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පටුන 

නයමො ස්සභගවය ොඅරහය ොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

යෙරීගාො-අට්ඨකො 

1. එකකනිපාය ො 
1. අඤ්ඤ රායෙරීගාොවණ්ණනා 

ඉදානි යෙරීගාොනිංඅත්ෙසිංවණ්ණනායඔකායසොඅනුප්පත්ය ො. ත්ෙ

යස්මා භික්ඛුනීනිං ආදිය ො යො පබ්බජ්ො උපසම්පදා ච පටිලද්ධා,  ිං
පකායසත්වා අත්ෙසිංවණ්ණනාය කරීයමානාය  ත්ෙ  ත්ෙ ගාොනිං

අට්ඨුප්පත්තිිං විභායවතුිං සුකරා යහොති සුපාකටා ච,  ස්මා  ිං පකායසතුිං

ආදිය ොපට්ඨායසඞ්යඛපය ොඅයිංඅනුපුබ්බිකො – 

අයඤ්හි යලොකනායෙො‘‘මනුස්සත් ිං ලිඞ්ගසම්පත්තී’’ යාදිනාවුත් ානි
අට්ඨඞ්ගානි සයමොධායනත්වා දීපඞ්කරස්ස භගවය ො පාදමූයල
ක මහාභිනීහායරො සමතිිංසපාරමියයො පූයරන්ය ො චතුවීසතියා බුද්ධානිං 
සන්තියක ලද්ධබයාකරයණො අනුක්කයමන පාරමියයො පූයරත්වා
ඤා ත්ෙචරියාය යලොකත්ෙචරියාය බුද්ධත්ෙචරියාය ච යකොටිිං පත්වා
තුසි භවයන නිබ්බත්තිත්වා  ත්ෙ යාව ායුකිං ඨත්වා
දසසහස්සචක්කවාළයදව ාහිබුද්ධභාවාය– 

‘‘කායලොයඛොය මහාවීර, උප්පජ්ෙමාතුකුච්ඡියිං; 

සයදවකිං ාරයන්ය ො, බුජ්ඣස්සුඅම ිංපද’’න්ති.(බු.විං.1.67) – 

ආයාචි මනුස්සූපපත්තියකො  ාසිං යදව ානිං පටිඤ්ඤිං දත්වා, 
ක පඤ්චමහාවියලොකයනො සකයරාෙකුයල සුද්යධොදනමහාරාෙස්ස යගයහ
සය ො සම්පොයනො මාතුකුච්ඡිිං ඔක්කන්ය ො දසමායස සය ො සම්පොයනො

 ත්ෙ ඨත්වා, සය ො සම්පොයනො  ය ො නික්ඛන්ය ො ලුම්බිනීවයන
ලද්ධාභිොතියකොවිවිධාධාතියයොආදිිංකත්වා මහ ාපරිහායරනසම්මයදව
පරිහරියමායනො අනුක්කයමන වුඩ්ඪිප්පත්ය ො තීසු පාසායදසු 

විවිධනාටකෙනපරිවුය ො යදයවො විය සම්පත්තිිං අනුභවන්ය ො

ජිණ්ණබයාධිමතම දස්සයනන ො සිංයවයගො ඤාණස්ස පරිපාක ිං ග ත් ා, 

කායමසු ආදීනවිං යනක්ඛම්යම ච ආනිසිංසිං දිස්වා, රාහුලකුමාරස්ස

ො දිවයසඡන්නසහායයොකණ්ඩකිංඅස්සරාෙිංආරුය්හ, යදව ාහිවිවයටන

ද්වායරන අඩ්ඪරත්තිකසමයය මහාභිනික්ඛමනිං නික්ඛමිත්වා, ය යනව
රත් ාවයසයසන තීණි රජ්ොනි අතික්කමිත්වා අයනොමානදීතීරිං පත්වා

ඝටිකාරමහාබ්රහ්මුනා ආනීය  අරහත් ද්ධයෙ ගයහත්වා පබ්බජිය ො, 

 ාවයදව වස්සසට්ඨිකත්යෙයරො විය ආකප්පසම්පන්යනො හුත්වා, 

පාසාදියකන ඉරියාපයෙන අනුක්කයමන රාෙගහිං පත්වා,  ත්ෙ පිණ්ඩාය



ඛුද්දකනිකායය යෙරීගාො-අට්ඨකො එකකනිපාය ො 

2 

පටුන 

චරිත්වා පණ්ඩවපබ්බ පබ්භායර පිණ්ඩපා ිං පරිභුඤ්ජිත්වා, මාගධරායෙන

රජ්යෙන නිමන්තියමායනො  ිං පටික්ඛිපිත්වා, භග්ගවස්සාරාමිං ගන්ත්වා, 

 ස්සසමයිංපරිග්ගණ්හිත්වා ය ොආළාරුදකානිංසමයිං පරිග්ගණ්හිත්වා, 
 ිං සබ්බිං අනලඞ්කරිත්වා අනුක්කයමන උරුයවලිං ගන්ත්වා  ත්ෙ 

ඡබ්බස්සානි දුක්කරකාරිකිං කත්වා,  ාය අරියධම්මපටියවධස්සාභාවිං
ඤත්වා ‘‘නායිං මග්යගො යබොධායා’’ති ඔළාරිකිං ආහාරිං ආහරන්ය ො
කතිපායහන බලිං ගායහත්වා විසාඛාපුණ්ණමදිවයස සුො ාය දින්නිං

වරයභොෙනිං භුඤ්ජිත්වා, සුවණ්ණපාතිිං නදියා පටියසො ිං ඛිපිත්වා, ‘‘අජ්ෙ

බුද්යධො භවිස්සාමී’’ති ක සන්නිට්ඨායනො සායන්හසමයය කායෙන 

නාගරායෙන අභිත්ථුතිගුයණො යබොධිමතමණ්ඩිං ආරුය්හ අචලට්ඨායන
පාචීනයලොකධාතුඅභිමුයඛො අපරාජි පල්ලඞ්යක නිසින්යනො

චතුරඞ්ගසමන්නාග ිං වීරියිං අධිමතට්ඨාය, සූරියය අනත්ෙඞ්ගය යයව

මාරබලිංවිධමිත්වා, පඨමයායම පුබ්යබනිවාසිංඅනුස්සරිත්වා, මජ්ඣිමයායම

දිබ්බචක්ඛුිං වියසොයධත්වා, පච්ඡිමයායම පටිච්චසමුප්පායද ඤාණිං

ඔ ායරත්වා, අනුයලොමපටියලොමිං පච්චයාකාරිං සම්මසන්ය ො විපස්සනිං
වඩ්යඪත්වා සබ්බබුද්යධහි අධිමතග ිං අනඤ්ඤසාධාරණිං සම්මාසම්යබොධිමතිං

අධිමතගන්ත්වා, නිබ්බානාරම්මණාය ඵලසමාපත්තියා  ත්යෙව සත් ාහිං 

වීතිනායමත්වා, ය යනව නයයන ඉ රසත් ායහපි යබොධිමතමණ්යඩයයව

වීතිනායමත්වා, රාොය නමූයල මධුපිණ්ඩිකයභොෙනිං භුඤ්ජිත්වා, පුන 
අෙපාලනියරොධමූයලනිසින්යනොධම්ම ායධම්මගම්භීර ිංපච්චයවක්ඛිත්වා 
අප්යපොස්සුක්ක ාය චිත්ය  නමන්ය  මහාබ්රහ්මුනා ආයාචිය ො
බුද්ධචක්ඛුනා යලොකිං යවොයලොයකන්ය ො තික්ඛින්ද්රියමුදින්ද්රියාදියභයද
සත්ය දිස්වාමහාබ්රහ්මුනා ධම්මයදසනායක පටිඤ්යඤො ‘‘කස්සනුයඛො
අහිං පඨමිං ධම්මිං යදයසයය’’න්ති ආවජ්යෙන්ය ො ආළාරුදකානිං

කාලඞ්ක භාවිංඤත්වා, ‘‘බහුපකාරායඛොයමපඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ, යය මිං

පධානපහි ත් ිංඋපට්ඨහිිංසු, යිංනූනාහිං පඤ්චවග්ගියානිංභික්ඛූනිංපඨමිං

ධම්මිං යදයසයය’’න්ති (මහාව. 10) චින්ය ත්වා, ආසාළ්හිපුණ්ණමායිං
මහායබොධිමතය ො බාරාණසිිං උද්දිස්ස අට්ඨාරසයයොෙනිං මග්ගිං පටිපන්යනො 

අන් රාමග්යග උපයකන ආජීවයකන සද්ධිමතිං මන්ය ත්වා, අනුක්කයමන

ඉසිප නිං පත්වා  ත්ෙ පඤ්චවග්ගියය සඤ්ඤායපත්වා ‘‘ද්යවයම, 

භික්ඛයව, අන් ාපබ්බජිය නන යසවි බ්බා’’තිආදිනා(මහාව.13; සිං.නි.

5.1081; පටි. ම. 2.30) ධම්මචක්කපවත් නසුත් න් යදසනාය
අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤප්පමුඛා අට්ඨාරසබ්රහ්මයකොටියයො ධම්මාම ිං

පායයත්වා පාටිපයද භද්දියත්යෙරිං, පක්ඛස්ස දුතියායිං වප්පත්යෙරිං, 

පක්ඛස්ස  තියායිං මහානාමත්යෙරිං, චතුත්ථියිං අස්සජිත්යෙරිං, 

යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨායපත්වා, පඤ්චමියිං පන පක්ඛස්ස 

අනත් ලක්ඛණසුත් න් යදසනාය (මහාව. 20; සිං. නි. 3.59) සබ්යබපි
අරහත්ය  පතිට්ඨායපත්වා  ය ො පරිං යසදාරකප්පමුයඛ

පඤ්චපණ්ණාසපුරියස, කප්පාසිකවනසණ්යඩ තිිංසමත්ය  භද්දවග්ගියය, 
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පටුන 

ගයාසීයස පිට්ඨිපාසායණ සහස්සමත්ය  පුරාණෙටියලති එවිං මහාෙනිං
අරියභූමිිං ඔ ායරත්වා බිම්බිසාරප්පමුඛානි එකාදසනහු ානි
යසො ාපත්තිඵයල නහු ිං සරණත් යය පතිට්ඨායපත්වා යවළුවනිං
පටිග්ගයහත්වා  ත්ෙ විහරන්ය ො අස්සජිත්යෙරස්ස වාහසා

අධිමතග පඨමමග්යග සඤ්චයිං ආපුච්ඡිත්වා, සද්ධිමතිං පරිසාය අත් යනො
සන්තිකිං උපගය  සාරිපුත් යමොග්ගල්ලායන අග්ගඵලිං සච්ඡිකත්වා
සාවකපාරමියා මත්ෙකිං පත්ය  අග්ගසාවකට්ඨායන ඨයපත්වා

කාළුදායිත්යෙරස්ස අභියාචනාය කපිලවත්ථුිං ගන්ත්වා, මානත්ෙද්යධ

ඤා යකයමකපාටිහාරියයනදයමත්වා, පි රිං අනාගාමිඵයල, මහාපොපතිිං

යසො ාපත්තිඵයල පටිට්ඨායපත්වා, නන්දකුමාරිං රාහුලකුමාරඤ්ච

පබ්බායෙත්වා, සත්ොපුනයදවරාෙගහිංපච්චාගච්ඡි. 

අොපයරන සමයයන සත්ෙරි යවසාලිිං උපනිස්සාය කූටාගාරසාලායිං 
විහරන්ය  සුද්යධොදනමහාරාො යස ච්ඡත් ස්ස යහට්ඨාව අරහත් ිං 
සච්ඡිකත්වා පරිනිබ්බායි. අෙමහාපොපතියා යගො මියා පබ්බජ්ොය චිත් ිං 

උප්පජ්ජි,  ය ො යරොහිනීනදීතීයර කලහවිවාදසුත් න් යදසනාය (සු. නි.

868 ආදයයො) පරියයොසායන නික්ඛමිත්වා, පබ්බජි ානිං පඤ්චන්නිං
කුමාරස ානිංපාදපරිචාරිකා එකජ්ඣාසයාවහුත්වාමහාපොපතියාසන්තිකිං

ගන්ත්වා, සබ්බාව ‘‘සත්ථු සන්තියක පබ්බජිස්සාමා’’ති මහාපොපතිිං
යෙට්ඨිකිංකත්වාසත්ථු සන්තිකිංගන්තුකාමාඅයහසුිං.අයඤ්චමහාපොපති

පුබ්යබපි එකවාරිං සත්ොරිං පබ්බජ්ෙිං යාචිත්වා නාලත්ෙ,  ස්මාකප්පකිං
පක්යකොසායපත්වායකයසඡින්දායපත්වා කාසායානිඅච්ඡායදත්වාසබ්බා ා
සාකියානියයො ආදාය යවසාලිිං ගන්ත්වා ආනන්දත්යෙයරන දසබලිං

යාචායපත්වා, අට්ඨගරුධම්මපටිග්ගහයණන පබ්බජ්ෙිං උපසම්පදඤ්ච
අලත්ෙ. ඉ රා පන සබ්බාපි එකය ො උපසම්පන්නා අයහසුිං. අයයමත්ෙ 

සඞ්යඛයපො. විත්ොරය ොපයන ිංවත්ථු ත්ෙ ත්ෙපාළියිං (චූළව. 402) 
ආග යමව. 

එවිං උපසම්පන්නා පන මහාපොපති සත්ොරිං උපසඞ්කමිත්වා 
අභිවායදත්වාඑකමන් ිංඅට්ඨාසි.අෙස්සාසත්ොධම්මිංයදයසසි.සාසත්ථු
සන්තියක කම්මට්ඨානිං ගයහත්වා අරහත් ිං පාපුණි. යසසා ච

පඤ්චස භික්ඛුනියයො නන්දයකොවාදපරියයොසායන(ම.නි.3.398) අරහත් ිං
පාපුණිිංසු. එවිං භික්ඛුනිසඞ්යඝ සුප්පතිට්ඨිය  පුථුභූය   ත්ෙ  ත්ෙ
ගාමනිගමෙනපදරාෙධානීසු කුලිත්ථියයො කුලසුණ්හායයො කුලකුමාරිකායයො

බුද්ධසුබුද්ධ ිං ධම්මසුධම්ම ිං සඞ්ඝසුප්පටිපත්ති ඤ්ච සුත්වා, සාසයන
අභිප්පසන්නා සිංසායර ච ො සිංයවගා අත් යනො සාමියක මා ාපි යරො

ඤා යකචඅනුොනායපත්වා, සාසයනඋරිංදත්වාපබ්බජිිංසු. පබ්බජිත්වාච
සීලාචාරසම්පන්නා සත්ථුයනො ච ය සිං යෙරානඤ්ච සන්තියක ඔවාදිං 
ලභිත්වා ඝයටන්තියයො වායමන්තියයො නචිරස්යසව අරහත් ිං සච්ඡාකිංසු.
 ාහි උදානාදිවයසන  ත්ෙ  ත්ෙ භාසි ා ගාො පච්ඡා සඞ්ගීතිකාරයකහි
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එකජ්ඣිං කත්වා එකකනිපා ාදිවයසන සඞ්ගීතිිං ආයරොපයිිංසු ‘‘ඉමා 

යෙරීගාො නාමා’’ති. ාසිංනිපා ාදිවිභායගොයහට්ඨාවුත්ය ොයයව. ත්ෙ
නිපාය සුඑකකනිපාය ොආදි.  ත්ෙපි– 

1. 

‘‘සුඛිංසුපාහියෙරියක, කත්වායචොයළනපාරු ා; 

උපසන්ය ොහිය රායගො, සුක්ඛඩාකිංවකුම්භිය’’න්ති.– 

අයිං ගාො ආදි.  ස්සා කා උප්පත්ති? අතීය  කිර අඤ්ඤ රා කුලධී ා 
යකොණාගමනස්සභගවය ො කායලසාසයන අභිප්පසන්නාහුත්වාසත්ොරිං
නිමන්ය ත්වා දුතියදිවයස සාඛාමණ්ඩපිං කායරත්වා වාලිකිං අත්ෙරිත්වා
උපරි වි ානිං බන්ධිමතත්වා ගන්ධපුප්ඵාදීහි පූෙිං කත්වා සත්ථු කාලිං
ආයරොචායපසි. සත්ො  ත්ෙ ගන්ත්වා පඤ්ඤත්ය  ආසයන නිසීදි. සා

භගවන් ිං වන්දිත්වා පණීය න ඛාදනීයයන යභොෙනීයයන පරිවිසිත්වා, 
භගවන් ිංභුත් ාවිිං ඔනී පත් පාණිිංතිචීවයරනඅච්ඡායදසි. ස්සාභගවා
අනුයමොදනිං කත්වා පක්කාමි. සා යාව ායුකිං පුඤ්ඤානි කත්වා
ආයුපරියයොසායනයදවයලොයකනිබ්බත්තිත්වාඑකිං බුද්ධන් රිංසුගතීසුඑව
සිංසරන්තී කස්සපස්ස භගවය ො කායල ගහපතිකුයල නිබ්බත්තිත්වා

විඤ්ඤු ිං පත්වා, සිංසායර ො සිංයවගා සාසයන පබ්බජිත්වා 

උපසම්පජ්ජිත්වා වීසතිවස්සහස්සානි භික්ඛුනිසීලිං පූයරත්වා, 

පුථුජ්ෙනකාලකිරියිං කත්වා, සග්යග නිබ්බත් ා එකිං බුද්ධන් රිං
සග්ගසම්පත්තිිං අනුභවිත්වා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද යවසාලියිං

ඛත්තියමහාසාලකුයල නිබ්බත්ති.  ිං ථිරසන් සරීර ාය යෙරිකාති
යවොහරිිංසු. සා වයප්පත් ා කුලප්පයදසාදිනා සමානොතිකස්ස
ඛත්තියකුමාරස්ස මා ාපිතූහි දින්නා පතියදව ා හුත්වා වසන්තී සත්ථු

යවසාලිගමයන සාසයන පටිලද්ධසද්ධා උපාසිකා හුත්වා, අපරභායග 
මහාපොපතියගො මීයෙරියා සන්තියක ධම්මිං සුත්වා පබ්බජ්ොය රුචිිං

උප්පායදත්වා ‘‘අහිං පබ්බජිස්සාමී’’ති සාමිකස්සායරොයචසි. සාමියකො
නානුොනාති. සා පන ක ාධිමතකාර ාය යොසු ිං ධම්මිං පච්චයවක්ඛිත්වා
රූපාරූපධම්යමපරිග්ගයහත්වාවිපස්සනිං අනුයුත් ාවිහරති. 

අයෙකදිවසිං මහානයස බයඤ්ෙයන පච්චමායන මහතී අග්ගිොලා
උට්ඨහි. සාඅග්ගිොලාසකලභාෙනිං ට ටායන් ිංඣායති.සා ිං දිස්වා
 යදවාරම්මණිං කත්වා සුට්ඨු රිං අනිච්ච ිං උපට්ඨහන් ිං උපධායරත්වා
 ය ො ත්ෙ දුක්ඛානිච්චානත්  ඤ්චආයරොයපත්වාවිපස්සනිංවඩ්යඪත්වා
අනුක්කයමන උස්සුක්කායපත්වා මග්ගපටිපාටියා අනාගාමිඵයල පතිට්ඨහි.
සා  ය ො පට්ඨායආභරණිං වා අලඞ්කාරිං වා න ධායරති. සා සාමියකන

‘‘කස්මා ත්විං, භද්යද, ඉදානි පුබ්යබ විය ආභරණිං වා අලඞ්කාරිං වා න
ධායරසී’’ති වුත් ා අත් යනො ගිහිභායව අභබ්බභාවිං ආයරොයචත්වා
පබ්බජ්ෙිංඅනුොනායපසි.යසොවිසායඛොඋපාසයකොවියධම්මදින්නිංමහ ා 

පරිහායරන මහාපොපතියගො මියා සන්තිකිං යනත්වා ‘‘ඉමිං, අයයය, 
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පබ්බායෙො’’ති ආහ. අෙ මහාපොපතියගො මී  ිං පබ්බායෙත්වා
උපසම්පායදත්වාවිහාරිං යනත්වාසත්ොරිං දස්යසසි.සත්ොපිස්සාපකතියා

දිට්ඨාරම්මණයමවවිභායවන්ය ො ‘‘සුඛංසුපාහී’’තිගාෙමාහ. 

 ත්ෙ සුඛන්ති භාවනපුිංසකනිද්යදයසො. සුපාහීති ආණත්තිවචනිං. 

යෙරියකති ආමන් නවචනිං. කත්වා ය ොයෙන පාරු ාති අප්පිච්ඡ ාය

නියයොෙනිං. උපසන්ය ො හි ය  රායගොති පටිපත්තිකිත් නිං. 

සුක්ඛඩාකංවාති උපසයම බ්බස්ස කියලසස්ස අසාරභාවනිදස්සනිං. 

කුම්භිෙන්ති දාධාරස්ස අනිච්චතුච්ඡාදිභාවනිදස්සනිං. 

සුඛන්ති යච ිං ඉට්ඨාධිමතවචනිං. සුයඛන නිදුක්ඛා හුත්වාති අත්යෙො. 

සුපාහීති නිපජ්ෙනිදස්සනඤ්යච ිං චතුන්නිං ඉරියාපොනිං,  ස්මා
චත් ායරොපි ඉරියාපයෙ සුයඛයනව කප්යපහි සුඛිං විහරාති අත්යෙො. 

යෙරියකති ඉදිං යදිපි  ස්සා නාමකිත් නිං, පචුයරන

අන්වත්ෙසඤ්ඤාභාවය ො පන ථියර සාසයන ථිරභාවප්පත්ය , ථියරහි 

සීලාදිධම්යමහි සමන්නාගය ති අත්යෙො. කත්වා ය ොයෙන පාරු ාති 
පිංසුකූලයචොයළහිචීවරිංකත්වාඅච්ඡාදි සරීරා ිංනිවත්ොයචවපාරු ාච. 

උපසන්ය ොහිය රායගොතිහි-සද්යදොයහත්වත්යෙො.යස්මා වසන් ායන 

උප්පජ්ෙනකකාමරායගො උපසන්ය ො අනාගාමිමග්ගඤාණග්ගිනා දඩ්යඪො, 
ඉදානි  දවයසසිං රාගිං අග්ගමග්ගඤාණග්ගිනා දයහත්වා සුඛිං සුපාහීති

අධිමතප්පායයො. සුක්ඛඩාකංව කුම්භිෙන්ති යො  ිං පක්යක භාෙයන අප්පකිං 
ඩාකබයඤ්ෙනිං මහතියා අග්ගිොලාය පච්චමානිං ඣායිත්වා සුස්සන් ිං

වූපසම්මති, යො වා උදකමිස්යස ඩාකබයඤ්ෙයන උද්ධනිං ආයරොයපත්වා

පච්චමායන උදයක විජ්ෙමායන  ිං චිච්චිටායති චිටිචිටායති, උදයක පන

ඡින්යන උපසන් යමව යහොති, එවිං  ව සන් ායන කාමරායගො

උපසන්ය ො, ඉ රම්පිවූපසයමත්වාසුඛිං සුපාහීති. 

යෙරී ඉන්ද්රියානිං පරිපාකිං ග ත් ා සත්ථු යදසනාවිලායසන ච 
ගාොපරියයොසායන සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පාපුණි. ය න වුත් ිං 

අපදායන (අප.යෙරී2.1.26-30). 

‘‘යකොණාගමනබුද්ධස්ස, මණ්ඩයපොකාරිය ොමයා; 

ධුවිංතිචීවරිංදාසිිං, බුද්ධස්සයලොකබන්ධුයනො. 

‘‘යිංයිංෙනපදිංයාමි, නිගයමරාෙධානියයො; 

සබ්බත්ෙ පූජිය ොයහොමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදිං ඵලිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

නාගීවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසවා. 

‘‘ස්වාග ිං ව යමආසි, බුද්ධයසට්ඨස්ස සන්තියක; 
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තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

අරහත් ිංපනපත්වායෙරීඋදායනන්තී යමවගාෙිංඅභාසි, ය නායිං 
ගාො  ස්සා යෙරියා ගාො අයහොසි.  ත්ෙ යෙරියා වුත් ගාොය
අනවයසයසො රායගො පරිග්ගහිය ො අග්ගමග්යගන  ස්ස වූපසමස්ස
අධිමතප්යප ත් ා. රාගවූපසයමයනව යචත්ෙ සබ්යබසම්පි කියලසානිං
වූපසයමො වුත්ය ොති දට්ඨබ්බිං  යදකට්ඨ ාය සබ්යබසිං කියලසධම්මානිං 
වූපසමසිද්ධිමතය ො. ොහිවුච්චති– 

‘‘උද්ධච්චවිචිකිච්ඡාහි, යයොයමොයහොසහයෙොමය ො; 

පහායනකට්ඨභායවන, රායගනසරයණොහියසො’’ති. 

යො යචත්ෙ සබ්යබසිං සිංකියලසානිං වූපසයමො වුත්ය ො, එවිං 
සබ්බත්ොපි ය සිං වූපසයමො වුත්ය ොති යවදි බ්බිං. පුබ්බභායග

 දඞ්ගවයසන, සමෙවිපස්සනාක්ඛයණ වික්ඛම්භනවයසන, මග්ගක්ඛයණ

සමුච්යඡදවයසන, ඵලක්ඛයණ පටිප්පස්සද්ධිමතවයසනවූපසමසිද්ධිමතය ො.ය න

චතුබ්බිධස්සාපි පහානස්ස සිද්ධිමත යවදි බ්බා.  ත්ෙ  දඞ්ගප්පහායනන

සීලසම්පදාසිද්ධිමත, වික්ඛම්භනපහායනන සමාධිමතසම්පදාසිද්ධිමත, ඉ යරහි
පඤ්ඤාසම්පදාසිද්ධිමත දස්සි ා යහොති පහානාභිසමයයොපසිජ්ඣනය ො. යො

භාවනාභිසමයිංසායධති ස්මිිංඅසති දභාවය ො,  ො සච්ඡිකිරියාභිසමයිං

පරිඤ්ඤාභිසමයඤ්චසායධතිඑවාති.චතුරාභිසමයසිද්ධිමතයාතිස්යසො සික්ඛා, 

පටිපත්තියාතිවිධකලයාණ ා, සත් විසුද්ධිමතයයොචපරිපුණ්ණාඉමායගාොය 

පකාසි ා යහොන්තීති යවදි බ්බිං. අඤ්ඤ රායෙරී අපඤ්ඤා ා 

නාමයගොත් ාදිවයසන අපාකටා, එකා යෙරී ලක්ඛණසම්පන්නා භික්ඛුනී
ඉමිංගාෙිංඅභාසීති අධිමතප්පායයො. 

අඤ්ඤ රායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. මුත් ායෙරීගාොවණ්ණනා 

2. 

‘‘මුත්ය  මුච්චස්සු යයොයගහි, චන්යදොරාහුග්ගහාඉව; 

විප්පමුත්ය නචිත්ය න, අනණාභුඤ්ෙපිණ්ඩක’’න්ති.– 

අයිං මුත් ායනාම සික්ඛමානාය ගාො. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා
 ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං උපචිනන්තී විපස්සිස්ස
භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත්වා එකදිවසිං
සත්ොරිං රථියිං ගච්ඡන් ිං දිස්වා පසන්නමානසා පඤ්චපතිට්ඨිය න
වන්දිත්වා පීතියවයගන සත්ථු පාදමූයල අවකුජ්ො නිපජ්ජි. සා ය න
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පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරිං සුගතීසුයයව
සිංසරන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියිං බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල 

නිබ්බත්ති, මුත් ාතිස්සා නාමිං අයහොසි. සා උපනිස්සයසම්පන්න ාය
වීසතිවස්සකායල මහාපොපතියගො මියා සන්තියක පබ්බජිත්වා 
සික්ඛමානාවහුත්වාකම්මට්ඨානිංකොයපත්වාවිපස්සනායකම්මිංකයරොති.
සා එකදිවසිං භත් කිච්චිං කත්වා පිණ්ඩපා පටික්කන් ා යෙරීනිං
භික්ඛුනීනිං වත් ිං දස්යසත්වා දිවාට්ඨානිං ගන්ත්වා රයහො නිසින්නා
විපස්සනාය මනසිකාරිං ආරභි. සත්ො සුරභිගන්ධකුටියා නිසින්යනොව
ඔභාසිංවිස්සජ්යෙත්වා ස්සාපුරය ොනිසින්යනොවිය අත් ානිංදස්යසත්වා 

‘‘මුත්ය මුච් ස්සුයෙොයගහී’’තිඉමිං ගාෙමාහ. 

 ත්ෙ මුත්ය ති  ස්සාආලපනිං. මුච් ස්සුයෙොයගහීතිමග්ගපටිපාටියා 

කාමයයොගාදීහිචතූහියයොයගහිමුච්ච, ය හිවිමුත් චිත් ායහොහි.යොකිිං? 

 න්යදො රාහුග්ගහා ඉවාති රාහුසඞ්ඛාය ො ගහය ො චන්යදො විය 

උපක්කියලසය ො මුච්චස්සු. විප්පමුත්ය න චිත්ය නාති අරියමග්යගන

සමුච්යඡදවිමුත්තියා සුට්ඨු විමුත්ය න චිත්ය න, ඉත්ෙිං භූ ලක්ඛයණ 

යච ිංකරණවචනිං. අනණාභුඤ්ජපිණ්ඩකන්තිකියලසඉණිංපහායඅනණා 
හුත්වා රට්ඨපිණ්ඩිං භුඤ්යෙයයාසි. යයො හි කියලයස අප්පහාය සත්ොරා 

අනුඤ්ඤා පච්චයය පරිභුඤ්ෙති, යසො සායණො පරිභුඤ්ෙති නාම. යොහ

ආයස්මා බාකුයලො – ‘‘සත් ාහයමව යඛො අහිං, ආවුයසො, සායණො 

රට්ඨපිණ්ඩිං භුඤ්ජි’’න්ති (ම. නි. 3.211).  ස්මා සාසයන පබ්බජිය න
කාමච්ඡන්දාදිඉණිං පහානාය අනයණන හුත්වා සද්ධායදයයිං

පරිභුඤ්ජි බ්බිං. පිණ්ඩකන්ති යදසනාසීසයමව, චත් ායරොපි පච්චයයති

අත්යෙො. අභිණ්හං ඔවදතීති අරියමග්ගප්පත්තියා උපක්කියලයස
වියසොයධන්ය ොබහුයසොඔවාදිංයදති. 

සා  ස්මිිංඔවායදඨත්වානචිරස්යසව අරහත් ිංපාපුණි.ය නවුත් ිං 

අපදායන (අප.යෙරී2.1.31-36) – 

‘‘විපස්සිස්සභගවය ො, යලොකයෙට්ඨස්ස ාදියනො; 

රථියිංපටිපන්නස්ස,  ාරයන් ස්සපාණියනො. 

‘‘ඝරය ොනික්ඛමිත්වාන, අවකුජ්ොනිපජ්ෙහිං; 

අනුකම්පයකොයලොකනායෙො, සිරසිඅක්කමීමම. 

‘‘අක්කමිත්වානසිරසි, අගමායලොකනායයකො; 

ය නචිත් ප්පසායදන, තුසි ිංඅගමාසහිං. 

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



ඛුද්දකනිකායය යෙරීගාො-අට්ඨකො එකකනිපාය ො 

8 

පටුන 

අරහත් ිං පන පත්වා සා  යමව ගාෙිං උදායනසි. පරිපුණ්ණසික්ඛා 
උපසම්පජ්ජිත්වාඅපරභායගපරිනිබ්බානකායලපි යමවගාෙිංපච්චභාසීති. 

මුත් ායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

3. පුණ්ණායෙරීගාොවණ්ණනා 

පුණ්යණ පූරස්සුධම්යෙහීතිපුණ්ණායනාමසික්ඛමානායගාො.අයම්පි 

පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනන්තී බුද්ධසුඤ්යඤ යලොයක චන්දභාගාය නදියා තීයර
කින්නරයයොනියිං නිබ්බත් ා. එකදිවසිං  ත්ෙ අඤ්ඤ රිං පච්යචකබුද්ධිං
දිස්වාපසන්නමානසානළමාලාය ිංපූයෙත්වාඅඤ්ෙලිිං පග්ගය්හඅට්ඨාසි.
සා ය න පුඤ්ඤකම්යමන සුගතීසුයයව සිංසරන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද

සාවත්ථියිංගහපතිමහාසාලකුයලනිබ්බත්ති. පුණ්ණාතිස්සානාමිං අයහොසි.
සාඋපනිස්සයසම්පන්න ාය වීසතිවස්සානිවසමානාමහාපොපතියගො මියා
සන්තියකධම්මිංසුත්වාපටිලද්ධසද්ධා පබ්බජිත්වා සික්ඛමානාඑවහුත්වා
විපස්සනිං ආරභි. සත්ො  ස්සා ගන්ධකුටියිං නිසින්යනො එව ඔභාසිං
විස්සජ්යෙත්වා– 

3. 

‘‘පුණ්යණ පූරස්සුධම්යමහි, චන්යදො පන්නරයසරිව; 

පරිපුණ්ණායපඤ්ඤාය,  යමොඛන්ධිංපදාලයා’’ති.–ඉමිංගාෙමාහ; 

 ත්ෙ පුණ්යණති  ස්සා ආලපනිං. පූරස්සු ධම්යෙහීති

සත් තිිංසයබොධිමතපක්ඛියධම්යමහි පරිපුණ්ණා යහොහි.  න්යදො

පන්නරයසරිවාති ර-කායරො පදසන්ධිමතකයරො. පන්නරයස පුණ්ණමාසියිං

සබ්බාහි කලාහි පරිපුණ්යණො චන්යදො විය. පරිපුණ්ණාෙ පඤ්ඤාොති
යසොළසන්නිං කිච්චානිං පාරිපූරියා පරිපුණ්ණාය අරහත් මග්ගපඤ්ඤාය. 

 යෙොඛන්ධං පදාලොති යමොහක්ඛන්ධිං අනවයසසය ො භින්ද සමුච්ඡින්ද.
යමොහක්ඛන්ධපදාලයනනසයහවසබ්යබපිකියලසාපදාලි ා යහොන්තීති. 

සා  ිං ගාෙිං සුත්වා විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා අරහත් ිං පාපුණි. ය න 

වුත් ිං අපදායන (අප.යෙරී2.1.37-45) – 

‘‘චන්දභාගානදීතීයර, අයහොසිිංකින්නරී දා; 

අද්දසිංවිරෙිංබුද්ධිං, සයම්භුිංඅපරාජි ිං. 

‘‘පසන්නචිත් ාසුමනා, යවදො ාක ඤ්ෙලී; 

නළමාලිංගයහත්වාන, සයම්භුිංඅභිපූෙයිිං. 

‘‘ය න කම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාකින්නරීයදහිං, අගච්ඡිිංතිදසිංගතිිං. 
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‘‘ඡත්තිිංසයදවරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං; 

දසන්නිංචක්කවත්තීනිං, මයහසිත් මකාරයිිං; 

සිංයවයෙත්වානයමචිත් ිං, පබ්බජිිංඅනගාරියිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යිංපුප්ඵමභිපූෙයිිං; 

දුග්ගතිිංනාභිොනාමි, පුප්ඵපූොයිදිංඵලිං. 

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

අරහත් ිං පනපත්වාසායෙරී යමවගාෙිං උදායනසි.අයයමව චස්සා
අඤ්ඤාබයාකරණගාොඅයහොසීති. 

පුණ්ණායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

4. තිස්සායෙරීගාොවණ්ණනා 

තිස්යස සික්ඛස්සු සික්ඛාොති තිස්සාය සික්ඛමානාය ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනිත්වා සම්භ කුසලපච්චයා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුස්මිිං
සකයරාෙකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත් ා යබොධිමතසත් ස්ස ඔයරොධභූ ා
පච්ඡා මහාපොපතියගො මියා සද්ධිමතිං නික්ඛමිත්වා පබ්බජිත්වා විපස්සනාය 

කම්මිං කයරොති.  ස්සා සත්ො යහට්ඨා වුත් නයයයනව ඔභාසිං
විස්සජ්යෙත්වා– 

4. 

‘‘තිස්යසසික්ඛස්සුසික්ඛාය, මා ිංයයොගාඋපච්චගුිං; 

සබ්බයයොගවිසිංයුත් ා, චරයලොයකඅනාසවා’’ති.–ගාෙිංඅභාසි; 

 ත්ෙ තිස්යසති  ස්සා ආලපනිං. සික්ඛස්සු සික්ඛාොති

අධිමතසීලසික්ඛාදිකාය තිවිධාය සික්ඛාය සික්ඛ, මග්ගසම්පයුත් ා තිස්යසො

සික්ඛායයො සම්පායදහීති අත්යෙො.ඉදානි ාසිංසම්පාදයනකාරණමාහ ‘‘ො

 ං යෙොගා උපච් ගු’’න්ති මනුස්සත් ිං, ඉන්ද්රියායවකල්ලිං, බුද්ධුප්පායදො, 
සද්ධාපටිලායභොති ඉයම යයොගා සමයා දුල්ලභක්ඛණා  ිං මා අතික්කමුිං.

කාමයයොගාදයයො එව වා චත් ායරො යෙොගා  ිං ො උපච් ගුං මා 

අභිභයවයයිං. සබ්බයෙොගවිසංයුත් ාති සබ්යබහි කාමයයොගාදීහි යයොයගහි

විමුත් ා  ය ො එව අනාසවා හුත්වා යලොයක චර, දිට්ඨසුඛවිහායරන
විහරාහීති අත්යෙො. 

සා ිංගාෙිංසුත්වාවිපස්සනිංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ිංපාපුණීති ආදිනයයො
යහට්ඨාවුත් නයයයනවයවදි බ්යබො. 
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තිස්සායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

5-10. තිස්සාදියෙරීගාොවණ්ණනා 

තිස්යස යුඤ්ජස්සු ධම්යෙහීති තිස්සාය යෙරියා ගාො.  ස්සා වත්ථු 

තිස්සාසික්ඛමානාය වත්ථුසදිසිං. අයිං පන යෙරී හුත්වා අරහත් ිං පාපුණි.

යොචඅයිං, එවිංඉය ොපරිං ධීරා, වීරා, මිත් ා, භද්රා, උපසොතිපඤ්චන්නිං
යෙරීනිං වත්ථු එකසදිසයමව. සබ්බාපි ඉමා කපිලවත්ථුවාසිනියයො
යබොධිමතසත් ස්ස ඔයරොධභූ ා මහාපොපතියගො මියා සද්ධිමතිං නික්ඛන් ා
ඔභාසගාොයචඅරහත් ිංපත් ාඨයපත්වා සත් මිිං.සාපනඔභාසගාොය
විනා පයගව සත්ථු සන්තියක ලද්ධිං ඔවාදිං නිස්සාය විපස්සනිං
උස්සුක්කායපත්වා අරහත් ිං පාපුණිත්වා උදානවයසන ‘‘වීරා වීයරහී’’ති 

ගාෙිංඅභාසි.ඉ රාපිඅරහත් ිංපත්වා– 

5. 

‘‘තිස්යසයුඤ්ෙස්සුධම්යමහි, ඛයණො ිංමාඋපච්චගා; 

ඛණාතී ාහියසොචන්ති, නිරයම්හිසමප්පි ා. 

6. 

‘‘ධීයරනියරොධිංඵුයසහි, සඤ්ඤාවූපසමිංසුඛිං; 

ආරාධයාහිනිබ්බානිං, යයොගක්යඛමමනුත් රිං. 

7. 

‘‘වීරා වීයරහිධම්යමහි, භික්ඛුනී භාවිතින්ද්රියා; 

ධායරතිඅන්තිමිංයදහිං, යෙත්වාමාරිංසවාහනිං. 

8. 

‘‘සද්ධායපබ්බජිත්වාන, මිත්ය මිත් ර ාභව; 

භායවහිකුසයලධම්යම, යයොගක්යඛමස්සපත්තියා. 

9. 

‘‘සද්ධායපබ්බජිත්වාන, භයෙභෙර ාභව; 

භායවහිකුසයලධම්යම, යයොගක්යඛමමනුත් රිං. 

10. 

‘‘උපසයම යරඔඝිං, මච්චුයධයයිංසුදුත් රිං; 

ධායරහි අන්තිමිං යදහිං, යෙත්වා මාරිං සවාහන’’න්ති. – ගාොයයො 

අභාසිිංසු; 

 ත්ෙ යුඤ්ජස්සු ධම්යෙහීති සමෙවිපස්සනාධම්යමහි අරියයහි

යබොධිමතපක්ඛියධම්යමහිචයුඤ්ෙයයොගිං කයරොහි. ඛයණො ංොඋපච් ගාති

යයො එවිං යයොගභාවනිං න කයරොති,  ිං පුග්ගලිං පතිරූපයදයස
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උප්පත්තික්ඛයණො, ඡන්නිං ආය නානිං අයවකල්ලක්ඛයණො, 

බුද්ධුප්පාදක්ඛයණො, සද්ධාය පටිලද්ධක්ඛයණො, සබ්යබොපි අයිං ඛයණො 

අතික්කමතිනාම.යසොඛයණො ිංමාඅතික්කමි. ඛණාතී ාතියයහි ඛණිං

අතී ා, යයචපුග්ගයලයසොඛයණොඅභීය ො, ය නිරයම්හිසමප්පි ාහුත්වා 

යසොචන්ති,  ත්ෙනිබ්බත්තිත්වාමහාදුක්ඛිංපච්චනුභවන්තීති අත්යෙො. 

නියරොධංඵුයසහීතිකියලසනියරොධිංඵුස්ස පටිලභ. සඤ්ඤාවූපසෙංසුඛං, 

ආරාධොහිනිබ්බානන්ති කාමසඤ්ඤාදීනිං පාපසඤ්ඤානිං උපසමනිමිත් ිං
අච්චන් සුඛිංනිබ්බානිංආරායධහි. 

වීරා වීයරහි ධම්යෙහීති වීරියපධාන ාය වීයරහි ය ජුස්සයදහි

අරියමග්ගධම්යමහි භාවිතින්ද්රිො වඩ්ඪි සද්ධාදිඉන්ද්රියා වීරා භික්ඛුනී
වත්ථුකායමහි සවාහනිං කියලසමාරිං ජිනිත්වා ආයතිිං පුනබ්භවාභාවය ො
අන්තිමිංයදහිංධායරතීතියෙරීඅඤ්ඤිංවියකත්වා අත් ානිංදස්යසති. 

මිත්ය ති  ිං ආලපති. මිත් ර ාති කලයාණමිත්ය සු අභිර ා.  ත්ෙ

සක්කාරසම්මානකරණ ා යහොහි. භායවහි කුසයල ධම්යෙති

අරියමග්ගධම්යමවඩ්යඪහි. යෙොගක්යඛෙස්සාතිඅරහත් ස්සනිබ්බානස්සච
පත්තියා අධිමතගමාය. 

භයද්රති  ිංආලපති. භද්රර ාතිභයෙසුසීලාදිධම්යමසුර ාඅභිර ායහොහි. 

යෙොගක්යඛෙෙනුත් රන්ති චතූහි යයොයගහි යඛමිං අනුපද්දවිං අනුත් රිං 

නිබ්බානිං,  ස්සපත්තියාකුසයලයබොධිමතපක්ඛියධම්යමභායවහීතිඅත්යෙො. 

උපසයෙති  ිං ආලපති.  යර ඔඝං ෙච්චුයධෙයං සුතත් රන්ති මච්චු

එත්ෙ ධීයතීති මච්චුයධයයිං, අනුපචි කුසලසම්භායරහි සුට්ඨු දුත් රන්ති

සුදුත් රිං, සිංසාරමයහොඝිං  යර අරියමග්ගනාවාය  යරයයාසි. ධායරහි

අන්තිෙං යදහන්ති ස්ස රයණයනවඅන්තිමයදහධරායහොහීතිඅත්යෙො. 

තිස්සාදියෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

නිට්ඨි ාපඨමවග්ගවණ්ණනා. 

11. මුත් ායෙරීගාොවණ්ණනා 

සුමුත් ා සාධුමුත් ාම්හීතිආදිකා මුත් ායෙරියා ගාො. අයම්පි 

පුරිමබුද්යධසුක ාධිමතකාරා  ත්ෙ ත්ෙ භයවකුසලිංඋපචිනිත්වා ඉමස්මිිං

බුද්ධුප්පායද යකොසලෙනපයද ඔඝා කස්ස නාම දලිද්දබ්රාහ්මණස්ස ධී ා

හුත්වා නිබ්බත්ති,  ිං වයප්පත් කායල මා ාපි යරො එකස්ස
ඛුජ්ෙබ්රාහ්මණස්ස අදිංසු. සා ය න ඝරාවාසිං අයරොචන්තී  ිං
අනුොනායපත්වා පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මිං කයරොති.  ස්සා

බහිද්ධාරම්මයණසු චිත් ිං විධාවති, සා  ිං නිග්ගණ්හන්තී ‘‘සුමුත් ා
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12 

පටුන 

සාධුමුත් ාම්හී’’ති ගාෙිං වදන්තීයයව විපස්සනිං උස්සුක්කායපත්වා සහ

පටිසම්භිදාහිඅරහත් ිංපාපුණි.ය නවුත් ිං අපදායන – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, සබ්බධම්යමසුචක්ඛුමා; 

පාණියනඅනුගණ්හන්ය ො, පිණ්ඩායපාවිසීපුරිං. 

‘‘ ස්සආගච්ඡය ොසත්ථු, සබ්යබනගරවාසියනො; 

හට්ඨතුට්ඨාසමාගන්ත්වා, වාලිකාආකිරිිංසුය . 

‘‘වීථිසම්මජ්ෙනිංකත්වා, කදලිපුණ්ණකද්ධයෙ; 

ධූමිංචුණ්ණඤ්චමාසඤ්ච, සක්කාරිංකච්චසත්ථුයනො. 

‘‘මණ්ඩපිං පටියායදත්වා, නිමන්ය ත්වා විනායකිං; 

මහාදානිංදදිත්වාන, සම්යබොධිමතිංඅභිපත්ෙයි. 

‘‘පදුමුත් යරොමහාවීයරො, හාරයකොසබ්බපාණිනිං; 

අනුයමොදනියිංකත්වා, බයාකාසිඅග්ගපුග්ගයලො. 

‘‘ස සහස්යසඅතික්කන්ය , කප්යපොයහස්සතිභද්දයකො; 

භවාභයවසුඛිංලද්ධා, පාපුණිස්සසියබොධිමතයිං. 

‘‘හත්ෙකම්මඤ්චයයයකචි, ක ාවීනරනාරියයො; 

අනාග ම්හිඅද්ධායන, සබ්බායහස්සන්තිසම්මුඛා. 

‘‘ය න කම්මවිපායකන, යච නාපණිධීහිච; 

උප්පන්නයදවභවයන, තුය්හිං ාපරිචාරිකා. 

‘‘දිබ්බිංසුඛමසඞ්යඛයයයිං, මානුසඤ්චඅසඞ්ඛියිං; 

අනුයභොන්තිචිරිංකාලිං, සිංසරිම්හභවාභයව. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යිංකම්මමකරිිං දා; 

සුඛුමාලාමනුස්යසසු, අයෙොයදවපුයරසුච. 

‘‘රූපිංයභොගිංයසිංආයුිං, අයෙොකිත්තිසුඛිංපියිං; 

ලභාමිස  ිංසබ්බිං, සුක ිංකම්මසම්පදිං. 

‘‘පච්ඡියමභයවසම්පත්ය , ො ාහිංබ්රාහ්මයණකුයල; 

සුඛුමාලහත්ෙපාදා, රමණියයනියවසයන. 

‘‘සබ්බකාලම්පිපෙවී, නපස්සාමනලඞ්ක ිං; 

චික්ඛල්ලභූමිිංඅසුචිිං, නපස්සාමිකුදාචනිං. 
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‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

අරහත් ිංපනපත්වාඋදායනන්තී– 

11. 

‘‘සුමුත් ාසාධුමුත් ාම්හි, තීහිඛුජ්යෙහිමුත්තියා; 

උදුක්ඛයලනමුසයලන, පතිනාඛුජ්ෙයකනච; 

මුත් ාම්හිොතිමරණා, භවයනත්තිසමූහ ා’’ති.–ඉමිංගාෙිං අභාසි; 

 ත්ෙ සුමුත් ාති සුට්ඨුමුත් ා. සාධුමුත් ාම්හීතිසාධුසම්මයදවමුත් ා 

අම්හි.කුය ොපනසුමුත් ාසාධුමුත් ාතිආහ ‘‘තීහිඛුජ්යජහි මුත්තිො’’ති, 

තීහි වඞ්කයකහි පරිමුත්තියාති අත්යෙො. ඉදානි  ානි සරූපය ො දස්යසන්තී 

‘‘උතක්ඛයලන මුසයලන, පතිනා ඛුජ්ජයකන  ා’’ති ආහ. උදුක්ඛයල හි
ධඤ්ඤිංපක්ඛිපන්තියාපරිවත්ය න්තියා මුසයලනයකොට්යටන්තියාචපිට්ඨි

ඔනායම බ්බායහොතීතිඛුජ්ෙකරණයහතු ාය දුභයිං ‘‘ඛුජ්ෙ’’න්තිවුත් ිං.
සාමියකොපනස්සාඛුජ්යෙොඑව.ඉදානියස්සාමුත්තියා නිදස්සනවයසනතීහි

ඛුජ්යෙහි මුත්ති වුත් ා.  යමව දස්යසන්තී ‘‘මුත් ාම්හි ජාතිෙරණා’’ති

වත්වා  ත්ෙ කාරණමාහ ‘‘භවයනත්ති සමූහ ා’’ති.  ස්සත්යෙො – න

යකවලමහිං තීහි ඛුජ්යෙහි එව මුත් ා, අෙ යඛො සබ්බස්මා ොතිමරණාපි, 
යස්මා සබ්බස්සාපි භවස්ස යනත්ති නායිකා  ණ්හා අග්ගමග්යගන මයා
සමුග්ඝාටි ාති. 

මුත් ායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

12. ධම්ෙදින්නායෙරීගාොවණ්ණනා 

ඡන්දජා ා අවසායීති ධම්මදින්නායෙරියා ගාො. සා කිර
පදුමුත් රබුද්ධකායල හිංසවතීනගයර පරාධීනවුත්තිකා හුත්වා ජීවන්තී 
නියරොධය ො වුට්ඨි ස්ස අග්ගසාවකස්ස පූොසක්කාරපුබ්බකිං දානිං දත්වා
යදවයලොයක නිබ්බත් ා.  ය ො චවිත්වා යදවමනුස්යසසු සිංසරන්තී 

ඵුස්සස්ස භගවය ො කායල සත්ථු යවමාතිකභාතිකානිංකම්මිකස්ස යගයහ 

වසමානාදානිංපටිච්ච‘‘එකිංයදහී’’තිසාමියකනවුත්ය ද්යව යදන්තී, බහුිං

පුඤ්ඤිං කත්වා කස්සපබුද්ධකායල කිකිස්ස කාසිකරඤ්යඤො යගයහ
පටිසන්ධිමතිං ගයහත්වා සත් න්නිං භගිනීනිං අබ්භන් රා හුත්වා 
වීසතිවස්සසහස්සානිබ්රහ්මචරියිංචරිත්වාඑකිංබුද්ධන් රිංයදවමනුස්යසසු 
සිංසරන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද රාෙගයහ කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
වයප්පත් ා විසාඛස්සයසට්ඨියනොයගහිංග ා. 

අයෙකදිවසිංවිසායඛොයසට්ඨිසත්ථුසන්තියකධම්මිංසුත්වා අනාගාමී
හුත්වා ඝරිං ගන්ත්වා පාසාදිං අභිරුහන්ය ො යසොපානමත්ෙයක ඨි ාය 

ධම්මදින්නාය පසාරි හත්ෙිං අනාලම්බිත්වාව පාසාදිං අභිරුහිත්වා

භුඤ්ෙමායනොපි තුණ්හීභූය ොව භුඤ්ජි. ධම්මදින්නා  ිං උපධායරත්වා, 



ඛුද්දකනිකායය යෙරීගාො-අට්ඨකො එකකනිපාය ො 

14 

පටුන 

‘‘අයයපුත් , කස්මා ත්විං අජ්ෙ මම හත්ෙිං නාලම්බි, භුඤ්ෙමායනොපි න

කිඤ්චි කයෙසි, අත්ථි නු යඛො යකොචි මය්හිං යදොයසො’’ති ආහ. විසායඛො

‘‘ධම්මදින්යන, නය යදොයසො අත්ථි, අහිං පන අජ්ෙපට්ඨාය ඉත්ථිසරීරිං

ඵුසිතුිං ආහායර ච යලොලභාවිං කාතුිං අනරයහො,  ාදියසො මයා ධම්යමො

පටිවිද්යධො. ත්විං පන සයච ඉච්ඡසි, ඉමස්මිිංයයව යගයහ වස. යනො යච 

ඉච්ඡසි, යත් යකන ධයනන ය  අත්යෙො,  ත් කිං ගයහත්වා කුලඝරිං

ගච්ඡාහී’’ති ආහ. ‘‘නාහිං, අයයපුත් ,  යා වන් වමනිං ආචමිස්සාමි, 

පබ්බජ්ෙිං යම අනුොනාහී’’ති. විසායඛො ‘‘සාධු, ධම්මදින්යන’’ති  ිං
සුවණ්ණසිවිකායභික්ඛුනිඋපස්සයිං යපයසසි.සා පබ්බජිත්වාකම්මට්ඨානිං
ගයහත්වා කතිපාහිං  ත්ෙ වසිත්වා වියවකවාසිං වසිතුකාමා

ආචරියුපජ්ඣායානිංසන්තිකිංගන්ත්වා, ‘‘අයයා, ආකිණ්ණට්ඨායනමය්හිං

චිත් ිංනරමති, ගාමකාවාසිංගච්ඡාමී’’තිආහ.භික්ඛුනියයො ිං ගාමකාවාසිං
නයිිංසු. සා  ත්ෙ වසන්තී අතීය  මද්දි සඞ්ඛාර ාය න චිරස්යසව සහ 

පටිසම්භිදාහිඅරහත් ිංපාපුණි.ය නවුත් ිං අපදායන (අප. යෙරී2.3.95-

130) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

‘‘ දාහිංහිංසවතියිං, කුයලඅඤ්ඤ යරඅහුිං; 

පරකම්මකාරීආසිිං, නිපකාසීලසිංවු ා. 

‘‘පදුමුත් රබුද්ධස්ස, සුොය ොඅග්ගසාවයකො; 

විහාරා අභිනික්ඛම්ම, පිණ්ඩපා ාය ගච්ඡති. 

‘‘ඝටිංගයහත්වාගච්ඡන්තී,  දාඋදකහාරිකා; 

 ිංදිස්වාඅදදිංපූපිං, පසන්නායසහිපාණිභි. 

‘‘පටිග්ගයහත්වා ත්යෙව, නිසින්යනොපරිභුඤ්ජියසො; 

 ය ොයනත්වාන ිංයගහිං, අදාසිිං ස්සයභොෙනිං. 

‘‘ ය ොයමඅයයයකොතුට්යඨො, අකරීසුණිසිංසකිං; 

සස්සුයාසහගන්ත්වාන, සම්බුද්ධිංඅභිවාදයිිං. 

‘‘ දා යසොධම්මකථිකිං, භික්ඛුනිිං පරිකිත් යිං; 

ඨයපසිඑ දග්ගම්හි,  ිංසුත්වාමුදි ාඅහිං. 

‘‘නිමන් යිත්වාසුග ිං, සසඞ්ඝිංයලොකනායකිං; 

මහාදානිංදදිත්වාන,  ිංඨානමභිපත්ෙයිිං. 

‘‘ ය ො මිංසුගය ොආහ, ඝනනින්නාදසුස්සයරො; 
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මමුපට්ඨානනිරය , සසඞ්ඝපරියවසියක. 

‘‘සද්ධම්මස්සවයනයුත්ය , ගුණවද්ධිමත මානයස; 

භද්යදභවස්සුමුදි ා, ලච්ඡයසපණිධීඵලිං. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘ ස්සධම්යමසුදායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මි ා; 

ධම්මදින්නාතිනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවිකා. 

‘‘ ිංසුත්වාමුදි ාහුත්වා, යාවජීවිංමහාමුනිිං; 

යමත් චිත් ාපරිචරිිං, පච්චයයහිවිනායකිං. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, උප්පජ්ජිවද ිංවයරො. 

‘‘උපට්ඨායකොමයහසිස්ස,  දාආසිනරිස්සයරො; 

කාසිරාොකිකීනාම, බාරාණසිපුරුත් යම. 

‘‘ඡට්ඨා ස්සාසහිංධී ා, සුධම්මාඉතිවිස්සු ා; 

ධම්මිංසුත්වාජිනග්ගස්ස, පබ්බජ්ෙිංසමයරොචයිිං. 

‘‘අනුොනිනයනො ාය ො, අගායරව දාමයිං; 

වීසවස්සසහස්සානි, විචරිම්හ අ න්දි ා. 

‘‘යකොමාරිබ්රහ්මචරියිං, රාෙකඤ්ඤා සුයඛධිමත ා; 

බුද්යධොපට්ඨානනිර ා, මුදි ාසත් ධී යරො. 

‘‘සමණී සමණගුත් ාච, භික්ඛුනී භික්ඛුදායිකා; 

ධම්මායචවසුධම්මාච, සත් මීසඞ්ඝදායිකා. 

‘‘යඛමාඋප්පලවණ්ණාච, පටාචාරාචකුණ්ඩලා; 

යගො මීචඅහඤ්යචව, විසාඛායහොතිසත් මී. 

‘‘ය හිකම්යමහිසුකය හි, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘පච්ඡියමචභයවදානි, ගිරිබ්බෙපුරුත් යම; 
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ො ායසට්ඨිකුයලඵීය , සබ්බකාමසමිද්ධිමතයන. 

‘‘යදාරූපගුණූයප ා, පඨයමයයොබ්බයනඨි ා; 

 දාපරකුලිංගන්ත්වා, වසිිංසුඛසමප්පි ා. 

‘‘උයපත්වායලොකසරණිං, සුණිත්වාධම්මයදසනිං; 

අනාගාමිඵලිංපත්ය ො, සාමියකොයමසුබුද්ධිමතමා. 

‘‘ දාහිංඅනුොයනත්වා, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 

නචියරයනවකායලන, අරහත් මපාපුණිිං. 

‘‘ දාඋපාසයකොයසොමිං, උපගන්ත්වාඅපුච්ඡෙ; 

ගම්භීයරනිපුයණපඤ්යහ, ය සබ්යබබයාකරිිංඅහිං. 

‘‘ජියනො ස්මිිංගුයණතුට්යඨො, එ දග්යගඨයපසිමිං; 

භික්ඛුනිිංධම්මකථිකිං, නාඤ්ඤිංපස්සාමිඑදිසිිං. 

‘‘ධම්මදින්නායොධීරා, එවිංධායරෙභික්ඛයවො; 

එවාහිංපණ්ඩි ායහොමි, නායයකනානුකම්පි ා. 

‘‘පරිචිණ්යණො මයාසත්ො, ක ිංබුද්ධස්ස සාසනිං; 

ඔහිය ොගරුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහ ා. 

‘‘යස්සත්ොයපබ්බජි ා, අගාරස්මානගාරියිං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, සබ්බසිංයයොෙනක්ඛයයො. 

‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොමි, දිබ්බායයසො ධාතුයා; 

පරචිත් ානිොනාමි, සත්ථුසාසනකාරිකා. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිං ොනාමි, දිබ්බචක්ඛු වියසොධිමත ිං; 

යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, විසුද්ධාසිිංසුනිම්මලා. 

‘‘කියලසා ඣාපි ා මය්හිං…යප.… ක ිං බුද්ධස්ස සාසන’’න්ති.

(අප.යෙරී2.3.95-130); 

අරහත් ිංපනපත්වා‘‘මය්හිංමනිංමත්ෙකිංපත් ිං, ඉදානිඉධ වසිත්වා

කිිංකරිස්සාමි, රාෙගහයමවගන්ත්වා සත්ොරඤ්ච වන්දිස්සාමි, බහූචයම 
ඤා කා පුඤ්ඤානි කරිස්සන්තී’’ති භික්ඛුනීහි සද්ධිමතිං රාෙගහයමව
පච්චාග ා.විසායඛො  ස්සාආග භාවිංසුත්වා ස්සාඅධිමතගමිංවීමිංසන්ය ො
පඤ්චක්ඛන්ධාදිවයසන පඤ්හිං පුච්ඡි. ධම්මදින්නා සුනිසිය න සත්යෙන
කුමුදනායළ ඡින්දන්තී විය පුච්ඡි ිං පුච්ඡි ිං පඤ්හිං විස්සජ්යෙසි. විසායඛො

සබ්බිං පුච්ඡාවිස්සජ්ෙනනයිං සත්ථු ආයරොයචසි. සත්ො ‘‘පණ්ඩි ා, විසාඛ, 
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ධම්මදින්නා භික්ඛුනී’’තිආදිනා  ිං පසිංසන්ය ො සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤායණන
සද්ධිමතිංසිංසන්යදත්වාබයාක භාවිංපයවයදත්වා යමව චූළයවදල්ලසුත් ිං

(ම. නි. 1.460) අට්ඨුප්පත්තිිං කත්වා  ිං ධම්මකථිකානිං භික්ඛුනීනිං
අග්ගට්ඨායන ඨයපසි. යදා පන සා  ස්මිිං ගාමකාවායස වසන්තී 

යහට්ඨිමමග්යගඅධිමතගන්ත්වාඅග්ගමග්ගත්ොයවිපස්සනිංපට්ඨයපසි,  දා– 

12. 

‘‘ඡන්දො ාඅවසායී, මනසාචඵුටාසියා; 

කායමසුඅප්පටිබද්ධචිත් ා, උද්ධිංයසො ාතිවුච්චතී’’ති.– 

ඉමිං ගාෙිංඅභාසි. 

 ත්ෙ ඡන්දජා ාති අග්ගඵලත්ෙිං ො ච්ඡන්දා. අවසායීති අවසායයො

වුච්චති අවසානිං නිට්ඨානිං,  ම්පි කායමසු අප්පටිබද්ධචිත්  ාය

‘‘උද්ධිංයසො ා’’තිවක්ඛමානත් ාසමණකිච්චස්ස නිට්ඨානිංයවදි බ්බිං, න

යස්ස කස්සචි,  ස්මා පදද්වයයනාපි අප්පත් මානසා අනුත් රිං

යයොගක්යඛමිං පත්ෙයමානාති අයමත්යෙො වුත්ය ො යහොති. ෙනසා   ඵුටා

සිොති යහට්ඨියමහි තීහි මග්ගචිත්ය හි නිබ්බානිං ඵුටා ඵුසි ා භයවයය. 

කායෙසු අප්පටිබද්ධචිත් ාති අනාගාමිමග්ගවයසන කායමසු න

පටිබද්ධචිත් ා. උද්ධංයසො ාතිඋද්ධයමවමග්ගයසොය ො සිංසාරයසොය ොච

එතිස්සාති උද්ධිංයසො ා.අනාගාමියනොහියො අග්ගමග්යගොඋප්පජ්ෙති, න

අඤ්යඤො, එවිංඅවිහාදීසුඋප්පන්නස්සයාවඅකනිට්ඨා උද්ධයමවඋප්පත්ති
යහොතීති. 

ධම්මදින්නායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

13. විසාඛායෙරීගාොවණ්ණනා 

කයරොෙ බුද්ධසාසනන්ති විසාඛාය යෙරියා ගාො.  ස්සා වත්ථු 
ධීරායෙරියාවත්ථුසදිසයමව. සා අරහත් ිං පත්වා විමුත්තිසුයඛන
වීතිනායමන්තී– 

13. 

‘‘කයරොෙබුද්ධසාසනිං, යිංකත්වානානු ප්පති; 

ඛිප්පිංපාදානියධොවිත්වා, එකමන්ය නිසීදො’’ති.– 

ඉමායගාොයඅඤ්ඤිංබයාකාසි. 

 ත්ෙ කයරොෙ බුද්ධසාසනන්ති බුද්ධසාසනිං ඔවාදඅනුසිට්ඨිිං කයරොෙ, 

යොනුසිට්ඨිං පටිපජ්ෙොති අත්යෙො. ෙං කත්වා නානු ප්පතීති අනුසිට්ඨිිං
කත්වා කරණයහතු න අනු ප්පති  ක්කරස්ස සම්මයදව අධිමතප්පායානිං

සමිජ්ඣනය ො. ඛිප්පංපාදානියධොවිත්වා, එකෙන්ය නිසීදොතිඉදිංයස්මා
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සයිං පච්ඡාභත් ිං පිණ්ඩපා පටික්කන් ා ආචරියුපජ්ඣායානිං වත් ිං
දස්යසත්වාඅත් යනොදිවාට්ඨායනපායදයධොවිත්වාරයහො නිසින්නාසදත්ෙිං

මත්ෙකිංපායපසි,  ස්මා ත්ෙඅඤ්යඤපිනියයොයෙන්තීඅයවොච. 

විසාඛායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

14. සුෙනායෙරීගාොවණ්ණනා 

ධාතුයෙො තක්ඛය ො දිස්වාති සුමනාය යෙරියා ගාො.  ස්සා වත්ථු 

තිස්සායෙරියා වත්ථුසදිසිං. ඉමිස්සාපි හි සත්ො ඔභාසිං විස්සජ්යෙත්වා
පුරය ො නිසින්යනොවියඅත් ානිංදස්යසත්වා– 

14. 

‘‘ධාතුයයොදුක්ඛය ොදිස්වා, මාොතිිංපුනරාගමි; 

භයවඡන්දිංවිරායෙත්වා, උපසන් ාචරිස්සසී’’ති.– 

ඉමිංගාෙමාහ.සාගාොපරියයොසායනඅරහත් ිංපාපුණි. 

 ත්ෙ ධාතුයෙො තක්ඛය ො දිස්වාති සසන් තිපරියාපන්නා
චක්ඛාදිධාතුයයො ඉ රාපි ච උදයබ්බයපටිපීළනාදිනා ‘‘දුක්ඛා’’ති 

ඤාණචක්ඛුනාදිස්වා. ොජාතිංපුනරාගමීතිපුනොතිිංආයතිිං පුනබ්භවිංමා

උපගච්ඡි. භයව ඡන්දං විරායජත්වාති කාමභවාදියක සබ්බස්මිිං භයව

 ණ්හාඡන්දිංවිරාගසඞ්ඛාය න මග්යගනපෙහිත්වා. උපසන් ා රිස්සසීති
සබ්බයසො පහීනකියලස ායනිබ්බු ාවිහරිස්සසි. 

එත්ෙච‘‘ධාතුයයොදුක්ඛය ොදිස්වා’’තිඉමිනා දුක්ඛානුපස්සනාමුයඛන

විපස්සනා දස්සි ා. ‘‘භයව ඡන්දිං විරායෙත්වා’’ති ඉමිනා මග්යගො, 

‘‘උපසන් ා චරිස්සසී’’ති ඉමිනා සඋපාදියසසා නිබ්බානධාතු, ‘‘මා ොතිිං 
පුනරාගමී’’තිඉමිනාඅනුපාදියසසානිබ්බානධාතුදස්සි ාතිදට්ඨබ්බිං. 

සුමනායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

15. උත් රායෙරීගාොවණ්ණනා 

කායෙන සංවු ා ආසින්ති උත් රාය යෙරියා ගාො.  ස්සාපි වත්ථු
තිස්සායෙරියා වත්ථුසදිසිං. සාපි හි සකයකුලප්පසු ා යබොධිමතසත් ස්ස
ඔයරොධභූ ා මහාපොපතියගො මියා සද්ධිමතිං නික්ඛන් ා ඔභාසගාොය
අරහත් ිං පත්වාපන– 

15. 

‘‘කායයන සිංවු ාආසිිං, වාචායඋදයච සා; 

සමූලිං ණ්හමබ්බුය්හ, සීතිභූ ාම්හිනිබ්බු ා’’ති.– 

උදානවයසන යමවගාෙිංඅභාසි. 
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 ත්ෙ කායෙනසංවු ාආසින්තිකායියකන සිංවයරනසිංවු ාඅයහොසිිං. 

වා ාොතිවාචසියකනසිංවයරනසිංවු ා ආසින්තියයොෙනා, පදද්වයයනාපි

සීලසිංවරමාහ. උදාති අෙ. ය  සාති සමාධිමතචිත්ය න, එය න

විපස්සනාභාවනමාහ. සමූලං ණ්හෙබ්බුය්හාතිසානුසයිං, සහවාඅවිජ්ොය
 ණ්හිං උද්ධරිත්වා. අවිජ්ොය හි පටිච්ඡාදි ාදීනයව භවත් යය  ණ්හා
උප්පජ්ෙති. 

අපයරො නයයො – කායෙන සංවු ාති සම්මාකම්මන්ය න සබ්බයසො 
මිච්ඡාකම්මන් ස්ස පහානා මග්ගසිංවයරයනව කායයන සිංවු ා ආසිිං. 

වා ාොති සම්මාවාචාය සබ්බයසො මිච්ඡාවාචාය පහානා මග්ගසිංවයරයනව

වාචාය සිංවු ා ආසින්ති අත්යෙො. ය  සාති සමාධිමතනා. යචය ොසීයසන 

යහත්ෙ සම්මාසමාධිමත වුත්ය ො, සම්මාසමාධිමතග්ගහයණයනව
මග්ගලක්ඛයණන එකලක්ඛණා සම්මාදිට්ඨිආදයයො මග්ගධම්මා ගහි ාව

යහොන්තීති, මග්ගසිංවයරන අභිජ්ඣාදිකස්ස අසිංවරස්ස අනවයසසය ො
පහානිං දස්සි ිං යහොති. ය යනවාහ ‘‘සමූලිං  ණ්හමබ්බුය්හා’’ති. 

සීතිභූ ාම්හිනිබ්බු ාතිසබ්බයසොකියලසපරිළාහාභායවන සීතිභාවප්පත් ා
අනුපාදියසසායනිබ්බානධාතුයානිබ්බු ාඅම්හීති. 

උත් රායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

16. වුඩ්ඪපබ්බජි සුෙනායෙරීගාොවණ්ණනා 

සුඛං ත්වං වුඩ්ඪියක යසහීති සුමනාය වුඩ්ඪපබ්බජි ාය ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසුක ාධිමතකාරා  ත්ෙ ත්ෙ භයවකුසලිං උපචිනිත්වා ඉමස්මිිං
බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියිං මහායකොසලරඤ්යඤො භගිනීහුත්වා නිබ්බත්ති. සා

සත්ොරාරඤ්යඤොපයසනදිස්සයකොසලස්ස‘‘චත් ායරොයඛොයම, මහාරාෙ, 

දහරාතිනඋඤ්ඤා බ්බා’’තිආදිනා (සිං.නි.1.112) යදසි ිංධම්මිංසුත්වා 
ලද්ධප්පසාදා සරයණසු ච සීයලසු ච පතිට්ඨාය පබ්බජිතුකාමාපි ‘‘අයයිකිං 
පටිෙග්ගිස්සාමී’’ති චිරකාලිං වීතිනායමත්වා අපරභායග අයයිකාය
කාලඞ්ක ායරඤ්ඤා සද්ධිමතිංමහග්ඝානිඅත්ෙරණපාවුරණානිගාහායපත්වා
විහාරිං ගන්ත්වා සඞ්ඝස්ස දායපත්වා සත්ථු සන්තියක ධම්මිං සුත්වා
අනාගාමිඵයලපතිට්ඨි ාපබ්බජ්ෙිංයාචි. සත්ො ස්සාඤාණපරිපාකිංදිස්වා
– 

16. 

‘‘සුඛිං ත්විංවුඩ්ඪියකයසහි, කත්වායචොයළන පාරු ා; 

උපසන්ය ොහිය රායගො, සීතිභූ ාසිනිබ්බු ා’’ති.– 

ඉමිංගාෙිංඅභාසි.සාගාොපරියයොසායනසහපටිසම්භිදාහිඅරහත් ිං පත්වා
උදානවයසන  යමව ගාෙිං අභාසි. ඉදයමව චස්සා අඤ්ඤාබයාකරණිං

අයහොසි, සා  ාවයදව පබ්බජි. ගාොය පන වුඩ්ඪියකති වුඩ්යඪ, 

වයයොවුඩ්යඪති අත්යෙො. අයිං පන සීලාදිගුයණහිපි වුඩ්ඪා, යෙරියා
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පටුන 

වුත් ගාොය චතුත්ෙපායද සීතිභූ ාසි නිබ්බු ාති යයොයෙ බ්බිං. යසසිං 
වුත් නයයමව. 

වුඩ්ඪපබ්බජි සුමනායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

17. ධම්ොයෙරීගාොවණ්ණනා 

පිණ්ඩපා ං  රිත්වානාති ධම්මාය යෙරියා ගාො. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු 

ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං උපචිනිත්වා 
සම්භ පුඤ්ඤසම්භාරා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියිං කුලඝයර
නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත් ා පතිරූපස්ස සාමිකස්ස යගහිං ගන්ත්වා සාසයන
පටිලද්ධසද්ධා පබ්බජිතුකාමා හුත්වා සාමියකන අනනුඤ්ඤා ා පච්ඡා
සාමියකකාලඞ්කය පබ්බජිත්වා විපස්සනායකම්මිංකයරොන්තීඑකදිවසිං
භික්ඛායචරිත්වාවිහාරිංආගච්ඡන්තී පරිපතිත්වා යමවආරම්මණිංකත්වා
විපස්සනිංවඩ්යඪත්වාසහපටිසම්භිදාහිඅරහත් ිං පත්වා– 

17. 

‘‘පිණ්ඩපා ිංචරිත්වාන, දණ්ඩයමොලුබ්භදුබ්බලා; 

යවධමායනහිගත්ය හි,  ත්යෙවනිපතිිංඡමා; 

දිස්වාආදීනවිංකායය, අෙචිත් ිංවිමුච්චියම’’ති.– 

උදානවයසනඉමිංගාෙිංඅභාසි. 

 ත්ෙ පිණ්ඩපා ං  රිත්වාන, දණ්ඩයෙොලුබ්භාති පිණ්ඩපා ත්ොය

යට්ඨිිං උපත්ෙම්යභන නගයර විචරිත්වා භික්ඛාය ආහිණ්ඩිත්වා. ඡොති

ඡමායිංභූමියිං, පාදානිංඅවයසන භූමියිංනිපතින්තිඅත්යෙො. දිස්වාආදීනවං

කායෙති අසුභානිච්චදුක්ඛානත්  ාදීහි නානප්පකායරහි සරීයර යදොසිං

පඤ්ඤාචක්ඛුනා දිස්වා. අෙ චිත් ං විමුච්චි යෙති ආදීනවානුපස්සනාය
පරය ො පවත්ය හි නිබ්බිදානුපස්සනාදීහි වික්ඛම්භනවයසන මම චිත් ිං
කියලයසහි විමුච්චිත්වාපුනමග්ගඵයලහි යොක්කමිංසමුච්යඡදවයසනයචව 

පටිප්පස්සද්ධිමතවයසන ච සබ්බයසො විමුච්චි විමුත් ිං, න දානිස්සා
වියමොයච බ්බිං අත්ථීති.ඉදයමවචස්සාඅඤ්ඤාබයාකරණිංඅයහොසීති. 

ධම්මායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

18. සඞ්ඝායෙරීගාොවණ්ණනා 

හිත්වා ඝයර පබ්බජිත්වාති සඞ්ඝාය යෙරියා ගාො.  ස්සා වත්ථු
ධීරායෙරියාවත්ථුසදිසිං.ගාොපන– 

18. 

‘‘හිත්වා ඝයරපබ්බජිත්වා, හිත්වාපුත් ිං පසුිංපියිං; 

හිත්වාරාගඤ්චයදොසඤ්ච, අවිජ්ෙඤ්චවිරාජිය; 
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සමූලිං ණ්හමබ්බුය්හ, උපසන් ාම්හිනිබ්බු ා’’ති.–ගාෙිං අභාසි; 

 ත්ෙ හිත්වාති ඡඩ්යඩත්වා. ඝයරති යගහිං. ඝරසද්යදො හි එකස්මිම්පි

අභියධයයයකදාචිබහූසු බීෙිංවියරූළ්හිවයසනයවොහරීයති. හිත්වාපුත් ං

පසුං පිෙන්ති පියායි බ්යබ පුත්ය  යචව යගොමහිිංසාදියක පසූ ච 

 ප්පටිබද්ධඡන්දරාගප්පහායනන පහාය. හිත්වා රාගඤ්  යදොසඤ් ාති

රජ්ෙනසභාවිංරාගිං, දුස්සනසභාවිංයදොසඤ්චඅරියමග්යගන සමුච්ඡින්දිත්වා. 

අවිජ්ජඤ්  විරාජිොති සබ්බාකුසයලසු පුබ්බඞ්ගමිං යමොහඤ්ච විරායෙත්වා
මග්යගනසමුග්ඝායටත්වාඉච්යචවඅත්යෙො.යසසිං වුත් නයයමව. 

සඞ්ඝායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

එකකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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2. තකනිපාය ො 
1. අභිරූපනන්දායෙරීගාොවණ්ණනා 

දුකනිපාය  ආතුරංඅසුචිංපූතින්තිආදිකාඅභිරූපනන්දායසික්ඛමානාය
ගාො. අයිං කිර විපස්සිස්ස භගවය ො කායල බන්ධුමතීනගයර
ගහපතිමහාසාලස්ස ධී ාහුත්වාසත්ථුසන්තියකධම්මිංසුත්වාසරයණසුච
සීයලසුචපතිට්ඨි ාසත්ෙරි පරිනිබ්බුය ධාතුයචතියිංර නපටිමණ්ඩිය න

සුවණ්ණච්ඡත්ය න පූෙිං කත්වා, කාලඞ්කත්වා සග්යග නිබ්බත්තිත්වා
අපරාපරිං සුගතීසුයයව සිංසරන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුනගයර

යඛමකස්ස සක්කස්ස අග්ගමයහසියා කුච්ඡිස්මිිං නිබ්බත්ති. නන්දාතිස්සා
නාමිං අයහොසි. සා අත් භාවස්ස අතිවිය රූපයසොභග්ගප්පත්තියා අභිරූපා
දස්සනීයා පාසාදිකා අභිරූපනන්දාත්යවව පඤ්ඤායිත්ෙ.  ස්සා
වයප්පත් ායවායරයයදිවයසයයවවරභූය ොසකයකුමායරොකාලමකාසි. අෙ
නිංමා ාපි යරොඅකාමිංපබ්බායෙසුිං. 

සාපබ්බජිත්වාපිරූපිංනිස්සායඋප්පන්නමදා‘‘සත්ොරූපිං විවණ්යණති
ගරහති අයනකපරියායයන රූයප ආදීනවිං දස්යසතී’’ති බුද්ධුපට්ඨානිං න 
ගච්ඡති. භගවා  ස්සා ඤාණපරිපාකිං ඤත්වා මහාපොපතිිං ආණායපසි
‘‘සබ්බාපි භික්ඛුනියයො පටිපාටියා ඔවාදිං ආගච්ඡන්තූ’’ති. සා අත් යනො

වායර සම්පත්ය  අඤ්ඤිං යපයසසි. භගවා ‘‘වායර සම්පත්ය  අත් නාව

ආගන් බ්බිං, න අඤ්ඤා යපයස බ්බා’’තිආහ. සා සත්ථු ආණිංලඞ්ඝිතුිං
අසක්යකොන්තීභික්ඛුනීහිසද්ධිමතිංබුද්ධුපට්ඨානිංඅගමාසි.භගවා ඉද්ධිමතයාඑකිං
අභිරූපිං ඉත්ථිරූපිං මායපත්වා පුන ෙරාජිණ්ණිං දස්යසත්වා සිංයවගිං 
උප්පායදත්වා– 

19. 

‘‘ආතුරිංඅසුචිිංපූතිිං, පස්සනන්යදසමුස්සයිං; 

අසුභායචිත් ිංභායවහි, එකග්ගිංසුසමාහි ිං. 

20. 

‘‘අනිමිත් ඤ්චභායවහි, මානානුසයමුජ්ෙහ; 

 ය ොමානාභිසමයා, උපසන් ාචරිස්සසී’’ති.– 

ඉමා ද්යව ගාො අභාසි.  ාසිං අත්යෙො යහට්ඨා වුත් නයයො එව.

ගාොපරියයොසායනඅභිරූපනන්දාඅරහත් ිං පාපුණි.ය නවුත් ිං අපදායන 

– 

‘‘නගයරබන්ධුමතියා, බන්ධුමානාමඛත්තියයො; 

 ස්සරඤ්යඤොඅහුිංභරියා, එකජ්ඣිංචාරයාමහිං. 

‘‘රයහොග ා නිසීදිත්වා, එවිංචින්ය සහිං  දා; 

ආදායගමනීයඤ්හි, කුසලිංනත්ථියමක ිං. 
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‘‘මහාභි ාපිංකටුකිං, යඝොරරූපිංසුදාරුණිං; 

නිරයිංනූනගච්ඡාමි, එත්ෙයමනත්ථිසිංසයයො. 

‘‘එවාහිංචින් යිත්වාන, පහිංයසත්වානමානසිං; 

රාොනිංඋපගන්ත්වාන, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

‘‘ඉත්ථීනාමමයිංයදව, පුරිසානුග ාසදා; 

එකිංයමසමණිංයදහි, යභොෙයිස්සාමිඛත්තිය. 

‘‘අදාසියමමහාරාො, සමණිංභාවිතින්ද්රියිං; 

 ස්සපත් ිංගයහත්වාන, පරමන්යනනපූරයිිං. 

‘‘පූරයිත්වාපරමන්නිං, සහස්සග්ඝනයකනහිං; 

වත්ෙයුයගනඡායදත්වා, අදාසිිංතුට්ඨමානසා. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘සහස්සිංයදවරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං; 

සහස්සිංචක්කවත්තීනිං, මයහසිත් මකාරයිිං. 

‘‘පයදසරජ්ෙිං විපුලිං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියිං; 

නානාවිධිංබහුිංපුඤ්ඤිං,  ස්සකම්මඵලා ය ො. 

‘‘උප්පලස්යසවයමවණ්ණා, අභිරූපාසුදස්සනා; 

ඉත්ථීසබ්බඞ්ගසම්පන්නා, අභිො ාජුතින්ධරා. 

‘‘පච්ඡියම භවසම්පත්ය , අොයිිංසාකියය කුයල; 

නාරීසහස්සපායමොක්ඛා, සුද්යධොදනසු ස්සහිං. 

‘‘නිබ්බින්දිත්වාඅගායරහිං, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 

සත් මිිංරත්තිිංසම්පත්වා, චතුසච්චිංඅපාපුණිිං. 

‘‘චීවරපිණ්ඩපා ඤ්ච, පච්චයඤ්චයසනාසනිං; 

පරියමතුිංනසක්යකොමි, පිණ්ඩපා ස්සිදිංඵලිං. 

‘‘යිංමය්හිංපුරිමිංකම්මිං, කුසලිංෙනි ිංමුනි; 

තුය්හත්ොයමහාවීර, පරිචිණ්ණිංබහුිංමයා. 

‘‘එකතිිංයසඉය ොකප්යප, යිංදානමදදිිං දා; 

දුග්ගතිිංනාභිොනාමි, පිණ්ඩපා ස්සිදිංඵලිං. 
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‘‘දුයවගතීපොනාමි, යදවත් ිංඅෙමානුසිං; 

අඤ්ඤිංගතිිංනොනාමි, පිණ්ඩපා ස්සිදිංඵලිං. 

‘‘උච්යච කුයලපොනාමි,  යයොසායලමහාධයන; 

අඤ්ඤිංකුලිංනොනාමි, පිණ්ඩපා ස්සිදිංඵලිං. 

‘‘භවාභයවසිංසරිත්වා, සුක්කමූයලනයචොදි ා; 

අමනාපිංනපස්සාමි, යසොමනස්සක ිංඵලිං. 

‘‘ඉද්ධීසු චවසීයහොමි, දිබ්බාය යසො ධාතුයා; 

යචය ොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුයන. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංොනාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිමත ිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායන යෙවච; 

ඤාණිංමමමහාවීර, උප්පන්නිං වසන්තියක. 

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

අරහත් ිං පත්වා පන සා සයම්පි උදානවයසන  ායයව ගාො අභාසි, 
ඉදයමව චස්සාඅඤ්ඤාබයාකරණිංඅයහොසීති. 

අභිරූපනන්දායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. යජන් ායෙරීගාොවණ්ණනා 

යෙ ඉයෙසත් යබොජ්ඣඞ්ගාතිආදිකායෙන් ායයෙරියාගාො. ස්සා
අතී ිං පච්චුප්පන්නඤ්ච වත්ථු අභිරූපනන්දාවත්ථුසදිසිං. අයිං පන
යවසාලියිං ලිච්ඡවිරාෙකුයල නිබ්බත්තීති අයයමව වියසයසො. සත්ොරා
යදසි ිං ධම්මිං සුත්වා යදසනාපරියයොසායන අරහත් ිං පත්වා අත් නා

අධිමතග ිංවියසසිංපච්චයවක්ඛිත්වාපීතිවයසන – 

21. 

‘‘යයඉයමසත් යබොජ්ඣඞ්ගා, මග්ගානිබ්බානපත්තියා; 

භාවි ාය මයාසබ්යබ, යොබුද්යධනයදසි ා. 

22. 

‘‘දිට්යඨොහියමයසොභගවා, අන්තියමොයිංසමුස්සයයො; 

වික්ඛීයණොොතිසිංසායරො, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’ති.– 

ඉමාද්යවගාොඅභාසි. 
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 ත්ෙ යෙ ඉයෙ සත්  යබොජ්ඣඞ්ගාති යය ඉයම
සතිධම්මවිචයවීරියපීතිපස්සද්ධිමතසමාධිමතඋයපක්ඛාසඞ්ඛා ා යබොධිමතයා

යොවුත් ාය ධම්මසාමග්ගියා, යබොධිමතස්ස වා බුජ්ඣනකස්ස  ිංසමඞ්ගියනො
පුග්ගලස්ස අඞ්ගභූ ත් ා ‘‘යබොජ්ඣඞ්ගා’’ති ලද්ධනාමා සත්  ධම්මා. 

ෙග්ගානිබ්බානපත්තිොතිනිබ්බානාධිමතගමස්සඋපායභූ ා. භාවි ාය ෙො

සබ්යබ, ෙො බුද්යධන යදසි ාති ය  සත් තිිංස යබොධිමතපක්ඛියධම්මා

සබ්යබපි මයා යො බුද්යධන භගව ා යදසි ා,  ො මයා උප්පාදි ා ච 
වඩ්ඪි ාච. 

දිට්යඨොහියෙයසොභගවාති හි-සද්යදොයහතුඅත්යෙො.යස්මායසොභගවා
ධම්මකායයො සම්මාසම්බුද්යධො අත් නා අධිමතග අරියධම්මදස්සයනන

දිට්යඨො,  ස්මා අන්තියමොයිං සමුස්සයයොති යයොෙනා. අරියධම්මදස්සයනන

හි බුද්ධා භගවන්ය ො අඤ්යඤ ච අරියා දිට්ඨා නාම යහොන්ති, න

රූපකායදස්සනමත්ය න. යොහ – ‘‘යයො යඛො, වක්කලි, ධම්මිං පස්සති, 

යසො මිං පස්සතී’’ති (සිං. නි. 3.87) ච ‘‘සු වා ච යඛො, භික්ඛයව, 

අරියසාවයකොඅරියානිං දස්සාවී’’ති(ම.නි.1.20; සිං.නි.3.1) චආදි.යසසිං
වුත් නයයමව. 

යෙන් ායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

3. සුෙඞ්ගලොතුයෙරීගාොවණ්ණනා 

සුමුත්තිකාතිආදිකා සුමඞ්ගලමා ායයෙරියාගාො.අයම්පිපුරිමබුද්යධසු
ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව කුසලිං උපචිනිත්වා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද
සාවත්ථියිං දලිද්දකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත් ා අඤ්ඤ රස්ස
නළකාරස්ස දින්නා පඨමගබ්යභයයව පච්ඡිමභවිකිං පුත් ිං ලභි.  ස්ස 

සුෙඞ්ගයලොති නාමිං අයහොසි.  ය ො පට්ඨාය සා සුෙඞ්ගලො ාති

පඤ්ඤායිත්ෙ.යස්මා පනස්සානාමයගොත් ිංනපාකටිං,  ස්මා‘‘අඤ්ඤ රා
යෙරීභික්ඛුනීඅපඤ්ඤා ා’’ති පාළියිංවුත් ිං.යසොපිස්සාපුත්ය ොවිඤ්ඤු ිං

පත්ය ොපබ්බජිත්වාසහපටිසම්භිදාහි අරහත් ිංපත්වා සුෙඞ්ගලත්යෙයරොති
පාකයටො අයහොසි.  ස්ස මා ා භික්ඛුනීසු පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මිං
කයරොන්තී එකදිවසිං ගිහිකායල අත් නා ලද්ධදුක්ඛිං පච්චයවක්ඛිත්වා
සිංයවගො ා විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පත්වා
උදායනන්තී– 

23. 

‘‘සුමුත්තිකා සුමුත්තිකා, සාධුමුත්තිකාම්හිමුසලස්ස; 

අහිරියකොයමඡත් කිංවාපි, උක්ඛලිකායමයදඩ්ඩුභිංවාති. 

24. 

‘‘රාගඤ්චඅහිංයදොසඤ්ච, චිච්චිටිචිච්චිටීතිවිහනාමි; 

සාරුක්ඛමූලමුපගම්ම, ‘අයහොසුඛ’න්තිසුඛය ොඣායාමී’’ති.– 



ඛුද්දකනිකායය යෙරීගාො-අට්ඨකො දුකනිපාය ො 
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පටුන 

ඉමාද්යවගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ සුමුත්තිකාති සුමුත් ා. ක-කායරො පදපූරණමත් ිං, සුට්ඨු මුත් ා
ව ාති අත්යෙො. සා සාසයන අත් නා පටිලද්ධසම්පත්තිිං දිස්වා

පසාදවයසන,  ස්සා වා පසිංසාවයසනආමන්ය ත්වා වුත් ිං ‘‘සුමුත්තිකා 

සුමුත්තිකා’’ති. යිං පන ගිහිකායල වියසසය ො ජිගුච්ඡති,  ය ො විමුත්තිිං

දස්යසන්තී ‘‘සාධුමුත්තිකාම්හී’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ සාධුමුත්තිකාම්හීති

සම්මයදවමුත් ාව අම්හි. මුසලස්සාතිමුසලය ො.අයිංකිරදලිද්දභායවන

ගිහිකායලසයයමව මුසලකම්මිංකයරොති,  ස්මාඑවමාහ. අහිරියකොයෙති

මමසාමියකො අහිරියකොනිල්ලජ්යෙො, යසොමමනරුච්චතීතිවචනයසයසො.
පකතියාවකායමසුවිරත් චිත්  ාය කාමාධිමතමුත් ානිංපවත්තිිංජිගුච්ඡන්තී

වදති. ඡත් කං වාපීති ජීවි යහතුයකන කරීයමානිං ඡත් කම්පි යම න

රුච්චතීති අත්යෙො. වා-සද්යදො අවුත් සමුච්චයත්යෙො, ය න 
යපළාචඞ්යකොටකාදිිං සඞ්ගණ්හාති.යවළුදණ්ඩාදීනිගයහත්වාදිවයසදිවයස
ඡත් ාදීනිං කරණවයසන දුක්ඛජීවි ිං ජිගුච්ඡන්තී වදති. ‘‘අහි යකො යම
වාය ො වාතී’’ති යකචි වත්වා අහි යකො ෙරාවයහො ගිහිකායල මම සරීයර
වාය ො වායතීති අත්ෙිං වදන්ති. අපයර පන ‘‘අහි යකො පයරසිං 

දුග්ගන්ධ යරොචමමසරීරය ොවාය ොවායතී’’තිඅත්ෙිංවදන්ති. උක්ඛලිකා

යෙ යදඩ්ඩුභං වාතීති යම මම භත් පචනභාෙනිං චිරපාරිවාසිකභායවන

අපරිසුද්ධ ාය උදකසප්පගන්ධිං වායති,  ය ො අහිං සාධුමුත්තිකාම්හීති
යයොෙනා. 

රාගඤ්  අහං යදොසඤ් , චිච්චිටි චිච්චිටීති විහනාමීති අහිං
කියලසයෙට්ඨකිංරාගඤ්චයදොසඤ්චචිච්චිටිචිච්චිටීතිඉමිනා සද්යදනසද්ධිමතිං

විහනාමි විනායසමි, පෙහාමීති අත්යෙො. සා කිර අත් යනො සාමිකිං 
ජිගුච්ඡන්තීය නදිවයස දිවයසඵාලියමානානිංසුක්ඛානිං යවළුදණ්ඩාදීනිං

සද්දිං ගරහන්තී ස්සපහානිංරාගයදොසපහායනනසමිංකත්වාඅයවොච. සා 

රුක්ඛමූලමුපගම්ොති සා අහිං සුමඞ්ගලමා ා විවිත් ිං රුක්ඛමූලිං 

උපසඞ්කමිත්වා. සුඛය ො ඣාොමීති සුඛන්ති ඣායාමි, කායලන කාලිං
සමාපජ්ෙන්තී ඵලසුඛිං නිබ්බානසුඛඤ්ච පටිසිංයවදියමානා ඵලජ්ඣායනන

ඣායාමීති අත්යෙො. අයහො සුඛන්ති ඉදිං පනස්සා සමාපත්තිය ො පච්ඡා

පවත් මනසිකාරවයසනවුත් ිං, පුබ්බායභොගවයසනාතිපි යුජ්ෙය ව. 

සුමඞ්ගලමාතුයෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

4. අඩ්ඪකාසියෙරීගාොවණ්ණනා 

ොව කාසිජනපයදොතිආදිකා අඩ්ඪකාසියා යෙරියා ගාො. අයිං කිර
කස්සපස්ස දසබලස්ස කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත්වා 
භික්ඛුනීනිං සන්තිකිං ගන්ත්වා ධම්මිං සුත්වා පටිලද්ධසද්ධා පබ්බජිත්වා 
භික්ඛුනිසීයල ඨි ිං අඤ්ඤ රිං පටිසම්භිදාප්පත් ිං ඛීණාසවත්යෙරිිං
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ගණිකාවායදන අක්යකොසිත්වා,  ය ො චු ා නිරයය පච්චිත්වා ඉමස්මිිං
බුද්ධුප්පායද කාසිකරට්යඨ උළාරවිභයව යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්තිත්වා
වුද්ධිමතප්පත් ා පුබ්යබ ක ස්ස වචීදුච්චරි ස්ස නිස්සන්යදන ඨානය ො

පරිභට්ඨා ගණිකා අයහොසි. නායමන අඩ්ඪකාසී නාම.  ස්සා පබ්බජ්ො ච

දූය න උපසම්පදාච ඛන්ධයක ආග ායයව.වුත් ඤ්යහ ිං– 

ය නයඛොපනසමයයනඅඩ්ඪකාසීගණිකාභික්ඛුනීසුපබ්බජි ා
යහොති. සා ච සාවත්ථිිං ගන්තුකාමා යහොති ‘‘භගවය ො සන්තියක
උපසම්පජ්ජිස්සාමී’’ති. අස්යසොසුිං යඛො ධුත් ා – ‘‘අඩ්ඪකාසී කිර
ගණිකා සාවත්ථිිංගන්තුකාමා’’ති.ය  මග්යගපරියුට්ඨිිංසු.අස්යසොසි
යඛො අඩ්ඪකාසී ගණිකා ‘‘ධුත් ා කිර මග්යග පරියුට්ඨි ා’’ති.

භගවය ො සන්තියක දූ ිං පායහසි – ‘‘අහඤ්හි උපසම්පජ්ජිතුකාමා, 

කෙිං නු යඛො මයා පටිපජ්ජි බ්බ’’න්ති? අෙ යඛො භගවා එ ස්මිිං
නිදායනඑ ස්මිිංපකරයණ ධම්මිිංකෙිංකත්වාභික්ඛූආමන්ය සි–

‘‘අනුොනාමි, භික්ඛයව, දූය නපි උපසම්පායදතු’’න්ති(චූළව.430). 

එවිංලද්ධූපසම්පදාපනවිපස්සනායකම්මිංකයරොන්තීනචිරස්යසව සහ

පටිසම්භිදාහිඅරහත් ිංපාපුණි.ය නවුත් ිං අපදායන (අප. යෙරී2.4.168-

183) – 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, උප්පජ්ජිවද ිංවයරො. 

‘‘ දාහිං පබ්බජිත්වාන,  ස්සබුද්ධස්ස සාසයන; 

සිංවු ාපාතියමොක්ඛම්හි, ඉන්ද්රියයසුචපඤ්චසු. 

‘‘මත් ඤ්ඤුනීචඅසයන, යුත් ාොගරියයපිච; 

වසන්තීයුත් යයොගාහිං, භික්ඛුනිිංවිග ාසවිං. 

‘‘අක්යකොසිිංදුට්ඨචිත් ාහිං, ගණියකතිභණිිං දා; 

ය නපායපනකම්යමන, නිරයම්හිඅපච්චිසිං. 

‘‘ය නකම්මාවයසයසන, අොයිිංගණිකාකුයල; 

බහුයසොවපරාධීනා, පච්ඡිමායචොතියිං. 

‘‘කාසීසුයසට්ඨිකුලො, බ්රහ්මචාරීබයලනහිං; 

අච්ඡරාවියයදයවසු, අයහොසිිංරූපසම්පදා. 

‘‘දිස්වානදස්සනීයිංමිං, ගිරිබ්බෙපුරුත් යම; 

ගණිකත්ය නියවයසසුිං, අක්යකොසනබයලනයම. 

‘‘සාහිං සුත්වානසද්ධම්මිං, බුද්ධයසට්යඨන යදසි ිං; 
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පුබ්බවාසනසම්පන්නා, පබ්බජිිංඅනගාරියිං. 

‘‘ දූපසම්පදත්ොය, ගච්ඡන්තීජිනසන්තිකිං; 

මග්යගධුත්ය ඨිය සුත්වා, ලභිිංදූය ොපසම්පදිං. 

‘‘සබ්බකම්මිංපරික්ඛීණිං, පුඤ්ඤිංපාපිං යෙවච; 

සබ්බසිංසාරමුත්තිණ්ණා, ගණිකත් ඤ්ච යඛපි ිං. 

‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොමි, දිබ්බායයසො ධාතුයා; 

යචය ොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුයන. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිං ොනාමි, දිබ්බචක්ඛු වියසොධිමත ිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායන යෙවච; 

ඤාණිංමමමහාවීර, උප්පන්නිං වසන්තියක. 

‘‘කියලසා ඣාපි ා මය්හිං…යප.… ක ිං බුද්ධස්ස සාසන’’න්ති.

(අප. යෙරී2.4.168-183); 
අරහත් ිංපනපත්වාඋදානවයසන– 

25. 

‘‘යාවකාසිෙනපයදො, සුඞ්යකොයම ත් යකොඅහු; 

 ිංකත්වායනගයමොඅග්ඝිං, අඩ්යඪනග්ඝිංඨයපසිමිං. 

26. 

‘‘අෙනිබ්බින්දහිංරූයප, නිබ්බින්දඤ්චවිරජ්ෙහිං; 

මාපුනොතිසිංසාරිං, සන්ධායවයයිංපුනප්පුනිං; 

තිස්යසොවිජ්ොසච්ඡික ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ොව කාසිජනපයදො, සුඞ්යකො යෙ  ත් යකො අහූති කාසීසු

ෙනපයදසුභයවොසුඞ්යකොකාසිෙනපයදො, යසොයාවයත් යකො,  ත් යකො 

මය්හිං සුඞ්යකො අහු අයහොසි. කිත් යකො පන යසොති? සහස්සමත්ය ො.
කාසිරට්යඨකිර දා සුඞ්කවයසනඑකදිවසිං රඤ්යඤොඋප්පජ්ෙනකආයයො

අයහොසි සහස්සමත්ය ො, ඉමායපි පුරිසානිං හත්ෙය ො එකදිවසිං ලද්ධධනිං

 ත් කිං. ය න වුත් ිං – ‘‘යාව කාසිෙනපයදො, සුඞ්යකො යම  ත් යකො

අහූ’’ති. සා පන කාසිසුඞ්කපරිමාණ ාය කාසීති සමඤ්ඤිං ලභි.  ත්ෙ
යයභුයයයනමනුස්සා සහස්සිං දාතුිං අසක්යකොන් ා ය ොඋපඩ්ඪිං දත්වා

දිවසභාගයමව රමිත්වා ගච්ඡන්ති, ය සිං වයසනායිං අඩ්ඪකාසීති

පඤ්ඤායිත්ෙ.ය නවුත් ිං– ‘‘ ංකත්වායනගයෙොඅග්ඝං, අඩ්යඪනග්ඝං
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ඨයපසි ෙ’’න්ති.  ිං පඤ්චස මත් ිං ධනිං අග්ඝිං කත්වා යනගයමො
නිගමවාසිෙයනො ඉත්ථිර නභායවන අනග්ඝම්පි සමානිං අඩ්යඪන අග්ඝිං

නිමිත් ිං අඩ්ඪකාසීති සමඤ්ඤාවයසන මිං ඨයපසි,  ො මිං යවොහරීති
අත්යෙො. 

අෙනිබ්බින්දහංරූයපතිඑවිංරූපූපජීවිනී හුත්වාඨි ා.අෙපච්ඡාසාසනිං

නිස්සායරූයපඅහිංනිබ්බින්දිිං ‘‘ඉතිපිරූපිං අනිච්චිං, ඉතිපිදිංරූපිංදුක්ඛිං, 

අසුභ’’න්ති පස්සන්තී  ත්ෙ උක්කණ්ඨිිං. නිබ්බින්දඤ්  විරජ්ජහන්ති
නිබ්බින්දන්තී චාහිං  ය ො පරිං විරාගිං ආපජ්ජිිං. නිබ්බින්දග්ගහයණන

යචත්ෙ  රුණවිපස්සනිං දස්යසති, විරාගග්ගහයණන බලවවිපස්සනිං.

‘‘නිබ්බින්දන්ය ො විරජ්ෙති විරාගා විමුච්චතී’’ති හි වුත් ිං. ො පුන

ජාතිසංසාරං, සන්ධායවෙයං පුනප්පුනන්ති ඉමිනා

නිබ්බින්දනවිරජ්ෙනාකායර නිදස්යසති. තිස්යසො විජ්ජාතිආදිනා ය සිං

මත්ෙකප්පත්තිිං,  ිං වුත් නයයමව. 

අඩ්ඪකාසියෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

5. චිත් ායෙරීගාොවණ්ණනා 

කිඤ් ාපි යඛොම්හි කිසිකාතිආදිකා චිත් ාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනන්තී ඉය ො චතුන්නවුතිකප්යප චන්දභාගාය නදියා තීයර 
කින්නරයයොනියිංනිබ්බත්ති.සාඑකදිවසිංඑකිංපච්යචකබුද්ධිංරුක්ඛමූයල
නිසින්නිං දිස්වා පසන්නමානසා නළපුප්යඵහි පූෙිං කත්වා වන්දිත්වා
අඤ්ෙලිිං පග්ගයහත්වා පදක්ඛිණිං කත්වා පක්කාමි. සා ය න
පුඤ්ඤකම්යමනයදවමනුස්යසසුසිංසරන්තීඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද රාෙගයහ
ගහපතිමහාසාලකුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත්වා සත්ථු 
රාෙගහප්පයවසයනපටිලද්ධසද්ධාපච්ඡාමහාපොපතියගො මියාසන්තියක
පබ්බජිත්වා මහල්ලිකාකායල ගිජ්ඣකූටපබ්බ ිං අභිරුහිත්වා සමණධම්මිං
කයරොන්තීවිපස්සනිං වඩ්යඪත්වාසහපටිසම්භිදාහිඅරහත් ිංපාපුණි.ය න

වුත් ිං අපදායන – 

‘‘චන්දභාගානදීතීයර, අයහොසිිංකින්නරී දා; 

අද්දසිංවිරෙිංබුද්ධිං, සයම්භුිංඅපරාජි ිං. 

‘‘පසන්නචිත් ා සුමනා, යවදො ාක ඤ්ෙලී; 

නළමාලිංගයහත්වාන, සයම්භුිංඅභිපූෙයිිං. 

‘‘ය න කම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාකින්නරීයදහිං, අගච්ඡිිංතිදසිංගතිිං. 

‘‘ඡත්තිිංසයදවරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං; 
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දසන්නිංචක්කවත්තීනිං, මයහසිත් මකාරයිිං; 

සිංයවයෙත්වානයමචිත් ිං, පබ්බජිිංඅනගාරියිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යිංපුප්ඵමභිපූෙයිිං; 

දුග්ගතිිංනාභිොනාමි, පුප්ඵපූොයිදිංඵලිං. 

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

සාපනඅරහත් ිංපත්වාඅත් යනොපටිපත්තිිංපච්චයවක්ඛිත්වා – 

27. 

‘‘කිඤ්චාපියඛොම්හිකිසිකා, ගිලානාබාළ්හදුබ්බලා; 

දණ්ඩයමොලුබ්භගච්ඡාමි, පබ්බ ිංඅභිරූහිය. 

28. 

‘‘සඞ්ඝාටිිංනික්ඛිපිත්වාන, පත් කඤ්චනිකුජ්ජිය; 

යසයලඛම්යභසිමත් ානිං,  යමොඛන්ධිංපදාලියා’’ති.– 

ඉමාද්යවගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ කිඤ් ාපි යඛොම්හි කිසිකාති යදිපි අහිං ෙරාජිණ්ණා

අප්පමිංසයලොහි භායවන කිසසරීරා අම්හි. ගිලානා බාේහතබ්බලාති

ධාත්වාදිවිකායරන ගිලානා, ය යනව යගලඤ්යඤන අතිවිය දුබ්බලා. 

දණ්ඩයෙොලුබ්භ ගච්ඡාමීති යත්ෙ කත්ෙචි ගච්ඡන්තී කත් රයට්ඨිිං

ආලම්බිත්වාව ගච්ඡාමි. පබ්බ ං අභිරූහිොති එවිං භූ ාපි වියවකකාම ාය
ගිජ්ඣකූටපබ්බ ිංඅභිරුහිත්වා. 

සඞ්ඝාටිං නික්ඛිපිත්වානාතිසන් රුත් රාඑවහුත්වායොසිංහ ිංඅිංයස

ඨපි ිං සඞ්ඝාටිිං හත්ෙපායස ඨයපත්වා. පත් කඤ්  නිකුජ්ජිොති මය්හිං

වලඤ්ෙනමත්තිකාපත් ිං අයධොමුඛිංකත්වා එකමන්ය  ඨයපත්වා. යසයල

ඛම්යභසිෙත් ානං,  යෙොඛන්ධං පදාලිොති පබ්බය  නිසින්නා ඉමිනා

දීයඝන අද්ධුනා අපදාලි පුබ්බිං යමොහක්ඛන්ධිං පදායලත්වා, ය යනව ච

යමොහක්ඛන්ධපදාලයනන අත් ානිං අත් භාවිං ඛම්යභසිිං, මම සන් ානිං
ආයතිිංඅනුප්පත්තිධම්ම ාපාදයනනවික්ඛම්යභසින්තිඅත්යෙො. 

චිත් ායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

6. යෙත්තිකායෙරීගාොවණ්ණනා 

කිඤ් ාපි යඛොම්හි තක්ඛි ාතිආදිකා යමත්තිකාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං පුඤ්ඤිං
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උපචිනන්තී සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො කායල ගහපතිකුයල නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ිං පත්වා සත්ථු යචතියය ර යනන පටිමණ්ඩි ාය යමඛලාය පූෙිං 
අකාසි. සා ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සිංසරන්තී ඉමස්මිිං
බුද්ධුප්පායද රාෙගයහබ්රාහ්මණමහාසාලකුයලනිබ්බත්ති.යසසිංඅනන් යර
වුත් සදිසිං. අයිං පන පටිභාගකූටිං අභිරුහිත්වා සමණධම්මිං කයරොන්තී
විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පාපුණි. ය න වුත් ිං 

අපදායන (අප. යෙරී2.1.20-25) – 

‘‘සිද්ධත්ෙස්සභගවය ො, ථූපකාරාපිකාඅහුිං; 

යමඛලිකාමයාදින්නා, නවකම්මායසත්ථුයනො. 

‘‘නිට්ඨිය චමහාථූයප, යමඛලිංපුනදාසහිං; 

යලොකනාෙස්සමුනියනො, පසන්නායසහිපාණිභි. 

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යිංයමඛලමදිං දා; 

දුග්ගතිිංනාභිොනාමි, ථූපකාරස්සිදිංඵලිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ිං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා

උදානවයසන– 

29. 

‘‘කිඤ්චාපි යඛොම්හිදුක්ඛි ා, දුබ්බලා ග යයොබ්බනා; 

දණ්ඩයමොලුබ්භගච්ඡාමි, පබ්බ ිංඅභිරූහිය. 

30. 

‘‘නික්ඛිපිත්වානසඞ්ඝාටිිං, පත් කඤ්චනිකුජ්ජිය; 

නිසින්නා චම්හියසලම්හි, අෙචිත් ිං විමුච්චියම; 

තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. – 

ඉමාද්යවගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ තක්ඛි ාතියරොගාභිභයවනදුක්ඛි ා සඤ්ො දුක්ඛාදුක්ඛප්පත් ා. 

තබ්බලාති  ාය යචව දුක්ඛප්පත්තියා, ෙරාජිණ්ණ ාය ච බලවිරහි ා.

ය නාහ ‘‘ග යෙොබ්බනා’’ති, අද්ධග ාතිඅත්යෙො. 

අෙ චිත් ං විමුච්චි යෙති යසලම්හි පාසායණ නිසින්නා චම්හි, අෙ
 දනන් රිං වීරියසම ාය සම්මයදව යයොජි ත් ා මග්ගපටිපාටියා
සබ්යබහිපිආසයවහිමමචිත් ිංවිමුච්චි.යසසිංවුත් නයයමව. 

යමත්තිකායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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7. මිත් ායෙරීගාොවණ්ණනා 

 ාතුද්දසිං පඤ් දසින්තිආදිකා අපරාය මිත් ාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනන්තී විපස්සිස්ස භගවය ො කායල ඛත්තියකුයල නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ිං පත්වා බන්ධුමස්ස රඤ්යඤො අන්ය පුරිකා හුත්වා විපස්සිස්ස
භගවය ො සාවිකිං එකිං ඛීණාසවත්යෙරිිං දිස්වා පසන්නමානසා හුත්වා
 ස්සා හත්ෙය ො පත් ිං ගයහත්වා පණී ස්ස ඛාදනීයයභොෙනීයස්ස
පූයරත්වාමහග්යඝනසාටකයුයගන සද්ධිමතිංඅදාසි.සාය නපුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සිංසරන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුස්මිිං
සකයරාෙකුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත්වා සත්ථු සන්තියක ධම්මිං
සුත්වා පටිලද්ධසද්ධා උපාසිකා අයහොසි. සා අපරභායග 

මහාපොපතියගො මියා සන්තියක පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්චා විපස්සනාය
කම්මිංකයරොන්තී නචිරස්යසවසහපටිසම්භිදාහි අරහත් ිංපාපුණි.ය න

වුත් ිං අපදායන (අප.යෙරී2.1.46-59) – 

‘‘නගයරබන්ධුමතියා, බන්ධුමානාමඛත්තියයො; 

 ස්සරඤ්යඤොඅහුිංභරියා, එකජ්ඣිංචාරයාමහිං. 

‘‘රයහොග ානිසීදිත්වා, එවිංචින්ය සහිං දා; 

ආදාය ගමනීයඤ්හි, කුසලිංනත්ථියමක ිං. 

‘‘මහාභි ාපිංකටුකිං, යඝොරරූපිංසුදාරුණිං; 

නිරයිංනූනගච්ඡාමි, එත්ෙයමනත්ථිසිංසයයො. 

‘‘රාොනිංඋපසඞ්කම්ම, ඉදිංවචනමබ්රවිිං; 

එකිංයමසමණිංයදහි, යභොෙයිස්සාමිඛත්තිය. 

‘‘අදාසියමමහාරාො, සමණිංභාවිතින්ද්රියිං; 

 ස්සපත් ිංගයහත්වාන, පරමන්යනනපූරයිිං. 

‘‘පූරයිත්වාපරමන්නිං, ගන්ධායලපිංඅකාසහිං; 

ොයලනපිදහිත්වාන, වත්ෙයුයගනඡාදයිිං. 

‘‘ආරම්මණිංමමිංඑ ිං, සරාමියාවජීවි ිං; 

 ත්ෙචිත් ිංපසායදත්වා,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘තිිංසානිංයදවරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං; 

මනසාපත්ථි ිංමය්හිං, නිබ්බත් තියථිච්ඡි ිං. 

‘‘වීසානිංචක්කවත්තීනිං, මයහසිත් මකාරයිිං; 

ඔචි ත් ාවහුත්වාන, සිංසරාමිභයවස්වහිං. 
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‘‘සබ්බබන්ධනමුත් ාහිං, අයප ායම උපාදිකා; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යිංදානමදදිිං දා; 

දුග්ගතිිංනාභිොනාමි, පිණ්ඩපා ස්සිදිංඵලිං. 

‘‘කියලසා ඣාපි ා මය්හිං…යප.… ක ිං බුද්ධස්ස සාසන’’න්ති.

(අප. යෙරී2.1.46-59); 
අරහත් ිං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා

පීතියසොමනස්සො ාඋදානවයසන– 

31. 

‘‘චාතුද්දසිිංපඤ්චදසිිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාග ිං. 

32. 

‘‘උයපොසෙිංඋපාගච්ඡිිං, යදවකායාභිනන්දිනී; 

සාජ්ෙඑයකනභත්ය න, මුණ්ඩාසඞ්ඝාටිපාරු ා; 

යදවකායිං න පත්යෙහිං, වියනයය හදයය දර’’න්ති. – ඉමා ද්යව

ගාො අභාසි; 

 ත්ෙ  ාතුද්දසිං පඤ් දසින්ති චතුද්දසන්නිං පූරණී චාතුද්දසී, 

පඤ්චදසන්නිං පූරණී පඤ්චදසී,  ිං චාතුද්දසිිං පඤ්චදසිඤ්ච, පක්ඛස්සාති

සම්බන්යධො. අච්චන් සිංයයොයග යච ිං උපයයොගවචනිං. ො   පක්ඛස්ස

අට්ඨමී,  ඤ්චාති යයොෙනා. පාටිහාරිෙපක්ඛඤ් ාති පරිහරණකපක්ඛඤ්ච 

චාතුද්දසීපඤ්චදසීඅට්ඨමීනිං යොක්කමිං ආදිය ො අන් ය ො වා
පයවසනිග්ගමවයසන උයපොසෙසීලස්ස පරිහරි බ්බපක්ඛඤ්ච

ය රසීපාටිපදසත් මීනවමීසු චාති අත්යෙො. අට්ඨඞ්ගසුසොග න්ති
පාණාතිපා ා යවරමණිආදීහි අට්ඨහි අඞ්යගහි සුට්ඨු සමන්නාග ිං. 

උයපොසෙං උපාගච්ඡින්ති උපවාසිං උපගමිිං, උපවසින්ති අත්යෙො. යිං
සන්ධායවුත් ිං– 

‘‘පාණිංනහයනනචාදින්නමාදියය, මුසානභායසනචමජ්ෙයපො

සියා; 

අබ්රහ්මචරියා විරයමයය යමථුනා, රත්තිිං න භුඤ්යෙයය 
විකාලයභොෙනිං. 

‘‘මාලිං න ධායර න ච ගන්ධමාචයර, මඤ්යච ඡමායිං ව සයයෙ

සන්ෙය ; 

එ ඤ්හි අට්ඨඞ්ගිකමාහුයපොසෙිං, බුද්යධන දුක්ඛන් ගුනා 

පකාසි ’’න්ති.(සු.නි.402-403); 
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යදවකාොභිනන්දිනීති  තූ්රපපත්තිආකඞ්ඛාවයසන චාතුමහාරාජිකාදිිං

යදවකායිංඅභිපත්යෙන්තීඋයපොසෙිං උපාගච්ඡින්තියයොෙනා. සාජ්ජඑයකන 

භත්ය නාති සා අහිං අජ්ෙ ඉමස්මිිංයයව දිවයස එයකන

භත් යභොෙනක්ඛයණන. මුණ්ඩා සඞ්ඝාටිපාරු ාති මුණ්ඩි යකසා

සඞ්ඝාටිපාරු සරීරා ච හුත්වා පබ්බජි ාති අත්යෙො. යදවකාෙං න

පත්යෙහන්ති අග්ගමග්ගස්ස අධිමතග ත් ා කඤ්චි යදවනිකායිං අහිං න

පත්ෙයය. ය යනවාහ – ‘‘වියනෙය හදයෙ දර’’න්ති, චිත් ග ිං
කියලසදරෙිං සමුච්යඡදවයසන වියනත්වාති අත්යෙො. ඉදයමව චස්සා
අඤ්ඤාබයාකරණිංඅයහොසි. 

මිත් ායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

8. අභෙොතුයෙරීගාොවණ්ණනා 

උද්ධං පාද ලාතිආදිකා අභයමා ාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුඤ්ඤානි උපචිනන්තී
තිස්සස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත්වා
එකදිවසිං සත්ොරිං පිණ්ඩාය චරන් ිං දිස්වා පසන්නමානසා පත් ිං
ගයහත්වා කටච්ඡුමත් ිං භික්ඛිං අදාසි. සා ය න පුඤ්ඤකම්යමන 

යදවමනුස්යසසු සිංසරන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද  ාදියසන
කම්මනිස්සන්යදන උජ්යෙනියිංපදුමවතීනාමනගරයසොභිණීඅයහොසි.රාො
බිම්බිසායරො ස්සා රූපසම්පත්තිආදියකගුයණසුත්වාපුයරොහි ස්සආචික්ඛි

– ‘‘උජ්යෙනියිං කිර පදුමවතී නාම ගණිකා අයහොසි,  මහිං

දට්ඨුකායමොම්හී’’ති. පුයරොහිය ො ‘‘සාධු, යදවා’’ති මන් බයලන කුම්භීරං 
නාමයක්ඛිංආවයහත්වායක්ඛානුභායවනරාොනිං  ාවයදවඋජ්යෙනීනගරිං
යනසි. රාො  ාය සද්ධිමතිං එකරත්තිිං සිංවාසිං කප්යපසි. සා ය න ගබ්භිං
ගණ්හි.රඤ්යඤොචආයරොයචසි–‘‘මමකුච්ඡියිංගබ්යභොපතිට්ඨහී’’ති. ිං 

සුත්වා රාො නිං ‘‘සයච පුත්ය ො භයවයය, වඩ්යඪත්වා මමිං දස්යසහී’’ති
වත්වා නාමමුද්දිකිං දත්වා අගමාසි. සා දසමාසච්චයයන පුත් ිං විොයිත්වා

නාමග්ගහණදිවයස අභයෙොතිනාමිං අකාසි. පුත් ඤ්චසත් වස්සිකකායල
‘‘ ව පි ා බිම්බිසාරමහාරාො’’ති රඤ්යඤො සන්තිකිං පහිණි. රාො  ිං
පුත් ිං පස්සිත්වා පුත් සියනහිං පටිලභිත්වා කුමාරකපරිහායරන වඩ්යඪසි.
 ස්සසද්ධාපටිලායභො පබ්බජ්ො වියසසාධිමතගයමො චයහට්ඨාආගය ොයයව.
 ස්ස මා ා අපරභායගපුත් ස්ස අභයත්යෙරස්ස සන්තියකධම්මිං සුත්වා
පටිලද්ධසද්ධා භික්ඛුනීසු පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මිං කයරොන්තී

නචිරස්යසව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පාපුණි. ය න වුත් ිං අපදායන 

(අප. යෙරී2.1.60-70) – 

‘‘පිණ්ඩචාරිංචරන් ස්ස, තිස්සනාමස්සසත්ථුයනො; 

කටච්ඡුභික්ඛිංපග්ගය්හ, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහිං. 
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‘‘පටිග්ගයහත්වාසම්බුද්යධො, තිස්යසොයලොකග්ගනායයකො; 

වීථියාසණ්ඨිය ොසත්ො, අකායමඅනුයමොදනිං. 

‘‘කටච්ඡුභික්ඛිං දත්වාන,  ාවතිිංසිං ගමිස්සසි; 

ඡත්තිිංසයදවරාජූනිං, මයහසිත් ිංකරිස්සසි. 

‘‘පඤ්ඤාසිංචක්කවත්තීනිං, මයහසිත් ිංකරිස්සසි; 

මනසාපත්ථි ිංසබ්බිං, පටිලච්ඡසිසබ්බදා. 

‘‘සම්පත්තිිංඅනුයභොත්වාන, පබ්බජිස්සසිකිඤ්චනා; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ්බායිස්සසිනාසවා. 

‘‘ඉදිංවත්වානසම්බුද්යධො, තිස්යසොයලොකග්ගනායයකො; 

නභිංඅබ්භුග්ගමීවීයරො, හිංසරාොවඅම්බයර. 

‘‘සුදින්නිංයමදානවරිං, සුයිට්ඨායාගසම්පදා; 

කටච්ඡුභික්ඛිංදත්වාන, පත් ාහිංඅචලිංපදිං. 

‘‘ද්යවනවුය ඉය ොකප්යප, යිංදානමදදිිං දා; 

දුග්ගතිිංනාභිොනාමි, භික්ඛාදානස්සිදිංඵලිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ිං පන පත්වා අත් යනො පුත්ය න අභයත්යෙයරන ධම්මිං

කයෙන්ය නඔවාදවයසනයාගාොභාසි ා, උදානවයසනසයම්පි ාඑව 
පච්චුදාහරන්තී– 

33. 

‘‘උද්ධිංපාද ලාඅම්ම, අයධොයවයකසමත්ෙකා; 

පච්චයවක්ඛස්සුමිංකායිං, අසුචිිංපූතිගන්ධිමතකිං. 

34. 

‘‘එවිංවිහරමානාය, සබ්යබොරායගොසමූහය ො; 

පරිළායහොසමුච්ඡින්යනො, සීතිභූ ාම්හිනිබ්බු ා’’ති.–ආහ; 

 ත්ෙ පඨමගාොය  ාව අයිං සඞ්යඛපත්යෙො – අම්ෙ පදුමවති, 

පාද ලය ොඋද්ධිංයකසමත්ෙකය ොඅයධො නානප්පකාරඅසුචිපූරි ාය අසුචිං 

සබ්බකාලිංපූතිගන්ධවායනය ො පූතිගන්ධිකං, ඉමිංකුච්ඡි ානිංආය න ාය 

කාෙං සරීරිං ඤාණචක්ඛුනා පච්චයවක්ඛස්සූති. අයඤ්හි  ස්සා පුත්ය න
ඔවාදදානවයසනභාසි ාගාො. 
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සා ිංසුත්වාඅරහත් ිංපත්වාඋදායනන්තීආචරියපූොවයසන යමව 

ගාෙිංපඨමිංවත්වාඅත් යනොපටිපත්තිිංකයෙන්තී ‘‘එවං විහරොනාො’’ති
දුතියිංගාෙමාහ. 

 ත්ෙ එවංවිහරොනාොතිඑවිංමමපුත්ය න අභයත්යෙයරන‘‘උද්ධිං
පාද ලා’’තිආදිනා දින්යන ඔවායද ඨත්වා සබ්බකායිං අසුභය ො දිස්වා
එකග්ගචිත් ා ත්ෙභූතුපාදායයභයදරූපධම්යම  ප්පටිබද්යධයවදනාදියක
අරූපධම්යම පරිග්ගයහත්වා  ත්ෙ තිලක්ඛණිං ආයරොයපත්වා 

අනිච්චානුපස්සනාදිවයසන විහරමානාය. සබ්යබො රායගො සමූහය ොති 
වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනායමග්යගනඝටි ායමග්ගපටිපාටියාඅග්ගමග්යගන

සබ්යබො රායගො මයා සමූහය ො සමුග්ඝාටිය ො. පරිොයහො සමුච්ඡින්යනොති

 ය ො එව සබ්යබො කියලසපරිළායහො සම්මයදව උච්ඡින්යනො,  ස්ස ච

සමුච්ඡින්නත් ා එව සීතිභූ ා සඋපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා නිබ්බු ා
අම්හීති. 

අභයමාතුයෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

9. අභොයෙරීගාොවණ්ණනා 

අභයෙ භිතයරො කායෙොතිආදිකා අභයත්යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං පුඤ්ඤිං
උපචිනන්තීසිඛිස්සභගවය ොකායලඛත්තියමහාසාලකුයල නිබ්බත්තිත්වා

විඤ්ඤු ිං පත්වා අරුණරඤ්යඤො අග්ගමයහසී අයහොසි. රාො  ස්සා
එකදිවසිං ගන්ධසම්පන්නානි සත්  උප්පලානි අදාසි. සා  ානි ගයහත්වා
‘‘කිිං යම ඉයමහි පිළන්ධන්ය හි. යිංනූනාහිං ඉයමහි භගවන් ිං
පූයෙස්සාමී’’ති චින්ය ත්වා නිසීදි. භගවා ච භික්ඛාචාරයවලායිං

රාෙනියවසනිංපාවිසි. සාභගවන් ිං දිස්වාපසන්නමානසාපච්චුග්ගන්ත්වා
ය හි පුප්යඵහි පූයෙත්වා පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දි. සා ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සිංසරන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද
උජ්යෙනියිංකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ිං පත්වාඅභයමාතුසහායිකා
හුත්වා ායපබ්බජි ාය ස්සාසියනයහනසයම්පිපබ්බජිත්වා  ායසද්ධිමතිං
රාෙගයහ වසමානා එකදිවසිං අසුභදස්සනත්ෙිං සී වනිං අගමාසි. සත්ො 
ගන්ධකුටියිංනිසින්යනොව ස්සා අනුභූ පුබ්බිංආරම්මණිංපුරය ොකත්වා
 ස්සා උද්ධුමා කාදිභාවිං පකායසසි.  ිං දිස්වා සිංයවගමානසා අට්ඨාසි.
සත්ොඔභාසිංඵරිත්වා පුරය ොනිසින්නිංවියඅත් ානිංදස්යසත්වා– 

35. 

‘‘අභයයභිදුයරොකායයො, යත්ෙසත් ාපුථුජ්ෙනා; 

නික්ඛිපිස්සාමිමිංයදහිං, සම්පොනාසතීමතී. 

36. 

‘‘බහූහි දුක්ඛධම්යමහි, අප්පමාදර ායයම; 
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 ණ්හක්ඛයයොඅනුප්පත්ය ො, ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති.– 

ඉමා ගාො අභාසි. සා ගාොපරියයොසායන අරහත් ිං පාපුණි. ය න වුත් ිං 

අපදායන (අප.යෙරී2.1.71-90) – 

‘‘නගයරඅරුණවතියා, අරුයණොනාමඛත්තියයො; 

 ස්සරඤ්යඤොඅහුිංභරියා, වාරි ිංවාරයාමහිං. 

‘‘සත් මාලිංගයහත්වාන, උප්පලායදවගන්ධිමතකා; 

නිසජ්ෙපාසාදවයර, එවිංචින්ය සි ාවයද. 

‘‘කිිංයමඉමාහිමාලාහි, සිරසායරොපි ාහියම; 

වරිංයමබුද්ධයසට්ඨස්ස, ඤාණම්හිඅභියරොපි ිං. 

‘‘සම්බුද්ධිං පටිමායනන්තී, ද්වාරාසන්යන නිසීදහිං; 

යදාඑහිතිසම්බුද්යධො, පූෙයිස්සිංමහාමුනිිං. 

‘‘කකුයධොවිලසන්ය ොව, මිගරාොවයකසරී; 

භික්ඛුසඞ්යඝනසහිය ො, ආගච්ඡිවීථියාජියනො. 

‘‘බුද්ධස්සරිංසිිංදිස්වාන, හට්ඨාසිංවිග්ගමානසා; 

ද්වාරිංඅවාපුරිත්වාන, බුද්ධයසට්ඨමපූෙයිිං. 

‘‘සත්  උප්පලපුප්ඵානි, පරිකිණ්ණානි අම්බයර; 

ඡදිිංකයරොන්ය ොබුද්ධස්ස, මත්ෙයකධාරයන්තිය . 

‘‘උදග්ගචිත් ාසුමනා, යවදො ාක ඤ්ෙලී; 

 ත්ෙචිත් ිංපසායදත්වා,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘මහායනලස්සඡාදනිං, ධායරන්තිමමමුද්ධනි; 

දිබ්බගන්ධිංපවායාමි, සත්තුප්පලස්සිදිංඵලිං. 

‘‘කදාචිනීයමානාය, ඤාතිසඞ්යඝනයම දා; 

යාව ාපරිසාමය්හිං, මහායනලිංධරීයති. 

‘‘සත් තියදවරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං; 

සබ්බත්ෙඉස්සරාහුත්වා, සිංසරාමිභවාභයව. 

‘‘ය සට්ඨිචක්කවත්තීනිං, මයහසිත් මකාරයිිං; 

සබ්යබමමනුවත් න්ති, ආයදයයවචනාඅහුිං. 

‘‘උප්පලස්යසව යමවණ්යණො, ගන්යධොයචව පවායති; 
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දුබ්බණ්ණියිංනොනාමි, බුද්ධපූොයිදිංඵලිං. 

‘‘ඉද්ධිමතපායදසු කුසලා, යබොජ්ඣඞ්ගභාවනාර ා; 

අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත් ා, බුද්ධපූොයිදිංඵලිං. 

‘‘සතිපට්ඨානකුසලා, සමාධිමතඣානයගොචරා; 

සම්මප්පධානමනුයුත් ා, බුද්ධපූොයිදිංඵලිං. 

‘‘වීරියිංයමධුරයධොරය්හිං, යයොගක්යඛමාධිමතවාහනිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

‘‘එකතිිංයසඉය ොකප්යප, යිංපුප්ඵමභිපූෙයිිං; 

දුග්ගතිිංනාභිොනාමි, බුද්ධපූොයිදිංඵලිං. 

‘‘කියලසා ඣාපි ා මය්හිං…යප.… ක ිං බුද්ධස්ස සාසන’’න්ති.

(අප. යෙරී2.1.71-90); 
අරහත් ිංපනපත්වාඋදායනන්තී ාඑවගාොපරිවත්තිත්වා අභාසි. 

 ත්ෙ අභයෙති අත් ානයමව ආලපති. භිතයරොති භිජ්ෙනසභායවො, 

අනිච්යචොතිඅත්යෙො. ෙත්ෙ සත් ාපුථුජ්ජනාතියස්මිිංඛයණනභිජ්ෙනසීයල 
අසුචිදුග්ගන්ධයෙගුච්ඡපටික්කූලසභායව කායයඉයම අන්ධපුථුජ්ෙනාසත් ා

ලග්ගාලග්ගි ා. නික්ඛිපිස්සාමිෙං යදහන්තිඅහිංපනඉමිංයදහිංපූතිකායිං
පුන අනාදායනන නිරයපක්ඛා ඛිපිස්සාමි ඡඩ්යඩස්සාමි.  ත්ෙ කාරණමාහ 

‘‘සම්පජානාසතීෙතී’’ති. 

බහූහිතක්ඛධම්යෙහීතිොතිෙරාදීහි අයනයකහිදුක්ඛධම්යමහිඵුට්ඨායාති

අධිමතප්පායයො. අප්පොදර ාොති  ාය එව දුක්යඛොතිණ්ණ ාය
පටිලද්ධසිංයවගත් ා සතිඅවිප්පවාසසඞ්ඛාය  අප්පමායද ර ාය. යසසිං
වුත් නයයමව.එත්ෙචසත්ොරා යදසි නියායමන– 

‘‘නික්ඛිපාහිඉමිංයදහිං, අප්පමාදර ායය ; 

 ණ්හක්ඛයිංපාපුණාහි, කයරොහිබුද්ධසාසන’’න්ති.– 

පායඨො, යෙරියා වුත් නියායමයනව පන සිංගීතිිං ආයරොපි ත් ා. 

අප්පොදර ාෙය තිඅප්පමාදර ාය යා භවි බ්බන්තිඅත්යෙො. 

අභයායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

10. සාොයෙරීගාොවණ්ණනා 

 තුක්ඛත්තුං පඤ් ක්ඛත්තුන්තිආදිකා සාමාය යෙරියා ගාො. අයම්පි 

පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනිත්වා සුගතීසුයයව සිංසරන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද යකොසම්බියිං
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ගහපතිමහාසාලකුයල නිබ්බත්තිත්වා සාොතිස්සා නාමිං අයහොසි. සා
විඤ්ඤු ිං පත් ා සාමාවතියා උපාසිකාය පියසහායිකා හුත්වා  ාය
කාලඞ්ක ායසඤ්ො සිංයවගා පබ්බජි.පබ්බජිත්වාචසාමාවතිකිංආරබ්භ
උප්පන්නයසොකිං වියනොයදතුිං අසක්යකොන්තී අරියමග්ගිං ගණ්හිතුිං
නාසක්ඛි. අපරභායගආසනසාලාය නිසින්නස්සආනන්දත්යෙරස්ස ඔවාදිං
සුත්වා විපස්සනිං පට්ඨයපත්වා  ය ො සත් යම දිවයස සහ පටිසම්භිදාහි
අරහත් ිං පාපුණි. 

අරහත් ිං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා  ිං
පකායසන්තී– 

37. 

‘‘චතුක්ඛත්තුිංපඤ්චක්ඛත්තුිං, විහාරාඋපනික්ඛමිිං; 

අලද්ධායච යසොසන්තිිං, චිත්ය අවසවත්තිනී; 

 ස්සායමඅට්ඨමීරත්ති, යය ො ණ්හාසමූහ ා. 

38. 

‘‘බහූහිදුක්ඛධම්යමහි, අප්පමාදර ායයම; 

 ණ්හක්ඛයයොඅනුප්පත්ය ො, ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති.– 

උදානවයසනඉමාද්යවගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ  තුක්ඛත්තුං පඤ් ක්ඛත්තුං, විහාරා උපනික්ඛමින්ති ‘‘මම
වසනකවිහායර විපස්සනාමනසිකායරන නිසින්නා සමණකිච්චිං මත්ෙකිං
පායපතුිං අසක්යකොන්තී උතුසප්පායාභායවන නනු යඛො මය්හිං විපස්සනා
මග්යගන ඝට්යටතී’’තිචින්ය ත්වාචත් ායරොපඤ්චචාතිනවවායරවිහාරා 

උපස්සයය ො බහිනික්ඛමිිං. ය නාහ ‘‘අලද්ධා ය  යසො සන්තිං, චිත්ය 

අවසවත්තිනී’’ති. ත්ෙ ය  යසො සන්තින්තිඅරියමග්ගසමාධිමතිංසන්ධායාහ. 

චිත්ය  අවසවත්තිනීති වීරියසම ාය අභායවන මම භාවනාචිත්ය  න

වසවත්තිනී. සා කිර අතිවිය පග්ගහි වීරියා අයහොසි.  ස්සා යෙ අට්ඨමී

රත්තීති යය ොපට්ඨායආනන්දත්යෙරස්සසන්තියකඔවාදිංපටිලභිිං,  ය ො
පට්ඨාය රත්තින්දිවම න්දි ා විපස්සනාය කම්මිං කයරොන්තී රත්තියිං 
චතුක්ඛත්තුිං පඤ්චක්ඛත්තුිං විහාරය ො නික්ඛමිත්වා මනසිකාරිං
පවත්ය න්තීවියසසිං අනධිමතගන්ත්වාඅට්ඨමියිංරත්තියිංවීරියසම ිංලභිත්වා
මග්ගපටිපාටියා කියලයස යඛයපසින්ති අත්යෙො. ය න වුත් ිං – ‘‘ ස්සා

යමඅට්ඨමීරත්ති, යය ො ණ්හා සමූහ ා’’ති.යසසිංවුත් නයයමව. 

සාමායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

දුකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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3. තිකනිපාය ො 
1. අපරාසාොයෙරීගාොවණ්ණනා 

තිකනිපාය  පණ්ණවීසතිවස්සානීතිආදිකා අපරාය සාමාය යෙරියා
ගාො.අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිමතකාරා ත්ෙ ත්ෙභයවවිවට්ටූපනිස්සයිං
කුසලිං උපචිනන්තී විපස්සිස්ස භගවය ොකායල චන්දභාගායනදියා තීයර
කින්නරයයොනියිං නිබ්බත්ති. සා  ත්ෙ කින්නයරහි සද්ධිමතිං කීළාපසු ා
විචරති. අයෙකදිවසිං සත්ො  ස්සා කුසලබීෙයරොපනත්ෙිං  ත්ෙ ගන්ත්වා
නදීතීයර චඞ්කමි. සා භගවන් ිං දිස්වා හට්ඨතුට්ඨා සළලපුප්ඵානි ආදාය
සත්ථු සන්තිකිං ගන්ත්වා වන්දිත්වා ය හි පුප්යඵහි භගවන් ිං පූයෙසි. සා
ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සිංසරන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද
යකොසම්බියිං කුලඝයර නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත් ා සාමාවතියා සහායිකා 
හුත්වා  ස්සා ම කායල සිංයවගො ා පබ්බජිත්වා පඤ්චවීසති වස්සානි
චිත් සමාධානිං අලභිත්වා මහල්ලිකාකායල සුගය ොවාදිං ලභිත්වා
විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පාපුණි. ය න වුත් ිං 

අපදායන (අප. යෙරී2.2.22-29) – 

‘‘චන්දභාගානදීතීයර, අයහොසිිංකින්නරී දා; 

අද්දසාහිංයදවයදවිං, චඞ්කමන් ිංනරාසභිං. 

‘‘ඔචිනිත්වානසළලිං, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහිං; 

උපසිඞ්ඝිමහාවීයරො, සළලිංයදවගන්ධිමතකිං. 

‘‘පටිග්ගයහත්වාසම්බුද්යධො, විපස්සීයලොකනායයකො; 

උපසිඞ්ඝිමහාවීයරො, යපක්ඛමානායයම දා. 

‘‘අඤ්ෙලිිංපග්ගයහත්වාන, වන්දිත්වාද්විපදුත් මිං; 

සකිං චිත් ිංපසායදත්වා,  ය ො පබ්බ මාරුහිිං. 

‘‘එකනවුතිය ො කප්යප, යිංපුප්ඵමදදිිං දා; 

දුග්ගතිිංනාභිොනාමි, බුද්ධපූොයිදිංඵලිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ිං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා

උදානවයසන– 

39. 

‘‘පණ්ණවීසතිවස්සානි, යය ොපබ්බජි ායයම; 

නාභිොනාමිචිත් ස්ස, සමිංලද්ධිංකුදාචනිං. 

40. 

‘‘අලද්ධායච යසොසන්තිිං, චිත්ය අවසවත්තිනී; 
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 ය ොසිංයවගමාපාදිිං, සරිත්වාජිනසාසනිං. 

41. 

‘‘බහූහිදුක්ඛධම්යමහි, අප්පමාදර ායයම; 

 ණ්හක්ඛයයොඅනුප්පත්ය ො, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං; 

අජ්ෙයමසත් මීරත්ති, යය ො ණ්හාවියසොසි ා’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ චිත් ස්ස සෙන්ති චිත් ස්ස වූපසමිං, 
යචය ොසමෙමග්ගඵලසමාධීතිඅත්යෙො. 

 ය ොති  ස්මා චිත් වසිං වත්ය තුිං අසමත්ෙභාවය ො. 

සංයවගොපාදින්ති සත්ෙරි ධරන්ය පි පබ්බජි කිච්චිං මත්ෙකිං පායපතුිං
අසක්යකොන්තී පච්ඡා කෙිං පාපයිස්සාමීති සිංයවගිං ඤාණුත්රාසිං ආපජ්ජිිං. 

සරිත්වා ජිනසාසනන්ති කාණකච්ඡයපොපමාදිසත්ථුඔවාදිං (සිං. නි. 5.1117; 

ම.නි.3.252) අනුස්සරිත්වා.යසසිං වුත් නයයමව. 

අපරාසාමායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. උත් ොයෙරීගාොවණ්ණනා 

 තුක්ඛත්තුංපඤ් ක්ඛත්තුන්තිආදිකා උත් මායයෙරියාගාො.අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනන්තී විපස්සිස්ස භගවය ො කායල බන්ධුමතීනගයර අඤ්ඤ රස්ස 
කුටුම්බිකස්ස යගයහ ඝරදාසී හුත්වා නිබ්බත්ති. සා වයප්පත් ා අත් යනො
අයයකානිංයවයයාවච්චිංකයරොන්තීජීවති.ය නචසමයයන බන්ධුමරාො
පුණ්ණමීදිවයස උයපොසථියකො හුත්වා පුයරභත් ිං දානානි දත්වා

පච්ඡාභත් ිං ගන්ත්වා ධම්මිං සුණාති. අෙ මහාෙනා යො රාො පටිපජ්ෙති, 
 යෙව පුණ්ණමීදිවයස උයපොසෙඞ්ගානිසමාදායවත් න්ති.අෙස්සාදාසියා 
එ දයහොසි–‘‘එ රහියඛොමහාරාොමහාෙනාචඋයපොසෙඞ්ගානිසමාදාය

වත් න්ති, යිංනූනාහිං උයපොසෙදිවයසසු උයපොසෙසීලිං සමාදාය
වත්ය යය’’න්ති. සා ොකයරොන්තී සුපරිසුද්ධිං උයපොසෙසීලිං රක්ඛිත්වා
 ාවතිිංයසසු නිබ්බත් ා අපරාපරිං සුගතීසුයයව සිංසරන්තී ඉමස්මිිං
බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියිං යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත්වා 
පටාචාරාය යෙරියා සන්තියක ධම්මිං සුත්වා පබ්බජිත්වා විපස්සනිං
පට්ඨයපත්වා  ිං මත්ෙකිං පායපතුිං නාසක්ඛි. පටාචාරා යෙරී  ස්සා
චිත් ාචාරිංඤත්වාඔවාදමදාසි.සා  ස්සාඔවායදඨත්වාසහපටිසම්භිදාහි

අරහත් ිංපාපුණි.ය නවුත් ිං අපදායන (අප.යෙරී2.2.1-21) – 

‘‘නගයරබන්ධුමතියා, බන්ධුමානාමඛත්තියයො; 

දිවයසපුණ්ණමායයසො, උපවසිඋයපොසෙිං. 
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‘‘අහිංය නසමයයන, කුම්භදාසීඅහිං හිිං; 

දිස්වාසරාෙකිංයසනිං, එවාහිංචින් යිිං දා. 

‘‘රාොපිරජ්ෙිංඡඩ්යඩත්වා, උපවසිඋයපොසෙිං; 

සඵලිංනූන ිංකම්මිං, ෙනකායයොපයමොදිය ො. 

‘‘යයොනියසොපච්චයවක්ඛිත්වා, දුග්ගච්චඤ්චදලිද්ද ිං; 

මානසිංසම්පහිංසිත්වා, උපවසිිංඋයපොසෙිං. 

‘‘අහිංඋයපොසෙිංකත්වා, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන; 

ය නකම්යමනසුකය න,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘ ත්ෙයමසුක ිංබයම්හිං, උබ්භයයොෙනමුග්ග ිං; 

කූටාගාරවරූයප ිං, මහාසනසුභූසි ිං. 

‘‘අච්ඡරා ස සහස්සා, උපතිට්ඨන්තිමිං සදා; 

අඤ්යඤයදයවඅතික්කම්ම, අතියරොචාමිසබ්බදා. 

‘‘චතුසට්ඨියදවරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං; 

ය සට්ඨිචක්කවත්තීනිං, මයහසිත් මකාරයිිං. 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණාහුත්වාන, භයවසුසිංසරාමහිං; 

සබ්බත්ෙපවරායහොමි, උයපොසෙස්සිදිංඵලිං. 

‘‘හත්ථියානිං අස්සයානිං, රෙයානඤ්චසීවිකිං; 

ලභාමිසබ්බයමයව ිං, උයපොසෙස්සිදිංඵලිං. 

‘‘යසොණ්ණමයිංරූපිමයිං, අයෙොපිඵලිකාමයිං; 

යලොහි ඞ්ගමයඤ්යචව, සබ්බිංපටිලභාමහිං. 

‘‘යකොයසයයකම්බලියානි, යඛොමකප්පාසිකානිච; 

මහග්ඝානිචවත්ොනි, සබ්බිංපටිලභාමහිං. 

‘‘අන්නිංපානිංඛාදනීයිං, වත්ෙයසනාසනානිච; 

සබ්බයම ිංපටිලයභ, උයපොසෙස්සිදිංඵලිං. 

‘‘වරගන්ධඤ්චමාලඤ්ච, චුණ්ණකඤ්චවියලපනිං; 

සබ්බයම ිංපටිලයභ, උයපොසෙස්සිදිංඵලිං. 

‘‘කූටාගාරඤ්චපාසාදිං, මණ්ඩපිංහම්මියිංගුහිං; 

සබ්බයම ිංපටිලයභ, උයපොසෙස්සිදිංඵලිං. 
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‘‘ොතියාසත් වස්සාහිං, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 

අඩ්ඪමායසඅසම්පත්ය , අරහත් මපාපුණිිං. 

‘‘කියලසා ඣාපි ාමය්හිං, භවාසබ්යබ සමූහ ා; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යිංකම්මමකරිිං දා; 

දුග්ගතිිංනාභිොනාමි, උයපොසෙස්සිදිංඵලිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ිං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා 

උදානවයසන– 

42. 

‘‘චතුක්ඛත්තුිංපඤ්චක්ඛත්තුිං, විහාරාඋපනික්ඛමිිං; 

අලද්ධායච යසොසන්තිිං, චිත්ය අවසවත්තිනී. 

43. 

‘‘සාභික්ඛුනිිංඋපාගච්ඡිිං, යායමසද්ධායිකාඅහු; 

සායමධම්මමයදයසසි, ඛන්ධාය නධාතුයයො. 

44. 

‘‘ ස්සා ධම්මිංසුණිත්වාන, යොමිංඅනුසාසි සා; 

සත් ාහිංඑකපල්ලඞ්යකන, නිසීදිිංපීතිසුඛසමප්පි ා; 

අට්ඨමියාපායදපසායරසිිං,  යමොඛන්ධිංපදාලියා’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ සා භික්ඛුනිං උපාගච්ඡිං , ො යෙ සද්ධායිකා අහූති යා මයා 

සද්ධා බ්බා සද්යධයයවචනා අයහොසි,  ිං භික්ඛුනිිං සාහිං උපගච්ඡිිං

උපසඞ්කමිිං, පටාචාරායෙරිිංසද්ධායවදති. ‘‘සාභික්ඛුනීඋපගච්ඡි, යායම

සාධයිකා’’තිපිපායඨො.සා පටාචාරාභික්ඛුනීඅනුකම්පායමිංඋපගච්ඡි, යා

මය්හිං සදත්ෙස්ස සාධිමතකාති අත්යෙො. සා යෙ ධම්ෙෙයදයසසි, 

ඛන්ධාෙ නධාතුයෙොති සා පටාචාරා යෙරී ‘‘ඉයම පඤ්චක්ඛන්ධා, ඉමානි

ද්වාදසාය නානි, ඉමා අට්ඨාරස ධාතුයයො’’ති ඛන්ධාදියක විභජිත්වා
දස්යසන්තීමය්හිංධම්මිංයදයසසි. 

 ස්සා ධම්ෙං සුණිත්වානාති  ස්සා පටිසම්භිදාප්පත් ාය යෙරියා 
සන්තියක ඛන්ධාදිවිභාගපුබ්බඞ්ගමිං අරියමග්ගිං පායපත්වා 

යදසි සණ්හසුඛුමවිපස්සනාධම්මිං සුත්වා. ෙො ෙං අනුසාසි සාතිසා යෙරී

යොමිංඅනුසාසිඔවදි,  ොපටිපජ්ෙන්තීපටිපත්තිිංමත්ෙකිං පායපත්වාපි
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සත් ාහිංඑකපල්ලඞ්යකනනිසීදිිං.කෙිං? පීතිසුඛසෙප්පි ාතිඣානමයයන

පීතිසුයඛනසමඞ්ගීභූ ා. අට්ඨමිොපායදපසායරසිං,  යෙොඛන්ධංපදාලිොති
අනවයසසිං යමොහක්ඛන්ධිං අග්ගමග්යගන පදායලත්වා අට්ඨයම දිවයස
පල්ලඞ්කිං භින්දන්තී පායද පසායරසිිං. ඉදයමව චස්සා අඤ්ඤාබයාකරණිං
අයහොසි. 

උත් මායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

3. අපරාඋත් ොයෙරීගාොවණ්ණනා 

යෙඉයෙසත් යබොජ්ඣඞ්ගාතිආදිකාඅපරාය උත් මායයෙරියාගාො.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං
කුසලිං උපචිනන්තී විපස්සිස්ස භගවය ොකායල බන්ධුමතීනගයරකුලදාසී 

හුත්වා නිබ්බත්ති. සා එකදිවසිං සත්ථු සාවකිං එකිං ඛීණාසවත්යෙරිං
පිණ්ඩාය චරන් ිං දිස්වා පසන්නමානසාතීණියමොදකානි අදාසි. සා ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සිංසරන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද
යකොසලෙනපයද අඤ්ඤ රස්මිිං බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ිංපත් ා ෙනපදචාරිකිං චරන් ස්සසත්ථුසන්තියකධම්මිං සුත්වා
පටිලද්ධසද්ධාපබ්බජිත්වානචිරස්යසව සහපටිසම්භිදාහිඅරහත් ිංපාපුණි.

ය නවුත් ිං අපදායන (අප. යෙරී2.2.30-36) – 

‘‘නගයරබන්ධුමතියා, කුම්භදාසීඅයහොසහිං; 

මමභාගිංගයහත්වාන, ගච්ඡිංඋදකහාරිකා. 

‘‘පන්ෙම්හිසමණිංදිස්වා, සන් චිත් ිංසමාහි ිං; 

පසන්නචිත් ාසුමනා, යමොදයකතීණිදාසහිං. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

එකනවුතිකප්පානි, විනිපා ිංනගච්ඡහිං. 

‘‘සම්පත්ති  ිංකරිත්වාන, සබ්බිංඅනුභවිිං අහිං; 

යමොදයකතීණිදත්වාන, පත් ාහිංඅචලිංපදිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ිං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා 

උදානවයසන– 

45. 

‘‘යයඉයමසත් යබොජ්ඣඞ්ගා, මග්ගානිබ්බානපත්තියා; 

භාවි ාය මයාසබ්යබ, යොබුද්යධනයදසි ා. 

46. 

‘‘සුඤ්ඤ ස්සානිමිත් ස්ස, ලාභිනීහිංයදිච්ඡකිං; 
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ඔරසාධී ාබුද්ධස්ස, නිබ්බානාභිර ාසදා. 

47. 

‘‘සබ්යබකාමාසමුච්ඡින්නා, යයදිබ්බායයචමානුසා; 

වික්ඛීයණොොතිසිංසායරො, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ සුඤ්ඤ ස්සානිමිත් ස්ස, ලාභිනීහං ෙදිච්ඡකන්ති

සුඤ්ඤ සමාපත්තියා ච අනිමිත් සමාපත්තියා ච අහිං යදිච්ඡකිං ලාභිනී, 

 ත්ෙයිංයිංසමාපජ්ජිතුිංඉච්ඡාමියත්ෙයත්ෙයදායදා,  ිං ිං ත්ෙ ත්ෙ 

 දා  දා සමාපජ්ජිත්වා විහරාමීති අත්යෙො. යදිපි හි 

සුඤ්ඤ ාප්පණිහි ාදිනාමකස්සයස්සකස්සචිපිමග්ගස්සසුඤ්ඤ ාදියභදිං
තිවිධම්පි ඵලිං සම්භවති. අයිං පන යෙරී සුඤ්ඤ ානිමිත් සමාපත්තියයොව 

සමාපජ්ෙති. ය න වුත් ිං – ‘‘සුඤ්ඤ ස්සානිමිත් ස්ස, ලාභිනීහිං
යදිච්ඡක’’න්ති. යයභුයයවයසන වා එ ිං වුත් ිං. නිදස්සනමත් යම න්ති
අපයර. 

යෙ දිබ්බා යෙ   ොනුසාති යය යදවයලොකපරියාපන්නා යය ච

මනුස්සයලොකපරියාපන්නා වත්ථුකාමා, ය  සබ්යබපි 

 ප්පටිබද්ධඡන්දරාගප්පහායනන මයා සම්මයදව උච්ඡින්නා, 

අපරියභොගාරහාක ා. වුත් ඤ්හි–‘‘අභබ්යබො, ආවුයසො, ඛීණාසයවොභික්ඛු
කායම පරිභුඤ්ජිතුිං. යසයයොපි පුබ්යබ අගාරියභූය ො’’ති. යසසිං
වුත් නයයමව. 

අපරාඋත් මායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

4. දන්තිකායෙරීගාොවණ්ණනා 

දිවාවිහාරා නික්ඛම්ොතිආදිකා දන්තිකාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනන්තීබුද්ධසුඤ්ඤකායලචන්දභාගායනදියාතීයරකින්නරයයොනියිං 
නිබ්බත්ති. සා එකදිවසිං කින්නයරහි සද්ධිමතිං කීළන්තී විචරමානා අද්දස
අඤ්ඤ රිං පච්යචකබුද්ධිංඅඤ්ඤ රස්මිිංරුක්ඛමූයලදිවාවිහාරිංනිසින්නිං.
දිස්වාන පසන්නමානසාඋපසඞ්කමිත්වාසාලපුප්යඵහිපූෙිංකත්වාවන්දිත්වා
පක්කාමි. සා ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සිංසරන්තී ඉමස්මිිං
බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියිං යකොසලරඤ්යඤො පුයරොහි බ්රාහ්මණස්ස යගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත්වා යෙ වනපටිග්ගහයණ පටිලද්ධසද්ධා
උපාසිකා හුත්වා පච්ඡා මහාපොපතියගො මියා සන්තියක පබ්බජිත්වා
රාෙගයහ වසමානා එකදිවසිං පච්ඡාභත් ිං ගිජ්ඣකූටිං අභිරුහිත්වා 
දිවාවිහාරිං නිසින්නා හත්ොයරොහකස්ස අභිරුහනත්ොය පාදිං පසායරන් ිං
හත්ථිිං දිස්වා  යදව ආරම්මණිං කත්වා විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා සහ
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පටිසම්භිදාහිඅරහත් ිං පාපුණි.ය නවුත් ිං අපදායන (අප.යෙරී2.2.86-

96) – 

‘‘චන්දභාගානදීතීයර, අයහොසිිංකින්නරී දා; 

අද්දසිංවිරෙිංබුද්ධිං, සයම්භුිංඅපරාජි ිං. 

‘‘පසන්නචිත් ා සුමනා, යවදො ාක ඤ්ෙලී; 

සාලමාලිංගයහත්වාන, සයම්භුිංඅභිපූෙයිිං. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාකින්නරීයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘ඡත්තිිංසයදවරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං; 

මනසාපත්ථි ිංමය්හිං, නිබ්බත් තියථිච්ඡි ිං. 

‘‘දසන්නිං චක්කවත්තීනිං, මයහසිත් මකාරයිිං; 

ඔචි ත් ාවහුත්වාන, සිංසරාමිභයවස්වහිං. 

‘‘කුසලිංවිජ්ෙය මය්හිං, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 

පූොරහාඅහිංඅජ්ෙ, සකයපුත් ස්සසාසයන. 

‘‘විසුද්ධමනසාඅජ්ෙ, අයප මනපාපිකා; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යිංබුද්ධමභිපූෙයිිං; 

දුග්ගතිිංනාභිොනාමි, සාලමාලායිදිංඵලිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ිං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා 

පීතියසොමනස්සො ාඋදානවයසන– 

48. 

‘‘දිවාවිහාරානික්ඛම්ම, ගිජ්ඣකූටම්හිපබ්බය ; 

නාගිංඔගාහමුත්තිණ්ණිං, නදීතීරම්හිඅද්දසිං. 

49. 

‘‘පුරියසොඅඞ්කුසමාදාය, ‘යදහිපාද’න්තියාචති; 

නායගොපසාරයීපාදිං, පුරියසොනාගමාරුහි. 

50. 

‘‘දිස්වාඅදන් ිංදමි ිං, මනුස්සානිංවසිංග ිං; 
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 ය ො චිත් ිං සමායධසිිං, ඛලු  ාය වනිං ග ා’’ති. – ඉමා ගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ නාගං ඔගාහමුත්තිණ්ණන්ති හත්ථිනාගිං නදියිං ඔගාහිං කත්වා
ඔගය්හ  ය ො උත්තිණ්ණිං. ‘‘ඔගය්හ මුත්තිණ්ණ’’න්ති වා පායඨො. ම-

කායරො පදසන්ධිමතකයරො. නදීතීරම්හි අද්දසන්ති චන්දභාගාය නදියා තීයර
අපස්සිිං. 

කිිං කයරොන් න්ති යච ිං දස්යසතුිං වුත් ිං ‘‘පුරියසො’’තිආදි.  ත්ෙ 

‘යදහි පාද’න්ති ො තීති ‘‘පාදිං යදහි’’ඉති පිට්ඨිආයරොහනත්ෙිං පාදිං 

පසායරතුිං සඤ්ඤිං යදති, යොපරිචි ඤ්හි සඤ්ඤිං යදන්ය ො ඉධ යාචතීති
වුත්ය ො. 

දිස්වාඅදන් ංදමි න්තිපකතියා පුබ්යබඅදන් ිංඉදානිහත්ොචරියයන

හත්ථිසික්ඛාය දමි දමෙිං උපගමි ිං.කීදිසිං දමි ිං? ෙනුස්සානං වසං ග ං 

යිං යිං මනුස්සා ආණායපන්ති,  ිං  ිං දිස්වාති යයොෙනා.  ය ො චිත් ං

සොයධසිං, ඛලු ාෙවනංග ාති ඛලූතිඅවධාරණත්යෙනිපාය ො.  ය ො 

හත්ථිදස්සනය ො පච්ඡා,  ාෙ හත්ථියනො කිරියාය යහතුභූ ාය, වනං 

අරඤ්ඤිං ග ා චිත් ිං සමායධසිිංයයව. කෙිං? ‘‘අයම්පි නාම 

තිරච්ඡානගය ො හත්ථී හත්ථිදමකස්ස වයසන දමෙිං ගය ො, කස්මා
මනුස්සභූ ාය චිත් ිං පුරිසදමකස්ස සත්ථු වයසන දමෙිං න ගමිස්සතී’’ති
සිංයවගො ා විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා අග්ගමග්ගසමාධිමතනා මම චිත් ිං
සමායධසිිංඅච්චන් සමාධායනනසබ්බයසොකියලයස යඛයපසින්තිඅත්යෙො. 

දන්තිකායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

5. උබ්බිරියෙරීගාොවණ්ණනා 

අම්ෙ, ජීවාතිආදිකා උබ්බිරියා යෙරියා ගාො. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු
ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං උපචිනන්තී
පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හිංසවතීනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා 
විඤ්ඤු ිං පත් ා එකදිවසිං මා ාපිතූසු මඞ්ගලිං අනුභවිතුිං
යගහන් රගය සු අදුතියා සයිං යගයහ ඔහීනා උපකට්ඨාය යවලාය
භගවය ො සාවකිං එකිං ඛීණාසවත්යෙරිං යගහද්වාරසමීයපන ගච්ඡන් ිං

දිස්වා භික්ඛිං දාතුකාමා, ‘‘භන්ය , ඉධ පවිසො’’ති වත්වා යෙයර යගහිං 
පවිට්යඨ පඤ්චපතිට්ඨිය න යෙරිං වන්දිත්වා යගොනකාදීහි ආසනිං
පඤ්ඤායපත්වා අදාසි. නිසීදි යෙයරො පඤ්ඤත්ය  ආසයන. සා පත් ිං
ගයහත්වා පිණ්ඩපා ස්ස පූයරත්වා යෙරස්ස හත්යෙ ඨයපසි. යෙයරො
අනුයමොදනිං කත්වා පක්කාමි. සා ය න පුඤ්ඤකම්යමන  ාවතිිංයසසු
නිබ්බත්තිත්වා ත්ෙයාව ායුකිං උළාරදිබ්බසම්පත්තිිං අනුභවිත්වා  ය ො
චු ා සුගතීසුයයව සිංසරන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියිං

ගහපතිමහාසාලකුයල නිබ්බත්තිත්වා උබ්බිරීති ලද්ධනාමා අභිරූපා
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දස්සනීයා පාසාදිකා අයහොසි. සා වයප්පත් කායල යකොසලරඤ්ඤා

අත් යනො යගහිං නී ා, කතිපයසිංවච්ඡරාතික්කයමන එකිං ධී රිං ලභි.

 ස්සා ජීවන්තීති නාමිං අකිංසු. රාො  ස්සා ධී රිං දිස්වා තුට්ඨමානයසො
උබ්බිරියා අභියසකිං අදාසි. ධී ා පනස්සා ආධාවිත්වා පරිධාවිත්වා

විචරණකායලකාලමකාසි.මා ායත්ෙ ස්සාසරීරනික්යඛයපොකය ො,  ිං
සුසානිං ගන්ත්වා දිවයස දිවයස පරියදවති. එකදිවසිං සත්ථු සන්තිකිං
ගන්ත්වා වන්දිත්වා යෙොකිං නිසීදිත්වා ග ා අචිරවතීනදියා තීයර ඨත්වා 
ධී රිං ආරබ්භ පරියදවති.  ිං දිස්වා සත්ො ගන්ධකුටියිං යොනිසින්යනොව
අත් ානිං දස්යසත්වා ‘‘කස්මා විප්පලපසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘මම ධී රිං ආරබ්භ

විප්පලපාමි, භගවා’’ති. ‘‘ඉමස්මිිං සුසායන ඣාපි ා  ව ධී යරො

චතුරාසීතිසහස්සමත් ා,  ාසිංක ර සන්ධායවිප්පලපසී’’ති. ාසිං ිං ිං
ආළාහනට්ඨානිංදස්යසත්වා– 

51. 

‘‘අම්මජීවාතිවනම්හිකන්දසි, අත් ානිංඅධිමතගච්ඡඋබ්බිරි; 

චුල්ලාසීතිසහස්සානි, සබ්බාජීවසනාමිකා; 

එ ම්හාළාහයන දඩ්ඪා,  ාසිං කමනුයසොචසී’’ති. –

සඋපඩ්ඪගාෙමාහ; 

 ත්ෙ, අම්ෙ, ජීවාති මාතුපචාරනායමන ධීතුයා ආලපනිං, ඉදඤ්චස්සා

විප්පලපනාකාරදස්සනිං. වනම්හි කන්දසීතිවනමජ්යඣපරියදවසි. අත් ානං

අධිගච්ඡ උබ්බිරීති උබ්බිරි  ව අත් ානයමව  ාව බුජ්ඣස්සු යාොවය ො

ොනාහි. චුල්ලාසීතිසහස්සානීති චතුරාසීතිසහස්සානි. සබ්බා ජීවසනාමිකාති

 ා සබ්බාපි ජීවන්ති, යා සමානනාමිකා. එ ම්හාොහයන දඩ්ඪාති එ ම්හි

සුසායන ඣාපි ා.  ාසං කෙනුයසො සීති  ාසු ජීවන්තීනාමාසු
චතුරාසීතිසහස්සමත් ාසු කිං සන්ධාය ත්විං අනුයසොචසි අනුයසොකිං
ආපජ්ෙසීති එවිං සත්ොරා ධම්යම යදසිය  යදසනානුසායරන ඤාණිං 
යපයසත්වා විපස්සනිං ආරභිත්වා සත්ථු යදසනාවිලායසන අත් යනො ච
යහතුසම්පත්තියායොඨා ාවවිපස්සනිංඋස්සුක්කායපත්වා මග්ගපටිපාටියා

අග්ගඵයලඅරහත්ය පතිට්ඨාසි.ය නවුත් ිං අපදායන (අප.යෙරී2.2.37-

60) – 

‘‘නගයරහිංසවතියා, අයහොසිිංබාලිකා දා; 

මා ාචයමපි ායචව, කම්මන් ිංඅගමිංසුය . 

‘‘මජ්ඣන්හිකම්හි සූරියය, අද්දසිංසමණිං අහිං; 

වීථියාඅනුගච්ඡන් ිං, ආසනිංපඤ්ඤයපසහිං. 

‘‘යගොනකාවිකතිකාහි, පඤ්ඤයපත්වාමමාසනිං; 

පසන්නචිත් ාසුමනා, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 
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‘‘සන් ත් ා කුථි ාභූමි, සූයරොමජ්ඣන්හියක ඨිය ො; 

මාලු ාචනවායන්ති, කායලොයචයවත්ෙයමහිති. 

‘‘පඤ්ඤත් මාසනමිදිං,  වත්ොයමහාමුනි; 

අනුකම්පිංඋපාදාය, නිසීදමමආසයන. 

‘‘නිසීදි ත්ෙසමයණො, සුදන්ය ොසුද්ධමානයසො; 

 ස්සපත් ිංගයහත්වාන, යොරන්ධිංඅදාසහිං. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘ ත්ෙයමසුක ිංබයම්හිං, ආසයනනසුනිම්මි ිං; 

සට්ඨියයොෙනමුබ්යබධිං, තිිංසයයොෙනවිත්ෙ ිං. 

‘‘යසොණ්ණමයාමණිමයා, අයෙොපිඵලිකාමයා; 

යලොහි ඞ්ගමයායචව, පල්ලඞ්කාවිවිධාමම. 

‘‘තූලිකාවිකතිකාහි, කට්ටිස්සචිත් කාහිච; 

උද්ධඑකන් යලොමීච, පල්ලඞ්කායමසුසණ්ඨි ා. 

‘‘යදාඉච්ඡාමිගමනිං, හාසඛිඩ්ඩසමප්පි ා; 

සහපල්ලඞ්කයසට්යඨන, ගච්ඡාමිමමපත්ථි ිං. 

‘‘අසීතියදවරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං; 

සත් තිචක්කවත්තීනිං, මයහසිත් මකාරයිිං. 

‘‘භවාභයව සිංසරන්තී, මහායභොගිංලභාමහිං; 

යභොයගයමඌන ානත්ථි, එකාසනස්සිදිංඵලිං. 

‘‘දුයවභයවසිංසරාමි, යදවත්ය අෙමානුයස; 

අඤ්යඤභයවනොනාමි, එකාසනස්සිදිංඵලිං. 

‘‘දුයව කුයලපොයාමි, ඛත්තියයචාපිබ්රාහ්මයණ; 

උච්චාකුලීනාසබ්බත්ෙ, එකාසනස්සිදිංඵලිං. 

‘‘යදොමනස්සිංනොනාමි, චිත් සන් ාපනිංමම; 

යවවණ්ණියිංනොනාමි, එකාසනස්සිදිංඵලිං. 

‘‘ධාතියයොමිංඋපට්ඨන්ති, ඛුජ්ොයචලාපිකාබහූ; 

අඞ්යකනඅඞ්කිංගච්ඡාමි, එකාසනස්සිදිංඵලිං. 
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‘‘අඤ්ඤාන්හායපන්තියභොයෙන්ති, අඤ්ඤාරයමන්තිමිංසදා; 

අඤ්ඤාගන්ධිංවිලිම්පන්ති, එකාසනස්සිදිංඵලිං. 

‘‘මණ්ඩයපරුක්ඛමූයලවා, සුඤ්ඤාගායරවසන්තියා; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, පල්ලඞ්යකොඋපතිට්ඨති. 

‘‘අයිංපච්ඡිමයකොමය්හිං, චරියමොවත් ය භයවො; 

අජ්ොපිරජ්ෙිංඡඩ්යඩත්වා, පබ්බජිිංඅනගාරියිං. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යිංදානමදදිිං දා; 

දුග්ගතිිංනාභිොනාමි, එකාසනස්සිදිංඵලිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත්ය පනපතිට්ඨායඅත් නාඅධිමතග වියසසිංපකායසන්තී– 

52. 

‘‘අබ්බහී වයමසල්ලිං, දුද්දසිංහදයස්සි ිං; 

යිංයමයසොකපයර ාය, ධීතුයසොකිංබයපානුදි. 

53. 

‘‘සාජ්ෙ අබ්බූළ්හසල්ලාහිං, නිච්ඡා ා පරිනිබ්බු ා; 

බුද්ධිංධම්මඤ්චසඞ්ඝඤ්ච, උයපමිසරණිංමුනි’’න්ති.– 

ඉමාද්යවගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ අබ්බහී ව  යෙ සල්ලං, තද්දසං හදෙස්සි න්ති
අනුපචි කුසලසම්භායරහි යාොවය ො දුද්දසිං මම චිත් සන්නිස්සි ිං
පීළාෙනනය ො දුන්නීහරණය ො අන්ය ො තුදනය ො ච ‘‘සල්ල’’න්ති 

ලද්ධනාමිං යසොකිං  ණ්හඤ්ච අබ්බහී ව  නීහරි ව . ෙං යෙ

යසොකපයර ාොතියස්මායසොයකනඅභිභූ ායමය්හිං ධීතුයසොකිං බයපානුදි 

අනවයසසය ොනීහරි,  ස්මාඅබ්බහීව යම සල්ලන්තියයොෙනා. 

සාජ්ජ අබ්බූේහසල්ලාහන්ති සා අහිං අජ්ෙ සබ්බයසො

උද්ධට ණ්හාසල්ලා  ය ො එව නිච්ඡා ා පරිනිබ්බු ා. මුනින්ති
සබ්බඤ්ඤුබුද්ධිං  දුපයදසි මග්ගඵලනිබ්බානපයභදිං 

නවවිධයලොකුත් රධම්ෙඤ් ,  ත්ෙ පතිට්ඨි ිං 

අට්ඨඅරියපුග්ගලසමූහසඞ්ඛා ිං සඞ්ඝඤ් , අනුත් යරහිය හි යයොෙනය ො

සකලවට්ටදුක්ඛවිනාසනය ොච සරණං  ාණිංයලණිං පරායණන්ති, උයපමි 

උපගච්ඡාමිබුජ්ඣාමියසවාමිචාති අත්යෙො. 

උබ්බිරියෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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6. සුක්කායෙරීගාොවණ්ණනා 

කිංයෙ ක ා රාජගයහතිආදිකා සුක්කාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං 
උපචිනන්තී විපස්සිස්ස භගවය ො කායල බන්ධුමතීනගයර කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත් ා උපාසිකාහි සද්ධිමතිං විහාරිං ගන්ත්වා සත්ථු
සන්තියක ධම්මිං සුත්වා පටිලද්ධසද්ධා පබ්බජිත්වා බහුස්සු ා ධම්මධරා
පටිභානවතී අයහොසි. සා  ත්ෙ බහූනි වස්සසහස්සානි බ්රහ්මචරියිං චරිත්වා

පුථුජ්ෙනකාලකිරියයමවකත්වා තුසිය නිබ්බත්ති. ොසිඛිස්සභගවය ො, 
යවස්සභුස්ස භගවය ොකායලති එවිං තිණ්ණිං සම්මාසම්බුද්ධානිං සාසයන

සීලිං රක්ඛිත්වා බහුස්සු ා ධම්මධරා අයහොසි,  ො කකුසන්ධස්ස, 

යකොණාගමනස්ස, කස්සපස්සචභගවය ොසාසයනපබ්බජිත්වාවිසුද්ධසීලා 
බහුස්සු ාධම්මකථිකාඅයහොසි. 

එවිං සා ත්ෙ ත්ෙබහුිංපුඤ්ඤිං උපචිනිත්වාසුගතීසුයයවසිංසරන්තී

ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද රාෙගහනගයර ගහපතිමහාසාලකුයල නිබ්බත්ති, 

සුක්කාතිස්සානාමිංඅයහොසි. සාවිඤ්ඤු ිංපත් ාසත්ථුරාෙගහපයවසයන
ලද්ධප්පසාදා උපාසිකාහුත්වාඅපරභායගධම්මදින්නායයෙරියාසන්තියක
ධම්මිං සුත්වා සඤ්ො සිංයවගා  ස්සා එව සන්තියක පබ්බජිත්වා
විපස්සනාය කම්මිං කයරොන්තී නචිරස්යසව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං

පාපුණි.ය නවුත් ිං අපදායන (අප.යෙරී2.4.111-142) – 

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, විපස්සීනාමනායයකො; 

උප්පජ්ජිචාරුදස්සයනො, සබ්බධම්මවිපස්සයකො. 

‘‘ දාහිංබන්ධුමතියිං, ො ාඅඤ්ඤ යරකුයල; 

ධම්මිංසුත්වානමුනියනො, පබ්බජිිංඅනගාරියිං. 

‘‘බහුස්සු ාධම්මධරා, පටිභානවතී ො; 

විචිත් කථිකාචාපි, ජිනසාසනකාරිකා. 

‘‘ දාධම්මකෙිංකත්වා, හි ායෙන ිංබහුිං; 

 ය ොචු ාහිංතුසි ිං, උපපන්නායසස්සිනී. 

‘‘එකත්තිිංයසඉය ොකප්යප, සිඛීවියසිඛීජියනො; 

 පන්ය ොයසසායලොයක, උප්පජ්ජිවද ිංවයරො. 

‘‘ දාපිපබ්බජිත්වාන, බුද්ධසාසනයකොවිදා; 

යෙොය ත්වාජිනවාකයානි,  ය ොපිතිදිවිංග ා. 

‘‘එකත්තිිංයසවකප්පම්හි, යවස්සභූනාමනායයකො; 

උප්පජ්ජිත්ෙමහාඤාණී,  දාපිච යෙවහිං. 
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‘‘පබ්බජිත්වා ධම්මධරා, යෙො යිිං ජිනසාසනිං; 

ගන්ත්වාමරුපුරිංරම්මිං, අනුයභොසිිංමහාසුඛිං. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, කකුසන්යධොජිනුත් යමො; 

උප්පජ්ජිනරසරයණො,  දාපිච යෙවහිං. 

‘‘පබ්බජිත්වාමුනිම ිං, යෙො යිත්වායොයුකිං; 

 ය ොචු ාහිංතිදිවිං, අගිංසභවනිංයො. 

‘‘ඉමස්මිිංයයවකප්පම්හි, යකොණාගමනනායයකො; 

උප්පජ්ජියලොකසරයණො, අරයණොඅම ඞ්ගය ො. 

‘‘ දාපි පබ්බජිත්වාන, සාසයන ස්ස  ාදියනො; 

බහුස්සු ාධම්මධරා, යෙො යිිංජිනසාසනිං. 

‘‘ඉමස්මිිංයයවකප්පම්හි, කස්සයපොමුනිමුත් යමො; 

උප්පජ්ජි යලොකසරයණො, අරයණොමරණන් ගූ. 

‘‘ ස්සාපිනරවීරස්ස, පබ්බජිත්වානසාසයන; 

පරියාපුටසද්ධම්මා, පරිපුච්ඡාවිසාරදා. 

‘‘සුසීලාලජ්ජිනීයචව, තීසුසික්ඛාසුයකොවිදා; 

බහුිංධම්මකෙිංකත්වා, යාවජීවිංමහාමුයන. 

‘‘ය නකම්මවිපායකන, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘පච්ඡියමචභයවදානි, ගිරිබ්බෙපුරුත් යම; 

ො ායසට්ඨිකුයලඵීය , මහාර නසඤ්චයය. 

‘‘යදා භික්ඛුසහස්යසන, පරිවුය ොයලොකනායයකො; 

උපාගමිරාෙගහිං, සහස්සක්යඛනවණ්ණිය ො. 

‘‘දන්ය ො දන්ය හි සහ පුරාණෙටියලහි, විප්පමුත්ය ො 

විප්පමුත්ය හි; 

සිඞ්ගීනික්ඛසවණ්යණො, රාෙගහිංපාවිසිභගවා. 

‘‘දිස්වාබුද්ධානුභාවිං ිං, සුත්වාවගුණසඤ්චයිං; 

බුද්යධචිත් ිංපසායදත්වා, පූෙයිිං ිංයොබලිං. 

‘‘අපයරනචකායලන, ධම්මදින්නායසන්තියක; 

අගාරානික්ඛමිත්වාන, පබ්බජිිංඅනගාරියිං. 
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53 

පටුන 

‘‘යකයසසුඡිජ්ෙමායනසු, කියලයසඣාපයිිංඅහිං; 

උග්ගහිිංසාසනිංසබ්බිං, පබ්බජිත්වාචියරනහිං. 

‘‘ ය ොධම්මමයදයසසිිං, මහාෙනසමාගයම; 

ධම්යමයදසියමානම්හි, ධම්මාභිසමයයොඅහු. 

‘‘යනකපාණසහස්සානිං,  ිංවිදිත්වාතිවිම්හිය ො; 

අභිප්පසන්යනොයමයක්යඛො, භමිත්වානගිරිබ්බෙිං. 

‘‘කිිංයම ක ාරාෙගයහමනුස්සා, මධුිංපී ාව අච්ඡයර; 

යයසුක්කිංනඋපාසන්ති, යදයසන්තිිංඅම ිංපදිං. 

‘‘ ඤ්චඅප්පටිවානීයිං, අයසචනකයමොෙවිං; 

පිවන්තිමඤ්යඤසප්පඤ්ඤා, වලාහකමිවද්ධගූ. 

‘‘ඉද්ධීසු චවසීයහොමි, දිබ්බාය යසො ධාතුයා; 

යචය ොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුයන. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිං ොනාමි, දිබ්බචක්ඛු වියසොධිමත ිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායන යෙවච; 

ඤාණිංමමමහාවීර, උප්පන්නිං වසන්තියක. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ිං පන පත්වා පඤ්චස භික්ඛුනිපරිවාරා මහාධම්මකථිකා 

අයහොසි. සා එකදිවසිං රාෙගයහ පිණ්ඩාය චරිත්වා ක භත් කිච්චා
භික්ඛුනුපස්සයිං පවිසිත්වා සන්නිසින්නාය මහතියා පරිසාය මධුභණ්ඩිං
පීයළත්වා සුමධුරිං පායයන්තී විය අමය න අභිසිඤ්චන්තී විය ධම්මිං
යදයසති.පරිසාචස්සාධම්මකෙිංඔහි යසො ා අවික්ඛිත් චිත් ාසක්කච්චිං
සුණාති. ස්මිිංඛයණයෙරියාචඞ්කමනයකොටියිංරුක්යඛ අධිමතවත්ොයදව ා
ධම්මයදසනාය පසන්නා රාෙගහිං පවිසිත්වා රථියාය රථියිං සිඞ්ඝාටයකන 

සිඞ්ඝාටකිංවිචරිත්වා ස්සාගුණිංවිභායවන්තී– 

54. 

‘‘කිිංයමක ාරාෙගයහමනුස්සා, මධුිංපී ාවඅච්ඡයර; 

යයසුක්කිංනඋපාසන්ති, යදයසන්තිිංබුද්ධසාසනිං. 

55. 

‘‘ ඤ්චඅප්පටිවානීයිං, අයසචනකයමොෙවිං; 

පිවන්තිමඤ්යඤසප්පඤ්ඤා, වලාහකමිවද්ධගූ’’ති.– 
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ඉමාද්යවගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ කිංයෙ ක ා රාජගයහ ෙනුස්සාති ඉයම රාෙගයහ මනුස්සා කිිං

ක ා, කිස්මිිංනාමකිච්යචබයාවටා. ෙධුං පී ාවඅච්ඡයරතියොභණ්ඩමධුිං
ගයහත්වා මධුිං පී වන්ය ො විසඤ්ඤියනො හුත්වා සීසිං උක්ඛිපිතුිං න

සක්යකොන්ති, එවිං ඉයමපි ධම්මසඤ්ඤාය විසඤ්ඤියනො හුත්වා මඤ්යඤ

සීසිං උක්ඛිපිතුිං න සක්යකොන්ති, යකවලිං අච්ඡන්තියයවාති අත්යෙො. යෙ

සුක්කං න උපාසන්ති, යදයසන්තිං බුද්ධසාසනන්ති බුද්ධස්ස භගවය ො
සාසනිං යාොවය ො යදයසන්තිිං පකායසන්තිිං සුක්කිං යෙරිිං යය න
උපාසන්ති න පයිරුපාසන්ති. ය  ඉයම රාෙගයහ මනුස්සා කිිං ක ාති
යයොෙනා. 

 ඤ්  අප්පටිවානීෙන්ති  ඤ්ච පන ධම්මිං අනිවත්ති භාවාවහිං 

නියයානිකිං, අභික්කන්  ාය වා යො යසොතුෙනසවනමයනොහරභායවන

අනපනීයිං, අයස නකං අනාසිත් කිං පකතියාව මහාරසිං  ය ො එව

ඔෙවන් ිං. ‘‘ඔසධ’’න්තිපි පාළි. වට්ටදුක්ඛබයාධිමතතිකිච්ඡාය ඔසධභූ ිං. 

පිවන්ති ෙඤ්යඤ සප්පඤ්ඤා, වලාහකමිවද්ධගූති වලාහකන් රය ො 
නික්ඛන් ිං උදකිං නිරුදකකන් ායර පෙගා විය  ිං ධම්මිං සප්පඤ්ඤා
පණ්ඩි පුරිසා පිවන්තිමඤ්යඤපිවන් ාවියසුණන්ති. 

මනුස්සා  ිං සුත්වා පසන්නමානසා යෙරියා සන්තිකිං උපසඞ්කමිත්වා 
සක්කච්චිං ධම්මිං සුණිිංසු. අපරභායග යෙරියා ආයුපරියයොසායන
පරිනිබ්බානකායල සාසනස්ස නියයානිකභාවවිභාවනත්ෙිං අඤ්ඤිං
බයාකයරොන්තී– 

56. 

‘‘සුක්කාසුක්යකහිධම්යමහි, වී රාගාසමාහි ා; 

ධායරතිඅන්තිමිංයදහිං, යෙත්වාමාරිංසවාහන’’න්ති.–ඉමිංගාෙිං 

අභාසි; 

 ත්ෙ සුක්කාතිසුක්කායෙරීඅත් ානයමව පරිංවියදස්යසති. සුක්යකහි

ධම්යෙහීති සුපරිසුද්යධහි යලොකුත් රධම්යමහි. වී රාගා සොහි ාති
අග්ගමග්යගන සබ්බයසො වී රාගා අරහත් ඵලසමාධිමතනා සමාහි ා. යසසිං
වුත් නයයමව. 

සුක්කායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

7. යසලායෙරීගාොවණ්ණනා 

නත්ථි නිස්සරණං යලොයකතිආදිකා යසලාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනන්තී හිංසවතීනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත් ා



ඛුද්දකනිකායය යෙරීගාො-අට්ඨකො තිකනිපාය ො 
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මා ාපිතූහි සමානොතිකස්ස කුලපුත් ස්ස දින්නා, ය න සද්ධිමතිං බහූනි
වස්සස ානි සුඛසිංවාසිං වසිත්වා  ස්මිිං කාලඞ්කය  සයම්පි අද්ධග ා
වයයොඅනුප්පත් ා සිංයවගො ා කිිංකුසලගයවසිනී කායලන කාලිං
ආරායමන ආරාමිං විහායරන විහාරිං අනුවිචරති ‘‘සමණබ්රාහ්මණානිං
සන්තියක ධම්මිං යසොස්සාමී’’ති. සා එකදිවසිං සත්ථු යබොධිමතරුක්ඛිං

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘යදි බුද්යධො භගවා අසයමො අසමසයමො අප්පටිපුග්ගයලො, 
දස්යසතු යම අයිං යබොධිමත පාටිහාරිය’’න්ති නිසීදි.  ස්සා  ො

චිත්තුප්පාදසමනන් රයමව යබොධිමත පජ්ෙලි, සබ්බයසොවණ්ණමයා සාඛා

උට්ඨහිිංසු, සබ්බා දිසාවියරොචිිංසු.සා ිංපාටිහාරියිං දිස්වාපසන්නමානසා
ගරුචිත්තීකාරිං උපට්ඨයපත්වා සිරසි අඤ්ෙලිිං පග්ගය්හ සත් රත්තින්දිවිං
 ත්යෙව නිසීදි. සත් යම දිවයස උළාරිං පූොසක්කාරිං අකාසි. සා ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සිංසරන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද

ආළවීරට්යඨ ආළවිකස්ස රඤ්යඤො ධී ා හුත්වා නිබ්බත්ති. යසලාතිස්සා 

නාමිං අයහොසි.ආළවිකස්ස පන රඤ්යඤො ධී ාතිකත්වා ආෙවිකාතිපි නිං
යවොහරන්ති.සාවිඤ්ඤු ිංපත් ාසත්ෙරිආළවකිංදයමත්වා ස්සහත්යෙ
පත් චීවරිං දත්වාය නසද්ධිමතිංආළවීනගරිංඋපගය දාරිකාහුත්වාරඤ්ඤා
සද්ධිමතිංසත්ථුසන්තිකිං උපගන්ත්වාධම්මිංසුත්වාපටිලද්ධසද්ධාඋපාසිකා
අයහොසි. සා අපරභායග සඤ්ො සිංයවගා භික්ඛුනීසු පබ්බජිත්වා
ක පුබ්බකිච්චා විපස්සනිං පට්ඨයපත්වා සඞ්ඛායර සම්මසන්තී
උපනිස්සයසම්පන්නත් ා පරිපක්කඤාණා නචිරස්යසව අරහත් ිං පාපුණි.

ය නවුත් ිං අපදායන (අප.යෙරී2.2.61-85) – 

‘‘නගයරහිංසවතියා, චාරිකීආසහිං දා; 

ආරායමනචආරාමිං, චරාමිකුසලත්ථිකා. 

‘‘කාළපක්ඛම්හිදිවයස, අද්දසිංයබොධිමතමුත් මිං; 

 ත්ෙචිත් ිංපසායදත්වා, යබොධිමතමූයලනිසීදහිං. 

‘‘ගරුචිත් ිං උපට්යඨත්වා, සියරකත්වාන අඤ්ෙලිිං; 

යසොමනස්සිංපයවයදත්වා, එවිංචින්ය සි ාවයද. 

‘‘යදිබුද්යධොඅමි ගුයණො, අසමප්පටිපුග්ගයලො; 

දස්යසතුපාටිහීරිංයම, යබොධිමතඔභාසතුඅයිං. 

‘‘සහ ආවජ්ජිය මය්හිං, යබොධිමතපජ්ෙලි  ාවයද; 

සබ්බයසොණ්ණමයාආසි, දිසාසබ්බාවියරොචති. 

‘‘සත් රත්තින්දිවිං ත්ෙ, යබොධිමතමූයලනිසීදහිං; 

සත් යමදිවයසපත්ය , දීපපූෙිංඅකාසහිං. 

‘‘ආසනිං පරිවායරත්වා, පඤ්චදීපානි පජ්ෙලුිං; 
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යාවඋයදතිසූරියයො, දීපායමපජ්ෙලුිං දා. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘ ත්ෙයමසුක ිංබයම්හිං, පඤ්චදීපාතිවුච්චති; 

සට්ඨියයොෙනමුබ්යබධිං, තිිංසයයොෙනවිත්ෙ ිං. 

‘‘අසඞ්ඛියානිදීපානි, පරිවායරෙලිිංසුයම; 

යාව ායදවභවනිං, දීපායලොයකනයෙො ති. 

‘‘පරම්මුඛානිසීදිත්වා, යදිඉච්ඡාමිපස්සිතුිං; 

උද්ධිංඅයධොචතිරියිං, සබ්බිංපස්සාමිචක්ඛුනා. 

‘‘යාව ාඅභිකඞ්ඛාමි, දට්ඨුිංසුග දුග්ගය ; 

 ත්ෙආවරණිංනත්ථි, රුක්යඛසුපබ්බය සුවා. 

‘‘අසීතියදවරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං; 

ස ානිංචක්කවත්තීනිං, මයහසිත් මකාරයිිං. 

‘‘යිංයිංයයොනුපපජ්ොමි, යදවත් ිංඅෙමානුසිං; 

දීපස සහස්සානි, පරිවායරෙලන්තියම. 

‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, උප්පජ්ජිිංමාතුකුච්ඡියිං; 

මාතුකුච්ඡිග ාසන්තී, අක්ඛියමනනිමීලති. 

‘‘දීපස සහස්සානි, පුඤ්ඤකම්මසමඞ්ගි ා; 

ෙලන්තිසූතිකායගයහ, පඤ්චදීපානිදිංඵලිං. 

‘‘පච්ඡියම භයවසම්පත්ය , මානසිං විනිවත් යිිං; 

අෙරාම ිංසීතිභාවිං, නිබ්බානිංඵස්සයිිංඅහිං. 

‘‘ොතියා සත් වස්සාහිං, අරහත් මපාපුණිිං; 

උපසම්පාදයීබුද්යධො, ගුණමඤ්ඤායයගො යමො. 

‘‘මණ්ඩයපරුක්ඛමූයලවා, සුඤ්ඤාගායරවසන්තියා; 

 දාපජ්ෙලය දීපිං, පඤ්චදීපානිදිංඵලිං. 

‘‘දිබ්බචක්ඛුවිසුද්ධිංයම, සමාධිමතකුසලාඅහිං; 

අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත් ා, පඤ්චදීපානිදිංඵලිං. 

‘‘සබ්බයවොසි යවොසානා, ක කිච්චාඅනාසවා; 
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පඤ්චදීපාමහාවීර, පායදවන්දාමිචක්ඛුම. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යිංදීපමදදිිං දා; 

දුග්ගතිිංනාභිොනාමි, පඤ්චදීපානිදිංඵලිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ිංපනපත්වායෙරීසාවත්ථියිංවිහරන්තීඑකදිවසිං පච්ඡාභත් ිං

සාවත්ථිය ො නික්ඛමිත්වා දිවාවිහාරත්ොය අන්ධවනිං පවිසිත්වා 
අඤ්ඤ රස්මිිං රුක්ඛමූයල නිසීදි. අෙ නිං මායරො වියවකය ො
විච්යඡයදතුකායමො අඤ්ඤා කරූයපනඋපගන්ත්වා– 

57. 

‘‘නත්ථිනිස්සරණිංයලොයක, කිිංවියවයකනකාහසි; 

භුඤ්ොහිකාමරතියයො, මාහුපච්ඡානු ාපිනී’’ති.–ගාෙමාහ; 

 ස්සත්යෙො – ඉමස්මිිං යලොයක සබ්බසමයයසුපි උපපරික්ඛීයමායනසු 

නිස්සරණං නිබ්බානිං නාම නත්ථි ය සිං ය සිං සමණබ්රාහ්මණානිං 

ඡන්දයසො පටිඤ්ඤායමානිං යවොහාරමත් යමයව ිං,  ස්මා කිං වියවයකන 

කාහසි එවරූයප සම්පන්නපඨමවයය ඨි ා ඉමිනා කායවියවයකන කිිං

කරිස්සසි? අෙ යඛො භුඤ්ජාහි කාෙරතියෙො 

වත්ථුකාමකියලසකාමසන්නිස්සි ා ඛිඩ්ඩාරතියයො පච්චනුයභොහි. කස්මා? 

ොහු පච්ඡානු ාපිනී ‘‘යදත්ෙිං බ්රහ්මචරියිං චරාමි,  යදව නිබ්බානිංනත්ථි, 

ය යනයව ිංනාධිමතග ිං, කාමයභොගා චපරිහීනා, අනත්යෙොව මය්හ’’න්ති
පච්ඡාවිප්පටිසාරිනීමාඅයහොසීතිඅධිමතප්පායයො. 

 ිං සුත්වා යෙරී ‘‘බායලො ව ායිං මායරො, යයො මම පච්චක්ඛභූ ිං 

නිබ්බානිං පටික්ඛිපති. කායමසු ච මිං පවායරති, මම ඛීණාසවභාවිං න
ොනාති.හන්දනිං ිං ොනායපත්වා ජ්යෙස්සාමී’’තිචින්ය ත්වා– 

58. 

‘‘සත්තිසූලූපමාකාමා, ඛන්ධාසිංඅධිමතකුට්ටනා; 

යිංත්විංකාමරතිිංබූ්රසි, අරතීදානිසාමම. 

59. 

‘‘සබ්බත්ෙවිහ ානන්දී,  යමොක්ඛන්යධොපදාලිය ො; 

එවිං ොනාහි පාපිම, නිහය ො ත්වමසි අන් කා’’ති. – ඉමිං 

ගාොද්වයමාහ; 

 ත්ෙ සත්තිසූලූපො කාොති කාමා නාම යයන අධිමතට්ඨි ා,  ස්ස

සත් ස්සවිනිවිජ්ඣනය ොනිසි සත්තිවියසූලිංවියචදට්ඨබ්බා. ඛන්ධාති

උපාදානක්ඛන්ධා. ආසන්ති ය සිං. අධිකුට්ටනාති ඡින්දනාධිමතට්ඨානා, 
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අච්චාදානට්ඨානන්ති අත්යෙො. යය ො ඛන්යධ අච්චාදාය සත් ා කායමහි

යඡජ්ෙයභජ්ෙිං පාපුණන්ති. ෙං ත්වං කාෙරතිං බ්රූසි, අරති දානි සා ෙොති, 

පාපිම, ත්විංයිංකාමරතිිංරමි බ්බිංයසවි බ්බිංකත්වාවදසි, සා දානිමම 

නිරතිොතිකත් ාමීළ්හසදිසා, න ායමමයකොචිඅත්යෙොඅත්ථීති. 

 ත්ෙ කාරණමාහ ‘‘සබ්බත්ෙ විහ ා නන්දී’’තිආදිනා.  ත්ෙ එවං

ජානාහීති ‘‘සබ්බයසො පහීන ණ්හාවිජ්ො’’ති මිං ොනාහි,  ය ො එව

බලවිධමනවිසයාතික්කමයනහි අන් ක ලාමකාචාර, මාර, ත්විං මයා 

නිහය ො බාධිමතය ොඅසි, නපනාහිං යාබාධිමත බ්බාතිඅත්යෙො. 

එවිං යෙරියා මායරො සන් ජ්ජිය ො  ත්යෙවන් රධායි. යෙරීපි 

ඵලසමාපත්තිසුයඛන අන්ධවයන දිවසභාගිං වීතිනායමත්වා සායන්යහ
වසනට්ඨානයමවග ා. 

යසලායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

8. යසොොයෙරීගාොවණ්ණනා 

ෙං  ං ඉසීහි පත් බ්බන්තිආදිකා යසොමාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනන්තීසිඛිස්සභගවය ොකායල ඛත්තියමහාසාලකුයලනිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ිංපත්වාඅරුණරඤ්යඤොඅග්ගමයහසී අයහොසීතිසබ්බිංඅතී වත්ථු
අභයත්යෙරියාවත්ථුසදිසිං.පච්චුප්පන්නවත්ථුපනඅයිං යෙරී ත්ෙ ත්ෙ
යදවමනුස්යසසු සිංසරන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද රාෙගයහ බිම්බිසාරස්ස

රඤ්යඤො පුයරොහි ස්ස ධී ා හුත්වා නිබ්බත්ති.  ස්සා යසොොති නාමිං
අයහොසි. සා විඤ්ඤු ිං පත් ා සත්ථු රාෙගහපයවසයන පටිලද්ධසද්ධා
උපාසිකා හුත්වා අපරභායග සඤ්ො සිංයවගා භික්ඛුනීසු පබ්බජිත්වා 
ක පුබ්බකිච්චා විපස්සනාය කම්මිං කයරොන්තී න චිරස්යසව සහ

පටිසම්භිදාහිඅරහත් ිං පාපුණි.ය නවුත් ිං අපදායන (අප.යෙරී2.1.71, 

80-90) – 

‘‘නගයරඅරුණවතියා, අරුයණොනාමඛත්තියයො; 

 ස්සරඤ්යඤොඅහුිංභරියා, වාරි ිංවාරයාමහිං. 

‘‘යාව ා…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති.– 
සබ්බිංඅභයත්යෙරියාඅපදානසදිසිං. 

අරහත් ිං පන පත්වා විමුත්තිසුයඛන සාවත්ථියිං විහරන්තී එකදිවසිං 
දිවාවිහාරත්ොයඅන්ධවනිංපවිසිත්වාඅඤ්ඤ රස්මිිංරුක්ඛමූයලනිසීදි.අෙ
නිං මායරො වියවකය ො විච්යඡයදතුකායමො අදිස්සමානුරූයපො උපගන්ත්වා
ආකායසඨත්වා– 
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60. 

‘‘යිං ිංඉසීහිපත් බ්බිං, ඨානිංදුරභිසම්භවිං; 

න  ිං ද්වඞ්ගුලපඤ්ඤාය, සක්කා පප්යපොතුමිත්ථියා’’ති. – ඉමිං 

ගාෙමාහ; 

 ස්සත්යෙො – සීලක්ඛන්ධාදීනිං එසනට්යඨන ‘‘ඉසී’’ති ලද්ධනායමහි 

බුද්ධාදීහි මහාපඤ්යඤහි පත් බ්බිං,  ිං අඤ්යඤහි පන තරභිසම්භවං 

දුන්නිප්ඵාදනීයිං. යිං  ිං අරහත් සඞ්ඛා ිං පරමස්සාසට්ඨානිං, න  ිං
ද්වඞ්ගුලපඤ්ඤායනිහීනපඤ්ඤායඉත්ථියා පාපුණිතුිංසක්කා.ඉත්ථියයොහි
සත් ට්ඨවස්සකාලය ො පට්ඨායසබ්බකාලිංඔදනිංපචන්තියයොපක්කුථිය 

උදයක ණ්ඩුයල පක්ඛිපිත්වා‘‘එත් ාව ා ඔදනිංපක්ක’’න්තිනොනන්ති, 

පක්කුථියමායන පන  ණ්ඩුයල දබ්බියා උද්ධරිත්වා ද්වීහි අඞ්ගුලීහි

පීයළත්වා ොනන්ති,  ස්මා ද්වඞ්ගුලිපඤ්ඤාොතිවුත් ා. 

 ිංසුත්වායෙරීමාරිංඅපසායදන්තී– 

61. 

‘‘ඉත්ථිභායවොයනොකිිංකයිරා, චිත් ම්හිසුසමාහිය ; 

ඤාණම්හිවත් මානම්හි, සම්මාධම්මිංවිපස්සය ො. 

62. 

‘‘සබ්බත්ෙවිහ ානන්දී,  යමොක්ඛන්යධොපදාලිය ො; 

එවිංොනාහිපාපිම, නිහය ොත්වමසිඅන් කා’’ති.– 

ඉ රාද්යවගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ඉත්ථිභායවො යනො කිං කයිරාති මාතුගාමභායවො අම්හාකිං කිිං

කයරයය, අරහත් ප්පත්තියා කීදිසිං විබන්ධිං උප්පායදයය. චිත් ම්හි

සුසොහිය ති චිත්ය  අග්ගමග්ගසමාධිමතනා සුට්ඨු සමාහිය . ඤාණම්හි 

වත් ොනම්හීති ය ො අරහත් මග්ගඤායණපවත් මායන. සම්ො ධම්ෙං

විපස්සය ොති චතුසච්චධම්මිං පරිඤ්ඤාදිවිධිමතනා සම්මයදව පස්සය ො. 

අයඤ්යහත්ෙසඞ්යඛයපො–පාපිම, ඉත්ථීවායහොතුපුරියසොවා, අග්ගමග්යග
අධිමතගය  අරහත් ිංහත්ෙග යමවාති. 

ඉදානි  ස්ස අත් නා අධිමතග භාවිං උජුකයමව දස්යසන්තී ‘‘සබ්බත්ෙ

විහ ානන්දී’’තිගාෙමාහ.සාවුත් ත්ොයයව. 

යසොමායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

තිකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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4.  තුක්කනිපාය ො 
1. භද්දාකාපිලානීයෙරීගාොවණ්ණනා 

චතුක්කනිපාය  පුත්ය ො බුද්ධස්ස දාොයදොතිආදිකා භද්දාය
කාපිලානියා යෙරියා ගාො. සා කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල
හිංසවතීනගයරකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිංපත්වාසත්ථුසන්තියක
ධම්මිං සුණන්තී සත්ොරිං එකිං භික්ඛුනිිං පුබ්යබනිවාසිං අනුස්සරන්තීනිං 
අග්ගට්ඨායනඨයපන් ිංදිස්වා අධිමතකාරකම්මිංකත්වාසයම්පි ිංඨානන් රිං
පත්යෙත්වා යාවජීවිං පුඤ්ඤානි කත්වා  ය ො චු ා යදවමනුස්යසසු
සිංසරන්තී අනුප්පන්යන බුද්යධ බාරාණසියිං කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා

පතිකුලිංගන්ත්වා, එකදිවසිංඅත් යනොනනන්දායසද්ධිමතිංකලහිං කයරොන්තී
 ාය පච්යචකබුද්ධස්ස පිණ්ඩපාය  දින්යන ‘‘අයිං ඉමස්ස දානිං දත්වා 
උළාරසම්පත්තිිංලභිස්සතී’’තිපච්යචකබුද්ධස්සහත්ෙය ොපත් ිංගයහත්වා

භත් ිං ඡඩ්යඩත්වාකලලස්සපූයරත්වාඅදාසි.මහාෙයනොගරහි– ‘‘බායල, 

පච්යචකබුද්යධොය කිිං අපරජ්ඣී’’ති? සාය සිංවචයනනලජ්ෙමානාපුන
පත් ිං ගයහත්වා කලලිං නීහරිත්වා යධොවිත්වා ගන්ධචුණ්යණන
උබ්බට්යටත්වා චතුමධුරස්ස පූයරත්වා උපරි ආසිත්ය න 
පදුමගබ්භවණ්යණන සප්පිනා විජ්යෙො මානිං පච්යචකබුද්ධස්ස හත්යෙ

ඨයපත්වා ‘‘යො අයිං පිණ්ඩපාය ො ඔභාසොය ො, එවිං ඔභාසො ිං යම
සරීරිං යහොතූ’’ති පත්ෙනිං පට්ඨයපසි. සා  ය ො චවිත්වා සුගතීසුයයව
සිංසරන්තී කස්සපබුද්ධකායල බාරාණසියිං මහාවිභවස්ස යසට්ඨියනො ධී ා
හුත්වා නිබ්බත්ති. පුබ්බකම්මඵයලන දුග්ගන්ධසරීරා මනුස්යසහි 
ජිගුච්ඡි බ්බා හුත්වා සිංයවගො ා අත් යනො ආභරයණහි සුවණ්ණිට්ඨකිං

කායරත්වාභගවය ො යචතියයපතිට්ඨයපසි, උප්පලහත්යෙනචපූෙිංඅකාසි.
ය නස්සාසරීරිං ස්මිිංයයවභයව සුගන්ධිංමයනොහරිංො ිං.සාපතියනො
පියාමනාපාහුත්වායාවජීවිංකුසලිංකත්වා ය ොචු ා සග්යගනිබ්බත්ති.

 ත්ොපි යාවජීවිං දිබ්බසුඛිං අනුභවිත්වා,  ය ො චු ා බාරාණසිරඤ්යඤො
ධී ා හුත්වා  ත්ෙ යදවසම්පත්තිසදිසිං සම්පත්තිිං අනුභවන්තී චිරකාලිං

පච්යචකබුද්යධ උපට්ඨහිත්වා, ය සු පරිනිබ්බුය සු සිංයවගො ා 
 ාපසපබ්බජ්ොය පබ්බජිත්වා උයයායන වසන්තී ඣානානි භායවත්වා
බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තිත්වා ය ොචු ාසාගලනගයරයකොසියයගොත් ස්ස 
බ්රාහ්මණකුලස්ස යගයහ නිබ්බත්තිත්වා මහ ා පරිහායරන වඩ්ඪිත්වා
වයප්පත් ාමහාතිත්ෙගායමපිප්ඵලිකුමාරස්සයගහිංනී ා. ස්මිිං පබ්බජිතුිං
නික්ඛන්ය  මහන් ිං යභොගක්ඛන්ධිං මහන් ඤ්ච ඤාතිපරිවට්ටිං පහාය 
පබ්බජ්ෙත්ොය නික්ඛමිත්වා පඤ්ච වස්සානි තිත්ථියාරායම පවිසිත්වා
අපරභායග මහාපොපතියගො මියා සන්තියක පබ්බජ්ෙිං උපසම්පදඤ්ච 
ලභිත්වා විපස්සනිං පට්ඨයපත්වා න චිරස්යසව අරහත් ිං පාපුණි. ය න

වුත් ිං අපදායන (අප.යෙරී2.3.244-313) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 
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‘‘ දාහුහිංසවතියිං, වියදයහොනාමනාමය ො; 

යසට්ඨීපහූ ර යනො,  ස්සොයාඅයහොසහිං. 

‘‘කදාචියසොනරාදිච්චිං, උයපච්චසපරිජ්ෙයනො; 

ධම්මමස්යසොසිබුද්ධස්ස, සබ්බදුක්ඛභයප්පහිං. 

‘‘සාවකිංධු වාදානිං, අග්ගිංකිත්ය සිනායයකො; 

සුත්වාසත් ාහිකිංදානිං, දත්වාබුද්ධස්ස ාදියනො. 

‘‘නිපච්චසිරසාපායද,  ිංඨානමභිපත්ෙයිිං; 

සහාසයන්ය ොපරිසිං,  දාහිනරපුඞ්ගයවො. 

‘‘යසට්ඨියනොඅනුකම්පාය, ඉමාගාොඅභාසෙ; 

ලච්ඡයසපත්ථි ිංඨානිං, නිබ්බුය ොයහොහිපුත් ක. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘ ස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො. 

‘‘ ිං සුත්වාමුදිය ොහුත්වා, යාවජීවිං දා ජිනිං; 

යමත් චිත්ය ොපරිචරි, පච්චයයහිවිනායකිං. 

‘‘සාසනිංයෙො යිත්වාන, යසොමද්දිත්වාකුතිත්ථියය; 

යවයනයයිංවිනයිත්වාච, නිබ්බුය ොයසොසසාවයකො. 

‘‘නිබ්බුය   ම්හියලොකග්යග, පූෙනත්ොය සත්ථුයනො; 

ඤාතිමිත්ය සමායනත්වා, සහය හිඅකාරයි. 

‘‘සත් යයොෙනිකිංථූපිං, උබ්බිද්ධිංර නාමයිං; 

ෙලන් ිංස රිංසිිංව, සාලරාෙිංවඵුල්ලි ිං. 

‘‘සත් ස සහස්සානි, පාතියයො ත්ෙකාරයි; 

නළග්ගීවියයෙො න්තී, ර යනයහවසත් හි. 

‘‘ගන්ධය යලනපූයරත්වා, දීපානුජ්ෙලයී හිිං; 

පූෙනත්ොය මයහසිස්ස, සබ්බභූ ානුකම්පියනො. 

‘‘සත් ස සහස්සානි, පුණ්ණකුම්භානිකාරයි; 

ර යනයහවපුණ්ණානි, පූෙනත්ොයමයහසියනො. 
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‘‘මජ්යඣඅට්ඨට්ඨකුම්භීනිං, උස්සි ාකඤ්චනග්ඝියයො; 

අතියරොචන්තිවණ්යණන, සරයදවදිවාකයරො. 

‘‘චතුද්වායරසුයසොභන්ති, ය ොරණාර නාමයා; 

උස්සි ාඵලකාරම්මා, යසොභන්තිර නාමයා. 

‘‘වියරොචන්තිපරික්ඛිත් ා, අවටිංසාසුනිම්මි ා; 

උස්සි ානිපටාකානි, ර නානිවියරොචයර. 

‘‘සුරත් ිං සුක ිංචිත් ිං, යචතියිං ර නාමයිං; 

අතියරොචතිවණ්යණන, සසඤ්යඣොවදිවාකයරො. 

‘‘ථූපස්සයවදියයොතිස්යසො, හරි ායලනපූරයි; 

එකිංමයනොසිලායයකිං, අඤ්ෙයනනචඑකිකිං. 

‘‘පූෙිංඑ ාදිසිංරම්මිං, කායරත්වාවරවාදියනො; 

අදාසිදානිංසඞ්ඝස්ස, යාවජීවිංයොබලිං. 

‘‘සහාවයසට්ඨිනාය න,  ානිපුඤ්ඤානිසබ්බයසො; 

යාවජීවිංකරිත්වාන, සහාවසුගතිිංග ා. 

‘‘සම්පත්තියයොනුයභොත්වාන, යදවත්ය අෙමානුයස; 

ඡායාවියසරීයරන, සහය යනවසිංසරිිං. 

‘‘එකනවුතිය ො කප්යප, විපස්සීනාමනායයකො; 

උප්පජ්ජිචාරුදස්සයනො, සබ්බධම්මවිපස්සයකො. 

‘‘ දායිංබන්ධුපතියිං, බ්රාහ්මයණොසාධුසම්මය ො; 

අඩ්යඪොසන්ය ොගුයණනාපි, ධයනනචසුදුග්ගය ො. 

‘‘ දාපි ස්සාහිංආසිිං, බ්රාහ්මණීසමයච සා; 

කදාචියසොදිෙවයරො, සඞ්ගයමසිමහාමුනිිං. 

‘‘නිසින්නිං ෙනකායම්හි, යදයසන් ිංඅම ිං පදිං; 

සුත්වාධම්මිංපමුදිය ො, අදාසිඑකසාටකිං. 

‘‘ඝරයමයකනවත්යෙන, ගන්ත්වායන ිංසමබ්රවි; 

අනුයමොදමහාපුඤ්ඤිං, දින්නිංබුද්ධස්සසාටකිං. 

‘‘ දාහිං අඤ්ෙලිිංකත්වා, අනුයමොදිිං සුපීණි ා; 

සුදින්යනොසාටයකොසාමි, බුද්ධයසට්ඨස්ස ාදියනො. 
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‘‘සුඛිය ොසජ්ජිය ොහුත්වා, සිංසරන්ය ොභවාභයව; 

බාරාණසිපුයරරම්යම, රාොආසිමහීපති. 

‘‘ දා ස්සමයහසීහිං, ඉත්ථිගුම්බස්සඋත් මා; 

 ස්සාතිදයි ාආසිිං, පුබ්බස්යනයහනභත්තුයනො. 

‘‘පිණ්ඩායවිචරන්ය ය , අට්ඨපච්යචකනායයක; 

දිස්වාපමුදිය ොහුත්වා, දත්වාපිණ්ඩිංමහාරහිං. 

‘‘පුයනොනිමන් යිත්වාන, කත්වාර නමණ්ඩපිං; 

කම්මායරහික ිංපත් ිං, යසොවණ්ණිංව  ත් කිං. 

‘‘සමායනත්වානය සබ්යබ, ය සිංදානමදාසියසො; 

යසොණ්ණාසයනපවිට්ඨානිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

‘‘ ම්පිදානිංසහාදාසිිං, කාසිරායෙනහිං දා; 

පුනාහිංබාරාණසියිං, ො ාකාසිකගාමයක. 

‘‘කුටුම්බිකකුයලඵීය , සුඛිය ොයසොසභාතුයකො; 

යෙට්ඨස්සභාතුයනොොයා, අයහොසිිංසුපතිබ්බ ා. 

‘‘පච්යචකබුද්ධිං දිස්වාන, කනියස්සමම භත්තුයනො; 

භාගන්නිං ස්සදත්වාන, ආගය  ම්හිපාවදිිං. 

‘‘නාභිනන්දිත්ෙයසොදානිං,  ය ො ස්සඅදාසහිං; 

උඛාආනිය ිංඅන්නිං, පුයනො ස්යසවයසොඅදා. 

‘‘ දන්නිං ඡඩ්ඩයිත්වාන, දුට්ඨා බුද්ධස්සහිං දා; 

පත් ිංකලලපුණ්ණිං ිං, අදාසිිං ස්ස ාදියනො. 

‘‘දායන චගහයණයචව, අපයචපදුයසපිච; 

සමචිත් මුඛිංදිස්වා,  දාහිංසිංවිජිිංභුසිං. 

‘‘පුයනොපත් ිංගයහත්වාන, යසොධයිත්වාසුගන්ධිමතනා, 

පසන්නචිත් ාපූයරත්වා, සඝ ිංසක්කරිංඅදිං. 

‘‘යත්ෙයත්ථූපපජ්ොමි, සුරූපායහොමිදානය ො; 

බුද්ධස්සඅපකායරන, දුග්ගන්ධාවදයනනච. 

‘‘පුනකස්සපවීරස්ස, නිධායන් ම්හියචතියය; 

යසොවණ්ණිංඉට්ඨකිංවරිං, අදාසිිංමුදි ාඅහිං. 
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‘‘චතුජ්ොය නගන්යධන, නිචයිත්වා මිට්ඨකිං; 

මුත් ාදුග්ගන්ධයදොසම්හා, සබ්බඞ්ගසුසමාග ා. 

‘‘සත් පාතිසහස්සානි, ර යනයහවසත් හි; 

කායරත්වාඝ පූරානි, වට්ටීනිචසහස්සයසො. 

‘‘පක්ඛිපිත්වාපදීයපත්වා, ඨපයිිංසත් පන්තියයො; 

පූෙනත්ෙිංයලොකනාෙස්ස, විප්පසන්යනනයච සා. 

‘‘ දාපි ම්හිපුඤ්ඤම්හි, භාගිනීයිවියසසය ො; 

පුනකාසීසුසඤ්ොය ො, සුමිත් ාඉතිවිස්සුය ො. 

‘‘ ස්සාහිංභරියාආසිිං, සුඛි ාසජ්ජි ාපියා; 

 දාපච්යචකමුනියනො, අදාසිිංඝනයවඨනිං. 

‘‘ ස්සාපි භාගිනීආසිිං, යමොදිත්වා දානමුත් මිං; 

පුනාපිකාසිරට්ඨම්හි, ොය ොයකොලියොතියා. 

‘‘ දා යකොලියපුත් ානිං, සය හිසහපඤ්චහි; 

පඤ්චපච්යචකබුද්ධානිං, ස ානිසමුපට්ඨහි. 

‘‘ය මාසිං ප්පයිත්වාන, අදාසිචතිචීවයර; 

ොයා ස්ස දාආසිිං, පුඤ්ඤකම්මපොනුගා. 

‘‘ ය ොචුය ොඅහුරාො, නන්යදොනාමමහායයසො; 

 ස්සාපිමයහසීආසිිං, සබ්බකාමසමිද්ධිමතනී. 

‘‘ දා රාොභවිත්වාන, බ්රහ්මදත්ය ො මහීපති; 

පදුමවතීපුත් ානිං, පච්යචකමුනිනිං දා. 

‘‘ස ානිපඤ්චනූනානි, යාවජීවිංඋපට්ඨහිිං; 

රාජුයයායනනිවායසත්වා, නිබ්බු ානිචපූෙයිිං. 

‘‘යචතියානිචකායරත්වා, පබ්බජිත්වාඋයභොමයිං; 

භායවත්වාඅප්පමඤ්ඤායයො, බ්රහ්මයලොකිංඅගම්හයස. 

‘‘ ය ොචුය ොමහාතිත්යෙ, සුොය ොපිප්ඵලායයනො; 

මා ාසුමනයදවීති, යකොසියගොත්ය ොදියෙොපි ා. 

‘‘අහිංමද්යදෙනපයද, සාකලායපුරුත් යම; 

කප්පිලස්සදිෙස්සාසිිං, ධී ාමා ාසුචීමති. 
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‘‘ඝරකඤ්චනබිම්යබන, නිම්මිනිත්වානමිංපි ා; 

අදාකස්සපධීරස්ස, කායමහිවජ්ජි ස්සමිං. 

‘‘කදාචි යසොකාරුණියකො, ගන්ත්වා කම්මන් යපක්ඛයකො; 

කාකාදියකහිඛජ්ෙන්ය , පායණදිස්වානසිංවිජි. 

‘‘ඝයරවාහිංතියලොය , දිස්වානා ප ාපයන; 

කිමීකායකහිඛජ්ෙන්ය , සිංයවගමලභිිං දා. 

‘‘ දායසොපබ්බජීධීයරො, අහිං මනුපබ්බජිිං; 

පඤ්චවස්සානිනිවසිිං, පරිබ්බාෙවය අහිං. 

‘‘යදාපබ්බජි ාආසි, යගො මීජිනයපොසිකා; 

 දාහිං මුපගන්ත්වා, බුද්යධනඅනුසාසි ා. 

‘‘න චියරයනවකායලන, අරහත් මපාපුණිිං; 

අයහොකලයාණමිත් ත් ිං, කස්සපස්සසිරීමය ො. 

‘‘සුය ොබුද්ධස්සදායායදො, කස්සයපොසුසමාහිය ො; 

පුබ්යබනිවාසිංයයොයවදි, සග්ගාපායඤ්චපස්සති. 

‘‘අයෙොොතික්ඛයිංපත්ය ො, අභිඤ්ඤායවොසිය ොමුනි; 

එ ාහිතීහිවිජ්ොහි, ය විජ්යෙොයහොතිබ්රාහ්මයණො. 

‘‘ යෙවභද්දාකාපිලානී, ය විජ්ොමච්චුහායිනී; 

ධායරතිඅන්තිමිංයදහිං, ජිත්වාමාරිංසවාහනිං. 

‘‘දිස්වා ආදීනවිංයලොයක, උයභොපබ්බජි ා මයිං; 

 යම්හඛීණාසවාදන් ා, සීතිභූ ාම්හනිබ්බු ා. 

‘‘කියලසා ඣාපි ා මය්හිං…යප.… ක ිං බුද්ධස්ස සාසන’’න්ති.

(අප. යෙරී2.3.244-313); 
අරහත් ිං පන පත්වා පුබ්යබනිවාසඤායණ චිණ්ණවසී අයහොසි.  ත්ෙ

සාතිසයිං ක ාධිමතකාරත් ා අපරභායග  ිං සත්ො යෙ වයන 

අරියගණමජ්යඣ නිසින්යනො භික්ඛුනියයො පටිපාටියා ඨානන් යරසු
ඨයපන්ය ො පුබ්යබනිවාසිං අනුස්සරන්තීනිං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි. සා
එකදිවසිං මහාකස්සපත්යෙරස්ස ගුණාභිත්ෙවනපුබ්බකිං අත් යනො
ක කිච්ච ාදිවිභාවනමුයඛනඋදානිංඋදායනන්තී– 

63. 

‘‘පුත්ය ොබුද්ධස්සදායායදො, කස්සයපොසුසමාහිය ො; 

පුබ්යබනිවාසිංයයොයවදි, සග්ගාපායඤ්චපස්සති. 
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64. 

‘‘අයෙොොතික්ඛයිංපත්ය ො, අභිඤ්ඤායවොසිය ොමුනි; 

එ ාහිතීහිවිජ්ොහි, ය විජ්යෙොයහොතිබ්රාහ්මයණො. 

65. 

‘‘ යෙවභද්දාකාපිලානී, ය විජ්ොමච්චුහායිනී; 

ධායරතිඅන්තිමිංයදහිං, යෙත්වාමාරිංසවාහනිං. 

66. 

‘‘දිස්වාආදීනවිංයලොයක, උයභොපබ්බජි ාමයිං; 

 යම්හඛීණාසවාදන් ා, සීතිභූ ාම්හනිබ්බු ා’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ පුත්ය ො බුද්ධස්ස දාොයදොති බුද්ධානුබුද්ධභාවය ො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස අනුො සුය ො  ය ො එව  ස්ස දායභූ ස්ස
නවයලොකුත් රධම්මස්ස ආදායනන දායායදො කස්සයපො

යලොකියයලොකුත් යරහි සමාධීහි සුට්ඨු සමාහි චිත්  ාය සුසොහිය ො.

පුබ්යබනිවාසං යෙොයවදීති යයො මහාකස්සපත්යෙයරො පුබ්යබනිවාසිං
අත් යනො පයරසඤ්ච නිවුත්ෙක්ඛන්ධසන් ානිං
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණනපාකටිංකත්වාඅයවදිඅඤ්ඤාසි පටිවිජ්ඣි. 

සග්ගාපාෙඤ්  පස්සතීති ඡබ්බීසතියදවයලොකයභදිං සග්ගිං චතුබ්බිධිං
අපායඤ්චදිබ්බචක්ඛුනාහත්ෙ යලආමලකිංවියපස්සති. 

අයෙොජාතික්ඛෙංපත්ය ොති ය ොපරිං ොතික්ඛයසඞ්ඛා ිං අරහත් ිං

පත්ය ො. අභිඤ්ඤාෙ අභිවිසිට්යඨන ඤායණන අභිඤ්යඤයයිං ධම්මිං

අභිොනිත්වාපරිඤ්යඤයයිං පරිොනිත්වා, පහා බ්බිංපහාය, සච්ඡිකා බ්බිං

සච්ඡිකත්වා යවොසිය ො නිට්ඨිං පත්ය ො ක කිච්යචො.

ආසවක්ඛයපඤ්ඤාසඞ්ඛා ිංයමොනිංපත් ත් ා මුනි. 

 යෙව භද්දාකාපිලානීති යො මහාකස්සයපො එ ාහි යොවුත් ාහි තීහි

විජ්ොහි ය විජ්යෙො මච්චුහායී ච,  යෙව භද්දාකාපිලානී ය විජ්ො

මච්චුහායිනීති.  ය ො එව ධායරති අන්තිෙං යදහං, යජත්වා ොරං

සවාහනන්තිඅත් ානයමවපරිංවියකත්වාදස්යසති. 

ඉදානි යො යෙරස්ස පටිපත්ති ආදිමජ්ඣපරියයොසානකලයාණා, එවිං 

මමපීති දස්යසන්තී ‘‘දිස්වා ආදීනව’’න්ති ඔසානගාෙමාහ.  ත්ෙ  යම්හ

ඛීණාසවා දන් ාති ය  මයිං මහාකස්සපත්යෙයරො අහඤ්ච උත් යමන

දයමන දන් ාසබ්බයසොඛීණාසවාචඅම්හ. සීතිභූ ාම්හනිබ්බු ාති ය ො
එව කියලසපරිළාහාභාවය ො සීතිභූ ා සඋපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා
නිබ්බු ාචඅම්හභවාමාතිඅත්යෙො. 
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භද්දාකාපිලානීයෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

චතුක්කනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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5. පඤ් කනිපාය ො 
1. අඤ්ඤ රායෙරීගාොවණ්ණනා 

පඤ්චකනිපාය  පණ්ණවීසති වස්සානීතිආදිකා අඤ්ඤ රාය යෙරියා
ගාො.අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිමතකාරා ත්ෙ ත්ෙභයවවිවට්ටූපනිස්සයිං
කුසලිං උපචිනන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද යදවදහනගයර
මහාපොපතියගො මියා ධාතී හුත්වා වඩ්යඪසි. නාමයගොත් ය ො පන
අපඤ්ඤා ා අයහොසි. සා මහාපොපතියගො මියා පබ්බජි කායල සයම්පි 
පබ්බජිත්වා පඤ්චවීසති සිංවච්ඡරානි කාමරායගන උපද්දු ා
අච්ඡරාසඞ්ඝා මත් ම්පි කාලිං චිත්ය කග්ග ිං අලභන්තී බාහා පග්ගය්හ
කන්දමානා ධම්මදින්නායෙරියා සන්තියක ධම්මිං සුත්වා කායමහි
විනිවත්ති මානසා කම්මට්ඨානිං ගයහත්වා භාවනමනුයඤ්ෙන්තී න
චිරස්යසව ඡළභිඤ්ඤා හුත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා
උදානවයසන– 

67. 

‘‘පණ්ණවීසති වස්සානි, යය ොපබ්බජි ා අහිං; 

නාච්ඡරාසඞ්ඝා මත් ම්පි, චිත් ස්සූපසමජ්ඣගිං. 

68. 

‘‘අලද්ධායච යසොසන්තිිං, කාමරායගනවස්සු ා; 

බාහාපග්ගය්හකන්දන්තී, විහාරිංපාවිසිිංඅහිං. 

69. 

‘‘සාභික්ඛුනිිංඋපාගච්ඡිිං, යායමසද්ධායිකාඅහු; 

සායමධම්මමයදයසසි, ඛන්ධාය නධාතුයයො. 

70. 

‘‘ ස්සාධම්මිංසුණිත්වාන, එකමන්ය උපාවිසිිං; 

පුබ්යබනිවාසිංොනාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිමත ිං. 

71. 

‘‘යචය ොපරිච්චඤාණඤ්ච, යසො ධාතුවියසොධිමත ා; 

ඉද්ධීපියමසච්ඡික ා, පත්ය ොයමආසවක්ඛයයො; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ නාච්ඡරාසඞ්ඝා ෙත් ම්පීති අච්ඡරාඝටි මත් ම්පි ඛණිං 

අඞ්ගුලියඵොටනමත් ම්පි කාලන්ති අත්යෙො. චිත් ස්සූපසෙජ්ඣගන්ති

චිත් ස්සඋපසමිං චිත්ය කග්ගිංන අජ්ඣගන්තියයොෙනා, නපටිලභින්ති
අත්යෙො. 
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කාෙරායගනවස්සු ාති කාමගුණසඞ්ඛාය සු වත්ථුකායමසු
දළ්හ රාභිනියවසි ායබහයලනඡන්දරායගනතින් චිත් ා. 

භික්ඛුනින්තිධම්මදින්නත්යෙරිිං සන්ධායවදති. 

ය ය ොපරිච් ඤාණඤ් ාති යචය ොපරියඤාණඤ්ච වියසොධිමත න්ති

සම්බන්යධො, අධිමතග න්තිඅත්යෙො.යසසිංවුත් නයයමව. 

අඤ්ඤ රායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. විෙලායෙරීගාොවණ්ණනා 

ෙත් ා වණ්යණන රූයපනාතිආදිකා විමලාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනිත්වා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද යවසාලියිං අඤ්ඤ රාය රූපූපජීවිනියා 

ඉත්ථියාධී ාහුත්වානිබ්බත්ති. විෙලාතිස්සානාමිං අයහොසි.සාවයප්පත් ා
 යෙව ජීවිකිං කප්යපන්තී එකදිවසිං ආයස්මන් ිං මහායමොග්ගල්ලානිං
යවසාලියිං පිණ්ඩාය චරන් ිං දිස්වා පටිබද්ධචිත් ා හුත්වා යෙරස්ස
වසනට්ඨානිං ගන්ත්වා යෙරිං උද්දිස්ස පයලොභනකම්මිං කාතුිං ආරභි.
‘‘තිත්ථියයහි උයයයොජි ා  ො අකාසී’’ති යකචි වදන්ති. යෙයරො  ස්සා 
අසුභවිභාවනමුයඛන සන් ජ්ෙනිං කත්වා ඔවාදමදාසි.  ිං යහට්ඨා

යෙරගාොයආග යමව,  ොපන යෙයරනඔවායදදින්යනසාසිංයවගො ා
හියරොත් ප්පිං පච්චුපට්ඨයපත්වා සාසයන පටිලද්ධසද්ධා උපාසිකා හුත්වා
අපරභායගභික්ඛුනීසු පබ්බජිත්වාඝයටන්තීවායමන්තීයහතුසම්පන්න ාය
න චිරස්යසව අරහත් ිං පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා
උදානවයසන– 

72. 

‘‘මත් ාවණ්යණනරූයපන, යසොභග්යගනයයසනච; 

යයොබ්බයනනචුපත්ෙද්ධා, අඤ්ඤාසමතිමඤ්ඤිහිං. 

73. 

‘‘විභූයසත්වා ඉමිංකායිං, සුචිත් ිං බාලලාපනිං; 

අට්ඨාසිිංයවසිද්වාරම්හි, ලුද්යදොපාසමියවොඩ්ඩිය. 

74. 

‘‘පිළන්ධනිංවිදිංයසන්තී, ගුය්හිංපකාසිකිංබහුිං; 

අකාසිිංවිවිධිංමායිං, උජ්ඣග්ඝන්තීබහුිංෙනිං. 

75. 

‘‘සාජ්ෙපිණ්ඩිංචරිත්වාන, මුණ්ඩාසඞ්ඝාටිපාරු ා; 

නිසින්නාරුක්ඛමූලම්හි, අවි ක්කස්සලාභිනී. 
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76. 

‘‘සබ්යබයයොගාසමුච්ඡින්නා, යයදිබ්බායයචමානුසා; 

යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, සීතිභූ ාම්හිනිබ්බු ා’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ෙත් ා වණ්යණන රූයපනාති ගුණවණ්යණන යචව

රූපසම්පත්තියා ච. යසොභග්යගනාති සුභගභායවන. ෙයසනාති

පරිවාරසම්පත්තියා. ෙත් ා වණ්ණමදරූපමදයසොභග්ගමදපරිවාරමදවයසන

මදිං ආපන්නාති අත්යෙො. යෙොබ්බයනන චුපත්ෙද්ධාති යයොබ්බනමයදන
උපරූපරි ෙද්ධා යයොබ්බනනිමිත්ය න අහඞ්කායරන උපත්ෙද්ධචිත් ා

අනුපසන් මානසා. අඤ්ඤාසෙතිෙඤ්ඤිහන්තිඅඤ්ඤාඉත්ථියයොඅත් යනො
වණ්ණාදිගුයණහි සබ්බොපි අතික්කමිත්වා මඤ්ඤිිං අහිං. අඤ්ඤාසිං වා
ඉත්ථීනිං වණ්ණාදිගුයණ අතිමඤ්ඤිිං අතික්කමිත්වා අමඤ්ඤිිං අවමානිං
අකාසිිං. 

විභූසිත්වා ඉෙං කාෙං, සුචිත් ං බාලලාපනන්ති ඉමිං
නානාවිධඅසුචිභරි ිං යෙගුච්ඡිංඅහිංමමාතිබාලානිංලාපනය ොවාචනය ො
බාලලාපනිං මම කායිං ඡවිරාගකරණයකසට්ඨපනාදිනා සුචිත් ිං 

වත්ොභරයණහි විභූසිත්වා සුමණ්ඩි පසාදි ිං කත්වා. අට්ඨාසිං

යවසිද්වාරම්හි, ලුද්යදො පාසමියවොඩ්ඩිොති මිගලුද්යදො විය මිගානිං

බන්ධනත්ොය දණ්ඩවාකුරාදිමිගපාසිං, මාරස්ස පාසභූ ිං යොවුත් ිං මම
කායිංයවසිද්වාරම්හියවසියාඝරද්වායර ඔඩ්ඩියිත්වාඅට්ඨාසිිං. 

පිෙන්ධනං විදංයසන්තී, ගුය්හං පකාසිකං බහුන්ති
ඌරුෙඝනෙනදස්සනාදිකිං ගුය්හඤ්යචව පාදොණුසිරාදිකිං පකාසඤ්චාති 
ගුය්හිං පකාසිකඤ්ච බහුිං නානප්පකාරිං පිළන්ධනිං ආභරණිං දස්යසන්තී. 

අකාසිංවිවිධංොෙං, උජ්ඣග්ඝන්තීබහුං ජනන්තියයොබ්බනමදමත් ිංබහුිං
බාලෙනිං විප්පලම්යභතුිං හසන්තී ගන්ධමාලාවත්ොභරණාදීහි
සරීරසභාවපටිච්ඡාදයනන හසවිලාසභාවාදීහි ය හි ච විවිධිං නානප්පකාරිං
වඤ්චනිංඅකාසිිං. 

සාජ්ජපිණ්ඩං රිත්වාන…යප.…අවි ක්කස්ස ලාභිනීතිසා අහිං එවිං
පමාදවිහාරිනී සමානා අජ්ෙ ඉදානි අයයස්ස මහායමොග්ගල්ලානත්යෙරස්ස
ඔවායදඨත්වාසාසයනපබ්බජිත්වා මුණ්ඩාසඞ්ඝාටිපාරු ා හුත්වා පිණ්ඩිං

චරිත්වාන භික්ඛාහාරිං භුඤ්ජිත්වා නිසින්නා රුක්ඛමූලම්හි රුක්ඛමූයල
විවිත් ාසයන නිසින්නා දුතියජ්ඣානපාදකස්ස අග්ගඵලස්ස අධිමතගයමන
අවි ක්කස්සලාභිනීඅම්හීතියයොෙනා. 
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සබ්යබ යෙොගාතිකාමයයොගාදයයො චත් ායරොපි යයොගා. සමුච්ඡින්නාති
පඨමමග්ගාදිනා යොරහිං සම්මයදව උච්ඡින්නා පහීනා. යසසිං
වුත් නයයමව. 

විමලායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

3. සීහායෙරීගාොවණ්ණනා 

අයෙොනියසො ෙනසිකාරාතිආදිකා සීහාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනිත්වා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද යවසාලියිං සීහයසනාපතියනො භගිනියා

ධී ාහුත්වානිබ්බත්ති. ස්සා‘‘මාතුලස්සනාමිංකයරොමා’’ති සීහාතිනාමිං
අකිංසු. සා විඤ්ඤු ිං පත්වා එකදිවසිං සත්ොරා සීහස්ස යසනාපතියනො
ධම්යම යදසියමායන  ිං ධම්මිං සුත්වා පටිලද්ධසද්ධා මා ාපි යරො 
අනුොනායපත්වා පබ්බජි. පබ්බජිත්වා ච විපස්සනිං ආරභිත්වාපි බහිද්ධා 
පුථුත් ාරම්මයණ විධාවන් ිං චිත් ිං නිවත්ය තුිං අසක්යකොන්තී සත් 
සිංවච්ඡරානි මිච්ඡාවි ක්යකහිබාධීයමානාචිත් ස්සාදිංඅලභන්තී‘‘කිිංයම

ඉමිනා පාපජීවිය න, උබ්බන්ධිමතත්වා මරිස්සාමී’’ති පාසිං ගයහත්වා
රුක්ඛසාඛායිං ලග්ගිත්වා  ිං අත් යනො කණ්යඨ පටිමුඤ්චන්තී

පුබ්බාචිණ්ණවයසන විපස්සනාය චිත් ිං අභිනීහරි, අන්තිමභවික ාය

පාසස්ස බන්ධනිං ගීවට්ඨායන අයහොසි, ඤාණස්ස පරිපාකිං ග ත් ා සා
 ාවයදව විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පාපුණි.
අරහත් ිංපත් සමකාලයමවච පාසබන්යධොගීවය ොමුච්චිත්වාවිනිවත්ති.
සාඅරහත්ය පතිට්ඨි ාඋදානවයසන– 

77. 

‘‘අයයොනියසොමනසිකාරා, කාමරායගනඅට්ටි ා; 

අයහොසිිංඋද්ධ ාපුබ්යබ, චිත්ය අවසවත්තිනී. 

78. 

‘‘පරියුට්ඨි ාක්යලයසහි, සුභසඤ්ඤානුවත්තිනී; 

සමිංචිත් ස්සනලභිිං, රාගචිත් වසානුගා. 

79. 

‘‘කිසාපණ්ඩුවිවණ්ණාච, සත් වස්සානිචාරිහිං; 

නාහිංදිවාවාරත්තිිංවා, සුඛිංවින්දිිංසුදුක්ඛි ා. 

80. 

‘‘ ය ොරජ්ජුිංගයහත්වාන, පාවිසිිංවනමන් රිං; 

වරිංයමඉධඋබ්බන්ධිං, යඤ්චහීනිංපුනාචයර. 

81. 
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‘‘දළ්හපාසිංකරිත්වාන, රුක්ඛසාඛායබන්ධිමතය; 

පක්ඛිපිිංපාසිංගීවායිං, අෙචිත් ිංවිමුච්චියම’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ අයෙොනියසොෙනසිකාරාති අනුපායමනසිකායරන, අසුයභසුභන්ති

විපල්ලාසග්ගායහන. කාෙරායගන අට්ටි ාති කාමගුයණසු ඡන්දරායගන

පීළි ා. අයහොසිංඋද්ධ ා පුබ්යබ, චිත්ය අවසවත්තිනීතිපුබ්යබමමචිත්ය 
මය්හිං වයස අවත් මායන උද්ධ ා නානාරම්මයණ වික්ඛිත් චිත් ා
අසමාහි ාඅයහොසිිං. 

පරියුට්ඨි ා ක්යලයසහි, සුභසඤ්ඤානුවත්තිනීති පරියුට්ඨානපත්ය හි
කාමරාගාදිකියලයසහි අභිභූ ා රූපාදීසු සුභන්ති පවත් ාය කාමසඤ්ඤාය

අනුවත් නසීලා. සෙං චිත් ස්ස න ලභිං, රාගචිත් වසානුගාති 
කාමරාගසම්පයුත් චිත් ස්ස වසිං අනුගච්ඡන්තී ඊසකම්පි චිත් ස්ස සමිං
යචය ොසමෙිං චිත්ය කග්ග ිංනලභිිං. 

කිසා පණ්ඩු විවණ්ණා  ාති එවිං උක්කණ්ඨි භායවන කිසා
ධමනිසන්ෙ ගත් ා උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකො ා  ය ො එව විවණ්ණා 

විග ඡවිවණ්ණාචහුත්වා. සත් වස්සානීතිසත්  සිංවච්ඡරානි.  ාරිහන්ති

චරිිංඅහිං. නාහං දිවාවා රත්තිංවා, සුඛංවින්දිං සුතක්ඛි ාතිඑවමහිංසත් සු
සිංවච්ඡයරසුකියලසදුක්යඛනදුක්ඛි ාඑකදාපි දිවාවාරත්තිිංවාසමණසුඛිං
නපටිලභිිං. 

 ය ොති කියලසපරියුට්ඨායනන සමණසුඛාලාභභාවය ො. රජ්ජං

ගයහත්වාන පාවිසිං, වනෙන් රන්ති පාසරජ්ජුිං ආදාය වනන් රිං පාවිසිිං.

කිමත්ෙිං පාවිසීති යච ආහ – ‘‘වරං යෙ ඉධ උබ්බන්ධං, ෙඤ්  හීනං

පුනා යර’’තියදහිං සමණධම්මිං කාතුිං අසක්යකොන්තීහීනිං ගිහිභාවිං පුන

ආචයර ආචයරයයිං අනුතිට්යඨයයිං,  ය ො ස ගුයණන සහස්සගුයණන
ඉමස්මිිං වනන් යර උබ්බන්ධිං බන්ධිමතත්වා මරණිං යම වරිං යසට්ඨන්ති 

අත්යෙො. අෙ චිත් ං විමුච්චි යෙති යදා රුක්ඛසාඛාය බන්ධපාසිං ගීවායිං

පක්ඛිපි, අෙ  දනන් රයමව වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාමග්යගන ඝටි ත් ා
මග්ගපටිපාටියාසබ්බාසයවහිමමචිත් ිංවිමුච්චිවිමුත් ිංඅයහොසීති. 

සීහායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

4. සුන්දරීනන්දායෙරීගාොවණ්ණනා 

ආතුරං අසුචින්තිආදිකා සුන්දරීනන්දාය යෙරියා ගාො. අයම්පි කිර
පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හිංසවතීනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා

විඤ්ඤු ිංපත්වා, සත්ථුසන්තියක ධම්මිංසුණන්තීසත්ොරිංඑකිංභික්ඛුනිිං
ඣායිනීනිං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ිං දිස්වා අධිමතකාරකම්මිං කත්වා  ිං



ඛුද්දකනිකායය යෙරීගාො-අට්ඨකො පඤ්චකනිපාය ො 
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පටුන 

ඨානන් රිං පත්යෙත්වා කුසලිං උපචිනන්තී කප්පස සහස්සිං 
යදවමනුස්යසසුසිංසරන්තීඉමස්මිිංබුද්ධුප්පායදසකයරාෙකුයලනිබ්බත්ති. 

නන්දාතිස්සා නාමිං අකිංසු. අපරභායග රූපසම්පත්තියා සුන්දරීනන්දා, 
ෙනපදකලයාණීති ච පඤ්ඤායිත්ෙ. සා අම්හාකිං භගවති සබ්බඤ්ඤු ිං 
පත්වාඅනුපුබ්යබනකපිලවත්ථුිංගන්ත්වානන්දකුමාරඤ්චරාහුලකුමාරඤ්ච 

පබ්බායෙත්වා ගය  සුද්යධොදනමහාරායෙ ච පරිනිබ්බුය 
මහාපොපතියගො මියා රාහුලමා ාය ච පබ්බජි ාය චින්ය සි – ‘‘මය්හිං
යෙට්ඨභා ා චක්කවත්තිරජ්ෙිං පහාය පබ්බජිත්වා යලොයක අග්ගපුග්ගයලො

බුද්යධො ොය ො, පුත්ය ොපිස්ස රාහුලකුමායරො පබ්බජි, භත් ාපි යම

නන්දරාො, මා ාපි මහාපොපතියගො මී, භගිනීපි රාහුලමා ා පබ්බජි ා, 

ඉදානාහිංයගයහකිිං කරිස්සාමි, පබ්බජිස්සාමී’’තිභික්ඛුනුපස්සයිංගන්ත්වා

ඤාතිසියනයහනපබ්බජි, යනොසද්ධාය. ස්මාපබ්බජිත්වාපිරූපිංනිස්සාය

උප්පන්නමදා.‘‘සත්ොරූපිං විවණ්යණතිගරහති, අයනකපරියායයනරූයප
ආදීනවිං දස්යසතී’’ති බුද්ධුපට්ඨානිං න ගච්ඡතීතිආදි සබ්බිං යහට්ඨා
අභිරූපනන්දායවත්ථුස්මිිංවුත් නයයයනවයවදි බ්බිං. අයිංපනවියසයසො
–සත්ොරානිම්මි ිංඉත්ථිරූපිංඅනුක්කයමනෙරාභිභූ ිංදිස්වා අනිච්චය ො
දුක්ඛය ො අනත් ය ො මනසිකයරොන්තියා යෙරියා කම්මට්ඨානාභිමුඛිං
චිත් ිං අයහොසි. ිංදිස්වාසත්ො ස්සාසප්පායවයසනධම්මිංයදයසන්ය ො
– 

82. 

‘‘ආතුරිංඅසුචිිංපූතිිං, පස්සනන්යදසමුස්සයිං; 

අසුභායචිත් ිංභායවහි, එකග්ගිංසුසමාහි ිං. 

83. 

‘‘යොඉදිං ොඑ ිං, යොඑ ිං ොඉදිං; 

දුග්ගන්ධිංපූතිකිංවාති, බාලානිංඅභිනන්දි ිං. 

84. 

‘‘එවයම ිංඅයවක්ඛන්තී, රත්තින්දිවම න්දි ා; 

 ය ොසකායපඤ්ඤාය, අභිනිබ්බිජ්ඣදක්ඛිස’’න්ති.– 

ඉමාතිස්යසොගාොඅභාසි. 

සා යදසනානුසායරන ඤාණිං යපයසත්වා යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි.

 ස්සා උපරිමග්ගත්ොය කම්මට්ඨානිං ආචික්ඛන්ය ො ‘‘නන්යද, ඉමස්මිිං

සරීයර අප්පමත් යකොපි සායරො නත්ථි, මිංසයලොහි යලපයනො ෙරාදීනිං

වාසභූය ො, අට්ඨිපුඤ්ෙමත්ය ොඑවාය’’න්තිදස්යසතුිං– 

‘‘අට්ඨිනිංනගරිංක ිං, මිංසයලොහි යලපනිං; 

යත්ෙෙරාචමච්චුච, මායනොමක්යඛොචඔහිය ො’’ති.(ධ.ප.150) – 
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ධම්ෙපයද ඉමිංගාෙමාහ. 

සා යදසනාවසායනඅරහත් ිංපාපුණි.ය නවුත් ිං අපදායන (අප.යෙරී
2.3.166-219) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

‘‘ඔවාදයකො විඤ්ඤාපයකො,  ාරයකොසබ්බපාණිනිං; 

යදසනාකුසයලොබුද්යධො,  ායරසිෙන ිංබහුිං. 

‘‘අනුකම්පයකොකාරුණියකො, හිය සීසබ්බපාණිනිං; 

සම්පත්ය තිත්ථියයසබ්යබ, පඤ්චසීයලපතිට්ඨපි. 

‘‘එවිංනිරාකුලිංආසි, සුඤ්ඤ ිංතිත්ථියයහිච; 

විචිත් ිංඅරහන්ය හි, වසීභූය හි ාදිභි. 

‘‘ර නානට්ඨපඤ්ඤාසිං, උග්ගය ොවමහාමුනි; 

කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, බාත්තිිංසවරලක්ඛයණො. 

‘‘වස්සස සහස්සානි, ආයුවිජ්ෙති ාවයද; 

 ාව ාතිට්ඨමායනොයසො,  ායරසිෙන ිංබහුිං. 

‘‘ දාහිංහිංසවතියිං, ො ායසට්ඨිකුයලඅහුිං; 

නානාර නපජ්යෙොය , මහාසුඛසමප්පි ා. 

‘‘උයපත්වා ිංමහාවීරිං, අස්යසොසිිංධම්මයදසනිං; 

අම ිංපරමස්සාදිං, පරමත්ෙනියවදකිං. 

‘‘ දානිමන් යිත්වාන, සසඞ්ඝිංයලොකනායකිං; 

දත්වා ස්සමහාදානිං, පසන්නායසහිපාණිභි. 

‘‘ඣායිනීනිංභික්ඛුනීනිං, අග්ගට්ඨානමපත්ෙයිිං; 

නිපච්චසිරසාධීරිං, සසඞ්ඝිංයලොකනායකිං. 

‘‘ දා අදන් දමයකො, තියලොකසරයණොපභූ; 

බයාකාසිනරසාරථි, ලච්ඡයස ිංසුපත්ථි ිං. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘ ස්සධම්යමසුදායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මි ා; 
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නන්දාතිනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවිකා. 

‘‘ ිංසුත්වාමුදි ාහුත්වා, යාවජීවිං දාජිනිං; 

යමත් චිත් ාපරිචරිිං, පච්චයයහිවිනායකිං. 

‘‘ය න කම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘ ය ොචු ායාමමගිං,  ය ොහිංතුසි ිංග ා; 

 ය ොචනිම්මානරතිිං, වසවත්තිපුරිං ය ො. 

‘‘යත්ෙයත්ථූපපජ්ොමි,  ස්සකම්මස්සවාහසා; 

 ත්ෙ ත්යෙවරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං. 

‘‘ ය ොචු ාමනුස්සත්ය , රාොනිංචක්කවත්තිනිං; 

මණ්ඩලීනඤ්චරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං. 

‘‘සම්පත්තිිංඅනුයභොත්වාන, යදයවසුමනුයෙසුච; 

සබ්බත්ෙසුඛි ාහුත්වා, යනකකප්යපසුසිංසරිිං. 

‘‘පච්ඡියමභයවසම්පත්ය , සුරම්යමකපිලව්හයය; 

රඤ්යඤොසුද්යධොදනස්සාහිං, ධී ාආසිිංඅනින්දි ා. 

‘‘සිරියා රූපිනිිංදිස්වා, නන්දි ිංආසි ිං කුලිං; 

ය නනන්දාතියමනාමිං, සුන්දරිංපවරිංඅහු. 

‘‘යුවතීනඤ්චසබ්බාසිං, කලයාණීතිචවිස්සු ා; 

 ස්මිම්පිනගයරරම්යම, ඨයපත්වා ිංයයසොධරිං. 

‘‘යෙට්යඨොභා ාතියලොකග්යගො, පච්ඡියමොඅරහා ො; 

එකාකිනීගහට්ඨාහිං, මා රාපරියචොදි ා. 

‘‘සාකියම්හිකුයලො ා, පුත්ය බුද්ධානුොතුවිං; 

නන්යදනපිවිනාභූ ා, අගායරකින්නුඅච්ඡසි. 

‘‘ෙරාවසානිං යයොබ්බඤ්ඤිං, රූපිං අසුචිසම්ම ිං; 

යරොගන් මපිචායරොගයිං, ජීවි ිංමරණන්තිකිං. 

‘‘ඉදම්පිය සුභිංරූපිං, සසීකන් ිංමයනොහරිං; 

භූසනානිංඅලඞ්කාරිං, සිරිසඞ්ඝාටසිංනිභිං. 

‘‘පුඤ්ජි ිංයලොකසාරිංව, නයනානිංරසායනිං; 
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පුඤ්ඤානිංකිත්තිෙනනිං, උක්කාකකුලනන්දනිං. 

‘‘න චියරයනවකායලන, ෙරාසමධිමතයසස්සති; 

විහායයගහිංකාරුඤ්යඤ, චරධම්මමනින්දිය . 

‘‘සුත්වාහිංමාතුවචනිං, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 

යදයහනනතුචිත්ය න, රූපයයොබ්බනලාළි ා. 

‘‘මහ ාචපයත්ය න, ඣානජ්යඣනපරිංමම; 

කාතුඤ්චවදය මා ා, නචාහිං ත්ෙඋස්සුකා. 

‘‘ ය ො මහාකාරුණියකො, දිස්වාමිංකාමලාලසිං; 

නිබ්බන්දනත්ෙිංරූපස්මිිං, මමචක්ඛුපයෙජියනො. 

‘‘සයකනආනුභායවන, ඉත්ථිිංමායපසියසොභිනිිං; 

දස්සනීයිංසුරුචිරිං, මමය ොපිසුරූපිනිිං. 

‘‘ මහිංවිම්හි ාදිස්වා, අතිවිම්හි යදහිනිිං; 

චින් යිිංසඵලිංයමති, යනත් ලාභඤ්චමානුසිං. 

‘‘ මහිංඑහිසුභයග, යයනත්යෙො ිංවයදහියම; 

කුලිංය නාමයගොත් ඤ්ච, වදයමයදිය පියිං. 

‘‘නවඤ්චකායලොසුභයග, උච්ඡඞ්යගමිංනිවාසය; 

සීදන්තීවමමඞ්ගානි, පසුප්පයමුහුත් කිං. 

‘‘ ය ොසීසිංමමඞ්යගසා, කත්වාසයිසුයලොචනා; 

 ස්සානලායටපති ා, ලුද්ධාපරමදාරුණා. 

‘‘සහ  ස්සානිපාය න, පිළකාඋපපජ්ෙෙ; 

පග්ඝරිිංසුපභින්නාච, කුණපාපුබ්බයලොහි ා. 

‘‘පභින්නිංවදනඤ්චාපි, කුණපිංපූතිගන්ධනිං; 

උද්ධුමා ිංවිනිලඤ්ච, පුබ්බඤ්චාපිසරීරකිං. 

‘‘සාපයවදි සබ්බඞ්ගී, නිස්සසන්තීමුහුිංමුහුිං; 

යවදයන්තීසකිංදුක්ඛිං, කරුණිංපරියදවයි. 

‘‘දුක්යඛනදුක්ඛි ායහොමි, ඵුසයන්තිචයවදනා; 

මහාදුක්යඛනිමුග්ගම්හි, සරණිංයහොහියමසඛී. 

‘‘කුහිිං වදනයසො ිංය , කුහිිංය තුඞ්ගනාසිකා; 
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 ම්බබිම්බවයරොට්ඨන්ය , වදනිංය කුහිිංග ිං. 

‘‘කුහිිංසසීනිභිංවණ්ණිං, කම්බුගීවාකුහිිංග ා; 

යදොළායලොලාවය කණ්ණා, යවවණ්ණිංසමුපාග ා. 

‘‘මකුළඛාරකාකාරා, කලිකාවපයයොධරා; 

පභින්නාපූතිකුණපා, දුට්ඨගන්ධිමතත් මාග ා. 

‘‘යවදිමජ්ඣාවසුස්යසොණී, සූනාවනී කිබ්බිසා; 

ො ාඅමජ්ඣභරි ා, අයහොරූපමසස්ස ිං. 

‘‘සබ්බිංසරීරසඤ්ො ිං, පූතිගන්ධිංභයානකිං; 

සුසානමිවබීභච්ඡිං, රමන්ය යත්ෙබාලිසා. 

‘‘ දාමහාකාරුණියකො, භා ායමයලොකනායයකො; 

දිස්වාසිංවිග්ගචිත් ිංමිං, ඉමාගාොඅභාසෙ. 

‘‘ආතුරිංකුණපිංපූතිිං, පස්සනන්යදසමුස්සයිං; 

අසුභායචිත් ිංභායවහි, එකග්ගිංසුසමාහි ිං. 

‘‘යොඉදිං ොඑ ිං, යොඑ ිං ොඉදිං; 

දුග්ගන්ධිංපූතිකිංවාති, බාලානිංඅභිනන්දි ිං. 

‘‘එවයම ිංඅයවක්ඛන්තී, රත්තින්දිවම න්දි ා; 

 ය ොසකායපඤ්ඤාය, අභිනිබ්බිජ්ඣදක්ඛිසිං. 

‘‘ ය ොහිංඅතිසිංවිග්ගා, සුත්වාගාොසුභාසි ා; 

 ත්රට්ඨි ාවහිංසන්තී, අරහත් මපාපුණිිං. 

‘‘යත්ෙ යත්ෙ නිසින්නාහිං, සදාඣානපරායණා; 

ජියනො ස්මිිං ගුයණතුට්යඨො, එ දග්යගඨයපසිමිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ිං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා 

උදානවයසන ‘‘ආතුරං අසුචි’’න්තිආදිනා සත්ොරා යදසි ාහි තීහි ගාොහි
සද්ධිමතිං– 

85. 

‘‘ ස්සා යමඅප්පමත් ාය, විචිනන්තියා යයොනියසො; 

යොභූ ිංඅයිංකායයො, දිට්යඨොසන් රබාහියරො. 

86. 
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‘‘අෙනිබ්බින්දහිංකායය, අජ්ඣත් ඤ්චවිරජ්ෙහිං; 

අප්පමත් ාවිසිංයුත් ා, උපසන් ාම්හිනිබ්බු ා’’ති.– 

ඉමාද්යවගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ එවයෙ ංඅයවක්ඛන්තී…යප.… දක්ඛිසන්තිඑ ිංආතුරාදිසභාවිං

කායිංඑවිං ‘‘යොඉදිං ොඑ ’’න්තිආදිනා වුත් ප්පකායරන රත්තින්දිවං 
සබ්බකාලිං අ න්දි ා හුත්වා පරය ො යඝොසයහතුකිං සු මයඤාණිං

මුඤ්චිත්වා,  ය ො  ිංනිමිත් ිං අත් නි සම්භූ ත් ා සකාෙභාවනාමයාය 

පඤ්ඤාෙ යාොවය ො ඝනවිනිබ්යභොගකරයණන අභිනිබ්බිජ්ඣ, කෙිං නු

යඛො දක්ඛිසං පස්සිස්සන්තිආයභොගපුයරචාරියකන පුබ්බභාගඤාණචක්ඛුනා 

අයවක්ඛන්තී විචිනන්තීති අත්යෙො. 

ය නාහ ‘‘ ස්සා යෙ අප්පෙත් ාො’’තිආදි.  ස්සත්යෙො – ස්සා යම

සතිඅවිප්පවායසන අප්පෙත් ාෙ යෙොනියසො උපායයන අනිච්චාදිවයසන

විපස්සනාපඤ්ඤාය විචිනන්තිො වීමිංසන්තියා, අෙං 

ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛාය ො කායෙො සසන් ානපරසන් ානවිභාගය ො 

සන් රබාහියරො යොභූ ිංදිට්යඨො. 

අෙ  ො දස්සනය ො පච්ඡා නිබ්බින්දහං කායෙ 

විපස්සනාපඤ්ඤාසහි ාය මග්ගපඤ්ඤාය අත් භායව නිබ්බින්දිිං, 

වියසසය ොවඅජ්ඣත් සන් ායන විරජ්ජි විරාගිං ආපජ්ජිිං, අහිංයොභූ ාය

අප්පමාදපටිපත්තියා මත්ෙකප්පත්තියා අප්පෙත් ා සබ්බයසොසිංයයොෙනානිං

සමුච්ඡින්නත් ා විසංයුත් ා උපසන් ාචනිබ්බු ාචඅම්හීති. 

සුන්දරීනන්දායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

5. නන්තත් රායෙරීගාොවණ්ණනා 

අග්ගිං  න්දඤ් ාතිආදිකා නන්දුත් රාය යෙරියා ගාො. අයම්පි 

පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනිත්වා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද කුරුරට්යඨ කම්මාසධම්මනිගයම

බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා, එකච්චානිවිජ්ොට්ඨානානිසිප්පාය නානිච 

උග්ගයහත්වා නිගණ්ඨපබ්බජ්ෙිං උපගන්ත්වා, වාදප්පසු ා ෙම්බුසාඛිං
ගයහත්වා භද්දාකුණ්ඩලයකසා විය ෙම්බුදීප යල විචරන්තී
මහායමොග්ගල්ලානත්යෙරිං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හිං පුච්ඡිත්වා පරාෙයිං
පත් ායෙරස්සඔවායදඨත්වාසාසයන පබ්බජිත්වාසමණධම්මිංකයරොන්තී
න චිරස්යසව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං
පච්චයවක්ඛිත්වාඋදානවයසන– 

87. 

‘‘අග්ගිිංචන්දඤ්චසූරියඤ්ච, යදව ාචනමස්සිහිං; 
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නදීතිත්ොනිගන්ත්වාන, උදකිංඔරුහාමිහිං. 

88. 

‘‘බහූව සමාදානා, අඩ්ඪිංසීසස්සඔලිඛිිං; 

ඡමායයසයයිංකප්යපමි, රත්තිිංභත් ිංනභුඤ්ෙහිං. 

89. 

‘‘විභූසාමණ්ඩනර ා, න්හාපනුච්ඡාදයනහිච; 

උපකාසිිංඉමිංකායිං, කාමරායගනඅට්ටි ා. 

90. 

‘‘ ය ොසද්ධිංලභිත්වාන, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 

දිස්වාකායිංයොභූ ිං, කාමරායගොසමූහය ො. 

91. 

‘‘සබ්යබභවාසමුච්ඡින්නා, ඉච්ඡාචපත්ෙනාපිච; 

සබ්බයයොගවිසිංයුත් ා, සන්තිිංපාපුණියච යසො’’ති.– 

ඉමා පඤ්චගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ අග්ගිං න්දඤ් සූරිෙඤ් , යදව ා  නෙස්සිහන්තිඅග්ගිප්පමුඛා

යදවාති ඉන්දානිං යදවානිං ආරාධනත්ෙිං ආහුතිිං පග්ගයහත්වා අග්ගිඤ්ච, 

මායසමායසසුක්කපක්ඛස්ස දුතියායචන්දඤ්ච, දිවයස දිවයසසායිංපා ිං

සූරියඤ්ච, අඤ්ඤා ච බාහිරා හිරඤ්ඤගබ්භාදයයො යදව ා ච, විසුද්ධිමතමග්ගිං

ගයවසන්තී නමස්සිහිං නමක්කාරිං අහිං අකාසිිං. නදීතිත්ොනි ගන්ත්වාන, 

උදකං ඔරුහාමිහන්ති ගඞ්ගාදීනිං නදීනිං පූොතිත්ොනි උපගන්ත්වා සායිං
පා ිං උදකිංඔ රාමිඋදයකනිමුජ්ජිත්වාඅඞ්ගසිඤ්චනිංකයරොමි. 

බහූව සොදානාති පඤ්චා ප ප්පනාදි බහුවිධව සමාදානා.

ගාොසුඛත්ෙිං බහූති දීඝකරණිං. අඩ්ඪං සීසස්ස ඔලිඛින්ති මය්හිං සීසස්ස

අඩ්ඪයමව මුණ්යඩමි. යකචි ‘‘අඩ්ඪිං සීසස්ස ඔලිඛින්ති යකසකලාපස්ස
අඩ්ඪිං ෙටාබන්ධනවයසන බන්ධිමතත්වා අඩ්ඪිං විස්සජ්යෙසි’’න්ති අත්ෙිං

වදන්ති. ඡොෙ යසෙයං කප්යපමීති ෙණ්ඩිලසායිනී හුත්වා අනන් රහි ාය

භූමියා සයාමි. රත්තිං භත් ං න භුඤ්ජහන්ති රත්තූපර ා හුත්වා රත්තියිං
යභොෙනිං නභුඤ්ජිිං. 

විභූසාෙණ්ඩනර ාතිචිරකාලිං අත් කිලමොනුයයොයගනකිලන් කායා
‘‘එවිං සරීරස්ස කිලමයනන නත්ථි පඤ්ඤාසුද්ධිමත. සයච පන ඉන්ද්රියානිං
ය ොසනවයසන සරීරස්ස  ප්පයනන සුද්ධිමත සියා’’ති මන්ත්වා ඉමිං කායිං 
අනුග්ගණ්හන්තීවිභූසායිංමණ්ඩයනචර ාවත්ොලඞ්කායරහිඅලඞ්කරයණ

ගන්ධමාලාදීහි මණ්ඩයන ච අභිර ා. න්හාපනුච්ඡාදයනහි  ාති
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සම්බාහනාදීනි කායරත්වා න්හාපයනන උච්ඡාදයනන ච. උපකාසිං ඉෙං

කාෙන්ති ඉමිං මම කායිං අනුග්ගණ්හිිං සන් ප්යපසිිං. කාෙරායගන 

අට්ටි ාති එවිං කායදළ්හීබහුලා හුත්වා අයයොනියසොමනසිකාරපච්චයා
පරියුට්ඨිය න කාමරායගනඅට්ටි ාඅභිණ්හිංඋපද්දු ාඅයහොසිිං. 

 ය ො සද්ධං ලභිත්වානාති එවිං සමාදින්නව ානි භින්දිත්වා
කායදළ්හීබහුලා වාදප්පසු ා හුත්වා  ත්ෙ  ත්ෙ විචරන්තී  ය ො පච්ඡා
අපරභායග මහායමොග්ගල්ලානත්යෙරස්ස සන්තියක ලද්යධොවාදානුසාසනා

සද්ධිං පටිලභිත්වා. දිස්වා කාෙං ෙොභූ න්ති සහ විපස්සනාය
මග්ගපඤ්ඤායඉමිංමමකායිංයොභූ ිංදිස්වා අනාගාමිමග්යගනසබ්බයසො

කාමරායගොසමූහය ො. ය ොපරිංඅග්ගමග්යගන සබ්යබභවාසමුච්ඡින්නා, 

ඉච්ඡා   පත්ෙනාපි  ාති පච්චුප්පන්නවිසයාභිලාසසඞ්ඛා ා ඉච්ඡා ච

ආයතිභවාභිලාසසඞ්ඛා ාපත්ෙනාපිසබ්යබ භවාපිසමුච්ඡින්නාති යයොෙනා. 

සන්තිං පාපුණි ය  යසොති අච්චන් ිං සන්තිිං අරහත් ඵලිං පාපුණිිං 
අධිමතගච්ඡින්තිඅත්යෙො. 

නන්දුත් රායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

6. මිත් ාකාළීයෙරීගාොවණ්ණනා 

සද්ධාෙ පබ්බජිත්වානාතිආදිකා මිත් ාකාළියා යෙරියා ගාො. අයම්පි 

පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද කුරුරට්යඨ කම්මාසධම්මනිගයම
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත් ා මහාසතිපට්ඨානයදසනාය
පටිලද්ධසද්ධා භික්ඛුනීසු පබ්බජිත්වා සත්  සිංවච්ඡරානි
ලාභසක්කාරගිද්ධිමතකාහුත්වාසමණධම්මිංකයරොන්තී  ත්ෙ ත්ෙවිචරිත්වා
අපරභායග යයොනියසො උම්මුජ්ෙන්තී සිංයවගො ා හුත්වා විපස්සනිං
පට්ඨයපත්වා න චිරස්යසව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පත්වා අත් යනො 
පටිපත්තිිංපච්චයවක්ඛිත්වාඋදානවයසන– 

92. 

‘‘සද්ධායපබ්බජිත්වාන, අගාරස්මානගාරියිං; 

විචරිිංහිංය නය න, ලාභසක්කාරඋස්සුකා. 

93. 

‘‘රිඤ්චිත්වාපරමිංඅත්ෙිං, හීනමත්ෙිංඅයසවිහිං; 

කියලසානිංවසිංගන්ත්වා, සාමඤ්ඤත්ෙිංනබුජ්ඣිහිං. 

94. 

‘‘ ස්සායමඅහුසිංයවයගො, නිසින්නායවිහාරයක; 

උම්මග්ගපටිපන්නාම්හි,  ණ්හායවසමාග ා. 
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95. 

‘‘අප්පකිංජීවි ිංමය්හිං, ෙරාබයාධිමතචමද්දති; 

පුරායිංභිජ්ෙතිකායයො, නයමකායලොපමජ්ජිතුිං. 

96. 

‘‘යොභූ මයවක්ඛන්තී, ඛන්ධානිංඋදයබ්බයිං; 

විමුත් චිත් ාඋට්ඨාසිිං, ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. –ඉමා ගාො

අභාසි; 

 ත්ෙ වි රිංහං ය න ය න, ලාභසක්කාරඋස්සුකාති ලායභ ච
සක්කායර ච උස්සුකා යුත් ප්පයුත් ා හුත්වා ය න ය න
බාහුසච්චධම්මකොදිනාලාභුප්පාදයහතුනාවිචරිිංඅහිං. 

රිඤ්චිත්වාපරෙංඅත්ෙන්ති ඣානවිපස්සනාමග්ගඵලාදිිංඋත් මිංඅත්ෙිං

ෙහිත්වා ඡඩ්යඩත්වා. හීනෙත්ෙං අයසවිහන්ති
චතුපච්චයසඞ්ඛා ආමිසභාවය ො හීනිං ලාමකිං අත්ෙිං අයයොනියසො

පරියයසනාය පටියසවිිං අහිං. කියලසානං වසං ගන්ත්වාති

මානමද ණ්හාදීනිං කියලසානිං වසිං උපගන්ත්වා සාෙඤ්ඤත්ෙං 

සමණකිච්චිං න බුජ්ඣං නොනිිංඅහිං. 

නිසින්නාෙ විහාරයකතිමමවසනකඔවරයකනිසින්නායඅහුසිංයවයගො.

කෙන්ති යච, ආහ ‘‘උම්ෙග්ගපටිපන්නාම්හී’’ති.  ත්ෙ 

උම්ෙග්ගපටිපන්නාම්හීති යාවයදව අනුපාදාය පරිනිබ්බානත්ෙමිදිං සාසනිං, 
 ත්ෙ සාසයන පබ්බජිත්වා කම්මට්ඨානිං අමනසිකයරොන්තී  ස්ස 

උම්මග්ගපටිපන්නා අම්හීති.  ණ්හාෙ වසොග ාති පච්චයුප්පාදන ණ්හාය
වසිංඋපග ා. 

අප්පකංජීවි ංෙය්හන්ති පරිච්ඡින්නකාලාවජ්ජි ය ොබහූපද්දවය ොච

මම ජීවි ිං අප්පකිං පරිත් ිං ලහුකිං. ජරා බයාධි   ෙද්දතීති  ඤ්ච
සමන් ය ොආපතිත්වානිප්යපොයෙන් ා පබ්බ ාවියෙරාබයාධිමතචමද්දති

නිම්මෙති. ‘‘මද්දයර’’තිපි පායඨො. පුරාෙං භිජ්ජති කායෙොති අයිං කායයො

භිජ්ෙති පුරා. යස්මා  ස්ස එකිංසියකො යභයදො,  ස්මා න යෙ කායලො

පෙජ්ජිතුං අයිංකායලො අට්ඨක්ඛණවජ්ජිය ොනවයමොඛයණො, යසොපමජ්ජිතුිං
නයුත්ය ොති ස්සාහුිංසිංයවයගොති යයොෙනා. 

ෙොභූ ෙයවක්ඛන්තීති එවිං ො සිංයවගා විපස්සනිං පට්ඨයපත්වා
අනිච්චාදිමනසිකායරන යොභූ මයවක්ඛන්තී. කිිං අයවක්ඛන්තීති ආහ 

‘‘ඛන්ධානංඋදෙබ්බෙ’’න්ති. ‘‘අවිජ්ොසමුදයාරූපසමුදයයො’’තිආදිනා(පටි.

ම. 1.50) සමපඤ්ඤාසප්පයභදානිං පඤ්චන්නිං උපාදානක්ඛන්ධානිං
උප්පාදනියරොධඤ්ච උදයබ්බයානුපස්සනාය අයවක්ඛන්තී විපස්සනිං
උස්සුක්කායපත්වා මග්ගපටිපාටියා සබ්බයසො කියලයසහි ච භයවහි ච 
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විමුත් චිත් ාඋට්ඨාසිිං, උභය ොඋට්ඨායනනමග්යගනභවත් යය ොචාති
වුට්ඨි ා අයහොසිිං.යසසිංවුත් නයයමව. 

මිත් ාකාළීයෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

7. සකුලායෙරීගාොවණ්ණනා 

අගාරස්මිං වසන්තීතිආදිකා සකුලාය යෙරියා ගාො. අයිං කිර
පදුමුත් රස්සභගවය ොකායලහිංසවතීනගයරආනන්දස්සරඤ්යඤොධී ා

හුත්වා නිබ්බත් ා, සත්ථුයවමාතිකභගිනී නන්දාතිනායමන.සා විඤ්ඤු ිං
පත්වාඑකදිවසිංසත්ථුසන්තියකධම්මිංසුණන්තීසත්ොරාඑකිංභික්ඛුනිිං 
දිබ්බචක්ඛුකානිං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ිං දිස්වා උස්සාහො ා
අධිමතකාරකම්මිංකත්වා සයම්පි ිංඨානන් රිංපත්යෙන්තීපණිධානමකාසි.
සා  ත්ෙ යාවජීවිං බහුිං උළාරිං කුසලකම්මිං කත්වා යදවයලොයක
නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරිං සුගතීසුයයව සිංසරන්තී කස්සපස්ස භගවය ො
කායල බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා පරිබ්බාෙකපබ්බජ්ෙිං පබ්බජිත්වා
එකචාරිනීවිචරන්තීඑකදිවසිංය ලභික්ඛාය ආහිණ්ඩිත්වාය ලිංලභිත්වා
ය නය යලනසත්ථුයචතියයසබ්බරත්තිිංදීපපූෙිංඅකාසි. සා ය ොචු ා
 ාවතිිංයස නිබ්බත්තිත්වා සුවිසුද්ධදිබ්බචක්ඛුකා හුත්වා එකිං බුද්ධන් රිං
යදයවසුයයව සිංසරිත්වා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියිං බ්රාහ්මණකුයල

නිබ්බත්ති. සකුලාතිස්සා නාමිං අයහොසි. සා විඤ්ඤු ිං පත් ා සත්ථු
යෙ වනපටිග්ගහයණ පටිලද්ධසද්ධා උපාසිකා හුත්වා අපරභායග 

අඤ්ඤ රස්සඛීණාසවත්යෙරස්සසන්තියකධම්මිංසුත්වාසඤ්ො සිංයවගා
පබ්බජිත්වා විපස්සනිං පට්ඨයපත්වා ඝයටන්තී වායමන්තී න චිරස්යසව

අරහත් ිංපාපුණි.ය න වුත් ිං අපදායන (අප.යෙරී2.3.131-165) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

‘‘හි ායසබ්බසත් ානිං, සුඛායවද ිංවයරො; 

අත්ොයපුරිසාෙඤ්යඤො, පටිපන්යනොසයදවයක. 

‘‘යසග්ගපත්ය ොසිරිමා, කිත්තිවණ්ණගය ොජියනො; 

පූජිය ොසබ්බයලොකස්ස, දිසාසබ්බාසුවිස්සුය ො. 

‘‘උත්තිණ්ණවිචිකිච්යඡොයසො, වීතිවත් කෙිංකයෙො; 

සම්පුණ්ණමනසඞ්කප්යපො, පත්ය ොසම්යබොධිමතමුත් මිං. 

‘‘අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස, උප්පායද ා නරුත් යමො; 

අනක්ඛා ඤ්චඅක්ඛාසි, අසඤ්ො ඤ්චසඤ්ෙනී. 

‘‘මග්ගඤ්ඤූ චමග්ගවිදූ, මග්ගක්ඛායී නරාසයභො; 
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මග්ගස්සකුසයලොසත්ො, සාරථීනිංවරුත් යමො. 

‘‘මහාකාරුණියකොසත්ො, ධම්මිංයදයසතිනායයකො; 

නිමුග්යගකාමපඞ්කම්හි, සමුද්ධරතිපාණියන. 

‘‘ දාහිංහිංසවතියිං, ො ාඛත්තියනන්දනා; 

සුරූපාසධනාචාපි, දයි ාචසිරීමතී. 

‘‘ආනන්දස්ස මහාරඤ්යඤො, ධී ාපරමයසොභනා; 

යවමා ාභගිනීචාපි, පදුමුත් රනාමියනො. 

‘‘රාෙකඤ්ඤාහිසහි ා, සබ්බාභරණභූසි ා; 

උපාගම්මමහාවීරිං, අස්යසොසිිංධම්මයදසනිං. 

‘‘ දාහියසොයලොකගරු, භික්ඛුනිිංදිබ්බචක්ඛුකිං; 

කිත් යිංපරිසාමජ්යඣ, අග්ගට්ඨායනඨයපසි ිං. 

‘‘සුණිත්වා මහිංහට්ඨා, දානිංදත්වානසත්ථුයනො; 

පූජිත්වානචසම්බුද්ධිං, දිබ්බචක්ඛුිංඅපත්ෙයිිං. 

‘‘ ය ොඅයවොචමිංසත්ො, නන්යදලච්ඡසිපත්ථි ිං; 

පදීපධම්මදානානිං, ඵලයම ිංසුනිච්ඡි ිං. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘ ස්ස ධම්යමසුදායාදා, ඔරසා ධම්මනිම්මි ා; 

සකුලානාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවිකා. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, උප්පජ්ජිවද ිංවයරො. 

‘‘පරිබ්බාෙකිනීආසිිං,  දාහිංඑකචාරිනී; 

භික්ඛායවිචරිත්වාන, අලභිිංය ලමත් කිං. 

‘‘ය නදීපිංපදීයපත්වා, උපට්ඨිිංසබ්බසිංවරිිං; 

යචතියිංද්විපදග්ගස්ස, විප්පසන්යනනයච සා. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 
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84 

පටුන 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘යත්ෙ යත්ථූපපජ්ොමි,  ස්සකම්මස්ස වාහසා; 

පජ්ෙලන්තිමහාදීපා,  ත්ෙ ත්ෙග ායයම. 

‘‘තියරොකුට්ටිං තියරොයසලිං, සමතිග්ගය්හ පබ්බ ිං; 

පස්සාමහිංයදිච්ඡාමි, දීපදානස්සිදිංඵලිං. 

‘‘විසුද්ධනයනායහොමි, යසසාචෙලාමහිං; 

සද්ධාපඤ්ඤාවතීයචව, දීපදානස්සිදිංඵලිං. 

‘‘පච්ඡියමචභයවදානි, ො ාවිප්පකුයලඅහිං; 

පහූ ධනධඤ්ඤම්හි, මුදිය රාෙපූජිය . 

‘‘අහිං සබ්බඞ්ගසම්පන්නා, සබ්බාභරණභූසි ා; 

පුරප්පයවයසසුග ිං, වා පායනඨි ාඅහිං. 

‘‘දිස්වාෙලන් ිංයසසා, යදවමනුස්සසක්ක ිං; 

අනුබයඤ්ෙනසම්පන්නිං, ලක්ඛයණහිවිභූසි ිං. 

‘‘උදග්ගචිත් ාසුමනා, පබ්බජ්ෙිංසමයරොචයිිං; 

නචියරයනවකායලන, අරහත් මපාපුණිිං. 

‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොමි, දිබ්බායයසො ධාතුයා; 

පරචිත් ානිොනාමි, සත්ථුසාසනකාරිකා. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංොනාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිමත ිං; 

යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, විසුද්ධාසිිංසුනිම්මලා. 

‘‘පරිචිණ්යණොමයාසත්ො, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං; 

ඔහිය ොගරුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහ ා. 

‘‘යස්සත්ොයපබ්බජි ා, අගාරස්මානගාරියිං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, සබ්බසිංයයොෙනක්ඛයයො. 

‘‘ ය ොමහාකාරුණියකො, එ දග්යගඨයපසිමිං; 

දිබ්බචක්ඛුකානිංඅග්ගා, සකුලාතිනරුත් යමො. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ිං පන පත්වා ක ාධිමතකාර ාය දිබ්බචක්ඛුඤායණ චිණ්ණවසී 

අයහොසි. ය න නිං සත්ො දිබ්බචක්ඛුකානිං භික්ඛුනීනිං අග්ගට්ඨායන
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ඨයපසි. සා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා පීතියසොමනස්සො ා
උදානවයසන– 

97. 

‘‘අගාරස්මිිං වසන්තීහිං, ධම්මිංසුත්වානභික්ඛුයනො; 

අද්දසිංවිරෙිංධම්මිං, නිබ්බානිංපදමච්චු ිං. 

98. 

‘‘සාහිංපුත් ිංධී රඤ්ච, ධනධඤ්ඤඤ්චඡඩ්ඩිය; 

යකයසයඡදාපයිත්වාන, පබ්බජිිංඅනගාරියිං. 

99. 

‘‘සික්ඛමානාඅහිංසන්තී, භායවන්තීමග්ගමඤ්ෙසිං; 

පහාසිිංරාගයදොසඤ්ච,  යදකට්යඨචආසයව. 

100. 

‘‘භික්ඛුනීඋපසම්පජ්ෙ, පුබ්බොතිමනුස්සරිිං; 

දිබ්බචක්ඛුවියසොධිමත ිං, විමලිංසාධුභාවි ිං. 

101. 

‘‘සඞ්ඛායරපරය ොදිස්වා, යහතුොය පයලොකිය ; 

පහාසිිංආසයවසබ්යබ, සීතිභූ ාම්හිනිබ්බු ා’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ අගාරස්මිං වසන්තීහං, ධම්ෙංසුත්වාන භික්ඛුයනොතිඅහිංපුබ්යබ
අගාරමජ්යඣ වසමානා අඤ්ඤ රස්ස භින්නකියලසස්ස භික්ඛුයනො

සන්තියකචතුසච්චගබ්භිංධම්මකෙිංසුත්වා. අද්දසං විරජංධම්ෙං, නිබ්බානං

පදෙච්චු න්ති රාගරොදීනිං අභායවන විරෙිං, වානය ො නික්ඛන් ත් ා

නිබ්බානිං, චවනාභාවය ො අධිමතග ානිං අච්චුතියහතු ාය ච නිබ්බානිං 

අච්චු ිං, පදන්ති ච ලද්ධනාමිං අසඞ්ඛ ධම්මිං, සහස්සනයපටිමණ්ඩිය න 
දස්සනසඞ්ඛාය නධම්මචක්ඛුනාඅද්දසිංපස්සිිං. 

සාහන්තිසාඅහිංවුත් ප්පකායරන යසො ාපන්නායහොමි. 

සික්ඛොනාඅහංසන්තීතිඅහිංසික්ඛමානාව සමානාපබ්බජිත්වාවස්යස

අපරිපුණ්යණ එව. භායවන්තී ෙග්ගෙඤ්ජසන්ති මජ්ඣිමපටිපත්තිභාවය ො

අඤ්ෙසිං උපරිමග්ගිං උප්පායදන්තී.  යදකට්යඨ  ආසයවති රාගයදොයසහි

සහයෙකට්යඨ පහායනකට්යඨ ච  තියමග්ගවජ්යඣ ආසයව පහාසිං 
සමුච්ඡින්දිිං. 
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භික්ඛුනී උපසම්පජ්ජාති වස්යස පරිපුණ්යණ උපසම්පජ්ජිත්වා භික්ඛුනී 

හුත්වා. විෙලන්තිඅවිජ්ොදීහිඋපක්කියලයසහිවිමුත්  ාය විග මලිං, සාධු 

සක්කච්ච සම්මයදව භාවි ං, සාධූහි වා බුද්ධාදීහි භාවි ං උප්පාදි ිං
දිබ්බචක්ඛුවියසොධිමත න්තිසම්බන්යධො. 

සඞ්ඛායරති ය භූමකසඞ්ඛායර. පරය ොති අනත් ය ො. යහතුජාය ති 

පච්චයුප්පන්යන. පයලොකිය ති පලුජ්ෙනසභායව පභඞ්ගුයන

පඤ්ඤාචක්ඛුනාදිස්වා. පහාසිංආසයව සබ්යබතිඅග්ගමග්යගනඅවසිට්යඨ

සබ්යබපිආසයවපෙහිිං, යඛයපසින්තිඅත්යෙො. යසසිංවුත් නයයමව. 

සකුලායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

8. යසොණායෙරීගාොවණ්ණනා 

දස පුත්ය  විජායිත්වාතිආදිකා යසොණාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හිංසවතීනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ිංපත්වාඑකදිවසිංසත්ථුසන්තියකධම්මිංසුණන්තී සත්ොරිංඑකිං

භික්ඛුනිිං ආරද්ධවීරියානිං භික්ඛුනීනිං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ිං දිස්වා, 
අධිමතකාරකම්මිං කත්වා සයම්පි  ිං ඨානන් රිං පත්යෙත්වා යාවජීවිං

පුඤ්ඤානි කත්වා,  ය ොචු ාකප්පස සහස්සිංයදවමනුස්යසසුසිංසරිත්වා
ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියිං කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත් ා

පතිකුලිං ග ා දස පුත් ධී යරො ලභිත්වා බහුපුත්තිකාති පඤ්ඤායිත්ෙ. සා
සාමියක පබ්බජිය  වයප්පත්ය  පුත් ධී යරො ඝරාවායස පතිට්ඨායපත්වා

සබ්බිං ධනිං පුත් ානිං විභජිත්වා අදාසි, නකිඤ්චි අත් යනො ඨයපසි.  ිං
පුත් ා ච ධී යරො චකතිපාහයමව උපට්ඨහිත්වා පරිභවිං අකිංසු. සා ‘‘කිිං
මය්හිං ඉයමහි පරිභවාය ඝයර වසන්තියා’’ති භික්ඛුනියයො උපසඞ්කමිත්වා

පබ්බජ්ෙිං යාචි.  ිං භික්ඛුනියයො පබ්බායෙසුිං. සා ලද්ධූපසම්පදා ‘‘අහිං
මහල්ලිකාකායල පබ්බජිත්වා අප්පමත් ාය භවි බ්බ’’න්ති භික්ඛුනීනිං 
වත් පටිවත් ිං කයරොන්තී ‘‘සබ්බරත්තිිං සමණධම්මිං කරිස්සාමී’’ති
යහට්ඨාපාසායද එකෙම්භිං හත්යෙන ගයහත්වා  ිං අවිෙහමානා

සමණධම්මිං කයරොන්තී චඞ්කමමානාපි ‘‘අන්ධකායර ඨායන රුක්ඛාදීසු
යත්ෙකත්ෙචියමසීසිංපටිහඤ්යඤයයා’’තිරුක්ඛිං හත්යෙනගයහත්වා ිං
අවිෙහමානාව සමණධම්මිං කයරොති.  ය ො පට්ඨාය සා ආරද්ධවීරිය ාය 

පාකටා අයහොසි. සත්ො  ස්සා ඤාණපරිපාකිං දිස්වා ගන්ධකුටියිං
නිසින්යනොවඔභාසිංඵරිත්වාසම්මුයඛනිසින්යනොවිය අත් ානිංදස්යසත්වා
– 

‘‘යයො චවස්සස ිංජීයව, අපස්සිං ධම්මමුත් මිං; 

එකාහිංජීවි ිංයසයයයො, පස්සය ොධම්මමුත් ම’’න්ති.(ධ.ප. 115) 

– 
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ගාෙිං අභාසි. සා ගාොපරියයොසායන අරහත් ිං පාපුණි. ය න වුත් ිං 

අපදායන (අප.යෙරී2.3.220-243) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

‘‘ දායසට්ඨිකුයලො ා, සුඛි ාපූජි ාපියා; 

උයපත්වා ිංමුනිවරිං, අස්යසොසිිංමධුරිංවචිං. 

‘‘ආරද්ධවීරියානග්ගිං, වණ්යණසිභික්ඛුනිිංජියනො; 

 ිංසුත්වාමුදි ාහුත්වා, කාරිංකත්වානසත්ථුයනො. 

‘‘අභිවාදියසම්බුද්ධිං, ඨානිං ිංපත්ෙයිිං දා; 

අනුයමොදිමහාවීයරො, සිජ්ඣ ිංපණිධී ව. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘ ස්සධම්යමසුදායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මි ා; 

යසොණාතිනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවිකා. 

‘‘ ිංසුත්වාමුදි ාහුත්වා, යාවජීවිං දාජිනිං; 

යමත් චිත් ාපරිචරිිං, පච්චයයහිවිනායකිං. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘පච්ඡියමචභයවදානි, ො ායසට්ඨිකුයලඅහිං; 

සාවත්ථියිංපුරවයර, ඉද්යධඵීය මහද්ධයන. 

‘‘යදා චයයොබ්බනප්පත් ා, ගන්ත්වාපතිකුලිං අහිං; 

දසපුත් ානිඅෙනිිං, සුරූපානිවියසසය ො. 

‘‘සුයඛධිමත ා චය සබ්යබ, ෙනයනත් මයනොහරා; 

අමිත් ානම්පිරුචි ා, මමපයගවය සියා. 

‘‘ ය ොමය්හිංඅකාමාය, දසපුත් පුරක්ඛය ො; 

පබ්බජිත්ෙසයමභත් ා, යදවයදවස්සසාසයන. 

‘‘ යදකිකා විචින්ය සිිං, ජීවිය නාලමත්ථු යම; 

චත් ායපතිපුත්ය හි, වුඩ්ඪායචවරාකියා. 
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‘‘අහම්පි ත්ෙගච්ඡිස්සිං, සම්පත්ය ොයත්ෙයමපති; 

එවාහිංචින් යිත්වාන, පබ්බජිිංඅනගාරියිං. 

‘‘ ය ොචමිංභික්ඛුනියයො, එකිංභික්ඛුනුපස්සයය; 

විහායගච්ඡුයමොවාදිං,  ායපහිඋදකිංඉති. 

‘‘ දාඋදකමාහිත්වා, ඔකිරිත්වානකුම්භියා; 

චුල්යලඨයපත්වාආසීනා,  ය ොචිත් ිංසමාදහිිං. 

‘‘ඛන්යධඅනිච්චය ොදිස්වා, දුක්ඛය ොචඅනත් ය ො; 

යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, අරහත් මපාපුණිිං. 

‘‘ දාගන්ත්වාභික්ඛුනියයො, උණ්යහොදකමපුච්ඡිසුිං; 

ය යෙොධාතුමධිමතට්ඨාය, ඛිප්පිංසන් ාපයිිංෙලිං. 

‘‘විම්හි ා ාජිනවරිං, එ මත්ෙමසාවයුිං; 

 ිංසුත්වාමුදිය ොනායෙො, ඉමිංගාෙිංඅභාසෙ. 

‘‘යයො චවස්සස ිංජීයව, කුසීය ොහීනවීරියයො; 

එකාහිංජීවි ිංයසයයයො, වීරියමාරභය ොදළ්හිං. 

‘‘ආරාධිමතය ොමහාවීයරො, මයාසුප්පටිපත්තියා; 

ආරද්ධවීරියානග්ගිං, මමාහසමහාමුනි. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අෙ නිං භගවා භික්ඛුනියයො පටිපාටියා ඨානන් යර ඨයපන්ය ො 

ආරද්ධවීරියානිං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි. සා එකදිවසිං අත් යනො පටිපත්තිිං 
පච්චයවක්ඛිත්වාඋදානවයසන– 

102. 

‘‘දස පුත්ය විොයිත්වා, අස්මිිං රූපසමුස්සයය; 

 ය ොහිංදුබ්බලාජිණ්ණා, භික්ඛුනිිංඋපසඞ්කමිිං. 

103. 

‘‘සායමධම්මමයදයසසි, ඛන්ධාය නධාතුයයො; 

 ස්සාධම්මිංසුණිත්වාන, යකයසයඡත්වානපබ්බජිිං. 

104. 

‘‘ ස්සා යමසික්ඛමානාය, දිබ්බචක්ඛු වියසොධිමත ිං; 

පුබ්යබනිවාසිංොනාමි, යත්ෙයමවුසි ිංපුයර. 

105. 
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පටුන 

‘‘අනිමිත් ඤ්චභායවමි, එකග්ගාසුසමාහි ා; 

අනන් රාවියමොක්ඛාසිිං, අනුපාදායනිබ්බු ා. 

106. 

‘‘පඤ්චක්ඛන්ධාපරිඤ්ඤා ා, තිට්ඨන්තිඡින්නමූලකා; 

ධිමත වත්ථු ෙයර ෙම්යම, නත්ථි දානි පුනබ්භයවො’’ති. – ඉමා ගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ රූපසමුස්සයෙති රූපසඞ්ඛාය  සමුස්සයය. අයඤ්හි රූපසද්යදො
‘‘චක්ඛුඤ්චපටිච්චරූයපචඋප්පජ්ෙති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්තිආදීසු(සිං.නි.

4.60) රූපාය යන ආගය ො. ‘‘යිංකිඤ්චි රූපිං 

අතී ානාග පච්චුප්පන්න’’න්තිආදීසු (අ. නි. 4.181) රූපක්ඛන්යධ.

‘‘පියරූයප සා රූයප රජ්ෙතී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.409) සභායව. ‘‘බහිද්ධා 

රූපානිපස්සතී’’තිආදීසු(දී.නි.3.338; අ.නි.1.427-434) කසිණාය යන.

‘‘රූපී රූපානි පස්සතී’’තිආදීසු (දී. නි. 3.339; අ. නි. 1.435-442) 
රූපඣායන. ‘‘අට්ඨිඤ්ච පටිච්ච න්හාරුඤ්ච පටිච්ච මිංසඤ්ච පටිච්ච
චම්මඤ්ච පටිච්ච ආකායසො පරිවාරිය ො රූපන්ත්යවව සඞ්ඛිං

ගච්ඡතී’’තිආදීසු(ම.නි.1.306) රූපකායය.ඉධාපිරූපකායයව දට්ඨබ්යබො. 

සමුස්සෙසද්යදොපි අට්ඨීනිං සරීරස්ස පරියායයො. ‘‘ස න්ති

සමුස්සයා’’තිආදීසුඅට්ඨිසරීරපරියායය. ‘‘ආතුරිංඅසුචිිංපූතිිං, පස්ස නන්යද

සමුස්සය’’න්තිආදීසු (යෙරගා. 19) සරීයර. ඉධාපි සරීයර එව දට්ඨබ්යබො.

ය න වුත් ිං – ‘‘රූපසමුස්සයය’’ති, රූපසඞ්ඛාය  සමුස්සයය සරීයරති
අත්යෙො. ඨත්වාති වචනයසයසො. අස්මිිං රූපසමුස්සයයති හි ඉමස්මිිං
රූපසමුස්සයය ඨත්වා ඉමිං රූපකායිං නිස්සාය දස පුත්ය  විොයිත්වාති

යයොෙනා.  ය ොති  ස්මා දසපුත් විොයනයහතු. සා හි පඨමවයිං
අතික්කමිත්වාපුත් යක විොයන්තීඅනුක්කයමනදුබ්බලසරීරාෙරාජිණ්ණා

චඅයහොසි.ය න වුත් ිං ‘‘ ය ොහංතබ්බලාජිණ්ණා’’ති. 

 ස්සාති  ය ො,  ස්සාති වා  ස්සා සන්තියක. පුන  ස්සාති කරයණ

සාමිවචනිං,  ායාති අත්යෙො. සික්ඛොනාොතිතිස්යසොපිසික්ඛාසික්ඛමානා. 

අනන් රාවියෙොක්ඛාසින්ති අග්ගමග්ගස්ස අනන් රා
උප්පන්නවියමොක්ඛා ආසිිං. රූපී රූපානි පස්සතීතිආදයයො හි අට්ඨපි
වියමොක්ඛා අනන් රවියමොක්ඛා නාම න යහොන්ති. මග්ගානන් රිං
අනුප්පත් ා හි ඵලවියමොක්ඛා ඵලසමාපත්තිකායල පවත් මානාපි
පඨමමග්ගානන් රයමව සමුප්පත්තිය ො  ිං උපාදාය අනන් රවියමොක්ඛා

නාම, යො මග්ගසමාධිමතආනන් රිකසමාධීති වුච්චති. අනුපාදාෙනිබ්බු ාති
රූපාදීසුකිඤ්චිපි අග්ගයහත්වාකියලසපරිනිබ්බායනනනිබ්බු ාආසිිං. 

එවිං විජ්ොත් යිං විභායවත්වා අරහත් ඵයලන කූටිං ගණ්හන්තී 

උදායනත්වා, ඉදානිෙරායචිරකාලිංඋපද්දු සරීරිංවිගරහන්තීසහවත්ථුනා
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90 

පටුන 

 ස්ස සමතික්කන් භාවිං විභායවතුිං ‘‘පඤ් ක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤා ා’’ති

ඔසානගාෙමාහ.  ත්ෙ ධි  වත්ථු ජයර ජම්යෙති අඞ්ගානිං
සිථිලභාවකරණාදිනා ෙයර ෙම්යම ලාමයක හීයන  ව තුය්හිං ධිමත අත්ථු

ධිමතකායරො යහොතු. නත්ථි දානි පුනබ්භයවොති ස්මාත්විං මයා අතික්කන් ා
අභිභූ ාසීතිඅධිමතප්පායයො. 

යසොණායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

9. භද්දාකුණ්ඩලයකසායෙරීගාොවණ්ණනා 

ලූනයකසීතිආදිකා භද්දාය කුණ්ඩලයකසාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හිංසවතීනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ිංපත්වාඑකදිවසිංසත්ථු සන්තියකධම්මිංසුණන්තීසත්ොරිංඑකිං

භික්ඛුනිිං ඛිප්පාභිඤ්ඤානිං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ිං දිස්වා, අධිමතකාරකම්මිං
කත්වා  ිං ඨානන් රිං පත්යෙත්වා යාවජීවිං පුඤ්ඤානි කත්වා

කප්පස සහස්සිං යදවමනුස්යසසු සිංසරිත්වා කස්සපබුද්ධකායල කිකිස්ස 

කාසිරඤ්යඤො යගයහ සත් න්නිං භගිනීනිං අබ්භන් රා හුත්වා, වීසති
වස්සසහස්සානි දස සීලානි සමාදාය යකොමාරිබ්රහ්මචරියිං චරන්තී සඞ්ඝස්ස

වසනපරියවණිං කායරත්වා, එකිං බුද්ධන් රිං සුගතීසුයයව සිංසරිත්වා 

ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද රාෙගයහ යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්ති. භද්දාතිස්සා නාමිං

අයහොසි.සාමහ ාපරිවායරනවඩ්ඪමානා වයප්පත් ා,  ස්මිිංයයවනගයර
පුයරොහි ස්සපුත් ිංසත්තුකිංනාමයචොරිංසයහොඩ්ඪිං ගයහත්වාරාොණාය

නගරගුත්තියකන මායරතුිං ආඝා නිං නියයමානිං, සීහපඤ්ෙයරන

ඔයලොයකන්තී දිස්වා පටිබද්ධචිත් ාහුත්වාසයච ිංලභාමි, ජීවිස්සාමි; යනො

යච, මරිස්සාමීතිසයයනඅයධොමුඛීනිපජ්ජි. 

අෙස්සා පි ා  ිං පවත්තිිං සුත්වා එකධීතු ාය බලවසියනයහො 
සහස්සලඤ්ෙිංදත්වාඋපායයයනවයචොරිංවිස්සජ්ොයපත්වාගන්යධොදයකන
න්හායපත්වා සබ්බාභරණපටිමණ්ඩි ිංකායරත්වාපාසාදිංයපයසසි.භද්දාපි
පරිපුණ්ණමයනොරො අතියරකාලඞ්කායරන අලඞ්කරිත්වා  ිං පරිචරති.
සත්තුයකො කතිපාහිං වීතිනායමත්වා  ස්සා ආභරයණසු උප්පන්නයලොයභො

භද්යද, අහිං නගරගුත්තියකන ගහි මත්ය ොව යචොරපපාය  අධිමතවත්ොය 

යදව ාය ‘‘සචාහිං ජීවි ිං ලභාමි, තුය්හිං බලිකම්මිං උපසිංහරිස්සාමී’’ති

පත්ෙනිං ආයාචිිං,  ස්මා බලිකම්මිං සජ්ොයපහීති. සා ‘‘ ස්ස මනිං
පූයරස්සාමී’’ති බලිකම්මිං සජ්ොයපත්වා සබ්බාභරණවිභූසි ා සාමියකන
සද්ධිමතිං එකිං යානිං අභිරුය්හ ‘‘යදව ාය බලිකම්මිං කරිස්සාමී’’ති
යචොරපපා ිංඅභිරුහිතුිංආරද්ධා. 

සත්තුයකො චින්ය සි – ‘‘සබ්යබසු අභිරුහන්ය සු ඉමිස්සා ආභරණිං 
ගයහතුිංනසක්කා’’තිපරිවාරෙනිං ත්යෙවඨයපත්වා යමවබලිභාෙනිං
ගාහායපත්වා පබ්බ ිං අභිරුහන්ය ො  ාය සද්ධිමතිං පියකෙිං න කයෙසි. සා
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පටුන 

ඉඞ්ගිය යනව  ස්සාධිමතප්පායිං අඤ්ඤාසි. සත්තුයකො, ‘‘භද්යද,  ව

උත් රසාටකිංඔමුඤ්චිත්වාකායාරූළ්හපසාධනිංභණ්ඩිකිං කයරොහී’’ති.සා, 

‘‘සාමි, මය්හිං යකො අපරායධො’’ති? ‘‘කිිං නු මිං, බායල,‘බලිකම්මත්ෙිං 

ආගය ො’ති සඤ්ඤිං කයරොසි? බලිකම්මාපයදයසන පන  ව ආභරණිං

ගයහතුිං ආගය ො’’ති. ‘‘කස්ස පන, අයය, පසාධනිං, කස්ස අහ’’න්ති? 

‘‘නාහිං එ ිං විභාගිං ොනාමී’’ති. ‘‘යහොතු, අයය, එකිං පනයම අධිමතප්පායිං

පූයරහි, අලඞ්ක නියායමන ච ආලිඞ්ගිතුිං යදහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡි. සා ය න සම්පටිච්ඡි භාවිං ඤත්වා පුරය ො ආලිඞ්ගිත්වා
පච්ඡය ො ආලිඞ්ගන්තී විය පබ්බ පපාය  පාය සි. යසො පතිත්වා
චුණ්ණවිචුණ්ණිං අයහොසි.  ාය ක ිං අච්ඡරියිං දිස්වා පබ්බය  අධිමතවත්ො
යදව ායකොසල්ලිංවිභායවන්තීඉමාගාොඅභාසි– 

‘‘නහිසබ්යබසුඨායනසු, පුරියසොයහොතිපණ්ඩිය ො; 

ඉත්ථීපිපණ්ඩි ායහොති,  ත්ෙ ත්ෙවිචක්ඛණා. 

‘‘න හිසබ්යබසුඨායනසු, පුරියසොයහොති පණ්ඩිය ො; 

ඉත්ථීපි පණ්ඩි ා යහොති, ලහුිං අත්ෙවිචින්තිකා’’ති. (අප. යෙරී. 
2.3.31-32); 

 ය ො භද්දා චින්ය සි – ‘‘න සක්කා මයා ඉමිනා නියායමන යගහිං 

ගන්තුිං, ඉය ොව ගන්ත්වා එකිං පබ්බජ්ෙිං පබ්බජිස්සාමී’’ති නිගණ්ඨාරාමිං
ගන්ත්වා නිගණ්යඨපබ්බජ්ෙිංයාචි.අෙනිංය ආහිංසු–‘‘යකනනියායමන

පබ්බජ්ො යහොතූ’’ති? ‘‘යිං තුම්හාකිං පබ්බජ්ොය උත් මිං,  යදව
කයරොො’’ති. ය  ‘‘සාධූ’’ති  ස්සා  ාලට්ඨිනා යකයස ලුඤ්චිත්වා
පබ්බායෙසුිං.පුනයකසාවඩ්ඪන් ාකුණ්ඩලාවට්ටා හුත්වාවඩ්යඪසුිං. ය ො

පට්ඨායසා කුණ්ඩලයකසාතිනාමො ා. සා ත්ෙඋග්ගයහ බ්බිංසමයිං

වාදමග්ගඤ්චඋග්ගයහත්වා‘‘එත් කිංනාමඉයම ොනන්ති, ඉය ොඋත් රි
වියසයසො නත්ථී’’ති ඤත්වා  ය ො අපක්කමිත්වා යත්ෙ යත්ෙ පණ්ඩි ා

අත්ථි,  ත්ෙ  ත්ෙ ගන්ත්වා ය සිං ොනනසිප්පිං උග්ගයහත්වා අත් නා 

සද්ධිමතිංකයෙතුිංසමත්ෙිංඅදිස්වායිංයිංගාමිංවානිගමිංවාපවිසති,  ස්ස
ද්වායර වාලුකාරාසිිං කත්වා  ත්ෙ ෙම්බුසාඛිං ඨයපත්වා ‘‘යයො මම වාදිං

ආයරොයපතුිං සක්යකොති, යසො ඉමිං සාඛිං මද්දතූ’’ති සමීයප ඨි දාරකානිං
සඤ්ඤිංදත්වාවසනට්ඨානිංගච්ඡති. සත් ාහම්පිෙම්බුසාඛාය යෙවඨි ාය
 ිංගයහත්වාපක්කමති. 

ය න ච සමයයන අම්හාකිං භගවා යලොයක උප්පජ්ජිත්වා 
පවත්ති වරධම්මචක්යකො අනුපුබ්යබන සාවත්ථිිං උපනිස්සාය යෙ වයන
විහරති. කුණ්ඩලයකසාපි වුත් නයයන ගාමනිගමරාෙධානීසු විචරන්තී
සාවත්ථිිං පත්වා නගරද්වායර වාලුකාරාසිම්හි ෙම්බුසාඛිං ඨයපත්වා
දාරකානිංසඤ්ඤිංදත්වාසාවත්ථිිංපාවිසි. 
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අොයස්මා ධම්මයසනාපති එකයකොවනගරිංපවිසන්ය ො ිංසාඛිංදිස්වා

 ිංදයමතුකායමොදාරයකපුච්ඡි–‘‘කස්මායිං සාඛාඑවිංඨපි ා’’ති? දාරකා
 මත්ෙිංආයරොයචසුිං.යෙයරො‘‘යදිඑවිංඉමිංසාඛිංමද්දො’’ති ආහ.දාරකා
 ිං මද්දිිංසු. කුණ්ඩලයකසා ක භත් කිච්චා නගරය ො නික්ඛමන්තී  ිං
සාඛිං මද්දි ිං දිස්වා ‘‘යකනිදිං මද්දි ’’න්ති පුච්ඡිත්වා යෙයරන

මද්දාපි භාවිං ඤත්වා ‘‘අපක්ඛියකො වායදො න යසොභතී’’ති සාවත්ථිිං

පවිසිත්වාවීථිය ොවීථිිංවිචරන්තී ‘‘පස්යසයයාෙසමයණහි සකයපුත්තියයහි
සද්ධිමතිං මය්හිං වාද’’න්ති උග්යඝොයසත්වා මහාෙනපරිවු ා අඤ්ඤ රස්මිිං
රුක්ඛමූයලනිසින්නිං ධම්මයසනාපතිිංඋපසඞ්කමිත්වාපටිසන්ොරිංකත්වා

එකමන් ිංඨි ා ‘‘කිිංතුම්යහහිමම ෙම්බුසාඛාමද්දාපි ා’’තිපුච්ඡි. ‘‘ආම, 
මයාමද්දාපි ා’’ති.‘‘එවිංසන්ය  තුම්යහහිසද්ධිමතිංමය්හිංවායදොයහොතූ’’ති.

‘‘යහොතු, භද්යද’’ති. ‘‘කස්ස පුච්ඡා, කස්ස විස්සජ්ෙනා’’ති? ‘‘පුච්ඡා නාම

අම්හාකිං පත් ා, ත්විං යිං අත් යනො ොනනකිං පුච්ඡා’’ති. සා සබ්බයමව
අත් යනොොනනකිංවාදිංපුච්ඡි.යෙයරො ිංසබ්බිං විස්සජ්යෙසි.සාඋපරි

පුච්ඡි බ්බිංඅොනන්තීතුණ්හීඅයහොසි.අෙනිංයෙයරොආහ– ‘‘ යාබහුිං

පුච්ඡි ිං, මයම්පි  ිං එකිං පඤ්හිං පුච්ඡාමා’’ති. ‘‘පුච්ඡෙ, භන්ය ’’ති.
යෙයරො ‘‘එකිං නාම කි’’න්ති ඉමිං පඤ්හිං පුච්ඡි. කුණ්ඩලයකසා යනව

අන් ිං න යකොටිිං පස්සන්තී අන්ධකාරිං පවිට්ඨා විය හුත්වා ‘‘න ොනාමි, 

භන්ය ’’තිආහ. ‘‘ත්විං එත් කම්පි අොනන්තීඅඤ්ඤිංකිිං ොනිස්සසී’’ති

වත්වා ධම්මිං යදයසසි. සා යෙරස්ස පායදසු පතිත්වා, ‘‘භන්ය , තුම්යහ

සරණිං ගච්ඡාමී’’ති ආහ. ‘‘මා මිං ත්විං, භද්යද, සරණිං ගච්ඡ, සයදවයක

යලොයක අග්ගපුග්ගලිං භගවන් යමවසරණිංගච්ඡා’’ති. ‘‘එවිං කරිස්සාමි, 
භන්ය ’’ති සා සායන්හසමයය ධම්මයදසනායවලායිං සත්ථු සන්තිකිං
ගන්ත්වා පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා එකමන් ිං අට්ඨාසි. සත්ො  ස්සා

ඤාණපරිපාකිංඤත්වා – 

‘‘සහස්සමපියචගාො, අනත්ෙපදසිංහි ා; 

එකිංගාොපදිංයසයයයො, යිංසුත්වාසුපසම්මතී’’ති.– 

ඉමිං ගාෙමාහ. ගාොපරියයොසායන යොඨි ාව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං 

පාපුණි.ය නවුත් ිං අපදායන (අප.යෙරී2.3.1-54) – 

‘‘පදුමුත් යරො නාමජියනො, සබ්බධම්මාන පාරගූ; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

‘‘ දාහිං හිංසවතියිං, ො ායසට්ඨිකුයලඅහුිං; 

නානාර නපජ්යෙොය , මහාසුඛසමප්පි ා. 

‘‘උයපත්වා ිංමහාවීරිං, අස්යසොසිිංධම්මයදසනිං; 

 ය ො ො ප්පසාදාහිං, උයපසිිංසරණිංජිනිං. 
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‘‘ දාමහාකාරුණියකො, පදුමුත් රනාමයකො; 

ඛිප්පාභිඤ්ඤානමග්ගන්ති, ඨයපසිභික්ඛුනිිංසුභිං. 

‘‘ ිංසුත්වාමුදි ාහුත්වා, දානිංදත්වාමයහසියනො; 

නිපච්චසිරසාපායද,  ිංඨානමභිපත්ෙයිිං. 

‘‘අනුයමොදිමහාවීයරො, භද්යදයිංය භිපත්ථි ිං; 

සමිජ්ඣිස්සති ිංසබ්බිං, සුඛිනීයහොහිනිබ්බු ා. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘ ස්සධම්යමසුදායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මි ා; 

භද්දාකුණ්ඩලයකසාති, යහස්සතිසත්ථුසාවිකා. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘ ය ොචු ායාමමගිං,  ය ොහිංතුසි ිංග ා; 

 ය ොචනිම්මානරතිිං, වසවත්තිපුරිං ය ො. 

‘‘යත්ෙයත්ථූපපජ්ොමි,  ස්සකම්මස්සවාහසා; 

 ත්ෙ ත්යෙවරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං. 

‘‘ ය ො චු ාමනුස්යසසු, රාජූනිං චක්කවත්තිනිං; 

මණ්ඩලීනඤ්චරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං. 

‘‘සම්පත්තිිංඅනුයභොත්වාන, යදයවසුමානුයසසුච; 

සබ්බත්ෙසුඛි ාහුත්වා, යනකකප්යපසුසිංසරිිං. 

‘‘ඉමම්හි භද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධු මහායයසො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, උප්පජ්ජිවද ිංවයරො. 

‘‘උපට්ඨායකොමයහසිස්ස,  දාආසිනරිස්සයරො; 

කාසිරාොකිකීනාම, බාරාණසිපුරුත් යම. 

‘‘ ස්සධී ාචතුත්ොසිිං, භික්ඛුදායීතිවිස්සු ා; 

ධම්මිංසුත්වාජිනග්ගස්ස, පබ්බජ්ෙිංසමයරොචයිිං. 

‘‘අනුොනිනයනො ාය ො, අගායරව දාමයිං; 

වීසවස්සසහස්සානි, විචරිම්හඅ න්දි ා. 
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‘‘යකොමාරිබ්රහ්මචරියිං, රාෙකඤ්ඤාසුයඛධිමත ා; 

බුද්යධොපට්ඨානනිර ා, මුදි ාසත් ධී යරො. 

‘‘සමණී සමණගුත් ාච, භික්ඛුනී භික්ඛුදායිකා; 

ධම්මායචවසුධම්මාච, සත් මීසඞ්ඝදායිකා. 

‘‘යඛමාඋප්පලවණ්ණාච, පටාචාරාඅහිං දා; 

කිසායගො මීධම්මදින්නා, විසාඛායහොතිසත් මී. 

‘‘ය හිකම්යමහිසුකය හි, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘පච්ඡියම චභයවදානි, ගිරිබ්බෙපුරුත් යම; 

ො ායසට්ඨිකුයලඵීය , යදාහිංයයොබ්බයනඨි ා. 

‘‘යචොරිංවධත්ෙිංනීයන් ිං, දිස්වාරත් ා හිිංඅහිං; 

පි ායම ිංසහස්යසන, යමොචයිත්වාවධා ය ො. 

‘‘අදාසි ස්සමිං ාය ො, විදිත්වානමනිංමම; 

 ස්සාහමාසිිංවිසට්ඨා, අතීවදයි ාහි ා. 

‘‘යසොයමභූසනයලොයභන, බලිමජ්ඣාසයයොදියසො; 

යචොරප්පපා ිංයනත්වාන, පබ්බ ිංයච යීවධිං. 

‘‘ දාහිංපණමිත්වාන, සත්තුකිංසුක ඤ්ෙලී; 

රක්ඛන්තීඅත් යනොපාණිං, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

‘‘ඉදිං සුවණ්ණයකයූරිං, මුත් ායවළුරියා බහූ; 

සබ්බිංහරස්සුභද්දන්ය , මඤ්චදාසීතිසාවය. 

‘‘ඔයරොපයස්සුකලයාණී, මාබාළ්හිංපරියදවසි; 

නචාහිංඅභිොනාමි, අහන්ත්වාධනමාභ ිං. 

‘‘යය ොසරාමිඅත් ානිං, යය ොපත්ය ොස්මිවිඤ්ඤු ිං; 

නචාහිංඅභිොනාමි, අඤ්ඤිංපිය රිං යා. 

‘‘එහි ිංඋපගූහිස්සිං, කත්වාන ිංපදක්ඛිණිං; 

නචදානිපුයනොඅත්ථි, මමතුය්හඤ්චසඞ්ගයමො. 

‘‘නහිසබ්යබසුඨායනසු, පුරියසොයහොතිපණ්ඩිය ො; 

ඉත්ථීපිපණ්ඩි ායහොති,  ත්ෙ ත්ෙවිචක්ඛණා. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරීගාො-අට්ඨකො පඤ්චකනිපාය ො 
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‘‘නහිසබ්යබසුඨායනසු, පුරියසොයහොතිපණ්ඩිය ො; 

ඉත්ථීපිපණ්ඩි ායහොති, ලහුිංඅත්ෙවිචින්තිකා. 

‘‘ලහුඤ්ච ව ඛිප්පඤ්ච, නිකට්යඨසමයච යිිං; 

මිගිංඋණ්ණායොඑවිං,  දාහිංසත්තුකිංවධිමතිං. 

‘‘යයොචඋප්පති ිංඅත්ෙිං, නඛිප්පමනුබුජ්ඣති; 

යසොහඤ්ඤය මන්දමති, යචොයරොවගිරිගබ්භයර. 

‘‘යයොචඋප්පති ිංඅත්ෙිං, ඛිප්පයමවනියබොධති; 

මුච්චය සත්තුසම්බාධා,  දාහිංසත්තුකායො. 

‘‘ දාහිංපා යිත්වාන, ගිරිදුග්ගම්හිසත්තුකිං; 

සන්තිකිංයස වත්ොනිං, උයපත්වාපබ්බජිිංඅහිං. 

‘‘සණ්ඩායසනචයකයසයම, ලුඤ්චිත්වාසබ්බයසො දා; 

පබ්බජිත්වානසමයිං, ආචික්ඛිිංසුනිරන් රිං. 

‘‘ ය ො  ිංඋග්ගයහත්වාහිං, නිසීදිත්වාන එකිකා; 

සමයිං ිංවිචින්ය සිිං, සුවායනොමානුසිංකරිං. 

‘‘ඡින්නිංගය්හසමීයපයම, පා යිත්වාඅපක්කමි; 

දිස්වානිමිත් මලභිිං, හත්ෙිං ිංපුළවාකුලිං. 

‘‘ ය ොඋට්ඨායසිංවිග්ගා, අපුච්ඡිිංසහධම්මියක; 

ය අයවොචුිංවිොනන්ති,  ිංඅත්ෙිංසකයභික්ඛයවො. 

‘‘සාහිං මත්ෙිංපුච්ඡිස්සිං, උයපත්වාබුද්ධසාවයක; 

ය මමාදායගච්ඡිිංසු, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තිකිං. 

‘‘යසොයමධම්මමයදයසසි, ඛන්ධාය නධාතුයයො; 

අසුභානිච්චදුක්ඛාති, අනත් ාතිචනායයකො. 

‘‘ ස්ස ධම්මිංසුණිත්වාහිං, ධම්මචක්ඛුිං වියසොධයිිං; 

 ය ොවිඤ්ඤා සද්ධම්මා, පබ්බජ්ෙිංඋපසම්පදිං. 

‘‘ආයාචිය ො දාආහ, එහිභද්යදතිනායයකො; 

 දාහිංඋපසම්පන්නා, පරිත් ිංය ොයමද්දසිං. 

‘‘පාදපක්ඛාලයනනාහිං, ඤත්වාසඋදයබ්බයිං; 

 ොසබ්යබපිසඞ්ඛායර, ඊදිසිංචින් යිිං දා. 
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96 

පටුන 

‘‘ ය ො චිත් ිංවිමුච්චියම, අනුපාදාය සබ්බයසො; 

ඛිප්පාභිඤ්ඤානමග්ගිංයම,  දාපඤ්ඤාපයීජියනො. 

‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොමි, දිබ්බායයසො ධාතුයා; 

පරචිත් ානිොනාමි, සත්ථුසාසනකාරිකා. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංොනාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිමත ිං; 

යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, විසුද්ධාසිිංසුනිම්මලා. 

‘‘පරිචිණ්යණොමයාසත්ො, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං; 

ඔහිය ොගරුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහ ා. 

‘‘යස්සත්ොයපබ්බජි ා, අගාරස්මානගාරියිං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, සබ්බසිංයයොෙනක්ඛයයො. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායන යෙවච; 

ඤාණිංයමවිමලිංසුද්ධිං, බුද්ධයසට්ඨස්සසාසයන. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ිං පනපත්වා ාවයදවපබ්බජ්ෙිංයාචි. සත්ො ස්සාපබ්බජ්ෙිං

අනුොනි. සා භික්ඛුනුපස්සයිං ගන්ත්වාන පබ්බජිත්වා ඵලසුයඛන
නිබ්බානසුයඛන ච වීතිනායමන්තී අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා 
උදානවයසන– 

107. 

‘‘ලූනයකසී පඞ්කධරී, එකසාටීපුයරචරිිං; 

අවජ්යෙවජ්ෙමතිනී, වජ්යෙචාවජ්ෙදස්සිනී. 

108. 

‘‘දිවාවිහාරානික්ඛම්ම, ගිජ්ඣකූටම්හිපබ්බය ; 

අද්දසිංවිරෙිංබුද්ධිං, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛ ිං. 

109. 

‘‘නිහච්චොණුිංවන්දිත්වා, සම්මුඛාඅඤ්ෙලිිංඅකිං; 

එහිභද්යදතිමිංඅවච, සායමආසූපසම්පදා. 

110. 

‘‘චිණ්ණාඅඞ්ගාචමගධා, වජ්ජීකාසීචයකොසලා; 

අනකාපණ්ණාසවස්සානි, රට්ඨපිණ්ඩිංඅභුඤ්ෙහිං. 

111. 

‘‘පුඤ්ඤිංව පසවිබහුිං, සප්පඤ්යඤොව ායිංඋපාසයකො; 
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යයොභද්දායචීවරිංඅදාසි, විප්පමුත් ායසබ්බගන්යෙහී’’ති. – 

ඉමා ගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ලූනයකසීති ලූනා ලුඤ්චි ා යකසා මය්හන්ති ලූනයකසී, 

නිගණ්යඨසු පබ්බජ්ොය  ාලට්ඨිනා ලුඤ්චි යකසා,  ිං සන්ධාය වදති. 

පඞ්කධරීති දන් කට්ඨස්ස අඛාදයනන දන්ය සු මලපඞ්කධාරණය ො

පඞ්කධරී. එකසාටීති නිගණ්ඨචාරිත් වයසන එකසාටිකා. පුයර  රින්ති

පුබ්යබ නිගණ්ඨී හුත්වා එවිං විචරිිං. අවජ්යජ වජ්ජෙතිනීති 

න්හානුච්ඡාදනදන් කට්ඨඛාදනාදියක අනවජ්යෙ සාවජ්ෙසඤ්ඤී. වජ්යජ 

 ාවජ්ජදස්සිනීතිමානමක්ඛපලාසවිපල්ලාසාදියකසාවජ්යෙඅනවජ්ෙදිට්ඨී. 

දිවාවිහාරා නික්ඛම්ොති අත් යනො දිවාවිහාරට්ඨානය ො නික්ඛමිත්වා.
අයම්පි ඨි මජ්ඣන්හිකයවලායිං යෙයරන සමාග ා  ස්ස පඤ්හස්ස
විස්සජ්ෙයනන ධම්මයදසනාය ච නිහ මානදබ්බා පසන්නමානසා හුත්වා
සත්ථු සන්තිකිං උපසඞ්කමිතුකාමාව අත් යනො වසනට්ඨානිං ගන්ත්වා
දිවාට්ඨායනනිසීදිත්වාසායන්හසමයයසත්ථුසන්තිකිං උපසඞ්කමිත්වා. 

නිහච්  ජාණං වන්දිත්වාති ොණුද්වයිං පෙවියිං නිහන්ත්වා

පතිට්ඨයපත්වා පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා. සම්මුඛා අඤ්ජලිං අකන්ති

සත්ථු සම්මුඛා දසනඛසයමොධානසමුජ්ෙලිං අඤ්ෙලිිං අකාසිිං. එහි, භද්යදති

ෙංඅව , සායෙ ආසූපසම්පදාතියිංමිංභගවාඅරහත් ිංපත්වාපබ්බජ්ෙඤ්ච

උපසම්පදඤ්ච යාචිත්වා ඨි ිං ‘‘එහි, භද්යද, භික්ඛුනුපස්සයිං ගන්ත්වා 
භික්ඛුනීනිං සන්තියක පබ්බෙ උපසම්පජ්ෙස්සූ’’ති අවච ආණායපසි. සා
සත්ථුආණා මය්හිංඋපසම්පදායකාරණත් ාඋපසම්පදාආසිඅයහොසි. 

චිණ්ණාතිආදිකා ද්යව ගාො අඤ්ඤාබයාකරණගාො.  ත්ෙ චිණ්ණා

අඞ්ගා ෙගධාතියයඉයම අඞ්ගාචමගධාචවජ්ජීචකාසීචයකොසලාච

ෙනපදා පුබ්යබ සාණාය මයා රට්ඨපිණ්ඩිං භුඤ්ෙන්තියා චිණ්ණා චරි ා, 
ය සුයයවසත්ොරාසමාගමය ොපට්ඨායඅනණානිද්යදොසා අපග කියලසා
හුත්වාපඤ්ඤාසසිංවච්ඡරානිරට්ඨපිණ්ඩිංඅභුඤ්ජිිං අහිං. 

යයන අභිප්පසන්නමානයසන උපාසයකන අත් යනො චීවරිං දින්නිං, 

 ස්ස පුඤ්ඤවියසසකිත් නමුයඛන අඤ්ඤිං බයාකයරොන්තී ‘‘පුඤ්ඤං ව 

පසවී බහු’’න්තිඔසානගාෙමාහ.සාසුවිඤ්යඤයයාව. 

භද්දාකුණ්ඩලයකසායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

10. පටා ාරායෙරීගාොවණ්ණනා 

නඞ්ගයලහි කසං යඛත් න්තිආදිකා පටාචාරාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හිංසවතීනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
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විඤ්ඤු ිංපත්වා, එකදිවසිංසත්ථුසන්තියකධම්මිංසුණන්තී සත්ොරිංඑකිං

භික්ඛුනිිං විනයධරානිං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ිං දිස්වා, අධිමතකාරකම්මිං 
කත්වා ිංඨානන් රිංපත්යෙසි.සායාවජීවිංකුසලිංකත්වායදවමනුස්යසසු
සිංසරන්තී කස්සපබුද්ධකායල කිකිස්ස කාසිරඤ්යඤො යගයහ පටිසන්ධිමතිං
ගයහත්වා සත් න්නිං භගිනීනිං අබ්භන් රා හුත්වා වීසති වස්සසහස්සානි
බ්රහ්මචරියිං චරිත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පරියවණිං අකාසි. සා  ය ො චු ා

යදවයලොයක නිබ්බත් ා, එකිං බුද්ධන් රිං දිබ්බසම්පත්තිිං අනුභවිත්වා
ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියිං යසට්ඨියගයහ නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත් ා
අත් යනොයගයහඑයකනකම්මකායරනසද්ධිමතිං කියලසසන්ෙවිංඅකාසි. ිං
මා ාපි යරොසමොතිකස්සකුමාරස්සදාතුිංදිවසිංසණ්ඨයපසුිං.  ිංඤත්වා
සා හත්ෙසාරිං ගයහත්වා ය න ක සන්ෙයවන පුරියසන සද්ධිමතිං
අග්ගද්වායරන නික්ඛමිත්වාඑකස්මිිංගාමයකවසන්තීගබ්භිනීඅයහොසි.සා 

පරිපක්යක ගබ්යභ ‘‘කිිං ඉධ අනාෙවායසන, කුලයගහිං ගච්ඡාම, සාමී’’ති 

වත්වා ස්මිිං‘‘අජ්ෙගච්ඡාම, ස්යවගච්ඡාමා’’තිකාලක්යඛපිංකයරොන්ය 
‘‘නායිං බායලොමිංයනස්සතී’’ති ස්මිිංබහිගය යගයහපටිසායම බ්බිං
පටිසායමත්වා ‘‘කුලඝරිං ග ාති මය්හිං සාමිකස්ස කයෙො’’ති
පටිවිස්සකඝරවාසීනිංආචික්ඛිත්වා‘‘එකිකාව කුලඝරිංගමිස්සාමී’’තිමග්ගිං

පටිපජ්ජි. යසොආගන්ත්වායගයහ  ිංඅපස්සන්ය ොපටිවිස්සයකපුච්ඡිත්වා
‘‘කුලඝරිං ග ා’’ති සුත්වා ‘‘මිං නිස්සාය කුලධී ා අනාො ො ා’’ති
පදානුපදිං ගන්ත්වා සම්පාපුණි.  ස්සා අන් රාමග්යග එව ගබ්භවුට්ඨානිං
අයහොසි. සා පසු කාලය ො පට්ඨාය පටිප්පස්සද්ධගමනුස්සුක්කා සාමිකිං 
ගයහත්වා නිවත්ති. දුතියවාරම්පි ගබ්භිනී අයහොසීතිආදි සබ්බිං
පුරිමනයයයනව විත්ොයර බ්බිං. 

අයිං පන වියසයසො – යදා  ස්සා අන් රාමග්යගකම්මෙවා ා චලිිංසු, 
 දා මහාඅකාලයමයඝො උදපාදි. සමන් ය ො විජ්ජුල ාහි ආදිත් ිං විය
යමඝෙනිය හිභිජ්ෙමානිං වියචඋදකධාරානිපා නිරන් රිංනභිංඅයහොසි.

සා ිංදිස්වා, ‘‘සාමි, යමඅයනොවස්සකිංඨානිං ොනාහී’’තිආහ.යසොඉය ො
චිය ො ච ඔයලොයකන්ය ො එකිං තිණසඤ්ඡන්නිං ගුම්බිං දිස්වා  ත්ෙ 

ගන්ත්වා හත්ෙග ාය වාසියා  ස්මිිං ගුම්යබ දණ්ඩයක ඡින්දිතුකායමො
තියණහි සඤ්ඡාදි වම්මිකසීසන්ය උට්ඨි රුක්ඛදණ්ඩකිංඡින්දි. ාවයදව
ච නිං  ය ො වම්මිකය ො නික්ඛමිත්වා යඝොරවියසො ආසීවියසො ඩිංසි. යසො
 ත්යෙව පතිත්වා කාලමකාසි. සා මහාදුක්ඛිං අනුභවන්තී  ස්සආගමනිං
ඔයලොයකන්තීද්යවපිදාරයකවා වුට්ඨිිංඅසහමායනවිරවන්ය  උරන් යර

කත්වා, ද්වීහි ොණුයකහි ද්වීහි හත්යෙහි ච භූමිිං උප්පීයළත්වා යොඨි ාව
රත්තිිං වීතිනායමත්වා විභා ාය රත්තියා මිංසයපසිවණ්ණිං එකිං පුත් ිං 

පියලොතිකචුම්බටයක නිපජ්ොයපත්වා හත්යෙහි උයරහි ච පරිග්ගයහත්වා, 

ඉ රිං ‘‘එහි,  ා , පි ා ය  ඉය ො ගය ො’’ති වත්වා සාමියකන
ග මග්යගනගච්ඡන්තී ිංවම්මිකසමීයප කාලඞ්ක ිංනිසින්නිංදිස්වා‘‘මිං
නිස්සාය මම සාමියකො මය ො’’ති යරොදන්තී පරියදවන්තී සකලරත්තිිං
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පටුන 

යදයවන වුට්ඨත් ා ෙණ්ණුකප්පමාණිං ෙනප්පමාණිං උදකිං සවන්තිිං 

අන් රාමග්යගනදිිංපත්වා, අත් යනොමන්දබුද්ධිමත ාය දුබ්බල ායචද්වීහි
දාරයකහි සද්ධිමතිං උදකිං ඔ රිතුිං අවිසහන්තී යෙට්ඨපුත් ිං ඔරිමතීයර
ඨයපත්වා ඉ රිං ආදාය පරතීරිං ගන්ත්වා සාඛාභඞ්ගිං අත්ෙරිත්වා  ත්ෙ
පියලොතිකචුම්බටයක නිපජ්ොයපත්වා ‘‘ඉ රස්ස සන්තිකිං ගමිස්සාමී’’ති
බාලපුත් කිං පහාතුිං අසක්යකොන්තී පුනප්පුනිං නිවත්තිත්වා 
ඔයලොකයමානානදිිංඔ රති. 

අෙස්සා නදීමජ්ඣිං ග කායල එයකො යසයනො  ිං දාරකිං දිස්වා
‘‘මිංසයපසී’’ති සඤ්ඤාය ආකාසය ො භස්සි. සා  ිං දිස්වා උයභො හත්යෙ 
උක්ඛිපිත්වා ‘‘සූසූ’’ති තික්ඛත්තුිං මහාසද්දිං නිච්ඡායරසි. යසයනො
දූරභායවන ිං අනාදියන්ය ොකුමාරිංගයහත්වායවහාසිංඋප්පති.ඔරිමතීයර
ඨිය ොපුත්ය ොඋයභොහත්යෙ උක්ඛිපිත්වාමහාසද්දිංනිච්ඡාරයමානිංදිස්වා
‘‘මිංසන්ධායවදතී’’තිසඤ්ඤාය යවයගනඋදයකපති.ඉතිබාලපුත් යකො

යසයනන, යෙට්ඨපුත් යකො උදයකන හය ො. සා ‘‘එයකො යම පුත්ය ො

යසයනන ගහිය ො, එයකො උදයකන වූළ්යහො, පන්යෙ යම පති මය ො’’ති
යරොදන්තී පරියදවන්තීගච්ඡන්තීසාවත්ථිය ොආගච්ඡන් ිංඑකිංපුරිසිංදිස්වා

පුච්ඡි – ‘‘කත්ෙ වාසියකොසි,  ා ා’’ති? ‘‘සාවත්ථිවාසියකොම්හි, අම්මා’’ති.

‘‘සාවත්ථියිං අසුකවීථියිං අසුකකුලිං නාම අත්ථි,  ිං ොනාසි,  ා ා’’ති? 

‘‘ොනාමි, අම්ම,  ිං පන මා පුච්ඡි, අඤ්ඤිං පුච්ඡා’’ති. ‘‘අඤ්යඤන යම

පයයොෙනිං නත්ථි,  යදව පුච්ඡාමි,  ා ා’’ති. ‘‘අම්ම, ත්විං අත් යනො

අනාචික්ඛිතුිං න යදසි, අජ්ෙ ය  සබ්බරත්තිිං යදයවො වස්සන්ය ො

දිට්යඨො’’ති? ‘‘දිට්යඨොයම,  ා , මය්හයමවයසොසබ්බරත්තිිං වුට්යඨො,  ිං

කාරණිං පච්ඡා කයෙස්සාමි, එ ස්මිිං  ාව යම යසට්ඨියගයහ පවත්තිිං 

කයෙහී’’ති. ‘‘අම්ම, අජ්ෙරත්තියිංයසට්ඨිචභරියාචයසට්ඨිපුත්ය ොචාති

 යයොපි ෙයන අවත්ෙරමානිං යගහිං පති, ය  එකචි කායිං ඣායන්ති, 

ස්වායිං ධූයමො පඤ්ඤායති, අම්මා’’ති. සා  ස්මිිං ඛයණ නිවත්ෙවත්ෙම්පි
ප මානිංනසඤ්ොනි. යසොකුම්මත් ත් ිංපත්වාො රූයපයනව– 

‘‘උයභොපුත් ාකාලඞ්ක ා, පන්යෙමය්හිංපතීමය ො; 

මා ාපි ාචභා ාච, එකචි ම්හිඩය්හයර’’ති.(අප.යෙරී 2.2.498) 

– 

විලපන්තීපරිබ්භමති. 

 ය ො පට්ඨාය  ස්සා නිවාසනමත්ය නපි පයටන අචරණය ො

පති ාචාරත් ා පටා ාරාත්යවව සමඤ්ඤා අයහොසි.  ිං දිස්වා මනුස්සා

‘‘ගච්ඡ, උම්මත්තියක’’තියකචි කචවරිං මත්ෙයකඛිපන්ති, අඤ්යඤපිංසුිං

ඔකිරන්ති, අපයර යලඩ්ඩුිං ඛිපන්ති. සත්ො යෙ වයන මහාපරිසාමජ්යඣ
නිසීදිත්වා ධම්මිං යදයසන්ය ො  ිං  ො පරිබ්භමන්තිිං දිස්වා

ඤාණපරිපාකඤ්චඔයලොයකත්වායොවිහාරාභිමුඛීආගච්ඡති,  ො අකාසි.
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100 

පටුන 

පරිසා ිංදිස්වා‘‘ඉමිස්සාඋම්මත්තිකායඉය ොආගන්තුිංමාදත්ො’’තිආහ. 

‘‘භගවා මා නිං වාරයිත්ො’’ති වත්වා අවිදූරට්ඨානිං ආග කායල ‘‘සතිිං
පටිලභ භගිනී’’ති ආහ. සා  ාවයදව බුද්ධානුභායවන සතිිං පටිලභිත්වා
නිවත්ෙවත්ෙස්ස පති භාවිං සල්ලක්යඛත්වා හියරොත් ප්පිං
පච්චුපට්ඨයපත්වා උක්කුටිකිං උපනිසජ්ොය නිසීදි. එයකො පුරියසො
උත් රසාටකිං ඛිපි. සා  ිං නිවායසත්වා සත්ොරිං උපසඞ්කමිත්වා 

පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා, ‘‘භන්ය , අවස්සයයො යම යහොෙ, එකිං යම

පුත් ිං යසයනො ගණ්හි, එයකො උදයකන වූළ්යහො, පන්යෙ පති මය ො, 
මා ාපි යරොභා ාචයගයහනඅවත්ෙටාම ා එකචි කස්මිිංඣායන්තී’’ති

සායසොකකාරණිංආචික්ඛි.සත්ො‘‘පටාචායර, මාචින් යි,  වඅවස්සයයො
භවිතුිං සමත්ෙස්යසව සන්තිකිං ආග ාසි. යො හි ත්විං ඉදානි පුත් ාදීනිං 

මරණනිමිත් ිං අස්සූනි පවත්ය සි, එවිං අනම ග්යග සිංසායර පුත් ාදීනිං
මරණයහතු පවත්ති ිං අස්සු චතුන්නිං මහාසමුද්දානිං උදකය ො
බහු ර’’න්තිදස්යසන්ය ො– 

‘‘චතූසුසමුද්යදසුෙලිංපරිත් කිං,  ය ොබහුිංඅස්සුෙලිං අනප්පකිං; 

දුක්යඛන ඵුට්ඨස්ස නරස්ස යසොචනා, කිිං කාරණා අම්ම තුවිං 

පමජ්ෙසී’’ති.(ධ.ප.අට්ඨ.1.112පටාචාරායෙරීවත්ථු)– 

ගාෙිංඅභාසි. 

එවිං සත්ෙරි අනම ග්ගපරියායකෙිං (සිං. නි. 2.125-126) කයෙන්ය  
 ස්සා යසොයකො  නු රභාවිං අගමාසි. අෙ නිං  නුභූ යසොකිං ඤත්වා

‘‘පටාචායර, පුත් ාදයයො නාමපරයලොකිංගච්ඡන් ස්ස ාණිංවායලණිංවා

සරණිංවාභවිතුිංන සක්යකොන්තී’’තිවිජ්ෙමානාපිය නසන්තිඑව,  ස්මා 
පණ්ඩිය න අත් යනො සීලිං වියසොයධත්වා නිබ්බානගාමිමග්යගොයයව 

සායධ බ්යබොතිදස්යසන්ය ො– 

‘‘නසන්තිපුත් ා ාණාය, නපි ානාපිබන්ධවා; 

අන් යකනාධිමතපන්නස්ස, නත්ථිඤාතීසු ාණ ා. 

‘‘එ මත්ෙවසිං ඤත්වා, පණ්ඩිය ොසීලසිංවුය ො; 

නිබ්බානගමනිංමග්ගිං, ඛිප්පයමවවියසොධයය’’ති.(ධ.ප.288-289) 

– 

ඉමාහිගාොහිධම්මිංයදයසසි.යදසනාවසායනපටාචාරායසො ාපත්තිඵයල 
පතිට්ඨහිත්වා සත්ොරිං පබ්බජ්ෙිං යාචි. සත්ො  ිං භික්ඛුනීනිං සන්තිකිං
යනත්වා පබ්බායෙසි.සාලද්ධූපසම්පදාඋපරිමග්ගත්ොයවිපස්සනායකම්මිං
කයරොන්තීඑකදිවසිං ඝයටනඋදකිංආදායපායදයධොවන්තීඋදකිංආසිඤ්චි.

 ිංයෙොකිංඨානිංගන්ත්වාපච්ඡිජ්ජි, දුතියවාරිංආසිත් ිං ය ොදූරිංඅගමාසි, 
 තියවාරිං ආසිත් ිං  ය ොපි දූර රිං අගමාසි. සා  යදව ආරම්මණිං
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ගයහත්වා යයොවයයපරිච්ඡින්දිත්වා‘‘මයාපඨමිංආසිත් උදකිංවියඉයම 

සත් ාපඨමවයයපිමරන්ති,  ය ොදූරිංග ිංදුතියවාරිංආසිත් ිංඋදකිංවිය

මජ්ඣිමවයයපි,  ය ො දූර රිං ග ිං  තියවාරිං ආසිත් ිං උදකිං විය
පච්ඡිමවයයපිමරන්තියයවා’’ති චින්ය සි.සත්ොගන්ධකුටියිංනිසින්යනොව

ඔභාසිං ඵරිත්වා  ස්සා සම්මුයඛ ඨත්වා කයෙන්ය ො විය ‘‘එවයම ිං, 

පටාචායර, සබ්යබපියම සත් ා මරණධම්මා,  ස්මා පඤ්චන්නිං ඛන්ධානිං
උදයබ්බයිං අපස්සන් ස්ස වස්සස ිං ජීවය ො  ිං පස්සන් ස්ස එකාහම්පි 
එකක්ඛණම්පිජීවි ිංයසයයයො’’තිඉමමත්ෙිංදස්යසන්ය ො– 

‘‘යයොචවස්සස ිංජීයව, අපස්සිංඋදයබ්බයිං; 

එකාහිංජීවි ිංයසයයයො, පස්සය ොඋදයබ්බය’’න්ති.(ධ.ප.113) – 

ගාෙමාහ.ගාොපරියයොසායනපටාචාරාසහපටිසම්භිදාහිඅරහත් ිං පාපුණි.

ය නවුත් ිං අපදායන (අප.යෙරී2.2.468-511) – 

‘‘පදුමුත් යරො නාමජියනො, සබ්බධම්මාන පාරගූ; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

‘‘ දාහිං හිංසවතියිං, ො ායසට්ඨිකුයලඅහුිං; 

නානාර නපජ්යෙොය , මහාසුඛසමප්පි ා. 

‘‘උයපත්වා ිංමහාවීරිං, අස්යසොසිිංධම්මයදසනිං; 

 ය ොො පසාදාහිං, උයපසිිංසරණිංජිනිං. 

‘‘ ය ො විනයධාරීනිං, අග්ගිංවණ්යණසිනායයකො; 

භික්ඛුනිිංලජ්ජිනිිං ාදිිං, කප්පාකප්පවිසාරදිං. 

‘‘ දාමුදි චිත් ාහිං,  ිංඨානමභිකඞ්ඛිනී; 

නිමන්ය ත්වාදසබලිං, සසඞ්ඝිංයලොකනායකිං. 

‘‘යභොෙයිත්වානසත් ාහිං, දදිත්වාවතිචීවරිං; 

නිපච්චසිරසාපායද, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

‘‘යා යාවණ්ණි ාවීර, ඉය ොඅට්ඨමයකමුනි; 

 ාදිසාහිංභවිස්සාමි, යදිසිජ්ඣතිනායක. 

‘‘ දාඅයවොචමිංසත්ො, භද්යදමාභායිඅස්සස; 

අනාග ම්හිඅද්ධායන, ලච්ඡයස ිංමයනොරෙිං. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 
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‘‘ ස්සධම්යමසුදායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මි ා; 

පටාචාරාතිනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවිකා. 

‘‘ දාහිංමුදි ාහුත්වා, යාවජීවිං දාජිනිං; 

යමත් චිත් ාපරිචරිිං, සසඞ්ඝිංයලොකනායකිං. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, උප්පජ්ජිවද ිංවයරො. 

‘‘උපට්ඨායකො මයහසිස්ස,  දාආසිනරිස්සයරො; 

කාසිරාොකිකීනාම, බාරාණසිපුරුත් යම. 

‘‘ ස්සාසිිං තියාධී ා, භික්ඛුනීඉතිවිස්සු ා; 

ධම්මිංසුත්වාජිනග්ගස්ස, පබ්බජ්ෙිංසමයරොචයිිං. 

‘‘අනුොනිනයනො ාය ො, අගායරව දාමයිං; 

වීසවස්සසහස්සානි, විචරිම්හඅ න්දි ා. 

‘‘යකොමාරිබ්රහ්මචරියිං, රාෙකඤ්ඤාසුයඛධිමත ා; 

බුද්යධොපට්ඨානනිර ා, මුදි ාසත් ධී යරො. 

‘‘සමණී සමණගුත් ාච, භික්ඛුනී භික්ඛුදායිකා; 

ධම්මායචවසුධම්මාච, සත් මීසඞ්ඝදායිකා. 

‘‘අහිංඋප්පලවණ්ණාච, යඛමාභද්දාචභික්ඛුනී; 

කිසායගො මීධම්මදින්නා, විසාඛායහොතිසත් මී. 

‘‘ය හිකම්යමහිසුකය හි, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘පච්ඡියමචභයවදානි, ො ායසට්ඨිකුයලඅහිං; 

සාවත්ථියිංපුරවයර, ඉද්යධඵීය මහද්ධයන. 

‘‘යදාචයයොබ්බනූයප ා, වි ක්කවසගාඅහිං; 

නරිංොරපතිිංදිස්වා, ය නසද්ධිමතිංඅගච්ඡහිං. 

‘‘එකපුත් පසූ ාහිං, දුතියයොකුච්ඡියාමම; 

 දාහිංමා ාපි යරො, ඔක්ඛාමීතිසුනිච්ඡි ා. 
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‘‘නායරොයචසිිං පතිිංමය්හිං,  දා ම්හි පවාසිය ; 

එකිකානිග්ග ායගහා, ගන්තුිංසාවත්ථිමුත් මිං. 

‘‘ ය ොයමසාමිආගන්ත්වා, සම්භායවසිපයෙමමිං; 

 දායමකම්මොවා ා, උප්පන්නාඅතිදාරුණා. 

‘‘උට්ඨිය ොචමහායමයඝො, පසූතිසමයයමම; 

දබ්බත්ොය දාගන්ත්වා, සාමිසප්යපනමාරිය ො. 

‘‘ දා විො දුක්යඛන, අනාොකපණාඅහිං; 

කුන්නදිිංපූරි ිංදිස්වා, ගච්ඡන්තීසකුලාලයිං. 

‘‘බාලිංආදායඅ රිිං, පාරකූයලචඑකකිං; 

සායයත්වාබාලකිංපුත් ිං, ඉ රිං රණායහිං. 

‘‘නිවත් ාඋක්කුයසොහාසි,  රුණිංවිලපන් කිං; 

ඉ රඤ්චවහීයසොය ො, සාහිංයසොකසමප්පි ා. 

‘‘සාවත්ථිනගරිංගන්ත්වා, අස්යසොසිිංසෙයනමය ; 

 දාඅයවොචිංයසොකට්ටා, මහායසොකසමප්පි ා. 

‘‘උයභො පුත් ාකාලඞ්ක ා, පන්යෙමය්හිංපතී මය ො; 

මා ාපි ාචභා ාච, එකචි ම්හිඩය්හයර. 

‘‘ දාකිසාචපණ්ඩුච, අනාොදීනමානසා; 

ඉය ො ය ොභමන්තීහිං, අද්දසිංනරසාරථිිං. 

‘‘ ය ොඅයවොචමිංසත්ො, පුත්ය මායසොචිඅස්සස; 

අත් ානිංය ගයවසස්සු, කිිංනිරත්ෙිංවිහඤ්ඤසි. 

‘‘න සන්තිපුත් ා ාණාය, නඤාතීනාපි බන්ධවා; 

අන් යකනාධිමතපන්නස්ස, නත්ථිඤාතීසු ාණ ා. 

‘‘ ිංසුත්වාමුනියනොවාකයිං, පඨමිංඵලමජ්ඣගිං; 

පබ්බජිත්වානනචිරිං, අරහත් මපාපුණිිං. 

‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොමි, දිබ්බායයසො ධාතුයා; 

පරචිත් ානිොනාමි, සත්ථුසාසනකාරිකා. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංොනාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිමත ිං; 

යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, විසුද්ධාසිිංසුනිම්මලා. 
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‘‘ ය ොහිංවිනයිංසබ්බිං, සන්තියකසබ්බදස්සියනො; 

උග්ගහිිංසබ්බවිත්ොරිං, බයාහරිඤ්චයො ෙිං. 

‘‘ජියනො ස්මිිංගුයණතුට්යඨො, එ දග්යගඨයපසිමිං; 

අග්ගාවිනයධාරීනිං, පටාචාරාවඑකිකා. 

‘‘පරිචිණ්යණො මයාසත්ො, ක ිංබුද්ධස්ස සාසනිං; 

ඔහිය ොගරුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහ ා. 

‘‘යස්සත්ොයපබ්බජි ා, අගාරස්මානගාරියිං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, සබ්බසිංයයොෙනක්ඛයයො. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ිං පන පත්වා යසක්ඛකායල අත් යනො පටිපත්තිිං 

පච්චයවක්ඛිත්වා උපරිවියසසස්ස නිබ්බත්ති ාකාරිං විභායවන්තී
උදානවයසන– 

112. 

‘‘නඞ්ගයලහිකසිංයඛත් ිං, බීොනිපවපිංඡමා; 

පුත් දාරානියපොයසන් ා, ධනිංවින්දන්තිමාණවා. 

113. 

‘‘කිමහිං සීලසම්පන්නා, සත්ථුසාසනකාරිකා; 

නිබ්බානිංනාධිමතගච්ඡාමි, අකුසී ාඅනුද්ධ ා. 

114. 

‘‘පායදපක්ඛාලයිත්වාන, උදයකසුකයරොමහිං; 

පායදොදකඤ්චදිස්වාන, ෙලය ොනින්නමාග ිං. 

115. 

‘‘ ය ොචිත් ිංසමායධසිිං, අස්සිංභෙිංවොනියිං; 

 ය ොදීපිංගයහත්වාන, විහාරිංපාවිසිිංඅහිං; 

යසයයිංඔයලොකයිත්වාන, මඤ්චකම්හිඋපාවිසිිං. 

116. 

‘‘ ය ොසූචිිංගයහත්වාන, වට්ටිිංඔකස්සයාමහිං; 

පදීපස්යසවනිබ්බානිං, වියමොක්යඛොඅහුයච යසො’’ති.–ඉමාගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ කසන්ති කසන් ා කසිකම්මිං කයරොන් ා. බහුත්යෙ හි ඉදිං

එකවචනිං. පවපන්ති බීොනි වපන් ා. ඡොති ඡමායිං. භුම්මත්යෙ හි ඉදිං
පච්චත් වචනිං. අයඤ්යහත්ෙ සඞ්යඛපත්යෙො – ඉයම මාණවා සත් ා
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නඞ්ගයලහි ඵායලහි යඛත් ිං කසන් ා යොධිමතප්පායිං යඛත් භූමියිං
පුබ්බණ්ණාපරණ්ණයභදානිබීොනිවපන් ා ිංයහතු  ිංනිමිත් ිංඅත් ානිං
පුත් දාරාදීනියපොයසන් ාහුත්වාධනිං පටිලභන්ති.එවිංඉමස්මිිංයලොයක
යයොනියසොපයුත්ය ො පච්චත් පුරිසකායරොනාමසඵයලොසඋදයයො. 

 ත්ෙ කිෙහං සීලසම්පන්නා, සත්ථුසාසනකාරිකා. නිබ්බානං

නාධිගච්ඡාමි, අකුසී ා අනුද්ධ ාති අහිං සුවිසුද්ධසීලා ආරද්ධවීරිය ාය
අකුසී ා අජ්ඣත් ිං සුසමාහි චිත්  ාය අනුද්ධ ා ච හුත්වා 
චතුසච්චකම්මට්ඨානභාවනාසඞ්ඛා ිං සත්ථු සාසනිං කයරොන්තී කස්මා

නිබ්බානිං නාධිමතගච්ඡාමි, අධිමතගමිස්සාමිඑවාති. 

එවිං පන චින්ය ත්වා විපස්සනාය කම්මිං කයරොන්තී එකදිවසිං 

පාදයධොවනඋදයක නිමිත් ිං ගණ්හි. ය නාහ ‘‘පායද 

පක්ඛාලයිත්වානා’’තිආදි.  ස්සත්යෙො – අහිං පායද යධොවන්තී
පාදපක්ඛාලනයහතුතික්ඛත්තුිංආසිත්ය සුඋදයකසුෙලය ොනින්නමාග ිං
පායදොදකිං දිස්වානිමිත් ිංකයරොමි. 

‘‘යො ඉදිංඋදකිංඛයධම්මිංවයධම්මිං, එවිං සත් ානිංආයුසඞ්ඛාරා’’ති

එවිං අනිච්චලක්ඛණිං,  දනුසායරන දුක්ඛලක්ඛණිං, අනත් ලක්ඛණඤ්ච

උපධායරත්වා විපස්සනිං වඩ්යඪන්තී  ය ො චිත් ං සොයධසිං, අස්සං

භද්රංවජානිෙන්තියොඅස්සිංභෙිංආොනියිංකුසයලොසාරථි සුයඛනසායරති, 

එවිං මය්හිං චිත් ිං සුයඛයනව සමායධසිිං, විපස්සනාසමාධිමතනා සමාහි ිං 
අකාසිිං. එවිං පන විපස්සනිං වඩ්යඪන්තී උතුසප්පායනිජිගිසාය ඔවරකිං
පවිසන්තී අන්ධකාරවිධමනත්ෙිං දීපිං ගයහත්වා ගබ්භිං පවිසිත්වා දීපිං
ඨයපත්වා මඤ්චයක නිසින්නමත් ාව දීපිං විජ්ඣායපතුිං අග්ගළසූචියා

දීපවට්ටිිං ආකඩ්ඪිිං,  ාවයදව උතුසප්පායලායභන  ස්සා චිත් ිං සමාහි ිං

අයහොසි, විපස්සනාවීථිිං ඔ රි, මග්යගන ඝට්යටසි.  ය ො මග්ගපටිපාටියා

සබ්බයසො ආසවානිං ඛයයො අයහොසි. ය න වුත් ිං – ‘‘ ය ො දීපං

ගයහත්වාන…යප.… වියෙොක්යඛො අහු ය  යසො’’ති.  ත්ෙ යසෙයං

ඔයලොකයිත්වානාතිදීපායලොයකනයසයයිංපස්සිත්වා. 

සූචින්ති අග්ගළසූචිිං. වට්ටිං ඔකස්සොමීති දීපිං විජ්ඣායපතුිං

ය ලාභිමුඛිංදීපවට්ටිිං ආකඩ්යඪමි. වියෙොක්යඛොතිකියලයසහිවියමොක්යඛො.

යසො පන යස්මා පරමත්ෙය ො චිත් ස්ස සන් ති,  ස්මා වුත් ිං 

‘‘ය  යසො’’ති. යො පන වට්ටිය ලාදියක පච්චයය සති උප්පජ්ෙනාරයහො

පදීයපො  දභායව අනුප්පජ්ෙනය ො නිබ්බුය ොති වුච්චති, එවිං
කියලසාදිපච්චයය සති උප්පජ්ෙනාරහිං චිත් ිං  දභායව අනුප්පජ්ෙනය ො

විමුත් න්ති වුච්චතීති ආහ – ‘‘පදීපස්යසව නිබ්බානිං, වියමොක්යඛො අහු
යච යසො’’ති. 

පටාචාරායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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11. තිංසෙත් ායෙරීගාොවණ්ණනා 

මුසලානි ගයහත්වානාතිආදිකා තිිංසමත් ානිං යෙරීනිං ගාො.  ාපි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනන්තියයො අනුක්කයමන උපචි වියමොක්ඛසම්භාරා ඉමස්මිිං
බුද්ධුප්පායදසකකම්මසඤ්යචොදි ා ත්ෙ ත්ෙ කුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ිංපත්වාපටාචාරායයෙරියාසන්තියකධම්මිං සුත්වාපටිලද්ධසද්ධා
පබ්බජිත්වා පරිසුද්ධසීලා වත් පටිවත් ිං පරිපූයරන්තියයො විහරන්ති.
අයෙකදිවසිංපටාචාරායෙරී ාසිංඔවාදිංයදන්තී– 

117. 

‘‘මුසලානි ගයහත්වාන, ධඤ්ඤිංයකොට්යටන්ති මාණවා; 

පුත් දාරානියපොයසන් ා, ධනිංවින්දන්තිමාණවා. 

118. 

‘‘කයරොෙබුද්ධසාසනිං, යිංකත්වානානු ප්පති; 

ඛිප්පිංපාදානියධොවිත්වා, එකමන්ය නිසීදෙ; 

යචය ොසමෙමනුයුත් ා, කයරොෙ බුද්ධසාසන’’න්ති. – ඉමා ද්යව

ගාො අභාසි; 

 ත්ොයිංසඞ්යඛපත්යෙො–ඉයමසත් ාජීවි යහතුමුසලානිගයහත්වා 

පයරසිං ධඤ්ඤිං යකොට්යටන්ති, උදුක්ඛලකම්මිං කයරොන්ති. අඤ්ඤම්පි
එදිසිං නිහීනකම්මිං කත්වා පුත් දාරිං යපොයසන් ා යොරහිං ධනම්පි
සිංහරන්ති.  ිං පන යනසිං කම්මිං නිහීනිං ගම්මිං යපොථුජ්ෙනිකිං දුක්ඛිං

අනත්ෙසඤ්හි ඤ්ච. ස්මාඑදිසිංසිංකියලසිකපපඤ්චිං වජ්යෙත්වා කයරොෙ

බුද්ධසාසනං සික්ඛත් යසඞ්ඛා ිං සම්මාසම්බුද්ධසාසනිං කයරොෙ

සම්පායදෙ අත් යනො සන් ායනනිබ්බත්ය ෙ.  ත්ෙ කාරණමාහ – ‘‘ෙං

කත්වා නානු ප්පතී’’ති, යස්ස කරණයහතු එ රහි ආයතිඤ්ච අනු ාපිං

නාපජ්ෙති. ඉදානි  ස්ස කරයණ පුබ්බකිච්චිං අනුයයොගවිධිමතඤ්ච දස්යසතුිං, 

‘‘ඛිප්පං පාදානි යධොවිත්වා’’තිආදි වුත් ිං.  ත්ෙ යස්මා අයධොවි පාදස්ස

අවික්ඛාලි මුඛස්සච නිසජ්ෙසුඛිංඋතුසප්පායලායභොචනයහොති, පායදපන

යධොවිත්වාමුඛඤ්චවික්ඛායලත්වා එකමන්ය නිසින්නස්ස දුභයිංලභති, 

 ස්මා ඛිප්පං ඉමිං යොලද්ධිං ඛණිං අවිරායධන්තියයො පාදානි අත් යනො

පායද යධොවිත්වා එකෙන්ය  විවිත්ය  ඔකායස නිසීදෙ නිසජ්ෙෙ.
අට්ඨතිිංසාය ආරම්මයණසු යත්ෙ කත්ෙචි චිත් රුචියක ආරම්මයණ

අත් යනො චිත් ිං උපනිබන්ධිමතත්වා ය ය ොසෙෙෙනුයුත් ා සමාහිය න
චිත්ය න චතුසච්චකම්මට්ඨානභාවනාවයසන බුද්ධස්ස භගවය ො සාසනිං

ඔවාදිංඅනුසිට්ඨිිං කයරොෙ සම්පායදොති. 

අෙ  ා භික්ඛුනියයො  ස්සා යෙරියා ඔවායද ඨත්වා විපස්සනිං 
පට්ඨයපත්වාභාවනායකම්මිංකයරොන්තියයොඤාණස්සපරිපාකිංග ත් ා
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යහතුසම්පන්න ාය ච සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පත්වා අත් යනො
පටිපත්තිිංපච්චයවක්ඛිත්වාඔවාදගාොහි සද්ධිමතිං– 

119. 

‘‘ ස්සා ාවචනිංසුත්වා, පටාචාරායසාසනිං; 

පායදපක්ඛාලයිත්වාන, එකමන් ිංඋපාවිසුිං; 

යචය ොසමෙමනුයුත් ා, අකිංසුබුද්ධසාසනිං. 

120. 

‘‘රත්තියා පුරියමයායම, පුබ්බොතිමනුස්සරුිං; 

රත්තියාමජ්ඣියමයායම, දිබ්බචක්ඛුිංවියසොධයුිං; 

රත්තියාපච්ඡියමයායම,  යමොඛන්ධිංපදාලයුිං. 

121. 

‘‘උට්ඨායපායදවන්දිිංසු, ක ාය අනුසාසනී; 

ඉන්දිංවයදවාතිදසා, සඞ්ගායමඅපරාජි ිං; 

පුරක්ඛත්වාවිහස්සාම, ය විජ්ොම්හඅනාසවා’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසිිංසු. 

 ත්ෙ  ස්සා ාව නංසුත්වා, පටා ාරාෙ සාසනන්ති ස්සාපටාචාරාය

යෙරියා කියලසපටිසත්තුසාසනට්යඨන සාසනභූ ිං ඔවාදවචනිං,  ා 
තිිංසමත් ාභික්ඛුනියයොසුත්වාපටිස්සුත්වා සිරසාසම්පටිච්ඡිත්වා. 

උට්ඨාෙ පායදවන්දිංසු, ක ාය අනුසාසනීතියොසම්පටිච්ඡි ිං ස්සා 
සාසනිං අට්ඨිිං කත්වා මනසි කත්වා යොඵාසුකට්ඨායන නිසීදිත්වා
භායවන්තියයො භාවනිං මත්ෙකිං පායපත්වා අත් නා අධිමතග වියසසිං
ආයරොයචතුිං නිසින්නාසනය ො උට්ඨාය  ස්සා සන්තිකිං ගන්ත්වා
‘‘මහායෙරි  වානුසාසනී යොනුසිට්ඨිං අම්යහහි ක ා’’ති වත්වා  ස්සා

පායද පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිිංසු. ඉන්දංව යදවා තිදසා, සඞ්ගායෙ

අපරාජි න්තියදවාසුරසඞ්ගායම අපරාජි ිංවිජි ාවිිංඉන්දිං ාවතිිංසායදවා

විය මහායෙරි, මයිං  ිං පුරක්ඛත්වා විහරිස්සාම අඤ්ඤස්ස කත් බ්බස්ස
අභාවය ො.  ස්මා ‘‘ය විජ්ොම්හ අනාසවා’’ති අත් යනො ක ඤ්ඤුභාවිං
පයවයදන්තී ඉදයමව  ාසිං අඤ්ඤාබයාකරණිං අයහොසි. යිං පයනත්ෙ 

අත්ෙය ොඅවිභත් ිං,  ිංයහට්ඨාවුත් නයයමව. 

තිිංසමත් ායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

12.  න්දායෙරීගාොවණ්ණනා 

තග්ග ාහං පුයර ආසින්තිආදිකා චන්දාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
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උපචිනන්තී අනුක්කයමන සම්භ වියමොක්ඛසම්භාරා පරිපක්කඤාණා
ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද අඤ්ඤ රස්මිිං බ්රාහ්මණගායම අපඤ්ඤා ස්ස 

බ්රාහ්මණස්ස යගයහ පටිසන්ධිමතිං ගණ්හි.  ස්සා නිබ්බත්තිය ො පට්ඨායිං  ිං
කුලිංයභොයගහිපරික්ඛයිංග ිං.සාඅනුක්කයමනවිඤ්ඤු ිංපත්වාදුක්යඛන 
ජීවති. අෙ  ස්මිිං යගයහ අහිවා යරොයගො උප්පජ්ජි. ය නස්සා සබ්යබපි
ඤා කාමරණබයසනිං පාපුණිිංසු.සාඤාතික්ඛයයොය අඤ්ඤත්ෙජීවිතුිං
අසක්යකොන්තී කපාලහත්ො කුයල කුයල විචරිත්වා ලද්ධලද්යධන
භික්ඛාහායරන යායපන්තී එකදිවසිං පටාචාරාය යෙරියා 
භත් විස්සග්ගට්ඨානිං අගමාසි. භික්ඛුනියයො  ිං දුක්ඛි ිං ඛුද්දාභිභූ ිං
දිස්වාන සඤ්ො කාරුඤ්ඤා පියසමුදාචායරන සඞ්ගයහත්වා  ත්ෙ
විජ්ෙමායනන උපචාරමයනොහයරන ආහායරන සන් ප්යපසුිං. සා  ාසිං
ආචාරසීයල පසීදිත්වා යෙරියා සන්තිකිං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා
එකමන් ිංනිසීදි. ස්සායෙරීධම්මිංකයෙසි.සා ිංධම්මිංසුත්වා සාසයන

අභිප්පසන්නාසිංසායරචසඤ්ො සිංයවගා පබ්බජි. පබ්බජිත්වාචයෙරියා
ඔවායද ඨත්වා විපස්සනිං පට්ඨයපත්වා භාවනිං අනුයුඤ්ෙන්තී
ක ාධිමතකාර ාය ඤාණස්ස ච පරිපාකිං ග ත් ා න චිරස්යසව සහ 

පටිසම්භිදාහිඅරහත් ිංපත්වාඅත් යනොපටිපත්තිිංපච්චයවක්ඛිත්වා– 

122. 

‘‘දුග්ග ාහිංපුයරආසිිං, විධවාචඅපුත්තිකා; 

විනාමිත්ය හිඤාතීහි, භත් යචොළස්සනාධිමතගිං. 

123. 

‘‘පත් ිංදණ්ඩඤ්චගණ්හිත්වා, භික්ඛමානාකුලාකුලිං; 

සීතුණ්යහනචඩය්හන්තී, සත් වස්සානිචාරිහිං. 

124. 

‘‘භික්ඛුනිිංපුනදිස්වාන, අන්නපානස්සලාභිනිිං; 

උපසඞ්කම්මිංඅයවොචිං, පබ්බජ්ෙිංඅනගාරියිං. 

125. 

‘‘සාචමිංඅනුකම්පාය, පබ්බායෙසිපටාචාරා; 

 ය ොමිංඔවදිත්වාන, පරමත්යෙනියයොෙයි. 

126. 

‘‘ ස්සාහිංවචනිංසුත්වා, අකාසිිංඅනුසාසනිිං; 

අයමොයඝොඅයයායයොවායදො, ය විජ්ොම්හිඅනාසවා’’ති.– 

උදානවයසනඉමාගාොඅභාසි. 
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 ත්ෙ තග්ග ාති දලිද්දා. පුයරතිපබ්බජි ය ොපුබ්යබ.පබ්බජි කාලය ො 
පට්ඨායහිඉධපුග්ගයලොයභොයගහිඅඩ්යඪොවාදලිද්යදොවාතිනවත් බ්යබො.
ගුයණහිපන අයිංයෙරීඅඩ්ඪායයව.ය නාහ ‘‘දුග්ග ාහිංපුයරආසි’’න්ති. 

විධවාති ධයවො වුච්චති සාමියකො,  දභාවා විධවා, ම පතිකාති අත්යෙො. 

අපුත්තිකාතිපුත් රහි ා. විනා මිත්ය හීතිමිත්ය හිබන්ධයවහිචපරිහීනා

රහි ා. භත් ය ොෙස්ස නාධිගන්ති භත් ස්ස යචොළස්ස ච පාරිපූරිිං 

නාධිමතගච්ඡිිං, යකවලිං පන භික්ඛාපිණ්ඩස්ස පියලොතිකාඛණ්ඩස්ස ච වයසන 

ඝාසච්ඡාදනමත් යමව අලත්ෙන්ති අධිමතප්පායයො. ය නාහ ‘‘පත් ං 

දණ්ඩඤ් ගණ්හිත්වා’’තිආදි. 

 ත්ෙ පත් න්ති මත්තිකාභාෙනිං. දණ්ඩන්ති

යගොණසුනඛාදිපරිහරණදණ්ඩකිං. කුලා කුලන්ති කුලය ො කුලිං. 

සීතුණ්යහන   ඩය්හන්තීති වසනයගහාභාවය ො සීය න ච උණ්යහන ච
පීළියමානා. 

භික්ඛුනින්ති පටාචාරායෙරිිං සන්ධාය වදති. පුනාති පච්ඡා, 
සත් සිංවච්ඡරය ොඅපරභායග. 

පරෙත්යෙති පරයම උත් යම අත්යෙ, නිබ්බානගාමිනියා පටිපදාය

නිබ්බායන ච. නියෙොජයීති කම්මට්ඨානිං ආචික්ඛන්තී නියයොයෙසි. යසසිං
වුත් නයයමව. 

චන්දායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

පඤ්චකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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6. ඡක්කනිපාය ො 
1. පඤ් ස ෙත් ායෙරීගාොවණ්ණනා 

ඡක්කනිපාය  ෙස්ස ෙග්ගං න ජානාසීතිආදිකා පඤ්චස මත් ානිං
යෙරීනිං ගාො. ඉමාපි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං උපචිනන්තියයො අනුක්කයමන
උපචි වියමොක්ඛසම්භාරා හුත්වා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද  ත්ෙ  ත්ෙ 

කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත් ා මා ාපිතූහි පතිකුලිං ආනී ා  ත්ෙ
 ත්ෙ පුත්ය  ලභිත්වා ඝරාවාසිං වසන්තියයො සමානොතිකස්ස  ාදිසස්ස

කම්මස්ස ක ත් ා සබ්බාව ම පුත් ා හුත්වා, පුත් යසොයකන අභිභූ ා
පටාචාරායයෙරියාසන්තිකිං උපසඞ්කමිත්වාවන්දිත්වානිසින්නාඅත් යනො
යසොකකාරණිංආයරොයචසුිං.යෙරී ාසිංයසොකිං වියනොයදන්තී– 

127. 

‘‘යස්සමග්ගිංනොනාසි, ආග ස්සග ස්සවා; 

 ිංකුය ොචාග ිංසත් ිං, මමපුත්ය ොතියරොදසි. 

128. 

‘‘මග්ගඤ්චයඛොස්සොනාසි, ආග ස්සග ස්සවා; 

නනිංසමනුයසොයචසි, එවිංධම්මාහිපාණියනො. 

129. 

‘‘අයාචිය ො  ාගච්ඡි, නානුඤ්ඤාය ොඉය ොගය ො; 

කුය ොචිනූනආගන්ත්වා, වසිත්වාකතිපාහකිං; 

ඉය ොපිඅඤ්යඤනගය ො,  ය ොපඤ්යඤනගච්ඡති. 

130. 

‘‘යපය ොමනුස්සරූයපන, සිංසරන්ය ොගමිස්සති; 

යොගය ො ොගය ො, කා ත්ෙපරියදවනා’’ති.– 

ඉමාහි චතූහිගාොහිධම්මිංයදයසසි. 

 ා  ස්සාධම්මිංසුත්වාසඤ්ො සිංයවගා යෙරියාසන්තියකපබ්බජිිංසු.
පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මිං කයරොන්තියයො විමුත්තිපරිපාචනීයානිං
ධම්මානිං පරිපාකිං ග ත් ා න චිරස්යසව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්ය 
පතිට්ඨහිිංසු.අෙ ාඅධිමතග ාරහත් ාඅත් යනොපටිපත්තිිංපච්චයවක්ඛිත්වා 

උදානවයසන ‘‘ෙස්සෙග්ගංනජානාසී’’තිආදිකාහිඔවාදගාොහි සද්ධිමතිං– 

131. 

‘‘අබ්බහී ව යමසල්ලිං, දුද්දසිං හදයස්සි ිං; 

යායමයසොකපයර ාය, පුත් යසොකිංබයපානුදි. 
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132. 

‘‘සාජ්ෙඅබ්බූළ්හසල්ලාහිං, නිච්ඡා ාපරිනිබ්බු ා; 

බුද්ධිංධම්මඤ්චසඞ්ඝඤ්ච, උයපමිසරණිංමුනි’’න්ති.– 

ඉමාගාොවිසුිංවිසුිංඅභාසිිංසු. 

 ත්ෙ ෙස්සෙග්ගංනජානාසි, ආග ස්සග ස්ස වාතියස්සසත් ස්ස
ඉධආග ස්සආග මග්ගිංවාඉය ොග ස්සග මග්ගිංවාත්විං නොනාසි.

අනන් රා අතී ානාග භවූපපත්තියයො සන්ධාය වදති.  ං කුය ො  ාග ං

සත් න්ති ිංඑවිංඅවිඤ්ඤා ාග ග මග්ගිංකුය ොචිගතිය ොආග මග්ගිං 
ආගච්ඡන්ය න අන් රාමග්යග සබ්යබන සබ්බිං
අක පරිචයසමාග පුරිසසදිසිංසත් ිංයකවලිං මමත් ිංඋප්පායදත්වාමම
පුත්ය ොතිකුය ොයකනකාරයණනයරොදසි.අප්පටිකාරය ොමම පුත් ස්ස
චඅකා බ්බය ොනඑත්ෙයරොදනකාරණිංඅත්ථීතිඅධිමතප්පායයො. 

ෙග්ගඤ්  යඛොස්ස ජානාසීති අස්ස  ව පුත් ාභිම ස්ස සත් ස්ස

ආග ස්ස ආග මග්ගඤ්ච ග ස්ස ග මග්ගඤ්ච අෙ ොයනයයාසි. න නං

සෙනුයසොය සීතිඑවම්පිනිංන සමනුයසොයචයයාසි.කස්මා? එවංධම්ො හි

පාණියනො, දිට්ඨධම්යමපි හි සත් ානිං සබ්යබහි පියයහි මනායපහි

නානාභාවාවිනාභාවා ත්ෙ වසවත්ති ායඅභාවය ො, පයගවඅභිසම්පරායිං. 

අොචිය ො   ාගච්ඡීති  ය ො පරයලොකය ො යකනචි අයාචිය ො ඉධ

ආගච්ඡි. ‘‘ආගය ො’’තිපි පාළි, යසො එවත්යෙො. නානුඤ්ඤාය ො ඉය ො

ගය ොති ඉධයලොකය ො යකනචි අනනුඤ්ඤාය ො පරයලොකිං ගය ො. 

කුය ොචීති නිරයාදිය ො යය ො කුය ොචි ගතිය ො. නූනාති පරිසඞ්කායිං. 

වසිත්වාකතිපාහකන්තිකතිපයදිවසමත් ිංඉධවසිත්වා. ඉය ොපිඅඤ්යඤන

ගය ොති ඉය ොපි භවය ො අඤ්යඤන ගය ො, ඉය ො අඤ්ඤම්පි භවිං 

පටිසන්ධිමතවයසන උපගය ො.  ය ොපඤ්යඤන ගච්ඡතීති  ය ොපි භවය ො 

අඤ්යඤනගමිස්සති, අඤ්ඤයමවභවිංඋපගමිස්සති. 

යපය ොති අයපය ො  ිං  ිං භවිං උපපජ්ජිත්වා  ය ො අපගය ො. 

ෙනුස්සරූයපනාති නිදස්සනමත් යම ිං, මනුස්සභායවන

තිරච්ඡානාදිභායවන චාති අත්යෙො. සංසරන්ය ොති අපරාපරිං

උපපත්තිවයසන සිංසරන්ය ො. ෙොගය ො  ො ගය ොති යො
අවිඤ්ඤා ගතිය ො ච අනාමන්ය ත්වා ආගය ො  ො අවිඤ්ඤා ගතියකො

අනනුඤ්ඤාය ොව ගය ො. කා  ත්ෙ පරියදවනාති  ත්ෙ  ාදියස

අවසවත්තිනි යොකාමාවචයර කා නාම පරියදවනා, කිිං පරියදවිය න
පයයොෙනන්ති අත්යෙො.යසසිංවුත් නයයමව. 

එත්ෙ ච ආදිය ො ච ස්යසො ගාො පටාචාරාය යෙරියා ය සිං
පඤ්චමත් ානිං ඉත්ථිස ානිං යසොකවියනොදනවයසන විසුිං විසුිං භාසි ා.
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 ස්සාඔවායද ඨත්වා පබ්බජිත්වා අධිමතග වියසසාහි ාහි පඤ්චස මත් ාහි
භික්ඛුනීහිඡපිගාොපච්යචකිංභාසි ාති දට්ඨබ්බා. 

පඤ් ස ා පටා ාරාති පටාචාරාය යෙරියා සන්තියක ලද්ධඔවාද ාය
පටාචාරායවුත් ිංඅයවදිසුන්තිකත්වා‘‘පටාචාරා’’ති ලද්ධනාමාපඤ්චස ා
භික්ඛුනියයො. 

පඤ්චස මත් ායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. වායසට්ඨීයෙරීගාොවණ්ණනා 

පුත් යසොයකනහං අට්ටාතිආදිකා වායසට්ඨියා යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනන්තී අනුක්කයමන සම්භ වියමොක්ඛසම්භාරා යදවමනුස්යසසු
සිංසරන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද යවසාලියිං කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
වයප්පත් ා මා ාපිතූහි සමානොතිකස්ස කුලපුත් ස්ස දින්නා පතිකුලිං
ගන්ත්වා ය න සද්ධිමතිං සුඛසිංවාසිං වසන්තී එකිං පුත් ිං ලභිත්වා  ස්මිිං 
ආධාවිත්වාපරිධාවිත්වාවිචරණකායලකාලිංකය පුත් යසොයකනඅට්ටි ා
උම්මත්තිකා අයහොසි. සා ඤා යකසු සාමියක ච තිකිච්ඡිං කයරොන්ය සු
ය සිං අොනන් ානිංයයව පලායිත්වා යය ො  ය ො පරිබ්භමන්තී
මිථිලානගරිං සම්පත් ා  ත්ෙද්දස භගවන් ිං අන් රවීථියිං ගච්ඡන් ිං
දන් ිංගුත් ිංසිංයතින්ද්රියිං නාගිං.දිස්වානසහ දස්සයනනබුද්ධානුභාවය ො 
අපගතුම්මාදා පකතිචිත් ිං පටිලභි. අෙස්සා සත්ො සිංඛිත්ය න ධම්මිං
යදයසසි.සා ිංධම්මිංසුත්වාපටිලද්ධසිංයවගා සත්ොරිංපබ්බජ්ෙිංයාචිත්වා
සත්ථු ආණාය භික්ඛුනීසු පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්චා විපස්සනිං
පට්ඨයපත්වා ඝයටන්තී වායමන්තී පරිපක්කඤාණ ාය න චිරස්යසව සහ
පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා 
උදානවයසන– 

133. 

‘‘පුත් යසොයකනහිංඅට්ටා, ඛිත් චිත් ාවිසඤ්ඤිනී; 

නග්ගාපකිණ්ණයකසීච, ය නය නවිචාරිහිං. 

134. 

‘‘වීථිසඞ්කාරකූයටසු, සුසායනරථියාසුච; 

අචරිිංතීණිවස්සානි, ඛුප්පිපාසාසමප්පි ා. 

135. 

‘‘අෙද්දසාසිිංසුග ිං, නගරිංමිථිලිංපති; 

අදන් ානිංදයම ාරිං, සම්බුද්ධමකුය ොභයිං. 

136. 
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‘‘සචිත් ිංපටිලද්ධාන, වන්දිත්වානඋපාවිසිිං; 

යසොයමධම්මමයදයසසි, අනුකම්පායයගො යමො. 

137. 

‘‘ ස්සධම්මිංසුණිත්වාන, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 

යුඤ්ෙන්තීසත්ථුවචයන, සච්ඡාකාසිිංපදිංසිවිං. 

138. 

‘‘සබ්යබයසොකාසමුච්ඡින්නා, පහීනාඑ දන්තිකා; 

පරිඤ්ඤා ාහියමවත්ථූ, යය ොයසොකානසම්භයවො’’ති.– 

ඉමා ගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ අට්ටාතිඅට්ටි ා.අයයමවවාපායඨො, අට්ටි ාපීළි ාතිඅත්යෙො. 

ඛිත් චිත් ාති යසොකුම්මායදන ඛිත් හදයා.  ය ො එව පකතිසඤ්ඤාය

විගයමන විසඤ්ඤිනී. හියරොත් ප්පාභාවය ො අපග වත්ෙ ාය නග්ගා. 

විධු යකස ාය පකිණ්ණයකසී. ය න ය නාති ගායමන ගාමිං නගයරන
නගරිංවීථියාවීථිිං විචරිිංඅහිං. 

අොති පච්ඡා උම්මාදසිංවත් නියස්ස කම්මස්ස පරික්ඛයය. සුග න්ති 
යසොභනගමනත් ාසුන්දරිංඨානිංග ත් ාසම්මාගදත් ාසම්මාචග ත් ා

සුග ිං භගවන් ිං. මිථිලං පතීති මිථිලාභිමුඛිං, මිථිලානගරාභිමුඛිං
ගච්ඡන් න්තිඅත්යෙො. 

සචිත් ං පටිලද්ධානාති බුද්ධානුභායවන උම්මාදිං පහාය අත් යනො
පකතිචිත් ිංපටිලභිත්වා. 

යුඤ්ජන්තී සත්ථුව යනති සත්ථු සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාසයන යයොගිං

කයරොන්තී භාවනිං අනුයුඤ්ෙන්තී. සච්ඡාකාසිං පදං සිවන්ති සිවිං යඛමිං
චතූහියයොයගහිඅනුපද්දු ිං නිබ්බානිංපදිංසච්ඡිඅකාසිිං. 

එ දන්තිකාතිඑ ිංඉදානිමයාඅධිමතග ිං අරහත් ිංඅන්ය ොපරියයොසානිං

එය සන්තිඑ දන්තිකා, යසොකා.නදානිය සිංසම්භයවො අත්ථීතිඅත්යෙො. 

ෙය ො යසොකාන සම්භයවොති යය ො අන්ය ොනිජ්ඣානලක්ඛණානිං

යසොකානිංසම්භයවො, ය සිංයසොකානිංපඤ්චුපාදානක්ඛන්ධසඞ්ඛා ා වත්ථූ
අධිමතට්ඨානානි ඤා තීරණපහානපරිඤ්ඤාහි පරිඤ්ඤා ා.  ස්මා යසොකා
එ දන්තිකාති යයොෙනා. 

වායසට්ඨීයෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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3. යඛොයෙරීගාොවණ්ණනා 

දහරා ත්වං රූපවතීතිආදිකා යඛමාය යෙරියා ගාො. අයිං කිර
පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හිංසවතීනගයර පරාධීනවුත්තිකා පයරසිං
දාසී අයහොසි. සා පයරසිං යවයයාවච්චකරයණන ජීවිකිං කප්යපන්තී 

එකදිවසිං පදුමුත් රස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස අග්ගසාවකිං සුො ත්යෙරිං
පිණ්ඩාය චරන් ිං දිස්වා  යයො යමොදයක දත්වා  ිංදිවසයමව අත් යනො
යකයස විස්සජ්යෙත්වා යෙරස්ස දානිං දත්වා ‘‘අනාගය  මහාපඤ්ඤා
බුද්ධස්ස සාවිකා භයවයය’’න්ති පත්ෙනිං කත්වා යාවජීවිං කුසලකම්යම

අප්පමත් ාහුත්වායදවමනුස්යසසුසිංසරන්තීඅනුක්කයමන ඡකාමසග්යග, 

ය සිං ය සිං යදවරාජූනිං මයහසිභායවන උපපන්නා, මනුස්සයලොයකපි
අයනකවාරිං චක්කවත්තීනිං මණ්ඩලරාජූනඤ්ච මයහසිභාවිං උපග ා
මහාසම්පත්තියයොඅනුභවිත්වා විපස්සිස්සභගවය ොකායලමනුස්සයලොයක

උප්පජ්ජිත්වා විඤ්ඤු ිං පත්වා, සත්ථු සන්තියක ධම්මිං සුත්වා
පටිලද්ධසිංයවගා පබ්බජිත්වා දසවස්සසහස්සානි බ්රහ්මචරියිං චරන්තී
බහුස්සු ා ධම්මකථිකා හුත්වා බහුෙනස්ස ධම්මකෙනාදිනා
පඤ්ඤාසිංවත් නියකම්මිං කත්වා  ය ො චවිත්වා සුගතීසුයයව සිංසරන්තී 
ඉමස්මිිංකප්යපභගවය ො චකකුසන්ධස්ස භගවය ො ච යකොණාගමනස්ස 

කායල විභවසම්පන්යන කුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත්වා මහන් ිං
සඞ්ඝාරාමිං කායරත්වාබුද්ධප්පමුඛස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්සනියයායදසි. 

භගවය ො පන කස්සපදසබලස්ස කායල කිකිස්ස කාසිරඤ්යඤො 

සබ්බයෙට්ඨිකා සමණී නාම ධී ා හුත්වා, සත්ථු සන්තියක ධම්මිං සුත්වා 

පටිලද්ධසිංයවගා අගායරයයව ඨි ා, වීසති වස්සසහස්සානි
යකොමාරිබ්රහ්මචරියිං චරන්තී සමණගුත් ාදීහි අත් යනො භගිනීහි සද්ධිමතිං
රමණීයිංපරියවණිංකායරත්වා බුද්ධප්පමුඛස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්සනියයායදසි.
එවයමව  ත්ෙ  ත්ෙ භයව ආය නග ිං උළාරිං පුඤ්ඤකම්මිං කත්වා
සුගතීසුයයව සිංසරිත්වා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද මද්දරට්යඨ සාකලනගයර

රාෙකුයල නිබ්බත්ති. යඛොතිස්සා නාමිං අයහොසි, සුවණ්ණවණ්ණා
කඤ්චනසන්නිභත් චා. සා වයප්පත් ා බිම්බිසාරරඤ්යඤො යගහිං ග ා.
සත්ෙරියවළුවයනවිහරන්ය රූපමත් ාහුත්වා‘‘රූයපයදොසිංදස්යසතී’’ති 

සත්ථුදස්සනායනගච්ඡති. 

රාො මනුස්යසහි යවළුවනස්ස වණ්යණ පකාසායපත්වා යදවියා 
විහාරදස්සනාය චිත් ිං උප්පායදසි. අෙ යදවී ‘‘විහාරිං පස්සිස්සාමී’’ති
රාොනිං පටිපුච්ඡි. රාො ‘‘විහාරිං ගන්ත්වා සත්ොරිං අදිස්වා ආගන්තුිං න
ලභිස්සසී’’ති වත්වා පුරිසානිං සඤ්ඤිං අදාසි – ‘‘බලක්කායරනපි යදවිිං 
දසබලිං දස්යසො’’ති. යදවී විහාරිං ගන්ත්වා දිවසභාගිං යඛයපත්වා
නිවත්ය න්තී සත්ොරිං අදිස්වාව ගන්තුිං ආරද්ධා. අෙ නිං රාෙපුරිසා
අනිච්ඡන්තිම්පි සත්ථු සන්තිකිං නයිිංසු. සත්ො  ිං ආගච්ඡන්තිිං දිස්වා
ඉද්ධිමතයා යදවච්ඡරාසදිසිං ඉත්ථිිං නිම්මිනිත්වා  ාලපණ්ණිං ගයහත්වා
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බීෙයමානිං අකාසි. යඛමා යදවී  ිං දිස්වා චින්ය සි – ‘‘එවරූපා නාම

යදවච්ඡරපටිභාගා ඉත්ථියයො භගවය ො අවිදූයර තිට්ඨන්ති, අහිං එ ාසිං 

පරිචාරික ායපි නප්පයහොමි, මනම්පි නික්කාරණා පාපචිත් ස්ස වයසන
නට්ඨා’’ති නිමිත් ිං ගයහත්වා  යමව ඉත්ථිිං ඔයලොකයමානා අට්ඨාසි.
අෙස්සා පස්සන්තියාව සත්ථු අධිමතට්ඨානබයලන සා ඉත්ථී පඨමවයිං
අතික්කම්ම මජ්ඣිමවයම්පි අතික්කම්ම පච්ඡිමවයිං පත්වා ඛණ්ඩදන් ා

පලි යකසා වලිත් චා හුත්වා සද්ධිමතිං  ාලපණ්යණන පරිවත්තිත්වා පති. 
 ය ො යඛමා ක ාධිමතකාරත් ා එවිං චින්ය සි – ‘‘එවිංවිධම්පි සරීරිං ඊදිසිං

විපත්තිිං පාපුණි, මය්හම්පි සරීරිං එවිංගතිකයමව භවිස්සතී’’ති. අෙස්සා 
චිත් ාචාරිංඤත්වාසත්ො– 

‘‘යයරාගරත් ානුප න්තියසො ිං, සයිංක ිංමක්කටයකොවොලිං; 

එ ම්පි යඡත්වාන පරිබ්බෙන්ති, අනයපක්ඛියනො කාමසුඛිං 
පහායා’’ති.– 

ගාෙමාහ. සා ගාොපරියයොසායන සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පාපුණීති
අට්ඨකොසු ආග ිං. අපදායන පන ‘‘ඉමිං ගාෙිං සුත්වා යසො ාපත්තිඵයල
පතිට්ඨි ා රාොනිං අනුොනායපත්වා පබ්බජිත්වා අරහත් ිං පාපුණී’’ති 

ආග ිං. ත්ොයිං අපදානපාළි (අප.යෙරී2.2.289-383) – 

‘‘පදුමුත් යරො නාමජියනො, සබ්බධම්යමසු චක්ඛුමා; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

‘‘ දාහිංහිංසවතියිං, ො ායසට්ඨිකුයලඅහුිං; 

නානාර නපජ්යෙොය , මහාසුඛසමප්පි ා. 

‘‘උයපත්වා ිංමහාවීරිං, අස්යසොසිිංධම්මයදසනිං; 

 ය ොො ප්පසාදාහිං, උයපමිසරණිංජිනිං. 

‘‘මා රිංපි රිංචාහිං, ආයාචිත්වාවිනායකිං; 

නිමන් යිත්වාසත් ාහිං, යභොෙයිිංසහසාවකිං. 

‘‘අතික්කන්ය චසත් ායහ, මහාපඤ්ඤානමුත් මිං; 

භික්ඛුනිිංඑ දග්ගම්හි, ඨයපසිනරසාරථි. 

‘‘ ිංසුත්වාමුදි ාහුත්වා, පුයනො ස්සමයහසියනො; 

කාරිංකත්වාන ිංඨානිං, පණිපච්චපණීදහිිං. 

‘‘ ය ොමමජියනොආහ, සිජ්ඣ ිංපණිධී ව; 

සසඞ්යඝයමක ිංකාරිං, අප්පයමයයඵලිං යා. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
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යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘ ස්ස ධම්යමසුදායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මි ා; 

එ දග්ගමනුප්පත් ා, යඛමානාමභවිස්සති. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසූපගාඅහිං. 

‘‘ ය ොචු ායාමමගිං,  ය ොහිංතුසි ිංග ා; 

 ය ොචනිම්මානරතිිං, වසවත්තිපුරිං ය ො. 

‘‘යත්ෙයත්ථූපපජ්ොමි,  ස්සකම්මස්සවාහසා; 

 ත්ෙ ත්යෙවරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං. 

‘‘ ය ොචු ාමනුස්සත්ය , රාජූනිංචක්කවත්තිනිං; 

මණ්ඩලීනඤ්චරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං. 

‘‘සම්පත්තිිංඅනුයභොත්වාන, යදයවසුමනුයෙසුච; 

සබ්බත්ෙසුඛි ාහුත්වා, යනකකප්යපසුසිංසරිිං. 

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, විපස්සීයලොකනායයකො; 

උප්පජ්ජිචාරුදස්සයනො, සබ්බධම්මවිපස්සයකො. 

‘‘ මහිං යලොකනායකිං, උයපත්වානරසාරථිිං; 

ධම්මිංභණි ිංසුත්වාන, පබ්බජිිංඅනගාරියිං. 

‘‘දසවස්සසහස්සානි,  ස්සවීරස්සසාසයන; 

බ්රහ්මචරියිංචරිත්වාන, යුත් යයොගාබහුස්සු ා. 

‘‘පච්චයාකාරකුසලා, චතුසච්චවිසාරදා; 

නිපුණාචිත් කථිකා, සත්ථුසාසනකාරිකා. 

‘‘ ය ො චු ාහිංතුසි ිං, උපපන්නායසස්සිනී; 

අභියභොමි හිිංඅඤ්යඤ, බ්රහ්මචාරීඵයලනහිං. 

‘‘යත්ෙයත්ථූපපන්නාහිං, මහායභොගාමහද්ධනා; 

යමධාවිනීසීලවතී, විනී පරිසාපිච. 

‘‘භවාමිය නකම්යමන, යයොයගනජිනසාසයන; 

සබ්බාසම්පත්තියයොමය්හිං, සුලභාමනයසොපියා. 

‘‘යයොපි යමභවය භත් ා, යත්ෙයත්ෙ ග ායපි; 
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විමායනතිනමිංයකොචි, පටිපත්තිබයලනයම. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

නායමනයකොණාගමයනො, උප්පජ්ජිවද ිංවයරො. 

‘‘ දාහිබාරාණසියිං, සුසමිද්ධකුලප්පො; 

ධනඤ්ොනීසුයමධාච, අහම්පිච යයොෙනා. 

‘‘සඞ්ඝාරාමමදාසිම්හ, දානසහායිකාපුයර; 

සඞ්ඝස්සචවිහාරම්පි, උද්දිස්සකාරිකාමයිං. 

‘‘ ය ොචු ාමයිංසබ්බා,  ාවතිිංසූපගාඅහුිං; 

යසසාඅග්ග ිංපත් ා, මනුස්යසසු යෙවච. 

‘‘ඉමස්මිිංයයවකප්පම්හි, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, උප්පජ්ජිවද ිංවයරො. 

‘‘උපට්ඨායකොමයහසිස්ස,  දාආසිනරිස්සයරො; 

කාසිරාොකිකීනාම, බාරාණසිපුරුත් යම. 

‘‘ ස්සාසිිං යෙට්ඨිකා ධී ා, සමණීඉතිවිස්සු ා; 

ධම්මිංසුත්වාජිනග්ගස්ස, පබ්බජ්ෙිංසමයරොචයිිං. 

‘‘අනුොනිනයනො ාය ො, අගායරව දාමයිං; 

වීසවස්සසහස්සානි, විචරිම්හඅ න්දි ා. 

‘‘යකොමාරිබ්රහ්මචරියිං, රාෙකඤ්ඤාසුයඛධිමත ා; 

බුද්යධොපට්ඨානනිර ා, මුදි ාසත් ධී යරො. 

‘‘සමණීසමණගුත් ාච, භික්ඛුනීභික්ඛුදායිකා; 

ධම්මායචවසුධම්මාච, සත් මීසඞ්ඝදායිකා. 

‘‘අහිංඋප්පලවණ්ණාච, පටාචාරාචකුණ්ඩලා; 

කිසායගො මීධම්මදින්නා, විසාඛායහොතිසත් මී. 

‘‘කදාචියසොනරාදිච්යචො, ධම්මිංයදයසසිඅබ්භු ිං; 

මහානිදානසුත් න් ිං, සුත්වා ිංපරියාපුණිිං. 

‘‘ය හි කම්යමහිසුකය හි, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘පච්ඡියමචභයවදානි, සාකලායපුරුත් යම; 
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රඤ්යඤොමද්දස්සධී ාම්හි, මනාපාදයි ාපියා. 

‘‘සහයමො මත් ම්හි, යඛමිං ම්හිපුයරඅහු; 

 ය ොයඛමාතිනාමිංයම, ගුණය ොඋපපජ්ෙෙ. 

‘‘යදාහිංයයොබ්බනිංපත් ා, රූපලාවඤ්ඤභූසි ා; 

 දාඅදාසිමිං ාය ො, බිම්බිසාරස්සරාජියනො. 

‘‘ ස්සාහිං සුප්පියාආසිිං, රූපයකලායයන ර ා; 

රූපානිංයදොසවාදීති, නඋයපසිිංමහාදයිං. 

‘‘බිම්බිසායරො දාරාො, මමානුග්ගහබුද්ධිමතයා; 

වණ්ණයිත්වායවළුවනිං, ගායයකගාපයීමමිං. 

‘‘රම්මිංයවළුවනිංයයන, නදිට්ඨිංසුග ාලයිං; 

නය නනන්දනිංදිට්ඨිං, ඉතිමඤ්ඤාමයසමයිං. 

‘‘යයනයවළුවනිංදිට්ඨිං, නරනන්දනනන්දනිං; 

සුදිට්ඨිංනන්දනිංය න, අමරින්දසුනන්දනිං. 

‘‘විහාය නන්දනිංයදවා, ඔ රිත්වාමහී ලිං; 

රම්මිංයවළුවනිංදිස්වා, න ප්පන්තිසුවිම්හි ා. 

‘‘රාෙපුඤ්යඤනනිබ්බත් ිං, බුද්ධපුඤ්යඤනභූසි ිං; 

යකොවත් ා ස්සනිස්යසසිං, වනස්සගුණසඤ්චයිං. 

‘‘ ිංසුත්වාවනසමිද්ධිං, මමයසො මයනොහරිං; 

දට්ඨුකාමා මුයයානිං, රඤ්යඤොආයරොචයිිං දා. 

‘‘මහ ාපරිවායරන,  දාචයසොමහීපති; 

මිංයපයසසි මුයයානිං, දස්සනායසමුස්සුකිං. 

‘‘ගච්ඡපස්සමහායභොයග, වනිංයනත් රසායනිං; 

යිංසදාභාතිසිරියා, සුග ාභානුරඤ්ජි ිං. 

‘‘යදා චපිණ්ඩායමුනි, ගිරිබ්බෙපුරුත් මිං; 

පවිට්යඨොහිං දායයව, වනිංදට්ඨුමුපාගමිිං. 

‘‘ දා  ිංඵුල්ලවිපිනිං, නානාභමරකූජි ිං; 

යකොකිලාගී සහි ිං, මයූරගණනච්චි ිං. 

‘‘අප්පසද්දමනාකිණ්ණිං, නානාචඞ්කමභූසි ිං; 
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කුටිමණ්ඩපසිංකිණ්ණිං, යයොගීවරවිරාජි ිං. 

‘‘විචරන්තීඅමඤ්ඤිස්සිං, සඵලිංනයනිංමම; 

 ත්ොපි රුණිංභික්ඛුිං, යුත් ිංදිස්වාවිචින් යිිං. 

‘‘ඊදියසවිපියනරම්යම, ඨිය ොයිංනවයයොබ්බයන; 

වසන් මිවකන්ය න, රූයපනචසමන්විය ො. 

‘‘නිසින්යනොරුක්ඛමූලම්හි, මුණ්යඩොසඞ්ඝාටිපාරුය ො; 

ඣායය ව යිංභික්ඛු, හිත්වාවිසයෙිංරතිිං. 

‘‘නනුනාමගහට්යඨන, කාමිංභුත්වායොසුඛිං; 

පච්ඡාජිණ්යණනධම්යමොයිං, චරි බ්යබොසුභද්දයකො. 

‘‘සුඤ්ඤකන්තිවිදිත්වාන, ගන්ධයගහිංජිනාලයිං; 

උයපත්වාජිනමද්දක්ඛිං, උදයන් ිංවභාකරිං. 

‘‘එකකිංසුඛමාසීනිං, බීෙමානිංවරිත්ථියා; 

දිස්වායනවිංවිචින්ය සිිං, නායිංලූයඛොනරාසයභො. 

‘‘සා කඤ්ඤාකනකාභාසා, පදුමානනයලොචනා; 

බිම්යබොට්ඨීකුන්දදසනා, මයනොයනත් රසායනා. 

‘‘යහමයදොලාභසවනා, කලිකාකාරසුත්ෙනී; 

යවදිමජ්ඣාවසුස්යසොණී, රම්යභොරුචාරුභූසනා. 

‘‘රත් ිංසකුපසිංබයානා, නීලමට්ඨනිවාසනා; 

අ ප්පයනයයරූයපන, හාසභාවසමන්වි ා. 

‘‘දිස්වා යමවිංචින්ය සිිං, අයහොයමභිරූපිනී; 

නමයායනනයනත්ය න, දිට්ඨපුබ්බාකුදාචනිං. 

‘‘ ය ො ෙරාභිභූ ාසා, විවණ්ණාවික ානනා; 

භින්නදන් ායස සිරා, සලාලාවදනාසුචි. 

‘‘සිංඛිත් කණ්ණායස ක්ඛී, ලම්බාසුභපයයොධරා; 

වලිවි  සබ්බඞ්ගී, සිරාවි  යදහිනී. 

‘‘න ඞ්ගාදණ්ඩදුතියා, උප්ඵාසුලික ාකිසා; 

පයවධමානාපති ා, නිස්සසන්තීමුහුිංමුහුිං. 

‘‘ ය ොයමආසිසිංයවයගො, අබ්භුය ොයලොමහිංසයනො; 



ඛුද්දකනිකායය යෙරීගාො-අට්ඨකො ඡක්කනිපාය ො 
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ධිමතරත්ථුරූපිංඅසුචිිං, රමන්ය යත්ෙබාලිසා. 

‘‘ දාමහාකාරුණියකො, දිස්වාසිංවිග්ගමානසිං; 

උදග්ගචිත්ය ොසුගය ො, ඉමාගාොඅභාසෙ. 

‘‘ආතුරිංඅසුචිිංපූතිිං, පස්සයඛයමසමුස්සයිං; 

උග්ඝරන් ිංපග්ඝරන් ිං, බාලානිංඅභිනන්දි ිං. 

‘‘අසුභායචිත් ිංභායවහි, එකග්ගිංසුසමාහි ිං; 

සතිකායග ා යත්ථු, නිබ්බිදාබහුලාභව. 

‘‘යොඉදිං ොඑ ිං, යොඑ ිං ොඉදිං; 

අජ්ඣත් ඤ්චබහිද්ධාච, කායයඡන්දිංවිරාෙය. 

‘‘අනිමිත් ඤ්චභායවහි, මානානුසයමුජ්ෙහ; 

 ය ොමානාභිසමයා, උපසන් ාචරිස්සසි. 

‘‘යය රාගරත් ානුප න්තියසො ිං, සයිංක ිං මක්කටයකොවොලිං; 

එ ම්පි යඡත්වානපරිබ්බෙන්ති, අනයපක්ඛියනොකාමසුඛිංපහාය. 

‘‘ ය ොකල්ලි චිත් ිංමිං, ඤත්වානනරසාරථි; 

මහානිදානිංයදයසසි, සුත් න් ිංවිනයායයම. 

‘‘සුත්වාසුත් න් යසට්ඨිං ිං, පුබ්බසඤ්ඤමනුස්සරිිං; 

 ත්ෙඨි ාවහිංසන්තී, ධම්මචක්ඛුිංවියසොධයිිං. 

‘‘නිපතිත්වාමයහසිස්ස, පාදමූලම්හි ාවයද; 

අච්චයිංයදසනත්ොය, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

‘‘නයමො ය සබ්බදස්සාවි, නයමොය කරුණාකර; 

නයමොය තිණ්ණසිංසාර, නයමොය අම ිංදද. 

‘‘දිට්ඨිගහනපක්ඛන්දා, කාමරාගවියමොහි ා; 

 යාසම්මාඋපායයන, විනී ාවිනයයර ා. 

‘‘අදස්සයනනවියභොගා,  ාදිසානිංමයහසිනිං; 

අනුයභොන්තිමහාදුක්ඛිං, සත් ාසිංසාරසාගයර. 

‘‘යදාහිංයලොකසරණිං, අරණිංඅරණන් ගුිං; 

නාද්දසාමිඅදූරට්ඨිං, යදසයාමි මච්චයිං. 

‘‘මහාහි ිංවරදදිං, අහිය ොතිවිසඞ්කි ා; 
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යනොයපසිිංරූපනිර ා, යදසයාමි මච්චයිං. 

‘‘ දාමධුරනිග්යඝොයසො, මහාකාරුණියකොජියනො; 

අයවොචතිට්ඨයඛයමති, සිඤ්චන්ය ොඅමය නමිං. 

‘‘ දා පකමයසිරසා, කත්වාචනිං පදක්ඛිණිං; 

ගන්ත්වාදිස්වානරපතිිං, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

‘‘අයහොසම්මාඋපායයොය , චින්තිය ොයමරින්දම; 

වනදස්සනකාමාය, දිට්යඨොනිබ්බානය ොමුනි. 

‘‘යදිය රුච්චය රාෙ, සාසයන ස්ස ාදියනො; 

පබ්බජිස්සාමිරූයපහිං, නිබ්බින්නාමුනිවාණිනා. 

‘‘අඤ්ෙලිිංපග්ගයහත්වාන,  දාහසමහීපති; 

අනුොනාමිය භද්යද, පබ්බජ්ො වසිජ්ඣතු. 

‘‘පබ්බජිත්වා  දාචාහිං, අද්ධමායස උපට්ඨිය ; 

දීයපොදයඤ්චයභදඤ්ච, දිස්වාසිංවිග්ගමානසා. 

‘‘නිබ්බින්නාසබ්බසඞ්ඛායර, පච්චයාකාරයකොවිදා; 

චතුයරොයඝඅතික්කම්ම, අරහත් මපාපුණිිං. 

‘‘ඉද්ධීසුචවසීආසිිං, දිබ්බායයසො ධාතුයා; 

යචය ොපරියඤාණස්ස, වසීචාපිභවාමහිං. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිං ොනාමි, දිබ්බචක්ඛු වියසොධිමත ිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීස, පටිභායන යෙවච; 

පරිසුද්ධිංමමඤාණිං, උප්පන්නිංබුද්ධසාසයන. 

‘‘කුසලාහිංවිසුද්ධීසු, කොවත්ථුවිසාරදා; 

අභිධම්මනයඤ්ඤූච, වසිප්පත් ාම්හිසාසයන. 

‘‘ ය ො ය ොරණවත්ථුස්මිිං, රඤ්ඤා යකොසලසාමිනා; 

පුච්ඡි ානිපුයණපඤ්යහ, බයාකයරොන්තීයො ෙිං. 

‘‘ දාසරාොසුග ිං, උපසඞ්කම්මපුච්ඡෙ; 

 යෙවබුද්යධොබයාකාසි, යොය බයාක ාමයා. 

‘‘ජියනො ස්මිිංගුයණතුට්යඨො, එ දග්යගඨයපසිමිං; 
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මහාපඤ්ඤානමග්ගාති, භික්ඛුනීනිංනරුත් යමො. 

‘‘කියලසා ඣාපි ා මය්හිං…යප.… ක ිං බුද්ධස්ස සාසන’’න්ති.

(අප. යෙරී2.2.289-383); 
අරහත් ිං පන පත්වා ඵලසුයඛන නිබ්බානසුයඛන ච විහරන්තියා 

ඉමිස්සා යෙරියා සතිපි අඤ්ඤාසිං ඛීණාසවත්යෙරීනිං
පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්තියිං  ත්ෙ පන ක ාධිමතකාර ාය මහාපඤ්ඤාභායවො
පාකයටොඅයහොසි. ොහිනිංභගවායෙ වනමහාවිහායර අරියගණමජ්යඣ

නිසින්යනො පටිපාටියා භික්ඛුනියයො ඨානන් යර ඨයපන්ය ො ‘‘එ දග්ගිං, 

භික්ඛයව, මමසාවිකානිංභික්ඛුනීනිංමහාපඤ්ඤානිංයදිදිංයඛමා’’ති(අ.නි.

1.235-236) මහාපඤ්ඤ ාය අග්ගට්ඨායන ඨයපසි.  ිං එකදිවසිං
අඤ්ඤ රස්මිිං රුක්ඛමූයල දිවාවිහාරිං නිසින්නිං මායරො පාපිමා
 රුණරූයපනඋපසඞ්කමිත්වාකායමහිපයලොයභන්ය ො– 

139. 

‘‘දහරාත්විංරූපවතී, අහම්පිදහයරොයුවා; 

පඤ්චඞ්ගියකනතුරියයන, එහියඛයමරමාමයස’’ති.–ගාෙමාහ; 

 ස්සත්යෙො – යඛයම, ත්විං  රුණප්පත් ා, යයොබ්බයන ඨි ා 

රූපසම්පන්නා, අහම්පි  රුයණො යුවා,  ස්මා මයිං යයොබ්බඤ්ඤිං
අයඛයපත්වා පඤ්චඞ්ගියකනතුරියයනවජ්ෙමායනනඑහිකාමඛිඩ්ඩාරතියා
රමාමකීළාමාති. 

 ිං සුත්වාසාකායමසුසබ්බධම්යමසුච අත් යනොවිරත් භාවිං ස්සච
මාරභාවිං අත් ාභිනියවයසසු සත්ය සු අත් යනො ොමග ිං අප්පසාදිං
ක කිච්ච ඤ්චපකායසන්තී– 

140. 

‘‘ඉමිනා පූතිකායයන, ආතුයරනපභඞ්ගුනා; 

අට්ටියාමිහරායාමි, කාම ණ්හාසමූහ ා. 

141. 

‘‘සත්තිසූලූපමාකාමා, ඛන්ධාසිංඅධිමතකුට්ටනා; 

යිංත්විංකාමරතිිංබූ්රසි, අරතීදානිසාමම. 

142. 

‘‘සබ්බත්ෙවිහ ානන්දී,  යමොඛන්යධොපදාලිය ො; 

එවිංොනාහිපාපිම, නිහය ොත්වමසිඅන් ක. 

143. 

‘‘නක්ඛත් ානිනමස්සන් ා, අග්ගිිංපරිචරිංවයන; 



ඛුද්දකනිකායය යෙරීගාො-අට්ඨකො ඡක්කනිපාය ො 

123 

පටුන 

යොභුච්චමොනන් ා, බාලාසුද්ධිමතමමඤ්ඤෙ. 

144. 

‘‘අහඤ්චයඛොනමස්සන්තී, සම්බුද්ධිංපුරිසුත් මිං; 

පමුත් ා සබ්බදුක්යඛහි, සත්ථුසාසනකාරිකා’’ති. – ඉමා ගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ අග්ගිං පරි රං වයනති  යපොවයන අග්ගිහුත් ිං පරිචරන්ය ො. 

ෙොභුච් ෙජානන් ාති පවත්තියයො යොභූ ිං අපරිොනන් ා. යසසයමත්ෙ
යහට්ඨාවුත් නයත් ාඋත් ානයමව. 

යඛමායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

4. සුජා ායෙරීගාොවණ්ණනා 

අලඞ්ක ා සුවසනාතිආදිකා සුො ාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනන්තී අනුක්කයමන සම්භ වියමොක්ඛසම්භාරා හුත්වා ඉමස්මිිං
බුද්ධුප්පායද සායක නගයර යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත් ා 
මා ාපිතූහිසමානොතිකස්සයසට්ඨිපුත් ස්ස දින්නාහුත්වාපතිකුලිංග ා.
 ත්ෙ ය න සද්ධිමතිං සුඛසිංවාසිං වසන්තී එකදිවසිං උයයානිං ගන්ත්වා
නක්ඛත් කීළිංකීළිත්වා පරිෙයනන සද්ධිමතිංනගරිංආගච්ඡන්තීඅඤ්ෙනවයන
සත්ොරිංදිස්වා පසන්නමානසාඋපසඞ්කමිත්වාවන්දිත්වාඑකමන් ිංනිසීදි.
සත්ො  ස්සා අනුපුබ්බිිං කෙිං කයෙත්වා කල්ලචිත්  ිං ඤත්වා උපරි
සාමුක්කිංසිකිං ධම්මයදසනිං පකායසසි. සා යදසනාවසායන අත් යනො

ක ාධිමතකාර ායඤාණස්සපරිපාකිංග ත් ාච, සත්ථුචයදසනාවිලායසන
යොනිසින්නාව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පත්වා සත්ොරිං වන්දිත්වා
යගහිංගන්ත්වාසාමිකඤ්චමා ාපි යරොචඅනුොනායපත්වා සත්ථුආණාය
භික්ඛුනුපස්සයිං ගන්ත්වා භික්ඛුනීනිං සන්තියක පබ්බජි. පබ්බජිත්වා ච
අත් යනොපටිපත්තිිංපච්චයවක්ඛිත්වාඋදානවයසන– 

145. 

‘‘අලඞ්ක ාසුවසනා, මාලිනීචන්දයනොක්ඛි ා; 

සබ්බාභරණසඤ්ඡන්නා, දාසීගණපුරක්ඛ ා. 

146. 

‘‘අන්නිංපානඤ්චආදාය, ඛජ්ෙිංයභොජ්ෙිංඅනප්පකිං; 

යගහය ොනික්ඛමිත්වාන, උයයානමභිහාරයිිං. 

147. 

‘‘ ත්ෙරමිත්වාකීළිත්වා, ආගච්ඡන්තීසකිංඝරිං; 

විහාරිංදට්ඨුිංපාවිසිිං, සායකය අඤ්ෙනිංවනිං. 
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148. 

‘‘දිස්වානයලොකපජ්යෙො ිං, වන්දිත්වානඋපාවිසිිං; 

යසොයමධම්මමයදයසසි, අනුකම්පායචක්ඛුමා. 

149. 

‘‘සුත්වාචයඛොමයහසිස්ස, සච්චිංසම්පටිවිජ්ඣහිං; 

 ත්යෙවවිරෙිංධම්මිං, ඵුසයිිංඅම ිංපදිං. 

150. 

‘‘ ය ොවිඤ්ඤා සද්ධම්මා, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 

තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, අයමොඝිංබුද්ධසාසන’’න්ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ අලඞ්ක ාති විභූසි ා.  ිං පන අලඞ්ක ාකාරිං දස්යසතුිං 

‘‘සුවසනාොලිනී න්දයනොක්ඛි ා’’ති වුත් ිං. ත්ෙ ොලිනීතිමාලාධාරිනී. 

 න්දයනොක්ඛි ාති චන්දනානුලිත් ා. සබ්බාභරණසඤ්ඡන්නාති 
හත්ථූපගාදීහි සබ්යබහිආභරයණහිඅලඞ්කාරවයසනසඤ්ඡාදි සරීරා. 

අන්නං පානඤ්  ආදාෙ, ඛජ්ජං යභොජ්ජං අනප්පකන්ති

සාලිඔදනාදිඅන්නිං, අම්බපානාදිපානිං, පිට්ඨඛාදනීයාදිඛජ්ෙිං, අවසිට්ඨිං

ආහාරසඞ්ඛා ිං යභොජ්ෙඤ්ච පහූ ිං ගයහත්වා. උෙයානෙභිහාරයින්ති
නක්ඛත් කීළාවයසනඋයයානිංඋපයනසිිං. අන්නපානාදිිං ත්ෙආයනත්වා
සහපරිෙයනනකීළන්තීරමන්තීපරිචායරසින්ති අධිමතප්පායයො. 

සායකය  අඤ්ජනං වනන්ති සායක සමීයප අඤ්ෙනවයන විහාරිං
පාවිසිිං. 

යලොකපජ්යජො න්තිඤාණපජ්යෙොය නයලොකස්ස පජ්යෙො භූ ිං. 

ඵුසයින්තිඵුසිිං, අධිමතගච්ඡින්ති අත්යෙො.යසසිංවුත් නයයමව. 

සුො ායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

5. අයනොපොයෙරීගාොවණ්ණනා 

උච්ය කුයලතිආදිකාඅයනොපමායයෙරියාගාො. අයම්පිපුරිමබුද්යධසු
ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං උපචිනන්තී
අනුක්කයමනවිමුත්තිපරිපාචනීයයධම්යමපරිබ්රූහිත්වාඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද
සායක නගයරමජ්ඣස්සනාමයසට්ඨියනොධී ාහුත්වානිබ්බත්ති.  ස්සා

රූපසම්පත්තියා අයනොපොති නාමිං අයහොසි.  ස්සා වයප්පත් කායල බහූ

යසට්ඨිපුත් ාරාෙමහාමත් ාරාොයනොචපිතුදූ ිංපායහසුිං– ‘‘අත් යනො

ධී රිං අයනොපමිං යදහි, ඉදඤ්චිදඤ්ච ය  දස්සාමා’’ති. සා  ිං සුත්වා 
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උපනිස්සයසම්පන්න ාය ‘‘ඝරාවායසන මය්හිං අත්යෙො නත්ථී’’ති සත්ථු
සන්තිකිං ගන්ත්වා ධම්මිං සුත්වා ඤාණස්ස පරිපාකිං ග ත් ා
යදසනානුසායරන විපස්සනිං ආරභිත්වා  ිං උස්සුක්කායපන්තී
මග්ගපටිපාටියා  තියඵයල පතිට්ඨාසි. සා සත්ොරිං පබ්බජ්ෙිං යාචිත්වා
සත්ථුආණාය භික්ඛුනුපස්සයිං උපගන්ත්වා භික්ඛුනීනිං සන්තියක
පබ්බජිත්වා සත් යම දිවයස අරහත් ිං සච්ඡිකත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං 
පච්චයවක්ඛිත්වාඋදානවයසන– 

151. 

‘‘උච්යච කුයලඅහිංො ා, බහුවිත්ය  මහද්ධයන; 

වණ්ණරූයපනසම්පන්නා, ධී ාමජ්ඣස්සඅත්රො. 

152. 

‘‘පත්ථි ා රාෙපුත්ය හි, යසට්ඨිපුත්ය හිගිජ්ඣි ා; 

පිතුයමයපසයීදූ ිං, යදෙමය්හිංඅයනොපමිං. 

153. 

‘‘යත් කිංතුලි ාඑසා, තුය්හිංධී ාඅයනොපමා; 

 ය ොඅට්ඨගුණිංදස්සිං, හිරඤ්ඤිංර නානිච. 

154. 

‘‘සාහිංදිස්වානසම්බුද්ධිං, යලොකයෙට්ඨිංඅනුත් රිං; 

 ස්සපාදානිවන්දිත්වා, එකමන් ිංඋපාවිසිිං. 

155. 

‘‘යසොයමධම්මමයදයසසි, අනුකම්පායයගො යමො; 

නිසින්නාආසයන ස්මිිං, ඵුසයිිං තියිංඵලිං. 

156. 

‘‘ ය ොයකසානියඡත්වාන, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 

අජ්ෙයමසත් මීරත්ති, යය ො ණ්හාවියසසි ා’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ උච්ය  කුයලති උළාර යම යවස්සකුයල. බහුවිත්ය ති

අලඞ්කාරාදිපහූ විත්තූපකරයණ. ෙහද්ධයනති නිධානග ස්යසව
චත් ාරීසයකොටිපරිමාණස්සමහය ොධනස්ස අත්ථිභායවනමහද්ධයනඅහිං

ො ාති යයොෙනා. වණ්ණරූයපන සම්පන්නාති වණ්ණසම්පන්නා යචව

රූපසම්පන්නා ච, සිනිද්ධභාසුරාය ඡවිසම්පත්තියා

වත්ොභරණාදිසරීරාවයවසම්පත්තියා ච සමන්නාග ාති අත්යෙො. ධී ා

ෙජ්ඣස්සඅත්රජාතිමජ්ඣනාමස්සයසට්ඨියනොඔරසාධී ා. 
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පත්ථි ා රාජපුත්ය හීති ‘‘කෙිං නු යඛො  ිං ලයභයයාමා’’ති

රාෙකුමායරහි අභිපත්ථි ා. යසට්ඨිපුත්ය හි ගිජ්ඣ ාති  ො

යසට්ඨිකුමායරහිපි අභිගිජ්ඣි ා පච්චාසීසි ා. යදෙ ෙය්හං අයනොපෙන්ති
රාෙපුත් ාදයයො ‘‘යදෙ මය්හිං අයනොපමිං යදෙ මය්හ’’න්ති පිතු සන්තියක
දූ ිංයපසයිිංසු. 

ෙත් කං තුලි ා එසාති ‘‘තුය්හිං ධී ා අයනොපමා යත් කිං ධනිං

අග්ඝතී’’ති තුලි ා ලක්ඛණඤ්ඤූහි පරිච්ඡින්නා, ‘‘ ය ො අට්ඨගුණිං
දස්සාමී’’තිපිතුයමයපසයිදූ න්තියයොෙනා.යසසිංයහට්ඨා වුත් නයයමව. 

අයනොපමායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

6. ෙහාපජාපතියගො මීයෙරීගාොවණ්ණනා 

බුද්ධ වීරනයෙො  යත්ථූතිආදිකාමහාපොපතියගො මියා ගාො. අයම්පි
කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හිංසවතීනගයර කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ිංපත්වාසත්ථුසන්තියකධම්මිං සුණන්තීසත්ොරිං

එකිංභික්ඛුනිිංරත් ඤ්ඤූනිංඅග්ගට්ඨායනඨයපන් ිංදිස්වා, අධිමතකාරකම්මිං
කත්වා  ිං ඨානන් රිං පත්යෙත්වා යාවජීවිං දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා 

කප්පස සහස්සිං යදවමනුස්යසසු සිංසරිත්වා, කස්සපස්ස ච භගවය ො
අන් යර අම්හාකඤ්ච භගවය ො බුද්ධසුඤ්යඤ යලොයක බාරාණසියිං
පඤ්චන්නිං දාසිස ානිං යෙට්ඨිකා හුත්වා නිබ්බත්ති. අෙ සා
වස්සූපනායිකසමයය පඤ්ච පච්යචකබුද්යධ නන්දමූලකපබ්භාරය ො 

ඉසිප යන ඔ රිත්වා, නගයර පිණ්ඩාය චරිත්වා ඉසිප නයමව ගන්ත්වා, 

වස්සූපනායිකසමයය කුටියාඅත්ොයහත්ෙකම්මිංපරියයසන්ය දිස්වා,  ා
දාසියයො  ාසිං අත් යනො ච සාමියක සමාදයපත්වා

චඞ්කමාදිපරිවාරසම්පන්නා පඤ්ච කුටියයො කායරත්වා, 
මඤ්චපීඨපානීයපරියභොෙනීයභාෙනාදීනි උපට්ඨයපත්වා පච්යචකබුද්යධ
ය මාසිං  ත්යෙව වසනත්ොය පටිඤ්ඤිං කායරත්වා වාරභික්ඛිං

පට්ඨයපසුිං. යා අත් යනො වාරදිවයස භික්ඛිං දාතුිං න සක්යකොති,  ස්සා
සයිංසකයගහය ොනීහරිත්වායදති.එවිංය මාසිංපටිෙග්ගිත්වා පවාරණාය
සම්පත් ාය එයකකිං දාසිිං එයකකිං සාටකිං විස්සජ්ොයපසි.
පඤ්චථූලසාටකස ානි අයහසුිං.  ානි පරිවත් ායපත්වා පඤ්චන්නිං
පච්යචකබුද්ධානිං තිචීවරානි කත්වා අදාසි. පච්යචකබුද්ධා  ාසිං
පස්සන්තීනිංයයවආකායසනගන්ධමාදනපබ්බ ිංඅගමිංසු. 

 ාපි සබ්බා යාවජීවිං කුසලිං කත්වා යදවයලොයක නිබ්බත්තිිංසු.  ාසිං 
යෙට්ඨිකා  ය ො චවිත්වා බාරාණසියා අවිදූයර යපසකාරගායම

යපසකාරයෙට්ඨකස්ස යගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත්වා, පදුමවතියා
පුත්ය පඤ්චසය පච්යචකබුද්යධ දිස්වාසම්පියායමානාසබ්යබවන්දිත්වා
භික්ඛිං අදාසි. ය  භත් කිච්චිං කත්වා ගන්ධමාදනයමව අගමිංසු. සාපි
යාවජීවිං කුසලිං කත්වා යදවමනුස්යසසු සිංසරන්තී අම්හාකිං සත්ථු
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පටුන 

නිබ්බත්තිය ො පුයර රයමව යදවදහනගයර මහාසුප්පබුද්ධස්ස යගයහ

පටිසන්ධිමතිං ගණ්හි, යගො මීතිස්සා යගොත් ාග යමව නාමිං අයහොසි; 

මහාමායායකනිට්ඨභගිනී.ලක්ඛණපාඨකාපි ‘‘ඉමාසිං ද්වින්නම්පි කුච්ඡියිං
වසි ා දාරකා චක්කවත්තියනො භවිස්සන්තී’’ති බයාකරිිංසු.
සුද්යධොදනමහාරාො වයප්පත් කායල ද්යවපි මඞ්ගලිං කත්වා අත් යනො
ඝරිං අභියනසි. 

අපරභායග අම්හාකිං සත්ෙරි උප්පජ්ජිත්වා පවත්ති වරධම්මචක්යක 
අනුපුබ්යබන ත්ෙ  ත්ෙ යවයනයයානිං අනුග්ගහිංකයරොන්ය  යවසාලිිං
උපනිස්සාය කූටාගාරසාලායිං විහරන්ය  සුද්යධොදනමහාරාො
යස ච්ඡත් ස්ස යහට්ඨා අරහත් ිං සච්ඡිකත්වා පරිනිබ්බායි. අෙ
මහාපොපතියගො මී පබ්බජිතුකාමා හුත්වා සත්ොරිං එකවාරිං පබ්බජ්ෙිං
යාචමානා අලභිත්වා දුතියවාරිං යකයස ඡින්දායපත්වා කාසායානි

අච්ඡායදත්වා කලහවිවාදසුත් න් යදසනාපරියයොසායන (සු. නි. 868 
ආදයයො) නික්ඛමිත්වා පබ්බජි ානිං පඤ්චන්නිං සකයකුමාරස ානිං
පාදපරිචාරිකාහි සද්ධිමතිං යවසාලිිං ගන්ත්වා ආනන්දත්යෙරිං සත්ොරිං

යාචායපත්වා අට්ඨහි ගරුධම්යමහි (අ. නි. 8.51; චූළව. 403) පබ්බජ්ෙඤ්ච
උපසම්පදඤ්චපටිලභි.ඉ රා පනසබ්බාපි එකය ොඋපසම්පන්නා අයහසුිං.

අයයමත්ෙසඞ්යඛයපො, විත්ොරය ොපයන ිංවත්ථුපාළියිං ආග යමව. 

එවිං උපසම්පන්නා පන මහාපොපතියගො මී සත්ොරිං උපසඞ්කමිත්වා 
අභිවායදත්වාඑකමන් ිංඅට්ඨාසි.අෙස්සාසත්ොධම්මිංයදයසසි.සාසත්ථු
සන්තියක කම්මට්ඨානිං ගයහත්වා භාවනමනුයුඤ්ෙන්තී න චිරස්යසව
අභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාපරිවාරිං අරහත් ිං පාපුණි. යසසා පන පඤ්චස ා

භික්ඛුනියයො නන්දයකොවාදපරියයොසායන (ම. නි. 3.398 ආදයයො)
ඡළභිඤ්ඤා අයහසුිං. අයෙකදිවසිං සත්ො යෙ වනමහාවිහායර
අරියගණමජ්යඣ නිසින්යනො භික්ඛුනියයො ඨානන් යර ඨයපන්ය ො
මහාපොපතියගො මිිං රත් ඤ්ඤූනිං භික්ඛුනීනිං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි. සා
ඵලසුයඛන නිබ්බානසුයඛන ච වීතිනායමන්තී ක ඤ්ඤු ාය ඨත්වා
එකදිවසිං සත්ථු ගුණාභිත්ෙවනපුබ්බකඋපකාරකවිභාවනාමුයඛන අඤ්ඤිං
බයාකයරොන්තී– 

157. 

‘‘බුද්ධවීරනයමො යත්ථු, සබ්බසත් ානමුත් ම; 

යයොමිංදුක්ඛාපයමොයචසි, අඤ්ඤඤ්චබහුකිංෙනිං. 

158. 

‘‘සබ්බදුක්ඛිං පරිඤ්ඤා ිං, යහතු ණ්හා වියසොසි ා; 

භාවිය ොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො, නියරොයධොඵුසිය ොමයා. 

159. 
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‘‘මා ා පුත්ය ොපි ාභා ා, අයයකාචපුයර අහුිං; 

යොභුච්චමොනන්තී, සිංසරිිංහිංඅනිබ්බිසිං. 

160. 

‘‘දිට්යඨොහියමයසොභගවා, අන්තියමොයිංසමුස්සයයො; 

වික්ඛීයණොොතිසිංසායරො, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

161. 

‘‘ආරද්ධවීරියය පහි ත්ය , නිච්චිං දළ්හපරක්කයම; 

සමග්යගසාවයකපස්යස, එසාබුද්ධානවන්දනා. 

162. 

‘‘බහූනිංව අත්ොය, මායාෙනයියගො මිං; 

බයාධිමතමරණතුන්නානිං, දුක්ඛක්ඛන්ධිං බයපානුදී’’ති. – ඉමා ගාො

අභාසි; 

 ත්ෙ බුද්ධවීරාතිචතුසච්චබුද්යධසු වීර, සබ්බබුද්ධාහිඋත් මවීරියයහි
චතුසච්චබුද්යධහිවා චතුබ්බිධසම්මප්පධානවීරියනිප්ඵත්තියාවිජි විෙයත් ා
වීරා නාම. භගවා පන වීරියපාරමිපාරිපූරියා
චතුරඞ්ගසමන්නාග වීරියාධිමතට්ඨායනන 
සාතිසයචතුබ්බිධසම්මප්පධානකිච්චනිප්ඵත්තියා  ස්සා ච
යවයනයයසන් ායන සම්මයදවපතිට්ඨාපි ත් ාවියසසය ොවීරියයුත්  ාය

වීයරොති වත් බ්බ ිං අරහති. නයෙො  යත්ථූති නයමො නමක්කායරො ය 

යහොතු. සබ්බසත් ානමුත් ොති අපදාදියභයදසු සත්ය සු සීලාදිගුයණහි 

උත් යමොභගවා. යදකයදසිංසත්ථුපකාරගුණිංදස්යසතුිං, ‘‘යෙොෙංතක්ඛා 

පයෙොය සි, අඤ්ඤඤ්  බහුකං ජන’’න්ති වත්වා අත් යනො දුක්ඛා

පමුත් භාවිං විභායවන්තී ‘‘සබ්බතක්ඛ’’න්තිගාෙමාහ. 

පුනයය ොපයමොයචසි,  ිංවට්ටදුක්ඛිංඑකයදයසනදස්යසන්තී ‘‘ො ා

පුත්ය ො’’ති ගාෙමාහ.  ත්ෙ ෙොභුච් ෙජානන්තීති පවත්තියහතුආදිිං

යොභූ ිංඅනවබුජ්ඣන්තී. සංසරිංහං අනිබ්බිසන්තිසිංසාරසමුද්යදපතිට්ඨිං 
අවින්දන්තී අලභන්තී භවාදීසු අපරාපරුප්පත්තිවයසන සිංසරිිං අහන්ති

කයෙන්තීආහ ‘‘ො ාපුත්ය ො’’තිආදි.යස්මිිං භයව එ ස්සමා ාඅයහොසි, 

 ය ො අඤ්ඤස්මිිං භයව  ස්යසව පුත්ය ො,  ය ො අඤ්ඤස්මිිං භයව පි ා 
භා ාඅහූතිඅත්යෙො. 

‘‘දිට්යඨො හි යෙ’’ති ගාොයපි අත් යනො දුක්ඛය ො පමුත් භාවයමව

විභායවති.  ත්ෙ දිට්යඨොහියෙයසොභගවාතියසොභගවාසම්මාසම්බුද්යධො 
අත් නා දිට්ඨයලොකුත් රධම්මදස්සයනන ඤාණචක්ඛුනා මයා

පච්චක්ඛය ොදිට්යඨො.යයොහි ධම්මිංපස්සති, යසොභගවන් ිංපස්සතිනාම.
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යොහ– ‘‘යයොයඛො, වක්කලි, ධම්මිං පස්සති, යසොමිංපස්සතී’’තිආදි(සිං.

නි.3.87). 

ආරද්ධවීරියෙතිපග්ගහි වීරියය. පහි ත්ය තිනිබ්බානිංයපසි චිත්ය . 

නිච් ං දේහපරක්කයෙති අපත් ස්ස පත්තියා පත් ස්ස යවපුල්ලත්ොය

සබ්බකාලිං ථිරපරක්කයම. සෙග්යගතිසීලදිට්ඨිසාමඤ්යඤනසිංහ භායවන 

සමග්යග.සත්ථුයදසනායසවනන්ය ො ත් ා සාවයක, ‘‘ඉයම මග්ගට්ඨා 

ඉයම ඵලට්ඨා’’ති යාොවය ො පස්සති. එසා බුද්ධාන වන්දනාති යා සත්ථු
ධම්මසරීරභූ ස්ස අරියසාවකානිං අරියභාවභූ ස්ස ච යලොකුත් රධම්මස්ස

අත් පච්චක්ඛකිරියා, එසා සම්මාසම්බුද්ධානිං සාවකබුද්ධානඤ්ච වන්දනා
යාොවය ොගුණනින්න ා. 

‘‘බහූනං ව  අත්ොො’’ති ඔසානගාොයපි සත්ථු යලොකස්ස

බහූපකාර ිංයයව විභායවති. යිං පයනත්ෙ අත්ෙය ො න විභත් ිං,  ිං 
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

අයෙකදාමහාපොපතියගො මීසත්ෙරියවසාලියිංවිහරන්ය මහාවයන 

කූටාගාරසාලායිං සයිං යවසාලියිං භික්ඛුනුපස්සයය විහරන්තී
පුබ්බණ්හසමයිංයවසාලියිං පිණ්ඩායචරිත්වාභත් ිංභුඤ්ජිත්වාඅත් යනො
දිවාට්ඨායන යොපරිච්ඡින්නකාලිං ඵලසමාපත්තිසුයඛන වීතිනායමත්වා
ඵලසමාපත්තිය ො වුට්ඨාය අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා
යසොමනස්සො ා අත් යනො ආයුසඞ්ඛායර ආවජ්යෙන්තී ය සිං ඛීණභාවිං 
ඤත්වා එවිං චින්ය සි – ‘‘යිංනූනාහිං විහාරිං ගන්ත්වා භගවන් ිං
අනුොනායපත්වා මයනොභාවනීයය ච යෙයර සබ්යබව සබ්රහ්මචරියය

ආපුච්ඡිත්වාඉයධවආගන්ත්වා පරිනිබ්බායයයය’’න්ති.යොචයෙරියා, එවිං
 ස්සා පරිවාරභූ ානිං පඤ්චන්නිං භික්ඛුනිස ානිං පරිවි ක්යකො අයහොසි.

ය නවුත් ිං අපදායන (අප.යෙරී2.2.97-288) – 

‘‘එකදායලොකපජ්යෙොය ො, යවසාලියිංමහාවයන; 

කූටාගායරකුසාලායිං, වසය නරසාරථි. 

‘‘ දා ජිනස්සමාතුච්ඡා, මහායගො මි භික්ඛුනී; 

 හිිංකය පුයරරම්යම, වසීභික්ඛුනුපස්සයය. 

‘‘භික්ඛුනීහිවිමුත් ාහි, සය හිසහපඤ්චහි; 

රයහොග ාය ස්යසවිං, චි ස්සාසිවි ක්කි ිං. 

‘‘බුද්ධස්සපරිනිබ්බානිං, සාවකග්ගයුගස්සවා; 

රාහුලානන්දනන්දානිං, නාහිංලච්ඡාමිපස්සිතුිං. 

‘‘බුද්ධස්ස පරිනිබ්බානා, සාවකග්ගයුගස්ස වා; 
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මහාකස්සපනන්දානිං, ආනන්දරාහුලානච. 

‘‘පටිකච්චායුසඞ්ඛාරිං, ඔසජ්ජිත්වානනිබ්බුතිිං; 

ගච්යඡයයිංයලොකනායෙන, අනුඤ්ඤා ාමයහසිනා. 

‘‘ ොපඤ්චස ානම්පි, භික්ඛුනීනිංවි ක්කි ිං; 

ආසියඛමාදිකානම්පි, එ යදවවි ක්කි ිං. 

‘‘භූමිචායලො දාඅසි, නාදි ායදවදුන්දුභී; 

උපස්සයාධිමතවත්ොයයො, යදව ායසොකපීළි ා. 

‘‘විලපන් ාසුකරුණිං,  ත්ෙස්සූනිපවත් යුිං; 

මිත් ාභික්ඛුනියයො ාහි, උපගන්ත්වානයගො මිිං. 

‘‘නිපච්චසිරසාපායද, ඉදිංවචනමබ්රවුිං; 

 ත්ෙය ොයලවාසිත් ා, මයමයයයරයහොග ා. 

‘‘සාචලාචලි ාභූමි, නාදි ායදවදුන්දුභී; 

පරියදවාචසුයයන්ය , කිමත්ෙිංනූනයගො මී. 

‘‘ දාඅයවොචසාසබ්බිං, යොපරිවි ක්කි ිං; 

 ායයොපිසබ්බාආහිංසු, යොපරිවි ක්කි ිං. 

‘‘යදිය රුචි ිංඅයයය, නිබ්බානිංපරමිංසිවිං; 

නිබ්බායිස්සාමසබ්බාපි, බුද්ධානුඤ්ඤායසුබ්බය . 

‘‘මයිං සහාවනික්ඛන් ා, ඝරාපිචභවාපිච; 

සහායයවගමිස්සාම, නිබ්බානිංපදමුත් මිං. 

‘‘නිබ්බානාය වෙන්තීනිං, කිිංවක්ඛාමීතිසාවදිං; 

සහසබ්බාහිනිග්ගඤ්ඡි, භික්ඛුනීනිලයා දා. 

‘‘උපස්සයයයාධිමතවත්ො, යදව ා ාඛමන්තුයම; 

භික්ඛුනීනිලයස්යසදිං, පච්ඡිමිංදස්සනිංමම. 

‘‘නෙරාමච්චුවායත්ෙ, අප්පියයහිසමාගයමො; 

පියයහිනවියයොයගොත්ථි,  ිංවජිස්සිංඅසඞ්ඛ ිං. 

‘‘අවී රාගා ිංසුත්වා, වචනිංසුගය ොරසා; 

යසොකට්ටාපරියදවිිංසු, අයහොයනොඅප්පපුඤ්ඤ ා. 

‘‘භික්ඛුනීනිලයයොසුඤ්යඤො, භූය ො ාහිවිනාඅයිං; 
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පභාය විය ාරායයො, නදිස්සන්තිජියනොරසා. 

‘‘නිබ්බානිංයගො මීයාති, සය හිසහපඤ්චහි; 

නදීසය හිවසහ, ගඞ්ගාපඤ්චහිසාගරිං. 

‘‘රථියායවෙන්තියයො, දිස්වාසද්ධාඋපාසිකා; 

ඝරානික්ඛම්මපායදසු, නිපච්චඉදමබ්රවුිං. 

‘‘පසීදස්සුමහායභොයග, අනාොයයොවිහායයනො; 

 යානයුත් ානිබ්බාතුිං, ඉච්ඡට්ටාවිලපිිංසු ා. 

‘‘ ාසිංයසොකපහානත්ෙිං, අයවොචමධුරිංගිරිං; 

රුදිය නඅලිංපුත් ා, හාසකායලොයමජ්ෙයවො. 

‘‘පරිඤ්ඤා ිංමයාදුක්ඛිං, දුක්ඛයහතුවිවජ්ජිය ො; 

නියරොයධොයමසච්ඡිකය ො, මග්යගොචාපිසුභාවිය ො. 

‘‘පරිචිණ්යණොමයාසත්ො, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං; 

ඔහිය ොගරුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහ ා. 

‘‘යස්සත්ොය පබ්බජි ා, අගාරස්මානගාරියිං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, සබ්බසිංයයොෙනක්ඛයයො. 

‘‘බුද්යධො ස්සචසද්ධම්යමො, අනූයනොයාවතිට්ඨති; 

නිබ්බාතුිං ාවකායලොයම, මාමිංයසොචෙපුත්තිකා. 

‘‘යකොණ්ඩඤ්ඤානන්දනන්දාදී, තිට්ඨන්ති රාහුයලොජියනො; 

සුඛිය ොසහිය ොසඞ්යඝො, හ දබ්බාචතිත්ථියා. 

‘‘ඔක්කාකවිංසස්සයයසො, උස්සිය ොමාරමද්දයනො; 

නනුසම්පතිකායලොයම, නිබ්බානත්ොයපුත්තිකා. 

‘‘චිරප්පභුති යිංමය්හිං, පත්ථි ිංඅජ්ෙ සිජ්ඣය ; 

ආනන්දයභරිකායලොයිං, කිිංයවොඅස්සූහිපුත්තිකා. 

‘‘සයචමයිදයාඅත්ථි, යදිචත්ථික ඤ්ඤු ා; 

සද්ධම්මට්ඨිතියාසබ්බා, කයරොෙවීරියිංදළ්හිං. 

‘‘ථීනිංඅදාසිපබ්බජ්ෙිං, සම්බුද්යධොයාචිය ොමයා; 

 ස්මායොහිංනන්දිස්සිං,  ො මනුතිට්ඨෙ. 

‘‘ ාඑවමනුසාසිත්වා, භික්ඛුනීහිපුරක්ඛ ා; 
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උයපච්චබුද්ධිංවන්දිත්වා, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

‘‘අහිංසුග ය මා ා, ත්වඤ්චවීරපි ාමම; 

සද්ධම්මසුඛදනාෙ,  යිො ාම්හියගො ම. 

‘‘සිංවද්ධිමතය ොයිංසුග , රූපකායයොමයා ව; 

අනින්දිය ොධම්මකායයො, මමසිංවද්ධිමතය ො යා. 

‘‘මුහුත් ිං  ණ්හාසමණිං, ඛීරිංත්විංපායිය ො මයා; 

 යාහිංසන් මච්චන් ිං, ධම්මඛීරඤ්හිපායි ා. 

‘‘බන්ධනාරක්ඛයණමය්හිං, අණයණොත්විංමහාමුයන; 

පුත් කාමාථියයොයාචිං, ලභන්ති ාදිසිංසු ිං. 

‘‘මන්ධා ාදිනරින්දානිං, යාමා ාසාභවණ්ණයව; 

නිමුග්ගාහිං යාපුත් ,  ාරි ාභවසාගරා. 

‘‘රඤ්යඤොමා ාමයහසීති, සුලභිංනාමමිත්ථිනිං; 

බුද්ධමා ාතියිංනාමිං, එ ිංපරමදුල්ලභිං. 

‘‘ ඤ්චලද්ධිංමහාවීර, පණිධානිංමමිං යා; 

අණුකිංවාමහන් ිංවා,  ිංසබ්බිංපූරි ිංමයා. 

‘‘පරිනිබ්බාතුමිච්ඡාමි, විහායයමිං කයළවරිං; 

අනුොනාහියමවීර, දුක්ඛන් කරනායක. 

‘‘චක්කඞ්කුසධොකිණ්යණ, පායදකමලයකොමයල; 

පසායරහිපණාමිංය , කරිස්සිංපුත් උත් යම. 

‘‘සුවණ්ණරාසිසඞ්කාසිං, සරීරිංකුරුපාකටිං; 

කත්වායදහිංසුදිට්ඨිංය , සන්තිිංගච්ඡාමිනායක. 

‘‘ද්වත්තිිංසලක්ඛණූයප ිං, සුප්පභාලඞ්ක ිං නුිං; 

සඤ්ඣාඝනාවබාලක්කිං, මාතුච්ඡිංදස්සයීජියනො. 

‘‘ඵුල්ලාරවින්දසිංකායස,  රුණාදිච්චසප්පයභ; 

චක්කඞ්කිය පාද යල,  ය ොසාසිරසාපති. 

‘‘පණමාමි නරාදිච්ච, ආදිච්චකුලයකතුකිං; 

පච්ඡියමමරයණමය්හිං, න ිංඉක්ඛාමහිංපුයනො. 

‘‘ඉත්ථියයොනාමයලොකග්ග, සබ්බයදොසාකරාම ා; 



ඛුද්දකනිකායය යෙරීගාො-අට්ඨකො ඡක්කනිපාය ො 
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යදියකොචත්ථියදොයසොයම, ඛමස්සුකරුණාකර. 

‘‘ඉත්ථිකානඤ්චපබ්බජ්ෙිං, හිං ිංයාචිිංපුනප්පුනිං; 

 ත්ෙයචඅත්ථියදොයසොයම,  ිංඛමස්සුනරාසභ. 

‘‘මයාභික්ඛුනියයොවීර,  වානුඤ්ඤායසාසි ා; 

 ත්රයචඅත්ථිදුන්නී ිං,  ිංඛමස්සුඛමාධිමතප. 

‘‘අක්ඛන්ය නාමඛන් බ්බිං, කිිංභයවගුණභූසයන; 

කිමුත් රිංය වත්ොමි, නිබ්බානායවෙන්තියා. 

‘‘සුද්යධ අනූයන මම භික්ඛුසඞ්යඝ, යලොකා ඉය ො නිස්සරිතුිං 

ඛමන්ය ; 

පභා කායලබයසනඞ්ග ානිං, දිස්වානනියයාතිවචන්දයලඛා. 

‘‘ යද රාභික්ඛුනියයොජිනග්ගිං,  ාරාවචන්දානුග ාසුයමරුිං; 

පදක්ඛිණිංකච්චනිපච්චපායද, ඨි ාමුඛන් ිං සමුදික්ඛමානා. 

‘‘නතිත්තිපුබ්බිං වදස්සයනන, චක්ඛුිංනයසො ිං වභාසිය න; 

චිත් ිංමමිංයකවලයමකයමව, පප්පුයය ිංධම්මරයසනතිත්ති. 

‘‘නදය ො පරිසායිංය , වාදි බ්බපහාරියනො; 

යයය දක්ඛන්තිවදනිං, ධඤ්ඤාය නරපුඞ්ගව. 

‘‘දීඝඞ්ගුලී ම්බනයඛ, සුයභආය පණ්හියක; 

යයපායදපණමිස්සන්ති, ය පිධඤ්ඤාගුණන්ධර. 

‘‘මධුරානිපහට්ඨානි, යදොසග්ඝානිහි ානිච; 

යයය වාකයානිසුයයන්ති, ය පිධඤ්ඤානරුත් ම. 

‘‘ධඤ්ඤාහිං ය මහාවීර, පාදපූෙන ප්පරා; 

තිණ්ණසිංසාරකන් ාරා, සුවායකයනසිරීමය ො. 

‘‘ ය ොසාඅනුසායවත්වා, භික්ඛුසඞ්ඝම්පිසුබ්බ ා; 

රාහුලානන්දනන්යදච, වන්දිත්වාඉදමබ්රවි. 

‘‘ආසීවිසාලයසයම, යරොගාවායසකයළවයර; 

නිබ්බින්දාදුක්ඛසඞ්ඝායට, ෙරාමරණයගොචයර. 

‘‘නානාකලිමලාකිණ්යණ, පරායත්ය නිරීහයක; 

ය නනිබ්බාතුමිච්ඡාමි, අනුමඤ්ඤෙපුත් කා. 
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‘‘නන්යදොරාහුලභද්යදොච, වී යසොකානිරාසවා; 

ඨි ාචලට්ඨිතිථිරා, ධම්ම මනුචින් යුිං. 

‘‘ධිමතරත්ථුසඞ්ඛ ිංයලොලිං, අසාරිංකදලූපමිං; 

මායාමරීචිසදිසිං, ඉත් රිංඅනවට්ඨි ිං. 

‘‘යත්ෙනාමජිනස්සායිං, මාතුච්ඡාබුද්ධයපොසිකා; 

යගො මීනිධනිංයාති, අනිච්චිංසබ්බසඞ්ඛ ිං. 

‘‘ආනන්යදොච දායසයඛො, යසොකට්යටොජිනවච්ඡයලො; 

 ත්ෙස්සූනිකයරොන්ය ොයසො, කරුණිංපරියදවති. 

‘‘හාසන්තිිංයගො මීයාති, නූනබුද්යධොපිනිබ්බුතිිං; 

ගච්ඡතිනචියරයනව, අග්ගිරිවනිරින්ධයනො. 

‘‘එවිංවිලාපමානිං ිං, ආනන්දිංආහයගො මී; 

සු සාගරගම්භීර, බුද්යධොපට්ඨාන ප්පර. 

‘‘න යුත් ිංයසොචිතුිං පුත් , හාසකායලඋපට්ඨිය ; 

 යායමසරණිංපුත් , නිබ්බානිං මුපාග ිං. 

‘‘ යා ා සමජ්ඣිට්යඨො, පබ්බජ්ෙිංඅනුොනියනො; 

මාපුත් විමයනොයහොහි, සඵයලොය පරිස්සයමො. 

‘‘යිංනදිට්ඨිංපුරායණහි, තිත්ථිකාචරියයහිපි; 

 ිංපදිංසුකුමාරීහි, සත් වස්සාහියවදි ිං. 

‘‘බුද්ධසාසනපායල , පච්ඡිමිංදස්සනිං ව; 

 ත්ෙගච්ඡාමහිංපුත් , ගය ොයත්ෙනදිස්සය . 

‘‘කදාචි ධම්මිංයදයසන්ය ො, ඛිපී යලොකග්ගනායයකො; 

 දාහිංආසීසවාචිං, අයවොචිංඅනුකම්පිකා. 

‘‘චිරිංජීවමහාවීර, කප්පිංතිට්ඨමහාමුයන; 

සබ්බයලොකස්සඅත්ොය, භවස්සුඅෙරාමයරො. 

‘‘ ිං ොවාදිනිිංබුද්යධො, මමිංයසොඑ දබ්රවි; 

නයහවිංවන්දියාබුද්ධා, යොවන්දසියගො මී. 

‘‘කෙිංචරහිසබ්බඤ්ඤූ, වන්දි බ්බා ොග ා; 

කෙිංඅවන්දියාබුද්ධා,  ිංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡිය ො. 
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‘‘ආරද්ධවීරියයපහි ත්ය , නිච්චිංදළ්හපරක්කයම; 

සමග්යගසාවයකපස්ස, එ ිංබුද්ධානවන්දනිං. 

‘‘ ය ොඋපස්සයිංගන්ත්වා, එකිකාහිංවිචින් යිිං; 

සමග්ගපරිසිංනායෙො, යරොයධසිතිභවන් යගො. 

‘‘හන්දාහිං පරිනිබ්බිස්සිං, මා විපත්ති මද්දසිං; 

එවාහිංචින් යිත්වාන, දිස්වානඉසිසත් මිං. 

‘‘පරිනිබ්බානකාලිංයම, ආයරොයචසිිංවිනායකිං; 

 ය ොයසොසමනුඤ්ඤාසි, කාලිංොනාහියගො මී. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

නායගොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසවා. 

‘‘ස්වාග ිං ව යමආසි, මමබුද්ධස්ස සන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

‘‘ථීනිංධම්මාභිසමයය, යයබාලාවිමතිිංග ා; 

ය සිංදිට්ඨිප්පහානත්ෙිං, ඉද්ධිමතිංදස්යසහියගො මී. 

‘‘ දානිපච්චසම්බුද්ධිං, උප්පතිත්වානඅම්බරිං; 

ඉද්ධීඅයනකාදස්යසසි, බුද්ධානුඤ්ඤායයගො මී. 

‘‘එකිකාබහුධාආසි, බහුධායචකිකා ො; 

ආවිභාවිංතියරොභාවිං, තියරොකුට්ටිංතියරොනගිං. 

‘‘අසජ්ෙමානාඅගමා, භූමියම්පිනිමුජ්ෙෙ; 

අභිජ්ෙමායනඋදයක, අගඤ්ඡිමහියායො. 

‘‘සකුණීව ොකායස, පල්ලඞ්යකනකමී දා; 

වසිංවත්ය සිකායයන, යාවබ්රහ්මනියවසනිං. 

‘‘සියනරුිං දණ්ඩිං කත්වාන, ඡත් ිංකත්වාමහාමහිිං; 

සමූලිංපරිවත්ය ත්වා, ධාරයිංචඞ්කමීනයභ. 

‘‘ඡස්සූයරොදයකායලව, යලොකඤ්චාකාසිධූමිකිං; 

යුගන්ය වියයලොකිංසා, ොලාමාලාකුලිංඅකා. 
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‘‘මුචලින්දිංමහායසලිං, යමරුමූලනදන් යර; 

සාසපාරිවසබ්බානි, එයකනග්ගහිමුට්ඨිනා. 

‘‘අඞ්ගුලග්යගනඡායදසි, භාකරිංසනිසාකරිං; 

චන්දසූරසහස්සානි, ආයවළමිවධාරයි. 

‘‘චතුසාගරය ොයානි, ධාරයීඑකපාණිනා; 

යුගන් ෙලදාකාරිං, මහාවස්සිංපවස්සෙ. 

‘‘චක්කවත්තිිංසපරිසිං, මාපයීසානභත් යල; 

ගරුළිංද්විරදිංසීහිං, විනදන් ිංපදස්සයි. 

‘‘එකිකා අභිනිම්මිත්වා, අප්පයමයයිං භික්ඛුනීගණිං; 

පුනඅන් රධායපත්වා, එකිකාමුනිමබ්රවි. 

‘‘මාතුච්ඡාය මහාවීර,  වසාසනකාරිකා; 

අනුප්පත් ාසකිංඅත්ෙිං, පායදවන්දාමිචක්ඛුම. 

‘‘දස්යසත්වාවිවිධාඉද්ධී, ඔයරොහිත්වානභත් ලා; 

වන්දිත්වායලොකපජ්යෙො ිං, එකමන් ිංනිසීදිසා. 

‘‘සාවීසවස්සසතිකා, ොතියාහිංමහාමුයන; 

අලයමත් ාව ාවීර, නිබ්බායිස්සාමිනායක. 

‘‘ දාතිවිම්හි ා සබ්බා, පරිසාසා ක ඤ්ෙලී; 

අයවොචය්යයකෙිංආසි, අතුලිද්ධිමතපරක්කමා. 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, සබ්බධම්යමසුචක්ඛුමා; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

‘‘ දාහිංහිංසවතියිං, ො ාමච්චකුයලඅහුිං; 

සබ්යබොපකාරසම්පන්යන, ඉද්යධඵීය මහද්ධයන. 

‘‘කදාචිපිතුනාසද්ධිමතිං, දාසීගණපුරක්ඛ ා; 

මහ ාපරිවායරන,  ිංඋයපච්චනරාසභිං. 

‘‘වාසවිං වියවස්සන් ිං, ධම්මයමඝිං අනාසවිං; 

සරදාදිච්චසදිසිං, රිංසිොලසමුජ්ෙලිං. 

‘‘දිස්වාචිත් ිංපසායදත්වා, සුත්වාචස්සසුභාසි ිං; 

මාතුච්ඡිංභික්ඛුනිිංඅග්යග, ඨයපන් ිංනරනායකිං. 
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‘‘සුත්වාදත්වාමහාදානිං, සත් ාහිං ස්ස ාදියනො; 

සසඞ්ඝස්සනරග්ගස්ස, පච්චයානිබහූනිච. 

‘‘නිපච්චපාදමූලම්හි,  ිංඨානමභිපත්ෙයිිං; 

 ය ොමහාපරිසතිිං, අයවොචඉසිසත් යමො. 

‘‘යාසසඞ්ඝිංඅයභොයෙසි, සත් ාහිංයලොකනායකිං; 

 මහිංකිත් යිස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො. 

‘‘ස සහස්සිය ො කප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

 ස්ස ධම්යමසුදායාදා, ඔරසා ධම්මනිම්මි ා; 

යගො මීනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවිකා. 

‘‘ ස්සබුද්ධස්සමාතුච්ඡා, ජීවි ාපාදිකාඅයිං; 

රත් ඤ්ඤූනඤ්චඅග්ගත් ිං, භික්ඛුනීනිංලභිස්සති. 

‘‘ ිංසුත්වානපයමොදිත්වා, යාවජීවිං දාජිනිං; 

පච්චයයහිඋපට්ඨිත්වා,  ය ොකාලඞ්ක ාඅහිං. 

‘‘ ාවතිිංයසසුයදයවසු, සබ්බකාමසමිද්ධිමතසු; 

නිබ්බත් ාදසහඞ්යගහි, අඤ්යඤඅභිභවිිංඅහිං. 

‘‘රූපසද්යදහිගන්යධහි, රයසහිඵුසයනහිච; 

ආයුනාපිචවණ්යණන, සුයඛනයසසාපිච. 

‘‘ යෙවාධිමතපය යයයන, අධිමතගය්හවියරොචහිං; 

අයහොසිිංඅමරින්දස්ස, මයහසීදයි ා හිිං. 

‘‘සිංසායරසිංසරන්තීහිං, කම්මවායුසයමරි ා; 

කාසිස්සරඤ්යඤොවිසයය, අොයිිංදාසගාමයක. 

‘‘පඤ්චදාසස ානූනා, නිවසන්ති හිිං දා; 

සබ්යබසිං ත්ෙයයොයෙට්යඨො,  ස්සොයාඅයහොසහිං. 

‘‘සයම්භුයනොපඤ්චස ා, ගාමිංපිණ්ඩායපාවිසුිං; 

ය දිස්වානඅහිංතුට්ඨා, සහසබ්බාහිඉත්ථිභි. 

‘‘පූගා හුත්වාවසබ්බායයො, චතුමායස උපට්ඨහුිං; 

තිචීවරානිදත්වාන, සිංසරිම්හසසාමිකා. 
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‘‘ ය ො චු ාසබ්බාපි ා,  ාවතිිංසග ාමයිං; 

පච්ඡියමචභයවදානි, ො ායදවදයහපුයර. 

‘‘පි ාඅඤ්ෙනසක්යකොයම, මා ාමමසුලක්ඛණා; 

 ය ොකපිලවත්ථුස්මිිං, සුද්යධොදනඝරිංග ා. 

‘‘යසසා සකයකුයලො ා, සකයානිං ඝරමාගමුිං; 

අහිංවිසිට්ඨාසබ්බාසිං, ජිනස්සාපාදිකාඅහුිං. 

‘‘මමපුත්ය ොභිනික්ඛම්ම, බුද්යධොආසිවිනායයකො; 

පච්ඡාහිංපබ්බජිත්වාන, සය හිසහපඤ්චහි. 

‘‘සාකියානීහිධීරාහි, සහසන්තිසුඛිංඵුසිිං; 

යය දාපුබ්බොතියිං, අම්හාකිංආසුසාමියනො. 

‘‘සහපුඤ්ඤස්සකත් ායරො, මහාසමයකාරකා; 

ඵුසිිංසුඅරහත් ිංය , සුගය නානුකම්පි ා. 

‘‘ යද රාභික්ඛුනියයො, ආරුහිිංසුනභත් ලිං; 

සිංග ාවිය ාරායයො, වියරොචිිංසුමහිද්ධිමතකා. 

‘‘ඉද්ධීඅයනකාදස්යසසුිං, පිළන්ධවිකතිිංයො; 

කම්මායරොකනකස්යසව, කම්මඤ්ඤස්සසුසික්ඛිය ො. 

‘‘දස්යසත්වාපාටිහීරානි, විචිත් ානිබහූනිච; 

ය ොයසත්වාවාදිපවරිං, මුනිිංසපරිසිං දා. 

‘‘ඔයරොහිත්වානගගනා, වන්දිත්වාඉසිසත් මිං; 

අනුඤ්ඤා ානරග්යගන, යොඨායනනිසීදිසුිං. 

‘‘අයහොනුකම්පිකාඅම්හිං, සබ්බාසිංචිරයගො මී; 

වාසි ා වපුඤ්යඤහි, පත් ායනොආසවක්ඛයිං. 

‘‘කියලසා ඣාපි ාඅම්හිං, භවාසබ්යබ සමූහ ා; 

නාගීවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමඅනාසවා. 

‘‘ස්වාග ිංව යනොආසි, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
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‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොම, දිබ්බායයසො ධාතුයා; 

යචය ොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමමහාමුයන. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිං ොනාම, දිබ්බචක්ඛු වියසොධිමත ිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භවා. 

‘‘අත්යෙ ධම්යමචයනරුත්ය , පටිභායනච විජ්ෙති; 

ඤාණිංඅම්හිංමහාවීර, උප්පන්නිං වසන්තියක. 

‘‘අස්මාභිපරිචිණ්යණොසි, යමත් චිත් ාහිනායක; 

අනුොනාහිසබ්බාසිං, නිබ්බානායමහාමුයන. 

‘‘නිබ්බායිස්සාමඉච්යචවිං, කිිංවක්ඛාමිවදන්තියයො; 

යස්සදානිචයවොකාලිං, මඤ්ඤොතිජියනොබ්රවි. 

‘‘යගො මීආදිකා ායයො,  දාභික්ඛුනියයොජිනිං; 

වන්දිත්වාආසනා ම්හා, වුට්ඨායආගමිිංසු ා. 

‘‘මහ ාෙනකායයන, සහයලොකග්ගනායයකො; 

අනුසිංයායීයසොවීයරො, මාතුච්ඡිංයාවයකොට්ඨකිං. 

‘‘ දා නිපතිපායදසු, යගො මීයලොකබන්ධුයනො; 

සයහව ාහිසබ්බාහි, පච්ඡිමිංපාදවන්දනිං. 

‘‘ඉදිංපච්ඡිමකිංමය්හිං, යලොකනාෙස්සදස්සනිං; 

නපුයනොඅම ාකාරිං, පස්සිස්සාමිමුඛිං ව. 

‘‘නචයමවන්දනිංවීර,  වපායදසුයකොමයල; 

සම්ඵුසිස්සතියලොකග්ග, අජ්ෙගච්ඡාමිනිබ්බුතිිං. 

‘‘රූයපනකිිං වායනන, දිට්යඨධම්යමයො යෙ; 

සබ්බිංසඞ්ඛ යමයව ිං, අනස්සාසිකමිත් රිං. 

‘‘සාසහ ාහිගන්ත්වාන, භික්ඛුනුපස්සයිංසකිං; 

අඩ්ඪපල්ලඞ්කමාභුජ්ෙ, නිසීදිපරමාසයන. 

‘‘ දාඋපාසිකා ත්ෙ, බුද්ධසාසනවච්ඡලා; 

 ස්සාපවත්තිිංසුත්වාන, උයපසුිංපාදවන්දිකා. 

‘‘කයරහිඋරිංපහන් ා, ඡින්නමූලායොල ා; 

යරොදන් ාකරුණිංරවිං, යසොකට්ටාභූමිපාති ා. 
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‘‘මා යනොසරණයදනායෙ, විහායගමි නිබ්බුතිිං; 

නිපතිත්වානයාචාම, සබ්බායයොසිරසාමයිං. 

‘‘යාපධාන මා ාසිං, සද්ධාපඤ්ඤාඋපාසිකා; 

 ස්සාසීසිංපමජ්ෙන්තී, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

‘‘අලිංපුත් ාවිසායදන, මාරපාසානුවත්තිනා; 

අනිච්චිංසඞ්ඛ ිංසබ්බිං, වියයොගන් ිංචලාචලිං. 

‘‘ ය ො සා ා විසජ්ජිත්වා, පඨමිංඣානමුත් මිං; 

දුතියඤ්ච තියඤ්ච, සමාපජ්ජිචතුත්ෙකිං. 

‘‘ආකාසාය නඤ්යචව, විඤ්ඤාණාය නිං ො; 

ආකිඤ්චිංයනවසඤ්ඤඤ්ච, සමාපජ්ජියොක්කමිං. 

‘‘පටියලොයමනඣානානි, සමාපජ්ජිත්ෙයගො මී; 

යාව ාපඨමිංඣානිං,  ය ොයාවචතුත්ෙකිං. 

‘‘ ය ොවුට්ඨායනිබ්බායි, දීපච්චීවනිරාසවා; 

භූමිචායලොමහාආසි, නභසාවිජ්ජු ාපති. 

‘‘පනාදි ාදුන්දුභියයො, පරියදවිිංසුයදව ා; 

පුප්ඵවුට්ඨීචගගනා, අභිවස්සෙයමදනිිං. 

‘‘කම්පිය ොයමරුරාොපි, රඞ්ගමජ්යඣයොනයටො; 

යසොයකනචාතිදීයනොව, විරයවොආසිසාගයරො. 

‘‘යදවානාගාසුරාබ්රහ්මා, සිංවිග්ගාහිිංසු ඞ්ඛයණ; 

අනිච්චාව සඞ්ඛාරා, යොයිංවිලයිංග ා. 

‘‘යායචමිංපරිවාරිිංසු, සත්ථුසාසනකාරිකා; 

 යයොපිඅනුපාදානා, දීපච්චිවියනිබ්බු ා. 

‘‘හායයොගාවිප්පයයොගන් ා, හානිච්චිංසබ්බසඞ්ඛ ිං; 

හාජීවි ිංවිනාසන් ිං, ඉච්චාසිපරියදවනා. 

‘‘ ය ොයදවාචබ්රහ්මාච, යලොකධම්මානුවත් නිං; 

කාලානුරූපිංකුබ්බන්ති, උයපත්වාඉසිසත් මිං. 

‘‘ දා ආමන් යීසත්ො, ආනන්දිංසු සාගරිං; 

ගච්ඡානන්දනියවයදහි, භික්ඛූනිංමාතුනිබ්බුතිිං. 
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‘‘ දානන්යදොනිරානන්යදො, අස්සුනාපුණ්ණයලොචයනො; 

ගග්ගයරනසයරනාහ, සමාගච්ඡන්තුභික්ඛයවො. 

‘‘පුබ්බදක්ඛිණපච්ඡාසු, උත් රායචසන්තියක; 

සුණන්තුභාසි ිංමය්හිං, භික්ඛයවොසුගය ොරසා. 

‘‘යාවඩ්ඪයිපයත්ය න, සරීරිංපච්ඡිමිංමුයන; 

සායගො මීග ාසන්තිිං,  ාරාවසූරියයොදයය. 

‘‘බුද්ධමා ාපි පඤ්ඤත්තිිං, ඨපයිත්වා ග ාසමිං; 

නයත්ෙපඤ්චයනත්ය ොපි, ගතිිංදක්ඛතිනායයකො. 

‘‘යස්සත්ථිසුගය සද්ධා, යයොචපියයොමහාමුයන; 

බුද්ධමාතුස්සසක්කාරිං, කයරොතුසුගය ොරයසො. 

‘‘සුදූරට්ඨාපි ිංසුත්වා, සීඝමාගච්ඡුභික්ඛයවො; 

යකචිබුද්ධානුභායවන, යකචිඉද්ධීසුයකොවිදා. 

‘‘කූටාගාරවයරරම්යම, සබ්බයසොණ්ණමයයසුයභ; 

මඤ්චකිංසමායරොයපසුිං, යත්ෙසුත් ාසියගො මී. 

‘‘චත් ායරොයලොකපාලාය , අිංයසහිසමධාරයුිං; 

යසසාසක්කාදිකායදවා, කූටාගායරසමග්ගහුිං. 

‘‘කූටාගාරානිසබ්බානි, ආසුිංපඤ්චස ානිපි; 

සරදාදිච්චවණ්ණානි, විස්සකම්මක ානිහි. 

‘‘සබ්බා  ාපිභික්ඛුනියයො, ආසුිංමඤ්යචසු සායි ා; 

යදවානිංඛන්ධමාරුළ්හා, නියයන්තිඅනුපුබ්බයසො. 

‘‘සබ්බයසොඡාදි ිංආසි, වි ායනනනභත් ලිං; 

ස ාරාචන්දසූරාච, ලඤ්ඡි ාකනකාමයා. 

‘‘පටාකාඋස්සි ායනකා, වි  ාපුප්ඵකඤ්චුකා; 

ඔග ාකාසපදුමා, මහියාපුප්ඵමුග්ග ිං. 

‘‘දිස්සන්ති චන්දසූරියා, පජ්ෙලන්තිච  ාරකා; 

මජ්ඣිංගය ොපිචාදිච්යචො, න ායපසිසසීයො. 

‘‘යදවාදිබ්යබහිගන්යධහි, මායලහිසුරභීහිච; 

වාදිය හිචනච්යචහි, සඞ්ගීතීහිචපූෙයුිං. 
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‘‘නාගාසුරාචබ්රහ්මායනො, යොසත්තියොබලිං; 

පූෙයිිංසුචනියයන්තිිං, නිබ්බු ිංබුද්ධමා රිං. 

‘‘සබ්බායයොපුරය ොනී ා, නිබ්බු ාසුගය ොරසා; 

යගො මීනියයය පච්ඡා, සක්ක ාබුද්ධයපොසිකා. 

‘‘පුරය ො යදවමනුො, සනාගාසුරබ්රහ්මකා; 

පච්ඡාසසාවයකොබුද්යධො, පූෙත්ෙිංයාතිමාතුයා. 

‘‘බුද්ධස්සපරිනිබ්බානිං, යනදිසිංආසියාදිසිං; 

යගො මීපරිනිබ්බානිං, අය වච්ඡරියිංඅහු. 

‘‘බුද්යධොබුද්ධස්සනිබ්බායන, යනොපටියාදිභික්ඛයවො; 

බුද්යධොයගො මිනිබ්බායන, සාරිපුත් ාදිකා ො. 

‘‘චි කානි කරිත්වාන, සබ්බගන්ධමයානිය ; 

ගන්ධචුණ්ණපකිණ්ණානි, ඣාපයිිංසුච ා හිිං. 

‘‘යසසභාගානිඩය්හිිංසු, අට්ඨීයසසානිසබ්බයසො; 

ආනන්යදොච දායවොච, සිංයවගෙනකිංවයචො. 

‘‘යගො මීනිධනිංයා ා, ඩය්හඤ්චස්සසරීරකිං; 

සඞ්යක ිංබුද්ධනිබ්බානිං, නචියරනභවිස්සති. 

‘‘ ය ොයගො මිධාතූනි,  ස්සාපත් ග ානියසො; 

උපනායමසිනාෙස්ස, ආනන්යදොබුද්ධයචොදිය ො. 

‘‘පාණිනා ානිපග්ගය්හ, අයවොචඉසිසත් යමො; 

මහය ොසාරවන් ස්ස, යොරුක්ඛස්සතිට්ඨය ො. 

‘‘යයොයසොමහත් යරොඛන්යධො, පලුජ්යෙයයඅනිච්ච ා; 

 ොභික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස, යගො මීපරිනිබ්බු ා. 

‘‘අයහො අච්ඡරියිංමය්හිං, නිබ්බු ායපි මාතුයා; 

සාරීරමත් යසසාය, නත්ථියසොකපරිද්දයවො. 

‘‘නයසොචියාපයරසිංසා, තිණ්ණසිංසාරසාගරා; 

පරිවජ්ජි සන් ාපා, සීතිභූ ාසුනිබ්බු ා. 

‘‘පණ්ඩි ාසිමහාපඤ්ඤා, පුථුපඤ්ඤා යෙවච; 

රත් ඤ්ඤූභික්ඛුනීනිංසා, එවිංධායරෙභික්ඛයවො. 
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‘‘ඉද්ධීසුචවසීආසි, දිබ්බායයසො ධාතුයා; 

යචය ොපරියඤාණස්ස, වසීආසිචයගො මී. 

‘‘පුබ්යබනිවාසමඤ්ඤාසි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිමත ිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථි ස්සාපුනබ්භයවො. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායන යෙවච; 

පරිසුද්ධිංඅහුඤාණිං,  ස්මායසොචනියානසා. 

‘‘අයයොඝනහ ස්යසව, ෙලය ොො යවදස්ස; 

අනුපුබ්බූපසන් ස්ස, යොනඤායය ගති. 

‘‘එවිංසම්මාවිමුත් ානිං, කාමබන්යධොඝ ාරිනිං; 

පඤ්ඤායපතුිංගතිනත්ථි, පත් ානිංඅචලිංසුඛිං. 

‘‘අත් දීපා ය ොයහොෙ, සතිපට්ඨානයගොචරා; 

භායවත්වා සත් යබොජ්ඣඞ්යග, දුක්ඛස්සන් ිංකරිස්සො’’ති. (අප.

යෙරී2.2.97-288); 

මහාපොපතියගො මීයෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

7. ගුත් ායෙරීගාොවණ්ණනා 

ගුත්ය  ෙදත්ෙං පබ්බජ්ජාතිආදිකා ගුත් ාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං

උපචිනන්තී අනුක්කයමන සම්භ වියමොක්ඛසම්භාරා හුත්වා, 
පරිපක්කකුසලමූලාසුගතීසුයයවසිංසරන්තීඉමස්මිිංබුද්ධුප්පායදසාවත්ථියිං 

බ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත් ා, ගුත් ාතිස්සානාමිංඅයහොසි.සා විඤ්ඤු ිංපත්වා
උපනිස්සයසම්පත්තියා යචොදියමානා ඝරාවාසිං ජිගුච්ඡන්තී මා ාපි යරො 
අනුොනායපත්වා මහාපොපතියගො මියා සන්තියක පබ්බජි. පබ්බජිත්වා ච
විපස්සනිං පට්ඨයපත්වා භාවනිං අනුයුඤ්ෙන්තියා  ස්සා චිත් ිං 

චිරකාලපරිචයයන බහිද්ධාරම්මයණ විධාවති, එකග්ගිං නායහොසි. සත්ො

දිස්වා ිං අනුග්ගණ්හන්ය ො, ගන්ධකුටියිංයොනිසින්යනොවඔභාසිංඵරිත්වා
 ස්සාආසන්යනආකායස නිසින්නිංවියඅත් ානිංදස්යසත්වාඔවදන්ය ො
– 

163. 

‘‘ගුත්ය යදත්ෙිංපබ්බජ්ො, හිත්වාපුත් ිංවසුිංපියිං; 

 යමවඅනුබ්රූයහහි, මාචිත් ස්සවසිංගමි. 

164. 

‘‘චිත්ය න වඤ්චි ාසත් ා, මාරස්සවිසයය ර ා; 
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අයනකොතිසිංසාරිං, සන්ධාවන්තිඅවිද්දසූ. 

165. 

‘‘කාමාච්ඡන්දඤ්ච බයාපාදිං, සක්කායදිට්ඨියමවච; 

සීලබ්බ පරාමාසිං, විචිකිච්ඡිංචපඤ්චමිං. 

166. 

‘‘සිංයයොෙනානිඑ ානි, පෙහිත්වානභික්ඛුනී; 

ඔරම්භාගමනීයානි, නයිදිංපුනයරහිසි. 

167. 

‘‘රාගිංමානිංඅවිජ්ෙඤ්ච, උද්ධච්චඤ්චවිවජ්ජිය; 

සිංයයොෙනානියඡත්වාන, දුක්ඛස්සන් ිංකරිස්සසි. 

168. 

‘‘යඛයපත්වාොතිසිංසාරිං, පරිඤ්ඤායපුනබ්භවිං; 

දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡා ා, උපසන් ා චරිස්සසී’’ති. – ඉමා ගාො 

ආභාසි; 

 ත්ෙ  යෙව අනුබ්රූයහහීති ෙදත්ෙං යස්ස කියලසපරිනිබ්බානස්ස

ඛන්ධපරිනිබ්බානස්සච අත්ොය. හිත්වා පුත් ංවසුං පිෙන්තිපියායි බ්බිං 

ඤාතිපරිවට්ටිං යභොගක්ඛන්ධඤ්ච හිත්වා මම සාසයන පබ්බජ්ජා 

බ්රහ්මචරියවායසො ඉච්ඡිය ො,  යමව වඩ්යඪයයාසි සම්පායදයයාසි. ො

චිත් ස්ස වසං ගමීති දීඝරත් ිං රූපාදිආරම්මණවයසන වඩ්ඪි ස්ස 
කූටචිත් ස්සවසිංමාගච්ඡි. 

යස්මා චිත් ිං නායම ිං මායූපමිං, යයන වඤ්චි ා අන්ධපුථුජ්ෙනා 

මාරවසානුගා සිංසාරිං නාතිවත් න්ති. ය න වුත් ිං ‘‘චිත්ය න 

වඤ්චි ා’’තිආදි. 

සංයෙොජනානි එ ානීති එ ානි ‘‘කාෙච්ඡන්දඤ්  බයාපාද’’න්තිආදිනා

යොවුත් ානි පඤ්ච බන්ධනට්යඨන සිංයයොෙනානි. පජහිත්වානාති

අනාගාමිමග්යගන සමුච්ඡින්දිත්වා. භික්ඛුනීති  ස්සා ආලපනිං. 

ඔරම්භාගෙනීොනීති රූපාරූපධාතුය ො යහට්ඨාභායග කාමධාතුයිං 
මනුස්සජීවස්ස හි ානි උපකාරානි  ත්ෙ පටිසන්ධිමතයා පච්චයභාවය ො. ම-

කායරො පදසන්ධිමතකයරො. ‘‘ඔරමාගමනීයානී’’තිපාළි, යසො එවත්යෙො. නයිදං 

පුනයරහිසීති ඔරම්භාගියානිං සිංයයොෙනානිං පහායනන ඉදිං කාමට්ඨානිං
කාමභවිං පටිසන්ධිමතවයසන පුන නාගමිස්සසි. ර-කායරො පදසන්ධිමතකයරො. 

‘‘ඉත්ෙ’’න්තිවාපාළි, ඉත්ෙත් ිංකාමභවමිච්යචවඅත්යෙො. 
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රාගන්තිරූපරාගඤ්චඅරූපරාගඤ්ච. ොනන්තිඅග්ගමග්ගවජ්ඣිංමානිං. 

අවිජ්ජඤ්  උද්ධච් ඤ් ාතිඑත්ොපි එයසවනයයො. විවජ්ජිොතිවිපස්සනාය

වික්ඛම්යභත්වා. සංයෙොජනානි යඡත්වානාති එ ානි රූපරාගාදීනි
පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සිංයයොෙනානි අරහත් මග්යගන සමුච්ඡින්දිත්වා. 

තක්ඛස්සන් ං කරිස්සසීතිසබ්බස්සාපිවට්ටදුක්ඛස්සපරියන් ිංපරියයොසානිං 
පාපුණිස්සසි. 

යඛයපත්වා ජාතිසංසාරන්ති ොති සමූලිකසිංසාරපවත්තිිං

පරියයොසායපත්වා. නිච්ඡා ාති නිත් ණ්හා. උපසන් ාති සබ්බයසො
කියලසානිංවූපසයමන උපසන් ා.යසසිංවුත් නයයමව. 

එවිං සත්ොරා ඉමාසු ගාොසු භාසි ාසු ගාොපරියයොසායන යෙරී සහ 
පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පත්වා උදානවයසන භගව ා භාසි නියායමයනව
ඉමාගාොඅභාසි. ය යනව ායෙරියාගාොනාමො ා. 

ගුත් ායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

8. විජොයෙරීගාොවණ්ණනා 

 තුක්ඛත්තුන්තිආදිකා විෙයාය යෙරියා ගාො. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු

ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං උපචිනන්තී, 

අනුක්කයමන පරිබ්රූහි කුසලමූලා යදවමනුස්යසසු සිංසරන්තී, ඉමස්මිිං 
බුද්ධුප්පායද රාෙගයහ අඤ්ඤ රස්මිිංකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං
පත්වා යඛමාය යෙරියා ගිහිකායල සහායිකා අයහොසි. සා  ස්සා
පබ්බජි භාවිං සුත්වා ‘‘සාපි නාම රාෙමයහසී පබ්බජිස්සති කිමඞ්ගිං
පනාහ’’න්තිපබ්බජිතුකාමායයව හුත්වායඛමායෙරියාසන්තිකිංඋපසඞ්කමි.

යෙරී  ස්සා අජ්ඣාසයිං ඤත්වා  ො ධම්මිං යදයසසි, යො සිංසායර
සිංවිග්ගමානසා සාසයනසා අභිප්පසන්නා භවිස්සති. සා  ිං ධම්මිං සුත්වා
සිංයවගො ාපටිලද්ධසද්ධාචහුත්වාපබ්බජ්ෙිංයාචි.යෙරී ිංපබ්බායෙසි. 

සාපබ්බජිත්වාක පුබ්බකිච්චාවිපස්සනිංපට්ඨයපත්වායහතුසම්පන්න ාය, 
න චිරස්යසව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං
පච්චයවක්ඛිත්වා උදානවයසන– 

169. 

‘‘චතුක්ඛත්තුිං පඤ්චක්ඛත්තුිං, විහාරා උපනික්ඛමිිං; 

අලද්ධායච යසොසන්තිිං, චිත්ය අවසවත්තිනී. 

170. 

‘‘භික්ඛුනිිං උපසඞ්කම්ම, සක්කච්චිං පරිපුච්ඡහිං; 

සායමධම්මමයදයසසි, ධාතුආය නානිච. 

171. 
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146 

පටුන 

‘‘චත් ාරිඅරියසච්චානි, ඉන්ද්රියානිබලානිච; 

යබොජ්ඣඞ්ගට්ඨඞ්ගිකිංමග්ගිං, උත් මත්ෙස්සපත්තියා. 

172. 

‘‘ ස්සාහිංවචනිංසුත්වා, කයරොන්තීඅනුසාසනිිං; 

රත්තියාපුරියමයායම, පුබ්බොතිමනුස්සරිිං. 

173. 

‘‘රත්තියාමජ්ඣියමයායම, දිබ්බචක්ඛුිංවියසොධයිිං; 

රත්තියාපච්ඡියමයායම,  යමොඛන්ධිංපදාලයිිං. 

174. 

‘‘පීතිසුයඛනචකායිං, ඵරිත්වාවිහරිිං දා; 

සත් මියාපායදපසායරසිිං,  යමොඛන්ධිංපදාලියා’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ භික්ඛුනින්තියඛමායෙරිිංසන්ධාය වදති. 

යබොජ්ඣඞ්ගට්ඨඞ්ගිකංෙග්ගන්ති සත් යබොජ්ඣඞ්ගඤ්චඅට්ඨඞ්ගිකඤ්ච

අරියමග්ගිං. උත් ෙත්ෙස්ස පත්තිොති අරහත් ස්ස නිබ්බානස්යසව වා
පත්තියාඅධිමතගමාය. 

පීතිසුයඛනාති ඵලසමාපත්තිපරියාපන්නාය පීතියා සුයඛන ච. කාෙන්ති

 ිංසම්පයුත් ිං නාමකායිං  දනුසායරන රූපකායඤ්ච. ඵරිත්වාති ඵුසිත්වා

බයායපත්වාවා. සත් මිො පායදපසායරසින්තිවිපස්සනායආරද්ධදිවසය ො

සත් මියිං පල්ලඞ්කිං භින්දිත්වා පායද පසායරසිිං. කෙිං?  යෙොඛන්ධං

පදාලිෙ, අප්පදාලි පුබ්බිං යමොහක්ඛන්ධිං අග්ගමග්ගඤාණාසිනා
පදායලත්වා.යසසිංයහට්ඨා වුත් නයයමව. 

විෙයායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

ඡක්කනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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7. සත් කනිපාය ො 
1. උත් රායෙරීගාොවණ්ණනා 

සත් කනිපාය  මුසලානි ගයහත්වානාති උත් රාය යෙරියා ගාො.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං

කුසලිං උපචිනන්තී, අනුක්කයමන සම්භාවි කුසලමූලා

සමුපචි වියමොක්ඛසම්භාරා පරිපක්කවිමුත්තිපරිපාචනීයධම්මා හුත්වා, 
ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියිං අඤ්ඤ රස්මිිං කුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා 

උත් රාති ලද්ධනාමා අනුක්කයමන විඤ්ඤු ිං පත්වා පටාචාරාය යෙරියා
සන්තිකිංඋපසඞ්කමි.යෙරී  ස්සාධම්මිංකයෙසි.සාධම්මිංසුත්වාසිංසායර
ො සිංයවගා සාසයන අභිප්පසන්නා හුත්වා පබ්බජි. පබ්බජිත්වා ච
ක පුබ්බකිච්චා පටාචාරාය යෙරියා සන්තියක විපස්සනිං පට්ඨයපත්වා
භාවනමනුයුඤ්ෙන්තී උපනිස්සයසම්පන්න ාය ඉන්ද්රියානිං පරිපාකිං
ග ත් ා ච න චිරස්යසව විපස්සනිං උස්සුක්කායපත්වා සහ පටිසම්භිදාහි 

අරහත් ිං පාපුණි. අරහත් ිං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං
පච්චයවක්ඛිත්වා උදානවයසන– 

175. 

‘‘මුසලානිගයහත්වාන, ධඤ්ඤිංයකොට්යටන්තිමාණවා; 

පුත් දාරානියපොයසන් ා, ධනිංවින්දන්තිමාණවා. 

176. 

‘‘ඝයටෙබුද්ධසාසයන, යිංකත්වානානු ප්පති; 

ඛිප්පිංපාදානියධොවිත්වා, එකමන් ිංනිසීදෙ. 

177. 

‘‘චිත් ිංඋපට්ඨයපත්වාන, එකග්ගිංසුසමාහි ිං; 

පච්චයවක්ඛෙසඞ්ඛායර, පරය ොයනොචඅත් ය ො. 

178. 

‘‘ ස්සාහිංවචනිංසුත්වා, පටාචාරානුසාසනිිං; 

පායදපක්ඛාලයිත්වාන, එකමන්ය උපාවිසිිං. 

179. 

‘‘රත්තියා පුරියමයායම, පුබ්බොතිමනුස්සරිිං; 

රත්තියාමජ්ඣියමයායම, දිබ්බචක්ඛුිංවියසොධයිිං. 

180. 

‘‘රත්තියාපච්ඡියමයායම,  යමොක්ඛන්ධිංපදාලයිිං; 

ය විජ්ොඅෙවුට්ඨාසිිං, ක ාය අනුසාසනී. 

181. 
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‘‘සක්කිංව යදවාතිදසා, සඞ්ගායමඅපරාජි ිං; 

පුරක්ඛත්වාවිහස්සාමි, ය විජ්ොම්හිඅනාසවා’’ති.– 

ඉමා ගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ චිත් ං උපට්ඨයපත්වානාති භාවනාචිත් ිං කම්මට්ඨායන

උපට්ඨයපත්වා. කෙිං? එකග්ගං සුසොහි ං පච් යවක්ඛොති පටිපත්තිිං

අයවක්ඛෙ, සඞ්ඛායර අනිච්චාතිපි, දුක්ඛාතිපි, අනත් ාතිපි ලක්ඛණත් යිං
විපස්සොති අත්යෙො. ඉදඤ්ච ඔවාදකායල අත් යනො අඤ්යඤසඤ්ච 
භික්ඛුනීනිං යෙරියාදීනිං ඔවාදස්ස අනුවාදවයසන වුත් ිං. 

පටා ාරානුසාසනින්ති පටාචාරාය යෙරියා අනුසිට්ඨිිං. ‘‘පටාචාරාය 

සාසන’’න්තිපිවාපායඨො. 

අෙ වුට්ඨාසින්ති ය විජ්ොභාවප්පත්තිය ො පච්ඡා ආසනය ො වුට්ඨාසිිං.
අයම්පි යෙරී එකදිවසිං පටාචාරාය යෙරියා සන්තියක කම්මට්ඨානිං
යසොයධත්වාඅත් යනොවසනට්ඨානිංපවිසිත්වාපල්ලඞ්කිං ආභුජිත්වානිසීදි.

‘‘න ාවිමිංපල්ලඞ්කිංභින්දිස්සාමි, යාවයමනඅනුපාදාය ආසයවහිචිත් ිං

විමුච්චතී’’තිනිච්ඡයිංකත්වාසම්මසනිංආරභිත්වා, අනුක්කයමන විපස්සනිං
උස්සුක්කායපත්වා මග්ගපටිපාටියා අභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාපරිවාරිං අරහත් ිං 
පත්වා එකූනවීසතියා පච්චයවක්ඛණාඤාණාය පවත් ාය ‘‘ඉදානිම්හි
ක කිච්චා’’ති යසොමනස්සො ා ඉමා ගාො උදායනත්වා පායද පසායරසි
අරුණුග්ගමනයවලායිං.  ය ො සම්මයදව විභා ාය රත්තියා යෙරියා

සන්තිකිං උපගන්ත්වා ඉමා ගාො පච්චුදාහාසි. ය න වුත් ිං ‘‘ක ා ය 
අනුසාසනී’’තිආදි.යසසිංසබ්බිංයහට්ඨාවුත් නයයමව. 

උත් රායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2.  ාලායෙරීගාොවණ්ණනා 

සතිං උපට්ඨයපත්වානාතිආදිකා චාලාය යෙරියා ගාො. අයම්පි 

පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනිත්වා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද මගයධසු නාලකගායම

රූපසාරිබ්රාහ්මණියාකුච්ඡිම්හි නිබ්බත්ති. ස්සානාමග්ගහණදිවයස  ාලාති

නාමිං අකිංසු,  ස්සා කනිට්ඨාය උප ාලාති, අෙ  ස්සා කනිට්ඨාය 

සීසූප ාලාති. ඉමාතිස්යසොපි ධම්මයසනාපතිස්සකනිට්ඨභගිනියයො, ඉමාසිං
පුත් ානම්පි තිණ්ණිං ඉදයමව නාමිං. යය සන්ධාය යෙරගාොය ‘‘චායල

උපචායලසීසූපචායල’’ති(යෙරගා.42) ආග ිං. 

ඉමාපනතිස්යසොපිභගිනියයො ‘‘ධම්මයසනාපතිපබ්බජී’’තිසුත්වා ‘‘න

හිනූනයසොඔරයකොධම්මවිනයයො, නසාඔරිකාපබ්බජ්ො, යත්ෙඅම්හාකිං
අයයයො පබ්බජිය ො’’ති උස්සාහො ා තිබ්බච්ඡන්දා අස්සුමුඛිං රුදමානිං
ඤාතිපරිෙනිංපහාය පබ්බජිිංසු.පබ්බජිත්වාචඝයටන්තියයොවායමන්තියයො
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නචිරස්යසව අරහත් ිං පාපුණිිංසු. අරහත් ිං පන පත්වා නිබ්බානසුයඛන
ඵලසුයඛනවිහරන්ති. 

 ාසු චාලා භික්ඛුනී එකදිවසිං පච්ඡාභත් ිං පිණ්ඩපා පටික්කන් ා 
අන්ධවනිං පවිසිත්වා දිවාවිහාරිං නිසීදි. අෙ නිං මායරො උපසඞ්කමිත්වා
කායමහිඋපයනසි. යිංසන්ධායසුත්ය වුත් ිං– 

‘‘අෙ යඛො චාලා භික්ඛුනී පුබ්බණ්හසමයිං නිවායසත්වා
පත් චීවරිං ආදාය සාවත්ථිිං පිණ්ඩාය පාවිසි. සාවත්ථියිං පිණ්ඩාය

චරිත්වා පච්ඡාභත් ිං පිණ්ඩපා පටික්කන් ා යයන අන්ධවනිං, 
ය නුපසඞ්කමි දිවාවිහාරාය. අන්ධවනිං අජ්යඣොගායහත්වා
අඤ්ඤ රස්මිිංරුක්ඛමූයලදිවාවිහාරිංනිසීදි.අෙයඛොමායරොපාපිමා 

යයනචාලාභික්ඛුනී, ය නුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වාචාලිංභික්ඛුනිිං

එ දයවොචා’’ති (සිං.නි.1.167). 

අන්ධවනම්හි දිවාවිහාරිං නිසින්නිං මායරො උපසඞ්කමිත්වා 
බ්රහ්මචරියවාසය ො විච්ඡින්දිතුකායමො ‘‘කිං නු උද්දිස්ස මුණ්ඩාසී’’තිආදිිං 
පුච්ඡි. අෙස්ස සත්ථු ගුයණ ධම්මස්ස ච නියයානිකභාවිං පකායසත්වා
අත් යනො ක කිච්චභාවවිභාවයනන  ස්ස විසයාතික්කමිං පයවයදසි.  ිං 
සුත්වා මායරොදුක්ඛීදුම්මයනො ත්යෙවන් රධායි.අෙසාඅත් නාමායරන
චභාසි ාගාො උදානවයසනකයෙන්තී– 

182. 

‘‘සතිිංඋපට්ඨයපත්වාන, භික්ඛුනීභාවිතින්ද්රියා; 

පටිවිජ්ඣිපදිංසන් ිං, සඞ්ඛාරූපසමිංසුඛිං. 

183. 

‘‘කිං නුඋද්දිස්සමුණ්ඩාසි, සමණීවිය දිස්සති; 

න චයරොයචසිපාසණ්යඩ, කිමිදිංචරසි යමොමුහා. 

184. 

‘‘ඉය ොබහිද්ධාපාසණ්ඩා, දිට්ඨියයොඋපනිස්සි ා; 

නය ධම්මිංවිොනන්ති, නය ධම්මස්සයකොවිදා. 

185. 

‘‘අත්ථිසකයකුයලොය ො, බුද්යධොඅප්පටිපුග්ගයලො; 

යසොයමධම්මමයදයසසි, දිට්ඨීනිංසමතික්කමිං. 

186. 

‘‘දුක්ඛිංදුක්ඛසමුප්පාදිං, දුක්ඛස්සචඅතික්කමිං; 

අරියිංචට්ඨඞ්ගිකිංමග්ගිං, දුක්ඛූපසමගාමිනිං. 
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187. 

‘‘ ස්සාහිංවචනිංසුත්වා, විහරිිංසාසයනර ා; 

තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

188. 

‘‘සබ්බත්ෙවිහ ානන්දී,  යමොක්ඛන්යධොපදාලිය ො; 

එවිංොනාහිපාපිම, නිහය ොත්වමසිඅන් කා’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ සතිං උපට්ඨයපත්වානාති සතිපට්ඨානභාවනාවයසන කායාදීසු

අසුභදුක්ඛානිච්චානත් වයසන සතිිං සුට්ඨු උපට්ඨි ිං කත්වා. භික්ඛුනීති

අත් ානිං සන්ධාය වදති. භාවිතින්ද්රිොති අරියමග්ගභාවනාය 

භාවි සද්ධාදිපඤ්චින්ද්රියා. පටිවිජ්ඣපදංසන් න්ති සන් ිංපදිං නිබ්බානිං

සච්ඡිකිරියාපටියවයධන පටිවිජ්ඣි සච්ඡාකාසි. සඞ්ඛාරූපසෙන්ති

සබ්බසඞ්ඛාරානිං උපසමයහතුභූ ිං. සුඛන්තිඅච්චන් සුඛිං. 

‘‘කංනුඋද්දිස්සා’’තිගාො මායරන වුත් ා. ත්රායිං සඞ්යඛපත්යෙො –

ඉමස්මිිං යලොයක බහූ සමයා ය සඤ්ච යදයස ායරො බහූ එව තිත්ෙකරා, 

ය සුකිංනුයඛොත්විංඋද්දිස්ස මුණ්ඩාසි මුණ්ඩි යකසාඅසි.නයකවලිං

මුණ්ඩාව, අෙයඛොකාසාවධාරයණනචසමණීවියදිස්සති. න යරොය සි

පාසණ්යඩති  ාපසපරිබ්බාෙකාදීනිං ආදාසභූය  පාසණ්යඩ ය  ය 

සමයන් යර යනව යරොයචසි. කිමිදං  රසි යෙොමුහාති කිිං නාමිදිං, යිං
පාසණ්ඩවිහි ිං උජුිං නිබ්බානමග්ගිං පහාය අජ්ෙ කාලිකිං කුමග්ගිං
පටිපජ්ෙන්තීඅතිවියමූළ්හාචරසිපරිබ්භමසීති. 

 ිං සුත්වා යෙරී පටිවචනදානමුයඛන  ිං  ජ්යෙන්තී ‘‘ඉය ො

බහිද්ධා’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ ඉය ො බහිද්ධා පාසණ්ඩා නාම ඉය ො 

සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාසනය ො බහිද්ධා කුටීසකබහුකාරාදිකා. ය  හි

සත් ානිං  ණ්හාපාසිං දිට්ඨිපාසඤ්ච යඩන්ති ඔඩ්යඩන්තීති පාසණ්ඩාති

වුච්චති. ය නාහ– ‘‘දිට්ඨියෙොඋපනිස්සි ා’’තිසස්ස දිට්ඨිග ානි උයපච්ච

නිස්සි ා, දිට්ඨිග ානිආදියිිංසූති අත්යෙො. යදග්යගන ච දිට්ඨිසන්නිස්සි ා, 

 දග්යගන පාසණ්ඩසන්නිස්සි ා. න ය  ධම්ෙං විජානන්තීති යය
පාසණ්ඩියනොසස්ස දිට්ඨිග සන්නිස්සි ා‘‘අයිංපවත්තිඑවිං පවත් තී’’ති

පවත්තිධම්මම්පියොභූ ිංනවිොනන්ති. නය  ධම්ෙස්සයකොවිදාති‘‘අයිං

නිවත්ති එවිං නිවත් තී’’ති නිවත්තිධම්මස්සාපි අකුසලා, 

පවත්තිධම්මමග්යගපිහිය සිංමූළ්හා, කිමඞ්ගිංපනනිවත්තිධම්යමති. 

එවිංපාසණ්ඩවාදානිංඅනියයානික ිංදස්යසත්වාඉදානිකිංනු උද්දිස්ස

මුණ්ඩාසීතිපඤ්හිංවිස්සජ්යෙතුිං ‘‘අත්ථිසකයකුයල ජාය ො’’තිආදිවුත් ිං.
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 ත්ෙ දිට්ඨීනං සෙතික්කෙන්ති සබ්බාසිං දිට්ඨීනිං සමතික්කමනුපායිං
දිට්ඨිොලවිනියවඨනිං. යසසිංවුත් නයයමව. 

චාලායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

3. උප ාලායෙරීගාොවණ්ණනා 

සතිෙතීතිආදිකාඋපචාලායයෙරියාගාො.  ස්සාවත්ථුචාලායයෙරියා
වත්ථුම්හි වුත් යමව. අයම්පි හි චාලා විය පබ්බජිත්වා විපස්සනිං
පට්ඨයපත්වාඅරහත් ිංපත්වාඋදායනන්තී– 

189. 

‘‘සතිමතී චක්ඛුමතී, භික්ඛුනී භාවිතින්ද්රියා; 

පටිවිජ්ඣිපදිංසන් ිං, අකාපුරිසයසවි ’’න්ති.– 

ඉමිංගාෙිංඅභාසි. 

 ත්ෙ සතිෙතීතිසතිසම්පන්නා, පුබ්බභායග පරයමනසතියනපක්යකන
සමන්නාග ාහුත්වාපච්ඡා අරියමග්ගස්සභාවි ත් ාසතියවපුල්ලප්පත්තියා

උත් මාය සතියා සමන්නාග ාති අත්යෙො.  ක්ඛුෙතීති පඤ්ඤාචක්ඛුනා

සමන්නාග ා, ආදිය ො උදයත්ෙගාමිනියා පඤ්ඤාය අරියායනිබ්යබධිමතකාය
සමන්නාග ා හුත්වා පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්තියා පරයමන පඤ්ඤාචක්ඛුනා 

සමන්නාග ාති වුත් ිං යහොති. අකාපුරිසයසවි න්ති අලාමකපුරියසහි
උත් මපුරියසහිඅරියයහිබුද්ධාදීහියසවි ිං. 

‘‘කින්නු ොතිිං න යරොයචසී’’ති ගාො යෙරිිං කායමසු
උපහායරතුකායමන මායරනවුත් ා.‘‘කිිංනුත්විංභික්ඛුනිනයරොයචසී’’ති

(සිං.නි.1.167) හිමායරන පුට්ඨායෙරීආහ–‘‘ොතිිංඛ්වාහිං, ආවුයසො, න

යරොයචමී’’ති. අෙ නිං මායරො ො ස්ස කාමා පරියභොගා,  ස්මා ොතිපි

ඉච්ඡි බ්බා, කාමාපිපරිභුඤ්ජි බ්බාතිදස්යසන්ය ො– 

190. 

‘‘කින්නුොතිිංනයරොයචසි, ොය ොකාමානිභුඤ්ෙති; 

භුඤ්ොහිකාමරතියයො, මාහුපච්ඡානු ාපිනී’’ති.– 

ගාෙමාහ. 

 ස්සත්යෙො – කිිං නු  ිං කාරණිං, යයන ත්විං උපචායල ොතිිං න

යරොය සි න යරොයචයයාසි, න  ිං කාරණිං අත්ථි. යස්මා ජාය ො කාොනි

භුඤ්ජති ඉධ ොය ො කාමගුණසිංහි ානිරූපාදීනි පටියසවන්ය ො කාමසුඛිං

පරිභුඤ්ෙති. න හි අො ස්ස  ිං අත්ථි,  ස්මා භුඤ්ජාහි කාෙරතියෙො 

කාමඛිඩ්ඩාරතියයො අනුභව. ොහු පච්ඡානු ාපිනී ‘‘යයොබ්බඤ්යඤ සති
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විජ්ෙමායනසු යභොයගසු න මයා කාමසුඛමනුභූ ’’න්ති පච්ඡානු ාපිනී මා
අයහොසි.ඉමස්මිිංයලොයකධම්මානාමයාවයදව අත්ොධිමතගමත්යෙොඅත්යෙො
චකාමසුඛත්යෙොතිපාකයටොයමත්යෙොතිඅධිමතප්පායයො. 

 ිං සුත්වා යෙරී ොතියා දුක්ඛනිමිත්  ිං අත් යනො ච  ස්ස
විසයාතික්කමිංවිභායවත්වා ජ්යෙන්තී– 

191. 

‘‘ො ස්ස මරණිංයහොති, හත්ෙපාදානයඡදනිං; 

වධබන්ධපරික්යලසිං, ොය ොදුක්ඛිංනිගච්ඡති. 

192. 

‘‘අත්ථිසකයකුයලොය ො, සම්බුද්යධොඅපරාජිය ො; 

යසොයමධම්මමයදයසසි, ොතියාසමතික්කමිං. 

193. 

‘‘දුක්ඛිං දුක්ඛසමුප්පාදිං, දුක්ඛස්සච අතික්කමිං; 

අරියිංචට්ඨඞ්ගිකිංමග්ගිං, දුක්ඛූපසමගාමිනිං. 

194. 

‘‘ ස්සාහිංවචනිංසුත්වා, විහරිිංසාසයනර ා; 

තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

195. 

‘‘සබ්බත්ෙවිහ ානන්දී,  යමොක්ඛන්යධොපදාලිය ො; 

එවිංොනාහිපාපිම, නිහය ොත්වමසිඅන් කා’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ජා ස්සෙරණංයහොතීතියස්මා ො ස්සසත් ස්සමරණිංයහොති, 

න අො ස්ස. න යකවලිං මරණයමව, අෙ යඛො ෙරායරොගාදයයො 

යත් කානත්ො, සබ්යබපි ය  ො ස්ස යහොන්ති ොතියහතුකා. ය නාහ

භගවා – ‘‘ොතිපච්චයා ෙරාමරණිං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා

සම්භවන්තී’’ති(මහාව.1; විභ.225; උදා.1). ය යනවාහ– ‘‘හත්ෙපාදාන

යඡදන’’න්ති හත්ෙපාදානිං යඡදනිං ො ස්යසව යහොති, න අො ස්ස.
හත්ෙපාදයඡදනාපයදයසනයචත්ෙ බාත්තිිංසකම්මකාරණාපිදස්සි ාඑවාති

දට්ඨබ්බිං. ය යනවාහ – ‘‘වධබන්ධපරික්යලසං, ජාය ො තක්ඛං

නිගච්ඡතී’’ති. ජීවි වියයොෙනමුට්ඨිප්පහාරාදිසඞ්ඛා ිං වධපරික්යලසඤ්යචව
අන්දුබන්ධනාදිසඞ්ඛා ිං බන්ධපරික්යලසිංඅඤ්ඤඤ්චයිංකිඤ්චිදුක්ඛිංනාම

 ිංසබ්බිංොය ොඑවනිගච්ඡති, න අොය ො,  ස්මාොතිිංනයරොයචමීති. 
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ඉදානි ොතියාකාමානඤ්ච අච්චන් යමව අත් නා සමතික්කන් භාවිං

මූලය ොපට්ඨායදස්යසන්තී– ‘‘අත්ථි සකයකුයලජාය ො’’තිආදිමාහ. ත්ෙ 

අපරාජිය ොති කියලසමාරාදිනා යකනචින පරාජිය ො. සත්ො හි සබ්බාභිභූ

සයදවකිංයලොකිංඅඤ්ඤදත්ථු අභිභවිත්වාඨිය ො,  ස්මාඅපරාජිය ො.යසසිං
වුත් නයත් ා උත් ානයමව. 

උපචාලායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

සත් කනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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8. අට්ඨකනිපාය ො 
1. සීසූප ාලායෙරීගාොවණ්ණනා 

අට්ඨකනිපාය  භික්ඛුනී සීලසම්පන්නාතිආදිකා සීසූපචාලාය යෙරියා
ගාො. ඉමිස්සාපිවත්ථුචාලායයෙරියාවත්ථුම්හිවුත් නයයමව.අයම්පිහි
ආයස්මය ො ධම්මයසනාපතිස්සපබ්බජි භාවිංසුත්වාසයම්පිඋස්සාහො ා

පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්චා විපස්සනිං පට්ඨයපත්වා, ඝයටන්තී වායමන්තී
නචිරස්යසව අරහත් ිං පාපුණි. අරහත් ිං පත්වා ඵලසමාපත්තිසුයඛන
විහරන්තී එකදිවසිං අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා ක කිච්චාති
යසොමනස්සො ාඋදානවයසන– 

196. 

‘‘භික්ඛුනීසීලසම්පන්නා, ඉන්ද්රියයසුසුසිංවු ා; 

අධිමතගච්යඡපදිංසන් ිං, අයසචනකයමොෙව’’න්ති.–ගාෙමාහ; 

 ත්ෙ සීලසම්පන්නාති පරිසුද්යධන භික්ඛුනිසීයලන සමන්නාග ා

පරිපුණ්ණා. ඉන්ද්රියෙසු සුසංවු ාතිමනච්ඡට්යඨසුඉන්ද්රියයසුසුට්ඨුසිංවු ා, 

රූපාදිආරම්මයණ ඉට්යඨ රාගිං, අනිට්යඨ යදොසිං, අසමයපක්ඛයන

යමොහඤ්ච පහාය සුට්ඨු පිහිතින්ද්රියා. අයස නකයෙොජවන්ති යකනචි
අනාසිත් කිං ඔෙවන් ිං සභාවමධුරිං සබ්බස්සාපි කියලසයරොගස්ස

වූපසමයනොසධභූ ිං අරියමග්ගිං, නිබ්බානයමව වා. අරියමග්ගම්පි හි
නිබ්බානත්ථියකහි පටිපජ්ජි බ්බය ො කියලසපරිළාහාභාවය ො ච පදිං 
සන් න්තිවත්තුිංවට්ටති. 

197. 

‘‘ ාවතිිංසාචයාමාච, තුසි ාචාපියදව ා; 

නිම්මානරතියනොයදවා, යයයදවාවසවත්තියනො; 

 ත්ෙචිත් ිංපණීයධහි, යත්ෙය වුසි ිංපුයර’’ති.– 

අයිං ගාොකාමසග්යගසුනිකන්තිිං උප්පායදහීති ත්ෙ උයයයොෙනවයසන
යෙරිිංසමාපත්තියාචායවතුකායමනමායරනවුත් ා. 

 ත්ෙ සහපුඤ්ඤකාරියනොය ත්තිිංසෙනායත්ෙ උපපන්නා,  ිංඨානිං

 ාවතිිංසන්ති. ත්ෙනිබ්බත් ාසබ්යබපියදවපුත් ා  ාවතිංසා. යකචිපන
‘‘ ාවතිිංසාති ය සිං යදවානිං නාමයමවා’’ති වදන්ති. ද්වීහි යදවයලොයකහි

විසිට්ඨිංදිබ්බිංසුඛිංයා ාඋපයා ා සම්පන්නාති ොො. දිබ්බායසම්පත්තියා

තුට්ඨා පහට්ඨාති තුසි ා. පකතිපටියත් ාරම්මණය ො අතියරයකන 
රමිතුකාම ාකායල යොරුචිය  යභොයග නිම්මිනිත්වා රමන්තීති 

නිම්ොනරතියනො. චිත් රුචිිං ඤත්වා පයරහි නිම්මිය සු යභොයගසු වසිං 

වත්ය න්තීති වසවත්තියනො.  ත්ෙ චිත් ං පණීයධහීති  ස්මිිං 

 ාවතිිංසාදියක යදවනිකායය  ව චිත් ිං ඨයපහි, උපපජ්ෙනාය නිකන්තිිං
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කයරොහි. චාතුමහාරාජිකානිං යභොගා ඉ යරහි නිහීනාති අධිමතප්පායයන

 ාවතිිංසාදයයොවවුත් ා. ෙත්ෙය වුසි ංපුයරතියයසුයදවනිකායයසු යා

පුබ්යබවුත්ෙිං. අයිංකිරපුබ්යබයදයවසුඋප්පජ්ෙන්තී,  ාවතිිංසය ොපට්ඨාය

පඤ්චකාමසග්යග යසොයධත්වාපුනයහට්ඨය ොඔ රන්තී, තුසිය සුඨත්වා
 ය ොචවිත්වාඉදානිමනුස්යසසු නිබ්බත් ා. 

 ිංසුත්වායෙරී–‘‘තිට්ඨතු, මාර,  යාවුත් කාමයලොයකො.අඤ්යඤොපි 

සබ්යබො යලොයකො රාගග්ගිආදීහි ආදිත්ය ො සම්පජ්ෙලිය ො. න  ත්ෙ
විඤ්ඤූනිං චිත් ිං රමතී’’ති කාමය ො ච යලොකය ො ච අත් යනො

විනිවත්ති මානස ිංදස්යසත්වාමාරිං ජ්යෙන්තී – 

198. 

යාමාච‘‘ ාවතිිංසාචයාමාච, තුසි ාචාපියදව ා; 

නිම්මානරතියනොයදවා, යයයදවාවසවත්තියනො. 

199. 

‘‘කාලිංකාලිංභවාභවිං, සක්කායස්මිිංපුරක්ඛ ා; 

අවීතිවත් ාසක්කායිං, ොතිමරණසාරියනො. 

200. 

‘‘සබ්යබොආදීපිය ොයලොයකො, සබ්යබොයලොයකොපදීපිය ො; 

සබ්යබොපජ්ෙලිය ොයලොයකො, සබ්යබොයලොයකොපකම්පිය ො. 

201. 

‘‘අකම්පියිංඅතුලියිං, අපුථුජ්ෙනයසවි ිං; 

බුද්යධොධම්මමයදයසසි,  ත්ෙයමනිරය ොමයනො. 

202. 

‘‘ ස්සාහිං වචනිංසුත්වා, විහරිිංසාසයන ර ා; 

තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

203. 

‘‘සබ්බත්ෙ විහ ා නන්දී,  යමොක්ඛන්යධොපදාලිය ො; 

එවිංොනාහිපාපිම, නිහය ොත්වමසිඅන් කා’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ කාලං කාලන්ති  ිං  ිං කාලිං. භවා භවන්ති භවය ො භවිං. 

සක්කාෙස්මින්ති ඛන්ධපඤ්චයක. පුරක්ඛ ාති පුරක්ඛාරකාරියනො. ඉදිං

වුත් ිං යහොති – මාර,  යා වුත් ා  ාවතිිංසාදයයො යදවා භවය ො භවිං

උපගච්ඡන් ා අනිච්ච ාදිඅයනකාදීනවාකුයලසක්කායය පතිට්ඨි ා,  ස්මා
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 ස්මිිංභයව උප්පත්තිකායල, යවමජ්ඣකායල, පරියයොසානකායලති ස්මිිං
 ස්මිිං කායල සක්කායයමව පුරක්ඛත්වා ඨි ා.  ය ො එව අවීතිවත් ා
සක්කායිං නිස්සරණාභිමුඛා අහුත්වා සක්කායතීරයමව අනුපරිධාවන් ා
ොතිමරණසාරියනො රාගාදීහි අනුග ත් ා පුනප්පුනිං ොතිමරණයමව

අනුස්සරන්ති,  ය ොනවිමුච්චන්තීති. 

සබ්යබො ආදීපිය ො යලොයකොති, මාර, න යකවලිං  යා 

වුත් කාමයලොයකොයයව ධාතුත් යසඤ්ඤිය ො, සබ්යබොපි යලොයකො
රාගග්ගිආදීහි එකාදසහි ආදිත්ය ො. ය හියයව පුනප්පුනිං ආදීපි  ාය 

පදීපිය ො. නිරන් රිං එකොලීභූ  ාය පජ්ජලිය ො.  ණ්හාය

සබ්බකියලයසහිචඉය ොචිය ො චකම්පි  ායචලි  ාය පකම්පිය ො. 

එවිං ආදිත්ය  පජ්ෙලිය  පකම්පිය  ච යලොයක යකනචිපි කම්යපතුිං 

චායලතුිංඅසක්කුයණයය ාය අකම්පිෙං, ගුණය ො‘‘එත් යකො’’ති තුයලතුිං

අසක්කුයණයය ාය අත් නා සදිසස්ස අභාවය ො ච අතුලිෙං. බුද්ධාදීහි

අරියයහි එව යගොචරභාවනාභිගමය ො යසවි ත් ා අපුථුජ්ජනයසවි ං. 

බුද්යධො භගවා මග්ගඵලනිබ්බානප්පයභදිං නවවිධිං යලොකුත් රධම්මිං

මහාකරුණාය සඤ්යචොදි මානයසො අයදයසසි සයදවකස්ස යලොකස්ස

කයෙසි පයවයදසි.  ත්ෙ  ස්මිිං අරියධම්යම මය්හිං මයනො නිරය ො 

අභිරය ො, න ය ොවිනිවත් තීතිඅත්යෙො.යසසිං යහට්ඨාවුත් නයයමව. 

සීසූපචාලායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

අට්ඨකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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9. නවකනිපාය ො 
1. වඩ්ඪොතුයෙරීගාොවණ්ණනා 

නවකනිපාය  ොසුය වඩ්ඪයලොකම්හීතිආදිකා වඩ්ඪමා ායයෙරියා
ගාො.අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිමතකාරා ත්ෙ ත්ෙභයව විවට්ටූපනිස්සයිං

කුසලිංඋපචිනන්තී, අනුක්කයමනසම්භ වියමොක්ඛසම්භාරාහුත්වා ඉමස්මිිං
බුද්ධුප්පායද භාරුකච්ඡකනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත් ා 

පතිකුලිං ග ා එකිං පුත් ිං විොයි.  ස්ස වඩ්යඪොතිනාමිං අයහොසි.  ය ො

පට්ඨායසා වඩ්ඪො ාතියවොහරීයිත්ෙ.සා භික්ඛූනිංසන්තියකධම්මිංසුත්වා
පටිලද්ධසද්ධා පුත් ිං ඤාතීනිං නියයායදත්වා භික්ඛුනුපස්සයිං ගන්ත්වා

පබ්බජි. ඉය ො පරිංයිං වත් බ්බිං,  ිං වඩ්ඪත්යෙරස්ස වත්ථුම්හි (යෙරගා.

අට්ඨ. 2.වඩ්ඪත්යෙරගාොවණ්ණනා) ආග යමව. වඩ්ඪත්යෙරඤ්හි 

අත් යනො පුත් ිං සන් රුත් රිං එකකිං භික්ඛුනුපස්සයය අත් යනො
දස්සනත්ොයඋපග ිං අයිංයෙරී‘‘කස්මාත්විංඑකයකොසන් රුත් යරොව
ඉධාගය ො’’තියචොයදත්වාඔවදන්තී– 

204. 

‘‘මාසුය වඩ්ඪයලොකම්හි, වනයෙොඅහුකුදාචනිං; 

මාපුත් කපුනප්පුනිං, අහුදුක්ඛස්සභාගිමා. 

205. 

‘‘සුඛඤ්හිවඩ්ඪමුනයයො, අයනොඡින්නසිංසයා; 

සීතිභූ ාදමප්පත් ා, විහරන්තිඅනාසවා. 

206. 

‘‘ය හානුචිණ්ණිංඉසීහි, මග්ගිංදස්සනපත්තියා; 

දුක්ඛස්සන් කිරියාය, ත්විංවඩ්ඪඅනුබ්රූහයා’’ති.– 

ඉමාතිස්යසොගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ො සු ය  වඩ්ඪ යලොකම්හි, වනයෙො අහු කුදා නන්ති සූති

නිපා මත් ිං.වඩ්ඪ, පුත් ක, සබ්බස්මිම්පිසත් යලොයක, සඞ්ඛාරයලොයක

චකියලසවනයෙොතුය්හිංකදාචිපිමාඅහුමා අයහොසි.  ත්ෙකාරණමාහ– 

‘‘ො, පුත් ක, පුනප්පුනං, අහුතක්ඛස්සභාගිො’’තිවනෙිංඅනුච්ඡින්දන්ය ො
 ිං නිමිත් ස්සපුනප්පුනිංඅපරාපරිංොතිආදිදුක්ඛස්සභාගීමාඅයහොසි. 

එවිං වනෙස්ස අසමුච්යඡයද ආදීනවිං දස්යසත්වා ඉදානි සමුච්යඡයද

ආනිසිංසිං දස්යසන්තී ‘‘සුඛඤ්හි වඩ්ඪා’’තිආදිමාහ. ස්සත්යෙො –පුත් ක, 

වඩ්ඪ යමොයනයයධම්මසමන්නාගය න මුනයෙො, එොසඞ්ඛා ාය  ණ්හාය

අභායවන අයනජා, දස්සනමග්යගයනව පහීනවිචිකිච්ඡ ාය ඡින්නසංසො, 

සබ්බකියලසපරිළාහාභායවන සීතිභූ ා, උත් මස්ස දමෙස්ස අධිමතග ත් ා 
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දෙප්පත් ා අනාසවා ඛීණාසවා සුඛිං විහරන්ති, න ය සිං එ රහි 

යචය ොදුක්ඛිංඅත්ථි, ආයතිිංපනසබ්බම්පිදුක්ඛිංනභවිස්සය ව. 

යස්මා යචය විං,  ස්මා ය හානුචිණ්ණං ඉසීහි…යප.… අනුබ්රහූොති
ය හි ඛීණාසයවහි ඉසීහි අනුචිණ්ණිං පටිපන්නිං සමෙවිපස්සනාමග්ගිං

ඤාණදස්සනස්සඅධිමතගමායසකලස්සාපිවට්ටදුක්ඛස්සඅන් කිරියාය වඩ්ඪ, 
ත්විංඅනුබ්රහූයවඩ්යඪයයාසීති. 

 ිං සුත්වා වඩ්ඪත්යෙයරො ‘‘අද්ධා මම මා ා අරහත්ය  පතිට්ඨි ා’’ති
චින්ය ත්වා මත්ෙිංපයවයදන්ය ො– 

207. 

‘‘විසාරදාවභණසි, එ මත්ෙිංෙයනත්තියම; 

මඤ්ඤාමිනූනමාමියක, වනයෙොය නවිජ්ෙතී’’ති.–ගාෙමාහ; 

 ත්ෙ විසාරදාව භණසි, එ ෙත්ෙං ජයනත්ති යෙති ‘‘මා සු ය  වඩ්ඪ

යලොකම්හි, වනයෙො අහු කුදාචන’’න්ති එ මත්ෙිං එ ිං ඔවාදිං, අම්ම, 
විග සාරජ්ො කත්ෙචි අලග්ගා අනල්ලීනාව හුත්වා මය්හිං වදසි.  ස්මා 

ෙඤ්ඤාමි නූන ොමියක, වනයෙො ය න විජ්ජතීති, නූන ොමියක මය්හිං, 

අම්ම, යගහසි යපමමත්ය ොපි වනයෙො තුය්හිංමයිනවිජ්ෙතීතිමඤ්ඤාමි, 
නමාමිකාතිඅත්යෙො. 

 ිං සුත්වා යෙරී ‘‘අණුමත්ය ොපි කියලයසො කත්ෙචිපි විසයය මම න 
විජ්ෙතී’’තිවත්වාඅත් යනොක කිච්ච ිංපකායසන්තී– 

208. 

‘‘යය යකචිවඩ්ඪසඞ්ඛාරා, හීනා උක්කට්ඨමජ්ඣිමා; 

අණූපිඅණුමත්ය ොපි, වනයෙොයමනවිජ්ෙති. 

209. 

‘‘සබ්යබ යමආසවාඛීණා, අප්පමත් ස්ස ඣායය ො; 

තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. – 

ඉමිං ගාොද්වයමාහ. 

 ත්ෙ යෙ යකචීති අනියමවචනිං. සඞ්ඛාරාති සඞ්ඛ ධම්මා. හීනාති

ලාමකා පතිකුට්ඨා. උක්කට්ඨෙජ්ඣොතිපණී ායචවමජ්ඣිමාච. ය සුවා

අසඞ්ඛ ාහීනාොතිසඞ්ඛ ාඋක්කට්ඨා, උභයවිමිස්සි ාමජ්ඣිමා.හීයනහි

වා ඡන්දාදීහි නිබ්බත්ති ා හීනා, මජ්ඣියමහි මජ්ඣිමා, පණීය හි

උක්කට්ඨා.අකුසලා ධම්මාවාහීනා, යලොකුත් රාධම්මාඋක්කට්ඨා, ඉ රා

මජ්ඣිමා. අණූපිඅණෙත්ය ොපීතිනයකවලිං යිඑව, අෙයඛොයයයකචි 
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හීනාදියභදභින්නා සඞ්ඛාරා. ය සු සබ්යබසු අණූපි අණුමත්ය ොපි
අතිපරිත් යකොපිවනයෙො මය්හිංනවිජ්ෙති. 

 ත්ෙ කාරණමාහ – ‘‘සබ්යබ යෙ ආසවා ඛීණා, අප්පෙත් ස්ස

ඣාෙය ො’’ති. ත්ෙ අප්පෙත් ස්ස ඣාෙය ොතිඅප්පමත් ායඣායන්තියා, 
ලිඞ්ගවිපල්ලායසන යහ ිං වුත් ිං. එත්ෙ ච යස්මා තිස්යසො විජ්ො

අනුප්පත් ා,  ස්මා ක ිං බුද්ධස්ස සාසනිං. යස්මා අප්පමත් ා ඣායිනී, 

 ස්මා සබ්යබ යම ආසවා ඛීණා, අණූපි අණුමත්ය ොපි වනයෙො යම න 
විජ්ෙතීතියයොෙනා. 

එවිං වුත් ඔවාදිං අඞ්කුසිං කත්වා සඤ්ො සිංයවයගො යෙයරො විහාරිං 
ගන්ත්වා දිවාට්ඨායන නිසින්යනො විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා අරහත් ිං පත්වා
අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා සඤ්ො යසොමනස්යසො මාතු
සන්තිකිංගන්ත්වාඅඤ්ඤිං බයාකයරොන්ය ො– 

210. 

‘‘උළාරිංව යමමා ා, පය ොදිංසමවස්සරි; 

පරමත්ෙසඤ්හි ාගාො, යොපිඅනුකම්පිකා. 

211. 

‘‘ ස්සාහිංවචනිංසුත්වා, අනුසිට්ඨිිංෙයනත්තියා; 

ධම්මසිංයවගමාපාදිිං, යයොගක්යඛමස්සපත්තියා. 

212. 

‘‘යසොහිං පධානපහි ත්ය ො, රත්තින්දිවම න්දිය ො; 

මා රායචොදිය ොසන්ය , අඵුසිිංසන්තිමුත් ම’’න්ති.– 

ඉමාතිස්යසොගාොඅභාසි. 

අෙ යෙරීඅත් යනොවචනිංඅඞ්කුසිංකත්වා පුත් ස්සඅරහත් ප්පත්තියා
ආරාධිමත චිත් ාය නභාසි ගාොසයිංපච්චනුභාසි.එවිං  ාපියෙරියාගාො
නාමො ා. 

 ත්ෙ උොරන්ති විපුලිං මහන් ිං. පය ොදන්ති ඔවාදපය ොදිං. 

සෙවස්සරීතිසම්මාපවත්ය සිව ාතියයොෙනා.යකොපනයසොපය ොයදොති

ආහ ‘‘පරෙත්ෙසඤ්හි ා ගාො’’ති.  ිං ‘‘මා සු ය , වඩ්ඪ, 

යලොකම්හී’’තිආදිකා ගාො සන්ධාය වදති. ෙොපි අනුකම්පිකාති යො

අඤ්ඤාපි අනුග්ගාහිකා, එවිං මය්හිං මා ා
පවත්තිනිවත්තිවිභාවනගාොසඞ්ඛා ිං උළාරිං පය ොදිං පාෙනදණ්ඩකිං මම
ඤාණයවගසමුත්ය ෙිංපවත්ය සීතිඅත්යෙො. 
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ධම්ෙසංයවගොපාදින්ති ඤාණභයාවහත් ා අතිවිය මහන් ිං භිිංසනිං
සිංයවගිංආපජ්ජිිං. 

පධානපහි ත්ය ොති චතුබ්බිධසම්මප්පධානයයොයගන දිබ්බානිං

පටියපසි චිත්ය ො. අඵුසිං සන්තිමුත් ෙන්ති අනුත් රිං සන්තිිං නිබ්බානිං
ඵුසිිංඅධිමතගච්ඡින්ති අත්යෙො. 

වඩ්ඪමාතුයෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

නවකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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10. එකාදසකනිපාය ො 
1. කිසායගො මීයෙරීගාොවණ්ණනා 

එකාදසකනිපාය  කලයාණමිත්  ාතිආදිකා කිසායගො මියා යෙරියා
ගාො.අයිංකිර පදුමුත් රස්සභගවය ොකායලහිංසවතීනගයරකුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ිංපත්වා එකදිවසිංසත්ථුසන්තියකධම්මිංසුණන්තී
සත්ොරිං එකිං භික්ඛුනිිං ලූඛචීවරධාරීනිං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ිං දිස්වා
අධිමතකාරකම්මිං කත්වා  ිං ඨානන් රිං පත්යෙසි. සා කප්පස සහස්සිං
යදවමනුස්යසසු සිංසරන්තී ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියිං දුග්ග කුයල

නිබ්බත්ති. යගො මීතිස්සා නාමිං අයහොසි. කිසසරීර ාය පන
‘‘කිසායගො මී’’ති යවොහරීයිත්ෙ.  ිං පතිකුලිං ග ිං දුග්ග කුලස්ස ධී ාති 

පරිභවිිංසු. සා එකිං පුත් ිං විොයි. පුත් ලායභන චස්සා සම්මානිං අකිංසු.
යසො පනස්සා පුත්ය ො ආධාවිත්වා පරිධාවිත්වා කීළනකායල කාලමකාසි.
ය නස්සායසොකුම්මායදො උප්පජ්ජි. 

සා ‘‘අහිංපුබ්යබපරිභවපත් ාහුත්වාපුත් ස්සො කාලය ො පට්ඨාය

සක්කාරිං පාපුණිිං, ඉයම මය්හිං පුත් ිං බහි ඡඩ්යඩතුම්පි වායමන්තී’’ති
යසොකුම්මාදවයසන ම කයළවරිං අඞ්යකනාදාය ‘‘පුත් ස්ස යම යභසජ්ෙිං
යදො’’ති යගහද්වාරපටිපාටියා නගයර විචරති. මනුස්සා ‘‘යභසජ්ෙිං
කුය ො’’ති පරිභාසන්ති. සා ය සිං කෙිං න ගණ්හාති. අෙ නිං එයකො

පණ්ඩි පුරියසො ‘‘අයිං පුත් යසොයකන චිත් වික්යඛපිං පත් ා, එතිස්සා

යභසජ්ෙිං දසබයලොයයවොනිස්සතී’’තිචින්ය ත්වා, ‘‘අම්ම,  වපුත් ස්ස
යභසජ්ෙිං සම්මාසම්බුද්ධිං උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡා’’ති ආහ. සා සත්ථු
ධම්මයදසනායවලායිං විහාරිං ගන්ත්වා ‘‘පුත් ස්ස යම යභසජ්ෙිං යදෙ 
භගවා’’තිආහ. සත්ො  ස්සා උපනිස්සයිං දිස්වා ‘‘ගච්ඡනගරිං පවිසිත්වා

යස්මිිං යගයහයකොචිම පුබ්යබොනත්ථි,  ය ොසිද්ධත්ෙකිංආහරා’’තිආහ.

සා ‘‘සාධු, භන්ය ’’ති තුට්ඨමානසා නගරිං පවිසිත්වා පඨමයගයහයයව
‘‘සත්ො මම පුත් ස්ස යභසජ්ෙත්ොය සිද්ධත්ෙකිං ආහරායපති. සයච

එ ස්මිිංයගයහයකොචිම පුබ්යබොනත්ථි, සිද්ධත්ෙකිංයම යදො’’තිආහ.
යකොඉධමය ගයණතුිංසක්යකොතීති.කිිංය නහිඅලිංසිද්ධත්ෙයකහීති
දුතියිං  තියිංඝරිංගන්ත්වාබුද්ධානුභායවනවිගතුම්මාදාපකතිචිත්ය ඨි ා

චින්ය සි– ‘‘සකලනගයර අයයමවනියයමොභවිස්සති, ඉදිංහි ානුකම්පිනා
භගව ා දිට්ඨිං භවිස්සතී’’ති සිංයවගිං ලභිත්වා  ය ොව බහි නික්ඛමිත්වා 
පුත් ිංආමකසුසායනඡඩ්යඩත්වාඉමිංගාෙමාහ– 

‘‘නගාමධම්යමොනිගමස්සධම්යමො, නචාපියිංඑකකුලස්සධම්යමො; 

සබ්බස්ස යලොකස්ස සයදවකස්ස, එයසව ධම්යමො යදිදිං

අනිච්ච ා’’ති. (අප.යෙරී2.3.82); 
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එවඤ්චපනවත්වාසත්ථුසන්තිකිංඅගමාසි.අෙනිංසත්ො ‘‘ලද්යධො 

ය , යගො මි, සිද්ධත්ෙයකො’’ති ආහ. ‘‘නිට්ඨි ිං, භන්ය , සිද්ධත්ෙයකන

කම්මිං, පතිට්ඨාපනයමයහොො’’තිආහ.අෙස්සාසත්ො– 

‘‘ ිංපුත් පසුසම්මත් ිං, බයාසත් මනසිංනරිං; 

සුත් ිංගාමිංමයහොයඝොව, මච්චුආදායගච්ඡතී’’ති.(ධ.ප.287) – 

ගාෙමාහ. 

ගාොපරියයොසායන යොඨි ාව යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨාය සත්ොරිං 
පබ්බජ්ෙිං යාචි. සත්ො පබ්බජ්ෙිං අනුොනි. සා සත්ොරිං තික්ඛත්තුිං
පදක්ඛිණිං කත්වා වන්දිත්වා භික්ඛුනුපස්සයිං ගන්ත්වා පබ්බජිත්වා
උපසම්පදිං ලභිත්වා නචිරස්යසව යයොනියසොමනසිකායරන කම්මිං

කයරොන්තීවිපස්සනිංවඩ්යඪසි.අෙස්සාසත්ො – 

‘‘යයොචවස්සස ිංජීයව, අපස්සිංඅම ිංපදිං; 

එකාහිංජීවි ිංයසයයයො, පස්සය ොඅම ිංපද’’න්ති.(ධ.ප.114) – 

ඉමිංඔභාසගාෙමාහ. 

සා ගාොපරියයොසායන අරහත් ිං පාපුණිත්වා පරික්ඛාරවලඤ්යෙ 

පරමුක්කට්ඨාහුත්වාතීහිලූයඛහිසමන්නාග ිංචීවරිංපාරුපිත්වාවිචරි.අෙ
නිං සත්ො යෙ වයන නිසින්යනො භික්ඛුනියයො පටිපාටියා ඨානන් යර
ඨයපන්ය ොලූඛචීවරධාරීනිං අග්ගට්ඨායනඨයපසි.සාඅත් යනොපටිපත්තිිං

පච්චයවක්ඛිත්වා ‘‘සත්ොරිං නිස්සාය මයා අයිං වියසයසො ලද්යධො’’ති
කලයාණමිත්  ාය පසිංසාමුයඛනඉමාගාොඅභාසි– 

213. 

‘‘කලයාණමිත්  ා මුනිනා, යලොකිංආදිස්ස වණ්ණි ා; 

කලයාණමිත්ය භෙමායනො, අපිබායලොපණ්ඩිය ොඅස්ස. 

214. 

‘‘භජි බ්බාසප්පුරිසා, පඤ්ඤා ොවඩ්ඪතිභෙන් ානිං; 

භෙමායනොසප්පුරියස, සබ්යබහිපිදුක්යඛහිපමුච්යචයය. 

215. 

‘‘දුක්ඛඤ්චවිොයනයය, දුක්ඛස්සචසමුදයිංනියරොධිං; 

අට්ඨඞ්ගිකඤ්චමග්ගිං, චත් ාරිපිඅරියසච්චානි. 

216. 

‘‘දුක්යඛොඉත්ථිභායවො, අක්ඛාය ොපුරිසදම්මසාරථිනා; 

සපත්තිකම්පිහිදුක්ඛිං, අප්යපකච්චාසකිිංවිො ායයො. 
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217. 

‘‘ගලයකඅපිකන් න්ති, සුඛුමාලිනියයොවිසානිඛාදන්ති; 

ෙනමාරකමජ්ඣග ා, උයභොපිබයසනානිඅනුයභොන්ති. 

218. 

‘‘උපවිෙඤ්ඤාගච්ඡන්තී, අද්දසාහිංපතිිංම ිං; 

පන්ෙම්හිවිොයිත්වාන, අප්පත් ාවසකිංඝරිං. 

219. 

‘‘ද්යවපුත් ාකාලක ා, පතීචපන්යෙමය ොකපණිකාය; 

මා ාපි ාචභා ා, ඩය්හන්තිචඑකචි කායිං. 

220. 

‘‘ඛීණකුලීයන කපයණ, අනුභූ ිංය දුඛිං අපරිමාණිං; 

අස්සූචය පවත් ිං, බහූනිචොතිසහස්සානි. 

221. 

‘‘වසි ාසුසානමජ්යඣ, අයෙොපිඛාදි ානිපුත් මිංසානි; 

හ කුලිකාසබ්බගරහි ා, ම පතිකාඅම මධිමතගච්ඡිිං. 

222. 

‘‘භාවිය ො යමමග්යගො, අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකො අම ගාමී; 

නිබ්බානිංසච්ඡික ිං, ධම්මාදාසිංඅයවක්ඛිිංහිං. 

223. 

‘‘අහමම්හිකන් සල්ලා, ඔහි භාරාක ඤ්හිකරණීයිං; 

කිසායගො මීයෙරී, විමුත් චිත් ාඉමිංභණී’’ති. 

 ත්ෙ කලයාණමිත්  ාති කලයායණො භද්යදො සුන්දයරො මිත්ය ො

එ ස්සාති කලයාණමිත්ය ො. යයො යස්ස සීලාදිගුණසමාදයප ා, අඝස්ස 

ඝා ා, හි ස්සවිධා ා, එවිංසබ්බාකායරනඋපකායරොමිත්ය ො යහොති, යසො

පුග්ගයලො කලයාණමිත්ය ො,  ස්ස භායවො කලයාණමිත්  ා, 

කලයාණමිත් වන්  ා. මුනිනාති සත්ොරා. යලොකං ආදිස්ස වණ්ණි ාති
කලයාණමිත්ය අනුගන් බ්බන්තිසත් යලොකිංඋද්දිස්ස– 

‘‘සකලයමවිදිං, ආනන්ද, බ්රහ්මචරියිං යදිදිං කලයාණමිත්  ා 

කලයාණසහාය ා කලයාණසම්පවඞ්ක ා’’ (සිං. නි. 5.2). 

‘‘කලයාණමිත් ස්යස ිං, යමඝිය, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛිං
කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස යිං සීලවා භවිස්සති

පාතියමොක්ඛසිංවරසිංවුය ො විහරිස්සතී’’ති (උදා. 31) ච එවමාදිනා
පසිංසි ා. 
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කලයාණමිත්ය භජොයනොතිආදි කලයාණමිත්  ායආනිසිංසදස්සනිං.

 ත්ෙ අපිබායලොපණ්ඩිය ො අස්සාතිකලයාණමිත්ය භෙමායනොපුග්ගයලො
පුබ්යබ සු ාදිවිරයහන බායලොපි සමායනො අස්සු සවනාදිනා පණ්ඩිය ො
භයවයය. 

භජි බ්බා සප්පුරිසාති බාලස්සාපි පණ්ඩි භාවයහතුය ො බුද්ධාදයයො

සප්පුරිසා කායලන කාලිං උපසඞ්කමනාදිනා යසවි බ්බා. පඤ්ඤා  ො

පවඩ්ඪතිභජන් ානන්තිකලයාණමිත්ය  භෙන් ානිං ොපඤ්ඤාවඩ්ඪති
බූ්රහති පාරිපූරිිං ගච්ඡති. යො ය සු යයො යකොචි ඛත්තියාදියකො භෙමායනො
සප්පුරියසසබ්යබහිපිොතිආදිදුක්යඛහිපමුච්යචයයාති යයොෙනා. 

මුච්චනවිධිමතිං පන කලයාණමිත් විධිමතනා දස්යසතුිං ‘‘තක්ඛඤ් 

විජායනෙයා’’තිආදි වුත් ිං.  ත්ෙ  ත් ාරි අරිෙසච් ානීති දුක්ඛඤ්ච 

දුක්ඛසමුදයඤ්ච නියරොධඤ්ච අට්ඨඞ්ගිකිං මග්ගඤ්චාති ඉමානි චත් ාරි

අරියසච්චානි විජායනෙය පටිවිජ්යඣයයාතියයොෙනා. 

‘‘තක්යඛො ඉත්ථිභායවො’’තිආදිකා ද්යව ගාො අඤ්ඤ රාය යක්ඛිනියා

ඉත්ථිභාවිං ගරහන්තියා භාසි ා.  ත්ෙ තක්යඛො ඉත්ථිභායවො අක්ඛාය ොති 

චපල ා, ගබ්භධාරණිං, සබ්බකාලිං පරපටිබද්ධවුත්ති ාති එවමාදීහි

ආදීනයවහි ඉත්ථිභායවො දුක්යඛොති, පුරිසදම්ෙසාරථිනා භගව ා කථිය ො. 

සපත්තිකම්පිතක්ඛන්තිසපත් වායසොසපත්තියාසද්ධිමතිංසිංවායසොපි දුක්යඛො, 

අයම්පි ඉත්ථිභායව ආදීනයවොති අධිමතප්පායයො. අප්යපකච් ා සකිං

විජා ායෙොති එකච්චා ඉත්ථියයො එකවාරයමව විො ා, පඨමගබ්යභ

විොයනදුක්ඛිං අසහන්තියයො. ගලයක අපි කන් න්තීති අත් යනො ගීවම්පි

ඡින්දන්ති. සුඛුොලිනියෙො විසානි ඛාදන්තීති සුඛුමාලසරීරා අත් යනො
සුඛුමාලභායවන යඛදිං අවිසහන්තියයො විසානිපි ඛාදන්ති. 

ජනොරකෙජ්ඣග ාතිෙනමාරයකොවුච්චතිමූළ්හගබ්යභො. මාතුගාමෙනස්ස

මාරයකො, මජ්ඣග ාෙනමාරකාකුච්ඡිග ා, මූළ්හගබ්භාතිඅත්යෙො. උයභොපි

බයසනානි අනුයභොන්තීති ගබ්යභො ගබ්භිනී චාති ද්යවපි ෙනා මරණඤ්ච
මාරණන්තිකබයසනානි ච පාපුණන්ති. අපයර පන භණන්ති ‘‘ෙනමාරකා

නාම කියලසා, ය සිං මජ්ඣග ා කියලසසන් ානපති ා උයභොපි

ොයාපතිකා ඉධකියලසපරිළාහවයසන, ආයතිිං දුග්ගතිපරික්කියලසවයසන
බයසනානිපාපුණන්තී’’ති.ඉමාකිරද්යවගාොසායක්ඛිනී පුරිමත් භායව
අත් යනො අනුභූ දුක්ඛිං අනුස්සරිත්වා ආහ. යෙරී පන ඉත්ථිභායව 
ආදීනවවිභාවනායපච්චනුභාසන්තීඅයවොච. 

‘‘උපවිජඤ්ඤා ගච්ඡන්තී’’තිආදිකා ද්යව ගාො පටාචාරාය යෙරියා

පවත්තිිං ආරබ්භ භාසි ා.  ත්ෙ උපවිජඤ්ඤා ගච්ඡන්තීති

උපග විොයනකාලා මග්ගිං ගච්ඡන්තී, අපත් ාව සකිං යගහිං පන්යෙ 
විොයිත්වානපතිිංම ිංඅද්දසිංඅහන්තියයොෙනා. 
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පටුන 

කපණිකාොති වරාකාය. ඉමා කිර ද්යව ගාො පටාචාරාය  දා 
යසොකුම්මාදපත් ාය වුත් ාකාරස්ස අනුකරණවයසන ඉත්ථිභායව
ආදීනවවිභාවනත්ෙයමවයෙරියාවුත් ා. 

උභයම්යප ිං උදාහරණභායවනආයනත්වා ඉදානි අත් යනො අනුභූ ිං

දුක්ඛිං විභායවන්තී ‘‘ඛීණකුලියන’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ ඛීණකුලියනති

යභොගාදීහි පාරිජුඤ්ඤපත් කුලියක. කපයණති පරමඅවඤ්ඤා ිං පත්ය .

උභයඤ්යච ිං අත් යනො එව ආමන් නවචනිං. අනුභූ ං ය  තඛං

අපරිොණන්ති ඉමස්මිිං අත් භායව, ඉය ො පුරිමත් භායවසු වා අනප්පකිං
දුක්ඛිං  යා අනුභවි ිං. ඉදානි  ිං දුක්ඛිං එකයදයසන විභජිත්වා දස්යසතුිං 

‘‘අස්සූ ය පවත් ’’න්තිආදි වුත් ං. ස්සත්යෙො–ඉමස්මිිංඅනම ග්යග
සිංසායර පරිබ්භමන්තියා බහුකානි ොතිසහස්සානි යසොකාභිභූ ාය අස්සු ච

පවත් ිං, අවියසසි ිං කත්වා වුත් ඤ්යච ිං, මහාසමුද්දස්ස උදකය ොපි
බහුකයමවසියා. 

වසි ා සුසානෙජ්යඣති මනුස්සමිංසඛාදිකා සුනඛී සිඞ්ගාලී ච හුත්වා

සුසානමජ්යඣ වුසි ා. ඛාදි ානි පුත් ෙංසානීති බයග්ඝදීපිබිළාරාදිකායල

පුත් මිංසානි ඛාදි ානි. හ කුලිකාති විනට්ඨකුලවිංසා. සබ්බගරහි ාති 

සබ්යබහි ඝරවාසීහි ගරහි ා ගරහප්පත් ා. ෙ පතිකාති විධවා. ඉයම පන
 යයො පකායර පුරිමත් භායව අත් යනො අනුප්පත්ය  ගයහත්වා වදති.
එවිංභූ ාපි හුත්වා අධිමතච්ච ලද්ධාය කලයාණමිත් යසවාය 

අෙ ෙධිගච්ඡි,නිබ්බානිංඅනුප්පත් ා. 

ඉදානි යමව අම ාධිමතගමිං පාකටිංකත්වා දස්යසතුිං ‘‘භාවිය ො’’තිආදි

වුත් ිං.  ත්ෙ භාවිය ොති විභාවිය ො උප්පාදිය ො වඩ්ඪිය ො

භාවනාභිසමයවයසන පටිවිද්යධො. ධම්ොදාසං අයවක්ඛිංහන්ති ධම්මමයිං
ආදාසිංඅද්දක්ඛිිංඅපස්සිිං අහිං. 

අහෙම්හි කන් සල්ලාති අරියමග්යගන සමුච්ඡින්නගාරාදිසල්ලා අහිං

අම්හි. ඔහි භාරාති ඔයරොපි කාමඛන්ධකියලසාභිසඞ්ඛාරභාරා. ක ඤ්හි

කරණීෙන්ති පරිඤ්ඤාදියභදිං යසොළසවිධම්පි කිච්චිං ක ිං පරියයොසි ිං. 

සුවිමුත් චිත් ා ඉෙං භණීති සබ්බයසො විමුත් චිත් ා කිසායගො මී යෙරී
ඉමමත්ෙිං ‘‘කලයාණමිත්  ා’’තිආදිනා ගාොබන්ධවයසන අභණීති

අත් ානිංපරිංවිය යෙරීවදති. ත්රිදිංඉමිස්සායෙරියා අපදානං (අප.යෙරී 

2.3.55-94) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

‘‘ දාහිංහිංසවතියිං, ො ාඅඤ්ඤ යරකුයල; 

උයපත්වා ිංනරවරිං, සරණිංසමුපාගමිිං. 
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‘‘ධම්මඤ්ච ස්සඅස්යසොසිිං, චතුසච්චූපසඤ්හි ිං; 

මධුරිංපරමස්සාදිං, වට්ටසන්තිසුඛාවහිං. 

‘‘ දා චභික්ඛුනිිංවීයරො, ලූඛචීවරධාරිනිිං; 

ඨයපන්ය ොඑ දග්ගම්හි, වණ්ණයීපුරිසුත් යමො. 

‘‘ෙයනත්වානප්පකිං පීතිිං, සුත්වාභික්ඛුනියා ගුයණ; 

කාරිංකත්වානබුද්ධස්ස, යොසත්තියොබලිං. 

‘‘නිපච්චමුනිවරිං ිං,  ිංඨානමභිපත්ෙයිිං; 

 දානුයමොදිසම්බුද්යධො, ඨානලාභායනායයකො. 

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘ ස්සධම්යමසුදායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මි ා; 

කිසායගො මීනායමන, යහස්සසිසත්ථුසාවිකා. 

‘‘ ිංසුත්වාමුදි ාහුත්වා, යාවජීවිං දාජිනිං; 

යමත් චිත් ාපරිචරිිං, පච්චයයහිවිනායකිං. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, උප්පජ්ජිවද ිංවයරො. 

‘‘උපට්ඨායකොමයහසිස්ස,  දාආසිනරිස්සයරො; 

කාසිරාොකිකීනාම, බාරාණසිපුරුත් යම. 

‘‘පඤ්චමී ස්සධී ාසිිං, ධම්මානායමනවිස්සු ා; 

ධම්මිංසුත්වාජිනග්ගස්ස, පබ්බජ්ෙිංසමයරොචයිිං. 

‘‘අනුොනි නයනො ාය ො, අගායරව දාමයිං; 

වීසවස්සසහස්සානි, විචරිම්හඅ න්දි ා. 

‘‘යකොමාරිබ්රහ්මචරියිං, රාෙකඤ්ඤාසුයඛධිමත ා; 

බුද්යධොපට්ඨානනිර ා, මුදි ාසත් ධී යරො. 

‘‘සමණීසමණගුත් ාච, භික්ඛුනීභික්ඛුදායිකා; 

ධම්මායචවසුධම්මාච, සත් මීසඞ්ඝදායිකා. 
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‘‘යඛමාඋප්පලවණ්ණාච, පටාචාරාචකුණ්ඩලා; 

අහඤ්චධම්මදින්නාච, විසාඛායහොතිසත් මී. 

‘‘ය හි කම්යමහිසුකය හි, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘පච්ඡියමචභයවදානි, ො ායසට්ඨිකුයලඅහිං; 

දුග්ගය අධයනනට්යඨ, ග ාචසධනිංකුලිං. 

‘‘පතිිංඨයපත්වායසසායම, යදස්සන්තිඅධනාඉති; 

යදාචපස්සූ ාආසිිං, සබ්යබසිංදයි ා දා. 

‘‘යදායසො රුයණොභද්යදො, යකොමලයකොසුයඛධිමතය ො; 

සපාණමිවකන්ය ොයම,  දායමවසිංගය ො. 

‘‘යසොකට්ටාදීනවදනා, අස්සුයනත් ාරුදම්මුඛා; 

ම ිංකුණපමාදාය, විලපන්තීගමාමහිං. 

‘‘ දාඑයකනසන්දිට්ඨා, උයපත්වාභිසක්කුත් මිං; 

අයවොචිංයදහියභසජ්ෙිං, පුත් සඤ්ජීවනන්තියභො. 

‘‘න විජ්ෙන්ය ම ායස්මිිං, යගයහ සිද්ධත්ෙකිං ය ො; 

ආහරාතිජියනොආහ, විනයයොපායයකොවියදො. 

‘‘ දාගමිත්වාසාවත්ථිිං, නලභිිං ාදිසිංඝරිං; 

කුය ොසිද්ධත්ෙකිං ස්මා,  ය ොලද්ධාසතිිංඅහිං. 

‘‘කුණපිංඡඩ්ඩයිත්වාන, උයපසිිංයලොකනායකිං; 

දූරය ොවමමිංදිස්වා, අයවොචමධුරස්සයරො. 

‘‘යයොචවස්සස ිංජීයව, අපස්සිංඋදයබ්බයිං; 

එකාහිංජීවි ිංයසයයයො, පස්සය ොඋදයබ්බයිං. 

‘‘න ගාමධම්යමොනිගමස්සධම්යමො, නචාපියිං එකකුලස්සධම්යමො; 

සබ්බස්සයලොකස්සසයදවකස්ස, එයසවධම්යමොයදිදිංඅනිච්ච ා. 

‘‘සාහිංසුත්වානිමාගාො, ධම්මචක්ඛුිංවියසොධයිිං; 

 ය ොවිඤ්ඤා සද්ධම්මා, පබ්බජිිංඅනගාරියිං. 

‘‘ ොපබ්බජි ාසන්තී, යුඤ්ෙන්තීජිනසාසයන; 

නචියරයනවකායලන, අරහත් මපාපුණිිං. 
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‘‘ඉද්ධීසු චවසීයහොමි, දිබ්බාය යසො ධාතුයා; 

පරචිත් ානිොනාමි, සත්ථුසාසනකාරිකා. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංොනාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිමත ිං; 

යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, විසුද්ධාසිිංසුනිම්මලා. 

‘‘පරිචිණ්යණොමයාසත්ො, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං; 

ඔහිය ොගරුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහ ා. 

‘‘යස්සත්ොය පබ්බජි ා, අගාරස්මානගාරියිං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, සබ්බසිංයයොෙනක්ඛයයො. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායන යෙවච; 

ඤාණිංයමවිමලිංසුද්ධිං, බුද්ධයසට්ඨස්සවාහසා. 

‘‘සඞ්කාරකූටාආහිත්වා, සුසානාරථියාපිච; 

 ය ොසඞ්ඝාටිකිංකත්වා, ලූඛිංධායරමිචීවරිං. 

‘‘ජියනො ස්මිිංගුයණතුට්යඨො, ලූඛචීවරධාරයණ; 

ඨයපසිඑ දග්ගම්හි, පරිසාසුවිනායයකො. 

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

කිසායගො මීයෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

එකාදසනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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11. ද්වාදසකනිපාය ො 
1. උප්පලවණ්ණායෙරීගාොවණ්ණනා 

ද්වාදසකනිපාය  උයභො ො ා   ධී ා  ාතිආදිකා උප්පලවණ්ණාය
යෙරියා ගාො. අයම්පි පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හිංසවතීනගයර

කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත්වා, මහාෙයනන සද්ධිමතිං සත්ථු

සන්තිකිංගන්ත්වා, ධම්මිං සුණන්තී සත්ොරිංඑකිංභික්ඛුනිිංඉද්ධිමතමන් ානිං
අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ිං දිස්වා සත් ාහිං බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
මහාදානිං දත්වා  ිං ඨානන් රිං පත්යෙසි. සා යාවජීවිං කුසලිං කත්වා
යදවමනුස්යසසුිං සිංසරන්තී කස්සපබුද්ධකායල බාරාණසිනගයර කිකිස්ස
කාසිරඤ්යඤො යගයහ පටිසන්ධිමතිං ගයහත්වා සත් න්නිං භගිනීනිං
අබ්භන් රා හුත්වාවීසතිවස්සසහස්සානිබ්රහ්මචරියිංචරිත්වාභික්ඛුසඞ්ඝස්ස
පරියවණිං කත්වායදවයලොයකනිබ්බත් ා. 

 ය ො චවිත්වා පුන මනුස්සයලොකිං ආගච්ඡන්තී එකස්මිිං ගාමයක 
සහත්ො කම්මිං කත්වා ජීවනකට්ඨායන නිබ්බත් ා. සා එකදිවසිං
යඛත් කුටිිං ගච්ඡන්තී අන් රාමග්යග එකස්මිිං සයර පාය ොව පුප්ඵි ිං
පදුමපුප්ඵිං දිස්වා  ිං සරිං ඔරුය්හ  ඤ්යචව පුප්ඵිං ලාෙපක්ඛිපනත්ොය
පදුමිනිපත් ඤ්ච ගයහත්වා යකදායර සාලිසීසානි ඡින්දිත්වා කුටිකාය
නිසින්නාලායෙභජ්ජිත්වාපඤ්චලාෙස ානිකත්වා ඨයපසි. ස්මිිංඛයණ
ගන්ධමාදනපබ්බය  නියරොධසමාපත්තිය ො වුට්ඨිය ො එයකො 
පච්යචකබුද්යධො ආගන්ත්වා  ස්සා අවිදූයර ඨායන අට්ඨාසි. සා

පච්යචකබුද්ධිං දිස්වාලායෙහිසද්ධිමතිංපදුමපුප්ඵිංගයහත්වා, කුටිය ොඔරුය්හ
ලායෙ පච්යචකබුද්ධස්ස පත්ය  පක්ඛිපිත්වා පදුමපුප්යඵන පත් ිං පිධාය
අදාසි.අෙස්සා පච්යචකබුද්යධයෙොකිංගය එ දයහොසි–‘‘පබ්බජි ානාම

පුප්යඵන අනත්ථිකා, අහිං පුප්ඵිං ගයහත්වා පිළන්ධිමතස්සාමී’’ති ගන්ත්වා

පච්යචකබුද්ධස්ස හත්ෙය ො පුප්ඵිං ගයහත්වා පුන චින්ය සි – ‘‘සයච, 

අයයයො, පුප්යඵනඅනත්ථියකොඅභවිස්සා, පත් මත්ෙයකඨයපතුිංනාදස්ස, 
අද්ධාඅයයස්සඅත්යෙොභවිස්සතී’’තිපුනගන්ත්වා පත් මත්ෙයකඨයපත්වා

පච්යචකබුද්ධිංඛමායපත්වා, ‘‘භන්ය , ඉයමසිංයමලාොනිං නිස්සන්යදන

ලාෙගණනාය පුත් ා අස්සු, පදුමපුප්ඵස්ස නිස්සන්යදන 
නිබ්බත් නිබ්බත් ට්ඨායන පයද පයද පදුමපුප්ඵිං උට්ඨහතූ’’ති පත්ෙනිං
අකාසි. පච්යචකුබුද්යධො  ස්සා පස්සන්තියාව ආකායසන 

ගන්ධමාදනපබ්බ ිං ගන්ත්වා  ිං පදුමිං නන්දමූලකපබ්භායර
පච්යචකබුද්ධානිංඅක්කමනයසොපානසමීයප පාදපුඤ්ඡනිංකත්වාඨයපසි. 

සාපි  ස්ස කම්මස්ස නිස්සන්යදන යදවයලොයක පටිසන්ධිමතිං ගණ්හි.
නිබ්බත් කාලය ො පට්ඨාය චස්සා පයද පයද මහාපදුමපුප්ඵිං උට්ඨාසි. සා
 ය ොචවිත්වාපබ්බ පායදඑකස්මිිං පදුමසයර පදුමගබ්යභනිබ්බත්ති. ිං
නිස්සාය එයකො  ාපයසො වසති. යසො පාය ොව මුඛයධොවනත්ොය සරිං 

ගන්ත්වා  ිං පුප්ඵිං දිස්වා චින්ය සි – ‘‘ඉදිං පුප්ඵිං යසයසහි මහන්  රිං, 
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170 

පටුන 

යසසානි ච පුප්ඵි ානි ඉදිං මකුලි යමව, භවි බ්බයමත්ෙ කාරයණනා’’ති
උදකිං ඔ රිත්වා  ිං පුප්ඵිං ගණ්හි.  ිං ය න ගහි මත් යමව පුප්ඵි ිං.
 ාපයසොඅන්ය ොපදුමගබ්යභ නිපන්නදාරිකිංඅද්දස.දිට්ඨකාලය ොපට්ඨාය
චධීතුසියනහිංලභිත්වාපදුයමයනවසද්ධිමතිං පණ්ණසාලිංයනත්වාමඤ්චයක
නිපජ්ොයපසි.අෙස්සාපුඤ්ඤානුභායවනඅඞ්ගුට්ඨයකඛීරිං නිබ්බත්ති.යසො
 ස්මිිං පුප්යඵ මිලාය  අඤ්ඤිං නවිං පුප්ඵිං ආහරිත්වා  ිං නිපජ්ොයපසි.
අෙස්සා ආධාවනවිධාවයනන කීළිතුිං සමත්ෙකාලය ො පට්ඨාය පදවායර

පදවායර පදුමපුප්ඵිං උට්ඨාති, කුඞ්කුමරාසිස්ස විය අස්සා සරීරවණ්යණො

යහොති.සා අපත් ා යදවවණ්ණිං, අතික්කන් ාමානුසවණ්ණිංඅයහොසි.සා
පි රිඵලාඵලත්ොයගය පණ්ණසාලායිං ඔහියති. 

අයෙකදිවසිං ස්සාවයප්පත් කායලපි රිඵලාඵලත්ොයගය එයකො 

වනචරයකො ිංදිස්වාචින්ය සි–‘‘මනුස්සානිංනාමඑවිංවිධිංරූපිංනත්ථි, 
වීමිංසිස්සාමි න’’න්ති  ාපසස්ස ආගමනිං උදික්ඛන්ය ො නිසීදි. සා පි රි

ආගච්ඡන්ය  පටිපෙිංගන්ත්වා ස්සහත්ෙය ොකාෙකමණ්ඩලුිංඅග්ගයහසි, 
ආගන්ත්වානිසින්නස්ස චස්ස අත් යනොකරණවත් ිං දස්යසසි.  දා යසො
වනචරයකොමනුස්සභාවිංඤත්වා ාපසිං අභිවායදත්වානිසීදි. ාපයසො ිං

වනචරකිං වනමූලඵයලහි ච පානීයයන ච නිමන්ය ත්වා, ‘‘යභො පුරිස, 

ඉමස්මිිංයයව ඨායන වසිස්සසි, උදාහු ගමිස්සසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ගමිස්සාමි, 

භන්ය , ඉධකිිංකරිස්සාමී’’ති? ‘‘ඉදිං යාදිට්ඨකාරණිංඑත්ය ොගන්ත්වා

අකයෙතුිං සක්ඛිස්සසී’’ති? ‘‘සයච, අයයයො, න ඉච්ඡති, කිිංකාරණා
කයෙස්සාමී’’ති ාපසිං වන්දිත්වාපුනආගමනකායලමග්ගසඤ්ොනනත්ෙිං
සාඛාසඤ්ඤඤ්චරුක්ඛසඤ්ඤඤ්ච කයරොන්ය ොපක්කාමි. 

යසො බාරාණසිිංගන්ත්වා රාොනිං අද්දස. රාො ‘‘කස්මාආගය ොසී’’ති

පුච්ඡි. ‘‘අහිං, යදව, තුම්හාකිං වනචරයකො පබ්බ පායද අච්ඡරියිං 
ඉත්ථිර නිං දිස්වා ආගය ොම්හී’’ති සබ්බිං පවත්තිිං කයෙසි. යසො  ස්ස
වචනිං සුත්වා යවයගන පබ්බ පාදිං ගන්ත්වා අවිදූයර ඨායන ඛන්ධාවාරිං
නිවායසත්වා වනචරයකන යචව අඤ්යඤහි ච පුරියසහි සද්ධිමතිං  ාපසස්ස
භත් කිච්චිං කත්වා නිසින්නයවලාය  ත්ෙ ගන්ත්වා අභිවායදත්වා
පටිසන්ොරිං කත්වා එකමන් ිං නිසීදි. රාො  ාපසස්ස 

පබ්බජි පරික්ඛාරභණ්ඩිංපාදමූයලඨයපත්වා, ‘‘භන්ය , ඉමස්මිිංඨායනකිිං

කයරොම, ගමිස්සාමා’’ති ආහ. ‘‘ගච්ඡ, මහාරාො’’ති. ‘‘ආම, ගච්ඡාමි, 

භන්ය , අයයස්සපනසමීයපවිසභාගපරිසාඅත්ථී’’තිඅස්සුම්හා, අසාරුප්පා

එසාපබ්බජි ානිං, මයාසද්ධිමතිංගච්ඡතු, භන්ය ති.මනුස්සානිංනාම චිත් ිං

දුත්ය ොසයිං, කෙිං බහූනිං මජ්යඣ වසිස්සතීති? අම්හාකිං රුචි කාලය ො

පට්ඨාය යසසානිංයෙට්ඨකට්ඨායනඨයපත්වාපටිෙග්ගිස්සාම, භන්ය ති. 

යසො රඤ්යඤො කෙිං සුත්වා දහරකායල ගහි නාමවයසයනව, ‘‘අම්ම, 
පදුමවතී’’ති ධී රිං පක්යකොසි. සා එකවචයනයනව පණ්ණසාලය ො
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පටුන 

නික්ඛමිත්වාපි රිං අභිවායදත්වාඅට්ඨාසි.අෙනිංපි ාආහ–‘‘ත්විං, අම්ම, 

වයප්පත් ා, ඉමස්මිිං ඨායනරඤ්ඤාදිට්ඨකාලය ොපට්ඨායවසිතුිංඅයුත් ා, 

රඤ්ඤා සද්ධිමතිං ගච්ඡ, අම්මා’’ති. සා ‘‘සාධු,  ා ා’’ති පිතු වචනිං
සම්පටිච්ඡිත්වාඅභිවායදත්වායරොදමානා අට්ඨාසි.රාො‘‘ඉමිස්සාපිතුචිත් ිං
ගණ්හිස්සාමී’’ති  ස්මිිංයයව ඨායන කහාපණරාසිම්හි ඨයපත්වා අභියසකිං
අකාසි. අෙ නිං ගයහත්වා අත් යනො නගරිං ආයනත්වා ආග කාලය ො
පට්ඨාය යසසිත්ථියයො අයනොයලොයකත්වා  ාය සද්ධිමතිංයයව රමති.  ා
ඉත්ථියයො ඉස්සාපක ා ිංරඤ්යඤොඅන් යරපරිභින්දිතුකාමාඑවමාහිංසු–

‘‘නායිං, මහාරාෙ, මනුස්සොතිකා, කහිං නාම තුම්යහහි මනුස්සානිං

විචරණට්ඨායනපදුමානිඋට්ඨහන් ානි දිට්ඨපුබ්බානි, අද්ධා අයිං යක්ඛිනී, 

නීහරෙනිං, මහාරාො’’ති.රාො ාසිංකෙිං සුත්වාතුණ්හීඅයහොසි. 

අෙස්සාපයරන සමයයන පච්චන්ය ො කුපිය ො. යසො ‘‘ගරුගබ්භා 
පදුමවතී’’තිනගයරඨයපත්වාපච්චන් ිංඅගමාසි.අෙ ාඉත්ථියයො ස්සා
උපට්ඨායිකාය ලඤ්ෙිං දත්වා ‘‘ඉමිස්සා දාරකිංො මත් යමවඅපයනත්වා 
එකිං දාරුඝටිකිං යලොහිය න මක්ඛිත්වා සන්තියක ඨයපහී’’ති ආහිංසු.
පදුමවතියාපි නචිරස්යසව ගබ්භවුට්ඨානිං අයහොසි. මහාපදුමකුමායරො
එකයකොව කුච්ඡියිං පටිසන්ධිමතිං ගණ්හි. අවයසසා එකූනපඤ්චස ා දාරකා
මහාපදුමකුමාරස්ස මාතුකුච්ඡිය ො නික්ඛමිත්වා නිපන්නකායල සිංයසදො
හුත්වානිබ්බත්තිිංසු. අෙස්සා ‘‘න ාව අයිං සතිිං පටිලභතී’’තිඤත්වාසා
උපට්ඨායිකා එකිං දාරුඝටිකිං යලොහිය න මක්ඛිත්වා සමීයප ඨයපත්වා
 ාසිංඉත්ථීනිංසඤ්ඤිංඅදාසි. ාපිපඤ්චස ාඉත්ථියයො එයකකාඑයකකිං
දාරකිං ගයහත්වා චුන්දකාරකානිං සන්තිකිං යපයසත්වා කරණ්ඩයක
ආහරායපත්වා අත් නා අත් නා ගහි දාරයක  ත්ෙ නිපජ්ොයපත්වා බහි
ලඤ්ඡනිංකත්වාඨපයිිංසු. 

පදුමවතීපි යඛො සඤ්ඤිං ලභිත්වා  ිං උපට්ඨායිකිං ‘‘කිිං විො ම්හි, 
අම්මා’’තිපුච්ඡි.සා  ිංසන් ජ්යෙත්වා ‘‘කුය ොත්විං දාරකිං ලභිස්සසී’’ති
වත්වා ‘‘අයිං  ව කුච්ඡිය ො නික්ඛන් දාරයකො’’ති යලොහි මක්ඛි ිං 
දාරුඝටිකිං පුරය ො ඨයපසි. සා  ිං දිස්වා යදොමනස්සප්පත් ා ‘‘සීඝිං  ිං

ඵායලත්වා අපයනහි, සයචයකොචිපස්යසයය, ලජ්ජි බ්බිංභයවයයා’’තිආහ.
සා  ස්සා කෙිං සුත්වා අත්ෙකාමා විය දාරුඝටිකිං ඵායලත්වා උද්ධයන
පක්ඛිපි. 

රාොපි පච්චන් ය ො ආගන්ත්වා නක්ඛත් ිං පටිමායනන්ය ො
බහිනගයර ඛන්ධාවාරිං බන්ධිමතත්වා නිසීදි. අෙ  ා පඤ්චස ා ඉත්ථියයො

රඤ්යඤොපච්චුග්ගමනිං ආගන්ත්වාආහිංසු–‘‘ත්විං, මහාරාෙ, නඅම්හාකිං

සද්දහසි, අම්යහහිවුත් ිංඅකාරණිං වියයහොති, ත්විංමයහසියාඋපට්ඨායිකිං

පක්යකොසායපත්වා පටිපුච්ඡ, දාරුඝටිකිං ය  යදවී විො ා’’ති. රාො  ිං
කාරණිං අනුපපරික්ඛිත්වාව ‘‘අමනුස්සොතිකා භවිස්සතී’’ති  ිං යගහය ො
නික්කඩ්ඪි.  ස්සා රාෙයගහය ො සහ නික්ඛමයනයනව පදුමපුප්ඵානි
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අන් රධායිිංසු, සරීරච්ඡවීපි විවණ්ණා අයහොසි. සා එකිකාව අන් රවීථියා
පායාසි. අෙ නිං එකා වයප්පත් ා මහල්ලිකා ඉත්ථී දිස්වා ධීතුසියනහිං

උප්පායදත්වා‘‘කහිංගච්ඡසි, අම්මා’’තිආහ.‘‘ආගන්තුකම්හි, වසනට්ඨානිං

ඔයලොයකන්තී විචරාමී’’ති. ‘‘ඉධාගච්ඡ, අම්මා’’ති වසනට්ඨානිං දත්වා
යභොෙනිංපටියායදසි. 

 ස්සා ඉමිනාවනියායමන  ත්ෙ වසමානාය  ා පඤ්චස ා ඉත්ථියයො 

එකචිත් ා හුත්වා රාොනිං ආහිංසු – ‘‘මහාරාෙ, තුම්යහසු යුද්ධිං ගය සු
අම්යහහි ගඞ්ගායදව ාය ‘අම්හාකිං යදයව විජි සඞ්ගායම ආගය  

බලිකම්මිංකත්වාඋදකකීළිංකරිස්සාමා’තිපත්ථි ිංඅත්ථි, එ මත්ෙිං, යදව, 
ොනායපමා’’ති. රාො  ාසිං වචයනන තුට්යඨො ගඞ්ගාය උදකකීළිං කාතුිං
අගමාසි. ාපිඅත් නා අත් නාගහි කරණ්ඩකිංපටිච්ඡන්නිංකත්වාආදාය
නදිිංගන්ත්වාය සිංකරණ්ඩකානිං පටිච්ඡාදනත්ෙිංපාරුපිත්වාපාරුපිත්වා

උදයක පතිත්වා කරණ්ඩයක විස්සජ්යෙසුිං. ය පි යඛො කරණ්ඩකා සබ්යබ
සහ ගන්ත්වා යහට්ඨායසොය  පසාරි ොලම්හි ලග්ගිිංසු.  ය ො උදකකීළිං
කීළිත්වා රඤ්යඤො උත්තිණ්ණකායල ොලිං උක්ඛිපන් ා ය කරණ්ඩයක
දිස්වාරඤ්යඤොසන්තිකිංආනයිිංසු. 

රාොකරණ්ඩයකඔයලොයකත්වා ‘‘කිිං,  ා ා, කරණ්ඩයකසූ’’තිආහ.

‘‘න ොනාම, යදවා’’ති. යසො ය  කරණ්ඩයක විවරායපත්වා
ඔයලොයකන්ය ො පඨමිං මහාපදුමකුමාරස්ස කරණ්ඩකිං විවරායපසි. ය සිං
පන සබ්යබසම්පි කරණ්ඩයකසු නිපජ්ොපි දිවයසසුයයව පුඤ්ඤිද්ධිමතයා
අඞ්ගුට්ඨය ො ඛීරිං නිබ්බත්ති. සක්යකො යදවරාො  ස්ස රඤ්යඤො 
නික්කඞ්ඛභාවත්ෙිං අන්ය ොකරණ්ඩයක අක්ඛරානි ලිඛායපසි – ‘‘ඉයම

කුමාරාපදුමවතියා කුච්ඡිම්හිනිබ්බත් ාබාරාණසිරඤ්යඤොපුත් ා, අෙයන
පදුමවතියා සපත්තියයො පඤ්චස ා ඉත්ථියයො කරණ්ඩයකසු පක්ඛිපිත්වා

උදයක ඛිපිිංසු, රාො ඉමිං කාරණිං ොනාතූ’’ති. කරණ්ඩයක විවටමත්ය 
රාො අක්ඛරානි වායචත්වා දාරයක දිස්වා මහාපදුමකුමාරිං උක්ඛිපිත්වා

යවයගන රයෙ යයොයෙත්වා ‘‘අස්යස කප්යපෙ, අහිං අජ්ෙ අන්ය ොනගරිං
පවිසිත්වා එකච්චානිං මාතුගාමානිං පියිංකරිස්සාමී’’ති පාසාදවරිංආරුය්හ
හත්ථිගීවාය සහස්සභණ්ඩිකිං ඨයපත්වා නගයර යභරිිං චරායපසි – ‘‘යයො 

පදුමවතිිංපස්සති, යසොඉමිංසහස්සිංගණ්හාතූ’’ති. 

 ිංකෙිංසුත්වාපදුමවතීමාතුසඤ්ඤිංඅදාසි–‘‘හත්ථිගීවය ො සහස්සිං

ගණ්හ, අම්මා’’ති.‘‘නාහිංඑවරූපිංගණ්හිතුිංවිසහාමී’’තිආහ.සාදුතියම්පි 

 තියම්පි වුත්ය  ‘‘කිිං වත්වා ගණ්හාමි, අම්මා’’ති ආහ. ‘‘‘මම ධී ා
පදුමවතිිං යදවිිංපස්සතී’තිවත්වාගණ්හාහී’’ති.සා‘‘යිංවා ිංවායහොතූ’’ති
ගන්ත්වා සහස්සචඞ්යකොටකිංගණ්හි.අෙනිංමනුස්සාපුච්ඡිිංසු–‘‘පදුමවතිිං

යදවිිංපස්සසි, අම්මා’’ති? ‘‘අහිංනපස්සාමි, ධී ාකිරයමපස්සතී’’තිආහ.

ය  ‘‘කහිං පන සා, අම්මා’’ති වත්වා  ාය සද්ධිමතිං ගන්ත්වා පදුමවතිිං 
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සඤ්ොනිත්වාපායදසුනිපතිිංසු. ස්මිිංකායලසා‘‘පදුමවතීයදවීඅය’’න්ති

ඤත්වා ‘‘භාරියිංව ඉත්ථියාකම්මිංක ිං, යාඑවිංවිධස්සරඤ්යඤොමයහසී
සමානාඑවරූයපඨායන නිරාරක්ඛාවසී’’තිආහ. 

ය පි රාෙපුරිසා පදුමවතියා නියවසනිං යස සාණීහි පරික්ඛිපායපත්වා 
ද්වායර ආරක්ඛිං ඨයපත්වා ගන්ත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසුිං. රාො 

සුවණ්ණසිවිකිංයපයසසි.සා‘‘අහිංඑවිංනගමිස්සාමි, මමවසනට්ඨානය ො
පට්ඨාය යාව රාෙයගහිං එත්ෙන් යර වරයපොත්ෙකචිත් ත්ෙරයණ
අත්ෙරායපත්වා උපරි සුවණ්ණ ාරකවිචිත් ිං යචලවි ානිං බන්ධායපත්වා

පසාධනත්ොය සබ්බාලඞ්කායරසු පහිය සු පදසාව ගමිස්සාමි, එවිං යම

නාගරා සම්පත්තිිං පස්සිස්සන්තී’’ති ආහ. රාො ‘‘පදුමවතියා යොරුචිිං
කයරොො’’තිආහ. ය ොපදුමවතීසබ්බපසාධනිංපසායධත්වා ‘‘රාෙයගහිං 
ගමිස්සාමී’’ති මග්ගිං පටිපජ්ජි. අෙස්සා අක්කන් අක්කන් ට්ඨායන 
වරයපොත්ෙකචිත් ත්ෙරණානි භින්දිත්වා පදුමපුප්ඵානි උට්ඨහිිංසු. සා
මහාෙනස්ස අත් යනො සම්පත්තිිං දස්යසත්වා රාෙනියවසනිං ආරුය්හ
සබ්යබපි ය  යචලචිත් ත්ෙරයණ  ස්සා මහල්ලිකාය යපොසාවනිකමූලිං
කත්වාදායපසි. 

රාොපියඛො ාපඤ්චස ාඉත්ථියයොපක්යකොසායපත්වා‘‘ඉමායයොය , 

යදවි, දාසියයො කත්වා යදමී’’ති ආහ. ‘‘සාධු, මහාරාෙ, එ ාසිං මය්හිං
දින්නභාවිං සකලනගයර ොනායපහී’’ති. රාො නගයර යභරිිං චරායපසි
‘‘පදුමවතියා දුබ්භිකා පඤ්චස ා ඉත්ථියයො එතිස්සාව දාසියයො කත්වා
දින්නා’’ති. සා ‘‘ ාසිං සකලනාගයරන දාසිභායවො සල්ලක්ඛිය ො’’ති

ඤත්වා ‘‘අහිංමමදාසියයොභුජිස්සාකාතුිංලභාමි, යදවා’’ති රාොනිංපුච්ඡි.

‘‘ ව ඉච්ඡා, යදවී’’ති. ‘‘එවිං සන්ය   යමව යභරිචාරිකිං 
පක්යකොසායපත්වා – ‘පදුමවතියදවියා අත් යනො දාසියයො කත්වා දින්නා
පඤ්චස ා ඉත්ථියයො සබ්බාව භුජිස්සා ක ා’ති පුන යභරිිං චරායපො’’ති
ආහ.සා ාසිංභුජිස්සභායවකය  එකූනානිපඤ්චපුත් ස ානි ාසිංයයව
හත්යෙයපොසනත්ොයදත්වාසයිංමහාපදුමකුමාරිංයයව ගණ්හි. 

අොපරභායගය සිංකුමාරානිංකීළනවයයසම්පත්ය රාොඋයයායන 

නානාවිධිං කීළනට්ඨානිං කායරසි. ය  අත් යනො
යසොළසවස්සුද්යදසිකකායල සබ්යබව එකය ො හුත්වා උයයායන
පදුමසඤ්ඡන්නාය මඞ්ගලයපොක්ඛරණියා කීළන් ා නවපදුමානි පුප්ඵි ානි
පුරාණපදුමානි ච වණ්ටය ො ප න් ානි දිස්වා ‘‘ඉමස්ස  ාව 

අනුපාදින්නකස්සඑවරූපාෙරාපාපුණාති, කිමඞ්ගිංපනඅම්හාකිංසරීරස්ස.
ඉදම්පි හි එවිංගතිකයමව භවිස්සතී’’ති ආරම්මණිං ගයහත්වා සබ්යබව
පච්යචකයබොධිමතඤාණිං නිබ්බත්ය ත්වා උට්ඨායුට්ඨාය පදුමකණ්ණිකාසු
පල්ලඞ්යකනනිසීදිිංසු. 
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අෙ ය හි සද්ධිමතිං ග රාෙපුරිසා බහුග ිං දිවසිං ඤත්වා ‘‘අයයපුත් ා, 
තුම්හාකිං යවලිං ොනාො’’තිආහිංසු. ය තුණ්හී අයහසුිං. පුරිසා ගන්ත්වා

රඤ්යඤො ආයරොයචසුිං – ‘‘කුමාරා, යදව, පදුමකණ්ණිකාසු නිසින්නා, 
අම්යහසු කයෙන්ය සුපි වචීයභදිං න කයරොන්තී’’ති. ‘‘යොරුචියා යනසිං
නිසීදිතුිං යදො’’ති. ය  සබ්බරත්තිිං ගහි ාරක්ඛා පදුමකණ්ණිකාසු
නිසින්නනියායමයනව අරුණිං උට්ඨායපසුිං. පුරිසා පුනදිවයස

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘යදවා, යවලිං ොනාො’’ති ආහිංසු. ‘‘න මයිං යදවා, 

පච්යචකබුද්ධානාමමයිංඅම්හා’’ති.‘‘අයයා, තුම්යහභාරියිංකෙිංකයෙෙ, 

පච්යචකබුද්ධානාමතුම්හාදිසානයහොන්ති, ද්වඞ්ගුලයකසමස්සුධරාකායය 
පටිමුක්කඅට්ඨපරික්ඛාරා යහොන්තී’’ති. ය  දක්ඛිණහත්යෙන සීසිං

පරාමසිිංසු,  ාවයදව ගිහිලිඞ්ගිං අන් රධායි. අට්ඨ පරික්ඛාරා කායය
පටිමුක්කා ච අයහසුිං.  ය ො පස්සන් ස්යසව මහාෙනස්ස ආකායසන
නන්දමූලකපබ්භාරිංඅගමිංසු. 

සාපි යඛො පදුමවතී යදවී ‘‘අහිං බහුපුත් ා හුත්වා නිපුත් ා ො ා’’ති
හදයයසොකිං පත්වා ය යනව යසොයකන කාලඞ්කත්වා රාෙගහනගයර
ද්වාරගාමයක සහත්යෙන කම්මිං කත්වා ජීවනට්ඨායන නිබ්බත්ති.
අොපරභායගකුලඝරිං ග ා එකදිවසිං සාමිකස්ස යඛත් ිං යාගුිං හරමානා
ය සිං අත් යනො පුත් ානිං අන් යර අට්ඨ පච්යචකබුද්යධ 
භික්ඛාචාරයවලාය ආකායසන ගච්ඡන්ය  දිස්වා සීඝිං සීඝිං ගන්ත්වා

සාමිකස්ස ආයරොයචසි – ‘‘පස්ස, අයය, පච්යචකබුද්යධ, එය 

නිමන්ය ත්වා යභොයෙස්සාමා’’ති. යසො ආහ – ‘‘සමණසකුණා නායමය 

අඤ්ඤත්ොපි එවිං චරන්ති, න එය  පච්යචකබුද්ධා’’ති ය  ය සිං
කයෙන් ානිංයයවඅවිදූයරඨායනඔ රිිංසු.සාඉත්ථී ිං දිවසිංඅත් යනො
භත් ඛජ්ෙයභොෙනිං ය සිං දත්වා ‘‘ස්යවපි අට්ඨ ෙනා මය්හිං භික්ඛිං 

ගණ්හො’’තිආහ. ‘‘සාධු, උපාසියක,  ව සක්කායරො එත් යකොව යහොතු, 

ආසනානි ච අට්යඨව යහොන්තු, අඤ්යඤපි බහූ පච්යචකබුද්යධ දිස්වා  ව
චිත් ිං පසීයදයයාසී’’ති. සා පුනදිවයස අට්ඨ ආසනානි පඤ්ඤායපත්වා
අට්ඨන්නිං සක්කාරසම්මානිංපටියායදත්වානිසීදි. 

නිමන්ති පච්යචකබුද්ධා යසසානිං සඤ්ඤිං අදිංසු – ‘‘මාරිසා අජ්ෙ 

අඤ්ඤත්ෙ අගන්ත්වා සබ්යබව තුම්හාකිං මාතු සඞ්ගහිං කයරොො’’ති. ය 
ය සිං වචනිං සුත්වා සබ්යබව එකය ො ආකායසන ආගන්ත්වා
මාතුඝරද්වායර පාතුරයහසුිං. සාපි පඨමිං ලද්ධසඤ්ඤ ාය බහූපි දිස්වා න
කම්පිත්ෙ. සබ්යබපි ය  යගහිං පයවයසත්වා ආසයනසුනිසීදායපසි. ය සු
පටිපාටියානිසීදන්ය සුනවයමොඅඤ්ඤානිඅට්ඨ ආසනානිමායපත්වාසයිං

ධුරාසයනනිසීදති, යාවආසනානිවඩ්ඪන්ති,  ාවයගහිංවඩ්ඪති. එවිංය සු
සබ්යබසුපි නිසින්යනසු සා ඉත්ථී අට්ඨන්නිං පච්යචකබුද්ධානිං පටියාදි ිං 
සක්කාරිං පඤ්චස ානම්පි යාවදත්ෙිං දත්වා අට්ඨ නීලුප්පලහත්ෙයක
ආහරිත්වා නිමන්ති පච්යචකබුද්ධානිංයයව පාදමූයල ඨයපත්වා ආහ –
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‘‘මය්හිං, භන්ය , නිබ්බත් නිබ්බත් ට්ඨායන සරීරවණ්යණො ඉයමසිං
නීලුප්පලානිං අන්ය ොගබ්භවණ්යණො විය යහොතූ’’ති පත්ෙනිං අකාසි.
පච්යචකබුද්ධාමාතුඅනුයමොදනිංකත්වාගන්ධමාදනිංයයව අගමිංසු. 

සාපි යාවජීවිං කුසලිං කත්වා  ය ො චු ා යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා 
ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියිං යසට්ඨිකුයල පටිසන්ධිමතිං ගණ්හි. 

නීලුප්පලගබ්භසමානවණ්ණ ායචස්සා උප්පලවණ්ණාත්යවවනාමිං අකිංසු.
අෙස්සා වයප්පත් කායල සකලෙම්බුදීයප රාොයනො ච යසට්ඨියනො ච
යසට්ඨිස්ස සන්තිකිං දූ ිං පහිණිිංසු ‘‘ධී රිං අම්හාකිං යදතූ’’ති.
අපහිණන්ය ොනාමනායහොසි. ය ො යසට්ඨිචින්ය සි– ‘‘අහිංසබ්යබසිං

මනිං ගයහතුිං න සක්ඛිස්සාමි, උපායිං පයනකිං කරිස්සාමී’’ති ධී රිං

පක්යකොසායපත්වා ‘‘පබ්බජිතුිං, අම්ම, සක්ඛිස්සසී’’ති ආහ.  ස්සා
පච්ඡිමභවිකත් ා පිතු වචනිං සීයස ආසිත් ස පාකය ලිං විය අයහොසි.

 ස්මාපි රිං ‘‘පබ්බජිස්සාමි,  ා ා’’තිආහ.යසො ස්සාසක්කාරිංකත්වා
භික්ඛුනුපස්සයිං යනත්වා පබ්බායෙසි.  ස්සා අචිරපබ්බජි ාය එව
උයපොසොගායර කාලවායරො පාපුණි. සා පදීපිං ොයලත්වා උයපොසොගාරිං
සම්මජ්ජිත්වා දීපසිඛාය නිමිත් ිං ගණ්හිත්වා ඨි ාව පුනප්පුනිං
ඔයලොකයමානා ය යෙොකසිණාරම්මණිං ඣානිං නිබ්බත්ය ත්වා  යදව
පාදකිං කත්වා අරහත් ිං පාපුණි. අරහත් ඵයලන සද්ධිමතිංයයව ච 

අභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාපි ඉජ්ඣිිංසු. වියසසය ො පන ඉද්ධිමතවිකුබ්බයන 

චිණ්ණවසී අයහොසි. ය න වුත් ිං අපදායන (අප. යෙරී

2.2.උප්පලවණ්ණායෙරීඅපදාන, අඤ්ඤමඤ්ඤවිසදිසිං)– 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

‘‘ දාහිංහිංසවතියිං, ො ායසට්ඨිකුයලඅහුිං; 

නානාර නපජ්යෙොය , මහාසුඛසමප්පි ා. 

‘‘උයපත්වා  ිංමහාවීරිං, අස්යසොසිිං ධම්මයදසනිං; 

 ය ොො ප්පසාදාහිං, උයපමිසරණිංජිනිං. 

‘‘භගවාඉද්ධිමතමන්තීනිං, අග්ගිංවණ්යණසිනායයකො; 

භික්ඛුනිිංලජ්ජිනිිං ාදිිං, සමාධිමතඣානයකොවිදිං. 

‘‘ දාමුදි චිත් ාහිං,  ිංඨානිංඅභිකඞ්ඛිනී; 

නිමන්තිත්වාදසබලිං, සසඞ්ඝිංයලොකනායකිං. 

‘‘යභොෙයිත්වානසත් ාහිං, දත්වානචතිචීවරිං; 

සත් මාලිංගයහත්වාන, උප්පලායදවගන්ධිමතකිං. 
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‘‘සත්ථුපායදඨයපත්වාන, ඤාණම්හිඅභිපූෙයිිං; 

නිපච්චසිරසාපායද, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

‘‘යාදිසාවණ්ණි ාවීර, ඉය ොඅට්ඨමයකමුනි; 

 ාදිසාහිංභවිස්සාමි, යදිසිජ්ඣතිනායක. 

‘‘ දාඅයවොචමිංසත්ො, විස්සට්ඨායහොතිදාරියක; 

අනාග ම්හිඅද්ධායන, ලච්ඡයස ිංමයනොරෙිං. 

‘‘ස සහස්සිය ො කප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

‘‘ ස්සධම්යමසුදායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මි ා; 

නායමනුප්පලවණ්ණාති, රූයපනචයසස්සිනී. 

‘‘අභිඤ්ඤාසුවසිප්පත් ා, සත්ථුසාසනකාරිකා; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, යහස්සසීසත්ථුසාවිකා. 

‘‘ දාහිං මුදි ාහුත්වා, යාවජීවිං දා ජිනිං; 

යමත් චිත් ාපරිචරිිං, සසඞ්ඝිංයලොකනායකිං. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘ ය ොචු ාහිංමනුයෙ, උපපන්නාසයම්භුයනො; 

උප්පයලහිපටිච්ඡන්නිං, පිණ්ඩපා මදාසහිං. 

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, විපස්සීනාමනායයකො; 

උප්පජ්ජිචාරුදස්සයනො, සබ්බධම්යමසුචක්ඛුමා. 

‘‘යසට්ඨිධී ා දාහුත්වා, බාරාණසිපුරුත් යම; 

නිමන්ය ත්වානසම්බුද්ධිං, සසඞ්ඝිංයලොකනායකිං. 

‘‘මහාදානිංදදිත්වාන, උප්පයලහිවිනායකිං; 

පූෙයිත්වායච සාව, වණ්ණයසොභිංඅපත්ෙයිිං. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, උප්පජ්ජිවද ිංවයරො. 

‘‘උපට්ඨායකො මයහසිස්ස,  දාආසිනරිස්සයරො; 

කාසිරාොකිකීනාම, බාරාණසිපුරුත් යම. 
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‘‘ ස්සාසිිංදුතියාධී ා, සමණගුත් සව්හයා; 

ධම්මිංසුත්වාජිනග්ගස්ස, පබ්බජ්ෙිංසමයරොචයිිං. 

‘‘අනුොනිනයනො ාය ො, අගායරව දාමයිං; 

වීසවස්සසහස්සානි, විචරිම්හඅ න්දි ා. 

‘‘යකොමාරිබ්රහ්මචරියිං, රාෙකඤ්ඤාසුයඛධිමත ා; 

බුද්යධොපට්ඨානනිර ා, මුදි ාසත් ධී යරො. 

‘‘සමණීසමණගුත් ාච, භික්ඛුනීභික්ඛුදායිකා; 

ධම්මායචවසුධම්මාච, සත් මීසඞ්ඝදායිකා. 

‘‘අහිංයඛමාචසප්පඤ්ඤා, පටාචාරාචකුණ්ඩලා; 

කිසායගො මීධම්මදින්නා, විසාඛායහොතිසත් මී. 

‘‘ය හි කම්යමහිසුකය හි, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 

‘‘ ය ොචු ාමනුස්යසසු, උපපන්නාමහාකුයල; 

පී ිංමට්ඨිංවරිංදුස්සිං, අදිංඅරහය ොඅහිං. 

‘‘ ය ොචු ාරිට්ඨපුයර, ො ාවිප්පකුයලඅහිං; 

ධී ාතිරිටිවච්ඡස්ස, උම්මාදන්තීමයනොහරා. 

‘‘ ය ොචු ාෙනපයද, කුයලඅඤ්ඤ යරඅහිං; 

පසූ ානාතිඵී ම්හි, සාලිිංයගොයපමහිං දා. 

‘‘දිස්වා පච්යචකසම්බුද්ධිං, පඤ්චලාෙස ානිහිං; 

දත්වාපදුමච්ඡන්නානි, පඤ්චපුත් ස ානිහිං. 

‘‘පත්ෙයිිංය පිපත්යෙසුිං, මධුිංදත්වාසයම්භුයනො; 

 ය ොචු ාඅරඤ්යඤහිං, අොයිිංපදුයමොදයර. 

‘‘කාසිරඤ්යඤොමයහසීහිං, හුත්වාසක්ක පූජි ා; 

අෙනිිංරාෙපුත් ානිං, අනූනිංස පඤ්චකිං. 

‘‘යදාය යයොබ්බනප්පත් ා, කීළන් ාෙලකීළි ිං; 

දිස්වාඔපත් පදුමිං, ආසුිංපච්යචකනායකා. 

‘‘සාහිංය හිවිනාභූ ා, සු වීයරහියසොකිනී; 

චු ාඉසිගිලිපස්යස, ගාමකම්හිඅොයිහිං. 
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‘‘යදා බුද්යධොසු මතී, සු ානිංභත්තුයනොපි ච; 

යාගුිංආදායගච්ඡන්තී, අට්ඨපච්යචකනායයක. 

‘‘භික්ඛායගාමිංගච්ඡන්ය , දිස්වාපුත්ය අනුස්සරිිං; 

ඛීරධාරාවිනිග්ගච්ඡි,  දායමපුත් යපමසා. 

‘‘ ය ොය සිංඅදිංයාගුිං, පසන්නායසහිපාණිභි; 

 ය ොචු ාහිංතිදසිං, නන්දනිංඋපපජ්ෙහිං. 

‘‘අනුයභොත්වාසුඛිංදුක්ඛිං, සිංසරිත්වාභවාභයව; 

 වත්ොයමහාවීර, පරිච්චත් ඤ්චජීවි ිං. 

‘‘ධී ා තුය්හිංමහාවීර, පඤ්ඤවන්  ජුතින්ධර; 

බහුඤ්චදුක්කරිංකම්මිං, ක ිංයමඅතිදුක්කරිං. 

‘‘රාහුයලො චඅහඤ්යචව, යනකොතිසය බහූ; 

එකස්මිිංසම්භයවො ා, සමානච්ඡන්දමානසා. 

‘‘නිබ්බත්තිඑකය ොයහොති, ොතියාපිචඑකය ො; 

පච්ඡියමභයවසම්පත්ය , උයභොපිනානාසම්භවා. 

‘‘පුරිමානිංජිනග්ගානිං, සඞ්ගමිංය නිදස්සි ිං; 

අධිමතකාරිංබහුිංමය්හිං, තුය්හත්ොයමහාමුනි. 

‘‘යිංමයාපූරි ිංකම්මිං, කුසලිංසරයමමුනි; 

 වත්ොයමහාවීර, පුඤ්ඤිංඋපචි ිංමයා. 

‘‘අභබ්බට්ඨායනවජ්යෙත්වා, වාරයන්තිඅනාචාරිං; 

 වත්ොයමහාවීර, චත් ිංයමජීවි ිංබහුිං. 

‘‘එවිංබහුවිධිංදුක්ඛිං, සම්පත්තිචබහුබ්බිධා; 

පච්ඡියමභයවසම්පත්ය , ො ාසාවත්ථියිංපුයර. 

‘‘මහාධනයසට්ඨිකුයල, සුඛිය සජ්ජිය  ො; 

නානාර නපජ්යෙොය , සබ්බකාමසමිද්ධිමතයන. 

‘‘සක්ක ාපූජි ායචව, මානි ාපචි ා ො; 

රූපසීරිමනුප්පත් ා, කුයලසුඅභිසක්ක ා. 

‘‘අතීවපත්ථි ාචාසිිං, රූපයසොභසිරීහිච; 

පත්ථි ා යසට්ඨිපුත්ය හි, අයනයකහි සය හිපි. 
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‘‘අගාරිංපෙහිත්වාන, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 

අඩ්ඪමායසඅසම්පත්ය , චතුසච්චමපාපුණිිං. 

‘‘ඉද්ධිමතයා අභිනිම්මිත්වා, චතුරස්සිංරෙිං අහිං; 

බුද්ධස්සපායදවන්දිස්සිං, යලොකනාෙස්ස ාදියනො. 

‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොමි, දිබ්බායයසො ධාතුයා; 

යචය ොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුයන. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිං ොනාමි, දිබ්බචක්ඛු වියසොධිමත ිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායන යෙවච; 

ඤාණිංයමවිමලිංසුද්ධිං, පභායවනමයහසියනො. 

‘‘චීවරිංපිණ්ඩපා ඤ්ච, පච්චයිංසයනාසනිං; 

ඛයණනඋපනායමන්ති, සහස්සානිසමන් ය ො. 

‘‘ජියනො ම්හිගුයණතුට්යඨො, එ දග්යගඨයපසිමිං; 

අග්ගාඉද්ධිමතමතීනන්ති, පරිසාසු විනායයකො. 

‘‘පරිචිණ්යණොමයාසත්ො, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං; 

ඔහිය ොගරුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහ ා. 

‘‘යස්සත්ොයපබ්බජි ා, අගාරස්මානගාරියිං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, සබ්බසිංයයොෙනක්ඛයයො. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අයිංපනයෙරීයදාභගවාසාවත්ථිනගරද්වායරයමකපාටිහාරියිංකාතුිං 

කණ්ඩම්බරුක්ඛමූලිං උපගඤ්ඡි,  දා සත්ොරිං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා

එවමාහ– ‘‘අහිං, භන්ය , පාටිහාරියිංකරිස්සාමි, යදිභගවාඅනුොනාතී’’ති
සීහනාදිං නදි. සත්ො ඉදිං කාරණිං අට්ඨුප්පත්තිිං කත්වා 
යෙ වනමහාවිහායර අරියගණමජ්යඣ නිසින්යනො පටිපාටියා භික්ඛුනියයො
ඨානන් යරඨයපන්ය ොඉමිංයෙරිිං ඉද්ධිමතමන්තීනිංඅග්ගට්ඨායනඨයපසි.සා
ඣානසුයඛන ඵලසුයඛන නිබ්බානසුයඛන ච වීතිනායමන්තී එකදිවසිං
කාමානිං ආදීනවිං ඔකාරිං සිංකියලසඤ්ච පච්චයවක්ඛමානා 
ගඞ්ගාතීරියත්යෙරස්ස මාතුයා ධී ාය සද්ධිමතිං සපත්තිවාසිං උද්දිස්ස
සිංයවගො ාය වුත් ගාොපච්චනුභාසන්තී– 

224. 

‘‘උයභොමා ාචධී ාච, මයිංආසුිංසපත්තියයො; 

 ස්සායමඅහුසිංයවයගො, අබ්භුය ොයලොමහිංසයනො. 
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225. 

‘‘ධිමතරත්ථුකාමාඅසුචී, දුග්ගන්ධාබහුකණ්ටකා; 

යත්ෙමා ාචධී ාච, සභරියාමයිංඅහුිං. 

226. 

‘‘කායමස්වාදීනවිං දිස්වා, යනක්ඛම්මිංදට්ඨු යඛමය ො; 

සාපබ්බජිිංරාෙගයහ, අගාරස්මානගාරිය’’න්ති.– 

ඉමාතිස්යසොගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ උයභො ො ා  ධී ා  , ෙෙංආසුං සපත්තියෙොතිමා ා චධී ා
චාතිඋයභොමයිංඅඤ්ඤමඤ්ඤිංසපත්තියයොඅහුම්හ. 

සාවත්ථියිං කිර අඤ්ඤ රස්ස වාණිෙස්ස භරියාය පච්චූසයවලායිං 

කුච්ඡියිංගබ්යභොසණ්ඨාසි, සා ිංනඅඤ්ඤාසි.වාණියෙො විභා ාය රත්තියා
සකයටසුභණ්ඩිංආයරොයපත්වාරාෙගහිංඋද්දිස්සගය ො. ස්සාගච්ඡන්ය 
කායල ගබ්යභොවඩ්යඪත්වාපරිපාකිංඅගමාසි.අෙනිංසස්සුඑවමාහ–‘‘මම

පුත්ය ො චිරප්පවුත්යෙොත්වඤ්චගබ්භිනී, පාපකිං යාක ’’න්ති.සා‘‘ ව
පුත් ය ොඅඤ්ඤිං පුරිසිංනොනාමී’’තිආහ. ිංසුත්වාපිසස්සුඅසද්දහන්තී
 ිං ඝරය ො නික්කඩ්ඪි. සා සාමිකිං ගයවසන්තී අනුක්කයමන රාෙගහිං
සම්පත් ා.  ාවයදව චස්සා කම්මෙවාය සු චලන්ය සු මග්ගසමීයප
අඤ්ඤ රිංසාලිංපවිට්ඨායගබ්භවුට්ඨානිංඅයහොසි.සා සුවණ්ණබිම්බසදිසිං
පුත් ිං විොයිත්වා අනාෙසාලායිං සයායපත්වා උදකකිච්චත්ෙිං බහි 
නික්ඛන් ා. අෙඤ්ඤ යරො අපුත් යකො සත්ෙවායහො ය න මග්යගන

ගච්ඡන්ය ො ‘‘අස්සාමිකාය දාරයකො, මමපුත්ය ොභවිස්සතී’’ති  ිංධාතියා
හත්යෙ අදාසි. අෙස්ස මා ා උදකකිච්චිං කත්වා උදකිං ගයහත්වා
පටිනිවත්තිත්වා පුත් ිං අපස්සන්තී යසොකාභිභූ ා පරියදවිත්වා රාෙගහිං
අප්පවිසිත්වාව මග්ගිං පටිපජ්ජි.  ිං අඤ්ඤ යරො යචොරයෙට්ඨයකො
අන් රාමග්යගදිස්වාපටිබද්ධචිත්ය ොඅත් යනොපොපතිිංඅකාසි.සා  ස්ස
යගයහවසන්තීඑකිංධී රිංවිොයි.අෙසාඑකදිවසිංධී රිංගයහත්වාඨි ා
සාමියකන භණ්ඩිත්වා ධී රිං මඤ්චයකඛිපි. දාරිකාය සීසිං යෙොකිං භින්දි.
 ය ො සාපි සාමිකිං භායිත්වා රාෙගහයමව පච්චාගන්ත්වා යසරිවිචායරන
විචරති.  ස්සා පුත්ය ො පඨමයයොබ්බයන ඨිය ො ‘‘මා ා’’ති අොනන්ය ො
අත් යනොපොපතිිංඅකාසි.අපරභායග ිං යචොරයෙට්ඨකධී රිංභගිනිභාවිං
අොනන්ය ොවිවාහිංකත්වාඅත් යනොයගහිංආයනසි.එවිංයසො අත් යනො
මා රිංභගිනිඤ්චපොපතීකත්වාවායසසි.ය න ාඋයභොපිසපත්තිවාසිං
වසිිංසු. අයෙකදිවසිං මා ා ධීතු යකසවට්ටිිං යමොයචත්වා ඌකිං
ඔයලොයකන්තීසීයස වණිංදිස්වා ‘‘අප්යපවනාමායිංමමධී ාභයවයයා’’ති
පුච්ඡිත්වා සිංයවගො ා හුත්වා රාෙගයහ භික්ඛුනුපස්සයිං ගන්ත්වා
පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්චා වියවකවාසිං වසන්තී අත් යනො ච
පුබ්බපටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා ‘‘උයභොමා ා’’තිආදිකාගාො අභාසි. ා 
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පන ායවුත් ගාොවකායමසුආදීනවදස්සනවයසනපච්චනුභාසන්තීඅයිං 

යෙරී ‘‘උයභො ො ා   ධී ා  ා’’තිආදිමාහ. ය න වුත් ිං – ‘‘සා
ඣානසුයඛන ඵලසුයඛන නිබ්බානසුයඛන ච වීතිනායමන්තී ඉමා තිස්යසො
ගාො අභාසී’’ති. 

 ත්ෙ අසුචීති කියලසාසුචිපග්ඝරයණන අසුචී. තග්ගන්ධාති

විසගන්ධවායයනන පූතිගන්ධා. බහුකණ්ටකාති විසූයිකප්පවත්තියා
සුචරි විනිවිජ්ඣනට්යඨන බහුවිධකියලසකණ්ටකා.  ො හි ය  

සත්තිසූලූපො කාොති වුත් ා. ෙත්ොති යයසු කායමසු පරිභුඤ්ජි බ්යබසු. 

සභරිොතිසමානභරියා, සපත්තියයොතිඅත්යෙො. 

227. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංොනාමි, දිබ්බචක්ඛුිංවියසොධිමත ිං; 

යචය ොපරිච්චඤාණඤ්ච, යසො ධාතුවියසොධිමත ා. 

228. 

‘‘ඉද්ධීපියමසච්ඡික ා, පත්ය ොයමආසවක්ඛයයො; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

‘‘පුබ්යබනිවාස’’න්තිආදිකා ද්යව ගාො අත් යනො අධිමතග වියසසිං
පච්චයවක්ඛිත්වා පීතියසොමනස්සො ාය යෙරියා වුත් ා.  ත්ෙ 

ය ය ොපරිච් ඤාණන්ති යචය ොපරියඤාණිං, සච්ඡික ිං, පත් න්ති වා 
සම්බන්යධො. 

229. 

‘‘ඉද්ධිමතයාඅභිනිම්මිත්වා, චතුරස්සිංරෙිංඅහිං; 

බුද්ධස්සපායදවන්දිත්වා, යලොකනාෙස්ස ාදියනො’’ති.– 

අයිං ගාො යදා භගවා යමකපාටිහාරියිං කාතුිං කණ්ඩම්බරුක්ඛමූලිං 

උපසඞ්කමි,  දා අයිංයෙරීඑවරූපිං රෙිංනිම්මිනිත්වාය නසද්ධිමතිංසත්ථු
සන්තිකිං ගන්ත්වා භගවා ‘‘අහිං පාටිහාරියිං කරිස්සාමි

තිත්ථියමදනිම්මෙනාය, අනුොනාො’’ති වත්වාසත්ථුසන්තියකඅට්ඨාසි,  ිං

සද්ධායවුත් ා. ත්ෙ ඉද්ධිොඅභිනිම්මිත්වා,  තුරස්සංරෙංඅහන්තිචතූහි

අස්යසහි යයොජි ිං රෙිං ඉද්ධිමතයා අභිනිම්මිනිත්වා බුද්ධස්ස භගවය ො පායද
වන්දිත්වාඑකමන් ිංඅට්ඨාසින්තිඅධිමතප්පායයො. 

230. 

‘‘සුපුප්ඵි ග්ගිං උපගම්මපාදපිං, එකාතුවිං තිට්ඨසිසාලමූයල; 

න චාපි ය  දුතියයො අත්ථි යකොචි, බායල න ත්විං භායසි
ධුත් කානිං’’. 
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 ත්ෙ සුපුප්ඵි ග්ගන්ති සුට්ඨු පුප්ඵි අග්ගිං, අග්ගය ො පට්ඨාය

සබ්බඵාලිපුල්ලන්තී අත්යෙො. පාදපන්ති රුක්ඛිං, ඉධ පන සාලරුක්යඛො

අධිමතප්යපය ො. එකාතුවන්තිඑකිකාත්විංඉධතිට්ඨසි. න ාපිය  තතියෙො

අත්ථි යකොචීති  ව සහායභූය ො ආරක්ඛයකො යකොචිපි නත්ථි, 

රූපසම්පත්තියා වා තුය්හිං දුතියයො යකොචිපි නත්ථි, අසදිසරූපා එකිකාව

ඉමස්මිිංෙනවිවිත්ය ඨායන තිට්ඨසි. බායලනත්වංභාෙසිධුත් කානන්ති

 රුණියක ත්විං ධුත් පුරිසානිං කෙිං න භායසි, සකිඤ්චනකාරියනො
ධුත් ාති අධිමතප්පායයො. ඉමිං කිර ගාෙිං මායරො එකදිවසිං යෙරිිං සුපුප්ඵිය 
සාලවයන දිවාවිහාරිං නිසින්නිං දිස්වා උපසඞ්කමිත්වා වියවකය ො
විච්ඡින්දිතුකායමො වීමිංසන්ය ො ආහ. අෙ නිං යෙරී සන් ජ්යෙන්තී
අත් යනොආනුභාවවයසන– 

231. 

‘‘ස ිංසහස්සානිපිධුත් කානිං, සමාග ාඑදිසකාභයවයයිං; 

යලොමිං න ඉඤ්යෙ නපි සම්පයවයධ, කිිං යම තුවිං මාර
කරිස්සයසයකො. 

232. 

‘‘එසාඅන් රධායාමි, කුච්ඡිිංවාපවිසාමිය ; 

භමුකන් යරතිට්ඨාමි, තිට්ඨන්තිිංමිංනදක්ඛසි. 

233. 

‘‘චිත් ම්හි වසීභූ ාහිං, ඉද්ධිමතපාදා සුභාවි ා; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

234. 

‘‘සත්තිසූලූපමාකාමා, ඛන්ධාසිංඅධිමතකුට්ටනා; 

යිංත්විංකාමරතිිංබූ්රසි, අරතීදානිසාමම. 

235. 

‘‘සබ්බත්ෙවිහ ානන්දී,  යමොඛන්යධොපදාලිය ො; 

එවිංොනාහිපාපිම, නිහය ොත්වමසිඅන් කා’’ති.– 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ස ං සහස්සානිපි ධුත් කානං, සොග ා එදිසකා භයවෙුන්ති
යාදිසයකො ත්විං එදිසකා එවරූපා අයනකස සහස්සමත් ාපි ධුත් කා 

සමාග ා යදි භයවයයිං. යලොෙං න ඉඤ්යජ නපි සම්පයවයධති 

යලොමමත් ම්පි න ඉඤ්යෙයය න සම්පයවයධයය. කිං යෙ තුවං ොර 

කරිස්සයසයකොතිමාර, ත්විංඑකයකොවමය්හිංකිිංකරිස්සසි? 
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ඉදානිමාරස්සඅත් යනොකිඤ්චිපිකාතුිංඅසමත්ෙ ිංයයවවිභායවන්තී 

‘‘එසාඅන් රධාොමී’’තිගාෙමාහ. ස්සත්යෙො–මාර, එසාහිං ව පුරය ො

ඨි ාව අන් රධායාමි අදස්සනිං ගච්ඡාමි, අොනන් ස්යසව ය  කුච්ඡිිං වා 

පවිසාමි, භමුකන් යරවාතිට්ඨාමි, එවිංතිට්ඨන්තිඤ්චමිංත්විංනපස්සසි. 

කස්මාතියච? චිත් ම්හිවසීභූ ාහං, ඉද්ධිපාදා සුභාවි ා, අහිංචම්හිමාර, 

මය්හිං චිත් ිං වසීභාවප්පත් ිං, චත් ායරොපි ඉද්ධිමතපාදා මයා සුට්ඨු භාවි ා

බහුලීක ා,  ස්මාඅහිංයොවුත් ායඉද්ධිමතවිසය ාය පයහොමීති.යසසිංසබ්බිං
යහට්ඨාවුත් නයත් ාඋත් ානයමව. 

උප්පලවණ්ණායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

ද්වාදසනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරීගාො-අට්ඨකො යසොළසනිපාය ො 
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12. යසොෙසනිපාය ො 
1. පුණ්ණායෙරීගාොවණ්ණනා 

යසොළසනිපාය  උදහාරී අහං සීය තිආදිකා පුණ්ණාය යෙරියා ගාො.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං
කුසලිංඋපචිනන්තී විපස්සිස්සභගවය ොකායලකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ිංපත්වා යහතුසම්පන්න ායසඤ්ො සිංයවගාභික්ඛුනීනිංසන්තිකිං
ගන්ත්වාධම්මිංසුත්වා ලද්ධප්පසාදාපබ්බජිත්වාපරිසුද්ධසීලාතීණිපිටකානි
උග්ගයහත්වා බහුස්සු ා ධම්මධරා ධම්මකථිකා ච අයහොසි. යො ච

විපස්සිස්ස භගවය ො සාසයන, එවිං සිඛිස්ස යවස්සභුස්ස කකුසන්ධස්ස
යකොණාගමනස්ස කස්සපස්ස ච භගවය ො සාසයන පබ්බජිත්වා
සීලසම්පන්නාබහුස්සු ාධම්මධරාධම්මකථිකාචඅයහොසි. මානධාතුකත් ා
පන කියලයස සමුච්ඡින්දිතුිං නාසක්ඛි. මායනොපනිස්සයවයසන කම්මස්ස 

ක ත් ා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද අනාෙපිණ්ඩිකස්ස යසට්ඨියනො ඝරදාසියා

කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්ති, පුණ්ණාතිස්සා නාමිං අයහොසි. සා 

සීහනාදසුත් න් යදසනාෙ (ම. නි. 1.146 ආදයයො) යසො ාපන්නා හුත්වා 
පච්ඡාඋදකසුද්ධිමතකිංබ්රාහ්මණිංදයමත්වායසට්ඨිනාසම්භාවි ාහුත්වාය න 
භුජිස්සභාවිංපාපි ා ිංපබ්බජ්ෙිංඅනුොනායපත්වාපබ්බජිත්වාවිපස්සනාය
කම්මිං කයරොන්තීනචිරස්යසවසහපටිසම්භිදාහිඅරහත් ිංපාපුණි.ය න

වුත් ිං අපදායන (අප.යෙරී2.4.184-203) – 

‘‘විපස්සියනොභගවය ො, සිඛියනොයවස්සභුස්සච; 

කකුසන්ධස්සමුනියනො, යකොණාගමන ාදියනො. 

‘‘කස්සපස්සචබුද්ධස්ස, පබ්බජිත්වානසාසයන; 

භික්ඛුනීසීලසම්පන්නා, නිපකාසිංවුතින්ද්රියා. 

‘‘බහුස්සු ාධම්මධරා, ධම්මත්ෙපටිපුච්ඡිකා; 

උග්ගයහ ාචධම්මානිං, යසො ාපයිරුපාසි ා. 

‘‘යදයසන්තී ෙනමජ්යඣහිං, අයහොසිිංජිනසාසයන; 

බාහුසච්යචනය නාහිං, යපසලාඅභිමඤ්ඤිසිං. 

‘‘පච්ඡියම චභයවදානි, සාවත්ථියිං පුරුත් යම; 

අනාෙපිණ්ඩියනොයගයහ, ො ාහිංකුම්භදාසියා. 

‘‘ග ාඋදකහාරියිං, යසොත්ථියිංදිෙමද්දසිං; 

සී ට්ටිංය ොයමජ්ඣම්හි,  ිංදිස්වාඉදමබ්රවිිං. 

‘‘උදහාරීඅහිංසීය , සදාඋදකයමො රිිං; 

අයයානිංදණ්ඩභයභී ා, වාචායදොසභයට්ටි ා. 
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‘‘කස්සබ්රාහ්මණත්විංභීය ො, සදාඋදකයමො රි; 

යවධමායනහිගත්ය හි, සී ිංයවදයයසභුසිං. 

‘‘ොනන්තීව මිංයභොති, පුණ්ණියකපරිපුච්ඡසි; 

කයරොන් ිං කුසලිංකම්මිං, රුන්ධන් ිං ක පාපකිං. 

‘‘යයොචවුඩ්යඪොදහයරොවා, පාපකම්මිංපකුබ්බති; 

දකාභියසචනායසොපි, පාපකම්මාපමුච්චති. 

‘‘උත් රන් ස්සඅක්ඛාසිිං, ධම්මත්ෙසිංහි ිංපදිං; 

 ඤ්චසුත්වාසසිංවිග්යගො, පබ්බජිත්වාරහාඅහු. 

‘‘පූයරන්තීඌනකස ිං, ො ාදාසිකුයලයය ො; 

 ය ොපුණ්ණාතිනාමිංයම, භුජිස්සිංමිංඅකිංසුය . 

‘‘යසට්ඨිිං ය ොනුොයනත්වා, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 

නචියරයනවකායලන, අරහත් මපාපුණිිං. 

‘‘ඉද්ධීසු චවසීයහොමි, දිබ්බාය යසො ධාතුයා; 

යචය ොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුයන. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංොනාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිමත ිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායන යෙවච; 

ඤාණිංයමවිමලිංසුද්ධිං, බුද්ධයසට්ඨස්සවාහසා. 

‘‘භාවනාය මහාපඤ්ඤා, සුය යනවසු ාවිනී; 

මායනනනීචකුලො, නහිකම්මිංවිනස්සති. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ිං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා 

උදානවයසන– 

236. 

‘‘උදහාරීඅහිංසීය , සදාඋදකයමො රිිං; 

අයයානිංදණ්ඩභයභී ා, වාචායදොසභයට්ටි ා. 

237. 

‘‘කස්සබ්රාහ්මණත්විංභීය ො, සදාඋදකයමො රි; 

යවධමායනහිගත්ය හි, සී ිංයවදයයසභුසිං. 
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238. 

‘‘ොනන්තීව මිංයභොති, පුණ්ණියකපරිපුච්ඡසි; 

කයරොන් ිංකුසලිංකම්මිං, රුන්ධන් ිංක පාපකිං. 

239. 

‘‘යයො චවුඩ්යඪොදහයරොවා, පාපකම්මිං පකුබ්බති; 

දකාභියසචනායසොපි, පාපකම්මාපමුච්චති. 

240. 

‘‘යකො නුය ඉදමක්ඛාසි, අොනන් ස්ස අොනයකො; 

‘දකාභියසචනානාම, පාපකම්මාපමුච්චති’. 

241. 

‘‘සග්ගිංනූනගමිස්සන්ති, සබ්යබමණ්ඩූකකච්ඡපා; 

නාගාචසුසුමාරාච, යයචඤ්යඤඋදයකචරා. 

242. 

‘‘ඔරබ්භිකාසූකරිකා, මච්ඡිකාමිගබන්ධකා; 

යචොරාචවජ්ඣඝා ාච, යයචඤ්යඤපාපකම්මියනො; 

දකාභියසචනාය පි, පාපකම්මාපමුච්චයර. 

243. 

‘‘සයචඉමානදියයොය , පාපිංපුබ්යබක ිංවහුිං; 

පුඤ්ඤම්පිමාවයහයයිංය , ය නත්විංපරිබාහියරො. 

244. 

‘‘යස්සබ්රාහ්මණත්විංභීය ො, සදාඋදකයමො රි; 

 යමවබ්රහ්යමමාකාසි, මාය සී ිංඡවිිංහයන. 

245. 

‘‘කුම්මග්ගපටිපන්නිංමිං, අරියමග්ගිංසමානයි; 

දකාභියසචනායභොති, ඉමිංසාටිංදදාමිය . 

246. 

‘‘තුය්යහව සාටයකොයහොතු, නාහමිච්ඡාමි සාටකිං; 

සයචභායසිදුක්ඛස්ස, සයචය දුක්ඛමප්පියිං. 

247. 

‘‘මාකාසිපාපකිංකම්මිං, ආවිවායදිවාරයහො; 

සයචචපාපකිංකම්මිං, කරිස්සසිකයරොසිවා. 

248. 
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‘‘නය දුක්ඛාපමු යත්ථි, උයපච්චාපිපලායය ො; 

සයචභායසිදුක්ඛස්ස, සයචය දුක්ඛමප්පියිං. 

249. 

‘‘උයපහිසරණිංබුද්ධිං, ධම්මිංසඞ්ඝඤ්ච ාදිනිං; 

සමාදියාහිසීලානි,  ිංය අත්ොයයහහිති. 

250. 

‘‘උයපමි සරණිංබුද්ධිං, ධම්මිංසඞ්ඝඤ්ච  ාදිනිං; 

සමාදියාමිසීලානි,  ිංයමඅත්ොයයහහිති. 

251. 

‘‘බ්රහ්මබන්ධුපුයරආසිිං, අජ්ෙම්හිසච්චබ්රාහ්මයණො; 

ය විජ්යෙොයවදසම්පන්යනො, යසොත්තියයොචම්හින්හා යකො’’ති.– 

ඉමා ගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ උදහාරීති ඝයටන උදකිං වාහිකා. සීය   දා උදකයෙො රින්ති
සී කායලපි සබ්බදා රත්තින්දිවිං උදකිං ඔ රිිං. යදා යදා අයයකානිං

උදයකන අත්යෙො,  දා  දා උදකිං පාවිසිිං, උදකයමො රිත්වා උදකිං 

උපයනසින්ති අධිමතප්පායයො. අෙයානං දණ්ඩභෙභී ාති අයයකානිං 

දණ්ඩභයයන භී ා. වා ායදොසභෙට්ටි ාති වචීදණ්ඩභයයන යචව 

යදොසභයයනචඅට්ටි ාපීළි ා, සීය පිඋදකයමො රින්තියයොෙනා. 

අයෙකදිවසිං පුණ්ණා දාසී ඝයටන උදකිං ආයනතුිං උදකතිත්ෙිං ග ා.
 ත්ෙ අද්දස අඤ්ඤ රිං බ්රාහ්මණිං උදකසුද්ධිමතකිං හිමපා සමයය මහති
සීය  වත් මායන පාය ොව උදකිං ඔ රිත්වා සසීසිං නිමුජ්ජිත්වා මන්ය 
ෙප්පිත්වා උදකය ො උට්ඨහිත්වා අල්ලවත්ෙිං අල්ලයකසිං පයවධන් ිං
දන් වීණිංවාදයමානිං. ිං දිස්වාකරුණාය සඤ්යචොදි මානසා ය ොනිං

දිට්ඨිග ා වියවයචතුකාමා ‘‘කස්ස, බ්රාහ්ෙණ, ත්වං භීය ො’’ති ගාෙමාහ.

 ත්ෙකස්ස, බ්රාහ්මණ, ත්විංකුය ොච නාමභයයහතුය ොභීය ොහුත්වා සදා 

උදකයෙො රි සබ්බකාලිං සායිං පා ිං උදකිං ඔ රි. ඔ රිත්වා ච 

යවධොයනහි කම්පමායනහි ගත්ය හි සරීරාවයයවහි සී ං යවදෙයස භුසං 
සී දුක්ඛිංඅතිවියදුස්සහිං පටිසිංයවදයසිපච්චනුභවසි. 

ජානන්තී ව  ෙං යභොතීති, යභොති පුණ්ණියක, ත්විං  ිං උපචි ිං

පාපකම්මිං රුන්ධන් ං නිවාරණසමත්ෙිං කුසලිං කම්මිං ඉමිනා

උදයකොයරොහයනන කයරොන් ං මිංොනන්තීව  පරිපුච්ඡසි. 

නනු අයමත්යෙො යලොයක පාකයටො එව. කොපි මයිං තුය්හිං වදාමාති 

දස්යසන්ය ො ‘‘යෙො   වුඩ්යඪො’’ති ගාෙමාහ.  ස්සත්යෙො – වුඩ්යඪො වා
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පටුන 

දහයරො වා මජ්ඣියමො වා යයො යකොචි හිිංසාදියභදිං පාපකම්ෙං පකුබ්බති 

අතිවිය කයරොති, යසොපි භුසිං පාපකම්මනිරය ො දකාභියස නා සිනායනන 

 ය ොපාපකම්මා පමුච් ති අච්චන් යමවවිමුච්චතීති. 

 ිංසුත්වාපුණ්ණිකා ස්සපටිවචනිංයදන්තී ‘‘යකොනුය ’’තිආදිමාහ.

 ත්ෙ යකො නු ය  ඉදෙක්ඛාසි, අජානන් ස්ස අජානයකොති කම්මවිපාකිං
අොනන් ස්ස ය  සබ්යබන සබ්බිං කම්මවිපාකිං අොනය ො අොනයකො

අවිද්දසු බායලො උදකාභියසචනයහතු පාපකම්මය ො පමුච්චතීති, ඉදං 

අත්ෙො ිං යකොනුනාමඅක්ඛාසි, නයසොසද්යධයයවචයනො, නාපි යච ිං
යුත් න්තිඅධිමතප්පායයො. 

ඉදානිස්ස  යමව යුත්තිඅභාවිං විභායවන්තී ‘‘සග්ගං නූන

ගමිස්සන්තී’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ නාගාති විජ්ඣසා. සුසුොරාතිකුම්භීලා. යෙ

 ඤ්යඤ උදයක  රාති යය චඤ්යඤපි වාරියගොචරා 

මච්ඡමකරනන්දියාවත් ාදයයො ච, ය පි සග්ගං නූන ගමිස්සන්ති 

යදවයලොකිං උපපජ්ජිස්සන්ති මඤ්යඤ, උදකාභියසචනා පාපකම්මය ො
මුත්තියහොතියචති අත්යෙො. 

ඔරබ්භිකාති උරබ්භඝා කා. සූකරිකාති සූකරඝා කා. ෙච්ඡිකාති 

යකවට්ටා. මිගබන්ධකාති මාගවිකා. වජ්ඣඝා ාති වජ්ඣඝා කම්යම
නියුත් ා. 

පුඤ්ඤම්පි ො වයහෙුන්ති ඉමා අචිරවතිආදයයො නදියයො යො  යා

පුබ්යබක ිං පාපිං  ත්ෙ උදකාභියසචයනනසයච වහුිං නීහයරයයිං,  ො

 යා ක ිං පුඤ්ඤම්පි ඉමා නදියයො වයහයයිං පවායහයයිං. ය න ත්වං 

පරිබාහියරො අස්ස  ො සති ය න පුඤ්ඤකම්යමන ත්විං පරිබාහියරො
විරහිය ොවභයවයයාතිනයච ිංයුත් න්තිඅධිමතප්පායයො.යොවාඋදයකන 

උදයකොයරොහකස්ස පුඤ්ඤපවාහනිං න යහොති, එවිං පාපපවාහනම්පි න

යහොතිඑව.කස්මා? න්හානස්සපාපයහතූනිංඅප්පටිපක්ඛභාවය ො.යයොයිං

විනායසති, යසො ස්සපටිපක්යඛො.යො ආයලොයකොඅන්ධකාරස්ස, විජ්ොච

අවිජ්ොය, න එවිං න්හානිං පාපස්ස.  ස්මා නිට්ඨයමත්ෙ ගන් බ්බිං ‘‘න
උදකාභියසචනාපාපය ොපරිමුත්තී’’ති.ය නාහභගවා– 

‘‘නඋදයකනසුචීයහොති, බහ්යවත්ෙන්හායතීෙයනො; 

යම්හිසච්චඤ්චධම්යමොච, යසොසුචීයසොචබ්රාහ්මයණො’’ති. (උදා.

9; යනත්ති.104); 

ඉදානි යදිපාපිංපවායහතුකායමොසි, සබ්යබන සබ්බිංපාපිංමාකයරොහීති

දස්යසතුිං ‘‘ෙස්ස, බ්රාහ්ෙණා’’ති ගාෙමාහ. ත්ෙ  යෙවබ්රහ්යෙොකාසීති

යය ොපාපය ොත්විං භීය ො,  යමවපාපිංබ්රහ්යම, බ්රාහ්මණ, ත්විංමාඅකාසි.

උදයකොයරොහනිංපනඊදියස සී කායලයකවලිංසරීරයමවබාධති. ය නාහ
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– ‘‘ො ය  සී ං ඡවිං හයන’’ති, ඊදියස සී කායල උදකාභියසචයනන
ො සී ිං වසරීරච්ඡවිිංමා හයනයයමාබායධසීතිඅත්යෙො. 

කුම්ෙග්ගපටිපන්නං ෙන්ති ‘‘උදකාභියසචයනන සුද්ධිමත යහොතී’’ති ඉමිං

කුම්මග්ගිංමිච්ඡාගාහිංපටිපන්නිංපග්ගය්හ ඨි ිංමිං. අරිෙෙග්ගංසොනයීති

‘‘සබ්බපාපස්සඅකරණිං, කුසලස්සඋපසම්පදා’’ති(දී.නි.2.90; ධ.ප.183; 

යනත්ති.30, 116, 124; යපටයකො. 29) ඉමිංබුද්ධාදීහිඅරියයහිග මග්ගිං

සමානයි, සම්මයදව උපයනසි,  ස්මා යභොති ඉමිං සාටකිං තුට්ඨිදානිං

ආචරියභාගිංතුය්හිංදදාමි,  ිංපටිග්ගණ්හාතිඅත්යෙො. 

සා  ිං පටික්ඛිපිත්වා ධම්මිං කයෙත්වා සරයණසු සීයලසු ච 

පතිට්ඨායපතුිං ‘‘තුය්යහවසාටයකොයහොතු, නාහමිච්ඡාමි සාටක’’න්තිවත්වා 

‘‘සය භාෙසි තක්ඛස්සා’’තිආදිමාහ. ස්සත්යෙො–යදිතුවිංසකලාපායියක
සුගතියඤ්ච අඵාසුක ායදොභග්ග ාදියභදාදුක්ඛාභායසි.යදිය  ිංඅප්පියිං

නඉට්ඨිං. ආවිවා පයරසිං පාකටභායවනඅප්පටිච්ඡන්නිං කත්වාකායයන

වාචායපාණාතිපා ාදිවයසනවා ෙදිවා රයහො අපාකටභායවනපටිච්ඡන්නිං

කත්වා මයනොද්වායරයයව අභිජ්ඣාදිවයසන වා අණුමත් ම්පි පාපකං 

ලාමකිංකම්මිං ොකාසි මාකරි. අෙපන ිංපාපකම්මිංආයතිිංකරිස්සසි, 

එ රහිකයරොසි වා, ‘‘නිරයාදීසුචතූසුඅපායයසුමනුස්යසසුච ස්සඵලභූ ිං
දුක්ඛිංඉය ොඑත්ය ොවා පලායන්ය මයිනානුබන්ධිමතස්සතී’’තිඅධිමතප්පායයන 

උයපච්  සඤ්චිච්චපලායය ොපිය  ය ොපාපය ොමුත්තියමොක්ඛානත්ථි, 
ගතිකාලාදිපච්චයන් රසමවායය සති විපච්චය  එවාති අත්යෙො.

‘‘උප්පච්චා’’තිවාපායඨො, උප්පතිත්වාතිඅත්යෙො.එවිංපාපස්සඅකරයණන

දුක්ඛාභාවිං දස්යසත්වාඉදානි පුඤ්ඤස්සකරයණනපි ිං දස්යසතුිං ‘‘සය 

භාෙසී’’තිආදි වුත් ිං. ත්ෙ  ාදිනන්තිදිට්ඨාදීසු ාදිභාවප්පත් ිං. යොවා

පුරිමකා සම්මාසම්බුද්ධා පස්සි බ්බා,  ො පස්සි බ්බය ො  ාදි,  ිං බුද්ධිං
සරණිං උයපහීති යයොෙනා. ධම්මසඞ්යඝසුපි එයසව නයයො.  ාදීනිං 

වරබුද්ධානිංධම්මිං, අට්ඨන්නිංඅරියපුග්ගලානිංසඞ්ඝිංසමූහන්තියයොෙනා. 

 න්තිසරණගමනිංසීලානිංසමාදානඤ්ච. යහහිතීතිභවිස්සති. 

යසො බ්රාහ්මයණො සරයණසු සීයලසු ච පතිට්ඨාය අපරභායග සත්ථු
සන්තියක ධම්මිං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා ඝයටන්ය ො 
වායමන්ය ො න චිරස්යසව ය විජ්යෙො හුත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං

පච්චයවක්ඛිත්වා උදායනන්ය ො ‘‘බ්රහ්ෙබන්ධූ’’තිගාෙමාහ. 

 ස්සත්යෙො – අහිං පුබ්යබ බ්රාහ්මණකුයල උප්පත්තිමත්ය න 
බ්රහ්මබන්ධුනාමාසිිං. ොඉරුබ්යබදාදීනිංඅජ්යඣනාදිමත්ය නය විජ්යෙො 
යවදසම්පන්යනො යසොත්තියයො න්හා යකො ච නාමාසිිං. ඉදානි සබ්බයසො

බාහි පාප ාය සච් බ්රාහ්ෙයණො පරමත්ෙබ්රාහ්මයණො, විජ්ෙත් යාධිමතගයමන 

ය විජ්යජො, මග්ගඤාණසඞ්ඛාය න යවයදන සමන්නාග ත් ා 
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යවදසම්පන්යනො, නිත්ෙරසබ්බපාප ාය න්හා යකො ච අම්හීති. එත්ෙ ච
බ්රාහ්මයණන වුත් ගාොපි අත් නා වුත් ගාොපි පච්ඡා යෙරියා පච්යචකිං
භාසි ාතිසබ්බායෙරියාගාොඑවො ාති. 

පුණ්ණායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

යසොළසනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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13. වීසතිනිපාය ො 
1. අම්බපාලීයෙරීගාොවණ්ණනා 

වීසතිනිපාය  කාෙකාභෙරවණ්ණසාදිසාතිආදිකාඅම්බපාලියායෙරියා
ගාො.අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිමතකාරා ත්ෙ ත්ෙභයවවිවට්ටූපනිස්සයිං
කුසලිං උපචිනන්තී සිඛිස්ස භගවය ො සාසයන පබ්බජිත්වා උපසම්පන්නා

හුත්වා භික්ඛුනිසික්ඛාපදිං සමාදාය විහරන්තී, එකදිවසිං සම්බහුලාහි
භික්ඛුනීහි සද්ධිමතිං යචතියිං වන්දිත්වා පදක්ඛිණිං කයරොන්තී පුයර රිං
ගච්ඡන්තියා ඛීණාසවත්යෙරියා ඛිපන්තියා සහසා යඛළපිණ්ඩිං

යචතියඞ්ගයණපති ිං, ඛීණාසවත්යෙරියාඅපස්සිත්වාග ායඅයිංපච්ඡය ො 
ගච්ඡන්තී  ිං යඛළපිණ්ඩිං දිස්වා ‘‘කා නාම ගණිකා ඉමස්මිිං ඨායන 

යඛළපිණ්ඩිං පාය සී’’ති අක්යකොසි. සා භික්ඛුනිකායල සීලිං රක්ඛන්තී
ගබ්භවාසිං ජිගුච්ඡිත්වා ඔපපාතිකත් භායව චිත් ිං ඨයපසි. ය න
චරිමත් භායව යවසාලියිං රාජුයයායන අම්බරුක්ඛමූයලඔපපාතිකා හුත්වා
නිබ්බත්ති.  ිං දිස්වා උයයානපායලො නගරිං උපයනසි. අම්බරුක්ඛමූයල

නිබ්බත්  ායසා අම්බපාලීත්යවවයවොහරීයිත්ෙ.අෙනිංඅභිරූපිංදස්සනීයිං
පාසාදිකිං විලාසකන්  ාදිගුණවියසසසමුදි ිං දිස්වා සම්බහුලා රාෙකුමාරා
අත් යනො අත් යනො පරිග්ගහිං කාතුකාමා අඤ්ඤමඤ්ඤිං කලහිං අකිංසු.
ය සිංකලහවූපසමත්ෙිං ස්සා කම්මසඤ්යචොදි ා යවොහාරිකා ‘‘සබ්යබසිං
යහොතූ’’ති ගණිකාට්ඨායන ඨයපසුිං. සා සත්ෙරි පටිලද්ධසද්ධා අත් යනො
උයයායන විහාරිං කත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නියයායදත්වා
පච්ඡාඅත් යනොපුත් ස්සවිමලයකොණ්ඩඤ්ඤත්යෙරස්සසන්තියක ධම්මිං
සුත්වා පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මිං කයරොන්තී අත් යනො සරීරස්ස 
ෙරාජිණ්ණභාවිංනිස්සායසිංයවගො ාසඞ්ඛාරානිංඅනිච්ච ිංවිභායවන්තී– 

252. 

‘‘කාළකාභමරවණ්ණසාදිසා, යවල්ලි ග්ගාමමමුද්ධොඅහුිං; 

ය ෙරායසාණවාකසාදිසා, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

253. 

‘‘වාසිය ොව සුරභීකරණ්ඩයකො, පුප්ඵපූරමම උත් මඞ්ගයෙො; 

 ිංෙරායෙසයලොමගන්ධිමතකිං, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

254. 

‘‘කානනිංව සහි ිංසුයරොපි ිං, යකොච්ඡසූචිවිචි ග්ගයසොභි ිං; 

 ිංෙරායවිරලිං හිිං හිිං, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

255. 

‘‘කණ්හඛන්ධකසුවණ්ණමණ්ඩි ිං, යසොභය සුයවණීහිලඞ්ක ිං; 

 ිංෙරායඛලි ිංසිරිංක ිං, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 
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256. 

‘‘චිත් කාරසුක ාවයලඛිකා, යසොභයරසුභමුකාපුයරමම; 

 ා ෙරායවලිභිප්පලම්බි ා, සච්චවාදිවචනිං අනඤ්ඤො. 

257. 

‘‘භස්සරාසුරුචිරායොමණී, යනත් යහසුමභිනීලමාය ා; 

ය ෙරායභිහ ානයසොභයර, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

258. 

‘‘සණ්හතුඞ්ගසදිසීචනාසිකා, යසොභය සුඅභියයොබ්බනිංපති; 

සාෙරායඋපකූලි ාවිය, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

259. 

‘‘කඞ්කණිංවසුක ිංසුනිට්ඨි ිං, යසොභයරසුමමකණ්ණපාළියයො; 

 ාෙරායවලිභිප්පලම්බි ා, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

260. 

‘‘පත් ලීමකුලවණ්ණසාදිසා, යසොභයරසුදන් ා පුයරමම; 

ය ෙරායඛණ්ඩි ාචාසි ා, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

261. 

‘‘කානනම්හිවනසණ්ඩචාරිනී, යකොකිලාවමධුරිංනිකූජිහිං; 

 ිංෙරායඛලි ිං හිිං හිිං, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

262. 

‘‘සණ්හකම්බුරිවසුප්පමජ්ජි ා, යසොභය සුගීවාපුයරමම; 

සාෙරායභග්ගාවිනාමි ා, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

263. 

‘‘වට්ටපලිඝසදියසොපමාඋයභො, යසොභයරසුබාහාපුයරමම; 

 ාෙරායයොපාටලිබ්බලි ා, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

264. 

‘‘සණ්හමුද්දිකසුවණ්ණමණ්ඩි ා, යසොභයරසු හත්ොපුයරමම; 

ය ෙරායයොමූලමූලිකා, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

265. 

‘‘පීනවට්ටසහිභුග්ග ාඋයභො, යසොභයරසුෙනකාපුයරමම; 

යෙවිකීව ලම්බන්තියනොදකා, සච්චවාදිවචනිං අනඤ්ඤො. 

266. 

‘‘කඤ්චනස්සඵලකිංවසම්මට්ඨිං, යසොභය සුකායයොපුයරමම; 
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යසොවලීහිසුඛුමාහිඔ ය ො, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

267. 

‘‘නාගයභොගසදියසොපමා උයභො, යසොභයරසුඌරූපුයර මම; 

ය ෙරායයොයවළුනාළියයො, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

268. 

‘‘සණ්හනූපුරසුවණ්ණමණ්ඩි ා, යසොභයරසුෙඞ්ඝාපුයරමම; 

 ාෙරායතිලදණ්ඩකාරිව, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

269. 

‘‘තූලපුණ්ණසදියසොපමාඋයභො, යසොභයරසුපාදාපුයරමම; 

ය ෙරායඵුටි ාවලීම ා, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

270. 

‘‘එදියසොඅහුඅයිංසමුස්සයයො, ෙජ්ෙයරොබහුදුඛානමාලයයො; 

යසොපයලපපතිය ොෙරාඝයරො, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො’’ති.– 

ඉමාගාොයයොඅභාසි. 

 ත්ෙ කාෙකාති කාළකවණ්ණා. භෙරවණ්ණසාදිසාති කාළකා

යහොන් ාපි භමරසදිසවණ්ණා, සිනිද්ධනීලාති අත්යෙො. යවල්ලි ග්ගාති

කුඤ්චි ග්ගා, මූලය ොපට්ඨායයාව අග්ගාකුඤ්චි ායවල්ලි ාතිඅත්යෙො. 

මුද්ධජාති යකසා. ජරාොති ෙරායහතු ෙරාය උපහ යසොභා. 

සාණවාකසාදිසාති සාණසදිසා වාකසදිසා ච, සාණවාකසදිසා යචව 

මකචිවාකසදිසාචාතිපිඅත්යෙො. සච් වාදිව නංඅනඤ්ඤොති සච්චවාදියනො

අවි ෙවාදියනො සම්මාසම්බුද්ධස්ස ‘‘සබ්බිං රූපිං අනිච්චිං

ෙරාභිභූ ’’න්තිආදිවචනිං අනඤ්ඤො යොභූ යමව, න  ත්ෙ වි ෙිං
අත්ථීති. 

වාසිය ොව සුරභී කරණ්ඩයකොති පුප්ඵගන්ධවාසචුණ්ණාදීහි වාසිය ො

වාසිං ගාහාපිය ො පසාධනසමුග්යගො විය සුගන්ධිමත. පුප්ඵපූර ෙෙ

උත් ෙඞ්ගයජොති චම්පකසුමනමල්ලිකාදීහි පුප්යඵහි පූරිය ො පුබ්යබ මම

යකසකලායපො නිම්මයලොති අත්යෙො.  න්ති උත් මඞ්ගෙිං. අෙ පච්ඡා

එ රහි සයලොෙගන්ධිකං පාකතිකයලොමගන්ධයමව ො ිං. අෙ වා 

සයලොෙගන්ධිකන්ති යමණ්ඩකයලොයමහි සමානගන්ධිං.
‘‘එළකයලොමගන්ධ’’න්තිපිවදන්ති. 

කානනංවසහි ංසුයරොපි න්තිසුට්ඨු යරොපි ිංසහි ිංඝනසන්නියවසිං
උද්ධයමව උට්ඨි ිං උජුකදීඝසාඛිං උපවනිං විය. 

යකොච්ඡසූචිවිචි ග්ගයසොභි න්ති පුබ්යබ යකොච්යඡන සුවණ්ණසූචියා ච 
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යකසෙටාවිෙටයනන විචි ග්ගිං හුත්වා යසොභි ිං, ඝනභායවන වා

යකොච්ඡසදිසිං හුත්වා පණදන් සූචීහි විචි ග්ග ාය යසොභි ිං.  න්ති

උත් මඞ්ගෙිං. විරලං හිං හින්ති ත්ෙ ත්ෙවිරලිංවිලූනයකසිං. 

කණ්හඛන්ධකසුවණ්ණෙණ්ඩි න්ති සුවණ්ණවජිරාදීහි විභූසි ිං

කණ්හයකසපුඤ්ෙකිං. යය පන ‘‘සණ්හකණ්ඩකසුවණ්ණමණ්ඩි ’’න්ති

පඨන්ති, ය සිං සණ්හාහි සුවණ්ණසූචීහි ෙටාවිෙටයනන මණ්ඩි න්ති

අත්යෙො. යසොභය  සුයවණීහිලඞ්ක න්ති සුන්දයරහි රාෙරුක්ඛමාලා

සදියසහියකසයවණීහිඅලඞ්ක ිංහුත්වාපුබ්යබවිරාෙය .  ංජරාෙඛලි ං

සිරංක න්ති ිං ොයසොභි ිංසිරිංඉදානිෙරාය ඛලි ිංඛණ්ඩි ාඛණ්ඩි ිං
විලූනයකසිංක ිං. 

චිත් කාරසුක ාව යලඛිකාති චිත් කායරන සිප්පිනා නීලාය

වණ්ණධාතුයා සුට්ඨු ක ා යලඛා විය යසොභය . සු භමුකා පුයර ෙොති

සුන්දරාභමුකාපුබ්යබමමයසොභනිංග ා. වලිභිප්පලම්බි ාතිනලාටන්ය 
උප්පන්නාහිවලීහිපලම්බන් ා ඨි ා. 

භස්සරාතිභාසුරා. සුරුචිරාතිසුට්ඨුරුචිරා. ෙොෙණීති මණිමුද්දිකාවිය. 

යනත් යහසුන්ති සුයනත් ා අයහසුිං. අභිනීලොෙ ාති අභිනීලා හුත්වා

ආය ා. ය ති යනත් ා. ජරාෙභිහ ාතිෙරායඅභිහ ා. 

සණ්හතුඞ්ගසදිසී  ාති සණ්හා තුඞ්ගා යසසමුඛාවයවානිං අනුරූපා ච. 

යසොභය ති වට්යටත්වා ඨපි හරි ාලවට්ටි විය මම නාසිකා යසොභය . සු

අභියෙොබ්බනං පතීති සුන්දයර අභිනවයයොබ්බනකායල සා නාසිකා ඉදානි
ෙරායනිවාරි යසොභ ායපරියසදි ාවියවරත් ාවියච ො ා. 

කඞ්කණංව සුක ං සුනිට්ඨි න්ති සුපරිකම්මක ිං සුවණ්ණකඞ්කණිං

විය වට්ටුලභාවිංසන්ධායවදති. යසොභයරතියසොභන්ය . ‘‘යසොභන්ය ’’ති

වා පායඨො. සුඉති නිපා මත් ිං. කණ්ණපාළියෙොති කණ්ණගන්ධා. 

වලිභිප්පලම්බි ාති  හිිං  හිිං උප්පන්නවලීහි වලි ා හුත්වා වට්ටනියා
පණාමි වත්ෙඛන්ධාවියභස්සන් ාඔලම්බන්ති. 

පත් ලීෙකුලවණ්ණසාදිසාති කදලිමකුලසදිසවණ්ණසණ්ඨානා. 

ඛණ්ඩි ාති යභදනප යනහි ඛණ්ඩි ා ඛණ්ඩභාවිං ග ා. අසි ාති
වණ්ණයභයදනඅසි භාවිංග ා. 

කානනම්හි වනසණ්ඩ ාරිනී, යකොකිලාව ෙධුරං නිකූජිහන්ති
වනසණ්යඩයගොචරචරයණනවනසණ්ඩචාරිනීකානයනඅනුසිංගී නිවාසිනී 

යකොකිලාවියමධුරාලාපිංනිකූජිහිං.  න්තිනිකූජි ිංආලාපිං. ඛලි ං හිං

 හින්තිඛණ්ඩදන් ාදිභායවන ත්ෙ ත්ෙ පක්ඛලි ිංො ිං. 
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සණ්හකම්බුරිවසුප්පෙජ්ජි ාතිසුට්ඨු පමජ්ජි ා සණ්හා සුවණ්ණසඞ්ඛා

විය. භග්ගා විනාමි ාති මිංසපරික්ඛයයන විභූ සිරාොල ාය භග්ගා හුත්වා
වින ා. 

වට්ටපලිඝසදියසොපොති වට්යටන පලිඝදණ්යඩන සමසමා.  ාති  ා

උයභොපි බාහායයො. ෙො පාටලිබ්බලි ාති ෙජ්ෙරභායවන
පලි පාටලිසාඛාසදිසා. 

සණ්හමුද්දිකසුවණ්ණෙණ්ඩි ාති සුවණ්ණමයාහි මට්ඨභාසුරාහි

මුද්දිකාහිවිභූසි ා. ෙොමූලමූලිකාතිමූලකකණ්ඩසදිසා. 

පීනවට්ටසහිතුග්ග ාති පීනා වට්ටා අඤ්ඤමඤ්ඤිං සහි ාව හුත්වා

උග්ග ා උද්ධමුඛා. යසොභය  සු ෙනකා පුයර ෙොති මම උයභොපි ෙනා
යොවුත් රූපා හුත්වා සුවණ්ණකලසියයො විය යසොභිිංසු. පුථුත්ය  හි ඉදිං

එකවචනිං, අතී ත්යෙචවත් මානවචනිං. යෙවිකීව ලම්බන්තියනොදකාති 
ය උයභොපියමෙනායනොදකාගලි ෙලා යවණුදණ්ඩයකඨපි උදකභස්මා
වියලම්බන්ති. 

කඤ් නඵලකංව සම්ෙට්ඨන්ති ොතිහිඞ්ගුලයකන මක්ඛිත්වා 

චිරපරිමජ්ජි යසොවණ්ණඵලකිං විය යසොභය . යසො වලීහි සුඛුොහි 

ඔ ය ොති යසො මම කායයො ඉදානි සුඛුමාහි වලීහි  හිිං  හිිං වි ය ො
වලිත් ච ිං ආපන්යනො. 

නාගයභොගසදියසොපොති හත්ථිනාගස්ස හත්යෙන සමසමා. හත්යෙො හි

ඉධ භුඤ්ෙති එය නාති යභොයගොති වුත්ය ො. ය ති ඌරුයයො. ෙො

යවළුනාළියෙොතිඉදානියවළුපබ්බසදිසාඅයහසුිං. 

සණ්හනූපුරසුවණ්ණෙණ්ඩි ාති සිනිද්ධමට්යඨහි සුවණ්ණනූපුයරහි

විභූසි ා. ජඞ්ඝාති අට්ඨිෙඞ්ඝායයො.  ාති  ා ෙඞ්ඝායයො. තිලදණ්ඩකාරිවාති
අප්පමිංසයලොහි ත් ා කිසභායවන ලූනාවසිට්ඨවිසුක්ඛතිලදණ්ඩකා විය
අයහසුිං.ර-කායරොපදසන්ධිමතකයරො. 

තූලපුණ්ණසදියසොපොති මුදුසිනිද්ධභායවන 

සිම්බලිතූලපුණ්ණපලිගුණ්ඨි උපාහනසදිසා. ය  මම පාදා ඉදානි ඵුටි ා

ඵලි ා, වලීෙ ා වලිමන්ය ොො ා. 

එදියසොති එවරූයපො. අහු අයහොසි යොවුත් ප්පකායරො. අෙං 

සමුස්සයෙොති අයිං මම කායයො. ජජ්ජයරොති සිථිලාබන්යධො. 

බහුතඛානොලයෙොති ෙරාදියහතුකානිං බහූනිං දුක්ඛානිං ආලයභූය ො. 

යසොපයලපපතිය ොති යසො අයිං සමුස්සයයො අපයලපපතිය ො
අභිසඞ්ඛාරායලපපරික්ඛයයන පතිය ො පා ාභිමුයඛොති අත්යෙො. යසොපි
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අයලපපතිය ොති වා පදවිභායගො, යසො එවත්යෙො. ජරාඝයරොති

ජිණ්ණඝරසදියසො. ෙරාය වා ඝරභූය ො අයහොසි.  ස්මා සච් වාදියනො 
ධම්මානිං යොභූ ිං සභාවිං සම්මයදව ඤත්වා කෙනය ො අවි ෙවාදියනො
සම්මාසම්බුද්ධස්සමමසත්ථුවචනිං අනඤ්ඤො. 

එවිංඅයිංයෙරීඅත් යනොඅත් භායවඅනිච්ච ායසල්ලක්ඛණමුයඛන 
සබ්යබසුපිය භූමකධම්යමසුඅනිච්ච ිංඋපධායරත්වා දනුසායරන ත්ෙ
දුක්ඛලක්ඛණිං අනත් ලක්ඛණඤ්ච ආයරොයපත්වා විපස්සනිං

උස්සුක්කායපන්තීමග්ගපටිපාටියාඅරහත් ිං පාපුණි.ය නවුත් ිං අපදායන 

(අප.යෙරී2.4.204-219) – 

‘‘යයො රිංසිඵුසි ායවයළො, ඵුස්යසොනාම මහාමුනි; 

 ස්සාහිංභගිනීආසිිං, අොයිිංඛත්තියයකුයල. 

‘‘ ස්ස ධම්මිංසුණිත්වාහිං, විප්පසන්යනන යච සා; 

මහාදානිංදදිත්වාන, පත්ෙයිිංරූපසම්පදිං. 

‘‘එකතිිංයසඉය ොකප්යප, සිඛීයලොකග්ගනායයකො; 

උප්පන්යනොයලොකපජ්යෙොය ො, තියලොකසරයණොජියනො. 

‘‘ දාරුණපුයරරම්යම, බ්රහ්මඤ්ඤකුලසම්භවා; 

විමුත් චිත් ිංකුපි ා, භික්ඛුනිිංඅභිසාපයිිං. 

‘‘යවසිකාවඅනාචාරා, ජිනසාසනදූසිකා; 

එවිංඅක්යකොසයිත්වාන, ය නපායපනකම්මුනා. 

‘‘දාරුණිංනිරයිංගන්ත්වා, මහාදුක්ඛසමප්පි ා; 

 ය ොචු ාමනුස්යසසු, උපපන්නා පස්සිනී. 

‘‘දසොතිසහස්සානි, ගණිකත් මකාරයිිං; 

 ම්හාපාපානමුච්චිස්සිං, භුත්වාදුට්ඨවිසිංයො. 

‘‘බ්රහ්මචරියමයසවිස්සිං, කස්සයපජිනසාසයන; 

ය නකම්මවිපායකන, අොයිිංතිදයසපුයර. 

‘‘පච්ඡියමභයවසම්පත්ය , අයහොසිිංඔපපාතිකා; 

අම්බසාඛන් යරො ා, අම්බපාලීතිය නහිං. 

‘‘පරිවු ාපාණයකොටීහි, පබ්බජිිංජිනසාසයන; 

පත් ාහිං අචලිංඨානිං, ධී ාබුද්ධස්ස ඔරසා. 

‘‘ඉද්ධීසු චවසීයහොමි, යසො ධාතුවිසුද්ධිමතයා; 
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යචය ොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුනි. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංොනාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිමත ිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායන යෙවච; 

ඤාණිංයමවිමලිංසුද්ධිං, බුද්ධයසට්ඨස්සවාහසා. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

නාගීවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසවා. 

‘‘ස්වාග ිං ව යමආසි, බුද්ධයසට්ඨස්ස සන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

අරහත් ිං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා 
උදානවයසන ාඑවගාොපච්චුදාහාසීති. 

අම්බපාලීයෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

2. යරොහිනීයෙරීගාොවණ්ණනා 

සෙණාති යභොති සුපීතිආදිකා යරොහිනියා යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං 
උපචිනන්තීඉය ොඑකනවුතිකප්යපවිපස්සිස්සභගවය ොකායලකුලයගයහ

නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත්වා, එකදිවසිං බන්ධුමතීනගයර භගවන් ිං
පිණ්ඩායචරන් ිංදිස්වාපත් ිං ගයහත්වාපූවස්සපූයරත්වාභගවය ො දත්වා
පීතියසොමනස්සො ා පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දි. සා ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සිංසරන්තී අනුක්කයමන උපචි වියමොක්ඛසම්භාරා හුත්වා
ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද යවසාලියිං මහාවිභවස්ස බ්රාහ්මණස්ස යගයහ

නිබ්බත්තිත්වා යරොහිනීති ලද්ධනාමා විඤ්ඤු ිං පත්වා, සත්ෙරි යවසාලියිං
විහරන්ය විහාරිංගන් වාධම්මිංසුත්වා යසො ාපන්නාහුත්වාමා ාපිතූනිං
ධම්මිංයදයසත්වාසාසයනපසාදිංඋප්පායදත්වා ය අනුොනායපත්වාසයිං
පබ්බජිත්වා විපස්සනායකම්මිං කයරොන්තීන චිරස්යසව සහ පටිසම්භිදාහි
අරහත් ිංපාපුණි.ය නවුත් ිං– 

‘‘නගයරබන්ධුමතියා, විපස්සිස්සමයහසියනො; 

පිණ්ඩායවිචරන් ස්ස, පූයවදාසිමහිං දා. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

 ත්ෙචිත් ිංපසායදත්වා,  ාවතිිංසමගච්ඡහිං. 
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‘‘ඡත්තිිංසයදවරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං; 

පඤ්ඤාසචක්කවත්තීනිං, මයහසිත් මකාරයිිං. 

‘‘මනසාපත්ථි ානාම, සබ්බාමය්හිංසමිජ්ඣෙ; 

සම්පත්තිිංඅනුයභොත්වාන, යදයවසුමනුයෙසුච. 

‘‘පච්ඡියමභවසම්පත්ය , ොය ොවිප්පකුයලඅහිං; 

යරොහිනීනාමනායමන, ඤා යකහිපියායි ා. 

‘‘භික්ඛූනිංසන්තිකිංගන්ත්වා, ධම්මිංසුත්වායො ෙිං; 

සිංවිග්ගමානසාහුත්වා, පබ්බජිිංඅනගාරියිං. 

‘‘යයොනියසොපදහන්තීනිං, අරහත් මපාපුණිිං; 

එකනවුතිය ොකප්යප, යිංදානමදදිිං දා; 

දුග්ගතිිංනාභිොනාමි, පූවදානස්සිදිංඵලිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
අරහත් ිං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා පුබ්යබ

යසො ාපන්නකායල පි රා අත් නා ච වචනපටිවචනවයසන වුත් ගාො

උදානවයසනභාසන්තී – 

271. 

‘‘සමණාති යභොතිසුපි, සමණාතිපබුජ්ඣසි; 

සමණායනවකිත්ය සි, සමණීනූනභවිස්සසි. 

272. 

‘‘විපුලිංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, සමණානිංපයවච්ඡසි; 

යරොහිනීදානිපුච්ඡාමි, යකනය සමණාපියා. 

273. 

‘‘අකම්මකාමාඅලසා, පරදත්තූපජීවියනො; 

ආසිංසුකාසාදුකාමා, යකනය සමණාපියා. 

274. 

‘‘චිරස්සිංව මිං ා , සමණානිංපරිපුච්ඡසි; 

ය සිංය කිත් යිස්සාමි, පඤ්ඤාසීලපරක්කමිං. 

275. 

‘‘කම්මකාමාඅනලසා, කම්මයසට්ඨස්සකාරකා; 

රාගිංයදොසිංපෙහන්ති, ය නයමසමණාපියා. 

276. 
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‘‘තීණිපාපස්සමූලානි, ධුනන්තිසුචිකාරියනො; 

සබ්බිංපාපිංපහීයනසිං, ය නයමසමණාපියා. 

277. 

‘‘කායකම්මිං සුචියනසිං, වචීකම්මඤ්ච  ාදිසිං; 

මයනොකම්මිංසුචියනසිං, ය නයමසමණාපියා. 

278. 

‘‘විමලා සඞ්ඛමුත් ාව, සුද්ධා සන් රබාහිරා; 

පුණ්ණාසුක්කානධම්මානිං, ය නයමසමණාපියා. 

279. 

‘‘බහුස්සු ාධම්මධරා, අරියාධම්මජීවියනො; 

අත්ෙිංධම්මඤ්චයදයසන්ති, ය නයමසමණාපියා. 

280. 

‘‘බහුස්සු ාධම්මධරා, අරියාධම්මජීවියනො; 

එකග්ගචිත් ාසතිමන්ය ො, ය නයමසමණාපියා. 

281. 

‘‘දූරඞ්ගමා සතිමන්ය ො, මන් භාණී අනුද්ධ ා; 

දුක්ඛස්සන් ිංපොනන්ති, ය නයමසමණාපියා. 

282. 

‘‘යස්මාගාමාපක්කමන්ති, නවියලොයකන්තිකිඤ්චනිං; 

අනයපක්ඛාවගච්ඡන්ති, ය නයමසමණාපියා. 

283. 

‘‘නය සිංයකොට්යඨඔයපන්ති, නකුම්භිිංනඛයළොපියිං; 

පරිනිට්ඨි යමසානා, ය නයමසමණාපියා. 

284. 

‘‘නය හිරඤ්ඤිංගණ්හන්ති, නසුවණ්ණිංනරූපියිං; 

පච්චුප්පන්යනනයායපන්ති, ය නයමසමණාපියා. 

285. 

‘‘නානාකුලාපබ්බජි ා, නානාෙනපයදහිච; 

අඤ්ඤමඤ්ඤිංපිහයන්ති, ය නයමසමණාපියා. 

286. 

‘‘අත්ොයව යනොයභොති, කුයලො ාසියරොහිනී; 

සද්ධාබුද්යධචධම්යමච, සඞ්යඝචතිබ්බගාරවා. 
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287. 

‘‘තුවඤ්යහ ිංපොනාසි, පුඤ්ඤක්යඛත් ිංඅනුත් රිං; 

අම්හම්පිඑය සමණා, පටිග්ගණ්හන්තිදක්ඛිණිං. 

288. 

‘‘පතිට්ඨිය ොයහත්ෙයඤ්යඤො, විපුයලොයනොභවිස්සති; 

සයචභායසිදුක්ඛස්ස, සයචය දුක්ඛමප්පියිං. 

289. 

‘‘උයපහිසරණිංබුද්ධිං, ධම්මිංසඞ්ඝඤ්ච ාදිනිං; 

සමාදියාහිසීලානි,  ිංය අත්ොයයහහිති. 

290. 

‘‘උයපමි සරණිංබුද්ධිං, ධම්මිංසඞ්ඝඤ්ච  ාදිනිං; 

සමාදියාමිසීලානි,  ිංයමඅත්ොයයහහිති. 

291. 

‘‘බ්රහ්මබන්ධු පුයරආසිිං, යසොඉදානිම්හි බ්රාහ්මයණො; 

ය විජ්යෙොයසොත්තියයොචම්හි, යවදගූචම්හින්හා යකො’’ති.– 

ඉමාගාොපච්චුදාහාසි. 

 ත්ෙ ආදිය ො තිස්යසො ගාො අත් යනො ධීතු භික්ඛූසු සම්මුතිිං 

අනිච්ඡන්ය න වුත් ා.  ත්ෙ සෙණාති යභොති සුපීති යභොති ත්විං

සුපනකායලපි ‘‘සමණාසමණා’’තිකිත්ය න්තී සමණපටිබද්ධිංයයවකෙිං

කයෙන්තී සුපසි. සෙණාති පබුජ්ඣසීති සුපනය ො උට්ඨහන්තීපි

‘‘සමණා’’ඉච්යචවිං වත්වා පබුජ්ඣසි නිද්දාය වුට්ඨාසි. සෙණායනව

කිත්ය සීතිසබ්බකාලම්පිසමයණඑවසමණානයමවවාගුයණ කිත්ය සි

අභිත්ෙවසි. සෙණීනූනභවිස්සසීතිගිහිරූයපන ඨි ාපිචිත්ය නසමණීඑව

මඤ්යඤභවිස්සසි.අෙවා සෙණීනූන භවිස්සසීතිඉදානිගිහිරූයපනඨි ාපි
න චියරයනව සමණී එව මඤ්යඤ භවිස්සසි සමයණසු එව
නින්නයපොණභාවය ො. 

පයවච්ඡසීතියදසි. යරොහිනීදානිපුච්ඡාමීති, අම්මයරොහිනි,  ිංඅහිංඉදානි

පුච්ඡාමීති බ්රාහ්මයණොඅත් යනොධී රිංපුච්ඡන්ය ොආහ. යකනය සෙණා 

පිොති, අම්ම යරොහිනි, ත්විං සයන්තීපි පබුජ්ඣන්තීපි අඤ්ඤදාපි

සමණානයමව ගුයණ කිත් යසි, යකන නාම කාරයණන තුය්හිං සමණා
පියායි බ්බාො ාතිඅත්යෙො. 

ඉදානි බ්රාහ්මයණො සමයණසු යදොසිං ධීතු ආචික්ඛන්ය ො 

‘‘අකම්ෙකාො’’ති ගාෙමාහ.  ත්ෙ අකම්ෙකාොති න කම්මකාමා, 
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අත් යනො පයරසඤ්ච අත්ොවහිං කිඤ්චි කම්මිං න කාතුකාමා. අලසාති

කුසී ා. පරදත්තූපජීවියනොතිපයරහිදින්යනයනවඋපජීවනසීලා. ආසංසුකාති

 ය ො එව ඝාසච්ඡාදනාදීනිං ආසීසනකා. සාතකාොති සාදුිං මධුරයමව
ආහාරිංඉච්ඡනකා.සබ්බයම ිංබ්රාහ්මයණො සමණානිංගුයණඅොනන්ය ො
අත් නාවපරිකප්පි ිංයදොසමාහ. 

 ිං සුත්වා යරොහිනී ‘‘ලද්යධො දානි යම ඔකායසො අයයානිං ගුයණ
කයෙතු’’න්ති තුට්ඨමානසා භික්ඛූනිං ගුයණ කිත්ය තුකාමා පඨමිං  ාව 

ය සිං කිත් යන යසොමනස්සිං පයවයදන්තී ‘‘චීරස්සං ව  ෙං,  ා ා’’ති

ගාෙමාහ.  ත්ෙ චිරස්සං ව ාති චියරන ව .  ා ාති පි රිං ආලපති. 

සෙණානන්ති සමයණ සමණානිං වා මය්හිං පියායි බ්බිං පරිපුච්ඡසි. 

ය සන්ති සමණානිං. පඤ්ඤාසීලපරක්කෙන්ති පඤ්ඤඤ්ච සීලඤ්ච
උස්සාහඤ්ච. 

කිත් යිස්සාමීති කෙයිස්සාමි. පටිොයනත්වා ය  කිත්ය න්තී
‘‘අකම්මකාමා අලසා’’ති ය න වුත් ිං යදොසිං  ාව නිබ්යබයඨත්වා

 ප්පටිපක්ඛභූ ිං ගුණිං දස්යසතුිං ‘‘කම්ෙකාො’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ 

කම්ෙකාොති වත් පටිවත් ාදියභදිං කම්මිං සමණකිච්චිං පරිපූරණවයසන
කායමන්ති ඉච්ඡන්තීති කම්මකාමා.  ත්ෙ යුත් ප්පයුත් ා හුත්වා උට්ඨාය

සමුට්ඨාය වායමනය ො න අලසාති අනලසා.  ිං පන කම්මිං යසට්ඨිං

උත් මිං නිබ්බානාවහයමව කයරොන්තීති කම්ෙයසට්ඨස්ස කාරකා. 

කයරොන් ා පන  ිං පටිපත්තියා අනවජ්ෙභාවය ො රාගං යදොසං පජහන්ති, 

යොරාගයදොසා පහීයන්ති, එවිංසමණාකම්මිංකයරොන්ති. ය නයෙසෙණා

පිොති ය න යොවුත්ය න සම්මාපටිපජ්ෙයනන මය්හිං සමණා
පියායි බ්බාතිඅත්යෙො. 

තීණි පාපස්ස මූලානීති යලොභයදොසයමොහසඞ්ඛා ානි අකුසලස්ස තීණි

මූලානි. ධුනන්තීති නිග්ඝාය න්ති, පෙහන්තීති අත්යෙො. සුචිකාරියනොති 

අනවජ්ෙකම්මකාරියනො. සබ්බං පාපං පහීයනසන්ති අග්ගමග්ගාධිමතගයමන
එසිංසබ්බම්පිපාපිංපහීනිං. 

එවිං ‘‘සමණා සුචිකාරියනො’’ති සඞ්යඛපය ො වුත් මත්ෙිං විභජිත්වා 

දස්යසතුිං ‘‘කාෙකම්ෙ’’න්තිගාෙමාහ. ිං සුවිඤ්යඤයයයමව. 

විෙලා සඞ්ඛමුත් ාවාති සුයධො සඞ්ඛා විය මුත් ා විය ච විග මලා

රාගාදිමලරහි ා. සුද්ධා සන් රබාහිරාති සන් රඤ්ච බාහිරඤ්ච

සන් රබාහිරිං.  ය ො සන් රබාහිරය ො සුද්ධා, සුද්ධාසයපයයොගාති

අත්යෙො. පුණ්ණා සුක්කාන ධම්ොනන්ති එකන් සුක්යකහි

අනවජ්ෙධම්යමහි පරිපුණ්ණා, අයසයඛහි සීලක්ඛන්ධාදීහි සමන්නාග ාති
අත්යෙො. 
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සුත් යගයයාදිබහුිං සු ිං එය සිං, සුය න වා උප්පන්නාති බහුස්සු ා, 
පරියත්තිබාහුසච්යචන පටියවධබාහුසච්යචන ච සමන්නාග ාති අත්යෙො.

 යමව දුවිධම්පි ධම්මිං ධායරන්තීති ධම්ෙධරා. සත් ානිං

ආචාරසමාචාරසික්ඛාපයදනඅරීයන්තීති අරිො. ධම්යමනඤායයනජීවන්තීති 

ධම්ෙජීවියනො. අත්ෙං ධම්ෙඤ්  යදයසන්තීති භාසි ත්ෙඤ්ච
යදසනාධම්මඤ්ච කයෙන්ති පකායසන්ති. අෙ වා අත්ෙය ො අනයප ිං
ධම්මය ොඅනයප ඤ්චයදයසන්තිආචික්ඛන්ති. 

එකග්ගචිත් ාතිසමාහි චිත් ා. සතිෙන්ය ොතිඋපට්ඨි සතියනො. 

දූරඞ්ගොති අරඤ්ඤග ා, මනුස්සූපචාරිං මුඤ්චිත්වා දූරිං ගච්ඡන් ා, 
ඉද්ධානුභායවන වා යොරුචි ිං දූරිං ඨානිං ගච්ඡන්තීති දූරඞ්ගමා. මන් ා

වුච්චති පඤ්ඤා,  ායභණනසීල ාය ෙන් භාණී. නඋද්ධ ාති අනුද්ධ ා, 

උද්ධච්චරහි ා වූපසන් චිත් ා. තක්ඛස්සන් ං පජානන්තීති වට්ටදුක්ඛස්ස
පරියන් භූ ිං නිබ්බානිංපටිවිජ්ඣන්ති. 

න වියලොයකන්ති කිඤ් නන්ති යය ො ගාමය ො පක්කමන්ති,  ස්මිිං

ගායමකඤ්චිසත් ිංවාසඞ්ඛාරිංවාඅයපක්ඛාවයසනන ඔයලොයකන්ති, අෙ
යඛොපනඅනයපක්ඛාවගච්ඡන්තිපක්කමන්ති. 

නය සං යකොට්යඨ ඔයපන්තීතිය  සමණා සිං අත් යනො සන් කිං
සාපය යයිං යකොට්යඨ න ඔයපන්ති න පටිසායමත්වා ඨයපන්ති  ාදිසස්ස 

පරිග්ගහස්ස අභාවය ො. කුම්භින්ති කුම්භියිං. ඛයෙොපිෙන්ති පච්ඡියිං. 

පරිනිට්ඨි යෙසානාති පරකුයලසු පයරසිං අත්ොය සිද්ධයමව ඝාසිං 
පරියයසන් ා. 

හිරඤ්ඤන්තිකහාපණිං. රූපිෙන්තිරෙ ිං. පච්චුප්පන්යනන ොයපන්තීති
අතී ිං අනනුයසොචන් ා අනාග ඤ්ච අපච්චාසීසන් ා පච්චුප්පන්යනන 

යායපන්තිඅත් භාවිංපවත්ය න්ති. 

අඤ්ඤෙඤ්ඤං පිහෙන්තීති අඤ්ඤමඤ්ඤස්මිිං යමත්තිිං කයරොන්ති.

‘‘පිහායන්ති’’පිපායඨො, යසොඑවඅත්යෙො. 

එවිං යසො බ්රාහ්මයණො ධීතුයා සන්තියක භික්ඛූනිං ගුයණ සුත්වා 

පසන්නමානයසොධී රිංපසිංසන්ය ො ‘‘අත්ොෙව ා’’තිආදිමාහ. 

අම්හම්පීතිඅම්හාකම්පි. දක්ඛිණන්තියදයයධම්මිං. 

එත්ොති එය සු සමයණසු. ෙඤ්යඤොති දානධම්යමො. විපුයලොති
විපුලඵයලො.යසසිංවුත් නයයමව. 
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එවිං බ්රාහ්මයණො සරයණසු සීයලසු ච පතිට්ඨිය ො අපරභායග 
සඤ්ො සිංයවයගොපබ්බජිත්වාවිපස්සනිං වඩ්යඪත්වාඅරහත්ය  පතිට්ඨාය

අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා උදායනන්ය ො ‘‘බ්රහ්ෙබන්ධූ’’ති
ගාෙමාහ. ස්සත්යෙොයහට්ඨාවුත්ය ොයයව. 

යරොහිනීයෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

3.  ාපායෙරීගාොවණ්ණනා 

ලට්ඨිහත්යෙො පුයර ආසීතිආදිකා චාපාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං

උපචිනන්තී, අනුක්කයමන උපචි කුසලමූලා සම්භ වියමොක්ඛසම්භාරා
හුත්වා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද වඞ්ගහාරෙනපයද අඤ්ඤ රස්මිිං

මිගලුද්දකගායම යෙට්ඨකමිගලුද්දකස්සධී ාහුත්වානිබ්බත්ති,  ාපාතිස්සා
නාමිං අයහොසි. ය න ච සමයයන උපයකො ආජීවයකො යබොධිමතමණ්ඩය ො 
ධම්මචක්කිං පවත්ය තුිං බාරාණසිිං උද්දිස්ස ගච්ඡන්ය න සත්ොරා

සමාගය ො ‘‘විප්පසන්නානි යඛො ය , ආවුයසො, ඉන්ද්රියානි, පරිසුද්යධො

ඡවිවණ්යණොපරියයොදාය ො, කිංසිත්විං, ආවුයසො, උද්දිස්සපබ්බජිය ො, යකො

වා ය  සත්ො, කස්ස වා ත්විං ධම්මිං යරොයචසී’’ති (මහාව. 11; ම. නි.

1.285) පුච්ඡිත්වා– 

‘‘සබ්බාභිභූසබ්බවිදූහමස්මි, සබ්යබසුධම්යමසු අනූපලිත්ය ො; 

සබ්බඤ්ෙයහො  ණ්හාක්ඛයය විමුත්ය ො, සයිං අභිඤ්ඤාය 

කමුද්දියසයයිං.(ධ.ප.353; මහාව.11; කො.405; ම.නි.1.285); 

‘‘නයමආචරියයොඅත්ථි, සදියසොයමනවිජ්ෙති; 

සයදවකස්මිිංයලොකස්මිිං, නත්ථියමපටිපුග්ගයලො. 

‘‘අහඤ්හි අරහායලොයක, අහිංසත්ො අනුත් යරො; 

එයකොම්හිසම්මාසම්බුද්යධො, සීතිභූය ොම්හිනිබ්බුය ො. 

‘‘ධම්මචක්කිංපවත්ය තුිං, ගච්ඡාමිකාසිනිංපුරිං; 

අන්ධීභූ ස්මිිංයලොකස්මිිං, ආහඤ්ඡිංඅම දුන්දුභි’’න්ති. (මහාව.11; 

කො.405; ම.නි.1.285) – 

සත්ොරා අත් යනො සබ්බඤ්ඤුබුද්ධභායව ධම්මචක්කපවත් යන ච

පයවදිය  පසන්නචිත්ය ො යසො ‘‘හුයපයයපාවුයසො, අරහසි 

අනන් ජියනො’’ති (මහාව. 11; ම.නි. 1.285) වත්වා උම්මග්ගිං ගයහත්වා
පක්කන්ය ො වඞ්ගහාරෙනපදිං අගමාසි.යසො ත්ෙඑකිංමිගලුද්දකගාමකිං 
උපනිස්සායවාසිංකප්යපසි. ිං ත්ෙයෙට්ඨකමිගලුද්දයකොඋපට්ඨාසි.යසො
එකදිවසිං දූරිං මිගවිං ගච්ඡන්ය ො ‘‘මය්හිං අරහන්ය  මා පමජ්ජී’’ති
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අත් යනො ධී රිං චාපිං ආණායපත්වා අගමාසි සද්ධිමතිං පුත් භාතුයකහි. සා
චස්සධී ාඅභිරූපායහොතිදස්සනීයා. 

අෙ යඛො උපයකො ආජීවයකො භික්ඛාචාරයවලායිං මිගලුද්දකස්ස ඝරිං
ගය ො පරිවිසිතුිං උපග ිං චාපිං දිස්වා රායගන අභිභූය ො භුඤ්ජිතුම්පි
අසක්යකොන්ය ො භාෙයනන භත් ිං ආදාය වසනට්ඨානිං ගන්ත්වා භත් ිං

එකමන්ය  නික්ඛිපිත්වා ‘‘සයච චාපිං ලභිස්සාමි, ජීවාමි, යනො යච, 
මරිස්සාමී’’තිනිරාහායරොනිපජ්ජි.සත් යමදිවයස මිගලුද්දයකොආගන්ත්වා

ධී රිං පුච්ඡි – ‘‘කිිං මය්හිං අරහන්ය න පමජ්ජී’’ති? සා ‘‘එකදිවසයමව
ආගන්ත්වා පුන නාග පුබ්යබො’’ති ආහ. මිගලුද්දයකො ච  ාවයදවස්ස 

වසනට්ඨානිං ගන්ත්වා ‘‘කිිං, භන්ය , අඵාසුක’’න්ති පායද පරිමජ්ෙන්ය ො

පුච්ඡි. උපයකො නිත්ථුනන්ය ො පරිවත් තියයව. යසො ‘‘වදෙ, භන්ය , යිං

මයා සක්කා කාතුිං, සබ්බිං  ිං කරිස්සාමී’’ති ආහ. උපයකො එයකන

පරියායයන අත් යනො අජ්ඣාසයිං ආයරොයචසි. ‘‘ඉ යරො ොනාසි පන, 

භන්ය , කිඤ්චි සිප්ප’’න්ති. ‘‘නොනාමී’’ති. ‘‘න, භන්ය , කිඤ්චි සිප්පිං
අොනන්ය නසක්කාඝරිංආවසිතු’’න්ති.යසොආහ–‘‘නාහිංකිඤ්චිසිප්පිං 

ොනාමි, අපිච තුම්හාකිං මිංසහාරයකො භවිස්සාමි, මිංසඤ්ච
වික්කිණිස්සාමී’’ති. මාගවියකො ‘‘අම්හාකම්පි එ යදව රුච්චතී’’ති
උත් රසාටකිංදත්වා අත් යනොසහායකස්ස යගයහකතිපාහිංවසායපත්වා
 ාදියසදිවයසඝරිංආයනත්වාධී රිංඅදාසි. 

අෙ කායල ගච්ඡන්ය  ය සිං සිංවාසමන්වාය පුත්ය ො නිබ්බත්ති, 

සුභද්යදොතිස්සනාමිං අකිංසු. චාපා  ස්ස යරොදනකායල ‘‘උපකස්ස පුත් , 

ආජීවකස්ස පුත් , මිංසහාරකස්ස පුත් , මා යරොදි මා යරොදී’’තිආදිනා
පුත් ය ොසනගීය න උපකිං උප්පණ්යඩසි. යසො ‘‘මා ත්විං චායප මිං 

‘අනායෙො’ති මඤ්ඤි, අත්ථි යම සහායයො අනන් ජියනො නාම,  ස්සාහිං
සන්තිකිං ගමිස්සාමී’’තිආහ.චාපා‘‘එවමයිංඅට්ටීයතී’’තිඤත්වාපුනප්පුනිං
 ො කයෙසියයව. යසො එකදිවසිං  ාය  ො වුත්ය ො කුජ්ඣිත්වා
ගන්තුමාරද්යධො.  ාය  ිං  ිං වත්වා අනුනීයමායනොපි සඤ්ඤත්තිිං
අනාගච්ඡන්ය ොපච්ඡිමදිසාභිමුයඛොපක්කාමි. 

භගවා ච ය නසමයයන සාවත්ථියිං යෙ වයන විහරන්ය ො භික්ඛූනිං

ආචික්ඛි – ‘‘යයො, භික්ඛයව, අජ්ෙ ‘කුහිිං අනන් ජියනො’ති ඉධාගන්ත්වා

පුච්ඡති,  ිං මම සන්තිකිං යපයසො’’ති. උපයකොපි ‘‘කුහිිං අනන් ජියනො
වසතී’’ති ත්ෙ ත්ෙපුච්ඡන්ය ොඅනුපුබ්යබනසාවත්ථිිංගන්ත්වා විහාරිං
පවිසිත්වා විහාරමජ්යඣඨත්වා ‘‘කුහිිං අනන් ජියනො’’ති පුච්ඡි.  ිං භික්ඛූ 

භගවය ො සන්තිකිංනයිිංසු. යසො භගවන් ිං දිස්වා ‘‘ොනාෙමිං භගවා’’ති

ආහ. ‘‘ආම, ොනාමි, කුහිිං පන ත්විං එත් කිං කාලිං වසී’’ති? 

‘‘වඞ්ගහාරෙනපයද, භන්ය ’’ති. ‘‘උපක, ඉදානි මහල්ලයකො ොය ො

පබ්බජිතුිං සක්ඛිස්සසී’’ති? ‘‘පබ්බජිස්සාමි, භන්ය ’’ති. සත්ො අඤ්ඤ රිං
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භික්ඛුිං ආණායපසි – ‘‘එහි ත්විං, භික්ඛු, ඉමිං පබ්බායෙහී’’ති. යසො  ිං 
පබ්බායෙසි. යසො පබ්බජිය ො සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානිං ගයහත්වා
භාවනිං අනුයුඤ්ෙන්ය ො න චිරස්යසව අනාගාමිඵයල පතිට්ඨාය කාලිං

කත්වා අවියහසු නිබ්බත්ය ො, නිබ්බත් ක්ඛයණයයව අරහත් ිං පාපුණි.

අවියහසු නිබ්බත් මත් ා සත්  ෙනා අරහත් ිං පත් ා, ය සිං අයිං
අඤ්ඤ යරො.වුත් ඤ්යහ ිං– 

‘‘අවිහිංඋපපන්නායස, විමුත් ාසත් භික්ඛයවො; 

රාගයදොසපරික්ඛීණා, තිණ්ණායලොයකවිසත්තිකිං. 

‘‘උපයකොපලගණ්යඩොච, පක්කුසාතිචය  යයො; 

භද්දියයොඛණ්ඩයදයවොච, බාහුරග්ගිචසිඞ්ගියයො; 

ය  හිත්වා මානුසිං යදහිං, දිබ්බයයොගිං උපච්චගු’’න්ති. (සිං. නි. 
1.105); 

උපයක පන පක්කන්ය  නිබ්බින්දහදයා චාපා දාරකිං අයයකස්ස
නියයායදත්වා පුබ්යබ උපයකන ග මග්ගිං ගච්ඡන්තී සාවත්ථිිං ගන්ත්වා
භික්ඛුනීනිං සන්තියක පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මිං කයරොන්තී 

මග්ගපටිපාටියා අරහත්ය  පතිට්ඨි ා, අත් යනො පටිපත්තිිං
පච්චයවක්ඛිත්වාපුබ්යබ උපයකනඅත් නාචකථි ගාොයයොඋදානවයසන
එකජ්ඣිංකත්වා– 

292. 

‘‘ලට්ඨිහත්යෙො පුයරආසි, යසොදානි මිගලුද්දයකො; 

ආසායපලිපායඝොරා, නාසක්ඛිපාරයම යව. 

293. 

‘‘සුමත් ිං මිංමඤ්ඤමානා, චාපි පුත් මය ොසයි; 

චාපායබන්ධනිංයඡත්වා, පබ්බජිස්සිංපුයනොපහිං. 

294. 

‘‘මායමකුජ්ඣිමහාවීර, මායමකුජ්ඣිමහාමුනි; 

නහියකොධපයර ස්ස, සුද්ධිමතඅත්ථිකුය ො යපො. 

295. 

‘‘පක්කමිස්සඤ්චනාළාය ො, යකොධනාළායවච්ඡති; 

බන්ධන්තීඉත්ථිරූයපන, සමයණධම්මජීවියනො. 

296. 

‘‘එහිකාළනිවත් ස්සු, භුඤ්ෙකායමයොපුයර; 

අහඤ්චය වසීක ා, යයචයමසන්තිඤා කා. 
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206 

පටුන 

297. 

‘‘එත්ය ොචායපචතුබ්භාගිං, යොභාසසිත්වඤ්චයම; 

 යිරත් ස්සයපොසස්ස, උළාරිංව  ිංසියා. 

298. 

‘‘කාළඞ්ගිනිිංව ක්කාරිිං, පුප්ඵි ිංගිරිමුද්ධනි; 

ඵුල්ලිංදාලිමලට්ඨිිංව, අන්ය ොදීයපවපාටලිිං. 

299. 

‘‘හරිචන්දනලිත් ඞ්ගිිං, කාසිකුත් මධාරිනිිං; 

 ිංමිංරූපවතිිංසන්තිිං, කස්සඔහායිංගච්ඡසි. 

300. 

‘‘සාකුන්තියකොවසකුණිිං, යොබන්ධිමතතුමිච්ඡති; 

ආහරියමනරූයපන, නමිංත්විංබාධයිස්සසි. 

301. 

‘‘ඉමඤ්චයමපුත් ඵලිං, කාළඋප්පාදි ිං යා; 

 ිංමිංපුත් වතිිංසන්තිිං, කස්සඔහායගච්ඡසි. 

302. 

‘‘ෙහන්ති පුත්ය සප්පඤ්ඤා,  ය ොඤාතී ය ො ධනිං; 

පබ්බෙන්තිමහාවීරා, නායගොයඡත්වාවබන්ධනිං. 

303. 

‘‘ඉදානිය ඉමිංපුත් ිං, දණ්යඩනඡුරිකායවා; 

භූමියිංවානිසුම්භිස්සිං, පුත් යසොකානගච්ඡසි. 

304. 

‘‘සයච පුත් ිංසිඞ්ගාලානිං, කුක්කුරානිං පදාහිසි; 

නමිංපුත් කත්ය ෙම්මි, පුනරාවත් යිස්සසි. 

305. 

‘‘හන්දයඛො දානිභද්දන්ය , කුහිිංකාළ ගමිස්සසි; 

ක මිංගාමනිගමිං, නගරිංරාෙධානියයො. 

306. 

‘‘අහුම්හපුබ්යබගණියනො, අස්සමණාසමණමානියනො; 

ගායමනගාමිංවිචරිම්හ, නගයරරාෙධානියයො. 

307. 

‘‘එයසොහිභගවාබුද්යධො, නදිිංයනරඤ්ෙරිංපති; 
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සබ්බදුක්ඛප්පහානාය, ධම්මිංයදයසතිපාණිනිං; 

 ස්සාහිංසන්තිකිංගච්ඡිං, යසොයමසත්ොභවිස්සති. 

308. 

‘‘වන්දනිංදානියමවජ්ොසි, යලොකනාෙිංඅනුත් රිං; 

පදක්ඛිණඤ්චකත්වාන, ආදියසයයාසිදක්ඛිණිං. 

309. 

‘‘එ ිංයඛොලබ්භමම්යහහි, යොභාසසිත්වඤ්චයම; 

වන්දනිංදානිය වජ්ෙිං, යලොකනාෙිංඅනුත් රිං; 

පදක්ඛිණඤ්චකත්වාන, ආදිසිස්සාමිදක්ඛිණිං. 

310. 

‘‘ ය ොචකායළොපක්කාමි, නදිිංයනරඤ්ෙරිංපති; 

යසොඅද්දසාසිසම්බුද්ධිං, යදයසන් ිංඅම ිංපදිං. 

311. 

‘‘දුක්ඛිංදුක්ඛසමුප්පාදිං, දුක්ඛස්සචඅතික්කමිං; 

අරියිංචට්ඨඞ්ගිකිංමග්ගිං, දුක්ඛූපසමගාමිනිං. 

312. 

‘‘ ස්සපාදානිවන්දිත්වා, කත්වානනිංපදක්ඛිණිං; 

චාපායආදිසිත්වාන, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 

තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. – 

ඉමා ගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ලට්ඨිහත්යෙොතිදණ්ඩහත්යෙො. පුයරති පුබ්යබපරිබ්බාෙකකායල
චණ්ඩයගොණකුක්කුරාදීනිං පරිහරණත්ෙිං දණ්ඩිං හත්යෙන ගයහත්වා 

විචරණයකො අයහොසි. යසො දානි මිගලුද්දයකොති යසො ඉදානි මිගලුද්යදහි

සද්ධිමතිං සම්යභොගසිංවායසහි මිගලුද්යදො මාගවියකො ොය ො. ආසාොති

 ණ්හාය. ‘‘ආසයා’’තිපි පායඨො, අජ්ඣාසයයහතූති අත්යෙො. පලිපාති

කාමපඞ්කය ො දිට්ඨිපඞ්කය ො ච. යඝොරාති අවිදි විපුලානත්ොවහත් ා

දාරුණය ො යඝොරා. නාසක්ඛි පාරයෙ යවති  ස්යසව පලිපස්ස පාරභූ ිං

නිබ්බානිංඑතුිං ගන්තුිංනඅසක්ඛි, න අභිසම්භුනීතිඅත් ානයමවසන්ධාය
උපයකො වදති. 

සුෙත් ං ෙං ෙඤ්ඤොනාති අත් නි සුට්ඨු මත් ිං මදප්පත් ිං

කාමයගධවයසන ලග්ගිං පමත් ිං වා කත්වා මිං සල්ලක්ඛන්තී.  ාපා

පුත් ෙය ොසයීතිමිගලුද්දස්සධී ාචාපා‘‘ආජීවකස්ස පුත් ා’’තිආදිනාමිං
ඝට්යටන්තී පුත් ිං ය ොයසසි යකළායසි. ‘‘සුපති මිං මඤ්ඤමානා’’ති ච
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පඨන්ති, සුපතීති මිං මඤ්ඤමානාති අත්යෙො.  ාපාෙ බන්ධනං යඡත්වාති

චාපාය  යි උප්පන්නිං කියලසබන්ධනිං ඡින්දිත්වා. පබ්බජිස්සං

පුයනොපහන්තිපුනදුතියවාරම්පිඅහිං පබ්බජිස්සාමි. 

ඉදානි  ස්සා ‘‘මය්හිං අත්යෙො නත්ථී’’ති වදති,  ිං සුත්වා චාපා 

ඛමායපන්තී ‘‘ො යෙ කුජ්ඣී’’ති ගාෙමාහ.  ත්ෙ ො යෙ කුජ්ඣීති

යකළිකරණමත්ය න මා මය්හිං කුජ්ඣි. ෙහාවීර, ෙහාමුනීති උපකිං

ආලපති. ඤ්හිසාපුබ්යබපිපබ්බජිය ො, ඉදානිපිපබ්බජිතුකායමොතිකත්වා

ඛන්තිඤ්ච පච්චාසීසන්තී ‘‘මහාමුනී’’ති ආහ. ය යනවාහ – ‘‘න හි

යකොධපයර ස්ස, සුද්ධි අත්ථි කුය ො  යපො’’ති, ත්විං එත් කම්පි

අසහන්ය ොකෙිංචිත් ිංදයමස්සසි, කෙිංවා පිං චරිස්සසීතිඅධිමතප්පායයො. 

අෙ නාළිං ගන්ත්වා ජීවිතුකායමොසීති චාපාය වුත්ය ො ආහ – 

‘‘පක්කමිස්සඤ්  නාොය ො, යකොධ නාොෙ වච්ඡතී’’ති යකො ඉධනාළාය 

වසිස්සති, නාළාය ොව අහිං පක්කමිස්සායමව. යසො හි  ස්ස ො ගායමො, 
 ය ො නික්ඛමිත්වා පබ්බජි. යසො ච මගධරට්යඨ යබොධිමතමණ්ඩස්ස

ආසන්නපයදයස,  ිං සන්ධාය වුත් ිං. බන්ධන්තී ඉත්ථිරූයපන, සෙයණ

ධම්ෙජීවියනොති චායප ත්විං ධම්යමන ජීවන්ය  ධම්මියක පබ්බජිය 
අත් යනොඉත්ථිරූයපනඉත්ථිකුත් ාකප්යපහිබන්ධන්තී තිට්ඨසි.යයනාහිං

ඉදානිඑදියසොොය ො,  ස්මා ිංපරිච්චොමීතිඅධිමතප්පායයො. 

එවිං වුත්ය  චාපා  ිං නිවත්ය තුකාමා ‘‘එහි, කාො’’ති ගාෙමාහ.

 ස්සත්යෙො –කාළවණ්ණ ාය, කාෙ, උපක, එහි නිවත් ස්සු මාපක්කමි, 

පුබ්යබ විය කායම පරිභුඤ්ෙ, අහඤ්ච යය ච යම සන්ති ඤා කා, ය 

සබ්යබවතුය්හිංමාපක්කමිතුකාම ාය වසීක ා වසවත්තියනොක ාති. 

 ිංසුත්වාඋපයකො ‘‘එත්ය ො ායප’’ති ගාෙමාහ. ත්ෙ  ායපතිචායප.

චාපසදිසඅඞ්ගලට්ඨි ාය හි සා, චාපාතිනාමිං ලභි,  ස්මා, චාපාති වුච්චති.

ත්විං චායප, යො භාසසි, ඉදානි යාදිසිං කයෙසි, ඉය ො  තුබ්භාගයමව

පියසමුදාචාරිංකයරයයාසි. යි රත් ස්ස රාගාභිභූ ස්සපුරිසස්සඋළාරිංව 

 ිංසියා, අහිං පයන රහි යිකායමසුචවිරත්ය ො,  ස්මාචාපායවචයනන
තිට්ඨාමීතිඅධිමතප්පායයො. 

පුන, චාපා, අත් නි ස්සආසත්තිිංඋප්පායදතුකාමා ‘‘කාෙඞ්ගිනි’’න්ති

ආහ. ත්ෙ, කාොති  ස්සාලපනිං. අඞ්ගිනින්තිඅඞ්ගලට්ඨිසම්පන්නිං. ඉවාති

උපමාය නිපාය ො.  ක්කාරිං පුප්ඵි ං ගිරිමුද්ධනීති පබ්බ මුද්ධනි ඨි ිං

සුපුප්ඵි දාලිමලට්ඨිිං විය. ‘‘උක්කාගාරි’’න්ති ච යකචි පඨන්ති, 
අඞ්ගත්ථිලට්ඨිිං වියාති අත්යෙො. ගිරිමුද්ධනීති ච ඉදිං යකනචි

අනුපහ යසොභ ාදස්සනත්ෙිංවුත් ිං.යකචි ‘‘කාලිඞ්ගිනි’’න්තිපාඨිංවත්වා

 ස්ස කුම්භණ්ඩල ාසදිසන්ති අත්ෙිං වදන්ති. ඵුල්ලං දාලිෙලට්ඨිංවාති
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පුප්ඵි ිං බීෙපූරල ිං විය. අන්ය ොදීයපව පාටලින්ති දීපකබ්භන් යර

පුප්ඵි පාටලිරුක්ඛිං විය, දීපග්ගහණඤ්යචත්ෙ
යසොභාපාටිහාරියදස්සනත්ෙයමව. 

හරි න්දනලිත් ඞ්ගින්ති යලොහි චන්දයනන අනුලිත් සබ්බඞ්ගිිං. 

කාසිකුත් ෙධාරිනින්ති උත් මකාසිකවත්ෙධරිං.  ං ෙන්ති  ාදිසිං මිං. 

රූපවතිං සන්තින්ති රූපසම්පන්නිං සමානිං. කස්ස ඔහාෙ ගච්ඡසීති කස්ස

නාම සත් ස්ස, කස්ස වා යහතුයනො, යකන කාරයණන, ඔහාය පහාය
පරිච්චජිත්වා ගච්ඡසි. 

ඉය ො පරම්පි ය සිං වචනපටිවචනගාොව ඨයපත්වා පරියයොසායන

තිස්යසො ගාො.  ත්ෙ සාකුන්තියකොවාති සකුණලුද්යදො විය. ආහරියෙන

රූයපනාති යකසමණ්ඩනාදිනා සරීරෙග්ගයනන යචව වත්ොභරණාදිනා ච
අභිසඞ්ඛාරියකන රූයපන වණ්යණන කිත්තියමන චාතුරියයනාති අත්යෙො. 

නෙංත්වංබාධයිස්සසීතිපුබ්යබවියඉදානිමිං ත්විංනබාධිමතතුිංසක්ඛිස්සසි. 

පුත් ඵලන්ති පුත් සඞ්ඛා ිංඵලිංපුත් පසයවො. 

සප්පඤ්ඤාති පඤ්ඤවන්ය ො, සිංසායර ආදීනවවිභාවිනියා පඤ්ඤාය
සමන්නාග ාති අධිමතප්පායයො. ය  හි අප්පිං වා මහන් ිං වා ඤාතිපරිවට්ටිං

යභොගක්ඛන්ධිං වා පහාය පබ්බෙන්ති. ය නාහ – ‘‘පබ්බජන්ති ෙහාවීරා, 

නායගො යඡත්වාව බන්ධන’’න්ති, අයබන්ධනිං විය හත්ථිනායගො

ගිහිබන්ධනිංඡින්දිත්වාමහාවීරියාවපබ්බෙන්ති, නනිහීනවීරියාති අත්යෙො. 

දණ්යඩනාති යයන යකනචි දණ්යඩන. ඡුරිකාොති ඛුයරන. භූමිෙං වා 

නිසුම්භිස්සන්ති පෙවියිං පාය ත්වා යපොෙනවිජ්ඣනාදිනා විබාධිමතස්සාමි. 

පුත් යසොකානගච්ඡසීතිපුත් යසොකනිමිත් ිංනගච්ඡිස්සසි. 

පදාහිසීති දස්සසි. පුත් කත්ය ති පුත් කාරණා. ජම්මීති  ස්සා

ආලපනිං, ලාමයකතිඅත්යෙො. 

ඉදානි ස්සගමනිංඅනුොනිත්වාගමනට්ඨානිංොනිතුිං ‘‘හන්දයඛො’’ති
ගාෙමාහ. 

ඉ යරොපුබ්යබඅහිංඅනියයානිකිංසාසනිංපග්ගය්හඅට්ඨාසිිං, ඉදානි පන

නියයානියක අනන් ජිනස්ස සාසයන ඨාතුකායමො,  ස්මා  ස්ස සන්තිකිං

ගමිස්සාමීති දස්යසන්ය ො ‘‘අහුම්හා’’තිආදිමාහ. ත්ෙ ගණියනොතිගණධරා. 

අස්සෙණාතිනසමි පාපා. සෙණොනියනොතිසමි පාපාතිඑවිංසඤ්ඤියනො. 

වි රිම්හාතිපූරණාදීසුඅත් ානිංපක්ඛිපිත්වාවදති. 
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පටුන 

යනරඤ්ජරං පතීතියනරඤ්ෙරායනදියාසමීයප ස්සාතීයර. බුද්යධොති

අභිසම්යබොධිමතිං පත්ය ො, අභිසම්යබොධිමතිං පත්වා ධම්මිං යදයසන්ය ො
සබ්බකාලිංභගවා ත්යෙවවසීතිඅධිමතප්පායයනවදති. 

වන්දනං දානි යෙ වජ්ජාසීති මම වන්දනිං වයදයයාසි, මම වචයනන

යලොකනාෙිං අනුත් රිං වයදයයාසීති අත්යෙො. පදක්ඛිණඤ්  කත්වාන, 

ආදියසෙයාසිදක්ඛිණන්තිබුද්ධිං භගවන් ිංතික්ඛත්තුිංපදක්ඛිණිංකත්වාපි

චතූසු ඨායනසු වන්දිත්වා,  ය ො පුඤ්ඤය ො මය්හිං පත්තිදානිං යදන්ය ො
පදක්ඛිණිං ආදියසයයාසිබුද්ධගුණානිංසු පුබ්බත් ායහතුසම්පන්න ායච
එවිංවදති. 

එ ං යඛොලබ්භෙම්යහහීතිඑ ිංපදක්ඛිණකරණිංපුඤ්ඤිංඅම්යහහි ව

දාතුිං සක්කා, න නිවත් නිං, පුබ්යබ විය කාමූපයභොයගො ච න සක්කාති

අධිමතප්පායයො. ය වජ්ජන්ති වවන්දනිංවජ්ෙිංවක්ඛාමි. 

යසොතිකායළො, අද්දසාසීතිඅද්දක්ඛි. 

සත්ථුයදසනායිං සච්චකොය පධානත් ා  බ්බිනිමුත් ාය අභාවය ො 

‘‘තක්ඛ’’න්තිආදිවුත් ිං, යසසිංවුත් නයයමව. 

චාපායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

4. සුන්දරීයෙරීගාොවණ්ණනා 

යප ානි යභොති පුත් ානීතිආදිකා සුන්දරියා යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනන්තී ඉය ො එකතිිංසකප්යප යවස්සභුස්ස භගවය ො කායල
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත්වා එකදිවසිං සත්ොරිං පිණ්ඩාය
චරන් ිං දිස්වා පසන්නමානසා භික්ඛිං දත්වා පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දි.
සත්ො ස්සාචිත් ප්පසාදිං ඤත්වාඅනුයමොදනිංකත්වාපක්කාමි.සාය න
පුඤ්ඤකම්යමන  ාවතිිංයසසු නිබ්බත්තිත්වා  ත්ෙ යාව ායුකිං ඨත්වා
දිබ්බසම්පත්තිිං අනුභවිත්වා  ය ො චු ා අපරාපරිං සුගතීසුයයව සිංසරන්තී
පරිපක්කඤාණා හුත්වා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද බාරාණසියිං සුො ස්ස නාම

බ්රාහ්මණස්සධී ාහුත්වානිබ්බත්ති.  ස්සාරූපසම්පත්තියා සුන්දරීතිනාමිං
අයහොසි. වයප්පත් කායල චස්සා කනිට්ඨභා ා කාලමකාසි. අෙස්සා පි ා
පුත් යසොයකන අභිභූය ො  ත්ෙ  ත්ෙ විචරන්ය ො වාසිට්ඨිත්යෙරියා
සමාගන්ත්වා  ිං යසොකවියනොදනකාරණිං පුච්ඡන්ය ො ‘‘යප ානි යභොති
පුත් ානී’’තිආදිකා ද්යව ගාො අභාසි. යෙරී  ිං යසොකාභිභූ ිං ඤත්වා
යසොකිංවියනොයදතුකාමා ‘‘බහූනිපුත් ස ානී’’තිආදිකාද්යවගාො වත්වා

අත් යනොඅයසොකභාවිංකයෙසි. ිං සුත්වාබ්රාහ්මයණො‘‘කෙිං ත්විං, අයයය, 

එවිංඅයසොකාො ා’’තිආහ. ස්සයෙරීර නත් යගුණිංකයෙසි. 
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අෙ බ්රාහ්මයණො ‘‘කුහිිං සත්ො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉදානි මිථිලායිං
විහරතී’’ති  ිං සුත්වා  ාවයදව රෙිං යයොයෙත්වා රයෙන මිථිලිං ගන්ත්වා 
සත්ොරිංඋපසඞ්කමිත්වාවන්දිත්වාසම්යමොදනීයිංකෙිංකත්වාඑකමන් ිං
නිසීදි.  ස්ස සත්ො ධම්මිං යදයසසි. යසො ධම්මිං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො
පබ්බජිත්වා විපස්සනිං පට්ඨයපත්වා ඝයටන්ය ො වායමන්ය ො  තියය
දිවයස අරහත් ිං පාපුණි. අෙ සාරථි රෙිං ආදාය බාරාණසිිං ගන්ත්වා
බ්රාහ්මණියා ිං පවත්තිිංආයරොයචසි. සුන්දරී අත් යනොපිතුපබ්බජි භාවිං

සුත්වා, ‘‘අම්ම, අහම්පිපබ්බජිස්සාමී’’ති මා රිංආපුච්ඡි.මා ා‘‘යිංඉමස්මිිං

යගයහ යභොගො ිං, සබ්බිං  ිං තුය්හිං සන් කිං, ත්විං ඉමස්ස කුලස්ස

දායාදිකාපටිපජ්ෙ, ඉමිංසබ්බයභොගිංපරිභුඤ්ෙ, මාපබ්බජී’’ති ආහ.සා‘‘න

මය්හිං යභොයගහි අත්යෙො, පබ්බජිස්සායමවාහිං, අම්මා’’ති මා රිං 
අනුොනායපත්වා මහතිිං සම්පත්තිිං යඛළපිණ්ඩිං විය ඡඩ්යඩත්වා පබ්බජි. 
පබ්බජිත්වා ච සික්ඛමානායයව හුත්වා විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා ඝයටන්තී
වායමන්තී යහතුසම්පන්න ාය ඤාණස්ස පරිපාකිං ග ත් ා සහ

පටිසම්භිදාහිඅරහත් ිංපාපුණි.ය න වුත් ිං අපදායන – 

‘‘පිණ්ඩපා ිං චරන් ස්ස, යවස්සභුස්ස මයහසියනො; 

කටච්ඡුභික්ඛමුග්ගය්හ, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහිං. 

‘‘පටිග්ගයහත්වාසම්බුද්යධො, යවස්සභූයලොකනායයකො; 

වීථියාසණ්ඨිය ොසත්ො, අකායමඅනුයමොදනිං. 

‘‘කටච්ඡුභික්ඛිංදත්වාන,  ාවතිිංසිංගමිස්සසි; 

ඡත්තිිංසයදවරාජූනිං, මයහසිත් ිංකරිස්සසි. 

‘‘පඤ්ඤාසිංචක්කවත්තීනිං, මයහසිත් ිංකරිස්සසි; 

මනසාපත්ථි ිංසබ්බිං, පටිලච්ඡසිසබ්බදා. 

‘‘සම්පත්තිිංඅනුයභොත්වාන, පබ්බජිස්සසිකිඤ්චනා; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ්බායිස්සසිනාසවා. 

‘‘ඉදිං වත්වානසම්බුද්යධො, යවස්සභූ යලොකනායයකො; 

නභිංඅබ්භුග්ගමීවීයරො, හිංසරාොවඅම්බයර. 

‘‘සුදින්නිං යමදානවරිං, සුයිට්ඨා යාගසම්පදා; 

කටච්ඡුභික්ඛිංදත්වාන, පත් ාහිංඅචලිංපදිං. 

‘‘එකතිිංයසඉය ොකප්යප, යිංදානමදදිිං දා; 

දුග්ගතිිංනාභිොනාමි, භික්ඛාදානස්සිදිංඵලිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං…යප.…ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 
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අරහත් ිං පන පත්වා ඵලසුයඛන නිබ්බානසුයඛන ච විහරන්තී

අපරභායග ‘‘සත්ථුපුරය ොසීහනාදිංනදිස්සාමී’’තිඋපජ්ඣායිංආපුච්ඡිත්වා
බාරාණසිය ො නික්ඛමිත්වා සම්බහුලාහි භික්ඛුනීහි සද්ධිමතිං අනුක්කයමන
සාවත්ථිිං ගන්ත්වා සත්ථු සන්තිකිං උපසඞ්කමිත්වා සත්ොරිං වන්දිත්වා
එකමන් ිං ඨි ා සත්ොරා ක පටිසන්ොරා සත්ථු
ඔරසධීතුභාවාදිවිභාවයනනඅඤ්ඤිංබයාකාසි.අෙස්සාමා රිංආදිිං කත්වා
සබ්යබො ඤාතිගයණො පරිෙයනො ච පබ්බජි. සා අපරභායග අත් යනො
පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වාපි රාවුත් ගාෙිංආදිිංකත්වාඋදානවයසන– 

313. 

‘‘යප ානියභොතිපුත් ානි, ඛාදමානාතුවිංපුයර; 

තුවිංදිවාචරත්ය ොච, අතීවපරි ප්පසි. 

314. 

‘‘සාජ්ෙසබ්බානිඛාදිත්වා, ස පුත් ානිබ්රාහ්මණී; 

වායසට්ඨි යකනවණ්යණන, නබාළ්හිං පරි ප්පසි. 

315. 

‘‘බහූනිපුත් ස ානි, ඤාතිසඞ්ඝස ානිච; 

ඛාදි ානිඅතී ිංයස, මමතුඤ්හඤ්චබ්රාහ්මණ. 

316. 

‘‘සාහිංනිස්සරණිංඤත්වා, ොතියාමරණස්සච; 

නයසොචාමිනයරොදාමි, නචාපිපරි ප්පයිිං. 

317. 

‘‘අබ්භු ිංව වායසට්ඨි, වාචිංභාසසිඑදිසිිං; 

කස්සත්විංධම්මමඤ්ඤාය, ගිරිංභාසසිඑදිසිිං. 

318. 

‘‘එස බ්රාහ්මණසම්බුද්යධො, නගරිංමිථිලිං පති; 

සබ්බදුක්ඛප්පහානාය, ධම්මිංයදයසසිපාණිනිං. 

319. 

‘‘ ස්ස බ්රහ්යමඅරහය ො, ධම්මිංසුත්වා නිරූපධිමතිං; 

 ත්ෙවිඤ්ඤා සද්ධම්මා, පුත් යසොකිංබයපානුදිිං. 

320. 

‘‘යසොඅහම්පිගමිස්සාමි, නගරිංමිථිලිංපති; 

අප්යපවමිංයසොභගවා, සබ්බදුක්ඛාපයමොචයය. 

321. 
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‘‘අද්දසබ්රාහ්මයණොබුද්ධිං, විප්පමුත් ිංනිරූපධිමතිං; 

ස්වස්සධම්මමයදයසසි, මුනිදුක්ඛස්සපාරගූ. 

322. 

‘‘දුක්ඛිංදුක්ඛසමුප්පාදිං, දුක්ඛස්සචඅතික්කමිං; 

අරියිංචට්ඨඞ්ගිකිංමග්ගිං, දුක්ඛූපසමගාමිනිං. 

323. 

‘‘ ත්ෙවිඤ්ඤා සද්ධම්යමො, පබ්බජ්ෙිංසමයරොචයි; 

සුොය ොතීහිරත්තීහි, තිස්යසොවිජ්ොඅඵස්සයි. 

324. 

‘‘එහිසාරථිගච්ඡාහි, රෙිංනියයාදයාහිමිං; 

ආයරොගයිංබ්රාහ්මණිිංවජ්ෙ, පබ්බජිදානිබ්රාහ්මයණො; 

සුොය ොතීහිරත්තීහි, තිස්යසොවිජ්ොඅඵස්සයි. 

325. 

‘‘ ය ොචරෙමාදාය, සහස්සඤ්චාපිසාරථි; 

ආයරොගයිංබ්රාහ්මණිිංයවොච, ‘පබ්බජිදානිබ්රාහ්මයණො; 

සුොය ොතීහිරත්තීහි, තිස්යසොවිජ්ොඅඵස්සයි. 

326. 

‘‘එ ඤ්චාහිංඅස්සරෙිං, සහස්සඤ්චාපිසාරථි; 

ය විජ්ෙිංබ්රාහ්මණිංසුත්වා, පුණ්ණපත් ිංදදාමිය . 

327. 

‘‘තුය්යහව යහොත්වස්සරයෙො, සහස්සඤ්චාපිබ්රාහ්මණි; 

අහම්පිපබ්බජිස්සාමි, වරපඤ්ඤස්සසන්තියක. 

328. 

‘‘හත්ථීගවස්සිංමණිකුණ්ඩලඤ්ච, ඵී ඤ්චිමිංගහවිභවිංපහාය; 

පි ාපබ්බජිය ොතුය්හිං, භුඤ්ෙයභොගානිසුන්දරී; 
තුවිංදායාදිකාකුයල. 

329. 

‘‘හත්ථී ගවස්සිංමණිකුණ්ඩලඤ්ච, රම්මිංචිමිං ගහවිභවිංපහාය; 

පි ාපබ්බජිය ොමය්හිං, පුත් යසොයකනඅට්ටිය ො; 

අහම්පිපබ්බජිස්සාමි, භාතුයසොයකනඅට්ටි ා. 

330. 

‘‘යසොය ඉජ්ඣතුසඞ්කප්යපො, යිංත්විංපත්යෙසිසුන්දරී; 
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උත්තිට්ඨපිණ්යඩොඋඤ්යඡොච, පිංසුකූලඤ්චචීවරිං; 

එ ානිඅභිසම්යභොන්තී, පරයලොයකඅනාසවා. 

331. 

‘‘සික්ඛමානායයමඅයයය, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිමත ිං; 

පුබ්යබනිවාසිංොනාමි, යත්ෙයමවුසි ිංපුයර. 

332. 

‘‘තුවිංනිස්සායකලයාණි, යෙරිසඞ්ඝස්සයසොභයන; 

තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

333. 

‘‘අනුොනාහියමඅයයය, ඉච්යඡසාවත්ථිගන් යව; 

සීහනාදිංනදිස්සාමි, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තියක. 

334. 

‘‘පස්සසුන්දරිසත්ොරිං, යහමවණ්ණිංහරිත් චිං; 

අදන් ානිංදයම ාරිං, සම්බුද්ධමකුය ොභයිං. 

335. 

‘‘පස්සසුන්දරිමායන්තිිං, විප්පමුත් ිංනිරූපධිමතිං; 

වී රාගිංවිසිංයුත් ිං, ක කිච්චමනාසවිං. 

336. 

‘‘බාරාණසිය ො නික්ඛම්ම,  වසන්තිකමාග ා; 

සාවිකාය මහාවීර, පායදවන්දතිසුන්දරී. 

337. 

‘‘තුවිංබුද්යධොතුවිංසත්ො, තුය්හිංධී ාම්හිබ්රාහ්මණ; 

ඔරසාමුඛය ොො ා, ක කිච්චාඅනාසවා. 

338. 

‘‘ ස්සාය ස්වාග ිංභද්යද,  ය ොය අදුරාග ිං; 

එවඤ්හිදන් ාආයන්ති, සත්ථුපාදානිවන්දිකා; 

වී රාගාවිසිංයුත් ා, ක කිච්චාඅනාසවා’’ති.– 

ඉමාගාොපච්චුදාහාසි. 

 ත්ෙ යප ානීති ම ානි. යභොතීති  ිං ආලපති. පුත් ානීති

ලිඞ්ගවිපල්ලායසනවුත් ිං, යපය පුත්ය තිඅත්යෙො. එයකොඑවච ස්සා

පුත්ය ො මය ො, බ්රාහ්මයණො පන ‘‘චිරකාලිං අයිං යසොයකන අට්ටා හුත්වා 

විචරි, බහූ මඤ්යඤ ඉමිස්සා පුත් ා ම ා’’ති එවිංසඤ්ඤී හුත්වා
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බහුවචයනනාහ.  ො ච ‘‘සාජ්ෙ සබ්බානි ඛාදිත්වා ස පුත් ානී’’ති. 

ඛාදොනාති යලොකයවොහාරවයසන ඛුිංසනවචනයම ිං. යලොයක හි යස්සා

ඉත්ථියා ො ො ා පුත් ා මරන්ති,  ිං ගරහන් ා ‘‘පුත් ඛාදිනී’’තිආදිිං

වදන්ති. අතීවාති අතිවිය භුසිං. පරි ප්පසීති සන් ප්පසි, පුයරති යයොෙනා.

අයඤ්යහත්ෙ සඞ්යඛපත්යෙො – යභොති වායසට්ඨි, පුබ්යබ ත්විං ම පුත් ා
හුත්වා යසොචන්තී පරියදවන්තී අතිවිය යසොකාය සමප්පි ා
ගාමනිගමරාෙධානියයොආහිණ්ඩසි. 

සාජ්ජාතිසා අජ්ෙ, සාත්විං එ රහීති අත්යෙො. ‘‘සජ්ො’’ති වා පායඨො. 

යකනවණ්යණනාතියකන කාරයණන. 

ඛාදි ානීතියෙරීපිබ්රාහ්මයණන වුත් පරියායයයනවවදති.ඛාදි ානිවා

බයග්ඝදීපිබිළාරාදිොතියයොසන්ධායයවමාහ. අතී ංයසතිඅතී යකොට්ඨායස, 

අතික්කන් භයවසූතිඅත්යෙො. ෙෙතුය්හඤ් ාතිමයාච යාච. 

නිස්සරණං ඤත්වා ජාතිො ෙරණස්ස  ාති ොතිෙරාමරණානිං

නිස්සරණභූ ිං නිබ්බානිං මග්ගඤායණන පටිවිජ්ඣිත්වා. න  ාපි

පරි ප්පයින්ති නචාපිඋපායාසාසිිං, අහිංඋපායාසිංනආපජ්ජින්තිඅත්යෙො. 

අබ්භු ංව ාතිඅච්ඡරියිංව . ඤ්හි අබ්භු ිංපුබ්යබඅභූ ිංඅබ්භු න්ති

වුච්චති. එදිසින්ති එවරූපිිං, ‘‘න යසොචාමි න යරොදාමි, න චාපි

පරි ප්පයි’’න්ති එවිං යසොචනාදීනිං අභාවදීපනිිං වාචිං. කස්ස ත්වං

ධම්ෙෙඤ්ඤාොතියකවලිං යො එදියසො ධම්යමො ලද්ධුිංන සක්කා,  ස්මා
කස්ස නාම සත්ථුයනො ධම්මමඤ්ඤාය ගිරිං භාසසි එදිසන්ති සත්ොරිං
සාසනඤ්චපුච්ඡති. 

නිරූපධින්ති නිද්දුක්ඛිං. විඤ්ඤා සද්ධම්ොති පටිවිද්ධඅරියසච්චධම්මා. 

බයපානුදින්තිනීහරිිංපෙහිිං. 

විප්පමුත් න්ති සබ්බයසො විමුත් ිං, සබ්බකියලයසහි සබ්බභයවහි ච

විසිංයුත් ිං. ස්වස්සාතියසොසම්මාසම්බුද්යධොඅස්ස බ්රාහ්මණස්ස. 

 ත්ොති ස්සිං චතුසච්චධම්මයදසනායිං. 

රෙංනිෙයාදොහිෙන්තිඉමිංරෙිං බ්රාහ්මණියානියයායදහි. 

සහස්සඤ් ාපීතිමග්ගපරිබ්බයත්ෙිංනී ිං කහාපණසහස්සඤ්චාපිආදාය
නියයායදහීතියයොෙනා. 

අස්සරෙන්තිඅස්සයුත් රෙිං. පුණ්ණපත් න්තිතුට්ඨිදානිං. 
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එවිං බ්රාහ්මණියා තුට්ඨිදායන දියයමායන  ිං අසම්පටිච්ඡන්ය ො සාරථි
‘‘තුය්යහව යහොතූ’’ති ගාෙිං වත්වා සත්ථු සන්තිකයමව ගන්ත්වා පබ්බජි. 
පබ්බජිය පනසාරථිම්හිබ්රාහ්මණීඅත් යනොධී රිංසුන්දරිිංආමන්ය ත්වා

ඝරාවායස නියයොයෙන්තී ‘‘හත්ථී ගවස්ස’’න්ති ගාෙමාහ.  ත්ෙ හත්ථීති

හත්ථියනො. ගවස්සන්ති ගායවො ච අස්සා ච. ෙණිකුණ්ඩලඤ් ාති මණි ච

කුණ්ඩලානි ච. ඵී ඤ්චිෙං ගහවිභවං පහාොති ඉමිං හත්ථිආදිප්පයභදිං
යොවුත් ිං අවුත් ඤ්ච යඛත් වත්ථුහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදියභදිං ඵී ිං
පහූ ඤ්ච ගහවිභවිං යගහූපකරණිං අඤ්ඤඤ්ච දාසිදාසාදිකිං සබ්බිං පහාය

 වපි ාපබ්බජිය ො. භුඤ්ජයභොගානිසුන්දරීතිසුන්දරි, ත්විංඉයමයභොයග

භුඤ්ෙස්සු. තුවංදාොදිකාකුයලතිතුවඤ්හිඉමස්මිිංකුයල දායජ්ොරහාති. 

 ිං සුත්වා සුන්දරී අත් යනො යනක්ඛම්මජ්ඣාසයිං පකායසන්තී 

‘‘හත්ථීගවස්ස’’න්තිආදිමාහ. 

අෙ නිං මා ා යනක්ඛම්යමයයව නියයොයෙන්තී ‘‘යසො ය  

ඉජ්ඣතූ’’තිආදිනා දියඩ්ඪගාෙමාහ.  ත්ෙ ෙං ත්වං පත්යෙසි සුන්දරීති

සුන්දරිත්විංඉදානියිංපත්යෙසිආකඞ්ඛසි.යසො වපබ්බජ්ොය සඞ්කප්යපො 

පබ්බජ්ොයඡන්යදො ඉජ්ඣතු අනන් රායයනසිජ්ඣතු. උත්තිට්ඨපිණ්යඩොති 

ඝයර ඝයර පතිට්ඨිත්වා ලද්ධබ්බභික්ඛාපිණ්යඩො. උඤ්යඡොති  දත්ෙිං

ඝරපටිපාටියා ආහිණ්ඩනිංඋද්දිස්සඨානඤ්ච. එ ානීති උත්තිට්ඨපිණ්ඩාදීනි. 

අභිසම්යභොන්තීති අනිබ්බින්නරූපා ෙඞ්ඝබලිං නිස්සාය අභිසම්භවන්තී, 

සායධන්තීතිඅත්යෙො. 

අෙ සුන්දරී ‘‘සාධු, අම්මා’’ති මාතුයා පටිස්සුණිත්වා නික්ඛමිත්වා
භික්ඛුනුපස්සයිං ගන්ත්වා සික්ඛමානායයව සමානා තිස්යසො විජ්ො 
සච්ඡිකත්වා ‘‘සත්ථු සන්තිකිං ගමිස්සාමී’’ති උපජ්ඣායිං ආයරොයචත්වා

භික්ඛුනීහි සද්ධිමතිං සාවත්ථිිං අගමාසි. ය න වුත් ිං ‘‘සික්ඛොනාෙ යෙ, 

අයෙය’’තිආදි.  ත්ෙ සික්ඛොනාෙ යෙති සික්ඛමානාය සමානාය මයා. 

අයෙයතිඅත් යනොඋපජ්ඣායිංආලපති. 

තුවං නිස්සාෙ කලයාණි, යෙරි සඞ්ඝස්ස යසොභයනති භික්ඛුනිසඞ්යඝ
වුද්ධ රභායවන ථිරගුණයයොයගන ච සඞ්ඝත්යෙරි යසොභයනහි සීලාදීහි

සමන්නාග ත් ායසොභයනකලයාණිකලයාණමිත්ය , අයයය,  ිංනිස්සාය
මයා තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ාක ිංබුද්ධස්සසාසනන්තියයොෙනා. 

ඉච්යඡති ඉච්ඡාමි. සාවත්ථි ගන් යවති සාවත්ථිිං ගන්තුිං. සීහනාදං 

නදිස්සාමීතිඅඤ්ඤාබයාකරණයමවසන්ධායාහ. 

අෙසුන්දරීඅනුක්කයමනසාවත්ථිිංගන්ත්වාවිහාරිංපවිසිත්වා සත්ොරිං
ධම්මාසයන නිසින්නිං දිස්වා උළාරිං පීතියසොමනස්සිං පටිසිංයවදයමානා 

අත් ානයමව ආලපන්තී ආහ ‘‘පස්ස සුන්දරී’’ති. යහෙවණ්ණන්ති
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සුවණ්ණවණ්ණිං. හරිත්  න්ති කඤ්චනසන්නිභත් චිං. එත්ෙ ච භගවා

පී වණ්යණන ‘‘සුවණ්ණවණ්යණො’’ති වුච්චති. අෙ යඛො සම්මයදව
ඝිංසිත්වා ොතිහිඞ්ගුලයකන අනුලිම්පිත්වා 

සුපරිමජ්ජි කඤ්චනාදාසසන්නියභොති දස්යසතුිං ‘‘යහමවණ්ණ’’න්තිවත්වා
‘‘හරිත් ච’’න්තිවුත් ිං. 

පස්ස සුන්දරිොෙන්තින්ති  ිං සුන්දරිනාමිකිං මිං භගවා ආගච්ඡන්ති

පස්ස. ‘‘විප්පමුත් ’’න්තිආදිනා අඤ්ඤිං බයාකයරොන්තී පීතිවිප්ඵාරවයසන
වදති. 

කුය ො පන ආග ා, කත්ෙ ච ආග ා, කීදිසා චායිං සුන්දරීති 

ආසඞ්කන් ානිං ආසඞ්කිං නිවත්ය තුිං ‘‘බාරාණසිය ො’’ති ගාෙිං වත්වා

 ත්ෙ ‘‘සාවිකා චා’’ති වුත් මත්ෙිං පාකට රිං කාතුිං ‘‘තුවං බුද්යධො’’ති
ගාෙමාහ.  ස්සත්යෙො – ඉමස්මිිං සයදවයක යලොයක තුවයමයවයකො 

සබ්බඤ්ඤුබුද්යධො, දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යෙහි යොරහිං

අනුසාසනය ො තුවිං යම සත්ො, අහඤ්ච ඛීණාසවබ්රාහ්මණී භගවා තුය්හිං

උයර වායාම ෙනි ාභිොති ාය ඔරසා, මුඛය ො පවත් ධම්මයඝොයසන

සාසනස්ස ච මුඛභූය න අරියමග්යගන ො ත් ා මුඛය ො ජා ා, 

නිට්ඨි පරිඤ්ඤා ාදිකරණීය ාය ක කිච් ා, සබ්බයසො ආසවානිං 

යඛපි ත් ා අනාසවාති. 

අෙස්සා සත්ො ආගමනිං අභිනන්දන්ය ො ‘‘ ස්සා ය  ස්වාග ’’න්ති
ගාෙමාහ. ස්සත්යෙො–යාත්විංමයා අධිමතග ිංධම්මිංයාොවය ොඅධිමතගච්ඡි.

 ස්සා ය , භද්යද සුන්දරි, ඉධ මමසන්තියකආග ිංආගමනිං සුආග ිං.

 ය ොඑව ිං අතරාග ං නදුරාග ිංයහොති.කස්මා? යස්මා එවඤ්හි දන් ා

ආෙන්තීති, යො ත්විං සුන්දරි, එවඤ්හි උත් යමන අරියමග්ගදමයෙන 

දන් ා  ය ො එව සබ්බධිමත වී රාගා, සබ්යබසිං සිංයයොෙනානිං 

සමුච්ඡින්නත් ා විසංයුත් ා ක කිච්චා අනාසවා සත්ථු පාදානිං වන්දිකා

ආගච්ඡන්ති,  ස්මා ස්සාය ස්වාග ිංඅදුරාග න්තියයොෙනා. 

සුන්දරීයෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

5. සුභාකම්ොරධීතුයෙරීගාොවණ්ණනා 

දහරාහන්තිආදිකා සුභාය කම්මාරධී ාය යෙරියා ගාො. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං
උපචිනන්තී අනුක්කයමන සම්භාවි කුසලමූලා උපචි වියමොක්ඛසම්භාරා
සුගතීසුයයව සිංසරන්තී පරිපක්කඤාණා හුත්වා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද

රාෙගයහ අඤ්ඤ රස්ස සුවණ්ණකාරස්ස ධී ා හුත්වා නිබ්බත්ති, 

රූපසම්පත්තියසොභාය සුභාති  ස්සා නාමිං අයහොසි. සා අනුක්කයමන 

විඤ්ඤු ිං පත්වා, සත්ථු රාෙගහප්පයවසයන සත්ෙරි සඤ්ො ප්පසාදා
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එකදිවසිං භගවන් ිං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන් ිං නිසීදි. සත්ො
 ස්සා ඉන්ද්රියපරිපාකිං දිස්වා අජ්ඣාසයානුරූපිං චතුසච්චගබ්භධම්මිං 
යදයසසි.සා ාවයදවසහස්සනයපටිමණ්ඩිය යසො ාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි.
සාඅපරභායග ඝරාවායසයදොසිංදිස්වාමහාපොපතියායගො මියාසන්තියක
පබ්බජිත්වාභික්ඛුනිසීයල පතිට්ඨි ාඋපරිමග්ගත්ොයභාවනමනුයුඤ්ජි. ිං
ඤා කාකායලනකාලිංඋපසඞ්කමිත්වා කායමහිනිමන්ය න් ාපහූ ධනිං
විභවො ඤ්ච දස්යසත්වාපයලොයභන්ති.සාඑකදිවසිං අත් යනොසන්තිකිං
උපග ානිං ඝරාවායසසු කායමසු ච ආදීනවිං පකායසන්තී 

‘‘දහරාහ’’න්තිආදීහි චතුවීසතියා ගාොහි ධම්මිං කයෙත්වා ය  නිරායස
කත්වා විස්සජ්යෙත්වා විපස්සනාය කම්මිං කයරොන්තී ඉන්ද්රියානි
පරියයොදයපන්තී භාවනිංඋස්සුක්කායපත්වානචිරස්යසවසහපටිසම්භිදාහි
අරහත් ිං පාපුණි.අරහත් ිංපනපත්වා– 

339. 

‘‘දහරාහිංසුද්ධවසනා, යිංපුයරධම්මමස්සුණිිං; 

 ස්සායමඅප්පමත් ාය, සච්චාභිසමයයොඅහු. 

340. 

‘‘ ය ොහිංසබ්බකායමසු, භුසිංඅරතිමජ්ඣගිං; 

සක්කායස්මිිංභයිංදිස්වා, යනක්ඛම්මයමවපීහයය. 

341. 

‘‘හිත්වානහිංඤාතිගණිං, දාසකම්මකරානිච; 

ගාමයඛත් ානිඵී ානි, රමණීයයපයමොදිය . 

342. 

‘‘පහායහිංපබ්බජි ා, සාපය යයමනප්පකිං; 

එවිංසද්ධායනික්ඛම්ම, සද්ධම්යමසුප්පයවදිය . 

343. 

‘‘යන ිංඅස්සපතිරූපිං, ආකිඤ්චඤ්ඤඤ්හිපත්ෙයය; 

යයොො රූපිංරෙ ිං, ඡඩ්යඩත්වාපුනරාගයම. 

344. 

‘‘රෙ ිංො රූපිංවා, නයබොධායනසන්තියා; 

යන ිංසමණසාරුප්පිං, නඑ ිංඅරියද්ධනිං. 

345. 

‘‘යලොභනිං මදනඤ්යච ිං, යමොහනිංරෙවඩ්ඪනිං; 

සාසඞ්කිංබහුආයාසිං, නත්ථියචත්ෙධුවිංඨිති. 
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346. 

‘‘එත්ෙරත් ාපමත් ාච, සිංකිලිට්ඨමනානරා; 

අඤ්ඤමඤ්යඤනබයාරුද්ධා, පුථූකුබ්බන්තියමධගිං. 

347. 

‘‘වයධො බන්යධොපරික්යලයසො, ොනි යසොකපරිද්දයවො; 

කායමසුඅධිමතපන්නානිං, දිස්සය බයසනිංබහුිං. 

348. 

‘‘ ිංමිංඤාතීඅමිත් ාව, කිිංයවොකායමසුයුඤ්ෙෙ; 

ොනාෙමිංපබ්බජි ිං, කායමසුභයදස්සිනිිං. 

349. 

‘‘නහිරඤ්ඤසුවණ්යණන, පරික්ඛීයන්තිආසවා; 

අමිත් ාවධකාකාමා, සපත් ාසල්ලබන්ධනා. 

350. 

‘‘ ිංමිංඤාතීඅමිත් ාව, කිිංයවොකායමසුයුඤ්ෙෙ; 

ොනාෙමිංපබ්බජි ිං, මුණ්ඩිංසඞ්ඝාටිපාරු ිං. 

351. 

‘‘උත්තිට්ඨපිණ්යඩො උඤ්යඡොච, පිංසුකූලඤ්ච චීවරිං; 

එ ිංයඛොමමසාරුප්පිං, අනගාරූපනිස්සයයො. 

352. 

‘‘වන් ාමයහසීහිකාමා, යයදිබ්බායයචමානුසා; 

යඛමට්ඨායනවිමුත් ාය , පත් ාය අචලිංසුඛිං. 

353. 

‘‘මාහිංකායමහිසිංගච්ඡිිං, යයසු ාණිංනවිජ්ෙති; 

අමිත් ාවධකාකාමා, අග්ගික්ඛන්ධූපමාදුඛා. 

354. 

‘‘පරිපන්යෙොඑසභයයො, සවිඝාය ොසකණ්ටයකො; 

යගයධොසුවිසයමොයචයසො, මහන්ය ොයමොහනාමුයඛො. 

355. 

‘‘උපසග්යගො භීමරූයපො, කාමාසප්පසිරූපමා; 

යයබාලාඅභිනන්දන්ති, අන්ධභූ ාපුථුජ්ෙනා. 

356. 

‘‘කාමපඞ්යකනසත් ාහි, බහූයලොයකඅවිද්දසූ; 
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220 

පටුන 

පරියන් ිංනොනන්ති, ොතියාමරණස්සච. 

357. 

‘‘දුග්ගතිගමනිංමග්ගිං, මනුස්සාකාමයහතුකිං; 

බහුිංයවපටිපජ්ෙන්ති, අත් යනොයරොගමාවහිං. 

358. 

‘‘එවිංඅමිත් ෙනනා,  ාපනාසිංකියලසිකා; 

යලොකාමිසාබන්ධනීයා, කාමාමරණබන්ධනා. 

359. 

‘‘උම්මාදනාඋල්ලපනා, කාමාචිත් ප්පමාථියනො; 

සත් ානිංසිංකියලසාය, ඛිප්පිංමායරනඔඩ්ඩි ිං. 

360. 

‘‘අනන් ාදීනවාකාමා, බහුදුක්ඛාමහාවිසා; 

අප්පස්සාදාරණකරා, සුක්කපක්ඛවියසොසනා. 

361. 

‘‘සාහිංඑ ාදිසිංකත්වා, බයසනිංකාමයහතුකිං; 

න ිංපච්චාගමිස්සාමි, නිබ්බානාභිර ාසදා. 

362. 

‘‘රණිං  රිත්වාකාමානිං, සීතිභාවාභිකඞ්ඛිනී; 

අප්පමත් ාවිහස්සාමි, සබ්බසිංයයොෙනක්ඛයය. 

363. 

‘‘අයසොකිංවිරෙිංයඛමිං, අරියට්ඨඞ්ගිකිංඋජුිං; 

 ිංමග්ගිංඅනුගච්ඡාමි, යයනතිණ්ණාමයහසියනො. 

364. 

‘‘ඉමිං පස්සෙධම්මට්ඨිං, සුභිං කම්මාරධී රිං; 

අයනෙිංඋපසම්පජ්ෙ, රුක්ඛමූලම්හිඣායති. 

365. 

‘‘අජ්ෙට්ඨමී පබ්බජි ා, සද්ධා සද්ධම්මයසොභනා; 

විනීතුප්පලවණ්ණාය, ය විජ්ොමච්චුහායිනී. 

366. 

‘‘සායිංභුජිස්සාඅණණා, භික්ඛුනීභාවිතින්ද්රියා; 

සබ්බයයොගවිසිංයුත් ා, ක කිච්චාඅනාසවා. 
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367. 

‘‘ ිංසක්යකොයදවසඞ්යඝන, උපසඞ්කම්මඉද්ධිමතයා; 

නමස්සතිභූ පති, සුභිංකම්මාරධී ර’’න්ති.–ඉමාගාො අභාසි; 

 ත්ෙ දහරාහං සුද්ධවසනා, ෙං පුයර ධම්ෙෙස්සුණින්ති යස්මා අහිං
පුබ්යබ දහරා  රුණී එව සුද්ධවසනා සුද්ධවත්ෙනිවත්ො

අලඞ්ක ප්පටියත් ා සත්ථු සන්තියක ධම්මිං අස්යසොසිිං.  ස්සා යෙ

අප්පෙත් ාෙ, සච් ාභිසෙයෙො අහූති යස්මා ච  ස්සා යම මය්හිං යොසු ිං
ධම්මිං පච්චයවක්ඛිත්වා අප්පමත් ාය උපට්ඨි ස්සතියා සීලිං අධිමතට්ඨහිත්වා
භාවනිං අනුයුඤ්ෙන්තියාව චතුන්නිං අරියසච්චානිං අභිසමයයො ‘‘ඉදිං 

දුක්ඛ’’න්තිආදිනා(පටි.ම.1.32) පටියවයධොඅයහොසි. 

 ය ොහං සබ්බකායෙසු, භුසං අරතිෙජ්ඣගන්ති  ය ො ය න
කාරයණනසත්ථුසන්තියකධම්මස්සසු ත් ාසච්චානඤ්ච අභිසමි ත් ා 
මනුස්යසසු දිබ්යබසු චාති සබ්යබසුපි කායමසු භුසිං අතිවිය අරතිිං

උක්කණ්ඨිිං අධිමතගච්ඡිිං. සක්කාෙස්මිං උපාදානක්ඛන්ධපඤ්චයක, භෙං 

සප්පටිභයභාවිං ඤාණචක්ඛුනා දිස්වා, යනක්ඛම්ෙයෙව පබ්බජ්ෙිං

නිබ්බානයමව, පීහයෙ පිහයාමිපත්ෙයාමි. 

දාසකම්ෙකරානි ාතිදායසචකම්මකායරච, ලිඞ්ගවිපල්ලායසන යහ ිං

වුත් ිං. ගාෙයඛත් ානීතිගායමචපුබ්බණ්ණාපරණ්ණවිරුහනක්යඛත් ානි

ච, ගාමපරියාපන්නානි වා යඛත් ානි. ඵී ානීති සමිද්ධානි. රෙණීයෙති

මනුඤ්යඤ. පයෙොදිය ති පමුදිය , යභොගක්ඛන්යධ හිත්වාති සම්බන්යධො. 

සාපය ෙයන්ති සන් කිං ධනිං, මණිකනකරෙ ාදිපරිග්ගහවත්ථුිං. 

අනප්පකන්ති මහන් ිං, පහායාති යයොෙනා. එවං සද්ධාෙ නික්ඛම්ොති
‘‘හිත්වානහිං ඤාතිගණ’’න්තිආදිනා වුත් ප්පකායරන මහන් ිං
ඤාතිපරිවට්ටිං මහන් ඤ්ච යභොගක්ඛන්ධිං පහාය කම්මකම්මඵලානි

ර නත් යඤ්චාතිසද්යධයයවත්ථුිං සද්ධායසද්දහිත්වාඝරය ොනික්ඛම්ම, 

සද්ධම්යෙ සුප්පයවදිය  සම්මාසම්බුද්යධන සුට්ඨු පයවදිය  අරියවිනයය
අහිංපබ්බජි ා. 

එවිංපබ්බජි ායපන යන ංඅස්සපතිරූපං, යදිදිංඡඩ්ඩි ානිංකාමානිං

පච්චාගමනිං. ආකිඤ් ඤ්ඤඤ්හි පත්ෙයෙති අහිං අකිඤ්චනභාවිං

අපරිග්ගහභාවයමව පත්ෙයාමි. යෙො ජා රූපරජ ං, ඡඩ්යඩත්වා

පුනරාගයෙති යයො පුග්ගයලො සුවණ්ණිං රෙ ිං අඤ්ඤම්පි වා කිඤ්චි

ධනො ිංඡඩ්යඩත්වාපුන ිංගණ්යහයය, යසොපණ්ඩි ානිංඅන් යරකෙිං

සීසිං උක්ඛියපයය? 

යස්මා රජ ංජා රූපංවා, නයබොධාෙන සන්තිො නමග්ගඤාණායන

නිබ්බානාය යහොතීති අත්යෙො. යන ං සෙණසාරුප්පන්ති එ ිං
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ො රූපරෙ ාදිපරිග්ගහවත්ථු,  ස්සවාපරිග්ගණ්හනිං සමණානිංසාරුප්පිං
න යහොති.  ො හි වුත් ිං ‘‘න කප්පති සමණානිං සකයපුත්තියානිං 

ො රූපරෙ ’’න්තිආදි (චූළව. 446). න එ ං අරිෙද්ධනන්ති එ ිං 

යොවුත් පරිග්ගහවත්ථුසද්ධාදිධනිංවියඅරියධම්මමයම්පිධනිංනයහොති, 
න අරියභාවාවහය ො.ය නාහ‘‘යලොභන’’න්තිආදි. 

 ත්ෙ යලොභනන්ති යලොභුප්පාදනිං. ෙදනන්ති මදාවහිං. යෙොහනන්ති

සම්යමොහෙනනිං. රජවඩ්ඪනන්ති රාගරොදිසිංවඩ්ඪනිං. යයන පරිග්ගහි ිං, 

 ස්ස ආසඞ්කාවහත් ා සහ ආසඞ්කාය වත් තීති සාසඞ්කං, යයන

පරිග්ගහි ිං,  ස්සයය ොකුය ොආසඞ්කාවහන්ති අත්යෙො. බහුආොසන්ති

සජ්ෙනරක්ඛණාදිවයසනබහුපරිස්සමිං. නත්ථි ය ත්ෙ ධුවං ඨිතීති එ ස්මිිං

ධයනධුවභායවොචඨිතිභායවො චනත්ථි, චඤ්චලමනවට්ඨි යමවාතිඅත්යෙො. 

එත්ෙ රත් ා පෙත් ා  ාති එ ස්මිිං ධයන රත් ා සඤ්ො රාගා

දසකුසලධම්යමසු සතියා විප්පවායසන පමත් ා. සංකිලිට්ඨෙනා 
යලොභාදිසිංකියලයසන සිංකිලිට්ඨචිත් ාව නාම යහොන්ති.  ය ො ච 

අඤ්ඤෙඤ්ඤම්හි බයාරුද්ධා, පුථූ කුබ්බන්ති යෙධගං අන් මයසො මා ාපි

පුත්ය න, පුත්ය ොපි මා රාති එවිං අඤ්ඤමඤ්ඤිං පටිරුද්ධා හුත්වා පුථූ

සත් ායමධගිංකලහිං කයරොන්ති.ය නාහ භගවා–‘‘පුනචපරිං, භික්ඛයව, 
කාමයහතු කාමනිදානිං කාමාධිමතකරණිං…යප.… මා ාපි පුත්ය න විවදති

පුත්ය ොපිමා රාවිවදතී’’තිආදි(ම.නි.1.168, 178). 

වයධොති මරණිං. බන්යධොති අද්දුබන්ධනාදිබන්ධනිං. පරික්යලයසොති

හත්ෙච්යඡදාදිපරිකියලසාපත්ති. ජානීති ධනොනි යචව පරිවාරොනි ච. 

යසොකපරිද්දයවොති යසොයකො ච පරියදයවො ච. අධිපන්නානන්ති

අජ්යඣොසි ානිං. දිස්සය  බයසනං බහුන්ති යොවුත් වධබන්ධනාදියභදිං
අවුත් ඤ්ච යදොමනස්සුපායාසාදිිං දිට්ඨධම්මිකිං සම්පරායිකඤ්ච බහුිං
බහුවිධිංබයසනිංඅනත්යෙොකායමසුදිස්සය ව. 

 ං ෙංඤාතී අමිත් ාව, කිං යවොකායෙසු යුඤ්ජොති ාදිසිං මිං යො
කායමසුවිරත් ිංතුම්යහඤාතීඤා කාසමානා අනත්ෙකාමාඅමිත් ාවිය

කිිංයකනකාරයණනකායමසුයුඤ්ෙෙනියයොයෙෙ. ජානාෙෙංපබ්බජි ං, 

කායෙසුභෙදස්සිනින්තිකායමභයය ො පස්සන්තිිංපබ්බජි ිංමිංආොනාෙ, 

කිිංඑත් කිංතුම්යහහිඅනඤ්ඤා න්ති අධිමතප්පායයො. 

න හිරඤ්ඤසුවණ්යණන, පරික්ඛීෙන්ති ආසවාති කාමාසවාදයයො

හිරඤ්ඤසුවණ්යණන න කදාචි පරික්ඛයිං ගච්ඡන්ති, අෙ යඛො ය හි එව

පරිවඩ්ඪන්ය ව. ය නාහ – ‘‘අමිත් ා වධකා කාො, සපත් ා

සල්ලබන්ධනා’’ති. කාමා හි අහි ාවහත් ා යමත්තියා අභායවන අමිත් ා, 

මරණයහතු ාය උක්ඛිත් ාසිකවධකසදිසත් ා වධකා, අනුබන්ධිමතත්වාපි
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අනත්ොවහන ාය යවරානුබන්ධසපත් සදිසත් ා සපත් ා, රාගාදීනිං

සල්ලානිං බන්ධනය ො සල්ලබන්ධනා. 

මුණ්ඩන්ති මුණ්ඩි යකසිං.  ත්ෙ  ත්ෙ නන් කානි ගයහත්වා

සඞ්ඝාටිචීවරපාරුපයනන සඞ්ඝාටිපාරු ං. 

උත්තිට්ඨපිණ්යඩොති විවටද්වායර ඝයර ඝයර පතිට්ඨිත්වා

ලභනකපිණ්යඩො. උඤ්යඡොති  දත්ෙිං උඤ්ඡාචරියා. අනගාරූපනිස්සයෙොති
අනගාරානිං පබ්බජි ානිං උපගන්ත්වා නිස්සි බ්බය ො උපනිස්සයභූය ො
ජීවි පරික්ඛායරො. ඤ්හිනිස්සායපබ්බජි ා ජීවන්ති. 

වන් ාති ඡඩ්ඩි ා. ෙයහසීහීති බුද්ධාදීහි මයහසීහි. යඛෙට්ඨායනති

කාමයයොගාදීහි අනුපද්දවට්ඨානභූය නිබ්බායන. ය තිමයහසයයො. අ ලං

සුඛන්ති නිබ්බානසුඛිං පත් ා.  ස්මා  ිං පත්යෙන්ය න කාමා
පරිච්චජි බ්බාතිඅධිමතප්පායයො. 

ොහං කායෙහි සංගච්ඡින්ති අහිං කදාචිපි කායමහි න සමාගච්යඡයයිං.

කස්මාති යච ආහ – ‘‘යෙසු  ාණං න විජ්ජතී’’තිආදි, යයසු කායමසු
උපපරික්ඛියමායනසු එකස්මිම්පි අනත්ෙපරිත් ාණිං නාම නත්ථි. 

අග්ගික්ඛන්ධූපො මහාභි ාපට්යඨන. තඛා දුක්ඛමට්යඨන. 

පරිපන්යෙො එස භයෙො යදිදිං කාමා නාම අවිදි විපුලානත්ොවහත් ා. 

සවිඝාය ො චිත් විඝා කරත් ා. සකණ්ටයකො විනිවිජ්ඣනත් ා. යගයධො

සුවිසයෙො ය යසොතිගිද්ධිමතයහතු ායයගයධො.සුට්ඨුවිසයමොමහාපලියබොයධො

යසො. දුරතික්කමනට්යඨන ෙහන්ය ො.යෙොහනාමුයඛො මුච්ඡාපත්තියහතුය ො. 

උපසග්යගො භීෙරූයපොති අතිභිිංසනකසභායවො, මහන්ය ො 

යදවතූපසග්යගො විය අනත්ෙකාදිදුක්ඛාවහනය ො. සප්පසිරූපො කාො 
සප්පටිභයට්යඨන. 

කාෙපඞ්යකනසත් ාතිකාමසඞ්ඛාය න පඞ්යකනසත් ාලග්ගා. 

තග්ගතිගෙනං ෙග්ගන්ති නිරයාදිඅපායගාමිනිං මග්ගිං. කාෙයහතුකන්ති

කායමොපයභොගයහතුකිං. බහුන්ති පාණාතිපා ාදියභයදන බහුවිධිං. 

යරොගොවහන්ති රුජ්ෙනට්යඨන යරොගසඞ්ඛා ස්ස දිට්ඨධම්මිකාදියභදස්ස
දුක්ඛස්සආවහනකිං. 

එවන්ති ‘‘අමිත් ාවධකා’’තිආදිනා වුත් ප්පකායරන. අමිත් ජනනාති

අමිත් භාවස්ස නිබ්බත් නකා.  ාපනාති සන් ාපනකා,  පනීයාති

අත්යෙො. සංකියලසිකාතිසිංකියලසාවහා. යලොකාමිසාති යලොයකආමිසභූ ා. 

බන්ධනිොති බන්ධභූය හි සිංයයොෙයනහි වඩ්ඪි බ්බා, සිංයයොෙනියාති
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අත්යෙො. ෙරණබන්ධනාති භවාදීසු නිබ්බත්තිනිමිත්  ාය
පවත් කාරණය ොචමරණවිබන්ධනා. 

උම්ොදනාති විපරිණාමධම්මානිං වියයොගවයසන යසොකුම්මාදකරා, 

වඩ්ඪියා වා උපරූපරිමදාවහා. උල්ලපනාති ‘‘අයහො සුඛිං අයහො සුඛ’’න්ති 

උද්ධිංඋද්ධිංලපාපනකා.‘‘උල්යලොලනා’’තිපිපායඨො, භත් පිණ්ඩනිමිත් ිං
නඞ්ගුට්ඨිං උල්යලොයලන්ය ො සුනයඛො විය ආමිසයහතු සත්ය 

උපරූපරිලාලනා, පරාභවාවඤ්ඤා පාපනකාති අත්යෙො. 

චිත් ප්පොථියනොති පරිළාහුප්පාදනාදිනා සම්පති ආයතිඤ්ච චිත් ස්ස

පමෙනසීලා. ‘‘චිත් ප්පමද්දියනො’’ති වා පායඨො, යසො එවත්යෙො. යය පන

‘‘චිත් ප්පමාදියනො’’ති වදන්ති, ය සිං චිත් ස්ස පමාදාවහාති අත්යෙො. 

සංකියලසාොති විබාධනාය උප ාපනාය වා. ඛිප්පං ොයරන ඔඩ්ඩි න්ති
කාමා නායමය  මායරන ඔඩ්ඩි ිං කුමිනන්ති දට්ඨබ්බා සත් ානිං
අනත්ොවහනය ො. 

අනන් ාදීනවාති ‘‘යලොභනිං මදනඤ්යච ’’න්තිආදිනා, ‘‘ඉධ සී ස්ස

පුරක්ඛය ො උණ්හස්ස පුරක්ඛය ො’’තිආදිනා (ම. නි. 1.167) ච
දුක්ඛක්ඛන්ධසුත් ාදීසු වුත් නයයන අපරියන් ාදීනවා බහුයදොසා. 

බහුතක්ඛාති ආපායිකාදිබහුවිධදුක්ඛානුබන්ධා. ෙහාවිසාති

කටුකාසය්හඵල ාය හලාහලාදිමහාවිසසදිසා. අප්පස්සාදාති

සත්ෙධාරාග මධුබින්දු විය පරිත් ස්සාදා. රණකරාති සාරාගාදිසිංවඩ්ඪකා. 

සුක්කපක්ඛවියසොසනාතිසත් ානිංඅනවජ්ෙයකොට්ඨාසස්සවිනාසකා. 

සාහන්ති සා අහිං, යහට්ඨා වුත් නයයයනව සත්ථු සන්තියක ධම්මිං

සුත්වාපටිලද්ධසද්ධාකායමපහායපබ්බජිත්වාඨි ාති අත්යෙො. එ ාදිසන්ති

එවරූපිං වුත් ප්පකාරිං. කත්වාති ඉති කත්වා, යොවුත් කාරයණනාති

අත්යෙො. න  ං පච් ාගමිස්සාමීති  ිං මයා පුබ්යබ වන් කායම පුන න 

පරිභුඤ්ජිස්සාමි. නිබ්බානාභිර ා සදාති යස්මා පබ්බජි කාලය ො පට්ඨාය

සබ්බකාලිංනිබ්බානාභිර ා,  ස්මාන ිංපච්චාගමිස්සාමීති යයොෙනා. 

රණං  රිත්වා කාොනන්ති කාමානිං රණිං  රිත්වා,  ඤ්ච මයා

කා බ්බිං අරියමග්ගසිංපහාරිං කත්වා. සීතිභාවාභිකඞ්ඛිනීති
සබ්බකියලසදරෙපරිළාහවූපසයමන සීතිභාවසඞ්ඛා ිං අරහත් ිං

අභිකඞ්ඛන්තී. සබ්බසංයෙොජනක්ඛයෙතිසබ්යබසිං සිංයයොෙනානිංඛයභූය 
නිබ්බායනඅභිර ා. 

යෙන තිණ්ණා ෙයහසියනොති යයන අරියමග්යගන බුද්ධාදයයො

මයහසියනොසිංසාරමයහොඝිං තිණ්ණා, අහම්පිය හිග මග්ගිංඅනුගච්ඡාමි, 

සීලාදිපටිපත්තියාඅනුපාපුණාමීති අත්යෙො. 
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ධම්ෙට්ඨන්ති අරියඵලධම්යම ඨි ිං. අයනජන්ති පටිප්පස්සද්ධ එෙ ාය

අයනෙන්ති ලද්ධනාමිං අග්ගඵලිං. උපසම්පජ්ජාති සම්පායදත්වා

අග්ගමග්ගාධිමතගයමන අධිමතගන්ත්වා. ඣාෙතීති  යමව ඵලජ්ඣානිං
උපනිජ්ඣායති. 

අජ්ජට්ඨමී පබ්බජි ාති පබ්බජි ා හුත්වා පබ්බජි ය ො පට්ඨාය අජ්ෙ

අට්ඨමදිවයසො, ඉය ො අතීය  අට්ඨමියිං පබ්බජි ාති අත්යෙො. සද්ධාති 

සද්ධාසම්පන්නා. සද්ධම්ෙයසොභනාතිසද්ධම්මාධිමතගයමන යසොභනා. 

භුජිස්සාති දාසභාවසදිසානිං කියලසානිං පහායනන භුජිස්සා.

කාමච්ඡන්දාදිඉණාපගයමන අණණා. 

ඉමා කිර තිස්යසො ගාො පබ්බජිත්වා අට්ඨයම දිවයස අරහත් ිං පත්වා
අඤ්ඤ රස්මිිං රුක්ඛමූයල ඵලසමාපත්තිිං සමාපජ්ජිත්වා නිසින්නිං යෙරිිං 
භික්ඛූනිංදස්යසත්වාපසිංසන්ය නභගව ාවුත් ා. 

අෙ සක්යකො යදවානමින්යදො  ිං පවත්තිිං දිබ්යබන චක්ඛුනා දිස්වා 

‘‘එවිං සත්ොරා පසිංසීයමානා අයිං යෙරී යස්මා යදයවහි ච
පයිරුපාසි බ්බා’’ති  ාවයදව  ාවතිිංයසහි යදයවහි සද්ධිමතිං උපසඞ්කමිත්වා
අභිවායදත්වා අඤ්ෙලිිං පග්ගය්හ අට්ඨාසි.  ිං සන්ධාය සඞ්ගීතිකායරහි
වුත් ිං– 

‘‘ ිංසක්යකොයදවසඞ්යඝන, උපසඞ්කම්මඉද්ධිමතයා; 

නමස්සතිභූ පති, සුභිංකම්මාරධී ර’’න්ති. 

 ත්ෙ තීසු කාමභයවසු භූ ානිං සත් ානිං පති ඉස්සයරොති කත්වා 

භූ පතීති ලද්ධනායමො සක්යකො යදවරාො යදවසඞ්යඝන සද්ධිමතිං  ිං සුභිං 

කම්මාරධී රිං අත් යනො යදවිද්ධිමතයා උපසඞ්කම්ම නමස්සති, 
පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දතීතිඅත්යෙො. 

සුභාකම්මාරධීතුයෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

වීසතිනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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14. තිංසනිපාය ො 
1. සුභාජීවකම්බවනිකායෙරීගාොවණ්ණනා 

තිිංසනිපාය  ජීවකම්බවනං රම්ෙන්තිආදිකා සුභාය ජීවකම්බවනිකාය
යෙරියා ගාො. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව

විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං උපචිනන්තී, සම්භාවි කුසලමූලා අනුක්කයමන

පරිබ්රහූි වියමොක්ඛසම්භාරා පරිපක්කඤාණා හුත්වා, ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද

රාෙගයහ බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්ති, සුභාතිස්සා නාමමයහොසි.

 ස්සා කිර සරීරාවයවා යසොභනවණ්ණයුත් ා අයහසුිං,  ස්මා සුභාති
අන්වත්ෙයමව නාමිං ො ිං. සා සත්ථු රාෙගහප්පයවසයන පටිලද්ධසද්ධා
උපාසිකාහුත්වාඅපරභායගසිංසායරො සිංයවගාකායමසු ආදීනවිංදිස්වා
යනක්ඛම්මඤ්ච යඛමය ො සල්ලක්ඛන්තී මහාපොපතියා යගො මියා
සන්තියක පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මිං කයරොන්තී කතිපායහයනව 
අනාගාමිඵයලපතිට්ඨාසි. 

අෙ නිං එකදිවසිං අඤ්ඤ යරො රාෙගහවාසී ධුත් පුරියසො  රුයණො 
පඨමයයොබ්බයන ඨිය ො ජීවකම්බවයන දිවාවිහාරාය ගච්ඡන්තිිං දිස්වා
පටිබද්ධචිත්ය ො හුත්වාමග්ගිංඔවරන්ය ොකායමහිනිමන්ය සි.සා ස්ස
නානප්පකායරහි කාමානිං ආදීනවිං අත් යනො ච යනක්ඛම්මජ්ඣාසයිං

පයවයදන්තී ධම්මිං කයෙසි. යසො ධම්මකෙිං සුත්වාපි න පටික්කමති, 
නිබන්ධතියයව. යෙරී නිං අත් යනො වචයන අතිට්ඨන් ිං අක්ඛිම්හි ච 

අභිරත් ිං දිස්වා, ‘‘හන්ද,  යා සම්භාවි ිං අක්ඛි’’න්ති අත් යනො එකිං
අක්ඛිිං උප්පායටත්වා  ස්ස උපයනසි.  ය ො යසො පුරියසො සන් ායසො
සිංයවගොය ො ත්ෙවිග රායගොව හුත්වායෙරිිංඛමායපත්වාගය ො.යෙරී
සත්ථු සන්තිකිං අගමාසි. සත්ථුයනො සහ දස්සයනයනවස්සා අක්ඛි
පටිපාකතිකිංඅයහොසි. ය ොසාබුද්ධග ායපීතියානිරන් රිංඵුටා හුත්වා
අට්ඨාසි. සත්ො  ස්සා චිත් ාචාරිං ඤත්වා ධම්මිං යදයසත්වා 
අග්ගමග්ගත්ොයකම්මට්ඨානිංආචික්ඛි.සාපීතිිංවික්ඛම්යභත්වා ාවයදව 

විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පාපුණි. අරහත් ිං පන
පත්වා ඵලසුයඛන නිබ්බානසුයඛන විහරන්තී අත් යනො පටිපත්තිිං
පච්චයවක්ඛිත්වාඅත් නාය න චධුත් පුරියසනවුත් ගාොඋදානවයසන
– 

368. 

‘‘ජීවකම්බවනිං රම්මිං, ගච්ඡන්තිිංභික්ඛුනිිංසුභිං; 

ධුත් යකොසන්නිවායරසි,  යමනිංඅබ්රවීසුභා. 

369. 

‘‘කිිංය අපරාධිමත ිංමයා, යිංමිංඔවරියානතිට්ඨසි; 

නහිපබ්බජි ායආවුයසො, පුරියසොසම්ඵුසනායකප්පති. 
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370. 

‘‘ගරුයකමමසත්ථුසාසයන, යාසික්ඛාසුගය නයදසි ා; 

පරිසුද්ධපදිංඅනඞ්ගණිං, කිිංමිංඔවරියානතිට්ඨසි. 

371. 

‘‘ආවිලචිත්ය ොඅනාවිලිං, සරයෙොවී රෙිංඅනඞ්ගණිං; 

සබ්බත්ෙවිමුත් මානසිං, කිිංමිංඔවරියානතිට්ඨසි. 

372. 

‘‘දහරා චඅපාපිකාචසි, කිිංය පබ්බජ්ො කරිස්සති; 

නික්ඛිපකාසායචීවරිං, එහිරමාමසුපුප්ඵිය වයන. 

373. 

‘‘මධුරඤ්චපවන්තිසබ්බයසො, කුසුමරයෙනසමුට්ඨි ාදුමා; 

පඨමවසන්ය ොසුයඛොඋතු, එහිරමාමසුපුප්ඵිය වයන. 

374. 

‘‘කුසුමි සිඛරාචපාදපා, අභිගජ්ෙන්තිවමාලුය රි ා; 

කාතුය්හිංරතිභවිස්සති, යදිඑකාවනයමොගහිස්සසි. 

375. 

‘‘වාළමිගසඞ්ඝයසවි ිං, කුඤ්ෙරමත් කයරණුයලොළි ිං; 

අසහායිකාගන්තුමිච්ඡසි, රහි ිංභිිංසනකිංමහාවනිං. 

376. 

‘‘ පනීයක ාව ධීතිකා, විචරසිචිත් ලය ව අච්ඡරා; 

කාසිකසුඛුයමහිවග්ගුභි, යසොභසීසුවසයනහිනූපයම. 

377. 

‘‘අහිං වවසානුයගොසියිං, යදිවිහයරමයසකානනන් යර; 

නහිමත්ථි යාපියත් යරො, පායණොකින්නරිමන්දයලොචයන. 

378. 

‘‘යදි යමවචනිංකරිස්සසි, සුඛි ාඑහි අගාරමාවස; 

පාසාදනිවා වාසිනී, පරිකම්මිංය කයරොන්තුනාරියයො. 

379. 

‘‘කාසිකසුඛුමානිධාරය, අභියරොයපහිචමාලවණ්ණකිං; 

කඤ්චනමණිමුත් කිංබහුිං, විවිධිංආභරණිංකයරොමිය . 

380. 

‘‘සුයධො රෙපච්ඡදිංසුභිං, යගොනකතූලිකසන්ෙ ිංනවිං; 
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අභිරුහසයනිංමහාරහිං, චන්දනමණ්ඩි සාරගන්ධිමතකිං. 

381. 

‘‘උප්පලිංචුදකාසමුග්ග ිං, යො ිංඅමනුස්සයසවි ිං; 

එවිං ත්විංබ්රහ්මචාරිනී, සයකසඞ්යගසුෙරිං ගමිස්සසි. 

382. 

‘‘කිිංය ඉධසාරසම්ම ිං, කුණපපූරම්හිසුසානවඩ්ඪයන; 

යභදනධම්යමකයළවයර, යිංදිස්වාවිමයනොඋදික්ඛසි. 

383. 

‘‘අක්ඛීනි චතූරියාරිව, කින්නරියාරිව පබ්බ න් යර; 

 වයමනයනානිදක්ඛිය, භියයයොකාමරතීපවඩ්ඪති. 

384. 

‘‘උප්පලසිඛයරොපමානිය , විමයලහාටකසන්නියභමුයඛ; 

 වයමනයනානිදක්ඛිය, භියයයොකාමගුයණොපවඩ්ඪති. 

385. 

‘‘අපිදූරග ාසරම්හයස, ආය පම්යහවිසුද්ධදස්සයන; 

නහිමත්ථි යාපියත් යරො, නයනාකින්නරිමන්දයලොචයන. 

386. 

‘‘අපයෙනපයාතුමිච්ඡසි, චන්දිංකීළනකිංගයවසසි; 

යමරුිංලඞ්යඝතුමිච්ඡසි, යයොත්විංබුද්ධසු ිංමග්ගයසි. 

387. 

‘‘නත්ථිහියලොයකසයදවයක, රායගොයත්ෙපිදානියමසියා; 

නපිනිංොනාමිකීරියසො, අෙමග්යගනහය ොසමූලයකො. 

388. 

‘‘ඉඞ්ගාලකුයාව උජ්ඣිය ො, විසපත්ය ොරිව අග්ගිය ොකය ො; 

නපිනිංපස්සාමිකීරියසො, අෙමග්යගනහය ොසමූලයකො. 

389. 

‘‘යස්සාසියාඅපච්චයවක්ඛි ිං, සත්ොවාඅනුපාසිය ොසියා; 

ත්විං ාදිසිකිංපයලොභය, ොනන්තිිංයසොඉමිංවිහඤ්ඤසි. 

390. 

‘‘මය්හඤ්හි අක්කුට්ඨවන්දිය , සුඛදුක්යඛ චසතීඋපට්ඨි ා; 

සඞ්ඛ මසුභන්ති ොනිය, සබ්බත්යෙවමයනොන ලිම්පති. 
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391. 

‘‘සාහිංසුග ස්සසාවිකා, මග්ගට්ඨඞ්ගිකයානයායිනී; 

උද්ධටසල්ලාඅනාසවා, සුඤ්ඤාගාරග ාරමාමහිං. 

392. 

‘‘දිට්ඨාහිමයාසුචිත්ති ා, යසොම්භාදාරුකපිල්ලකානිවා; 

 න්තීහිචඛීලයකහිච, විනිබද්ධාවිවිධිංපනච්චකා. 

393. 

‘‘ ම්හුද්ධයට න්තිඛීලයක, විස්සට්යඨවිකයලපරික්රිය ; 

නවින්යදයයඛණ්ඩයසොකය , කිම්හි ත්ෙමනිංනියවසයය. 

394. 

‘‘ ථූපමායදහකානිමිං, ය හිධම්යමහිවිනානවත් න්ති; 

ධම්යමහිවිනානවත් ති, කිම්හි ත්ෙමනිංනියවසයය. 

395. 

‘‘යොහරි ායලනමක්ඛි ිං, අද්දසචිත්තිකිංභිත්තියාක ිං; 

 ම්හිය විපරී දස්සනිං, සඤ්ඤාමානුසිකානිරත්ථිකා. 

396. 

‘‘මායිංවියඅග්ගය ොක ිං, සුපිනන්ය වසුවණ්ණපාදපිං; 

උපගච්ඡසිඅන්ධරිත් කිං, ෙනමජ්යඣරිවරුප්පරූපකිං. 

397. 

‘‘වට්ටනිරිව යකොටයරොහි ා, මජ්යඣපුබ්බුළකා සඅස්සුකා; 

පීළයකොළිකායචත්ෙොයති, විවිධාචක්ඛුවිධාචපිණ්ඩි ා. 

398. 

‘‘උප්පාටිය චාරුදස්සනා, නචපජ්ජිත්ෙ අසඞ්ගමානසා; 

හන්දය චක්ඛුිංහරස්සු ිං,  ස්සනරස්සඅදාසි ාවයද. 

399. 

‘‘ ස්සචවිරමාසි ාවයද, රායගො ත්ෙඛමාපයීචනිං; 

යසොත්ථිසියාබ්රහ්මචාරිනී, නපුයනොඑදිසකිංභවිස්සති. 

400. 

‘‘ආසාදියඑදිසිංෙනිං, අග්ගිිංපජ්ෙලි ිංවලිඞ්ගිය; 

ගණ්හිය ආසීවිසිංවිය, අපිනුයසොත්ථිසියා ඛයමහියනො. 

401. 

‘‘මුත් ාච ය ොසාභික්ඛුනී, අගමීබුද්ධවරස්සසන්තිකිං; 
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පස්සියවරපුඤ්ඤලක්ඛණිං, චක්ඛුආසියොපුරාණක’’න්ති.– 

ඉමාගාොපච්චුදාහාසි. 

 ත්ෙ ජීවකම්බවනන්ති ජීවකස්ස යකොමාරභච්චස්ස අම්බවනිං. 

රම්ෙන්ති රමණීයිං.  ිං කිර භූමිභාගසම්පත්තියා ඡායූදකසම්පත්තියා ච

රුක්ඛානිං යරොපි ාකායරන අතිවිය මනුඤ්ඤිං මයනොරමිං. ගච්ඡන්තින්ති

අම්බවනිංඋද්දිස්සග ිං, දිවාවිහාරායඋපගච්ඡන්තිිං. සුභන්තිඑවිංනාමිකිං. 

ධුත් යකොති ඉත්ථිධුත්ය ො. රාෙගහවාසී කියරයකො මහාවිභවස්ස 

සුවණ්ණකාරස්ස පුත්ය ො යුවා අභිරූයපො ඉත්ථිධුත්ය ො පුරියසො මත්ය ො
විචරති. යසො  ිං පටිපයෙ දිස්වා පටිබද්ධචිත්ය ො මග්ගිං උපරුන්ධිමතත්වා 

අට්ඨාසි. ය න වුත් ිං – ‘‘ධුත් යකො සන්නිවායරසී’’ති, මම ගමනිං

නියසයධසීති අත්යෙො.  යෙනං අබ්රවී සුභාති  යමනිං නිවායරත්වා ඨි ිං

ධුත් ිං සුභා භික්ඛුනී කයෙසි. එත්ෙ ච ‘‘ගච්ඡන්තිිං භික්ඛුනිිං සුභිං, අබ්රවි
සුභා’’ති ච අත් ානයමව යෙරී අඤ්ඤිං විය කත්වා වදති. යෙරියා
වුත් ගාොනිංසම්බන්ධදස්සනවයසන සඞ්ගීතිකායරහිඅයිංගාොවුත් ා. 

‘‘අබ්රවී සුභා’’ති වත්වා  ස්සා වුත් ාකාරදස්සනත්ෙිං ආහ ‘‘කිං ය 

අපරාධි ’’න්තිආදි.  ත්ෙ කිං ය  අපරාධි ං ෙොතිකිිං තුය්හිං, ආවුයසො, 

මයාඅපරද්ධිං. ෙංෙං ඔවරිොනතිට්ඨසීතියයනඅපරායධනමිංගච්ඡන්තිිං

ඔවරිත්වාගමනිංනියසයධත්වා තිට්ඨසි, යසොනත්යෙවාතිඅධිමතප්පායයො.අෙ

ඉත්ථීතිසඤ්ඤාය එවිං පටිපජ්ෙසි, එවම්පි න යුත් න්ති දස්යසන්තීආහ – 

‘‘න හි පබ්බජි ාෙ, ආවුයසො, පුරියසො සම්ඵුසනාෙ කප්පතී’’ති, ආවුයසො

සුවණ්ණකාරපුත් , යලොකියචාරිත්ය නපි පුරිසස්ස පබ්බජි ානිං 

සම්ඵුසනාය න කප්පති, පබ්බජි ාය පන පුරියසො තිරච්ඡානගය ොපි

සම්ඵුසනාය න කප්පති, තිට්ඨතු  ාව පුරිසඵුසනා, රාගවයසනස්සා
නිස්සග්ගියයනපුරිසස්සනිස්සග්ගියස්සාපිඵුසනාන කප්පය ව. 

ය නාහ ‘‘ගරුයක ෙෙ සත්ථුසාසයන’’තිආදි.  ස්සත්යෙො – ගරුයක 

පාසාණච්ඡත් ිං විය ගරුකා බ්යබ මය්හිං සත්ථු සාසයන යා සික්ඛා

භික්ඛුනියයො උද්දිස්ස සුගය න සම්මාසම්බුද්යධන යදසි ා පඤ්ඤත් ා.

 ාහි පරිසුද්ධපදං පරිසුද්ධකුසලයකොට්ඨාසිං, රාගාදිඅඞ්ගණානිං සබ්බයසො 

අභායවන අනඞ්ගණං, එවිංභූ ිංමිංගච්ඡන්තිිංයකනකාරයණන ආවරිත්වා
තිට්ඨසීති. 

ආවිලචිත්ය ොතිචිත් ස්සආවිලභාවකරානිං කාමවි ක්කාදීනිංවයසන

ආවිලචිත්ය ො, ත්විං  දභාවය ො අනාවිලං, රාගරොදීනිං වයසන සරයජො, 

සාඞ්ගයණො  දභාවය ො වී රජං අනඞ්ගණං සබ්බත්ෙ ඛන්ධපඤ්චයක

සමුච්යඡදවිමුත්තියා විමුත් ොනසං, මිංකස්මාඔවරිත්වාතිට්ඨසීති? 
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එවිං යෙරියා වුත්ය  ධුත් යකො අත් යනො අධිමතප්පායිං විභායවන්ය ො 

‘‘දහරා  ා’’තිආදිනා දස ගාො අභාසි.  ත්ෙ දහරාති  රුණී පඨයම

යයොබ්බයනඨි ා. අපාපිකා  සීතිරූයපනඅලාමිකාචඅසි, උත් මරූපධරා

චායහොසීති අධිමතප්පායයො. කිංය පබ්බජ්ජාකරිස්සතීතිතුය්හිංඑවිං පඨමවයය

ඨි ායරූපසම්පන්නාය පබ්බජ්ො කිිං කරිස්සති, වුඩ්ඪාය බීභච්ඡරූපාය වා 

පබ්බජි බ්බන්තිඅධිමතප්පායයනවදති. නික්ඛිපාතිඡඩ්යඩහි. ‘‘උක්ඛිපා’’තිවා

පායඨො, අපයනහීතිඅත්යෙො. 

ෙධුරන්ති සුභිං, සුගන්ධන්ති අත්යෙො. පවන්තීති වායන්ති. සබ්බයසොති 

සමන් ය ො. කුසුෙරයජන සමුට්ඨි ා තොති ඉයම රුක්ඛා මන්දවාය න
සමුට්ඨහමානකුසුමයරණුොය න අත් යනො කුසුමරයෙන සයිං සමුට්ඨි ා

විය හුත්වා සමන් ය ො සුරභී වායන්ති. පඨෙවසන්ය ො සුයඛො උතූති අයිං
පඨයමොවසන් මායසොසුඛසම්ඵස්යසො චඋතුවත් තීතිඅත්යෙො. 

කුසුමි සිඛරාති සුපුප්ඵි ග්ගා. අභිගජ්ජන්තිව ොලුය රි ාති වාය න

සඤ්චලි ා අභිගජ්ෙන්තිව අභිත්ෙනි ා විය තිට්ඨන්ති. ෙදි එකා

වනයෙොගහිස්සසීති සයච ත්විං එකිකා වනයමොගාහිස්සසි, කා නාම ය 
 ත්ෙරතිභවිස්සතීතිඅත් නා බද්ධසුඛාභිරත් ත් ාඑවමාහ. 

වාෙමිගසඞ්ඝයසවි න්ති සීහබයග්ඝාදිවාළමිගසමූයහහි  ත්ෙ  ත්ෙ

උපයසවි ිං. කුඤ්ජරෙත් කයරණයලොළි න්ති මත් කුඤ්ෙයරහි හත්ථිනීහි
ච මිගානිං චිත්  ාපයනන රුක්ඛගච්ඡාදීනිං සාඛාභඤ්ෙයනන ච

ආයලොළි පයදසිං. කිඤ්චාපි  ස්මිිං වයන ඊදිසිං  දා නත්ථි, වනිං නාම

එවරූපන්ති  ිං භිිංසායපතුකායමො එවමාහ. රහි න්ති ෙනරහි ිං විෙනිං. 

භිංසනකන්තිභයෙනකිං. 

 පනීෙක ාව ධීතිකාති රත් සුවණ්යණන විචරි ා ධී ලිකා විය
සුකුසයලනයන් ාචරියයනයන් යයොගවයසනසජ්ජි ාසුවණ්ණපටිමාවිය 

විචරසි, ඉදායනව ඉය ො චිය ො ච සඤ්චරසි. චිත් ලය ව අච්ඡරාති 

චිත් ල ානාමයකඋයයායනයදවච්ඡරාවිය. කාසිකසුඛුයෙහීති කාසිරට්යඨ

උප්පන්යනහි අතිවිය සුඛුයමහි. වග්ගුභීති සිනිද්ධමට්යඨහි. යසොභසී

සුවසයනහිනූපයෙති නිවාසනපාරුපනවත්යෙහිඅනුපයමඋපමාරහිය ත්විං
ඉදානි යම වසානුයගො යසොභසීති භාවිනිං අත් යනො අධිමතප්පායවයසන
එකන්තිකිංවත් මානිංවියකත්වාවදති. 

අහං වවසානුයගොසිෙන්තිඅහම්පිතුය්හිං වසානුයගොකිිංකාරපටිස්සාවී

භයවයයිං. ෙදි විහයරෙයස කානනන් යරති යදි මයිං උයභොපි වනන් යර 

සහ වසාම රමාම. න හි ෙත්ථි  ො පිෙත් යරොති වසානුගභාවස්ස

කාරණමාහ. පායණොතිසත්ය ො, අඤ්යඤොයකොචිපිසත්ය ො යාපිය යරො

මය්හිංනහිඅත්ථීතිඅත්යෙො. අෙවා පායණොතිඅත් යනොජීවි ිංසන්ධාය
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පටුන 

වදති, මය්හිං ජීවි ිං  යා පිය රිං න හි අත්ථීති අත්යෙො. 

කින්නරිෙන්දයලො යනතිකින්නරියාවිය මන්දපුථුවියලොචයන. 

ෙදි යෙ ව නං කරිස්සසි, සුඛි ා එහි අගාරොවසාති සයච ත්විං මම

වචනිං කරිස්සසි, එකාසනිං එකයසයයිං බ්රහ්මචරියදුක්ඛිං පහාය එහි
කාමයභොයගහි සුඛි ා හුත්වා අගාරිං අජ්ඣාවස. ‘‘සුඛි ා යහති

අගාරමාවසන්තී’’ති යකචි පඨන්ති, ය සිං සුඛි ා භවිස්සති, අගාරිං 

අජ්ඣාවසන්තීති අත්යෙො. පාසාදනිවා වාසිනීති නිවාය සු පාසායදසු

වාසිනී. ‘‘පාසාදවිමානවාසිනී’’ති ච පායඨො, විමානසදියසසු පාසායදසු

වාසිනීති අත්යෙො. පරිකම්ෙන්තියවයයාවච්චිං. 

ධාරොතිපරිදහ, නිවායසහියචව උත් රියඤ්චකයරොහි. අභියරොයපහීති

මණ්ඩනවිභූසනවයසන වා සරීරිං ආයරොපය, අලඞ්කයරොහීති අත්යෙො. 

ොලවණ්ණකන්ති මාලඤ්යචව ගන්ධවියලපනඤ්ච. 

කඤ් නෙණිමුත් කන්ති කඤ්චයනන මණිමුත් ාහි ච යුත් ිං, 

සුවණ්ණමයමණිමුත් ාහි ඛචි න්ති අත්යෙො. බහුන්ති හත්ථූපගාදියභදය ො

බහුප්පකාරිං. විවිධන්තිකරණවිකතියානානාවිධිං. 

සුයධො රජපච්ඡදන්ති සුයධො  ාය පවාහි රෙිං උත් රච්ඡදිං. සුභන්ති

යසොභනිං. යගොනකතූලිකසන්ෙ න්ති දීඝයලොමකාළයකොෙයවන යචව

හිංසයලොමාදිපුණ්ණායතූලිකායචසන්ෙ ිං. නවන්තිඅභිනවිං. ෙහාරහන්ති

මහග්ඝිං.  න්දනෙණ්ඩි සාරගන්ධිකන්ති යගොසීසකාදිසාරචන්දයනන 

මණ්ඩි  ාය සුරභිගන්ධිමතකිං, එවරූපිංසයනමාරුහ,  ිංආරුහිත්වා යොසුඛිං
සයාහියචවනිසීදචාතිඅත්යෙො. 

උප්පලං චුදකා සමුග්ග න්ති  -කායරො නිපා මත් ිං, උදකය ො

උග්ග ිං උට්ඨි ිං අච්චුග්ගම්ම ඨි ිං සුඵුල්ලමුප්පලිං. ෙො  ං

අෙනුස්සයසවි න්ති  ඤ්ච රක්ඛසපරිග්ගහි ාය යපොක්ඛරණියා ො ත් ා

නිම්මනුස්යසහි යසවි ිං යකනචි අපරිභුත් යමව භයවයය. එවං ත්වං

බ්රහ්ෙ ාරිනීති එවයමව  ිං සුට්ඨු ඵුල්ලමුප්පලිං විය තුවිං බ්රහ්මචාරිනී. 

සයකසඞ්යගසු අත් යනො සරීරාවයයවසු යකනචි අපරිභුත්ය සුයයව ෙරිං 

ගමිස්සසි, මුධායයවෙරාජිණ්ණාභවිස්සසි. 

එවිං ධුත් යකන අත් යනො අධිමතප්පායය පකාසිය  යෙරී

සරීරසභාවවිභාවයනන ිං ත්ෙවිච්ඡින්යදන්තී ‘‘කිංය  ඉධා’’තිගාෙමාහ.

 ස්සත්යෙො–ආවුයසොසුවණ්ණකාරපුත් , යකසාදිකුණපපූයර එකන්ය න

යභදනධම්යමසුසානවඩ්ඪයන, ඉධ ඉමස්මිිංකායසඤ්ඤිය  අසුචිකයළවයර

කිිංනාම වසාරන්තිසම්ම ිංසම්භාවි ිං, යිංදිස්වාවිමයනො අඤ්ඤ රස්මිිං

ආරම්මයණ විග මනසඞ්කප්යපො, එත්යෙව වා අවිමයනො යසොමනස්සියකො

හුත්වා උදික්ඛසි,  ිංමය්හිංකයෙහීති. 
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 ිං සුත්වා ධුත් යකො කිඤ්චාපි  ස්සා රූපිං චාතුරියයසොභි ිං, 

පඨමදස්සනය ො පන පට්ඨාය යස්මිිං දිට්ඨිපාය  පටිබද්ධචිත්ය ො,  යමව

අපදිසන්ය ො ‘‘අක්ඛීනි   තූරිොරිවා’’තිආදිමාහ. කාමඤ්චායිං යෙරී සුට්ඨු

සිංය  ාය සන්තින්ද්රියා,  ාය ථිරවිප්පසන්නයසොම්මසන් නයනනිපාය සු 
කම්මානුභාවනිප්ඵන්යනසු පසන්නපඤ්චප්පසාදපටිමණ්ඩිය සු නයයනසු

ලබ්භමායන පභාවිසිට්ඨචාතුරියය දිට්ඨිපාය , යස්මා සයිං

චරි හාවභාවවිලාසාදිපරිකප්පවඤ්චිය ො යසො ධුත්ය ො ොය ො,  ස්මාස්ස

දිට්ඨිරායගොසවියසසිංයවපුල්ලිංඅගමාසි. ත්ෙ අක්ඛීනි තූරිොරිවාතිතූරි

වුච්චති මිගී, ච-සද්යදො නිපා මත් ිං, මිගච්ඡාපාය විය ය  අක්ඛීනීති

අත්යෙො. ‘‘යකොරියාරිවා’’තිවාපාළි, කුඤ්චකාරකුක්කුටියාතිවුත් ිංයහොති. 

කින්නරිොරිව පබ්බ න් යරති පබ්බ කුච්ඡියිං විචරමානාය 

කින්නරිවනි ායවියචය අක්ඛීනීතිඅත්යෙො.  වයෙනෙනානි දක්ඛිොති

 වවුත් ගුණවියසසානිනයනානිදිස්වා, භියෙයො උපරූපරියමකාමාභිරති
පවඩ්ඪති. 

උප්පලසිඛයරොපොනි ය ති රත්තුප්පලඅග්ගසදිසානි පම්හානි  ව. 

විෙයලති නිම්මයල. හාටකසන්නියභති කඤ්චනරූපකස්ස මුඛසදියස ය 

මුයඛ, නයනානි දක්ඛියාතියයොෙනා. 

අපි දූරග ාති දූරිං ඨානිං ග ාපි. සරම්හයසති අඤ්ඤිං කිඤ්චි

අචින්ය ත්වා  ව නයනානි එව අනුස්සරාමි. ආෙ පම්යහති දීඝපඛුයම. 

විසුද්ධදස්සයනතිනිම්මලයලොචයන. නහිෙත්ථි ො පිෙත් යරොනෙනාති
 ව නයනය ො අඤ්යඤො යකොචි මය්හිං පිය යරො නත්ථි.  යාති හි 

සාමිඅත්යෙඑවකරණවචනිං. 

එවිං චක්ඛුසම්පත්තියා උම්මාදි ස්ස විය  ිං  ිං විප්පලපය ො  ස්ස

පුරිසස්ස මයනොරෙිං විපරිවත්ය න්තී යෙරී ‘‘අපයෙනා’’තිආදිනා ද්වාදස

ගාො අභාසි. ත්ෙ අපයෙනපොතුමිච්ඡසීති, ආවුයසොසුවණ්ණකාරපුත් , 

සන්ය  අඤ්ඤස්මිිං ඉත්ථිෙයන යයො ත්විං බුද්ධසු ං බුද්ධස්ස භගවය ො

ඔරසධී රිං මිං ෙග්ගෙසි පත්යෙසි, යසො ත්විං සන්ය  යඛයම උජුමග්යග
අපයෙන කණ්ටකනිවුය න සභයයන කුම්මග්යගන පයාතුමිච්ඡසි 

පටිපජ්ජිතුකායමොසි,  න්දංකීෙනකංගයවසසි චන්දමණ්ඩලිං කීළායගොළකිං

කාතුකායමොසි, යෙරුං ලඞ්යඝතුමිච්ඡසි චතුරාසීතියයොෙනසහස්සුබ්යබධිං

සියනරුපබ්බ රාෙිං ලඞ්ඝයිත්වා අපරභායග ඨාතුකායමොසි, යසො ත්විං මිං
බුද්ධසු ිංමග්ගයසීතියයොෙනා. 

ඉදානි  ස්ස අත් යනො අවිසයභාවිං පත්ෙනාය ච විඝා ාවහ ිං

දස්යසතුිං ‘‘නත්ථී’’තිආදි වුත් ිං.  ත්ෙ රායගො ෙත්ෙපි දානි යෙ සිොති

යත්ෙඉදානියමරායගොසියාභයවයය,  ිංආරම්මණිංසයදවයකයලොයක

නත්ථිඑව. නපිනංජානාමිකීරියසොති නිංරාගිංකීරියසොතිපිනොනාමි. අෙ
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ෙග්යගන හය ො සමූලයකොති අොති නිපා මත් ිං.
අයයොනියසොමනසිකාරසඞ්ඛාය නමූයලනසමූලයකො රායගොඅරියමග්යගන
හය ොසමුග්ඝාතිය ො. 

ඉඞ්ගාලකුොති අඞ්ගාරකාසුයා. උජ්ඣය ොති වාතුක්ඛිත්ය ො විය යයො

යකොචි, දහනියා ඉන්ධනිංවියාති අත්යෙො. විසපත්ය ොරිවාතිවිසග භාෙනිං

විය. අග්ගිය ො කය ොති අග්ගිය ො අඞ්ගාරය ො අපගය ො කය ො, විසස්ස
යලසම්පි අයසයසත්වාඅපනීය ොවිනාසිය ොතිඅත්යෙො. 

ෙස්සා සිො අපච් යවක්ඛි න්ති යස්සා ඉත්ථියා ඉදිං ඛන්ධපඤ්චකිං

ඤායණන අප්පටියවක්ඛි ිං අපරිඤ්ඤා ිං සියා. සත් ා වා අනුසාසිය ො

සිොතිසත් ාවාධම්මසරීරස්සඅදස්සයනන යස්සාඉත්ථියාඅනනුසාසිය ො

සියා. ත්වං  ාදිසිකං පයලොභොති, ආවුයසො, ත්විං  ොරූපිං
අපරිමද්දි සඞ්ඛාරිං අපච්චයවක්ඛි යලොකුත් රධම්මිං කායමහි පයලොභය

උපගච්ඡ. ජානන්තිංයසොඉෙංවිහඤ්ඤසීතියසොත්විංපවත්තිිංනිවත්තිඤ්ච 

යාොවය ොොනන්තිිංපටිවිද්ධසච්චිංඉමිංසුභිංභික්ඛුනිිංආගම්ම විහඤ්ඤසි, 
සම්පතිආයතිඤ්චවිඝා ිංදුක්ඛිංආපජ්ෙසි. 

ඉදානිස්ස විඝා ාපත්ති ිං කාරණවිභාවයනන දස්යසන්තී ‘‘ෙය්හං

හී’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ හීති යහතුඅත්යෙ නිපාය ො. අක්කුට්ඨවන්දිය ති

අක්යකොයස වන්දනාය ච. සුඛතක්යඛති සුයඛ ච දුක්යඛ ච, 

ඉට්ඨානිට්ඨවිසයසමායයොයග වා. සතීඋපට්ඨි ාතිපච්චයවක්ඛණයුත් ාසති 

සබ්බකාලිං උපට්ඨි ා. සඞ්ඛ ෙසුභන්ති ජානිොති ය භූමකිං සඞ්ඛාරග ිං

කියලසාසුචිපග්ඝරයණනඅසුභන්තිඤත්වා. සබ්බත්යෙවාතිසබ්බස්මිිංයයව
භවත් යයමය්හිංමයනො  ණ්හායලපාදිනානඋපලිම්පති. 

ෙග්ගට්ඨඞ්ගිකොනොයිනීති අට්ඨඞ්ගිකමග්ගසඞ්ඛාය න අරියයායනන

නිබ්බානපුරිං යායිනී උපග ා. උද්ධටසල්ලාති අත් යනො සන් ානය ො
සමුද්ධටරාගාදිසල්ලා. 

සුචිත්ති ාති හත්ෙපාදමුඛාදිආකායරන සුට්ඨු චිත්ති ා විරචි ා. 

යසොම්භාති සුම්භකා. දාරුකපිල්ලකානි වාති දාරුදණ්ඩාදීහි

උපරචි රූපකානි.  න්තීහීති න්හාරුසුත් යකහි. ඛීලයකහීති 

හත්ෙපාදපිට්ඨිකණ්ණාදිඅත්ොය ඨපි දණ්යඩහි. විනිබද්ධාති 

විවියධනාකායරන බද්ධා. විවිධං පනච් කාති යන් සුත් ාදීනිං 

අඤ්ඡනවිස්සජ්ෙනාදිනා පට්ඨපි නච්චකා, පනච්චන් ා විය දිට්ඨාති
යයොෙනා. 

 ම්හුද්ධයට  න්තිඛීලයකති සන්නියවසවිසිට්ඨරචනාවියසසයුත් ිං
උපාදාය රූපකසමඤ්ඤා  ම්හි  න්තිම්හි ඛීලයක ච ඨානය ො උද්ධයට

බන්ධන්ය ො විස්සට්යඨ, විසුිංකරයණන අඤ්ඤමඤ්ඤිං විකයල,  හිිං හිිං
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පටුන 

ඛිපයනන පරික්රිය  විකිරිය . න වින්යදෙය ඛණ්ඩයසො කය ති
යපොත්ෙකරූපස්ස අවයයව ඛණ්ඩාඛණ්ඩිය  කය  යපොත්ෙකරූපිං න

වින්යදයය, න උපලයභයය. එවිං සන්ය  කිම්හි  ත්ෙ ෙනං නියවසයෙ 

 ස්මිිං යපොත්ෙකරූපාවයයව කිම්හි කිිං ඛාණුයක, උදාහු රජ්ජුයක, 

මත්තිකාපිණ්ඩාදියකවාමනිං මනසඤ්ඤිංනියවයසයය, විසඞ්ඛායරඅවයයව
සාසඤ්ඤාකදාචිපිනපය යයාතිඅත්යෙො. 

 ථූපොති  ිංසදිසා ය න යපොත්ෙකරූයපන සදිසා. කින්ති යච ආහ 

‘‘යදහකානී’’තිආදි.  ත්ෙ යදහකානීති හත්ෙපාදමුඛාදියදහාවයවා. ෙන්ති

යමපටිබද්ධාඋපට්ඨහන්ති. ය හි ධම්යෙහීතිය හිපෙවිආදීහි චචක්ඛාදීහි

ච ධම්යමහි. විනා න වත් න්තීති න හි  ො  ො සන්නිවිට්යඨ

පෙවිආදිධම්යමමුඤ්චිත්වායදහානාමසන්ති. ධම්යෙහිවිනානවත් තීති
යදයහො අවයයවහි අවයවධම්යමහි විනා න වත් ති න උපලබ්භති. එවිං

සන්ය  කිම්හි ත්ෙෙනං නියවසයෙතිකිම්හිකිිංපෙවියිං, උදාහුආපාදියක
යදයහොති වා හත්ෙපාදාදීනීති වා මනිං මනසඤ්ඤිං නියවයසයය. යස්මා

පෙවිආදිපසාදධම්මමත්ය  එසා සමඤ්ඤා, යදිදිං යදයහොති වා

හත්ෙපාදාදීනීතිවාසත්ය ොතිවාඉත්ථීතිවාපුරියසොතිවා,  ස්මානඑත්ෙ
ොනය ො යකොචිඅභිනියවයසොයහොතීති. 

ෙො හරි ායලන ෙක්ඛි ං, අද්දස චිත්තිකං භිත්තිො ක න්ති යො
කුසයලනචිත් කායරනභිත්තියිංහරි ායලනමක්ඛි ිං ලිත් ිංය නයලපිං
දත්වා ක ිං ආලිඛි ිං චිත්තිකිං ඉත්ථිරූපිං අද්දස පස්යසයය.  ත්ෙ යා
උපෙම්භනයඛපනාදිකිරියාසම්පත්තියා මානුසිකා නු යඛො අයිං භිත්ති

අපස්සාය ඨි ාතිසඤ්ඤා, සානිරත්ෙකාමනුස්සභාවසඞ්ඛා ස්ස අත්ෙස්ස

 ත්ෙ අභාවය ො, මානුසීති පන යකවලිං  හිිං  ස්ස ච විපරී දස්සනිං, 

යාොවය ො ගහණිං න යහොති, ධම්මපුඤ්ෙමත්ය  ඉත්ථිපුරිසාදිගහණම්පි
එවිංසම්පදමිදිංදට්ඨබ්බන්ති අධිමතප්පායයො. 

ොෙං විෙ අග්ගය ො ක න්ති මායාකායරන පුරය ො උපට්ඨාපි ිං

මායාසදිසිං. සුපිනන්ය වසුවණ්ණපාදපන්ති සුපිනයමවසුපිනන් ිං,  ත්ෙ

උපට්ඨි සුවණ්ණමයරුක්ඛිං විය. උපගච්ඡසි අන්ධ රිත් කන්ති අන්ධබාල
රිත් කිං තුච්ඡකිං අන්ය ොසාරරහි ිං ඉමිං අත් භාවිං ‘‘එ ිං මමා’’ති

සාරවන් ිං විය උපගච්ඡසි අභිනිවිසසි. ජනෙජ්යඣරිව රුප්පරූපකන්ති
මායාකායරන මහාෙනමජ්යඣ දස්සි ිං රූපියරූපසදිසිං සාරිං විය

උපට්ඨහන් ිං, අසාරන්ති අත්යෙො. 

වට්ටනිරිවාති ලාඛාය ගුළිකා විය. යකොටයරොහි ාති යකොටයර

රුක්ඛසුසියර ඨපි ා. ෙජ්යඣ පුබ්බුෙකාති අක්ඛිදලමජ්යඣ

ඨි ෙලපුබ්බුළසදිසා. සඅස්සුකාති අස්සුෙලසහි ා. පීෙයකොළිකාති 

අක්ඛිගූෙයකො. එත්ෙ ජාෙතීති එ ස්මිිං අක්ඛිමණ්ඩයල උයභොසු යකොටීසු
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විසගන්ධිං වායන්ය ො නිබ්බත් ති. පීෙයකොළිකාති වා අක්ඛිදයලසු

නිබ්බත් නකා පීළකා වුච්චති. විවිධාති යස නීලමණ්ඩලානඤ්යචව

රත් පී ාදීනිං සත් න්නිං පටලානඤ්ච වයසන අයනකවිධා.  ක්ඛුවිධාති

චක්ඛුභාගා චක්ඛුප්පකාරා වා ස්ස අයනකකලාපග භාවය ො. පිණ්ඩි ාති
සමුදි ා. 

එවිං චක්ඛුස්මිිං සාරජ්ෙන් ස්ස චක්ඛුයනො අසුභ ිං අනවට්ඨි  ාය

අනිච්ච ඤ්චවිභායවසි. විභායවත්වාචයො නාමයකොචියලොභනීයිංභණ්ඩිං
ගයහත්වා යචොරකන් ාරිං පටිපජ්ෙන්ය ො යචොයරහි පලිබුද්යධො  ිං 

යලොභනීයභණ්ඩිං දත්වා ගච්ඡති, එවයමව චක්ඛුම්හි සාරත්ය න ය න
පුරියසනපලිබුද්ධා යෙරීඅත් යනොචක්ඛුිංඋප්පායටත්වා ස්සඅදාසි.ය න

වුත් ිං ‘‘උප්පාටිෙ  ාරුදස්සනා’’තිආදි.  ත්ෙ උප්පාටිොති උප්පායටත්වා

චක්ඛුකූපය ොනීහරිත්වා.  ාරුදස්සනාතිපියදස්සනාමයනොහරදස්සනා. න  

පජ්ජිත්ොති  ස්මිිං චක්ඛුස්මිිං සඞ්ගිං නාපජ්ජි. අසඞ්ගොනසාති කත්ෙචිපි

ආරම්මයණඅනාසත් චිත් ා. හන්දය  ක්ඛුන්ති යාකාමි ිං ය ොඑව

මයාදින්නත් ාය  චක්ඛුසඤ්ඤි ිංඅසුචිපිණ්ඩිංගණ්හ, ගයහත්වාහරස්සු
පසාදයුත් ිංඉච්ඡි ිංඨානිං යනහි. 

 ස්ස   විරොසි  ාවයදති  ස්ස ධුත් පුරිසස්ස  ාවයදව අක්ඛිම්හි

උප්පාටි ක්ඛයණඑවරායගොවිගච්ඡි.  ත්ොතිඅක්ඛිම්හි,  ස්සිංවායෙරියිං.

අෙ වා  ත්ොති  ස්මිිංයයව ඨායන. ඛොපයීති ඛමායපසි. යසොත්ථි සිො

බ්රහ්ෙ ාරිනීති යසට්ඨචාරිනි මයහසියකතුය්හිංආයරොගයයමව භයවයය. න

පුයනොඑදිසකං භවිස්සතීතිඉය ොපරිංඑවරූපිංඅනාචාරචරණිංන භවිස්සති, 
නකරිස්සාමීතිඅත්යෙො. 

ආසාදිොති ඝට්යටත්වා. එදිසන්ති එවරූපිං සබ්බත්ෙ වී රාගිං. අග්ගිං 

පජ්ජලි ංවලිඞ්ගිොතිපජ්ෙලි ිංඅග්ගිිංආලිඞ්යගත්වාවිය. 

 ය ොති  ස්මා ධුත් පුරිසා. සා භික්ඛුනීති සා සුභා භික්ඛුනී. අගමී 

බුද්ධවරස්සසන්තිකන්තිසම්මාසම්බුද්ධස්සසන්තිකිංඋපගච්ඡි උපසඞ්කමි. 

පස්සිෙ වරපුඤ්ඤලක්ඛණන්ති උත් යමහි පුඤ්ඤසම්භායරහි

නිබ්බත් මහාපුරිසලක්ඛණිං දිස්වා. ෙො පුරාණකන්ති යපොරාණිං විය
උප්පාටනය ො පුබ්යබ විය චක්ඛු පටිපාකතිකිං අයහොසි. යයමත්ෙ

අන් රන් රානවුත් ිං,  ිංවුත් නයත් ාසුවිඤ්යඤයයයමව. 

සුභාජීවකම්බවනිකායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

තිිංසනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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15.  ත් ාලීසනිපාය ො 
1. ඉසිදාසීයෙරීගාොවණ්ණනා 

චත් ාලීසනිපාය  නගරම්හි කුසුෙනායෙතිආදිකා ඉසිදාසියා යෙරියා
ගාො.අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිමතකාරා ත්ෙ ත්ෙභයවපුරිසත් භායව
ඨත්වා විවට්ටූපනිස්සයිං කුසලිං උපචිනන්තී චරිමභවය ො සත් යම භයව

අකලයාණසන්නිස්සයයන පරදාරිකකම්මිං කත්වා, කායස්ස යභදා නිරයය

නිබ්බත්තිත්වා ත්ෙබහූනිවස්සස ානිනිරයය පච්චිත්වා,  ය ොචු ාතීසු
ොතීසු තිරච්ඡානයයොනියිං නිබ්බත්තිත්වා  ය ො චු ා දාසියා කුච්ඡිස්මිිං
නපුිංසයකො හුත්වා නිබ්බත්ති.  ය ො පන චු ා එකස්ස දලිද්දස්ස 
සාකටිකස්ස ධී ා හුත්වා නිබ්බත්ති.  ිං වයප්පත් ිං ගිරිදායසො නාම
අඤ්ඤ රස්ස සත්ෙවාහස්ස පුත්ය ො අත් යනො භරියිං කත්වා යගහිං
ආයනසි. ස්සචභරියාඅත්ථි සීලවතීකලයාණධම්මා. ස්සිංඉස්සාපක ා
සාමියනො ස්සාවිද්යදසනකම්මිංඅකාසි.සා  ත්ෙයාවජීවිංඨත්වාකායස්ස
යභදා ඉමස්මිිං බුද්ධුප්පායද උජ්යෙනියිං කුලපයදසසීලාචාරාදිගුයණහි

අභිසම්ම ස්ස විභවසම්පන්නස්ස යසට්ඨිස්ස ධී ා හුත්වා නිබ්බත්ති, 

ඉසිදාසීතිස්සානාමිංඅයහොසි. 

 ිං වයප්පත් කායල මා ාපි යරො කුලරූපවයවිභවාදිසදිසස්ස 
අඤ්ඤ රස්ස යසට්ඨිපුත් ස්ස අදිංසු. සා  ස්ස යගයහ පතියදව ා හුත්වා
මාසමත් ිං වසි. අෙස්සා කම්මබයලන සාමියකො විරත් රූයපො හුත්වා  ිං
ඝරය ො නීහරි.  ිං සබ්බිං පාළිය ො එව විඤ්ඤායති. ය සිං ය සිං පන

සාමිකානිං අරුච්චයනයය ාය සිංයවගො ා පි රිං අනුොනායපත්වා, 
ජිනදත් ාය යෙරියා සන්තියක පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මිං කයරොන්තී

නචිරස්යසවසහපටිසම්භිදාහිඅරහත් ිංපත්වා, ඵලසුයඛනනිබ්බානසුයඛන
ච වීතිනායමන්තී එකදිවසිං පාටලිපුත් නගයර පිණ්ඩාය චරිත්වා
පච්ඡාභත් ිං පිණ්ඩපා පටික්කන් ාමහාගඞ්ගායිංවාලුකපුලියනනිසීදිත්වා
යබොධිමතත්යෙරියා නාම අත් යනො සහායත්යෙරියා පුබ්බපටිපත්තිිං පුච්ඡි ා
 මත්ෙිං ගාොබන්ධවයසන විස්සජ්යෙසි ‘‘උජ්යෙනියා පුරවයර’’තිආදිනා.
ය සිංපනපුච්ඡාවිස්සජ්ෙනානිං සම්බන්ධිංදස්යසතුිං– 

402. 

‘‘නගරම්හිකුසුමනායම, පාටලිපුත් ම්හිපෙවියාමණ්යඩ; 

සකයකුලකුලීනායයො, ද්යවභික්ඛුනියයොහිගුණවතියයො. 

403. 

‘‘ඉසිදාසී  ත්ෙඑකා, දුතියායබොධීතිසීලසම්පන්නාච; 

ඣානජ්ඣායනර ායයො, බහුස්සු ායයොධු කියලසායයො. 

404. 

‘‘ ාපිණ්ඩායචරිත්වා, භත් ත්ෙිංකරියයධො පත් ායයො; 
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රහි ම්හිසුඛනිසින්නා, ඉමාගිරාඅබ්භුදීයරසු’’න්ති.– 

ඉමාතිස්යසොගාොසඞ්ගීතිකායරහිඨපි ා. 

405. 

‘‘පාසාදිකාසිඅයයය, ඉසිදාසිවයයොපිය අපරිහීයනො; 

කිිංදිස්වානබයාලිකිං, අොසියනක්ඛම්මමනුයුත් ා. 

406. 

‘‘එවමනුයුඤ්ජියමානාසා, රහිය ධම්මයදසනාකුසලා; 

ඉසිදාසීවචනමබ්රවි, සුණයබොධිමතයොම්හිපබ්බජි ා. 

ඉය ොපරිංවිස්සජ්ෙනගාො. 

407. 

‘‘උජ්යෙනියා පුරවයර, මය්හිංපි ාසීලසිංවුය ො යසට්ඨි; 

 ස්සම්හිඑකධී ා, පියාමනාපාචදයි ාච. 

408. 

‘‘අෙයමසායක ය ොවරකා, ආගච්ඡුමුත් මකුලීනා; 

යසට්ඨීපහූ ර යනො,  ස්සමමිංසුණුමදාසි ාය ො. 

409. 

‘‘සස්සුයාසසුරස්සච, සායිංපා ිංපණාමමුපගම්ම; 

සිරසාකයරොමිපායද, වන්දාමියොම්හිඅනුසිට්ඨා. 

410. 

‘‘යාමය්හිංසාමිකස්ස, භගිනියයොභාතුයනොපරිෙයනොවා; 

 යමකවරකම්පිදිස්වා, උබ්බිග්ගාආසනිංයදමි. 

411. 

‘‘අන්යනන චපායනනච, ඛජ්යෙනචයඤ්ච ත්ෙ සන්නිහි ිං; 

ඡායදමිඋපනයාමිච, යදමිචයිංයස්සපතිරූපිං. 

412. 

‘‘කායලනඋපට්ඨහිත්වා, ඝරිංසමුපගමාමිඋම්මායර; 

යධොවන්තීහත්ේපායද, පඤ්ෙලිකාසාමිකමුයපමි. 

413. 

‘‘යකොච්ඡිංපසාදිංඅඤ්ෙනිඤ්ච, ආදාසකඤ්චගණ්හිත්වා; 

පරිකම්මකාරිකාවිය, සයයමවපතිිංවිභූයසමි. 
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414. 

‘‘සයයමවඔදනිංසාධයාමි, සයයමවභාෙනිංයධොවන්තී; 

මා ාවඑකපුත් කිං,  ොභත් ාරිංපරිචරාමි. 

415. 

‘‘එවිං මිංභත්තික ිං, අනුරත් ිංකාරිකිං නිහ මානිං; 

උට්ඨායිකිංඅනලසිං, සීලවතිිංදුස්සය භත් ා. 

416. 

‘‘යසොමා රඤ්චපි රඤ්ච, භණතිආපුච්ඡහිංගමිස්සාමි; 

ඉසිදාසියානසහවච්ඡිං, එකාගායරහිංසහවත්ථුිං. 

417. 

‘‘මාඑවිංපුත් අවච, ඉසිදාසීපණ්ඩි ාපරිබයත් ා; 

උට්ඨායිකාඅනලසා, කිිංතුය්හිංනයරොචය පුත් . 

418. 

‘‘නචයමහිිංසතිකිඤ්චි, නචහිංඉසිදාසියාසහවච්ඡිං; 

යදස්සාවයමඅලිංයම, අපුච්ඡාහිංගමිස්සාමි. 

419. 

‘‘ ස්සවචනිංසුණිත්වා, සස්සුසසුයරොචමිංඅපුච්ඡිිංසු; 

කිස්ස  යාඅපරද්ධිං, භණවිස්සට්ඨා යොභූ ිං. 

420. 

‘‘නපිහිංඅපරජ්ඣිංකිඤ්චි, නපිහිිංයසමිනභණාමිදුබ්බචනිං; 

කිිංසක්කාකාතුයයය, යිංමිංවිද්යදස්සය භත් ා. 

421. 

‘‘ය  මිංපිතුඝරිංපටිනයිිංසු, විමනාදුයඛන අධිමතභූ ා; 

පුත් මනුරක්ඛමානා, ජි ාම්හයසරූපිනිිංලක්ඛිිං. 

422. 

‘‘අෙමිංඅදාසි ාය ො, අඩ්ඪස්සඝරම්හිදුතියකුලිකස්ස; 

 ය ොඋපඩ්ඪසුඞ්යකන, යයනමිංවින්දෙයසට්ඨි. 

423. 

‘‘ ස්සපිඝරම්හිමාසිං, අවසිිංඅෙයසොපිමිංපටිච්ඡරයි; 

දාසීවඋපට්ඨහන්තිිං, අදූසිකිංසීලසම්පන්නිං. 

424. 

‘‘භික්ඛායචවිචරන් ිං, දමකිංදන් ිංයමපි ාභණති; 
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යහොහිසියමොමා ා, නික්ඛිපයපොට්ඨිඤ්චඝටිකඤ්ච. 

425. 

‘‘යසොපිවසිත්වාපක්ඛිං, අෙ ා ිංභණති‘යදහියමයපොට්ඨිිං; 

ඝටිකඤ්චමල්ලකඤ්ච, පුනපිභික්ඛිංචරිස්සාමි’. 

426. 

‘‘අෙනිංභණතී ාය ො, අම්මාසබ්යබොචයමඤාතිගණවග්යගො; 

කිිංය නකීරතිඉධ, භණඛිප්පිං ිංය කරිහිති. 

427. 

‘‘එවිංභණිය ොභණති, යදියමඅත් ාසක්යකොතිඅලිංමය්හිං; 

ඉසිදාසියානසහවච්ඡිං, එකඝයරහිංසහවත්ථුිං. 

428. 

‘‘විස්සජ්ජිය ො ගය ොයසො, අහම්පිඑකාකිනී විචින්ය මි; 

ආපුච්ඡිතූනගච්ඡිං, මරිතුයයවාපබ්බජිස්සිංවා. 

429. 

‘‘අෙ අයයාජිනදත් ා, ආගච්ඡීයගොචරාය චරමානා; 

 ා කුලිංවිනයධරී, බහුස්සු ාසීලසම්පන්නා. 

430. 

‘‘ ිංදිස්වානඅම්හාකිං, උට්ඨායාසනිං ස්සාපඤ්ඤාපයිිං; 

නිසින්නායචපායද, වන්දිත්වායභොෙනමදාසිිං. 

431. 

‘‘අන්යනන චපායනනච, ඛජ්යෙනචයඤ්ච ත්ෙ සන්නිහි ිං; 

සන් ප්පයිත්වාඅවචිං, අයයයඉච්ඡාමිපබ්බජිතුිං. 

432. 

‘‘අෙමිංභණතී ාය ො, ඉයධවපුත් කචරාහිත්විංධම්මිං; 

අන්යනනචපායනනච,  ප්පයසමයණද්විොතීච. 

433. 

‘‘අෙහිංභණාමි ා ිං, යරොදන්තීඅඤ්ෙලිිංපණායමත්වා; 

පාපඤ්හිමයාපක ිං, කම්මිං ිංනිජ්ෙයරස්සාමි. 

434. 

‘‘අෙමිංභණතී ාය ො, පාපුණයබොධිමතඤ්චඅග්ගධම්මඤ්ච; 

නිබ්බානඤ්චලභස්සු, යිංසච්ඡිකරීද්විපදයසට්යඨො. 
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435. 

‘‘මා ාපිතූඅභිවාද, යිත්වාසබ්බඤ්චඤාතිගණවග්ගිං; 

සත් ාහිංපබ්බජි ා, තිස්යසොවිජ්ොඅඵස්සයිිං. 

436. 

‘‘ොනාමිඅත් යනොසත් , ොතියයොයස්සයිංඵලවිපායකො; 

 ිං වආචික්ඛිස්සිං,  ිංඑකමනානිසායමහි. 

437. 

‘‘නගරම්හිඑරකච්යඡ, සුවණ්ණකායරොඅහිංපහූ ධයනො; 

යයොබ්බනමයදනමත්ය ො, යසොපරදාරිංඅයසවිහිං. 

438. 

‘‘යසොහිං ය ොචවිත්වා, නිරයම්හිඅපච්චිසිංචිරිං; 

පක්යකො ය ොචඋට්ඨහිත්වා, මක්කටියාකුච්ඡියමොක්කමිිං. 

439. 

‘‘සත් ාහො කිංමිං, මහාකපියූෙයපොනිල්ලච්යඡසි; 

 ස්යස ිංකම්මඵලිං, යොපිගන්ත්වානපරදාරිං. 

440. 

‘‘යසොහිං ය ොචවිත්වා, කාලිංකරිත්වාසින්ධවාරඤ්යඤ; 

කාණාය චඛඤ්ොයච, එළකියා කුච්ඡියමොක්කමිිං. 

441. 

‘‘ද්වාදස වස්සානිඅහිං, නිල්ලච්ඡිය ොදාරයකපරිවහිත්වා; 

කිමිනාවට්යටොඅකල්යලො, යොපිගන්ත්වානපරදාරිං. 

442. 

‘‘යසොහිං ය ොචවිත්වා, යගොවාණිෙකස්සගාවියාොය ො; 

වච්යඡොලාඛා ම්යබො, නිල්ලච්ඡිය ොද්වාදයසමායස. 

443. 

‘‘යවොඪූනනඞ්ගලමහිං, සකටඤ්චධාරයාමි; 

අන්යධොවට්යටොඅකල්යලො, යොපිගන්ත්වානපරදාරිං. 

444. 

‘‘යසොහිං ය ොචවිත්වා, වීථියාදාසියාඝයරොය ො; 

යනවමහිලානපුරියසො, යොපිගන්ත්වානපරදාරිං. 

445. 

‘‘තිිංසතිවස්සම්හිමය ො, සාකටිකකුලම්හිදාරිකාො ා; 
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කපණම්හිඅප්පයභොයග, ධනිකපුරිසපා බහුලම්හි. 

446. 

‘‘ ිංමිං ය ොසත්ෙවායහො, උස්සන්නායවිපුලායවඩ්ඪියා; 

ඔකඩ්ඪතිවිලපන්තිිං, අච්ඡින්දිත්වාකුලඝරස්මා. 

447. 

‘‘අෙයසොළසයමවස්යස, දිස්වාමිංපත් යයොබ්බනිංකඤ්ඤිං; 

ඔරුන්ධ ස්සපුත්ය ො, ගිරිදායසොනාමනායමන. 

448. 

‘‘ ස්සපිඅඤ්ඤාභරියා, සීලවතීගුණවතීයසවතීච; 

අනුරත් ාභත් ාරිං,  ස්සාහිංවිද්යදසනමකාසිිං. 

449. 

‘‘ ස්යස ිංකම්මඵලිං, යිංමිංඅපකීරිතූනගච්ඡන්ති; 

දාසීවඋපට්ඨහන්තිිං,  ස්සපිඅන්ය ොකය ොමයා’’ති. 

 ත්ෙ නගරම්හි කුසුෙනායෙති ‘‘කුසුමපුර’’න්ති එවිං කුසුමසද්යදන

ගහි නාමයක නගයර, ඉදානි  ිං නගරිං පාටලිපුත් ම්හීති සරූපය ො

දස්යසති. පෙවිො ෙණ්යඩති සකලාය පෙවියා මණ්ඩභූය . 

සකයකුලකුලීනායෙොති සකයකුයල කුලධී යරො, සකයපුත් ස්ස භගවය ො 
සාසයනපබ්බජි  ායඑවිංවුත් ිං. 

 ත්ොති  ාසු ද්වීසු භික්ඛුනීසු. යබොධීති එවිංනාමිකා යෙරී. 

ඣානජ්ඣාෙනර ායෙොති යලොකියයලොකුත් රස්ස ඣානස්ස ඣායයන

අභිර ා. බහුස්සු ායෙොති පරියත්තිබාහුසච්යචන බහුස්සු ා. 

ධු කියලසායෙොති අග්ගමග්යගන සබ්බයසො සමුග්ඝාති කියලසා. 

භත් ත්ෙං කරිොති භත් කිච්චිං නිට්ඨායපත්වා. රහි ම්හීති ෙනරහි ම්හි

විවිත් ට්ඨායන. සුඛනිසින්නාති පබ්බජ්ොසුයඛන වියවකසුයඛන ච

සුඛනිසින්නා. ඉො ගිරාති ඉදානි වුච්චමානා සුඛා ලාපනා. අබ්භුදීයරසුන්ති 

පුච්ඡාවිස්සජ්ෙනවයසනකෙයිිංසු. 

‘‘පාසාදිකාසී’’ති ගාො යබොධිමතත්යෙරියා පුච්ඡාවයසන වුත් ා. 

‘‘එවෙනුයුඤ්ජිෙොනා’’ති ගාො සඞ්ගීතිකායරයහව වුත් ා. 

‘‘උජ්යජනිො’’තිආදිකාහි සබ්බාපිඉසිදාසියාවවුත් ා. ත්ෙ පාසාදිකාසීති 

රූපසම්පත්තියා පස්සන් ානිං පසාදාවහා අසි. වයෙොපි ය  අපරිහීයනොති

තුය්හිං වයයොපි න පරිහීයනො, පඨමවයය ඨි ාසීති අත්යෙො. කිං දිස්වාන

බයාලිකන්ති කීදිසිං බයාලිකිං යදොසිං ඝරාවායස ආදීනවිං දිස්වා. අොසි

යනක්ඛම්ෙෙනුයුත් ාති අොති නිපා මත් ිං, යනක්ඛම්මිං පබ්බජ්ෙිං
අනුයුත් ාඅසි. 
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අනුයුඤ්ජිෙොනාති පුච්ඡියමානා, සා ඉසිදාසීති යයොෙනා. රහිය ති

සුඤ්ඤට්ඨායන. සුණ යබොධි ෙොම්හි පබ්බජි ාති යබොධිමතත්යෙරි අහිං යො

පබ්බජි ා අම්හි,  ිං ිංපුරාණිංසුණසුණාහි. 

උජ්යජනිොපුරවයරතිඋජ්යෙනීනාමයක අවන්තිරට්යඨඋත් මනගයර. 

පිොති එකධීතුභායවන පියායි බ්බා. ෙනාපාති සීලාචාරගුයණන

මනවඩ්ඪනකා. දයි ාතිඅනුකම්පි බ්බා. 

අොති පච්ඡා මම වයප්පත් කායල. යෙ සායක ය ො වරකාති

සායක නගරය ො මම වරකා මිං වායරන් ා ආගච්ඡුිං. උත් ෙකුලීනාති

 ස්මිිංනගයරඅග්ගකුලිකා, යයනය යපසි ා, යසොයසට්ඨිපහූ ර යනො. 

 ස්ස ෙෙං සුණ්හෙදාසි  ාය ොති  ස්ස සායක යසට්ඨියනො සුණිසිං
පුත් ස්සභරියිංකත්වාමය්හිංපි ාමිංඅදාසි. 

සාෙං පා න්ති සායන්යහ පුබ්බණ්යහ ච. පණාෙමුපගම්ෙ සිරසා

කයරොමීති සස්සුයා සසුරස්ස ච සන්තිකිං උපගන්ත්වා සිරසා පණාමිං

කයරොමි, ය සිං පායද වන්දාමි. ෙොම්හි අනුසිට්ඨාතිය හියො අනුසිට්ඨා

අම්හි,  ො කයරොමි, ය සිංඅනුසිට්ඨිිංනඅතික්කමාමි. 

 යෙකවරකම්පීති එකවල්ලභම්පි. උබ්බිග්ගාති සන් ා. ආසනංයදමීති

යස්සපුග්ගලස්සයිංඅනුච්ඡවිකිං,  ිං ස්ස යදමි. 

 ත්ොති පරියවසනට්ඨායන. සන්නිහි න්තිසජ්ජි ිං හුත්වාවිජ්ෙමානිං. 

ඡායදමීති උපච්ඡායදමි, උපච්ඡායදත්වා උපනයාමි ච, උපයනත්වා යදමි, 

යදන්තීපියිංයස්සපතිරූපිං,  යදවයදමීතිඅත්යෙො. 

උම්ොයරතිද්වායර. යධොවන්තීහත්ෙපායදතිහත්ෙපායදයධොවිනීආසිිං, 
යධොවිත්වාඝරිං සමුපගමාමීතියයොෙනා. 

යකොච්ඡන්ති මස්සූනිං යකසානඤ්ච උල්ලිඛනයකොච්ඡිං. පසාදන්ති

ගන්ධචුණ්ණාදිමුඛවියලපනිං. ‘‘පසාධන’’න්තිපි පායඨො, පසාධනභණ්ඩිං. 

අඤ්ජනින්ති අඤ්ෙනනාළිිං. පරිකම්ෙකාරිකා විොති අග්ගකුලිකා 
විභවසම්පන්නාපිපතිපරිචාරිකායචටිකාවිය. 

සාධොමීති පචාමි. භාජනන්ති යලොහභාෙනඤ්ච. යධොවන්තී පරිචරාමීති
යයොෙනා. 

භත්තික න්ති ක සාමිභතිකිං. අනුරත් න්ති අනුරත් වන්තිිං. 

කාරිකන්ති  ස්ස  ස්යසව ඉති කත් බ්බස්ස කාරිකිං. නිහ ොනන්ති

අපනී මානිං. උට්ඨායිකන්ති උට්ඨානවීරියසම්පන්නිං. අනලසන්ති  ය ො
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එව අකුසී ිං. සීලවතින්ති සීලාචාරසම්පන්නිං. තස්සය ති දුස්සති, 
කුජ්ඣිත්වාභණති. 

භණතිආපුච්ඡහංගමිස්සාමීති‘‘අහිං තුම්යහආපුච්ඡිත්වායත්ෙකත්ෙචි
ගමිස්සාමී’’තියසොමමසාමියකොඅත් යනොමා රඤ්ච පි රඤ්චභණති.කිිං

භණතීතියචආහ– ‘‘ඉසිදාසිොනසහවච්ඡං, එකාගායරහංසහවත්ථු’’න්ති.

 ත්ෙ වච්ඡන්ති වසිස්සිං. 

යදස්සාති අප්පියා. අලං යෙති පයයොෙනිං යම  ාය ඉත්ථීති අත්යෙො. 

අපුච්ඡාහං ගමිස්සාමීති යදි යම තුම්යහ  ාය සද්ධිමතිං සිංවාසිං ඉච්ඡෙ, අහිං
තුම්යහඅපුච්ඡිත්වාවියදසිංපක්කමිස්සාමි. 

 ස්සාති මම භත්තුයනො. කිස්සාති කිිං අස්ස  ව සාමිකස්ස.  ො

අපරද්ධං බයාලිකිංක ිං. 

නපිහං අපරජ්ඣන්ති නපි අහිං  ස්ස කිඤ්චි අපරජ්ඣිිං. අයයමව වා

පායඨො. නපිහිංයසමීතිනපි බායධමි. තබ්බ නන්තිදුරුත් වචනිං. කිං සක්කා

කාතුයෙයතිකිිං මයාකාතුිං අයයය සක්කා. ෙං ෙං විද්යදස්සය  භත් ාති
යස්මා අකාරයණයනව භත් ා මය්හිං විද්යදස්සය  විද්යදස්සිං
චිත් ප්පයකොපිංකයරොති. 

විෙනාති යදොමනස්සිකා. පුත් ෙනුරක්ඛොනාති අත් යනොපුත් ිංමය්හිං

සාමිකිංචිත් මනුරක්ඛයණනඅනුරක්ඛන් ා. ජි ාම්හයසරූපිනිංලක්ඛින්ති

ජි ා අම්හයස ජි ා ව ාම්හ රූපවතිිං සිරිිං, මනුස්සයවයසන චරන්තියා
සිරියදව ායපරිහීනාව ාතිඅත්යෙො. 

අඩ්ඪස්ස ඝරම්හි තතිෙකුලිකස්සාති පඨමසාමිකිං උපාදාය දුතියස්ස

අඩ්ඪස්සකුලපුත් ස්සඝරම්හිමිංඅදාසි, යදන්ය ොච  ය ොපඨමසුඞ්කය ො

උපඩ්ඪසුඞ්යකන අදාසි. යෙන ෙං වින්දෙ යසට්ඨීති යයන සුඞ්යකන මිං

පඨමිංයසට්ඨිවින්දෙපටිලභි,  ය ො උපඩ්ඪසුඞ්යකනාතියයොෙනා. 

යසොපීති දුතියසාමියකොපි. ෙංපටිච්ඡරයීතිමිංනීහරි, යසොමිංයගහය ො

නික්කඩ්ඪි. උපට්ඨහන්තින්තිදාසීවියඋපට්ඨහන්තිිංඋපට්ඨානිංකයරොන්තිිං. 

අදූසිකන්තිඅදුබ්භනකිං. 

දෙකන්තිකාරුඤ්ඤාධිමතට්ඨාන ායපයරසිං චිත් ස්ස දමකිං.යොපයර

කිඤ්චි දස්සන්ති, එවිං අත් යනොකායිං වාචඤ්ච දන් ං වූපසන් ිංකත්වා

පරදත් භික්ඛාය විචරණකිං. ජාො ාති දුහිතුපති. නික්ඛිප යපොට්ඨිඤ් 

ඝටිකඤ් ාති  යා පරිදහි ිං පියලොතිකාඛණ්ඩඤ්ච භික්ඛාකපාලඤ්ච 

ඡඩ්යඩහි. 
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යසොපි වසිත්වා පක්ඛන්ති යසොපි භික්ඛයකො පුරියසො මයා සද්ධිමතිං
අද්ධමාසමත් ිංවසිත්වාපක්කාමි. 

අෙනං භණතී  ාය ොති ිං භික්ඛකිං මම පි ා මා ා සබ්යබො ච යම

ඤාතිගයණොවග්ගවග්යගො හුත්වාභණති.කෙිං? කිංය නකීරතිඉධ තුය්හිං

කිිංනාමනකිරතින සාධිමතයති, භණ ඛිප්පිං.  ං ය කරිහිතීති ිං තුය්හිං
කරිස්සති. 

ෙදියෙඅත් ාසක්යකොතීතියදිමය්හිං අත් ාඅත් ාධීයනොභුජිස්යසොච

යහොති, අලංෙය්හංඉසිදාසිො  ායපයයොෙනිංනත්ථි,  ස්මා නසහවච්ඡං 

නසහවසිස්සිං, එකඝයරඅහිං ායසහවත්ථුන්තියයොෙනා. 

විස්සජ්ජිය ොගය ොයසොතියසොභික්ඛයකො පි රාවිස්සජ්ජිය ොයොරුචි

ගය ො. එකාකිනීති එකිකාව. ආපුච්ඡිතූන ගච්ඡන්ති මය්හිං පි රිං 

විස්සජ්යෙත්වාගච්ඡාමි. ෙරිතුයෙතිමරිතුිං. වාතිවිකප්පත්යෙනිපාය ො. 

යගො රාොතිභික්ඛාය,  ා -කුලිංආගච්ඡීති යයොෙනා. 

 න්ති  ිං ජිනදත් ත්යෙරිිං. උට්ඨාොසනං  ස්සා පඤ්ඤාපයින්ති
උට්ඨහිත්වාආසනිං ස්සා යෙරියාපඤ්ඤායපසිිං. 

ඉයධවාති ඉමස්මිිං එව යගයහ ඨි ා. පුත් කාති සාමඤ්ඤයවොහායරන

ධී රිං අනුකම්යපන්ය ො ආලපති.  රාහි ත්වං ධම්ෙන්ති ත්විං පබ්බජිත්වා

චරි බ්බිං බ්රහ්මචරියාදිධම්මිංචර. ද්විජාතීතිබ්රාහ්මණොතී. 

නිජ්ජයරස්සාමීතිජීරායපස්සාමි විනායසස්සාමි. 

යබොධින්තිසච්චාභිසම්යබොධිමතිං, මග්ගඤාණන්තිඅත්යෙො. අග්ගධම්ෙන්ති

ඵලධම්මිං, අරහත් ිං. ෙං සච්ඡිකරී ද්විපදයසට්යඨොති යිං
මග්ගඵලනිබ්බානසඤ්ඤි ිං යලොකුත් රධම්මිං ද්විපදානිං යසට්යඨො

සම්මාසම්බුද්යධොසච්ඡිඅකාසි,  ිංලභස්සූතියයොෙනා. 

සත් ාහංපබ්බජි ාතිපබ්බජි ාහුත්වා සත් ායහන. අඵස්සයින්තිඵුසිිං
සච්ඡාකාසිිං. 

ෙස්සෙං ඵලවිපායකොති යස්ස පාපකම්මස්ස, අයිං සාමිකස්ස

අමනාපභාවසඞ්ඛාය ො නිස්සන්දඵලභූය ො විපායකො.  ං  ව

ආචික්ඛිස්සන්ති ිංකම්මිං වකයෙස්සාමි.  න්තිආචික්ඛියමානිං යමව

කම්මිං,  ිංවාමමවචනිං. එකෙනාතිඑකග්ගමනා.අයයමවවාපායඨො. 

නගරම්හිඑරකච්යඡතිඑවිංනාමයකනගයර. යසොපරදාරංඅයසවිහන්ති
යසොඅහිංපරස්සදාරිංඅයසවිිං. 
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චිරංපක්යකොතිබහූනිවස්සස සහස්සානි නිරයග්ගිනාදඩ්යඪො.  ය ො 

උට්ඨහිත්වාති  ය ො නිරයය ො වුට්ඨිය ො චුය ො. ෙක්කටිො

කුච්ඡියෙොක්කමින්තිවානරියා කුච්ඡිම්හිපටිසන්ධිමතිංගණ්හිිං. 

යූෙයපොතියූෙපති. නිල්ලච්යඡසීතිපුරිසභාවස්සලක්ඛණභූ ානිබීෙකානි

නිල්ලච්යඡසි නීහරි.  ස්යස ං කම්ෙඵලන්ති  ස්ස මය්හිං එ ිං අතීය  

ක ස්ස කම්මස්ස ඵලිං. ෙොපි ගන්ත්වාන පරදාරන්ති යො  ිං පරදාරිං
අතික්කමිත්වා. 

 ය ොති මක්කටයයොනිය ො. සින්ධවාරඤ්යඤති සින්ධවරට්යඨ

අරඤ්ඤට්ඨායන. එෙකිොතිඅජියා. 

දාරයක පරිවහිත්වාති පිට්ඨිිං ආරුය්හ කුමාරයක වහිත්වා. 

කිමිනාවට්යටොති අභිො ට්ඨායන කිමිපරිගය ොව හුත්වා අට්යටො අට්ටිය ො. 

අකල්යලොතිගිලායනො, අයහොසීතිවචනයසයසො. 

යගොවාණිජකස්සාති ගාවියයො වික්කිණිත්වා ජීවකස්ස. ලාඛා ම්යබොති
ලාඛාරසරත්ය හිවිය ම්යබහියලොයමහි සමන්නාගය ො. 

යවොඪූනාති වහිත්වා. නඞ්ගලන්ති සීරිං, සකටඤ්ච ධාරයාමීති අත්යෙො. 

අන්යධොවට්යටොතිකායණොවහුත්වාඅට්යටොපීළිය ො. 

වීථිොතිනගරවීථියිං. දාසිොඝයරජාය ොතිඝරදාසියාකුච්ඡිම්හිොය ො. 

‘‘වණ්ණදාසියා’’තිපිවදන්ති. යනවෙහිලානපුරියසොති ඉත්ථීපිපුරියසොපින

යහොමි, ොතිනපුිංසයකොතිඅත්යෙො. 

තිංසතිවස්සම්හි ෙය ොති නපුිංසයකො හුත්වා තිිංසවස්සකායල මය ො. 

සාකටිකකුලම්හීති සූ කකුයල. ධනිකපුරිසපා බහුලම්හීති ඉණායිකානිං
පුරිසානිංඅධිමතප නබහුයලබහූහි ඉණායියකහිඅභිභවි බ්යබ. 

උස්සන්නාොතිඋපචි ාය. විපුලාොතිමහතියා. වඩ්ඪිොති ඉණවඩ්ඪියා. 

ඔකඩ්ඪතීතිඅවකඩ්ඪති. කුලඝරස්ොතිමමො කුලයගහය ො. 

ඔරුන්ධ ස්ස පුත්ය ොති අස්ස සත්ෙවාහස්ස පුත්ය ො, මයි
පටිබද්ධචිත්ය ො නායමන ගිරිදායසො නාම අවරුන්ධති අත් යනො 
පරිග්ගහභායවනයගයහකයරොති. 

අනුරත් ා භත් ාරන්ති භත් ාරිං අනුවත්තිකා.  ස්සාහං

විද්යදසනෙකාසින්ති ස්සභත්තුයනො  ිංභරියිංසපත්තිිංවිද්යදසනකම්මිං

අකාසිිං.යො ිංයසොකුජ්ඣති, එවිං පටිපජ්ජිිං. 
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ෙං ෙංඅපකීරිතූනගච්ඡන්තීතියිංදාසීවියසක්කච්චිංඋපට්ඨහන්තිිං මිං
 ත්ෙ  ත්ෙ පතියනො අපකිරිත්වා ඡඩ්යඩත්වා අනයපක්ඛා අපගච්ඡන්ති.
එ ිං  ස්සා මය්හිං  දා ක ස්ස පරදාරිකකම්මස්ස සපත්තිිං

විද්යදසනකම්මස්සචනිස්සන්දඵලිං.  ස්සපිඅන්ය ොකය ොෙොති ස්සපි
 ොඅනුනයපාපකකම්මස්ස දාරුණස්සපරියන්ය ොඉදානිමයාඅග්ගමග්ගිං

අධිමතගච්ඡන්තියා කය ො, ඉය ො පරිං කිඤ්චි දුක්ඛිං නත්ථීති. යිං පයනත්ෙ

අන් රන් රානවිභත් ිං,  ිංවුත් නයත් ා උත් ානත්ෙයමව. 

ඉසිදාසීයෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

චත් ාලීසනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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16. ෙහානිපාය ො 
1. සුයෙධායෙරීගාොවණ්ණනා 

මහානිපාය  ෙන් ාවතිො නගයරතිආදිකා සුයමධාය යෙරියා ගාො.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිමතකාරා  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයිං

කුසලිං උපචිනන්තී, සක්කච්චිං වියමොක්ඛසම්භායර සම්භායරන්තී
යකොණාගමනස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං

පත්වා, අත් යනො සඛීහි කුලධී ාහි සද්ධිමතිං එකජ්ඣාසයා හුත්වා මහන් ිං
ආරාමිං කායරත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නියයායදසි. සා ය න
පුඤ්ඤකම්යමන කායස්ස යභදා  ාවතිිංසිං උපගච්ඡි.  ත්ෙ යාව ායුකිං
දිබ්බසම්පත්තිිං අනුභවිත්වා  ය ො චු ා යායමසු උපපජ්ජි.  ය ො චු ා 

තුසිය සු,  ය ො චු ා නිම්මානරතීසු,  ය ො චු ා පරනිම්මි වසවත්තීසූති
අනුක්කයමන පඤ්චසුකාමසග්යගසුඋප්පජ්ජිත්වා ත්ෙ ත්ෙයදවරාජූනිං
මයහසී හුත්වා  ය ො චු ා කස්සපස්ස භගවය ො කායල මහාවිභවස්ස
යසට්ඨියනො ධී ා හුත්වා අනුක්කයමන විඤ්ඤු ිං පත්වා සාසයන
අභිප්පසන්නාහුත්වාර නත් යිංඋද්දිස්සඋළාරපුඤ්ඤකම්මිං අකාසි. 

 ත්ෙ යාවජීවිං ධම්මූපජීවිනී කුසලධම්මනිර ා හුත්වා  ය ො චු ා 

 ාවතිිංයසසු නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරිං සුගතීසුයයව සිංසරන්තී, ඉමස්මිිං 
බුද්ධුප්පායද මන් ාවතීනගයර යකොඤ්චස්ස නාම රඤ්යඤො ධී ා හුත්වා

නිබ්බත්ති.  ස්සා මා ාපි යරො සුයෙධාතිනාමිං අකිංසු.  ිං අනුක්කයමන 

වුද්ධිමතප්පත් වයප්පත් කායල මා ාපි යරො ‘‘වාරණවතීනගයර
අනිකරත් ස්ස නාම රඤ්යඤො දස්සාමා’’ති සම්මන්ය සුිං. සා පන
දහරකාලය ොපට්ඨායඅත් යනොසමානවයාහිරාෙකඤ්ඤාහි දාසිෙයනහිච
සද්ධිමතිං භික්ඛුනුපස්සයිං ගන්ත්වා භික්ඛුනීනිං සන්තියක ධම්මිං සුත්වා
චිරකාලය ො පට්ඨාය ක ාධිමතකාර ාය සිංසායර ො සිංයවගා සාසයන
අභිප්පසන්නා හුත්වාවයප්පත් කායලකායමහිවිනිවත්ති මානසාඅයහොසි.
ය නසාමා ාපිතූනිංඤාතීනිං සම්මන් නිංසුත්වා‘‘නමය්හිංඝරාවායසන

කිච්චිං, පබ්බජිස්සාමහ’’න්ති ආහ.  ිං මා ාපි යරො ඝරාවායස
නියයොයෙන් ානානප්පකායරනයාචන් ාපිසඤ්ඤායපතුිංනාසක්ඛිිංසු. සා
‘‘එවිං යම පබ්බජිතුිං ලබ්භතී’’ති ඛග්ගිං ගයහත්වා සයයමව අත් යනො
යකයස ඡින්දිත්වා ය  එව යකයස ආරබ්භ පටික්කූලමනසිකාරිං
පවත්ය න්තී  ත්ෙ ක ාධිමතකාර ාය භික්ඛුනීනිං සන්තියක 

මනසිකාරවිධානස්ස සු පුබ්බත් ා ච අසුභනිමිත් ිං උප්පායදත්වා  ත්ෙ
පඨමජ්ඣානිං අධිමතගච්ඡි. අධිමතග පඨමජ්ඣානා ච අත් නා ඝරාවායස
උයයයොයෙතුිං උපගය  මා ාපි යරො ආදිිං කත්වා අන්ය ොෙනපරිෙනිං
සබ්බිං රාෙකුලිං සාසයන අභිප්පසන්නිං කායරත්වා ඝරය ො නික්ඛමිත්වා
භික්ඛුනුපස්සයිං ගන්ත්වා පබ්බජි. පබ්බජිත්වා ච විපස්සනිං පට්ඨයපත්වා
සම්මයදවපරිපක්කඤාණා විමුත්තිපරිපාචනීයානිංධම්මානිංවියසසි ායන

චිරස්යසවසහපටිසම්භිදාහිඅරහත් ිං පාපුණි.ය නවුත් ිං අපදායන (අප.

යෙරී2.1.1-19) – 
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‘‘භගවතියකොණාගමයන, සඞ්ඝාරාමම්හිනවනියවසම්හි; 

සඛියයොතිස්යසොෙනියයො, විහාරදානිංඅදාසිම්හ. 

‘‘දසක්ඛත්තුිංස ක්ඛත්තුිං, දසස ක්ඛත්තුිංස ානිච ස ක්ඛත්තුිං; 

යදයවසුඋපපජ්ජිම්හ, යකොපනවායදොමනුස්යසසු. 

‘‘යදයවසුමහිද්ධිමතකාඅහුම්හ, මානුසකම්හියකොපනවායදො; 

සත් ර නස්සමයහසී, ඉත්ථිර නිංඅහිංආසිිං. 

‘‘ඉධසඤ්චි කුසලා, සුසමිද්ධකුලප්පො; 

ධනඤ්ොනීචයඛමාච, අහම්පිච යයොෙනා. 

‘‘ආරාමිංසුක ිංකත්වා, සබ්බාවයවමණ්ඩි ිං; 

බුද්ධප්පමුඛසඞ්ඝස්ස, නියයායදත්වාපයමොදි ා. 

‘‘යත්ෙයත්ථූපපජ්ොමි,  ස්සකම්මස්සවාහසා; 

යදයවසුඅග්ග ිංපත් ා, මනුස්යසසු යෙවච. 

‘‘ඉමස්මිිංයයවකප්පම්හි, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, උප්පජ්ජිවද ිංවයරො. 

‘‘උපට්ඨායකොමයහසිස්ස,  දාආසිනරිස්සයරො; 

කාසිරාොකිකීනාම, බාරාණසිපුරුත් යම. 

‘‘ ස්සාසුිං සත් ධී යරො, රාෙකඤ්ඤාසුයඛධිමත ා; 

බුද්යධොපට්ඨානනිර ා, බ්රහ්මචරියිංචරිිංසු ා. 

‘‘ ාසිං සහායිකාහුත්වා, සීයලසු සුසමාහි ා; 

දත්වාදානානිසක්කච්චිං, අගායරවව ිංචරිිං. 

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ෙහිත්වාමානුසිංයදහිං,  ාවතිිංසූපගාඅහිං. 

‘‘ ය ොචු ායාමමගිං,  ය ොහිංතුසි ිංග ා; 

 ය ොචනිම්මානරතිිං, වසවත්තිපුරිංග ා. 

‘‘යත්ෙයත්ථූපපජ්ොමි, පුඤ්ඤකම්මසයමොහි ා; 

 ත්ෙ ත්යෙවරාජූනිං, මයහසිත් මහාරයිිං. 

‘‘ ය ොචු ාමනුස්සත්ය , රාජූනිංචක්කවත්තිනිං; 

මණ්ඩලීනඤ්චරාජූනිං, මයහසිත් මකාරයිිං. 
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‘‘සම්පත්තිමනුයභොත්වාන, යදයවසුමානුයසසුච; 

සබ්බත්ෙසුඛි ාහුත්වා, යනකොතීසුසිංසරිිං. 

‘‘යසොයහතුයසොපභයවො,  ම්මූලිංසාවසාසයනඛන්තී; 

 ිංපඨමසයමොධානිං,  ිංධම්මර ායනිබ්බානිං. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

නාගීවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසවා. 

‘‘ස්වාග ිංව යමආසි, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

‘‘පටිසම්භිදා ච ස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

අරහත් ිං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිිං පච්චයවක්ඛිත්වා 
උදානවයසන– 

450. 

‘‘මන් ාවතියානගයර, රඤ්යඤොයකොඤ්චස්සඅග්ගමයහසියා; 

ධී ාආසිිංසුයමධා, පසාදි ාසාසනකයරහි. 

451. 

‘‘සීලවතීචිත් කො, බහුස්සු ාබුද්ධසාසයනවිනි ා; 

මා ාපි යරොඋපගම්ම, භණතිඋභයයොනිසායමෙ. 

452. 

‘‘නිබ්බානාභිර ාහිං, අසස්ස ිංභවග ිංයදිපි දිබ්බිං; 

කිමඞ්ගිංපනතුච්ඡාකාමා, අප්පස්සාදාබහුවිඝා ා. 

453. 

‘‘කාමා කටුකාආසී, විසූපමායයසුමුච්ඡි ා බාලා; 

ය දීඝරත් ිංනිරයය, සමප්පි ාහඤ්ඤන්ය දුක්ඛි ා. 

454. 

‘‘යසොචන්තිපාපකම්මා, විනිපාය පාපවද්ධිමතයනොසදා; 

කායයනචවාචායච, මනසාචඅසිංවු ාබාලා. 

455. 

‘‘බාලාය දුප්පඤ්ඤා, අයච නාදුක්ඛසමුදයයොරුද්ධා; 

යදයසන්ය අොනන් ා, නබුජ්ඣයරඅරියසච්චානි. 
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456. 

‘‘සච්චානි‘අම්ම’බුද්ධවරයදසි,  ානිය බහු රාඅොනන් ායය; 

අභිනන්දන්තිභවග ිං, පියහන්තියදයවසුඋපපත්තිිං. 

457. 

‘‘යදයවසුපිඋපපත්ති, අසස්ස ාභවගය අනිච්චම්හි; 

නචසන් සන්තිබාලා, පුනප්පුනිංොයි බ්බස්ස. 

458. 

‘‘චත් ායරො විනිපා ා, දුයවචගතියයොකෙඤ්චි ලබ්භන්ති; 

නචවිනිපා ග ානිං, පබ්බජ්ොඅත්ථිනිරයයසු. 

459. 

‘‘අනුොනාෙමිංඋභයයො, පබ්බජිතුිංදසබලස්සපාවචයන; 

අප්යපොස්සුක්කාඝටිස්සිං, ොතිමරණප්පහානාය. 

460. 

‘‘කිිංභවගය අභිනන්දි, ය නකායකලිනාඅසායරන; 

භව ණ්හායනියරොධා, අනුොනාෙපබ්බජිස්සාමි. 

461. 

‘‘බුද්ධානිංඋප්පායදො, විවජ්ජිය ොඅක්ඛයණොඛයණොලද්යධො; 

සීලානිබ්රහ්මචරියිං, යාවජීවිංනදූයසයයිං. 

462. 

‘‘එවිංභණතිසුයමධා, මා ාපි යරො‘න ාවආහාරිං; 

ආහරිස්සිංගහට්ඨා, මරණවසිංග ාවයහස්සාමි’. 

463. 

‘‘මා ාදුක්ඛි ායරොදතිපි ාච; 

අස්සාසබ්බයසොසමභිහය ො; 

ඝයටන්තිසඤ්ඤායපතුිං, පාසාද යලඡමාපති ිං. 

464. 

‘‘උට්යඨහි පුත් කකිිංයසොචි, ය නදින්නාසි වාරණවතිම්හි; 

රාොඅනීකරත්ය ො, අභිරූයපො ස්සත්විංදින්නා. 

465. 

‘‘අග්ගමයහසීභවිස්සසි, අනිකරත් ස්සරාජියනොභරියා; 

සීලානිබ්රහ්මචරියිං, පබ්බජ්ොදුක්කරාපුත් ක. 

466. 
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252 

පටුන 

‘‘රජ්යෙ ආණාධනමිස්සරියිං, යභොගාසුඛා දහරිකාසි; 

භුඤ්ොහිකාමයභොයග, වායරයයිංයහොතුය පුත් . 

467. 

‘‘අෙ යනභණතිසුයමධා, මාඑදිසිකානි භවග මසාරිං; 

පබ්බජ්ොවායහොහිති, මරණිංවායමනයචවවායරයයිං. 

468. 

‘‘කිමිවපූතිකායමසුචිිං, සවනගන්ධිංභයානකිංකුණපිං; 

අභිසිංවියසයයිංභස් ිං, අසකිිංපග්ඝරි ිංඅසුචිපුණ්ණිං. 

469. 

‘‘කිමිව හිංොනන්තී, විකූලකිංමිංසයසොණිතුපලිත් ිං; 

කිමිකුලලයිංසකුණභත් ිං, කයළවරිංකිස්සදියතීති. 

470. 

‘‘නිබ්බුය්හතිසුසානිං, අචිරිංකායයොඅයප විඤ්ඤායණො; 

ඡුද්යධොකළිඞ්ගරිංවිය, ජිගුච්ඡමායනහිඤාතීහි. 

471. 

‘‘ඡුද්ධූනනිංසුසායන, පරභත් ිංන්හායන්තිජිගුච්ඡන් ා; 

නියකාමා ාපි යරො, කිිංපනසාධාරණාෙන ා. 

472. 

‘‘අජ්යඣොසි ාඅසායර, කයළවයරඅට්ඨින්හාරුසඞ්ඝාය ; 
යඛළස්සුච්චාරස්සවපරිපුණ්යණපූතිකායම්හි. 

473. 

‘‘යයොනිංවිනිබ්භුජිත්වා, අබ්භන් රමස්සබාහිරිංකයිරා; 

ගන්ධස්සඅසහමානා, සකාපිමා ාජිගුච්යඡයය. 

474. 

‘‘ඛන්ධධාතුආය නිං, සඞ්ඛ ිංොතිමූලකිංදුක්ඛිං; 

යයොනියසොඅනුවිචිනන්තී, වායරයයිංකිස්සඉච්යඡයයිං. 

475. 

‘‘දිවයසදිවයසතිසත්ති, ස ානිනවනවාපය යයිංකායම්හි; 

වස්සස ම්පිචඝාය ො, යසයයයොදුක්ඛස්සයචවිංඛයයො. 

476. 

‘‘අජ්ඣුපගච්යඡ ඝා ිං, යයො විඤ්ඤායයවිංසත්ථුයනොවචනිං; 

දීයඝොය සිංසිංසායරො, පුනප්පුනිංහඤ්ඤමානානිං. 
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477. 

‘‘යදයවසු මනුස්යසසුච, තිරච්ඡානයයොනියා අසුරකායය; 

යපය සුචනිරයයසුච, අපරිමි ාදිස්සන්ය ඝා ා. 

478. 

‘‘ඝා ානිරයයසුබහූ, විනිපා ග ස්සපීළියමානස්ස; 

යදයවසුපිඅත් ාණිං, නිබ්බානසුඛාපරිංනත්ථි. 

479. 

‘‘පත් ාය නිබ්බානිං, යයයුත් ාදසබලස්සපාවචයන; 

අප්යපොස්සුක්කාඝයටන්ති, ොතිමරණප්පහානාය. 

480. 

‘‘අජ්යෙව ා භිනික්ඛමිස්සිං, යභොයගහිකිිංඅසායරහි; 

නිබ්බින්නායමකාමා, වන් සමා ාලවත්ථුක ා. 

481. 

‘‘සායචවිංභණතිපි රමනීකරත්ය ො, චයස්සසාදින්නා; 

උපයාසිවාරණවය , වායරයයමුපට්ඨිය කායල. 

482. 

‘‘අෙඅසි නිචි මුදුයක, යකයසඛග්යගනඡින්දියසුයමධා; 

පාසාදිංපිදහිත්වා, පඨමජ්ඣානිංසමාපජ්ජි. 

483. 

‘‘සාච හිිංසමාපන්නා, අනීකරත්ය ොචආගය ොනගරිං; 

පාසායදචසුයමධා, අනිච්චසඤ්ඤිංසුභායවති. 

484. 

‘‘සාචමනසිකයරොති, අනීකරත්ය ොචආරුහීතුරි ිං; 

මණිකනකභූසි ඞ්යගො, ක ඤ්ෙලීයාචතිසුයමධිං. 

485. 

‘‘රජ්යෙආණාධනමිස්සරියිං, යභොගාසුඛාදහරිකාසි; 

භුඤ්ොහිකාමයභොයග, කාමසුඛාදුල්ලභායලොයක. 

486. 

‘‘නිස්සට්ඨිංය රජ්ෙිං, යභොයගභුඤ්ෙස්සුයදහිදානානි; 

මාදුම්මනාඅයහොසි, මා ාපි යරොය දුක්ඛි ා. 

487. 

‘‘ ිං  ිංභණතිසුයමධා, කායමහිඅනත්ථිකාවිග යමොහා; 
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මාකායමඅභිනන්දි, කායමස්වාදීනවිංපස්ස. 

488. 

‘‘චාතුද්දීයපොරාො, මන්ධා ාආසිකාමයභොගිනමග්යගො; 

අතිත්ය ොකාලඞ්කය ො, නචස්සපරිපූරි ාඉච්ඡා. 

489. 

‘‘සත්  ර නානිවස්යසයය, වුට්ඨිමාදසදිසා සමන්ය න; 

නචත්ථිතිත්තිකාමානිං, අතිත් ාවමරන්තිනරා. 

490. 

‘‘අසිසූනූපමාකාමා, කාමාසප්පසියරොපමා; 

උක්යකොපමාඅනුදහන්ති, අට්ඨිකඞ්කලසන්නිභා. 

491. 

‘‘අනිච්චාඅධුවාකාමා, බහුදුක්ඛාමහාවිසා; 

අයයොගුයළොවසන් ත්ය ො, අඝමූලාදුඛප්ඵලා. 

492. 

‘‘රුක්ඛඵලූපමාකාමා, මිංසයපසූපමාදුඛා; 

සුපියනොපමාවඤ්චනියා, කාමායාචි කූපමා. 

493. 

‘‘සත්තිසූලූපමාකාමා, යරොයගොගණ්යඩොඅඝිංනිඝිං; 

අඞ්ගාරකාසුසදිසා, අඝමූලිංභයිංවයධො. 

494. 

‘‘එවිංබහුදුක්ඛාකාමා, අක්ඛා ාඅන් රායිකා; 

ගච්ඡෙනයමභවගය , විස්සායසොඅත්ථිඅත් යනො. 

495. 

‘‘කිිංමමපයරොකරිස්සති, අත් යනොසීසම්හිඩය්හමානම්හි; 

අනුබන්යධෙරාමරයණ,  ස්සඝා ායඝටි බ්බිං. 

496. 

‘‘ද්වාරිංඅපාපුරිත්වානහිං, මා ාපි යරොඅනීකරත් ඤ්ච; 

දිස්වානඡමිංනිසින්යන, යරොදන්ය ඉදමයවොචිං. 

497. 

‘‘දීයඝො බාලානිංසිංසායරො, පුනප්පුනඤ්ච යරොද ිං; 

අනම ග්යගපිතුමරයණ, භාතුවයධඅත් යනොචවයධ. 
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498. 

‘‘අස්සුෙඤ්ඤිංරුධිමතරිං, සිංසාරිංඅනම ග්ගය ොසරෙ; 

සත් ානිංසිංසර ිං, සරාහිඅට්ඨීනඤ්චසන්නිචයිං. 

499. 

‘‘සරචතුයරොදධී, උපනීය අස්සුෙඤ්ඤරුධිමතරම්හි; 

සරඑකකප්පමට්ඨීනිං, සඤ්චයිංවිපුයලනසමිං. 

500. 

‘‘අනම ග්යග සිංසරය ො, මහිිං ෙම්බුදීපමුපනී ිං; 

යකොලට්ඨිමත් ගුළිකා, මා ාමාතුස්යවවනප්පයහොන්ති. 

501. 

‘‘තිණකට්ඨසාඛාපලාසිං, උපනී ිංඅනම ග්ගය ොසර; 

චතුරඞ්ගුලිකාඝටිකා, පිතුපිතුස්යවවනප්පයහොන්ති. 

502. 

‘‘සර කාණකච්ඡපිංපුබ්බසමුද්යද, අපරය ොච යුගඡිද්දිං; 

සිරිං ස්සචපටිමුක්කිං, මනුස්සලාභම්හිඔපම්මිං. 

503. 

‘‘සරරූපිංයඵණපිණ්යඩොපමස්ස, කායකලියනොඅසාරස්ස; 

ඛන්යධපස්සඅනිච්යච, සරාහිනිරයයබහුවිඝාය . 

504. 

‘‘සරකටසිිංවඩ්යඪන්ය , පුනප්පුනිං ාසු ාසුොතීසු; 

සරකුම්භීලභයානිච, සරාහිචත් ාරිසච්චානි. 

505. 

‘‘අම ම්හිවිජ්ෙමායන, කිිං වපඤ්චකටුයකනපීය න; 

සබ්බාහිකාමරතියයො, කටුක රාපඤ්චකටුයකන. 

506. 

‘‘අම ම්හිවිජ්ෙමායන, කිිං වකායමහියයපරිළාහා; 

සබ්බාහිකාමරතියයො, ෙලි ාකුථි ාකම්පි ාසන් ාපි ා. 

507. 

‘‘අසපත් ම්හි සමායන, කිිං වකායමහියය බහුසපත් ා; 

රාෙග්ගියචොරඋදකප්පියයහි, සාධාරණාකාමාබහුසපත් ා. 

508. 

‘‘යමොක්ඛම්හිවිජ්ෙමායන, කිිං වකායමහියයසුවධබන්යධො; 
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කායමසුහිඅසකාමා, වධබන්ධදුඛානිඅනුයභොන්ති. 

509. 

‘‘ආදීපි ාතිණුක්කා, ගණ්හන් ිංදහන්තියනවමුඤ්චන් ිං; 

උක්යකොපමාහිකාමා, දහන්තියයය නමුඤ්චන්ති. 

510. 

‘‘මා අප්පකස්සයහතු, කාමසුඛස්සවිපුලිංෙහී සුඛිං; 

මාපුථුයලොයමොවබළිසිං, ගිලිත්වාපච්ඡාවිහඤ්ඤසි. 

511. 

‘‘කාමිංකායමසුදමස්සු,  ාවසුනයඛොවසඞ්ඛලාබද්යධො; 

කාහින්තිඛු ිංකාමා, ඡා ාසුනඛිංවචණ්ඩාලා. 

512. 

‘‘අපරිමි ඤ්චදුක්ඛිං, බහූනිචචිත් යදොමනස්සානි; 

අනුයභොහිසිකාමයුත්ය ො, පටිනිස්සෙඅද්ධුයවකායම. 

513. 

‘‘අෙරම්හිවිජ්ෙමායන, කිිං වකායමහියයසුෙරා; 

මරණබයාධිමතගහි ා, සබ්බාසබ්බත්ෙොතියයො. 

514. 

‘‘ඉදමෙරමිදමමරිං, ඉදමෙරාමරිංපදමයසොකිං; 

අසපත් මසම්බාධිං, අඛලි මභයිංනිරුප ාපිං. 

515. 

‘‘අධිමතග මිදිං බහූහි, අම ිංඅජ්ොපිච ලභනීයමිදිං; 

යයොයයොනියසොපයුඤ්ෙති, නචසක්කාඅඝටමායනන. 

516. 

‘‘එවිංභණතිසුයමධා, සඞ්ඛාරගය රතිිංඅලභමානා; 

අනුයනන්තීඅනිකරත් ිං, යකයසචඡමිංඛිපිසුයමධා. 

517. 

‘‘උට්ඨාය අනිකරත්ය ො, පඤ්ෙලියකොයාච ස්සා පි රිංයසො; 

විස්සජ්යෙෙසුයමධිං, පබ්බජිතුිංවියමොක්ඛසච්චදස්සා. 

518. 

‘‘විස්සජ්ජි ාමා ාපිතූහි, පබ්බජියසොකභයභී ා; 

ඡඅභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, අග්ගඵලිංසික්ඛමානාය. 
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519. 

‘‘අච්ඡරියමබ්භු ිං ිං, නිබ්බානිංආසිරාෙකඤ්ඤාය; 

පුබ්යබනිවාසචරි ිං, යොබයාකරිපච්ඡියමකායල. 

520. 

‘‘භගවතියකොණාගමයන, සඞ්ඝාරාමම්හිනවනියවසම්හි; 

සඛියයොතිස්යසොෙනියයො, විහාරදානිංඅදාසිම්හ. 

521. 

‘‘දසක්ඛත්තුිංස ක්ඛත්තුිං, දසස ක්ඛත්තුිංස ානිච ස ක්ඛත්තුිං; 

යදයවසුඋපපජ්ජිම්හ, යකොපනවායදොමනුස්යසසු. 

522. 

‘‘යදයවසුමහිද්ධිමතකාඅහුම්හ, මානුසකම්හියකොපනවායදො; 

සත් ර නස්ස මයහසී, ඉත්ථිර නිංඅහිං ආසිිං. 

523. 

‘‘යසොයහතුයසොපභයවො,  ිංමූලිංසාවසාසයනඛන්තී; 

 ිංපඨමසයමොධානිං,  ිංධම්මර ායනිබ්බානිං. 

524. 

‘‘එවිංකයරොන්තියයසද්දහන්ති, වචනිංඅයනොමපඤ්ඤස්ස; 

නිබ්බින්දන්තිභවගය , නිබ්බින්දිත්වාවිරජ්ෙන්තී’’ති. – 

ඉමාගාොඅභාසි. 

 ත්ෙ ෙන් වතිො නගයරති මන් වතීති එවිංනාමයක නගයර. 

රඤ්යඤො යකොඤ් ස්සාතියකොඤ්චස්සනාම රඤ්යඤො මයහසියාකුච්ඡිම්හි

ො ා ධී ා ආසිිං. සුයෙධාති නායමන සුයමධා. පසාදි ා සාසනකයරහීති 
සත්ථුසාසනකයරහි අරියයහි ධම්මයදසනාය සාසයන පසාදි ා 
සඤ්ො ර නත් යප්පසාදාක ා. 

සීලවතීති ආචාරසීලසම්පන්නා. චිත් කොති චිත් ධම්මකො. 

බහුස්සු ාති භික්ඛුනීනිං සන්තියක පරියත්තිධම්මස්සුතියු ා. බුද්ධසාසයන

විනී ාතිඑවිං පවත්ති, එවිංනිවත්ති, ඉතිසීලිං, ඉතිසමාධිමත, ඉතිපඤ්ඤාති

සුත් ානුගය න (දී. නි. 2.186) යයොනියසොමනසිකායරන  දඞ්ගය ො
කියලසානිංවිනිවත් ත් ාබුද්ධානිංසාසයනවිනී ා සිංය කායවාචාචිත් ා. 

උභයෙො නිසායෙොති තුම්යහ ද්යවපි මම වචනිං නිසායමෙ, මා ාපි යරො
උපගන්ත්වාභණතීතියයොෙනා. 
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ෙදිපි දිබ්බන්ති යදවයලොකපරියාපන්නම්පි භවග ිං නාම සබ්බම්පි 

අසස්ස ං අනිච්චිං දුක්ඛිං විපරිණාමධම්මිං. කිෙඞ්ගං පන තුච්ඡා කාොති

කිමඞ්ගිංපන මානුසකාකාමා, ය සබ්යබපිඅසාරකභාවය ොතුච්ඡාරිත් ා, 

සත්ෙධාරායිං මධුබින්දු විය අප්පස්සාදා, එ රහිආයතිඤ්ච විපුලදුක්ඛ ාය 

බහුවිඝා ා. 

කටුකාති අනිට්ඨා. සප්පටිභයට්යඨන ආසීවිසූපො. යෙසු කායමසු. 

මුච්ඡි ාති අජ්යඣොසි ා. සෙප්පි ාතිසකම්මුනාසබ්බයසො අප්පි ා ඛිත් ා, 

උපපන්නාතිඅත්යෙො. හඤ්ඤන්ය තිබාධීයන්ති. 

විනිපාය තිඅපායය. 

අය  නාති අත් හි යච නාය අභායවන අයච නා. 

තක්ඛසමුදයෙොරුද්ධාති  ණ්හානිමිත් සිංසායර අවරුද්ධා. යදයසන්ය ති

චතුසච්චධම්යමයදසියමායන. අජානන් ාතිඅත්ෙිංඅොනන් ා. නබුජ්ඣයර 

අරිෙසච් ානීතිදුක්ඛාදීනිඅරියසච්චානිනපටිබුජ්ඣන්ති. 

අම්ොතිමා රිංපමුඛිංකත්වාආලපති. ය බහු රාඅජානන් ාතියය
අභිනන්දන්ති භවග ිං පියහන්ති යදයවසු උපපත්තිිං බුද්ධවරයදසි ානි

සච්චානිඅොනන් ා, ය යයවචඉමස්මිිංයලොයක බහු රාතියයොෙනා. 

භවගය  අනිච් ම්හීති සබ්බස්මිිං භයව අනිච්යච යදයවසු උපපත්ති න

සස්ස ා, එවිංසන්ය පි නච සන් සන්ති බාලානඋත් සන්තිනසිංයවගිං

ආපජ්ෙන්ති. පුනප්පුනංජායි බ්බස්සාතිඅපරාපරිංඋපපජ්ෙමානස්ස. 

 ත් ායරො විනිපා ාති නිරයයො තිරච්ඡානයයොනි යපත්තිවිසයයො
අසුරයයොනීති ඉයම චත් ායරො සුඛසමුස්සයය ො විනිපා ගතියයො. 

මනුස්සයදවූපපත්තිසඤ්ඤි ා පන ද්යවව ගතියෙො කෙඤ්චි කිච්යඡන

කසියරනලබ්භන්ති පුඤ්ඤකම්මස්ස දුක්කරත් ා. නිරයෙසූතිසුඛරහිය සු
අපායයසු. 

අප්යපොස්සුක්කාතිඅඤ්ඤකිච්යචසු නිරුස්සුක්කා. ඝටිස්සන්තිවායමිස්සිං

භාවනිං අනුයුඤ්ජිස්සාමි, කායකලිනා අසායරන භවගය  කිිං
අභිනන්දිය නාතියයොෙනා. 

භව ණ්හාෙනියරොධාතිභවග ාය ණ්හාය නියරොධයහතුනියරොධත්ෙිං. 

බුද්ධානිං උප්පායදො ලද්යධො, විවජ්ජිය ො නිරයූපපත්තිආදියකො 

අට්ඨවියධො අක්ඛයණො, ඛයණො නවයමො ඛයණො ලද්යධොති යයොෙනා. 

සීලානීති චතුපාරිසුද්ධිමතසීලානි. බ්රහ්ෙ රිෙන්ති සාසනබ්රහ්මචරියිං. න

දූයසෙයන්තිනයකොයපයයාමි. 
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න ාවආහාරංආහරිස්සංගහට්ඨාති‘‘යනව  ාවඅහිංගහට්ඨාහුත්වා

ආහාරිං ආහරිස්සාමි, සයච පබ්බජ්ෙිං න ලභිස්සාමි, මරණවසයමව ග ා
භවිස්සාමී’’තිඑවිංසුයමධාමා ාපි යරොභණතීතියයොෙනා. 

අස්සාති සුයමධාය. සබ්බයසො සෙභිහය ොති අස්සූහි සබ්බයසො

අභිහ මුයඛො. ඝයටන්ති සඤ්ඤායපතුන්ති පාසාද යල ඡමාපති ිං සුයමධිං
මා ාචපි ාච ගිහිභාවායසඤ්ඤායපතුිංඝයටන්තිවායමන්ති. ‘‘ඝයටන්ති

වායමන්තී’’තිපිපායඨො, යසො එවත්යෙො. 

කිං යසොචිය නාති ‘‘පබ්බජ්ෙිං න ලභිස්සාමී’’ති කිිං යසොචයනන. 

දින්නාසිවාරණවතිම්හීති වාරණවතීනගයරදින්නාඅසි.‘‘දින්නාසී’’තිවත්වා
පුනපි‘‘ත්විංදින්නා’’තිවචනිං දළ්හිංදින්නභාවදස්සනත්ෙිං. 

රජ්යජ ආණාති අනිකරත් ස්ස රජ්යෙ  ව ආණා පවත් ති. 

ධනමිස්සරිෙන්තිඉමස්මිිංකුයල පතිකුයලචධනිංඉස්සරියඤ්ච, යභොගාසුඛා 

අතිවියඉට්ඨායභොගාතිසබ්බමිදිංතුය්හිංඋපට්ඨි ිංහත්ෙග ිං. දහරිකාසීති

 රුණී චාසි,  ස්මා භුඤ්ොහි කාමයභොයග. ය න කාරයණන වායරයයිං
යහොතුය පුත් ාතියයොෙනා. 

යනති මා ාපි යරො. ො එදිසිකානීති එවරූපානි රජ්යෙ ආණාදීනි මා

භවන්තු.කස්මාතියචආහ ‘‘භගව ෙසාර’’න්තිආදි. 

කිමිවාති කිමි විය. පූතිකාෙන්ති ඉමිං පූතිකයළවරිං. සවනගන්ධන්ති

විස්සට්ඨවිස්සගන්ධිං. භොනකන්ති අවී රාගානිං භයාවහිං. කුණපං 

අභිසංවියසෙයං භස් න්ති කුණපභරි ිං චම්මපසිබ්බකිං, අසකිං පග්ඝරි ං

අසුචිපුණ්ණං නානප්පකාරස්සඅසුචියනොපුණ්ණිංහුත්වා අසකිිංසබ්බකාලිං
අධිමතපග්ඝරන් ිං‘‘මමඉද’’න්ති අභිනියවයසයයිං. 

කිමිව හංජානන්තී, විකූලකන්තිඅතිවිය පටික්කූලිංඅසුචීහිමිංසයපසීහි
යසොණිය හි ච උපලිත් ිං අයනයකසිං කිමිකුලානිං ආලයිං සකුණානිං

භත් භූ ිං. ‘‘කිමිකුලාලසකුණභත් ’’න්තිපි පායඨො, කිමීනිං
අවසිට්ඨසකුණානඤ්ච භත් භූ න්තිඅත්යෙො. ිංඅහිංකයළවරිංොනන්තී

ඨි ා. ිංමිංඉදානිවායරයයවයසන කිස්ස යකනනාමකාරයණනදියයතීති
දස්යසති. ස්ස ඤ්ච දානිංකිමිවකිිංවියයහොතීතියයොෙනා. 

නිබ්බුය්හති සුසානං, අචිරං කායෙො අයප විඤ්ඤායණොති අයිං කායයො

අචියරයනව අපග විඤ්ඤායණො සුසානිං නිබ්බුය්හති උපනීයති. ඡුද්යධොති

ඡඩ්ඩිය ො. කළිඞ්ගරං විොති නිරත්ෙකකට්ඨඛණ්ඩසදියසො. ජිගුච්ඡොයනහි 

ඤාතීහීතිඤාතිෙයනහිපිජිගුච්ඡමායනහි. 
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ඡුද්ධූනනංසුසායනතිනිංකයළවරිංසුසායන ඡඩ්යඩත්වා. පරභත් න්ති

පයරසිංයසොණසිඞ්ගාලාදීනිං භත් භූ ිං. න්හාෙන්තිජිගුච්ඡන් ාති‘‘ඉමස්ස
පච්ඡය ො ආග ා’’ති එත් යකනාපි ජිගුච්ඡමානා සසීසිං නිමුජ්ෙන් ා

න්හායන්ති, පයගව ඵුට්ඨවන්ය ො. නිෙකා ො ාපි යරොති අත් යනො

මා ාපි යරොපි. කිංපනසාධාරණාජන ාතිඉ යරොපනසමූයහොජිගුච්ඡතීති
කියමව වත් බ්බිං. 

අජ්යඣොසි ාති  ණ්හාවයසන අභිනිවිට්ඨා. අසායරති
නිච්චසාරාදිසාරරහිය . 

විනිබ්භුජිත්වාති විඤ්ඤාණවිනිබ්යභොගිංකත්වා. ගන්ධස්ස අසහොනාති

ගන්ධිං අස්ස කායස්ස අසහන්තී. සකාපි ො ාති අත් යනො මා ාපි
ජිගුච්යඡයය යකොට්ඨාසානිං විනිබ්භුජ්ෙයනන පටික්කූලභාවාය සුට්ඨු රිං 
උපට්ඨහනය ො. 

ඛන්ධධාතුආෙ නන්ති රූපක්ඛන්ධාදයයො ඉයම පඤ්චක්ඛන්ධා, 

චක්ඛුධාතුආදයයො ඉමා අට්ඨාරසධාතුයයො, චක්ඛාය නාදීනි ඉමානි
ද්වාදසාය නානීති එවිං ඛන්ධා ධාතුයයො ආය නානි චාති සබ්බිං ඉදිං

රූපාරූපධම්මො ිං සයමච්චසම්භුයය පච්චයයහික ත් ා සඞ්ඛ ං,  යිදිං

 ස්මිිං භයව පවත් මානිං තක්ඛං, ොතිපච්චයත් ා ජාතිමූලකන්ති. එවිං 

යෙොනියසො උපායයන අනුවිචිනන්තී චින් යන්තී, වායරෙයං විවාහිං, කිස්ස 
යකනකාරයණනඉච්ඡිස්සාමි. 

‘‘සීලානිබ්රහ්මචරියිං, පබ්බජ්ො දුක්කරා’’තියයද ිං මා ාපිතූහිවුත් ිං

 ස්ස පටිවචනිං දාතුිං ‘‘දිවයස දිවයස’’තිආදි වුත් ිං.  ත්ෙ දිවයස දිවයස

තිසත්තිස ානි නවනවාපය ෙුංකාෙම්හීතිදියනදියනතීණිසත්තිස ානි

 ාවයදව පී නිසි භායවනඅභිනවානිකායස්මිිංසම්පය යයිං. වස්සස ම්පි

  ඝාය ො යසයෙයොති නිරන් රිං වස්සස ම්පි ප මායනො යොවුත්ය ො

සත්තිඝාය ො යසයයයො. තක්ඛස්ස ය වං ඛයෙොති එවිං යච වට්ටදුක්ඛස්ස 

පරික්ඛයයො භයවයය, එවිං මහන් ම්පි පවත්තිදුක්ඛිං අධිමතවායසත්වා
නිබ්බානාධිමතගමාය උස්සායහොකරණීයයොතිඅධිමතප්පායයො. 

අජ්ඣුපගච්යඡති සම්පටිච්යඡයය. එවන්ති වුත් නයයන. ඉදිං වුත් ිං
යහොති – යයො පුග්ගයලො අනම ග්ගිං සිංසාරිං අපරිමාණඤ්ච වට්ටදුක්ඛිං
දීයපන් ිං සත්ථුයනො වචනිං විඤ්ඤාය ඨිය ො යොවුත් ිං සත්තිඝා දුක්ඛිං

සම්පටිච්යඡයය, ය න යචව වට්ටදුක්ඛස්ස පරික්ඛයයො සියාති. ය නාහ – 

‘‘දීයඝො ය සං සංසායරො, පුනප්පුනඤ්  හඤ්ඤොනාන’’න්ති, අපරාපරිං
ොතිෙරාබයාධිමතමරණාදීහිබාධිමතයමානානන්ති අත්යෙො. 

අසුරකායෙතිකාලකඤ්චිකාදියප ාසුරනිකායය. ඝා ාතිකායචිත් ානිං
උපඝා ාවධා. 
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බහූති පඤ්චවිධබන්ධනාදිකම්මකාරණවයසන පවත්තියමානා බහූ

අයනකඝා ා. විනිපා ග ස්සාති යසසාපායසඞ්ඛා ිං විනිපා ිං

උපග ස්සාපි. පීළිෙොනස්සාති තිරච්ඡානාදිඅත් භායව අභිඝා ාදීහි

ආබාධිමතයමානස්ස. යදයවසුපි අත් ාණන්ති යදවත් භායවසුපි  ාණිං නත්ථි

රාගපරිළාහාදිනා සදුක්ඛසවිඝා භාවය ො. නිබ්බානසුඛා පරං නත්ථීති
නිබ්බානසුඛය ො පරිං අඤ්ඤිං උත් මිං සුඛිං නාම නත්ථි යලොකියසුඛස්ස 

විපරිණාමසඞ්ඛාරදුක්ඛසභාවත් ා. ය නාහ භගවා – ‘‘නිබ්බානිං පරමිං

සුඛ’’න්ති(ධ.ප.203-204). 

පත් ා ය  නිබ්බානන්ති ය  නිබ්බානිං පත් ායයව නාම. අෙ වා

ය යයව නිබ්බානිං පත් ා. යෙ යුත් ා දසබලස්ස පාව යනති
සම්මාසම්බුද්ධස්සසාසයනයයයුත් ාපයුත් ා. 

නිබ්බින්නාති විරත් ා. යෙති මයා. වන් සොති සුවානවමථුසදිසා. 

 ාලවත්ථුක ාති ාලස්සපතිට්ඨානසදිසාක ා. 

අොති පච්ඡා, මා ාපිතූනිං අත් යනො අජ්ඣාසයිං පයවයදත්වා

අනිකරත් ස්ස ච ආග භාවිං සුත්වා. අසි නිචි මුතයකති

ඉන්දනීලභමරසමානවණ්ණ ාය අසිය , ඝනභායවන නිචිය , 

සිම්බලිතූලසමසම්ඵස්ස ායමුදුයක. යකයසඛග්යගන ඡින්දිොතිඅත් යනො

යකයස සුනිසිය න අසිනා ඡින්දිත්වා. පාසාදං පිදහිත්වාති අත් යනො

වසනපාසායද සිරිගබ්භිං පිධාය,  ස්ස ද්වාරිං ෙයකත්වාති අත්යෙො. 

පඨෙජ්ඣානං සොපජ්ජීති ඛග්යගන ඡින්යන අත් යනො යකයස පුරය ො
ඨයපත්වා  ත්ෙ පටික්කූලමනසිකාරිං පවත්ය න්තී යොඋපට්ඨිය 
නිමිත්ය උප්පන්නිංපඨමිංඣානිංවසීභාවිංආපායදත්වාසමාපජ්ජි. 

සා ච සුයමධා  හිිං පාසායද සමාපන්නා ඣානන්ති අධිමතප්පායයො. 

අනිච් සඤ්ඤං සුභායවතීතිඣානය ො වුට්ඨහිත්වාඣානිං පාදකිං කත්වා 

විපස්සනිංපට්ඨයපත්වා ‘‘යිංකිඤ්චිරූප’’න්තිආදිනා (අ.නි.4.181; ම.නි.

1.244; පටි. ම. 1.48) අනිච්චානුපස්සනිං සුට්ඨු භායවති, 
අනිච්චසඤ්ඤාගහයණයනව යචත්ෙ දුක්ඛසඤ්ඤාදීනම්පි ගහණිං ක න්ති
යවදි බ්බිං. 

ෙණිකනකභූසි ඞ්යගොති මණිවිචිත්ය හි යහමමාලාලඞ්කායරහි
විභූසි ගත්ය ො. 

රජ්යජ ආණාතිආදි යාචි ාකාරනිදස්සනිං.  ත්ෙ ආණාති ආධිමතපච්චිං. 

ඉස්සරිෙන්ති යයසො විභවසම්පත්ති. යභොගා සුඛාති ඉට්ඨා මනාපියා

කාමූපයභොගා. දහරිකාසීතිත්විං ඉදානිදහරා රුණීඅසි. 
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නිස්සට්ඨං ය  රජ්ජන්ති මය්හිං සබ්බම්පි තියයොෙනිකිං රජ්ෙිං තුය්හිං 

පරිච්චත් ිං,  ිං පටිපජ්ජිත්වා යභොයග ච භුඤ්ෙස්සු, අයිං මිං කායමහියයව

නිමන්ය තීති මා දුම්මනා අයහොසි. යදහි දානානීති යොරුචියා මහන් ානි

දානානි සමණබ්රාහ්මයණසු පවත්ය හි, මා ාපි යරො ය  දුක්ඛි ා
යදොමනස්සප්පත් ා  ව පබ්බජ්ොධිමතප්පායිං සුත්වා  ස්මා කායම
පරිභුඤ්ෙන්තී. ය පි උපට්ඨහන්තී ය සිං චිත් ිං දුක්ඛා යමොයචහීති
එවයමත්ෙපදත්ෙයයොෙනායවදි බ්බා. 

ොකායෙඅභිනන්දීතිවත්ථුකායම කියලසකායමමාඅභිනන්දි.අෙයඛො

ය සුකායමසුආදීනවිංයදොසිංමය්හිංවචනානුසායරන පස්ස ඤාණචක්ඛුනා
ඔයලොයකහි. 

 ාතුද්දීයපොතිෙම්බුදීපාදීනිංචතුන්නිං මහාදීපානිංඉස්සයරො. ෙන්ධා ාති

එවිංනායමොරාො, කාමයභොගීනිං අග්යගො අග්ගභූය ොආසි.ය නාහභගවා–

‘‘රාහුග්ගිං අත් භාවීනිං, මන්ධා ා කාමයභොගින’’න්ති (අ. නි. 4.15). 

අතිත්ය ො කාලඞ්කය ොති චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි කුමාරකීළාවයසන
චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි ඔපරජ්ෙවයසන චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි
චක්කවත්තී රාො හුත්වා යදවයභොගසදියස යභොයග භුඤ්ජිත්වා ඡත්තිිංසාය
සක්කානිං ආයුප්පමාණකාලිං  ාවතිිංසභවයන සග්ගසම්පත්තිිං 

අනුභවිත්වාපිකායමහිඅතිත්ය ොවකාලඞ්කය ො. න ස්සපරිපූරි ා ඉච්ඡා 
අස්සමන්ධාතුරඤ්යඤොකායමසුආසානචපරිපුණ්ණාආසි. 

සත් ර නානිවස්යසෙයාතිසත් පි ර නානි, වුට්ඨිො යදයවොදසදිසා

බයායපත්වා, සෙන්ය න සමන් ය ොපුරිසස්සරුචිවයසනයදිපිවස්යසයය, 

යො  ිං මන්ධාතුමහාරාෙස්ස එවිං සන්ය පි න චත්ථි තිත්ති කාමානිං, 

අතිත් ාව මරන්තිනරා. ය නාහ භගවා – ‘‘න කහාපණවස්යසන, තිත්ති

කායමසුවිජ්ෙතී’’ති(ධ.ප.186; ො. 1.3.23). 

අසිසූනූපොකාො අධිමතකුට්ටනට්යඨන, සප්පසියරොපො සප්පටිභයට්යඨන, 

උක්යකොපො තිණුක්කූපමා අනුදහනට්යඨන. ය නාහ ‘‘අනුදහන්තී’’ති. 

අට්ඨිකඞ්කලසන්නිභා අප්පස්සාදට්යඨන. 

ෙහාවිසාති හලාහලාදිමහාවිසසදිසා. අඝමූලාති අඝස්ස දුක්ඛස්ස මූලා

කාරණභූ ා.ය නාහ ‘‘තඛප්ඵලා’’ති. 

රුක්ඛප්ඵලූපො අඞ්ගපච්චඞ්ගානිං ඵලිභඤ්ෙනට්යඨන. ෙංසයපසූපො 

බහුසාධාරණට්යඨන. සුපියනොපො ඉත් රපච්චුපට්ඨානට්යඨන මායා විය

පයලොභනය ො. ය නාහ ‘‘වඤ් නිො’’ති, වඤ්චකාති අත්යෙො. 

ොචි කූපොතියාචි කභණ්ඩසදිසා ාවකාලිකට්යඨන. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරීගාො-අට්ඨකො මහානිපාය ො 

263 

පටුන 

සත්තිසූලූපො විනිවිජ්ඣනට්යඨන. රුජ්ෙනට්යඨන යරොයගො 

දුක්ඛ ාසුලභත් ා. ගණ්යඩො කියලසාසුචිපග්ඝරණය ො.දුක්ඛුප්පාදනට්යඨන 

අඝං. මරණසම්පාපයනන නිඝං. අඞ්ගාරකාසුසදිසා මහාභි ාපනට්යඨන.

භයයහතු ායයචවවධකපහූ  ායච භෙංවයධො නාම, කාමාතියයොෙනා. 

අක්ඛා ා අන් රායිකාති ‘‘සග්ගමග්ගාධිමතගමස්ස නිබ්බානගාමිමග්ගස්ස

චඅන් රායකරා’’තිචක්ඛුභූය හි බුද්ධාදීහිවුත් ා. ගච්ඡොතිඅනිකරත් ිං
සපරිසිං විස්සජ්යෙති. 

කිංෙෙපයරොකරිස්සතීතිපයරොඅඤ්යඤොමම කිිංනාමහි ිංකරිස්සති

අත් යනො සීසම්හි උත් මඞ්යග එකාදසහි අග්ගීහි ඩය්හමායන. ය නාහ 

‘‘අනුබන්යධ ජරාෙරයණ’’ති.  ස්ස ෙරාමරණස්ස සීසඩාහස්ස, ඝා ාෙ 

සමුග්ඝා ාය, ඝටි බ්බං වායමි බ්බිං. 

ඡෙන්ති ඡමායිං. ඉදෙයවො න්ති ඉදිං ‘‘දීයඝො බාලානිං
සිංසායරො’’තිආදිකිංසිංයවගසිංවත් නකිං වචනිංඅයවොචිං. 

දීයඝො බාලානං සංසායරොති කියලසකම්මවිපාකවට්ටභූ ානිං
ඛන්ධාය නාදීනිං පටිපාටිපවත්තිසඞ්ඛාය ො සිංසායරො 
අපරිඤ්ඤා වත්ථුකානිං අන්ධබාලානිං දීයඝො බුද්ධඤායණනපි
අපරිච්ඡින්දනියයො. යො හි අනුපච්ඡින්නත් ා අවිජ්ො ණ්හානිං

අපරිච්ඡින්න ායයවභවපබන්ධස්සපුබ්බායකොටි නපඤ්ඤායති, එවිංපරාපි

යකොටීති. පුනප්පුනඤ්  යරොද න්ති අපරාපරිං යසොකවයසන රුදන් ානිං.
ඉමිනාපිඅවිජ්ො ණ්හානිංඅනුපච්ඡින්න ිංයයවය සිං විභායවති. 

අස්සු ෙඤ්ඤංරුධිරන්ති යිං ඤාතිබයසනාදිනා ඵුට්ඨානිං යරොදන් ානිං 
අස්සු ච දාරකකායල මාතුෙනය ො පී ිං ෙඤ්ඤඤ්ච යඤ්ච පච්චත්ථියකහි

ඝාති ානිං රුධිමතරිං. සංසාරං අනෙ ග්ගය ො සිංසාරස්ස අනු අම ග්ගත් ා
ඤායණන අනුගන්ත්වාපි අම අග්ගත් ා අවිදි ග්ගත් ා ඉමිනා දීයඝන

අද්ධුනා සත් ානිං සංසර ං, අපරාපරිං සිංසරන් ානිං සිංසරි ිං සරාහි,  ිං

‘‘කීව බහුක’’න්ති අනුස්සරාහි, අට්ඨීනිං සන්නිචයිං සරාහි අනුස්සර, 
උපධායරහීතිඅත්යෙො. 

ඉදානි ආදීනවස්ස බහුභාවඤ්ච උපමාය දස්යසතුිං ‘‘සර  තුයරොදධී’’ති

ගාෙමාහ.  ත්ෙ සර  තුයරොදධී උපනීය  අස්සුෙඤ්ඤරුධිරම්හීති ඉයමසිං 
සත් ානිං අනම ග්ගසිංසායර සිංසරන් ානිං එයකකස්සපි අස්සුම්හි
ෙඤ්යඤ රුධිමතරම්හි ච පමාණය ො උපයම බ්යබ චතුයරොදධී චත් ායරො

මහාසමුද්යදඋපමාවයසනබුද්යධහිඋපනීය සර සරාහි. එකකප්පෙට්ඨීනං, 

සඤ් ෙං විපුයලන සෙන්ති එකස්ස පුග්ගලස්ස එකස්මිිං කප්යප අට්ඨීනිං
සඤ්චයිංයවපුල්ලපබ්බය නසමිංඋපනී ිංසර. වුත් ම්පියචසිං– 
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‘‘එකස්යසයකනකප්යපන, පුග්ගලස්සට්ඨිසඤ්චයයො; 

සියාපබ්බ සයමොරාසි, ඉතිවුත් ිංමයහසිනා. 

‘‘යසොයඛොපනායිංඅක්ඛාය ො, යවපුල්යලොපබ්බය ොමහා; 

උත් යරොගිජ්ඣකූටස්ස, මගධානිංගිරිබ්බයෙ’’ති.(සිං.නි. 2.133); 

ෙහිං ජම්බුදීපමුපනී ං. යකොලට්ඨිෙත් ගුළිකා, ො ා ොතුස්යවව

නප්පයහොන්තීති ෙම්බුදීයපොතිසඞ්ඛා ිං මහාපෙවිිං යකොලට්ඨිමත් ා

බදරට්ඨිමත් ා ගුළිකා කත්වා  ත්යෙයකකා ‘‘අයිං යම මාතු, අයිං යම 

මාතුමාතූ’’තිඑවිංවිභාජියමායන ාගුළිකාමා ාමාතූස්යවවනප්පයහොන්ති, 
මා ා මාතූසු අඛීණාස්යවව පරියන්තිකා  ා ගුළිකා පරික්ඛයිං පරියාදානිං

ගච්යඡයයිං, න ත්යවව අනම ග්යග සිංසායර සිංසරය ො සත් ස්ස

මාතුමා යරොති. එවිං ෙම්බුදීපමහිිං සිංසාරස්ස දීඝභායවන උපමාභායවන
උපනී ිංමනසිකයරොහීති. 

තිණකට්ඨසාඛාපලාසන්ති තිණඤ්ච කට්ඨඤ්ච සාඛාපලාසඤ්ච. 

උපනී න්ති උපමාභායවන උපනී ිං. අනෙ ග්ගය ොති සිංසාරස්ස

අනම ග්ගභාවය ො.  තුරඞ්ගුලිකා ඝටිකාති චතුරඞ්ගුලප්පමාණානි

ඛණ්ඩානි. පිතුපිතුස්යවව නප්පයහොන්තීති පිතුපි ාමයහසු එව  ා ඝටිකා 
නප්පයහොන්ති. ඉදිං වුත් ිං යහොති – ඉමස්මිිං යලොයක සබ්බිං තිණඤ්ච
කට්ඨඤ්ච සාඛාපලාසඤ්ච චතුරඞ්ගුලිකාකත්වා  ත්යෙයකකා ‘‘අයිං යම

පිතු, අයිං යම පි ාමහස්සා’’ති විභාජියමායන  ා ඝටිකාව පරික්ඛයිං

පරියාදානිං ගච්යඡයයිං, න ත්යවව අනම ග්යග සිංසායර සිංසරය ො
සත් ස්ස පිතුපි ාමහාති. එවිං තිණඤ්ච කට්ඨඤ්ච සාඛාපලාසඤ්ච
සිංසාරස්සදීඝභායවනඋපනී ිංසරාහීති.ඉමස්මිිංපනඨායන– 

‘‘අනම ග්යගොයිං, භික්ඛයව, සිංසායරො, පුබ්බා යකොටි න පඤ්ඤායති
අවිජ්ොනීවරණානිං සත් ානිං  ණ්හාසිංයයොෙනානිං සන්ධාව ිං සිංසර ිං.

 ිං කිිං මඤ්ඤෙ, භික්ඛයව, ක මිං නු යඛො බහු රිං, යිං වා යවො ඉමිනා 
දීයඝනඅද්ධුනාසන්ධාව ිංසිංසර ිංඅමනාපසම්පයයොගාමනාපවිප්පයයොගා

කන්දන් ානිං යරොදන් ානිං අස්සුපස්සන්නිං පග්ඝරි ිං, යිං වා චතූසු

මහාසමුද්යදසු උදක’’න්තිආදිකා (සිං. නි. 2.126) – ‘අනම ග්ගපාළි’
ආහරි බ්බා. 

සරකාණකච්ඡපන්තිඋභයක්ඛිකාණිංකච්ඡපිං අනුස්සර. පුබ්බසමුද්යද

අපරය ො   යුගඡිද්දන්ති පුරත්ථිමසමුද්යද අපරය ො ච
පච්ඡිමුත් රදක්ඛිණසමුද්යද වා යවයගන පරිබ්භමන් ස්ස යුගස්ස

එකච්ඡිද්දිං. සිරං  ස්ස   පටිමුක්කන්ති කාණකච්ඡපස්ස සීසිං  ස්ස ච
වස්සස ස්ස වස්සස ස්ස අච්චයයන ගීවිං උක්ඛිපන් ස්ස සීසස්ස

යුගච්ඡිද්යද පයවසනඤ්ච සර. ෙනුස්සලාභම්හි ඔපම්ෙන්ති යිදිං සබ්බම්පි
බුද්ධුප්පාදධම්මයදසනාසු විය මනුස්සත් ලායභ ඔපම්මිං කත්වා පඤ්ඤාය
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සර,  ස්ස අතීව දුල්ලභසභාවත් ිං සාරජ්ෙභයස්සාපි අතිච්චසභාවත් ා.

වුත් ඤ්යහ ිං – ‘‘යසයයොපි, භික්ඛයව, පුරියසො මහාසමුද්යද

එකච්ඡිග්ගළ්හිංයුගිං පක්ඛියපයයා’’තිආදි(ම.නි.3.252; සිං.නි.5.1117). 

සර රූපං යඵණපිණ්යඩොපෙස්සාති විමද්දාසහනය ො
යඵණපිණ්ඩසදිසස්ස අයනකානත්ෙසන්නිපා ය ො කායසඞ්ඛා ස්ස 

කලියනො, නිච්චසාරාදිවිරයහන අසාරස්ස රූපිං අසුචිදුග්ගන්ධිං

යෙගුච්ඡපටික්කූලභාවිං සර. ඛන්යධ පස්ස අනිච්ය ති පඤ්චපි
උපාදානක්ඛන්යධ හුත්වා අභාවට්යඨන අනිච්යච පස්ස ඤාණචක්ඛුනා

ඔයලොයකහි. සරාහි නිරයෙ බහුවිඝාය ති අට්ඨ මහානිරයය
යසොළසඋස්සදනිරයයචබහුවිඝාය බහුදුක්යඛමහාදුක්යඛචඅනුස්සර. 

සර කටසිං වඩ්යඪන්ය ති පුනප්පුනිං  ාසු  ාසු ොතීසු අපරාපරිං
උප්පත්තියා පුනප්පුනිංකටසිිං සුසානිංආළහනයමව වඩ්යඪන්ය  සත්ය 

අනුස්සර. ‘‘වඩ්ඪන්ය ො’’ති වා පාළි, ත්විං වඩ්ඪන්ය ොති යයොෙනා. 

කුම්භීලභොනීතිඋදරයපොසනත්ෙිං අකිච්චකාරි ාවයසන ඔදරිකත් භයානි. 

වුත් ඤ්හි ‘‘කුම්භීලභයන්ති යඛො, භික්ඛයව, ඔදරිකත් ස්යස ිං

අධිමතවචන’’න්ති (අ. නි. 4.122). සරාහි  ත් ාරි සච් ානීති ‘‘ඉදිං දුක්ඛිං
අරියසච්චිං…යප.… අයිං දුක්ඛනියරොධගාමිනිපටිපදා අරියසච්ච’’න්ති
චත් ාරිඅරියසච්චානියාොවය ොඅනුස්සර උපධායරහි. 

එවිං රාෙපුත්තී අයනකාකාරයවොකාරිං අනුස්සරණවයසන කායමසු
සිංසායර ච ආදීනවිං පකායසත්වා ඉදානි බයතියරයකනපි  ිං පකායසතුිං 

‘‘අෙ ම්හි විජ්ජොයන’’තිආදිමාහ.  ත්ෙ අෙ ම්හි විජ්ජොයනති
සම්මාසම්බුද්යධන මහාකරුණායඋපනීය සද්ධම්මාමය උපලබ්භමායන. 

කිං  ව පඤ් කටුයකන පීය නාති පරියයසනා පරිග්ගයහො ආරක්ඛා
පරියභොයගො විපායකො චාති පඤ්චසුපි ඨායනසු තිඛිණ රදුක්ඛානුබන්ධ ාය
සවිඝා ත් ා සඋපායාසත් ා කිිං තුය්හිං පඤ්චකටුයකන 

පඤ්චකාමගුණරයසන පීය න? ඉදානි වුත් යමවත්ෙිං පාකට රිං

කයරොන්තීආහ– ‘‘සබ්බාහිකාෙරතියෙො, කටුක රාපඤ් කටුයකනා’’ති, 

අතිවියකටුක රාතිඅත්යෙො. 

යෙ පරිොහාති යය කාමා සම්පති කියලසපරිළායහන ආයතිිං

විපාකපරිළායහන ච සපරිළාහා මහාවිඝා ා. ජලි ා කුථි ා කම්පි ා

සන් ාපි ාතිඑකාදසහිඅග්ගීහිපජ්ෙලි ාපක්කුථි ාච හුත්වා ිංසමඞ්ගීනිං
කම්පනකාසන් ාපනකාච. 

අසපත් ම්හීති සපත් රහිය  යනක්ඛම්යම. සොයනති සන්ය 

විජ්ෙමායන. ‘‘බහුසපත් ා’’ති වත්වා යයහි බහූ සපත් ා, ය  දස්යසතුිං 

‘‘රාජග්ගී’’තිආදි වුත් ිං. රාජූහි ච අග්ගිනා ච යචොයරහි ච උදයකන ච
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පටුන 

දායාදාදිඅප්පියයහි ච රාෙග්ගියචොරඋදකප්පියයහි සාධාරණය ො
ය ස්යවයවොපමාවුත් ා. 

යෙසු වධබන්යධොති යයසු කායමසු කාමනිමිත් ිං
මරණයපොෙනාදිපරික්කියලයසොඅන්දුබන්ධනාදිබන්යධොචයහොතීතිඅත්යෙො. 

කායෙසූතිආදි වුත් ස්යසවත්ෙස්ස පාකටකරණිං.  ත්ෙ හීති යහතුඅත්යෙ
නිපාය ො. යස්මා කායමසු කාමයහතු ඉයම සත් ා වධබන්ධනදුක්ඛානි

අනුභවන්ති පාපුණන්ති,  ස්මා ආහ – ‘‘අසකාො’’ති, කාමා නායමය 

අසන්ය ො හීනා ලාමකාති අත්යෙො. ‘‘අහකාමා’’ති වා පායඨො, යසො
එවත්යෙො. අහාති හි ලාමකපරියායයො ‘‘අහයලොකිත්ථියයො නාමා’’තිආදීසු
විය. 

ආදීපි ාති පජ්ෙලි ා. තිණක්කාති තියණහි ක ා උක්කා. දහන්ති යෙ

ය  මුඤ් න්තීති යය සත් ා ය  කායම න මුඤ්චන්ති, අඤ්ඤදත්ථු

ගණ්හන්ති, ය දහන්තියයව, සම්පතිආයතිඤ්ච ඣායපන්ති. 

ො අප්පකස්ස යහතූති පුප්ඵස්සාදසදිසස්ස පරිත් කස්ස කාමසුඛස්ස

යහතුවිපුලිංඋළාරිංපණී ඤ්ච යලොකුත් රිංසුඛිං ොජහි මාඡඩ්යඩහි. ො 

පුථුයලොයෙොව බළිසං ගිලිත්වාති ආමිසයලොයභන බළිසිං ගිලිත්වා බයසනිං
පාපුණන්ය ො ‘‘පුථුයලොයමො’’ති ලද්ධනායමො මච්යඡො විය කායම

අපරිච්චජිත්වා ොපච්ඡාවිහඤ්ඤසි පච්ඡාවිඝාටිංආපජ්ෙසි. 

සුනයඛොව සඞ්ඛලාබද්යධොති යො ගද්දුයලන බද්යධො සුනයඛො
ගද්දුලබන්යධනෙම්යභඋපනිබද්යධොඅඤ්ඤය ො ගන්තුිංඅසක්යකොන්ය ො

 ත්යෙව පරිබ්භමති, එවිං ත්විං කාම ණ්හාය බද්යධො, ඉදානි කාෙං යදිපි

කායමසු  ාව දෙස්සු ඉන්ද්රියානි දයමහි. කාහින්ති ඛු  ං කාො, ඡා ා

සුනඛංව  ණ්ඩාලාති ඛූතිනිපා මත් ිං.ය පනකාමා ිං ො කරිස්සන්ති, 
යො ඡා ජ්ඣත් ා සපාකා සුනඛිං ලභිත්වා අනයබයසනිං පායපන්තීති 
අත්යෙො. 

අපරිමි ඤ්  තක්ඛන්ති අපරිමාණිං ‘‘එත් ක’’න්ති පරිච්ඡින්දිතුිං

අසක්කුයණයයිං නිරයාදීසු කායිකිං දුක්ඛිං. බහූනි   චිත් යදොෙනස්සානීති
චිත්ය  ලබ්භමානානි බහූනි අයනකානි යදොමනස්සානි යචය ොදුක්ඛානි. 

අනුයභොහිසීති අනුභවිස්සසි. කාෙයුත්ය ොති කායමහි යුත්ය ො, ය 

අප්පටිනිස්සජ්ෙන්ය ො. පටිනිස්සජ අද්ධුයව කායෙති අද්ධුයවහි අනිච්යචහි
කායමහි විනිස්සෙඅයපහීතිඅත්යෙො. 

ජරාෙරණබයාධිගහි ා, සබ්බා සබ්බත්ෙ ජාතියෙොති යස්මා

හීනාදියභදභින්නාසබ්බත්ෙභවාදීසුොතියයොෙරාමරණබයාධිමතනා චගහි ා, 

ය හි අපරිමුත් ා,  ස්මා අජරම්හි නිබ්බායන විජ්ෙමායන ෙරාදීහි
අපරිමුත්ය හිකායමහිකිිං වපයයොෙනන්තියයොෙනා. 
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එවිං නිබ්බානගුණදස්සනමුයඛන කායමසු භයවසු ච ආදීනවිං
පකායසත්වා ඉදානි නිබ්බත්ති ිං නිබ්බානගුණයමව පකායසන්තී 

‘‘ඉදෙජර’’න්තිආදිනා ද්යව ගාො අභාසි.  ත්ෙ ඉදෙජරන්ති ඉදයමයවකිං

අත් නි ෙරාභාවය ො අධිමතග ස්ස ච ෙරාභාවයහතුය ො අෙරිං. ඉදෙෙරන්ති

එත්ොපි එයසව නයයො. ඉදෙජරාෙරන්ති  දුභයයමකජ්ඣිං කත්වා

යෙොමනාවයසන වදති. පදන්ති වට්ටදුක්ඛය ො මුච්චිතුකායමහි
පබ්බජි බ්බය ො පටිපජ්ජි බ්බය ො පදිං. යසොකයහතූනිං අභාවය ො

යසොකාභාවය ො ච අයසොකං. සපත් කරධම්මාභාවය ො අසපත් ං. 

කියලසසම්බාධාභාවය ො අසම්බාධං. ඛලි සඞ්ඛා ානිං දුච්චරි ානිං

අභායවන අඛලි ං. අත් ානුවාදාදිභයානිං වට්ටභයස්ස ච සබ්බයසො අභාවා 

අභෙං. දුක්ඛූප ාපස්ස කියලසස්සාපි අභායවන නිරුප ාපං. සබ්බයම ිං
අම මහානිබ්බානයමව සන්ධාය වදති.  ඤ්හි සා අනුස්සවාදිසිද්යධන
ආකායරන අත් යනො උපට්ඨහන්තී ය සිං පච්චක්ඛය ො දස්යසන්තී විය
‘‘ඉද’’න්තිඅයවොච. 

අවිග මිදං බහූහි අෙ න්ති ඉදිං අම ිං නිබ්බානිං බහූහි
අනන් අපරිමායණහි බුද්ධාදීහි අරියයහි අධිමතග ිං ඤා ිං අත් යනො

පච්චක්ඛිං ක ිං. න යකවලිං ය හි අධිමතග යමව සන්ධාය වදති, අෙ යඛො 

අජ්ජාපි   ලභනීෙං ඉදානිපි අධිමතගමනීයිං අධිමතගන්තුිං සක්කා. යකන

ලභනීයන්තිආහ ‘‘යෙොයෙොනියසො පයුඤ්ජතී’’ති, යයොපුග්ගයලොයයොනියසො
උපායයන සත්ොරා දින්නඔවායද ඨත්වා යුඤ්ෙති සම්මාපයයොගඤ්ච

කයරොති, ය නලභනීයන්තියයොෙනා. න සක්කා අඝටොයනනාතියයො

පන යයොනියසො න පයුඤ්ෙති, ය න අඝටමායනන න ච සක්කා, කදාචිපි 
ලද්ධුිංනසක්කායයවාතිඅත්යෙො. 

එවං භණති සුයෙධාති එවිං වුත් ප්පකායරන සුයමධා රාෙකඤ්ඤා
සිංසායර අත් යනො සිංයවගදීපනිිං කායමසු නිබ්යබධභාගිනිිං ධම්මකෙිං 

කයෙති. සඞ්ඛාරගය  රතිං අලභොනාති අණුමත්ය පි සඞ්ඛාරපවත්ය 

අභිරතිිං අවින්දන්තී. අනුයනන්තී අනිකරත් න්ති අනිකරත් ිං රාොනිං

සඤ්ඤායපන්තී. යකයස  ඡෙංඛිපීතිඅත් යනොඛග්යගනඡින්යනයකයස
චභූමියිංඛිපිඡඩ්යඩසි. 

ො  ස්සා පි රං යසොති යසො අනිකරත්ය ො අස්සා සුයමධාය පි රිං

යකොඤ්චරාොනිං යාචති. කින්ති යාචතීති ආහ ‘‘විස්සජ්යජෙ සුයෙධං, 

පබ්බජිතුං වියෙොක්ඛසච් දස්සා’’ති, සුයමධිං රාෙපුත්තිිං පබ්බජිතුිං

විස්සජ්යෙෙ, සා ච පබ්බජිත්වා වියමොක්ඛසච්චදස්සා
අවිපරී නිබ්බානදස්සාවිනීයහොතූතිඅත්යෙො. 
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යසොකභෙභී ාති ඤාතිවියයොගාදියහතුය ො සබ්බස්මාපි සිංසාරභයය ො

භී ාඤාණුත් රවයසන උත්රාසි ා. සික්ඛොනාොතිසික්ඛමානාය සමානාය

ඡඅභිඤ්ඤාසච්ඡික ා,  ය ොඑවඅග්ගඵලිංඅරහත් ිං සච්ඡික ිං. 

අච්ඡරිෙෙබ්භු ං  ං, නිබ්බානං ආසි රාජකඤ්ඤාොති රාෙපුත්තියා
සුයමධායකියලයසහිපරිනිබ්බානිංඅච්ඡරියිං අබ්භු ඤ්චආසි.ඡළභිඤ්ඤාව

සිද්ධිමතයාකෙන්තියච පුබ්යබනිවාස රි ං, ෙොබයාකරිපච්ඡියෙකායලති, 
පච්ඡියම ඛන්ධපරිනිබ්බානකායලඅත් යනොපුබ්යබනිවාසපරියාපන්නචරි ිං

යොබයාකාසි,  ො ිං ොනි බ්බන්ති. 

පුබ්යබනිවාසිං පන  ාය යො බයාක ිං,  ිං දස්යසතුිං ‘‘භගවති

යකොණාගෙයන’’තිආදි වුත් ිං.  ත්ෙ භගවති යකොණාගෙයනති

යකොණාගමයන සම්මාසම්බුද්යධ යලොයක උප්පන්යන. සඞ්ඝාරාෙම්හි

නවනියවසම්හීති සඞ්ඝිං උද්දිස්ස අභිනවනියවසිය  ආරායම. සඛියෙො

තිස්යසොජනියෙො, විහාරදානං අදාසිම්හාතිධනඤ්ොනීයඛමාඅහඤ්චාතිමයිං
තිස්යසොසඛියයොආරාමිංසඞ්ඝස්ස විහාරදානිංඅදම්හ. 

දසක්ඛත්තුංස ක්ඛත්තුන්ති ස්ස විහාරදානස්සආනුභායවනදසවායර

යදයවසු උපපජිම්හ,  ය ො මනුස්යසසු උපපජ්ජිත්වා පුන ස ක්ඛත්තුිං

යදයවසුඋපපජ්ජිම්හ,  ය ොපිමනුස්යසසුඋපපජ්ජිත්වාපුන දසස ක්ඛත්තුිං

සහස්සවාරිං යදයවසු උපපජ්ජිම්හ,  ය ොපි මනුස්යසසු උපපජ්ජිත්වා පුන

ස ානිස ක්ඛත්තුිංදසසහස්සවායරයදයවසුඋපපජ්ජිම්හ, යකොපනවායදො

මනුස්යසසු. එවිං මනුස්යසසු උප්පන්නවායරසු කොව නත්ථි, 
අයනකසහස්සවාරිංඋපපජ්ජිම්හාති අත්යෙො. 

යදයවසු ෙහිද්ධිකා අහුම්හාති යදයවසු උපපන්නකායල  ස්මිිං  ස්මිිං

යදවනිකායයමහිද්ධිමතකාමහානුභාවාඅහුම්හ. ොනුසකම්හියකොපනවායදොති
මනුස්සත් ලායභ මහිද්ධිමතක ාය කොව නත්ථි. ඉදානි  යමව

මනුස්සත් භායව උක්කිංස ිං මහිද්ධිමතක ිං දස්යසන්තී ‘‘සත් ර නස්ස

ෙයහසී, ඉත්ථිර නං අහං ආසි’’න්ති ආහ.  ත්ෙ චක්කර නාදීනි සත් 

ර නානිඑ ස්සසන්තීතිසත් ර යනො, චක්කවත්තී,  ස්ස සත් ර නස්ස.
ඡයදොසරහි ා පඤ්චකලයාණා අතික්කන් මනුස්සවණ්ණා
අපත් දිබ්බවණ්ණාති එවමාදිගුණසමන්නාගයමන ඉත්ථීසු ර නභූ ා අහිං
අයහොසිිං. 

යසො යහතූති යිං  ිං යකොණාගමනස්ස භගවය ො කායල සඞ්ඝස්ස

විහාරදානිංක ිං, යසොයොවුත් ායදිබ්බසම්පත්තියාචයහතු. යසොපභයවො

 ං මූලන්ති  ස්යසව පරියායවචනිං. සාව සාසයන ඛන්තීති සා එව ඉධ

සත්ථුසාසයන ධම්යම නිජ්ඣානක්ඛන්තී.  ං පඨෙසයෙොධානන්ති  යදව

සත්ථුසාසනධම්යමන පඨමිං සයමොධානිං පඨයමො සමාගයමො,  යදව



ඛුද්දකනිකායය යෙරීගාො-අට්ඨකො මහානිපාය ො 

269 

පටුන 

සත්ථුසාසනධම්යම අභිර ාය පරියයොසායන නිබ්බානන්ති ඵලූපචායරන
කාරණිං වදති.ඉමාපනච ස්යසොගාොයෙරියාඅපදානස්සවිභාවනවයසන
පවත් ත් ා අපදානපාළියම්පිසඞ්ගහිංආයරොපි ා. 

ඔසානගාොය එවං කයරොන්තීති යො මයා පුරිමත් භායව එ රහි ච

ක ිං පටිපන්නිං, එවිං අඤ්යඤපි කයරොන්ති පටිපජ්ෙන්ති. යක එවිං 

කයරොන්තීති ආහ – ‘‘යෙ සද්දහන්ති ව නං අයනොෙපඤ්ඤස්සා’’ති, 
යඤයයපරියන්තිකඤාණ ාය පරිපුණ්ණපඤ්ඤස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස

වචනිං යය පුග්ගලා සද්දහන්ති ‘‘එවයම ’’න්ති ඔකප්පන්ති, ය  එවිං
කයරොන්ති පටිපජ්ෙන්ති. ඉදානි  ාය උක්කිංසග ාය පටිපත්තියා  ිං

දස්යසතුිං ‘‘නිබ්බින්දන්ති භවගය , නිබ්බින්දිත්වා විරජ්ජන්තී’’ති වුත් ිං.

 ස්සත්යෙො – යය භගවය ො වචනිං යාොවය ො සද්දහන්ති, ය 
විසුද්ධිමතපටිපදිං පටිපජ්ෙන් ා සබ්බස්මිිං භවගය  ය භූමයක සඞ්ඛායර

විපස්සනාපඤ්ඤාය නිබ්බින්දන්ති, නිබ්බින්දිත්වා ච පන අරියමග්යගන

සබ්බයසො විරජ්ෙන්ති, සබ්බස්මාපි භවග ා විමුච්චන්තීති අත්යෙො. විරායග
අරියමග්යගඅධිමතගය විමුත් ායයව යහොන්තීති. 

එවයම ා යෙරිකාදයයො සුයමධාපරියයොසානා ගාොසභායගන ඉධ
එකජ්ඣිං සඞ්ගහිං ආරූළ්හා ‘‘තිසත් තිපරිමාණා’’ති. භාණවාරය ො පන
ද්වාධිමතකාඡස මත් ායෙරියයොගාොච.  ාසබ්බාපියොසම්මාසම්බුද්ධස්ස

සාවිකාභායවන එකවිධා,  ො අයසඛභායවන උක්ඛිත් පලිඝ ාය
සිංකිණ්ණපරික්ඛ ාය අබ්බූළ්යහසික ාය නිරග්ගල ාය පන්නභාර ාය 

විසඤ්ඤුත්  ාය දසසු අරියවායසසු වුට්ඨවාස ාය ච,  ො හි  ා
පඤ්චඞ්ගවිප්පහීනා ඡළඞ්ගසමන්නාග ා එකාරක්ඛා චතුරාපස්යසනා 
පණුන්නපච්යචකසච්චා සමවයසට්යඨසනා අනාවිලසඞ්කප්පා 
පස්සද්ධකායසඞ්ඛාරාසුවිමුත් චිත් ාසුවිමුත් පඤ්ඤාචාතිඑවමාදිනා(දී.

නි. 3.360) නයයනඑකවිධා. 

සම්මුඛාපරම්මුඛායභදය ො දුවිධා. යා හි සත්ථුධරමානකායල අරියාය 

ොතියාො ාමහාපොපතියගො මිආදයයො,  ාසම්මුඛාසාවිකානාම.යාපන

භගවය ො ඛන්ධපරිනිබ්බානය ො පච්ඡා අධිමතග වියසසා,  ා සතිපි
සත්ථුධම්මසරීරස්ස පච්චක්ඛභායව සත්ථුසරීරස්ස අපච්චක්ඛභාවය ො
පරම්මුඛාසාවිකා නාම.  ො උභය ොභාගවිමුත්තිපඤ්ඤාවිමුත්ති ාවයසන.
ඉධ පාළියාග ා පන උභය ොභාගවිමුත් ායයව.  ො 
සාපදානනාපදානයභදය ො. යාසඤ්හි පුරියමසු සම්මාසම්බුද්යධසු
පච්යචකබුද්යධසු සාවකබුද්යධසු වා පුඤ්ඤකිරියාවයසන

ක ාධිමතකාර ාසඞ්ඛා ිං අත්ථි අපදානිං,  ා සාපදානා. යාසිං  ිංනත්ථි,  ා
නාපදානා.  ො සත්ථුලද්ධූපසම්පදා සඞ්ඝය ො ලද්ධූපසම්පදාති දුවිධා.
ගරුධම්මපටිග්ගහණම්හි ලද්ධූපසම්පදා මහාපොපතියගො මී
සත්ථුසන්තිකාව ලද්ධූපසම්පදත් ා සත්ථුලද්ධූපසම්පදා නාම. යසසා
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සබ්බාපි සඞ්ඝය ො ලද්ධූපසම්පදා.  ාපි එකය ොඋපසම්පන්නා
උභය ොඋපසම්පන්නාති දුවිධා.  ත්ෙ යා  ා මහාපොපතියගො මියා සද්ධිමතිං

නික්ඛන් ා පඤ්චස ා සාකියානියයො,  ා එකය ොඋපසම්පන්නා 
භික්ඛුසඞ්ඝය ො එව ලද්ධූපසම්පදත් ා මහාපොපතියගො මිිං ඨයපත්වා.
ඉ රා උභය ොඋපසම්පන්නාඋභය ොසඞ්යඝඋපසම්පදත් ා. 

එහිභික්ඛුදුයකො විය එහිභික්ඛුනිදුයකො ඉධ න ලබ්භති. කස්මා? 
භික්ඛුනීනිං  ො උපසම්පදාය අභාවය ො. යදි එවිං යිං  ිං යෙරිගාොය 
සුභද්දායකුණ්ඩලයකසායවුත් ිං– 

‘‘නිහච්චොණුිංවන්දිත්වා, සම්මුඛාඅඤ්ෙලිිංඅකිං; 

එහිභද්යදතිමිංඅවච, සායමආසූපසම්පදා’’ති.(යෙරීගා. 109); 

 ොඅපදායනපි– 

‘‘ආයාචිය ො දාආහ, එහිභද්යදතිනායයකො; 

 දාහිං උපසම්පන්නා, පරිත් ිං ය ොයමද්දස’’න්ති. (අප. යෙරී 

2.3.44); 

 ිං කෙන්ති? නයිදිං එහිභික්ඛුනිභායවන උපසම්පදිං සන්ධාය වුත් ිං.

උපසම්පදායපනයහතුභාවය ොයාසත්ථු ආණත්ති, සායමආසූපසම්පදාති
වුත් ිං. 

 ො හි වුත් ිං අට්ඨකොයිං ‘‘එහි, භද්යද, භික්ඛුනුපස්සයිං ගන්ත්වා
භික්ඛුනීනිංසන්තියකපබ්බජ්ෙඋපසම්පජ්ෙස්සූතිමිංඅයවොචආණායපසි.සා 
සත්ථු ආණා මය්හිං උපසම්පදාය කාරණත් ා උපසම්පදා අයහොසී’’ති.
එය යනවඅපදානගාොයපි අත්යෙොසිංවණ්ණිය ොතිදට්ඨබ්යබො. 

එවම්පි භික්ඛුනිවිභඞ්යග එහි භික්ඛුනීති ඉදිං කෙන්ති? 
එහිභික්ඛුනිභායවන භික්ඛුනීනිං උපසම්පදාය අසභාවයෙො නවචනිං  ො

උපසම්පදාය භික්ඛුනීනිංඅභාවය ො.යදිඑවිං, කෙිංඑහිභික්ඛුනීතිවිභඞ්යග

නිද්යදයසො කය ොති? යදසනානයයසො පති භායවන. අයඤ්හි
යසො පති  ානාමකත්ෙචිලබ්භමානස්සාපිඅනාහටිං යහොති. 

යො අභිධම්යම මයනොධාතුනිද්යදයස (ධ. ස. 566-567) ලබ්භමානම්පි 
ඣානඞ්ගිං පඤ්චවිඤ්ඤාණයසො පති  ාය න උද්ධටිං කත්ෙචි යදසනාය

අසම්භවය ො. යො  ත්යෙව වත්ථුනිද්යදයස හදයවත්ථු, කත්ෙචි
අලබ්භමානස්සාපිගහණවයසන. ො ඨි කප්පිනිද්යදයස.යොහ– 

‘‘ක යමො ච පුග්ගයලො ඨි කප්පී? අයඤ්ච පුග්ගයලො 

යසො ාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො අස්ස, කප්පස්ස ච 
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උඩ්ඩය්හනයවලා අස්ස, යනව  ාව කප්යපො උඩ්ඩය්යහයය, යාවායිං

පුග්ගයලොන යසො ාපත්තිඵලිංසච්ඡිකයරොතී’’ති(පු.ප.17). 

එවමිධාපිඅලබ්භමානගහණවයසනයවදි බ්බිං, පරිකප්පවචනඤ්යහ ිං

සයච භගවාභික්ඛුනිභාවයයොගයිංකඤ්චිමාතුගාමිංඑහිභික්ඛුනීතිවයදයය, 

එවම්පි භික්ඛුනිභායවො සියාති. කස්මා පන භගවා එවිංනකයෙසීති?  ො
ක ාධිමතකාරානිං අභාවය ො. යය පන ‘‘අනාසන්නසන්නිහි භාවය ො’’ති

කාරණිංවත්වා‘‘භික්ඛූඑවහිසත්ථුආසන්නචාරී සදාසන්නිහි ාව,  ස්මා

ය  ‘එහිභික්ඛූ’ති වත් බ්බ ිං අරහන්ති, න භික්ඛුනියයො’’ති වදන්ති,  ිං
ය සිං මතිමත් ිං. සත්ථු ආසන්නදූරභාවස්ස භබ්බාභබ්බභාවාසිද්ධත් ා.
වුත් ඤ්යහ ිංභගව ා– 

‘‘සඞ්ඝාටිකණ්යණ යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛු ගයහත්වා පිට්ඨිය ො

පිට්ඨිය ොඅනුබන්යධොඅස්සපයදපදිංනික්ඛිපන්ය ො, යසොචයහොති 
අභිජ්ඣාලු කායමසු තිබ්බසාරායගො බයාපන්නචිත්ය ො
පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො මුට්ඨස්සති අසම්පොයනො අසමාහිය ො

විබ්භන් චිත්ය ො පාකතින්ද්රියයො, අෙ යඛො යසො ආරකාව මය්හිං, 

අහඤ්ච ස්ස. ිංකිස්සයහතු? ධම්මඤ්හියසො, භික්ඛයව, භික්ඛුන

පස්සති, ධම්මිංඅපස්සන්ය ොනමිංපස්සති. 

‘‘යයොෙනසය  යචපි යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු විහයරයය. යසො ච
යහොති අනභිජ්ඣාලු කායමසු න තිබ්බසාරායගො අබයාපන්නචිත්ය ො
අප්පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො උපට්ඨි ස්සති සම්පොයනො සමාහිය ො

එකග්ගචිත්ය ො සිංවුතින්ද්රියයො, අෙ යඛො යසො සන්තියකව මය්හිං, 

අහඤ්ච  ස්ස.  ිං කිස්ස යහතු? ධම්මඤ්හි යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු 

පස්සති, ධම්මිංපස්සන්ය ොමිංපස්සතී’’ති(ඉතිවු.92). 

 ස්මා අකාරණිං යදසය ො සත්ථු ආසන්නානාසන්න ා.
අක ාධිමතකාර ාය පන භික්ඛුනීනිං  ත්ෙ අයයොගය ා. ය න වුත් ිං –
‘‘එහිභික්ඛුනිදුයකොඉධනලබ්භතී’’ති. එවිංදුවිධා. 

අග්ගසාවිකා, මහාසාවිකා, පකතිසාවිකාති තිවිධා.  ත්ෙ යඛමා, 
උප්පලවණ්ණාති ඉමා ද්යව යෙරියයො අග්ගසාවිකා නාම. කාමිං සබ්බාපි
ඛීණාසවත්යෙරියයො සීලසුද්ධිමතආදියක සම්පායදන්තියයො චතූසු
සතිපට්ඨායනසු සුපට්ඨි චිත් ා සත් යබොජ්ඣඞ්යග යොභූ ිං භායවත්වා
මග්ගපටිපාටියා අනවයසසය ො කියලයස යඛයපත්වා අග්ගඵයල
පතිට්ඨහන්ති.  ොපි යො සද්ධාවිමුත් ය ො දිට්ඨිප්පත් ස්ස
පඤ්ඤාවිමුත් ය ො ච උභය ොභාගවිමුත් ස්ස 

පුබ්බභාගභාවනාවියසසසිද්යධො ඉච්ඡිය ො වියසයසො, එවිං 
අභිනීහාරමහන්  ාපුබ්බයයොගමහන්  ාහිසසන් ායන
සාතිසයගුණවියසසස්ස නිප්ඵාදි ත් ා සීලාදීහි ගුයණහි මහන් ා සාවිකාති
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මහාසාවිකා. ය සුයයව පන යබොධිමතපක්ඛියධම්යමසු පායමොක්ඛභායවන
ධුරභූ ානිං සම්මාදිට්ඨිසම්මාසමාධීනිං සාතිසයකිච්චානුභාවනිබ්බත්තියා
කාරණභූ ාය  ජ්ොභිනීහාර ාය සක්කච්චිං නිරන් රිං චිරකාලසම්භූ ාය
සම්මාපටිපත්තියා යොක්කමිං පඤ්ඤාය සමාධිමතම්හි ච 
උක්කිංසපාරමිප්පත්තියා සවියසසිං සබ්බගුයණහි අග්ගභායව ඨි ත් ා  ා
ද්යවපි අග්ගසාවිකා නාම. මහාපොපතියගො මිආදයයො පන
අභිනීහාරමහන්  ාය පුබ්බයයොගමහන්  ායචපටිලද්ධගුණවියසසවයසන
මහතියයො සාවිකාති මහාසාවිකා නාම. ඉ රා යෙරිකා තිස්සා වීරා ධීරාති
එවමාදිකා අභිනීහාරමහන්  ාදීනිං අභායවන පකතිසාවිකා නාම.  ා පන

අග්ගසාවිකා විය මහාසාවිකා විය ච න පරිමි ා, අෙ යඛො අයනකස ානි
අයනකසහස්සානි යවදි බ්බානි. එවිං අග්ගසාවිකාදියභදය ො තිවිධා.  ො 
සුඤ්ඤ වියමොක්ඛාදියභදය ොතිවිධා. 

පටිපදාදිවිභායගන චතුබ්බිධා. ඉන්ද්රියාධිමතකවිභායගන පඤ්චවිධා.  ො
පටිපත්තියාදිවිභායගන පඤ්චවිධා. අනිමිත් විමුත් ාදිවයසන ඡබ්බිධා. 
අධිමතමුත්තියභයදන සත් විධා. ධුරපටිපදාදිවිභායගන අට්ඨවිධා.
විමුත්තිවිභායගනනවවිධා දසවිධාච. ාපයන ායොවුත්ය නධුරයභයදන

විභජ්ෙමානා වීසති යහොන්ති, පටිපදාවිභායගන විභජ්ෙමානා චත් ාලීස
යහොන්ති.පුනපටිපදායභයදනධුරයභයදනවිභජ්ෙමානාඅසීති යහොන්ති.අෙ
වාසුඤ්ඤ ාවිමුත් ාදිවිභායගනවිභජ්ෙමානාචත් ාලීසාධිමතකානි ද්යවස ානි
යහොන්ති. පුන ඉන්ද්රියාධිමතකවිභායගන විභජ්ෙමානා ද්විසතුත් රසහස්සිං 
යහොන්තීති. එවයම ාසිං යෙරීනිං අත් යනො ගුණවයසයනව

අයනකයභදභින්න ා යවදි බ්බා. අයයමත්ෙ සඞ්යඛයපො, විත්ොයරො පන
යහට්ඨායෙරගාොසිංවණ්ණනායිංවුත් නයයයනව ගයහ බ්යබොති. 

සුයමධායෙරීගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

මහානිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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නිගෙනගාො 
එත් ාව ා ච– 

‘‘යයය සම්පන්නසද්ධම්මා, ධම්මරාෙස්සසත්ථුයනො; 

ඔරසාමුඛොපුත් ා, දායාදාධම්මනිම්මි ා. 

‘‘සීලාදිගුණසම්පන්නා, ක කිච්චාඅනාසවා; 

සුභූතිආදයයොයෙරා, යෙරියයොයෙරිකාදයයො. 

‘‘ය හියාභාසි ාගාො, අඤ්ඤබයාකරණාදිනා; 

 ාසබ්බාඑකය ොකත්වා, යෙරගාොතිසඞ්ගහිං. 

‘‘ආයරොයපසුිංමහායෙරා, යෙරීගාොති ාදියනො; 

 ාසිංඅත්ෙිංපකායසතුිං, යපොරාණට්ඨකොනයිං. 

‘‘නිස්සායයාසමාරද්ධා, අත්ෙසිංවණ්ණනාමයා; 

සා ත්ෙපරමත්ොනිං,  ත්ෙ ත්ෙයොරහිං. 

‘‘පකාසනා පරෙත්ෙදීපනී, නාමනාමය ො; 

සම්පත් ාපරිනිට්ඨානිං, අනාකුලවිනිච්ඡයා; 

ද්වානවුතිපරිමාණා, පාළියාභාණවාරය ො. 

‘‘ඉති ිංසඞ්ඛයරොන්ය න, යිං ිංඅධිමතග ිංමයා; 

පුඤ්ඤිං ස්සානුභායවන, යලොකනාෙස්සසාසනිං. 

‘‘ඔගායහත්වාවිසුද්ධාය, සීලාදිපටිපත්තියා; 

සබ්යබපියදහියනොයහොන්තු, විමුත්තිරසභාගියනො. 

‘‘චිරිං තිට්ඨතුයලොකස්මිිං, සම්මාසම්බුද්ධසාසනිං; 

 ස්මිිංසගාරවානිච්චිං, යහොන්තුසබ්යබපිපාණියනො. 

‘‘සම්මා වස්සතුකායලන, යදයවොපිෙගතීපති; 

සද්ධම්මනිරය ොයලොකිං, ධම්යමයනවපසාසතූ’’ති. 

බදරතිත්ෙවිහාරවාසිනා ආ රිෙධම්ෙපාලත්යෙයරන 

ක ා 

යෙරීගාොනංඅත්ෙසංවණ්ණනා නිට්ඨි ා. 

යෙරීගාො-අට්ඨකොනිට්ඨි ා. 
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uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


