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උදානං නාමසඞ්ගීතුං, ධම්මසඞ්ගාහයකහි යුං  

ජිනස්සධම්මසුංයවග-පායමොජ්ජපරිදීපනුං; 
යසොමනස්සසමුට්ඨාන-ගාථාහිපටිමණ්ඩිතුං  

තස්සගම්භීරඤායණහි, ඔගායහතබ් භාවයතො; 

කිඤ්චාපිදුක්කරාකාතුුං, අත්ථසුංවණ්ණනාමයා  

සහසුංවණ්ණනුං යස්මා, ධරයත සත්ථුසාසනුං; 

පුබ් ාචරියසීහානුං, තිට්ඨයතවවිනිච්ඡයයො  

තස්මාතුංඅවලම්බිත්වා, ඔගායහත්වානපඤ්චපි; 

නිකායයඋපනිස්සාය, යපොරාණට්ඨකථානයුං  

සුවිසුද්ධුංඅසුංකිණ්ණුං, නිපුණත්ථවිනිච්ඡයුං; 

ෙහාවිහාරවාසීනං, සමයුංඅවියලොමයුං  

පුනප්පුනාගතුංඅත්ථුං, වජ්ජයිත්වානසාධුකුං; 

යථා ලුංකරිස්සාමි, උදාන ් ත්ථවණ්ණනං. 
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ඉතිආකඞ්ඛමානස්ස, සද්ධම්මස්සචිරට්ඨිතිුං; 

විභජන්තස්සතස්සත්ථුං, සාධුගණ්හන්තුසාධයවොති  

තත්ථ උදානන්තියකනට්යඨනඋදානුං? උදානනට්යඨන කිමිදුංඋදානුං

නාම? පීතියවගසමුට්ඨාපියතොඋදාහායරො යථාහියුංයතලාදි මිනිතබ් වත්ථු

මානුං ගයහතුුං න සක්යකොති, විස්සන්දිත්වා ගච්ඡති, තුං ‘‘අවයසයකො’’ති

වුච්චති  යඤ්ච ජලුං තළාකුං ගයහතුුං න සක්යකොති, අජ්යඣොත්ථරිත්වා 

ගච්ඡති, තුං ‘‘ඔයඝො’’ති වුච්චති  එවයමව යුං පීතියවගසමුට්ඨාපිතුං 

විතක්කවිප්ඵාරුං අන්යතොහදයුං සන්ධායරතුුං න සක්යකොති, යසො අධියකො
හත්වා අන්යතො අසණ්ඨහිත්වා  හි වචීද්වායරන නික්ඛන්යතො

පටිග්ගාහකනිරයපක්යඛො උදාහාරවියසයසො ‘‘උදාන’’න්ති වුච්චති 
ධම්මසුංයවගවයසනපිඅයමාකායරො ලබ්භයතව  

තයිදුං කත්ථචි ගාථා න්ධවයසන කත්ථචි වාකයවයසන පවත්තුං  යුං
පන අට්ඨකථාසු ‘‘යසොමනස්සඤාණමයිකගාථාපටිසුංයුත්තා’’ති

උදානලක්ඛණුංවුත්තුං, තුං යයභුයයවයසනවුත්තුං යයභුයයයනහිඋදානුං
ගාථා න්ධවයසන භාසිතුං පීතියසොමනස්සසමුට්ඨාපිතඤ්ච  ඉතරම්පි පන

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, තදායතනුං, යත්ථයනව පථවීනආයපො’’තිආදීසු (උදා 

71) ‘‘සුඛකාමානිභූතානි, යයොදණ්යඩනවිහිුංසතී’’ති(ධ ප  131), ‘‘සයච

භායථදුක්ඛස්ස, සයචයවොදුක්ඛමප්පිය’’න්තිඑවමාදීසු(උදා 44; යනත්ති 

91) චලබ්භති  

එවුං තයිදුං සබ් ඤ්ඤුබුද්ධභාසිතුං, පච්යචකබුද්ධභාසිතුං, 
සාවකභාසිතන්ති තිවිධුං යහොති  තත්ථ පච්යචකබුද්ධභාසිතුං – ‘‘සබ්ය සු 

භූයතසුනිධායදණ්ඩුං, අවියහඨයුං අඤ්ඤතරම්පි යතස’’න්තිආදිනා(සු නි 

35; චූළනි ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස121) ඛග්ගවිසාණසුත්යතආගතයමව 
සාවකභාසිතානිපි– 

‘‘සබ්ය ොරායගොපහීයනොයම, සබ්ය ොයදොයසොසමූහයතො; 

සබ්ය ො යම විහයතො යමොයහො, සීතිභූයතොස්මි නිබ්බුයතො’’ති 

(යථරගා  79) – 

ආදිනායථරගාථාසු– 

‘‘කායයනසුංවුතාආසිුං, වාචායඋදයචතසා; 

සමූලුංතණ්හමබ්බුය්හ, සීතිභූතාස්මිනිබ්බුතා’’ති (යථරීගා  15) – 

ආදිනායථරීගාථාසුචආගතානි තානිපනයතසුංයථරානුංයථරීනඤ්චන 

යකවලුං උදානානි එව, අථ යඛො සීහනාදාපි යහොන්ති  සක්කාදීහි යදයවහි

භාසිතානි‘‘අයහොදානුං පරමදානුං, කස්සයපසුප්පතිට්ඨිත’’න්තිආදීනි(උදා 

27), ආරාමදණ්ඩබ්රාහ්මණාදීහි මනුස්යසහි ච භාසිතානි ‘‘නයමො තස්ස
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භගවයතො’’තිආදීනි(අ නි 2.38) තිස්යසො සඞ්ගීතියයොආරූළ්හානිඋදානානි

සන්තිඑව, නතානිඉධඅධිප්යපතානි යානිපන සම්මාසම්බුද්යධනසාමුං 

ආහච්චභාසිතානිජිනවචනභූතානි, යානි සන්ධායභගවතා පරියත්තිධම්මුං

නවධා විභජිත්වා උද්දිසන්යතන උදානන්ති වුත්තානි, තායනව

ධම්මසඞ්ගාහයකහි ‘‘උදාන’’න්ති සඞ්ගීතන්ති තයදයවත්ථ
සුංවණ්යණතබ් භායවනගහිතුං  

යාපන‘‘අයනකජාතිසුංසාර’’න්තිආදිගාථායදීපිතාභගවතාය ොධිමූයල 
උදානවයසන පවත්තිතා අයනකසතසහස්සානුං සම්මාසම්බුද්ධානුං

අවිජහිතඋදානගාථාච, එතා අපරභායගපනධම්මභණ්ඩාගාරිකස්සභගවතා
යදසිතත්තා ධම්මසඞ්ගාහයකහි උදානපාළියුං සඞ්ගහුං අනායරොයපත්වා

ධම්මපයදසඞ්ගීතා යඤ්ච‘‘අඤ්ඤාසිවත, යභොයකොණ්ඩඤ්යඤො, අඤ්ඤාසි

වත, යභොයකොණ්ඩඤ්යඤො’’ති(මහාව 17; සුං නි 5.1081; පටි ම 2.30) 
උදානවචනුං දසසහස්සියලොකධාතුයා යදවමනුස්සානුං

පයවදනසමත්ථනිග්යඝොසවිප්ඵාරුං භගවතා භාසිතුං, තදපි
ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තන්තයදසනාපරියයොසායන අත්තනා 
අධිගතධම්යමකයදසස්ස යථායදසිතස්ස අරියමග්ගස්ස සාවයකසු
සබ් පඨමුං යථයරන අධිගතත්තා අත්තයනො පරිස්සමස්ස 

සඵලභාවපච්චයවක්ඛණයහතුකුං පඨමය ොධියුං සබ්ය සුං එව භික්ඛූනුං 
සම්මාපටිපත්තිපච්චයවක්ඛණයහතුකුං ‘‘ආරාධයිුංසු වත මුං භික්ඛූ එකුං 

සමය’’න්තිආදිවචනුං (ම  නි  1.225) විය පීතියසොමනස්සජනිතුං

උදාහාරමත්තුං, ‘‘යදා හයව පාතුභවන්තිධම්මා’’තිආදිවචනුං (මහාව  1-3; 

උදා  1-3) විය පවත්තියා නිවත්තියා වා න පකාසනන්ති, න
ධම්මසඞ්ගාහයකහිඋදානපාළියුංසඞ්ගීතන්තිදට්ඨබ් ුං  

තුං පයනතුං උදානං විනයපිටකුං, සුත්තන්තපිටකුං, අභිධම්මපිටකන්ති

තීසුපිටයකසුසුත්තන්තපිටකපරියාපන්නුං, දීඝනිකායයො, මජ්ඣිමනිකායයො, 

සුංයුත්තනිකායයො, අඞ්ු ත්තරනිකායයො, ඛුද්දකනිකායයොති පඤ්චසු

නිකායයසු ඛුද්දකනිකායපරියාපන්නුං, සුත්තුං, යගයයුං, යවයයාකරණුං, 

ගාථා, උදානුං, ඉතිවුත්තකුං, ජාතකුං, අබ්භුතධම්මුං, යවදල්ලන්ති නවසු
සාසනඞ්යගසු උදානසඞ්ගහුං  

‘‘ද්වාසීතිබුද්ධයතොගණ්හිුං, ද්යවසහස්සානිභික්ඛුයතො; 

චතුරාසීති සහස්සානි, යය යම ධම්මා පවත්තියනො’’ති  (යථරගා  
1027) – 

එවුං ධම්මභණ්ඩාගාරියකන පටිඤ්ඤායතසු චතුරාසීතියා 

ධම්මක්ඛන්ධසහස්යසසු කතිපයධම්මක්ඛන්ධසඞ්ගහුං  ය ොධිවග්යගො, 

මුචලින්දවග්යගො, නන්දවග්යගො, යමඝියවග්යගො, යසොණවග්යගො, 

ජච්චන්ධවග්යගො, චූළවග්යගො, පාටලිගාමියවග්යගොතිවග්ගයතොඅට්ඨවග්ගුං; 

සුත්තයතො අසීතිසුත්තසඞ්ගහුං, ගාථායතො පඤ්චනවුතිඋදානගාථාසඞ්ගහුං 
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භාණවාරයතො අඩ්ඪූනනවමත්තා භාණවාරා  අනුසන්ධියතො ය ොධිසුත්යත 

පුච්ඡානුසන්ධිවයසන එකානුසන්ධි, සුප්පවාසාසුත්යත

පුච්ඡානුසන්ධියථානුසන්ධිවයසන ද්යව අනුසන්ධී, යසයසසු 

යථානුසන්ධිවයසන එයකයකොව අනුසන්ධි, අජ්ඣාසයානුසන්ධි පයනත්ථ
නත්ථි  එවුං සබ් ථාපි එකාසීතිඅනුසන්ධිසඞ්ගහුං  පදයතො සතාධිකානි

එකවීස පදසහස්සානි, ගාථාපාදයතො යතවීසති චතුස්සතාධිකානි අට්ඨ

සහස්සානි, අක්ඛරයතො සත්තසහස්සාධිකානිසට්ඨිසහස්සානිතීණිචසතානි
ද්වාසීතිචඅක්ඛරානි යතයනතුං වුච්චති– 

‘‘අසීතිඑවසුත්තන්තා, වග්ගාඅට්ඨසමාසයතො; 

ගාථාචපඤ්චනවුති, උදානස්සපකාසිතා  

‘‘අඩ්ඪූනනවමත්තා ච, භාණවාරාපමාණයතො; 

එකාධිකාතථාසීති, උදානස්සානුසන්ධියයො  

‘‘එකවීසසහස්සානි, සතඤ්යචවවිචක්ඛයණො; 

පදායනතානුදානස්ස, ගණිතානිවිනිද්දියස’’  

ගාථාපාදයතොපන– 

‘‘අට්ඨසහස්සමත්තානි, චත්තායරවසතානිච; 

පාදායනතානුදානස්ස, යතවීසතිචනිද්දියස  

‘‘අක්ඛරානුංසහස්සානි, සට්ඨිසත්තසතානිච; 

තීණිද්වාසීතිචතථා, උදානස්සපයවදිතා’’ති  

තස්ස අට්ඨසු වග්යගසු ය ොධිවග්ය ො ආදි, සුත්යතසු පඨමුං 

ය ොධිසුත්තං, තස්සාපි එවං යෙ සුතන්තිආදිකුං ආයස්මතා ආනන්යදන
පඨමමහාසඞ්ගීතිකායල වුත්තනිදානමාදි  සා පනායුං පඨමමහාසඞ්ගීති

විනයපිටයක (චූළව  437) තන්තිමාරූළ්හා එව  යයො පයනත්ථ 

නිදානයකොසල්ලත්ථුං වත්තබ්ය ොකථාමග්යගො යසොපි සුමඞ්ගලවිලාසිනියුං

දීඝනිකායට්ඨකථායුං (දී  නි  අට්ඨ  1.නිදානකථා) වුත්යතො එවාති තත්ථ
වුත්තනයයයනවයවදිතබ්ය ො  

1. ය ොධිවග්ය ො 
1. පඨෙය ොධිසුත්තවණ්ණනා 

1. යුං පයනත්ථ ‘‘එවං යෙ සුත’’න්තිආදිකුං නිදානුං, තත්ථ එවන්ති

නිපාතපදුං  යෙතිආදීනි නාමපදානි  උරුයවලාෙං විහරතීති එත්ථ වීති 

උපසග්ගපදුං, හරතීතිආඛයාතපදන්තිඉමිනාවනයයනසබ් ත්ථ පදවිභායගො
යවදිතබ්ය ො  
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අත්ථයතො පන එවංසද්යදො තාව 
උපමූපයදසසම්පහුංසනගරහණවචනසම්පටිග්ගහාකාර-
නිදස්සනාවධාරණපුච්ඡාඉදමත්ථපරිමාණාදි අයනකත්ථප්පයභයදො  තථා

යහස ‘‘එවුංජායතනමච්යචන, කත්තබ් ුංකුසලුං හ’’න්ති එවමාදීසු (ධ 

ප  53) උපමායුං ආගයතො  ‘‘එවුං යත අභික්කමිතබ් ුං, එවුං යත 

පටික්කමිතබ් ’’න්තිආදීසු (අ  නි  4.122) උපයදයස  ‘‘එවයමතුං භගවා, 

එවයමතුං සුගතා’’තිආදීසු (අ නි 3.66) සම්පහුංසයන  ‘‘එවයමවුංපනායුං
වසලී යස්මිුං වා තස්මිුං වා තස්ස මුණ්ඩකස්ස සමණකස්ස වණ්ණුං

භාසතී’’තිආදීසු(සුං නි 1.187) ගරහයණ  ‘‘එවුං, භන්යතතියඛොයතභික්ඛූ

භගවයතො පච්චස්යසොසු’’න්තිආදීසු (දී  නි  2.3; ම  නි  1.1) 

වචනසම්පටිග්ගයහ ‘‘එවුං යායඛොඅහුං, භන්යත, භගවතාධම්මුංයදසිතුං 

ආජානාමී’’තිආදීසු (ම  නි  1.398) ආකායර  ‘‘එහි ත්වුං, මාණවක, යයන

සමයණොආනන්යදො යතනුපසඞ්කම, උපසඞ්කමිත්වාමමවචයනනසමණුං
ආනන්දුංඅප්පා ාධුංඅප්පාතඞ්කුං ලහට්ඨානුං ලුංඵාසුවිහාරුංපුච්ඡ‘සුයභො
මාණයවො යතොයදයයපුත්යතො භවන්තුං ආනන්දුං අප්පා ාධුං අප්පාතඞ්කුං

ලහට්ඨානුං  ලුං ඵාසුවිහාරුං පුච්ඡතී’ති, එවඤ්ච වයදහි ‘සාධු කිර භවුං

ආනන්යදො යයන සුභස්ස මාණවස්ස යතොයදයයපුත්තස්ස නියවසනුං, 

යතනුපසඞ්කමතුඅනුකම්පුං උපාදායා’ති’’ආදීසු (දී නි 1.445) නිදස්සයන 

‘‘‘තුං කිුං මඤ්ඤථ, කාලාමා, ඉයම ධම්මා කුසලා වා අකුසලා වා’ති? 

‘අකුසලා, භන්යත’  ‘සාවජ්ජා වා අනවජ්ජා වා’ති? ‘සාවජ්ජා, භන්යත’ 

‘විඤ්ඤූගරහිතා වා විඤ්ඤුප්පසත්ථා වා’ති? ‘විඤ්ඤූගරහිතා, භන්යත’ 

‘සමත්තා සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය සුංවත්තන්ති, යනො’වා? ‘කථුං යවො

එත්ථ යහොතී’ති? ‘සමත්තා, භන්යත, සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය

සුංවත්තන්ති, එවුං යනො එත්ථ යහොතීති’’’ආදීසු (අ නි  3.66) අවධාරයණ 
‘‘එවයමයත සුන්හාතා සුවිලිත්තා කප්පිතයකසමස්සූ

ආමුත්තමාලාභරණා’’තිආදීසු (දී  නි  1.286) පුච්ඡායුං  ‘‘එවුංගතානි

පුථුසිප්පායතනානි (දී  නි  1.182), එවුංවියධො එවමාකායරො’’තිආදීසු

ඉදුංසද්දස්ස අත්යථ  ගතසද්යදො හි පකාරපරියායයො, තථා විධාකාරසද්දා 
තථා හි විධයුත්තගතසද්යද යලොකියා පකාරත්යථ වදන්ති  ‘‘එවුං 

ලහපරිවත්තුංඑවමායුපරියන්යතො’’තිආදීසු(අ නි 1.48) පරිමායණ  

නනුච‘‘එවුංවිතක්කිතුංයනොතුම්යහහි, එවමායුපරියන්යතො’’ති යචත්ථ
එවුංසද්යදන පුච්ඡනාකාරපරිමාණාකාරානුං වුත්තත්තා ආකාරත්යථො එව

එවුංසද්යදොති  න, වියසසසබ්භාවයතො  ආකාරමත්තවාචයකො යහත්ථ
එවුංසද්යදො ආකාරත්යථොති අධිප්යපයතො  ‘‘එවුං  යා යඛො’’තිආදීසු පන
ආකාරවියසසවචයනො  ආකාරවියසසවාචියනො යචයත එවුංසද්දා 
පුච්ඡනාකාරපරිමාණාකාරානුං වාචකත්තා  එවඤ්ච කත්වා ‘‘එවුං ජායතන
මච්යචනා’’තිආදීනි උපමානඋදාහරණානියුජ්ජන්ති තත්ථහි– 

‘‘යථාපිපුප්ඵරාසිම්හා, කයිරාමාලාුයණ හූ; 
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පටුන 

එවුංජායතනමච්යචන, කත්තබ් ුංකුසලුං හ’’න්ති – 

එත්ථ පුප්ඵරාසිට්ඨානීයයතො මනුස්සුප්පත්ති 
සප්පුරිසූපනිස්සයසද්ධම්මස්සවනයයොනියසොමනසිකාරයභොගසම්පත්තිආදි
යතො දානාදිපුඤ්ඤකිරියායහතුසමුදායයතො
යසොභාසුගන්ධතාදිුණවියසසයයොගයතො මාලාුණසදිසියයො  හකා
පුඤ්ඤකිරියා මරිතබ් සභාවතාය මච්යචන කත්තබ් ාති අයභදතාය 

පුප්ඵරාසි මාලාුණා ච උපමා, යතසුං උපමානාකායරො යථාසද්යදන
අනියමයතොවුත්යතො  පුන එවුංසද්යදනනියමනවයසනවුත්යතො  යසො පන
උපමාකායරො නියමියමායනො අත්ථයතො උපමා එව යහොතීති වුත්තුං
‘‘උපමායුංආගයතො’’ති  

තථා ‘‘එවුං ඉමිනා ආකායරන අභික්කමිතබ් ’’න්තිආදිනා
උපදිසියමානාය සමණසාරුප්පාය ආකප්පසම්පත්තියා යයො තත්ථ

උපයදසාකායරො, යසො අත්ථයතො උපයදයසොයයවාති වුත්තුං – ‘‘එවුං යත

අභික්කමිතබ් ුං, එවුංයතපටික්කමිතබ් න්තිආදීසු උපයදයස’’ති  

‘‘එවයමතුංභගවා, එවයමතුංසුගතා’’තිඑත්ථභගවතායථාවුත්තමත්ථුං 
අවිපරීතයතො ජානන්යතහි කතුං යුං තත්ථ විජ්ජමානුණානුං පකායරහි 

හුංසනුං උදග්ගතාකරණුං සම්පහුංසනුං, යසො තත්ථ පහුංසනාකායරොති
වුත්තනයයන යයොයජතබ් ුං  

‘‘එවයමවුං පනාය’’න්ති එත්ථ ගරහණාකායරොති වුත්තනයයන
යයොයජතබ් ුං  යසො ච ගරහණාකායරො
‘‘වසලී’’තිආදිඛුුංසනසද්දසන්නිධානයතො ඉධ එවුංසද්යදන පකාසියතොති

විඤ්ඤායති යථායචත්ථ, එවුංඋපමාකාරාදයයොපිඋපමාදිවයසන වුත්තානුං
පුප්ඵරාසිආදිසද්දානුංසන්නිධානයතොවුත්තාතියවදිතබ් ුං  

‘‘එවුං යනො’’ති එත්ථාපි යතසුං යථාවුත්තධම්මානුං 
අහිතදුක්ඛාවහභායවන සන්නිට්ඨානජනනත්ථුං අනුමතිග්ගහණවයසන
‘‘යනො වා කථුං යවො එත්ථ යහොතී’’ති පුච්ඡාය කතාය ‘‘එවුං යනො එත්ථ
යහොතී’’ති වුත්තත්තා තදාකාරසන්නිට්ඨානුං එවුංසද්යදන ආවිකතුං  යසො
පන යතසුං ධම්මානුං අහිතාය දුක්ඛාය සුංවත්තනාකායරො නියමියමායනො 
අවධාරණත්යථො යහොතීති වුත්තුං – ‘‘එවුං යනො එත්ථ යහොතීතිආදීසු
අවධාරයණ’’ති  

‘‘එවඤ්ච වයදහී’’ති යථාහුං වදාමි එවුං සමණුං ආනන්දුං වයදහීති 
වදනාකායරො ඉදානි වත්තබ්ය ො එවුංසද්යදන නිදස්සීයතීති
‘‘නිදස්සනත්යථො’’ති වුත්තුං  

එවමාකාරවියසසවාචීනම්පි එයතසුං එවුංසද්දානුං 

උපමාදිවියසසත්ථවුත්තිතායඋපමාදිඅත්ථතාවුත්තා ‘‘එවුං, භන්යත’’තිපන
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පටුන 

ධම්මස්ස සාධුකුං සවනමනසිකායර නියයොජියතහි භික්ඛූහි තත්ථ 
පතිට්ඨිතභාවස්ස පටිජානනවයසන වුත්තත්තා තත්ථ එවුංසද්යදො

වචනසම්පටිග්ගහත්යථො  යතන එවුං, භන්යතති සාධු, භන්යත, සුට්ඨු, 
භන්යතතිවුත්තුංයහොති ස්වායමිධ ආකාරනිදස්සනාවධාරයණසුදට්ඨබ්ය ො  

තත්ථ ආකාරත්යථන එවංසද්යදන එතමත්ථුං දීයපති –
නානානයනිපුණමයනකජ්ඣාසයසමුට්ඨානුං අත්ථ යඤ්ජනසම්පන්නුං 
විවිධපාටිහාරියුං ධම්මත්ථයදසනාපටියවධගම්භීරුං සබ් සත්තානුං
සකසකභාසානුරූපයතො යසොතපථමාගච්ඡන්තුං තස්ස භගවයතො වචනුං

සබ් ප්පකායරන යකො සමත්යථො විඤ්ඤාතුුං, සබ් ථායමන පන

යසොතුකාමතුංජයනත්වාපිඑවුංයමසුතුං, මයාපිඑයකනාකායරනසුතන්ති  

එත්ථ ච එකත්තනානත්තඅ යාපාරඑවුංධම්මතාසඞ්ඛාතා 
නන්දියාවත්තතිපුක්ඛලසීහවික්කීළිතදිසායලොචනඅඞ්කුසසඞ්ඛාතා ච 

අස්සාදාදිවිසයාදියභයදනනානාවිධානයා නානානො. නයාවා පාළිගතියයො, 
තා ච පඤ්ඤත්තිඅනුපඤ්ඤත්තාදිවයසන 
සුංකියලසභාගියාදියලොකියාදිතදුභයයවොමිස්සකාදිවයසන කුසලාදිවයසන

ඛන්ධාදිවයසන, සඞ්ගහාදිවයසන, සමයවිමුත්තාදිවයසන, ඨපනාදිවයසන, 

කුසලමූලාදිවයසන, තිකපට්ඨානාදිවයසන ච නානප්පකාරාති නානානො, 
යතහිනිපුණුංසණ්හුංසුඛුමන්තිනානානයනිපුණුං  

ආසයයොව අජ්ඣාසයයො, යසො ච සස්සතාදියභයදන
අප්පරජක්ඛතාදියභයදන ච අයනකවියධො  අත්තජ්ඣාසයාදියකො එව වා
අයනයකොඅජ්ඣාසයයොඅයනකජ්ඣාසයයො යසොසමුට්ඨානුං උප්පත්තියහතු

එතස්සාති අයනකජ්ඣා ෙ මුට්ඨානං. 

සීලාදිඅත්ථසම්පත්තියා තබ්බිභාවන යඤ්ජනසම්පත්තියා 
සඞ්කාසනපකාසනවිවරණවිභජනඋත්තානීකරණපඤ්ඤත්තිවයසන ඡහි
අත්ථපයදහි අක්ඛරපද යඤ්ජනාකාරනිරුත්තිනිද්යදසවයසන ඡහි

 යඤ්ජනපයදහිචසමන්නාගතත්තා අත්ථ යඤ්ජන ම්පන්නං. 

ඉද්ධිආයදසනානුසාසනීයභයදන යතසු ච එයකකස්ස විසයාදියභයදන 

විවිධුං  හවිධුං වා පාටිහාරියුං එතස්සාති විවිධපාටිහාරිෙං. තත්ථ
පටිපක්ඛහරණයතො රාගාදිකියලසාපනයනයතො පාටිහාරියන්ති අත්යථ සති

භගවයතො න පටිපක්ඛා රාගාදයයො සන්ති යය හරිතබ් ා, පුථුජ්ජනානම්පි
විගතූපක්කියලයසඅට්ඨුණසමන්නාගයතචිත්යතහතපටිපක්යඛ ඉද්ධිවිධුං

පවත්තති, තස්මාතත්ථපවත්තයවොහායරනචනසක්කාඉධපාටිහාරියන්ති 
වත්තුුං  සයච පනමහාකාරුණිකස්ස භගවයතො යවයනයයගතා චකියලසා

පටිපක්ඛා, යතසුංහරණයතො පාටිහාරියන්තිවුත්තුං, එවුංසතියුත්තයමතුං 

අථවාභගවයතොයචවසාසනස්සචපටිපක්ඛා තිත්ථියා, යතසුංහරණයතො
පාටිහාරියුං යතහිදිට්ඨිහරණවයසනදිට්ඨිප්පකාසයන අසමත්ථභායවනච
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පටුන 

ඉද්ධිආයදසනානුසාසනීහි හරිතා අපනීතා යහොන්ති  පටීති වා අයුං සද්යදො 

පච්ඡාතිඑතස්සඅත්ථුංය ොයධති‘‘තස්මිුංපටිපවිට්ඨම්හි, අඤ්යඤොආගඤ්ඡි 

බ්රාහ්මයණො’’තිආදීසු (චූළනි  පාරායනවග්ග, වත්ථුගාථා 4) විය  තස්මා
සමාහියත චිත්යත විගතූපක්කියලයස කතකිච්යචන පච්ඡා හරිතබ් ුං 
පවත්යතතබ් න්ති පටිහාරියුං  අත්තයනො වා උපක්කියලයසසු
චතුත්ථජ්ඣානමග්යගහි හරියතසු පච්ඡා හරණුං පටිහාරියුං 
ඉද්ධිආයදසනානුසාසනියයො විගතූපක්කියලයසන කතකිච්යචන 

සත්තහිතත්ථුංපුනපවත්යතතබ් ා, හරියතසුචඅත්තයනොඋපක්කියලයසසු
පරසත්තානුං උපක්කියලසහරණානි යහොන්තීති පටිහාරියානි භවන්ති 

පටිහාරියයමව පාටිහාරියුං, පටිහාරියය වා ඉද්ධිආයදසනානුසාසනීසමුදායය
භවුංඑයකකුංපාටිහාරියන්තිවුච්චති  පටිහාරියුංවාචතුත්ථජ්ඣානුංමග්යගො
ච පටිපක්ඛහරණයතො  තත්ථ ජාතුං නිමිත්තභූතයතො තයතො වා ආගතන්ති
පාටිහාරියන්තිඅත්යථොයවදිතබ්ය ො  

යස්මා පන තන්තිඅත්ථයදසනා තබ්ය ොහාරාභිසමයසඞ්ඛාතා
යහතුයහතුඵලතදුභයපඤ්ඤත්තිපටියවධසඞ්ඛාතා වා 

ධම්මත්ථයදසනාපටියවධා ගම්භීරා, සසාදීහි විය මහාසමුද්යදො

අනුපචිතකුසලසම්භායරහි අලබ්භයනයයප්පතිට්ඨාදුප්පරියයොගාහාච, තස්මා
යතහි චතූහි ගම්භීරභායවහි යුත්තන්ති භගවයතො වචනුං 

ධම්ෙත්ථයද නාපටියවධ ම්භීරං. 

එයකො එව භගවයතො ධම්මයදසනායඝොයසො, එකස්මිුං ඛයණ
පවත්තමායනො නානාභාසානුංසත්තානුංඅත්තයනොඅත්තයනොභාසාවයසන 

අපුබ් ුං අචරිමුං ගහණූපයගො යහොති  අචින්යතයයයො හි බුද්ධානුං
බුද්ධානුභායවොති සබ් සත්තානුං සකසකභාසානුරූපයතො යසොතපථුං
ආගච්ඡතීතියවදිතබ් ුං  

නිදස්සනත්යථන‘‘නාහුංසයම්භූ, නමයාඉදුංසච්ඡිකත’’න්ති අත්තානුං

පරියමොයචන්යතො ‘‘එවුංයමසුතුං, මයාපිඑවුංසුත’’න්තිඉදානිවත්තබ් ුං
සකලුං සුත්තුංනිදස්යසති  

අවධාරණත්යථන ‘‘එතදග්ගුං, භික්ඛයව, මම සාවකානුං භික්ඛූනුං 

 හස්සුතානුංයදිදුංආනන්යදො, ගතිමන්තානුං, සතිමන්තානුං, ධිතිමන්තානුං, 

උපට්ඨාකානුං යදිදුං ආනන්යදො’’ති (අ  නි  1.219-223) එවුං භගවතා, 

‘‘ආයස්මා ආනන්යදො අත්ථකුසයලො, ධම්මකුසයලො,  යඤ්ජනකුසයලො, 

නිරුත්තිකුසයලො, පුබ් ාපරකුසයලො’’ති (අ  නි  5.169) එවුං
ධම්මයසනාපතිනා ච පසත්ථභාවානුරූපුං අත්තයනො ධාරණ ලුං

දස්යසන්යතොසත්තානුං යසොතුකාමතුංජයනති ‘‘එවුංයමසුතුං, තඤ්චයඛො

අත්ථයතො වා  යඤ්ජනයතො වා අනූනමනධිකුං, එවයමව න අඤ්ඤථා

දට්ඨබ් ’’න්ති  අඤ්ඤථාති භගවයතො සම්මුඛා සුතාකාරයතො අඤ්ඤථා න

පනභගවතා යදසිතාකාරයතො අචින්යතයයානුභාවාහිභගවයතොයදසනා, සා



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා ය ොධිවග්ය ො 

9 

පටුන 

යනව සබ් ාකායරන සක්කා විඤ්ඤාතුන්ති වුත්යතොවායමත්යථො 
සුතාකාරාවිරුජ්ඣනයමවහිධාරණ ලුං  

යෙසද්යදො තීසු අත්යථසු දිස්සති  තථා හිස්ස ‘‘ගාථාභිගීතුං යම

අයභොජයනයය’’න්තිආදීසු(සුං නි 1.194; සු නි 81) මයාති අත්යථො ‘‘සාධු

යම, භන්යත, භගවා සුංඛිත්යතන ධම්මුං යදයසතූ’’තිආදීසු (සුං  නි  4.88; 

5.382; අ  නි  4.257) මය්හන්ති අත්යථො  ‘‘ධම්මදායාදා යම, භික්ඛයව, 

භවථා’’තිආදීසු (ම  නි  1.29) මමාති අත්යථො  ඉධ පන ‘‘මයා සුතුං, මම
සුත’’න්තිච අත්ථද්වයයයුජ්ජති  

එත්ථ ච යයො පයරො න යහොති, යසො අත්තාති එවුං වත්තබ්ය  

නියකජ්ඣත්තසඞ්ඛායත සසන්තායන වත්තනයතො තිවියධොපි යෙසද්යදො 

කිඤ්චාපි එකස්මිුංයයවඅත්යථ දිස්සති, කරණසම්පදානාදිවියසසසඞ්ඛායතො 
පන විඤ්ඤායයතවායුං අත්ථයභයදොති ‘‘යම-සද්යදො තීසු අත්යථසු 

දිස්සතී’’තිවුත්යතොතිදට්ඨබ් ුං  

සුතන්ති අයුං සුතසද්යදො සඋපසග්යගො අනුපසග්යගො ච 

ගමනවිස්සුතකිලින්නූපචිතානුයයොගයසොතවිඤ්යඤයය යසොතද්වාරානුසාර 
විඤ්ඤාතාදිඅයනකත්ථප්පයභයදො  කිඤ්චාපි හි උපසග්යගො කිරියුං 

වියසයසති, යජොතකභාවයතොපනසතිපිතස්මිුංසුතසද්යදොඑවතුංතමත්ථුං
වදතීති අනුපසග්ගස්ස සුතසද්දස්ස අත්ථුද්ධායර සඋපසග්ගස්ස ගහණුං න
විරුජ්ඣති  

තත්ථ ‘‘යසනාය පසුයතො’’තිආදීසු ගච්ඡන්යතොති අත්යථො  

‘‘සුතධම්මස්ස පස්සයතො’’තිආදීසු (උදා  11) විස්සුතධම්මස්සාති අත්යථො  

‘‘අවස්සුතා අවස්සුතස්සා’’තිආදීසු (පාචි  657) කියලයසන කිලින්නා
කිලින්නස්සාති අත්යථො ‘‘තුම්යහහිපුඤ්ඤුංපසුතුංඅනප්පක’’න්තිආදීසු(ඛු 

පා  7.12) උපචිතන්ති අත්යථො  ‘‘යයඣානප්පසුතා ධීරා’’තිආදීසු (ධ  ප 

181) ඣානානුයුත්තාති අත්යථො  ‘‘දිට්ඨුං සුතුං මුත’’න්තිආදීසු (ම  නි 

1.241) යසොතවිඤ්යඤයයන්ති අත්යථො  ‘‘සුතධයරො

සුතසන්නිචයයො’’තිආදීසු (ම  නි  1.339) 
යසොතද්වාරානුසාරවිඤ්ඤාතධයරොති අත්යථො  ඉධ පනස්ස
‘‘යසොතද්වාරානුසායරන උපධාරිත’’න්තිවා ‘‘උපධාරණ’’න්තිවාඅත්යථො 

යම-සද්දස්සහිමයාතිඅත්යථසති ‘‘එවුංමයාසුතුංයසොතද්වාරානුසායරන
උපධාරිත’’න්ති යුජ්ජති  මමාති අත්යථ සති ‘‘එවුං මම සුතුං
යසොතද්වාරානුසායරනඋපධාරණ’’න්තියුජ්ජති  

එවයමයතසු තීසු පයදසු යස්මා සුතසද්දසන්නිධායන පයුත්යතන 

එවංසද්යදන සවනකිරියායජොතයකන භවිතබ් ුං, තස්මා එවන්ති
යසොතවිඤ්ඤාණසම්පටිච්ඡනාදියසොතද්වාරිකවිඤ්ඤාණානන්තරුං 

උප්පන්නමයනොද්වාරිකවිඤ්ඤාණකිච්චනිදස්සනුං  යෙති 
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පටුන 

වුත්තවිඤ්ඤාණසමඞ්ගීපුග්ගලනිදස්සනුං  සබ් ානි හි වාකයානි

එවකාරත්ථසහිතානියයව අවධාරණඵලත්තා යතසුං  සුතන්ති
අස්සවනභාවප්පටික්යඛපයතො අනූනානධිකාවිපරීතග්ගහණනිදස්සනුං  යථා
හිසුතුංසුතයමවාතිවත්තබ් තුංඅරහතිතථාතුං සම්මාසුතුංඅනූනග්ගහණුං
අනධිකග්ගහණුං අවිපරීතග්ගහණඤ්ච යහොතීති  අථ වා 
සද්දන්තරත්ථායපොහනවයසනසද්යදොඅත්ථුංවදතීතිඑතස්මිුංපක්යඛයස්මා

සුතන්ති එතස්ස අසුතුං න යහොතීති අයමත්යථො වුත්යතො, තස්මා සුතන්ති 
අස්සවනභාවප්පටික්යඛපයතො අනූනානධිකාවිපරීතග්ගහණනිදස්සනුං  ඉදුං

වුත්තුං යහොති – එවුං යම සුතුං, න මයා ඉදුං දිට්ඨුං, න සයම්භූඤායණන

සච්ඡිකතුං, න අඤ්ඤථා වා උපලද්ධුං  අපි ච සුතුංව, තඤ්ච යඛො

සම්මයදවාති  අවධාරණත්යථ වා එවුංසද්යද අයමත්ථයයොජනා, 
තදයපක්ඛස්ස සුතසද්දස්ස නියමත්යථො සම්භවතීති තදයපක්ඛස්ස 

සුතසද්දස්ස අස්සවනභාවප්පටික්යඛයපො
අනූනානධිකාවිපරීතග්ගහණනිදස්සනතා ච යවදිතබ් ා  ඉති
සවනයහතුසවනවියසසවයසනපි සුතසද්දස්ස අත්ථයයොජනා කතාති 

දට්ඨබ් ුං  

තථා එවන්තිතස්සායසොතද්වාරානුසායරන පවත්තායවිඤ්ඤාණවීථියා
නානත්ථ යඤ්ජනග්ගහණයතො නානප්පකායරන ආරම්මයණ 

පවත්තිභාවප්පකාසනුං ආකාරත්යථො එවුංසද්යදොති කරිත්වා  යෙති 

අත්තප්පකාසනුං  සුතන්ති ධම්මප්පකාසනුං යථාවුත්තාය විඤ්ඤාණවීථියා
පරියත්තිධම්මාරම්මණත්තා  අයඤ්යහත්ථ සඞ්යඛයපො – නානප්පකායරන 

ආරම්මයණපවත්තායවිඤ්ඤාණවීථියාකරණභූතායමයානඅඤ්ඤුංකතුං, 

ඉදුංපනකතුං, අයුං ධම්යමොසුයතොති  

තථා එවන්ති නිදස්සිතබ් ප්පකාසනුං නිදස්සනත්යථො එවුංසද්යදොති
කත්වා නිදස්යසතබ් ස්ස නිද්දිසිතබ් භාවයතො  තස්මා එවුංසද්යදන

සකලම්පි සුත්තුං පච්චාමට්ඨන්ති යවදිතබ් ුං  යෙති පුග්ගලප්පකාසනුං  

සුතන්ති පුග්ගලකිච්චප්පකාසනුං  සුතසද්යදන හි ලබ්භමානා සවනකිරියා

සවනවිඤ්ඤාණප්ප න්ධප්පටි ද්ධා, තත්ථ ච පුග්ගලයවොහායරො, න ච 
පුග්ගලයවොහාරරහියත ධම්මප්ප න්යධ සවනකිරියා ලබ්භති  තස්සායුං

සඞ්යඛපත්යථො–යුං සුත්තුංනිද්දිසිස්සාමි, තුංමයාඑවුංසුතන්ති  

තථා එවන්ති යස්ස චිත්තසන්තානස්ස නානාරම්මණප්පවත්තියා

නානත්ථ යඤ්ජනග්ගහණුං යහොති, තස්ස නානාකාරනිද්යදයසො 

ආකාරත්යථො එව එවුංසද්යදොති කත්වා  එවන්ති හි අයමාකාරපඤ්ඤත්ති

ධම්මානුංතුංතුංපවත්තිආකාරුංඋපාදායපඤ්ඤයපතබ් සභාවත්තා  යෙති

කත්තුනිද්යදයසො  සුතන්ති විසයනිද්යදයසො, යසොතබ්ය ො හි ධම්යමො
සවනකිරියාකත්තුපුග්ගලස්ස සවනකිරියාවයසන පවත්තිට්ඨානුං යහොති 
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පටුන 

එත්තාවතානානප්පකායරන පවත්යතනචිත්තසන්තායනනතුංසමඞ්ගියනො
කත්තුවිසයයගහණසන්නිට්ඨානුංදස්සිතුං යහොති  

අථ වා එවන්ති පුග්ගලකිච්චනිද්යදයසො, සුතානඤ්හි ධම්මානුං
ගහිතාකාරස්ස නිදස්සනස්ස අවධාරණස්ස වා පකාසනසභායවන 
එවුංසද්යදන තදාකාරාදිධාරණස්ස
පුග්ගලයවොහාරුපාදානධම්ම යාපාරභාවයතො පුග්ගලකිච්චුංනාම නිද්දිට්ඨුං

යහොතීති  සුතන්ති විඤ්ඤාණකිච්චනිද්යදයසො, පුග්ගලවාදියනොපි හි

සවනකිරියා විඤ්ඤාණනිරයපක්ඛා න යහොතීති  යෙති

උභයකිච්චයුත්තපුග්ගලනිද්යදයසො  යෙති හි සද්දප්පවත්ති එකන්යතයනව
සත්තවියසසවිසයා විඤ්ඤාණකිච්චඤ්ච තත්යථව සයමොදහිතබ් න්ති  අයුං
පයනත්ථ සඞ්යඛයපො – මයා සවනකිච්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිනා පුග්ගයලන
විඤ්ඤාණවයසනලද්ධසවනකිච්චයවොහායරන සුතන්ති  

තථා එවන්ති ච යෙති ච සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසන
අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති  සබ් ස්ස හි සද්දාධිගමනීයස්ස අත්ථස්ස
පඤ්ඤත්තිමුයඛයනව පටිපජ්ජිතබ් ත්තා සබ් පඤ්ඤත්තීනඤ්ච

විජ්ජමානාදීසුඡසුපඤ්ඤත්තීසුඅවයරොයධො, තස්මායයො මායාමරීචිආදයයො
වියඅභූතත්යථොඅනුස්සවාදීහිගයහතබ්ය ොවියඅනුත්තමත්යථොපි නයහොති 
යසො රූපසද්දාදියකො රුප්පනානුභවනාදියකො ච පරමත්ථසභායවො 
සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසනවිජ්ජති යයොපනඑවන්තිචයමතිචවුච්චමායනො

ආකාරත්යථො, යසො අපරමත්ථසභායවො සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසන
අනුපලබ්භමායනො අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති නාම  තස්මා කිඤ්යහත්ථ තුං

පරමත්ථයතො අත්ථි, යුං එවන්ති වා යමති වා නිද්යදසුං ලයභථ? සුතන්ති

විජ්ජමානපඤ්ඤත්ති, යඤ්හි තුං එත්ථ යසොයතන උපලද්ධුං, තුං
පරමත්ථයතොවිජ්ජමානන්ති  

තථා එවන්ති යසොතපථමාගයත ධම්යම උපාදාය යතසුං

උපධාරිතාකාරාදීනුං පච්චාමසනවයසන  යෙති සසන්තතිපරියාපන්යන
ඛන්යධ කරණාදිවියසසවිසිට්යඨ උපාදාය වත්තබ් යතො උපාදාපඤ්ඤත්ති  

සුතන්ති දිට්ඨාදීනි උපනිධාය වත්තබ් යතො උපනිධාපඤ්ඤත්ති 
දිට්ඨාදිසභාවරහියත සද්දායතයන පවත්තමායනොපි සුතයවොහායරො දුතියුං

තතියන්තිආදියකොවියපඨමාදීනි, දිට්ඨමුතවිඤ්ඤායතඅයපක්ඛිත්වා සුතන්ති
විඤ්යඤයයත්තාදිට්ඨාදීනිඋපනිධායවත්තබ්ය ොයහොති අසුතුංනයහොතීති
හි සුතන්තිපකාසියතොයමත්යථොති  

එත්ථ ච එවන්තිවචයනන අසම්යමොහුං දීයපති  පටිවිද්ධා හි අත්තනා

සුතස්ස පකාරවියසසා එවන්ති ඉධ ආයස්මතා ආනන්යදන පච්චාමට්ඨා, 
යතනස්ස අසම්යමොයහො දීපියතො යහොති  න හි සම්මූළ්යහො 

නානප්පකාරපටියවධසමත්යථො යහොති, පච්චයාකාරවයසන නානප්පකාරා

දුප්පටිවිද්ධා ච සුත්තන්තාති දීපිතන්ති  සුතන්තිවචයනන සුතස්ස
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පටුන 

අසම්යමොසුං දීයපති, සුතාකාරස්සයාථාවයතොදස්සියමානත්තා යස්සහිසුතුං

සම්මුට්ඨුං යහොති, න යසොකාලන්තයර මයා සුතන්ති පටිජානාති  ඉච්චස්ස

අසම්යමොයහන පඤ්ඤාසිද්ධි, සම්යමොහාභායවන පඤ්ඤාය එව වා

සවනකාලසම්භූතාය තදුත්තරිකාලපඤ්ඤාසිද්ධි, තථා අසම්යමොයසන
සතිසිද්ධි තත්ථපඤ්ඤාපුබ් ඞ්ගමායසතියා යඤ්ජනාවධාරණසමත්ථතා  

 යඤ්ජනානඤ්හි පටිවිජ්ඣිතබ්ය ො ආකායරො නාතිගම්භීයරො, යථාසුතුං

ධාරණයමවතත්ථ කරණීයන්තිසතියා යාපායරො අධියකො, පඤ්ඤාතත්ථ
ුණීභූතායහොතිපඤ්ඤාය පුබ් ඞ්ගමාතිකත්වා සතිපුබ් ඞ්ගමායපඤ්ඤාය
අත්ථප්පටියවධසමත්ථතා  අත්ථස්ස හි පටිවිජ්ඣිතබ්ය ො ආකායරො

ගම්භීයරොති පඤ්ඤාය  යාපායරො අධියකො, සති තත්ථ ුණීභූතායයවාති
සතියා පුබ් ඞ්ගමායාති කත්වා  තදුභයසමත්ථතායයොයගන
අත්ථ යඤ්ජනසම්පන්නස්ස ධම්මයකොසස්ස අනුපාලනසමත්ථතාය 

ධම්මභණ්ඩාගාරිකත්තසිද්ධි  

අපයරො නයයො– එවන්තිවචයනනයයොනියසොමනසිකාරුංදීයපති, යතන
ච වුච්චමානානුං ආකාරනිදස්සනාවධාරණත්ථානුං උපරි වක්ඛමානානුං
නානප්පකාරප්පටියවධයජොතකානුං අවිපරීතසිද්ධි ධම්මවිසයත්තා  න හි
අයයොනියසො මනසිකයරොයතො නානප්පකාරප්පටියවයධො සම්භවති  

සුතන්තිවචයනන අවික්යඛපුං දීයපති, ‘‘පඨමය ොධිසුත්තුං කත්ථ 
භාසිත’’න්තිආදිපුච්ඡාවයසන පකරණපත්තස්ස වක්ඛමානස්ස සුත්තස්ස
සවනුං සමාධානමන්තයරනනසම්භවතිවික්ඛිත්තචිත්තස්සසවනාභාවයතො 
තථා හි වික්ඛිත්තචිත්යතො පුග්ගයලො සබ් සම්පත්තියා වුච්චමායනොපි ‘‘න

මයා සුතුං, පුන භණථා’’ති භණති  යයොනියසොමනසිකායරන යචත්ථ
අත්තසම්මාපණිධිුං පුබ්ය  ච කතපුඤ්ඤතුං සායධති සම්මා
අප්පණිහිතත්තස්ස පුබ්ය  අකතපුඤ්ඤස්ස වා තදභාවයතො  අවික්යඛයපන 
සද්ධම්මස්සවනුං සප්පුරිසූපනිස්සයඤ්ච සායධති අස්සුතවයතො 
සප්පුරිසූපනිස්සයවිරහිතස්ස ච තදභාවයතො  න හි වික්ඛිත්යතො යසොතුුං

සක්යකොති, නච සප්පුරියසඅනුපනිස්සයමානස්සසවනුංඅත්ථීති  

අපයරො නයයො – ‘‘යස්ස චිත්තසන්තානස්ස නානප්පකාරප්පවත්තියා 

නානත්ථ යඤ්ජනග්ගහණුංයහොති, තස්සනානාකාරනිද්යදයසො’’තිවුත්තුං 
යස්මා ච යසො භගවයතො වචනස්ස අත්ථ යඤ්ජනප්පයභදපරිච්යඡදවයසන
සකලසාසනසම්පත්තිඔගාහයනන නිරවයසසුං පරහිතපාරිපූරීකරණභූයතො
එවුං භද්දයකො ආකායරො න සම්මා අප්පණිහිතත්තස්ස පුබ්ය 

අකතපුඤ්ඤස්ස වා යහොති  තස්මා එවන්ති ඉමිනා භද්දයකන ආකායරන

පච්ඡිමචක්කද්වයසම්පත්තිමත්තයනො දීයපති, සුතන්ති සවනයයොයගන
පුරිමචක්කද්වයසම්පත්තිුං  න හි අප්පතිරූයප යදයස වසයතො
සප්පුරිසූපනිස්සයවිරහිතස්ස ච සවනුං අත්ථි  ඉච්චස්ස 

පච්ඡිමචක්කද්වයසිද්ධියාආසයසුද්ධිසිද්ධායහොති සම්මාපණිහිතචිත්යතො
පුබ්ය  චකතපුඤ්යඤො විසුද්ධාසයයො යහොතිතදසුද්ධියහතූනුංකියලසානුං
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පටුන 

දූරීභාවයතො තථාහිවුත්තුං ‘‘සම්මාපණිහිතුංචිත්තුං, යසයයයසොනුංතයතො

කයර’’ති (ධ  ප  43) ‘‘කතපුඤ්යඤොසි ත්වුං, ආනන්ද, පධානමනුයුඤ්ජ, 

ඛිප්පුං යහොහිසි අනාසයවො’’ති (දී  නි  2.207) ච  පුරිමචක්කද්වයසිද්ධියා 
පයයොගසුද්ධි  පතිරූපයදසවායසන හි සප්පුරිසූපනිස්සයයන ච සාධූනුං
දිට්ඨානුගතිආපජ්ජයනන පරිසුද්ධප්පයයොයගොයහොති තායචආසයසුද්ධියා 

අධිගම යත්තිසිද්ධි, පුබ්ය යයව තණ්හාදිට්ඨිසුංකියලසානුං වියසොධිතත්තා 
පයයොගසුද්ධියා ආගම යත්තිසිද්ධි  සුපරිසුද්ධකායවචීපයයොයගො හි
විප්පටිසාරාභාවයතො අවික්ඛිත්තචිත්යතො පරියත්තියුං විසාරයදො යහොති  ඉති
පයයොගාසයසුද්ධස්ස ආගමාධිගමසම්පන්නස්ස වචනුං අරුුගග්ගමනුං විය
සූරියස්ස උදයයතො යයොනියසොමනසිකායරො විය ච කුසලකම්මස්ස අරහති

භගවයතොවචනස්සපුබ් ඞ්ගමුංභවිතුන්තිඨායනනිදානුංඨයපන්යතො එවං

යෙසුතන්තිආදිමාහ  

අපයරො නයයො – එවන්ති ඉමිනා පුබ්ය  වුත්තනයයයනව
නානප්පකාරප්පටියවධදීපයකන වචයනන අත්තයනො 

අත්ථපටිභානපටිසම්භිදාසම්පත්තිසබ්භාවුං දීයපති  සුතන්ති ඉමිනා
එවුංසද්දසන්නිධානයතො වක්ඛමානායපක්ඛාය වා
යසොතබ් යභදප්පටියවධදීපයකන ධම්මනිරුත්තිපටිසම්භිදාසම්පත්තිසබ්භාවුං

දීයපති  එවන්ති ච ඉදුං වුත්තනයයයනව යයොනියසොමනසිකාරදීපකවචනුං
භාසමායනො‘‘එයත ධම්මාමයාමනසානුයපක්ඛිතාදිට්ඨියාසුප්පටිවිද්ධා’’ති

දීයපති  පරියත්තිධම්යමො හි ‘‘ඉධ සීලුං කථිතුං, ඉධ සමාධි, ඉධ පඤ්ඤා, 
එත්තකා එත්ථ අනුසන්ධියයො’’තිආදිනා නයයන මනසා අනුයපක්ඛියතො
අනුස්සවාකාරපරිවිතක්කසහිතාය ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තිභූතාය 
ඤාතපරිඤ්ඤාසඞ්ඛාතාය වා දිට්ඨියා තත්ථ තත්ථ වුත්තරූපාරූපධම්යම

‘‘ඉති රූපුං, එත්තකුං රූප’’න්තිආදිනා නයයන සුට්ඨු වවත්ථයපත්වා

පටිවිද්යධො අත්තයනො ච පයරසඤ්ච හිතසුඛාවයහො යහොතීති  සුතන්ති ඉදුං

සවනයයොගදීපකවචනුං භාසමායනො ‘‘ හූ මයා ධම්මා සුතා ධාතා වචසා
පරිචිතා’’ති දීයපති  යසොතාවධානප්පටි ද්ධා හි පරියත්තිධම්මස්ස

සවනධාරණපරිචයා  තදුභයයනපි ධම්මස්ස ස්වාක්ඛාතභායවන, 

අත්ථ යඤ්ජනපාරිපූරිුං දීයපන්යතො සවයන ආදරුං ජයනති 
අත්ථ යඤ්ජනපරිපුණ්ණඤ්හි ධම්මුං ආදයරන අස්සුණන්යතො මහතා හිතා
පරි ාහියරොයහොතීතිආදරුංජයනත්වාසක්කච්චුං ධම්යමොයසොතබ්ය ො  

‘‘එවං යෙ සුත’’න්ති ඉමිනා පන සකයලන වචයනන ආයස්මා
ආනන්යදො තථාගතප්පයවදිතුංධම්මුංඅත්තයනොඅදහන්යතොඅසප්පුරිසභූමිුං

අතික්කමති, සාවකත්තුං පටිජානන්යතො සප්පුරිසභූමිුං ඔක්කමති  තථා

අසද්ධම්මා චිත්තුං වුට්ඨායපති, සද්ධම්යමචිත්තුං පතිට්ඨායපති  ‘‘යකවලුං

සුතයමයවතුං මයා, තස්යසව පන භගවයතො වචන’’න්ති දීයපන්යතො

අත්තානුං පරියමොයචති, සත්ථාරුං අපදිසති, ජිනවචනුං අප්යපති, 
ධම්මයනත්තිුංපතිට්ඨායපති  
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අපිච ‘‘එවුං යම සුත’’න්ති අත්තනා උප්පාදිතභාවුං අප්පටිජානන්යතො 
පුරිමස්සවනුං විවරන්යතො ‘‘සම්මුඛා පටිග්ගහිතමිදුං මයා තස්ස භගවයතො 
චතුයවසාරජ්ජවිසාරදස්ස දස ලධරස්ස ආසභට්ඨානට්ඨායියනො
සීහනාදනාදියනො සබ් සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස
ධම්මාධිපතියනො ධම්මදීපස්ස ධම්මසරණස්ස සද්ධම්මවරචක්කවත්තියනො

සම්මාසම්බුද්ධස්ස, නඑත්ථඅත්යථවා ධම්යමවාපයදවා යඤ්ජයනවා
කඞ්ඛා වා විමති වා කත්තබ් ා’’ති සබ් යදවමනුස්සානුං ඉමස්මිුං ධම්යම

අස්සද්ධියුංවිනායසති, සද්ධාසම්පදුං උප්පායදති යතයනතුංවුච්චති– 

‘‘විනාසයතිඅස්සද්ධුං, සද්ධුංවඩ්යෙතිසාසයන; 

එවුංයමසුතමිච්යචවුං, වදුංයගොතමසාවයකො’’ති  

එකන්ති ගණනපරිච්යඡදනිද්යදයසො  අයඤ්හි එකසද්යදො 
අඤ්ඤයසට්ඨාසහායසඞ්ඛයාදීසු දිස්සති තථා හි අයුං ‘‘සස්සයතො අත්තා ච

යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චුං යමොඝමඤ්ඤන්ති ඉත්යථයක

අභිවදන්තී’’තිආදීසු (ම  නි  3.27; උදා  55) අඤ්යඤ දිස්සති  ‘‘යචතයසො

එයකොදිභාව’’න්තිආදීසු (පාරා  11; දී  නි  1.228) යසට්යඨ  ‘‘එයකො

වූපකට්යඨො’’තිආදීසු(චූළව 445; දී නි 1.405) අසහායය  ‘‘එයකොවයඛො, 

භික්ඛයව, ඛයණො ච සමයයො ච බ්රහ්මචරියවාසායා’’තිආදීසු (අ  නි  8.29) 

සඞ්ඛයායුං, ඉධාපි සඞ්ඛයායයමව දට්ඨබ්ය ො  යතන වුත්තුං – ‘‘එකන්ති
ගණනපරිච්යඡදනිද්යදයසො’’ති  

 ෙෙන්ති පරිච්ඡින්නනිද්යදයසො  එකං  ෙෙන්ති අනියමිතපරිදීපනුං 

තත්ථ  ෙෙසද්යදො– 

‘‘සමවායය ඛයණකායල, සමූයහයහතුදිට්ඨිසු; 

පටිලායභපහායනච, පටියවයධචදිස්සති’’  

තථා හිස්ස ‘‘අප්යපව නාම ස්යවපි උපසඞ්කයමයයාම කාලඤ්ච 

සමයඤ්ච උපාදායා’’ති එවමාදීසු (දී  නි  1.447) සමවායයො අත්යථො, 

යුත්තකාලඤ්ච පච්චයසාමග්ගිඤ්ච ලභිත්වාති හි අධිප්පායයො, තස්මා

පච්චයසමවායයොති යවදිතබ්ය ො. ‘‘එයකොව යඛො, භික්ඛයව, ඛයණො ච

සමයයො ච බ්රහ්මචරියවාසායා’’තිආදීසු (අ  නි  8.29) ඛයණො, ඔකායසොති
අත්යථො  තථාගතුප්පාදාදියකො හි මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස ඔකායසො

තප්පච්චයප්පටිලාභයහතුත්තා, ඛයණො එව ච සමයයො, යයො ඛයණොති ච

සමයයොති ච වුච්චති, යසො එයකො යයවාති හි අත්යථො  ‘‘උණ්හසමයයො

පරිළාහසමයයො’’තිආදීසු (පාචි  358) කායලො  ‘‘මහාසමයයො

පවනස්මි’’න්තිආදීසු (දී  නි  2.332) සමූයහො  මහාසමයයොති හි භික්ඛූනුං 

යදවතානඤ්ච මහාසන්නිපායතොති අත්යථො  ‘‘සමයයොපි යඛො යත, භද්දාලි, 

අප්පටිවිද්යධො අයහොසි, භගවා යඛො සාවත්ථියුං විහරති, භගවාපි මුං

ජානිස්සති ‘භද්දාලි නාම භික්ඛු සත්ථුසාසයන සික්ඛාය න පරිපූරකාරී’ති, 
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අයම්පි යඛො යත, භද්දාලි, සමයයො අප්පටිවිද්යධො අයහොසී’’තිආදීසු (ම නි 

2.135) යහතු සික්ඛාපදස්සකාරණඤ්හිඉධ සමයයොතිඅධිප්යපතුං ‘‘යතන
යඛො පන සමයයන උග්ගාහමායනො පරිබ් ාජයකො සමණමුණ්ඩිකාපුත්යතො 
සමයප්පවාදයක තින්දුකාචීයර එකසාලයක මල්ලිකාය ආරායම

පටිවසතී’’තිආදීසු (ම  නි  2.260) දිට්ඨි  තත්ථ හි නිසින්නා තිත්ථියා
අත්තයනො අත්තයනො දිට්ඨිසඞ්ඛාතුං සමයුං පවදන්තීති යසො
පරිබ් ාජකාරායමො‘‘සමයප්පවාදයකො’’තිවුච්චති  

‘‘දිට්යඨ ධම්යමචයයොඅත්යථො, යයොචත්යථො සම්පරායියකො; 

අත්ථාභිසමයාධීයරො, පණ්ඩියතොතිපවුච්චතී’’ති (සුං නි 1.129) – 

ආදීසුපටිලායභො අත්ථාභිසමයාතිහිඅත්ථස්සඅධිගමාතිඅත්යථො  ‘‘සම්මා

මානාභිසමයා අන්තමකාසි දුක්ඛස්සා’’තිආදීසු (ම  නි  1.28) පහානුං 
අධිකරණුං සමයුං වූපසමනුං අපගයමොති අභිසමයයො පහානුං  ‘‘දුක්ඛස්ස
පීළනට්යඨො සඞ්ඛතට්යඨො සන්තාපට්යඨො විපරිණාමට්යඨො

අභිසමයට්යඨො’’තිආදීසු (පටි  ම  2.8) පටියවයධො. පටියවයධොති හි

අභිසයමතබ් යතො අභිසමයයො, අභිසමයයොව අත්යථො අභිසමයට්යඨොති

පීළනාදීනි අභිසයමතබ් භායවන එකීභාවුං උපයනත්වා වුත්තානි, 
අභිසමයස්ස වාපටියවධස්සවිසයභූයතොඅත්යථොඅභිසමයට්යඨොතිතායනව
තථා එකන්යතන වුත්තානි  තත්ථ පීළනුං දුක්ඛසච්චස්ස තුංසමඞ්ගියනො
හිුංසනුං අවිප්ඵාරිකතාකරණුං  සන්තායපො දුක්ඛදුක්ඛතාදිවයසන
සන්තප්පනුංපරිදහනුං  

එත්ථ ච සහකාරීකාරණසන්නිජ්ඣුං සයමති සමයවතීති සමවායයො
සමයයො  සයමති සමාගච්ඡති එත්ථ මග්ගබ්රහ්මචරියුං තදාධාරපුග්ගයලහීති
ඛයණොසමයයො සයමතිඑත්ථඑයතනවාසුංගච්ඡතිසත්යතොසභාවධම්යමො
වා උප්පාදාදීහිසහජාතාදීහිවාතිකායලොසමයයො ධම්මප්පවත්තිමත්තතාය
අත්ථයතොඅභූයතොපි හිකායලොධම්මප්පවත්තියාඅධිකරණුංකරණුංවියච

කප්පනාමත්තසිද්යධනානුරූයපන යවොහරීයතීති  සමුං, සහ වා අවයවානුං
අයනුං පවත්ති අවට්ඨානන්ති සමූයහො සමයයො යථා සමුදායයොති 
අවයවසහාවට්ඨානයමවහිසමූයහො  අවයසසපච්චයානුංසමාගයමසතිඑති
ඵලයමතස්මා උප්පජ්ජතිපවත්තතීතිසමයයොයහතුයථාසමුදයයොති සයමති

සුංයයොජනභාවයතො සම් න්යධො එති අත්තයනො විසයය පවත්තති, 
දළ්හග්ගහණභාවයතො වා සුංයුත්තා අයන්ති පවත්තන්ති සත්තා 
යථාභිනියවසුං එයතනාති සමයයො දිට්ඨි  දිට්ඨිසුංයයොජයනන හි සත්තා
අතිවිය  ජ්ඣන්තීති  සමිති සඞ්ගති සයමොධානන්ති සමයයො පටිලායභො 
සමයනුං උපසමයනුං අපගයමොති සමයයො පහානුං  
සමුච්යඡදප්පහානභාවයතො පන අධියකො සමයයොති අභිසමයයො යථා
අභිධම්යමොති  අභිමුඛුං ඤායණන සම්මා එතබ්ය ො අභිසයමතබ්ය ොති

අභිසමයයො, ධම්මානුං අවිපරීතසභායවො  අභිමුඛභායවනසම්මා එතිගච්ඡති
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පටුන 

බුජ්ඣතීති අභිසමයයො, ධම්මානුං යථාභූතසභාවාවය ොයධො  එවුං තස්මිුං
තස්මිුං අත්යථසමයසද්දස්සපවත්තියවදිතබ් ා  

සමයසද්දස්ස අත්ථුද්ධායර අභිසමයසද්දස්ස ගහයණ කාරණුං 
වුත්තනයයයනව යවදිතබ් ුං  ඉධ පනස්ස කායලො අත්යථො සමවායාදීනුං 
අසම්භවයතො  යදසයදසකපරිසා විය හි යදසනායනිදානභායව කායලො එව 

ඉච්ඡිතබ්ය ොති  යස්මා පයනත්ථ සමයයොති කායලො අධිප්යපයතො, තස්මා 
සුංවච්ඡරඋතුමාසද්ධමාසරත්තිදිවසපුබ් ණ්හමජ්ඣන්හිකසායන්හපඨමයාම
- මජ්ඣිමයාමපච්ඡිමයාමමුහත්තාදීසු කාලයභදභූයතසු සමයයසු එකුං
සමයන්තිදීයපති  

කස්මා පයනත්ථ අනියමිතවයසයනව කායලො නිද්දිට්යඨො, න 

උතුසුංවච්ඡරාදිවයසන නියයමත්වා නිද්දිට්යඨොති යච? කිඤ්චාපි එයතසු
සුංවච්ඡරාදීසු සමයයසුයුංයුංසුත්තුංයස්මිුංයස්මිුංසුංවච්ඡයරඋතුම්හි මායස 

පක්යඛ රත්තිභායග දිවසභායග වා වුත්තුං, සබ් ම්පි තුං යථරස්ස සුවිදිතුං 
සුවවත්ථාපිතුං පඤ්ඤාය  යස්මා පන ‘‘එවුං යම සුතුං අසුකසුංවච්ඡයර
අසුකඋතුම්හි අසුකමායස අසුකපක්යඛ අසුකරත්තිභායග අසුකදිවසභායග
වා’’ති එවුං වුත්යත න සක්කා සුයඛන ධායරතුුං වා උද්දිසිතුුං වා

උද්දිසායපතුුං වා,  හ ච වත්තබ් ුං යහොති, තස්මා එයකයනව පයදන
තමත්ථුංසයමොධායනත්වා‘‘එකුංසමය’’න්තිආහ  

යය වා ඉයම ගබ්යභොක්කන්තිසමයයො ජාතිසමයයො සුංයවගසමයයො 
අභිනික්ඛමනසමයයො දුක්කරකාරිකසමයයො මාරවිජයසමයයො
අභිසම්ය ොධිසමයයො දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරසමයයො යදසනාසමයයො
පරිනිබ් ානසමයයොතිඑවමාදයයොභගවයතොයදවමනුස්යසසු අතිවියපකාසා

අයනකකාලප්පයභදාඑවසමයා, යතසුසමයයසුයදසනාසමයසඞ්ඛාතුංඑකුං
සමයන්ති දීයපති  යයො වායුං ඤාණකරුණාකිච්චසමයයසු

කරුණාකිච්චසමයයො, අත්තහිතපරහිතප්පටිපත්තිසමයයසු

පරහිතප්පටිපත්තිසමයයො, සන්නිපතිතානුං කරණීයද්වයසමයයසු

ධම්මකථාසමයයො, යදසනාපටිපත්තිසමයයසු යදසනාසමයයො, යතසු
සමයයසු අඤ්ඤතරසමයුංසන්ධාය‘‘එකුංසමය’’න්තිආහ  

කස්මා පයනත්ථ යථා අභිධම්යම ‘‘යස්මිුං සමයය කාමාවචරුං කුසලුං 

චිත්තුං උප්පන්නුං යහොතී’’ති (ධ  ස  1) ච ඉයතො අඤ්යඤසු සුත්තපයදසු

‘‘යස්මිුං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි

ධම්යමහී’’ති (අ නි 4.200) චභුම්මවචයනනනිද්යදයසොකයතො, විනයයච

‘‘යතනසමයයන බුද්යධොභගවා’’ති (පාරා 1) කරණවචයනනනිද්යදයසො

කයතො, තථා අකත්වා ‘‘එකුං සමය’’න්ති අච්චන්තසුංයයොගත්යථ

උපයයොගවචයනන නිද්යදයසො කයතොති? තත්ථ තථා, ඉධ ච අඤ්ඤථා 
අත්ථසම්භවයතො  තත්ථ හි අභිධම්යම ඉයතො අඤ්යඤසු ච සුත්තන්යතසු
ආධාරවිසයසඞ්ඛායතො අධිකරණත්යථො කිරියාය
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කිරියන්තරලක්ඛණසඞ්ඛායතො භායවනභාවලක්ඛණත්යථො ච සම්භවතීති  
අධිකරණඤ්හි කාලත්යථො සමූහත්යථො ච සමයයො තත්ථ වුත්තානුං

ඵස්සාදිධම්මානුං, තථාකායලො සභාවධම්මප්පවත්තිමත්තතායපරමත්ථයතො
අවිජ්ජමායනොපි ආධාරභායවන පඤ්ඤායතො තඞ්ඛණප්පවත්තානුං තයතො 

පුබ්ය  පරයතො ච අභාවයතො යථා ‘‘පුබ් ණ්යහ ජායතො සායන්යහ
ජායතො’’තිආදීසු  සමූයහොතිපි අවයවවිනිමුත්යතො පරමත්ථයතො
අවිජ්ජමායනොපි කප්පනාමත්තසිද්යධන රූයපන අවයවානුං ආධාරභායවන

පඤ්ඤාපීයති, යථා‘‘රුක්යඛසාඛා, යයවොයවරාසිම්හිසමුට්ඨියතො’’තිආදීසු  

යස්මිුංකායලධම්මපුඤ්යජචකාමාවචරුංකුසලුංචිත්තුංඋප්පන්නුංයහොති, 
තස්මිුංයයව කායලධම්මපුඤ්යජචඵස්සාදයයොපියහොන්තීතිඅයඤ්හිතත්ථ

අත්යථො. තථා ඛණසමවායයහතුසඞ්ඛාතස්ස සමයස්ස භායවන තත්ථ
වුත්තානුංඵස්සාදිධම්මානුංභායවො ලක්ඛීයති යථාහි ‘‘ගාවීසු දුය්හමානාසු

ගයතො, දුද්ධාසු ආගයතො’’ති එත්ථ ගාවීනුං යදොහනකිරියාය ගමනකිරියා

ලක්ඛීයති, එවුං ඉධාපි යස්මිුං සමයයති වුත්යත ච පදත්ථස්ස 
සත්තාවිරහාභාවයතො සතීති අයමත්යථො විඤ්ඤායමායනො එව යහොතීති
සමයස්සසත්තාකිරියාය චිත්තස්සඋප්පාදකිරියාඵස්සාදීනුංභවනකිරියාච
ලක්ඛීයති  තථා යස්මිුං සමයය යස්මිුං නවයම ඛයණ යස්මිුං
යයොනියසොමනසිකාරාදියහතුම්හිපච්චයසමවායයවාසතිකාමාවචරුං කුසලුං

චිත්තුංඋප්පන්නුංයහොති, තස්මිුංසමයයඛයණයහතුම්හිපච්චයසමවායයච 
ඵස්සාදයයොපි යහොන්තීති  තස්මා තදත්ථයජොතනත්ථුං භුම්මවචයනන
නිද්යදයසොකයතො  

විනයය ච ‘‘අන්යනන වසති, අජ්යඣයනන වසතී’’තිආදීසු විය

යහතුඅත්යථො, ‘‘ඵරසුනා ඡින්දති, කුදායලන ඛණතී’’තිආදීසු විය 
කරණත්යථො ච සම්භවති  යයො හි සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිසමයයො

ධම්මයසනාපතිආදීහිපි දුබ්බිඤ්යඤයයයො, යතන සමයයන කරණභූයතන
යහතුභූයතන ච වීතික්කමුං සුත්වා භික්ඛුසඞ්ඝුං සන්නිපාතායපත්වා
ඔතිණ්ණවත්ථුකුං පුග්ගලුං පටිපුච්ඡිත්වා විගරහිත්වා ච තුං තුං වත්ථුුං
ඔතිණ්ණසමයසඞ්ඛාතුං කාලුං අනතික්කමිත්වා සික්ඛාපදානි 

පඤ්ඤායපන්යතො තතියපාරාජිකාදීනුං විය සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා යහතුුං

අයපක්ඛමායනො තත්ථ තත්ථ විහාසි, තස්මා තදත්ථයජොතනත්ථුං විනයය
කරණවචයනනනිද්යදයසොකයතො  

ඉධපනඅඤ්ඤස්මිඤ්චඑවුංජාතියකඅච්චන්තසුංයයොගත්යථොසම්භවති  

යස්මිඤ්හි සමයය සහ සමුට්ඨානයහතුනා ඉදුං උදානුං උප්පන්නුං, 
අච්චන්තයමව තුං සමයුං අරියවිහාරපුබ් ඞ්ගමාය ධම්මපච්චයවක්ඛණාය

භගවා විහාසි, තස්මා ‘‘මාසුං අජ්යඣතී’’තිආදීසු විය
උපයයොගත්ථයජොතනත්ථුං ඉධ උපයයොගවචයනන නිද්යදයසො කයතො 
යතයනතුංවුච්චති– 

‘‘තුංතුංඅත්ථමයපක්ඛිත්වා, භුම්යමනකරයණනච; 
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අඤ්ඤත්රසමයයොවුත්යතො, උපයයොයගනයසොඉධා’’ති  

යපොරාණා පන වණ්ණයන්ති – ‘‘යස්මිුං සමයය’’ති වා ‘‘යතන
සමයයනා’’ති වා ‘‘එකුං සමය’’න්ති වා අභිලාපමත්තයභයදො එස

නිද්යදයසො, සබ් ත්ථ භුම්මයමව අත්යථොති  තස්මා ‘‘එකුං සමය’’න්ති
වුත්යතපිඑකස්මිුංසමයයති අත්යථොයවදිතබ්ය ො  

භ වාති ගරු  ගරුඤ්හි යලොයක ‘‘භගවා’’ති වදන්ති  අයඤ්ච

සබ් ුණවිසිට්ඨතාය සබ් සත්තානුං ගරු, තස්මා භගවාති යවදිතබ්ය ො  
යපොරායණහිපිවුත්තුං– 

‘‘භගවාති වචනුංයසට්ඨුං, භගවාති වචනමුත්තමුං; 

ගරුගාරවයුත්යතොයසො, භගවායතනවුච්චතී’’ති  

තත්ථයසට්ඨවාචකවචනුංයසට්ඨන්තිවුත්තුංයසට්ඨුණසහචරණයතො 

අථ වාවුච්චතීතිවචනුං, අත්යථො  භ වාතිවචනංය ට්ඨන්ති භගවාතිඉමිනා

වචයනන වචනීයයො යයො අත්යථො, යසො යසට්යඨොති අත්යථො  භ වාති 

වචනමුත්තෙන්ති එත්ථාපි වුත්තනයයයනව අත්යථො යවදිතබ්ය ො  

 ාරවයුත්යතොති ගරුභාවයුත්යතො ගරුුණයයොගයතො
වියසසගරුකරණාරහතාය වා ගාරවයුත්යතො  එවුං
ුණවිසිට්ඨසත්තුත්තමගරුගාරවාධිවචනුං භගවාති ඉදුං වචනන්ති 

යවදිතබ් ුං අපිච– 

‘‘භගීභජීභාගීවිභත්තවාඉති, 

අකාසිභග්ගන්තිගරූතිභාගයවා; 

 හූහිඤායයහිසුභාවිතත්තයනො, 
භවන්තයගොයසොභගවාතිවුච්චතී’’ති – 

නිද්යදයස(මහානි 84) ආගතනයයන– 

‘‘භාගයවාභග්ගවායුත්යතො, භයගහිචවිභත්තවා; 

භත්තවාවන්තගමයනො, භයවසුභගවාතයතො’’ති – 

ඉමාය ගාථායචවයසනභගවාතිපදස්සඅත්යථො යවදිතබ්ය ො යසොපනායුං

අත්යථො සබ් ාකායරන විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි  1.142) වුත්යතො, තස්මා
තත්ථවුත්තනයයයනවවිවරිතබ්ය ො  

අපිච භායග වනි, භයග වා වමීති භගවා  තථාගයතො හි 
දානසීලාදිපාරමිධම්යම ඣානවියමොක්ඛාදිඋත්තරිමනුස්සධම්යම වනි භජි

යසවි  හලමකාසි, තස්මා භගවා  අථ වා යතයයව 

‘‘යවයනයයසත්තසන්තායනසු කථුං නු යඛො උප්පජ්යජයු’’න්ති වනි
අභිපත්ථයීති භගවා  අථ වා භගසඞ්ඛාතුං ඉස්සරියුං යසඤ්ච වමි උග්ගිරි



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා ය ොධිවග්ය ො 

19 

පටුන 

යඛළපිණ්ඩුං විය අනයපක්යඛො ඡඩ්ඩයීති භගවා  තථා හි තථාගයතො

හත්ථගතුං චක්කවත්තිසිරිුං යදවයලොකාධිපච්චසදිසුං චාතුද්දීපිස්සරියුං, 
චක්කවත්තිසම්පත්තිසන්නිස්සයඤ්ච සත්තරතනසමුජ්ජලුං යසුං තිණායපි
අමඤ්ඤමායනො නිරයපක්යඛො පහාය අභිනික්ඛමිත්වා සම්මාසම්ය ොධිුං

අභිසම්බුද්යධො, තස්මා ඉයම සිරිආදියක භයග වමීති භගවා  අථ වා භානි

නාම නක්ඛත්තානි, යතහි සමුං ගච්ඡන්ති පවත්තන්තීති භගා  
සියනරුයුගන්ධරඋත්තරකුරුහිමවන්තාදිභාජනයලොකවියසසසන්නිස්සයයසො

භා කප්පට්ඨිතිභාවයතො, යතපි භයග වමි, 
තන්නිවාසිසත්තාවාසසමතික්කමනයතො තප්පටි ද්ධඡන්දරාගප්පහායනන
පජහීති  එවම්පි භයග වමීති භගවාති එවමාදිනා නයයන භගවාති පදස්ස
අත්යථොයවදිතබ්ය ො  

එත්තාවතා යචත්ථ එවං යෙ සුතන්ති වචයනන යථාසුතුං ධම්මුං

සවනවයසන භාසන්යතො භගවයතො ධම්මසරීරුං පච්චක්ඛුං කයරොති, යතන

‘‘නයිදුං අතික්කන්තසත්ථුකුං පාවචනුං, අයුං යවො සත්ථා’’ති සත්ථු
අදස්සයනන උක්කණ්ඨිතුං ජනුං සමස්සායසති  වුත්තඤ්යහතුං භගවතා

‘‘යයො යඛො, ආනන්ද, මයා ධම්යමො ච විනයයො ච යදසියතො පඤ්ඤත්යතො, 

යසොයවොමමච්චයයනසත්ථා’’ති(දී නි 2.216; මි ප 4.1.1). එකං ෙෙං

භ වාති වචයනනතස්මිුං සමයය භගවයතො අවිජ්ජමානභාවුං දස්යසන්යතො

රූපකායපරිනිබ් ානුංසායධති, යතන‘‘එවුංවිධස්සනාමධම්මස්සයදයසතා 

දස ලධයරො වජිරසඞ්ඝාතසමානකායයො යසොපි භගවා පරිනිබ්බුයතො, 
යකනඤ්යඤන ජීවියත ආසා ජයනතබ් ා’’ති ජීවිතමදමත්තුං ජනුං

සුංයවයජති, සද්ධම්යමචස්සඋස්සාහුංජයනති  

එවන්ති ච භණන්යතො යදසනාසම්පත්තිුං නිද්දිසති, වක්ඛමානස්ස

සකලසුත්තස්ස එවන්ති නිදස්සනයතො  යෙ සුතන්ති සාවකසම්පත්තිුං

සවනසම්පත්තිඤ්චනිද්දිසති, පටිසම්භිදාපත්යතනපඤ්චසුඨායනසුභගවතා
එතදග්යගඨපියතනධම්මභණ්ඩාගාරියකන සුතභාවදීපනයතො ‘‘තඤ්චයඛො

මයාව සුතුං, න අනුස්සුතිකුං, න පරම්පරාභත’’න්ති ඉමස්ස චත්ථස්ස

දීපනයතො  එකං ෙෙන්තිකාලසම්පත්තිුංනිද්දිසති භගවයතොඋරුයවලායුං
විහරණසමයභායවන බුද්ධුප්පාදප්පටිමණ්ඩිතභාවදීපනයතො  

බුද්ධුප්පාදපරමා හි කාලසම්පදා  භ වාති යදසකසම්පත්තිුං නිද්දිසති
ුණවිසිට්ඨසත්තුත්තමගරුභාවදීපනයතො  

උරුයවලාෙන්ති මහායවලායුං, මහන්යතවාලුකාරාසිම්හීතිඅත්යථො අථ

වා උරූති වාලුකා වුච්චති, යවලාති මරියාදා  යවලාතික්කමනයහතුආභතා
උරුඋරුයවලාතිඑවම්යපත්ථඅත්යථො දට්ඨබ්ය ො  

අතීයත කිර අනුප්පන්යන බුද්යධ දසසහස්සතාපසා තස්මිුං පයදයස

විහරන්තා ‘‘කායකම්මවචීකම්මානි පයරසම්පි පාකටානි යහොන්ති, 

මයනොකම්මුං පන අපාකටුං  තස්මා යයො මිච්ඡාවිතක්කුං විතක්යකති, යසො
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අත්තනාව අත්තානුං යචොයදත්වා පත්තපුයටන වාලුකුංආහරිත්වා ඉමස්මිුං

ඨායන ආකිරතු, ඉදමස්ස දණ්ඩකම්ම’’න්ති කතිකවත්තුං කත්වා තයතො

පට්ඨායයයොතාදිසුංවිතක්කුංවිතක්යකති, යසොතත්ථපත්තපුයටනවාලුකුං

ආහරිත්වා ආකිරති  එවුං තත්ථ අනුක්කයමන මහාවාලුකාරාසි ජායතො, 
තයතොනුං පච්ඡිමා ජනතා පරික්ඛිපිත්වා යචතියට්ඨානමකාසි තුංසන්ධාය

වුත්තුං – ‘‘උරුයවලායන්ති මහායවලායුං, මහන්යත වාලුකාරාසිම්හීති
අත්යථො දට්ඨබ්ය ො’’ති  

විහරතීති අවියසයසන ඉරියාපථදිබ් බ්රහ්මඅරියවිහායරසු
අඤ්ඤතරවිහාරසමඞ්ගිතාපරිදීපනුං  ඉධ පන 
ඨානනිසජ්ජාගමනසයනප්පයභයදසු ඉරියාපයථසු
ආසනසඞ්ඛාතඉරියාපථසමායයොගපරිදීපනුං 
අරියවිහාරසමඞ්ගිතාපරිදීපනඤ්චාති යවදිතබ් ුං  තත්ථ යස්මා එකුං
ඉරියාපථ ාධනුං අඤ්යඤන ඉරියාපයථන විච්ඡින්දිත්වා අපරිපතන්තුං

අත්තභාවුං හරති පවත්යතති, තස්මා විහරතීති පදස්ස
ඉරියාපථවිහාරවයසයනත්ථ අත්යථො යවදිතබ්ය ො  යස්මා පන භගවා 

දිබ් විහාරාදීහිසත්තානුංවිවිධුංහිතුංහරතිඋපහරතිඋපයනතිඋප්පායදති, 
තස්මා යතසම්පිවයසනවිවිධුංහරතීතිඑවමත්යථොයවදිතබ්ය ො  

නජ්ජාති නදති සන්දතීති නදී, තස්සා නජ්ජා, නදියා නින්නගායාති

අත්යථො  යනරඤ්ජරාොති යනලුං ජලමස්සාති ‘‘යනලඤ්ජලායා’’ති

වත්තබ්ය  ලකාරස්ස රකාරුං කත්වා ‘‘යනරඤ්ජරායා’’ති වුත්තුං, 
කද්දමයසවාලපණකාදියදොසරහිතසලිලායාතිඅත්යථො යකචි‘‘නීලජලායාති 

වත්තබ්ය යනරඤ්ජරායාතිවුත්ත’’න්තිවදන්ති නාමයමවවාඑතුං එතිස්සා

නදියාතියවදිතබ් ුං තස්සානදියාතීයරයත්ථභගවාවිහාසි, තුංදස්යසතුුං 

‘‘ය ොධිරුක්ඛමූයල’’ති වුත්තුං  තත්ථ ‘‘ය ොධි වුච්චති චතූසු මග්යගසු

ඤාණ’’න්ති එත්ථ (චූළනි  ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස 121) මග්ගඤාණුං

ය ොධීති වුත්තුං ‘‘පප්යපොතිය ොධිුංවරභූරියමධයසො’’තිඑත්ථ(දී නි 3.217) 
සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණුං තදුභයම්පිය ොධිුංභගවාඑත්ථපත්යතොතිරුක්යඛොපි 

ය ොධිරුක්යඛොත්යවව නාමුං ලභි  අථ වා සත්ත ය ොජ්ඣඞ්යග බුජ්ඣීති

භගවා ය ොධි, යතන බුජ්ඣන්යතන සන්නිස්සිතත්තා යසො රුක්යඛොපි 

ය ොධිරුක්යඛොතිනාමුංලභි, තස්ස ය ොධිරුක්ඛස්ස  මූයලතිසමීයප අයඤ්හි
මූලසද්යදො ‘‘මූලානි උද්ධයරයයඅන්තමයසොඋසීරනාළමත්තානිපී’’තිආදීසු

(අ නි 4.195) මූලමූයලදිස්සති  ‘‘යලොයභොඅකුසලමූල’’න්තිආදීසු (දී නි 

3.305) අසාධාරණයහතුම්හි  ‘‘යාවතා මජ්ඣන්හියක කායල ඡායා ඵරති, 

නිවායත පණ්ණානි පතන්ති, එත්තාවතා රුක්ඛමූල’’න්තිආදීසු සමීයප 

ඉධාපි සමීයප අධිප්යපයතො, තස්මා ය ොධිරුක්ඛස්ස මූයල සමීයපති
එවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්ය ො  
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පඨොභි ම්බුද්යධොති පඨමුං අභිසම්බුද්යධො හත්වා, සබ් පඨමුංයයවාති
අත්යථො  එත්තාවතා ධම්මභණ්ඩාගාරියකන උදානයදසනාය නිදානුං 
ඨයපන්යතනකාලයදසයදසකාපයදසාසහවියසයසනපකාසිතායහොන්ති  

එත්ථාහ‘‘කස්මාධම්මවිනයසඞ්ගයහකයිරමායනනිදානවචනුංවුත්තුං, 

නනු භගවතා භාසිතවචනස්යසව සඞ්ගයහො කාතබ්ය ො’’ති? වුච්චයත –
යදසනාය චිරට්ඨිතිඅසම්යමොසසද්යධයයභාවසම්පාදනත්ථුං 
කාලයදසයදසකවත්ථුආදීහි උපනි න්ධිත්වා ඨපිතා හි යදසනා චිරට්ඨිතිකා
යහොති අසම්යමොසා සද්යධයයා ච යදසකාලකත්තුයහතුනිමිත්යතහි
උපනි ද්යධො විය යවොහාරවිනිච්ඡයයො  යතයනව ච ආයස්මතා 

මහාකස්සයපන ‘‘පඨමුං, ආවුයසො ආනන්ද, උදානුං කත්ථ
භාසිත’’න්තිආදිනා යදසාදීසු පුච්ඡාය කතාය විස්සජ්ජනුං කයරොන්යතන

ධම්මභණ්ඩාගාරියකන ‘‘එවුං යම සුත’’න්තිආදිනා උදානස්ස නිදානුං
භාසිතන්ති  

අපිච සත්ථු සම්පත්තිපකාසනත්ථුං නිදානවචනුං  තථාගතස්ස හි
භගවයතො පුබ් රචනානුමානාගමතක්කාභාවයතො සම්බුද්ධත්තසිද්ධි  න හි 

සම්මාසම්බුද්ධස්ස පුබ් රචනාදීහි අත්යථො අත්ථි සබ් ත්ථ
අප්පටිහතඤාණචාරතාය එකප්පමාණත්තා යඤයයධම්යමසු  තථා
ආචරියමුට්ඨිධම්මමච්ඡරියසාසනසාවකානුරාගාභාවයතො ඛීණාසවත්තසිද්ධි 
නහිසබ් යසොපරික්ඛීණාසවස්සකත්ථචිපිආචරියමුට්ඨිආදීනුං සම්භයවොති
සුවිසුද්ධස්ස පරානුග්ගහප්පවත්ති  ඉති යදසකයදොසභූතානුං 
දිට්ඨිසීලසම්පත්තිදූසකානුං අච්චන්තුං අවිජ්ජාතණ්හානුං අභාවසුංසූචයකහි 

ඤාණසම්පදාපහානසම්පදාභි යඤ්ජයකහි ච සම්බුද්ධවිසුද්ධභායවහි 

පුරිමයවසාරජ්ජද්වයසිද්ධි, තයතො ච අන්තරායිකනියයානිකධම්යමසු 
සම්යමොහාභාවසිද්ධියතො පච්ඡිමයවසාරජ්ජද්වයසිද්ධීති භගවයතො
චතුයවසාරජ්ජසමන්නාගයමො අත්තහිතපරහිතප්පටිපත්ති චනිදානවචයනන

පකාසිතා යහොන්ති, තත්ථ තත්ථ සම්පත්තපරිසාය අජ්ඣාසයානුරූපුං
ඨානුප්පත්තිකප්පටිභායනන ධම්මයදසනාදීපනයතො  ඉධ පන
විමුත්තිසුඛප්පටිසුංයවදනපටිච්චසමුප්පාදමනසිකාරපකාසයනනාති
යයොයජතබ් ුං  යතන වුත්තුං – ‘‘සත්ථු සම්පත්තිපකාසනත්ථුං
නිදානවචන’’න්ති  

තථා සාසනසම්පත්තිපකාසනත්ථුං නිදානවචනුං  
ඤාණකරුණාපරිග්ගහිතසබ් කිරියස්ස හි භගවයතො නත්ථි නිරත්ථකා
පටිපත්තිඅත්තහිතා වා තස්මාපයරසුංයයවඅත්ථායපවත්තසබ් කිරියස්ස 

සම්මාසම්බුද්ධස්ස සකලම්පිකායවචීමයනොකම්මුං යථාපවත්තුං වුච්චමානුං
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි යථාරහුං සත්තානුං අනුසාසනට්යඨන 

සාසනුං, න කබ් රචනා  තයිදුං සත්ථු චරිතුං
කාලයදසයදසකපරිසාපයදසාදීහි සද්ධිුං තත්ථ තත්ථ නිදානවචයනන

යථාරහුං පකාසීයති, ඉධ පන 



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා ය ොධිවග්ය ො 

22 

පටුන 

අභිසම්ය ොධිවිමුත්තිසුඛප්පටිසුංයවදනපටිච්චසමුප්පාදමනසිකායරනාති
යයොයජතබ් ුං  යතන වුත්තුං – ‘‘සාසනසම්පත්තිපකාසනත්ථුං
නිදානවචන’’න්ති  

අපිච සත්ථුයනො පමාණභාවප්පකාසයනන සාසනස්ස
පමාණභාවදස්සනත්ථුං නිදානවචනුං සාචස්සපමාණභාවදස්සනතා යහට්ඨා
වුත්තනයානුසායරන යවදිතබ් ා  භගවාති හි ඉමිනා තථාගතස්ස 

රාගයදොසයමොහාදිසබ් කියලසමලදුච්චරිතාදියදොසප්පහානදීපයනන, 
සබ් සත්තුත්තමභාවදීපයනන ච

අනඤ්ඤසාධාරණඤාණකරුණාදිුණවියසසයයොගපරිදීපයනන, අයමත්යථො 
සබ් ථා පකාසියතො යහොතීති ඉදයමත්ථ නිදානවචනප්පයයොජනස්ස
මුඛමත්තදස්සනුං  

තුං පයනතුං ‘‘එවුං යම සුත’’න්ති ආරභිත්වා යාව ‘‘ඉමුං උදානුං 

උදායනසී’’තිපදුං, තාවඉමස්සඋදානස්සනිදානන්තියවදිතබ් ුං තථාහිතුං

යථා පටිපන්යනො භගවා ඉමුං උදානුං උදායනසි, ආදියතො පට්ඨාය තස්ස
කායිකයචතසිකප්පටිපත්තියා පකාසනත්ථුං සඞ්ගීතිකායරහි සඞ්ගීතිකායල
භාසිතවචනුං  

නනුච ‘‘ඉමස්මිුං සති ඉදුං යහොතී’’තිආදි භගවයතො එව වචනුං භවිතුුං 

අරහති, න හි සත්ථාරුං මුඤ්චිත්වා අඤ්යඤො පටිච්චසමුප්පාදුං යදයසතුුං

සමත්යථො යහොතීති? සච්චයමතුං, යථා පන භගවා ය ොධිරුක්ඛමූයල

ධම්මසභාවපච්චයවක්ඛණවයසන පටිච්චසමුප්පාදුං මනසාකාසි, තයථවනුං
ය ොධයනයය න්ධවානුං ය ොධනත්ථුං පටිච්චසමුප්පාදසීහනාදසුත්තාදීසු
යදසිතස්සචවචනානුංයදසිතාකාරස්සඅනුකරණවයසන පටිච්චසමුප්පාදස්ස
මනසිකාරුං අට්ඨුප්පත්තිුං කත්වා භගවතා භාසිතස්ස ඉමස්ස උදානස්ස
ධම්මසඞ්ගාහකා මහායථරා නිදානුං සඞ්ගායිුංසූති යථාවුත්තවචනුං 
සඞ්ගීතිකාරානයමව වචනන්ති නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ් ුං  ඉයතො පයරසුපි
සුත්තන්යතසු එයසවනයයො  

එත්ථ ච අත්තජ්ඣාසයයො පරජ්ඣාසයයො පුච්ඡාවසියකො 
අට්ඨුප්පත්තියකොති චත්තායරො සුත්තනික්යඛපා යවදිතබ් ා  යථා හි 
අයනකසතඅයනකසහස්සයභදානිපි සුත්තානි

සුංකියලසභාගියාදිපට්ඨානනයයනයසොළසවිධතුං නාතිවත්තන්ති, එවුංතානි
සබ් ානිපි අත්තජ්ඣාසයාදිසුත්තනික්යඛපවයසන චතුබ්බිධභාවුං
නාතිවත්තන්ති  කාමඤ්යචත්ථ අත්තජ්ඣාසයස්ස අට්ඨුප්පත්තියා ච 
පරජ්ඣාසයපුච්ඡාවසියකහි සද්ධිුං සුංසග්ගයභයදො සම්භවති 

අජ්ඣාසයානුසන්ධිපුච්ඡානුසන්ධිසම්භවයතො, අත්තජ්ඣාසයඅට්ඨුප්පත්තීනුං 
අඤ්ඤමඤ්ඤුං සුංසග්යගො නත්ථීති නිරවයසයසො පට්ඨානනයයො න 

සම්භවති  තදන්යතොගධත්තා වා සම්භවන්තානුං යසසනික්යඛපානුං 
මූලනික්යඛපවයසනචත්තායරොසුත්තනික්යඛපාතිවුත්තුං  
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තත්රායුං වචනත්යථො – නික්ඛිපනුං නික්යඛයපො, සුත්තස්ස නික්යඛයපො

සුත්තනික්යඛයපො, සුත්තයදසනාති අත්යථො  නික්ඛිපීයතීති වා නික්යඛයපො, 
සුත්තුං එව නික්යඛයපො සුත්තනික්යඛයපො  අත්තයනො අජ්ඣාසයයො 

අත්තජ්ඣාසයයො, යසො අස්ස අත්ථි කාරණභූයතොති අත්තජ්ඣාසයයො, 
අත්තයනො අජ්ඣාසයයො එතස්සාති වා අත්තජ්ඣාසයයො  පරජ්ඣාසයයපි

එයසව නයයො  පුච්ඡාය වයසො පුච්ඡාවයසො, යසො එතස්ස අත්ථීති
පුච්ඡාවසියකො  සුත්තයදසනාය වත්ථුභූතස්ස අත්ථස්ස උප්පත්ති 

අත්ථුප්පත්ති, අත්ථුප්පත්ති එව අට්ඨුප්පත්ති, සා එතස්ස අත්ථීති 

අට්ඨුප්පත්තියකො  අථ වා නික්ඛිපීයති සුත්තුං එයතනාති නික්යඛයපො, 
අත්තජ්ඣාසයාදි එව  එතස්මිුං පනඅත්ථවිකප්යප අත්තයනො අජ්ඣාසයයො

අත්තජ්ඣාසයයො  පයරසුං අජ්ඣාසයයො පරජ්ඣාසයයො  පුච්ඡීයතීති පුච්ඡා, 
පුච්ඡිතබ්ය ොඅත්යථො පුච්ඡනවයසනපවත්තුං ධම්මප්පටිග්ගාහකානුංවචනුං

පුච්ඡාවසුං, තයදව නික්යඛපසද්දායපක්ඛාය පුච්ඡාවසියකොති
පුල්ලිඞ්ගවයසන වුත්තුං  තථා අත්ථුප්පත්තියයව අට්ඨුප්පත්තියකොති
එවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්ය ො  

එත්ථ ච පයරසුං ඉන්ද්රියපරිපාකාදිකාරණනිරයපක්ඛත්තා 
අත්තජ්ඣාසයස්සවිසුුංසුත්තනික්යඛපභායවොයුත්යතො යකවලුංඅත්තයනො

අජ්ඣාසයයයනව ධම්මතන්තිඨපනත්ථුං පවත්තිතයදසනත්තා, 
පරජ්ඣාසයපුච්ඡාවසිකානුං පන පයරසුං අජ්ඣාසයපුච්ඡානුං
යදසනාපවත්තියහතුභූතානුං උප්පත්තියුං පවත්තිතානුං කථමට්ඨුප්පත්තියා

අනවයරොයධො, පුච්ඡාවසිකඅට්ඨුප්පත්තිපුබ් කානුං වා 

පරජ්ඣාසයානුයරොයධනපවත්තිතානුංකථුංපරජ්ඣාසයයඅනවයරොයධොති? 
න යචොයදතබ් යමතුං  පයරසඤ්හි
අභිනීහාරපරිපුච්ඡාදිවිනිච්ඡයාදිවිනිමුත්තස්යසව 
සුත්තන්තයදසනාකාරුගප්පාදස්ස අට්ඨුප්පත්තිභායවන ගහිතත්තා 
පරජ්ඣාසයපුච්ඡාවසිකානුං විසුුං ගහණුං  තථා හි
බ්රහ්මජාලධම්මදායාදසුත්තාදීනුං 

වණ්ණාවණ්ණආමිසුප්පාදාදියදසනානිමිත්තුං අට්ඨුප්පත්ති වුච්චති, පයරසුං

පුච්ඡාය විනා අජ්ඣාසයයමව නිමිත්තුං කත්වා යදසියතො පරජ්ඣාසයයො, 
පුච්ඡාවයසනයදසියතො පුච්ඡාවසියකොති පාකයටොයමත්යථොති  

තත්ථ පඨමාදීනි තීණි ය ොධිසුත්තානි මුචලින්දසුත්තුං, 

ආයුසඞ්ඛායරොස්සජ්ජනසුත්තුං, පච්චයවක්ඛණසුත්තුං, 
පපඤ්චසඤ්ඤාසුත්තන්තිඉයමසුං උදානානුංඅත්තජ්ඣාසයයොනික්යඛයපො 

හහඞ්කසුත්තුං, බ්රාහ්මණජාතිකසුත්තුං,  ාහියසුත්තන්ති ඉයමසුං උදානානුං

පුච්ඡාවසියකො නික්යඛයපො  රාජසුත්තුං, සක්කාරසුත්තුං, උච්ඡාදනසුත්තුං, 

පිණ්ඩපාතිකසුත්තුං, සිප්පසුත්තුං, යගොපාලසුත්තුං, සුන්දරිකසුත්තුං, 

මාතුසුත්තුං, සඞ්ඝයභදකසුත්තුං, උදපානසුත්තුං, තථාගතුප්පාදසුත්තුං, 

යමොයනයයසුත්තුං, පාටලිගාමියසුත්තුං, ද්යවපි දබ් සුත්තානීති එයතසුං
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උදානානුං අට්ඨුප්පත්තියකො නික්යඛයපො  පාලියලයයසුත්තුං, පියසුත්තුං, 

නාගසමාලසුත්තුං, විසාඛාසුත්තඤ්චාතිඉයමසුංඋදානානුංඅත්තජ්ඣාසයයො
පරජ්ඣාසයයො ච නික්යඛයපො  යසසානුං එකපඤ්ඤාසාය සුත්තානුං
පරජ්ඣාසයයො නික්යඛයපො  එවයමයතසුං උදානානුං
අත්තජ්ඣාසයාදිවයසන නික්යඛපවියසයසොයවදිතබ්ය ො  

එත්ථචයානිඋදානානිභගවතාභික්ඛූනුංසම්මුඛාභාසිතානි, තානි යතහි
යථාභාසිතසුත්තානි වචසා පරිචිතානි මනසානුයපක්ඛිතානි
ධම්මභණ්ඩාගාරිකස්ස කථිතානි  යානි පන භගවතා භික්ඛූනුං අසම්මුඛා

භාසිතානි, තානිපිඅපරභායගභගවතා ධම්මභණ්ඩාගාරිකස්සපුනභාසිතානි 
එවුං සබ් ානිපි තානි ආයස්මා ආනන්යදො එකජ්ඣුං කත්වා ධායරන්යතො
භික්ඛූනඤ්ච වායචන්යතො අපරභායග පඨමමහාසඞ්ගීතිකායල
උදානන්ත්යවව සඞ්ගහුංආයරොයපසීතියවදිතබ් ුං  

යතන යඛො පන  ෙයෙනාතිආදීසු යතන  ෙයෙනාති ච භුම්මත්යථ

කරණවචනුං, යඛො පනාතිනිපායතො, තස්මිුංසමයයතිඅත්යථො කස්මිුංපන

සමයය? යුංසමයුංභගවා උරුයවලායුං විහරතිනජ්ජා යනරඤ්ජරායතීයර

ය ොධිරුක්ඛමූයල පඨමාභිසම්බුද්යධො  තස්මිුං සමයය   ත්තාහන්ති සත්ත

අහානි සත්තාහුං, අච්චන්තසුංයයොගත්යථ එතුං උපයයොගවචනුං  යස්මා
භගවා තුං සත්තාහුං නිරන්තරතාය අච්චන්තයමව ඵලසමාපත්තිසුයඛන

විහාසි, තස්මා සත්තාහන්ති අච්චන්තසුංයයොගවයසන උපයයොගවචනුං

වුත්තුං  එකපල්ලඞ්යකනාතිවිසාඛාපුණ්ණමාය අනත්ථඞ්ගයතයයවසූරියය
අපරාජිතපල්ලඞ්කවයර වජිරාසයන නිසින්නකාලයතො පට්ඨාය සකිම්පි

අනුට්ඨහිත්වායථාආභුජියතනඑයකයනවපල්ලඞ්යකන. 

විමුත්තිසුඛපටි ංයවදීති විමුත්තිසුඛුං ඵලසමාපත්තිසුඛුං

පටිසුංයවදියමායනො නිසින්යනො යහොතීති අත්යථො  තත්ථ විමුත්තීති

තදඞ්ගවිමුත්ති, වික්ඛම්භනවිමුත්ති, සමුච්යඡදවිමුත්ති, පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්ති, 
නිස්සරණවිමුත්තීති පඤ්ච විමුත්තියයො  තාසු යුං යදයයධම්මපරිච්චාගාදීහි
යතහියතහිුණඞ්යගහි නාමරූපපරිච්යඡදාදීහිවිපස්සනඞ්යගහිචයාවතස්ස

තස්ස අඞ්ගස්ස අපරිහානිවයසන පවත්ති, තාව තුංතුංපටිපක්ඛයතො

විමුච්චනයතොවිමුච්චනුංපහානුං යසයයථිදුං? දායනනමච්ඡරියයලොභාදියතො, 

සීයලන පාණාතිපාතාදියතො, නාමරූපවවත්ථායනන සක්කායදිට්ඨියතො, 

පච්චයපරිග්ගයහන අයහතුවිසමයහතුදිට්ඨීහි, තස්යසව අපරභායගන

කඞ්ඛාවිතරයණන කථුංකථීභාවයතො, කලාපසම්මසයනන ‘‘අහුං මමා’’ති

ගාහයතො, මග්ගාමග්ගවවත්ථායනන අමග්යග මග්ගසඤ්ඤාය, 

උදයදස්සයනන උච්යඡදදිට්ඨියා, වයදස්සයනන සස්සතදිට්ඨියා, 

භයදස්සයනනසභයයඅභයසඤ්ඤාය, ආදීනවදස්සයනන අස්සාදසඤ්ඤාය, 

නිබ්බිදානුපස්සයනන අභිරතිසඤ්ඤාය, මුච්චිතුකමයතාඤායණන

අමුච්චිතුකමයතාය, උයපක්ඛාඤායණන අනුයපක්ඛාය, අනුයලොයමන 
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පටුන 

ධම්මට්ඨිතියුං නිබ් ායන ච පටියලොමභාවයතො, යගොත්රභුනා

සඞ්ඛාරනිමිත්තභාවයතො විමුච්චනුං, අයුං තදඞ් විමුත්ති නාම  යුං පන 

උපචාරප්පනායභයදන සමාධිනා යාවස්ස අපරිහානිවයසන පවත්ති, තාව

කාමච්ඡන්දාදීනුං නීවරණානඤ්යචව, විතක්කාදීනඤ්ච පච්චනීකධම්මානුං, 

අනුප්පත්තිසඤ්ඤිතුං විමුච්චනුං, අයුං වික්ඛම්භනවිමුත්ති නාම යුංචතුන්නුං 
අරියමග්ගානුං භාවිතත්තා තුංතුංමග්ගවයතො අරියස්ස සන්තායන යථාරහුං

‘‘දිට්ඨිගතානුං පහානායා’’තිආදිනා (ධ  ස  277; විභ  628) නයයන
වුත්තස්ස සමුදයපක්ඛියස්ස කියලසගණස්ස පුන අච්චන්තුං

අප්පවත්තිභායවන සමුච්යඡදප්පහානවයසන විමුච්චනුං, අයුං 

 මුච්යෙදවිමුත්ති නාම යුංපනඵලක්ඛයණ පටිප්පස්සද්ධත්තුංකියලසානුං, 

අයුං පටිප්ප ් ද්ධිවිමුත්ති නාම  සබ් සඞ්ඛතනිස්සටත්තා පන

සබ් සඞ්ඛාරවිමුත්තුං නිබ් ානුං, අයුං නි ් රණවිමුත්ති නාම  ඉධ පන
භගවයතො නිබ් ානාරම්මණා ඵලවිමුත්ති අධිප්යපතා  යතන වුත්තුං –
‘‘විමුත්තිසුඛපටිසුංයවදීති විමුත්තිසුඛුං ඵලසමාපත්තිසුඛුං
පටිසුංයවදියමායනොනිසින්යනොයහොතීතිඅත්යථො’’ති  

විමුත්තීති ච උපක්කියලයසහි පටිප්පස්සද්ධිවයසන චිත්තස්ස

විමුත්තභායවො, චිත්තයමව වා තථා විමුත්තුං යවදිතබ් ුං, තාය විමුත්තියා

ජාතුංසම්පයුත්තුංවාසුඛුංවිමුත්තිසුඛුං ‘‘යායුං, භන්යත, උයපක්ඛාසන්යත

සුයඛ වුත්තා භගවතා’’ති (ම  නි  2.88) වචනයතො උයපක්ඛාපි යචත්ථ
සුඛමිච්යචව යවදිතබ් ා  තථා ච වුත්තුං සම්යමොහවියනොදනියුං ‘‘උයපක්ඛා

පන සන්තත්තා, සුඛමිච්යචව භාසිතා’’ති (විභ  අට්ඨ  232). භගවා හි

චතුත්ථජ්ඣානිකුං අරහත්තසමාපත්තිුං සමාපජ්ජති, න ඉතරුං  අථ වා
‘‘යතසුං වූපසයමො සුයඛො’’තිආදීසු යථා සඞ්ඛාරදුක්ඛූපසයමො සුයඛොති

වුච්චති, එවුං සකලකියලසදුක්ඛූපසමභාවයතො අග්ගඵයල ලබ්භමානා
පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්ති එව ඉධ සුඛන්ති යවදිතබ් ා  තයිදුං විමුත්තිසුඛුං
මග්ගවීථියුං කාලන්තයරති ඵලචිත්තස්ස පවත්තිවිභායගන දුවිධුං යහොති 
එයකකස්ස හි අරියමග්ගස්ස අනන්තරා තස්ස තස්යසව විපාකභූතානි
නිබ් ානාරම්මණානි තීණි ද්යව වා ඵලචිත්තානි උප්පජ්ජන්ති 

අනන්තරවිපාකත්තා යලොකුත්තරකුසලානුං  යස්මිඤ්හි ජවනවායර

අරියමග්යගොඋප්පජ්ජති, තත්ථයදාද්යවඅනුයලොමානි, තදාතතියුංයගොත්රභු, 

චතුත්ථුංමග්ගචිත්තුං, තයතොපරුං තීණිඵලචිත්තානියහොන්ති යදාපනතීණි

අනුයලොමානි, තදාචතුත්ථුංයගොත්රභු, පඤ්චමුං මග්ගචිත්තුං, තයතොපරුංද්යව

ඵලචිත්තානියහොන්ති එවුංචතුත්ථුංපඤ්චමුං අප්පනාවයසනපවත්තති, න
තයතො පරුං භවඞ්ගස්ස ආසන්නත්තා  යකචි පන ‘‘ඡට්ඨම්පි චිත්තුං

අප්යපතී’’ති වදන්ති, තුං අට්ඨකථාසු (විසුද්ධි  2.811) පටික්ඛිත්තුං  එවුං
මග්ගවීථියුං ඵලුං යවදිතබ් ුං  කාලන්තයර ඵලුං පන ඵලසමාපත්තිවයසන

පවත්තුං, නියරොධා වුට්ඨහන්තස්ස උප්පජ්ජමානඤ්චඑයතයනවසඞ්ගහිතුං 
සා පනායුං ඵලසමාපත්ති අත්ථයතො යලොකුත්තරකුසලානුං විපාකභූතා
නිබ් ානාරම්මණාඅප්පනාතිදට්ඨබ් ා  
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පටුන 

යකතුංසමාපජ්ජන්ති, යකනසමාපජ්ජන්තීති? සබ්ය පිපුථුජ්ජනා න

සමාපජ්ජන්තිඅනධිගතත්තා තථායහට්ඨිමාඅරියාඋපරිමුං, උපරිමාපිඅරියා 
යහට්ඨිමුං න සමාපජ්ජන්තියයව පුග්ගලන්තරභාවූපගමයනන
පටිප්පස්සද්ධභාවයතො  අත්තයනො එව ඵලුං යත යත අරියා සමාපජ්ජන්ති 

යකචි පන ‘‘යසොතාපන්නසකදාගාමියනො ඵලසමාපත්තිුං න සමාපජ්ජන්ති, 

උපරිමාද්යවයයවසමාපජ්ජන්තිසමාධිස්මිුං පරිපූරකාරිභාවයතො’’තිවදන්ති 
තුං අකාරණුං පුථුජ්ජනස්සාපි අත්තනා 

පටිලද්ධයලොකියසමාධිසමාපජ්ජනයතො  කිුං වා එත්ථ කාරණචින්තාය? 
වුත්තඤ්යහතුං පටිසම්භිදායුං‘‘කතමාදසසඞ්ඛාරුයපක්ඛාවිපස්සනාවයසන

උප්පජ්ජන්ති (පටි  ම  1.57), කතයම දස යගොත්රභුධම්මා විපස්සනාවයසන

උප්පජ්ජන්තී’’ති (පටි  ම  1.60) ඉයමසුං පඤ්හානුං විස්සජ්ජයන
යසොතාපත්තිඵලසමාපත්තත්ථාය සකදාගාමිඵලසමාපත්තත්ථායාතියතසම්පි
අරියානුංඵලසමාපත්තිසමාපජ්ජනුංවුත්තුං  තස්මාසබ්ය පිඅරියායථාසකුං
ඵලුංසමාපජ්ජන්තීතිනිට්ඨයමත්ථගන්තබ් ුං  

කස්මා පන යත සමාපජ්ජන්තීති? දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ථුං  යථා හි 

රාජායනො රජ්ජසුඛුං, යදවතා දිබ් සුඛුං අනුභවන්ති, එවුං අරියා
‘‘යලොකුත්තරසුඛුං අනුභවිස්සාමා’’ති අද්ධානපරිච්යඡදුං කත්වා
ඉච්ඡිතක්ඛයණ ඵලසමාපත්තිුංසමාපජ්ජන්ති  

කථඤ්චස්සා සමාපජ්ජනුං, කථුංඨානුං, කථුං වුට්ඨානන්ති? ද්වීහි තාව
ආකායරහිඅස්සාසමාපජ්ජනුංයහොතිනිබ් ානයතොඅඤ්ඤස්සආරම්මණස්ස

අමනසිකාරා, නිබ් ානස්සචමනසිකාරා යථාහ– 

‘‘ද්යව යඛො, ආවුයසො, පච්චයා අනිමිත්තාය යචයතොවිමුත්තියා 

සමාපත්තියා, සබ් නිමිත්තානඤ්ච අමනසිකායරො, අනිමිත්තාය ච 

ධාතුයාමනසිකායරො’’ති(ම නි 1.458). 

අයුං පයනත්ථ සමාපජ්ජනක්කයමො – ඵලසමාපත්තිත්ථියකන
අරියසාවයකන රයහොගයතන පටිසල්ලීයනන උදයබ් යාදිවයසන සඞ්ඛාරා
විපස්සිතබ් ා  තස්යසවුං පවත්තානුපුබ් විපස්සනස්යසව
සඞ්ඛාරාරම්මණයගොත්රභුඤාණානන්තරුං ඵලසමාපත්තිවයසන නියරොයධ

චිත්තමප්යපති, ඵලසමාපත්තිනින්නභායවන ච යසක්ඛස්සාපි ඵලයමව

උප්පජ්ජති, න මග්යගො  යය පන වදන්ති ‘‘යසොතාපන්යනො අත්තයනො 

ඵලසමාපත්තිුං සමාපජ්ජිස්සාමීති විපස්සනුං වඩ්යෙත්වා සකදාගාමී යහොති, 
සකදාගාමී ච අනාගාමී’’ති  යත වත්තබ් ා – එවුං සන්යත අනාගාමී අරහා

භවිස්සති, අරහා ච පච්යචකබුද්යධො, පච්යචකබුද්යධො ච සම්බුද්යධොති

ආපජ්යජයය, තස්මා යථාභිනියවසුං යථාජ්ඣාසයුං විපස්සනා අත්ථුං

සායධතීති යසක්ඛස්සාපි ඵලයමව උප්පජ්ජති, න මග්යගො  ඵලම්පි තස්ස

සයච අයනන පඨමජ්ඣානියකො මග්යගො අධිගයතො, පඨමජ්ඣානිකයමව
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පටුන 

උප්පජ්ජති  සයච දුතියාදීසු අඤ්ඤතරජ්ඣානියකො, දුතියාදීසු
අඤ්ඤතරජ්ඣානිකයමවාති  

කස්මා පයනත්ථ යගොත්රභුඤාණුං මග්ගඤාණපුයරචාරිකුං විය 

නිබ් ානාරම්මණුං න යහොතීති? ඵලඤාණානුං අනියයානිකභාවයතො 
අරියමග්ගධම්මායයව හි නියයානිකා  වුත්තඤ්යහතුං ‘‘කතයම ධම්මා

නියයානිකා? චත්තායරොඅරියමග්ගා අපරියාපන්නා’’ති(ධ ස 1295). තස්මා
එකන්යතයනවනියයානිකභාවස්සඋභයතො වුට්ඨානභායවනපවත්තමානස්ස
අනන්තරපච්චයභූයතනඤායණනනිමිත්තයතොවුට්ඨියතයනව භවිතබ් න්ති

තස්සනිබ් ානාරම්මණතායුත්තා, නපනඅරියමග්ගස්ස භාවිතත්තාතස්ස
විපාකභායවන පවත්තමානානුං කියලසානුං අසමුච්ඡින්දනයතො
අනියයානිකත්තා අවුට්ඨානසභාවානුං ඵලඤාණානුං පුයරචාරිකඤාණස්ස 

කදාචිපි නිබ් ානාරම්මණතා උභයත්ථ අනුයලොමඤාණානුං
අතුලයාකාරයතො  අරියමග්ගවීථියඤ්හි අනුයලොමඤාණානි
අනිබ්බිද්ධපුබ් ානුං ථූලථූලානුං යලොභක්ඛන්ධාදීනුං සාතිසයුං පදාලයනන
යලොකියඤායණන උක්කුංසපාරමිප්පත්තානි මග්ගඤාණානුකූලානි

උප්පජ්ජන්ති, ඵලසමාපත්තිවීථියුං පන තානි තානි යතන යතන මග්යගන
යතසුං යතසුංකියලසානුං සමුච්ඡින්නත්තා තත්ථනිරුස්සුක්කානි යකවලුං
අරියානුං ඵලසමාපත්තිසුඛසමඞ්ගිභාවස්ස පරිකම්මමත්තානි හත්වා 

උප්පජ්ජන්තීති න යතසුං කුයතොචි වුට්ඨානසම්භයවො, යයතො යතසුං
පරියයොසායන ඤාණුං සඞ්ඛාරනිමිත්තුං වුට්ඨානයතො නිබ් ානාරම්මණුං
සියා  එවඤ්ච කත්වා යසක්ඛස්ස අත්තයනො ඵලසමාපත්තිවළඤ්ජනත්ථාය
උදයබ් යාදිවයසන සඞ්ඛායර සම්මසන්තස්ස විපස්සනාඤාණානුපුබ් ාය

ඵලයමවඋප්පජ්ජති, නමග්යගොතිඅයඤ්චඅත්යථොසමත්ථියතො යහොති එවුං
තාවඵලසමාපත්තියාසමාපජ්ජනුංයවදිතබ් ුං  

‘‘තයයො යඛො, ආවුයසො, පච්චයා අනිමිත්තාය යචයතොවිමුත්තියා

ඨිතියා, සබ් නිමිත්තානුං අමනසිකායරො, අනිමිත්තාය ච ධාතුයා

මනසිකායරො, පුබ්ය ච අභිසඞ්ඛායරො’’ති(ම නි 1.458) – 

වචනයතො පනස්සා තීහාකායරහි ඨානුං යහොති  තත්ථ පුබ්ය  ච

අභි ඞ්ඛායරොති සමාපත්තියතො පුබ්ය  කාලපරිච්යඡයදො  ‘‘අසුකස්මිුං නාම
කායල වුට්ඨහිස්සාමී’’ති පරිච්ඡින්නත්තා හිස්සා යාව යසො කායලො

නාගච්ඡති, තාවවුට්ඨානුංනයහොති  

‘‘ද්යව යඛො, ආවුයසො, පච්චයා අනිමිත්තාය යචයතොවිමුත්තියා 

වුට්ඨානස්ස, සබ් නිමිත්තානඤ්ච මනසිකායරො, අනිමිත්තාය ච

ධාතුයාඅමනසිකායරො’’ති (ම නි 1.458) – 

වචනයතො පනස්සා ද්වීහාකායරහි වුට්ඨානුං යහොති  තත්ථ 

 බ් නිමිත්තානන්ති 
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රූපනිමිත්තයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණනිමිත්තානුං  කාමඤ්ච න

සබ් ායනයවතානිඑකයතො මනසිකයරොති, සබ් සඞ්ගාහිකවයසනපයනවුං

වුත්තුං  තස්මා යුං භවඞ්ගස්ස ආරම්මණුං, තස්ස මනසිකරයණන
ඵලසමාපත්තියතො වුට්ඨානුංයහොතීතිඑවුංඅස්සා වුට්ඨානුංයවදිතබ් ුං තයිදුං
එවමිධසමාපජ්ජනවුට්ඨානුංඅරහත්තඵලභූතුං– 

‘‘පටිප්පස්සද්ධදරථුං, අමතාරම්මණුංසුභුං; 

වන්තයලොකාමිසුංසන්තුං, සාමඤ්ඤඵලමුත්තමුං’’  

ඉති වුත්තුං සාතාතිසාතුං විමුත්තිසුඛුං පටිසුංයවයදසි  යතන වුත්තුං – 

‘‘විමුත්තිසුඛපටිසුංයවදීති විමුත්තිසුඛුං ඵලසමාපත්තිසුඛුං
පටිසුංයවදියමායනො නිසින්යනොයහොතීතිඅත්යථො’’ති  

අථාතිඅධිකාරත්යථනිපායතො  යඛොතිපදපූරයණ යතසුඅධිකාරත්යථන 

අථාතිඉමිනාවිමුත්තිසුඛපටිසුංයවදනයතොඅඤ්ඤුංඅධිකාරුංදස්යසති යකො 

පයනයසොති? පටිච්චසමුප්පාදමනසිකායරො  අථාති වා පච්ඡාති එතස්මිුං

අත්යථනිපායතො, යතන‘‘තස්සසත්තාහස්සඅච්චයයනා’’තිවක්ඛමානයමව

අත්ථුං යජොයතති  ත ්  ත්තාහ ් ාතිපල්ලඞ්කසත්තාහස්ස  අච්චයෙනාති

අපගයමන  තම්හා  ොධිම්හාති අරහත්තඵලසමාධියතො  ඉධ පන ඨත්වා
පටිපාටියා සත්ත සත්තාහානි දස්යසතබ් ානීති යකචි තානි විත්ථාරයිුංසු 
මයුං පන තානි ඛන්ධකපායඨන ඉමිස්සා උදානපාළියා 

අවියරොධදස්සනමුයඛන පරයතො වණ්ණයිස්සාම  රත්තිොති 

අවයවසම් න්යධ සාමිවචනුං  පඨෙන්ති අච්චන්තසුංයයොගත්යථ 

උපයයොගවචනුං භගවාහිතස්සාරත්තියාසකලම්පිපඨමුංයාමුංයතයනව
මනසිකායරනයුත්යතො අයහොසීති  

පටිච්ච මුප්පාදන්ති පච්චයධම්මුං  අවිජ්ජාදයයො හි පච්චයධම්මා

පටිච්චසමුප්පායදො  කථමිදුං ජානිතබ් න්ති යච? භගවයතො වචයනන 

භගවතාහි‘‘තස්මාතිහානන්ද, එයසවයහතු, එතුංනිදානුං, එසසමුදයයො, එස

පච්චයයොජරාමරණස්ස, යදිදුංජාති…යප …සඞ්ඛාරානුං, යදිදුං අවිජ්ජා’’ති

(දී  නි  2.105 ආදයයො) එවුං අවිජ්ජාදයයො යහතූති වුත්තා  යථා ද්වාදස 
පච්චයාද්වාදසපටිච්චසමුප්පාදාති  

තත්රායුං වචනත්යථො – අඤ්ඤමඤ්ඤුං පටිච්ච පටිමුඛුං කත්වා 
කාරණසමවායුං අප්පටික්ඛිපිත්වා සහියත උප්පායදතීති පටිච්චසමුප්පායදො 
අථ වා පටිච්ච පච්යචතබ් ුං පච්චයාරහතුං පච්චයුං පටිගන්ත්වා න විනා

යතන සම් න්ධස්ස උප්පායදො පටිච්චසමුප්පායදො. පටිච්චසමුප්පායදොති
යචත්ථ සමුප්පාදපදට්ඨානවචනවිඤ්යඤයයයො ඵලස්ස

උප්පාදනසමත්ථතායුත්යතො යහතු, න පටිච්චසමුප්පත්තිමත්තුං යවදිතබ් ුං 

අථ වා පච්යචතුුං අරහන්ති නුං පණ්ඩිතාති පටිච්යචො, සම්මා සයයමව වා
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පටුන 

උප්පායදතීති සමුප්පායදො, පටිච්යචො ච යසො සමුප්පායදො චාති 
පටිච්චසමුප්පායදොතිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්ය ො  

අනුයලොෙන්ති ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’තිආදිනා නයයන වුත්යතො
අවිජ්ජාදියකො පච්චයාකායරො අත්තනා කත්තබ් කිච්චකරණයතො
අනුයලොයමොති වුච්චති අථවාආදියතොපට්ඨාය අන්තුංපායපත්වාවුත්තත්තා

පවත්තියා වා අනුයලොමයතො අනුයලොයමො, තුං අනුයලොමුං   ාධුකං

ෙන ාකාසීතිසක්කච්චුංමනසිඅකාසි යයොයයොපච්චයධම්යමො යස්සයස්ස
පච්චයුප්පන්නධම්මස්ස යථා යථා යහතුපච්චයාදිනා පච්චයභායවන

පච්චයයො යහොති, තුං සබ් ුං අවිපරීතුං අපරිහායපත්වා අනවයසසයතො
පච්චයවක්ඛණවයසන චිත්යත අකාසීති අත්යථො  යථා පන භගවා

පටිච්චසමුප්පාදානුයලොමුංමනසාකාසි, තුංසඞ්යඛයපනතාවදස්යසතුුං ‘‘ඉති

ඉෙ ්මිං තිඉදංයහොති, ඉෙ ්සුප්පාදාඉදං උප්පජ්ජතී’’තිවුත්තුං  

තත්ථ ඉතීති එවුං, අයනන පකායරනාති අත්යථො  ඉෙ ්මිං  ති ඉදං

යහොතීතිඉමස්මිුංඅවිජ්ජාදියකපච්චයයසති ඉදුංසඞ්ඛාරාදිකුංඵලුංයහොති  

ඉෙ ්සුප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජතීති ඉමස්ස අවිජ්ජාදිකස්ස පච්චයස්ස උප්පාදා

ඉදුංසඞ්ඛාරාදිකුං ඵලුංඋප්පජ්ජතීතිඅත්යථො  ඉෙ ්මිංඅ තිඉදංනයහොති, 

ඉෙ ්  නියරොධා ඉදං නිරුජ්ඣතීති අවිජ්ජාදීනුං අභායව සඞ්ඛාරාදීනුං
අභාවස්ස අවිජ්ජාදීනුං නියරොයධ සඞ්ඛාරාදීනුං නියරොධස්ස ච
දුතියතතියසුත්තවචයනන එතස්මිුං පච්චයලක්ඛයණ නියයමො දස්සියතො

යහොති–ඉමස්මිුංසතිඑව, නාසති ඉමස්සුප්පාදාඑව, නානුප්පාදා අනියරොධා

එව, න නියරොධාති  යතයනතුං ලක්ඛණුං අන්යතොගධනියමුං ඉධ 

පටිච්චසමුප්පාදස්ස වුත්තන්ති දට්ඨබ් ුං  නියරොයධොති ච අවිජ්ජාදීනුං
විරාගාධිගයමනආයතිුංඅනුප්පායදො අප්පවත්ති තථාහිවුත්තුං–‘‘අවිජ්ජාය
ත්යවව අයසසවිරාගනියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො’’තිආදි නියරොධනියරොධී ච
උප්පාදනියරොධීභායවනවුත්යතො‘‘ඉමස්සනියරොධා ඉදුංනිරුජ්ඣතී’’ති  

යතයනතුං දස්යසති – අනියරොයධො උප්පායදො නාම, යසො යචත්ථ
අත්ථිභායවොතිපි වුච්චතීති  ‘‘ඉමස්මිුං සති ඉදුං යහොතී’’ති ඉදයමව හි
ලක්ඛණුං පරියායන්තයරන‘‘ඉමස්සඋප්පාදාඉදුංඋප්පජ්ජතී’’තිවදන්යතන
පයරන පුරිමුං වියසසිතුං යහොති  තස්මා න ධරමානතුංයයව සන්ධාය

‘‘ඉමස්මිුං සතී’’ති වුත්තුං, අථ යඛො මග්යගන අනිරුද්ධභාවඤ්චාති

විඤ්ඤායති යස්මාච‘‘ඉමස්මිුංඅසතිඉදුංනයහොති, ඉමස්සනියරොධාඉදුං
නිරුජ්ඣතී’’ති ද්විධාපි උද්දිට්ඨස්ස ලක්ඛණස්ස නිද්යදසුං වදන්යතන
‘‘අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරාගනියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො’’තිආදිනා

නියරොයධො එව වුත්යතො, තස්මා නත්ථිභායවොපි නියරොයධො එවාති 
නත්ථිභාවවිරුද්යධො අත්ථිභායවො අනියරොයධොති දස්සිතුං යහොති  යතන
අනියරොධසඞ්ඛායතන අත්ථිභායවන උප්පාදුං වියසයසති  තයතො න ඉධ

අත්ථිභාවමත්තුං උප්පායදොති අත්යථො අධිප්යපයතො, අථ යඛො
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අනියරොධසඞ්ඛායතො අත්ථිභායවො චාති අයමත්යථො විභාවියතොති  එවයමතුං 
ලක්ඛණද්වයවචනුං අඤ්ඤමඤ්ඤවියසසනවියසසිතබ් භායවන
සාත්ථකන්තියවදිතබ් ුං  

යකො පනායුං අනියරොයධො නාම, යයො ‘‘අත්ථිභායවො, උප්පායදො’’ති ච 

වුච්චතීති? අප්පහීනභායවො ච, අනිබ් ත්තිතඵලාරහතාපහායනහි

ඵලානුප්පාදනාරහතා ච  යය හි පහාතබ් ා අකුසලා ධම්මා, යතසුං
අරියමග්යගන අසමුග්ඝාටිතභායවො ච  යය පන න පහාතබ් ා

කුසලා යාකතා ධම්මා, යානි යතසු සුංයයොජනානි අඛීණාසවානුං යතසුං
අපරික්ඛීණතා ච  අසමුග්ඝාටිතානුසයතාය හි සසුංයයොජනා ඛන්ධප්පවත්ති
පටිච්චසමුප්පායදො තථාච වුත්තුං– 

‘‘යායච, භික්ඛයව, අවිජ්ජායනිවුතස්ස ාලස්සයායචතණ්හාය 

සම්පයුත්තස්ස අයුං කායයො සමුදාගයතො, සා යචව අවිජ්ජා  ාලස්ස

අප්පහීනා, සාච තණ්හාඅපරික්ඛීණා තුංකිස්සයහතු? න, භික්ඛයව, 

 ායලොඅචරිබ්රහ්මචරියුංසම්මා දුක්ඛක්ඛයාය, තස්මා ායලොකායස්ස

යභදා කායූපයගො යහොති, යසො කායූපයගො සමායනො න පරිමුච්චති

ජාතියාජරාමරයණනා’’තිආදි(සුං නි 2.19). 

ඛීණසුංයයොජනානුං පන අවිජ්ජාය අභාවයතො සඞ්ඛාරානුං, 
තණ්හපාදානානුං අභාවයතො උපාදානභවානුං අසම්භයවොති වට්ටස්ස
උපච්යඡයදොපඤ්ඤායිස්සතීති යතයනවාහ– 

‘‘ඡන්නුංත්යවව, ඵග්ු ණ, ඵස්සායතනානුංඅයසසවිරාගනියරොධා 

ඵස්සනියරොයධො, ඵස්සනියරොධා යවදනානියරොයධො’’තිආදි (සුං  නි 
2.12). 

න හි අග්ගමග්ගාධිගමයතො උද්ධුං යාව පරිනිබ් ානා සළායතනාදීනුං 
අප්පවත්ති  අථ යඛො නත්ථිතා නියරොධසද්දවචනීයතා ඛීණසුංයයොජනතාති
නියරොයධො වුත්යතො  අපිච චිරකතම්පි කම්මුං අනිබ් ත්තිතඵලතාය

අප්පහීනාහාරතායචඵලාරහුංසන්තුංඑවනාම යහොති, නනිබ් ත්තිතඵලුං, 
නාපි පහීනාහාරන්ති  ඵලුප්පත්තිපච්චයානුං අවිජ්ජාසඞ්ඛාරාදීනුං
වුත්තනයයයනව ඵලාරහභායවො අනියරොයධොති යවදිතබ්ය ො  එවුං

අනිරුද්ධභායවයනව හි යයන විනා ඵලුං න සම්භවති, තුං කාරණුං 
අතීතන්තිපි ඉමස්මිුං සතීති ඉමිනා වචයනන වුත්තුං  තයතොයයව ච
අවුසිතබ්රහ්මචරියස්ස අප්පවත්තිධම්මතුං අනාපන්යනො පච්චයුප්පායදො
කාලයභදුංඅනාමසිත්වාඅනිවත්තනායඑව ඉමස්සඋප්පාදාතිවුත්යතො අථ
වා අවයසසපච්චයසමවායය අවිජ්ජමානස්සපි විජ්ජමානස්ස විය පයගව

විජ්ජමානස්සයාඵලුප්පත්තිඅභිමුඛතා, සාඉමස්ස උප්පාදාතිවුත්තා තථාහි
තයතො ඵලුං උප්පජ්ජතීති තදවත්ථුං කාරණුං ඵලස්ස උප්පාදනභායවන
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උට්ඨිතුංඋප්පතිතුංනාමයහොති, නවිජ්ජමානම්පිඅතදවත්ථන්ති තදවත්ථතා
උප්පායදොතියවදිතබ්ය ො  

තත්ථ  තීති ඉමිනා විජ්ජමානතාමත්යතන පච්චයභාවුං වදන්යතො

අ යාපාරතුං පටිච්චසමුප්පාදස්ස දස්යසති  උප්පාදාති උප්පත්තිධම්මතුං
අසබ් කාලභාවිතුං ඵලුප්පත්තිඅභිමුඛතඤ්ච දීයපන්යතො අනිච්චතුං

පටිච්චසමුප්පාදස්ස දස්යසති  ‘‘සති, නාසති, උප්පාදා, නනියරොධා’’ති පන
යහතුඅත්යථහි භුම්මනිස්සක්කවචයනහි සමත්ථිතුං
නිදානසමුදයජාතිපභවභාවුං පටිච්චසමුප්පාදස්ස දස්යසති  යහතුඅත්ථතා 

යචත්ථ භුම්මවචයන යස්ස භායව තදවිනාභාවිඵලස්ස භායවො ලක්ඛීයති, 
තත්ථ පවත්තියා යවදිතබ් ා යථා ‘‘අධනානුං ධයන අනනුප්පදීයමායන

දාලිද්දියුං යවපුල්ලුං අගමාසී’’ති (දී නි  3.91) ච ‘‘නිප්ඵන්යනසුසස්යසසු
සුභික්ඛුං ජායතී’’ති ච  නිස්සක්කවචනස්සාපි යහතුඅත්ථතා ඵලස්ස පභයව

පකතියඤ්ච පවත්තියතො යථා ‘‘කලලා යහොති අබ්බුදුං, අබ්බුදා ජායතී

යපසී’’ති (සුං  නි  1.235) ච ‘‘හිමවතා ගඞ්ගා පභවන්ති, සිඞ්ගයතො සයරො

ජායතී’’තිච අවිජ්ජාදිභායවචතදවිනාභායවන සඞ්ඛාරාදිභායවොලක්ඛීයති, 
අවිජ්ජාදීහිචසඞ්ඛාරාදයයොපභවන්තිපකරියන්ති චාතියතයතසුංපභයවො

පකති ච, තස්මා තදත්ථදීපනත්ථුං ‘‘ඉමස්මිුං සති ඉමස්ස උප්පාදා’’ති
යහතුඅත්යථභුම්මනිස්සක්කනිද්යදසාකතාති  

යස්මා යචත්ථ ‘‘ඉමස්මිුං සති ඉදුං යහොති, ඉමස්සුප්පාදා ඉදුං
උප්පජ්ජතී’’ති සඞ්යඛයපන උද්දිට්ඨස්ස පටිච්චසමුප්පාදස්ස 

‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’තිආදියකො නිද්යදයසො, තස්මා යථාවුත්යතො
අත්ථිභායවො උප්පායදො ච යතසුං යතසුං පච්චයුප්පන්නධම්මානුං
පච්චයභායවොති විඤ්ඤායති  න හි අනිරුද්ධතාසඞ්ඛාතුං අත්ථිභාවුං
උප්පාදඤ්ච අනිවත්තසභාවතාසඞ්ඛාතුං උදයාවත්ථතාසඞ්ඛාතුං වා ‘‘සති

එව, නාසති, උප්පාදා එව, නනියරොධා’’ති අන්යතොගධනියයමහි වචයනහි

අභිහිතුංමුඤ්චිත්වාඅඤ්යඤොපච්චයභායවොනාමඅත්ථි, තස්මා යථාවුත්යතො
අත්ථිභායවො උප්පායදො ච පච්චයභායවොති යවදිතබ් ුං  යයපි පට්ඨායන

ආගතා යහතුආදයයො චතුවීසති පච්චයා, යතපි එතස්යසව පච්චයභාවස්ස
වියසසාති යවදිතබ් ා  ඉති යථා විත්ථායරන අනුයලොමුං පටිච්චසමුප්පාදුං

මනසිඅකාසි, තුංදස්යසතුුං, ‘‘ෙදිදංඅවිජ්ජාපච්චො ඞ්ඛාරා’’තිආදිවුත්තුං  

තත්ථ ෙදිදන්ති නිපායතො, තස්ස යයො අයන්ති අත්යථො  

අවිජ්ජාපච්චොතිආදීසුඅවින්දියුං කායදුච්චරිතාදිුංවින්දතීති අවිජ්ජා, වින්දියුං 

කායසුචරිතාදිුං න වින්දතීති අවිජ්ජා, ධම්මානුං අවිපරීතසභාවුං අවිදිතුං

කයරොතීති අවිජ්ජා, අන්තවිරහියත සුංසායර භවාදීසු සත්යත ජවායපතීති

අවිජ්ජා, අවිජ්ජමායනසු ජවති විජ්ජමායනසු න ජවතීති අවිජ්ජා, විජ්ජාය

පටිපක්ඛාති අවිජ්ජා, සා ‘‘දුක්යඛ අඤ්ඤාණ’’න්තිආදිනා චතුබ්බිධා
යවදිතබ් ා  පටිච්ච න විනා ඵලුං එති උප්පජ්ජති යචව පවත්තති චාති 
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පටුන 

පච්චයෙො, උපකාරකත්යථො වා පච්චයයො  අවිජ්ජා ච සා පච්චයයො චාති 

අවිජ්ජාපච්චයෙො, තස්මා අවිජ්ජාපච්චො. සඞ්ඛයරොන්තීති  ඞ්ඛාරා, 

යලොකියකුසලාකුසලයචතනා, සා පුඤ්ඤාපුඤ්ඤායනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරවයසන

තිවිධා යවදිතබ් ා  විජානාතීති විඤ්ඤාණං, තුං

යලොකියවිපාකවිඤ්ඤාණවයසන ද්වත්තිුංසවිධුං  නමතීති නාෙං, 

යවදනාදික්ඛන්ධත්තයුං  රුප්පතීති රූපං, භූතරූපුං චක්ඛාදිඋපාදාරූපඤ්ච 

ආයතති ආයතඤ්ච සුංසාරදුක්ඛුං නයතීති ආෙතනං. ඵුසතීති ඵ ්ය ො. 

යවදයතීති යවදනා. ඉදම්පි ද්වයුං ද්වාරවයසන ඡබ්බිධුං, විපාකවයසන

ගහයණ ඡත්තිුංසවිධුං  පරිතස්සතීති තණ්හා, සා කාමතණ්හාදිවයසන 

සඞ්යඛපයතො තිවිධා, විත්ථාරයතො අට්ඨුත්තරසතවිධා ච  උපාදීයතීති 

උපාදානං, තුංකාමුපාදානාදිවයසන චතුබ්බිධුං  භවති භාවයති චාති භයවො, 

යසො කම්මූපපත්තියභදයතො දුවියධො  ජනනුං ජාති. ජීරණුං ජරා. මරන්ති

යතනාති ෙරණං. යසොචනුං ය ොයකො. පරියදවනුං පරියදයවො. දුක්ඛයතීති 

දුක්ඛං, උප්පාදට්ඨිතිවයසන ද්යවධා ඛණතීති දුක්ඛං. දුමනස්ස භායවො 

යදොෙන ් ං. භුයසොආයායසො උපාොය ො.  ම්භවන්තීතිනිබ් ත්තන්ති න 

යකවලඤ්චයසොකාදීහියයව, අථයඛොසබ් පයදහි ‘‘සම්භවන්තී’’තිපදස්ස
යයොජනා කාතබ් ා  එවඤ්හි ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා සම්භවන්තී’’ති 

පච්චයපච්චයුප්පන්නවවත්ථානුංදස්සිතුංයහොති එසනයයොසබ් ත්ථ  

තත්ථ අඤ්ඤාණලක්ඛණා අවිජ්ජා, සම්යමොහනරසා, 

ඡාදනපච්චුපට්ඨානා, ආසවපදට්ඨානා  අභිසඞ්ඛරණලක්ඛණා සඞ්ඛාරා, 

ආයූහනරසා, සුංවිදහනපච්චුපට්ඨානා, අවිජ්ජාපදට්ඨානා  විජානනලක්ඛණුං

විඤ්ඤාණුං, පුබ් ඞ්ගමරසුං, පටිසන්ධිපච්චුපට්ඨානුං, සඞ්ඛාරපදට්ඨානුං, 

වත්ථාරම්මණපදට්ඨානුං වා  නමනලක්ඛණුං නාමුං, සම්පයයොගරසුං, 

අවිනිබ්යභොගපච්චුපට්ඨානුං, විඤ්ඤාණපදට්ඨානුං  රුප්පනලක්ඛණුං රූපුං, 

විකිරණරසුං, අප්පයහයයභාවපච්චුපට්ඨානුං, විඤ්ඤාණපදට්ඨානුං  

ආයතනලක්ඛණුංසළායතනුං, දස්සනාදිරසුං, වත්ථුද්වාරභාවපච්චුපට්ඨානුං, 

නාමරූපපදට්ඨානුං  ඵුසනලක්ඛයණො ඵස්යසො, සඞ්ඝට්ටනරයසො, 

සඞ්ගතිපච්චුපට්ඨායනො, සළායතනපදට්ඨායනො  අනුභවනලක්ඛණා යවදනා, 

විසයරසසම්යභොගරසා, සුඛදුක්ඛපච්චුපට්ඨානා, ඵස්සපදට්ඨානා 

යහතුභාවලක්ඛණා තණ්හා, අභිනන්දනරසා, අතිත්තිභාවපච්චුපට්ඨානා, 

යවදනාපදට්ඨානා  ගහණලක්ඛණුං උපාදානුං, අමුඤ්චනරසුං, 

තණ්හාදළ්හත්තදිට්ඨිපච්චුපට්ඨානුං, තණ්හාපදට්ඨානුං 

කම්මකම්මඵලලක්ඛයණො භයවො, භවනභාවනරයසො, 

කුසලාකුසලා යාකතපච්චුපට්ඨායනො, උපාදානපදට්ඨායනො  තත්ථ තත්ථ

භයව පඨමාභිනිබ් ත්තිලක්ඛණා ජාති, නියයාතනරසා, අතීතභවයතො

ඉධුප්පන්නපච්චුපට්ඨානා, දුක්ඛවිචිත්තතාපච්චුපට්ඨානා වා 

ඛන්ධපරිපාකලක්ඛණා ජරා, මරණූපනයනරසා, 

යයොබ් නවිනාසපච්චුපට්ඨානා  චුතිලක්ඛණුං මරණුං, විසුංයයොගරසුං, 
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ගතිවිප්පවාසපච්චුපට්ඨානුං  අන්යතොනිජ්ඣානලක්ඛයණො යසොයකො, 

යචතයසො නිජ්ඣානරයසො, අනුයසොචනපච්චුපට්ඨායනො 

ලාලප්පනලක්ඛයණො පරියදයවො, ුණයදොසපරිකිත්තනරයසො, 

සම්භමපච්චුපට්ඨායනො  කායපීළනලක්ඛණුං දුක්ඛුං, දුප්පඤ්ඤානුං

යදොමනස්සකරණරසුං, කායිකා ාධපච්චුපට්ඨානුං  චිත්තපීළනලක්ඛණුං

යදොමනස්සුං, මයනොවිඝාතනරසුං, මානස යාධිපච්චුපට්ඨානුං 

චිත්තපරිදහනලක්ඛයණො උපායායසො, නිත්ථුනනරයසො, 
විසාදපච්චුපට්ඨායනො  එවයමයත අවිජ්ජාදයයො ලක්ඛණාදියතොපි

යවදිතබ් ාති  අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරොපනසබ් ාකාරසම්පන්නුං

විනිච්ඡයුං ඉච්ඡන්යතන සම්යමොහවියනොදනියා (විභ  අට්ඨ  225) 
විභඞ්ගට්ඨකථායගයහතබ්ය ො  

එවන්ති නිද්දිට්ඨස්ස නිදස්සනුං, යතන අවිජ්ජාදීයහව කාරයණහි, න

ඉස්සරනිම්මානාදීහීති දස්යසති  එත ් ාති යථාවුත්තස්ස  යකවල ් ාති 

අසම්මිස්සස්ස සකලස්ස වා  දුක්ඛක්ඛන්ධ ් ාති දුක්ඛසමූහස්ස, න

සත්තස්ස, නාපි ජීවස්ස, නාපි සුභසුඛාදීනුං   මුදයෙො යහොතීති නිබ් ත්ති
සම්භවති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති ය්වායුං අවිජ්ජාදිවයසන සඞ්ඛාරාදිකස්ස 

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යහොතීති වුත්යතො, සබ් ාකායරන එතමත්ථුං

විදිත්වා  තාෙං යවලාෙන්ති තායුං තස්ස අත්ථස්ස විදිතයවලායුං  ඉෙං

උදානං උදායනසීති ඉමුං තස්මිුං අත්යථ විදියත යහතුයනො ච 

යහතුසමුප්පන්නධම්මස්ස ච පජානනාය ආනුභාවදීපකුං ‘‘ෙදා හයව 

පාතුභවන්තී’’තිආදිකුං යසොමනස්සසම්පයුත්තඤාණසමුට්ඨානුං උදානුං

උදායනසි, අත්තමනවාචුංනිච්ඡායරසීතිවුත්තුංයහොති  

තස්සත්යථො– ෙදාතියස්මිුංකායල  හයවති යත්තන්තිඉමස්මිුංඅත්යථ

නිපායතො යකචිපන‘‘හයවති ආහයවයුද්යධ’’තිඅත්ථුංවදන්ති, ‘‘යයොයධථ

මාරුං පඤ්ඤාවුයධනා’’ති (ධ  ප  40) වචනයතො කියලසමායරන

යුජ්ඣනසමයයතියතසුංඅධිප්පායයො  පාතුභවන්තීති උප්පජ්ජන්ති  ධම්ොති
අනුයලොමපච්චයාකාරපටියවධසාධකා ය ොධිපක්ඛියධම්මා  අථ වා 

පාතුභවන්තීති පකායසන්ති, අභිසමයවයසන  යත්තා පාකටා යහොන්ති  

ධම්ොති චතුඅරියසච්චධම්මා, ආතායපො වුච්චති කියලසසන්තාපනට්යඨන

වීරියුං  ආතාපියනොති සම්මප්පධානවීරියවයතො  ඣාෙයතොති 

ආරම්මණූපනිජ්ඣායනන ලක්ඛණූපනිජ්ඣායනන ඣායන්තස්ස  

බ්රාහ්ෙණ ් ාති  ාහිතපාපස්ස ඛීණාසවස්ස  අථ ්  කඞ්ඛා වපෙන්ති

 බ් ාති අථස්ස එවුං පාතුභූතධම්මස්ස යා එතා ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, 

ඵුසතීති යනොකල්යලොපඤ්යහොතිභගවාඅයවොචා’’තිආදිනා(සුං නි  2.12) 

නයයන, ‘‘කතමුං නු යඛො, භන්යත, ජරාමරණුං, කස්ස ච පනිදුං
ජරාමරණන්ති යනොකල්යලො පඤ්යහොතිභගවාඅයවොචා’’තිආදිනා(සුං නි 
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2.35) නයයන පච්චයාකායර කඞ්ඛා වුත්තා, යා ච පච්චයාකාරස්යසව

අප්පටිවිද්ධත්තා ‘‘අයහොසිුංනුයඛොඅහුංඅතීතමද්ධාන’’න්තිආදිනා (ම නි 

1.18; සුං  නි  2.20) යසොළස කඞ්ඛා ආගතා  තා සබ් ා වපයන්ති

අපගච්ඡන්ති නිරුජ්ඣන්ති කස්මා? ෙයතො පජානාති යහතුධම්ෙං, යස්මා 
අවිජ්ජාදියකන යහතුනා සයහතුකුං ඉමුං සඞ්ඛාරාදිකුං යකවලුං
දුක්ඛක්ඛන්ධධම්මුංපජානාති අඤ්ඤාසිපටිවිජ්ඣීති  

කදා පනස්ස ය ොධිපක්ඛියධම්මා චතුසච්චධම්මා වා පාතුභවන්ති 

උප්පජ්ජන්ති පකායසන්ති වා? විපස්සනාමග්ගඤායණසු. තත්ථ 
විපස්සනාඤාණසම්පයුත්තා සතිආදයයො විපස්සනාඤාණඤ්ච යථාරහුං
අත්තයනො විසයයසු තදඞ්ගප්පහානවයසන සුභසඤ්ඤාදියක පජහන්තා

කායානුපස්සනාදිවයසන විසුුං විසුුං උප්පජ්ජන්ති, මග්ගක්ඛයණ පන යත
නිබ් ානමාලම්බිත්වා සමුච්යඡදවයසන පටිපක්යඛ පජහන්තා චතූසුපි
අරියසච්යචසු අසම්යමොහප්පටියවධසාධනවයසන සකියදව උප්පජ්ජන්ති 
එවුං තායවත්ථ ය ොධිපක්ඛියධම්මානුං උප්පජ්ජනට්යඨන පාතුභායවො
යවදිතබ්ය ො  

අරියසච්චධම්මානුං පන යලොකියානුං විපස්සනාක්ඛයණ විපස්සනාය 

ආරම්මණකරණවයසන, යලොකුත්තරානුං තදධිමුත්තතාවයසන, 

මග්ගක්ඛයණ නියරොධසච්චස්ස ආරම්මණාභිසමයවයසන, සබ්ය සම්පි
කිච්චාභිසමයවයසන පාකටභාවයතො පකාසනට්යඨන පාතුභායවො 
යවදිතබ්ය ො  

ඉති භගවා සතිපි සබ් ාකායරන සබ් ධම්මානුං අත්තයනො ඤාණස්ස 
පාකටභායව පටිච්චසමුප්පාදමුයඛන විපස්සනාභිනියවසස්ස කතත්තා 
නිපුණගම්භීරසුදුද්දසතාය පච්චයාකාරස්ස තුං පච්චයවක්ඛිත්වා 
උප්පන්න ලවයසොමනස්යසො පටිපක්ඛසමුච්යඡදවිභාවයනන සද්ධිුං
අත්තයනො තදභිසමයානුභාවදීපකයමයවත්ථඋදානුංඋදායනසීති  

අෙම්පි උදායනො වුත්යතො භ වතා ඉති යෙ සුතන්ති අයුං පාළි

යකසුචියයව යපොත්ථයකසුදිස්සති තත්ථ අෙම්පීතිපිසද්යදො‘‘ඉදම්පි බුද්යධ

රතනුං පණීතුං, අයම්පි පාරාජියකො යහොතී’’තිආදීසු විය සම්පිණ්ඩනත්යථො, 

යතන උපරිමුං සම්පිණ්යඩති  වුත්යතොති අයුං වුත්තසද්යදො 
යකයසොහාරණවප්පනවාපසමීකරණජීවිතවුත්තිපමුත්තභාවපාවචනභායවන
පවත්තන අජ්යඣනකථනාදීසු දිස්සති  තථා යහස ‘‘කාපටියකො මාණයවො

දහයරොවුත්තසියරො’’තිආදීසු(ම නි 2.426) යකයසොහාරයණආගයතො  

‘‘ගායවොතස්සපජායන්ති, යඛත්යතවුත්තුංවිරූහති; 

වුත්තානුංඵලමස්නාති, යයොමිත්තානුංනදුබ්භතී’’ති – 



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා ය ොධිවග්ය ො 

35 

පටුන 

ආදීසු (ජා  2.22.19) වප්පයන  ‘‘යනො ච යඛො පටිවුත්ත’’න්තිආදීසු (පාරා 

289) අට්ඨදණ්ඩකාදීහි වාපසමීකරයණ  ‘‘පන්නයලොයමො පරදත්තවුත්යතො

මිගභූයතන යචතසා විහරාමී’’තිආදීසු (චූළව  332) ජීවිතවුත්තියුං  

‘‘පණ්ඩුපලායසො න්ධනාපවුත්යතොඅභබ්ය ොහරිතත්තායා’’තිආදීසු(පාරා 

92)  න්ධනයතො පමුත්තභායව  ‘‘ගීතුං වුත්තුං සමීහිත’’න්තිආදීසු (දී  නි 

1.285) පාවචනභායවන පවත්තියත  ‘‘වුත්යතො පාරායයණො’’තිආදීසු

අජ්යඣයන  ‘‘වුත්තුං යඛො පයනතුං භගවතා ‘ධම්මදායාදා යම, භික්ඛයව, 

භවථ, මාආමිසදායාදා’’’තිආදීසු(ම නි 1.30) කථයන  ඉධාපිකථයනඑව

දට්ඨබ්ය ො, යතන අයම්පි උදායනො භාසියතොති අත්යථො  ඉතීති එවුං  යෙ

සුතන්ති පදද්වයස්ස අත්යථො නිදානවණ්ණනායුං සබ් ාකාරයතො
වුත්යතොයයව  පුබ්ය  ‘‘එවුං යම සුත’’න්තිනිදානවයසන වුත්යතොයයව හි
අත්යථොඉධනිගමනවයසන‘‘ඉතියමසුත’’න්ති පුනවුත්යතො වුත්තස්යසව

හි අත්ථස්ස පුන වචනුං නිගමනන්ති  ඉතිසද්දස්ස අත්ථුද්ධායරො එවං-

සද්යදනසමානත්ථතාය ‘‘එවං යෙසුත’’න්තිඑත්ථවිය, අත්ථයයොජනා ච 

ඉතිවුත්තකවණ්ණනාෙ අම්යහහි පකාසිතායයවාති තත්ථ වුත්තනයයයනව 
යවදිතබ්ය ොති  

පරමත්ථදීපනියාඛුද්දකනිකායට්ඨකථාය 

උදානසුංවණ්ණනාපඨමය ොධිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. දුතිෙය ොධිසුත්තවණ්ණනා 

2. දුතියය පටියලොෙන්ති‘‘අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො’’තිආදිනා
නයයන වුත්යතො අවිජ්ජාදියකොයයව පච්චයාකායරො අනුප්පාදනියරොයධන 
නිරුජ්ඣමායනො අත්තයනො කත්තබ් කිච්චස්ස අකරණයතො පටියලොයමොති

වුච්චති  පවත්තියා වා වියලොමනයතො පටියලොයමො, අන්තයතො පන
මජ්ඣයතො වා පට්ඨාය ආදිුං පායපත්වා අවුත්තත්තා ඉයතො

අඤ්යඤනත්යථයනත්ථ පටියලොමතා න යුජ්ජති  පටියලොමන්ති ච ‘‘විසමුං

චන්දසූරියා පරිවත්තන්තී’’තිආදීසු විය භාවනපුුංසකනිද්යදයසො  ඉෙ ්මිං

අ තිඉදංනයහොතීතිඉමස්මිුංඅවිජ්ජාදියකපච්චයයඅසති මග්යගනපහීයන

ඉදුං සඞ්ඛාරාදිකුං ඵලුං න යහොති නප්පවත්තති  ඉෙ ්  නියරොධා ඉදං

නිරුජ්ඣතීති ඉමස්ස අවිජ්ජාදිකස්ස පච්චයස්ස නියරොධා මග්යගන 

අනුප්පත්තිධම්මතුං ආපාදිතත්තා ඉදුං සඞ්ඛාරාදිකුං ඵලුං නිරුජ්ඣති, 

නප්පවත්තතීති අත්යථො ඉධාපියථා‘‘ඉමස්මිුංසතිඉදුංයහොති, ඉමස්සුප්පාදා

ඉදුංඋප්පජ්ජතී’’ති එත්ථ‘‘ඉමස්මිුංසතියයව, නාසති, ඉමස්සඋප්පාදාඑව, 

නනියරොධා’’ති අන්යතොගධනියමතා දස්සිතා  එවුං ඉමස්මිුං අසතියයව, න

සති, ඉමස්ස නියරොධා එව, න උප්පාදාති අන්යතොගධනියමතාලක්ඛණා

දස්සිතාති යවදිතබ් ුං  යසසයමත්ථ යුං වත්තබ් ුං, තුං 
පඨමය ොධිසුත්තවණ්ණනායවුත්තනයානුසායරනයවදිතබ් ුං  
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පටුන 

එවුං යථා භගවා පටියලොමපටිච්චසමුප්පාදුං මනසි අකාසි, තුං

සඞ්යඛයපන දස්යසත්වා ඉදානි විත්ථායරන දස්යසතුුං ‘‘අවිජ්ජානියරොධා 

 ඞ්ඛාරනියරොයධො’’තිආදි වුත්තුං  තත්ථ අවිජ්ජානියරොධාති අරියමග්යගන

අවිජ්ජාය අනවයසසනියරොධා, අනුසයප්පහානවයසන අග්ගමග්යගන
අවිජ්ජාය අච්චන්තසමුග්ඝාටයතොති අත්යථො  යදිපි යහට්ඨිමමග්යගහි

පහීයමානා අවිජ්ජා අච්චන්තසමුග්ඝාටවයසයනව පහීයති, තථාපි න
අනවයසසයතො පහීයති  අපායගාමිනියා හි අවිජ්ජා පඨමමග්යගන පහීයති 
තථා සකියදව ඉමස්මිුං යලොයක සබ් ත්ථ ච අනරියභූමියුං 

උපපත්තිපච්චයභූතා අවිජ්ජා යථාක්කමුං දුතියතතියමග්යගහි පහීයති, න
ඉතරාති  අරහත්තමග්යගයනව හි සා අනවයසසුං පහීයතීති  

 ඞ්ඛාරනියරොයධොති සඞ්ඛාරානුං අනුප්පාදනියරොයධො යහොති  එවුං

නිරුද්ධානුං පන සඞ්ඛාරානුං නියරොධා විඤ්ඤාණුං, විඤ්ඤාණාදීනඤ්ච
නියරොධා නාමරූපාදීනි නිරුද්ධානි එව යහොන්තීති දස්යසතුුං 

‘‘ ඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො’’තිආදිුං වත්වා ‘‘එවයෙත ් 

යකවල ්  දුක්ඛක්ඛන්ධ ්  නියරොයධො යහොතී’’ති වුත්තුං  තත්ථ යුං

වත්තබ් ුං, තුංයහට්ඨාවුත්තනයයමව  

අපියචත්ථ කිඤ්චාපි ‘‘අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො, 
සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො’’ති එත්තාවතාපි සකලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අනවයසසයතො නියරොයධො වුත්යතො යහොති, තථාපි යථා
අනුයලොයම යස්ස යස්ස පච්චයධම්මස්ස අත්ථිතාය යයො යයො
පච්චයුප්පන්නධම්යමො න නිරුජ්ඣති පවත්තති එවාති ඉමස්ස අත්ථස්ස
දස්සනත්ථුං‘‘අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාරා…යප … සමුදයයොයහොතී’’තිවුත්තුං 
එවුං තප්පටිපක්ඛයතො තස්ස තස්ස පච්චයධම්මස්ස අභායව යසො යසො
පච්චයුප්පන්නධම්යමො නිරුජ්ඣති නප්පවත්තතීති දස්සනත්ථුං ඉධ 

‘‘අවිජ්ජානියරොධා  ඞ්ඛාරනියරොයධො,  ඞ්ඛාරනියරොධා

විඤ්ඤාණනියරොයධො…යප.… දුක්ඛක්ඛන්ධ ්  නියරොයධො යහොතී’’ති

වුත්තුං, නපනඅනුයලොයමවිය කාලත්තයපරියාපන්නස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
නියරොධදස්සනත්ථුං  අනාගතස්යසව හි අරියමග්ගභාවනාය අසති
උප්පජ්ජනාරහස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අරියමග්ගභාවනාය නියරොයධො 
ඉච්ඡියතොතිඅයම්පිවියසයසොයවදිතබ්ය ො  

එතෙත්ථංවිදිත්වාතිය්වායුං ‘‘අවිජ්ජානියරොධාදිවයසනසඞ්ඛාරාදිකස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො යහොතී’’ති වුත්යතො, සබ් ාකායරන එතමත්ථුං

විදිත්වා  ඉෙංඋදානං උදායනසීතිඉමස්මිුංඅත්යථවිදියත‘‘අවිජ්ජානියරොධා
සඞ්ඛාරනියරොයධො’’ති එවුං පකාසිතස්ස අවිජ්ජාදීනුං පච්චයානුං ඛයස්ස
අවය ොධානුභාවදීපකුංඋදානුංඋදායනසීති අත්යථො  

තත්රායුං සඞ්යඛපත්යථො – යස්මා අවිජ්ජාදීනුං පච්චොනං 

අනුප්පාදනියරොධසඞ්ඛාතුං ඛෙං අයවදි අඤ්ඤාසි පටිවිජ්ඣි, තස්මා එතස්ස
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පටුන 

වුත්තනයයන ආතාපියනො ඣාෙයතො බ්රාහ්ෙණ ්  වුත්තප්පකාරා

ය ොධිපක්ඛියධම්මා චතුසච්චධම්මා වා පාතුභවන්ති උප්පජ්ජන්ති
පකායසන්ති වා අථයාපච්චයනියරොධස්ස සම්මාඅවිදිතත්තා උප්පජ්යජයුුං

පුබ්ය වුත්තප්පයභදා කඞ්ඛා, තා සබ් ාපි වපෙන්ති නිරුජ්ඣන්තීති යසසුං
යහට්ඨා වුත්තනයයමව  

දුතියය ොධිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. තතිෙය ොධිසුත්තවණ්ණනා 

3. තතියය අනුයලොෙපටියලොෙන්ති අනුයලොමඤ්ච පටියලොමඤ්ච, 

යථාවුත්තඅනුයලොමවයසන යචව පටියලොමවයසන චාති අත්යථො  නනු ච
පුබ්ය පි අනුයලොමවයසන පටියලොමවයසන ච පටිච්චසමුප්පායද

මනසිකාරප්පවත්ති සුත්තද්වයය වුත්තා, ඉධ කස්මා පුනපි තදුභයවයසන

මනසිකාරප්පවත්ති වුච්චතීති? තදුභයවයසන තතියවාරුං තත්ථ
මනසිකාරස්ස පවත්තිතත්තා  කථුං පන තදුභයවයසන මනසිකායරො 

පවත්තියතො? න හි සක්කා අපුබ් ුං අචරිමුං අනුයලොමපටියලොමුං

පටිච්චසමුප්පාදස්ස මනසිකාරුං පවත්යතතුන්ති? න යඛො පයනතුං එවුං

දට්ඨබ් ුං ‘‘තදුභයුං එකජ්ඣුං මනසාකාසී’’ති, අථ යඛො වායරන  භගවා හි
පඨමුං අනුයලොමවයසන පටිච්චසමුප්පාදුං මනසි කරිත්වා තදනුරූපුං පඨමුං
උදානුං උදායනසි  දුතියම්පි පටියලොමවයසන තුං මනසි කරිත්වා 
තදනුරූපයමව උදානුං උදායනසි  තතියවායර පන කායලන අනුයලොමුං
කායලනපටියලොමුංමනසිකරණවයසන අනුයලොමපටියලොමුංමනසිඅකාසි 

යතන වුත්තුං – ‘‘අනුයලොමපටියලොමන්ති අනුයලොමඤ්ච පටියලොමඤ්ච, 
යථාවුත්තඅනුයලොමවයසන යචව පටියලොමවයසන චා’’ති  ඉමිනා
මනසිකාරස්ස පුණ ලවභායවොචවසීභායවොචපකාසියතොයහොති එත්ථච

‘‘අනුයලොමුං මනසි කරිස්සාමි, පටියලොමුං මනසි කරිස්සාමි, 
අනුයලොමපටියලොමුං මනසිකරිස්සාමී’’ති එවුං පවත්තානුං පුබ් ායභොගානුං 
වයසනයනසුංවිභායගොයවදිතබ්ය ො  

තත්ථ අවිජ්ජාෙ ත්යවවාති අවිජ්ජාය තු එව  අය  විරා නියරොධාති

විරාගසඞ්ඛායතන මග්යගන අයසසනියරොධා, අග්ගමග්යගන

අනවයසසඅනුප්පාදප්පහානාති අත්යථො   ඞ්ඛාරනියරොයධොති සබ්ය සුං
සඞ්ඛාරානුංඅනවයසසුංඅනුප්පාදනියරොයධො  යහට්ඨියමනහිමග්ගත්තයයන

යකචි සඞ්ඛාරා නිරුජ්ඣන්ති, යකචි න නිරුජ්ඣන්ති අවිජ්ජාය
සාවයසසනියරොධා  අග්ගමග්යගන පනස්සා අනවයසසනියරොධා න යකචි
සඞ්ඛාරාන නිරුජ්ඣන්තීති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති ය්වායුං අවිජ්ජාදිවයසන සඞ්ඛාරාදිකස්ස 

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො නියරොයධො ච අවිජ්ජාදීනුං සමුදයා නියරොධා ච

යහොතීති වුත්යතො, සබ් ාකායරන එතමත්ථුං විදිත්වා  ඉෙං උදානං

උදායනසීති ඉදුං යයන මග්යගන යයො දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
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පටුන 

සමුදයනියරොධසඞ්ඛායතො අත්යථො කිච්චවයසන ආරම්මණකිරියාය ච

විදියතො, තස්ස අරියමග්ගස්ස ආනුභාවදීපකුං වුත්තප්පකාරුං උදානුං
උදායනසීතිඅත්යථො  

තත්රායුං සඞ්යඛපත්යථො – ෙදා හයව පාතුභවන්ති ධම්ො ආතාපියනො

ඣාෙයතො බ්රාහ්ෙණ ් , තදා යසො බ්රාහ්මයණො යතහි උප්පන්යනහි 

ය ොධිපක්ඛියධම්යමහි යස්ස වා අරියමග්ගස්ස චතුසච්චධම්මා පාතුභූතා, 

යතන අරියමග්යගන විධූපෙං තිට්ඨති ොරය නං, ‘‘කාමා යත පඨමා

යසනා’’තිආදිනා (සු  නි  438; මහානි  28; චූළනි  

නන්දමාණවපුච්ඡානිද්යදස 47) නයයන වුත්තප්පකාරුං මාරයසනුං

විධූපයන්යතො විධයමන්යතො විද්ධුංයසන්යතො තිට්ඨති  කථුං? සූරියෙොව

ඔභා ෙෙන්තලික්ඛං, යථා සූරියයො අබ්භුග්ගයතො අත්තයනො පභාය

අන්තලික්ඛුංඔභායසන්යතොවඅන්ධකාරුං විධයමන්යතොතිට්ඨති, එවුංයසොපි
ඛීණාසවබ්රාහ්මයණො යතහි ධම්යමහි යතන වා අරියමග්යගන සච්චානි
පටිවිජ්ඣන්යතොවමාරයසනුංවිධූපයන්යතොතිට්ඨතීති  

එවුං භගවතා පඨමුං පච්චයාකාරපජානනස්ස, දුතියුං 

පච්චයක්ඛයාධිගමස්ස, තතියුං අරියමග්ගස්ස ආනුභාවප්පකාසනානි ඉමානි

තීණිඋදානානි තීසුයායමසුභාසිතානි කතරායරත්තියා? අභිසම්ය ොධියතො
සත්තමාය රත්තියා  භගවා හි විසාඛපුණ්ණමාය රත්තියා පඨමයායම
පුබ්ය නිවාසුං අනුස්සරිත්වා මජ්ඣිමයායම දිබ් චක්ඛුුං වියසොයධත්වා
පච්ඡිමයායම පටිච්චසමුප්පායද ඤාණුං ඔතායරත්වා නානානයයහි
යතභූමකසඞ්ඛායර සම්මසිත්වා ‘‘ඉදානි අරුයණො උග්ගමිස්සතී’’ති 

සම්මාසම්ය ොධිුං පාපුණි, සබ් ඤ්ඤුතප්පත්තිසමනන්තරයමව ච අරුයණො
උග්ගච්ඡීති  තයතො යතයනව පල්ලඞ්යකන ය ොධිරුක්ඛමූයල සත්තාහුං
වීතිනායමන්යතො සම්පත්තාය පාටිපදරත්තියා තීසු යායමසු වුත්තනයයන
පටිච්චසමුප්පාදුංමනසිකරිත්වායථාක්කමුං ඉමානිඋදානානිඋදායනසි  

ඛන්ධයක පන තීසුපි වායරසු ‘‘පටිච්චසමුප්පාදුං අනුයලොමපටියලොමුං 

මනසාකාසී’’ති (මහාව  1) ආගතත්තා ඛන්ධකට්ඨකථායුං ‘‘තීසුපියායමසු

එවුංමනසිකත්වා පඨමුංඋදානුංපච්චයාකාරපච්චයවක්ඛණවයසන, දුතියුං

නිබ් ානපච්චයවක්ඛණවයසන, තතියුං මග්ගපච්චයවක්ඛණවයසනාති එවුං

ඉමානිභගවාඋදානානිඋදායනසී’’තිවුත්තුං, තම්පින විරුජ්ඣති භගවා හි
ඨයපත්වාරතනඝරසත්තාහුංයසයසසුඡසු සත්තායහසුඅන්තරන්තරාධම්මුං

පච්චයවක්ඛිත්වා යයභුයයයන විමුත්තිසුඛපටිසුංයවදී විහාසි, 
රතනඝරසත්තායහපනඅභිධම්මපරිචයවයසයනවවිහාසීති  

තතියය ොධිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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4. හංහඞ්කසුත්තවණ්ණනා 

4. චතුත්යථ අජපාලනියරොයධතිතස්සකිර ඡායායුං අජපාලා ගන්ත්වා

නිසීදන්ති, යතනස්ස‘‘අජපාලනියරොයධො’’ත්යවවනාමුංඋදපාදි යකචිපන 

‘‘යස්මා තත්ථ යවයද සජ්ඣායිතුුං අසමත්ථා මහල්ලකබ්රාහ්මණා 

පාකාරපරික්යඛපයුත්තානි නියවසනානි කත්වා සබ්ය  වසිුංසු, තස්මා 

අජපාලනියරොයධොති නාමුං ජාත’’න්ති වදන්ති  තත්රායුං වචනත්යථො – න 

ජපන්තීතිඅජපා, මන්තානුංඅනජ්ඣායකාතිඅත්යථො, අජපාලන්තිආදියන්ති
නිවාසුං එත්ථාති අජපායලොති  යස්මා වා මජ්ඣන්හියක සමයය අන්යතො

පවිට්යඨඅයජඅත්තයනොඡායාය පායලතිරක්ඛති, තස්මා ‘අජපායලො’තිස්ස

නාමුං රූළ්හන්ති අපයර  සබ් ථාපි නාමයමතුං තස්ස රුක්ඛස්ස, තස්ස

සමීයප සමීපත්යථහිඑතුංභුම්මුං ‘‘අජපාලනියරොයධ’’ති  

විමුත්තිසුඛපටි ංයවදීති තත්රපි ධම්මුං විචිනන්යතො විමුත්තිසුඛඤ්ච
පටිසුංයවයදන්යතොනිසීදි ය ොධිරුක්ඛයතො පුරත්ථිමදිසාභායගඑසරුක්යඛො

යහොති   ත්තාහන්ති ච ඉදුං න පල්ලඞ්කසත්තාහයතො අනන්තරසත්තාහුං 
භගවා හි පල්ලඞ්කසත්තාහයතො අපරානිපි තීණි සත්තාහානි
ය ොධිසමීයපයයවවීතිනායමසි  

තත්රායුංඅනුපුබ්බිකථා –භගවතිකිරසම්මාසම්ය ොධිුංපත්වා සත්තාහුං

එකපල්ලඞ්යකන නිසින්යන ‘‘න භගවා වුට්ඨාති, කින්නු යඛො අඤ්යඤපි 

බුද්ධත්තකරා ධම්මා අත්ථී’’ති එකච්චානුං යදවතානුං කඞ්ඛා උදපාදි  අථ
භගවා අට්ඨයම දිවයස සමාපත්තියතො වුට්ඨාය යදවතානුං කඞ්ඛුං ඤත්වා 
කඞ්ඛාවිධමනත්ථුංආකායසඋප්පතිත්වායමකපාටිහාරියුංදස්යසත්වාතාසුං
කඞ්ඛුං විධයමත්වාපල්ලඞ්කයතොඊසකුංපාචීනනිස්සියතඋත්තරදිසාභායග
ඨත්වා චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානිකප්පසතසහස්සඤ්චඋපචිතානුං පාරමීනුං
 ලාධිගමට්ඨානුං පල්ලඞ්කුං ය ොධිරුක්ඛඤ්ච අනිමියසහි චක්ඛූහි

ඔයලොකයමායනො සත්තාහුං වීතිනායමසි, තුං ඨානුං අනිමි යචතිෙං නාම
ජාතුං  අථ පල්ලඞ්කස්ස ච ඨිතට්ඨානස්ස ච අන්තරා පුරත්ථිමයතො ච

පච්ඡිමයතොචආයයතරතනචඞ්කයමචඞ්කමන්යතො සත්තාහුංවීතිනායමසි, 

තුං රතනචඞ්කෙයචතිෙං නාම ජාතුං  තයතො පච්ඡිමදිසාභායග යදවතා

රතනඝරුං මාපයිුංසු, තත්ථ පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා අභිධම්මපිටකුං
වියසසයතො අනන්තනයුං සමන්තපට්ඨානුං විචිනන්යතො සත්තාහුං 

වීතිනායමසි, තුංඨානුං රතනඝරයචතිෙං නාමජාතුං එවුං ය ොධිසමීයපයයව
චත්තාරි සත්තාහානි වීතිනායමත්වා පඤ්චයම සත්තායහ ය ොධිරුක්ඛයතො 
අජපාලනියරොධුංඋපසඞ්කමිත්වාතස්සමූයලපල්ලඞ්යකනනිසීදි  

තම්හා  ොධිම්හා වුට්ඨාසීති තයතො ඵලසමාපත්තිසමාධියතො

යථාකාලපරිච්යඡදුං වුට්ඨහි, වුට්ඨහිත්වා ච පන තත්ථ එවුං නිසින්යන

භගවති එයකො බ්රාහ්මයණො තුං ගන්ත්වා පඤ්හුං පුච්ඡි  යතන වුත්තුං ‘‘අථ

යඛො අඤ්ඤතයරො’’තිආදි  තත්ථ අඤ්ඤතයරොති නාමයගොත්තවයසන
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අනභිඤ්ඤායතො අපාකයටො එයකො  හංහඞ්කජාතියකොති යසො කිර
දිට්ඨමඞ්ගලියකො මානථද්යධො මානවයසන යකොධවයසන ච සබ් ුං

අයවොක්ඛජාතිකුංපස්සිත්වාජිුච්ඡන්යතො‘‘හුංහ’’න්තිකයරොන්යතො විචරති, 

තස්මා ‘‘හුංහඞ්කජාතියකො’’ති වුච්චති, ‘‘හහක්කජාතියකො’’තිපි පායඨො  

බ්රාහ්ෙයණොතිජාතියාබ්රාහ්මයණො  

යෙන භ වාති යස්සුං දිසායුං භගවා නිසින්යනො  භුම්මත්යථ හි එතුං

කරණවචනුං. යයන වා දිසාභායගන භගවා උපසඞ්කමිතබ්ය ො, යතන

දිසාභායගනඋපසඞ්කමි අථවා යෙනාති යහතුඅත්යථකරණවචනුං, යයන

කාරයණන භගවා යදවමනුස්යසහි උපසඞ්කමිතබ්ය ො, යතන කාරයණන 

උපසඞ්කමීති අත්යථො  යකන ච කාරයණන භගවා උපසඞ්කමිතබ්ය ො? 

නානප්පකාරයරොගදුක්ඛාභිපීළිතත්තා ආතුරකායයහි මහාජයනහි

මහානුභායවො භිසක්යකො විය යරොගතිකිච්ඡනත්ථුං, 
නානාවිධකියලස යාධිපීළිතත්තා ආතුරචිත්යතහි යදවමනුස්යසහි 

කියලස යාධිතිකිච්ඡනත්ථුං ධම්මස්සවනපඤ්හපුච්ඡනාදිකාරයණහි භගවා 
උපසඞ්කමිතබ්ය ො  යතන අයම්පි බ්රාහ්මයණො අත්තයනො කඞ්ඛුං
ඡින්දිතුකායමො උපසඞ්කමි  

උප ඞ්කමිත්වාති උපසඞ්කමනපරියයොසානදීපනුං  අථ වා යුං ඨානුං

උපසඞ්කමි, තයතොපිභගවයතොසමීපභූතුංආසන්නතරුං ඨානුංඋපගන්ත්වාති

අත්යථො   ම්යෙොදීතිසමුංසම්මාවායමොදි, භගවාචායනන, යසොපිභගවතා
‘‘කච්චි යභොයතො ඛමනීයුං කච්චි යාපනීය’’න්තිආදිනා 

පටිසන්ථාරකරණවයසන සමප්පවත්තයමොයදො අයහොසි   ම්යෙොදනීෙන්ති 

සම්යමොදනාරහුං සම්යමොදජනනයයොග්ගුං  කථන්ති කථාසල්ලාපුං  

 ාරණීෙන්ති සරිතබ් යුත්තුං සාධුජයනහි පවත්යතතබ් ුං, කාලන්තයර වා

චින්යතතබ් ුං  වීති ායරත්වාති නිට්ඨායපත්වා  එකෙන්තන්ති

භාවනපුුංසකනිද්යදයසො එකස්මිුං ඨායන, අතිසම්මුඛාදියකඡනිසජ්ජයදොයස

වජ්යජත්වාඑකස්මිුං පයදයසතිඅත්යථො  එතදයවොචාතිඑතුංඉදානිවත්තබ් ුං 

‘‘කිත්තාවතානුයඛො’’තිආදිවචනුංඅයවොච  

තත්ථ කිත්තාවතාති කිත්තයකන පමායණන  නූති සුංසයත්යථ

නිපායතො  යඛොති පදපූරයණ  යභොතිබ්රාහ්මණානුංජාතිසමුදාගතුංආලපනුං 

තථාහි වුත්තුං–‘‘යභොවාදිනාමයසොයහොති, සයචයහොතිසකිඤ්චයනො’’ති

(ම  නි  2.457; ධ  ප  396). ය ොතොති භගවන්තුං යගොත්යතන ආලපති 

කථුංපනායුං බ්රාහ්මයණොසම්පතිසමාගයතොභගවයතොයගොත්තුං ජානාතීති? 

නායුං සම්පතිසමාගයතො, ඡබ් ස්සානි පධානකරණකායල උපට්ඨහන්යතහි

පඤ්චවග්ගියයහි සද්ධිුං චරමායනොපි, අපරභායග තුං වතුං ඡඩ්යඩත්වා
උරුයවලායුං යසනනිගයම එයකො අදුතියයො හත්වා පිණ්ඩාය චරමායනොපි
යතන බ්රාහ්මයණන දිට්ඨපුබ්ය ො යචව සල්ලපිතපුබ්ය ො ච  යතන යසො 

පුබ්ය  පඤ්චවග්ගියයහි ගය්හමානුං භගවයතො යගොත්තුං අනුස්සරන්යතො, 
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‘‘යභො යගොතමා’’ති භගවන්තුං යගොත්යතන ආලපති  යයතො පට්ඨාය වා

භගවාමහාභිනික්ඛමනුංනික්ඛමන්යතො අයනොමනදීතීයරපබ් ජියතො, තයතො
පභුති ‘‘සමයණො යගොතයමො’’ති චන්යදො විය සූරියයො විය ච පාකයටො 

පඤ්ඤායතො, නතස්සයගොත්තජානයනකාරණුංගයවසිතබ් ුං  

බ්රාහ්ෙණකරණාති බ්රාහ්මණුං කයරොන්තීති බ්රාහ්මණකරණා, 

බ්රාහ්මණභාවකරාතිඅත්යථො එත්ථච කිත්තාවතාතිඑයතනයයහිධම්යමහි

බ්රාහ්මයණො යහොති, යතසුං ධම්මානුං පරිමාණුං පුච්ඡති  කතයෙ ච පනාති
ඉමිනායතසුංසරූපුං පුච්ඡති  

එතෙත්ථංවිදිත්වාතිඑතුංයතනපුට්ඨස්ස පඤ්හස්සසිඛාපත්තුංඅත්ථුං

විදිත්වාතායුංයවලායුංඉමුංඋදානුංඋදායනසි, නපනතස්ස බ්රාහ්මණස්ස

ධම්මුං යදයසසි  කස්මා? ධම්මයදසනාය අභාජනභාවයතො  තථා හි තස්ස 

බ්රාහ්මණස්සඉමුංගාථුංසුත්වානසච්චාභිසමයයොඅයහොසි යථාචඉමස්ස, 
එවුංඋපකස්ස ආජීවකස්සබුද්ධුණප්පකාසනුං ධම්මචක්කප්පවත්තනයතො
හි පුබ් භායගභගවතා භාසිතුං පයරසුං සුණන්තානම්පිතපුස්සභල්ලිකානුං 

සරණදානුං විය වාසනාභාගියයමව ජාතුං, න යසක්ඛභාගියුං, න
නිබ්ය ධභාගියුං එසාහි ධම්මතාති  

තත්ථ යෙො බ්රාහ්ෙයණොති යයො  ාහිතපාපධම්මතාය බ්රාහ්මයණො, න
දිට්ඨමඞ්ගලිකතාය හුංහඞ්කාරකසාවාදිපාපධම්මයුත්යතො හත්වා යකවලුං
ජාතිමත්තයකන බ්රහ්මඤ්ඤුං පටිජානාති  යසො බ්රාහ්මයණො

 ාහිතපාපධම්මත්තා හුංහඞ්කාරප්පහායනන නිහංහඞ්යකො, 

රාගාදිකසාවාභායවන නික්ක ායවො, භාවනානුයයොගයුත්තචිත්තතාය 

ෙතත්යතො, සීලසුංයයමන වා සුංයතචිත්තතාය ෙතත්යතො, 

චතුමග්ගඤාණසඞ්ඛායතහි යවයදහි අන්තුංසඞ්ඛාරපරියයොසානුංනිබ් ානුං, 

යවදානුං වා අන්තුං ගතත්තා යවදන්තගූ. මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස වුසිතත්තා 

වුසිතබ්රහ්ෙචරියෙො, ධම්යෙනය ොබ්රහ්ෙවාදංවයදෙය ‘‘බ්රාහ්මයණොඅහ’’න්ති

එතුං වාදුං ධම්යමන ඤායයන වයදයය  ෙ ්  සකලයලොකසන්නිවායසපි 

කුහිඤ්චි එකාරම්මයණපි රාුස්සයදො, යදොසුස්සයදො, යමොහස්සයදො, 

මානුස්සයදො, දිට්ඨුස්සයදොති ඉයම උ ් දා නත්ථි, අනවයසසුං පහීනාති
අත්යථො  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. බ්රාහ්ෙණසුත්තවණ්ණනා 

5. පඤ්චයම  ාවත්ථිෙන්ති එවුංනාමයක නගයර  තඤ්හි සවත්ථස්ස

නාමඉසියනො නිවාසට්ඨායනමාපිතත්තාසාවත්ථීතිවුච්චති, යථාකාකන්දී, 
මාකන්දීති  එවුං තාව අක්ඛරචින්තකා  අට්ඨකථාචරියා පන භණන්ති –
යුංකිඤ්චි මනුස්සානුං උපයභොගපරියභොගුං සබ් යමත්ථ අත්ථීති සාවත්ථි 
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පටුන 

සත්ථසමායයොයගචකියමත්ථභණ්ඩමත්ථීතිපුච්ඡියත සබ් මත්ථීතිපිවචනුං
උපාදායසාවත්ථීති  

‘‘සබ් දාසබ්බූපකරණුං, සාවත්ථියුංසයමොහිතුං; 

තස්මාසබ් මුපාදාය,  ාවත්ථීති පවුච්චතී’’ති (ම නි අට්ඨ 1.14); 

තස්සුං  ාවත්ථිෙං, සමීපත්යථ යචතුං භුම්මවචනුං  යජතවයනති

අත්තයනොපච්චත්ථියක ජිනාතීති යජයතො, රඤ්ඤාවාපච්චත්ථිකජයනජියත

ජායතොති යජයතො, මඞ්ගලකමයතාය වා තස්ස එවුං නාමයමව කතන්ති

යජයතො වනයතීති වනං, අත්තයනොසම්පත්තියාසත්තානුං අත්තනිභත්තිුං

කයරොති උප්පායදතීති අත්යථො  වනුයක ඉති වා වනං, 
නානාවිධකුසුමගන්ධසම්යමොදමත්තයකොකිලාදිවිහඞ්ගවිරුතාලායපහි 
මන්දමාරුතචලිතරුක්ඛසාඛාපල්ලවහත්යථහි ච ‘‘එථ මුං පරිභුඤ්ජථා’’ති

පාණියනොයාචති වියාතිඅත්යථො යජතස්සවනුං යජතවනං. තඤ්හියජයතන

කුමායරන යරොපිතුංසුංවද්ධිතුංපරිපාලිතුං යසොවතස්සසාමීඅයහොසි, තස්මා

යජතවනන්තිවුච්චති, තස්මිුං යජතවයන. 

අනාථපිණ්ඩික ්  ආරායෙති මාතාපිතූහි ගහිතනාමවයසන සුදත්යතො

නාම යසො මහායසට්ඨි, සබ් කාමසමිද්ධිතාය පන විගතමලමච්යඡරතාය

කරුණාදිුණසමඞ්ගිතාය ච නිච්චකාලුං අනාථානුං පිණ්ඩුං යදති, තස්මා
අනාථපිණ්ඩියකොති වුච්චති  ආරමන්ති එත්ථ පාණියනො වියසයසන 

පබ් ජිතාති ආරායෙො, පුප්ඵඵලාදියසොභාය 
නාතිදූරනාච්චාසන්නතාදිපඤ්චවිධයසනාසනඞ්ගසම්පත්තියා ච තයතො
තයතො ආගම්ම රමන්ති අභිරමන්ති අනුක්කණ්ඨිතා හත්වා වසන්තීති
අත්යථො  වුත්තප්පකාරාය වා සම්පත්තියා තත්ථ තත්ථ ගයතපි අත්තයනො

අබ්භන්තරුංයයවආයනත්වාරයමතීති ආරායෙො. යසොහිඅනාථපිණ්ඩියකන
ගහපතිනා යජතස්ස රාජකුමාරස්ස හත්ථයතො අට්ඨාරසහි හිරඤ්ඤයකොටීහි
යකොටිසන්ථායරන කිණිත්වා අට්ඨාරසහි හිරඤ්ඤයකොටීහි යසනාසනානි
කාරායපත්වා අට්ඨාරසහි හිරඤ්ඤයකොටීහි විහාරමහුං නිට්ඨායපත්වා එවුං
චතුපඤ්ඤාසහිරඤ්ඤයකොටිපරිච්චායගන බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස 

නියයාතියතො, තස්මා ‘‘අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායමො’’ති වුච්චති  තස්මිුං 

අනාථපිණ්ඩික ් ආරායෙ. 

එත්ථ ච ‘‘යජතවයන’’ති වචනුං පුරිමසාමිපරිකිත්තනුං, 

‘‘අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම’’තිපච්ඡිමසාමිපරිකිත්තනුං උභයම්පිද්වින්නුං 
පරිච්චාගවියසසපරිදීපයනන පුඤ්ඤකාමානුං ආයතිුං 
දිට්ඨානුගතිආපජ්ජනත්ථුං  තත්ථ හි ද්වාරයකොට්ඨකපාසාදකරණවයසන
භූමිවික්කයලද්ධා අට්ඨාරස හිරඤ්ඤයකොටියයො අයනකයකොටිඅග්ඝනකා

රුක්ඛාචයජතස්සපරිච්චායගො, චතුපඤ්ඤාස යකොටියයො අනාථපිණ්ඩිකස්ස 

ඉති යතසුං පරිච්චාගපරිකිත්තයනන ‘‘එවුං පුඤ්ඤකාමා පුඤ්ඤානි
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පටුන 

කයරොන්තී’’ති දස්යසන්යතො ධම්මභණ්ඩාගාරියකො අඤ්යඤපි පුඤ්ඤකායම
යතසුංදිට්ඨානුගතිආපජ්ජයනනියයොයජතීති  

තත්ථ සියා – යදි තාව භගවා සාවත්ථියුං විහරති, ‘‘යජතවයන’’ති න 

වත්තබ් ුං  අථ යජතවයන විහරති, ‘‘සාවත්ථිය’’න්ති න වත්තබ් ුං  න හි

සක්කා උභයත්ථඑකුංසමයුංවිහරිතුන්ති නයඛොපයනතුංඑවුංදට්ඨබ් ුං, 

නනු අයවොචුම්හා ‘‘සමීපත්යථ එතුං භුම්මවචන’’න්ති  තස්මා යදිදුං

සාවත්ථියා සමීයප යජතවනුං, තත්ථ විහරන්යතො ‘‘සාවත්ථියුං විහරති

යජතවයන’’ති වුත්යතො  යගොචරගාමනිදස්සනත්ථුං හිස්ස සාවත්ථිවචනුං, 
පබ් ජිතානුරූපනිවාසට්ඨානදස්සනත්ථුංයසසවචනන්ති  

ආෙ ්ො ච  ාරිපුත්යතොතිආදීසු ආෙ ්ොති පියවචනුං  චසද්යදො

සමුච්චයත්යථො  රූපසාරියා නාම බ්රාහ්මණියා පුත්යතොති  ාරිපුත්යතො.

ෙහායෙොග් ල්ලායනොති පූජාවචනුං  ුණවියසයසහි මහන්යතො

යමොග්ගල්ලායනොති හි මහායමොග්ගල්ලායනො  යරවයතොති

ඛදිරවනිකයරවයතො, න කඞ්ඛායරවයතො  එකස්මිඤ්හි දිවයස භගවා 

රත්තසාණිපරික්ඛිත්යතො විය සුවණ්ණයූයපො, පවාළධජපරිවාරියතො විය

සුවණ්ණපබ් යතො, නවුතිහුංසසහස්සපරිවාරියතොවියධතරට්යඨොහුංසරාජා, 
සත්තරතනසමුජ්ජලාය චතුරඞ්ගිනියා යසනායපරිවාරියතො විය චක්කවත්ති

රාජා, මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො ගගනමජ්යඣ චන්දුං උට්ඨායපන්යතො විය
චතුන්නුංපරිසානුංමජ්යඣධම්මුංයදයසන්යතො නිසින්යනොයහොති තස්මිුං
සමයය ඉයම අග්ගසාවකා මහාසාවකා ච භගවයතො පායද වන්දනත්ථාය 
උපසඞ්කමිුංසු  

භික්ඛූ ආෙන්යතසීති අත්තානුං පරිවායරත්වා නිසින්නභික්ඛූ යත
ආගච්ඡන්යත දස්යසත්වා අභාසි  භගවා හි යත ආයස්මන්යත
සීලසමාධිපඤ්ඤාදිුණසම්පන්යන පරයමන උපසයමන සමන්නාගයත
පරමාය ආකප්පසම්පත්තියා යුත්යත උපසඞ්කමන්යත පස්සිත්වා
පසන්නමානයසො යතසුං ුණවියසසපරිකිත්තනත්ථුං භික්ඛූ ආමන්යතසි 

‘‘එයත, භික්ඛයව, බ්රාහ්ෙණා ආ ච්ෙන්ති, එයත, භික්ඛයව, බ්රාහ්ෙණා 

ආ ච්ෙන්තී’’ති  පසාදවයසන එතුං ආයමඩිතුං, පසුංසාවයසනාතිපි වත්තුුං

යුත්තුං  එවං වුත්යතති එවුං භගවතා යත ආයස්මන්යත ‘‘බ්රාහ්මණා’’ති

වුත්යත  අඤ්ඤතයරොති නාමයගොත්යතන අපාකයටො, තස්සුං පරිසායුං

නිසින්යනො එයකො භික්ඛු  බ්රාහ්ෙණජාතියකොතිබ්රාහ්මණකුයලජායතො  යසො
හි උළාරයභොගාබ්රාහ්මණමහාසාලකුලාපබ් ජියතො තස්සකිරඑවුංඅයහොසි
‘‘ඉයම යලොකියා උභයතොසුජාතියා බ්රාහ්මණසික්ඛානිප්ඵත්තියා ච

බ්රාහ්මයණො යහොති, න අඤ්ඤථාති වදන්ති, භගවා ච එයත ආයස්මන්යත

බ්රාහ්මණාති වදති, හන්දාහුං භගවන්තුං බ්රාහ්මණලක්ඛණුං පුච්යඡයය’’න්ති

එතදත්ථයමව හි භගවා තදා යත යථයර ‘‘බ්රාහ්මණා’’ති අභාසි  බ්රහ්මුං
අණතීති බ්රාහ්මයණොති හි ජාතිබ්රාහ්මණානුං නිබ් චනුං  අරියා පන
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පටුන 

 ාහිතපාපතාය බ්රාහ්මණා  වුත්තඤ්යහතුං – ‘‘ ාහිතපායපොති බ්රාහ්මයණො, 

සමචරියාසමයණොතිවුච්චතී’’ති(ධ ප 388). වක්ඛතිච‘‘ ාහිත්වා පාපයක
ධම්යම’’ති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං බ්රාහ්මණසද්දස්ස පරමත්ථයතො

සිඛාපත්තමත්ථුං ජානිත්වා  ඉෙං උදානන්ති ඉමුං
පරමත්ථබ්රාහ්මණභාවදීපකුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ  ාහිත්වාති  හි කත්වා, අත්තයනො සන්තානයතො නීහරිත්වා

සමුච්යඡදප්පහානවයසන පජහිත්වාති අත්යථො  පාපයක ධම්යෙති ලාමයක

ධම්යම, දුච්චරිතවයසන තිවිධදුච්චරිතධම්යම, චිත්තුප්පාදවයසන

ද්වාදසාකුසලචිත්තුප්පායද, කම්මපථවයසන දසාකුසලකම්මපයථ, 
පවත්තියභදවයසනඅයනකයභදභින්යනසබ්ය පිඅකුසලධම්යමතිඅත්යථො  

යෙ චරන්ති  දා  තාති යය සතියවපුල්ලප්පත්තතාය සබ් කාලුං රූපාදීසු
ඡසුපි ආරම්මයණසු සතතවිහාරවයසන සතා සතිමන්යතො හත්වා චතූහි
ඉරියාපයථහි චරන්ති සතිග්ගහයණයනවයචත්ථසම්පජඤ්ඤම්පිගහිතන්ති

යවදිතබ් ුං  ඛීණ ංයෙොජනාති චතූහිපි අරියමග්යගහි දසවිධස්ස

සුංයයොජනස්ස සමුච්ඡින්නත්තා පරික්ඛීණසුංයයොජනා  බුද්ධාති 

චතුසච්චසම්ය ොයධන බුද්ධා  යත ච පන සාවකබුද්ධා, පච්යචකබුද්ධා, 

සම්මාසම්බුද්ධාති තිවිධා, යතසු ඉධ සාවකබුද්ධා අධිප්යපතා  යත යව

යලොක ්මි බ්රාහ්ෙණාති යත යසට්ඨත්යථන බ්රාහ්මණසඞ්ඛායත ධම්යම

අරියායජාතියා ජාතා, බ්රාහ්මණභූතස්සවාභගවයතොඔරසපුත්තාතිඉමස්මිුං

සත්තයලොයකපරමත්ථයතො බ්රාහ්මණානාම, නජාතියගොත්තමත්යතහි, න
ජටාධාරණාදිමත්යතන වාති අත්යථො  එවුං ඉයමසු ද්වීසු සුත්යතසු

බ්රාහ්මණකරා ධම්මා අරහත්තුං පායපත්වාකථිතා, නානජ්ඣාසයතාය පන
සත්තානුං යදසනාවිලායසන අභිලාපනානත්යතන යදසනානානත්තුං
යවදිතබ් ුං  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. ෙහාක ් පසුත්තවණ්ණනා 

6. ඡට්යඨ රාජ යහති එවුංනාමයක නගයර  තඤ්හි
මහාමන්ධාතුමහායගොවින්දාදීහි පරිග්ගහිතත්තා ‘‘රාජගහ’’න්ති වුච්චති 
‘‘දුරභිභවනීයත්තා පටිරාජූනුං ගහභූතන්ති රාජගහ’’න්තිආදිනා

අඤ්යඤයනත්ථ පකායරන වණ්ණයන්ති  කින්යතහි? නාමයමතුං තස්ස 

නගරස්ස  තුං පයනතුං බුද්ධකායල චක්කවත්තිකායල ච නගරුං යහොති, 
යසසකායලසුඤ්ඤුං යක්ඛපරිග්ගහිතුංයතසුංවසනට්ඨානුංහත්වාතිට්ඨති  

යවළුවයන කලන්දකනිවායපති යවළුවනන්තිතස්සවිහාරස්සනාමුං  තුංකිර
අට්ඨාරසහත්ථුබ්ය යධන පාකායරන පරික්ඛිත්තුං බුද්ධස්ස භගවයතො 
වසනානුච්ඡවිකාය මහතියා ගන්ධකුටියා අඤ්යඤහි ච 



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා ය ොධිවග්ය ො 
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පටුන 

පාසාදකුටියලණමණ්ඩපචඞ්කමද්වාරයකොට්ඨකාදීහි පටිමණ්ඩිතුං  හි

යවළූහි පරික්ඛිත්තුං අයහොසි නීයලොභාසුං මයනොරමුං, යතන

‘‘යවළුවන’’න්ති වුච්චති  කලන්දකානඤ්යචත්ථ නිවාපුං අදුංසු, තස්මා 

‘‘කලන්දකනිවායපො’’තිවුච්චති පුබ්ය කිරඅඤ්ඤතයරොරාජාතුං උයයානුං

කීළනත්ථුං පවිට්යඨො සුරාමදමත්යතො දිවායසයයුං උපගයතො සුපි, 

පරිජයනොපිස්ස ‘‘සුත්යතො රාජා’’ති පුප්ඵඵලාදීහි පයලොභියමායනො ඉයතො
චියතො ච පක්කාමි  අථ සුරාගන්යධන අඤ්ඤතරස්මා රුක්ඛසුසිරා
කණ්හසප්යපො නික්ඛමිත්වා රඤ්යඤො අභිමුයඛො ආගච්ඡති  තුං දිස්වා
රුක්ඛයදවතා ‘‘රඤ්යඤො ජීවිතුං දස්සාමී’’ති කලන්දකයවයසන ගන්ත්වා 

කණ්ණමූයල සද්දමකාසි  රාජා පටිබුජ්ඣි, කණ්හසප්යපො නිවත්යතො  යසො

තුං දිස්වා ‘‘ඉමාය කාළකාය මම ජීවිතුං දින්න’’න්ති කාළකානුං නිවාපුං

තත්ථ පට්ඨයපසි, අභයයඝොසඤ්ච යඝොසායපසි  තස්මා තයතො පට්ඨාය තුං

‘‘කලන්දකනිවාප’’න්ති සඞ්ඛුං ගතුං  කලන්දකාති හි කාළකානුං නාමුං, 

තස්මිුං යවළුවයනකලන්දකනිවායප. 

ෙහාක ් යපොති මහන්යතහි සීලක්ඛන්ධාදීහි සමන්නාගතත්තා

මහන්යතොකස්සයපොති මහාකස්සයපො, අපිචකුමාරකස්සපත්යථරුංඋපාදාය

අයුංමහායථයරො ‘‘මහාකස්සයපො’’තිවුච්චති  පිප්පලිගුහාෙන්තිතස්සාකිර

ුහාය ද්වාරසමීයප එයකො පිප්පලිරුක්යඛො අයහොසි, යතන සා

‘‘පිප්පලිුහා’’ති පඤ්ඤායිත්ථ  තස්සුං පිප්පලිගුහාෙං. ආ ාධියකොති

ආ ායධො අස්ස අත්ථීති ආ ාධියකො,  යාධියකොති අත්යථො  දුක්ඛියතොති

කායසන්නිස්සිතුං දුක්ඛුං සඤ්ජාතුං අස්සාති දුක්ඛියතො, දුක්ඛප්පත්යතොති

අත්යථො   ාළ්හගිලායනොති අධිමත්තයගලඤ්යඤො, තුං පන යගලඤ්ඤුං
සයතො සම්පජායනො හත්වා අධිවායසසි  අථස්ස භගවා තුං පවත්තිුංඤත්වා

තත්ථ ගන්ත්වා ය ොජ්ඣඞ්ගපරිත්තුං අභාසි, යතයනව යථරස්ස යසො
ආ ායධොවූපසමි වුත්තඤ්යහතුං ය ොජ්ඣඞ්ගසුංයුත්යත– 

‘‘යතනයඛොපනසමයයනආයස්මාමහාකස්සයපොපිප්පලිුහායුං
විහරති ආ ාධියකො දුක්ඛියතො  ාළ්හගිලායනො  අථ යඛො භගවා
සායන්හසමයුං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා මහාකස්සයපො

යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි  නිසජ්ජ

යඛොභගවා…යප …එතදයවොච–‘කච්චියත, කස්සප, ඛමනීයුං, කච්චි

යාපනීයුං, කච්චි දුක්ඛා යවදනා පටික්කමන්ති, යනො අභික්කමන්ති, 

පටික්කයමොසානුං පඤ්ඤායතියනොඅභික්කයමො’ති? ‘නයම, භන්යත, 

ඛමනීයුං, න යාපනීයුං,  ාළ්හා යම භන්යත, දුක්ඛා යවදනා

අභික්කමන්තියනොපටික්කමන්ති, අභික්කයමොසානුංපඤ්ඤායතියනො 
පටික්කයමො’ති  

‘‘‘සත්තියම, කස්සප, ය ොජ්ඣඞ්ගා මයා සම්මදක්ඛාතා භාවිතා 
 හලීකතාඅභිඤ්ඤායසම්ය ොධායනිබ් ානායසුංවත්තන්ති කතයම
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සත්ත? සතිසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො යඛො, කස්සප, මයා සම්මදක්ඛායතො
භාවියතො  හලීකයතො අභිඤ්ඤාය සම්ය ොධාය නිබ් ානාය

සුංවත්තති…යප … උයපක්ඛාසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො යඛො, කස්සප, මයා 
සම්මදක්ඛායතො භාවියතො  හලීකයතො අභිඤ්ඤාය සම්ය ොධාය

නිබ් ානායසුංවත්තති ඉයමයඛො, කස්සප, සත්තය ොජ්ඣඞ්ගාමයා
සම්මදක්ඛාතාභාවිතා හූලීකතාඅභිඤ්ඤායසම්ය ොධාය නිබ් ානාය

සුංවත්තන්තී’ති  ‘තග්ඝ භගවා ය ොජ්ඣඞ්ගා, තග්ඝ, සුගත, 
ය ොජ්ඣඞ්ගා’’’ති  

‘‘ඉදමයවොච භගවා  අත්තමයනො ආයස්මා මහාකස්සයපො
භගවයතො භාසිතුං අභිනන්දි  වුට්ඨහි චායස්මා මහාකස්සයපො තම්හා 

ආ ාධා, තථා පහීයනො චායස්මයතො මහාකස්සපස්ස යසො ආ ායධො
අයහොසී’’ති  

යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො ආෙ ්ො ෙහාක ් යපො අපයරන ෙයෙන

තම්හාආ ාධාවුට්ඨාසී’’ති  

එතදයහොසීති පුබ්ය  යගලඤ්ඤදිවයසසු සද්ධිවිහාරියකහි උපනීතුං
පිණ්ඩපාතුං පරිභුඤ්ජිත්වා විහායර එව අයහොසි  අථස්ස තම්හා ආ ාධා
වුට්ඨිතස්ස එතුං ‘‘යුංනූනාහුං රාජගහුං පිණ්ඩාය පවියසයය’’න්ති 

පරිවිතක්යකො අයහොසි  පඤ්චෙත්තානි යදවතා තානීති සක්කස්ස 

යදවරඤ්යඤො පරිචාරිකා පඤ්චසතා කකුටපාදිනියයො අච්ඡරායයො  

උ ්සුක්කං ආපන්නානි යහොන්තීති යථරස්ස පිණ්ඩපාතුං දස්සාමාති
පඤ්චපිණ්ඩපාතසතානි සජ්යජත්වා සුවණ්ණභාජයනහි ආදාය

අන්තරාමග්යගඨත්වා, ‘‘භන්යත, ඉමුංපිණ්ඩපාතුං ගණ්හථ, සඞ්ගහුංයනො
කයරොථා’’ති වදමානා පිණ්ඩපාතදායන යුත්තප්පයුත්තානි යහොන්ති  යතන

වුත්තුං ‘‘ආෙ ්ෙයතොෙහාක ් ප ්  පිණ්ඩපාතප්පටිලාභාො’’ති  

සක්යකොකිරයදවරාජායථරස්සචිත්තප්පවත්තිුංඤත්වාතා අච්ඡරායයො
උයයයොයජසි ‘‘ගච්ඡථ තුම්යහ අයයස්ස මහාකස්සපත්යථරස්ස පිණ්ඩපාතුං 
දත්වාඅත්තයනොපතිට්ඨුංකයරොථා’’ති එවුංහිස්සඅයහොසි‘‘ඉමාසුසබ් ාසු

ගතාසුකදාචි එකිස්සාපිහත්ථයතොපිණ්ඩපාතුංයථයරොපටිග්ගණ්යහයය, තුං

තස්සාභවිස්සති දීඝරත්තුංහිතායසුඛායා’’ති පටික්ඛිපියථයරො, ‘‘භන්යත, 

මය්හුං පිණ්ඩපාතුං ගණ්හථ, මය්හුං පිණ්ඩපාතුං ගණ්හථා’’ති වදන්තියයො

‘‘ගච්ඡථ තුම්යහ කතපුඤ්ඤා මහායභොගා, අහුං දුග්ගතානුං සඞ්ගහුං

කරිස්සාමී’’ති වත්වා, ‘‘භන්යත, මා යනො නායසථ, සඞ්ගහුං යනො
කයරොථා’’තිවදන්තියයොපුනපිපටික්ඛිපිත්වා පුනපිඅපගන්තුුංඅනිච්ඡමානා

යාචන්තියයො‘‘නඅත්තයනොපමාණුංජානාථ, අපගච්ඡථා’’ති වත්වාඅච්ඡරුං
පහරි  තා යථරස්ස අච්ඡරාසද්දුං සුත්වා සන්තජ්ජිතා ඨාතුුං 
අසක්යකොන්තියයො පලායිත්වා යදවයලොකයමව ගතා  යතන වුත්තුං – 

‘‘පඤ්චෙත්තානියදවතා තානිපටික්ඛිපිත්වා’’ති  
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පුබ් ණ්හ ෙෙන්ති පුබ් ණ්යහ එකුං සමයුං, එකස්මිුං කායල  

නිවාය ත්වාති විහාරනිවාසනපරිවත්තනවයසන නිවාසනුං දළ්හුං 

නිවායසත්වා  පත්තචීවරොදාොති චීවරුං පාරුපිත්වා පත්තුං හත්යථන

ගයහත්වා  පිණ්ඩාෙ පාවිසීති පිණ්ඩපාතත්ථාය පාවිසි  දලිද්දවිසිඛාති

දුග්ගතමනුස්සානුං වසයනොකායසො  කපණවිසිඛාති

යභොගපාරිජුඤ්ඤප්පත්තියා දීනමනුස්සානුං වායසො  යප කාරවිසිඛාති

තන්තවායවායසො  අද්ද ා යඛො භ වාති කථුං අද්දස? ‘‘ආ ාධා වුට්ඨියතො
මමපුත්යතොකස්සයපොකින්නුයඛො කයරොතී’’තිආවජ්යජන්යතොයවළුවයන
නිසින්යනොඑවභගවාදිබ් චක්ඛුනාඅද්දස  

එතෙත්ථං විදිත්වාති යායුං ආයස්මයතො මහාකස්සපස්ස පඤ්චහි
අච්ඡරාසයතහි උපනීතුං අයනකසූපුං අයනක යඤ්ජනුං දිබ් පිණ්ඩපාතුං

පටික්ඛිපිත්වා කපණජනානුග්ගහප්පටිපත්ති වුත්තා, එතමත්ථුං ජානිත්වා  

ඉෙං උදානන්ති ඉමුං පරමප්පිච්ඡතාදස්සනමුයඛන ඛීණාසවස්ස
තාදීභාවානුභාවදීපකුං උදානුංඋදායනසි  

තත්ථ අනඤ්ඤයපොසින්ති අඤ්ඤුං යපොයසතීති අඤ්ඤයපොසී, න

අඤ්ඤයපොසී අනඤ්ඤයපොසී, අත්තනා යපොයසතබ් ස්ස අඤ්ඤස්ස

අභායවන අදුතියයො, එකයකොතිඅත්යථො යතනයථරස්සසුභරතුං දස්යසති 
යථයරොහිකායපරිහාරියකන චීවයරනකුච්ඡිපරිහාරියකනචපිණ්ඩපායතන

අත්තානයමව යපොයසන්යතො පරමප්පිච්යඡො හත්වා විහරති, අඤ්ඤුං
ඤාතිමිත්තාදීසු කඤ්චි න යපොයසති කත්ථචි අලග්ගභාවයතො  අථ වා
අඤ්යඤනඅඤ්ඤතයරනයපොයසතබ් තායඅභාවයතොඅනඤ්ඤයපොසී යයො
හි එකස්මිුංයයව පච්චයදායයක පටි ද්ධචතුපච්චයයො යසො අනඤ්ඤයපොසී

නාම න යහොති එකායත්තවුත්තියතො. යථයරො පන ‘‘යථාපි භමයරො

පුප්ඵ’’න්ති (ධ ප 49) ගාථාය වුත්තනයයනජඞ්ඝා ලුංනිස්සායපිණ්ඩාය
චරන්යතොකුයලසුනිච්චනයවොහත්වා මිස්සකභත්යතනයායපති තථාහිනුං

භගවා චන්දූපමප්පටිපදාය යථොයමසි  අඤ්ඤාතන්ති අභිඤ්ඤාතුං, 

යථාභුච්චුයණහි පත්ථටයසුං, යතයනව වා අනඤ්ඤයපොසිභායවන

අප්පිච්ඡතාසන්තුට්ඨිතාහි ඤාතුං  අථ වා අඤ්ඤාතන්ති සබ් යසො
පහීනතණ්හතාය ලාභසක්කාරසියලොකනිකාමනයහතු අත්තානුං
ජානාපනවයසන න ඤාතුං  අවීතතණ්යහො හි පාපිච්යඡො කුහකතාය 

සම්භාවනාධිප්පායයන අත්තානුං ජානායපති  දන්තන්ති 

ඡළඞ්ු යපක්ඛාවයසන ඉන්ද්රියයසු උත්තමදමයනන දන්තුං   ායර 

පතිට්ඨිතන්ති විමුත්තිසායර අවට්ඨිතුං, අයසක්ඛසීලක්ඛන්ධාදියක වා 

සීලාදිසායර පතිට්ඨිතුං  ඛීණා වං වන්තයදො න්තිකාමාසවාදීනුං චතුන්නුං
ආසවානුං අනවයසසුං පහීනත්තා ඛීණාසවුං  තයතො එව රාගාදියදොසානුං

සබ් යසො වන්තත්තා වන්තයදොසුං  තෙහං බ්රූමි බ්රාහ්ෙණන්ති තුං 
යථාවුත්තුණුං පරමත්ථබ්රාහ්මණුං අහුං බ්රාහ්මණන්ති වදාමීති  ඉධාපි
යහට්ඨා වුත්තනයයයනවයදසනානානත්තුංයවදිතබ් ුං  
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පටුන 

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. අජකලාපකසුත්තවණ්ණනා 

7. සත්තයම පාවාෙන්ති එවුංනාමයක මල්ලරාජූනුං නගයර  

අජකලාපයක යචතියෙති අජකලාපයකන නාම යක්යඛන පරිග්ගහිතත්තා 

‘‘අජකලාපක’’න්ති ලද්ධනායම මනුස්සානුං චිත්තීකතට්ඨායන. යසො කිර
යක්යඛො අයජකලායප කත්වා  න්ධයනන අජයකොට්ඨායසන සද්ධිුං  ලිුං

පටිච්ඡති, න අඤ්ඤථා, තස්මා ‘‘අජකලාපයකො’’ති පඤ්ඤායිත්ථ  යකචි
පනාහ–අජයකවියසත්යත ලායපතීතිඅජකලාපයකොති තස්සකිරසත්තා

 ලිුංඋපයනත්වායදාඅජසද්දුංකත්වා ලිුං උපහරන්ති, තදායසොතුස්සති, 
තස්මා ‘‘අජකලාපයකො’’ති වුච්චතීති  යසො පන යක්යඛො 

ආනුභාවසම්පන්යනොකක්ඛයළොඵරුයසොතත්ථචසන්නිහියතො, තස්මාතුං

ඨානුංමනුස්සා චිත්තිුංකයරොන්ති, කායලනකාලුං ලිුංඋපහරන්ති යතන

වුත්තුං ‘‘අජකලාපයක යචතියය’’ති  අජකලාපක ්  ෙක්ඛ ්  භවයනති
තස්සයක්ඛස්සවිමායන  

තදා කිර සත්ථා තුං යක්ඛුං දයමතුකායමො සායන්හසමයය එයකො
අදුතියයො පත්තචීවරුංආදායඅජකලාපකස්සයක්ඛස්සභවනද්වාරුංගන්ත්වා

තස්ස යදොවාරිකුං භවනපවිසනත්ථාය යාචි  යසො ‘‘කක්ඛයළො, භන්යත, 

අජකලාපයකොයක්යඛො, සමයණොතිවා බ්රාහ්මයණොතිවාගාරවුංනකයරොති, 

තස්මාතුම්යහඑවජානාථ, මය්හුංපනතස්ස අනායරොචනුංනයුත්ත’’න්ති
තාවයදව යක්ඛසමාගමුං ගතස්ස අජකලාපකස්ස සන්තිකුං වාතයවයගන
අගමාසි සත්ථාඅන්යතොභවනුංපවිසිත්වාඅජකලාපකස්ස නිසීදනමණ්ඩයප
පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදි  යක්ඛස්ස ඔයරොධා සත්ථාරුං උපසඞ්කමිත්වා 
වන්දිත්වා එකමන්තුං අට්ඨුංසු  සත්ථා තාසුං කාලයුත්තුං ධම්මිුං කථුං
කයථසි  යතන වුත්තුං – ‘‘පාවායුං විහරති අජකලාපයක යචතියය
අජකලාපකස්සයක්ඛස්සභවයන’’ති  

තස්මිුං සමයය සාතාගිරයහමවතා අජකලාපකස්ස භවනමත්ථයකන
යක්ඛසමාගමුං ගච්ඡන්තාඅත්තයනොගමයනඅසම්පජ්ජමායන‘‘කිුංනුයඛො
කාරණ’’න්ති ආවජ්යජන්තා සත්ථාරුං අජකලාපකස්ස භවයන නිසින්නුං

දිස්වාතත්ථගන්ත්වාභගවන්තුංවන්දිත්වා ‘‘මයුං, භන්යත, යක්ඛසමාගමුං
ගමිස්සාමා’’ති ආපුච්ඡිත්වා පදක්ඛිණුං කත්වා ගතා යක්ඛසන්නිපායත

අජකලාපකුං දිස්වා තුට්ඨිුං පයවදයිුංසු ‘‘ලාභා යත, ආවුයසො, අජකලාපක, 

යස්ස යත භවයන සයදවයක යලොයක අග්ගපුග්ගයලො භගවා නිසින්යනො, 

උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තුංපයිරුපාසස්සු, ධම්මඤ්චසුණාහී’’ති යසොයතසුං
කථුං සුත්වා ‘‘ඉයම තස්ස මුණ්ඩකස්ස සමණකස්ස මම භවයන
නිසින්නභාවුං කයථන්තී’’ති යකොධාභිභූයතො හත්වා ‘‘අජ්ජ මය්හුං යතන
සමයණනසද්ධිුංසඞ්ගායමොභවිස්සතී’’ති චින්යතත්වායක්ඛසන්නිපාතයතො
උට්ඨහිත්වා දක්ඛිණුං පාදුං උක්ඛිපිත්වා සට්ඨියයොජනමත්තුං පබ් තකූටුං
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අක්කමි, තුං භිජ්ජිත්වා ද්විධා අයහොසි  යසසුං එත්ථ යුං වත්තබ් ුං, තුං

ආළවකසුත්තවණ්ණනායුං (සුං  නි  අට්ඨ  1.1.246) ආගතනයයයනව 

යවදිතබ් ුං  

අජකලාපකස්ස සමාගයමො හි ආළවකසමාගමසදියසොව ඨයපත්වා
පඤ්හකරණුං විස්සජ්ජනුං භවනයතො තික්ඛත්තුුං නික්ඛමනුං පයවසනඤ්ච 
අජකලාපයකො හි ආගච්ඡන්යතොයයව ‘‘එයතහියයව තුං සමණුං
පලායපස්සාමී’’ති වාතමණ්ඩලාදියක නවවස්යස සමුට්ඨායපත්වා යතහි
භගවයතොචලනමත්තම්පිකාතුුංඅසක්යකොන්යතොනානාවිධප්පහරණහත්යථ 
අතිවිය භයානකරූයප භූතගයණ නිම්මිනිත්වා යතහි සද්ධිුං භගවන්තුං
උපසඞ්කමිත්වා අන්තන්යතයනව චරන්යතො සබ් රත්තිුං නානප්පකාරුං
විප්පකාරුංකත්වාපිභගවයතොකිඤ්චි යකසග්ගමත්තම්පිනිසින්නට්ඨානයතො
චලනුංකාතුුංනාසක්ඛි යකවලුංපන‘‘අයුංසමයණොමුං අනාපුච්ඡාමය්හුං
භවනුං පවිසිත්වා නිසීදතී’’ති යකොධවයසන පජ්ජලි  අථස්ස භගවා 
චිත්තප්පවත්තිුං ඤත්වා ‘‘යසයයථාපි නාම චණ්ඩස්ස කුක්කුරස්ස නාසාය

පිත්තුං භින්යදයය, එවුං යසො භියයයොයසොමත්තාය චණ්ඩතයරො අස්ස, 

එවයමවායුං යක්යඛො මයි ඉධ නිසින්යන චිත්තුං පදූයසති, යුංනූනාහුං  හි 
නික්ඛයමයය’’න්ති සයයමව භවනයතො නික්ඛමිත්වා අබ්යභොකායස නිසීදි 

යතන වුත්තුං – ‘‘යතනයඛො පන ෙයෙනභ වා රත්තන්ධකාරතිමි ාෙං

අබ්යභොකාය නිසින්යනොයහොතී’’ති  

තත්ථ රත්තන්ධකාරතිමි ාෙන්ති රත්තියුං අන්ධකරණතමසි, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාුගප්පත්තිවිරහියත  හලන්ධකායරති අත්යථො  

චතුරඞ්ගසමන්නාගයතොකිරතදාඅන්ධකායරොපවත්තීති  යදයවොති යමයඝො
එකයමකුං ඵුසිතකුං උදකබින්දුුං පායතති  අථ යක්යඛො ‘‘ඉමිනා සද්යදන
තායසත්වා ඉමුං සමණුං පලායපස්සාමී’’ති භගවයතො සමීපුං ගන්ත්වා

‘‘අක්කුයලො’’තිආදිනා තුං භිුංසනුං අකාසි  යතන වුත්තුං ‘‘අථ යඛො

අජකලාපයකො’’තිආදි  තත්ථ භෙන්ති චිත්තුත්රාසුං, ෙම්භිතත්තන්ති 

ඌරුත්ථම්භකසරීරස්සඡම්භිතභාවුං  යලොෙහං න්තියලොමානුං පහට්ඨභාවුං, 

තීහිපි පයදහි භයුප්පත්තියමව දස්යසති  උප ඞ්කමීති කස්මා පනායුං

එවමධිප්පායයො උපසඞ්කමි, නනු පුබ්ය  අත්තනා කාතබ් ුං විප්පකාරුං

අකාසීති? සච්චමකාසි, තුංපයනස‘‘අන්යතොභවයනයඛමට්ඨායන ථිරභූමියුං

ඨිතස්ස න කිඤ්චි කාතුුං අසක්ඛි, ඉදානි  හි ඨිතුං එවුං භිුංසායපත්වා 
පලායපතුුං සක්කා’’ති මඤ්ඤමායනො උපසඞ්කමි  අයඤ්හි යක්යඛො

අත්තයනොභවනුං ‘‘ථිරභූමී’’තිමඤ්ඤති, ‘‘තත්ථඨිතත්තාඅයුංසමයණොන
භායතී’’තිච  

තික්ඛත්තුං ‘‘අක්කුයලො පක්කුයලො’’ති අක්කුලපක්කුලිකං අකාසීති
තයයොවායර‘‘අක්කුයලොපක්කුයලො’’ති භිුංසායපතුකාමතායඑවරූපුංසද්දුං
අකාසි  අනුකරණසද්යදො හි අයුං  තදා හි යසො යක්යඛො සියනරුුං
උක්ඛිපන්යතො විය මහාපථවිුං පරිවත්යතන්යතො විය ච මහතා උස්සායහන 
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අසනිසතසද්දසඞ්ඝාටුංවියඑකස්මිුංඨායනපුඤ්ජීකතුංහත්වාවිනිච්ඡරන්තුං 

දිසාගජානුං හත්ථිගජ්ජිතුං, යකසරසීහානුං සීහනින්නාදුං, යක්ඛානුං 

හිුංකාරසද්දුං, භූතානුං අට්ටහාසුං, අසුරානුං අප්යඵොටනයඝොසුං, ඉන්දස්ස

යදවරඤ්යඤො වජිරනිග්ඝාතනිග්යඝොසුං, අත්තයනො ගම්භීරතාය
විප්ඵාරිකතාය භයානකතායචඅවයසසසද්දුංඅවහසන්තමිවඅභිභවන්තමිව
ච කප්පවුට්ඨානමහාවාතමණ්ඩලිකාය විනිග්යඝොසුං පුථුජ්ජනානුං හදයුං
ඵායලන්තුං විය මහන්තුං පටිභයනිග්යඝොසුං අ යත්තක්ඛරුං තික්ඛත්තුුං

අත්තයනො යක්ඛගජ්ජිතුං ගජ්ජි ‘‘එයතන ඉමුං සමණුං භිුංසායපත්වා

පලායපස්සාමී’’ති යුංයුංනිච්ඡරති, යතනයතනපබ් තාපපටිකුංමුඤ්චිුංසු, 
වනප්පතියජට්ඨයකඋපාදායසබ්ය සු රුක්ඛලතාුම්ය සුපත්තඵලපුප්ඵානි

සීදයිුංසු, තියයොජනසහස්සවිත්ථයතොපි හිමවන්තපබ් තරාජා සඞ්කම්පි

සම්පකම්පිසම්පයවධි, භුම්මයදවතාආදිුංකත්වා යයභුයයයනයදවතානම්පි

අහයදවභයුංඡම්භිතත්තුංයලොමහුංයසො, පයගවමනුස්සානුං  අඤ්යඤසඤ්ච
අපදද්විපදචතුප්පදානුංමහාපථවියාඋන්ද්රියනකායලොවියමහතීවිභිුංසනකා 

අයහොසි, සකලස්මිුංජම්බුදීපතයලමහන්තුංයකොලාහලුංඋදපාදි භගවාපන

තුං සද්දුං ‘‘කිමී’’ති අමඤ්ඤමායනොනිච්චයලොනිසීදි, ‘‘මාකස්සචි ඉමිනා
අන්තරායයොයහොතූ’’ති අධිට්ඨාසි  

යස්මා පන යසො සද්යදො ‘‘අක්කුල පක්කුල’’ ඉති ඉමිනා ආකායරන 

සත්තානුං යසොතපථුං අගමාසි, තස්මාතස්ස අනුකරණවයසන ‘‘අක්කුයලො

පක්කුයලො’’ති, යක්ඛස්ස ච තස්සුං නිග්යඝොසනිච්ඡාරණායුං

අක්කුලපක්කුලකරණුං අත්ථීති කත්වා ‘‘අක්කුලපක්කුලිකුං අකාසී’’ති
සඞ්ගහුං ආයරොපයිුංසු  යකචි පන ‘‘ආකුල යාකුල ඉති පදද්වයස්ස
පරියායාභිධානවයසන අක්කුයලො  ක්කුයලොති අයුං සද්යදො වුත්යතො’’ති
වදන්ති යථා ‘‘එකුං එකක’’න්ති  යස්මා එකවාරුං ජායතො

පඨමුප්පත්තිවයසයනව නිබ් ත්තත්තා ආකුයලොති ආදිඅත්යථො ආකායරො, 
තස්ස ච කකාරාගමුං කත්වා රස්සත්තුං කතන්ති  ද්යව වායර පන ජායතො

 ක්කුයලො, කුලසද්යදොයචත්ථජාතිපරියායයො යකොලුංයකොයලොතිආදීසුවිය 
වුත්තඅධිප්පායානුවිධායී ච සද්දප්පයයොයගොති පඨයමන පයදන 

ජලාබුජසීහ යග්ඝාදයයො, දුතියයන අණ්ඩජආසීවිසකණ්හසප්පාදයයො

වුච්චන්ති, තස්මා සීහාදියකො විය ආසීවිසාදියකො විය ච ‘‘අහුං යත
ජීවිතහාරයකො’’ති ඉමුං අත්ථුං යක්යඛො පදද්වයයන දස්යසතීති අඤ්යඤ 

අපයර පන ‘‘අක්ඛුයලො භක්ඛුයලො’’ති පාළිුං වත්වා ‘‘අක්යඛතුුං යඛයපතුුං

විනායසතුුං උලති පවත්යතතීති අක්ඛුයලො, භක්ඛිතුුං ඛාදිතුුං උලතීති

භක්ඛුයලො යකොපයනයසො? යක්ඛරක්ඛසපිසාචසීහ යග්ඝාදීසුඅඤ්ඤතයරො
යයො යකොචි මනුස්සානුං අනත්ථාවයහො’’ති තස්ස අත්ථුං වදන්ති  ඉධාපි
පුබ්ය වුත්තනයයයනව අධිප්පායයයොජනායවදිතබ් ා  
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පටුන 

එය ො යත,  ෙණ, පි ායචොති ‘‘අම්යභො, සමණ, තව පිසිතාසයනො
පිසායචො උපට්ඨියතො’’ති මහන්තුං යභරවරූපුං අභිනිම්මිනිත්වා භගවයතො
පුරයතොඨත්වාඅත්තානුං සන්ධායයක්යඛොවදති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං යතනයක්යඛනකායවාචාහි පවත්තියමානුං
විප්පකාරුං  යතනචඅත්තයනොඅනභිභවනීයස්සයහතුභූතුංයලොකධම්යමසු

නිරුපක්කියලසතුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  තාෙං යවලාෙන්ති තස්සුං

විප්පකාරකරණයවලායුං  ඉෙංඋදානන්තිතුංවිප්පකාරුංඅගයණත්වාඅස්ස
අගණනයහතුභූතුං ධම්මානුභාවදීපකුංඉමුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ ෙදා  යකසුධම්යෙසූතියස්මිුංකායල සකඅත්තභාවසඞ්ඛායතසු

පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්ධධම්යමසු  පාරගූති පරිඤ්ඤාභිසමයපාරිපූරිවයසන

පාරඞ්ගයතො, තයතොයයවයතසුං යහතුභූයතසමුදයය, තදප්පවත්තිලක්ඛයණ

නියරොයධ, නියරොධගාමිනියා පටිපදාය ච 

පහානසච්ඡිකිරියාභාවනාභිසමයපාරිපූරිවයසන පාරගයතො  යහොති 

බ්රාහ්ෙයණොති එවුං සබ් යසො  ාහිතපාපත්තා බ්රාහ්මයණො නාම යහොති, 

සබ් යසො සකඅත්තභාවාවය ොධයනපි චතුසච්චාභිසමයයො යහොති 

වුත්තඤ්යචතුං – ‘‘ඉමස්මිුංයයව  යාමමත්යත කයළවයර සසඤ්ඤිම්හි

සමනයකයලොකඤ්චයලොකසමුදයඤ්ච පඤ්ඤයපමී’’තිආදි(සුං නි 1.107; 

අ  නි  4.45). අථ වා  යකසු ධම්යෙසූති අත්තයනො ධම්යමසු, අත්තයනො
ධම්මා නාම අත්ථකාමස්ස පුග්ගලස්ස සීලාදිධම්මා 
සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිආදයයො හි යවොදානධම්මා

එකන්තහිතසුඛසම්පාදයනන පුරිසස්ස අත්තයනො ධම්මා නාම, න

අනත්ථාවහා සුංකියලසධම්මා විය අසකධම්මා  පාරගූති යතසුං සීලාදීනුං
පාරිපූරියාපාරුංපරියන්තුංගයතො  

තත්ථ සීලුං තාව යලොකියයලොකුත්තරවයසන දුවිධුං  යතසු යලොකියුං 

පුබ් භාගසීලුං  තුං සඞ්යඛපයතො පාතියමොක්ඛසුංවරාදිවයසන චතුබ්බිධුං, 

විත්ථාරයතො පන අයනකප්පයභදුං  යලොකුත්තරුං මග්ගඵලවයසන දුවිධුං, 

අත්ථයතො සම්මාවාචාසම්මාකම්මන්තසම්මාආජීවා  යථා ච සීලුං, තථා
සමාධිපඤ්ඤා ච යලොකියයලොකුත්තරවයසන දුවිධා  තත්ථ යලොකියසමාධි

සහ උපචායරන අට්ඨ සමාපත්තියයො, යලොකුත්තරසමාධි

මග්ගපරියාපන්යනො. පඤ්ඤාපියලොකියාසුතමයා, චින්තාමයා, භාවනාමයා

ච සාසවා, යලොකුත්තරා පන මග්ගසම්පයුත්තා ඵලසම්පයුත්තා ච  විමුත්ති

නාම ඵලවිමුත්ති නිබ් ානඤ්ච, තස්මා සා යලොකුත්තරාව  

විමුත්තිඤාණදස්සනුං යලොකියයමව, තුං එකූනවීසතිවිධුං
පච්චයවක්ඛණඤාණභාවයතො  එවුං එයතසුං සීලාදිධම්මානුං අත්තයනො
සන්තායනඅරහත්තඵලාධිගයමනඅනවයසසයතොනිබ් ත්තපාරිපූරියා පාරුං

පරියන්තුංගයතොති  යකසුධම්යෙසුපාරගූ. 
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පටුන 

අථ වා යසොතාපත්තිඵලාධිගයමන සීලස්මිුං පාරගූ  යසො හි ‘‘සීයලසු 

පරිපූරකාරී’’ති වුත්යතො, යසොතාපන්නග්ගහයණයනව යචත්ථ සකදාගාමීපි
ගහියතො යහොති  අනාගාමිඵලාධිගයමන සමාධිස්මිුං පාරගූ  යසො හි
‘‘සමාධිස්මිුං පරිපූරකාරී’’ති වුත්යතො  අරහත්තඵලාධිගයමන ඉතයරසු තීසු
පාරගූ  අරහා හි පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්තියා අග්ගභූතාය අකුප්පාය
යචයතොවිමුත්තියා අධිගතත්තා පච්චයවක්ඛණඤාණස්ස ච
පරියයොසානගමනයතො පඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සයනසු පාරගූ නාම
යහොති  එවුං සබ් ථාපි චතූසු අරියසච්යචසු චතුමග්ගවයසන
පරිඤ්ඤාදියසොළසවිධාය කිච්චනිප්ඵත්තියා යථාවුත්යතසු තස්මිුං තස්මිුං
කායලසයකසු ධම්යමසුපාරගයතො  

යහොතිබ්රාහ්ෙයණොතිතදායසො  ාහිතපාපධම්මතායපරමත්ථබ්රාහ්මයණො

යහොති  අථ එතං පි ාචඤ්ච, පක්කුලඤ්චාතිවත්තතීති තයතො

යථාවුත්තපාරගමනයතො අථ පච්ඡා, අජකලාපක, එතුං තයා දස්සිතුං
පිසිතාසනත්ථමාගතුං පිසාචුං භයජනනත්ථුං සමුට්ඨාපිතුං

අක්කුලපක්කුලිකඤ්ච අතිවත්තති, අතික්කමති, අභිභවති, තුං න භායතීති
අත්යථො  

අයම්පි ගාථා අරහත්තයමව උල්ලපිත්වා කථිතා  අථ අජකලාපයකො 
අත්තනාකයතනතථාරූයපනපිපටිභයරූයපනවිභිුංසයනනඅකම්පනීයස්ස
භගවයතො තුං තාදිභාවුං දිස්වා ‘‘අයහො අච්ඡරියමනුස්යසොවතාය’’න්ති
පසන්නමානයසො යපොථුජ්ජනිකාය සද්ධාය අත්තනි නිවිට්ඨභාවුං
විභායවන්යතොසත්ථුසම්මුඛාඋපාසකත්තුංපයවයදසි  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8.  ඞ් ාෙජිසුත්තවණ්ණනා 

8. අට්ඨයම  ඞ් ාෙජීති එවුංනායමො  අයඤ්හි ආයස්මා සාවත්ථියුං

අඤ්ඤතරස්ස මහාවිභවස්ස යසට්ඨියනො පුත්යතො, වයප්පත්තකායල
මාතාපිතූහි පතිරූයපන දායරන නියයොයජත්වා සාපයතයයුං නියයායතත්වා
ඝර න්ධයනන ද්යධොයහොති යසො එකදිවසුංසාවත්ථිවාසියනොඋපාසයක
පුබ් ණ්හසමයුංදානුංදත්වාසීලුංසමාදියිත්වා සායන්හසමයයසුද්ධවත්යථ
සුද්ධුත්තරාසඞ්යග ගන්ධමාලාදිහත්යථ ධම්මස්සවනත්ථුං යජතවනාභිමුයඛ

ගච්ඡන්යතදිස්වා‘‘කත්ථතුම්යහගච්ඡථා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ධම්මස්සවනත්ථුං
යජතවයන සත්ථු සන්තික’’න්ති වුත්යත ‘‘යතන හි අහම්පි ගමිස්සාමී’’ති
යතහිසද්ධිුං යජතවනුංඅගමාසි  යතනචසමයයනභගවා කඤ්චනුහායුං
සීහනාදුං නදන්යතො යකසරසීයහො විය සද්ධම්මමණ්ඩයප 

පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයනනිසීදිත්වාචතුපරිසමජ්යඣධම්මුංයදයසති  

අථ යඛො යත උපාසකා භගවන්තුං වන්දිත්වා එකමන්තුං නිසීදිුංසු, 
සඞ්ගාමජිපිකුලපුත්යතොතස්සාපරිසායපරියන්යතධම්මුං සුණන්යතොනිසීදි 
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භගවා අනුපුබ්බිකථුං කයථත්වා චත්තාරි සච්චානි පකායසසි, 
සච්චපරියයොසායන අයනයකසුං පාණසහස්සානුං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි 
සඞ්ගාමජිපි කුලපුත්යතො යසොතාපත්තිඵලුං පත්වා පරිසාය වුට්ඨිතාය
භගවන්තුං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා පබ් ජ්ජුං යාචි ‘‘පබ් ායජථ මුං

භගවා’’ති ‘‘අනුඤ්ඤායතොසිපනත්වුංමාතාපිතූහි පබ් ජ්ජායා’’ති? ‘‘නාහුං, 

භන්යත, අනුඤ්ඤායතො’’ති  ‘‘න යඛො, සඞ්ගාමජි, තථාගතා මාතාපිතූහි

අනනුඤ්ඤාතුංපුත්තුංපබ් ායජන්තී’’ති ‘‘යසොහුං, භන්යත, තථා කරිස්සාමි, 
යථාමුංමාතාපිතයරොපබ් ජිතුුංඅනුජානන්තී’’ති යසොභගවන්තුංවන්දිත්වා 

පදක්ඛිණුං කත්වා මාතාපිතයරො උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘අම්මතාතා, අනුජානාථ

මුං පබ් ජිතු’’න්ති ආහ  තයතො පරුං රට්ඨපාලසුත්යත (ම  නි  2.293
ආදයයො)ආගතනයයන යවදිතබ් ුං  

අථ යසො ‘‘පබ් ජිත්වා අත්තානුං දස්යසස්සාමී’’ති පටිඤ්ඤුං දත්වා
අනුඤ්ඤායතො මාතාපිතූහි භගවන්තුං උපසඞ්කමිත්වා පබ් ජ්ජුං යාචි 

අලත්ථ යඛො ච භගවයතො සන්තියක පබ් ජ්ජුං උපසම්පදඤ්ච, 
අචිරූපසම්පන්යනොචපනයසො උපරිමග්ගත්ථායඝයටන්යතොවායමන්යතො
අඤ්ඤතරස්මිුං අරඤ්ඤාවායස වස්සුං වසිත්වා ඡළභිඤ්යඤො හත්වා
වුත්ථවස්යසො භගවන්තුං දස්සනාය මාතාපිතූනඤ්ච පටිස්සවයමොචනත්ථුං

සාවත්ථිුං අගමාසි  යතන වුත්තුං – ‘‘යතන යඛො පන  ෙයෙන ආෙ ්ො

 ඞ් ාෙජි ාවත්ථිංඅනුප්පත්යතො යහොතී’’ති  

යසො හායස්මා ධුරගායම පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තුං 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යජතවනුං පවිසිත්වා භගවන්තුං උපසඞ්කමිත්වා
භගවතා සද්ධිුං කතපටිසන්ථායරො අඤ්ඤුං  යාකරිත්වා පුන භගවන්තුං
වන්දිත්වා පදක්ඛිණුං කත්වා නික්ඛමිත්වා අඤ්ඤතරස්මිුං රුක්ඛමූයල

දිවාවිහාරුංනිසීදි අථස්සමාතාපිතයරො ඤාතිමිත්තාචස්සආගමනුංසුත්වා, 

‘‘සඞ්ගාමජි, කිර ඉධාගයතො’’ති හට්ඨතුට්ඨා තුරිතතුරිතා විහාරුං ගන්ත්වා
පරියයසන්තා නුං තත්ථ නිසින්නුං දිස්වා උපසඞ්කමිත්වා පටිසන්ථාරුං

කත්වා‘‘මාඅපුත්තකුංසාපයතයයුං රාජායනොහයරයුුං, අප්පියාදායාදාවා

ගණ්යහයුුං, නාලුංපබ් ජ්ජාය, එහි, තාත, විබ්භමා’’තියාචිුංසු තුංසුත්වා

යථයරො ‘‘ඉයම මය්හුං කායමහි අනත්ථිකභාවුං න ජානන්ති, ගූථධාරී විය

ගූථපිණ්යඩකායමසුයයවඅල්ලීයනුංඉච්ඡන්ති, නයියමසක්කා ධම්මකථාය
සඤ්ඤායපතු’’න්ති අස්සුණන්යතො විය නිසීදි  යත නානප්පකාරුං යාචිත්වා 
අත්තයනො වචනුං අග්ගණ්හන්තුං දිස්වා ඝරුං පවිසිත්වා පුත්යතන සද්ධිුං
තස්ස භරියුං සපරිවාරුං උයයයොයජසුුං ‘‘මයුංනානප්පකාරුංතුං යාචන්තාපි

තස්ස මනුං අලභිත්වා ආගතා, ගච්ඡ ත්වුං, භද්යද, තව භත්තාරුං
පුත්තසන්දස්සයනනයාචිත්වාසඤ්ඤායපහී’’ති  තායකිරආපන්නසත්තාය 
අයමායස්මා පබ් ජියතො  සා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා දාරකමාදාය මහතා

පරිවායරන යජතවනුං අගමාසි  තුං සන්ධාය වුත්තුං – ‘‘අ ්ය ොසි යඛො

ආෙ ්ෙයතො ඞ් ාෙජි ් ා’’තිආදි  
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තත්ථ පුරාණදුතියිකාතිපුබ්ය ගිහිකායල පාදපරිචරණවයසනදුතියිකා, 

භරියාති අත්යථො  අයෙයොති ‘‘අයයපුත්යතො’’ති වත්තබ්ය  පබ් ජිතානුං

අනුච්ඡවිකයවොහායරන වදති  කිරාති අනුස්සවනත්යථ නිපායතො, තස්ස

අනුප්පත්යතො කිරාති සම් න්යධො යවදිතබ්ය ො  ඛුද්දපුත්තඤ්හි  ෙණ, 

යපො ෙන්ති ආපන්නසත්තයමවමුංඡඩ්යඩත්වාපබ් ජියතො, සාහුංඑතරහි

ඛුද්දපුත්තා, තාදිසුං මුං ඡඩ්යඩත්වාව තව සමණධම්මකරණුං අයුත්තුං, 

තස්මා, සමණ, පුත්තදුතියුං මුං ඝාසච්ඡාදනාදීහි භරස්සූති  ආයස්මා පන, 

සඞ්ගාමජි, ඉන්ද්රියානි උක්ඛිපිත්වා තුං යනව ඔයලොයකති, නාපි ආලපති 

යතනවුත්තුං– ‘‘එවංවුත්යතආෙ ්ො  ඞ් ාෙජිතුණ්හීඅයහොසී’’ති  

සා තික්ඛත්තුුං තයථව වත්වා තුණ්හීභූතයමව තුං දිස්වා ‘‘පුරිසා නාම

භරියාසු නිරයපක්ඛාපි පුත්යතසු සායපක්ඛා යහොන්ති, පුත්තසියනයහො පිතු

අට්ඨිමිඤ්ජුං ආහච්ච තිට්ඨති, තස්මා පුත්තයපයමනාපි මය්හුං වයස
වත්යතයයා’’ති මඤ්ඤමානා පුත්තුං යථරස්ස අඞ්යක නික්ඛිපිත්වා

එකමන්තුංඅපක්කම්ම ‘‘එය ොයත,  ෙණ, පුත්යතො, යපො  න’’න්තිවත්වා
යථොකුං අගමාසි  සා කිර සමණයතයජනස්ස සම්මුයඛ ඨාතුුං නාසක්ඛි  
යථයරො දාරකම්පි යනව ඔයලොයකතිනාපිආලපති  අථ සා ඉත්ථී අවිදූයර
ඨත්වා මුඛුං පරිවත්යතත්වා ඔයලොයකන්තී යථරස්ස ආකාරුං ඤත්වා
පටිනිවත්තිත්වා ‘‘පුත්යතනපි අයුං සමයණො අනත්ථියකො’’ති දාරකුං

ගයහත්වා පක්කාමි  යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛොආෙ ්ෙයතො  ඞ් ාෙජි ් 

පුරාණදුතියිකා’’තිආදි  

තත්ථ පුත්යතනපීති අයුං සමයණො අත්තයනො ඔරසපුත්යතනපි

අනත්ථියකො, පයගව අඤ්යඤහීති අධිප්පායයො  දිබ්ය නාති එත්ථ
දිබ් සදිසත්තා දිබ් ුං  යදවතානඤ්හි සුචරිතකම්මනිබ් ත්තුං
පිත්තයසම්හරුහිරාදීහි අපලිබුද්ධුං දූයරපි ආරම්මණසම්පටිච්ඡනසමත්ථුං
දිබ් ුං පසාදචක්ඛු යහොති  ඉදම්පි චතුත්ථජ්ඣානසමාධිනිබ් ත්තුං

අභිඤ්ඤාචක්ඛුුං තාදිසන්ති දිබ් ුං වියාති දිබ් ුං, දිබ් විහාරසන්නිස්සයයන

ලද්ධත්තා වා දිබ් ුං, මහාජුතිකත්තා මහාගතිකත්තා වා දිබ් ුං, යතන

දිබ්ය න  විසුද්යධනාති නීවරණාදිසුංකියලසවිගයමන සුපරිසුද්යධන  

අතික්කන්තොනු යකනාති මනුස්සානුං විසයාතීයතන  ඉෙං එවරූපං

විප්පකාරන්ති ඉමුං එවුං විප්පකාරුං යථාවුත්තුං පබ් ජියතසු අසාරුප්පුං
අඞ්යකපුත්තට්ඨපනසඞ්ඛාතුංවිරූපකිරියුං  

එතෙත්ථන්ති එතුං ආයස්මයතො සඞ්ගාමජිස්ස පුත්තදාරාදීසු සබ් ත්ථ

නිරයපක්ඛභාවසඞ්ඛාතුං අත්ථුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති
ඉමුංතස්ස ඉට්ඨානිට්ඨාදීසුතාදිභාවදීපකුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ ආෙන්තින්ති ආගච්ඡන්තිුං, පුරාණදුතියිකන්ති අධිප්පායයො  

නාභිනන්දතීති දට්ඨුුංමුං ආගතාතිනනන්දතිනතුස්සති  පක්කෙන්තින්ති
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පටුන 

සා අයුං මයා අසම්යමොදිතාව ගච්ඡතීති ගච්ඡන්තිුං  න ය ොචතීති න 
චිත්තසන්තාපමාපජ්ජති යයනපනකාරයණනයථයරොඑවුංනාභිනන්දතින

යසොචති, තුං දස්යසතුුං ‘‘ ඞ් ා  ඞ් ාෙජිං මුත්ත’’න්ති වුත්තුං  තත්ථ 

 ඞ් ාති රාගසඞ්යගො යදොසයමොහමානදිට්ඨිසඞ්යගොති පඤ්චවිධාපි සඞ්ගා 

සමුච්යඡදප්පටිපස්සද්ධිවිමුත්තීහි විමුත්තුං සඞ්ගාමජිුං භික්ඛුුං  තෙහං බූ්රමි

බ්රාහ්ෙණන්තිතුංතාදිභාවප්පත්තුංඛීණාසවුංඅහුංසබ් යසො  ාහිතපාපත්තා
බ්රාහ්මණන්තිවදාමීති  

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. ජටිලසුත්තවණ්ණනා 

9. නවයම  ොෙන්ති එත්ථ  ොති ගායමොපි තිත්ථම්පි වුච්චති 

ගයාගාමස්සහිඅවිදූයරවිහරන්යතොභගවා‘‘ගයායුංවිහරතී’’තිවුච්චති, තථා 
ගයාතිත්ථස්ස  ගයාතිත්ථන්ති හි ගයාගාමස්ස අවිදූයර එකා යපොක්ඛරණී

අත්ථි නදීපි, තදුභයුං ‘‘පාපපවාහනතිත්ථ’’න්ති යලොකියමහාජයනො

සමුදාචරති   ොසීය ති ගජසීසසදිසසිඛයරො තත්ථ එයකො පබ් යතො

ගයාසීසනාමයකො, යත්ථ හත්ථිකුම්භසදියසො පිට්ඨිපාසායණො

භික්ඛුසහස්සස්ස ඔකායසො පයහොති, තත්ර භගවා විහරති  යතන වුත්තුං – 

‘‘ ොෙංවිහරති ොසීය ’’ති  

ජටිලාති තාපසා  යත හි ජටාධාරිතාය ඉධ ‘‘ජටිලා’’ති වුත්තා  

අන්තරට්ඨයක හිෙපාත ෙයෙති යහමන්තස්ස උතුයනො අබ්භන්තරභූයත
මාඝමාසස්ස අවසායන චත්තායරො ඵග්ු ණමාසස්ස ආදිම්හි චත්තායරොති

අට්ඨදිවසපරිමායණ හිමස්ස පතනකායල   ොෙං උම්මුජ්ජන්තීති යකචි
තස්මිුං තිත්ථසම්මයත උදයක පඨමුං නිමුග්ගසකලසරීරා තයතො

උම්මුජ්ජන්ති වුට්ඨහන්ති උප්පිලවන්ති  නිමුජ්ජන්තීති සසීසුං උදයක

ඔසීදන්ති  උම්මුජ්ජනිමුජ්ජම්පි කයරොන්තීති පුනප්පුනුං 
උම්මුජ්ජනනිමුජ්ජනානිපිකයරොන්ති  

තත්ථහියකචි‘‘එකුම්මුජ්ජයනයනවපාපසුද්ධියහොතී’’ති එවුංදිට්ඨිකා, 
යත උම්මුජ්ජනයමව කත්වා ගච්ඡන්ති  උම්මුජ්ජනුං පන 
නිමුජ්ජනමන්තයරන නත්ථීති අවිනාභාවයතො නිමුජ්ජනම්පි යත

කයරොන්තියයව  යයපි ‘‘එකනිමුජ්ජයනයනව පාපසුද්ධි යහොතී’’ති

එවුංදිට්ඨිකා, යතපි එකවාරයමවනිමුජ්ජිත්වා වුත්තනයයන අවිනාභාවයතො
උම්මුජ්ජනම්පි කත්වා පක්කමන්ති  යය පන ‘‘තස්මිුං තිත්යථ

නිමුජ්ජයනයනව පාපසුද්ධි යහොතී’’ති එවුංදිට්ඨිකා, යත තත්ථනිමුජ්ජිත්වා
අස්සායස සන්නිරුම්භිත්වා මරුප්පපාතපතිතා විය තත්යථව ජීවිතක්ඛයුං

පාපුණන්ති. අපයර ‘‘පුනප්පුනුං උම්මුජ්ජනනිමුජ්ජනානි කත්වා න්හායත

පාපසුද්ධි යහොතී’’ති එවුංදිට්ඨිකා, යත කායලන කාලුං
උම්මුජ්ජනනිමුජ්ජනානි කයරොන්ති  යත සබ්ය පි සන්ධාය වුත්තුං – 
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‘‘උම්මුජ්ජන්තිපිනිමුජ්ජන්තිපිඋම්මුජ්ජනිමුජ්ජම්පි කයරොන්තී’’ති. එත්ථ ච

කිඤ්චාපි නිමුජ්ජනපුබ් කුං උම්මුජ්ජනුං, නිමුජ්ජනයමව පන කයරොන්තා

කතිපයා, උම්මුජ්ජනුං තදුභයඤ්ච කයරොන්තා  හූති යතසුං 

යයභුයයභාවදස්සනත්ථුංඋම්මුජ්ජනුංපඨමුංවුත්තුං තථා  ම් හලා ජටිලාති

ජටිලානුං යයභුයයතාය වුත්තුං, මුණ්ඩසිඛණ්ඩියනොපි ච බ්රාහ්මණා 
උදකසුද්ධිකාතස්මිුංකායලතත්ථතථාකයරොන්ති  

ඔසිඤ්චන්තීතියකචිගයායඋදකුංහත්යථන ගයහත්වාඅත්තයනොසීයස

චසරීයරචඔසිඤ්චන්ති, අපයරඝයටහිඋදකුංගයහත්වාතීයර ඨත්වාතථා

කයරොන්ති  අග්ගිං ජුහන්තීති යකචි ගයාතීයර යවදිුං සජ්යජත්වා
ධූමදබ්භිපූජාදියක උපකරයණ උපයනත්වා අග්ගිහතුං ජුහන්ති අග්ගිහතුං

පරිචරන්ති  ඉමිනාසුද්ධීතිඉමිනාගයායුං උම්මුජ්ජනාදිනාඅග්ගිපරිචරයණන
චපාපමලයතොසුද්ධිපාපපවාහනාසුංසාරසුද්ධිඑවවා යහොතීතිඑවුංදිට්ඨිකා
හත්වාතිඅත්යථො  

උම්මුජ්ජනාදි යචත්ථ නිදස්සනමත්තුං වුත්තන්ති දට්ඨබ් ුං  යතසු හි

යකචි උදකවාසුං වසන්ති, යකචි උදකස්සඤ්ජලිුං යදන්ති, යකචි තස්මිුං

උදයක ඨත්වා චන්දිමසූරියය අනුපරිවත්තන්ති, යකචි අයනකසහස්සවාරුං

සාවිත්තිආදියක ජපන්ති, යකචි ‘‘ඉන්ද ආගච්ඡා’’තිආදිනා විජ්ජාජපුං

අව්හායන්ති, යකචි මහතුපට්ඨානුං කයරොන්ති, එවඤ්ච කයරොන්තා යකචි

ඔතරන්ති, යකචිඋත්තරන්තියකචි උත්තරිත්වාසුද්ධිකආචමනුංකයරොන්ති, 

යකචි අන්යතොඋදයක ඨිතා තන්තී වායදන්ති, වීණුං වායදන්තීති එවමාදිකා
නානප්පකාරකිරියා දස්යසන්ති  යස්මා වා යත එවරූපා විකාරකිරියා

කයරොන්තාපි තස්මිුං උදයක නිමුජ්ජනඋම්මුජ්ජනපුබ් කයමව කයරොන්ති, 
තස්මා තුං සබ් ුං නිමුජ්ජනුම්මුජ්ජනන්යතොගධයමව කත්වා 

‘‘උම්මුජ්ජන්තී’’තිපිආදි වුත්තුං  එවුං තත්ථ ආකුල යාකුයල වත්තමායන 
උපරිපබ් යත ඨියතො භගවා යතසුං තුං යකොලාහලුං සුත්වා ‘‘කින්නු යඛො 

එත’’න්තිඔයලොයකන්යතොතුංකිරියවිකාරුං අද්දස, තුං සන්ධාය වුත්තුං – 

‘‘අද්ද ායඛොභ වා…යප.…ඉමිනාසුද්ධී’’ති, තුංවුත්තත්ථයමව  

එතෙත්ථං විදිත්වාතිඑතුංඅත්ථුංඋදයකොයරොහනාදිඅසුද්ධිමග්යගයතසුං 
සුද්ධිමග්ගපරාමසනුං සච්චාදියක ච සුද්ධිමග්යග අත්තයනො

අවිපරීතාවය ොධුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති ඉමුං
උදකසුද්ධියා අසුද්ධිමග්ගභාවදීපකුං සච්චාදිධම්මානඤ්ච යාථාවයතො
සුද්ධිමග්ගභාවදීපකුංඋදානුං උදායනසි  

තත්ථ නඋදයකනසුචීයහොතීතිඑත්ථ උදයකනාතිඋදකුම්මුජ්ජනාදිනා 
උදකුම්මුජ්ජනාදි හි ඉධ උත්තරපදයලොයපන ‘‘උදක’’න්ති වුත්තුං යථා

රූපභයවොරූපන්ති අථවා උදයකනාතිඋම්මුජ්ජනාදිකිරියායසාධනභූයතන

උදයකනසුචිසත්තස්ස සුද්ධිනාමනයහොති, නත්ථීතිඅත්යථො අථවා සුචීති
යතන යථාවුත්යතන උදයකන සුචි පාපමලයතො සුද්යධො නාම සත්යතො න
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යහොති  කස්මා?  හ්යවත්ථ න්හාෙතී ජයනො. යදි හි උදයකොයරොහනාදිනා

යථාවුත්යතන පාපසුද්ධි නාම සියා,  හ එත්ථ උදයක ජයනො න්හායති, 

මාතුඝාතාදිපාපකම්මකාරී අඤ්යඤො ච යගොමහිුංසාදියකො අන්තමයසො

මච්ඡකච්ඡයපඋපාදාය, තස්සසබ් ස්සාපිපාපසුද්ධිසියා, නපයනවුංයහොති 

කස්මා? න්හානස්සපාපයහතූනුංඅප්පටිපක්ඛභාවයතො යඤ්හියුං විනායසති, 

යසොතස්සපටිපක්යඛොයථාආයලොයකොඅන්ධකාරස්ස, විජ්ජාචඅවිජ්ජාය, 
නඑවුං න්හානුංපාපස්ස තස්මානිට්ඨයමත්ථගන්තබ් ුං‘‘නඋදයකනසුචි
යහොතී’’ති  

යයන පන සුචි යහොති, තුං දස්යසතුුං ‘‘ෙම්හි  ච්චඤ්චා’’තිආදිමාහ 

තත්ථ ෙම්හීති යස්මිුං පුග්ගයල.  ච්චන්ති වචීසච්චඤ්යචව විරතිසච්චඤ්ච 

අථ වා සච්චන්ති ඤාණසච්චඤ්යචව පරමත්ථසච්චඤ්ච  ධම්යෙොති

අරියමග්ගධම්යමො, ඵලධම්යමො ච, යසො සබ්ය ොපි යස්මිුං පුග්ගයල

උපලබ්භති, ය ොසුචීය ොචබ්රාහ්ෙයණොතියසො අරියපුග්ගයලොවියසසයතො
ඛීණාසයවො අච්චන්තසුද්ධියා සුචි ච බ්රාහ්මයණො චාති  කස්මා පයනත්ථ

සච්චුං ධම්මයතො විසුුං කත්වා ගහිතුං? සච්චස්ස  හූපකාරත්තා  තථා හි 

‘‘සච්චුංයවඅමතාවාචා(සු නි 455), සච්චුංහයවසාදුතරුංරසානුං(සුං නි 

1.246; සු නි 184), සච්යචඅත්යථචධම්යමච, ආහසන්යතොපතිට්ඨිතා(සු 

නි  455), සච්යච ඨිතා සමණබ්රාහ්මණා චා’’තිආදිනා (ජා  2.21.433) 
අයනයකසු සුත්තපයදසු සච්චුණා පකාසිතා  සච්චවිපරියස්ස ච ‘‘එකුං

ධම්මුං අතීතස්ස, මුසාවාදිස්ස ජන්තුයනො (ධ  ප  176), අභූතවාදී නිරයුං

උයපතී’’ති(ධ ප 306) චආදිනා පකාසිතාති  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10.  ාහිෙසුත්තවණ්ණනා 

10. දසයම  ාහියෙොති තස්ස නාමුං  දාරුචීරියෙොති දාරුමයචීයරො  

සුප්පාරයකති එවුංනාමයකපට්ටයනවසති යකොපනායුං ාහියයො, කථඤ්ච

දාරුචීරියයොඅයහොසි, කථුංසුප්පාරයක පට්ටයනපටිවසතීති? 

තත්රායුං අනුපුබ්බීකථා – ඉයතො කිර කප්පසතසහස්සමත්ථයක 
පදුමුත්තරසම්මාසම්බුද්ධකායල එයකො කුලපුත්යතො හුංසවතීනගයර
දස ලස්සධම්මයදසනුං සුණන්යතොසත්ථාරුංඑකුංභික්ඛුුංඛිප්පාභිඤ්ඤානුං

එතදග්යග ඨයපන්තුං දිස්වා ‘‘මහා වතායුං භික්ඛු, යයො සත්ථාරා එවුං

එතදග්යගඨපීයති, අයහො වතාහම්පිඅනාගයතඑවරූපස්සසම්මාසම්බුද්ධස්ස
සාසයන පබ් ජිත්වා සත්ථාරා එදියස ඨායන එතදග්යග ඨයපතබ්ය ො
භයවයයුං යථායුං භික්ඛූ’’ති තුං ඨානන්තරුං පත්යථත්වා තදනුරූපුං
අධිකාරකම්මුං කත්වා යාවජීවුං පුඤ්ඤුං කත්වා සග්ගපරායයණො හත්වා
යදවමනුස්යසසු සුංසරන්යතො කස්සපදස ලස්ස සාසයන පබ් ජිත්වා
පරිපුණ්ණසීයලො සමණධම්මුං කයරොන්යතොව ජීවිතක්ඛයුං පත්වා
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පටුන 

යදවයලොයක නිබ් ත්ති  යසො එකුං බුද්ධන්තරුං යදවයලොයක වසිත්වා

ඉමස්මිුං බුද්ධුප්පායද  ාහියරට්යඨ කුලයගයහ පටිසන්ධිුං ගණ්හි, තුං

 ාහියරට්යඨජාතත්තා  ාහියෙොතිසඤ්ජානිුංසු යසො වයප්පත්යතොඝරාවාසුං
වසන්යතො වණිජ්ජත්ථාය  හූනුං භණ්ඩානුං නාවුං පූයරත්වා සමුද්දුං 
පවිසිත්වා අපරාපරුං සඤ්චරන්යතො සත්ත වායර සද්ධිුංයයව පරිසාය
අත්තයනොනගරුං උපගඤ්ඡි  

අට්ඨයම වායර පන ‘‘සුවණ්ණභූමිුං ගමිස්සාමී’’ති ආයරොපිතභණ්යඩො 
නාවුංඅභිරුහි නාවාමහාසමුද්දුංඅජ්යඣොගායහත්වාඉච්ඡිතයදසුංඅපත්වාව 

සමුද්දමජ්යඣවිපන්නා මහාජයනොමච්ඡකච්ඡපභක්යඛොඅයහොසි  ාහියයො
පන එකුං නාවාඵලකුං ගයහත්වා තරන්යතො ඌමියවයගන මන්දමන්දුං
ඛිපමායනො භස්සිත්වා සමුද්යද පතිතත්තා ජාතරූයපයනව සමුද්දතීයර
නිපන්යනො  පරිස්සමුං වියනොයදත්වා අස්සාසමත්තුං ලභිත්වා උට්ඨාය
ලජ්ජාය ුම් න්තරුං පවිසිත්වා අච්ඡාදනුං අඤ්ඤුං කිඤ්චි අපස්සන්යතො
අක්කනාළානි ඡින්දිත්වා වායකහි පලියවයඨත්වා නිවාසනපාවුරණානි
කත්වා අච්ඡායදසි  යකචි පන ‘‘දාරුඵලකානි විජ්ඣිත්වා වායකන
ආවුණිත්වානිවාසනපාවුරණුංකත්වාඅච්ඡායදසී’’තිවදන්ති එවුං සබ් ථාපි

දාරුමයචීරධාරිතාය ‘‘දාරුචීරියෙො’’ති පුරිමයවොහායරන ‘‘ ාහියෙො’’ති ච
පඤ්ඤායිත්ථ  

තුංඑකුංකපාලුංගයහත්වාවුත්තනියායමනසුප්පාරකපට්ටයනපිණ්ඩාය 

චරන්තුං දිස්වා මනුස්සා චින්යතසුුං ‘‘සයච යලොයක අරහන්යතො නාම

යහොන්ති, එවුංවියධහි භවිතබ් ුං, කින්නුයඛොඅයුංඅයයයොවත්ථුංදියයමානුං

ගණ්යහයය, උදාහ අප්පිච්ඡතායනගණ්යහයයා’’තිවීමුංසන්තානානාදිසාහි
වත්ථානි උපයනසුුං  යසො චින්යතසි – ‘‘සචාහුං ඉමිනා නියායමන

නාගමිස්සුං, නයියම එවුං මයි පසීයදයුුං, යුංනූනාහුං ඉමානි පටික්ඛිපිත්වා

ඉමිනාවනීහායරනවිහයරයයුං, එවුංයමලාභසක්කායරො උප්පජ්ජිස්සතී’’ති 
යසො එවුං චින්යතත්වා යකොහඤ්යඤ ඨත්වා වත්ථානි න පටිග්ගණ්හි 
මනුස්සා ‘‘අයහො අප්පිච්යඡො වතායුං අයයයො’’ති භියයයොයසොමත්තාය 

පසන්නමානසාමහන්තුංසක්කාරසම්මානුංකරිුංසු  

යසොපි භත්තකිච්චුං කත්වා අවිදූරට්ඨායන එකුං යදවායතනුං අගමාසි  
මහාජයනොයතනසද්ධිුංඑවගන්ත්වාතුංයදවායතනුංපටිජග්ගිත්වාඅදාසි 
යසො ‘‘ඉයම මය්හුංචීරධාරණමත්යතපසීදිත්වාඑවුංවිධුංසක්කාරසම්මානුං

කයරොන්ති, එයතසුං මයා උක්කට්ඨවුත්තිනා භවිතුුං වට්ටතී’’ති
සල්ලහකපරික්ඛායරො අප්පිච්යඡොව හත්වා විහාසි  ‘‘අරහා’’ති පන යතහි

සම්භාවීයමායනො ‘‘අරහා’’ති අත්තානුං අමඤ්ඤි, උපරූපරි චස්ස

සක්කාරගරුකායරොඅභිවඩ්ඪි, ලාභීචඅයහොසිඋළාරානුංපච්චයානුං යතන

වුත්තුං – ‘‘යතන යඛො පන  ෙයෙන  ාහියෙො දාරුචීරියෙො සුප්පාරයක

පටිව ති  මුද්දතීයර ක්කයතො රුකයතො’’තිආදි  
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පටුන 

තත්ථ  ක්කයතොති සක්කච්චුං ආදයරන උපට්ඨානවයසන සක්කයතො  

 රුකයතොති ුණවියසයසන යුත්යතොති අධිප්පායයන පාසාණච්ඡත්තුං විය

ගරුකරණවයසන ගරුකයතො  ොනියතොති මනසා සම්භාවනවයසන

මානියතො  පූජියතොති පුප්ඵගන්ධාදීහි පූජාවයසන පූජියතො  අපචියතොති

අභිප්පසන්නචිත්යතහි මග්ගදානආසනාභිහරණාදිවයසන අපචියතො  ලාභී

චීවර…යප.…පරික්ඛාරානන්තිපණීතපණීතානුංඋපරූපරි උපනීයමානානුං
චීවරාදීනුංචතුන්නුංපච්චයානුංලභනවයසනලාභී  

අපයරො නයයො –  ක්කයතොති සක්කාරප්පත්යතො   රුකයතොති 

ගරුකාරප්පත්යතො  ොනියතොති හමානියතො මනසාපියායියතොච  පූජියතොති 

චතුපච්චයාභිපූජාය පූජියතො  අපචියතොති අපචායනප්පත්යතො  යස්ස හි

චත්තායරො පච්චයය සක්කත්වා සුඅභිසඞ්ඛයත පණීතපණීයත යදන්ති, යසො 

 ක්කයතො. යස්මිුංගරුභාවුංපච්චුපට්ඨයපත්වායදන්ති, යසො  රුකයතො. යුං

මනසා පියායන්ති  හමඤ්ඤන්ති ච, යසො ොනියතො. යස්ස සබ් ම්යපතුං

පූජනවයසන කයරොන්ති, යසො පූජියතො. යස්ස

අභිවාදනපච්චුට්ඨානඤ්ජලිකම්මාදිවයසන පරමනිපච්චකාරුං කයරොන්ති, 

යසො අපචියතො.  ාහියස්ස පන යත සබ් යමතුං අකුංසු  යතන වුත්තුං –
‘‘ ාහියයො දාරුචීරියයො සුප්පාරයක පටිවසති සක්කයතො’’තිආදි  එත්ථ ච

චීවරුංයසොඅග්ගණ්හන්යතොපි‘‘එහි, භන්යත, ඉමුංවත්ථුං පටිග්ගණ්හාහී’’ති
උපනාමනවයසනචීවරස්සාපි‘‘ලාභී’’ත්යවවවුත්යතො  

රයහො ත ් ාති රහසි ගතස්ස  පටි ල්ලීන ් ාති එකීභූතස්ස  හූහි
මනුස්යසහි ‘‘අරහා’’ති වුච්චමානස්ස තස්ස ඉදානි වුච්චමානාකායරන 

යචතය ොපරිවිතක්යකො උදපාදි චිත්තස්සමිච්ඡාසඞ්කප්යපොඋප්පජ්ජි කථුං? 

යෙ යඛොයකචියලොයකඅරහන්යතොවාඅරහත්තෙග් ංවා ොපන්නා, අහං

යත ං අඤ්ඤතයරොති  තස්සත්යථො – යය ඉමස්මිුං සත්තයලොයක

කියලසාරීනුංහතත්තාපූජාසක්කාරාදීනඤ්ච අරහභායවනඅරහන්යතො, යය

කියලසාරීනුංහනයනනඅරහත්තමග්ගුංසමාපන්නා, යතසුඅහුං එයකොති  

පුරාණ ායලොහිතාති පුරිමස්මිුං භයවසායලොහිතා  න්ධුසදිසා එකයතො
කතසමණධම්මා යදවතා  යකචි පන ‘‘පුරාණසායලොහිතාති පුරාණකායල

භවන්තයර සායලොහිතාමාතුභූතාඑකායදවතා’’තිවදන්ති, තුංඅට්ඨකථායුං
පටික්ඛිපිත්වා පුරියමොයයවත්යථොගහියතො  

පුබ්ය  කිර කස්සපදස ලස්ස සාසයන ඔසක්කමායන සාමයණරාදීනුං 
විප්පකාරුං දිස්වා සත්ත භික්ඛූ සුංයවගප්පත්තා ‘‘යාව සාසනුං න

අන්තරධායති, තාව අත්තයනො පතිට්ඨුං කරිස්සාමා’’ති සුවණ්ණයචතියුං
වන්දිත්වා අරඤ්ඤුං පවිට්ඨා එකුං පබ් තුං දිස්වා ‘‘ජීවියත සාලයා

නිවත්තන්තු, නිරාලයා ඉමුං පබ් තුං අභිරුහන්තූ’’ති වත්වා නිස්යසණිුං
 න්ධිත්වාසබ්ය තුංපබ් තුං අභිරුය්හනිස්යසණිුංපායතත්වාසමණධම්මුං 
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කරිුංසු  යතසු සඞ්ඝත්යථයරො එකරත්තාතික්කයමයනව අරහත්තුං පාපුණි 

යසොඋත්තරකුරුයතොපිණ්ඩපාතුං ආයනත්වායතභික්ඛූ, ‘‘ආවුයසො, ඉයතො

පිණ්ඩපාතුං පරිභුඤ්ජථා’’ති ආහ  යත ‘‘තුම්යහ, භන්යත, අත්තයනො

ආනුභායවන එවුං අකත්ථ, මයම්පි සයච තුම්යහ විය වියසසුං 

නිබ් ත්යතස්සාම, සයයමව ආහරිත්වා භුඤ්ජිස්සාමා’’ති භුඤ්ජිතුුං න

ඉච්ඡිුංසු  තයතො දුතියදිවයස දුතියත්යථයරො අනාගාමිඵලුං පාපුණි, යසොපි

තයථවපිණ්ඩපාතුංආදායතත්ථ ගන්ත්වාඉතයරනිමන්යතසි, යතපිතයථව

පටික්ඛිපිුංසු  යතසු අරහත්තප්පත්යතො පරිනිබ් ායි, අනාගාමී
සුද්ධාවාසභූමියුංනිබ් ත්ති ඉතයරපන පඤ්චජනාඝයටන්තාවායමන්තාපි
වියසසුං නිබ් ත්යතතුුං නාසක්ඛිුංසු  යත අසක්යකොන්තා තත්යථව
පරිසුස්සිත්වා යදවයලොයක නිබ් ත්තා  එකුං බුද්ධන්තරුං යදයවසුයයව
සුංසරිත්වා ඉමස්මිුං බුද්ධුප්පායද යදවයලොකයතො චවිත්වා තත්ථ තත්ථ 

කුලඝයර නිබ් ත්තිුංසු  යතසු හි එයකො පක්කුසාති රාජා අයහොසි, එයකො

කුමාරකස්සයපො, එයකො දබ්ය ො මල්ලපුත්යතො, එයකො සභියයො

පරිබ් ාජයකො, එයකො  ාහියයො දාරුචීරියයො  තත්ථ යයො යසො අනාගාමී

බ්රහ්මයලොයක නිබ් ත්යතො, තුං සන්ධායයතුං වුත්තුං ‘‘පුරාණසායලොහිතා 
යදවතා’’ති  යදවපුත්යතොපි හි යදවධීතා විය යදයවො එව යදවතාති කත්වා

යදවතාතිවුච්චති ‘‘අථයඛොඅඤ්ඤතරායදවතා’’තිආදීසුවිය ඉධපනබ්රහ්මා
යදවතාතිඅධිප්යපයතො  

තස්ස හි බ්රහ්මුයනො තත්ථ නිබ් ත්තසමනන්තරයමව අත්තයනො 
බ්රහ්මසම්පත්තිුං ඔයලොයකත්වා ආගතට්ඨානුං ආවජ්යජන්තස්ස සත්තන්නුං

ජනානුං පබ් තුං ආරුය්හ සමණධම්මකරණුං, තත්යථකස්ස

පරිනිබ්බුතභායවො, අනාගාමිඵලුංපත්වා අත්තයනොචඑත්ථනිබ් ත්තභායවො
උපට්ඨාසි  යසො ‘‘කත්ථ නු යඛො ඉතයර පඤ්ච ජනා’’ති ආවජ්යජන්යතො
කාමාවචරයදවයලොයක යතසුං නිබ් ත්තභාවුං ඤත්වා අපරභායග

කාලානුකාලුං ‘‘කින්නු යඛො කයරොන්තී’’ති යතසුං පවත්තිුං
ඔයලොයකතියයව  ඉමස්මිුං පනකායල ‘‘කහුංනු යඛො’’තිආවජ්යජන්යතො
 ාහියුං සුප්පාරකපට්ටනුංඋපනිස්සාය දාරුචීරධාරිුං යකොහඤ්යඤන ජීවිකුං
කප්යපන්තුංදිස්වා‘‘අයුංමයාසද්ධිුංපුබ්ය නිස්යසණිුං න්ධිත්වා පබ් තුං
අභිරුහිත්වා සමණධම්මුං කයරොන්යතො අතිසල්යලඛවුත්තියා ජීවියත
අනයපක්යඛො අරහතාපි ආභතුං පිණ්ඩපාතුං අපරිභුඤ්ජිත්වා ඉදානි
සම්භාවනාධිප්පායයො අනරහාව අරහත්තුං පටිජානිත්වා විචරති

ලාභසක්කාරසියලොකුං නිකාමයමායනො, දස ලස්ස ච නිබ් ත්තභාවුං න

ජානාති, හන්ද නුං සුංයවයජත්වා බුද්ධුප්පාදුං ජානායපස්සාමී’’ති තාවයදව
බ්රහ්මයලොකයතො ඔතරිත්වා රත්තිභායග සුප්පාරකපට්ටයන දාරුචීරියස්ස
සම්මුයඛ පාතුරයහොසි   ාහියයො අත්තයනො වසනට්ඨායන උළාරුං ඔභාසුං
දිස්වා ‘‘කිුංනුයඛොඑත’’න්ති හිනික්ඛමිත්වාඔයලොයකන්යතොආකායස 

ඨිතුංමහාබ්රහ්මානුංදිස්වාඅඤ්ජලිුංපග්ගය්හ‘‘යකතුම්යහ’’තිපුච්ඡි අථස්ස 
යසො බ්රහ්මා ‘‘අහුං යත යපොරාණකසහායයො තදා අනාගාමිඵලුං පත්වා
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බ්රහ්මයලොයක නිබ් ත්යතො, ත්වුං පන කිඤ්චි වියසසුං නිබ් ත්යතතුුං
අසක්යකොන්යතො තදා පුථුජ්ජනකාලකිරියුං කත්වා සුංසරන්යතො ඉදානි
තිත්ථියයවසධාරීඅනරහාවසමායනො‘අරහා අහ’න්තිඉමුංලද්ධිුංගයහත්වා

විචරසීතිඤත්වාආගයතො, යනවයඛොත්වුං,  ාහිය, අරහා, පටිනිස්සජ්යජතුං

පාපකුං දිට්ඨිගතුං, මා යත අයහොසි දීඝරත්තුං අහිතාය දුක්ඛාය, 

සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක උප්පන්යනො  යසො හි භගවා අරහා, ගච්ඡ නුං

පයිරුපාසස්සූ’’ති ආහ  යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො  ාහිෙ ්  දාරුචීරිෙ ් 

පුරාණ ායලොහිතායදවතා’’තිආදි  

තත්ථ අනුකම්පිකාති අනුග්ගහසීලා කරුණාධිකා  අත්ථකාොති
හිතකාමායමත්තාධිකා පුරිමපයදන යචත්ථ ාහියස්සදුක්ඛාපනයනකාමතුං

තස්සා යදවතාය දස්යසති, පච්ඡියමන හිතූපසුංහාරුං  යචත ාති අත්තයනො

චිත්යතන, යචයතොසීයසන යචත්ථ යචයතොපරියඤාණුං ගහිතන්ති

යවදිතබ් ුං  යචයතොපරිවිතක්කන්ති තස්ස චිත්තප්පවත්තිුං  අඤ්ඤාොති

ජානිත්වා  යතනුප ඞ්කමීතියසයයථාපිනාම ලවාපුරියසොසමිඤ්ජිතුංවා

 ාහුං පසායරයය, පසාරිතුං වා  ාහුං සමිඤ්යජයය, එවයමව බ්රහ්මයලොයක

අන්තරහියතො ාහියස්ස පුරයතොපාතුභවනවයසනඋපසඞ්කමි  එතදයවොචාති
‘‘යය යඛො යකචි යලොයක අරහන්යතො වා’’තිආදිපවත්තමිච්ඡාපරිවිතක්කුං

 ාහියුං සයහොෙුං යචොරුං ගණ්හන්යතො විය ‘‘යනව යඛො ත්වුං,  ාහිය, 

අරහා’’තිආදිකුං එතුං ඉදානි වුච්චමානවචනුං බ්රහ්මා අයවොච  යනව යඛො

ත්වං,  ාහිෙ, අරහාතිඑයතනතදා  ාහියස්සඅයසක්ඛභාවුංපටික්ඛිපති, නාපි

අරහත්තෙග් ං වා  ොපන්යනොති එයතන යසක්ඛභාවුං, උභයයනපිස්ස

අනරියභාවයමව දීයපති   ාපියතපටිපදානත්ථි, ොෙත්වංඅරහාවාඅ ්  

අරහත්තෙග් ංවා ොපන්යනොතිඉමිනාපනස්සකලයාණපුථුජ්ජනභාවම්පි 

පටික්ඛිපති  තත්ථ පටිපදාති සීලවිසුද්ධිආදයයො ඡ විසුද්ධියයො  පටිපජ්ජති

එතායඅරියමග්යගතිපටිපදා  අ ් ාතිභයවයයාසි  

අයඤ්චස්ස අරහත්තාධිමායනො කිුං නිස්සාය උප්පන්යනොති? 

‘‘අප්පිච්ඡතාය සන්තුට්ඨිතාය සල්යලඛතාය දීඝරත්තුං කතාධිකාරත්තා 
තදඞ්ගප්පහානවයසන කියලසානුං විහතත්තා අරහත්තාධිමායනො
උප්පන්යනො’’ති යකචි වදන්ති  අපයර පනාහ ‘‘ ාහියයො

පඨමාදිඣානචතුක්කලාභී, තස්මාස්ස වික්ඛම්භනප්පහායනන කියලසානුං
අසමුදාචාරයතො අරහත්තාධිමායනො උප්පජ්ජතී’’ති  තදුභයම්පි යතසුං

මතිමත්තයමව ‘‘සම්භාවනාධිප්පායයො ලාභසක්කාරසියලොකුං
නිකාමයමායනො’’ති ච අට්ඨකථායුං ආගතත්තා  තස්මා
වුත්තනයයයනයවත්ථඅත්යථොයවදිතබ්ය ො  

අථ ාහියයොආකායසඨත්වාකයථන්තුංමහාබ්රහ්මානුංඔයලොයකත්වා 

චින්යතසි–‘‘අයහොභාරියුංවතකම්මුං, යමහුංඅරහාතිචින්යතසිුං, අයඤ්ච 

‘අරහත්තගාමිනීපටිපදාපියතනත්ථී’තිවදති, අත්ථිනුයඛොයලොයකයකොචි
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පටුන 

අරහා’’ති? අථ නුංපුච්ඡි යතනවුත්තුං– ‘‘අථයකචරහියදවයතයලොයක

අරහන්යතොවා අරහත්තෙග් ංවා ොපන්නා’’ති  

තත්ථ අථාති පුච්ඡාරම්යභනිපායතො  යකචරහීතියකඑතරහි  යලොයකති 
ඔකාසයලොයක  අයඤ්යහත්ථ අධිප්පායයො – භාජනයලොකභූයත සකලස්මිුං
ජම්බුදීපතයලකස්මිුංඨායනඅරහන්යතොවාඅරහත්තමග්ගුංවා සමාපන්නා

එතරහි විහරන්ති, යත්ථ මයුං යත උපසඞ්කමිත්වා යතසුං ඔවායද ඨත්වා 

වට්ටදුක්ඛයතො මුච්චිස්සාමාති  උත්තයරසූති සුප්පාරකපට්ටනයතො
පුබ්බුත්තරදිසාභාගුංසන්ධායවුත්තුං  

අරහන්තිආරකත්තාඅරහුං ආරකාහියසො සබ් කියලයසහිසුවිදූරවිදූයර
ඨියතොමග්යගනසවාසනානුංකියලසානුංවිද්ධුංසිතත්තා  අරීනුංවාහතත්තා
අරහුං  භගවතා හි කියලසාරයයො අනවයසසයතො අරියමග්යගන හතා 
සමුච්ඡින්නාති අරානුංවාහතත්තාඅරහුං යඤ්චඅවිජ්ජාභවතණ්හාමයනාභි 
පුඤ්ඤාදිඅභිසඞ්ඛාරාරුං ජරාමරණයනමි ආසවසමුදයමයයන අක්යඛන 

විජ්ඣිත්වා තිභවරයථ සමායයොජිතුං අනාදිකාලප්පවත්තුං සුංසාරචක්කුං 
තස්සායනන ය ොධිමණ්යඩ වීරියපායදහි සීලපථවියුං පතිට්ඨාය
සද්ධාහත්යථන කම්මක්ඛයකරඤාණඵරසුුං ගයහත්වා සබ්ය පි අරා හතා
විහතා විද්ධුංසිතාති  අරහතීති වා අරහුං  භගවා හි සයදවයක යලොයක
අග්ගදක්ඛියණයයත්තා උළායර චීවරාදිපච්චයය පූජාවියසසඤ්ච අරහති 
රහාභාවයතො වා අරහුං  තථාගයතො හි සබ් යසො
සමුච්ඡින්නරාගාදිකියලසත්තා පාපකියලසස්සාපි අසම්භවයතො පාපකරයණ
රහාභාවයතොපිඅරහන්තිවුච්චති  

සම්මා සාමඤ්ච සබ් ධම්මානුං බුද්ධත්තා  ම්ො ම්බුද්යධො. භගවා හි

අභිඤ්යඤයයය ධම්යම අභිඤ්යඤයයයතො, පරිඤ්යඤයයය ධම්යම

පරිඤ්යඤයයයතො, පහාතබ්ය  ධම්යම පහාතබ් යතො, සච්ඡිකාතබ්ය  

ධම්යම සච්ඡිකාතබ් යතො, භායවතබ්ය  ධම්යම භායවතබ් යතො
අභිසම්බුජ්ඣි  වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘අභිඤ්යඤයයුංඅභිඤ්ඤාතුං, භායවතබ් ඤ්චභාවිතුං; 

පහාතබ් ුං පහීනුං යම, තස්මා බුද්යධොස්මි බ්රාහ්මණා’’ති  (සු  නි 

563; ම නි 2.399; විසුද්ධි 1.131); 

අපිච කුසයල ධම්යම අනවජ්ජසුඛවිපාකයතො, අකුසයල ධම්යම
සාවජ්ජදුක්ඛවිපාකයතොතිආදිනා සබ් ත්තිකදුකාදිවයසන අයමත්යථො 
යනතබ්ය ො ඉතිඅවිපරීතුංසයම්භුඤායණනසබ් ාකාරයතොසබ් ධම්මානුං
අභිසම්බුද්ධත්තා සම්මාසම්බුද්යධොතිඅයයමත්ථසඞ්යඛයපො විත්ථායරොපන

විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි  1.129-131) ආගතනයයයනව යවදිතබ්ය ො  

අරහත්තාොති අග්ගඵලප්පටිලාභාය  ධම්ෙං යදය තීති 
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පටුන 

ආදිකලයාණාදිුණවියසසයුත්තුං සීලාදිපටිපදාධම්මුං
සමථවිපස්සනාධම්මයමවවා යවයනයයජ්ඣාසයානුරූපුංඋපදිසතිකයථති  

 ංයවජියතොති ‘‘ධිරත්ථුවත, යභො, පුථුජ්ජනභාවස්ස, යයනාහුංඅනරහාව

සමායනො අරහාති අමඤ්ඤිුං, සම්මාසම්බුද්ධඤ්ච යලොයක උප්පජ්ජිත්වා

ධම්මුං යදයසන්තුං න ජානිුං, දුජ්ජානුං යඛො පනිදුං ජීවිතුං, දුජ්ජානුං

මරණ’’න්ති සුංයවගමාපාදියතො, යදවතාවචයනන යථාවුත්යතනාකායරන

සුංවිග්ගමානයසොති අත්යථො  තාවයදවාති තස්මිුංයයව ඛයණ  සුප්පාරකා

පක්කාමීති බුද්යධොති නාමමපි සවයනන උප්පන්නාය බුද්ධාරම්මණාය
පීතියා සුංයවයගන ච යචොදියමානහදයයො සුප්පාරකපට්ටනයතො සාවත්ථිුං

උද්දිස්සපක්කන්යතො   බ් ත්ථඑකරත්තිපරිවාය නාතිසබ් ස්මිුංමග්යග 

එකරත්තිවායසයනව අගමාසි  සුප්පාරකපට්ටනයතො හි සාවත්ථි

වීසයයොජනසයත යහොති, තඤ්චායුං එත්තකුං අද්ධානුං එකරත්තිවායසන

අගමාසි යදාසුප්පාරකයතොනික්ඛන්යතො, තදයහව සාවත්ථිුංසම්පත්යතොති  

කථුං පනායුං එවුං අගමාසීති? යදවතානුභායවන, 

‘‘බුද්ධානුභායවනා’’තිපි වදන්ති  ‘‘සබ් ත්ථ එකරත්තිපරිවායසනා’’ති පන
වුත්තත්තා මග්ගස්ස ච වීසයයොජනසතිකත්තා අන්තරාමග්යග

ගාමනිගමරාජධානීසුයත්ථයත්ථරත්තියුංවසති, තත්ථ තත්ථදුතියුංඅරුණුං
අනුට්ඨායපත්වා සබ් ත්ථ එකරත්තිවායසයනව සාවත්ථිුං උපසඞ්කමීති
අයමත්යථො දීපියතො යහොතීති  නයිදුං එවුං දට්ඨබ් ුං  සබ් ස්මිුං 
වීසයයොජනසතියක මග්යග එකරත්තිවායසනාති ඉමස්ස අත්ථස්ස
අධිප්යපතත්තා  එකරත්තිමත්තුං යසො සකලස්මිුං තස්මිුං මග්යග වසිත්වා 
පච්ඡිමදිවයසපුබ් ණ්හසමයයසාවත්ථිුංඅනුප්පත්යතොති  

භගවාපි  ාහියස්සආගමනුංඤත්වා ‘‘න තාවස්ස ඉන්ද්රියානි පරිපාකුං

ගතානි, ඛණන්තයර පන පරිපාකුං ගමිස්සන්තී’’ති තස්ස ඉන්ද්රියානුං
පරිපාකුං ආගමයමායනො මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො තස්මිුං ඛයණ සාවත්ථිුං
පිණ්ඩාය පාවිසි  යසො ච යජතවනුං පවිසිත්වා භුත්තපාතරායස
කායාලසියවියමොචනත්ථුං අබ්යභොකායස චඞ්කමන්යත සම් හයල භික්ඛූ
පස්සිත්වා ‘‘කහුංනුයඛොඑතරහිභගවා’’තිපුච්ඡි භික්ඛූ ‘‘භගවා සාවත්ථිුං

පිණ්ඩාය පවිට්යඨො’’ති වත්වා පුච්ඡිුංසු ‘‘ත්වුං පන කුයතො ආගයතො’’ති? 

‘‘සුප්පාරකපට්ටනයතො ආගයතොම්හී’’ති  ‘‘දූරයතො ආගයතොසි, නිසීද, තාව

පායද යධොවිත්වා මක්යඛත්වා යථොකුං විස්සමාහි, ආගතකායල සත්ථාරුං

දක්ඛසී’’ති  ‘‘අහුං, භන්යත, අත්තයනො ජීවිතන්තරායුං න ජානාමි, 
එකරත්යතයනවම්හිකත්ථචිපිචිරුංඅට්ඨත්වා අනිසීදිත්වාවීසයයොජනසතිකුං

මග්ගුං ආගයතො, සත්ථාරුං පස්සිත්වාව විස්සමිස්සාමී’’ති වත්වා
තරමානරූයපො සාවත්ථිුං පවිසිත්වා අයනොපමාය බුද්ධසිරියා වියරොචමානුං

භගවන්තුං පස්සි යතනවුත්තුං ‘‘යතනයඛොපන ෙයෙන ම් හලාභික්ඛූ 
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පටුන 

අබ්යභොකාය චඞ්කෙන්ති.අථයඛො ාහියෙොදාරුචීරියෙොයෙනයතභික්ඛූ 

යතනුප ඞ්කමී’’තිආදි  

තත්ථ කහන්ති කත්ථ  නූතිසුංසයය, යඛොතිපදපූරයණ, කස්මිුංනුයඛො

පයදයසති අත්යථො  ද ් නකාෙම්හාති දට්ඨුකාමා අම්හ  මයඤ්හි තුං

භගවන්තුං අන්යධො විය චක්ඛුුං,  ධියරො විය යසොතුං, මූයගො විය

කලයාණවාක්කරණුං, හත්ථපාදවිකයලො විය හත්ථපායද, දලිද්යදො විය 

ධනසම්පදුං, කන්තාරද්ධානප්පටිපන්යනොවියයඛමන්තභූමිුං, යරොගාභිභූයතො

විය ආයරොගයුං, මහාසමුද්යද භින්නනායවො විය මහාකුල්ලුං පස්සිතුුං 

උපසඞ්කමිතුඤ්චඉච්ඡාමාතිදස්යසති  තරොනරූයපොතිතරමානාකායරො  

පා ාදිකන්ති 

 ාත්තිුංසමහාපුරිසලක්ඛණඅසීතිඅනු යඤ්ජන යාමප්පභායකතුමාලාලඞ්ක
තාය සමන්තපාසාදිකාය අත්තයනො සරීරයසොභාසම්පත්තියා

රූපකායදස්සන යාවටස්සජනස්ස සබ් භාගයතොපසාදාවහුං  ප ාදනීෙන්ති 

දස ලචතුයවසාරජ්ජඡඅසාධාරණඤාණඅට්ඨාරසායවණික- 
බුද්ධධම්මප්පභුතිඅපරිමාණුණගණසමන්නාගතාය ධම්මකායසම්පත්තියා
සරික්ඛකජනස්ස පසාදනීයුං පසීදිතබ් යුත්තුං පසාදාරහුං වා  

 න්තින්ද්රිෙන්ති චක්ඛාදිපඤ්චින්ද්රියයලොලභාවාපගමයනන 

වූපසන්තපඤ්චින්ද්රියුං   න්තොන න්ති ඡට්ඨස්ස මනින්ද්රියස්ස
නිබ්බියසවනභාවූපගමයනන වූපසන්තමානසුං  

උත්තෙදෙථ ෙථෙනුප්පත්තන්ති 
යලොකුත්තරපඤ්ඤාවිමුත්තියචයතොවිමුත්තිසඞ්ඛාතුං උත්තමුං දමථුං

සමථඤ්ච අනුප්පත්වා අධිගන්ත්වා ඨිතුං  දන්තන්ති
සුපරිසුද්ධකායසමාචාරතාය යචව හත්ථපාදකුක්කුච්චාභාවයතො

දවාදිඅභාවයතො ච කායයන දන්තුං  ගුත්තන්ති සුපරිසුද්ධවචීසමාචාරතාය

යචවනිරත්ථකවාචාභාවයතො දවාදිඅභාවයතොචවාචායුත්තුං  ෙතින්ද්රිෙන්ති 
සුපරිසුද්ධමයනොසමාචාරතාය අරියිද්ධියයොයගන
අ යාවටඅප්පටිසඞ්ඛානුයපක්ඛාභාවයතො ච මනින්ද්රියවයසන යතින්ද්රියුං  

නා න්ති ඡන්දාදිවයසන අගමනයතො, පහීනානුං රාගාදිකියලසානුං

පුනානාගමනයතො, කස්සචිපිආුස්සසබ් ථාපිඅකරණයතො, පුනබ්භවස්සච
අගමනයතොති ඉයමහි කාරයණහි නාගුං  එත්ථ ච පාසාදිකන්ති ඉමිනා

රූපකායයන භගවයතො පමාණභූතතුං දීයපති, පසාදනීයන්ති ඉමිනා

ධම්මකායයන, සන්තින්ද්රියන්තිආදිනායසයසහිපමාණභූතතුංදීයපති යතන
චතුප්පමාණියක යලොකසන්නිවායස අනවයසසයතො සත්තානුං භගවයතො
පමාණභායවොපකාසියතොතියවදිතබ්ය ො  

එවුංභූතඤ්ච භගවන්තුං අන්තරවීථියුං ගච්ඡන්තුං දිස්වා ‘‘චිරස්සුං වත
යම සම්මාසම්බුද්යධො දිට්යඨො’’ති හට්ඨතුට්යඨො පඤ්චවණ්ණාය පීතියා
නිරන්තරුං ඵුටසරීයරො පීතිවිප්ඵාරිතවිවටනිච්චලයලොචයනො දිට්ඨට්ඨානයතො 
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පටුන 

පට්ඨාය ඔණතසරීයරො භගවයතො සරීරප්පභායවමජ්ඣුං අජ්යඣොගායහත්වා
තත්ථ නිමුජ්ජන්යතො භගවයතො සමීපුං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන

වන්දිත්වා භගවයතො පායද සම් ාහන්යතො පරිචුම් න්යතො ‘‘යදයසතු යම, 

භන්යත, භගවාධම්ම’’න්තිආහ යතනවුත්තුං– ‘‘භ වයතොපායද සිර ා 

නිපතිත්වා භ වන්තං එතදයවොච – ‘යදය තු යෙ, භන්යත, භ වා ධම්ෙං, 

යදය තුසු යතො ධම්ෙං, ෙංෙෙ ් දීඝරත්තංහිතාෙසුඛාො’’’ති  

තත්ථ සු යතොති යසොභනගමනත්තා, සුන්දරුං ඨානුං ගතත්තා, සම්මා

ගතත්තා, සම්මා ගදත්තා සුගයතො  ගමනම්පි හි ගතන්ති වුච්චති, තඤ්ච

භගවයතො යසොභනුං පරිසුද්ධුං අනවජ්ජුං  කිුං පන තන්ති? අරියමග්යගො 

යතන යහසගමයනනයඛමුංදිසුංඅසජ්ජමායනොගයතො, අඤ්යඤපිගයමතීති
යසොභනගමනත්තාසුගයතො  සුන්දරඤ්යචසඨානුංඅමතුංනිබ් ානුංගයතොති
සුන්දරුං ඨානුං ගතත්තා සුගයතො  සම්මා ච ගතත්තා සුගයතො යතන යතන
මග්යගනපහීයනකියලයසපුනඅපච්චාගමනයතො වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘යසොතාපත්තිමග්යගන යය කියලසා පහීනා, යත කියලයස න
පුයනතින පච්යචතින පච්චාගච්ඡතීති සුගයතො  සකදාගාමි…යප …
අරහත්තමග්යගන…යප … න පච්චාගච්ඡතීති සුගයතො’’ති (චූළනි 

යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්යදස27). 

අථ වා සම්මා ගතත්තාති තීසුපි අවත්ථාසු සම්මාපටිපත්තියා ගතත්තා, 
සුප්පටිපන්නත්තාති අත්යථො  දීපඞ්කරපාදමූලයතො හි පට්ඨාය යාව 
මහාය ොධිමණ්ඩා තාව සමතිුංසපාරමිපූරිතාය සම්මාපටිපත්තියා 
ඤාතත්ථචරියාය යලොකත්ථචරියාය බුද්ධත්ථචරියාය යකොටිුං පාපුණිත්වා
සබ් යලොකස්ස හිතසුඛයමව පරිබ්රූහන්යතො සස්සතුං උච්යඡදුං කාමසුඛුං
අත්තකිලමථන්ති ඉයම අන්යත අනුපගච්ඡන්තියා අනුත්තරාය
ය ොජ්ඣඞ්ගභාවනාසඞ්ඛාතාය මජ්ඣිමාය පටිපදාය අරියසච්යචසු තයතො
පරුංසමධිගතධම්මාධිපයතයයයොසබ් සත්යතසුඅවිසයාය සම්මාපටිපත්තියා
චගයතොපටිපන්යනොතිඑවම්පිසම්මාගතත්තාසුගයතො සම්මායචස ගදති
යුත්තට්ඨායනයුත්තයමවවාචුංභාසතීතිසුගයතො වුත්තම්පියචතුං– 

‘‘කාලවාදී, භූතවාදී, අත්ථවාදී, ධම්මවාදී, විනයවාදී, නිධානවතිුං

වාචුංභාසිතාකායලනසාපයදසුංපරියන්තවතිුංඅත්ථසුංහිත’’න්ති (දී 

නි 1.9; ම නි 3.14). 

අපරම්පිවුත්තුං– 

‘‘යා සාවාචාඅභූතාඅතච්ඡාඅනත්ථසුංහිතා, යා චපයරසුංඅප්පියා

අමනාපා, නතුංතථාගයතොවාචුංභාසතී’’තිආදි(ම නි 2.86). 

එවුංසම්මාගදත්තාපිසුගයතො  
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පටුන 

ෙංෙෙ ් දීඝරත්තංහිතාෙසුඛාොතියුං ධම්මස්සඋපදිසනුංචිරකාලුං

මම ඣානවියමොක්ඛාදිහිතාය තදධිගන්තබ් සුඛාය ච සියා  අකායලො යඛො

තාව  ාහිොති තව ධම්මයදසනාය න තාව කායලොති අත්යථො  කිුං පන

භගවයතො සත්තහිතපටිපත්තියා අකායලොපි නාම අත්ථි, යයතො භගවා

කාලවාදීති? වුච්චයත – කායලොති යචත්ථ යවයනයයානුං
ඉන්ද්රියපරිපාකකායලො අධිප්යපයතො  යස්මා පන තදා  ාහියස්ස අත්තයනො

ඉන්ද්රියානුං පරිපක්කාපරිපක්කභායවො දුබ්බිඤ්යඤයයයො, තස්මා භගවා තුං
අවත්වා අත්තයනො අන්තරවීථියුං ඨිතභාවමස්සකාරණුං අපදිසන්යතොආහ 

‘‘අන්තරඝරං පවිට්ඨම්හා’’ති  දුජ්ජානන්ති දුබ්බිඤ්යඤයයුං  

ජීවිතන්තරාොනන්ති ජීවිතස්ස අන්තරායකරධම්මානුං වත්තනුං අවත්තනුං
වාති වත්තුකායමො සම්භමවයසන ‘‘ජීවිතන්තරායාන’’න්ති ආහ  තථා හි 

අයනකපච්චයප්පටි ද්ධවුත්තිජීවිතුංඅයනකරූපාචතදන්තරායා වුත්තඤ්හි
– 

‘‘අජ්යජවකිච්චමාතප්පුං, යකොජඤ්ඤාමරණුංසුයව; 

න හි යනො සඞ්ගරුං යතන, මහායසයනන මච්චුනා’’ති  (ම  නි 

3.272; යනත්ති 103); 

කස්මා පනායුං ජීවිතන්තරායයමව තාව පුරක්ඛයරොති? 

‘‘නිමිත්තඤ්ඤුතාය අදිට්ඨයකොසල්යලන වා’’ති යකචි  අපයර ‘‘යදවතාය 

සන්තියක ජීවිතන්තරායස්ස සුතත්තා’’ති වදන්ති  අන්තිමභවිකත්තා පන 

උපනිස්සයසම්පත්තියා යචොදියමායනො එවමාහ  න හි යතසුං
අප්පත්තඅරහත්තානුං ජීවිතක්ඛයයො යහොති  කිුං පනකාරණා භගවා තස්ස

ධම්මුං යදයසතුකායමොව ද්වික්ඛත්තුුං පටික්ඛිපි? එවුං කිරස්ස අයහොසි

‘‘ඉමස්ස මුං දිට්ඨකාලයතො පට්ඨාය සකලසරීරුං පීතියා නිරන්තරුං ඵුටුං, 

අති ලවාපීතියවයගො, ධම්මුංසුත්වාපිනතාවසක්ඛිස්සති පටිවිජ්ඣිතුුං යාව

පන මජ්ඣත්තුයපක්ඛා සණ්ඨාති, තාව තිට්ඨතු, වීසයයොජනසතුං මග්ගුං

ආගතත්තා දරයථොපිස්ස කායය  ලවා, යසොපි තාව පටිප්පස්සම්භතූ’’ති 
තස්මා ද්වික්ඛත්තුුං පටික්ඛිපි  යකචි පන ‘‘ධම්මස්සවයනආදරජනනත්ථුං
භගවා එවමකාසී’’ති වදන්ති  තතියවාරුං යාචියතො පන මජ්ඣත්තුයපක්ඛුං

දරථප්පටිපස්සද්ධිුං පච්චුපට්ඨිතඤ්චස්ස ජීවිතන්තරායුං දිස්වා ‘‘ඉදානි 

ධම්මයදසනාය කායලො’’ති චින්යතත්වා ‘‘ත ්ො තිහා’’තිආදිනා 
ධම්මයදසනුංආරභි  

තත්ථ ත ්ොතියස්මාත්වුං උස්සුක්කජායතොහත්වා අතිවියමුංයාචසි, 

යස්මා වා ජීවිතන්තරායානුං දුජ්ජානතුං වදසි, ඉන්ද්රියානි ච යත පරිපාකුං

ගතානි, තස්මා  තිහාති නිපාතමත්තුං  යතති තයා එවන්ති ඉදානි
වත්තබ් ාකාරුංවදති  
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පටුන 

සික්ඛිතබ් න්ති අධිසීලසික්ඛාදීනුං තිස්සන්නම්පි සික්ඛානුං වයසන

සික්ඛනුං කාතබ් ුං  යථා පන සික්ඛිතබ් ුං, තුං දස්යසන්යතො ‘‘දිට්යඨ

දිට්ඨෙත්තං භවි ් තී’’තිආදිමාහ  

තත්ථ දිට්යඨ දිට්ඨෙත්තන්ති රූපායතයන චක්ඛුවිඤ්ඤායණන

දිට්ඨමත්තුං  යථා හි චක්ඛුවිඤ්ඤාණුං රූයප රූපමත්තයමව පස්සති, න

අනිච්චාදිසභාවුං, එවයමව යසසුං  චක්ඛුද්වාරිකවිඤ්ඤායණන හි යම
දිට්ඨමත්තයමව භවිස්සතීති සික්ඛිතබ් න්ති අත්යථො  අථ වා දිට්යඨ දිට්ඨුං
නාම චක්ඛුවිඤ්ඤායණන රූපවිජානනන්ති අත්යථො  මත්තන්ති පමාණුං  

දිට්ඨා මත්තා එතස්සාති දිට්ඨමත්තුං, චක්ඛුවිඤ්ඤාණමත්තයමව චිත්තුං 
භවිස්සතීති අත්යථො  ඉදුං වුත්තුං යහොති – යථා ආපාථගයත රූයප

චක්ඛුවිඤ්ඤාණුං න රජ්ජති, න දුස්සති, න මුය්හති, එවුං රාගාදිවිරයහන

චක්ඛුවිඤ්ඤාණමත්තයමව යම ජවනුං භවිස්සති, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණප්පමායණයනවජවනුංඨයපස්සාමීති  

අථ වා දිට්ඨුංනාම චක්ඛුවිඤ්ඤායණන දිට්ඨුංරූපුං, දිට්ඨමත්තුං නාම
තත්යථව උප්පන්නුං සම්පටිච්ඡනසන්තීරණයවොට්ඨබ් නසඞ්ඛාතුං

චිත්තත්තයුං  යථා තුංන රජ්ජති, න දුස්සති, නමුය්හති, එවුංආපාථගයත

රූයපයතයනව සම්පටිච්ඡනාදිප්පමායණනජවනුංඋප්පායදස්සාමි, නාහුංතුං
පමාණුං අතික්කමිත්වා රජ්ජනාදිවයසන උප්පජ්ජිතුුං දස්සාමීති එවයමත්ථ

අත්යථො දට්ඨබ්ය ො  එයසව නයයො සුතමුයත. මුතන්ති 

තදාරම්මණවිඤ්ඤායණහි සද්ධිුං ගන්ධරසයඵොට්ඨබ් ායතනුං යවදිතබ් ුං  

විඤ්ඤායත විඤ්ඤාතෙත්තන්ති එත්ථ පන විඤ්ඤාතුං නාම 
මයනොද්වාරාවජ්ජයනන විඤ්ඤාතාරම්මණුං  තස්මිුං විඤ්ඤායත

විඤ්ඤාතමත්තන්ති ආවජ්ජනප්පමාණුං  යථා ආවජ්ජනුං න රජ්ජති, න

දුස්සති, න මුය්හති, එවුං රජ්ජනාදිවයසන ච උප්පජ්ජිතුුං අදත්වා

ආවජ්ජනප්පමායණයනවචිත්තුංඨයපස්සාමීති අයයමත්ථඅත්යථො  එවඤ්හි

යත,  ාහිෙ, සික්ඛිතබ් න්තිඑවුං ඉමායපටිපදායතයා,  ාහිය, තිස්සන්නුං
සික්ඛානුංඅනුවත්තනවයසනසික්ඛිතබ් ුං  

ඉති භගවා  ාහියස්ස සුංඛිත්තරුචිතාය ඡහි විඤ්ඤාණකායයහි සද්ධිුං 
ඡළාරම්මණයභදභින්නුං විපස්සනාය විසයුං දිට්ඨාදීහි චතූහි යකොට්ඨායසහි

විභජිත්වා තත්ථස්ස ඤාතතීරණපරිඤ්ඤුං දස්යසති  කථුං? එත්ථ හි 

රූපායතනුං පස්සිතබ් ට්යඨන දිට්ඨුං නාම, චක්ඛුවිඤ්ඤාණුං පන සද්ධිුං 

තුංද්වාරිකවිඤ්ඤායණහි දස්සනට්යඨන, තදුභයම්පි යථාපච්චයුං

පවත්තමානුං ධම්මමත්තයමව, න එත්ථ යකොචි කත්තා වා කායරතා වා, 

යයතොතුංහත්වාඅභාවට්යඨන අනිච්චුං, උදයබ් යප්පටිපීළනට්යඨනදුක්ඛුං, 
අවසවත්තනට්යඨන අනත්තාති කුයතො තත්ථ පණ්ඩිතස්ස රජ්ජනාදීනුං

ඔකායසොති? අයයමත්ථ අධිප්පායයොසුතාදීසුපි  
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පටුන 

ඉදානි ඤාතතීරණපරිඤ්ඤාසු පතිට්ඨිතස්ස උපරි සහ මග්ගඵයලන 

පහානපරිඤ්ඤුංදස්යසතුුං, ‘‘ෙයතොයඛොයත,  ාහිො’’තිආදි ආරද්ධුං තත්ථ 

ෙයතොතියදා, යස්මාවා  යතතිතව  තයතොතිතදා, තස්මාවා  යතනාතියතන

දිට්ඨාදිනා, දිට්ඨාදිපටි ද්යධනරාගාදිනාවා ඉදුං වුත්තුංයහොති– ාහිය, තව
යස්මිුංකායලයයනවාකාරයණනදිට්ඨාදීසුමයාවුත්තවිධිුං පටිපජ්ජන්තස්ස

අවිපරීතසභාවාවය ොයධනදිට්ඨාදිමත්තුංභවිස්සති, තස්මිුංකායලයතන වා

කාරයණන දිට්ඨාදිපටි ද්යධන රාගාදිනා සහ න භවිස්සසි, රත්යතො වා

දුට්යඨොවා මූළ්යහොවානභවිස්සසි, පහීනරාගාදිකත්තායතනවාදිට්ඨාදිනා

සහපටි ද්යධොන භවිස්සසීති  තයතොත්වං,  ාහිෙ, නතත්ථාතියදායස්මා
වා ත්වුං යතන රායගන වා රත්යතො යදොයසන වා දුට්යඨො යමොයහන වා

මූළ්යහො න භවිස්සසි, තදා තස්මා වා ත්වුං තත්ථ දිට්ඨාදියකන භවිස්සසි, 

තස්මිුංදිට්යඨවා සුතමුතවිඤ්ඤායතවා‘‘එතුංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම
අත්තා’’ති තණ්හාමානදිට්ඨීහි අල්ලීයනො පතිට්ඨියතො න භවිස්සසි 
එත්තාවතාපහානපරිඤ්ඤුංමත්ථකුංපායපත්වා ඛීණාසවභූමිදස්සිතා  

තයතො ත්වං,  ාහිෙ, යනවිධනහරංනඋභෙෙන්තයරනාතියදාත්වුං, 

 ාහිය, යතනරාගාදිනාතත්ථදිට්ඨාදීසුපටි ද්යධොනභවිස්සසි, තදාත්වුං

යනවඉධයලොයකන පරයලොයකනඋභයත්ථාපි  එය වන්යතොදුක්ඛ ් ාති 
කියලසදුක්ඛස්ස ච වට්ටදුක්ඛස්ස ච අයයමව හි අන්යතො අයුං
පරිවටුමභායවොතිඅයයමවහි එත්ථඅත්යථො යයපන‘‘උභයමන්තයරනා’’ති

පදුං ගයහත්වා අන්තරාභවුං නාම ඉච්ඡන්ති, යතසුං තුං මිච්ඡා 
අන්තරාභවස්ස හි භායවො අභිධම්යම පටික්ඛිත්යතොයයව  අන්තයරනාති 

වචනුංපනවිකප්පන්තරදීපනුං, තස්මාඅයයමත්ථඅත්යථො–‘‘යනවඉධන

හරුං, අපයරො විකප්යපොනඋභය’’න්ති  

අථවාඅන්තයරනාතිවචනුංපනවිකප්පන්තරාභාවදීපනුං තස්සත්යථො

– ‘‘යනවඉධනහරුං, උභයමන්තයරපනන අඤ්ඤට්ඨානුංඅත්ථී’’ති  යයපි
ච ‘‘අන්තරාපරිනිබ් ායී සම්භයවසී’’ති ච ඉයමසුං සුත්තපදානුං අත්ථුං

අයයොනියසොගයහත්වා‘‘අත්ථියයවඅන්තරාභයවො’’තිවදන්ති, යතපි යස්මා
අවිහාදීසු තත්ථ තත්ථ ආයුයවමජ්ඣුං අනතික්කමිත්වා අන්තරා 
අග්ගමග්ගාධිගයමන අනවයසසකියලසපරිනිබ් ායනන පරිනිබ් ායතීති

අන්තරාපරිනිබ් ායී, නඅන්තරාභවභූයතොතිපුරිමස්සසුත්තපදස්සඅත්යථො 

පච්ඡිමස්සචයයභූතාඑව, න භවිස්සන්ති, යතඛීණාසවාපුරිමපයදභූතාති

වුත්තා  තබ්බිරුද්ධතාය සම්භවයමසන්තීති සම්භයවසියනො, 
අප්පහීනභවසුංයයොජනත්තා යසඛා පුථුජ්ජනා ච  චතූසු වා යයොනීසු

අණ්ඩජජලාබුජසත්තා යාව අණ්ඩයකොසුං වත්ථියකොසඤ්ච න භින්දන්ති, 

තාව සම්භයවසීනාම, අණ්ඩයකොසයතොවත්ථියකොසයතොච හිනික්ඛන්තා

භූතා නාම  සුංයසදජා ඔපපාතිකා ච පඨමචිත්තක්ඛයණ සම්භයවසී නාම, 

දුතියචිත්තක්ඛණයතොපට්ඨායභූතානාම  යයනවාඉරියාපයථනජායන්ති, 

යාවතයතොඅඤ්ඤුංනපාපුණන්ති, තාවසම්භයවසියනො, තයතොපරුං භූතාති
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පටුන 

අත්යථො  තස්මා නත්ථීති පටික්ඛිපිතබ් ා  සති හි උජුයක පාළිඅනුගයත
අත්යථ කිුං අනිද්ධාරිතසාමත්ථියයන අන්තරාභයවන පරිකප්පියතන
පයයොජනන්ති  

යය පන ‘‘සන්තානවයසන පවත්තමානානුං ධම්මානුං අවිච්යඡයදන 

යදසන්තයරසුපාතුභායවොදිට්යඨො, යථාතුංවීහිආදිඅවිඤ්ඤාණකසන්තායන, 

එවුං සවිඤ්ඤාණකසන්තායනපි අවිච්යඡයදන යදසන්තයරසු පාතුභායවන

භවිතබ් ුං  අයඤ්ච නයයො සති අන්තරාභයව යුජ්ජති, න අඤ්ඤථා’’ති
යුත්තිුංවදන්ති යතනහිඉද්ධිමයතො යචයතොවසිප්පත්තස්සචිත්තානුගතිකුං
කායුං අධිට්ඨහන්තස්ස ඛයණනබ්රහ්මයලොකයතොඉධූපසඞ්කමයනඉයතොවා
බ්රහ්මයලොකගමයන යුත්ති වත්තබ් ා  යදි සබ් ත්යථව අවිච්ඡින්නයදයස

ධම්මානුං පවත්ති ඉච්ඡිතා, යදිපි සියා ඉද්ධිමන්තානුං ඉද්ධිවිසයයො
අචින්යතයයයොති  තුං ඉධාපි සමානුං ‘‘කම්මවිපායකො අචින්යතයයයො’’ති
වචනයතො  තස්මා තුං යතසුං මතිමත්තයමව  අචින්යතයයසභාවා හි

සභාවධම්මා, යත කත්ථචි පච්චයවයසන විච්ඡින්නයදයස පාතුභවන්ති, 
කත්ථචි අවිච්ඡින්නයදයස  තථා හි මුඛයඝොසාදීහි පච්චයයහි අඤ්ඤස්මිුං 
යදයස ආදාසපබ් තප්පයදසාදියක පටිබිම් පටියඝොසාදිකුං පච්චයුප්පන්නුං

නිබ් ත්තමානුං දිස්සති, තස්මා න සබ් ුං සබ් ත්ථ උපයනතබ් න්ති
අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො  විත්ථායරො පන පටිබිම් ස්ස
උදාහරණභාවසාධනාදියකො අන්තරාභවකථාවිචායරො කථාවත්ථුපකරණස්ස

(කථා  505; කථා අට්ඨ 505) ටීකායුංගයහතබ්ය ො  

අපයර පන ‘‘ඉධාති කාමභයවො, හරන්ති අරූපභයවො, 

උභෙෙන්තයරනාති රූපභයවො වුත්යතො’’ති  අඤ්යඤ ‘‘ඉධාති

අජ්ඣත්තිකායතනානි, හරන්ති  ාහිරායතනානි, උභෙෙන්තයරනාති 

චිත්තයචතසිකා’’ති  ‘‘ඉධාතිවාපච්චයධම්මා, හරන්තිපච්චයුප්පන්නධම්මා, 

උභෙෙන්තයරනාති පණ්ණත්තිධම්මා වුත්තා’’ති වදන්ති  තුං සබ් ුං
අට්ඨකථාසු නත්ථි  එවුං තාව ‘‘දිට්යඨ දිට්ඨමත්තුං භවිස්සතී’’තිආදිනා
දිට්ඨාදිවයසන චතුධා යතභූමකධම්මා සඞ්ගයහතබ් ා  තත්ථ 

සුභසුඛනිච්චඅත්තග්ගාහපරිවජ්ජනමුයඛන
අසුභදුක්ඛානිච්චානත්තානුපස්සනා දස්සිතාති යහට්ඨිමාහි විසුද්ධීහි සද්ධිුං

සඞ්යඛයපයනව විපස්සනා කථිතා  ‘‘තයතො ත්වුං,  ාහිය, න යතනා’’ති

ඉමිනා රාගාදීනුං සමුච්යඡදස්ස අධිප්යපතත්තා මග්යගො  ‘‘තයතො ත්වුං, 

 ාහිය, න තත්ථා’’ති ඉමිනා ඵලුං  ‘‘යනවිධා’’තිආදිනා අනුපාදියසසා 

පරිනිබ් ානධාතු කථිතාති දට්ඨබ් ුං  යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො 

 ාහිෙ ් …යප.…ආ යවහිචිත්තංවිමුච්චී’’ති  

ඉමාය සුංඛිත්තපදාය යදසනාය තාවයදවාති තස්මිුංයයව ඛයණ, න

කාලන්තයර  අනුපාදාොතිඅග්ගයහත්වා  ආ යවහීතිආභවග්ගුංආයගොත්රභුුං
සවනයතො පවත්තනයතො චිරපාරිවාසියට්යඨන මදිරාදිආසවසදිසතාය ච
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‘‘ආසවා’’ති ලද්ධනායමහි කාමරාගාදීහි  විමුච්චීති සමුච්යඡදවිමුත්තියා
පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තියාචවිමුච්චිනිස්සජ්ජි යසොහි සත්ථුධම්මුංසුණන්යතො
එව සීලානි යසොයධත්වා යථාලද්ධුං චිත්තසමාධිුං නිස්සාය විපස්සනුං
පට්ඨයපත්වා ඛිප්පාභිඤ්ඤතාය තාවයදව සබ් ාසයව යඛයපත්වා සහ
පටිසම්භිදාහි අරහත්තුං පාපුණි  යසො සුංසාරයසොතුං ඡින්දිත්වා 
කතවට්ටපරියන්යතො අන්තිමයදහධයරො හත්වා එකූනවීසතියා
පච්චයවක්ඛණාසුපවත්තාසු ධම්මතායයචොදියමායනොභගවන්තුංපබ් ජ්ජුං
යාචි ‘‘පරිපුණ්ණුංයතපත්තචීවර’’න්ති පුට්යඨො‘‘නපරිපුණ්ණ’’න්තිආහ 
අථනුංසත්ථා ‘‘යතනහිපත්තචීවරුංපරියයසා’’ති වත්වාපක්කාමි යතන

වුත්තුං– ‘‘අථයඛොභ වා…යප.… පක්කාමී’’ති  

යසො කිර කස්සපදස ලස්ස සාසයන වීසවස්සසහස්සානි සමණධම්මුං 
කයරොන්යතො ‘‘භික්ඛුනා නාම අත්තනා පච්චයය ලභිත්වා යථාදානුං
කයරොන්යතන අත්තනාව පරිභුඤ්ජිතුුං වට්ටතී’’ති එකස්ස භික්ඛුස්සපි

පත්යතනවාචීවයරනවාසඞ්ගහුං නාකාසි, යතනස්සඑහිභික්ඛුඋපසම්පදාය
උපනිස්සයයොනායහොසි යකචිපනාහ – ‘‘යසොකිර බුද්ධසුඤ්යඤයලොයක
යචොයරොහත්වාධනුකලාපුංසන්නය්හිත්වාඅරඤ්යඤයචොරිකුංකයරොන්යතො 
එකුං පච්යචකබුද්ධුං දිස්වා පත්තචීවරයලොයභන තුං උසුනා විජ්ඣිත්වා

පත්තචීවරුං ගණ්හි, යතනස්ස ඉද්ධිමයපත්තචීවරුං න උප්පජ්ජිස්සතීති, 
සත්ථා තුං ඤත්වා එහිභික්ඛුභායවන පබ් ජ්ජුං න අදාසී’’ති  තම්පි
පත්තචීවරපරියයසනුං චරමානුං එකා යධනු යවයගනආපතන්තී පහරිත්වා

ජීවිතක්ඛයුං පායපසි  තුං සන්ධාය වුත්තුං ‘‘අථ යඛො අචිරපක්කන්ත ් 

භ වයතො  ාහිෙං දාරුචීරිෙං  ාවී තරුණවච්ො අධිපතිත්වා ජීවිතා

යවොයරොයපසී’’ති  

තත්ථ අචිරපක්කන්ත ් ාති න චිරුං පක්කන්තස්ස භගවයතො   ාවී

තරුණවච්ොති එකා යක්ඛිනී තරුණවච්ඡයධනුරූපා  අධිපතිත්වාති

අභිභවිත්වා මද්දිත්වා  ජීවිතා යවොයරොයපසීති පුරිමස්මිුං අත්තභායව
ලද්ධාඝාතතාය දිට්ඨමත්යතයනව යවරිචිත්තුං උප්පායදත්වා සිඞ්යගන
පහරිත්වාජීවිතා යවොයරොයපසි  

සත්ථාපිණ්ඩායචරිත්වාකතභත්තකිච්යචොසම් හයලහිභික්ඛූහි සද්ධිුං
නගරයතො නික්ඛමන්යතො  ාහියස්ස සරීරුං සඞ්කාරට්ඨායන පතිතුං දිස්වා

භික්ඛූ ආණායපසි – ‘‘භික්ඛයව, එකස්මිුං ඝරද්වායර ඨත්වා මඤ්චකුං
ආහරායපත්වා ඉදුං සරීරුං නගරයතො නීහරිත්වා ඣායපත්වා ථූපුං

කයරොථා’’ති, භික්ඛූතථා අකුංසු කත්වාචපනවිහාරුං ගන්ත්වාසත්ථාරුං
උපසඞ්කමිත්වා අත්තනා කතකිච්චුං ආයරොයචත්වා තස්ස අභිසම්පරායුං

පුච්ඡිුංසු අථයනසුංභගවාතස්සපරිනිබ්බුතභාවුංආචික්ඛි භික්ඛූ ‘‘තුම්යහ, 

භන්යත, ‘ ාහියයො දාරුචීරියයො අරහත්තුං පත්යතො’ති වදථ, කදා යසො

අරහත්තුං පත්යතො’’ති පුච්ඡිුංසු ‘‘මමධම්මුංසුතකායල’’තිචවුත්යත ‘‘කදා

පනස්ස තුම්යහහි ධම්යමො කථියතො’’ති? ‘‘පිණ්ඩාය චරන්යතන අජ්යජව 
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අන්තරවීථියුං ඨත්වා’’ති  ‘‘අප්පමත්තයකො යසො, භන්යත, තුම්යහහි

අන්තරවීථියුං ඨත්වා කථිතධම්යමො, කථුං යසො තාවතයකන වියසසුං

නිබ් ත්යතසී’’ති? ‘‘කිුං, භික්ඛයව, මම ධම්මුං ‘අප්පුං වා  හුං වා’ති

පමිණථ, අයනකානි ගාථාසහස්සානිපි අනත්ථසුංහිතානි න යසයයයො, 
අත්ථනිස්සිතුංපනඑකම්පිගාථාපදුංයසයයයො’’තිදස්යසන්යතො– 

‘‘සහස්සමපියචගාථා, අනත්ථපදසඤ්හිතා; 

එකුංගාථාපදුංයසයයයො, යුංසුත්වාඋපසම්මතී’’ති (ධ ප 101) – 

ධම්මපයද ඉමුං ගාථුං වත්වා ‘‘න යකවලුං යසො පරිනිබ් ානමත්යතන, අථ 
යඛොමමසාවකානුංභික්ඛූනුංඛිප්පාභිඤ්ඤානුංඅග්ගභායවනපිපූජාරයහො’’ති

දස්යසන්යතො ‘‘එතදග්ගුං, භික්ඛයව, මම සාවකානුං භික්ඛූනුං

ඛිප්පාභිඤ්ඤානුං, යදිදුං  ාහියයො දාරුචීරියයො’’ති (අ  නි  1.216) තුං

ආයස්මන්තුං එතදග්යග ඨයපසි  තුං සන්ධාය වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො භ වා

 ාවත්ථිෙං පිණ්ඩාෙ චරිත්වා…යප.… පරිනිබ්බුයතො, භික්ඛයව,  ාහියෙො

දාරුචීරියෙො’’ති  

තත්ථ පච්ොභත්තන්ති භත්තකිච්චයතො පච්ඡා  

පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොති පිණ්ඩපාතපරියයසනයතො පටිනිවත්යතො 

පදද්වයයනාපි කතභත්තකිච්යචොති වුත්තුං යහොති  නීහරිත්වාති නගරයතො

 හි යනත්වා  ඣායපථාති දහථ  ථූපඤ්ච ්  කයරොථාති අස්ස  ාහියස්ස

සරීරධාතුයයො ගයහත්වා යචතියඤ්ච කයරොථ. තත්ථ කාරණමාහ – 

‘‘ බ්රහ්ෙචාරී යවො, භික්ඛයව, කාලකයතො’’ති  තස්සත්යථො – යුං තුම්යහ

යසට්ඨට්යඨන බ්රහ්මුං අධිසීලාදිපටිපත්තිධම්මුං සන්දිට්ඨුං චරථ, තුං යසො 
තුම්යහහි සමානුං බ්රහ්මුං අචරීති සබ්රහ්මචාරී මරණකාලස්ස පත්තියාව

කාලකයතො, තස්මා තුං මඤ්චයකන නීහරිත්වා ඣායපථ, ථූපඤ්චස්ස
කයරොථාති  

ත ්  කා  තීති පඤ්චසු ගතීසු තස්ස කතමා ගති උපපත්ති භවභූතා, 

 තීති නිප්ඵත්ති, අරියයො පුථුජ්ජයනො වාති කා නිට්ඨාති අත්යථො  

අභි ම්පරායෙොති යපච්ච භවුප්පත්ති භවනියරොයධො වා  කිඤ්චාපි තස්ස

ථූපකරණාණත්තියාව පරිනිබ්බුතභායවො අත්ථයතො පකාසියතො යහොති, යය

පන භික්ඛූ තත්තයකන න ජානිුංසු, යත ‘‘තස්ස කා ගතී’’ති පුච්ඡිුංසු 
පාකටතරුංවාකාරායපතුකාමාතථාභගවන්තුං පුච්ඡිුංසු  

පණ්ඩියතොති අග්ගමග්ගපඤ්ඤාය අධිගතත්තා පණ්යඩන ඉයතො ගයතො

පවත්යතොති පණ්ඩියතො  පච්චපාදීති පටිපජ්ජි  ධම්ෙ ් ාති

යලොකුත්තරධම්මස්ස  අනුධම්ෙන්ති සීලවිසුද්ධිආදිපටිපදාධම්මුං  අථ වා 

ධම්ෙ ් ාතිනිබ් ානධම්මස්ස  අනුධම්ෙන්තිඅරියමග්ගඵලධම්මුං  නචෙං 

ධම්ොධිකරණන්ති ධම්මයදසනායහතු න ච මුං වියහයසසි යථානුසිට්ඨුං 
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පටුන 

පටිපන්නත්තා  යයො හි සත්ථු සන්තියක ධම්මුං සුත්වා කම්මට්ඨානුං වා

ගයහත්වා යථානුසිට්ඨුං න පටිපජ්ජති, යසො සත්ථාරුං වියහයසතිනාම  යුං

සන්ධායවුත්තුං– ‘‘විහිුංසසඤ්ඤීපුණුංනභාසිුං, ධම්මුංපණීතුංමනුයජසු

බ්රහ්යම’’ති (මහාව  9; ම  නි  1.283; 2.339). අථ වා න ච ෙං

ධම්ොධිකරණන්ති න ච ඉමුං ධම්මාධිකරණුං  ඉදුං වුත්තුං යහොති –
වට්ටදුක්ඛයතොනියයානයහතුභූතුංඉමුංමම සාසනධම්මුංසුප්පටිපන්නත්තා
න වියහයසති  දුප්පටිපන්යනො හි සාසනුං භින්දන්යතො සත්ථු ධම්මසරීයර
පහාරුං යදති නාම  අයුං පන සම්මාපටිපත්තිුං මත්ථකුං පායපත්වා
අනුපාදියසසාය නිබ් ානධාතුයා පරිනිබ් ායි  යතන වුත්තුං – 

‘‘පරිනිබ්බුයතො, භික්ඛයව,  ාහියෙොදාරුචීරියෙො’’ති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං යථරස්ස  ාහියස්ස අනුපාදියසසාය

නිබ් ානධාතුයා පරිනිබ්බුතභාවුං, තථා පරිනිබ්බුතානඤ්ච ඛීණාසවානුං

ගතියා පචුරජයනහි දුබ්බිඤ්යඤයයභාවුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  ඉෙං

උදානන්තිඉමුංඅප්පතිට්ඨිතපරිනිබ් ානානුභාවදීපකුංඋදානුං උදායනසි  

තත්ථ ෙත්ථාතියස්මිුංනිබ් ායනආයපොච නගාධති, පථවීචයතයජොච

වායයොචනගාධති, නපතිට්ඨාති කස්මා? නිබ් ානස්ස අසඞ්ඛතසභාවත්තා 

න හි තත්ථ සඞ්ඛතධම්මානුං යලයසොපි සම්භවති  සුක්කාති

සුක්කවණ්ණතාය සුක්කාති ලද්ධනාමා ගහනක්ඛත්තතාරකා  න

යජොතන්තීති න භාසන්ති  ආදිච්යචො නප්පකා තීති තීසු දීයපසු එකස්මිුං

ඛයණ ආයලොකඵරණසමත්යථො ආදිච්යචොපි ආභාවයසන න දිබ් ති  න

තත්ථ චන්දිො භාතීති සතිපි භාසුරභායව කන්තසීතලකිරයණො චන්යදොපි
තස්මිුංනිබ් ායනඅභාවයතොඑවඅත්තයනො ජුණ්හාවිභාසයනනනවියරොචති 

යදිතත්ථචන්දිමසූරියාදයයොනත්ථි, යලොකන්තයරොවිය නිච්චන්ධකාරයමව 

තුං භයවයයාතිආසඞ්කුං සන්ධායාහ ‘‘තයෙො තත්ථන විජ්ජතී’’ති  සතිහි
රූපාභායවතයමොනාමනසියා  

ෙදාචඅත්තනායවදි, මුනියෙොයනන බ්රාහ්ෙයණොතිචතුසච්චමුනනයතො
යමොනන්ති ලද්ධනායමන මග්ගඤායණන කායයමොයනයයාදීහි ච
සමන්නාගතත්තා ‘‘මුනී’’ති ලද්ධනායමො අරියසාවකබ්රාහ්මයණො යතයනව 
යමොනසඞ්ඛායතනපටියවධඤායණනයදායස්මිුංකායලඅග්ගමග්ගක්ඛයණ
අත්තනා සයයමව අනුස්සවාදියකපහාය අත්තපච්චක්ඛුංකත්වානිබ් ානුං

යවදිපටිවිජ්ඣි  ‘‘අයවදී’’තිපිපායඨො, අඤ්ඤාසීතිඅත්යථො  අථරූපාඅරූපා

ච, සුඛදුක්ඛාපමුච්චතීති අථාතිතස්සනිබ් ානස්ස ජානනයතොපච්ඡා  රූපාති

රූපධම්මා, යතනපඤ්චයවොකාරභයවො එකයවොකාරභයවොචගහියතොයහොති  

අරූපාති අරූපධම්මා, යතන රූයපනාමිස්සීකයතො අරූපභයවො ගහියතො

යහොති  යසො ‘‘චතුයවොකාරභයවො’’තිපි වුච්චති  සුඛදුක්ඛාති සබ් ත්ථ

උප්පජ්ජනකසුඛදුක්ඛයතොපි වට්ටයතො  අථ වා රූපාති

රූපයලොකපටිසන්ධියතො  අරූපාති අරූපයලොකපටිසන්ධියතො  සුඛදුක්ඛාති 
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කාමාවචරපටිසන්ධියතො  කාමභයවො හි  යාමිස්සසුඛදුක්යඛො  එවයමතස්මා
සකලයතොපි වට්ටයතො අච්චන්තයමව මුච්චතීති ගාථාද්වයයනපි භගවා
‘‘මය්හුංපුත්තස්ස ාහියස්සඑවරූපා නිබ් ානගතී’’තිදස්යසති  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

නිට්ඨිතාචය ොධිවග්ගවණ්ණනා  
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2. මුචලින්දවග්ය ො 
1. මුචලින්දසුත්තවණ්ණනා 

11. මුචලින්දවග්ගස්ස පඨයම මුචලින්දමූයලතිඑත්ථමුචලින්යදො වුච්චති

නීපරුක්යඛො  යසො ‘‘නිචුයලො’’තිපි වුච්චති, තස්ස සමීයප  යකචි පන

‘‘මුචයලොති තස්සරුක්ඛස්සනාමුං, තුංවනයජට්ඨකතායපනමුචලින්යදොති

වුත්ත’’න්ති වදන්ති  ෙහා අකාලයෙයඝොති අසම්පත්යත වස්සකායල
උප්පන්නමහායමයඝො  යසො හි ගිම්හානුං පච්ඡියම මායස

සකලචක්කවාළගබ්භුං පූයරන්යතො උදපාදි   ත්තාහවද්දලිකාති තස්මිුං

උප්පන්යන සත්තාහුං අවිච්ඡින්නවුට්ඨිකා අයහොසි  සීතවාතදුද්දිනීති සා ච 

සත්තාහවද්දලිකා උදකඵුසිතසම්මිස්යසන සීතවායතන සමන්තයතො

පරිබ්භමන්යතන දුසිතදිවසත්තා දුද්දිනී නාම අයහොසි  මුචලින්යදො නාෙ 

නා රාජාති තස්යසව මුචලින්දරුක්ඛස්ස සමීයප යපොක්ඛරණියා යහට්ඨා

නාගභවනුං අත්ථි, තත්ථනිබ් ත්යතොමහානුභායවොනාගරාජා   කභවනාති 

අත්තයනො නාගභවනයතො   ත්තක්ඛත්තුං යභොය හි පරික්ඛිපිත්වාති
සත්තවායර අත්තයනො සරීරයභොයගහි භගවයතො කායුං පරිවායරත්වා  

උපරිමුද්ධනි ෙහන්තං ඵණං විහච්චාති භගවයතො මුද්ධප්පයදසස්ස උපරි

අත්තයනොමහන්තුංඵණුංපසායරත්වා  ‘‘ඵණුංකරිත්වා’’තිපි පායඨො, යසො
එවත්යථො  

තස්ස කිර නාගරාජස්ස එතදයහොසි ‘‘භගවා ච මය්හුං භවනසමීයප 

රුක්ඛමූයලනිසින්යනො, අයඤ්චසත්තාහවද්දලිකා වත්තති, වාසාගාරමස්ස
ලද්ධුුං වට්ටතී’’ති  යසො සත්තරතනමයුං පාසාදුං නිම්මිනිතුුං

සක්යකොන්යතොපි‘‘එවුංකයතකායසායරො ගහියතොනභවිස්සති, දස ලස්ස
කායයවයයාවච්චුං කරිස්සාමී’’ති මහන්තුං අත්තභාවුං කත්වා සත්ථාරුං
සත්තක්ඛත්තුුං යභොයගහි පරික්ඛිපිත්වා උපරි ඵණුං කත්වා ධායරසි 
‘‘පරික්යඛපබ්භන්තරුංයලොහපාසායදභණ්ඩාගාරගබ්භප්පමාණුං අයහොසී’’ති

ඛන්ධකට්ඨකථායුං (මහාව  අට්ඨ  5) වුත්තුං  මජ්ඣිමට්ඨකථායුං පන 

‘‘යහට්ඨායලොහපාසාදප්පමාණ’’න්ති (ම  නි  අට්ඨ  1.284). 

‘‘ඉච්ඡිතිච්ඡියතන ඉරියාපයථන සත්ථා විහරිස්සතී’’ති කිර නාගරාජස්ස
අජ්ඣාසයයො  භගවා පන යථානිසින්යනොව සත්තාහුං වීතිනායමසි  තඤ්ච

ඨානුං සුපිහිතවාතපානුං සුඵුසිතඅග්ගළද්වාරුං කූටාගාරුං විය අයහොසි  ො 

භ වන්තං සීතන්තිආදි තස්ස තථා කරිත්වා ඨානකාරණපරිදීපනුං  යසො හි 

‘‘මා භගවන්තුං සීතුං  ාධයිත්ථ, මා උණ්හුං, මා ඩුංසාදිසම්ඵස්යසො 
 ාධයිත්ථා’’තිතථාකරිත්වාඅට්ඨාසි  

තත්ථ කිඤ්චාපි සත්තාහවද්දලිකාය උණ්හයමව නත්ථි, සයච පන 

අන්තරන්තරායමයඝොවිගච්යඡයය, උණ්හුංභයවයය, තම්පිමා ාධයිත්ථාති
එවුං තස්ස චින්යතතුුං යුත්තුං  යකචි පයනත්ථ වදන්ති ‘‘උණ්හග්ගහණුං
යභොගපරික්යඛපස්ස විපුලභාවකරයණකාරණකිත්තනුං ඛුද්දයකහිතස්මිුං
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භගවන්තුංනාගස්සසරීරසම්භූතා උස්මා ායධයය, විපුලභාවකරයණනපන
තාදිසුං‘මාඋණ්හුං ාධයිත්ථා’තිතථාකරිත්වා අට්ඨාසී’’ති  

විද්ධන්ති උබ්බිද්ධුං, යමඝවිගයමන දූරීභූතන්ති අත්යථො  

වි තවලාහකන්ති අපගතයමඝුං  යදවන්ති ආකාසුං  විදිත්වාති ‘‘ඉදානි 

විගතවලාහයකො ආකායසො, නත්ථි භගවයතො සීතාදිඋපද්දයවො’’ති ඤත්වා  

විනියවයඨත්වාති අපයනත්වා   කවණ්ණන්ති අත්තයනො නාගරූපුං  

පටි ංහරිත්වාතිඅන්තරධායපත්වා  ොණවකවණ්ණන්තිකුමාරකරූපුං  

එතෙත්ථන්ති වියවකසුඛප්පටිසුංයවදියනො යත්ථ කත්ථචි සුඛයමව

යහොතීති එතමත්ථුං සබ් ාකායරන ජානිත්වා  ඉෙං උදානන්ති ඉමුං
වියවකසුඛානුභාවදීපකුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ සුයඛො වියවයකොති නිබ් ානසඞ්ඛායතො උපධිවියවයකො සුයඛො  

තුට්ඨ ් ාති චතුමග්ගඤාණසන්යතොයසන තුට්ඨස්ස  සුතධම්ෙ ් ාති

පකාසිතධම්මස්ස විස්සුතධම්මස්ස  ප ් යතොතිතුං වියවකුං, යුං වාකිඤ්චි 

පස්සිතබ් ුංනාම, තුංසබ් ුං අත්තයනො වීරිය ලාධිගයතන ඤාණචක්ඛුනා

පස්සන්තස්ස  අ යාපජ්ජන්තිඅකුප්පනභායවො, එයතනයමත්තාපුබ් භායගො

දස්සියතො  පාණභූයතසු  ංෙයෙොති සත්යතසු ච සුංයයමො අවිහිුංසනභායවො
සුයඛොතිඅත්යථො එයතනකරුණාපුබ් භායගොදස්සියතො  

සුඛාවිරා තායලොයකතිවිගතරාගතාපියලොයක සුඛා කීදිසී? කාොනං

 ෙතික්කයෙොති, යා කාමානුං සමතික්කයමොති වුච්චති, සා විගතරාගතාපි

සුඛාති අත්යථො, එයතන අනාගාමිමග්යගො කථියතො  අ ්මිොන ්  යෙො

විනයෙොති ඉමිනා පන අරහත්තුං කථිතුං  අරහත්තඤ්හි අස්මිමානස්ස

පටිප්පස්සද්ධිවිනයයොතිවුච්චති, ඉයතො පරඤ්ච සුඛුංනාමනත්ථි, යතනාහ 

‘‘එතංයවපරෙංසුඛ’’න්ති එවුංඅරහත්යතනයදසනායකූටුං ගණ්හීති  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. රාජසුත්තවණ්ණනා 

12. දුතියය  ම් හලානන්ති විනයපරියායයන තයයො ජනා

‘‘සම් හලා’’ති වුච්චන්ති, තයතො පරුං සඞ්යඝො  සුත්තන්තපරියායයන පන

තයයො තයයො එව, තයතො උද්ධුං සම් හලා  තස්මා ඉධාපි 

සුත්තන්තපරියායයන සම් හලාති යවදිතබ් ා  උපට්ඨාන ාලාෙන්ති
ධම්මසභාමණ්ඩයප සාහිධම්මුංයදයසතුුං ආගතස්සතථාගතස්සභික්ඛූනුං
උපට්ඨානකරණට්ඨානන්ති ‘‘උපට්ඨානසාලා’’ති වුච්චති  අථ වා යත්ථ

භික්ඛූ විනයුං විනිච්ඡිනන්ති, ධම්මුං කයථන්ති, සාකච්ඡුං සමාපජ්ජන්ති, 

සන්නිපතනවයසන පකතියා උපතිට්ඨන්ති, සා සාලාපි මණ්ඩයපොපි 

‘‘උපට්ඨානසාලා’’ත්යවව වුච්චති  තත්ථාපි හි බුද්ධාසනුං නිච්චුං
පඤ්ඤත්තයමව යහොති ඉදඤ්හිබුද්ධානුංධරමානකායල භික්ඛූනුංචාරිත්තුං  
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පටුන 

 න්නිසින්නානන්ති නිසජ්ජනවයසන සඞ්ගම්ම නිසින්නානුං  

 න්නිපතිතානන්ති තයතො තයතො ආගන්ත්වා සන්නිපතනවයසන 

සන්නිපතිතානුං  අථ වා බුද්ධාසනුං පුරයතො කත්වා සත්ථු සම්මුයඛ විය

ආදරුප්පත්තියා සක්කච්චුං නිසීදනවයසන සන්නිසින්නානුං, 
සමානජ්ඣාසයත්තා අඤ්ඤමඤ්ඤස්මිුං අජ්ඣාසයයන සුට්ඨු සම්මා ච

නිපතනවයසන සන්නිපතිතානුං  අෙන්ති ඉදානි වුච්චමානුං නිද්දිසති  

අන්තරාකථාතිකම්මට්ඨානමනසිකාරඋද්යදසපරිපුච්ඡාදීනුංඅන්තරා අඤ්ඤා

එකා කථා, අථ වා මජ්ඣන්හියක ලද්ධස්ස සුගයතොවාදස්ස, සායුං

ලභිතබ් ස්ස ධම්මස්සවනස්ස ච අන්තරා පවත්තත්තා අන්තරාකථා, 
සමණසමාචාරස්යසව වා අන්තරා පවත්තා අඤ්ඤා එකා කථාති

අන්තරාකථා  උදපාදීති උප්පන්නා  

ඉයෙ ං ද්වින්නං රාජූනන්ති නිද්ධාරයණ සාමිවචනුං  ෙහද්ධනතයරො

වාතිආදීසු පථවියුං නිඛණිත්වා ඨපිතුං සත්තරතනනිචයසඞ්ඛාතුං මහන්තුං

ධනුං එතස්සාති මහද්ධයනො, ද්වීසු අයුං අතිසයයන මහද්ධයනොති 

ෙහද්ධනතයරො. වාසද්යදො විකප්පත්යථො යසසපයදසුපි එයසවනයයො  අයුං
පන වියසයසො – නිච්චපරිබ් යවයසන මහන්යතො යභොයගො එතස්සාති 

ෙහායභොය ො. යදවසිකුං පවිසනආයභූයතො මහන්යතො යකොයසො එතස්සාති 

ෙහායකොය ො. අපයර පන ‘‘යදවසිකුං පවිසනආයභූතුං 

මණිසාරයඵග්ු ුම් ාදියභදභින්නුං පරිග්ගහවත්ථු ධනුං, තයදව

සාරගබ්භාදීසු නිහිතුං යකොයසො’’ති වදන්ති  වජියරො, මහානීයලො, 

ඉන්දනීයලො, මරකයතො, යවළුරියයො, පදුමරායගො, ඵුස්සරායගො, 

කක්යකතයනො, පුලායකො, විමයලො, යලොහිතඞ්යකො, ඵලියකො, පවායළො, 

යජොතිරයසො, යගොමුත්තයකො, යගොයමදයකො, යසොගන්ධියකො, මුත්තා, 

සඞ්යඛො, අඤ්ජනමූයලො, රාජපට්යටො, අමතුංසයකො, පියයකො, බ්රාහ්මණීචාති

චතුබ්බීසති ෙණි නාම  සත්ත යලොහානි කහාපයණො ච  ායරො නාම 

සයනච්ඡාදනපාවුරණගජදන්තසිලාදීනි යඵග්ගු නාම 

චන්දනාගරුකුඞ්කුමතගරකප්පූරාදි ගුම් ා නාම තත්ථපුරියමනආදිසද්යදන 
සාලිවීහිආදිමුග්ගමාසාදිපුබ් ණ්ණාපරණ්ණයභදුංධඤ්ඤවිකතිුංආදිුං කත්වා

යුංසත්තානුංඋපයභොගපරියභොගභූතුංවත්ථු, තුංසබ් ුං සඞ්ගය්හති මහන්තුං

විජිතුං රට්ඨුං එතස්සාති ෙහාවිජියතො. මහන්යතො හත්ථිඅස්සාදිවාහයනො

එතස්සාති ෙහාවාහයනො. මහන්තුං යසනා ලඤ්යචවථාම ලඤ්චඑතස්සාති 

ෙහබ් යලො. ඉච්ඡිතනිබ් ත්තිසඞ්ඛාතා පුඤ්ඤකම්මනිප්ඵන්නා මහතී ඉද්ධි

එතස්සාති ෙහිද්ධියකො. යතජසඞ්ඛායතො උස්සාහමන්තපභුසත්තිසඞ්ඛායතො

වා මහන්යතොආනුභායවොඑතස්සාති ෙහානුභායවො. 

එත්ථචපඨයමනආයසම්පදා, දුතියයනවිත්තූපකරණසම්පදා, තතියයන 

විභවසම්පදා, චතුත්යථනජනපදසම්පදා, පඤ්චයමනයානසම්පදා, ඡට්යඨන

පරිවාරසම්පදාය සද්ධිුං අත්තසම්පදා, සත්තයමන පුඤ්ඤකම්මසම්පදා, 
අට්ඨයමන පභාවසම්පදා යතසුං රාජූනුං පකාසිතා යහොති  යතන යා සා



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා මුචලින්දවග්ය ො 
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සාමිසම්පත්ති, අමච්චසම්පත්ති, යසනාසම්පත්ති, රට්ඨසම්පත්ති, 

විභවසම්පත්ති, මිත්තසම්පත්ති, දුග්ගසම්පත්තීතිසත්ත පකතිසම්පදාරාජූනුං
ඉච්ඡිතබ් ා තාසබ් ායථාරහුංපරිදීපිතාතියවදිතබ් ා  

දානාදීහි චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි පරිසුං රඤ්යජතීති රාජා. මගධානුං

ඉස්සයරොති ො යධො. මහතියා යසනාය සමන්නාගතත්තා

යසනියයගොත්තත්තා වා ය නියෙො. බිම්බි වුච්චති සුවණ්ණුං, තස්මා

සාරබිම්බිවණ්ණතාය බිම්බි ායරො. යකචි පන ‘‘නාමයමයවතුං තස්ස

රඤ්යඤො’’ති වදන්ති  පච්චාමිත්තුං පරයසනුං ජිනාතීති පය නදි. 

යකොසලරට්ඨස්ස අධිපතීති යකො යලො. අෙඤ්චරහීති එත්ථ චරහීති

නිපාතමත්තුං  විප්පකතාති අපරියයොසිතා අයුංයතසුංභික්ඛූනුංඅන්තරාකථා
අනිට්ඨිතාති අත්යථො  

 ාෙන්හ ෙෙන්ති සායන්යහ එකුං සමයුං  පටි ල්ලානා වුට්ඨියතොති
තයතො තයතො රූපාදිආරම්මණයතො චිත්තස්ස පටිසුංහරණයතො
පටිසල්ලානසඞ්ඛාතාය ඵලසමාපත්තියතො යථාකාලපරිච්යඡදුං වුට්ඨියතො 
භගවාහිපුබ් ණ්හසමයුංභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොසාවත්ථිුං පවිසිත්වාභික්ඛූනුං
සුලභපිණ්ඩපාතුං කත්වා කතභත්තකිච්යචො භික්ඛූහි සද්ධිුං සාවත්ථියතො
නික්ඛමිත්වාවිහාරුංපවිසිත්වාගන්ධකුටිප්පමුයඛඨත්වාවත්තුං දස්යසත්වා
ඨිතානුං භික්ඛූනුං යථාසමුට්ඨිතුං සුගයතොවාදුං දත්වා යතසු 

අරඤ්ඤරුක්ඛමූලාදිදිවාට්ඨානුං උද්දිස්ස ගයතසු ගන්ධකුටිුං පවිසිත්වා 
ඵලසමාපත්තිසුයඛන දිවසභාගුං වීතිනායමත්වා යථාකාලපරිච්යඡයද

සමාපත්තියතො වුට්ඨාය, ‘‘මය්හුං උපගමනුංආගමයමානා චතස්යසො පරිසා

සකලවිහාරුං පරිපූයරන්තියයො නිසින්නා, ඉදානි යම ධම්මයදසනත්ථුං

ධම්මසභාමණ්ඩලුංඋපගන්තුුංකායලො’’තිආසනයතොවුට්ඨාය, යකසරසීයහො 
වියකඤ්චනුහායසුරභිගන්ධකුටියතොනික්ඛමිත්වායූථුංඋපසඞ්කමන්යතො
මත්තවරවාරයණො විය අකායචාපල්යලන චාරුවික්කන්තගමයනො 
අසීතිඅනු යඤ්ජනප්පටිමණ්ඩිත ාත්තිුංසමහාපුරිසලක්ඛණසමුජ්ජලාය
 යාමප්පභාය පරික්යඛපවිලාසසම්පන්නාය පභස්සරයකතුමාලාලඞ්කතාය 

නීලපීතයලොහියතොදාතමඤ්ජිට්ඨපභස්සරානුං වයසන
ඡබ් ණ්ණබුද්ධරුංසියයො විස්සජ්යජන්තියා අචින්යතයයානුභාවාය අනුපමාය
බුද්ධලීලාය සමන්නාගතාය රූපකායසම්පත්තියා සකලවිහාරුං එකායලොකුං

කුරුමායනො උපට්ඨානසාලුං උපසඞ්කමි  යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො

භ වා…යප.…යතනුප ඞ්කමී’’ති  

එවුං උපසඞ්කමිත්වා වත්තුං දස්යසත්වා නිසින්යන යත භික්ඛූ 
තුණ්හීභූයතදිස්වා‘‘මයිඅකයථන්යතඉයමභික්ඛූබුද්ධගාරයවනකප්පම්පි

න කයථස්සන්තී’’ති කථාසමුට්ඨාපනත්ථුං ‘‘කාෙ නුත්ථ, 

භික්ඛයව’’තිආදිමාහ  තත්ථ කාෙ නුත්ථාති කතමාය නු භවථ  ‘‘කාය

යනොත්ථා’’තිපිපාළි, යසොඑවත්යථො, ‘‘කායන්යවත්ථා’’තිපිපඨන්ති, තස්ස 
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කතමායනුඑත්ථාතිඅත්යථො තත්රායුංසඞ්යඛපත්යථො–භික්ඛයව, කතමාය 

නාම කථාය ඉධ සන්නිසින්නා භවථ, කතමා ච තුම්හාකුං කථා 

මමාගමනපච්චයා අනිට්ඨිතා, තුං නිට්ඨායපස්සාමීති එවුං
සබ් ඤ්ඤුපවාරණාය පවායරසි  

න ඛ්යවතන්ති න යඛො එතුං, අයයමව වා පායඨො  ‘‘න යඛොත’’න්තිපි

පඨන්ති, න යඛො එතුං ඉච්යචව පදවිභායගො  කුලපුත්තානන්ති

ජාතිආචාරකුලපුත්තානුං   ද්ධාති සද්ධාය, කම්මඵලසද්ධාය

රතනත්තයසද්ධාය ච  අ ාර ්ොති ඝරයතො, ගහට්ඨභාවාති අත්යථො  

අන ාරිෙන්ති පබ් ජ්ජුං  පබ් ජිතානන්ති උපගතානුං. ෙන්ති

කිරියාපරාමසනුං  තත්ථායුං පදයයොජනා – ‘‘භික්ඛයව, තුම්යහ යනව

රාජාභිනීතානයචොරාභිනීතානඉණට්ටාන ජීවිතපකතාපබ් ජිතා, අථයඛො

සද්ධාය අගාරයතො නික්ඛමිත්වා මම සාසයන පබ් ජිතා, තුම්යහ එතරහි

එවරූපිුංරාජප්පටිසුංයුත්තුංතිරච්ඡානකථුංකයථයයාථ, යුංඑවරූපායකථාය 

කථනුං, එතුංතුම්හාකුංනයඛොපතිරූපුංනයුත්තයමවා’’ති  

එවුං සන්නිපතිතානුං පබ් ජිතානුං අප්පතිරූපුං පටික්ඛිපිත්වා ඉදානි

යනසුංපතිරූපුංපටිපත්තිුංඅනුජානන්යතො ‘‘ න්නිපතිතානංයවො, භික්ඛයව, 

ද්වෙං කරණීෙං ධම්මී වා කථා අරියෙො වා තුණ්හීභායවො’’ති ආහ  තත්ථ 

යවොති තුම්හාකුං  කරණීයන්ති හි පදුං අයපක්ඛිත්වා කත්තරි 

සාමිවචනයමතුං, තස්මා තුම්යහහීති අත්යථො  ද්වෙං කරණීෙන්ති ද්යව

කාතබ් ා  ධම්මී කථාති චතුසච්චධම්මයතො අනයපතා කථා, 
පවත්තිනිවත්තිපරිදීපිනීධම්මයදසනාතිඅත්යථො  දසකථාවත්ථුසඞ්ඛාතාපිහි

ධම්මකථා තයදකයදසා එවාති  අරියෙොති එකන්තහිතාවහත්තා අරියයො, 

විසුද්යධො උත්තයමොති වා අරියයො  තුණ්හීභායවොති 
සමථවිපස්සනාභාවනාභූතුං අකථනුං  යකචි පන
‘‘වචීසඞ්ඛාරපටිපක්ඛභාවයතො දුතියජ්ඣානුං අරියයො තුණ්හීභායවො’’ති
වදන්ති  අපයර ‘‘චතුත්ථජ්ඣානුං අරියයො තුණ්හීභායවො’’ති වදන්ති  අයුං

පයනත්ථ අත්යථො – ‘‘භික්ඛයව, චිත්තවියවකස්ස පරිබ්රූහනත්ථුං

වියවකට්ඨකායා සුඤ්ඤාගායර විහරන්තා සයච කදාචි සන්නිපතථ, එවුං
සන්නිපතියතහි තුම්යහහි ‘අස්සුතුං සායවති සුතුං වා පරියයොදයපතී’ති 

වුත්තනයයන අඤ්ඤමඤ්ඤස්සූපකාරාය ඛන්ධාදීනුං

අනිච්චතාදිපටිසුංයුත්තා ධම්මකථා වා පවත්යතතබ් ා, අඤ්ඤමඤ්ඤුං
අ යා ාධනත්ථුංඣානසමාපත්තියාවා විහරිතබ් ’’න්ති  

තත්ථ පුරියමන කරණීයවචයනන අයනොතිණ්ණානුං සාසයන

ඔතරණූපායුං දස්යසති, පච්ඡියමනඔතිණ්ණානුංසුංසාරයතොනිස්සරණූපායුං 

පුරියමන වා ආගමයවයයත්තියය නියයොයජති, පච්ඡියමන
අධිගමයවයයත්තියය අථවාපුරියමන සම්මාදිට්ඨියාපඨමුංඋප්පත්තියහතුුං

දීයපති, දුතියයනදුතියුං වුත්තඤ්යහතුං– 
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‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, යහතූද්යවපච්චයාසම්මාදිට්ඨියා උප්පාදාය 

පරයතොචයඝොයසො, පච්චත්තඤ්චයයොනියසොමනසිකායරො’’ති(අ නි 
2.127). 

පුරියමන වා යලොකියසම්මාදිට්ඨියා මූලකාරණුං විභායවති, පච්ඡියමන
යලොකුත්තරසම්මාදිට්ඨියා මූලකාරණන්ති එවමාදිනා එත්ථ යයොජනා 
යවදිතබ් ා  

එතෙත්ථං විදිත්වාති යතහි භික්ඛූහි කිත්තිතකාමසම්පත්තියතො
ඣානාදිසම්පත්ති සන්තතරා යචව පණීතතරා චාති එතමත්ථුං 

සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති ඉමුං අරියවිහාරසුඛානුභාවදීපකුං
උදානුංඋදායනසි  

තත්ථ ෙඤ්ච කාෙසුඛං යලොයකති යලොකසද්යදො ‘‘ඛන්ධයලොයකො

ආයතනයලොයකො ධාතුයලොයකො’’තිආදීසු (මහානි  3, 7; චූළනි  

අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස2) සඞ්ඛායරසුආගයතො  

‘‘යාවතාචන්දිමසූරියාපරිහරන්ති, 

දිසාභන්තිවියරොචනා; 

තාවසහස්සධායලොයකො, 
එත්ථයතවත්තතීවයසො’’ති – 

ආදීසු(ම නි 1.503) ඔකායසආගයතො ‘‘අද්දසායඛොභගවා බුද්ධචක්ඛුනා

යලොකුං යවොයලොයකන්යතො’’තිආදීසු (මහාව  9; ම  නි  1.283) සත්යතසු 
ඉධ පන සත්තයලොයක ඔකාසයලොයක ච යවදිතබ්ය ො  තස්මා අවීචියතො
පට්ඨාය උපරි බ්රහ්මයලොකයතො යහට්ඨා එතස්මිුං යලොයක යුං වත්ථුකායම 

පටිච්ච කියලසකාමවයසන උප්පජ්ජනයතො කාමසහගතුං සුඛුං  ෙඤ්චිදං

දිවිෙං සුඛන්තියඤ්චඉදුංදිවිභවුංදිබ් විහාරවයසනචලද්ධබ් ුංබ්රහ්මානුං 

මනුස්සානඤ්ච රූපසමාපත්තිසුඛුං  තණ්හක්ඛෙසුඛ ් ාති යුං ආගම්ම

තණ්හා ඛීයති, තුං නිබ් ානුං ආරම්මණුං කත්වා තණ්හාය ච

පටිපස්සම්භනවයසන පවත්තඵලසමාපත්තිසුඛුං තණ්හක්ඛයසුඛුං නාම, 

තස්ස තණ්හක්ඛයසුඛස්ස  එයතති ලිඞ්ගවිපල්ලායසන නිද්යදයසො, එතානි

සුඛානීති අත්යථො  යකචි උභයම්පි සුඛසාමඤ්යඤන ගයහත්වා ‘‘එත’’න්ති

පඨන්ති, යතසුං ‘‘කලුංනාග්ඝතී’’තිපායඨනභවිතබ් ුං  

ය ොළසින්ති යසොළසන්නුං පූරණිුං  අයඤ්යහත්ථ සඞ්යඛපත්යථො –

චක්කවත්තිසුඛුං ආදිුං කත්වා සබ් ස්මිුං මනුස්සයලොයක මනුස්සසුඛුං, 

නාගසුපණ්ණාදියලොයක නාගාදීහි අනුභවිතබ් ුං සුඛුං, 
චාතුමහාරාජිකාදියදවයලොයක ඡබ්බිධුං කාමසුඛන්ති යුං එකාදසවියධ

කාමයලොයක උප්පජ්ජන්තුං කාමසුඛුං, යඤ්ච ඉදුං රූපාරූපයදයවසු
දිබ් විහාරභූයතසු රූපාරූපජ්ඣායනසු ච උප්පන්නත්තා ‘‘දිවිය’’න්ති 
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ලද්ධනාමුංයලොකියජ්ඣානසුඛුං, සකලම්පිතදුභයුංතණ්හක්ඛයසුඛසඞ්ඛාතුං
ඵලසමාපත්තිසුඛුං යසොළස භායග කත්වා තයතො එකභාගුං
යසොළසභාගුයණලද්ධුංඑකභාගසඞ්ඛාතුංකලුංනඅග්ඝතීති  

අයඤ්ච අත්ථවණ්ණනා ඵලසමාපත්තිසාමඤ්යඤන වුත්තා  පාළියුං 
අවියසයසනතණ්හක්ඛයස්සආගතත්තාපඨමඵලසමාපත්තිසුඛස්සාපිකලුං
යලොකියුංනඅග්ඝති එව තථාහිවුත්තුං– 

‘‘පථ යාඑකරජ්යජන, සග්ගස්සගමයනනවා; 

සබ් යලොකාධිපච්යචන, යසොතාපත්තිඵලුංවර’’න්ති (ධ ප 178); 

යසොතාපත්තිසුංයුත්යතපිවුත්තුං– 

‘‘කිඤ්චාපි, භික්ඛයව, රාජා චක්කවත්තී චතුන්නුං දීපානුං 
ඉස්සරියාධිපච්චුංරජ්ජුංකායරත්වාකායස්සයභදාපරුංමරණාසුගතිුං

සග්ගුං යලොකුං උපපජ්ජති යදවානුං තාවතිුංසානුං සහ යතුං, යසො
තත්ථ නන්දයන වයන අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුයතො දිබ්ය හි ච පඤ්චහි

කාමුයණහි සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො පරිචායරති, යසො චතූහි

ධම්යමහි අසමන්නාගයතො  අථ යඛො යසො අපරිමුත්යතොව නිරයා, 

අපරිමුත්යතො තිරච්ඡානයයොනියා, අපරිමුත්යතො යපත්තිවිසයා, 

අපරිමුත්යතො අපායදුග්ගතිවිනිපාතා  කිඤ්චාපි, භික්ඛයව, 

අරියසාවයකො පිණ්ඩියායලොයපන යායපති, නන්තකානි ච ධායරති, 

යසොචතූහිධම්යමහිසමන්නාගයතො, අථයඛොයසොපරිමුත්යතොනිරයා, 

පරිමුත්යතොතිරච්ඡානයයොනියා, පරිමුත්යතොයපත්තිවිසයා, පරිමුත්යතො 
අපායදුග්ගතිවිනිපාතා  

‘‘කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො යහොති ‘ඉතිපි යසො භගවා
අරහුං…යප   බුද්යධොභගවා’ති ධම්යම අයවච්චප්පසායදන…යප …
විඤ්ඤූහී’ති  සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන…යප … පුඤ්ඤක්යඛත්තුං
යලොකස්සා’ති  අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නාගයතො යහොති
අඛණ්යඩහි…යප … සමාධිසුංවත්තනියකහි  ඉයමහි චතූහි ධම්යමහි

සමන්නාගයතොයහොති යයොච, භික්ඛයව, චතුන්නුංදීපානුංපටිලායභො, 

යයො චතුන්නුං ධම්මානුං පටිලායභො, චතුන්නුං දීපානුං පටිලායභො

චතුන්නුංධම්මානුංපටිලාභස්සකලුංනාග්ඝතියසොළසි’’න්ති (සුං නි 
5.997). 

එවුං භගවා සබ් ත්ථ යලොකියසුඛුං සඋත්තරුං සාතිසයුං, 
යලොකුත්තරසුඛයමව අනුත්තරන්තිඅතිසයන්තිභායජසීති  

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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3. දණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 

13. තතියය කුොරකාති දාරකා  අන්තරා ච  ාවත්ථිං අන්තරා ච 

යජතවනන්ති අන්තරාසද්යදො ‘‘තදන්තරුං යකො ජායනයය, අඤ්ඤත්ර

තථාගතා’’ති (අ  නි  6.44; 10.75), ‘‘ජනා සඞ්ගම්ම මන්යතන්ති, මඤ්ච

ත්වඤ්ච කිමන්තර’’න්තිආදීසු(සුං නි 1.228) කාරයණආගයතො ‘‘අද්දසා

මුං, භන්යත, අඤ්ඤතරා ඉත්ථීවිජ්ජන්තරිකායභාජනුංයධොවන්තී’’තිආදීසු

(ම  නි  2.149) ඛයණ  ‘‘යස්සන්තරයතොන සන්ති යකොපා’’තිආදීසු (උදා 

20) චිත්යත  ‘‘අන්තරා යවොසානමාපාදී’’තිආදීසු යවමජ්යඣ  ‘‘අපිචායුං, 

භික්ඛයව, තයපොදා ද්වින්නුං මහානිරයානුං අන්තරිකායආගච්ඡතී’’තිආදීසු

(පාරා 231) විවයර. ස්වායමිධාපිවිවයරයවදිතබ්ය ො තස්මාසාවත්ථියාච

යජතවනස්ස ච විවයරති, එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්ය ො 

අන්තරාසද්දයයොගයතො යචත්ථ උපයයොගවචනුං ‘‘අන්තරා ච සාවත්ථිුං

අන්තරා ච යජතවන’’න්ති  ඊදියසසු ඨායනසු අක්ඛරචින්තකා ‘‘අන්තරා

ගාමඤ්ච නදිඤ්ච ගච්ඡතී’’ති එකයමව අන්තරාසද්දුං පයුජ්ජන්ති, යසො 
දුතියපයදනපියයොයජතබ්ය ොයහොති ඉධපනයයොයජත්වාවුත්යතො  

අහිං දණ්යඩන හනන්තීති බිලයතො නික්ඛමිත්වා යගොචරාය ගච්ඡන්තුං
කණ්හසප්පුං ඡාතජ්ඣත්තුං අනු න්ධිත්වා යට්ඨීහි යපොයථන්ති  යතන ච
සමයයනභගවාසාවත්ථිුංපිණ්ඩායගච්ඡන්යතොඅන්තරාමග්යගයතදාරයක 
අහිුං දණ්යඩන හනන්යත දිස්වා ‘‘කස්මා කුමාරකා ඉමුං අහිුං දණ්යඩන

හනථා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඩුංසනභයයන, භන්යත’’ති ච වුත්යත ‘‘ඉයම
අත්තයනො සුඛුං කරිස්සාමාති ඉමුං පහරන්තා නිබ් ත්තට්ඨායන දුක්ඛුං

අනුභවිස්සන්ති, අයහො අවිජ්ජාය නිකතියකොසල්ල’’න්ති ධම්මසුංයවගුං
උප්පායදසි  යතයනව ච ධම්මසුංයවයගනඋදානුං උදායනසි  යතන වුත්තුං 

‘‘අථයඛොභ වා’’තිආදි  

තත්ථ එතෙත්ථං විදිත්වාති ‘‘ඉයම දාරකා අත්තසුඛාය පරදුක්ඛුං
කයරොන්තා සයුං පරත්ථ සුඛුං න ලභිස්සන්තී’’ති එතමත්ථුං ජානිත්වාති
එවයමයක වණ්යණන්ති  අඤ්යඤසුං දුප්පටිපන්නානුං සුඛපරියයසනුං

ආයතිුංදුක්ඛායසුංවත්තති, සුප්පටිපන්නානුංඑකන්යතන සුඛායසුංවත්තති 
තස්මා ‘‘පරවියහසාවිනිමුත්තා අච්චන්තයමව සුඛභාගියනො වත මය්හුං 
ඔවාදප්පටිකරා’’තියසොමනස්සවයසයනයවතම්පිසත්ථාඋදානුංඋදායනසීති
වදන්ති  අපයර පන භණන්ති ‘‘එවුං යතහි කුමාරයකහි පවත්තිතුං
පරවියහඨනුං සබ් ාකායරන ආදීනවයතො විදිත්වා පරවියහසාය 

පරානුකම්පාය ච යථාක්කමුං ආදීනවානිසුංසවිභාවනුං ඉමුං උදානුං
උදායනසී’’ති  

තත්ථ සුඛකාොනීති එකන්යතයනව අත්තයනො සුඛස්ස ඉච්ඡනයතො

සුඛානුගිද්ධානි  භූතානීති පාණියනො  යෙො දණ්යඩන විහිං තීති එත්ථ 

දණ්යඩනාති යදසනාමත්තුං, දණ්යඩනවායලඩ්ඩුසත්ථපාණිප්පහාරාදීහිවාති
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පටුන 

අත්යථො  අථ වා දණ්යඩනාති දණ්ඩයනන  ඉදුං වුත්තුං යහොති – යයො
සුඛකාමානි සබ් භූතානි ජාතිආදිනා ඝට්ටනවයසන වචීදණ්යඩන වා
පාණිමුග්ගරසත්ථාදීහි යපොථනතාළනච්යඡදනාදිවයසන සරීරදණ්යඩන වා
සතුං වා සහස්සුං වා ඨාපනවයසන ධනදණ්යඩන වාති ඉයමසු දණ්යඩසු

යයන යකනචි දණ්යඩන විහිුංසති වියහයඨති දුක්ඛුං පායපති, අත්තයනො

සුඛයෙ ායනො, යපච්ච ය ොන ලභයත සුඛන්ති යසො පුග්ගයලො අත්තයනො
සුඛුංඑසන්යතොගයවසන්යතොපත්යථන්යතො යපච්චපරයලොයක මනුස්සසුඛුං

දිබ් සුඛුං නිබ් ානසුඛන්ති තිවිධම්පි සුඛුං න ලභති, අඤ්ඤදත්ථු යතන 
දණ්යඩනදුක්ඛයමවලභතීතිඅත්යථො  

යපච්ච ය ො ලභයත සුඛන්ති යයො ඛන්තියමත්තානුද්දයසම්පන්යනො

‘‘යථාහුං සුඛකායමො දුක්ඛප්පටිකූයලො, එවුං සබ්ය පී’’ති චින්යතත්වා
සම්පත්තවිරතිආදීසු ඨියතො වුත්තනයයන යකනචි දණ්යඩන සබ් ානිපි

භූතානි න හිුංසති න  ාධති, යසො පුග්ගයලො පරයලොයක මනුස්සභූයතො

මනුස්සසුඛුං, යදවභූයතො දිබ් සුඛුං, උභයුං අතික්කමන්යතො නිබ් ානසුඛුං
ලභතීති  එත්ථ ච තාදිසස්ස පුග්ගලස්ස අවස්සුංභාවිතාය තුං සුඛුං

පච්චුප්පන්නුංවියයහොතීතිදස්සනත්ථුං ‘‘ලභයත’’තිවුත්තුං පුරිමගාථායපි
එයසවනයයො  

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4.  ක්කාරසුත්තවණ්ණනා 

14. චතුත්යථ යතන යඛො පන  ෙයෙන භ වා  ක්කයතො යහොතීති
කප්පානුං සතසහස්සාධියකසු චතූසු අසඞ්යඛයයයයසු පරිපූරිතස්ස
පුඤ්ඤසම්භාරවියසසස්ස ඵලභූයතන ‘‘ඉයතො පරුං මය්හුං ඔකායසො
නත්ථී’’ති උස්සහජායතනවියඋපරූපරිවඩ්ෙමායනනසක්කාරාදිනාභගවා
සක්කයතොයහොති සබ් දිසාසු හියමකමහායමයඝොවුට්ඨහිත්වාමයහොඝුංවිය
සබ් පාරමියයො‘‘එකස්මිුංඅත්තභායවවිපාකුං දස්සාමා’’තිසම්පිණ්ඩිතාවිය
භගවයතො ලාභසක්කාරමයහොඝුං නිබ් ත්තයිුංසු  තයතො 
අන්නපානවත්ථයානමාලාගන්ධවියලපනාදිහත්ථා ඛත්තියබ්රාහ්මණාදයයො

ආගන්ත්වා‘‘කහුං බුද්යධො, කහුංභගවා, කහුංයදවයදයවො, කහුංනරාසයභො, 
කහුං පුරිසසීයහො’’ති භගවන්තුං පරියයසන්ති  සකටසයතහි පච්චයය
ආහරිත්වා ඔකාසුං අලභමානා සමන්තා ගාවුතප්පමායණපි සකටධුයරන
සකටධුරුං ආහච්ච තිට්ඨන්ති යචව අනු න්ධන්ති ච 

අන්ධකවින්දබ්රාහ්මණාදයයො විය සබ් ුංතුං ඛන්ධයක (මහාව  282) යතසු

යතසු ච සුත්යතසු ආගතනයයන යවදිතබ් ුං  යථා ච භගවයතො, එවුං
භික්ඛුසඞ්ඝස්සාති  වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘යාවතා යඛො, චුන්ද, එතරහි සඞ්ඝා වා ගණා වා යලොයක

උප්පන්නා, නාහුං, චුන්ද, අඤ්ඤුං එකසඞ්ඝම්පි සමනුපස්සාමි එවුං 
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ලාභග්ගයසග්ගප්පත්තුං, යථරිවායුං, චුන්ද, භික්ඛුසඞ්යඝො’’ති (දී  නි 
3.176). 

ස්වායුං භගවයතො ච භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච උප්පන්යනො ලාභසක්කායරො
එකයතො හත්වා ද්වින්නුං මහානදීනුං උදයකොයඝො විය අප්පයමයයයො
අයහොසි  යතන වුත්තුං – ‘‘යතන යඛො පන සමයයන භගවා සක්කයතො

යහොති…යප … පරික්ඛාරානුං, භික්ඛුසඞ්යඝොපි සක්කයතො…යප … 

පරික්ඛාරාන’’න්ති  

තිත්ථියාපනපුබ්ය අකතපුඤ්ඤතායචදුප්පටිපන්නතායච අසක්කතා

අගරුකතා, බුද්ධුප්පායදන පන වියසසයතො විපන්නයසොභා සූරියුග්ගමයන 

ඛජ්යජොපනකා විය නිප්පභා නිත්යතජා හතලාභසක්කාරා අයහසුුං  යත 
තාදිසුංභගවයතොසඞ්ඝස්සචලාභසක්කාරුංඅසහමානාඉස්සාපකතා‘‘එවුං
ඉයම ඵරුසාහි වාචාහි ඝට්යටත්වාව පලායපස්සාමා’’ති උසූයා විසුග්ගාරුං

උග්ගිරන්තාතත්ථතත්ථභික්ඛූ අක්යකොසන්තාපරිභාසන්තාවිචරිුංසු. යතන

වුත්තුං – ‘‘අඤ්ඤතිත්ථිො පන පරිබ් ාජකා අ ක්කතා යහොන්ති…යප.…

පරික්ඛාරානං. අථ යඛො යත අඤ්ඤතිත්ථිො පරිබ් ාජකා භ වයතො

 ක්කාරංඅ හොනාභික්ඛු ඞ්ඝ ් ච ායෙ චඅරඤ්යඤචභික්ඛූදි ්වා

අ බ්භාහි ඵරු ාහි වාචාහි අක්යකො න්ති පරිභා න්ති යරොය න්ති

වියහය න්තී’’ති  

තත්ථ අ බ්භාහීති අසභායයොග්ගාහි සභායුං සාධුජනසමූයහ වත්තුුං

අයුත්තාහි, දුට්ඨුල්ලාහීති අත්යථො  ඵරු ාහීති කක්ඛළාහි මම්මච්යඡදිකාහි  

අක්යකො න්තීති ජාතිආදීහි අක්යකොසවත්ථූහි ඛුුංයසන්ති  පරිභා න්තීති

භණ්ඩනවයසනභයුංඋප්පායදන්තාතජ්යජන්ති  යරොය න්තීතියථාපරස්ස

යරොයසො යහොති, එවුං අනුද්ධුංසනවයසන යරොසුං උප්පායදන්ති  

වියහය න්තීතිවියහයඨන්ති, විවියධහි ආකායරහිඅඵාසුුංකයරොන්ති  

කථුංපයනයතසමන්තපාසාදියකභගවතිභික්ඛුසඞ්යඝචඅක්යකොසාදීනි 

පවත්යතසුන්ති? භගවයතො උප්පාදයතො පහීනලාභසක්කාරතාය
උපහතචිත්තා පථවිුං ඛණිත්වා පක්ඛලන්තා විය අවයණ යවළුරියමණිම්හි
වණුං උප්පායදන්තා විය ච සුන්දරිකුං නාම පරිබ් ාජිකුං සඤ්ඤායපත්වා
තාය සත්ථු භික්ඛූනඤ්ච අවණ්ණුං වුට්ඨායපත්වා අක්යකොසාදීනි

පවත්යතසුුං  තුං පයනතුං සුන්දරීවත්ථු පරයතො සුන්දරීසුත්යත (උදා  38) 

පාළියුංයයව ආගමිස්සති, තස්මා යයමත්ථ වත්තබ් ුං, තුං තත්යථව
වණ්ණයිස්සාම  

භික්ඛූ භගවයතො සන්තිකුං උපසඞ්කමිත්වා තුං පවත්තිමායරොයචසුුං 

යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො  ම් හලා භික්ඛූ යෙන භ වා

යතනුප ඞ්කමිංසු…යප.…වියහය න්තී’’ති තුංවුත්තත්ථයමව  
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එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං ඉස්සාපකතානුං තිත්ථියානුං විප්පටිපත්තිුං 

සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති ඉමුං යතහි කයත විප්පකායර
පසන්නචිත්යතහි ච පයරහි කයත උපකායර තාදිභාවානුභාවදීපකුං උදානුං 
උදායනසි  

තත්ථ  ායෙඅරඤ්යඤසුඛදුක්ඛඵුට්යඨොති ගායමවාඅරඤ්යඤවායත්ථ

කත්ථචිසුයඛනදුක්යඛනචඵුට්යඨොසුඛදුක්ඛානි අනුභවන්යතො, යතසුංවා

පච්චයයහි සමඞ්ගීභූයතො  යනවත්තයතො යනො පරයතො දයහථාති ‘‘අහුං

සුඛියතො, අහුං දුක්ඛියතො, මමසුඛුං, මම දුක්ඛුං, පයරනිදුංමය්හුංසුඛදුක්ඛුං

උප්පාදිත’’න්තිචයනවඅත්තයතොනපරයතොතුං සුඛදුක්ඛුංඨයපථ කස්මා? 
නයහත්ථඛන්ධපඤ්චයකඅහන්තිවාමමන්තිවාපයරොතිවා පරස්සාතිවා

පස්සිතබ් යුත්තකුං කිඤ්චි අත්ථි, යකවලුං සඞ්ඛාරා එව පන යථාපච්චයුං 
උප්පජ්ජිත්වා ඛයණ ඛයණ භිජ්ජන්තීති  සුඛදුක්ඛග්ගහණඤ්යචත්ථ

යදසනාසීසුං, සබ් ස්සාපියලොකධම්මස්සවයසනඅත්යථොයවදිතබ්ය ො ඉති

භගවා‘‘නාහුංක්වචනි, කස්සචිකිඤ්චනතස්මිුං, නචමමක්වචනි, කත්ථචි
කිඤ්චනතත්ථී’’තිචතුයකොටිකුං සුඤ්ඤතුංවිභායවසි  

ඉදානිතස්සඅත්තයතොපරයතොචඅදහනස්සකාරණුංදස්යසති ‘‘ඵු න්ති

ඵ ් ාඋපධිංපටිච්චා’’ති එයතසුඛයවදනීයා දුක්ඛයවදනීයාචඵස්සානාම

ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛාතුංඋපධිුංපටිච්චතස්මිුංසතියථාසකුං විසයුංඵුසන්ති, 

තත්ථපවත්තන්තියයව අදුක්ඛමසුඛාහියවදනාසන්තසභාවතායසුයඛඑව 
සඞ්ගහුංගච්ඡතීතිදුවිධසම්ඵස්සවයසයනවායුංඅත්ථවණ්ණනාකතා  

යථා පන යත ඵස්සා න ඵුසන්ති, තුං දස්යසතුුං ‘‘නිරුපධිං යකන

ඵුය ෙයං ඵ ් ා’’ති වුත්තුං  සබ් යසො හි ඛන්ධූපධියා අසති යකන

කාරයණන යත ඵස්සා ඵුයසයුුං, න තුං කාරණුං අත්ථි  යදි හි තුම්යහ

අක්යකොසාදිවයසන උප්පජ්ජනසුඛදුක්ඛුං න ඉච්ඡථ, සබ් යසො
නිරුපධිභායවයයව යයොගුංකයරයයාථාතිඅනුපාදියසසනිබ් ානධාතුයාගාථුං
නිට්ඨයපසි එවුං ඉමිනාඋදායනනවට්ටවිවට්ටුංකථිතුං  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. උපා කසුත්තවණ්ණනා 

15. පඤ්චයම ඉච්ොනඞ් ලයකොති ඉච්ඡානඞ්ගලනාමයකො යකොසයලසු

එයකො බ්රාහ්මණගායමො, තුංනිවාසිතාය තත්ථ වා ජායතො භයවොති වා

ඉච්ඡානඞ්ගලයකො  උපා යකොති තීහි සරණගමයනහි භගවයතො සන්තියක
උපාසකභාවස්ස පයවදිතත්තා උපාසයකො පඤ්චසික්ඛාපදියකො

බුද්ධමාමයකො, ධම්මමාමයකො, සඞ්ඝමාමයකො  යකනචියදවකරණීයෙනාති

උද්ධාරයසොධාපනාදිනා යකනචියදව කත්තබ්ය න  තීයරත්වාති 

නිට්ඨායපත්වා  අයුං කිර උපාසයකො පුබ්ය  අභිණ්හුං භගවන්තුං

උපසඞ්කමිත්වා පයිරුපාසති, යසො කතිපයුං කාලුං  හකරණීයතාය සත්ථු
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පටුන 

දස්සනුං නාභිසම්යභොසි  යතනාහ භගවා – ‘‘චිර ් ං යඛො ත්වං, උපා ක, 

ඉෙංපරිොෙෙකාසි, ෙදිදං ඉධා ෙනාො’’ති  

තත්ථ චිර ් න්ති චියරන  පරිොෙන්ති වාරුං  ෙදිදන්ති නිපායතො, යයො 
අයන්ති අත්යථො  ඉදුං වුත්තුං යහොති – ඉධමමසන්තියකආගමනායයයො

අයුං අජ්ජ කයතො වායරො, තුං ඉමුං චියරන පපඤ්චුං කත්වා අකාසීති  

චිරපටිකාහන්ති චිරපටියකො අහුං, චිරකාලයතො පට්ඨාය අහුං

උපසඞ්කමිතුකායමොතිසම් න්යධො  යකහිචියකහිචීතිඑකච්යචහිඑකච්යචහි 

අථවා යකහිචියකහිචීතියයහිවායතහිවා තත්ථගාරවුංදස්යසති සත්ථරි 

අභිප්පසන්නස්සහිසත්ථුදස්සනධම්මස්සවයනසුවියනඅඤ්ඤත්ථආදයරො

යහොති  කිච්චකරණීයෙහීති එත්ථඅවස්සුංකාතබ් ුං කිච්චුං, ඉතරුංකරණීයුං 

පඨමුංවාකාතබ් ුංකිච්චුං, පච්ඡාකාතබ් ුංකරණීයුං ඛුද්දකුං වාකිච්චුං, 

මහන්තුං කරණීයුං   යාවයටොති උස්සුක්යකො  එවාහන්ති එවුං ඉමිනා

පකායරනඅහුංනාසක්ඛිුංඋපසඞ්කමිතුුං, න අගාරවාදිනාතිඅධිප්පායයො  

එතෙත්ථං විදිත්වාති දුල්ලයභ බුද්ධුප්පායද මනුස්සත්තලායභ ච

සත්තානුං සකිඤ්චනභායවන කිච්චපසුතතාය කුසලන්තරායයො යහොති, න

අකිඤ්චනස්සාති එතමත්ථුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති
තදත්ථපරිදීපනයමවඉමුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ සුඛං වත ත ්  න යහොති කිඤ්චීති යස්ස පුග්ගලස්ස කිඤ්චි
රූපාදීසුඑකවත්ථුම්පි‘‘මයමත’’න්තිතණ්හාය පරිග්ගහිතභායවනනයහොති

නත්ථින විජ්ජති, සුඛුං වතතස්ස පුග්ගලස්ස, අයහො සුඛයමවාති අත්යථො 

‘‘න යහොසී’’තිපි පායඨො, තස්ස අතීතකාලවයසන අත්යථො යවදිතබ්ය ො 

යකචි පන නයහොතිකිඤ්චීතිපදස්ස ‘‘රාගාදිකිඤ්චනුංයස්සන යහොතී’’ති

අත්ථුං වණ්යණන්ති, තුං න සුන්දරුං පරිග්ගහධම්මවයසන යදසනාය
ආගතත්තා  රාගාදිකිඤ්චනන්ති පරිග්ගයහතබ් ස්සාපි සඞ්ගයහ සති
යුත්තයමවවුත්තුංසියාඅථ වායස්සපුග්ගලස්ස කිඤ්චිඅප්පම්පිකිඤ්චනුං

පලිය ොධජාතුං රාගාදිකිඤ්චනාභාවයතො එව න යහොති, තුං තස්ස

අකිඤ්චනත්තුංසුඛස්සපච්චයභාවයතො සුඛුංවතුං, අයහොසුඛන්තිඅත්යථො 

කස්ස පන න යහොති කිඤ්චනන්ති යච, ආහ ‘‘ ඞ්ඛාතධම්ෙ ් 

 හ ්සුත ් ා’’ති  යයො චතූහිපි මග්ගසඞ්ඛාහි යසොළසකිච්චනිප්ඵත්තියා

සඞ්ඛාතධම්යමොකතකිච්යචො, තයතොඑව පටියවධ ාහසච්යචන හස්සුයතො, 
තස්ස  

ඉති භගවා අකිඤ්චනභායව ආනිසුංසුං දස්යසත්වා සකිඤ්චනභායව

ආදීනවුං දස්යසතුුං ‘‘ කිඤ්චනං ප ් ා’’තිආදිමාහ  තස්සත්යථො – 

රාගාදිකිඤ්චනානුං ආමිසකිඤ්චනානඤ්ච අත්ථිතාය සකිඤ්චනුං, 
සකිඤ්චනත්තා එව අලද්ධානඤ්ච ලද්ධානඤ්ච කාමානුං
පරියයසනාරක්ඛණයහතුකිච්චකරණීයවයසන‘‘අහුංමමා’’ති ගහණවයසන
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ච විහඤ්ඤමානුං විඝාතුං ආපජ්ජමානුං පස්සාති ධම්මසුංයවගප්පත්යතො

සත්ථා අත්තයනො චිත්තුං වදති  ජයනො ජන ්මිං පටි න්ධරූයපොති සයුං

අඤ්යඤොජයනොසමායනොඅඤ්ඤස්මිුං ජයන ‘‘අහුං ඉමස්ස, මම අය’’න්ති
තණ්හාවයසන පටි න්ධසභායවො හත්වා විහඤ්ඤති විඝාතුං ආපජ්ජති  

‘‘පටි ද්ධචිත්යතො’’තිපිපායඨො අයඤ්චඅත්යථො– 

‘‘පුත්තාමත්ථිධනම්මත්ථි, ඉති ායලොවිහඤ්ඤති; 

අත්තාහිඅත්තයනොනත්ථි, කුයතොපුත්තාකුයතොධන’’න්ති (ධ ප  
62) – 

ආදීහිසුත්තපයදහිදීයපතබ්ය ොති  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6.  බ්භිනීසුත්තවණ්ණනා 

16. ඡට්යඨ අඤ්ඤතර ්  පරිබ් ාජක ් ාති එකස්ස කුටුම්බිකස්ස 

පරිබ් ාජකස්ස  දහරාති තරුණී  ොණවිකාති බ්රාහ්මණධීතාය යවොහායරො  

පජාපතීති භරියා   බ්භිනීති ආපන්නසත්තා  උපවිජඤ්ඤාති අජ්ජ සුයවති
පච්චුපට්ඨිතවිජායනකාලායහොතීති සම් න්යධො යසොකිරබ්රාහ්මණජාතියකො

සභරියයො වාදපත්ථස්සයම ඨියතො, යතන නුං සපජාපතිකුං 
පරිබ් ාජකයවොහායරන සමුදාචරන්ති  භරියා පනස්ස බ්රාහ්මණජාතිකත්තා

බ්රාහ්මණාති ආලපති  යතලන්ති තිලයතලුං  යතලසීයසන යචත්ථ යුං යුං

විජාතාය පසවදුක්ඛප්පටිකාරත්ථුං ඉච්ඡිතබ් ුං, තුං සබ් ුං සප්පියලොණාදිුං

ආහරාති ආණායපති  ෙං යෙ විජාතාෙ භවි ් තීති යුං යතලාදි මය්හුං
විජාතාය  හිනික්ඛන්තගබ්භායඋපකාරායභවිස්සති ‘‘පරිබ් ාජිකායා’’තිපි

පායඨො  කුයතොතිකස්මාඨානා, යයතොඤාතිකුලාවාමිත්තකුලාවායතලාදිුං 

ආහයරයයුං, තුං ඨානුං යම නත්ථීති අධිප්පායයො  යතලං ආහරාමීති

වත්තමානසමීපතාය වත්තමානුං කත්වා වුත්තුං, යතලුං ආහරිස්සාමීති

අත්යථො   ෙණ ්  වා බ්රාහ්ෙණ ්  වා  ප්පි ්  වා යතල ්  වාති ච

සමුච්චයත්යථො වා-සද්යදො ‘‘අග්ගියතො වා උදකයතො වා මිථුයභදා

වා’’තිආදීසු(මහාව 286; දී නි 2.152; උදා 76) විය   ප්පි ් වායතල ් 

වාති පච්චත්යත සාමිවචනුං, සප්පි ච යතලඤ්ච යාවදත්ථුං පාතුුං පිවිතුුං
දීයතීතිඅත්යථො අපයරපන‘‘සප්පිස්සවා යතලස්සවාතිඅවයවසම් න්යධ
සාමිවචනුං  සප්පියතලසමුදායස්ස හි අවයයවො ඉධ යාවදත්ථසද්යදන

වුච්චතී’’තිවදන්ති  යනොනීහරිතුන්ති භාජයනනවාහත්යථනවා හියනතුුං

යනො දීයති, උච්ෙද්දිත්වානාති වමිත්වා, යුංනූන දයදයයන්ති සම් න්යධො  
එවුං කිරස්ස අයහොසි ‘‘අහුං රඤ්යඤො යකොට්ඨාගාරුං ගන්ත්වා යතලුං
කණ්ඨමත්තුංපිවිත්වා තාවයදවඝරුංආගන්ත්වාඑකස්මිුංභාජයනයථාපීතුං

වමිත්වා උද්ධනුංආයරොයපත්වා පචිස්සාමි, යුං පිත්තයසම්හාදිමිස්සිතුං, තුං
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අග්ගිනාඣායිස්සති, යතලුංපන ගයහත්වාඉමිස්සාපරිබ් ාජිකායකම්යම
උපයනස්සාමී’’ති  

උද්ධං කාතුන්ති වමනවයසන උද්ධුං නීහරිතුුං  න පන අයධොති
විරිඤ්චනවයසනයහට්ඨානීහරිතුුංනපන සක්යකොති යසොහි‘‘අධිකුංපීතුං
සයයමව මුඛයතො නිග්ගමිස්සතී’’ති පිවිත්වා ආසයස්ස අරිත්තතාය
අනිග්ගයත වමනවියරචනයයොගුං අජානන්යතො අලභන්යතො වා යකවලුං

දුක්ඛාහියවදනාහි ඵුට්යඨොආවට්ටතිචපරිවට්ටතිච  දුක්ඛාහීති දුක්ඛමාහි  

තිබ් ාහීති  හලාහි තිඛිණාහි වා  ඛරාහීති කක්ඛළාහි  කටුකාහීති අතිවිය 

අනිට්ඨභායවන දාරුණාහි  ආවට්ටතීති එකස්මිුංයයව ඨායන අනිපජ්ජිත්වා

අත්තයනො සරීරුං ඉයතො චියතො ආකඩ්ෙන්යතො ආවට්ටති  පරිවට්ටතීති

එකස්මිුංපයදයසනිපන්යනොපිඅඞ්ගපච්චඞ්ගානිපරියතො ඛිපන්යතොවට්ටති, 

අභිමුඛුංවාවට්ටන්යතොආවට්ටති, සමන්තයතොවට්ටන්යතො පරිවට්ටති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති ‘‘සකිඤ්චනස්ස අප්පටිසඞ්ඛාපරියභොගයහතුකා

අයුං දුක්ඛුප්පත්ති, අකිඤ්චනස්ස පනසබ් යසො අයුංනත්ථී’’ති එතමත්ථුං
සබ් ාකාරයතොජානිත්වා තදත්ථප්පකාසනුංඉමුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ සුඛියනො වතාති සුඛියනො වත සප්පුරිසා  යක පන යතති? යෙ

අකිඤ්චනා, යය රාගාදිකිඤ්චනස්ස පරිග්ගහකිඤ්චනස්ස ච අභායවන 

අකිඤ්චනා, යකසුං පනිදුංකිඤ්චනුංනත්ථීතිආහ – ‘‘යවදගුයනො හි ජනා 

අකිඤ්චනා’’ති, යයඅරියමග්ගඤාණසඞ්ඛාතුංයවදුංගතාඅධිගතා, යතනවා

යවයදන නිබ් ානුං ගතාති යවදුයනො, යත අරියජනා ඛීණාසවපුග්ගලා
අනවයසසරාගාදිකිඤ්චනානුං අග්ගමග්යගන සමුච්ඡින්නත්තා අකිඤ්චනා
නාම අසතිහිරාගාදිකිඤ්චයනකුයතො පරිග්ගහකිඤ්චනස්සසම්භයවො එවුං
ගාථාය පුරිමභායගන අරහන්යත පසුංසිත්වා අපරභායගන අන්ධපුථුජ්ජයන
ගරහන්යතො ‘‘සකිඤ්චනුං පස්සා’’තිආදිමාහ  තුං පුරිමසුත්යත 

වුත්තත්ථයමව එවුංඉමායපිගාථායවට්ටවිවට්ටුංකථිතුං  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. එකපුත්තකසුත්තවණ්ණනා 

17. සත්තයම එකපුත්තයකොති එයකො පුත්යතො, යසො ච

අනුකම්පිතබ් ට්යඨන එකපුත්තයකො, පියායිතබ් ට්යඨන පියෙො, මනස්ස

වඩ්ෙනට්යඨන ෙනායපො. සරීරයසොභාසම්පත්තියාවාදස්සනීයට්යඨන පියෙො, 

සීලාචාරසම්පත්තියා කලයාණධම්මතාය ෙනායපො. කයලති සත්යත

යඛයපතීති කායලො, මරණුං  තුංකයතොපත්යතොති කාලඞ්කයතො, කායලනවා

මච්චුනාකයතොනට්යඨො අදස්සනුංගයතොති කාලඞ්කයතො, මයතොතිඅත්යථො  

 ම් හලා උපා කාති සාවත්ථිවාසියනො  හූ උපාසකා
මතපුත්තඋපාසකස්සසහයසොකීභායවනයාවආළාහනාපච්ඡයතොගන්ත්වා
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මතසරීරස්ස කත්තබ් ුං කායරත්වා පටිනිවත්තා යථානිවත්ථාව උදකුං
ඔතරිත්වා සීසුංන්හාතා වත්ථානි පීයළත්වා අයනොතායපත්වාව එකුං
නිවායසත්වා එකුං උත්තරාසඞ්ගුං කත්වා උපාසකුං පුරයතො කත්වා
‘‘යසොකවියනොදනුං ධම්මුං සත්ථු සන්තියක යසොස්සාමා’’ති භගවන්තුං

උපසඞ්කමිුංසු යතනවුත්තුං ‘‘අල්ලයක ා’’තිආදි  

තත්ථ අල්ලවත්ථාති උදයකන තින්තවත්ථා  දිවා දිව ් ාති දිවසස්සපි

දිවා, මජ්ඣන්හියක කායලති අත්යථො  යස්මා ජානන්තාපි තථාගතා

පුච්ඡන්ති, ජානන්තාපින පුච්ඡන්ති කාලුංවිදිත්වාපුච්ඡන්ති, කාලුංවිදිත්වා

න පුච්ඡන්ති, තස්මා ජානන්යතොයයව භගවා කථාසමුට්ඨාපනත්ථුං

පුච්ඡන්යතො ‘‘කිං නු යඛො තුම්යහ උපා කා’’තිආදිමාහ  තස්සත්යථො –
තුම්යහ උපාසකා අඤ්යඤසු දිවයසසු මම සන්තිකුං ආගච්ඡන්තා

ඔතාපිතසුද්ධවත්ථාසායන්යහ ආගච්ඡථ, අජ්ජපනඅල්ලවත්ථාඅල්ලයකසා

ඨිතමජ්ඣන්හියක කායල ඉධාගතා, තුං කිුං කාරණන්ති  යතන ෙෙන්ති
යතනපුත්තවියයොගජනිතචිත්තසන්තායපන  ලවයසොකාභිභූතතායඑවුංභූතා
මයුංඉධූපසඞ්කමන්තාති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති පියවත්ථුසම්භවා යසොකදුක්ඛයදොමනස්සාදයයො, 
අසති පියවත්ථුස්මිුං සබ් යසො එයතනසන්තීතිඑතමත්ථුං සබ් ාකාරයතො
ජානිත්වාතදත්ථප්පකාසනුංඉමුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ පිෙරූප ් ාද ධිතාය ති පියසභායවසු රූපක්ඛන්ධාදීසු
සුඛයවදනස්සායදන ගධිතා පටි ද්ධචිත්තා  ගධිතායසති හි 

ගධිතාඉච්යචවත්යථො  ය ති වා නිපාතමත්තුං  පියරූපා නාම චක්ඛාදයයො
පුත්තදාරාදයයො ච  වුත්තඤ්යහතුං – ‘‘කිඤ්ච යලොයක පියරූපුං සාතරූපුං
චක්ඛු යලොයක …යප … ධම්මතණ්හා යලොයක පියරූපුං සාතරූප’’න්ති

(චූළනි  යහමකමාණවපුච්ඡානිද්යදස55). 

‘‘යඛත්තුංවත්ථුුංහිරඤ්ඤුංවා, ගවස්සුංදාසයපොරිසුං; 

ථියයො  න්ධූ පුථු කායම, යයො නයරො අනුගිජ්ඣතී’’ති ච  (සු  නි  
775); 

තස්මා යතසු පියරූයපසු අස්සායදන ගිද්ධා මුච්ඡිතා අජ්ඣාපන්නාති

අත්යථො  යක පන යත පියරූපස්සාදගධිතාති යත දස්යසති ‘‘යදවකාො 

පුථුෙනු ් ා චා’’ති, චාතුමහාරාජිකාදයයො  හයදවසමූහා යචව

ජම්බුදීපකාදිකා  හමනුස්සා ච  අඝාවියනොති කායිකයචතසිකදුක්යඛන

දුක්ඛිතා  පරිජුන්නාති ජරායරොගාදිවිපත්තියා
යයොබ් නායරොගයාදිසම්පත්තියතො පරිහීනා  යථාලාභවයසන වායමත්යථො
යදවමනුස්යසසු යවදිතබ්ය ො  අථ වා කාමඤ්යචකන්තසුඛසමප්පිතානුං

යදවානුංදුක්ඛජරායරොගානසම්භවන්ති, තදනතිවත්තසභාවතායපනයතපි
‘‘අඝාවියනො’’ති ‘‘පරිජුන්නා’’ති ච වුත්තා  යතසම්පි වා 
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පටුන 

පුබ් නිමිත්තුප්පත්තියා පටිච්ඡන්නජරාය යචතසිකයරොගස්ස ච වයසන

දුක්ඛාදීනුං සම්භයවො යවදිතබ්ය ො  ෙච්චුරාජ ්  ව ං  ච්ෙන්තීති 

පියවත්ථුවිසයාය තණ්හාය අප්පහීනත්තා පුනප්පුනුං ගබ්භූපගමනයතො 
ධාතුත්තයිස්සරතාය මච්චුරාජසඞ්ඛාතස්ස මරණස්ස වසුං හත්ථයමව 
ගච්ඡන්ති  

එත්තාවතා වට්ටුං දස්යසත්වා ඉදානි ‘‘යෙ යව දිවා’’තිආදිනා විවට්ටුං

දස්යසති තත්ථ යෙයවදිවාච රත්යතොචඅප්පෙත්තාති‘‘දිවසුංචඞ්කයමන
නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තුං පරියසොයධතී’’තිආදිනා 
වුත්තනයයනදිවසභායගරත්තිභායගච දළ්හුංඅප්පමත්තාඅප්පමාදප්පටිපදුං

පූයරන්ති  ජහන්ති පිෙරූපන්ති චතුසච්චකම්මට්ඨානභාවනුං
උස්සුක්කායපත්වා අරියමග්ගාධිගයමන පියරූපුං පියජාතිකුං

චක්ඛාදිපියවත්ථුුංතප්පටි ද්ධඡන්දරාගජහයනනජහන්ති  යතයවඛණන්ති

අඝමූලං, ෙච්චුයනො ආමි ං දුරතිවත්තන්ති යත අරියපුග්ගලා අඝස්ස

වට්ටදුක්ඛස්ස මූලභූතුං, මච්චුනාමරයණනආමසිතබ් යතොආමිසුං, ඉයතො
 හිද්ධා යකහිචිපි සමණබ්රාහ්මයණහි නිවත්තිතුුං අසක්කුයණයයතාය

දුරතිවත්තුං, සහ අවිජ්ජාය තණ්හුං අරියමග්ගඤාණකුදායලන ඛණන්ති, 
යලසමත්තම්පිඅනවයසසන්තා උම්මූලයන්තීති ස්වායමත්යථො– 

‘‘අප්පමායදො අමතපදුං, පමායදොමච්චුයනොපදුං; 

අප්පමත්තානමීයන්ති, යයපමත්තායථාමතා’’ති (ධ ප 21) – 

ආදීහිසුත්තපයදහිවිත්ථායරතබ්ය ොති  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. සුප්පවා ාසුත්තවණ්ණනා 

18. අට්ඨයම කුණ්ඩිකාෙන්ති එවුංනාමයක යකොලියානුං නගයර  

කුණ්ඩධානවයනතිතස්සනගරස්සඅවිදූයරකුණ්ඩධානසඞ්ඛායතවයන  

පුබ්ය  කිර කුණ්යඩො නාම එයකො යක්යඛො තස්මිුං වනසණ්යඩ වාසුං 

කප්යපසි, කුණ්ඩධානමිස්සයකන ච  ලිකම්යමන තුස්සතීති තස්ස තථා

තත්ථ  ලිුං උපහරන්ති, යතයනතුං වනසණ්ඩුං කුණ්ඩධානවනන්ත්යවව

පඤ්ඤායිත්ථ තස්සඅවිදූයරඑකා ගාමපතිකාඅයහොසි, සාපිතස්සයක්ඛස්ස
ආණාපවත්තිට්ඨායන නිවිට්ඨත්තා යතයනව පරිපාලිතත්තා කුණ්ඩිකාති

යවොහරීයිත්ථ. අපරභායග තත්ථ යකොලියරාජායනො නගරුං කායරසුුං, තම්පි

පුරිමයවොහායරන කුණ්ඩිකාත්යවව වුච්චති  තස්මිඤ්ච වනසණ්යඩ
යකොලියරාජායනො භගවයතො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච වසනත්ථාය විහාරුං

පතිට්ඨායපසුුං, තම්පි කුණ්ඩධානවනන්ත්යවව පඤ්ඤායිත්ථ  අථ භගවා
ජනපදචාරිකුං චරන්යතො අනුක්කයමන තුං විහාරුං පත්වා තත්ථ විහාසි 
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යතන වුත්තුං – ‘‘එකං  ෙෙං භ වා කුණ්ඩිකාෙං විහරති

කුණ්ඩධානවයන’’ති  

සුප්පවා ාති තස්සා උපාසිකාය නාමුං  යකොලිෙධීතාති
යකොලියරාජපුත්තී  සා හි භගවයතො අග්ු පට්ඨායිකා පණීතදායිකානුං
සාවිකානුං එතදග්යග ඨපිතා යසොතාපන්නා අරියසාවිකා  යඤ්හි කිඤ්චි
භගවයතො යුත්තරූපුංඛාදනීයුංයභොජනීයුංයභසජ්ජුංවානතත්ථඅඤ්ඤාහි

සුංවිධාතබ් ුං අත්ථි, සබ් ුං තුං සයයමව අත්තයනො පඤ්ඤාය විචායරත්වා
සක්කච්චුං සම්පායදත්වා උපයනති  යදවසිකඤ්ච අට්ඨසතුං
සඞ්ඝභත්තපාටිපුග්ගලිකභත්තානි යදති යයොයකොචිභික්ඛුවාභික්ඛුනීවාතුං
කුලුං පිණ්ඩාය පවිට්යඨො රිත්තහත්යථො න ගච්ඡති  එවුං මුත්තචාගා
පයතපාණී යවොස්සග්ගරතා යාචයයොගා දානසුංවිභාගරතා  අස්සා කුච්ඡියුං
පුරිමබුද්යධසුකතාධිකායරොපච්ඡිමභවියකොසාවකය ොධිසත්යතොපටිසන්ධිුං 
ගණ්හි  සා තුං ගබ්භුං යකනචියදව පාපකම්යමන සත්ත වස්සානි කුච්ඡිනා

පරිහරි, සත්තාහඤ්චමූළ්හගබ්භාඅයහොසි යතනවුත්තුං– ‘‘ ත්තව ් ානි 

 බ්භංධායරති ත්තාහංමූළ්හ බ්භා’’ති  

තත්ථ  ත්තව ් ානීතිසත්ත සුංවච්ඡරානි, අච්චන්තසුංයයොයගචඉදුං

උපයයොගවචනුං   බ්භං ධායරතීතිගබ්භුං වහති, ගබ්භිනීයහොතීති අත්යථො  

 ත්තාහං මූළ්හ බ්භාතිසත්තඅහානි යාකුලගබ්භා ගබ්යභොහිපරිපක්යකො 
සම්පජ්ජමායනොවිජායනකායලකම්මජවායතහිසඤ්චායලත්වාපරිවත්තියතො

උද්ධුංපායදො අයධොසියරොහත්වායයොනිමුඛාභිමුයඛොයහොති, එවුංයසොකත්ථචි
අලග්යගො  හි නික්ඛමති  විපජ්ජමායනො පන විපරිවත්තනවයසන

යයොනිමග්ගුංපිදහිත්වාතිරියුංනිපජ්ජති, සයයමවවා යයොනිමග්යගොපිදහති, 
යසො තත්ථ කම්මජවායතහි අපරාපරුං පරිවත්තමායනො  යාකුයලො 

මූළ්හගබ්යභොති වුච්චති  තස්සාපි සත්ත දිවයස එවුං අයහොසි, යතන වුත්තුං
‘‘සත්තාහුං මූළ්හගබ්භා’’ති  

අයඤ්ච ගබ්යභො සීවලිත්යථයරො  තස්ස කථුං සත්ත වස්සානි 

ගබ්භවාසදුක්ඛුං, සත්තාහුං මූළ්හගබ්භභාවප්පත්ති, මාතු චස්සාපි

යසොතාපන්නාය අරියසාවිකාය තථා දුක්ඛානුභවනුං ජාතන්ති? වුච්චයත –
අතීයත කාසිකරායජ  ාරාණසියුං රජ්ජුං කායරන්යත එයකො යකොසලරාජා
මහන්යතන යලනාගන්ත්වා  ාරාණසිුං ගයහත්වා තුං රාජානුං මායරත්වා
තස්සඅග්ගමයහසිුංඅත්තයනොඅග්ගමයහසිුං අකාසි  ාරාණසිරඤ්යඤොපන
පුත්යතො පිතු මරණකායල නිද්ධමනද්වායරන පලායිත්වා අත්තයනො 
ඤාතිමිත්ත න්ධයව එකජ්ඣුං කත්වා අනුක්කයමන  ලුං සුංහරිත්වා
 ාරාණසිුං ආගන්ත්වා අවිදූයර මහන්තුං ඛන්ධාවාරුං  න්ධිත්වා තස්ස

රඤ්යඤොපණ්ණුං යපයසසි ‘‘රජ්ජුං වා යදතු, යුද්ධුං වා’’ති. රාජකුමාරස්ස 

මාතා සාසනුං සුත්වා ‘‘යුද්යධන කම්මුං නත්ථි, සබ් දිසාසු සඤ්චාරුං

පච්ඡින්දිත්වා  ාරාණසිනගරුංපරිවායරතු, තයතොදාරූදකභත්තපරික්ඛයයන
කිලන්තානගයරමනුස්සාවිනාව යුද්යධනරාජානුංගයහත්වාදස්සන්තී’’ති
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පටුන 

පණ්ණුං යපයසසි  යසො මාතු සාසනුං සුත්වා චත්තාරි මහාද්වාරානි

රක්ඛන්යතොසත්තවස්සානිනගරුංඋපරුන්ධි, නගයරමනුස්සා චූළද්වායරන

නික්ඛමිත්වාදාරූදකානිආහරන්ති, සබ් කිච්චානිකයරොන්ති  

අථ රාජකුමාරස්ස මාතා තුං පවත්තිුං සුත්වා ‘‘ ායලො මම පුත්යතො 

උපායුංනජානාති, ගච්ඡථ, අස්සචූළද්වාරානිපිධායනගරුංඋපරුන්ධතූති
වයදථා’’ති පුත්තස්සගූළ්හසාසනුංපහිණි යසොමාතුසාසනුංසුත්වාසත්ත
දිවයස තථා අකාසි  නාගරා  හි නික්ඛමිතුුං අලභන්තා සත්තයම දිවයස
තස්සරඤ්යඤොසීසුංගයහත්වාකුමාරස්ස අදුංසු කුමායරොනගරුංපවිසිත්වා
රජ්ජුංඅග්ගයහසි යසොතදාසත්තවස්සානි නගරරුන්ධනකම්මනිස්සන්යදන

එතරහි සත්ත වස්සානි මාතුකුච්ඡිසඞ්ඛාතාය යලොහිතකුම්භියා වසි, 

අවයසසයතොපනසත්තාහුංනගරූපරුන්ධයනනසත්තාහුංමූළ්හගබ්භභාවුං 
ආපජ්ජි  ජාතකට්ඨකථායුං පන ‘‘සත්ත දිවසානි නගරුං රුන්ධිත්වා 
ගහිතකම්මනිස්සන්යදනසත්තවස්සානියලොහිතකුම්භියුං වසිත්වා සත්තාහුං 
මූළ්හගබ්භභාවුං ආපජ්ජී’’ති වුත්තුං  යුං පන යසො

පදුමුත්තරසම්මාසම්බුද්ධපාදමූයල ‘‘ලාභීනුං අග්යගො භයවයය’’න්ති

මහාදානුං දත්වා පත්ථනුං අකාසි, යඤ්ච විපස්සිස්ස භගවයතො කායල

නාගයරහි සද්ධිුං සහස්සග්ඝනිකුං ුළදධිුං දත්වා පත්ථනුං අකාසි, 
තස්සානුභායවනලාභීනුංඅග්යගොජායතො සුප්පවාසාපි ‘‘නගරුංරුන්ධිත්වා

ගණ්හ, තාතා’’තියපසිතභායවනසත්තවස්සානිකුච්ඡිනාගබ්භුංපරිහරිත්වා

සත්තාහුං මූළ්හගබ්භාජාතා. එවුං යත මාතාපුත්තා අත්තයනො කම්මස්ස 
අනුරූපුංඊදිසුංදුක්ඛුංපටිසුංයවදිුංසු  

තීහි විතක්යකහීති රතනත්තයුණානුස්සතිපටිසුංයුත්යතහි තීහි 

සම්මාවිතක්යකහි  අධිවාය තීතිමූළ්හගබ්භතාය උප්පන්නදුක්ඛුංසහති සා

හි භගවයතො සම්බුද්ධභාවුං, අරියසඞ්ඝස්ස සුප්පටිපත්තිුං, නිබ් ානස්ස ච
දුක්ඛනිස්සරණභාවුං අනුස්සරන්තී අත්තයනො උප්පජ්ජමානදුක්ඛුං
අමනසිකරයණයනව අභිභවිත්වා ඛමති  යතන වුත්තුං ‘‘තීහි විතක්යකහි 

අධිවායසතී’’ති  

 ම්ො ම්බුද්යධො වතාතිආදියතසුං විතක්කානුං පවත්තිආකාරදස්සනුං 
තස්සත්යථො–යයොභගයවන්තතාදීහිකාරයණහිභගවා යලොකනායථොසම්මා

අවිපරීතුං සාමුං සයයමව සබ් ධම්යම අයහො වත බුද්යධො, යසො භගවා
එවරූපස්ස එතරහි මයා අනුභවියමානස්ස අඤ්ඤස්ස ච එවුංජාතිකස්ස 
සකලස්ස වට්ටදුක්ඛස්ස පහානාය අච්චන්තුං අනුප්පාදනියරොධාය ධම්මුං

කයථති, අවිපරීතධම්මුං කයථති  අවිපරීතධම්මයදසනතාය හි සත්ථු
සම්මාසම්ය ොධිසිද්ධි තස්ස යථාවුත්තුණස්සභගවයතොධම්මස්සවනන්යත
ජාතත්තාසීලදිට්ඨිසාමඤ්යඤනසුංහතත්තාච සාවකසඞ්යඝොතිලද්ධනායමො

අට්ඨඅරියපුග්ගලසමූයහොසුප්පටිපන්යනොවතඅයහොවතසම්මා පටිපන්යනො, 
යයො අරියසඞ්යඝො එවරූපස්ස ඊදිසස්ස වට්ටදුක්ඛස්ස පහානාය 
අනුප්පාදනියරොධාය අනිවත්තිපටිපදුං පටිපන්යනො  සුසුඛුං වත අයහො වත
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පටුන 

සුට්ඨු සුඛුං සබ් සඞ්ඛතනිස්සටුං නිබ් ානුං, යස්මිුං නිබ් ායන ඊදිසුං
වට්ටදුක්ඛුං න උපලබ්භතීති  එත්ථ ච පටිපජ්ජමානාපි පටිපන්නා ඉච්යචව
වුත්තා පටිපත්තියා අනිවත්තිභාවයතො  අථ වා උප්පන්නසද්යදො විය
පටිපන්නසද්යදො වත්තමානත්යථොපි යවදිතබ්ය ො  යතයනවාහ
‘‘යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්යනො’’ති  

 ාමිකන්ති අත්තයනො පතිුං යකොලියරාජපුත්තුං  ආෙන්යතසීති අභාසි  

ෙෙ වචයනන භ වයතො පායද සිර ා වන්දාහීති මය්හුං වචයනන 
චක්කලක්ඛණප්පටිමණ්ඩිතානිවිකසිතපදුමසස්සිරීකානිභගවයතොචරණානි

තව සිරසා වන්දාහි, උත්තමඞ්යගන අභිවාදනුං කයරොහීති අත්යථො  

අප්පා ාධන්තිආදීසු ආ ායධොති විසභාගයවදනා වුච්චති, යා එකයදයස
උප්පජ්ජිත්වාපි සකලසරීරුං අයපට්යටන ආ න්ධිත්වා විය ගණ්හති  

ආතඞ්යකොති කිච්ඡජීවිතකයරො යරොයගො  අථ වා යායපතබ් යරොයගො

ආතඞ්යකො, ඉතයරො ආ ායධො  ඛුද්දයකො වා යරොයගො ආතඞ්යකො,  ලවා 

ආ ායධො  යකචි පන ‘‘අජ්ඣත්තසමුට්ඨායනො ආ ායධො, 
 හිද්ධාසමුට්ඨායනො ආතඞ්යකො’’ති වදන්ති  තදුභයස්සාපි අභාවුං පුච්ඡාති

වදති ගිලානස්යසවචඋට්ඨානුං නාමගරුකුංයහොති, කායය ලුංනයහොති, 
තස්මා නිග්යගලඤ්ඤතාය ලහපරිවත්තිසඞ්ඛාතුං කායස්ස ලහට්ඨානුං

සරීර ලඤ්ච පුච්ඡාති වදති  ඵාසුවිහාරන්ති
ඨානනිසින්නගමනසයනසඞ්ඛායතසු චතූසු ඉරියාපයථසු සුඛවිහාරඤ්ච

පුච්ඡාති වදති  අථස්ස පුච්ඡිතබ් ාකාරුං දස්යසන්තී ‘‘සුප්පවා ා, 

භන්යත’’තිආදිමාහ  එවඤ්ච වයදහීතිඉදානිවත්තබ් ාකාරුංනිදස්යසති  

පරෙන්ති වචනසම්පටිච්ඡනුං  යතන සාධු, භද්යද, යථා වුත්තුං, තථා

පටිපජ්ජාමීති දස්යසති  යකොලිෙපුත්යතොති සුප්පවාසාය සාමියකො

යකොලියරාජපුත්යතො  සුඛිනී යහොතූති සයදවයක යලොයක
අග්ගදක්ඛියණයයයො සත්ථා සුප්පවාසාය යපසිතවන්දනුං සම්පටිච්ඡිත්වා
තදනන්තරුං අත්තයනො යමත්තාවිහාරසුංසූචකුං බුද්ධාචිණ්ණුංසුඛූපසුංහාරුං
තස්සා සාමඤ්ඤයතො පකායසත්වා පුන තස්සා පුත්තස්ස ච 

ගබ්භවිපත්තිමූලකදුක්ඛුප්පත්තිපටික්යඛපමුයඛන සුඛූපසුංහාරුං

නිදස්යසන්යතො ‘‘සුඛිනී…යප.…අයරො ා, අයරො ංපුත්තංවිජාෙතූ’’තිආහ. 

 හ වචනාති භගවයතො වචයනන සයහව  යස්මිුං කායල භගවා තථා

අයවොච, තස්මිුංයයව කායල තම්පි කම්මුං පරික්ඛයුං අගමාසි  තස්ස
පරික්ඛීණභාවුං ඔයලොයකත්වා සත්ථා තථා අභාසි  අපයර පන වදන්ති –

සයච තථා සත්ථා නාචික්ඛිස්සා, තයතො පරම්පි කිඤ්චි කාලුං තස්සා තුං
දුක්ඛුං අනු න්ධිස්සා  යස්මා පන භගවතා ‘‘සුඛිනී අයරොගා අයරොගඤ්ච 

පුත්තුං විජායතූ’’ති වුත්තුං, තස්මා තස්ස වචනසමකාලයමව යසො ගබ්යභො

 යාකුලභාවුං විජහිත්වාසුයඛයනව හිනික්ඛමි, එවුංයතසුංමාතාපුත්තානුං
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යසොත්ථි අයහොසි  අචින්යතයයයො හි බුද්ධානුං බුද්ධානුභායවො  යථා හි
පටාචාරාය පියවිප්පයයොගසම්භූයතනයසොයකනඋම්මාදුංපත්වා– 

‘‘උයභොපුත්තාකාලකතා, පන්යථමය්හුංපතීමයතො; 

මාතා පිතා ච භාතා ච, එකචිතකම්හි ඣායයර’’ති  (අප  යථරී
2.2.498) – 

වත්වා ජාතරූයපයනව චරන්තියා ‘‘සතිුං පටිලභාහි භගිනී’’ති භගවයතො

වචනසමනන්තරයමව උම්මායදො වූපසමි, තථා සුප්පියාපි උපාසිකා 
අත්තනාවඅත්තයනොඌරුයුංකයතනමහාවයණනවුට්ඨාතුුංඅසක්යකොන්තී

සයනපිට්යඨ නිපන්නා ‘‘ආගන්ත්වා මුං වන්දතූ’’ති වචනසමනන්තරයමව
වයණ පාකතියක ජායත සයයමව ගන්ත්වා භගවන්තුං වන්දීති එවමාදීනි
වත්ථූනිඉධඋදාහරිතබ් ානීති  

එවං, භන්යතති, භන්යත, යථා භගවා සපුත්තාය මාතුයා අයරොගභාවුං

ආසීසන්යතො ආහ – ‘‘සුඛිනී අයරොගා අයරොගුං පුත්තුං විජායතූ’’ති, තුං
එවයමව  න හි කදාචි බුද්ධානුං භගවන්තානුං වචනස්ස අඤ්ඤථාභායවොති 

අධිප්පායයො  යකචි පන ‘‘එවමත්ථූ’’ති වදන්ති, අපයර ‘‘යහොතූ’’ති පදස්ස

අත්ථුං ආයනත්වා වණ්ණයන්ති  අභිනන්දිත්වාති කරවීකරුතමඤ්ජුනා 
බ්රහ්මස්සයරන භගවතා වුච්චමායන තස්මිුං වචයන

පීතියසොමනස්සපටිලාභයතො අභිමුඛභායවන නන්දිත්වා  අනුයෙොදිත්වාති

තයතො පච්ඡාපි සම්යමොදනුං උප්පායදත්වා, චිත්යතන වා අභිනන්දිත්වා

වාචායඅනුයමොදිත්වා, වචනසම්පත්තියාවා අභිනන්දිත්වාඅත්ථසම්පත්තියා

අනුයමොදිත්වා   කං ඝරං පච්චාොසීති අත්තයනො ඝරුං පටිගච්ඡි  යය පන

‘‘යයන සකුං ඝර’’න්ති පඨන්ති, යතසුං යදිපි ය-ත-සද්දානුං

සම් න්ධභාවයතො ‘‘යතනා’’ති පදුං වුත්තයමව යහොති, තථාපි 

‘‘පටියායිත්වා’’තිපාඨයසයසොයයොයජතබ්ය ොයහොති  

විජාතන්ති පජාතුං, පසුතන්ති අත්යථො  අච්ෙරිෙන්ති අන්ධස්ස

පබ් තායරොහනුං විය නිච්චුං න යහොතීති අච්ඡරියුං, අයුං තාව සද්දනයයො 

අට්ඨකථාසු පන ‘‘අච්ඡරායයොග්ගුං අච්ඡරිය’’න්ති වුත්තුං, අච්ඡරුං පහරිතුුං 

යුත්තන්තිඅත්යථො  වතාතිසම්භාවයන, අයහොඅච්ඡරියන්ති අත්යථො  යභොති

ධම්මාලපනුං අභූතපුබ් ුංභූතන්ති අබ්භුතං. 

තථා ත ් ාතිඅට්ඨහිකාරයණහිභගවා තථාගයතො –තථාආගයතොති

තථාගයතො, තථාගයතොතිතථාගයතො, තථලක්ඛණුංආගයතොතිතථාගයතො, 

තථධම්යම යාථාවයතො අභිසම්බුද්යධොති තථාගයතො, තථදස්සිතාය

තථාගයතො, තථවාදිතාය තථාගයතො, තථාකාරිතාය තථාගයතො, 
අභිභවනට්යඨනතථාගයතො  
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කථුං භගවා තථා ආ යතොති තථා යතො? යථා සබ් යලොකහිතාය

උස්සුක්කමාපන්නා පුරිමකා සම්මාසම්බුද්ධා ආගතාති  කිුං වුත්තුං යහොති? 

යයන අභිනීහායරන යත භගවන්යතො ආගතා, යතන 
අට්ඨුණසමන්නාගයතනඅයම්පිභගවාආගයතො යථාචයතභගවන්යතො
දානපාරමිුං පූයරත්වා 
සීලයනක්ඛම්මපඤ්ඤාවීරියඛන්තිසච්චඅධිට්ඨානයමත්තාඋයපක්ඛාපාරමීති

ඉමා දස පාරමියයො, දස උපපාරමියයො, දස පරමත්ථපාරමියයොති සමතිුංස
පාරමියයො පූයරත්වා පඤ්ච මහාපරිච්චායග පරිච්චජිත්වා
පුබ් යයොගපුබ් චරියධම්මක්ඛානඤාතත්ථචරියාදයයො පූයරත්වා

බුද්ධිචරියායයකොටිුංපත්වාආගතා, තථාඅයම්පිභගවාආගයතො යථාචයත 
භගවන්යතො චත්තායරො සතිපට්ඨායන…යප … අරියුං අට්ඨඞ්ගිකුං මග්ගුං

භායවත්වා බූ්රයහත්වා ආගතා, තථා අයම්පි භගවා ආගයතො  එවුං තථා
ආගයතොතිතථාගයතො  

කථුං තථා  යතොති තථා යතො? යථා සම්පතිජාතා යත භගවන්යතො

සයමහිපායදහිපථවියුංපතිට්ඨායඋත්තරාභිමුඛාසත්තපදවීතිහායරනගතා, 

යසතච්ඡත්යතධාරියමායනසබ් ාවදිසාඅනුවියලොයකසුුං, ආසභිඤ්ච වාචුං

භාසිුංසුයලොයකඅත්තයනොයජට්ඨයසට්ඨභාවුංපකායසන්තා, තඤ්ච යනසුං
ගමනුං තථුං අයහොසි අවිතථුං අයනයකසුං වියසසාධිගමානුං

පුබ් නිමිත්තභායවන, තථා අයම්පි භගවා ගයතො, තඤ්චස්ස ගමනුං කථුං
අයහොසිඅවිතථුංයතසඤ්යඤවවියසසාධිගමානුං පුබ් නිමිත්තභායවන එවුං
තථාගයතොතිතථාගයතො  

යථා වා යත භගවන්යතො යනක්ඛම්යමන කාමච්ඡන්දුං පහාය ගතා, 

අ යාපායදන  යාපාදුං, ආයලොකසඤ්ඤාය ථිනමිද්ධුං, අවික්යඛයපන 

උද්ධච්චකුක්කුච්චුං, ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡුං පහාය ගතා, ඤායණන

අවිජ්ජුං පදායලත්වා, පායමොජ්යජන අරතිුං වියනොයදත්වා, අට්ඨසමාපත්තීහි
අට්ඨාරසහි මහාවිපස්සනාහි චතූහිචඅරියමග්යගහිතුංතුංපටිපක්ඛුංපහාය 

ගතා, එවුංඅයම්පිභගවාගයතො එවම්පිතථාගයතොතිතථාගයතො  

කථුං තථලක්ඛණං ආ යතොති තථා යතො? පථවීධාතුයා 

කක්ඛළලක්ඛණුං, ආයපොධාතුයා පග්ඝරණලක්ඛණුං, යතයජොධාතුයා

උණ්හත්තලක්ඛණුං, වායයොධාතුයා විත්ථම්භනලක්ඛණුං, ආකාසධාතුයා

අසම්ඵුට්ඨලක්ඛණුං, රූපස්සරුප්පනලක්ඛණුං, යවදනායයවදයිතලක්ඛණුං, 

සඤ්ඤාය සඤ්ජානනලක්ඛණුං, සඞ්ඛාරානුං අභිසඞ්ඛරණලක්ඛණුං, 

විඤ්ඤාණස්ස විජානනලක්ඛණන්ති එවුං පඤ්චන්නුං ඛන්ධානුං, 

ද්වාදසන්නුං ආයතනානුං, අට්ඨාරසන්නුං ධාතූනුං,  ාවීසතියා ඉන්ද්රියානුං, 

චතුන්නුං සච්චානුං, ද්වාදසපදිකස්ස පච්චයාකාරස්ස, චතුන්නුං

සතිපට්ඨානානුං, චතුන්නුං සම්මප්පධානානුං, චතුන්නුං ඉද්ධිපාදානුං, 

පඤ්චන්නුං ඉන්ද්රියානුං, පඤ්චන්නුං  ලානුං, සත්තන්නුං ය ොජ්ඣඞ්ගානුං, 
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පටුන 

අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග්ගස්ස, සත්තන්නුං විසුද්ධීනුං, අමයතොගධස්ස

නිබ් ානස්සාතිඑවුංතස්සතස්සධම්මස්සයුං සභාවසරසලක්ඛණුං, තුංතථුං
අවිතථුංඅනඤ්ඤථුංලක්ඛණුංඤාණගතියාආගයතොඅවිරජ්ඣිත්වා පත්යතො
අධිගයතොතිතථාගයතො එවුංතථලක්ඛණුංආගයතොතිතථාගයතො  

කථුං තථධම්යෙ ොථාවයතො අභි ම්බුද්යධොති තථා යතො? තථධම්මා

නාම චත්තාරි අරියසච්චානි  යථාහ – ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, තථානි

අවිතථානි අනඤ්ඤථානි  කතමානි චත්තාරි? ඉදුං දුක්ඛන්ති, භික්ඛයව, 

තථයමතුංඅවිතථයමතුංඅනඤ්ඤථයමත’’න්ති(සුං නි 5.1090) විත්ථායරො 

තානිචභගවාඅභිසම්බුද්යධො, තස්මාතථානුංඅභිසම්බුද්ධත්තා තථාගයතො  

අපිච ජරාමරණස්ස ජාතිපච්චයසම්භූතසමුදාගතට්යඨො තයථො අවිතයථො 
අනඤ්ඤයථො…යප … සඞ්ඛාරානුං අවිජ්ජාපච්චයසම්භූතසමුදාගතට්යඨො

තයථො අවිතයථො අනඤ්ඤයථො, තථා අවිජ්ජාය සඞ්ඛාරානුං
පච්චයට්යඨො…යප    ජාතියා ජරාමරණස්ස පච්චයට්යඨො තයථො අවිතයථො

අනඤ්ඤයථො, තුං සබ් ුං භගවා අභිසම්බුද්යධො, තස්මාපි තථානුං 
අභිසම්බුද්ධත්තාතථාගයතො අභිසම්බුද්ධත්යථොහිඑත්ථගතසද්යදොති එවුං
තථධම්යම යාථාවයතොඅභිසම්බුද්යධොතිතථාගයතො  

කථුං තථද ්සිතාෙතථා යතො? යුංසයදවයක…යප … සයදවමනුස්සාය
පජාය අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු අපරිමාණානුං සත්තානුං චක්ඛුද්වායර 

ආපාථමාගච්ඡන්තුං රූපාරම්මණුං නාම අත්ථි, තුං භගවා සබ් ාකාරයතො
ජානාතිපස්සති එවුං ජානතාපස්සතාචයතනතුංඉට්ඨානිට්ඨාදිවයසනවා
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤායතසු ලබ්භමානකපදවයසන වා ‘‘කතමුං තුං රූපුං

රූපායතනුං, යුං රූපුං චතුන්නුං මහාභූතානුං උපාදාය වණ්ණනිභා

සනිදස්සනුං සප්පටිඝුං නීලුං පීතක’’න්තිආදිනා (ධ  ස  616) නයයන
අයනයකහිනායමහියතරසහිවායරහිද්විපඤ්ඤාසායනයයහිවිභජ්ජමානුං

තථයමව යහොති, විතථුං නත්ථි  එස නයයො යසොතද්වාරාදීසු
ආපාථමාගච්ඡන්යතසුසද්දාදීසු  වුත්තඤ්යහතුංභගවතා– 

‘‘යුං, භික්ඛයව, සයදවකස්සයලොකස්ස…යප … සයදවමනුස්සාය

දිට්ඨුං සුතුං මුතුං විඤ්ඤාතුං පත්තුං පරියයසිතුං අනුවිචරිතුං මනසා, 

තමහුං ජානාමි, තමහුං අබ්භඤ්ඤාසිුං, තුං තථාගතස්ස විදිතුං, තුං

තථාගයතොනඋපට්ඨාසී’’ති(අ  නි 4.24). 

එවුං තථදස්සිතාය තථාගයතො. තත්ථ තථදස්සීඅත්යථ තථාගයතොති
පදසම්භයවොයවදිතබ්ය ො  

කථුං තථවාදිතාෙ තථා යතො? යුං රත්තිුං භගවා අනුත්තරුං

සම්මාසම්ය ොධිුං අභිසම්බුද්යධො, යඤ්ච රත්තිුං අනුපාදියසසාය 

නිබ් ානධාතුයා පරිනිබ් ායි, එත්ථන්තයර
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පඤ්චචත්තාලීසවස්සපරිමාණකාලුං යුං භගවතා භාසිතුං ලපිතුං

සුත්තයගයයාදි, සබ් ුං තුං පරිසුද්ධුං පරිපුණ්ණුං රාගමදාදිනිම්මථනුං 
එකසදිසුංතථුංඅවිතථුං යතනාහ– 

‘‘යඤ්ච, චුන්ද, රත්තිුං තථාගයතො අනුත්තරුං සම්මාසම්ය ොධිුං 

අභිසම්බුජ්ඣති, යඤ්ච රත්තිුං අනුපාදියසසාය නිබ් ානධාතුයා

පරිනිබ් ායති, යුං එතස්මිුංඅන්තයරභාසතිලපතිනිද්දිසති, සබ් ුංතුං

තයථවයහොති, යනො අඤ්ඤථා, තස්මා ‘තථාගයතො’තිවුච්චතී’’ති (දී 

නි 3.188). 

ගදඅත්යථොඑත්ථගතසද්යදො එවුංතථවාදිතායතථාගයතො  

අපිචආගදනුංආගයදො, වචනන්තිඅත්යථො තයථොඅවිතයථොඅවිපරීයතො
ආගයදො අස්සාතිදකාරස්සතකාරුංකත්වාතථාගයතොතිඑවයමත්ථපදසිද්ධි
යවදිතබ් ා  

කථුං තථාකාරිතාෙ තථා යතො? භගවයතො හි වාචාය කායයො

අනුයලොයමති, කායස්සපිවාචා, තස්මායථාවාදීතථාකාරී, යථාකාරීතථාවාදී

ච යහොති  එවුංභූතස්ස චස්ස යථාවාචා, කායයොපි තථා ගයතො පවත්යතොති

අත්යථො යථාචකායයො, වාචාපි තථාගතාපවත්තාතිතථාගයතො යතනාහ– 

‘‘යථාවාදී, භික්ඛයව, තථාගයතොතථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී ඉති

යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී  තස්මා ‘තථාගයතො’ති

වුච්චතී’’ති (අ නි 4.23). 

එවුං තථාකාරිතායතථාගයතො  

කථුං අභිභවනට්යඨනතථා යතො? යස්මාඋපරි භවග්ගුංයහට්ඨාඅවීචිුං
පරියන්තුංකරිත්වාතිරියුංඅපරිමාණාසුයලොකධාතූසු සබ් සත්යතඅභිභවති

සීයලනපිසමාධිනාපිපඤ්ඤායපිවිමුත්තියාපි විමුත්තිඤාණදස්සයනනපි, න

තස්ස තුලා වා පමාණුං වා අත්ථි, අථ යඛො අතුයලො අප්පයමයයයො

අනුත්තයරො යදවයදයවො සක්කානුං අතිසක්යකො, බ්රහ්මානුං අතිබ්රහ්මා

සබ් සත්තුත්තයමො, තස්මාතථාගයතො යතනාහ– 

‘‘සයදවයක, භික්ඛයව, යලොයක…යප … සයදවමනුස්සාය

තථාගයතො අභිභූ අනභිභූයතො අඤ්ඤදත්ථුදයසො වසවත්ති, තස්මා

‘තථාගයතො’තිවුච්චතී’’ති(අ නි  4.23). 

තත්රායුං පදසිද්ධි – අගයදො විය අගයදො, යදසනාවිලායසො යචව 
පුඤ්ඤුස්සයයො ච  යතන යසො මහානුභායවො භිසක්යකො විය දිබ් ාගයදන
සප්යප සබ් පරප්පවාදියනො සයදවකඤ්ච යලොකුං අභිභවති  ඉති
සබ් යලොකාභිභවයන තයථො අවිතයථො අවිපරීයතො යථාවුත්යතොව අගයදො
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එතස්සාති දකාරස්ස තකාරුං කත්වා තථාගයතොති යවදිතබ්ය ො  එවුං
අභිභවනට්යඨනතථාගයතො  

අපිච තථාය ගයතොති තථාගයතො, තථුං ගයතොති තථාගයතො  තත්ථ
සකලයලොකුං තීරණපරිඤ්ඤාය තථාය ගයතො අවගයතොති තථාගයතො 
යලොකසමුදයුං පහානපරිඤ්ඤාය තථාය ගයතො අතීයතොති තථාගයතො 
යලොකනියරොධුං සච්ඡිකිරියාය තථාය ගයතො අධිගයතොති තථාගයතො 
යලොකනියරොධගාමිනිුං පටිපදුං තථුං ගයතො පටිපන්යනොති තථාගයතො 
වුත්තඤ්යහතුංභගවතා– 

‘‘යලොයකො, භික්ඛයව, තථාගයතන අභිසම්බුද්යධො, යලොකස්මා

තථාගයතො විසුංයුත්යතො  යලොකසමුදයයො, භික්ඛයව, තථාගයතන

අභිසම්බුද්යධො, යලොකසමුදයයො තථාගතස්ස පහීයනො, 

යලොකනියරොයධො, භික්ඛයව, තථාගයතන අභිසම්බුද්යධො, 
යලොකනියරොයධො තථාගතස්ස සච්ඡිකයතො  යලොකනියරොධගාමිනී

පටිපදා, භික්ඛයව, තථාගයතන අභිසම්බුද්ධා, යලොකනියරොධගාමිනී

පටිපදා තථාගතස්ස භාවිතා  යුං, භික්ඛයව, සයදවකස්ස
යලොකස්ස…යප … සබ් ුං තුං තථාගයතන අභිසම්බුද්ධුං  තස්මා

‘තථාගයතො’තිවුච්චතී’’ති(අ නි 4.23). 

අපයරහිපි අට්ඨහි කාරයණහි භගවා තථාගයතො – තථාය ආගයතොති

තථාගයතො, තථායගයතොතිතථාගයතො, තථානිආගයතොතිතථාගයතො, තථා

ගයතොති තථාගයතො, තථාවියධොති තථාගයතො, තථා පවත්තියතොති

තථාගයතො, තයථහිඅගයතොතිතථාගයතො, තථාගතභායවනතථාගයතො  

කථුං තථාෙ ආ යතොති තථා යතො? යා සා භගවතා සුයමධභූයතන
දීපඞ්කරදස ලස්සපාදමූයල– 

‘‘මනුස්සත්තුංලිඞ්ගසම්පත්ති, යහතුසත්ථාරදස්සනුං, 

පබ් ජ්ජාුණසම්පත්ති, අධිකායරොචඡන්දතා; 

අට්ඨධම්මසයමොධානා, අභිනීහායරොසමිජ්ඣතී’’ති (බු වුං 2.59) – 

එවුං වුත්තුං අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතුං අභිනීහාරුං සම්පායදන්යතන ‘‘අහුං

සයදවකුංයලොකුංතිණ්යණොතායරස්සාමි, මුත්යතො යමොයචස්සාමි, දන්යතො

දයමස්සාමි, සන්යතොසයමස්සාමි, අස්සත්යථොඅස්සායසස්සාමි, පරිනිබ්බුයතො

පරිනිබ් ායපස්සාමි, බුද්යධො ය ොයධස්සාමී’’ති මහාපටිඤ්ඤා පවත්තිතා 
වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘කිුංයමඑයකනතිණ්යණන, පුරියසනථාමදස්සිනා; 

සබ් ඤ්ඤුතුංපාපුණිත්වා, සන්තායරස්සුංසයදවකුං  
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‘‘ඉමිනායමඅධිකායරන, කයතනපුරිසුත්තයම; 

සබ් ඤ්ඤුතුංපාපුණිත්වා, තායරමිජනතුං හුං  

‘‘සුංසාරයසොතුංඡින්දිත්වා, විද්ධුංයසත්වාතයයොභයව; 

ධම්මනාවුංසමාරුය්හ, සන්තායරස්සුංසයදවකුං  

‘‘කිුංයමඅඤ්ඤාතයවයසන, ධම්මුංසච්ඡිකයතනිධ; 

සබ් ඤ්ඤුතුංපාපුණිත්වා, බුද්යධො යහස්සුංසයදවයක’’ති  (බු  වුං 
2.55-58); 

තුං පයනතුංමහාපටිඤ්ඤුංසකලස්සාපි බුද්ධකරධම්මසමුදායස්සපවිචය
පච්චයවක්ඛණසමාදානානුං කාරණභූතුං අවිසුංවායදත්වා යලොකනායයකො
යස්මා මහාකප්පානුං සතසහස්සාධිකානි චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි
සක්කච්චුං නිරන්තරුං නිරවයසසයතො දානපාරමිආදයයො සමතිුංසපාරමියයො

පූයරත්වා, අඞ්ගපරිච්චාගාදයයො පඤ්ච මහාපරිච්චායග පරිච්චජිත්වා, 

සච්චාධිට්ඨානාදීනි චත්තාරි අධිට්ඨානානි පරිබ්රූයහත්වා, 

පුඤ්ඤඤාණසම්භායර සම්භරිත්වා, 

පුබ් යයොගපුබ් චරියධම්මක්ඛානඤාතත්ථචරියාදයයො උක්කුංසායපත්වා, 

බුද්ධිචරියුං පරමයකොටිුං පායපත්වා, අනුත්තරුං සම්මාසම්ය ොධිුං 

අභිසම්බුජ්ඣි, තස්මාතස්යසවසාමහාපටිඤ්ඤාතථාඅවිතථාඅනඤ්ඤථා, 
න තස්ස වාලග්ගමත්තම්පි විතථුං අත්ථි  තථා හි දීපඞ්කරදස යලො
යකොණ්ඩඤ්යඤො මඞ්ගයලො…යප … කස්සයපො භගවාති ඉයම චතුවීසති
සම්මාසම්බුද්ධා පටිපාටියා උප්පන්නා ‘‘බුද්යධො භවිස්සතී’’ති  යාකරිුංසු 
එවුං චතුවීසතියා බුද්ධානුං සන්තියක ලද්ධ යාකරයණො යය යත

කතාභිනීහායරහි ය ොධිසත්යතහි ලද්ධබ් ා ආනිසුංසා, යත ලභිත්වාව
ආගයතොති තාය යථාවුත්තාය මහාපටිඤ්ඤාය තථාය අභිසම්බුද්ධභාවුං
ආගයතොඅධිගයතොතිතථාගයතො එවුංතථාය ආගයතොතිතථාගයතො  

කථුං තථාෙ  යතොති තථා යතො? යාය මහාකරුණාය යලොකනායථො
මහාදුක්ඛසම් ාධප්පටිපන්නුං සත්තනිකායුං දිස්වා ‘‘තස්ස නත්ථඤ්යඤො

යකොචි පටිස්සරණුං, අහයමව නමියතො සුංසාරදුක්ඛයතො මුත්යතො
යමොයචස්සාමී’’ති සමුස්සාහිතමානයසො මහාභිනීහාරමකාසි  කත්වා ච
යථාපණිධානුංසකලයලොකහිතසම්පාදනායඋස්සුක්කමාපන්යනො අත්තයනො
කායජීවිතනිරයපක්යඛො පයරසුං යසොතපථාගමනමත්යතනපි
චිත්තුත්රාසසමුප්පාදිකා අතිදුක්කරා දුක්කරචරියා සමාචරන්යතො යථා
මහාය ොධියා පටිපත්ති හානභාගියා සුංකියලසභාගියා ඨිතිභාගියා වා න

යහොති, අථයඛොඋත්තරුත්තරිවියසසභාගියාවයහොති, තථා පටිපජ්ජමායනො
අනුපුබ්ය න නිරවයසයස ය ොධිසම්භායර සම්පායදත්වා අභිසම්ය ොධිුං 
පාපුණි  තයතො පරඤ්ච තායයව මහාකරුණාය සඤ්යචොදිතමානයසො
පවියවකරතිුං පරමඤ්ච සන්තුං වියමොක්ඛසුඛුං පහාය  ාලජන හයල
යලොයක යතහි සමුප්පාදිතුං සම්මානාවමානවිප්පකාරුං අගයණත්වා
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වියනයයජනස්සවිනයයනනනිරවයසසුංබුද්ධකිච්චුං නිට්ඨයපසි තත්ථයයො

භගවයතො සත්යතසු මහාකරුණාය සයමොක්කමනාකායරො, යසො පරයතො

ආවිභවිස්සති  යථා ච බුද්ධභූතස්ස යලොකනාථස්ස සත්යතසු මහාකරුණා, 
එවුං ය ොධිසත්තභූතස්සපි මහාභිනීහාරකාලාදීසූති සබ් ත්ථ සබ් දා ච

එකසදිසතාය තථා අවිතථා අනඤ්ඤථා, තස්මා තීසුපි අවත්ථාසු
සබ් සත්යතසුසමානරසාය තථායමහාකරුණායසකලයලොකහිතායගයතො
පටිපන්යනොතිතථාගයතො එවුංතථායගයතොතිතථාගයතො  

කථුං තථානි ආ යතොති තථා යතො? තථානි නාම චත්තාරි

අරියමග්ගඤාණානි  තානි හි ඉදුං දුක්ඛුං, අයුං දුක්ඛසමුදයයො, අයුං

දුක්ඛනියරොයධො, අයුං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදාති එවුං 
සබ් යඤයයධම්මසඞ්ගාහකානුං පවත්තිනිවත්තිතදුභයයහතුභූතානුං
චතුන්නුං අරියසච්චානුං දුක්ඛස්ස පීළනට්යඨො සඞ්ඛතට්යඨො සන්තාපට්යඨො

විපරිණාමට්යඨො, සමුදයස්ස ආයූහනට්යඨො නිදානට්යඨො සුංයයොගට්යඨො

පලිය ොධට්යඨො, නියරොධස්ස නිස්සරණට්යඨො වියවකට්යඨො අසඞ්ඛතට්යඨො

අමතට්යඨො, මග්ගස්ස නියයානට්යඨො යහත්වට්යඨො දස්සනට්යඨො 
ආධිපයතයයට්යඨොතිආදීනුං තබ්බිභාගානඤ්ච
යථාභූතසභාවාවය ොධවි න්ධකස්ස සුංකියලසපක්ඛස්ස සමුච්ඡින්දයනන
පටිලද්ධාය තත්ථ අසම්යමොහාභිසමයසඞ්ඛාතාය අවිපරීතාකාරප්පවත්තියා
ධම්මානුං සභාවසරසලක්ඛණස්ස අවිසුංවාදනයතො තථානි අවිතථානි 

අනඤ්ඤථානි, තානිභගවාඅනඤ්ඤයනයයයොසයයමවආගයතොඅධිගයතො, 
තස්මාතථානිආගයතොති තථාගයතො  

යථාචමග්ගඤාණානි, එවුංභගවයතොතීසුකායලසුඅප්පටිහතඤාණානි 
චතුපටිසම්භිදාඤාණානිචතුයවසාරජ්ජඤාණානිපඤ්චගතිපරිච්යඡදඤාණානි
ඡඅසාධාරණඤාණානි සත්තය ොජ්ඣඞ්ගවිභාවනඤාණානි
අට්ඨමග්ගඞ්ගවිභාවනඤාණානි නවානුපුබ් විහාරසමාපත්තිඤාණානි
දස ලඤාණානිචතථභායවයවදිතබ් ානි  

තත්රායුං විභාවනා – යඤ්හි කිඤ්චි අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු 

අපරිමාණානුං සත්තානුං හීනාදියභදභින්නාසු අතීතාසු ඛන්ධායතනධාතූසු
සභාවකිච්චාදි අවත්ථාවියසසාදි ඛන්ධප්පටි ද්ධනාමයගොත්තාදි ච
ජානිතබ් ුං  අනින්ද්රිය ද්යධසු ච අතිසුඛුමතියරොහිතවිදූරයදයසසුපි
රූපධම්යමසු යයො තුංතුංපච්චයවියසයසහි සද්ධිුං පච්චයුප්පන්නානුං

වණ්ණසණ්ඨානගන්ධරසඵස්සාදිවියසයසො, තත්ථ සබ් ත්යථව හත්ථතයල

ඨපිතආමලයක විය පච්චක්ඛයතො අප්පටිහතුං භගවයතොඤාණුං පවත්තති, 
තථා අනාගතාසු පච්චුප්පන්නාසු චාති ඉමානි තීසු කායලසු
අප්පටිහතඤාණානිනාම යථාහ– 



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා මුචලින්දවග්ය ො 

100 

පටුන 

‘‘අතීතුංයසබුද්ධස්සභගවයතොඅප්පටිහතුංඤාණුං, අනාගතුංයස

බුද්ධස්ස භගවයතො අප්පටිහතුං ඤාණුං, පච්චුප්පන්නුංයස බුද්ධස්ස

භගවයතොඅප්පටිහතුංඤාණ’’න්ති (පටි ම 3.5). 

තානි පයනතානි තත්ථ තත්ථ ධම්මානුං සභාවසරසලක්ඛණස්ස 

අවිසුංවාදනයතො තථානි අවිතථානි අනඤ්ඤථානි, තානි භගවා
සයම්භූඤායණනඅධිගඤ්ඡීති  එවම්පිතථානිආගයතොතිතථාගයතො  

තථා අත්ථප්පටිසම්භිදා ධම්මප්පටිසම්භිදා නිරුත්තිප්පටිසම්භිදා
පටිභානප්පටිසම්භිදාති චතස්යසො පටිසම්භිදා  තත්ථ අත්ථප්පයභදස්ස
සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථුං අත්ථප්පයභදගතුං ඤාණුං
අත්ථප්පටිසම්භිදා  ධම්මප්පයභදස්ස 

සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථුං ධම්මප්පයභදගතුං ඤාණුං
ධම්මප්පටිසම්භිදා  නිරුත්තිප්පයභදස්ස
සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථුං නිරුත්තාභිලායප පයභදගතුං 
ඤාණුං නිරුත්තිප්පටිසම්භිදා  පටිභානප්පයභදස්ස 
සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථුං පටිභානප්පයභදගතුං ඤාණුං
පටිභානප්පටිසම්භිදා  වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘අත්යථ ඤාණුං අත්ථප්පටිසම්භිදා, ධම්යම ඤාණුං 

ධම්මප්පටිසම්භිදා, තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලායප ඤාණුං

නිරුත්තිප්පටිසම්භිදා, ඤායණසුඤාණුංපටිභානප්පටිසම්භිදා’’ති(විභ 
718-721). 

එත්ථචයහතුඅනුසායරනඅරණීයයතොඅධිගන්තබ් යතොචසඞ්යඛපයතො 

යහතුඵලුං අත්යථො නාම  පයභදයතො පන යුං කිඤ්චි පච්චයුප්පන්නුං, 

නිබ් ානුං, භාසිතත්යථො, විපායකො, කිරියාතිඉයමපඤ්චධම්මාඅත්යථො තුං 
අත්ථුං පච්චයවක්ඛන්තස්ස තස්මිුං අත්යථ පයභදගතුං ඤාණුං
අත්ථප්පටිසම්භිදා  ධම්යමොතිසඞ්යඛපයතොපච්චයයො යසොහියස්මාතුංතුං

අත්ථුං විදහති පවත්යතති යචව පායපති ච, තස්මා ධම්යමොති වුච්චති, 

පයභදයතොපනයයොයකොචිඵලනිබ් ත්තනයකොයහතු අරියමග්යගොභාසිතුං

කුසලුං අකුසලන්ති ඉයම පඤ්ච ධම්මා ධම්යමො, තුං ධම්මුං 
පච්චයවක්ඛන්තස්ස තස්මිුං ධම්යම පයභදගතුං ඤාණුං ධම්මප්පටිසම්භිදා 
වුත්තම්පි යචතුං– 

‘‘දුක්යඛ ඤාණුං අත්ථප්පටිසම්භිදා, දුක්ඛසමුදයය ඤාණුං

ධම්මප්පටිසම්භිදා, දුක්ඛනියරොයධ ඤාණුං අත්ථප්පටිසම්භිදා, 
දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණුං ධම්මප්පටිසම්භිදා’’ති (විභ 
719). 



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා මුචලින්දවග්ය ො 

101 

පටුන 

අථ වා යහතුම්හි ඤාණුං ධම්මප්පටිසම්භිදා, යහතුඵයල ඤාණුං 
අත්ථප්පටිසම්භිදා යයධම්මාජාතාභූතාසඤ්ජාතානිබ් ත්තාඅභිනිබ් ත්තා 

පාතුභූතා, ඉයමසු ධම්යමසු ඤාණුං අත්ථප්පටිසම්භිදා  යම්හා ධම්මා යත

ධම්මා ජාතා භූතා සඤ්ජාතා නිබ් ත්තා අභිනිබ් ත්තා පාතුභූතා, යතසු

ධම්යමසුඤාණුං ධම්මප්පටිසම්භිදා  ජරාමරයණඤාණුං අත්ථප්පටිසම්භිදා, 
ජරාමරණසමුදයය ඤාණුං ධම්මප්පටිසම්භිදා  ජරාමරණනියරොයධ ඤාණුං

අත්ථප්පටිසම්භිදා, ජරාමරණනියරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණුං

ධම්මප්පටිසම්භිදා  ජාතියා, භයව, උපාදායන, තණ්හාය, යවදනාය, ඵස්යස, 

සළායතයන, නාමරූයප, විඤ්ඤායණ, සඞ්ඛායරසුඤාණුංඅත්ථප්පටිසම්භිදා, 
සඞ්ඛාරසමුදයය ඤාණුං ධම්මප්පටිසම්භිදා  සඞ්ඛාරනියරොයධ ඤාණුං 

අත්ථප්පටිසම්භිදා, සඞ්ඛාරනියරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණුං
ධම්මප්පටිසම්භිදා  

‘‘ඉධ භික්ඛු ධම්මුං ජානාති සුත්තුං යගයයුං…යප … යවදල්ලුං, 
අයුං වුච්චතිධම්මප්පටිසම්භිදා යසොතස්සතස්යසවභාසිතස්සඅත්ථුං

ජානාති ‘අයුං ඉමස්ස භාසිතස්ස අත්යථො, අයුං ඉමස්ස භාසිතස්ස

අත්යථො’ති, අයුං වුච්චතිඅත්ථප්පටිසම්භිදා  

‘‘කතයමධම්මාකුසලා? යස්මිුංසමයයකාමාවචරුංකුසලුංචිත්තුං 
උප්පන්නුං යහොති යසොමනස්සසහගතුං ඤාණසම්පයුත්තුං

රූපාරම්මණුං වා…යප … ධම්මාරම්මණුං වා යුං යුං වා පනාරබ්භ, 
තස්මිුංසමයයඵස්යසොයහොති…යප …අවික්යඛයපොයහොති…යප …

ඉයම ධම්මා කුසලා  ඉයමසු ධම්යමසු ඤාණුං ධම්මප්පටිසම්භිදා, 

යතසුං විපායක ඤාණුං අත්ථප්පටිසම්භිදා’’තිආදි (විභ  724-725) 
විත්ථායරො  

යාපයනතස්මිුංඅත්යථචධම්යමචසභාවනිරුත්තිඅ යභිචාරයවොහායරො 

අභිලායපො, තස්මිුං සභාවනිරුත්තාභිලායප මාගධිකාය සබ් සත්තානුං

මූලභාසාය ‘‘අයුං සභාවනිරුත්ති, අයුං අසභාවනිරුත්තී’’ති පයභදගතුං
ඤාණුං නිරුත්තිප්පටිසම්භිදා  යථාවුත්යතසු යතසු ඤායණසු
යගොචරකිච්චයතො විත්ථාරයතො පවත්තුං සබ් ම්පි තුං ඤාණුං ආරම්මණුං
කත්වා පච්චයවක්ඛන්තස්ස තස්මිුං ඤායණ පයභදගතුං ඤාණුං 
පටිභානප්පටිසම්භිදා  ඉති ඉමානි චත්තාරි පටිසම්භිදාඤාණානි සයයමව
භගවතා අධිගතානි අත්ථධම්මාදියක තස්මිුං තස්මිුං අත්තයනො විසයය
අවිසුංවාදනවයසන අවිපරීතාකාරප්පවත්තියා තථානි අවිතථානි
අනඤ්ඤථානි එවම්පිභගවාතථානිආගයතොති තථාගයතො  

තථායුංකිඤ්චියඤයයුංනාම, සබ් ුංතුංභගවතාසබ් ාකායරනඤාතුං 
දිට්ඨුං අධිගතුං අභිසම්බුද්ධුං  තථා හිස්ස අභිඤ්යඤයයා ධම්මා

අභිඤ්යඤයයයතො බුද්ධා, පරිඤ්යඤයයා ධම්මා පරිඤ්යඤයයයතො, 

පහාතබ් ා ධම්මා පහාතබ් යතො, සච්ඡිකාතබ් ා ධම්මා සච්ඡිකාතබ් යතො, 



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා මුචලින්දවග්ය ො 

102 

පටුන 

භායවතබ් ා ධම්මා භායවතබ් යතො, යයතො නුං යකොචි සමයණො වා
බ්රාහ්මයණො වා යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා ‘‘ඉයම නාම යත ධම්මා 
අනභිසම්බුද්ධා’’තිසහධම්යමනඅනුයුඤ්ජිතුුංසමත්යථොනත්ථි  

යුංකිඤ්චි පහාතබ් ුං නාම, සබ් ුං තුං භගවයතො අනවයසසයතො

ය ොධිමූයලයයව පහීනුං අනුප්පත්තිධම්මුං, න තස්ස පහානාය උත්තරි
කරණීයුං අත්ථි  තථා හිස්ස
යලොභයදොසයමොහවිපරීතමනසිකාරඅහිරිකායනොත්තප්පථිනමිද්ධයකොධූපනාහ
- 
මක්ඛපලාසඉස්සාමච්ඡරියමායාසායඨයයථම්භසාරම්භමානාතිමානමදප්පමාද
තිවිධා- කුසලමූලදුච්චරිතවිසමවිපරීතසඤ්ඤා- 
මලවිතක්කපපඤ්චඑසනාතණ්හාචතුබ්බිධවිපරියයසආසවගන්ථ- 
ඔඝයයොගාගතිතණ්හපාදානපඤ්චාභිනන්දනනීවරණයචයතොඛිලයචතයසොවිනි
 න්ධ- ඡවිවාදමූලසත්තානුසයඅට්ඨමිච්ඡත්තනවආඝාතවත්ථුතණ්හා-
මූලකදසඅකුසලකම්මපථඑකවීසති 
අයනසනද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතඅට්ඨසතතණ්හාවිචරිතාදිප්පයභදුං

දියඩ්ෙකියලසසහස්සුංසහ වාසනායපහීනුංසමුච්ඡින්නුංසමූහතුං, යයතොනුං
යකොචි සමයණො වා…යප … බ්රහ්මා වා ‘‘ඉයම නාම යත කියලසා
අප්පහීනා’’තිසහධම්යමනඅනුයුඤ්ජිතුුංසමත්යථොනත්ථි  

යය චියම භගවතා කම්මවිපාකකියලසූපවාදආණාවීතික්කමප්පයභදා 

අන්තරායිකාවුත්තා, අලයමවයතපටියසවයතො එකන්යතනඅන්තරායාය 
යයතොනුංයකොචිසමයණො වා…යප …බ්රහ්මාවා‘‘නාලුංයතපටියසවයතො
අන්තරායායා’’තිසහධම්යමනඅනුයුඤ්ජිතුුං සමත්යථොනත්ථි  

යයො ච භගවතා නිරවයසසවට්ටදුක්ඛනිස්සරණාය සීලසමාධිපඤ්ඤාය 
සඞ්ගයහො සත්තයකොට්ඨාසියකො සත්තතිුංසප්පයභයදො

අරියමග්ගපුබ් ඞ්ගයමො අනුත්තයරො නියයානියකො ධම්යමො යදසියතො, යසො

එකන්යතයනව නියයාති, පටිපන්නස්ස වට්ටදුක්ඛයතො යමොක්ඛාය යහොති, 

යයතොනුංයකොචිසමයණොවා…යප …බ්රහ්මාවා ‘‘නියයානියකොධම්යමොති
තයා යදසියතො න නියයාතී’’ති සහ ධම්යමන අනුයුඤ්ජිතුුං සමත්යථො
නත්ථීති  වුත්තඤ්යහතුං – ‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්ස යත පටිජානයතො ඉයම

ධම්මා අනභිසම්බුද්ධා’’ති(ම නි 1.150) විත්ථායරො එවයමතානිඅත්තයනො 
ඤාණප්පහානයදසනාවියසසානුං අවිතථභාවාවය ොධනයතො 
අවිපරීතාකාරප්පවත්තිතානි භගවයතො චතුයවසාරජ්ජඤාණානි තථානි 
අවිතථානිඅනඤ්ඤථානි එවම්පිභගවාතථානිආගයතොතිතථාගයතො  

තථානිරයගති, තිරච්ඡානගති, යපතගති, මනුස්සගති, යදවගතීතිපඤ්ච 

ගතියයො, තාසු සඤ්ජීවාදයයො අට්ඨ මහානිරයා, කුක්කුළාදයයො යසොළස

උස්සදනිරයා, යලොකන්තරිකනිරයයොති සබ්ය පියම එකන්තදුක්ඛතාය

නිරස්සාදට්යඨන නිරයා, යථාකම්මුනා ගන්තබ් යතො ගති චාති නිරෙ ති, 
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පටුන 

තිබ් න්ධකාරසීතනරකාපි එයතස්යවව අන්යතොගධා 
කිමිකීටසරීසපපක්ඛියසොණසිඞ්ගාලාදයයො තිරියුං අඤ්ඡිතභායවන 

තිරච්ඡානා, යත එව ගතීති තිරච්ොන ති. ඛුප්පිපාසිතත්තා 
පරදත්තූපජීවිනිජ්ඣාමතණ්හිකාදයයො දුක්ඛ හලතාය පාකටසුඛයතො ඉතා 

විගතාති යපතා, යත එව ගතීති යපත ති, කාලකඤ්චිකාදිඅසුරාපි 

එයතස්යවවන්යතොගධා  පරිත්තදීපවාසීහි සද්ධිුං

ජම්බුදීපාදිචතුමහාදීපවාසියනො මනයසො උස්සන්නතාය මනුස්සා, යත එව

ගතීති ෙනු ්  ති. චාතුමහාරාජිකයතො පට්ඨාය යාව
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපගාති ඉයම ඡබ්බීසති යදවනිකායා දිබ් න්ති

අත්තයනො ඉද්ධානුභායවනකීළන්තියජොතන්තිචාති යදවා, යතඑවගතීති 

යදව ති. 

තා පයනතා ගතියයො යස්මා තුංතුංකම්මනිබ් ත්යතො

උපපත්තිභවවියසයසො, තස්මා අත්ථයතො විපාකක්ඛන්ධාකටත්තා චරූපුං 

තත්ථ ‘‘අයුං නාම ගති ඉමිනා නාම කම්මුනා ජායති, තස්ස ච කම්මස්ස
පච්චයවියසයසහි එවුං විභාගභින්නත්තා විසුුං එයත සත්තනිකායා එවුං
විභාගභින්නා’’ති යථාසකුං යහතුඵලවිභාගපරිච්ඡින්දනවයසන ඨානයසො 
යහතුයසොභගවයතොඤාණුංපවත්තති යතනාහභගවා– 

‘‘පඤ්ච යඛො ඉමා, සාරිපුත්ත, ගතියයො කතමා පඤ්ච? නිරයයො, 

තිරච්ඡානයයොනි, යපත්තිවිසයයො, මනුස්සා, යදවා  නිරයඤ්චාහුං, 

සාරිපුත්ත, පජානාමි නිරයගාමිඤ්ච මග්ගුං නිරයගාමිනිඤ්ච පටිපදුං, 
යථා පටිපන්යනො ච කායස්ස යභදා පරම්මරණා අපායුං දුග්ගතිුං

විනිපාතුංනිරයුං උපපජ්ජති, තඤ්චපජානාමී’’තිආදි(ම නි 1.153). 

තානි පයනතානි භගවයතො ඤාණානි තස්මිුං තස්මිුං විසයය 
අවිපරීතාකාරප්පවත්තියා අවිසුංවාදනයතොතථානිඅවිතථානිඅනඤ්ඤථානි 
එවම්පිභගවා තථානිආගයතොතිතථාගයතො  

තථා යුං සත්තානුං සද්ධාදියයොගවිකලාවිකලභාවාවය ොධයනන 

අප්පරජක්ඛමහාරජක්ඛතාදිවියසසවිභාවනුංපඤ්ඤාසායආකායරහිපවත්තුං
භගවයතො ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණුං  වුත්තඤ්යහතුං – ‘‘සද්යධො

පුග්ගයලොඅප්පරජක්යඛො, අස්සද්යධොපුග්ගයලොමහාරජක්යඛො’’ති (පටි ම 

1.111) විත්ථායරො  

යඤ්ච ‘‘අයුං පුග්ගයලො අප්පරජක්යඛො, අයුං සස්සතදිට්ඨියකො, අයුං 

උච්යඡදදිට්ඨියකො, අයුං අනුයලොමිකායුං ඛන්තියුං ඨියතො, අයුං

යථාභූතඤායණ ඨියතො, අයුං කාමාසයයො, න යනක්ඛම්මාදිආසයයො, අයුං

යනක්ඛම්මාසයයො, න කාමාදිආසයයො’’තිආදිනා ‘‘ඉමස්ස කාමරායගො

අතිවිය ථාමගයතො, නපටිඝාදියකො, ඉමස්ස පටියඝො අතිවිය ථාමගයතො, න

කාමරාගාදියකො’’තිආදිනා ‘‘ඉමස්ස පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො අධියකො, න 
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අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො න ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො, ඉමස්ස

අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො අධියකො, න පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො න

ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො, ඉමස්ස ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො අධියකො, න 

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො න අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො  ඉමස්ස කායසුචරිතුං අධිකුං, 

ඉමස්ස වචීසුචරිතුං, ඉමස්ස මයනොසුචරිතුං, අයුං හීනාධිමුත්තියකො, අයුං

පණීතාධිමුත්තියකො, අයුං කම්මාවරයණන සමන්නාගයතො, අයුං

කියලසාවරයණන සමන්නාගයතො, අයුං විපාකාවරයණන සමන්නාගයතො, 

අයුං න කම්මාවරයණන සමන්නාගයතො, න කියලසාවරයණන

සමන්නාගයතො, නවිපාකාවරයණන සමන්නාගයතො’’තිආදිනාචසත්තානුං
ආසයාදීනුංයථාභූතුංවිභාවනාකාරප්පවත්තුංභගවයතො ආසයානුසයඤාණුං 
යුංසන්ධායවුත්තුං– 

‘‘ඉධ තථාගයතො සත්තානුං ආසයුං ජානාති, අනුසයුං ජානාති, 

චරිතුං ජානාති, අධිමුත්තිුං ජානාති, භබ් ාභබ්ය  සත්යත

ජානාතී’’තිආදි (පටි ම 1.113). 

යඤ්ච උපරිමයහට්ඨිමපුරිමපච්ඡිමකායයහි 

දක්ඛිණවාමඅක්ඛිකණ්ණයසොතනාසිකයසොතඅුංසකූටහත්ථපායදහි
අඞ්ු ලිඅඞ්ු ලන්තයරහි යලොමකූයපහි ච අග්ගික්ඛන්ධූදකධාරාපවත්තනුං
අනඤ්ඤසාධාරණුං විවිධවිකුබ් නිද්ධිනිම්මාපනකුං භගවයතො
යමකපාටිහාරියඤාණුං යුං සන්ධායවුත්තුං– 

‘‘ඉධ තථාගයතො යමකපාටිහාරියුං කයරොති අසාධාරණුං

සාවයකහි, උපරිමකායයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, 
යහට්ඨිමකායයතො උදකධාරා පවත්තති  යහට්ඨිමකායයතො 

අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, උපරිමකායයතො උදකධාරා

පවත්තතී’’තිආදි(පටි ම  1.116). 

යඤ්ච රාගාදීහි ජාතිආදීහි ච අයනයකහි දුක්ඛධම්යමහි උපද්දුතුං 
සත්තනිකායුං තයතො නීහරිතුකාමතාවයසන නානානයයහි පවත්තස්ස
භගවයතො මහාකරුයණොක්කමනස්ස පච්චයභූතුං

මහාකරුණාසමාපත්තිඤාණුං යථාහ(පටි ම 1.117-118) – 

‘‘කතමුංතථාගතස්සමහාකරුණාසමාපත්තියාඤාණුං?  හයකහි
ආකායරහි පස්සන්තානුං බුද්ධානුං භගවන්තානුං සත්යතසු

මහාකරුණා ඔක්කමති, ආදිත්යතො යලොකසන්නිවායසොති
පස්සන්තානුං බුද්ධානුං භගවන්තානුං සත්යතසු මහාකරුණා

ඔක්කමති  උයුත්යතො, පයායතො, කුම්මග්ගප්පටිපන්යනො, උපනීයති

යලොයකො අද්ධුයවො, අතායණො යලොයකො අනභිස්සයරො, අස්සයකො

යලොයකො, සබ් ුං පහාය ගමනීයුං, ඌයනො යලොයකො අතිත්යතො
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තණ්හාදායසොති පස්සන්තානුං බුද්ධානුං භගවන්තානුං සත්යතසු
මහාකරුණා ඔක්කමති  

‘‘අතායයනො යලොකසන්නිවායසො, අයලයණො, අසරයණො, 

අසරණීභූයතො  උද්ධයතො යලොයකො අවූපසන්යතො, සසල්යලො

යලොකසන්නිවායසො විද්යධො පුථුසල්යලහි, අවිජ්ජන්ධකාරාවරයණො 

කියලසපඤ්ජරපක්ඛිත්යතො, අවිජ්ජාගයතො යලොකසන්නිවායසො
අණ්ඩභූයතො පරියයොනද්යධොතන්තාකුලකජායතොකුලුණ්ඩිකජායතො

මුඤ්ජපබ් ජභූයතො අපායුං දුග්ගතිුං විනිපාතුං සුංසාරුං නාතිවත්තති, 

අවිජ්ජාවිසයදොසසුංලිත්යතො, කියලසකලලීභූයතො, 
රාගයදොසයමොහජටාජටියතො  

‘‘තණ්හාසඞ්ඝාටපටිමුක්යකො, තණ්හාජායලන ඔත්ථයටො, 

තණ්හායසොයතන වුය්හති, තණ්හාසඤ්යඤොජයනන සුංයුත්යතො, 

තණ්හානුසයයන අනුසයටො, තණ්හාසන්තායපන සන්තප්පති, 
තණ්හාපරිළායහනපරිඩය්හති  

‘‘දිට්ඨිසඞ්ඝාටපටිමුක්යකො, දිට්ඨිජායලන ඔත්ථයටො, 

දිට්ඨියසොයතන වුය්හති, දිට්ඨිසඤ්යඤොජයනන සුංයුත්යතො, 

දිට්ඨානුසයයන අනුසයටො, දිට්ඨිසන්තායපන සන්තප්පති, 

දිට්ඨිපරිළායහනපරිඩය්හති  

‘‘ජාතියා අනුගයතො, ජරාය අනුසයටො,  යාධිනා අභිභූයතො, 

මරයණන අබ්භාහයතො, දුක්යඛපතිට්ඨියතො  

‘‘තණ්හාය උඩ්ඩියතො, ජරාපාකාරපරික්ඛිත්යතො, මච්චුපායසන 

පරික්ඛිත්යතො, මහා න්ධන ද්යධො, රාග න්ධයනන 

යදොසයමොහමානදිට්ඨිකියලසදුච්චරිත න්ධයනන  ද්යධො, 

මහාසම් ාධප්පටිපන්යනො, මහාපලිය ොයධනපලිබුද්යධො, මහාපපායත

පතියතො, මහාකන්තාරප්පටිපන්යනො, මහාසුංසාරප්පටිපන්යනො, 

මහාවිදුග්යගසම්පරිවත්තති, මහාපලියපපලිපන්යනො  

‘‘අබ්භාහයතොයලොකසන්නිවායසො, ආදිත්යතොයලොකසන්නිවායසො
රාගග්ගිනා යදොසග්ගිනා යමොහග්ගිනා ජාතියා ජරාය මරයණන

යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, 
උන්නීතයකො යලොකසන්නිවායසො හඤ්ඤති නිච්චමතායණො

පත්තදණ්යඩො තක්කයරො, වජ්ජ න්ධන ද්යධො 

ආඝාතනපච්චුපට්ඨියතො, අනායථො යලොකසන්නිවායසො 

පරමකාරුඤ්ඤප්පත්යතො, දුක්ඛාභිතුන්යනො චිරරත්තුං පීළියතො, 
ගධියතොනිච්චුං පිපාසියතො  
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‘‘අන්යධො අචක්ඛුයකො, හතයනත්යතො අපරිණායයකො, 

විපථපක්ඛන්යදොඅඤ්ජසාපරද්යධො, මයහොඝපක්ඛන්යදො  

‘‘ද්වීහි දිට්ඨිගයතහි පරියුට්ඨියතො, තීහි දුච්චරියතහි 

විප්පටිපන්යනො, චතූහි යයොයගහි යයොජියතො, චතූහි ගන්යථහි

ගන්ථියතො, චතූහි උපාදායනහි උපාදියති, පඤ්චගතිසමාරුළ්යහො, 

පඤ්චහි කාමුයණහි රජ්ජති, පඤ්චහි නීවරයණහි ඔත්ථයටො, ඡහි 

විවාදමූයලහි විවදති, ඡහි තණ්හාකායයහි රජ්ජති, ඡහි දිට්ඨිගයතහි

පරියුට්ඨියතො, සත්තහිඅනුසයයහිඅනුසයටො, සත්තහිසඤ්යඤොජයනහි 

සුංයුත්යතො, සත්තහි මායනහි උන්නයතො, අට්ඨහි යලොකධම්යමහි

සම්පරිවත්තති, අට්ඨහි මිච්ඡත්යතහිනියයායතො, අට්ඨහිපුරිසයදොයසහි

දුස්සති, නවහිආඝාතවත්ථූහි ආඝාතියතො, නවවිධමායනහිඋන්නයතො, 

නවහි තණ්හාමූලයකහි ධම්යමහි රජ්ජති, දසහි කියලසවත්ථූහි

කිලිස්සති, දසහිආඝාතවත්ථූහිආඝාතියතො, දසහිඅකුසලකම්මපයථහි 

සමන්නාගයතො, දසහි සුංයයොජයනහි සුංයුත්යතො, දසහි මිච්ඡත්යතහි

නියයායතො, දසවත්ථුකාය මිච්ඡාදිට්ඨියාසමන්නාගයතො, දසවත්ථුකාය

අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා සමන්නාගයතො, අට්ඨසතතණ්හාපපඤ්යචහි

පපඤ්චියතො, ද්වාසට්ඨියා දිට්ඨිගයතහි පරියුට්ඨියතො, 
යලොකසන්නිවායසොතිපස්සන්තානුංබුද්ධානුංභගවන්තානුංසත්යතසු
මහාකරුණා ඔක්කමති  

‘‘අහඤ්චම්හි තිණ්යණො, යලොයකො ච අතිණ්යණො  අහඤ්චම්හි

මුත්යතො, යලොයකො ච අමුත්යතො  අහඤ්චම්හි දන්යතො, යලොයකො ච

අදන්යතො  අහඤ්චම්හි සන්යතො, යලොයකො ච අසන්යතො  අහඤ්චම්හි

අස්සත්යථො, යලොයකො ච අනස්සත්යථො  අහඤ්චම්හි පරිනිබ්බුයතො, 

යලොයකො ච අපරිනිබ්බුයතො  පයහොමි ඛ්වාහුං තිණ්යණො තායරතුුං, 

මුත්යතො යමොයචතුුං, දන්යතො දයමතුුං, සන්යතොසයමතුුං, අස්සත්යථො

අස්සායසතුුං, පරිනිබ්බුයතොපරිනිබ් ායපතුන්ති පස්සන්තානුංබුද්ධානුං

භගවන්තානුං සත්යතසු මහාකරුණා ඔක්කමතී’’ති (පටි  ම  1.117-

118). 

එවුං එකූනනවුතියාආකායරහිවිභජනුංකතුං  

යුංපනයාවතාධම්මධාතුයායත්තකුංඤාතබ් ුංසඞ්ඛතාසඞ්ඛතාදිකස්ස 

සබ් ස්ස පයරොපයදසනිරයපක්ඛුං සබ් ාකායරන පටිවිජ්ඣනසමත්ථුං 
ආකඞ්ඛමත්තප්පටි ද්ධවුත්තිඅනඤ්ඤසාධාරණුංභගවයතොඤාණුංසබ් ථා 
අනවයසසසඞ්ඛතාසඞ්ඛතසම්මුතිසච්චාවය ොධයතො සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණුං
තත්ථාවරණාභාවයතො නිස්සඞ්ගප්පවත්තිමුපාදාය අනාවරණඤාණන්ති
වුච්චති  එකයමව හි තුං ඤාණුං විසයප්පවත්තිමුයඛන අඤ්යඤහි
අසාධාරණභාවදස්සනත්ථුං දුවියධන උද්දිට්ඨුං  අඤ්ඤථා
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සබ් ඤ්ඤුතානාවරණඤාණානුංසාධාරණතාසබ් විසයතාආපජ්යජයුුං, න
චතුංයුත්තුංකිඤ්චාපිඉමායයුත්තියා අයඤ්යහත්ථපාළි– 

‘‘සබ් ුං සඞ්ඛතමසඞ්ඛතුං අනවයසසුං ජානාතීති

සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණුං, තත්ථ ආවරණුං නත්ථීති අනාවරණඤාණුං 

අතීතුං සබ් ුං ජානාතීති සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණුං, තත්ථ ආවරණුං
නත්ථීති අනාවරණඤාණුං  අනාගතුං සබ් ුං ජානාතීති

සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණුං, තත්ථ ආවරණුං නත්ථීති අනාවරණඤාණුං 

පච්චුප්පන්නුංසබ් ුංජානාතීතිසබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණුං, තත්ථආවරණුං

නත්ථීතිඅනාවරණඤාණ’’න්ති(පටි ම 1.119-120) විත්ථායරො  

එවයමතානි භගවයතො ඡඅසාධාරණඤාණානි අවිපරීතාකාරප්පවත්තියා 
යථාසකවිසයස්ස අවිසුංවාදනයතොතථානි අවිතථානි අනඤ්ඤථානි  එවම්පි
භගවාතථානිආගයතොති තථාගයතො  

තථා– 

‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, ය ොජ්ඣඞ්ගා – සතිසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො, 

ධම්මවිචයසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො, වීරියසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො, 

පීතිසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො, පස්සද්ධිසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො, 

සමාධිසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො, උයපක්ඛාසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො’’ති (පටි  ම  2.17; 

සුං  නි  5.185) එවුං  රූපයතො, ‘‘යායුං යලොකුත්තරමග්ගක්ඛයණ
උප්පජ්ජමානා 
ලීනුද්ධච්චපතිට්ඨානායූහනකාමසුඛල්ලිකත්තකිලමථානුයයොගඋච්යඡදසස්ස
තාභිනියවසාදීනුං අයනයකසුං උපද්දවානුං පටිපක්ඛභූතා සතිආදියභදා

ධම්මසාමග්ගී, යාය අරියසාවයකො බුජ්ඣති කියලසනිද්දාය උට්ඨහති, 

චත්තාරිවාඅරියසච්චානිපටිවිජ්ඣති, නිබ් ානයමවවා සච්ඡිකයරොතීති, සා

ධම්මසාමග්ගී ය ොධීති වුච්චති  තස්සා ‘ය ොධියා අඞ්ගාති ය ොජ්ඣඞ්ගා, 
අරියසාවයකො වා යථාවුත්තාය ධම්මසාමග්ගියා බුජ්ඣතීති කත්වා ය ොධීති

වුච්චති, තස්ස ය ොධිස්ස අඞ්ගාතිපි ය ොජ්ඣඞ්ගා’’ති එවුං 

 ාෙඤ්ඤලක්ඛණයතො. ‘‘උපට්ඨානලක්ඛයණො සතිසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො, 

පවිචයලක්ඛයණො ධම්මවිචයසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො, පග්ගහලක්ඛයණො 

වීරියසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො, ඵරණලක්ඛයණො පීතිසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො, 

උපසමලක්ඛයණො පස්සද්ධිසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො, අවික්යඛපලක්ඛයණො 

සමාධිසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො, පටිසඞ්ඛානලක්ඛයණො

උයපක්ඛාසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො’’තිඑවුං විය  ලක්ඛණයතො. 

‘‘තත්ථ කතයමො සතිසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො? ඉධ, භික්ඛු, සතිමා යහොති

පරයමනසතියනපක්යකනසමන්නාගයතො, චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පිසරිතා

යහොති අනුස්සරිතා’’තිආදිනා (විභ  467) සත්තන්නුං ය ොජ්ඣඞ්ගානුං

අඤ්ඤමඤ්යඤොපකාරවයසන එකක්ඛයණ පවත්තිද ් නයතො, ‘‘තත්ථ
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කතයමොසතිසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො? අත්ථිඅජ්ඣත්තුං, භික්ඛයව, ධම්යමසුසති, 

අත්ථි  හිද්ධා ධම්යමසු සතී’’තිආදිනා යතසුං වි ෙවිභාය න

පවත්තිද ් නයතො. ‘‘තත්ථකතයමොසතිසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සතිසම්ය ොජ්ඣඞ්ගුං භායවති වියවකනිස්සිතුං විරාගනිස්සිතුං 

නියරොධනිස්සිතුං යවොස්සග්ගපරිණාමි’’න්තිආදිනා (විභ  471) 

භාවනාවිධිද ් නයතො. ‘‘තත්ථ කතයම සත්ත ය ොජ්ඣඞ්ගා? ඉධ භික්ඛු 
යස්මිුංසමයයයලොකුත්තරුංඣානුංභායවති…යප …තස්මිුංසමයයසත්ත
ය ොජ්ඣඞ්ගා යහොන්ති සතිසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො…යප …

උයපක්ඛාසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො  තත්ථ කතයමො සතිසම්ය ොජ්ඣඞ්යගො? යා

සති…යප … අනුස්සතී’’තිආදිනා (විභ  478-479) ෙන්නවුතිො 

නෙ හ ් විභාය හීති එවුං නානාකාරයතො පවත්තානි භගවයතො 
සම්ය ොජ්ඣඞ්ගවිභාවනඤාණානි තස්ස තස්ස අත්ථස්ස අවිසුංවාදනයතො
තථානි අවිතථානි අනඤ්ඤථානි  එවම්පි භගවා තථානි ආගයතොති
තථාගයතො  

තථා– 

‘‘තත්ථ කතමුං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චුං? අයයමව

අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො  යසයයථිදුං, සම්මාදිට්ඨි…යප …

සම්මාසමාධී’’ති (විභ  205) එවුං  රූපයතො. සබ් කියලයසහි ආරකත්තා

අරියභාවකරත්තා අරියඵලප්පටිලාභකරත්තා ච අරියයො, අට්ඨවිධත්තා
නිබ් ානාධිගමාය එකන්තකාරණත්තා ච අට්ඨඞ්ගියකො  කියලයස

මායරන්යතො ගච්ඡති, නිබ් ානත්ථියකහි මග්ගීයති, සයුං වා නිබ් ානුං

මග්ගතීතිමග්යගොති එවුං  ාෙඤ්ඤලක්ඛණයතො. ‘‘සම්මා දස්සනලක්ඛණා

සම්මාදිට්ඨි, සම්මා අභිනියරොපනලක්ඛයණො සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මා

පරිග්ගහණලක්ඛණා සම්මාවාචා, සම්මා සමුට්ඨානලක්ඛයණො 

සම්මාකම්මන්යතො, සම්මා යවොදානලක්ඛයණො සම්මාආජීයවො, සම්මා 

පග්ගහලක්ඛයණො සම්මාවායායමො, සම්මා උපට්ඨානලක්ඛණා සම්මාසති, 

සම්මා අවික්යඛපලක්ඛයණො සම්මාසමාධී’’ති එවුං විය  ලක්ඛණයතො. 
සම්මාදිට්ඨි අඤ්යඤහිපි අත්තයනො පච්චනීකකියලයසහිසද්ධිුං මිච්ඡාදිට්ඨිුං

පජහති, නිබ් ානුං ආරම්මණුං කයරොති, තප්පටිච්ඡාදකයමොහවිධමයනන 
අසම්යමොහයතො සම්පයුත්තධම්යම ච පස්සති  තථා සම්මාසඞ්කප්පාදයයොපි 

මිච්ඡාසඞ්කප්පාදීනි පජහන්ති, නිබ් ානඤ්ච ආරම්මණුං කයරොන්ති, 
සහජාතධම්මානුං 
සම්මාඅභිනියරොපනපරිග්ගහණසමුට්ඨානයවොදානපග්ගහඋපට්ඨානසමාදහ

නානි ච කයරොන්තීති එවුං කිච්චවිභා යතො. සම්මාදිට්ඨි පුබ් භායග
නානක්ඛණා විසුුං විසුුං දුක්ඛාදිආරම්මණා හත්වා මග්ගකායල එකක්ඛණා
නිබ් ානයමව ආරම්මණුං කත්වා කිච්චයතො ‘‘දුක්යඛ ඤාණ’’න්තිආදීනි

චත්තාරි නාමානි ලභති, සම්මාසඞ්කප්පාදයයොපි පුබ් භායග නානක්ඛණා
නානාරම්මණාමග්ගකායලඑකක්ඛණාඑකාරම්මණා  
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පටුන 

යතසුසම්මාසඞ්කප්යපොකිච්චයතොයනක්ඛම්මසඞ්කප්යපොතිආදීනි තීණි

නාමානි ලභති, සම්මාවාචාදයයො තයයො පුබ් භායග
මුසාවාදායවරමණීතිආදිවිභාගා විරතියයොපි යචතනායයොපි හත්වා

මග්ගක්ඛයණ විරතියයොව, සම්මාවායාමසතියයො කිච්චයතො 
සම්මප්පධානසතිපට්ඨානවයසනචත්තාරිනාමානිලභන්ති සම්මාසමාධිපන
මග්ගක්ඛයණපි පඨමජ්ඣානාදිවයසන නානා එවාති එවුං

පුබ් භාගපරභායගසු පවත්තිවිභා යතො, ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසම්මාදිට්ඨිුං

භායවති වියවකනිස්සිත’’න්තිආදිනා (විභ  489) භාවනාවිධියතො, ‘‘තත්ථ 

කතයමො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො? ඉධ, භික්ඛු, යස්මිුං සමයය යලොකුත්තරුං

ඣානුං භායවති…යප … දුක්ඛාපටිපදුං දන්ධාභිඤ්ඤුං, තස්මිුං සමයය
අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගොයහොතිසම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො’’තිආදිනා (විභ 

499) චතුරාසීතිො නෙ හ ් විභාය හීතිඑවුංඅයනකාකාරයතොපවත්තානි
භගවයතො අරියමග්ගවිභාවනඤාණානි අත්ථස්ස අවිසුංවාදනයතොසබ් ානිපි
තථානි අවිතථානි අනඤ්ඤථානි  එවම්පි භගවා තථානි ආගයතොති
තථාගයතො  

තථා පඨමජ්ඣානසමාපත්ති යා ච නියරොධසමාපත්තීති එතාසු 

අනුපටිපාටියා විහරිතබ් ට්යඨන සමාපජ්ජිතබ් ට්යඨන ච
අනුපුබ් විහාරසමාපත්තීසු සම්පාදනපච්චයවක්ඛණාදිවයසන යථාරහුං
සම්පයයොගවයසනචපවත්තානිභගවයතොඤාණානි තදත්ථසිද්ධියාතථානි

අවිතථානි අනඤ්ඤථානි. තථා ‘‘ඉදුං ඉමස්ස ඨානුං, ඉදුං අට්ඨාන’’න්ති

අවිපරීතුං තස්ස තස්ස ඵලස්ස කාරණාකාරණජානනුං, යතසුං යතසුං
සත්තානුංඅතීතාදියභදභින්නස්සකම්මසමාදානස්ස අනවයසසයතොයථාභූතුං

විපාකන්තරජානනුං, ආයූහනක්ඛයණයයව තස්ස තස්ස සත්තස්ස ‘‘අයුං 
නිරයගාමිනී පටිපදා…යප … අයුං නිබ් ානගාමිනී පටිපදා’’ති යාථාවයතො 

සාසවානාසවකම්මවිභාගජානනුං, 0.ඛන්ධායතනාදීනුං
උපාදින්නානුපාදින්නාදිඅයනකසභාවුං නානාසභාවඤ්ච තස්ස යලොකස්ස
‘‘ඉමාය නාම ධාතුයා උස්සන්නත්තා ඉමස්මිුං ධම්මප්ප න්යධ අයුං

වියසයසො ජායතී’’තිආදිනා නයයන යථාභූතුං ධාතුනානත්තජානනුං, 

අනවයසසයතො සත්තානුං හීනාදිඅජ්ඣාසයාධිමුත්තිජානනුං, 

සද්ධාදිඉන්ද්රියානුං තික්ඛමුදුතාජානනුං, සුංකියලසාදීහි සද්ධිුං

ඣානවියමොක්ඛාදිවියසසජානනුං, සත්තානුං අපරිමාණාසු ජාතීසු
තප්පටි න්යධන සද්ධිුං අනවයසසයතො 

පුබ්ය නිවුත්ථක්ඛන්ධසන්තතිජානනුං, හීනාදිවිභායගහි සද්ධිුං

චුතිපටිසන්ධිජානනුං, ‘‘ඉදුං දුක්ඛ’’න්තිආදිනා යහට්ඨා වුත්තනයයයනව
චතුසච්චජානනන්ති ඉමානි භගවයතො දස ලඤාණානි අවිරජ්ඣිත්වා
යථාසකුංවිසයාවගාහනයතොයථාධිප්යපතත්ථසාධනයතොච යථාභූතවුත්තියා
තථානිඅවිතථානිඅනඤ්ඤථානි වුත්තඤ්යහතුං– 
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‘‘ඉධ තථාගයතො ඨානඤ්ච ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානයතො

යථාභූතුං පජානාතී’’තිආදි(විභ 809; අ නි 10.21). 

එවම්පිභගවාතථානිආගයතොතිතථාගයතො  

යථා යචයතසුං ඤාණානුං වයසන, එවුං යථාවුත්තානුං 
සතිපට්ඨානසම්මප්පධානවිභාවනඤාණාදීනුං අනන්තාපරියමයයයභදානුං
අනඤ්ඤසාධාරණානුං පඤ්ඤාවියසසානුං වයසන භගවා තථානි ඤාණානි
ආගයතොඅධිගයතොතිතථාගයතො එවම්පිතථානිආගයතොති තථාගයතො  

කථුං තථා යතොතිතථා යතො? යාසාභගවයතො අභිජාතිඅභිසම්ය ොධි

ධම්මවිනයපඤ්ඤාපනා අනුපාදියසසනිබ් ානධාතු, සා තථා  කිුං වුත්තුං

යහොති? යදත්ථුං යලොකනායථන අභිසම්ය ොධි පත්ථිතා පවත්තිතා ච, 
තදත්ථස්ස එකන්තසිද්ධියා අවිසුංවාදනයතො අවිපරීතත්ථවුත්තියා තථා
අවිතථා අනඤ්ඤථා  තථා හි අයුං භගවා ය ොධිසත්තභූයතො
සමතිුංසපාරමිපරිපූරණාදිකුං වුත්තප්පයභදුං සබ් ුං බුද්ධත්තයහතුුං
සම්පායදත්වා තුසිතපුයර ඨියතොව බුද්ධයකොලාහලුං සුත්වා

දසසහස්සචක්කවාළයදවතාහිඑකයතොසන්නිපතිතාහිඋපසඞ්කමිත්වා – 

‘‘කායලොයදව මහාවීර, උප්පජ්ජමාතුකුච්ඡියුං; 

සයදවකුංතාරයන්යතො, බුජ්ඣස්සුඅමතුංපද’’න්ති (බු වුං 1.67) – 

ආයාචියතො උප්පන්නපුබ් නිමිත්යතො පඤ්ච මහාවියලොකනානි 
වියලොයකත්වා ‘‘ඉදානාහුං මනුස්සයයොනියුං උප්පජ්ජිත්වා
අභිසම්බුජ්ඣිස්සාමී’’ති ආසාළ්හිපුණ්ණමාය සකයරාජකුයල මහාමායාය
යදවියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිුං ගයහත්වා දස මායස යදවමනුස්යසහි මහතා
පරිහායරන පරිහරියමායනො විසාඛපුණ්ණමාය පච්චූසසමයය අභිජාතිුං
පාපුණි  

අභිජාතික්ඛයණ පනස්ස පටිසන්ධිග්ගහණක්ඛයණ විය 

ද්වත්තිං පුබ් නිමිත්තානි පාතුරයහසුුං  අයඤ්හි දසසහස්සී යලොකධාතු

කම්පි සඞ්කම්පි සම්පකම්පි සම්පයවධි, දසසු චක්කවාළසහස්යසසු

අප්පමායණොඔභායසොඵරි, තස්සතුංසිරිුංදට්ඨුකාමාවියජච්චන්ධා චක්ඛූනි

පටිලභිුංසු,  ධිරාසද්දුංසුණිුංසු මූගාසමාලපිුංසු, ඛුජ්ජාඋජුගත්තා අයහසුුං, 

පඞ්ු ලාපදසාගමනුංපටිලභිුංසු,  න්ධනගතාසබ් සත්තාඅන්දු න්ධනාදීහි 

මුච්චිුංසු, සබ් නිරයයසු අග්ගි නිබ් ායි, යපත්තිවිසයය ඛුප්පිපාසා වූපසමි, 

තිරච්ඡානානුංභයුංනායහොසි, සබ් සත්තානුංයරොයගොවූපසමි, සබ් සත්තා

පියුංවදා අයහසුුං, මධුයරනාකායරන අස්සා හසිුංසු, වාරණා ගජ්ජිුංසු, 

සබ් තූරියානිසකුං සකුංනින්නාදුං මුඤ්චිුංසු, අඝට්ටිතානිඑවමනුස්සානුං

හත්ථූපගාදීනිආභරණානි මධුයරනාකායරන රවිුංසු, සබ් දිසා විප්පසන්නා

අයහසුුං, සත්තානුං සුඛුං උප්පාදයමායනො මුදුසීතලවායතො වායි, 
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අකාලයමයඝොවස්සි, පථවියතොපිඋදකුංඋබ්භිජ්ජිත්වාවිස්සන්දි, පක්ඛියනො

ආකාසගමනුං විජහිුංසු, නදියයො අසන්දමානා අට්ඨුංසු, මහාසමුද්යද මධුරුං

උදකුං අයහොසි, උපක්කියලසවිමුත්යත සූරියය දිස්සමායන එවආකාසගතා

සබ් ා යජොතියයො ජලිුංසු, ඨයපත්වා අරූපාවචයර යදයව අවයසසා සබ්ය 

යදවා සබ්ය පි යනරයිකා දිස්සමානරූපා අයහසුුං, 

තරුකුට්ටකවාටයසලාදයයො අනාවරණභූතා අයහසුුං, සත්තානුං චුතූපපාතා 

නායහසුුං, සබ් ුං අනිට්ඨගන්ධුං අභිභවිත්වා දිබ් ගන්යධො වායි, සබ්ය 

ඵලූපගා රුක්ඛා ඵලධරා සම්පජ්ජිුංසු, මහාසමුද්යදො සබ් ත්ථකයමව 

පඤ්චවණ්යණහි පදුයමහි සඤ්ඡන්නතයලො අයහොසි, ථලජජලජාදීනි

සබ් පුප්ඵානි පුප්ඵුංසු, රුක්ඛානුං ඛන්යධසු ඛන්ධපදුමානි, සාඛාසු

සාඛපදුමානි, ලතාසුලතාපදුමානිපුප්ඵුංසු, මහීතයලසිලාතලානිභින්දිත්වා

උපරූපරි සත්ත සත්ත හත්වා දණ්ඩපදුමානි නාම නික්ඛමිුංසු, ආකායස

ඔලම් කපදුමානි නිබ් ත්තිුංසු, සමන්තයතො පුප්ඵවස්සුං වස්සි, ආකායස

දිබ් තූරියානි වජ්ජිුංසු, සකලදසසහස්සී යලොකධාතු වට්යටත්වා 
විස්සට්ඨමාලාුළුං විය උප්පීයළත්වා  ද්ධමාලාකලායපො විය
අලඞ්කතප්පටියත්තුං මාලාසනුංවියචඑකමාලාමාලිනීවිප්ඵුරන්තවාළබීජනී

පුප්ඵධූපගන්ධපරිවාසිතා පරමයසොභග්ගප්පත්තා අයහොසි, තානි ච
පුබ් නිමිත්තානි උපරි අධිගතානුං අයනයකසුං වියසසාධිගමානුං
නිමිත්තභූතානිඑවඅයහසුුං එවුංඅයනකච්ඡරියපාතුභාවප්පටිමණ්ඩිතා චායුං

අභිජාති යදත්ථුං අයනන අභිසම්ය ොධි පත්ථිතා, තස්සා අභිසම්ය ොධියා 
එකන්තසිද්ධියාතථාවඅයහොසිඅවිතථාඅනඤ්ඤථා  

තථා යය බුද්ධයවයනයයා ය ොධයනයය න්ධවා, යත සබ්ය පි
අනවයසසයතො සයයමව භගවතා විනීතා  යය ච සාවකයවයනයයා

ධම්මයවයනයයා ච, යතපි සාවකාදීහි විනීතා විනයුං ගච්ඡන්ති ගමිස්සන්ති

චාතියදත්ථුංභගවතාඅභිසම්ය ොධිඅභිපත්ථිතා, තදත්ථස්සඑකන්තසිද්ධියා
අභිසම්ය ොධිතථාඅවිතථාඅනඤ්ඤථා  

අපිච යස්ස යස්ස යඤයයධම්මස්ස යයො යයො සභායවො බුජ්ඣිතබ්ය ො, 
යසො යසො හත්ථතයල ඨපිතආමලකුං විය ආවජ්ජනමත්තප්පටි ද්යධන 
අත්තයනො ඤායණන අවිපරීතුං අනවයසසයතො භගවතා අභිසම්බුද්යධොති
එවම්පිඅභිසම්ය ොධිතථා අවිතථාඅනඤ්ඤථා  

තථා යතසුං යතසුං ධම්මානුං තථා තථා යදයසතබ් ප්පකාරුං යතසුං
යතසඤ්ච සත්තානුං ආසයානුසයචරිතාධිමුත්තිුං සම්මයදව ඔයලොයකත්වා 
ධම්මතුං අවිජහන්යතයනව පඤ්ඤත්තිනයයවොහාරමග්ගුං
අනතිධාවන්යතයනව ච ධම්මතුං විභාවන්යතන යථාපරාධුං යථාජ්ඣාසයුං
යථාධම්මඤ්ච අනුසාසන්යතන භගවතා යවයනයයා විනීතා අරියභූමිුං 
සම්පාපිතාතිධම්මවිනයපඤ්ඤාපනාපිස්සතදත්ථසිද්ධියායථාභූතවුත්තියාච
තථා අවිතථාඅනඤ්ඤථා  
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පටුන 

තථා යා සා භගවතා අනුප්පත්තා 
පථවියාදිඵස්සයවදනාදිරූපාරූපසභාවවිනිමුත්තා ලුජ්ජනභාවාභාවයතො
යලොකසභාවාතීතා තමසා විසුංසට්ඨත්තා යකනචි අයනොභාසනීයා
යලොකසභාවාභාවයතො එව ගතිආදිභාවරහිතා අප්පතිට්ඨා අනාරම්මණා
අමතමහානිබ් ානධාතු ඛන්ධසඞ්ඛාතානුං උපාදීනුං යලසමත්තස්සපි

අභාවයතො අනුපාදියසසාතිවුච්චති, යුංසන්ධායවුත්තුං– 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, තදායතනුං, යත්ථ යනව පථවී න ආයපො න
යතයජොනවායයො නආකාසානඤ්චායතනුංනවිඤ්ඤාණඤ්චායතනුං
න ආකිඤ්චඤ්ඤායතනුං න යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනුං නායුං

යලොයකො න පයරො යලොයකො න ච උයභො චන්දිමසූරියා, තත්රාපාහුං, 

භික්ඛයව, යනවආගතිුං වදාමිනගතිුංනඨිතිුංනචුතිුංනඋපපත්තිුං, 

අප්පතිට්ඨුං අප්පවත්තුං අනාරම්මණයමයවතුං, එයසවන්යතො

දුක්ඛස්සා’’ති(උදා 71). 

සා සබ්ය සම්පි උපාදානක්ඛන්ධානුං අත්ථඞ්ගයමො, සබ් සඞ්ඛාරානුං 

සමයථො, සබ්බූපධීනුං පටිනිස්සග්යගො, සබ් දුක්ඛානුං වූපසයමො, 

සබ් ාලයානුං සමුග්ඝායතො, සබ් වට්ටානුං උපච්යඡයදො, 
අච්චන්තසන්තිලක්ඛයණොති යථාවුත්තසභාවස්ස කදාචිපි අවිසුංවාදනයතො
තථා අවිතථා අනඤ්ඤථා  එවයමතා අභිජාතිආදිකාතථා ගයතො උපගයතො
අධිගයතො පටිපන්යනො පත්යතොති තථාගයතො  එවුං භගවා තථා ගයතොති
තථාගයතො  

කථුං තථාවියධොති තථා යතො? යථාවිධා පුරිමකා සම්මාසම්බුද්ධා, 

අයම්පි භගවා තථාවියධො  කිුං වුත්තුං යහොති? යථාවිධා යත භගවන්යතො 

මග්ගසීයලන ඵලසීයලන සබ්ය නපි යලොකියයලොකුත්තරසීයලන, 

මග්ගසමාධිනා ඵලසමාධිනා සබ්ය නපි යලොකියයලොකුත්තරසමාධිනා, 

මග්ගපඤ්ඤාය ඵලපඤ්ඤාය සබ් ායපි යලොකියයලොකුත්තරපඤ්ඤාය, 

යදවසිකුං වලඤ්ජිතබ්ය හි චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසමාපත්තිවිහායරහි, 

තදඞ්ගවිමුත්තියා, වික්ඛම්භනවිමුත්තියා, සමුච්යඡදවිමුත්තියා, 

පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තියා, නිස්සරණවිමුත්තියාති සඞ්යඛපයතො  විත්ථාරයතො
පන අනන්තාපරිමාණයභයදහි අචින්යතයයානුභායවහි

සකලසබ් ඤ්ඤුුයණහි, අයම්පි අම්හාකුං භගවාතථාවියධො සබ්ය සඤ්හි

සම්මාසම්බුද්ධානුං ආයුයවමත්තුං, සරීරප්පමාණයවමත්තුං, කුලයවමත්තුං, 

දුක්කරචරියායවමත්තුං, රස්මියවමත්තන්ති, ඉයමහි පඤ්චහි යවමත්යතහි 

සියා යවමත්තුං, න පන සීලවිසුද්ධියාදීසු විසුද්ධීසු
සමථවිපස්සනාපටිපත්තියුං අත්තනා පටිලද්ධුයණසු ච කිඤ්චි
නානාකරණුංඅත්ථි අථයඛොමජ්යඣභින්නසුවණ්ණුං වියඅඤ්ඤමඤ්ඤුං
නිබ්බියසසා යත බුද්ධා භගවන්යතො  තස්මා යථාවිධා පුරිමකා 

සම්මාසම්බුද්ධා, අයම්පි භගවා තථාවියධො  එවුං තථාවියධොති තථාගයතො 
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විධත්යථො යචත්ථ ගතසද්යදො, තථා හි යලොකියා විධයුත්තගතසද්යද
පකාරත්යථවදන්ති  

කථුං තථා පවත්තියතොති තථා යතො? අනඤ්ඤසාධාරයණන
ඉද්ධානුභායවන සමන්නාගතත්තා අත්ථප්පටිසම්භිදාදීනුං 
උක්කුංසපාරමිප්පත්තියා අනාවරණඤාණප්පටිලායභන ච භගවයතො
කායප්පවත්තියාදීනුං කත්ථචි පටිඝාතාභාවයතො යථා රුචි තථා ගතුං ගති
ගමනුං කායවචීචිත්තප්පවත්ති එතස්සාති තථාගයතො  එවුං තථා
පවත්තියතොතිතථාගයතො  

කථුං තයථහි අ යතොති තථා යතො? ය ොධිසම්භාරසම්භරයණ
තප්පටිපක්ඛප්පවත්තිසඞ්ඛාතුංනත්ථිඑතස්සගතන්තිඅගයතො  යසොපනස්ස
අගතභායවො මච්යඡරදානපාරමිආදීසු අවිපරීතුං 
ආදීනවානිසුංසපච්චයවක්ඛණාදිනයප්පවත්යතහි ඤායණහීති තයථහි
ඤායණහිඅගයතොති තථාගයතො  

අථවාකියලසාභිසඞ්ඛාරප්පවත්තිසඞ්ඛාතුං ඛන්ධප්පවත්තිසඞ්ඛාතයමව
වා පඤ්චසුපි ගතීසු ගතුං ගමනුං එතස්ස නත්ථීති අගයතො  
සඋපාදියසසඅනුපාදියසසනිබ් ානප්පත්තියාස්වායමස්සඅගතභායවොතයථහි 
අරියමග්ගඤායණහීතිඑවම්පිභගවාතයථහිඅගයතොතිතථාගයතො  

කථුං තථා තභායවන තථා යතො? තථාගතභායවනාතිචතථාගතස්ස

සබ්භායවනඅත්ථිතායාතිඅත්යථො යකොපයනස තථාගයතො, යස්සඅත්ථිතාය

භගවාතථාගයතොතිවුච්චතීති? සද්ධම්යමො සද්ධම්යමොහි අරියමග්යගොතාව
යථා යුගනද්ධසමථවිපස්සනා යලන අනවයසසයතො කියලසපක්ඛුං

සමූහනන්යතන සමුච්යඡදප්පහානවයසන ගන්තබ් ුං, තථා ගයතො 
ඵලධම්යමො යථා අත්තයනො මග්ගානුරූපුං පටිප්පස්සද්ධිපහානවයසන

ගන්තබ් ුං, තථා ගයතො පවත්යතො  නිබ් ානධම්යමො පන යථා ගයතො 

පඤ්ඤාය පටිවිද්යධො සකලවට්ටදුක්ඛවූපසමාය සම්පජ්ජති, බුද්ධාදීහි තථා
ගයතො සච්ඡිකයතොති තථාගයතො  පරියත්තිධම්යමොපි යථා පුරිමබුද්යධහි
සුත්තයගයයාදිවයසන පවත්තිආදිප්පකාසනවයසන ච යවයනයයානුං

ආසයාදිඅනුරූපුං පවත්තියතො, අම්හාකම්පි භගවතා තථා ගයතො ගදියතො 

පවත්තියතොති වා තථාගයතො  යථා භගවතා යදසියතො, තථා භගවයතො
සාවයකහි ගයතො අවගයතොති තථාගයතො  එවුං සබ්ය ොපි සද්ධම්යමො
තථාගයතො  යතනාහ සක්යකො යදවානමින්යදො – ‘‘තථාගතුං 

යදවමනුස්සපූජිතුං, ධම්මුංනමස්සාමසුවත්ථියහොතූ’’ති(ඛු පා 6.17; සු නි 

240). ස්වාස්සඅත්ථීතිභගවාතථාගයතො  

යථා ච ධම්යමො, එවුං අරියසඞ්යඝොපි යථා අත්තහිතාය පරහිතාය ච 

පටිපන්යනහි සුවිසුද්ධුං පුබ් භාගසමථවිපස්සනාපටිපදුං පුරක්ඛත්වා යතන

යතන මග්යගන ගන්තබ් ුං, තුං තුං තථා ගයතොති තථාගයතො  යථා වා
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භගවතා සච්චපටිච්චසමුප්පාදාදයයො යදසිතා, තථාව බුද්ධත්තා තථා
ගදනයතො ච තථාගයතො  යතනාහ සක්යකො යදවරාජා – ‘‘තථාගතුං 

යදවමනුස්සපූජිතුං, සඞ්ඝුං නමස්සාම සුවත්ථි යහොතූ’’ති  ස්වාස්ස
සාවකභූයතොඅත්ථීති භගවාතථාගයතො එවුංතථාගතභායවනතථාගයතොති  

ඉදම්පි ච තථාගතස්ස තථාගතභාවදීපයන මුඛමත්තකයමව, 
සබ් ාකායරන පන තථාගයතොව තථාගතස්ස තථාගතභාවුං වණ්යණයය 

ඉදඤ්හිතථාගතපදුං මහත්ථුංමහාගතිකුංමහාවිසයුං, තස්සඅප්පමාදපදස්ස
විය යතපිටකම්පි බුද්ධවචනුං යුත්තියතො අත්ථභායවන ආහරන්යතො
‘‘අතිත්යථනධම්මකථියකොපක්ඛන්යදො’’තින වත්තබ්ය ොති  

තත්යථතුංවුච්චති– 

‘‘යයථවයලොයකපුරිමාමයහසියනො, 

සබ් ඤ්ඤුභාවුංමුනයයොඉධාගතා; 

තථාඅයුංසකයමුනීපිආගයතො, 
තථාගයතොවුච්චතියතනචක්ඛුමා  

‘‘පහාය කාමාදිමයලඅයසසයතො, 

සමාධිඤායණහියථාගතාජිනා; 

පුරාතනා සකයමුනීජුතින්ධයරො, 
තථාගයතොයතනතථාගයතොමයතො  

‘‘තථඤ්චධාතායතනාදිලක්ඛණුං, 

සභාවසාමඤ්ඤවිභාගයභදයතො; 

සයම්භුඤායණනජියනොයමාගයතො, 
තථාගයතොවුච්චතිසකයපුඞ්ගයවො  

‘‘තථානිසච්චානිසමන්තචක්ඛුනා, 

තථාඉදප්පච්චයතාචසබ් යසො; 

අනඤ්ඤයනයයානයයතොවිභාවිතා, 
තථාගයතොයතනජියනොතථාගයතො  

‘‘අයනකයභදාසුපියලොකධාතුසු, 

ජිනස්සරූපායතනාදියගොචයර; 

විචිත්තයභයදතථයමවදස්සනුං, 
තථාගයතොයතනසමන්තයලොචයනො  

‘‘යයතො චධම්මුංතථයමවභාසති, 

කයරොතිවාචායනුරූපමත්තයනො; 

ුයණහියලොකුංඅභිභුයයිරීයති, 
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තථාගයතොයතනපියලොකනායයකො  

‘‘තථාපරිඤ්ඤායතථායසබ් යසො, 

අයවදියලොකුංපභවුංඅතික්කමි; 

ගයතොචපච්චක්ඛකිරියායනිබ්බුතිුං, 
අරීයමග්ගඤ්චගයතොතථාගයතො  

‘‘තථාපටිඤ්ඤායතථායසබ් යසො, 

හිතායයලොකස්සයයතොයමාගයතො; 

තථාය නායථොකරුණායසබ් දා, 
ගයතොචයතනාපිජියනොතථාගයතො  

‘‘තථානි ඤාණානියයතොයමාගයතො, 

යථාසභාවුංවිසයාවය ොධයතො; 

තථාභිජාතිප්පභුතීතථාගයතො, 
තදත්ථසම්පාදනයතොතථාගයතො  

‘‘යථාවිධායතපුරිමාමයහසියනො, 

තථාවියධොයම්පිතථායථාරුචි; 

පවත්තවාචාතනුචිත්තභාවයතො, 
තථාගයතොවුච්චතිඅග්ගපුග්ගයලො  

‘‘සම්ය ොධිසම්භාරවිපක්ඛයතොපුයර, 

ගතුංනසුංසාරගතම්පිතස්සවා; 

නචත්ථිනාථස්සභවන්තදස්සියනො, 
තයථහිතස්මාඅගයතොතථාගයතො  

‘‘තථාගයතොධම්මවයරොමයහසිනා, 

යථාපහාතබ් මලුංපහීයති; 

තථාගයතොඅරියගයණොපිසත්ථුයනො, 
තථාගයතොයතනසමඞ්ගිභාවයතො’’ති  

ෙහිද්ධිකතාති පරයමන චිත්තවසීභායවන ච ඉද්ධිවිධයයොයගන
ධම්මානුභාවඤ්ඤථත්තනිප්ඵාදනසමත්ථතාසඞ්ඛාතාය මහතියා ඉද්ධියා

සමන්නාගයමො ෙහිද්ධිකතා. චිරකාලසම්භූයතන සුවිදූරප්පටිපක්යඛන
ඉච්ඡිතත්ථනිප්ඵත්තියහතුභූයතන මහාජුතියකන පුඤ්ඤයතයජන 

සමන්නාගයමො ෙහානුභාවතා. ෙත්රාති 
අච්ඡරියපසුංසායකොතුහලහාසපසාදියකො පච්චත්තත්යථ නිපායතො  යතන

යුත්තත්තා විජායි ් තීති අනාගතකාලවචනුං, අත්යථො පන
අතීතකායලොයයව අයඤ්යහත්ථ අත්යථො–යාහිනාමඅයුංසුප්පවාසාතථා
දුක්ඛනිමුග්ගා කිච්ඡාපන්නා භගවයතො වචනසමකාලයමව සුඛිනී අයරොගා
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අයරොගුං පුත්තුං විජායීති  අත්තෙයනොති සකමයනො, භගවති පසායදන
කියලසරහිතචිත්යතොති අත්යථො  කියලසපරියුට්ඨිතඤ්හි චිත්තුං වයස

අවත්තනයතො අත්තමයනොති න සක්කා වත්තුන්ති  අත්තෙයනොති වා

පීතියසොමනස්යසහි ගහිතමයනො  පමුදියතොති පායමොජ්යජන යුත්යතො  

පීතිය ොෙන ් ජායතොති ජාත ලවපීතියසොමනස්යසො  අථාති පච්ඡා, තයතො

කතිපාහස්ස අච්චයයන   ත්තභත්තානීතිසත්තසුදිවයසසු දාතබ් භත්තානි  

 ්වාතනාොති ස්වාතනපුඤ්ඤත්ථුං, යුං ස්යව බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස
දානවයසනපයිරුපාසනවයසනචභවිස්සතිපුඤ්ඤුං තදත්ථුං  

අථයඛොභ වාආෙ ්ෙන්තංෙහායෙොග් ල්ලානං ආෙන්යතසීතිකස්මා

ආමන්යතසි? සුප්පවාසාය සාමිකස්ස පසාදරක්ඛණත්ථුං  සුප්පවාසා පන

අචලප්පසාදාව, උපාසකස්ස පන පසාදරක්ඛණුං

මහායමොග්ගල්ලානත්යථරස්ස භායරො  යතනාහ ‘‘තුය්යහය ො

උපට්ඨායකො’’ති  තත්ථ තුය්යහය ොති තුය්හුං එයසො  තිණ්ණං ධම්ොනං 

පාටියභොය ොති මම යභොගාදීනුං තිණ්ණුං ධම්මානුං අහානියා අවිනාසාය

අයයයො මහායමොග්ගල්ලායනො යදි පාටියභොයගො යදි පතිභූ, ඉයතො සත්ත
දිවයස අතික්කමිත්වා මම සක්කා දානුං දාතුන්ති යදි අයයයන ඤාතන්ති
දීයපති  යථයරොපි තස්ස යතසු දිවයසසු යභොගානුං ජීවිතස්ස ච අනුපද්දවුං

පස්සිත්වාආහ– ‘‘ද්වින්නංයඛො යන ං, ආවුය ො, ධම්ොනංපාටියභොය ො

යභො ානඤ්ච ජීවිත ්  චා’’ති  සද්ධා පනස්ස චිත්තප්පටි ද්ධාති තස්යසව

භාරුංකයරොන්යතො ‘‘ ද්ධාෙපන ත්වඤ්යඤවපාටියභොය ො’’තිආහ අපිච

යසොඋපාසයකොදිට්ඨසච්යචො, තස්සසද්ධාය අඤ්ඤථාභායවොනත්ථීතිතථා

වුත්තුං  යතයනව ච කාරයණන භගවතා ‘‘පච්ොපි ත්වං කරි ් සීති

 ඤ්ඤායපහී’’ති වුත්තුං  උපාසයකොපි සත්ථරි යථයර ච ගාරයවන

සුබ් චතාය තස්සා ච පුඤ්යඤන වඩ්ඪිුං ඉච්ඡන්යතො ‘‘කයරොතු සුප්පවා ා

යකොලිෙධීතා ත්තභත්තානි, පච්ොහං කරි ් ාමී’’තිඅනුජානි  

තඤ්ච දාරකන්ති විජාතදිවසයතො පට්ඨාය එකාදසමුං දිවසුං
අතික්කමිත්වාතයතොපරුංසත්තාහුංබුද්ධප්පමුඛුංභික්ඛුසඞ්ඝුං යභොයජත්වා
සත්තයම දිවයස තුං සත්තවස්සිකුං දාරකුං භගවන්තුං භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච 

වන්දායපසි   ත්ත යෙ ව ් ානීති සත්ත යම සුංවච්ඡරානි, 

අච්චන්තසුංයයොගවයසන යචතුං උපයයොගවචනුං  යලොහිතකුම්භිෙං 

වුත්ථානීති මාතුකුච්ඡියුං අත්තයනො ගබ්භවාසදුක්ඛුං සන්ධාය වදති  

අඤ්ඤානිපි එවරූපානි  ත්ත පුත්තානීති ‘‘අඤ්යඤපි එවරූයප සත්ත 

පුත්යත’’තිවත්තබ්ය ලිඞ්ගවිපල්ලාසවයසනවුත්තුං ‘‘එවරූපානී’’ති එවුං
සත්ත වස්සානි ගබ්භධාරණවයසන සත්තාහුං මූළ්හගබ්භතාය ච මහන්තුං
දුක්ඛුං පායපත්වා උප්පජ්ජනකපුත්යතති අත්යථො  එයතන මාතුගාමානුං 
පුත්තයලොලතායපුත්තලායභනතිත්තිනත්ථීතිදස්යසති  
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එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං සත්තදිවසාධිකානි සත්ත සුංවච්ඡරානි
ගබ්භධාරණාදිවයසන පවත්තුං මහන්තුං දුක්ඛුං එකපයද විසරිත්වා

පුත්තයලොලතාවයසන තාය වුත්තමත්ථුං විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති ඉමුං 
චිත්තසුඛප්පමත්යතො විය පමත්තපුග්ගයල ඉට්ඨාකායරන වඤ්යචත්වා
තණ්හාසියනහස්ස මහානත්ථකරභාවදීපකුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ අ ාතන්ති අමධුරුං අසුන්දරුං අනිට්ඨුං   ාතරූයපනාති

ඉට්ඨසභායවන  පිෙරූයපනාති පියායිතබ් භායවන  සුඛ ්  රූයපනාති
සුඛසභායවන ඉදුංවුත්තුංයහොති–යස්මාඅසාතුංඅප්පියුංදුක්ඛයමව සමානුං
සකලම්පි වට්ටගතුං සඞ්ඛාරජාතුං අප්පහීනවිපල්ලාසත්තා
අයයොනියසොමනසිකායරන ඉට්ඨුං විය පියුං විය සුඛුං විය ච හත්වා
උපට්ඨහමානුං සතිවිප්පවායසන පමත්තපුග්ගලුං අතිවත්තති අභිභවති

අජ්යඣොත්ථරති, තස්මා ඉමම්පි සුප්පවාසුං පුනපි සත්තක්ඛත්තුුං එවරූපුං
අසාතුං අප්පියුං දුක්ඛුං සාතාදිපතිරූපයකන දුක්යඛන 
පුත්තසඞ්ඛාතයපමවත්ථුසුයඛනඅජ්යඣොත්ථරතීති  

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. වි ාඛාසුත්තවණ්ණනා 

19. නවයම පුබ් ාරායෙති සාවත්ථියා පාචීනදිසාභායග අනුරාධපුරස්ස

උත්තමයදවීවිහාරසදියස ඨායන කාරියත ආරායම  මි ාරොතුපා ායදති
මිගාරමාතුයාපාසායද  

තත්රායුං අනුපුබ්බිකථා – අතීයත සතසහස්සකප්පමත්ථයක 
පදුමුත්තරදස ලුං එකා උපාසිකා අඤ්ඤතරුං උපාසිකුං අත්තයනො
අග්ු පට්ඨායිකට්ඨායන ඨයපන්තුං දිස්වා භගවන්තුං නිමන්යතත්වා
බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසතසහස්සස්ස දානුං දත්වා භගවයතො නිපච්චකාරුං
කත්වා ‘‘අනාගයත තුම්හාදිසස්ස බුද්ධස්ස අග්ු පට්ඨායිකා භයවයය’’න්ති
පත්ථනුංඅකාසි සා කප්පසතසහස්සුං යදයවසුචමනුස්යසසුචසුංසරිත්වා
අම්හාකුං භගවයතො කායල භද්දියනගයර යමණ්ඩකයසට්ඨිපුත්තස්ස
ධනඤ්ජයයසට්ඨියනො යගයහ සුමනයදවියා කුච්ඡිස්මිුං පටිසන්ධිුං ගණ්හි 

ජාතකායල චස්සා වි ාඛාති නාමුං අකුංසු  සා යදා භගවා භද්දියනගරුං

අගමාසි, තදාපඤ්චහිදාරිකාසයතහිසද්ධිුංභගවයතොපච්චුග්ගමනුං කත්වා
පඨමදස්සයනයනවයසොතාපන්නාඅයහොසි  

අපරභායග සාවත්ථියුං මිගාරයසට්ඨිපුත්තස්ස පුණ්ණවඩ්ෙනකුමාරස්ස

යගහුං ගතා, තත්ථනුං සසුයරො මිගාරයසට්ඨි උපකාරවයසනමාතුට්ඨායන

ඨයපසි  තස්මා මි ාරොතාති වුච්චති  සා අත්තයනො මහල්ලතාපසාධනුං 
විස්සජ්යජත්වා නවයකොටීහි භගවයතො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච වසනත්ථාය
කරීසමත්යත භූමිභායග උපරිභූමියුං පඤ්චගබ්භසතානි යහට්ඨාභූමියුං



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා මුචලින්දවග්ය ො 

118 

පටුන 

පඤ්චගබ්භසතානීති ගබ්භසහස්යසහි පටිමණ්ඩිතුං පාසාදුං කායරසි  යතන

වුත්තුං ‘‘මි ාරොතුපා ායද’’ති  

යකොචියදව අත්යථොති කිඤ්චියදව පයයොජනුං  රඤ්යඤති රාජිනි  

පටි ද්යධොති ආයත්යතො විසාඛායඤාතිකුලයතොමණිමුත්තාදිරචිතුංතාදිසුං

භණ්ඩජාතුං තස්සා පණ්ණාකාරත්ථාය යපසිතුං, තුං නගරද්වාරප්පත්තුං
සුඞ්කිකා තත්ථ සුඞ්කුං ගණ්හන්තා තදනුරූපුං අග්ගයහත්වා අතියරකුං
ගණ්හිුංසු  තුං සුත්වා විසාඛා රඤ්යඤො තමත්ථුං නියවයදතුකාමා

පතිරූපපරිවායරන රාජනියවසනුං අගමාසි, තස්මිුං ඛයණ රාජා මල්ලිකාය
යදවියාසද්ධිුංඅන්යතපුරුංගයතොයහොති විසාඛාඔකාසුංඅලභමානා‘‘ඉදානි 

ලභිස්සාමි, ඉදානිලභිස්සාමී’’ති යභොජනයවලුං අතික්කමිත්වා ඡින්නභත්තා
හත්වා පක්කාමි එවුං ද්වීහතීහුංගන්ත්වාපිඔකාසුංනලභියයව ඉතිරාජා

අනියවදියතොපිතස්ස අත්ථවිනිච්ඡයස්සඔකාසාකරයණන ‘‘ෙථාධිප්පාෙංන

තීයරතී’’ති වුත්යතො තත්ථ ෙථාධිප්පාෙන්තිඅධිප්පායානුරූපුං  නතීයරතීති
න නිට්ඨායපති  මහාඋපාසිකාය හි රාජායත්තසුඞ්කයමව රඤ්යඤො දත්වා

ඉතරුං විස්සජ්ජායපතුුං අධිප්පායයො, යසො රඤ්ඤා න දිට්ඨත්තා එව න 

තීරියතො  හන්දාතියවොස්සග්ගත්යථනිපායතො  දිවා දිව ් ාති දිවසස්ස දිවා, 
මජ්ඣන්හියක කායලති අත්යථො  යකනචියදව කරණීයයන ද්වීහතීහුං
රාජනියවසනද්වාරුංගච්ඡන්තීතස්සඅත්ථස්ස අනිට්ඨිතත්තානිරත්ථකයමව

උපසඞ්කමිුං, භගවති උපසඞ්කමනයමව පන 

දස්සනානුත්තරියාදිප්පටිලාභකාරණත්තා සාත්ථකන්ති එවාහුං, භන්යත, 

ඉමාය යවලාය ඉධාගතාති ඉමමත්ථුං දස්යසන්තී මහාඋපාසිකා ‘‘ඉධ යෙ, 

භන්යත’’තිආදිමාහ  

එතෙත්ථන්ති එතුං පරායත්තතාය අධිප්පායාසමිජ්ඣනසඞ්ඛාතුං අත්ථුං

විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති ඉමුං පරාධීනාපරාධීනවුත්තීසු
ආදීනවානිසුංසපරිදීපකුංඋදානුං උදායනසි  

තත්ථ  බ් ංපරව ංදුක්ඛන්තියුං කිඤ්චිඅත්ථජාතුංපයයොජනුංපරවසුං
පරායත්තුං අත්තයනො ඉච්ඡාය නිප්ඵායදතුුං අසක්කුයණයයතාය දුක්ඛුං

දුක්ඛාවහුං යහොතීති අත්යථො   බ් ං ඉ ් රිෙං සුඛන්ති දුවිධුං ඉස්සරියුං
යලොකියුං යලොකුත්තරඤ්ච  තත්ථ යලොකියුං රාජිස්සරියාදි යචව

යලොකියජ්ඣානාභිඤ්ඤානිබ් ත්තුං චිත්තිස්සරියඤ්ච, යලොකුත්තරුං 
මග්ගඵලාධිගමනිමිත්තුං නියරොධිස්සරියුං  යතසු යුං

චක්කවත්තිභාවපරියයොසානුං මනුස්යසසු ඉස්සරියුං, යඤ්ච සක්කාදීනුං

තස්මිුං තස්මිුං යදවනිකායය ආධිපච්චභූතුං ඉස්සරියුං, තදුභයුං යදිපි

කම්මානුභායවන යථිච්ඡිතනිප්ඵත්තියා සුඛනිමිත්තතාය සුඛුං, 
විපරිණාමදුක්ඛතාය පන සබ් ථා දුක්ඛයමව  තථා අනිච්චන්තිකතාය 

යලොකියජ්ඣානනිබ් ත්තුං චිත්තිස්සරියුං, නියරොධිස්සරියයමව පන
යලොකධම්යමහි අකම්පනීයයතො අනිවත්තිසභාවත්තා ච එකන්තසුඛුංනාම  



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා මුචලින්දවග්ය ො 

119 

පටුන 

යුං පයනත්ථ සබ් ත්යථව අපරාධීනතාය ලභති චිත්තසුඛුං, තුං සන්ධාය
සත්ථා‘‘සබ් ුං ඉස්සරියුංසුඛ’’න්තිආහ  

 ාධාරයණ විහඤ්ඤන්තීති ඉදුං ‘‘සබ් ුං පරවසුං දුක්ඛ’’න්ති ඉමස්ස
පදස්ස අත්ථවිවරණුං  අයඤ්යහත්ථ අත්යථො – සාධාරයණ පයයොජයන
සායධතබ්ය  සති තස්ස පරාධීනතාය යථාධිප්පායුං අනිප්ඵාදනයතො ඉයම

සත්තා විහඤ්ඤන්ති විඝාතුං ආපජ්ජන්ති කිලමන්ති  කස්මා? යෙො ා හි 

දුරතික්කොති යස්මා කාමයයොගභවයයොගදිට්ඨියයොගඅවිජ්ජායයොගා
අනාදිකාලභාවිතා අනුපචිතකුසලසම්භායරහි පජහිතුුං අසක්කුයණයයතාය

දුරතික්කමා  එයතසු දිට්ඨියයොයගො පඨමමග්යගන අතික්කමිතබ්ය ො, 
කාමයයොයගො තතියමග්යගන  ඉතයර අග්ගමග්යගන  ඉති අරියමග්ගානුං
දුරධිගමනීයත්තා ඉයම යයොගා දුරතික්කමා  තස්මා කාමයයොගාදිවයසන 

ඉච්ඡිතාලාභයහතු සත්තා විහඤ්ඤන්ති, අසාධාරයණ පන චිත්තිස්සරියය 
නියරොධිස්සරියයචසතිනකදාචිපිවිඝාතස්සසම්භයවොති අධිප්පායයො  

අථවා  බ් ංපරව න්තියුංඅත්තයනො අඤ්ඤප්පටි ද්ධවුත්තිසඞ්ඛාතුං, 
තුං සබ් ුං අනිච්චසභාවතාය දුක්ඛුං  ‘‘යදනිච්චුං තුං දුක්ඛ’’න්ති හි වුත්තුං  

 බ් ං ඉ ් රිෙන්ති යුං සබ් සඞ්ඛතනිස්සටුං ඉස්සරියට්ඨානතාය

ඉස්සරියන්ති ලද්ධනාමුං නිබ් ානුං, තුං උපාදියසසාදිවිභාගුං සබ් ුං සුඛුං 

‘‘නිබ් ානුංපරමුංසුඛ’’න්ති(ධ ප 203-204) හි වුත්තුං   ාධාරයණතිඑවුං
දුක්ඛසුයඛවවත්ථියතඉයමසත්තා  හසාධාරයණ දුක්ඛකාරයණනිමුග්ගා

හත්වාවිහඤ්ඤන්ති කස්මා? යෙො ාහිදුරතික්කොතියස්මායතසබ් ත්ථ

නිමුජ්ජනස්ස යහතුභූතා කාමයයොගාදයයො දුරතික්කමා, තස්මා ත්වම්පි
විසායඛපරායත්තමත්ථුං පත්යථත්වාඅලභමානාවිහඤ්ඤසීතිඅධිප්පායයො  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. භද්දිෙසුත්තවණ්ණනා 

20. දසයම අනුපිොෙන්ති එවුං නාමයක නගයර  අම් වයනති තස්ස

නගරස්සඅවිදූයරමල්ලරාජූනුං එකුංඅම් වනුංඅයහොසි, තත්ථමල්ලරාජූහි

භගවයතො විහායරො කාරියතො, යසො ‘‘අම් වන’’න්ත්යවව වුච්චති  අනුපියුං

යගොචරගාමුංකත්වාතත්ථභගවාවිහරති, යතන වුත්තුං ‘‘අනුපිොෙංවිහරති

අම් වයන’’ති  භද්දියෙොති තස්ස යථරස්ස නාමුං  කාළීය ොධාෙ පුත්යතොති
කාළීයගොධා නාම සාකියානී සකයරාජයදවී අරියසාවිකා ආගතඵලා 

විඤ්ඤාතසාසනා, තස්සාඅයුංපුත්යතො තස්සපබ් ජ්ජාවිධිඛන්ධයක(චූළව 

330-331) ආගයතොව යසොපබ් ජිත්වාවිපස්සනුංපට්ඨයපත්වානචිරස්යසව

ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි, යතරසපි ධුතඞ්ගානි සමාදාය වත්තති  භගවතා ච

‘‘එතදග්ගුං, භික්ඛයව, මම සාවකානුං භික්ඛූනුං උච්චකුලිකානුං, යදිදුං

භද්දියයො කාළීයගොධාය පුත්යතො’’ති (අ  නි  1.193) උච්චකුලිකභායව
එතදග්යගඨපියතොඅසීතියාසාවකානුංඅබ්භන්තයරො  



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා මුචලින්දවග්ය ො 
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පටුන 

සුඤ්ඤා ාර යතොති ‘‘ඨයපත්වා ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්ච අවයසසුං
අරඤ්ඤ’’න්ති වුත්තුං අරඤ්ඤුං රුක්ඛමූලඤ්ච ඨයපත්වා අඤ්ඤුං 
පබ් තකන්දරාදිපබ් ජිතසාරුප්පුංනිවාසට්ඨානුං ජනසම් ාධාභාවයතොඉධ
සුඤ්ඤාගාරන්තිඅධිප්යපතුං අථවා ඣානකණ්ටකානුංසද්දානුංඅභාවයතො
විවිත්තුංයුංකිඤ්චිඅගාරම්පිසුඤ්ඤාගාරන්ති යවදිතබ් ුං තුංසුඤ්ඤාගාරුං

උපගයතො  අභික්ඛණන්ති  හලුං  උදානං උදායනසීති යසො හි ආයස්මා
අරඤ්යඤ දිවාවිහාරුං උපගයතොපි රත්තිවාසූපගයතොපි යයභුයයයන

ඵලසමාපත්තිසුයඛන නියරොධසුයඛන ච වීතිනායමති, තස්මා තුං සුඛුං
සන්ධායපුබ්ය අත්තනාඅනුභූතුංසභයුංසපරිළාහුංරජ්ජසුඛුංජිුච්ඡිත්වා 

‘‘අයහො සුඛං අයහො සුඛ’’න්ති යසොමනස්සසහිතුං ඤාණසමුට්ඨානුං 
පීතිසමුට්ඨානුංසමුග්ගිරති  

සුත්වාන යන ං එතදයහොසීති යනසුං සම් හලානුං භික්ඛූනුං තස්ස

ආයස්මයතො ‘‘අයහොසුඛුං, අයහොසුඛ’’න්තිඋදායනන්තස්ස උදානුංසුත්වා
‘‘නිස්සුංසයුං එස අනභිරයතො බ්රහ්මචරියුං චරතී’’ති එවුං පරිවිතක්කිතුං 
අයහොසි  යත භික්ඛූ පුථුජ්ජනා තස්ස ආයස්මයතො වියවකසුඛුං සන්ධාය

උදානුං අජානන්තා එවුං අමඤ්ඤිුංසු, යතන වුත්තුං ‘‘නි ් ං ෙ’’න්තිආදි 

තත්ථ නි ් ං ෙන්ති අසන්යදයහන එකන්යතනාති අත්යථො  ‘‘යුං යසො
පුබ්ය  අගාරියභූයතොසමායනො’’තිපාළිුංවත්වා‘‘අනුභවී’’තිවචනයසයසන

යකචි අත්ථුං වණ්යණන්ති, අපයර ‘‘යුං සා’’ති පඨන්ති, ‘‘යුංස පුබ්ය 

අගාරියභූතස්සා’’ති පන පාළි  තත්ථ ෙං ාති යුං අස්ස, සන්ධිවයසන හි

අකාරසකාරයලොයපො ‘‘එවුංස යත (ම  නි  1.23; අ  නි  6.58), පුප්ඵුංසා

උප්පජ්ජී’’තිආදීසු (පාරා  36) විය  තස්සත්යථො – අස්ස ආයස්මයතො
භද්දියස්ස පබ් ජිතයතො පුබ්ය  අගාරියභූතස්ස ගහට්ඨස්ස සයතො යුං

රජ්ජසුඛුං අනුභූතුං   ා තෙනු ් රොයනොති යසො තුං සුඛුං එතරහි
උක්කණ්ඨනවයසනඅනුස්සරන්යතො  

යත භික්ඛූ භ වන්තං එතදයවොචුන්ති යත සම් හලා භික්ඛූ
උල්ලපනසභාවසණ්ඨිතා තස්ස අනුග්ගහණාධිප්පායයන භගවන්තුං 

එතදයවොචුුං, නඋජ්ඣානවයසන  අඤ්ඤතරන්තිනාමයගොත්යතනඅපාකටුං 

එකුං භික්ඛුුං  ආෙන්යතසීති ආණායපසි යත භික්ඛූ සඤ්ඤායපතුකායමො  

එවන්ති වචනසම්පටිග්ගයහ, සාධූති අත්යථො  පුන එවන්ති පටිඤ්ඤාය  

අභික්ඛණං‘‘අයහො සුඛං, අයහොසුඛ’’න්තිඉෙංඋදානංඋදායනසීතියථායත

භික්ඛූ වදන්ති, තුං එවුං තයථවාති අත්තයනො උදානුං පටිජානාති  කිං පන

ත්වංභද්දිොති කස්මාභගවාපුච්ඡති, කිුංතස්සචිත්තුංනජානාතීති? යනොන 

ජානාති, යතයනව පන තමත්ථුං වදායපත්වා යත භික්ඛූ සඤ්ඤායපතුුං

පුච්ඡති  වුත්තඤ්යහතුං – ‘‘ජානන්තාපිතථාගතාපුච්ඡන්ති, ජානන්තාපින 

පුච්ඡන්තී’’තිආදි  අත්ථව න්තිකාරණුං  
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පටුන 

අන්යතපුයරති ඉත්ථාගාරස්ස සඤ්චරණට්ඨානභූයත රාජයගහස්ස

අබ්භන්තයර, යත්ථ රාජා න්හානයභොජනසයනාදිුං කප්යපති  රක්ඛා

සු ංවිහිතාතිආරක්ඛාදිකතපුරියසහිුත්තිසුට්ඨු සමන්තයතොවිහිතා   හිපි

අන්යතපුයරතිඅඩ්ඩකරණට්ඨානාදියක අන්යතපුරයතො හිභූයතරාජයගයහ  

එවං රක්ඛියතො ය ොපියතො  න්යතොති එවුං රාජයගහරාජධානිරජ්ජයදයසසු
අන්යතො ච  හි ච අයනයකසු ඨායනසු අයනකසයතහි 

සුසුංවිහිතරක්ඛාවරණුත්තියා මයමව නිබ්භයත්ථුං ඵාසුවිහාරත්ථුං

රක්ඛියතො යගොපියතො සමායනො  භීයතොතිආදීනි පදානි

අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනානි  අථ වා භීයතොති පරරාජූහි භායමායනො  

උබ්බිග්ය ොති සකරජ්යජපි පකතියතො උප්පජ්ජනකභයුබ්ය යගන 

උබ්බිග්යගොචලියතො  උ ් ඞ්කීති‘‘රඤ්ඤානාමසබ් කාලුං අවිස්සත්යථන
භවිතබ් ’’න්ති වචයනන සබ් ත්ථ අවිස්සාසවයසන යතසුං යතසුං 

කිච්චකරණීයානුං පච්චයපරිසඞ්කාය ච උද්ධමුඛුං සඞ්කමායනො  උත්රාසීති
‘‘සන්තිකාවචයරහිපි අජානන්තස්යසව යම කදාචි අනත්යථො භයවයයා’’ති
උප්පන්යනන සරීරකම්පුං උප්පාදනසමත්යථන තායසන උත්රාසී  

‘‘උත්රස්යතො’’තිපිපඨන්ති  විහාසින්තිඑවුංභූයතොහත්වා විහරිුං  

එතරහීතිඉදානිපබ් ජිතකාලයතො පට්ඨාය  එයකොතිඅසහායයො, යතන

වූපකට්ඨකායතුං දස්යසති  අභීයතොතිආදීනුං පදානුං වුත්තවිපරියායයන
අත්යථො යවදිතබ්ය ො  භයාදිනිමිත්තස්ස පරිග්ගහස්ස තුං නිමිත්තස්ස ච

කියලසස්ස අභායවයනවස්ස අභීතාදිතාති  එයතන චිත්තවියවකුං දස්යසති. 

අප්යපො ්සුක්යකොති සරීරුත්තියුං නිරුස්සුක්යකො  පන්නයලොයෙොති
යලොමහුංසුප්පාදකස්ස ඡම්භිතත්තස්ස අභායවන අනුග්ගතයලොයමො 

පදද්වයයනපි යසරිවිහාරුං දස්යසති  පරදත්තවුත්යතොති පයරහි දින්යනන

චීවරාදිනා වත්තමායනො, එයතන සබ් යසො සඞ්ගාභාවදීපනමුයඛන

අනවයසසභයයහතුවිරහුං දස්යසති  මි භූයතන යචත ාති
විස්සත්ථවිහාරිතායමිගස්සවියජායතනචිත්යතන මියගොහි අමනුස්සපයථ

අරඤ්යඤවසමායනො විස්සත්යථොතිට්ඨති, නිසීදති, නිපජ්ජති, යයනකාමඤ්ච

පක්කමතිඅප්පටිහතචායරො, එවුංඅහම්පිවිහරාමීතිදස්යසති  වුත්තඤ්යහතුං
පච්යචකබුද්යධන– 

‘‘මියගොඅරඤ්ඤම්හියථාඅ ද්යධො, 

යයනිච්ඡකුංගච්ඡතියගොචරාය; 

විඤ්ඤූනයරොයසරිතුංයපක්ඛමායනො, 

එයකොචයරඛග්ගවිසාණකප්යපො’’ති (සු නි 39; අප යථර 1.1.95); 

ඉෙංයඛොඅහං, භන්යත, අත්ථව න්ති, භන්යත, භගවායදිදුංමමඑතරහි

පරමුං වියවකසුඛුං ඵලසමාපත්තිසුඛුං, ඉදයමව කාරණුං සම්පස්සමායනො

‘‘අයහොසුඛුං, අයහොසුඛ’’න්තිඋදානුංඋදායනසින්ති  
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පටුන 

එතෙත්ථන්ති එතුං භද්දියත්යථරස්ස පුථුජ්ජනවිසයාතීතුං

වියවකසුඛසඞ්ඛාතමත්ථුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති ඉදුං
සයහතුකභයයසොකවිගමානුභාවදීපකුංඋදානුං උදායනසි  

තත්ථ ෙ ් න්තරයතො න  න්ති යකොපාති යස්ස අරියපුග්ගලස්ස
අන්තරයතො අබ්භන්තයර අත්තයනො චිත්යත චිත්තකාලුස්සියකරණයතො 
චිත්තප්පයකොපා රාගාදයයො ආඝාතවත්ථුආදිකාරණයභදයතො අයනකයභදා
යදොසයකොපා එව යකොපා න සන්ති මග්යගන පහීනත්තා න විජ්ජන්ති 
අයඤ්හිඅන්තරසද්යදොකිඤ්චාපි‘‘මඤ්චත්වඤ්ච කිමන්තර’’න්තිආදීසු(සුං 

නි  1.228) කාරයණ දිස්සති, ‘‘අන්තරට්ඨයක හිමපාතසමයය’’තිආදීසු

(මහාව  346) යවමජ්යඣ, ‘‘අන්තරා ච යජතවනුං අන්තරා ච 

සාවත්ථි’’න්තිආදීසු(උදා 13, 44) විවයර, ‘‘භයමන්තරයතොජාත’’න්තිආදීසු

(ඉතිවු  88; මහානි 5) චිත්යත, ඉධාපිචිත්යතඑවදට්ඨබ්ය ො යතනවුත්තුං
‘‘අන්තරයතො අත්තයනොචිත්යත’’ති  

ඉතිභවාභවතඤ්ච වීතිවත්යතොති යස්මා භයවොති සම්පත්ති, අභයවොති

විපත්ති තථාභයවොති වුද්ධි, අභයවොතිහානි  භයවොතිවාසස්සතුං, අභයවොති

උච්යඡයදො  භයවොති වා පුඤ්ඤුං, අභයවොති පාපුං  භයවොති වා සුගති, 

අභයවොතිදුග්ගති භයවොතිවාඛුද්දයකො, අභයවොතිමහන්යතො තස්මායාසා 
සම්පත්තිවිපත්තිවුඩ්ඪිහානිසස්සතුච්යඡදපුඤ්ඤපාපසුගතිදුග්ගති- 
ඛුද්දකමහන්තඋපපත්තිභවානුං වයසන ඉති අයනකප්පකාරා භවාභවතා
වුච්චති  චතූහිපි අරියමග්යගහි යථාසම්භවුං යතන යතන නයයන තුං
ඉතිභවාභවතඤ්ච වීතිවත්යතො අතික්කන්යතො යහොති  අත්ථවයසන විභත්ති

විපරිණායමතබ් ා  තං වි තභෙන්ති තුං එවරූපුං
යථාවුත්තුණසමන්නාගතුං ඛීණාසවුං චිත්තයකොපාභාවයතො

ඉතිභවාභවසමතික්කමයතො ච භයයහතුවිගයමන විගතභයුං, වියවකසුයඛන 

අග්ගඵලසුයඛන ච සුඛිං, විගතභයත්තා එව අය ොකං. යදවා නානුභවන්ති

ද ් නාොතිඅධිගතමග්යගඨයපත්වා සබ්ය පිඋපපත්තියදවාවායමන්තාපි
චිත්තචාරදස්සනවයසනදස්සනායදට්ඨුුං නානුභවන්තිනඅභිසම්භුණන්තින

සක්යකොන්ති, පයගව මනුස්සා  යසක්ඛාපි හි පුථුජ්ජනා විය අරහයතො
චිත්තප්පවත්තිුංනජානන්ති  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

නිට්ඨිතාචමුචලින්දවග්ගවණ්ණනා  
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3. නන්දවග්ය ො 
1. කම්ෙවිපාකජසුත්තවණ්ණනා 

21. නන්දවග්ගස්ස පඨයම අඤ්ඤතයරො භික්ඛූති නාමයගොත්යතන
අපාකයටො එයකො ඛීණාසවභික්ඛු  යසො කිර රාජගහවාසී කුලපුත්යතො
යමොග්ගල්ලානත්යථයරනසුංයවජියතොසුංසාරයදොසුංදිස්වා සත්ථුසන්තියක
පබ් ජිත්වා සීලානි යසොයධත්වා චතුසච්චකම්මට්ඨානුං ගයහත්වා න 
චිරස්යසවවිපස්සනුංඋස්සුක්කායපත්වාඅරහත්තුංපාපුණි තස්සඅපරභායග

ඛයරො ආ ායධො උප්පජ්ජි, යසො පච්චයවක්ඛණාය අධිවායසන්යතො විහරති 

ඛීණාසවානඤ්හියචතසිකදුක්ඛුං නාමනත්ථි, කායිකදුක්ඛුංපනයහොතියයව 
යසො එකදිවසුං භගවයතො ධම්මුං යදයසන්තස්ස නාතිදූයර ඨායන දුක්ඛුං

අධිවායසන්යතො පල්ලඞ්යකන නිසීදි  යතන වුත්තුං ‘‘භ වයතො අවිදූයර

නිසින්යනොයහොතී’’තිආදි  

තත්ථ පල්ලඞ්කන්ති සමන්තයතො ඌරු ද්ධාසනුං  ආභුජිත්වාති

 න්ධිත්වා  උජුං කාෙං පණිධාොති උපරිමුං සරීරුං උජුකුං ඨයපත්වා
අට්ඨාරස පිට්ඨිකණ්ටයක යකොටියා යකොටිුං පටිපායදත්වා  එවඤ්හි

නිසින්නස්ස චම්මමුංසන්හාරූනි නනමන්ති, තස්මා යසො තථා නිසින්යනො

යහොති  පුරාණකම්ෙවිපාකජන්ති පුබ්ය  කතස්ස කම්මස්ස විපාකභායවන

ජාතුං, පුරාණකම්මවිපායක වා සුඛදුක්ඛප්පකායර විපාකවට්ටසමුදායය

තයදකයදසභායවන ජාතුං  කිුං තුං? දුක්ඛුං  පුරාණකම්මවිපාකජන්ති ච
ඉමිනා තස්ස ආ ාධස්ස කම්මසමුට්ඨානතුං දස්යසන්යතො

ඔපක්කමිකඋතුවිපරිණාමජාදිභාවුං පටික්ඛිපති  දුක්ඛන්ති පචුරජයනහි

ඛමිතුුංඅසක්කුයණයයුං  තිබ් න්ති තිඛිණුං, අභිභවිත්වාපවත්තියා  හලුංවා  

ඛරන්තිකක්ඛළුං  කටුකන්තිඅසාතුං  අධිවාය න්යතොතිඋපරි වායසන්යතො
සහන්යතොඛමන්යතො  

 යතො  ම්පජායනොති යවදනාපරිග්ගාහකානුං සතිසම්පජඤ්ඤානුං
වයසනසතිමාසම්පජානන්යතොච ඉදුංවුත්තුංයහොති–‘‘අයුංයවදනානාම 

හත්වා අභාවට්යඨන අනිච්චා, අනිට්ඨාරම්මණාදිපච්චයය පටිච්ච

උප්පන්නත්තා පටිච්චසමුප්පන්නා, උප්පජ්ජිත්වා එකන්යතන
භිජ්ජනසභාවත්තා ඛයධම්මා වයධම්මා විරාගධම්මා නියරොධධම්මා’’ති

යවදනාය අනිච්චතාසල්ලක්ඛණවයසන සයතොකාරිතාය  යතො, 

අවිපරීතසභාවපටිවිජ්ඣනවයසන  ම්පජායනො ච හත්වා  අථ වා 
සතියවපුල්ලපත්තියා සබ් ත්යථව කායයවදනාචිත්තධම්යමසු සුට්ඨු

උපට්ඨිතසතිතාය  යතො, තථා පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්තියා

පරිග්ගහිතසඞ්ඛාරතාය  ම්පජායනො. අවිහඤ්ඤොයනොති ‘‘අස්සුතවා, 

භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන දුක්ඛධම්යමන ඵුට්යඨො
සමායනො යසොචති කිලමති පරියදවති උරත්තාළිුං කන්දති සම්යමොහුං
ආපජ්ජතී’’ති වුත්තනයයන අන්ධපුථුජ්ජයනො විය න විහඤ්ඤමායනො
මග්යගයනව සමුග්ඝාතිතත්තා යචයතොදුක්ඛුං අනුප්පායදන්යතො යකවලුං 
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කම්මවිපාකජුං සරීරදුක්ඛුං අධිවායසන්යතො සමාපත්තිුං සමාපන්යනො විය

නිසින්යනො යහොති  අද්ද ාති තුං ආයස්මන්තුං අධිවාසනඛන්තියා තථා
නිසින්නුං අද්දක්ඛි  

එතෙත්ථන්ති එතුං තාදිසස්සපි යරොගස්ස යවජ්ජාදීහි තිකිච්ඡනත්ථුං
අනුස්සුක්කාපජ්ජනකාරණුං ඛීණාසවානුං යලොකධම්යමහි 

අනුපයලපිතසඞ්ඛාතුං අත්ථුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  ඉෙං උදානන්තිඉමුං
සඞ්ඛතධම්මානුංයයහියකහිචිදුක්ඛධම්යමහි අවිඝාතපත්තිවිභාවනුංඋදානුං
උදායනසි  

තත්ථ  බ් කම්ෙජහ ් ාති පහීනසබ් කම්මස්ස  අග්ගමග්ගස්ස හි
උප්පන්නකාලයතො පට්ඨාය අරහයතො සබ් ානි කුසලාකුසලකම්මානි

පහීනානි නාම යහොන්ති පටිසන්ධිුං දාතුුං අසමත්ථභාවයතො, යයතො 

අරියමග්ගඤාණුං කම්මක්ඛයකරන්ති වුච්චති  භික්ඛුයනොති 

භින්නකියලසතාය භික්ඛුයනො  ධුනොන ්  පුයර කතං රජන්ති 

අරහත්තප්පත්තියතො පුබ්ය  කතුං රාගරජාදිමිස්සතාය රජන්ති ලද්ධනාමුං
දුක්ඛයවදනීයුං කම්මුං විපාකපටිසුංයවදයනන තුං ධුනන්තස්ස

විද්ධුංයසන්තස්ස, අරහත්තප්පත්තියා පරයතො පන සාවජ්ජකිරියාය

සම්භයවොයයව නත්ථි, අනවජ්ජකිරියා ච භවමූලස්ස සමුච්ඡින්නත්තා
සමුච්ඡින්නමූලතායපුප්ඵුංවියඵලදානසමත්ථතායඅභාවයතො කිරියමත්තාව
යහොති  

අෙෙ ් ාති රූපාදීසු කත්ථචි මමන්ති ගහණාභාවයතො අමමස්ස

මමඞ්කාරරහිතස්ස  යස්ස හි මමඞ්කායරො අත්ථි, යසො අත්තසියනයහන 

යවජ්ජාදීහි සරීරුං පටිජග්ගායපති  අරහා පන අමයමො, තස්මා යසො

සරීරජග්ගයනපි උදාසීනධාතුයකොව  ඨිත ් ාති චතුබ්බිධම්පි ඔඝුං තරිත්වා 

නිබ් ානථයලඨිතස්ස, පටිසන්ධිග්ගහණවයසනවාසන්ධාවනස්සඅභායවන

ඨිතස්ස. යසක්ඛපුථුජ්ජනා හි කියලසාභිසඞ්ඛාරානුං අප්පහීනත්තා 

චුතිපටිසන්ධිවයසනසුංසායරධාවන්තිනාම, අරහාපනතදභාවයතොඨියතොති

වුච්චති අථවා දසවියධඛීණාසවසඞ්ඛායතඅරියධම්යමඨිතස්ස  තාදියනොති 

‘‘පටිකූයල අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහරතී’’තිආදිනා (පටි  ම  3.17) නයයන 
වුත්තාය පඤ්චවිධාය අරියිද්ධියා අට්ඨහි යලොකධම්යමහි අකම්පනියාය
ඡළඞ්ු යපක්ඛාය ච සමන්නාගයතන ඉට්ඨාදීසු එකසදිසතාසඞ්ඛායතන

තාදීභායවන තාදියනො  අත්යථොනත්ථිජනංලයපතයවති‘‘මමයභසජ්ජාදීනි 
කයරොථා’’ති ජනුං ලපිතුුං කයථතුුං පයයොජනුං නත්ථි සරීයර
නිරයපක්ඛභාවයතො පණ්ඩුපලායසොවිය හි න්ධනාපවුත්යතොසයයමවායුං
කායයොභිජ්ජිත්වාපතතූතිඛීණාසවානුංඅජ්ඣාසයයො  වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘නාභිකඞ්ඛාමිමරණුං, නාභිකඞ්ඛාමිජීවිතුං; 

කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, නිබ්බිසුංභතයකොයථා’’ති (යථරගා  606); 
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අථ වා යුංකිඤ්චිනිමිත්තුං දස්යසත්වා ‘‘කිුං අයයස්ස ඉච්ඡිතබ් ’’න්ති
ජනුං ලයපතයව පච්චයයහි නිමන්තනවයසන ලපායපතුුං ඛීණාසවස්ස
අත්යථො නත්ථි තාදිසස්ස මිච්ඡාජීවස්ස මග්යගයනව සමුග්ඝාතිතත්තාති

අත්යථො  ඉති භගවා ‘‘කිස්සායුං යථයරො අත්තයනො යරොගුං යවජ්යජහි
අතිකිච්ඡායපත්වා භගවයතො අවිදූයර නිසීදතී’’ති චින්යතන්තානුං තස්ස
අතිකිච්ඡාපයනකාරණුංපකායසසි  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. නන්දසුත්තවණ්ණනා 

22. දුතියය නන්යදොති තස්ස නාමුං  යසො හි 

චක්කවත්තිලක්ඛණූයපතත්තා මාතාපිතයරො සපරිජනුං සකලඤ්ච

ඤාතිපරිවට්ටුංනන්දයන්යතො ජායතොති‘‘නන්යදො’’තිනාමුංලභි  භ වයතො

භාතාති භගවයතො එකපිතුපුත්තතාය භාතා  න හි භගවයතො සයහොදරා

උප්පජ්ජන්ති, යතන වුත්තුං ‘‘ොතුච්ොපුත්යතො’’ති, චූළමාතුපුත්යතොති

අත්යථො  මහාපජාපතියගොතමියාහියසොපුත්යතො  අනභිරයතොතිනඅභිරයතො  

බ්රහ්ෙචරිෙන්ති බ්රහ්මුං යසට්ඨුං උත්තමුං චරියුං එකාසනුං එකයසයයුං

යමථුනවිරතිුං   න්ධායරතුන්ති පඨමචිත්තයතො යාවචරිමකචිත්තුං සම්මා
පරිපුණ්ණුං පරිසුද්ධුං ධායරතුුං පවත්යතතුුං  දුතියයන යචත්ථ

බ්රහ්මචරියපයදන මග්ගබ්රහ්මචරියස්සාපි සඞ්ගයහො යවදිතබ්ය ො  සික්ඛං

පච්චක්ඛාොති උපසම්පදකායල භික්ඛුභායවන සද්ධිුං සමාදින්නුං

නිබ් ත්යතතබ් භායවන අනුට්ඨිතුං තිවිධම්පි සික්ඛුං පටික්ඛිපිත්වා, 

විස්සජ්යජත්වාති අත්යථො  හීනාොති ගිහිභාවාය  ආවත්ති ් ාමීති
නිවත්තිස්සාමි  

කස්මා පනායුං එවමායරොයචසීති? එත්ථායුං අනුපුබ්බිකථා – භගවා

පවත්තවරධම්මචක්යකොරාජගහුංගන්ත්වායවළුවයනවිහරන්යතො ‘‘පුත්තුං
යම ආයනත්වා දස්යසථා’’ති සුද්යධොදනමහාරායජන යපසියතසු 

සහස්සසහස්සපරිවායරසු දසසු දූයතසු සහ පරිවායරන අරහත්තුං පත්යතසු
සබ් පච්ඡා ගන්ත්වා අරහත්තප්පත්යතන කාළුදායිත්යථයරන ගමනකාලුං
ඤත්වා මග්ගවණ්ණනුං වණ්යණත්වා ජාතිභූමිගමනාය යාචියතො
වීසතිසහස්සඛීණාසවපරිවුත්යතොකපිලවත්ථුනගරුං ගන්ත්වාඤාතිසමාගයම

යපොක්ඛරවස්සුං අට්ඨුප්පත්තිුං කත්වා යවස්සන්තරජාතකුං (ජා  2.22.1655
ආදයයො) කයථත්වා පුනදිවයස පිණ්ඩාය පවිට්යඨො ‘‘උත්තිට්යඨ 

නප්පමජ්යජයයා’’ති (ධ  ප  168) ගාථාය පිතරුං යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨායපත්වා නියවසනුංගන්ත්වා‘‘ධම්මඤ්චයර’’ති(ධ ප 169) ගාථාය

මහාපජාපතිුංයසොතාපත්තිඵයල, රාජානුංසකදාගාමිඵයලපතිට්ඨායපසි  

භත්තකිච්චාවසායන පන රාහලමාතුුණකථුං නිස්සාය

චන්දකින්නරීජාතකුං (ජා  1.14.18 ආදයයො) කයථත්වා තතියදිවයස
නන්දකුමාරස්ස අභියසකයගහප්පයවසනවිවාහමඞ්ගයලසු වත්තමායනසු



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා නන්දවග්ය ො 

126 

පටුන 

පිණ්ඩාය පවිසිත්වා නන්දකුමාරස්ස හත්යථ පත්තුං දත්වා මඞ්ගලුං වත්වා
උට්ඨායාසනාපක්කමන්යතොකුමාරස්සහත්ථයතො පත්තුංනගණ්හි යසොපි

තථාගයතගාරයවන ‘‘පත්තුං යත, භන්යත, ගණ්හථා’’තිවත්තුුං නාසක්ඛි 

එවුංපනචින්යතසි, ‘‘යසොපානසීයසපත්තුංගණ්හිස්සතී’’ති, සත්ථාතස්මිුං 

ඨායනනගණ්හි ඉතයරො‘‘යසොපානමූයලගණ්හිස්සතී’’තිචින්යතසි, සත්ථා

තත්ථපින ගණ්හි ඉතයරො‘‘රාජඞ්ගයණගණ්හිස්සතී’’තිචින්යතසි, සත්ථා
තත්ථපි න ගණ්හි  කුමායරො නිවත්තිතුකායමො අනිච්ඡාය ගච්ඡන්යතො

ගාරයවන ‘‘පත්තුං ගණ්හථා’’ති වත්තුුං න සක්යකොති, ‘‘ඉධ ගණ්හිස්සති, 
එත්ථගණ්හිස්සතී’’තිචින්යතන්යතොගච්ඡති  

තස්මිුං ඛයණ ජනපදකලයාණියා ආචික්ඛිුංසු, ‘‘අයයය භගවා, 

නන්දරාජානුං ගයහත්වා ගච්ඡති, තුම්යහහි විනා කරිස්සතී’’ති  සා 
උදකබින්දූහි පග්ඝරන්යතහි අඩ්ඪුල්ලිඛියතහි යකයසහි යවයගන පාසාදුං

ආරුය්හ සීහපඤ්ජරද්වායර ඨත්වා ‘‘තුවටුං යඛො, අයයපුත්ත, 
ආගච්යඡයයාසී’’තිආහ තුං තස්සාවචනුංතස්සහදයයතිරියුංපතිත්වාවිය
ඨිතුං  සත්ථාපිස්ස හත්ථයතො පත්තුං අග්ගයහත්වාව තුං විහාරුං යනත්වා

‘‘පබ් ජිස්සසි නන්දා’’ති ආහ  යසො බුද්ධගාරයවන ‘‘න පබ් ජිස්සාමී’’ති

අවත්වා, ‘‘ආම, පබ් ජිස්සාමී’’තිආහ සත්ථායතනහි නන්දුංපබ් ායජථාති
කපිලවත්ථුපුරුං ගන්ත්වා තතියදිවයස තුං පබ් ායජසි  සත්තයම දිවයස

මාතරා අලඞ්කරිත්වා යපසිතුං ‘‘දායජ්ජුං යම, සමණ, යදහී’’ති වත්වා
අත්තනා සද්ධිුං ආරාමාගතුං රාහලකුමාරුං පබ් ායජසි  පුයනකදිවසුං

මහාධම්මපාලජාතකුං (ජා  1.10.92 ආදයයො) කයථත්වා රාජානුං
අනාගාමිඵයලපතිට්ඨායපසි  

ඉති භගවා මහාපජාපතිුං යසොතාපත්තිඵයල, පිතරුං තීසු ඵයලසු
පතිට්ඨායපත්වා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො පුනයදව රාජගහුං ගන්ත්වා තයතො 
අනාථපිණ්ඩියකන සාවත්ථිුං ආගමනත්ථාය ගහිතපටිඤ්යඤො නිට්ඨියත
යජතවනමහාවිහායර තත්ථ ගන්ත්වා වාසුං කප්යපසි  එවුං සත්ථරි
යජතවයන විහරන්යත ආයස්මා නන්යදො අත්තයනො අනිච්ඡාය පබ් ජියතො
කායමසු අනාදීනවදස්සාවී ජනපදකලයාණියා වුත්තවචනමනුස්සරන්යතො
උක්කණ්ඨියතො හත්වා භික්ඛූනුං අත්තයනො අනභිරතිුං ආයරොයචසි  යතන

වුත්තුං ‘‘යතන යඛො පන  ෙයෙන ආෙ ්ො නන්යදො…යප.… 

හීනාොවත්ති ් ාමී’’ති  

කස්මා පන නුං භගවා එවුං පබ් ායජසීති? ‘‘පුයරතරයමව ආදීනවුං 

දස්යසත්වාකායමහිනුංවියවයචතුුංනසක්කා, පබ් ායජත්වාපනඋපායයන
තයතො වියවයචත්වා උපරිවියසසුං නිබ් ත්යතස්සාමී’’ති
යවයනයයදමනකුසයලොසත්ථාඑවුංනුං පඨමුංපබ් ායජසි  

 ාකිොනීති සකයරාජධීතා  ජනපදකලයාණීති ජනපදම්හි කලයාණී

රූයපන උත්තමා ඡසරීරයදොසරහිතා, පඤ්චකලයාණසමන්නාගතා  සා හි
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යස්මානාතිදීඝානාතිරස්සානාතිකිසානාතිථූලා නාතිකාළිකානච්යචොදාතා

අතික්කන්තා මානුසකවණ්ණුං අප්පත්තා දිබ් වණ්ණුං, තස්මා 
ඡසරීරයදොසරහිතා  ඡවිකලයාණුං මුංසකලයාණුං නඛකලයාණුං
අට්ඨිකලයාණුං වයකලයාණන්ති ඉයමහි පඤ්චහි කලයායණහි
සමන්නාගතා  

තත්ථ අත්තයනො සරීයරොභායසන දසද්වාදසහත්යථ ඨායන ආයලොකුං

කයරොති, පියඞ්ු සමාවා සුවණ්ණසමාවායහොති, අයමස්සා ෙවිකලයාණතා. 
චත්තායරො පනස්සා හත්ථපාදා මුඛපරියයොසානඤ්ච ලාඛාරසපරිකම්මකතුං

විය රත්තපවාළරත්තකම් යලනසදිසුං යහොති, අයමස්සා ෙං කලයාණතා. 
වීසති නඛපත්තානි මුංසයතො අමුත්තට්ඨායන ලාඛාරසපරිකිතානි විය

මුත්තට්ඨායන ඛීරධාරාසදිසානි යහොන්ති, අයමස්සා නඛකලයාණතා. 
ද්වත්තිුංසදන්තා සුඵුසිතා පරිසුද්ධපවාළපන්තිසදිසා වජිරපන්තී විය

ඛායන්ති, අයමස්සා අට්ඨිකලයාණතා. වීසතිවස්සසතිකාපි සමානා

යසොළසවස්සුද්යදසිකා විය යහොති නිප්පලිතා, අයමස්සා වෙකලයාණතා. 

සුන්දරී ච යහොති එවරූපුණසමන්නාගතා, යතන වුත්තුං 

‘‘ජනපදකලයාණී’’ති  

ඝරා නික්ඛෙන්ත ් ාති අනාදයර සාමිවචනුං, ඝරයතො නික්ඛමයතොති

අත්යථො ‘‘ඝරානික්ඛමන්ත’’න්තිපිපඨන්ති  උපඩ්ඪුල්ලිඛියතහි යකය හීති

ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ කරණවචනුං, විප්පකතුල්ලිඛියතහි යකයසහි
උපලක්ඛිතාති අත්යථො  ‘‘අඩ්ඪුල්ලිඛියතහී’’තිපි පඨන්ති  උල්ලිඛනන්ති ච

ඵණකාදීහි යකසසණ්ඨාපනුං, ‘‘අඩ්ෙකාරවිධාන’’න්තිපි වදන්ති  

අපයලොයකත්වාති සියනහරසවිප්ඵාරසුංසූචයකන අඩ්ෙක්ඛිනා ආ න්ධන්තී

විය ඔයලොයකත්වා  ෙං, භන්යතති පුබ්ය පි ‘‘ම’’න්ති වත්වා

උක්කණ්ඨාකුලචිත්තතාය පුන ‘‘මුං එතදයවොචා’’ති ආහ  තුවටන්ති සීඝුං  

තෙනු ් රොයනොතිතුං තස්සා වචනුං, තුං වා තස්සාආකාරසහිතුං වචනුං
අනුස්සරන්යතො  

භගවා තස්ස වචනුං සුත්වා ‘‘උපායයනස්ස රාගුං වූපසයමස්සාමී’’ති 
ඉද්ධි යලන නුං තාවතිුංසභවනුං යනන්යතො අන්තරාමග්යග එකස්මිුං
ඣාමයඛත්යත ඣාමඛාුගමත්ථයකනිසින්නුංඡින්නකණ්ණනාසානඞ්ු ට්ඨුං
එකුං පලුට්ඨමක්කටිුං දස්යසත්වා තාවතිුංසභවනුං යනසි  පාළියුං පන

එකක්ඛයණයනව සත්ථාරා තාවතිුංසභවනුං ගතුං විය වුත්තුං, තුං ගමනුං
අවත්වා තාවතිුංසභවනුං සන්ධාය වුත්තුං  ගච්ඡන්යතොයයව හි භගවා 
ආයස්මයතොනන්දස්සඅන්තරාමග්යගතුංපලුට්ඨමක්කටිුංදස්යසති යදිඑවුං

කථුං සමිඤ්ජනාදිනිදස්සනුං? තුංඅන්තරධානනිදස්සනන්තිගයහතබ් ුං එවුං
සත්ථා තුං තාවතිුංසභවනුං යනත්වා සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො උපට්ඨානුං
ආගතානි කකුටපාදානි පඤ්ච අච්ඡරාසතානි අත්තානුං වන්දිත්වා ඨිතානි 

දස්යසත්වා ජනපදකලයාණියා තාසුං පඤ්චන්නුං අච්ඡරාසතානුං
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රූපසම්පත්තිුං පටිච්ච වියසසුං පුච්ඡි  යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො භ වා

ආෙ ්ෙන්තංනන්දං ාහාෙං  යහත්වා…යප.…කකුටපාදානී’’ති  

තත්ථ  ාහාෙං යහත්වාති ාහම්හි ගයහත්වාවිය භගවාහිතදාතාදිසුං

ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරුං අභිසඞ්ඛායරසි, යථා ආයස්මා නන්යදො භුයජ ගයහත්වා
භගවතානීයමායනොවියඅයහොසි තත්ථචභගවතාසයචතස්සආයස්මයතො 

තාවතිුංසයදවයලොකස්ස දස්සනුං පයවසනයමව වා ඉච්ඡිතුං සියා, 
යථානිසින්නස්යසව තස්ස තුං යදවයලොකුං දස්යසයය

යලොකවිවරණිද්ධිකායල විය, තයමව වා ඉද්ධියා තත්ථ යපයසයය  යස්මා

පනස්සදිබ් ත්තභාවයතොමනුස්සත්තභාවස්සයයො නිහීනජිුච්ඡනීයභායවො, 

තස්ස සුඛග්ගහණත්ථුං අන්තරාමග්යග තුං මක්කටිුං දස්යසතුකායමො, 

යදවයලොකසිරිවිභවසම්පත්තියයො ච ඔගායහත්වා දස්යසතුකායමො අයහොසි, 
තස්මා තුං ගයහත්වා තත්ථ යනසි  එවඤ්හිස්ස තදත්ථුං බ්රහ්මචරියවායස
වියසසයතොඅභිරති භවිස්සතීති  

කකුටපාදානීති රත්තවණ්ණතාය පාරාවතසදිසපාදානි  තා කිර සබ් ාපි
කස්සපස්ස භගවයතො සාවකානුං පාදමක්ඛනයතලදායනන තාදිසා

සුකුමාරපාදා අයහසුුං  ප ් සි යනොති පස්සසි නු  අභිරූපතරාති

විසිට්ඨරූපතරා  ද ් නීෙතරාතිදිවසම්පිපස්සන්තානුංඅතිත්තිකරණට්යඨන 

පස්සිතබ් තරා  පා ාදිකතරාති සබ් ාවයවයසොභාය සමන්තයතො 
පසාදාවහතරා  

කස්මා පන භගවා අවස්සුතචිත්තුං ආයස්මන්තුං නන්දුං අච්ඡරායයො

ඔයලොකායපසි? සුයඛයනවස්සකියලයසනීහරිතුුං යථාහිකුසයලොයවජ්යජො 
උස්සන්නයදොසුං පුග්ගලුං තිකිච්ඡන්යතො සියනහපානාදිනා පඨමුං යදොයස

උක්කියලයදත්වා පච්ඡා වමනවියරචයනහි සම්මයදව නීහරායපති, එවුං
වියනයයදමනකුසයලො භගවා උස්සන්නරාගුං ආයස්මන්තුං නන්දුං
යදවච්ඡරායයො දස්යසත්වා උක්කියලයදසි අරියමග්ගයභසජ්යජන 
අනවයසසයතොනීහරිතුකායමොතියවදිතබ් ුං  

පලුට්ඨෙක්කටීති ඣාමඞ්ගපච්චඞ්ගමක්කටී  එවයෙව යඛොති යථා සා, 

භන්යත, තුම්යහහි මය්හුං දස්සිතා ඡින්නකණ්ණනාසා පලුට්ඨමක්කටී

ජනපදකලයාණිුං උපාදාය, එවයමව ජනපදකලයාණී ඉමානි පඤ්ච

අච්ඡරාසතානි උපාදායාති අත්යථො  පඤ්චන්නං අච්ෙරා තානන්ති

උපයයොයග සාමිවචනුං, පඤ්ච අච්ඡරාසතානීති අත්යථො  අවයවසම් න්යධ

වා එතුං සාමිවචනුං, යතන පඤ්චන්නුං අච්ඡරාසතානුං රූපසම්පත්තිුං

උපනිධායාති අධිප්පායයො  උපනිධාොති ච සමීයප ඨයපත්වා, උපාදායාති

අත්යථො   ඞ්ඛයන්ති ඉත්ථීති ගණනුං  කලභා න්ති කලායපි භාගුං, එකුං
යසොළසයකොට්ඨායස කත්වා තයතො එකයකොට්ඨාසුං ගයහත්වා යසොළසධා

ගණියත තත්ථ යයො එයකයකො යකොට්ඨායසො, යසො කලභායගොති 
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අධිප්යපයතො, තම්පි කලභාගුංනඋයපතීතිවදති  උපනිධින්ති ‘‘ඉමායඅයුං
සදිසී’’ති උපමාභායවනගයහත්වාසමීයපඨපනම්පි  

යත්ථායුං අනභිරයතො, තුංබ්රහ්මචරියුං පුබ්ය  වුත්තුං පාකටඤ්චාති තුං

අනාමසිත්වා තත්ථ අභිරතියුං ආදරජනනත්ථුං අභිරෙ, නන්ද, අභිරෙ, 

නන්දා’’තිආයමඩිතවයසනවුත්තුං  අහංයතපාටියභොය ොති කස්මාභගවා
තස්ස බ්රහ්මචරියවාසුං ඉච්ඡන්යතො අබ්රහ්මචරියවාසස්ස පාටියභොගුං 

උපගඤ්ඡි? යත්ථස්ස ආරම්මයණ රායගො දළ්හුං නිපති, තුං
ආගන්තුකාරම්මයණ සඞ්කායමත්වා සුයඛන සක්කා ජහායපතුන්ති
පාටියභොගුං උපගඤ්ඡි  අනුපුබ්බිකථායුං සග්ගකථා ඉමස්ස අත්ථස්ස
නිදස්සනුං  

අ ්ය ොසුන්ති කථමස්යසොසුුං? භගවා හි තදා ආයස්මන්යත නන්යද
වත්තුං දස්යසත්වා අත්තයනො දිවාට්ඨානුං ගයත උපට්ඨානුං ආගතානුං 
භික්ඛූනුංතුං පවත්තිුංකයථත්වා යථානාමකුසයලො පුරියසො අනික්ඛන්තුං
ආණිුං අඤ්ඤාය ආණියා නීහරිත්වා පුන තුං හත්ථාදීහි සඤ්චායලත්වා

අපයනති, එවයමව ආචිණ්ණවිසයය තස්ස රාගුං ආගන්තුකවිසයයන
නීහරිත්වා පුන තදපි බ්රහ්මචරියමග්ගයහතුුං කත්වා අපයනතුකායමො ‘‘එථ

තුම්යහ, භික්ඛයව, නන්දුං භික්ඛුුං භතකවායදන ච උපක්කිතකවායදන ච 

සමුදාචරථා’’ති ආණායපසි, එවුං භික්ඛූ අස්යසොසුුං  යකචි පන ‘‘භගවා

තථාරූපුං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරුං අභිසඞ්ඛායරසි, යථා යත භික්ඛූ තමත්ථුං
ජානිුංසූ’’තිවදන්ති  

භතකවායදනාති භතයකොති වායදන යයොහිභතියාකම්මුංකයරොති, යසො

භතයකොති වුච්චති, අයම්පි ආයස්මා අච්ඡරාසම්යභොගනිමිත්තුං බ්රහ්මචරියුං

චරන්යතො භතයකො විය යහොතීති වුත්තුං ‘‘භතකවායදනා’’ති. 

උපක්කිතකවායදනාති යයො කහාපණාදීහි කිඤ්චි කිණාති, යසො

උපක්කිතයකොති වුච්චති, අයම්පි ආයස්මා අච්ඡරානුං යහතු අත්තයනො

බ්රහ්මචරියුං කිණාති, තස්මා ‘‘උපක්කිතයකො’’ති එවුං වචයනන  අථ වා 
භගවයතො ආණාය අච්ඡරාසම්යභොගසඞ්ඛාතාය භතියා
බ්රහ්මචරියවාසසඞ්ඛාතුංජීවිතුං පවත්යතන්යතොතායභතියායාපයනභගවතා

භරියමායනො විය යහොතීති ‘‘භතයකො’’ති වුත්යතො, තථා 
අච්ඡරාසම්යභොගසඞ්ඛාතුං වික්කයුං ආදාතබ් ුං කත්වා භගවයතො 
ආණත්තියුං තිට්ඨන්යතො යතන වික්කයයන භගවතා උපක්කියතො විය

යහොතීතිවුත්තුං ‘‘උපක්කිතයකො’’ති  

අට්ටීෙොයනොති පීළියමායනො දුක්ඛාපියමායනො  හරාෙොයනොති

ලජ්ජමායනො  ජිගුච්ෙොයනොතිපාටිකුලයයතොදහන්යතො  එයකොතිඅසහායයො  

වූපකට්යඨොතිවත්ථුකායමහි කියලසකායමහිචකායයනයචවචිත්යතනච

වූපකට්යඨො  අප්පෙත්යතොති කම්මට්ඨායන සතිුං අවිජහන්යතො  ආතාපීති

කායිකයචතසිකවීරියාතායපන ආතාපවා, ආතායපති කියලයසති ආතායපො, 
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වීරියුං  පහිතත්යතොති කායය ච ජීවියත ච අනයපක්ඛතාය යපසිතත්යතො

විස්සට්ඨඅත්තභායවො, නිබ් ායන වා යපසිතචිත්යතො  න චිර ්ය වාති

කම්මට්ඨානාරම්භයතො න චියරයනව  ෙ ් ත්ථාොති යස්ස අත්ථාය  

කුලපුත්තාති දුවිධා කුලපුත්තා ජාතිකුලපුත්තා චආචාරකුලපුත්තා ච, අයුං

පන උභයථාපි කුලපුත්යතො   ම්ෙයදවාති යහතුනා ච කාරයණන ච  

අ ාර ්ොති ඝරයතො  අන ාරිෙන්ති පබ් ජ්ජුං  කසිවණිජ්ජාදිකම්මඤ්හි

අගාරස්සහිතන්තිඅගාරියුංනාම, තුංඑත්ථ නත්ථීතිපබ් ජ්ජාඅනගාරියාති

වුච්චති  පබ් ජන්තීති උපගච්ඡන්ති  තදනුත්තරන්ති තුං අනුත්තරුං  

බ්රහ්ෙචරිෙපරියෙො ානන්ති මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස පරියයොසානභූතුං 

අරහත්තඵලුං  තස්ස හි අත්ථාය කුලපුත්තා ඉධ පබ් ජන්ති  දිට්යඨව 

ධම්යෙති තස්මිුංයයව අත්තභායව   ෙං අභිඤ්ඤා  ච්ඡිකත්වාති

අත්තනායයව පඤ්ඤාය පච්චක්ඛුං කත්වා, අපරප්පච්චයයන ඤත්වාති

අත්යථො  උප ම්පජ්ජ විහාසීති පාපුණිත්වා සම්පායදත්වා වා විහාසි  එවුං

විහරන්යතොව ඛීණා ජාති…යප.… අබ්භඤ්ඤාසීති  ඉමිනා අස්ස
පච්චයවක්ඛණභූමිදස්සිතා  

තත්ථ ඛීණාජාතීතින තාවස්සඅතීතාජාතිඛීණාපුබ්ය වඛීණත්තා, න

අනාගතාඅනාගතත්තාඑව, න පච්චුප්පන්නාවිජ්ජමානත්තා මග්ගස්සපන
අභාවිතත්තායාඑකචතුපඤ්චයවොකාරභයවසු එකචතුපඤ්චක්ඛන්ධප්පයභදා 

ජාතිඋප්පජ්යජයය, සාමග්ගස්ස භාවිතත්තාඅනුප්පාදධම්මතුංආපජ්ජයනන
ඛීණා  තුං යසො මග්ගභාවනාය පහීනකියලයස පච්චයවක්ඛිත්වා 
කියලසාභායවන විජ්ජමානම්පි කම්මුං ආයතිුං අප්පටිසන්ධිකුං යහොතීති

ජානයනන අබ්භඤ්ඤාසි  වුසිතන්ති වුත්ථුං පරිවුත්ථුං කතුං චරිතුං, 

නිට්ඨාපිතන්ති අත්යථො  බ්රහ්ෙචරිෙන්ති මග්ගබ්රහ්මචරියුං 
පුථුජ්ජනකලයාණයකන හි සද්ධිුං සත්ත යසක්ඛා බ්රහ්මචරියවාසුං වසන්ති

නාම, ඛීණාසයවො වුත්ථවායසො, තස්මා යසො අත්තයනො බ්රහ්මචරියවාසුං

පච්චයවක්ඛන්යතො ‘‘වුසිතුං බ්රහ්මචරිය’’න්ති අබ්භඤ්ඤාසි  කතං

කරණීෙන්ති චතූසු සච්යචසු චතූහි මග්යගහි
පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරියාභාවනාවයසනයසොළසවිධම්පිකිච්චුංනිට්ඨාපිතුං  

පුථුජ්ජනකලයාණකාදයයො හි තුං කිච්චුං කයරොන්ති නාම, ඛීණාසයවො

කතකරණීයයො, තස්මායසො අත්තයනොකරණීයුංපච්චයවක්ඛන්යතො‘‘කතුං

කරණීය’’න්ති අබ්භඤ්ඤාසි  නාපරං ඉත්ථත්තාොති ‘‘ඉදානි පුන
ඉත්ථභාවාය එවුං යසොළසකිච්චභාවාය කියලසක්ඛයාය වා මග්ගභාවනාය

කිච්චුං යම නත්ථී’’ති අබ්භඤ්ඤාසි  නාපරං ඉත්ථත්තාොති වා
‘‘ඉත්ථභාවයතො ඉමස්මා එවුංපකාරා වත්තමානක්ඛන්ධසන්තානා අපරුං

ඛන්ධසන්තානුං මය්හුං නත්ථි, ඉයම පන පඤ්චක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤාතා

තිට්ඨන්ති ඡින්නමූලකා විය රුක්ඛා, යත චරිමකචිත්තනියරොයධන

අනුපාදායනො විය ජාතයවයදො නිබ් ායිස්සන්ති, අපණ්ණත්තිකභාවුං

ගමිස්සන්තී’’ති අබ්භඤ්ඤාසි  අඤ්ඤතයරොතිඑයකො  අරහතන්තිභගවයතො 
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සාවකානුං අරහන්තානුං අබ්භන්තයරො එයකො මහාසාවයකො අයහොසීති
අත්යථො  

අඤ්ඤතරා යදවතාති අධිගතමග්ගා එකා බ්රහ්මයදවතා  සා හි සයුං
අයසක්ඛත්තා අයසක්ඛවිසයුං අබ්භඤ්ඤාසි  යසක්ඛා හි තුං තුං

යසක්ඛවිසයුං, පුථුජ්ජනා ච අත්තයනො පුථුජ්ජනවිසයයමව ජානන්ති  

අභික්කන්තාෙ රත්තිොති පරික්ඛීණාය රත්තියා, මජ්ඣිමයායමති අත්යථො  

අභික්කන්තවණ්ණාතිඅතිඋත්තමවණ්ණා  යකවලකප්පන්තිඅනවයසයසන

සමන්තයතො  ඔභාය ත්වාති අත්තයනො පභාය චන්යදො විය සූරියයො විය ච

යජතවනුං එයකොභාසුං කත්වා  යතනුප ඞ්කමීති ආයස්මයතො නන්දස්ස 

අරහත්තප්පත්තිුං විදිත්වා පීතියසොමනස්සජාතා ‘‘තුං භගවයතො
පටියවයදස්සාමී’’තිඋපසඞ්කමි  

ආ වානං ඛොති එත්ථ ආසවන්තීති ආසවා, චක්ඛුද්වාරාදීහි

පවත්තන්තීතිඅත්යථො අථවාආයගොත්රභුුංආභවග්ගුංවාසවන්තීති ආසවා, 
එයත ධම්යම එතඤ්ච ඔකාසුං අන්යතො කරිත්වා පවත්තන්තීති අත්යථො  

චිරපාරිවාසියට්යඨනමදිරාදිආසවාවියාතිආසවා ‘‘පුරිමා, භික්ඛයව, යකොටි

න පඤ්ඤායති අවිජ්ජායා’’තිආදිවචයනහි (අ  නි  10.61) යනසුං
චිරපාරිවාසියතා යවදිතබ් ා  අථ වා ආයතුං සුංසාරදුක්ඛුං සවන්ති

පසවන්තීතිපි, ආසවා පුරියමොයචත්ථඅත්යථොකියලයසසු යුජ්ජති, පච්ඡියමො

කම්යමපි නයකවලඤ්චකම්මකියලසාඑවආසවා, අථයඛොනානප්පකාරා 

උපද්දවාපි තථාහි‘‘නාහුං, චුන්ද, දිට්ඨධම්මිකානුංයයව ආසවානුංසුංවරාය

ධම්මුං යදයසමී’’ති එත්ථ (දී  නි  3.182) විවාදමූලභූතා කියලසා ආසවාති 
ආගතා  

‘‘යයනයදවූපපතයස්ස, ගන්ධබ්ය ොවාවිහඞ්ගයමො; 

යක්ඛත්තුංයයනගච්යඡයය, මනුස්සත්තඤ්චඅබ් යජ; 

යතමය්හුංආසවාඛීණා, විද්ධස්තාවිනලීකතා’’ති (අ නි 4.36) – 

එත්ථයතභූමිකුංකම්මුං අවයසසා ච අකුසලා ධම්මාආසවාතිආගතා  

‘‘දිට්ඨධම්මිකානුං ආසවානුං සුංවරාය, සම්පරායිකානුං ආසවානුං

පටිඝාතායා’’ති (පාරා  39) පරූපඝාතවිප්පටිසාරවධ න්ධාදයයො යචව
අපායදුක්ඛභූතාචනානප්පකාරාඋපද්දවා  

යත පයනයතආසවා විනයය – ‘‘දිට්ඨධම්මිකානුං ආසවානුං සුංවරාය 

සම්පරායිකානුං ආසවානුං පටිඝාතායා’’ති (පාරා  39) ද්විධා ආගතා 

සළායතයන ‘‘තයයොයම, ආවුයසො, ආසවා – කාමාසයවො, භවාසයවො, 

අවිජ්ජාසයවො’’ති (දී  නි  3.305) තිධා ආගතා, තථා අඤ්යඤසු ච
සුත්තන්යතසු  අභිධම්යම යතයයව දිට්ඨාසයවන සද්ධිුං චතුධා ආගතා  

නිබ්ය ධිකපරියායය‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, ආසවානිරයගාමිනියා’’තිආදිනා(අ 

නි  6.63) පඤ්චධා ආගතා  ඡක්කනිපායත ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, ආසවා
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සුංවරාය පහාතබ් ා’’තිආදිනා (අ  නි  6.58) නයයන ඡධා ආගතා  

සබ් ාසවපරියායය (ම  නි  1.22) යතයයව දස්සනපහාතබ්ය හි සද්ධිුං
සත්තධාආගතා ඉධ පනඅභිධම්මනයයනචත්තායරොආසවායවදිතබ් ා  

ඛොති එත්ථ පන ‘‘යයො ආසවානුං ඛයයො යභයදො පරියභයදො’’තිආදීසු

ආසවානුංසරසයභයදොආසවක්ඛයයොතිවුත්යතො ‘‘ජානයතොඅහුං, භික්ඛයව, 

පස්සයතො ආසවානුං ඛයුං වදාමී’’තිආදීසු (ම  නි  1.15) ආසවානුං ආයතිුං
අනුප්පායදො ආසවක්ඛයයොතිවුත්යතො  

‘‘යසක්ඛස්සසික්ඛමානස්ස, උජුමග්ගානුසාරියනො; 

ඛයස්මිුංපඨමුංඤාණුං, තයතොඅඤ්ඤාඅනන්තරා’’ති (ඉතිවු 62) – 

ආදීසු මග්යගො ආසවක්ඛයයොති වුත්යතො  ‘‘ආසවානුං ඛයා සමයණො

යහොතී’’තිආදීසු(ම නි 1.438) ඵලුං  

‘‘පරවජ්ජානුපස්සිස්ස, නිච්චුංඋජ්ඣානසඤ්ඤියනො; 

ආසවාතස්සවඩ්ෙන්ති, ආරායසොආසවක්ඛයා’’ති – 

ආදීසු(ධ ප 253) නිබ් ානුං ඉධපනආසවානුංඅච්චන්තඛයයො අනුප්පායදො
වාමග්යගොවා‘‘ආසවානුංඛයයො’’තිවුත්යතො  

අනා වන්ති පටිපස්සද්ධිවයසන සබ් යසො පහීනාසවුං  

යචයතොවිමුත්තින්ති අරහත්තඵලසමාධිුං  පඤ්ඤාවිමුත්තින්ති
අරහත්තඵලපඤ්ඤුං  උභයවචනුං මග්යග විය ඵයලපි සමථවිපස්සනානුං

යුගනන්ධභාවදස්සනත්ථුං  ඤාණන්ති සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණුං  යදවතාය
වචනසමනන්තරයමව‘‘කථුංනුයඛො’’තිආවජ්යජන්තස්සභගවයතො ඤාණුං
උප්පජ්ජි ‘‘නන්යදන අරහත්තුං සච්ඡිකත’’න්ති  යසො හි ආයස්මා

සහායභික්ඛූහි තථාඋප්පණ්ඩියමායනො‘‘භාරියුංවතමයාකතුං, යයොහුංඑවුං
ස්වාක්ඛායත ධම්මවිනයය පබ් ජිත්වා අච්ඡරානුං පටිලාභාය සත්ථාරුං
පාටියභොගුං අකාසි’’න්ති උප්පන්නසුංයවයගො හියරොත්තප්පුං
පච්චුපට්ඨයපත්වා ඝයටන්යතො වායමන්යතො අරහත්තුං පත්වා චින්යතසි – 

‘‘යුංනූනාහුංභගවන්තුංඑතස්මාපටිස්සවායමොයචයය’’න්ති යසොභගවන්තුං 
උපසඞ්කමිත්වා අත්තයනො අධිප්පායුං සත්ථු ආයරොයචසි  යතන වුත්තුං – 

‘‘අථ යඛො ආෙ ්ො නන්යදො…යප.… එත ්ො පටි ් වා’’ති  තත්ථ 

පටි ් වාති පාටියභොගප්පටිස්සවා, ‘‘අච්ඡරානුංපටිලාභායඅහුංපටිභූයතො’’ති
පටිඤ්ඤාය  

අථස්ස භගවා ‘‘යස්මා තයා අඤ්ඤා ආරාධිතාති ඤාතයමතුං මයා, 

යදවතාපි යම ආයරොයචසි, තස්මා නාහුං පටිස්සවා ඉදානි යමොයචතබ්ය ො 

අරහත්තප්පත්තියාවයමොචිතත්තා’’තිආහ යතනවුත්තුං ‘‘ෙයදවයඛොයත 

නන්දා’’තිආදි  තත්ථ ෙයදවාති යදා එව  යතතිතව  මුත්යතොති පමුත්යතො 
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ඉදුංවුත්තුං යහොති–යස්මිුංයයවකායලආසයවහිතවචිත්තුංවිමුත්තුං, අථ
අනන්තරයමවාහුංතයතො පාටියභොගයතොමුත්යතොති  

යසොපි ආයස්මා විපස්සනාකායලයයව ‘‘යයදවාහුං ඉන්ද්රියාසුංවරුං 

නිස්සාය ඉමුං විප්පකාරුං පත්යතො, තයමව සුට්ඨු නිග්ගයහස්සාමී’’ති
උස්සාහජායතො  ලවහියරොත්තප්යපො තත්ථ ච කතාධිකාරත්තා
ඉන්ද්රියසුංවයරඋක්කට්ඨපටිපදම්පි අගමාසි වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘සයච, භික්ඛයව, නන්දස්ස පුරත්ථිමා දිසා ආයලොයකතබ් ා

යහොති, සබ් ුං යචතයසො සමන්නාහරිත්වා නන්යදො පුරත්ථිමුං දිසුං

ආයලොයකති ‘එවුං යම පුරත්ථිමුං දිසුං ආයලොකයයතො න

අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයු’න්ති, 
ඉතිහතත්ථසම්පජායනොයහොති  

‘‘සයච, භික්ඛයව, නන්දස්ස පච්ඡිමා…යප … උත්තරා…

දක්ඛිණා… උද්ධුං…අයධො…අනුදිසාආයලොයකතබ් ායහොති, සබ් ුං
යචතයසො සමන්නාහරිත්වා නන්යදො අනුදිසුං ආයලොයකති ‘එවුං

යම…යප …සම්පජායනොයහොතී’’’ති(අ නි 8.9). 

යතයනවතුංආයස්මන්තුංසත්ථා‘‘එතදග්ගුං, භික්ඛයව, මමසාවකානුං 

භික්ඛූනුං ඉන්ද්රියයසු ුත්තද්වාරානුං යදිදුං නන්යදො’’ති (අ  නි  1.230) 

එතදග්යග ඨයපසි  

එතෙත්ථංවිදිත්වාතිඑතුංආයස්මයතො නන්දස්සසබ් ාසයවයඛයපත්වා

සුඛාදීසු තාදිභාවප්පත්තිසඞ්ඛාතුං අත්ථුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  ඉෙං

උදානන්තිතදත්ථවිභාවනුංඉමුං උදානුංඋදායනසි  

තත්ථ ෙ ්  නිත්තිණ්යණො පඞ්යකොති යයන අරියපුග්ගයලන
අරියමග්ගයසතුනා සබ්ය ො දිට්ඨිපඞ්යකො සුංසාරපඞ්යකො එව වා 

නිබ් ානපාරගමයනන තිණ්යණො  ෙද්දියතො කාෙකණ්ඩයකොති යයන 

සත්තානුං විජ්ඣනයතො  ‘‘කාමකණ්ඩයකො’’ති ලද්ධනායමො සබ්ය ො 
කියලසකායමො සබ්ය ො කාමවිසූයකො අග්ගඤාණදණ්යඩන මද්දියතො

භග්යගොඅනවයසසයතොමථියතො  යෙොහක්ඛෙංඅනුප්පත්යතොතිඑවුංභූයතොච

දුක්ඛාදිවිසයස්ස සබ් ස්ස සම්යමොහස්ස යඛපයනන යමොහක්ඛයුං පත්යතො, 

අරහත්තඵලුංනිබ් ානඤ්ච අනුප්පත්යතො  සුඛදුක්යඛසුනයවධතී භික්ඛූති
යසො භින්නකියලයසො භික්ඛු ඉට්ඨාරම්මණසමායයොගයතො උප්පන්යනසු
සුයඛසු අනිට්ඨාරම්මණසමායයොගයතොඋප්පන්යනසු දුක්යඛසුචනයවධති

න කම්පති, තුං නිමිත්තුං චිත්තවිකාරුං නාපජ්ජති  ‘‘සුඛදුක්යඛසූ’’ති ච

යදසනාමත්තුං, සබ්ය සුපියලොකධම්යමසු නයවධතීතියවදිතබ් ුං  

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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3. ෙය ොජසුත්තවණ්ණනා 

23. තතියය ෙය ොජප්පමුඛානීති එත්ථ ෙය ොයජොති තස්ස යථරස්ස

නාමුං, තුං පුබ් ඞ්ගමුං කත්වා පබ් ජිතත්තා විචරණයතො ච තානි පඤ්ච
භික්ඛුසතානි‘‘යයසොජප්පමුඛානී’’ති වුත්තානි  

යතසුං අයුං පුබ් යයොයගො – අතීයත කිර කස්සපදස ලස්ස සාසයන
අඤ්ඤතයරො භික්ඛු ආරඤ්ඤයකො අරඤ්යඤ පිට්ඨිපාසායණ
කතපණ්ණකුටියුං විහරති  තස්මිඤ්ච සමයය පඤ්චසතා යචොරා
ගාමඝාතකාදීනි කත්වා යචොරිකාය ජීවන්තා යචොරකම්මුං කත්වා 
ජනපදමනුස්යසහිඅනු ද්ධාපලායමානා අරඤ්ඤුංපවිසිත්වාතත්ථකිඤ්චි
ගහණුංවා පටිසරණුංවාඅපස්සන්තාඅවිදූයරතුංභික්ඛුුංපාසායණනිසින්නුං

දිස්වා වන්දිත්වා තුංපවත්තිුංආචික්ඛිත්වා ‘‘අම්හාකුං, භන්යත, පටිසරණුං

යහොථා’’තියාචිුංසු යථයරො ‘‘තුම්හාකුංසීලසදිසුංපටිසරණුංනත්ථි, සබ්ය 

පඤ්ච සීලානි සමාදියථා’’ති ආහ  යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා සීලානි

සමාදියිුංසු  යථයරො ‘‘තුම්යහ ඉදානි සීයලසු පතිට්ඨිතා, අත්තයනො ජීවිතුං

විනාසයන්යතසුපි මා මනුං පයදොසයිත්ථා’’ති කකචූපමවිධිුං (ම  නි  1.222
ආදයයො) ආචික්ඛි  යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිුංසු  අථ යත ජානපදා තුං 
සම්පත්තා ඉයතො චියතො ච ගයවසන්තා යතයචොයර දිස්වා සබ්ය ව ජීවිතා
යවොයරොයපසුුං  යත යතසු මයනොපයදොසමත්තම්පි අකත්වා අක්ඛණ්ඩසීලා
කාලුං කත්වා කාමාවචරයදයවසු නිබ් ත්තිුංසු  යතසු යජට්ඨයචොයරො 

යජට්ඨයදවපුත්යතොඅයහොසි, ඉතයරතස්යසවපරිවාරා  

යත අපරාපරුං සුංසරන්තා එකුං බුද්ධන්තරුං යදවයලොයක යඛයපත්වා 
අම්හාකුං භගවයතො කායල යදවයලොකයතො චවිත්වා යජට්ඨයදවපුත්යතො
සාවත්ථිනගරද්වායර යකවට්ටගායම පඤ්චසතකුලගාමයජට්ඨකස්ස

යකවට්ටස්ස පුත්යතො හත්වා නිබ් ත්ති, ෙය ොයජොතිස්ස නාමුං අකුංසු 
ඉතයරපි අවයසසයකවට්ටානුං පුත්තා හත්වා නිබ් ත්තිුංසු  යත
පුබ් සන්නිවායසන සබ්ය පි සහායකා හත්වා සහපුංසුකීළිතුං කීළන්තා

අනුපුබ්ය න වයප්පත්තා අයහසුුං, යයසොයජො යතසුං අග්යගො අයහොසි  යත
සබ්ය ව එකයතො හත්වා ජාලානි ගයහත්වා නදිතළාකාදීසු මච්යඡ
 න්ධන්තා විචරන්ති  

අයථකදිවසුං අචිරවතියා නදියා ජායල ඛිත්යත සුවණ්ණවණ්යණො
මච්යඡො අන්යතොජායල පාවිසි  තුං දිස්වා සබ්ය පි යකවට්ටා ‘‘අම්හාකුං
පුත්තාමච්යඡ  න්ධන්තාසුවණ්ණවණ්ණුංමච්ඡුං න්ධිුංසූ’’තිහට්ඨතුට්ඨා
අයහසුුං  අථ යත පඤ්චසතාපි සහායකා මච්ඡුං නාවාය පක්ඛිපිත්වා නාවුං
උක්ඛිපිත්වා රඤ්යඤො දස්යසසුුං  රාජා තුං දිස්වා ‘‘භගවා එතස්ස
සුවණ්ණවණ්ණකාරණුං ජානිස්සතී’’ති මච්ඡුං ගාහායපත්වා භගවයතො
දස්යසසි  සත්ථා ‘‘අයුං කස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්ස සාසයන ඔසක්කමායන
පබ් ජිත්වා මිච්ඡා පටිපජ්ජන්යතො සාසනුං ඔසක්කායපත්වා නිරයය
නිබ් ත්යතො එකුං බුද්ධන්තරුංනිරයය පච්චිත්වා තයතො චුයතො අචිරවතියුං
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පටුන 

මච්යඡො හත්වා නිබ් ත්යතො’’ති වත්වා තස්ස මාතුභගිනීනඤ්ච නිරයය 

නිබ් ත්තභාවුං, තස්ස භාතිකත්යථරස්ස පරිනිබ්බුතභාවඤ්ච යතයනව
කථායපත්වා ඉමිස්සාඅට්ඨුප්පත්තියාකපිලසුත්තුංයදයසසි  

සත්ථු යදසනුං සුත්වා යත පඤ්චසතා යකවට්ටපුත්තා සුංයවගජාතා 

හත්වාභගවයතොසන්තියකපබ් ජිත්වා, උපසම්පන්නාහත්වාවියවකවාසුං

වසන්තා භගවන්තුං දස්සනායආගමුංසු යතනවුත්තුං– ‘‘යතනයඛොපන

 ෙයෙන ෙය ොජප්පමුඛානිපඤ්චෙත්තානිභික්ඛු තානී’’තිආදි  

තත්ථ යතධාති යත ඉධ  යනවාසියකහීති නි ද්ධවාසුං වසමායනහි  

පටි ම්යෙොදොනාති යනවාසිකභික්ඛූහි ‘‘කච්චාවුයසො, ඛමනීය’’න්තිආදිනා

පටිසන්ථාරවයසනසම්යමොදනායකතාය‘‘ආමාවුයසො, ඛමනීය’’න්තිආදිනා, 

පුන සම්යමොදමානා යතහි සද්ධිුං සමප්පවත්තයමොදා  ය නා නානි

පඤ්ඤාපෙොනාති ආචරියුපජ්ඣායානුං අත්තයනො ච පාපුණකානි

යසනාසනානි පුච්ඡිත්වා යතහි යනවාසියකහි යතසුං ‘‘ඉදුං තුම්හාකුං

ආචරියානුං, ඉදුං තුම්හාකුං උපජ්ඣායානුං, ඉදුං තුම්හාකුං පාපුණාතී’’ති 

යසනාසනානි සුංවිධායපත්වා අත්තනා ච තත්ථ ගන්ත්වා, ද්වාරකවාටානි

විවරිත්වා, මඤ්චපීඨකටසාරකාදීනි නීහරිත්වා පප්යඵොයටත්වා යථාඨානුං
ඨපනාදිවයසනපඤ්ඤායපන්තා ච  

පත්තචීවරානිපටි ාෙෙොනාති, ‘‘භන්යත, ඉමුංයමපත්තුංඨයපථ, ඉදුං

චීවරුං, ඉදුං ථාලකුං, ඉදුං උදකතුම් ුං, ඉදුං යම කත්තරයට්ඨි’’න්ති එවුං

සමණපරික්ඛාරුං සුංයගොපයමානා  උච්චා ද්දා ෙහා ද්දාති උද්ධුං
ගතට්යඨන උච්යචො සද්යදො යයසන්යත උච්චාසද්දා අකාරස්ස ආකාරුං
කත්වා  සමන්තයතො පත්ථටට්යඨන මහන්යතො සද්යදො යයසන්යත

මහාසද්දා  යකවට්ටා ෙඤ්යඤ ෙච්ෙවියලොයපති යකවට්ටා විය
මච්ඡවිලුම්පයන යථා නාමයකවට්ටාඋදයකවට්ටනයතොමච්ඡග්ගහණත්ථුං
පවත්තනයතො ‘‘යකවට්ටා’’ති ලද්ධනාමා මච්ඡ න්ධා මච්ඡග්ගහණත්ථුං

ජයල ජාලුං පක්ඛිපිත්වා ‘‘පවිට්යඨො න පවිට්යඨො, ගහියතො න
ගහියතො’’තිආදිනා උච්චාසද්දමහාසද්දා යහොන්ති  යථා ච යත
මච්ඡපච්ඡිආදීනි ඨපිතට්ඨායන මහාජයන ගන්ත්වා ‘‘මය්හුං එකුං මච්ඡුං

යදථ, මය්හුං එකුං මච්ඡඵාලුං යදථ, අමුකස්ස දින්යනො මහන්යතො, මය්හුං
ඛුද්දයකො’’තිආදීනි වත්වා විලුම්පමායන යතසුං පටියසධනාදිවයසන

උච්චාසද්දමහාසද්දාචයහොන්ති, එවයමයතභික්ඛූතිදස්යසති  යතයතතියත

එයත  කිංනූති කිස්ස නු, කිමත්ථුං නූති අත්යථො  යතයෙති යත ඉයම  

පණායෙමීතිනීහරාමි  යවොතිතුම්යහ  නයවොෙෙ න්තියකවත්ථබ් න්ති
තුම්යහහි මය්හුං සන්තියක න වසිතබ් ුං  යය තුම්යහ මාදිසස්ස බුද්ධස්ස

වසනට්ඨානුං ආගන්ත්වා එවුං මහාසද්දුං කයරොථ, අත්තයනො ධම්මතාය

වසන්තා කිුං නාම සාරුප්පුං කරිස්සථ, තුම්හාදිසානුං මම සන්තියක
වසනකිච්චුංනත්ථීතිදීයපති එවුං පණාමියතසුචභගවතායතසුඑකභික්ඛුපි
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‘‘භගවාතුම්යහමහාසද්දමත්තයකන අම්යහපණායමථා’’තිවාඅඤ්ඤුංවා
කිඤ්චි පටිවචනුං අවත්වා බුද්ධගාරයවන සබ්ය  භගවයතො වචනුං

සම්පටිච්ඡන්තා ‘‘එවුං, භන්යත’’ති වත්වා නික්ඛමිුංසු  එවුං පන යතසුං

අයහොසි ‘‘මයුං සත්ථාරුං පස්සිස්සාම, ධම්මුං යසොස්සාම, සත්ථු සන්තියක

වසිස්සාමාතිආගතා, එවරූපස්ස පනගරුයනො සත්ථු සන්තිකුංආගන්ත්වා

මහාසද්දුංකරිම්හා, අම්හාකයමවයදොයසොයුං, පණාමිතම්හාතයතො, න ලද්ධුං

සත්ථු සන්තියක වත්ථුුං, සමන්තපාසාදිකුං සුවණ්ණවණ්ණුං සරීරුං

ඔයලොයකතුුං, මධුරස්සයරන යදසිතුං ධම්මුං යසොතු’’න්ති  යත
 ලවයදොමනස්සජාතාහත්වා පක්කමිුංසු  

 ං ායෙත්වාතිසුුත්තුංකත්වා  වජ්ජීතිඑවුංනාමයකොජනපයදො, වජ්ජී

නාම ජානපදියනො රාජකුමාරා, යතසුං නිවායසො එයකොපි ජනපයදො

රුළ්හීවයසන‘‘වජ්ජී’’ත්යවවවුච්චති යතනවුත්තුං ‘‘වජ්ජීසූ’’ති  වග්ගුමුදාති
එවුංනාම යලොකස්ස පුඤ්ඤසම්මතා එකා නදී  ‘‘වග්ගමුදා’’තිපි පායඨො  

අත්ථකායෙනාති කිඤ්චි පයයොජනුං අනයපක්ඛිත්වා අත්ථයමව 

ඉච්ඡන්යතන  හියතසිනාති අත්ථුං ඉච්ඡන්යතන, ‘‘කින්ති යම සාවකා
වට්ටදුක්ඛා පරිමුච්යචයු’’න්ති තස්ස අත්ථසඞ්ඛාතස්ස අත්ථස්ස වා 
යහතුභූතස්ස හිතස්ස එසනසීයලන  තයතො එව අත්තයනො සරීරයඛදුං
අගයණත්වා දූයරපි යවයනයයසන්තිකුං ගන්ත්වා අනුකම්පනයතො 

අනුකම්පයකන. තයමව අනුකම්පුං උපාදායමයුං පණාමිතා, නඅත්තයනො
යවයයාවච්චාදිපච්චාසීසාය  යස්මා ධම්මගරුයනො බුද්ධා භගවන්යතො

සම්මාපටිපත්තියාව පූයජතබ් ා, යය උච්චාසද්දකරණමත්යතපි

පණායමන්ති, තස්මා හන්දෙෙං, ආවුය ො, තථා විහාරංකප්යපෙ සබ් ත්ථ
සතිසම්පජඤ්ඤයයොයගන අපණ්ණකප්පටිපදුං පූයරන්තා 
යථාගහිතකම්මට්ඨානුං මත්ථකුං පායපන්තා චතුඉරියාපථවිහාරුං කප්යපම

විහරාම  ෙථා යනො විහරතන්ති යථා අම්යහසු විහරන්යතසු, භ වා

අත්තෙයනොඅ ් , සම්මාපටිපත්තියාපූජායආරාධියතොභයවයයාති අත්යථො  

යතයනවන්තරව ්ය නාති තස්මිුංයයව අන්තරවස්යස මහාපවාරණුං 

අනතික්කමිත්වාව   බ්ය ව ති ්ය ො විජ්ජා  ච්ොකංසූති සබ්ය යයව යත
පඤ්චසතා භික්ඛූ පුබ්ය නිවාසානුස්සතිඤාණුං දිබ් චක්ඛුඤාණුං
ආසවක්ඛයඤාණන්ති ඉමා තිස්යසො 
පුබ්ය නිවුත්ථක්ඛන්ධප්පටිච්ඡාදකයමොහක්ඛන්ධාදීනුං විනිවිජ්ඣනට්යඨන
විජ්ජා අත්තපච්චක්ඛාඅකුංසු යලොකියාභිඤ්ඤාසුඉමායයවද්යවඅභිඤ්ඤා

ආසවක්ඛයඤාණස්ස  හූපකාරා, න තථා
දිබ් යසොතයචයතොපරියඉද්ධිවිධඤාණානීති දස්සනත්ථුං 
විජ්ජත්තයයමයවත්ථයතසුංභික්ඛූනුංඅධිගමදස්සනවයසනඋද්ධටුං තථාහි 

යවරඤ්ජසුත්යත (අ  නි  8.11) භගවා යවරඤ්ජබ්රාහ්මණස්ස අත්තයනො

අධිගමුං දස්යසන්යතො විජ්ජත්තයයමව යදයසසි, න දිබ් යසොතඤාණාදීනුං 
අභාවයතො එවුංයතසම්පිභික්ඛූනුංවිජ්ජමානානිපිදිබ් යසොතඤාණාදීනි න
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උද්ධටානි  ඡළභිඤ්ඤා හි යත භික්ඛූ  එවඤ්ච කත්වා ‘‘වග්ු මුදාය නදියා
තීයර අන්තරහිතා මහාවයන කූටාගාරසාලායුං භගවයතො සම්මුයඛ 

පාතුරයහසු’’න්තියතසුංභික්ඛූනුංඉද්ධිවළඤ්ජනුංවක්ඛති  

ෙථාභිරන්තන්තියථාභිරතිුංයථාජ්ඣාසයුං  බුද්ධානඤ්හිඑකස්මිුංඨායන
වසන්තානුං ඡායූදකවිපත්තිුං වා අඵාසුකයසනාසනුං වා මනුස්සානුං

අස්සද්ධාදිභාවුං වා ආගම්ම අනභිරති නාම නත්ථි, යතසුං සම්පත්තියා 

‘‘ඵාසුුං විහරාමා’’ති චිරවිහායරොපි නත්ථි  යත්ථ පන භගවති විහරන්යත

මනුස්සා සරයණසු වා පතිට්ඨහන්ති, සීලානි වා සමාදියන්ති පබ් ජන්ති, 

යසොතාපත්තිමග්ගාදීනි වා පාපුණන්ති, සත්ථා තාසු සම්පත්තීසු යතසුං

පතිට්ඨාපනත්ථුං වසති, තදභායව පක්කමති  තදා හි සාවත්ථියුං

කත්තබ් බුද්ධකිච්චුංනායහොසි යතනවුත්තුං– ‘‘අථයඛොභ වා ාවත්ථිෙං

ෙථාභිරන්තංවිහරිත්වායෙනයව ාලීයතනචාරිකං පක්කාමී’’ති. 

චාරිකං චරොයනොති අද්ධානගමනුං ගච්ඡන්යතො  චාරිකා ච නායමසා
භගවයතො දුවිධා තුරිතචාරිකා අතුරිතචාරිකාති  තත්ථ දූයරපි 
ය ොධයනයයපුග්ගලුංදිස්වාතස්සය ොධනත්ථුංසහසාගමනුංතුරිතචාරිකා

නාම, සා මහාකස්සපපච්චුග්ගමනාදීසු දට්ඨබ් ා  යා පන
ගාමනිගමරාජධානීපටිපාටියා යදවසිකුං යයොජනද්ධයයොජනවයසන

පිණ්ඩපාතචරියාදීහියලොකුං අනුග්ගණ්හන්යතොගච්ඡති, අයුං අතුරිතචාරිකා

නාම, අයයමවඉධාධිප්යපතා  තදව රීතියතනඅවසරි, තුංවාඅවසරි, තත්ථ

අවසරි, පාවිසීතිඅත්යථො  

තත්රාති තස්සුං  සුදන්ති නිපාතමත්තුං  යව ාලිෙන්ති තික්ඛත්තුුං
විසාලීභූතත්තා ‘‘යවසාලී’’ති ලද්ධනායම ලිච්ඡවිරාජූනුං නගයර  

ෙහාවයනතිමහාවනුංනාමසයුංජාතුංඅයරොපිමුංසපරිච්යඡදුංමහන්තුංවනුං  
කපිලවත්ථුසාමන්තා පන මහාවනුං හිමවන්යතන සහ එකා ද්ධුං

අපරිච්යඡදුං හත්වා මහාසමුද්දුං ආහච්ච ඨිතුං  ඉදුං තාදිසුං න යහොති, 

සපරිච්යඡදුං මහන්තුං වනන්ති මහාවනුං  කූටා ාර ාලාෙන්ති තස්මිුං
මහාවයන භගවන්තුං උද්දිස්ස කයත ආරායම කූටාගාරුං අන්යතො කත්වා
හුංසවට්ටකච්ඡන්යනන කතා සබ් ාකාරසම්පන්නා බුද්ධස්ස භගවයතො

ගන්ධකුටි කූටාගාරසාලා නාම, තස්සුං කූටාගාරසාලායුං  

වග්ගුමුදාතීරිොනන්ති වග්ු මුදාතීරවාසීනුං  යචත ා යචයතො පරිච්ච ෙනසි

කරිත්වාති අත්තයනො චිත්යතන යතසුං චිත්තුං පරිච්ඡිජ්ජ මනසි කරිත්වා, 
යචයතොපරියඤායණනවා සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤායණනවායතහිඅධිගතවියසසුං
ජානිත්වාතිඅත්යථො  

ආයලොකජාතා විොතිසඤ්ජාතායලොකාවිය ඉතරුංතස්යසවයවවචනුං, 
චන්දසහස්සසූරියසහස්යසහි ඔභාසිතා වියාති අත්යථො  යස්මා යත
යයසොජප්පමුඛා පඤ්චසතා භික්ඛූ සබ් යසො අවිජ්ජන්ධකාරවිධමයනන

ආයලොකභූතා ඔභාසභූතා හත්වා විහරන්ති, තස්මා භගවා යතහි ඨිතදිසාය



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා නන්දවග්ය ො 

138 

පටුන 

‘‘ආයලොකජාතා විය යම, ආනන්ද, එසා දිසා’’තිආදිනා 

වණ්ණභණනාපයදයසන යත භික්ඛූ පසුංසති  යතන වුත්තුං – ‘‘ෙ ් ං

දි ාෙං වග්ගුමුදාතීරිො භික්ඛූ විහරන්තී’’ති  අප්පටිකූලාති න පටිකූලා, 
මනාපා මයනොහරාති අත්යථො  යස්මිඤ්හි පයදයස සීලාදිුණසම්පන්නා

මයහසියනොවිහරන්ති, තුංකිඤ්චාපි උක්කූලවිකූලවිසමදුග්ගාකාරුං, අථයඛො
මනුඤ්ඤුංරමණීයයමව වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘ගායමවායදිවාරඤ්යඤ, නින්යනවායදිවාථයල; 

යත්ථ අරහන්යතො විහරන්ති, තුං භූමිරාමයණයයක’’න්ති  (ධ  ප  
98); 

පහියණෙයාසීති යපයසයයාසි   ත්ථා ආෙ ්ෙන්තානං ද ් නකායෙොති
යතසුං භික්ඛූනුං සන්තියක පයහණාකාරදස්සනුං  ඉති භගවා යදත්ථුං යත 

භික්ඛූ පණායමසි, තමත්ථුං මත්ථකප්පත්තුං දිස්වා ආරද්ධචිත්යතො යතසුං
දස්සනකාමතුං යථරස්ස ආයරොයචසි  එවුං කිරස්ස අයහොසි ‘‘අහුං ඉයම

උච්චාසද්දමහාසද්දකරයණ පණායමස්සාමි, අථ යත භයරො අස්සාජානීයයො

විය කසාභිඝායතන, යතන යචොදිතා සුංයවගප්පත්තා මමාරාධනත්ථුං
අරඤ්ඤුං පවිසිත්වා ඝයටන්තා වායමන්තා ඛිප්පයමව අරහත්තුං
සච්ඡිකරිස්සන්තී’’ති  ඉදානි යත අග්ගඵලප්පත්යත දිස්වා තාය 
අරහත්තප්පත්තියා ආරාධිතචිත්යතො යතසුං දස්සනකායමො හත්වා එවුං
ධම්මභණ්ඩාගාරිකුං ආණායපසි  

ය ොභික්ඛූතිආනන්දත්යථයරනතථාආණත්යතො ඡළභිඤ්යඤොඑයකො

භික්ඛු  පමුයඛති සම්මුයඛ  ආයනඤ්ජ ොධිනාති චතුත්ථජ්ඣානපාදයකන

අග්ගඵලසමාධිනා, ‘‘අරූපජ්ඣානපාදයකනා’’තිපිවදන්ති  ‘‘ආයනඤ්යජන
සමාධිනා’’තිපි පායඨො  කස්මා පන භගවා යතසුං භික්ඛූනුං ආගමනුං

ජානන්යතො පටිසන්ථාරුං අකත්වා සමාපත්තිුංයයව සමාපජ්ජි? යතසුං

අත්තනා සමාපන්නසමාපත්තිුං ජානිත්වා සමාපජ්ජනත්ථුං, යතසුං පුබ්ය 

පණාමිතානුං ඉදානි අත්තනා සමානසම්යභොගදස්සනත්ථුං, 

ආනුභාවදීපනත්ථුං, විනාවචීයභයදනඅඤ්ඤ යාකරණදීපනත්ථඤ්ච අපයර
පනාහ ‘‘පුබ්ය  පණාමිතානුං ඉදානි අත්තයනො සන්තිකුං ආගතානුං
අනුත්තරසුඛුප්පාදයනන අනඤ්ඤසාධාරණපටිසන්ථාරකරණත්ථ’’න්ති 
යතපි ආයස්මන්යතො භගවයතො අජ්ඣාසයුං ඤත්වා තුංයයව සමාපත්තිුං

සමාපජ්ජිුංසු  යතනවුත්තුං– ‘‘කතයෙනනුයඛොභ වා විහායරනඑතරහි

විහරතී’’තිආදි  

එත්ථ චරූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානුංයකොසජ්ජාදීනුං පාරිපන්තිකධම්මානුං
සුවිදූරභාවයතො ඉද්ධියා මූලභූයතහි අයනොණමනාදීහි යසොළසහි 
යවොදානධම්යමහි සමන්නාගමනයතො ආයනඤ්ජප්පත්තුං සයුං
අනිඤ්ජනට්යඨනආයනඤ්ජන්ති වුච්චති වුත්තඤ්යහතුං– 
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පටුන 

‘‘අයනොණතුං චිත්තුං යකොසජ්යජ න ඉඤ්ජතීති ආයනඤ්ජුං 
අනුණ්ණතුං චිත්තුං උද්ධච්යච න ඉඤ්ජතීති ආයනඤ්ජුං  අනභිරතුං
චිත්තුං රායගනඉඤ්ජතීතිආයනඤ්ජුං අනපනතුංචිත්තුං යාපායදන
ඉඤ්ජතීති ආයනඤ්ජුං  අනිස්සිතුං චිත්තුං දිට්ඨියා න ඉඤ්ජතීති
ආයනඤ්ජුං අප්පටි ද්ධුංචිත්තුං ඡන්දරායගනඉඤ්ජතීතිආයනඤ්ජුං 
විප්පමුත්තුං චිත්තුංකාමරායගන ඉඤ්ජතීති ආයනඤ්ජුං  විසුංයුත්තුං
චිත්තුං කියලයස න ඉඤ්ජතීති ආයනඤ්ජුං  විමරියාදිකතුං චිත්තුං 
කියලසමරියාදාය න ඉඤ්ජතීති ආයනඤ්ජුං  එකත්තගතුං චිත්තුං
නානත්තකියලයස න ඉඤ්ජතීති ආයනඤ්ජුං  සද්ධාය පරිග්ගහිතුං
චිත්තුං අස්සද්ධියය න ඉඤ්ජතීති ආයනඤ්ජුං  වීරියයන පරිග්ගහිතුං
චිත්තුං යකොසජ්යජ න ඉඤ්ජතීති ආයනඤ්ජුං  සතියා පරිග්ගහිතුං
චිත්තුං පමායදනඉඤ්ජතීතිආයනඤ්ජුං සමාධිනාපරිග්ගහිතුංචිත්තුං
උද්ධච්යච න ඉඤ්ජතීති ආයනඤ්ජුං  පඤ්ඤාය පරිග්ගහිතුං චිත්තුං
අවිජ්ජාය න ඉඤ්ජතීති ආයනඤ්ජුං  ඔභාසගතුං චිත්තුං
අවිජ්ජන්ධකායරනඉඤ්ජතීතිආයනඤ්ජ’’න්ති  

රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානයමව ච රූපවිරාගභාවනාවයසන පවත්තිතුං, 
ආරම්මණවිභායගන චතුබ්බිධුං අරූපාවචරජ්ඣානන්ති එයතසුං පඤ්චන්නුං
ඣානානුං ආයනඤ්ජයවොහායරො  යතසුං යුං කිඤ්චි පාදකුං කත්වා
සමාපන්නාඅරහත්තඵලසමාපත්ති ආයනඤ්ජසමාධීතියපොරාණා  

අභික්කන්තාොති අතීතාය  නික්ඛන්යතති නිග්ගයත, අපගයතති 

අත්යථො  තුණ්හී අයහොසීතිභගවා අරියයනතුණ්හීභායවනතුණ්හී අයහොසි  

උද්ධ ්යත අරුයණති උග්ගයත අරුයණ, අරුයණො නාම පුරත්ථිමදිසාය

සූරියයොදයයතො පුයරතරයමව උට්ඨියතොභායසො  නන්දිමුඛිොති රත්තියා
අරුණස්ස උග්ගතත්තා එව අරුණප්පභාය සූරියායලොකූපජීවියනො සත්යත

නන්දාපනමුඛියාවිය රත්තියාජාතාය, විභායමානායාතිඅත්යථො  

තම්හා  ොධිම්හා වුට්ඨහිත්වාති යථාපරිච්යඡදුං තයතො

ආයනඤ්ජසමාධියතො අරහත්තඵලසමාපත්තියතොඋට්ඨාය   යචයඛොත්වං, 

ආනන්ද, ජායනෙයාසීතිභගවා‘‘ඉයමචභික්ඛූ එත්තකුංකාලුංඉමිනානාම

සමාපත්තිසුයඛන වීතිනායමන්තී’’ති, ආනන්ද, යදි ත්වුං ජායනයයාසි  

එත්තකම්පියතනප්පටිභාය ෙයාති යලොකියපටිසම්යමොදනුංසන්ධායයදිදුං

යත ‘‘අභික්කන්තා, භන්යත, රත්තී’’තිආදිනා තික්ඛත්තුුං පටිභානුං

උපට්ඨිතුං, තයිදුං එත්තකම්පි යත න උපට්ඨයහයය  යස්මා ච යඛො ත්වුං, 

ආනන්ද, යසක්යඛො අයසක්ඛුං සමාපත්තිවිහාරුං න ජානාසි, තස්මා මුං
ඉයමසුංභික්ඛූනුංයලොකියපටිසම්යමොදනුංකායරතුුංඋස්සුක්කුංආපජ්ජි  අහුං
පන ඉයමහි භික්ඛූහි සද්ධිුං යලොකුත්තරපටිසම්යමොදයනයනව තියාමරත්තිුං 

වීතිනායමසින්ති දස්යසන්යතො භගවාආහ – ‘‘අහඤ්ච, ආනන්ද, ඉොනිච 

පඤ්චභික්ඛු තානි බ්ය වආයනඤ්ජ ොධිනානිසීදිම්හා’’ති  
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එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං යතසුං භික්ඛූනුං අත්තනා සමුං
ආයනඤ්ජසමාධිසමාපජ්ජනසමත්ථතාසඞ්ඛාතුංවසීභාවත්ථුංසබ් ාකාරයතො 

විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති ඉමුං යතසුං භික්ඛූනුං 
අනවයසසරාගාදිප්පහානසුංසිද්ධිතාදිසභාවදීපනුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ ෙ ්  ජියතො කාෙකණ්ඩයකොති කුසලපක්ඛවිජ්ඣනට්යඨන
කණ්ඩකභූයතො කියලසකායමො යයන අරියපුග්ගයලන අනවයසසුං ජියතො 

පහීයනො, එයතනස්සඅනුනයාභාවුංදස්යසති ‘‘ගාමකණ්ටයකො’’තිපිපායඨො 
තස්සත්යථො–ගායම කණ්ටයකොකණ්ටකට්ඨානියයොසකයලොවත්ථුකායමො
යස්ස ජියතොති  ජයයො චස්ස තප්පටි ද්ධඡන්දරාගප්පහායනයනව

යවදිතබ්ය ො, යතනයතසුංඅනාගාමිමග්යගොවුත්යතො යහොති. අක්යකොයසොච

ජියතොතිසම් න්යධො  වයධොච  න්ධනඤ්චාතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො යතසු

අක්යකොසජයයන වචීදුච්චරිතාභායවො, ඉතයරන කායදුච්චරිතාභායවො
දස්සියතො  යතන තුංනිමිත්තකස්ස  යාපාදස්ස අනවයසසප්පහායනන
තතියමග්යගො වුත්යතො යහොති  අථ වා අක්යකොසාදිජයවචයනන

තතියමග්යගො වුත්යතො යහොති, අක්යකොසාදීනුං අච්චන්තඛමනුං තත්ථ

පකාසිතුං යහොති, උභයථාපි යනසුං වියරොධාභාවුං දස්යසති  පබ් යතො විෙ

ය ොඨියතොඅයනයජොතිඑජාවුච්චතිචලනකියලසපරිපන්යථො, එජායහතූනුං 

අවයසසකියලසානුංඅභායවනඅයනයජො, අයනජත්තායයවසබ් කියලයසහි
පරවාදවායතහි ච අකම්පනීයත්තා ඨියතො එකග්ඝනපබ් තසදියසො  

සුඛදුක්යඛසු න යවධති   භික්ඛූති යසො භින්නකියලයසො භික්ඛු
සුඛදුක්ඛනිමිත්තුං න කම්පතීති යහට්ඨා වුත්තනයයයනව අත්යථො
යවදිතබ්ය ො  ඉතිභගවායතසුංපඤ්චසතානුංභික්ඛූනුං අරහත්තාධිගයමන
තාදිභාවප්පත්තිුංඑකජ්ඣුංකත්වාඑකපුග්ගලාධිට්ඨානුංඋදානුං උදායනසීති  

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4.  ාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

24. චතුත්යථ පරිමුඛං  තිං උපට්ඨයපත්වාති ආරම්මණාභිමුඛුං සතිුං
ඨපයිත්වාමුඛසමීයපකත්වා තථාහිවිභඞ්යගවුත්තුං– 

‘‘අයුං සති උපට්ඨිතා යහොති සුපට්ඨිතා නාසිකග්යග වා

මුඛනිමිත්යත වා, යතනවුච්චතිපරිමුඛුංසතිුංඋපට්ඨයපත්වා’’ති(විභ 
537). 

අථ වා ‘‘පරීති පරිග්ගහට්යඨො, මුඛන්ති නියයානට්යඨො,  තීති 

උපට්ඨානට්යඨො, යතනවුච්චති‘පරිමුඛුංසති’’’න්ති එවුංපටිසම්භිදායුං(පටි 

ම  1.164) වුත්තනයයනයපත්ථ අත්යථො යවදිතබ්ය ො  තත්රායුං
සඞ්යඛපත්යථො – පරිග්ගහිතනියයානසතිුංකත්වාති නියයානන්තිචසතියා
ඔගාහිතබ් ුං ආරම්මණුං දට්ඨබ් ුං  එත්ථ ච පුරියමො පච්ඡියමො ච අත්යථො

සබ් සඞ්ගාහකවයසන, ඉතයරොසමාපත්තියා පුබ් භාගසමන්නාහාරවයසන
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දට්ඨබ්ය ො  සතීති වා සතිසීයසන ඣානුං වුත්තුං ‘‘යය කායගතාසතිුං

පරිභුඤ්ජන්තී’’තිආදීසු (අ  නි  1.600) විය  කතමුං පන තුං ඣානන්ති? 

රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානුං පාදකුංකත්වා සමාපන්නුං අරහත්තඵලජ්ඣානුං 

කථුං පයනතුං ජානිතබ් න්ති? ආයනඤ්ජසමාධියයොයගන යථරස්ස
සවියසසුං නිච්චලභාවුං යකනචි අකම්පනීයතඤ්ච පබ් යතොපමාය
පකායසන්යතො භගවා ඉමුං උදානුං අභාසීති ගාථාය එව අයමත්යථො

විඤ්ඤායති  න චායුං නිසජ්ජා යථරස්ස සච්චප්පටියවධාය, අථ යඛො

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාය  පුබ්ය යයව හි සූකරඛතයලයණ (ම  නි  2.201) 
අත්තයනොභාගියනයයස්සදීඝනඛපරිබ් ාජකස්සභගවතිධම්මුංයදයසන්යත
අයුං මහායථයරොසච්චප්පටියවධකිච්චුංමත්ථකුංපායපසීති  

එතෙත්ථන්ති එතුං යථරස්ස ආයනඤ්ජසමාධියයොයගන
තාදිභාවප්පත්තියාචයකනචිඅකම්පනීයතාසඞ්ඛාතුංඅත්ථුං සබ් ාකාරයතො
විදිත්වාතදත්ථවිභාවනුංඉමුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ ෙථාපි පබ් යතො ය යලොති යථා සිලාමයයො 

එකග්ඝනසිලාපබ් යතො, න පුංසුපබ් යතො න මිස්සකපබ් යතොති අත්යථො  

අචයලො සුප්පතිට්ඨියතොති සුප්පතිට්ඨිතමූයලො පකතිවායතහි අචයලො 

අකම්පනීයයො යහොති  එවං යෙොහක්ඛො භික්ඛු, පබ් යතොව න යවධතීති
යමොහස්ස අනවයසසප්පහානා යමොහමූලකත්තා ච සබ් ාකුසලානුං 

පහීනසබ් ාකුසයලො භික්ඛු, යථා යසො පබ් යතො පකතිවායතහි, එවුං
යලොකධම්යමහිනයවධතින කම්පති යමොහක්ඛයයොතිවායස්මානිබ් ානුං

අරහත්තඤ්චවුච්චති, තස්මා යමොහක්ඛයස්සයහතුනිබ් ානස්සඅරහත්තස්ස
වා අධිගතත්තා චතූසු අරියසච්යචසු සුප්පතිට්ඨියතො අසමාපන්නකායලපි

යථාවුත්තපබ් යතො විය න යකනචි යවධති, පයගව සමාපන්නකායලති
අධිප්පායයො  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. ෙහායෙොග් ල්ලානසුත්තවණ්ණනා 

25. පඤ්චයම කාෙ තාෙ තිොතිකායානුපස්සනාවයසනකායයගතාය

කායාරම්මණාය සතියා, ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ ඉදුං කරණවචනුං. 

අජ්ඣත්තන්ති ඉධ අජ්ඣත්තුං නාම නියකජ්ඣත්තුං, තස්මා අත්තනි 

අත්තසන්තායනති අත්යථො  අථ වා යස්මා කම්මට්ඨානභූයතො යකසාදියකො 

ද්වත්තිුංසයකොට්ඨාසසමුදායයො ඉධ කායයොති අධිප්යපයතො, තස්මා
අජ්ඣත්තන්ති පදස්ස යගොචරජ්ඣත්තන්ති අත්යථො යවදිතබ්ය ො  

සූපට්ඨිතාොති නියකජ්ඣත්තභූයත යගොචරජ්ඣත්තභූයත වා කායය සුට්ඨු

උපට්ඨිතාය කාපනායුංසති, යා‘‘අජ්ඣත්තුංසූපට්ඨිතා’’තිවුත්තා? ය්වායුං

භගවතා‘‘අත්ථිඉමස්මිුංකායයයකසායලොමා’’තිආදිනා(දී නි 2.377; ම 

නි  1.110; ඛු  පා  3.ද්වත්තිුංසාකාර) අජ්ඣත්තයකසාදියකො
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පටුන 

ද්වත්තිුංසාකායරො කායයො වුත්යතො, තත්ථ යා පටිකූලමනසිකාරුං

පවත්යතන්තස්සඋපචාරප්පනාවයසනකායයඋපට්ඨිතා සති, සා‘‘කායගතා

සතී’’තිවුච්චති යථාචායුං, එවුං ආනාපානචතුඉරියාපථසතිසම්පජඤ්ඤානුං
වයසන උද්ධුමාතකවිනීලකාදිවයසන ච මනසිකාරුං පවත්යතන්තස්ස
යථාරහුං උපචාරප්පනාවයසන කායය උපට්ඨිතා සති ‘‘කායගතා සතී’’ති 

වුච්චති ඉධපනඅජ්ඣත්තුංකායගතාසතිපථවීආදිකාචතස්යසොධාතුයයො 
සසම්භාරසඞ්යඛපාදීසුචතූසුයයනයකනචිඑයකනාකායරනවවත්ථයපත්වා
යතසුං අනිච්චාදිලක්ඛණසල්ලක්ඛණවයසන උපට්ඨිතා
විපස්සනාසම්පයුත්තාසති‘‘කායගතා සතී’’තිඅධිප්යපතා යථයරොපනතථා
විපස්සිත්වා අත්තයනො ඵලසමාපත්තියමව සමාපජ්ජිත්වා නිසීදි  ඉධාපි
ගාථායඑවුංඉමස්සඅත්ථස්සවිඤ්ඤාතබ් තා‘‘නචායුං නිසජ්ජා’’තිආදිනා
වුත්තනයානුසායරනයයොයජතබ් ා  

එතෙත්ථන්ති එතුං යථරස්ස චතුධාතුවවත්ථානමුයඛන
කායානුපස්සනාසතිපට්ඨායනන විපස්සනුං ඔගායහත්වා 

ඵලසමාපත්තිසමාපජ්ජනසඞ්ඛාතුං අත්ථුං විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති ඉමුං
සතිපට්ඨානභාවනායනිබ් ානාධිගමදීපකුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ  ති කාෙ තා උපට්ඨිතාති පුබ්ය  වුත්තලක්ඛණා සති
සද්ධාපුබ් ඞ්ගමානුං සමාධිවීරියපඤ්ඤානුං යථාසකුං කිච්චනිප්ඵාදයනන
සහායභාවුං ආපන්නත්තා පහීනප්පටිපක්ඛා තයතො එව තික්ඛවිසදභූතා ච
යථාවුත්තකායසුංවරණවයසනඑකත්ථසයමොසරණවයසන චඅවිපරීතසභාවුං

සල්ලක්යඛන්තී උපගන්ත්වා ඨිතා යහොති, එයතන කායසඞ්ඛාතානුං 

චතුන්නුං ධාතූනුං තන්නිස්සිතානඤ්ච උපාදාරූපානුං සල්ලක්ඛණවයසන, 
පච්චයය වවත්ථයපත්වා තයතො පරුං යතසුං
අනිච්චාදිලක්ඛණසල්ලක්ඛණවයසන ච පවත්තුං ඤාණපරම්පරාගතුං සතිුං

දස්යසති, සතිසීයසන වා තුංසම්පයුත්තුං

පරිඤ්ඤාත්තයපරියාපන්නඤාණපරම්පරයමවදස්යසති  ෙසුඵ ් ාෙතයනසු

 ංවුයතොතියථාවුත්තායකායයඋපට්ඨිතායසතියා සමන්නාගයතොචක්ඛාදීසු
ඵස්සස්ස කාරණභූයතසු ඡසු ද්වායරසු කායානුපස්සනාය අභාවිතාය 

උප්පජ්ජනාරහානුං අභිජ්ඣාදීනුං තස්සා භාවිතත්තා ඤාණප්පවත්තිුං

පටියවයධන්යතො යත පිදහන්යතො ‘‘තත්ථ සුංවුයතො’’ති වුච්චති, එයතන
ඤාණසුංවරුංදස්යසති  

 තතංභික්ඛු ොහියතොතියසොභික්ඛුඑවුං උපට්ඨිතස්සතිසබ් ත්ථච
සුංවුයතො පුථුත්තාරම්මයණ චිත්තුං අවිස්සජ්යජත්වා අනිච්චාදිවයසන
සම්මසන්යතොවිපස්සනුංඋස්සුක්කායපත්වාඤායණතික්යඛසූයර වහන්යත
විපස්සනාසමාධිනා තාව සතතුං නිරන්තරුං සමාහියතො

අනුයලොමඤාණානන්තරුං යගොත්රභුඤායණොදයයතො පට්ඨාය  ජඤ්ඤා

නිබ් ානෙත්තයනොති අඤ්යඤසුං පුථුජ්ජනානුං සුපිනන්යතපි

අයගොචරභාවයතො, අරියානුං පන තස්ස තස්යසව ආයවණිකත්තා
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අත්තසදිසත්තා ච ‘‘අත්තා’’ති ලද්ධයවොහාරස්ස මග්ගඵලඤාණස්ස 
සාතිසයවිසයභාවයතො එකන්තසුඛාවහුං නිබ් ානුං අසඞ්ඛතධාතු

‘‘අත්තයනො’’තිවුත්තුං, තුං නිබ් ානුංජඤ්ඤාජායනයය, මග්ගඵලඤායණහි

පටිවිජ්යඣයය, සච්ඡිකයරයයාති අත්යථො  එයතන අරියානුං නිබ් ායන
අධිමුත්තතුං දස්යසති  අරියා හි අධිචිත්තප්පවත්තිකායලපි එකන්යතයනව
නිබ් ායන නින්නයපොණපබ්භාරභායවන විහරන්ති  එත්ථ ච යස්ස සති

කායගතා උපට්ඨිතා, යසො භික්ඛු ඡසු ඵස්සායතයනසුසුංවුයතො, තයතො එව 
සතතුං සමාහියතො අත්තපච්චක්ඛකරයණන නිබ් ානුං අත්තයනො
ජායනයයාති එවුං ගාථාපදානුං සම් න්යධො යවදිතබ්ය ො  එවුං
කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානමුයඛන යාව අරහත්තා එකස්ස භික්ඛුයනො
නියයානමග්ගුංදස්යසතිධම්මරාජා  

අපයරො නයයො –  ති කාෙ තා උපට්ඨිතාති එයතන 

කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානුං දස්යසති  ෙසු ඵ ් ාෙතයනසු  ංවුයතොති

ඵස්යසො ආයතනුං කාරණුං එයතසන්ති ඵස්සායතනානි, යතසු
ඵස්සායතයනසු  ඵස්සයහතුයකසු ඵස්සපච්චයා නිබ් ත්යතසු ඡසු 

චක්ඛුසම්ඵස්සජාදියවදයියතසු තණ්හාදීනුං අප්පවත්තියා සුංවුයතො, එයතන 

යවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨානුං දස්යසති   තතං භික්ඛු  ොහියතොතිසතතුං
නිච්චකාලුං නිරන්තරුං වික්යඛපාභාවයතො සමාහියතො භික්ඛු  යසො චායුං
අවික්යඛයපො සබ් යසො සතිපට්ඨානභාවනාය මත්ථකප්පත්තාය යහොති 
සම්මසන්යතො හි අතීතාදියභදභින්යනසු පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධසු 

අනවයසසයතොව පරිග්ගයහත්වා සම්මසතීති  එයතන යසසසතිපට්ඨායන

දස්යසති  ජඤ්ඤා නිබ් ානෙත්තයනොති එවුං චතුසතිපට්ඨානභාවනුං
මත්ථකුං පායපත්වා ඨියතො භින්නකියලයසො භික්ඛු අත්තයනො
කියලසනිබ් ානුංපච්චයවක්ඛණඤායණන සයයමවජායනය්යාතිඅත්යථො  

අථ වා  ති කාෙ තා උපට්ඨිතාති අත්තයනො පයරසඤ්ච කායස්ස

යථාසභාවපරිඤ්ඤාදීපයනන යථරස්ස සතියවපුල්ලප්පත්ති දීපිතා  ෙසු

ඵ ් ාෙතයනසු ංවුයතොතිචක්ඛාදීසුඡසුද්වායරසු අච්චන්තසුංවරදීපයනන
සතතවිහාරිවයසනයථරස්සසම්පජඤ්ඤප්පකාසිනී පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්ති

දීපිතා   තතං භික්ඛු  ොහියතොති සමාපත්ති හලතාදස්සයනන

නවානුපුබ් විහාරසමාපත්තියයො දස්සිතා  එවුංභූයතො පන භික්ඛු ජඤ්ඤා

නිබ් ානෙත්තයනොති කතකිච්චත්තා උත්තරි කරණීයාභාවයතො යකවලුං

අත්තයනො අනුපාදියසසනිබ් ානයමව ජායනයය චින්යතයය, අඤ්ඤම්පි 
තස්සචින්යතතබ් ුංනත්ථීතිඅධිප්පායයො  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. පිලින්දවච්ෙසුත්තවණ්ණනා 

26. ඡට්යඨ පිලින්දවච්යෙොති පිලින්දාතිස්ස නාමුං, වච්යෙොති

යගොත්තවයසන යථරුං සඤ්ජානන්ති  ව ලවායදන  මුදාචරතීති ‘‘එහි, 
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වසල, අයපහි, වසලා’’තිආදිනා භික්ඛූ වසලවායදන යවොහරති ආලපති  

 ම් හලාභික්ඛූති හූභික්ඛූ  යතයථරුංතථාසමුදාචරන්තුංදිස්වා‘‘අරහාව
සමායනො අප්පහීනවාසනත්තා එවුං භණතී’’ති අජානන්තා ‘‘යදොසන්තයරො
මඤ්යඤඅයුං යථයරො එවුං සමුදාචරතී’’ති චින්යතත්වාඋල්ලපනාධිප්පායා

තුංතයතොවුට්ඨායපතුුංභගවයතොආයරොයචසුුං  යතන වුත්තුං– ‘‘ආයස්මා, 

භන්යත, පිලින්දවච්යඡොභික්ඛූ වසලවායදනසමුදාචරතී’’ති යකචිපනාහ–

‘‘ඉමුංයථරුංභික්ඛූ ‘අරහා’තිසඤ්ජානන්ති, අයඤ්චභික්ඛූඵරුසවචයනන

එවුං සමුදාචරති, ‘අභූයතො එව නු යඛො ඉමස්මිුං උත්තරිමනුස්සධම්යමො’ති
වාසනාවයසන තස්ස තථා සමුදාචාරුං අජානන්තා අරියභාවඤ්චස්ස 
අසද්දහන්තා උජ්ඣානසඤ්ඤියනො භගවයතො තමත්ථුං ආයරොයචසු’’න්ති 
භගවා යථරස්ස යදොසන්තරාභාවුං පකායසතුකායමො එයකන භික්ඛුනා තුං

පක්යකොසායපත්වා සම්මුඛා තස්ස ‘‘පුබ් ාචිණ්ණවයසනායුං තථා

සමුදාචරති, න ඵරුසවචනාධිප්පායයො’’ති ආහ  යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො

භ වාඅඤ්ඤතරං භික්ඛුංආෙන්යතසී’’තිආදි  

තත්ථ පුබ්ය නිවා ංෙනසිකරිත්වාති සත්ථා ‘‘සච්චුංකිරත්වුං, වච්ඡ, 

භික්ඛූ වසලවායදන සමුදාචරසී’’ති යථරුං පුච්ඡිත්වා යතන ‘‘එවුං, 

භන්යත’’තිවුත්යත‘‘අයුංවච්යඡොකියලසවාසනායවසලවාදුංන පරිච්චජති, 
කිුං නු යඛො අතීයතසුපි අත්තභායවසු බ්රාහ්මණජාතියකො අයහොසී’’ති 
ආවජ්යජන්යතො පුබ්ය නිවාසඤායණනසබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤායණනවාතස්ස
පුබ්ය නිවාසුං අතීතාසු ජාතීසු නිවුත්ථක්ඛන්ධසන්තානුං මනසි කරිත්වා
හත්ථතයල ඨපිතුං ආමලකුං විය පච්චක්ඛකරණවයසන අත්තයනො මනසි

කත්වා  භික්ඛූආෙන්යතසීති යතභික්ඛූසඤ්ඤායපතුුංආලපි, අභාසි යතන

වුත්තුං ‘‘ොයඛොතුම්යහ, භික්ඛයව’’තිආදි  

තත්ථ ොති පටියසයධ නිපායතො, තස්ස ‘‘උජ්ඣායිත්ථා’’ති ඉමිනා

සම් න්යධො  ො උජ්ඣායිත්ථාති මා යහට්ඨා කත්වා චින්තයිත්ථ, 

ඔයලොකයිත්ථාති අත්යථො  වච්ෙ ්  භික්ඛුයනොති ච උජ්ඣායනස්ස
උසූයනත්ථත්තා සම්පදානවචනුං  ඉදානිස්ස අනුජ්ඣායිතබ්ය  කාරණුං

දස්යසන්යතො ‘‘න, භික්ඛයව, වච්යෙො යදො න්තයරො භික්ඛූ ව ලවායදන

 මුදාචරතී’’ති ආහ  තස්සත්යථො – භික්ඛයව, අයුං වච්යඡො යදොසන්තයරො
යදොසචිත්යතොයදොයසන යාපායදනදූසිතචිත්යතොහත්වාභික්ඛූ වසලවායදන

න සමුදාචරති, මග්යගයනව චස්ස  යාපායදො සමුග්ඝාතියතො  එවුං
අයදොසන්තරත්යතපි තස්ස තථා සමුදාචාරස්ස පුරිමජාතිසිද්ධුං කාරණුං 

දස්යසන්යතො ‘‘වච්ෙ ් , භික්ඛයව’’තිආදිමාහ  

තත්ථ අබ්ය ොකිණ්ණානීති ඛත්තියාදිජාතිඅන්තයරහි අයවොමිස්සානි

අනන්තරිතානි  පඤ්ච ජාති තානි බ්රාහ්ෙණකුයල පච්චාජාතානීති සබ් ානි

තානි වච්ඡස්ස පඤ්ච ජාතිසතානි පටිපාටියා බ්රාහ්මණකුයල එව ජාතානි, 

අයහසුන්ති අත්යථො  ය ොත ් ව ලවායදොදීඝරත්තං  මුදාචිණ්යණොතියයො
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පටුන 

එතරහි ඛීණාසයවනපි සතා පවත්තියති, යසො තස්ස වච්ඡස්ස භික්ඛුයනො
වසලවායදො දීඝරත්තුං ඉයතො ජාතියතො පට්ඨාය උද්ධුං ආයරොහනවයසන 

පඤ්චජාතිසතමත්තුං කාලුං බ්රාහ්මණජාතිකත්තා සමුදාචිණ්යණො
සමුදාචරියතො අයහොසි  බ්රාහ්මණා හි ජාතිසිද්යධන මායනන ථද්ධා අඤ්ඤුං

වසලවායදන සමුදාචරන්ති  ‘‘අජ්ඣාචිණ්යණො’’තිපි පඨන්ති, යසො එව

අත්යථො  යතනාති යතන දීඝරත්තුං තථා සමුදාචිණ්ණභායවන, එයතනස්ස

තථාසමුදාචාරස්සකාරණුංවාසනාති දස්යසති කාපනායුංවාසනානාම? යුං
කියලසරහිතස්සාපි සන්තායන අප්පහීනකියලසානුං 

සමාචාරසදිසසමාචාරයහතුභූතුං, අනාදිකාලභාවියතහි කියලයසහි ආහිතුං

සාමත්ථියමත්තුං, තථාරූපා අධිමුත්තීති වදන්ති  තුං පයනතුං

අභිනීහාරසම්පත්තියා යඤයයාවරණප්පහානවයසනයත්ථකියලසා පහීනා, 

තත්ථ භගවයතො සන්තායන නත්ථි  යත්ථ පන තථා කියලසා න පහීනා, 

තත්ථ සාවකානුං පච්යචකබුද්ධානඤ්ච සන්තායන අත්ථි, තයතො
තථාගයතොවඅනාවරණඤාණදස්සයනො  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං ආයස්මයතො පිලින්දවච්ඡස්ස සතිපි

වසලසමුදාචායර යදොසන්තරාභාවසඞ්ඛාතුං අත්ථුං විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති
තස්සඅග්ගඵලාධිගමවිභාවනුංඉමුංඋදානුං උදායනසි  

තත්ථ ෙම්හි න ොො ව ති න ොයනොති යස්මිුං අරියපුග්ගයල

සන්තයදොසප්පටිච්ඡාදනලක්ඛණා මායා, ‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනා

සම්පග්ගහවයසන පවත්යතො උණ්ණතිලක්ඛයණො මායනො ච න වසති, 

මග්යගන සමුග්ඝාතිතත්තා න පවත්තති න උප්පජ්ජති  යෙො වීතයලොයභො

අෙයෙො නිරාය ොති යයො ච රාගාදිපරියායවයසන පවත්තස්ස 

ආරම්මණග්ගහණලක්ඛණස්ස යලොභස්ස සබ් ථා විගතත්තා වීතයලොයභො, 

තයතො එව රූපාදීසු කත්ථචි මමායනාභාවයතො අමයමො අපරිග්ගයහො, 

අනාගතානම්පි භවාදීනුං අනාසීසනයතො නිරායසො  පනුණ්ණයකොයධොති
කුජ්ඣනලක්ඛණස්ස යකොධස්ස අනාගාමිමග්යගන සබ් යසො පහීනත්තා

පනුණ්ණයකොයධො සමුච්ඡින්නාඝායතො  අභිනිබ්බුතත්යතොති යයො එවුං
මායාමානයලොභයකොධානුං සමුග්ඝායතන තයදකට්ඨතාය සබ් ස්ස
සුංකියලසපක්ඛස්ස සුප්පහීනත්තා සබ් යසො කියලසපරිනිබ් ායනන 

අභිනිබ්බුතචිත්යතො සීතිභූයතො  ය ො බ්රාහ්ෙයණො ය ො  ෙයණො   භික්ඛූති

යසොඑවරූයපොඛීණාසයවො සබ් යසො ාහිතපාපත්තාබ්රාහ්මයණො, යසොඑව

සමිතපාපත්තා සමචරියාය ච සමයණො, යසො එව ච සබ් යසො

භින්නකියලසත්තාභික්ඛුනාම එවුංභූයතොච, භික්ඛයව, වච්යඡොයසොකථුං 

යදොසන්තයරො කිඤ්චි කායකම්මාදිුං පවත්යතයය, යකවලුං පන වාසනාය
අප්පහීනත්තා වසලවායදනසමුදාචරතීති  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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7.  ක්කුදානසුත්තවණ්ණනා 

27. සත්තයම  ත්තාහංඑකපල්ලඞ්යකනනිසින්යනොයහොතිඅඤ්ඤතරං

 ොධිං  ොපජ්ජිත්වාති එත්ථ යකචි තාව ආහ ‘‘අරහත්තඵලසමාධි ඉධ
‘අඤ්ඤතයරො සමාධී’ති අධිප්යපයතො’’ති  තඤ්හි යසො ආයස්මා  හලුං

සමාපජ්ජති දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ථුං, පයහොති ච සත්තාහම්පි
ඵලසමාපත්තියාවීතිනායමතුුං තථාහි භගවතා– 

‘‘අහුං, භික්ඛයව, යාවයදආකඞ්ඛාමි විවිච්යචව කායමහි, විවිච්ච 

අකුසයලහිධම්යමහි…යප …විහරාමි කස්සයපොපි, භික්ඛයව, යාවයද

ආකඞ්ඛතිවිවිච්යචව කායමහි…යප …විහරතී’’ති(සුං නි 2.152) – 

ආදිනානවානුපුබ් විහාරඡළභිඤ්ඤාදියභයද උත්තරිමනුස්සධම්යමඅත්තනා

සමසමට්ඨායනඨපියතො, නයචත්ථ ‘‘යදි එවුං යථයරො යමකපාටිහාරියම්පි
කයරයයා’’ති වත්තබ් ුං සාවකසාධාරණානුංයයව ඣානාදීනුං 
අධිප්යපතත්තාති  

යපොරාණා පනාහ – අඤ්ඤතරං  ොධිං  ොපජ්ජිත්වාති
නියරොධසමාපත්තිුං සමාපජ්ජිත්වා  කථුං පන නියරොධසමාපත්ති සමාධීති

වුත්තා? සමාධානට්යඨන  යකො පනායුං සමාධානට්යඨො? සම්මයදව
ආධාතබ් තා  යා හි එසා පච්චනීකධම්යමහි අකම්පනීයා  ලප්පත්තියා

සමථ ලුං විපස්සනා ලන්ති ඉයමහි ද්වීහි  යලහි, 
අනිච්චදුක්ඛානත්තනිබ්බිදාවිරාගනියරොධපටිනිස්සග්ගවිවට්ටානුපස්සනා
චත්තාරි මග්ගඤාණානි චත්තාරි ච ඵලඤාණානීති ඉයමසුං යසොළසන්නුං

ඤාණානුං වයසන යසොළසහි ඤාණචරියාහි, පඨමජ්ඣානසමාධිආදයයො
අට්ඨ සමාධී එකජ්ඣුංකත්වා ගහියතො යතසුං උපචාරසමාධි චාති ඉයමසුං
නවන්නුං සමාධීනුං වයසන නවහි සමාධිචරියාහි කායසඞ්ඛායරො 
වචීසඞ්ඛායරොචිත්තසඞ්ඛායරොතිඉයමසුංතිණ්ණුංසඞ්ඛාරානුංතත්ථතත්ථ 
පටිප්පස්සද්ධියා තථා විහරිතුකායමන යථාවුත්යතසු ඨායනසු
වසීභාවප්පත්යතන අරහතා අනාගාමිනා වා යථාධිප්යපතුං කාලුං

චිත්තයචතසිකසන්තානස්ස සම්මයදව අප්පවත්ති ආධාතබ් ා, තස්සා තථා

සමාධාතබ් තාඉධසමාධානට්යඨො, යතනායුංවිහායරොසමාධීති වුත්යතො, න
අවික්යඛපට්යඨන  එයතනස්සසමාපත්තිඅත්යථොපිවුත්යතොතියවදිතබ්ය ො  
ඉමඤ්හිනියරොධසමාපත්තිුංසන්ධායපටිසම්භිදාමග්යග– 

‘‘කථුං ද්වීහි  යලහි සමන්නාගතත්තා තිණ්ණුං සඞ්ඛාරානුං 
පටිප්පස්සද්ධියා යසොළසහි ඤාණචරියාහි නවහි සමාධිචරියාහි

වසීභාවතාය සඤ්ඤානියරොධසමාපත්තියාඤාණ’’න්ති(පටි ම 1.83) 

– 

පුච්ඡිත්වා ‘‘ද්වීහි  යලහී’’ති ද්යව  ලානි සමථ ලුං විපස්සනා ලන්ති

විත්ථායරො  සායුං නියරොධසමාපත්තිකථා විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි  2.867



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා නන්දවග්ය ො 

147 

පටුන 

ආදයයො) සුංවණ්ණිතාව  කස්මා පනායුං යථයරො ඵලසමාපත්තිුං 

අසමාපජ්ජිත්වා නියරොධුං සමාපජ්ජි? සත්යතසු අනුකම්පාය  අයඤ්හි

මහායථයරො සබ් ාපි සමාපත්තියයො වළඤ්යජති, සත්තානුග්ගයහන පන 
යයභුයයයනනියරොධුං සමාපජ්ජති තඤ්හිසමාපජ්ජිත්වාවුට්ඨිතස්සකයතො
අප්පයකොපිසක්කායරොවියසසයතො මහප්ඵයලොමහානිසුංයසොයහොතීති  

වුට්ඨාසීති අරහත්තඵලචිත්තුප්පත්තියා වුට්ඨාසි  නියරොධුං සමාපන්යනො

හි අරහා යච අරහත්තඵලස්ස, අනාගාමී යච අනාගාමිඵලස්ස උප්පායදන
වුට්ඨියතොනාමයහොති  

යතන යඛො පන  ෙයෙන  ක්යකො යදවානමින්යදො ආෙ ්ෙයතො 

ෙහාක ් ප ්  පිණ්ඩපාතං දාතුකායෙො යහොතීති කථුං තස්ස දාතුකාමතා

ජාතා? යානි ‘‘තානි පඤ්චමත්තානි යදවතාසතානී’’ති වුත්තානි, තා
සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො පරිචාරිකා කකුටපාදිනියයො පුබ්ය  ‘‘අයයයො

මහාකස්සයපො රාජගහුං පිණ්ඩාය පවිසති, ගච්ඡථ යථරස්ස දානුං යදථා’’ති
සක්යකන යපසිතා උපගන්ත්වා දිබ් ාහාරුං දාතුකාමා ඨිතා යථයරන 

පටික්ඛිත්තා යදවයලොකයමව ගතා  ඉදානි පුරිමප්පටික්යඛපුං චින්යතත්වා
‘‘කදාචිගණ්යහයයා’’තිසමාපත්තියතොවුට්ඨිතස්සයථරස්සදානුං දාතුකාමා
සක්කස්ස අනායරොයචත්වා සයයමව ආගන්ත්වා දිබ් යභොජනානි
උපයනන්තියයො පුරිමනයයයනව යථයරන පටික්ඛිත්තා යදවයලොකුං
ගන්ත්වා සක්යකන ‘‘කහුං ගතත්ථා’’ති පුට්ඨා තමත්ථුං ආයරොයචත්වා

‘‘දින්යනොයවොයථරස්සපිණ්ඩපායතො’’තිසක්යකනවුත්යත ‘‘ගණ්හිතුුංන

ඉච්ඡතී’’ති  ‘‘කිුං කයථසී’’ති? ‘‘‘දුග්ගතානුං සඞ්ගහුං කරිස්සාමී’ති ආහ, 

යදවා’’ති ‘‘තුම්යහයකනාකායරනගතා’’ති? ‘‘ඉමිනාව, යදවා’’ති සක්යකො 

‘‘තුම්හාදිසියයො යථරස්ස පිණ්ඩපාතුං කිුං දස්සන්තී’’ති? සයුං දාතුකායමො, 
ජරාජිණ්යණො ඛණ්ඩදන්යතො පලිතයකයසො ඔභග්ගසරීයරො මහල්ලයකො

තන්තවායයො හත්වා, සුජම්පි අසුරධීතරුං තථාරූපියමව මහල්ලිකුං කත්වා, 

එකුං යපසකාරවීථිුං මායපත්වා තන්තුං පසායරන්යතො අච්ඡි, සුජා තසරුං

පූයරති  යතන වුත්තුං – ‘‘යතන යඛො පන  ෙයෙන  ක්යකො 

යදවානමින්යදො…යප.…ත රංපූයරතී’’ති  

තත්ථ තන්තං විනාතීති පසාරිතතන්තුං විනන්යතො විය යහොති  ත රං

පූයරතීති තසරවට්ටිුං වඩ්යෙන්තී විය  යෙන  ක්ක ්  යදවානමින්ද ් 

නියව නං යතනුප ඞ්කමීති යථයරො නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය
‘‘දුග්ගතජනසඞ්ගහුං කරිස්සාමී’’ති නගරාභිමුයඛො ගච්ඡන්යතො  හිනගයර
සක්යකන මාපිතුං යපසකාරවීථිුං පටිපජ්ජිත්වා ඔයලොයකන්යතො අද්දස
ඔලුග්ගවිලුග්ගජිණ්ණසාලුං තත්ථ ච යත ජායම්පතියක යථාවුත්තරූයප 
තන්තවායකම්මුංකයරොන්යතදිස්වාචින්යතසි– ‘‘ඉයමමහල්ලකකායලපි
කම්මුං කයරොන්ති  ඉමස්මිුං නගයර ඉයමහි දුග්ගතතරා නත්ථි මඤ්යඤ 
ඉයමහිදින්නුංසාකමත්තම්පි ගයහත්වාඉයමසුංසඞ්ගහුංකරිස්සාමී’’ති යසො
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යතසුංයගහාභිමුයඛො අගමාසි සක්යකොතුංආගච්ඡන්තුංදිස්වාසුජුංආහ–

‘‘භද්යද, මය්හුං අයයයො ඉයතො ආගච්ඡති, තුංත්වුං අපස්සන්තී වියතුණ්හී
හත්වා නිසීද  ඛයණයනව වඤ්යචත්වා පිණ්ඩපාතුං දස්සාමා’’ති යථයරො
ගන්ත්වායගහද්වායරඅට්ඨාසි යතපිඅපස්සන්තාවිය අත්තයනොකම්මයමව
කයරොන්තා යථොකුං ආගමයිුංසු  අථ සක්යකො ‘‘යගහද්වායර ඨියතො එයකො

යථයරො විය ඛායති, උපධායරහි තාවා’’ති ආහ  ‘‘තුම්යහ ගන්ත්වා

උපධායරථ, සාමී’’ති  යසො යගහා නික්ඛමිත්වා යථරුං පඤ්චපතිට්ඨියතන
වන්දිත්වා උයභොහි හත්යථහි ජණ්ුගකානි ඔලුම්බිත්වා නිත්ථුනන්යතො
උට්ඨාය‘‘කතරත්යථයරොනුයඛොඅයයයො’’තියථොකුං ඔසක්කිත්වා‘‘අක්ඛීනි 
යමධූමායන්තී’’තිවත්වානලායට හත්ථුංඨයපත්වාඋද්ධුංඋල්යලොයකත්වා
‘‘අයහොදුක්ඛුංඅයයයොයනොමහාකස්සපත්යථයරොව චිරස්සුංයමකුටිද්වාරුං
ආගයතො  අත්ථිනු යඛොකිඤ්චි යගයහ’’තිආහ  සුජා යථොකුංආකුලා විය

හත්වා ‘‘අත්ථි, සාමී’’ති පටිවචනුං අදාසි  සක්යකො, ‘‘භන්යත, ලූඛුං වා
පණීතුං වාති අචින්යතත්වා සඞ්ගහුං යනො කයරොථා’’ති පත්තුං ගණ්හි 

යථයරො පත්තුං යදන්යතො ‘‘ඉයමසුං එව දුග්ගතානුං ජරාජිණ්ණානුං මයා
සඞ්ගයහොකාතබ්ය ො’’තිචින්යතසි යසොඅන්යතො පවිසිත්වාඝටිඔදනුංනාම

ඝටියතො උද්ධරිත්වා, පත්තුං පූයරත්වා, යථරස්ස හත්යථ ඨයපසි  යතන

වුත්තුං– ‘‘අද්ද ායඛො ක්යකොයදවානමින්යදො…යප.… අදාසී’’ති  

තත්ථ ඝටිොති භත්තඝටියතො  ‘‘ඝටිඔදන’’න්තිපි පායඨො, තස්ස
ඝටිඔදනුං නාම යදවානුං යකොචි ආහාරවියසයසොති අත්ථුං වදන්ති  

උද්ධරිත්වාති කුයතොචි භාජනයතො උද්ධරිත්වා  අයනකසූයපො යසො එව
ආහායරො පත්යත පක්ඛිපිත්වා යථරස්ස හත්යථ ඨපනකායල කපණානුං

උපකප්පනකලූඛාහායරො විය පඤ්ඤායිත්ථ, හත්යථ ඨපිතමත්යත පන

අත්තයනො දිබ් සභායවයනව අට්ඨාසි  අයනකසූයපොති මුග්ගමාසාදිසූයපහි 

යචව ඛජ්ජවිකතීහි ච අයනකවිධසූයපො  අයනක යඤ්ජයනොති 

නානාවිධඋත්තරිභඞ්යගො  අයනකර  යඤ්ජයනොතිඅයනයකහිසූයපහි යචව
 යඤ්ජයනහි ච මධුරාදිමූලරසානඤ්යචව සම්භින්නරසානඤ්ච

අභි යඤ්ජයකො, නානග්ගරසසූප යඤ්ජයනොතිඅත්යථො  

යසො කිර පිණ්ඩපායතො යථරස්ස හත්යථ ඨපිතකායල රාජගහනගරුං

අත්තයනො දිබ් ගන්යධනඅජ්යඣොත්ථරි, තයතොයථයරොචින්යතසි–‘‘අයුං

පුරියසො අප්යපසක්යඛො, පිණ්ඩපායතො අතිවිය පණීයතො සක්කස්ස

යභොජනසදියසො යකොනුයඛොඑයසො’’ති? අථනුං ‘‘සක්යකො’’තිඤත්වාආහ

– ‘‘භාරියුං යත, යකොසිය, කම්මුං කතුං දුග්ගතානුං සම්පත්තිුං 

විලුම්පන්යතන, අජ්ජ මය්හුං දානුං දත්වා යකොචියදව දුග්ගයතො
යසනාපතිට්ඨානුං වා යසට්ඨිට්ඨානුං වා ලයභයයා’’ති  ‘‘යකො මයා

දුග්ගතතයරො අත්ථි, භන්යත’’ති? ‘‘කථුං ත්වුං දුග්ගයතො යදවරජ්ජසිරිුං

අනුභවන්යතො’’ති? ‘‘භන්යත, එවුංනායමතුං, මයා පනඅනුප්පන්යනබුද්යධ

කලයාණකම්මුංකතුං, බුද්ධුප්පායද පන වත්තමායන පුඤ්ඤකම්මුංකත්වා
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පටුන 

චූළරථයදවපුත්යතොමහාරථයදවපුත්යතො අයනකවණ්ණයදවපුත්යතොතිඉයම
තයයො යදවපුත්තා මමාසන්නට්ඨායන නිබ් ත්තාමහායතජවන්තතරා  අහුං
යතසු යදවපුත්යතසු ‘නක්ඛත්තුං කීළිස්සාමා’ති පරිචාරිකායයො ගයහත්වා
අන්තරවීථිුං ඔතිණ්යණසු පලායිත්වා යගහුං පවිසාමි  යතසඤ්හි සරීරයතො

යතයජො මම සරීරුං ඔත්ථරති, මම සරීරයතො යතයජො යතසුං සරීරුං න

ඔත්ථරති  යකො මයා දුග්ගතතයරො, භන්යත’’ති? ‘‘එවුං සන්යතපි ඉයතො
පට්ඨායමය්හුං මා එවුංවඤ්යචත්වාදානමදාසී’’ති ‘‘වඤ්යචත්වාතුම්හාකුං

දායනදින්යනමය්හුංකුසලුං අත්ථිනත්ථී’’ති? ‘‘අත්ථි, ආවුයසො’’ති ‘‘එවුං

සන්යත කුසලකරණුං නාම මය්හුං භායරො, භන්යත’’ති වත්වා යථරුං

වන්දිත්වා සුජුං ආදාය යථරුං පදක්ඛිණුං කත්වා, යවහාසුං අබ්භුග්ගන්ත්වා

‘‘අයහො දානුං පරමදානුං, කස්සයප සුප්පතිට්ඨිත’’න්ති තික්ඛත්තුුං උදානුං

උදායනසි  යතන වුත්තුං ‘‘අථ යඛො ආෙ ්ෙයතො ෙහාක ් ප ් 

එතදයහොසී’’තිආදි  

තත්ථ යකොසිොති සක්කුං යදවානමින්දුං යගොත්යතන ආලපති  

පුඤ්යඤනඅත්යථොතිපුඤ්යඤනපයයොජනුං  අත්ථීතිවචනයසයසො  යවහා ං

අබ්භුග් න්ත්වාති පථවියතො යවහාසුං අභිඋග්ගන්ත්වා  ආකාය 

අන්තලික්යඛතිආකාසයමව පරියායසද්යදනඅන්තලික්යඛතිවදන්ති අථවා
අන්තලික්ඛසඞ්ඛායත ආකායස න කසිුගග්ඝාටිමාදිආකායසති

වියසයසන්යතොවදති  අයහොදානන්ති එත්ථ අයහොතිඅච්ඡරියත්යථනිපායතො 

සක්යකො හි යදවානමින්යදො, ‘‘යස්මා නියරොධා වුට්ඨිතස්ස අයයස්ස
මහාකස්සපත්යථරස්ස සක්කච්චුං සහත්යථන චිත්තීකත්වා අනපවිද්ධුං

කායලන පයරසුං අනුපහච්ච, සම්මාදිට්ඨිුං පුරක්ඛත්වා ඉදමීදිසුං මයා

දිබ් යභොජනදානුං දින්නුං, තස්මා යඛත්තසම්පත්ති යදයයධම්මසම්පත්ති

චිත්තසම්පත්තීති, තිවිධායපි සම්පත්තියා සමන්නාගතත්තා 
සබ් ඞ්ගසම්පන්නුං වත මයා දානුං පවත්තිත’’න්ති
අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජායතො තදා අත්තයනො හදයබ්භන්තරගතුං

පීතියසොමනස්සුං සමුග්ගිරන්යතො ‘‘අයහො දාන’’න්ති වත්වා තස්ස දානස්ස
වුත්තනයයන උත්තමදානභාවුං යඛත්තඞ්ගතභාවඤ්ච පකායසන්යතො 

‘‘පරෙදානංක ් යප සුප්පතිට්ඨිත’’න්තිඋදානුංඋදායනසි  

එවුං පන සක්කස්ස උදායනන්තස්ස භගවා විහායර ඨියතොයයව

දිබ් යසොයතන සද්දුං සුත්වා ‘‘පස්සථ, භික්ඛයව, සක්කුං යදවානමින්දුං
උදානුංඋදායනත්වාආකායසන ගච්ඡන්ත’’න්තිභික්ඛූනුංවත්වායතහි‘‘කිුං

පන, භන්යත, යතන කත’’න්ති පුට්යඨො ‘‘මම පුත්තස්ස කස්සපස්ස

වඤ්යචත්වා දානුං අදාසි, යතන ච අත්තමයනො උදායනසී’’ති ආහ  යතන

වුත්තුං ‘‘අ ්ය ොසියඛොභ වාදිබ් ාෙ ය ොතධාතුො’’තිආදි  

තත්ථ දිබ් ාෙ ය ොතධාතුොති දිබ් සදිසත්තා දිබ් ා  යදවතානඤ්හි
සුචරිතකම්මනිබ් ත්තා පිත්තයසම්හරුහිරාදීහි අපලිබුද්ධා 
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උපක්කියලසවිනිමුත්තතාය දූයරපි ආරම්මණුං ගයහතුුං සමත්ථා
දිබ් පසාදයසොතධාතු යහොති  අයඤ්චාපි භගවයතො
වීරියභාවනා ලනිබ් ත්තා ඤාණමයා යසොතධාතු තාදිසා එවාති 

දිබ් සදිසත්තා දිබ් ා  අපි ච දිබ් විහාරවයසන පටිලද්ධත්තා අත්තනා ච 
දිබ් විහාරසන්නිස්සිතත්තාපිදිබ් ා සවනට්යඨනචසභාවධාරණට්යඨනච

යසොතධාතු, යසොතධාතුයාපි කිච්චකරයණන යසොතධාතු වියාති යසොතධාතු, 

තාය දිබ් ාය යසොතධාතුයා  විසුද්ධාොති පරිසුද්ධාය නිරුපක්කියලසාය  

අතික්කන්තොනුසිකාොති මනුස්සූපචාරුං අතික්කමිත්වා සද්දස්සවයනන
මානුසිකමුංසයසොතධාතුුංඅතික්කමිත්වාඨිතාය  

එතෙත්ථං විදිත්වාති ‘‘සම්මාපටිපත්තියා ුණවියසයස පතිට්ඨිතුං
පුරිසාතිසයුං යදවාපි මනුස්සාපි ආදරජාතා අතිවිය පිහයන්තී’’ති ඉමමත්ථුං
විදිත්වාතදත්ථදීපනුංඉමුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ර පිණ්ඩපාතිකඞ්ගසඞ්ඛාතුං ධුතඞ්ගුං සමාදාය තස්ස පරිපූරයණන 

පිණ්ඩපාතික ් . නනු චායුං ගාථා ආයස්මන්තුං මහාකස්සපුං නිමිත්තුං

කත්වා භාසිතා, යථයරො ච සබ්ය සුං ධුතවාදානුං අග්යගො

යතරසධුතඞ්ගධයරො, යසො කස්මා එයකයනව ධුතඞ්යගන කිත්තියතොති? 

අට්ඨුප්පත්තිවයසනායුං නිද්යදයසො  අථ වා යදසනාමත්තයමතුං, ඉමිනා
යදසනාසීයසනසබ්ය පිස්ස ධුතඞ්ගා වුත්තාති යවදිතබ් ා  අථ වා ‘‘යථාපි

භමයරො පුප්ඵ’’න්ති (ධ  ප  49) ගාථාය වුත්තනයයන පරමප්පිච්ඡතාය 
කුලානුද්දයතාය චස්ස සබ් ුං පිණ්ඩපාතිකවත්තුං අක්ඛණ්යඩත්වා තත්ථ

සාතිසයුං පටිපත්තියා පකාසනත්ථුං ‘‘පිණ්ඩපාතික ් ා’’ති වුත්තුං  

පිණ්ඩපාතිකස්සාති ච පිහයන්තීති පදුං අයපක්ඛිත්වා සම්පදානවචනුං, තුං

උපයයොගත්යථ දට්ඨබ් ුං  අත්තභර ් ාති ‘‘අප්පානි ච තානි සුලභානි 

අනවජ්ජානී’’ති (අ  නි  4.27; ඉතිවු  101) එවුං වුත්යතහි
අප්පානවජ්ජසුලභරූයපහි චතූහි පච්චයයහි අත්තානයමව භරන්තස්ස  

අනඤ්ඤයපොසියනොතිආමිසසඞ්ගණ්හයනනඅඤ්යඤසිස්සාදියකයපොයසතුුං 
අනුස්සුක්කතාය අනඤ්ඤයපොසියනො  පදද්වයයනස්ස කායපරිහාරියකන
චීවයරන කුච්ඡිපරිහාරියකනපිණ්ඩපායතන විචරණයතො සල්ලහකවුත්තිතුං

සුභරතුං පරමඤ්ච සන්තුට්ඨිුං දස්යසති  අථ වා අත්තභර ් ාති

එකවචනිච්ඡායඅත්තභාවසඞ්ඛාතුංඑකුංයයවඉමුං අත්තානුංභරති, නඉයතො

පරුං අඤ්ඤන්ති අත්තභයරො, තයතො එව අත්තනා අඤ්ඤස්ස 

යපොයසතබ් ස්ස අභාවයතො අනඤ්ඤයපොසී, තස්ස අත්තභරස්ස
අනඤ්ඤයපොසියනො  පදද්වයයනපි ඛීණාසවභායවන ආයතිුං අනාදානතුං
දස්යසති  

යදවා පිහෙන්ති…යප.…  තීෙයතොති තුං අග්ගඵලාධිගයමන 

සබ් කියලසදරථපරිළාහානුං වූපසයමන පටිප්පස්සද්ධියා උපසන්තුං, 

සතියවපුල්ලප්පත්තියා නිච්චකාලුං සයතොකාරිතාය සතිමන්තුං, තයතො එව
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ඉට්ඨානිට්ඨාදීසු තාදිලක්ඛණප්පත්තුංඛීණාසවුංසක්කාදයයොයදවාපිහයන්ති

පත්යථන්ති, තස්ස සීලාදිුණවියසයසසු  හමානුං උප්පායදන්තා ආදරුං

ජයනන්ති, පයගවමනුස්සාති  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. පිණ්ඩපාතිකසුත්තවණ්ණනා 

28. අට්ඨයම පච්ොභත්තන්තිඑකාසනිකඛලුපච්ඡාභත්තිකානුංපායතොව 

භුත්තානුං අන්යතොමජ්ඣන්හියකොපි පච්ඡාභත්තයමව, ඉධ පන
පකතිභත්තස්යසව පච්ඡයතො පච්ඡාභත්තන්ති යවදිතබ් ුං  

පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානන්ති පිණ්ඩපාතයතො පටික්කන්තානුං, පිණ්ඩපාතුං
පරියයසිත්වා භත්තකිච්චස්ස නිට්ඨාපනවයසන තයතො නිවත්තානුං  

කයරරිෙණ්ඩලොයළති එත්ථ කයරරීති වරුණරුක්ඛස්ස නාමුං  යසො කිර

ගන්ධකුටියා මණ්ඩපස්ස සාලාය ච අන්තයර යහොති, යතන ගන්ධකුටීපි 

‘‘කයරරිකුටිකා’’ති වුච්චති, මණ්ඩයපොපි සාලාපි 

‘‘කයරරිමණ්ඩලමායළො’’ති  තස්මා කයරරිරුක්ඛස්ස අවිදූයර කයත
නිසීදනසාලසඞ්ඛායත මණ්ඩලමායළ  තිණපණ්ණච්ඡදනුං අයනොවස්සකුං

‘‘මණ්ඩලමායළො’’ති වදන්ති, අතිමුත්තකාදිලතාමණ්ඩයපො
‘‘මණ්ඩලමායළො’’තිඅපයර  

කායලනකාලන්තිකායලකායලඅන්තරන්තරා, තස්මිුංතස්මිුංසමයයති

අත්යථො  ෙනාපියකති මනවඩ්ෙයක, පියරූයප ඉට්යඨති අත්යථො 
ඉට්ඨානිට්ඨභායවො ච පුග්ගලවයසන ච ද්වාරවයසන ච ගයහතබ්ය ො 

එකච්චස්ස හි ඉට්ඨාභිමයතො එකච්චස්ස අනිට්යඨො යහොති, එකච්චස්ස 

අනිට්ඨාභිමයතො එකච්චස්ස ඉට්යඨො. තථා එකස්ස ද්වාරස්ස ඉට්යඨො
අඤ්ඤස්ස අනිට්යඨො  විපාකවයසන පයනත්ථ විනිච්ඡයයො යවදිතබ්ය ො 

කුසලවිපායකො හි එකන්යතන ඉට්යඨො, අකුසලවිපායකො අනිට්යඨො එවාති  

චක්ඛුනා රූයප ප ්සිතුන්ති ගාමුං පිණ්ඩාය පවිට්යඨො උපාසයකහි යගහුං
පයවයසත්වා පූජාසක්කාරකරණත්ථුං උපනීයතසු ආසනවිතානාදීසු
නානාවිරාගසමුජ්ජලවණ්ණසඞ්ඛායත රජනීයය අඤ්යඤ ච

සවිඤ්ඤාණකරූයප චක්ඛුද්වාරිකවිඤ්ඤායණහි පස්සිතුුං   ද්යදති තයථව
ඉස්සරජනානුං යගහුං පවිට්යඨො යතසුං පයුත්යත ගීතවාදිතසද්යද යසොතුුං  

 න්යධති තථා යතහි පූජාසක්කාරවයසන උපනීයත පුප්ඵධූමාදිගන්යධ

ඝායිතුුං  රය ති යතහි දින්නාහාරපරියභොයග නානග්ගරයස සායිතුුං  

යඵොට්ඨබ්ය ති මහග්ඝපච්චත්ථරයණසු ආසයනසු නිසින්නකායල
සුඛසම්ඵස්යස යඵොට්ඨබ්ය  ඵුසිතුුං  එවඤ්ච
පඤ්චද්වාරිකඉට්ඨාරම්මණප්පටිලාභුං කිත්යතත්වා ඉදානි

මයනොද්වාරිකඉට්ඨාරම්මණප්පටිලාභුංදස්යසතුුං ‘‘ ක්කයතො’’තිආදිවුත්තුං 
තුංයහට්ඨාවුත්තත්ථයමව  
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පටුන 

කිුංපනඅපිණ්ඩපාතිකානුංඅයුංනයයොනලබ්භතීති? ලබ්භති යතසම්පි 
හි නිමන්තනසලාකභත්තාදිඅත්ථුං ගාමුං ගතකායල උළාරවිභවා උපාසකා

තථාසක්කාරසම්මානුං කයරොන්තියයව, තුංපනඅනියතුං පිණ්ඩපාතිකානුං

පන තදා නිච්චයමව තත්ථ පූජාසක්කාරුං කරියමානුං දිස්වා, 

සක්කාරගරුතාය අනිස්සරණමග්යග ඨත්වා, අයයොනියසොමනසිකාරවයසන

යත භික්ඛූ එවමාහුංසු  යතයනවාහ – ‘‘හන්දාවුය ො, ෙෙම්පි පිණ්ඩපාතිකා 

යහොො’’තිආදි  

තත්ථ හන්දාති යවොස්සග්ගත්යථ නිපායතො  ලච්ොොති ලභිස්සාම  

යතනුප ඞ්කමීති තත්ථ සුරභිගන්ධකුටියුං නිසින්යනො යතසුං තුං 

කථාසල්ලාපුං සුත්වා ‘‘ඉයම භික්ඛූ මාදිසස්ස නාම බුද්ධස්ස සාසයන
පබ් ජිත්වා මයා සද්ධිුං එකවිහායර වසන්තාපි එවුං

අයයොනියසොමනසිකාරවයසනකථුං පවත්යතන්ති, සල්යලයඛනවත්තන්ති, 
හන්ද යත තයතො නිවායරත්වා සල්යලඛවිහායර නියයොයජස්සාමී’’ති
මණ්ඩලමාළුංඋපසඞ්කමි යසසුංයහට්ඨාවුත්තනයයමව  

එතෙත්ථං විදිත්වාති ‘‘අප්පිච්ඡතාසන්තුට්ඨිතාසල්යලඛානුං වයසන
කියලයසධුනිතුුංතණ්හුංවියසොයසතුුං පටිපන්යනොතිපිණ්ඩපාතිකස්සසයතො

යදවා පිහයන්ති, තස්ස පටිපත්තියා ආදරජාතා පියායන්ති, න ඉයතො
අඤ්ඤථා’’තිඉමමත්ථුංවිදිත්වාතදත්ථදීපනුංඉමුංඋදානුං උදායනසි  

තත්ථ යනො යච  ද්දසියලොකනි ්සියතොති ‘‘අයහො අයයයො අප්පිච්යඡො
සන්තුට්යඨො පරමසල්යලඛවුත්තී’’තිආදිනාපයරහිකිත්තිතබ් සද්දසඞ්ඛාතුං
සියලොකුං තණ්හාය නිස්සියතොනයහොතියචතිඅත්යථො සද්යදොවාසම්මුඛා

වණ්ණභණනථුතියඝොයසො, සියලොයකො පරම්මුඛභූතා පසුංසා පත්ථටයසතා
වා යසසුංඅනන්තරසුත්යතවුත්තනයයමව  

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. සිප්පසුත්තවණ්ණනා 

29. නවයම යකොනුයඛො, ආවුය ො, සිප්පංජානාතීති, ආවුයසො, අම්යහසු

ඉධසන්නිපතියතසුයකොනුජීවිතනිමිත්තුංසික්ඛිතබ් ට්යඨන ‘‘සිප්ප’’න්ති

ලද්ධනාමුං යුංකිඤ්චි ආජීවුං විජානාති? යකො කිං සිප්පං සික්ඛීති යකො
දීඝරත්තුං සිප්පාචරියකුලුං පයිරුපාසිත්වා ආගමයතො පයයොගයතො ච

හත්ථිසිප්පාදීසු කිුං සිප්පුං සික්ඛි? කතරං සිප්පං සිප්පානං අග් න්ති
සබ් සිප්පානුං අගාරය්හතායමහප්ඵලතාය අකිච්ඡසිද්ධියාචකතරුංසිප්පුං

අග්ගුං උත්තමුං? යුං නිස්සාය සුයඛන සක්කා ජීවිතුන්ති අධිප්පායයො  

තත්යථකච්යචති යතසු භික්ඛූසු එකච්යච භික්ඛූ  යය හත්ථාචරියකුලා

පබ් ජිතායත  එවොහංසූතියතඑවුංභණිුංසු ඉයතොපරම්පි ‘‘එකච්යච’’ති 

වුත්තට්ඨායන එයසව නයයො  හත්ථිසිප්පන්ති යුං හත්ථීනුං

පරිග්ගණ්හනදමනසාරණයරොගතිකිච්ඡාදියභදුං කත්තබ් ුං, තුං උද්දිස්ස
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පටුන 

පවත්තුංසබ් ම්පිසිප්පුංඉධ‘‘හත්ථිසිප්ප’’න්තිඅධිප්යපතුං  අ ් සිප්පන්ති

එත්ථාපි එයසව නයයො  රථසිප්පං පන රථයයොග්ගානුං
දමනසාරණාදිවිධානවයසන යචව රථස්ස කරණවයසන ච යවදිතබ් ුං  

ධනුසිප්පන්ති ඉස්සාසසිප්පුං, යයො ධනුබ්ය යධොති වුච්චති  ථරුසිප්පන්ති

යසසආවුධසිප්පුං  මුද්දාසිප්පන්ති හත්ථමුද්දාය ගණනසිප්පුං  

 ණනසිප්පන්ති අච්ඡිද්දකගණනසිප්පුං   ඞ්ඛානසිප්පන්ති

සඞ්කලනපටුප්පාදනාදිවයසනපිණ්ඩගණනසිප්පුං  තුංයස්සපුණුංයහොති, 
යසො රුක්ඛම්පි දිස්වා ‘‘එත්තකානි එත්ථ පණ්ණානී’’ති ගණිතුුං ජානාති  

යලඛාසිප්පන්ති නානාකායරහි අක්ඛරලිඛනසිප්පුං, ලිපිඤාණුං වා  

කායවෙයසිප්පන්ති අත්තයනොචින්තාවයසනවාපරයතොපටිලද්ධසුතවයසන

වා, ‘‘ඉමස්සඅයමත්යථො, එවුංනුං යයොයජස්සාමී’’තිඑවුංඅත්ථවයසනවා, 

කිඤ්චියදව කබ් ුං දිස්වා, ‘‘තප්පටිභාගුං කබ් ුං කරිස්සාමී’’ති 
ඨානුප්පත්තිකපටිභානවයසන වා චින්තාකවිආදීනුං චතුන්නුං කවීනුං
කබ් කරණසිප්පුං වුත්තඤ්යහතුංභගවතා– 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, කවී–චින්තාකවි, සුතකවි, අත්ථකවි, 

පටිභානකවී’’ති(අ නි 4.231). 

යලොකාෙතසිප්පන්ති ‘‘කායකො යසයතො අට්ඨීනුං යසතත්තා,  ලාකා
රත්තා යලොහිතස්ස රත්තත්තා’’ති එවමාදිනයප්පවත්තුං 
පරයලොකනිබ් ානානුං පටියසධකුං විතණ්ඩසත්ථසිප්පුං  

ඛත්තවිජ්ජාසිප්පන්ති අබ්යභයයමාසුරක්ඛාදිනීතිසත්ථසිප්පුං  ඉමානි කිර

ද්වාදසමහාසිප්පානිනාම යතයනවාහතත්ථතත්ථ ‘‘සිප්පානංඅග් ’’න්ති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං සබ් සිප්පායතනානුං ජීවිකත්ථතාය

වට්ටදුක්ඛයතො අනිස්සරණභාවුං, සීලාදීනුංයයව පන සුපරිසුද්ධානුං

නිස්සරණභාවුං, තුංසමඞ්ගියනොයයවචභික්ඛුභාවුංසබ් ාකාරයතොවිදිත්වා
තදත්ථවිභාවනුංඉමුංඋදානුං උදායනසි  

තත්ථ අසිප්පජීවීති චතුන්නුං තණ්හප්පාදානුං සමුච්යඡදවික්ඛම්භයනන
පච්චයාසාය වියසොසිතත්තා යුංකිඤ්චි සිප්පුං උපනිස්සාය ජීවිකුං න

කප්යපතීති අසිප්පජීවී, එයතන ආජීවපාරිසුද්ධිසීලුං දස්යසති  ලහූති

අප්පකිච්චතාය සල්ලහකවුත්තිතාය ච ලහ අ හලසම්භායරො, එයතන

චතුපච්චයසන්යතොසසිද්ධුං සුභරතුං දස්යසති  අත්ථකායෙොති සයදවකස්ස

යලොකස්ස අත්ථයමව කායමතීති අත්ථකායමො, එයතන සත්තානුං
අනත්ථපරිවජ්ජනස්ස පකාසිතත්තා පාතියමොක්ඛසුංවරසීලුං දස්යසති 

පාණාතිපාතාදිඅනත්ථවිරමණපරිදීපනයතො  ෙතින්ද්රියෙොති චක්ඛාදීනුංඡන්නුං

ඉන්ද්රියානුං අභිජ්ඣාදයප්පවත්තියතො සුංයයමන යතින්ද්රියයො, එයතන

ඉන්ද්රියසුංවරසීලුං වුත්තුං   බ් ධි විප්පමුත්යතොති එවුං සුපරිසුද්ධසීයලො
චතුපච්චයසන්යතොයස අවට්ඨියතො සප්පච්චයුං නාමරූපුං පරිග්ගයහත්වා
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අනිච්චාදිවයසන සඞ්ඛායර සම්මසන්යතො විපස්සනුං උස්සුක්කායපත්වා 
තයතො පරුං පටිපාටියා පවත්තියතහි චතූහි අරියමග්යගහි සුංයයොජනානුං
පහීනත්තාසබ් ධි සබ් ත්ථභවාදීසුවිප්පමුත්යතො  

අයනොක ාරී අෙයෙො නිරාය ොති තථා සබ් ධි විප්පමුත්තත්තා එව
ඔකසඞ්ඛායතසු ඡසුපි ආයතයනසු තණ්හාභිසරණස්ස අභායවන

අයනොකසාරී, රූපාදීසුකත්ථචිමමඞ්කාරාභාවයතො අමයමො, සබ්ය නසබ් ුං

අනාසීසනයතො නිරායසො  හිත්වා ොනං එකචයරො   භික්ඛූති එවුංභූයතො ච
යසොඅරහත්තමග්ගප්පත්තිසමකාලයමවඅනවයසසුංමානුංහිත්වා පජහිත්වා
ඉයම භික්ඛූ විය ගණසඞ්ගණිකුං අකත්වා පවියවකකාමතාය

තණ්හාසහායවිරයහන ච සබ්බිරියාපයථසු එකචයරො, යසො සබ් යසො
භින්නකියලසත්තාපරමත්ථයතොභික්ඛුනාම එත්ථ ච‘‘අසිප්පජීවී’’තිආදිනා

යලොකියුණා කථිතා, ‘‘සබ් ධි විප්පමුත්යතො’’තිආදිනා යලොකුත්තරුණා

කථිතා තත්ථඅසිප්පජීවීතිආදි ‘‘විභයවඨිතස්යසවඅයුංධම්යමො, න සිප්පුං

නිස්සායමිච්ඡාජීයවනජීවිකුංකප්යපන්තස්ස, තස්මාසිප්යපසුසාරග්ගහණුං 
විස්සජ්යජත්වාඅධිසීලාදීසුයයවතුම්යහහිසික්ඛිතබ් ’’න්තිදස්යසති  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. යලොකසුත්තවණ්ණනා 

30. දසයම බුද්ධචක්ඛුනාති එත්ථ ආසයානුසයඤාණුං
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණඤ්චබුද්ධචක්ඛුනාම යථාහ– 

‘‘අද්දසා යඛො භගවා බුද්ධචක්ඛුනා යලොකුං යවොයලොයකන්යතො
සත්යත අප්පරජක්යඛ මහාරජක්යඛ තික්ඛින්ද්රියය මුදින්ද්රියය’’තිආදි

(ම නි 1.283; 2.339). 

යලොකන්ති තයයො යලොකා – ඔකාසයලොයකො, සඞ්ඛාරයලොයකො, 
සත්තයලොයකොති තත්ථ– 

‘‘යාවතාචන්දිමසූරියාපරිහරන්ති, 

දිසාභන්තිවියරොචනා; 

තාවසහස්සධායලොයකො, 
එත්ථයතවත්තතීවයසො’’ති – 

ආදීසු (ම නි 1.503) ඔකාසයලොයකො  ‘‘එයකොයලොයකො –සබ්ය සත්තා 

ආහාරට්ඨිතිකා, ද්යවයලොකා–නාමඤ්චරූපඤ්ච, තයයොයලොකා–තිස්යසො

යවදනා, චත්තායරො යලොකා – චත්තායරො ආහාරා, පඤ්ච යලොකා – 

පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා, ඡ යලොකා – ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි, සත්ත

යලොකා – සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො, අට්ඨ යලොකා – අට්ඨ යලොකධම්මා, 

නවයලොකා–නවසත්තාවාසා, දස යලොකා–දසායතනානි, ද්වාදසයලොකා
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–ද්වාදසායතනානි, අට්ඨාරසයලොකා–අට්ඨාරස ධාතුයයො’’තිආදීසු(පටි ම 

1.112) සඞ්ඛාරයලොයකො  ‘‘සස්සයතො යලොයකො, අසස්සයතො 
යලොයකො’’තිආදීසු සත්තයලොයකො වුත්යතො  ඉධාපි සත්තයලොයකො
යවදිතබ්ය ො  

තත්ථ යලොකීයති විචිත්තාකාරයතො දිස්සතීති චක්කවාළසඞ්ඛායතො

යලොයකො ඔකාසයලොයකො, සඞ්ඛායරො ලුජ්ජති පලුජ්ජතීති යලොයකො, 
යලොකීයතිඑත්ථපුඤ්ඤපාපුං තබ්බිපායකොචාතිසත්තයලොයකො යතසුභගවා
මහාකරුණාය අනුකම්පමායනො සුංසාරදුක්ඛයතො යමොයචතුකායමො
සත්තයලොකුං ඔයලොයකසි  කතමස්ස පන සත්තාහස්ස අච්චයයන

ඔයලොයකසි? පඨමස්ස සත්තාහස්ස  භගවා හි පල්ලඞ්කසත්තාහස්ස
පරියයොසායනපච්ඡිමයාමාවසායන‘‘යදාහයව පාතුභවන්තිධම්මා…යප …

සූරියයොවඔභාසයමන්තලික්ඛ’’න්ති(උදා 1-3; කථා 321; මහාව 1-3) ඉමුං

අරියමග්ගානුභාවදීපකුං උදානුං උදායනත්වා, ‘‘අහුං තාව එවුං සුදුත්තරුං

සුංසාරමයහොඝුං ඉමාය ධම්මනාවාය සමුත්තරිත්වා නිබ් ානපායර ඨියතො, 

හන්ද දානි යලොකම්පි තායරස්සාමි, කීදියසො නු යඛො යලොයකො’’ති යලොකුං

යවොයලොයකසි තුංසන්ධාය වුත්තුං– ‘‘අථයඛො භ වා ත ්  ත්තාහ ් 

අච්චයෙන තම්හා  ොධිම්හා වුට්ඨහිත්වා බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං

යවොයලොයකසී’’ති  

තත්ථ යවොයලොයකසීති විවියධහි ආකායරහි පස්සි, හත්ථතයල

ඨපිතආමලකුං විය අත්තයනො ඤායණන පච්චක්ඛුං අකාසි  අයනයකහි

 න්තායපහීතිආදි යවොයලොකිතාකාරදස්සනුං  අයනයකහි  න්තායපහීති
අයනයකහි දුක්යඛහි  දුක්ඛඤ්හි සන්තාපනපීළනට්යඨන සන්තායපොති
වුච්චති  යථාහ – ‘‘දුක්ඛස්ස පීළනට්යඨො සඞ්ඛතට්යඨො සන්තාපට්යඨො

විපරිණාමට්යඨො’’ති (පටි  ම  1.17). තඤ්ච දුක්ඛදුක්ඛාදිවයසන යචව
ජාතිආදිවයසන ච අයනකප්පකාරුං  යතන වුත්තුං ‘‘අයනයකහි 
සන්තායපහී’’ති  අයනයකහි දුක්යඛහි සන්තප්පමායන පීළියමායන

 ාධියමායන  පරිළායහහීති පරිදායහහි  පරිඩය්හොයනති ඉන්ධනුං විය

අග්ගිනා සමන්තයතො ඩය්හමායන  රා යජහීති රාගසම්භූයතහි. එසනයයො

යසයසසුපි  රාගාදයයො හි යස්මිුං සන්තායන උප්පජ්ජන්ති, තුං නිද්දහන්තා

විය වි ායධන්ති, යතනවුත්තුං – ‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, අග්ගී – රාගග්ගි, 

යදොසග්ගි, යමොහග්ගී’’ති (ඉතිවු  93). යයතො යත චිත්තුං කායඤ්ච
කියලයසන්තීති කියලසාති වුච්චන්ති  එත්ථ ච පරිඩය්හමායනති එයතන

භගවා රාගාදිකියලසානුං පවත්තිදුක්ඛතුං, යතන ච සත්තානුං අභිභූතතුං

දස්යසති  සන්තප්පමායනති ඉමිනා පන යතසුං කාලන්තරදුක්ඛතුං, යතන
නිරන්තයරොපද්දවතඤ්ච දස්යසති  

භගවාහිය ොධිරුක්ඛමූයලඅපරාජිතපල්ලඞ්යකනිසින්යනොපඨමයායම 
පුබ්ය නිවාසුං අනුස්සරිත්වා මජ්ඣිමයායම දිබ් චක්ඛුුං වියසොයධත්වා
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පච්ඡිමයායම පටිච්චසමුප්පායද ඤාණුං ඔතායරත්වා කියලසමූලකුං
වට්ටදුක්ඛුං අභිඤ්ඤාය සඞ්ඛායර පරිග්ගයහත්වා සම්මසන්යතො
අනුක්කයමන විපස්සනුං වඩ්යෙත්වා අරියමග්ගාධිගයමන සයුං 
විගතවිද්ධස්තකියලයසො අභිසම්බුද්යධො හත්වා පච්චයවක්ඛණානන්තරුං
අනවයසසානුං කියලසානුං පහීනත්තා අත්තයනො වට්ටදුක්ඛස්ස
පරික්ඛීණභාවදීපකුං සබ් බුද්ධානුං අවිජහිතුං ‘‘අයනකජාතිසුංසාර’’න්ති

(ධ  ප  153) උදානුං උදායනත්වා යතයනව පල්ලඞ්යකන සත්තාහුං
විමුත්තිසුඛපටිසුංයවදී නිසින්යනො සත්තමාය රත්තියා තීසු යායමසු 
වුත්තනයයන තීණි උදානානි උදායනත්වා තතියඋදානානන්තරුං
බුද්ධචක්ඛුනායලොකුං යවොයලොයකන්යතො‘‘සකලමිදුංසත්තානුංවට්ටදුක්ඛුං

කියලසමූලකුං, කියලසානායමයත පවත්තිදුක්ඛාආයතිම්පිදුක්ඛයහතුභූතා, 
යතහි ඉයමසත්තා සන්තප්පන්ති පරිඩය්හන්ති චා’’ති පස්සි  යතනවුත්තුං 

‘‘අද්ද ායඛොභ වා…යප.…යෙොහයජහිපී’’ති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං යලොකස්ස යථාවුත්තසන්තාපපරිළායහහි 

අභිභුයයමානතුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති ඉමුං 
සබ් සන්තාපපරිළාහයතොපරිනිබ් ානවිභාවනුංමහාඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ අෙං යලොයකො  න්තාපජායතොති අයුං සබ්ය ොපි යලොයකො
ජරායරොගමරයණහි යචව නානාවිධ යසයනහි ච කියලසපරියුට්ඨායනහි ච 

ජාතසන්තායපො, උප්පන්නකායිකයචතසිකදුක්ඛාභිභයවොති අත්යථො  

ඵ ් පයරයතොති තයතො එව අයනයකහි දුක්ඛසම්ඵස්යසහි පරිහයතො 

උපද්දුයතො  අථ වා ඵ ් පයරයතොති සුඛාදිසඞ්ඛාතානුං තිස්සන්නුං

දුක්ඛතානුංපච්චයභූයතහිඡහිඵස්යසහිඅභිභූයතො, තයතොතයතොද්වාරයතො 

තස්මිුං තස්මිුං ආරම්මයණ පවත්තිවයසන උපස්සට්යඨො  යරො ං වදති

අත්තයතොති ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජමානුං යවදනාසඞ්ඛාතුං යරොගුං දුක්ඛුං, 
ඛන්ධපඤ්චකයමව වා යථාභූතුං අජානන්යතො ‘‘අහ’’න්ති සඤ්ඤාය 
දිට්ඨිගාහවයසන ‘‘අහුං සුඛියතො දුක්ඛියතො’’ති අත්තයතො වදති 
‘‘අත්තයනො’’තිපි පඨන්ති  තස්සත්යථො – ය්වායුං යලොයකො යකනචි
දුක්ඛධම්යමන ඵුට්යඨො අභාවිතත්තතාය අධිවායසතුුං අසක්යකොන්යතො

‘‘අයහො දුක්ඛුං, ඊදිසුං දුක්ඛුං මය්හුං අත්තයනොපි මා යහොතූ’’තිආදිනා 

විප්පලපන්යතො යකවලුං අත්තයනො යරොගුං වදති, තස්ස පන පහානාය න
පටිපජ්ජතීති අධිප්පායයො  අථ වා තුං යථාවුත්තුං දුක්ඛුං යථාභූතුං

අජානන්යතො තණ්හාගාහවයසන ‘‘මම’’න්ති සඤ්ඤාය අත්තයතො වදති, 

‘‘මමඉද’’න්තිවාචුංනිච්ඡායරති  

යෙනයෙනහිෙඤ්ඤතීතිඑවමිමුංයරොගභූතුං ඛන්ධපඤ්චකුංඅත්තයතො
අත්තයනො වා වදන්යතො යලොයකො යයන යයන රූපයවදනාදිනා

කාරණභූයතන, යයන වා සස්සතාදිනා පකායරන

දිට්ඨිමානතණ්හාමඤ්ඤනාහිමඤ්ඤති  තයතොතං යහොතිඅඤ්ඤථාති තයතො
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අත්තනා පරිකප්පිතාකාරයතො තුං මඤ්ඤනාය වත්ථුභූතුං ඛන්ධපඤ්චකුං
අඤ්ඤථා අනත්තානත්තනියයමව යහොති  වයස වත්යතතුුං 
අසක්කුයණයයතායඅහඞ්කාරමමඞ්කාරත්තුංනනිප්ඵායදතීතිඅත්යථො  අථ

වා තයතොති තස්මා මඤ්ඤනාමත්තභාවයතො තුං ඛන්ධපඤ්චකුං
නිච්චාදිවයසන මඤ්ඤිතුං අඤ්ඤථා අනිච්චාදිසභාවයමව යහොති  න හි
මඤ්ඤනාභාවඤ්ඤථත්තුංවා ලක්ඛණඤ්ඤථත්තුංවාකාතුුංසක්යකොති  

අඤ්ඤථාභාවී භව ත්යතොති අසම්භයව වඩ්ඪියුං හිතසුයඛ සත්යතො
ලග්යගො සත්තයලොයකො මඤ්ඤනාය යථාරුචි චින්තියමායනොපි 
විපරීතප්පටිපත්තියා තයතො අඤ්ඤථාභාවී අහිතදුක්ඛභාවී විඝාතුංයයව

පාපුණාති  භවයෙවාභිනන්දතීති එවුං සන්යතපි තුං මඤ්ඤනාපරිකප්පිතුං 
අවිජ්ජමානුං භවුං වඩ්ඪිුං අභිනන්දති එව අභිකඞ්ඛති එව  අථ වා 

අඤ්ඤථාභාවීති ‘‘නිච්යචො යම අත්තා’’තිආදිනා මඤ්ඤනාය 
පරිකප්පිතාකාරයතො සයුං අඤ්ඤථාභාවී සමායනො අනිච්යචො අධුයවොති 

අත්යථො  භව ත්යතොති කාමාදිභයවසු භවතණ්හාය සත්යතො ලග්යගො

ගධියතො  භවයෙවාභිනන්දතීති අනිච්චාදිසභාවුං භවයමව නිච්චාදිවයසන

පරාමසිත්වා, තත්ථ වා අධිමුත්තිසඤ්ඤුං තණ්හාදිට්ඨාභිනන්දනාහි

අභිනන්දති, න තත්ථ නිබ්බින්දති. ෙදභිනන්දති තං භෙන්ති යුං

වඩ්ඪිසඞ්ඛාතුං භවුං කාමාදිභවුං වා අභිනන්දති, තුං
අනිච්චාදිවිපරිණාමසභාවත්තා අයනක යසනානු න්ධත්තා ච

භවයහතුභාවයතො අතිවිය භයානකට්යඨන භයුං  ෙ ්  භාෙතීති යයතො

ජරාමරණාදියතො භායති, තුං ජරාමරණාදි දුක්ඛාධිට්ඨානභාවයතො

දුක්ඛදුක්ඛභාවයතොචදුක්ඛුං අථවා ෙ ් භාෙතීතිභවාභිනන්දයනනයස්ස

විභවස්ස භායති, යසො උච්යඡදසඞ්ඛායතො විභයවො, තයතො භායනඤ්ච
දුක්ඛවත්ථුභාවයතො ජාතිආදිදුක්ඛස්ස අනතිවත්තනයතො ච දුක්ඛුං

දුක්ඛසභාවයමවාති අත්යථො  අථ වා ෙ ්  භාෙති තං දුක්ඛන්ති යස්ස

අනිච්චාදිකස්ස භායතිතුං නිස්සරණුං අජානන්යතො, තුං භයුං තස්ස දුක්ඛුං

යහොති, දුක්ඛුංආවහතීතිඅත්යථො  

එත්තයකන වට්ටුං දස්යසත්වා ඉදානි විවට්ටුං දස්යසතුුං, 

‘‘භවවිප්පහානාෙ යඛො පනිදං බ්රහ්ෙචරිෙං වු ් තී’’ති ආහ  තත්ථ 

භවවිප්පහානාොතිකාමාදිභවස්සපජහනත්ථාය  යඛොතිඅවධාරයණ, පනාති

පදපූරයණ නිපායතො  ඉදන්ති ආසන්නපච්චක්ඛවචනුං  බ්රහ්ෙචරිෙන්ති

මග්ගබ්රහ්මචරියුං  වු ් තීතිපූයරස්සති ඉදුංවුත්තුංයහොති–එකන්යතයනව 

කාමාදිභවස්ස සමුදයප්පහායනන අනවයසසපජහනත්ථාය ඉදුං මයා
සතසහස්සකප්පාධිකානි චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි අතිදුක්කරානිආචරිත්වා
පාරමියයො පූයරත්වා ය ොධිමණ්යඩ තිණ්ණුං මාරානුං මත්ථකුං මද්දිත්වා
අධිගතුං සීලාදික්ඛන්ධත්තයසඞ්ගහුං අට්ඨඞ්ගිකමග්ගබ්රහ්මචරියුං චරියති
භාවියතීති  
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පටුන 

එවුං අරියමග්ගස්ස එකුංයසයනව නියයානිකභාවුං දස්යසත්වා ඉදානි 

අඤ්ඤමග්ගස්ස තදභාවුං දස්යසන්යතො ‘‘යෙ හි යකචී’’තිආදිමාහ  තත්ථ 

යෙති අනියමනිද්යදයසො  හීති නිපාතමත්තුං  යකචීති එකච්යච 

පදද්වයයනාපිතථාවාදියනො දිට්ඨිගතියකඅනියමයතොපරියාදියති   ෙණාති 

පබ් ජ්ජූපගමනමත්යතනසමණා, නසමිතපාපා  බ්රාහ්ෙණාති ජාතිමත්යතන

බ්රාහ්මණා, න  ාහිතපාපා  වාසද්යදො විකප්පත්යථො  භයවන භව ් 

විප්පයෙොක්ඛොහංසූති එකච්යච කාමභයවන රූපභයවන වා සබ් භවයතො
විමුත්තිුංසුංසාරසුද්ධිුංකථයිුංසු  

යක පයනවුං වදන්තීති? දිට්ඨධම්මනිබ් ානවාදියනො යතසු හි යකචි 

‘‘උළායරහිපඤ්චහිකාමුයණහිසමප්පියතොඅත්තාදිට්යඨවධම්යමපරමුං
නිබ්බුතිුං පත්යතො යහොතී’’ති වදන්ති  යකචි ‘‘රූපාවචරජ්ඣායනසු 
පඨමජ්ඣානසමඞ්ගී…යප … යකචි ‘‘දුතියතතියචතුත්ථජ්ඣානසමඞ්ගී
අත්තාදිට්යඨව ධම්යමපරමුංනිබ්බුතිුංපත්යතොයහොතී’’තිවදන්ති යථාහ– 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා එවුංවාදී
යහොති එවුංදිට්ඨි ‘යයතො යඛො යභො අයුං අත්තා පඤ්චහිකාමුයණහි 

සමප්පියතො’’’ති (දී නි 1.94) විත්ථායරො  

යතපනයස්මායාවදත්ථුංපීතත්තාසුහිතායජලූකායවියරුහිරපිපාසා 
කාමාදිසුයඛහි සමප්පිතස්ස තස්ස අත්තයනො කායමසනාදයයො න

භවිස්සන්ති, තදභායව ච භවස්ස අභායවොයයව, යස්මිුං යස්මිඤ්ච භයව

ඨිතස්ස අයුං නයයො ලබ්භති, යතන යතන භයවන සබ් භවයතො විමුත්ති

යහොතීති වදන්ති, තස්මා ‘‘භයවන භවස්ස විප්පයමොක්ඛමාහුංසූ’’ති වුත්තා 
යයසඤ්ච ‘‘එත්තකුං නාම කාලුං සුංසරිත්වා  ාලා ච පණ්ඩිතා ච

පරියයොසානභයව ඨත්වා සුංසාරයතො විමුච්චන්තී’’ති ලද්ධි, යතපි භයවන
භවස්සවිප්පයමොක්ඛුංවදන්ති නාම වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘චුල්ලාසීති මහාකප්පියනො සතසහස්සානි යානි  ායල ච
පණ්ඩියත ච සන්ධාවිත්වා සුංසරිත්වා දුක්ඛස්සන්තුං කරිස්සන්තී’’ති

(දී නි 1.168). 

අථ වා භයවනාති භවදිට්ඨියා  භවති සස්සතුං තිට්ඨතීති පවත්තනයතො

සස්සතදිට්ඨි භවදිට්ඨීති වුච්චති, භවදිට්ඨි එයවත්ථ උත්තරපදයලොයපන
භවතණ්හාතිආදීසු විය භයවොති වුත්යතො  භවදිට්ඨිවයසන ච එකච්යච 

භවවියසසුංයයව කියලසානුං වූපසන්තවුත්තියා ආයුයනො ච දීඝාවාසතාය

නිච්චාදිසභාවුං භවවියමොක්ඛුං මඤ්ඤන්ති, යසයයථාපි  යකො බ්රහ්මා ‘‘ඉදුං

නිච්චුං, ඉදුංධුවුං, ඉදුං සස්සතුං, ඉදුංඅවිපරිණාමධම්ම’’න්ති(ම නි 1.501) 
අයවොච  යතසයමවුං විපරීතගාහීනුං අනිස්සරයණනිස්සරණදිට්ඨීනුංකුයතො

භවවියමොක්යඛො  යතනාහභගවා – ‘‘ බ්ය යත ‘අවිප්පමුත්තාභව ්ො’ති

වදාමී’’ති  
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විභයවනාති උච්යඡයදන  භව ්  නි ් රණොහංසූති සබ් භවයතො
නිග්ගමනුං නික්ඛන්තිුං සුංසාරසුද්ධිුං වදිුංසු  යත හි ‘‘භයවන භවස්ස
විප්පයමොක්යඛො’’ති වදන්තානුං වාදුං අනනුජානන්තා භවූපච්යඡයදන

නිස්සරණුං පටිජානිුංසු  විභයවනාති වා උච්යඡදදිට්ඨියා  විභවති විනස්සති
උච්ඡිජ්ජති අත්තා ච යලොයකො චාති පවත්තනයතො උච්යඡදදිට්ඨි
වුත්තනයයන ‘‘විභයවො’’ති වුච්චති  උච්යඡදදිට්ඨිවයසන හි සත්තා

අධිමුච්චිත්වා තත්ථ තත්ථ උප්පන්නා උච්ඡිජ්ජන්ති, සා එව සුංසාරසුද්ධීති
උච්යඡදවාදියනො  වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘යයතො යඛො යභො අයුං අත්තා රූපී චාතුමහාභූතියකො…යප … 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනුං උපසම්පජ්ජ විහරති, එත්තාවතා යඛො

යභො අයුංඅත්තාසම්මාසමුච්ඡින්යනොයහොතී’’ති(දී නි 1.85). 

තථා– 

‘‘නත්ථි, මහාරාජ, දින්නුං, නත්ථි යිට්ඨුං නත්ථි හතුං…යප …
 ායල ච පණ්ඩියත ච කායස්ස යභදා උච්ඡිජ්ජන්ති විනස්සන්ති න

යහොන්තිපරුංමරණා’’තිච (දී නි 1.171). 

යතසම්පි එවුං විපරීතගාහීනුංකුයතො භවනිස්සරණුං  යතනාහ භගවා – 

‘‘ බ්ය  යත ‘අනි ් ටා භව ්ො’ති වදාමී’’ති  න හි අරියමග්ගභාවනාය
අනවයසසකියලසුං අසමුග්ඝායතත්වා කදාචිපි භවයතො නිස්සරණවිමුත්ති 

සම්භවති  තථා හි යතසුං සමණබ්රාහ්මණානුං යථාභූතාවය ොධාභාවයතො
‘‘අත්ථි නත්ථී’’ති අන්තද්වයනිපතිතානුං තණ්හාදිට්ඨිවයසන

සම්පරිතසිතවිප්ඵන්දිතමත්තුං, යයතො යත දිට්ඨිගතිකා පවත්තියහතූසුපි
සම්මූළ්හා සක්කායභූමියුං සුනිඛායත විපරීතදස්සනථම්යභ
තණ්හා න්ධයනන  ද්ධා ගද්දූල න්ධනා විය සා න විජහන්ති 

 න්ධනට්ඨානුං, කුයතොයනසුංවියමොක්යඛො? 

යය පන චතුසච්චවිභාවයනන පවත්තිආදීසු අසම්යමොහයතො තුං

අන්තද්වයුං අනුපගම්ම මජ්ඣිමුං පටිපදුං සමාරුළ්හා, යතසුංයයව

භවවිප්පයමොක්යඛො නිස්සරණඤ්චාති දස්යසන්යතො සත්ථා ‘‘උපධිං

හී’’තිආදිමාහ තත්ථ උපධින්තිඛන්ධාදිඋපධිුං  හීති නිපාතමත්තුං  පටිච්චාති

නිස්සාය, පච්චයුං කත්වා  දුක්ඛන්ති ජාතිආදි දුක්ඛුං  කිුං වුත්තුං යහොති? 

යත්ථියම දිට්ඨිගතිකා වියමොක්ඛසඤ්ඤියනො, තත්ථ

ඛන්ධකියලසාභිසඞ්ඛාරූපධයයො අධිගතා, කුයතො තත්ථ දුක්ඛනිස්සරණුං? 

යත්ර හි කියලසා, තත්රාභිසඞ්ඛාරසම්භවයතො භවප න්ධස්ස 
අවිච්යඡයදොයයවාති වට්ටදුක්ඛස්ස අනිවත්ති  යතන වුත්තුං – ‘‘උපධිඤ්හි
පටිච්ච දුක්ඛමිදුංසම්යභොතී’’ති  
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ඉදානි යුං පරමත්ථයතො දුක්ඛස්ස නිස්සරණුං, තුං දස්යසතුුං, 

‘‘ බ්බුපාදානක්ඛො නත්ථි දුක්ඛ ්   ම්භයවො’’ති වුත්තුං  තත්ථ 

 බ්බුපාදානක්ඛොති කාමුපාදානුං දිට්ඨුපාදානුං සීලබ් තුපාදානුං
අත්තවාදුපාදානන්ති සබ්ය සුං ඉයමසුං චතුන්නම්පි උපාදානානුං
අරියමග්ගාධිගයමන අනවයසසප්පහානයතො  තත්ථ දිට්ඨුපාදානුං
සීලබ් තුපාදානුං අත්තවාදුපාදානන්ති ඉමානි තීණි උපාදානානි 

යසොතාපත්තිමග්යගන ඛීයන්ති, අනුප්පත්තිධම්මතුං ආපජ්ජන්ති 

කාමුපාදානුං අපායගමනීයුං පඨයමන, කාමරාගභූතුං හලුංදුතියයන, සුඛුමුං

තතියයන, රූපරාගාරූපරාගප්පහානුංචතුත්යථනාතිචතූහිපිමග්යගහිඛීයති, 

අනුප්පත්තිධම්මතුං ආපජ්ජතීතියවදිතබ් ුං  නත්ථිදුක්ඛ ්  ම්භයවොතිඑවුං 
සබ් යසො උපාදානක්ඛයා තයදකට්ඨතාය සබ් ස්සපි කියලසගණස්ස
අනුප්පාදනයතො අප්පමත්තකස්සපි වට්ටදුක්ඛස්ස සම්භයවො පාතුභායවො
නත්ථි  

එවුංභගවායහතුනාසද්ධිුංපවත්තිුංනිවත්තිඤ්චදස්යසත්වා ‘‘ඉමුංනයුං
අජානන්යතො අයුං සත්තයලොයකො වට්ටයතොපි සීසුං න උක්ඛිපතී’’ති

දස්යසන්යතො ‘‘යලොකමිෙං ප ් ා’’තිආදිමාහ  තත්ථ යලොකමිෙං ප ් ාති
අත්තයනො බුද්ධචක්ඛුනා පච්චක්ඛයතො විසයභාවස්ස උපගතත්තා 

‘‘යලොකමිමුං පස්සා’’ති භගවාදස්සනකිරියාය නියයොයජන්යතො

අත්තානයමවාලපති  පුථූති හූ, විසුුංවිසුුංවා  අවිජ්ජාෙ පයරතාති‘‘දුක්යඛ

අඤ්ඤාණ’’න්තිආදිනා (ධ  ස  1106; විභ  226) නයයන වුත්තාය

චතුසච්චපටිච්ඡාදිකාය අවිජ්ජාය අභිභූතා  භූතාති කම්මකියලයසහි ජාතා

නිබ් ත්තා  භූතරතාති භූයතසු මාතාපිතුපුත්තදාරාදිසඤ්ඤාය

අඤ්ඤසත්යතසු තණ්හාය රතා, භූයත වා ඛන්ධපඤ්චයක 
අනිච්චාසුභදුක්ඛානත්තසභායව තුංසභාවානවය ොධයතො
ඉත්ථිපුරිසාදිපරිකප්පවයසන නිච්චාදිවයසන අත්තත්තනියගාහවයසන ච

අභිරතා  භවා අපරිමුත්තාති යථාවුත්යතන තණ්හාදිට්ඨිගායහන භවයතො
සුංසාරයතොන පරිමුත්තා  

එත්ථ ච ‘‘යලොකමිම’’න්ති පඨමුං තාව සකලම්පි සත්තනිකායුං 
සාමඤ්ඤයතො එකත්තුං උපයනන්යතො එකවචයනන අයනොධියසො ගහණුං
දීයපත්වා ‘‘ස්වායුං යලොයකො භවයයොනිගතිඨිතිසත්තාවාසාදිවයසන යචව
තත්ථාපිතුංතුංසත්තනිකායාදිවයසනච අයනකයභදභින්යනොපච්යචකුංමයා
යවොයලොකියතො’’ති අත්තයනො බුද්ධචක්ඛුඤාණානුභාවුං පකායසන්යතො
සත්ථා පුන වචනයභදුංකත්වා  හවචයනනඔධියසො ගහණුං දීයපති ‘‘පුථූ 

අවිජ්ජාය පයරතා භූතා’’තිආදිනා  එවඤ්ච කත්වා ‘‘යලොකමිම’’න්ති 
උපයයොගවචනුං කත්වා ‘‘අවිජ්ජාය පයරතා’’තිආදිනා
පච්චත්ත හවචනනිද්යදයසොපි අවිරුද්යධො යහොති භින්නවාකයත්තා  යකචි

පන එකවාකයතාධිප්පායයන ‘‘අවිජ්ජාය පයරතුං භූතුං භූතරතුං භවා

අපරිමුත්ත’’න්තිපඨන්ති, විභත්තියභදවයසයනව පනපුරාණපායඨො  
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පටුන 

ඉදානි යයන උපායයන භවවිප්පයමොක්යඛො යහොති, තුං සබ් ුං

තිත්ථියානුං අවිසයභූතුංබුද්ධයගොචරුංවිපස්සනාවීථිුං දස්යසන්යතො ‘‘යෙහි 

යකචී’’තිආදිමාහ  තත්ථ යෙ හි යකචි භවාති කාමභවාදි සඤ්ඤීභවාදි
එකයවොකාරභවාදිවිභායගන නානායභදභින්නා සාතවන්යතො වා
අසාතවන්යතො වා දීඝායුකා වා ඉත්තරක්ඛණා වා යය හි යකචි භවා  

 බ් ධීති උද්ධුං අයධොතිරියන්තිආදිවිභායගනසබ් ත්ථ   බ් ත්ථතාොති

සග්ගාපායමනුස්සාදිවිභායගන   බ්ය  යතතිආදීසු සබ්ය පි යත භවා 

රූපයවදනාදිධම්මා හත්වා අභාවට්යඨන අනිච්චා, උදයබ් යපටිපීළිතත්තා 

දුක්ඛා, ජරායමරයණනචාතිද්විධා විපරිණායමතබ් තාය විපරිණාෙධම්ො.

ඉතිසද්යදො ආදිඅත්යථො පකාරත්යථො වා, යතන අනත්තලක්ඛණම්පි

සඞ්ගයහත්වා අවසවත්තනට්යඨන අනත්තා, විපරිණාමධම්මතාය වා
අවසවත්තනට්යඨනඅනත්තාතිවුත්තා  

එවං ලක්ඛණත්තයපටිවිජ්ඣනාකායරන එතං භවසඞ්ඛාතුං

ඛන්ධපඤ්චකුං ෙථාභූතං අවිපරීතුං  ම්ෙප්පඤ්ඤාෙ සම්මා ඤායයන

විපස්සනාසහිතාය මග්ගපඤ්ඤාය ප ් යතො පරිඤ්ඤාභිසමයාදිවයසන

පටිවිජ්ඣයතො ‘‘භයවො නිච්යචො’’ති ආදිනයප්පවත්තා භයවසු තණ්හා

පහීෙති, අග්ගමග්ගප්පත්තිසමකාලයමව අනවයසසුං නිරුජ්ඣති, 

උච්යඡදදිට්ඨියා සබ් යසො පහීනත්තා විභවං විච්යඡදුං නාභිනන්දති න
පත්යථති  එවුංභූතස්ස තස්ස යා කාමතණ්හාදිවයසන අට්ඨසතයභදා

අවත්ථාදිවිභායගන අනන්තයභදා ච, තාසුං  බ් ය ො සබ් ප්පකායරන 

තණ්හානං ඛො පහානා, තයදකට්ඨතාය සබ් ස්සපි සුංකියලසපක්ඛස්ස 

අය  ං නිස්යසසුං විරාය න අරියමග්යගන යයො අනුප්පාදනියරොයධො, තුං 

නිබ් ානන්ති  

එවුං තණ්හාය පහානමුයඛන සඋපාදියසසනිබ් ානුං දස්යසත්වා ඉදානි 

අනුපාදියසසනිබ් ානුං දස්යසන්යතො ‘‘ත ්  නිබ්බුත ් ා’’තිආදිමාහ 

තස්සත්යථො – යයොයසොසබ් යසො තණ්හානුංඛයාකියලසපරිනිබ් ායනන

නිබ්බුයතොවුත්තනයයනභින්නකියලයසොඛීණාසවභික්ඛු, ත ් නිබ්බුත ් 

භික්ඛුයනො අනුපාදා උපාදානාභාවයතො කියලසාභිසඞ්ඛාරමාරානුං වා

අග්ගහණයතො පුනබ්භයවො න යහොති, ආයතිුං පටිසන්ධිවයසන

උපපත්තිභයවො නත්ථි  එවුංභූයතන ච යතන අභිභූයතො ොයරො, 
අරියමග්ගක්ඛයණ කියලසමායරො අභිසඞ්ඛාරමායරො යදවපුත්තමායරො ච 
චරිමකචිත්තක්ඛයණ ඛන්ධමායරො මච්චුමායරො චාති පඤ්චවියධො මායරො

අභිභූයතො පරාජියතො, පුන සීසුං උක්ඛිපිතුුං අප්පදායනන නිබ්බියසවයනො

කයතො, යයතොයතනවිජියතොසඞ්ගායමොමායරහි තත්ථතත්ථපවත්තියතො 

එවුං විජිත ඞ් ායෙො පන ඉට්ඨාදීසු සබ්ය සු විකාරාභායවන

තාදිලක්ඛණප්පත්තියා තාදී අරහා  බ් භවානි යථාවුත්තයභයද සබ්ය පි

භයව උපච්ච ා සමතික්කන්යතො, න යත්ථ කත්ථචි සඞ්ඛුං උයපති, 
අඤ්ඤදත්ථු අනුපාදායනො විය ජාතයවයදො පරිනිබ් ානයතො උද්ධුං
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අපඤ්ඤත්තියකොව යහොතීති  ඉති භගවා ඉමුං මහාඋදානුං අනුපාදියසසාය
නිබ් ානධාතුයාකූටුංගයහත්වානිට්ඨයපසි  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

නිට්ඨිතාචනන්දවග්ගවණ්ණනා  
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4. යෙඝිෙවග්ය ො 
1. යෙඝිෙසුත්තවණ්ණනා 

31. යමඝියවග්ගස්ස පඨයම චාලිකාෙන්තිඑවුංනාමයකනගයර තස්ස

කිර නගරස්ස ද්වාරට්ඨානුං මුඤ්චිත්වා සමන්තයතො චලපඞ්කුං යහොති, තුං

චලපඞ්කුං නිස්සාය ඨිතත්තා ඔයලොයකන්තානුං චලමානුං විය උපට්ඨාති, 

තස්මා ‘‘චාලිකා’’ති වුච්චති  චාලියක පබ් යතති තස්ස නගරස්ස අවිදූයර

එයකො පබ් යතො, යසොපි සබ් යසතත්තා කාලපක්ඛඋයපොසයථ

ඔයලොයකන්තානුං චලමායනො විය උපට්ඨාති, තස්මා ‘‘චාලිකපබ් යතො’’ති

සඞ්ඛුං ගයතො  තත්ථ භගවයතො මහන්තුං විහාරුං කාරයිුංසු, භගවා තදා තුං 
නගරුංයගොචරගාමුංකත්වාතස්මිුංචාලිකපබ් තමහාවිහායරවිහරති යතන

වුත්තුං – ‘‘චාලිකායුං විහරති චාලියක පබ් යත’’ති  යෙඝියෙොති තස්ස 

යථරස්ස නාමුං  උපට්ඨායකො යහොතීති පරිචාරයකො යහොති  භගවයතො හි 

පඨමය ොධියුං උපට්ඨාකා අනි ද්ධා අයහසුුං, එකදා නාගසමායලො, එකදා

නාගියතො, එකදාඋපවායනො, එකදාසුනක්ඛත්යතො, තදාපියමඝියත්යථයරොව
උපට්ඨායකො  යතනාහ – ‘‘යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා යමඝියයො
භගවයතොඋපට්ඨායකොයහොතී’’ති  

ජන්තු ාෙන්ති එවුං නාමකුං තස්යසව විහාරස්ස අපරුං යගොචරගාමුං 

‘‘ජත්තුගාම’’න්තිපි පායඨො  කිමිකාළාොති කාළකිමීනුං  හලතාය

‘‘කිමිකාළා’’ති ලද්ධනාමායනදියා  ජඞ්ඝවිහාරන්ති චිරනිසජ්ජාය ජඞ්ඝාසු 

උප්පන්නකිලමථවියනොදනත්ථුං විචරණුං  පා ාදිකන්ති අවිරළරුක්ඛතාය
සිනිද්ධපත්තතාය ච පස්සන්තානුං පසාදමාවහතීති පාසාදිකුං  

සන්දච්ඡායතාය මනුඤ්ඤභූමිභාගතාය ච ෙනුඤ්ඤං. අන්යතො පවිට්ඨානුං

පීතියසොමනස්සජනනට්යඨනචිත්තුං රයමතීති රෙණීෙං.අලන්තිපරියත්තුං, 

යුත්තන්තිපි අත්යථො  පධානත්ථික ් ාති යයොයගන භාවනාය අත්ථිකස්ස  

පධානාොති සමණධම්මකරණාය  ආ ච්යෙෙයාහන්ති ආගච්යඡයයුං අහුං 
යථයරනකිරපුබ්ය තුංඨානුං අනුපටිපාටියාපඤ්චජාතිසතානිරඤ්ඤාඑව

සතාඅනුභූතුංඋයයානුංඅයහොසි, යතනස්ස දිට්ඨමත්යතයයවතත්ථවිහරිතුුං

චිත්තුං නමි  ආ යෙහි තාවාති සත්ථා යථරස්ස වචනුං සුත්වා
උපධායරන්යතො ‘‘න තාවස්ස ඤාණුං පරිපාකුං ගත’’න්ති ඤත්වා

පටික්ඛිපන්යතොඑවමාහ. එකකම්හිතාවාතිඉදුංපනස්ස‘‘එවමයුංගන්ත්වාපි
කම්යම අනිප්ඵජ්ජමායන නිරාසඞ්යකො හත්වා යපමවයසන පුන

ආගච්ඡිස්සතී’’ති චිත්තමද්දවජනනත්ථුංආහ  ොවඅඤ්යඤොපියකොචිභික්ඛු 

ආ ච්ෙතීති අඤ්යඤො යකොචි භික්ඛු මම සන්තිකුං යාව ආගච්ඡති, තාව
ආගයමහීති අත්යථො  ‘‘යකොචි භික්ඛු දිස්සතී’’තිපි පායඨො  ‘‘ආගච්ඡතූ’’තිපි

පඨන්ති, තථා ‘‘දිස්සතූ’’ති  

නත්ථි කිඤ්චි උත්තරි කරණීෙන්ති චතූසු සච්යචසු චතූහි මග්යගහි

පරිඤ්ඤාදීනුං යසොළසන්නුං කිච්චානුං කතත්තා, අභිසම්ය ොධියා වා
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අධිගතත්තාතයතොඅඤ්ඤුංඋත්තරිකරණීයුංනාමනත්ථි  නත්ථි කත ් වා

පතිචයෙොති කතස්ස වා පුන පතිචයයොපි නත්ථි  න හි භාවිතමග්යගො පුන 

භාවීයති, පහීනකියලසානුං වා පුනපහායනනකිච්චුං අත්ථි  අත්ථි කත ් 

පතිචයෙොති මය්හුං සන්තායන නිප්ඵාදිතස්ස සීලාදිධම්මස්ස අරියමග්ගස්ස

අනධිගතත්තා තදත්ථුං පුන වඩ්ෙනසඞ්ඛායතො පතිචයයො අත්ථි, 

ඉච්ඡිතබ්ය ොති අත්යථො  පධානන්ති යඛො යෙඝිෙ වදොනං කින්ති 

වයදෙයාොති‘‘සමණධම්මුංකයරොමී’’තිතුංවදමානුංමයුංඅඤ්ඤුංකිුංනාම 

වයදයයාම? 

දිවාවිහාරං නිසීදීති දිවාවිහාරත්ථාය නිසීදි  නිසින්යනො ච යස්මිුං 
මඞ්ගලසිලාපට්යට පුබ්ය  අනුපටිපාටියා පඤ්ච ජාතිසතානි රාජා හත්වා

උයයානකීළුං කීළන්යතො විවිධනාටකපරිවායරො නිසින්නපුබ්ය ො, 
තස්මිුංයයව ඨායන නිසීදි  අථස්ස නිසින්නකාලයතො පට්ඨාය සමණභායවො

විගයතො විය අයහොසි, රාජයවසුං ගයහත්වා නාටකපරිවාරපරිවුයතො
යසතච්ඡත්තස්ස යහට්ඨා මහාරයහ පල්ලඞ්යක නිසින්යනො විය ජායතො  
අථස්සතුංසම්පත්තිුංඅස්සාදයයතොකාමවිතක්යකොඋදපාදි යසොතස්මිුංයයව
ඛයණ සයහොඩ්ෙුං ගහියත ද්යව යචොයර ආයනත්වා පුරයතො ඨපියත විය

අද්දස  යතසු එකස්ස වධුං ආණාපනවයසන  යාපාදවිතක්යකො උප්පජ්ජි, 

එකස්ස  න්ධනුං ආණාපනවයසන විහිුංසාවිතක්යකො, එවුං යසො 
ලතාජායලන රුක්යඛො විය මධුමක්ඛිකාහි මධුඝාතයකො විය ච
අකුසලවිතක්යකහි පරික්ඛිත්යතො සම්පරිකිණ්යණො අයහොසි  තුං සන්ධාය 

‘‘අථයඛොආෙ ්ෙයතො යෙඝිෙ ් ා’’තිආදිවුත්තුං  

අච්ෙරිෙං වත යභොති ගරහණච්ඡරියුං නාම කියරතුං යථා ආයස්මා

ආනන්යදො භගවයතො වලියගත්තුං දිස්වා අයවොච ‘‘අච්ඡරියුං, භන්යත, 

අබ්භුතුං, භන්යත’’ති (සුං  නි  5.511). අපයර පන ‘‘තස්මිුං සමයය

පුප්ඵඵලපල්ලවාදීසුයලොභවයසනකාමවිතක්යකො, ඛරස්සරානුංපක්ඛිආදීනුං

සද්දස්සවයනන  යාපාදවිතක්යකො, යලඩ්ඩුආදීහි යතසුං 

පටි ාහනාධිප්පායයන විහිුංසාවිතක්යකො, ‘ඉයධවාහුං වයසයය’න්ති තත්ථ

සායපක්ඛතාවයසන කාමවිතක්යකො, වනචරයක තත්ථ තත්ථ දිස්වා යතසු

චිත්තදුබ්භයනන  යාපාදවිතක්යකො, යතසුං වියහඨනාධිප්පායයන
විහිුංසාවිතක්යකො තස්ස උප්පජ්ජී’’තිපි වදන්ති  යථා වා තථා වා තස්ස

මිච්ඡාවිතක්කුප්පත්තියයව අච්ඡරියකාරණුං  අන්වා ත්තාති අනුලග්ගා
යවොකිණ්ණා  අත්තනි ගරුම්හි ච එකත්යතපි  හවචනුං දිස්සති 
‘‘අනුසන්යතො’’තිපිපායඨො  

යෙනභ වා යතනුප ඞ්කමීතිඑවුං මිච්ඡාවිතක්යකහිසම්පරිකිණ්යණො
කම්මට්ඨානසප්පායුං කාතුුං අසක්යකොන්යතො ‘‘ඉදුං වත දිස්වා දීඝදස්සී
භගවා පටියසයධසී’’ති සල්ලක්යඛත්වා ‘‘ඉමුං කාරණුං දස ලස්ස 
ආයරොයචස්සාමී’’තිනිසින්නාසනයතො වුට්ඨායයයනභගවා යතනුපසඞ්කමි 
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පටුන 

උපසඞ්කමිත්වා ච ‘‘ඉධ ෙය්හං, භන්යත’’තිආදිනා අත්තයනො පවත්තිුං
ආයරොයචසි  

තත්ථ යෙභුයෙයනාති හලුංඅභික්ඛණුං  පාපකාතිලාමකා  අකු ලාති 

අයකොසල්ලසම්භූතා  දුග්ගතිසම්පාපනට්යඨන වා පාපකා, 
කුසලපටිපක්ඛතාය අකුසලා  විතක්යකති ඌහති ආරම්මණුං චිත්තුං

අභිනියරොයපතීති විතක්යකො, කාමසහගයතො විතක්යකො කාෙවිතක්යකො, 
කියලසකාමසම්පයුත්යතො වත්ථුකාමාරම්මයණො විතක්යකොති අත්යථො 

 යාපාදසහගයතො විතක්යකො  යාපාදවිතක්යකො. විහිුංසාසහගයතො

විතක්යකො විහිං ාවිතක්යකො. යතසුකාමානුං අභිනන්දනවයසන පවත්යතො

යනක්ඛම්මපටිපක්යඛො කාමවිතක්යකො, ‘‘ඉයම සත්තා හඤ්ඤන්තු වා
විනස්සන්තුවාමාවාඅයහසු’’න්තිසත්යතසුසම්පදුස්සනවයසනපවත්යතො 

යමත්තාපටිපක්යඛො  යාපාදවිතක්යකො, පාණියලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහි සත්තානුං 
වියහයඨතුකාමතාවයසනපවත්යතොකරුණාපටිපක්යඛොවිහිුංසාවිතක්යකො  

කස්මාපනස්සභගවාතත්ථගමනුංඅනුජානි? ‘‘අනනුඤ්ඤායතොපිචායුං

මුං ඔහාය ගච්ඡිස්සයතව, ‘පරිචාරකාමතාය මඤ්යඤ භගවා ගන්තුුං න
යදතී’ති චස්ස සියා අඤ්ඤථත්තුං  තදස්ස දීඝරත්තුං අහිතාය දුක්ඛාය 
සුංවත්යතයයා’’තිඅනුජානි  

එවුංතස්මිුංඅත්තයනොපවත්තිුංආයරොයචත්වානිසින්යනඅථස්සභගවා 

සප්පායුං ධම්මුං යදයසන්යතො ‘‘අපරිපක්කාෙ, යෙඝිෙ, 

යචයතොවිමුත්තිො’’තිආදිමාහ තත්ථ අපරිපක්කාොති පරිපාකුංඅප්පත්තාය  

යචයතොවිමුත්තිොති කියලයසහි යචතයසො විමුත්තියා  පුබ් භායග හි
තදඞ්ගවයසන යචව වික්ඛම්භනවයසන ච කියලයසහි යචතයසො විමුත්ති

යහොති, අපරභායග සමුච්යඡදවයසන යචව පටිපස්සද්ධිවයසන ච  සායුං

විමුත්ති යහට්ඨා විත්ථාරයතො කථිතාව, තස්මා තත්ථ වුත්තනයයන
යවදිතබ් ා  තත්ථ විමුත්තිපරිපාචනීයයහි ධම්යමහි ආසයය පරිපාචියත
පය ොධියත විපස්සනාය මග්ගගබ්භුං ගණ්හන්තියා පරිපාකුං ගච්ඡන්තියා

යචයතොවිමුත්තිපරිපක්කානාම යහොති, තදභායවඅපරිපක්කා  

කතයම පන විමුත්තිපරිපාචනීයා ධම්මා? සද්ධින්ද්රියාදීනුං 
විසුද්ධිකරණවයසනපන්නරසධම්මායවදිතබ් ා වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘අස්සද්යධ පුග්ගයල පරිවජ්ජයයතො, සද්යධ පුග්ගයල යසවයතො

භජයතො පයිරුපාසයතො, පසාදනීයය සුත්තන්යත පච්චයවක්ඛයතො – 
ඉයමහි තීහාකායරහිසද්ධින්ද්රියුංවිසුජ්ඣති  

‘‘කුසීයත පුග්ගයල පරිවජ්ජයයතො, ආරද්ධවීරියය පුග්ගයල

යසවයතොභජයතො පයිරුපාසයතො, සම්මප්පධායනපච්චයවක්ඛයතො –
ඉයමහිතීහාකායරහිවීරියින්ද්රියුං විසුජ්ඣති  
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‘‘මුට්ඨස්සතී පුග්ගයල පරිවජ්ජයයතො, උපට්ඨිතස්සතී පුග්ගයල 

යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො, සතිපට්ඨායන පච්චයවක්ඛයතො –
ඉයමහිතීහාකායරහි සතින්ද්රියුංවිසුජ්ඣති  

‘‘අසමාහියත පුග්ගයල පරිවජ්ජයයතො, සමාහියත පුග්ගයල

යසවයතොභජයතො පයිරුපාසයතො, ඣානවියමොක්යඛපච්චයවක්ඛයතො
–ඉයමහිතීහාකායරහිසමාධින්ද්රියුං විසුජ්ඣති  

‘‘දුප්පඤ්යඤ පුග්ගයල පරිවජ්ජයයතො, පඤ්ඤවන්යත පුග්ගයල

යසවයතො භජයතොපයිරුපාසයතො, ගම්භීරඤාණචරියුංපච්චයවක්ඛයතො
–ඉයමහිතීහාකායරහි පඤ්ඤින්ද්රියුංවිසුජ්ඣති  

‘‘ඉති ඉයම පඤ්ච පුග්ගයල පරිවජ්ජයයතො, පඤ්ච පුග්ගයල

යසවයතොභජයතොපයිරුපාසයතො, පඤ්චසුත්තන්යතපච්චයවක්ඛයතො

– ඉයමහි පන්නරසහි ආකායරහි, ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි

විසුජ්ඣන්තී’’ති(පටි ම  1.185). 

අපයරපි පන්නරස ධම්මා විමුත්තිපරිපාචනීයා – සද්ධාපඤ්චමානි 

ඉන්ද්රියානි, අනිච්චසඤ්ඤා දුක්ඛසඤ්ඤා අනත්තසඤ්ඤා පහානසඤ්ඤා

විරාගසඤ්ඤාති ඉමා පඤ්ච නිබ්ය ධභාගියා සඤ්ඤා, කලයාණමිත්තතා
සීලසුංවයරො අභිසල්යලඛතා වීරියාරම්යභො නිබ්ය ධිකපඤ්ඤාති  යතසු
වියනය්යදමනකුසයලො සත්ථා වියනයයස්ස යමඝියත්යථරස්ස
අජ්ඣාසයවයසන ඉධ කලයාණමිත්තතාදයයො විමුත්තිපරිපාචනීයය ධම්යම

දස්යසන්යතො ‘‘පඤ්ච ධම්ො පරිපාකාෙ  ංවත්තන්තී’’ති වත්වා යත

විත්ථායරන්යතො ‘‘ඉධ, යෙඝිෙ, භික්ඛුකලයාණමිත්යතොයහොතී’’තිආදිමාහ  

තත්ථ කලයාණමිත්යතොති කලයායණො භද්යදො සුන්දයරො මිත්යතො

එතස්සාති කලයාණමිත්යතො  යස්ස සීලාදිුණසම්පන්යනො ‘‘අඝස්ස ඝාතා, 

හිතස්ස විධාතා’’ති එවුං සබ් ාකායරන උපකායරො මිත්යතො යහොති, යසො
පුග්ගයලො කලයාණමිත්යතොව  යථාවුත්යතහි කලයාණපුග්ගයලයහව

සබ්බිරියාපයථසු සහ අයති පවත්තති, න විනා යතහීති 

කලයාණ හායෙො.කලයාණපුග්ගයලසු එව චිත්යතන යචව කායයන ච

නින්නයපොණපබ්භාරභායවන පවත්තතීති කලයාණ ම්පවඞ්යකො. 
පදත්තයයනකලයාණමිත්තසුංසග්යගආදරුං උප්පායදති  

තත්රිදුං කලයාණමිත්තලක්ඛණුං – ඉධ කලයාණමිත්යතො 
සද්ධාසම්පන්යනොයහොතිසීලසම්පන්යනොසුතසම්පන්යනොචාගසම්පන්යනො
වීරියසම්පන්යනො සතිසම්පන්යනො සමාධිසම්පන්යනො පඤ්ඤාසම්පන්යනො 

තත්ථසද්ධාසම්පත්තියා සද්දහතිතථාගතස්සය ොධිුංකම්මඵලඤ්ච, යතන
සම්මාසම්ය ොධියහතුභූතුං සත්යතසු හියතසිතුං න පරිච්චජති 
සීලසම්පත්තියා සබ්රහ්මචාරීනුං පියයො යහොති මනායපො ගරු භාවනීයයො
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යචොදයකො පාපගරහී වත්තා වචනක්ඛයමො, සුතසම්පත්තියා 

සච්චපටිච්චසමුප්පාදාදිපටිසුංයුත්තානුං ගම්භීරානුං කථානුං කත්තා යහොති, 

චාගසම්පත්තියා අප්පිච්යඡො යහොති සන්තුට්යඨො පවිවිත්යතො අසුංසට්යඨො, 

වීරියසම්පත්තියා ආරද්ධවීරියයො යහොති සත්තානුං හිතප්පටිපත්තියා, 

සතිසම්පත්තියා උපට්ඨිතස්සති යහොති, සමාධිසම්පත්තියා අවික්ඛිත්යතො 

යහොති සමාහිතචිත්යතො, පඤ්ඤාසම්පත්තියාඅවිපරීතුංජානාති යසොසතියා
කුසලානුං ධම්මානුං ගතියයො සමන්යවසමායනො පඤ්ඤාය සත්තානුං

හිතාහිතුං යථාභූතුං ජානිත්වා, සමාධිනා තත්ථ එකග්ගචිත්යතො හත්වා, 

වීරියයනසත්යතඅහිතානියසයධත්වාහියතනියයොයජති යතනාහ – 

‘‘පියයොගරුභාවනීයයො, වත්තාචවචනක්ඛයමො; 

ගම්භීරඤ්ච කථුං කත්තා, යනො චට්ඨායනනියයොජයය’’ති  (අ  නි  
7.37); 

අෙං පඨයෙො ධම්යෙො පරිපාකාෙ  ංවත්තතීති, අයුං

කලයාණමිත්තතාසඞ්ඛායතො බ්රහ්මචරියවාසස්ස ආදිභාවයතො, සබ්ය සඤ්ච
කුසලානුං ධම්මානුං හකාරතායපධානභාවයතොචඉයමසුපඤ්චසුධම්යමසු
ආදියතො වුත්තත්තා පඨයමො අනවජ්ජධම්යමො අවිසුද්ධානුං සද්ධාදීනුං
විසුද්ධිකරණවයසන යචයතොවිමුත්තියා පරිපාකාය සුංවත්තති  එත්ථ ච

කලයාණමිත්තස්ස  හකාරතා පධානතා ච ‘‘උපඩ්ෙමිදුං, භන්යත, 

බ්රහ්මචරියස්සයදිදුං කලයාණමිත්තතා’’තිවදන්තුංධම්මභණ්ඩාගාරිකුං, ‘‘මා

යහවුං, ආනන්දා’’ති ද්වික්ඛත්තුුං පටියසයධත්වා, ‘‘සකලයමව හිදුං, 

ආනන්ද, බ්රහ්මචරියුං, යදිදුං කලයාණමිත්තතා

කලයාණසහායතා’’තිආදිසුත්තපයදහි(සුං නි 1.129; 5.2) යවදිතබ් ා  

පුන චපරන්ති පුන ච අපරුං ධම්මජාතුං  සීලවාති එත්ථ යකනට්යඨන

සීලුං? සීලනට්යඨනසීලුං කිමිදුංසීලනුංනාම? සමාධානුං, කායකම්මාදීනුං

සුසීලයවයසන අවිප්පකිණ්ණතාති අත්යථො  අථ වා උපධාරණුං, 
ඣානාදිකුසලානුං ධම්මානුං පතිට්ඨානවයසන ආධාරභායවොති අත්යථො 
තස්මාසීයලතිසීලතීතිවාසීලුං අයුංතාවසද්දලක්ඛණනයයන සීලත්යථො 
අපයර පන ‘‘සිරට්යඨො සීතලට්යඨො සීලට්යඨො සුංවරට්යඨො’’ති
නිරුත්තිනයයන අත්ථුං වණ්යණන්ති  තයිදුං පාරිපූරියතො අතිසයයතො වා

සීලුංඅස්සඅත්ථීතිසීලවා, සීලසම්පන්යනොතිඅත්යථො  

යථා ච සීලවා යහොති සීලසම්පන්යනො, තුං දස්යසතුුං 

‘‘පාතියෙොක්ඛ ංවර ංවුයතො’’තිආදිමාහ  තත්ථ පාතියෙොක්ඛන්ති

සික්ඛාපදසීලුං  තඤ්හි යයො නුං පාති රක්ඛති, තුං යමොක්යඛති යමොයචති

ආපායිකාදීහි දුක්යඛහීති පාතියමොක්ඛුං  සුංවරණුං සුංවයරො, කායවාචාහි 

අවීතික්කයමො  පාතියමොක්ඛයමව සුංවයරො පාතියමොක්ඛසුංවයරො, යතන

සුංවුයතො පිහිතකායවායචොති පාතියමොක්ඛසුංවරසුංවුයතො, ඉදමස්ස තස්මිුං
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පටුන 

සීයලපතිට්ඨිතභාවපරිදීපනුං  විහරතීතිතදනුරූපවිහාරසමඞ්ගිභාවපරිදීපනුං  

ආචාරය ොචර ම්පන්යනොති යහට්ඨා පාතියමොක්ඛසුංවරස්ස, උපරි

වියසසානුං යයොගස්ස ච උපකාරකධම්මපරිදීපනුං  අණුෙත්යතසු වජ්යජසු 

භෙද ් ාවීති පාතියමොක්ඛසීලයතො අචවනධම්මතාපරිදීපනුං   ොදාොති

සික්ඛාපදානුං අනවයසසයතො ආදානපරිදීපනුං  සික්ඛතීති සික්ඛාය

සමඞ්ගිභාවපරිදීපනුං  සික්ඛාපයදසූතිසික්ඛිතබ් ධම්මපරිදීපනුං  

අපයරොනයයො–කියලසානුං ලවභාවයතො, පාපකිරියායසුකරභාවයතො, 
පුඤ්ඤකිරියාය ච දුක්කරභාවයතො  හක්ඛත්තුුං අපායයසු පතනසීයලොති

පාතී, පුථුජ්ජයනො  අනිච්චතායවාභවාදීසුකම්මයවගක්ඛිත්යතොඝටීයන්තුං

විය අනවට්ඨායනන පරිබ්භමනයතො ගමනසීයලොති පාතී, මරණවයසන වා

තම්හි තම්හි සත්තනිකායය අත්තභාවස්ස පතනසීයලොති වා පාතී, 
සත්තසන්තායනොචිත්තයමවවා තුංපාතිනුංසුංසාරදුක්ඛයතොයමොක්යඛතීති 
පාතියමොක්ඛුං  චිත්තස්ස හිවියමොක්යඛනසත්යතො ‘‘විමුත්යතො’’ති වුච්චති 

වුත්තඤ්හි ‘‘චිත්තයවොදානා සත්තා විසුජ්ඣන්තී’’ති (සුං  නි  3.100), 

‘‘අනුපාදායආසයවහිචිත්තුංවිමුත්ත’’න්ති(මහාව 28) ච  

අථ වා අවිජ්ජාදියහතුනා සුංසායර පතති ගච්ඡති පවත්තතීති පාති, 

‘‘අවිජ්ජානීවරණානුං සත්තානුං තණ්හාසුංයයොජනානුං සන්ධාවතුං 

සුංසරත’’න්ති (සුං  නි  2.124) හි වුත්තුං  තස්ස පාතියනො සත්තස්ස 

තණ්හාදිසුංකියලසත්තයයතො යමොක්යඛො එයතනාති පාතියමොක්යඛො, 

‘‘කණ්යඨකායලො’’තිආදීනුංවිය සමාසසිද්ධියවදිතබ් ා  

අථ වා පායතති විනිපායතති දුක්යඛහීති පාති, චිත්තුං  වුත්තඤ්හි 

‘‘චිත්යතන නියයතී යලොයකො, චිත්යතන පරිකස්සතී’’ති (සුං  නි  1.62). 
තස්ස පාතියනො යමොක්යඛො එයතනාති පාතියමොක්යඛො  පතති වා එයතන

අපායදුක්යඛ සුංසාරදුක්යඛ චාති පාති, තණ්හාදිසුංකියලසා  වුත්තඤ්හි –

‘‘තණ්හා ජයනති පුරිසුං (සුං  නි  1.55-57), තණ්හාදුතියයො පුරියසො’’ති

(ඉතිවු 15, 105) චාදි තයතොපාතියතොයමොක්යඛොති පාතියමොක්යඛො  

අථ වා පතති එත්ථාති පාති, ඡ අජ්ඣත්තික ාහිරානි ආයතනානි 

වුත්තඤ්හි– ‘‘ඡසුයලොයකොසමුප්පන්යනො, ඡසුකුබ් ති සන්ථව’’න්ති (සු 

නි  171). තයතො ඡ අජ්ඣත්තික ාහිරායතනසඞ්ඛාතපාතියතො යමොක්යඛොති 

පාතියමොක්යඛො  අථ වා පායතො විනිපායතො අස්ස අත්ථීති පාතී, සුංසායරො 
තයතොයමොක්යඛොති පාතියමොක්යඛො  

අථ වා සබ් යලොකාධිපතිභාවයතො ධම්මිස්සයරො භගවා පතීති වුච්චති, 
මුච්චතිඑයතනාතියමොක්යඛො පතියනොයමොක්යඛොයතනපඤ්ඤත්තත්තාති

පතියමොක්යඛො, පතියමොක්යඛො එව පාතියමොක්යඛො  සබ් ුණානුං වා

තම්මූලභාවයතො උත්තමට්යඨන පති ච, යසො යථාවුත්තට්යඨන යමොක්යඛො
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චාති පතියමොක්යඛො, පතියමොක්යඛො එව පාතියමොක්යඛො  තථා හි වුත්තුං
‘‘පාතියමොක්ඛන්තිආදියමතුංමුඛයමත’’න්තිවිත්ථායරො  

අථවා පඉතිපකායර, අතීතිඅච්චන්තත්යථනිපායතො, තස්මාපකායරහි

අච්චන්තුං යමොක්යඛතීති පාතියමොක්ඛුං  ඉදඤ්හි සීලුං සයුං තදඞ්ගවයසන, 
සමාධිසහිතුං පඤ්ඤාසහිතඤ්ච වික්ඛම්භනවයසන සමුච්යඡදවයසන ච
අච්චන්තුං යමොක්යඛති යමොයචතීති පාතියමොක්ඛුං  පති යමොක්යඛොති වා

පතියමොක්යඛො, තම්හා තම්හා වීතික්කමයදොසයතො පච්යචකුං යමොක්යඛොති

අත්යථො  පතියමොක්යඛො එව පාතියමොක්යඛො  යමොක්යඛොති වා නිබ් ානුං, 
තස්ස යමොක්ඛස්සපටිබිම් භූයතොතිපතියමොක්යඛො සීලසුංවයරොහිසූරියස්ස
අරුුගග්ගමනුං විය නිබ් ානස්ස උදයභූයතො තප්පටිභායගො ච යථාරහුං
සුංකියලසනිබ් ාපනයතො  පතියමොක්යඛො එව පාතියමොක්යඛො  පතිවත්තති

යමොක්යඛති දුක්ඛන්ති වා පතියමොක්ඛුං, පතියමොක්ඛයමව පාතියමොක්ඛන්ති
එවුංතායවත්ථපාතියමොක්ඛසද්දස්සඅත්යථො යවදිතබ්ය ො  

සුංවරති පිදහති එයතනාති සුංවයරො, පාතියමොක්ඛයමව සුංවයරො 
පාතියමොක්ඛසුංවයරො  අත්ථයතො පන තයතො තයතො වීතික්කමිතබ් යතො
විරතියයො යචතනා ච  යතන පාතියමොක්ඛසුංවයරන උයපයතො
සමන්නාගයතො පාතියමොක්ඛසුංවරසුංවුයතොති වුත්යතො  වුත්තඤ්යහතුං 
විභඞ්යග– 

‘‘ඉමිනා පාතියමොක්ඛසුංවයරන උයපයතො යහොති සමුයපයතො 

උපාගයතො සමුපාගයතො උපපන්යනො සමුපපන්යනො සමන්නාගයතො, 

යතනවුච්චති පාතියමොක්ඛසුංවරසුංවුයතො’’ති(විභ 511). 

විහරතීතිඉරියාපථවිහායරනවිහරතිඉරීයති වත්තති  

ආචාරය ොචර ම්පන්යනොති යවළුදානාදිමිච්ඡාජීවස්ස
කායපාගබ්භියාදීනඤ්ච අකරයණන සබ් යසො අනාචාරුං වජ්යජත්වා 

‘‘කායියකො අවීතික්කයමො වාචසියකො අවීතික්කයමො කායිකවාචසියකො

අවීතික්කයමො’’ති එවුං වුත්තභික්ඛුසාරුප්පආචාරසම්පත්තියා, 
යවසියාදිඅයගොචරුං වජ්යජත්වා පිණ්ඩපාතාදිඅත්ථුං උපසඞ්කමිතුුං
යුත්තට්ඨානසඞ්ඛායතන යගොචයරන ච සම්පන්නත්තා 
ආචාරයගොචරසම්පන්යනො  

අපිච යයො භික්ඛු සත්ථරි සගාරයවො සප්පතිස්යසො සබ්රහ්මචාරීසු 
සගාරයවො සප්පතිස්යසො හියරොත්තප්පසම්පන්යනො සුනිවත්යථො සුපාරුයතො
පාසාදියකන අභික්කන්යතනපටික්කන්යතනආයලොකියතනවියලොකියතන
සමිඤ්ජියතන පසාරියතන ඉරියාපථසම්පන්යනො ඉන්ද්රියයසු ුත්තද්වායරො
යභොජයන මත්තඤ්ඤූ ජාගරියමනුයුත්යතො සතිසම්පජඤ්යඤන
සමන්නාගයතො අප්පිච්යඡො සන්තුට්යඨො පවිවිත්යතො අසුංසට්යඨො 
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ආභිසමාචාරියකසුසක්කච්චකාරීගරුචිත්තීකාර හයලොවිහරති, අයුංවුච්චති 
ආචාරසම්පන්යනො  

යගොචයරො පන උපනිස්සයයගොචයරො ආරක්ඛයගොචයරො
උපනි න්ධයගොචයරොති තිවියධො  තත්ථ යයො

දසකථාවත්ථුුණසමන්නාගයතො වුත්තලක්ඛයණො කලයාණමිත්යතො, යුං

නිස්සාය අසුතුං සුණාති, සුතුං පරියයොදායපති, කඞ්ඛුං විතරති, දිට්ඨිුං උජුුං

කයරොති, චිත්තුං පසායදති, යඤ්චඅනුසික්ඛන්යතොසද්ධායවඩ්ෙති, සීයලන, 

සුයතන, චායගන, පඤ්ඤායවඩ්ෙති, අයුංවුච්චති උපනි ් ෙය ොචයරො. 

යයො භික්ඛු අන්තරඝරුං පවිට්යඨො වීථිුං පටිපන්යනො ඔක්ඛිත්තචක්ඛු

යුගමත්තදස්සාවීචක්ඛුන්ද්රියසුංවුයතොවගච්ඡති, න හත්ථිුංඔයලොයකන්යතො, 

න අස්සුං, න රථුං, න පත්තිුං, න ඉත්ථිුං, න පුරිසුං ඔයලොයකන්යතො, න

උද්ධුං ඔයලොයකන්යතො, න අයධො ඔයලොයකන්යතො, න දිසාවිදිසුං

යපක්ඛමායනොගච්ඡති, අයුං ආරක්ඛය ොචයරො. 

උපනි න්ධය ොචයරො පන චත්තායරො සතිපට්ඨානා, යත්ථ භික්ඛු

අත්තයනොචිත්තුංඋපනි න්ධති, වුත්තඤ්යහතුං භගවතා– 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො යගොචයරො සයකො යපත්තියකො

විසයයො, යදිදුං චත්තායරොසතිපට්ඨානා’’ති(සුං නි 5.372). 

තත්ථඋපනිස්සයයගොචරස්සපුබ්ය වුත්තත්තාඉතයරසුංවයසයනත්ථ 

යගොචයරො යවදිතබ්ය ො  ඉති යථාවුත්තාය ආචාරසම්පත්තියා, ඉමාය ච
යගොචරසම්පත්තියා සමන්නාගතත්තාආචාරයගොචරසම්පන්යනො  

අණුෙත්යතසුවජ්යජසුභෙද ් ාවීති අප්පමත්තකත්තාඅුගප්පමායණසු
අස්සතියා අසඤ්චිච්ච ආපන්නයසඛියඅකුසලචිත්තුප්පාදාදියභයදසු වජ්යජසු
භයදස්සනසීයලො  යයො හි භික්ඛු පරමාුගමත්තුං වජ්ජුං 
අට්ඨසට්ඨියයොජනපමාණාධිකයයොජනසතසහස්සුබ්ය ධසියනරුපබ් තරාජ

සදිසුං කත්වා පස්සති, යයොපි සබ් ලහකුං දුබ්භාසිතමත්තුං පාරාජිකසදිසුං

කත්වා පස්සති, අයම්පි අුගමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී නාම   ොදාෙ

සික්ඛති සික්ඛාපයදසූති යුංකිඤ්චි සික්ඛාපයදසු සික්ඛිතබ් ුං, තුං සබ්ය න

සබ් ුං සබ් ථා සබ් ුං අනවයසසුං සම්මා ආදියිත්වා සික්ඛති, පවත්තති
පරිපූයරතීති අත්යථො  

අභි ල්යලඛිකාති අතිවිය කියලසානුං සල්යලඛනී, යතසුං තනුභාවාය

පහානාය යුත්තරූපා  යචයතොවිවරණ ප්පාොති යචතයසො පටිච්ඡාදකානුං
නීවරණානුං දූරීභාවකරයණන යචයතොවිවරණසඞ්ඛාතානුං

සමථවිපස්සනානුං සප්පායා, සමථවිපස්සනාචිත්තස්යසව වා විවරණාය 
පාකටීකරණායවාසප්පායාඋපකාරිකාතියචයතොවිවරණසප්පායා  



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා යෙඝිෙවග්ය ො 

171 

පටුන 

ඉදානි යයන නිබ්බිදාදිආවහයනන අයුං කථා අභිසල්යලඛිකා

යචයතොවිවරණසප්පායා ච නාම යහොති, තුං දස්යසතුුං 

‘‘එකන්තනිබ්බිදාො’’තිආදි වුත්තුං  තත්ථ එකන්තනිබ්බිදාොති

එකුංයසයනව වට්ටදුක්ඛයතො නිබ්බින්දනත්ථාය  විරා ාෙ නියරොධාොති

තස්යසව විරජ්ජනත්ථාය ච නිරුජ්ඣනත්ථාය ච  උප ොොති 

සබ් කියලසූපසමාය  අභිඤ්ඤාොති සබ් ස්සාපි අභිඤ්යඤයයස්ස

අභිජානනාය   ම්ය ොධාොති චතුමග්ගසම්ය ොධාය  නිබ් ානාොති

අනුපාදියසසනිබ් ානාය  එයතසු හිආදියතො තීහි පයදහි විපස්සනා වුත්තා, 

ද්වීහි මග්යගො, ද්වීහි නිබ් ානුං වුත්තුං  සමථවිපස්සනා ආදිුං කත්වා
නිබ් ානපරියයොසායනො අයුං සබ්ය ො උත්තරිමනුස්සධම්යමො
දසකථාවත්ථුලාභියනොසිජ්ඣතීතිදස්යසති  

ඉදානි තුං කථුං විභජිත්වා දස්යසන්යතො ‘‘අප්පිච්ෙකථා’’තිආදිමාහ 

තත්ථ අප්පිච්යෙොති න ඉච්යඡො, තස්ස කථා අප්පිච්ඡකථා, 
අප්පිච්ඡභාවප්පටිසුංයුත්තා කථා වා අප්පිච්ඡකථා  එත්ථ ච අත්රිච්යඡො
පාපිච්යඡො මහිච්යඡො අප්පිච්යඡොති ඉච්ඡාවයසන චත්තායරො පුග්ගලා  යතසු
අත්තනා යථාලද්යධන ලායභන අතිත්යතො උපරූපරි ලාභුං ඉච්ඡන්යතො 

අත්රිච්යෙො නාම  යුංසන්ධායවුත්තුං– 

‘‘චතුබ්භිඅට්ඨජ්ඣගමා, අට්ඨභිචාපියසොළස; 

යසොළසභිචද්වත්තිුංස, අත්රිච්ඡුංචක්කමාසයදො; 

ඉච්ඡාහතස්සයපොසස්ස, චක්කුංභමතිමත්ථයක’’ති (ජා  1.5.103); 

‘‘අත්රිච්ඡාඅතියලොයභන, අතියලොභමයදනචා’’තිච (ජා  1.2.168); 

ලාභසක්කාරසියලොකනිකාමයතාය අසන්තුණසම්භාවනාධිප්පායයො 

පාපිච්යෙො. යුංසන්ධායවුත්තුං– 

‘‘තත්ථ කතමා කුහනා? ලාභසක්කාරසියලොකසන්නිස්සිතස්ස
පාපිච්ඡස්ස ඉච්ඡාපකතස්ස පච්චයප්පටියසවනසඞ්ඛායතන වා

සාමන්තජප්පියතනවාඉරියාපථස්සවා අඨපනා’’තිආදි(විභ 861). 

සන්තුණසම්භාවනාධිප්පායයො පටිග්ගහයණ අමත්තඤ්ඤූ ෙහිච්යෙො. 
යුංසන්ධායවුත්තුං– 

‘‘ඉයධකච්යචොසද්යධොසමායනො‘සද්යධොතිමුංජයනොජානාතූ’ති

ඉච්ඡති, සීලවාසමායනො‘සීලවාතිමුංජයනොජානාතූ’තිඉච්ඡතී’’තිආදි

(විභ 851). 

දුත්තප්පියතාය හිස්ස විජාතමාතාපි චිත්තුං ගයහතුුං න සක්යකොති  
යතයනතුංවුච්චති– 
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‘‘අග්ගික්ඛන්යධො සමුද්යදොච, මහිච්යඡොචාපි පුග්ගයලො; 

සකයටහිපච්චයයයදන්තු, තයයොයපයතඅතප්පියා’’ති  

එයත පන අත්රිච්ඡතාදයයො යදොයස ආරකා පරිවජ්යජත්වා
සන්තුණනිගූහනාධිප්පායයො පටිග්ගහයණ ච මත්තඤ්ඤූ අප්පිච්යඡො  යසො 
අත්තනි විජ්ජමානම්පි ුණුං පටිච්ඡායදතුකාමතාය සද්යධො සමායනො

‘‘සද්යධොති මුං ජයනො ජානාතූ’’ති න ඉච්ඡති, සීලවා,  හස්සුයතො, 

පවිවිත්යතො, ආරද්ධවීරියයො, උපට්ඨිතස්සති, සමාහියතො, පඤ්ඤවාසමායනො
‘‘පඤ්ඤවාතිමුංජයනොජානාතූ’’තින ඉච්ඡති  

ස්වායුං පච්චයප්පිච්යඡො ධුතඞ්ගප්පිච්යඡො පරියත්තිඅප්පිච්යඡො

අධිගමප්පිච්යඡොති චතුබ්බියධො  තත්ථ චතූසු පච්චයෙසු අප්පිච්යෙො 
පච්චයදායකුං යදයයධම්මුං අත්තයනො ථාමඤ්ච ඔයලොයකත්වා සයචපි හි

යදයයධම්යමො  හ යහොති, දායයකො අප්පුං දාතුකායමො, දායකස්ස වයසන

අප්පයමව ගණ්හාති යදයයධම්යමොයචඅප්යපො, දායයකො හුංදාතුකායමො, 

යදයයධම්මස්ස වයසන අප්පයමව ගණ්හාති  යදයයධම්යමොපි යච  හ, 

දායයකොපි  හුං දාතුකායමො, අත්තයනො ථාමුං ඤත්වා පමාණයුත්තයමව

ගණ්හාති  එවරූයපො හි භික්ඛු අනුප්පන්නුං ලාභුං උප්පායදති, උප්පන්නුං

ලාභුංථාවරුංකයරොති, දායකානුංචිත්තුංආරායධති ධුතඞ්ගසමාදානස්සපන 

අත්තනි අත්ථිභාවුංන ජානායපතුකායමො ධුතඞ් ප්පිච්යෙො. යයො අත්තයනො

 හස්සුතභාවුං ජානායපතුුං න ඉච්ඡති, අයුං පරිෙත්තිඅප්පිච්යෙො. යයො පන
යසොතාපන්නාදීසු අඤ්ඤතයරො හත්වා සබ්රහ්මචාරීනම්පි අත්තයනො

යසොතාපන්නාදිභාවුං ජානායපතුුං න ඉච්ඡති, අයුං අධි ෙප්පිච්යෙො. 

එවයමයතසුංඅප්පිච්ඡානුංයාඅප්පිච්ඡතා, තස්සා සද්ධිුංසන්දස්සනාදිවිධිනා

අයනකාකාරයවොකාරආනිසුංසවිභාවනවයසන, තප්පටිපක්ඛස්ස 
අත්රිච්ඡාදියභදස්ස ඉච්ඡාචාරස්ස ආදීනවවිභාවනවයසන ච පවත්තා කථා 

අප්පිච්ෙකථා. 

 න්තුට්ඨිකථාති එත්ථ  න්තුට්ඨීති සයකන අත්තනා ලද්යධන තුට්ඨි

සන්තුට්ඨි අථවාවිසමුංපච්චයිච්ඡුංපහායසමුංතුට්ඨි, සන්තුට්ඨි  සන්යතන
වාවිජ්ජමායනනතුට්ඨිසන්තුට්ඨි වුත්තඤ්යචතුං– 

‘‘අතීතුංනානුයසොචන්යතො, නප්පජප්පමනාගතුං; 

පච්චුප්පන්යනනයායපන්යතො, සන්තුට්යඨොතිපවුච්චතී’’ති  

සම්මා වා ඤායයන භගවතා අනුඤ්ඤාතවිධිනා පච්චයයහි තුට්ඨි 

සන්තුට්ඨි අත්ථයතොඉතරීතරපච්චයසන්යතොයසො, යසොද්වාදසවියධො යහොති 

කථුං? චීවයර යථාලාභසන්යතොයසො, යථා ලසන්යතොයසො, 

යථාසාරුප්පසන්යතොයසොතිතිවියධො, එවුංපිණ්ඩපාතාදීසු  
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තත්රායුංපයභදවණ්ණනා–ඉධභික්ඛුචීවරුංලභතිසුන්දරුංවා අසුන්දරුං

වා, යසොයතයනවයායපති, අඤ්ඤුංනපත්යථති, ලභන්යතොපිනගණ්හාති, 

අයමස්ස චීවයර ෙථාලාභ න්යතොය ො. අථ පන පකතිදුබ් යලො වා යහොති 

ආ ාධජරාභිභූයතො වා, ගරුුං චීවරුං පාරුපන්යතො කිලමති, යසො සභායගන
භික්ඛුනාසද්ධිුංතුං පරිවත්යතත්වාලහයකනයායපන්යතොපිසන්තුට්යඨොව

යහොති, අයමස්ස චීවයර ෙථා ල න්යතොය ො. අපයරො පට්ටචීවරාදීනුං

අඤ්ඤතරුං මහග්ඝචීවරුං ලභිත්වා ‘‘ඉදුං යථරානුං චිරපබ් ජිතානුං, ඉදුං

 හස්සුතානුං අනුරූපුං, ඉදුං ගිලානානුං දුබ් ලානුං, ඉදුං අප්පලාභීනුං වා
යහොතූ’’ති යතසුං දත්වා අත්තනා සඞ්කාරකූටාදියතො නන්තකානි
උච්චිනිත්වා සඞ්ඝාටිුං කත්වා යතසුං වා පුරාණචීවරානි ගයහත්වා 

ධායරන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති, අයමස්ස චීවයර 

ෙථා ාරුප්ප න්යතොය ො. 

ඉධ පන භික්ඛු පිණ්ඩපාතුං ලභති ලූඛුං වා පණීතුං වා, යසො යතයනව 

යායපති, අඤ්ඤුං න පත්යථති, ලභන්යතොපි න ගණ්හාති, අයමස්ස

පිණ්ඩපායත ෙථාලාභ න්යතොය ො. අථ පන ආ ාධියකො යහොති, ලූඛුං
පකතිවිරුද්ධුං වා  යාධිවිරුද්ධුං වා පිණ්ඩපාතුං භුඤ්ජිත්වා ගාළ්හුං

යරොගාතඞ්කුංපාපුණාති, යසො සභාගස්සභික්ඛුයනො දත්වාතස්සහත්ථයතො
සප්පායයභොජනුං භුඤ්ජිත්වා සමණධම්මුං කයරොන්යතොපි සන්තුට්යඨොව

යහොති, අයමස්ස පිණ්ඩපායත ෙථා ල න්යතොය ො. අපයරො භික්ඛු පණීතුං 

පිණ්ඩපාතුංලභති, යසො‘‘අයුංපිණ්ඩපායතොචිරපබ් ජිතාදීනුංඅනුරූයපො’’ති

චීවරුංවියයතසුං දත්වා, යතසුංවාසන්තකුංගයහත්වා, අත්තනාපිණ්ඩාය

චරිත්වා, මිස්සකාහාරුංවා පරිභුඤ්ජන්යතොපිසන්තුට්යඨොවයහොති අයමස්ස

පිණ්ඩපායත ෙථා ාරුප්ප න්යතොය ො. 

ඉධ පන භික්ඛුයනො යසනාසනුං පාපුණාති මනාපුං වා අමනාපුං වා

අන්තමයසො තිණකුටිකාපි තිණසන්ථාරකම්පි, යසො යතයනව සන්තුස්සති, 

පුන අඤ්ඤුං සුන්දරතරුං වා පාපුණාති, තුං න ගණ්හාති, අයමස්ස

යසනාසයන ෙථාලාභ න්යතොය ො. අථපනආ ාධියකොයහොතිදුබ් යලොවා, 

යසො  යාධිවිරුද්ධුං වා පකතිවිරුද්ධුං වා යසනාසනුං ලභති, යත්ථස්ස

වසයතොඅඵාසුයහොති, යසොතුංසභාගස්සභික්ඛුයනොදත්වාතස්සසන්තයක 
සප්පායයසනාසයන වසිත්වා සමණධම්මුං කයරොන්යතොපි සන්තුට්යඨොව

යහොති, අයමස්ස යසනාසයන ෙථා ල න්යතොය ො. අපයරො සුන්දරුං 

යසනාසනුංපත්තම්පිනසම්පටිච්ඡති‘‘පණීතයසනාසනුංපමාදට්ඨාන’’න්ති, 

මහාපුඤ්ඤතාය වා යලණමණ්ඩපකූටාගාරාදීනි පණීතයසනාසනානි ලභති, 
යසොතානිචීවරාදීනිවිය චිරපබ් ජිතාදීනුං දත්වායත්ථකත්ථචිවසන්යතොපි

සන්තුට්යඨොව යහොති, අයමස්සයසනාසයන ෙථා ාරුප්ප න්යතොය ො. 

ඉධ පන භික්ඛු යභසජ්ජුං ලභති ලූඛුං වා පණීතුං වා, යසො යතයනව 

තුස්සති, අඤ්ඤුං න පත්යථති, ලභන්යතොපි න ගණ්හාති, අයමස්ස
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පටුන 

ගිලානපච්චයය ෙථාලාභ න්යතොය ො. අථපනයතයලනඅත්ථියකොඵාණිතුං

ලභති, යසො තුං සභාගස්ස භික්ඛුයනො දත්වා, තස්ස හත්ථයතො යතලුං

ගයහත්වා, යභසජ්ජුං කත්වා සමණධම්මුං කයරොන්යතොපි සන්තුට්යඨොව

යහොති, අයමස්සගිලානපච්චයය ෙථා ල න්යතොය ො. අපයරොමහාපුඤ්යඤො

 හුං යතලමධුඵාණිතාදිපණීතයභසජ්ජුං ලභති, යසො තුං චීවරාදීනි විය
චිරපබ් ජිතාදීනුං දත්වා යතසුං ආභයතන යයන යකනචි යභසජ්ජුං 
කයරොන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති  යයො පන එකස්මිුං භාජයන

මුත්තහරීතකුං, එකස්මිුං චතුමධුරුං ඨයපත්වා ‘‘ගණ්හථ, භන්යත, 

යදිච්ඡසී’’තිවුච්චමායනොසචස්සයතසු අඤ්ඤතයරනපියරොයගොවූපසම්මති, 

‘‘මුත්තහරීතකුං නාම බුද්ධාදීහි වණ්ණිතුං, පූතිමුත්තයභසජ්ජුං නිස්සාය

පබ් ජ්ජා, තත්ථ යත යාවජීවුං උස්සායහො කරණීයයො’’ති (මහාව  128) 

වචනමනුස්සරන්යතො චතුමධුරුං පටික්ඛිපිත්වා මුත්තහරීතයකන යභසජ්ජුං

කයරොන්යතො පරමසන්තුට්යඨොව යහොති, අයමස්ස ගිලානපච්චයය 

ෙථා ාරුප්ප න්යතොය ො. 

යසො එවුංපයභයදො සබ්ය ොපි සන්යතොයසො සන්තුට්ඨීති පවුච්චති  යතන 

වුත්තුං ‘‘අත්ථයතො ඉතරීතරපච්චයසන්යතොයසො’’ති  ඉතරීතරසන්තුට්ඨියා

සද්ධිුං සන්දස්සනාදිවිධිනා ආනිසුංසවිභාවනවයසන, තප්පටිපක්ඛස්ස
අත්රිච්ඡතාදියභදස්ස ඉච්ඡාපකතත්තස්ස ආදීනවවිභාවනවයසන ච පවත්තා

කථා  න්තුට්ඨිකථා. ඉයතොපරාසුපිකථාසුඑයසවනයයො, වියසසමත්තයමව 

වක්ඛාම  

පවියවකකථාති එත්ථ කායවියවයකො චිත්තවියවයකො උපධිවියවයකොති

තයයොවියවකා යතසුඑයකොගච්ඡති, එයකොතිට්ඨති, එයකො නිසීදති, එයකො

යසයයුංකප්යපති, එයකොගාමුංපිණ්ඩායපවිසති, එයකො පටික්කමති, එයකො

අභික්කමති, එයකොචඞ්කමුංඅධිට්ඨාති, එයකොචරති, එයකොවිහරතීතිඑවුං
සබ්බිරියාපයථසු සබ් කිච්යචසු ගණසඞ්ගණිකුං පහාය විවිත්තවායසො 

කාෙවියවයකො නාම  අට්ඨ සමාපත්තියයො පන චිත්තවියවයකො නාම 

නිබ් ානුං උපධිවියවයකො නාම වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘කායවියවයකො ච වියවකට්ඨකායානුං යනක්ඛම්මාභිරතානුං, 

චිත්තවියවයකො ච පරිසුද්ධචිත්තානුං පරමයවොදානප්පත්තානුං, 
උපධිවියවයකො ච නිරුපධීනුං පුග්ගලානුං විසඞ්ඛාරගතාන’’න්ති

(මහානි 57). 

වියවයකොයයව පවියවයකො, පවියවකප්පටිසුංයුත්තා කථා පවියවකකථා. 

අ ං ග් කථාති එත්ථ සවනසුංසග්යගො දස්සනසුංසග්යගො
සමුල්ලපනසුංසග්යගො සම්යභොගසුංසග්යගො කායසුංසග්යගොති පඤ්ච
සුංසග්ගා  යතසුඉයධකච්යචොභික්ඛුසුණාති‘‘අසුකස්මිුංගායමවානිගයම
වා ඉත්ථී අභිරූපා දස්සනීයා පාසාදිකා පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා යෙඝිෙවග්ය ො 

175 

පටුන 

සමන්නාගතා’’ති, යසොතුංසුත්වා සුංසීදතිවිසීදති, නසක්යකොතිබ්රහ්මචරියුං

සන්ධායරතුුං, සික්ඛුං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති, එවුං

විසභාගාරම්මණසවයනන උප්පන්නකියලසසන්ථයවො  වන ං ග්ය ො 

නාම නයහවයඛොභික්ඛුසුණාති, අපිචයඛොසාමුංපස්සති ඉත්ථිුංඅභිරූපුං

දස්සනීයුං පාසාදිකුං පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගතුං, යසො තුං 

දිස්වා සුංසීදති විසීදති, න සක්යකොති බ්රහ්මචරියුං සන්ධායරතුුං, සික්ඛුං 

පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති, එවුං විසභාගාරම්මණදස්සයනන

උප්පන්නකියලසසන්ථයවො ද ් න ං ග්ය ො නාම  දිස්වා පන
අඤ්ඤමඤ්ඤුං ආලාපසල්ලාපවයසන උප්පන්යනො කියලසසන්ථයවො 

 මුල්ලපන ං ග්ය ො නාම  සහජග්ඝනාදීනිපි එයතයනව සඞ්ගණ්හාති 
අත්තයනොපනසන්තකුංයුංකිඤ්චිමාතුගාමස්ස දත්වාවාඅදත්වාවායතන
දින්නස්ස වනභඞ්ගියාදියනො පරියභොගවයසන උප්පන්නකියලසසන්ථයවො 

 ම්යභො  ං ග්ය ො නාම  මාතුගාමස්ස හත්ථග්ගාහාදිවයසන

උප්පන්නකියලසසන්ථයවො කාෙ ං ග්ය ො නාම  යයොපියචස– 

‘‘ගිහීහි සුංසට්යඨො විහරති අනනුයලොමියකන සුංසග්යගන

සහයසොකී සහනන්දී සුඛියතසු සුඛියතො, දුක්ඛියතසු දුක්ඛියතො, 
උප්පන්යනසු කිච්චකරණීයයසුඅත්තනාඋයයයොගුංආපජ්ජතී’’ති(සුං 

නි 3.3; මහානි 164) – 

එවුං වුත්යතො අනනුයලොමියකො ගිහිසුංසග්යගො, යයො ච සබ්රහ්මචාරීහිපි 

කියලසුප්පත්තියහතුභූයතො සුංසග්යගො, තුං සබ් ුං පහාය ය්වායුං සුංසායර

ථිරතරුං සුංයවගුං, සඞ්ඛායරසු තිබ් ුං භයසඤ්ඤුං, සරීයර පටිකූලසඤ්ඤුං, 

සබ් ාකුසයලසු ජිුච්ඡාපුබ් ඞ්ගමුං හියරොත්තප්පුං, සබ් කිරියාසු
සතිසම්පජඤ්ඤන්ති සබ් ුං පච්චුපට්ඨයපත්වා කමලදයල ජලබින්දු විය

සබ් ත්ථ අලග්ගභායවො, අයුං සබ් සුංසග්ගප්පටිපක්ඛතාය අසුංසග්යගො 

තප්පටිසුංයුත්තාකථා අ ං ග් කථා. 

වීරිොරම්භකථාති එත්ථ වීරස්ස භායවො, කම්මන්ති වා වීරියුං, විධිනා

ඊරයිතබ් ුංපවත්යතතබ් න්තිවාවීරියුං, වීරියඤ්ච තුංඅකුසලානුංධම්මානුං
පහානායකුසලානුංධම්මානුං උපසම්පදාය ආරම්භනුංවීරියාරම්යභො ස්වායුං

කායියකො යචතසියකො චාති දුවියධො, ආරම්භධාතු, නික්කමධාතු, 

පරක්කමධාතු චාති තිවියධො; සම්මප්පධානවයසන චතුබ්බියධො  යසො

සබ්ය ොපි යයොභික්ඛු ගමයනඋප්පන්නුංකියලසුංඨානුංපාපුණිතුුංනයදති; 

ඨායනඋප්පන්නුංනිසජ්ජුං, නිසජ්ජායඋප්පන්නුංසයනුංපාපුණිතුුංනයදති, 
තත්ථ තත්යථව අජපයදන දණ්යඩන කණ්හසප්පුං උප්පීයළත්වා

ගණ්හන්යතොවිය, තිඛියණනඅසිනා අමිත්තුංගීවායපහරන්යතොවියචසීසුං

උක්ඛිපිතුුං අදත්වා වීරිය යලන නිග්ගණ්හාති, තස්යසවුං ආරද්ධවීරියස්ස

වයසනයවදිතබ්ය ො තප්පටිසුංයුත්තාකථා වීරිොරම්භකථා. 
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සීලකථාදීසු දුවිධුං සීලුං යලොකියුං යලොකුත්තරඤ්ච  තත්ථ යලොකියුං

පාතියමොක්ඛසුංවරාදිචතුපාරිසුද්ධිසීලුං, යලොකුත්තරුං මග්ගසීලුංඵලසීලඤ්ච 
තථාවිපස්සනායපාදකභූතාසහඋපචායරනඅට්ඨසමාපත්තියයොයලොකියයො 

සමාධි, මග්ගසම්පයුත්යතො පයනත්ථ යලොකුත්තයරො සමාධි නාම  තථා 

පඤ්ඤාපි යලොකියා සුතමයා චින්තාමයා ඣානසම්පයුත්තා 

විපස්සනාඤාණඤ්ච  වියසසයතො පයනත්ථ විපස්සනාපඤ්ඤා ගයහතබ් ා, 

යලොකුත්තරා මග්ගපඤ්ඤා ඵලපඤ්ඤා ච  විමුත්තීපි අරියඵලවිමුත්ති 
නිබ් ානඤ්ච  අපයර පන තදඞ්ගවික්ඛම්භනසමුච්යඡදවිමුත්තීනම්පි

වයසයනත්ථඅත්ථුං වණ්යණන්ති  විමුත්තිඤාණද ් නම්පිඑකූනවීසතිවිධුං 
පච්චයවක්ඛණඤාණුං  ඉති ඉයමසුං සීලාදීනුං සද්ධිුං සන්දස්සනාදිවිධිනා
අයනකාකාරයවොකාරආනිසුංසවිභාවනවයසන යචව තප්පටිපක්ඛානුං 

දුස්සීලයාදීනුංආදීනවවිභාවනවයසනචපවත්තාකථා, තප්පටිසුංයුත්තාකථා

වා සීලාදිකථා නාම  

එත්ථ ච ‘‘අත්තනා ච අප්පිච්යඡො යහොති, අප්පිච්ඡකථඤ්ච පයරසුං 

කත්තා’’ති(ම නි 1.252; අ නි 10.70) ‘‘සන්තුට්යඨොයහොතිඉතරීතයරන

චීවයරන, ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨියාචවණ්ණවාදී’’ති(සුං නි 2.144; චූළනි  

ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස 128) ච ආදිවචනයතො සයඤ්ච
අප්පිච්ඡතාදිුණසමන්නාගයතන පයරසම්පි තදත්ථාය හිතජ්ඣාසයයන

පවත්යතතබ් ා තථාරූපී කථා, යා ඉධ අභිසල්යලඛිකාදිභායවන
වියසයසත්වා වුත්තා අප්පිච්ඡකථාදීති යවදිතබ් ා  කාරකස්යසව හි කථා

වියසසයතොඅධිප්යපතත්ථසාධිනී තථාහිවක්ඛති ‘‘කලයාණමිත්තස්යසතුං, 

යමඝිය, භික්ඛුයනොපාටිකඞ්ඛුං…යප  … අකසිරලාභී’’ති  

එවරූපාොති ඊදිසාය, යථාවුත්තාය  නිකාෙලාභීති යථිච්ඡිතලාභී

යථාරුචිලාභී, සබ් කාලුං ඉමා කථා යසොතුුං විචායරතුඤ්ච යථාසුඛුං

ලභන්යතො  අකිච්ෙලාභීති නිද්දුක්ඛලාභී  අකසිරලාභීතිවිපුලලාභී  

ආරද්ධවීරියෙොති පග්ගහිතවීරියයො  අකු ලානං ධම්ොනං පහානාොති
අයකොසල්ලසම්භූතට්යඨන අකුසලානුං පාපධම්මානුං පජහනත්ථාය  

කු ලානං ධම්ොනන්ති කුච්ඡිතානුං සලනාදිඅත්යථන අනවජ්ජට්යඨන ච

කුසලානුං සහවිපස්සනානුංමග්ගඵලධම්මානුං  උප ම්පදාොතිසම්පාදනාය, 

අත්තයනො සන්තායන උප්පාදනාය  ථාෙවාති උස්යසොළ්හිසඞ්ඛායතන 

වීරියථායමන සමන්නාගයතො  දළ්හපරක්කයෙොති ථිරපරක්කයමො 

අසිථිලවීරියයො  අනික්ඛිත්තධුයරොති අයනොයරොහිතධුයරො 
අයනොසක්කිතවීරියයො  

පඤ්ඤවාති විපස්සනාපඤ්ඤාය පඤ්ඤවා  උදෙත්ථ ාමිනිොති

පඤ්චන්නුං ඛන්ධානුං උදයඤ්ච වයඤ්ච පටිවිජ්ඣන්තියා  අරිොොති
වික්ඛම්භනවයසන කියලයසහි ආරකා දූයර ඨිතාය නිද්යදොසාය  
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පටුන 

නිබ්ය ධිකාොති නිබ්ය ධභාගියාය   ම්ො දුක්ඛක්ඛෙ ාමිනිොති

වට්ටදුක්ඛස්සයඛපනයතො ‘‘දුක්ඛක්ඛයයො’’තිලද්ධනාමුංඅරියමග්ගුංසම්මා
යහතුනාඤායයනගච්ඡන්තියා  

ඉයමසු ච පන පඤ්චසු ධම්යමසු සීලුං වීරියුං පඤ්ඤා ච යයොගියනො 

අජ්ඣත්තිකුං අඞ්ගුං, ඉතරද්වයුං  ාහිරුං අඞ්ගුං  තථාපි

කලයාණමිත්තසන්නිස්සයයයනව යසසුං චතුබ්බිධුං ඉජ්ඣති, 
කලයාණමිත්තස්යසයවත්ථ  හූපකාරතුං දස්යසන්යතො සත්ථා 

‘‘කලයාණමිත්ත ්ය තං, යෙඝිෙ, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛ’’න්තිආදිනායදසනුං

වඩ්යෙති  තත්ථ පාටිකඞ්ඛන්ති එකුංයසන ඉච්ඡිතබ් ුං, අවස්සුංභාවීති

අත්යථො  ෙන්තිකිරියාපරාමසනුං ඉදුංවුත්තුංයහොති–‘‘සීලවාභවිස්සතී’’ති 

එත්ථ යයදතුං කලයාණමිත්තස්ස භික්ඛුයනො සීලවන්තතාය භවනුං

සීලසම්පන්නත්තුං, තස්ස භික්ඛුයනො සීලසම්පන්නත්තා එතුං තස්ස

පාටිකඞ්ඛුං, අවස්සුංභාවී එකුංයසයනව තස්ස තත්ථ නියයොජනයතොති

අධිප්පායයො  පාතියෙොක්ඛ ංවර ංවුයතො විහරි ් තීතිආදීසුපිඑයසවනයයො  

එවුං භගවා සයදවයක යලොයක උත්තමකලයාණමිත්තසඞ්ඛාතස්ස
අත්තයනොවචනුංඅනාදියිත්වාතුංවනසණ්ඩුංපවිසිත්වා තාදිසුංවිප්පකාරුං
පත්තස්ස ආයස්මයතො යමඝියස්ස කලයාණමිත්තතාදිනා සකලුං 

සාසනසම්පත්තිුං දස්යසත්වා, ඉදානිස්ස තත්ථ ආදරජාතස්ස පුබ්ය  යයහි 

කාමවිතක්කාදීහි උපද්දුතත්තා කම්මට්ඨානුං න සම්පජ්ජි, තස්ස යතසුං 

උජුවිපච්චනීකභූතත්තා ච භාවනානයුං පකායසත්වා, තයතො පරුං

අරහත්තස්සකම්මට්ඨානුං ආචික්ඛන්යතො, ‘‘යතනචපන, යෙඝිෙ, භික්ඛුනා

ඉයෙසු පඤ්චසු ධම්යෙසු පතිට්ඨාෙ චත්තායරො ධම්ො උත්තරි

භායවතබ් ා’’තිආදිමාහ තත්ථ යතනාතිඑවුංකලයාණමිත්තසන්නිස්සයයන 

යථාවුත්තසීලාදිුණසමන්නාගයතන  යතයනවාහ ‘‘ඉයෙසු පඤ්චසු

ධම්යෙසු පතිට්ඨාො’’ති  උත්තරීති ආරද්ධතරුණවිපස්සනස්ස 

රාගාදිපරිස්සයා යච උප්පජ්යජයුුං, යතසුං වියසොධනත්ථුං තයතො උද්ධුං 

චත්තායරොධම්ොභායවතබ් ා උප්පායදතබ් ාවඩ්යෙතබ් ාච  

අසුභාති එකාදසසු අසුභකම්මට්ඨායනසු යථාරහුං යත්ථ කත්ථචි

අසුභභාවනා  රා  ්  පහානාොතිකාමරාගස්ස පජහනත්ථාය  අයමත්යථො
සාලිලායයකොපමාය විභායවතබ්ය ො – එයකො හි පුරියසො අසිතුං ගයහත්වා

යකොටියතොපට්ඨායසාලියඛත්යතසාලියයොලායති, අථස්ස වතිුංභින්දිත්වා

ගායවො පවිසිුංසු  යසො අසිතුං ඨයපත්වා, යට්ඨිුං ආදාය, යතයනව මග්යගන 

ගායවොනීහරිත්වා, වතිුං පාකතිකුංකත්වා, පුන අසිතුං ගයහත්වා සාලියයො

ලායි  තත්ථ සාලියඛත්තුං විය බුද්ධසාසනුං දට්ඨබ් ුං, සාලිලායයකො විය

යයොගාවචයරො, අසිතුං විය පඤ්ඤා, ලායනකායලො විය විපස්සනාය

කම්මකරණකායලො, යට්ඨි විය අසුභකම්මට්ඨානුං, වති විය සුංවයරො, වතිුං
භින්දිත්වා ගාවීනුං පවිසනුං විය සහසා අප්පටිසඞ්ඛාය පමාදුං ආගම්ම
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පටුන 

රාගස්ස උප්පජ්ජනුං, අසිතුං ඨයපත්වා, යට්ඨිුං ආදාය, පවිට්ඨමග්යගයනව

ගායවොනීහරිත්වා, වතිුං පටිපාකතිකුංකත්වා, පුන ඨිතට්ඨානයතො පට්ඨාය

සාලිලායනුං විය අසුභකම්මට්ඨායනන රාගුං වික්ඛම්යභත්වා, පුන
විපස්සනාය කම්මකරණකායලොති ඉදයමත්ථ උපමාසුංසන්දනුං  එවුංභූතුං

භාවනාවිධිුංසන්ධායවුත්තුං ‘‘අසුභාභායවතබ් ාරාගස්සපහානායා’’ති  

යෙත්තාති යමත්තාකම්මට්ඨානුං   යාපාද ්  පහානාොති

වුත්තනයයයනව උප්පන්නයකොපස්ස පජහනත්ථාය  ආනාපාන ් තීති

යසොළසවත්ථුකා ආනාපානස්සති  විතක්කුපච්යෙදාොති වුත්තනයයයනව

උප්පන්නානුං විතක්කානුං උපච්යඡදනත්ථාය  අ ්මිොන මුග්ඝාතාොති
අස්මීති උප්පජ්ජනකස්ස නවවිධස්ස මානස්ස සමුච්යඡදනත්ථාය  

අනිච්ච ඤ්ඤියනොති හත්වා අභාවයතො උදයබ් යවන්තයතො පභඞ්ු යතො 
තාවකාලිකයතොනිච්චප්පටිපක්ඛයතොච ‘‘සබ්ය සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති (ධ 

ප  277; චූළනි  යහමකමාණවපුච්ඡානිද්යදස 56) 

පවත්තඅනිච්චානුපස්සනාවයසන අනිච්චසඤ්ඤියනො  අනත්ත ඤ්ඤා

 ණ්ඨාතීති අසාරකයතො අවසවත්තනයතො පරයතො රිත්තයතො තුච්ඡයතො

සුඤ්ඤයතො ච ‘‘සබ්ය  ධම්මා අනත්තා’’ති (ධ  ප  279; චූළනි  

යහමකමාණවපුච්ඡානිද්යදස 56) එවුං පවත්තා අනත්තානුපස්සනාසඞ්ඛාතා

අනත්තසඤ්ඤා චිත්යතසණ්ඨහති, අතිදළ්හුංපතිට්ඨාති අනිච්චලක්ඛයණහි
දිට්යඨ අනත්තලක්ඛණුං දිට්ඨයමව යහොති  තීසු හි ලක්ඛයණසු එකස්මිුං

දිට්යඨඉතරද්වයුංදිට්ඨයමවයහොති යතන වුත්තුං– ‘‘අනිච්ච ඤ්ඤියනොහි, 

යෙඝිෙ, අනත්ත ඤ්ඤා  ණ්ඨාතී’’ති  අනත්තලක්ඛයණ දිට්යඨ අස්මීති

උප්පජ්ජනකමායනො සුප්පජයහොව යහොතීති ආහ – ‘‘අනත්ත ඤ්ඤී

අ ්මිොන මුග්ඝාතං පාපුණාතී’’ති දිට්යඨව ධම්යෙ නිබ් ානන්ති 

දිට්යඨයයව ධම්යම ඉමස්මිුංයයව අත්තභායව අපච්චයපරිනිබ් ානුං

පාපුණාති  අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතො පන අසුභාදිභාවනානයයො

විසුද්ධිමග්යග(විසුද්ධි 1.102) වුත්තනයයනගයහතබ්ය ො  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං ආයස්මයතො යමඝියස්ස

මිච්ඡාවිතක්කයචොයරහි කුසලභණ්ඩුපච්යඡදසඞ්ඛාතුංඅත්ථුංජානිත්වා  ඉෙං

උදානන්ති ඉමුං කාමවිතක්කාදීනුං අවියනොදයන වියනොදයන ච
ආදීනවානිසුංසදීපකුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ ඛුද්දාති හීනා ලාමකා  විතක්කාති කාමවිතක්කාදයයො තයයො
පාපවිතක්කා යත හිසබ් විතක්යකහිපතිකිට්ඨතායඉධඛුද්දාතිවුත්තා‘‘න

ච ඛුද්දමාචයර’’තිආදීසු (ඛු  පා  9.3; සු  නි  145) විය  සුඛුොති
ඤාතිවිතක්කාදයයො අධිප්යපතා  ඤාතිවිතක්යකො ජනපදවිතක්යකො
අමරාවිතක්යකො පරානුද්දයතාය පටිසුංයුත්යතො විතක්යකො
ලාභසක්කාරසියලොකපටිසුංයුත්යතොවිතක්යකොඅනවඤ්ඤත්තිපටිසුංයුත්යතො 
විතක්යකොතිඑයතහිවිතක්කාකාමවිතක්කාදයයොවිය දාරුණාන යහොන්තීති
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පටුන 

අයනොළාරිකසභාවතාය සුඛුමාති වුත්තා  අනු තාති චිත්යතන අනුවත්තිතා 
විතක්යක හි උප්පජ්ජමායන චිත්තුං තදනුගතයමව යහොති තස්ස 

ආරම්මණාභිනියරොපනයතො  ‘‘අනුග්ගතා’’තිපිපාළි, අනුඋට්ඨිතාතිඅත්යථො  

ෙනය ොඋප්පිලාවාතියචතයසොඋප්පිලාවිතත්තකරා  

එයත අවිද්වා ෙනය ො විතක්යකති එයත කාමවිතක්කාදියක
මයනොවිතක්යක අස්සාදාදීනවනිස්සරණයතො ඤාතතීරණපහානපරිඤ්ඤාහි

යථාභූතුං අජානන්යතො  හරා හරං ධාවති භන්තචිත්යතොති 

අප්පහීනමිච්ඡාවිතක්කත්තා අනවට්ඨිතචිත්යතො ‘‘කදාචි රූයප, කදාචි
සද්යද’’තිආදිනා තස්මිුං තස්මිුං ආරම්මයණ අස්සාදාදිවයසන අපරාපරුං

ධාවති පරිබ්භමති  අථ වා හරා හරං ධාවති භන්තචිත්යතොති
අපරිඤ්ඤාතවිතක්කත්තා තන්නිමිත්තානුං අවිජ්ජාතණ්හානුං වයසන
පරිබ්භමනමානයසොඉධයලොකයතොපරයලොකුං ආදානනික්යඛයපහිඅපරාපරුං
ධාවතිසුංසරතීතිඅත්යථො  

එයත ච විද්වා ෙනය ො විතක්යකති එයත යථාවුත්තප්පයභයද
කාමවිතක්කාදියක මයනොවිතක්යක අස්සාදාදියතො යථාභූතුං ජානන්යතො  

ආතාපියෙොති වීරියවා   ංවරතීති පිදහති   තිොති සතිසම්පන්යනො  

අනුග් යතති දුල්ලභවයසන අනුප්පන්යන  ඉදුං වුත්තුං යහොති – එයත 

වුත්තප්පකායර කාමවිතක්කාදියක මයනොවිතක්යක චිත්තස්ස
උප්පිලාවිතයහතුතායමනයසො උප්පිලායව විද්වා විපස්සනාපඤ්ඤාසහිතාය

මග්ගපඤ්ඤාය සම්මයදව ජානන්යතො, තස්ස සහායභූතානුං
සම්මාවායාමසතීනුං අත්ථිතාය ආතාපියයො සතිමා යත අරියමග්ගභාවනාය

ආයතිුං උප්පත්තිරයහඅනුග්ගයතඅනුප්පන්යනඑවමග්ගක්ඛයණසුංවරති, 

ඤාණසුංවරවයසන පිදහති, ආගමනපථුං පච්ඡින්දති, එවුංභූයතො ච

චතුසච්චප්පය ොයධන බුද්යධො අරියසාවයකො අරහත්තාධිගයමන අය  ං, 

අනවයසසුං එයත කාමවිතක්කාදියක පජහාසි සමුච්ඡින්දීති  එත්ථාපි 

‘‘අනුගයත’’තිපිපඨන්ති තස්සත්යථොයහට්ඨාවුත්යතොයයව  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. උද්ධතසුත්තවණ්ණනා 

32. දුතියය කුසිනාරාෙන්ති කුසිනාරායුං නාම මල්ලරාජූනුං නගයර  

උපවත්තයනෙල්ලානං ාලවයනතියථාහිඅනුරාධපුරස්සථූපාරායමො, එවුං 
කුසිනාරාය උයයානුං දක්ඛිණපච්ඡිමදිසාය යහොති  යථා ථූපාරාමයතො
දක්ඛිණද්වායරන නගරපවිසනමග්යගො පාචීනමුයඛො ගන්ත්වා උත්තයරන

නිවත්තති, එවුං උයයානයතො සාලපන්ති පාචීනමුඛා ගන්ත්වා උත්තයරන

නිවත්තා, තස්මා ‘‘උපවත්තන’’න්ති වුච්චති  තස්මිුං උපවත්තයන

මල්ලරාජූනුං සාලවයන  අරඤ්ඤකුටිකාෙන්ති සාලපන්තියා අවිදූයර

රුක්ඛගච්ඡසඤ්ඡන්නට්ඨායන කතා කුටිකා, තුං සන්ධාය වුත්තුං 
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පටුන 

‘‘අරඤ්ඤකුටිකායුං විහරතී’’ති  යත පන භික්ඛූ පටිසඞ්ඛානවිරහිතා

ඔස්සට්ඨවීරියා පමත්තවිහාරියනො, යතනවුත්තුං ‘‘උද්ධතා’’තිආදි  

තත්ථ උද්ධච්ච හලත්තා අවූපසන්තචිත්තතාය උද්ධතා. තුච්ඡභායවන

මායනොනයළොවියාතිනයළො, මානසඞ්ඛායතොඋග්ගයතො නයළොඑයතසන්ති 

උන්නළා, උග්ගතතුච්ඡමානාති අත්යථො  පත්තචීවරමණ්ඩනාදිචාපල්යලන

සමන්නාගතත්තා හකතායවා චපලා. ඵරුසවාචතායමුයඛනඛරාති මුඛරා. 
තිරච්ඡානකථා හලතාය විකිණ්ණා  යාකුලා වාචා එයතසන්ති 

විකිණ්ණවාචා. මුට්ඨානට්ඨා සති එයතසන්ති මුට්ඨ ් තියනො, සතිවිරහිතා
පමාදවිහාරියනොති අත්යථො  සබ්ය න සබ් ුං සම්පජඤ්ඤාභාවයතො 

අ ම්පජානා. ගද්දූහනමත්තම්පි කාලුං චිත්තසමාධානස්ස අභාවයතො න

සමාහිතාති අ ොහිතා. යලොලසභාවත්තා භන්තමිගසප්පටිභාගතාය 

විබ්භන්තචිත්තා. මනච්ඡට්ඨානුං ඉන්ද්රියානුං අසුංවරණයතො 

අසඤ්ඤතින්ද්රියතාය පාකතින්ද්රිො. 

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං යතසුං භික්ඛූනුං උද්ධච්චාදිවයසන

පමාදවිහාරුං ජානිත්වා  ඉෙංඋදානන්තිඉමුංපමාදවිහායරඅප්පමාදවිහායරච 
යථාක්කමුංආදීනවානිසුංසවිභාවනුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ අරක්ඛියතනාති සතිආරක්ඛාභායවන අුත්යතන  කායෙනාති
ඡවිඤ්ඤාණකායයන චක්ඛුවිඤ්ඤායණන හි රූපුං දිස්වා තත්ථ
නිමිත්තානු යඤ්ජනග්ගහණවයසන අභිජ්ඣාදිපවත්තියතො
විඤ්ඤාණද්වාරස්සසතියාඅරක්ඛිතභාවයතො යසොතවිඤ්ඤාණාදීසුපි එයසව
නයයො එවුංඡවිඤ්ඤාණකායස්සඅරක්ඛිතභාවුංසන්ධායාහ ‘‘අරක්ඛියතන

කායයනා’’ති  යකචි පන ‘‘කායයනා’’ති අත්ථුං වදන්ති, යතසම්පි
වුත්තනයයයනවඅත්ථයයොජනායසති යුජ්යජයය අපයරපන‘‘අරක්ඛියතන

චිත්යතනා’’ති පඨන්ති, යතසම්පි වුත්තනයයො එව අත්යථො  

මිච්ොදිට්ඨිහයතනාති සස්සතාදිමිච්ඡාභිනියවසදූසියතන  

ථිනමිද්ධාභිභූයතනාති චිත්තස්ස අකලයතාලක්ඛයණන ථියනන කායස්ස

අකලයතාලක්ඛයණන මිද්යධන ච අජ්යඣොත්ථයටන, යතන කායයන

චිත්යතනාති වා සම් න්යධො  ව ං ොර ්   ච්ෙතීති කියලසමාරාදිකස්ස

සබ් ස්සපි මාරස්ස වසුං යථාකාමකරණීයතුං උපගච්ඡති, යතසුං විසයුං
නාතික්කමතීතිඅත්යථො  

ඉමාය හි ගාථාය භගවා යය සතිආරක්ඛාභායවන සබ් යසො

අරක්ඛිතචිත්තා, යයොනියසොමනසිකාරස්ස යහතුභූතාය පඤ්ඤාය අභාවයතො

අයයොනියසොඋම්මුජ්ජයනන නිච්චන්තිආදිනාවිපරියයසගාහියනො, තයතොඑව
කුසලකිරියාය වීරියාරම්භාභාවයතො යකොසජ්ජාභිභූතා සුංසාරවට්ටයතො සීසුං
න උක්ඛිපිස්සන්තීති යතසුං භික්ඛූනුං පමාදවිහාරගරහාමුයඛන වට්ටුං
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පටුන 

දස්යසත්වා ඉදානි විවට්ටුං දස්යසතුුං, ‘‘ත ්ො රක්ඛිතචිත්ත ් ා’’ති
දුතියගාථමාහ  

තත්ථ ත ්ො රක්ඛිතචිත්ත ් ාති යස්මා අරක්ඛිතචිත්යතො මාරස්ස

යථාකාමකරණීයයො හත්වා සුංසායරයයව යහොති, තස්මා සතිසුංවයරන
මනච්ඡට්ඨානුං ඉන්ද්රියානුං රක්ඛයණන පිදහයනන රක්ඛිතචිත්යතො අස්ස  
චිත්යත හි රක්ඛියත චක්ඛාදිඉන්ද්රියානි රක්ඛිතායනව යහොන්තීති  

 ම්ො ඞ්කප්පය ොචයරොති යස්මා මිච්ඡාසඞ්කප්පයගොචයරො තථා තථා
අයයොනියසො විතක්යකත්වා නානාවිධානි මිච්ඡාදස්සනානි ගණ්හන්යතො

මිච්ඡාදිට්ඨිහයතන චිත්යතන මාරස්ස යථාකාමකරණීයයො යහොති, තස්මා
යයොනියසොමනසිකායරන කම්මුං කයරොන්යතො 

යනක්ඛම්මසඞ්කප්පාදිසම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො අස්ස, ඣානාදිසම්පයුත්තුං 
සම්මාසඞ්කප්පයමව අත්තයනො චිත්තස්ස පවත්තිට්ඨානුං කයරයය  

 ම්ොදිට්ඨිපුයරක්ඛායරොති සම්මාසඞ්කප්පයගොචරතාය විධූතමිච්ඡාදස්සයනො

පුයරතරුංයයව කම්මස්සකතාලක්ඛණුං, තයතො යථාභූතඤාණලක්ඛණඤ්ච 
සම්මාදිට්ඨිුං පුරයතොකත්වා පුබ්ය  වුත්තනයයයනව සීලසමාධීසු යුත්යතො

පයුත්යතො විපස්සනුං ආරභිත්වා සඞ්ඛායර සම්මසන්යතො ඤත්වාන 

උදෙබ් ෙං පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්යධසු සමපඤ්ඤාසාය ආකායරහි
උප්පාදනියරොධුං වවත්ථයපත්වා උදයබ් යඤාණමධිගන්ත්වා තයතො පරුං
භඞ්ගානුපස්සනාදිවයසන විපස්සනුං උස්සුක්කායපත්වා අනුක්කයමන

අරියමග්ගුං ගණ්හන්යතො අග්ගමග්යගන, ථිනමිද්ධාභිභූ භික්ඛු  බ් ා

දුග් තියෙො ජයහති, එවුං යසො යහට්ඨිමමග්ගවජ්ඣානුං කියලසානුං
පඨමයමව පහීනත්තා දිට්ඨිවිප්පයුත්තයලොභසහගතචිත්තුප්පායදසු
උප්පජ්ජනකථිනමිද්ධානුං අධිගයතන අරහත්තමග්යගන සමුච්ඡින්දනයතො
තයදකට්ඨානුං මානාදීනම්පි පහීනත්තා සබ් යසො භින්නකියලයසො
ඛීණාසයවොභික්ඛුතිවිධදුක්ඛතායයොයගනදුග්ගතිසඞ්ඛාතාසබ් ාපිගතියයො 

උච්ඡින්නභවමූලත්තා ජයහ, පජයහයය  තාසුං පරභායග නිබ් ායන 
පතිට්යඨයයාතිඅත්යථො  

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. ය ොපාලකසුත්තවණ්ණනා 

33. තතියය යකො යලසූති යකොසලා නාම ජානපදියනො රාජකුමාරා, 

යතසුං නිවායසො එයකොපි ජනපයදො ‘‘යකොසලා’’ත්යවව වුච්චති, යතසු

යකොසයලසු ජනපයද  චාරිකං චරතීති අතුරිතචාරිකාවයසන ජනපදචාරිකුං

චරති  ෙහතාති ුණමහත්යතනපි මහතා, අපරිච්ඡින්නසඞ්ඛයත්තා 

සඞ්ඛයාමහත්යතනපිමහතා  භික්ඛු ඞ්යඝනාති දිට්ඨිසීලසාමඤ්ඤසුංහයතන

සමණගයණන   ද්ධින්ති එකයතො  ෙග් ා ඔක්කම්ොති මග්ගයතො

අපක්කමිත්වා  අඤ්ඤතරං රුක්ඛමූලන්ති ඝනපත්තසාඛාවිටපසම්පන්නස්ස 
සන්දච්ඡායස්සමහයතොරුක්ඛස්සසමීපසඞ්ඛාතුංමූලුං  



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා යෙඝිෙවග්ය ො 

182 

පටුන 

අඤ්ඤතයරො ය ොපාලයකොති එයකො යගොගණරක්ඛයකො, නායමන පන

නන්යදොනාම යසොකිරඅඩ්යෙොමහද්ධයනොමහායභොයගො, යථායකණියයො 

ජටියලො පබ් ජ්ජාවයසන, එවුං අනාථපිණ්ඩිකස්ස යගොයූථුං රක්ඛන්යතො 
යගොපාලකත්යතනරාජපීළුංඅපහරන්යතොඅත්තයනොකුටුම් ුංරක්ඛති යසො

කායලන කාලුං පඤ්ච යගොරයස ගයහත්වා, මහායසට්ඨිස්ස සන්තිකුං

ආගන්ත්වා නියයායතත්වා සත්ථු සන්තිකුං ගන්ත්වා, සත්ථාරුං පස්සති, 

ධම්මුං සුණාති, අත්තයනො වසනට්ඨානුං ආගමනත්ථාය සත්ථාරුං යාචති 

සත්ථා තස්යසව ඤාණපරිපාකුං ආගමයමායනො අගන්ත්වා, අපරභායග

මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන පරිවුයතො ජනපදචාරිකුං චරන්යතො, ‘‘ඉදානිස්ස
ඤාණුං පරිපක්ක’’න්ති ඤත්වා තස්ස වසනට්ඨානස්ස අවිදූයර මග්ගා
ඔක්කම්ම අඤ්ඤතරස්මිුංරුක්ඛමූයලනිසීදිතස්සආගමනුංආගමයමායනො 
නන්යදොපි යඛො ‘‘සත්ථාකිර ජනපදචාරිකුං චරන්යතො ඉයතොආගච්ඡතී’’ති

සුත්වා, හට්ඨතුට්යඨො යවයගන ගන්ත්වා, සත්ථාරුං උපසඞ්කමිත්වා

වන්දිත්වා කතපටිසන්ථායරො එකමන්තුං නිසීදි, අථස්ස භගවා ධම්මුං
යදයසසි  යසො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිත්වා භගවන්තුං නිමන්යතත්වා

සත්තාහුං පායාසදානමදාසි, සත්තයම දිවයස භගවා අනුයමොදනුං කත්වා

පක්කාමි  යතනවුත්තුං– ‘‘එකෙන්තංනිසින්නංයඛොතංය ොපාලකංභ වා

ධම්මිො කථාෙ න්ද ්ය සි…යප.…උට්ඨාො නාපක්කාමී’’ති  

තත්ථ  න්ද ්ය සීති ‘‘ඉයම ධම්මා කුසලා, ඉයම ධම්මා
අකුසලා’’තිආදිනා කුසලාදිධම්යම කම්මවිපායක ඉධයලොකපරයලොයක
පච්චක්ඛයතො දස්යසන්යතො අනුපුබ්බිකථාවසායන චත්තාරි අරියසච්චානි

සම්මා දස්යසසි   ොදයපසීති ‘‘සච්චාධිගමාය ඉයම නාම ධම්මා අත්තනි
උප්පායදතබ් ා’’ති සීලාදිධම්යම සම්මා ගණ්හායපත්වා යතසු තුං

පතිට්ඨයපසි   මුත්යතයජසීති යත ධම්මා සමාදින්නා අනුක්කයමන
භාවියමානා නිබ්ය ධභාගියා හත්වා තික්ඛවිසදා යථා ඛිප්පුං අරියමග්ගුං

ආවහන්ති, තථා සම්මා උත්යතයජසි සම්මයදව යතයජසි   ම්පහංය සීති
භාවනායපුබ්ය නාපරුංවියසසභාවදස්සයනනචිත්තස්ස පයමොදාපනවයසන
සුට්ඨු පහුංයසසි  අපියචත්ථ සාවජ්ජානවජ්ජධම්යමසු දුක්ඛාදීසු ච 

සම්යමොහවියනොදයනනසන්දස්සනුං, සම්මාපටිපත්තියුංපමාදාපයනොදයනන

සමාදපනුං, චිත්තස්සාලසියාපත්තිවියනොදයනන සමුත්යතජනුං, 
සම්මාපටිපත්තිසිද්ධියා සම්පහුංසනුං යවදිතබ් ුං  එවුං යසො භගවයතො

සාමුක්කුංසිකාය ධම්මයදසනාය යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි  අධිවාය සීති 

යතන දිට්ඨසච්යචන ‘‘අධිවායසතු යම, භන්යත භගවා’’තිආදිනා
නිමන්තියතො කායඞ්ගවාචඞ්ගුං අයචොයපන්යතො චිත්යතයනව අධිවායසසි

සාදියි යතයනවාහ ‘‘තුණ්හීභායවනා’’ති  

අප්යපොදකපාො න්තිනිරුදකපායාසුං  පටිොදායපත්වාති සම්පායදත්වා

සජ්යජත්වා  නවඤ්ච  ප්පින්ති නවනීතුං ගයහත්වා තාවයදව විලීනුං 

මණ්ඩසප්පිඤ්ච පටියාදායපත්වා   හත්ථාති ආදරජායතො සහත්යථයනව
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පටුන 

පරිවිසන්යතො   න්තප්යපසීතිපටියත්තුංයභොජනුං යභොයජසි   ම්පවායරසීති

‘‘අලුං අල’’න්ති වාචාය පටික්ඛිපායපසි  භුත්තාවින්ති කතභත්තකිච්චුං  

ඔනීතපත්තපාණින්ති පත්තයතො අපනීතපාණිුං, ‘‘යධොතපත්තපාණි’’න්තිපි 

පායඨො, යධොතපත්තහත්ථන්තිඅත්යථො  නීචන්තිඅනුච්චුංආසනුං ගයහත්වා

ආසයනයයවනිසීදනුංඅරියයදසවාසීනුංචාරිත්තුං, යසොපනසත්ථුසන්තියක 

උපචාරවයසන පඤ්ඤත්තස්ස දාරුඵලකාසනස්ස සමීයප නිසීදි  ධම්මිො 

කථාොතිආදිසත්තයමදිවයසකතුංඅනුයමොදනුංසන්ධායවුත්තුං. යසොකිර
සත්තාහුං භගවන්තුං භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච තත්ථ වසායපත්වා මහාදානුං
පවත්යතසි සත්තයමපනදිවයසඅප්යපොදකපායාසදානුංඅදාසි සත්ථාතස්ස 

තස්මිුං අත්තභායව උපරිමග්ගත්ථාය ඤාණපරිපාකාභාවයතො
අනුයමොදනයමවකත්වා පක්කාමි  

සීෙන්තරිකාොතිසීමන්තයර, තස්ස ගාමස්සඅන්තරුං ගාමවාසියනොකිර
එකුංතළාකුංනිස්සායයතනසද්ධිුංකලහුංඅකුංසු යසොයත අභිභවිත්වාතුං
තළාකුං ගණ්හි  යතන  ද්ධාඝායතො එයකො පුරියසො තුං සත්ථු පත්තුං
ගයහත්වා දූරුං අනුගන්ත්වා ‘‘නිවත්තාහි උපාසකා’’ති වුත්යත භගවන්තුං
වන්දිත්වා පදක්ඛිණුං කත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච අඤ්ජලිුං කත්වා යාව 
දස්සනූපචාරසමතික්කමා දසනඛසයමොධානසමුජ්ජලුං අඤ්ජලිුං සිරසි
පග්ගය්හ පටිනිවත්තිත්වා ද්වින්නුං ගාමානුං අන්තයර අරඤ්ඤප්පයදයස
එකකුං ගච්ඡන්තුං සයරන විජ්ඣිත්වා මායරසි  යතන වුත්තුං 

අචිරපක්කන්ත ් …යප.… යවොයරොයපසී’’ති  යකනචියදව කරණීයයන
ඔහීයිත්වා පච්ඡාගච්ඡන්තාභික්ඛූතුං තථාමතුං දිස්වා භගවයතොතමත්ථුං

ආයරොයචසුුං, තුංසන්ධායවුත්තුං ‘‘අථ යඛො ම් හලාභික්ඛූ’’තිආදි  

එතෙත්ථං විදිත්වාති යස්මා දිට්ඨිසම්පන්නුං අරියසාවකුං නන්දුං

මායරන්යතනපුරියසනආනන්තරියකම්මුං හලුං අපුඤ්ඤුංපසුතුං, තස්මා

යුංයචොයරහිචයවරීහිචකත්තබ් ුං, තයතොපියඝොරතරුංඉයමසුං සත්තානුං
මිච්ඡාපණිහිතුං චිත්තුං කයරොතීති ඉමමත්ථුං ජානිත්වා තදත්ථදීපනුං ඉමුං
උදානුං උදායනසි  

තත්ථ දිය ො දි න්ති දූසයකො දූසනීයුං යචොයරො යචොරුං, දිස්වාති

වචනයසයසො  ෙංතංකයිරාති යුංතස්සඅනය යසනුංකයරයය, දුතියපයදපි
එයසව නයයො  ඉදුං වුත්තුං යහොති – එයකො එකස්ස මිත්තදුබ්භී යචොයරො

පුත්තදාරයඛත්තවත්ථුයගොමහිුංසාදීසු අපරජ්ඣන්යතො යස්ස අපරජ්ඣති, 

තම්පි තයථව අත්තනි අපරජ්ඣන්තුං යචොරුං දිස්වා, යවරී වා පන
යකනචියදව කාරයණන  ද්ධයවරුං යවරිුං දිස්වා අත්තයනො කක්ඛළතාය

දාරුණතාය යුං තස්ස අනය යසනුං කයරයය, පුත්තදාරුං වා පීයළයය, 

යඛත්තාදීනි වා නායසයය, ජීවිතා වා යවොයරොයපයය, දසසු

අකුසලකම්මපයථසු මිච්ඡාඨපිතත්තා මිච්ොපණිහිතං චිත්තං පාපියෙො නං

තයතොකයර, නුංපුරිසුංපාපතරුංතයතො කයරයය වුත්තප්පකායරොහිදියසො



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා යෙඝිෙවග්ය ො 

184 

පටුන 

වා යවරී වා දිසස්ස වා යවරියනො වා ඉමස්මිුංයයව අත්තභායව දුක්ඛුං වා

උප්පායදයය, ජීවිතක්ඛයුං වා කයරයය  ඉදුං පන අකුසලකම්මපයථසු

මිච්ඡාඨපිතුං චිත්තුං දිට්යඨව ධම්යම අනය යසනුං පායපති, 
අත්තභාවසතසහස්යසසුපි චතූසු අපායයසු ඛිපිත්වා සීසමස්ස උක්ඛිපිතුුංන
යදතීති  

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. ෙක්ඛපහාරසුත්තවණ්ණනා 

34. චතුත්යථ කයපොතකන්දරාෙන්ති එවුංනාමයක විහායර  තස්මිුංකිර

පබ් තකන්දයර පුබ්ය   හූ කයපොතා වසිුංසු, යතන සා පබ් තකන්දරා 

‘‘කයපොතකන්දරා’’ති වුච්චති  අපරභායග තත්ථ කතවිහායරොපි
‘‘කයපොතකන්දරා’’ත්යවව පඤ්ඤායිත්ථ  යතන වුත්තුං –

‘‘කයපොතකන්දරායන්ති එවුංනාමයක විහායර’’ති  ජුණ්හාෙ රත්තිොති

සුක්කපක්ඛරත්තියුං  නයවොයරොපියතහි යකය හීති අචිරඔහාරියතහි

යකයසහි, ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ යචතුංකරණවචනුං  අබ්යභොකාය තියත්ථ

උපරිච්ඡදනුංපරික්යඛයපො වානත්ථි, තාදියසආකාසඞ්ගයණ  

තත්ථ ආයස්මා සාරිපුත්යතො සුවණ්ණවණ්යණො, ආයස්මා 
මහායමොග්ගල්ලායනො නීලුප්පලවණ්යණො  උයභොපි පන යත මහායථරා
උදිච්චබ්රාහ්මණජච්චා කප්පානුං සතසහස්සාධිකුං එකුං අසඞ්යඛයයයුං
අභිනීහාරසම්පන්නා ඡළභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාප්පත්තා මහාඛීණාසවා
සමාපත්තිලාභියනො සත්තසට්ඨියා සාවකපාරමිඤාණානුං මත්ථකප්පත්තා
එතුංකයපොතකන්දරවිහාරුං උපයසොභයන්තාඑකුංකනකුහුංපවිට්ඨාද්යව

සීහා විය, එකුං විජම්භනභූමිුං ඔතිණ්ණා ද්යව  යග්ඝා විය, එකුං

සුපුප්ඵතසාලවනුං පවිට්ඨා ද්යව ඡද්දන්තනාගරාජායනො විය, එකුං

සිම් ලිවනුං පවිට්ඨා ද්යව සුපණ්ණරාජායනො විය, එකුං නරවාහනයානුං

අභිරුළ්හා ද්යවයවස්සවණාවිය, එකුංපණ්ඩුකම් ලසිලාසනුංඅභිනිසින්නා

ද්යව සක්කා විය, එකවිමානබ්භන්තරගතා ද්යව මහාබ්රහ්මායනො විය, 

එකස්මිුං ගගනට්ඨායන ඨිතානි ද්යව චන්දමණ්ඩලානි විය, ද්යව
සූරියමණ්ඩලානි විය ච වියරොචිුංසු  යතසු ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො

තුණ්හී නිසීදි, ආයස්මා පන සාරිපුත්යතො සමාපජ්ජි  යතන වුත්තුං – 

‘‘අඤ්ඤතරං ොධිං  ොපජ්ජිත්වා’’ති  

තත්ථ අඤ්ඤතරං  ොධින්ති උයපක්ඛාබ්රහ්මවිහාරසමාපත්තිුං  යකචි

‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්ති’’න්ති වදන්ති, අපයර පනාහ
‘‘ආරුප්පපාදකුං ඵලසමාපත්ති’’න්ති  ඉමා එව හි තිස්යසො 
කායරක්ඛණසමත්ථා සමාපත්තියයො  තත්ථ නියරොධසමාපත්තියා

සමාධිපරියායසම්භයවො යහට්ඨා වුත්යතොව, පච්ඡිමුංයයව පන ආචරියා

වණ්යණන්ති  උත්තරාෙ දි ාෙ දක්ඛිණං දි ං ච්ෙන්තීතිඋත්තරාය දිසාය
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පටුන 

යක්ඛසමාගමුංගන්ත්වාඅත්තයනො භවනුංගන්තුුංදක්ඛිණුංදිසුංගච්ඡන්ති  

පටිභාති ෙන්ති උපට්ඨාති මම  ෙන්ති හි පටිසද්දයයොයගන සාමිඅත්යථ 

උපයයොගවචනුං, ඉමස්සසීයසපහාරුංදාතුුංචිත්තුංයමඋප්පජ්ජතීතිඅත්යථො 

යසො කිර පුරිමජාතියුං යථයර  ද්ධාඝායතො, යතනස්ස යථරුං දිස්වා

පදුට්ඨචිත්තස්ස එවුං අයහොසි  ඉතයරො පන සප්පඤ්ඤජාතියකො, තස්මා තුං

පටියසයධන්යතො ‘‘අලං  ම්ො’’තිආදිමාහ  තත්ථ ො ආ ායදසීති මා

ඝට්යටසි, මාපහාරුංයදහීතිවුත්තුංයහොති  උළායරොතිඋළායරහිඋත්තයමහි
සීලාදිුයණහිසමන්නාගයතො  

අනාදියිත්වාතිආදරුං අකත්වා, තස්ස වචනුං අග්ගයහත්වා  යස්මා පන

තස්සවචනුංඅග්ගණ්හන්යතොතුංඅනාදියන්යතොනාමයහොති, තස්මාවුත්තුං

–‘‘තුංයක්ඛුංඅනාදියිත්වා’’ති  සීය පහාරං අදාසීතිසබ් ථායමනඋස්සාහුං

ජයනත්වාආකායසඨියතොවසීයසඛටකුංඅදාසි, මුද්ධනිමුට්ඨිඝාතුංඅකාසීති

අත්යථො  තාවෙහාති ථාමමහත්යතනතත්තකුංමහන්යතොපහායරොඅයහොසි  

යතන පහායරනාති යතන පහායරන කරණභූයතන   ත්තරතනන්ති

පමාණමජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස රතයනන සත්තරතනුං  නා න්ති හත්ථිනාගුං  

ඔ ායදෙයාති පථවියුං ඔසීදායපයය නිමුජ්ජායපයය  ‘‘ඔසායරයයා’’තිපි 

පායඨො, චුණ්ණවිචුණ්ණුං කයරයයාති අත්යථො  අඩ්ඪට්ඨෙරතනන්ති

අඩ්යෙනඅට්ඨන්නුං පූරණානිඅඩ්ෙට්ඨමානි, අඩ්ෙට්ඨමානිරතනානිපමාණුං

එතස්සාති අඩ්ෙට්ඨමරතයනො, තුං අඩ්ෙට්ඨමරතනුං  ෙහන්තං

පබ් තකූටන්ති යකලාසකූටප්පමාණුං විපුලුං ගිරිකූටුං  පදායලෙයාති

සකලිකාකායරනභින්යදයය  අපිඔසායදයය, අපිපදායලයයාතිසම් න්යධො  

තාවයදව චස්ස සරීයර මහාපරිළායහො උප්පජ්ජි, යසො යවදනාතුයරො

ආකායස ඨාතුුං අසක්යකොන්යතො භූමියුං පති, තඞ්ඛණඤ්යඤව 
අට්ඨසට්ඨිසහස්සාධිකයයොජනසතසහස්සුබ්ය ධුං සියනරුම්පි
පබ් තරාජානුං සන්ධායරන්තී චතුනහතාධිකද්වියයොජනසතසහස්ස හලා
මහාපථවීතුංපාපසත්තුංධායරතුුංඅසක්යකොන්තීවිය විවරමදාසි අවීචියතො

ජාලා උට්ඨහිත්වා කන්දන්තුංයයව තුං ගණ්හිුංසු, යසො කන්දන්යතො 

විප්පලපන්යතො පති  යතන වුත්තුං – ‘‘අථ ච පන ය ො ෙක්යඛො ‘ඩය්හාමි 

ඩය්හාමී’තිවත්වාතත්යථවෙහානිරෙංඅපතාසීති තත්ථ අපතාසීතිඅපති  

කිුං පන යසො යක්ඛත්තභායවයනව නිරයුං උපගච්ඡීති? න උපගච්ඡි, 

යඤ්යහත්ථ දිට්ඨධම්මයවදනීයුං පාපකම්මුං අයහොසි, තස්ස  යලන
යක්ඛත්තභායව මහන්තුං දුක්ඛුං අනුභවි  යුං පන උපපජ්ජයවදනීයුං

ආනන්තරියකම්මුං, යතන චුතිඅනන්තරුංනිරයය උප්පජ්ජීති  යථරස්ස පන
සමාපත්ති යලන උපත්ථම්භිතසරීරස්ස න යකොචි විකායරො අයහොසි  

සමාපත්තියතො අවුට්ඨිතකායල හි තුං යක්යඛො පහරි, තථා පහරන්තුං
දිබ් චක්ඛුනා දිස්වා ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො ධම්මයසනාපතිුං

උපසඞ්කමි, උපසඞ්කමනසමකාලයමව ච ධම්මයසනාපති සමාපත්තියතො
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උට්ඨාසි  අථ නුං මහායමොග්ගල්ලායනො සරීරවුත්තිුං පුච්ඡි, යසොපිස්ස

 යාකාසි, යතන වුත්තුං – ‘‘අද්ද ා යඛො ආෙ ්ො 

ෙහායෙොග් ල්ලායනො…යප.…අපිචයෙසී ංයථොකංදුක්ඛ’’න්ති  

තත්ථ යථොකං දුක්ඛන්ති යථොකුං අප්පමත්තකුං මධුරකජාතුං විය යම

සීසුංදුක්ඛිතුං, දුක්ඛප්පත්තන්ති අත්යථො දුක්ඛාධිට්ඨානඤ්හිසීසුං දුක්ඛන්ති
වුත්තුං  ‘‘සීයස යථොකුං දුක්ඛ’’න්තිපි පායඨො  කථුං පන සමාපත්ති යලන 

සරීයර උපත්ථම්භියත යථරස්ස සීයස යථොකම්පි දුක්ඛුං අයහොසීති? 
අචියරයනව වුට්ඨිතත්තා  අන්යතොසමාපත්තියුං අපඤ්ඤායමානදුක්ඛඤ්හි 
කායනිස්සිතත්තානිද්දුංඋපගතස්සමකසාදිජනිතුංවියපටිබුද්ධස්සයථොකුං 
පඤ්ඤායිත්ථ  

‘‘මහා යලනයක්යඛනතථාසබ්බුස්සායහනපහයටසරීයරපිවිකායරො
නාම නත්ථී’’ති අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජායතන ආයස්මතා

මහායමොග්ගල්ලායනන ‘‘අච්ෙරිෙං, ආවුය ො  ාරිපුත්තා’’තිආදිනා

ධම්මයසනාපතියනො මහානුභාවතාය විභාවිතාය යසොපිස්ස ‘අච්ෙරිෙං, 

ආවුය ො යෙොග් ල්ලානා’’තිආදිනා
ඉද්ධානුභාවමහන්තතාපකාසනාපයදයසන අත්තයනො 

ඉස්සාමච්ඡරියාහඞ්කාරාදිමලානුං සුප්පහීනතුං දීයපති  පංසුපි ාචකම්පි න

ප ් ාොති සඞ්කාරකූටාදීසු විචරණකඛුද්දකයපතම්පි න පස්සාම  ඉති
අධිගමප්පිච්ඡානුං අග්ගභූයතො මහායථයරො තස්මිුං කායල අනාවජ්ජයනන

යතසුංඅදස්සනුංසන්ධායවදති යතයනවාහ ‘‘එතරහී’’ති  

භගවා පන යවළුවයන ඨියතො උභින්නුං අග්ගසාවකානුං ඉමුං

කථාසල්ලාපුං දිබ් යසොයතන අස්යසොසි  යතන වුත්තුං – ‘‘අ ්ය ොසි යඛො 

භ වා’’තිආදි, තුංවුත්තත්ථයමව  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස

සමාපත්ති ලූපගතුං ඉද්ධානුභාවමහන්තතුං විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති
තස්යසවතාදිභාවප්පත්තිදීපකුංඉමුංඋදානුං උදායනසි  

තත්ථ ෙ ් ය ලූපෙංචිත්තං, ඨිතං නානුපකම්පතීතියස්සඛීණාසවස්ස
චිත්තුං එකග්ඝනසිලාමයපබ් තූපමුං සබ්ය සුං ඉඤ්ජනානුං අභාවයතො
වසීභාවප්පත්තියාව ඨිතුං සබ්ය හිපි යලොකධම්යමහි නානුපකම්පති න 

පයවධති  ඉදානිස්ස අකම්පනාකාරුං සද්ධිුං කාරයණන දස්යසතුුං 

‘‘විරත්ත’’න්තිආදි වුත්තුං  තත්ථ විරත්තං රජනීයෙසූති විරාගසඞ්ඛායතන
අරියමග්යගන රජනීයයසු රාුප්පත්තියහතුභූයතසු සබ්ය සු

යතභූමකධම්යමසු විරත්තුං, තත්ථ සබ් යසො සමුච්ඡින්නරාගන්ති අත්යථො  

යකොපයනයෙයති පටිඝට්ඨානීයය සබ් ස්මිම්පි ආඝාතවත්ථුස්මිුං නකුප්පති 

න දුස්සති න විකාරුං ආපජ්ජති  ෙ ්ය වං භාවිතං චිත්තන්ති යස්ස
යථාවුත්තස්ස අරියපුග්ගලස්ස චිත්තුං එවුං වුත්තනයයන
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පටුන 

තාදිභාවාවහනභායවන භාවිතුං  කුයතො තං දුක්ඛයෙ ් තීති තුං

උත්තමපුග්ගලුංකුයතො සත්තයතො සඞ්ඛාරයතො වා දුක්ඛුං උපගමිස්සති, න
තාදිසස්සදුක්ඛුංඅත්ථීති අත්යථො  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. නා සුත්තවණ්ණනා 

35. පඤ්චයම යකො ම්බිෙන්ති කුසුම්ය න නාම ඉසිනා වසිතට්ඨායන

මාපිතත්තා ‘‘යකොසම්බී’’ති එවුංලද්ධනාමයක නගයර  යඝොසිතාරායෙති

යඝොසිතයසට්ඨිනා කාරියත ආරායම  භ වා ආකිණ්යණො විහරතීති භගවා

සම් ාධප්පත්යතො විහරති කිුං පන භගවයතො සම් ායධො අත්ථි, සුංසග්යගො

වාති? නත්ථි නහි යකොචිභගවන්තුං අනිච්ඡාය උපසඞ්කමිතුුංසක්යකොති 
දුරාසදාහිබුද්ධාභගවන්යතොසබ් ත්ථචඅනුපලිත්තත්තා  හියතසිතායපන
සත්යතසුඅනුකම්පුංඋපාදාය ‘‘මුත්යතොයමොයචස්සාමී’’තිපටිඤ්ඤානුරූපුං 
චතුයරොඝනිත්ථරණත්ථුංඅට්ඨන්නුංපරිසානුංඅත්තයනොසන්තිකුංකායලන

කාලුං උපසඞ්කමනුං අධිවායසති, සයඤ්ච මහාකරුණාසමුස්සාහියතො

කාලඤ්ඤූ හත්වා තත්ථ උපසඞ්කමති, ඉදුං සබ් බුද්ධානුං ආචිණ්ණුං, 
අයමිධආකිණ්ණවිහායරොතිඅධිප්යපයතො  

ඉධ පන යකොසම්බිකානුං භික්ඛූනුං කලහජාතානුං සත්ථා දීඝීතිස්ස 

යකොසලරඤ්යඤොවත්ථුුංආහරිත්වා, ‘‘නහියවයරනයවරානි, සම්මන්තීධ 

කුදාචන’’න්තිආදිනා(ධ ප 5; ම නි 3.237; මහාව 464) ඔවාදුංඅදාසි, තුං
දිවසුංයතසුං කලහුංකයරොන්තානුංයයවරත්තිවිභාතා දුතියදිවයසපිභගවා

තයමවවත්ථුුංකයථසි, තුං දිවසම්පියතසුංකලහුංකයරොන්තානුංයයවරත්ති

විභාතා තතියදිවයසපිභගවාතයමවවත්ථුුං කයථසි, අථඤ්ඤතයරොභික්ඛු

භගවන්තුං එවමාහ – ‘‘අප්යපොස්සුක්යකො, භන්යත භගවා, 

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරමනුයුත්යතො විහරතු, මයයමයතන භණ්ඩයනන
කලයහන විග්ගයහන විවායදන පඤ්ඤායිස්සාමා’’ති  සත්ථා
‘‘පරියාදින්නචිත්තා යඛො ඉයම යමොඝපුරිසා න දානියම සක්කා

සඤ්ඤායපතුුං, නත්ථියචත්ථසඤ්ඤායපතබ් ා, යුංනූනාහුං එකචාරිකවාසුං

වයසයයුං, එවුං ඉයම භික්ඛූ කලහයතො ඔරමිස්සන්තී’’ති චින්යතසි  එවුං 
යතහිකලහකාරයකහිභික්ඛූහිසද්ධිුංඑකවිහායරවාසුංවියනතබ් ාභාවයතො
උපාසකාදීහි උපසඞ්කමනඤ්ච ආකිණ්ණවිහාරුං කත්වා වුත්තුං – ‘‘යතන
යඛොපනසමයයනභගවාආකිණ්යණො විහරතී’’තිආදි  

තත්ථ දුක්ඛන්ති න සුඛුං, අනාරාධිතචිත්තතාය න ඉට්ඨන්ති අත්යථො 

යතයනවාහ ‘‘න ඵාසු විහරාමී’’ති  වූපකට්යඨොති පවියවකට්යඨො දූරීභූයතො 
තථා චින්යතත්වාවභගවාපායතොවසරීරප්පටිජග්ගනුංකත්වායකොසම්බියුං
පිණ්ඩාය චරිත්වා කඤ්චි අනාමන්යතත්වා එයකො අදුතියයො ගන්ත්වා
යකොසලරට්යඨ පාලියලයයයක වනසණ්යඩ භද්දසාලමූයල විහාසි  යතන

වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො භ වා පුබ් ණ්හ ෙෙං…යප.… භද්ද ාලමූයල’’ති 
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පටුන 

තත්ථ  ාෙන්ති සයුං   ං ායෙත්වාති පටිසායමත්වා  පත්තචීවරොදාොති 

එත්ථාපි සාමන්ති පදුං ආයනත්වා යයොයජතබ් ුං  උපට්ඨායකති

යකොසම්බිනගරවාසියනො යඝොසිතයසට්ඨිආදියක උපට්ඨායක, විහායර ච
අග්ු පට්ඨාකුංආයස්මන්තුංආනන්දුංඅනාමන්යතත්වා  

එවුං ගයත සත්ථරි පඤ්චසතා භික්ඛූ ආයස්මන්තුං ආනන්දුං ආහුංසු – 

‘‘ආවුයසො ආනන්ද, සත්ථා එකයකොව ගයතො, මයුං අනු න්ධිස්සාමා’’ති 

‘‘ආවුයසො, යදා භගවා සාමුං යසනාසනුං සුංසායමත්වා පත්තචීවරමාදාය
අනාමන්යතත්වා උපට්ඨායක ච අනපයලොයකත්වා භික්ඛුසඞ්ඝුං අදුතියයො

ගච්ඡති, තදාඑකචාරුංචරිතුුංභගවයතොඅජ්ඣාසයයො, සාවයකනනාම සත්ථු

අජ්ඣාසයානුරූපුං පටිපජ්ජිතබ් ුං, තස්මා න ඉයමසු දිවයසසු භගවා 

අනුගන්තබ්ය ො’’තිනිවායරසි, සයම්පිනානුගච්ඡි  

අනුපුබ්ය නාති අනුක්කයමන, ගාමනිගමපටිපාටියා චාරිකුං චරමායනො
‘‘එකචාරවාසුං තාව වසමානුං භික්ඛුුං පස්සිස්සාමී’’ති 
 ාලකයලොණකාරගාමුං ගන්ත්වා තත්ථ භුත්යථරස්ස සකලුං
පච්ඡාභත්තඤ්යචව තියාමඤ්ච රත්තිුං එකචාරවායස ආනිසුංසුං කයථත්වා
පුනදිවයස යතන පච්ඡාසමයණන පිණ්ඩාය චරිත්වා තුං තත්යථව
නිවත්යතත්වා ‘‘සමග්ගවාසුං වසමායනතයයොකුලපුත්යත පස්සිස්සාමී’’ති 

පාචීනවුංසමිගදායුංගන්ත්වායතසම්පිසකලරත්තිුංසමග්ගවායස ආනිසුංසුං
කයථත්වා යතපි තත්යථව නිවත්යතත්වා එකයකොව පාලියලයයගාමුං
සම්පත්යතො  පාලියලයයගාමවාසියනොපච්චුග්ගන්ත්වාභගවයතොදානුංදත්වා

පාලියලයයගාමස්ස අවිදූයර රක්ඛිතවනසණ්යඩො නාම අත්ථි, තත්ථ
භගවයතොපණ්ණසාලුංකත්වා ‘‘එත්ථභගවා වසතූ’’තියාචිත්වාවාසයිුංසු  

භද්ද ායලොතිපනතත්යථයකො මනායපොභද්දයකොසාලරුක්යඛො, භගවාතුං
ගාමුංඋපනිස්සායවනසණ්යඩපණ්ණසාලසමීයපතස්මිුං රුක්ඛමූයලවිහාසි 

යතන වුත්තුං – ‘‘පාලියලෙයයක විහරති රක්ඛිතවන ණ්යඩ

භද්ද ාලමූයල’’ති  

හත්ථිනාය ොති මහාහත්ථී යූථපති  හත්ථිකලයභහීති හත්ථියපොතයකහි  

හත්ථිච්ොයපහීති ඛීරූපයගහි දහරහත්ථියපොතයකහි, යය ‘‘භිඞ්කා’’තිපි 

වුච්චන්ති  ඡින්නග් ානීති පුරයතො පුරයතො ගච්ඡන්යතහි යතහි හත්ථිආදීහි 

ඡින්නග්ගානි ඛාදිතාවයසසානි ඛාුගසදිසානි ඛාදති  ඔභග්ය ොභග් න්ති

යතනහත්ථිනායගනඋච්චට්ඨානයතොභඤ්ජිත්වා භඤ්ජිත්වාපාතිතුං  අ ් 

 ාඛාභඞ් න්තිඑතස්සසන්තකුං සාඛාභඞ්ගුංයතඛාදන්ති  ආවිලානීතියතහි
පඨමතරුං ඔතරිත්වා පිවන්යතහි ආලුළිතත්තා ආවිලානි කද්දමමිස්සානි

පානීයානි පිවති  ඔ ාහාති තිත්ථයතො  ‘‘ඔගාහ’’න්තිපි පාළි  අ ් ාති

හත්ථිනාගස්ස  උපනිඝං න්තියෙොති ඝට්යටන්තියයො, උපනිඝුංසියමායනොපි 

අත්තයනොඋළාරභායවනනකුජ්ඣති, යතනතාතුංඝුංසන්තියයව  යූථාති
හත්ථිඝටා  
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යෙන භ වා යතනුප ඞ්කමීති යසො කිර හත්ථිනායගො යූථවායස
උක්කණ්ඨියතො තුං වනසණ්ඩුං පවිට්යඨො තත්ථ භගවන්තුං දිස්වා 
ඝටසහස්යසනනිබ් ාපිතසන්තායපොවියනිබ්බුයතොහත්වාපසන්නචිත්යතො

භගවයතොසන්තියක අට්ඨාසි, තයතොපට්ඨායවත්තසීයසඨත්වාභද්දසාලස්ස
පණ්ණසාලාය ච සමන්තයතො අප්පහරිතකුං කත්වා සාඛාභඞ්යගහි

සම්මජ්ජති, භගවයතො මුඛයධොවනුං යදති, න්හායනොදකුං ආහරති, 

දන්තකට්ඨුංයදති, අරඤ්ඤයතොමධුරානිඵලානිආහරිත්වාසත්ථුඋපයනති, 

සත්ථා තානි පරිභුඤ්ජති. යතන වුත්තුං – ‘‘තත්ර සුදං ය ො හත්ථිනාය ො

ෙ ්මිං පයදය  භ වා විහරති, තං පයද ං අප්පහරිතඤ්ච කයරොති, 

ය ොණ්ඩාෙ භ වයතො පානීෙං පරියභොජනීෙංඋපට්ඨායපතී’’ති  යසොණ්ඩාය
දාරූනි ආහරිත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤුං ඝුංසිත්වා අග්ගිුං උට්ඨායපත්වා දාරූනි
ජාලායපත්වා තත්ථ පාසාණඛණ්ඩානි තායපත්වා තානි දණ්ඩයකහි
පවට්යටත්වා යසොණ්ඩියුං ඛිපිත්වා උදකස්ස තත්තභාවුං ඤත්වා භගවයතො

සන්තිකුං උපගන්ත්වා තිට්ඨති, භගවා ‘‘හත්ථිනායගො මම න්හානුං

ඉච්ඡතී’’තිතත්ථගන්ත්වාන්හානකිච්චුංකයරොති, පානීයයපිඑයසවනයයො  

තස්මිුං පන සීතයල සඤ්ජායත උපසඞ්කමති, තුං සන්ධාය වුත්තුං –
‘‘යසොණ්ඩායභගවයතො පානීයුංපරියභොජනීයුංඋපට්ඨායපතී’’ති  

අථ යඛො භ වයතො රයහො ත ් ාතිආදි උභින්නුං මහානාගානුං

වියවකසුඛපච්චයවක්ඛණදස්සනුං, තුං වුත්තත්ථයමව  අත්තයනො ච

පවියවකංවිදිත්වාතියකහිචිඅනාකිණ්ණභාවලද්ධුංකායවියවකුංජානිත්වා, 
ඉතයර පනවියවකාභගවයතොසබ් කාලුංවිජ්ජන්තියයව  

ඉෙං උදානන්ති ඉමුං අත්තයනො හත්ථිනාගස්ස ච පවියවකාභිරතියා 
සමානජ්ඣාසයභාවදීපනුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථායුං සඞ්යඛපත්යථො – එතං ඊ ාදන්ත ්  රථඊසාසදිසදන්තස්ස

හත්ථිනාගස්ස චිත්තං නාය න බුද්ධනාගස්ස චිත්යතන යෙති සුංසන්දති 

කථුං සයමති යච? ෙයදයකො රෙතී වයන යස්මා බුද්ධනායගො ‘‘අහුං යඛො 
පුබ්ය  ආකිණ්යණො විහාසි’’න්ති පුරිමුං ආකිණ්ණවිහාරුං ජිුච්ඡිත්වා

වියවකුං උපබූ්රහයමායනොඉදානියථා එයකො අදුතියයො වයන අරඤ්යඤ රෙති 

අභිරමති, එවුං අයම්පි හත්ථිනායගො පුබ්ය  අත්තයනො හත්ථිආදීහි

ආකිණ්ණවිහාරුං ජිුච්ඡිත්වා වියවකුං උපබ්රූහයමායනො ඉදානි එයකො 

අසහායයො වයන අරඤ්යඤ රෙති අභිරමති  තස්මාස්ස චිත්තං නාය න

 යෙති තස්සචිත්යතනසයමතීතිකත්වා එකීභාවරතියාඑකසදිසුංයහොතීති
අත්යථො  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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6. පිණ්යඩොලසුත්තවණ්ණනා 

36. ඡට්යඨ පිණ්යඩොලභාරද්වායජොතිපිණ්ඩුංඋලමායනො පරියයසමායනො
පබ් ජියතොතිපිණ්යඩොයලො යසොකිරපරිජිණ්ණයභොයගොබ්රාහ්මයණොහත්වා 
මහන්තුං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ලාභසක්කාරුං දිස්වා පිණ්ඩත්ථාය නික්ඛමිත්වා 

පබ් ජියතො  යසො මහන්තුං කපල්ලුං ‘‘පත්ත’’න්ති ගයහත්වා චරති, 

කපල්ලපූරුං යාුුං පිවති, භත්තුං භුඤ්ජති, පූවඛජ්ජකඤ්ච ඛාදති  අථස්ස

මහග්ඝසභාවුං සත්ථුආයරොයචසුුං  සත්ථා තස්ස පත්තත්ථවිකුංනානුජානි, 

යහට්ඨාමඤ්යච පත්තුං නික්කුජ්ජිත්වා ඨයපති, යසො ඨයපන්යතොපි

ඝුංයසන්යතොව පණායමත්වා ඨයපති, ගණ්හන්යතොපි ඝුංයසන්යතොව 
ආකඩ්ඪිත්වා ගණ්හාති  තුං ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත කායල ඝුංසයනන

පරික්ඛීණුං, නාළියකොදනමත්තස්යසව ගණ්හනකුං ජාතුං  තයතො සත්ථු

ආයරොයචසුුං, අථස්ස සත්ථා පත්තත්ථවිකුං අනුජානි  යථයරො අපයරන
සමයයනඉන්ද්රියභාවනුංභායවන්යතොඅග්ගඵයල අරහත්යතපතිට්ඨාසි ඉති

යසොපුබ්ය සවියසසුංපිණ්ඩත්ථායඋලතීතිපිණ්යඩොයලො, යගොත්යතනපන
භාරද්වායජොතිඋභයුංඑකයතොකත්වා‘‘පිණ්යඩොලභාරද්වායජො’’තිවුච්චති  

ආරඤ්ඤයකොති ගාමන්තයසනාසනපටික්ඛිපයනන අරඤ්යඤ නිවායසො

අස්සාති ආරඤ්ඤයකො, ආරඤ්ඤකධුතඞ්ගුං සමාදාය වත්තන්තස්යසතුං

නාමුං  තථා භික්ඛාසඞ්ඛාතානුං ආමිසපිණ්ඩානුං පායතො පිණ්ඩපායතො, 
පයරහි දින්නානුං පිණ්ඩානුං පත්යත නිපතනන්ති අත්යථො  පිණ්ඩපාතුං

උඤ්ඡති තුං තුං කුලුං උපසඞ්කමන්යතො ගයවසතීති පිණ්ඩපාතියකො, 

පිණ්ඩාය වා පතිතුුං චරිතුුං වතයමතස්සාති පිණ්ඩපාතී, පිණ්ඩපාතීයයව
පිණ්ඩපාතියකො  සඞ්කාරකූටාදීසු පුංසූනුං උපරි ඨිතත්තා අබ්භුග්ගතට්යඨන

පුංසුකූලුං වියාති පුංසුකූලුං, පුංසු විය වා කුච්ඡිතභාවුං උලති ගච්ඡතීති

පුංසුකූලුං, පුංසුකූලස්සධාරණුංපුංසුකූලුං, තුංසීලුංඑතස්සාති පංසුකූලියකො. 

සඞ්ඝාටිඋත්තරාසඞ්ගඅන්තරවාසකසඞ්ඛාතානි තීණි චීවරානි තිචීවරුං, 

තිචීවරස්ස ධාරණුං තිචීවරුං, තුං සීලුං එතස්සාති යතචීවරියකො.

අප්පිච්යෙොතිආදීනුංපදානුංඅත්යථොයහට්ඨා වුත්යතොයයව  

ධුතවායදොති ධුයතො වුච්චති ධුතකියලයසො පුග්ගයලො, 

කියලසධුනනකධම්යමො වා  තත්ථ අත්ථි ධුයතො, න ධුතවායදො, අත්ථි න

ධුයතො, ධුතවායදො, අත්ථි යනව ධුයතො, න ධුතවායදො, අත්ථි ධුයතො යචව, 
ධුතවායදො චාති ඉදුං චතුක්කුං යවදිතබ් ුං  යතසු යයො සයුං ධුතධම්යම

සමාදායවත්තති, නපරුංතදත්ථායසමාදයපති, අයුං පඨයමො යයොපනසයුං

න ධුතධම්යම සමාදාය වත්තති, පරුං සමාදයපති, අයුං දුතියයො  යයො 

උභයරහියතො, අයුං තතියයො  යයො පන උභයසම්පන්යනො, අයුං චතුත්යථො 
එවරූයපො ච ආයස්මා පිණ්යඩොලභාරද්වායජොති  යතන වුත්තුං
‘‘ධුතවායදො’’ති එකයදසසරූයපකයසසවයසනහිඅයුං නිද්යදයසොයථාතුං
‘‘නාමරූප’’න්ති  
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පටුන 

අධිචිත්තෙනුයුත්යතොති එත්ථ අට්ඨසමාපත්තිසම්පයයොගයතො
අරහත්තඵලසමාපත්තිසම්පයයොගයතො වා චිත්තස්ස අධිචිත්තභායවො

යවදිතබ්ය ො, ඉධපන ‘‘අරහත්තඵලචිත්ත’’න්තිවදන්ති  තුංතුංසමාපත්තීසු

සමාධිඑවඅධිචිත්තුං, ඉධපනඅරහත්තඵලසමාධියවදිතබ්ය ො යකචිපන 

‘‘අධිචිත්තමනුයුත්යතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා කායලන කාලුං තීණි

නිමිත්තානිමනසි කාතබ් ානීතිඑතස්මිුංඅධිචිත්තසුත්යත(අ නි 3.103) විය

සමථවිපස්සනාචිත්තුං අධිචිත්තන්ති ඉධාධිප්යපත’’න්ති වදන්ති, තුං න
සුන්දරුං පුරියමොයයවත්යථො ගයහතබ්ය ො  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං ආයස්මයතො පිණ්යඩොලභාරද්වාජස්ස 

අධිට්ඨානපරික්ඛාරසම්පදාසම්පන්නුං අධිචිත්තානුයයොගසඞ්ඛාතුං අත්ථුං
සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  එවුං ‘‘අධිචිත්තානුයයොයගො මම

සාසනානුට්ඨාන’’න්තිදීයපන්යතො ඉෙංඋදානංඋදායනසි. 

තත්ථ අනූපවායදොති වාචාය කස්සචිපි අනුපවදනුං  අනූපඝායතොති

කායයන කස්සචි උපඝාතාකරණුං  පාතියෙොක්යඛති එත්ථ

පාතියමොක්ඛපදස්ස අත්යථො යහට්ඨා නානප්පකායරහි වුත්යතො, තස්මිුං
පාතියමොක්යඛ  සත්තන්නුං ආපත්තික්ඛන්ධානුං අවීතික්කමලක්ඛයණො 

 ංවයරො. ෙත්තඤ්ඤුතාති පටිග්ගහණපරියභොගවයසන පමාණඤ්ඤුතා  

පන්තඤ්ච  ෙනා නන්ති විවිත්තුං සඞ්ඝට්ටනවිරහිතුං යසනාසනුං  

අධිචිත්යත ච ආයෙොය ොති අට්ඨන්නුං සමාපත්තීනුං අධිගමාය 
භාවනානුයයොයගො  

අපයරොනයයො– අනූපවායදොතිකස්සචිපි උපරුජ්ඣනවචනස්සඅවදනුං 

යතන සබ් ම්පි වාචසිකුං සීලුං සඞ්ගණ්හාති  අනූපඝායතොති කායයන
කස්සචිඋපඝාතස්සපරවියහඨනස්සඅකරණුං යතන සබ් ම්පිකායිකුංසීලුං

සඞ්ගණ්හාති  යාදිසුං පනිදුං උභයුං බුද්ධානුං සාසනන්යතොගධුං යහොති, තුං

දස්යසතුුං– ‘‘පාතියෙොක්යඛච ංවයරො’’තිවුත්තුං  චසද්යදොනිපාතමත්තුං  

පාතියෙොක්යඛ ච  ංවයරොති පාතියමොක්ඛසුංවරභූයතො අනූපවායදො
අනූපඝායතොචාතිඅත්යථො  

අථ වා පාතියෙොක්යඛති අධිකරයණභුම්මුං පාතියමොක්යඛනිස්සයභූයත

සුංවයරො යකොපනයසොති? අනූපවායදොඅනූපඝායතො  උපසම්පදයවලායඤ්හි

අවියසයසන පාතියමොක්ඛසීලුං සමාදින්නුං නාම යහොති, තස්මිුං 
පාතියමොක්යඛ ඨිතස්ස තයතො පරුං උපවාදූපඝාතානුං අකරණවයසන

සුංවයරො, යසොඅනූපවායදොඅනූපඝායතො චාතිවුත්යතො  

අථ වා පාතියෙොක්යඛති නිප්ඵායදතබ්ය  භුම්මුං යථා ‘‘යචතයසො

අවූපසයමො අයයොනියසොමනසිකාරපදට්ඨාන’’න්ති (සුං  නි  5.232). යතන 

පාතියමොක්යඛන සායධතබ්ය ො අනූපවායදො අනූපඝායතො, 
පාතියමොක්ඛසුංවරසඞ්ගහියතො අනූපවායදො අනූපඝායතොඉච්යචව අත්යථො  
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පටුන 

 ංවයරොති ඉමිනා පන සතිසුංවයරො, ඤාණසුංවයරො, ඛන්තිසුංවයරො, 

වීරියසුංවයරොති ඉයමසුං චතුන්නුං සුංවරානුං ගහණුං, පාතියමොක්ඛසාධනුං
ඉදුංසුංවරචතුක්කුං  

ෙත්තඤ්ඤුතා ච භත්ත ්මින්ති 
පරියයසනපටිග්ගහණපරියභොගවිස්සජ්ජනානුං වයසන යභොජයන

පමාණඤ්ඤුතා  පන්තඤ්ච  ෙනා නන්ති භාවනානුකූලුං 

අරඤ්ඤරුක්ඛමූලාදිවිවිත්තයසනාසනුං  අධිචිත්යත ච ආයෙොය ොති 
සබ් චිත්තානුං අධිකත්තා උත්තමත්තා අධිචිත්තසඞ්ඛායත
අරහත්තඵලචිත්යත සායධතබ්ය  තස්ස නිප්ඵාදනත්ථුං

සමථවිපස්සනාභාවනාවයසන ආයයොයගො  එතං බුද්ධාන  ා නන්ති එතුං

පරස්ස අනූපවදනුං, අනූපඝාතනුං, පාතියමොක්ඛසුංවයරො, 

පරියයසනපටිග්ගහණාදීසු මත්තඤ්ඤුතා, විවිත්තවායසො, 
යථාවුත්තඅධිචිත්තානුයයොයගො ච බුද්ධානුං සාසනුං ඔවායදො අනුසිට්ඨීති
අත්යථො එවුංඉමාය ගාථායතිස්යසොසික්ඛාකථිතාතියවදිතබ් ා  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7.  ාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

37. සත්තයම අපුබ් ුං නත්ථි  ගාථාය අධියචතය ොති අධිචිත්තවයතො, 
සබ් චිත්තානුංඅධියකනඅරහත්තඵලචිත්යතනසමන්නාගතස්සාතිඅත්යථො  

අප්පෙජ්ජයතොති න පමජ්ජයතො, අප්පමායදන අනවජ්ජධම්යමසු 

සාතච්චකිරියායසමන්නාගතස්සාතිවුත්තුංයහොති  මුනියනොති ‘‘යයොමුනාති

උයභො යලොයක, මුනි යතන පවුච්චතී’’ති (ධ  ප  269; චූළනි  

යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්යදස 21) එවුං උභයයලොකමුනයනන යමොනුං

වුච්චති ඤාණුං, යතන අරහත්තඵලඤාණසඞ්ඛායතන ඤායණන

සමන්නාගතත්තා වා ඛීණාසයවො මුනි නාම, තස්ස මුනියනො  යෙොනපයථසු

සික්ඛයතොති අරහත්තඤාණසඞ්ඛාතස්ස යමොනස්ස පයථසු
සත්තතිුංසය ොධිපක්ඛියධම්යමසු තීසු වා සික්ඛාසු සික්ඛයතො  ඉදඤ්ච

පුබ් භාගප්පටිපදුං ගයහත්වා වුත්තුං  පරිනිට්ඨිතසික්යඛො හි අරහා, තස්මා

එවුං සික්ඛයතො, ඉමායසික්ඛායමුනිභාවුං පත්තස්සමුනියනොතිඑවයමත්ථ

අත්යථො දට්ඨබ්ය ො  යස්මා ච එතයදව, තස්මා යහට්ඨිමමග්ගඵලචිත්තානුං

වයසන අධියචතයසො, චතුසච්චසම්ය ොධපටිපත්තියුං අප්පමාදවයසන 

අප්පමජ්ජයතො, මග්ගඤාණසමන්නාගයමන මුනියනොති එවයමයතසුං
තිණ්ණුංපදානුංඅත්යථො යුජ්ජතියයව අථවා‘‘අප්පමජ්ජයතොසික්ඛයතො’’ති 
පදානුං යහතුඅත්ථතා දට්ඨබ් ා අප්පමජ්ජනයහතු සික්ඛනයහතු ච
අධියචතයසොති  

ය ොකානභවන්තිතාදියනොතිතාදිසස්ස ඛීණාසවමුනියනොඅබ්භන්තයර
ඉට්ඨවියයොගාදිවත්ථුකා යසොකා චිත්තසන්තාපා න යහොන්ති  අථ වා 
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පටුන 

තාදියනොති තාදිලක්ඛණසමන්නාගතස්ස එවරූපස්ස මුනියනො යසොකා න

භවන්තීති අයයමත්ථඅත්යථො  උප න්ත ් ාතිරාගාදීනුංඅච්චන්තූපසයමන

උපසන්තස්ස   දා  තීෙයතොති සතියවපුල්ලප්පත්තියා නිච්චකාලුං සතියා 
අවිරහිතස්ස  

එත්ථච‘‘අධියචතයසො’’තිඉමිනාඅධිචිත්තසික්ඛා, ‘‘අප්පමජ්ජයතො’’ති

එයතන අධිසීලසික්ඛා, ‘‘මුනියනො යමොනපයථසු සික්ඛයතො’’ති එයතහි 

අධිපඤ්ඤාසික්ඛා  ‘‘මුනියනො’’ති වා එයතන අධිපඤ්ඤාසික්ඛා, 

‘‘යමොනපයථසු සික්ඛයතො’’ති එයතන තාසුං යලොකුත්තරසික්ඛානුං

පුබ් භාගපටිපදා, ‘‘යසොකානභවන්තී’’තිආදීහි සික්ඛාපාරිපූරියාආනිසුංයසො
පකාසියතොතියවදිතබ් ුං යසසුංවුත්තනයයමව  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. සුන්දරීසුත්තවණ්ණනා 

38. අට්ඨයම  ක්කයතොතිආදීනුං පදානුං අත්යථො යහට්ඨා

වණ්ණියතොයයව  අ හොනාති න සහමානා, උසූයන්තාති අත්යථො 
භික්ඛුසඞ්ඝස්සච සක්කාරුංඅසහමානාතිසම් න්යධො  

සුන්දරීති තස්සා නාමුං  සා කිර තස්මිුං කායල සබ් පරිබ් ාජිකාසු

අභිරූපා දස්සනීයා පාසාදිකා පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගතා, 
යතයනව සා ‘‘සුන්දරී’’ති පඤ්ඤායිත්ථ  සා ච අනතීතයයොබ් නා

අසුංයතසමාචාරාව යහොති, තස්මා යත සුන්දරිුං පරිබ් ාජිකුං පාපකම්යම 
උයයයොයජසුුං  යත හි අඤ්ඤතිත්ථියා බුද්ධුප්පාදයතො පට්ඨාය සයුං
හතලාභසක්කාරා යහට්ඨා අක්යකොසසුත්තවණ්ණනායුං ආගතනයයන
භගවයතො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච උළාරුං අපරිමිතුං ලාභසක්කාරුං පවත්තමානුං
දිස්වා ඉස්සාපකතා එකයතො හත්වා සම්මන්තයිුංසු – මයුං සමණස්ස

යගොතමස්සඋප්පන්නකාලයතො පට්ඨායනට්ඨා හතලාභසක්කාරා, නයනො

යකොචි අත්ථිභාවම්පි ජානාති, කිුං නිස්සාය නු යඛො යලොයකො සමයණ

යගොතයම අභිප්පසන්යනො උළාරුං සක්කාරසම්මානුං උපයනතීති? 

තත්යථයකො ආහ – ‘‘උච්චාකුලප්පසුයතො අසම්භින්නාය

මහාසම්මතප්පයවණියා ජායතො’’ති, අපයරො ‘‘අභිජාතියුං තස්ස අයනකානි 

අච්ඡරියානි පාතුභූතානී’’ති, අඤ්යඤො ‘‘කාලයදවිලුං වන්දායපතුුං 

උපනීතස්ස පාදා පරිවත්තිත්වා තස්ස ජටාසු පතිට්ඨිතා’’ති, අපයරො
‘‘වප්පමඞ්ගලකායල ජම්බුච්ඡායාය සයාපිතස්ස වීතික්කන්යතපි

මජ්ඣන්හියක ජම්බුච්ඡායා අපරිවත්තිත්වා ඨිතා’’ති, අඤ්යඤො ‘‘අභිරූයපො

දස්සනීයයො පාසාදියකො රූපසම්පත්තියා’’ති, අපයරො
‘‘ජිණ්ණාතුරමතපබ් ජිතසඞ්ඛාතනිමිත්යත දිස්වා සුංයවගජායතොආගාමිනුං
චක්කවත්තිරජ්ජුං පහාය පබ් ජියතො’’ති  එවුං අපරිමාණකායල සම්භතුං 
අනඤ්ඤසාධාරණුංභගවයතොපුඤ්ඤඤාණසම්භාරුංඋක්කුංසපාරමිප්පත්තුං
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පටුන 

නිරුපමුං සල්යලඛප්පටිපදුං අනුත්තරඤ්ච
ඤාණපහානසම්පදාදිබුද්ධානුභාවුංඅජානන්තාඅත්තනා යථාදිට්ඨුංයථාසුතුං
ධරමානුංතුංතුංභගවයතො හමානකාරණුංකිත්යතත්වාඅ හමානකාරණුං 
පරියයසිත්වා අපස්සන්තා ‘‘යකන නු යඛො කාරයණන මයුං සමණස්ස
යගොතමස්ස අයසුං උප්පායදත්වා ලාභසක්කාරුං නායසයයාමා’’ති  යතසු
එයකො තිඛිණමන්තී එවමාහ – ‘‘අම්යභො ඉමස්මිුං සත්තයලොයක

මාතුගාමසුයඛ අසත්තසත්තා නාම නත්ථි, අයඤ්ච සමයණො යගොතයමො 

අභිරූයපො යදවසයමො තරුයණො, අත්තයනො සමරූපුං මාතුගාමුං ලභිත්වා

සජ්යජයය අථාපින සජ්යජයය, ජනස්සපනසඞ්කියයොභයවයය, හන්දමයුං

සුන්දරිුංපරිබ් ාජිකුංතථා උයයයොයජම, යථාසමණස්සයගොතමස්සඅයයසො
පථවියුංපත්ථයරයයා’’ති  

තුංසුත්වා ඉතයර ‘‘ඉදුං සුට්ඨුතයා චින්තිතුං, එවඤ්හිකයතසමයණො 
යගොතයමො අයසයකනඋපද්දුයතො සීසුං උක්ඛිපිතුුං අසක්යකොන්යතො යයන
වා යතන වා පලායිස්සතී’’ති සබ්ය ව එකජ්ඣාසයා හත්වා තථා
උයයයොයජතුුං සුන්දරියා සන්තිකුං අගමුංසු  සා යත දිස්වා ‘‘කිුං තුම්යහ
එකයතො ආගතත්ථා’’ති ආහ  තිත්ථියා අනාලපන්තා ආරාමපරියන්යත
පටිච්ඡන්යන ඨායන නිසීදිුංසු  සා තත්ථ ගන්ත්වා පුනප්පුනුං ආලපන්තී

පටිවචනුං අලභිත්වා කිුං තුම්හාකුං අපරජ්ඣුං? කස්මා යම පටිවචනුං න

යදථාති? තථා හි පනත්වුං අම්යහ වියහඨියමායනඅජ්ඣුයපක්ඛසීති. යකො 

තුම්යහවියහයඨතීති? ‘‘කිුං පනත්වුංන පස්සසි, සමණුං යගොතමුං අම්යහ
වියහයඨත්වාහතලාභසක්කායරකත්වාවිචරන්ත’’න්ති වත්වා‘‘තත්ථමයා
කිුං කාතබ් ’’න්ති වුත්යත ‘‘යතන හි ත්වුං අභික්ඛණුං යජතවනසමීපුං

ගන්ත්වාමහාජනස්සඑවඤ්යචවඤ්චවයදයයාසී’’තිආහුංසු සාපි ‘‘සාධූ’’ති

සම්පටිච්ඡි  යතන වුත්තුං – ‘‘අඤ්ඤතිත්ථිො පරිබ් ාජකා භ වයතො 

 ක්කාරංඅ හොනා’’තිආදි  

තත්ථ උ ් හසීතිසක්යකොසි  අත්ථන්තිහිතුංකිච්චුංවා  කයාහන්ති කිුං
අහුං  යස්මා යත තිත්ථියා තස්සා අඤ්ඤාතකාපි සමානා

පබ් ජ්ජසම් න්ධමත්යතන සඞ්ගණ්හිතුුං ඤාතකා විය හත්වා ‘‘උ ් හසි

ත්වංභගිනිඤාතීනං අත්ථංකාතු’’න්තිආහුංසු තස්මාසාපිමිගුංවල්ලිවිය

පායදලග්ගා ජීවිතම්පියෙපරිච්චත්තංඤාතීනංඅත්ථාොතිආහ  

යතන හීති ‘‘යස්මා ත්වුං ‘ජීවිතම්පි යම තුම්හාකුං අත්ථාය

පරිච්චත්ත’න්ති වදසි, ත්වඤ්ච පඨමවයය ඨිතා අභිරූපා යසොභග්ගප්පත්තා

ච, තස්මා යථා තුංනිස්සාය සමණස්ස යගොතමස්ස අයයසො උප්පජ්ජිස්සති, 
තථා කයරයයාසී’’ති වත්වා ‘‘අභික්ඛණුං යජතවනුං ගච්ඡාහී’’ති 
උයයයොයජසුුං  සාපි යඛො  ාලා කකචදන්තපන්තියා පුප්ඵාවලිකීළුං

කීළිතුකාමා විය, පභින්නමදුං චණ්ඩහත්ථිුං යසොණ්ඩාය පරාමසන්තී විය, 
නලායටන මච්චුුං ගණ්හන්තී විය තිත්ථියානුං වචනුං සම්පටිච්ඡිත්වා
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මාලාගන්ධවියලපනතම්බූලමුඛවාසාදීනි ගයහත්වා මහාජනස්ස සත්ථු
ධම්මයදසනුංසුත්වානගරුංපවිසනකායලයජතවනාභිමුඛීගච්ඡන්තී‘‘කහුං 

ගච්ඡසී’’තිචපුට්ඨා‘‘සමණස්සයගොතමස්සසන්තිකුං, අහඤ්හියතනසද්ධිුං 
එකගන්ධකුටියුං වසාමී’’ති වත්වා අඤ්ඤතරස්මිුං තිත්ථියාරායම වසිත්වා

පායතොව යජතවනමග්ගුං ඔතරිත්වා නගරාභිමුඛී ආගච්ඡන්තී ‘‘කිුං සුන්දරි 
කහුං ගතාසී’’ති ච පුට්ඨා ‘‘සමයණන යගොතයමනසද්ධිුං එකගන්ධකුටියුං
වසිත්වාතුං කියලසරතියාරමායපත්වාආගතාම්හී’’තිවදති යතනවුත්තුං– 

‘‘එවං අෙයාති යඛො සුන්දරී පරිබ් ාජිකා යත ං අඤ්ඤතිත්ථිොනං

පරිබ් ාජකානං පටි ්සුත්වාඅභික්ඛණංයජතවනංඅ ොසී’’ති  

තිත්ථියාකතිපාහස්සඅච්චයයනධුත්තානුංකහාපයණදත්වා ‘‘ගච්ඡථ, 

සුන්දරිුං මායරත්වා සමණස්ස යගොතමස්ස ගන්ධකුටියා අවිදූයර 
මාලාකචවරන්තයර නික්ඛිපිත්වා එථා’’ති වදිුංසු  යත තථා අකුංසු  තයතො

තිත්ථියා ‘‘සුන්දරිුං න පස්සාමා’’ති යකොලාහලුං කත්වා රඤ්යඤො

ආයරොයචත්වා ‘‘කත්ථපනතුම්යහපරිසඞ්කථා’’තිරඤ්ඤාවුත්තාඉයමසු

දිවයසසු යජතවයන වසති, තත්ථස්සා පවත්තිුං න ජානාමාති  ‘‘යතන හි

ගච්ඡථ, නුංතත්ථ විචිනථා’’තිරඤ්ඤාඅනුඤ්ඤාතාඅත්තයනොඋපට්ඨායක
ගයහත්වායජතවනුංගන්ත්වා විචිනන්තාවියහත්වාමාලාකචවරුං ූහිත්වා
තස්සා සරීරුං මඤ්චකුං ආයරොයපත්වා නගරුං පයවයසත්වා ‘‘සමණස්ස
යගොතමස්සසාවකා‘සත්ථුනාකතුං පාපකම්මුංපටිච්ඡායදස්සාමා’තිසුන්දරිුං
මායරත්වාමාලාකචවරන්තයර නික්ඛිපිුංසූ’’තිරඤ්යඤොආයරොයචසුුං රාජාපි

අනුපපරික්ඛිත්වා ‘‘යතන හි ගච්ඡථ, නගරුං ආහිණ්ඩථා’’ති ආහ  යත
නගරවීථීසු‘‘පස්සථසමණානුංසකයපුත්තියානුං කම්ම’’න්තිආදීනිවදන්තා
විචරිත්වා පුන රඤ්යඤො නියවසනද්වාරුං අගමුංසු  රාජා සුන්දරියා සරීරුං
ආමකසුසායන අට්ටකුං ආයරොයපත්වා රක්ඛායපසි  සාවත්ථිවාසියනො 
ඨයපත්වා අරියසාවයක යයභුයයයන ‘‘පස්සථ සමණානුං සකයපුත්තියානුං
කම්ම’’න්තිආදීනි වත්වා අන්යතොනගයර  හිනගයර ච භික්ඛූ

අක්යකොසන්තා විචරිුංසු  යතන වුත්තුං – ‘‘ෙදා යත අඤ්ඤිංසු තිත්ථිො

පරිබ් ාජකා‘යවොදිට්ඨායඛො සුන්දරී’’’තිආදි  

තත්ථ අඤ්ඤිංසූති ජානිුංසු  යවොදිට්ඨාති  යපදිට්ඨා, යජතවනුං

ආගච්ඡන්තී ච ගච්ඡන්තී ච වියසසයතො දිට්ඨා,  හලුං දිට්ඨාති අත්යථො  

පරිඛාකූයපති දීඝිකාවායට. ො  ා, ෙහාරාජ, සුන්දරීති, මහාරාජ, යා සා
ඉමස්මිුං නගයර රූපසුන්දරතාය ‘‘සුන්දරී’’ති පාකටා අභිඤ්ඤාතා

පරිබ් ාජිකා   ා යනො න දි ් තීති සා අම්හාකුං චක්ඛු විය ජීවිතුං විය ච

පියායිතබ් ා, ඉදානි න දිස්සති  ෙථානික්ඛිත්තන්ති පුරියස ආණායපත්වා

මාලාකචවරන්තයර අත්තනා යථාඨපිතුං  ‘‘යථානිඛාත’’න්තිපි පායඨො, 
පථවියුංනිඛාතප්පකාරන්තිඅත්යථො  



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා යෙඝිෙවග්ය ො 

196 

පටුන 

රථිොෙ රථිෙන්ති වීථියතො වීථිුං  වීථීති හි විනිවිජ්ඣනකරච්ඡා  

සිඞ්ඝාටකන්ති තියකොණරච්ඡා  අලජ්ජියනොති න ලජ්ජියනො, 

පාපජිුච්ඡාවිරහිතාති අත්යථො  දු ්සීලාති නිස්සීලා  පාපධම්ොති

ලාමකසභාවා නිහීනාචාරා  මු ාවාදියනොති දුස්සීලා සමානා ‘‘සීලවන්යතො

මය’’න්ති අලිකවාදිතාය මුසාවාදියනො  අබ්රහ්ෙචාරියනොති
‘‘යමථුනප්පටියසවිතාය අයසට්ඨචාරියනො ඉයම හි නාමා’’ති හීයළන්තා

වදන්ති  ධම්ෙචාරියනොති කුසලධම්මචාරියනො   ෙචාරියනොති

කායකම්මාදිසමචාරියනො  කලයාණධම්ොති සුන්දරසභාවා, පටිජානිස්සන්ති
නාමාති සම් න්යධො  නාමසද්දයයොයගන හි එත්ථ පටිජානිස්සන්තීති 

අනාගතකාලවචනුං   ාෙඤ්ඤන්ති සමණභායවො සමිතපාපතා  

බ්රහ්ෙඤ්ඤන්ති යසට්ඨභායවො  ාහිතපාපතා  කුයතොති යකන කාරයණන  

අප තාති අයපතා පරිභට්ඨා  පුරි කිච්චන්ති යමථුනප්පටියසවනුං සන්ධාය 
වදන්ති  

අථ භික්ඛූ තුං පවත්තිුං භගවයතො ආයරොයචසුුං  සත්ථා ‘‘යතන හි, 

භික්ඛයව, තුම්යහපි යත මනුස්යස ඉමාය ගාථාය පටියචොයදථා’’ති වත්වා

‘‘අභූතවාදී’’ති ගාථමාහ  තුං සන්ධාය වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො

 ම් හලා…යප.… නිහීනකම්ො ෙනුජා පරත්ථා’’ති  තත්ථ යනය ො, 

භික්ඛයව,  ද්යදො චිරං භවි ් තීති ඉදුං සත්ථා තස්ස අයසස්ස නිප්ඵත්තිුං
සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤායණනජානිත්වාභික්ඛූසමස්සායසන්යතො ආහ  

ගාථායුං අභූතවාදීතිපරස්සයදොසුංඅදිස්වාව මුසාවාදුංකත්වාඅභූයතන

අතච්යඡන පරුං අබ්භාචික්ඛන්යතො  යෙො වාපි කත්වාති යයො වා පන

පාපකම්මුංකත්වා‘‘නාහුංඑතුංකයරොමී’’තිආහ  යපච්ච ොභවන්තීතියත
උයභොපි ජනා ඉයතො පරයලොකුං ගන්ත්වා නිරයූපගමයනන ගතියා සමා

භවන්ති ගතියයවහියනසුංපරිච්ඡින්නා, ආයූපනඅපරිච්ඡින්නා  හකඤ්හි

පාපුං කත්වා චිරුං නිරයය පච්චති, පරිත්තකුං කත්වා අප්පමත්තකයමව

කාලුං පච්චති  යස්මා පන යනසුං උභින්නම්පි ලාමකයමව කම්මුං, යතන

වුත්තුං– නිහීනකම්ොෙනුජාපරත්ථාති  ‘‘පරත්ථා’’ති ඉමස්සපනපදස්ස

පුරයතො‘‘යපච්චා’’තිපයදනසම් න්යධො, යපච්චපරත්ථඉයතොගන්ත්වා යත
නිහීනකම්මාපරයලොයකසමාභවන්තීතිඅත්යථො  

පරිොපුණිත්වාති උග්ගයහත්වා  අකාරකාති අපරාධස්ස න කාරකා  

නයියෙහි කතන්ති එවුං කිර යනසමයහොසි – ඉයමහි සමයණහි

සකයපුත්තියයහි අද්ධා තුං පාපකම්මුං න කතුං, යුං අඤ්ඤතිත්ථියා

උග්යඝොසිත්වා සකලනගරුං ආහිණ්ඩිුංසු, යස්මා ඉයම අම්යහසු එවුං
අසබ්භාහි ඵරුසාහි වාචාහි අබ්භාචික්ඛන්යතසුපි න කිඤ්චි විකාරුං 

දස්යසන්ති, ඛන්තියසොරච්චඤ්ච න විජහන්ති, යකවලුං පන ‘‘අභූතවාදී

නිරයුං උයපතී’’ති ධම්මුංයයව වදන්තා සපන්තියයව, ඉයම සමණා

සකයපුත්තියා අම්යහ අනුපධායරත්වා අබ්භාචික්ඛන්යත සපන්ති, සපථුං
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පටුන 

කයරොන්තාවියවදන්ති. අථවා ‘‘යයොවාපිකත්වා ‘නකයරොමි’චාහා’’ති

වදන්තා සපන්ති, අත්තයනො අකාරකභාවුං ය ොයධතුුං අම්හාකුං සපථුං
කයරොන්තිඉයමතිඅත්යථො  

යතසඤ්හි මනුස්සානුං භගවතා භාසිතගාථාය සවනසමනන්තරයමව 

බුද්ධානුභායවන සාරජ්ජුං ඔක්කමි, සුංයවයගො උප්පජ්ජි ‘‘නයිදුං අම්යහහි

පච්චක්ඛයතො දිට්ඨුං, සුතුංනාමතථාපි යහොති, අඤ්ඤථාපි යහොති, එයතච

අඤ්ඤතිත්ථියාඉයමසුං අනත්ථකාමාඅහිතකාමා, තස්මායතසද්ධායනයිදුං

අම්යහහි වත්තබ් ුං, දුජ්ජානා හි සමණා’’ති  යත තයතො පට්ඨාය තයතො
ඔරමිුංසු  

රාජාපියයහිසුන්දරීමාරිතා, යතසුංජානනත්ථුංපුරියසආණායපසි අථ 
යතධුත්තායතහිකහාපයණහිසුරුංපිවන්තාඅඤ්ඤමඤ්ඤුංකලහුංකරිුංසු 
යතසු හි එයකො එකුං ආහ – ‘‘ත්වුං සුන්දරිුං එකප්පහායරන මායරත්වා

මාලාකචවරන්තයර ඛිපිත්වා තයතො ලද්ධකහාපයණහි සුරුං පිවසි, යහොතු
යහොතූ’’ති රාජපුරිසාතුංසුත්වායතධුත්යත ගයහත්වාරඤ්යඤොදස්යසසුුං 

රාජා ‘‘තුම්යහහිසා මාරිතා’’තියතධුත්යතපුච්ඡි ‘‘ආම, යදවා’’ති ‘‘යකහි 

මාරාපිතා’’ති? ‘‘අඤ්ඤතිත්ථියයහි, යදවා’’ති  රාජා තිත්ථියය

පක්යකොසායපත්වා තමත්ථුං පටිජානායපත්වා, ‘‘අයුං සුන්දරී තස්ස

සමණස්ස යගොතමස්ස අවණ්ණුං ආයරොයපතුකායමහි අම්යහහි මාරාපිතා, 

යනව යගොතමස්ස, න යගොතමසාවකානුං යදොයසො අත්ථි, අම්හාකයමව
යදොයසොතිඑවුංවදන්තානගරුංආහිණ්ඩථා’’තිආණායපසි යතතථාඅකුංසු 

මහාජයනො සම්මයදව සද්දහි  තිත්ථියානුං ධික්කාරුං අකාසි, තිත්ථියා
මනුස්සවධදණ්ඩුං පාපුණිුංසු  තයතො පට්ඨාය බුද්ධස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච
භියයයොයසොමත්තාය සක්කාරසම්මායනො මහා අයහොසි  භික්ඛූ
අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජාතා භගවන්තුං අභිවායදත්වා අත්තමනා පටියවයදසුුං 

යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො  ම් හලා භික්ඛූ…යප.… අන්තරහියතො ය ො, 

භන්යත,  ද්යදො’’ති  

කස්මාපනභගවා‘‘තිත්ථියානුංඉදුංකම්ම’’න්තිභික්ඛූනුං නායරොයචසි? 

අරියානුංතාවආයරොචයනනපයයොජනුංනත්ථි, පුථුජ්ජයනසුපන ‘‘යයන 

සද්දයහයුුං, යතසුං තුං දීඝරත්තුං අහිතාය දුක්ඛාය සුංවත්යතයයා’’ති

නායරොයචසි  අපියචතුං බුද්ධානුං අනාචිණ්ණුං, යුං අනාගතස්ස ඊදිසස්ස
වත්ථුස්ස ආචික්ඛනුං  පරානුද්යදසිකයමව හි භගවා සුංකියලසපක්ඛුං

විභායවති, කම්මඤ්ච කයතොකාසුංනසක්කානිවත්යතතුන්තිඅබ්භක්ඛානුං
තන්නිමිත්තඤ්චභගවා අජ්ඣුයපක්ඛන්යතොනිසීදි වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘නඅන්තලික්යඛනසමුද්දමජ්යඣ, 

නපබ් තානුංවිවරුංපවිස්ස; 

නවිජ්ජතීයසොජගතිප්පයදයසො, 
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යත්ථට්ඨියතොමුච්යචයයපාපකම්මා’’ති (ධ ප 127; මි ප  4.2.4); 

එතෙත්ථං විදිත්වාති මම්මච්යඡදනවයසනාපි  ාලජයනහි පවත්තිතුං
දුරුත්තවචනුංඛන්ති ලසමන්නාගතස්ස ධීරස්ස දුත්තිතික්ඛානාමනත්ථීති

ඉමමත්ථුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති ඉමුං
අධිවාසනඛන්ති ලවිභාවනුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ තුදන්ති වාචාෙ ජනා අ ඤ්ඤතා,  යරහි  ඞ් ාෙ තංව 

කුඤ්ජරන්ති කායිකසුංවරාදීසු කස්සචිපි සුංවරස්ස අභායවන අසුංයතා
අවිනීතා  ාලජනා සයරහි සායයකහි සඞ්ගාමගතුං යුද්ධගතුං කුඤ්ජරුංව

හත්ථිනාගුං පටියයොධා විය වාචාසත්තීහි තුදන්ති විජ්ඣන්ති, අයුං යතසුං

සභායවො. සුත්වාන වාකයං ඵරු ං උදීරිතං, අධිවා යෙ භික්ඛු

අදුට්ඨචිත්යතොති තුං පන යතහි  ාලජයනහි උදීරිතුං භාසිතුං
මම්මඝට්ටනවයසන පවත්තිතුං ඵරුසුං වාකයුං වචනුං අභූතුං භූතයතො 

නිබ්ය යඨන්යතො මම කකචූපමඔවාදුං (ම  නි  1.222 ආදයයො)
අනුස්සරන්යතොඊසකම්පි අදුට්ඨචිත්යතොහත්වා ‘‘සුංසාරසභායවොඑයසො’’ති

සුංසායර භයුං ඉක්ඛණසීයලො භික්ඛු අධිවාසයය, අධිවාසනඛන්තියුං ඨත්වා
ඛයමයයාතිඅත්යථො  

එත්ථාහ – කිුං පන තුං කම්මුං, යුං අපරිමාණකාලුං සක්කච්චුං 
උපචිතවිපුලපුඤ්ඤසම්භායරො සත්ථා එවුං දාරුණුං අභූතබ්භක්ඛානුං

පාපුණීති? වුච්චයත – අයුං යසො භගවා ය ොධිසත්තභූයතො අතීතජාතියුං
මුනාළි නාම ධුත්යතො හත්වා පාපජනයසවී අයයොනියසොමනසිකාර හයලො
විචරති  යසො එකදිවසුං සුරභිුං නාම පච්යචකසම්බුද්ධුං නගරුං පිණ්ඩාය
පවිසිතුුංචීවරුංපාරුපන්තුංපස්සි තස්මිඤ්චසමයයඅඤ්ඤතරාඉත්ථීතස්ස 

අවිදූයරනගච්ඡති ධුත්යතො‘‘අබ්රහ්මචාරීඅයුංසමයණො’’තිඅබ්භාචික්ඛි යසො
යතන කම්යමන  හූනි වස්සසතසහස්සානි නිරයය පච්චිත්වා තස්යසව
කම්මස්ස විපාකාවයසයසන ඉදානි බුද්යධො හත්වාපි සුන්දරියා කාරණා

අභූතබ්භක්ඛානුං පාපුණි  යථා යචතුං, එවුං චිඤ්චමාණවිකාදීනුං

විකාරකිත්ථීනුං භගවයතො අබ්භක්ඛානාදීනි දුක්ඛානි පත්තානි, සබ් ානි

පුබ්ය කතස්සකම්මස්ස විපාකාවයසසානි, යානි ‘‘කම්මපියලොතිකානී’’ති

වුච්චන්ති වුත්තඤ්යහතුංඅපදායන(අප  යථර1.39.64-96) – 

‘‘අයනොතත්තසරාසන්යන, රමණීයයසිලාතයල; 

නානාරතනපජ්යජොයත, නානාගන්ධවනන්තයර  

‘‘මහතාභික්ඛුසඞ්යඝන, පයරයතොයලොකනායයකො; 

ආසීයනො යාකරීතත්ථ, පුබ් කම්මානිඅත්තයනො  

‘‘සුණාථභික්ඛයවොමය්හුං, යුංකම්මුංපකතුංමයා; 

පියලොතිකස්සකම්මස්ස, බුද්ධත්යතපිවිපච්චති  
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1. 

‘‘මුනාළි නාමහුංධුත්යතො, පුබ්ය අඤ්ඤාසු ජාතිසු; 

පච්යචකබුද්ධුංසුරභිුං, අබ්භාචික්ඛිුංඅදූසකුං  

‘‘යතන කම්මවිපායකන, නිරයයසුංසරිුංචිරුං; 

 හූවස්සසහස්සානි, දුක්ඛුංයවයදමියවදනුං  

‘‘යතනකම්මාවයසයසන, ඉධපච්ඡිමයකභයව; 

අබ්භක්ඛානුංමයාලද්ධුං, සුන්දරිකායකාරණා  

2. 

‘‘සබ් ාභිභුස්සබුද්ධස්ස, නන්යදොනාමාසිසාවයකො; 

තුංඅබ්භක්ඛායනිරයය, චිරුංසුංසරිතුංමයා  

‘‘දසවස්සසහස්සානි, නිරයයසුංසරිුංචිරුං; 

මනුස්සභාවුංලද්ධාහුං, අබ්භක්ඛානුං හුංලභිුං  

‘‘යතනකම්මාවයසයසන, චිඤ්චමාණවිකාමමුං; 

අබ්භාචික්ඛිඅභූයතන, ජනකායස්සඅග්ගයතො  

3. 

‘‘බ්රාහ්මයණොසුතවාආසිුං, අහුංසක්කතපූජියතො; 

මහාවයනපඤ්චසයත, මන්යතවායචමිමාණයව  

‘‘තත්ථාගයතො ඉසීභීයමො, පඤ්චාභිඤ්යඤො මහිද්ධියකො; 

තඤ්චාහුංආගතුංදිස්වා, අබ්භාචික්ඛිුංඅදූසකුං  

‘‘තයතොහුංඅවචුංසිස්යස, කාමයභොගීඅයුංඉසි; 

මය්හම්පිභාසමානස්ස, අනුයමොදිුංසුමාණවා  

‘‘තයතොමාණවකාසබ්ය , භික්ඛමානුංකුයලකුයල; 

මහාජනස්සආහුංසු, කාමයභොගීඅයුංඉසි  

‘‘යතනකම්මවිපායකන, පඤ්චභික්ඛුසතාඉයම; 

අබ්භක්ඛානුංලභුුංසබ්ය , සුන්දරිකායකාරණා  

4. 

‘‘යවමාතුභාතිකුංපුබ්ය , ධනයහතුහනිුංඅහුං; 

පක්ඛිපිුංගිරිදුග්ගස්මිුං, සිලායචඅපිුංසයිුං  

‘‘යතන කම්මවිපායකන, යදවදත්යතොසිලුංඛිපි; 

අඞ්ු ට්ඨුංපිුංසයීපායද, මමපාසාණසක්ඛරා  
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5. 

‘‘පුයරහුංදාරයකොහත්වා, කීළමායනොමහාපයථ; 

පච්යචකබුද්ධුංදිස්වාන, මග්යගසකලිකුංඛිපිුං  

‘‘යතන කම්මවිපායකන, ඉධපච්ඡිමයකභයව; 

වධත්ථුංමුංයදවදත්යතො, අභිමායරපයයොජයි  

6. 

‘‘හත්ථායරොයහොපුයරආසිුං, පච්යචකමුනිමුත්තමුං; 

පිණ්ඩායවිචරන්තුංතුං, ආසායදසිුංගයජනහුං  

‘‘යතනකම්මවිපායකන, භන්යතොනාළාගිරීගයජො; 

ගිරිබ් යජපුරවයර, දාරුයණොසමුපාගමි  

7. 

‘‘රාජාහුංපත්ථියවොආසිුං, සත්තියාපුරියසහනිුං; 

යතනකම්මවිපායකන, නිරයයපච්චිසුංභුසුං  

‘‘කම්මුයනොතස්සයසයසන, යසොදානිසකලුංමම; 

පායදඡවිුංපකප්යපසි, නහිකම්මුංවිනස්සති  

8. 

‘‘අහුං යකවට්ටගාමස්මිුං, අහුං යකවට්ටදාරයකො; 

මච්ඡයකඝාතියතදිස්වා, ජනයිුංයසොමනස්සකුං  

‘‘යතනකම්මවිපායකන, සීසදුක්ඛුංඅහූමම; 

සක්කාචසබ්ය හඤ්ඤිුංසු, යදාහනිවිටටූයභො  

9. 

‘‘ඵුස්සස්සාහුංපාවචයන, සාවයකපරිභාසයිුං; 

යවුංඛාදථභුඤ්ජථ, මාචභුඤ්ජථසාලයයො  

‘‘යතන කම්මවිපායකන, යතමාසුංඛාදිතුංයවුං; 

නිමන්තියතොබ්රාහ්මයණන, යවරඤ්ජායුංවසිුංතදා  

10. 

‘‘නිබ්බුද්යධවත්තමානම්හි, මල්ලපුත්තුංනියහඨයිුං; 

යතනකම්මවිපායකන, පිට්ඨිදුක්ඛුංඅහූමම  

11. 

‘‘තිකිච්ඡයකොඅහුංආසිුං, යසට්ඨිපුත්තුංවියරචයිුං; 

යතනකම්මවිපායකන, යහොතිපක්ඛන්දිකාමම  
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12. 

‘‘අවචාහුංයජොතිපායලො, කස්සපුංසුගතුංතදා; 

කුයතොනුය ොධිමුණ්ඩස්ස, ය ොධිපරමදුල්ලභා  

‘‘යතනකම්මවිපායකන, අචරිුංදුක්කරුං හුං; 

ඡබ් ස්සානුරුයවලායුං, තයතොය ොධිුංඅපාපුණිුං  

‘‘නාහුං එයතනමග්යගන, පාපුණිුං ය ොධිමුත්තමුං; 

කුම්මග්යගනගයවසිස්සුං, පුබ් කම්යමනවාරියතො  

‘‘පුඤ්ඤපාපපරික්ඛීයණො, සබ් සන්තාපවජ්ජියතො; 

අයසොයකොඅනුපායායසො, නිබ් ායිස්සමනාසයවො  

‘‘එවුංජියනොවියාකාසි, භික්ඛුසඞ්ඝස්සඅග්ගයතො; 

සබ් ාභිඤ්ඤා ලප්පත්යතො, අයනොතත්තමහාසයර’’ති  (අප  යථර 

1.39.64-96); 

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. උපය නසුත්තවණ්ණනා 

39. නවයම උපය න ් ාතිඑත්ථ උපය යනොතිතස්සයථරස්සනාමුං, 
වඞ්ගන්තබ්රාහ්මණස්ස පන පුත්තත්තා ‘‘වඞ්ගන්තපුත්යතො’’ති ච නුං
යවොහරන්ති  

අයඤ්හි යථයරො ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස කනිට්ඨභාතා, සාසයන 
පබ් ජිත්වා අපඤ්ඤත්යත සික්ඛාපයද උපසම්පදාය ද්විවස්යසො
උපජ්ඣායයොහත්වාඑකුං භික්ඛුුංඋපසම්පායදත්වායතනසද්ධිුංභගවයතො

උපට්ඨානුං ගයතො, තස්ස භික්ඛුයනො භගවතා තස්ස සද්ධිවිහාරිකභාවුං

පුච්ඡිත්වා ඛන්ධයක ආගතනයයන ‘‘අතිලහුං යඛො ත්වුං, යමොඝපුරිස, 

ආවත්යතො  ාහල්ලාය, යදිදුං ගණ න්ධිය’’න්ති (මහාව  75) විගරහියතො 
පයතොදාභිතුන්යනොවියආජානීයයොසුංවිග්ගමානයසො‘‘යදිපාහුංඉදානිපරිසුං

නිස්සාය භගවතා විගරහියතො, පරිසුංයයව පන නිස්සාය පාසුංසියයො
භයවයය’’න්ති උස්සාහජායතො සබ්ය  ධුතධම්යම සමාදාය වත්තමායනො
විපස්සනුං ආරභිත්වා න චිරස්යසව ඡළභිඤ්යඤො පටිසම්භිදාප්පත්යතො
මහාඛීණාසයවොහත්වාඅත්තයනොනිස්සිතයකධුතඞ්ගධයරඑවකත්වා යතහි

සද්ධිුං භගවන්තුං උපසඞ්කමිත්වා සන්ථතසික්ඛාපයද (පාරා  565ආදයයො)

ආගතනයයන ‘‘පාසාදිකා යඛො තයායුං, උපයසන, පරිසා’’ති පරිසවයසන

භගවයතො සන්තිකා ලද්ධපසුංයසො ‘‘එතදග්ගුං, භික්ඛයව, මම සාවකානුං
භික්ඛූනුං සමන්තපාසාදිකානුං යදිදුං උපයසයනො වඞ්ගන්තපුත්යතො’’ති (අ 

නි 1.213) එතදග්යගඨපියතොඅසීතියා මහාසාවයකසුඅබ්භන්තයරො  
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යසො එකදිවසුං පච්ඡාභත්තුං පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතො 
අන්යතවාසියකසුඅත්තයනොඅත්තයනොදිවාට්ඨානුංගයතසුඋදකකුම්භයතො
උදකුංගයහත්වාපායද පක්ඛායලත්වාගත්තානිසීතිුංකත්වාචම්මක්ඛණ්ඩුං
අත්ථරිත්වා දිවාට්ඨායන දිවාවිහාරුං නිසින්යනො අත්තයනො ුයණ
ආවජ්යජසි  තස්ස යත අයනකසතා අයනකසහස්සා යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛුං

උපට්ඨහිුංසු යසො‘‘මය්හුංතාවසාවකස්සසයතොඉයමඑවරූපාුණා, කීදිසා
නුයඛොමය්හුංසත්ථුුණා’’තිභගවයතොුණාභිමුඛුංමනසිකාරුංයපයසසි 
යත තස්ස ඤාණ ලානුරූපුං අයනකයකොටිසහස්සා උපට්ඨහිුංසු  යසො
‘‘එවුංසීයලොයමසත්ථාඑවුංධම්යමො එවුංපඤ්යඤොඑවුංවිමුත්තී’’තිආදිනාච
‘‘ඉතිපි යසො භගවා අරහුං සම්මාසම්බුද්යධො’’තිආදිනා ච ආවිභාවානුරූපුං

සත්ථු ුයණ අනුස්සරිත්වා, තයතො ‘‘ස්වාක්ඛායතො’’තිආදිනා ධම්මස්ස, 

‘‘සුප්පටිපන්යනො’’තිආදිනා අරියසඞ්ඝස්ස ච ුයණ අනුස්සරි  එවුං
මහායථයරො අයනකාකාරයවොකාරුං රතනත්තයුයණසු ආවිභූයතසු
අත්තමයනො පමුදියතො උළාරපීතියසොමනස්සුං පටිසුංයවයදන්යතො නිසීදි 

තමත්ථුං දස්යසතුුං ‘‘ආෙ ්ෙයතො උපය න ්  වඞ් න්තපුත්ත ් 

රයහො ත ් ා’’තිආදි වුත්තුං  

තත්ථ රයහො ත ් ාතිරහසිගතස්ස  පටි ල්ලීන ් ාතිඑකීභූතස්ස  එවං

යචතය ො පරිවිතක්යකො උදපාදීති එවුං ඉදානි වුච්චමානාකායරො චිත්තස්ස

විතක්යකො උප්පජ්ජි  ලාභා වත යෙති යය ඉයම 

මනුස්සත්තබුද්ධුප්පාදසද්ධාසමධිගමාදයයො, අයහො වත යම එයත ලාභා  

සුලද්ධං වත යෙති යඤ්චිදුං මයා භගවයතො සාසයන 

පබ් ජ්ජූපසම්පදාරතනත්තයපයිරුපාසනාදි පටිලද්ධුං, තුං යම අයහො වත

සුට්ඨුලද්ධුං  තත්ථකාරණමාහ ‘‘ ත්ථාචයෙ’’තිආදිනා  

තත්ථදිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහියථාරහුංසත්යත අනුසාසතීති 

 ත්ථා. භාගයවන්තතාදීහි කාරයණහි භ වා. ආරකත්තා කියලයසහි, 

කියලසාරීනුං හතත්තා, සුංසාරචක්කස්ස වා අරානුං හතත්තා, පච්චයාදීනුං

අරහත්තා, පාපකරයණ රහාභාවා අරහං. සම්මා සාමඤ්ච සබ් ධම්මානුං 

බුද්ධත්තා  ම්ො ම්බුද්යධොති අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන

විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි  1.123 ආදයයො) බුද්ධානුස්සතිනිද්යදසයතො 
ගයහතබ්ය ො  

 ්වාක්ඛායතති සුට්ඨු අක්ඛායත, එකන්තනියයානිකුං කත්වා භාසියත  

ධම්ෙවිනයෙති පාවචයන  තඤ්හි යථානුසිට්ඨුං පටිපජ්ජමානානුං

සුංසාරදුක්ඛපාතයතො ධාරයණන, රාගාදිකියලයස විනයයනන ච

ධම්මවිනයයොති වුච්චති   බ්රහ්ෙචාරියනොති යසට්ඨට්යඨන බ්රහ්මසඞ්ඛාතුං
භගවයතො සාසනුං අරියමග්ගුංසහචරන්තිපටිපජ්ජන්තීති සබ්රහ්මචාරියනො  

සීලවන්යතොති මග්ගඵලසීලවයසන සීලවන්යතො  කලයාණධම්ොති 
සමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනාදයයො කලයාණා සුන්දරා ධම්මා
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එයතසුං අත්ථීතිකලයාණධම්මා  එයතනසඞ්ඝස්ස සුප්පටිපත්තිුං දස්යසති  

සීයලසුචම්හිපරිපූරකාරීති ‘‘අහම්පිපබ් ජිත්වාන තිරච්ඡානකථාකථියකො

කායදළ්හි හයලො හත්වා විහාසිුං, අථ යඛො පාතියමොක්ඛසුංවරාදිුං 
චතුබ්බිධම්පි සීලුං අඛණ්ඩුං අඡිද්දුං අස ලුං අකම්මාසුං භුජිස්සුං
විඤ්ඤුප්පසත්ථුං අපරාමට්ඨුං කත්වා පරිපූයරන්යතො අරියමග්ගුංයයව
පායපසි’’න්ති වදති  එයතන යහට්ඨිමඵලද්වයසම්පත්තිමත්තයනො දීයපති  

යසොතාපන්නසකදාගාමියනො හි සීයලසු පරිපූරකාරියනො  සු ොහියතො චම්හි 

එකග් චිත්යතොති උපචාරප්පනායභයදන සමාධිනා සබ් ථාපි සමාහියතො ච
අම්හි අවික්ඛිත්තචිත්යතො  ඉමිනා සමාධිස්මිුං පරිපූරකාරිතාවචයනන
තතියඵලසම්පත්තිමත්තයනො දීයපති  අනාගාමියනො හි සමාධිස්මිුං

පරිපූරකාරියනො  අරහා චම්හි ඛීණා යවොති කාමාසවාදීනුං සබ් යසො

ඛීණත්තා ඛීණාසයවො, තයතො එව පරික්ඛීණභවසුංයයොජයනො සයදවයක
යලොයක අග්ගදක්ඛියණයයතාය අරහා චම්හි  එයතන අත්තයනො

කතකරණීයතුං දස්යසති  ෙහිද්ධියකො චම්හි ෙහානුභායවොති
අධිට්ඨානවිකුබ් නාදිඉද්ධීසු මහතා වසීභායවන සමන්නාගතත්තා 
මහිද්ධියකො උළාරස්ස පුඤ්ඤානුභාවස්ස ුණානුභාවස්ස ච සම්පත්තියා
මහානුභායවො ච අස්මි  එයතන 
යලොකියාභිඤ්ඤානවානුපුබ් විහාරසමාපත්තියයොගමත්තයනො දීයපති 

අභිඤ්ඤාසු වසීභායවන හි අරියා යථිච්ඡිතනිප්ඵාදයනන මහිද්ධිකා, 
පුබ්බූපනිස්සයසම්පත්තියා නානාවිහාරසමාපත්තීහි ච
වියසොධිතසන්තානත්තාමහානුභාවාචයහොන්තීති  

භද්දකං යෙ ජීවිතන්ති එවුංවිධසීලාදිුණසමන්නාගතස්ස යම යාවායුං

කායයො ධරති, තාව සත්තානුං හිතසුඛයමව වඩ්ෙති, 

පුඤ්ඤක්යඛත්තභාවයතොජීවිතම්පියමභද්දකුංසුන්දරුං  භද්දකංෙරණන්ති
සයච පනිදුං ඛන්ධපඤ්චකුං අජ්ජ වා ඉමස්මිුංයයව වා ඛයණ අනුපාදායනො

විය ජාතයවයදො නිබ් ායති, තුං අප්පටිසන්ධිකුං පරිනිබ් ානසඞ්ඛාතුං 
මරණම්පි යම භද්දකන්ති උභයත්ථ තාදිභාවුං දීයපති  එවුං මහායථයරො 
අප්පහීනයසොමනස්සුප්පිලාවිතවාසනුස්සන්නත්තා උළාරයසොමනස්සියතො
ධම්ම හමායනන ධම්මපීතිපටිසුංයවදයනනපරිවිතක්යකසි  

තුංසත්ථාගන්ධකුටියුංනිසින්යනොවසබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤායණනජානිත්වා 
ජීවියත මරයණ ච තස්ස තාදිභාවවිභාවනුං ඉමුං උදානුං උදායනසි  යතන

වුත්තුං– ‘‘අථයඛොභ වා…යප.…උදායනසී’’ති  

තත්ථ ෙං ජීවිතං න තපතීති යුං ඛීණාසවපුග්ගලුං ජීවිතුං ආයතිුං

ඛන්ධප්පවත්තියා සබ්ය න සබ් ුං අභාවයතො න තපති න  ාධති, 
වත්තමානයමව වා ජීවිතුං සබ් යසො සඞ්ඛතධම්මත්තා 
සතිපඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්තියා සබ් ත්ථ සතිසම්පජඤ්ඤසමායයොගයතො න
 ාධති  යයො හි අන්ධපුථුජ්ජයනො පාපජනයසවී

අයයොනියසොමනසිකාර හයලොඅකතකුසයලොඅකතපුඤ්යඤො, යසො‘‘අකතුං
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වත යමකලයාණ’’න්තිආදිනාවිප්පටිසායරනතපතීතිතස්සජීවිතුංතුංතපති
නාම  ඉතයර පන අකතපාපා කතපුඤ්ඤා කලයාණපුථුජ්ජයනන සද්ධිුං
සත්ත යසඛා තපනීයධම්මපරිවජ්ජයනන අතපනීයධම්මසමන්නාගයමන ච
පච්ඡානුතායපන න තපන්තීති න යතසුං ජීවිතුං තපති  ඛීණාසයව පන
වත්තබ් යමවනත්ථීතිපවත්තිදුක්ඛවයසනඅත්ථවණ්ණනාකතා  

ෙරණන්යත න ය ොචතීති මරණසඞ්ඛායත අන්යත පරියයොසායන, 
මරණසමීයප වා න යසොචති අනාගාමිමග්යගයනව යසොකස්ස

සමුග්ඝාතිතත්තා   යවදිට්ඨපයදොධීයරො, ය ොකෙජ්යඣනය ොචතීතියසො
අනභිජ්ඣාදීනුං චතුන්නුං ධම්මපදානුං නිබ් ානස්යසව වා දිට්ඨත්තා

දිට්ඨපයදො, ධිතිසම්පන්නත්තා ධීයරො ඛීණාසයවො යසොචනධම්මත්තා

‘‘යසොකා’’ති ලද්ධනාමානුං අවීතරාගානුං සත්තානුං, යසොකයහතූනුං වා
යලොකධම්මානුංමජ්යඣඨත්වාපින යසොචති  

ඉදානිස්ස සබ් යසො යසොකයහතූනුං අභාවුං දීයපතුුං 

‘‘උච්ඡින්නභවතණ්හ ් ා’’තිආදිමාහ තත්ථයස්සඅග්ගමග්යගන සබ් යසො

උච්ඡින්නා භවතණ්හා, යසො උච්ඡින්නභවතණ්යහො  තස්ස
අවයසසකියලසානුං අනවයසසවූපසයමන සන්තචිත්තස්ස

ඛීණාසවභික්ඛුයනො  වික්ඛීයණො ජාති ං ායරොතිජාතිආදියකො– 

‘‘ඛන්ධානඤ්චපටිපාටි, ධාතුආයතනානච; 

අබ්ය ොච්ඡින්නුංවත්තමානා, ‘සුංසායරො’තිපවුච්චතී’’ති – 

වුත්තලක්ඛයණො සුංසායරො වියසසයතො ඛීයණො  තස්මා නත්ථි ත ් 

පුනබ්භයවොතියස්මා තස්ස එවරූපස්ස අරියපුග්ගලස්ස ආයතිුං පුනබ්භයවො

නත්ථි, තස්මා තස්ස ජාතිසුංසායරො ඛීයණො  කස්මා පනස්ස පුනබ්භයවො 

නත්ථි? යස්මා උච්ඡින්නභවතණ්යහො සන්තචිත්යතො ච යහොති, තස්මාති

ආවත්යතත්වා වත්තබ් ුං  අථ වා වික්ඛීයණො ජාතිසුංසායරො, තයතො එව
නත්ථිතස්සපුනබ්භයවොතිඅත්යථො යයොයජතබ්ය ො  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10.  ාරිපුත්තඋප ෙසුත්තවණ්ණනා 

40. දසයම අත්තයනො උප ෙන්ති සාවකපාරමීමත්ථකප්පත්තියා
යහතුභූතුංඅග්ගමග්යගනඅත්තයනොඅනවයසසකියලසවූපසමුං  

ආයස්මා හි සාරිපුත්යතො අනුපසන්තකියලසානුං සත්තානුං 
රාගාදිකියලසජනිතසන්තාපදරථපරිළාහදුක්ඛඤ්යචව
කියලසාභිසඞ්ඛාරනිමිත්තුං ජාතිජරා යාධිමරණයසොකපරියදවාදිදුක්ඛඤ්ච
පච්චක්ඛයතොදිස්වා අතීතානාගයතපියනසුංවට්ටමූලකදුක්ඛුංපරිතුයලත්වා
කරුණායමායනො අත්තනාපි පුථුජ්ජනකායල අනුභූතුං කියලසනිමිත්තුං වා
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අනප්පකුං දුක්ඛුං අනුස්සරිත්වා ‘‘ඊදිසස්ස නාම මහාදුක්ඛස්ස යහතුභූතා
කියලසා ඉදානි යම සුප්පහීනා’’ති අත්තයනො කියලසවූපසමුං අභිණ්හුං
පච්චයවක්ඛති  පච්චයවක්ඛන්යතො ච ‘‘ඉයම එත්තකා කියලසා

යසොතාපත්තිමග්යගන උපසමිතා, එත්තකා සකදාගාමිමග්යගන, එත්තකා

අනාගාමිමග්යගන, එත්තකා අරහත්තමග්යගන උපසමිතා’’ති 

තුංතුංමග්ගඤායණහි ඔධියසො කියලසානුං උපසමිතභාවුං පච්චයවක්ඛති, 

යතනවුත්තුං– ‘‘අත්තයනොඋප ෙංපච්චයවක්ඛොයනො’’ති  

අපයර ‘‘යථයරො අරහත්තඵලසමාපත්තිුං සමාපජ්ජිත්වා තුං 
පච්චයවක්ඛිත්වා ‘ඉමස්ස වතායුං සන්තපණීතභායවො අච්චන්තසන්තාය

අසඞ්ඛතායධාතුයා ආරම්මණයතො, සයඤ්චසම්මයදවකියලසවූපසමයතො’ති
එවුං අභිණ්හුං උපසමුං පච්චයවක්ඛතී’’ති වදන්ති  අඤ්යඤ පන
‘‘අනවයසසකියලසානුං උපසමපරියයොසායන ජාතුං අග්ගඵලයමයවත්ථ

උපසයමො නාම, තුංපච්චයවක්ඛමායනොනිසින්යනො’’ති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති යදිදුං ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස
මහාපඤ්ඤතාදියහතුභූතුං සාවයකසු අනඤ්ඤසාධාරණුං කියලසප්පහානුං

අග්ගඵලුං වා උපසමපරියායයන වුත්තුං, තස්ස පච්චයවක්ඛණසඞ්ඛාතුං

අත්ථුංසබ් ාකාරයතොවිදිත්වා තදනුභාවදීපකුං ඉෙංඋදානංඋදායනසි. 

තත්ථ උප න්ත න්තචිත්ත ් ාති උපසන්තයමවහත්වාසන්තුංචිත්තුං
එතස්සාති උපසන්තසන්තචිත්යතො  සමාපත්තියා වික්ඛම්භයනන හි

උපසන්තකියලසත්තා උපසන්තචිත්තුං න සබ් ථා ‘‘උපසන්තසන්ත’’න්ති

වුච්චති තස්ස උපසමස්ස අනච්චන්තිකභාවයතො, න තථා අග්ගමග්යගන 
යතනපනඅච්චන්තයමවකියලසානුංසමුච්ඡින්නත්තාඅරහයතොචිත්තුංපුන 
කියලසානුං අනුපසයමතබ් තාය සමථවිපස්සනායහට්ඨිමමග්යගහි

උපසන්තකියලසුං හත්වා අච්චන්තසන්තභාවයතොව ‘‘උපසන්තසන්ත’’න්ති
වුච්චති  යතන වුත්තුං – ‘‘උපසන්තයමව හත්වා සන්තුං චිත්තුං එතස්සාති

උපසන්තසන්තචිත්යතො’’ති  උප න්තන්ති වා උපසයමො වුච්චති, තස්මා 

‘‘උපසන්තසන්තචිත්තස්සා’’ති අච්චන්තූපසයමන සන්තචිත්තස්සාති
අත්යථො  

අථ වා සතිපි සබ්ය සුං ඛීණාසවානුං අනවයසසකියලසවූපසයම 
සාවකපාරමීඤාණස්ස පන මත්ථකප්පත්තියහතුභූයතො සාවයකසු
අනඤ්ඤසාධාරයණො සවියසයසො ධම්මයසනාපතියනො කියලසවූපසයමොති
දස්යසතුුං සත්ථා උපසන්තසද්යදන වියසයසත්වා ආහ
‘‘උපසන්තසන්තචිත්තස්සා’’ති  

තත්රායමත්යථො–භුසුංදළ්හුංවාසන්තුංඋපසන්තුං, යතනඋපසන්යතන 

උපසන්තයමව හත්වා සන්තුං උපසන්තසන්තුං, තාදිසුං චිත්තුං එතස්සාති

සබ් ුං පුරිමසදිසයමව  තථා යහස භගවතා – ‘‘සාරිපුත්යතො, භික්ඛයව, 
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මහාපඤ්යඤො පුථුපඤ්යඤො හාසපඤ්යඤො ජවනපඤ්යඤො තික්ඛපඤ්යඤො

නිබ්ය ධිකපඤ්යඤො’’තිආදිනා (ම  නි  3.93) අයනකපරියායයන

වණ්ණියතො යථොමියතො  යනත්තිච්ඡින්න ් ාති යනත්ති වුච්චති භවතණ්හා

සුංසාරස්ස නයනයතො, සා යනත්ති ඡින්නා එතස්සාති යනත්තිච්ඡින්යනො 

තස්ස යනත්තිච්ඡින්නස්ස, පහීනතණ්හස්සාති අත්යථො  මුත්යතො ය ො 

ොර න්ධනාති යසො එවුංවියධො පරික්ඛීණභවසුංයයොජයනො සබ් ස්මා

මාර න්ධනයතො මුත්යතො, නතස්සමාර න්ධනයමොචනායකරණීයුංඅත්ථි, 
තස්මා ධම්මයසනාපති අත්තයනො උපසමුං පච්චයවක්ඛතීති  යසසුං
වුත්තනයයමව  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

නිට්ඨිතාචයමඝියවග්ගවණ්ණනා  
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5. ය ොණවග්ය ො 
1. පිෙතරසුත්තවණ්ණනා 

41. මහාවග්ගස්ස පඨයම ෙල්ලිකාෙයදවිො ද්ධින්තිමල්ලිකායනාම

අත්තයනොමයහසියාසහ  උපරිපා ාදවර යතොතිපාසාදවරස්සඋපරිගයතො  

යකොචඤ්යඤො අත්තනා පිෙතයරොති යකොචි අඤ්යඤො අත්තනා

පියායිතබ් තයරො  අත්ථිනුයඛොයතති‘‘කිුංයතඅත්ථී’’තියදවිුංපුච්ඡති  

කස්මාපුච්ඡති? අයඤ්හිසාවත්ථියුංදුග්ගතමාලාකාරස්සධීතා  එකදිවසුං
ආපණයතො පූවුං ගයහත්වා මාලාරාමුං ගන්ත්වා ‘‘ඛාදිස්සාමී’’ති ගච්ඡන්තී 
පටිපයථ භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුතුං භගවන්තුං භික්ඛාචාරුං පවිසන්තුං දිස්වා
පසන්නචිත්තා තුංභගවයතොඅදාසි සත්ථාතථාරූයපඨායනනිසීදනාකාරුං
දස්යසසි  ආනන්දත්යථයරො චීවරුං පඤ්ඤායපත්වා අදාසි  භගවා තත්ථ
නිසීදිත්වා තුං පූවුං පරිභුඤ්ජිත්වා මුඛුං වික්ඛායලත්වා සිතුං පාත්වාකාසි 

යථයරො ‘‘යකො ඉමිස්සා, භන්යත, දානස්ස විපායකො භවිස්සතී’’ති පුච්ඡි 

‘‘අජ්යජසා, ආනන්ද, තථාගතස්ස පඨමුං යභොජනුං අදාසි, අජ්යජව 
යකොසලරඤ්යඤො අග්ගමයහසීභවිස්සතිපියා මනාපා’’ති තුං දිවසයමවච
රාජා කාසිගායම භාගියනයයයන සද්ධිුං යුජ්ඣිත්වා පරාජියතො පලායිත්වා

ආගයතොනගරුං පවිසන්යතො ‘‘ ලකායස්සආගමනුංආගයමස්සාමී’’තිතුං
මාලාරාමුං පාවිසි  සා රාජානුංආගතුං පස්සිත්වා තස්ස වත්තමකාසි  රාජා
තස්සාවත්යතපසීදිත්වාපිතරුංපක්යකොසායපත්වාමහන්තුං ඉස්සරියුංදත්වා 
තුං අන්යතපුරුං පටිහරායපත්වා අග්ගමයහසිට්ඨායන ඨයපසි  අයථකදිවසුං

රාජාචින්යතසි–‘‘මයාඉමිස්සාමහන්තුං ඉස්සරියුංදින්නුං, යුංනූනාහුංඉමුං

පුච්යඡයයුං ‘යකො යත පියයො’ති? සා ‘ත්වුං යම, මහාරාජ, පියයො’ති වත්වා, 

පුනමුංපුච්ඡිස්සති, අථස්සාහුං‘මය්හම්පිත්වුංයයව පියා’තිවක්ඛාමී’’ති ඉති
යසොඅඤ්ඤමඤ්ඤුංවිස්සාසජනනත්ථුංසම්යමොදනීයුංකයරොන්යතො පුච්ඡි  

යදවී පන පණ්ඩිතා බුද්ධුපට්ඨායිකා සඞ්ඝුපට්ඨායිකා ‘‘නායුං පඤ්යහො
රඤ්යඤොමුඛුංඋල්යලොයකත්වා කයථතබ්ය ො’’තිචින්යතත්වා යථාභූතයමව

වදන්තී ‘‘නත්ථි යඛො යෙ, ෙහාරාජ, යකොචඤ්යඤො අත්තනා පිෙතයරො’’ති 

ආහ  වත්වාපි අත්තනා  යාකතමත්ථුං උපායයන රඤ්යඤො පච්චක්ඛුං

කාතුකාමා ‘‘තුය්හං පන, ෙහාරාජ, අත්ථඤ්යඤො යකොචි අත්තනා

පිෙතයරො’’තිතයථව රාජානුං පුච්ඡි යථා රඤ්ඤා සයුං පුට්ඨා  රාජාපිතාය 
සරසලක්ඛයණන කථිතත්තා නිවත්තිතුුං අසක්යකොන්යතො සයම්පි
සරසලක්ඛයණයනවකයථන්යතො තයථව යාකාසියථායදවියා යාකතුං  

 යාකරිත්වා ච මන්දධාතුකතාය එවුං චින්යතසි – ‘‘අහුං රාජා 

පථවිස්සයරො මහන්තුං පථවිමණ්ඩලුං අභිවිජිය අජ්ඣාවසාමි, මය්හුං තාව

යුත්තුං‘අත්තනා පියතරුංඅඤ්ඤුංනපස්සාමී’ති, අයුංපනවසලීහීනජච්චා

සමානාමයාඋච්යචඨායනඨපිතා සාමිභූතුංමුංනතථාපියායති, ‘අත්තාව

පියතයරො’ති මම සම්මුඛා වදති, යාවකක්ඛළා වතාය’’න්ති අනත්තමයනො
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හත්වා ‘‘නනු යත තීණි රතනානි පියතරානී’’ති යචොයදසි  යදවී 

‘රතනත්තයුංපාහුං යදව අත්තයනො සග්ගසුඛුං යමොක්ඛසුඛඤ්ච පත්ථයන්තී

සම්පියායාමි, තස්මාඅත්තාවයමපියතයරො’’තිආහ සබ්ය ොචායුංයලොයකො

අත්තදත්ථයමව පරුං පියායති, පුත්තුං පත්යථන්යතොපි ‘‘අයුං මුං

ජිණ්ණකායලයපොයසස්සතී’’තිපත්යථති, ධීතරුං‘‘මම කුලුංවඩ්ඪිස්සතී’’ති, 

භරියුං ‘‘මය්හුං පායද පරිචරිස්සතී’’ති, අඤ්යඤපි ඤාතිමිත්ත න්ධයව

තුංතුංකිච්චවයසන, ඉති අත්තදත්ථයමව සම්පස්සන්යතො යලොයකො පරුං
පියායතීති අයඤ්හියදවියා අධිප්පායයො  

අථරාජාචින්යතසි–‘‘අයුංමල්ලිකාකුසලාපණ්ඩිතානිපුණා ‘අත්තාව

යම පියතයරො’ති වදති, මය්හම්පි අත්තාව පියතයරො හත්වා උපට්ඨාති, 

හන්දාහුංඉමමත්ථුංසත්ථුආයරොයචස්සාමි, යථාචයමසත්ථා යාකරිස්සති, 
තථා නුං ධායරස්සාමී’’ති  එවුං පන චින්යතත්වා සත්ථු සන්තිකුං

උපසඞ්කමිත්වා තමත්ථුං ආයරොයචසි  යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො රාජා

පය නදියකො යලො…යප.… පිෙතයරො’’ති  

එතෙත්ථංවිදිත්වාතිඑතුං‘‘යලොයක සබ් සත්තානුංඅත්තාවඅත්තයනො

පියතයරො’’තිරඤ්ඤාවුත්තමත්ථුංසබ් යසොජානිත්වා තදත්ථපරිදීපනුං ඉෙං

උදානංඋදායනසි. 

තත්ථ  බ් ා දි ා අනුපරි ම්ෙයචත ාති සබ් ා අනවයසසා දසපි දිසා

පරියයසනවයසන චිත්යතන අනුගන්ත්වා  යනවජ්ඣ ා පිෙතරෙත්තනා

ක්වචීති අත්තනා අතිසයයන පියුං අඤ්ඤුං යකොචි පුරියසො සබ්බුස්සායහන
පරියයසන්යතො ක්වචිකත්ථචි සබ් දිසාසුයනවඅධිගච්යඡයයනපස්යසයය  

එවං පියෙො පුථු අත්තා පයර න්ති එවුං කස්සචි අත්තනා පියතරස්ස
අනුපලබ්භනවයසන පුථුවිසුුංවිසුුංයතසුංයතසුංසත්තානුංඅත්තාවපියයො  

ත ්ොනහිංය පරෙත්තකායෙොතියස්මාඑවුංසබ්ය ොපිසත්යතො අත්තානුං

පියායති අත්තයනො සුඛකායමො දුක්ඛප්පටිකූයලො, තස්මා අත්තකායමො
අත්තයනො හිතසුඛුං ඉච්ඡන්යතො පරුං සත්තුං අන්තමයසොකුන්ථකිපිල්ලිකුං
උපාදාය න හිුංයස න හයනයය න පාණියලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහිපි වියහයඨයය 
පරස්සහිඅත්තනාකයතදුක්යඛතුං තයතොසඞ්කමන්තුංවියකාලන්තයර
අත්තනිසන්දිස්සති අයඤ්හිකම්මානුං ධම්මතාති  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. අප්පායුකසුත්තවණ්ණනා 

42. දුතියය අච්ෙරිෙං, භන්යතති ඉදම්පි යමඝියසුත්යත විය

ගරහණච්ඡරියවයසනයවදිතබ් ුං  ොවඅප්පායුකාතියත්තකුං පරිත්තායුකා, 

අතිඉත්තරජීවිතාති අත්යථො   ත්තාහජායතති සත්තායහන ජායතො

සත්තාහජායතො තස්මිුංසත්තාහජායත, ජාතස්සසත්තයමඅහනීතිඅත්යථො  
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පටුන 

තුසිතං කාෙං උපපජ්ජීති තුසිතුං යදවනිකායුං පටිසන්ධිග්ගහණවයසන
උපපජ්ජි  

එකදිවසුං කිර යථයරො පච්ඡාභත්තුං දිවාට්ඨායන නිසින්යනො 
ලක්ඛණානු යඤ්ජනප්පටිමණ්ඩිතුං යසොභග්ගප්පත්තුං

දස්සනානුත්තරියභූතුං භගවයතො රූපකායසිරිුං මනසි කරිත්වා, ‘‘අයහො
බුද්ධානුං රූපකායසම්පත්ති දස්සනීයා සමන්තපාසාදිකා මයනොහරා’’ති

උළාරුංපීතියසොමනස්සුංපටිසුංයවයදන්යතොඑවුංචින්යතසි– ‘‘විජාතමාතුයා

නාමවිරූයපොපිපුත්යතොසුරූයපොවියමනායපොයහොති, සයචපනබුද්ධානුං

මාතා මහාමායායදවීධයරයය, කීදිසුංනුයඛොතස්සාභගවයතොරූපදස්සයන

පීතියසොමනස්සුං උප්පජ්යජයය, මහාජානියඛොමය්හුංමහාමාතුයදවියා, යා
සත්තාහජායත භගවති කාලකතා’’ති  එවුං පන චින්යතත්වා භගවන්තුං
උපසඞ්කමිත්වා අත්තයනො පරිවිතක්කිතුං ආයරොයචන්යතො තස්සා

කාලකිරියුංගරහන්යතො ‘‘අච්ෙරිෙං, භන්යත’’තිආදිමාහ  

යකචි පනාහ – ‘‘මහාපජාපති යගොතමී භගවන්තුං මහතා ආයායසන

පබ් ජ්ජුං යාචිත්වාපි පටික්ඛිත්තා, මයා පන උපායයන යාචියතො භගවා 

අට්ඨගරුධම්මප්පටිග්ගහණවයසනතස්සාපබ් ජ්ජුංඋපසම්පදඤ්චඅනුජානි, 
සා යත ධම්යම පටිග්ගයහත්වා ලද්ධපබ් ජ්ජූපසම්පදා භගවයතො දුතියුං
පරිසුං උප්පායදත්වා චතුත්ථාය පරිසාය පච්චයයො අයහොසි  සයච පන

භගවයතො ජයනත්ති මහාමායා යදවී ධයරයය, එවයමතා චුයභොපි

ඛත්තියභගිනියයොඑකයතොහත්වා ඉමුංසාසනුංයසොයභයුුං, භගවාචමාතරි
 හමායනන මාතුගාමස්ස සාසයන පබ් ජ්ජුං උපසම්පදඤ්ච සුයඛයනව

අනුජායනයය, අප්පායුකතාය පනස්සා කසියරන නිප්ඵන්නමිදන්ති ඉමිනා

අධිප්පායයන යථයරො භගවයතො සන්තියක ‘අච්ෙරිෙං, 

භන්යත’තිආදිමාහා’’ති  තුං අකාරණුං  භගවා හි මාතුයා වා අඤ්ඤස්ස වා 
මාතුගාමස්ස අත්තයනො සාසයන පබ් ජ්ජුං අනුජානන්යතො ගරුකුංයයව 

කත්වාඅනුජානාති, නලහකුංචිරට්ඨිතිකාමතායාති  

අපයර පනාහ – ‘‘දස ලචතුයවසාරජ්ජාදියක අනඤ්ඤසාධාරයණ 

අනන්තාපරිමායණබුද්ධුයණයථයරොමනසිකරිත්වායාඑවුංමහානුභාවුං

නාම යලොයක අග්ගපුග්ගලුං සත්ථාරුං කුච්ඡිනා දස මායස පරිහරි, සා

බුද්ධමාතා කස්සචි පරිචාරිකා භවිස්සතීති අයුත්තමිදුං  කස්මා? සත්ථු

ුණානුච්ඡවිකයමයවතුං, යදිදුං සත්තාහජායත භගවති ජයනත්ති කාලුං

කයරොති, කාලකතා ච තුසියතසු උප්පජ්ජතීති අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජායතො

හත්වාතුංඅත්තයනොවිතක්කුප්පාදනුංභගවයතොආයරොයචන්යතො ‘අච්ෙරිෙං, 

භන්යත’තිආදිවචනුංඅයවොචා’’ති  

සත්ථා පන යස්මා සත්තාහජායතසු ය ොධිසත්යතසු ය ොධිසත්තමාතු 

කාලකිරියාධම්මතාසිද්ධා, තස්මාතුංධම්මතුංපරිදීයපන්යතො ‘‘එවයෙතං, 

ආනන්දා’’තිආදිමාහ සා පනායුංධම්මතායස්මායථාසබ්ය  ය ොධිසත්තා
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පටුන 

පාරමියයො පූයරත්වා තුසිතපුයර නිබ් ත්තිත්වා තත්ථ යාවතායුකුං ඨත්වා 
ආයුපරියයොසායන දසසහස්සචක්කවාළයදවතාහි සන්නිපතිත්වා
අභිසම්ය ොධිුං පත්තුුං මනුස්සයලොයක පටිසන්ධිග්ගහණාය අජ්යඣසිතා
කාලදීපයදසකුලානි විය ජයනත්තියා ආයුපරිමාණම්පි ඔයලොයකත්වා

පටිසන්ධිුං ගණ්හන්ති, අයම්පි භගවා ය ොධිසත්තභූයතො තයථව තුසිතපුයර
ඨියතො පඤ්ච මහාවියලොකනානි වියලොයකන්යතො
සත්තදිවසාධිකදසමාසපරිමාණුං මාතුයාආයුපරිමාණුංපරිච්ඡින්දිත්වා‘‘අයුං

මම පටිසන්ධිග්ගහණස්ස කායලො, ඉදානි උප්පජ්ජිතුුං වට්ටතී’’තිඤත්වාව

පටිසන්ධිුං අග්ගයහසි, තස්මා සබ් ය ොධිසත්තානුං

ආචිණ්ණසමාචිණ්ණවයසයනවයවදිතබ් ුං  යතනාහ භගවා – ‘‘අප්පායුකා

හි, ආනන්ද, ය ොධි ත්තොතයරො යහොන්තී’’තිආදි  

තත්ථ කාලං කයරොන්තීති යථාවුත්තආයුපරික්ඛයයයනව කාලුං

කයරොන්ති, නවිජාතපච්චයා චරිමත්තභායවහි ය ොධිසත්යතහිවසිතට්ඨානුං

යචතියඝරසදිසුං යහොති, න අඤ්යඤසුං පරියභොගාරහුං, න ච සක්කා 
ය ොධිසත්තමාතරුං අපයනත්වා අඤ්ඤුං අග්ගමයහසිට්ඨායන ඨයපතුන්ති

තත්තකුං එව ය ොධිසත්තමාතු ආයුප්පමාණුං යහොති, තස්මා තදා කාලුං
කයරොන්ති  ඉමයමව හි අත්ථුං සන්ධාය මහාය ොධිසත්තා පඤ්චමුං
මහාවියලොකනුංකයරොන්ති  

කතරස්මිුං පන වයය කාලුං කයරොන්තීති? මජ්ඣිමවයය 

පඨමවයස්මිඤ්හි සත්තානුං අත්තභායව ඡන්දරායගො  ලවා යහොති, යතන
තදා සඤ්ජාතගබ්භා ඉත්ථියයො යයභුයයයන ගබ්භුං අනුරක්ඛිතුුං න

සක්යකොන්ති  ගණ්යහයුුං යච, ගබ්යභො  හ්වා ායධො යහොති  
මජ්ඣිමවයස්ස පන ද්යව යකොට්ඨායස අතික්කමිත්වා තතියයකොට්ඨායස

වත්ථු විසදුං යහොති, විසයද වත්ථුම්හි නිබ් ත්තදාරකා අයරොගා යහොන්ති, 
තස්මා ය ොධිසත්තමාතයරො පඨමවයය සම්පත්තිුං අනුභවිත්වා
මජ්ඣිමවයස්සතතියයකොට්ඨායසවිජායිත්වාකාලුං කයරොන්තීති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං ය ොධිසත්තමාතු අඤ්යඤසඤ්ච
සබ් සත්තානුං අත්තභායව ආයුස්ස මරණපරියයොසානතුං විදිත්වා 

තදත්ථවිභාවනමුයඛන අනවජ්ජප්පටිපත්තියුං උස්සාහදීපකුං ඉෙං උදානං 

උදායනසි. 

තත්ථ යෙයකචීතිඅනියමනිද්යදයසො  භූතාතිනිබ් ත්තා  භවි ් න්තීති 

අනාගයත නිබ් ත්තිස්සන්ති  වාසද්යදො විකප්පත්යථො, අපිසද්යදො
සම්පිණ්ඩනත්යථො  යතන නිබ් ත්තමායනපි සඞ්ගණ්හාති  එත්තාවතා
අතීතාදිවයසන තියද්ධපරියාපන්යන සත්යත අනවයසසයතො පරියාදියති 
අපිච ගබ්භයසයයකසත්තා ගබ්භයතො නික්ඛන්තකාලයතො පට්ඨාය භූතා

නාම, තයතො පුබ්ය  භවිස්සන්ති නාම  සුංයසදජූපපාතිකා

පටිසන්ධිචිත්තයතො පරයතො භූතා නාම, තයතො පුබ්ය 
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පටුන 

උප්පජ්ජිතබ් භවවයසන භවිස්සන්ති නාම  සබ්ය පි වා

පච්චුප්පන්නභවවයසන භූතා නාම, ආයතිුං පුනබ්භවවයසන භවිස්සන්ති

නාම  ඛීණාසවාභූතානාම යතහිභූතාඑව, නපුනභවිස්සන්තීති, තදඤ්යඤ
භවිස්සන්ති නාම  

 බ්ය   මි ් න්ති පහාෙ යදහන්ති සබ්ය  යථාවුත්තයභදා
සබ් භවයයොනිගතිවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසත්තාවාසාදිවයසන අයනකයභදභින්නා

සත්තායදහුං අත්තයනොසරීරුංපහායනික්ඛිපිත්වා පරයලොකුං ගමිස්සන්ති, 
අයසක්ඛා පන නිබ් ානුං  එත්ථ යකොචි අචවනධම්යමො නාම නත්ථීති 

දස්යසති  තං  බ් ජානිං කු යලො විදිත්වාති තයදතුං සබ් ස්ස සත්තස්ස

ජානිුං හානිුං මරණුං, සබ් ස්ස වා සත්තස්ස ජානිුං විනාසුං පභඞ්ු තුං
කුසයලො පණ්ඩිතජාතියකො මරණානුස්සතිවයසන

අනිච්චතාමනසිකාරවයසනවාජානිත්වා  ආතාපියෙොබ්රහ්ෙචරිෙංචයරෙයාති
විපස්සනාය කම්මුං කයරොන්යතො ආතාපියසඞ්ඛායතන වීරියයන
සමන්නාගතත්තා ආතාපියයො චතුබ්බිධසම්මප්පධානවයසන ආරද්ධවීරියයො

අනවයසසමරණසමතික්කමනූපායුං මග්ගබ්රහ්මචරියුං චයරයය, 
පටිපජ්යජයයාතිඅත්යථො  

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. සුප්පබුද්ධකුට්ඨිසුත්තවණ්ණනා 

43. තතියය රාජ යහ සුප්පබුද්යධො නාෙ කුට්ඨී අයහොසීති 
සුප්පබුද්ධනාමයකො එයකො පුරියසො රාජගයහ අයහොසි  යසො ච කුට්ඨී

කුට්ඨයරොයගන  ාළ්හවිදූසිතගත්යතො  ෙනු ් දලිද්යදොතියත්තකාරාජගයහ 
මනුස්සා යතසු සබ් දුග්ගයතො  යසො හි සඞ්කාරකූටවතිආදීසු මනුස්යසහි 

ඡඩ්ඩිතපියලොතිකඛණ්ඩානිසිබ්බිත්වාපරිදහති, කපාලුංගයහත්වාඝරාඝරුං

ගන්ත්වා ලද්ධආචාමඋච්ඡිට්ඨභත්තානි නිස්සාය ජීවති, තම්පි පුබ්ය 
කතකම්මපච්චයාන යාවදත්ථුංලභති යතනවුත්තුං ‘‘මනුස්සදලිද්යදො’’ති  

ෙනු ් කපයණොති මනුස්යසසු පරමකපණතුං පත්යතො  ෙනු ් වරායකොති

මනුස්සානුං හීළිතපරිභූතතාය අතිවිය දීයනො  ෙහතිො පරි ාොති මහතියා
භික්ඛුපරිසායයචවඋපාසකපරිසායච  

එකදිවසුං කිර භගවා මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො රාජගහුං පිණ්ඩාය
පවිසිත්වා භික්ඛූනුං සුලභපිණ්ඩපාතුං කත්වා පච්ඡාභත්තුං 
පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතොකතිපයභික්ඛුපරිවායරොනික්ඛන්යතොයයහිදානුං

දින්නුං, යතසුං උපාසකානුං අවයසසභික්ඛූනඤ්ච ආගමනුංආගමයමායනො
අන්යතොනගයරයයව අඤ්ඤතරස්මිුං රමණීයය පයදයස අට්ඨාසි  තාවයදව

භික්ඛූ තයතො තයතො ආගන්ත්වා භගවන්තුං පරිවායරසුුං, උපාසකාපි 

‘‘අනුයමොදනුං සුත්වා වන්දිත්වා නිවත්තිස්සාමා’’ති භගවන්තුං

උපසඞ්කමිුංසු, මහාසන්නිපායතො අයහොසි  භගවා නිසීදනාකාරුං දස්යසසි 
තාවයදව බුද්ධාරහුං ආසනුං පඤ්ඤායපසුුං  අථ භගවා
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පටුන 

අසීතිඅනු යඤ්ජනප්පටිමණ්ඩියතහි ද්වත්තිුංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි
වියරොචමානාය  යාමප්පභාපරික්යඛපසමුජ්ජලාය
නීලපීතයලොහියතොදාතමඤ්යජට්ඨපභස්සරානුං වයසන 

ඡබ් ණ්ණබුද්ධරුංසියයො විස්සජ්යජන්තියා අනුපමාය රූපකායසිරියා
සකලයමවතුංපයදසුං ඔභායසන්යතොතාරාගණපරිවුයතොවියපුණ්ණචන්යදො
භික්ඛුගණපරිවුයතො පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසීදිත්වා මයනොසිලාතයල
යකසරසීයහො විය සීහනාදුං නදන්යතො කරවීකරුතමඤ්ජුනා බ්රහ්මස්සයරන
ධම්මුංයදයසති  

භික්ඛූපි යඛො අප්පිච්ඡා සන්තුට්ඨා පවිවිත්තා අසුංසට්ඨා ආරද්ධවීරියා
පහිතත්තා යචොදකා පාපගරහියනො වත්තායරො වචනක්ඛමා සීලසම්පන්නා 
සමාධිසම්පන්නා පඤ්ඤාසම්පන්නා විමුත්තිසම්පන්නා 
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නා යමඝවණ්ණුං පුංසුකූලචීවරුං පාරුපිත්වා
සුවම්මිතාවිය ගන්ධහත්ථියනොභගවන්තුංපරිවායරත්වාඔහිතයසොතාධම්මුං
සුණන්ති උපාසකාපි සුද්ධවත්ථනිවත්ථාසුද්ධුත්තරාසඞ්ගාපුබ් ණ්හසමයුං
මහාදානානි පවත්යතත්වා ගන්ධමාලාදීහි භගවන්තුං පූයජත්වා වන්දිත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නිපච්චකාරුං දස්යසත්වා භගවන්තුං භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච
පරිවායරත්වා සුංයතහත්ථපාදා ඔහිතයසොතා සක්කච්චුං ධම්මුං සුණන්ති 

යතනවුත්තුං– ‘‘යතනයඛොපන ෙයෙනභ වාෙහතිොපරි ාෙපරිවුයතො

ධම්ෙංයදය න්යතො නිසින්යනොයහොතී’’ති  

සුප්පබුද්යධො පන ජිඝච්ඡාදුබ් ලයපයරයතො ඝාසපරියයසනුං චරමායනො 

අන්තරවීථිුං ඔතිණ්යණො දූරයතොව තුං මහාජනසන්නිපාතුං දිස්වා, ‘‘කිුං නු

යඛො අයුං මහාජනකායයො සන්නිපතියතො, අද්ධා එත්ථ යභොජනුං දීයති

මඤ්යඤ, අප්යපව නායමත්ථ ගයතන කිඤ්චි ඛාදනීයුං වා යභොජනීයුං වා
ලද්ධුුං සක්කා’’ති සඤ්ජාතාභිලායසො තත්ථ ගන්ත්වා අද්දස භගවන්තුං
පාසාදිකුංදස්සනීයුං පසාදනීයුං උත්තමදමථසමථමනුප්පත්තුංදන්තුංුත්තුං

සන්තින්ද්රියුං සුසමාහිතුං තාය පරිසාය පරිවුතුං ධම්මුං යදයසන්තුං, දිස්වාන
පුරිමජාතිසම්භතාය පරිපක්කාය උපනිස්සයසම්පත්තියා යචොදියමායනො
‘‘යුංනූනාහම්පි ධම්මුං සුයණයය’’න්ති පරිසපරියන්යතනිසීදි  තුං සන්ධාය

වුත්තුං – ‘‘අද්ද ා යඛො සුප්පබුද්යධො කුට්ඨී…යප.…තත්යථව එකෙන්තං

නිසීදි ‘අහම්පිධම්ෙංය ො ් ාමී’’’ති  

 බ් ාවන්තන්ති සබ් ාවතිුං හීනාදිසබ් පුග්ගලවතුං, තත්ථ කිඤ්චිපි

අනවයසයසත්වාති අත්යථො  ‘‘සබ් වන්ත’’න්තිපි පඨන්ති  යචත ාති 

බුද්ධචක්ඛුසම්පයුත්තචිත්යතන  චිත්තසීයසන හි ඤාණුං නිද්දිට්ඨුං, තස්මා 
ආසයානුසයඤායණන ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤායණන චාති අත්යථො  

යචයතො පරිච්ච ෙන ාකාසීති තස්සා පරිසාය චිත්තුං පච්යචකුං

පරිච්ඡින්දිත්වා මනසි අකාසි යත යවොයලොයකසි  භබ්ය ො ධම්ෙං

විඤ්ඤාතුන්ති මග්ගඵලධම්මුං අධිගන්තුුං සමත්යථො, 

උපනිස්සයසම්පන්යනොතිඅත්යථො  එතදයහොසීතිඅයුංසුප්පබුද්යධොකිඤ්චාපි
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තගරසිඛිම්හි පච්යචකබුද්යධ අපරජ්ඣිත්වා ඊදියසො ජායතො, 
මග්ගඵලූපනිස්සයයො පනස්ස පුංසුපටිච්ඡන්නසුවණ්ණනික්ඛුං විය

අන්යතොහදයයයයව විජ්යජොතති, තස්මා සුවිඤ්ඤාපියයොති ඉදුං අයහොසි 

යතනාහ– ‘‘අෙංයඛොඉධභබ්ය ොධම්ෙං විඤ්ඤාතු’’න්ති  

අනුපුබ්බිං කථන්ති දානානන්තරුං සීලුං, සීලානන්තරුං සග්ගුං, 
සග්ගානන්තරුං මග්ගන්ති එවුං අනුපටිපාටිකථුං  භගවා හි පඨමුං යහතුනා
සද්ධිුංඅස්සාදුංදස්යසත්වාතයතොසත්යතවියවයචතුුංනානානයයහිආදීනවුං 
පකායසත්වා ආදීනවසවයනන සුංවිග්ගහදයානුං
යනක්ඛම්මුණවිභාවනමුයඛනචවිවට්ටුං දස්යසති  

දානකථන්ති ඉදුං නාම සුඛානුං නිදානුං, සම්පත්තීනුං මූලුං, යභොගානුං

පතිට්ඨා, විසමගතස්සතාණුංයලණුංගතිපරායණුං, ඉධයලොකපරයලොයකසු
දානසදියසො අවස්සයයො පතිට්ඨා ආලම් නුං තාණුං යලණුං ගති පරායණුං

නත්ථි  ඉදඤ්හි අවස්සයට්යඨන රතනමයසීහාසනසදිසුං, පතිට්ඨානට්යඨන

මහාපථවිසදිසුං, ආලම් නට්යඨන ආලම් නරජ්ජුසදිසුං, 

දුක්ඛනිත්ථරණට්යඨන නාවාසදිසුං, සමස්සාසනට්යඨන සඞ්ගාමසූයරො, 

භයපරිත්තාණට්යඨන සුපරිඛාපරික්ඛිත්තනගරුං, මච්යඡරමලාදීහි

අනුපලිත්තට්යඨනපදුමුං, යතසුංනිදහනට්යඨන ජාතයවයදො, දුරාසදට්යඨන

ආසීවියසො, අසන්තාසට්යඨන සීයහො,  ලවන්තට්යඨන හත්ථී, 

අභිමඞ්ගලසම්මතට්යඨන යසතඋසයභො, යඛමන්තභූමිසම්පාපනට්යඨන

වලාහයකො අස්සරාජා  දානඤ්හි යලොයක රජ්ජසිරිුං යදති, 
චක්කවත්තිසම්පත්තිුං සක්කසම්පත්තිුං මාරසම්පත්තිුං බ්රහ්මසම්පත්තිුං 
සාවකපාරමීඤාණුං පච්යචකය ොධිඤාණුං සම්මාසම්ය ොධිඤාණුං යදතීති 

එවමාදිදානුණප්පටිසුංයුත්තකථුං  

යස්මා පන දානුං යදන්යතො සීලුං සමාදාතුුං සක්යකොති, තස්මා 

දානකථානන්තරුංසීලකථුංකයථසි  සීලකථන්තිසීලුංනායමතුං සත්තානුං
අවස්සයයො පතිට්ඨා ආලම් නුං තාණුං යලණුං ගති පරායණුං  
ඉධයලොකපරයලොකසම්පත්තීනඤ්හි සීලසදියසො අවස්සයයො පතිට්ඨා

ආලම් නුං තාණුං යලණුං ගති පරායණුං නත්ථි, සීලාලඞ්කාරසදියසො

අලඞ්කායරො, සීලපුප්ඵසදිසුං පුප්ඵුං, සීලගන්ධසදියසො ගන්යධො නත්ථි, 
සීලාලඞ්කායරන හි අලඞ්කතුං සීලකුසුමපිළන්ධිතුං සීලගන්ධානුලිත්තුං 
සයදවයකො යලොයකො ඔයලොයකන්යතො තිත්තිුං න ගච්ඡතීති එවමාදීහි 
සීලුණප්පටිසුංයුත්තකථුං  

ඉදුංපනසීලුංනිස්සායඅයුංසග්යගොලබ්භතීතිදස්යසතුුං සීලානන්තරුං

සග්ගකථුංකයථසි   ග් කථන්තිසග්යගොනාම ඉට්යඨොකන්යතොමනායපො, 

නිච්චයමත්ථ කීළා නිච්චසම්පත්තියයො ලබ්භන්ති, චාතුමහාරාජිකා යදවා

නවුතිවස්සසතසහස්සානි දිබ් සුඛුං දිබ් සම්පත්තිුං පටිලභන්ති, තාවතිුංසා
තිස්යසො වස්සයකොටියයො සට්ඨි ච වස්සසතසහස්සානීති 
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එවමාදිසග්ගුණප්පටිසුංයුත්තකථුං  සග්ගසම්පත්තිුං කයථන්තානඤ්හි

බුද්ධානුංමුඛුං නප්පයහොති වුත්තම්පියචතුං‘‘අයනකපරියායයනයඛොඅහුං, 

භික්ඛයව, සග්ගකථුං කයථයය’’න්තිආදි  

එවුං යහතුනා සද්ධිුං සග්ගකථාය පයලොයභත්වා පුන හත්ථිුං 
අලඞ්කරිත්වාතස්සයසොණ්ඩුංඡින්දන්යතොවිය‘‘අයම්පිසග්යගොඅනිච්යචො

අධුයවො, න එත්ථ ඡන්දරායගො කාතබ්ය ො’’ති දස්සනත්ථුං ‘‘අප්පස්සාදා

කාමා  හදුක්ඛා  හපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ භියයයො’’තිආදිනා (ම  නි 

1.177; 2.42) නයයනකාමානුංආදීනවුං ඔකාරුංසුංකියලසුංකයථසි තත්ථ 

ආදීනවන්ති යදොසුං  ඔකාරන්ති ලාමකසභාවුං, අයසට්යඨහි යසවිතබ් ුං

යසට්යඨහි න යසවිතබ් ුං නිහීනසභාවන්ති අත්යථො   ංකියල න්ති යතහි 

සත්තානුං සුංසායර සුංකිලිස්සනුං  යතනාහ – ‘‘කිලිස්සන්ති වත යභො

සත්තා’’ති(ම නි  2.351). 

එවුං කාමාදීනයවන තජ්යජත්වා යනක්ඛම්යෙ ආනි ං ං පකාය සි 

පබ් ජ්ජාය ඣානාදීසු ච ුණුං දීයපසි වණ්යණසි  කල්ලචිත්තන්තිආදීසු 

කල්ලචිත්තන්ති කම්මනියචිත්තුං, යහට්ඨා පවත්තිතයදසනාය 

අස්සද්ධියාදීනුං චිත්තයදොසානුං විගතත්තා උපරියදසනාය 

භාජනභාවූපගමයනන කම්මනියචිත්තුං, කම්මක්ඛමචිත්තන්ති අත්යථො  

දිට්ඨිමානාදිසුංකියලසවිගයමන මුදුචිත්තං. කාමච්ඡන්දාදිවිගයමන 

විනීවරණචිත්තං. සම්මාපටිපත්තියුං උළාරපීතිපායමොජ්ජයයොයගන 

උදග් චිත්තං. තත්ථ සද්ධාසම්පත්තියා ප න්නචිත්තං, යදා භගවා
අඤ්ඤාසීති සම් න්යධො  

අථ වා කල්ලචිත්තන්ති කාමච්ඡන්දවිගයමන අයරොගචිත්තුං  

මුදුචිත්තන්ති  යාපාදවිගයමන යමත්තාවයසන අකථිනචිත්තුං  

විනීවරණචිත්තන්ති උද්ධච්චකුක්කුච්චවිගයමන අවික්ඛිපනයතො න 

පිහිතචිත්තුං  උදග් චිත්තන්ති ථිනමිද්ධවිගයමන සම්පග්ගහවයසන

අලීනචිත්තුං  ප න්නචිත්තන්ති විචිකිච්ඡාවිගයමන සම්මාපටිපත්තියා
අධිමුත්තචිත්තුං  

අථාතිපච්ඡා   ාමුක්කංසිකාතිසාමුංඋක්කුංසිකාඅත්තනාවඋද්ධරිත්වා

ගහිතා, සයම්භූඤායණන සාමුං දිට්ඨා, අඤ්යඤසුං අසාධාරණාති අත්යථො 

කාචපනසාති? අරියසච්චයදසනා යතයනවාහ– ‘‘දුක්ඛං මුදෙංනියරොධං 

ෙග් ’’න්ති  ඉදඤ්හි සච්චානුං සරූපදස්සනුං, තස්මා ඉමස්මිුං ඨායන 

අරියසච්චානි කයථතබ් ානි, තානි සබ් ාකාරයතො විත්ථායරන

විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි  2.529) වුත්තානීති තත්ථ වුත්තනයයන
යවදිතබ් ානි  

ය ෙයථාපීතිආදිනා උපමාවයසන සුප්පබුද්ධස්ස කියලසප්පහානුං

අරියමග්ු ප්පාදඤ්චදස්යසති  අප තකාළකන්තිවිගතකාළකුං   ම්ෙයදවාති 
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පටුන 

සුට්ඨුයයව  රජනන්ති නීලපීතයලොහිතමඤ්යජට්ඨාදිරඞ්ගජාතුං  

පටිග් ණ්යහෙයාතිගණ්යහයය, පභස්සරුං භයවයය  ත ්මිංයෙවආ යනති
තස්සුංයයව නිසජ්ජායුං  එයතනස්ස ලහවිපස්සනකතා තික්ඛපඤ්ඤතා

සුඛාපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤතා ච දස්සිතා යහොන්ති  විරජං වීතෙලන්ති

අපායගමනීයරාගරජාදීනුං අභායවන විරජුං, 
අනවයසසදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාමලාපගයමන වීතමලුං 

පඨමමග්ගවජ්ඣකියලසරජාභායවන වා විරජුං, 

පඤ්චවිධදුස්සීලමලාපගයමනවීතමලුං  ධම්ෙචක්ඛුන්ති යසොතාපත්තිමග්යගො

අධිප්යපයතො  තස්ස උප්පත්තිආකාරදස්සනත්ථුං ‘‘ෙංකිඤ්චි  මුදෙධම්ෙං, 

 බ් ං තං නියරොධධම්ෙ’’න්ති වුත්තුං  තඤ්හි නියරොධුං ආරම්මණුං කත්වා
කිච්චවයසනඑවසඞ්ඛතධම්යම පටිවිජ්ඣන්තුංඋප්පජ්ජති  

තත්රිදුං උපමාසුංසන්දනුං – වත්ථුං විය චිත්තුං දට්ඨබ් ුං, වත්ථස්ස
ආගන්තුකමයලහි කිලිට්ඨභායවො විය චිත්තස්ස රාගාදිමයලහි

සුංකිලිට්ඨභායවො, යධොවනඵලකුං විය අනුපුබ්බිකථා, උදකුං විය සද්ධා, 
උදයකන යතයමත්වා යතයමත්වා යගොමයඛායරහි කාළයක සම්මද්දිත්වා
වත්ථස්ස යධොවනප්පයයොයගො විය සද්ධාසලියලන යතයමත්වා 
සතිසමාධිපඤ්ඤාහි යදොයස සිථියල කත්වා සද්ධාදිවිධිනා චිත්තස්ස

යසොධයන වීරියාරම්යභො, යතන පයයොයගන වත්යථ කාළකාපගයමො විය

වීරියාරම්යභන කියලසවික්ඛම්භනුං, රඞ්ගජාතුං විය අරියමග්යගො, යතන
සුද්ධස්ස වත්ථස්ස පභස්සරභායවො විය වික්ඛම්භිතකියලසස්ස චිත්තස්ස
මග්යගනපරියයොදාපනන්ති  

එවුංපනසුප්පබුද්යධොපරිසපරියන්යතනිසින්යනොධම්මයදසනුං සුත්වා
යසොතාපත්තිඵලුං පත්වා අත්තනා පටිලද්ධුණුං සත්ථු ආයරොයචතුකායමො
පරිසමජ්ඣුං ඔගාහිතුුං අවිසහන්යතො මහාජනස්ස සත්ථාරුං වන්දිත්වා
අනුගන්ත්වා නිවත්තකායල භගවති විහාරුං ගයත සයම්පි විහාරුං අගමාසි 
තස්මිුංඛයණසක්යකොයදවරාජා ‘‘අයුං සුප්පබුද්යධොකුට්ඨීඅත්තනාසත්ථු
සාසයන පටිලද්ධුණුං පාකටුං කාතුකායමො’’ති ඤත්වා ‘‘වීමුංසිස්සාමි
න’’න්ති ගන්ත්වා ආකායස ඨියතො එතදයවොච – ‘‘සුප්පබුද්ධ ත්වුං

මනුස්සදලිද්යදොමනුස්සකපයණොමනුස්සවරායකො, අහුංයතඅපරිමිතුංධනුං

දස්සාමි, ‘බුද්යධොනබුද්යධො, ධම්යමොනධම්යමො, සඞ්යඝොනසඞ්යඝො, අලුං

යමබුද්යධන, අලුංයම ධම්යමන, අලුංයමසඞ්යඝනා’තිවයදහී’’ති අථනුං

යසො ආහ ‘‘යකොසි ත්ව’’න්ති? ‘‘අහුං සක්යකො යදවරාජා’’ති  ‘‘අන්ධ ාල

අහිරික, ත්වුං මයා සද්ධිුං කයථතුුං න යුත්තරූයපො, යයො ත්වුං එවුං

අවත්තබ් ුං වයදසි, අපිච මුංත්වුං ‘දුග්ගයතො දලිද්යදොකපයණො’තිකස්මා 

වයදසි, නනු අහුං යලොකනාථස්ස ඔරසපුත්යතො, යනවාහුං දුග්ගයතො න

දලිද්යදොනකපයණො, අථයඛො සුඛප්පත්යතොපරයමනසුයඛනඅපාහමස්මි
මහද්ධයනො’’තිවත්වාආහ– 
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‘‘සද්ධාධනුං සීලධනුං, හිරිඔත්තප්පියුං ධනුං; 

සුතධනඤ්චචායගොච, පඤ්ඤායවසත්තමුංධනුං  

‘‘යස්සඑයතධනාඅත්ථි, ඉත්ථියාපුරිසස්සවා; 

‘අදලිද්යදො’තිතුංආහ, අයමොඝුංතස්සජීවිත’’න්ති (අ නි 7.5) – 

තස්සිමානි යමසත්තඅරියධනානිසන්ති  යයසඤ්හිඉමානිධනානිසන්ති, න

ත්යවවයතබුද්යධහිවාපච්යචකබුද්යධහිවා ‘දලිද්දා’තිවුච්චන්තී’’ති  

සක්යකොතස්සකථුංසුත්වාතුංඅන්තරාමග්යගඔහායසත්ථුසන්තිකුං 
ගන්ත්වාසබ් ුංතුංවචනුංපටිවචනඤ්චආයරොයචසි අථනුංභගවාආහ–
‘‘නයඛොසක්කසක්කා තාදිසානුංසයතනපි සහස්යසනපිසුප්පබුද්ධුංකුට්ඨිුං

‘බුද්යධො න බුද්යධො, ධම්යමො න ධම්යමො, සඞ්යඝො න සඞ්යඝො’ති
කථායපතු’’න්ති  සුප්පබුද්යධොපි යඛො කුට්ඨී සත්ථු සන්තිකුං ගන්ත්වා
සත්ථාරා කතපටිසන්ථායරො අත්තනා පටිලද්ධුණුං ආයරොයචසි  යතන

වුත්තුං– ‘‘අථයඛොසුප්පබුද්යධොකුට්ඨී දිට්ඨධම්යෙො’’තිආදි  

තත්ථ දිට්ඨධම්යෙොතිදිට්යඨො අරියසච්චධම්යමොඑයතනාතිදිට්ඨධම්යමො 

යසසපයදසුපි එයසව නයයො  තත්ථ ‘‘දිට්ඨධම්යමො’’ති යචත්ථ
සාමඤ්ඤවචයනො ධම්මසද්යදො  දස්සනුංනාමඤාණදස්සනයතො අඤ්ඤම්පි

අත්ථීති තුං නිවත්තනත්ථුං ‘‘පත්තධම්යෙො’’ති වුත්තුං  පත්ති ච
ඤාණසම්පත්තියතො අඤ්ඤාපි විජ්ජතීති තයතො වියසසනත්ථුං 

‘‘විදිතධම්යෙො’’තිවුත්තුං සාපනායුංවිදිතධම්මතාධම්යමසු එකයදයසනාපි

යහොතීති නිප්පයදසයතො විදිතභාවුං දස්යසතුුං ‘‘පරියෙො ාළ්හධම්යෙො’’ති
වුත්තුං  යතනස්ස යථාවුත්තුං සච්චාභිසම්ය ොධුංයයව දීයපති 
මග්ගඤාණඤ්හි එකාභිසමයවයසන පරිඤ්ඤාදිකිච්චුං සායධන්තුං

නිප්පයදයසනපිපරිඤ්යඤයයධම්මුංසමන්තයතොඔගාළ්හුංනාමයහොති, න 
තදඤ්ඤඤාණුං  යතන වුත්තුං – ‘‘දිට්යඨො අරියසච්චධම්යමො එයතනාති

දිට්ඨධම්යමො’’ති  යතයනවාහ ‘‘තිණ්ණවිචිකිච්යෙො’’තිආදි  

තත්ථ පටිභයකන්තාරසදිසා යසොළසවත්ථුකා ච අට්ඨවත්ථුකා ච

තිණ්ණා විචිකිච්ඡා එයතනාති තිණ්ණවිචිකිච්යෙො. තයතො එව පවත්තිආදීසු

‘‘එවුංනුයඛො, නනුයඛො’’තිඑවුංපවත්තිතාවිගතාසමුච්ඡින්නාකථුංකථා 

එතස්සාති වි තකථංකයථො. සාරජ්ජකරානුං පාපධම්මානුං පහීනත්තා
තප්පටිපක්යඛසුචසීලාදිුයණසුසුප්පතිට්ඨිතත්තා යවසාරජ්ජුංවිසාරදභාවුං

යවයයත්තියුං පත්යතොති යව ාරජ්ජප්පත්යතො. නාස්ස පයරො පච්චයයො, න

පරස්ස සද්ධාය එත්ථ වත්තතීති අපරප්පච්චයෙො. කත්ථාති ආහ 

‘‘ ත්ථු ා යන’’ති  

අභික්කන්තන්තිආදීසු කිඤ්චාපි අයුං අභික්කන්තසද්යදො

ඛයසුන්දරාභිරූපබ්භනුයමොදනාදීසු අයනයකසු අත්යථසු දිස්සති, ඉධ පන
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අබ්භනුයමොදයන දට්ඨබ්ය ො  යතයනව යසො පසාදවයසන පසුංසාවයසනච

ද්වික්ඛත්තුුංවුත්යතො, සාධුසාධු, භන්යතතිවුත්තුංයහොති  අභික්කන්තන්ති

වාඅතිකන්තුංඅතිඉට්ඨුංඅතිමනාපුං, අතිසුන්දරන්තිඅත්යථො තත්ථඑයකන

අභික්කන්තසද්යදන භගවයතො යදසනුං යථොයමති, එයකන අත්තයනො
පසාදුං  

අයඤ්යහත්ථ අධිප්පායයො – අභික්කන්තුං, භන්යත, යදිදුං භගවයතො 

ධම්මයදසනා, අභික්කන්තුං, භන්යත, යදිදුංභගවයතොධම්මයදසනුංආගම්ම

මම පසායදොති  භගවයතො එව වා වචනුං අභික්කන්තුං යදොසනාසනයතො, 

අභික්කන්තුංුණාධිගමනයතො, තථා සද්ධාවඩ්ෙනයතො, පඤ්ඤාජනනයතො, 

සාත්ථයතො, ස යඤ්ජනයතො, උත්තානපදයතො, ගම්භීරත්ථයතො, 

කණ්ණසුඛයතො, හදයඞ්ගමයතො, අනත්තුක්කුංසනයතො, අපරවම්භනයතො, 

කරුණාසීතලයතො, පඤ්ඤාවදාතයතො, ආපාථරමණීයයතො, විමද්දක්ඛමයතො, 

සුයයමානසුඛයතො, වීමුංසියමානහිතයතොති එවමාදිනයයහි යථොයමන්යතො
පදද්වයුංආහ  

තයතො පරම්පි චතූහි උපමාහි යදසනුංයයව යථොයමති  තත්ථ 

නික්කුජ්ජිතන්ති අයධොමුඛට්ඨපිතුං, යහට්ඨාමුඛජාතුං වා  උක්කුජ්යජෙයාති

උපරිමුඛුංකයරයය  පටිච්ෙන්නන්තිතිණපණ්ණාදිනාඡාදිතුං  විවයරෙයාති

උග්ඝායටයය  මූළ්හ ් ාති දිසාමූළ්හස්ස  ෙග් ං ආචික්යඛෙයාති හත්යථ

ගයහත්වා ‘‘එස මග්යගො’’ති මග්ගුං උපදියසයය  අන්ධකායරති 
චතුරඞ්ගසමන්නාගයත අයුංතාවපදත්යථො  

අයුංපනඅධිප්පායයයොජනා – යථායකොචි නික්කුජ්ජිතුංඋක්කුජ්යජයය, 

එවුංසද්ධම්මවිමුඛුංඅසද්ධම්යමපතිට්ඨිතුංමුං අසද්ධම්මාවුට්ඨායපන්යතන, 

යථා පටිච්ඡන්නුං විවයරයය, එවුං කස්සපස්ස භගවයතො 
සාසනන්තරධානයතො පට්ඨාය මිච්ඡාදිට්ඨිගහනපටිච්ඡන්නුං සාසනුං

විවරන්යතන, යථා මූළ්හස්ස මග්ගුං ආචික්යඛයය, එවුං
කුම්මග්ගමිච්ඡාමග්ගප්පටිපන්නස්ස යම සග්ගයමොක්ඛමග්ගුං

ආවිකයරොන්යතන, යථා අන්ධකායර යතලපජ්යජොතුං ධායරයය, එවුං 
යමොහන්ධකායර නිමුග්ගස්ස යම බුද්ධාදිරතනරූපානි අපස්සයතො 
තප්පටිච්ඡාදකයමොහන්ධකාරවිද්ධුංසනයදසනාපජ්යජොතධාරයණන භගවතා
නානානයයහිපකාසිතත්තා අයනකපරියායයනධම්යමොපකාසියතො  

එවුං යදසනුංයථොයමත්වාතායයදසනායරතනත්තයය පසන්නචිත්යතො

පසන්නාකාරුංකයරොන්යතො ‘‘එ ාහ’’න්තිආදිමාහ  තත්ථ එ ාහන්තිඑයසො

අහුං  භ වන්තං රණං  ච්ොමීතිභගවායමසරණුංපරායණුංඅඝස්සඝාතා, 

හිතස්ස විධාතාති ඉමිනා අධිප්පායයන භගවන්තුං ගච්ඡාමි භජාමි, එවුං වා

ජානාමි බුජ්ඣාමීති  යයසඤ්හි ධාතූනුං ගතිඅත්යථො, බුද්ධිපි යතසුං

අත්යථොති  ධම්ෙන්ති අධිගතමග්යග සච්ඡිකතනියරොයධ යථානුසිට්ඨුං
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පටිපජ්ජමායන චතූසු අපායයසු අපතමායන ධායරතීති ධම්යමො  යසො
අත්ථයතොඅරියමග්යගොයචවනිබ් ානඤ්ච වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, ධම්මා සඞ්ඛතා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො

මග්යගො යතසුංඅග්ගමක්ඛායතී’’ති(අ නි 4.34; ඉතිවු 90). 

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, ධම්මා සඞ්ඛතා වා අසඞ්ඛතා වා, විරායගො

යතසුං අග්ගමක්ඛායතී’’ති(ඉතිවු 90) ච– 

න යකවලුංඅරියමග්යගො යචවනිබ් ානඤ්ච, අපිචයඛොඅරියඵයලහිසද්ධිුං
පරියත්තිධම්යමොපි  වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘රාගවිරාගමයනජමයසොකුං, ධම්මමසඞ්ඛතමප්පටිකූලුං; 

මධුරමිමුංපුණුංසුවිභත්තුං, ධම්මමිමුංසරණත්ථමුයපහී’’ති (වි  ව 
887); 

එත්ථ හි රා විරා න්ති මග්යගො වුත්යතො  අයනජෙය ොකන්ති ඵලුං  

අ ඞ්ඛතන්ති නිබ් ානුං  අප්පටිකූලං ෙධුරමිෙං පගුණං සුවිභත්තන්ති 

පරියත්තිධම්යමොවුත්යතොති  

භික්ඛු ඞ්ඝන්ති දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤන සුංහතුං අට්ඨඅරියපුග්ගලසමූහුං 

එත්තාවතා සුප්පබුද්යධො තීණි සරණගමනානි පටියවයදසි  උපා කං ෙං

භ වා ධායරතු අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං  රණං  තන්ති අජ්ජතග්ය ති

අජ්ජතුං ආදිුං කත්වා  ‘‘අජ්ජදග්යග’’තිපි පායඨො, තත්ථ දකායරො

පදසන්ධිකයරො, අජ්ජ අග්යග අජ්ජආදිුංකත්වාති අත්යථො  පාණුයපතන්ති

පායණහි උයපතුං, යාව යම ජීවිතුං පවත්තති, තාව උයපතුං 
අනඤ්ඤසත්ථුකුං තීහි සරණගමයනහි සරණුං ගතුං රතනත්තයස්ස
උපාසනයතො උපාසකුං කප්පියකාරකුං මුං භගවා උපධායරතු ජානාතූති

අත්යථො  ඉමස්ස ච සරණගමනුං අරියමග්ගාධිගයමයනව නිප්ඵන්නුං, 
අජ්ඣාසයුංපනආවිකයරොන්යතොඑවමාහ  

භ වයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයෙොදිත්වාති භගවයතො වචනුං
චිත්යතන අභිනන්දිත්වා තයමව අභිනන්දිතභාවුං පකායසන්යතො

වුත්තනයයන වාචාය අනුයමොදිත්වා  අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා

පක්කාමීති තුං භගවන්තුං පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා තික්ඛත්තුුං
පදක්ඛිණුංකත්වා සත්ථු ුණනින්නචිත්යතො යාව දස්සනවිසයසමතික්කමා
භගවන්තුංයයවයපක්ඛමායනොපඤ්ජලියකො නමස්සමායනොපක්කාමි  

පක්කන්යතො ච කුට්ඨයරොගාභිභයවන ඡින්නහත්ථපාදඞ්ු ලි 
උක්කාරගත්යතො සමන්තයතො විස්සන්දමානාසයවො කණ්ඩූතිපතිපීළියතො 
අසුචිදුග්ගන්යධොයජුච්ඡතයමොපරමකාරුඤ්ඤතුංපත්යතො‘‘නායුංකායයො 
ඉමස්ස අච්චන්තසන්තස්ස පණීතතමස්ස අරියධම්මස්ස ආධායරො භවිතුුං
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පටුන 

යුත්යතො’’ති උප්පන්නාභිසන්ධිනා විය සග්ගසුංවත්තනියයන
පුඤ්ඤකම්යමනඔකායසකයත අප්පායුකසුංවත්තනියයනඋපච්යඡදයකන
පාපකම්යමන කතූපචියතන යචොදියමායනො තරුණවච්ඡාය යධනුයා

ආපතිත්වාමාරියතො යතනවුත්තුං– ‘‘අථයඛොඅචිරපක්කන්තං සුප්පබුද්ධං

කුට්ඨිං ාවීතරුණවච්ොඅධිපතිත්වාජීවිතා යවොයරොයපසී’’ති  

යසො කිරඅතීයතඑයකොයසට්ඨිපුත්යතොහත්වා අත්තයනොසහායයහිතීහි
යසට්ඨිපුත්යතහි සද්ධිුං කීළන්යතො එකුං නගරයසොභිනිුං ගණිකුං උයයානුං
යනත්වා දිවසුං සම්පත්තිුං අනුභවිත්වා අත්ථඞ්ගයත සූරියය සහායය

එතදයවොච – ‘‘ඉමිස්සා හත්යථ කහාපණසහස්සුං  හකඤ්ච සුවණ්ණුං

මහග්ඝානි ච පසාධනානි සුංවිජ්ජන්ති, ඉමස්මිුං වයන අඤ්යඤො යකොචි

නත්ථි, රත්ති ච ජාතා, හන්ද ඉමුං මයුං මායරත්වා සබ් ුං ධනුං ගයහත්වා
ගච්ඡාමා’’ති  යත චත්තායරොපි ජනා එකජ්ඣාසයා හත්වා තුං මායරතුුං
උපක්කමිුංසු  සා යතහි මාරියමානා ‘‘ඉයම නිල්ලජ්ජා නික්කරුණා මයා 
සද්ධිුං කියලසසන්ථවුං කත්වා නිරපරාධුං මුං යකවලුං ධනයලොයභන

මායරන්ති, එකවාරුං තාව මුං ඉයම මායරන්තු, අහුං පන යක්ඛිනී හත්වා
අයනකවාරුං ඉයම මායරතුුං සමත්ථා භයවයය’’න්ති පත්ථනුං කත්වා

කාලමකාසි  යතසු කිර එයකො පක්කුසාති කුලපුත්යතො අයහොසි, එයකො

 ාහියයො දාරුචීරියයො, එයකො තම් දාඨියකො යචොරඝාතයකො, එයකො

සුප්පබුද්යධො කුට්ඨී, ඉතිඉයමසුංචතුන්නුංජනානුංඅයනකසයතඅත්තභායව
සා යක්ඛයයොනියුංනිබ් ත්තා ගාවී හත්වා ජීවිතා යවොයරොයපසි  යතතස්ස
කම්මස්ස නිස්සන්යදන තත්ථ තත්ථ අන්තරාමරණුං පාපුණිුංසු  එවුං

සුප්පබුද්ධස්ස කුට්ඨිස්ස සහසා මරණුං ජාතුං, යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො
අචිරපක්කන්තුං…යප …යවොයරොයපසී’’ති  

අථ සම් හලා භික්ඛූ තස්ස කාලකිරියුං භගවයතො ආයරොයචත්වා 

අභිසම්පරායුංපුච්ඡිුංසු භගවා යාකාසි යතනවුත්තුං– ‘‘අථයඛො  ම් හලා

භික්ඛූ’’තිආදි  

තත්ථ තිණ්ණං  ංයෙොජනානං පරික්ඛොති සක්කායදිට්ඨි විචිකිච්ඡා
සීලබ් තපරාමායසොති ඉයමසුං තිණ්ණුං භව න්ධනානුං සමුච්යඡදවයසන 

පහානා  ය ොතාපන්යනොති යසොතසඞ්ඛාතුං අරියමග්ගුං ආදියතො පන්යනො 
වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘යසොයතො යසොයතොතිඉදුං, ආවුයසොසාරිපුත්ත, වුච්චති කතයමො

නු යඛො, ආවුයසො, යසොයතොති? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො

මග්යගො’’තිආදි(සුං නි 5.1001). 

අවිනිපාතධම්යෙොතිවිනිපතනුංවිනිපායතො, නාස්සවිනිපායතොධම්යමොති

අවිනිපාතධම්යමො, චතූසු අපායයසු උපපජ්ජනවයසන අපතනසභායවොති 

අත්යථො  නිෙයතොති ධම්මනියායමන සම්මත්තනියායමන නියයතො  
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පටුන 

 ම්ය ොධිපරාෙයණොතිඋපරිමග්ගත්තයසඞ්ඛාතාසම්ය ොධිපරුංඅයනුං අස්ස
ගතිපටිසරණුංඅවස්සුංපත්තබ් න්තිසම්ය ොධිපරායයණො එයතන‘‘තස්ස

කාගති, යකො අභිසම්පරායයො’’තිපුච්ඡායභද්දිකාඑවසුප්පබුද්ධස්සගති, න

පාපිකාති අයමත්යථො දස්සියතො  න පන යතන සම්පත්තා ගති, තුං පන
පුච්ඡානුසන්ධිවයසන පකායසතුකායමො ධම්මරාජා එත්තකයමව අභාසි 
පස්සති හි භගවා ‘‘මයා එත්තයක කථියත ඉමිස්සුංයයව පරිසති
අනුසන්ධිකුසයලො එයකො භික්ඛු සුප්පබුද්ධස්ස 

කුට්ඨිභාවදාලිද්දියකපණභාවානුං කාරණුං පුච්ඡිස්සති, අථාහුං තස්ස තුං
කාරණුංයතන පුච්ඡානුසන්ධිනාපකායසත්වායදසනුංනිට්ඨායපස්සාමී’’ති 

යතයනවාහ – ‘‘එවං වුත්යත අඤ්ඤතයරො භික්ඛූ’’තිආදි  තත්ථ යහතූති

අසාධාරණකාරණුං, සාධාරණකාරණුං පන පච්චයෙොති, අයයමයතසුං

වියසයසො  යෙනාතියයන යහතුනායයනපච්චයයනච  

භූතපුබ් න්ති ජාතපුබ් ුං  අතීයත කායල නිබ් ත්තුං තුං දස්යසතුුං 

‘‘සුප්පබුද්යධො’’තිආදිවුත්තුං  කදාපනභූතන්ති? අතීයතකිරඅනුප්පන්යන
තථාගයත  ාරාණසියා සාමන්තා එකස්මිුං ගායම එකා කුලධීතා යඛත්තුං
රක්ඛති  සා එකුං පච්යචකබුද්ධුං දිස්වා පසන්නචිත්තා තස්ස පඤ්චහි
ලාජාසයතහි සද්ධිුං එකුං පදුමපුප්ඵුං දත්වා පඤ්ච පුත්තසතානි පත්යථසි 
තස්මිුංයයව ඛයණ පඤ්චසතා මිගලුද්දකා පච්යචකබුද්ධස්ස මධුරමුංසුං

දත්වා‘‘එතිස්සාපුත්තාභයවයයාම, තුම්යහහි පත්තවියසසුංලයභයයාමා’’ති
ච පත්ථයිුංසු  සා යාවතායුකුං ඨත්වා යදවයලොයක නිබ් ත්තා  තයතො චුතා
එකස්මිුං ජාතස්සයර පදුමගබ්යභ නිබ් ත්ති  තයමයකො තාපයසො දිස්වා
පටිජග්ගි  තස්සා විචරන්තියා පාදුද්ධායර පාදුද්ධායර භූමියතො පදුමානි
උට්ඨහන්ති එයකොවනචරයකොදිස්වා ාරාණසිරඤ්යඤො ආයරොයචසි රාජා
තුං ආයනත්වා අග්ගමයහසිුං අකාසි  තස්සා කුච්ඡියුං ගබ්යභො සණ්ඨාසි  

මහාපදුමකුමායරො තස්සා කුච්ඡියුං වසි, යසසා ගබ්භමලුං නිස්සාය

නිබ් ත්තා, යත වයප්පත්තා උයයායන පදුමසයර කීළන්තා එයකකස්මිුං
පදුයම නිසීදිත්වා පරිපක්කඤාණා සඞ්ඛායරසු ඛයවයුං පට්ඨයපත්වා

පච්යචකය ොධිුංපාපුණිුංසු යතසුං යාකරණගාථාඅයහොසි – 

‘‘සයරොරුහුංපදුමපලාසපත්රජුං, 

සුපුප්ඵතුංභමරගණානුකිණ්ණුං; 

අනිච්චතුංඛයවයතුංවිදිත්වා, 
එයකොචයරඛග්ගවිසාණකප්යපො’’ති  

එවුං පච්යචකය ොධිුං අභිසම්බුද්යධසු යතසු පඤ්චසු 
පච්යචකබුද්ධසයතසු අබ්භන්තයරො තගරසිඛී නාම පච්යචකසම්බුද්යධො
ගන්ධමාදනපබ් යත නන්දමූලපබ්භායර සත්තාහුං නියරොධසමාපත්තිුං
සමාපජ්ජිත්වා සත්තාහස්ස අච්චයයන නියරොධා වුට්ඨියතො ආකායසන
ආගන්ත්වා ඉසිගිලිපබ් යත ඔතරිත්වා පුබ් ණ්හසමයුං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය රාජගහුං පිණ්ඩාය පාවිසි  තස්මිඤ්ච සමයය රාජගයහ
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පටුන 

එයකො යසට්ඨිපුත්යතො මහතා පරිවායරන උයයානකීළනත්ථුං නගරයතො
නික්ඛමන්යතො තගරසිඛිපච්යචකබුද්ධුං දිස්වා ‘‘යකො අයුං

භණ්ඩුකාසාවවසයනො, කුට්ඨී භවිස්සති, තථා හි කුට්ඨිචීවයරන සරීරුං
පාරුපිත්වාගච්ඡතී’’ති නිට්ඨුභිත්වාඅපස යුංකත්වාපක්කාමි තුංසන්ධාය

වුත්තුං– ‘‘සුප්පබුද්යධොකුට්ඨීඉෙ ්මිංයෙවරාජ යහ…යප.… පක්කාමී’’ති  

තත්ථ ක්වාෙන්ති යකො අයුං  ඛුුංසනවයසන වදති  ‘‘යකොවාය’’න්තිපි

පාළි  කුට්ඨීති අකුට්ඨිුංයයව තුං යසට්ඨි කුට්ඨයරොගුං අක්යකොසවත්ථුුං

පායපන්යතො වදති  කුට්ඨිචීවයරනාති කුට්ඨීනුං චීවයරන  යයභුයයයන හි
කුට්ඨියනො ඩුංසමකසසරීසපපටි ාහනත්ථුං යරොගපටිච්ඡාදනත්ථඤ්ච යුං වා

තුං වා පියලොතිකඛණ්ඩුං ගයහත්වා පාරුපති, එවමයම්පීති දස්යසති 
පුංසුකූලචීවරධරත්තා වා අග්ගළානුං අයනකවණ්ණභායවන

කුට්ඨසරීරසදියසොති හීයළන්යතො ‘‘කුට්ඨිචීවයරනා’’ති ආහ  නිට්ඨුභිත්වාති

යඛළුංපායතත්වා  අප  යයතොකරිත්වාතිපණ්ඩිතාතාදිසුංපච්යචකබුද්ධුං

දිස්වා වන්දිත්වා පදක්ඛිණුංකයරොන්ති, අයුං පන අවිඤ්ඤුතාය පරිභයවන
තුං අපස යුං කත්වා අත්තයනො අපස යුං අපදක්ඛිණුං කත්වා ගයතො 

‘‘අපස යාමයතො’’තිපි පායඨො  ත ්  කම්ෙ ් ාති තගරසිඛිම්හි
පච්යචකබුද්යධ ‘‘ක්වායුං කුට්ඨී’’ති හීයළත්වා

නිට්ඨුභනඅපස යකරණවයසන පවත්තපාපකම්මස්ස  නිරයෙ පච්චිත්ථාති
නිරයය නිරයග්ගිනා දය්හිත්ථ  ‘‘පච්චිත්වා නිරයග්ගිනා’’තිපි පඨන්ති  

ත ්ය ව කම්ෙ ්  විපාකාවය ය නාති යයන කම්යමන යසො නිරයය

පටිසන්ධිුංගණ්හි, නතුංකම්මුං මනුස්සයලොයකවිපාකුංයදති යාපනස්ස
නානක්ඛණිකායචතනාතදාපච්යචකබුද්යධ විප්පටිපජ්ජනවයසනපවත්තා

අපරාපරියයවදනීයභූතා, සා අපරාපරියයවදනීයයයනව පුඤ්ඤකම්යමන
මනුස්යසසුතියහතුකපටිසන්ධියා දින්නාය පවත්තියුංකුට්ඨිභාවුං දාලිද්දියුං
පරමකාරුඤ්ඤතුංආපායදසි තුංසන්ධායකම්මසභාගතාවයසන‘‘තස්යසව 
කම්මස්සවිපාකවයසයසනා’’තිවුත්තුං සදියසපිහියලොයකතබ්ය ොහායරො

දිට්යඨොයථාතුං ‘‘සාඑවතිත්තිරී, තානියයවඔසධානී’’ති  

එත්තාවතා ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතූ’’ති යතන භික්ඛුනා 

පුට්ඨපඤ්හුං විස්සජ්යජත්වා ඉදානි යයො ‘‘තස්ස කා ගති, යකො

අභිසම්පරායයො’’ති පුබ්ය  භික්ඛූහි පුට්ඨපඤ්යහො, තුං විස්සජ්යජතුුං ‘‘ය ො 

තථා තප්පයවදිත’’න්තිආදි වුත්තුං  තත්ථ තථා තප්පයවදිතන්ති
තථාගයතන භගවතා යදසිතුං අක්ඛාතුං පකාසිතන්ති තථාගතප්පයවදිතුං  

ආ ම්ොති අධිගන්ත්වා, නිස්සාය ඤත්වා වා  ‘‘තථාගතප්පයවදියත

ධම්මවිනයය’’තිපි පායඨො   ද්ධං  ොදියීති සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, 

ස්වාක්ඛායතො භගවතා ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො භගවයතො සාවකසඞ්යඝොති
රතනත්තයසන්නිස්සයුං පුබ් භාගසද්ධඤ්යචව යලොකුත්තරසද්ධඤ්චාති

දුවිධම්පි සද්ධුං සම්මා ආදියි  යථා න පුන ආදාතබ් ා යහොති, එවුං යාව

භවක්ඛයා ගණ්හි, අත්තයනො චිත්තසන්තායන උප්පායදසීති අත්යථො  සීලං
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පටුන 

 ොදියීතිආදීසුපි එයසවනයයො  සීලන්තිපුබ් භාගසීයලනසද්ධිුංමග්ගසීලුං 

ඵලසීලඤ්ච. සුතන්ති පරියත්ති ාහසච්චුංපටියවධ ාහසච්චඤ්චාති දුවිධම්පි
සුතුං  පරියත්තිධම්මාපි හි යතන ධම්මස්සවනකායල සච්චප්පටියවධාය
සාවයකහි යථාලද්ධප්පකාරුං සුතා පරිචිතා මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා

සුප්පටිවිද්ධා චාති  චා න්ති පඨමමග්ගවජ්ඣකියලසාභිසඞ්ඛාරානුං

යවොස්සග්ගසඞ්ඛාතුංචාගුං, යයනඅරියසාවකා යදයයධම්යමසුමුත්තචාගාච

යහොන්තිපයතපාණීයවොස්සග්ගරතා  පඤ්ඤන්තිසද්ධිුංවිපස්සනාපඤ්ඤාය
මග්ගපඤ්ඤඤ්යචව ඵලපඤ්ඤඤ්ච  

කාෙ ්  යභදාති උපාදින්නක්ඛන්ධපරිච්චාගා  පරං ෙරණාති

තදනන්තරුං අභිනිබ් ත්තක්ඛන්ධගහණා  අථ වා කාෙ ්  යභදාති 

ජීවිතින්ද්රියස්ස උපච්යඡදා  පරං ෙරණාති චුතියතො උද්ධුං  සු තිං  ග් ං

යලොකන්ති පදත්තයයනාපි යදවයලොකයමව වදති  යසො හි සම්පත්තීනුං

යසොභනත්තා සුන්දරා ගතීති සුගති, රූපාදීහි වියසයසහි සුට්ඨු අග්යගොති 

සග්යගො, සබ් කාලුං සුඛයමයවත්ථ යලොකියති, ලුජ්ජතීති වා යලොයකොති

වුච්චති  උපපන්යනොති පටිසන්ධිග්ගහණවයසන උපගයතො   හ යතන්ති

සහභාවුං  වචනත්යථො පන සහ  යති පවත්තති, වසතීති වා සහය යො, 

සහඨායී සහවායී වා  තස්ස භායවො සහ යතා  අතියරොචතීති අතික්කම්ම

අභිභවිත්වා යරොචති වියරොචති  වණ්යණනාති රූපසම්පත්තියා  ෙ  ාති 
පරිවායරන  යසො හි අසුචිමක්ඛිතුං ජජ්ජරුං මත්තිකාභාජනුං ඡඩ්යඩත්වා
අයනකරතනවිචිත්තුං පභස්සරරුංසිජාලවිනද්ධසුද්ධජම්බුනදභාජනුං
ගණ්හන්යතො විය වුත්තප්පකාරුං කයළවරුං ඉධ නික්ඛිපිත්වා
එකචිත්තක්ඛයණන යථාවුත්තුං දිබ් ත්තභාවුං මහතා පරිවායරන සද්ධිුං 
පටිලභීති  

එතෙත්ථංවිදිත්වාතිඑතුංපාපානුං අපරිවජ්ජයනආදීනවුං, පරිවජ්ජයන

චආනිසුංසුංසබ් ාකාරයතොවිදිත්වාතදත්ථවිභාවනුං ඉෙංඋදානංඋදායනසි. 

තස්සායුං සඞ්යඛපත්යථො – යථා චක්ඛුො පුරියසො පරක්කයෙ 

කායිකවීරියය විජ්ජොයන සරීයර වහන්යත වි ොනි පපාතාදිට්ඨානානි

චණ්ඩභායවන වා විසමානි හත්ථිඅස්සඅහිකුක්කුරයගොරූපාදීනි පරිවජ්ජයෙ, 

එවුං ජීවයලොක ්මිං ඉමස්මිුංසත්තයලොයක පණ්ඩියතො සප්පඤ්යඤොපුරියසො

තාය සප්පඤ්ඤතාය අත්තයනො හිතුං ජානන්යතො පාපානි ලාමකානි
දුච්චරිතානි පරිවජ්යජයය  එවඤ්හි යථායුං සුප්පබුද්යධො තගරසිඛිම්හි

පච්යචකබුද්යධපාපුංඅපරිවජ්යජත්වාමහන්තුං අනය යසනුංආපජ්ජි, එවුං
ආපජ්යජයයාති අධිප්පායයො  යථා වා සුප්පබුද්යධොකුට්ඨී මමධම්මයදසනුං
ආගම්ම ඉදානි සුංයවගප්පත්යතො පාපානි පරිවජ්යජන්යතො උළාරුං වියසසුං 

අධිගඤ්ඡි, එවුං අඤ්යඤොපි උළාරුං වියසසාධිගමුං ඉච්ඡන්යතො පාපානි
පරිවජ්යජයයාති අධිප්පායයො  
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තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. කුොරකසුත්තවණ්ණනා 

44. චතුත්යථ කුොරකාති තරුණපුග්ගලා  යය සුභාසිතදුබ්භාසිතස්ස

අත්ථුං ජානන්ති, යත ඉධ කුමාරකාති අධිප්යපතා  ඉයම හි සත්තා 

ජාතදිවසයතොපට්ඨායයාවපඤ්චදසවස්සකා, තාව‘‘කුමාරකා,  ාලා’’තිච

වුච්චන්ති, තයතො පරුං වීසතිවස්සානි ‘‘යුවායනො’’ති  ෙච්ෙයක ායධන්තීති 

මග්ගසමීයප එකස්මිුං තළායක නිදාඝකායල උදයක පරික්ඛීයණ
නින්නට්ඨායන ඨිතුං උදකුං උස්සිඤ්චිත්වා ඛුද්දකමච්යඡ ගණ්හන්ති යචව

හනන්ති ච ‘‘පචිත්වා ඛාදිස්සාමා’’ති  යතනුප ඞ්කමීති මග්ගයතො යථොකුං

තළාකුං අතික්කමිත්වා ඨියතො, තස්මා ‘‘උපසඞ්කමී’’ති වදති  කස්මා පන

උපසඞ්කමි? යත කුමාරයක අත්තනි විස්සාසුං ජයනතුුංඋපසඞ්කමි  භාෙථ

යවොති එත්ථ යවොති නිපාතමත්තුං  දුක්ඛ ් ාති නිස්සක්යක සාමිවචනුං, 

දුක්ඛස්මාති අත්යථො  අප්පිෙං යවො දුක්ඛන්ති ‘‘කිුං තුම්හාකුං සරීයර 
උප්පජ්ජනකදුක්ඛුංඅප්පියුංඅනිට්ඨ’’න්තිපුච්ඡති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති ඉයම සත්තා අත්තයනො දුක්ඛුං අනිච්ඡන්තා එව
හත්වා දුක්ඛයහතුුං පටිපජ්ජන්තා අත්තයනො තුං ඉච්ඡන්තා එව නාම

යහොන්තීති එතමත්ථුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති ඉමුං
පාපකිරියායනියසධනුං ආදීනවවිභාවනඤ්චඋදානුංඋදායනසි  

තස්සත්යථො – යදි තුම්හාකුං සකලමාපායිකුං, සුගතියඤ්ච 

අප්පායුකතාමනුස්සයදොභග්ගියාදියභදුං දුක්ඛං අප්පිෙං අනිට්ඨුං, යදිතුම්යහ

තයතො භාෙථ, ආවි වා පයරසුං පාකටභාවවයසන අප්පටිච්ඡන්නුං කත්වා

කායයන වා වාචාය වා පාණාතිපාතාදිප්පයභදුං ෙදි වා රයහො 
අපාකටභාවවයසන පටිච්ඡන්නුං කත්වා මයනොද්වායර එව

අභිජ්ඣාදිප්පයභදුංඅුගමත්තම්පි පාපකං ලාමකධම්මුං ොකත්ථ මාකරිත්ථ, 

අථ පන තුං පාපකම්මුං එතරහි කයරොථ, ආයතිුං වා කරි ් ථ, නිරයාදීසු
චතූසුඅපායයසුමනුස්යසසුචතස්සඵලභූතුං දුක්ඛුං ඉයතොවා එත්යතො වා

පලායන්යත අම්යහ නානු න්ධිස්සතීති අධිප්පායයන උයපච්ච අයපච්ච 

පලාෙතම්පි තුම්හාකුං තයතො මුත්ති යමොක්යඛො නත්ථි 
ගතිකාලාදිපච්චයන්තරසමවායය විපච්චිස්සතියයවාති දස්යසති 

‘‘පලායයන’’තිපිපඨන්ති, වුත්තනයයනයත්ථකත්ථචි ගමයනපක්කමයන
සතීති අත්යථො  අයඤ්ච අත්යථො ‘‘න අන්තලික්යඛ න

සමුද්දමජ්යඣ…යප … පාපකම්මා’’ති (ධ  ප  127; මි  ප  4.2.4) ඉමාය
ගාථායදීයපතබ්ය ො  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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5. උයපො ථසුත්තවණ්ණනා 

45. පඤ්චයම තදහූතිතස්මිුං අහනි තස්මිුං දිවයස  උයපො යථතිඑත්ථ

උපවසන්තිඑත්ථාතිඋයපොසයථො, උපව න්තීතිසීයලනවාඅනසයනනවා
උයපතා හත්වා වසන්තීති අත්යථො  අයඤ්හි උයපොසථසද්යදො

‘‘අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතුංඋයපොසථුංඋපවසාමී’’තිආදීසු(අ  නි 3.71; 10.46) 

සීයල ආගයතො  ‘‘උයපොසයථො වා පවාරණා වා’’තිආදීසු (මහාව  155) 
පාතියමොක්ඛුද්යදසාදිවිනයකම්යම  ‘‘යගොපාලකූයපොසයථො

නිගණ්ඨූයපොසයථො’’තිආදීසු (අ  නි  3.71) උපවායස  ‘‘උයපොසයථො නාම

නාගරාජා’’තිආදීසු (දී  නි  2.246) පඤ්ඤත්තියුං  ‘‘අජ්ජුයපොසයථො

පන්නරයසො’’තිආදීසු (මහාව  168) දිවයස  ඉධාපි දිවයසයයව දට්ඨබ්ය ො, 
තස්මා ‘‘තදහයපොසයථ’’ති තස්මිුං උයපොසථදිවසභූයත අහනීති අත්යථො  

නිසින්යනො යහොතීතිමහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො ඔවාදපාතියමොක්ඛුං උද්දිසිතුුං
නිසින්යනො යහොති  නිසජ්ජ පන භික්ඛූනුං චිත්තානි ඔයලොයකන්යතො එකුං 

දුස්සීලපුග්ගලුං දිස්වා, ‘‘සචාහුං ඉමස්මිුං පුග්ගයල ඉධ නිසින්යනයයව

පාතියමොක්ඛුං උද්දිසිස්සාමි, සත්තධාස්ස මුද්ධා ඵලිස්සතී’’ති තස්මිුං
අනුකම්පායතුණ්හීයයව අයහොසි  

එත්ථ ච උද්ධ ්තං අරුණන්ති අරුුගග්ගමනුං වත්වාපි ‘‘උද්දිසතු, 

භන්යත භගවා, භික්ඛූනුං පාතියමොක්ඛ’’න්ති යථයරො භගවන්තුං

පාතියමොක්ඛුද්යදසුං යාචි තස්මිුං කායල ‘‘න, භික්ඛයව, අනුයපොසයථ

උයපොසයථො කාතබ්ය ො’’තිසික්ඛාපදස්ස (මහාව  183) අපඤ්ඤත්තත්තා  

අපරිසුද්ධා, ආනන්ද, පරි ාති තික්ඛත්තුුං යථයරන පාතියමොක්ඛුද්යදසස්ස
යාචිතත්තා අනුද්යදසස්ස කාරණුං කයථන්යතො ‘‘අසුකපුග්ගයලො 

අපරිසුද්යධො’’තිඅවත්වා‘‘අපරිසුද්ධා, ආනන්ද, පරිසා’’තිආහ කස්මාපන

භගවා තියාමරත්තිුං තථා වීතිනායමසි? තයතො පට්ඨාය ඔවාදපාතියමොක්ඛුං
අනුද්දිසිතුකායමොතස්ස වත්ථුුංපාකටුංකාතුුං  

අද්ද ාතිකථුංඅද්දස අත්තයනො යචයතොපරියඤායණනතස්සුංපරිසති
භික්ඛූනුං චිත්තානි පරිජානන්යතො තස්ස යමොඝපුරිසස්ස දුස්සීලයචිත්තුං

පස්සි යස්මාපනචිත්යතදිට්යඨතුංසමඞ්ගීපුග්ගයලො දිට්යඨො නාමයහොති, 

තස්මා ‘‘අද්ද ා යඛො ආෙ ්ො ෙහායෙොග් ල්ලායනො තං පුග් ලං

දු ්සීල’’න්තිආදි වුත්තං. යයථවහිඅනාගයතසත්තසුදිවයසසුපවත්තමානුං

පයරසුංචිත්තුං යචයතොපරියඤාණලාභීජානාති, එවුංඅතීයතපීති  දු ්සීලන්ති 

නිස්සීලුං, සීලවිරහිතන්ති අත්යථො  පාපධම්ෙන්ති දුස්සීලත්තා එව

හීනජ්ඣාසයතාය ලාමකසභාවුං  අසුචින්ති අපරිසුද්යධහි කායකම්මාදීහි

සමන්නාගතත්තා න සුචිුං   ඞ්ක ් ර ොචාරන්ති කිඤ්චියදව අසාරුප්පුං
දිස්වා ‘‘ඉදුං ඉමිනා කතුං භවිස්සතී’’ති එවුං පයරසුං ආසඞ්කනීයතාය

සඞ්කාය සරිතබ් සමාචාරුං, අථවායකනචියදවකරණීයයනමන්තයන්යත
භික්ඛූදිස්වා‘‘කච්චිනු යඛොඉයමමයාකතකම්මුංජානිත්වාමන්යතන්තී’’ති
අත්තයනොයයවසඞ්කාය සරිතබ් සමාචාරුං  
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පටුන 

ලජ්ජිතබ් තාය පටිච්ඡායදතබ් කාරණයතො පටිච්ඡන්නුං කම්මන්තුං 

එතස්සාති පටිච්ෙන්නකම්ෙන්තං. කුච්ඡිතසමණයවසධාරිතායන සමණන්ති 

අ ් ෙණං. සලාකග්ගහණාදීසු‘‘කිත්තකාසමණා’’තිච ගණනාය‘‘අහම්පි

සමයණොම්හී’’ති මිච්ඡාපටිඤ්ඤාය  ෙණපටිඤ්ඤං. අයසට්ඨචාරිතාය 

අබ්රහ්ෙචාරිං. අඤ්යඤ බ්රහ්මචාරියනො සුනිවත්යථ සුපාරුයත සුපත්තධයර
ගාමනිගමාදීසු පිණ්ඩාය චරිත්වා ජීවිකුං කප්යපන්යත දිස්වා අබ්රහ්මචාරී
සමායනො සයම්පි තාදියසන ආකායරන පටිපජ්ජන්යතො උයපොසථාදීසු 
සන්දිස්සන්යතො ‘‘අහම්පි බ්රහ්මචාරී’’ති පටිඤ්ඤුං යදන්යතො විය යහොතීති 

බ්රහ්ෙචාරිපටිඤ්ඤං. පූතිනාකම්යමන සීලවිපත්තියාඅන්යතොඅනුපවිට්ඨත්තා 

අන්යතොපූතිං. ඡහි ද්වායරහිරාගාදිකියලසවස්සයනනතින්තත්තා අව ්සුතං. 

සඤ්ජාතරාගාදිකචවරත්තාසීලවන්යතහිඡඩ්යඩතබ් ත්තා ච ක ම්බුජාතං.

ෙජ්යඣ භික්ඛු ඞ්ඝ ්  නිසින්නන්ති සඞ්ඝපරියාපන්යනො විය

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අන්යතො නිසින්නුං  දිට්යඨොසීති අයුං පනන පකතත්යතොති

භගවතාදිට්යඨොඅසි යස්මාචඑවුං දිට්යඨො, තස්මානත්ථි යත තව භික්ඛූහි 

 ද්ධිං එකකම්මාදිසුංවායසො යස්මා පනයසො  ංවාය ො තව නත්ථි, තස්මා 

උට්යඨහි, ආවුය ොති එවයමත්ථපදයයොජනායවදිතබ් ා  

තතිෙම්පි යඛො ය ො පුග් යලො තුණ්හී අයහොසීති අයනකවාරුං වත්වාපි

යථයරො ‘‘සයයමව නිබ්බින්යනො ඔරමිස්සතී’’ති වා, ‘‘ඉදානි ඉයමසුං

පටිපත්තිුං ජානිස්සාමී’’ති වා අධිප්පායයන තුණ්හී අයහොසි   ාහාෙං

 යහත්වාති භගවතා මයා ච යාථාවයතො දිට්යඨො, යාවතතියුං උට්යඨහීති

වුත්යතො න උට්ඨාති, ‘‘ඉදානිස්ස නික්කඩ්ෙනකායලො මා සඞ්ඝස්ස

උයපොසථන්තරායයො අයහොසී’’ති තුං  ාහායුං අග්ගයහසි, තථා ගයහත්වා  

 හිද්වාරයකොට්ඨකා නික්ඛායෙත්වාති ද්වාරයකොට්ඨකසාලයතො  හි

නික්ඛායමත්වා   හීති පන නික්ඛාමිතට්ඨානදස්සනුං, අථ වා 

 හිද්වාරයකොට්ඨකාති  හිද්වාරයකොට්ඨකයතොපි නික්ඛායමත්වා, න

අන්යතොද්වාරයකොට්ඨකයතො, එවුං උභයථාපි විහාරයතො  හි කත්වාති

අත්යථො  සූචිඝටිකං දත්වාති අග්ගළසූචිඤ්ච උපරිඝටිකඤ්ච ආදහිත්වා, 

සුට්ඨුතරුංකවාටුංථයකත්වාතිඅත්යථො  ොව ාහා හණාපිනාොතිඉමිනා

‘‘අපරිසුද්ධා, ආනන්ද, පරිසා’’ති වචනුංසුත්වාඑවහියතනපක්කමිතබ් ුං

සියා, එවුං අපක්කමිත්වා යාව  ාහාගහණාපි නාම යසො යමොඝපුරියසො
ආගයමස්සතීති අච්ඡරියමිදන්ති දස්යසති  ඉදම්පි ගරහණච්ඡරියයමවාති 
යවදිතබ් ුං  

අථ භගවාචින්යතසි– ‘‘ඉදානිභික්ඛුසඞ්යඝො අබ්බුදජායතො, අපරිසුද්ධා

පුග්ගලා උයපොසථුං ආගච්ඡන්ති, න ච තථාගතා අපරිසුද්ධාය පරිසාය

උයපොසථුං කයරොන්ති, පාතියමොක්ඛුං උද්දිසන්ති, අනුද්දිසන්යත ච 

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස උයපොසයථො පච්ඡිජ්ජති, යුංනූනාහුං ඉයතො පට්ඨාය
භික්ඛූනුංයයව පාතියමොක්ඛුද්යදසුං අනුජායනයය’’න්ති  එවුං පන
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චින්යතත්වා භික්ඛූනුංයයව පාතියමොක්ඛුද්යදසුං අනුජානි  යතන වුත්තුං – 

‘‘අථයඛොභ වා…යප.… පාතියෙොක්ඛංඋද්දිය ෙයාථා’’ති  

තත්ථ නදානාහන්ති ඉදානිඅහුංඋයපොසථුංනකරිස්සාමි, පාතියමොක්ඛුං
න උද්දිසිස්සාමීති පච්යචකුං න-කායරන සම් න්යධො  දුවිධඤ්හි

පාතියමොක්ඛුං ආණාපාතියමොක්ඛුං ඔවාදපාතියමොක්ඛන්ති  යතසු ‘‘සුණාතු

යම, භන්යත’’තිආදිකුං (මහාව  134) ආණාපාතියමොක්ඛුං, තුං සාවකාව

උද්දිසන්ති, න බුද්ධා, අයුං අන්වද්ධමාසුං උද්දිසියති  ‘‘ඛන්තී
පරමුං…යප … සබ් පාපස්ස අකරණුං…යප … අනූපවායදො

අනූපඝායතො…යප …එතුංබුද්ධානසාසන’’න්ති(දී නි 2.90; ධ ප  183-

185) ඉමා පන තිස්යසො ගාථා ඔවාදපාතියමොක්ඛුං නාම, තුං බුද්ධාව

උද්දිසන්ති, න සාවකා, ඡන්නම්පි වස්සානුං අච්චයයන උද්දිසන්ති 

දීඝායුකබුද්ධානඤ්හි ධරමානකායල අයයමව පාතියමොක්ඛුද්යදයසො, 

අප්පායුකබුද්ධානුංපන පඨමය ොධියුංයයව තයතොපරුංඉතයරො, තඤ්චයඛො

භික්ඛූඑවඋද්දිසන්ති, නබුද්ධා, තස්මා අම්හාකම්පිභගවාවීසතිවස්සමත්තුං
ඔවාදපාතියමොක්ඛුංඋද්දිසිත්වාඉමුංඅන්තරායුං දිස්වාතයතොපරුංනඋද්දිසි  

අට්ඨානන්තිඅකාරණුං  අනවකාය ොතිතස්යසවයවවචනුං කාරණඤ්හියථා

තිට්ඨති එත්ථ ඵලුං තදායත්තවුත්තිතායාති ඨානන්ති වුච්චති, එවුං

අනවකායසොතිපි වුච්චතීති  ෙන්ති කිරියාපරාමසනුං, තුං යහට්ඨා
වුත්තනයයනයයොයජතබ් ුං  

අට්ඨියෙ, භික්ඛයව, ෙහා මුද්යදතියකො අනුසන්ධි? ය්වායුංඅපරිසුද්ධාය

පරිසාය පාතියමොක්ඛස්ස අනුද්යදයසො වුත්යතො, යසො ඉමස්මිුං ධම්මවිනයය
අච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමොතිතුංඅපයරහිසත්තහි අච්ඡරියබ්භුතධම්යමහි
සද්ධිුං විභජිත්වා දස්යසතුකායමො පඨමුං තාව යතසුං උපමාභායවන 

මහාසමුද්යද අට්ඨ අච්ඡරියබ්භුතධම්යම දස්යසන්යතො සත්ථා ‘‘අට්ඨියම, 

භික්ඛයව, මහාසමුද්යද’’තිආදිමාහ  

පකතියදවාවියනසුරන්තිනඉසන්තිනවියරොචන්තීති අසුරා, සුරානාම

යදවා, යතසුංපටිපක්ඛාතිවාඅසුරා, යවපචිත්තිපහාරාදාදයයො යතසුංභවනුං

සියනරුස්සයහට්ඨාභායග, යතතත්ථපවිසන්තා නික්ඛමන්තාසියනරුපායද
මණ්ඩපාදිුංනිම්මිනිත්වාකීළන්තාවඅභිරමන්ති තත්ථ යතසුං අභිරතිඉයම

ුයණදිස්වාතිආහ– ‘‘යෙ දි ්වාදි ්වාඅසුරාෙහා මුද්යදඅභිරෙන්තී’’ති 

තත්ථ අභිරෙන්තීතිරතිුංවින්දන්ති, අනුක්කණ්ඨමානාවසන්තීති අත්යථො  

අනුපුබ් නින්යනොතිආදීනි සබ් ානි අනුපටිපාටියා නින්නභාවස්යසව

යවවචනානි  නආෙතයකයනව පපායතොති නඡින්නතයටො මහායසොබ්යභො
විය ආදියතො එව පපායතො  යසො හි තීරයදසයතො පට්ඨාය
එකඞ්ු ලද්වඞ්ු ලවිදත්ථිරතනයට්ඨිඋසභඅඩ්ෙගාවුතගාවුතඩ්ෙයයොජනාදිව



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා ය ොණවග්ය ො 

227 

පටුන 

යසන ගම්භීයරො හත්වා ගච්ඡන්යතො ගච්ඡන්යතො සියනරුපාදමූයල
චතුරාසීතියයොජනසහස්සගම්භීයරො හත්වාඨියතොතිදස්යසති  

ඨිතධම්යෙොති ඨිතසභායවො අවට්ඨිතසභායවො  න ෙයතන කුණයපන

 ංව තීතියයනයකනචිහත්ථිඅස්සාදීනුංකයළවයරන සද්ධිුංනසුංවසති  

තීරංවායහතීතිතීරුංඅපයනති  ථලංඋ ් ායරතීති හත්යථනගයහත්වාවිය 

වීචිප්පහායරයනව ථයල ඛිපති   ඞ් ා ෙමුනාති අයනොතත්තදහස්ස 
දක්ඛිණමුඛයතො නික්ඛන්තනදී පඤ්ච ධාරා හත්වා පවත්තට්ඨායන
ගඞ්ගාතිආදිනා පඤ්චධාසඞ්ඛුංගතා  

තත්රායුං ඉමාසුං නදීනුං ආදියතො පට්ඨාය උප්පත්තිකථා – අයඤ්හි 

ජම්බුදීයපො දසසහස්සයයොජනපරිමායණො, තත්ථ
චතුසහස්සයයොජනප්පමායණො පයදයසො උදයකන අජ්යඣොත්ථයටො

සමුද්යදොති සඞ්ඛුං ගයතො, තිසහස්සයයොජනප්පමායණ මනුස්සා වසන්ති, 
තිසහස්සයයොජනප්පමායණ හිමවා පතිට්ඨියතො උබ්ය යධන
පඤ්චයයොජනසතියකො චතුරාසීතිකූටසහස්සපටිමණ්ඩියතො සමන්තයතො

සන්දමානපඤ්චසතනදීවිචිත්යතො, යත්ථආයායමන විත්ථායරනගම්භීරතාය
ච පණ්ණාසයයොජනප්පමායණො දියඩ්ෙයයොජනසතපරිමණ්ඩයලො
අයනොතත්තදයහො කණ්ණමුණ්ඩදයහො රථකාරදයහො ඡද්දන්තදයහො
කුණාලදයහොමන්දාකිනිදයහොසීහපපාතදයහොතිසත්ත මහාසරාපතිට්ඨිතා  

යතසු අයනොතත්තදයහො සුදස්සනකූටුං චිත්තකූටුං කාළකූටුං
ගන්ධමාදනකූටුං යකලාසකූටන්ති ඉයමහි පඤ්චහි පබ් තකූයටහි 

පරික්ඛිත්යතො  තත්ථ සුද ් නකූටං යසොවණ්ණමයුං තියයොජනසතුබ්ය ධුං

අන්යතොවඞ්කුං කාකමුඛසණ්ඨානුං තයමව සරුං පටිච්ඡායදත්වා ඨිතුං, 

චිත්තකූටං සත්තරතනමයුං  කාළකූටං අඤ්ජනමයුං   න්ධොදනකූටං 

මසාරගල්ලමයුං අබ්භන්තයර මුග්ගවණ්ණුං; මූලගන්යධො, සාරගන්යධො, 

යඵග්ු ගන්යධො, තචගන්යධො, පපටිකාගන්යධො, ඛන්ධගන්යධො, රසගන්යධො, 

පුප්ඵගන්යධො, ඵලගන්යධො, පත්තගන්යධොති ඉයමහි දසහි ගන්යධහි 

උස්සන්නුං, නානප්පකාරඔසධසඤ්ඡන්නුං, කාළපක්ඛුයපොසථදිවයස

ආදිත්තුං විය අඞ්ගාරුං පජ්ජලන්තුං තිට්ඨති  යකලා කූටං රජතමයුං 
සබ් ානි යචතානි සුදස්සයනන සමානුබ්ය ධසණ්ඨානානි තයමව සරුං
පටිච්ඡායදත්වා ඨිතානි  තත්ථ යදවානුභායවන නාගානුභායවන ච යදයවො

වස්සති, නදියයො චසන්දන්ති, තුංසබ් ම්පිඋදකුංඅයනොතත්තයමවපවිසති, 
චන්දිමසූරියා දක්ඛියණන වා උත්තයරන වා ගච්ඡන්තා පබ් තන්තයරන

තත්ථ ඔභාසුං කයරොන්ති, උජුකුං ගච්ඡන්තා න කයරොන්ති, යතයනවස්ස
‘‘අයනොතත්ත’’න්තිසඞ්ඛාඋදපාදි  

තත්ථ රතනමයමනුඤ්ඤයසොපානසිලාතලානි නිම්මච්ඡකච්ඡපානි 

ඵලිකසදිසානි නිම්මලූදකානි තදුපයභොගසත්තානුං කම්මනිබ් ත්තායනව

නහානතිත්ථානි ච යහොන්ති, යත්ථ බුද්ධපච්යචකබුද්ධා ඉද්ධිමන්යතො
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228 

පටුන 

සාවකා ඉසයයො ච නහානාදීනි කයරොන්ති, යදවයක්ඛාදයයො උදකකීළුං
කීළන්ති  

තස්ස චතූසු පස්යසසු සීහමුඛුං, හත්ථිමුඛුං, අස්සමුඛුං, උසභමුඛන්ති

චත්තාරිඋදකනික්ඛමනමුඛානියහොන්ති, යයහිචතස්යසොනදියයොසන්දන්ති  

සීහමුයඛන නික්ඛන්තනදීතීයර යකසරසීහා  හතරා යහොන්ති, තථා
හත්ථිමුඛාදීහි හත්ථිඅස්සඋසභා  පුරත්ථිමදිසයතො නික්ඛන්තනදී
අයනොතත්තුං තික්ඛත්තුුං පදක්ඛිණුං කත්වා ඉතරා තිස්යසො නදියයො
අනුපගම්ම පාචීනහිමවන්යතයනව අමනුස්සපථුං ගන්ත්වා මහාසමුද්දුං
පවිසති  පච්ඡිමදිසයතො උත්තරදිසයතො ච නික්ඛන්තනදියයොපි තයථව
පදක්ඛිණුං කත්වා පච්ඡිමහිමවන්යතයනව උත්තරහිමවන්යතයනව ච
අමනුස්සපථුංගන්ත්වා මහාසමුද්දුංපවිසන්ති  

දක්ඛිණදිසයතො නික්ඛන්තනදී පන තුං තික්ඛත්තුුං පදක්ඛිණුං කත්වා 
දක්ඛියණනඋජුකුංපාසාණපිට්යඨයනවසට්ඨියයොජනානිගන්ත්වාපබ් තුං
පහරිත්වා උට්ඨාය පරික්යඛයපන තිගාවුතප්පමාණඋදකධාරා හත්වා

ආකායසන සට්ඨියයොජනානි ගන්ත්වා තියග්ගයළ නාම පාසායණ පතිතා, 
පාසායණො උදකධාරායවයගන භින්යනො  තත්ථ පඤ්ඤාසයයොජනප්පමාණා

තියග්ගළානාමයපොක්ඛරණීජාතා, යපොක්ඛරණියාකූලුංභින්දිත්වා පාසාණුං
පවිසිත්වාසට්ඨියයොජනානිගන්ත්වාතයතොඝනපථවිුංභින්දිත්වාඋමඞ්යගන 

සට්ඨියයොජනානි ගන්ත්වා විඤ්ඣුං නාම තිරච්ඡානපබ් තුං පහරිත්වා
හත්ථතයල පඤ්චඞ්ු ලිසදිසා පඤ්චධාරාහත්වාපවත්තන්ති  

සා තික්ඛත්තුුං අයනොතත්තුං පදක්ඛිණුං කත්වා ගතට්ඨායන 

‘‘ආවට්ට ඞ් ා’’ති වුච්චති, උජුකුං පාසාණපිට්යඨන සට්ඨියයොජනානි 

ගතට්ඨායන ‘‘කණ්හ ඞ් ා’’ති, ආකායසන සට්ඨියයොජනානි ගතට්ඨායන 

‘‘ආකා  ඞ් ා’’ති, තියග්ගළපාසායණ පඤ්ඤාසයයොජයනොකායස ඨිතා 

‘‘තිෙග් ළයපොක්ඛරණී’’ති, කූලුං භින්දිත්වා පාසාණුං පවිසිත්වා 

සට්ඨියයොජනානි ගතට්ඨායන ‘‘ හල ඞ් ා’’ති, උමඞ්යගනසට්ඨියයොජනානි

ගතට්ඨායන ‘‘උෙඞ්  ඞ් ා’’ති වුච්චති, විඤ්ඣුං නාම තිරච්ඡානපබ් තුං 

පහරිත්වාපඤ්චධාරාහත්වාපවත්තට්ඨායනගඞ්ගා, යමුනා, අචිරවතී, සරභූ, 
මහීති පඤ්චධා සඞ්ඛුං ගතා  එවයමතා පඤ්ච මහානදියයො හිමවන්තයතො
පවත්තන්තීති යවදිතබ් ා  

තත්ථ නදී නින්න ාතිආදිකුං යගොත්තුං,  ඞ් ා ෙමුනාතිආදිකුං නාමුං  

 වන්තියෙොතියාකාචිසවමානාසන්දමානාගච්ඡන්තියයොමහානදියයොවා 

කුන්නදියයො වා  අප්යපන්තීති අල්ලීයන්ති ඔසරන්ති  ධාරාති වුට්ඨිධාරා  

පූරත්තන්ති පුණ්ණභායවො  මහාසමුද්දස්ස හි අයුං ධම්මතා – ‘‘ඉමස්මිුං

කායල යදයවො මන්යදො ජායතො, ජාලක්ඛිපාදීනි ආදාය මච්ඡකච්ඡයප

ගණ්හිස්සාමා’’ති වා ‘‘ඉමස්මිුං කායල අතිමහන්තී වුට්ඨි, නලභිස්සාම නු
යඛො පිට්ඨිපසාරණට්ඨාන’’න්ති වා තුං න සක්කා වත්තුුං  



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා ය ොණවග්ය ො 
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පටුන 

පඨමකප්පිකකාලයතො පට්ඨාය හි යුං වස්සිත්වා සියනරුයමඛලුං ආහච්ච

උදකුංඨිතුං, තුංතයතො එකඞ්ු ලමත්තම්පිඋදකුංයනවයහට්ඨාඔතරති, න
උද්ධුංඋත්තරති  

එකරය ොති අසම්භින්නරයසො  මුත්තාති ඛුද්දකමහන්තවට්ටදීඝාදියභදා

අයනකවිධා මුත්තා  ෙණීති රත්තනීලාදියභයදො අයනකවියධො මණි  

යවළුරියෙොති වුංසවණ්ණසිරීසපුප්ඵවණ්ණාදිසණ්ඨානයතො අයනකවියධො  

 ඞ්යඛොති දක්ඛිණාවත්තතම් කුච්ඡිකධමනසඞ්ඛාදියභයදො අයනකවියධො  

සිලාති යසතකාළමුග්ගවණ්ණාදියභදා අයනකවිධා  පවාළන්ති

ඛුද්දකමහන්තමන්දරත්තඝනරත්තාදියභදුං අයනකවිධුං  යලොහිතඞ්ය ොති

පදුමරාගාදියභයදො අයනකවියධො ෙ ාර ල්ලන්ති ක රමණි 
‘‘චිත්තඵලික’’න්තිපිවදන්ති  

ෙහතං භූතානන්ති මහන්තානුං සත්තානුං  තිමිතිමිඞ් ලාදිකා තිස්යසො

මච්ඡජාතියයො  තිමිුං ගිලනසමත්ථා තිමිඞ්ගලා, තිමිඤ්ච තිමිඞ්ගලඤ්ච

ගිලනසමත්ථා ‘‘තිමිතිමිඞ්ගලා’’ති වදන්ති  නා ාති ඌමිපිට්ඨිවාසියනොපි
විමානට්ඨකනාගාපි  

එවයෙව යඛොති කිඤ්චාපි සත්ථා ඉමස්මිුං ධම්මවිනයය යසොළසපි
 ාත්තිුංසපි තයතො භියයයොපි අච්ඡරියබ්භුතධම්යම විභජිත්වා දස්යසතුුං

සක්යකොති, තදා උපමාභායවන පන ගහිතානුං අට්ඨන්නුං අනුරූපවයසන

අට්යඨව යත උපයමතබ් ධම්යම විභජිත්වා දස්යසන්යතො ‘‘එවයෙව යඛො, 

භික්ඛයව, ඉෙ ්මිංධම්ෙවිනයෙඅට්ඨ අච්ෙරිොඅබ්භුතාධම්ො’’තිආදිමාහ  

තත්ථ අනුපුබ් සික්ඛාෙ තිස්යසො භික්ඛා ගහිතා, අනුපුබ් කිරිොෙ 

යතරස ධුතඞ්ගධම්මා, අනුපුබ් පටිපදාෙ සත්ත අනුපස්සනා අට්ඨාරස 
මහාවිපස්සනා අට්ඨතිුංස ආරම්මණවිභත්තියයො සත්තතිුංස

ය ොධිපක්ඛියධම්මා ච ගහිතා  න ආෙතයකයනව අඤ්ඤාපටියවයධොති
මණ්ඩූකස්ස උප්පතිත්වා ගමනුං විය ආදියතොව සීලපූරණාදීනි අකත්වා

අරහත්තපටියවයධො නාම නත්ථි, පටිපාටියා පන සීලසමාධිපඤ්ඤායයො
පූයරත්වාවඅරහත්තප්පත්තීතිඅත්යථො  

ෙෙ  ාවකාති යසොතාපන්නාදියක අරියපුග්ගයල සන්ධාය වදති  න

 ංව තීති උයපොසථකම්මාදිවයසන සුංවාසුං න කයරොති  උක්ඛිපතීති

අපයනති  ආරකාවාති දූයරයයව  න යතන නිබ් ානධාතුො ඌනත්තං වා

පූරත්තං වාති අසඞ්යඛයයයයපි මහාකප්යප බුද්යධසු අනුප්පජ්ජන්යතසු 

එකසත්යතොපිපරිනිබ් ාතුුංනසක්යකොති, තදාපි ‘‘තුච්ඡානිබ් ානධාතූ’’ති

නසක්කා වත්තුුං, බුද්ධකායලපනඑයකකස්මිුංසමාගයමඅසඞ්යඛයයයාපි

සත්තාඅමතුං ආරායධන්ති, තදාපිනසක්කාවත්තුුං‘‘පූරානිබ් ානධාතූ’’ති  

විමුත්තිරය ොති කියලයසහි විමුච්චනරයසො  සබ් ා හි සාසනස්ස සම්පත්ති
යාවයදවඅනුපාදායආසයවහිචිත්තස්සවිමුත්තියායහොති  
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පටුන 

රතනානීතිරතිජනනට්යඨනරතනානි  සතිපට්ඨානාදයයොහිභාවියමානා

පුබ් භායගපිඅනප්පකුංපීතිපායමොජ්ජුං නිබ් ත්යතන්ති, පයගවඅපරභායග 
වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘යයතො යයතොසම්මසති, ඛන්ධානුංඋදයබ් යුං; 

ලභතීපීතිපායමොජ්ජුං, අමතුංතුංවිජානත’’න්ති (ධ ප 374) – 

යලොකියරතනනිමිත්තුං පන පීතිපායමොජ්ජුංනතස්සකලභාගම්පි අග්ඝතීති
අයමත්යථොයහට්ඨාදස්සියතොඑව අපිච– 

‘‘චිත්තීකතුං මහග්ඝඤ්ච, අතුලුං දුල්ලභදස්සනුං; 

අයනොමසත්තපරියභොගුං, ‘රතන’න්තිපවුච්චතී’’ති  

යදි ච චිත්තීකතාදිභායවන රතනුං නාම යහොති, සතිපට්ඨානාදීනුංයයව 

භූතයතො රතනභායවො  ය ොධිපක්ඛියධම්මානඤ්හි යසො ආනුභායවො, යුං

සාවකා සාවකපාරමීඤාණුං, පච්යචකබුද්ධා පච්යචකය ොධිඤාණුං, 
සම්මාසම්බුද්ධා සම්මාසම්ය ොධිුං අධිගච්ඡන්තීති ආසන්නකාරණත්තා 
පරම්පරකාරණඤ්හි දානාදිඋපනිස්සයයොති එවුං රතිජනනට්යඨන
චිත්තීකතාදිඅත්යථන ච රතනභායවො ය ොධිපක්ඛියධම්මානුං සාතිසයයො 

යතන වුත්තුං – ‘‘තත්රිොනි රතනානි, ය ෙයථිදං, චත්තායරො

 තිපට්ඨානා’’තිආදි  

තත්ථආරම්මයණපක්ඛන්දිත්වාඋපට්ඨානට්යඨනපට්ඨානුං, සතියයව 
පට්ඨානුං සතිපට්ඨානුං  ආරම්මණස්ස පන කායාදිවයසන චතුබ්බිධත්තා

වුත්තුං ‘‘චත්තායරො  තිපට්ඨානා’’ති  තථා හි කායයවදනාචිත්තධම්යමසු 

සුභසුඛනිච්චඅත්තසඤ්ඤානුං පහානයතො
අසුභදුක්ඛානිච්චානත්තතාගහණයතො ච යනසුං කායානුපස්සනාදිභායවො
විභත්යතො  

සම්මා පදහන්ති එයතන, සයුං වා සම්මා පදහති, පසත්ථුං, සුන්දරුං වා

පදහන්ති  ම්ෙප්පධානං. පුග්ගලස්ස වා සම්මයදව පධානභාවකරණයතො 

 ම්ෙප්පධානං. වීරියස්යසතුං අධිවචනුං  තම්පි අනුප්පන්නුප්පන්නානුං
අකුසලානුං අනුප්පාදනපහානවයසන අනුප්පන්නුප්පන්නානුං කුසලානුං

ධම්මානුං උප්පාදනභාවනවයසන ච චතුකිච්චුං කත්වා වුත්තුං ‘‘චත්තායරො

 ම්ෙප්පධානා’’ති  

ඉජ්ඣතීති ඉද්ධි, සමිජ්ඣති නිප්ඵජ්ජතීතිඅත්යථො ඉජ්ඣන්තිවාඑතාය

සත්තාඉද්ධාවුද්ධාඋක්කුංසගතා යහොන්තීති ඉද්ධි. ඉතිපඨයමනඅත්යථන

ඉද්ධි එව පායදො ඉද්ධිපායදො, ඉද්ධියකොට්ඨායසොති අත්යථො. දුතියයන
අත්යථන ඉද්ධියා පායදො පතිට්ඨා අධිගමූපායයොති ඉද්ධිපායදො  යතන හි

උපරූපරිවියසසසඞ්ඛාතුං ඉද්ධිුං පජ්ජන්ති පාපුණන්ති, ස්වායුං ඉද්ධිපායදො
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පටුන 

යස්මා ඡන්දාදියක චත්තායරො අධිපතිධම්යම ධුයර යජට්ඨයක කත්වා

නිබ් ත්තියති, තස්මාවුත්තුං ‘‘චත්තායරොඉද්ධිපාදා’’ති  

පඤ්චින්ද්රිොනීති සද්ධාදීනි පඤ්ච ඉන්ද්රියානි  තත්ථ අස්සද්ධියුං

අභිභවිත්වා අධියමොක්ඛලක්ඛයණ ඉන්දට්ඨුං කායරතීති සද්ධින්ද්රියුං, 

යකොසජ්ජුං අභිභවිත්වා පග්ගහලක්ඛයණ, පමාදුං අභිභවිත්වා

උපට්ඨානලක්ඛයණ, වික්යඛපුං අභිභවිත්වා අවික්යඛපලක්ඛයණ, 
අඤ්ඤාණුං අභිභවිත්වා දස්සනලක්ඛයණ ඉන්දට්ඨුං කායරතීති 

පඤ්ඤින්ද්රියුං  

තානියයව අස්සද්ධියාදීහි අනභිභවනීයයතො අකම්පියට්යඨන 

සම්පයුත්තධම්යමසුථිරභායවන ‘‘ ලානී’’ති යවදිතබ් ානි  

 ත්තය ොජ්ඣඞ් ාතිය ොධියා, ය ොධිස්සවා අඞ්ගාතිය ොජ්ඣඞ්ගා යා
හි එසා ධම්මසාමග්ගී යාය යලොකුත්තරමග්ගක්ඛයණ උප්පජ්ජමානාය
ලීනුද්ධච්චපතිට්ඨානායූහනකාමසුඛත්තකිලමථානුයයොග- 
උච්යඡදසස්සතාභිනියවසාදීනුං අයනයකසුං උපද්දවානුං පටිපක්ඛභූතාය 

සතිධම්මවිචයවීරියපීතිපස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ඛාසඞ්ඛාතාය ධම්මසාමග්ගියා

අරියසාවයකොබුජ්ඣති, කියලසනිද්දායවුට්ඨහති, චත්තාරිවාඅරියසච්චානි

පටිවිජ්ඣති, නිබ් ානයමව වා සච්ඡිකයරොතීති ‘‘ය ොධී’’ති වුච්චති, තස්සා
ධම්මසාමග්ගිසඞ්ඛාතාය ය ොධියා අඞ්ගාතිපි ය ොජ්ඣඞ්ගා 
ඣානඞ්ගමග්ගඞ්ගාදයයො විය  යයොයපස වුත්තප්පකාරාය ධම්මසාමග්ගියා

බුජ්ඣතීති කත්වා අරියසාවයකො ‘‘ය ොධී’’ති වුච්චති, තස්ස ය ොධිස්ස
අඞ්ගාතිපි ය ොජ්ඣඞ්ගා යසනඞ්ගරථඞ්ගාදයයො විය  යතනාහ යපොරාණා –
‘‘බුජ්ඣනකස්ස පුග්ගලස්ස අඞ්ගාති ය ොජ්ඣඞ්ගා’’ති  ‘‘ය ොධියා
සුංවත්තන්තීති ය ොජ්ඣඞ්ගා’’තිආදිනා නයයනපි ය ොජ්ඣඞ්ගානුං
ය ොජ්ඣඞ්ගත්යථොයවදිතබ්ය ො  

අරියෙො අට්ඨඞ්ගියකො ෙග්ය ොති තුංතුංමග්ගවජ්ඣකියලයසහි
ආරකත්තා අරියභාවකරත්තා අරියඵලපටිලාභකරත්තා ච අරියයො  

සම්මාදිට්ඨිආදීනි අට්ඨඞ්ගානි අස්ස අත්ථි, අට්ඨ අඞ්ගානියයව වා

අට්ඨඞ්ගියකො  කියලයසමායරන්යතොගච්ඡති, නිබ් ානත්ථියකහි මග්ගියති, 
සයුං වා නිබ් ානුං මග්ගතීති මග්යගොති  එවයමයතසුං සතිපට්ඨානාදීනුං
අත්ථවිභායගො යවදිතබ්ය ො  

ය ොතාපන්යනොති මග්ගසඞ්ඛාතුං යසොතුං ආපජ්ජිත්වා පාපුණිත්වා

ඨියතො, යසොතාපත්තිඵලට්යඨොති අත්යථො  ය ොතාපත්තිඵල ච්ඡිකිරිොෙ

පටිපන්යනොති යසොතාපත්තිඵලස්ස අත්තපච්චක්ඛකරණාය පටිපජ්ජමායනො

පඨමමග්ගට්යඨො, යයො අට්ඨමයකොතිපි වුච්චති   කදා ාමීති සකියදව ඉමුං

යලොකුංපටිසන්ධිග්ගහණවයසනආගමනසීයලො දුතියඵලට්යඨො  අනා ාමීති

පටිසන්ධිග්ගහණවයසනකාමයලොකුං අනාගමනසීයලොතතියඵලට්යඨො. යයො
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පටුන 

පනසද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී එකබීජීති එවමාදියකො අරියපුග්ගලවිභායගො, 
යසොඑයතසුංයයවපයභයදොති යසසුංවුත්තනයයමව  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං අත්තයනො ධම්මවිනයය මතකුණපසදියසන

දුස්සීලපුග්ගයලන සද්ධිුං සුංවාසාභාවසඞ්ඛාතුං අත්ථුං විදිත්වා  ඉෙං

උදානන්ති ඉමුං අසුංවාසාරහසුංවාසාරහවිභාගකාරණපරිදීපනුං උදානුං
උදායනසි  

තත්ථ ෙන්නෙතිව ් තීති ආපත්තිුං ආපජ්ජිත්වා පටිච්ඡායදන්යතො

අඤ්ඤුං නවුං ආපත්තිුං ආපජ්ජති, තයතො පරුං තයතො පරන්ති එවුං

ආපත්තිවස්සුංකියලසවස්සුංඅතිවියවස්සති  විවටං නාතිව ් තීතිආපත්තිුං
ආපන්යනොතුංඅප්පටිච්ඡායදත්වාවිවරන්යතො සබ්රහ්මචාරීනුංපකායසන්යතො
යථාධම්මුංයථාවිනයුංපටිකයරොන්යතොයදයසන්යතොවුට්ඨහන්යතො අඤ්ඤුං

නවුං ආපත්තිුං න ආපජ්ජති, යතනස්ස විවටුං පුන ආපත්තිවස්සුං

කියලසවස්සුංන වස්සති යස්මාචඑතයදවුං, තස්මා ෙන්නං ඡාදිතුංආපත්තිුං 

විවයරථ පකායසථ  එවං තං නාතිව ් තීති එවුං සන්යත තුං
ආපත්තිආපජ්ජනකුං ආපන්නපුග්ගලුං අත්තභාවුං අතිවිජ්ඣිත්වා
කියලසවස්සුංන වස්සතින යතයමති  එවුං යසොකියලයසහි අනවස්සුයතො
පරිසුද්ධසීයලො සමාහියතො හත්වා විපස්සනුං පට්ඨයපත්වා සම්මසන්යතො
අනුක්කයමනනිබ් ානුංපාපුණාතීතිඅධිප්පායයො  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. ය ොණසුත්තවණ්ණනා 

46. ඡට්යඨ අවන්තීසූති අවන්තිරට්යඨ  කුරරඝයරති එවුංනාමයක

නගයර  පවත්යත පබ් යතති පවත්තනාමයක පබ් යත  ‘‘පපායත

පබ් යත’’තිපි පඨන්ති  ය ොයණො උපා යකො කුටිකණ්යණොති නායමන

යසොයණො නාම, තීහි සරණගමයනහි උපාසකභාවප්පටියවදයනන

උපාසයකො, යකොටිඅග්ඝනකස්ස කණ්ණපිළන්ධනස්ස ධාරයණන 

‘‘යකොටිකණ්යණො’’ති වත්තබ්ය  ‘‘කුටිකණ්යණො’’ති එවුං අභිඤ්ඤායතො, 

නසුඛුමාලයසොයණොති අධිප්පායයො. අයඤ්හිආයස්මයතොමහාකච්චායනස්ස

සන්තියක ධම්මුං සුත්වා සාසයන අභිප්පසන්යනො, සරයණසු ච සීයලසු ච
පතිට්ඨියතොපවත්යතපබ් යත ඡායූදකසම්පන්යනඨායනවිහාරුංකායරත්වා
යථරුං තත්ථ වසායපත්වා චතූහි පච්චයයහි උපට්ඨාති  යතන වුත්තුං – 

‘‘ආෙ ්ෙයතොෙහාකච්චාන ් උපට්ඨායකො යහොතී’’ති  

යසොකායලනකාලුංයථරස්සඋපට්ඨානුංගච්ඡති යථයරොචස්සධම්මුං 
යදයසති  යතනසුංයවග හයලො ධම්මචරියායඋස්සාහජායතො විහරති  යසො
එකදා සත්යථන සද්ධිුං වාණිජ්ජත්ථාය උජ්යජනිුං ගච්ඡන්යතො
අන්තරාමග්යග අටවියුං සත්යථ නිවිට්යඨ රත්තියුං ජනසම් ාධභයයන
එකමන්තුං අපක්කම්මනිද්දුං උපගඤ්ඡි  සත්යථො පච්චූසයවලායුං උට්ඨාය
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ගයතො, නඑයකොපි යසොණුං පය ොයධසි, සබ්ය පි විසරිත්වා අගමුංසු  යසො 
පභාතායරත්තියාපබුජ්ඣිත්වාඋට්ඨායකඤ්චිඅපස්සන්යතොසත්යථයනව
ගතමග්ගුං ගයහත්වා සීඝුං සීඝුං ගච්ඡන්යතො එකුං වටරුක්ඛුං උපගඤ්ඡි 
තත්ථ අද්දස එකුං මහාකායුං විරූපදස්සනුං ගච්ඡන්තුං පුරිසුං අට්ඨියතො

මුත්තානිඅත්තයනොමුංසානිසයයමවඛාදන්තුං, දිස්වාන‘‘යකොසිත්ව’’න්ති

පුච්ඡි  ‘‘යපයතොම්හි, භන්යත’’ති  ‘‘කස්මා එවුං කයරොසී’’ති  ‘‘අත්තයනො
පුබ් කම්යමනා’’ති  ‘‘කිුං පන තුං කම්ම’’න්ති  ‘‘අහුං පුබ්ය  
භාරුකච්ඡනගරවාසී කූටවාණියජො හත්වා පයරසුං සන්තකුං වඤ්යචත්වා

ඛාදිුං, සමයණච භික්ඛායඋපගයත‘තුම්හාකුංමුංසුං ඛාදථා’තිඅක්යකොසිුං, 
යතන කම්යමන එතරහි ඉමුං දුක්ඛුං අනුභවාමී’’ති  තුං සුත්වා යසොයණො 
අතිවියසුංයවගුංපටිලභි  

තයතො පරුං ගච්ඡන්යතො මුඛයතො පග්ඝරිතකාළයලොහියත ද්යව
යපතදාරයක පස්සිත්වාතයථවපුච්ඡි යතපිස්සඅත්තයනොකම්මුංකයථසුුං 
යත කිර භාරුකච්ඡනගයර දාරකකායල ගන්ධවාණිජ්ජාය ජීවිකුං
කප්යපන්තා අත්තයනො මාතරි ඛීණාසයව නිමන්යතත්වා යභොයජන්තියා

යගහුංගන්ත්වා ‘‘අම්හාකුංසන්තකුංකස්මාසමණානුංයදසි, තයා දින්නුං 
යභොජනුං භුඤ්ජනකසමණානුං මුඛයතො කාළයලොහිතුං පග්ඝරතූ’’ති
අක්යකොසිුංසු  යත යතන කම්යමන නිරයය පච්චිත්වා තස්ස
විපාකාවයසයසන යපතයයොනියුං නිබ් ත්තිත්වා තදා ඉමුං දුක්ඛුං 
අනුභවන්ති තම්පිසුත්වායසොයණොඅතිවියසුංයවගජායතොඅයහොසි  

යසො උජ්යජනිුං ගන්ත්වා තුංකරණීයුං තීයරත්වා කුලඝරුං පච්චාගයතො
යථරුං උපසඞ්කමිත්වා කතපටිසන්ථායරො යථරස්ස තමත්ථුං ආයරොයචසි  
යථයරොපිස්ස පවත්තිනිවත්තීසු ආදීනවානිසුංයස විභායවන්යතො ධම්මුං
යදයසසි  යසො යථරුං වන්දිත්වා යගහුං ගයතොසායමාසුංභුඤ්ජිත්වා සයනුං
උපගයතො යථොකුංයයව නිද්දායිත්වා පබුජ්ඣිත්වා සයනතයල නිසජ්ජ
යථාසුතුං ධම්මුං පච්චයවක්ඛිතුුං ආරද්යධො  තස්ස තුං ධම්මුං

පච්චයවක්ඛයතො, යතචයපතත්තභායවඅනුස්සරයතොසුංසාරදුක්ඛුංඅතිවිය

භයානකුං හත්වාඋපට්ඨාසි, පබ් ජ්ජායචිත්තුංනමි යසොවිභාතායරත්තියා
සරීරපටිජග්ගනුං කත්වා යථරුං උපසඞ්කමිත්වා අත්තයනො අජ්ඣාසයුං

ආයරොයචත්වා පබ් ජ්ජුං යාචි  යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො ය ොණ ් 

උපා ක ් කුටිකණ්ණ ් රයහො ත ් …යප.… පබ් ායජතුෙං, භන්යත, 

අයෙයොෙහාකච්චායනො’’ති  

තත්ථ ෙථා ෙථාතිආදීනුං පදානුං අයුං සඞ්යඛපත්යථො – යයන යයන
ආකායරනඅයයයො මහාකච්චායනො ධම්මුං යදයසතිආචික්ඛති පඤ්ඤයපති

පට්ඨයපති විවරති විභජති උත්තානීකයරොති පකායසති, යතන යතන යම

උපපරික්ඛයතො එවුං යහොති, යයදතුං සික්ඛත්තයබ්රහ්මචරියුං එකම්පි දිවසුං

අක්ඛණ්ඩුං කත්වා චරිමකචිත්තුං පායපතබ් තාය එකන්තපරිපුණ්ණං. 
එකදිවසම්පි කියලසමයලනඅමලිනුං කත්වාචරිමකචිත්තුංපායපතබ් තාය 
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එකන්තපරිසුද්ධං. ඞ්ඛලිඛිතන්තිලිඛිතසඞ්ඛසදිසුං යධොතසඞ්ඛසප්පටිභාගුං

චරිතබ් ුං  ඉදං න සුකරං අ ාරං අජ්ඣාව තා අගාරමජ්යඣ වසන්යතන 

එකන්ත පරිපුණ්ණං…යප.… චරිතුං ෙංනූනාහං යකයස යචව මස්සූනි ච 

ඔහායරත්වා යවොයරොයපත්වා කාසායරසපීතතාය කා ාොනි බ්රහ්මචරියුං

චරන්තානුං අනුච්ඡවිකානි වත්ථානි අච්ොයදත්වා නිවායසත්වා යචව

පාරුපිත්වා ච අ ාර ්ො නික්ඛමිත්වා අන ාරිෙං පබ් යජෙයං. යස්මා

අගාරස්සහිතුං කසිවාණිජ්ජාදිකම්මුංඅගාරියන්තිවුච්චති, තඤ්චපබ් ජ්ජාය

නත්ථි, තස්මා පබ් ජ්ජා අනගාරියා නාම  තුං අන ාරිෙං පබ් ජ්ජුං 

පබ් යජෙයං උපගච්යඡයයුං, පටිපජ්යජයයන්තිඅත්යථො  

එවුං අත්තනා රයහොවිතක්කිතුං යසොයණො උපාසයකො යථරස්ස

ආයරොයචත්වා තුං පටිපජ්ජිතුකායමො ‘‘පබ් ායජතු ෙං, භන්යත, අයෙයො 

ෙහාකච්චායනො’’තිආහ  යථයරො පන ‘‘තාවස්සඤාණපරිපාකුං කථ’’න්ති

උපධායරත්වා ඤාණපරිපාකුං ආගමයමායනො ‘‘දුක්කරං යඛො’’තිආදිනා
පබ් ජ්ජාඡන්දුංනිවායරසි  

තත්ථ එකභත්තන්ති ‘‘එකභත්තියකො යහොති රත්තූපරයතො විරයතො

විකාලයභොජනා’’ති (දී  නි  1.194; අ  නි  3.71) එවුං වුත්තුං 

විකාලයභොජනවිරතිුංසන්ධායවදති  එකය ෙයන්ති අදුතියයසයයුං එත්ථච

යසයයාසීයසන ‘‘එයකො තිට්ඨති, එයකො ගච්ඡති, එයකො නිසීදතී’’තිආදිනා

(මහානි 7; 49) නයයනවුත්යතසුචතූසුඉරියාපයථසුකායවියවකුං දීයපති, 

න එකාකිනා හත්වා සයනමත්තුං  බ්රහ්ෙචරිෙන්ති යමථුනවිරතිබ්රහ්මචරියුං, 

සික්ඛත්තයානුයයොගසඞ්ඛාතුං සාසනබ්රහ්මචරියුං වා  ඉඞ්ඝාති යචොදනත්යථ

නිපායතො  තත්යථවාති යගයහයයව  බුද්ධානං  ා නං අනුයුඤ්ජාති 

නිච්චසීලඋයපොසථසීලාදියභදුං පඤ්චඞ්ගඅට්ඨඞ්ගදසඞ්ගසීලුං, තදනුරූපඤ්ච 
සමාධිපඤ්ඤාභාවනුං අනුයුඤ්ජ  එතඤ්හි උපාසයකන පුබ් භායග

අනුයුඤ්ජිතබ් ුං බුද්ධසාසනුං නාම  යතනාහ – ‘‘කාලයුත්තං එකභත්තං

එකය ෙයං බ්රහ්ෙරිෙ’’න්ති  

තත්ථ කාලයුත්තන්ති 

චාතුද්දසීපඤ්චදසීඅට්ඨමීපාටිහාරියපක්ඛසඞ්ඛායතන කායලන යුත්තුං, 
යථාවුත්තකායල වා තුය්හුං අනුයුඤ්ජන්තස්ස යුත්තුං පතිරූපුං

සක්කුයණයයුං, න සබ් කාලුං පබ් ජ්ජාති අධිප්පායයො  සබ් යමතුං
ඤාණස්ස අපරිපක්කත්තා තස්සකාමානුං දුප්පහානතාය සම්මාපටිපත්තියුං

යයොගයුං කාරායපතුුං වදති, න පබ් ජ්ජාඡන්දුං නිවායරතුුං  

පබ් ජ්ජාභි ඞ්ඛායරොති පබ් ජිතුුං ආරම්යභො උස්සායහො  පටිප ් ම්භීති 

ඉන්ද්රියානුං අපරිපක්කත්තා, සුංයවගස්ස ච නාතිතික්ඛභාවයතො වූපසමි 

කිඤ්චාපි පටිපස්සම්භි, යථයරන වුත්තවිධිුං පන අනුතිට්ඨන්යතො කායලන
කාලුං යථරුං උපසඞ්කමිත්වා පයිරුපාසන්යතො ධම්මුං සුණාති  තස්ස

වුත්තනයයයනවදුතියුං පබ් ජ්ජායචිත්තුංඋප්පජ්ජි, යථරස්සචආයරොයචසි 
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පටුන 

දුතියම්පියථයරොපටික්ඛිපි  තතියවායරපනඤාණස්සපරිපක්කභාවුංඤත්වා

‘‘ඉදානිනුං පබ් ායජතුුංකායලො’’තියථයරො පබ් ායජසි, පබ් ජිතඤ්චතුං
තීණි සුංවච්ඡරානි අතික්කමිත්වා ගණුං පරියයසිත්වා උපසම්පායදසි  තුං

සන්ධායවුත්තුං– ‘‘දුතිෙම්පියඛොය ොයණො…යප.… උප ම්පායදසී’’ති  

තත්ථ අප්පභික්ඛුයකොතිකතිපයභික්ඛුයකො තදාකිරභික්ඛූයයභුයයයන 

මජ්ඣිමයදයස එව වසිුංසු  තස්මා තත්ථ කතිපයා එව අයහසුුං, යත ච 

එකස්මිුංනිගයමඑයකො, එකස්මිුංද්යවතිඑවුංවිසුුංවිසුුංවසිුංසු  කිච්යෙනාති

දුක්යඛන  කසියරනාති ආයායසන  තයතො තයතොති තස්මා තස්මා
ගාමනිගමාදියතො  යථයරන හි කතිපයය භික්ඛූ ආයනත්වා අඤ්යඤසු

ආනීයමායනසුපුබ්ය ආනීතායකනචියදවකරණීයයනපක්කමිුංසු, කිඤ්චි
කාලුං ආගයමත්වා පුන යතසු ආනීයමායනසු ඉතයර පක්කමිුංසු  එවුං

පුනප්පුනුං ආනයයනන සන්නිපායතො චියරයනව අයහොසි, යථයරො ච තදා

එකවිහාරී අයහොසි  ද වග් ං භික්ඛු ඞ්ඝං  න්නිපායතත්වාතිතදා භගවතා 
පච්චන්තයදයසපි දසවග්යගයනව සඞ්යඝන උපසම්පදා අනුඤ්ඤාතා 
ඉයතොනිදානඤ්හි යථයරන යාචියතො පඤ්චවග්යගන සඞ්යඝන

පච්චන්තයදයස උපසම්පදුං අනුජානි  යතන වුත්තුං – ‘‘තිණ්ණං

ව ් ානං…යප.… න්නිපායතත්වා’’ති  

ව ් ංවුට්ඨ ් ාතිඋපසම්පජ්ජිත්වා පඨමවස්සුංඋපගන්ත්වාවුසිතවයතො  

ඊදිය ො ච ඊදිය ො චාති එවරූයපො ච එවරූයපො ච, එවරූපාය

නාමකායරූපකායසම්පත්තියා සමන්නාගයතො, එවරූපාය 

ධම්මකායසම්පත්තියාසමන්නාගයතොති සුයතොයෙවයෙය ොභ වා.නයඛො

යෙ ය ො භ වා  ම්මුඛා දිට්යඨොති එයතනපුථුජ්ජනසද්ධාය එවුංආයස්මා
යසොයණොභගවන්තුං දට්ඨුකායමො අයහොසි අපරභායගපනසත්ථාරාසද්ධිුං
එකගන්ධකුටියුං වසිත්වා පච්චූසසමයුං අජ්ඣිට්යඨො යසොළස
අට්ඨකවග්ගිකානි සත්ථු සම්මුඛා අට්ඨිුං කත්වා මනසි කත්වා සබ් ුං
යචතයසො සමන්නාහරිත්වා අත්ථධම්මප්පටිසුංයවදී හත්වා භණන්යතො
ධම්මූපසඤ්හිතපායමොජ්ජාදිමුයඛන සමාහියතො සරභඤ්ඤපරියයොසායන
විපස්සනුං පට්ඨයපත්වා සඞ්ඛායර සම්මසන්යතො අනුපුබ්ය න අරහත්තුං
පාපුණි  එතදත්ථයමව හිස්ස භගවතා අත්තනා සද්ධිුං එකගන්ධකුටියුං
වායසොආණත්යතොතිවදන්ති  

යකචි පනාහ – ‘‘න යඛො යම යසො භගවා සම්මුඛා දිට්යඨො’’ති ඉදුං 
රූපකායදස්සනයමව සන්ධාය වුත්තන්ති  ආයස්මා හි යසොයණො
පබ් ජිත්වාව යථරස්ස සන්තියක කම්මට්ඨානුං ගයහත්වා ඝයටන්යතො
වායමන්යතො අනුපසම්පන්යනොව යසොතාපන්යනො හත්වා උපසම්පජ්ජිත්වා

‘‘උපාසකාපි යසොතාපන්නා යහොන්ති, අහම්පි යසොතාපන්යනො, කියමත්ථ
චිත්ත’’න්ති උපරිමග්ගත්ථාය විපස්සනුං වඩ්යෙත්වා අන්යතොවස්යසයයව 

ඡළභිඤ්යඤො හත්වා විසුද්ධිපවාරණාය පවායරසි. අරියසච්චදස්සයනන හි
භගවයතොධම්මකායයොදිට්යඨොනාමයහොති වුත්තඤ්යහතුං– 
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‘‘යයො යඛො, වක්කලි, ධම්මුං පස්සති, යසො මුං පස්සති  යයො මුං

පස්සති, යසොධම්මුංපස්සතී’’ති(සුං නි 3.87). 

තස්මාස්ස ධම්මකායදස්සනුංපයගවසිද්ධුං, පවායරත්වාපනරූපකායුං
දට්ඨුකායමොඅයහොසීති  

‘‘සයච මුං උපජ්ඣායයො අනුජානාතී’’තිපි පායඨො  ‘‘භන්යත’’ති පන 

ලිඛන්ති  තථා ‘‘සාධු සාධු, ආවුයසො යසොණ, ගච්ඡ ත්වුං, ආවුයසො

යසොණා’’තිපිපායඨො  ‘‘ආවුයසො’’තිපනයකසුචියපොත්ථයකසුනත්ථි තථා
‘‘එවමාවුයසොතියඛොආයස්මායසොයණො’’තිපි පායඨො ආවුයසොවායදොයයවහි

අඤ්ඤමඤ්ඤුං භික්ඛූනුං භගවයතො ධරමානකායලආචිණ්යණො  භ වන්තං

පා ාදිකන්තිආදීනුංපදානුංඅත්යථොයහට්ඨාවුත්යතොයයව  

කච්චි භික්ඛු ඛෙනීෙන්ති භික්ඛු ඉදුං තුය්හුං චතුචක්කුං නවද්වාරුං

සරීරයන්තුං කච්චි ඛමනීයුං, කිුං සක්කා ඛමිතුුං සහිතුුං පරිහරිතුුං, කිුං

දුක්ඛභායරො නාභිභවති  කච්චි ොපනීෙන්ති කිුං තුංතුංකිච්යචසු යායපතුුං

ගයමතුුං සක්කා, න කඤ්චි අන්තරායන්ති දස්යසති  කච්චිසි

අප්පකිලෙයථනාතිඅනායායසනඉමුංඑත්තකුංඅද්ධානුංකච්චි ආගයතොසි  

එතදයහොසීති බුද්ධාචිණ්ණුං අනුස්සරන්තස්ස ආයස්මයතො ආනන්දස්ස 

එතුං ‘‘ෙ ් යඛොෙංභ වා’’තිආදිනාඉදානිවුච්චමානුංචිත්යතආචිණ්ණුං 

අයහොසි  එකවිහායරති එකගන්ධකුටියුං  ගන්ධකුටි හි ඉධ විහායරොති 

අධිප්යපතා  වත්ථුන්තිවසිතුුං  

නි ජ්ජාෙවීතිනායෙත්වාතිඑත්ථයස්මා භගවාආයස්මයතොයසොණස්ස
සමාපත්තිසමාපජ්ජයන පටිසන්ථාරුං කයරොන්යතො සාවකසාධාරණා සබ් ා

සමාපත්තියයො අනුයලොමපටියලොමුං සමාපජ්ජන්යතො  හයදව 

රත්තිං…යප.… විහාරං පාවිසි, තස්මා ආයස්මාපි යසොයණො භගවයතො
අධිප්පායුං ඤත්වා තදනුරූපුං සබ් ා තා සමාපත්තියයො සමාපජ්ජන්යතො
‘‘ හයදව රත්තිුං…යප … විහාරුං පාවිසී’’ති යකචි වදන්ති  පවිසිත්වා ච
භගවතා අනුඤ්ඤායතොචීවරුං තියරොකරණීයුංකත්වාපිභගවයතොපාදපස්යස

නිසජ්ජායවීතිනායමසි  අජ්යඣසීතිආණායපසි  පටිභාතුතංභික්ඛුධම්යෙො 

භාසිතුන්තිභික්ඛුතුය්හුංධම්යමො භාසිතුුංඋපට්ඨාතුඤාණමුයඛආගච්ඡතු, 
යථාසුතුංයථාපරියත්තුංධම්මුංභණාහීතිඅත්යථො  

ය ොළ  අට්ඨකවග්ගිකානීති අට්ඨකවග්ගභූතානි කාමසුත්තාදීනි

යසොළස සුත්තානි   යරන අභණීති සුත්තුස්සාරණසයරන අභාසි, 

සරභඤ්ඤවයසන කයථසීති අත්යථො   රභඤ්ඤපරියෙො ායනති

උස්සාරණාවසායන  සුග් හිතානීති සම්මා උග්ගහිතානි  සුෙනසිකතානීති
සුට්ඨු මනසි කතානි  එකච්යචො උග්ගහණකායල සම්මා උග්ගයහත්වාපි
පච්ඡා සජ්ඣායාදිවයසන මනසි කරණකායල  යඤ්ජනානි වා මිච්ඡා
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යරොයපති, පදපච්ඡාභට්ඨුං වා කයරොති, න එවමයුං  ඉමිනා පන සම්මයදව
යථුග්ගහිතුංමනසිකතානි යතනවුත්තුං– ‘‘සුමනසිකතානීති සුට්ඨුමනසි

කතානී’’ති  සූපධාරිතානීතිඅත්ථයතොපිසුට්ඨු උපධාරිතානි අත්යථහිසුට්ටු

උපධාරියත සක්කා පාළිුං සම්මා උස්සායරතුුං  කලයාණිොසි වාචාෙ

 ෙන්නා යතොති සිථිලධනිතාදීනුං යථාවිධානවචයනන 
පරිමණ්ඩලපද යඤ්ජනපරිපුණ්ණාය යපොරියා වාචාය සමන්නාගයතො ආසි  

වි ් ට්ඨාොති විමුත්තාය  එයතනස්ස විමුත්තවාදිතුං දස්යසති  

අයනල ළාොතිඑලාවුච්චතියදොයසො, තුංනපග්ඝරතීතිඅයනලගළා, තාය

නිද්යදොසායාති අත්යථො  අථ වා අයනල ළාොති අයනලාය ච අගළාය ච

නිද්යදොසාය අගළිතපද යඤ්ජනාය, අපරිහීනපද යඤ්ජනායාති අත්යථො 

තථා හි නුං භගවා ‘‘එතදග්ගුං, භික්ඛයව, මම සාවකානුං භික්ඛූනුං

කලයාණවාක්කරණානුං යදිදුං යසොයණොකුටිකණ්යණො’’ති (අ  නි  1.206) 

එතදග්යග ඨයපසි  අත්ථ ්  විඤ්ඤාපනිොති යථාධිප්යපතුං අත්ථුං 
විඤ්ඤායපතුුංසමත්ථාය  

කතිව ්ය ොති යසො කිර මජ්ඣිමවයස්ස තතියයකොට්ඨායස ඨියතො
ආකප්පසම්පන්යනො ච පයරසුං චිරතරපබ් ජියතො විය ඛායති  තුං සන්ධාය 

භගවා පුච්ඡතීති යකචි, තුං අකාරණුං  එවුං සන්යත සමාධිසුඛුං අනුභවිතුුං

යුත්යතො, එත්තකුං කාලුංකස්මාපමාදමාපන්යනොතිපුනඅනුයුඤ්ජිතුුංසත්ථා

‘‘කතිවස්යසොසී’’තිතුං පුච්ඡති යතයනවාහ– ‘‘කි ් පනත්වංභික්ඛුඑවං

චිරං අකාසී’’ති  

තත්ථ කි ් ාති කිුං කාරණා  එවං චිරං අකාසීති එවුං චිරායි, යකන
කාරයණන එවුං චිරකාලුං පබ් ජ්ජුං අනුපගන්ත්වා අගාරමජ්යඣ වසීති

අත්යථො  චිරං දිට්යඨො යෙති චියරන චිරකායලන මයා දිට්යඨො  කායෙසූති 

කියලසකායමසුචවත්ථුකායමසුච  ආදීනයවොතියදොයසො  අපිචාතිකායමසු
ආදීනයව යකනචි පකායරන දිට්යඨපිනතාවාහුං ඝරාවාසයතො නික්ඛමිතුුං

අසක්ඛිුං  කස්මා?  ම් ායධො ඝරාවාය ො උච්චාවයචහි කිච්චකරණීයයහි

සමුප ූළ්යහො අගාරියභායවො  යතයනවාහ – ‘‘ හකිච්යචො

 හකරණීයෙො’’ති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති කායමසු යථාභූතුං ආදීනවදස්සියනො චිත්තුං

චිරායිත්වාපි න පතිට්ඨාති, අඤ්ඤදත්ථු පදුමපලායස උදකබින්දු විය

විනිවත්තතියයවාති එතමත්ථුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති
පවත්තිුංනිවත්තිඤ්චසම්මයදවජානන්යතොපවත්තියුං තන්නිමිත්යතචන
කදාචිපිරමතීතිඉදමත්ථදීපකුංඉමුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ දි ්වාආදීනවං යලොයකතිසබ් ස්මිුංසඞ්ඛාරයලොයක‘‘අනිච්යචො
දුක්යඛො විපරිණාමධම්යමො’’තිආදිනා ආදීනවුං යදොසුං පඤ්ඤාය පස්සිත්වා 

එයතන විපස්සනාවායරො කථියතො. ඤත්වා ධම්ෙං නිරුපධින්ති



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා ය ොණවග්ය ො 
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පටුන 

සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ගත්තා නිරුපධිුං නිබ් ානධම්මුං යථාභූතුං ඤත්වා
නිස්සරණවියවකාසඞ්ඛතාමතසභාවයතො මග්ගඤායණන පටිවිජ්ඣිත්වා 

‘‘දිස්වාඤත්වා’’තිඉයමසුංපදානුං‘‘සප්පිුංපිවිත්වා ලුංයහොති, සීහුංදිස්වා

භයුං යහොති, පඤ්ඤාය දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්තී’’තිආදීසු (පු  ප  

208; අ නි 9.42-43) වියයහතුඅත්ථතාදට්ඨබ් ා  අරියෙොනරෙතී පායපති
කියලයසහි ආරකත්තා අරියයො සප්පුරියසො අුගමත්යතපි පායප න රමති  

කස්මා? පායපනරෙතීසුචීතිසුවිසුද්ධකායසමාචාරාදිතාය විසුද්ධපුග්ගයලො
රාජහුංයසො විය උක්කාරට්ඨායන පායප සුංකිලිට්ඨධම්යම න රමති 
නාභිනන්දති  ‘‘පායපො න රමතී සුචි’’න්තිපි පායඨො  තස්සත්යථො – පායපො

පාපපුග්ගයලො සුචිුං අනවජ්ජුං යවොදානධම්මුං න රමති, අඤ්ඤදත්ථු
ගාමසූකරාදයයො විය උක්කාරට්ඨානුං අසුචිුං සුංකියලසධම්මුංයයව රමතීති
පටිපක්ඛයතොයදසනුංපරිවත්යතති  

එවුං භගවතා උදායන උදානියත ආයස්මා යසොයණො උට්ඨායාසනා
භගවන්තුං වන්දිත්වා අත්තයනො උපජ්ඣායස්ස වචයනන පච්චන්තයදයස
පඤ්චවග්යගන උපසම්පදාදිපඤ්චවත්ථූනියාචි භගවාපිතානිඅනුජානීතිතුං

සබ් ුං ඛන්ධයක(මහාව 242ආදයයො)ආගතනයයනයවදිතබ් ුං  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. කඞ්ඛායරවතසුත්තවණ්ණනා 

47. සත්තයම කඞ්ඛායරවයතොතිතස්සයථරස්සනාමුං යසොහිසාසයන 

පබ් ජිත්වා ලද්ධූපසම්පයදො සීලවා කලයාණධම්යමො විහරති, ‘‘අකප්පියා

මුග්ගා, න කප්පන්ති මුග්ගා පරිභුඤ්ජිතුුං, අකප්පියයො ුයළො’’ති (මහාව 

272) ච ආදිනා විනයකුක්කුච්චසඞ්ඛාතකඞ්ඛා හයලො පන යහොති  යතන 

කඞ්ඛායරවයතොති පඤ්ඤායිත්ථ  යසො අපරභායග සත්ථු සන්තියක 
කම්මට්ඨානුං ගයහත්වා ඝයටන්යතො වායමන්යතො ඡළභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

ඣානසුයඛන ඵලසුයඛනවීතිනායමති, යයභුයයයන පන අත්තනා අධිගතුං

අරියමග්ගුං ගරුුං කත්වා පච්චයවක්ඛති  යතන වුත්තුං – ‘‘අත්තයනො 

කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධිංපච්චයවක්ඛොයනො’’ති මග්ගපඤ්ඤාහි‘‘අයහොසිුං නු

යඛොඅහුංඅතීතමද්ධාන’’න්තිආදිනයපවත්තාය(ම නි 1.18; සුං නි  2.20) 

යසොළසවත්ථුකාය, ‘‘බුද්යධ කඞ්ඛති…යප … පටිච්චසමුප්පන්යනසු

ධම්යමසු කඞ්ඛතී’’ති (ධ  ස  1008) එවුං වුත්තාය අට්ඨවත්ථුකාය, පයගව

ඉතරාසන්තිඅනවයසසයතො සබ් කඞ්ඛානුංවිතරණයතොසමතික්කමනයතො, 
අඤ්යඤහි ච අත්තනා පහාතබ් කියලයසහි අච්චන්තවිසුජ්ඣනයතො
‘‘කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධී’’ති ඉධාධිප්යපතා  තඤ්හි අයමායස්මා දීඝරත්තුං
කඞ්ඛාපකතත්තා ‘‘ඉමුංමග්ගධම්මුංඅධිගම්මඉමායමකඞ්ඛාඅනවයසසා 

පහීනා’’ති ගරුුං කත්වා පච්චයවක්ඛමායනො නිසීදි, න
සප්පච්චයනාමරූපදස්සනුං අනිච්චන්තිකත්තාතස්සකඞ්ඛාවිතරණස්ස  
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එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං අරියමග්ගස්ස 

අනවයසසකඞ්ඛාවිතරණසඞ්ඛාතුංඅත්ථුංවිදිත්වාතදත්ථදීපකුං ඉෙංඋදානං 

උදායනසි. 

තත්ථ ො කාචි කඞ්ඛා ඉධ වා හරං වාති ඉධ ඉමස්මිුං පච්චුප්පන්යන

අත්තභායව ‘‘අහුං නු යඛොස්මි යනො නු යඛොස්මී’’තිආදිනා හරුං වා, 
අතීතානාගයතසු අත්තභායවසු ‘‘අයහොසිුං නු යඛො අහුං

අතීතමද්ධාන’’න්තිආදිනා උප්පජ්ජනකාකඞ්ඛා   කයවදිොවා පරයවදිො

වාති තා එවුං වුත්තනයයයනව සකඅත්තභායව ආරම්මණවයසන
පටිලභිතබ් ායපවත්තියා සකයවදියාවාපරස්සඅත්තභායවපටිලභිතබ් ාය

‘‘බුද්යධො නු යඛො, යනො නු යඛො’’තිආදිනා වා පරස්මිුං පධායන උත්තයම

පටිලභිතබ් ාය පවත්තියා පරයවදියා වා යා කාචි කඞ්ඛා විචිකිච්ඡා  යෙ

ඣායියනො තා පජහන්ති  බ් ා, ආතාපියනො බ්රහ්ෙචරිෙං චරන්තාති යය
ආරම්මණූපනිජ්ඣායනන ලක්ඛණූපනිජ්ඣායනන ඣායියනො විපස්සනුං 
උස්සුක්කායපත්වා චතුබ්බිධසම්මප්පධානපාරිපූරියා ආතාපියනො
මග්ගබ්රහ්මචරියුං චරන්තා අධිගච්ඡන්තා සද්ධානුසාරීආදිප්පයභදා

පඨමමග්ගට්ඨා පුග්ගලා, තා සබ් ා කඞ්ඛා පජහන්ති සමුච්ඡින්දන්ති

මග්ගක්ඛයණ  තයතො පරුං පන තා පහීනා නාම යහොන්ති, තස්මා ඉයතො
අඤ්ඤුංතාසුංඅච්චන්තප්පහානුංනාමනත්ථීතිඅධිප්පායයො  

ඉති භගවා ඣානමුයඛන ආයස්මයතො කඞ්ඛායරවතස්ස ඣානසීයසන
අරියමග්ගාධිගමුං යථොයමන්යතො යථොමනාවයසන උදානුං උදායනසි 

යතයනව ච නුං ‘‘එතදග්ගුං, භික්ඛයව, මම සාවකානුං භික්ඛූනුංඣායීනුං

යදිදුංකඞ්ඛායරවයතො’’ති(අ නි  1.204) ඣායීභායවනඑතදග්යගඨයපසීති  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8.  ඞ්ඝයභදසුත්තවණ්ණනා 

48. අට්ඨයම ආෙ ්ෙන්තං ආනන්දං එතදයවොචාති අභිමායර 
පයයොයජත්වා නාළාගිරිුං විස්සජ්ජායපත්වා සිලුං පවට්යටත්වා භගවයතො
අනත්ථුං කාතුුං අසක්යකොන්යතො ‘‘සඞ්ඝුං භින්දිත්වා චක්කයභදුං

කරිස්සාමී’’ති අධිප්පායයන එතුං ‘‘අජ්ජතග්ය ’’තිආදිවචනුං අයවොච  

අඤ්ඤයත්රව භ වතාති විනා එව භගවන්තුං, සත්ථාරුං අකත්වාති අත්යථො  

අඤ්ඤත්ර භික්ඛු ඞ්ඝාති විනා එව භික්ඛුසඞ්ඝුං  උයපො ථං කරි ් ාමි

 ඞ්ඝකම්ොනි චාති භගවයතො ඔවාදකාරකුං භික්ඛුසඞ්ඝුං විසුුං කත්වා මුං
අනුවත්තන්යතහි භික්ඛූහි සද්ධිුං ආයවණිකුං උයපොසථුං සඞ්ඝකම්මානි ච

කරිස්සාමීති අත්යථො  යදවදත්යතො  ඞ්ඝං භින්දි ් තීති යභදකරානුං
සබ්ය සුංයදවදත්යතනසජ්ජිතත්තාඑකුංයසයනව යදවදත්යතොඅජ්ජ සඞ්ඝුං

භින්දිස්සති ද්විධා කරිස්සති  ‘‘අධම්මුං ධම්යමො’’තිආදීසු හි අට්ඨාරසසු
යභදකරවත්ථූසුයුංකිඤ්චිඑකම්පිවත්ථුුං දීයපත්වායතනයතනකාරයණන
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‘‘ඉමුංගණ්හථ, ඉමුංයරොයචථා’’තිසඤ්ඤායපත්වාසලාකුං ගායහත්වාවිසුුං
සඞ්ඝකම්යමකයතසඞ්යඝොභින්යනොයහොති වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘පඤ්චහි, උපාලි, ආකායරහි සඞ්යඝො භිජ්ජති කම්යමන
උද්යදයසන යවොහරන්යතො අනුස්සාවයනන සලාකග්ගායහනා’’ති

(පරි 458). 

තත්ථ කම්යෙනාතිඅපයලොකනකම්මාදීසුචතූසු කම්යමසුඅඤ්ඤතයරන

කම්යමන  උද්යදය නාති පඤ්චසු පාතියමොක්ඛුද්යදයසසු අඤ්ඤතයරන

උද්යදයසන  යවොහරන්යතොති තාහි තාහි උප්පත්තීහි ‘‘අධම්මුං

ධම්යමො’’තිආදීනි (අ  නි  10.37; චූළව  352) අට්ඨාරසයභදකරවත්ථූනි

දීයපන්යතො  අනු ් ාවයනනාති ‘‘නනු තුම්යහ ජානාථ මය්හුං උච්චාකුලා 

පබ් ජිතභාවුං  හස්සුතභාවඤ්ච, මාදියසො නාම උද්ධම්මුං උබ්බිනයුං

ගායහයයාතිකිුං තුම්හාකුංචිත්තම්පිඋප්පායදතුුංයුත්තුං, කිමහුංඅපායයතො
න භායාමී’’තිආදිනා නයයන කණ්ණමූයල වචීයභදුං කත්වා

අනුස්සාවයනන   ලාකග් ායහනාති එවුං අනුස්සායවත්වා යතසුං චිත්තුං

උපත්ථම්යභත්වා අනාවත්තිධම්යම කත්වා ‘‘ගණ්හථ ඉමුං සලාක’’න්ති
සලාකග්ගායහන  

එත්ථ ච කම්මයමව උද්යදයසො වා පමාණුං, 
යවොහාරානුස්සාවනසලාකග්ගාහා පන පුබ් භාගා 
අට්ඨාරසවත්ථුදීපනවයසන හි යවොහරන්යතන තත්ථ රුචිජනනත්ථුං 
අනුස්සායවත්වා සලාකාය ගාහිතායපි අභින්යනොව යහොති සඞ්යඝො  යදා
පයනවුං චත්තායරො වා අතියරකා වා සලාකුං ගායහත්වා ආයවණිකුං

උද්යදසුං වා කම්මුං වා කයරොන්ති, තදා සඞ්යඝො භින්යනො නාම යහොති 
යදවදත්යතො ච සබ් ුං සඞ්ඝයභදස්ස පුබ් භාගුං නිප්ඵායදත්වා
‘‘එකුංයසයනවඅජ්ජආයවණිකුංඋයපොසථුංසඞ්ඝකම්මඤ්ච කරිස්සාමී’’ති

චින්යතත්වා ‘‘අජ්ජතග්යග’’තිආදිවචනුං අයවොච  යතනාහ – ‘‘අජ්ජ, 

භන්යත, යදවදත්යතො  ඞ්ඝං භින්දි ් තී’’ති  යයතො අයවොචුම්හා
‘‘යභදකරානුංසබ්ය සුංයදවදත්යතනසජ්ජිතත්තා’’ති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං අවීචිමහානිරයුප්පත්තිසුංවත්තනියුං
කප්පට්ඨියුං අයතකිච්ඡුං යදවදත්යතන නිබ් ත්තියමානුං සඞ්ඝයභදකම්මුං

සබ් ාකාරයතො විදිත්වා. ඉෙං උදානන්ති කුසලාකුසයලසු යථාක්කමුං 
සප්පුරිසාසප්පුරිසසභාගවිසභාගපටිපත්තිවයසන පන සුකුසලාති
ඉදමත්ථවිභාවනුංඉමුංඋදානුං උදායනසි  

තත්ථ සුකරං ාධුනා ාධූතිඅත්තයනො පයරසඤ්චහිතුංසායධතීති සාධු, 
සම්මාපටිපන්යනො  යතන සාධුනා සාරිපුත්තාදිනා සාවයකන
පච්යචකබුද්යධන සම්මාසම්බුද්යධන අඤ්යඤන වා යලොකියසාධුනා සාධු
සුන්දරුං භද්දකුං අත්තයනො පයරසඤ්ච හිතසුඛාවහුං සුකරුං සුයඛනකාතුුං
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පටුන 

සක්කා   ාධුපායපනදුක්කරන්තිතයදවපනවුත්තලක්ඛණුංසාධුපායපන 

යදවදත්තාදිනාපාපපුග්ගයලනදුක්කරුංකාතුුංනසක්කා, නයසොතුංකාතුුං

සක්යකොතීති අත්යථො  පාපං පායපන සුකරන්ති පාපුං අසුන්දරුං අත්තයනො 
පයරසඤ්ච අනත්ථාවහුං පායපන යථාවුත්තපාපපුග්ගයලන සුකරුං සුයඛන

කාතුුංසක්කුයණයය  පාපෙරියෙහිදුක්කරන්තිඅරියයහිපනබුද්ධාදීහිතුංතුං
පාපුං දුක්කරුංදුරභිසම්භවුං යසතුඝායතොයයවහියතසන්තිසත්ථාදීයපති  

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9.  ධාෙොනසුත්තවණ්ණනා 

49. නවයම ොණවකාති තරුණා  පඨයම යයොබ් යන ඨිතා
බ්රාහ්මණකුමාරකා ඉධාධිප්යපතා  

 ධාෙොනරූපාති උප්පණ්ඩනජාතිකුං වචනුං සන්ධාය වුත්තුං 

අඤ්යඤසුංඋප්පණ්යඩන්තාසධන්ති, තදත්ථවචනසීලාතිඅත්යථො  තස්සායුං

වචනත්යථො – සධනුං සයධො, තුං ආචික්ඛන්තීති සධයමානාති වත්තබ්ය 

දීඝුං කත්වා ‘‘සධායමානා’’ති වුත්තුං  අථ වා වියසසයතො සයසයධ විය
අත්තානුං ආවදන්තීති සධායමානා  යත එවුං සභාවතාය

‘‘සධායමානරූපා’’ති වුත්තුං  ‘‘සද්දායමානරූපා’’තිපි පායඨො, 

උච්චාසද්දමහාසද්දුං කයරොන්තාති අත්යථො  භ වයතො අවිදූයර

අතික්කෙන්තීති භගවයතො සවනවිසයය තුං තුං මුඛාරුළ්හුං වදන්තා
අතියන්ති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං යතසුං වාචාය අසඤ්ඤතභාවුං ජානිත්වා

තදත්ථදීපකුංධම්මසුංයවගවයසන ඉෙංඋදානං උදායනසි. 

තත්ථ පරිමුට්ඨාති දන්ධා මුට්ඨස්සතියනො  පණ්ඩිතාභා ාති

පණ්ඩිතපතිරූපකා ‘‘යක අඤ්යඤ ජානන්ති, මයයමයවත්ථ ජානාමා’’ති
තස්මිුං තස්මිුං අත්යථ අත්තානයමව ජානන්තුං කත්වා සමුදාචරණයතො  

වාචාය ොචරභාණියනොති යයසුං වාචා එව යගොචයරො විසයයො, යත

වාචායගොචරභාණියනො, වාචාවත්ථුමත්තස්යසව භාණියනො අත්ථස්ස 
අපරිඤ්ඤාතත්තා  අථ වා වාචාය අයගොචරුං අරියානුං කථාය අවිසයුං
මුසාවාදුංභණන්තීති වාචායගොචරභාණියනො  අථවා ‘‘යගොචරභාණියනො’’ති

එත්ථ ආකාරස්ස රස්සභායවො කයතො  වාචායගොචරා, න

සතිපට්ඨානාදියගොචරාභාණියනොව කථුංභාණියනො? ොවිච්ෙන්ති මුඛාොෙං 

අත්තයනොයාවමුඛායාමුංයාවමුඛප්පසාරණුංඉච්ඡන්ති, තාවපසායරත්වා 

භාණියනො, පයරසු ගාරයවන, අත්තයනො අවිසයතාය ච මුඛසඞ්යකොචුං න

කයරොන්තීති අත්යථො  අථ වා වාචායගොචරා එව හත්වා භාණියනො, සයුං
අජානිත්වා පරපත්තිකා එව හත්වා වත්තායරොති අත්යථො  තයතො එව

යාවිච්ඡන්ති මුඛායාමුං යයන වචයනන සායවතබ් ා, තුං අචින්යතත්වා 

යාවයදවඅත්තයනොමුඛප්පසාරණමත්තුංඉච්ඡන්තීතිඅත්යථො  යෙනනීතාන 
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තංවිදූතියයනමුට්ඨස්සච්චාදිනානිල්ලජ්ජභාවුංපණ්ඩිතමානීභාවඤ්චනීතා 

‘‘මයයමවුං භණාමා’’ති, තුං තථා අත්තයනො භණන්තස්සකාරණුංන විදූ, 
අවිද්දසුයනොඅසූරාන ජානන්තීතිඅත්යථො  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. චූළපන්ථකසුත්තවණ්ණනා 

50. දසයම චූළපන්ථයකොතිමහාපන්ථකත්යථරස්සකනිට්ඨභාතිකත්තා
පන්යථ ජාතත්තාචදහරකායලලද්ධයවොහායරනඅපරභායගපිඅයමායස්මා
‘‘චූළපන්ථයකො’’ත්යවව පඤ්ඤායිත්ථ  ුණවියසයසහි පන ඡළභිඤ්යඤො

පභින්නපටිසම්භියදො ‘‘එතදග්ගුං, භික්ඛයව, මම සාවකානුං භික්ඛූනුං 

මයනොමයුං කායුං අභිනිම්මිනන්තානුං යදිදුං චූළපන්ථයකො, 

යචයතොවිවට්ටකුසලානුං යදිදුං චූළපන්ථයකො’’ති ද්වීසු (අ  නි  1.199) 
ඨායනසුභගවතා එතදග්යගඨපියතොඅසීතියාමහාසාවයකසුඅබ්භන්තයරො  

යසො එකදිවසුං පච්ඡාභත්තුං පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතො අත්තයනො 
දිවාට්ඨායන දිවාවිහාරුං නිසින්යනො සමාපත්තීහි දිවසභාගුං වීතිනායමත්වා
සායන්හසමයුං උපාසයකසුධම්මස්සවනත්ථුංඅනාගයතසුඑවවිහාරමජ්ඣුං
පවිසිත්වා භගවති ගන්ධකුටියුං නිසින්යන ‘‘අකායලො තාව භගවයතො
උපට්ඨානුං උපසඞ්කමිතු’’න්ති ගන්ධකුටිපමුයඛ එකමන්තුං නිසීදි

පල්ලඞ්කුංආභුජිත්වා යතනවුත්තුං– ‘‘යතනයඛොපන ෙයෙන ආෙ ්ො

චූළපන්ථයකො භ වයතො අවිදූයර නිසින්යනො යහොති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා

උජුං කාෙං පණිධාෙ පරිමුඛං  තිං උපට්ඨයපත්වා’’ති  යසො හි තදා
කාලපරිච්යඡදුංකත්වා සමාපත්තිුංසමාපජ්ජිත්වානිසීදි  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං ආයස්මයතො චූළපන්ථකස්ස කායචිත්තානුං

සම්මාපණිහිතභාවසඞ්ඛාතුං අත්ථුං ජානිත්වා  ඉෙං උදානන්ති අඤ්යඤොපි

යයො පස්සද්ධකායයො සබ්බිරියාපයථසු උපට්ඨිතස්සති සමාහියතො, තස්ස
භික්ඛුයනො අනුපාදා පරිනිබ් ානපරියයොසානස්ස වියසසාධිගමස්ස තත්ථ
පාතුභාවවිභාවනුංඉමුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ ඨියතන කායෙනාති කායද්වාරිකස්ස අසුංවරස්ස පහායනන

අකරයණනසම්මාඨපියතනයචොපනකායයන, තථාචක්ඛාදීනුංඉන්ද්රියානුං 

නිබ්බියසවනභාවකරයණන සුට්ඨු ඨපියතන පඤ්චද්වාරිකකායයන, 
සුංයතහත්ථපාදතාය හත්ථකුක්කුච්චාදීනුං අභාවයතො අපරිඵන්දයනන
ඨියතන කරජකායයන චාති සඞ්යඛපයතො සබ්ය නපි කායයන
නිබ්බිකාරතාසඞ්ඛායතනනිච්චලභායවනඨියතන එයතනස්ස සීලපාරිසුද්ධි

දස්සිතා  ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ ච ඉදුං කරණවචනුං  ඨියතන යචත ාති
චිත්තස්ස ඨිතිපරිදීපයනන සමාධිසම්පදුං දස්යසති  සමාධි හි චිත්තස්ස
‘ඨිතී’ති වුච්චති  තස්මා සමථවයසන විපස්සනාවයසයනව වා එකග්ගතාය

සති චිත්තුං ආරම්මයණ එයකොදිභාවූපගමයනන ඨිතුං නාම යහොති, න
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අඤ්ඤථා  ඉදඤ්ච යථාවුත්තකායචිත්තානුං ඨපනුං සමාදහනුං සබ් ස්මිුං

කායලසබ්ය සුචඉරියාපයථසු ඉච්ඡිතබ් න්තිදස්යසන්යතොආහ– ‘‘තිට්ඨං

නිසින්යනො උද වා  ොයනො’’ති. තත්ථ වා-සද්යදො අනියමත්යථො  යතන
තිට්ඨන්යතො වා නිසින්යනො වා සයායනො වා තදඤ්ඤිරියාපයථො වාති
අයමත්යථොදීපියතොයහොතීතිචඞ්කමනස්සාපිඉධසඞ්ගයහො යවදිතබ්ය ො  

එතං  තිං භික්ඛු අධිට්ඨහායනොති යාය පයගව පරිසුද්ධසමාචායරො 
කායචිත්තදුට්ඨුල්ලභාවූපසමයනන කායුං චිත්තඤ්ච අසාරද්ධුං කත්වා
පටිලද්ධාය අනවජ්ජසුඛාධිට්ඨාය කායචිත්තපස්සද්ධිවයසන චිත්තුං ලහුං
මුදුුංකම්මඤ්ඤඤ්ච කත්වාසම්මාඨයපන්යතොසමාදහන්යතොකම්මට්ඨානුං

පරිබ්රයූහති මත්ථකඤ්ච පායපති, තුං එව කම්මට්ඨානානුයයොගස්ස
ආදිමජ්ඣපරියයොසායනසු  හූපකාරුං සතිුං භික්ඛු අධිට්ඨහායනො
සීලවියසොධනුං ආදිුං කත්වා යාව වියසසාධිගමා තත්ථ තත්ථ

අධිට්ඨහන්යතොති අත්යථො  ලයභථ පුබ් ාපරිෙං විය  න්ති යසො එවුං
සතිආරක්යඛන යචතසාකම්මට්ඨානුං උපරූපරි වඩ්යෙන්යතො බ්රයූහන්යතො
ඵාතිුං කයරොන්යතො පුබ් ාපරියුං පුබ් ාපරියවන්තුං පුබ් ාපරභායගන
පවත්තුංඋළාරුළාරතරාදියභදවියසසුංලයභයය  

තත්ථදුවියධොපුබ් ාපරියවියසයසොසමථවයසනවිපස්සනාවයසනචාති  

යතසු  ෙථවය න තාව නිමිත්තුප්පත්තියතො පට්ඨාය යාව 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනවසීභායවො, තාව පවත්යතො භාවනාවියසයසො

පුබ් ාපරියවියසයසො  විප ් නාවය න පන රූපමුයඛන අභිනිවිසන්තස්ස

රූපධම්මපරිග්ගහයතො, ඉතරස්ස නාමධම්මපරිග්ගහයතො පට්ඨාය යාව

අරහත්තාධිගයමො, තාව පවත්යතො භාවනාවියසයසො පුබ් ාපරියවියසයසො 
අයයමවචඉධාධිප්යපයතො  

ලද්ධාන පුබ් ාපරිෙං විය  න්ති පුබ් ාපරියවියසසුං

උක්කුංසපාරමිප්පත්තුංඅරහත්තුංලභිත්වා  අද ් නංෙච්චුරාජ ්  ච්යෙති
ජීවිතුපච්යඡදවයසනසබ්ය සුං සත්තානුංඅභිභවනයතොමච්චුරාජසඞ්ඛාතස්ස
මරණස්ස විසයභූතුං භවත්තයුං සමතික්කන්තත්තා අදස්සනුං අයගොචරුං

ගච්යඡයය ඉමස්මිුංවග්යගයුංඅවුත්තුං, තුං යහට්ඨාවුත්තනයයමවාති  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

නිට්ඨිතාචමහාවග්ගවණ්ණනා  
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6. ජච්චන්ධවග්ය ො 
1. ආයු ඞ්ඛායරො ් ජ්ජනසුත්තවණ්ණනා 

51. ජච්චන්ධවග්ගස්ස පඨයම යව ාලිෙන්තිආදියහට්ඨා වුත්තත්ථයමව  

යව ාලිං පිණ්ඩාෙ පාවිසීති කදා පාවිසි? උක්කායචලයතො නික්ඛමිත්වා
යවසාලිුං ගතකායල  භගවා හි යවළුවගාමයක වස්සුං වසිත්වා තයතො 
නික්ඛමිත්වාඅනුපුබ්ය නසාවත්ථිුංපත්වායජතවයනවිහාසි තස්මිුංකායල 
ධම්මයසනාපති අත්තයනො ආයුසඞ්ඛාරුං ඔයලොයකත්වා ‘‘සත්තාහයමව
පවත්තිස්සතී’’ති ඤත්වාභගවන්තුංඅනුජානායපත්වානාළකගාමුංගන්ත්වා
තත්ථ මාතරුං යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨායපත්වා පරිනිබ් ායි  සත්ථා
චුන්යදන ආභතා තස්ස ධාතුයයො ගයහත්වා ධාතුයචතියුං කාරායපත්වා
මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො රාජගහුං අගමාසි  තත්ථ ගතකායල ආයස්මා
මහායමොග්ගල්ලායනො පරිනිබ් ායි  භගවා තස්සපි ධාතුයයො ගයහත්වා
යචතියුං කාරායපත්වාරාජගහයතොනික්ඛමිත්වාඅනුපුබ්ය නඋක්කායචලුං
අගමාසි තත්ථ ගඞ්ගාතීයරභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොනිසීදිත්වා අග්ගසාවකානුං 
පරිනිබ් ානප්පටිසුංයුත්තුංධම්මුංයදයසත්වාඋක්කායචලයතොනික්ඛමිත්වා
යවසාලිුං අගමාසි  එවුං ගයතො භගවා ‘‘පුබ් ණ්හසමයුං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය යවසාලිුං පිණ්ඩාය පාවිසී’’ති වුච්චති  යතන වුත්තුං –
‘‘උක්කායචලයතොනික්ඛමිත්වායවසාලිුං ගතකායල’’ති  

නිසීදනන්තිඉධචම්මක්ඛණ්ඩුං අධිප්යපතුං  චාපාලංයචතිෙන්තිපුබ්ය 
චාපාලස්සනාම යක්ඛස්සවසිතට්ඨානුං‘‘චාපාලයචතිය’’න්ති පඤ්ඤායිත්ථ  
තත්ථභගවයතොකතවිහායරොපිතායරුළ්හියා‘‘චාපාලයචතිය’’න්තිවුච්චති  

උයදනං යචතිෙන්තිඑවමාදීසුපි එයසවනයයො   ත්තම් න්තිකිකිස්සකිර
කාසිරඤ්යඤො ධීතයරො සත්ත කුමාරියයො සුංයවගජාතා රාජයගහයතො

නික්ඛමිත්වා යත්ථ පධානුං පදහිුංසු, තුං ඨානුං ‘‘සත්තම් ුං යචතිය’’න්ති

වදන්ති   හපුත්තන්ති  හපායරොයහො එයකො නියරොධරුක්යඛො, තස්මිුං

අධිවත්ථුං යදවතුං  හූ මනුස්සා පුත්යත පත්යථන්ති, තදුපාදාය තුං ඨානුං

‘‘ හපුත්තුං යචතිය’’න්ති පඤ්ඤායිත්ථ   ාරන්දදන්ති සාරන්දදස්ස නාම
යක්ඛස්ස වසිතට්ඨානුං  ඉති සබ් ායනව තානි බුද්ධුප්පාදයතො පුබ්ය 

යදවතාපරිග්ගහිතත්තා යචතියයවොහායරන යවොහරිතානි, භගවයතො විහායර

කයතපි ච තයථව පඤ්ඤායන්ති  රෙණීොති එත්ථ යවසාලියා තාව 
භූමිභාගසම්පත්තියා පුග්ගලසම්පත්තියා සුලභපච්චයතාය ච රමණීයභායවො
යවදිතබ්ය ො  විහාරානුං පන නගරයතො නාතිදූරතාය නාච්චාසන්නතාය 
ගමනාගමනසම්පත්තියා අනාකිණ්ණවිහාරට්ඨානතාය ඡායූදකසම්පත්තියා

පවියවකපතිරූපතාය ච රමණීයතා දට්ඨබ් ා  චත්තායරො ඉද්ධිපාදාතිඑත්ථ 

ඉද්ධිපාදපදස්ස අත්යථො යහට්ඨා වුත්යතොයයව  භාවිතාති වඩ්ඪිතා  

 හලීකතාති පුනප්පුනුං කතා  ොනීකතාති යුත්තයානුං විය කතා  

වත්ථුකතාති පතිට්ඨට්යඨන වත්ථු විය කතා  අනුට්ඨිතාති අධිට්ඨිතා  

පරිචිතාති සමන්තයතො චිතා සුවඩ්ඪිතා  සු ොරද්ධාති සුට්ඨු සමාරද්ධා, 
අතිවියසම්මානිප්ඵාදිතාති  
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එවුං අනියයමන කයථත්වා පුන නියයමත්වා දස්යසතුුං, ‘‘තථා ත ් 

යඛො’’තිආදිමාහ එත්ථච කප්පන්තිආයුකප්පුං  තිට්යඨෙයාති තස්මිුංතස්මිුං

කායල යුං මනුස්සානුං ආයුප්පමාණුං, තුං පරිපුණ්ණුං කත්වා තිට්යඨයය 

ධයරයය  කප්පාවය  ංවාති‘‘අප්පුංවාභියයයොවා’’ති (දී  නි 2.7; අ නි 

7.74) වුත්තුං වස්සසතයතො අතියරකුං වා  මහාසීවත්යථයරො පනාහ – 

‘‘බුද්ධානුං අට්ඨායන ගජ්ජිතුං නාම නත්ථි  යයථව හි යවළුවගාමයක

උප්පන්නුං මාරණන්තිකුංයවදනුං දසමායසවික්ඛම්යභසි, එවුංපුනප්පුනුං
තුං සමාපත්තිුං සමාපජ්ජිත්වා වික්ඛම්යභන්යතො ඉමුං භද්දකප්පයමව 

තිට්යඨයයා’’ති  කස්මා පන න ඨියතොති? උපාදින්නකසරීරුං නාම 

ඛණ්ඩිච්චාදීහිඅභිභුයයති, බුද්ධාචපනඛණ්ඩිච්චාදිභාවුංඅප්පත්වාපඤ්චයම 
ආයුයකොට්ඨායස  හජනස්ස පියමනාපකායලයයව පරිනිබ් ායන්ති 
බුද්ධානුබුද්යධසු අග්ගසාවකමහාසාවයකසු පරිනිබ්බුයතසු අපරිවායරන

එකයකයනවඨාතබ් ුංයහොති, දහරසාමයණරපරිවායරනවා තයතො‘‘අයහො

බුද්ධානුං පරිසා’’ති හීයළතබ් තුං ආපජ්යජයය, තස්මා න ඨියතොති  එවුං

වුත්යතපි යසො පන න රුච්චති, ‘‘ආයුකප්යපො’’ති ඉදයමව අට්ඨකථාය 
නියමිතුං  

ඔළාරියක නිමිත්යතති ථූයල සඤ්ඤුප්පාදයන 

ථූලසඤ්ඤුප්පාදනඤ්යහතුං, ‘‘තිට්ඨතු භගවා කප්ප’’න්ති සකලකප්පුං

අවට්ඨානයාචනාය යදිදුං ‘‘යස්ස කස්සචි, ආනන්ද, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා
භාවිතා’’තිආදිනා අඤ්ඤාපයදයසන අත්තයනො 
චතුරිද්ධිපාදභාවනානුභායවන කප්පුං අවට්ඨානසමත්ථතාවිභාවනුං  

ඔභාය ති පාකටවචයන  පාකටඤ්යචතුං වචනුං පරියායුං මුඤ්චිත්වා
උජුකයමව අත්තයනොඅධිප්පායවිභාවනුං  

 හජනහිතාොති මහාජනස්ස හිතත්ථාය   හජනසුඛාොති මහාජනස්ස

සුඛත්ථාය  යලොකානුකම්පාොති සත්තයලොකස්ස අනුකම්පුං පටිච්ච 

කතරස්ස සත්තයලොකස්ස? යයොභගවයතොධම්මයදසනුංසුත්වාපටිවිජ්ඣති, 

අමතපානුංපිවති, තස්ස  භගවයතොහිධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තයදසනාය 

අඤ්ඤාතයකොණ්ඩඤ්ඤප්පමුඛා අට්ඨාරස බ්රහ්මයකොටියයො ධම්මුං 
පටිවිජ්ඣිුංසු  එවුං යාව සුභද්දපරිබ් ාජකවිනයනා ධම්මපටිවිද්ධසත්තානුං

ගණනා නත්ථි, මහාසමයසුත්තුං මඞ්ගලසුත්තුං චූළරාහයලොවාදසුත්තුං
සමචිත්තසුත්තන්ති ඉයමසුං චතුන්නුං සුත්තානුං යදසනාකායල

අභිසමයප්පත්තසත්තානුං පරිච්යඡයදො නත්ථි, එතස්ස අපරිමාණස්ස
සත්තයලොකස්ස අනුකම්පාය භගවයතො ඨානුං ජාතුං  එවුං අනාගයතපි 

භවිස්සතීති අධිප්පායයන වදති  යදවෙනු ් ානන්ති න යකවලුං 

යදවමනුස්සානුංයයව, අවයසසානුං නාගසුපණ්ණාදීනම්පි අත්ථාය හිතාය
සුඛාය භගවයතො ඨානුං යහොති  සයහතුකපටිසන්ධියක පන

මග්ගඵලසච්ඡිකිරියාය භබ් පුග්ගයල දස්යසතුුං එවුං වුත්තුං, තස්මා
අඤ්යඤසම්පි අත්ථත්ථාය හිතත්ථාය සුඛත්ථාය භගවා තිට්ඨතූති අත්යථො 
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තත්ථ අත්ථාොති ඉධයලොකසම්පත්තිඅත්ථාය. හිතාොති 

පරයලොකසම්පත්තියහතුභූතහිතත්ථාය  සුඛාොති නිබ් ානධාතුසුඛත්ථාය 
පුරිමුංපනහිතසුඛග්ගහණුංසබ් සාධාරණවයසනයවදිතබ් ුං  

ෙථා තං ොයරන පරියුට්ඨිතචිත්යතොති එත්ථ න්ති නිපාතමත්තුං, යථා
මායරන පරියුට්ඨිතචිත්යතො අජ්යඣොත්ථටචිත්යතො අඤ්යඤොපි යකොචි 

පුථුජ්ජයනො පටිවිජ්ඣිතුුං න සක්කුයණයය, එවයමව නාසක්ඛි

පටිවිජ්ඣිතුන්ති අත්යථො මායරොහියස්සයකචිවිපල්ලාසාඅප්පහීනා, තස්ස

චිත්තුංපරියුට්ඨාති  යස්සපනසබ්ය නසබ් ුංද්වාදසවිපල්ලාසාඅප්පහීනා, 

තස්ස වත්තබ් යමව නත්ථි, යථරස්ස ච චත්තායරො විපල්ලාසා අප්පහීනා, 
යතනස්සචිත්තුංපරියුට්ඨාසි යසොපන චිත්තපරියුට්ඨානුංකයරොන්යතොකිුං

කයරොතීති? යභරවුං රූපාරම්මණුං වා දස්යසති, සද්දාරම්මණුං වා සායවති, 
තයතො සත්තා තුං දිස්වා වා සුත්වා වා සතිුං විස්සජ්යජත්වා විවටමුඛා

යහොන්ති  යතසුං මුයඛන හත්ථුං පයවයසත්වා හදයුං මද්දති, තයතො
විසඤ්ඤියනොහත්වාතිට්ඨන්ති යථරස්සපයනසමුයඛනහත්ථුංපයවයසතුුං 

කිුං සක්ඛිස්සති, යභරවාරම්මණුං පන දස්යසති  තුං දිස්වා යථයරො
නිමිත්යතොභාසුංන පටිවිජ්ඣි ජානන්යතොයයවභගවාකිමත්ථුංයාවතතියුං

ආමන්යතසි? පරයතො ‘‘තිට්ඨතු, භන්යතභගවා’’තියාචියත ‘‘තුය්යහයවතුං

දුක්කටුං, තුය්යහයවතුං අපරද්ධ’’න්ති යදොසායරොපයනන

යසොකතනුකරණත්ථුං  පස්සතිහිභගවා ‘‘අයුංමයිඅතිවියසිනිද්ධහදයයො, 
යසො පරයතො භූමිචාලකාරණඤ්ච ආයුසඞ්ඛායරොස්සජ්ජනඤ්ච සුත්වා මම

චිරට්ඨානුංයාචිස්සති, අථාහුං ‘කිස්සත්වුංපුයරතරුංනයාචසී’තිතස්යසව

සීයස යදොසුං පායතස්සාමි, සත්තා ච අත්තයනො අපරායධන න තථා

විහඤ්ඤන්ති, යතනස්සයසොයකොතනුයකොභවිස්සතී’’ති  

 ච්ෙ ත්වං, ආනන්දාති යස්මා දිවාවිහාරත්ථාය ඉධාගයතො, තස්මා, 

ආනන්ද, ගච්ඡත්වුංයථාරුචිතුංඨානුං දිවාවිහාරාය  යතයනවාහ– ‘‘ෙ ් 

දානිකාලංෙඤ්ඤසී’’ති  

ොයරො පාපිොති එත්ථ සත්යත අනත්යථ නියයොයජන්යතො මායරතීති

මායරො  පාපිොතිතස්යසවයවවචනුං යසොහිපාපධම්යමනසමන්නාගතත්තා 

‘පාපිමා’ති වුච්චති  භාසිතා යඛො පයන ාති අයඤ්හි භගවති ය ොධිමණ්යඩ
සත්ත සත්තායහ අතික්කමිත්වා අජපාලනියරොයධ විහරන්යත අත්තයනො
ධීතාසු ආගන්ත්වා ඉච්ඡාවිඝාතුං පත්වා ගතාසු අයුං ‘‘අත්යථයසො
උපායයො’’තිචින්යතන්යතොආගන්ත්වා‘‘භගවායදත්ථුංතුම්යහහි පාරමියයො

පූරිතා, යසො යවො අත්යථො අනුප්පත්යතො, පටිවිද්ධුං සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණුං, 
කිුං යත යලොකවිචරයණනා’’ති වත්වා යථා අජ්ජ එවයමව ‘‘පරිනිබ් ාතු

දානි, භන්යත භගවා’’ති යාචි  භගවා චස්ස ‘‘නතාවාහ’’න්තිආදීනි වත්වා

පටික්ඛිපි තුංසන්ධායඉදානි ‘‘භාසිතායඛොපයනසා’’තිආදිමාහ  
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පටුන 

තත්ථ විෙත්තාති අරියමග්ගාධිගමවයසන  යත්තා  විනීතාති තයථව

කියලසවිනයයනන විනීතා  වි ාරදාති සාරජ්ජකරානුං දිට්ඨිවිචිකිච්ඡාදීනුං

පහායනන විසාරදභාවුං පත්තා   හ ්සුතාති යතපිටකවයසන  හ

සුතයමයතසන්ති  හස්සුතා  තයමව ධම්මුං ධායරන්තීති ධම්ෙධරා. අථ වා 

 හ ්සුතාති පරියත්ති හස්සුතා යචව පටියවධ හස්සුතා ච  ධම්ෙධරාති
පරියත්තිධම්මානුං යචව පටියවධධම්මානඤ්ච ධාරණයතො ධම්මධරාති

එවම්යපත්ථ අත්යථො යවදිතබ්ය ො. ධම්ොනුධම්ෙප්පටිපන්නාති
අරියධම්මස්ස අනුධම්මභූතුං විපස්සනාධම්මුං පටිපන්නා  

 ාමීචිප්පටිපන්නාති ඤාණදස්සනවිසුද්ධියා අනුච්ඡවිකුං

විසුද්ධිපරම්පරාපටිපදුං පටිපන්නා  අනුධම්ෙචාරියනොතිසල්යලඛිකුං තස්සා

පටිපදාය අනුරූපුං අප්පිච්ඡතාදිධම්මුං චරණසීලා   කං ආචරිෙකන්ති

අත්තයනො ආචරියවාදුං  ආචික්ඛි ් න්තීතිආදියතොකයථස්සන්ති, අත්තනා

උග්ගහිතනියායමනපයරඋග්ගණ්හායපස්සන්තීතිඅත්යථො  යදය  ් න්තීති

වායචස්සන්ති, පාළිුං සම්මා වායචස්සන්තීති අත්යථො  පඤ්ඤයප ් න්තීති

පජානායපස්සන්ති, පකායසස්සන්තීතිඅත්යථො  පට්ඨයප ් න්තීතිපකායරන 

ඨයපස්සන්ති  විවරි ් න්තීති විවටුං කරිස්සන්ති  විභජි ් න්තීති විභත්තුං

කරිස්සන්ති  උත්තානීකරි ් න්තීති අනුත්තානුං ගම්භීරුං උත්තානුං පාකටුං 

කරිස්සන්ති   හධම්යෙනාති සයහතුයකන සකාරයණන වචයනන  

 ප්පාටිහාරිෙන්ති යාවනියයානිකුං කත්වා  ධම්ෙං යදය  ් න්තීති

නවවිධයලොකුත්තරධම්මුංපය ොයධස්සන්ති, පකායසස්සන්තීතිඅත්යථො  

එත්ථ ච ‘‘පඤ්ඤයපස්සන්තී’’තිආදීහි ඡහි පයදහි ඡ අත්ථපදානි 

දස්සිතානි, ආදියතො පන ද්වීහි පයදහි ඡ  යඤ්ජනපදානීති  එත්තාවතා
යතපිටකුං බුද්ධවචනුං සුංවණ්ණනානයයන සඞ්ගයහත්වා දස්සිතුං යහොති 

වුත්තඤ්යහතුංයනත්තියුං ‘‘ද්වාදසපදානි සුත්තුං, තුංසබ් ුං යඤ්ජනඤ්ච
අත්යථො චා’’ති(යනත්ති සඞ්ගහවාර)  

බ්රහ්ෙචරිෙන්ති සික්ඛත්තයසඞ්ගහිතුං සකලුං සාසනබ්රහ්මචරියුං  

ඉද්ධන්ති සමිද්ධුං ඣානුප්පාදවයසන  ඵීතන්ති වුද්ධිප්පත්තුං

සබ් ඵාලිඵුල්ලුං අභිඤ්ඤාසම්පත්තිවයසන  විත්ථාරිකන්ති විත්ථතුං තස්මිුං 

තස්මිුංදිසාභායගපතිට්ඨහනවයසන   ාහජඤ්ඤන්ති හූහිඤාතුං පටිවිද්ධුං

 හජනාභිසමයවයසන  පුථුභූතන්ති සබ් ාකාරවයසන පුථුලභාවප්පත්තුං 

කථුං? ොවයදවෙනු ්ය හි සුප්පකාසිතන්තියත්තකාවිඤ්ඤුජාතිකායදවා

මනුස්සාචඅත්ථි, යතහි සබ්ය හිසුට්ඨුපකාසිතන්තිඅත්යථො  

අප්යපො ්සුක්යකොති නිරුස්සුක්යකො ලීනවීරියයො  ‘‘ත්වඤ්හි, පාපිම, 

සත්තසත්තාහාතික්කමනයතො පට්ඨාය ‘පරිනිබ් ාතු දානි, භන්යත භගවා, 

පරිනිබ් ාතු සුගයතො’ති විරවන්යතො ආහිණ්ඩිත්ථ, අජ්ජ දානි පට්ඨාය

විගතුස්සායහො යහොහි, මා මය්හුං පරිනිබ් ානත්ථාය වායාමුං කයරොහී’’ති

වදති   යතො  ම්පජායනො ආයු ඞ්ඛාරං ඔ ් ජීති සතිුං සූපට්ඨිතුං කත්වා



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා ජච්චන්ධවග්ය ො 

248 

පටුන 

ඤායණන පරිච්ඡින්දිත්වා ආයුසඞ්ඛාරුං විස්සජි පජහි  තත්ථ න භගවා

හත්යථන යලඩ්ඩුුං විය ආයුසඞ්ඛාරුං ඔස්සජි, යතමාසමත්තයමව පන 

සමාපත්තිුං සමාපජ්ජිත්වා තයතො පරුං න සමාපජ්ජිස්සාමීති චිත්තුං

උප්පායදසි තුං සන්ධායවුත්තුං–‘‘ඔස්සජී’’ති, ‘‘යවොස්සජ්ජී’’තිපිපායඨො  

කස්මාපනභගවාකප්පුංවාකප්පාවයසසුංවාඨාතුුංසමත්යථොතත්තකුං 

කාලුංඅට්ඨත්වාපරිනිබ් ායිතුුංමාරස්සයාචනායආයුසඞ්ඛාරුංඔස්සජි? න

භගවා මාරස්සයාචනායආයුසඞ්ඛාරුංඔස්සජි, නාපියථරස්සආයාචනායන

ඔස්සජිස්සති, යතමාසයතො පන පරුං බුද්ධයවයනයයානුං අභාවයතො

ආයුසඞ්ඛාරුං ඔස්සජි. ඨානඤ්හි නාම බුද්ධානුං භගවන්තානුං යාවයදව

යවයනයයවිනයනත්ථුං, යත අසති වියනයයජයන යකන නාම කාරයණන

ඨස්සන්ති  යදි ච මාරස්ස යාචනාය පරිනිබ් ායයයය, පුයරතරුංයයව 

පරිනිබ් ායයයය  ය ොධිමණ්යඩපි හි මායරන යාචිතුං, 
නිමිත්යතොභාසකරණම්පි යථරස්ස යසොකතනුකරණත්ථන්ති
වුත්යතොවායමත්යථො  අපිච බුද්ධ ලදීපනත්ථුං නිමිත්යතොභාසකරණුං  එවුං
මහානුභාවා බුද්ධා භගවන්යතොයයව තිට්ඨන්තාපි අත්තයනො රුචියාව

තිට්ඨන්ති, පරිනිබ් ායන්තාපිඅත්තයනොරුචියාවපරිනිබ් ායන්තීති  

ෙහාභූමිචායලොති මහන්යතො පථවීකම්යපො  තදා කිර

දසසහස්සියලොකධාතු අකම්පිත්ථ  භිං නයකොති භයජනයකො  

යදවදුන්දුභියෙො ච ඵලිංසූති යදවයභරියයො නදිුංසු, යදයවො සුක්ඛගජ්ජිතුං 

ගජ්ජි, අකාලවිජ්ජුලතානිච්ඡරිුංසු, ඛණිකවස්සුංවස්සීතිවුත්තුංයහොති  

එතෙත්ථං විදිත්වාතිඑතුං සඞ්ඛාරවිසඞ්ඛාරානුං වියසසසඞ්ඛාතුං අත්ථුං

සබ් ාකාරයතොවිදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති අනවයසසසඞ්ඛායරවිස්සජ්යජත්වා

අත්තයනොවිසඞ්ඛාරගමනදීපකුංඋදානුංඋදායනසි කස්මා උදායනසි? යකොචි

නාම වයදයය ‘‘මායරන පච්ඡයතො පච්ඡයතො අනු න්ධිත්වා ‘පරිනිබ් ාතු, 
භන්යත’ති උපද්දුයතො භයයන භගවා ආයුසඞ්ඛාරුං ඔස්සජී’’ති 

‘‘තස්යසොකායසො මා යහොතු, භීතස්ස උදානුං නාම නත්ථී’’ති එතස්ස
දීපනත්ථුංපීතියවගවිස්සට්ඨුංඋදානුංඋදායනසීති අට්ඨකථාසුවුත්තුං තයතො
යතමාසමත්යතයනව ච පන බුද්ධකිච්චස්ස නිප්ඵජ්ජනයතො එවුං දීඝරත්තුං
මයා පරිහයටොයුං දුක්ඛභායරො න චිරස්යසව නික්ඛිපියතීති පස්සයතො 

පරිනිබ් ානුණපච්චයවක්ඛයණ තස්ස උළාරුං පීතියසොමනස්සුං උප්පජ්ජි, 
යතන පීතියවයගන උදායනසීති යුත්තුං විය  එකන්යතන හි
විසඞ්ඛාරනින්යනො නිබ් ානජ්ඣාසයයොසත්ථාමහාකරුණාය ලක්කායරන
විය සත්තහිතත්ථුං යලොයක සුචිරුං ඨියතො  තථා හි යදවසිකුං

චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසඞ්ඛා සමාපත්තියයො වළඤ්යජති, යසොදානි 
මහාකරුණාධිකාරස්ස නිප්ඵන්නත්තා නිබ් ානාභිමුයඛො අනප්පකුං
පීතියසොමනස්සුං පටිසුංයවයදසි  යතයනව හි භගවයතො
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පටුන 

කියලසපරිනිබ් ානදිවයස විය ඛන්ධපරිනිබ් ානදිවයසපි සරීරාභා
වියසසයතොවිප්පසන්නාපරිසුද්ධාපභස්සරා අයහොසීති  

ගාථායයසොණසිඞ්ගාලාදීනම්පිපච්චක්ඛභාවයතොතුලිතුං පරිච්ඡින්නන්ති 

තුලං, කාමාවචරකම්මුං  න තුලුං අතුලං, තුලුං වා සදිසමස්ස අඤ්ඤුං

යලොකියකම්මුංනත්ථීති අතුලං, මහග්ගතකම්මුං කාමාවචරුංරූපාවචරුංවා 

තුලං, අරූපාවචරුං අතුලං. අප්පවිපාකුං වා තුලං,  හවිපාකුං අතුලං. 

 ම්භවන්ති සම්භවස්ස යහතුභූතුං, උපපත්තිජනකන්ති අත්යථො  

භව ඞ්ඛාරන්ති පුනබ්භවසඞ්ඛාරණකුං  අව ් ජීති විස්සජ්යජසි  මුනීති 

බුද්ධමුනි  අජ්ඣත්තරයතොති නියකජ්ඣත්තරයතො   ොහියතොති

උපචාරප්පනාසමාධිවයසන සමාහියතො  අභින්දි කවචමිවාති කවචුං විය

අභින්දි  අත්ත ම්භවන්ති අත්තනි සඤ්ජාතුං කියලසුං  ඉදුං වුත්තුං යහොති 

‘‘සවිපාකට්යඨන සම්භවුං, භවාභවාභිසඞ්ඛරණට්යඨන භවසඞ්ඛාරන්ති ච

ලද්ධනාමුං තුලාතුලසඞ්ඛාතුං යලොකියකම්මඤ්ච ඔස්සජි, සඞ්ගාමසීයස
මහායයොයධො කවචුං විය අත්තසම්භවුං කියලසඤ්ච අජ්ඣත්තරයතො
සමාහියතොහත්වාඅභින්දී’’ති  

අථ වා තුලන්ති තුයලන්යතො තීයරන්යතො  අතුලඤ්ච  ම්භවන්ති

නිබ් ානඤ්යචව භවඤ්ච  භව ඞ්ඛාරන්ති භවගාමිකුං කම්මුං  අව ් ජි 

මුනීති‘‘පඤ්චක්ඛන්ධාඅනිච්චා, පඤ්චන්නුංඛන්ධානුංනියරොයධොනිබ් ානුං 

නිච්ච’’න්තිආදිනානයයනතුයලන්යතොබුද්ධමුනිභයවආදීනවුං, නිබ් ායන
චආනිසුංසුං දිස්වාතුංඛන්ධානුංමූලභූතුංභවසඞ්ඛාරකම්මුං‘‘කම්මක්ඛයාය

සුංවත්තතී’’ති (ම  නි  2.81; අ  නි  4.233) එවුං වුත්යතන

කම්මක්ඛයකයරන අරියමග්යගන අවස්සජි. කථුං අජ්ඣත්තරයතො

සමාහියතො, අභින්දි කවචමිවත්තසම්භවුං  යසො හි විපස්සනාවයසන

අජ්ඣත්තරයතො, සමථවයසන සමාහියතොති එවුං පුබ් භාගයතො පට්ඨාය

සමථවිපස්සනා යලන කවචුං විය අත්තභාවුං පරියයොනන්ධිත්වා ඨිතුං, 

අත්තනි සම්භවත්තා ‘‘අත්තසම්භව’’න්ති ලද්ධනාමුං සබ් ුං කියලසජාලුං

අභින්දි, කියලසාභායවයනව කම්මුං අප්පටිසන්ධිකත්තා අවස්සට්ඨුං නාම
යහොතීති එවුං කියලසප්පහායනන කම්මුං පජහි  ඉති ය ොධිමූයලයයව
අවස්සට්ඨභවසඞ්ඛායරො භගවා යවඛමිස්සයකන විය ජරසකටුං 
සමාපත්තියවඛමිස්සයකන අත්තභාවුං යායපන්යතොපි ‘‘ඉයතො යතමාසයතො
උද්ධුං සමාපත්තියවඛමස්ස න දස්සාමී’’ති චිත්තුප්පාදයනන ආයුසඞ්ඛාරුං
ඔස්සජීති  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2.  ත්තජටිලසුත්තවණ්ණනා 

52. දුතියය  හිද්වාරයකොට්ඨයකති පාසාදද්වාරයකොට්ඨකස්ස  හි, න 

විහාරද්වාරයකොට්ඨකස්ස  යසො කිර පාසායදො යලොහපාසායදො විය සමන්තා 
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පටුන 

චතුද්වාරයකොට්ඨකපරිවුයතො පාකාරපරික්ඛිත්යතො  යතසු
පාචීනද්වාරයකොට්ඨකස්ස  හි පාසාදච්ඡායායුං පාචීනයලොකධාතුුං

ඔයලොයකන්යතො පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්යනො යහොති  ජටිලාති

ජටාවන්යතො තාපසයවසධාරියනො  නි ණ්ඨාති

යසතපටනිගණ්ඨරූපධාරියනො  එක ාටකාති එකසාටකනිගණ්ඨා විය එකුං
පියලොතිකඛණ්ඩුං හත්යථ  න්ධිත්වා යතනාපි සරීරස්ස පුරිමභාගුං

පටිච්ඡායදත්වා විචරණකා  පරූළ්හකච්ෙනඛයලොොති පරූළ්හකච්ඡයලොමා

පරූළ්හනඛා පරූළ්හඅවයසසයලොමා ච, කච්ඡාදීසු දීඝයලොමා දීඝනඛා චාති 

අත්යථො  ඛාරිවිවිධොදාොති විවිධුං ඛාරාදිනානප්පකාරුං 

පබ් ජිතපරික්ඛාරභණ්ඩිකුං ගයහත්වා  අවිදූයර අතික්කෙන්තීති විහාරස්ස
අවිදූරමග්යගනනගරුංපවිසන්ති  

රාජාහං, භන්යත, පය නදි යකො යලොති අහුං, භන්යත, රාජා පයසනදි

යකොසයලො, මය්හුං නාමුං තුම්යහ ජානාථාති  කස්මා පන රාජා යලොයක 
අග්ගපුග්ගලස්ස සන්තියක නිසින්යනො එවරූපානුං නග්ගනිස්සිරීකානුං

අඤ්ජලිුං පග්ගණ්හාතීති? සඞ්ගණ්හනත්ථාය  එවඤ්හිස්සඅයහොසි ‘‘සචාහුං

එත්තකම්පි එයතසුං න කරිස්සාමි, මයුං පුත්තදාරුං පහාය එතස්සත්ථාය

දුබ්යභොජනදුක්ඛයසයයාදීනි අනුයභොම, අයුං අම්හාකුං නිපච්චකාරමත්තම්පි

න කයරොති. තස්මිඤ්හි කයත අම්යහ ‘ඔචරකා’ති ජයනො අග්ගයහත්වා

‘පබ් ජිතා’ඉච්යචව සඤ්ජානිස්සති, කිුං ඉමස්ස භූතත්ථකථයනනාති 

අත්තනා දිට්ඨුං සුතුං පටිච්ඡායදත්වා න කයථයුුං, එවුං කයත පන
අනිගූහිත්වා කයථස්සන්තී’’ති  අපිච සත්ථු අජ්ඣාසයජානනත්ථම්පි
එවමකාසීති  රාජා කිර භගවන්තුං උපසඞ්කමන්යතොපි කතිපයකාලුං 
සම්මාසම්ය ොධිුං න සද්දහි  යතනස්ස එවුං අයහොසි ‘‘යදි භගවා සබ් ුං

ජානාති, මයා ඉයමසුං නිපච්චකාරුං කත්වා ‘ඉයම අරහන්යතො’ති වුත්යත

නානුජායනයය, අථ මුං අනුවත්තන්යතො අනුජායනයය, කුයතො තස්ස
සබ් ඤ්ඤුතා’’ති එවුංයසොසත්ථුඅජ්ඣාසයජානනත්ථුංතථා අකාසි භගවා

පන‘‘උජුකයමව‘නඉයමසමණාඔචරකා’තිවුත්යතයදිපිරාජාසද්දහති, 

මහාජයනොපනතමත්ථුංඅජානන්යතොනසද්දයහයය, සමයණොයගොතයමො

‘රාජාඅත්තයනොකථුං සුණාතී’තියුංකිඤ්චිමුඛාරුළ්හුංකයථතී’තිවයදයය, 

තදස්ස දීඝරත්තුං අහිතාය දුක්ඛාය සුංවත්යතයය, අඤ්යඤො ච ුළ්හකම්මුං

විවටුං කතුං භයවයය, සයයමව රාජා යතසුං ඔචරකභාවුං කයථස්සතී’’ති

ඤත්වා ‘‘දුජ්ජානංයඛො එත’’න්තිආදිමාහ  

තත්ථ කාෙයභොගිනාති ඉමිනා පන රාගාභිභවුං, උභයයනාපි

වික්ඛිත්තචිත්තතුං දස්යසති  පුත්ත ම් ාධ ෙනන්ති පුත්යතහි

සම් ාධසයනුං. එත්ථ ච පුත්තසීයසන දාරපරිග්ගහුං, පුත්තදායරසු
උප්පිලාවියතන යතසුං ඝරාවාසාදියහතු යසොකාභිභයවන චිත්තස්ස

සුංකිලිට්ඨතුංදස්යසති  කාසිකචන්දනන්තිසණ්හචන්දනුං, කාසිකවත්ථඤ්ච

චන්දනඤ්චාති වා අත්යථො  ොලා න්ධවියලපනන්ති වණ්ණගන්ධත්ථාය
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පටුන 

මාලා, සුගන්ධභාවත්ථාය ගන්ධුං, ඡවිරාගකරණත්ථාය වියලපනුං

ධායරන්යතන  ජාතරූපරජතන්ති සුවණ්ණඤ්යචව අවසිට්ඨධනඤ්ච  

 ාදිෙන්යතනාතිපටිග්ගණ්හන්යතන සබ්ය නපිකායමසු අභිගිද්ධභාවයමව
පකායසති  

 ංවාය නාති සහවායසන  සීලං යවදිතබ් න්ති ‘‘අයුං යපසයලො වා
දුස්සීයලො වා’’ති සුංවසන්යතන එකස්මිුං ඨායන සහ වසන්යතන

ජානිතබ්ය ො  තඤ්චයඛොදීයඝනඅද්ධුනාන ඉත්තරන්තිතඤ්චසීලුංදීයඝන

කායලන යවදිතබ් ුං, න ඉත්තයරන  කතිපයදිවයස හි සඤ්ඤතාකායරො

සුංවුතින්ද්රියාකායරොචහත්වාසක්කාදස්යසතුුං  ෙනසිකයරොතායනොඅෙනසි

කයරොතාති තම්පි ‘‘සීලමස්ස පරිග්ගණ්හිස්සාමී’’ති මනසි කයරොන්යතන 

පච්චයවක්ඛන්යතන සක්කා ජානිතුුං, න ඉතයරන  පඤ්ඤවතාති තම්පි
සප්පඤ්යඤයනව පණ්ඩියතන  ායලො හිමනසිකයරොන්යතොපි ජානිතුුංන

සක්යකොති   ංයවොහායරනාතිකථයනන  

‘‘යයොහියකොචිමනුස්යසසු, යවොහාරුංඋපජීවති; 

එවුං වායසට්ඨ ජානාහි, වාණියජො යසො න බ්රාහ්මයණො’’ති  (සු  නි  
619) – 

එත්ථ හිවාණිජ්ජුංයවොහායරොනාම  ‘‘චත්තායරොඅරියයවොහාරා’’ති (දී නි 

3.313) එත්ථයචතනා ‘‘සඞ්ඛාසමඤ්ඤා පඤ්ඤත්තියවොහායරො’’ති(ධ ස 

1313-1315) එත්ථ පඤ්ඤත්ති  ‘‘යවොහාරමත්යතන යසො යවොහයරයයා’’ති

(සුං  නි  1.25) එත්ථ කථා යවොහායරො  ඉධාපි යසො එව අධිප්යපයතො  

එකච්චස්ස හි සම්මුඛාකථා පරම්මුඛාකථාය න සයමති, පරම්මුඛාකථා

සම්මුඛාකථාය, තථා පුරිමකථා පච්ඡිමකථාය, පච්ඡිමකථා ච පුරිමකථාය 

යසො කයථන්යතොයයව සක්කා ජානිතුුං ‘‘අසුචි එයසො පුග්ගයලො’’ති 

සුචිසීලස්සපනපුරිමුං පච්ඡියමන, පච්ඡිමඤ්චපුරියමන, සම්මුඛාකථිතඤ්ච

පරම්මුඛාකථියතන, පරම්මුඛාකථිතඤ්ච සම්මුඛාකථියතනසයමති, තස්මා
කයථන්යතන සක්කා සුචිභායවො ජානිතුන්ති පකායසන්යතො ආහ – 

‘‘ ංයවොහායරනය ොයචෙයංයවදිතබ් ’’න්ති. 

ථායෙොතිඤාණථායමො යස්සහිඤාණථායමො නත්ථි, යසොඋප්පන්යනසු
උපද්දයවසු ගයහතබ් ගහණුං කත්තබ් කරණුං අපස්සන්යතො අද්වාරිකුං

ඝරුං පවිට්යඨො විය චරති  යතනාහ – ‘‘ආපදාසු යඛො, ෙහාරාජ, ථායෙො

යවදිතබ්ය ො’’ති   ාකච්ොොති සහකථාය  දුප්පඤ්ඤස්ස හි කථා උදයක

යගණ්ඩු විය උප්ලවති, පඤ්ඤවයතො කයථන්තස්ස පටිභානුං අනන්තුං
යහොති  උදකවිප්ඵන්දයනයනව හි මච්යඡො ඛුද්දයකො මහන්යතො වාති

පඤ්ඤායති. 

ඉති භගවා රඤ්යඤො උජුකයමව යත ‘‘ඉයම නාමා’’ති අවත්වා
අරහන්තානුං අනරහන්තානඤ්ච ජානනූපායුං පකායසසි  රාජා තුං සුත්වා
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භගවයතො සබ් ඤ්ඤුතාය යදසනාවිලායසන ච අභිප්පසන්යනො ‘‘අච්ෙරිෙං, 

භන්යත’’තිආදිනා අත්තයනො පසාදුං පකායසත්වා ඉදානි යත යාථාවයතො

භගවයතො ආයරොයචන්යතො ‘‘එයත, භන්යත, ෙෙ පුරි ා චරා’’තිආදිමාහ 

තත්ථ චරාති අපබ් ජිතා එව පබ් ජිතරූයපන රට්ඨපිණ්ඩුං භුඤ්ජන්තා

පටිච්ඡන්නකම්මන්තත්තා  ඔචරකාති යහට්ඨා චරකා  චරා හි
පබ් තමත්ථයකන චරන්තාපි යහට්ඨා චරකාව නිහීනකම්මත්තා  අථ වා 

ඔචරකාති චරපුරිසා  ඔචරිත්වාති අවචරිත්වා වීමුංසිත්වා, තස්මිුං තස්මිුං

යදයස තුං තුං පවත්තිුං ඤත්වාති අත්යථො  ඔ ාරි ් ාමීති පටිපජ්ජිස්සාමි, 

කරිස්සාමීතිඅත්යථො  රයජොජල්ලන්ති රජඤ්චමලඤ්ච  පවායහත්වාතිසුට්ඨු

වික්ඛාලනවයසන අපයනත්වා  කප්පිතයක ෙ ්සූති අලඞ්කාරසත්යථ

වුත්තවිධිනා කප්පයකහි ඡින්නයකසමස්සූ  කාෙගුයණහීති

කාමයකොට්ඨායසහි, කාම න්ධයනහිවා  ෙප්පිතාතිසුට්ඨුඅප්පිතාඅල්ලීනා  

 ෙඞ්ගිභූතාති සහභූතා. පරිචායර ් න්තීති ඉන්ද්රියානි සමන්තයතො
චායරස්සන්ති කීළායපස්සන්තිවා  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං යතසුං රාජපුරිසානුං අත්තයනො උදරස්ස

කාරණා පබ් ජිතයවයසන යලොකවඤ්චනසඞ්ඛාතුං අත්ථුං විදිත්වා  ඉෙං

උදානන්ති ඉමුං පරාධීනතාපරවඤ්චනතාපටික්යඛපවිභාවනුං උදානුං
උදායනසි  

තත්ථ නවාෙයෙෙය බ් ත්ථාති දූයතයයඔචරකකම්මාදියකසබ් ස්මිුං

පාපධම්යමඉයමරාජපුරිසාවියපබ් ජියතොන වායයමයය, වායාමුංඋස්සාහුං

න කයරයය, සබ් ත්ථ යත්ථ කත්ථචි වායාමුං අකත්වා අප්පමත්තයකපි

පුඤ්ඤස්මිුංයයව වායයමයයාති අධිප්පායයො  නාඤ්ඤ ්  පුරිය ො සිොති

පබ් ජිතරූයපන අඤ්ඤස්ස පුග්ගලස්ස යසවකපුරියසො න සියා  කස්මා? 

එවරූපස්සපි ඔචරකාදිපාපකම්මස්ස කත්තබ් ත්තා  නාඤ්ඤං නි ් ාෙ

ජීයවෙයාති අඤ්ඤුං පරුං ඉස්සරාදිුං නිස්සාය ‘‘තප්පටි ද්ධුං යම

සුඛදුක්ඛ’’න්ති එවුංචිත්යතො හත්වා න ජීවිකුං පවත්යතයය, අත්තදීයපො
අත්තසරයණො අනඤ්ඤසරයණො එව භයවයය  අථ වා අනත්ථාවහයතො
‘‘ඔචරණ’’න්ති ලද්ධනාමකත්තා අඤ්ඤුං අකුසලකම්මුං නිස්සාය න

ජීයවයය  ධම්යෙනන වණිංචයරතිධනාදිඅත්ථායධම්මුංනකයථයය යයො

හි ධනාදියහතු පයරසුං ධම්මුං යදයසති, යසො ධම්යමන වාණිජ්ජුං කයරොති

නාම, එවුං ධම්යමන තුං න චයරයය  අථ වා ධනාදීනුං අත්ථාය
යකොසලරඤ්යඤො පුරියසො විය ඔචරකාදිකම්මුං කයරොන්යතො පයරහි
අනාසඞ්කනීයතාය පබ් ජ්ජාලිඞ්ගසමාදානාදීනි අනුතිට්ඨන්යතො ධම්යමන
වාණිජ්ජුං කයරොති නාම  යයොපි ඉධ පරිසුද්ධුං බ්රහ්මචරියුං චරන්යතොපි

අඤ්ඤතරුං යදවනිකායුං පණිධාය බ්රහ්මචරියුං චරති, යසොපි ධම්යමන

වාණිජ්ජුංකයරොතිනාම, එවුංධම්යමනවාණිජ්ජුංන චයර, නකයරයයාති
අත්යථො  
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දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. පච්චයවක්ඛණසුත්තවණ්ණනා 

53. තතියය අත්තයනො අයනයක පාපයක අකු යල ධම්යෙ පහීයනති 
යලොභයදොසයමොහවිපරීතමනසිකාරඅහිරිකායනොත්තප්පයකොධූපනාහමක්ඛප
ලාසඉස්සාමච්ඡරියමායා- 
සායඨයයථම්භසාරම්භමානාතිමානමදපමාදතණ්හාඅවිජ්ජාතිවිධාකුසලමූලදුච්
චරිතසුංකියලසවිසම- 
සඤ්ඤාවිතක්කපපඤ්චචතුබ්බිධවිපල්ලාසආසවඔඝයයොගගන්ථාගතිගමනත
ණ්හපාදානපඤ්චවිධ- 
යචයතොඛිලපඤ්චයචයතොවිනි න්ධනීවරණාභිනන්දනඡවිවාද- 
මූලතණ්හාකායසත්තානුසයඅට්ඨමිච්ඡත්තනව- 
තණ්හාමූලකදසාකුසලකම්මපථද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතඅට්ඨසතතණ්හාවිචරිතාදිප්
පයභයද අත්තයනො සන්තායන අනාදිකාලපවත්යත දියඩ්ෙසහස්සකියලයස
තුංසහගයත චාපි අයනයක පාපයක ලාමයක අයකොසල්ලසම්භූතට්යඨන
අකුසයල ධම්යම අනවයසසුං සහ වාසනාය ය ොධිමූයලයයව පහීයන
අරියමග්යගන සමුච්ඡින්යන පච්චයවක්ඛමායනො ‘‘අයම්පි යම කියලයසො 

පහීයනො, අයම්පි යම කියලයසො පහීයනො’’ති අනුපදපච්චයවක්ඛණාය
පච්චයවක්ඛමායනොභගවා නිසින්යනොයහොති  

අයනයක ච කු යල ධම්යෙති 

සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනුං චත්තායරො සතිපට්ඨානා, 

චත්තායරො සම්මප්පධානා, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා, චත්තායරො අරියමග්ගා, 

චත්තාරි ඵලානි, චතස්යසො පටිසම්භිදා, චතුයයොනිපරිච්යඡදකඤාණුං, 

චත්තායරො අරියවුංසා, චත්තාරි යවසාරජ්ජඤාණානි, පඤ්ච පධානියඞ්ගානි, 

පඤ්චඞ්ගියකො සම්මාසමාධි, පඤ්චඤාණියකො සම්මාසමාධි, පඤ්චින්ද්රියානි, 

පඤ්ච ලානි, පඤ්චනිස්සාරණීයාධාතුයයො, පඤ්ච විමුත්තායතනඤාණානි, 

පඤ්ච විමුත්තිපරිපාචනීයා සඤ්ඤා, ඡ අනුස්සතිට්ඨානානි, ඡ ගාරවා, ඡ

නිස්සාරණීයාධාතුයයො, ඡසතතවිහාරා, ඡඅනුත්තරියානි, ඡනිබ්ය ධභාගියා 

පඤ්ඤා, ඡ අභිඤ්ඤා, ඡ අසාධාරණඤාණානි, සත්ත අපරිහානියා ධම්මා, 

සත්ත අරියධනානි, සත්ත ය ොජ්ඣඞ්ගා, සත්ත සප්පුරිසධම්මා, සත්ත 

නිජ්ජරවත්ථූනි, සත්ත සඤ්ඤා, සත්ත දක්ඛියණයයපුග්ගලයදසනා, සත්ත

ඛීණාසව ලයදසනා, අට්ඨපඤ්ඤාපටිලාභයහතුයදසනා, අට්ඨසම්මත්තානි, 

අට්ඨ යලොකධම්මාතික්කමා, අට්ඨ ආරම්භවත්ථූනි, අට්ඨ අක්ඛණයදසනා, 

අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්කා, අට්ඨ අභිභායතනයදසනා, අට්ඨ වියමොක්ඛා, නව 

යයොනියසොමනසිකාරමූලකා ධම්මා, නව පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගානි, නව

සත්තාවාසයදසනා, නව ආඝාතප්පටිවිනයා, නවසඤ්ඤා, නවනානත්තානි, 

නව අනුපුබ් විහාරා, දස නාථකරණා ධම්මා, දස කසිණායතනානි, දස

කුසලකම්මපථා, දසසම්මත්තානි, දසඅරියවාසා, දස අයසක්ඛාධම්මා, දස

තථාගත ලානි, එකාදසයමත්තානිසුංසා, ද්වාදසධම්මචක්කාකාරා, යතරස
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ධුතඞ්ගුණා, චුද්දස බුද්ධඤාණානි, පන්නරස විමුත්තිපරිපාචනීයා ධම්මා, 

යසොළසවිධා ආනාපානස්සති, යසොළස අපරන්තපනීයා ධම්මා, අට්ඨාරස

මහාවිපස්සනා, අට්ඨාරස බුද්ධධම්මා, එකූනවීසති පච්චයවක්ඛණඤාණානි, 

චතුචත්තාලීසඤාණවත්ථූනි, පඤ්ඤාස උදයබ් යඤාණානි, පයරොපඤ්ඤාස

කුසලා ධම්මා, සත්තසත්තති ඤාණවත්ථූනි, 

චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසමාපත්තිසඤ්චාරිමහාවජිරඤාණුං, 

අනන්තනයසමන්තපට්ඨානපවිචයපච්චයවක්ඛණයදසනාඤාණානි, තථා
අනන්තාසු යලොකධාතූසු අනන්තානුං සත්තානුං ආසයාදිවිභාවනඤාණානි
චාතිඑවමාදියකඅයනයකඅත්තයනොකුසයල අනවජ්ජධම්යමඅනන්තකාලුං

පාරමිපරිභාවනාය මග්ගභාවනාය ච පාරිපූරිුං වුද්ධිුං ගයත ‘‘ඉයමපි

අනවජ්ජධම්මාමයිසුංවිජ්ජන්ති, ඉයමපිඅනවජ්ජධම්මාමයි සුංවිජ්ජන්තී’’ති
රුචිවයසනමනසිකාරාභිමුයඛබුද්ධුයණවග්ගවග්යගපුඤ්ජපුඤ්යජ කත්වා

පච්චයවක්ඛමායනො නිසින්යනො යහොති  යත ච යඛො සපයදසයතො එව, න 
නිප්පයදසයතො සබ්ය බුද්ධුයණභගවතාපිඅනුපදුංඅනවයසසයතොමනසි
කාතුුංනසක්කා අනන්තාපරියමයයභාවයතො  

වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘බුද්යධොපිබුද්ධස්සභයණයයවණ්ණුං, 

කප්පම්පියචඅඤ්ඤමභාසමායනො; 

ඛීයයථකප්යපොචිරදීඝමන්තයර, 
වණ්යණොනඛීයයථතථාගතස්සා’’ති  

අපරම්පි වුත්තුං– 

‘‘අසඞ්යඛයයයානිනාමානි, සුයණනමයහසියනො; 

ුයණනනාමමුද්යධයයුං, අපිනාමසහස්සයතො’’ති  

තදාහිභගවාපච්ඡාභත්තුංපිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතොවිහාරුං පවිසිත්වා
ගන්ධකුටිප්පමුයඛඨත්වාභික්ඛූසුවත්තුංදස්යසත්වාගයතසු මහාගන්ධකුටිුං
පවිසිත්වාපඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයනනිසින්යනොඅත්තයනොඅතීතජාතිවිසයුං 
ඤාණුං යපයසසි  අථස්ස තානි නිරන්තරුං යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛුං
අනන්තාපරිමාණප්පයභදා උපට්ඨහිුංසු  යසො ‘‘එවුං මහන්තස්ස නාම
දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස මූලභූතා ඉයම කියලසා’’ති කියලසවිසයුං ඤාණාචාරුං
යපයසත්වායතපහානමුයඛනඅනුපදුංපච්චයවක්ඛිත්වා‘‘ඉයමවත කියලසා
අනවයසසයතො මය්හුං සුට්ඨු පහීනා’’ති පුන යතසුං පහානකරුං සාකාරුං
සපරිවාරුං සඋද්යදසුං අරියමග්ගුං පච්චයවක්ඛන්යතො
අනන්තාපරිමාණයභයදඅත්තයනො සීලාදිඅනවජ්ජධම්යමමනසාකාසි යතන
වුත්තුං– 
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පටුන 

‘‘යතන යඛො පන සමයයන භගවා අත්තයනො අයනයක පාපයක

අකුසයල ධම්යම පහීයන පච්චයවක්ඛමායනො නිසින්යනො යහොති, 

අයනයකචකුසයලධම්යමභාවනාපාරිපූරිුංගයත’’ති  

එවුං පච්චයවක්ඛිත්වා උප්පන්නපීතියසොමනස්සුද්යදසභූතුං ඉෙංඋදානං

උදායනසි. 

තත්ථ අහ පුබ්ය ති අරහත්තමග්ගඤාුගප්පත්තියතො පුබ්ය  සබ්ය ොපි

චායුං රාගාදියකො කියලසගයණො මය්හුං සන්තායන අහ ආසි, න ඉමස්මිුං

කියලසගයණයකොචිපිකියලයසො නායහොසි  තදානාහූතිතදාතස්මිුංකායල

අරියමග්ගක්ඛයණයසො කියලසගයණොනඅහනආසි, තත්ථඅුගමත්යතොපි
කියලයසො අග්ගමග්ගක්ඛයණඅප්පහීයනොනාම නත්ථි  ‘‘තයතොනාහූ’’තිපි

පඨන්ති, තයතො අරහත්තමග්ගක්ඛණයතො පරුං නාසීති අත්යථො  නාහ

පුබ්ය ති යයො චායුං මම අපරිමායණො අනවජ්ජධම්යමො එතරහි 

භාවනාපාරිපූරිුං ගයතො උපලබ්භති, යසොපි අරියමග්ගක්ඛණයතො පුබ්ය  න

අහ න ආසි  තදා අහූති යදා පන යම අග්ගමග්ගඤාණුං උප්පන්නුං, තදා
සබ්ය ොපියම අනවජ්ජධම්යමොආසි අග්ගමග්ගාධිගයමනහිසද්ධිුංසබ්ය පි
සබ් ඤ්ඤුුණා බුද්ධානුංහත්ථගතාඑවයහොන්ති  

න චාහ න ච භවි ් ති, න යචතරහි විජ්ජතීති යයො පන යසො

අනවජ්ජධම්යමො අරියමග්යගො මය්හුං ය ොධිමණ්යඩ උප්පන්යනො, යයන

සබ්ය ො කියලසගයණො අනවයසසුං පහීයනො, යසො යථා මය්හුං

මග්ගක්ඛණයතො පුබ්ය  න චාහ න ච අයහොසි, එවුං අත්තනා 
පහාතබ් කියලසාභාවයතො යත කියලසා විය අයම්පි න ච භවිස්සති

අනාගයත න උප්පජ්ජිස්සති, එතරහි පච්චුප්පන්නකායලපි න විජ්ජති න
උපලබ්භති අත්තනා කත්තබ් කිච්චාභාවයතො  න හි අරියමග්යගො
අයනකවාරුංපවත්තති යතයනවාහ–‘‘නපාරුං දිුණුංයන්තී’’ති  

ඉති භගවා අරියමග්යගන අත්තයනො සන්තායන අනවයසසුං පහීයන
අකුසයල ධම්යම භාවනාපාරිපූරිුං ගයත අපරිමායණ අනවජ්ජධම්යම ච
පච්චයවක්ඛමායනො අත්තුපනායිකපීතියවගවිස්සට්ඨුං උදානුං උදායනසි 

පුරිමාය කථාය පුරිමයවසාරජ්ජද්වයයමව කථිතුං, පච්ඡිමද්වයුං
සම්මාසම්ය ොධියාපකාසිතත්තා පකාසිතයමවයහොතීති  

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. පඨෙනානාතිත්ථිෙසුත්තවණ්ණනා 

54. චතුත්යථ නානාතිත්ථිෙ ෙණබ්රාහ්ෙණපරිබ් ාජකාතිඑත්ථතරන්ති

එයතන සුංසායරොඝන්ති තිත්ථුං, නිබ් ානමග්යගො  ඉධ පන
විපරීතවිපල්ලාසවයසන දිට්ඨිගතියකහි තථා ගහිතදිට්ඨිදස්සනුං
‘‘තිත්ථ’’න්තිඅධිප්යපතුං තස්මිුංසස්සතාදිනානාකායර තිත්යථනියුත්තාති
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පටුන 

නානාතිත්ථියා, නග්ගනිගණ්ඨාදිසමණා යචව කඨකලාපාදිබ්රාහ්මණා ච
යපොක්ඛරසාතාදිපරිබ් ාජකා ච සමණබ්රාහ්මණපරිබ් ාජකා  නානාතිත්ථියා
ච යත සමණබ්රාහ්මණපරිබ් ාජකා චාති 
නානාතිත්ථියසමණබ්රාහ්මණපරිබ් ාජකා  

‘‘සස්සයතොඅත්තාචයලොයකොචා’’තිආදිනාපස්සන්තිඑතාය, සයුංවා 

පස්සති, තථා දස්සනමත්තයමව වාති දිට්ඨි, මිච්ඡාභිනියවසස්යසතුං
අධිවචනුං  සස්සතාදිවයසන නානා අයනකවිධා දිට්ඨියයො එයතසන්ති 

නානාදිට්ඨිකා. සස්සතාදිවයසයනවඛමනුංඛන්ති, යරොචනුංරුචි, අත්ථයතො 

‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො චා’’තිආදිනා (උදා  55) පවත්යතො 
චිත්තවිපල්ලායසො සඤ්ඤාවිපල්ලායසො ච  තථා නානා ඛන්තියයො 

එයතසන්ති නානාඛන්තිකා, නානා රුචියයො එයතසන්ති නානාරුචිකා. 
දිට්ඨිගතිකා හි පුබ් භායග තථා තථා චිත්තුං යරොයචත්වා ඛමායපත්වා ච
පච්ඡා ‘‘ඉදයමවසච්චුංයමොඝමඤ්ඤ’’න්තිඅභිනිවිසන්ති අථ වා‘‘අනිච්චුං

නිච්ච’’න්තිආදිනා තථා තථා දස්සනවයසන දිට්ඨි, ඛමනවයසන ඛන්ති, 
රුච්චනවයසන රුචීති එවුං තීහිපි පයදහි දිට්ඨි එව වුත්තාති යවදිතබ් ා  

නානාදිට්ඨිනි ් ෙනි ්සිතාති සස්සතාදිපරිකප්පවයසන නානාවිධුං දිට්ඨියා

නිස්සයුංවත්ථුුංකාරණුං, දිට්ඨිසඞ්ඛාතයමවවානිස්සයුංනිස්සිතා අල්ලීනා

උපගතා, තුං අනිස්සජ්ජිත්වා ඨිතාති අත්යථො  දිට්ඨියයොපි හි දිට්ඨිගතිකානුං
අභිනියවසාකාරානුංනිස්සයායහොන්ති  

 න්තීති අත්ථි සුංවිජ්ජන්ති උපලබ්භන්ති  එයකති එකච්යච  

 ෙණබ්රාහ්ෙණාති පබ් ජ්ජූපගයමනසමණා, ජාතියා බ්රාහ්මණා, යලොයකන

වා සමණාති ච බ්රාහ්මණාති ච එවුං ගහිතා  එවංවාදියනොති එවුං ඉදානි
වත්තබ් ාකායරන වදන්තීති එවුංවාදියනො  එවුං ඉදානි වත්තබ් ාකායරන

පවත්තා දිට්ඨි එයතසන්ති එවංදිට්ඨියනො. තත්ථ දුතියයන දිට්ඨිගතිකානුං

මිච්ඡාභිනියවයසො දස්සියතො, පඨයමනයතසුංයථාභිනියවසුංපයරසුංතත්ථ 
පතිට්ඨාපනවයසනයවොහායරො  

  ් යතොයලොයකො, ඉදයෙව ච්චං යෙොඝෙඤ්ඤන්තිඑත්ථ යලොයකොති

අත්තා යසොහි දිට්ඨිගතියකහියලොකියන්තිඑත්ථපුඤ්ඤුංපාපුංතබ්බිපාකා, 
සයුං වා කාරකාදිභායවන අභියුත්යතහි යලොකියතීති යලොයකොති
අධිප්යපයතො  ස්වායුං සස්සයතො අමයරො නිච්යචො ධුයවොති යදිදුං අම්හාකුං

දස්සනුං ඉදයමව සච්චුං අවිපරීතුං, අඤ්ඤුං පන අසස්සයතොතිආදි පයරසුං 
දස්සනුංයමොඝුංමිච්ඡාතිඅත්යථො එයතනචත්තායරොපිසස්සතවාදාදස්සිතා

යහොන්ති  අ  ් යතොති න සස්සයතො, අනිච්යචො අධුයවො චවනධම්යමොති

අත්යථො  ‘‘අසස්සයතො’’ති සස්සතභාවප්පටික්යඛයපයනව උච්යඡයදො
දීපියතොතිසත්තපිඋච්යඡදවාදා දීපිතායහොන්ති  

අන්තවාති සපරියන්යතො පරිවටුයමො පරිච්ඡින්නප්පමායණො, න
සබ් ගයතොති අත්යථො  එයතන සරීරපරිමායණො අඞ්ු ට්ඨපරිමායණො
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පටුන 

අවයවපරිමායණො පරමාුගපරිමායණො අත්තාති එවමාදිවාදා දස්සිතා

යහොන්ති  අනන්තවාති අපරියන්යතො, සබ් ගයතොති අත්යථො  එයතන
කපිලකණාදාදිවාදා දීපිතායහොන්ති  

තං ජීවං තං  රීරන්ති යුං සරීරුං, තයදව ජීවසඞ්ඛාතුං වත්ථු, යඤ්ච

ජීවසඞ්ඛාතුං වත්ථු, තයදවසරීරන්තිජීවඤ්චසරීරඤ්චඅද්වයුංසමනුපස්සති 

එයතන ආජීවකානුං විය ‘‘රූපී අත්තා’’ති අයුං වායදො දස්සියතො යහොති  

අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං  රීරන්ති ඉමිනා පන ‘‘අරූපී අත්තා’’ති අයුං වායදො
දස්සියතො  

යහොති තථා යතො පරං ෙරණාති එත්ථ තථා යතොති සත්යතො  තඤ්හි

දිට්ඨිගතියකො කාරකයවදකාදිසඞ්ඛාතුං, නිච්චධුවාදිසඞ්ඛාතුං වා තථාභාවුං

ගයතොතිතථාගයතොතියවොහරති, යසොමරණයතොඉධකායස්සයභදයතො පරුං

උද්ධුං යහොති, අත්ථි සුංවිජ්ජතීති අත්යථො  එයතන සස්සතග්ගාහමුයඛන
යසොළස සඤ්ඤීවාදාඅට්ඨඅසඤ්ඤීවාදාඅට්ඨචයනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදා

දස්සිතායහොන්ති  නයහොතීතිනත්ථිනඋපලබ්භති එයතනඋච්යඡදවායදො

දස්සියතො  යහොති ච න ච යහොතීති අත්ථි ච නත්ථි චාති  එයතන 

එකච්චසස්සතවාදාසත්තසඤ්ඤීවාදාචදස්සිතා  යනවයහොතිනන යහොතීති
ඉමිනාපනඅමරාවික්යඛපවායදොදස්සියතොතියවදිතබ් ුං  

ඉයම කිර දිට්ඨිගතිකා නානායදසයතො ආගන්ත්වා සාවත්ථියුං 
පටිවසන්තා එකදා සමයප්පවාදයක සන්නිපතිත්වා අත්තයනො අත්තයනො
වාදුංපග්ගය්හ අඤ්ඤවායදඛුුංයසන්තාවිවාදාපන්නාඅයහසුුං යතනවුත්තුං 

‘‘යත භණ්ඩනජාතා’’තිආදි  

තත්ථ භණ්ඩනුං නාම කලහස්ස පුබ් භායගො  භණ්ඩනජාතාති

ජාතභණ්ඩනා  කලයහොති කලයහො එව, කලස්ස වා හනනයතො කලයහො

දට්ඨබ්ය ො  අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස විරුද්ධවාදුං ආපන්නාති විවාදාපන්නා. 

මම්මඝට්ටනයතොමුඛයමවසත්තීති මුඛ ත්ති, ඵරුසවාචා ඵලූපචායරනවිය
හි කාරණුං කාරණූපචායරන ඵලම්පි යවොහරියති යථා තුං ‘‘සුයඛො

බුද්ධුප්පායදො, පාපකම්මුං පච්චනුයභොතී’’ති ච  තාහි මුඛසත්තීහි විතුදන්තා

විජ්ඣන්තා විහරන්ති  එදිය ො ධම්යෙොතිධම්යමො අවිපරීතසභායවො එදියසො

එවරූයපො, යථාමයාවුත්තුං‘‘සස්සයතො යලොයකො’’ති  යනදිය ොධම්යෙොති

න එදියසො ධම්යමො, යථා තයා වුත්තුං ‘‘අසස්සයතො යලොයකො’’ති, එවුං
යසසපයදහිපි යයොයජතබ් ුං  යසො ච තිත්ථියානුං විවායදො සකලනගයර
පාකයටොජායතො  අථභික්ඛූසාවත්ථිුං පිණ්ඩාය පවිට්ඨාතුංසුත්වා ‘‘අත්ථි

යනො ඉදුං කථාපාභතුං, යුං නූන මයුං ඉමුං පවත්තිුං භගවයතො

ආයරොයචයයාම, අප්යපවනාමතුං නිස්සායසත්ථුසණ්හසුඛුමුංධම්මයදසනුං
ලයභයයාමා’’ති යත පච්ඡාභත්තුං ධම්මයදසනාකායලභගවයතො එතමත්ථුං

ආයරොයචසුුං යතනවුත්තුං– ‘‘අථයඛො  ම් හලාභික්ඛූ’’තිආදි  
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පටුන 

තුං සුත්වා භගවා අඤ්ඤතිත්ථියානුං ධම්මස්ස අයථාභූතපජානනුං 

පකායසන්යතො ‘‘අඤ්ඤතිත්ථිො, භික්ඛයව’’තිආදිමාහ  තත්ථ අන්ධාති

පඤ්ඤාචක්ඛුවිරයහන අන්ධා  යතනාහ ‘‘අචක්ඛුකා’’ති  පඤ්ඤා හි ඉධ

‘‘චක්ඛූ’’තිඅධිප්යපතා තථාහි වුත්තුං ‘‘අත්ථංනජානන්තී’’තිආදි තත්ථ 

අත්ථං න ජානන්තීති ඉධයලොකත්ථුං පරයලොකත්ථුං න ජානන්ති, 

ඉධයලොකපරයලොයකසු වුද්ධිුං අබ්භුදයුං නාවබුජ්ඣන්ති, පරමත්යථ පන

නිබ් ායන කථාවකා  යය හි නාම පවත්තිමත්යතපි සම්මූළ්හා, යත කථුං

නිවත්තිුං ජානිස්සන්තීති  අනත්ථංනජානන්තීතියදග්යගනයතඅත්ථුංන

ජානන්ති, තදග්යගන අනත්ථම්පින ජානන්ති  යස්මා ධම්ෙංන ජානන්ති, 

තස්මා අධම්ෙම්පිනජානන්ති. යතහිවිපරියයසග්ගාහිතායධම්මුං කුසලම්පි

අකුසලුංකයරොන්ති, අධම්මම්පිඅකුසලුංකුසලුංකයරොන්ති නයකවලඤ්ච 

ධම්මාධම්යමසු එව, අථ යඛො තස්ස විපායකසුපි සම්මූළ්හා  තථා හි යත

කම්මම්පි විපාකුංකත්වායවොහරන්ති, විපාකම්පිකම්මුංකත්වා තථා ධම්ෙං 

සභාවධම්මම්පිනජානන්ති, අධම්ෙං අසභාවධම්මම්පිනජානන්ති එවුංභූතා

ච සභාවධම්මුං අසභාවධම්මඤ්ච, අසභාවධම්මුං සභාවධම්මඤ්ච කත්වා
පයවයදන්ති  

ඉති භගවා තිත්ථියානුං යමොහදිට්ඨිපටිලාභභායවන 
පඤ්ඤාචක්ඛුයවකල්ලයතො අන්ධභාවුං දස්යසත්වා ඉදානි තමත්ථුං

ජච්චන්ධූපමාය පකායසතුුං ‘‘භූතපුබ් ං, භික්ඛයව’’තිආදිමාහ  තත්ථ 

භූතපුබ් න්ති පුබ්ය  භූතුං, අතීතකායල නිබ් ත්තුං  අඤ්ඤතයරො රාජා

අයහොසීති පුරාතයනො නාමයගොත්යතහි යලොයක අපාකයටො එයකො රාජා 

අයහොසි  ය ො රාජා අඤ්ඤතරං පුරි ං ආෙන්යතසීති තස්ස කිර රඤ්යඤො
යසොභග්ගප්පත්තුං සබ් ඞ්ගසම්පන්නුං අත්තයනො ඔපවය්හුං හත්ථිුං

උපට්ඨානුං ආගතුං දිස්වා එතදයහොසි – ‘‘භද්දකුං වත, යභො, හත්ථියානුං
දස්සනීය’’න්ති යතනචසමයයන එයකොජච්චන්යධොරාජඞ්ගයණනගච්ඡති 

තුං දිස්වා රාජා චින්යතසි – ‘‘මහාජානියා යඛො ඉයම අන්ධා යය එවරූපුං
දස්සනීයුං න ලභන්ති දට්ඨුුං  යුංනූනාහුං ඉමිස්සා සාවත්ථියා යත්තකා
ජච්චන්ධා සබ්ය  යත සන්නිපාතායපත්වා එකයදසුං එකයදසුං හත්යථන
ඵුසායපත්වා යතසුං වචනුං සුයණයය’’න්ති  යකළිසීයලො රාජා එයකන
පුරියසනසාවත්ථියාසබ්ය ජච්චන්යධසන්නිපාතායපත්වාතස්ස පුරිසස්ස
සඤ්ඤුං අදාසි ‘‘යථා එයකයකො ජච්චන්යධො සීසාදිකුං එයකකුංයයව

හත්ථිස්ස අඞ්ගුං ඵුසිත්වා ‘හත්ථීමයා දිට්යඨො’තිසඤ්ඤුංඋප්පායදසි, තථා
කයරොහී’’ති යසො පුරියසොතථාඅකාසි අථරාජායතජච්චන්යධ පච්යචකුං

පුච්ඡි ‘‘කීදියසො, භයණ, හත්ථී’’ති යතඅත්තනාදිට්ඨදිට්ඨාවයවයමවහත්ථිුං

කත්වාවදන්තා ‘‘එදියසොහත්ථී, යනදියසොහත්ථී’’තිඅඤ්ඤමඤ්ඤුංකලහුං
කයරොන්තා හත්ථාදීහි උපක්කමිත්වා රාජඞ්ගයණ මහන්තුං යකොලාහලුං
අකුංසු  රාජා සපරිජයනො යතසුං තුං විප්පකාරුං දිස්වා ඵාසුයකහි

භිජ්ජමායනහි හදයයන උග්ගයතන මහාහසිතුං හසි  යතන වුත්තුං – ‘‘අථ

යඛො, භික්ඛයව, ය ොරාජා…යප.…අත්තෙයනොඅයහොසී’’ති  
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තත්ථ අම්යභොති ආලපනුං  ොවතකාති යත්තකා  ජච්චන්ධාති ජාතියා 

අන්ධා, ජාතියතො පට්ඨාය අචක්ඛුකා  එකජ්ඣන්ති එකයතො  භයණති

අ හමානාලායපො  හත්ථිං ද ්ය හීති යථාවුත්තුං හත්ථිුං සයායපත්වා

දස්යසහි  යසො ච සුසික්ඛිතත්තා අපරිප්ඵන්දන්යතො නිපජ්ජි  දිට්යඨො යනො

හත්ථීතිහත්යථනපරාමසනුංදස්සනුං කත්වාආහුංසු යතනපුරියසනසීසුං
පරාමසායපත්වා‘‘එදියසොහත්ථී’’තිසඤ්ඤාපිතත්තා තාදිසුංයයවනුංහත්ථිුං

සඤ්ජානන්තා ජච්චන්ධා ‘‘එදිය ො යදව හත්ථී ය ෙයථාපි කුම්යභො’’ති

වදිුංසු  කුම්යභොති ච ඝයටොති අත්යථො  ඛීයලොති නාගදන්තඛීයලො  

ය ොණ්යඩොති හත්යථො  නඞ් ලී ාති නඞ්ගලස්ස සිරස්ස ඊසා  කායෙොති

සරීරුං  යකොට්යඨොති කුසූයලො  පායදොති ජඞ්යඝො  ථූයණොති ථම්යභො  

නඞ්ගුට්ඨන්ති වාළස්ස උරිමප්පයදයසො  වාලධීති වාලස්ස අග්ගප්පයදයසො  

මුට්ඨීහි  ංසුම්භිංසූති මුට්ඨියයො  න්ධිත්වා පහරිුංසු, මුට්ඨිඝාතුං අකුංසු  

අත්තෙයනො අයහොසීති යකළිසීලත්තා යසො රාජා යතන ජච්චන්ධානුං
කලයහනඅත්තමයනොපහායසනගහිතමයනොඅයහොසි  

එවයෙව යඛොති උපමාසුංසන්දනුං  තස්සත්යථො – භික්ඛයව, යථා යත
ජච්චන්ධා අචක්ඛුකා එකඞ්ගදස්සියනො අනවයසසයතො හත්ථිුං අපස්සිත්වා
අත්තනා දිට්ඨාවයවමත්තුං හත්ථිසඤ්ඤාය ඉතයරහි දිට්ඨුං අනනුජානන්තා

අඤ්ඤමඤ්ඤුං විවාදුං ආපන්නා කලහුං අකුංසු, එවයමව ඉයම
අඤ්ඤතිත්ථියා සක්කායස්ස එකයදසුං රූපයවදනාදිුං අත්තයනො 
දිට්ඨිදස්සයනන යථාදිට්ඨුං ‘‘අත්තා’’ති මඤ්ඤමානා තස්ස සස්සතාදිභාවුං

ආයරොයපත්වා ‘‘ඉදයමව සච්චුං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති අභිනිවිසිත්වා

අඤ්ඤමඤ්ඤුං විවදන්ති, යථාභූතුං පන අත්ථානත්ථුං ධම්මාධම්මඤ්ච න
ජානන්ති තස්මාඅන්ධාඅචක්ඛුකා ජච්චන්ධපටිභාගාති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං තිත්ථියානුං ධම්මසභාවුං යථාභූතුං
අජානන්තානුං අපස්සන්තානුං ජච්චන්ධානුං විය හත්ථිම්හි යථාදස්සනුං

මිච්ඡාභිනියවසුං, තත්ථචවිවාදාපත්තිුංසබ් ාකාරයතොවිදිත්වා තදත්ථදීපකුං 

ඉෙංඋදානංඋදායනසි. 

තත්ථ ඉයෙසු කිර  ජ්ජන්ති, එයක  ෙණබ්රාහ්ෙණාති ඉයධකච්යච

පබ් ජ්ජූපගමයනන සමණා, ජාතිමත්යතන බ්රාහ්මණා ‘‘සස්සයතො
යලොයකො’’තිආදිනයප්පවත්යතසු ඉයමසු එව අසායරසු දිට්ඨිගයතසු

දිට්ඨාභිනන්දනවයසන, ඉයමසු වා රූපාදීසු උපාදානක්ඛන්යධසු එවුං 
අනිච්යචසුදුක්යඛසුවිපරිණාමධම්යමසුතණ්හාභිනන්දනදිට්ඨාභිනන්දනානුං

වයසන ‘‘එතුං මමා’’තිආදිනා සජ්ජන්තිකිර  අයහො යනසුං සම්යමොයහොති

දස්යසති  කිරසද්යදො යචත්ථ අරුචිසූචනත්යථො  යතන තත්ථ

සඞ්ගකාරණාභාවයමව දීයපති නයකවලුංසජ්ජන්තිඑව, අථයඛො විග් ය්හ

නං විවදන්ති ‘‘නත්වුංඉමුංධම්මවිනයුංආජානාසි, අහුංඉමුංධම්මවිනයුං 
ආජානාමී’’තිආදිනා විග්ගාහිකකථානුයයොගවයසන විග්ගය්හ විවදන්ති
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විවාදුංආපජ්ජන්ති  නන්තියචත්ථනිපාතමත්තුං අථවා විග් ය්හනන්තිනුං
දිට්ඨිනිස්සයුං සක්කායදිට්ඨියමව වා විපරීතදස්සනත්තා සස්සතාදිවයසන

අඤ්ඤමඤ්ඤුංවිරුද්ධුංගයහත්වාවිවදන්තිවියසසයතො වදන්ති, අත්තයනො

එවවාදුංවිසිට්ඨුංඅවිපරීතුංකත්වාඅභිනිවිස්සයවොහරන්ති යථා කිුං? ජනා

එකඞ් ද ්සියනො යයථවජච්චන්ධජනාහත්ථිස්ස එයකකඞ්ගදස්සියනො ‘‘යුං

යුංඅත්තනාඵුසිත්වාඤාතුං, තුංතයදවහත්ථී’’තිගයහත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤුං

විග්ගය්හ විවදිුංසු, එවුංසම්පදමිදන්ති අත්යථො  ඉවසද්යදො යචත්ථ 
ලුත්තනිද්දිට්යඨොතියවදිතබ්ය ො  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. දුතිෙනානාතිත්ථිෙසුත්තවණ්ණනා 

55. පඤ්චයම   ් යතො අත්තා ච යලොයකො චාතිරූපාදීසු අඤ්ඤතරුං
අත්තාතිචයලොයකොතිචගයහත්වාතුංසස්සතුං නිච්චන්තිඅඤ්යඤපිචතථා
ගායහන්තායවොහරන්ති යථාහ– 

‘‘රූපුං අත්තා යචව යලොයකො ච සස්සයතො චාති අත්තානඤ්ච
යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති  යවදනුං… සඤ්ඤුං… සඞ්ඛායර…
විඤ්ඤාණුං අත්තා ච යලොයකො ච සස්සයතො චාති අත්තානඤ්ච
යලොකඤ්චපඤ්ඤයපන්තී’’ති  

අථ වා අත්තාති අහඞ්කාරවත්ථු, යලොයකොති මමඞ්කාරවත්ථු, යුං

‘‘අත්තනිය’’න්තිවුච්චති  අත්තාතිවාසයුං, යලොයකොතිපයරො  අත්තාතිවා

පඤ්චසුඋපාදානක්ඛන්යධසුඑයකොඛන්යධො, ඉතයරො යලොයකො. අත්තාතිවා 

සවිඤ්ඤාණයකොඛන්ධසන්තායනො, අවිඤ්ඤාණයකො යලොයකො. එවුංතුංතුං 
අත්තාති ච යලොයකොති ච යථාදස්සනුං ද්විධා ගයහත්වා තදුභයුං ‘‘නිච්යචො
ධුයවො සස්සයතො’’තිඅභිනිවිස්සයවොහරන්ති එයතනචත්තායරොසස්සතවාදා

දස්සිතා  අ  ් යතොති සත්තපි උච්යඡදවාදා දස්සිතා    ් යතො ච

අ  ් යතො චාති එකච්යචො අත්තා ච යලොයකො ච සස්සයතො, එකච්යචො
අසස්සයතොති එවුං සස්සයතො ච අසස්සයතො චාති අත්යථො  අථ වා ස්යවව

අත්තාච යලොයකොචඅත්තගතිදිට්ඨිකානුංවියසස්සයතොචඅසස්සයතොච, 
සියා සස්සයතොති එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්ය ො  සබ් ථාපි ඉමිනා

එකච්චසස්සතවායදො දස්සියතො  යනව   ් යතො නා  ් යතොති ඉමිනා
අමරාවික්යඛපවායදොදස්සියතො යතහි සස්සතවායදඅසස්සතවායදචයදොසුං
දිස්වා ‘‘යනවසස්සයතොනාසස්සයතොඅත්තාචයලොයකො චා’’තිවික්යඛපුං
කයරොන්තාවිවදන්ති  

 ෙංකයතොතිඅත්තනාකයතො යථාහියතසුංයතසුං සත්තානුංඅත්තාච

අත්තයනොධම්මානුධම්මුංකත්වාසුඛදුක්ඛානිපටිසුංයවයදති, එවුං අත්තාව
අත්තානුං තස්ස ච උපයභොගභූතුංකිඤ්චනුං පලිය ොධසඞ්ඛාතුං යලොකඤ්ච

කයරොති, අභිනිම්මිනාතීතිඅත්තලද්ධිවියඅයම්පියතසුංලද්ධි  පරංකයතොති



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා ජච්චන්ධවග්ය ො 
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පටුන 

පයරනකයතො, අත්තයතොපයරනඉස්සයරනවාපුරියසනවාපජාපතිනා වා

කායලනවාපකතියාවාඅත්තාචයලොයකොචකයතො, නිම්මියතොති අත්යථො  

 ෙංකයතොචපරංකයතොචාතියස්මාඅත්තානඤ්චයලොකඤ්ච නිම්මිනන්තා

ඉස්සරාදයයො න යකවලුං සයයමව නිම්මිනන්ති, අථ යඛො යතසුං යතසුං

සත්තානුං ධම්මාධම්මානුංසහකාරීකාරණුංලභිත්වාව, තස්මාසයුංකයතොච

පරුංකයතො ච අත්තා ච යලොයකො චාති එකච්චානුං ලද්ධි  අ ෙංකායරො 

අපරංකායරොති නත්ථි එතස්ස සයුංකායරොති අසයුංකායරො, නත්ථි එතස්ස
පරකායරොති අපරකායරො අනුනාසිකාගමුංකත්වාවුත්තුං‘‘අපරුංකායරො’’ති 
අයුංඋභයත්ථයදොසුංදිස්වා උභයුංපටික්ඛිපති අථකථුංඋප්පන්යනොතිආහ

– අධිච්ච මුප්පන්යනොතියදිච්ඡායසමුප්පන්යනො යකනචිකාරයණනවිනා 
උප්පන්යනොතිඅධිච්චසමුප්පන්නවායදොදස්සියතො යතනචඅයහතුකවායදොපි
සඞ්ගහියතො යහොති  

ඉදානි යය දිට්ඨිගතිකා අත්තානුං විය සුඛදුක්ඛම්පි තස්ස ුණභූතුං

කිඤ්චනභූතුංවා සස්සතාදිවයසනඅභිනිවිස්ස යවොහරන්ති, යතසුංතුං වාදුං 

දස්යසතුුං ‘‘ න්යතයක ෙණබ්රාහ්ෙණා’’තිආදිවුත්තුං තුං වුත්තනයයමව  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එත්ථ පන ඉධ ජච්චන්ධූපමාය අනාගතත්තා තුං

හිත්වායහට්ඨාවුත්තනයයයනවඅත්යථොයයොයජතබ්ය ො, තථා ගාථාය  

තත්ථ අන්තරාව විසීදන්ති, අපත්වාව තයෙො ධන්ති අයුං වියසයසො 
තස්සත්යථො – එවුං දිට්ඨිගයතසු දිට්ඨිනිස්සයයසුආසජ්ජමානා දිට්ඨිගතිකා

කායමොඝාදීනුං චතුන්නුං ඔඝානුං, සුංසාරමයහොඝස්යසව වා අන්තරාව
යවමජ්යඣ එව යුං යතසුං පාරභායවන පතිට්ඨට්යඨන වා ඔගධසඞ්ඛාතුං
නිබ් ානුං තදධිගමූපායයො වා අරියමග්යගො තුං අප්පත්වාව අනධිගන්ත්වාව 

විසීදන්තිසුංසීදන්ති ඔගාධන්තිපතිට්ඨහන්තිඑයතන, එත්ථවාතිඔගායධො, 
අරියමග්යගො නිබ් ානඤ්ච  ඔගාධයමයවත්ථ රස්සත්තුං කත්වා ඔගධන්ති
වුත්තුං තුං ඔගධුංතයමොගධන්තිපදවිභායගො  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. තතිෙනානාතිත්ථිෙසුත්තවණ්ණනා 

56. ඡට්යඨ සබ් ුං යහට්ඨා වුත්තනයයමව  ඉෙං උදානන්ති එත්ථ පන 
දිට්ඨිතණ්හාමායනසු යදොසුං දිස්වා යත දූරයතො වජ්යජත්වා සඞ්ඛායර
යථාභූතුංපස්සයතොච තත්ථඅනාදීනවදස්සිතාය මිච්ඡාභිනිවිට්ඨස්සයථාභූතුං 
අපස්සයතො ච යථාක්කමුං සුංසාරයතො අතිවත්තනානතිවත්තනදීපකුං ඉමුං 
උදානුංඋදායනසීතිඅත්යථොයයොයජතබ්ය ො  

තත්ථ අහඞ්කාරපසුතාෙංපජාති‘‘සයුංකයතො අත්තාචයලොයකොචා’’ති
එවුං වුත්තසයුංකාරසඞ්ඛාතුං අහඞ්කාරුං තථාපවත්තුං දිට්ඨිුං පසුතා

අනුයුත්තා අයුං පජා මිච්ඡාභිනිවිට්යඨො සත්තකායයො  පරංකාරූප ංහිතාති
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පටුන 

පයරො අඤ්යඤො ඉස්සරාදියකො සබ් ුං කයරොතීති එවුං 
පවත්තපරුංකාරදිට්ඨිසන්නිස්සිතා තාය උපසුංහිතාති පරුංකාරූපසුංහිතා  

එතයදයක නාබ්භඤ්ඤංසූති එතුං දිට්ඨිද්වයුං එයක සමණබ්රාහ්මණා තත්ථ

යදොසදස්සියනොහත්වානානුජානිුංසු කථුං? සතිහිසයුංකායරකාමකාරයතො

සත්තානුං ඉට්යඨයනව භවිතබ් ුං, න අනිට්යඨන  න හි යකොචි අත්තයනො

දුක්ඛුං ඉච්ඡති, භවති ච අනිට්ඨුං, තස්මා න සයුංකායරො  පරුංකායරොපි යදි

ඉස්සරයහතුයකො, ස්වායුං ඉස්සයරො අත්තත්ථුං වා කයරයය පරත්ථුං වා 

තත්ථ යදි අත්තත්ථුං, අත්තනා අකතකිච්යචො සියා අසිද්ධස්ස සාධනයතො 

අථ වා පරත්ථුං සබ්ය සුං හිතසුඛයමව නිප්ඵජ්යජයය, න අහිතුං දුක්ඛුං

නිප්ඵජ්ජති, තස්මා ඉස්සරවයසන න පරුංකායරො සිජ්ඣති  යදි ච

ඉස්සරසඞ්ඛාතුං අඤ්ඤනිරයපක්ඛුං නිච්චයමකකාරණුං පවත්තියා සියා, 

කම්යමන උප්පත්ති න සියා, සබ්ය යහව එකජ්ඣුං උප්පජ්ජිතබ් ුං

කාරණස්ස සන්නිහිතත්තා  අථස්ස අඤ්ඤම්පි සහකාරීකාරණුං ඉච්ඡිතුං, 

තඤ්යඤව යහතු, කිුංඉස්සයරන අපරිනිට්ඨිතසාමත්ථියයනපරිකප්පියතන 

යථා ච ඉස්සරයහතුයකො පරුංකායරො න සිජ්ඣති, එවුං 
පජාපතිපුරිසපකතිබ්රහ්මකාලාදියහතුයතොපි න සිජ්ඣයතව යතසම්පි
අසිද්ධත්තා වුත්තයදොසානතිවත්තනයතො ච  යතන වුත්තුං ‘‘එතයදයක
නාබ්භඤ්ඤුංසූ’’ති  යය පන යථාවුත්යත සයුංකාරපරුංකායර
නානුජානන්තාපි අධිච්චසමුප්පන්නුං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච 

පඤ්ඤයපන්ති, යතපි න නං  ල්ලන්ති අද්දසුං 
අධිච්චසමුප්පන්නන්තිවාදියනොපි මිච්ඡාභිනියවසුං අනතික්කමනයතො
යථාභූතුං අජානන්තානුං දිට්ඨිගතුං තත්ථ තත්ථ දුක්ඛුප්පාදනයතො
විජ්ඣනට්යඨන‘‘සල්ල’’න්තින පස්සිුංසු  

එතඤ්ච  ල්ලං පටිකච්ච ප ් යතොති යයො පන ආරද්ධවිපස්සයකො

පඤ්චපිඋපාදානක්ඛන්යධඅනිච්චයතො දුක්ඛයතොඅනත්තයතොසමනුපස්සති, 
යසො එතඤ්ච තිවිධුං විපරීතදස්සනුං අඤ්ඤඤ්ච සකලුං මිච්ඡාභිනියවසුං
යතසඤ්ච නිස්සයභූයත පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධපි තුජ්ජනයතො දුරුද්ධාරයතො
ච ‘‘සල්ල’’න්ති පටිකච්ච පුබ්ය යයව විපස්සනාපඤ්ඤාය පස්සති  එවුං

පස්සයතො අරියමග්ගක්ඛයණ එකන්යතයනව අහං කයරොමීති න ත ් 

යහොති. යථා ච අත්තයනො කාරකභායවො තස්ස න උපට්ඨාති, එවුං පයරො

කයරොතීති න ත ්  යහොති, යකවලුං පන අනිච්චසඞ්ඛාතුං
පටිච්චසමුප්පන්නධම්මමත්තයමව යහොති  එත්තාවතා සම්මාපටිපන්නස්ස
සබ් ථාපි දිට්ඨිමානාභායවොව දස්සියතො  යතන ච අරහත්තප්පත්තියා 
සුංසාරසමතික්කයමොපකාසියතොයහොති  

ඉදානි යයො දිට්ඨිගයත අල්ලීයනො, නයසො සුංසාරයතො සීසුංඋක්ඛිපිතුුං 

සක්යකොති, තුංදස්යසතුුං ‘‘ොනුයපතා’’තිගාථමාහ තත්ථ ොනුයපතාඅෙං

පජාති අයුං සබ් ාපි දිට්ඨිගතිකසඞ්ඛාතා පජා සත්තකායයො ‘‘මය්හුං දිට්ඨි

සුන්දරා, මය්හුං ආදායනො සුන්දයරො’’ති අත්තයනො ගාහස්ස 



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා ජච්චන්ධවග්ය ො 

263 

පටුන 

සුංපග්ගහලක්ඛයණන මායනන උයපතා සමන්නාගතා  ොන න්ථා 

ොනවිනි ද්ධාති තයතො එව යතන අපරාපරුං උප්පජ්ජමායනන යථා තුං

දිට්ඨිුං න පටිනිස්සජ්ජති, එවුං අත්තයනො සන්තානස්ස ගන්ථිතත්තා

විනි ද්ධත්තා ච මානගන්ථා මානවිනි ද්ධා  දිට්ඨීසු  ාරම්භකථා,  ං ාරං

නාතිවත්තතීති ‘‘ඉදයමව සච්චුං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති
අත්තුක්කුංසනපරවම්භනවයසන අත්තයනො දිට්ඨාභිනියවයසන පයරසුං
දිට්ඨීසු සාරම්භකථා වියරොධකථා සුංසාරනායිකානුං අවිජ්ජාතණ්හානුං

අප්පහානයතොසුංසාරුංනාතිවත්තති, නඅතික්කමතීතිඅත්යථො  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. සුභූතිසුත්තවණ්ණනා 

57. සත්තයම සුභූතීති තස්ස යථරස්ස නාමුං  යසො හි ආයස්මා
පදුමුත්තරස්ස භගවයතො පාදමූයල කතාභිනීහායරො කප්පසතසහස්සුං
උපචිතපුඤ්ඤසම්භායරො ඉමස්මිුං බුද්ධුප්පායද උළාරවිභයව ගහපතිකුයල 

උප්පන්යනො භගවයතො ධම්මයදසනුං සුත්වා සුංයවගජායතො ඝරානික්ඛම්ම
පබ් ජිත්වා කතාධිකාරත්තා ඝයටන්යතො වායමන්යතො න චිරස්යසව

ඡළභිඤ්යඤො ජායතො, බ්රහ්මවිහාරභාවනාය පන උක්කුංසපාරමිප්පත්තියා

‘‘එතදග්ගුං, භික්ඛයව, මම සාවකානුං භික්ඛූනුං අරණවිහාරීනුං යදිදුං

සුභූතී’’ති (අ  නි  1.201) අරණවිහායර භගවතා එතදග්යග ඨපියතො  යසො 
එකදිවසුං සායන්හසමයුං දිවාට්ඨානයතො විහාරඞ්ගණුං ඔතිණ්යණො
චතුපරිසමජ්යඣ භගවන්තුං ධම්මුං යදයසන්තුං දිස්වා
‘‘යදසනාපරියයොසායන වුට්ඨහිත්වා වන්දිස්සාමී’’ති කාලපරිච්යඡදුං කත්වා
භගවයතො අවිදූයර අඤ්ඤතරස්මිුං රුක්ඛමූයල නිසින්යනො ඵලසමාපත්තිුං

සමාපජ්ජි  යතන වුත්තුං – ‘‘යතන යඛො පන  ෙයෙන ආෙ ්ො

සුභූති…යප.… ොපජ්ජිත්වා’’ති  

තත්ථ දුතියජ්ඣානයතො පට්ඨාය රූපාවචරසමාධි සබ්ය ොපි 
අරූපාවචරසමාධි අවිතක්කසමාධි එව  ඉධ පන චතුත්ථජ්ඣානපාදයකො

අරහත්තඵලසමාධි ‘‘අවිතක්කසමාධී’’ති අධිප්යපයතො  දුතියජ්ඣානාදීහි

පහීනා මිච්ඡාවිතක්කා න තාව සුප්පහීනා අච්චන්තපහානාභාවයතො, 
අරියමග්යගන පන පහීනා එව පුන පහානකිච්චාභාවයතො  තස්මා
අග්ගමග්ගපරියයොසානභූයතො අරහත්තඵලසමාධි සබ්ය සුං
මිච්ඡාවිතක්කානුං පහානන්යත උප්පන්නත්තා වියසසයතො

‘‘අවිතක්කසමාධී’’ති වත්තබ් තුං අරහති, පයගව චතුත්ථජ්ඣානපාදයකො 
යතන වුත්තුං – ‘‘ඉධ පන චතුත්ථජ්ඣානපාදයකො අරහත්තඵලසමාධි 

‘අවිතක්කසමාධී’තිඅධිප්යපයතො’’ති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං ආයස්මයතො සුභූතිස්ස
සබ් මිච්ඡාවිතක්කසබ් සුංකියලසපහානසඞ්ඛාතුං අත්ථුං සබ් ාකාරයතො 

ජානිත්වාතදත්ථදීපකුං ඉෙංඋදානංඋදායනසි. 
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පටුන 

තත්ථ ෙ ්  විතක්කා විධූපිතාති යයන අරියපුග්ගයලන, යස්ස වා 
අරියපුග්ගලස්ස කාමවිතක්කාදයයො සබ්ය පි මිච්ඡාවිතක්කා විධූපිතා

අරියමග්ගඤායණන සන්තාපිතා සමුච්ඡින්නා  අජ්ඣත්තං සුවිකප්පිතා

අය  ාති නියකජ්ඣත්තසඞ්ඛායත අත්තයනො සන්තායන උප්පජ්ජනාරහා

සුවිකප්පිතා සුට්ඨු විකප්පිතා අයසසයතො, කිඤ්චිපි අයසයසත්වා

සුසමුච්ඡින්නාති අත්යථො  තං  ඞ් ෙතිච්ච අරූප ඤ්ඤීති එත්ථ න්ති

නිපාතමත්තුං  අථ වා යහතුඅත්යථො තංසද්යදො  යස්මා අනවයසයසන

මිච්ඡාවිතක්කා සමුච්ඡින්නා, තස්මා රාගසඞ්ගාදිකුං පඤ්චවිධුං සඞ්ගුං, 
සබ් ම්පි වා කියලසසඞ්ගුං අතිච්ච අතික්කමිත්වා අතික්කමනයහතු
රූපසභාවාභාවයතො රුප්පනසඞ්ඛාතස්ස ච විකාරස්ස තත්ථ අභාවයතො
නිබ්බිකාරයහතුභාවයතොවා ‘‘අරූප’’න්ති ලද්ධනාමුංනිබ් ානුංආරම්මණුං

කත්වා පවත්තාහි මග්ගඵලසඤ්ඤාහි අරූපසඤ්ඤී  චතුයෙො ාති යතොති
කාමයයොයගො භවයයොයගො දිට්ඨියයොයගො අවිජ්ජායයොයගොති චත්තායරො

යයොයග යථාරහුං චතූහිපි මග්යගහි අතික්කමිත්වා ගයතො  න ජාතු යෙතීති 

ෙකායරො පදසන්ධිකයරො, ජාතු එකුංයසයනව පුනබ්භවාය න එති, ආයතිුං

පුනබ්භවාභිනිබ් ත්තිතස්සනත්ථීතිඅත්යථො ‘‘න ජාතියමතී’’තිපිපඨන්ති, 
යසො එවත්යථො  ඉති භගවා ආයස්මයතො සුභූතිස්ස
අරහත්තඵලසමාපත්තිවිහාරුං අනුපාදියසසනිබ් ානඤ්ච ආරබ්භ 
පීතියවගවිස්සට්ඨුංඋදානුංඋදායනසි  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8.  ණිකාසුත්තවණ්ණනා 

58. අට්ඨයම ද්යව පූ ාති ද්යව ගණා  අඤ්ඤතරි ් ා  ණිකාොති

අඤ්ඤතරාය නගරයසොභිනියා   ාරත්තාති සුට්ඨු රත්තා  පටි ද්ධචිත්තාති
කියලසවයසන  ද්ධචිත්තා  රාජගයහ කිර එකස්මිුං ඡණදිවයස  හූ
ධුත්තපුරිසා ගණ න්ධයනන විචරන්තා එකයමකස්ස එකයමකුං යවසිුං
ආයනත්වාඋයයානුංපවිසිත්වාඡණකීළුංකීළිුංසු තයතොපරම්පිද්යවතයයො 
ඡණදිවයස තුං තුංයයව යවසිුං ආයනත්වා ඡණකීළුං කීළිුංසු  අථාපරස්මිුං 
ඡණදිවයස අඤ්යඤපි ධුත්තා තයථව ඡණකීළුං කීළිතුකාමා යවසියයො
ආයනන්තා පුරිමධුත්යතහිපුබ්ය ආනීතුංඑකුංයවසිුංආයනන්ති ඉතයරතුං
දිස්වා ‘‘අයුංඅම්හාකුං පරිග්ගයහො’’තිආහුංසු යතපිතයථවආහුංසු  ‘‘එවුං

අම්හාකුං පරිග්ගයහො, අම්හාකුං පරිග්ගයහො’’ති කලහුං වඩ්යෙත්වා

පාණිප්පහාරාදීනි අකුංසු  යතන වුත්තුං – ‘‘යතන යඛො පන  ෙයෙන

රාජ යහ ද්යව පූ ා’’තිආදි  තත්ථ උපක්කෙන්තීති පහරන්ති  ෙරණම්පි 

නි ච්ෙන්තීති ලවූපක්කයමහිමරණුංඋපගච්ඡන්ති, ඉතයරපිමරණමත්තුං 
මරණප්පමාණදුක්ඛුංපාපුණන්ති  
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එතෙත්ථංවිදිත්වාතිඑතුංකායමසුයගධුං විවාදමූලුංසබ් ානත්ථමූලන්ති

සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති අන්තද්වයය ච මජ්ඣිමාය
පටිපත්තියාආදීනවානිසුංසවිභාවනුංඉමුං උදානුංඋදායනසි  

තත්ථ ෙඤ්ච පත්තන්ති යුං රූපාදිපඤ්චකාමුණජාතුං පත්තුං ‘‘නත්ථි
කායමසුයදොයසො’’ති දිට්ඨිුංපුරක්ඛත්වාවා අපුරක්ඛත්වාවාඑතරහිලද්ධුං

අනුභුයයමානුං  ෙඤ්ච පත්තබ් න්ති යඤ්ච කාමුණජාතයමව

‘‘භුඤ්ජිතබ් ා කාමා, පරිභුඤ්ජිතබ් ා කාමා, ආයසවිතබ් ා කාමා, 

පටියසවිතබ් ාකාමා, යයොකායම පරිභුඤ්ජති, යසොයලොකුංවඩ්යෙති, යයො

යලොකුං වඩ්යෙති, යසො  හුං පුඤ්ඤුං පසවතී’’ති දිට්ඨිුං උපනිස්සාය තුං
අනිස්සජ්ජිත්වා කයතන කම්මුනා අනාගයත පත්තබ් ුං අනුභවිතබ් ඤ්ච  

උභෙයෙතංරජානුකිණ්ණන්තිඑතුංඋභයුං පත්තුංපත්තබ් ඤ්චරාගරජාදීහි
අනුකිණ්ණුං  සම්පත්යත හි වත්ථුකායම අනුභවන්යතො රාගරයජන

යවොකිණ්යණො යහොති, තත්ථ පන සුංකිලිට්ඨචිත්තස්ස ඵයල ආයතිුං

ආපන්යන යදොමනස්සුප්පත්තියා යදොසරයජන යවොකිණ්යණො යහොති, 
උභයත්ථාපි යමොහරයජන යවොකිණ්යණො යහොති  කස්ස පයනතුං

රජානුකිණ්ණන්තිආහ – ‘‘ආතුර ් ානුසික්ඛයතො’’තිකාමපත්ථනාවයසන

කියලසාතුරස්ස, තස්ස ච ඵයලන දුක්ඛාතුරස්ස ච උභයත්ථාපි
පටිකාරාභිලාසායකියලසඵයලඅනුසික්ඛයතො  

තථා ෙඤ්ච පත්තන්ති යුං අයචලකවතාදිවයසන පත්තුං

අත්තපරිතාපනුං. ෙඤ්ච පත්තබ් න්ති යුං මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානයහතු

අපායයසු පත්තබ් ුං ඵලුං  උභෙයෙතං රජානුකිණ්ණන්ති තදුභයුං

දුක්ඛරජානුකිණ්ණුං  ආතුර ් ාති කායකිලමයථන දුක්ඛාතුරස්ස  

අනුසික්ඛයතොතිමිච්ඡාදිට්ඨිුං, තස්සාසමාදායයකපුග්ගයලච අනුසික්ඛයතො  

යෙචසික්ඛා ාරාතියයහියථාසමාදින්නුං සීලබ් තාදිසඞ්ඛාතුංසික්ඛුං

සාරයතොගයහත්වා ‘‘ඉමිනාසුංසාරසුද්ධී’’තිකථිතා  යතනාහ – සීලබ් තං

ජීවිතංබ්රහ්ෙචරිෙංඋපට්ඨාන ාරාති තත්ථයුං ‘‘නකයරොමී’’තිඔරමති, තුං

සීලුං, විසයභොජනකිච්ඡාචරණාදිකුං වතුං, සාකභක්ඛතාදිජීවිකා ජීවිතුං, 

යමථුනවිරති බ්රහ්මචරියුං, එයතසුං අනුතිට්ඨනුං උපට්ඨානුං, 

භූතපිණ්ඩකපරිභණ්ඩාදිවයසන ඛන්ධයදවසිවාදිපරිචරණුං වා උපට්ඨානුං, 
එවයමයතහි යථාවුත්යතහි සීලාදීහි සුංසාරසුද්ධි යහොතීති තානි සාරයතො
ගයහත්වා ඨිතා සමණබ්රාහ්මණා සික්ඛාසාරා සීලබ් තුං ජීවිතුං බ්රහ්මචරියුං

‘‘උපට්ඨානසාරා’’ති යවදිතබ් ා  අෙයෙයකො අන්යතොති අයුං
සීලබ් තපරාමාසවයසන අත්තකිලමථානුයයොගසඞ්ඛායතො මජ්ඣිමාය

පටිපත්තියා උප්පථභූයතො ලාමකට්යඨන ච එයකො අන්යතො  අෙං දුතියෙො

අන්යතොති අයුං කාමසුඛල්ලිකානුයයොයගො කායමසු
පාත යතාපත්තිසඞ්ඛායතොදුතියයොවුත්තනයයනඅන්යතො  



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා ජච්චන්ධවග්ය ො 

266 

පටුන 

ඉච්යචයත උයභො අන්තාති කාමසුඛල්ලිකානුයයොයගො
අත්තකිලමථානුයයොයගො ච ඉති එයත උයභො අන්තා  යත ච යඛො එතරහි 

පත්යත, ආයතිුං පත්තබ්ය  ච කියලසදුක්ඛරජානුකිණ්යණ කාමුයණ

අත්තපරිතාපයන ච අල්ලීයනහි කියලසදුක්ඛාතුරානුං අනුසික්ඛන්යතහි, 
සයඤ්ච කියලසදුක්ඛාතුයරහි පටිපජ්ජිතබ් ත්තා ලාමකා උප්පථභූතා චාති 

අන්තා  කටසිවඩ්ඪනාති අන්ධපුථුජ්ජයනහි අභිකඞ්ඛිතබ් ට්යඨන

කටසිසඞ්ඛාතානුං තණ්හාඅවිජ්ජානුං අභිවඩ්ෙනා  කටසියෙො දිට්ඨිං

වඩ්යඪන්තීති තා පන කටසියයො නානප්පකාරදිට්ඨිුං වඩ්යෙන්ති 
වත්ථුකායමසු අස්සාදානුපස්සියනො හි යත පජහිතුුං අසක්යකොන්තස්ස

තණ්හාඅවිජ්ජාසහකාරීකාරණුංලභිත්වා ‘‘නත්ථිදින්න’’න්තිආදිනා (ධ ස 

1221; විභ  938) නත්ථිකදිට්ඨිුං අකිරියදිට්ඨිුං අයහතුකදිට්ඨිඤ්ච 

ගණ්හායපන්ති, අත්තපරිතාපනුං අනුයුත්තස්ස පන

අවිජ්ජාතණ්හාසහකාරීකාරණුං ලභිත්වා ‘‘සීයලන සුද්ධි වයතන
සුද්ධී’’තිආදිනා අත්තසුද්ධිඅභිලායසන සීලබ් තපරාමාසදිට්ඨිුං
ගණ්හායපන්ති  සක්කායදිට්ඨියා පන යතසුං පච්චයභායවො පාකයටොයයව 
එවුං අන්තද්වයූපනිස්සයයනතණ්හාඅවිජ්ජානුං දිට්ඨිවඩ්ෙකතා යවදිතබ් ා  
යකචිපන ‘‘කටසීතිපඤ්චන්නුං ඛන්ධානුං අධිවචන’’න්ති වදන්ති  යතසුං

යදග්යගන තයතො අන්තද්වයයතො සුංසාරසුද්ධි න යහොති, තදග්යගන යත
උපාදානක්ඛන්යධ අභිවඩ්යෙතීති අධිප්පායයො  අපයර පන
‘‘කටසිවඩ්ෙනා’’ති පදස්ස ‘‘අපරාපරුං ජරාමරයණහි සිවථිකවඩ්ෙනා’’ති
අත්ථුං වදන්ති  යතහිපි අන්තද්වයස්ස සුංසාරසුද්ධියහතුභාවාභායවොයයව

වුත්යතො, කටසියාපනදිට්ඨිවඩ්ෙනකාරණභායවො වත්තබ්ය ො  

එයතයතඋයභොඅන්යතඅනභිඤ්ඤාොතියතඑයත යථාවුත්යතඋයභොපි
අන්යත අජානිත්වා ‘‘ඉයම අන්තා යත ච එවුංගහිතා එවුංඅනුට්ඨිතා 
එවුංගතිකා එවුංඅභිසම්පරායා’’ති එවුං අජානනයහතු අජානනකාරණා 

‘‘පඤ්ඤායචස්සදිස්වා ආසවාපරික්ඛීණා’’තිආදීසු(පු ප 208; අ නි 9.43) 

වියස්ස යහතුඅත්ථතා දට්ඨබ් ා  ඔලීෙන්ති එයකති එයක

කාමසුඛානුයයොගවයසනසඞ්යකොචුං ආපජ්ජන්ති  අතිධාවන්තිඑයකතිඑයක
අත්තකිලමථානුයයොගවයසන අතික්කමන්ති කාමසුඛමනුයුත්තාහිවීරියස්ස
අකරණයතො යකොසජ්ජවයසන සම්මාපටිපත්තියතො සඞ්යකොචමාපන්නතා

ඔලීයන්ති නාම, අත්තපරිතාපනමනුයුත්තා පන යකොසජ්ජුං පහාය
අනුපායයන වීරියාරම්භුං කයරොන්තා සම්මාපටිපත්තියා අතික්කමනයතො 

අතිධාවන්තිනාම, තදුභයුංපනතත්ථආදීනවාදස්සනයතො යතනවුත්තුං–
‘‘උයභොඅන්යත අනභිඤ්ඤායඔලීයන්තිඑයකඅතිධාවන්තිඑයක’’ති තත්ථ

තණ්හාභිනන්දනවයසන ඔලීයන්ති, දිට්ඨාභිනන්දනවයසන අතිධාවන්තීති
යවදිතබ් ුං  

අථ වා සස්සතාභිනියවසවයසන ඔලීයන්ති එයක, 
උච්යඡදාභිනියවසවයසන අතිධාවන්ති එයක  යගොසීලාදිවයසන හි



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා ජච්චන්ධවග්ය ො 
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පටුන 

අත්තපරිතාපනමනුයුත්තා එකච්යච ‘‘ඉමිනාහුං සීයලන වා වයතන වා

තයපනවාබ්රහ්මචරියයනවා යදයවොවාභවිස්සාමියදවඤ්ඤතයරොවා, තත්ථ
නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො අවිපරිණාමධම්යමො සස්සතිසමුං තයථව

ඨස්සාමී’’ති සස්සතදස්සනුං අභිනිවිසන්තා සුංසායර ඔලීයන්ති නාම, 
කාමසුඛමනුයුත්තා පන එකච්යච යුංකිඤ්චි කත්වා ඉන්ද්රියානි
සන්තප්යපතුකාමා යලොකායතිකා විය තදනුුණුං උච්යඡදදස්සනුං 
අභිනිවිසන්තා අනුපායයන වට්ටුපච්යඡදස්ස පරියයසනයතො අතිධාවන්ති
නාම එවුං සස්සතුච්යඡදවයසනපිඔලීයනාතිධාවනානියවදිතබ් ානි  

යෙ ච යඛො යත අභිඤ්ඤාොති යය ච යඛො පන අරියපුග්ගලා යත
යථාවුත්යත උයභො අන්යත ‘‘ඉයම අන්තා එවුංගහිතා එවුංඅනුට්ඨිතා 
එවුංගතිකා එවුංඅභිසම්පරායා’’ති අභිවිසිට්යඨන ඤායණන
විපස්සනාසහිතාය මග්ගපඤ්ඤාය ජානිත්වා මජ්ඣිමපටිපදුං

සම්මාපටිපන්නා, තාය සම්මාපටිපත්තියා  තත්ර ච නායහසුන්ති තත්ර තස්මිුං

අන්තද්වයයපතිතානඅයහසුුං, තුංඅන්තද්වයුංපජහිුංසූතිඅත්යථො  යතනච

නාෙඤ්ඤිංසූති යතන අන්තද්වයපහායනන ‘‘මම ඉදුං අන්තද්වයපහානුං, 

අහුං අන්තද්වයුං පහාසිුං, ඉමිනා අන්තද්වයපහායනන යසයයයො’’තිආදිනා
තණ්හාදිට්ඨිමානමඤ්ඤනාවයසන න අමඤ්ඤිුංසු සබ් මඤ්ඤනානුං
සම්මයදව පහීනත්තා  එත්ථ ච අග්ගඵයල ඨියත අරියපුග්ගයල සන්ධාය 

‘‘තත්රචනායහසුුං, යතනචනාමඤ්ඤිුංසූ’’තිඅතීතකාලවයසනඅයුංයදසනා

පවත්තා, මග්ගක්ඛයණ පන අධිප්යපයත වත්තමානකාලවයසයනව

වත්තබ් ුං සියා  වට්ටං යත ං නත්ථි පඤ්ඤාපනාොති යය එවුං

පහීනසබ් මඤ්ඤනා උත්තමපුරිසා, යතසුං අනුපාදාපරිනිබ්බුතානුං

කම්මවිපාකකියලසවයසන තිවිධම්පි වට්ටුං නත්ථි පඤ්ඤාපනාය, 
වත්තමානක්ඛන්ධයභදයතො උද්ධුං අනුපාදායනො විය ජාතයවයදො 
අපඤ්ඤත්තිකභාවයමවගච්ඡතීතිඅත්යථො  

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. උපාතිධාවන්තිසුත්තවණ්ණනා 

59. නවයම රත්තන්ධකාරතිමි ාෙන්ති රත්තියුං අන්ධකායර

මහාතිමිසායුං  රත්තීපි හි අන්ධකාරවිරහිතා යහොති, යා පුණ්ණමාය රත්ති

ජුණ්යහොභාසිතා  අන්ධකායරොපි ‘‘තිමිසා’’ති න වත්තබ්ය ො යහොති

අබ්භමහිකාදිඋපක්කියලසවිරහියත යදයව  මහන්ධකායරො හි ‘‘තිමිසා’’ති
වුච්චති  අයුං පන අමාවසී රත්ති යදයවො ච යමඝපටලසඤ්ඡන්යනො  යතන

වුත්තුං – ‘‘රත්තන්ධකාරතිමිසායන්ති රත්තියා අන්ධකායර 

මහාතිමිසාය’’න්ති  අබ්යභොකාය තිඅප්පටිච්ඡන්යනඔකායස විහාරඞ්ගයණ  

යතලප්පදීයපසුඣාෙොයනසූතියතලපජ්යජොයතසු ජලමායනසු  

නනු ච භගවයතො  යාමප්පභා පකතියා  යාමමත්තප්පයදසුං 
අභි යායපත්වා චන්දිමසූරියායලොකුං අභිභවිත්වා ඝන හලුං බුද්ධායලොකුං 



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා ජච්චන්ධවග්ය ො 

268 

පටුන 

විස්සජ්යජන්තීඅන්ධකාරුංවිධමිත්වාතිට්ඨති, කායප්පභාපිනීලපීතාදිවයසන 
ඡබ් ණ්ණඝනබුද්ධරස්මියයො විස්සජ්යජත්වා පකතියාව සමන්තයතො

අසීතිහත්ථප්පයදසුං ඔභායසන්තී තිට්ඨති, එවුං බුද්ධායලොයකයනව

එයකොභාසභූයතභගවයතොනිසින්යනොකායසපදීපකරයණ කිච්චුංනත්ථීති? 

සච්චුං නත්ථි, තථාපි පුඤ්ඤත්ථිකා උපාසකා භගවයතො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච
පූජාකරණත්ථුං යදවසිකුං යතලප්පදීපුං උපට්ඨයපන්ති  තථා හි වුත්තුං –

සාමඤ්ඤඵයලපි ‘‘එයතමණ්ඩලමායල දීපාඣායන්තී’’ති (දී නි  1.159). 

‘‘රත්තන්ධකාරතිමිසාය’’න්ති ඉදම්පි තස්සා රත්තියා සභාවකිත්තනත්ථුං

වුත්තුං, න පන භගවයතො නිසින්යනොකාසස්ස අන්ධකාරභාවයතො 
පූජාකරණත්ථයමවහිතදාපිඋපාසයකහිපදීපා කාරිතා  

තස්මිඤ්හි දිවයස සාවත්ථිවාසියනො  හූ උපාසකා පායතොව 

සරීරපටිජග්ගනුං කත්වා විහාරුං ගන්ත්වා උයපොසථඞ්ගානි සමාදියිත්වා
බුද්ධප්පමුඛුං භික්ඛුසඞ්ඝුං නිමන්යතත්වා නගරුං පවිසිත්වා මහාදානානි
පවත්යතත්වා භගවන්තුං භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච අනුගන්ත්වා නිවත්තිත්වා
අත්තයනො අත්තයනො යගහානි ගන්ත්වා සයම්පි පරිභුඤ්ජිත්වා
සුද්ධවත්ථනිවත්ථා සුද්ධුත්තරාසඞ්ගා ගන්ධමාලාදිහත්ථා විහාරුං ගන්ත්වා
භගවන්තුං පූයජත්වා යකචි මයනොභාවනීයය භික්ඛූ පයිරුපාසන්තා යකචි
යයොනියසොමනසිකයරොන්තා දිවසභාගුං වීතිනායමසුුං  යත සායන්හසමයය
භගවයතො සන්තියක ධම්මුං සුත්වා සත්ථරි ධම්මසභාමණ්ඩපයතො පට්ඨාය 

ගන්ධකුටිසමීයප අජ්යඣොකායස පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්යන, 
භික්ඛුසඞ්යඝ ච භගවන්තුං උපසඞ්කමිත්වා පයිරුපාසන්යත
උයපොසථවියසොධනත්ථඤ්යචව යයොනියසොමනසිකාරපරිබ්රූහනත්ථඤ්ච
නගරුං අගන්ත්වා විහායරයයව වසිතුකාමා ඔහීයිුංසු  අථ යත භගවයතො
භික්ඛුසඞ්ඝස්සචපූජාකරණත්ථුං හූයතලප්පදීයපආයරොයපත්වාසත්ථාරුං 
උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච අඤ්ජලිුං කත්වා භික්ඛූනුං 

පරියන්යත නිසින්නා කථුං සමුට්ඨායපසුුං, ‘‘භන්යත, ඉයම තිත්ථියා

නානාවිධානි දිට්ඨිගතානිඅභිනිවිස්සයවොහරන්ති, තථායවොහරන්තාචකදාචි

සස්සතුං, කදාචි අසස්සතුං, උච්යඡදාදීසු අඤ්ඤතරන්ති එකස්මිුංයයව

අට්ඨත්වා නවනවානි දිට්ඨිගතානි ‘ඉදයමව සච්චුං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති

පග්ගය්හතිට්ඨන්තිඋම්මත්තකසදිසා, යතසුංතථා අභිනිවිට්ඨානුංකාගති, 
යකො අභිසම්පරායයො’’ති  යතන ච සමයයන  හූ පටඞ්ගපාණකා පතන්තා 

පතන්තායතසුයතලප්පදීයපසුනිපතන්ති යතනවුත්තුං– ‘‘යතනයඛොපන 

 ෙයෙන ම් හලාඅධිපාතකා’’තිආදි  

තත්ථ අධිපාතකාති පටඞ්ගපාණකා, යය‘‘සලභා’’තිපිවුච්චන්ති යතහි

දීපසිඛුං අධිපතනයතො ‘‘අධිපාතකා’’ති අධිප්යපතා  ආපාතපරිපාතන්ති

ආපාතුං පරිපාතුං, ආපතිත්වා ආපතිත්වා පරිපතිත්වා පරිපතිත්වා, 
අභිමුඛපාතඤ්යචව පරිබ්භමිත්වා පාතඤ්ච කත්වාති අත්යථො  ‘‘ආපායථ

පරිපාත’’න්තියකචිපඨන්ති, ආපායථපදීපස්සඅත්තයනො ආපාථගමයනසති
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පරිපතිත්වා පරිපතිත්වාති අත්යථො  අනෙන්ති අවඩ්ඪිුං දුක්ඛුං   ය නන්ති

විනාසුං  පුරිමපයදන හි මරණමත්තුං දුක්ඛුං, පච්ඡිමපයදන මරණුං යතසුං

දීයපති  තත්ථ යකචි පාණකා සහ පතයනන මරිුංසු, යකචි මරණමත්තුං
දුක්ඛුංආපජ්ජිුංසු  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං අධිපාතකපාණකානුං අත්තහිතුං
අජානන්තානුංඅත්තුපක්කමවයසනනිරත්ථක යසනාපත්තිුංවිදිත්වායතසුං

විය දිට්ඨිගතිකානුං දිට්ඨාභිනියවයසන අනය යසනාපත්තිදීපකුං ඉෙං

උදානං උදායනසි. 

තත්ථ උපාතිධාවන්ති න  ාරයෙන්තීති 

සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිආදියභදුං සාරුං න එන්ති, චතුසච්චාභිසමයවයසන
න අධිගච්ඡන්ති  තස්මිුං පන සඋපායය සායර තිට්ඨන්යතයයව 
විමුත්තාභිලාසායතුංඋයපන්තාවියහත්වාපිදිට්ඨිවිපල්ලායසනඅතිධාවන්ති 

අතික්කමිත්වා ගච්ඡන්ති, පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධ ‘‘නිච්චුං සුභුං සුඛුං

අත්තා’’ති අභිනිවිසිත්වා ගණ්හන්තාති අත්යථො  නවං නවං  න්ධනං

බූ්රහෙන්තීතිතථා ගණ්හන්තා ච තණ්හාදිට්ඨිසඞ්ඛාතුංනවුංනවුං  න්ධනුං

බූ්රහයන්ති වඩ්ෙයන්ති  පතන්ති පජ්යජොතමිවාධිපාතකා, දිට්යඨ සුයත

ඉතියහයක නිවිට්ඨාති එවුං තණ්හාදිට්ඨි න්ධයනහි  ද්ධත්තා එයක
සමණබ්රාහ්මණාදිට්යඨඅත්තනා චක්ඛුවිඤ්ඤායණනදිට්ඨිදස්සයනයනවවා

දිට්යඨ අනුස්සවූපලබ්භමත්යතයනව ච සුයත ‘‘ඉතිහ එකන්තයතො
එවයමත’’න්ති නිවිට්ඨා දිට්ඨාභිනියවයසන ‘‘සස්සත’’න්තිආදිනා 

අභිනිවිට්ඨා, එකන්තහිතුං වා නිස්සරණුං අජානන්තා රාගාදීහි එකාදසහි
අග්ගීහි ආදිත්තුංභවත්තයසඞ්ඛාතුංඅඞ්ගාරකාසුුංයයවඉයමවියඅධිපාතකා

ඉමුංපජ්යජොතුංපතන්ති, නතයතොසීසුංඋක්ඛිපිතුුංසක්යකොන්තීතිඅත්යථො  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. උප්පජ්ජන්තිසුත්තවණ්ණනා 

60. දසයම ොවකීවන්තියත්තකුංකාලුං  ෙයතොතියදා, යයතො පට්ඨාය, 

යස්මිුං කායලති වා අත්යථො  එවයෙතං, ආනන්දාති, ආනන්ද, තථාගයත
උප්පන්යන තථාගතස්ස තථාගතසාවකානුංයයව ච ලාභසක්කායරො

අභිවඩ්ෙති, තිත්ථියා පන නිත්යතජා විහතප්පභා පහීනලාභසක්කාරා 

යහොන්තීති යුං තයා වුත්තුං, එතුං එවුං, න එතස්ස අඤ්ඤථාභායවො 
චක්කවත්තියනො හි චක්කරතනස්ස පාතුභායවන යලොයකො චක්කරතනුං

මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤත්ථ පූජාසක්කාරසම්මානුං න පවත්යතති, 
චක්කරතනයමව පන සබ්ය ො යලොයකො සබ් භායවහි සක්කයරොති ගරුුං
කයරොතිමායනති පූයජති ඉතිවට්ටානුසාරිපුඤ්ඤමත්තනිස්සන්දස්සපිතාව

මහන්යතො ආනුභායවො, කිමඞ්ගුං පන විවට්ටානුසාරිපුඤ්ඤඵලූපත්ථම්භස්ස 
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අනන්තාපරියමයයුණගණාධාරස්ස බුද්ධරතනස්ස ධම්මරතනස්ස
සඞ්ඝරතනස්සචාති දස්යසති  

භගවාහිසම්මාසම්ය ොධිුංපත්වාපවත්තවරධම්මචක්යකොඅනුක්කයමන 
යලොයකඑකසට්ඨියාඅරහන්යතසුජායතසුසට්ඨිඅරහන්යතජනපදචාරිකාය
විස්සජ්යජත්වා උරුයවලුං පත්වා උරුයවලකස්සපප්පමුයඛ සහස්සජටියල
අරහත්යත පතිට්ඨායපත්වා යතහි පරිවුයතො ලට්ඨිවනුයයායන නිසීදිත්වා
බිම්බිසාරප්පමුඛානුං අඞ්ගමගධවාසීනුං ද්වාදස නහතානි සාසයන

ඔතායරත්වායදාරාජගයහවිහාසි, තයතොපට්ඨායභගවයතොභික්ඛුසඞ්ඝස්ස 

ච යථා යථා උපරූපරි උළාරලාභසක්කායරො අභිවඩ්ෙති, තථා තථා 
සබ් තිත්ථියානුංලාභසක්කායරොපරිහායිඑව  

අයථකදිවසුංආයස්මාආනන්යදො දිවාට්ඨායනනිසින්යනො භගවයතො ච 

අරියසඞ්ඝස්ස ච සම්මාපටිපත්තිුං පච්චයවක්ඛිත්වා පීතියසොමනස්සජායතො
‘‘කථුංනුයඛො තිත්ථියාන’’න්තියතසුංපටිපත්තිුංආවජ්යජසි අථස්සයනසුං
සබ් ථාපි දුප්පටිපත්තියයව උපට්ඨාසි  යසො ‘‘එවුංමහානුභායව නාම
පුඤ්ඤූපනිස්සයස්ස ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තියා ච උක්කුංසපාරමිප්පත්යත

භගවති, අරියසඞ්යඝ ච ධරන්යත කථුං ඉයම අඤ්ඤතිත්ථියා එවුං
දුප්පටිපන්නා අකතපුඤ්ඤා වරාකා ලාභියනො සක්කතා භවිස්සන්තී’’ති
තිත්ථියානුං ලාභසක්කාරහානිුං නිස්සාය කාරුඤ්ඤුං උප්පායදත්වා අථ 

අත්තයනො පරිවිතක්කුං ‘‘යාවකීවඤ්ච, භන්යත’’තිආදිනා භගවයතො

ආයරොයචසි භගවාචතුං, ‘‘ආනන්ද, තයාමිච්ඡාපරිවිතක්කිත’’න්තිඅවත්වා
සුවණ්ණාලිඞ්ගසදිසුං ගීවුං උන්නායමත්වා සුපුප්ඵතසතපත්තසස්සිරිකුං

මහාමුඛුංඅභිප්පසන්නතරුංකත්වා ‘‘එවයමතුං, ආනන්දා’’තිසම්පහුංසිත්වා

‘‘යාවකීවඤ්චා’’තිආදිනාතස්සවචනුං පච්චනුයමොදි යතනවුත්තුං– ‘‘අථ

යඛොආෙ ්ොආනන්යදො…යප.… භික්ඛු ඞ්යඝො චා’’ති  අථ භගවා තස්සුං
අට්ඨුප්පත්තියුං අතීයතපි මයි අනුප්පන්යන එකච්යච නීචජනා සම්මානුං
ලභිත්වා මම උප්පාදයතො පට්ඨාය හතලාභසක්කාරා අයහසුන්ති 

 ායවරුජාතකං (ජා 1.4.153 ආදයයො)කයථසි  

එතෙත්ථං විදිත්වාති දිට්ඨිගතිකානුං තාව සක්කාරසම්මායනො යාව න 

සම්මාසම්බුද්ධායලොයකඋප්පජ්ජන්ති, යතසුංපනඋප්පාදයතො පට්ඨායයත

හතලාභසක්කාරානිප්පභානිත්යතජාවයහොන්ති, දුප්පටිපත්තියාදුක්ඛයතො ච

නමුච්චන්තීතිඑතමත්ථුංසබ් ාකාරයතොවිදිත්වාතදත්ථදීපනුං ඉෙං උදානං

උදායනසි. 

තත්ථ ඔභා තිතාවය ොකිමීතියසො ඛජ්ජූපනකකිමිතාවයදවඔභාසති

යජොතති දිබ් ති  ොව න උන්නෙයත පභඞ්කයරොති තීසුපි මහාදීයපසු
එකක්ඛයණආයලොකකරයණන‘‘පභඞ්කයරො’’තිලද්ධනායමො සූරියයොයාව
න උග්ගමති න උයදති  අනුග්ගයත හි සූරියය ලද්යධොකාසා ඛජ්ජූපනකා 

විපරිවත්තමානාපිකණ්ටකඵලසදිසාතමසිවිජ්යජොතන්ති   යවයරොචනම්හි 
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උග් යත, හතප්පයභො යහොති න චාපි භා තීති සමන්තයතො අන්ධකාරුං
විධමිත්වා කිරණසහස්යසන වියරොචනසභාවතාය යවයරොචනනාමයක 

ආදිච්යච උට්ඨියත යසො ඛජ්ජූපනයකො හතප්පයභො නිත්යතයජො කාළයකො

යහොති, රත්තන්ධකායරවිය නභාසතිනදිබ් ති  

එවං ඔභාසිතයෙව තක්කිකානන්ති යථා යතන ඛජ්ජූපනයකන

සූරියුග්ගමනයතො පුයරයයව ඔභාසිතුං යහොති, එවුං තක්යකත්වා
විතක්යකත්වා පරිකප්පනමත්යතන දිට්ඨීනුං ගහණයතො ‘‘තක්කිකා’’ති
ලද්ධනායමහි තිත්ථියයහි ඔභාසිතුං අත්තයනො සමයයතයජන දීයපත්වා

අධිට්ඨිතුං තාව, ොව  ම්ො ම්බුද්ධා යලොයකනුප්පජ්ජන්ති. න තක්කිකා

සුජ්ඣන්ති න චාපි  ාවකාති යදා පන සම්මාසම්බුද්ධා යලොයක

උප්පජ්ජන්ති, තදාදිට්ඨිගතිකානසුජ්ඣන්තින යසොභන්ති, නචාපියතසුං

සාවකා යසොභන්ති, අඤ්ඤදත්ථු විහතයසොභා රත්තිඛිත්තා විය සරා න

පඤ්ඤායන්යතව  අථ වා යාව සම්මාසම්බුද්ධා යලොයක නුප්පජ්ජන්ති, 

තාවයදව තක්කිකානුංඔභාසිතුංඅත්තයනොසමයයනයජොතනුං ාලලාපනුං, 

නතයතොපරුං කස්මා? යස්මාන තක්කිකාසුජ්ඣන්ති, නචාපිසාවකා යත
හි දුරක්ඛාතධම්මවිනයා සම්මාපටිපත්තිරහිතා න සුංසාරයතො සුජ්ඣන්ති

අනියයානිකසාසනත්තා  යතනාහ ‘‘දුද්දිට්ඨී න දුක්ඛා පමුච්චයර’’ති 
තක්කිකා හි අයාථාවලද්ධිකතාය දුද්දිට්ඨියනො මිච්ඡාභිනිවිට්ඨදිට්ඨිකා 
විපරීතදස්සනා තුං දිට්ඨිුං අනිස්සජ්ජිත්වා සුංසාරදුක්ඛයතො න කදාචිපි 

මුච්චන්තීති  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

නිට්ඨිතාචජච්චන්ධවග්ගවණ්ණනා  



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා චූළවග්ය ො 

272 

පටුන 

7. චූළවග්ය ො 
1. පඨෙලකුණ්ඩකභද්දිෙසුත්තවණ්ණනා 

61. චූළවග්ගස්ස පඨයම ලකුණ්ඩකභද්දිෙන්තිඑත්ථ භද්දියෙොති තස්ස

ආයස්මයතො නාමුං, කායස්ස පන රස්සත්තා ‘‘ලකුණ්ඩකභද්දියයො’’ති නුං 
සඤ්ජානන්ති යසොකිරසාවත්ථිවාසීකුලපුත්යතොමහද්ධයනොමහායභොයගො
රූයපනඅපාසාදියකො දුබ් ණ්යණොදුද්දසියකොඔයකොටිමයකො යසොඑකදිවසුං
සත්ථරි යජතවයන විහරන්යත උපාසයකහි සද්ධිුං විහාරුං ගන්ත්වා
ධම්මයදසනුං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ් ජිත්වා ලද්ධූපසම්පයදො සත්ථු
සන්තියක කම්මට්ඨානුං ගයහත්වා විපස්සනාය කම්මුං කයරොන්යතො 
යසොතාපත්තිඵලුං පාපුණි  තදා යසක්ඛා භික්ඛූ යයභුයයයන ආයස්මන්තුං

සාරිපුත්තුං උපසඞ්කමිත්වා උපරිමග්ගත්ථාය කම්මට්ඨානුං යාචන්ති, 

ධම්මයදසනුංයාචන්ති, පඤ්හුංපුච්ඡන්ති යසොයතසුංඅධිප්පායුංපූයරන්යතො

කම්මට්ඨානුං ආචික්ඛති, ධම්මුං යදයසති, පඤ්හුං විස්සජ්යජති  යත

ඝයටන්තා වායමන්තා අප්යපකච්යච සකදාගාමිඵලුං, අප්යපකච්යච

අනාගාමිඵලුං, අප්යපකච්යච අරහත්තුං, අප්යපකච්යච තිස්යසො විජ්ජා, 

අප්යපකච්යචඡළභිඤ්ඤා, අප්යපකච්යචචතස්යසොපටිසම්භිදාඅධිගච්ඡන්ති 
යත දිස්වාලකුණ්ඩකභද්දියයොපියසයඛොසමායනොකාලුංඤත්වාඅත්තයනො
චිත්තකල්ලතඤ්ච සල්යලඛඤ්ච පච්චයවක්ඛිත්වා ධම්මයසනාපතිුං
උපසඞ්කමිත්වා කතපටිසන්ථායරො සම්යමොදමායනො ධම්මයදසනුං යාචි 

යසොපිස්ස අජ්ඣාසයස්ස අනුරූපුං කථුං කයථසි  යතන වුත්තුං – ‘‘යතන

යඛො පන  ෙයෙන ආෙ ්ො  ාරිපුත්යතො ආෙ ්ෙන්තං ලකුණ්ඩකභද්දිෙං

අයනකපරිොයෙනධම්මිොකථාෙ න්ද ්ය තී’’තිආදි  

තත්ථ අයනකපරිොයෙනාති ‘‘ඉතිපි පඤ්චක්ඛන්ධා අනිච්චා, ඉතිපි

දුක්ඛා, ඉතිපි අනත්තා’’ති එවුං අයනයකහි කාරයණහි  ධම්මිො කථාොති 
පඤ්චන්නුං උපාදානක්ඛන්ධානුං උදයබ් යාදිපකාසනියා ධම්මියා කථාය  

 න්ද ්ය තීති තානියයව අනිච්චාදිලක්ඛණානි උදයබ් යාදියක ච සම්මා

දස්යසති, හත්යථන ගයහත්වා විය පච්චක්ඛයතො දස්යසති   ොදයපතීති

තත්ථ ලක්ඛණාරම්මණිකුං විපස්සනුං සම්මාආදයපති, යථා වීථිපටිපන්නා

හත්වාපවත්තති, එවුංගණ්හායපති   මුත්යතයජතීතිවිපස්සනායආරද්ධාය
සඞ්ඛාරානුං උදයබ් යාදීසු උපට්ඨහන්යතසු යථාකාලුං 
පග්ගහනිග්ගහසමුයපක්ඛයණහි ය ොජ්ඣඞ්ගානුං අනුපවත්තයනන භාවනුං
මජ්ඣිමුං වීථිුං ඔතායරත්වා යථා විපස්සනාඤාණුං සූරුං පසන්නුං හත්වා

වහති, එවුං ඉන්ද්රියානුං විසදභාවකරයණන විපස්සනාචිත්තුං සම්මා

උත්යතයජති, විසදාපනවයසන යවොදයපති   ම්පහංය තීති තථා 
පවත්තියමානාය විපස්සනාය සමප්පවත්තභාවනාවයසන යචව

උපරිලද්ධබ් භාවනා යලනච චිත්තුංසම්මාපහුංයසති, ලද්ධස්සාදවයසන

වා සුට්ඨු යතොයසති  අනුපාදාෙ ආ යවහි චිත්තං විමුච්චීති යථා යථා

ධම්මයසනාපති ධම්මුං යදයසති, තථා තථා තථලක්ඛණුං විපස්සන්තස්ස
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පටුන 

යථරස්ස ච යදසනානුභායවන, අත්තයනො ච උපනිස්සයසම්පත්තියා
ඤාණස්ස පරිපාකුං ගතත්තා යදසනානුසායරන ඤායණ අනුපවත්තන්යත 

කාමාසවාදීසුකඤ්චිආසවුංඅග්ගයහත්වාමග්ගපටිපාටියාවඅනවයසසයතො

චිත්තුංවිමුච්චි, අරහත්තඵලුංසච්ඡාකාසීතිඅත්යථො  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං ආයස්මයතො ලකුණ්ඩකභද්දියස්ස

අඤ්ඤාරාධනසඞ්ඛාතුං අත්ථුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා තදත්ථදීපනුං ඉෙං

උදානංඋදායනසි. 

තත්ථ උද්ධන්ති රූපධාතුයා අරූපධාතුයා ච  අයධොති කාමධාතුයා  

 බ් ධීති සබ් ස්මිම්පි සඞ්ඛාරගයත  විප්පමුත්යතොති පුබ් භායග 

වික්ඛම්භනවිමුත්තියා අපරභායග සමුච්යඡදපටිපස්සද්ධිවිමුත්තීහි

සබ් ප්පකායරන විමුත්යතො  එත්ථ ච උද්ධං විප්පමුත්යතොති එයතන 

පඤ්චුද්ධම්භාගියසුංයයොජනපහානුංදස්යසති  අයධො විප්පමුත්යතොතිඑයතන

පඤ්යචොරම්භාගියසුංයයොජනපහානුං   බ් ධි විප්පමුත්යතොති එයතන

අවසිට්ඨසබ් ාකුසලපහානුං දස්යසති  අථ වා උද්ධන්ති

අනාගතකාලග්ගහණුං  අයධොති අතීතකාලග්ගහණුං  උභයග්ගහයණයනව

තදුභයපටිසුංයුත්තත්තා පච්චුප්පන්යනො අද්ධා ගහියතො යහොති, තත්ථ
අනාගතකාලග්ගහයණන අනාගතක්ඛන්ධායතනධාතුයයො ගහිතා 

යසසපයදසුපිඑයසවනයයො   බ් ධීතිකාමයභදාදියකසබ් ස්මිුංභයව ඉදුං
වුත්තුංයහොති– අනාගයතොඅතීයතොපච්චුප්පන්යනොතිඑවුංතියද්ධසඞ්ගහියත
සබ් ස්මිුංභයව විප්පමුත්යතොති  

අෙංහෙ ්මීති අනානුප ්සීතියයොඑවුංවිප්පමුත්යතො, යසොරූපයවදනාදීසු
‘‘අයුං නාම ධම්යමො අහමස්මී’’ති දිට්ඨිමානමඤ්ඤනාවයසන එවුං
නානුපස්සති  තස්ස තථා දස්සයන කාරණුං නත්ථීති අධිප්පායයො  අථ වා 

අෙංහෙ ්මීති අනානුප ්සීතිඉදුංයථාවුත්තායවිමුත්තියා අධිගමුපායදීපනුං  

තියද්ධසඞ්ගහියතයතභූමයකසඞ්ඛායර‘‘එතුංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම

අත්තා’’ති පවත්තනසභාවායමඤ්ඤනායඅනධිට්ඨානුංකත්වා‘‘යනතුංමම, 

යනයසොහමස්මි, න යම යසො අත්තා’’ති එවුං උප්පජ්ජමානා යා

පුබ් භාගවුට්ඨානගාමිනීවිපස්සනා, සා විමුත්තියාපදට්ඨානුං  එවංවිමුත්යතො

උදතාරි ඔඝං, අතිණ්ණපුබ් ං අපුනබ්භවාොති එවුං දසහි සුංයයොජයනහි
සබ් ාකුසයලහි ච සබ් ථාවිමුත්යතොඅරහාඅරියමග්ගාධිගමනයතොපුබ්ය 
සුපිනන්යතපි අතිණ්ණපුබ් ුං කායමොයඝො භයවොයඝො දිට්යඨොයඝො

අවිජ්යජොයඝොති ඉමුං චතුබ්බිධුං ඔඝුං, සුංසාරමයහොඝයමව වා අපුනබ්භවාය

අනුපාදියසසාය නිබ් ානාය උදතාරි උත්තිණ්යණො, උත්තරිත්වා පායර
ඨියතොති අත්යථො  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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පටුන 

2. දුතිෙලකුණ්ඩකභද්දිෙසුත්තවණ්ණනා 

62. දුතියය ය ඛංෙඤ්ඤොයනොති ‘‘යසයඛො අය’’න්ති මඤ්ඤමායනො 

තත්රායුංවචනත්යථො –සික්ඛතීතියසයඛො කිුංසික්ඛති? අධිසීලුංඅධිචිත්තුං 

අධිපඤ්ඤඤ්ච අථවාසික්ඛනුංසික්ඛා, සාඑතස්සසීලන්තියසයඛො යසොහි 

අපරියයොසිතසික්ඛත්තා තදධිමුත්තත්තා ච එකන්යතන සික්ඛනසීයලො, න 

පරිනිට්ඨිතසික්යඛො අයසයඛො විය තත්ථ පටිප්පස්සද්ධුස්සුක්යකො, නාපි 
විස්සට්ඨසික්යඛො පචුරජයනො විය තත්ථ අනධිමුත්යතො  අථ වා අරියාය

ජාතියා තීසු සික්ඛාසු ජායතො, තත්ථ වා භයවොති යසයඛො  

භියෙයොය ොෙත්තාොති පමාණයතො උත්තරි, පමාණුං අතික්කමිත්වා
අධිකතරන්ති අත්යථො  ආයස්මා හි ලකුණ්ඩකභද්දියයො පඨමසුත්යත
වුත්යතන විධිනා පඨයමොවායදන යථානිසින්යනොව ආසවක්ඛයප්පත්යතො 
ධම්මයසනාපතිපනතස්සතුංඅරහත්තප්පත්තිුංඅනාවජ්ජයනන අජානිත්වා
‘‘යසයඛොයයවා’’ති මඤ්ඤමායනො අප්පුං යාචියතො  හුං දදමායනො
උළාරපුරියසොවියභියයයොභියයයොඅයනකපරියායයනආසවක්ඛයාය ධම්මුං

කයථතියයව  ආයස්මාපි ලකුණ්ඩකභද්දියයො ‘‘කතකිච්යචො දානාහුං, කිුං
ඉමිනා ඔවායදනා’’ති අචින්යතත්වා සද්ධම්මගාරයවන පුබ්ය  විය
සක්කච්චුං සුණාතියයව  තුං දිස්වා භගවා ගන්ධකුටියුං නිසින්යනොයයව

බුද්ධානුභායවන යථා ධම්මයසනාපති තස්ස කියලසක්ඛයුං ජානාති, තථා

කත්වා ඉමුං උදානුං උදායනසි  යතන වුත්තුං ‘‘යතන යඛො පන

 ෙයෙනා’’තිආදි තත්ථයුංවත්තබ් ුං, තුං අනන්තරසුත්යතවුත්තයමව  

ගාථායුං පන අච්යෙච්ඡි වට්ටන්ති අනවයසසයතො කියලසවට්ටුං

සමුච්ඡින්දි, ඡින්යන ච කියලසවට්යට කම්මවට්ටම්පි ඡින්නයමව   ය ා

නිරා න්තිආසාවුච්චතිතණ්හා, නත්ථි එත්ථආසාතිනිරාසුං, නිබ් ානුං තුං

නිරාසුංවියසයසනඅගාඅධිගයතොති යගා, අග්ගමග්ගස්සඅධිගතත්තාපුන
අධිගමකාරයණන විනා අධිගයතොති අත්යථො  යස්මා තණ්හා 

දුක්ඛසමුදයභූතා, තාය පහීනාය අප්පහීයනො නාම කියලයසො නත්ථි, 

තස්මාස්ස තණ්හාපහානුංසවියසසුංකත්වා දස්යසන්යතො ‘‘විසුක්ඛා  රිතා

න න්දතී’’තිආහ තස්සත්යථො– චතුත්ථසූරියපාතුභායවනවියමහානදියයො
චතුත්ථමග්ගඤාුගප්පායදන අනවයසසයතො විසුක්ඛා වියසොසිතා

තණ්හාසරිතා නදී න සන්දති, ඉයතො පට්ඨාය න පවත්තති  තණ්හා හි 

‘‘සරිතා’’ති වුච්චති  යථාහ – ‘‘සරිතානි සියනහිතානි ච, යසොමනස්සානි

භවන්ති ජන්තුයනො’’ති (ධ ප 341), ‘‘සරිතාවිසත්තිකා’’ති (ධ ස 1065; 

මහානි  3) ච  ඡින්නං වට්ටං න වත්තතීති එවුං කියලසවට්ටසමුච්යඡයදන
ඡින්නුං වට්ටුං අනුප්පාදධම්මතුං අවිපාකධම්මතඤ්ච ආපාදයනන

උපච්ඡින්නුංකම්මවට්ටුංන වත්තතිනපවත්තති  එය වන්යතොදුක්ඛ ් ාති

යයදතුංසබ් යසො කියලසවට්ටාභාවයතොකම්මවට්ටස්සඅප්පවත්තනුං, යසො
ආයතිුං විපාකවට්ටස්ස එකුංයසයනව අනුප්පායදො එව සකලස්සාපි
සුංසාරදුක්ඛස්සඅන්යතොපරිච්යඡයදොපරිවටුමභායවොති  
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පටුන 

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. පඨෙ ත්තසුත්තවණ්ණනා 

63. තතියය කායෙසූති වත්ථුකායමසු  අතියවලන්ති යවලුං 

අතික්කමිත්වා   ත්තාති අයයොනියසොමනසිකාර හලතාය විජ්ජමානම්පි

ආදීනවුං අයනොයලොයකත්වා අස්සාදයමව සරිත්වා සජ්ජනවයසන සත්තා, 

ආසත්තා ලග්ගාති අත්යථො  රත්තාති වත්ථුං විය රඞ්ගජායතන චිත්තස්ස

විපරිණාමකරයණන ඡන්දරායගන රත්තා සාරත්තා  ගිද්ධාති

අභිකඞ්ඛනසභායවන අභිජ්ඣයනන ගිද්ධා යගධුං ආපන්නා   ධිතාති

රාගමුච්ඡිතා විය දුම්යමොචනීයභායවන තත්ථ පටි ද්ධා  මුච්ඡිතාති
කියලසවයසන විසඤ්ඤීභූතා විය අනඤ්ඤකිච්චා මුච්ඡුං යමොහුංආපන්නා  

අජ්යඣොපන්නාතිඅනඤ්ඤසාධාරයණවියකත්වාගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා

ඨිතා   ම්ෙත්තකජාතාතිකායමසුපාත යතුං ආපජ්ජන්තාඅප්පසුඛයවදනාය

සම්මත්තකා සුට්ඨු මත්තකා ජාතා  ‘‘සම්යමොදකජාතා’’තිපි පායඨො, 
ජාතසම්යමොදනා උප්පන්නපහුංසාති අත්යථො  සබ්ය හිපි පයදහි යතසුං
තණ්හාධිපන්නතුංයයව වදති  එත්ථ ච පඨමුං ‘‘කායමසූ’’ති වත්වා පුනපි 

‘‘කායමසූ’’ති වචනුං යතසුං සත්තානුං තදධිමුත්තිදීපනත්ථුං  යතන
සබ්බිරියාපයථසු කාමුණසමඞ්ගියනොහත්වාතදාවිහරිුංසූතිදස්යසති  

තස්මිඤ්හි සමයය ඨයපත්වා අරියසාවයක සබ්ය  සාවත්ථිවාසියනො
උස්සවුං යඝොයසත්වා යථාවිභවුං ආපානභූමිුං සජ්යජත්වා භුඤ්ජන්තා 
පිවන්තාආවියචවරයහොචකායමපරිභුඤ්ජන්තාඉන්ද්රියානිපරිචායරන්තා
කායමසු පාත යතුංආපජ්ජිුංසු  භික්ඛූ සාවත්ථියුං පිණ්ඩාය චරන්තා තත්ථ
තත්ථ යගයහ ආරාමුයයානාදීසු ච මනුස්යස උස්සවුං යඝොයසත්වා
කාමනින්යන තථා පටිපජ්ජන්යත දිස්වා ‘‘විහාරුං ගන්ත්වා සණ්හසුඛුමුං
ධම්මුං ලභිස්සාමා’’ති භගවයතො එතමත්ථුං ආයරොයචසුුං  යතන වුත්තුං – 

‘‘අථයඛො ම් හලාභික්ඛූ…යප.…කායෙසු විහරන්තී’’ති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං යතසුං මනුස්සානුං ආපානභූමිරමණීයයසු
මහාපරිළායහසු අයනකානත්ථානු න්යධසු යඝොරාසය්හකටුකඵයලසු
කායමසු අනාදීනවදස්සිතුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා කාමානඤ්යචව 

කියලසානඤ්චආදීනවවිභාවනුං ඉෙංඋදානංඋදායනසි. 

තත්ථ කායෙසු  ත්තාති වත්ථුකායමසු කියලසකායමන රත්තා මත්තා 

සත්තා විසත්තා ලග්ගා ලග්ගිතා සුංයුත්තා  කාෙ ඞ්  ත්තාති තායයව
කාමසත්තියා වත්ථුකායමසු රාගසඞ්යගන යචව

දිට්ඨිමානයදොසඅවිජ්ජාසඞ්යගහි ච සත්තා ආසත්තා   ංයෙොජයන

වජ්ජෙප ් ොනාතිකම්මවට්ටුං විපාකවට්යටන, භවාදියකවාභවන්තරාදීහි, 

සත්යත වා දුක්යඛහි සුංයයොජනයතො  න්ධනයතො සුංයයොජනනාමයක
කාමරාගාදිකියලසජායත සුංයයොජනීයයසු ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සිතාය

වට්ටදුක්ඛමූලභාවාදිකුං වජ්ජුං යදොසුං ආදීනවුං අපස්සන්තා  න හි ජාතු
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 ංයෙොජන ඞ්  ත්තා, ඔඝං තයරෙයං විපුලං ෙහන්තන්ති එවුං

ආදීනවදස්සනාභායවන සුංයයොජනසභායවසු සඞ්යගසු, 

සුංයයොජනසඞ්ඛායතහි වා සඞ්යගහි යතසුං විසයයසු යතභූමකධම්යමසු
සත්තා විපුලවිසයතාය අනාදිකාලතාය ච විපුලුං විත්ථිණ්ණුං මහන්තඤ්ච

කාමාදිඔඝුං, සුංසායරොඝයමව වා න කදාචි තයරයුුං, එකුංයසයනව තස්ස
ඔඝස්ස පාරුංනගච්යඡයුන්තිඅත්යථො  

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. දුතිෙ ත්තසුත්තවණ්ණනා 

64. චතුත්යථ අන්ධීකතාතිකාමානාමඅනන්ධම්පිඅන්ධුංකයරොන්ති  

යථාහ – 

‘‘ලුද්යධොඅත්ථුංනජානාති, ලුද්යධොධම්මුංනපස්සති; 

අන්ධතමුංතදායහොති, යුංයලොයභොසහයතනර’’න්ති  (ඉතිවු 88; 

මහානි  5; චූළනි ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස128) – 

තස්මා කායමන අනන්ධාපි අන්ධා කතාති අන්ධීකතා  යසසුං 
අනන්තරසුත්යතවුත්තනයයමව තත්ථහිමනුස්සානුංපවත්තිභික්ඛූහිදිස්වා

භගවයතො ආයරොචිතා, ඉධ භගවතා සාමුංයයව දිට්ඨාති අයයමව වියසයසො 
සත්ථා සාවත්ථියතො නික්ඛමිත්වා යජතවනුං ගච්ඡන්යතො අන්තරාමග්යග
අචිරවතියුං නදියුං මච්ඡ න්යධහි ඔඩ්ඩිතුං කුමිනුං පවිසිත්වා නික්ඛන්තුුං

අසක්යකොන්යත හූමච්යඡ පස්සි, තයතො අපරභායග එකුංඛීරපකුංවච්ඡුං
යගොරවුං කත්වා අනු න්ධිත්වා ථඤ්ඤපිපාසාය ගීවුං පසායරත්වා මාතු
අන්තරසත්ථියුංමුඛුංඋපයනන්තුංපස්සි අථභගවා විහාරුංපවිසිත්වාපායද
පක්ඛායලත්වා පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්යනො පච්ඡිමුං වත්ථුද්වයුං
පුරිමස්සඋපමානභායවනගයහත්වාඉමුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ කාෙන්ධාති වත්ථුකායමසු කියලසකායමන අන්ධා විචක්ඛුකා

කතා  ජාල ඤ්ෙන්නාති සකත්තභාවපරත්තභායවසු

අජ්ඣත්තික ාහිරායතයනසු, තන්නිස්සියතසු ච ධම්යමසු අතීතාදිවයසන
අයනකයභදභින්යනසු යහට්ඨුපරියවයසන අපරාපරුං උප්පත්තියා
අන්යතොගධානුං අනත්ථාවහයතො ච ජාලභූතාය තණ්හාය සුඛුමච්ඡිද්යදන
ජායලන පරිවුයතො විය උදකරහයදො සඤ්ඡන්නා පලිුණ්ඨිතා

අජ්යඣොත්ථටා  තණ්හාෙදනොදිතාති තණ්හාසඞ්ඛායතන ඡදයනන

යසවාලපණයකන විය උදකුං ඡාදිතා, පටිච්ඡන්නා පිහිතාති අත්යථො 
පදද්වයයනාපි කාමච්ඡන්දනීවරණනිවාරිතකුසලචිත්තාචාරතුංදස්යසති  
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පෙත්ත න්ධුනා  ද්ධාති කියලසමායරන යදවපුත්තමායරන ච  ද්ධා 

යදග්යගනහිකියලසමායරන ද්ධා, තදග්යගන යදවපුත්තමායරනපි ද්ධා
නාමයහොන්ති වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘අන්තලික්ඛචයරොපායසො, ය්වායුංචරතිමානයසො; 

යතනතුං ාධයිස්සාමි, නයමසමණයමොක්ඛසී’’ති (සුං නි 1.151; 

මහාව 33); 

නමුචි කණ්යහො පමත්ත න්ධූති තීණි මාරස්ස නාමානි 
යදවපුත්තමායරොපි හි කියලසමායරො විය අනත්යථන පමත්යත සත්යත
 න්ධතීති පමත්ත න්ධු  ‘‘පමත්තා  න්ධයන  ද්ධා’’තිපි පඨන්ති  තත්ථ 

 න්ධයනති කාමුණ න්ධයනති අත්යථො   ද්ධාති නියමිතා  යථා කිුං? 

ෙච්ොව කුමිනාමුයඛ යථානාමමච්ඡ න්ධයකනඔඩ්ඩිතස්සකුමිනස්සමුයඛ

පවිට්ඨා මච්ඡායතන ද්ධාහත්වාමරණමන්යවන්ති පාපුණන්ති, එවයමව 
මායරන ඔඩ්ඩියතන කාමුණ න්ධයනන  ද්ධා ඉයම සත්තා 

ජරාෙරණෙන්යවන්ති. වච්යෙො ඛීරපයකොව ොතරං යථා ඛීරපායී

තරුණවච්යඡො අත්තයනො මාතරුං අන්යවති අනුගච්ඡති, න අඤ්ඤුං එවුං
මාර න්ධන ද්ධා සත්තා සුංසායර පරිබ්භමන්තා මරණයමව අන්යවන්ති

අනුගච්ඡන්ති, නඅජරුංඅමරණුංනිබ් ානන්ති අධිප්පායයො  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. අපරලකුණ්ඩකභද්දිෙසුත්තවණ්ණනා 

65. පඤ්චයම  ම් හලානං භික්ඛූනං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතොති ආයස්මා
ලකුණ්ඩකභද්දියයො එකදිවසුං සම් හයලහි භික්ඛූහි සද්ධිුං ගාමන්තයරන
පිණ්ඩාය චරිත්වා කතභත්තකිච්යචො පත්තුං යවොදකුං කත්වා ථවිකාය 
පක්ඛිපිත්වාඅුංයසලග්යගත්වාචීවරුංසඞ්ඝරිත්වාතම්පිවාමුංයසඨයපත්වා 
පාසාදියකනඅභික්කන්යතනපටික්කන්යතනආයලොකියතනවියලොකියතන
සමිඤ්ජියතනපසාරියතන ඔක්ඛිත්තචක්ඛු ඉරියාපථසම්පන්යනො අත්තයනො
සතිපඤ්ඤායවපුල්ලුංපකායසන්යතොවිය සතිසම්පජඤ්ඤුංසූපට්ඨිතුංකත්වා

සමාහියතන චිත්යතන පයද පදුං නික්ඛිපන්යතො ගච්ඡති, ගච්ඡන්යතො ච

භික්ඛූනුං පච්ඡයතො පච්ඡයතො ගච්ඡති යතහි භික්ඛූහි අසුංමිස්යසො  කස්මා? 

අසුංසට්ඨවිහාරිතාය  අපිච තස්සායස්මයතො රූපුං පරිභූතුං පරිභවට්ඨානීයුං
පුථුජ්ජනා ඔහීයළන්ති  යථයරො තුං ජානිත්වා පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො ගච්ඡති
‘‘මාඉයමමුංනිස්සායඅපුඤ්ඤුංපසවිුංසූ’’ති එවුංයතභික්ඛූචයථයරොච 

සාවත්ථිුං පත්වා විහාරුං පවිසිත්වා යයනභගවා යතනුපසඞ්කමන්ති  යතන

වුත්තුං– ‘‘යතනයඛොපන ෙයෙනආෙ ්ොලකුණ්ඩකභද්දියෙො’’තිආදි  

තත්ථ දුබ් ණ්ණන්ති විරූපුං  යතනස්ස වණ්ණසම්පත්තියා

සණ්ඨානසම්පත්තියා ච අභාවුං දස්යසති  දුද්දසිකන්ති අපාසාදිකදස්සනුං 
යතනස්ස අනු යඤ්ජනසම්පත්තියා ආකාරසම්පත්තියා ච අභාවුං දස්යසති  



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා චූළවග්ය ො 

278 

පටුන 

ඔයකොටිෙකන්ති රස්සුං  ඉමිනා ආයරොහසම්පත්තියා අභාවුං දස්යසති  

යෙභුයෙයන භික්ඛූනං පරිභූතරූපන්ති පුථුජ්ජනභික්ඛූහි ඔහීළිතරූපුං 
පුථුජ්ජනා එකච්යච ඡබ් ග්ගියාදයයො තස්සායස්මයතො ුණුං අජානන්තා

හත්ථකණ්ණචූළිකාදීසු ගණ්හන්තා පරාමසන්තා කීළන්තා පරිභවන්ති, න

අරියා, කලයාණපුථුජ්ජනාවා  

භික්ඛූ ආෙන්යතසීති කස්මා ආමන්යතසි? යථරස්ස ුණුං පකායසතුුං 
එවුං කිර භගවයතො අයහොසි ‘‘ඉයම භික්ඛූ මම පුත්තස්ස මහානුභාවතුං න

ජානන්ති, යතන තුං පරිභවන්ති, තුං යනසුං දීඝරත්තුං අහිතාය දුක්ඛාය 

භවිස්සති, හන්දාහුං ඉමස්ස ුයණ භික්ඛූනුං පකායසත්වා පරිභවයතො නුං 
යමොයචස්සාමී’’ති  

ප ් ථ යනොති පස්සථ නු  න ච  ා  ොපත්ති සුලභරූපා, ො යතන

භික්ඛුනා අ ොපන්නපුබ් ාති රූපසමාපත්ති අරූපසමාපත්ති
බ්රහ්මවිහාරසමාපත්ති නියරොධසමාපත්ති ඵලසමාපත්තීති එවුං පයභදා

සාවකසාධාරණා යා කාචි සමාපත්තියයො නාම, තාසු එකාපි සමාපත්ති න 

සුලභරූපා, දුල්ලභා, නත්ථියයව සා යතන ලකුණ්ඩකභද්දියයන භික්ඛුනා

අසමාපන්නපුබ් ා  එයතනස්ස යුං වුත්තුං  ‘‘ෙහිද්ධියකො ෙහානුභායවො’’ති, 

තත්ථ මහිද්ධිකතුං පකායසත්වා ඉදානි මහානුභාවතුං දස්යසතුුං ‘‘ෙ ් 

චත්ථාො’’තිආදිමාහ  තුං යහට්ඨා වුත්තනයයමව  එත්ථ ච භගවා ‘‘එයසො, 

භික්ඛයව, භික්ඛූ’’තිආදිනා, ‘‘භික්ඛයව, අයුං භික්ඛු න යයො වා යසො වා 
දුබ් ණ්යණො දුද්දසියකො ඔයකොටිමයකොති භික්ඛූනුං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො

ආගච්ඡතීති ච එත්තයකන න ඔඤ්ඤාතබ්ය ො, අථ යඛො මහිද්ධියකො

මහානුභායවො, යුංකිඤ්චිසාවයකන පත්තබ් ුං, සබ් ුංතුංයතනඅනුප්පත්තුං, 

තස්මාතුංපාසාණච්ඡත්තුංවියගරුුංකත්වා ඔයලොයකථ, තුංයවොදීඝරත්තුං
හිතායසුඛායභවිස්සතී’’තිදස්යසති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං ආයස්මයතො ලකුණ්ඩකභද්දියස්ස
මහිද්ධිකතාමහානුභාවතාදියභදුං ුණරාසිුං සබ් ාකාරයතො ජානිත්වා 

තදත්ථදීපනුං ඉෙංඋදානංඋදායනසි. 

තත්ථ යනලඞ්ය ොතිඑලුංවුච්චතියදොයසො, නාස්සඑලන්තියනලුං. කිුං

පන තුං? සුපරිසුද්ධසීලුං  තඤ්හි නිද්යදොසට්යඨන ඉධ ‘‘යනල’’න්ති
අධිප්යපතුං  තුං යනලුං පධානභූතුං අඞ්ගුං එතස්සාති යනලඞ්යගො  යසො යුං

‘‘රයථො’’ති වක්ඛති, යතන සම් න්යධො, තස්මා සුපරිසුද්ධසීලඞ්යගොති 
අත්යථො  අරහත්තඵලසීලඤ්හි ඉධාධිප්යපතුං  යසයතො පච්ඡායදො එතස්සාති 

ය තපච්ොයදො. පච්ොයදොති රථස්ස උපරි අත්ථරිතබ් කම් ලාදි  යසො පන
සුපරිසුද්ධධවලභායවන යසයතො වා යහොති රත්තනීලාදීසු වා අඤ්ඤතයරො 
ඉධ පන අරහත්තඵලවිමුත්තියා අධිප්යපතත්තා සුපරිසුද්ධභාවුං උපාදාය 

‘‘යසතපච්ඡායදො’’ති වුත්තුං යථා අඤ්ඤත්රාපි ‘‘රයථො සීලපරික්ඛායරො’’ති 
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පටුන 

එයකො සතිසඞ්ඛායතො අයරො එතස්සාති එකායරො. වත්තතීති පවත්තති  

රයථොතියථරස්සඅත්තභාවුං සන්ධායවදති  

අනීඝන්ති නිද්දුක්ඛුං, යඛොභවිරහිතුං යානුං විය

කියලසපරියඛොභවිරහිතන්ති අත්යථො  ආෙන්තන්ති සම් හලානුං භික්ඛූනුං

පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො ආගච්ඡන්තුං  ඡින්නය ොතන්ති පච්ඡින්නයසොතුං 
පකතිරථස්ස හි සුඛපවත්තනත්ථුං අක්ඛසීයසසු නාභියඤ්ච උපලිත්තානුං

සප්පියතලාදීනුං යසොයතො සවනුං සන්දනුං යහොති, යතන යසො
අච්ඡින්නයසොයතො නාම යහොති  අයුං පන ඡත්තිුංසතියා යසොතානුං 

අනවයසසයතො පහීනත්තා ඡින්නයසොයතො නාම යහොති, තුං ඡින්නයසොතුං 

නත්ථිඑතස්ස න්ධනන්ති අ න්ධයනො. රථූපත්ථරස්සහිඅක්යඛනසද්ධිුං 

නිච්චලභාවකරණත්ථුං හූනි න්ධනානියහොන්ති, යතනයසොස න්ධයනො 
අයුං පන සබ් සුංයයොජන න්ධනානුං අනවයසසයතො පරික්ඛීණත්තා

අ න්ධයනො, තුං අ න්ධනුං  ප ් ාති භගවා යථරස්ස ුයණහි
යසොමනස්සප්පත්යතොහත්වාඅත්තානුං වදති  

ඉති සත්ථා ආයස්මන්තුං ලකුණ්ඩකභද්දියුං අරහත්තඵලසීයසන 

සුචක්කුං, අරහත්තඵලවිමුත්තියාසුඋත්තරච්ඡදුං, සූපට්ඨිතායසතියාස්වාරුං, 

කියලසපරියඛොභාභායවන අපරියඛොභුං, තණ්හූපයලපාභායවන අනුපයලපුං, 
සුංයයොජනාදීනුංඅභායවනඅ න්ධනුංසුපරික්ඛිත්තුංසුයුත්තුංආජඤ්ඤරථුං
කත්වා දස්යසති  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. තණ්හා ඞ්ඛෙසුත්තවණ්ණනා 

66. ඡට්යඨ අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤොති එත්ථ යකොණ්ඩඤ්යඤොති
තස්සායස්මයතො යගොත්තයතො ආගතනාමුං  සාවයකසු පන සබ් පඨමුං

අරියසච්චානි පටිවිජ්ඣීති භගවතා ‘‘අඤ්ඤාසි වත, යභො, 

යකොණ්ඩඤ්යඤො’’ති (මහාව  17; සුං  නි  5.1081) වුත්තඋදානවයසන

යථයරො සාසයන ‘‘අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො’’ත්යවව පඤ්ඤායිත්ථ  

තණ්හා ඞ්ඛෙවිමුත්තින්ති තණ්හා සඞ්ඛීයති පහීයති එත්ථාති 

තණ්හාසඞ්ඛයයො, නිබ් ානුං  තස්මිුං තණ්හාසඞ්ඛයය විමුත්ති  තණ්හා වා

සඞ්ඛීයති පහීයතිඑයතනාතිතණ්හාසඞ්ඛයයො, අරියමග්යගො තස්සඵලභූතා, 

පරියයොසානභූතා වා විමුත්තීති තණ්හාසඞ්ඛයවිමුත්ති, නිප්පරියායයන 

අරහත්තඵලසමාපත්ති  තුං පච්චයවක්ඛමායනොනිසින්යනො යහොති  අයඤ්හි

ආයස්මා හලුං ඵලසමාපත්තිුංසමාපජ්ජති, තස්මාඉධාපිඑවමකාසි  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරස්ස 

අග්ගඵලපච්චයවක්ඛණුංවිදිත්වාතදත්ථදීපනුං ඉෙංඋදානං උදායනසි. 
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පටුන 

තත්ථ ෙ ්  මූලං ෙො නත්ථීති යස්ස අරියපුග්ගලස්ස

අත්තභාවරුක්ඛමූලභූතා අවිජ්ජා, තස්සාව පතිට්ඨා යහතුභූතා 
ආසවනීවරණඅයයොනියසොමනසිකාරසඞ්ඛාතා ඡමා පථවී ච නත්ථි

අග්ගමග්යගනසමුග්ඝාතිතත්තා  පණ්ණානත්ථිකුයතොලතාතිනත්ථිලතා
කුයතො පණ්ණාති පදසම් න්යධො  මානාතිමානාදිපයභදා

සාඛාපසාඛාදිසඞ්ඛාතා ලතාපි නත්ථි, කුයතො එව 

මදප්පමාදමායාසායඨයයාදිපණ්ණානීති අත්යථො  අථ වා පණ්ණා නත්ථි 

කුයතො ලතාති රුක්ඛඞ්කුරස්ස වඩ්ෙමානස්ස පඨමුං පණ්ණානි
නිබ් ත්තන්ති  පච්ඡා සාඛාපසාඛාසඞ්ඛාතා ලතාති කත්වා වුත්තුං  තත්ථ 
යස්ස අරියමග්ගභාවනාය අසති උප්පජ්ජනාරහස්ස අත්තභාවරුක්ඛස්ස

අරියමග්ගස්ස භාවිතත්තා යුං අවිජ්ජාසඞ්ඛාතුං මූලුං, තස්ස පතිට්ඨානභූතුං
ආසවාදිචනත්ථි  මූලග්ගහයණයනවයචත්ථමූලකාරණත්තාබීජට්ඨානියුං
කම්මුං තදභායවොපි ගහියතොයයවාති යවදිතබ්ය ො  අසති ච කම්මබීයජ

තුංනිමිත්යතො විඤ්ඤාණඞ්කුයරො, විඤ්ඤාණඞ්කුරනිමිත්තා ච
නාමරූපසළායතනපත්තසාඛාදයයොනනිබ් ත්තිස්සන්තියයව  යතනවුත්තුං

–‘‘යස්සමූලුංඡමානත්ථි, පණ්ණානත්ථිකුයතොලතා’’ති  

තං ධීරං  න්ධනා මුත්තන්ති තුං චතුබ්බිධසම්මප්පධානවීරියයයොයගන

විජිතමාරත්තාධීරුං, තයතොඑව සබ් කියලසාභිසඞ්ඛාර න්ධනයතොමුත්තුං  

යකො තං නින්දිතුෙරහතීති එත්ථ න්ති නිපාතමත්තුං  එවුං
සබ් කියලසවිප්පමුත්තුං සීලාදිඅනුත්තරුණසමන්නාගතුං යකො නාම
විඤ්ඤුජාතියකොනින්දිතුුංගරහිතුුංඅරහති නින්දානිමිත්තස්යසවඅභාවයතො  

යදවාපි නං ප ං න්තීති අඤ්ඤදත්ථු යදවා සක්කාදයයො ුණවියසසවිදූ, 

අපිසද්යදන මනුස්සාපි ඛත්තියපණ්ඩිතාදයයො පසුංසන්ති  කිඤ්ච භියයයො 

බ්රහ්මුනාපි ප ංසියතො මහාබ්රහ්මුනාපි අඤ්යඤහිපි 

බ්රහ්මනාගයක්ඛගන්ධබ් ාදීහිපිපසුංසියතොයථොමියතොයයවාති  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. පපඤ්චඛෙසුත්තවණ්ණනා 

67. සත්තයම පපඤ්ච ඤ්ඤා ඞ්ඛාපහානන්තිපපඤ්යචන්තියත්ථසයුං

උප්පන්නා, තුංසන්තානුංවිත්ථායරන්තිචිරුංඨයපන්තීතිපපඤ්චා, කියලසා 
වියසසයතො රාගයදොසයමොහතණ්හාදිට්ඨිමානා තථාහිවුත්තුං– 

‘‘රායගො පපඤ්යචො, යදොයසො පපඤ්යචො, යමොයහො පපඤ්යචො, 

තණ්හාපපඤ්යචො, දිට්ඨිපපඤ්යචො, මායනොපපඤ්යචො’’ති – 

අපිච සුංකියලසට්යඨො පපඤ්චට්යඨො, කචවරට්යඨො පපඤ්චට්යඨො  තත්ථ 

රාගපපඤ්චස්ස සුභසඤ්ඤා නිමිත්තුං, යදොසපපඤ්චස්ස ආඝාතවත්ථු, 

යමොහපපඤ්චස්ස ආසවා, තණ්හාපපඤ්චස්ස යවදනා, දිට්ඨිපපඤ්චස්ස

සඤ්ඤා, මානපපඤ්චස්ස විතක්යකො නිමිත්තුං  යතහි පපඤ්යචහි සහගතා
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සඤ්ඤා පපඤ්චසඤ්ඤා  පපඤ්චසඤ්ඤානුං සඞ්ඛා භාගා යකොට්ඨාසා
පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛා  අත්ථයතො සද්ධිුං නිමිත්යතහි තුංතුංපපඤ්චස්ස
පක්ඛියයො කියලසගයණො  සඤ්ඤාගහණඤ්යචත්ථ තස්ස යනසුං 
සාධාරණයහතුභායවන  වුත්තඤ්යහතුං – ‘‘සඤ්ඤානිදානා හි

පපඤ්චසඞ්ඛා’’ති (සු  නි  880). යතසුං පහානුං, යතන යතන මග්යගන
රාගාදිකියලසානුංසමුච්යඡදනන්තිඅත්යථො  

තදා හි භගවා අතීතාසු අයනකයකොටිසතසහස්සසඞ්ඛාසු අත්තයනො
ජාතීසු අනත්ථස්සනිමිත්තභූයතකියලයසඉමස්මිුංචරිමභයවඅරියමග්යගන
ය ොධිමණ්යඩ සවාසයන පහීයන පච්චයවක්ඛිත්වා සත්තසන්තානඤ්ච
කියලසචරිතුං රාගාදිකියලසසුංකිලිට්ඨුං කඤ්ජියපුණ්ණලාබුුං විය
තක්කභරිතචාටිුංවියවසාපීතපියලොතිකුංවියචදුබ්බිනියමොචියුං දිස්වා‘‘එවුං

ගහනුංනාමිදුංකියලසවට්ටුං අනාදිකාලභාවිතුං මය්හුං අනවයසසුං පහීනුං, 
අයහො සුප්පහීන’’න්ති උප්පන්නපීතිපායමොජ්යජො උදානුං උදායනසි  යතන

වුත්තුං– ‘‘අථයඛොභ වාඅත්තයනොපපඤ්ච ඤ්ඤා ඞ්ඛාපහානංවිදිත්වා

තාෙංයවලාෙංඉෙං උදානංඋදායනසී’’ති  

තත්ථ ෙ ්  පපඤ්චා ඨිතිචනත්ථීති යස්මා භගවා අත්තානයමවපරුං

වියකත්වානිද්දිසතිතස්මායස්සඅග්ගපුග්ගලස්ස වුත්තලක්ඛණාපපඤ්චා, 
යතහිකතාසුංසායරඨිතිචනත්ථි යනත්තියුංපන‘‘ඨිතිනාම අනුසයයො’’ති

(යනත්ති 27) වුත්තුං අනුසයයොහිභවපවත්තියාමූලන්ති සත්යතසුංසායර 
පපඤ්යචන්තීති පපඤ්චා  ‘‘පපඤ්චට්ඨිතී’’ති ච පායඨො  තස්සත්යථො –

පපඤ්චානුං ඨිති විජ්ජමානතා මග්යගන අසමුච්යඡයදො පපඤ්චට්ඨිති, 
පපඤ්චා එව වා අවසිට්ඨකුසලාකුසලවිපාකානුං පවත්තියා යහතුභාවයතො 

වට්ටස්ස ඨිති පපඤ්චට්ඨිති, සා යස්ස අග්ගපුග්ගලස්ස නත්ථි   න්දානං

පලිඝඤ්ච වීතිවත්යතොති යයො  න්ධනට්යඨන සන්තානසදිසත්තා 

‘‘සන්දාන’’න්ති ලද්ධනාමා තණ්හාදිට්ඨියයො, 
නිබ් ානනගරපයවසනියසධනයතො පලිඝසදිසත්තා පලිඝසඞ්ඛාතුං
අවිජ්ජඤ්ච වීතිවත්යතො සවාසනපහායනන වියසසයතො අතික්කන්යතො 

අපයර පන යකොධුං ‘‘සන්දාන’’න්ති වදන්ති, තුං න ගයහතබ් ුං  යසො හි
‘‘පරාභිසජ්ජනී’’තිවුත්යතොති  

තං නිත්තණ්හං මුනිං චරන්තන්ති තුං සබ් ථාපි තණ්හාභායවන

නිත්තණ්හුං, උභයයලොකමුනනයතො අත්තහිතපරහිතමුනනයතො ච මුනිුං, 
එකන්යතයනව සබ් සත්තහිතත්ථුං චතූහි ඉරියාපයථහි
නානාසමාපත්තිචායරහි අනඤ්ඤසාධාරයණන ඤාණචායරන ච චරන්තුං  

නාවජානාති  යදවයකොපි යලොයකොති සබ්ය ො සපඤ්ඤජාතියකො
සත්තයලොයකො සයදවයකොපි සබ්රහ්මයකොපි න කදාචිපි අවජානාති න

පරියභොති, අථයඛොඅයයමවයලොයකඅග්යගොයසට්යඨොඋත්තයමොපවයරොති
ගරුුංකයරොන්යතො සක්කච්චුංපූජාසක්කාරනිරයතොයහොතීති  
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පටුන 

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. කච්චානසුත්තවණ්ණනා 

68. අට්ඨයම අජ්ඣත්තන්ති එත්ථ අයුං අජ්ඣත්තසද්යදො ‘‘ඡ

අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානී’’තිආදීසු (ම  නි  3.304) අජ්ඣත්තජ්ඣත්යත

ආගයතො ‘‘අජ්ඣත්තාධම්මා(ධ ස තිකමාතිකා20), අජ්ඣත්තුංවාකායය

කායානුපස්සී’’තිආදීසු (දී  නි  2.373-374) නියකජ්ඣත්යත  

‘‘සබ් නිමිත්තානුං අමනසිකාරා අජ්ඣත්තුං සුඤ්ඤතුං උපසම්පජ්ජ

විහරතී’’තිආදීසු (ම  නි  3.187) විසයජ්ඣත්යත, ඉස්සරියට්ඨායනති

අත්යථො  ඵලසමාපත්ති හි බුද්ධානුං ඉස්සරියට්ඨානුං නාම  ‘‘යතනානන්ද, 
භික්ඛුනා තස්මිුංයයව පුරිමස්මිුං සමාධිනිමිත්යත අජ්ඣත්තයමව චිත්තුං

සණ්ඨයපතබ් ’’න්තිආදීසු (ම  නි  3.188) යගොචරජ්ඣත්යත  ඉධාපි

යගොචරජ්ඣත්යතයයව දට්ඨබ්ය ො  තස්මා අජ්ඣත්තන්ති

යගොචරජ්ඣත්තභූයත කම්මට්ඨානාරම්මයණති වුත්තුං යහොති  පරිමුඛන්ති 

අභිමුඛුං  සූපට්ඨිතාොති සුට්ඨු උපට්ඨිතාය කායගතාය සතියා  සතිසීයසන 
යචත්ථ ඣානුං වුත්තුං  ඉදුං වුත්තුං යහොති ‘‘අජ්ඣත්තුං
කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානවයසන පටිලද්ධුං උළාරුං ඣානුං
සමාපජ්ජිත්වා’’ති  

අයඤ්හි යථයරො භගවති සාවත්ථියුං විහරන්යත එකදිවසුං සාවත්ථියුං
පිණ්ඩායචරිත්වාපච්ඡාභත්තුංපිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතො විහාරුංපවිසිත්වා
භගවයතො වත්තුං දස්යසත්වා දිවාට්ඨායන දිවාවිහාරුං නිසින්යනො 
නානාසමාපත්තීහි දිවසභාගුං වීතිනායමත්වා සායන්හසමයුං විහාරමජ්ඣුං
ඔතරිත්වා භගවති ගන්ධකුටියුං නිසින්යන ‘‘අකායලො තාව භගවන්තුං

උපසඞ්කමිතු’’න්ති ගන්ධකුටියා අවිදූයර, අඤ්ඤතරස්මිුං රුක්ඛමූයල
කාලපරිච්යඡදුංකත්වා යථාවුත්තුං සමාපත්තිුං සමාපජ්ජිත්වානිසීදි  සත්ථා
තුං තථානිසින්නුං ගන්ධකුටියුං නිසින්යනොයයව පස්සි  යතන වුත්තුං – 

‘‘යතන යඛො පන  ෙයෙන ආෙ ්ො ෙහාකච්චායනො…යප.… 

සූපට්ඨිතාො’’ති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං ආයස්මයතො මහාකච්චානත්යථරස්ස
සතිපට්ඨානභාවනාවයසන අධිගතුං ඣානුං පාදකුං කත්වා සමාපජ්ජනුං 

සබ් ාකාරයතොවිදිත්වාතදත්ථදීපනුං ඉෙංඋදානංඋදායනසි. 

තත්ථ ෙ ්  සිො  බ් දා  ති,  තතං කාෙ තා උපට්ඨිතාති යස්ස
ආරද්ධවිපස්සකස්ස එකදිවසුං ඡ යකොට්ඨායස කත්වා සබ් ස්මිම්පි කායල
නාමරූපයභයදන දුවියධපි කායය ගතා කායාරම්මණා පඤ්චන්නුං 
උපාදානක්ඛන්ධානුං අනිච්චාදිසම්මසනවයසන සතතුං නිරන්තරුං
සාතච්චාභියයොගවයසනසති උපට්ඨිතාසියා  
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පටුන 

අයුං කිරායස්මා පඨමුං කායගතාසතිකම්මට්ඨානවයසන ඣානුං 
නිබ් ත්යතත්වා තුං පාදකුං කත්වා කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානමුයඛන
විපස්සනුං පට්ඨයපත්වාඅරහත්තුංපත්යතො යසො අපරභායගපියයභුයයයන
තයමවඣානුංසමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨායතයථවචවිපස්සිත්වාඵලසමාපත්තිුං

සමාපජ්ජති ස්වායුංයයනවිධිනා අරහත්තුංපත්යතො, තුංවිධිුංදස්යසන්යතො

සත්ථා ‘‘යස්ස සියා සබ් දා සති, සතතුං කායගතා උපට්ඨිතා’’ති වත්වා

තස්සා උපට්ඨානාකාරුං විභායවතුුං ‘‘යනො ච ්  යනො ච යෙ සිො, න 

භවි ් තිනචයෙභවි ් තී’’තිආහ  

තස්සත්යථො ද්විධා යවදිතබ්ය ො සම්මසනයතො පුබ් භාගවයසන

සම්මසනකාලවයසනචාති යතසුපුබ් භාගවයසනතාව යනො ච ් යනොච

යෙ සිොති අතීතකායල මම කියලසකම්මුං යනො චස්ස න භයවයය යච, 
ඉමස්මිුං පච්චුප්පන්නකායල අයුං අත්තභායවො යනො ච යම සියා න යම

උප්පජ්යජයය  යස්මා පන යම අතීයත කම්මකියලසා අයහසුුං, තස්මා

තුංනිමිත්යතොඑතරහිඅයුංයමඅත්තභායවො පවත්තති  නභවි ් තිනචයෙ

භවි ් තීති ඉමස්මිුං අත්තභායව පටිපක්ඛාධිගයමන කියලසකම්මුං න

භවිස්සතිනඋප්පජ්ජිස්සතියම, ආයතිුං විපාකවට්ටුංනචයමභවිස්සතින
යම පවත්තිස්සතීති  එවුං කාලත්තයය කම්මකියලසයහතුකුං ඉදුං මය්හුං

අත්තභාවසඞ්ඛාතුංඛන්ධපඤ්චකුං, න ඉස්සරාදියහතුකුං, යථාචමය්හුං, එවුං
සබ් සත්තානන්තිසප්පච්චයනාමරූපදස්සනුං පකාසිතුංයහොති  

සම්මසනකාලවයසන පන යනො ච ්  යනො ච යෙ සිොති යස්මා ඉදුං

ඛන්ධපඤ්චකුං හත්වා අභාවට්යඨන අනිච්චුං, අභිණ්හපටිපීළනට්යඨන

දුක්ඛුං, අවසවත්තනට්යඨන අනත්තා, එවුං යදි අයුං අත්තා නාම නාපි

ඛන්ධපඤ්චකවිනිමුත්යතොයකොචියනොචස්සයනොචසියානභයවයය, එවුං, 

භන්යත, යනො ච යම සියා මම සන්තකුං නාම කිඤ්චි න භයවයය  න

භවි ් තීති අත්තනි අත්තනියය භවිතබ් ුං යථා චිදුං නාමරූපුං එතරහි ච

අතීයත ච අත්තත්තනියුං සුඤ්ඤුං, එවුං න භවිස්සති න යම භවිස්සති, 
අනාගයතපි ඛන්ධවිනිමුත්යතො අත්තා නාමන යකොචින යම භවිස්සතින

පවත්තිස්සති, තයතො එව කිඤ්චි පලිය ොධට්ඨානියුං න යම භවිස්සති
ආයතිම්පි අත්තනියුංනාමනයමකිඤ්චිභවිස්සතීති  ඉමිනාතීසුකායලසු 

‘‘අහ’’න්ති ගයහතබ් ස්ස අභාවයතො ‘‘මම’’න්ති ගයහතබ් ස්ස ච අභාවුං
දස්යසති යතන චතුක්යකොටිකාසුඤ්ඤතාපකාසිතායහොති  

අනුපුබ් විහාරි තත්ථ ය ොති එවුං තීසුපි කායලසු අත්තත්තනියුං
සුඤ්ඤතුං තත්ථ සඞ්ඛාරගයත අනුපස්සන්යතො අනුක්කයමන 
උදයබ් යඤාණාදිවිපස්සනාඤායණසු උප්පජ්ජමායනසු

අනුපුබ් විපස්සනාවිහාරවයසන අනුපුබ් විහාරීසමායනො  කායලයනව තයර

වි ත්තිකන්තියසොඑවුංවිපස්සනුංමත්ථකුංපායපත්වාඨියතො යයොගාවචයරො
ඉන්ද්රියානුං පරිපාකගතකායලන වුට්ඨානගාමිනියා විපස්සනාය මග්යගන 
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පටුන 

ඝටිතකායලන අරියමග්ගස්ස උප්පත්තිකායලන සකලස්ස භවත්තයස්ස 

සුංතනනයතො විසත්තිකාසඞ්ඛාතුං තණ්හුං තයරයය, විතරිත්වා තස්සා
පරතීයර තිට්යඨයයාතිඅධිප්පායයො  

ඉති භගවා අඤ්ඤාපයදයසන ආයස්මයතො මහාකච්චානස්ස 
අරහත්තුප්පත්තිදීපනුංඋදානුංඋදායනසි  

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. උදපානසුත්තවණ්ණනා 

69. නවයම ෙල්යලසූති මල්ලා නාම ජානපදියනො රාජකුමාරා, යතසුං

නිවායසො එයකොපි ජනපයදො රුළ්හීවයසන ‘‘මල්ලා’’ති වුච්චති, යතසු

මල්යලසු, යුං යලොයක ‘‘මල්යලො’’ති වුච්චති  යකචි පන ‘‘මායලසූ’’ති

පඨන්ති  චාරිෙං චරොයනොති අතුරිතචාරිකාවයසන

මහාමණ්ඩලජනපදචාරිකුං චරමායනො  ෙහතා භික්ඛු ඞ්යඝනාති
අපරිච්යඡදුයණන මහන්යතන සමණගයණන  තදා හි භගවයතො

මහාභික්ඛුපරිවායරො අයහොසි  ථූණං නාෙ ෙල්ලානං බ්රාහ්ෙණ ායෙොති
පුරත්ථිමදක්ඛිණාය දිසාය මජ්ඣිමයදසස්ස අවධිට්ඨායන මල්ලයදයස

ථූණනාමයකො බ්රාහ්මණ හලතාය බ්රාහ්මණගායමො  තදව රීති තුං අවසරි, 

ථූණගාමමග්ගුං පාපුණීති අත්යථො  අ ්ය ොසුන්ති සුණිුංසු, 

යසොතද්වාරසම්පත්තවචනනිග්යඝොසානුසායරන ජානිුංසූති අත්යථො  යඛොති

පදපූරයණ, අවධාරණත්යථ වා නිපායතො  තත්ථ අවධාරණත්යථන

අස්යසොසුුංයයව, න යතසුං සවනන්තරායයො අයහොසීති වුත්තුං යහොති  

පදපූරයණන පද යඤ්ජනසිලිට්ඨත්තමත්තයමව  ථූයණෙයකාති 

ථූණගාමවාසියනො  බ්රාහ්ෙණ හපතිකාතිඑත්ථබ්රහ්මුං අණන්තීතිබ්රාහ්මණා, 

මන්යත සජ්ඣායන්තීති අත්යථො  ඉදයමව හි ජාතිබ්රාහ්මණානුං නිබ් චනුං, 

අරියා පන  ාහිතපාපත්තා ‘‘බ්රාහ්මණා’’ති වුච්චන්ති   හපතිකාති

ඛත්තියබ්රාහ්මයණවජ්යජත්වා යය යකචිඅගාරුං අජ්ඣාවසන්තා වුච්චන්ති, 
වියසසයතොයවස්සා බ්රාහ්මණාචගහපතිකාච බ්රාහ්මණගහපතිකා  

ඉදානි යමත්ථුං යත අස්යසොසුුං, තුං දස්යසතුුං ‘‘ ෙයණො ඛලු, යභො, 

ය ොතයෙො’’තිආදිවුත්තුං තත්ථසමිතපාපත්තා ‘‘සමයණො’’තියවදිතබ්ය ො 

වුත්තඤ්යහතුං – ‘‘සමිතාස්ස යහොන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා’’තිආදි (ම 

නි  1.434). භගවා ච අනුත්තයරන අරියමග්යගන සබ් යසො සමිතපායපො 

යතනස්ස යථාභුච්චුණාධිගතයමතුං නාමුං, යදිදුං සමයණොති  ඛලූති

අනුස්සවත්යථ නිපායතො  යභොති බ්රාහ්මණජාතිකානුං ජාතිසමුදාගතුං

ආලපනමත්තුං  වුත්තම්පි යචතුං ‘‘යභොවාදිනාම යසො යහොති, සයච යහොති

සකිඤ්චයනො’’ති (ධ  ප  396). ය ොතයෙොති යගොත්තවයසන භගවයතො

පරිකිත්තනුං  තස්මා ‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො’’ති සමයණො කිර, 

යභො, යගොතමයගොත්යතොති අයයමත්ථ අත්යථො   කයපුත්යතොති ඉදුං පන 
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පටුන 

භගවයතො උච්චාකුලපරිදීපනුං   කයකුලා පබ් ජියතොති 
සද්ධාපබ් ජිතභාවපරිදීපනුං  යකනචි පාරිජුඤ්යඤන අනභිභූයතො
අපරික්ඛීණුංයයව තුං කුලුං පහාය යනක්ඛම්මාධිගමසද්ධාය පබ් ජියතොති

වුත්තුං යහොති  උදපානං තිණ ්  ච භු  ්  ච ොව මුඛයතො පූයරසුන්ති

පානීයකූපුං තියණන ච භුයසන ච මුඛප්පමායණන වඩ්යෙසුුං, තිණාදීනි
පක්ඛිපිත්වාකූපුංපිදහිුංසූතිඅත්යථො  

තස්ස කිර ගාමස්ස  හි භගවයතො ආගමනමග්යග බ්රාහ්මණානුං 
පරියභොගභූයතො එයකො උදපායනො අයහොසි  තුං ඨයපත්වා තත්ථ සබ් ානි
කූපතළාකාදීනි උදකට්ඨානානි තදා විසුක්ඛානි නිරුදකානි අයහසුුං  අථ
ථූයණයයකා රතනත්තයය අප්පසන්නා මච්යඡරපකතා භගවයතොආගමනුං 
සුත්වා ‘‘සයච සමයණො යගොතයමො සසාවයකො ඉමුං ගාමුං පවිසිත්වා

ද්වීහතීහුං වයසයය, සබ් ුං ඉමුං ජනුං අත්තයනො වචයන ඨයපයය, තයතො
බ්රාහ්මණධම්යමො පතිට්ඨුං න ලයභයයා’’ති තත්ථ භගවයතො අවාසාය 

පරිසක්කන්තා ‘‘ඉමස්මිුං ගායම අඤ්ඤත්ථ උදකුං නත්ථි, අමුුං උදපානුං

අපරියභොගුං කරිස්සාම, එවුංසමයණොයගොතයමොසසාවයකොඉමුංගාමුංන
පවිසිස්සතී’’ති සම්මන්තයිත්වා සබ්ය  ගාමවාසියනො සත්තාහස්ස උදකුං
ගයහත්වා චාටිආදීනි පූයරත්වා උදපානුං තියණන ච භුයසන ච පිදහිුංසු 

යතනවුත්තුං– ‘‘උදපානංතිණ ් චභු  ් චොවමුඛයතොපූයරසුං, ‘ො

යතමුණ්ඩකා ෙණකා පානීෙංඅපංසූ’’’ති  

තත්ථ මුණ්ඩකා ෙණකාතිමුණ්යඩ ‘‘මුණ්ඩා’’තිසමයණ‘‘සමණා’’ති

වත්තුුංවට්යටයය, යතපනඛුුංසනාධිප්පායයන හීයළන්තාඑවමාහුංසු  ොති

පටියසයධ, මා අපුංසු මා පිවිුංසූති අත්යථො  ෙග් ා ඔක්කම්ොති මග්ගයතො 

අපසක්කිත්වා  එතම්හාති යයො උදපායනො යතහි තථා කයතො, තයමව 
නිද්දිසන්යතො ආහ  කිුං පන භගවා යතසුං බ්රාහ්මණානුං විප්පකාරුං

අනාවජ්ජිත්වා එවමාහ – ‘‘එතම්හා උදපානා පානීයුං ආහරා’’ති, උදාහ

ආවජ්ජිත්වාජානන්යතොති? ජානන්යතොඑව භගවාඅත්තයනොබුද්ධානුභාවුං

පකායසත්වා යත දයමත්වා නිබ්බියසවයන කාතුුං එවමාහ, න පානීයුං
පාතුකායමො යතයනයවත්ථමහාපරිනිබ් ානසුත්යතවිය‘‘පිපාසියතොස්මී’’ති

(දී  නි  2.191) න වුත්තුං  ධම්මභණ්ඩාගාරියකො පන සත්ථු අජ්ඣාසයුං

අජානන්යතො ථූයණයයයකහිකතුංවිප්පකාරුංආචික්ඛන්යතො ‘‘ඉදානිය ො, 

භන්යත’’තිආදිමාහ  

තත්ථ ඉදානීති අධුනා, අම්හාකුං ආගමනයවලායයමවාති අත්යථො  

එය ො, භන්යත, උදපායනොති පඨන්ති  යථයරො ද්වික්ඛත්තුුං පටික්ඛිපිත්වා

තතියවායර ‘‘න යඛො තථාගතා තික්ඛත්තුුං පච්චනීකා කාතබ් ා, කාරණුං
දිට්ඨුංභවිස්සතිදීඝදස්සිනා’’තිමහාරාජදත්තියුංභගවයතො පත්තුංගයහත්වා
උදපානුං අගමාසි  ගච්ඡන්යත යථයර උදපායන උදකුං පරිපුණ්ණුං හත්වා 

උත්තරිත්වා සමන්තයතො සන්දති, සබ් ුං තිණුං භුසඤ්ච උප්ලවිත්වා
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පටුන 

සයයමවඅපගච්ඡි  යතනචසන්දමායනනසලියලනඋපරූපරිවඩ්ෙන්යතන

තස්මිුං ගායම සබ්ය ව යපොක්ඛරණීආදයයො ජලාසයා විසුක්ඛා පරිපූරිුංසු, 

තථා පරිඛාකුසුබ්භනින්නාදීනි ච  සබ්ය ො ගාමප්පයදයසො මයහොයඝන
අජ්යඣොත්ථයටොමහාවස්සකායලවියඅයහොසි කුමුදුප්පලපදුමපුණ්ඩරීකාදීනි 

ජලජපුප්ඵානි තත්ථ තත්ථ උබ්භිජ්ජිත්වා විකසමානානි උදකුං සඤ්ඡාදිුංසු 
සයරසු හුංසයකොඤ්චචක්කවාකකාරණ්ඩව කාදයා එ උදකසකුණිකා
වස්සමානා තත්ථ තත්ථ විචරිුංසු  ථූයණයයකා තුං මයහොඝුං තථා
උත්තරන්තුංසමන්තයතොවීචිතරඞ්ගසමාකුලුං පරියන්තයතොසමුට්ඨහමානුං
රුචිරුං යඵණබුබ්බුළකුං දිස්වා අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජාතා එවුං සම්මන්යතසුුං

‘‘මයුං සමණස්ස යගොතමස්ස උදකුපච්යඡදුං කාතුුං වායමිම්හා, අයුං පන 

මයහොයඝොතස්සආගමනකාලයතොපට්ඨායඑවුංඅභිවඩ්ෙති, නිස්සුංසයුංයඛො 
අයුං තස්ස ඉද්ධානුභායවො  මහිද්ධියකො හි යසො මහානුභායවො  ඨානුං යඛො

පයනතුං විජ්ජති, යථා යුං මයහොයඝො උට්ඨහිත්වා අම්හාකුං ගාමම්පි
ඔත්ථයරයය  හන්ද මයුං සමණුං යගොතමුං උපසඞ්කමිත්වා පයිරුපාසිත්වා
අච්චයුංයදයසන්තාඛමායපයයාමා’’ති  

යත සබ්ය ව එකජ්ඣාසයා හත්වා සඞ්ඝසඞ්ඝී ගණීභූතා ගාමයතො
නික්ඛමිත්වායයනභගවායතනුපසඞ්කමිුංසු උපසඞ්කමිත්වා අප්යපකච්යච

භගවයතො පායද සිරසා වන්දිුංසු, අප්යපකච්යච අඤ්ජලිුං පණායමසුුං, 

අප්යපකච්යච භගවතා සද්ධිුං සම්යමොදිුංසු, අප්යපකච්යච තුණ්හීභූතා

නිසීදිුංසු, අප්යපකච්යචනාමයගොත්තුං සායවසුුං  එවුං පනකත්වා සබ්ය ව

එකමන්තුංනිසීදිත්වා‘‘ඉධ මයුං, යභොයගොතම, යභොයතොයචවයගොතමස්ස

යගොතමසාවකානඤ්ච උදකප්පටියසධුං කාරයිම්හ, අමුකස්මිුං උදපායන
තිණඤ්ච භුසඤ්ච පක්ඛිපිම්හ  යසො පනඋදපායනො අයචතයනොපි සමායනො 
සයචතයනොවියයභොයතොුණුංජානන්යතොවියසයයමවසබ් ුංතිණුංභුසුං

අපයනත්වාසුවිසුද්යධො ජායතො, සබ්ය ොපියචත්ථනින්නප්පයදයසොමහතා

උදයකොයඝන පරිපුණ්යණො රමණීයයොව ජායතො, උදකූපජීවියනො සත්තා

පරිතුට්ඨා මයුංපනමනුස්සාපිසමානායභොයතොුයණනජානිම්හ, යය මයුං

එවුංඅකරිම්හ, සාධුයනොභවුංයගොතයමොතථාකයරොතු, යථායුංමයහොයඝො

ඉමුං ගාමුං න ඔත්ථයරයය, අච්චයයො යනො අච්චගමා යථා ාලුං, තුං යනො
භවුං යගොතයමො අච්චයුං පටිග්ගණ්හාතු අනුකම්පුං උපාදායා’’ති අච්චයුං

යදයසසුුං  භගවාපි ‘‘තග්ඝතුම්යහ අච්චයයො අච්චගමා යථා ාලුං, තුං යවො
මයුං පටිග්ගණ්හාම ආයතිුං සුංවරායා’’ති යතසුං අච්චයුං පටිග්ගයහත්වා
පසන්නචිත්තතුං ඤත්වා උත්තරි අජ්ඣාසයානුරූපුං ධම්මුං යදයසසි  යත
භගවයතො ධම්මයදසනුං සුත්වා පසන්නචිත්තා සරණාදීසු පතිට්ඨිතා 
භගවන්තුංවන්දිත්වාපදක්ඛිණුංකත්වාපක්කමිුංසු යතසුංපනආගමනයතො
පුයරතරුංයයව ආයස්මා ආනන්යදො තුං පාටිහාරියුං දිස්වා
අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජායතො පත්යතන පානීයුං ආදාය භගවයතො

උපනායමත්වා තුං පවත්තිුංආයරොයචසි  යතනවුත්තුං – ‘‘එවං, භන්යතති

යඛොආෙ ්ොආනන්යදො’’තිආදි  
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තත්ථ මුඛයතො ඔවමිත්වාති සබ් ුං තුං තිණාදිුං මුයඛන ඡඩ්යඩත්වා  

වි ් න්දන්යතොෙඤ්යඤති පුබ්ය දීඝරජ්ජුයකනඋදපායනනඋස්සිඤ්චිත්වා
ගයහතබ් උදයකොයඝො භගවයතො පත්තුං ගයහත්වා යථරස්ස ගතකායල
මුයඛන විස්සන්දන්යතො විය සමතිත්තියකො කාකයපයයයො හත්වා අට්ඨාසි 
ඉදඤ්චයථරස්සගතකායලඋදකප්පවත්තිුංසන්ධායවුත්තුං තයතොපරුංපන 

පුබ්ය  වුත්තනයයන තස්මිුං ගායම සකලුං නින්නට්ඨානුං උදයකන

පරිපුණ්ණුං අයහොසීති  අයුං පනිද්ධි න බුද්ධානුං අධිට්ඨායනන, නාපි

යදවානුභායවන, අථ යඛො භගවයතො පුඤ්ඤානුභායවන පරිත්තයදසනත්ථුං
රාජගහයතො යවසාලිගමයන විය  යකචි පන ‘‘ථූයණයයකානුං භගවති
පසාදජනනත්ථුං යතසුං අත්ථකාමාහි යදවතාහි කත’’න්ති  අපයර

‘‘උදපානස්සයහට්ඨාවසනකනාගරාජාඑවමකාසී’’ති සබ් ුංතුංඅකාරණුං, 
යථාභගවයතොපුඤ්ඤානුභායවනයයවතථාඋදකුප්පත්තියාපරිදීපිතත්තා  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං අධිට්ඨායනන විනා අත්තනා

ඉච්ඡිතනිප්ඵත්තිසඞ්ඛාතුංඅත්ථුංසබ් ාකාරයතොවිදිත්වාතදත්ථදීපනුං ඉෙං

උදානංඋදායනසි. 

තත්ථ කිං කයිරා උදපායනන, ආපා යච  බ් දා සියුන්ති යස්ස
සබ් කාලුං සබ් ත්ථ ච ආපා යච යදි සියුුං යදි උපලබ්යභයුුං යදි

ආකඞ්ඛාමත්තපටි ද්යධො, යතසුංලායභො, යතනඋදපායනනකිුංකයිරාකිුං

කයරයය, කිුං පයයොජනන්ති අත්යථො  තණ්හාෙ මූලයතො යෙත්වා, කි ් 

පරියෙ නං චයරති යාය තණ්හාය විනි ද්ධා සත්තා අකතපුඤ්ඤා හත්වා

ඉච්ඡිතාලාභදුක්යඛන විහඤ්ඤන්ති, තස්සා තණ්හාය මූලුං, මූයල වා 
ඡින්දිත්වා ඨියතො මාදියසො සබ් ඤ්ඤුබුද්යධො කිස්ස යකන කාරයණන

පානීයපරියයසනුං, අඤ්ඤුං වා පච්චයපරියයසනුං චයරයය  ‘‘මූලයතො

යඡත්තා’’තිපි පඨන්ති, තණ්හාය මූලුං මූයලයයව වා යඡදයකොති අත්යථො 

අථවා මූලයතොයෙත්තාතිමූලයතො පට්ඨායතණ්හායයඡදයකො ඉදුංවුත්තුං
යහොති–යයොය ොධියාමූලභූතමහාපණිධානයතොපට්ඨාය අපරිමිතුංසකලුං
පුඤ්ඤසම්භාරුං අත්තයනො අචින්යතත්වා යලොකහිතත්ථයමව

පරිණාමනවයසන පරිපූයරන්යතො මූලයතො පභුති තණ්හාය යඡත්තා, යසො
තණ්හායහතුකස්ස ඉච්ඡිතාලාභස්ස අභාවයතො කිස්ස යකන කාරයණන

උදකපරියයසනුංචයරයය, ඉයමපනථූයණයයකාඅන්ධ ාලාඉමුං කාරණුං
අජානන්තාඑවමකුංසූති  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. උයතනසුත්තවණ්ණනා 

70. දසයම රඤ්යඤො උයතන ් ාති උයතනස්ස නාම රඤ්යඤො, යයො

‘‘වජ්ජිරාජා’’තිපි වුච්චති  උෙයාන ත ් ාති උයයානකීළනත්ථුං උයයානුං 

ගතස්ස. අනාදයර හි ඉදුං සාමිවචනුං, ‘‘අන්යතපුර’’න්ති පන පදුං 
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අයපක්ඛිත්වා සම් න්යධයපතුං සාමිවචනුං යහොති  කාලඞ්කතානීති 

අග්ගිදඩ්ොනිහත්වාමතානියහොන්ති   ාොවතීපමුඛානීති එත්ථකාපනායුං

සාමාවතී, කථඤ්ච දඩ්ොති? වුච්චයත, භද්දවතියුං යසට්ඨියනො ධීතා 
යඝොසකයසට්ඨිනා ධීතුට්ඨායන ඨපිතා පඤ්චසතඉත්ථිපරිවාරා රඤ්යඤො 
උයතනස්ස අග්ගමයහසී යමත්තාවිහාර හලා අරියසාවිකා සාමාවතී නාම 

අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතො පන ආදියතො පට්ඨාය සාමාවතියා

උප්පත්තිකථා ධම්මපදවත්ථුම්හි (ධ  ප  අට්ඨ  1.20 සාමාවතීවත්ථු)
වුත්තනයයනයවදිතබ් ා මාගණ්ඩියස්සනාම බ්රාහ්මණස්සධීතාඅත්තයනො
මාතාපිතූනුං– 

‘‘දිස්වාන තණ්හුංඅරතිුංරගඤ්ච, 

නායහොසිඡන්යදොඅපියමථුනස්මිුං; 

කියමවිදුංමුත්තකරීසපුණ්ණුං, 

පාදාපිනුංසම්ඵුසිතුුංනඉච්යඡ’’ති (සු නි 841) – 

භගවතා යදසිතුං ඉමුං ගාථුං සුත්වා සත්ථරි  ද්ධාඝාතා මාගණ්ඩියා 
අපරභායගරඤ්ඤාඋයතයනනමයහසිට්ඨායනඨපිතාභගවයතොයකොසම්බිුං

උපගතභාවුං, සාමාවතීපමුඛානඤ්චපඤ්චන්නුංඉත්ථිසතානුංඋපාසිකාභාවුං

ඤත්වා ‘‘ආගයතො නාම සමයණො යගොතයමො ඉමුං නගරුං, දානිස්ස

කත්තබ් ුං ජානිස්සාමි, ඉමාපි තස්ස උපට්ඨායිකා, ඉමාසම්පි
සාමාවතීපමුඛානඤ්ච කත්තබ් ුං ජානිස්සාමී’’ති අයනකපරියායයහි
තථාගතස්ස තාසඤ්ච අනත්ථුං කාතුුං වායමිත්වාපි අසක්යකොන්තී
පුයනකදිවසුංරඤ්ඤාසද්ධිුං උයයානකීළුංගච්ඡන්තීචූළපිතුසාසනුංපහිණි
‘‘සාමාවතියා පාසාදුං ගන්ත්වා දුස්සයකොට්ඨාගාරයතලයකොට්ඨාගාරානි
විවරායපත්වාදුස්සානියතලචාටීසුයතයමත්වා ථම්යභයවයඨත්වාතාසබ් ා
එකයතො කත්වා ද්වාරුං පිදහිත්වා  හි යන්තුං දත්වා දණ්ඩදීපිකාහි යගයහ
අග්ගිුංදදමායනොඔතරිත්වාගච්ඡතූ’’ති  

තුං සුත්වා යසො පාසාදුං අභිරුය්හ යකොට්ඨාගාරානි විවරිත්වා වත්ථානි
යතලචාටීසු යතයමත්වා ථම්යභ යවයඨතුුං ආරභි  අථ නුං සාමාවතීපමුඛා

ඉත්ථියයො ‘‘කිුංඑතුංචූළපිතා’’තිවදන්තියයොඋපසඞ්කමිුංසු  ‘‘අම්මා, රාජා

දළ්හිකම්මත්ථාය ඉයම ථම්යභ යතලපියලොතිකාහි  න්ධායපති, රාජයගයහ

නාම සුයුත්තදුයුත්තුං දුජ්ජානුං, මා යම සන්තියක යහොථා’’ති වත්වා තා
ආගතා ගබ්යභසු පයවයසත්වා ද්වාරානි පිදහිත්වා  හි යන්තකුං දත්වා

ආදියතො පට්ඨාය අග්ගිුං යදන්යතො ඔතරි  සාමාවතී තාසුං ඔවාදුං අදාසි, 

‘‘අම්මා, අනමතග්යග සුංසායර විචරන්තීනුං එවයමව අග්ගිනා

ඣාමත්තභාවානුං බුද්ධඤායණනපි පරිච්යඡයදො න සුකයරො, අප්පමත්තා
යහොථා’’ති  තා සත්ථු සන්තියක ධම්මුං සුත්වා අධිගතඵලාය
විඤ්ඤාතසාසනාය ඛුජ්ජුත්තරාය අරියසාවිකාය යසක්ඛපටිසම්භිදාපත්තාය
සත්ථාරා යදසිතනියායමයනව ධම්මුං යදයසන්තියා සන්තියක
යසොතාපත්තිඵලස්ස අධිගතා අන්තරන්තරා කම්මට්ඨානමනසිකායරන
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පටුන 

යුත්තප්පයුත්තා යගයහ ඣායන්යත යවදනාපරිග්ගහකම්මට්ඨානුං මනසි 

කයරොන්තියයොකාචිදුතියඵලුං, කාචිතතියඵලුංපාපුණිත්වා කාලමකුංසු අථ
භික්ඛූ යකොසම්බියුං පිණ්ඩාය චරන්තා තුං පවත්තිුං ඤත්වා පච්ඡාභත්තුං 
භගවයතො ආයරොයචත්වා තාසුං අභිසම්පරායුං පුච්ඡිුංසු  භගවා ච තාසුං

අරියඵලාධිගමුං භික්ඛූනුංඅභාසි යතනවුත්තුං– ‘‘යතනයඛොපන ෙයෙන

රඤ්යඤො උයතන ් …යප.…අනිප්ඵලාකාලඞ්කතා’’ති  

තත්ථ අනිප්ඵලාතිනනිප්ඵලා, සම්පත්තසාමඤ්ඤඵලාඑවකාලඞ්කතා 
තාපනඵලානිපටිලභන්තියයොසාමාවතියා– 

‘‘ආරම්භථනික්කමථ, යුඤ්ජථබුද්ධසාසයන; 

ධුනාථමච්චුයනොයසනුං, නළාගාරුංවකුඤ්ජයරො  

‘‘යයොඉමස්මිුංධම්මවිනයය, අප්පමත්යතොවිහස්සති; 

පහාය ජාතිසුංසාරුං, දුක්ඛස්සන්තුං කරිස්සතී’’ති  (සුං  නි  1.185; 

යනත්ති 29) – 

ගාථාහි ඔවදියමානා යවදනාපරිග්ගහකම්මට්ඨානුං මනසි කයරොන්තියයො 
විපස්සිත්වා දුතියතතියඵලානි පටිලභිුංසු  ඛුජ්ජුත්තරා පන ආයුයසසස්ස

අත්ථිතාය, පුබ්ය තාදිසස්සකම්මස්සඅකතත්තාචතයතොපාසාදයතො හි
අයහොසි ‘‘දසයයොජනන්තයර පක්කාමී’’තිචවදන්ති අථභික්ඛූධම්මසභායුං

කථුංසමුට්ඨායපසුුං, ‘‘ආවුයසො, අනනුච්ඡවිකුංවතඅරියසාවිකානුංඑවරූපුං

මරණ’’න්ති  සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්යත, ‘‘භික්ඛයව, යදිපි

තාසුං ඉමස්මිුං අත්තභායව අයුත්තුං, පුබ්ය  කතකම්මස්ස පන යුත්තයමව
තාහිලද්ධ’’න්තිවත්වායතහියාචියතොඅතීතුංආහරි  

අතීයත  ාරාණසියුං බ්රහ්මදත්යත රජ්ජුං කායරන්යත අට්ඨ 
පච්යචකබුද්ධා රඤ්යඤො නියවසයන නි ද්ධුං භුඤ්ජන්ති  පඤ්චසතා 

ඉත්ථියයොයතඋපට්ඨහන්ති යතසුසත්තජනාහිමවන්තුංගච්ඡන්ති, එයකො
නදීතීරසමීයපඑකස්මිුංතිණගහයනසමාපත්තියානිසීදති අයථකදිවසුංරාජා 
පච්යචකබුද්යධසුගයතසුතාහිඉත්ථීහිසද්ධිුංඋදකකීළුංකීළිතුකායමොතත්ථ
ගයතො තා ඉත්ථියයොදිවසභාගුංඋදයකකීළිත්වාසීතපීළිතාවිසිබ්බිතුකාමා
තුං තිණගහනුං උපරි විසුක්ඛතිණසඤ්ඡන්නුං ‘‘තිණරාසී’’ති සඤ්ඤාය
පරිවායරත්වා අග්ගිුං දත්වා තියණසු ඣායිත්වා පතන්යතසු පච්යචකබුද්ධුං

දිස්වා ‘‘රඤ්යඤො පච්යචකබුද්යධො ඣායති, තුං රාජා ඤත්වා අම්යහ

නායසස්සති, සුදඩ්ෙුංනුං කරිස්සාමා’’ති සබ් ා ඉයතො චියතො ච දාරුආදීනි
ආහරිත්වාතස්ස උපරි රාසිුංකත්වා ආලිම්යපත්වා ‘‘ඉදානිඣායිස්සතී’’ති
පක්කමිුංසු  තා පඨමුං අසඤ්යචතනිකා හත්වා ඉදානි කම්මුනා  ජ්ඣිුංසු 
පච්යචකබුද්ධුං පන අන්යතොසමාපත්තියුං සයච දාරූනුං සකටසහස්සම්පි

ආහරිත්වා ආලිම්යපන්තා උසුමාකාරමත්තම්පි ගායහතුුං න සක්යකොන්ති, 
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තස්මායසොසත්තයමදිවයසඋට්ඨායයථාසුඛුංඅගමාසි තාතස්සකම්මස්ස
කතත්තා හූනි වස්සසහස්සානි හූනිවස්සසතසහස්සානිනිරයයපච්චිත්වා
තස්යසව කම්මස්ස විපාකාවයසයසන අත්තභාවසයත ඉමිනාව නියායමන
යගයහඣායමායනඣායිුංසු ඉදුංතාසුං පුබ් කම්මුං  

යස්මා පන යත ඉමස්මිුං අත්තභායව අරියඵලානි සච්ඡාකුංසු, 

රතනත්තයුං පයිරුපාසිුංසු, තස්මා තත්ථ අනාගාමිනියයො සුද්ධාවායසසු

උපපන්නා, ඉතරා කාචි තාවතිුංයසසු, කාචි යායමසු, කාචි තුසියතසු, කාචි

නිම්මානරතීසු, කාචි පරනිම්මිතවසවත්තීසුඋපපන්නා  

රාජාපි යඛො උයතයනො ‘‘සාමාවතියා යගහුං කිර ඣායතී’’ති සුත්වා
යවයගන ආගච්ඡන්යතොපි තුං පයදසුං තාසු දඩ්ොසුයයව සම්පාපුණි 
ආගන්ත්වා පන යගහුං නිබ් ායපත්වා උප්පන්න ලවයදොමනස්යසො
මාගණ්ඩියාය තථා කාරිතභාවුං උපායයන ඤත්වා අරියසාවිකාසු
කතාපරාධකම්මුනා යචොදියමායනො තස්සා රාජාණුං කායරසි සද්ධිුං
ඤාතයකහි එවුං සාසපරිජනාසමිත්ත න්ධවාඅනය යසනුංපාපුණි  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං සාමාවතීපමුඛානුං තාසුං ඉත්ථීනුං අග්ගිම්හි 

අනය යසනාපත්තියහතුුං, මාගණ්ඩියාය ච සමිත්ත න්ධවාය රාජාණාය 

අනය යසනාපත්තිනිමිත්තුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා තදත්ථදීපනුං ඉෙං 

උදානංඋදායනසි. 

තත්ථ යෙොහ ම් න්ධයනො යලොයකො, භබ් රූයපොව දි ් තීති යයො ඉධ

සත්තයලොයකො භබ් රූයපොව යහතුසම්පන්යනො විය හත්වා දිස්සති, යසොපි
යමොහසම් න්ධයනො යමොයහන පලිුණ්ඨියතො අත්තහිතාහිතුං අජානන්යතො

හියත න පටිපජ්ජති, අහිතුං දුක්ඛාවහුං  හඤ්ච අපුඤ්ඤුං ආචිනාති 
‘‘භවරූයපොව දිස්සතී’’තිපි පායඨො  තස්සත්යථො – අයුං යලොයකො

යමොහසම් න්ධයනො යමොයහන පලිුණ්ඨියතො, තයතො එව භවරූයපොව 

සස්සතසභායවො වියස්ස අත්තා දිස්සති, අජරාමයරො විය උපට්ඨාති, යයන
පාණාතිපාතාදීනි අකත්තබ් ානිකයරොති  

උපධි න්ධයනො  ායලො, තෙ ා පරිවාරියතො.   ් යතොරිව ඛාෙතීතින

යකවලඤ්ච යමොහසම් න්ධයනො එව, අපිච යඛො උපධි න්ධයනොපි අයුං
අන්ධ ාලයලොයකො අවිජ්ජාතමසා පරිවාරියතො  ඉදුං වුත්තුං යහොති – යයන
ඤායණන අවිපරීතුං කායම ච ඛන්යධ ච ‘‘අනිච්චා දුක්ඛා

විපරිණාමධම්මා’’ති පස්යසයය, තස්ස අභාවයතො යස්මා  ායලො

අන්ධපුථුජ්ජයනො අඤ්ඤාණතමසාසමන්තයතොපරිවාරියතොනිවුයතො, තස්මා
යසො කාමූපධි කියලසූපධි ඛන්ධූපධීති ඉයමසුං උපධීනුං වයසන ච

උපධි න්ධයනො, තයතො එව චස්ස යසොපධිස්ස පස්සයතො සස්සයතො විය 

නිච්යචො සබ් කාලභාවී විය ඛායති  ‘‘අසස්සතිරිව ඛායතී’’තිපි පායඨො 
තස්සත්යථො – අත්තා සබ් කාලුං විජ්ජති උපලබ්භතීති අඤ්යඤො අසස්සති
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අනිච්යචොති යලොකස්ස යසො උපධි මිච්ඡාභිනියවසවයසන එකයදයසො විය

ඛායති, උපට්ඨහතීතිඅත්යථො  රකායරොහිපදසන්ධිකයරො  ප ් යතොනත්ථි 

කිඤ්චනන්තියයොපනසඞ්ඛායරපරිග්ගයහත්වාඅනිච්චාදිවයසනවිපස්සති, 

තස්යසව විපස්සනාපඤ්ඤාසහිතාය මග්ගපඤ්ඤාය යථාභූතුං පස්සයතො

ජානයතොපටිවිජ්ඣයතො රාගාදිකිඤ්චනුං නත්ථි, යයනසුංසායර ජ්යඣයය 
තථා අපස්සන්යතො එව හි අවිජ්ජාතණ්හාදිට්ඨිආදි න්ධයනහි සුංසායර
 ද්යධොසියාති අධිප්පායයො  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

නිට්ඨිතාචචූළවග්ගවණ්ණනා  
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8. පාටලි ාමිෙවග්ය ො 
1. පඨෙනිබ් ානපටි ංයුත්තසුත්තවණ්ණනා 

71. පාටලිගාමියවග්ගස්ස පඨයම නිබ් ානපටි ංයුත්තාොති 
අමතධාතුසන්නිස්සිතාය අසඞ්ඛතධාතුයා පයවදනවයසන පවත්තාය  

ධම්මිො කථාොති ධම්මයදසනාය   න්ද ්ය තීති සභාවසරසලක්ඛණයතො

නිබ් ානුං දස්යසති   ොදයපතීති තයමව අත්ථුං යත භික්ඛූ ගණ්හායපති  

 මුත්යතයජතීතිතදත්ථගහයණ උස්සාහුංජයනන්යතොයතයජතියජොයතති  

 ම්පහංය තීති නිබ් ානුයණහිසම්මයදවසබ් ප්පකායරහියතොයසති  

අථ වා  න්ද ්ය තීති ‘‘යසො සබ් සඞ්ඛාරසමයථො
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ගාතණ්හක්ඛයයොවිරායගොනියරොයධො’’තිආදිනා(ම  නි 

1.281; 2.337; මහාව  8) නයයයනව සබ් ථා යතන යතන පරියායයන

යතසුං යතසුං අජ්ඣාසයානුරූපුං සම්මා දස්යසති   ොදයපතීති ‘‘ඉමිනා 
අරියමග්යගන තුං අධිගන්තබ් ’’න්ති අධිගමපටිපදාය සද්ධිුං තත්ථ භික්ඛූ 
නින්නයපොණපබ්භායර කයරොන්යතො සම්මා ආදයපති ගණ්හායපති  

 මුත්යතයජතීති එතුං දුක්කරුං දුරභිසම්භවන්ති ‘‘මා සම්මාපටිපත්තියුං

පමාදුං අන්තරායවොසානුං ආපජ්ජථ, උපනිස්සයසම්පන්නස්ස වීරියවයතො 

නයිදුං දුක්කරුං, තස්මා සීලවිසුද්ධිආදිවිසුද්ධිපටිපදාය උට්ඨහථ ඝටයථ 

වායයමයයාථා’’ති නිබ් ානාධිගමාය උස්සායහති, තත්ථ වා චිත්තුං

යවොදයපති   ම්පහංය තීති ‘‘මදනිම්මදයනො පිපාසවිනයයො

ආලයසමුග්ඝායතො’’ති(අ  නි 4.34; ඉතිවු 90), රාගක්ඛයයොයදොසක්ඛයයො

යමොහක්ඛයයොති(සුං නි 4.367; ඉතිවු  44), අසඞ්ඛතන්ති(සුං නි 4.367), 

අමතඤ්ච සන්තන්තිආදිනා ච අයනකපරියායයන (සුං  නි  4.409) 
නිබ් ානානිසුංසප්පකාසයනන යතසුං භික්ඛූනුං චිත්තුං යතොයසන්යතො
හායසන්යතො සම්පහුංයසතිසමස්සායසති  

යතධාති යත ඉධ  අට්ඨිං කත්වාති ‘‘අත්ථි කිඤ්චි අයුං යනො අත්යථො 
අධිගන්තබ්ය ො’’ති එවුං සල්ලක්යඛත්වා තාය යදසනාය අත්ථිකා හත්වා  

ෙනසි කත්වාති චිත්යත ඨයපත්වා අනඤ්ඤවිහිතා තුං යදසනුං අත්තයනො 

චිත්තගතයමව කත්වා   බ් ං යචතය ො  ෙන්නාහරිත්වාති සබ්ය න

කාරකචිත්යතන ආදියතොපට්ඨාය යාවපරියයොසානායදසනුංආවජ්යජත්වා, 

තග්ගතයමව ආයභොගුං කත්වාති අත්යථො  අථ වා  බ් ං යචතය ො

 ෙන්නාහරිත්වාතිසබ් ස්මාචිත්තයතොයදසනුංසම්මා අනුඅනුආහරිත්වා 

ඉදුංවුත්තුංයහොති–යදයසන්තස්සයයහිචිත්යතහියදසනාකතා, සබ් ස්මා
චිත්තයතොපවත්තුංයදසනුං හිගන්තුුංඅයදන්යතොසම්මාඅවිපරීතුංඅනුඅනු 

ආහරිත්වාඅත්තයනොචිත්තසන්තානුංආහරිත්වායථායදසිතයදසිතුංයදසනුං

සුට්ඨු උපධායරත්වා  ඔහිතය ොතාති අවහිතයසොතා, සුට්ඨු උපිතයසොතා  

ඔහිතය ොතාති වා අවික්ඛිත්තයසොතා  තයමව උපලබ්භමායනොපි හි සවයන
අවික්යඛයපො සතිසුංවයරො විය චක්ඛුන්ද්රියාදීසු යසොතින්ද්රියයපි 
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වත්තුමරහතීති  එත්ථ ච ‘‘අට්ඨිුං කත්වා’’තිආදීහි චතූහිපි පයදහි යතසුං
භික්ඛූනුං තප්පරභාවයතොසවයනආදරදීපයනනසක්කච්චසවනුංදස්යසති  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං යතසුං භික්ඛූනුං තස්සා
නිබ් ානපටිසුංයුත්තාය ධම්මකථාය සවයන ආදරකාරිතුං සබ් ාකාරයතො

විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති ඉමුං නිබ් ානස්ස තබ්බිධුරධම්මයදසනාමුයඛන 

පරමත්ථයතොවිජ්ජමානභාවවිභාවනුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ අත්ථීතිවිජ්ජති, පරමත්ථයතො උපලබ්භතීතිඅත්යථො  භික්ඛයවති
යතසුං භික්ඛූනුං ආලපනුං  නනු ච උදානුං නාම
පීතියසොමනස්සසමුට්ඨාපියතො වා ධම්මසුංයවගසමුට්ඨාපියතො වා 

ධම්මපටිග්ගාහකනිරයපක්යඛොඋදාහායරො, තථායචවඑත්තයකසුසුත්යතසු

ආගතුං, ඉධකස්මා භගවාඋදායනන්යතොයතභික්ඛූආමන්යතසීති? යතසුං
භික්ඛූනුංසඤ්ඤාපනත්ථුං  නිබ් ානපටිසුංයුත්තඤ්හිභගවායතසුංභික්ඛූනුං
ධම්මුං යදයසත්වා නිබ් ානුණානුස්සරයණන උප්පන්නපීතියසොමනස්සා
උදානුං උදායනසි  ඉධ නිබ් ානවජ්යජො සබ්ය ො සභාවධම්යමො

පච්චයායත්තවුත්තියකොව උපලබ්භති, න පච්චයනිරයපක්යඛො  අයුං පන
නිබ් ානධම්යමො කතමපච්චයය උපලබ්භතීති යතසුං භික්ඛූනුං

යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤායයතචසඤ්ඤායපතුකායමො ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, 

තදාෙතන’’න්තිආදිමාහ, න එකන්තයතොව යත පටිග්ගාහයක කත්වාති 

යවදිතබ් ුං  තදාෙතනන්ති තුං කාරණුං  දකායරො පදසන්ධිකයරො 
නිබ් ානඤ්හි මග්ගඵලඤාණාදීනුං ආරම්මණපච්චයභාවයතො රූපාදීනි විය 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනුං ආරම්මණපච්චයභූතානීති කාරණට්යඨන
‘‘ආයතන’’න්ති වුච්චති  එත්තාවතා ච භගවා යතසුං භික්ඛූනුං අසඞ්ඛතාය
ධාතුයාපරමත්ථයතොඅත්ථිභාවුං පයවයදසි  

තත්රායුං ධම්මන්වයයො – ඉධ සඞ්ඛතධම්මානුං විජ්ජමානත්තා 
අසඞ්ඛතායපි ධාතුයා භවිතබ් ුං තප්පටිපක්ඛත්තා සභාවධම්මානුං  යථා හි

දුක්යඛ විජ්ජමායන තප්පටිපක්ඛභූතුං සුඛම්පි විජ්ජතියයව, තථා උණ්යහ 

විජ්ජමායන සීතම්පි විජ්ජති, පාපධම්යමසු විජ්ජමායනසු කලයාණධම්මාපි 

විජ්ජන්තිඑව වුත්තඤ්යචතුං– 

‘‘යථාපිදුක්යඛවිජ්ජන්යත, සුඛුංනාමපිවිජ්ජති; 

එවුංභයවවිජ්ජමායන, විභයවොපිඉච්ඡිතබ් යකො  

‘‘යථාපිඋණ්යහවිජ්ජන්යත, අපරුංවිජ්ජතිසීතලුං; 

එවුංතිවිධග්ගිවිජ්ජන්යත, නිබ් ානුංඉච්ඡිතබ් කුං  

‘‘යථාපිපායපවිජ්ජන්යත, කලයාණමපිවිජ්ජති; 

එවයමවජාතිවිජ්ජන්යත, අජාතිමපිඉච්ඡිතබ් ක’’න්තිආදි (බු  වුං 
2.10-12) – 



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා පාටලි ාමිෙවග්ය ො 
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පටුන 

අපිචනිබ් ානස්සපරමත්ථයතොඅත්ථිභාවවිචාරණුංපරයතො ආවිභවිස්සති  

එවුං භගවා අසඞ්ඛතාය ධාතුයා පරමත්ථයතො අත්ථිභාවුං සම්මුයඛන 

දස්යසත්වා ඉදානි තබ්බිධුරධම්මායපොහනමුයඛනස්ස සභාවුං දස්යසතුුං, 

‘‘ෙත්ථ යනව පථවී න ආයපො’’තිආදිමාහ  තත්ථ යස්මා නිබ් ානුං 

සබ් සඞ්ඛාරවිධුරසභාවුංයථාසඞ්ඛතධම්යමසුකත්ථචිනත්ථි, තථාතත්ථපි
සබ්ය  සඞ්ඛතධම්මා නහිසඞ්ඛතාසඞ්ඛතධම්මානුංසයමොධානුංසම්භවති 

තත්රායුං අත්ථවිභාවනා – යත්ථ යස්මිුං නිබ් ායන යස්සුං අසඞ්ඛතධාතුයුං

යනව කක්ඛළලක්ඛණාපථවීධාතුඅත්ථි, නපග්ඝරණලක්ඛණාආයපොධාතු, 

නඋණ්හලක්ඛණා යතයජොධාතු, නවිත්ථම්භනලක්ඛණාවායයොධාතුඅත්ථි 
ඉති චතුමහාභූතාභාවවචයනන යථා සබ් ස්සපි උපාදාරූපස්ස අභායවො
වුත්යතොයහොතිතන්නිස්සිතත්තා එවුංඅනවයසසයතො කාමරූපභවස්ස තත්ථ
අභායවොවුත්යතොයහොතිතදායත්තවුත්තිභාවයතො  නහිමහාභූතනිස්සයයන
විනාපඤ්චයවොකාරභයවොඑකයවොකාරභයවොවාසම්භවතීති  

ඉදානි අරූපසභාවත්යතපි නිබ් ානස්ස අරූපභවපරියාපන්නානුං 

ධම්මානුං තත්ථ අභාවුං දස්යසතුුං, ‘‘නආකා ානඤ්චාෙතනං…යප.… න 

යනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤාෙතන’’න්ති වුත්තුං  තත්ථ න 

ආකා ානඤ්චාෙතනන්ති සද්ධිුං ආරම්මයණන කුසලවිපාකකිරියයභයදො
තිවියධොපි ආකාසානඤ්චායතනචිත්තුප්පායදො නත්ථීති අත්යථො  යසයසසුපි

එයසවනයයො  යදග්යගන ච නිබ් ායන කාමයලොකාදීනුං අභායවො යහොති, 

තදග්යගන තත්ථ ඉධයලොකපරයලොකානම්පි අභායවොති ආහ – ‘‘නාෙං

යලොයකො න පරයලොයකො’’ති  තස්සත්යථො – ය්වායුං ‘‘ඉත්ථත්තුං

දිට්ඨධම්යමො ඉධයලොයකො’’තිචලද්ධයවොහායරො ඛන්ධාදියලොයකො, යයො ච
‘‘තයතො අඤ්ඤථා පයරො අභිසම්පරායයො’’ති ච ලද්ධයවොහායරො 

ඛන්ධාදියලොයකො, තදුභයම්පිතත්ථනත්ථීති  නඋයභො චන්දිෙසූරිොතියස්මා

රූපගයත සති තයමො නාම සියා, තමස්ස ච විධමනත්ථුං චන්දිමසූරියයහි

වත්තිතබ් ුං සබ්ය නසබ් ුංපනයත්ථරූපගතයමවනත්ථි, කුයතො තත්ථ

තයමො  තමස්ස වා විධමනා චන්දිමසූරියා, තස්මා චන්දිමා සූරියයො චාති
උයභොපි තත්ථනිබ් ායනනත්ථීති අත්යථො  ඉමිනාආයලොකසභාවතුංයයව
නිබ් ානස්සදස්යසති  

එත්තාවතා ච අනභිසයමතාවීනුං භික්ඛූනුං අනාදිමතිසුංසායර 
සුපිනන්යතපි අනනුභූතපුබ් ුං පරමගම්භීරුං අතිදුද්දසුං සණ්හසුඛුමුං
අතක්කාවචරුං අච්චන්තසන්තුං පණ්ඩිතයවදනීයුං අතිපණීතුං අමතුං

නිබ් ානුං විභායවන්යතො පඨමුං තාව ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, තදායතන’’න්ති

තස්ස අත්ථිභාවා යතසුං අඤ්ඤාණාදීනි අපයනත්වා ‘‘යත්ථ යනව පථවී 

…යප … න උයභො චන්දිමසූරියා’’ති තදඤ්ඤධම්මායපොහනමුයඛන තුං
විභායවති ධම්මරාජා  යතන පථවීආදිසබ් සඞ්ඛතධම්මවිධුරසභාවා යා
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අසඞ්ඛතා ධාතු, තුං නිබ් ානන්ති දීපිතුං යහොති  යතයනවාහ, ‘‘තත්රාපාහං, 

භික්ඛයව, යනවආ තිං වදාමී’’ති  

තත්ථ තත්රාති තස්මිුං  අපිසද්යදො සමුච්චයය  අහුං, භික්ඛයව, යත්ථ
සඞ්ඛාරපවත්යත කුයතොචි කස්සචි ආගතිුං න වදාමි යථාපච්චයුං තත්ථ
ධම්මමත්තස්ස උප්පජ්ජනයතො එවුංතස්මිම්පිආයතයනනිබ් ායනකුයතොචි

ආගතිුං ආගමනුංයනවවදාමිආගන්තබ් ට්ඨානතායඅභාවයතො  න තින්ති 
කත්ථචි ගමනුං න වදාමි ගන්තබ් ට්ඨානතාය අභාවයතො  න හි තත්ථ

සත්තානුංඨයපත්වා ඤායණනආරම්මණකරණුංආගතිගතියයොසම්භවන්ති, 

නාපිඨිතිචුතූපපත්තියයොවදාමි  ‘‘තදාපහ’’න්තිපිපාළි තස්සත්යථො–තම්පි

ආයතනුංගාමන්තරයතොගාමන්තරුංවියන ආගන්තබ් තායනආගති, න

ගන්තබ් තාය න ගති, පථවීපබ් තාදි විය අපතිට්ඨානතාය න ඨිති, 

අපච්චයත්තා වා උප්පාදාභායවො, තයතො අමතසභාවත්තා චවනාභායවො, 
උප්පාදනියරොධාභාවයතො යචවතදුභයපරිච්ඡින්නායඨිතියා ච අභාවයතොන
ඨිතිුං න චුතිුං න උපපත්තිුං වදාමි  යකවලුං පන තුං අරූපසභාවත්තා

අපච්චයත්තා ච න කත්ථචි පතිට්ඨිතන්ති අප්පතිට්ඨං. තත්ථ

පවත්තාභාවයතො පවත්තප්පටිපක්ඛයතො ච අප්පවත්තං. අරූපසභාවත්යතපි 
යවදනාදයයො විය කස්සචිපි ආරම්මණස්ස අනාලම් නයතො

උපත්ථම්භනිරයපක්ඛයතො ච අනාරම්ෙණයෙව තුං ‘‘ආයතන’’න්ති වුත්තුං

නිබ් ානුං  අයඤ්ච එවසද්යදො අප්පතිට්ඨයමව අප්පවත්තයමවාති

පදද්වයයනපි යයොයජතබ්ය ො. එය වන්යතො දුක්ඛ ් ාති යදිදුං
‘‘අප්පතිට්ඨ’’න්තිආදීහි වචයනහි වණ්ණිතුං යථොමිතුං යථාවුත්තලක්ඛණුං 

නිබ් ානුං, එයසො එව සකලස්ස වට්ටදුක්ඛස්ස අන්යතො පරියයොසානුං
තදධිගයමසති සබ් දුක්ඛාභාවයතො තස්මා‘‘දුක්ඛස්සඅන්යතො’’තිඅයයමව
තස්සසභායවොති දස්යසති  

පඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. දුතිෙනිබ් ානපටි ංයුත්තසුත්තවණ්ණනා 

72. දුතියය ඉෙංඋදානන්තිඉමුංනිබ් ානස්සපකතියා ගම්භීරභාවයතො

දුද්දසභාවදීපනුං උදානුං උදායනසි  තත්ථ දුද්ද න්ති සභාවගම්භීරත්තා
අතිසුඛුමසණ්හසභාවත්තාච අනුපචිතඤාණසම්භායරහිපස්සිතුුංනසක්කාති

දුද්දසුං  වුත්තඤ්යහතුං – ‘‘තඤ්හි යත, මාගණ්ඩිය, අරියුං පඤ්ඤාචක්ඛු

නත්ථි, යයන ත්වුං ආයරොගයුං ජායනයයාසි, නිබ් ානම්පි පස්යසයයාසී’’ති

(ම  නි  2.218). අපරම්පි වුත්තුං – ‘‘ඉදම්පි යඛො ඨානුං දුද්දසුං, යදිදුං

සබ් සඞ්ඛාරසමයථො’’තිආදි (මහාව  8; ම  නි  1.281; 2.337). අනතන්ති 

රූපාදිආරම්මයණසු, කාමාදීසු ච භයවසු නමනයතො තන්නින්නභායවන

පවත්තියතොසත්තානඤ්චතත්ථනමනයතොතණ්හානතානාම, නත්ථිඑත්ථ

නතාති අනතුං, නිබ් ානන්ති අත්යථො  ‘‘අනන්ත’’න්තිපි පඨන්ති, 

නිච්චසභාවත්තා අන්තවිරහිතුං, අචවනධම්මුං නියරොධුං අමතන්ති අත්යථො 



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා පාටලි ාමිෙවග්ය ො 

296 

පටුන 

යකචිපන ‘‘අනන්ත’’න්තිපදස්ස‘‘අප්පමාණ’’න්තිඅත්ථුංවදන්ති එත්ථච 

‘‘දුද්දස’’න්ති ඉමිනා පඤ්ඤාය දුබ් ලීකරයණහි රාගාදිකියලයසහි
චිරකාලභාවිතත්තා සත්තානුං අපච්චයභාවනා න සුකරාති නිබ් ානස්ස

කිච්යඡන අධිගමනීයතුං දස්යසති  න හි  ච්චං සුද ් නන්ති ඉමිනාපි

තයමවත්ථුං පාකටුං කයරොති  තත්ථ  ච්චන්ති නිබ් ානුං  තඤ්හි යකනචි
පරියායයන අසන්තසභාවාභාවයතො එකන්යතයනව සන්තත්තා

අවිපරීතට්යඨනසච්චුං නහිතුංසුදස්සනුංන සුයඛනපස්සිතබ් ුං, සුචිරම්පි
කාලුං පුඤ්ඤඤාණසම්භායර සමායනන්යතහිපි කසියරයනව 

සමධිගන්තබ් යතො තථාහිවුත්තුංභගවතා–‘‘කිච්යඡනයමඅධිගත’’න්ති

(මහාව 8; ම  නි 1.281; 2.337). 

පටිවිද්ධා තණ්හා ජානයතො ප ් යතො නත්ථි කිඤ්චනන්ති තඤ්ච
නියරොධසච්චුං සච්ඡිකිරියාභිසමයවයසන අභිසයමන්යතන විසයයතො 
කිච්චයතො ච ආරම්මණයතො ච ආරම්මණප්පටියවයධන

අසම්යමොහප්පටියවයධන ච පටිවිද්ධුං, යථාපරිඤ්ඤාභිසමයවයසන

දුක්ඛසච්චුං, භාවනාභිසමයවයසන මග්ගසච්චඤ්ච අසම්යමොහයතොපටිවිද්ධුං

යහොති, එවුං පහානාභිසමයවයසන අසම්යමොහයතො ච පටිවිද්ධා තණ්හා
යහොති  එවඤ්ච චත්තාරි සච්චානි යථාභූතුං අරියමග්ගපඤ්ඤාය ජානයතො

පස්සයතො භවාදීසු නතභූතා තණ්හා නත්ථි, තදභායව සබ් ස්සපි

කියලසවට්ටස්සඅභායවො, තයතොවකම්මවිපාකවට්ටානුංඅසම්භයවොයයවාති
එවුං භගවා යතසුං භික්ඛූනුං අනවයසසවට්ටදුක්ඛවූපසමයහතුභූතුං
අමතමහානිබ් ානස්සආනුභාවුං පකායසසි යසසුංවුත්තනයයමව  

දුතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. තතිෙනිබ් ානපටි ංයුත්තසුත්තවණ්ණනා 

73. තතියය අථ යඛො භ වා එතෙත්ථං විදිත්වාති තදා කිර භගවතා
අයනකපරියායයන සුංසාරස්ස ආදීනවුං පකායසත්වා සන්දස්සනාදිවයසන 
නිබ් ානපටිසුංයුත්තායධම්මයදසනායකතායයතසුංභික්ඛූනුංඑතදයහොසි– 

‘‘අයුං සුංසායරො භගවතා අවිජ්ජාදීහි කාරයණහි සයහතුයකො පකාසියතො, 

නිබ් ානස්සපන තදුපසමස්සනකිඤ්චිකාරණුංවුත්තුං, තයිදුංඅයහතුකුං, 
කථුං සච්චිකට්ඨපරමත්යථන උපලබ්භතී’’ති  අථ භගවා යතසුං භික්ඛූනුං

එතුංයථාවුත්තුංපරිවිතක්කසඞ්ඛාතුංඅත්ථුං විදිත්වා  ඉෙංඋදානන්තියතසුං
භික්ඛූනුං විමතිවිධමනත්ථඤ්යචව ඉධ සමණබ්රාහ්මණානුං ‘‘නිබ් ානුං

නිබ් ානන්ති වාචාවත්ථුමත්තයමව, නත්ථිහිපරමත්ථයතොනිබ් ානුංනාම
අනුපලබ්භමානසභාවත්තා’’ති යලොකායතිකාදයයො විය විප්පටිපන්නානුං
 හිද්ධා ච පුථුදිට්ඨිගතිකානුං මිච්ඡාවාදභඤ්ජනත්ථඤ්ච ඉමුං
අමතමහානිබ් ානස්සපරමත්ථයතොඅත්ථිභාවදීපනුංඋදානුං උදායනසි  

තත්ථ අජාතං අභූතං අකතං අ ඞ්ඛතන්ති සබ් ානිපි පදානි 
අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනානි  අථ වා යවදනාදයයො විය 
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පටුන 

යහතුපච්චයසමවායසඞ්ඛාතායකාරණසාමග්ගියානජාතුංනනිබ් ත්තන්ති 

අජාතං, කාරයණනවිනා, සයයමවවානභූතුංනපාතුභූතුංනඋප්පන්නන්ති 

අභූතං, එවුංඅජාතත්තාඅභූතත්තාචයයනයකනචිකාරයණනන කතන්ති 

අකතං, ජාතභූතකතසභායවො ච නාමරූපානුං සඞ්ඛතධම්මානුං යහොති, න

අසඞ්ඛතසභාවස්ස නිබ් ානස්සාති දස්සනත්ථුං අ ඞ්ඛතන්ති වුත්තුං 

පටියලොමයතො වා සයමච්ච සම්භූය පච්චයයහි කතන්ති සඞ්ඛතුං, තථා න
සඞ්ඛතුංසඞ්ඛතලක්ඛණරහිතන්තිඅසඞ්ඛතන්ති එවුංඅයනයකහි කාරයණහි
නිබ් ත්තිතභායව පටිසිද්යධ ‘‘සියා නු යඛො එයකයනව කාරයණන
කත’’න්ති ආසඞ්කාය ‘‘න යයන යකනචි කත’’න්ති දස්සනත්ථුං
‘‘අකත’’න්ති වුත්තුං එවුංඅපච්චයම්පිසමානුං‘‘සයයමවනුයඛොඉදුංභූතුං
පාතුභූත’’න්ති ආසඞ්කාය තන්නිවත්තනත්ථුං ‘‘අභූත’’න්ති වුත්තුං 
‘‘අයඤ්යචතස්ස අසඞ්ඛතාකතාභූතභායවො සබ්ය න සබ් ුං
අජාතිධම්මත්තා’’ති දස්යසතුුං ‘‘අජාත’’න්ති වුත්තුං  එවයමයතසුං 

චතුන්නම්පි පදානුං සාත්ථකභාවුං විදිත්වා ‘‘තයිදුං නිබ් ානුං අත්ථි, 
භික්ඛයව’’ති පරමත්ථයතො නිබ් ානස්ස අත්ථිභායවො පකාසියතොති

යවදිතබ්ය ො  එත්ථ උදායනන්යතන භගවතා, ‘‘භික්ඛයව’’ති ආලපයන
කාරණුංයහට්ඨාවුත්තනයයයනවයවදිතබ් ුං  

ඉති සත්ථා ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, අජාතුං අභූතුං අකතුං අසඞ්ඛත’’න්ති 

වත්වා තත්ථ යහතුුං දස්යසන්යතො ‘‘යනො යචතං, භික්ඛයව’’තිආදිමාහ 

තස්සායුං සඞ්යඛපත්යථො–භික්ඛයව, යදිඅජාතාදිසභාවාඅසඞ්ඛතාධාතුන

අභවිස්ස න සියා, ඉධ යලොයක ජාතාදිසභාවස්ස 
රූපාදික්ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛාතස්ස සඞ්ඛතස්ස නිස්සරණුං
අනවයසසවූපසයමො න පඤ්ඤායයයය න උපලබ්යභයය න සම්භයවයය 
නිබ් ානඤ්හි ආරම්මණුං කත්වා පවත්තමානා සම්මාදිට්ඨිආදයයො
අරියමග්ගධම්මාඅනවයසසකියලයසසමුච්ඡින්දන්ති යතයනත්ථ සබ් ස්සපි
වට්ටදුක්ඛස්සඅප්පවත්තිඅපගයමොනිස්සරණුංපඤ්ඤායති  

එවුං  යතියරකවයසන නිබ් ානස්ස අත්ථිභාවුං දස්යසත්වා ඉදානි 

අන්වයවයසනපි තුං දස්යසතුුං, ‘‘ෙ ්ො ච යඛො’’තිආදි වුත්තුං  තුං

වුත්තත්ථයමව එත්ථ චයස්මා ‘‘අපච්චයාධම්මා, අසඞ්ඛතා ධම්මා (ධ ස 

දුකමාතිකා7, 8), අත්ථි, භික්ඛයව, තදායතනුං, යත්ථයනවපථවී(උදා  71), 

ඉදම්පි යඛො ඨානුං දුද්දසුං, යදිදුං සබ් සඞ්ඛාරසමයථො

සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො (මහාව  8; ම  නි  1.281; 2.337), අසඞ්ඛතඤ්ච

යවො, භික්ඛයව, ධම්මුං යදයසස්සාමි අසඞ්ඛතගාමිනිඤ්ච පටිපද’’න්තිආදීහි

(සුං  නි  4.366-367) අයනයකහි සුත්තපයදහි, ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, 
අජාත’’න්ති ඉමිනාපි ච සුත්යතනනිබ් ානධාතුයා පරමත්ථයතො සම්භයවො

සබ් යලොකුං අනුකම්පමායනන සම්මාසම්බුද්යධන යදසියතො, තස්මා යදිපි
තත්ථ අපච්චක්ඛකාරීනම්පිවිඤ්ඤූනුංකඞ්ඛාවාවිමතිවානත්ථියයව යය

පන පරයනයයබුද්ධියනො පුග්ගලා, යතසුං විමතිවියනොදනත්ථුං අයයමත්ථ 
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අධිප්පායනිද්ධාරණමුයඛන යුත්තිවිචාරණා – යථා පරිඤ්යඤයයතාය
සඋත්තරානුං කාමානුං රූපාදීනඤ්ච පටිපක්ඛභූතුං තබ්බිධුරසභාවුං

නිස්සරණුං පඤ්ඤායති, එවුං තුංසභාවානුං සබ්ය සම්පි සඞ්ඛතධම්මානුං
පටිපක්ඛභූයතන තබ්බිධුරසභායවන නිස්සරයණන භවිතබ් ුං  යඤ්යචතුං

නිස්සරණුං, සා අසඞ්ඛතා ධාතු  කිඤ්ච භියයයො සඞ්ඛතධම්මාරම්මණුං 
විපස්සනාඤාණුං අපි අනුයලොමඤාණුංකියලයසසමුච්යඡදවයසනපජහිතුුං
න සක්යකොති  තථා සම්මුතිසච්චාරම්මණුං පඨමජ්ඣානාදීසු ඤාණුං 

වික්ඛම්භනවයසයනව කියලයස පජහති, න සමුච්යඡදවයසන  ඉති
සඞ්ඛතධම්මාරම්මණස්ස සම්මුතිසච්චාරම්මණස්ස චඤාණස්සකියලසානුං
සමුච්යඡදප්පහායන අසමත්ථභාවයතො යතසුං සමුච්යඡදප්පහානකරස්ස

අරියමග්ගඤාණස්ස තදුභයවිපරීතසභායවන ආරම්මයණන භවිතබ් ුං, සා

අසඞ්ඛතා ධාතු  තථා ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, අජාතුං අභූතුං අකතුං 
අසඞ්ඛත’’න්තිඉදුංනිබ් ානපදස්සපරමත්ථයතොඅත්ථිභාවයජොතකුංවචනුං

අවිපරීතත්ථුං භගවතාභාසිතත්තා යඤ්හිභගවතාභාසිතුං, තුංඅවිපරීතත්ථුං

පරමත්ථුං යථා තුං ‘‘සබ්ය  සඞ්ඛාරා අනිච්චා, සබ්ය  සඞ්ඛාරා දුක්ඛා, 

සබ්ය ධම්මා අනත්තා’’ති(අ නි 3.137; මහානි 27), තථානිබ් ානසද්යදො 
කත්ථචි විසයය යථාභූතපරමත්ථවිසයයො උපචාරමත්තවුත්තිසබ්භාවයතො

යසයයථාපි සීහසද්යදො  අථ වා අත්යථව පරමත්ථයතො අසඞ්ඛතා ධාතු, 
ඉතරතබ්බිපරීතවිනිමුත්තසභාවත්තා යසයයථාපි පථවීධාතු යවදනාති 
එවමාදීහිනයයහි යුත්තියතොපිඅසඞ්ඛතායධාතුයාපරමත්ථයතොඅත්ථිභායවො
යවදිතබ්ය ො  

තතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. චතුත්ථනිබ් ානපටි ංයුත්තසුත්තවණ්ණනා 

74. චතුත්යථ අථ යඛො භ වා එතෙත්ථං විදිත්වාති තදා කිර භගවතා 
අයනකපරියායයන සන්දස්සනාදිවයසන නිබ් ානපටිසුංයුත්තාය
ධම්මයදසනායකතාය යතසුං භික්ඛූනුං එතදයහොසි – ‘‘අයුං තාව භගවතා
අමතමහානිබ් ානධාතුයා අයනකාකාරයවොකාරුං ආනිසුංසුං දස්යසන්යතන

අනඤ්ඤසාධාරයණො ආනුභායවො පකාසියතො, අධිගමූපායයො පනස්සා න

භාසියතො, කථුංනු යඛොපටිපජ්ජන්යතහිඅම්යහහිඅයුංඅධිගන්තබ් ා’’ති අථ
භගවා යතසුං භික්ඛූනුං එතුං යථාවුත්තපරිවිතක්කසඞ්ඛාතුං අත්ථුං

සබ් ාකාරයතො විදිත්වා  ඉෙං උදානන්ති තණ්හාවයසන කත්ථචි
අනිස්සිතස්ස පස්සද්ධකායචිත්තස්ස වීථිපටිපන්නවිපස්සනස්ස
අරියමග්යගන අනවයසසයතො තණ්හාපහායනන නිබ් ානාධිගමවිභාවනුං 
ඉමුංඋදානුංඋදායනසි  

තත්ථ නි ්සිත ් චලිතන්ති රූපාදිසඞ්ඛායරතණ්හාදිට්ඨීහිනිස්සිතස්ස

චලිතුං ‘‘එතුං මම, එයසො යම අත්තා’’ති තණ්හාදිට්ඨිවිප්ඵන්දිතුං යහොති 
අප්පහීනතණ්හාදිට්ඨිකස්ස හි පුග්ගලස්ස සුඛාදීසු උප්පන්යනසු තානි
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අභිභුයයවිහරිතුුංඅසක්යකොන්තස්ස ‘‘මමයවදනා, අහුංයවදියාමී’’තිආදිනා 
තණ්හාදිට්ඨිගාහවයසන කුසලප්පවත්තියතො චිත්තසන්තානස්ස චලනුං 

කම්පනුං, අවක්ඛලිතුං වා යහොතීති අත්යථො  අනි ්සිත ්  චලිතං නත්ථීති
යයො පන විසුද්ධිපටිපදුං පටිපජ්ජන්යතො සමථවිපස්සනාහි තණ්හාදිට්ඨියයො

වික්ඛම්යභත්වාඅනිච්චාදිවයසන සඞ්ඛායරසම්මසන්යතොවිහරති, තස්සතුං

අනිස්සිතස්ස යථාවුත්තුං චලිතුං අවක්ඛලිතුං, විප්ඵන්දිතුං වා නත්ථි
කාරණස්සසුවික්ඛම්භිතත්තා  

චලියත අ තීති යථාවුත්යත චලියත අසති යථා තණ්හාදිට්ඨිගාහා

නප්පවත්තන්ති, තථා වීථිපටිපන්නාය විපස්සනාය තුං උස්සුක්කන්තස්ස  

ප ් ද්ධීති විපස්සනාචිත්තසහජාතානුං කායචිත්තානුං

සාරම්භකරකියලසවූපසමිනීදුවිධාපිපස්සද්ධියහොති  ප ් ද්ධිො තිනතින

යහොතීති පුබ්ය නාපරුං වියසසයුත්තාය පස්සද්ධියා සති
අනවජ්ජසුඛාධිට්ඨානුං සමාධිුං වඩ්යෙත්වාතුං පඤ්ඤායසමවායකරයණන 
සමථවිපස්සනුං යුගනද්ධුං යයොයජත්වා මග්ගපරම්පරාය කියලයස
යඛයපන්තස්ස කාමභවාදීසු නමනයතො ‘‘නතී’’ති ලද්ධනාමා තණ්හා

අරහත්තමග්ගක්ඛයණ අනවයසසයතො න යහොති, අනුප්පත්තිධම්මතුං
ආපාදිතත්තානඋප්පජ්ජතීතිඅත්යථො  

නතිොඅ තීතිඅරහත්තමග්යගනතණ්හාය සුප්පහීනත්තාභවාදිඅත්ථාය

ආලයනිකන්තිපරියුට්ඨායනඅසති  ආ ති තිනයහොතීතිපටිසන්ධිවයසන
ඉධආගතිආගමනුංචුතිවයසනගතිඉයතො පරයලොකගමනුංයපච්චභායවොන

යහොතිනපවත්තති  ආ ති තිොඅ තීති වුත්තනයයනආගතියාචගතියාච

අසති  චුතූපපායතො න යහොතීති අපරාපරුං චවනුපපජ්ජනුං න යහොති න

පවත්තති අසතිහිකියලසවට්යටකම්මවට්ටුං පච්ඡින්නයමව, පච්ඡින්යනච

තස්මිුං කුයතො විපාකවට්ටස්ස සම්භයවො  යතනාහ – ‘‘චුතූපපායත අ ති

යනවිධ න හර’’න්තිආදි  තත්ථ යුං වත්තබ් ුං, තුං යහට්ඨා  ාහියසුත්යත
විත්ථාරයතො වුත්තයමව  තස්මා තත්ථ වුත්තනයයයනව අත්යථො 
යවදිතබ්ය ො  

ඉති භගවා ඉධාපි යතසුං භික්ඛූනුං අනවයසසයතො 
වට්ටදුක්ඛවූපසමයහතුභූතුං අමතමහානිබ් ානස්ස ආනුභාවුං
සම්මාපටිපත්තියා පකායසති  

චතුත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. චුන්දසුත්තවණ්ණනා 

75. පඤ්චයම ෙල්යලසූති එවුංනාමයක ජනපයද  ෙහතා

භික්ඛු ඞ්යඝනාති ුණමහත්තසඞ්ඛයාමහත්යතහි මහතා  යසො හි
භික්ඛුසඞ්යඝො සීලාදිුණවියසසයයොයගනපි මහා තත්ථ සබ් පච්ඡිමකස්ස 

යසොතාපන්නභාවයතො, සඞ්ඛයාමහත්යතනපි මහා අපරිච්ඡින්නගණනත්තා  



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා පාටලි ාමිෙවග්ය ො 

300 

පටුන 

ආයුසඞ්ඛායරොස්සජ්ජනයතො පට්ඨාය හි ආගතාගතා භික්ඛූ න පක්කමිුංසු  

චුන්ද ් ාති එවුංනාමකස්ස  කම්ොරපුත්ත ් ාති සුවණ්ණකාරපුත්තස්ස 
යසො කිර අඩ්යෙො මහාකුටුම්බියකො භගවයතො පඨමදස්සයනයනව
යසොතාපන්යනො හත්වා අත්තයනො අම් වයන සත්ථුවසනානුච්ඡවිකුං

ගන්ධකුටිුං, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච 
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානඋපට්ඨානසාලාකුටිමණ්ඩපචඞ්කමනාදියක ච
සම්පායදත්වා පාකාරපරික්ඛිත්තුං ද්වාරයකොට්ඨකයුත්තුං විහාරුං කත්වා

බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස නියයායදසි  තුං සන්ධාය වුත්තුං – ‘‘තත්ර සුදං

භ වා පාවාෙංවිහරතිචුන්ද ් කම්ොරපුත්ත ් අම් වයන’’ති  

පටිොදායපත්වාතිසම්පායදත්වා  ‘‘සූකරෙද්දවන්තිසූකරස්සමුදුසිනිද්ධුං
පවත්තමුංස’’න්ති මහාඅට්ඨකථායුංවුත්තුං යකචිපන‘‘සූකරමද්දවන්තින

සූකරමුංසුං, සූකයරහි මද්දිතවුංසකළීයරො’’ති වදන්ති  අඤ්යඤ ‘‘සූකයරහි
මද්දිතප්පයදයස ජාතුං අහිඡත්තක’’න්ති  අපයර පන ‘‘සූකරමද්දවුං නාම

එකුංරසායන’’න්තිභණිුංසු. තඤ්හිචුන්යදොකම්මාරපුත්යතො ‘‘අජ්ජභගවා 
පරිනිබ් ායිස්සතී’’ති සුත්වා ‘‘අප්යපව නාම නුං පරිභුඤ්ජිත්වා චිරතරුං 
තිට්යඨයයා’’තිසත්ථුචිරජීවිතුකමයතායඅදාසීතිවදන්ති  

යතන ෙං පරිවි ාති යතන මමුං යභොයජහි  කස්මා භගවා එවමාහ? 

පරානුද්දයතාය  තඤ්චකාරණුං පාළියුං වුත්තයමව  යතන අභිහටභික්ඛාය
පයරසුං අපරියභොගාරහයතොචතථාවත්තුුංවට්ටතීතිදස්සිතුංයහොති තස්මිුං
කිර සූකරමද්දයව ද්විසහස්සදීපපරිවායරසු චතූසු මහාදීයපසු යදවතා ඔජුං

පක්ඛිපිුංසු  තස්මා තුං අඤ්යඤො යකොචි සම්මා ජීරායපතුුං න සක්යකොති, 

තමත්ථුං පකායසන්යතො සත්ථා පරූපවාදයමොචනත්ථුං ‘‘නාහං තං, චුන්ද, 

ප ් ාමී’’තිආදිනා සීහනාදුං නදි  යය හි පයර උපවයදයුුං ‘‘අත්තනා

පරිභුත්තාවයසසුංයනවභික්ඛූනුං, නඅඤ්යඤසුංමනුස්සානුං අදාසි, ආවායට

නිඛණායපත්වා විනායසසී’’ති, ‘‘යතසුං වචයනොකායසො මා යහොතූ’’ති 
පරූපවාදයමොචනත්ථුංසීහනාදුංනදි  

තත්ථ  යදවයකතිආදීසු සහ යදයවහීති  යදවයකො, සහ මායරනාති 

 ොරයකො, සහ බ්රහ්මුනාති  බ්රහ්ෙයකො, සහ සමණබ්රාහ්මයණහීති 

  ් ෙණබ්රාහ්ෙණී, පජාතත්තා පජා, සහයදවමනුස්යසහීති  යදවෙනු ් ා. 
තස්මිුං සයදවයක යලොයක…යප … සයදවමනුස්සාය  තත්ථ 

සයදවකවචයනන පඤ්චකාමාවචරයදවග්ගහණුං, සමාරකවචයනන

ඡට්ඨකාමාවචරයදවග්ගහණුං, සබ්රහ්මකවචයනන

බ්රහ්මකායිකාදිබ්රහ්මග්ගහණුං, සස්සමණබ්රාහ්මණීවචයනන සාසනස්ස
පච්චත්ථිකපච්චාමිත්තසමණබ්රාහ්මණග්ගහණුං 

සමිතපාප ාහිතපාපසමණබ්රාහ්මණග්ගහණඤ්ච, පජාවචයනන

සත්තයලොකග්ගහණුං, සයදවමනුස්සවචයනන
සම්මුතියදවඅවයසසමනුස්සග්ගහණුං  එවයමත්ථ තීහි පයදහි 



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා පාටලි ාමිෙවග්ය ො 
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පටුන 

ඔකාසයලොකවයසන, ද්වීහි පජාවයසන සත්තයලොයකො ගහියතොති
යවදිතබ්ය ො  අපයරො නයයො – සයදවකවචයනන අරූපාවචරයලොයකො

ගහියතො, සමාරකවචයනන ඡකාමාවචරයදවයලොයකො, සබ්රහ්මකවචයනන

රූපී බ්රහ්මයලොයකො, සස්සමණබ්රාහ්මණවචයනන චතුපරිසවයසන

සම්මුතියදයවහිසහමනුස්සයලොයකො, අවයසසසත්තයලොයකොවාගහියතොති 
යවදිතබ්ය ො  

භුත්තාවි ් ාති භුත්තවයතො  ඛයරොති ඵරුයසො  ආ ායධොති

විසභාගයරොයගො  ප ාළ්හාති  ලවතියයො  ොරණන්තිකාති මරණන්තා

මරණසමීපපාපනසමත්ථා   යතො ම්පජායනොඅධිවාය සීති සතිුංඋපට්ඨිතුං

කත්වා ඤායණන පරිච්ඡින්දිත්වා අධිවායසසි  අවිහඤ්ඤොයනොති
යවදනානුවත්තනවයසන අසල්ලක්ඛිතධම්යමො විය අපරාපරුං පරිවත්තනුං
අකයරොන්යතොඅපීළියමායනොඅදුක්ඛියමායනොවියඅධිවායසසි භගවයතොහි 

යවළුවගාමයකයයව තා යවදනා උප්පන්නා, සමාපත්ති යලන පන
වික්ඛම්භිතායාව පරිනිබ් ානදිවසානඋප්පජ්ජිුංසුදිවයසදිවයසසමාපත්තීහි
පටිපණාමනයතො  තුං දිවසුං පන පරිනිබ් ායිතුකායමො
‘‘යකොටිසහස්සහත්ථීනුං  ලුං ධායරන්තානුං වජිරසඞ්ඝාතසමානකායානුං 
අපරිමිතකාලුං උපචිතපුඤ්ඤසම්භාරානම්පි භයව සති එවරූපා යවදනා

පවත්තන්ති, කිමඞ්ගුං පන අඤ්යඤස’’න්ති සත්තානුං සුංයවගජනනත්ථුං

සමාපත්තිුංනසමාපජ්ජි, යතනයවදනාඛරා වත්තිුංසු  ආොොතිඑහියාම  

චුන්ද ්  භත්තං භුඤ්ජිත්වාතිආදිකා අපරභායග ධම්මසඞ්ගාහයකහි

ඨපිතාගාථා තත්ථ භුත්ත ් ච සූකරෙද්දයවනාතිභුත්තස්සඋදපාදි, නපන

භුත්තපච්චයා  යදි හි අභුත්තස්ස උප්පජ්ජිස්සා, අතිඛයරො අභවිස්සා, 

සිනිද්ධයභොජනුං පන භුත්තත්තා තනුකා යවදනා අයහොසි, යතයනව පදසා
ගන්තුුං අසක්ඛි  එයතන ය්වායුං ‘‘යස්ස තුං පරිභුත්තුං සම්මා පරිණාමුං

ගච්යඡයයඅඤ්ඤත්රතථාගතස්සා’’තිසීහනායදොනදියතො, තස්සසාත්ථකතා
දස්සිතා බුද්ධානඤ්හිඅට්ඨායනගජ්ජිතුංනාමනත්ථි යස්මාතුං පරිභුත්තුං

භගවයතො න කිඤ්චි විකාරුං උප්පායදසි, කම්යමන පන ලද්යධොකායසන 

උප්පාදියමානුං විකාරුං අප්පමත්තතාය උපසයමන්යතො සරීයර  ලුං 

උප්පායදසි, යයන යථා වක්ඛමානුං තිවිධුං පයයොජනුං සම්පායදසි, තස්මා

සම්මයදව තුං පරිණාමුං ගතුං, මාරණන්තිකත්තා පන යවදනානුං

අවිඤ්ඤාතුං අපාකටුං අයහොසීති  විරිච්චොයනොති අභිණ්හුං

පවත්තයලොහිතවියරචයනොව සමායනො  අයවොචාති අත්තනා ඉච්ඡිතට්ඨායන
පරිනිබ් ානත්ථාය එවමාහ  

කස්මා පන භගවා එවුං යරොයග උප්පන්යන කුසිනාරුං අගමාසි, කිුං 

අඤ්ඤත්ථනසක්කාපරිනිබ් ායිතුන්ති? පරිනිබ් ායිතුුංනාමනකත්ථචින

සක්කා, එවුං පන චින්යතසි – මයි කුසිනාරුං ගයත

මහාසුදස්සනසුත්තයදසනාය(දී නි 2.241) අට්ඨුප්පත්තිභවිස්සති, තායයා
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යදවයලොයකඅනුභවිතබ් සදිසාසම්පත්ති මනුස්සයලොයකමයාඅනුභූතා, තුං

ද්වීහිභාණවායරහිපටිමණ්යඩත්වායදයසස්සාමි, තුං සුත්වා හූජනාකුසලුං
කත්තබ් ුං මඤ්ඤිස්සන්ති  සුභද්යදොපි කත්ථ මුං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හුං
පුච්ඡිත්වා විස්සජ්ජනපරියයොසායන සරයණසු පතිට්ඨාය පබ් ජිත්වා
ලද්ධූපසම්පයදො කම්මට්ඨානුං භායවත්වා මයි ධරන්යතයයව අරහත්තුං 
පත්වා පච්ඡිමසාවයකො නාම භවිස්සති  අඤ්ඤත්ථ මයි පරිනිබ්බුයත

ධාතුනිමිත්තුං මහාකලයහො භවිස්සති, යලොහිතුං නදී විය සන්දිස්සති 
කුසිනාරායුං පන පරිනිබ්බුයත යදොණබ්රාහ්මයණො තුං විවාදුං වූපසයමත්වා
ධාතුයයො විභජිත්වා දස්සතීති ඉමානි තීණි කාරණානි පස්සන්යතො භගවා
මහතාඋස්සායහනකුසිනාරුංඅගමාසි  

ඉඞ්ඝාති යචොදනත්යථ නිපායතො  කිලන්යතො ්මීති පරිස්සන්යතො අස්මි 
යතන යථාවුත්තයවදනානුං  ලවභාවුං එව දස්යසති  භගවා හි අත්තයනො

ආනුභායවනතදාපදසාඅගමාසි, අඤ්යඤසුංපනයථා පදුද්ධාරම්පිකාතුුංන

සක්කා, තථා යවදනා තිඛිණා ඛරා කටුකා වත්තිුංසු  යතයනවාහ 

‘‘නිසීදි ් ාමී’’ති  

ඉදානීති අධුනා  ලුළිතන්ති මද්දිතුං විය ආකුලුං  ආවිලන්ති ආලුලුං  

අච්යෙොදකාති තනුපසන්නසලිලා   ායතොදකාති මධුරයතොයා  සීයතොදකාති 

සීතලජලා  ය යතොදකාතිනික්කද්දමා. උදකඤ්හිසභාවයතොයසතවණ්ණුං, 

භූමිවයසනකද්දමාවිලතායච අඤ්ඤාදිසුංයහොති, කකුධාපිනදීවිමලවාලිකා
සයමොකිණ්ණා යසතවණ්ණා සන්දති  යතන වුත්තුං ‘‘යසයතොදකා’’ති  

සුපතිත්ථාති සුන්දරතිත්ථා  රෙණීොති මයනොහරභූමිභාගතාය රමිතබ් ා
යථාවුත්තඋදකසම්පත්තියාච මයනොරමා  

කිලන්යතො ්මිචුන්දක, නිපජ්ජි ් ාමීතිතථාගතස්සහි– 

‘‘කාළාවකඤ්ච ගඞ්යගයයුං, පණ්ඩරුං තම් පිඞ්ගලුං; 

ගන්ධමඞ්ගලයහමඤ්ච, උයපොසථඡද්දන්තියමදසා’’ති – 

එවුං වුත්යතසු දසසු හත්ථිකුයලසු කාළාවකසඞ්ඛාතානුං යුං දසන්නුං 

පකතිහත්ථීනුං  ලුං, තුං එකස්ස ගඞ්යගයයස්සාති එවුං දසුණිතාය
ගණනායපකතිහත්ථීනුං යකොටිසහස්ස ලප්පමාණුංසරීර ලුං තුංසබ් ම්පි
තස්මිුං දිවයස පච්ඡාභත්තයතො පට්ඨාය චඞ්ගවායර පක්ඛිත්තඋදකුං විය
පරික්ඛයුං ගතුං  පාවාය තිගාවුයත කුසිනාරා  එතස්මිුං අන්තයර
පඤ්චවීසතියාඨායනසුනිසීදිත්වාමහන්තුංඋස්සාහුංකත්වාආගච්ඡන්යතො 
සූරියත්ථඞ්ගමනයවලාය භගවා කුසිනාරුං පාපුණීති එවුං ‘‘යරොයගො නාම
සබ් ුං ආයරොගයුං මද්දන්යතො ආගච්ඡතී’’ති ඉමමත්ථුං දස්යසන්යතො

සයදවකස්ස යලොකස්ස සුංයවගකරුං වාචුං භාසන්යතො ‘‘කිලන්යතොස්මි, 

චුන්දක, නිපජ්ජිස්සාමී’’තිආහ  
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සීහය ෙයන්ති එත්ථ කාමයභොගීයසයයා යපතයසයයා තථාගතයසයයා

සීහයසයයාතිචතස්යසොයසයයා තත්ථ‘‘යයභුයයයන, භික්ඛයව, කාමයභොගී

වායමන පස්යසන යසයයුං කප්යපන්තී’’ති (අ  නි  4.246) අයුං 

කාමයභොගීයසයයා  ‘‘යයභුයයයන, භික්ඛයව, යපතා උත්තානා යසන්තී’’ති

(අ නි 4.246) අයුංයපතයසයයා චතුත්ථජ්ඣානුංතථාගතයසයයා ‘‘සීයහො, 

භික්ඛයව, මිගරාජා දක්ඛියණන පස්යසන යසයයුං කප්යපතී’’ති (අ  නි 

4.246) අයුං සීහයසයයා  අයඤ්හි යතජුස්සදඉරියාපථත්තා උත්තමයසයයා

නාම  යතන වුත්තුං – ‘‘දක්ඛියණන ප ්ය න සීහය ෙයං කප්යපසී’’ති  

පායද පාදන්ති දක්ඛිණපායදවාමපාදුං  අච්චාධාොතිඅතිආධාය, යගොප්ඵකුං

අතික්කම්ම ඨයපත්වා  යගොප්ඵයකන හි යගොප්ඵයක, ජාුගනා ජාුගම්හි

සඞ්ඝට්ටියමායනඅභිණ්හුංයවදනාඋප්පජ්ජන්ති, යසයයාඵාසුකානයහොති 

යථා පනන සඞ්ඝට්යටති, එවුං අතික්කම්ම ඨපියත යවදනා නුප්පජ්ජන්ති, 
යසයයාඵාසුකායහොති තස්මාඑවුංනිපජ්ජි  

 න්ත්වානබුද්යධොතිඉමාගාථාඅපරභායග ධම්මසඞ්ගාහයකහිඨපිතා 

තත්ථ නදිකන්ති නදිුං  අප්පටියෙොධ යලොයකති අප්පටියමො ඉධ ඉමස්මිුං

සයදවයක යලොයක  න්හත්වා ච පිවිත්වා චුදතාරීති ගත්තානුං
සීතිකරණවයසනන්හත්වා චපානීයුංපිවිත්වාචනදියතොඋත්තරි තදාකිර

භගවතින්හායන්යත අන්යතොනදියුං මච්ඡකච්ඡපා, උදකුං, උයභොසු තීයරසු

වනසණ්යඩො, සබ්ය ො ච යසො භූමිභායගොති සබ් ුං සුවණ්ණවණ්ණයමව

අයහොසි  පුරක්ඛයතොති ුණවිසිට්ඨසත්තුත්තමගරුභාවයතො සයදවයකන

යලොයකන පූජාසම්මානවයසන පුරක්ඛයතො  භික්ඛු ණ ්  ෙජ්යඣති
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මජ්යඣ  තදා භික්ඛූ භගවයතො යවදනානුං අධිමත්තභාවුං

විදිත්වා ආසන්නා හත්වා සමන්තයතො පරිවායරත්වාව ගච්ඡන්ති   ත්ථාති
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි සත්තානුං අනුසාසනයතො සත්ථා  

පවත්තා භ වා ඉධ ධම්යෙති භාගයවන්තතාදීහි භගවා ඉධ 

සීලාදිසාසනධම්යම පවත්තා, ධම්යම වා චතුරාසීතිධම්මක්ඛන්ධසහස්සානි

පවත්තා පවත්යතතා  අම් වනන්ති තස්සා එව නදියා තීයර අම් වනුං  

ආෙන්තයිචුන්දකන්තිතස්මිුංකිරඛයණආයස්මාආනන්යදො උදකසාටිකුං

පීයළන්යතො ඔහීයි, චුන්දකත්යථයරො සමීයප අයහොසි  තස්මා තුං භගවා

ආමන්තයි  පමුයඛනිසීදීති වත්තසීයසනසත්ථුපුරයතොනිසීදි ‘‘කිුංනුයඛො
සත්ථාආණායපතී’’ති එත්තාවතා ධම්මභණ්ඩාගාරියකොඅනුප්පත්යතො එවුං
අනුප්පත්තුංඅථයඛොභගවාආයස්මන්තුංආනන්දුං ආමන්යතසි  

උපදයහෙයාතිඋප්පායදයය, විප්පටිසාරස්ස උප්පාදයකො යකොචි පුරියසො

සියා අපි භයවයය  අලාභාති යය අඤ්යඤසුං දානුං දදන්තානුං

දානානිසුංසසඞ්ඛාතා ලාභා යහොන්ති, යත අලාභා  දුල්ලද්ධන්ති

පුඤ්ඤවියසයසන ලද්ධම්පිමනුස්සත්තුං දුල්ලද්ධුං  ෙ ් යතතියස්සතව  

උත්තණ්ඩුලුං වා අතිකිලින්නුං වා යකො තුං ජානාති, කීදිසම්පි පච්ඡිමුං

පිණ්ඩපාතුං භුඤ්ජිත්වාතථාගයතොපරිනිබ්බුයතො, අද්ධායතනයුංවාතුංවා



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා පාටලි ාමිෙවග්ය ො 

304 

පටුන 

දින්නුං භවිස්සතීති  ලාභාති දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකා දානානිසුංසසඞ්ඛාතා

ලාභා  සුලද්ධන්තිතුය්හුංමනුස්සත්තුංසුලද්ධුං   ම්මුඛාතිසම්මුඛයතො, න

අනුස්සයවන න පරම්පරායාති අත්යථො  යෙතන්ති යම එතුං මයා එතුං  

ද්යවයෙතිද්යව ඉයම   ෙ ෙඵලාතිසබ් ාකායරනසමානඵලා  

නනු ච යුං සුජාතාය දින්නුං පිණ්ඩපාතුං භුඤ්ජිත්වා තථාගයතො

අභිසම්බුද්යධො, තුං කියලසානුං අප්පහීනකායල දානුං, ඉදුං පන චුන්දස්ස

දානුං ඛීණාසවකායල, කස්මා එතානි සමඵලානීති? පරිනිබ් ානසමතාය 
සමාපත්තිසමතාය අනුස්සරණසමතාය ච  භගවා හි සුජාතාය දින්නුං

පිණ්ඩපාතුං භුඤ්ජිත්වා සඋපාදියසසාය නිබ් ානධාතුයා පරිනිබ්බුයතො, 
චුන්යදනදින්නුංභුඤ්ජිත්වා අනුපාදියසසායනිබ් ානධාතුයාපරිනිබ්බුයතොති

එවුං පරිනිබ් ාන ෙතාෙපි සමඵලානි  අභිසම්බුජ්ඣනදිවයස ච 
අග්ගමග්ගස්ස යහතුභූතා චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසඞ්ඛා සමාපත්තියයො

සමාපජ්ජි, පරිනිබ් ානදිවයසපි සබ් ා තා සමාපජ්ජි  එවුං 

 ොපත්ති ෙතාෙපිසමඵලානි වුත්තඤ්යහතුංභගවතා– 

‘‘යස්ස යචතුං පිණ්ඩපාතුං පරිභුඤ්ජිත්වා අනුත්තරුං අප්පමාණුං

යචයතොසමාධිුං උපසම්පජ්ජ විහරති, අප්පමායණො තස්ස 
පුඤ්ඤාභිසන්යදොකුසලාභිසන්යදො’’තිආදි – 

සුජාතා ච අපරභායග අස්යසොසි ‘‘නකිර සාරුක්ඛයදවතා, ය ොධිසත්යතො 

කියරස, තුං කිර පිණ්ඩපාතුං පරිභුඤ්ජිත්වා අනුත්තරුං සම්මාසම්ය ොධිුං 

අභිසම්බුද්යධො, සත්තසත්තාහුං කිරස්ස යතන යාපනා අයහොසී’’ති  තස්සා
ඉදුං සුත්වා ‘‘ලාභා වත යම’’ති අනුස්සරන්තියා  ලවපීතියසොමනස්සුං

උදපාදි  චුන්දස්සපි අපරභායග ‘‘අවසානපිණ්ඩපායතො කිර මයා දින්යනො, 

ධම්මසීසුං කිර මයා ගහිතුං, මය්හුං කිර පිණ්ඩපාතුං පරිභුඤ්ජිත්වා සත්ථා
අත්තනා චිරකාලාභිපත්ථිතාය අනුපාදියසසාය නිබ් ානධාතුයා
පරිනිබ්බුයතො’’ති සුත්වා ‘‘ලාභා වත යම’’ති අනුස්සරයතො 

 ලවපීතියසොමනස්සුංඋදපාදි  එවුං අනු ් රණ ෙතාෙපිසමඵලානි ද්යවපි
පිණ්ඩපාතදානානීතියවදිතබ් ානි  

ආයු ංවත්තනිකන්ති දීඝායුකසුංවත්තනිකුං  උපචිතන්ති පසුතුං

උප්පාදිතුං  ෙ  ංවත්තනිකන්ති පරිවාරසුංවත්තනිකුං  

ආධිපයතෙය ංවත්තනිකන්තියසට්ඨභාවසුංවත්තනිකුං  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං දානස්ස මහප්ඵලතඤ්යචව සීලාදිුයණහි
අත්තයනො ච අනුත්තරදක්ඛියණයයභාවුං අනුපාදාපරිනිබ් ානඤ්චාති

තිවිධම්පි අත්ථුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා තදත්ථදීපනුං ඉෙං උදානං

උදායනසි. 
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පටුන 

තත්ථ දදයතොපුඤ්ඤං පවඩ්ඪතීතිදානුංයදන්තස්සචිත්තසම්පත්තියාච

දක්ඛියණයයසම්පත්තියා ච දානමයුං පුඤ්ඤුං උපචීයති, මහප්ඵලතරඤ්ච

මහානිසුංසතරඤ්ච යහොතීති අත්යථො  අථ වා දදයතො පුඤ්ඤං පවඩ්ඪතීති
යදයයධම්මුං පරිච්චජන්යතො පරිච්චාගයචතනාය හලීකතාය අනුක්කයමන
සබ් ත්ථ අනාපත්ති හයලො සුවිසුද්ධසීලුං රක්ඛිත්වා සමථවිපස්සනඤ්ච
භායවතුුං සක්යකොතීති තස්ස දානාදිවයසන තිවිධම්පි පුඤ්ඤුං අභිවඩ්ෙතීති

එවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්ය ො   ංෙෙයතොති සීලසුංයයමනසුංයමන්තස්ස, 

සුංවයරඨිතස්සාති අත්යථො  යවරංනචීෙතීතිපඤ්චවිධයවරුංනපවඩ්ෙති, 
අයදොසපධානත්තා වා අධිසීලස්ස කායවාචාචිත්යතහි සයුංමන්යතො

සුවිසුද්ධසීයලො ඛන්ති හලතාය යකනචි යවරුං න කයරොති, කුයතො තස්ස

උපචයයො තස්මාතස්සසුංයමයතොසුංයමන්තස්ස, සුංයමයහතුවායවරුංන 

චීයති  කු යලො ච ජහාති පාපකන්ති කුසයලො පන ඤාණසම්පන්යනො 
සුවිසුද්ධසීයල පතිට්ඨියතො අට්ඨතිුංසාය ආරම්මයණසු අත්තයනො අනුරූපුං
කම්මට්ඨානුං ගයහත්වාඋපචාරප්පනායභදුංඣානුංසම්පායදන්යතොපාපකුං
ලාමකුං කාමච්ඡන්දාදිඅකුසලුං වික්ඛම්භනවයසන ජහාති පරිච්චජති  යසො
තයමවඣානුංපාදකුංකත්වාසඞ්ඛායරසුඛයවයුං පට්ඨයපත්වාවිපස්සනාය
කම්මුං කයරොන්යතො විපස්සනුං උස්සුක්කායපත්වා අරියමග්යගන 
අනවයසසුං පාපකුං ලාමකුං අකුසලුං සමුච්යඡදවයසන ජහාති  

රා යදො යෙොහක්ඛො  නිබ්බුයතොතියසොඑවුංපාපකුංපජහිත්වාරාගාදීනුං

ඛයා අනවයසසකියලසනිබ් ායනන, තයතො පරුං ඛන්ධනිබ් ායනන ච

නිබ්බුයතො යහොතීතිඑවුංභගවා චුන්දස්සචදක්ඛිණසම්පත්තිුං, අත්තයනොච
දක්ඛියණයයසම්පත්තිුංනිස්සාය පීතියවගවිස්සට්ඨුංඋදානුංඋදායනසි  

පඤ්චමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. පාටලි ාමිෙසුත්තවණ්ණනා 

76. ඡට්යඨ ෙ යධසූති මගධරට්යඨ  ෙහතාති ඉධාපි ුණමහත්යතනපි
අපරිච්ඡින්නසඞ්ඛයත්තා ගණනමහත්යතනපි මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන  

පාටලි ායෙොතිඑවුංනාමයකොමගධරට්යඨඑයකොගායමො තස්සකිර ගාමස්ස
මාපනදිවයස ගාමග්ගහණට්ඨායන ද්යව තයයො පාටලඞ්කුරා පථවියතො

උබ්භිජ්ජිත්වා නික්ඛමිුංසු  යතන තුං ‘‘පාටලිගායමො’’ත්යවව යවොහරිුංසු  

තදව රීති තුං පාටලිගාමුං අවසරි අනුපාපුණි  කදා පන භගවා පාටලිගාමුං

අනුපාපුණි? යහට්ඨාවුත්තනයයනසාවත්ථියුං ධම්මයසනාපතියනොයචතියුං
කාරායපත්වා තයතො නික්ඛමිත්වා රාජගයහ වසන්යතො තත්ථ ආයස්මයතො
මහායමොග්ගල්ලානස්ස ච යචතියුං කාරායපත්වා තයතො නික්ඛමිත්වා 
අම් ලට්ඨිකායුං වසිත්වා අතුරිතචාරිකාවයසන ජනපදචාරිකුං චරන්යතො
තත්ථ තත්ථ එකරත්තිවායසන වසිත්වා යලොකුං අනුග්ගණ්හන්යතො
අනුක්කයමනපාටලිගාමුංඅනුපාපුණි  
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පාටලි ාමිොති පාටලිගාමවාසියනො උපාසකා  යත කිර භගවයතො

පඨමදස්සයනනයකචිසරයණසු, යකචිසීයලසු, යකචිසරයණසුචසීයලසුච 

පතිට්ඨිතා  යතන වුත්තුං ‘‘උපා කා’’ති  යෙන භ වා යතනුප ඞ්කමිංසූති
පාටලිගායම කිර අජාතසත්තුයනො ලිච්ඡවිරාජූනඤ්ච මනුස්සා කායලන
කාලුං ගන්ත්වා යගහසාමියක යගහයතො නීහරිත්වා මාසම්පි අඩ්ෙමාසම්පි 
වසන්ති  යතන පාටලිගාමවාසියනො මනුස්සා නිච්චුපද්දුතා ‘‘එයතසඤ්යචව
ආගතකායල වසනට්ඨානුං භවිස්සතී’’ති එකපස්යස ඉස්සරානුං

භණ්ඩප්පටිසාමනට්ඨානුං, එකපස්යස වසනට්ඨානුං, එකපස්යස

ආගන්තුකානුංඅද්ධිකමනුස්සානුං, එකපස්යසදලිද්දානුං කපණමනුස්සානුං, 
එකපස්යස ගිලානානුං වසනට්ඨානුං භවිස්සතීති සබ්ය සුං අඤ්ඤමඤ්ඤුං 

අඝට්යටත්වා වසනප්පයහොනකුං නගරමජ්යඣ මහාසාලුං කායරසුුං, තස්සා

නාමුං ආව ථා ාරන්ති තුංදිවසඤ්චනිට්ඨානුංඅගමාසි යතතත්ථගන්ත්වා 
හත්ථකම්මසුධාකම්මචිත්තකම්මාදිවයසන සුපරිනිට්ඨිතුං සුසජ්ජිතුං
යදවවිමානසදිසුං තුං ද්වාරයකොට්ඨකයතො පට්ඨාය ඔයලොයකත්වා ‘‘ඉදුං

ආවසථාගාරුංඅතිවියමයනොරමුංසස්සිරිකුං, යකන නු යඛොපඨමුංපරිභුත්තුං

අම්හාකුංදීඝරත්තුංහිතායසුඛාය අස්සා’’තිචින්යතසුුං, තස්මිුංයයවචඛයණ
‘‘භගවා තුං ගාමුං අනුප්පත්යතො’’ති අස්යසොසුුං  යතන යත

උප්පන්නපීතියසොමනස්සා ‘‘අම්යහහිභගවාගන්ත්වාපි ආයනතබ්ය ොසියා, 

යසොපනසයයමවඅම්හාකුංවසනට්ඨානුංසම්පත්යතො, අජ්ජමයුංභගවන්තුං

ඉධවසායපත්වාපඨමුංපරිභුඤ්ජායපස්සාමතථාභික්ඛුසඞ්ඝුං, භික්ඛුසඞ්යඝ

ආගයත යතපිටකුං බුද්ධවචනුං ආගතයමව භවිස්සති, සත්ථාරුං මඞ්ගලුං 

වදායපස්සාම, ධම්මුං කථායපස්සාම  ඉති තීහි රතයනහි පරිභුත්යත පච්ඡා

අම්හාකඤ්ච පයරසඤ්චපරියභොයගොභවිස්සති, එවුංයනො දීඝරත්තුං හිතාය
සුඛාය භවිස්සතී’’ති සන්නිට්ඨානුං කත්වා එතදත්ථයමව භගවන්තුං

උපසඞ්කමිුංසු  තස්මා එවමාහුංසු – ‘‘අධිවාය තු යනො, භන්යත භ වා, 

ආව ථා ාර’’න්ති  

යෙන ආව ථා ාරං යතනුප ඞ්කමිංසූති කිඤ්චාපි තුං තුං දිවසයමව

පරිනිට්ඨිතත්තා යදවවිමානුං විය සුසජ්ජිතුං සුපටිජග්ගිතුං, බුද්ධාරහුං පන

කත්වා න පඤ්ඤත්තුං, ‘‘බුද්ධා නාම අරඤ්ඤජ්ඣාසයා අරඤ්ඤාරාමා, 

අන්යතොගායම වයසයුුං වා යනො වා, තස්මා භගවයතො රුචිුං ජානිත්වාව

පඤ්ඤායපස්සාමා’’ති චින්යතත්වා යත භගවන්තුං උපසඞ්කමිුංසු, ඉදානි
භගවයතො රුචිුං ජානිත්වා තථා පඤ්ඤායපතුකාමා යයන ආවසථාගාරුං

යතනුපසඞ්කමිුංසු   බ්  න්ථරිං ආව ථා ාරං  න්ථරිත්වාති යථා

සබ් යමව සන්ථතුං යහොති, එවුං තුං සන්ථරිත්වා සබ් පඨමුං තාව
‘‘යගොමයුං නාම සබ් මඞ්ගයලසු වත්තතී’’ති සුධාපරිකම්මකතම්පි භූමිුං 
අල්ලයගොමයයන ඔපුඤ්ජායපත්වා පරිසුක්ඛභාවුං ඤත්වා යථා

අක්කන්තට්ඨායන පදුං න පඤ්ඤායති, එවුං චතුජ්ජාතියගන්යධහි
ලිම්යපත්වා උපරි නානාවණ්ණකටසාරයක සන්ථරිත්වා යතසුං උපරි
මහාපිට්ඨිකයකොජවාදිුං කත්වා හත්ථත්ථරණාදීහි නානාවණ්යණහි 
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පටුන 

අත්ථරයණහි සන්ථරිතබ් යුත්තකුං සබ්ය ොකාසුං සන්ථරායපසුුං  යතන

වුත්තුං– ‘‘සබ් සන්ථරිුංආවසථාගාරුංසන්ථරිත්වා’’ති  

ආසනානඤ්හි මජ්ඣට්ඨායන තාව මඞ්ගලථම්භුං නිස්සාය මහාරහුං 
බුද්ධාසනුං පඤ්ඤායපත්වා තත්ථ යුං යුං මුදුකඤ්ච මයනොරමඤ්ච

පච්චත්ථරණුං, තුංතුං පච්චත්ථරිත්වාඋභයතොයලොහිතකුංමනුඤ්ඤදස්සනුං
උපධානුං උපදහිත්වාඋපරිසුවණ්ණරජතතාරකාවිචිත්තුංවිතානුං න්ධිත්වා 
ගන්ධදාමපුප්ඵදාමාදීහි අලඞ්කරිත්වා සමන්තා ද්වාදසහත්යථ ඨායන
පුප්ඵජාලුං කායරත්වාතිුංසහත්ථමත්තට්ඨානුංපටසාණියාපරික්ඛිපායපත්වා
පච්ඡිමභිත්තිුං නිස්සාය භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පල්ලඞ්කඅපස්සයමඤ්චපීඨාදීනි
පඤ්ඤායපත්වා උපරි යසතපච්චත්ථරයණහි පච්චත්ථරායපත්වා සාලාය
පාචීනපස්සුං අත්තයනො නිසජ්ජායයොග්ගුං කායරසුුං  තුං සන්ධාය වුත්තුං 

‘‘ආ නානි පඤ්ඤායපත්වා’’ති  

උදකෙණිකන්ති මහාකුච්ඡිකුං උදකචාටිුං  එවුං භගවා භික්ඛුසඞ්යඝො ච

යථාරුචියාහත්ථපායද යධොවිස්සන්ති, මුඛුං වික්ඛායලස්සන්තීතියතසුයතසු
ඨායනසුමණිවණ්ණස්සඋදකස්සපූයරත්වාවාසත්ථාය නානාපුප්ඵානියචව
උදකවාසචුණ්ණානිචපක්ඛිපිත්වාකදලිපණ්යණහිපිදහිත්වා පතිට්ඨයපසුුං 
යතනවුත්තුං‘‘උදකමණිකුංපතිට්ඨායපත්වා’’ති  

යතලප්පදීපං ආයරොයපත්වාති රජතසුවණ්ණාදිමයදණ්ඩදීපිකාසු 

යයොධකරූපවිලාසඛචිතරූපකාදීනුං හත්යථ

ඨපිතසුවණ්ණරජතාදිමයකපල්ලිකාසුයතලප්පදීපුං ජාලයිත්වා  යෙනභ වා

යතනුප ඞ්කමිංසූති එත්ථ පන යත පාටලිගාමියා උපාසකා න යකවලුං

ආවසථාගාරයමව, අථයඛොසකලස්මිම්පිගායමවීථියයො සජ්ජායපත්වාධයජ
උස්සායපත්වා යගහද්වායරසු පුණ්ණඝයට කදලියයො ච ඨපායපත්වා 
සකලගාමුං දීපමාලාහි විප්පකිණ්ණතාරකුං විය කත්වා ‘‘ඛීරපයක දාරයක

ඛීරුංපායයථ, දහරකුමායරලහුංලහුංයභොයජත්වාසයායපථ, උච්චාසද්දුංමා

කරිත්ථ, අජ්ජ එකරත්තිුං සත්ථා අන්යතොගායම වසිස්සති, බුද්ධා නාම
අප්පසද්දකාමා යහොන්තී’’ති යභරිුං චරායපත්වා සයුං දණ්ඩදීපිකා ආදාය
යයනභගවා යතනුපසඞ්කමිුංසු  

අථ යඛො භ වා නිවාය ත්වා පත්තචීවරොදාෙ  ද්ධිං භික්ඛු ඞ්යඝන

යෙනආව ථා ාරං යතනුප ඞ්කමීති ‘‘යස්ස දානි, භන්යත, භගවා කාලුං
මඤ්ඤතී’’ති එවුං කිර යතහි කායල ආයරොචියත භගවා ලාඛාරයසන 
තින්තරත්තයකොවිළාරපුප්ඵවණ්ණුං රත්තදුපට්ටුං කත්තරියා පදුමුං

කන්යතන්යතො විය, සුංවිධාය තිමණ්ඩලුං පටිච්ඡායදන්යතො නිවායසත්වා

සුවණ්ණපාමඞ්යගන පදුමකලාපුං පරික්ඛිපන්යතො විය, විජ්ජුලතාසස්සිරිකුං
කාය න්ධනුං  න්ධිත්වා රත්තකම් යලන ගජකුම්භුං පරියයොනන්ධන්යතො

විය, රතනසතුබ්ය යධසුවණ්ණග්ඝියකපවාළජාලුංඛිපමායනො විය, මහති

සුවණ්ණයචතියය රත්තකම් ලකඤ්චුකුං පටිමුඤ්චන්යතො විය, ගච්ඡන්තුං 



ඛුද්දකනිකායය උදාන-අට්ඨකථා පාටලි ාමිෙවග්ය ො 

308 

පටුන 

පුණ්ණචන්දුංරත්තවලාහයකනපටිච්ඡායදන්යතොවිය, කඤ්චනගිරිමත්ථයක

සුපක්කලාඛාරසුං පරිසිඤ්චන්යතො විය, චිත්තකූටපබ් තමත්ථකුං

විජ්ජුලතාජායලන පරික්ඛිපන්යතො විය, 
සකලචක්කවාළසියනරුයුගන්ධරමහාපථවිුං චායලත්වා
ගහිතනියරොධපල්ලවසමානවණ්ණුං සුරත්තවරපුංසුකූලුං පාරුපිත්වා

වනගහනයතො නික්ඛන්තයකසරසීයහො විය, සමන්තයතො 

උදයපබ් තකූටයතො පුණ්ණචන්යදො විය,  ාලසූරියයො විය ච අත්තනා
නිසින්නචාරුමණ්ඩපයතො නික්ඛමි  

අථස්සකායයතොයමඝමුඛයතොවිජ්ජුකලාපාවියරස්මියයොනික්ඛමිත්වා 
සුවණ්ණරසධාරාපරියසකපිඤ්ජරපත්තපුප්ඵඵලසාඛාවිටයපවියසමන්තයතො
රුක්යඛ කරිුංසු  තාවයදව අත්තයනො අත්තයනො පත්තචීවරමාදාය
මහාභික්ඛුසඞ්යඝො භගවන්තුං පරිවායරසි  යත ච නුං පරිවායරත්වා ඨිතා
භික්ඛූ එවරූපා අයහසුුං අප්පිච්ඡා සන්තුට්ඨා පවිවිත්තා අසුංසට්ඨා
ආරද්ධවීරියාවත්තායරොවචනක්ඛමා යචොදකාපාපගරහියනොසීලසම්පන්නා
සමාධිසම්පන්නා පඤ්ඤාසම්පන්නා විමුත්තිසම්පන්නා
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නා  යතහි පරිවුයතො භගවා 

රත්තකම් ලපරික්ඛිත්යතො විය සුවණ්ණක්ඛන්යධො, නක්ඛත්තපරිවාරියතො

විය පුණ්ණචන්යදො, රත්තපදුමවනසණ්ඩමජ්ඣගතා විය සුවණ්ණනාවා, 
පවාළයවදිකපරික්ඛිත්යතො විය සුවණ්ණපාසායදො වියරොචිත්ථ 
මහාකස්සපප්පමුඛාපන මහායථරායමඝවණ්ණුංපුංසුකූලචීවරුංපාරුපිත්වා
මණිවම්මවම්මිතා විය මහානාගා පරිවාරයිුංසු වන්තරාගා භින්නකියලසා
විජටිතජටාඡින්න න්ධනාකුයලවාගයණවා අලග්ගා  

ඉති භගවා සයුං වීතරායගො වීතරායගහි, වීතයදොයසො වීතයදොයසහි, 

වීතයමොයහො වීතයමොයහහි, නිත්තණ්යහො නිත්තණ්යහහි, නික්කියලයසො

නික්කියලයසහි, සයුංබුද්යධො අනුබුද්යධහිපරිවාරියතොපත්තපරිවාරිතුංවිය

යකසරුං, යකසරපරිවාරිතාවියකණ්ණිකා, අට්ඨනාගසහස්සපරිවාරියතොවිය

ඡද්දන්යතො නාගරාජා, නවුතිහුංසසහස්සපරිවාරියතො විය ධතරට්යඨො

හුංසරාජා, යසනඞ්ගපරිවාරියතො විය චක්කවත්තිරාජා, මරුගණපරිවාරියතො

විය සක්යකො යදවරාජා, බ්රහ්මගණපරිවාරියතො විය හාරිතමහාබ්රහ්මා, 

තාරාගණපරිවාරියතො විය පුණ්ණචන්යදො, අනුපයමන බුද්ධයවයසන
අපරිමායණනබුද්ධවිලායසනපාටලිගාමිනුංමග්ගුං පටිපජ්ජි  

අථස්ස පුරත්ථිමකායයතො සුවණ්ණවණ්ණා ඝනබුද්ධරස්මියයො 

උට්ඨහිත්වා අසීතිහත්ථට්ඨානුං අග්ගයහසුුං, තථා පච්ඡිමකායයතො
දක්ඛිණපස්සයතො වාමපස්සයතො සුවණ්ණවණ්ණා ඝනබුද්ධරස්මියයො

උට්ඨහිත්වා අසීතිහත්ථට්ඨානුං අග්ගයහසුුං, උපරියකසන්තයතො පට්ඨාය
සබ් යකසාවට්යටහි යමොරගීවරාජවණ්ණා අසිතා ඝනබුද්ධරස්මියයො

උට්ඨහිත්වා ගගනතයල අසීතිහත්ථට්ඨානුං අග්ගයහසුුං, යහට්ඨාපාදතයලහි
පවාළවණ්ණා රස්මියයො උට්ඨහිත්වා ඝනපථවියුං අසීතිහත්ථට්ඨානුං 
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අග්ගයහසුුං, දන්තයතො අක්ඛීනුං යසතට්ඨානයතො, නඛානුං
මුංසවිමුත්තට්ඨානයතො ඔදාතා ඝනබුද්ධරස්මියයො උට්ඨහිත්වා

අසීතිහත්ථට්ඨානුං අග්ගයහසුුං, රත්තපීතවණ්ණානුං සම්භින්නට්ඨානයතො

මඤ්යජට්ඨවණ්ණා රස්මියයො උට්ඨහිත්වා අසීතිහත්ථට්ඨානුං අග්ගයහසුුං, 
සබ් ත්ථකයමව පභස්සරා රස්මියයො උට්ඨහිුංසු  එවුං සමන්තා 
අසීතිහත්ථට්ඨානුංඡබ් ණ්ණාබුද්ධරස්මියයොවිජ්යජොතමානාවිප්ඵන්දමානා 
විධාවමානා කඤ්චනදණ්ඩදීපිකාදීහි නිච්ඡරිත්වා ආකාසුං පක්ඛන්දමානා

මහාපදීපජාලා විය, චාතුද්දීපිකමහායමඝයතො නික්ඛන්තවිජ්ජුලතා විය ච
දියසොදිසුං පක්ඛන්දිුංසු  යාහි සබ්ය  දිසාභාගා සුවණ්ණචම්පකපුප්යඵහි

විකිරියමානාවිය, සුවණ්ණඝටයතොසුවණ්ණරසධාරාහි ආසිඤ්චියමානාවිය, 

පසාරිතසුවණ්ණපටපරික්ඛිත්තා විය, යවරම්භවායතන 

සමුද්ධතකිුංසුකකණිකාරයකොවිළාරපුප්ඵචුණ්ණසයමොකිණ්ණා විය, 
චීනපිට්ඨචුණ්ණසම්පරිරඤ්ජිතාවියචවියරොචිුංසු  

භගවයතොපි අසීතිඅනු යඤ්ජන යාමප්පභාපරික්යඛපසමුජ්ජලුං 
ද්වත්තිුංසමහාපුරිසලක්ඛණප්පටිමණ්ඩිතුං සරීරුං

අබ්භමහිකාදිඋපක්කියලසවිමුත්තුං සමුජ්ජලන්තතාරකාවභාසිතුං විය, 

ගගනතලුංවිකසිතුංවියපදුමවනුං, සබ් පාලිඵුල්යලො විය යයොජනසතියකො

පාරිච්ඡත්තයකො, පටිපාටියා ඨපිතානුං ද්වත්තිුංසසූරියානුං 
ද්වත්තිුංසචන්දිමානුං ද්වත්තිුංසචක්කවත්තීනුං ද්වත්තිුංසයදවරාජානුං 

ද්වත්තිුංසමහාබ්රහ්මානුං සිරියා සිරිුං අභිභවමානුං විය වියරොචිත්ථ, යථා තුං
දසහි පාරමීහිදසහිඋපපාරමීහිදසහිපරමත්ථපාරමීහීතිසම්මයදවපරිපූරිතාහි 
සමතිුංසපාරමිතාහි අලඞ්කතුං කප්පසතසහස්සාධිකානි චත්තාරි
අසඞ්යඛයයයානි දින්යනන දායනන රක්ඛියතන සීයලන කයතන
කලයාණකම්යමනඑකස්මිුංඅත්තභායව සයමොසරිත්වාවිපාකුංදාතුුංඔකාසුං
අලභමායනන සම් ාධප්පත්තුං වියනිබ් ත්තිතුං නාවාසහස්සභණ්ඩුං එකුං

නාවුං ආයරොපනකායලො විය, සකටසහස්සභණ්ඩුං එකුං සකටුං

ආයරොපනකායලො විය, පඤ්චවීසතියා ගඞ්ගානුං සම්භින්නමුඛද්වායර
එකයතොරාසිභූතකායලොවියඅයහොසි  

ඉමාය බුද්ධසිරියා ඔභාසමානස්සපි භගවයතො පුරයතො අයනකානි 

දණ්ඩදීපිකාසහස්සානිඋක්ඛිපිුංසු තථාපච්ඡයතොවාමපස්යසදක්ඛිණපස්යස 
ජාතිකුසුමචම්පකවනමාලිකාරත්තුප්පලනීලුප්පල කුලසින්දුවාරාදිපුප්ඵානි
යචව නීලපීතාදිවණ්ණසුගන්ධචුණ්ණානි ච චාතුද්දීපිකමහායමඝවිස්සට්ඨා

සලිලවුට්ඨියයො විය විප්පකිරිුංසු. පඤ්චඞ්ගිකතූරියනිග්යඝොසා ච 
බුද්ධධම්මසඞ්ඝුණාසුංයුත්තා ථුතියඝොසා ච සබ් ා දිසා පූරයමානා
මුඛසම්භාසා විය අයහසුුං  යදවසුපණ්ණනාගයක්ඛගන්ධබ් මනුස්සානුං
අක්ඛීනි අමතපානුං විය ලභිුංසු  ඉමස්මිුං පන ඨායන ඨත්වා පදසහස්යසහි
ගමනවණ්ණනුංවත්තුුංවට්ටති තත්රියුං මුඛමත්තුං– 

‘‘එවුං සබ් ඞ්ගසම්පන්යනො, කම්පයන්යතො වසුන්ධරුං; 
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අයහඨයන්යතොපාණානි, යාතියලොකවිනායයකො  

‘‘දක්ඛිණුංපඨමුංපාදුං, උද්ධරන්යතොනරාසයභො; 

ගච්ඡන්යතොසිරිසම්පන්යනො, යසොභයතද්විපදුත්තයමො  

‘‘ගච්ඡයතොබුද්ධයසට්ඨස්ස, යහට්ඨාපාදතලුංමුදු; 

සමුංසම්ඵුසයතභූමිුං, රජසානුපලිම්පති  

‘‘නින්නුං ඨානුංඋන්නමති, ගච්ඡන්යත යලොකනායයක; 

උන්නතඤ්චසමුංයහොති, පථවීචඅයචතනා  

‘‘පාසාණාසක්ඛරායචව, කථලාඛාුගකණ්ටකා; 

සබ්ය මග්ගාවිවජ්ජන්ති, ගච්ඡන්යතයලොකනායයක  

‘‘නාතිදූයරඋද්ධරති, නච්චාසන්යනචනික්ඛිපුං; 

අඝට්ටයන්යතොනියයාති, උයභොජාණූචයගොප්ඵයක  

‘‘නාතිසීඝුංපක්කමති, සම්පන්නචරයණොමුනි; 

නචාපිසණිකුංයාති, ගච්ඡමායනොසමාහියතො  

‘‘උද්ධුංඅයධොචතිරියුං, දිසඤ්චවිදිසුංතථා; 

නයපක්ඛමායනොයසොයාති, යුගමත්තුංවයපක්ඛති  

‘‘නාගවික්කන්තචායරොයසො, ගමයනයසොභයතජියනො; 

චාරුුංගච්ඡතියලොකග්යගො, හාසයන්යතොසයදවයක  

‘‘උසභරාජාවයසොභන්යතො, චාරුචාරීවයකසරී; 

යතොසයන්යතො හූසත්යත, ගාමුංයසට්යඨොඋපාගමී’’ති – 

වණ්ණකායලො නාමකියරස  එවුංවියධසුකායලසු භගවයතො සරීරවණ්යණ

වා ුණවණ්යණ වා ධම්මකථිකස්ස ථායමොයයව පමාණුං, චුණ්ණියපයදහි 

ගාථා න්යධහියත්තකුංසක්යකොති, තත්තකුංවත්තබ් ුං  ‘‘දුක්කථිත’’න්ති

වා ‘‘අතිත්යථන පක්ඛන්යදො’’ති වා න වත්තබ්ය ො  අපරිමාණවණ්ණා හි

බුද්ධා භගවන්යතො, යතසුං බුද්ධාපි අනවයසසයතො වණ්ණුං වත්තුුං
අසමත්ථා  සකලම්පි හි කප්පුං වණ්යණන්තා පරියයොසායපතුුං න

සක්යකොන්ති, පයගව ඉතරා පජාති  ඉමිනා සිරිවිලායසන 

අලඞ්කතප්පටියත්තුංපාටලිගාමුංපාවිසි, පවිසිත්වාභගවා පසන්නචිත්යතන
ජයනන පුප්ඵගන්ධධූමවාසචුණ්ණාදීහි පූජියමායනො ආවසථාගාරුං පාවිසි 
යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො භගවා නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය සද්ධිුං
භික්ඛුසඞ්යඝනයයන ආවසථාගාරුංයතනුපසඞ්කමී’’ති  
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පායද පක්ඛායලත්වාතියදිපිභගවයතොපායදරයජොජල්ලුංනඋපලිම්පති, 
යතසුං පනඋපාසකානුංකුසලාභිවුද්ධිුංආකඞ්ඛන්යතොපයරසුංදිට්ඨානුගතිුං
ආපජ්ජනත්ථඤ්ච භගවා පායද පක්ඛායලති  අපිච උපාදින්නකසරීරුං නාම
සීතුං කාතබ් ම්පි යහොතීති එතදත්ථම්පි භගවා න්හානපාදයධොවනාදීනි

කයරොතියයව  භ වන්තංයෙව පුරක්ඛත්වාති භගවන්තුං පුරයතො කත්වා 
තත්ථ භගවා භික්ඛූනඤ්යචව උපාසකානඤ්ච මජ්යඣ නිසින්යනො
ගන්යධොදයකන න්හායපත්වා දුකූලචුම් ටයකන යවොදකුං කත්වා
ජාතිහිඞ්ු ලයකන මජ්ජිත්වා රත්තකම් යලන පලියවයඨත්වා පීයඨ ඨපිතා 
රත්තසුවණ්ණඝනපටිමාවියඅතිවියරොචිත්ථ  

අයුංපයනත්ථයපොරාණානුංවණ්ණභණනමග්යගො– 

‘‘ගන්ත්වානමණ්ඩලමාළුං, නාගවික්කන්තචාරයණො; 

ඔභාසයන්යතොයලොකග්යගො, නිසීදිවරමාසයන  

‘‘තහිුං නිසින්යනොනරදම්මසාරථි, 

යදවාතියදයවොසතපුඤ්ඤලක්ඛයණො; 

බුද්ධාසයනමජ්ඣගයතොවියරොචති, 
සුවණ්ණනික්ඛුංවියපණ්ඩුකම් යල  

‘‘යනක්ඛුංජම්ය ොනදස්යසව, නික්ඛිත්තුංපණ්ඩුකම් යල; 

වියරොචතිවීතමයලො, මණියවයරොචයනොයථා  

‘‘මහාසායලොවසම්ඵුල්යලො, යමරුරාජාවලඞ්කයතො; 

සුවණ්ණයූපසඞ්කායසො, පදුයමොයකොකනයදොයථා  

‘‘ජලන්යතොදීපරුක්යඛොව, පබ් තග්යගයථාසිඛී; 

යදවානුංපාරිඡත්යතොව, සබ් ඵුල්යලොවියරොචතී’’ති  

පාටලි ාමියෙ උපා යක ආෙන්යතසීති යස්මා යතසු උපාසයකසු  හූ

ජනා සීයලසු පතිට්ඨිතා, තස්මා පඨමුං තාව සීලවිපත්තියා ආදීනවුං

පකායසත්වා පච්ඡා සීලසම්පදාය ආනිසුංසුං දස්යසතුුං, ‘‘පඤ්චියෙ

 හපතයෙො’’තිආදිනා ධම්මයදසනත්ථුංආමන්යතසි  

තත්ථ දු ්සීයලොති නිස්සීයලො  සීලවිපන්යනොති විපන්නසීයලො

භින්නසුංවයරො  එත්ථ ච ‘‘දුස්සීයලො’’ති පයදන පුග්ගලස්ස සීලාභායවො
වුත්යතො  යසො පනස්ස සීලාභායවො දුවියධො අසමාදායනනවාසමාදින්නස්ස

යභයදනවාති යතසුපුරියමොනතථාසාවජ්යජො, යථාදුතියයො සාවජ්ජතයරො 
යථාධිප්යපතාදීනවනිමිත්තුං සීලාභාවුං පුග්ගලාධිට්ඨානාය යදසනාය 

දස්යසතුුං, ‘‘සීලවිපන්යනො’’ති වුත්තුං  යතන ‘‘දුස්සීයලො’’ති පදස්ස අත්ථුං 

දස්යසති  පොදාධිකරණන්ති පමාදකාරණා  ඉදඤ්ච සුත්තුං ගහට්ඨානුං
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වයසන ආගතුං, පබ් ජිතානම්පි පන ලබ්භයතව  ගහට්යඨො හි යයන
සිප්පට්ඨායනන ජීවිකුං කප්යපති යදි කසියා යදි වාණිජ්ජාය යදි

යගොරක්යඛන, පාණාතිපාතාදිවයසන පමත්යතො තුං තුං යථාකාලුං

සම්පායදතුුං න සක්යකොති, අථස්ස කම්මුං විනස්සති  මාඝාතකායල පන
පාණාතිපාතාදීනි කයරොන්යතො දණ්ඩවයසන මහතිුං යභොගජානිුං නිගච්ඡති  
පබ් ජියතො දුස්සීයලො පමාදකාරණා සීලයතො බුද්ධවචනයතො ඣානයතො
සත්තඅරියධනයතොචජානිුං නිගච්ඡති  

පාපයකො කිත්ති ද්යදොති ගහට්ඨස්ස ‘‘අසුයකො අමුකකුයල ජායතො
දුස්සීයලො පාපධම්යමො පරිච්චත්තඉධයලොකපරයලොයකො 
සලාකභත්තමත්තම්පි න යදතී’’ති පරිසමජ්යඣ පාපයකො කිත්තිසද්යදො
අබ්භුග්ගච්ඡති  පබ් ජිතස්ස ‘‘අසුයකො නාම යථයරො සත්ථු සාසයන

පබ් ජිත්වා නාසක්ඛි සීලානි රක්ඛිතුුං, න බුද්ධවචනුං ගයහතුුං, 

යවජ්ජකම්මාදීහි ජීවති, ඡහි අගාරයවහි සමන්නාගයතො’’ති එවුං පාපයකො
කිත්තිසද්යදොඅබ්භුග්ගච්ඡති  

අවි ාරයදොතිගහට්යඨොතාවඅවස්සුං හූනුං සන්නිපාතට්ඨායන‘‘යකොචි

මමකම්මුංජානිස්සති, අථමුංනින්දිස්සති, රාජකුලස්සවා දස්යසස්සතී’’ති

සභයයො උපසඞ්කමති, මඞ්කුභූයතො පත්තක්ඛන්යධො අයධොමුයඛො නිසීදති, 
විසාරයදො හත්වා කයථතුුං න සක්යකොති  පබ් ජියතොපි  හභික්ඛුසඞ්යඝ

සන්නිපතියත ‘‘අවස්සුංයකොචිමමකම්මුංජානිස්සති, අථයමඋයපොසථම්පි
පවාරණම්පිඨයපත්වා සාමඤ්ඤයතොචායවත්වානික්කඩ්ඪිස්සතී’’තිසභයයො

උපසඞ්කමති, විසාරයදො හත්වා කයථතුුං න සක්යකොති  එකච්යචො පන

දුස්සීයලොපි සමායනො සුසීයලො විය චරති, යසොපි අජ්ඣාසයයන මඞ්කු
යහොතියයව  

 ම්මූළ්යහො කාලං කයරොතීති දුස්සීලස්ස හි මරණමඤ්යච නිපන්නස්ස
දුස්සීලකම්මානි සමාදාය පවත්තිතට්ඨානානි ආපාථුං ආගච්ඡන්ති  යසො

උම්මීයලත්වාඉධයලොකුං, නිමීයලත්වාපරයලොකුංපස්සති තස්සචත්තායරො 

අපායා කම්මානුරූපුං උපට්ඨහන්ති, සත්තිසයතන පහරියමායනො විය

අග්ගිජාලාභිඝායතන ඣායමායනොවියචයහොති යසො‘‘වායරථ, වායරථා’’ති
විරවන්යතොවමරති යතන වුත්තුං–‘‘සම්මූළ්යහොකාලුංකයරොතී’’ති  

කාෙ ්  යභදාති උපාදින්නක්ඛන්ධපරිච්චාගා  පරං ෙරණාති

තදනන්තරුං අභිනිබ් ත්තක්ඛන්ධග්ගහණා  අථ වා කාෙ ්  යභදාති

ජීවිතින්ද්රියස්ස උපච්යඡදා  පරං ෙරණාති චුතියතො උද්ධුං  අපාෙන්තිආදි 
සබ් ුංනිරයයවවචනුං නිරයයොහිසග්ගයමොක්ඛයහතුභූතාපුඤ්ඤසඞ්ඛාතා

අයා අයපතත්තා, සුඛානුං වා අයස්ස, ආගමනස්ස වා අභාවා අපායයො 

දුක්ඛස්ස ගති පටිසරණන්ති දුග් ති, යදොස හලතාය වා දුට්යඨනකම්මුනා
නිබ් ත්තා ගතීති දුග්ගති  විවසා නිපතන්ති එත්ථ දුක්කතකාරියනොති 
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විනිපායතො, විනස්සන්තා වා එත්ථ නිපතන්ති සම්භිජ්ජමානඞ්ගපච්චඞ්ගාති

විනිපායතො නත්ථි එත්ථඅස්සාදසඤ්ඤියතොඅයයොති නිරයෙො. 

අථ වා අපායග්ගහයණනතිරච්ඡානයයොනිුං දීයපති තිරච්ඡානයයොනිහි 

අපායයො සුගතියතො අයපතත්තා, න දුග්ගති මයහසක්ඛානුං නාගරාජාදීනුං
සම්භවයතො  දුග්ගතිග්ගහයණනයපත්තිවිසයුංදීයපති යසොහිඅපායයොයචව

දුග්ගතිචසුගතියතො අයපතත්තා, දුක්ඛස්සචගතිභූතත්තා, නතුවිනිපායතො
අසුරසදිසුං අවිනිපතිතත්තා යපතමහිද්ධිකානම්පි විජ්ජමානත්තා 
විනිපාතග්ගහයණන අසුරකායුං දීයපති  යසො හි යථාවුත්යතනට්යඨන
‘‘අපායයො’’ යචව ‘‘දුග්ගති’’ ච සබ් සම්පත්තිසමුස්සයයහි විනිපතිතත්තා
‘‘විනිපායතො’’ති ච වුච්චති නිරයග්ගහයණන අවීචිආදිකුං අයනකප්පකාරුං 

නිරයයමවදීයපති  උපපජ්ජතීතිනිබ් ත්තති  

ආනිසුංසකථා වුත්තවිපරියායයන යවදිතබ් ා  අයුං පන වියසයසො – 

සීලවාතිසමාදානවයසනසීලවා  සීල ම්පන්යනොතිපරිසුද්ධුංපරිපුණ්ණඤ්ච

කත්වා සීලස්සසමාදායනනසීලසම්පන්යනො  යභො ක්ඛන්ධන්තියභොගරාසිුං  

සු තිං ග් ං යලොකන්තිඑත්ථසුගතිග්ගහයණනමනුස්සගතිපිසඞ්ගය්හති, 

සග්ගග්ගහයණන යදවගතිඑව තත්ථසුන්දරාගති සු ති, රූපාදීහිවිසයයහි 

සුට්ඨු අග්යගොති  ග්ය ො, යසො සබ්ය ොපි ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන 

යලොයකොති  

පාටලි ාමියෙ උපා යක හයදවරත්තිංධම්මිොකථාොතිඅඤ්ඤායපි
පාළිමුත්තාය ධම්මකථාය යචවආවසථානුයමොදනකථාය ච  තදා හි භගවා
යස්මා අජාතසත්තුනා තත්ථ පාටලිපුත්තනගරුං මායපන්යතන අඤ්යඤසු

ගාමනිගමජනපදරාජධානීසු යය සීලාචාරසම්පන්නා කුටුම්බිකා, යත
ආයනත්වා ධනධඤ්ඤඝරවත්ථුයඛත්තවත්ථාදීනි යචව පරිහාරඤ්ච 
දායපත්වානියවසියන්ති තස්මාපාටලිගාමියාඋපාසකාආනිසුංසදස්සාවිතාය
වියසසයතො සීලගරුකාසබ් ුණානඤ්ච සීලස්ස අධිට්ඨානභාවයතො යතසුං
පඨමුං සීලානිසුංයස පකායසත්වා තයතො පරුංආකාසගඞ්ගුං ඔතායරන්යතො

විය, පථයවොජුං ආකඩ්ෙන්යතො විය, මහාජම්බුුං මත්ථයක ගයහත්වා

චායලන්යතොවිය, යයොජනිකමධුකණ්ඩුංචක්කයන්යතන පීයළත්වාමධුරසුං
පායමායනොවියපාටලිගාමිකානුංඋපාසකානුංහිතසුඛාවහුංපකිණ්ණකකථුං 

කයථන්යතො ‘‘ආවාසදානුං නායමතුං ගහපතයයො මහන්තුං පුඤ්ඤුං, 

තුම්හාකුංආවායසොමයා පරිභුත්යතො, භික්ඛුසඞ්යඝනචපරිභුත්යතො, මයාච
භික්ඛුසඞ්යඝනචපරිභුත්යතපන ධම්මරතයනනපිපරිභුත්යතොයයවයහොති 

එවුං තීහි රතයනහි පරිභුත්යත අපරියමයයයො ච විපායකො, අපිච

ආවාසදානස්මිුං දින්යන සබ් දානුං දින්නයමව යහොති, 
භූමට්ඨකපණ්ණසාලාය වා සාඛාමණ්ඩපස්ස වා සඞ්ඝුං උද්දිස්ස කතස්ස
ආනිසුංයසො පරිච්ඡින්දිතුුං න සක්කා  ආවාසදානානුභායවන හි භයව

නිබ් ත්තමානස්සපි සම්පීළිතගබ්භවායසො නාම න යහොති, ද්වාදසහත්යථො
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ඔවරයකො වියස්ස මාතුකුච්ඡි අසම් ායධොව යහොතී’’ති එවුං නානානයයහි 
විචිත්තුං හුංධම්මකථුංකයථත්වා– 

‘‘සීතුංඋණ්හුංපටිහන්ති, තයතොවාළමිගානිච; 

සරීසයපචමකයස, සිසියරචාපිවුට්ඨියයො  

‘‘තයතොවාතාතයපොයඝොයරො, සඤ්ජායතොපටිහඤ්ඤති; 

යලණත්ථඤ්චසුඛත්ථඤ්ච, ඣායිතුඤ්චවිපස්සිතුුං  

‘‘විහාරදානුං සඞ්ඝස්ස, අග්ගුංබුද්යධන වණ්ණිතුං; 

තස්මා හිපණ්ඩියතොයපොයසො, සම්පස්සුං අත්ථමත්තයනො  

‘‘විහායරකාරයයරම්යම, වාසයයත්ථ හස්සුයත; 

යතසුංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, වත්ථයසනාසනානිච  

‘‘දයදයයඋජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා; 

යතතස්සධම්මුංයදයසන්ති, සබ් දුක්ඛාපනූදනුං; 

යුංයසොධම්මුංඉධඤ්ඤාය, පරිනිබ් ාතිඅනාසයවො’’ති (චූළව 295) 

– 

එවුං අයම්පි ආවාසදායන ආනිසුංයසොති  හයදව රත්තිුං අතියරකතරුං 
දියඩ්ෙයාමුංආවාසදානානිසුංසකථුං කයථසි තත්ථඉමාගාථාතාව සඞ්ගහුං

ආරුළ්හා, පකිණ්ණකධම්මයදසනා පන සඞ්ගහුං නායරොහති  

 න්ද ්ය ත්වාතිආදීනිවුත්තත්ථායනව  

අභික්කන්තාති අතික්කන්තා ද්යව යාමා ගතා  ෙ ්  දානි කාලං

ෙඤ්ඤථාති යස්ස ගමනස්ස තුම්යහ කාලුං මඤ්ඤථ, ගමනකායලො

තුම්හාකුං, ගච්ඡථාතිවුත්තුංයහොති කස්මාපනභගවායත උයයයොයජසීති? 
අනුකම්පාය  තියාමරත්තිඤ්හි තත්ථ නිසීදිත්වා වීතිනායමන්තානුං යතසුං

සරීයර ආ ායධො උප්පජ්යජයයාති, භික්ඛුසඞ්යඝපි ච

විප්පභාතසයනනිසජ්ජාය ඔකායසො ලද්ධුුං වට්ටති, ඉති උභයානුකම්පාය

උයයයොයජසීති  සුඤ්ඤා ාරන්ති පාටියයක්කුං සුඤ්ඤාගාරුං නාම තත්ථ
නත්ථි  යතන කිර ගහපතයයො තස්යසව ආවසථාගාරස්ස එකපස්යස
පටසාණියා පරික්ඛිපායපත්වා කප්පියමඤ්චුං පඤ්ඤායපත්වා තත්ථ
කප්පියපච්චත්ථරණුං අත්ථරිත්වා උපරි 
සුවණ්ණරජතතාරකාගන්ධමාලාදිපටිමණ්ඩිතුං විතානුං  න්ධිත්වා

යතලප්පදීපුං ආයරොයපසුුං ‘‘අප්යපව නාම සත්ථා ධම්මාසනයතො වුට්ඨාය

යථොකුං විස්සමිතුකායමො ඉධ නිපජ්යජයය, එවුං යනො ඉදුං ආවසථාගාරුං
භගවතාචතූහිඉරියාපයථහිපරිභුත්තුංදීඝරත්තුංහිතායසුඛාය භවිස්සතී’’ති 
සත්ථාපි තයදව සන්ධාය තත්ථ සඞ්ඝාටිුං පඤ්ඤායපත්වා සීහයසයයුං 
කප්යපසි  තුං සන්ධාය වුත්තුං ‘‘සුඤ්ඤාගාරුං පාවිසී’’ති  තත්ථ
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පාදයධොවනට්ඨානයතො පට්ඨාය යාව ධම්මාසනා අගමාසි, එත්තයකඨායන

ගමනුං නිප්ඵන්නුං  ධම්මාසනුං පත්වා යථොකුං අට්ඨාසි, ඉදුං තත්ථ ඨානුං 

භගවාද්යවයායමධම්මාසයන නිසීදි, එත්තයකඨායනනිසජ්ජානිප්ඵන්නා 
උපාසයක උයයයොයජත්වා ධම්මාසනයතො ඔරුය්හ යථාවුත්යත ඨායන
සීහයසයයුංකප්යපසි එවුංතුංඨානුංභගවතා චතූහිඉරියාපයථහිපරිභුත්තුං
අයහොසීති  

සුනිධව ් කාරාති සුනියධො ච වස්සකායරො ච ද්යව බ්රාහ්මණා  

ෙ ධෙහාෙත්තාති මගධරඤ්යඤො මහාඅමච්චා, මගධරට්යඨ වා මහාමත්තා

මහතියා ඉස්සරියමත්තාය සමන්නාගතාති මහාමත්තා  පාටලි ායෙ න රං

ොයපන්තීති පාටලිගාමසඞ්ඛායත භූමිපයදයස නගරුං මායපන්ති  වජ්ජීනං

පටි ාහාොති ලිච්ඡවිරාජූනුං ආයමුඛප්පච්ඡින්දනත්ථුං   හ ්  හ ්ය වාති

එයකකවග්ගවයසන සහස්සුං සහස්සුං හත්වා  වත්ථූනීති ඝරවත්ථූනි  

චිත්තානිනෙන්තිනියව නානිොයපතුන්තිරඤ්යඤො රාජමහාමත්තානඤ්ච
නියවසනානි මායපතුුං වත්ථුවිජ්ජාපාඨකානුං චිත්තානි නමන්ති  යත කිර
අත්තයනොසිප්පානුභායවනයහට්ඨාපථවියුංතිුංසහත්ථමත්යතඨායන ‘‘ඉධ

නාගග්ගායහො, ඉධ යක්ඛග්ගායහො, ඉධ භූතග්ගායහො, ඉධ පාසායණො වා
ඛාුගයකො වා අත්ථී’’ති ජානන්ති  යත තදා සිප්පුං ජප්යපත්වා යදවතාහි
සද්ධිුංසම්මන්තයමානාවියමායපන්ති  

අථ වා යනසුං සරීයර යදවතා අධිමුච්චිත්වා තත්ථ තත්ථ නියවසනානි
මායපතුුං චිත්තුංනායමන්ති තා චතූසුයකොයණසුඛාුගයක යකොට්යටත්වා
වත්ථුම්හි ගහිතමත්යත පටිවිගච්ඡන්ති  සද්ධකුලානුං සද්ධා යදවතා තථා

කයරොන්ති, අස්සද්ධකුලානුං අස්සද්ධා යදවතා  කිුංකාරණා? සද්ධානඤ්හි

එවුං යහොති ‘‘ඉධ මනුස්සා නියවසනුං මායපන්තා පඨමුං භික්ඛුසඞ්ඝුං

නිසීදායපත්වා මඞ්ගලුං වදායපස්සන්ති, අථ මයුං සීලවන්තානුං දස්සනුං

ධම්මකථුං පඤ්හවිස්සජ්ජනුං අනුයමොදනුං යසොතුුං ලභිස්සාම, මනුස්සා ච
දානුංදත්වාඅම්හාකුංපත්තිුංදස්සන්තී’’ති  අස්සද්ධායදවතාපි ‘‘අත්තයනො

ඉච්ඡානුරූපුං යතසුං පටිපත්තිුං පස්සිතුුං, කථඤ්ච යසොතුුං ලභිස්සාමා’’ති
තථාකයරොන්ති  

තාවතිංය හීති යථා හි එකස්මිුං කුයල එකුං පණ්ඩිතමනුස්සුං, 
එකස්මිඤ්චවිහායරඑකුං හස්සුතුංභික්ඛුුං උපාදාය‘‘අසුකකුයලමනුස්සා

පණ්ඩිතා, අසුකවිහායරභික්ඛූ හස්සුතා’’තිසද්යදො අබ්භුග්ගච්ඡති, එවයමව

සක්කුං යදවරාජානුං, විස්සකම්මඤ්ච යදවපුත්තුං උපාදාය ‘‘තාවතිුංසා
පණ්ඩිතා’’ති සද්යදො අබ්භුග්ගයතො  යතනාහ ‘‘තාවතිුංයසහී’’ති  

ය ෙයථාපීතිආදිනා යදයවහි තාවතිුංයසහි සද්ධිුං මන්යතත්වා විය
සුනිධවස්සකාරානගරුංමායපන්තීතිදස්යසති  

ොවතා, ආනන්ද, අරිෙං ආෙතනන්ති යත්තකුං අරියමනුස්සානුං

ඔසරණට්ඨානුං නාම අත්ථි  ොවතා වණිප්පයථොති යත්තකුං වාණිජානුං
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පටුන 

ආහටභණ්ඩස්ස රාසිවයසන කයවික්කයට්ඨානුං නාම, වාණිජානුං

වසනට්ඨානුං වාඅත්ථි  ඉදංඅග් න රන්තියතසුංඅරියායතනවණිප්පථානුං

ඉදුං නගරුං අග්ගුං භවිස්සති යජට්ඨකුං පායමොක්ඛුං  පුටයභදනන්ති 

භණ්ඩපුටයභදනට්ඨානුං, භණ්ඩභණ්ඩිකානුං යමොචනට්ඨානන්ති වුත්තුං

යහොති සකලජම්බුදීයප අලද්ධභණ්ඩම්පිහිඉයධවලභිස්සන්ති, අඤ්ඤත්ථ

වික්කයුං අගච්ඡන්තාපි ඉයධව වික්කයුං ගච්ඡිස්සන්ති, තස්මා ඉයධව පුටුං

භින්දිස්සන්තීති අත්යථො  ආයානම්පි හි චතූසු ද්වායරසු චත්තාරි, සභායුං
එකන්තිඑවුංදිවයසදිවයසපඤ්චසතසහස්සානි තත්ථඋට්ඨහිස්සන්ති තානි
සභාවානිආයානීතිදස්යසති  

අග්ගියතොවාතිආදීසුසමුච්චයත්යථො වාසද්යදො, අග්ගිනාචඋදයකනච
මිථුයභයදනචනස්සිස්සතීතිඅත්යථො  තස්සහිඑයකොයකොට්ඨායසොඅග්ගිනා

නස්සිස්සති, නිබ් ායපතුුං න සක්ඛිස්සන්ති, එකුං යකොට්ඨාසුං ගඞ්ගා

ගයහත්වාගමිස්සති, එයකොඉමිනාඅකථිතුංඅමුස්ස, අමුනාඅකථිතුං ඉමස්ස
වදන්තානුං පිසුණවාචානුං වයසන භින්නානුං මනුස්සානුං
අඤ්ඤමඤ්ඤයභයදන විනස්සිස්සති  එවුං වත්වා භගවා පච්චූසකායල
ගඞ්ගාතීරුං ගන්ත්වා කතමුඛයධොවයනො භික්ඛාචාරයවලුං ආගමයමායනො
නිසීදි  

සුනිධවස්සකාරාපි ‘‘අම්හාකුංරාජාසමණස්ස යගොතමස්සඋපට්ඨායකො, 

යසොඅම්යහඋපගයතපුච්ඡිස්සති‘සත්ථා කිරපාටලිගාමුංඅගමාසි, කිුංතස්ස

සන්තිකුං උපසඞ්කමිත්ථ, න උපසඞ්කමිත්ථා’ති  ‘උපසඞ්කමිම්හා’ති ච

වුත්යත ‘නිමන්තයිත්ථ, න නිමන්තයිත්ථා’ති පුච්ඡිස්සති  ‘න

නිමන්තයිම්හා’තිචවුත්යතඅම්හාකුංයදොසුංආයරොයපත්වානිග්ගණ්හිස්සති, 

ඉදඤ්චාපි මයුං අකතට්ඨායන නගරුං මායපම, සමණස්ස යඛො පන

යගොතමස්ස ගතගතට්ඨායන කාළකණ්ණිසත්තා පටික්කමන්ති, තුං මයුං
නගරමඞ්ගලුං වාචායපස්සාමා’’ති චින්යතත්වා සත්ථාරුං උපසඞ්කමිත්වා

නිමන්තයිුංසු යතනවුත්තුං– ‘‘අථයඛො සුනිධව ් කාරා’’තිආදි  

පුබ් ණ්හ ෙෙන්ති පුබ් ණ්යහ කායල  නිවාය ත්වාති 

ගාමපයවසනනීහායරන නිවාසනුං නිවායසත්වා කාය න්ධනුං  න්ධිත්වා  

පත්තචීවරොදාොතිචීවරුංපාරුපිත්වාපත්තුංහත්යථන ගයහත්වා  

සීලවන්යතත්ථාති සීලවන්යතො එත්ථ අත්තයනො වසනට්ඨායන  

 ඤ්ඤයතති කායවාචාචිත්යතහි සඤ්ඤයත  තා ං දක්ඛිණොදිය ති
සඞ්ඝස්සදින්යනචත්තායරොපච්චයය තාසුංඝරයදවතානුංආදියසයයපත්තිුං

දයදයය  පූජිතා පූජෙන්තීති‘‘ඉයමමනුස්සාඅම්හාකුංඤාතකාපිනයහොන්ති, 
එවම්පි යනො පත්තිුං යදන්තී’’ති ආරක්ඛුං සුසුංවිහිතුං කයරොන්ති සුට්ඨු

ආරක්ඛුං කයරොන්ති  ොනිතා ොනෙන්තීති කාලානුකාලුං
 ලිකම්මකරයණන මානිතා ‘‘එයත මනුස්සා අම්හාකුං ඤාතකාපි න
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පටුන 

යහොන්ති, තථාපි චතුපඤ්චඡමාසන්තරුං යනො  ලිකම්මුං කයරොන්තී’’ති

මායනන්ති උප්පන්නපරිස්සයුං හරන්ති  තයතො නන්ති තයතො තුං

පණ්ඩිතජාතිකුංපුරිසුං  ඔර න්තිඋයර ඨයපත්වාවඩ්ඪිතුං, යථාමාතාඔරසුං

පුත්තුංඅනුකම්පති, උප්පන්නපරිස්සයහරණත්ථයමවස්සයථාවායමති, එවුං

අනුකම්පන්තීතිඅත්යථො  භද්රානිප ් තීතිසුන්දරානිපස්සති  

අනුයෙොදිත්වාති යතහි තදා පසුතපුඤ්ඤස්ස අනුයමොදනවයසන යතසුං

ධම්මකථුං කත්වා  සුනිධවස්සකාරාපි ‘‘යා තත්ථ යදවතා ආසුුං, තාසුං

දක්ඛිණමාදියස’’ති භගවයතො වචනුං සුත්වා යදවතානුං පත්තිුං අදුංසු  තං

ය ොතෙද්වාරං නාෙ අයහොසීති තස්ස නගරස්ස යයන ද්වායරන භගවා

නික්ඛමි, තුං යගොතමද්වාරුං නාම අයහොසි  ගඞ්ගාය පන උත්තරණත්ථුං 

අයනොතිණ්ණත්තා යගොතමතිත්ථුං නාම නායහොසි  පූරාති පුණ්ණා  

 ෙතිත්තිකාති තටසමුං උදකස්ස තිත්තා භරිතා  කාකයපෙයාති තීයර
ඨිතකායකහි පාතුුං සක්කුයණයයඋදකා  ද්වීහිපි පයදහි උභයතොකූලසමුං

පරිපුණ්ණභාවයමව දස්යසති  උළුම්පන්ති පාරගමනත්ථාය දාරූනි

සඞ්ඝායටත්වා ආණියයො යකොට්යටත්වා කතුං  කුල්ලන්ති යවළුදණ්ඩාදියක
වල්ලිආදීහි න්ධිත්වාකතුං  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං මහාජනස්ස ගඞ්යගොදකමත්තස්සපි යකවලුං

තරිතුුං අසමත්ථතුං, අත්තයනො පන භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච අතිගම්භීරවිත්ථතුං
සුංසාරමහණ්ණවුං තරිත්වා ඨිතභාවඤ්ච සබ් ාකාරයතො විදිත්වා

තදත්ථපරිදීපනුං ඉෙංඋදානංඋදායනසි. 

තත්ථ අණ්ණවන්ති සබ් න්තියමන පරිච්යඡයදන යයොජනමත්තුං

ගම්භීරස්සචවිත්ථතස්සචඋදකට්ඨානස්යසතුංඅධිවචනුං   රන්තිසරිත්වා

ගමනයතො ඉධ නදී අධිප්යපතා  ඉදුං වුත්තුං යහොති – යෙ ගම්භීරවිත්ථතුං

සුංසාරණ්ණවුං තණ්හාසරිතඤ්ච තරන්ති, යත අරියමග්ගසඞ්ඛාතුං ය තුං 

කත්වානවි ජ්ජ පල්ලලානි අනාමසිත්වාවඋදකභරිතානිනින්නට්ඨානානි, 

අයුංපන ඉදුංඅප්පමත්තකුංඋදකුංතරිතුකායමො කුල්ලඤ්හිජයනොප න්ධති 

කුල්ලුං  න්ධිතුුං ආයාසුං ආපජ්ජති  තිණ්ණා යෙධාවියනො ජනාති 

අරියමග්ගඤාණසඞ්ඛාතායයමධායසමන්නාගතත්තායමධාවියනොබුද්ධාච
බුද්ධසාවකාචවිනා එවකුල්යලනතිණ්ණාපරතීයරපතිට්ඨිතාති  

ඡට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. ද්විධාපථසුත්තවණ්ණනා 

77. සත්තයම අද්ධානෙග් පටිපන්යනොති අද්ධානසඞ්ඛාතුං දීඝමග්ගුං

පටිපන්යනොගච්ඡන්යතොයහොති  නා  ොයලනාති එවුංනාමයකනයථයරන  

පච්ො ෙයණනාති අයුං තදා භගවයතො උපට්ඨායකො අයහොසි  යතන නුං
පච්ඡාසමණුං කත්වා මග්ගුං පටිපජ්ජි  භගවයතො හි පඨමය ොධියුං 
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පටුන 

වීසතිවස්සානිඅනි ද්ධාඋපට්ඨාකාඅයහසුුං, තයතොපරුංයාවපරිනිබ් ානා 
පඤ්චවීසතිවස්සානි ආයස්මා ආනන්යදො ඡායාව උපට්ඨාසි  අයුං පන

අනි ද්ධුපට්ඨාකකායලො  යතන වුත්තුං – ‘‘ආෙ ්ෙතා නා  ොයලන

පච්ො ෙයණනා’’ති  ද්විධාපථන්ති ද්විධාභූතුං මග්ගුං  ‘‘ද්යවධාපථ’’න්තිපි 

පඨන්ති ආයස්මා නාගසමායලො අත්තනා පුබ්ය  තත්ථ කතපරිචයත්තා

උජුභාවඤ්චස්ස සන්ධායවදති ‘‘අෙං, භන්යතභ වා, පන්යථො’’ති  

භගවා පන තදා තස්ස සපරිස්සයභාවුං ඤත්වා තයතො අඤ්ඤුං මග්ගුං 

ගන්තුකායමො ‘‘අෙං, නා  ොල, පන්යථො’’ති ආහ  ‘‘සපරිස්සයයො’’ති ච

වුත්යත අසද්දහිත්වා ‘‘භගවා න තත්ථ පරිස්සයයො’’ති වයදයය, තදස්ස
දීඝරත්තුං අහිතාය දුක්ඛායාති ‘‘සපරිස්සයයො’’ති න කයථසි  තික්ඛත්තුුං 

‘‘අයුං පන්යථො, ඉමිනාගච්ඡාමා’’තිවත්වා චතුත්ථවායර‘‘නභගවාඉමිනා

මග්යගන ගන්තුුං ඉච්ඡති, අයයමව ච උජුමග්යගො, හන්දාහුං භගවයතො
පත්තචීවරුං දත්වා ඉමිනා මග්යගන ගමිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා සත්ථු 
පත්තචීවරුං දාතුුං අසක්යකොන්යතො භූමියුං ඨයපත්වා පච්චුපට්ඨියතන
දුක්ඛසුංවත්තනියකන කම්මුනා යචොදියමායනො භගවයතො වචනුං

අනාදියිත්වාවපක්කාමි යතනවුත්තුං– ‘‘අථයඛොආෙ ්ොනා  ොයලො

භ වයතො පත්තචීවරං තත්යථව ෙොෙං නික්ඛිපිත්වා පක්කාමී’’ති  තත්ථ 

භ වයතො පත්තචීවරන්ති අත්තයනො හත්ථගතුං භගවයතො පත්තචීවරුං  

තත්යථවාතිතස්මිුංයයවමග්යග ෙොෙං පථවියුංනික්ඛිපිත්වාපක්කාමි ඉදුං

යවො භගවා පත්තචීවරුං, සයච ඉච්ඡථ, ගණ්හථ, යදි අත්තනා
ඉච්ඡිතමග්ගුංයයව ගන්තුකාමත්ථාති අධිප්පායයො  භගවාපි අත්තයනො
පත්තචීවරුංසයයමවගයහත්වායථාධිප්යපතුංමග්ගුං පටිපජ්ජි  

අන්තරාෙග්ය යචොරානික්ඛමිත්වාතිතදා කිරපඤ්චසතාපුරිසා ලුද්දා
යලොහිතපාණියනො රාජාපරාධියනො හත්වා අරඤ්ඤුං පවිසිත්වා යචොරිකාය
ජීවිකුං කප්යපන්තා ‘‘පාරිපන්ථිකභායවන රඤ්යඤො ආයපථුං 
පච්ඡින්දිස්සාමා’’ති මග්ගසමීයප අරඤ්යඤ තිට්ඨන්ති  යත යථරුං යතන

මග්යගන ගච්ඡන්තුං දිස්වා ‘‘අයුං සමයණො ඉමිනා මග්යගන ආගච්ඡති, 

අවළඤ්ජිතබ් ුංමග්ගුං වළඤ්යජති, අම්හාකුංඅත්ථිභාවුංනජානාති, හන්ද
නුංජානායපස්සාමා’’තිකුජ්ඣිත්වා ගහනට්ඨානයතොයවයගනනික්ඛමිත්වා
සහසා යථරුං භූමියුං පායතත්වා හත්ථපායදහි යකොට්යටත්වා
මත්තිකාපත්තඤ්චස්ස භින්දිත්වා චීවරුං ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකුං ඡින්දිත්වා

පබ් ජිතත්තා‘‘තුංනහනාම, ඉයතොපට්ඨායඉමස්සමග්ගස්ස පරිස්සයභාවුං

ජානාහී’’තිවිස්සජ්යජසුුං  යතනවුත්තුං – ‘‘අථයඛො ආෙ ්ෙයතො…යප.…

විප්ඵායලසු’’න්ති  

භගවාපි ‘‘අයුං යතන මග්යගන ගයතො යචොයරහි  ාධියතො මුං
පරියයසිත්වා ඉදායනව ආගමිස්සතී’’ති ඤත්වා යථොකුං ගන්ත්වා මග්ගා
ඔක්කම්ම අඤ්ඤතරස්මිුං රුක්ඛමූයලනිසීදි ආයස්මාපි යඛොනාගසමායලො
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පච්චාගන්ත්වා සත්ථාරා ගතමග්ගයමව ගයහත්වා ගච්ඡන්යතො තස්මිුං
රුක්ඛමූයල භගවන්තුං පස්සිත්වා උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා තුං පවත්තිුං

සබ් ුං ආයරොයචසි  යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො ආෙ ්ො

නා  ොයලො…යප.… ඞ්ඝාටිඤ්චවිප්ඵායලසු’’න්ති  

එතෙත්ථංවිදිත්වාතිඑතුංආයස්මයතො නාගසමාලස්සඅත්තයනොවචනුං

අනාදියිත්වා අයඛමන්තමග්ගගමනුං, අත්තයනො ච යඛමන්තමග්ගගමනුං

විදිත්වාතදත්ථදීපනුං ඉෙංඋදානං උදායනසි. 

තත්ථ  ද්ධිං චරන්ති සහ චරන්යතො  එකයතො ව න්ති ඉදුං තස්යසව 

යවවචනුං, සහ වසන්යතොති අත්යථො. මි ්ය ො අඤ්ඤජයනන යවදගූති
යවදිතබ් ට්යඨන යවදසඞ්ඛායතන චතුසච්චඅරියමග්ගඤායණන ගතත්තා

අධිගතත්තා, යවදස්ස වා සකලස්ස යඤයයස්ස පාරුං ගතත්තා යවදගූ 

අත්තයනො හිතාහිතුං න ජානාතීති අඤ්යඤො, අවිද්වා  ායලොති අත්යථො 

යතන අඤ්යඤන ජයනන මිස්යසො සහචරණමත්යතන මිස්යසො  විද්වා

පජහාති පාපකන්ති යතන යවදගූභායවන විද්වා ජානන්යතො පාපකුං

අභද්දකුං අත්තයනො දුක්ඛාවහුං පජහාති, පාපකුං වා අකලයාණපුග්ගලුං

පජහාති  යථා කිුං? යකොඤ්යචො ඛීරපයකොව නින්න න්ති යථා
යකොඤ්චසකුයණො උදකමිස්සියත ඛීයර උපනීයත විනා යතොයුං
ඛීරමත්තස්යසව පිවනයතො ඛීරපයකො නින්නට්ඨානගමයනන

නින්නගසඞ්ඛාතුං උදකුං පජහාති වජ්යජති, එවුං පණ්ඩියතො කිර

දුප්පඤ්ඤපුග්ගයලහිඨානනිසජ්ජාදීසුසහභූයතොපි ආචායරනයතපජහාති, න
කදාචිපිසම්මිස්යසොයහොති  

සත්තමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. වි ාඛාසුත්තවණ්ණනා 

78. අට්ඨයම වි ාඛාෙ මි ාරොතුො නත්තා කාලඞ්කතා යහොතීති
විසාඛාය මහාඋපාසිකාය පුත්තස්ස ධීතා කුමාරිකා කාලඞ්කතා යහොති  සා
කිර වත්තසම්පන්නා සාසයන අභිප්පසන්නා මහාඋපාසිකාය යගහුං
පවිට්ඨානුං භික්ඛූනුං භික්ඛුනීනඤ්ච අත්තනා කාතබ් යවයයාවච්චුං

පුයරභත්තුං පච්ඡාභත්තඤ්ච අප්පමත්තා අකාසි, අත්තයනො පිතාමහියා
චිත්තානුකූලුං පටිපජ්ජි  යතන විසාඛා යගහයතො  හි ගච්ඡන්තී සබ් ුං 

තස්සායයව භාරුං කත්වා ගච්ඡති, රූයපන ච දස්සනීයා පාසාදිකා, ඉති සා
තස්සාවියසසයතො පියාමනාපාඅයහොසි සායරොගාභිභූතාකාලමකාසි යතන
වුත්තුං – ‘‘යතන යඛො පන සමයයන විසාඛාය මිගාරමාතුයා නත්තා
කාලඞ්කතා යහොති පියා මනාපා’’ති  අථ මහාඋපාසිකා තස්සා මරයණන
යසොකුං සන්ධායරතුුං අසක්යකොන්තී දුක්ඛී දුම්මනා සරීරනික්යඛපුං

කායරත්වා ‘‘අපි නාම සත්ථු සන්තිකුං ගතකායල චිත්තස්සාදුං

ලයභයය’’න්ති භගවන්තුං උපසඞ්කමි  යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො වි ාඛා
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පටුන 

මි ාරොතා’’තිආදි  තත්ථ දිවා දිව ් ාති දිවසස්සාපි දිවා, මජ්ඣන්හියක 
කායලතිඅත්යථො  

භගවා විසාඛාය වට්ටාභිරතිුං ජානන්යතො උපායයන 

යසොකතනුකරණත්ථුං ‘‘ඉච්යෙෙයාසි ත්වං වි ායඛ’’තිආදිමාහ  තත්ථ 

ොවතිකාතියත්තකා තදාකිරසත්තජනයකොටියයො සාවත්ථියුංපටිවසන්ති. 

තුංසන්ධායභගවා ‘‘කීව හකාපනවි ායඛ ාවත්ථිොෙනු ් ායදවසිකං

කාලං කයරොන්තී’’තිපුච්ඡි විසාඛා ‘‘ද පි, භන්යත’’තිආදිමාහ තත්ථ තීණීති

තයයො අයයමවවාපායඨො  අවිවිත්තාතිඅසුඤ්ඤා  

අථ භගවා අත්තයනො අධිප්පායුං පකායසන්යතො ‘‘අපි නු ත්වං කදාචි

කරහචිඅනල්ලවත්ථාවාභයවෙයාසිඅනල්ලයක ා වා’’තිආහ නනුඑවුං
සන්යත තයා සබ් කාලුං යසොකාභිභූතාය මතානුං පුත්තාදීනුං 
අමඞ්ගලූපචාරවයසනඋදයකොයරොහයණනඅල්ලවත්ථායඅල්ලයකසායඑව

භවිතබ් න්ති දස්යසති  තුං සුත්වා උපාසිකා සුංයවගජාතා ‘‘යනො යහතං, 

භන්යත’’ති පටික්ඛිපිත්වා පියවත්ථුුං විප්පටිසාරයතො අත්තයනො චිත්තස්ස

නිවත්තභාවුං සත්ථු ආයරොයචන්තී ‘‘අලං යෙ, භන්යත, තාව හයකහි

පුත්යතහිචනත්තායරහි චා’’තිආහ  

අථස්සා භගවා ‘‘දුක්ඛුං නායමතුං පියවත්ථුනිමිත්තුං, යත්තකානි 

පියවත්ථූනි, තත්තකානි දුක්ඛානි  තස්මා සුඛකායමන දුක්ඛප්පටිකූයලන
සබ් යසො පියවත්ථුයතො චිත්තුං වියවයචතබ් ’’න්ති ධම්මුං යදයසන්යතො 

‘‘යෙ ං යඛොවි ායඛ තංපිොනි,  තංයත ංදුක්ඛානී’’තිආදිමාහ තත්ථ 

 තං පිොනීතිසතුං පියායිතබ් වත්ථූනි  ‘‘සතුං පිය’’න්තිපි යකචි පඨන්ති 

එත්ථ ච යස්මා එකයතො පට්ඨාය යාව දස, තාව සඞ්ඛයා 

සඞ්යඛයයයප්පධානා, තස්මා ‘‘යෙ ං ද  පිොනි, ද  යත ං 

දුක්ඛානී’’තිආදිනාපාළිආගතා යකචිපන‘‘යයසුංදසපියානුං, දසයනසුං 

දුක්ඛාන’’න්තිආදිනාපඨන්ති, තුංනසුන්දරුං යස්මාපනවීසතියතොපට්ඨාය

යාව සතුං, තාව සඞ්ඛයා සඞ්යඛයයයප්පධානාව, තස්මා තත්ථාපි

සඞ්යඛයයයප්පධානතුංයයව ගයහත්වා ‘‘යයසුං යඛො විසායඛ සතුං පියානි, 
සතුං යතසුං දුක්ඛානී’’තිආදිනා පාළිආගතා  සබ්ය සම්පිච ‘‘යයසුං එකුං

පියුං, එකුං යතසුං දුක්ඛ’’න්ති පායඨො, න පන දුක්ඛස්සාති  එතස්මිඤ්හි
පක්යඛ එකරසා එකජ්ඣාසයා ච භගවයතො යදසනා යහොති  තස්මා
යථාවුත්තනයාව පාළියවදිතබ් ා  

එතෙත්ථං විදිත්වා යසොකපරියදවාදිකුං යචතසිකුං කායිකඤ්ච දුක්ඛුං 

පියවත්ථුනිමිත්තුං පියවත්ථුම්හි සති යහොති, අසති න යහොතීති එතමත්ථුං

සබ් ාකාරයතො ජානිත්වාතදත්ථපරිදීපනුං ඉෙංඋදානංඋදායනසි. 

තස්සත්යථො – ඤාතියභොගයරොගසීලදිට්ඨි යසයනහි ඵුට්ඨස්ස අන්යතො 

නිජ්ඣායන්තස්ස  ාලස්ස චිත්තසන්තාපලක්ඛණා යෙ යකචි 
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මුදුමජ්ඣාදියභයදන යාදිසා තාදිසා ය ොකා වා යතහියයව ඵුට්ඨස්ස 

යසොකුද්යදහකසමුට්ඨාපිතවචීවිප්පලාපලක්ඛණා පරියදවිතා වා 

අනිට්ඨයඵොට්ඨබ් පටිහතකායස්ස කායපීළනලක්ඛණා දුක්ඛා වා තථා 

අවුත්තත්ථස්සවිකප්පනත්යථන වාසද්යදනගහිතා යදොමනස්සූපායාසාදයයො

වා නිස්සයයභයදන ච අයනකරූපා නානාවිධා ඉමස්මිුං සත්තයලොයක

දිස්සන්තිඋපලබ්භන්ති, සබ්ය පි එයත පිෙං පියජාතිකුංසත්තුංසඞ්ඛාරඤ්ච 

පටිච්ච නිස්සාය ආගම්ම පච්චයුං කත්වා පභවන්ති නිබ් ත්තන්ති  තස්මිුං 

පන යථාවුත්යත පියවත්ථුම්හි පියෙ අ න්යත පියභාවකයර ඡන්දරායග

පහීයන න කදාචිපි එයත භවන්ති. වුත්තඤ්යහතුං – ‘‘පියයතො ජායතී

යසොයකො…යප …යපමයතොජායතීයසොයකො’’තිචආදි (ධ ප 212-213). 

තථා ‘‘පියප්පභූතාකලහා විවාදා, පරියදවයසොකා සහමච්ඡයරහී’’ති චආදි

(සු  නි  869). එත්ථ ච ‘‘පරියදවිතා වා දුක්ඛා වා’’ති ලිඞ්ගවිපල්ලායසන

වුත්තුං, ‘‘පරියදවිතානි වා දුක්ඛානි වා’’ති වත්තබ්ය  විභත්තියලොයපො වා
කයතොතියවදිතබ්ය ො  

ත ්ො හි යත සුඛියනො වීතය ොකාති යස්මා පියප්පභූතා යසොකාදයයො

යයසුං නත්ථි, තස්මා යත එව සුඛියනො වීතයසොකා නාම  යක පන යත? 

යෙ ංපිෙංනත්ථිකුහිඤ්චියලොයක යයසුංඅරියානුංසබ් යසො වීතරාගත්තා
කත්ථචිපිසත්තයලොයකසඞ්ඛාරයලොයකචපියුංපියභායවො‘‘පුත්යතො’’තිවා 

‘‘භාතා’’ති වා ‘‘භගිනී’’ති වා ‘‘භරියා’’ති වා පියුං පියායනුං පියභායවො

නත්ථි, සඞ්ඛාරයලොයකපි ‘‘එතුං මම සන්තකුං, ඉමිනාහුං ඉමුං නාම සුඛුං

ලභාමි ලභිස්සාමී’’ති පියුං පියායනුං පියභායවො නත්ථි  ත ්ො අය ොකං

විරජංපත්ථොයනො, පිෙංන කයිරාථකුහිඤ්චියලොයකතියස්මාචසුඛියනො

නාම වීතයසොකා, වීතයසොකත්තාව කත්ථචිපි විසයය පියභායවො නත්ථි, 
තස්මා අත්තයනො යථාවුත්තයසොකාභායවන ච අයසොකුං අයසොකභාවුං

රාගරජාදිවිගමයනනවිරජුං විරජභාවුංඅරහත්තුං, යසොකස්ස රාගරජාදීනඤ්ච
අභාවයහතුභාවයතො වා ‘‘අයසොකුං විරජ’’න්ති ලද්ධනාමුං නිබ් ානුං
පත්ථයායනො කත්තුකමයතාකුසලච්ඡන්දස්ස වයසන ඡන්දජායතො කත්ථචි
යලොයක රූපාදිධම්යම අන්තමයසො සමථවිපස්සනාධම්යමපි පියුං පියභාවුං

වියායනුං න කයිරාථ න උප්පායදයය  වුත්තඤ්යහතුං – ‘‘ධම්මාපි යවො, 

භික්ඛයව, පහාතබ් ා, පයගව අධම්මා’’ති(ම නි 1.240). 

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. පඨෙදබ් සුත්තවණ්ණනා 

79. නවයම ආෙ ්ොති පියවචනුං  දබ්ය ොති තස්ස යථරස්ස නාමුං  

ෙල්ලපුත්යතොති මල්ලරාජස්ස පුත්යතො  යසො හි ආයස්මා පදුමුත්තරස්ස
භගවයතො පාදමූයල කතාභිනීහායරො කප්පසතසහස්සුං
උපචිතපුඤ්ඤසඤ්චයයො අම්හාකුං භගවයතො කායල මල්ලරාජස්ස යදවිකා
කුච්ඡියුං නිබ් ත්යතො කතාධිකාරත්තා ජාතියා සත්තවස්සිකකායලයයව
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මාතාපිතයරොඋපසඞ්කමිත්වාපබ් ජ්ජුංයාචි යතච ‘‘පබ් ජිත්වාපිආචාරුං

තාව සික්ඛතු, සයච තුං නාභිරමිස්සති, ඉයධවආගමිස්සතී’’ති අනුජානිුංසු 
යසො සත්ථාරුං උපසඞ්කමිත්වා පබ් ජ්ජුං යාචි  සත්ථාපිස්ස 
උපනිස්සයසම්පත්තිුං ඔයලොයකත්වා පබ් ජ්ජුං අනුජානි  තස්ස
පබ් ජ්ජාසමයය දින්නඔවායදන භවත්තයුං ආදිත්තුං විය උපට්ඨාසි  යසො
විපස්සනුං පට්ඨයපත්වා ඛුරග්යගයයව අරහත්තුං පාපුණි  යුංකිඤ්චි

සාවයකන පත්තබ් ුං, ‘‘තිස්යසො විජ්ජා චතස්යසො පටිසම්භිදා ඡළභිඤ්ඤා
නව යලොකුත්තරධම්මා’’ති එවමාදිකුං සබ් ුං අධිගන්ත්වා අසීතියා

මහාසාවයකසුඅබ්භන්තයරොඅයහොසි වුත්තඤ්යහතුංයතනආයස්මතා – 

‘‘මයායඛොජාතියාසත්තවස්යසනඅරහත්තුංසච්ඡිකතුං, යුංකිඤ්චි 

සාවයකන පත්තබ් ුං, සබ් ුං තුං අනුප්පත්තුං මයා’’තිආදි (පාරා 
380). 

යෙන භ වා යතනුප ඞ්කමීති යසො කිරායස්මා එකදිවසුං රාජගයහ
පිණ්ඩායචරිත්වාපච්ඡාභත්තුංපිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතොභගවයතො වත්තුං
දස්යසත්වා දිවාට්ඨානුං ගන්ත්වා උදකකුම්භයතො උදකුං ගයහත්වා පායද
පක්ඛායලත්වා ගත්තානි සීතිුං කත්වා චම්මක්ඛණ්ඩුං පඤ්ඤායපත්වා
නිසින්යනො කාලපරිච්යඡදුං කත්වා සමාපත්තිුං සමාපජ්ජි  අථායස්මා
යථාකාලපරිච්යඡදුං සමාපත්තියතො වුට්ඨහිත්වා අත්තයනො ආයුසඞ්ඛායර
ඔයලොයකසි  තස්ස යත පරික්ඛීණා කතිපයමුහත්තිකා උපට්ඨහිුංසු  යසො 

චින්යතසි – ‘‘න යඛො යමතුං පතිරූපුං, යමහුං සත්ථු අනායරොයචත්වා
සබ්රහ්මචාරීහි ච අවිදියතො ඉධ යථානිසින්යනොව පරිනිබ් ායිස්සාමි 
යුංනූනාහුං සත්ථාරුං උපසඞ්කමිත්වා පරිනිබ් ානුං අනුජානායපත්වා සත්ථු
වත්තුං දස්යසත්වා සාසනස්ස නියයානිකභාවදස්සනත්ථුං මය්හුං
ඉද්ධානුභාවුංවිභායවන්යතොආකායසනිසීදිත්වා යතයජොධාතුුංසමාපජ්ජිත්වා

පරිනිබ් ායයයයුං  එවුං සන්යත යය මයි අස්සද්ධා අප්පසන්නා, යතසම්පි

පසායදොඋප්පජ්ජිස්සති, තදස්සයතසුංදීඝරත්තුංහිතාය සුඛායා’’ති එවඤ්ච
යසො ආයස්මා චින්යතත්වා භගවන්තුං උපසඞ්කමිත්වා සබ් ුං තුං තයථව

අකාසි  යතන වුත්තුං – ‘‘අථ යඛො ආෙ ්ො දබ්ය ො ෙල්ලපුත්යතො යෙන

භ වායතනුප ඞ්කමී’’තිආදි  

තත්ථ පරිනිබ් ානකායලො යෙති ‘‘භගවා මය්හුං අනුපාදියසසාය

නිබ් ානධාතුයා පරිනිබ් ානකායලො උපට්ඨියතො, තමහුං භගවයතො
ආයරොයචත්වාපරිනිබ් ායිතුකායමොම්හී’’තිදස්යසති යකචිපනාහ‘‘නතාව 

යථයරොජිණ්යණො, නචගිලායනො, පරිනිබ් ානායචසත්ථාරුංආපුච්ඡති, කිුං

තත්ථ කාරණුං? ‘යමත්තියභූමජකා භික්ඛූ පුබ්ය  මුං අමූලයකන

පාරාජියකන අනුද්ධුංයසසුුං, තස්මිුං අධිකරයණ වූපසන්යතපි
අක්යකොසන්තියයව  යතසුං සද්දහිත්වා අඤ්යඤපි පුථුජ්ජනා මයි අගාරවුං
පරිභවඤ්ච කයරොන්ති  ඉමඤ්ච දුක්ඛභාරුං නිරත්ථකුං වහිත්වා කිුං

පයයොජනුං, තස්මාහුං ඉදායනව පරිනිබ් ායිස්සාමී’ති සන්නිට්ඨානුං කත්වා
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පටුන 

සත්ථාරුං ආපුච්ඡී’’ති  තුං අකාරණුං  න හි ඛීණාසවා අපරික්ඛීයණ
ආයුසඞ්ඛායරපයරසුංඋපවාදාදිභයයන පරිනිබ් ානායයචයතන්තිඝටයන්ති

වායමන්ති, නචපයරසුං පසුංසාදියහතුචිරුංතිට්ඨන්ති, අථයඛොසරයසයනව
අත්තයනො ආයුසඞ්ඛාරස්සපරික්ඛයුංආගයමන්ති යථාහ– 

‘‘නාභිකඞ්ඛාමිමරණුං, නාභිකඞ්ඛාමිජීවිතුං; 

කාලඤ්ච පටිකඞ්ඛාමි, නිබ්බිසුං භතයකො යථා’’ති  (යථරගා  196, 

606; මි ප 2.2.4) – 

භගවාපිස්සආයුසඞ්ඛාරුංඔයලොයකත්වාපරික්ඛීණභාවුංඤත්වා ‘‘ෙ ් දානි

ත්වං, දබ් , කාලංෙඤ්ඤසී’’තිආහ  

යවහා ං අබ්භුග් න්ත්වාති ආකාසුං අභිඋග්ගන්ත්වා, යවහාසුං

ගන්ත්වාති අත්යථො  අභිසද්දයයොයගනහිඉදුංඋපයයොගවචනුං, අත්යථොපන 
භුම්මවයසන යවදිතබ්ය ො  යවහාසුං අබ්භුග්ගන්ත්වා කිුං අකාසීති ආහ – 

‘‘ආකාය  අන්තලික්යඛ පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා’’තිආදි  තත්ථ 

යතයජොධාතුං  ොපජ්ජිත්වාති යතයජොකසිණචතුත්ථජ්ඣානසමාපත්තිුං
සමාපජ්ජිත්වා  යථයරොහිතදා භගවන්තුං වන්දිත්වා තික්ඛත්තුුං පදක්ඛිණුං
කත්වාඑකමන්තුංඨියතො ‘‘භගවාකප්පසතසහස්සුංතුම්යහහි සද්ධිුංතත්ථ

තත්ථ වසන්යතො පුඤ්ඤානි කයරොන්යතො ඉමයමවත්ථුං සන්ධාය අකාසිුං, 

ස්වායමත්යථො අජ්ජ මත්ථකුං පත්යතො, ඉදුං පච්ඡිමදස්සන’’න්ති ආහ  යය

තත්ථ පුථුජ්ජනභික්ඛූ යසොතාපන්නසකදාගාමියනො ච, යතසු එකච්චානුං

මහන්තුංකාරුඤ්ඤුංඅයහොසි, එකච්යචආයරොදනප්පත්තා අයහසුුං  අථස්ස

භගවා චිත්තාචාරුං ඤත්වා ‘‘යතන හි, දබ් , මය්හුං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච
ඉද්ධිපාටිහාරියුං දස්යසහී’’ති ආහ  තාවයදව සබ්ය ො භික්ඛුසඞ්යඝො
සන්නිපති  අථායස්මා දබ්ය ො ‘‘එයකොපි හත්වා  හධා යහොතී’’තිආදිනා 

(පටි ම 1.102; දී නි 1.484) නයයනආගතානිසාවකසාධාරණානිසබ් ානි
පාටිහාරියානි දස්යසත්වා පුන ච භගවන්තුං වන්දිත්වා ආකාසුං
අබ්භුග්ගන්ත්වා ආකායස පථවිුං නිම්මිනිත්වා තත්ථ පල්ලඞ්යකන
නිසින්යනො යතයජොකසිණසමාපත්තියා පරිකම්මුං කත්වා සමාපත්තිුං
සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය සරීරුං ආවජ්ජිත්වා පුන සමාපත්තිුං සමාපජ්ජිත්වා
සරීරඣාපනයතයජොධාතුුං අධිට්ඨහිත්වා පරිනිබ් ායි  සහ අධිට්ඨායනන
සබ්ය ො කායයො අග්ගිනා ආදිත්යතො අයහොසි  ඛයණයනව ච යසො අග්ගි
කප්පවුට්ඨානග්ගිවියඅුගමත්තම්පිසඞ්ඛාරගතුංමසිමත්තම්පිතත්ථ කිඤ්චි
අනවයසයසන්යතොඅධිට්ඨාන යලනඣායපත්වානිබ් ායි යතනවුත්තුං– 

‘‘අථ යඛො ආෙ ්ො දබ්ය ො ෙල්ලපුත්යතො’’තිආදි  තත්ථ වුට්ඨහිත්වා

පරිනිබ් ායීතිඉද්ධිචිත්තයතොවුට්ඨහිත්වා භවඞ්ගචිත්යතන පරිනිබ් ායි  

ඣාෙොන ් ාති ජාලියමානස්ස  ඩය්හොන ් ාති තස්යසව යවවචනුං 

අථ වා ඣාෙොන ් ාති ජාලාපවත්තික්ඛණුං සන්ධාය වුත්තුං, 

ඩය්හොන ් ාතිවීතච්චිතඞ්ගාරක්ඛණුං  ොරිකාතිභස්මුං  ෙසීතිකජ්ජලුං  න
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පටුන 

පඤ්ඤායිත්ථාති න පස්සිත්ථ, අධිට්ඨාන යලන සබ් ුං ඛයණයනව 
අන්තරධායිත්ථාති අත්යථො  කස්මා පන යථයරො උත්තරිමනුස්සධම්මුං

ඉද්ධිපාටිහාරියුං දස්යසසි, නනු භගවතා ඉද්ධිපාටිහාරියකරණුං

පටික්ඛිත්තන්ති? න යචොයදතබ් යමතුංගිහීනුංසම්මුඛාපාටිහාරියකරණස්ස

පටික්ඛිත්තත්තා  තඤ්ච යඛො විකුබ් නවයසන, න පයනවුං
අධිට්ඨානවයසන  අයුං පනායස්මා ධම්මසාමිනා ආණත්යතොව පාටිහාරියුං
දස්යසසි  

එතෙත්ථං විදිත්වාති එතුං ආයස්මයතො දබ් ස්ස මල්ලපුත්තස්ස

අනුපාදාපරිනිබ් ානුං සබ් ාකාරයතො විදිත්වා තදත්ථපරිදීපනුං ඉෙංඋදානං

උදායනසි. 

තත්ථ අයභදි කායෙොති සබ්ය ො භූතුපාදායපයභයදො

චතුසන්තතිරූපකායයො භිජ්ජි, අනවයසසයතො ඩය්හි, අන්තරධායි, 

අනුප්පත්තිධම්මතුං ආපජ්ජි  නියරොධි  ඤ්ඤාති රූපායතනාදියගොචරතාය
රූපසඤ්ඤාදියභදා සබ් ාපි සඤ්ඤා අප්පටිසන්ධියකන නියරොයධන 

නිරුජ්ඣි  යවදනාසීතිභවිංසු බ් ාතිවිපාකයවදනා කිරියයවදනාතිසබ් ාපි
යවදනා අප්පටිසන්ධිකනියරොයධන නිරුද්ධත්තා අුගමත්තම්පි 

යවදනාදරථස්ස අභාවයතො සීතිභූතා අයහසුුං, කුසලාකුසලයවදනා පන

අරහත්තඵලක්ඛයණයයවනියරොධුං ගතා ‘‘සීතිරහිුංසූ’’තිපිපඨන්ති, සන්තා

නිරුද්ධා අයහසුන්ති අත්යථො  වූප මිංසු  ඞ්ඛාරාති විපාකකිරියප්පයභදා
සබ්ය පි ඵස්සාදයයො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම්මා අප්පටිසන්ධිකනියරොයධයනව

නිරුද්ධත්තා වියසයසන උපසමිුංසු  විඤ්ඤාණං අත්ථො ොති
විඤ්ඤාණම්පි විපාකකිරියප්පයභදුං සබ් ුං අප්පටිසන්ධිකනියරොයධයනව
අත්ථුංවිනාසුංඋපච්යඡදුංඅගමාඅගච්ඡි  

ඉති භගවා ආයස්මයතො දබ් ස්ස මල්ලපුත්තස්ස පඤ්චන්නම්පි
ඛන්ධානුං පුබ්ය යයව කියලසාභිසඞ්ඛාරුපාදානස්ස අනවයසසයතො
නිරුද්ධත්තා අනුපාදායනො විය ජාතයවයදො අප්පටිසන්ධිකනියරොයධන
නිරුද්ධභාවුංනිස්සායපීතියවගවිස්සට්ඨුංඋදානුං උදායනසීති  

නවමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. දුතිෙදබ් සුත්තවණ්ණනා 

80. දසයම තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආෙන්යතසීති භගවා රාජගයහ
යථාභිරන්තුං විහරිත්වා ජනපදචාරිකුං චරන්යතො අනුක්කයමන සාවත්ථිුං
පත්වා යජතවයන විහරන්යතොයයව යයසුං භික්ඛූනුං ආයස්මයතො දබ් ස්ස

මල්ලපුත්තස්ස පරිනිබ් ානුං අපච්චක්ඛුං, යතසුං තුං පච්චක්ඛුං කත්වා

දස්යසතුුං, යයපි චයමත්තියභූමජයකහිකයතන අභූයතනඅබ්භාචික්ඛයණන

යථයර ගාරවරහිතා පුථුජ්ජනා, යතසුං යථයර  හමානුප්පාදනත්ථඤ්ච

ආමන්යතසි  තත්ථ තත්රාති වචනසඤ්ඤාපයන නිපාතමත්තුං  යඛොති
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පටුන 

අවධාරයණ යතසු‘‘තත්රා’’ති ඉමිනා‘‘භගවාභික්ඛූආමන්යතසී’’තිඑයතසුං

පදානුංවුච්චමානතුංයයවයජොයතති ‘‘යඛො’’ති පනඉමිනාආමන්යතසියයව, 

නාස්සආමන්තයනයකොචිඅන්තරායයොඅයහොසීතිඉමමත්ථුං දස්යසති  අථ

වා තත්රාතිතස්මිුංආරායම  යඛොති වචනාලඞ්කායරනිපායතො  ආෙන්යතසීති

අභාසි  කස්මා පන භගවා භික්ඛූයයව ආමන්යතසීති? යජට්ඨත්තා
යසට්ඨත්තා ආසන්නත්තා සබ් කාලුං සන්නිහිතත්තා ධම්මයදසනාය
වියසසයතොභාජනභූතත්තාච  

භික්ඛයවොති යතසුං ආමන්තනාකාරදස්සනුං  භදන්යතති ආමන්තිතානුං
භික්ඛූනුං ගාරයවන සත්ථු පටිවචනදානුං  තත්ථ ‘‘භික්ඛයවො’’ති වදන්යතො
භගවායතභික්ඛූආලපති  ‘‘භදන්යත’’තිවදන්තායත පච්චාලපන්ති අපිච
‘‘භික්ඛයවො’’ති ඉමිනා කරුණාවිප්ඵාරයසොම්මහදයනිස්සිතපුබ් ඞ්ගයමන
වචයනන යත භික්ඛූ කම්මට්ඨානමනසිකාරධම්මපච්චයවක්ඛණාදියතො

නිවත්යතත්වාඅත්තයනොමුඛාභිමුයඛකයරොති  ‘‘භදන්යත’’තිඉමිනාසත්ථරි
ආදර හමානගාරවදීපනවචයනන යත භික්ඛූ අත්තයනො සුස්සූසතුං 

ඔවාදප්පටිග්ගහගාරවභාවඤ්ච පටියවයදන්ති  භ වයතො පච්ච ්ය ොසුන්ති

යත භික්ඛූ භගවයතො වචනුං පතිඅස්යසොසුුං යසොතුකාමතුං ජයනසුුං. 

එතදයවොචාතිභගවාඑතුංඉදානිවක්ඛමානුං සකලුංසුත්තුංඅභාසි  දබ්  ් , 

භික්ඛයව, ෙල්ලපුත්ත ් ාතිආදි අනන්තරසුත්යත වුත්තත්ථයමව  

එතෙත්ථන්තිආදීසුපි අපුබ් ුං නත්ථි, අනන්තරසුත්යත වුත්තනයයයනව
යවදිතබ් ුං  

ගාථාසුපන අයෙොඝනහත ් ාතිඅයයොහඤ්ඤති එයතනාතිඅයයොඝනුං, 
කම්මාරානුං අයයොකූටුං අයයොමුට්ඨි ච  යතන අයයොඝයනන හතස්ස
පහතස්ස  යකචි පන ‘‘අයයොඝනහතස්සාති ඝනඅයයොපිණ්ඩුං හතස්සා’’ති

අත්ථුං වදන්ති  එව-සද්යදො යචත්ථ නිපාතමත්තුං  ජලයතො ජාතයවදය ොති

ඣායමානස්සඅග්ගිස්ස  අනාදයරඑතුංසාමිවචනුං  අනුපුබ්බූප න්ත ් ාති

අනුක්කයමන උපසන්තස්ස විජ්ඣාතස්ස නිරුද්ධස්ස  ෙථා න ඤාෙයත

 තීතියථාතස්සගතිනඤායති  ඉදුංවුත්තුංයහොති–අයයොමුට්ඨිකූටාදිනා

මහතා අයයොඝයනන හතස්ස සුංහතස්ස, කුංසභාජනාදිගතස්ස වා

ජලමානස්ස අග්ගිස්ස, තථා උප්පන්නස්ස වා සද්දස්ස අනුක්කයමන
උපසන්තස්ස සුවූපසන්තස්ස දසසු දිසාසු න කත්ථචි ගති පඤ්ඤායති
පච්චයනියරොයධනඅප්පටිසන්ධිකනිරුද්ධත්තා  

එවං  ම්ොවිමුත්තානන්ති එවුං සම්මා යහතුනා ඤායයන
තදඞ්ගවික්ඛම්භනවිමුත්තිපුබ් ඞ්ගයමන අරියමග්යගන චතූහිපි උපාදායනහි

ආසයවහි ච විමුත්තත්තා සම්මා විමුත්තානුං, තයතො එව
කාමප න්ධසඞ්ඛාතුං කායමොඝුංභයවොඝාදියභදුංඅවසිට්ඨුංඔඝඤ්චතරිත්වා

ඨිතත්තා කාෙ න්යධොඝතාරිනං සුට්ඨු 
පටිපස්සම්භිතසබ් කියලසවිප්ඵන්දිතත්තා කියලසාභිසඞ්ඛාරවායතහි ච
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පටුන 

අකම්පනීයතාය අචලං අනුපාදියසසනිබ් ානසඞ්ඛාතුං සබ් සඞ්ඛාරූපසමුං 

සුඛං පත්තානං අධිගතානුං ඛීණාසවානුං  ති යදවමනුස්සාදියභදාසු ගතීසු

අයුං නාමාති පඤ්ඤයපතබ් තාය අභාවත්තා පඤ්ඤායපතුුං නත්ථි න

උපලබ්භති, යථාවුත්තජාතයවයදො විය අපඤ්ඤත්තිකභාවයමව හි යසො
ගයතොතිඅත්යථො  

දසමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා  

නිට්ඨිතාචපාටලිගාමියවග්ගවණ්ණනා  

නි ෙනකථා 

එත්තාවතා ච – 

සුවිමුත්තභවාදායනො, යදවදානවමානියතො; 

පච්ඡින්නතණ්හාසන්තායනො, පීතිසුංයවගදීපයනො  

සද්ධම්මදානනිරයතො, උපාදානක්ඛයාවයහො; 

තත්ථතත්ථඋදායනයය, උදායනසිවිනායයකො  

යතසබ්ය එකයතොකත්වා, ආයරොයපන්යතහිසඞ්ගහුං; 

උදානමිතිසඞ්ගීතුං, ධම්මසඞ්ගාහයකහි යුං  

තස්සඅත්ථුංපකායසතුුං, යපොරාණට්ඨකථානයුං; 

නිස්සායයාසමාරද්ධා, අත්ථසුංවණ්ණනාමයා  

සාතත්ථපරමත්ථානුං, සුත්තන්යතසුයථාරහුං; 

පකාසනා පරෙත්ථදීපනී නාමනාමයතො  

සම්පත්තාපරිනිට්ඨානුං, අනාකුලවිනිච්ඡයා; 

චතුත්තිුංසප්පමාණාය, පාළියාභාණවාරයතො  

ඉතිතුංසඞ්ඛයරොන්යතන, යුංතුංඅධිගතුංමයා; 

පුඤ්ඤුංතස්සානුභායවන, යලොකනාථස්සසාසනුං  

ඔගාහිත්වාවිසුද්ධාය, සීලාදිපටිපත්තියා; 

සබ්ය පියදහියනොයහොන්තු, විමුත්තිරසභාගියනො  

චිරුංතිට්ඨතුයලොකස්මිුං, සම්මාසම්බුද්ධසාසනුං; 

තස්මිුංසගාරවානිච්චුං, යහොන්තුසබ්ය පිපාණියනො  

සම්මා වස්සතුකායලන, යදයවොපිජගතීපති; 

සද්ධම්මනිරයතොයලොකුං, ධම්යමයනවපසාසතූති  
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පටුන 

 දරතිත්ථවිහාරවාසිනාආචරියධම්මපාලත්යථයරන 

කතාඋදානස්සඅට්ඨකථාසමත්තා  

 



 

 

 

 

 

 

iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

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''''''''' 


