡවසීසමන් ං නාම ජානාමි. ය න තිවස්සමත්ෙයක ම ානම්පි
සීසං නයඛන ආයකොයටත්වා නිබ්බත් ට්ඨානං ජානාමී’’ති. සත්ො  ස්ස

එකංනිරයෙනිබ්බත් ස්ස සීසං දස්යසසි, එකංමනුස්යසසු, එකං යදයවසු, 

එකංපරිනිබ්බු ස්සසීසංදස්යසසි.යසොපඨමංසීසංආයකොයටත්වා, ‘‘යභො

යගො ම, අෙංසත්ය ොනිරයෙනිබ්බත්ය ො’’තිආහ. ‘‘සාධු, වඞ්ගීස, සුට්ඨු
 ො දිට්ඨං. අෙං සත්ය ො කුහිං නිබ්බත්ය ො’’ති පුතච්ඡි.

‘‘මනුස්සයලොයක’’ති.‘‘අෙංකුහි’’න්ති? ‘‘යදවයලොයක’’තිතිණ්ණන්නම්පි
නිබ්බත් ට්ඨානං කයෙසි. පරිනිබ්බු ස්ස පන සීසං නයඛන
ආයකොයටන්ය ො යනව අන් ං න යකොටිං පස්සි. අෙ නං සත්ො ‘‘න
සක්යකොසි වඞ්ගීසා’’ති පුතච්ඡි. ‘‘උපපරික්ඛාමි  ාවා’’ති පුතනප්පුතනං
පරිවත්ය ත්වා ආයකොයටන්ය ොපි බාහිරකමන්ය න ඛීණාසවස්ස ගතිං

කෙං ජානිස්සති, අෙස්ස මත්ෙකය ො යසයදො මුච්චි. යසො ලජ්ජිත්වා
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තුණ්හීභූය ොඅට්ඨාසි.අෙනංසත්ො–‘‘කිලමසි, වඞ්ගීසා’’තිආහ.‘‘ආම, 

යභොයගො ම, ඉමස්සඋප්පන්නට්ඨානංජානිතුංනසක්යකොමි, සයච තුම්යහ

ජානාෙ, කයෙො’’ති. ‘‘වඞ්ගීස, අහංඑ ම්පිජානාමි, ඉය ොඋත් රි රම්පි 
ජානාමී’’තිවත්වා– 

‘‘චුතිංයෙොයවදිසත් ානං, උපපත්තිඤ්චසබ්බයසො; 

අසත් ංසුග ංබුද්ධං,  මහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

‘‘ෙස්සගතිංනජානන්ති, යදවාගන්ධබ්බමානුසා; 

ඛීණාසවංඅරහන් ං,  මහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. )ධ.ප. 419-420; 

සු.නි.648-649) – 

ඉමාද්යවගාොඅභාසි.වඞ්ගීයසො ‘‘ය නහි, යභොයගො ම,  ංවිජ්ජං යම
යදො’’ති අපචිතිං දස්යසත්වා සත්ථු සන්තියක නිසීදි. සත්ො ‘‘අම්යහහි 
සමානලිඞ්ගස්ස යදමා’’ති ආහ. වඞ්ගීයසො ‘‘ෙංකිඤ්චි කත්වා මො ඉමං
මන් ංගයහතුං වට්ටතී’’තිබ්රාහ්මයණආහ–‘‘තුම්යහමයිපබ්බජන්ය මා

චින් යිත්ෙ, අහං මන් ං උග්ගණ්හිත්වා සකලජම්බුදීයප යජට්ඨයකො

භවිස්සාමි, තුම්හාකම්පි ය න භද්දකයමව භවිස්සතී’’ති මන් ත්ොෙ
සත්ථුසන්තිකං උපසඞ්කමිත්වා පබ්බජ්ජං ොචි.  දා ච යෙයරො

නියරොධකප්යපොභගවය ොසන්තියකඨිය ො යහොති,  ංභගවාආණායපසි–

‘‘නියරොධකප්ප, ඉමං පබ්බායජහී’’ති. යසො සත්ථු ආණාෙ  ං පබ්බායජසි.
අෙස්ස සත්ො ‘‘මන් පරිවාරං  ාව උග්ගණ්හාහී’’ති 

ද්වත්තිංසාකාරකම්මට්ඨානං විපස්සනාකම්මට්ඨානඤ්ච ආචික්ඛි. යසො 
ද්වත්තිංසාකාරංසජ්ඣාෙන්ය ොවවිපස්සනංපට්ඨයපසි.බ්රාහ්මණාවඞ්ගීසං 

උපසඞ්කමිත්වා‘‘කිං, යභොවඞ්ගීස, සමණස්මයගො මස්සසන්තියකසිප්පං 

සික්ඛි ’’න්ති පුතච්ඡිංසු. ‘‘කිං සිප්පසික්ඛයනන, ගච්ඡෙ තුම්යහ, න මය්හං
තුම්යහහි කත් බ්බකිච්ච’’න්ති. බ්රාහ්මණා ‘‘ත්වම්පි දානි සමණස්ස

යගො මස්ස වසංආපන්යනො, මාොෙආවට්ටිය ො, කිංමෙං වසන්තියක 
කරිස්සාමා’’ති ආග මග්යගයනව පක්කමිංසු. වඞ්ගීසත්යෙයරො විපස්සනං

වඩ්යඪත්වා අරහත් ං සච්ඡාකාසි. ය න වුත් ං අපදායන (අප. යෙර 

2.55.96-142) – 

‘‘පදුමුත් යරො නාමජියනො, සබ්බධම්යමසු චක්ඛුමා; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනාෙයකො. 

‘‘ෙොපිසාගයරඌමි, ගගයනවිෙ ාරකා; 

එවංපාවචනං ස්ස, අරහන්ය හිචිත්ති ං. 

‘‘සයදවාසුරනායගහි, මනුයජහිපුතරක්ඛය ො; 

සමණබ්රාහ්මණාකිණ්යණ, ජනමජ්යඣජිනුත් යමො. 
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‘‘පභාහිඅනුරඤ්ජන්ය ො, යලොයකයලොකන් ගූජියනො; 

වචයනනවියබොයධන්ය ො, යවයනෙයපදුමානියසො. 

‘‘යවසාරජ්යජහිසම්පන්යනො, චතූහිපුතරිසුත් යමො; 

පහීනභෙසාරජ්යජො, යඛමප්පත්ය ොවිසාරයදො. 

‘‘ආසභංපවරංඨානං, බුද්ධභූමිඤ්චයකවලං; 

පටිජානාතියලොකග්යගො, නත්ථිසඤ්යචොදයකොක්වචි. 

‘‘සීහනාදමසම්භී ං, නදය ො ස්ස ාදියනො; 

යදවානයරොවාබ්රහ්මාවා, පටිවත් ානවිජ්ජති. 

‘‘යදයසන්ය ොපවරංධම්මං, සන් ායරන්ය ොසයදවකං; 

ධම්මචක්කංපවත්ය ති, පරිසාසුවිසාරයදො. 

‘‘පටිභානව ංඅග්ගං, සාවකංසාධුසම්ම ං; 

ගුණංබහුංපකිත්ය ත්වා, එ දග්යගඨයපසි ං. 

‘‘ දාහංහංසවතිෙං, බ්රාහ්මයණොසාධුසම්මය ො; 

සබ්බයවදවිදූජාය ො, වාගීයසොවාදිසූදයනො. 

‘‘උයපච්ච ංමහාවීරං, සුත්වාහංධම්මයදසනං; 

පීතිවරංපටිලභිං, සාවකස්සගුයණරය ො. 

‘‘නිමන්ය ත්වාව සුග ං, සසඞ්ඝං යලොකනන්දනං; 

සත් ාහංයභොජයිත්වාහං, දුස්යසහච්ඡාදයිං දා. 

‘‘නිපච්චසිරසාපායද, කය ොකායසොක ඤ්ජලී; 

එකමන් ංඨිය ොහට්යඨො, සන්ෙවිංජිනමුත් මං. 

‘‘නයමොය වාදිමද්දන, නයමොය ඉසිසත් ම; 

නයමොය සබ්බයලොකග්ග, නයමොය අභෙංකර. 

‘‘නයමොය මාරමෙන, නයමොය දිට්ඨිසූදන; 

නයමොය සන්තිසුඛද, නයමොය සරණංකර. 

‘‘අනාොනංභවංනායෙො, භී ානංඅභෙප්පයදො; 

විස්සාමභූමිසන් ානං, සරණංසරයණසිනං. 

‘‘එවමාදීහි සම්බුද්ධං, සන්ෙවිත්වා මහාගුණං; 

අයවොචංවාදිසූදස්ස, ගතිංපප්යපොමිභික්ඛුයනො. 
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‘‘ දාඅයවොචභගවා, අනන් පටිභානවා; 

යෙොයසොබුද්ධංඅයභොයජසි, සත් ාහංසහසාවකං. 

‘‘ගුණඤ්චයමපකිත්ය සි, පසන්යනොයසහිපාණිභි; 

එයසොපත්ෙෙය ඨානං, වාදිසූදස්සභික්ඛුයනො. 

‘‘අනාග ම්හිඅද්ධායන, ලච්ඡයස ංමයනොරෙං; 

යදවමානුසසම්පත්තිං, අනුයභොත්වාඅනප්පකං. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘ ස්සධම්යමසුදාොයදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

වඞ්ගීයසොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො. 

‘‘ ංසුත්වාමුදිය ොහුත්වා, ොවජීවං දාජිනං; 

පච්චයෙහිඋපට්ඨාසිං, යමත් චිත්ය ො ොග ං. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං, තුසි ංඅගමාසහං. 

‘‘පච්ඡියම චභයවදානි, ජාය ොවිප්පකුයල අහං; 

පච්චාජාය ොෙදාආසිං, ජාතිොසත් වස්සියකො. 

‘‘සබ්බයවදවිදූජාය ො, වාදසත්ෙවිසාරයදො; 

වාදිස්සයරොචිත් කථී, පරවාදප්පමද්දයනො. 

‘‘වඞ්යගජාය ොතිවඞ්ගීයසො, වචයනඉස්සයරොතිවා; 

වඞ්ගීයසොඉතියමනාමං, අභවීයලොකසම්ම ං. 

‘‘ෙදාහංවිඤ්ඤු ංපත්ය ො, ඨිය ොපඨමයෙොබ්බයන; 

 දාරාජගයහරම්යම, සාරිපුතත් මහද්දසං. 

‘‘පිණ්ඩාෙවිචරන් ං ං, පත් පාණිංසුසංවු ං; 

අයලොලක්ඛිංමි භාණිං, යුගමත් ංනිදක්ඛි ං. 

‘‘ ංදිස්වාවිම්හිය ොහුත්වා, අයවොචංමමනුච්ඡවං; 

කණිකාරංවනිචි ං, චිත් ංගාොපදංඅහං. 

‘‘ආචික්ඛියසොයමසත්ොරං, සම්බුද්ධංයලොකනාෙකං; 

 දායසොපණ්ඩිය ොවීයරො, උත් රිංසමයවොචයම. 
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‘‘විරාගසංහි ංවාකයං, කත්වාදුද්දසමුත් මං; 

විචිත් පටිභායනහි, ය ොසිය ොය න ාදිනා. 

‘‘නිපච්ච සිරසාපායද, පබ්බායජහීතිමං බ්රවි; 

 ය ොමංසමහාපඤ්යඤො, බුද්ධයසට්ඨමුපානයි. 

‘‘නිපච්චසිරසාපායද, නිසීදිංසත්ථුසන්තියක; 

මමාහවද ංයසට්යඨො, කච්චිවඞ්ගීසජානාසි. 

‘‘කිඤ්චිසිප්පන්ති ස්සාහං, ජානාමීතිචඅබ්රවිං; 

ම සීසංවනච්ඡුද්ධං, අපිබාරසවස්සිකං; 

 වවිජ්ජාවියසයසන, සයචසක්යකොසිවාචෙ. 

‘‘ආයමොතියමපටිඤ්ඤාය , තීණිසීසානිදස්සයි; 

නිරෙනරයදයවසු, උපපන්යනඅවාචයිං. 

‘‘ දාඛීණාසවස්යසව, සීසංදස්යසසිනාෙයකො; 

 ය ොහංවිහ ාරබ්යභො, පබ්බජ්ජංසමොචිසං. 

‘‘පබ්බජිත්වාන සුග ං, සන්ෙවාමි හිං  හිං; 

 ය ොමංකබ්බවිත්ය ොසි, උජ්ඣාෙන්තිහභික්ඛයවො. 

‘‘ ය ොවීමංසනත්ෙංයම, ආහබුද්යධොවිනාෙයකො; 

 ක්කිකාපනිමාගාො, ඨානයසොපටිභන්ති ං. 

‘‘නකබ්බවිත්ය ොහංවීර, ඨානයසොපටිභන්තිමං; 

ය නහිදානිවඞ්ගීස, ඨානයසොසන්ෙවාහිමං. 

‘‘ දාහංසන්ෙවිංවීරං, ගාොහිඉසිසත් මං; 

ඨානයසොයම දාතුට්යඨො, ජියනොඅග්යගඨයපසිමං. 

‘‘පටිභායනනචිත්ය න, අඤ්යඤසමතිමඤ්ඤහං; 

යපසයලය නසංවිග්යගො, අරහත් මපාපුතණිං. 

‘‘පටිභානව ංඅග්යගො, අඤ්යඤොයකොචිනවිජ්ජති; 

ෙොෙංභික්ඛුවඞ්ගීයසො, එවංධායරෙභික්ඛයවො. 

‘‘ස සහස්යසක ංකම්මං, ඵලංදස්යසසියමඉධ; 

සුමුත්ය ොසරයවයගොව, කියලයසඣාපයිංමම. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

නායගොවබන්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 
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‘‘ස්වාග ංව යමආසි, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

අරහා පන හුත්වා යෙයරො සත්ථු සන්තිකං ගච්ඡන්ය ො චක්ඛුපෙය ො

පට්ඨාෙ චන්යදන, සූරියෙන, ආකායසන, මහාසමුද්යදන, සියනරුනා 

පබ්බ රායජන, සීයහන මිගරඤ්ඤා, හත්ථිනායගනාති ය න ය න සද්ධිං
උපයමන්ය ොඅයනයකහි පදසය හිසත්ොරංවණ්යණන්ය ොවඋපගච්ඡති.
ය න ංසත්ොසඞ්ඝමජ්යඣනිසින්යනො පටිභානවන් ානංඅග්ගට්ඨායන
ඨයපසි.අෙයෙයරනඅරහත් ප්පත්තිය ොපුතබ්යබචපච්ඡා ච ං ංචිත් ං
ආගම්මභාසි ා.යෙරංඋද්දිස්සආනන්දත්යෙරාදීහිභාසි ාච– 

1218. 

‘‘නික්ඛන් ං ව මංසන් ං, අගාරස්මානගාරිෙං; 

වි ක්කාඋපධාවන්ති, පගබ්භාකණ්හය ොඉයම. 

1219. 

‘‘උග්ගපුතත් ාමහිස්සාසා, සික්ඛි ාදළ්හධම්මියනො; 

සමන් ාපරිකියරෙයං, සහස්සංඅපලායිනං. 

1220. 

‘‘සයචපිඑත් කාභියෙයො, ආගමිස්සන්තිඉත්ථියෙො; 

යනවමංබයාධයිස්සන්ති, ධම්යමසම්හිපතිට්ඨිය ො. 

1221. 

‘‘සක්ඛීහියමසු ංඑ ං, බුද්ධස්සාදිච්චබන්ධුයනො; 

නිබ්බානගමනංමග්ගං,  ත්ෙයමනිරය ොමයනො. 

1222. 

‘‘එවඤ්යචමංවිහරන් ං, පාපිමඋපගච්ඡසි; 

 ොමච්චුකරිස්සාමි, නයමමග්ගම්පිදක්ඛසි. 

1223. 

‘‘අරතිඤ්ච රතිඤ්චපහාෙ, සබ්බයසොයගහසි ඤ්ච වි ක්කං; 

වනෙංනකයරෙයකුහිඤ්චි, නිබ්බනයෙොඅවනයෙොසභික්ඛු. 

1224. 

‘‘ෙමිධපෙවිඤ්චයවහාසං, රූපග ංජගය ොගධංකිඤ්චි; 

පරිජීෙතිසබ්බමනිච්චං, එවංසයමච්චචරන්තිමු ත් ා. 



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො මහානිපාය ො 

453 

පටුන 

1225. 

‘‘උපධීසුජනාගධි ායස, දිට්ඨසුය පටියඝචමුය ච; 

එත්ෙවියනොදෙඡන්දමයනයජො, යෙොයහත්ෙනලිම්පතිමුනි මාහු. 

1226. 

‘‘අෙසට්ඨිසි ාසවි ක්කා, පුතථුජ්ජන ාෙඅධම්මානිවිට්ඨා; 

නචවග්ගග ස්සකුහිඤ්චි, යනොපනදුට්ඨුල්ලගාහීස භික්ඛු. 

1227. 

‘‘දබ්යබො චිරරත් සමාහිය ො, අකුහයකොනිපයකො අපිහාලු; 

සන් ංපදංඅජ්ඣගමාමුනි, පටිච්චපරිනිබ්බුය ොකඞ්ඛති කාලං. 

1228. 

‘‘මානංපජහස්සුයගො ම, මානපෙඤ්චජහස්සුඅයසසං; 

මානපෙම්හිසමුච්ඡිය ො, විප්පටිසාරීහුවාචිරරත් ං. 

1229. 

‘‘මක්යඛනමක්ඛි ාපජා, මානහ ානිරෙංපප න්ති; 

යසොචන්තිජනාචිරරත් ං, මානහ ානිරෙංඋපපන්නා. 

1230. 

‘‘න හියසොචතිභික්ඛුකදාචි, මග්ගජියනොසම්මා පටිපන්යනො; 

කිත්තිඤ්චසුඛඤ්චානුයභොති, ධම්මදයසොති මාහු ෙත් ං. 

1231. 

‘‘ ස්මා අඛියලොඉධපධානවා, නීවරණානිපහාෙ විසුද්යධො; 

මානඤ්චපහාෙඅයසසං, විජ්ජාෙන් කයරොසමි ාවී. 

1232. 

‘‘කාමරායගනඩය්හාමි, චිත් ංයමපරිඩය්හති; 

සාධුනිබ්බාපනංබ්රූහි, අනුකම්පාෙයගො ම. 

1233. 

‘‘සඤ්ඤාෙවිපරියෙසා, චිත් ංය පරිඩය්හති; 

නිමිත් ංපරිවජ්යජහි, සුභංරාගූපසංහි ං. 

1234. 

‘‘අසුභාෙචිත් ංභායවහි, එකග්ගංසුසමාහි ං; 

සතිකාෙග ා යත්ථු, නිබ්බිදාබහුයලොභව. 

1235. 

‘‘අනිමිත් ඤ්චභායවහි, මානානුසෙමුජ්ජහ; 
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 ය ොමානාභිසමො, උපසන්ය ොචරිස්සසි. 

1236. 

‘‘ යමව වාචංභායසෙය, ොෙත් ානංන  ාපයෙ; 

පයරචනවිහිංයසෙය, සායවවාචාසුභාසි ා. 

1237. 

‘‘පිෙවාචයමවභායසෙය, ොවාචාපටිනන්දි ා; 

ෙංඅනාදාෙපාපානි, පයරසංභාසය පිෙං. 

1238. 

‘‘සච්චංයවඅම ාවාචා, එසධම්යමොසනන් යනො; 

සච්යචඅත්යෙචධම්යමච, ආහුසන්ය ොපතිට්ඨි ා. 

1239. 

‘‘ෙංබුද්යධොභාසතිවාචං, යඛමංනිබ්බානපත්තිො; 

දුක්ඛස්සන් කිරිොෙ, සායවවාචානමුත් මා. 

1240. 

‘‘ගම්භීරපඤ්යඤොයමධාවී, මග්ගාමග්ගස්සයකොවියදො; 

සාරිපුතත්ය ොමහාපඤ්යඤො, ධම්මංයදයසතිභික්ඛුනං. 

1241. 

‘‘සංඛිත්ය නපියදයසති, විත්ොයරනපිභාසති; 

සාලිකායිවනිග්යඝොයසො, පටිභානංඋදිෙයති. 

1242. 

‘‘ ස්ස ංයදසෙන් ස්ස, සුණන්තිමධුරංගිරං; 

සයරනරජනීයෙන, සවනීයෙනවග්ගුනා; 

උදග්ගචිත් ාමුදි ා, යසො ංඔයධන්තිභික්ඛයවො. 

1243. 

‘‘අජ්ජපන්නරයසවිසුද්ධිො, භික්ඛූපඤ්චස ාසමාග ා; 

සංයෙොජනබන්ධනච්ඡිදා, අනීඝාඛීණපුතනබ්භවාඉසී. 

1244. 

‘‘චක්කවත්තී ෙොරාජා, අමච්චපරිවාරිය ො; 

සමන් ාඅනුපරියෙති, සාගරන් ංමහිංඉමං. 

1245. 

‘‘එවංවිජි සඞ්ගාමං, සත්ෙවාහංඅනුත් රං; 

සාවකාපයිරුපාසන්ති, ය විජ්ජාමච්චුහායියනො. 
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1246. 

‘‘සබ්යබභගවය ොපුතත් ා, පලායපත්ෙනවිජ්ජති; 

 ණ්හාසල්ලස්සහන් ාරං, වන්යදආදිච්චබන්ධුනං. 

1247. 

‘‘පයරොසහස්සංභික්ඛූනං, සුග ංපයිරුපාසති; 

යදයසන් ංවිරජංධම්මං, නිබ්බානංඅකුය ොභෙං. 

1248. 

‘‘සුණන්ති ධම්මංවිමලං, සම්මාසම්බුද්ධයදසි ං; 

යසොභතිව සම්බුද්යධො, භික්ඛුසඞ්ඝපුතරක්ඛය ො. 

1249. 

‘‘නාගනායමොසිභගවා, ඉසීනංඉසිසත් යමො; 

මහායමයඝොවහුත්වාන, සාවයකඅභිවස්සසි. 

1250. 

‘‘දිවාවිහාරානික්ඛම්ම, සත්ථුදස්සනකමය ා; 

සාවයකොය මහාවීර, පායදවන්දතිවඞ්ගියසො. 

1251. 

‘‘උම්මග්ගපෙංමාරස්ස, අභිභුෙයචරතිපභිජ්ජඛීලානි; 

 ංපස්සෙබන්ධපමුඤ්චකරං, අසි ංවභාගයසොපවිභජ්ජ. 

1252. 

‘‘ඔඝස්සහිනි රණත්ෙං, අයනකවිහි ංමග්ගංඅක්ඛාසි; 

 ස්මිඤ්චඅමය අක්ඛාය , ධම්මදසාඨි ාඅසංහීරා. 

1253. 

‘‘පජ්යජො කයරොඅතිවිජ්ඣ, සබ්බඨිතීනංඅතික්කමමද්දස; 

ඤත්වාචසච්ඡිකත්වාච, අග්ගංයසොයදසයිදසද්ධානං. 

1254. 

‘‘එවංසුයදසිය ධම්යම, යකොපමායදොවිජාන ංධම්මං; 

 ස්මා හි  ස්ස භගවය ො සාසයන, අප්පමත්ය ො සදා 
නමස්සමනුසික්යඛ. 

1255. 

‘‘බුද්ධානුබුද්යධොයෙොයෙයරො, යකොණ්ඩඤ්යඤොතිබ්බනික්කයමො; 

ලාභීසුඛවිහාරානං, වියවකානංඅභිණ්හයසො. 

1256. 
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‘‘ෙංසාවයකනපත් බ්බං, සත්ථුසාසනකාරිනා; 

සබ්බස්ස ංඅනුප්පත් ං, අප්පමත් ස්සසික්ඛය ො. 

1257. 

‘‘මහානුභායවො ය විජ්යජො, යචය ොපරිෙයකොවියදො; 

යකොණ්ඩඤ්යඤොබුද්ධදාොයදො, පායදවන්දතිසත්ථුයනො. 

1258. 

‘‘නගස්ස පස්යසආසීනං, මුනිංදුක්ඛස්ස පාරගුං; 

සාවකාපයිරුපාසන්ති, ය විජ්ජාමච්චුහායියනො. 

1259. 

‘‘යච සා අනුපරියෙති, යමොග්ගල්ලායනො මහිද්ධියකො; 

චිත් ංයනසංසමන්යවසං, විප්පමුත් ංනිරූපධිං. 

1260. 

‘‘එවංසබ්බඞ්ගසම්පන්නං, මුනිංදුක්ඛස්සපාරගුං; 

අයනකාකාරසම්පන්නං, පයිරුපාසන්තියගො මං. 

1261. 

‘‘චන්යදො ෙො විග වලාහයක නයභ, වියරොචති වී මයලොව

භාණුමා; 

එවම්පිඅඞ්ගීරසත්වංමහාමුනි, අතියරොචසිෙසසාසබ්බයලොකං. 

1262. 

‘‘කායවෙයමත් ාවිචරිම්හපුතබ්යබ, ගාමාගාමංපුතරාපුතරං; 

අෙද්දසාමසම්බුද්ධං, සබ්බධම්මානපාරගුං. 

1263. 

‘‘යසොයමධම්මමයදයසසි, මුනිදුක්ඛස්සපාරගූ; 

ධම්මංසුත්වාපසීදිම්හ, සද්ධායනොඋදපජ්ජෙ. 

1264. 

‘‘ ස්සාහංවචනංසුත්වා, ඛන්යධආෙ නානිච; 

ධාතුයෙොචවිදිත්වාන, පබ්බජිංඅනගාරිෙං. 

1265. 

‘‘බහූනංව අත්ොෙ, උප්පජ්ජන්ති ොග ා; 

ඉත්ථීනංපුතරිසානඤ්ච, යෙය සාසනකාරකා. 

1266. 

‘‘ය සංයඛොව අත්ොෙ, යබොධිමජ්ඣගමාමුනි; 
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භික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්ච, යෙනිොමග ද්දසා. 

1267. 

‘‘සුයදසි ාචක්ඛුම ා, බුද්යධනාදිච්චබන්ධුනා; 

චත් ාරිඅරිෙසච්චානි, අනුකම්පාෙපාණිනං. 

1268. 

‘‘දුක්ඛංදුක්ඛසමුප්පාදං, දුක්ඛස්සචඅතික්කමං; 

අරිෙංචට්ඨඞ්ගිකංමග්ගං, දුක්ඛූපසමගාමිනං. 

1269. 

‘‘එවයමය   ොවුත් ා, දිට්ඨායමය ෙො  ො; 

සදත්යෙොයමඅනුප්පත්ය ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

1270. 

‘‘ස්වාග ංව යමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

සුවිභත්ය සුධම්යමසු, ෙංයසට්ඨං දුපාගමිං. 

1271. 

‘‘අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත්ය ො, යසො ධාතුවියසොධි ා; 

ය විජ්යජොඉද්ධිපත්ය ොම්හි, යචය ොපරිෙයකොවියදො. 

1272. 

‘‘පුතච්ඡාමි සත්ොරමයනොමපඤ්ඤං, දිට්යඨව ධම්යම යෙො

විචිකිච්ඡානංයඡත් ා; 

අග්ගාළයවකාලමකාසිභික්ඛු, ඤාය ොෙසස්සී අභිනිබ්බු ත්ය ො. 

1273. 

‘‘නියරොධකප්යපොඉති ස්සනාමං,  ොක ංභගවා බ්රාහ්මණස්ස; 

යසො ංනමස්සංඅචරිමු යයපයඛො, ආරද්ධවීරියෙො දළ්හධම්මදස්සී. 

1274. 

‘‘ ං සාවකංසක්කමෙම්පිසබ්යබ, අඤ්ඤාතුමිච්ඡාමසමන් චක්ඛු; 

සමවට්ඨි ා යනො සවනාෙ යසො ා, තුවං යනො සත්ො
ත්වමනුත් යරොසි. 

1275. 

‘‘ඡින්දයනොවිචිකිච්ඡංබ්රූහියම ං, පරිනිබ්බු ංයවදෙ භූරිපඤ්ඤ; 

මජ්යඣව යනො භාස සමන් චක්ඛු, සක්යකොව යදවාන
සහස්සයනත්ය ො. 

1276. 
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‘‘යෙ යකචි ගන්ො ඉධ යමොහමග්ගා, අඤ්ඤාණපක්ඛා

විචිකිච්ඡඨානා; 

 ොග ංපත්වානය භවන්ති, චක්ඛුඤ්හිඑ ංපරමංනරානං. 

1277. 

‘‘යනො යච හි ජාතු පුතරියසො කියලයස, වාය ො ෙො අබ්භඝනං

විහායන; 

 යමොවස්ස නිවුය ො සබ්බයලොයකො, යජොතිමන්ය ොපි න
පභායසෙයං. 

1278. 

‘‘ධීරාචපජ්යජො කරාභවන්ති,  ං ංඅහංවීර යෙවමඤ්යඤ; 

විපස්සිනංජානමුපාගමිම්හ, පරිසාසුයනොආවිකයරොහිකප්පං. 

1279. 

‘‘ඛිප්පංගිරංඑරෙවග්ගුවග්ගුං, හංයසොවපග්ගය්හසණිකං නිකූජ; 

බින්දුස්සයරනසුවිකප්පිය න, සබ්යබවය උජ්ජුග ාසුයණොම. 

1280. 

‘‘පහීනජාතිමරණංඅයසසං, නිග්ගය්හයධොනංවයදස්සාමිධම්මං; 

නකාමකායරොහිපුතථුජ්ජනානං, සඞ්යඛෙයකායරොච ොග ානං. 

1281. 

‘‘සම්පන්නයවෙයාකරණං  යවදං, සමුජ්ජුපඤ්ඤස්සසමුග්ගහී ං; 

අෙමඤ්ජලි පච්ඡියමො සුප්පණාමිය ො, මා යමොහයී
ජානමයනොමපඤ්ඤ. 

1282. 

‘‘පයරොපරංඅරිෙධම්මංවිදිත්වා, මායමොහයීජානමයනොමවීරිෙ; 

වාරිංෙොඝම්මනිඝම්ම ත්ය ො, වාචාභිකඞ්ඛාමිසු ං පවස්ස. 

1283. 

‘‘ෙදත්ථිකංබ්රහ්මචරිෙංඅචරී, කප්පාෙයනොකච්චිස්ස ං අයමොඝං; 

නිබ්බායියසොආදුසඋපාදියසයසො, ෙොවිමුත්ය ොඅහු ංසුයණොම. 

1284. 

‘‘අච්යඡච්ඡි  ණ්හංඉධනාමරූයප, (ඉති භගවා,) 

කණ්හස්සයසො ංදීඝරත් ානුසයි ං; 

අ ාරිජාතිංමරණංඅයසසං, ඉච්චබ්රවිභගවාපඤ්චයසට්යඨො. 

1285. 
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‘‘එසසුත්වාපසීදාමි, වයචොය ඉසිසත් ම; 

අයමොඝංකිරයමපුතට්ඨං, නමංවඤ්යචසිබ්රාහ්මයණො. 

1286. 

‘‘ෙොවාදී ොකාරී, අහුබුද්ධස්සසාවයකො; 

අච්යඡච්ඡිමච්චුයනොජාලං,   ංමාොවියනොදළ්හං. 

1287. 

‘‘අද්දසභගවාආදිං, උපාදානස්සකප්පියෙො; 

අච්චගාව කප්පායනො, මච්චුයධෙයංසුදුත් රං. 

1288. 

‘‘ ං යදවයදවංවන්දාමි, පුතත් ංය  ද්විපදුත් ම; 

අනුජා ංමහාවීරං, නාගංනාගස්සඔරස’’න්ති.– 

ඉමා ගාො සඞ්ගීතිකායල එකජ්ඣං කත්වා සඞ්ගහං ආයරොපි ා.  ත්ෙ 

‘‘නික්ඛන් ං ව  මං සන් ’’න්තිආදයෙො පඤ්ච ගාො ආෙස්මා වඞ්ගීයසො
නයවො අචිරපබ්බජිය ොහුත්වාවිහාරංඋපග ාඅලඞ්ක පටිෙත් ාසම්බහුලා
ඉත්ථියෙොදිස්වා උප්පන්නරායගො ංවියනොයදන්ය ොඅභාසි. 

 ත්ෙ නික් ඛන්  ං ව  මං සන්  ං, අගාරස් මානගාරිෙන්ති අගාරය ො

නික්ඛන් ංඅනගාරිෙංපබ්බජි ංමංසමානං. වි ක් කාතිකාමවි ක්කාදයෙො

පාපවි ක්කා. උපොවන් තීති මම චිත් ං උපගච්ඡන්ති. පගබ් භාති

පාගබ්භිෙයුත් ාවසියනො.‘‘අෙංයගහය ොනික්ඛමිත්වා පබ්බජිය ො, නයිමං

අනුද්ධංසිතුං යුත් ’’න්ති එවං අපරිහාරය ො නිල්ලජ්ජා. කණ් හය ොති 

කාළය ො, ලාමකභාවය ොතිඅත්යෙො. ඉයමතිය සංඅත් යනොපච්චක්ඛ ා
වුත් ා. 

අසුද්ධජීවියනො පරිවාරයුත් ා මනුස්සා උග්ගකිච්ච ාෙ ‘‘උග්ගා’’ති

වුච්චන්ති, ය සංපුතත් ා උග් ගපුත්  ා. මහිස් සාසාතිමහාඉස්සාසා. සික් ඛි ාති

ද්වාදස වස්සානි ආචරිෙකුයල උග්ගහි සිප්පා. දළ ්හෙම් මියනොති, 

දළ්හධනුයනො. දළ්හධනුනාමද්විසහස්සොමංවුච්චති. ද්විසහස්සොමන්ති, ච
ෙස්ස ආයරොපි ස්ස ජිොෙ බන්යධො යලොහසීසාදීනං භායරො දණ්යඩ 

ගයහත්වා ොව කණ්ඩපමාණා නභං උක්ඛිත් ස්ස පෙවිය ො මුච්චති. 

සමන්  ා පරිකියරෙුන්ති සමන් ය ො කණ්යඩ ඛියපෙයං. කිත් කාති යච

ආහ ‘‘සහස ්සං අපලායින’’න්ති.යුද්යධඅපරං මුඛානංසහස්සමත් ානං.ඉදං
වුත් ං යහොති – සික්ඛි ා ක හත්ො උග්ගා දළ්හධනුයනො මහිස්සාසා
උග්ගපුතත් ා සහස්සමත් ා කදාචිපි යුද්යධ පරාජෙං අපත් ා අප්පමත් ා 
සමන් ය ො ඨත්වා ෙම්භං උපනිස්සාෙ සයචපි වස්යසෙයං.  ාදියසහිපි 

ඉස්සාසසහස්යසහිසමන් ාසයරපරිකිරීෙන්ය සුසික්ඛිය ොපුතරියසොදණ්ඩං
ගයහත්වා සබ්යබ සයර අත් යනො සරීයර අප මායන කත්වා පාදමූයල
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පාය ෙය.  ත්ෙ එයකොපි ඉස්සායසො ද්යව සයර එකය ො ඛිපන්ය ො නාම
නත්ථි. ඉත්ථියෙො පන රූපාරම්මණාදිවයසන පඤ්ච පඤ්ච සයර එකය ො

ඛිපන්ති, එවංඛිපන්තියෙො. එත්  කා භියෙයොති ඉමාහිඉත්ථීහිභියෙයොපිබහූ
ඉත්ථියෙොඅත් යනොඉත්ථිකුත් හාසභාවාදිය ො විධංයසන්ති. 

සක් ඛී හි යම සු ං එ න්ති සම්මුඛා මො එ ං සු ං. නිබ් බානගමනං 

මග් ගන්ති ලිඞ්ගවිපල්ලායසන වුත් ං, නිබ්බානගාමිමග්යගොති අත්යෙො, 

විපස්සනංසන්ධාොහ.  ත් ෙ යම නිරය ො මයනොති ස්මිංවිපස්සනාමග්යග
මය්හංචිත් ංනිර ං. 

එවඤ් යච මං විහරන්  න්ති එවං අනිච්චඅසුභජ්ඣානභාවනාෙ ච

විපස්සනාභාවනාෙ ච විහරන් ං මං. පාපිමාතිකියලසමාරං ආලපති.  ො 

මච් චු කරිස ්සාමි, න යම මග් ගම් පි දක් ඛසීති මො ක ං මග්ගම්පි ෙො න

පස්සසි,  ොමච්චුඅන් ංකරිස්සාමීතියෙොජනා. 

අරතිඤ් චාතිආදිකා පඤ්ච ගාො අත් යනො සන් ායන උප්පන්යන

අරතිආදියක වියනොයදන්ය න වුත් ා.  ත්ෙ අරතින්ති අධිකුසයලසු

ධම්යමසුපන් යසනාසයනසුචඋක්කණ්ඨනං. රතින්තිපඤ්චකාමගුණරතිං. 

පහාොති පජහිත්වා. සබ් බයසො යගහසි ඤ් ච වි ක් කන්ති, යගහනිස්සි ං 
පුතත් දාරාදිපටිසංයුත් ංඤාතිවි ක්කාදිඤ්චමිච්ඡාවි ක්කංඅනවයසසය ො

පහාෙ. වනෙං න කයරෙය කුහිඤ් චීතිඅජ්ඣත්තිකබාහිරප්පයභයදසබ්බස්මිං 

වත්ථුස්මිං ණ්හංනකයරෙයං. නිබ් බනයෙො අවනයෙො ස භික් ඛූතියෙොහි

සබ්යබන සබ්බං නිත් ණ්යහො,  ය ො එව කත්ෙචිපි නන්දිො අභාවය ො

අවනයෙො, යසො භික්ඛු නාම සංසායර භෙස්ස සම්මයදව ඉක්ඛණ ාෙ
භින්නකියලස ාෙචාතිඅත්යෙො. 

ෙමිෙ පෙවිඤ් ච යවහාසං, රූපග ං ජගය ොගෙං කිඤ් චීතිෙංකිඤ්චිඉධ
පෙවීග ං භූමිනිස්සි ං යවහාසං යවහාසට්ඨං යදවයලොකනිස්සි ං රූපග ං
රූපජා ං රුප්පනසභාවං ජගය ොගධං යලොකිකං භවත් ෙපරිොපන්නං 

සඞ්ඛ ං. පරිජීෙති සබ් බමනිච් චන්ති සබ්බං  ං ජරාභිභූ ං,  ය ො එව
අනිච්චං  ය ො එව දුක්ඛං අනත් ාති එවං තිලක්ඛණායරොපනංආහ. අෙං

යෙරස්ස මහාවිපස්සනාති වදන්ති. එවං සයමච් ච චරන් ති මු ත්  ාති එවං
සයමච්ච අභිසයමච්ච විපස්සනාපඤ්ඤාසහි ාෙ මග්ගපඤ්ඤාෙ
පටිවිජ්ඣිත්වා මු ත් ාපරිඤ්ඤා ත් භාවාපණ්ඩි ාචරන්තිවිහරන්ති. 

උපධීසූති ඛන්ධූපධිආදීසු. ජනාති අන්ධපුතථුජ්ජනා. ගධි ායසති 
පටිබද්ධචිත් ා. එත්ෙ හි වියසසය ො කාමගුණූපධීසු ඡන්යදො

අපයන බ්යබොති දස්යසන්ය ො ආහ දිට් ඨසුය  පටියෙ ච මුය  චාති. 

දිට් ඨසුය ති දිට්යඨ යචව සුය  ච, රූපසද්යදසූති අත්යෙො. පටියෙති

ඝට්ටනීයෙ යඵොට්ඨබ්යබ. මුය ති වුත් ාවයසයස මුය , ගන්ධරයසසූති

වුත් ං යහොති. සාරත් ෙපකාසනිෙං (සං. නි. අට්ඨ. 1.1.210) ‘‘පටිඝපයදන
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පටුන 

ගන්ධරසා ගහි ා, මු පයදන යඵොට්ඨබ්බාරම්මණ’’න්ති වුත් ං. එත් ෙ 

වියනොදෙ ඡන් දමයනයජොති එ ස්මිං දිට්ඨාදියභයද පඤ්චකාමගුයණ

කාමච්ඡන්දං වියනොයදහි,  ො සති සබ්බත්ෙ අයනයජො අවිකප්යපො භවසි. 

යෙො යහත් ෙ න ලිම් පති මුනි  මාහූති යෙො හි එත්ෙ කාමගුයණ

 ණ්හායලයපනනලිම්පති,  ං යමොයනෙයධම්මට්ඨය ො‘‘මුනී’’තිපණ්ඩි ා
වදන්ති. ‘‘අෙ සට්ඨිසි ා’’ති පාළීති අධිප්පායෙන යකචි

‘‘සට්ඨිධම්මාරම්මණනිස්සි ා’’ති අත්ෙං වදන්ති. ‘‘අට්ඨසට්ඨිසි ා 

සවි ක්කා’’ති පන පාළි, අප්පකඤ්හි ඌනං අධිකං වා න ගණනූපගං

යහොතීති. අට් ඨසට් ඨිසි ාති ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිග සන්නිස්සි ා මිච්ඡාවි ක්කාති
අත්යෙොති යකචි වදන්ති. දිට්ඨිගතිකා ච සත් ාවාසාභාවලද්ධිං
අජ්ඣූපග ාති අධිච්චසමුප්පන්නවාදං ඨයපත්වා ඉ යරසං වයසන ‘‘අෙ
සට්ඨිසි ා සවි ක්කා’’ති වුත් ං. ෙො හි  ණ්හායලපාභායවන භික්ඛූති

වුච්චති, එවං දිට්ඨියලපාභායවනපීති දස්යසතුං ‘‘අෙ සට්ඨිසි ා’’තිආදි 

වුත් ං. පුථුජ් ජන ාෙ අෙම් මා නිවිට් ඨාති ය  පන මිච්ඡාවි ක්කා 
නිච්චාදිගාහවයසන අධම්මා ධම්මය ො අයප ා පුතථුජ්ජන ාෙං අන්ධබායල

නිවිට්ඨා අභිනිවිට්ඨා. න ච වග් ගග ස් ස කුහිඤ් චීතිෙත්ෙකත්ෙචි වත්ථුස්මිං

සස්ස වාදාදිමිච්ඡාදිට්ඨිවග්ගගය ො,  ංලද්ධියකො න ච අස්ස භයවෙය. 

අට්ඨකොෙං )සං.නි.අට්ඨ.1.1.210) පන‘‘අෙසට්ඨිසි ාසවි ක්කා, පුතථූ
ජන ාෙ අධම්මානිවිට්ඨා’’තිපදංඋද්ධරිත්වාඅෙඡආරම්මණනිස්සි ාපුතථූ
අධම්මවි ක්කා ජන ාෙ නිවිට්ඨාති වුත් ං.  ො න ච වග්ගග ස්ස
කුහිඤ්චීති ය සං වයසන න කත්ෙචි කියලසවග්ගගය ො භයවෙයාති ච

වුත් ං. යනො පන දුට් ඨුල් ලගාහී ස භික් ඛූතියෙොකියලයසහිදූසි ත් ාඅතිවිෙ
දුට්ඨුල්ල ාචදුට්ඨුල්ලානං මිච්ඡාවාදානංගණ්හනසීයලොචයනොඅස්සයනො

භයවෙය, යසොභික්ඛුනාමයහොතීති. 

දබ් යබොති දබ්බජාතියකො පණ්ඩිය ො. චිරරත්  සමාහිය ොති චිරකාලය ො

පට්ඨාෙ සමාහිය ො. අකුහයකොති යකොහඤ්ඤරහිය ො අසයඨො අමාොවී. 

නිපයකොති නිපුතයණො යඡයකො. අපිහාලූති නිත් ණ්යහො. සන්  ං පදං 

අජ් ෙගමාති, නිබ්බානං අධිගය ො. යමොයනෙයධම්මසමන්නාග ය ො මුනි. 

පරිනිබ් බුය ොති ආරම්මණකරණවයසන නිබ්බානං පටිච්ච සඋපාදියසසාෙ

නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බුය ො. කඞ් ඛති කාලන්ති ඉදානි
අනුපාදියසසනිබ්බානත්ොෙ කාලං ආගයමති. න  ස්ස කිඤ්චි කරණීෙං

අත්ථි, ෙොඑදියසොභවිස්සති,  ොඅත් ානංසම්පායදතීති අධිප්පායෙො. 

මානං පජහස් සූතිආදයෙො ච ස්යසො ගාො පටිභානසම්පත්තිං නිස්සාෙ

අත් යනො පවත් මානං මානං වියනොයදන්ය න වුත් ා.  ත්ෙ මානං 

පජහස ්සූති යසෙයමානාදිනවවිධං මානං පරිච්චජ. යගො මාති
යගො මයගොත් ස්ස භගවය ො සාවකත් ා අත් ානං යගො මයගොත් ං 

කත්වා ආලපති. මානපෙන්ති මානස්ස පවත්තිට්ඨානභූ ං 
අයෙොනියසොමනසිකාරපරික්ඛිත් ංජාතිආදිං ප්පටිබද්ධකියලසප්පහායනන 
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462 

පටුන 

ජහස ්සු පජහ. අයසසන්ති සබ්බයමව. මානපෙම් හි ස මුච් ඡිය ොති

මානවත්ථුනිමිත් ංමුච්ඡංආපන්යනො. විප් පටිසාරීහවා චිරරත්  න්තිඉමස්මිං

මානපොනුයෙොගක්ඛයණ වීතිවත්ය  පුතබ්යබව අරහත් ං පාපුතණිස්ස, 

‘‘නට්යඨොහමස්මී’’තිවිප්පටිසාරීඅහුවා අයහොසි. 

මක් යඛන මක් ඛි ා පජාති සූරාදිනා අත් ානං උක්කංයසත්වා පයර
වම්යභත්වා පරගුණමක්ඛනලක්ඛයණන මක්යඛන පිසි ත් ා මක්ඛී. 

පුතග්ගයලොහිෙොෙොපයරසංගුයණමක්යඛති,  ො ොඅත් යනොගුයණ

පුතඤ්ජති නිරාකයරොති නාම. මානහ ාති මායනන හ ගුණා. නිරෙං 

පප න් තීතිනිරෙංඋපපජ්ජන්ති. 

මග් ගජියනොතිමග්යගනවිජි කියලයසො. කිත් තිඤ් ච සුඛඤ් චාතිවිඤ්ඤූහි

පසංසි ඤ්ච කායිකයච සිකසුඛඤ්ච අනුයභොතීති පටිලභති. ෙම් මදයසොති 

 මාහ  ෙත්  න්ති  ං  ෙභාවං සම්මාපටිපන්නං ොොවය ො ධම්මදස්සීති
පණ්ඩි ා ආහු. 

අඛියලොති පඤ්චයචය ොඛිලරහිය ො. පොනවාති

සම්මප්පධානවීරිෙසම්පන්යනො. විසුද් යෙොති

නීවරණසඞ්ඛා වලාහකාපගයමන විසුද්ධමානයසො. අයසසන්ති නවවිධම්පි

මානං අග්ගමග්යගන පජහිත්වා. විජ් ජාෙන්  කයරො සමි ාවීති සබ්බයසො
සමි කියලයසො තිවිධාෙ විජ්ජාෙ පරියෙොසානප්පත්ය ො යහොතීති අත් ානං
ඔවදති. 

අයෙකදිවසං ආෙස්මා ආනන්යදො අඤ්ඤ යරන රාජමහාමත්ය න
නිමන්තිය ො පුතබ්බණ්හසමෙං  ස්ස යගහං ගන්ත්වා පඤ්ඤත්ය ආසයන
නිසීදිආෙස්ම ාවඞ්ගීයසන පච්ඡාසමයණන.අෙ ස්මිංයගයහඉත්ථියෙො

සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩි ා යෙරං උපසඞ්කමිත්වා, වන්දිත්වා පඤ්හං

පුතච්ඡන්ති, ධම්මං සුණන්ති. අොෙස්මය ො වඞ්ගීසස්ස නවපබ්බජි ස්ස
ආරම්මණං පරිග්ගයහතුං අසක්යකොන් ස්ස විසභාගාරම්මයණ රායගො
උප්පජ්ජි. යසො සද්යධො උජුජාතියකො කුලපුතත්ය ො ‘‘අෙං යම රායගො
වඩ්ඪත්වා දිට්ඨධම්මිකං සම්පරායිකම්පි අත්ෙං නායසෙයා’’ති චින්ය ත්වා
ෙොනිසින්යනොව යෙරස්ස අත් යනො පවත්තිං ආවිකයරොන්ය ො 

‘‘කාමරායගනා’’ති ගාෙමාහ. ත්ෙෙදිපිකියලසරජ්ජනපරිළායහොකාෙම්පි

බාධති, චිත් ංපනබායධන්ය ො චිර රංබායධතීතිදස්යසතුං‘‘කාමරායගන

ඩය්හාමී’’ති වත්වා ‘‘චිත් ං යම පරිඩය්හතී’’ති වුත් ං. නිබ් බාපනන්ති
රාගනිබ්බාපනකාරණං රාගපරිළාහස්සනිබ්බාපනසමත්ෙංඔවාදංකයරොහීති
අත්යෙො. 

සඤ ්ඤාෙ විපරියෙසාතිආදිකා ගාො ය න ොචිය න ආෙස්ම ා

ආනන්යදනවුත් ා. විපරියෙසාති විපල්ලායසනඅසුයභසුභන්ති පවත්ය න

විපරී ග්ගායහන. නිමිත්  න්ති කියලසජනකනිමිත් ං. පරිවජ් යජහීති
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463 

පටුන 

පරිබ්බජ. සුභං රාගූපසංහි න්තිරාගවඩ්ඪනාරම්මණංසුභංපරිවජ්යජන්ය ො

අසුභසඤ්ඤාෙ පරිවජ්යජෙය, සබ්බත්ෙ අනභිරතිසඤ්ඤාෙ.  ස්මා

 දුභෙම්පිදස්යසන්ය ො ‘‘අසුභාො’’තිආදිමාහ. 

 ත්ෙ අසුභාොති අසුභානුපස්සනාෙ. චිත්  ං භායවහි එකග් ගං 

සුසමාහි න්ති අත් යනො චිත් වික්යඛපාභායවන එකග්ගං ආරම්මයණසු
සුසමාහි ංඅප්පි ංකත්වාභායවහි  වඅසුභානුපස්සනංසුකරංඅක්ඛාමීති. 

සති කාෙග ා  යත් ථූතිවුත් කාෙග ාසතිභාවනා ොභාවි ාබහුලීක ා

යහොතූති අත්යෙො. නිබ් බිදාබහයලො භවාති අත් භායව සබ්බස්මිඤ්ච
නිබ්යබදබහුයලො යහොහි. 

අනිමිත්  ඤ් ච භායවහීති නිච්චනිමිත් ාදීනං උග්ඝාටයනන වියසසය ො

අනිච්චානුපස්සනා අනිමිත් ා නාම,  ය ො මානානුසෙමුජ් ජහාති  ං
භායවන්ය ොමග්ගපටිපාටිො අග්ගමග්ගාධිගයමනමානානුසෙංසමුච්ඡින්ද. 

මානාභිසමොති මානස්ස දස්සනාභිසමො යචව පහානාභිසමො ච. 

උපසන් ය ොති සබ්බයසො රාගාදීනං සන්  ාෙ උපසන්ය ො චරිස් සසි 
විහරිස්සසීතිඅත්යෙො. 

 යමව වාචන්තිආදිකාච ස්යසොගාොභගව ා සුභාසි සුත්ය )සං.නි.

1.213) යදසිය  යසොමනස්සජාය න යෙයරන භගවන් ං සම්මුඛා 

අභිත්ෙවන්ය නවුත් ා. ොෙත්  ානං න  ාපයෙතිොෙවාචාෙයහතුභූ ාෙ

අත් ානං විප්පටිසායරන න  ායපෙය න වියහයඨෙය. පයර ච න 

විහිංයසෙයාති පයර ච පයරහි භින්දන්ය ො න බායධෙය. සා යව වාචා 

සුභාසි ාති සා වාචා එකංයසන සුභාසි ා නාම,  ස්මා  යමව වාචං
භායසෙයාති යෙොජනා. ඉමාෙ ගාොෙ අපිසුණවාචාවයසන භගවන් ං
යෙොයමති. 

පටිනන් දි ාති පටිමුඛභායවන නන්දි ා පිොයි ා සම්පති ආෙතිඤ්ච

සුණන්ය හි සම්පටිච්ඡි ා. ෙං අනාදාොති ෙං වාචං භාසන්ය ො පාපානි
පයරසං අප්පිොනි අනිට්ඨානි ඵරුසවචනානි අනාදාෙ අග්ගයහත්වා

අත්ෙබයඤ්ජනමධුරං පිෙයමව දීයපති.  යමව පිෙවාචං භායසෙයාති
පිෙවාචාවයසනඅභිත්ෙවි. 

අම ාති සාධුභායවන අම සදිසා. වුත් ඤ්යහ ං – ‘‘සච්චං හයව

සාධු රං රසාන’’න්ති )සං. නි. 1.73). නිබ්බානාම පච්චෙත් ා වා අම ා. 

එස ෙම් යමො සනන්  යනොති ො අෙං සච්චවාචා නාම, එස යපොරායණො
ධම්යමො චරිො පයවණි. ඉදයමව හි යපොරාණානං ආචිණ්ණං ෙං ය  න

අලිකං භාසිංසු. ය නාහ – ‘‘සච් යච අත් යෙ ච ෙම් යම ච, ආහ සන් ය ො 

පතිට් ඨි ා’’ති.  ත්ෙ සච්යච පතිට්ඨි ත් ා එව අත් යනො ච පයරසඤ්ච 

අත්යෙ පතිට්ඨි ා, අත්යෙ පතිට්ඨි ත් ා එව ධම්යම පතිට්ඨි ා යහොන්තීති 
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පටුන 

යවදි බ්බා. සච්චවියසසනයමව වා එ ං. ඉදඤ්හි වුත් ං යහොති – සච්යච

පතිට්ඨි ා. කීදියස? අත්යෙචධම්යමච, ෙංපයරසංඅත්ෙය ොඅනයප ත් ා

අත්ෙංඅනුපයරොධකරං, ධම්මය ොඅනයප ත් ාධම්මංධම්මිකයමවඅත්ෙං

සායධතීති. ඉමාෙ ගාොෙ සච්චවාචාවයසන අභිත්ෙවි. යඛමන්ති අභෙං

නිරුපද්දවං. යකන කාරයණනාති යච? නිබ් බානපත් තිො 

දුක් ඛස ්සන්  කිරිොෙ, ෙස්මා කියලසනිබ්බානං පායපති, වට්ටදුක්ඛස්ස ච

අන් කිරිොෙ සංවට්ටති,  ස්මා යඛමන්ති අත්යෙො. අෙ වා ෙං බුද්යධො
නිබ්බානපත්තිො වා දුක්ඛස්සන් කිරිොෙ වාති ද්වින්නං නිබ්බානධාතූනං

අත්ොෙ යඛමමග්ගප්පකාසනය ො යඛමං වාචං භාසති. සා යව 

වාචානමුත්  මාති සා වාචා සබ්බවාචානං යසට්ඨාති එවයමත්ෙ අත්යෙො
දට්ඨබ්යබො. ඉමාෙ ගාොෙ මන් ාවචනවයසන භගවන් ං අභිත්ෙවන්ය ො
අරහත් නිකූයටනයෙොමනංපරියෙොසායපති. 

ගම් භීරපඤ් යඤොති තිස්යසො ගාො ආෙස්මය ො සාරිපුතත් ත්යෙරස්ස

පසංසනවයසන වුත් ා.  ත්ෙ ගම් භීරපඤ් යඤොති ගම්භීයරසු
ඛන්ධාෙ නාදීසු පවත් ාෙ නිපුතණාෙ පඤ්ඤාෙ සමන්නාග ත් ා
ගම්භීරපඤ්යඤො. යමධාසඞ්ඛා ාෙ ධම්යමොජපඤ්ඤාෙ සමන්නාග ත් ා 

යමොවී. ‘‘අෙංදුග්ගතිොමග්යගො, අෙං සුගතිොමග්යගො, අෙංනිබ්බානස්ස 

මග්යගො’’ති එවං මග්යග ච අමග්යග ච යකොවිද ාෙ මග් ගාමග් ගස ්ස 

යකොවියදො. මහතිො සාවකපාරමීඤාණස්ස මත්ෙකං පත් ාෙ පඤ්ඤාෙ

වයසන මහාපඤ් යඤො. ෙම් මං යදයසති භික් ඛුනන්ති සම්මයදව පවත්තිං
නිවත්තිං විභායවන්ය ො භික්ඛූනං ධම්මං යදයසති.  ස්සා පන යදසනාෙ

පවත්තිආකාරංදස්යසතුං ‘‘සංඛිත් ය නපී’’තිආදිවුත් ං. 

 ත්ෙ සංඛිත් ය නපීති‘‘චත් ාරිමානි, ආවුයසො, අරිෙසච්චානි.ක මානි

චත් ාරි? දුක්ඛං අරිෙසච්චං…යප.… ඉමානි යඛො, ආවුයසො, චත් ාරි

අරිෙසච්චානි,  ස්මා තිහාවුයසො, ඉදංදුක්ඛන්තියෙොයගො කරණීයෙො’’තිඑවං

සංඛිත්ය නපි යදයසති. ‘‘ක මඤ්චාවුයසො, දුක්ඛං අරිෙසච්චං? ජාතිපි 

දුක්ඛා’’තිආදිනා )ම. නි. 3.372-373) නයෙන  ායනව විභජන්ය ො

විත්ොයරනපි භාසති. ඛන්ධාදියදසනාසුපි එයසව නයෙො. සාලිකායිව 

නිග් යෙොයසොති ෙො මධුරං අම්බපක්කං සායිත්වා පක්යඛහි වා ං දත්වා

මධුරරවං නිච්ඡායරන්තිො සාලිකාෙ නිග්යඝොයසො, එවං යෙරස්ස ධම්මං
කයෙන් ස්සමධුයරොනිග්යඝොයසොයහොති. ධම්මයසනාපතිස්සහිපිත් ාදීනං

වයසන අපලිබුද්ධවචනං යහොති, අෙදණ්යඩන පහටකංසොලයකො විෙ

සද්යදො නිච්ඡරති. පටිභානං උදිෙයතීති කයෙතුකමය ාෙ සති සමුද්දය ො
වීචියෙොවිෙඋපරූපරිඅනන් ංපටිභානංඋට්ඨහති. 

 ස් සාතිධම්මයසනාපතිස්ස.  න්තිධම්මංයදයසන් ස්ස. සුණන් තීති ෙං

යනොයෙයරොකයෙති,  ංයනොයසොස්සාමාතිආදරජා ාසුණන්ති. මධුරන්ති

ඉට්ඨං. රජනීයෙනාතිකන්ය න. සවනීයෙනාතිකණ්ණසුයඛන. වග් ගුනාති 
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මට්යඨනමයනොහයරන. උදග් ගචිත්  ාතිඔදගයපීතිොවයසන උදග්ගචිත් ා

අලීනචිත් ා. මුදි ාතිආයමොදි ා පායමොජ්යජන සමන්නාග ා. ඔයෙන් තීති
අවදහන්තිඅඤ්ඤාෙචිත් ං උපට්ඨයපන් ායසො ංඋපයනන්ති. 

අජ් ජ පන් නරයසතිආදිකා ච ස්යසො ගාො පවාරණාසුත් න් යදසනාෙ

)සං. නි. 1.215) සත්ොරං මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවු ං නිසින්නං දිස්වා

යෙොයමන්ය න වුත් ා.  ත්ෙ පන් නරයසති ෙස්මිඤ්හි සමයෙ භගවා
පුතබ්බාරායම නිසීදන්ය ො සාෙන්හසමයෙ සම්පත් පරිසාෙ කාලයුත් ං

සමෙයුත් ං ධම්මං යදයසත්වා, උදකයකොට්ඨයක ගත් ානි පරිසිඤ්චිත්වා, 

වත්ෙනිවසයනො එකංසං සුග මහාචීවරං කත්වා, මිගාරමාතුපාසායද

මජ්ඣිමෙම්භං නිස්සාෙ පඤ්ඤත් වරබුද්ධාසයන නිසීදිත්වා, සමන් ය ො
නිසින්නං භික්ඛුසඞ්ඝං අනුවියලොයකත්වා  දහුයපොසයෙ පවාරණාදිවයස

නිසින්යනො යහොති, ඉමස්මිං පන්නරසීඋයපොසයෙති අත්යෙො. විසුද් ධිොති 

විසුද්ධත්ොෙ විසුද්ධිපවාරණාෙ. භික් ඛූ පඤ ්චස ා සමාග ාති, 

පඤ්චස මත් ා භික්ඛූ සත්ොරං පරිවායරත්වා නිසජ්ජවයසන යචව

අජ්ඣාසෙවයසන ච සමාග ා. ය  ච සංයෙොජනබන් ෙනච් ඡිදාති
සංයෙොජනසඞ්ඛාය  සන් ානස්ස බන්ධනභූය  කියලයස ඡින්දිත්වා ඨි ා.

 ය ො එව අනීො ඛීණපුනබ් භවා ඉසීති කියලසදුක්ඛාභායවන නිදුක්ඛා

ඛීණපුතනබ්භවා, අයසක්ඛානං සීලක්ඛන්ධාදීනංඑසි භායවනඉසීති. 

විජි සඞ් ගාමන්ති විජි කියලසසඞ්ගාමත් ා විජි මාරබලත් ා

විජි සඞ්ගාමං. සත් ෙවාහන්ති අට්ඨඞ්ගියක අරිෙමග්ගරයෙ ආයරොයපත්වා 
යවයනෙයසත්ය  වායහති සංසාරකන් ාරය ො උත් ායරතීති භගවා

සත්ෙවායහො. ය නාහ බ්රහ්මා සහම්පති ‘‘උට්යඨහි, වීර, විජි සඞ්ගාම, 

සත්ෙවාහා’’ති)මහාව.8; ම.නි. 1.282),  ංසත්ෙවාහංඅනුත් රංසත්ොරං

සාවකා පයිරුපාසන්ති. ය විජ් ජා මච් චුහායියනොති එවරූයපහි සාවයකහි
පරිවාරිය ො චක්කවත්ති විෙ රාජා අමච්චපරිවාරිය ො ජනපදචාරිකවයසන
සමන් ාඅනුපරියෙතීතියෙොජනා. 

පලායපොතිතුච්යඡොඅන්ය ොසාරරහිය ො, සීලරහිය ොතිඅත්යෙො. වන් යද 

ආදිච් චබන් ධුනන්ති ආදිච්චබන්ධුංසත්ොරංදසබලංවන්දාමීතිවදති. 

පයරොසහස් සන්තිආදිකාච ස්යසොගාො නිබ්බානපටිසංයුත් ාෙධම්මිො
කොෙ භික්ඛූනං ධම්මං යදයසන් ං භගවන් ං යෙොයමන්ය න වුත් ා.

 ත්ෙ පයරොසහස් සන්ති අතියරකසහස්සං, අඩ්ඪය ළසානි භික්ඛුසහස්සානි

සන්ධාෙ වුත් ං. අකුය ොභෙන්ති නිබ්බායන කුය ොචිපි භෙං නත්ථි.
නිබ්බානංපත් ස්ස චකුය ොචිපිභෙංනත්ථීතිනිබ්බානංඅකුය ොභෙංනාම. 

‘‘ආගුං න කයරොතී’’තිආදිනා )සු. නි. 527) වුත් කාරයණහි භගවා 

නායගොති වුච්චතීති නාගනායමොසි භගවාති. ඉසීනං ඉසිසත්  යමොති
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සාවකපච්යචකබුද්ධඉසීනං උත් යමො ඉසි, විපස්සීසම්මාසම්බුද්ධය ො 

පට්ඨාෙ ඉසීනං වා සත් මයකො ඉසි. මහායමයෙොවාති
චාතුද්දීපිකමහායමයඝොවිෙහුත්වා. 

දිවා විහාරාති පටිසල්ලානට්ඨානය ො. සාවයකො ය , මහාවීර, පායද 

වන් දති වඞ් ගීයසොතිඉදංයෙයරොඅරහත් ං පත්වාඅත් යනොවියසසාධිගමං
පකායසන්ය ොවදති. 

උම් මග් ගපෙන්තිආදිකා ච ස්යසොගාොභගව ා ‘‘කිංනුය , වඞ්ගීස, 

ඉමාගාොයෙො පුතබ්යබ පරිවි ක්කි ා, උදාහුඨානයසො යච ා පටිභන්තී’’ති
පුතච්ඡිය නඨානයසොපටිභන්තීති දස්යසන්ය නවුත් ා.කස්මාපයනවං ං

භගවා අයවොච? සඞ්ඝමජ්යඣ කිර කො උදපාදි – ‘‘වඞ්ගීසත්යෙයරො

විස්සට්ඨගන්යෙො යනව උද්යදයසන, න පරිපුතච්ඡාෙ, න 
යෙොනියසොමනසිකායරනකම්මංකයරොති.ගාෙං බන්ධන්ය ො වණ්ණපදානි 

කයරොන්ය ො විචරතී’’ති. අෙ භගවා ‘‘ඉයම භික්ඛූ වඞ්ගීසස්ස

පටිභානසම්පත්තිං න ජානන්ති, අහමස්ස පටිභානසම්පත්තිං

ජානායපස්සාමී’’ති චින්ය ත්වා ‘‘කිං නු යඛො, වඞ්ගීසා’’තිආදිනා පුතච්ඡති. 

උම් මග් ගපෙන්තිඅයනකානි කියලසුප්පජ්ජනපොනි.වට්ටප්පසු පෙ ාෙහි

පෙන්ති වුත් ං. පභිජ් ජ ඛීලානීති රාගාදිඛීලානි පඤ්ච භින්දිත්වා චරසි.  ං 

පස් සොති එවං අභිභුෙය ච ඡින්දිත්වා ච චරන් ං බුද්ධං පස්සෙ. 

බන් ෙපමුඤ් චකරන්ති බන්ධනයමොචනකරං. අසි න්ති අනිස්සි ං. භාගයසො 

පටිභජ් ජාති සතිපට්ඨානාදියකොට්ඨාසය ො ධම්මං පටිභජ්ජනීෙං කත්වා. 

පවිභජ් ජාතිපි පායඨො. උද්යදසාදියකොට්ඨාසය ො පකායරන විභජිත්වා 
විභජිත්වාධම්මංයදයසතීතිඅත්යෙො. 

ඔෙස් සාති කාමාදිචතුයරොඝස්ස. අයනකවිහි න්ති සතිපට්ඨානාදිවයසන
අයනකවිධං අට්ඨතිංසාෙ වා කම්මට්ඨානානං වයසන අයනකප්පකාරං

අම ාවහං මග්ගං අක් ඛාසි අභාසි.  ස් මිඤ ්ච අමය  අක් ඛාය ති  ස්මිං

ය නඅක්ඛාය  අමය අම ාවයහ. ෙම් මදසාතිධම්මස්සපස්සි ායරො. ඨි ා 

අසංහීරාති යකනචි අසංහාරිො හුත්වා පතිට්ඨි ා. අතිවිජ් ොති

අතිවිජ්ඣිත්වා. සබ් බට් ඨිතීනන්ති සබ්යබසං දිට්ඨිට්ඨානානං

විඤ්ඤාණට්ඨිතීනං වා. අතික් කමමද් දසාතිඅතික්කමභූ ංනිබ්බානං අද්දස. 

අග් ගන්ති උත් මං ධම්මං. අග්යගති වා පායඨො, පඨම රන්ති අත්යෙො. 

දසද් ොනන්තිපඤ්චවග්ගිොනං අග් ගං ධම්මං, අග් යග වාආදිය ොයදසයීති 
අත්යෙො. 

 ස් මාතිෙස්මා ‘‘එසධම්යමො සුයදසිය ො’’ති ජානන්ය නපමායදොන

කා බ්යබො,  ස්මා අනුසික් යඛති තිස්යසො සික්ඛා විපස්සනාපටිපාටිො
මග්ගපටිපාටිො චසික්යඛෙය. 
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467 

පටුන 

බුද් ොනුබුද් යෙොතිආදිකා තිස්යසො ගාො ආෙස්මය ො
අඤ්ඤා යකොණ්ඩඤ්ඤත්යෙරස්ස යෙොමනවයසන වුත් ා.  ත්ෙ 

බුද් ොනුබුද් යෙොති බුද්ධානං අනුබුද්යධො. බුද්ධා හි පඨමං චත් ාරි සච්චානි

බුජ්ඣිංසු, පච්ඡා යෙයරො සබ්බපඨමං,  ස්මා බුද්ධානුබුද්යධොති. ථියරහි

සීලක්ඛන්ධාදීහි සමන්නාග ත් ා යෙයරො, අකුප්පධම්යමොති අත්යෙො. 

තිබ් බනික් කයමොති දළ්හවීරියෙො. සුඛවිහාරානන්ති දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං. 

වියවකානන්තිතිණ්ණම්පිවියවකානං. සබ් බස ්ස  න්තිෙංසබ්බසාවයකන

පත් බ්බං, අස්ස අයනන  ං අනුප්පත් ං. අප් පමත්  ස් ස සික් ඛය ොති
අප්පමත්ය නහුත්වා සික්ඛන්ය න. 

ය විජ් යජො යචය ොපරිෙයකොවියදොති ඡසු අභිඤ්ඤාසු ච ස්යසො වදති, 

ඉ රා ද්යව ෙදිපි න වුත් ා, යෙයරො පන ඡළභිඤ්යඤොව. ෙස්මා යෙරං
හිමවන්ය  ඡද්දන් දහය ො ආගන්ත්වා භගවති පරමනිපච්චකාරං

දස්යසත්වා, වන්දන් ං දිස්වා පසන්නමානයසන භගවය ො සම්මුඛා යෙරං

අභිත්ෙවන්ය න ඉමා ගාො වුත් ා,  ස්මා ‘‘යකොණ්ඩඤ්යඤො

බුද්ධදාොයදො, පායද වන්දතිසත්ථුයනො’’තිවුත් ං. 

නගස් ස පස් යසතිආදිකා තිස්යසො ගාො පඤ්චහි භික්ඛුසය හි සද්ධිං
සබ්යබයහව අරහන්ය හි භගවති කාළසිලාෙං විහරන්ය  ආෙස්මා
මහායමොග්ගල්ලායනො ය සං භික්ඛූනං චිත් ං සමන්යවසන්ය ො 
අරහත් ඵලවිමුත්තිං පස්සිත්ෙ.  ං දිස්වා ආෙස්මා වඞ්ගීයසො භගවන් ං

යෙයරච අභිත්ෙවන්ය ොඅභාසි. ත්ෙ නගස ්ස පස් යසති ඉසිගිලිපබ්බ ස්ස

පස්යසකාළසිලාෙං. ආසීනන්ති නිසින්නං. 

යච සාති අත් යනො යචය ොපරිෙඤායණන. චිත්  ං යනසං 

සමන් යවසන්ති ය සං ඛීණාසවභික්ඛූනං චිත් ං සමන්යවසන්ය ො. 

අනුපරියෙතීතිඅනුක්කයමන පරිච්ඡින්දති. 

එවං සබ් බඞ් ගසම් පන් නං ‘‘මුනිං දුක්ඛස්ස පාරගු’’න්ති වුත් ාෙ
සත්ථුසම්පත්තිො යචව ‘‘ය විජ්ජා මච්චුහායියනො’’ති වුත් ාෙ
සාවකසම්පත්තිො චාති සබ්යබහි අඞ්යගහි සම්පන්නං සමන්නාග ං. 

මුනින්ති හි ඉමිනා පයදන යමොනසඞ්ඛාය න ඤායණන සත්ථු
අනවයසසයඤෙයාවයබොයධො වුත්ය ොති අනාවරණඤායණන

දසබලඤාණාදීනං සඞ්ගයහො කය ො යහොති, ය නස්ස ඤාණසම්පදං

දස්යසති. දුක් ඛස ්ස පාරගුන්ති ඉමිනා පහානසම්පදං.  දුභයෙන ච සත්ථු

ආනුභාවසම්පදාදයෙො දස්සි ා යහොන්ති. ය විජ් ජා මච් චුහායියනොති ඉමිනා
සාවකානං ඤාණසම්පත්තිදීපයනන ච නිබ්බානධාතුො අධිගමදීපයනන ච
පදද්වයෙන සත්ථුසාවකසම්පත්ති දස්සි ා යහොති. ොහිෙොවුත් මත්ෙං

පාකට රං කාතුං ‘‘මුනිං දුක් ඛස් ස පාරගුං. අයනකාකාරසම් පන් නං, 

පයිරුපාසන් ති යගො ම’’න්ති වුත් ං.  ත්ෙ අයනකාකාරසම් පන් නන්ති
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අයනයකහි ආකායරහි සම්පන්නං, අයනකාකාරගුණසමන්නාග න්ති
අත්යෙො. 

චන් යදො ෙොතිගාොභගවන් ංචම්පානගයරගග්ගරාෙයපොක්ඛරණිො
තීයර මහ ා භික්ඛුසඞ්යඝන අයනයකහි ච යදවනාගසහස්යසහි පරිවු ං
අත් යනොවණ්යණනචෙසසාච වියරොචමානං දිස්වායසොමනස්සජාය න

අභිත්ෙවන්ය නවුත් ා. ත්ෙ චන් යදො ෙො විග වලාහයක නයභතිෙො
සරදසමයෙ අපග වලාහයක වලාහකසදියසන අඤ්යඤන ච මහිකාදිනා

උපක්කියලයසනවිමුත්ය ආකායසපුතණ්ණචන්යදො වියරොචති, වී මයලොව 

භාණුමාති ය යනව වලාහකාදිඋපක්කියලසවිගයමන විග මයලො භාණුමා 

සූරියෙො ෙො වියරොචති. එවම් පි, අඞ් ගීරස, ත් වන්ති එවං අඞ්යගහි

නිච්ඡරණජුතීහි ජුතිමන්  ත්වම්පි මහාමුනි භගවා, අතියරොචසි අත් යනො
ෙසසාසයදවකංයලොකංඅතික්කමිත්වා වියරොචසීති. 

කායවෙයමත්  ාතිආදිකා දස ගාො අරහත් ං පත්වා අත් යනො
පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා සත්ථු අත් යනො ච ගුයණ විභායවන්ය න

වුත් ා.  ත්ෙ කායවෙයමත්  ාති කායවයෙයන කබ්බකරයණන මත් ා

මානි ාසම්භාවි ා ගුයණොදෙංආපන්නා. අද් දසාමාතිඅද්දසිම්හා. 

අද් ො යනො උදපජ් ජොති ර නත් ෙං අද්ධා අම්හාකං උපකාරත්ොෙ
උප්පජ්ජි. 

වචනන්තිසච්චපටිසංයුත් ංධම්මකෙං. ඛන් යෙ ආෙ නානි ච ොතුයෙො 

චාති පඤ්චක්ඛන්යධ ද්වාදසාෙ නානි, අට්ඨාරස ධාතුයෙො ච. ඉමස්මිං

ඨායනඛන්ධාදිකොවත් බ්බා.සා විසුද් ධිමග් යග (විසුද්ධි.2.421ආදයෙො)

විත්ොරි ා එවාති  ත්ෙ වුත් නයෙයනව යවදි බ්බා. විදිත් වානාති 
රූපාදිවිභාගාදිය ොඅනිච්ච ාදිය ොචපුතබ්බභාගඤායණනජානිත්වා. 

යෙ ය  සාසනකාරකාති යෙ ය  සත් ා  ොග ානං සාසනකාරකා, 
ය සංබහූනංඅත්ොෙව උප්පජ්ජන්ති ොග ා. 

යෙ නිොමග ද් දසාතිනිොයමොඑවනිොමග ං, යෙභික්ඛූභික්ඛුනියෙො

ච සම්මත් නිොමං අද්දසංසු අධිගච්ඡිංසු. ය සං අත්ොෙ ව  යබොධිං 

සම්මාසම්යබොධිංඅජ්ඣගමා, මුනි භගවාතියෙොජනා. 

සුයදසි ාති යවයනෙයජ්ඣාසොනුරූපං සඞ්යඛපය ො විත්ොරය ො ච

සුට්ඨු යදසි ා. චක් ඛුම ාති පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුම ා. අත් හි කායමහි

අරණීොනි කරණීොනි අරිෙභාවකරානි, අරිෙස්ස වා භගවය ො සච්චානීති 

අරිෙසච් චානි. දුක් ඛන්තිආදි ය සං අරිෙසච්චානං සරූපදස්සනං. ඉමස්මිං

ඨායනඅරිෙසච්චකො වත් බ්බා, සාසබ්බාකාරය ො විසුද් ධිමග් යග (විසුද්ධි. 

2.529ආදයෙො)විත්ොරි ාති ත්ෙවුත් නයෙයනවයවදි බ්බා. එවයමය  
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 ොති එය  දුක්ඛාදයෙො අරිෙසච්චධම්මා එවං දුක්ඛාදිප්පකායරන  ො

අවි ො අනඤ්ඤො. වුත්  ා දිට් ඨා යම ය  ෙො  ොති ෙො සත්ොරා 

වුත් ා,  ො මො දිට්ඨා, අරිෙමග්ගඤායණන පටිවිද්ධත් ා එවං ය සං. 

සදත් යෙො යම අනුප් පත් ය ො අරහත් ං මො සච්ඡික ං.  ය ො ච ක ං 

බුද් ෙස් ස භගවය ො සාසනං ඔවාදානුසිට්ඨිෙංඅනුපතිට්යඨො. 

ස් වාග ං ව  යම ආසීති සුආගමනං ව  යම අයහොසි. මම බුද් ෙස් ස 

සන් තියකතිමමසම්බුද්ධස්සභගවය ො සන්තියකසමීයප. 

අභිඤ් ඤාපාරමිප් පත් ය ොති ඡන්නම්පි අභිඤ්ඤානං පාරමිං, උක්කංසං

අධිගය ො. ඉමිනා හි පයදන වුත් යමවත්ෙං විවරිතුං ‘‘යසො ොතු 

වියසොධි ා’’තිආදිවුත් ං. 

පුච් ඡාමි සත් ොරන්තිආදිකා ද්වාදස ගාො අත් යනො උපජ්ඣාෙස්ස
පරිනිබ්බු භාවංපුතච්ඡන්ය නවුත් ා.ආෙස්මය ො නියරොධකප්පත්යෙරස්ස
හි පරිනිබ්බානකායලආෙස්මාවඞ්ගීයසො අසම්මුඛා අයහොසි. දිට්ඨපුතබ්බඤ්ච

ය න  ස්ස හත්ෙකුක්කුච්චාදි, පුතබ්බවාසනාවයසන හි  ාදිසඤ්ච
ආෙස්මය ො පිලින්දවච්ඡස්ස වසලවායදනසමුදාචායරො විෙඛීණාසවානම්පි 

යහොතියෙව.ය න‘‘පරිනිබ්බුය ොනුයඛොයමඋපජ්ඣායෙො, උදාහුයනො’’ති 
උප්පන්නපරිවි ක්යකො සත්ොරං පුතච්ඡි. ය න වුත් ං – ‘‘උපජ්ඣාෙස්ස 

පරිනිබ්බු භාවං පුතච්ඡන්ය න වුත් ා’’ති.  ත්ෙ සත් ොරන්ති

දිට්ඨධම්මිකාදීහියවයනෙයානං අනුසාසකං. අයනොමපඤ් ඤන්තිඔමංවුච්චති 

පරිත් ංලාමකං.නඔමපඤ්ඤංඅයනොමපඤ්ඤං, මහාපඤ්ඤන්තිඅත්යෙො. 

දිට් යඨව ෙම් යමති පච්චක්ඛයමව, ඉමස්මිංයෙව අත් භායවති අත්යෙො. 

විචිකිච් ඡානන්ති සංසොනං එවරූපානං වා පරිවි ක්කානං යඡත් ා. 

අග් ගාළයවති අග්ගාළවයචතිෙසඞ්ඛාය  විහායර. ඤාය ොති පාකයටො. 

ෙසස් සීති ලාභසක්කාරසම්පන්යනො. අභිනිබ් බු ත් ය ොති උපසන් සභායවො 
අපරිඩය්හමානචිත්ය ො. 

 ො ක න්ති  ාදියස ඡාොසම්පන්යන නියරොධරුක්ඛමූයල
නිසින්නත් ා ‘‘නියරොධකප්යපො’’ති  ො ක ං නාමං. ඉති යසො ෙො 
අත් නාඋපලක්ඛි ං ොවදති.භගවාපනනනිසින්නත් ාඑව ං ො

ආලපති, අපි ච යඛො  ත්ෙ අරහත් ං පත් ත් ාපි. බ්රාහ් මණස් සාති ජාතිං 

සන්ධාෙ වදති. යසො කිර බ්රාහ්මණමහාසාලකුලා පබ්බජිය ො. නමස් සං 

අචරින්තිනමස්සමායනොවිහාසිං. මු යයපයඛොති නිබ්බායනපතිට්ඨිය ො. 

දළ් හෙම් මදස ්සීති භගවන් ං ආලපති. දළ්හධම්මඤ්හි නිබ්බානං

අභිජ්ජනට්යඨන,  ඤ්ච භගවාපස්සිදස්යසසිච. 

සක් කාතිපි භගවන් යමව කුලනායමන ආලපති. මෙම් පි සබ් යබති, 

නිරවයසසපරිසං සඞ්ගණ්හිත්වා අත් ානං දස්යසන්ය ො වදති. 
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සමන්  චක් ඛූතිපි භගවන් යමව සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤායණන ආලපති. 

සමවට් ඨි ාති සම්මා අවට්ඨි ා, ආයභොගං කත්වා ඨි ා. යනොති අම්හාකං. 

සවනාොති ඉමස්ස පඤ්හස්ස යවෙයාකරණං සවනත්ොෙ. යසො ාති

යසො ධාතුො. තුවං යනො සත් ො ත් වමනුත්  යරොසීතිථුතිවචනවයසනවදති. 

ඡින් ද යනො විචිකිච් ඡන්ති විචිකිච්ඡාපටිරූපකං  ං පරිවි ක්කං

සන්ධාොහ. අකුසලවිචිකිච්ඡාෙ පන යෙයරො නිබ්බිචිකිච්යඡොව. බූ්රහි 

යම න්තිබ්රූහි යම එ ං. ෙං මොොචිය ොසි ‘‘ ං සාවකං, සක්ක, මෙම්පි

සබ්යබඅඤ්ඤාතුමිච්ඡාමා’’තිොචිය ොව,  ං බ්රාහ්මණං පරිනිබ් බු ං යවදෙ 

භූරිපඤ් ඤ. මජ් යෙව යනො භාසා’’ති පරිනිබ්බු ං ජානිත්වා මහාපඤ්ඤ

භගවාමජ්යඣවඅම්හාකංසබ්යබසං භාස, ෙොසබ්යබමෙංජායනෙයාම. 

සක් යකොව යදවාන සහස් සයනත් ය ොති, ඉදංපනථුතිවචනයමව.අපියචත්ෙ 
අෙමධිප්පායෙො –ෙොසක්යකොසහස්සයනත්ය ොයදවානංමජ්යඣය හි

සක්කච්චං සම්පටිච්ඡි වචනං භාසති, එවං අම්හාකං මජ්යඣ අම්යහහි 
සම්පටිච්ඡි වචනංභාසාති. 

යෙ යකචීතිඉමම්පිගාෙංභගවන් ං ථුනන්ය ොවත්තුකාම ංජයනතුං

භණති. ස්සත්යෙො –යෙයකචිඅභිජ්ඣාදයෙොගන්ො, ය සං අප්පහායන

සති යමොහවිචිකිච්ඡානං පහානාභාවය ො යමොහමග් ගාති ච, 

අඤ ්ඤාණපක් ඛාති ච, විචිකිච් ඡඨානාති ච වුච්චන්ති. සබ්යබ ය  ොග ං

පත්වා  ොග ස්ස යදසනාබයලන විද්ධංසි ා භවන්ති, නස්සන්ති.

කිංකාරණන්ති? චක් ඛුඤ ්හි එ ං පරමං නරානං, ෙස්මා  ොගය ො
සබ්බගන්ෙවිධමයනන පඤ්ඤාචක්ඛුජනනය ො නරානං පරමං චක්ඛුන්ති
වුත් ංයහොති. 

යනො යච හි ජාතූති ඉමම්පි ගාෙං ථුනන්ය ො එව වත්තුකාම ං

ජයනන්ය ො භණති.  ත්ෙ ජාතූති එකංසවචනං. පුරියසොති භගවන් ං

සන්ධාොහ. යජොතිමන් ය ොතිපඤ්ඤායජොතිසම්පන්නාසාරිපුතත් ාදයෙො.ඉදං
වුත් ං යහොති – ෙදි භගවා පුතරත්ථිමාදියභයදො වාය ො විෙ අබ්භඝනං

යදසනායවයගන කියලයස විහයනෙය,  ය ො ෙො අබ්භඝනනිවුය ො

යලොයකො  යමොව යහොති එකන්ධකායරො, එවං සබ්යබොපි යලොයකො
අඤ්ඤාණනිවුය ො  යමොව සිො. යෙ චාපි ඉයම ඉදානි යජොතිමන්ය ො

ඛාෙන්තිසාරිපුතත් ාදයෙො, ය පිනභායසෙයං, නදීයපෙයන්ති. 

ධීරා චාති ඉමම්පි ගාෙං පුතරිමනයෙයනවාහ.  ස්සත්යෙො – ධීරා ච

පණ්ඩි පුතරිසා, පජ් යජො කරා භවන් ති පඤ්ඤාපජ්යජො ං උප්පායදන්ති.  ං 

 ස්මාඅහං ං වීර පධානවීරිෙසමන්නාග  භගවා,  යෙව මඤ් යඤ ධීයරො

පජ්යජො කයරොත්යවවමඤ්ඤාමි. මෙම්පි විපස ්සිනං සබ්බධම්යමෙොභූ ං
පස්සන් ං භගවන් ං ජානන් ා එව උපාගමිම්හා.  ස්මා ‘‘පරිසාසු යනො 



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො මහානිපාය ො 

471 

පටුන 

ආවිකයරොහි කප් පං පරිනිබ්බුය ොව ෙො නියරොධකප්පං ආවිකයරොහි
පකායසහී’’ති. 

ඛිප් පන්ති ඉමම්පි ගාෙං පුතරිමනයෙයනව ආහ.  ස්සත්යෙො – භගවා 

ඛිප් පං ගිරං එරෙ වග් ගු වග් ගුං අචිරාෙමායනොවාචංභාසවග්ගුමයනොහරං. 

හංයසොව ෙො සුවණ්ණහංයසො යගොචරං පරිග්ගණ්හන්ය ො

ජා ස්සරවනසණ්ඩංදිස්වාගීවං පග් ගය් හ පක්යඛඋද්ධුනිත්වාහට්ඨතුට්යඨො 

සණිකං අ රමායනො වග්ගුං නිකූජති ගිරං නිච්ඡායරති, එවයමවං ත්වං
සණිකං නිකූජ ඉමිනා මහාපුතරිසලක්ඛණඤ්ඤ යරන බින්දුස්සයරන සුට්ඨු 

විකප් පිය න අභිසඞ්ඛය න, එය මෙං සබ්යබ උජුග ා අවික්ඛිත් මානසා
හුත්වා වනිකූජං සුයණොමාති. 

පහීනජාතිමරණන්ති, ඉදම්පි පුතරිමනයෙයනව ආහ.  ත්ෙ න සිස්සතීති

අයසයසො,  ං අයසසං, යසො ාපන්නාදයෙො විෙ කිඤ්චි අයසයසත්වා

පහීනජාතිමරණන්ති වුත් ං යහොති. නිග් ගය් හාති නිබන්ධිත්වා, යෙොනන්ති

ධු සබ්බපාපං. වයදස් සාමීති කොයපස්සාමි ධම්මං. න කාමකායරො යහොහි 

පුථුජ් ජනානන්ති පුතථුජ්ජනයසක්ඛාදීනං තිවිධානං ජනානං කාමකායරො

නත්ථි, ය  ෙං ඉච්ඡන්ති ඤාතුං වා වත්තුං වා,  ං න සක්යකොන්ති. 

සඞ් යඛෙයකායරො ච  ොග ානන්ති  ොග ානං පන වීමංසකායරො

පඤ්ඤාපුතබ්බඞ්ගමකිරිො, ය  ෙං ඉච්ඡන්ති ඤාතුං වා වත්තුං වා,  ං
සක්යකොන්තියෙවාතිඅධිප්පායෙො. 

ඉදානි  ං සඞ්යඛෙයකාරං පකායසන්ය ො 

‘‘සම් පන් නයවෙයාකරණ’’න්තිගාෙමාහ. ස්සත්යෙො– ොහි ව භගවා

ඉදං සමුජ් ජුපඤ ්ඤස් ස සබ්බත්ෙ අප්පටිහ භායවන උජුග පඤ්ඤස්ස

සම්මයදවවුත් ංපවත්ති ංසම්පන්නයවෙයාකරණං ‘‘සන් තිමහාමත්ය ො

සත්  ාලමත් ං අබ්භුග්ගන්ත්වා පරිනිබ්බායිස්සති, සුප්පබුද්යධො සක්යකො

සත් යම දිවයස පෙවිං පවිසිස්සතී’’ති එවමාදිං සමුග් ගහි ං සම්මයදව

උග්ගහි ං අවිපරී ං දිට්ඨං, පුතන සුට්ඨු රං අඤ්ජලිං පණායමත්වා ආහ. 

අෙමඤ් ජලි පච් ඡියමො සුප් පණාමිය ොති අෙං අපයරොපි අඤ්ජලි සුට්ඨු රං

පණාමිය ො. මා යමොහයී ජානන්ති මායනොඅවචයනනයමොහයි, ජානන්ය ො

 ස්සගතිං. අයනොමපඤ් ඤාති භගවන් ංආලපති. 

පයරොපරන්ති ඉමං පන ගාෙං අපයරනපි පරිොයෙන අයමොහනයමව

ොචන්ය ො ආහ.  ත්ෙ පයරොපරන්ති යලොකුත් රයලොකිෙවයසන

සුන්දරාසුන්දරංදූයරසන්තියක වා. අරිෙෙම් මන්තිචතුසච්චධම්මං. විදිත් වාති

පටිවිජ්ඣිත්වා. ජානන්ති සබ්බංයඤෙයධම්මංජානන්ය ො. වාචාභිකඞ් ඛාමීති

ෙො ෙම් මනි ඝම්මකායල උණ්හාභි ත්ය ො පුතරියසො කිලන්ය ො  සිය ො

වාරිං, එවංය වාචංඅභිකඞ්ඛාමි. සු ං පවස් සාතිසු සඞ්ඛා ං සද්දාෙ නං



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො මහානිපාය ො 

472 

පටුන 

පවස්ස පග්ඝර මුඤ්ච පවත් . ‘‘සු ස්ස වස්සා’’තිපි පාළි. වුත් පකාරස්ස
සද්දාෙ නස්සවුට්ඨිංවස්සාතිඅත්යෙො. 

ඉදානි ොදිසං වාචං අභිකඞ්ඛති,  ං පකායසන්ය ො ‘‘ෙදත් ථික’’න්ති

ගාෙමාහ.  ත්ෙ කප් පාෙයනොති කප්පයමව පූජාවයසන වදති. ෙො 

විමුත් ය ොති ‘‘කිං අනුපාදියසසාෙනිබ්බානධාතුොෙො අයසක්යඛො, උදාහු 
සඋපාදියසසාෙෙොයසක්යඛො’’තිවාපුතච්ඡති.යසසයමත්ෙපාකටයමව. 

එවං ද්වාදසහි ගාොහි ොචිය ො භගවා  ං විොකයරොන්ය ො 

‘‘අච් යඡච් ඡී’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ අච් යඡච් ඡි  ණ් හං ඉෙ නාමරූයප (ඉති 

භගවා) කණ් හස් ස යසො ං දීෙරත්  ානුසයි න්ති ඉමස්මිං නාමරූයප
කාම ණ්හාදියභදා  ණ්හා දීඝරත් ං අප්පහීනට්යඨන අනුසයි ා
කණ්හනාමකස්ස මාරස්ස යසො න්තිපි වුච්චති.  ං කණ්හස්ස යසො මු ං 

දීඝරත් ානුසයි ංඉධනාමරූයප ණ්හංකප්පාෙයනොඡින්දි. ඉති භගවාති

ඉදං පනසඞ්ගීතිකාරානං වචනං. අ ාරි ජාතිං මරණං අයසසන්ති යසො  ං
 ණ්හං යඡත්වා අයසසං ජාතිමරණං අ රි අනුපාදියසසාෙ පරිනිබ්බායීති

දස්යසති, ඉච් චබ්රවි භගවා පඤ් චයසට් යඨොති ආෙස්ම ා වඞ්ගීයසන පුතට්යඨො
භගවා එවං අයවොච පඤ්චහි සද්ධාදීහි ඉන්ද්රියෙහි අනඤ්ඤසාධාරයණහි

චක්ඛූහි වා යසට්යඨො. අෙ වා පඤ ්චයසට් යඨොති පඤ්චහි සීලාදීහි

ධම්මක්ඛන්යධහි, පඤ්චහිවායහතුසම්පදාදීහියසට්යඨොඋත් යමො පවයරොති
සඞ්ගීතිකාරානයමවිදම්පිවචනං. 

එවං වුත්ය  භගවය ො භාසි ං අභිනන්දමානයසො ආෙස්මා වඞ්ගීයසො 

‘‘එස සුත් වා’’තිආදිකාගාොයෙොආහ. ත්ෙපඨමගාොෙං න මං වඤ ්යචසීති

ෙස්මා පරිනිබ්බුය ො,  ස්මා  ස්ස පරිනිබ්බු භාවං ඉච්ඡන් ං මං න

වඤ්යචසි, නවිසංවායදසීතිඅත්යෙො.යසසං පාකටයමව. 

දුතිෙගාොෙං ෙස්මා මු යයපයඛො විහාසි,  ස්මා ං සන්ධාොහ ‘‘ෙො 

වාදී  ො කාරී, අහ බුද් ෙස ්ස සාවයකො’’ති. මච් චුයනො ජාලං   ’’න්ති

ය භූමකවට්යට විත්ෙ ං මාරස්ස  ණ්හාජාලං. මාොවියනොති බහුමාෙස්ස. 

‘‘ ො මාොවියනො’’තිපි යකචි පඨන්ති, ය සං යෙො අයනකාහි මාොහි
අයනකක්ඛත්තුං භගවන් ං උපසඞ්කමි.  ස්ස  ො මාොවියනොති
අධිප්පායෙො. 

 තිෙගාොෙ ආදින්ති මූලකාරණං. උපාදානස් සාති වට්ටස්ස. වට්ටං
දළ්යහහි කම්මකියලයසහි උපාදා බ්බට්යඨන ‘‘උපාදාන’’න්ති වුත් ං.
 ස්ස උපාදානස්ස ආදිං අවිජ්ජා ණ්හාදියභදං කාරණං ඤාණචක්ඛුනා

අද්දස. කප් යපො කප් පියෙොතිඑවංවත්තුංවට්ටතිභගවාතිඅධිප්පායෙනවදති. 

අච් චගා ව ාති අතික්කන්ය ො ව . මච් චුයෙෙයන්ති මච්චු එත්ෙ ධිෙයතීති

මච්චුයධෙයං, ය භූමකවට්ටංසුදුත් රංඅච්චගාව ාතියවදජාය ොවදති. 
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ඉදානි සත්ෙරි අත් යනො උපජ්ඣායෙ ච පසන්නමානයසො

පසන්නාකාරං විභායවන්ය ො ‘‘ ං යදවයදව’’න්ති ඔසානගාෙමාහ.  ත්ෙ 

 ං යදවයදවං වන් දාමීති සම්මුතියදයවො, උපපත්තියදයවො, විසුද්ධියදයවොති

ය සංසබ්යබසම්පියදවානංඋත් මයදව ාෙයදවයදවං ද් විපදුත්  ම භගවා

 ං වන්දාමි. න යකවලං  ංයෙව, අෙ යඛො  ව සච්චාභිසම්යබොධිො

අනුධම්මජා ත් ා අනුජා ං, මාරවිජයෙන මහාවීරිෙ ාෙ මහාවීරං, 

ආගුඅකරණාදිඅත්යෙන නාගං  ව උයරවාොමජනි ජාති ාෙ ඔරසං පුතත් ං
නියරොධකප්පඤ්චවන්දාමි. 

එවයමය  සුභූතිආදයෙො වඞ්ගීසපරියෙොසානා ද්විස ං චතුසට්ඨි ච 

මහායෙරා ඉධ පාළිෙං ආරූළ්හා, ය  සබ්යබ ෙො සම්මාසම්බුද්ධස්ස

සාවකභායවන එකවිධා.  ො අයසක්ඛභායවන, උක්ඛිත් පලිඝ ාෙ

සංකිණ්ණපරික්ඛ ාෙ, අබ්බුළ්යහසික ාෙ, නිරග්ගළ ාෙ, පන්නද්ධජ ාෙ, 

පන්නභාර ාෙ, විසංයුත්  ාෙ, දසසුඅරිෙවායසසු වුට්ඨවාස ාෙච. ොහි

ය පඤ්චඞ්ගවිප්පහීනා, ඡළඞ්ගසමන්නාග ා, එකාරක්ඛා, චතුරාපස්යසනා, 

පනුණ්ණපච්යචකසච්චා, සමවෙසට්යඨසනා, අනාවිලසඞ්කප්පා, 

පස්සද්ධකාෙසඞ්ඛාරා, සුවිමුත් චිත් ා, සුවිමුත් පඤ්ඤාච)අ.නි.10.19). 
ඉති එවමාදිනානයෙනඑකවිධා. 

එහිභික්ඛුභායවන උපසම්පන්නා, න එහිභික්ඛුභායවන උපසම්පන්නාති 

දුවිධා.  ත්ෙ අඤ් ඤාසි යකොණ් ඩඤ් ඤප්පමුඛා පඤ් චවග් ගිෙත් යෙරා, 

ෙසත් යෙයරො,  ස්ස සහාෙභූ ා විමයලො සුබාහ පුණ් ණජි ගවම් පතීති

චත් ායරො, අපයරපි  ස්ස සහාෙභූ ා පඤ්චපඤ්ඤාස, තිංස භද් දවග් ගිො, 

උරුයවලකස ්සපප්පමුඛා සහස්සපුතරාණජටිලා, ද්යව අග් ගසාවකා, ය සං

පරිවාරභූ ා අඩ්ඪය රසස ා පරිබ් බාජකා, යචොයරො අඞ් ගුලිමාලත් යෙයරොති
සබ්යබ සහස්සං පඤ්ඤාසාධිකානි තීණි ස ානි ච යහොන්ති. ය යන ං
වුච්චති– 

‘‘ස ත් ෙං සහස්සඤ්ච, පඤ්ඤාසඤ්ච පුතනාපයර; 

එය යෙරාමහාපඤ්ඤා, සබ්යබවඑහිභික්ඛුකා’’ති. 

නයකවලඤ්චඑය එව, අෙයඛොඅඤ්යඤපිබහූසන්ති.යසෙයථිදං– 

යසයලො බ්රාහ්මයණො,  ස්ස අන්ය වාසිකභූ ා තිස බ්රාහ්මණා, 

මහාකප් පියනො,  ස්ස පරිවාරභූ ං පුතරිසසහස්සං, සුද් යෙොදනමහාරායජන

යපසි ා කපිලවත්ථුවාසියනො දසසහස්සපුතරිසා, මහාබාවරිෙබ්රාහ්මණස්ස

අන්ය වාසිකභූ ා අජි ාදයෙො යසොළස සහස්සපරිමාණාති. එවං වුත් ය ො

අඤ්යඤ න එහිභික්ඛුභායවන උපසම්පදා, ය  පන සරණගමනූපසම්පදා, 

ඔවාදපටිග්ගහණූපසම්පදා, පඤ්හාබයාකරණූපසම්පදා, 
ඤත්තිචතුත්ෙකම්මූපසම්පදාති ඉයමහි චතූහි ආකායරහි ලද්ධූපසම්පදා.

ආදිය ො හි එහිභික්ඛුභාවූපග ා යෙරා, ය සං භගවා පබ්බජ්ජං විෙ තීහි



ඛුද්දකනිකායෙ යෙරගාො-අට්ඨකො මහානිපාය ො 
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සරණගමයනයහවඋපසම්පදම්පි අනුඤ්ඤාසි, අෙංසරණගමනූපසම්පදා.ො
පන– 

‘‘ ස්මාතිහ ය , කස්සප, එවං සික්ඛි බ්බං – ‘තිබ්බං යම 

හියරොත් ප්පං, පච්චුපට්ඨි ං භවිස්සති යෙයරසු නයවසු

මජ්ඣියමසූ’ති, එවං හි ය , කස්සප, සික්ඛි බ්බං.  ස්මාතිහ ය , 

කස්සප, එවං සික්ඛි බ්බං – ‘ෙංකිඤ්චි ධම්මං සුණිස්සාමි

කුසලූපසංහි ං, සබ්බං ංඅට්ඨිං කත්වාමනසිකරිත්වාසබ්බයච සා

සමන්නාහරිත්වා ඔහි යසොය ො ධම්මං සුණිස්සාමී’ති, එවඤ්හි ය , 

කස්සප, සික්ඛි බ්බං.  ස්මාතිහ ය , කස්සප, එවං සික්ඛි බ්බං – 

‘සා සහග ා ච යම කාෙග ා සති න විජහිස්සතී’ති, එවඤ්හි ය , 

කස්සප, සික්ඛි බ්බ’’න්ති)සං.නි.2.154). 

ඉමස්ස ඔවාදස්ස පටිග්ගහයණන මහාකස්සපත්යෙරස්ස 

අනුඤ්ඤා උපසම්පදා, අෙංඔවාදපටිග්ගහණූපසම්පදානාම.ොපුතබ්බාරායම
චඞ්කමන්ය න භගව ා ‘‘උද්ධුමා කසඤ්ඤාති වා යසොපාක

‘රූපසඤ්ඤා’තිවාඉයමධම්මානානත්ො නානාබයඤ්ජනා, උදාහුඑකත්ො
බයඤ්ජනයමව නාන’’න්තිආදිනා අසුභනිස්සිය සු පඤ්යහසු පුතච්ඡිය සු
භගවන් ං උපසඞ්කමන්ය න සත් වස්සියකන යසොපාකසාමයණයරන

‘‘උද්ධුමා කසඤ්ඤාතිවාභගවා‘රූපසඤ්ඤා’තිවාඉයමධම්මාඑකත්ො, 
බයඤ්ජනයමව නාන’’න්තිආදිනා විස්සජ්ජිය සු ‘‘ඉමිනා
සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤායණන සද්ධිං සංසන්දිත්වා ඉයම පඤ්හා බයාක ා’’ති
ආරද්ධචිත්ය න භගව ා අනුඤ්ඤා උපසම්පදා. අෙං
පඤ්හාබයාකරණූපසම්පදානාම.ඤත්තිචතුත්ෙකම්මූපසම්පදාපාකටාව. 

ෙො එහිභික්ඛුභායවන උපසම්පදා, න එහිභික්ඛුභායවන උපසම්පදාති 

දුවිධා, එවංසම්මුඛාපරම්මුඛායභදය ොපි දුවිධා.යෙහිසත්ථු ධරමානකායල

අරිොෙ ජාතිො ජා ා, ය  අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤාදයෙො සම්මුඛසාවකා

නාම.යෙපන භගවය ොපරිනිබ්බානය ොපච්ඡාඅධිග වියසසා, ය සතිපි
සත්ථු ධම්මසරීරස්ස පච්චක්ඛභායව සත්ථු සරීරස්ස අපච්චක්ඛභාවය ො
පරම්මුඛසාවකානාම. 

 ො උභය ොභාගවිමුත් පඤ්ඤාවිමුත්  ාවයසන, ඉධ පාළිෙං ආග ා

පන උභය ොභාගවිමුත් ාඑවාතියවදි බ්බා.වුත් ඤ්යහ ං අපදායන (අප.

යෙර2.55.142) – 

‘‘වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම, ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා’’ති. 

 ො සාපදානානපදානයභදය ො, යෙසඤ්හි පුතරියමසු සම්මාසම්බුද්යධසු 
පච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවයකසුපි පුතඤ්ඤකිරිොවයසන පවත්ති ං

සාවකපාරමි ාසඞ්ඛා ං අත්ථි අපදානං, ය  සාපදානා, යසෙයොපි

අපදානපාළිෙංආග ායෙරා.යෙසංපන ංනත්ථි, ය අනපදානා. 
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පටුන 

කිං පන සබ්යබන සබ්බං පුතබ්බයහතුසම්පත්තිො විනා 

සච්චාභිසම්යබොයධො සම්භවතීති? න සම්භවති. න හි

උපනිස්සෙසම්පත්තිරහි ස්ස අරිෙමග්ගාධිගයමො අත්ථි,  ස්ස

සුදුක්කරදුරභිසම්භවසභාවය ො.ෙොහ‘‘ ංකිංමඤ්ඤෙ, භික්ඛයව, ක මං

නුයඛොදුක්කර රංවාදුරභිසම්භව රංවා’’තිආදි)සං.නි.5.1115). ෙදිඑවං 

කස්මා වුත් ං – ‘‘යෙසං පන  ං නත්ථි, ය  අනපදානා’’ති? නයිදයමවං

දට්ඨබ්බං ‘‘යෙ සබ්යබන සබ්බං උපනිස්සෙසම්පත්තිරහි ා, ය 
අනපදානා’’ති ාදිසානංඉධඅනධිප්යප ත් ා.යෙසංපනඅතිඋක්කංසග ං

අපදානං නත්ථි, ය  ඉධ ‘‘අනපදානා’’ති වුත් ා, න සබ්යබන සබ්බං

උපනිස්සෙරහි ායෙව.  ො හි ඉයම සත් ා බුද්ධුප්පායදසු 
අච්ඡරිොචින්ය ෙයගුණවිභූතිවිත්ෙ ං බුද්ධානං ආනුභාවං පස්සන් ා 
චතුප්පමාණිකස්ස යලොකස්ස සබ්බොපි පසාදාවහත් ා සත්ෙරි සද්ධං

පටිලභන්ති.  ො සද්ධම්මස්සවයනන, සාවකානං

සම්මාපටිපත්තිදස්සයනන, කදාචි මහායබොධිසත් ානං සම්මාසම්යබොධිො

චිත් ාභිනීහාරදස්සයනන, ය සං සන්තියක ඔවාදානුසාසනපටිලායභන ච 

සද්ධම්යම සද්ධං පටිලභන්ති, ය   ත්ෙ පටිලද්ධසද්ධා ෙදිපි සංසායර

නිබ්බායන ච ආදීනවානිසංයස පස්සන්ති, මහාරජක්ඛ ාෙ පන
යෙොගක්යඛමංඅනභිසම්භුනන් ා අන් රන් රාවිවට්ටූපනිස්සෙංකුසලබීජං
අත් යනො සන් ායන යරොයපන්තියෙව සප්පුතරිසූපනිස්සෙස්ස

බහූකාරභාවය ො.ය නාහ)බු.වං.2.72-74) – 

‘‘ෙදිමස්ස යලොකනාෙස්ස, විරජ්ඣිස්සාම සාසනං; 

අනාග ම්හිඅද්ධායන, යහස්සාමසම්මුඛාඉමං. 

‘‘ෙොමනුස්සානදිං රන් ා, පටිතිත්ෙංවිරජ්ඣිෙ; 

යහට්ඨාතිත්යෙගයහත්වාන, උත් රන්තිමහානදිං. 

‘‘එවයමවමෙංසබ්යබ, ෙදිමුඤ්චාමිමංජිනං; 

අනාග ම්හිඅද්ධායන, යහස්සාමසම්මුඛාඉම’’න්ති. 

එවං විවට්ටං උද්දිස්ස උප්පාදි කුසලචිත් ං 
ස සහස්සාධිකචතුඅසඞ්යඛයෙයකාලන් යර වියමොක්ඛාධිගමස්ස
උපනිස්සයෙො න යහොතීති න සක්කා වත්තුං. පයගව පත්ෙනාවයසන
අධිකාරංකත්වාපවත්ති ං.එවංදුවිධායපය . 

අග්ගසාවකා, මහාසාවකා, පකතිසාවකාති තිවිධා. ය සු ආෙස්මා 

අඤ ්ඤාසියකොණ් ඩඤ් යඤො, වප් යපො, භද් දියෙො, මහානායමො, අස් සජි, 

නාලයකො, ෙයසො, විමයලො, සුබාහ, පුණ් ණජි, ගවම් පති, උරුයවලකස් සයපො, 

නදීකස් සයපො, ගොකස ්සයපො, සාරිපුත් ය ො, මහායමොග් ගල් ලායනො, 

මහාකස ්සයපො, මහාකච් චාෙයනො, මහායකොට් ඨියකො, මහාකප් පියනො, 
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476 

පටුන 

මහාචුන් යදො, අනුරුද් යෙො, කඞ් ඛායරවය ො, ආනන් යදො, නන් දයකො, භගු, 

නන් යදො, කිමියලො, භද් දියෙො, රාහයලො, සීවලි, උපාලි, දබ් යබො, උපයසයනො, 

ඛදිරවනිෙයරවය ො, පුණ් යණො මන්  ාණිපුත් ය ො, පුණ් යණො 

සුනාපරන්  යකො, යසොයණො කුටිකණ් යණො, යසොයණො යකොළිවීයසො, රායෙො, 

සුභූති, අඞ් ගුලිමායලො, වක් කලි, කාළුදායී, මහාඋදායී, පිලින් දවච් යඡො, 

යසොභිය ො, කුමාරකස් සයපො, රට් ඨපායලො , වඞ් ගීයසො, සභියෙො, යසයලො, 

උපවායනො, යමඝියෙො, සාගය ො, නාගිය ො, ලකුණ් ඩකභද් දියෙො, 

පිණ් යඩොලභාරද් වායජො, මහාපන් ෙයකො, චූළපන් ෙයකො, බාකුයලො, 

කුණ් ඩොයනො, දාරුචීරියෙො, ෙයසොයජො, අජිය ො, තිස් සයමත් ය යෙයො, 

පුණ් ණයකො, යමත්  ගූ, යෙො යකො, උපසියවො, නන් යදො, යහමයකො, 

ය ොයදයෙයො, කප් යපො, ජතුකණ් ණි, භද්රාවුයෙො, උදයෙො, යපොසායලො, 

යමොෙරාජා, පිඞ් ගියෙොති එය  අසීතිමහාසාවකා නාම. 

කස්මාපනය එවයෙරා ‘‘මහාසාවකා’’තිවුච්චන්තීති? අභිනීහාරස්ස
මහන් භාවය ො.  ො හි ද්යව අග්ගසාවකාපිමහාසාවයකසුඅන්ය ොගධා.
ය  හි සාවකපාරමීඤාණස්ස මත්ෙකප්පත්තිො සාවයකසු
අග්ගධම්මාධිගයමනඅග්ගට්ඨායනඨි ාපි අභිනීහාරමහන්  ාසාමඤ්යඤන
‘‘මහාසාවකා’’තිපි වුච්චන්ති. ඉ යර පන පකතිසාවයකහි 
සාතිසෙමහාභිනීහාරා.  ො හි ය  පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල
ක පණිධානා.  ය ො එව සාතිසෙං අභිඤ්ඤාසමාපත්තීසු වසියනො
පභින්නපටිසම්භිදා ච. කාමං සබ්යබපි අරහන්ය ො සීලවිසුද්ධිආදියක 
සම්පායදත්වා චතූසු සතිපට්ඨායනසු පතිට්ඨි චිත් ා සත්  යබොජ්ඣඞ්යග
ෙොභූ ං භායවත්වා මග්ගපටිපාටිො අනවයසසය ො කියලයස යඛයපත්වා

අග්ගඵයල පතිට්ඨහන්ති,  ොපි ෙො සද්ධාවිමුත් ය ො දිට්ඨිප්පත් ස්ස, 
පඤ්ඤාවිමුත් ය ො ච උභය ොභාගවිමුත් ස්ස පුතබ්බභාගභාවනාවියසයසො 

අද්ධාඉච්ඡිය ොවියසයසො, එවංඅභිනීහාරමහන්  ාපුතබ්බයෙොගමහන්  ාහි
අත් සන් ායන සාතිසෙගුණවියසසස්ස නිප්ඵාදි ත් ා සීලාදිගුයණහි
මහන් ාසාවකාතිමහාසාවකා. ය සුයෙවපනයෙයබොධිපක්ඛිෙධම්යමසු
පායමොක්ඛභායවන ධුරභූ ානං සම්මාදිට්ඨිසම්මාසමාධීනං
සාතිසෙකිච්චන් රභාවනිප්ඵත්තිොකාරණභූ ාෙ  ජ්ජාභිනීහාරාභිනිහ ාෙ
සක්කච්චං නිරන් රං චිරකාලං සමාහි ාෙ සම්මාපටිපත්තිො ෙොක්කමං
පඤ්ඤාෙ සමාධිස්මිඤ්ච උක්කංසපාරමිප්පත්තිො සවියසසං සබ්බගුයණහි
අග්ගභායව ඨි ා. ය  සාරිපුතත් යමොග්ගල්ලානා සතිපි මහාසාවකත්ය 
සාවකපාරමිො මත්ෙයක සබ්බසාවකානං අග්ගභායව ඨි ත් ා 

අභිනීහාරමහන් භාවය ො, පුතබ්බයෙොගමහන් භාවය ො ච
‘‘අග්ගසාවකා’’ඉච්යචවවුච්චන්ති. යෙපනඅරිෙසාවකාඅග්ගසාවකාවිෙච

මහාසාවකාවිෙචනපරිමි ාව, අෙයඛොඅයනකස ා අයනකසහස්සා, ය 
පකතිසාවකා. ඉධ පාළිෙං ආරූළ්හා පන පරිමි ාව ගාොවයසන 

පරිග්ගහි ත් ා. ොපිමහාසාවයකසුපියකචිඉධපාළිෙංනාරූළ්හා. 
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එවං තිවිධාපි ය  අනිමිත් වියමොක්ඛාදියභදය ො තිවිධා, 
වියමොක්ඛසමධිගමවයසනපිතිවිධා.  යෙො හි ඉයම වියමොක්ඛා සුඤ්ඤය ො

වියමොක්යඛො, අනිමිත්ය ො වියමොක්යඛො, අප්පණිහිය ොවියමොක්යඛොති.ය ච
වියමොක්ඛා සුඤ්ඤ ාදීහි අනිච්චානුපස්සනාදීහි තීහි අනුපස්සනාහි
අධිගන් බ්බා. ආදිය ො හි අනිච්චාදීසු යෙන යකනචි ආකායරන
විපස්සනාභිනියවයසො යහොති. ෙදා පන වුට්ඨානගාමිනිො විපස්සනාෙ

අනිච්චාකාරය ො සඞ්ඛායර සම්මසන්තිො මග්ගවුට්ඨානං යහොති,  දා
විපස්සනාසතිපිරාගනිමිත් ාදීනංසමුග්ඝාටයනසඞ්ඛාරනිමිත් ංපනසාන 
විස්සජ්යජතීති නිප්පරිොයෙන අනිමිත් නාමං අලභමානා අත් යනො
මග්ගස්ස අනිමිත් නාමං දාතුං න සක්යකොතීති. කිඤ්චාපි අභිධම්යම

අනිමිත් වියමොක්යඛො න උද්ධයටො, සුත් න්ය  පන රාගාදිනිමිත් ානං
සමුග්ඝායටනලබ්භතීති. 

‘‘අනිමිත් ඤ්චභායවහි, මානානුසෙමුජ්ජහ; 

 ය ොමානාභිසමො, උපසන්ය ොචරිස්සසී’’ති.)සං.නි.1.212) – 

ආදිනා හි විපස්සනාෙ අනිමිත් වියමොක්ඛභායවො අනුත් රස්ස 
අනිමිත් වියමොක්ඛභායවො ච වුත්ය ො. ෙදා වුට්ඨානගාමිනිො විපස්සනාෙ

දුක්ඛය ො සඞ්ඛායර සම්මසන්තිො මග්ගවුට්ඨානං යහොති,  දා විපස්සනා 
රාගපණිධිආදීනං සමුග්ඝාටයනන අප්පණිහි නාමං ලභතීති
අප්පණිහි වියමොක්ඛං නාම යහොති.  දනන් යරො ච මග්යගො
අප්පණිහි වියමොක්යඛො. ෙදා පන වුට්ඨානගාමිනිො විපස්සනාෙ 

අනත් ාකායරන සම්මසන්තිො මග්ගවුට්ඨානං යහොති,  දා විපස්සනා
අත් දිට්ඨිො සමුග්ඝාටයනන සුඤ්ඤ නාමං ලභතීති සුඤ්ඤ වියමොක්ඛං
නාම යහොති.  දනන් යරො ච මග්යගො සුඤ්ඤ වියමොක්යඛො නාම යහොති.
ඉයමසු අග්ගමග්ගභූය සු තීසු වියමොක්යඛසු ඉයමසං යෙරානං යකචි

අනිමිත් වියමොක්යඛන මුත් ා, යකචි අප්පණිහි වියමොක්යඛන, යකචි

සුඤ්ඤ වියමොක්යඛන. ය න වුත් ං – ‘‘අනිමිත් වියමොක්ඛාදියභදය ො

තිවිධා, වියමොක්ඛසමධිගයමනපිතිවිධා’’ති. 

පටිපදාවිභායගන චතුබ්බිධා. ච ස්යසො හි පටිපදා – දුක්ඛපටිපදා 

දන්ධාභිඤ්ඤා, දුක්ඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, සුඛපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා, 
සුඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤාති.  ත්ෙරූපමුඛාදීසු විපස්සනාභිනියවයසසු යෙො
රූපමුයඛන විපස්සනං අභිනිවිසිත්වා චත් ාරි මහාභූ ානි පරිග්ගයහත්වා

උපාදාරූපං පරිග්ගණ්හාති අරූපං පරිග්ගණ්හාති, රූපාරූපං පන
පරිග්ගණ්හන්ය ො දුක්යඛන කසියරන කිලමන්ය ො පරිග්ගයහතුං

සක්යකොති,  ස්ස දුක්ඛපටිපදා නාම යහොති, පරිග්ගහි රූපාරූපස්ස පන 
විපස්සනාපරිවායස මග්ගපාතුභාවදන්ධ ාෙ දන්ධාභිඤ්ඤා නාම යහොති.
යෙොපි රූපාරූපං පරිග්ගයහත්වා නාමරූපං වවත්ෙයපන්ය ො දුක්යඛන

කසියරන කිලමන්ය ො වවත්ෙයපති, වවත්ෙපිය  ච නාමරූයප
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විපස්සනාපරිවාසංවසන්ය ොචියරනමග්ගංඋප්පායදතුංසක්යකොති,  ස්සපි
දුක්ඛපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤානාමයහොති.අපයරොනාමරූපම්පිවවත්ෙයපත්වා 
පච්චයෙපරිග්ගණ්හන්ය ොදුක්යඛනකසියරනකිලමන්ය ොපරිග්ගණ්හාති.
පච්චයෙ ච පරිග්ගයහත්වා විපස්සනාපරිවාසං වසන්ය ො චියරන මග්ගං 

උප්පායදති, එවම්පි දුක්ඛපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා නාම යහොති. අපයරො
පච්චයෙපි පරිග්ගයහත්වාලක්ඛණානිපටිවිජ්ඣන්ය ො දුක්යඛනකසියරන

කිලමන්ය ො පටිවිජ්ඣති, පටිවිද්ධලක්ඛයණො ච විපස්සනාපරිවාසං

වසන්ය ො චියරන මග්ගං උප්පායදති, එවම්පි දුක්ඛපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා
නාමයහොති.අපයරොලක්ඛණානිපිපටිවිජ්ඣිත්වා විපස්සනාඤායණතික්යඛ
සූයර පසන්යන වහන්ය  උප්පන්නවිපස්සනානිකන්තිං පරිොදිෙමායනො

දුක්යඛන කසියරන කිලමන්ය ො පරිොදිෙති, නිකන්තිඤ්ච පරිොදියිත්වා 

විපස්සනාපරිවාසංවසන්ය ොචියරනමග්ගංඋප්පායදති, එවම්පිදුක්ඛපටිපදා 
දන්ධාභිඤ්ඤා නාම යහොති. ෙොවුත් ාසුයෙව පටිපදාසු මග්ගපාතුභාවස්ස

ඛිප්ප ාෙ දුක්ඛපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤා,  ාසංපනපටිපදානං අකිච්ඡසිද්ධිෙං
මග්ගපාතුභාවස්ස දන්ධ ාෙ ඛිප්ප ාෙ ච ෙොක්කමං සුඛපටිපදා

දන්ධාභිඤ්ඤා, සුඛපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤා චයවදි බ්බා.ඉමාසංච ස්සන්නං
පටිපදානංවයසනඅග්ගමග්ගප්පත්තිොයෙරානං චතුබ්බිධ ායවදි බ්බා.න
හි පටිපදාහි විනා අරිෙමග්ගාධිගයමො අත්ථි.  ො හි අභිධම්යම ‘‘ෙස්මිං
සමයෙ යලොකුත් රං ඣානං භායවති නිෙයානිකං අපචෙගාමිං…යප.… 

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤ’’න්තිආදිනා )ධ. ස. 277) පටිපදාෙ සද්ධිංයෙව

අරිෙමග්යගොවිභත්ය ො, ය නවුත් ං‘‘පටිපදාවිභායගන චතුබ්බිධා’’ති. 

ඉන්ද්රිොධිකවිභායගන පඤ්චවිධා. සතිපි යනසං 

සච්චාභිසම්යබොධසාමඤ්යඤ එකච්යච යෙරා සද්ධුත් රා, යසෙයොපි

යෙයරො වක්කලි; එකච්යච වීරියුත් රා, යසෙයොපි යෙයරො මහායසොයණො, 

යකොළිවීයසො; එකච්යචසතුත් රා, යසෙයොපියෙයරොයසොභිය ො, එකච්යච

සමාධුත් රා, යසෙයොපි යෙයරො චූළපන්ෙයකො, එකච්යච පඤ්ඤුත් රා, 
යසෙයොපි යෙයරො ආනන්යදො.  ො හි යසො ගතිමන්  ාෙ 

අත්ෙයකොසල්ලාදිවන්  ාෙ ච පසංසිය ො, අෙඤ්ච විභායගො පුතබ්බභායග
ලබ්භමානවියසසවයසන වුත්ය ො. අග්ගමග්ගක්ඛයණ පන යසසානම්පි
ඉන්ද්රිොනංඑකසභාවාඉච්ඡි ාති. 

 ො පාරමිප්පත් ා, පටිසම්භිදාප්පත් ා, ඡළභිඤ්ඤා, ය විජ්ජා, 
සුක්ඛවිපස්සකාති පඤ්චවිධා. සාවයකසු හි එකච්යච සාවකපාරමිො 

මත්ෙකප්පත් ා, ෙො  ං ආෙස්මා සාරිපුතත්ය ො, ආෙස්මා ච

මහායමොග්ගල්ලායනො; එකච්යච අත්ෙපටිසම්භිදා ධම්මපටිසම්භිදා
නිරුත්තිපටිසම්භිදා පටිභානපටිසම්භිදාති ඉමාසං චතුන්නං පටිසම්භිදානං

වයසන පටිසම්භිදාප්පත් ා; එකච්යච ඉද්ධිවිධඤාණාදීනං අභිඤ්ඤානං

වයසනඡළභිඤ්ඤා; එකච්යචපුතබ්යබනිවාසඤාණාදීනංතිස්සන්නංවිජ්ජානං 
වයසන ය විජ්ජා. යෙ පන ඛණිකසමාධිමත්ය  ඨත්වා විපස්සනං
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පට්ඨයපත්වා අධිග අග්ගමග්ගා, ය  ආදිය ොඅන් රන් රාචසමාධියජන
ඣානඞ්යගන විපස්සනාබ්භන් රංපටිසන්ධානානංඅභාවාසුක්ඛාවිපස්සනා
එය සන්ති සුක්ඛවිපස්සකා නාම. අෙඤ්ච විභායගො සාවකානං
සාධාරණභාවං උපපරික්ඛිත්වා වුත්ය ො. ඉධ පාළිෙං ආග ා නත්යෙව
සුක්ඛවිපස්සකා.ය යනවාහ– 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්තිආදි. )අප.යෙර 

1.1.374; 2.43.14); 

එවංපාරමිප්පත් ාදිවයසනපඤ්චවිධා. 

අනිමිත් ාදිවයසනඡබ්බිධාඅනිමිත් විමුත්ය ොතිආදයෙො. 

සද්ධාධුයරො, පඤ්ඤාධුයරොති දුවිධා.  ො අප්පණිහි විමුත්ය ො
පඤ්ඤාවිමුත්ය ො චාති. එවං අනිමිත් විමුත් ාදිවයසන ච 
පරිොෙවිමුත් යභයදන සත් විධා. චතූසු හි අරූපසමාපත්තීසු එකයමකං 

පාදකං කත්වා විපස්සනං ආරභිත්වා අරහත් ං පත් ා චත් ායරො, 

නියරොධය ොවුට්ඨාෙඅරහත් ංපත්ය ොචාතිපඤ්ච, උභය ොභාගවිමුත් ා, 
සද්ධාධුරපඤ්ඤාධුරවයසන ද්යව පඤ්ඤාවිමුත් ාති එවං විමුත්තියභයදන
සත් විධා. 

ධුරපටිපදාවිභායගන අට්ඨවිධා. යෙො හි දුක්ඛපටිපදාෙ දන්ධාභිඤ්ඤාෙ 

නිෙයාති, යසො සද්ධාධුරපඤ්ඤාධුරවයසන දුවිධා,  ො යසසපටිපදාසුපීති
එවං ධුරපටිපදාවිභායගනඅට්ඨවිධා. 

විමුත්තියභයදන නවවිධා. පඤ්ච උභය ොභාගවිමුත් ා, ද්යව 

පඤ්ඤාවිමුත් ා, පඤ්ඤාවිමුත්තිෙං යචය ොවිමුත්තිෙඤ්ච පාරමිප්පත් ා
ද්යව අග්ගසාවකාචාතිඑවංනවවිධා. 

විමුත්තිවයසයනව දසවිධා. චතූසු අරූපාවචරජ්ඣායනසු ච එකයමකං

පාදකං කත්වා අරහත් ං පත් ා චත් ායරො, සුක්ඛවිපස්සයකොති පඤ්ච

පඤ්ඤාවිමුත් ා, ෙොවුත් ා ච උභය ොභාගවිමුත් ා චාති එවං
විමුත්තියභයදයනවදසවිධා.ය ෙොවුත්ය න ධුරයභයදනභිජ්ජමානාවීසති
යහොන්ති. පටිපදායභයදන භිජ්ජමානා චත් ාලීසං යහොන්ති. පුතන
පටිපදායභයදන ධුරයභයදන ච භිජ්ජමානා අසීති යහොන්ති. අෙ ය  
සුඤ්ඤ විමුත් ාදිවිභායගන භිජ්ජමානා චත් ාලීසාධිකා ද්යව ස ානි
යහොන්ති. පුතන ඉන්ද්රිොධිකභායවන භිජ්ජමානා ද්විසතුත් රං සහස්සං
යහොන්තීති. එවං අත් යනො ගුණවයසන අයනකයභදවිභත්ය සු
මග්ගට්ඨඵලට්යඨසු අරිෙසාවයකසු යෙ අත් යනො පටිපත්තිපවත්තිආදියක

ච විභායවන්ති. යෙ ‘‘ඡන්නා යම කුටිකා’’තිආදිකා )යෙරගා. 1) ගාො
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උදානාදිවයසන අභාසිංසු. ය  ච ඉධ ගාොමුයඛන සඞ්ගහං ආරූළ්හා.
ය නාහ – ‘‘සීහානංව නදන් ානං…යප.… ඵුසිත්වා අච්චු ං පද’’න්ති
)යෙරගා.නිදානගාො).එවයමත්ෙ පකිණ්ණකකොයවදි බ්බා. 

වඞ්ගීසත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

මහානිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 

බදරතිත්ෙමහාවිහාරවාසිනාආචරිෙධම්මපාලත්යෙයරනක ා 

යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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