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1. උරගසුත්තවණ්ණනා 

එවිං සමධිගතසඞ්යඛොච යස්මාඑසවග්ගයතොඋරගවග්යගො, චූළවග්යගො, 

මොවග්යගො, අට්ඨකවග්යගො, පාරායනවග්යගොති පඤ්ච වග්ගා යෙොන්ති; 

යතසු උරගවග්යගො ආදි. සුත්තයතො උරගවග්යග ද්වාදස සුත්තානි, 

චූළවග්යග චුද්දස, මොවග්යග ද්වාදස, අට්ඨකවග්යග යසොළස, 
පාරායනවග්යග යසොළසාති සත්තති සුත්තානි. යතසිං උරගසුත්තිං ආදි.
පරියත්තිපමාණයතොඅට්ඨ භාණවාරා.එවිංවග්ගසුත්තපරියත්තිපමාණවයතො
පනස්ස– 

‘‘යයොඋ පතිතිංවියනතියකොධිං, විසටිංස පවිසිංවඔසයධහි; 

යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරිං, උරයගොජිණ්ණමිවතචිංපුරාණ’’න්ති. – 

අයිංගාථාආදි.තස්මාඅස්සාඉයතොපභුතිඅත්ථවණ්ණනිංකාතුිංඉදිං වුධසච්චති
– 

‘‘යයනයත්ථයදායස්මා, වුධසත්තාගාථාඅයිංඉමිං; 

විධිිංපකාසයිත්වාස්සා, කරිස්සාමත්ථවණ්ණන’’න්ති. 

යකනපනායිංගාථාවුධසත්තා, කත්ථ, කදා, කස්මාචවුධසත්තාති? වුධසච්චයත–
යයො යසො භගවා චතුවීසතිබුද්ධසන්තියක ලද්ධබයාකරයණො යාව 

යවස්සන්තරජාතකිං, තාව පාරමියයො පූයරත්වා තුසිතභවයන උ පජ්ජි, 

තයතොපි චවිත්වා සකයරාජුලයල උපපත්තිිං ගයෙත්වා, අනුපුබ්යබන
කතමොභිනික්ඛමයනො යබොධිරුක්ඛමූයල සම්මාසම්යබොධිිං

අභිසම්බුජ්ඣිත්වා, ධම්මචක්කිං පවත්යතත්වා යදව-මනුස්සානිං හිතාය

ධම්මිං යදයසසි, යතන භගවතා සයම්භුනා අනාචරියයකන
සම්මාසම්බුද්යධන වුධසත්තා. සා ච පන ආළවියිං. යදා ච භූතගාමසික්ඛාපදිං

පඤ්ඤත්තිං, තදා තත්ථඋපගතානිං ධම්මයදසනත්ථිං වුධසත්තාති. අයයමත්ථ
සඞ්යඛපවිස්සජ්ජනා. විත්ථාරයතො පන 

දූයරනිදානඅවිදූයරනිදානසන්තියකනිදානවයසන යවදිතබ්බා. තත්ථ 

දූයරනිදානං නාමදීපඞ්කරයතො යාව පච්චු පන්නවත්ථුකථා, අවිදූයරනිදානං 

නාම තුසිතභවනයතො යාව පච්චු පන්නවත්ථුකථා, සන්තියකනිදානං නාම
යබොධිමණ්ඩයතොයාව පච්චු පන්නවත්ථුකථාති. 

තත්ථ යස්මා අවිදූයරනිදානිං සන්තියකනිදානඤ්ච දූයරනිදායනයයව 

සයමොධානිං ගච්ඡන්ති, තස්මා දූයරනිදානවයසයනයවත්ථ විත්ථාරයතො
විස්සජ්ජනා යවදිතබ්බා. සා පයනසා ජාතකට්ඨකථායිං වුධසත්තාති ඉධ න
විත්ථාරිතා. තයතො තත්ථ විත්ථාරිතනයයයනව යවදිතබ්බා. අයිං පන

වියසයසො–තත්ථපඨමගාථායසාවත්ථියිංවත්ථු උ පන්නිං, ඉධආළවියිං.
යථාෙ– 
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‘‘යතන සමයයන බුද්යධො භගවා ආළවියිං විෙරති අග්ගාළයව
යචතියය. යතන යඛො පන සමයයන ආළවකා භික්ඛූ නවකම්මිං
කයරොන්තා රුක්ඛිං ඡින්දන්තිපි යඡදායපන්තිපි. අඤ්ඤතයරොපි
ආළවයකො භික්ඛුරුක්ඛිං ඡින්දති. තස්මිිං රුක්යඛ අධිවත්ථා යදවතා

තිංභික්ඛුිංඑතදයවොච–‘මා, භන්යත, අත්තයනොභවනිං කත්තුකායමො
මය්ෙිංභවනිංඡින්දී’ති.යසොභික්ඛුඅනාදියන්යතොඡින්දියයව.තස්සාච 

යදවතාය දාරකස්ස බාහුිං ආයකොයටසි. අථ යඛො තස්සා යදවතාය
එතදයෙොසි – ‘යිංනූනාෙිං ඉමිං භික්ඛුිං ඉයධව ජීවිතා
යවොයරොයපයය’න්ති.අථයඛොතස්සායදවතායඑතදයෙොසි–‘නයඛො

යමතිං පතිරූපිං, යාෙිං ඉමිං භික්ඛුිං ඉයධව ජීවිතා යවොයරොයපයයිං, 
යිංනූනාෙිං භගවයතො එතමත්ථිං ආයරොයචයය’න්ති. අථ යඛො සා

යදවතා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවයතො 

එතමත්ථිංආයරොයචසි.‘සාධු, සාධුයදවයත, සාධුයඛොත්විං, යදවයත, 

තිංභික්ඛුිංජීවිතාන යවොයරොයපසි.සචජ්ජත්විං, යදවයත, තිංභික්ඛුිං

ජීවිතා යවොයරොයපයයාසි, බහුඤ්ච ත්විං, යදවයත, අපුඤ්ඤිං

පසයවයයාසි. ගච්ඡ ත්විං, යදවයත, අමුකස්මිිං ඔකායස රුක්යඛො 

විවිත්යතො, තස්මිිංඋපගච්ඡා’’’ති)පාචි.89). 

එවඤ්ච පන වත්වා පුන භගවා තස්සා යදවතාය

උ පන්නයකොධවිනයනත්ථිං – 

‘‘යයො යව උ පතිතිං යකොධිං, රථිං භන්තිංව වාරයය’’ති. )ධ. ප.
222) – 

ඉමිං ගාථිං අභාසි. තයතො ‘‘කථඤ්හි නාම සමණා සකයපුත්තියා රුක්ඛිං

ඡින්දිස්සන්තිපි, යඡදායපස්සන්තිපි, එකන්ද්රියිං සමණා සකයපුත්තියා ජීවිං
වියෙයඨන්තී’’තිඑවිංමනුස්සානිංඋජ්ඣායිතිංසුත්වාභික්ඛූහි ආයරොචියතො

භගවා – ‘‘භූතගාමපාතබයතායපාචිත්තිය’’න්ති )පාචි.90) ඉමිංසික්ඛාපදිං 
පඤ්ඤායපත්වාතත්ථඋපගතානිංධම්මයදසනත්ථිං– 

‘‘යයො උ පතිතිංවියනතියකොධිං, 
විසටිංස පවිසිංවඔසයධහී’’ති.– 

ඉමිං ගාථිං අභාසි. එවමිදිං එකිංයයව වත්ථු තීසු ඨායනසු සඞ්ගෙිං ගතිං –

විනයය, ධම්මපයද, සුත්තනිපායතති.එත්තාවතාචයාසා මාතිකාඨපිතා– 

‘‘යයනයත්ථයදායස්මා, වුධසත්තාගාථාඅයිංඉමිං; 

විධිපකාසයිත්වාස්සා, කරිස්සාමත්ථවණ්ණන’’න්ති.– 

සාසඞ්යඛපයතොවිත්ථාරයතොචපකාසිතායෙොතිඨයපත්වා අත්ථවණ්ණනිං. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

4 

පටුන 

1. අයිංපයනත්ථ අත්ථවණ්ණනා. යෙොතියයොයාදියසොඛත්තියුලලාවා

පබ්බජියතො, බ්රාේමණුලලාවාපබ්බජියතො, නයවොවාමජ්ඣියමොවායථයරො

වා. උප්පතිතන්ති උද්ධමුද්ධිං පතිතිං ගතිං, පවත්තන්ති අත්යථො, 
උ පන්නන්ති වුධසත්තිං යෙොති. උ පන්නඤ්ච නායමතිං 
වත්තමානභුත්වාපගයතොකාසකතභූමිලද්ධවයසන අයනක පයභදිං. තත්ථ

සබ්බම්පි සඞ්ඛතිං උ පාදාදිසමඞ්ගි වත්තමානුප්පන්නං නාම, යිං සන්ධාය 

‘‘උ පන්නා ධම්මා, අනු පන්නා ධම්මා, උ පාදියනො ධම්මා’’ති )ධ. ස.

තිකමාතිකා 17) වුධසත්තිං. ආරම්මණරසමනුභවිත්වා නිරුද්ධිං

අනුභුත්වාපගතසඞ්ඛාතිංුලසලාුලසලිං, උ පාදාදිත්තයමනු පත්වානිරුද්ධිං

භුත්වාපගතසඞ්ඛාතිං යසසසඞ්ඛතඤ්ච භුත්වාපගතුප්පන්නං නාම. තයදතිං

‘‘එවරූපිංපාපකිංදිට්ඨිගතිං උ පන්නිංයෙොතී’’ති)ම.නි.1.234; පාචි.417) 

ච, ‘‘යථාචඋ පන්නස්ස සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සභාවනාපාරිපූරීයෙොතී’’ති
ච එවමාදීසු සුත්තන්යතසු දට්ඨබ්බිං. ‘‘යානිස්ස තානි පුබ්යබ කතානි

කම්මානී’’තිඑවමාදිනා)ම.නි.3.248; යනත්ති.120) නයයනවුධසත්තිංකම්මිං
අතීතම්පි සමානිං අඤ්ඤස්ස විපාකිං පටිබාහිත්වා අත්තයනො

විපාකස්යසොකාසිං කත්වා ඨිතත්තා, තථා කයතොකාසඤ්ච විපාකිං

අනු පන්නම්පි එවිංකයතඔකායසඅවස්සමු පත්තියතො ඔකාසකතුප්පන්නං 

නාම.තාසුතාසුභූමීසුඅසමූෙතමුලසලිං භූමිලද්ධුප්පන්නං නාම. 

එත්ථචභූමියාභූමිලද්ධස්සචනානත්තිංයවදිතබ්බිං.යසයයථිදිං – භූමි
නාමවිපස්සනායආරම්මණභූතායතභූමකාපඤ්චක්ඛන්ධා.භූමිලද්ධිංනාම
යතසු උ පත්තාරෙිං කයලසජාතිං. යතන හි සා භූමිලද්ධා නාම යෙොතීති. 
තස්මා ‘‘භූමිලද්ධ’’න්ති වුධසච්චති. තඤ්ච පන න ආරම්මණවයසන.
ආරම්මණවයසනහි සබ්යබපිඅතීතාදියභයදපරිඤ්ඤායතපිචඛීණාසවානිං 
ඛන්යධ ආරබ්භ කයලසා උ පජ්ජන්ති මොකච්චායනඋ පලවණ්ණාදීනිං
ඛන්යධආරබ්භ යසොයරයයයසට්ඨිපුත්තනන්දමාණවකාදීනිංවිය.යදියචතිං

භූමිලද්ධිං නාම සියා, තස්ස අ පයෙයයයතො න යකොචි භවමූලිං ජයෙයය.
වත්ථුවයසන පන භූමිලද්ධිංනාම යවදිතබ්බිං. යත්ථ යත්ථ හි විපස්සනාය

අපරිඤ්ඤාතා ඛන්ධා උ පජ්ජන්ති, තත්ථ තත්ථ උ පාදයතො පභුති යතසු
වට්ටමූලිං කයලසජාතිං අනුයසති. තිං අ පහීනට්යඨන භූමිලද්ධු පන්නිං

නාමාති යවදිතබ්බිං. තත්ථ ච යස්ස ඛන්යධසු අ පහීනානුසයිතා කයලසා, 

තස්ස යත එව ඛන්ධා යතසිං කයලසානිං වත්ථු, න ඉතයර ඛන්ධා.
අතීතක්ඛන්යධසු චස්සඅ පහීනානුසයිතානිංකයලසානිංඅතීතක්ඛන්ධාඑව

වත්ථු, න ඉතයර. එයසව නයයො අනාගතාදීසු. තථා කාමාවචරක්ඛන්යධසු

අ පහීනානුසයිතානිංකයලසානිංකාමාවචරක්ඛන්ධා එවවත්ථු, නඉතයර.
එසනයයොරූපාරූපාවචයරසු. 

යසොතාපන්නාදීනිං පන යස්ස යස්ස අරියපුග්ගලස්ස ඛන්යධසු තිං තිං 

වට්ටමූලිංකයලසජාතිංයතනයතනමග්යගනපහීනිං, තස්සතස්සයතයත
ඛන්ධා පහීනානිං යතසිං යතසිං වට්ටමූලකයලසානිං අවත්ථුයතො භූමීති
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සඞ්ඛිං න ලභන්ති. පුථුජ්ජනස්ස පන සබ්බයසො වට්ටමූලානිං කයලසානිං

අ පහීනත්තායිංකඤ්චිකරියමානිංකම්මිංුලසලිංවා අුලසලිංවායෙොති, 

ඉච්චස්සකයලස පච්චයාවට්ටිංවඩ්ඪති.තස්යසතිංවට්ටමූලිං රූපක්ඛන්යධ

එව, න යවදනාක්ඛන්ධාදීසු…යප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්යධ එව වා, න 

රූපක්ඛන්ධාදීසූති න වත්තබ්බිං. කස්මා? අවියසයසන පඤ්චසු ඛන්යධසු

අනුසයිතත්තා. කථිං? පථවීරසාදිමිවරුක්යඛ.යථාහිමොරුක්යඛපථවීතලිං
අධිට්ඨාය පථවීරසඤ්ච ආයපොරසඤ්ච නිස්සාය ත පච්චයා 
මූලඛන්ධසාඛපසාඛපත්තපල්ලවපලාසපු ඵඵයලහි වඩ්ඪිත්වා නභිං
පූයරත්වා යාවක පාවසානිං බීජපරම්පරාය රුක්ඛපයවණීසන්තායන ඨියත 

‘‘තිං පථවීරසාදි මූයලඑව, නඛන්ධාදීසු, ඵයල එව වා, නමූලාදීසූ’’තින

වත්තබ්බිං.කස්මා? අවියසයසනසබ්යබස්යවවමූලාදීසු අනුගතත්තා, එවිං.
යථාපනතස්යසවරුක්ඛස්ස පු ඵඵලාදීසුනිබ්බින්යනොයකොචිපුරියසොචතූසු

දිසාසුමණ්ඩූකකණ්ටකිංනාමරුක්යඛ විසිංපයයොයජයය, අථයසොරුක්යඛො
යතන විසසම්ඵස්යසන ඵුට්යඨො පථවීරසආයපොරසපරියාදින්යනන
අ පසවනධම්මතිං ආගම්ම පුන සන්තානිං නිබ්බත්යතතුිං සමත්යථො න

භයවයය, එවයමවිං ඛන්ධ පවත්තියිං නිබ්බින්යනො ුලලපුත්යතො තස්ස 
පුරිසස්ස චතූසු දිසාසු රුක්යඛ විස පයයොජනිං විය අත්තයනො සන්තායන
චතුමග්ගභාවනිං ආරභති. අථස්ස යසො ඛන්ධසන්තායනො යතන
චතුමග්ගවිසසම්ඵස්යසන සබ්බයසො වට්ටමූලකයලසානිං පරියාදින්නත්තා
කරියභාවමත්තමුපගතකායකම්මාදි සබ්බකම්ම පයභයදො ආයතිිං
පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තධම්මතමාගම්ම භවන්තරසන්තානිං නිබ්බත්යතතුිං
සමත්යථොනයෙොති.යකවලිංපනචරිමවිඤ්ඤාණනියරොයධනනිරින්ධයනො
විය ජාතයවයදො අනුපාදායනො පරිනිබ්බාති. එවිං භූමියා භූමිලද්ධස්ස ච
නානත්තිං යවදිතබ්බිං. 

අපිච අපරම්පි සමුදාචාරාරම්මණාධිග්ගහිතාවික්ඛම්භිතාසමූෙතවයසන

චතුබ්බිධමු පන්නිං. තත්ථ වත්තමානු පන්නයමව සමුදාචාරුප්පන්නං. 
චක්ඛාදීනිං පන ආපාථගයත ආරම්මයණ පුබ්බභායග අනු පජ්ජමානම්පි
කයලසජාතිං ආරම්මණස්ස අධිග්ගහිතත්තා එව අපරභායග

අවස්සමු පත්තියතො ආරම්මණාධිග්ගහිතුප්පන්නන්ති වුධසච්චති.
කලයාණිගායම පිණ්ඩාය චරයතො මොතිස්සත්යථරස්ස
විසභාගරූපදස්සයනන උ පන්නකයලසජාතඤ්යචත්ථ නිදස්සනිං. තස්ස

‘‘උ පන්නිංකාමවිතක්ක’’න්තිආදීසු (ම.නි.1.26; අ.නි.6.58) පයයොයගො
දට්ඨබ්යබො. සමථවිපස්සනානිං අඤ්ඤතරවයසන අවික්ඛම්භිතකයලසජාතිං
චිත්තසන්තතිමනාරූළ්ෙිං උ පත්තිනිවාරකස්ස යෙතුයනො අභාවා 

අවික්ඛම්භිතුප්පන්නං නාම. තිං ‘‘අයම්පි යඛො, භික්ඛයව, 
ආනාපානස්සතිසමාධි භාවියතො බහුලීකයතො සන්යතො යචව පණීයතො ච
අයසචනයකො ච සුයඛො ච විොයරො උ පන්නු පන්යන පාපයක අුලසයල

ධම්යම ඨානයසො අන්තරධායපතී’’තිආදීසු )පාරා. 165) දට්ඨබ්බිං.
සමථවිපස්සනාවයසන වික්ඛම්භිතම්පි කයලසජාතිං අරියමග්යගන



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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පටුන 

අසමූෙතත්තා උ පත්තිධම්මතිං අනතීතන්ති කත්වා අසමූහතුප්පන්නන්ති 

වුධසච්චති. ආකායසන ගච්ඡන්තස්ස අට්ඨසමාපත්තිලාභියනො යථරස්ස
ුලසුමිතරුක්යඛ උපවයන පු ඵානි ඔචිනන්තස්ස මධුරස්සයරන ගායයතො
මාතුගාමස්ස ත්තස්සරිං සුතවයතො උ පන්නකයලසජාතඤ්යචත්ථ
නිදස්සනිං. තස්ස ‘‘අරියිං අට්ඨඞ්ගිකිං මග්ගිං බහුලීකයරොන්යතො
උ පන්නු පන්යන පාපයක අුලසයල ධම්යම අන්තරායයව

අන්තරධායපතී’’තිආදීසු )සිං. නි. 5.157) පයයොයගො දට්ඨබ්යබො. තිවිධම්පි 
යචතිං ආරම්මණාධිග්ගහිතාවික්ඛම්භිතාසමූෙතු පන්නිං භූමිලද්යධයනව
සඞ්ගෙිං ගච්ඡතීතියවදිතබ්බිං. 

එවයමතස්මිිං යථාවුධසත්ත පයභයද උ පන්යන 

භූමිලද්ධාරම්මණාධිග්ගහිතාවික්ඛම්භිතාසමූෙතු පන්නවයසනායිං යකොයධො

උ පන්යනොති යවදිතබ්යබො. කස්මා? එවිංවිධස්ස වියනතබ්බයතො.
එවිංවිධයමවහිඋ පන්නිංයයනයකනචි විනයයනවියනතුිංසක්කායෙොති.

යිංපයනතිංවත්තමානභුත්වාපගයතොකාසකතසමුදාචාරසඞ්ඛාතිං උ පන්නිං, 
එත්ථඅඵයලොචඅසයකයොචවායායමො.අඵයලොහිභුත්වාපගයතවායායමො 
වායාමන්තයරනාපි තස්ස නිරුද්ධත්තා. තථා ඔකාසකයත. අසයකයො ච 
වත්තමානසමුදාචාරු පන්යන කයලසයවොදානානිං
එකජ්ඣමනු පත්තියතොති. 

වියනතීති එත්ථපන – 

‘‘දුවියධොවිනයයොනාම, එකයමයකත්ථපඤ්චධා; 

යතසුඅට්ඨවියධයනස, වියනතීතිපවුධසච්චති’’. 

අයඤ්හි සිංවරවිනයයො, පොනවිනයයොති දුවියධො විනයයො. එත්ථ ච

දුවියධ විනයය එකයමයකො විනයයො පඤ්චධා භිජ්ජති. සංවරවිනයෙොපි හි

සීලසිංවයරො, සතිසිංවයරො, ඤාණසිංවයරො, ඛන්තිසිංවයරො, වීරියසිංවයරොති

පඤ්චවියධො. පහානවිනයෙොපි තදඞ්ග පොනිං, වික්ඛම්භන පොනිං, 

සමුච්යඡද පොනිං, පටි පස්සද්ධි පොනිං, නිස්සරණ පොනන්ති
පඤ්චවියධො. 

තත්ථ ‘‘ඉමිනා පාතියමොක්ඛසිංවයරන උයපයතො යෙොති

සමුයපයතො’’තිආදීසු (විභ. 511) සීලසංවයරො, ‘‘රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියිං, 

චක්ඛුන්ද්රියයසිංවරිංආපජ්ජතී’’තිආදීසු)දී.නි.1.213; ම.නි.1.295; සිං.නි. 

4.239; අ.නි.3.16) සතිසංවයරො. 

‘‘යානියසොතානියලොකස්මිිං, (අජිතාතිභගවා( 

සතියතසිංනිවාරණිං; 

යසොතානිංසිංවරිංබූ්රමි, 

පඤ්ඤායයයතපිධීයයර’’ති.)සු.නි.1041) – 
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ආදීසු ඤාණසංවයරො, ‘‘ඛයමො යෙොති සීතස්ස උණ්ෙස්සා’’තිආදීසු )ම. නි.

1.24; අ. නි. 4.114) ඛන්තිසංවයරො, ‘‘උ පන්නිං කාමවිතක්කිං

නාධිවායසති, පජෙති, වියනොයදතී’’තිආදීසු )ම. නි. 1.26; අ. නි. 4.114) 

වීරිෙසංවයරො යවදිතබ්යබො. සබ්යබොපි චායිං සිංවයරො යථාසකිං
සිංවරිතබ්බානිං වියනතබ්බානඤ්ච කායවචීදුච්චරිතාදීනිං සිංවරණයතො

සිංවයරො, විනයනයතොවිනයයොතිවුධසච්චති.එවිංතාවසිංවරවිනයයො පඤ්චධා
භිජ්ජතීතියවදිතබ්යබො. 

තථා යිං නාමරූපපරිච්යඡදාදීසු විපස්සනඞ්යගසු යාව අත්තයනො 

අපරිොනවයසන පවත්ති, තාව යතන යතන ඤායණන තස්ස තස්ස 
අනත්ථසන්තානස්ස පොනිං. යසයයථිදිං – නාමරූපවවත්ථායනන

සක්කායදිට්ඨියා, පච්චයපරිග්ගයෙන අයෙතුවිසමයෙතුදිට්ඨීනිං, තස්යසව

අපරභායගන කඞ්ඛාවිතරයණන කථිංකථීභාවස්ස, කලාපසම්මසයනන

‘‘අෙිංමමා’’තිගාෙස්ස, මග්ගාමග්ගවවත්ථායනනඅමග්යගමග්ගසඤ්ඤාය, 

උදයදස්සයනන උච්යඡදදිට්ඨියා, වයදස්සයනන සස්සතදිට්ඨියා, 

භයදස්සයනන සභයයසු අභයසඤ්ඤාය, ආදීනවදස්සයනන 

අස්සාදසඤ්ඤාය, නිබ්බිදානුපස්සයනන අභිරතිසඤ්ඤාය, 

මුච්චිතුකමයතාඤායණන අමුච්චිතුකමයතාය, උයපක්ඛාඤායණන

අනුයපක්ඛාය, අනුයලොයමනධම්මට්ඨිතියිංනිබ්බායන චපටියලොමභාවස්ස, 

යගොත්රභුනා සඞ්ඛාරනිමිත්තග්ගාෙස්ස පොනිං, එතිං තදඞ්ගප්පහානං නාම.

යිංපනඋපචාර පනායභදස්සසමාධියනොයාව අත්තයනොඅපරිොනිපවත්ති, 
තාවයතනාභිෙතානිංනීවරණානිංයථාසකිං විතක්කාදිපච්චනීකධම්මානඤ්ච

අනු පත්තිසඞ්ඛාතිං පොනිං, එතිං වික්ඛම්භනප්පහානං නාම. යිං පන
චතුන්නිංඅරියමග්ගානිංභාවිතත්තා තිංතිංමග්ගවයතොඅත්තයනොසන්තායන

යථාසකිං‘‘දිට්ඨිගතානිංපොනායා’’තිආදිනා)ධ.ස.277) නයයනවුධසත්තස්ස
සමුදයපක්ඛිකස්ස කයලසගෙනස්ස පුන අච්චන්තඅ පවත්තිභායවන 

සමුච්යඡදසඞ්ඛාතිං පොනිං, ඉදිං සමුච්යෙදප්පහානං නාම. යිං පන 

ඵලක්ඛයණ පටි පස්සද්ධත්තිං කයලසානිං පොනිං, ඉදිං 

පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං නාම. යිං පන සබ්බසඞ්ඛතනිස්සරණත්තා 

පහීනසබ්බසඞ්ඛතිං නිබ්බානිං, එතිං නිස්සරණප්පහානං නාම. සබ්බම්පි

යචතිංපොනිංයස්මාචාගට්යඨනපොනිං, විනයනට්යඨනවිනයයො, තස්මා 

‘‘පොනවිනයයො’’ති වුධසච්චති, තිංතිංපොනවයතො වා තස්ස තස්ස විනයස්ස

සම්භවයතොයපතිං ‘‘පොනවිනයයො’’ති වුධසච්චති. එවිං පොනවිනයයොපි
පඤ්චධා භිජ්ජතීති යවදිතබ්යබො. එවයමයකකස්ස පඤ්චධා භින්නත්තා
දයසයතවිනයායෙොන්ති. 

යතසු පටි පස්සද්ධිවිනයිං නිස්සරණවිනයඤ්ච ඨයපත්වා අවයසයසන
අට්ඨවියධන විනයයයනස යතන යතන පරියායයන වියනතීති පවුධසච්චති.

කථිං? සීලසිංවයරන කායවචීදුච්චරිතානි වියනන්යතොපි හි තිංසම්පයුත්තිං

යකොධිං වියනති, සතිපඤ්ඤාසිංවයරහි අභිජ්ඣායදොමනස්සාදීනි
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වියනන්යතොපි යදොමනස්සසම්පයුත්තිං යකොධිං වියනති, ඛන්තිසිංවයරන

සීතාදීනි ඛමන්යතොපි තිංතිංආඝාතවත්ථුසම්භවිං යකොධිං වියනති, 

වීරියසිංවයරන බයාපාදවිතක්කිං වියනන්යතොපි තිංසම්පයුත්තිං යකොධිං

වියනති. යයහි ධම්යමහි තදඞ්ගවික්ඛම්භනසමුච්යඡද පොනානි යෙොන්ති, 
යතසිං ධම්මානිං අත්තනි නිබ්බත්තයනන යත යත ධම්යම පජෙන්යතොපි
තදඞ්ග පොතබ්බිං වික්ඛම්යභතබ්බිං සමුච්ඡින්දිතබ්බඤ්ච යකොධිං වියනති.
කාමඤ්යචත්ථ පොනවිනයයන විනයයො න සම්භවති. යයහි පන ධම්යමහි

පොනිං යෙොති, යතහි වියනන්යතොපි පරියායයතො ‘‘පොනවිනයයන
වියනතී’’ති වුධසච්චති. පටි පස්සද්ධි පොනකායල පන වියනතබ්බාභාවයතො
නිස්සරණ පොනස්ස ච අනු පායදතබ්බයතො න යතහි කඤ්චි වියනතීති
වුධසච්චති. එවිං යතසු පටි පස්සද්ධිවිනයිං නිස්සරණවිනයඤ්ච ඨයපත්වා
අවයසයසන අට්ඨවියධනවිනයයයනස යතන යතන පරියායයන වියනතීති
පවුධසච්චතීති.යයවා– 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආඝාතපටිවිනයා, යත්ථ භික්ඛුයනො

උ පන්යනො ආඝායතො සබ්බයසො පටිවියනතබ්යබො. කතයම පඤ්ච? 

යස්මිිං, භික්ඛයව, පුග්ගයල ආඝායතො ජායයථ, යමත්තා තස්මිිං
පුග්ගයල භායවතබ්බා…යප.… කරුණා… උයපක්ඛා… අසති-

අමනසිකායරො තස්මිිංපුග්ගයලආපජ්ජිතබ්යබො, එවිංතස්මිිංපුග්ගයල
ආඝායතො පටිවියනතබ්යබො. කම්මස්සකතා එව වා තස්මිිං පුග්ගයල
අධිට්ඨාතබ්බා කම්මස්සයකො අයමායස්මා…යප.… දායායදො

භවිස්සතී’’ති)අ.නි.5.161) – 

එවිං පඤ්චආඝාතපටිවිනයාවුධසත්තා.යයච – 

‘‘පඤ්චියම, ආවුධසයසො, ආඝාතපටිවිනයා, යත්ථ භික්ඛුයනො

උ පන්යනො ආඝායතො සබ්බයසො පටිවියනතබ්යබො. කතයම පඤ්ච? 

ඉධාවුධසයසො, එකච්යචො පුග්ගයලො අපරිසුද්ධකායසමාචායරො යෙොති, 

පරිසුද්ධවචීසමාචායරො, එවරූයපපි, ආවුධසයසො, පුග්ගයල ආඝායතො 

පටිවියනතබ්යබො’’ති)අ.නි.5.162) – 

එවමාදිනාපි නයයන පඤ්ච ආඝාතපටිවිනයා වුධසත්තා. යතසු යයන යකනචි 

ආඝාතපටිවිනයයනවියනන්යතොයපසවියනතීතිපවුධසච්චති.අපිචයස්මා– 

‘‘උභයතොදණ්ඩයකනයචපි, භික්ඛයව, කකයචනයචොරාඔචරකා

අඞ්ගමඞ්ගානි ඔක්කන්යතයයිං, තත්රාපි යයො මයනො පයදොයසයය, න

යමයසොයතනසාසනකයරො’’ති)ම.නි. 1.232) –- 

එවිංසත්ථුඔවාදිං, 

‘‘තස්යසවයතනපාපියයො, යයොුලද්ධිංපටිුලජ්ඣති; 
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ුලද්ධිංඅ පටිුලජ්ඣන්යතො, සඞ්ගාමිංයජතිදුජ්ජයිං. 

‘‘උභින්නමත්ථිංචරති, අත්තයනොචපරස්සච; 

පරිංසඞ්ුලපිතිංඤත්වා, යයොසයතොඋපසම්මති’’.)සිං.නි. 1.188); 

‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, ධම්මා සපත්තකන්තා සපත්තකරණා

යකොධනිං ආගච්ඡන්ති ඉත්ථිිං වා පුරිසිං වා. කතයම සත්ත? ඉධ, 

භික්ඛයව, සපත්යතො සපත්තස්ස එවිං ඉච්ඡති – ‘අයෙො, වතායිං

දුබ්බණ්යණො අස්සා’ති. තිං කස්ස යෙතු? න, භික්ඛයව, සපත්යතො

සපත්තස්ස වණ්ණවතාය නන්දති. යකොධනායිං, භික්ඛයව, 
පුරිසපුග්ගයලො යකොධාභිභූයතො යකොධපයරයතොකඤ්චාපි යසො යෙොති

සුන්ොයතො සුවිලිත්යතො ක පිතයකසමස්සු ඔදාතවත්ථවසයනො, අථ

යඛො යසො දුබ්බණ්යණොව යෙොති යකොධාභිභූයතො. අයිං, භික්ඛයව, 
පඨයමොධම්යමො සපත්තකන්යතොසපත්තකරයණොයකොධනිංආගච්ඡති

ඉත්ථිිංවාපුරිසිංවා)අ.නි.7.64). 

‘‘පුන චපරිං, භික්ඛයව, සපත්යතො සපත්තස්ස එවිං ඉච්ඡති –

‘අයෙො, වතායිං දුක්ඛිං සයයයයා’ති…යප.… ‘න පචුරත්යථො
අස්සා’ති…යප.… ‘න යභොගවා අස්සා’ති…යප.… ‘න යසවා
අස්සා’ති…යප.…‘නමිත්තවාඅස්සා’ති…යප.…‘කායස්ස යභදාපරිං
මරණාඅපායිං දුග්ගතිිං විනිපාතිංනිරයිං උපපජ්යජයයා’ති.තිංකස්ස

යෙතු? න, භික්ඛයව, සපත්යතො සපත්තස්ස සුගතිගමයනන නන්දති.

යකොධනායිං, භික්ඛයව, පුරිසපුග්ගයලො යකොධාභිභූයතො

යකොධපයරයතොකායයන දුච්චරිතිං චරති, වාචාය…මනසා දුච්චරිතිං
චරති. යසො කායයන දුච්චරිතිං චරිත්වා…යප.… වාචාය…යප.… 
මනසාදුච්චරිතිංචරිත්වාකායස්ස යභදාපරිංමරණා…යප.…නිරයිං 

උපපජ්ජතියකොධාභිභූයතො’’ති)අ.නි.7.64). 

‘‘ුලද්යධො අත්ථිං න ජානාති, ුලද්යධො ධම්මිං න පස්සති…යප.….

)අ. නි.7.64; මොනි.5); 

‘‘යයනයකොයධනුලද්ධායස, සත්තාගච්ඡන්තිදුග්ගතිිං; 

තිංයකොධිංසම්මදඤ්ඤාය, පජෙන්තිවිපස්සියනො.)ඉතිවුධස.4); 

‘‘යකොධිං ජයෙ වි පජයෙයය මානිං, සිංයයොජනිං

සබ්බමතික්කයමයය. (ධ.ප.221); 

‘‘අනත්ථජනයනොයකොයධො, යකොයධොචිත්ත පයකොපයනො. )අ.නි.

7.64; ඉතිවුධස. 88); 
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‘‘එකාපරාධිං ඛම භූරිපඤ්ඤ, නපණ්ඩිතා යකොධබලා භවන්තී’’ති.

)ජා. 1.15.19) – 

එවමාදිනානයයනයකොයධආදීනවඤ්චපච්චයවක්ඛයතොපියකොයධොවිනයිං 
උයපති.තස්මා එවිං පච්චයවක්ඛිත්වා යකොධිං වියනන්යතොපිඑසවියනතීති
වුධසච්චති. 

යකොධන්ති ‘‘අනත්ථිං යම අචරීති ආඝායතො ජායතී’’තිආදිනා )දී. නි.

3.340; අ.නි.9.29) නයයනසුත්යතවුධසත්තානිංනවන්නිං, ‘‘අත්ථිංයමන
චරී’’ති ආදීනඤ්ච ත පටිපක්ඛයතො සිද්ධානිං නවන්නයමවාති

අට්ඨාරසන්නිං, ඛාණුකණ්ටකාදිනා අට්ඨායනන සද්ධිිං එකූනවීසතියා

ආඝාතවත්ථූනිං අඤ්ඤතරාඝාතවත්ථුසම්භවිං ආඝාතිං. විසටන්ති විත්ථතිං. 

සප්පවිසන්ති ස පස්සවිසිං. ඉවාතිඔපම්මවචනිං, ඉ-කාරයලොපිංකත්වා ව-

ඉච්යචව වුධසත්තිං. ඔසයධහීති අගයදහි. ඉදිං වුධසත්තිං යෙොති – යථා
විසතිකච්ඡයකොයවජ්යජොස යපනදට්ඨිංසබ්බිංකායිංඵරිත්වාඨිතිංවිසටිං 
ස පවිසිං මූලඛන්ධතචපත්තපු ඵාදීනිං අඤ්ඤතයරහි නානායභසජ්යජහි

පයයොයජත්වා කයතහි වා ඔසයධහි ඛි පයමව වියනයය, එවයමවිං යයො
යථාවුධසත්යතනත්යථනඋ පතිතිං චිත්තසන්තානිං බයායපත්වා ඨිතිං යකොධිං 
යථාවුධසත්යතසුවිනයනූපායයසුයයනයකනචිඋපායයනවියනතිනාධිවායසති
පජෙතිවියනොයදති බයන්තීකයරොතීති. 

යසො භික්ඛු ජහාති ඔරපාරන්ති යසො එවිං යකොධිං වියනන්යතො භික්ඛු

යස්මා යකොයධො තතියමග්යගන සබ්බයසො පහීයති, තස්මා
ඔරපාරසඤ්ඤිතානි පඤ්යචොරම්භාගියසිංයයොජනානි ජොතීති යවදිතබ්යබො.

අවියසයසන හි පාරන්ති තීරස්ස නාමිං, තස්මා ඔරානි ච තානි

සිංසාරසාගරස්ස පාරභූතානි චාති කත්වා ‘‘ඔරපාර’’න්ති වුධසච්චති. අථ වා

‘‘යයො උ පතිතිං වියනති යකොධිං විසටිං ස පවිසිංව ඔසයධහි’’, යසො
තතියමග්යගන සබ්බයසො යකොධිං වියනත්වා අනාගාමිඵයල ඨියතො භික්ඛු

ජොති ඔරපාරිං.තත්ථඔරන්තිසකත්තභායවො, පාරන්තිපරත්තභායවො.ඔරිං

වා ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි, පාරිං ඡ බාහිරායතනානි. තථා ඔරිං

මනුස්සයලොයකො, පාරිං යදවයලොයකො. ඔරිං කාමධාතු, පාරිං රූපාරූපධාතු.

ඔරිං කාමරූපභයවො, පාරිං අරූපභයවො. ඔරිං අත්තභායවො, පාරිං 
අත්තභාවසුඛූපකරණානි. එවයමතස්මිිං ඔරපායර චතුත්ථමග්යගන

ඡන්දරාගිං පජෙන්යතො ‘‘ජොති ඔරපාර’’න්ති වුධසච්චති. එත්ථ ච කඤ්චාපි
අනාගාමියනො කාමරාගස්ස පහීනත්තා ඉධත්තභාවාදීසු ඡන්දරායගො එව

නත්ථි; අපිච යඛො පනස්ස තතියමග්ගාදීනිං විය වණ්ණ පකාසනත්ථිං

සබ්බයමතිංඔරපාරයභදිංසඞ්ගයෙත්වාතත්ථඡන්දරාග පොයනන ‘‘ජොති
ඔරපාර’’න්තිවුධසත්තිං. 
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ඉදානි තස්සත්ථස්ස විභාවනත්ථාය උපමිං ආෙ ‘‘උරයගො ජිණ්ණමිව

තචංපුරාණ’’න්ති.තත්ථඋයරනගච්ඡතීති උරයගො, ස පස්යසතිංඅධිවචනිං.
යසො දුවියධො – කාමරූපී ච අකාමරූපී ච. කාමරූපීපි දුවියධො – ජලයජො

ථලයජොච.ජලයජොජයලඑවකාමරූපිංලභති, නථයල, සඞ්ඛපාලජාතයක 

සඞ්ඛපාලනාගරාජා විය. ථලයජො ථයල එව, නජයල. යසො ජජ්ජරභායවන

ජිණ්ණිං, චිරකාලතාය පුරාණඤ්චාති සඞ්ඛිං ගතිං. තචිං ජෙන්යතො

චතුබ්බියධනජොති–සජාතියිංඨියතො, ජිගුච්ඡන්යතො, නිස්සාය, ථායමනාති.
සජාති නාම ස පජාති දීඝත්තභායවො. උරගා හි පඤ්චසු ඨායනසු සජාතිිං

නාතිවත්තන්ති – උපපත්තියිං, චුතියිං, විස්සට්ඨනිද්යදොක්කමයන, 

සමානජාතියා යමථුනපටියසවයන, ජිණ්ණතචාපනයයන චාති. ස යපො හි

යදා තචිං ජොති, තදා සජාතියිංයයව ඨත්වා ජොති. සජාතියිං ඨියතොපි ච
ජිගුච්ඡන්යතො ජොති. ජිගුච්ඡන්යතො නාම යදා උපඩ්ඪට්ඨායන මුත්යතො

යෙොති, උපඩ්ඪට්ඨායනඅමුත්යතොඔලම්බති, තදානිං අට්ටීයන්යතො ජොති.
එවිං ජිගුච්ඡන්යතොපි ච දණ්ඩන්තරිං වා මූලන්තරිං වා පාසාණන්තරිං වා

නිස්සායජොති.නිස්සායජෙන්යතොපි චථාමිංජයනත්වා, උස්සාෙිංකත්වා, 

වීරියයන වඞ්කිංනඞ්ගුට්ඨිංකත්වා, පස්සසන්යතොව ඵණිංකරිත්වා ජොති.
එවිං ජහිත්වා යයනකාමිං පක්කමති. එවයමවිං අයම්පි භික්ඛු ඔරපාරිං

ජහිතුකායමොචතුබ්බියධනජොති–සජාතියිංඨියතො, ජිගුච්ඡන්යතො, නිස්සාය, 
ථායමනාති. සජාති නාම භික්ඛුයනො ‘‘අරියාය ජාතියා ජායතො’’ති )ම. නි.

2.351) වචනයතො සීලිං. යතයනවාෙ ‘‘සීයල පතිට්ඨාය නයරො

ස පඤ්යඤො’’ති )සිං. නි. 1.23; යපටයකො. 22). එවයමතිස්සිං සජාතියිං
ඨියතො භික්ඛු තිං සකත්තභාවාදියභදිං ඔරපාරිං ජිණ්ණපුරාණතචමිව දුක්ඛිං
ජයනන්තිං තත්ථ තත්ථ ආදීනවදස්සයනන ජිගුච්ඡන්යතො කලයාණමිත්යත
නිස්සාය අධිමත්තවායාමසඞ්ඛාතිං ථාමිං ජයනත්වා ‘‘දිවසිං චඞ්කයමන 

නිසජ්ජායආවරණීයයහිධම්යමහිචිත්තිංපරියසොයධතී’’ති)අ.නි.3.16; විභ.

519) වුධසත්තනයයන රත්තින්දිවිං ඡධා විභජිත්වා ඝයටන්යතො වායමන්යතො

උරයගො විය, වඞ්කිං නඞ්ගුට්ඨිං පල්ලඞ්කිං ආභුජිත්වා උරයගො විය

පස්සසන්යතො, අයම්පිඅසිථිලපරක්කමතාය වායමන්යතොඋරයගොවියඵණිං

කරිත්වා, අයම්පිඤාණවි ඵාරිං ජයනත්වා උරයගොව තචිං ඔරපාරිං ජොති.
ජහිත්වා ච උරයගො විය ඔහිතතයචො යයනකාමිං අයම්පි ඔහිතභායරො 
අනුපාදියසසනිබ්බානධාතුදිසිංපක්කමතීති.යතනාෙභගවා– 

‘‘යයොඋ පතිතිංවියනතියකොධිං, විසටිංස පවිසිංවඔසයධහි; 

යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරිං, උරයගොජිණ්ණමිවතචිංපුරාණ’’න්ති. 

එවයමසා භගවතාඅරෙත්තනිකූයටනපඨමගාථා යදසිතාති. 

2. ඉදානි දුතියගාථායඅත්ථවණ්ණනාක්කයමොඅනු පත්යතො.තත්රාපි– 

‘‘යයන යත්ථයදායස්මා, වුධසත්තාගාථාඅයිං ඉමිං; 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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විධිිංපකාසයිත්වාස්සා, කරිස්සාමත්ථවණ්ණන’’න්ති.– 

අයයමව මාතිකා. තයතො පරඤ්ච සබ්බගාථාසු. අතිවිත්ථාරභයයන පන
ඉයතො පභුති මාතිකිං අනික්ඛිපිත්වා උ පත්තිදස්සනනයයයනව තස්සා 

තස්සා අත්ථිං දස්යසන්යතො අත්ථවණ්ණනිං කරිස්සාමි. යසයයථිදිං යෙො 

රාගමුදච්ඡිදාඅයසසන්තිඅයිංදුතියගාථා. 

තස්සු පත්ති – එකිං සමයිං භගවා සාවත්ථියිං විෙරති යජතවයන 

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මයතො
සාරිපුත්තත්යථරස්ස උපට්ඨායකො අඤ්ඤතයරො සුවණ්ණකාරපුත්යතො
යථරස්ස සන්තියක පබ්බජියතො. යථයරො තස්ස ‘‘දෙරානිං අසුභිං 
ස පාය’’න්ති මන්ත්වා රාගවිඝාතත්ථිං අසුභකම්මට්ඨානිං අදාසි. තස්ස
තස්මිිං ආයසවනමත්තම්පිචිත්තිංනලභති.යසො‘‘අනුපකාරිංමයමත’’න්ති

යථරස්සආයරොයචසි.යථයරො ‘‘දෙරානයමතිංස පාය’’න්තිමන්ත්වාපුනපි

තයදවාචික්ඛි.එවිංචත්තායරොමාසා අතීතා, යසොකඤ්චිමත්තම්පිවියසසිංන

ලභති. තයතො නිං යථයරො භගවයතො සන්තිකිං යනසි. භගවා ‘‘අවිසයයො, 

සාරිපුත්ත, තුය්යෙතස්ස ස පායිං ජානිතුිං, බුද්ධයවයනයයයො එයසො’’ති 
වත්වාපභස්සරවණ්ණිංපදුමිංඉද්ධියානිම්මිනිත්වාතස්සෙත්යථපාදාසි– 

‘‘ෙන්ද, භික්ඛු, ඉමිං විොරපච්ඡායායිං වාලිකාතයල නායළන විජ්ඣිත්වා

ඨයපහි, අභිමුඛඤ්චස්ස පල්ලඞ්යකන නිසීද ‘යලොහිතිං යලොහිත’න්ති
ආවජ්යජන්යතො’’ති.අයිංකර පඤ්චජාතිසතානිසුවණ්ණකායරොවඅයෙොසි.
යතනස්ස ‘‘යලොහිතකනිමිත්තිං ස පාය’’න්ති ඤත්වා භගවා
යලොහිතකකම්මට්ඨානිංඅදාසි.යසොතථාකත්වාමුහුත්යතයනවයථාක්කමිං 
තත්ථ චත්තාරිපි ඣානානි අධිගන්ත්වා අනුයලොමපටියලොමාදිනා නයයන 

ඣානකීළිංආරභි.අථභගවා‘තිංපදුමිංමිලායතූ’තිඅධිට්ඨාසි.යසොඣානා
වුධසට්ඨියතො තිං මිලාතිං කාළවණ්ණිං දිස්වා ‘‘පභස්සරරූපිං ජරාය
පරිමද්දිත’’න්තිඅනිච්චසඤ්ඤිං පටිලභි.තයතොනිංඅජ්ඣත්තම්පිඋපසිංෙරි.

තයතො ‘‘යදනිච්චිං තිං දුක්ඛිං, යිං දුක්ඛිං තදනත්තා’’ති තයයොපි භයව
ආදිත්යතවියපස්සි.එවිංපස්සයතොචස්සාවිදූයරපදුමස්සයරො අත්ථි.තත්ථ
දාරකාඔයරොහිත්වා පදුමානිභඤ්ජිත්වා භඤ්ජිත්වා රාසිිංකයරොන්ති. තස්ස

තානිඋදයකපදුමානිනළවයනඅග්ගිජාලාවියඛායිිංසු, පත්තානිපතන්තානි

පපාතිං පවිසන්තානි විය ඛායිිංසු, ථයල නික්ඛිත්තපදුමානිං අග්ගානි
මිලාතානි අග්ගිඩඩ්ඪානි විය ඛායිිංසු. අථස්ස තදනුසායරන සබ්බධම්යම
උපනිජ්ඣායයතො භියයයොයසොමත්තාය තයයො භවා ආදිත්තමිව අගාරිං
අ පටිසරණා හුත්වා උපට්ඨහිිංසු. තයතො භගවා ගන්ධුලටියිං නිසින්යනොව
තස්සභික්ඛුයනොඋපරිසරීරාභිංමුඤ්චි.සා චස්ස මුඛිංයයවඅජ්යඣොත්ථරි.
තයතො යසො ‘‘කයමත’’න්තිආවජ්යජන්යතො භගවන්තිංආගන්ත්වා සමීයප
ඨිතමිව දිස්වා උට්ඨායාසනා අඤ්ජලිිං පණායමසි. අථස්ස භගවා ස පායිං 

විදිත්වා ධම්මිං යදයසන්යතො ඉමිං ඔභාසගාථිං අභාසි ‘‘යෙො රාගමුදච්ඡිදා 

අයසස’’න්ති. 
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තත්ථ රඤ්ජනවයසන රායගො, පඤ්චකාමගුණරාගස්යසතිං අධිවචනිං. 

උදච්ඡිදාති උච්ඡින්දති, භඤ්ජති, විනායසති. අතීතකාලිකානම්පි හි ඡන්දසි

වත්තමානවචනිං අක්ඛරචින්තකා ඉච්ඡන්ති. අයසසන්ති සානුසයිං. 

භිසපුප්ඵංවසයරොරුහන්තිසයරවිරූළ්ෙිංපදුමපු ඵිංවිය. විගය්හාතිඔගය්ෙ, 

පවිසිත්වාතිඅත්යථො.යසසිංපුබ්බසදිසයමව.කිං වුධසත්තිංයෙොති? යථානාම

එයත දාරකා සරිං ඔරුය්ෙ භිසපු ඵිං සයරොරුෙිං ඡින්දන්ති, එවයමවිං යයො
භික්ඛුඉමිංයතධාතුකයලොකසන්නිවාසිංඔගය්ෙ– 

‘‘නත්ථිරාගසයමොඅග්ගි’’; (ධ.ප.202); 

‘‘කාමරායගන දය්ොමි, චිත්තිංයම පරිදය්ෙති’’; (සිං.නි.1.212); 

‘‘යය රාගරත්තානුපතන්ති යසොතිං, සයිං කතිං මක්කටයකොව

ජාලිං’’.)ධ. ප.347); 

‘‘රත්යතො යඛො, ආවුධසයසො, රායගන අභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො

පාණම්පි ෙනතී’’ති)අ.නි.3.56, 72) – 

එවමාදිනයමනුගන්ත්වා රාගාදීනවපච්චයවක්ඛයණන යථාවුධසත්ත පකායරහි
සීලසිංවරාදීහි සිංවයරහි සවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණයකසු වත්ථූසු 

අසුභසඤ්ඤායචයථොකිංයථොකිංරාගිංසමුච්ඡින්දන්යතොඅනාගාමිමග්යගන
අවයසසිං අරෙත්තමග්යගන ච තයතො අනවයසසම්පි උච්ඡින්දති පුබ්යබ
වුධසත්ත පකායරයනව යසො භික්ඛු ජොති ඔරපාරිං උරයගො ජිණ්ණමිව තචිං
පුරාණන්ති. එවයමසා භගවතා අරෙත්තනිකූයටන ගාථා යදසිතා.
යදසනාපරියයොසායනචයසොභික්ඛුඅරෙත්යතපතිට්ඨියතොති. 

3. යෙො තණ්හමුදච්ඡිදාති කා උ පත්ති? භගවා සාවත්ථියිං විෙරති.
අඤ්ඤතයරො භික්ඛු ගග්ගරාය යපොක්ඛරණියා තීයර විෙරන්යතො
තණ්ොවයසනඅුලසලවිතක්කිංවිතක්යකති.භගවාතස්සජ්ඣාසයිංවිදිත්වා 
ඉමිංඔභාසගාථමභාසි. 

තත්ථ තස්සතීති තණ්හා. විසයයහි තිත්තිිං න උයපතීති අත්යථො.

කාමභවවිභවතණ්ොනයමතිං අධිවචනිං. සරිතන්ති ගතිං පවත්තිං, යාව

භවග්ගාඅජ්යඣොත්ථරිත්වාඨිතන්ති වුධසත්තිංයෙොති. සීඝසරන්තිසීඝගාමිනිිං, 
සන්දිට්ඨිකසම්පරායිකිං ආදීනවිං අගයණත්වා මුහුත්යතයනව
පරචක්කවාළම්පි භවග්ගම්පි සම්පාපුණිතුිං සමත්ථන්ති වුධසත්තිං යෙොති.
එවයමතිං සරිතිංසීඝසරිංසබ්බ පකාරම්පිතණ්ෙිං– 

‘‘උපරිවිසාලාදු පූරා, ඉච්ඡාවිසටගාමිනී; 

යයචතිංඅනුගිජ්ඣන්ති, යතයෙොන්තිචක්කධාරියනො’’ති. 

‘‘තණ්ොදුතියයොපුරියසො, දීඝමද්ධානසිංසරිං; 
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ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවිං, සිංසාරිංනාතිවත්තතී’’ති. )ඉතිවුධස. 15, 105; 

මොනි.191; චූළනි.පාරායනානුත්තිගාථානිද්යදස107); 

‘‘ඌයනො යලොයකොඅතිත්යතොතණ්ොදායසොතියඛො, මොරාජා’’ති

)ම.නි.2.305) ච– 

එවමාදීනවපච්චයවක්ඛයණන වුධසත්ත පකායරහි සීලසිංවරාදීහි ච යයො 

යථොකිං යථොකිං වියසොසයිත්වා අරෙත්තමග්යගන අයසසිං උච්ඡිජ්ජති, යසො
භික්ඛු තස්මිිංයයව ඛයණ සබ්බ පකාරම්පි ජොති ඔරපාරන්ති.
යදසනාපරියයොසායනයසොභික්ඛුඅරෙත්යත පතිට්ඨියතොති. 

4. යෙො මානමුදබ්බධීති කා උ පත්ති? භගවා සාවත්ථියිං විෙරති. 
අඤ්ඤතයරො භික්ඛු ගඞ්ගාය තීයර විෙරන්යතො ගිම්ෙකායල අ යපොදයක
යසොයත කතිං නළයසතුිං පච්ඡා ආගයතන මයෙොයඝන වුධසය්ෙමානිං දිස්වා
‘‘අනිච්චා සඞ්ඛාරා’’ති සිංවිග්යගො අට්ඨාසි. තස්සජ්ඣාසයිං විදිත්වා භගවා
ඉමිංඔභාසගාථිංඅභාසි. 

තත්ථ මායනොති ජාතිආදිවත්ථුයකො යචතයසො උණ්ණායමො. යසො

‘‘යසයයයොෙමස්මී’’ති මායනො, ‘‘සදියසොෙමස්මී’’ති මායනො, 

‘‘හීයනොෙමස්මී’’ති මායනොති එවිං තිවියධො යෙොති. පුන ‘‘යසයයස්ස 

යසයයයොෙමස්මීති, යසයයස්ස සදියසො, යසයයස්ස හීයනො, සදිසස්ස

යසයයයො, සදිසස්ස සදියසො, සදිසස්ස හීයනො, හීනස්ස යසයයයො, හීනස්ස

සදියසො, හීනස්ස හීයනොෙමස්මී’’ති මායනොති එවිං නවවියධො යෙොති. තිං
සබ්බ පකාරම්පිමානිං– 

‘‘යයනමායනනමත්තායස, සත්තාගච්ඡන්තිදුග්ගති’’න්ති. (ඉතිවුධස.
6) – 

ආදිනා නයයන තත්ථ ආදීනවපච්චයවක්ඛයණන වුධසත්ත පකායරහි
සීලසිංවරාදීහි ච යයො යථොකිං යථොකිං වයධන්යතො කයලසානිං
අබලදුබ්බලත්තා නළයසතුසදිසිං යලොුලත්තරධම්මානිං අතිබලත්තා

මයෙොඝසදියසන අරෙත්තමග්යගන අයසසිං උදබ්බධි, 
අනවයසස පොනවයසන උච්ඡින්දන්යතො වයධතීති වුධසත්තිං යෙොති. යසො
භික්ඛු තස්මිිංයයව ඛයණ සබ්බ පකාරම්පි ජොති ඔරපාරන්ති.
යදසනාපරියයොසායනයසොභික්ඛු අරෙත්යතපතිට්ඨියතොති. 

5. ති කා උ පත්ති? ඉමිස්සා ගාථාය ඉයතො පරානඤ්ච ද්වාදසන්නිං
එකායයවඋ පත්ති.එකිංසමයිං භගවාසාවත්ථියිංවිෙරති.යතනයඛොපන
සමයයන අඤ්ඤතයරො බ්රාේමයණො අත්තයනො ධීතුයා වායරයයය
පච්චුපට්ඨියතචින්යතසි– ‘‘යකනචිවසයලන අපරිභුත්තපුබ්යබහිපු යඵහි
දාරිකිං අලඞ්කරිත්වා පතිුලලිං යපයසස්සාමී’’ති. යසො සන්තරබාහිරිං
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සාවත්ථිිං විචිනන්යතො කඤ්චි තිණපු ඵම්පි අපරිභුත්තපුබ්බිං නාද්දස. අථ
සම්බහුයල ධුත්තකජාතියක බ්රාේමණදාරයක සන්නිපතියත දිස්වා ‘‘එයත 

පුච්ඡිස්සාමි, අවස්සිං සම්බහුයලසු යකොචි ජානිස්සතී’’ති උපසඞ්කමිත්වා

පුච්ඡි. යතතිං බ්රාේමණිංඋ පණ්යඩන්තාආෙිංසු – ‘‘උදුම්බරපු ඵිංනාම, 

බ්රාේමණ, යලොයකනයකනචි පරිභුත්තපුබ්බිං. යතනධීතරිං අලඞ්කරිත්වා
යදහී’’ති. යසො දුතියදිවයස කාලස්යසව වුධසට්ඨාය භත්තවිස්සග්ගිං කත්වා
අචිරවතියා නදියා තීයර උදුම්බරවනිං ගන්ත්වා එකයමකිං රුක්ඛිං
විචිනන්යතො පු ඵස්ස වණ්ටමත්තම්පි නාද්දස. අථ වීතිවත්යත
මජ්ඣන්හියක දුතියතීරිං අගමාසි. තත්ථ ච අඤ්ඤතයරො භික්ඛු
අඤ්ඤතරස්මිිං මනුඤ්යඤරුක්ඛමූයලදිවාවිොරිංනිසින්යනොකම්මට්ඨානිං 

මනසි කයරොති. යසො තත්ථ උපසඞ්කමිත්වා අමනසිකරිත්වා, සකිං

නිසීදිත්වා, සකිං උක්ුලටියකො හුත්වා, සකිං ඨත්වා, තිං රුක්ඛිං
සබ්බසාඛාවිටපපත්තන්තයරසුවිචිනන්යතොකලමති. තයතොනිංයසොභික්ඛු

ආෙ – ‘‘බ්රාේමණ, කිං මග්ගසී’’ති? ‘‘උදුම්බරපු ඵිං, යභො’’ති. 

‘‘උදුම්බරපු ඵිං නාම, බ්රාේමණ, යලොයක නත්ථි, මුසා එතිං වචනිං, මා
කලමා’’ති. අථ භගවා තස්ස භික්ඛුයනො අජ්ඣාසයිං විදිත්වා ඔභාසිං
මුඤ්චිත්වා සමු පන්නසමන්නාොරබහුමානස්සඉමාඔභාසගාථායයොඅභාසි 

‘‘යෙො නාජ්ඣගමාභයවසුසාර’’න්තිසබ්බාවත්තබ්බා. 

තත්ථ පඨමගාථාය තාව නාජ්ඣගමාති නාධිගච්ඡි, නාධිගච්ඡති වා. 

භයවසූති 

කාමරූපාරූපසඤ්ඤීඅසඤ්ඤීයනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීඑකයවොකාරචතුයවොකාර

පඤ්චයවොකාරභයවසු. සාරන්ති නිච්චභාවිං අත්තභාවිං වා. විචිනන්ති

පඤ්ඤාය ගයවසන්යතො. පුප්ඵමිව උදුම්බයරසූති යථා උදුම්බරරුක්යඛසු 

පු ඵිං විචිනන්යතොඑසබ්රාේමයණොනාජ්ඣගමා, එවිංයයොයයොගාවචයරොපි
පඤ්ඤාය විචිනන්යතො සබ්බභයවසු කඤ්චි සාරිං නාජ්ඣගමා. යසො
අසාරකට්යඨන යත ධම්යම අනිච්චයතො අනත්තයතො ච විපස්සන්යතො
අනුපුබ්යබන යලොුලත්තරධම්යම අධිගච්ඡන්යතො ජොති ඔරපාරිං උරයගො 
ජිණ්ණමිව තචිංපුරාණන්තිඅයමත්යථොයයොජනාච.අවයසසගාථාසු පනස්ස
යයොජනිංඅවත්වාවියසසත්ථමත්තයමවවක්ඛාම. 

6. 

‘‘යස්සන්තරයතොනසන්තියකොපා, 

ඉතිභවාභවතඤ්චවීතිවත්යතො’’ති.)උදා.20) – 

එත්ථතාවඅයිං‘අන්තරසද්යදො’– 

‘‘නදීතීයරසුසණ්ඨායන, සභාසුරථියාසුච; 

ජනාසඞ්ගම්මමන්යතන්ති, මඤ්චතඤ්චකමන්තර’’න්ති.)සිං. නි.
1.228); 
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පටුන 

‘‘අ පමත්තයකන වියසසාධිගයමන අන්තරා යවොසානමාපාදි’’ )අ.

නි. 10.84); 

‘‘අනත්ථජනයනොයකොයධො, යකොයධොචිත්ත පයකොපයනො; 

භයමන්තරයතො ජාතිං, තිං ජයනො නාවබුජ්ඣතී’’ති. )අ. නි. 7.64; 

ඉතිවුධස. 88) – 

එවිං කාරණයවමජ්ඣචිත්තාදීසු සම්බහුයලසු අත්යථසු දිස්සති. ඉධ පන

චිත්යත. තයතො ෙස්සන්තරයතො න සන්ති යකොපාති තතියමග්යගන

සමූෙතත්තායස්සචිත්යතනසන්තියකොපාතිඅත්යථො. යස්මාපන භයවොති

සම්පත්ති, විභයවොතිවිපත්ති.තථාභයවොතිවුධසද්ධි, විභයවොතිොනි.භයවොති 

සස්සයතො, විභයවොතිඋච්යඡයදො.භයවොතිපුඤ්ඤිං, විභයවොතිපාපිං.විභයවො

අභයවොති ච අත්ථයතො එකයමව. තස්මා ඉතිභවාභවතඤ්ච වීතිවත්යතොති
එත්ථ යා එසා සම්පත්තිවිපත්තිවුධසඩ්ඪිොනිසස්සතුච්යඡදපුඤ්ඤපාපවයසන
ඉතිඅයනක පකාරාභවාභවතා වුධසච්චති.චතූහිපිමග්යගහියථාසම්භවිංයතන
යතනනයයනතිංඉතිභවාභවතඤ්චවීතිවත්යතොති එවමත්යථොඤාතබ්යබො. 

7. ෙස්ස විතක්කාති එත්ථ පන යස්ස භික්ඛුයනො තයයො

කාමබයාපාදවිහිිංසාවිතක්කා, තයයො ඤාතිජනපදාමරවිතක්කා, තයයො 
පරානුද්දයතාපටිසිංයුත්තලාභසක්කාරසියලොකඅනවඤ්ඤත්තිපටිසිංයුත්තවි
තක්කාති එයත නව විතක්කා සමන්තභද්දයක වුධසත්තනයයන තත්ථ තත්ථ
ආදීනවිං පච්චයවක්ඛිත්වා පටිපක්ඛවවත්ථායනන තස්ස තස්ස
පොනසමත්යථහිතීහි යෙට්ඨිමමග්යගහිචවිධූපිතාභුසිංධූපිතාසන්තාපිතා

දඩ්ඪාති අත්යථො. එවිං විධූයපත්වා ච අජ්ඣත්තං සුවිකප්පිතා අයසසා, 
නියකජ්ඣත්තභූයත අත්තයනො ඛන්ධසන්තායන අජ්ඣත්තජ්ඣත්තභූයත

චිත්යතචයථානපුන සම්භවන්ති, එවිංඅරෙත්තමග්යගනඅයසසාඡින්නා.
ඡින්නඤ්හි ක පිතන්ති වුධසච්චති. යථාෙ ‘‘ක පිතයකසමස්සූ’’ති )සිං. නි.

1.122; 4.365). එවයමත්ථඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

8. ඉදානි යෙොනාච්චසාරීතිඑත්ථ යෙොනාච්චසාරීතියයො නාතිධාවි. න

පච්චසාරීතින ඔහීයි. කිං වුධසත්තිං යෙොති? අච්චාරද්ධවීරියයන හි උද්ධච්යච

පතන්යතොඅච්චාසරති, අතිසිථියලනයකොසජ්යජපතන්යතො පච්චාසරති.තථා

භවතණ්ොය අත්තානිං කලයමන්යතො අච්චාසරති, කාමතණ්ොය 

කාමසුඛමනුයුඤ්ජන්යතො පච්චාසරති. සස්සතදිට්ඨියා අච්චාසරති, 

උච්යඡදදිට්ඨියා පච්චාසරති. අතීතිං අනුයසොචන්යතො අච්චාසරති, අනාගත

පටිකඞ්ඛන්යතො පච්චාසරති. පුබ්බන්තානුදිට්ඨියා අච්චාසරති, 
අපරන්තානුදිට්ඨියාපච්චාසරති.තස්මායයොඑයත උයභොඅන්යතවජ්යජත්වා
මජ්ඣිමිං පටිපදිං පටිපජ්ජන්යතො නාච්චසාරී න පච්චසාරීති එවිං වුධසත්තිං

යෙොති. සබ්බං අච්චගමා ඉමං පපඤ්චන්ති තාය ච පන
අරෙත්තමග්ගයවොසානාය මජ්ඣිමාය පටිපදාය සබ්බිං ඉමිං
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පටුන 

යවදනාසඤ්ඤාවිතක්ක පභවිං තණ්ොමානදිට්ඨිසඞ්ඛාතිං තිවිධිං පපඤ්චිං

අච්චගමාඅතික්කන්යතො, සමතික්කන්යතොතිඅත්යථො. 

9. තදනන්තරගාථාය පන සබ්බං විතථමිදන්ති ඤත්වා යලොයකති

අයයමව වියසයසො. තස්සත්යථො – සබ්බන්ති අනවයසසිං, සකලමනූනන්ති 

වුධසත්තිං යෙොති. එවිං සන්යතපි පන විපස්සනුපගිං 

යලොකයඛන්ධායතනධාතු පයභදිං සඞ්ඛතයමව ඉධාධි යපතිං. විතථන්ති
විගතතථභාවිං.නිච්චන්තිවාසුඛන්තිවාසුභන්තිවා අත්තාතිවායථායථා

කයලසවයසන බාලජයනහි ගය්ෙති, තථාතථාභාවයතො විතථන්ති වුධසත්තිං 

යෙොති. ඉදන්තිතයමවසබ්බිංපච්චක්ඛභායවනදස්යසන්යතොආෙ. ඤත්වාති

මග්ගපඤ්ඤාය ජානිත්වා, තඤ්ච පන අසම්යමොෙයතො, න විසයයතො. 

යලොයකතිඔකාසයලොයකසබ්බිංඛන්ධාදියභදිංධම්මජාතිං ‘‘විතථමිද’’න්ති
ඤත්වාතිසම්බන්යධො. 

10-13. ඉදානි ඉයතො පරාසු චතූසු ගාථාසු වීතයලොයභො වීතරායගො

වීතයදොයසො වීතයමොයහොති එයත වියසසා. එත්ථ ලුබ්භනවයසන යලොයභො. 

සබ්බසඞ්ගාහිකයමතිං පඨමස්ස අුලසලමූලස්ස අධිවචනිං, විසමයලොභස්ස

වා. යයො යසො ‘‘අ යපකදා මාතුමත්තීසුපි යලොභධම්මා උ පජ්ජන්ති, 

භගිනිමත්තීසුපි යලොභධම්මා උ පජ්ජන්ති, ධීතුමත්තීසුපි යලොභධම්මා

උ පජ්ජන්තී’’ති )සිං. නි. 4.127) එවිං වුධසත්යතො. රජ්ජනවයසන රායගො, 

පඤ්චකාමගුණරාගස්යසතිං අධිවචනිං. දුස්සනවයසන යදොයසො, පුබ්යබ 

වුධසත්තයකොධස්යසතිං අධිවචනිං. මුය්ෙනවයසන යමොයහො, චතූසු 
අරියසච්යචසුඅඤ්ඤාණස්යසතිංඅධිවචනිං.තත්ථයස්මාඅයිංභික්ඛුයලොභිං
ජිගුච්ඡන්යතො විපස්සනිං ආරභි ‘‘ුලදාස්සු නාමාෙිං යලොභිං වියනත්වා

විගතයලොයභො විෙයරයය’’න්ති, තස්මා තස්ස යලොභ පොනූපායිං
සබ්බසඞ්ඛාරානිං විතථභාවදස්සනිං යලොභ පොනානිසිංසඤ්ච 
ඔරපාර පොනිං දස්යසන්යතො ඉමිං ගාථමාෙ. එස නයයො ඉයතො පරාසුපි.

යකචි පනාහු – ‘‘යථාවුධසත්යතයනව නයයන එයත ධම්යම ජිගුච්ඡිත්වා
විපස්සනමාරද්ධස්ස තස්ස තස්ස භික්ඛුයනො එකයමකාව එත්ථ ගාථා

වුධසත්තා’’ති. යිං රුච්චති, තිං ගයෙතබ්බිං. එස නයයො ඉයතො පරාසු චතූසු
ගාථාසු. 

14. අයිං පයනත්ථ අත්ථවණ්ණනා – අ පහීනට්යඨන සන්තායන

සයන්තීති අනුසො කාමරාගපටිඝමානදිට්ඨිවිචිකච්ඡාභවරාගාවිජ්ජානිං එතිං 

අධිවචනිං. සම්පයුත්තධම්මානිං අත්තයනො ආකාරානුවිධානට්යඨන මූලා; 

අයඛමට්යඨන අකුසලා; ධම්මානිං පතිට්ඨාභූතාතිපි මූලා; 

සාවජ්ජදුක්ඛවිපාකට්යඨන අකුසලා; උභයම්යපතිං යලොභයදොසයමොොනිං

අධිවචනිං. යත හි ‘‘යලොයභො, භික්ඛයව, අුලසලඤ්ච
අුලසලමූලඤ්චා’’තිආදිනා නයයන එවිං නිද්දිට්ඨා. එවයමයත අනුසයා 

යතන යතන මග්යගන පහීනත්තා යස්ස යකචි න සන්ති, එයත ච



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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පටුන 

අුලසලමූලා තයථව සමූහතායස, සමූෙතා ඉච්යචව අත්යථො.
පච්චත්තබහුවචනස්ස හි යස-කාරාගමිං ඉච්ඡන්ති සද්දලක්ඛණයකොවිදා.

අට්ඨකථාචරියා පන ‘‘යසති නිපායතො’’ති වණ්ණයන්ති. යිං රුච්චති, තිං

ගයෙතබ්බිං.එත්ථ පන‘‘කඤ්චාපියසොඑවිංවියධොභික්ඛුඛීණාසයවොයෙොති, 

ඛීණාසයවො ච යනව ආදියති, න පජෙති, පජහිත්වා ඨියතො’’ති වුධසත්යතො.
තථාපිවත්තමානසමීයපවත්තමානවචනලක්ඛයණන‘‘ජොති ඔරපාර’’න්ති
වුධසච්චති. අථ වා අනුපාදියසසාය ච නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායන්යතො 
අත්තයනො අජ්ඣත්තිකබාහිරායතනසඞ්ඛාතිං ජොති ඔරපාරන්ති
යවදිතබ්යබො. 

තත්ථ කයලසපටිපාටියා මග්ගපටිපාටියා චාති ද්විධා අනුසයානිං 
අභායවො යවදිතබ්යබො.කයලසපටිපාටියා හිකාමරාගානුසයපටිඝානුසයානිං

තතියමග්යගන අභායවො යෙොති, මානානුසයස්ස චතුත්ථමග්යගන, 

දිට්ඨානුසයවිචිකච්ඡානුසයානිං පඨමමග්යගන, 
භවරාගානුසයාවිජ්ජානුසයානිං චතුත්ථමග්යගයනව. මග්ගපටිපාටියා පන
පඨමමග්යගන දිට්ඨානුසයවිචිකච්ඡානුසයානිං අභායවො යෙොති. 

දුතියමග්යගන කාමරාගානුසයපටිඝානුසයානිං තනුභායවො, තතියමග්යගන

සබ්බයසො අභායවො, චතුත්ථමග්යගන
මානානුසයභවරාගානුසයාවිජ්ජානුසයානිං අභායවො යෙොති.තත්ථයස්මාන 

සබ්යබ අනුසයා අුලසලමූලා; කාමරාගභවරාගානුසයා එව හි
යලොභාුලසලමූයලන සඞ්ගෙිං ගච්ඡන්ති. පටිඝානුසයාවිජ්ජානුසයා ච

‘‘යදොයසො අුලසලමූලිං, යමොයෙො අුලසලමූලිං’’ ඉච්යචව සඞ්ඛිං ගච්ඡන්ති, 

දිට්ඨිමානවිචිකච්ඡානුසයා පනන කඤ්චි අුලසලමූලිං යෙොන්ති, යස්මා වා
අනුසයාභාවවයසන ච අුලසලමූලසමුග්ඝාතවයසන ච කයලස පොනිං

පට්ඨයපසි, තස්මා– 

‘‘යස්සානුසයා නසන්තියකචි, මූලාච අුලසලාසමූෙතායස’’.– 

ඉතිභගවාආෙ. 

15. ෙස්ස දරථජාති එත්ථ පන පඨමු පන්නා කයලසා පරිළාෙට්යඨන

දරථා නාම, අපරාපරු පන්නා පන යතහි දරයථහි ජාතත්තා දරථජා නාම. 

ඔරන්ති සක්කායයො වුධසච්චති. යථාෙ – ‘‘ඔරිමිං තීරන්ති යඛො, භික්ඛු, 

සක්කායස්යසතිංඅධිවචන’’න්ති)සිං.නි.4.238). ආගමනාොති උ පත්තියා. 

පච්චොයසති පච්චයා එව. කිං වුධසත්තිං යෙොති? යස්ස පන

උපාදානක්ඛන්ධග්ගෙණාය පච්චයභූතා අරියමග්යගන පහීනත්තා, යකචි 

දරථජයවවචනා කයලසා න සන්ති, පුබ්යබ වුධසත්තනයයයනව යසො භික්ඛු
ජොති ඔරපාරන්ති. 

16. ෙස්සවනථජාතිඑත්ථපිදරථජාවියවනථජායවදිතබ්බා.වචනත්යථ

පන අයිං වියසයසො – වනුයත, වයනොතීති වා වනිං යාචති යසවති භජතීති
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අත්යථො.තණ්ොයයතිං අධිවචනිං.සාහිවිසයානිංපත්ථනයතොයසවනයතො
ච ‘‘වන’’න්ති වුධසච්චති. තිං පරියුට්ඨානවයසන වනිං ථරති තයනොතීති

වනයථො, තණ්ොනුසයස්යසතිං අධිවචනිං. වනථා ජාතාති වනථජාති. යකචි

පනාහු ‘‘සබ්යබපි කයලසා ගෙනට්යඨන වනයථොති වුධසච්චන්ති, 
අපරාපරු පන්නාපනවනථජා’’ති.අයයමව යචත්ථඋරගසුත්යත අත්යථො

අධි යපයතො, ඉතයරො පන ධම්මපදගාථායිං. විනිබන්ධාෙ භවාොති
භවවිනිබන්ධාය.අථවාචිත්තස්සවිසයයසුවිනිබන්ධායආයතිිං උ පත්තියා

චාතිඅත්යථො.යෙතුයයව යහතුකප්පා. 

17. යෙො නීවරයණති එත්ථ නීවරණාති චිත්තිං, හිතපටිපත්තිිං වා 

නීවරන්තීති නීවරණා, පටිච්ඡායදන්තීති අත්යථො. පහාොති ඡඩ්යඩත්වා. 

පඤ්චාති යතසිං සඞ්ඛයාපරිච්යඡයදො. ඊඝාභාවයතො අනීයඝො. කථිංකථාය

තිණ්ණත්තා තිණ්ණකථංකයථො. විගතසල්ලත්තා විසල්යලො. කිං වුධසත්තිං

යෙොති? යයො භික්ඛු කාමච්ඡන්දාදීනි පඤ්ච නීවරණානි සමන්තභද්දයක
වුධසත්තනයයනසාමඤ්ඤයතොවියසසයතොචනීවරයණසුආදීනවිංදිස්වා යතන
යතන මග්යගන පොය යතසඤ්ච පහීනත්තා එව කයලසදුක්ඛසඞ්ඛාතස්ස

ඊඝස්සාභායවන අනීයඝො, ‘‘අයෙොසිිංනුයඛොඅෙිං අතීතමද්ධාන’’න්තිආදිනා

)ම. නි. 1.18; සිං. නි. 2.20) නයයන පවත්තාය කථිංකථාය තිණ්ණත්තා 

තිණ්ණකථංකයථො, ‘‘තත්ථ කතයම පඤ්ච සල්ලා? රාගසල්යලො, 

යදොසසල්යලො, යමොෙසල්යලො, මානසල්යලො, දිට්ඨිසල්යලො’’ති වුධසත්තානිං

පඤ්චන්නිං සල්ලානිං විගතත්තා විසල්යලො. යසො භික්ඛු පුබ්යබ
වුධසත්තනයයයනවජොතිඔරපාරන්ති. 

අත්රාපි ච කයලසපටිපාටියා මග්ගපටිපාටියා චාති ද්විධා එව 
නීවරණ පොනිං යවදිතබ්බිං. කයලසපටිපාටියා හි කාමච්ඡන්දනීවරණස්ස 

බයාපාදනීවරණස්ස ච තතියමග්යගන පොනිං යෙොති, ථිනමිද්ධනීවරණස්ස 
උද්ධච්චනීවරණස්ස ච චතුත්ථමග්යගන. ‘‘අකතිං වත යම

ුලසල’’න්තිආදිනා )ම. නි. 3.248; යනත්ති. 120) නයයන පවත්තස්ස
වි පටිසාරසඞ්ඛාතස්ස ුලක්ුලච්චනීවරණස්ස විචිකච්ඡානීවරණස්ස ච
පඨමමග්යගන. මග්ගපටිපාටියා පන ුලක්ුලච්චනීවරණස්ස

විචිකච්ඡානීවරණස්ස ච පඨමමග්යගන පොනිං යෙොති, 
කාමච්ඡන්දනීවරණස්ස බයාපාදනීවරණස්ස ච දුතියමග්යගන තනුභායවො

යෙොති, තතියයන අනවයසස පොනිං. ථිනමිද්ධනීවරණස්ස
උද්ධච්චනීවරණස්සචචතුත්ථමග්යගනපොනිං යෙොතීති.එවිං– 

‘‘යයො නීවරයණ පොය පඤ්ච, අනීයඝො තිණ්ණකථිංකයථො

විසල්යලො; 

යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරිං, උරයගොජිණ්ණමිවත්තචිංපුරාණ’’න්ති. 
– 
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අරෙත්තනිකූයටයනව භගවා යදසනිං නිට්ඨායපසි. යදසනාපරියයොසායන
යසො භික්ඛුඅරෙත්යතපතිට්ඨියතො.‘‘එකච්යචයයනයයනයතසිංභික්ඛූනිං

යායාගාථායදසිතා, යතනයතනතස්සාතස්සාගාථායපරියයොසායනයසො
යසොභික්ඛුඅරෙත්යතපතිට්ඨියතො’’ති වදන්ති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායඋරගසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ධනිෙසුත්තවණ්ණනා 

18. පක්යකොදයනොති ධනියසුත්තිං. කා උ පත්ති? භගවා සාවත්ථියිං
විෙරති. යතන සමයයන ධනියයො යගොයපො මහීතීයර පටිවසති. තස්සායිං
පුබ්බයයොයගො – කස්සපස්ස භගවයතො පාවචයන දිබ්බමායන වීසති
වස්සසෙස්සානි දිවයස දිවයස සඞ්ඝස්ස වීසති සලාකභත්තානි අදාසි. යසො
තයතො චුයතො යදයවසු උ පන්යනො. එවිං යදවයලොයක එකිං බුද්ධන්තරිං
යඛයපත්වා අම්ොකිං භගවයතො කායල වියදෙරට්ඨමජ්යඣ පබ්බතරට්ඨිං

නාම අත්ථි තත්ථ ධම්මයකොරණ්ඩිං නාම නගරිං, තස්මිිං නගයර

යසට්ඨිපුත්යතො හුත්වා අභිනිබ්බත්යතො, යගොයූථිං නිස්සාය ජීවති. තස්ස හි

තිිංසමත්තානි යගොසෙස්සානි යෙොන්ති, සත්තවීසසෙස්සා ගායවො ඛීරිං 
දුය්ෙන්ති. යගොපා නාම නිබද්ධවාසියනො න යෙොන්ති. වස්සියක

චත්තායරොමායස ථයල වසන්ති, අවයසයස අට්ඨමායස යත්ථ තියණොදකිං

සුඛිං ලබ්භති, තත්ථ වසන්ති. තඤ්ච නදීතීරිං වා ජාතස්සරතීරිං වා යෙොති.
අථායම්පි වස්සකායල අත්තයනො වසිතගාමයතො නික්ඛමිත්වා ගුන්නිං
ඵාසුවිොරත්ථායඔකාසිංගයවසන්යතොමොමහී භිජ්ජිත්වාඑකයතොකාලමහී
එකයතො මොමහිච්යචව සඞ්ඛිං ගන්ත්වා සන්දමානා පුන සමුද්දසමීයප

සමාගන්ත්වා පවත්තා. යිං ඔකාසිං අන්තරදීපිං අකාසි, තිං පවිසිත්වා 
වච්ඡානිං සාලිං අත්තයනො ච නියවසනිං මායපත්වා වාසිං ක යපසි. තස්ස

සත්ත පුත්තා, සත්ත ධීතයරො, සත්ත සුණිසා, අයනයක ච කම්මකාරා

යෙොන්ති.යගොපානාම වස්සනිමිත්තං ජානන්ති.යදාසුලණිකාුලලාවකානි

රුක්ඛග්යග කයරොන්ති, කක්කටකා උදකසමීයප ද්වාරිං පිදහිත්වා

ථලසමීපද්වායරනවළඤ්යජන්ති, තදා සුවුධසට්ඨිකාභවිස්සතීතිගණ්ෙන්ති.යදා

පනසුලණිකාුලලාවකානිනීචට්ඨායන උදකපිට්යඨකයරොන්ති, කක්කටකා

ථලසමීයප ද්වාරිං පිදහිත්වා උදකසමීපද්වායරන වළඤ්යජන්ති, තදා
දුබ්බුට්ඨිකාභවිස්සතීතිගණ්ෙන්ති. 

අථ යසො ධනියයො සුවුධසට්ඨිකනිමිත්තානි උපසල්ලක්යඛත්වා උපකට්යඨ 

වස්සකායලඅන්තරදීපානික්ඛමිත්වාමොමහියාපරතීයරසත්තසත්තාෙම්පි
යදයව වස්සන්යත උදයකන අනජ්යඣොත්ථරයණොකායස අත්තයනො

වසයනොකාසිං කත්වා සමන්තා පරික්ඛිපිත්වා, වච්ඡසාලායයො මායපත්වා, 
තත්ථ නිවාසිං ක යපසි. අථස්ස දාරුතිණාදිසඞ්ගයෙ කයත සබ්යබසු
පුත්තදාරකම්මකරයපොරියසසු සමානියයසු ජායතසු නාන පකායර
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පටුන 

ඛජ්ජයභොජ්යජ පටියත්යත සමන්තා චතුද්දිසා යමඝමණ්ඩලානි උට්ඨහිිංසු.

යසො යධනුයයො දුොයපත්වා, වච්ඡසාලාසු වච්යඡ සණ්ඨායපත්වා, ගුන්නිං

චතුද්දිසා ධූමිං කාරායපත්වා, සබ්බපරිජනිං යභොජායපත්වා, සබ්බකච්චානි

කාරායපත්වා තත්ථ තත්ථ දීයප උජ්ජාලායපත්වා, සයිං ඛීයරන භත්තිං

භුඤ්ජිත්වා, මොසයයන සයන්යතො අත්තයනො සිරිසම්පත්තිිං දිස්වා, 

තුට්ඨචිත්යතොහුත්වා, අපරදිසායයමඝත්ථනිතසද්දිං සුත්වානිපන්යනොඉමිං

උදානිංඋදායනසි ‘‘පක්යකොදයනො දුද්ධඛීයරොහමස්මී’’ති. 

තත්රායිං අත්ථවණ්ණනා – පක්යකොදයනොති සිද්ධභත්යතො. දුද්ධඛීයරොති

ගායවොදුහිත්වාගහිතඛීයරො. අහන්තිඅත්තානිංනිදස්යසති, අස්මීතිඅත්තයනො

තථාභාවිං. පක්යකොදයනො දුද්ධඛීයරො ච අෙමස්මි භවාමීති අත්යථො. ඉතීති

එවමාොති අත්යථො. නිද්යදයස පන ‘‘ඉතීති පදසන්ධි, පදසිංසග්යගො, 

පදපාරිපූරි, අක්ඛරසමවායයො බයඤ්ජනසිලිට්ඨතා පදානුපුබ්බතායමත’’න්ති

)චූළනි.අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස1) එවමස්සඅත්යථොවණ්ණියතො.යසොපි

ඉදයමවසන්ධායාතියවදිතබ්යබො.යිංයිංහිපදිං පුබ්බපයදනවුධසත්තිං, තස්ස
තස්ස එවමාොති එතමත්ථිං පකායසන්යතොයයව ඉතිසද්යදො පච්ඡියමන

පයදන යමත්යතයයයො ඉති වා භගවා ඉති වා එවමාදිනා පදසන්ධි යෙොති, 
නාඤ්ඤථා. 

ධනියෙො යගොයපොති තස්ස යසට්ඨිපුත්තස්ස නාමසයමොධානිං. යසො හි

යානිමානි ථාවරාදීනි පඤ්ච ධනානි, යතසු ඨයපත්වා 

දානසීලාදිඅනුගාමිකධනිං, යඛත්තවත්ථු-ආරාමාදියතො ථාවරධනයතොපි, 

ගවස්සාදියතො ජඞ්ගමධනයතොපිහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදියතොසිංොරිමධනයතොපි, 
සි පායතනාදියතො අඞ්ගසමධනයතොපි යිං තිං යලොකස්ස
පඤ්චයගොරසානු පදායනන බහූපකාරිං තිං සන්ධාය ‘‘නත්ථි යගොසමිතිං

ධන’’න්ති (සිං. නි. 1.13; යනත්ති. 123) එවිං වියසසිතිං යගොධනිං, යතන

සමන්නාගතත්තා ධනියෙො, ගුන්නිංපාලනයතො යගොයපො. යයොහි අත්තයනො

ගායවොපායලති, යසො‘‘යගොයපො’’තිවුධසච්චති.යයොපයරසිංයවතයනනභයටො

හුත්වා, යසො යගොපාලයකො. අයිං පන අත්තයනොයයව, යතන යගොයපොති
වුධසත්යතො. 

අනුතීයරති තීරස්ස සමීයප. මහිොතිමොමහීනාමිකායනදියා.සමායනන

අනුකූලවත්තිනා පරිජයනනසද්ධිිංවායසොයස්සයසොසමානවායසො, අයඤ්ච

තථාවියධො. යතනාෙ ‘‘සමානවායසො’’ති. ෙන්නාති තිණපණ්ණච්ඡදයනහි

අයනොවස්සකා කතා. කුටීති වසනඝරස්යසතිං අධිවචනිං. ආහියතොති

ආභයතො, ජාලියතො වා. ගිනීතිඅග්ගි. යතසුයතසුඨායනසු අග්ගි ‘‘ගිනී’’ති

යවොෙරීයති. අථයචපත්ථෙසීතිඉදානියදිඉච්ඡසීතිවුධසත්තිංයෙොති. පවස්සාති

සිඤ්ච, පග්ඝර, උදකිං මුඤ්චාති අත්යථො. යදවාති යමඝිං ආලපති. අයිං
තායවත්ථපදවණ්ණනා. 
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අයිං පන අත්ථවණ්ණනා – එවමයිං ධනියයො යගොයපො අත්තයනො
සයනඝයර මොසයයන නිපන්යනො යමඝත්ථනිතිං සුත්වා 

‘‘පක්යකොදයනොෙමස්මී’’ති භණන්යතො කායදුක්ඛවූපසමූපායිං
කායසුඛයෙතුඤ්ච අත්තයනො සන්නිහිතිං දීයපති. ‘‘දුද්ධඛීයරොෙමස්මී’’ති
භණන්යතො චිත්තදුක්ඛවූපසමූපායිං චිත්තසුඛයෙතුඤ්ච. ‘‘අනුතීයර

මහියා’’ති නිවාසට්ඨානසම්පත්තිිං, ‘‘සමානවායසො’’ති තාදියස කායල
පියවි පයයොගපදට්ඨානස්ස යසොකස්සාභාවිං. ‘‘ඡන්නා ුලටී’’ති 
කායදුක්ඛාපගමපටිඝාතිං. ‘‘ආහියතො ගිනී’’ති යස්මා යගොපාලකා
පරික්යඛපධූමදාරුඅග්ගිවයසන තයයොඅග්ත්කයරොන්ති.යතචතස්සයගයෙ

සබ්යබකතා, තස්මාසබ්බදිසාසු පරික්යඛපග්ගිිංසන්ධාය‘‘ආහියතොගිනී’’ති

භණන්යතො වාළමිගාගමනනිවාරණිං දීයපති, ගුන්නිං මජ්යඣ යගොමයාදීහි

ධූමග්ගිිං සන්ධාය ඩිංසමකසාදීහි ගුන්නිං අනාබාධිං, යගොපාලකානිං
සයනට්ඨායන දාරුඅග්ගිිං සන්ධාය යගොපාලකානිං සීතාබාධපටිඝාතිං. යසො
එවිං දීයපන්යතො අත්තයනො වා ගුන්නිං වා පරිජනස්ස වා වුධසට්ඨිපච්චයස්ස
කස්සචි ආබාධස්ස අභාවයතො පීතියසොමනස්සජායතො ආෙ – ‘‘අථ යච
පත්ථයසීපවස්සයදවා’’ති. 

19. එවිං ධනියස්ස ඉමිං ගාථිං භාසමානස්ස අස්යසොසි භගවා දිබ්බාය
යසොතධාතුයා විසුද්ධාය අතික්කන්තමානුසිකාය යජතවනමොවිොයර
ගන්ධුලටියිං විෙරන්යතො. සුත්වා ච පන බුද්ධචක්ඛුනා යලොකිං
යවොයලොයකන්යතො අද්දස ධනියඤ්ච පජාපතිඤ්චස්ස ‘‘ඉයම උයභොපි 

යෙතුසම්පන්නා. සයච අෙිං ගන්ත්වා ධම්මිං යදයසස්සාමි, උයභොපි

පබ්බජිත්වා අරෙත්තිං පාපුණිස්සන්ති. යනො යච ගමිස්සාමි, ස්යව
උදයකොයඝන විනස්සිස්සන්තී’’ති තිං ඛයණයයව සාවත්ථියතො සත්ත
යයොජනසතානි ධනියස්සනිවාසට්ඨානිංආකායසනගන්ත්වා තස්සුලටියා

උපරි අට්ඨාසි. ධනියයො තිං ගාථිං පුන පුනිං භාසතියයව, න නිට්ඨායපති, 
භගවතිගයතපිභාසති.භගවාචතිංසුත්වා ‘‘න එත්තයකනසන්තුට්ඨාවා

විස්සත්ථාවායෙොන්ති, එවිංපනයෙොන්තී’’තිදස්යසතුිං – 

‘‘අක්යකොධයනො විගතඛියලොහමස්මි, අනුතීයර

මහියෙකරත්තිවායසො; 

විවටාකුටිනිබ්බුයතොගිනි, අථයචපත්ථෙසීපවස්සයදවා’’ති.– 

ඉමිං පටිගාථිං අභාසි බයඤ්ජනසභාගිං යනො අත්ථසභාගිං. න හි

‘‘පක්යකොදයනො’’ති, ‘‘අක්යකොධයනො’’ති ච ආදීනි පදානි අත්ථයතො

සයමන්ති මොසමුද්දස්සඔරිමපාරිමතීරානිවිය, බයඤ්ජනිංපයනත්ථකඤ්චි
කඤ්චි සයමතීති බයඤ්ජනසභාගානි යෙොන්ති. තත්ථ පුරිමගාථාය
සදිසපදානිංවුධසත්තනයයයනවඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

වියසසපදානිං පනායිං පදයතො අත්ථයතො ච වණ්ණනා – 

අක්යකොධයනොති අුලජ්ඣනසභායවො. යයො හි යසො පුබ්යබ 
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වුධසත්ත පකාරආඝාතවත්ථුසම්භයවො යකොයධො එකච්චස්ස සුපරිත්යතොපි

උ පජ්ජමායනො ෙදයිං සන්තායපත්වා වූපසම්මති, යයන ච තයතො

බලවතරු පන්යනන එකච්යචො මුඛවිුලණනමත්තිං කයරොති, තයතො

බලවතයරනඑකච්යචොඵරුසිංවත්තුකායමොෙනුසඤ්චලනමත්තිංකයරොති, 

අපයරො තයතො බලවතයරන ඵරුසිං භණති, අපයරො තයතො බලවතයරන

දණ්ඩිං වා සත්ථිං වා ගයවසන්යතො දිසා වියලොයකති, අපයරො තයතො

බලවතයරන දණ්ඩිං වා සත්ථිං වා ආමසති, අපයරො තයතො බලවතයරන 

දණ්ඩාදීනිගයෙත්වාඋපධාවති, අපයරොතයතොබලවතයරනඑකිංවාද්යව

වා පොයර යදති, අපයරො තයතො බලවතයරන අපිඤාතිසායලොහිතිං ජීවිතා

යවොයරොයපති, එකච්යචොතයතොබලවතයරනපච්ඡා වි පටිසාරීඅත්තානම්පි
ජීවිතා යවොයරොයපතිසීෙළදීයපකාලගාමවාසී අමච්යචො විය. එත්තාවතා ච
යකොයධො පරමයවපුල්ල පත්යතො යෙොති. යසො භගවතා යබොධිමණ්යඩයයව

සබ්බයසො පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො, තස්මා භගවා
‘‘අක්යකොධයනොෙමස්මී’’තිආෙ. 

විගතඛියලොති අපගතඛියලො. යය හි යත චිත්තබන්ධභායවන පඤ්ච

යචයතොඛිලා වුධසත්තා, යය හි ච ඛිලභූයත චිත්යත යසයයථාපි නාම ඛියල

භූමිභායග චත්තායරො මායස වස්සන්යතපි යදයව සස්සානි න රුෙන්ති, 
එවයමවිං සද්ධම්මස්සවනාදිුලසලයෙතුවස්යස වස්සන්යතපි ුලසලිං න

රුෙති යත ච භගවතා යබොධිමණ්යඩයයව සබ්බයසො පහීනා, තස්මා භගවා
‘‘විගතඛියලොෙමස්මී’’තිආෙ. 

එකරත්තිිං වායසො අස්සාති එකරත්තිවායසො. යථා හි ධනියයො තත්ථ

චත්තායරොවස්සියකමායසනිබද්ධවාසිංඋපගයතො, නතථාභගවා.භගවාහි 
තිංයයව රත්තිිං තස්ස අත්ථකාමතාය තත්ථ වාසිං උපගයතො. තස්මා

‘‘එකරත්තිවායසො’’ති ආෙ. විවටාති අපනීතච්ඡදනා. කුටීති අත්තභායවො.
අත්තභායවො හි තිං තිං අත්ථවසිං පටිච්ච කායයොතිපි ගුොතිපි යදයෙොතිපි 
සන්යදයෙොතිපි නාවාතිපි රයථොතිපි වයණොතිපි ධයජොතිපි වම්මියකොතිපි
ුලටීතිපිුලටිකාතිපි වුධසච්චති.ඉධපනකට්ඨාදීනිපටිච්චයගෙනාමිකාුලටිවිය
අට්ඨිආදීනිපටිච්ච සඞ්ඛයිංගතත්තා‘‘ුලටී’’තිවුධසත්යතො.යථාෙ– 

‘‘යසයයථාපි, ආවුධසයසො, කට්ඨඤ්ච පටිච්ච, වල්ලිඤ්ච පටිච්ච, 

මත්තිකඤ්ච පටිච්ච, තිණඤ්ච පටිච්ච, ආකායසො පරිවාරියතො

අගාරිංත්යවව සඞ්ඛිං ගච්ඡති; එවයමව යඛො, ආවුධසයසො, අට්ඨිඤ්ච

පටිච්ච, න්ොරුඤ්ච පටිච්ච, මිංසඤ්ච පටිච්ච, චම්මඤ්ච පටිච්ච, 

ආකායසොපරිවාරියතොරූපන්ත්යවවසඞ්ඛිංගච්ඡතී’’ති)ම. නි.1.306). 

චිත්තමක්කටස්සනිවාසයතොවාුලටි.යථාෙ– 

‘‘අට්ඨිකඞ්කලුලටි යචසා, මක්කටාවසයථො ඉති; 

මක්කයටොපඤ්චද්වාරාය, ුලටිකායපසක්කය; 
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ද්වායරන අනුපරියාති, ඝට්ටයන්යතො පුන පුන’’න්ති. )යථරගා. 
125); 

සා ුලටි යයන තණ්ොමානදිට්ඨිඡදයනන සත්තානිං ඡන්නත්තා 
පුන පුනිංරාගාදිකයලසවස්සිංඅතිවස්සති.යථාෙ– 

‘‘ඡන්නමතිවස්සති, විවටිංනාතිවස්සති; 

තස්මාඡන්නිංවිවයරථ, එවිංතිංනාතිවස්සතී’’ති.)උදා.45; යථරගා.

447; පරි.339); 

අයිං ගාථාද්වීසුඨායනසුවුධසත්තාඛන්ධයක යථරගාථායඤ්ච.ඛන්ධයක

හි‘‘යයොආපත්තිිංපටිච්ඡායදති, තස්සකයලසාචපුන පුනිං ආපත්තියයොච

අතිවස්සන්ති, යයොපනනපටිච්ඡායදති, තස්සනාතිවස්සන්තී’’තිඉමිං අත්ථිං

පටිච්ච වුධසත්තා. යථරගාථායිං ‘‘යස්ස රාගාදිච්ඡදනිං අත්ථි, තස්ස පුන 

ඉට්ඨාරම්මණාදීසු රාගාදිසම්භවයතො ඡන්නමතිවස්සති. යයො වා උ පන්යන

කයලයස අධිවායසති, තස්යසව අධිවාසිතකයලසච්ඡදනච්ඡන්නා
අත්තභාවුලටි පුන පුනිං කයලසවස්සිං අතිවස්සති. යස්ස පන

අරෙත්තමග්ගඤාණවායතනකයලසච්ඡදනස්ස විද්ධිංසිතත්තාවිවටා, තස්ස
නාතිවස්සතී’’ති.අයමත්යථොඉධඅධි යපයතො.භගවතාහි යථාවුධසත්තිංඡදනිං

යථාවුධසත්යතයනව නයයන විද්ධිංසිතිං, තස්මා ‘‘විවටා ුලටී’’ති ආෙ. 

නිබ්බුයතොති උපසන්යතො. ගිනීති අග්ගි. යයන හි එකාදසවියධන අග්ගිනා
සබ්බමිදිං ආදිත්තිං. යථාෙ – ‘‘ආදිත්තිං රාගග්ගිනා’’ති විත්ථායරො. යසො

අග්ගි භගවයතො යබොධිමූයලයයව අරියමග්ගසලිලයසයකන නිබ්බුයතො, 
තස්මා‘‘නිබ්බුයතොගිනී’’තිආෙ. 

එවිං වදන්යතො ච ධනියිං අතුට්ඨබ්යබන තුස්සමානිං

අඤ්ඤාපයදයසයනව පරිභාසති, ඔවදති, අනුසාසති. කථිං? 

‘‘අක්යකොධයනො’’තිහි වදමායනො, ධනිය, ත්විං ‘‘පක්යකොදයනොෙමස්මී’’ති

තුට්යඨො, ඔදනපායකො ච යාවජීවිං ධනපරික්ඛයයන කත්තබ්යබො, 

ධනපරික්ඛයයො ච ආරක්ඛාදිදුක්ඛපදට්ඨායනො, එවිං සන්යත දුක්යඛයනව
තුට්යඨො යෙොසි. අෙිං පන ‘‘අක්යකොධයනොෙමස්මී’’ති තුස්සන්යතො
සන්දිට්ඨිකසම්පරායිකදුක්ඛාභායවන තුට්යඨො යෙොමීති දීයපති.
‘‘විගතඛියලො’’ති වදමායනො ත්විං ‘‘දුද්ධඛීයරොෙමස්මී’’ති තුස්සන්යතො 

අකතකච්යචොව ‘‘කතකච්යචොෙමස්මී’’ති මන්ත්වා තුට්යඨො, අෙිං පන 

‘‘විගතඛියලොෙමස්මී’’තිතුස්සන්යතොකතකච්යචොවතුට්යඨොයෙොමීතිදීයපති.
‘‘අනුතීයර මහියයකරත්තිවායසො’’ති වදමායනො ත්විං අනුතීයර මහියා
සමානවායසොති තුස්සන්යතොචතුමාසනිබද්ධවායසනතුට්යඨො.නිබද්ධවායසො

ච ආවාසසඞ්යගන යෙොති, යසො ච දුක්යඛො, එවිං සන්යත දුක්යඛයනව
තුට්යඨො යෙොසි. අෙිං පන එකරත්තිවායසොතිතුස්සන්යතො අනිබද්ධවායසන
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තුට්යඨො, අනිබද්ධවායසොචආවාසසඞ්ගාභායවනයෙොති, ආවාසසඞ්ගාභායවො
ච සුයඛොතිසුයඛයනවතුට්යඨොයෙොමීති දීයපති. 

‘‘විවටා ුලටී’’ති වදමායනො ත්විං ඡන්නා ුලටීති තුස්සන්යතො

ඡන්නයගෙතාය තුට්යඨො, යගයෙ ච යත ඡන්යනපි අත්තභාවුලටිකිං 

කයලසවස්සිං අතිවස්සති, යයන සඤ්ජනියතහි චතූහි මයෙොයඝහි

වුධසය්ෙමායනො අනයබයසනිං පාපුයණයයාසි, එවිං සන්යත අතුට්ඨබ්යබයනව
තුට්යඨො යෙොසි. අෙිං පන ‘‘විවටා ුලටී’’ති තුස්සන්යතො අත්තභාවුලටියා
කයලසච්ඡදනාභායවන තුට්යඨො. එවඤ්ච යම විවටාය ුලටියා න තිං

කයලසවස්සිං අතිවස්සති, යයන සඤ්ජනියතහි චතූහි මයෙොයඝහි

වුධසය්ෙමායනො අනයබයසනිං පාපුයණයයිං, එවිං සන්යත තුට්ඨබ්යබයනව
තුට්යඨො යෙොමීති දීයපති. ‘‘නිබ්බුයතො ගිනී’’ති වදමායනො ත්විං ආහියතො
ගිනීති තුස්සන්යතො අකතූපද්දවනිවාරයණොව කතූපද්දවනිවාරයණොස්මීති
මන්ත්වා තුට්යඨො. අෙිං පන නිබ්බුයතො ගිනීති තුස්සන්යතො 
එකාදසග්ගිපරිළාොභාවයතො කතූපද්දවනිවාරණතායයව තුට්යඨොති දීයපති.
‘‘අථ යච පත්ථයසී පවස්ස යදවා’’ති වදමායනො එවිං විගතදුක්ඛානිං

අනු පත්තසුඛානිං කතසබ්බකච්චානිං අම්ොදිසානිං එතිං වචනිං යසොභති, 

අථයචපත්ථයසි, පවස්සයදව, නයනොතයිවස්සන්යතවා අවස්සන්යතවා

වුධසඩ්ඪි වා ොනි වා අත්ථි, ත්විං පනකස්මා එවිං වදසීති දීයපති. තස්මා යිං
වුධසත්තිං ‘‘එවිං වදන්යතො ච ධනිය අතුට්ඨබ්යබයනව තුස්සමානිං

අඤ්ඤාපයදයසයනව පරිභාසති ඔවදති, අනුසාසතී’’ති, තිං සම්මයදව
වුධසත්තන්ති. 

20. එවමිමිංභගවතා වුධසත්තිංගාථිංසුත්වාපිධනියයොයගොයපො‘‘යකොඅයිං
ගාථිං භාසතී’’ති අවත්වා යතන සුභාසියතන පරිතුට්යඨො පුනපි තථාරූපිං

යසොතුකායමො අපරම්පි ගාථමාෙ ‘‘අන්ධකමකසා’’ති. තත්ථ අන්ධකාති 

කාළමක්ඛිකානිං අධිවචනිං, පිඞ්ගලමක්ඛිකානන්තිපි එයක. මකසාති

මකසායයව. න විජ්ජයරතිනත්ථි. කච්යෙති ද්යව කච්ඡා – නදීකච්යඡො ච

පබ්බතකච්යඡොච.ඉධ නදීකච්යඡො. රුළ්හතියණතිසඤ්ජාතතියණ. චරන්තීති

භත්තකච්චිං කයරොන්ති. වුට්ඨිම්පීතිවාතවුධසට්ඨිආදිකාඅයනකාවුධසට්ඨියයො, තා
ආළවකසුත්යත පකාසයිස්සාම. ඉධ පන වස්සවුධසට්ඨිිං සන්ධාය වුධසත්තිං. 

සයහෙුන්ති ඛයමයයිං. යසසිං පාකටයමව. එත්ථ ධනියයො යය 

අන්ධකමකසා සන්නිපතිත්වා රුධියර පිවන්තා මුහුත්යතයනව ගායවො

අනයබයසනිං පායපන්ති, තස්මා වුධසට්ඨිතමත්යතයයව යත යගොපාලකා

පිංසුනාචසාඛාහිච මායරන්ති, යතසිංඅභායවනගුන්නිංයඛමතිං, කච්යඡ 
රුළ්ෙතිණචරයණන අද්ධානගමනපරිස්සමාභාවිං වත්වා
ඛුදාකලමථාභාවඤ්ච දීයපන්යතො ‘‘යථා අඤ්යඤසිං ගායවො
අන්ධකමකසසම්ඵස්යසහි දිස්සමානා අද්ධානගමයනන කලන්තා ඛුදාය

මිලායමානා එකවුධසට්ඨිනිපාතම්පි න සයෙයයිං, න යම තථා ගායවො, මය්ෙිං 
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පන ගායවො වුධසත්ත පකාරාභාවා ද්වික්ඛත්තුිං වා තික්ඛතුිං වා වුධසට්ඨිම්පි 

සයෙයය’’න්තිදීයපති. 

21. තයතො භගවා යස්මා ධනියයො අන්තරදීයප වසන්යතො භයිං දිස්වා, 

ුලල්ලිං බන්ධිත්වා, මොමහිිං තරිත්වා, තිං කච්ඡිං ආගම්ම ‘‘අෙිං සුට්ඨු

ආගයතො, නිබ්භයයවඨායනඨියතො’’තිමඤ්ඤමායනො එවමාෙ, සභයයඑවච

යසොඨායනඨියතො, තස්මාතස්සආගමනට්ඨානාඅත්තයනොආගමනට්ඨානිං 

උත්තරිතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච වණ්යණන්යතො ‘‘බද්ධාසි භිසී’’ති ඉමිං

ගාථමභාසි, අත්ථසභාගිංයනොබයඤ්ජනසභාගිං. 

තත්ථ භිසීතිපත්ථරිත්වාපුථුලිංකත්වා බද්ධුලල්යලොවුධසච්චතියලොයක.
අරියස්සපනධම්මවිනයයඅරියමග්ගස්යසතිංඅධිවචනිං. අරියමග්යගොහි– 

‘‘මග්යගොපජ්යජොපයථොපන්යථො, අඤ්ජසිංවටුමායනිං; 

නාවා උත්තරයසතු ච, ුලල්යලො ච භිසි සඞ්කයමො’’. )චූළනි. 

පාරායනත්ථුතිගාථානිද්යදස101); 

‘‘අද්ධානිංපභයවොයචව, තත්ථතත්ථපකාසියතො’’. 

ඉමායපි ගාථාය භගවා පුරිමනයයයනව තිං ඔවදන්යතො ඉමිං අත්ථිං

ආොති යවදිතබ්යබො–ධනිය, ත්විංුලල්ලිංබන්ධිත්වා, මහිිංතරිත්වා, ඉමිං

ඨානමාගයතො, පුනපි ච යත ුලල්යලො බන්ධිතබ්යබො එව භවිස්සති, නදී ච

තරිතබ්බා, න යචතිං ඨානිං යඛමිං. මයා පන එකචිත්යත මග්ගඞ්ගානි
සයමොධායනත්වා ඤාණබන්ධයනන බද්ධා අයෙොසි භිසි. සා ච
සත්තතිිංසයබොධිපක්ඛියධම්මපරිපුණ්ණතාය එකරසභාවූපගතත්තා 
අඤ්ඤමඤ්ඤිං අනතිවත්තයනන පුන බන්ධිතබ්බ පයයොජනාභායවන
යදවමනුස්යසසුයකනචි යමොයචතුිං අසක්ුලයණයයතායචසුසඞ්ඛතා.තාය

චම්හි තිණ්යණො, පුබ්යබ පත්ථිතිං තීර පයදසිං ගයතො. ගච්ඡන්යතොපි ච න

යසොතාපන්නාදයයො විය කඤ්චියදව පයදසිං ගයතො. අථ යඛො පාරගයතො 

සබ්බාසවක්ඛයිංසබ්බධම්මපාරිං පරමිංයඛමිංනිබ්බානිංගයතො, තිණ්යණොති

වා සබ්බඤ්ඤුතිං පත්යතො, පාරගයතොති අරෙත්තිං පත්යතො. කිං වියනයය

පාරගයතොති යච? වියනෙය ඔඝං, කායමොඝාදිචතුබ්බිධිං ඔඝිං තරිත්වා
අතික්කම්ම තිං පාරිං ගයතොති. ඉදානි ච පන යම පුන තරිතබ්බාභාවයතො 

අත්යථොභිසිොනවිජ්ජති, තස්මාමයමව යුත්තිංවත්තුිං‘‘අථයචපත්ථයසී
පවස්සයදවා’’ති. 

22. තම්පි සුත්වාධනියයොපුරිමනයයයනව ‘‘යගොපීමමඅස්සවා’’තිඉමිං

ගාථිං අභාසි. තත්ථ යගොපීති භරියිං නිද්දිසති. අස්සවාති වචනකරා

කිංකාරපටිසාවිනී. අයලොලාති මාතුගායමො හි පඤ්චහි යලොලතාහි යලොයලො

යෙොති – ආොරයලොලතාය, අලඞ්කාරයලොලතාය, පරපුරිසයලොලතාය, 

ධනයලොලතාය, පාදයලොලතාය. තථා හි මාතුගායමො භත්තපූවසුරාදියභයද



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

27 

පටුන 

ආොයර යලොලතාය අන්තමයසො පාරිවාසිකභත්තම්පි භුඤ්ජති, 

ෙත්යථොතාපකම්පි ඛාදති, දිගුණිං ධනමනු පදත්වාපි සුරිං පිවති.
අලඞ්කාරයලොලතාය අඤ්ඤිං අලඞ්කාරිං අලභමායනො අන්තමයසො
උදකයතලයකනපි යකයස ඔසණ්යඩත්වා මුඛිං පරිමජ්ජති. 
පරපුරිසයලොලතාය අන්තමයසො පුත්යතනපි තාදියස පයදයස
පක්යකොසියමායනො පඨමිං අසද්ධම්මවයසන චින්යතති. ධනයලොලතාය
‘‘ෙිංසරාජිං ගයෙත්වාන සුවණ්ණා පරිොයථ’’. පාදයලොලතාය
ආරාමාදිගමනසීයලොහුත්වාසබ්බිංධනිංවිනායසති.තත්ථධනියයො‘‘එකාපි

යලොලතා මය්ෙිංයගොපියානත්ථී’’තිදස්යසන්යතො අයලොලාතිආෙ. 

දීඝරත්තංසංවාසිොතිදීඝකාලිංසද්ධිිං වසමානායකොමාරභාවයතොපභුති

එකයතො වඩ්ඪිතා. යතන පරපුරියස න ජානාතීති දස්යසති. මනාපාති එවිං

පරපුරියස අජානන්තීමයමව මනිං අල්ලීයතීති දස්යසති. තස්සානසුණාමි

කිඤ්චි පාපන්ති ‘‘ඉත්ථන්නායමන නාම සද්ධිිං ඉමාය ෙසිතිං වා ලපිතිං

වා’’තිඑවිංතස්සානසුණාමි, කඤ්චිඅතිචාරයදොසන්ති දස්යසති. 

23. අථ භගවා එයතහි ගුයණහි යගොපියා තුට්ඨිං ධනියිං ඔවදන්යතො

පුරිමනයයයනව ‘‘චිත්තං මම අස්සව’’න්ති ඉමිං ගාථමභාසි, අත්ථසභාගිං, 
බයඤ්ජනසභාගඤ්ච.තත්ථ උත්තානත්ථායනවපදානි.අයිංපනඅධි පායයො

– ධනිය, ත්විං ‘‘යගොපී මම අස්සවා’’ති තුට්යඨො, සා පන යත අස්සවා 

භයවයය වා න වා; දුජ්ජානිං පරචිත්තිං, වියසසයතො මාතුගාමස්ස.

මාතුගාමඤ්හි ුලච්ඡියා පරිෙරන්තාපි රක්ඛිතුිං න සක්යකොන්ති, එවිං
දුරක්ඛචිත්තත්තා එව න සක්කා තුම්ොදියසහි ඉත්ථී අයලොලාති වා 
සිංවාසියාති වා මනාපාති වා නි පාපාති වා ජානිතුිං. මය්ෙිං පන චිත්තිං

අස්සවිං ඔවාදපටිකරිංමමවයසවත්තති, නාෙිංතස්සවයසවත්තාමි.යසො
චස්ස අස්සවභායවො යමකපාටිොරියය ඡන්නිං වණ්ණානිං අග්ගිධාරාසු ච
උදකධාරාසු ච පවත්තමානාසු සබ්බජනස්ස පාකයටො අයෙොසි.
අග්ගිනිම්මායන හි යතයජොකසිණිං සමාපජ්ජිතබ්බිං උදකනිම්මායන

ආයපොකසිණිං, නීලාදිනිම්මායන නීලාදිකසිණානි. බුද්ධානම්පි හි ද්යව 

චිත්තානි එකයතො න පවත්තන්ති, එකයමව පන අස්සවභායවන එවිං 

වසවත්ති අයෙොසි. තඤ්ච යඛො පන සබ්බකයලසබන්ධනාපගමා විමුත්තං, 

විමුත්තත්තාතයදව අයලොලං, න තවයගොපී.දීපඞ්කරබුද්ධකාලයතොචපභුති

දානසීලාදීහි දීඝරත්තිං පරිභාවිතත්තා සංවාසිෙං, න තව යගොපී. තයදතිං

අනුත්තයරන දමයථන දමිතත්තා සුදන්තං, සුදන්තත්තා අත්තයනො වයසන
ඡද්වාරවියසවනිං පොය මයමව අධි පායමනස්ස වයසනානුවත්තනයතො 

මනාපං, නතවයගොපී. 

පාපංපනයමනවිජ්ජතීතිඉමිනාපනභගවා තස්සඅත්තයනොචිත්තස්ස

පාපාභාවිං දස්යසති, ධනියයො විය යගොපියා. යසො චස්ස පාපාභායවො න

යකවලිං සම්මාසම්බුද්ධකායලයයව, එකූනතිිංස වස්සානි සරාගාදිකායල
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අගාරමජ්යඣ වසන්තස්සාපි යවදිතබ්යබො. තදාපි හිස්ස අගාරියභාවානුරූපිං
විඤ්ඤුපටිුලට්ඨිං කායදුච්චරිතිං වා වචීදුච්චරිතිං වා මයනොදුච්චරිතිං වා න

උ පන්නපුබ්බිං. තයතො පරිං මායරොපි ඡබ්බස්සානි අනභිසම්බුද්ධිං, එකිං
වස්සිංඅභිසම්බුද්ධන්තිසත්ත වස්සානිතථාගතිංඅනුබන්ධි‘‘අ යපවනාම
වාලග්ගනිතුදනමත්තම්පිස්ස පාපසමාචාරිං පස්යසයය’’න්ති. යසො අදිස්වාව
නිබ්බින්යනොඉමිංගාථිංඅභාසි– 

‘‘සත්තවස්සානිභගවන්තිං, අනුබන්ධිිංපදාපදිං; 

ඔතාරිංනාධිගච්ඡිස්සිං, සම්බුද්ධස්සසතීමයතො’’ති.)සු.නි. 448); 

බුද්ධකායලපි නිං උත්තරමාණයවො සත්ත මාසානි අනුබන්ධි 

ආභිසමාචාරිකිංදට්ඨුකායමො.යසොකඤ්චිවජ්ජිංඅදිස්වාවපරිසුද්ධසමාචායරො
භගවාති ගයතො.චත්තාරිහිතථාගතස්සඅරක්යඛයයානි.යථාෙ– 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, තථාගතස්ස අරක්යඛයයානි. කතමානි

චත්තාරි? පරිසුද්ධකායසමාචායරො, භික්ඛයව, තථාගයතො, නත්ථි 

තථාගතස්ස කායදුච්චරිතිං, යිං තථාගයතො රක්යඛයය ‘මා යම ඉදිං

පයරො අඤ්ඤාසී’ති, පරිසුද්ධවචීසමාචායරො…යප.…

පරිසුද්ධමයනොසමාචායරො…යප.… පරිසුද්ධාජීයවො, භික්ඛයව, 

තථාගයතො, නත්ථිතථාගතස්සමිච්ඡාජීයවො, යිංතථාගයතොරක්යඛයය 

‘මායමඉදිංපයරොඅඤ්ඤාසී’’’ති)අ.නි.7.58). 

එවිං යස්මා තථාගතස්ස චිත්තස්ස න යකවලිං සම්මාසම්බුද්ධකායල, 

පුබ්යබපි පාපිං නත්ථි එව, තස්මා ආෙ – ‘‘පාපිං පන යම න විජ්ජතී’’ති. 

තස්සාධි පායයො – මයමව චිත්තස්ස පාපිං න සක්කා සුණිතුිං, න තව
යගොපියා.තස්මායදිඑයතහිගුයණහිතුට්යඨන ‘‘අථයචපත්ථයසීපවස්ස

යදවා’’ති වත්තබ්බිං, මයායවතිංවත්තබ්බන්ති. 

24. තම්පි සුත්වා ධනියයො තතුත්තරිපි සුභාසිතරසායනිං පිවිතුකායමො

අත්තයනො භුජිස්සභාවිං දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘අත්තයවතනභයතොහමස්මී’’ති.

තත්ථ අත්තයවතනභයතොති අත්තනියයයනව ඝාසච්ඡාදයනන භයතො, 

අත්තයනොයයවකම්මිං කත්වාජීවාමි, නපරස්සයවතනිංගයෙත්වාපරස්ස

කම්මිං කයරොමීති දස්යසති. පුත්තාති ධීතයරො ච පුත්තා ච, යත සබ්යබ

පුත්තාත්යවව එකජ්ඣිං වුධසච්චන්ති. සමානිොති සන්නිහිතා අවි පවුධසට්ඨා. 

අයරොගාතිනිරාබාධා, සබ්යබවඌරුබාහුබලාතිදස්යසති. යතසංනසුණාමි

කිඤ්චිපාපන්තියතසිංයචොරාතිවාපරදාරිකාතිවා දුස්සීලාතිවාකඤ්චිපාපිං
නසුණාමීති. 

25. එවිංවුධසත්යත භගවාපුරිමනයයයනවධනියිංඔවදන්යතොඉමිංගාථිං

අභාසි – ‘‘නාහං භතයකො’’ති. අත්රාපි උත්තානත්ථායනව පදානි. අයිං පන

අධි පායයො–ත්විං ‘‘භුජිස්යසොෙමස්මී’’තිමන්ත්වාතුට්යඨො, පරමත්ථයතොච
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අත්තයනො කම්මිං කරිත්වා ජීවන්යතොපි දායසො එවාසි තණ්ොදාසත්තා, 

භතකවාදා ච න පරිමුච්චසි. වුධසත්තඤ්යෙතිං ‘‘ඌයනො යලොයකො අතිත්යතො

තණ්ොදායසො’’ති )ම. නි. 2.305). පරමත්ථයතො පන නාෙිං භතයකොස්මි 
කස්සචි. අෙඤ්හිකස්සචි පරස්ස වා අත්තයනො වා භතයකොනයෙොමි.කිං

කාරණා? යස්මා නිබ්බිට්යඨන චරාමි සබ්බයලොයක. අෙඤ්හි 

දීපඞ්කරපාදමූලයතො යාව යබොධි, තාව සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස භතයකො
අයෙොසිිං.සබ්බඤ්ඤුතිං පත්යතොපනනිබ්බිට්යඨොනිබ්බියසොරාජභයතොවිය.
යතයනව නිබ්බිට්යඨන සබ්බඤ්ඤුභායවන යලොුලත්තරසමාධිසුයඛන ච
ජීවාමි. තස්ස යම ඉදානි උත්තරිකරණීයස්ස කතපරිචයස්ස වා අභාවයතො

අ පහීනපටිසන්ධිකානිං තාදිසානිංවියපත්තබ්යබොයකොචි අත්යථොභතිොන

විජ්ජති. ‘‘භටියා’’තිපි පායඨො. තස්මා යදි භුජිස්සතාය තුට්යඨන ‘‘අථ යච

පත්ථයසීපවස්ස යදවා’’තිවත්තබ්බිං, මයායවතිංවත්තබ්බන්ති. 

26. තම්පි සුත්වා ධනියයො අතිත්යතොව සුභාසිතාමයතන අත්තයනො

පඤ්ච පකාරයගොමණ්ඩලපරිපුණ්ණභාවිං දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘අත්ථි

වසා’’ති. තත්ථ වසාති අදමිතවුධසඩ්ඪවච්ඡකා. යධනුපාති යධනුිං පිවන්තා

තරුණවච්ඡකා, ඛීරදායිකා වා ගායවො. යගොධරණියෙොති ගබ්භිනියයො. 

පයවණියෙොති වය පත්තා බලීබද්යදහි සද්ධිිං යමථුනපත්ථනකගායවො. 

උසයභොපි ගවම්පතීති යයො යගොපාලයකහි පායතො එව න්ොයපත්වා, 

යභොයජත්වා, පඤ්චඞ්ගුලිං දත්වා, මාලිං බන්ධිත්වා – ‘‘එහි, තාත, ගායවො

යගොචරිං පායපත්වා රක්ඛිත්වාආයනහී’’තියපසීයති, එවිං යපසියතො චතා

ගායවො අයගොචරිං පරිෙරිත්වා, යගොචයර චායරත්වා, සීෙබයග්ඝාදිභයා

පරිත්තායිත්වා ආයනති, තථාරූයපො උසයභොපි ගවම්පති ඉධ මය්ෙිං 
යගොමණ්ඩයලඅත්ථීතිදස්යසසි. 

27. එවිංවුධසත්යත භගවාතයථවධනියිංඔවදන්යතොඉමිංපච්චනීකගාථිං

ආෙ ‘‘නත්ථි වසා’’ති. එත්ථ යචස අධි පායයො – ඉධ අම්ොකිං සාසයන

අදමිතට්යඨන වුධසඩ්ඪට්යඨනචවසාසඞ්ඛාතාපරියුට්ඨානාවා, තරුණවච්ඡයක
සන්ධාය වසානිං මූලට්යඨන ඛීරදායිනියයො සන්ධාය පග්ඝරණට්යඨන

යධනුපාසඞ්ඛාතා අනුසයා වා, පටිසන්ධිගබ්භධාරණට්යඨන

යගොධරණිසඞ්ඛාතා පුඤ්ඤාපුඤ්ඤායනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරයචතනා වා, 

සිංයයොගපත්ථනට්යඨන පයවණිසඞ්ඛාතා පත්ථනා තණ්ො වා, 
ආධිපච්චට්යඨන පුබ්බඞ්ගමට්යඨනයසට්ඨට්යඨනචගවම්පතිඋසභසඞ්ඛාතිං

අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණිං වා නත්ථි, ස්වාෙිං ඉමාය සබ්බයයොගක්යඛමභූතාය

නත්ථිතාය තුට්යඨො. ත්විං පන යසොකාදිවත්ථුභූතාය අත්ථිතාය තුට්යඨො. 
තස්මා සබ්බයයොගක්යඛමතාය තුට්ඨස්සමයමයවතිංයුත්තිංවත්තුිං‘‘අථයච 

පත්ථයසීපවස්සයදවා’’ති. 

28. තම්පි සුත්වා ධනියයො තතුත්තරිපි සුභාසිතිං අමතරසිං
අධිගන්තුකායමො අත්තයනො යගොගණස්ස ඛිලබන්ධනසම්පත්තිිං



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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පටුන 

දස්යසන්යතොආෙ ‘‘ඛිලානිඛාතා’’ති. තත්ථ ඛිලාතිගුන්නිංබන්ධනත්ථම්භා. 

නිඛාතාති ආයකොයටත්වා භූමියිං පයවසිතා ඛුද්දකා මෙන්තා ඛණිත්වා 

ඨපිතා. අසම්පයවධීති අකම්පකා. දාමාති වච්ඡකානිං බන්ධනත්ථාය කතා

ගන්ථිතපාසයුත්තා රජ්ජුබන්ධනවියසසා. මුඤ්ජමොති මුඤ්ජතිණමයා. 

නවාතිඅචිරකතා. සුසණ්ඨානාතිසුට්ඨු සණ්ඨානා, සුවට්ටිතසණ්ඨානාවා. න

හිසක්ඛින්තීතියනව සක්ඛිස්සන්ති. යධනුපාපියෙත්තුන්තිතරුණවච්ඡකාපි 
ඡින්දිතුිං. 

29. එවිං වුධසත්යත භගවා ධනියස්ස ඉන්ද්රිය-පරිපාකකාලිං ඤත්වා
පුරිමනයයයනව තිං ඔවදන්යතො ඉමිං චතුසච්චදීපිකිං ගාථිං අභාසි 

‘‘උසයභොරිව යෙත්වා’’ති. තත්ථ උසයභොති යගොපිතා යගොපරිණායයකො

යගොයූථපති බලීබද්යදො. යකචි පන භණන්ති ‘‘ගවසතයජට්යඨො උසයභො, 

සෙස්සයජට්යඨො වසයභො, සතසෙස්සයජට්යඨො නිසයභො’’ති. අපයර 

‘‘එකගාමයඛත්යත යජට්යඨො උසයභො, ද්වීසු යජට්යඨො වසයභො, සබ්බත්ථ

අ පටිෙයතො නිසයභො’’ති.සබ්යබයපයතපපඤ්චා, අපිචයඛොපනඋසයභොති
වාවසයභොතිවානිසයභොතිවා සබ්යබයපයතඅ පටිසමට්යඨනයවදිතබ්බා.

යථාෙ – ‘‘නිසයභො වත යභො සමයණො යගොතයමො’’ති )සිං. නි. 1.38). ර-

කායරොපදසන්ධිකයරො. බන්ධනානීති රජ්ජුබන්ධනානිකයලසබන්ධනානිච. 

නායගොති ෙත්ථී. පූතිලතන්ති ගයළොචීලතිං. යථා හි සුවණ්ණවණ්යණොපි

කායයො පූතිකායයො, වස්සසතියකොපි සුනයඛො ුලක්ුලයරො, තදහුජායතොපි

සිඞ්ගායලො ‘‘ජරසිඞ්ගායලො’’ති වුධසච්චති, එවිං අභිනවාපි ගයළොචීලතා

අසාරකත්යතන ‘‘පූතිලතා’’ති වුධසච්චති. දාලයිත්වාති ඡින්දිත්වා. ගබ්භඤ්ච 

යසයයඤ්ච ගබ්භයසෙයං. තත්ථ ගබ්භග්ගෙයණන ජලාබුජයයොනි, 
යසයයග්ගෙයණන අවයසසා. ගබ්භයසයයමුයඛන වා සබ්බාපි තා වුධසත්තාති
යවදිතබ්බා.යසසයමත්ථපදත්ථයතොඋත්තානයමව. 

අයිං පයනත්ථඅධි පායයො–ධනිය, ත්විං බන්ධයනනතුට්යඨො, අෙිංපන
බන්ධයනන අට්ටීයන්යතො ථාමවීරියූයපයතො මොඋසයභොරිව බන්ධනානි

පඤ්චුද්ධම්භාගියසිංයයොජනානි චතුත්ථඅරියමග්ගථාමවීරියයන යඡත්වා, 
නායගො පූතිලතිංව පඤ්යචොරම්භාගියසිංයයොජනබන්ධනානි

යෙට්ඨාමග්ගත්තයථාමවීරියයන දාලයිත්වා, අථවා උසයභොරිව බන්ධනානි
අනුසයය නායගො පූතිලතිංව පරියුට්ඨානානි යඡත්වා දාලයිත්වාව ඨියතො.
තස්මා න පුන ගබ්භයසයයිං උයපස්සිං. යසොෙිං ජාතිදුක්ඛවත්ථුයකහි 
සබ්බදුක්යඛහිපරිමුත්යතොයසොභාමි– ‘‘අථයචපත්ථයසීපවස්සයදවා’’ති

වදමායනො. තස්මා සයච ත්වම්පි අෙිං විය වත්තුමිච්ඡසි, ඡින්ද තානි

බන්ධනානීති. එත්ථ ච බන්ධනානි සමුදයසච්චිං, ගබ්භයසයයා දුක්ඛසච්චිං, 

‘‘න උයපස්ස’’න්ති එත්ථ අනුපගයමො අනුපාදියසසවයසන, ‘‘යඡත්වා

දාලයිත්වා’’තිඑත්ථයඡයදොපදාලනඤ්ච සඋපාදියසසවයසනනියරොධසච්චිං, 

යයනඡින්දතිපදායලතිච, තිංමග්ගසච්චන්ති. 
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එවයමතිං චතුසච්චදීපිකිං ගාථිං සුත්වා ගාථාපරියයොසායන ධනියයො ච 

පජාපති චස්ස ද්යව ච ධීතයරොති චත්තායරො ජනා යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහිිංසු. අථ ධනියයො අයවච්ච පසාදයයොයගන තථාගයත මූලජාතාය
පතිට්ඨිතායසද්ධායපඤ්ඤාචක්ඛුනාභගවයතො ධම්මකායිංදිස්වාධම්මතාය

යචොදිතෙදයයො චින්යතසි – ‘‘බන්ධනානි ඡින්දිිං, ගබ්භයසයයයො ච යම
නත්ථී’’ති අවීචිිං පරියන්තිං කත්වා යාව භවග්ගා යකො අඤ්යඤො එවිං 

සීෙනාදිංනදිස්සතිඅඤ්ඤත්රභගවතා, ආගයතොනුයඛොයමසත්ථාති.තයතො
භගවා ඡබ්බණ්ණරස්මිජාලවිචිත්රිං සුවණ්ණරසයසකපිඤ්ජරිං විය සරීරාභිං
ධනියස්සනියවසයන මුඤ්චි‘‘පස්සදානියථාසුඛ’’න්ති. 

30. අථ ධනියයො අන්යතො පවිට්ඨචන්දිමසූරියිං විය සමන්තා 
පජ්ජලිතපදීපසෙස්සසමුජ්ජලිතමිවචනියවසනිංදිස්වා‘‘ආගයතොභගවා’’ති
චිත්තිං උ පායදසි. තස්මිිංයයව ච සමයය යමයඝොපි පාවස්සි. යතනාහු

සඞ්ත්තිකාරා ‘‘නින්නඤ්ච ථලඤ්ච පූරෙන්යතො’’ති. තත්ථ නින්නන්ති

පල්ලලිං. ථලන්තිඋක්කූලිං. එවයමතිංඋක්කූලවිකූලිංසබ්බම්පිසමිංකත්වා

පූරයන්යතො මොයමයඝො පාවස්සි, වස්සිතුිං ආරභීති වුධසත්තිං යෙොති. 

තාවයදවාති යිං ඛණිං භගවා සරීරාභිං මුඤ්චි, ධනියයො ච ‘‘සත්ථා යම

ආගයතො’’ති සද්ධාමයිං චිත්තාභිං මුඤ්චි, තිං ඛණිං පාවස්සීති. යකචි පන
‘‘සූරියුග්ගමනම්පි තස්මිිංයයවඛයණ’’තිවණ්ණයන්ති. 

31-32. එවිං තස්මිිං ධනියස්ස
සද්ධු පාදතථාගයතොභාසඵරණසූරියුග්ගමනක්ඛයණ වස්සයතො යදවස්ස 

සද්දිංසුත්වාධනියයොපීතියසොමනස්සජායතොඉමමත්ථිංඅභාසථ ‘‘ලාභාවත 

යනොඅනප්පකා’’තිද්යවගාථාවත්තබ්බා. 

තත්ථ යස්මා ධනියයො සපුත්තදායරො භගවයතො අරියමග්ගපටියවයධන 

ධම්මකායිං දිස්වා, යලොුලත්තරචක්ඛුනාරූපකායිං දිස්වා, යලොකයචක්ඛුනා 

සද්ධාපටිලාභිං ලභි. තස්මා ආෙ – ‘‘ලාභා වත යනො අන පකා, යය මයිං

භගවන්තිං අද්දසාමා’’ති. තත්ථ වත ඉති විම්ෙයත්යථනිපායතො. යනො ඉති

අම්ොකිං. අනප්පකාති විපුලා. යසසිං උත්තානයමව. සරණංතං උයපමාති

එත්ථ පන කඤ්චාපි මග්ගපටියවයධයනවස්ස සිද්ධිං සරණගමනිං, තත්ථ

පනනිච්ඡයගමනයමවගයතො, ඉදානිවාචාය අත්තසන්නියයාතනිංකයරොති.

මග්ගවයසනවාසන්නියයාතනසරණතිංඅචලසරණතිංපත්යතො, තිං පයරසිං

වාචායපාකටිංකයරොන්යතොපණිපාතසරණගමනිංගච්ඡති. චක්ඛුමාතිභගවා
පකතිදිබ්බපඤ්ඤාසමන්තබුද්ධචක්ඛූහි පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුමා. තිං

ආලපන්යතොආෙ–‘‘සරණිංතිංඋයපමචක්ඛුමා’’ති. ‘‘සත්ථායනොයහොහි

තුවං මහාමුනී’’ති ඉදිං පන වචනිං සිස්සභාවූපගමයනනාපි සරණගමනිං

පූයරතුිං භණති, යගොපී ච අහඤ්ච අස්සවා, බ්රහ්මචරිෙං සුගයත චරාමයසති 

ඉදිංසමාදානවයසන. 
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තත්ථ බ්රහ්මචරිෙන්ති 

යමථුනවිරතිමග්ගසමණධම්මසාසනසදාරසන්යතොසානයමතිං අධිවචනිං.

‘‘බ්රේමචාරී’’ති එවමාදීසු )ම. නි. 1.83) හි යමථුනවිරති බ්රේමචරියන්ති

වුධසච්චති. ‘‘ඉදිං යඛො පන යම පඤ්චසිඛ, බ්රේමචරියිං එකන්තනිබ්බිදායා’’ති

එවමාදීසු )දී. නි. 2.329) මග්යගො. ‘‘අභිජානාමි යඛො පනාෙිං, සාරිපුත්ත, 

චතුරඞ්ගසමන්නාගතිං බ්රේමචරියිං චරිතා’’ති එවමාදීසු )ම. නි. 1.155) 
සමණධම්යමො. ‘‘තයිදිංබ්රේමචරියිංඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්චා’’තිඑවමාදීසු )දී.

නි.3.174) සාසනිං. 

‘‘මයඤ්ච භරියානාතික්කමාම, අම්යෙචභරියා නාතික්කමන්ති; 

අඤ්ඤත්ර තාහි බ්රේමචරියිං චරාම, තස්මා හි අම්ෙිං දෙරා න 

මීයයර’’ති.)ජා.1.10.97) – 

එවමාදීසු සදාරසන්යතොයසො. ඉධ පන සමණධම්මබ්රේමචරියපුබ්බඞ්ගමිං

උපරිමග්ගබ්රේමචරියමධි යපතිං. සුගයතති සුගතස්ස සන්තියක. භගවා හි

අන්තද්වයමනුපග්ගම්ම සුට්ඨුගතත්තා, යසොභයණනචඅරියමග්ගගමයනන

සමන්නාගතත්තා, සුන්දරඤ්ච නිබ්බානසඞ්ඛාතිං ඨානිං ගතත්තා සුගයතොති

වුධසච්චති. සමීපත්යථ යචත්ථ භුම්මවචනිං, තස්මා සුගතස්ස සන්තියකති

අත්යථො. චරාමයසතිචරාම.යඤ්හි තිංසක්කයතචරාමසීතිවුධසච්චති, තිංඉධ
චරාමයසති. අට්ඨකථාචරියා පන ‘‘යසතිනිපායතො’’ති භණන්ති. යතයනව
යචත්ථ ආයාචනත්ථිං සන්ධාය ‘‘චයරම යස’’තිපි පාඨිං වික යපන්ති. යිං 

රුච්චති, තිංගයෙතබ්බිං. 

එවිංධනියයොබ්රේමචරියචරණාපයදයසනභගවන්තිංපබ්බජ්ජිංයාචිත්වා 

පබ්බජ්ජපයයොජනිං දීයපන්යතො ආෙ ‘‘ජාතීමරණස්ස පාරගූ, 

දුක්ඛස්සන්තකරා භවාමයස’’ති. ජාතිමරණස්ස පාරං නාම නිබ්බානිං, තිං

අරෙත්තමග්යගන ගච්ඡාම. දුක්ඛස්සාති වට්ටදුක්ඛස්ස. අන්තකරාති

අභාවකරා. භවාමයසති භවාම, අථ වා අයෙො වත මයිං භයවයයාමාති.
‘‘චරාමයස’’තිඑත්ථවුධසත්තනයයයනවතිංයවදිතබ්බිං.එවිං වත්වාපිචපුන
උයභොපි කර භගවන්තිං වන්දිත්වා ‘‘පබ්බායජථ යනො භගවා’’ති එවිං 
පබ්බජ්ජිංයාචිිංසූති. 

33. අථමායරො පාපිමාඑවිංයතඋයභොපිවන්දිත්වාපබ්බජ්ජිංයාචන්යත

දිස්වා – ‘‘ඉයම මම විසයිං අතික්කමිතුකාමා, ෙන්ද යනසිං අන්තරායිං
කයරොමී’’ති ආගන්ත්වා ඝරාවායස ගුණිං දස්යසන්යතො ඉමිං ගාථමාෙ 

‘‘නන්දති පුත්යතහි පුත්තිමා’’ති. තත්ථ නන්දතීති තුස්සති යමොදති. 

පුත්යතහීති පුත්යතහිපි ධීතයරහිපි, සෙයයොගත්යථ, කරණත්යථ වා 

කරණවචනිං, පුත්යතහි සෙ නන්දති, පුත්යතහි කරණභූයතහි නන්දතීති

වුධසත්තිං යෙොති. පුත්තිමාති පුත්තවා පුග්ගයලො. ඉතීති එවමාෙ. මායරොති
වසවත්තිභූමියිං අඤ්ඤතයරො දාමරිකයදවපුත්යතො. යසො හි
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සට්ඨානාතික්කමිතුකාමිංජනිං යිංසක්යකොති, තිංමායරති.යිං නසක්යකොති, 

තස්සපි මරණිං ඉච්ඡති. යතන ‘‘මායරො’’ති වුධසච්චති. පාපිමාති

ලාමකපුග්ගයලො, පාපසමාචායරො වා. සඞ්ත්තිකාරානයමතිං වචනිං, 

සබ්බගාථාසුචඊදිසානි.යථාචපුත්යතහිපුත්තිමා, යගොපියයොයගොහිතයථව

නන්දති. යස්ස ගායවො අත්ථි, යසොපි යගොපියයො, යගොහි සෙ, යගොහි වා
කරණභූයතහිතයථවනන්දතීති අත්යථො. 

එවිං වත්වා ඉදානි තස්සත්ථස්ස සාධකකාරණිං නිද්දිසති, ‘‘උපධී හි

නරස්ස නන්දනා’’ති. තත්ථ උපධීති චත්තායරො උපධයයො – කාමූපධි, 

ඛන්ධූපධි, කයලසූපධි, අභිසඞ්ඛාරූපධීති. කාමා හි ‘‘යිං පඤ්චකාමගුයණ

පටිච්ච උ පජ්ජති සුඛිං යසොමනස්සිං, අයිංකාමානිං අස්සායදො’’ති )ම. නි.

1.166) එවිං වුධසත්තස්ස සුඛස්ස අධිට්ඨානභාවයතො උපධීයති එත්ථ සුඛන්ති
ඉමිනා වචනත්යථන උපධීති වුධසච්චන්ති. ඛන්ධාපි ඛන්ධමූලකදුක්ඛස්ස

අධිට්ඨානභාවයතො, කයලසාපි අපායදුක්ඛස්ස අධිට්ඨානභාවයතො, 
අභිසඞ්ඛාරාපි භවදුක්ඛස්ස අධිට්ඨානභාවයතොති. ඉධ පන කාමූපධි
අධි යපයතො. යසො සත්තසඞ්ඛාරවයසන දුවියධො. තත්ථ සත්තපටිබද්යධො 

පධායනො, තිං දස්යසන්යතො ‘‘පුත්යතහි යගොහී’’ති වත්වා කාරණමාෙ –
‘‘උපධීහිනරස්ස නන්දනා’’ති.තස්සත්යථො–යස්මාඉයමකාමූපධීනරස්ස

නන්දනා, නන්දයන්ති නරිං පීතියසොමනස්සිං උපසිංෙරන්තා, තස්මා

යවදිතබ්බයමතිං ‘‘නන්දති පුත්යතහි පුත්තිමා, යගොපියයො යගොහි තයථව

නන්දති, ත්වඤ්චපුත්තිමායගොපියයොච, තස්මාඑයතහි, නන්ද, මා පබ්බජ්ජිං

පාටිකඞ්ඛි. පබ්බජිතස්ස හි එයත උපධයයො න සන්ති, එවිං සන්යත ත්විං 
දුක්ඛස්සන්තිංපත්යථන්යතොපිදුක්ඛියතොවභවිස්සසී’’ති. 

ඉදානිතස්සපි අත්ථස්සසාධකකාරණිංනිද්දිසති ‘‘නහියසොනන්දති, 

යෙො නිරූපධී’’ති. තස්සත්යථො – යස්මා යස්යසයත උපධයයො නත්ථි, යසො

පියයහිඤාතීහිවි පයුත්යතොනිබ්යභොගූපකරයණොනනන්දති, තස්මා ත්විං
ඉයමඋපධයයොවජ්යජත්වාපබ්බජියතොදුක්ඛියතොවභවිස්සසීති. 

34. අථභගවා ‘‘මායරොඅයිංපාපිමාඉයමසිංඅන්තරායායආගයතො’’ති
විදිත්වා ඵයලන ඵලිං පායතන්යතො විය තායයව මායරනාභතාය උපමාය
මාරවාදිංභින්දන්යතොතයමවගාථිංපරිවත්යතත්වා ‘‘උපධි යසොකවත්ථූ’’ති

දස්යසන්යතොආෙ ‘‘යසොචතිපුත්යතහි පුත්තිමා’’ති.තත්ථසබ්බිංපදත්ථයතො

උත්තානයමව. අයිං පන අධි පායයො – මා, පාපිම, එවිං අවච ‘‘නන්දති

පුත්යතහි පුත්තිමා’’ති. සබ්යබයෙව හි පියයහි, මනායපහි නානාභායවො

විනාභායවො, අනතික්කමනීයයො අයිං විධි, යතසඤ්ච පියමනාපානිං
පුත්තදාරානිං ගවාස්සවළවහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදීනිං විනාභායවන
අධිමත්තයසොකසල්ලසම පිතෙදයා සත්තා උම්මත්තකාපි යෙොන්ති

ඛිත්තචිත්තා, මරණම්පි නිගච්ඡන්ති මරණමත්තම්පි දුක්ඛිං. තස්මා එවිං

ගණ්ෙ– යසොචතිපුත්යතහිපුත්තිමා. යථාචපුත්යතහිපුත්තිමා, යගොපියෙො



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

34 

පටුන 

යගොහිතයථවයසොචතීති.කිං කාරණා? උපධීහිනරස්සයසොචනා. යස්මාච

උපධීහිනරස්ස යසොචනා, තස්මාඑව ‘‘නහියසොයසොචති, යෙොනිරූපධි’’. 

යයො උපධීසු සඞ්ග පොයනන නිරුපධි යෙොති, යසො සන්තුට්යඨො යෙොති

කායපරිොරියකන චීවයරන, ුලච්ඡිපරිොරියකන පිණ්ඩපායතන, යයන

යයයනවපක්කමති, සමාදායයවපක්කමති.යසයයථාපි නාමපක්ඛීසුලයණො 

…යප.…නාපරිංඉත්ථත්තායාතිපජානාති.එවිං සබ්බයසොකසමුග්ඝාතා‘‘න

හි යසො යසොචති, යයො නිරුපධී’’ති. ඉති භගවා අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං

යවොසායපසි. අථ වා යයො නිරුපධි, යයො නික්කයලයසො, යසො න යසොචති.

යාවයදව හි කයලසා සන්ති, තාවයදව සබ්යබ උපධයයො යසොක ඵලාව
යෙොන්ති. කයලස පොනා පන නත්ථි යසොයකොති. එවම්පි
අරෙත්තනිකූයටයනව යදසනිං යවොසායපසි. යදසනාපරියයොසායන ධනියයො
චයගොපීචඋයභොපිපබ්බජිිංසු.භගවාආකායසයනවයජතවනිංඅගමාසි.යත 
පබ්බජිත්වා අරෙත්තිං සච්ඡිකරිිංසු. වසනට්ඨායන ච යනසිං යගොපාලකා
විොරිංකායරසුිං.යසො අජ්ජාපියගොපාලකවිොයරොත්යවවපඤ්ඤායතීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායධනියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ඛග්ගවිසාණසුත්තවණ්ණනා 

සබ්යබසු භූයතසූති ඛග්ගවිසාණසුත්තිං. කා උ පත්ති? සබ්බසුත්තානිං

චතුබ්බිධා උ පත්ති – අත්තජ්ඣාසයයතො, පරජ්ඣාසයයතො, 

අට්ඨු පත්තියතො, පුච්ඡාවසියතො චාති. ද්වයතානුපස්සනාදීනඤ්හි

අත්තජ්ඣාසයයතො උ පත්ති, යමත්තසුත්තාදීනිං පරජ්ඣාසයයතො, 

උරගසුත්තාදීනිං අට්ඨු පත්තියතො, ධම්මිකසුත්තාදීනිං පුච්ඡාවසියතො. තත්ථ
ඛග්ගවිසාණසුත්තස්සඅවියසයසන පුච්ඡාවසියතොඋ පත්ති.වියසයසනපන

යස්මාඑත්ථකාචිගාථායතනයතන පච්යචකසම්බුද්යධනපුට්යඨනවුධසත්තා, 
කාචි අපුට්යඨන අත්තනා අධිගතමග්ගනයානුරූපිං උදානිංයයව

උදායනන්යතන, තස්මා කායචි ගාථාය පුච්ඡාවසියතො, කායචි
අත්තජ්ඣාසයයතො උ පත්ති. 

තත්ථ යාඅයිංඅවියසයසනපුච්ඡාවසියතො උ පත්ති, සාආදියතොපභුති
එවිං යවදිතබ්බා – එකිං සමයිං භගවා සාවත්ථියිං විෙරති. අථ යඛො
ආයස්මයතො ආනන්දස්ස රයෙොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවිං යචතයසො

පරිවිතක්යකොඋදපාදි– ‘‘බුද්ධානිංපත්ථනාචඅභිනීොයරොචදිස්සති; තථා

සාවකානිං, පච්යචකබුද්ධානිං න දිස්සති; යිංනූනාෙිං භගවන්තිං
උපසඞ්කමිත්වා පුච්යඡයය’’න්ති. යසො පටිසල්ලානා වුධසට්ඨියතො භගවන්තිං
උපසඞ්කමිත්වා යථාක්කයමන එතමත්ථිං පුච්ඡි. අථස්ස භගවා 
පුබ්බයයොගාවචරසුත්තිංඅභාසි– 
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‘‘පඤ්චියම, ආනන්ද, ආනිසිංසා පුබ්බයයොගාවචයර දිට්යඨව ධම්යම 
පටිකච්යචව අඤ්ඤිං ආරායධති. යනො යච දිට්යඨව ධම්යම පටිකච්යචව

අඤ්ඤිං ආරායධති, අථ මරණකායල අඤ්ඤිං ආරායධති. යනො යච

මරණකායල අඤ්ඤිං ආරායධති, අථ යදවපුත්යතො සමායනො අඤ්ඤිං 

ආරායධති, අථබුද්ධානිංසම්මුඛීභායවඛි පාභිඤ්යඤොයෙොති, අථපච්ඡියම
කායල පච්යචකසම්බුද්යධොයෙොතී’’ති– 

එවිංවත්වාපුනආෙ– 

‘‘පච්යචකබුද්ධා නාම, ආනන්ද, අභිනීොරසම්පන්නා
පුබ්බයයොගාවචරා යෙොන්ති. තස්මා බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකානිං
සබ්යබසිංපත්ථනාචඅභිනීොයරොච ඉච්ඡිතබ්යබො’’ති. 

යසො ආෙ – ‘‘බුද්ධානිං, භන්යත, පත්ථනා කීව චිරිං වට්ටතී’’ති? 

බුද්ධානිං, ආනන්ද, යෙට්ඨිමපරිච්යඡයදන චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි

ක පසතසෙස්සඤ්ච, මජ්ඣිමපරිච්යඡයදන අට්ඨ අසඞ්යඛයයයානි

ක පසතසෙස්සඤ්ච, උපරිමපරිච්යඡයදන යසොළස අසඞ්යඛයයයානි 
ක පසතසෙස්සඤ්ච. එයත චයභදා පඤ්ඤාධිකසද්ධාධිකවීරියාධිකවයසන

ඤාතබ්බා. පඤ්ඤාධිකානඤ්හි සද්ධා මන්දා යෙොති, පඤ්ඤා තික්ඛා.

සද්ධාධිකානිං පඤ්ඤා මජ්ඣිමා යෙොති, සද්ධා බලවා. වීරියාධිකානිං

සද්ධාපඤ්ඤා මන්දා, වීරියිං බලවන්ති. අ පත්වා පන චත්තාරි
අසඞ්යඛයයයානික පසතසෙස්සඤ්ච දිවයස දිවයස යවස්සන්තරදානසදිසිං 
දානිං යදන්යතොපි තදනුරූපසීලාදිසබ්බපාරමිධම්යමආචිනන්යතොපි අන්තරා

බුද්යධො භවිස්සතීති යනතිං ඨානිං විජ්ජති. කස්මා? ඤාණිං ගබ්භිං න

ගණ්ොති, යවපුල්ලිං නාපජ්ජති, පරිපාකිං න ගච්ඡතීති. යථා නාම
තිමාසචතුමාසපඤ්චමාසච්චයයන නි ඵජ්ජනකිං සස්සිං තිං තිං කාලිං 
අ පත්වා දිවයස දිවයස සෙස්සක්ඛත්තුිං යකළායන්යතොපි උදයකන
සිඤ්චන්යතොපි අන්තරා පක්යඛන වා මායසන වා නි ඵායදස්සතීති යනතිං

ඨානිං විජ්ජති. කස්මා? සස්සිං ගබ්භිං න ගණ්ොති, යවපුල්ලිං නාපජ්ජති, 

පරිපාකිං න ගච්ඡතීති. එවයමවිං අ පත්වා චත්තාරි 
අසඞ්යඛයයයානි…යප.… යනතිං ඨානිං විජ්ජතීති. තස්මා යථාවුධසත්තයමව
කාලිං පාරමිපූරණිං කාතබ්බිං ඤාණපරිපාකත්ථාය. එත්තයකනපි ච
කායලන බුද්ධත්තිං පත්ථයයතො අභිනීොරකරයණ අට්ඨ සම්පත්තියයො
ඉච්ඡිතබ්බා.අයඤ්හි– 

‘‘මනුස්සත්තිංලිඞ්ගසම්පත්ති, යෙතුසත්ථාරදස්සනිං; 

පබ්බජ්ජාගුණසම්පත්ති, අධිකායරොචඡන්දතා; 

අට්ඨධම්මසයමොධානා, අභිනීොයරොසමිජ්ඣතී’’ති.)බු.විං. 2.59); 

අභිනීහායරොතිචමූලපණිධානස්යසතිංඅධිවචනිං. තත්ථ මනුස්සත්තන්ති
මනුස්සජාති. අඤ්ඤත්ර හි මනුස්සජාතියා අවයසසජාතීසු යදවජාතියම්පි
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ඨිතස්ස පණිධි න ඉජ්ඣති. එත්ථ ඨියතන පන බුද්ධත්තිං පත්යථන්යතන
දානාදීනි පුඤ්ඤකම්මානි කත්වා මනුස්සත්තිංයයව පත්යථතබ්බිං. තත්ථ

ඨත්වාපණිධිකාතබ්යබො.එවඤ්හිසමිජ්ඣති. ලිඞ්ගසම්පත්තීතිපුරිසභායවො. 
මාතුගාමනපුිංසකඋභයතොබයඤ්ජනකානඤ්හි මනුස්සජාතියිං ඨිතානම්පි
පණිධිනසමිජ්ඣති. තත්ථඨියතනපනබුද්ධත්තිංපත්යථන්යතනදානාදීනි
පුඤ්ඤකම්මානි කත්වා පුරිසභායවොයයව පත්යථතබ්යබො. තත්ථ ඨත්වා

පණිධි කාතබ්යබො. එවඤ්හි සමිජ්ඣති. යහතූති අරෙත්තස්ස 

උපනිස්සයසම්පත්ති. යයො හි තස්මිිං අත්තභායව වායමන්යතො අරෙත්තිං

පාපුණිතුිං සමත්යථො, තස්ස සමිජ්ඣති, යනො ඉතරස්ස, යථා 
සුයමධපණ්ඩිතස්ස.යසොහිදීපඞ්කරපාදමූයලපබ්බජිත්වායතනත්තභායවන

අරෙත්තිං පාපුණිතුිං සමත්යථො අයෙොසි. සත්ථාරදස්සනන්ති බුද්ධානිං

සම්මුඛාදස්සනිං.එවඤ්හිඉජ්ඣති, යනොඅඤ්ඤථා; යථාසුයමධපණ්ඩිතස්ස.

යසො හි දීපඞ්කරිං සම්මුඛා දිස්වා පණියධසි. පබ්බජ්ජාති අනගාරියභායවො.
යසො ච යඛො සාසයන වා කම්මවාදිකරියවාදිතාපසපරිබ්බාජකනිකායය වා
වට්ටති යථා සුයමධපණ්ඩිතස්ස. යසො හි සුයමයධො නාම තාපයසො හුත්වා

පණියධසි. ගුණසම්පත්තීති ඣානාදිගුණපටිලායභො. පබ්බජිතස්සාපි හි

ගුණසම්පන්නස්යසවඉජ්ඣති, යනොඉතරස්ස; යථා සුයමධපණ්ඩිතස්ස.යසො

හි පඤ්චාභිඤ්යඤො අට්ඨසමාපත්තිලාභී ච හුත්වා පණියධසි. අධිකායරොති

අධිකකායරො, පරිච්චායගොති අත්යථො. ජීවිතාදිපරිච්චාගඤ්හි කත්වා

පණිදෙයතොයයවඉජ්ඣති, යනොඉතරස්ස; යථා සුයමධපණ්ඩිතස්ස.යසොහි– 

‘‘අක්කමිත්වානමිංබුද්යධො, සෙසිස්යසහිගච්ඡතු; 

මානිංකලයලඅක්කමිත්ථ, හිතායයමභවිස්සතී’’ති.)බු.විං. 2.53) 

– 

එවිං ජීවිතපරිච්චාගිංකත්වාපණියධසි. ෙන්දතාතිකත්තුකමයතා. සායස්ස

බලවතීයෙොති, තස්සඉජ්ඣති.සා ච, සයචයකොචිවයදයය‘‘යකොචත්තාරි
අසඞ්යඛයයයානි සතසෙස්සඤ්ච ක යප නිරයය පච්චිත්වා බුද්ධත්තිං

ඉච්ඡතී’’ති, තිං සුත්වා යයො ‘‘අෙ’’න්ති වත්තුිං උස්සෙති, තස්ස බලවතීති
යවදිතබ්බා.තථායදියකොචිවයදයය‘‘යකොසකලචක්කවාළිංවීතච්චිකානිං 

අඞ්ගාරානිං පූරිං අක්කමන්යතො අතික්කමිත්වා බුද්ධත්තිං ඉච්ඡති, යකො
සකලචක්කවාළිං සත්තිසූයලහි ආකණ්ණිං අක්කමන්යතො අතික්කමිත්වා

බුද්ධත්තිං ඉච්ඡති, යකො සකලචක්කවාළිං සමතිත්තිකිං උදකපුණ්ණිං

උත්තරිත්වා බුද්ධත්තිං ඉච්ඡති, යකො සකලචක්කවාළිං නිරන්තරිං
යවළුගුම්බසඤ්ඡන්නිං මද්දන්යතො අතික්කමිත්වා බුද්ධත්තිං ඉච්ඡතී’’ති තිං

සුත්වා යයො ‘‘අෙ’’න්ති වත්තුිං උස්සෙති, තස්ස බලවතීති යවදිතබ්බා.
එවරූයපන ච කත්තුකමයතාඡන්යදන සමන්නාගයතො සුයමධපණ්ඩියතො 
පණියධසීති. 
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පටුන 

එවිං සමිද්ධාභිනීොයරො ච යබොධිසත්යතො ඉමානි අට්ඨාරස

අභබ්බට්ඨානානිනඋයපති.යසොහිතයතොපභුතිනජච්චන්යධො යෙොති, න

ජච්චබධියරො, න උම්මත්තයකො, න එළමූයගො, න පීඨස පී, න මිලක්ඛූසු 

උ පජ්ජති, න දාසිුලච්ඡියා නිබ්බත්තති, න නියතමිච්ඡාදිට්ඨියකො යෙොති, 

නාස්ස ලිඞ්ගිං පරිවත්තති, නපඤ්චානන්තරියකම්මානිකයරොති, නුලට්ඨී

යෙොති, න තිරච්ඡානයයොනියිං වට්ටකයතො පච්ඡිමත්තභායවො යෙොති, න 

ඛු පිපාසිකනිජ්ඣාමතණ්හිකයපයතසුඋ පජ්ජති, නකාලකඤ්චිකාසුයරසු, 

න අවීචිනිරයය, න යලොකන්තරියකසු, කාමාවචයරසු න මායරො යෙොති, 

රූපාවචයරසු න අසඤ්ඤීභයව, න සුද්ධාවාසභයවසු උ පජ්ජති, න

අරූපභයවසු, නඅඤ්ඤිං චක්කවාළිංසඞ්කමති. 

යා චිමා උස්සායෙො උම්මඞ්යගො අවත්ථානිං හිතචරියා චාති චතස්යසො 

බුද්ධභූමියයො, තාහිසමන්නාගයතොයෙොති.තත්ථ– 

‘‘උස්සායෙොවීරියිංවුධසත්තිං, උම්මඞ්යගොපඤ්ඤාපවුධසච්චති; 

අවත්ථානිංඅධිට්ඨානිං, හිතචරියායමත්තාභාවනා’’ති.– 

යවදිතබ්බා. යය චාපි ඉයම යනක්ඛම්මජ්ඣාසයයො, පවියවකජ්ඣාසයයො, 

අයලොභජ්ඣාසයයො, අයදොසජ්ඣාසයයො, අයමොෙජ්ඣාසයයො, 

නිස්සරණජ්ඣාසයයොතිඡඅජ්ඣාසයා යබොධිපරිපාකායසිංවත්තන්ති, යයහි
සමන්නාගතත්තා යනක්ඛම්මජ්ඣාසයා ච යබොධිසත්තා කායම

යදොසදස්සාවියනො, පවියවකජ්ඣාසයා ච යබොධිසත්තා සඞ්ගණිකාය

යදොසදස්සාවියනො, අයලොභජ්ඣාසයා ච යබොධිසත්තා යලොයභ

යදොසදස්සාවියනො, අයදොසජ්ඣාසයා ච යබොධිසත්තා යදොයස 

යදොසදස්සාවියනො, අයමොෙජ්ඣාසයා ච යබොධිසත්තා යමොයෙ

යදොසදස්සාවියනො, නිස්සරණජ්ඣාසයා ච යබොධිසත්තා සබ්බභයවසු

යදොසදස්සාවියනොතිවුධසච්චන්ති, යතහිචසමන්නාගයතොයෙොති. 

පච්යචකබුද්ධානිං පනකීව චිරිං පත්ථනා වට්ටතීති? පච්යචකබුද්ධානිං
ද්යවඅසඞ්යඛයයයානික පසතසෙස්සඤ්ච.තයතොඔරිංනසක්කා. පුබ්යබ
වුධසත්තනයයයනයවත්ථ කාරණිං යවදිතබ්බිං. එත්තයකනාපි ච කායලන
පච්යචකබුද්ධත්තිං පත්ථයයතො අභිනීොරකරයණ පඤ්ච සම්පත්තියයො
ඉච්ඡිතබ්බා. යතසඤ්හි– 

මනුස්සත්තිං ලිඞ්ගසම්පත්ති, විගතාසවදස්සනිං; 

අධිකායරොඡන්දතාඑයත, අභිනීොරකාරණා. 

තත්ථ විගතාසවදස්සනන්ති බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකානිංයස්සකස්සචි
දස්සනන්තිඅත්යථො.යසසිං වුධසත්තනයයමව. 
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අථසාවකානිං පත්ථනාකත්තකිං වට්ටතීති? ද්වින්නිං අග්ගසාවකානිං 

එකිං අසඞ්යඛයයයිං ක පසතසෙස්සඤ්ච, අසීතිමොසාවකානිං

ක පසතසෙස්සිං, තථා බුද්ධස්සමාතාපිතූනිංඋපට්ඨාකස්ස පුත්තස්සචාති.
තයතො ඔරිං න සක්කා. වුධසත්තනයයමයවත්ථ කාරණිං. ඉයමසිං පන
සබ්යබසම්පි අධිකායරො ඡන්දතාති ද්වඞ්ගසම්පන්යනොයයව අභිනීොයරො
යෙොති. 

එවිංඉමායපත්ථනායඉමිනාචඅභිනීොයරනයථාවුධසත්ත පයභදිංකාලිං 
පාරමියයො පූයරත්වා බුද්ධා යලොයක උ පජ්ජන්තා ඛත්තියුලයල වා

බ්රාේමණුලයල වා උ පජ්ජන්ති, පච්යචකබුද්ධා

ඛත්තියබ්රාේමණගෙපතිුලලානිං අඤ්ඤතරස්මිිං, අග්ගසාවකා පන
ඛත්තියබ්රාේමණුලයලස්යවව බුද්ධා ඉව සබ්බබුද්ධා සිංවට්ටමායන ක යප

නඋ පජ්ජන්ති, විවට්ටමායනක යපඋ පජ්ජන්ති.පච්යචකබුද්ධා බුද්යධ
අ පත්වා බුද්ධානිං උ පජ්ජනකායලයයව උ පජ්ජන්ති. බුද්ධා සයඤ්ච 

බුජ්ඣන්ති, පයර ච යබොයධන්ති. පච්යචකබුද්ධා සයයමව බුජ්ඣන්ති, න

පයර යබොයධන්ති. අත්ථරසයමව පටිවිජ්ඣන්ති, න ධම්මරසිං. න හි යත

යලොුලත්තරධම්මිං පඤ්ඤත්තිිං ආයරොයපත්වා යදයසතුිං සක්යකොන්ති, 
මූයගනදිට්ඨසුපියනොවියවනචරයකනනගයර සායිතබයඤ්ජනරයසොවියච
යනසිං ධම්මාභිසමයයො යෙොති. සබ්බිං ඉද්ධිසමාපත්තිපටිසම්භිදාපයභදිං

පාපුණන්ති, ගුණවිසිට්ඨතාය බුද්ධානිං යෙට්ඨා සාවකානිං උපරි යෙොන්ති, 

අඤ්යඤ පබ්බායජත්වා ආභිසමාචාරිකිං සික්ඛායපන්ති, ‘‘චිත්තසල්යලයඛො

කාතබ්යබො, යවොසානිං නාපජ්ජිතබ්බ’’න්ති ඉමිනා උද්යදයසන උයපොසථිං 

කයරොන්ති, ‘අජ්ජුයපොසයථො’ති වචනමත්යතනවා.උයපොසථිංකයරොන්තාච 
ගන්ධමාදයන මඤ්ජූසකරුක්ඛමූයල රතනමායළ සන්නිපතිත්වා
කයරොන්තීති. එවිං භගවා ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පච්යචකබුද්ධානිං

සබ්බාකාරපරිපූරිං පත්ථනඤ්ච අභිනීොරඤ්ච කයථත්වා, ඉදානි ඉමාය
පත්ථනාය ඉමිනා ච අභිනීොයරන සමුදාගයත යත යත පච්යචකබුද්යධ 

කයථතුිං ‘‘සබ්යබසු භූයතසු නිධාෙ දණ්ඩ’’න්තිආදිනා නයයන ඉමිං
ඛග්ගවිසාණසුත්තිං අභාසි. අයිං තාව අවියසයසන පුච්ඡාවසියතො 
ඛග්ගවිසාණසුත්තස්සඋ පත්ති. 

35. ඉදානි වියසයසන වත්තබ්බා. තත්ථ ඉමිස්සා තාව ගාථාය එවිං
උ පත්තියවදිතබ්බා–අයිංකර පච්යචකබුද්යධොපච්යචකයබොධිසත්තභූමිිං
ඔගාෙන්යතො ද්යව අසඞ්යඛයයයානි ක පසතසෙස්සඤ්ච පාරමියයො
පූයරත්වාකස්සපස්ස භගවයතො සාසයන පබ්බජිත්වා ආරඤ්ඤියකො හුත්වා
ගතපච්චාගතවත්තිං පූයරන්යතො සමණධම්මිං අකාසි. එතිං කර වත්තිං 
අපරිපූයරත්වා පච්යචකයබොධිිං පාපුණන්තා නාම නත්ථි. කිං පයනතිං 

ගතපච්චාගතවත්තං නාම? ෙරණපච්චාෙරණන්ති. තිං යථා විභූතිං යෙොති, 

තථාකයථස්සාම. 
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ඉයධකච්යචො භික්ඛු ෙරති, න පච්චාෙරති; එකච්යචො පච්චාෙරති, න 

ෙරති; එකච්යචො පන යනව ෙරති, න පච්චාෙරති; එකච්යචො ෙරති ච
පච්චාෙරති ච. තත්ථ යයො භික්ඛු පයගව වුධසට්ඨාය

යචතියඞ්ගණයබොධියඞ්ගණවත්තිං කත්වා, යබොධිරුක්යඛ උදකිං 

ආසිඤ්චිත්වා, පානීයඝටිං පූයරත්වා පානීයමායළ ඨයපත්වා, ආචරියවත්තිං

උපජ්ඣායවත්තිංකත්වා, ද්යවඅසීතිඛුද්දකවත්තානිචුද්දස මොවත්තානිච

සමාදාය වත්තති, යසො සරීරපරිකම්මිං කත්වා, යසනාසනිං පවිසිත්වා, යාව 

භික්ඛාචාරයවලා තාව විවිත්තාසයන වීතිනායමත්වා, යවලිං ඤත්වා, 

නිවායසත්වා, කායබන්ධනිං බන්ධිත්වා, උත්තරාසඞ්ගිං කරිත්වා, සඞ්ඝාටිිං

ඛන්යධ කරිත්වා, පත්තිං අිංයස ආලග්යගත්වා, කම්මට්ඨානිං මනසි 

කයරොන්යතො යචතියඞ්ගණිං පත්වා, යචතියඤ්ච යබොධිඤ්ච වන්දිත්වා, 

ගාමසමීයප චීවරිං පාරුපිත්වා, පත්තමාදාය ගාමිං පිණ්ඩාය පවිසති, එවිං
පවිට්යඨො ච ලාභී භික්ඛු පුඤ්ඤවා උපාසයකහි සක්කතගරුකයතො
උපට්ඨාකුලයල වා පටික්කමනසාලායිං වා පටික්කමිත්වා උපාසයකහි තිං
තිං පඤ්ෙිං පුච්ඡියමායනො යතසිං පඤ්ෙවිස්සජ්ජයනන

ධම්මයදසනාවික්යඛයපනචතිංමනසිකාරිං ඡඩ්යඩත්වානික්ඛමති, විොරිං

ආගයතොපි භික්ඛූනිං පඤ්ෙිං පුට්යඨො කයථති, ධම්මිං භණති, තිං තිං

බයාපාරමාපජ්ජති, පච්ඡාභත්තම්පි පුරිමයාමම්පි මජ්ඣිමයාමම්පි එවිං

භික්ඛූහි සද්ධිිං පපඤ්චිත්වා කායදුට්ඨුල්ලාභිභූයතො පච්ඡිමයායමපි සයති, 

යනව කම්මට්ඨානිංමනසිකයරොති, අයිංවුධසච්චති හරති, න පච්චාහරතීති. 

යයො පන බයාධිබහුයලො යෙොති, භුත්තාොයරො පච්චූසසමයය න සම්මා

පරිණමති, පයගව වුධසට්ඨාය යථාවුධසත්තිං වත්තිං කාතුිං න සක්යකොති 

කම්මට්ඨානිං වා මනසි කාතුිං, අඤ්ඤදත්ථු යාගුිං වා යභසජ්ජිං වා
පත්ථයමායනො කාලස්යසවපත්තචීවරමාදායගාමිංපවිසති.තත්ථයාගුිංවා

යභසජ්ජිංවාභත්තිංවා ලද්ධාභත්තකච්චිංනිට්ඨායපත්වා, පඤ්ඤත්තාසයන

නිසින්යනො කම්මට්ඨානිං මනසි කත්වා, වියසසිං පත්වා වා අ පත්වා වා, 

විොරිංආගන්ත්වා, යතයනවමනසිකායරන විෙරති.අයිංවුධසච්චති පච්චාහරති

න හරතීති. එදිසා ච භික්ඛූ යාගුිං පිවිත්වා, විපස්සනිං ආරභිත්වා, 
බුද්ධසාසයනඅරෙත්තිංපත්තාගණනපථිං වීතිවත්තා.සීෙළදීයපයයවයතසු

යතසු ගායමසු ආසනසාලාය න තිං ආසනිං අත්ථි, යත්ථ යාගුිං පිවිත්වා
අරෙත්තිංපත්යතොභික්ඛුනත්ථීති. 

යයො පනපමාදවිොරීයෙොතිනික්ඛිත්තධුයරො, සබ්බවත්තානි භින්දිත්වා
පඤ්චවිධයචයතොඛිලවිනිබන්ධනබද්ධචිත්යතො විෙරන්යතො 
කම්මට්ඨානමනසිකාරමනනුයුත්යතො ගාමිං පිණ්ඩාය පවිසිත්වා

ගිහිපපඤ්යචනපපඤ්චියතො තුච්ඡයකොනික්ඛමති, අයිංවුධසච්චති යනවහරති

න පච්චාහරතීති. 
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පටුන 

යයො පන පයගව වුධසට්ඨාය පුරිමනයයයනව සබ්බවත්තානි පරිපූයරත්වා

යාව භික්ඛාචාරයවලා, තාව පල්ලඞ්කිං ආභුජිත්වා කම්මට්ඨානිං මනසි

කයරොති. කම්මට්ඨානිං නාම දුවිධිං – සබ්බත්ථකිං, පාරිොරියඤ්ච. 
සබ්බත්ථකිංනාම යමත්තා ච මරණස්සති ච. තිං සබ්බත්ථ ඉච්ඡිතබ්බයතො 

‘‘සබ්බත්ථක’’න්තිවුධසච්චති.යමත්තානාමආවාසාදීසුසබ්බත්ථ ඉච්ඡිතබ්බා.

ආවායසසුහියමත්තාවිොරී භික්ඛු සබ්රේමචාරීනිංපියයොයෙොති, යතනඵාසු
අසඞ්ඝට්යඨො විෙරති. යදවතාසු යමත්තාවිොරී යදවතාහි රක්ඛිතයගොපියතො

සුඛිං විෙරති. රාජරාජමොමත්තාදීසු යමත්තාවිොරී, යතහි මමායියතො සුඛිං
විෙරති.ගාමනිගමාදීසුයමත්තාවිොරී සබ්බත්ථභික්ඛාචරියාදීසු මනුස්යසහි
සක්කතගරුකයතොසුඛිංවිෙරති.මරණස්සතිභාවනායජීවිතනිකන්තිිංපොය 

අ පමත්යතොවිෙරති. 

යිං පන සදා පරිෙරිතබ්බිං චරිතානුකූයලන ගහිතත්තා 

දසාසුභකසිණානුස්සතීසු අඤ්ඤතරිං, චතුධාතුවවත්ථානයමව වා, තිං සදා

පරිෙරිතබ්බයතො, රක්ඛිතබ්බයතො, භායවතබ්බයතොච පාරිහාරිෙන්තිවුධසච්චති, 
මූලකම්මට්ඨානන්තිපි තයදව. තත්ථ යිං පඨමිං සබ්බත්ථකකම්මට්ඨානිං

මනසි කරිත්වා පච්ඡා පාරිොරියකම්මට්ඨානිං මනසි කයරොති, තිං 
චතුධාතුවවත්ථානමුයඛනදස්යසස්සාම. 

අයඤ්හි යථාඨිතිං යථාපණිහිතිං කායිං ධාතුයසො පච්චයවක්ඛති – යිං 

ඉමස්මිිං සරීයර වීසතියකොට්ඨායසසු කක්ඛළිං ඛරගතිං, සා පථවීධාතු. යිං

ද්වාදසසු ආබන්ධනකච්චකරිං ස්යනෙගතිං, සා ආයපොධාතු. යිං චතූසු

පරිපාචනකරිං උසුමගතිං, සා යතයජොධාතු. යිං පන ඡසු විත්ථම්භනකරිං

වායයොගතිං, සා වායයොධාතු. යිං පයනත්ථ චතූහි මොභූයතහි අසම්ඵුට්ඨිං

ඡිද්දිංවිවරිං, සාආකාසධාතු.තිංවිජානනකිංචිත්තිං විඤ්ඤාණධාතු.තයතො
උත්තරි අඤ්යඤො සත්යතො වා පුග්ගයලො වා නත්ථි. යකවලිං 
සුද්ධසඞ්ඛාරපුඤ්යජොව අයන්ති. 

එවිං ආදිමජ්ඣපරියයොසානයතො කම්මට්ඨානිං මනසි කරිත්වා, කාලිං 

ඤත්වා, උට්ඨායාසනා නිවායසත්වා, පුබ්යබ වුධසත්තනයයයනව ගාමිං
පිණ්ඩායගච්ඡති. ගච්ඡන්යතොචයථාඅන්ධපුථුජ්ජනාඅභික්කමාදීසු‘‘අත්තා

අභික්කමති, අත්තනා අභික්කයමො නිබ්බත්තියතො’’ති වා, ‘‘අෙිං

අභික්කමාමි, මයා අභික්කයමො නිබ්බත්තියතො’’ති වා සම්මුය්ෙන්ති, තථා
අසම්මුය්ෙන්යතො ‘‘අභික්කමාමීති චිත්යත උ පජ්ජමායන යතයනව
චිත්යතනසද්ධිිංචිත්තසමුට්ඨානාසන්ධාරණවායයොධාතු උ පජ්ජති.සාඉමිං

පථවීධාත්වාදිසන්නියවසභූතිංකායසම්මතිංඅට්ඨිකසඞ්ඝාටිං වි ඵරති, තයතො
චිත්තකරියාවායයොධාතුවි ඵාරවයසනඅයිංකායසම්මයතොඅට්ඨිකසඞ්ඝායටො 
අභික්කමති. තස්යසවිං අභික්කමයතො එයකකපාදුද්ධාරයණ චතූසු ධාතූසු

වායයොධාතුඅනුගතා යතයජොධාතු අධිකා උ පජ්ජති, මන්දා ඉතරා.
අතිෙරණවීතිෙරණාපෙරයණසුපනයතයජොධාතුඅනුගතා වායයොධාතුඅධිකා
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උ පජ්ජති, මන්දා ඉතරා. ඔයරොෙයණ පන පථවීධාතුඅනුගතා ආයපොධාතු

අධිකා උ පජ්ජති, මන්දා ඉතරා. සන්නික්යඛපනසමු පීළයනසු

ආයපොධාතුඅනුගතා පථවීධාතු අධිකා උ පජ්ජති, මන්දා ඉතරා. ඉච්යචතා
ධාතුයයොයතනයතනඅත්තයනොඋ පාදකචිත්යතන සද්ධිිංතත්ථතත්යථව

භිජ්ජන්ති. තත්ථ යකො එයකො අභික්කමති, කස්ස වා එකස්ස
අභික්කමන’’න්ති එවිං එයකකපාදුද්ධාරණාදි පකායරසු එයකකස්මිිං 

පකායර උ පන්නධාතුයයො, තදවිනිබ්භුත්තා ච යසසා රූපධම්මා, 

තිංසමුට්ඨාපකිං චිත්තිං, තිංසම්පයුත්තා ච යසසා අරූපධම්මාති එයත
රූපාරූපධම්මා. තයතො පරිං අතිෙරණවීතිෙරණාදීසු අඤ්ඤිං පකාරිං න

සම්පාපුණන්ති, තත්ථතත්යථවභිජ්ජන්ති. තස්මාඅනිච්චා.යඤ්චඅනිච්චිං, 

තිං දුක්ඛිං. යිං දුක්ඛිං, තදනත්තාති එවිං සබ්බාකාරපරිපූරිං කම්මට්ඨානිං
මනසිකයරොන්යතොවගච්ඡති.අත්ථකාමාහිුලලපුත්තා සාසයනපබ්බජිත්වා
දසපිවීසම්පිතිිංසම්පිචත්තාලීසම්පිපඤ්ඤාසම්පිසට්ඨිපි සත්තතිපිසතම්පි

එකයතො වසන්තා කතිකවත්තිං කත්වා විෙරන්ති – ‘‘ආවුධසයසො, තුම්යෙ න 

ඉණට්ඨා, න භයට්ඨා, න ජීවිකාපකතා පබ්බජිතා; දුක්ඛා මුච්චිතුකාමා
පයනත්ථ පබ්බජිතා. තස්මා ගමයන උ පන්නකයලසිං ගමයනයයව

නිග්ගණ්ෙථ, ඨායන නිසජ්ජාය, සයයන උ පන්නකයලසිං ගමයනයයව
නිග්ගණ්ෙථා’’ති. යත එවිං කතිකවත්තිං කත්වා භික්ඛාචාරිං ගච්ඡන්තා

අඩ්ඪඋසභඋසභඅඩ්ඪගාවුධසතගාවුධසතන්තයරසු පාසාණා යෙොන්ති, තාය
සඤ්ඤාය කම්මට්ඨානිංමනසිකයරොන්තාවගච්ඡන්ති.සයචකස්සචිගමයන

කයලයසො උ පජ්ජති, තත්යථව නිං නිග්ගණ්ොති. තථා අසක්යකොන්යතො
තිට්ඨති. අථස්ස පච්ඡයතො ආගච්ඡන්යතොපි තිට්ඨති. යසො – ‘‘අයිං භික්ඛු

තුය්ෙිං උ පන්නවිතක්කිං ජානාති, අනනුච්ඡවිකිං යත එත’’න්ති අත්තානිං
පටියචොයදත්වා විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා තත්යථව අරියභූමිිං ඔක්කමති. තථා
අසක්යකොන්යතො නිසීදති. අථස්ස පච්ඡයතො ආගච්ඡන්යතොපි නිසීදතීති
යසොයයව නයයො. අරියභූමි ඔක්කමිතුිං අසක්යකොන්යතොපි තිං කයලසිං 
වික්ඛම්යභත්වා කම්මට්ඨානිං මනසිකයරොන්යතොව ගච්ඡති. න

කම්මට්ඨානවි පයුත්යතන චිත්යතන පාදිං උද්ධරති. උද්ධරති යච, 

පටිනිවත්තිත්වා පුරිම පයදසිංයයව එති සීෙළදීයප ආලින්දකවාසී

මහාඵුස්සයදවත්යථයරො විය. 

යසො කර එකූනවීසති වස්සානි ගතපච්චාගතවත්තිං පූයරන්යතො එව 
විොසි.මනුස්සාපිසුදිංඅන්තරාමග්යගකසන්තාචවපන්තාචමද්දන්තාච
කම්මානි කයරොන්තා යථරිං තථා ගච්ඡන්තිං දිස්වා – ‘‘අයිං යථයරො

පුන පුනිං නිවත්තිත්වා ගච්ඡති, කිං නු යඛො මග්ගමූළ්යෙො, උදාහු කඤ්චි
පමුට්යඨො’’තිසමුල්ලපන්ති.යසොතිං අනාදියිත්වාකම්මට්ඨානයුත්යතයනව
චිත්යතන සමණධම්මිං කයරොන්යතො වීසතිවස්සබ්භන්තයර අරෙත්තිං
පාපුණි. අරෙත්ත පත්තදිවයස චස්ස චඞ්කමනයකොටියිං අධිවත්ථා යදවතා
අඞ්ගුලීහිදීපිංඋජ්ජායලත්වාඅට්ඨාසි.චත්තායරොපිමොරාජායනො සක්යකොච

යදවානමින්යදො, බ්රේමා ච සෙම්පති උපට්ඨානිං ආගමිංසු. තඤ්ච ඔභාසිං 
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දිස්වා වනවාසී මොතිස්සත්යථයරො තිං දුතියදිවයස පුච්ඡි ‘‘රත්තිභායග

ආයස්මයතො සන්තියක ඔභායසො අයෙොසි, කිං යසො ඔභායසො’’ති? යථයරො

වික්යඛපිං කයරොන්යතො ‘‘ඔභායසො නාම දීයපොභායසොපි යෙොති, 
මණිඔභායසොපී’’ති එවමාදිිංආෙ. යසො ‘‘පටිච්ඡායදථතුම්යෙ’’තිනිබද්යධො
‘‘ආමා’’ති පටිජානිත්වාආයරොයචසි. 

කාළවල්ලිමණ්ඩපවාසී මහානාගත්යථයරො විය ච. යසොපි කර
ගතපච්චාගතවත්තිං පූයරන්යතො ‘‘පඨමිං තාව භගවයතො මොපධානිං
පූයජමී’’ති සත්ත වස්සානි ඨානචඞ්කමයමව අධිට්ඨාසි. පුන යසොළස
වස්සානි ගතපච්චාගතවත්තිං පූයරත්වා අරෙත්තිං පාපුණි. එවිං
කම්මට්ඨානයුත්යතයනව චිත්යතන පාදිං උද්ධරන්යතො වි පයුත්යතන

චිත්යතන උද්ධයට පන පටිනිවත්තන්යතො ගාමසමීපිං ගන්ත්වා, ‘‘ගාවී නු 

පබ්බජියතොනූ’’තිආසඞ්කනීය පයදයසඨත්වා, සඞ්ඝාටිිංපාරුපිත්වාපත්තිං 

ගයෙත්වා, ගාමද්වාරිංපත්වා, කච්ඡකන්තරයතොඋදකිංගයෙත්වා, ගණ්ඩූසිං
කත්වා ගාමිං පවිසති ‘‘භික්ඛිං දාතුිං වා වන්දිතුිං වා උපගයත මනුස්යස
‘දීඝායුකා යෙොථා’ති වචනමත්යතනපි මා යම කම්මට්ඨානවික්යඛයපො

අයෙොසී’’තිසයචපන‘‘අජ්ජ, භන්යත, කිං සත්තමී, උදාහුඅට්ඨමී’’තිදිවසිං

පුච්ඡන්ති, උදකිං ගිලිත්වා ආයරොයචති. සයච දිවසපුච්ඡකා න යෙොන්ති, 
නික්ඛමනයවලායිං ගාමද්වායර නිට්ඨුභිත්වාවයාති. 

සීෙළදීයපයයව කලම්බතිත්ථවිහායරවස්සූපගතා පඤ්ඤාසභික්ඛූ වියච.

යත කර වස්සූපනායිකඋයපොසථදිවයස කතිකවත්තිං අකිංසු – ‘‘අරෙත්තිං
අ පත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤිං නාලපිස්සාමා’’ති. ගාමඤ්ච පිණ්ඩාය පවිසන්තා 

ගාමද්වායරඋදකගණ්ඩූසිංකත්වාපවිසිිංසු, දිවයසපුච්ඡියතඋදකිංගිලිත්වා

ආයරොයචසුිං, අපුච්ඡියත ගාමද්වායර නිට්ඨුභිත්වා විොරිං ආගමිංසු. තත්ථ

මනුස්සා නිට්ඨුභනට්ඨානිං දිස්වා ජානිිංසු ‘‘අජ්ජ එයකො ආගයතො, අජ්ජ
ද්යව’’ති. එවඤ්ච චින්යතසුිං ‘‘කිං නු යඛො එයත අම්යෙයෙව සද්ධිිං න

සල්ලපන්ති, උදාහු අඤ්ඤමඤ්ඤම්පි? යදිඅඤ්ඤමඤ්ඤම්පිනසල්ලපන්ති, 

අද්ධා විවාදජාතා භවිස්සන්ති, ෙන්ද යනසිං අඤ්ඤමඤ්ඤිං
ඛමායපස්සාමා’’ති සබ්යබ විොරිං අගමිංසු. තත්ථ පඤ්ඤාසභික්ඛූසු වස්සිං
උපගයතසුද්යවභික්ඛූඑයකොකායසනාද්දසිංසු.තයතොයයො යතසුචක්ඛුමා

පුරියසො, යසොඑවමාෙ–‘‘න, යභො, කලෙකාරකානිංවසයනොකායසොඊදියසො

යෙොති, සුසම්මට්ඨිං යචතියඞ්ගණිං යබොධියඞ්ගණිං, සුනික්ඛිත්තා

සම්මජ්ජනියයො, සූපට්ඨපිතිං පානීයපරියභොජනීය’’න්ති. යත තයතොව 
නිවත්තා.යතභික්ඛූ අන්යතොයතමායසයයවවිපස්සනිංආරභිත්වාඅරෙත්තිං
පත්වාමොපවාරණායවිසුද්ධිපවාරණිං පවායරසුිං. 

එවිං කාළවල්ලිමණ්ඩපවාසී මොනාගත්යථයරො විය
කලම්බතිත්ථවිොයර වස්සූපගතභික්ඛූ විය ච කම්මට්ඨානයුත්යතයනව

චිත්යතන පාදිං උද්ධරන්යතො ගාමසමීපිං පත්වා, උදකගණ්ඩූසිං කත්වා, 
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වීථියයො සල්ලක්යඛත්වා, යත්ථ සුරායසොණ්ඩධුත්තාදයයො කලෙකාරකා

චණ්ඩෙත්ථිඅස්සාදයයො වා නත්ථි, තිං වීථිිං පටිපජ්ජති. තත්ථ ච පිණ්ඩාය

චරමායනොනතුරිතතුරියතොවියජයවනගච්ඡති, ජවනපිණ්ඩපාතිකධුතඞ්ගිං
නාම නත්ථි. විසමභූමිභාග පත්තිං පන උදකභරිතසකටමිව නිච්චයලොව
හුත්වාගච්ඡති.අනුඝරිංපවිට්යඨොචදාතුකාමිංඅදාතුකාමිංවා සල්ලක්යඛතුිං

තදනුරූපිං කාලිං ආගයමන්යතො භික්ඛිං ගයෙත්වා, පතිරූයප ඔකායස 

නිසීදිත්වා, කම්මට්ඨානිං මනසි කයරොන්යතො ආොයර පටිකූලසඤ්ඤිං

උපට්ඨයපත්වා, අක්ඛබ්භඤ්ජනවණායලපනපුත්තමිංසූපමාවයසන

පච්චයවක්ඛන්යතොඅට්ඨඞ්ගසමන්නාගතිං ආොරිංආොයරති, යනවදවායන

මදාය…යප.… භුත්තාවී ච උදකකච්චිං කත්වා, මුහුත්තිං භත්තකලමථිං

පටි පස්සම්යභත්වා, යථා පුයර භත්තිං, එවිං පච්ඡා භත්තිං පුරිමයාමිං 

පච්ඡිමයාමඤ්ච කම්මට්ඨානිං මනසි කයරොති. අයිං වුධසච්චති හරති යචව 

පච්චාහරති චාති. එවයමතිං ෙරණපච්චාෙරණිං ගතපච්චාගතවත්තන්ති
වුධසච්චති. 

එතිං පූයරන්යතො යදි උපනිස්සයසම්පන්යනො යෙොති, පඨමවයය එව

අරෙත්තිං පාපුණාති. යනො යච පඨමවයය පාපුණාති, අථ මජ්ඣිමවයය

පාපුණාති. යනො යච මජ්ඣිමවයය පාපුණාති, අථ මරණසමයය පාපුණාති.

යනොයචමරණසමයයපාපුණාති, අථයදවපුත්යතොහුත්වා පාපුණාති.යනො

යච යදවපුත්යතො හුත්වා පාපුණාති, අථ පච්යචකසම්බුද්යධො හුත්වා 

පරිනිබ්බාති.යනොයචපච්යචකසම්බුද්යධොහුත්වාපරිනිබ්බාති, අථබුද්ධානිං 

සන්තියක ඛි පාභිඤ්යඤො යෙොති; යසයයථාපි – යථයරො බාහියයො, 

මොපඤ්යඤොවායෙොති; යසයයථාපියථයරොසාරිපුත්යතො. 

අයිං පන පච්යචකයබොධිසත්යතො කස්සපස්ස භගවයතො සාසයන

පබ්බජිත්වා, ආරඤ්ඤියකො හුත්වා, වීසති වස්සසෙස්සානි එතිං

ගතපච්චාගතවත්තිං පූයරත්වා, කාලිං කත්වා, කාමාවචරයදවයලොයක
උ පජ්ජි. තයතො චවිත්වා බාරාණසිරඤ්යඤො අග්ගමයෙසියා ුලච්ඡිම්හි

පටිසන්ධිිංඅග්ගයෙසි.ුලසලාඉත්ථියයොතදයෙවගබ්භසණ්ඨානිංජානන්ති, 

සා ච තාසමඤ්ඤතරා, තස්මා තිං ගබ්භපතිට්ඨානිං රඤ්යඤො නියවයදසි. 

ධම්මතා එසා, යිං පුඤ්ඤවන්යත සත්යත ගබ්යභ උ පන්යන මාතුගායමො 
ගබ්භපරිොරිං ලභති. තස්මා රාජා තස්සා ගබ්භපරිොරිං අදාසි. සා තයතො

පභුති නාච්චුණ්ෙිං කඤ්චි අජ්යඣොෙරිතුිං ලභති, නාතිසීතිං, නාතිඅම්බිලිං, 

නාතියලොණිං, නාතිකටුකිං, නාතිතිත්තකිං. අච්චුණ්යෙ හි මාතරා

අජ්යඣොෙයට ගබ්භස්ස යලොෙුලම්භිවායසො විය යෙොති, අතිසීයත

යලොකන්තරිකවායසො විය, අච්චම්බිලයලොණකටුකතිත්තයකසු භුත්යතසු
සත්යථන ඵායලත්වා අම්බිලාදීහි සිත්තානි විය ගබ්භයසයයකස්ස අඞ්ගානි
තිබ්බයවදනානි යෙොන්ති. අතිචඞ්කමනට්ඨානනිසජ්ජාසයනයතොපි නිං
නිවායරන්ති – ‘‘ුලච්ඡිගතස්ස සඤ්චලනදුක්ඛිං මා අයෙොසී’’ති.

මුදුකත්ථරණත්ථතාය භූමියිං චඞ්කමනාදීනි මත්තාය කාතුිං ලභති, 
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වණ්ණගන්ධාදිසම්පන්නිංසාදුස පායිංඅන්නපානිංලභති.පරිග්ගයෙත්වාව

නිං චඞ්කමායපන්ති, නිසීදායපන්ති, වුධසට්ඨායපන්ති. 

සා එවිං පරිෙරියමානා ගබ්භපරිපාකකායල සූතිඝරිං පවිසිත්වා
පච්චූසසමයය පුත්තිං විජායි පක්කයතලමද්දිතමයනොසිලාපිණ්ඩිසදිසිං 
ධඤ්ඤපුඤ්ඤලක්ඛණූයපතිං. තයතො නිං පඤ්චමදිවයස

අලඞ්කත පටියත්තිං රඤ්යඤො දස්යසසුිං, රාජා තුට්යඨො ඡසට්ඨියා ධාතීහි
උපට්ඨායපසි. යසො සබ්බසම්පත්තීහි වඩ්ඪමායනො න චිරස්යසව විඤ්ඤුතිං

පාපුණි. තිං යසොළසවස්සුද්යදසිකයමව සමානිං රාජා රජ්යජ අභිසිඤ්චි, 

විවිධනාටකානිචස්සඋපට්ඨායපසි.අභිසිත්යතොරාජපුත්යතොරජ්ජිංකායරසි 
නායමනබ්රේමදත්යතොසකලජම්බුදීයපවීසතියානගරසෙස්යසසු.ජම්බුදීයප
හි පුබ්යබ චතුරාසීති නගරසෙස්සානි අයෙසුිං. තානි පරිොයන්තානි සට්ඨි

අයෙසුිං, තයතො පරිොයන්තානිචත්තාලීසිං, සබ්බපරිොයනකායලපනවීසති
යෙොන්ති. අයඤ්ච බ්රේමදත්යතො සබ්බපරිොයනකායල උ පජ්ජි. යතනස්ස

වීසති නගරසෙස්සානි අයෙසුිං, වීසති පාසාදසෙස්සානි, වීසති

ෙත්ථිසෙස්සානි, වීසති අස්සසෙස්සානි, වීසති රථසෙස්සානි, වීසති

පත්තිසෙස්සානි, වීසති ඉත්ථිසෙස්සානි – ඔයරොධා ච නාටකත්ථියයො ච, 
වීසතිඅමච්චසෙස්සානි.යසොමොරජ්ජිංකාරයමායනොඑව කසිණපරිකම්මිං

කත්වා පඤ්ච අභිඤ්ඤායයො, අට්ඨ සමාපත්තියයො ච නිබ්බත්යතසි. යස්මා 

පන අභිසිත්තරඤ්ඤා නාම අවස්සිං අට්ටකරයණ නිසීදිතබ්බිං, තස්මා
එකදිවසිං පයගව පාතරාසිං භුඤ්ජිත්වා විනිච්ඡයට්ඨායන නිසීදි. තත්ථ
උච්චාසද්දමොසද්දිං අකිංසු. යසො ‘‘අයිං සද්යදො සමාපත්තියා
උපක්කයලයසො’’ති පාසාදතලිං අභිරුහිත්වා ‘‘සමාපත්තිිං අ යපමී’’ති

නිසින්යනොනාසක්ඛි අ යපතුිං, රජ්ජවික්යඛයපනසමාපත්තිපරිහීනා.තයතො

චින්යතසි ‘‘කිං රජ්ජිං වරිං, උදාහු සමණධම්යමො’’ති. තයතො ‘‘රජ්ජසුඛිං

පරිත්තිං අයනකාදීනවිං, සමණධම්මසුඛිං පන විපුලමයනකානිසිංසිං
උත්තමපුරිසයසවිතඤ්චා’’ති ඤත්වා අඤ්ඤතරිං අමච්චිං ආණායපසි – 

‘‘ඉමිං රජ්ජිං ධම්යමන සයමන අනුසාස, මා යඛො අධම්මකාරිං අකාසී’’ති

සබ්බිං නියයායතත්වා පාසාදිං අභිරුහිත්වා සමාපත්තිසුයඛන විෙරති, න
යකොචි උපසඞ්කමිතුිං ලභති අඤ්ඤත්ර
මුඛයධොවනදන්තකට්ඨදායකභත්තනීොරකාදීහි. 

තයතො අද්ධමාසමත්යත වීතික්කන්යත මයෙසී පුච්ඡි ‘‘රාජා 

උයයානගමනබලදස්සනනාටකාදීසු කත්ථචි න දිස්සති, ුලහිිං ගයතො’’ති? 
තස්සා තමත්ථිං ආයරොයචසුිං. සා අමච්චස්ස පායෙසි ‘‘රජ්යජ පටිච්ඡියත

අෙම්පිපටිච්ඡිතායෙොමි, එතු මයාසද්ධිිංසිංවාසිංක යපතූ’’ති.යසොඋයභො
කණ්යණ ථයකත්වා ‘‘අසවනීයයමත’’න්ති පටික්ඛිපි. සා පුනපි

ද්වත්තික්ඛත්තුිං යපයසත්වා අනිච්ඡමානිං තජ්ජායපසි – ‘‘යදි න කයරොසි, 

ඨානාපි යත චායවමි, ජීවිතාපි යවොයරොයපමී’’ති. යසො භීයතො ‘‘මාතුගායමො

නාම දළ්ෙනිච්ඡයයො, කදාචි එවම්පි කාරායපයයා’’ති එකදිවසිං රයෙො
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ගන්ත්වා තාය සද්ධිිං සිරිසයයන සිංවාසිං ක යපසි. සා පුඤ්ඤවතී 

සුඛසම්ඵස්සා. යසො තස්සා සම්ඵස්සරායගන රත්යතො තත්ථ අභික්ඛණිං
සඞ්කතසඞ්කයතොව අගමාසි. අනුක්කයමන අත්තයනො ඝරසාමියකො විය
නිබ්බිසඞ්යකොපවිසිතුමාරද්යධො. 

තයතො රාජමනුස්සා තිං පවත්තිිං රඤ්යඤො ආයරොයචසුිං. රාජා න
සද්දෙති. දුතියම්පි තතියම්පිආයරොයචසුිං. තයතොනිලීයනො සයයමව දිස්වා
සබ්බාමච්යච සන්නිපාතායපත්වාආයරොයචසි.යත– ‘‘අයිංරාජාපරාධියකො

ෙත්ථච්යඡදිං අරෙති, පාදච්යඡදිං අරෙතී’’ති යාව සූයල උත්තාසනිං, තාව

සබ්බකම්මකාරණානි නිද්දිසිිංසු. රාජා – ‘‘එතස්ස වධබන්ධනතාළයන

මය්ෙිංවිහිිංසාඋ පජ්යජයය, ජීවිතායවොයරොපයනපාණාතිපායතො භයවයය, 

ධනෙරයණ අදින්නාදානිං, අලිං එවරූයපහි කයතහි, ඉමිං මම රජ්ජා
නික්කඩ්ඪථා’’ති ආෙ. අමච්චා තිං නිබ්බිසයිං අකිංසු. යසො අත්තයනො
ධනසාරඤ්චපුත්තදාරඤ්චගයෙත්වා පරවිසයිංඅගමාසි.තත්ථරාජාසුත්වා

‘‘කිං ආගයතොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘යදව, ඉච්ඡාමි තිං උපට්ඨාතු’’න්ති. යසො තිං
සම්පටිච්ඡි. අමච්යචො කතිපාෙච්චයයන ලද්ධවිස්සායසො තිං රාජානිං

එතදයවොච – ‘‘මොරාජ, අමක්ඛිකමධුිං පස්සාමි, තිංඛාදන්යතො නත්ථී’’ති.
රාජා ‘‘කිං එතිං උ පණ්යඩතුකායමො භණතී’’තින සුණාති. යසො අන්තරිං 
ලභිත්වා පුනපි සුට්ඨුතරිං වණ්යණත්වා ආයරොයචසි. රාජා ‘‘කිං එත’’න්ති

පුච්ඡි. ‘‘බාරාණසිරජ්ජිං, යදවා’’ති.රාජා‘‘මිංයනත්වාමායරතුකායමොසී’’ති

ආෙ. යසො ‘‘මා, යදව, එවිං අවච, යදින සද්දෙසි, මනුස්යස යපයසහී’’ති.
යසො මනුස්යස යපයසසි. යත ගන්ත්වා යගොපුරිං ඛණිත්වා රඤ්යඤො
සයනඝයරඋට්ඨහිිංසු. 

රාජාදිස්වා ‘‘කස්සආගතාත්ථා’’තිපුච්ඡි. ‘‘යචොරාමයිං, මොරාජා’’ති.
රාජා යතසිං ධනිං දායපත්වා ‘‘මා පුන එවමකත්ථා’’ති ඔවදිත්වා 
විස්සජ්යජසි. යත ආගන්ත්වා තස්ස රඤ්යඤො ආයරොයචසුිං. යසො පුනපි
ද්වත්තික්ඛත්තුිං තයථව වීමිංසිත්වා ‘‘සීලවා රාජා’’ති චතුරඞ්ගිනිිං යසනිං
සන්නය්හිත්වාසීමන්තයර එකිංනගරිංඋපගම්මතත්ථඅමච්චස්ස පායෙසි
‘‘නගරිං වා යම යදහි යුද්ධිං වා’’ති. යසො බ්රේමදත්තස්ස තමත්ථිං

ආයරොචායපසි ‘‘ආණායපතු යදයවො කිං යුජ්ඣාමි, උදාහු නගරිං යදමී’’ති.

රාජා ‘‘න යුජ්ඣිතබ්බිං, නගරිං දත්වා ඉධාගච්ඡා’’ති යපයසසි. යසො තථා 
අකාසි. පටිරාජාපි තිං නගරිං ගයෙත්වා අවයසසනගයරසුපි තයථව දූතිං 
පායෙසි. යතපි අමච්චා තයථව බ්රේමදත්තස්ස ආයරොයචත්වා යතන ‘‘න

යුජ්ඣිතබ්බිං, ඉධාගන්තබ්බ’’න්තිවුධසත්තාබාරාණසිිංආගමිංසු. 

තයතො අමච්චා බ්රේමදත්තිං ආෙිංසු – ‘‘මොරාජ, යතන සෙ 
යුජ්ඣාමා’’ති.රාජා–‘‘මමපාණාතිපායතොභවිස්සතී’’තිවායරසි.අමච්චා–

‘‘මයිං, මොරාජ, තිං ජීවග්ගාෙිං ගයෙත්වා ඉයධව ආයනස්සාමා’’ති 

නානාඋපායයහි රාජානිං සඤ්ඤායපත්වා ‘‘එහි මොරාජා’’ති ගන්තුිං
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ආරද්ධා. රාජා ‘‘සයච සත්තමාරණ පෙරණවිලුම්පනකම්මිං න කයරොථ, 

ගච්ඡාමී’’ති භණති. අමච්චා ‘‘න, යදව, කයරොම, භයිං දස්යසත්වා
පලායපමා’’තිචතුරඞ්ගිනිිංයසනිංසන්නය්හිත්වාඝයටසු දීයප පක්ඛිපිත්වා
රත්තිිංගච්ඡිිංසු.පටිරාජාතිංදිවසිංබාරාණසිසමීයපනගරිංගයෙත්වා ඉදානි
කන්ති රත්තිිං සන්නාෙිං යමොචායපත්වා පමත්යතො නිද්දිං ඔක්කමි සද්ධිිං 
බලකායයන. තයතො අමච්චා බාරාණසිරාජානිං ගයෙත්වා පටිරඤ්යඤො
ඛන්ධාවාරිං ගන්ත්වා සබ්බඝයටහි දීයප නිෙරායපත්වා එකපජ්යජොතාය
යසනාය සද්දිං අකිංසු. පටිරඤ්යඤො අමච්යචො මොබලිං දිස්වා භීයතො
අත්තයනො රාජානිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘උට්යඨහි අමක්ඛිකමධුිං ඛාදාහී’’ති

මොසද්දිං අකාසි. තථා දුතියයොපි, තතියයොපි. පටිරාජා යතන සද්යදන 
පටිබුජ්ඣිත්වා භයිං සන්තාසිං ආපජ්ජි. උක්ුලට්ඨිසතානි පවත්තිිංසු. යසො
‘‘පරවචනිං සද්දහිත්වා අමිත්තෙත්ථිං පත්යතොම්හී’’ති සබ්බරත්තිිං තිං තිං

වි පලපිත්වා දුතියදිවයස ‘‘ධම්මියකො රාජා, උපයරොධිං න කයරයය, 
ගන්ත්වා ඛමායපමී’’ති චින්යතත්වා රාජානිං උපසඞ්කමිත්වා ජණ්ණුයකහි

පතිට්ඨහිත්වා‘‘ඛම, මොරාජ, මය්ෙිංඅපරාධ’’න්තිආෙ.රාජාතිංඔවදිත්වා

‘‘උට්යඨහි, ඛමාමි යත’’ති ආෙ. යසො රඤ්ඤා එවිං වුධසත්තමත්යතයයව

පරමස්සාස පත්යතො අයෙොසි, බාරාණසිරඤ්යඤො සමීයපයයව ජනපයද
රජ්ජිංලභි.යතඅඤ්ඤමඤ්ඤිංසොයකාඅයෙසුිං. 

අථ බ්රේමදත්යතො ද්යවපි යසනා සම්යමොදමානා එකයතො ඨිතා දිස්වා 

‘‘මයමකස්ස චිත්තානුරක්ඛණාය අස්මිිං ජනකායය ඛුද්දකමක්ඛිකාය

පිවනමත්තම්පි යලොහිතබින්දු න උ පන්නිං. අයෙො සාධු, අයෙො සුට්ඨු, 

සබ්යබ සත්තාසුඛිතායෙොන්තු, අයවරායෙොන්තු, අබයාපජ්ඣායෙොන්තූ’’ති

යමත්තාඣානිං උ පායදත්වා, තයදවපාදකිංකත්වා, සඞ්ඛායරසම්මසිත්වා, 

පච්යචකයබොධිඤාණිං සච්ඡිකත්වා, සයම්භුතිං පාපුණි. තිං මග්ගසුයඛන
ඵලසුයඛන සුඛිතිං ෙත්ථික්ඛන්යධ නිසින්නිං අමච්චා පණිපාතිං කත්වා

ආෙිංසු–‘‘යානකායලො, මොරාජ, විජිතබලකායස්ස සක්කායරොකාතබ්යබො, 

පරාජිතබලකායස්ස භත්තපරිබ්බයයො දාතබ්යබො’’ති. යසො ආෙ – ‘‘නාෙිං, 

භයණ, රාජා, පච්යචකබුද්යධොනාමාෙ’’න්ති.කිං යදයවො භණති, නඑදිසා

පච්යචකබුද්ධා යෙොන්තීති? කීදිසා, භයණ, පච්යචකබුද්ධාති? පච්යචකබුද්ධා
නාම ද්වඞ්ගුලයකසමස්සු අට්ඨපරික්ඛාරයුත්තා භවන්තීති. යසො

දක්ඛිණෙත්යථන සීසිං පරාමසි, තාවයදව ගිහිලිඞ්ගිං අන්තරධායි, 

පබ්බජිතයවයසො පාතුරයෙොසි, ද්වඞ්ගුලයකසමස්සු 
අට්ඨපරික්ඛාරසමන්නාගයතො වස්සසතිකත්යථරසදියසො අයෙොසි. යසො
චතුත්ථජ්ඣානිං සමාපජ්ජිත්වාෙත්ථික්ඛන්ධයතොයවොසිං අබ්භුග්ගන්ත්වා

පදුමපු යඵ නිසීදි. අමච්චා වන්දිත්වා ‘‘කිං, භන්යත, කම්මට්ඨානිං, කථිං
අධිගයතොසී’’ති පුච්ඡිිංසු. යසො යයතො අස්ස යමත්තාඣානකම්මට්ඨානිං

අයෙොසි, තඤ්ච විපස්සනිං විපස්සිත්වා අධිගයතො, තස්මා තමත්ථිං
දස්යසන්යතො උදානගාථඤ්ච බයාකරණගාථඤ්ච ඉමඤ්යඤව ගාථිං අභාසි 

‘‘සබ්යබසුභූයතසුනිධාෙ දණ්ඩ’’න්ති. 
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පටුන 

තත්ථ සබ්යබසූති අනවයසයසසු. භූයතසූති සත්යතසු. අයයමත්ථ

සඞ්යඛයපො, විත්ථාරිං පන රතනසුත්තවණ්ණනායිං වක්ඛාම. නිධාොති

නික්ඛිපිත්වා. දණ්ඩන්ති කායවචීමයනොදණ්ඩිං, කායදුච්චරිතාදීනයමතිං

අධිවචනිං. කායදුච්චරිතඤ්හි දණ්ඩයතීති දණ්යඩො, බායධති අනයබයසනිං
පායපතීති වුධසත්තිං යෙොති. එවිං වචීදුච්චරිතිං මයනොදුච්චරිතිං ච.

පෙරණදණ්යඩො එව වා දණ්යඩො, තිං නිධායාතිපි වුධසත්තිං යෙොති. 

අවියහඨෙන්ති අවියෙඨයන්යතො. අඤ්ඤතරම්පීති යිංකඤ්චි එකම්පි. 

යතසන්ති යතසිං සබ්බභූතානිං. න පුත්තමිච්යෙෙයාති අත්රයජො, යඛත්රයජො, 

දින්නයකො, අන්යතවාසියකොතිඉයමසු චතූසු පුත්යතසුයිංකඤ්චිපුත්තිංන

ඉච්යඡයය. කුයතොසහාෙන්තිසොයිංපනඉච්යඡයයාතිුලයතොඑවඑතිං. 

එයකොති පබ්බජ්ජාසඞ්ඛායතන එයකො, අදුතියට්යඨන එයකො, 

තණ්ොපොයනන එයකො, එකන්තවිගතකයලයසොති එයකො, එයකො
පච්යචකසම්යබොධිිං අභිසම්බුද්යධොතිඑයකො.සමණසෙස්සස්සාපිහිමජ්යඣ
වත්තමායනො ගිහිසඤ්යඤොජනස්ස ඡින්නත්තා එයකො – එවිං 

පබ්බජ්ජාසඞ්ඛායතන එයකො.එයකො තිට්ඨති, එයකොගච්ඡති, එයකොනිසීදති, 

එයකො යසයයිං ක යපති, එයකො ඉරියති වත්තතීති – එවිං අදුතිෙට්යඨන 
එයකො. 

‘‘තණ්ොදුතියයොපුරියසො, දීඝමද්ධානසිංසරිං; 

ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවිං, සිංසාරිංනාතිවත්තති. 

‘‘එවමාදීනවිංඤත්වා, තණ්ෙිංදුක්ඛස්සසම්භවිං; 

වීතතණ්යෙො අනාදායනො, සයතො භික්ඛු පරිබ්බයජ’’ති. )ඉතිවුධස. 15, 

105; මොනි.191; චූළනි.පාරායනානුත්තිගාථානිද්යදස107) – 

එවිං තණ්හාපහානට්යඨන එයකො. සබ්බකයලසාස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා
තාලාවත්ථුකතා අනභාවිංකතා ආයතිිං අනු පාදධම්මාති – එවිං 

එකන්තවිගතකියලයසොතිඑයකො.අනාචරියයකො හුත්වාසයම්භූසාමඤ්යඤව

පච්යචකසම්යබොධිිං අභිසම්බුද්යධොති – එවිං එයකො පච්යචකසම්යබොධිං

අභිසම්බුද්යධොතිඑයකො. 

චයරතියාඉමාඅට්ඨචරියායයො; යසයයථිදිං – පණිධිසම්පන්නානිංචතූසු

ඉරියාපයථසු ඉරියාපථචරියා, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරානිං

අජ්ඣත්තිකායතයනසු ආයතනචරියා, අ පමාදවිොරීනිං චතූසු

සතිපට්ඨායනසු සතිචරියා, අධිචිත්තමනුයුත්තානිං චතූසු ඣායනසු

සමාධිචරියා, බුද්ධිසම්පන්නානිං චතූසු අරියසච්යචසු ඤාණචරියා, සම්මා

පටිපන්නානිං චතූසු අරියමග්යගසු මග්ගචරියා, අධිගත ඵලානිං චතූසු

සාමඤ්ඤඵයලසු පත්තිචරියා, තිණ්ණිං බුද්ධානිං සබ්බසත්යතසු

යලොකත්ථචරියා, තත්ථ පයදසයතො පච්යචකබුද්ධසාවකානන්ති. යථාෙ –
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‘‘චරියාති අට්ඨ චරියායයො ඉරියාපථචරියා’’ති (පටි. ම. 1.197; 3.28) 
විත්ථායරො.තාහි චරියාහිසමන්නාගයතොභයවයයාතිඅත්යථො.අථවායාඉමා

‘‘අධිමුච්චන්යතො සද්ධාය චරති, පග්ගණ්ෙන්යතො වීරියයන චරති, 

උපට්ඨෙන්යතො සතියා චරති, අවික්ඛිත්යතො සමාධිනා චරති, පජානන්යතො

පඤ්ඤාය චරති, විජානන්යතො විඤ්ඤායණන චරති, එවිං පටිපන්නස්ස

ුලසලා ධම්මා ආයතන්තීති ආයතනචරියාය චරති, එවිං පටිපන්යනො 

වියසසමධිගච්ඡතීති වියසසචරියාය චරතී’’ති )පටි. ම. 1.197; 3.29) එවිං
අපරාපි අට්ඨ චරියා වුධසත්තා. තාහිපි සමන්නාගයතො භයවයයාති අත්යථො. 

ඛග්ගවිසාණකප්යපොති එත්ථ ඛග්ගවිසාණිං නාම ඛග්ගමිගසිඞ්ගිං. 
ක පසද්දස්සඅත්ථිංවිත්ථාරයතොමඞ්ගලසුත්තවණ්ණනායිංපකාසයිස්සාම.

ඉධ පනායිං ‘‘සත්ථුක යපන වත, යභො, කර සාවයකන සද්ධිිං

මන්තයමානා’’ති )ම. නි. 1.260) එවමාදීසු විය පටිභායගො යවදිතබ්යබො.
ඛග්ගවිසාණක යපොතිඛග්ගවිසාණසදියසොතිවුධසත්තිං යෙොති.අයිංතායවත්ථ
පදයතොඅත්ථවණ්ණනා. 

අධි පායානුසන්ධියතො පන එවිං යවදිතබ්බා – ය්වායිං වුධසත්ත පකායරො

දණ්යඩොභූයතසුපවත්තියමායනොඅහියතොයෙොති, තිංයතසුඅ පවත්තයනන 
ත පටිපක්ඛභූතායයමත්තායපරහිතූපසිංොයරනචසබ්යබසුභූයතසුනිධාය

දණ්ඩිං, නිහිතදණ්ඩත්තාඑවච.යථාඅනිහිතදණ්ඩාසත්තාභූතානිදණ්යඩන

වාසත්යථනවා පාණිනාවා යලඩ්ඩුනා වා වියෙඨයන්ති, තථා අවියෙඨයිං
අඤ්ඤතරම්පි යතසිං. ඉමිං යමත්තාකම්මට්ඨානමාගම්ම යයදව තත්ථ
යවදනාගතිං සඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණගතිං තඤ්ච තදනුසායරයනව
තදඤ්ඤඤ්චසඞ්ඛාරගතිංවිපස්සිත්වාඉමිංපච්යචකයබොධිිංඅධිගයතොම්හීති 
අයිංතාවඅධි පායයො. 

අයිං පන අනුසන්ධි – එවිං වුධසත්යත යත අමච්චා ආෙිංසු – ‘‘ඉදානි, 

භන්යත, ුලහිිං ගච්ඡථා’’ති? තයතො යතන ‘‘පුබ්බපච්යචකසම්බුද්ධා කත්ථ
වසන්තී’’ති ආවජ්යජත්වා ඤත්වා ‘‘ගන්ධමාදනපබ්බයත’’ති වුධසත්යත

පුනාෙිංසු – ‘‘අම්යෙ දානි, භන්යත, පජෙථ, න ඉච්ඡථා’’ති. අථ
පච්යචකබුද්යධොආෙ – ‘‘න පුත්තමිච්යඡයයා’’තිසබ්බිං.තත්රාධි පායයො –

අෙිං ඉදානි අත්රජාදීසු යිං කඤ්චි පුත්තම්පි න ඉච්යඡයයිං, ුලයතො පන

තුම්ොදිසිංසොයිං? තස්මාතුම්යෙසුපියයොමයාසද්ධිිං ගන්තුිංමාදියසොවා

යෙොතුිං ඉච්ඡති, යසො එයකො චයර ඛග්ගවිසාණක යපො. අථ වා යතහි

‘‘අම්යෙදානි, භන්යත, පජෙථන ඉච්ඡථා’’තිවුධසත්යතයසොපච්යචකබුද්යධො
‘‘න පුත්තමිච්යඡයය ුලයතො සොය’’න්ති වත්වා අත්තයනො
යථාවුධසත්යතනත්යථන එකචරියාය ගුණිං දිස්වා පමුදියතො
පීතියසොමනස්සජායතො ඉමිං උදානිං උදායනසි – ‘‘එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. එවිං වත්වා යපක්ඛමානස්යසව මොජනස්ස
ආකායසඋ පතිත්වාගන්ධමාදනිංඅගමාසි. 
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ගන්ධමාදයනො නාම හිමවති චූළකාළපබ්බතිං, මොකාළපබ්බතිං, 

නාගපලියවඨනිං, චන්දගබ්භිං, සූරියගබ්භිං, සුවණ්ණපස්සිං, 
හිමවන්තපබ්බතන්තිසත්ත පබ්බයතඅතික්කම්මයෙොති.තත්ථනන්දමූලකිං
නාම පබ්භාරිං පච්යචකබුද්ධානිං වසයනොකායසො. තිස්යසො ච ගුොයයො –

සුවණ්ණගුො, මණිගුො, රජතගුොති. තත්ථ මණිගුොද්වායර මඤ්ජූසයකො

නාම රුක්යඛො යයොජනිං උබ්යබයධන, යයොජනිං විත්ථායරන. යසො 

යත්තකානිඋදයකවාථයලවාපු ඵානි, සබ්බානිතානිපු ඵයතිවියසයසන 
පච්යචකබුද්ධාගමනදිවයස. තස්සූපරියතො සබ්බරතනමායළො යෙොති. තත්ථ

සම්මජ්ජනකවායතො කචවරිං ඡඩ්යඩති, සමකරණවායතො සබ්බරතනමයිං

වාලිකිං සමිං කයරොති, සිඤ්චනකවායතො අයනොතත්තදෙයතො ආයනත්වා

උදකිං සිඤ්චති, සුගන්ධකරණවායතො හිමවන්තයතො සබ්යබසිං 

ගන්ධරුක්ඛානිං ගන්යධ ආයනති, ඔචිනකවායතො පු ඵානි ඔචිනිත්වා 

පායතති, සන්ථරකවායතොසබ්බත්ථසන්ථරති.සදාපඤ්ඤත්තායනව යචත්ථ

ආසනානි යෙොන්ති, යයසු පච්යචකබුද්ධු පාදදිවයස උයපොසථදිවයස ච 
සබ්බපච්යචකබුද්ධා සන්නිපතිත්වා නිසීදන්ති. අයිං තත්ථ පකති. 
අභිසම්බුද්ධ-පච්යචකබුද්යධො තත්ථ ගන්ත්වා පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදති.

තයතො සයච තස්මිිං කායල අඤ්යඤපි පච්යචකබුද්ධා සිංවිජ්ජන්ති, යතපි
තඞ්ඛණිං සන්නිපතිත්වා පඤ්ඤත්තාසයනසු නිසීදන්ති. නිසීදිත්වා ච

කඤ්චියදව සමාපත්තිිං සමාපජ්ජිත්වා වුධසට්ඨෙන්ති, තයතො සඞ්ඝත්යථයරො

අධුනාගතපච්යචකබුද්ධිං සබ්යබසිං අනුයමොදනත්ථාය ‘‘කථමධිගත’’න්ති
කම්මට්ඨානිං පුච්ඡති. තදාපි යසො තයමව අත්තයනො උදානබයාකරණගාථිං 

භාසති. පුනභගවාපිආයස්මතාආනන්යදනපුට්යඨොතයමවගාථිං භාසති, 
ආනන්යදො ච සඞ්ත්තියන්ති එවයමයකකා ගාථා

පච්යචකසම්යබොධිඅභිසම්බුද්ධට්ඨායන, මඤ්ජූසකමායළ, ආනන්යදන

පුච්ඡිතකායල, සඞ්ත්තියන්තිචතුක්ඛත්තුිංභාසිතා යෙොතීති. 

පඨමගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

36. සංසග්ගජාතස්සාති කා උ පත්ති? අයම්පි පච්යචකයබොධිසත්යතො 
කස්සපස්ස භගවයතො සාසයන වීසති වස්සසෙස්සානි පුරිමනයයයනව

සමණධම්මිං කයරොන්යතො කසිණපරිකම්මිං කත්වා, පඨමජ්ඣානිං

නිබ්බත්යතත්වා, නාමරූපිං වවත්ථයපත්වා, ලක්ඛණසම්මසනිං කත්වා, 
අරියමග්ගිං අනධිගම්ම බ්රේමයලොයක නිබ්බත්ති. යසො තයතො චුයතො
බාරාණසිරඤ්යඤො අග්ගමයෙසියා ුලච්ඡිම්හි උ පජ්ජිත්වා පුරිමනයයයනව

වඩ්ඪමායනොයයතොපභුති ‘‘අයිංඉත්ථීඅයිං පුරියසො’’තිවියසසිංඅඤ්ඤාසි, 

තතුපාදායඉත්ථීනිංෙත්යථනරමති, උච්ඡාදනන්ොපනමණ්ඩනාදිමත්තම්පි

න සෙති. තිං පුරිසා එව යපොයසන්ති, ථඤ්ඤපායනකායල ධාතියයො
කඤ්චුකිං පටිමුඤ්චිත්වා පුරිසයවයසන ථඤ්ඤිං පායයන්ති. යසො ඉත්ථීනිං

ගන්ධිං ඝායිත්වා සද්දිං වා සුත්වා යරොදති, විඤ්ඤුතිං පත්යතොපි ඉත්ථියයො

පස්සිතුිංනඉච්ඡති, යතනතිං අනිත්ථිගන්යධොත්යවව සඤ්ජානිිංසු. 
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තස්මිිං යසොළසවස්සුද්යදසියක ජායත රාජා ‘‘ුලලවිංසිං 
සණ්ඨයපස්සාමී’’ති නානාුලයලහි තස්ස අනුරූපා කඤ්ඤායයො ආයනත්වා
අඤ්ඤතරිංඅමච්චිං ආණායපසි‘‘ුලමාරිංරමායපහී’’ති.අමච්යචොඋපායයන
තිං රමායපතුකායමො තස්ස අවිදූයර සාණිපාකාරිං පරික්ඛිපායපත්වා

නාටකානි පයයොජායපසි. ුලමායරො ත්තවාදිතසද්දිං සුත්වා – ‘‘කස්යසයසො

සද්යදො’’ති ආෙ. අමච්යචො ‘‘තයවයසො, යදව, නාටකත්ථීනිං සද්යදො, 

පුඤ්ඤවන්තානිංඊදිසානිනාටකානියෙොන්ති, අභිරම, යදව, මොපුඤ්යඤොසි
ත්ව’’න්තිආෙ. ුලමායරොඅමච්චිං දණ්යඩනතාළායපත්වානික්කඩ්ඪායපසි.

යසො රඤ්යඤොආයරොයචසි. රාජා ුලමාරස්ස මාතරා සෙ ගන්ත්වා, ුලමාරිං

ඛමායපත්වා, පුන අමච්චිං අ යපසි. ුලමායරො යතහි අතිනි පීළියමායනො
යසට්ඨසුවණ්ණිං දත්වා සුවණ්ණකායරආණායපසි – ‘‘සුන්දරිං ඉත්ථිරූපිං
කයරොථා’’ති. යත විස්සකම්මුනා නිම්මිතසදිසිං සබ්බාලඞ්කාරවිභූසිතිං 
ඉත්ථිරූපිං කත්වා දස්යසසුිං. ුලමායරො දිස්වා විම්ෙයයන සීසිං චායලත්වා

මාතාපිතූනිං යපයසසි ‘‘යදි ඊදිසිිං ඉත්ථිිං ලභිස්සාමි, ගණ්හිස්සාමී’’ති.

මාතාපිතයරො ‘‘අම්ොකිං පුත්යතො මොපුඤ්යඤො, අවස්සිං යතන සෙ
කතපුඤ්ඤාකාචි දාරිකායලොයකඋ පන්නාභවිස්සතී’’තිතිංසුවණ්ණරූපිං

රථිං ආයරොයපත්වා අමච්චානිං අ යපසුිං ‘‘ගච්ඡථ, ඊදිසිිං දාරිකිං
ගයවසථා’’ති.යතගයෙත්වායසොළසමොජනපයද විචරන්තාතිංතිංගාමිං

ගන්ත්වා උදකතිත්ථාදීසු යත්ථ යත්ථ ජනසමූෙිං පස්සන්ති, තත්ථ තත්ථ
යදවතිං විය සුවණ්ණරූපිං ඨයපත්වා නානාපු ඵවත්ථාලඞ්කායරහි පූජිං 

කත්වා, විතානිංබන්ධිත්වා, එකමන්තිංතිට්ඨන්ති– ‘‘යදියකනචිඑවරූපා 

දිට්ඨපුබ්බා භවිස්සති, යසො කථිං සමුට්ඨායපස්සතී’’ති? එයතනුපායයන

අඤ්ඤත්ර මද්දරට්ඨා සබ්යබ ජනපයදආහිණ්ඩිත්වා තිං ‘‘ඛුද්දකරට්ඨ’’න්ති
අවමඤ්ඤමානාතත්ථපඨමිංඅගන්ත්වානිවත්තිිංසු. 

තයතොයනසිංඅයෙොසි‘‘මද්දරට්ඨම්පිතාවගච්ඡාම, මායනොබාරාණසිිං 
පවිට්යඨපි රාජා පුන පායෙසී’’ති මද්දරට්යඨ සාගලනගරිං අගමිංසු.
සාගලනගයර ච මද්දයවො නාම රාජා. තස්ස ධීතා යසොළසවස්සුද්යදසිකා
අභිරූපා යෙොති. තස්සා වණ්ණදාසියයො න්ොයනොදකත්ථාය තිත්ථිං ගතා.

තත්ථ අමච්යචහි ඨපිතිං තිං සුවණ්ණරූපිං දූරයතොව දිස්වා ‘‘අම්යෙ
උදකත්ථායයපයසත්වාරාජපුත්තීසයයමව ආගතා’’ති භණන්තියයොසමීපිං

ගන්ත්වා ‘‘නායිං සාමිනී, අම්ොකිං සාමිනී ඉයතො අභිරූපතරා’’ති ආෙිංසු.
අමච්චා තිං සුත්වා රාජානිං උපසඞ්කමිත්වා අනුරූයපන නයයන දාරිකිං

යාචිිංසු, යසොපි අදාසි. තයතො බාරාණසිරඤ්යඤො පායෙසුිං ‘‘ලද්ධා දාරිකා, 

සාමිං ආගච්ඡිස්සති, උදාහු අම්යෙව ආයනමා’’ති? යසො ච ‘‘මයි

ආගච්ඡන්යතජනපදපීළාභවිස්සති, තුම්යෙවආයනථා’’ති යපයසසි. 

අමච්චා දාරිකිං ගයෙත්වා නගරා නික්ඛමිත්වා ුලමාරස්ස පායෙසුිං – 

‘‘ලද්ධාසුවණ්ණරූපසදිසීදාරිකා’’ති.ුලමායරොසුත්වාවරායගනඅභිභූයතො

පඨමජ්ඣානා පරිොයි. යසො දූතපරම්පරිං යපයසසි ‘‘සීඝිං ආයනථ, සීඝිං
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ආයනථා’’ති. යත සබ්බත්ථ එකරත්තිවායසයනව බාරාණසිිං පත්වා

බහිනගයර ඨිතා රඤ්යඤො පායෙසුිං – ‘‘අජ්ජ පවිසිතබ්බිං, යනො’’ති? රාජා

‘‘යසට්ඨුලලා ආනීතා දාරිකා, මඞ්ගලකරියිං කත්වා මොසක්කායරන

පයවයසස්සාම, උයයානිංතාවනිංයනථා’’තිආණායපසි.යතතථාඅකිංසු.
සා අච්චන්තසුඛුමාලා යානුග්ඝායතන උබ්බාළ්ො අද්ධානපරිස්සයමන
උ පන්නවාතයරොගා මිලාතමාලා විය හුත්වා රත්තිිංයයව කාලමකාසි.

අමච්චා ‘‘සක්කාරා පරිභට්ඨම්ො’’ති පරියදවිිංසු. රාජා ච නාගරා ච
‘‘ුලලවිංයසො විනට්යඨො’’ති පරියදවිිංසු. නගයර මොයකොලාෙලිං අයෙොසි.
ුලමාරස්සසුතමත්යතයයවමොයසොයකොඋදපාදි.තයතො ුලමායරොයසොකස්ස
මූලිංඛණිතුමාරද්යධො.යසොචින්යතසි–‘‘අයිංයසොයකොනාමනඅජාතස්ස 

යෙොති, ජාතස්සපනයෙොති, තස්මාජාතිිංපටිච්චයසොයකො’’ති. ‘‘ජාතිපන

කිං පටිච්චා’’ති? තයතො ‘‘භවිංපටිච්චජාතී’’තිඑවිංපුබ්බභාවනානුභායවන 
යයොනියසො මනසිකයරොන්යතො අනුයලොමපටියලොමපටිච්චසමු පාදිං දිස්වා
සඞ්ඛායර සම්මසන්යතො තත්යථව නිසින්යනො පච්යචකයබොධිිං සච්ඡාකාසි.

තිං මග්ගඵලසුයඛන සුඛිතිං සන්තින්ද්රියිං සන්තමානසිං නිසින්නිං දිස්වා, 

පණිපාතිංකත්වා, අමච්චාආෙිංසු– ‘‘මායසොචි, යදව, මෙන්යතොජම්බුදීයපො, 

අඤ්ඤිං තයතො සුන්දරතරිං ආයනස්සාමා’’ති. යසො ආෙ – ‘‘නාෙිං

යසොචයකො, නිස්යසොයකො පච්යචකබුද්යධො අෙ’’න්ති. ඉයතො පරිං සබ්බිං 
පුරිමගාථාසදිසයමවඨයපත්වාගාථාවණ්ණනිං. 

ගාථාවණ්ණනායිං පන සංසග්ගජාතස්සාති ජාතසිංසග්ගස්ස. තත්ථ

දස්සන, සවන, කාය, සමුල්ලපන, සම්යභොගසිංසග්ගවයසන පඤ්චවියධො 
සිංසග්යගො. තත්ථ අඤ්ඤමඤ්ඤිං දිස්වා චක්ඛුවිඤ්ඤාණවීථිවයසන

උ පන්නරායගො දස්සනසංසග්යගො නාම. තත්ථ සීෙළදීයප
කාළදීඝවාපීගායම පිණ්ඩාය චරන්තිං
කලයාණවිොරවාසීදීඝභාණකදෙරභික්ඛුිං දිස්වා පටිබද්ධචිත්තා යකනචි

උපායයන තිං අලභිත්වා, කාලකතා ුලටුම්බියධීතා, තස්සා

නිවාසනයචොළඛණ්ඩිං දිස්වා ‘‘එවරූපවත්ථධාරිනියා නාම සද්ධිිං සිංවාසිං
නාලත්ථ’’න්තිෙදයිං ඵායලත්වාකාලකයතො.යසොඑවචදෙයරොනිදස්සනිං. 

පයරහි පන කථියමානිං රූපාදිසම්පත්තිිං අත්තනා වා 
ෙසිතලපිතත්තසද්දිංසුත්වායසොතවිඤ්ඤාණවීථිවයසනඋ පන්යනොරායගො 

සවනසංසග්යගො නාම. තත්රාපි ගිරිගාමවාසීකම්මාරධීතාය පඤ්චහි ුලමාරීහි

සද්ධිිං පදුමස්සරිං ගන්ත්වා, න්ෙත්වා මාලිං ආයරොයපත්වා, උච්චාසද්යදන 
ගායන්තියා ආකායසන ගච්ඡන්යතො සද්දිං සුත්වා කාමරායගන වියසසා
පරිොයිත්වා අනයබයසනිං පත්යතො පඤ්චග්ගළයලණවාසී තිස්සදෙයරො
නිදස්සනිං. 

අඤ්ඤමඤ්ඤිං අඞ්ගපරාමසයනන උ පන්නරායගො කාෙසංසග්යගො 
නාම.ධම්මගායනදෙරභික්ඛු යචත්ථ නිදස්සනිං.මොවිොයරකරදෙරභික්ඛු
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පටුන 

ධම්මිං භාසති. තත්ථ මොජයන ආගයත රාජාපි අගමාසි සද්ධිිං
අන්යතපුයරන. තයතො රාජධීතාය තස්ස රූපඤ්ච සද්දඤ්ච ආගම්ම

බලවරායගො උ පන්යනො, තස්ස ච දෙරස්සාපි. තිං දිස්වා රාජා 
සල්ලක්යඛත්වා සාණිපාකායරන පරික්ඛිපායපසි. යත අඤ්ඤමඤ්ඤිං
පරාමසිත්වා ආලිඞ්ගිිංසු. පුන සාණිපාකාරිං අපයනත්වා පස්සන්තා ද්යවපි
කාලකයතයයව අද්දසිංසූති. 

අඤ්ඤමඤ්ඤිං ආලපනසමුල්ලපයන උ පන්යනො රායගො පන 

සමුල්ලපනසංසග්යගො නාම. භික්ඛුභික්ඛුනීහි සද්ධිිං පරියභොගකරයණ 

උ පන්නරායගො සම්යභොගසංසග්යගො නාම. ද්වීසුපි යචයතසු 
පාරාජික පත්යතො භික්ඛු ච භික්ඛුනී ච නිදස්සනිං.
මරිචිවට්ටිනාමමොවිොරමයෙ කර දුට්ඨගාමණි අභයමොරාජා මොදානිං
පටියායදත්වා උභයතොසඞ්ඝිං පරිවිසති. තත්ථ උණ්ෙයාගුයා දින්නාය
සඞ්ඝනවකසාමයණරී අනාධාරකස්ස සඞ්ඝනවකසාමයණරස්ස දන්තවලයිං 
දත්වාසමුල්ලාපිං අකාසි.යතඋයභොපිඋපසම්පජ්ජිත්වාසට්ඨිවස්සාහුත්වා
පරතීරිං ගතා අඤ්ඤමඤ්ඤිං සමුල්ලායපන පුබ්බසඤ්ඤිං පටිලභිත්වා
තාවයදවජාතසියනොසික්ඛාපදිං වීතික්කමිත්වාපාරාජිකාඅයෙසුන්ති. 

එවිංපඤ්චවියධසිංසග්යගයයනයකනචිසිංසග්යගනජාතසිංසග්ගස්ස 

භවති ස්යනයහො, පුරිමරාගපච්චයා බලවරායගො උ පජ්ජති. තයතො 

ස්යනහන්වෙං දුක්ඛමිදං පයහොති තයමව ස්යනෙිං අනුගච්ඡන්තිං 

සන්දිට්ඨිකසම්පරායිකයසොකපරියදවාදිනාන පකාරකිං දුක්ඛමිදිං පයෙොති, 

නිබ්බත්තති, භවති, ජායති. අපයර පන ‘‘ආරම්මයණ චිත්තස්ස

යවොස්සග්යගො සිංසග්යගො’’ති භණන්ති. තයතො ස්යනයෙො, ස්යනො
දුක්ඛමිදන්ති. 

එවමත්ථ පයභදිං ඉමිං අඩ්ඪගාථිං වත්වා යසො පච්යචකබුද්යධොආෙ –

‘‘ස්වාෙිංයමිදිංස්යනෙන්වයිං යසොකාදිදුක්ඛිංපයෙොති, තස්සදුක්ඛස්සමූලිං
ඛනන්යතො පච්යචකසම්යබොධිමධිගයතො’’ති. එවිං වුධසත්යත යත අමච්චා

ආෙිංසු– ‘‘අම්යෙහිදානි, භන්යත, කිංකාතබ්බ’’න්ති? තයතො යසොආෙ–

‘‘තුම්යෙවාඅඤ්යඤවායයොඉමම්ොදුක්ඛාමුච්චිතුකායමො, යසොසබ්යබොපි 

ආදීනවං ස්යනහජං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො’’ති. 
එත්ථචයිං‘‘ස්යනෙන්වයිංදුක්ඛමිදිංපයෙොතී’’තිවුධසත්තිං‘‘තයදවසන්ධාය
ආදීනවිං ස්යනෙජිං යපක්ඛමායනො’’ති ඉදිං වුධසත්තන්ති යවදිතබ්බිං. අථ වා

යථාවුධසත්යතනසිංසග්යගන සිංසග්ගජාතස්සභවතිස්යනයෙො, ස්යනෙන්වයිං

දුක්ඛමිදිං පයෙොති, එතිං යථාභූතිං ආදීනවිං ස්යනෙජිං යපක්ඛමායනො අෙිං
අධිගයතොති. එවිං අභිසම්බන්ධිත්වා චතුත්ථපායදො පුබ්යබ වුධසත්තනයයයනව 
උදානවයසන වුධසත්යතොපි යවදිතබ්යබො. තයතො පරිං සබ්බිං පුරිමගාථාය
වුධසත්තසදිසයමවාති. 

සිංසග්ගගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 
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37. මිත්යත සුහජ්යජති කා උ පත්ති? අයිං පච්යචකයබොධිසත්යතො 
පුරිමගාථායවුධසත්තනයයයනවඋ පජ්ජිත්වාබාරාණසියිංරජ්ජිංකායරන්යතො

පඨමිංඣානිං නිබ්බත්යතත්වා ‘‘කිංසමණධම්යමොවයරො, රජ්ජිංවර’’න්ති
වීමිංසිත්වා චතුන්නිං අමච්චානිං ෙත්යථ රජ්ජිංනියයායතත්වා සමණධම්මිං
කයරොති. අමච්චා ‘‘ධම්යමන සයමන කයරොථා’’ති වුධසත්තාපි ලඤ්ජිං
ගයෙත්වා අධම්යමන කයරොන්ති. යත ලඤ්ජිං ගයෙත්වා සාමියක 
පරායජන්තා එකදා අඤ්ඤතරිං රාජවල්ලභිං පරායජසුිං. යසො රඤ්යඤො
භත්තොරයකනසද්ධිිං පවිසිත්වාසබ්බිංආයරොයචසි.රාජාදුතියදිවයසසයිං
විනිච්ඡයට්ඨානිං අගමාසි. තයතො මොජනකායා – ‘‘අමච්චා සාමියක
අසාමියකකයරොන්තී’’තිමොසද්දිංකයරොන්තාමොයුද්ධිං වියඅකිංසු. අථ
රාජා විනිච්ඡයට්ඨානා වුධසට්ඨාය පාසාදිං අභිරුහිත්වා සමාපත්තිිං අ යපතුිං
නිසින්යනොයතනසද්යදනවික්ඛිත්තචිත්යතො න සක්යකොතිඅ යපතුිං.යසො

‘‘කිංයමරජ්යජන, සමණධම්යමොවයරො’’තිරජ්ජසුඛිංපොයපුන සමාපත්තිිං
නිබ්බත්යතත්වාපුබ්යබවුධසත්තනයයයනවවිපස්සන්යතොපච්යචකසම්යබොධිිං 
සච්ඡාකාසි.කම්මට්ඨානඤ්චපුච්ඡියතොඉමිංගාථිංඅභාසි– 

‘‘මිත්යත සුෙජ්යජ අනුකම්පමායනො, ොයපති අත්ථිං 

පටිබද්ධචිත්යතො; 

එතිං භයිං සන්ථයව යපක්ඛමායනො, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ යමත්තායනවයසන මිත්තා. සුෙදයභායවන සුහජ්ජා. යකචි හි

එකන්තහිතකාමතාය මිත්තාව යෙොන්ති, න සුෙජ්ජා. යකචි
ගමනාගමනට්ඨානනිසජ්ජාසමුල්ලාපාදීසු ෙදයසුඛජනයනන සුෙජ්ජාව 

යෙොන්ති, නමිත්තා.යකචිතදුභයවයසනසුෙජ්ජායචවමිත්තාච.යතදුවිධා

යෙොන්ති – අගාරියා අනගාරියා ච. තත්ථ අගාරියා තිවිධා යෙොන්ති –

උපකායරො, සමානසුඛදුක්යඛො, අනුකම්පයකොති. අනගාරියා වියසයසන
අත්ථක්ඛායියනොඑව.යතචතූහි අඞ්යගහිසමන්නාගතායෙොන්ති.යථාෙ– 

‘‘චතූහි යඛො, ගෙපතිපුත්ත, ඨායනහිඋපකායරො මිත්යතො සුෙයදො

යවදිතබ්යබො – පමත්තිං රක්ඛති, පමත්තස්ස සාපයතයයිං රක්ඛති, 

භීතස්ස සරණිං යෙොති, උ පන්යනසු කච්චකරණීයයසු තද්දිගුණිං

යභොගිංඅනු පයදති’’ (දී.නි.3.261). 

තථා– 

‘‘චතූහි යඛො, ගෙපතිපුත්ත, ඨායනහි සමානසුඛදුක්යඛො මිත්යතො

සුෙයදො යවදිතබ්යබො – ගුය්ෙමස්ස ආචික්ඛති, ගුය්ෙමස්ස පරිගූෙති, 

ආපදාසුනවිජෙති, ජීවිතම්පිස්සඅත්ථායපරිච්චත්තිංයෙොති’’)දී.නි.
3.262). 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

54 

පටුන 

තථා– 

‘‘චතූහි යඛො, ගෙපතිපුත්ත, ඨායනහි අනුකම්පයකො මිත්යතො

සුෙයදො යවදිතබ්යබො –අභයවනස්සනනන්දති, භයවනස්සනන්දති, 

අවණ්ණිංභණමානිංනිවායරති, වණ්ණිංභණමානිංපසිංසති’’)දී.නි.
3.264). 

තථා– 

‘‘චතූහියඛො, ගෙපතිපුත්ත, ඨායනහිඅත්ථක්ඛායීමිත්යතොසුෙයදො 

යවදිතබ්යබො – පාපා නිවායරති, කලයායණ නියවයසති, අස්සුතිං

සායවති, සග්ගස්සමග්ගිං ආචික්ඛතී’’ති)දී.නි.3.263). 

යතස්විධ අගාරියා අධි යපතා. අත්ථයතො පන සබ්යබපි යුජ්ජන්ති. යත

මිත්යත සුෙජ්යජ. අනුකම්පමායනොති අනුදයමායනො. යතසිං සුඛිං 
උපසිංෙරිතුකායමොදුක්ඛිං අපෙරිතුකායමොච. 

හායපතිඅත්ථන්ති දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ථවයසනතිවිධිං, තථා
අත්තත්ථපරත්ථඋභයත්ථවයසනාපි තිවිධිං. අත්ථිං ලද්ධවිනාසයනන

අලද්ධානු පාදයනනාති ද්විධාපි ොයපති විනායසති. පටිබද්ධචිත්යතොති

‘‘අෙිං ඉමිං විනා න ජීවාමි, එස යම ගති, එස යම පරායණ’’න්ති එවිං
අත්තානිං නීයච ඨායන ඨයපන්යතොපි පටිබද්ධචිත්යතො යෙොති. ‘‘ඉයම මිං

විනා න ජීවන්ති, අෙිං යතසිං ගති, යතසිං පරායණ’’න්ති එවිං අත්තානිං
උච්යච ඨායන ඨයපන්යතොපි පටිබද්ධචිත්යතො යෙොති. ඉධ පන එවිං 

පටිබද්ධචිත්යතො අධි යපයතො. එතං භෙන්ති එතිං අත්ථොපනභයිං, 

අත්තයනොසමාපත්තිොනිිංසන්ධායවුධසත්තිං. සන්ථයවති තිවියධොසන්ථයවො
– තණ්ොදිට්ඨිමිත්තසන්ථවවයසන. තත්ථ අට්ඨසත පයභදාපි තණ්ො

තණ්ොසන්ථයවො, ද්වාසට්ඨියභදාපිදිට්ඨි දිට්ඨිසන්ථයවො, පටිබද්ධචිත්තතාය
මිත්තානුකම්පනා මිත්තසන්ථයවො. යසො ඉධාධි යපයතො. යතන හිස්ස
සමාපත්ති පරිහීනා. යතනාෙ – ‘‘එතිං භයිං සන්ථයව යපක්ඛමායනො 
අෙමධිගයතො’’ති.යසසිංවුධසත්තසදිසයමවාතියවදිතබ්බන්ති. 

මිත්තසුෙජ්ජගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

38. වංයසොවිසායලොතිකාඋ පත්ති? පුබ්යබකරකස්සපස්සභගවයතො
සාසයන තයයො පච්යචකයබොධිසත්තා පබ්බජිත්වා වීසති වස්සසෙස්සානි
ගතපච්චාගතවත්තිං පූයරත්වා යදවයලොයක උ පන්නා. තයතො චවිත්වා

යතසිං යජට්ඨයකො බාරාණසිරාජුලයල නිබ්බත්යතො, ඉතයර

පච්චන්තරාජුලයලසු. යත උයභොපි කම්මට්ඨානිං උග්ගණ්හිත්වා, රජ්ජිං

පොය පබ්බජිත්වා, අනුක්කයමන පච්යචකබුද්ධා හුත්වා, 
නන්දමූලකපබ්භායර වසන්තාඑකදිවසිංසමාපත්තියතොවුධසට්ඨාය ‘‘මයිංකිං
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කම්මිං කත්වා ඉමිං යලොුලත්තරසුඛිං අනු පත්තා’’ති ආවජ්යජත්වා
පච්චයවක්ඛමානා කස්සපබුද්ධකායල අත්තයනො චරියිං අද්දසිංසු. තයතො
‘‘තතියයො ුලහි’’න්ති ආවජ්යජන්තා බාරාණසියිං රජ්ජිං කායරන්තිං දිස්වා
තස්ස ගුයණ සරිත්වා ‘‘යසො පකතියාව අ පිච්ඡතාදිගුණසමන්නාගයතො

අයෙොසි, අම්ොකඤ්යඤවඔවාදයකොවත්තාවචනක්ඛයමො පාපගරහී, ෙන්ද, 
නිං ආරම්මණිං දස්යසත්වා යමොයචස්සාමා’’ති ඔකාසිං ගයවසන්තා තිං 
එකදිවසිං සබ්බාලඞ්කාරවිභූසිතිං උයයානිං ගච්ඡන්තිං දිස්වා
ආකායසනාගන්ත්වා උයයානද්වායර යවළුගුම්බමූයල අට්ඨිංසු. මොජයනො
අතිත්යතොරාජදස්සයනනරාජානිං ඔයලොයකති.තයතොරාජා‘‘අත්ථිනුයඛො
යකොචි මම දස්සයන අබයාවයටො’’ති ඔයලොයකන්යතො පච්යචකබුද්යධ
අද්දක්ඛි.සෙදස්සයනයනවචස්සයතසුසියනයෙොඋ පජ්ජි. 

යසොෙත්ථික්ඛන්ධාඔරුය්ෙසන්යතනඋපචායරනයතඋපසඞ්කමිත්වා 

‘‘භන්යත, කිං නාමා තුම්යෙ’’ති පුච්ඡි. යත ආෙිංසු ‘‘මයිං, මොරාජ, 

අසජ්ජමානා නාමා’’ති. ‘‘භන්යත, ‘අසජ්ජමානා’ති එතස්ස යකො

අත්යථො’’ති? ‘‘අලග්ගනත්යථො, මොරාජා’’ති. තයතො තිං යවළුගුම්බිං

දස්යසන්තා ආෙිංසු – ‘‘යසයයථාපි, මොරාජ, ඉමිං යවළුගුම්බිං සබ්බයසො
මූලඛන්ධසාඛානුසාඛාහි සිංසිබ්බිත්වා ඨිතිං අසිෙත්යථො පුරියසො මූයල

යඡත්වාආවිඤ්ඡන්යතොනසක්ුලයණයයඋද්ධරිතුිං, එවයමවත්විංඅන්යතො
ච බහි ච ජටාය ජටියතොආසත්තවිසත්යතො තත්ථ ලග්යගො. යසයයථාපි වා
පනස්ස යවමජ්ඣගයතොපි අයිං විංසකළීයරො අසඤ්ජාතසාඛත්තා යකනචි 

අලග්යගො ඨියතො, සක්කා ච පන අග්යග වා මූයල වා යඡත්වා උද්ධරිතුිං, 
එවයමව මයිං කත්ථචි අසජ්ජමානා සබ්බදිසා ගච්ඡාමා’’ති තාවයදව
චතුත්ථජ්ඣානිං සමාපජ්ජිත්වා පස්සයතො එව රඤ්යඤො ආකායසන
නන්දමූලකපබ්භාරිංඅගමිංසු.තයතොරාජාචින්යතසි–‘‘කදානු යඛොඅෙම්පි
එවිං අසජ්ජමායනො භයවයය’’න්ති තත්යථව නිසීදිත්වා විපස්සන්යතො 
පච්යචකයබොධිිං සච්ඡාකාසි. පුරිමනයයයනව කම්මට්ඨානිං පුච්ඡියතො ඉමිං
ගාථිංඅභාසි– 

‘‘විංයසො විසායලොව යථා විසත්යතො, පුත්යතසු දායරසු ච යා

අයපක්ඛා; 

විංසක්කළීයරොව අසජ්ජමායනො, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ වංයසොති යවළු. විසායලොති විත්ථිණ්යණො. චකායරො

අවධාරණත්යථො, එවකායරොවාඅයිං, සන්ධිවයසයනත්ථඑකායරොනට්යඨො.

තස්ස පරපයදන සම්බන්යධො, තිං පච්ඡා යයොයජස්සාම. ෙථාති පටිභායග. 

විසත්යතොති ලග්යගො, ජටියතො සිංසිබ්බියතො. පුත්යතසු දායරසු චාති 

පුත්තධීතුභරියාසු. ො අයපක්ඛාති යා තණ්ො යයො ස්යනයෙො. 

වංසක්කළීයරොව අසජ්ජමායනොති විංසකළීයරො විය අලග්ගමායනො. කිං 
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වුධසත්තිංයෙොති? යථාවිංයසොවිසායලොවිසත්යතොඑවයෙොති, පුත්යතසුදායරසු

චයාඅයපක්ඛා, සාපිඑවිංතානිවත්ථූනිසිංසිබ්බිත්වාඨිතත්තාවිසත්තාඑව.
ස්වාෙිංතාය අයපක්ඛායඅයපක්ඛවාවිසායලොවිංයසොවියවිසත්යතොතිඑවිං
අයපක්ඛායආදීනවිංදිස්වාතිං අයපක්ඛිංමග්ගඤායණනඡින්දන්යතොඅයිං
විංසකළීයරොව රූපාදීසු වා යලොභාදීසු වා කාමභවාදීසු වා දිට්ඨාදීසු වා
තණ්ොමානදිට්ඨිවයසන අසජ්ජමායනො පච්යචකයබොධිිං අධිගයතොති. යසසිං 
පුරිමනයයයනවයවදිතබ්බන්ති. 

විංසකළීරගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

39. මියගො අරඤ්ඤම්හීති කා උ පත්ති? එයකොකර භික්ඛුකස්සපස්ස

භගවයතො සාසයනයයොගාවචයරොකාලිංකත්වා, බාරාණසියිං යසට්ඨිුලයල

උ පන්යනො අඩ්යඪමෙද්ධයනමොයභොයග, යසොසුභයගො අයෙොසි.තයතො 
පරදාරියකොහුත්වාතත්ථකාලකයතොනිරයයනිබ්බත්යතොතත්ථපච්චිත්වා
විපාකාවයසයසන යසට්ඨිභරියාය ුලච්ඡිම්හි ඉත්ථිපටිසන්ධිිං අග්ගයෙසි.
නිරයයතො ආගතානිං ගත්තානි උණ්ොනි යෙොන්ති. යතන යසට්ඨිභරියා
ඩය්ෙමායනනඋදයරනකච්යඡනකසියරනතිංගබ්භිං ධායරත්වා කායලන
දාරිකිංවිජායි.සාජාතදිවසයතොපභුතිමාතාපිතූනිං යසසබන්ධුපරිජනානඤ්ච

යදස්සා අයෙොසි. වය පත්තා ච යම්හි ුලයල දින්නා, තත්ථාපි 
සාමිකසස්සුසසුරානිං යදස්සාව අයෙොසි අ පියා අමනාපා. අථ නක්ඛත්යත
යඝොසියත යසට්ඨිපුත්යතො තාය සද්ධිිං කීළිතුිං අනිච්ඡන්යතො යවසිිං
ආයනත්වා කීළති. සා තිං දාසීනිං සන්තිකා සුත්වා යසට්ඨිපුත්තිං

උපසඞ්කමිත්වා නාන පකායරහි අනුනයිත්වා ආෙ – ‘‘අයයපුත්ත, ඉත්ථී

නාම සයචපි දසන්නිං රාජූනිං කනිට්ඨා යෙොති, චක්කවත්තියනො වා ධීතා, 
තථාපි සාමිකස්ස යපසනකරා යෙොති. සාමියක අනාලපන්යත සූයල

ආයරොපිතා විය දුක්ඛිං පටිසිංයවයදති. සයච අෙිං අනුග්ගොරො, 

අනුග්ගයෙතබ්බා. යනො යච, විස්සජ්යජතබ්බා, අත්තයනො ඤාතිුලලිං

ගමිස්සාමී’’ති. යසට්ඨිපුත්යතො – ‘‘යෙොතු, භද්යද, මා යසොචි, කීළනසජ්ජා

යෙොහි, නක්ඛත්තිං කීළිස්සාමා’’ති ආෙ. යසට්ඨිධීතා තාවතයකනපි
සල්ලාපමත්යතන උස්සාෙජාතා ‘‘ස්යව නක්ඛත්තිං කීළිස්සාමී’’ති බහුිං
ඛජ්ජයභොජ්ජිං පටියායදති. යසට්ඨිපුත්යතො දුතියදිවයස අනායරොයචත්වාව

කීළනට්ඨානිං ගයතො. සා ‘‘ඉදානි යපයසස්සති, ඉදානි යපයසස්සතී’’ති 
මග්ගිං ඔයලොයකන්තී නිසින්නා උස්සූරිං දිස්වා මනුස්යස යපයසසි. යත

පච්චාගන්ත්වා ‘‘යසට්ඨිපුත්යතො ගයතො’’ති ආයරොයචසුිං. සා සබ්බිං තිං
පටියාදිතිංආදායයානිංඅභිරුහිත්වා උයයානිංගන්තුිංආරද්ධා. 

අථනන්දමූලකපබ්භායරපච්යචකසම්බුද්යධොසත්තයමදිවයසනියරොධා 
වුධසට්ඨාය අයනොතත්යත මුඛිං යධොවිත්වා නාගලතාදන්තයපොණිං ඛාදිත්වා
‘‘කත්ථඅජ්ජ භික්ඛිංචරිස්සාමී’’තිආවජ්යජන්යතොතිංයසට්ඨිධීතරිං දිස්වා
‘‘ඉමිස්සාමයි සක්කාරිංකරිත්වාතිංකම්මිංපරික්ඛයිංගමිස්සතී’’තිඤත්වා



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

57 

පටුන 

පබ්භාරසමීයප සට්ඨියයොජනිං මයනොසිලාතලිං, තත්ථ ඨත්වා නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානිං සමාපජ්ජිත්වා
ආකායසනාගන්ත්වාතස්සාපටිපයථඔරුය්ෙ බාරාණසීභිමුයඛොඅගමාසි.තිං
දිස්වා දාසියයො යසට්ඨිධීතාය ආයරොයචසුිං. සා යානා ඔරුය්ෙ සක්කච්චිං

වන්දිත්වා, පත්තිං ගයෙත්වා, සබ්බරසසම්පන්යනන ඛාදනීයයභොජනීයයන 

පූයරත්වා, පදුමපු යඵන පටිච්ඡායදත්වා යෙට්ඨාපි පදුමපු ඵිං කත්වා, 

පු ඵකලාපිං ෙත්යථන ගයෙත්වා, පච්යචකබුද්ධිං උපසඞ්කමිත්වා, තස්ස

ෙත්යථ පත්තිං දත්වා, වන්දිත්වා, පු ඵකලාපෙත්ථා පත්යථසි ‘‘භන්යත, 

යථාඉදිංපු ඵිං, එවාෙිං යත්ථයත්ථඋ පජ්ජාමි, තත්ථතත්ථමොජනස්ස

පියා භයවයයිං මනාපා’’ති. එවිං පත්යථත්වා දුතියිං පත්යථසි ‘‘භන්යත, 

දුක්යඛො ගබ්භවායසො, තිං අනුපගම්ම පදුමපු යඵ එවිං පටිසන්ධි

භයවයයා’’ති. තතියම්පි පත්යථසි ‘‘භන්යත, ජිගුච්ඡනීයයො මාතුගායමො, 

චක්කවත්තිධීතාපි පරවසිං ගච්ඡති, තස්මා අෙිං ඉත්ථිභාවිං අනුපගම්ම

පුරියසො භයවයය’’න්ති. චතුත්ථම්පි පත්යථසි ‘‘භන්යත, ඉමිං සිංසාරදුක්ඛිං
අතික්කම්මපරියයොසායනතුම්යෙහිපත්තිංඅමතිං පාපුයණයය’’න්ති. 

එවිං චතුයරො පණිධයයො කත්වා, තිං පදුමපු ඵකලාපිං පූයජත්වා, 

පච්යචකබුද්ධස්ස පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා ‘‘පු ඵසදියසො එව යම
ගන්යධොයචවවණ්යණොචයෙොතූ’’තිඉමිංපඤ්චමිංපණිධිිංඅකාසි.තයතො 
පච්යචකබුද්යධොපත්තිංපු ඵකලාපඤ්චගයෙත්වාආකායසඨත්වා– 

‘‘ඉච්ඡිතිංපත්ථිතිංතුය්ෙිං, ඛි පයමවසමිජ්ඣතු; 

සබ්යබපූයරන්තුසඞ්ක පා, චන්යදොපන්නරයසොයථා’’ති.– 

ඉමායගාථායයසට්ඨිධීතායඅනුයමොදනිංකත්වා‘‘යසට්ඨිධීතාමිං ගච්ඡන්තිං
පස්සතූ’’ති අධිට්ඨහිත්වා නන්දමූලකපබ්භාරිං අගමාසි. යසට්ඨිධීතාය තිං 
දිස්වාමෙතීපීතිඋ පන්නා.භවන්තයරකතිංඅුලසලකම්මිංඅයනොකාසතාය

පරික්ඛීණිං, චිඤ්චම්බිලයධොතතම්බභාජනමිව සුද්ධා ජාතා. තාවයදව චස්සා
පතිුලයල ඤාතිුලයල ච සබ්යබො ජයනො තුට්යඨො ‘‘කිං කයරොමා’’ති
පියවචනානිපණ්ණාකාරානිචයපයසසි. යසට්ඨිපුත්යතොමනුස්යසයපයසසි

‘‘සීඝිංසීඝිංආයනථයසට්ඨිධීතරිං, අෙිංවිස්සරිත්වා උයයානිංආගයතො’’ති.
තයතො පභුති ච නිං උයර විලිත්තචන්දනිං විය ආමුත්තමුත්තාොරිං විය 
පු ඵමාලිංවියචපියායන්යතොපරිෙරි. 

සා තත්ථ යාවතායුකිං ඉස්සරියයභොගසුඛිං අනුභවිත්වා කාලිං කත්වා
පුරිසභායවන යදවයලොයක පදුමපු යඵ උ පජ්ජි. යසො යදවපුත්යතො 

ගච්ඡන්යතොපි පදුමපු ඵගබ්යභයයව ගච්ඡති, තිට්ඨන්යතොපි, නිසීදන්යතොපි, 
සයන්යතොපි පදුමගබ්යභයයව සයති. මොපදුමයදවපුත්යතොති චස්ස නාමිං
අකිංසු.එවිංයසොයතන ඉද්ධානුභායවනඅනුයලොමපටියලොමිංඡයදවයලොයක
එවසිංසරති. 
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පටුන 

යතන ච සමයයන බාරාණසිරඤ්යඤො වීසති ඉත්ථිසෙස්සානි යෙොන්ති.
රාජා එකස්සාපි ුලච්ඡියිං පුත්තිං න ලභති. අමච්චා රාජානිං විඤ්ඤායපසුිං

‘‘යදව, ුලලවිංසානුපාලයකො පුත්යතො ඉච්ඡිතබ්යබො, අත්රයජ අවිජ්ජමායන
යඛත්රයජොපි ුලලවිංසධයරො යෙොතී’’ති. රාජා ‘‘ඨයපත්වා මයෙසිිං අවයසසා 
නාටකත්ථියයො සත්තාෙිං ධම්මනාටකිං කයරොථා’’ති යථාකාමිං බහි

චරායපසි, තථාපිපුත්තිං නාලත්ථ.පුනඅමච්චාආෙිංසු–‘‘මොරාජ, මයෙසී

නාමපුඤ්යඤනචපඤ්ඤායච සබ්බිත්ථීනිංඅග්ගා, අ යපවනාමයදයවො
මයෙසියාපි ුලච්ඡිස්මිිං පුත්තිං ලයභයයා’’ති. රාජා මයෙසියා එතමත්ථිං

ආයරොයචසි.සාආෙ–‘‘මොරාජ, යාඉත්ථී සච්චවාදිනීසීලවතී, සාපුත්තිං

ලයභයය, හියරොත්ත පරහිතාය ුලයතො පුත්යතො’’ති පාසාදිං අභිරුහිත්වා
පඤ්ච සීලානි සමාදියිත්වා පුන පුනිං අනුමජ්ජති. සීලවතියා රාජධීතාය
පඤ්ච සීලානි අනුමජ්ජන්තියා පුත්තපත්ථනාචිත්යත උ පන්නමත්යත 
සක්කස්සආසනිංසන්ත පි. 

අථ සක්යකො ආසනතාපකාරණිං ආවජ්යජන්යතො එතමත්ථිං විදිත්වා
‘‘සීලවතියා රාජධීතාය පුත්තවරිං යදමී’’ති ආකායසනාගන්ත්වා යදවියා

සම්මුයඛ ඨත්වා ‘‘කිං පත්යථසි යදවී’’ති පුච්ඡි. ‘‘පුත්තිං, මොරාජා’’ති. 

‘‘දම්මි යත, යදවි, පුත්තිං, මා චින්තයී’’ති වත්වා යදවයලොකිං ගන්ත්වා
‘‘අත්ථි නු යඛො එත්ථ ඛීණායුයකො’’ති ආවජ්යජන්යතො ‘‘අයිං මොපදුයමො
උපරියදවයලොයක උ පජ්ජිතුිං ඉයතො චවතී’’ති ඤත්වා තස්ස විමානිං

ගන්ත්වා ‘‘තාත මොපදුම, මනුස්සයලොකිං ගච්ඡාහී’’ති යාචි. යසො ආෙ –

‘‘මොරාජ, මා එවිං භණි, යජගුච්යඡො මනුස්සයලොයකො’’ති. ‘‘තාත, ත්විං 

මනුස්සයලොයකපුඤ්ඤිංකත්වාඉධූපපන්යනො, තත්යථවඨත්වාපාරමියයො

පූයරතබ්බා, ගච්ඡ, තාතා’’ති. ‘‘දුක්යඛො, මොරාජ, ගබ්භවායසො, න

සක්යකොමිතත්ථවසිතු’’න්ති. ‘‘කිංයත, තාත, ගබ්භවායසන, තථාහිත්විං

කම්මමකාසි, යථා පදුමගබ්යභයයව නිබ්බත්තිස්සසි, ගච්ඡ, තාතා’’ති
පුන පුනිංවුධසච්චමායනොඅධිවායසසි. 

තයතො මොපදුයමො යදවයලොකා චවිත්වා බාරාණසිරඤ්යඤො උයයායන
සිලාපට්ටයපොක්ඛරණියිං පදුමගබ්යභ නිබ්බත්යතො. තඤ්ච රත්තිිං මයෙසී
පච්චූසසමයය සුපිනන්යතන වීසතිඉත්ථිසෙස්සපරිවුධසතා උයයානිං ගන්ත්වා
සිලාපට්ටයපොක්ඛරණියිංපදුමස්සයරපුත්තිංලද්ධාවියඅයෙොසි.සාපභාතාය 

රත්තියාසීලානිරක්ඛමානාතයථවතත්ථගන්ත්වාඑකිංපදුමපු ඵිංඅද්දස.
තිං යනව තීයර යෙොති න ගම්භීයර. සෙ දස්සයනයනව චස්සා තත්ථ
පුත්තසියනයෙො උ පජ්ජි. සා සාමිංයයව පවිසිත්වා තිං පු ඵිං අග්ගයෙසි.
පු යඵ ගහිතමත්යතයයව පත්තානි විකසිිංසු. තත්ථ තට්ටයක
ආසිත්තසුවණ්ණපටිමිංවියදාරකිංඅද්දස.දිස්වාව‘‘පුත්යතො යමලද්යධො’’ති

සද්දිං නිච්ඡායරසි. මොජයනො සාධුකාරසෙස්සානි මුඤ්චි, රඤ්යඤො ච 

යපයසසි. රාජා සුත්වා ‘‘කත්ථ ලද්යධො’’ති පුච්ඡිත්වා ලද්යධොකාසඤ්ච

සුත්වා ‘‘උයයානඤ්ච යපොක්ඛරණියිං පදුමඤ්ච අම්ොකඤ්යඤව යඛත්තිං, 
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තස්මාඅම්ොකිං යඛත්යතජාතත්තායඛත්රයජොනාමායිංපුත්යතො’’තිවත්වා
නගරිං පයවයසත්වා වීසතිසෙස්සඉත්ථියයො ධාතිකච්චිං කාරායපසි. යා යා

ුලමාරස්සරුචිිංඤත්වා පත්ථිතපත්ථිතිංඛාදනීයිංඛාදායපති, සාසාසෙස්සිං

ලභති. සකලබාරාණසී චලිතා, සබ්යබො ජයනො ුලමාරස්ස

පණ්ණාකාරසෙස්සානි යපයසසි.ුලමායරො තිං තිං අතියනත්වා ‘‘ඉමිං ඛාද, 
ඉමිං භුඤ්ජා’’ති වුධසච්චමායනො යභොජයනන උබ්බාළ්යෙො උක්කණ්ඨියතො

හුත්වා, යගොපුරද්වාරිං ගන්ත්වා, ලාඛාගුළයකනකීළති. 

තදා අඤ්ඤතයරො පච්යචකබුද්යධො බාරාණසිිං නිස්සාය ඉසිපතයන
වසති. යසො කාලස්යසව වුධසට්ඨාය

යසනාසනවත්තසරීරපරිකම්මමනසිකාරාදීනි සබ්බකච්චානි කත්වා, 
පටිසල්ලානා වුධසට්ඨියතො ‘‘අජ්ජ කත්ථ භික්ඛිං ගයෙස්සාමී’’ති
ආවජ්යජන්යතො ුලමාරස්සසම්පත්තිිංදිස්වා‘‘එසපුබ්යබකිංකම්මිංකරී’’ති

වීමිංසන්යතො ‘‘මාදිසස්ස පිණ්ඩපාතිං දත්වා, චතස්යසො පත්ථනා පත්යථසි

තත්ථතිස්යසො සිද්ධා, එකාතාවනසිජ්ඣති, තස්සඋපායයනආරම්මණිං
දස්යසමී’’ති භික්ඛාචරියවයසන ුලමාරස්ස සන්තිකිං අගමාසි.ුලමායරො තිං

දිස්වා ‘‘සමණ, මා ඉධ ආගච්ඡි, ඉයම හි තම්පි ‘ඉදිං ඛාද, ඉදිං භුඤ්ජා’ති
වයදයය’’න්ති ආෙ. යසො එකවචයනයනව තයතො නිවත්තිත්වා අත්තයනො
යසනාසනිං පාවිසි. ුලමායරො පරිජනිං ආෙ – ‘‘අයිං සමයණො මයා

වුධසත්තමත්යතොව නිවත්යතො, ුලද්යධො, නු, යඛො මමා’’ති. තයතො යතහි

‘‘පබ්බජිතා නාම, යදව, න යකොධපරායණා යෙොන්ති, පයරන

පසන්නමයනන යිං දින්නිං යෙොති, යතන යායපන්තී’’ති වුධසච්චමායනොපි

‘‘ුලද්යධො එව මමායිං සමයණො, ඛමායපස්සාමි න’’න්ති මාතාපිතූනිං

ආයරොයචත්වා ෙත්ථිිං අභිරුහිත්වා, මෙතා රාජානුභායවන ඉසිපතනිං

ගන්ත්වා, මිගයූථිං දිස්වා, පුච්ඡි ‘‘කිං නාම එයත’’ති? ‘‘එයත, සාමි, මිගා

නාමා’’ති. එයතසිං ‘‘ඉමිං ඛාදථ, ඉමිං භුඤ්ජථ, ඉමිං සායථා’’ති වත්වා 

පටිජග්ගන්තා අත්ථීති. නත්ථි සාමි, යත්ථ තියණොදකිං සුලභිං, තත්ථ
වසන්තීති. 

ුලමායරො ‘‘යථාඉයමඅරක්ඛියමානාවයත්ථඉච්ඡන්ති, තත්ථ වසන්ති, 

කදා නු, යඛො, අෙම්පි එවිං වයසයය’’න්ති එතමාරම්මණිං අග්ගයෙසි. 
පච්යචකබුද්යධොපිතස්සආගමනිංඤත්වායසනාසනමග්ගඤ්චචඞ්කමඤ්ච

සම්මජ්ජිත්වා, මට්ඨිං කත්වා, එකද්වික්ඛත්තුිං චඞ්කමිත්වා, පදනික්යඛපිං

දස්යසත්වා, දිවාවිොයරොකාසඤ්ච පණ්ණසාලඤ්ච සම්මජ්ජිත්වා, මට්ඨිං

කත්වා, පවිසනපදනික්යඛපිං දස්යසත්වා, නික්ඛමනපදනික්යඛපිං

අදස්යසත්වා, අඤ්ඤත්ර අගමාසි. ුලමායරො තත්ථ ගන්ත්වා තිං පයදසිං
සම්මජ්ජිත්වා මට්ඨිං කතිං දිස්වා ‘‘වසති මඤ්යඤ එත්ථ යසො 
පච්යචකබුද්යධො’’ති පරිජයනන භාසිතිං සුත්වා ආෙ – ‘‘පායතොපි යසො

සමයණො ුලද්යධො, ඉදානි ෙත්ථිඅස්සාදීහි අත්තයනො ඔකාසිං අක්කන්තිං

දිස්වා, සුට්ඨුතරිං ුලජ්යඣයය, ඉයධව තුම්යෙ තිට්ඨථා’’ති ෙත්ථික්ඛන්ධා
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ඔරුය්ෙ එකයකොව යසනාසනිං පවිට්යඨො වත්තසීයසන සුසම්මට්යඨොකායස 

පදනික්යඛපිං දිස්වා, ‘‘අයිං සමයණො එත්ථ චඞ්කමන්යතො න

වණිජ්ජාදිකම්මිං චින්යතසි, අද්ධා අත්තයනො හිතයමව චින්යතසි 

මඤ්යඤ’’ති පසන්නමානයසො චඞ්කමිං ආරුහිත්වා, දූරීකතපුථුවිතක්යකො

ගන්ත්වා, පාසාණඵලයක නිසීදිත්වා, සඤ්ජාතඑකග්යගො හුත්වා, 

පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා, විපස්සන්යතො පච්යචකයබොධිඤාණිං අධිගන්ත්වා, 
පුරිමනයයයනව පුයරොහියතන කම්මට්ඨායන පුච්ඡියත ගගනතයල
නිසින්යනොඉමිංගාථමාෙ– 

‘‘මියගො අරඤ්ඤම්හියථාඅබද්යධො, යයනිච්ඡකිං ගච්ඡතියගොචරාය; 

විඤ්ඤූ නයරො යසරිතිං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ මියගොතිද්යවමිගාඑණීමියගො, පසදමියගොචාති. අපිචසබ්යබසිං
ආරඤ්ඤිකානිං චතු පදානයමතිං අධිවචනිං. ඉධ පන පසදමියගො

අධි යපයතො. අරඤ්ඤම්හීති ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්ච ඨයපත්වා අවයසසිං

අරඤ්ඤිං, ඉධිංපනඋයයානමධි යපතිං, තස්මාඋයයානම්හීතිවුධසත්තිංයෙොති. 

ෙථාති පටිභායග. අබද්යධොති රජ්ජුබන්ධනාදීහි අබද්යධො, එයතන

විස්සත්ථචරියිං දීයපති. යෙනිච්ෙකං ගච්ෙති යගොචරාෙති යයන යයන

දිසාභායගන ගන්තුමිච්ඡති, යතන යතන දිසාභායගන යගොචරාය ගච්ඡති.
වුධසත්තම්පියචතිංභගවතා– 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ආරඤ්ඤයකො මියගො අරඤ්යඤ පවයන

චරමායනො විස්සත්යථො ගච්ඡති, විස්සත්යථො තිට්ඨති, විස්සත්යථො

නිසීදති, විස්සත්යථො යසයයිං ක යපති. තිං කස්ස යෙතු? 

අනාපාථගයතො, භික්ඛයව, ලුද්දස්ස; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
විවිච්යචවකායමහි…යප.…පඨමිංඣානිංඋපසම්පජ්ජවිෙරති.අයිං 

වුධසච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛුඅන්ධමකාසිමාරිංඅපදිං, වධිත්වාමාරචක්ඛුිං

අදස්සනිං ගයතො පාපිමයතො’’ති )ම. නි. 1.287; චූළනි.

ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස125) විත්ථායරො. 

විඤ්ඤූ නයරොති පණ්ඩිතපුරියසො. යසරිතන්ති සච්ඡන්දවුධසත්තිතිං

අපරායත්තතිං. යපක්ඛමායනොති පඤ්ඤාචක්ඛුනාඔයලොකයමායනො.අථවා
ධම්මයසරිතිං පුග්ගලයසරිතඤ්ච. යලොුලත්තරධම්මා හි කයලසවසිං

අගමනයතොයසරියනොයතහිසමන්නාගතාපුග්ගලාච, යතසිංභාවනිද්යදයසො

යසරිතා.තිං යපක්ඛමායනොති.කිංවුධසත්තිංයෙොති? ‘‘යථාමියගොඅරඤ්ඤම්හි

අබද්යධො යයනිච්ඡකිං ගච්ඡති යගොචරාය, කදා නු යඛො අෙම්පි එවිං
ගච්යඡයය’’න්ති ඉති යම තුම්යෙහි ඉයතො චියතො ච පරිවායරත්වා ඨියතහි
බද්ධස්සයයනිච්ඡකිංගන්තුිංඅලභන්තස්ස තස්මිිංයයනිච්ඡකගමනාභායවන
යයනිච්ඡකගමයනචානිසිංසිං දිස්වා අනුක්කයමනසමථවිපස්සනා පාරිපූරිිං
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පටුන 

අගමිංසු. තයතො පච්යචකයබොධිිං අධිගයතොම්හි. තස්මා අඤ්යඤොපි විඤ්ඤූ
පණ්ඩියතො නයරො යසරිතිං යපක්ඛමායනො එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපොති.යසසිං වුධසත්තනයයයනවයවදිතබ්බන්ති. 

මිගඅරඤ්ඤගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

40. ආමන්තනා යහොතීති කා උ පත්ති? අතීයත කර 

එකවජ්ජිකබ්රේමදත්යතො නාම රාජා අයෙොසි මුදුකජාතියකො. යදා අමච්චා

යතන සෙ යුත්තිං වා අයුත්තිං වා මන්යතතුකාමා යෙොන්ති, තදා නිං
පාටියයක්කිං පාටියයක්කිං එකමන්තිං යනන්ති.තිං එකදිවසිං දිවායසයයිං

උපගතිංඅඤ්ඤතයරොඅමච්යචො‘‘යදව, මමයසොතබ්බිං අත්ථී’’තිඑකමන්තිං
ගමනිංයාචි. යසොඋට්ඨාය අගමාසි. පුනඑයකොමොඋපට්ඨායනනිසින්නිං 

වරිං යාචි, එයකො ෙත්ථික්ඛන්යධ, එයකො අස්සපිට්ඨියිං, එයකො 

සුවණ්ණරයථ, එයකො සිවිකාය නිසීදිත්වා උයයානිං ගච්ඡන්තිං යාචි. රාජා
තයතො ඔයරොහිත්වා එකමන්තිං අගමාසි. අපයරො ජනපදචාරිකිං ගච්ඡන්තිං

යාචි, තස්සාපි වචනිං සුත්වා ෙත්ථියතො ඔරුය්ෙ එකමන්තිං අගමාසි. එවිං
යසො යතහි නිබ්බින්යනො හුත්වා පබ්බජි. අමච්චා ඉස්සරියයන වඩ්ඪන්ති.

යතසු එයකො ගන්ත්වා රාජානිං ආෙ – ‘‘අමුකිං, මොරාජ, ජනපදිං මය්ෙිං
යදහී’’ති. රාජා ‘‘තිං ඉත්ථන්නායමො භුඤ්ජතී’’ති භණති. යසො රඤ්යඤො
වචනිං අනාදියිත්වා ‘‘ගච්ඡාමෙිංතිං ජනපදිංගයෙත්වාභුඤ්ජාමී’’තිතත්ථ 

ගන්ත්වා, කලෙිං කත්වා, පුන උයභොපි රඤ්යඤො සන්තිකිං ආගන්ත්වා, 
අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස යදොසිං ආයරොයචන්ති. රාජා ‘‘න සක්කා ඉයම
යතොයසතු’’න්ති යතසිං යලොයභ ආදීනවිං දිස්වා විපස්සන්යතො
පච්යචකසම්යබොධිිං සච්ඡාකාසි. යසො පුරිමනයයයනව ඉමිං උදානගාථිං
අභාසි– 

‘‘ආමන්තනායෙොතිසොයමජ්යඣ, වායසඨායනගමයනචාරිකාය; 

අනභිජ්ඣිතිං යසරිතිං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තස්සත්යථො – සොයමජ්යඣ ඨිතස්ස දිවායසයයසඞ්ඛායත වායස ච, 

මොඋපට්ඨානසඞ්ඛායත ඨායන ච, උයයානගමනසඞ්ඛායත ගමයන ච, 

ජනපදචාරිකසඞ්ඛාතායචාරිකායච‘‘ඉදිංයමසුණ, ඉදිංයමයදහී’’තිආදිනා

නයයනතථාතථා ආමන්තනායෙොති, තස්මාඅෙිංතත්ථනිබ්බිජ්ජිත්වායායිං

අරියජනයසවිතා අයනකානිසිංසා එකන්තසුඛා, එවිං සන්යතපි

යලොභාභිභූයතහිසබ්බකාපුරියසහිඅනභිජ්ඣිතාඅනභිපත්ථිතා පබ්බජ්ජා, තිං
අනභිජ්ඣිතිං පයරසිං අවසවත්තයනන ධම්මපුග්ගලවයසන ච යසරිතිං 
යපක්ඛමායනො විපස්සනිං ආරභිත්වා අනුක්කයමන පච්යචකසම්යබොධිිං
අධිගයතොම්හීති.යසසිං වුධසත්තනයයමවාති. 

ආමන්තනාගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 
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41. ඛිඩ්ඩා රතීති කා උ පත්ති? බාරාණසියිං එකපුත්තකබ්රේමදත්යතො 
නාම රාජා අයෙොසි. යසො චස්ස එකපුත්තයකො පියයො අයෙොසි මනායපො
පාණසයමො. යසො සබ්බිරියාපයථසු පුත්තිං ගයෙත්වාව වත්තති. යසො
එකදිවසිං උයයානිං ගච්ඡන්යතො තිං ඨයපත්වා ගයතො. ුලමායරොපි තිං
දිවසිංයයව උ පන්යනන බයාධිනා මයතො. අමච්චා ‘‘පුත්තසියනයෙන
රඤ්යඤො ෙදයම්පි ඵයලයයා’’ති අනායරොයචත්වාව නිං ඣායපසුිං. රාජා

උයයායන සුරාමයදන මත්යතො පුත්තිං යනව සරි, තථා දුතියදිවයසපි
න්ොනයභොජනයවලාසු. අථ භුත්තාවී නිසින්යනො සරිත්වා ‘‘පුත්තිං යම
ආයනථා’’තිආෙ. තස්ස අනුරූයපන විධායනනතිං පවත්තිිංආයරොයචසුිං. 
තයතො යසොකාභිභූයතො නිසින්යනො එවිං යයොනියසො මනසාකාසි ‘‘ඉමස්මිිං

සතිඉදිං යෙොති, ඉමස්සු පාදා ඉදිංඋ පජ්ජතී’’ති.යසො එවිං අනුක්කයමන 

අනුයලොමපටියලොමිං පටිච්චසමු පාදිං සම්මසන්යතො පච්යචකයබොධිිං
සච්ඡාකාසි. යසසිං සිංසග්ගගාථාය වුධසත්තසදිසයමව ඨයපත්වා 
ගාථායත්ථවණ්ණනිං. 

අත්ථවණ්ණනායිං පන ඛිඩ්ඩාති කීළනා. සා දුවිධා යෙොති – කායිකා, 

වාචසිකා ච. තත්ථ කායිකානාම ෙත්ථීහිපිකීළන්ති, අස්යසහිපි, රයථහිපි, 

ධනූහිපි, ථරූහිපීතිඑවමාදි. වාචසිකානාමත්තිං, සියලොකභණනිං, මුඛයභරීති

එවමාදි. රතීති පඤ්චකාමගුණරති. විපුලන්ති යාව අට්ඨිමිඤ්ජිං ආෙච්ච
ඨායනන සකලත්තභාවබයාපකිං. යසසිං පාකටයමව. අනුසන්ධියයොජනාපි

යචත්ථ සිංසග්ගගාථාය වුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්බා, තයතො පරඤ්ච
සබ්බන්ති. 

ඛිඩ්ඩාරතිගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

42. චාතුද්දියසොති කා උ පත්ති? පුබ්යබ කර කස්සපස්ස භගවයතො
සාසයන පඤ්ච පච්යචකයබොධිසත්තා පබ්බජිත්වා වීසති වස්සසෙස්සානි
ගතපච්චාගතවත්තිං පූයරත්වා යදවයලොයක උ පන්නා. තයතො චවිත්වා

යතසිංයජට්ඨයකොබාරාණසියිංරාජාඅයෙොසි, යසසාපාකතිකරාජායනො.යත

චත්තායරොපි කම්මට්ඨානිං උග්ගණ්හිත්වා, රජ්ජිං පොය පබ්බජිත්වා, 
අනුක්කයමන පච්යචකබුද්ධා හුත්වා නන්දමූලකපබ්භායර වසන්තා 
එකදිවසිං සමාපත්තියතො වුධසට්ඨාය විංසකළීරගාථායිං වුධසත්තනයයයනව
අත්තයනො කම්මඤ්ච සොයඤ්ච ආවජ්යජත්වා ඤත්වා බාරාණසිරඤ්යඤො
උපායයනආරම්මණිංදස්යසතුිංඔකාසිං ගයවසන්ති.යසොචරාජාතික්ඛත්තුිං

රත්තියා උබ්බිජ්ජති, භීයතො විස්සරිං කයරොති, මොතයල ධාවති.

පුයරොහියතන කාලස්යසව වුධසට්ඨාය සුඛයසයයිං පුච්ඡියතොපි ‘‘ුලයතො යම, 

ආචරිය, සුඛ’’න්ති සබ්බිං තිං පවත්තිිං ආයරොයචසි. පුයරොහියතොපි ‘‘අයිං
යරොයගො න සක්කා යයන යකනචි උද්ධිංවියරචනාදිනා යභසජ්ජකම්යමන

වියනතුිං, මය්ෙිං පන ඛාදනූපායයො උ පන්යනො’’ති චින්යතත්වා
‘‘රජ්ජොනිජීවිතන්තරායාදීනිං පුබ්බනිමිත්තිං එතිං මොරාජා’’ති රාජානිං
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සුට්ඨුතරිං උබ්යබයජත්වා තස්ස වූපසමනත්ථිං ‘‘එත්තයක ච එත්තයක ච
ෙත්ථිඅස්සරථාදයයො හිරඤ්ඤසුවණ්ණඤ්ච දක්ඛිණිං දත්වා යඤ්යඤො
යජිතබ්යබො’’තිතිංයඤ්ඤයජයනසමාදයපසි. 

තයතො පච්යචකබුද්ධා අයනකානි පාණසෙස්සානි යඤ්ඤත්ථාය 
සම්පිණ්ඩියමානානි දිස්වා ‘‘එතස්මිිං කම්යම කයත දුබ්යබොධයනයයයො

භවිස්සති, ෙන්දනිංපටිකච්යචවගන්ත්වායපක්ඛාමා’’තිවිංසකළීරගාථායිං
වුධසත්තනයයයනව ආගන්ත්වා පිණ්ඩාය චරමානා රාජඞ්ගයණ පටිපාටියා
අගමිංසු. රාජා සීෙපඤ්ජයර ඨියතො රාජඞ්ගණිං ඔයලොකයමායනො යත

අද්දක්ඛි, සෙ දස්සයනයනව චස්ස සියනයෙො උ පජ්ජි. තයතො යත
පක්යකොසායපත්වාආකාසතයලපඤ්ඤත්තාසයනනිසීදායපත්වා සක්කච්චිං

යභොයජත්වා කතභත්තකච්යච ‘‘යක තුම්යෙ’’ති පුච්ඡි. ‘‘මයිං, මොරාජ, 

චාතුද්දිසා නාමා’’ති. ‘‘භන්යත, චාතුද්දිසාති ඉමස්ස යකො අත්යථො’’ති? 

‘‘චතූසු දිසාසුකත්ථචිුලයතොචි භයිං වා චිත්තුත්රායසො වා අම්ොකිං නත්ථි, 

මොරාජා’’ති. ‘‘භන්යත, තුම්ොකිං තිං භයිං කිං කාරණා න යෙොතී’’ති? 

‘‘මයඤ්හි, මොරාජ, යමත්තිං භායවම, කරුණිං භායවම, මුදිතිං භායවම, 

උයපක්ඛිංභායවම, යතනයනොතිංභයිං නයෙොතී’’තිවත්වාඋට්ඨායාසනා
අත්තයනොවසතිිංඅගමිංසු. 

තයතො රාජා චින්යතසි ‘‘ඉයම සමණා යමත්තාදිභාවනාය භයිං න

යෙොතීති භණන්ති, බ්රාේමණා පන අයනකසෙස්සපාණවධිං වණ්ණයන්ති, 
යකසිංනුයඛොවචනිං සච්ච’’න්ති.අථස්සඑතදයෙොසි–‘‘සමණාසුද්යධන

අසුද්ධිං යධොවන්ති, බ්රාේමණා පන අසුද්යධන අසුද්ධිං. න ච සක්කා

අසුද්යධන අසුද්ධිං යධොවිතුිං, පබ්බජිතානිං එව වචනිං සච්ච’’න්ති. යසො
‘‘සබ්යබ සත්තා සුඛිතා යෙොන්තූ’’තිආදිනා නයයන යමත්තාදයයො 
චත්තායරොපි බ්රේමවිොයර භායවත්වා හිතඵරණචිත්යතන අමච්යච 

ආණායපසි ‘‘සබ්යබ පායණ මුඤ්චථ, සීතානි පානීයානි පිවන්තු, ෙරිතානි

තිණානිඛාදන්තු, සීයතොචයනසිංවායතොඋපවායතූ’’ති.යතතථාඅකිංසු. 

තයතො රාජා ‘‘කලයාණමිත්තානිං වචයනයනව පාපකම්මයතො 
මුත්යතොම්හී’’ති තත්යථව නිසින්යනො විපස්සිත්වා පච්යචකසම්යබොධිිං

සච්ඡාකාසි. අමච්යචහි ච යභොජනයවලායිං ‘‘භුඤ්ජ, මොරාජ, කායලො’’ති
වුධසත්යත ‘‘නාෙිං රාජා’’ති පුරිමනයයයනව සබ්බිං වත්වා ඉමිං
උදානබයාකරණගාථිංඅභාසි– 

‘‘චාතුද්දියසොඅ පටියඝොචයෙොති, සන්තුස්සමායනොඉතරීතයරන; 

පරිස්සයානිංසහිතාඅඡම්භී, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ චාතුද්දියසොති චතූසු දිසාසු යථාසුඛවිොරී, ‘‘එකිං දිසිං ඵරිත්වා

විෙරතී’’තිආදිනා )දී. නි. 3.308; අ. නි. 4.125; චූළනි.

ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස 128) වා නයයන බ්රේමවිොරභාවනාඵරිතා
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චතස්යසො දිසාඅස්සසන්තීතිපිචාතුද්දියසො.තාසුදිසාසුකත්ථචිසත්යත වා

සඞ්ඛායර වා භයයන න පටිෙඤ්ඤතීති අප්පටියඝො. සන්තුස්සමායනොති

ද්වාදසවිධස්ස සන්යතොසස්සවයසන සන්තුස්සයකො, ඉතරීතයරනාති

උච්චාවයචනපච්චයයන. පරිස්සොනං සහිතා අෙම්භීතිඑත්ථ පරිස්සයන්ති

කායචිත්තානි, පරිොයපන්තිවායතසිං සම්පත්තිිං, තානිවාපටිච්චසයන්තීති

පරිස්සයා, බාහිරානිං සීෙබයග්ඝාදීනිං අබ්භන්තරානඤ්ච කාමච්ඡන්දාදීනිං
කායචිත්තුපද්දවානිං එතිං අධිවචනිං. යත පරිස්සයය අධිවාසනඛන්තියා ච

වීරියාදීහිධම්යමහිචසෙතීති පරිස්සොනංසහිතා. ථද්ධභාවකරභයාභායවන 

අෙම්භී. කිංවුධසත්තිංයෙොති? යථායතචත්තායරොසමණා, එවිංඉතරීතයරන 

පච්චයයනසන්තුස්සමායනො එත්ථ පටිපත්තිපදට්ඨායනසන්යතොයසඨියතො

චතූසු දිසාසු යමත්තාදිභාවනාය චාතුද්දියසො, සත්තසඞ්ඛායරසු
පටිෙනනභයාභායවන අ පටියඝො ච යෙොති. යසො චාතුද්දිසත්තා

වුධසත්ත පකාරානිංපරිස්සයානිංසහිතා, අ පටිඝත්තාඅඡම්භීච යෙොතීතිඑවිං
පටිපත්තිගුණිං දිස්වා යයොනියසො පටිපජ්ජිත්වා පච්යචකයබොධිිං 
අධිගයතොම්හීති. අථ වා යත සමණා විය සන්තුස්සමායනො ඉතරීතයරන 
වුධසත්තනයයයනව චාතුද්දියසො යෙොතීති ඤත්වා එවිං චාතුද්දිසභාවිං
පත්ථයන්යතො යයොනියසො පටිපජ්ජිත්වා අධිගයතොම්හි. තස්මා අඤ්යඤොපි
ඊදිසිංඨානිංපත්ථයමායනොචාතුද්දිසතාය පරිස්සයානිංසහිතාඅ පටිඝතාය
ච අඡම්භී හුත්වා එයකො චයර ඛග්ගවිසාණක යපොති. යසසිං 
වුධසත්තනයයමවාති. 

චාතුද්දිසගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

43. දුස්සඞ්ගහාති කා උ පත්ති? බාරාණසිරඤ්යඤො කර අග්ගමයෙසී 

කාලමකාසි. තයතො වීතිවත්යතසු යසොකදිවයසසු එකිං දිවසිං අමච්චා

‘‘රාජූනිංනාමයතසුයතසු කච්යචසුඅග්ගමයෙසීඅවස්සිංඉච්ඡිතබ්බා, සාධු, 

යදයවො, අඤ්ඤිං යදවිිං ආයනතූ’’ති යාචිිංසු. රාජා‘‘යතන හි, භයණ, 
ජානාථා’’තිආෙ.යතපරියයසන්තාසාමන්තරජ්යජරාජා මයතො.තස්සයදවී
රජ්ජිංඅනුසාසති.සාචගබ්භිනීයෙොති.අමච්චා‘‘අයිංරඤ්යඤො අනුරූපා’’ති

ඤත්වාතිං යාචිිංසු. සා ‘‘ගබ්භිනීනාමමනුස්සානිං අමනාපා යෙොති, සයච 

ආගයමථ, යාවවිජායාමි, එවිංයෙොතු, යනොයච, අඤ්ඤිංපරියයසථා’’තිආෙ.
යත රඤ්යඤොපි එතමත්ථිං ආයරොයචසුිං. රාජා ‘‘ගබ්භිනීපි යෙොතු
ආයනථා’’ති. යත ආයනසුිං. රාජා තිං අභිසිඤ්චිත්වා සබ්බිං මයෙසීයභොගිං
අදාසි. තස්සා පරිජනඤ්ච නානාවියධහි පණ්ණාකායරහි සඞ්ගණ්ොති. සා
කායලන පුත්තිං විජායි. තම්පි රාජා අත්තයනො ජාතපුත්තමිව
සබ්බිරියාපයථසුඅඞ්යකචඋයරචකත්වාවිෙරති.තයතොයදවියා පරිජයනො

චින්යතසි ‘‘රාජා අතිවිය සඞ්ගණ්ොති ුලමාරිං, අතිවිස්සාසනියානි

රාජෙදයානි, ෙන්දනිංපරියභයදමා’’ති. 
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පටුන 

තයතොුලමාරිං– ‘‘ත්විං, තාත, අම්ොකිංරඤ්යඤොපුත්යතො, නඉමස්ස 

රඤ්යඤො, මා එත්ථ විස්සාසිං ආපජ්ජී’’ති ආෙිංසු. අථ ුලමායරො ‘‘එහි
පුත්තා’’ති රඤ්ඤා වුධසච්චමායනොපි ෙත්යථ ගයෙත්වා ආකඩ්ඪියමායනොපි

පුබ්යබ විය රාජානිං න අල්ලීයති. රාජා ‘‘කිං එත’’න්ති වීමිංසන්යතො තිං

පවත්තිිං ඤත්වා ‘‘අයර, එයත මයා එවිං සඞ්ගහිතාපි පටිකූලවුධසත්තියනො
එවා’’ති නිබ්බිජ්ජිත්වා රජ්ජිං පොය පබ්බජියතො. ‘‘රාජා පබ්බජියතො’’ති

අමච්චපරිජනාපිබහූපබ්බජිතා, ‘‘සපරිජයනොරාජාපබ්බජියතො’’තිමනුස්සා
පණීයත පච්චයය උපයනන්ති. රාජා පණීයත පච්චයය යථාවුධසඩ්ඪිං දායපති.

තත්ථ යය සුන්දරිං ලභන්ති, යත තුස්සන්ති. ඉතයර උජ්ඣායන්ති ‘‘මයිං
පරියවණසම්මජ්ජනාදීනි සබ්බකච්චානි කයරොන්තා ලූඛභත්තිං

ජිණ්ණවත්ථඤ්ච ලභාමා’’ති. යසො තම්පි ඤත්වා ‘‘අයර, යථාවුධසඩ්ඪිං 

දියයමායනපි නාම උජ්ඣායන්ති, අයෙො, අයිං පරිසා දුස්සඞ්ගො’’ති
පත්තචීවරිං ආදාය එයකො අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා විපස්සනිං ආරභිත්වා
පච්යචකයබොධිිංසච්ඡාකාසි.තත්ථආගයතහි චකම්මට්ඨානිංපුච්ඡියතොඉමිං
ගාථිංඅභාසි– 

‘‘දුස්සඞ්ගොපබ්බජිතාපිඑයක, අයථොගෙට්ඨාඝරමාවසන්තා; 

අ යපොස්සුක්යකො පරපුත්යතසු හුත්වා, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

සාඅත්ථයතොපාකටාඑව.අයිංපනයයොජනා–දුස්සඞ්ගොපබ්බජිතාපි 

එයක, යය අසන්යතොසාභිභූතා, තථාවිධා එව ච අයථො ගෙට්ඨා
ඝරමාවසන්තා.එතමෙිං දුස්සඞ්ගෙභාවිංජිගුච්ඡන්යතොවිපස්සනිංආරභිත්වා
පච්යචකයබොධිිංඅධිගයතොම්හීති. යසසිංපුරිමනයයයනවයවදිතබ්බන්ති. 

දුස්සඞ්ගෙගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

44. ඔයරොපයිත්වාති කා උ පත්ති? බාරාණසියිං කර 

චාතුමාසිකබ්රේමදත්යතොනාමරාජාගිම්ොනිංපඨයමමායසඋයයානිංගයතො.
තත්ථ රමණීයය භූමිභායග නීලඝනපත්තසඤ්ඡන්නිං යකොවිළාරරුක්ඛිං
දිස්වා ‘‘යකොවිළාරමූයල මම සයනිං පඤ්ඤායපථා’’ති වත්වා උයයායන
කීළිත්වාසායන්ෙසමයිංතත්ථයසයයිංක යපසි.පුන ගිම්ොනිංමජ්ඣියම

මායසඋයයානිං ගයතො. තදා යකොවිළායරො පු ඵියතො යෙොති, තදාපිතයථව 
අකාසි. පුන ගිම්ොනිං පච්ඡියම මායස ගයතො. තදා යකොවිළායරො
සඤ්ඡින්නපත්යතො සුක්ඛරුක්යඛො විය යෙොති. තදාපි යසො අදිස්වාව තිං
රුක්ඛිං පුබ්බපරිචයයනතත්යථව යසයයිංආණායපසි. අමච්චා ජානන්තාපි
‘‘රඤ්ඤා ආණත්ත’’න්ති භයයන තත්ථ සයනිං පඤ්ඤායපසුිං. යසො
උයයායනකීළිත්වාසායන්ෙසමයිං තත්ථයසයයිං ක යපන්යතොතිංරුක්ඛිං

දිස්වා ‘‘අයර, අයිං පුබ්යබ සඤ්ඡන්නපත්යතො මණිමයයො විය 

අභිරූපදස්සයනො අයෙොසි. තයතො මණිවණ්ණසාඛන්තයර
ඨපිතපවාළඞ්ුලරසදියසහි පු යඵහි සස්සිරිකචාරුදස්සයනො අයෙොසි.
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මුත්තාදලසදිසවාලිකාකණ්යණො චස්ස යෙට්ඨා භූමිභායගො බන්ධනා
පමුත්තපු ඵසඤ්ඡන්යනොරත්තකම්බලසන්ථයතොවියඅයෙොසි.යසොනාමජ්ජ 

සුක්ඛරුක්යඛො විය සාඛාමත්තාවයසයසො ඨියතො. ‘අයෙො, ජරාය උපෙයතො

යකොවිළායරො’’’ති චින්යතත්වා ‘‘අනුපාදින්නම්පි තාව ජරා ෙඤ්ඤති, 
කමඞ්ග පන උපාදින්න’’න්ති අනිච්චසඤ්ඤිං පටිලභි. තදනුසායරයනව

සබ්බසඞ්ඛායර දුක්ඛයතො අනත්තයතො ච විපස්සන්යතො ‘‘අයෙො වතාෙම්පි 
සඤ්ඡින්නපත්යතො යකොවිළායරො විය අයපතගිහිබයඤ්ජයනො භයවයය’’න්ති
පත්ථයමායනො අනුපුබ්යබන තස්මිිං සයනතයල දක්ඛියණන පස්යසන
නිපන්යනොයයවපච්යචකයබොධිිංසච්ඡාකාසි.තයතොගමනකායලඅමච්යචහි 

‘‘කායලො ගන්තුිං, මොරාජා’’ති වුධසත්යත ‘‘නාෙිං රාජා’’තිආදීනි වත්වා
පුරිමනයයයනවඉමිං ගාථිංඅභාසි– 

‘‘ඔයරොපයිත්වා ගිහිබයඤ්ජනානි, සඤ්ඡින්නපත්යතො යථා 

යකොවිළායරො; 

යඡත්වාන වීයරො ගිහිබන්ධනානි, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ ඔයරොපයිත්වාති අපයනත්වා. ගිහිබයඤ්ජනානීති 
යකසමස්සුඔදාතවත්ථාලඞ්කාරමාලාගන්ධවියලපනඉත්ථිපුත්තදාසිදාසාදීනි.

එතානි හි ගිහිභාවිං බයඤ්ජයන්ති, තස්මා ‘‘ගිහිබයඤ්ජනානී’’ති වුධසච්චන්ති. 

සඤ්ඡින්නපත්යතොතිපතිතපත්යතො. යෙත්වානාතිමග්ගඤායණනඡින්දිත්වා. 

වීයරොතිමග්ගවීරියසමන්නාගයතො. ගිහිබන්ධනානීතිකාමබන්ධනානි.කාමා
හිගිහීනිංබන්ධනානි.අයිංතාව පදත්යථො. 

අයිං පන අධි පායයො – ‘‘අයෙො වතාෙම්පි ඔයරොපයිත්වා 
ගිහිබයඤ්ජනානි සඤ්ඡින්නපත්යතො යථා යකොවිළායරො භයවයය’’න්ති
එවඤ්හි චින්තයමායනො විපස්සනිං ආරභිත්වා පච්යචකයබොධිිං
අධිගයතොම්හීති.යසසිංපුරිමනයයයනව යවදිතබ්බන්ති. 

යකොවිළාරගාථාවණ්ණනාසමත්තා.පඨයමොවග්යගොනිට්ඨියතො. 

45-46. සයච ලයභථාතිකා උ පත්ති? පුබ්යබකරකස්සපස්සභගවයතො
සාසයන ද්යව පච්යචකයබොධිසත්තා පබ්බජිත්වා වීසති වස්සසෙස්සානි
ගතපච්චාගතවත්තිං පූයරත්වා යදවයලොයක උ පන්නා. තයතො චවිත්වා

යතසිං යජට්ඨයකො බාරාණසිරඤ්යඤො පුත්යතො අයෙොසි, කනිට්යඨො
පුයරොහිතස්ස පුත්යතො අයෙොසි. යත එකදිවසිංයයව පටිසන්ධිිං ගයෙත්වා
එකදිවසයමව මාතුුලච්ඡියතො නික්ඛමිත්වා සෙපිංසුකීළිතසොයකා අයෙසුිං.

පුයරොහිතපුත්යතො පඤ්ඤවා අයෙොසි. යසො රාජපුත්තිංආෙ – ‘‘සම්ම, ත්විං

පිතුයනොඅච්චයයනරජ්ජිංලභිස්සසි, අෙිං පුයරොහිතට්ඨානිං, සුසික්ඛියතනච

සුඛිං රජ්ජිං අනුසාසිතුිං සක්කා, එහි සි පිං උග්ගයෙස්සාමා’’ති. තයතො
උයභොපි පුබ්යබොපචිතකම්මා හුත්වා ගාමනිගමාදීසු භික්ඛිං චරමානා
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පච්චන්තජනපදගාමිං ගතා. තඤ්ච ගාමිං පච්යචකබුද්ධා භික්ඛාචාරයවලාය
පවිසන්ති. අථ මනුස්සා පච්යචකබුද්යධ දිස්වා උස්සාෙජාතා ආසනානි

පඤ්ඤායපන්ති, පණීතිං ඛාදනීයිං යභොජනීයිං උපනායමන්ති, මායනන්ති, 

පූයජන්ති.යතසිංඑතදයෙොසි–‘‘අම්යෙහිසදිසාඋච්චාුලලිකානාමනත්ථි, 

අථ ච පනියම මනුස්සා යදි ඉච්ඡන්ති, අම්ොකිං භික්ඛිං යදන්ති, යදි ච

නිච්ඡන්ති, න යදන්ති, ඉයමසිං පන පබ්බජිතානිං එවරූපිං සක්කාරිං

කයරොන්ති, අද්ධා එයත කඤ්චි සි පිං ජානන්ති, ෙන්ද යනසිං සන්තියක
සි පිංඋග්ගණ්ොමා’’ති. 

යත මනුස්යසසුපටික්කන්යතසුඔකාසිං ලභිත්වා‘‘යිං, භන්යත, තුම්යෙ

සි පිං ජානාථ, තිං අම්යෙපි සික්ඛායපථා’’ති යාචිිංසු. පච්යචකබුද්ධා ‘‘න
සක්කා අපබ්බජියතන සික්ඛිතු’’න්ති ආෙිංසු. යත පබ්බජ්ජිං යාචිත්වා

පබ්බජිිංසු. තයතො යනසිං පච්යචකබුද්ධා ‘‘එවිං යවො නිවායසතබ්බිං, එවිං
පාරුපිතබ්බ’’න්තිආදිනා නයයන ආභිසමාචාරිකිං ආචික්ඛිත්වා ‘‘ඉමස්ස

සි පස්ස එකීභාවාභිරතිනි ඵත්ති, තස්මාඑයකයනවනිසීදිතබ්බිං, එයකන

චඞ්කමිතබ්බිං, ඨාතබ්බිං, සයිතබ්බ’’න්ති පාටියයක්කිං පණ්ණසාලමදිංසු.
තයතො යත අත්තයනො අත්තයනො පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා නිසීදිිංසු.
පුයරොහිතපුත්යතො නිසින්නකාලයතො පභුති චිත්තසමාධානිං ලද්ධා ඣානිං
ලභි.රාජපුත්යතොමුහුත්යතයනව උක්කණ්ඨියතොතස්සසන්තිකිංආගයතො.

යසොතිංදිස්වා‘‘කිං, සම්මා’’තිපුච්ඡි. ‘‘උක්කණ්ඨියතොම්හී’’තිආෙ.‘‘යතන

හිඉධනිසීදා’’ති.යසොතත්ථමුහුත්තිං නිසීදිත්වාආෙ–‘‘ඉමස්සකර, සම්ම, 

සි පස්සඑකීභාවාභිරතිනි ඵත්තී’’ති පුයරොහිතපුත්යතො‘‘එවිං, සම්ම, යතන

හි ත්විං අත්තයනො නිසින්යනොකාසිං එව ගච්ඡ, උග්ගයෙස්සාමි ඉමස්ස
සි පස්ස නි ඵත්ති’’න්ති ආෙ. යසො ගන්ත්වා පුනපි මුහුත්යතයනව
උක්කණ්ඨියතොපුරිමනයයයනවතික්ඛත්තුිංආගයතො. 

තයතො නිං පුයරොහිතපුත්යතො තයථව උයයයොයජත්වා තස්මිිං ගයත

චින්යතසි ‘‘අයිං අත්තයනො ච කම්මිං ොයපති, මම ච ඉධාභික්ඛණිං
ආගච්ඡන්යතො’’ති. යසො පණ්ණසාලයතො නික්ඛම්ම අරඤ්ඤිං පවිට්යඨො.
ඉතයරො අත්තයනො පණ්ණසාලායයව නිසින්යනො පුනපි මුහුත්යතයනව
උක්කණ්ඨියතො හුත්වා තස්ස පණ්ණසාලිං ආගන්ත්වා ඉයතො චියතො ච 

මග්ගන්යතොපිතිංඅදිස්වාචින්යතසි–‘‘යයොගෙට්ඨකායලපණ්ණාකාරම්පි

ආදාය ආගයතො මිං දට්ඨුිං න ලභති, යසො නාම මයි ආගයත දස්සනම්පි

අදාතුකායමො පක්කාමි, අයෙො, යර චිත්ත, න ලජ්ජසි, යිං මිං චතුක්ඛත්තුිං

ඉධායනසි, යසොදානි යත වයස න වත්තිස්සාමි, අඤ්ඤදත්ථු තිංයයව මම
වයස වත්තායපස්සාමී’’ති අත්තයනො යසනාසනිං පවිසිත්වා විපස්සනිං
ආරභිත්වා පච්යචකයබොධිිං සච්ඡිකත්වා ආකායසන නන්දමූලකපබ්භාරිං
අගමාසි. ඉතයරොපිඅරඤ්ඤිංපවිසිත්වාවිපස්සනිං ආරභිත්වාපච්යචකයබොධිිං 
සච්ඡිකත්වා තත්යථව අගමාසි. යත උයභොපි මයනොසිලාතයල නිසීදිත්වා
පාටියයක්කිං පාටියයක්කිංඉමාඋදානගාථායයොඅභාසිිංසු– 
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‘‘සයච ලයභථනිපකිංසොයිං, සද්ධිිංචරිං සාධුවිොරිධීරිං; 

අභිභුයයසබ්බානිපරිස්සයානි, චයරයයයතනත්තමයනොසතීමා. 

‘‘යනොයචලයභථනිපකිංසොයිං, සද්ධිිංචරිංසාධුවිොරිධීරිං; 

රාජාව රට්ඨිං විජිතිං පොය, එයකො චයර මාතඞ්ගරඤ්යඤව 
නායගො’’ති. 

තත්ථ නිපකන්ති පකතිනිපුණිං පණ්ඩිතිං කසිණපරිකම්මාදීසු ුලසලිං. 

සාධුවිහාරින්ති අ පනාවිොයරන වා උපචායරන වා සමන්නාගතිං. ධීරන්ති
ධිතිසම්පන්නිං. තත්ථ නිපකත්යතන ධිතිසම්පදා වුධසත්තා. ඉධ පන

ධිතිසම්පන්නයමවාතිඅත්යථො.ධිතිනාම අසිථිලපරක්කමතා, ‘‘කාමිංතයචො 

ච න්ොරු චා’’ති )ම. නි. 2.184; අ. නි. 2.5; මොනි. 196) එවිං

පවත්තවීරියස්යසතිංඅධිවචනිං. අපිචධිකතපායපොතිපිධීයරො. රාජාව රට්ඨං

විජිතං පහාොති යථා පටිරාජා ‘‘විජිතිං රට්ඨිං අනත්ථාවෙ’’න්ති ඤත්වා

රජ්ජිං පොය එයකො චරති, එවිං බාලසොයිං පොය එයකො චයර. අථ වා 

රාජාවරට්ඨන්තියථාසුතයසොයමොරාජාවිජිතිංරට්ඨිංපොයඑයකො චරි, යථා

ච මොජනයකො, එවිං එයකො චයරති අයම්පි තස්සත්යථො. යසසිං
වුධසත්තානුසායරනසක්කා ජානිතුන්තිනවිත්ථාරිතන්ති. 

සොයගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

47. අද්ධා පසංසාමාති ඉමිස්සා ගාථාය යාව ආකාසතයල

පඤ්ඤත්තාසයන පච්යචකබුද්ධානිං නිසජ්ජා, තාව චාතුද්දිසගාථාය
උ පත්තිසදිසාඑවඋ පත්ති. අයිංපනවියසයසො–යථායසොරාජාරත්තියා

තික්ඛත්තුිං උබ්බිජ්ජි, න තථා අයිං, යනවස්ස යඤ්යඤො පච්චුපට්ඨියතො
අයෙොසි. යසො ආකාසතයල පඤ්ඤත්යතසු ආසයනසු පච්යචකබුද්යධ

නිසීදායපත්වා‘‘යකතුම්යෙ’’තිපුච්ඡි.‘‘මයිං, මොරාජ, අනවජ්ජයභොජියනො

නාමා’’ති. ‘‘භන්යත, ‘අනවජ්ජයභොජියනො’ති ඉමස්ස යකො අත්යථො’’ති? 

‘‘සුන්දරිං වා අසුන්දරිං වා ලද්ධා නිබ්බිකාරා භුඤ්ජාම, මොරාජා’’ති. තිං
සුත්වා රඤ්යඤො එතදයෙොසි ‘‘යිංනූනාෙිං ඉයම උපපරික්යඛයයිං එදිසා වා
යනොවා’’ති.තිංදිවසිං කණාජයකන බිලඞ්ගදුතියයනපරිවිසි.පච්යචකබුද්ධා
අමතිං භුඤ්ජන්තාවියනිබ්බිකාරාභුඤ්ජිිංසු.රාජා‘‘යෙොන්තිනාමඑකදිවසිං 

පටිඤ්ඤාතත්තානිබ්බිකාරා, ස්යවජානිස්සාමී’’තිස්වාතනායපි නිමන්යතසි.
තයතො දුතියදිවයසපි තයථවාකාසි. යතපි තයථව පරිභුඤ්ජිිංසු. අථ රාජා

‘‘ඉදානිසුන්දරිං දත්වා වීමිංසිස්සාමී’’ති පුනපි නිමන්යතත්වා, ද්යව දිවයස

මොසක්කාරිං කත්වා, පණීයතන අතිවිචියත්රන ඛාදනීයයන යභොජනීයයන
පරිවිසි. යතපි තයථව නිබ්බිකාරා භුඤ්ජිත්වා රඤ්යඤො මඞ්ගලිං වත්වා 
පක්කමිිංසු. රාජා අචිරපක්කන්යතසු යතසු ‘‘අනවජ්ජයභොජියනොව එයත

සමණා, අයෙො වතාෙම්පි අනවජ්ජයභොජී භයවයය’’න්ති චින්යතත්වා

මොරජ්ජිංපොය පබ්බජ්ජිංසමාදායවිපස්සනිංආරභිත්වා, පච්යචකබුද්යධො
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හුත්වා, මඤ්ජූසකරුක්ඛමූයල පච්යචකබුද්ධානිං මජ්යඣ අත්තයනො
ආරම්මණිංවිභායවන්යතොඉමිංගාථිං අභාසි– 

‘‘අද්ධාපසිංසාමසොයසම්පදිං, යසට්ඨාසමායසවිතබ්බාසොයා; 

එයතඅලද්ධාඅනවජ්ජයභොජී, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

සා පදත්ථයතො උත්තානා එව. යකවලිං පන සහාෙසම්පදන්ති එත්ථ
අයසයඛහි සීලාදික්ඛන්යධහි සම්පන්නා සොයා එව සොයසම්පදාති

යවදිතබ්බා. අයිං පයනත්ථ යයොජනා – යායිං වුධසත්තා සොයසම්පදා, තිං

සොයසම්පදිං අද්ධා පසංසාම, එකිංයසයනව යථොයමමාති වුධසත්තිං යෙොති.

කථිං? යසට්ඨා සමා යසවිතබ්බා සහාොති. කස්මා? අත්තයනො හි සීලාදීහි

යසට්යඨ යසවමානස්ස සීලාදයයො ධම්මා අනු පන්නා උ පජ්ජන්ති, 
උ පන්නා වුධසද්ධිිං විරූළ්හිිං යවපුල්ලිං පාපුණන්ති. සයම යසවමානස්ස
අඤ්ඤමඤ්ඤිං සමධාරයණන ුලක්ුලච්චස්ස වියනොදයනන ච ලද්ධා න
පරිොයන්ති. එයත පන සොයයක යසට්යඨ ච සයම ච අලද්ධා
ුලෙනාදිමිච්ඡාජීවිං වජ්යජත්වා ධම්යමන සයමන උ පන්නිං යභොජනිං
භුඤ්ජන්යතොතත්ථචපටිඝානුනයිංඅනු පායදන්යතොඅනවජ්ජයභොජී හුත්වා
අත්ථකායමොුලලපුත්යතොඑයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො.අෙම්පිහිඑවිං
චරන්යතො ඉමිංසම්පත්තිිංඅධිගයතොම්හීති. 

අනවජ්ජයභොජිගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

48. දිස්වා සුවණ්ණස්සාති කා උ පත්ති? අඤ්ඤතයරො බාරාණසිරාජා
ගිම්ෙසමයය දිවායසයයිං උපගයතො. සන්තියක චස්ස වණ්ණදාසී

යගොසීතචන්දනිං පිසති. තස්සා එකබාොයිං එකිං සුවණ්ණවලයිං, 

එකබාොයිංද්යව, තානිසඞ්ඝට්ටන්තිඉතරිංනසඞ්ඝට්ටති.රාජාතිං දිස්වා

‘‘එවයමව ගණවායස සඞ්ඝට්ටනා, එකවායස අසඞ්ඝට්ටනා’’ති පුන පුනිං
තිං දාසිිං ඔයලොකයමායනො චින්යතසි. යතන ච සමයයන
සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා යදවී තිං බීජයන්තී ඨිතා යෙොති. සා ‘‘වණ්ණදාසියා
පටිබද්ධචිත්යතො මඤ්යඤ රාජා’’ති චින්යතත්වා තිං දාසිිං උට්ඨායපත්වා

සයයමව පිසිතුමාරද්ධා. තස්සා උයභොසු බාොසු අයනයක සුවණ්ණවලයා, 
යත සඞ්ඝට්ටන්තා මොසද්දිං ජනයිිංසු. රාජා සුට්ඨුතරිං නිබ්බින්යනො
දක්ඛියණනපස්යසනනිපන්යනොයයවවිපස්සනිං ආරභිත්වාපච්යචකයබොධිිං
සච්ඡාකාසි. තිං අනුත්තයරන සුයඛනසුඛිතිං නිපන්නිං චන්දනෙත්ථා යදවී

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ආලිම්පාමි, මොරාජා’’ති ආෙ. රාජා – ‘‘අයපහි, මා

ආලිම්පාහී’’තිආෙ.සා ‘‘කස්ස, මොරාජා’’තිආෙ.යසො ‘‘නාෙිංරාජා’’ති. 
එවයමයතසිං තිං කථාසල්ලාපිං සුත්වා අමච්චා උපසඞ්කමිිංසු. යතහිපි

මොරාජවායදන ආලපියතො ‘‘නාෙිං, භයණ, රාජා’’ති ආෙ. යසසිං
පඨමගාථායවුධසත්තසදිසයමව. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

70 

පටුන 

අයිං පන ගාථාවණ්ණනා – දිස්වාති ඔයලොයකත්වා. සුවණ්ණස්සාති
කඤ්චනස්ස ‘‘වලයානී’’ති පාඨයසයසො. සාවයසසපායඨො හි අයිං අත්යථො. 

පභස්සරානීති පභාසනසීලානි, ජුතිමන්තානීති වුධසත්තිං යෙොති. යසසිං
උත්තානත්ථයමව. අයිං පන යයොජනා – දිස්වා භුජස්මිිං සුවණ්ණස්ස

වලයානි ‘‘ගණවායස සති සඞ්ඝට්ටනා, එකවායස අසඞ්ඝට්ටනා’’ති එවිං
චින්යතන්යතොවිපස්සනිංආරභිත්වාපච්යචකයබොධිිං අධිගයතොම්හීති.යසසිං
වුධසත්තනයයමවාති. 

සුවණ්ණවලයගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

49. එවං දුතියෙනාති කා උ පත්ති? අඤ්ඤතයරො බාරාණසිරාජා
දෙයරොව පබ්බජිතුකායමො අමච්යච ආණායපසි ‘‘යදවිිං ගයෙත්වා රජ්ජිං

පරිෙරථ, අෙිං පබ්බජිස්සාමී’’ති. අමච්චා ‘‘න, මොරාජ, අරාජකිං රජ්ජිං

අම්යෙහිසක්කා රක්ඛිතුිං, සාමන්තරාජායනොආගම්මවිලුම්පිස්සන්ති, යාව

එකපුත්යතොපි උ පජ්ජති, තාව ආගයමහී’’ති සඤ්ඤායපසුිං. මුදුචිත්යතො
රාජා අධිවායසසි. අථ යදවී ගබ්භිං ගණ්හි. රාජා පුනපි යත ආණායපසි –

‘‘යදවී ගබ්භිනී, පුත්තිං ජාතිං රජ්යජ අභිසිඤ්චිත්වා රජ්ජිං පරිෙරථ, අෙිං

පබ්බජිස්සාමී’’ති. අමච්චා ‘‘දුජ්ජානිං, මොරාජ, එතිං යදවී පුත්තිං වා

විජායිස්සති ධීතරිං වා, විජායනකාලිං තාව ආගයමහී’’ති පුනපි
සඤ්ඤායපසුිං. අථ සා පුත්තිං විජායි. තදාපි රාජා තයථව අමච්යච

ආණායපසි. අමච්චා පුනපි රාජානිං ‘‘ආගයමහි, මොරාජ, යාව, පටිබයලො
යෙොතී’’තිබහූහිකාරයණහි සඤ්ඤායපසුිං.තයතොුලමායරපටිබයල ජායත

අමච්යච සන්නිපාතායපත්වා ‘‘පටිබයලො අයිං, තිං රජ්යජ අභිසිඤ්චිත්වා
පටිපජ්ජථා’’ති අමච්චානිංඔකාසිංඅදත්වාඅන්තරාපණාකාසායවත්ථාදයයො
සබ්බපරික්ඛායර ආෙරායපත්වා අන්යතපුයර එව පබ්බජිත්වා මොජනයකො
විය නික්ඛමි. සබ්බපරිජයනො නාන පකාරකිං පරියදවමායනො රාජානිං
අනුබන්ධි. 

රාජා යාවඅත්තයනොරජ්ජසීමා, තාවගන්ත්වා කත්තරදණ්යඩනයලඛිං
කත්වා ‘‘අයිං යලඛා නාතික්කමිතබ්බා’’ති ආෙ. මොජයනො යලඛාය සීසිං 

කත්වා, භූමියිං නිපන්යනො පරියදවමායනො ‘‘තුය්ෙිං දානි, තාත, රඤ්යඤො

ආණා, කිං කරිස්සතී’’ති ුලමාරිං යලඛිං අතික්කමායපසි. ුලමායරො ‘‘තාත, 
තාතා’’තිධාවිත්වාරාජානිං සම්පාපුණි.රාජාුලමාරිංදිස්වා‘‘එතිංමොජනිං

පරිෙරන්යතො රජ්ජිං කායරසිිං, කිං දානි එකිං දාරකිං පරිෙරිතුිං න

සක්ඛිස්ස’’න්ති ුලමාරිං ගයෙත්වා අරඤ්ඤිං පවිට්යඨො, තත්ථ 
පුබ්බපච්යචකබුද්යධහි වසිතපණ්ණසාලිං දිස්වා වාසිං ක යපසි සද්ධිිං
පුත්යතන.තයතො ුලමායරොවරසයනාදීසුකතපරිචයයොතිණසන්ථාරයකවා

රජ්ජුමඤ්චයකවාසයමායනොයරොදති. සීතවාතාදීහිඵුට්යඨොසමායනො‘‘සීතිං, 

තාත, උණ්ෙිං, තාත, මක්ඛිකා, තාත, ඛාදන්ති, ඡායතොම්හි, තාත, 

පිපාසියතොම්හි, තාතා’’ති වදති. රාජා තිං සඤ්ඤායපන්යතොයයව රත්තිිං 
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වීතිනායමති. දිවාපිස්ස පිණ්ඩාය චරිත්වා භත්තිං උපනායමති, තිං යෙොති
මිස්සකභත්තිං කඞ්ගුවරකමුග්ගාදිබහුලිං. ුලමායරො අච්ඡායදන්තම්පි තිං
ජිඝච්ඡාවයසන භුඤ්ජමායනො කතිපායෙයනව උණ්යෙ ඨපිතපදුමිං විය
මිලායි. පච්යචකයබොධිසත්යතො පන පටිසඞ්ඛානබයලන නිබ්බිකායරොයයව
භුඤ්ජති. 

තයතො යසො ුලමාරිං සඤ්ඤායපන්යතො ආෙ – ‘‘නගරස්මිිං, තාත, 

පණීතාොයරො ලබ්භති, තත්ථගච්ඡාමා’’ති.ුලමායරො ‘‘ආම, තාතා’’තිආෙ.

තයතොනිංපුරක්ඛත්වා ආගතමග්යගයනවනිවත්ති.ුලමාරමාතාපියදවී ‘‘න

දානි රාජා ුලමාරිං ගයෙත්වා අරඤ්යඤ චිරිං වසිස්සති, කතිපායෙයනව
නිවත්තිස්සතී’’ති චින්යතත්වාරඤ්ඤාකත්තරදණ්යඩනලිඛිතට්ඨායනයයව
වතිිං කාරායපත්වාවාසිංක යපසි.තයතොරාජාතස්සාවතියාඅවිදූයරඨත්වා

‘‘එත්ථයත, තාත, මාතානිසින්නා, ගච්ඡාහී’’තියපයසසි.යාව චයසොතිං

ඨානිං පාපුණාති, තාව උදික්ඛන්යතො අට්ඨාසි ‘‘මා යෙව නිං යකොචි
වියෙයඨයයා’’ති. ුලමායරො මාතු සන්තිකිං ධාවන්යතො අගමාසි. 
ආරක්ඛකපුරිසා ච නිං දිස්වා යදවියා ආයරොයචසුිං. යදවී

වීසතිනාටකත්ථිසෙස්සපරිවුධසතා ගන්ත්වාපටිග්ගයෙසි, රඤ්යඤොචපවත්තිිං
පුච්ඡි. අථ ‘‘පච්ඡයතො ආගච්ඡතී’’ති සුත්වා මනුස්යස යපයසසි. රාජාපි
තාවයදව සකවසතිිං අගමාසි. මනුස්සා රාජානිං අදිස්වා නිවත්තිිංසු. තයතො

යදවී නිරාසාව හුත්වා, පුත්තිං ගයෙත්වා, නගරිං ගන්ත්වා, තිං රජ්යජ

අභිසිඤ්චි. රාජාපි අත්තයනො වසතිිං පත්වා, තත්ථනිසින්යනො විපස්සිත්වා, 

පච්යචකයබොධිිං සච්ඡිකත්වා, මඤ්ජූසකරුක්ඛමූයල පච්යචකබුද්ධානිං
මජ්යඣඉමිං උදානගාථිංඅභාසි– 

‘‘එවිංදුතියයනසෙමමස්ස, වාචාභිලායපොඅභිසජ්ජනාවා; 

එතිං භයිං ආයතිිං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

සා පදත්ථයතො උත්තානා එව. අයිං පයනත්ථ අධි පායයො – ය්වායිං
එයතන දුතියයනුලමායරනසීතුණ්ොදීනිනියවයදන්යතනසෙවායසනතිං 

සඤ්ඤායපන්තස්සමමවාචාභිලායපො, තස්මිිංසියනෙවයසනඅභිසජ්ජනාච

ජාතා, සයච අෙිං ඉමිං න පරිච්චජාමි, තයතො ආයතිම්පි යෙස්සති යයථව

ඉදානි; එවිං දුතියයන සෙ මමස්ස වාචාභිලායපො අභිසජ්ජනා වා. උභයම්පි
යචතිංඅන්තරායකරිංවියසසාධිගමස්සාතිඑතිංභයිං ආයතිිංයපක්ඛමායනො
තිං ඡඩ්යඩත්වා යයොනියසො පටිපජ්ජිත්වා පච්යචකයබොධිිං අධිගයතොම්හීති.
යසසිංවුධසත්තනයයමවාති. 

ආයතිභයගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

50. කාමා හි චිත්රාති කා උ පත්ති? බාරාණසියිං කර යසට්ඨිපුත්යතො 

දෙයරොවයසට්ඨිට්ඨානිංලභි.තස්සතිණ්ණිංඋතූනිංතයයොපාසාදායෙොන්ති. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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පටුන 

යසො තත්ථ සබ්බසම්පත්තීහි යදවුලමායරො විය පරිචායරති. යසො දෙයරොව 

සමායනො ‘‘පබ්බජිස්සාමී’’ති මාතාපිතයරො යාචි. යත නිං වායරන්ති. යසො

තයථවනිබන්ධති. පුනපිනිංමාතාපිතයරො‘‘ත්විං, තාත, සුඛුමායලො, දුක්කරා

පබ්බජ්ජා, ඛුරධාරායඋපරි චඞ්කමනසදිසා’’තිනාන පකායරහි වායරන්ති.

යසො තයථව නිබන්ධති. යත චින්යතසුිං ‘‘සචායිං පබ්බජති, අම්ොකිං

යදොමනස්සිංයෙොති.සයචනිංනිවායරම, එතස්සයදොමනස්සිංයෙොති.අපිච

අම්ොකිං යදොමනස්සිං යෙොතු, මා ච එතස්සා’’ති අනුජානිිංසු. තයතො යසො
සබ්බපරිජනිං පරියදවමානිං අනාදියිත්වා ඉසිපතනිං ගන්ත්වා 

පච්යචකබුද්ධානිංසන්තියකපබ්බජි.තස්සඋළාරයසනාසනිංනපාපුණාති, 
මඤ්චයක තට්ටිකිං පත්ථරිත්වා සයි. යසො වරසයයන කතපරිචයයො

සබ්බරත්තිිං අතිදුක්ඛියතො අයෙොසි. පභායතපි සරීරපරිකම්මිං කත්වා, 
පත්තචීවරමාදාය පච්යචකබුද්යධහි සද්ධිිං පිණ්ඩාය පාවිසි. තත්ථ වුධසඩ්ඪා

අග්ගාසනඤ්ච අග්ගපිණ්ඩඤ්ච ලභන්ති, නවකා යිංකඤ්චියදව ආසනිං
ලූඛයභොජනඤ්ච.යසොයතනලූඛයභොජයනනාපිඅතිදුක්ඛියතොඅයෙොසි.යසො
කතිපාෙිංයයවකයසො දුබ්බණ්යණොහුත්වානිබ්බිජ්ජියථාතිංඅපරිපාකගයත
සමණධම්යම. තයතො මාතාපිතූනිං දූතිං යපයසත්වා උ පබ්බජි. යසො
කතිපාෙිංයයව බලිං ගයෙත්වා පුනපි පබ්බජිතුකායමො අයෙොසි. තයතො
යතයනවකයමනපබ්බජිත්වාපුනපිඋ පබ්බජිත්වාතතියවායරපබ්බජිත්වා 
සම්මාපටිපන්යනොපච්යචකසම්යබොධිිංසච්ඡිකත්වාඉමිංඋදානගාථිංවත්වා
පුන පච්යචකබුද්ධානිංමජ්යඣඉමයමවබයාකරණගාථිංඅභාසි– 

‘‘කාමාහිචිත්රාමධුරාමයනොරමා, විරූපරූයපනමයථන්තිචිත්තිං; 

ආදීනවිංකාමගුයණසුදිස්වා, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ කාමාති ද්යව කාමා වත්ථුකාමා ච කයලසකාමා ච. තත්ථ

වත්ථුකාමා මනාපියරූපාදයයො ධම්මා, කයලසකාමා ඡන්දාදයයො සබ්යබපි
රාග පයභදා.ඉධපනවත්ථුකාමාඅධි යපතා. රූපාදිඅයනක පකාරවයසන 

චිත්රා. යලොකස්සාදවයසන මධුරා. බාලපුථුජ්ජනානිං මනිං රයමන්තීති 

මයනොරමා. විරූපරූයපනාතිවිරූයපනරූයපන, අයනකවියධනසභායවනාති

වුධසත්තිංයෙොති.යතහි රූපාදිවයසනචිත්රා, රූපාදීසුපිනීලාදිවයසනවිවිධරූපා.

එවිං යතන විරූපරූයපනතථා තථා අස්සාදිං දස්යසත්වා මයථන්ති චිත්තං 
පබ්බජ්ජාය අභිරමිතුිං න යදන්තීති. යසසයමත්ථ පාකටයමව. නිගමනම්පි
ද්වීහි තීහි වා පයදහි යයොයජත්වා පුරිමගාථාසු වුධසත්තනයයයනව
යවදිතබ්බන්ති. 

කාමගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

51. ඊතී චාතිකා උ පත්ති? බාරාණසියිංකරරඤ්යඤොගණ්යඩොඋදපාදි.
බාළ්ොයවදනාවත්තන්ති. යවජ්ජා‘‘සත්ථකම්යමනවිනාඵාසුනයෙොතී’’ති

භණන්ති.රාජායතසිංඅභයිංදත්වා සත්ථකම්මිංකාරායපසි.යතඵායලත්වා, 

පුබ්බයලොහිතිං නීෙරිත්වා, නිබ්යබදනිං කත්වා, වණිං පට්යටන බන්ධිිංසු, 
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ආොරාචායරසු ච නිං සම්මා ඔවදිිංසු. රාජා ලූඛයභොජයනන කසසරීයරො 

අයෙොසි, ගණ්යඩො චස්ස මිලායි. යසො ඵාසුකසඤ්ඤී හුත්වා සිනිද්ධාොරිං
භුඤ්ජි. යතන ච සඤ්ජාතබයලො විසයය පටියසවි. තස්ස ගණ්යඩො පුන

පුරිමසභාවයමවසම්පාපුණි.එවිංයාව තික්ඛත්තුිංසත්ථකම්මිංකාරායපත්වා, 

යවජ්යජහි පරිවජ්ජියතො නිබ්බිජ්ජිත්වා, රජ්ජිං පොය පබ්බජිත්වා, අරඤ්ඤිං

පවිසිත්වා, විපස්සනිං ආරභිත්වා, සත්තහි වස්යසහි පච්යචකයබොධිිං

සච්ඡිකත්වා, ඉමිංඋදානගාථිංභාසිත්වානන්දමූලකපබ්භාරිං අගමාසි. 

‘‘ඊතී ච ගණ්යඩො ච උපද්දයවො ච, යරොයගො ච සල්ලඤ්ච භයඤ්ච

යමතිං; 

එතිංභයිංකාමගුයණසුදිස්වා, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථඑතීති ඊති, ආගන්තුකානිං අුලසලභාගියානිංබයසනයෙතූනිංඑතිං
අධිවචනිං. තස්මා කාමගුණාපි එයත අයනකබයසනාවෙට්යඨන 

දළ්ෙසන්නිපාතට්යඨන ච ඊති. ගණ්යඩොපි අසුචිිං පග්ඝරති, 
උද්ධුමාතපරිපක්කපරිභින්යනො යෙොති. තස්මා එයත
කයලසාසුචිපග්ඝරණයතො උ පාදජරාභඞ්යගහි

උද්ධුමාතපරිපක්කපරිභින්නභාවයතො ච ගණ්යඩො. උපද්දවතීති උපද්දයවො; 

අනත්ථිං ජයනන්යතො අභිභවති; අජ්යඣොත්ථරතීති අත්යථො, 
රාජදණ්ඩාදීනයමතිං අධිවචනිං. තස්මා කාමගුණායපයත
අවිදිතනිබ්බානත්ථාවෙයෙතුතායසබ්බුපද්දවවත්ථුතායචඋපද්දයවො. යස්මා

පයනයතකයලසාතුරභාවිංජයනන්තාසීලසඞ්ඛාතමායරොගයිං, යලොලු පිංවා 

උ පායදන්තා පාකතිකයමව ආයරොගයිං විලුම්පන්ති, තස්මා ඉමිනා 

ආයරොගයවිලුම්පනට්යඨයනව යරොයගො. අබ්භන්තරමනු පවිට්ඨට්යඨන පන

අන්යතොතුදකට්යඨන දුන්නිෙරණීයට්යඨන ච සල්ලං. 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකභයාවෙනයතො භෙං. යම එතන්ති යමතං. 
යසසයමත්ථපාකටයමව.නිගමනිංවුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්බන්ති. 

ඊතිගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

52. සීතඤ්චාති කා උ පත්ති? බාරාණසියිං කර සීතාලුකබ්රේමදත්යතො 
නාම රාජා අයෙොසි. යසො පබ්බජිත්වා අරඤ්ඤුලටිකාය විෙරති. තස්මිඤ්ච

පයදයස සීයත සීතිං, උණ්යෙ උණ්ෙයමව ච යෙොති අබ්යභොකාසත්තා
පයදසස්ස. යගොචරගායමභික්ඛා යාවදත්ථායනලබ්භති.පිවනකපානීයම්පි

දුල්ලභිං, වාතාතපඩිංසසරීසපාපි බායධන්ති. තස්ස එතදයෙොසි – ‘‘ඉයතො

අඩ්ඪයයොජනමත්යතසම්පන්යනොපයදයසො, තත්ථසබ්යබපිඑයත පරිස්සයා

නත්ථි.යිංනූනාෙිංතත්ථගච්යඡයයිං; ඵාසුකිංවිෙරන්යතනසක්කාවියසසිං 
අධිගන්තු’’න්ති. තස්ස පුන අයෙොසි – ‘‘පබ්බජිතා නාම න පච්චයවසිකා

යෙොන්ති, එවරූපඤ්ච චිත්තිං වයස වත්යතන්ති, න චිත්තස්ස වයස

වත්යතන්ති, නාෙිං ගමිස්සාමී’’ති පච්චයවක්ඛිත්වා න අගමාසි. එවිං
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යාවතතියකිං උ පන්නචිත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා නිවත්යතසි. තයතො

තත්යථව සත්ත වස්සානි වසිත්වා, සම්මා පටිපජ්ජමායනො

පච්යචකසම්යබොධිිං සච්ඡිකත්වා, ඉමිං උදානගාථිං භාසිත්වා 
නන්දමූලකපබ්භාරිංඅගමාසි. 

‘‘සීතඤ්චඋණ්ෙඤ්චඛුදිංපිපාසිං, වාතාතයපඩිංසසරීසයපච; 

සබ්බානියපතානි අභිසම්භවිත්වා, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ සීතඤ්චාති සීතිංනාම දුවිධිං අබ්භන්තරධාතුක්යඛොභපච්චයඤ්ච, 

බාහිරධාතුක්යඛොභපච්චයඤ්ච; තථා උණ්ෙිං. ඩංසාති පිඞ්ගලමක්ඛිකා. 

සරීසපාති යය යකචි දීඝජාතිකා සරිත්වා ගච්ඡන්ති. යසසිං පාකටයමව.
නිගමනම්පිවුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්බන්ති. 

සීතාලුකගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

53. නායගොවාති කා උ පත්ති? බාරාණසියිං කර අඤ්ඤතයරො රාජා
වීසති වස්සානි රජ්ජිං කායරත්වා කාලකයතො නිරයය වීසති එව වස්සානි 
පච්චිත්වා හිමවන්ත පයදයස ෙත්ථියයොනියිං උ පජ්ජිත්වා 
සඤ්ජාතක්ඛන්යධො පදුමවණ්ණසකලසරීයරො උළායරො යූථපති මොනායගො
අයෙොසි. තස්සඔභග්යගොභග්ගිංසාඛාභඞ්ගිංෙත්ථිඡාපාවඛාදන්ති.ඔගායෙපි

නිං ෙත්ථිනියයො කද්දයමන ලිම්පන්ති, සබ්බිං පාලියලයයකනාගස්යසව
අයෙොසි. යසො යූථා නිබ්බිජ්ජිත්වා පක්කමි. තයතො නිං පදානුසායරන යූථිං
අනුබන්ධි. එවිං යාවතතියිං පක්කන්යතො අනුබද්යධොව. තයතො චින්යතසි –

‘‘ඉදානි මය්ෙිං නත්තයකො බාරාණසියිං රජ්ජිං කායරති, යිංනූනාෙිං

අත්තයනො පුරිමජාතියාඋයයානිං ගච්යඡයයිං, තත්රමිං යසො රක්ඛිස්සතී’’ති.
තයතො රත්තිිංනිද්දාවසිං ගයතයූයථයූථිං පොයතයමව උයයානිං පාවිසි.
උයයානපායලො දිස්වා රඤ්යඤොආයරොයචසි. රාජා ‘‘ෙත්ථිිංගයෙස්සාමී’’ති
යසනාය පරිවායරසි. ෙත්ථී රාජානිං එව අභිමුයඛො ගච්ඡති. රාජා ‘‘මිං
අභිමුයඛො එතී’’ති ඛුර පිං සන්නය්හිත්වා අට්ඨාසි. තයතො ෙත්ථී

‘‘විජ්යඣයයාපි මිං එයසො’’ති මානුසිකාය වාචාය ‘‘බ්රේමදත්ත, මා මිං

විජ්ඣ, අෙිං යත අයයයකො’’ති ආෙ. රාජා ‘‘කිං භණසී’’ති සබ්බිං පුච්ඡි.
ෙත්ථීපිරජ්යජචනරයකචෙත්ථියයොනියඤ්චපවත්තිිංසබ්බිංආයරොයචසි.

රාජා ‘‘සුන්දරිං, මාභායි, මා චකඤ්චිභිිංසායපහී’’තිෙත්ථියනොවට්ටඤ්ච
ආරක්ඛයකච ෙත්ථිභණ්යඩචඋපට්ඨායපසි. 

අයථකදිවසිං රාජා ෙත්ථික්ඛන්ධගයතො ‘‘අයිං වීසති වස්සානි රජ්ජිං 

කත්වා නිරයය පක්යකො, විපාකාවයසයසන ච තිරච්ඡානයයොනියිං

උ පන්යනො, තත්ථපි ගණවාසසඞ්ඝට්ටනිං අසෙන්යතො ඉධාගයතො. අයෙො

දුක්යඛොගණවායසො, එකීභායවොඑවචපනසුයඛො’’ති චින්යතත්වාතත්යථව
විපස්සනිං ආරභිත්වා පච්යචකයබොධිිං සච්ඡාකාසි. තිං යලොුලත්තරසුයඛන
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පටුන 

සුඛිතිං අමච්චා උපසඞ්කමිත්වා, පණිපාතිං කත්වා ‘‘යානකායලො 
මොරාජා’’තිආෙිංසු.තයතො ‘‘නාෙිං රාජා’’තිවත්වාපුරිමනයයයනවඉමිං
ගාථිංඅභාසි– 

‘‘නායගොවයූථානිවිවජ්ජයිත්වා, සඤ්ජාතඛන්යධොපදුමීඋළායරො; 

යථාභිරන්තිං විෙරිං අරඤ්යඤ, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

සා පදත්ථයතොපාකටාඑව. අයිංපයනත්ථඅධි පායයයොජනා.සාචයඛො

යුත්තිවයසයනව, න අනුස්සවවයසන. යථා අයිං ෙත්ථී මනුස්සකන්යතසු

සීයලසුදන්තත්තාඅදන්තභූමිිංනාගච්ඡතීතිවා, සරීරමෙන්තතායවානායගො, 
එවිං ුලදාස්සු නාමාෙම්පි අරියකන්යතසු සීයලසු දන්තත්තා අදන්තභූමිිං
නාගමයනන ආගුිං අකරයණන පුන ඉත්ථත්තිං අනාගමයනන ච
ගුණසරීරමෙන්තතායවා නායගොභයවයයිං.යථායචසයූථානිවිවජ්යජත්වා
එකචරියසුයඛන යථාභිරන්තිං විෙරිං අරඤ්යඤ එයකො චයර

ඛග්ගවිසාණක යපො, ුලදාස්සු නාමාෙම්පි එවිං ගණිං විවජ්යජත්වා 
එකවිොරසුයඛන ඣානසුයඛන යථාභිරන්තිං විෙරිං අරඤ්යඤ අත්තයනො

යථායථාසුඛිං, තථාතථා යත්තකිංවාඉච්ඡාමි, තත්තකිංඅරඤ්යඤනිවාසිං
එයකො චයර ඛග්ගවිසාණක යපො චයරයයන්ති අත්යථො. යථා යචස

සුසණ්ඨිතක්ඛන්ධතාය සඤ්ජාතක්ඛන්යධො, ුලදාස්සු නාමාෙම්පි එවිං 
අයසඛසීලක්ඛන්ධමෙන්තතාය සඤ්ජාතක්ඛන්යධො භයවයයිං. යථා යචස

පදුමසදිසගත්තතාය වා පදුමුලයල උ පන්නතාය වා පදුමී, ුලදාස්සු
නාමාෙම්පි එවිං පදුමසදිසඋජුගත්තතාය වා අරියජාතිපදුයම උ පන්නතාය

වාපදුමීභයවයයිං.යථායචස ථාමබලජවාදීහිඋළායරො, ුලදාස්සුනාමාෙම්පි
එවිං පරිසුද්ධකායසමාචාරතාදීහි සීලසමාධිනිබ්යබධිකපඤ්ඤාදීහි වා
උළායරො භයවයයන්ති එවිං චින්යතන්යතො විපස්සනිං ආරභිත්වා
පච්යචකයබොධිිංඅධිගයතොම්හීති. 

නාගගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

54. අට්ඨාන තන්ති කා උ පත්ති? බාරාණසිරඤ්යඤො කර පුත්යතො
දෙයරොඑව සමායනොපබ්බජිතුකායමොමාතාපිතයරොයාචි.මාතාපිතයරොනිං
වායරන්ති. යසො වාරියමායනොපි නිබන්ධතියයව ‘‘පබ්බජිස්සාමී’’ති. තයතො
නිංපුබ්යබවුධසත්තයසට්ඨිපුත්තිං වියසබ්බිංවත්වාඅනුජානිිංසු.පබ්බජිත්වාච

උයයායනයයව වසිතබ්බන්තිපටිජානායපසුිං, යසොතථාඅකාසි.තස්සමාතා

පායතොව වීසතිසෙස්සනාටකත්ථිපරිවුධසතා උයයානිං ගන්ත්වා, පුත්තිං යාගුිං

පායයත්වා, අන්තරා ඛජ්ජකාදීනි ච ඛාදායපත්වා, යාව මජ්ඣන්හිකසමයිං

යතන සද්ධිිං සමුල්ලපිත්වා, නගරිං පවිසති. පිතා ච මජ්ඣන්හියක

ආගන්ත්වා, තිං යභොයජත්වා අත්තනාපි භුඤ්ජිත්වා, දිවසිං යතන සද්ධිිං

සමුල්ලපිත්වා, සායන්ෙසමයය ජග්ගනපුරියසඨයපත්වානගරිංපවිසති.යසො
එවිංරත්තින්දිවිං අවිවිත්යතොවිෙරති.යතනයඛොපනසමයයනආදිච්චබන්ධු
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නාමපච්යචකබුද්යධො නන්දමූලකපබ්භායරවිෙරති.යසොආවජ්යජන්යතොතිං

අද්දස–‘‘අයිංුලමායරොපබ්බජිතුිං අසක්ඛි, ජටිංඡින්දිතුිංනසක්යකොතී’’ති.

තයතො පරිං ආවජ්ජි ‘‘අත්තයනො ධම්මතාය නිබ්බිජ්ජිස්සති, යනො’’ති. අථ
‘‘ධම්මතාය නිබ්බින්දන්යතො අතිචිරිං භවිස්සතී’’ති ඤත්වා ‘‘තස්ස
ආරම්මණිං දස්යසස්සාමී’’ති පුබ්යබ වුධසත්තනයයයනව මයනොසිලාතලයතො 
ආගන්ත්වා උයයායන අට්ඨාසි. රාජපුරියසො දිස්වා ‘‘පච්යචකබුද්යධො

ආගයතො, මොරාජා’’ති රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා ‘‘ඉදානි යම පුත්යතො
පච්යචකබුද්යධනසද්ධිිං අනුක්කණ්ඨියතොවසිස්සතී’’තිපමුදිතමයනොහුත්වා
පච්යචකබුද්ධිං සක්කච්චිං උපට්ඨහිත්වා තත්යථව වාසිං යාචිත්වා
පණ්ණසාලාදිවාවිොරට්ඨානචඞ්කමාදිසබ්බිං කායරත්වාවායසසි. 

යසොතත්ථවසන්යතොඑකදිවසිංඔකාසිංලභිත්වාුලමාරිංපුච්ඡි‘‘යකොසි 

ත්ව’’න්ති? යසො ආෙ ‘‘අෙිං පබ්බජියතො’’ති. ‘‘පබ්බජිතා නාම න එදිසා

යෙොන්තී’’ති. ‘‘අථභන්යත, කීදිසායෙොන්ති, කිංමය්ෙිංඅනනුච්ඡවික’’න්ති

වුධසත්යත ‘‘ත්විං අත්තයනො අනනුච්ඡවිකිං න යපක්ඛසි, නනු යත මාතා 
වීසතිසෙස්සඉත්ථීහිසද්ධිිංපුබ්බණ්ෙසමයයආගච්ඡන්තීඋයයානිංඅවිවිත්තිං 

කයරොති, පිතා මෙතා බලකායයන සායන්ෙසමයය, ජග්ගනපුරිසා

සකලරත්තිිං; පබ්බජිතා නාම තව සදිසා න යෙොන්ති, ‘එදිසා පන
යෙොන්තී’’’ති තත්ර ඨිතස්යසව ඉද්ධියා හිමවන්යත අඤ්ඤතරිං විොරිං
දස්යසසි. යසො තත්ථ පච්යචකබුද්යධ ආලම්බනබාෙිං නිස්සාය ඨියත ච
චඞ්කමන්යත ච රජනකම්මසූචිකම්මාදීනි කයරොන්යත ච දිස්වා ආෙ –

‘‘තුම්යෙඉධ, නාගච්ඡථ, පබ්බජ්ජානාමතුම්යෙහිඅනුඤ්ඤාතා’’ති. ‘‘ආම, 

පබ්බජ්ජාඅනුඤ්ඤාතා, පබ්බජිතකාලයතොපට්ඨායසමණානාමඅත්තයනො

නිස්සරණිං කාතුිං ඉච්ඡිතපත්ථිතඤ්ච පයදසිං ගන්තුිං ලභන්ති, එත්තකිංව
වට්ටතී’’තිවත්වා ආකායසඨත්වා– 

‘‘අට්ඨාන තිං සඞ්ගණිකාරතස්ස, යිං ඵස්සයය සාමයිකිං 
විමුත්ති’’න්ති.– 

ඉමිං උපඩ්ඪගාථිං වත්වා, දිස්සමායනයනව කායයන නන්දමූලකපබ්භාරිං
අගමාසි.එවිංගයතපච්යචකබුද්යධයසොඅත්තයනොපණ්ණසාලිං පවිසිත්වා

නිපජ්ජි. ආරක්ඛකපුරියසොපි ‘‘සයියතො ුලමායරො, ඉදානිුලහිිං ගමිස්සතී’’ති 
පමත්යතො නිද්දිං ඔක්කමි. යසො තස්ස පමත්තභාවිං ඤත්වා පත්තචීවරිං

ගයෙත්වා අරඤ්ඤිං පාවිසි. තත්ර ච විවිත්යතො විපස්සනිං ආරභිත්වා, 

පච්යචකයබොධිිං සච්ඡිකත්වා, පච්යචකබුද්ධට්ඨානිං ගයතො. තත්ර ච
‘‘කථමධිගත’’න්ති පුච්ඡියතො ආදිච්චබන්ධුනා වුධසත්තිං උපඩ්ඪගාථිං
පරිපුණ්ණිංකත්වාඅභාසි. 

තස්සත්යථො – අට්ඨාන තන්ති. අට්ඨානිං තිං, අකාරණිං තන්ති වුධසත්තිං

යෙොති, අනුනාසිකයලොයපොකයතො‘‘අරියසච්චාන දස්සන’’න්තිආදීසු)ඛු.පා.

5.11; සු. නි. 270) විය. සඞ්ගණිකාරතස්සාති ගණාභිරතස්ස. ෙන්ති 
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කරණවචනයමතිං ‘‘යිං හිරීයති හිරීයිතබ්යබනා’’තිආදීසු )ධ. ස. 30) විය. 

ඵස්සයෙති අධිගච්යඡ. සාමයිකං විමුත්තින්ති යලොකයසමාපත්තිිං. සා හි
අ පිත පිතසමයය එව පච්චනීයකහි විමුච්චනයතො ‘‘සාමයිකා විමුත්තී’’ති

වුධසච්චති. තිං සාමයිකිං විමුත්තිිං. අට්ඨානිං තිං, න තිං කාරණිං විජ්ජති

සඞ්ගණිකාරතස්ස, යයන කාරයණන ඵස්සයයති එතිං ආදිච්චබන්ධුස්ස
පච්යචකබුද්ධස්ස වයචො නිසම්ම සඞ්ගණිකාරතිිං පොය යයොනියසො 
පටිපජ්ජන්යතොඅධිගයතොම්හීතිආෙ.යසසිංවුධසත්තනයයමවාති. 

අට්ඨානගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

දුතියයොවග්යගොනිට්ඨියතො. 

55. දිට්ඨීවිසූකානීති කා උ පත්ති? බාරාණසියිංකරඅඤ්ඤතයරොරාජා

රයෙොගයතො චින්යතසි – ‘‘යථා සීතාදීනිං පටිඝාතකානි උණ්ොදීනි අත්ථි, 

අත්ථිනුයඛොඑවිංවට්ටපටිඝාතකිංවිනට්ටිං, යනො’’ති. යසොඅමච්යචපුච්ඡි–

‘‘විවට්ටිං ජානාථා’’ති? යත ‘‘ජානාම, මොරාජා’’ති ආෙිංසු. රාජා – ‘‘කිං

ත’’න්ති? තයතො ‘‘අන්තවා යලොයකො’’තිආදිනා නයයන සස්සතුච්යඡදිං

කයථසුිං. අථ රාජා ‘‘ඉයම න ජානන්ති, සබ්යබපියම දිට්ඨිගතිකා’’ති
සයයමව යතසිං වියලොමතඤ්ච අයුත්තතඤ්ච දිස්වා ‘‘වට්ටපටිඝාතකිං

විවට්ටිංඅත්ථි, තිංගයවසිතබ්බ’’න්ති චින්යතත්වාරජ්ජිංපොයපබ්බජිත්වා
විපස්සන්යතො පච්යචකයබොධිිං සච්ඡාකාසි. ඉමඤ්ච උදානගාථිං අභාසි
පච්යචකබුද්ධමජ්යඣබයාකරණගාථඤ්ච– 

‘‘දිට්ඨීවිසූකානි උපාතිවත්යතො, පත්යතොනියාමිං පටිලද්ධමග්යගො; 

උ පන්නඤායණොම්හි අනඤ්ඤයනයයයො, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තස්සත්යථො – දිට්ඨීවිසූකානීති ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතානි. තානි හි
මග්ගසම්මාදිට්ඨියා විසූකට්යඨන විජ්ඣනට්යඨන වියලොමට්යඨන ච

විසූකානි. එවිං දිට්ඨියා විසූකානි, දිට්ඨි එව වා විසූකානි දිට්ඨිවිසූකානි. 

උපාතිවත්යතොති දස්සනමග්යගන අතික්කන්යතො. පත්යතො නිොමන්ති

අවිනිපාතධම්මතාය සම්යබොධිපරායණතාය ච නියතභාවිං අධිගයතො, 
සම්මත්තනියාමසඞ්ඛාතිං වා පඨමමග්ගන්ති. එත්තාවතා
පඨමමග්ගකච්චනි ඵත්ති ච තස්ස පටිලායභො ච වුධසත්යතො. ඉදානි 

පටිලද්ධමග්යගොති ඉමිනා යසසමග්ගපටිලාභිං දස්යසති. 

උප්පන්නඤායණොම්හීති උ පන්නපච්යචකයබොධිඤායණො අම්හි. එයතන

ඵලිං දස්යසති. අනඤ්ඤයනයෙයොතිඅඤ්යඤහි‘‘ඉදිංසච්චිං, ඉදිං සච්ච’’න්ති

නයනතබ්යබො.එයතනසයම්භුතිංදීයපති, පත්යතවාපච්යචකයබොධිඤායණ 
අයනයයතාය අභාවා සයිංවසිතිං. සමථවිපස්සනාය වා දිට්ඨිවිසූකානි

උපාතිවත්යතො, ආදිමග්යගන පත්යතො නියාමිං, යසයසහි පටිලද්ධමග්යගො, 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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පටුන 

ඵලඤායණන උ පන්නඤායණො, තිං සබ්බිං අත්තනාව අධිගයතොති
අනඤ්ඤයනයයයො.යසසිංවුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්බන්ති. 

දිට්ඨිවිසූකගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

56. නිල්යලොලුයපොති කා උ පත්ති? බාරාණසිරඤ්යඤො කර සූයදො 
අන්තරභත්තිං පචිත්වා උපනායමසි මනුඤ්ඤදස්සනිං සාදුරසිං ‘‘අ යපව
නාම යම රාජා ධනමනු පයදයයා’’ති. තිං රඤ්යඤො ගන්යධයනව
යභොත්තුකාමතිංජයනසිමුයඛයඛළිං උ පායදන්තිං.පඨමකබයළපනමුයඛ
පක්ඛිත්තමත්යත සත්තරසෙරණිසෙස්සානි අමයතයනව ඵුට්ඨානි අයෙසුිං.

සූයදො ‘‘ඉදානි යම දස්සති, ඉදානි යම දස්සතී’’ති චින්යතසි. රාජාපි
‘‘සක්කාරාරයෙොසූයදො’’තිචින්යතසි–‘‘රසිං සායිත්වාපනසක්කයරොන්තිං
මිං පාපයකො කත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගච්යඡයය – ‘යලොයලො අයිං රාජා

රසගරුයකො’’’ති න කඤ්චි අභණි. එවිං යාව යභොජනපරියයොසානිං, තාව

සූයදොපි‘‘ඉදානි දස්සති, ඉදානිදස්සතී’’තිචින්යතසි.රාජාපිඅවණ්ණභයයන
න කඤ්චි අභණි. තයතො සූයදො ‘‘නත්ථි ඉමස්ස රඤ්යඤො
ජිව්ොවිඤ්ඤාණ’’න්ති දුතියදිවයස අරසභත්තිං උපනායමසි. රාජා
භුඤ්ජන්යතො ‘‘නිග්ගොරයෙො අජ්ජ සූයදො’’ති ජානන්යතොපි පුබ්යබ විය
පච්චයවක්ඛිත්වා අවණ්ණභයයන න කඤ්චි අභණි. තයතො සූයදො ‘‘රාජා
යනව සුන්දරිංනාසුන්දරිංජානාතී’’තිචින්යතත්වාසබ්බිංපරිබ්බයිංඅත්තනා
ගයෙත්වා යිංකඤ්චියදව පචිත්වා රඤ්යඤො යදති. රාජා ‘‘අයෙො වත

යලොයභො, අෙිංනාමවීසති නගරසෙස්සානිභුඤ්ජන්යතො ඉමස්සයලොයභන

භත්තමත්තම්පි න ලභාමී’’ති නිබ්බිජ්ජිත්වා, රජ්ජිං පොය පබ්බජිත්වා, 

විපස්සන්යතො පච්යචකයබොධිිං සච්ඡාකාසි, පුරිමනයයයනව ච ඉමිං ගාථිං
අභාසි– 

‘‘නිල්යලොලුයපො නික්ුලයෙො නි පිපායසො, නිම්මක්යඛො 

නිද්ධන්තකසාවයමොයෙො; 

නිරාසයයො සබ්බයලොයක භවිත්වා, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ නිල්යලොලුයපොතිඅයලොලුයපො.යයොහි රසතණ්ොභිභූයතොයෙොති, 

යසොභුසිංලු පතිපුන පුනඤ්චලු පති, යතනයලොලුයපොති වුධසච්චති.තස්මා

එස තිං පටික්ඛිපන්යතො ආෙ ‘‘නිල්යලොලුයපො’’ති. නික්කුයහොති එත්ථ

කඤ්චාපි යස්ස තිවිධිං ුලෙනවත්ථු නත්ථි, යසො නික්ුලයෙොති වුධසච්චති.
ඉමිස්සා පන ගාථාය මනුඤ්ඤයභොජනාදීසු විම්ෙයමනාපජ්ජනයතො 

නික්ුලයෙොතිඅයමධි පායයො. නිප්පිපායසොතිඑත්ථපාතුමිච්ඡාපිපාසා, තස්සා

අභායවන නි පිපායසො, සාදුරසයලොයභන යභොත්තුකමයතාවිරහියතොති

අත්යථො. නිම්මක්යඛොති එත්ථ පරගුණවිනාසනලක්ඛයණො මක්යඛො, තස්ස
අභායවන නිම්මක්යඛො. අත්තයනොගෙට්ඨකායලසූදස්සගුණමක්ඛනාභාවිං

සන්ධායාෙ. නිද්ධන්තකසාවයමොයහොති එත්ථ රාගාදයයො තයයො, 
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කායදුච්චරිතාදීනි ච තීණීති ඡ ධම්මා යථාසම්භවිං අ පසන්නට්යඨන
සකභාවිං විජොයපත්වා පරභාවිං ගණ්ොපනට්යඨන කසටට්යඨන ච
කසාවාතියවදිතබ්බා.යථාෙ– 

‘‘තත්ථ, කතයම තයයො කසාවා? රාගකසායවො, යදොසකසායවො, 

යමොෙකසායවො, ඉයමතයයො කසාවා.තත්ථ, කතයමඅපයරපිතයයො

කසාවා? කායකසායවො, වචීකසායවො, මයනොකසායවො’’ති)විභ. 924). 

යතසු යමොෙිං ඨයපත්වා පඤ්චන්නිං කසාවානිං යතසඤ්ච සබ්යබසිං

මූලභූතස්සයමොෙස්සනිද්ධන්තත්තා නිද්ධන්තකසාවයමොයෙො, තිණ්ණිංඑව
වා කායවචීමයනොකසාවානිං යමොෙස්ස ච නිද්ධන්තත්තා 

නිද්ධන්තකසාවයමොයෙො. ඉතයරසු නිල්යලොලුපතාදීහි රාගකසාවස්ස, 

නිම්මක්ඛතාය යදොසකසාවස්ස නිද්ධන්තභායවො සිද්යධො එව. නිරාසයෙොති 

නිත්තණ්යෙො. සබ්බයලොයකති සකලයලොයක, තීසු භයවසු ද්වාදසසු වා 
ආයතයනසු භවවිභවතණ්ොවිරහියතො හුත්වාති අත්යථො. යසසිං

වුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්බිං. අථ වා තයයොපි පායද වත්වා එයකො චයරති
එයකොචරිතුිංසක්ුලයණයයාති එවම්පිඑත්ථසම්බන්යධොකාතබ්යබොති. 

නිල්යලොලුපගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

57. පාපංසහාෙන්තිකාඋ පත්ති? බාරාණසියිංකරඅඤ්ඤතයරොරාජා 
මෙච්චරාජානුභායවන නගරිං පදක්ඛිණිං කයරොන්යතො මනුස්යස

යකොට්ඨාගාරයතොපුරාණධඤ්ඤානි බහිද්ධානීෙරන්යතදිස්වා‘‘කිං, භයණ, 

ඉද’’න්තිඅමච්යචපුච්ඡි. ‘‘ඉදානි, මොරාජ, නවධඤ්ඤානිඋ පජ්ජිස්සන්ති, 
යතසිංඔකාසිංකාතුිංඉයමමනුස්සා පුරාණධඤ්ඤාදීනිඡඩ්යඩන්තී’’ති.රාජා

– ‘‘කිං, භයණ, ඉත්ථාගාරබලකායාදීනිං වට්ටිං පරිපුණ්ණ’’න්ති? ‘‘ආම, 

මොරාජ, පරිපුණ්ණන්ති’’. ‘‘යතනහි, භයණ, දානසාලිංකාරායපථ, දානිං

දස්සාමි, මා ඉමානි ධඤ්ඤානි අනුපකාරානි විනස්සිිංසූ’’ති. තයතො නිං

අඤ්ඤතයරොදිට්ඨිගතියකොඅමච්යචො‘‘මොරාජ, නත්ථි දින්න’’න්තිආරබ්භ
යාව ‘‘බාලා ච පණ්ඩිතා ච සන්ධාවිත්වා සිංසරිත්වා දුක්ඛස්සන්තිං
කරිස්සන්තී’’ති වත්වා නිවායරසි. යසො දුතියම්පි තතියම්පි යකොට්ඨාගායර

විලුම්පන්යත දිස්වා තයථව ආණායපසි. තතියම්පි නිං ‘‘මොරාජ, 

දත්තුපඤ්ඤත්තිංයදිදිංදාන’’න්තිආදීනිවත්වානිවායරසි.යසො‘‘අයර, අෙිං

අත්තයනො සන්තකම්පි න ලභාමි දාතුිං, කිං යම ඉයමහි පාපසොයයහී’’ති
නිබ්බින්යනො රජ්ජිං පොය පබ්බජිත්වා විපස්සන්යතො පච්යචකයබොධිිං
සච්ඡාකාසි.තඤ්චපාපිංසොයිංගරෙන්යතොඉමිං උදානගාථිංඅභාසි– 

‘‘පාපිංසොයිංපරිවජ්ජයයථ, අනත්ථදස්සිිංවිසයමනිවිට්ඨිං; 

සයිං න යසයව පසුතිං පමත්තිං, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 
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තස්සායිං සඞ්යඛපත්යථො – ය්වායිං දසවත්ථුකාය පාපදිට්ඨියා

සමන්නාගතත්තා පායපො, පයරසම්පි අනත්ථිං පස්සතීති අනත්ථදස්සී, 

කායදුච්චරිතාදිම්හිච විසයමනිවිට්යඨො, තිංඅත්ථකායමොුලලපුත්යතොපාපිං

සොයිං පරිවජ්ජයයථ අනත්ථදස්සිිං විසයම නිවිට්ඨිං. සෙං න යසයවති 

අත්තයනොවයසනනයසයව.යදිපනපරවයසොයෙොති, කිංසක්කාකාතුන්ති

වුධසත්තිං යෙොති. පසුතන්ති පසටිං, දිට්ඨිවයසන තත්ථ තත්ථ ලග්ගන්ති

අත්යථො. පමත්තන්ති කාමගුයණසු යවොස්සට්ඨචිත්තිං, ුලසලභාවනාරහිතිං

වා.තිංඑවරූපිංනයසයව, නභයජ, නපයිරුපායස, අඤ්ඤදත්ථුඑයකොචයර
ඛග්ගවිසාණක යපොති. 

පාපසොයගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

58. බහුස්සුතන්ති කා උ පත්ති? පුබ්යබ කර කස්සපස්ස භගවයතො 
සාසයන අට්ඨ පච්යචකයබොධිසත්තා පබ්බජිත්වා ගතපච්චාගතවත්තිං
පූයරත්වා යදවයලොයක උ පන්නාති සබ්බිං අනවජ්ජයභොජීගාථාය
වුධසත්තසදිසයමව. අයිංපනවියසයසො – පච්යචකබුද්යධනිසීදායපත්වා රාජා

ආෙ‘‘යකතුම්යෙ’’ති? යතආෙිංසු–‘‘මයිං, මොරාජ, බහුස්සුතානාමා’’ති.

රාජා – ‘‘අෙිං සුතබ්රේමදත්යතො නාම, සුයතන තිත්තිිං න ගච්ඡාමි, ෙන්ද, 
යනසිං සන්තියක විචිත්රනයිං සද්ධම්මයදසනිං යසොස්සාමී’’ති අත්තමයනො

දක්ඛියණොදකිංදත්වා, පරිවිසිත්වා, භත්තකච්චපරියයොසායන සඞ්ඝත්යථරස්ස

පත්තිං ගයෙත්වා, වන්දිත්වා, පුරයතො නිසීදි ‘‘ධම්මකථිං, භන්යත, 

කයරොථා’’ති.යසො‘‘සුඛියතොයෙොතු, මොරාජ, රාගක්ඛයයොයෙොතූ’’තිවත්වා

උට්ඨියතො.රාජා ‘‘අයිංනබහුස්සුයතො, දුතියයොබහුස්සුයතොභවිස්සති, ස්යව
දානි විචිත්රධම්මයදසනිං යසොස්සාමී’’ති ස්වාතනාය නිමන්යතසි. එවිං යාව

සබ්යබසිංපටිපාටිගච්ඡති, තාව නිමන්යතසි.යතසබ්යබපි ‘‘යදොසක්ඛයයො

යෙොතු, යමොෙක්ඛයයො, ගතික්ඛයයො, වට්ටක්ඛයයො, උපධික්ඛයයො, 
තණ්ෙක්ඛයයො යෙොතූ’’ති එවිං එයකකිං පදිං වියසයසත්වා යසසිං
පඨමසදිසයමව වත්වාඋට්ඨහිිංසු. 

තයතො රාජා ‘‘ඉයම ‘බහුස්සුතා මය’න්ති භණන්ති, න ච යතසිං 

විචිත්රකථා, කයමයතහිවුධසත්ත’’න්තියතසිංවචනත්ථිංඋපපරික්ඛිතුමාරද්යධො.

අථ ‘‘රාගක්ඛයයො යෙොතූ’’ති උපපරික්ඛන්යතො ‘‘රායග ඛීයණ යදොයසොපි
යමොයෙොපි අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරපි කයලසා ඛීණා යෙොන්තී’’ති ඤත්වා

අත්තමයනො අයෙොසි – ‘‘නි පරියායබහුස්සුතා ඉයම සමණා. යථා හි
පුරියසන මොපථවිිං වා ආකාසිං වා අඞ්ගුලියා නිද්දිසන්යතන න

අඞ්ගුලිමත්යතොවපයදයසොනිද්දිට්යඨොයෙොති, අපිච, යඛො, පනපථවීආකාසා

එව නිද්දිට්ඨා යෙොන්ති, එවිං ඉයමහි එකයමකිං අත්ථිං නිද්දිසන්යතහි 
අපරිමාණාඅත්ථානිද්දිට්ඨායෙොන්තී’’ති.තයතොයසො‘‘ුලදාස්සුනාමාෙම්පි
එවිං බහුස්සුයතොභවිස්සාමී’’තිතථාරූපිංබහුස්සුතභාවිංපත්යථන්යතොරජ්ජිං
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පොය පබ්බජිත්වා, විපස්සන්යතො පච්යචකයබොධිිං සච්ඡිකත්වා, ඉමිං
උදානගාථිංඅභාසි– 

‘‘බහුස්සුතිංධම්මධරිංභයජථ, මිත්තිංඋළාරිංපටිභානවන්තිං; 

අඤ්ඤාය අත්ථානි වියනයය කඞ්ඛිං, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථායිං සඞ්යඛපත්යථො – බහුස්සුතන්ති දුවියධො බහුස්සුයතො තීසු

පිටයකසු අත්ථයතො නිඛියලො පරියත්තිබහුස්සුයතො ච, 
මග්ගඵලවිජ්ජාභිඤ්ඤානිං පටිවිද්ධත්තා පටියවධබහුස්සුයතො ච.

ආගතාගයමො ධම්මධයරො. උළායරහි පන කායවචීමයනොකම්යමහි 

සමන්නාගයතො උළායරො. යුත්තපටිභායනො ච මුත්තපටිභායනො ච

යුත්තමුත්තපටිභායනොච පටිභානවා. පරියත්තිපරිපුච්ඡාධිගමවයසනවාතිධා

පටිභානවා යවදිතබ්යබො. යස්ස හි පරියත්ති පටිභාති, යසො
පරියත්තිපටිභානවා. යස්ස අත්ථඤ්ච ඤාණඤ්ච ලක්ඛණඤ්ච

ඨානාට්ඨානඤ්ච පරිපුච්ඡන්තස්ස පරිපුච්ඡා පටිභාති, යසො

පරිපුච්ඡාපටිභානවා. යයන මග්ගාදයයො පටිවිද්ධා යෙොන්ති, යසො

අධිගමපටිභානවා.තිංඑවරූපිං බහුස්සුතං ධම්මධරංභයජථමිත්තංඋළාරං

පටිභානවන්තං. තයතොතස්සානුභායවන අත්තත්ථපරත්ථඋභයත්ථයභදයතො
වා දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ථයභදයතො වා අයනක පකාරානි 

අඤ්ඤාෙ අත්ථානි. තයතො – ‘‘අයෙොසිිං නු යඛො අෙිං 

අතීතමද්ධාන’’න්තිආදීසු )ම. නි. 1.18; සිං. නි. 2.20) කඞ්ඛට්ඨායනසු 

වියනෙයකඞ්ඛං, විචිකච්ඡිං වියනත්වා විනායසත්වා එවිං කතසබ්බකච්යචො
එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපොති. 

බහුස්සුතගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

59. ඛිඩ්ඩං රතින්ති කා උ පත්ති? බාරාණසියිං විභූසකබ්රේමදත්යතො
නාම රාජා පායතොව යාගුිං වා භත්තිං වා භුඤ්ජිත්වා නානාවිධවිභූසයනහි
අත්තානිං විභූසායපත්වා මොආදායස සකලසරීරිං දිස්වා යිං න ඉච්ඡති තිං
අපයනත්වා අඤ්යඤන විභූසයනන විභූසායපති. තස්ස එකදිවසිං එවිං
කයරොයතො භත්තයවලා මජ්ඣන්හිකසමයයො පත්යතො. අථ අවිභූසියතොව

දුස්සපට්යටන සීසිං යවයඨත්වා, භුඤ්ජිත්වා, දිවායසයයිං උපගච්ඡි. පුනපි
උට්ඨහිත්වා තයථව කයරොයතො සූරියයො අත්ථඞ්ගයතො. එවිං දුතියදිවයසපි
තතියදිවයසපි. අථස්ස එවිං මණ්ඩන පසුතස්ස පිට්ඨියරොයගො උදපාදි.

තස්යසතදයෙොසි – ‘‘අයෙො යර, අෙිං සබ්බථායමන විභූසන්යතොපි ඉමස්මිිං
ක පයකවිභූසයනඅසන්තුට්යඨොයලොභිංඋ පායදසිිං.යලොයභොචනායමස

අපායගමනීයයො ධම්යමො, ෙන්දාෙිං, යලොභිං නිග්ගණ්ොමී’’ති රජ්ජිං පොය
පබ්බජිත්වා විපස්සන්යතො පච්යචකයබොධිිං සච්ඡිකත්වා ඉමිං උදානගාථිං
අභාසි– 
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‘‘ඛිඩ්ඩිං රතිිං කාමසුඛඤ්ච යලොයක, අනලඞ්කරිත්වා

අනයපක්ඛමායනො; 

විභූසනට්ඨානා විරයතො සච්චවාදී, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ ඛිඩ්ඩා ච රති ච පුබ්යබ වුධසත්තාව. කාමසුඛන්ති වත්ථුකාමසුඛිං. 
වත්ථුකාමාපිහිසුඛස්සවිසයාදිභායවනසුඛන්තිවුධසච්චන්ති.යථාෙ–‘‘අත්ථි

රූපිං සුඛිං සුඛානුපතිත’’න්ති )සිං. නි. 3.60). එවයමතිං ඛිඩ්ඩිං රතිිං 

කාමසුඛඤ්චඉමස්මිිංඔකාසයලොයක අනලඞ්කරිත්වා අලන්ති අකත්වා, එතිං

ත පකන්ති වා සාරභූතන්ති වා එවිං අග්ගයෙත්වා. අනයපක්ඛමායනොති

යතන අලඞ්කරයණන අනයපක්ඛණසීයලො, අපිොලුයකො, නිත්තණ්යෙො, 
විභූසනට්ඨානා විරයතො සච්චවාදී එයකො චයරති. තත්ථ විභූසා දුවිධා – 

අගාරිකවිභූසා, අනගාරිකවිභූසා ච. තත්ථ අගාරිකවිභූසා

සාටකයවඨනමාලාගන්ධාදි, අනගාරිකවිභූසා පත්තමණ්ඩනාදි. විභූසා එව 

විභූසනට්ඨානං. තස්මා විභූසනට්ඨානා තිවිධාය විරතියා විරයතො. 

අවිතථවචනයතො සච්චවාදීතිඑවමත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

විභූසනට්ඨානගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

60. පුත්තඤ්ච දාරන්ති කාඋ පත්ති? බාරාණසිරඤ්යඤොකරපුත්යතො
දෙරකායල එව අභිසිත්යතො රජ්ජිං කායරසි. යසො පඨමගාථාය
වුධසත්තපච්යචකයබොධිසත්යතොවියරජ්ජසිරිමනුභවන්යතොඑකදිවසිංචින්යතසි

– ‘‘අෙිංරජ්ජිංකායරන්යතොබහූනිංදුක්ඛිංකයරොමි.කිංයමඑකභත්තත්ථාය

ඉමිනා පායපන, ෙන්ද සුඛමු පායදමී’’ති රජ්ජිං පොය පබ්බජිත්වා
විපස්සන්යතොපච්යචකයබොධිිං සච්ඡිකත්වාඉමිංඋදානගාථිංඅභාසි– 

‘‘පුත්තඤ්චදාරිංපිතරඤ්චමාතරිං, ධනානිධඤ්ඤානිච බන්ධවානි; 

හිත්වාන කාමානි යයථොධිකානි, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ ධනානීති මුත්තාමණියවළුරියසඞ්ඛසිලාපවාළරජතජාතරූපාදීනි

රතනානි. ධඤ්ඤානීති සාලිවීහියවයගොධුමකඞ්ුලවරකුලද්රූසකපයභදානි

සත්ත යසසාපරණ්ණානි ච. බන්ධවානීති 
ඤාතිබන්ධුයගොත්තබන්ධුමිත්තබන්ධුසි පබන්ධුවයසන චතුබ්බියධ

බන්ධයව. ෙයථොධිකානීති සකසකඔධිවයසන ඨිතායනව. යසසිං
වුධසත්තනයයමවාති. 

පුත්තදාරගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

61. සඞ්යගො එයසොති කා උ පත්ති? බාරාණසියිං කර
පාදයලොලබ්රේමදත්යතො නාමරාජාඅයෙොසි.යසොපායතොවයාගුිංවාභත්තිංවා
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භුඤ්ජිත්වා තීසු පාසායදසු තිවිධනාටකානි පස්සති. තිවිධනාටකානීති කර

පුබ්බරාජයතො ආගතිං, අනන්තරරාජයතො ආගතිං, අත්තයනො කායල
උට්ඨිතන්ති. යසො එකදිවසිං පායතොව දෙරනාටකපාසාදිං ගයතො. තා

නාටකත්ථියයො ‘‘රාජානිං රමායපස්සාමා’’ති සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස 
අච්ඡරායයො විය අතිමයනොෙරිං නච්චත්තවාදිතිං පයයොයජසුිං. රාජා –
‘‘අනච්ඡරියයමතිං දෙරාන’’න්ති අසන්තුට්යඨො හුත්වා
මජ්ඣිමනාටකපාසාදිං ගයතො. තාපි නාටකත්ථියයො තයථව අකිංසු. යසො
තත්ථාපි තයථව අසන්තුට්යඨො හුත්වා මොනාටකපාසාදිං ගයතො. තාපි 

නාටකත්ථියයො තයථව අකිංසු. රාජා ද්යව තයයො රාජපරිවට්යට අතීතානිං
තාසිං මෙල්ලකභායවන අට්ඨිකීළනසදිසිං නච්චිං දිස්වා ත්තඤ්ච අමධුරිං

සුත්වා පුනයදව දෙරනාටකපාසාදිං, පුන මජ්ඣිමනාටකපාසාදන්ති එවිං
විචරිත්වාකත්ථචිඅසන්තුට්යඨොචින්යතසි– ‘‘ඉමා නාටකත්ථියයොසක්කිං 
යදවානමින්දිං අච්ඡරායයො විය මිං රමායපතුකාමා සබ්බථායමන

නච්චත්තවාදිතිං පයයොයජසුිං, ස්වාෙිං කත්ථචි අසන්තුට්යඨො යලොභයමව

වඩ්යඪමි, යලොයභො ච නායමස අපායගමනීයයො ධම්යමො, ෙන්දාෙිං යලොභිං
නිග්ගණ්ොමී’’ති රජ්ජිං පොය පබ්බජිත්වා විපස්සන්යතො පච්යචකයබොධිිං
සච්ඡිකත්වාඉමිංඋදානගාථිං අභාසි– 

‘‘සඞ්යගොඑයසොපරිත්තයමත්ථයසොඛයිං, අ පස්සායදොදුක්ඛයමත්ථ 

භියයයො; 

ගයළො එයසො ඉති ඤත්වා මතිමා, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තස්සත්යථො– සඞ්යගොඑයසොතිඅත්තයනො උපයභොගිංනිද්දිසති.යසොහි

සජ්ජන්ති තත්ථ පාණියනො කද්දයම පවිට්යඨො ෙත්ථී වියාති සඞ්යගො.

පරිත්තයමත්ථ යසොඛයන්ති එත්ථ පඤ්චකාමගුණූපයභොගකායල
විපරීතසඤ්ඤාය උ පායදතබ්බයතො කාමාවචරධම්මපරියාපන්නයතො වා 

ලාමකට්යඨනයසොඛයිංපරිත්තිං, විජ්ජු පභායඔභාසිතනච්චදස්සනසුඛිංවිය

ඉත්තරිං, තාවකාලිකන්ති වුධසත්තිං යෙොති. අප්පස්සායදො දුක්ඛයමත්ථ

භියෙයොති එත්ථ ච ය්වායිං ‘‘යිං යඛො, භික්ඛයව, ඉයම පඤ්ච කාමගුයණ

පටිච්ච උ පජ්ජති සුඛිං යසොමනස්සිං, අයිංකාමානිං අස්සායදො’’ති )ම. නි. 

1.166) වුධසත්යතො.යසොයදිදිං ‘‘යකොච, භික්ඛයව, කාමානිංආදීනයවො? ඉධ, 

භික්ඛයව, ුලලපුත්යතොයයනසි පට්ඨායනනජීවිකිංක යපති, යදිමුද්දාය, 

යදිගණනායා’’ති එවමාදිනා)ම.නි.1.167) නයයයනත්ථදුක්ඛිංවුධසත්තිං.තිං
උපනිධායඅ යපො උදකබින්දුමත්යතො යෙොති. අථයඛො දුක්ඛයමවභියයයො

බහු, චතූසු සමුද්යදසු උදකසදිසිං යෙොති. යතන වුධසත්තිං ‘‘අ පස්සායදො

දුක්ඛයමත්ථ භියයයො’’ති. ගයළො එයසොති අස්සාදිං දස්යසත්වා

ආකඩ්ඪනවයසනබළියසො විය එයසො යදිදිං පඤ්චකාමගුණා. ඉතිඤත්වා

මතිමාතිඑවිංඤත්වාබුද්ධිමාපණ්ඩියතොපුරියසො සබ්බම්යපතිංපොයඑයකො
චයරඛග්ගවිසාණක යපොති. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

84 

පටුන 

සඞ්ගගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

62. සන්දාලයිත්වානාති කා උ පත්ති? බාරාණසියිං කර 

අනිවත්තබ්රේමදත්යතො නාම රාජා අයෙොසි. යසො සඞ්ගාමිං ඔතිණ්යණො 

අජිනිත්වාඅඤ්ඤිංවාකච්චිංආරද්යධොඅනිට්ඨයපත්වානනිවත්තති, තස්මා
නිං එවිං සඤ්ජානිිංසු. යසො එකදිවසිංඋයයානිං ගච්ඡති. යතනචසමයයන
වනදායෙො උට්ඨාසි. යසො අග්ගිසුක්ඛානිචෙරිතානිචතිණාදීනි දෙන්යතො
අනිවත්තමායනො එව ගච්ඡති. රාජා තිං දිස්වා ත පටිභාගනිමිත්තිං

උ පායදසි. ‘‘යථායිංවනදායෙො, එවයමව එකාදසවියධොඅග්ගිසබ්බසත්යත

දෙන්යතො අනිවත්තමායනොව ගච්ඡති මොදුක්ඛිං උ පායදන්යතො, ුලදාස්සු
නාමාෙම්පි ඉමස්ස දුක්ඛස්ස නිවත්තනත්ථිං අයිං අග්ගි විය
අරියමග්ගඤාණග්ගිනා කයලයස දෙන්යතො අනිවත්තමායනො

ගච්යඡයය’’න්ති? තයතො මුහුත්තිංගන්ත්වායකවට්යටඅද්දසනදියිංමච්යඡ

ගණ්ෙන්යත. යතසිංජාලන්තරිංපවිට්යඨොඑයකොමොමච්යඡොජාලිංයභත්වා
පලායි. යත ‘‘මච්යඡො ජාලිං යභත්වා ගයතො’’ති සද්දමකිංසු. රාජා තම්පි
වචනිං සුත්වා ත පටිභාගනිමිත්තිං උ පායදසි – ‘‘ුලදාස්සු නාමාෙම්පි
අරියමග්ගඤායණන තණ්ොදිට්ඨිජාලිං යභත්වා අසජ්ජමායනො
ගච්යඡයය’’න්ති. යසො රජ්ජිං පොය පබ්බජිත්වා විපස්සනිං ආරභිත්වා 

පච්යචකයබොධිිංසච්ඡාකාසි, ඉමඤ්චඋදානගාථිංඅභාසි– 

‘‘සන්දාලයිත්වානසිංයයොජනානි, ජාලිංවයභත්වාසලිලම්බුචාරී; 

අග්ත්ව දඩ්ඪිං අනිවත්තමායනො, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තස්සා දුතියපායද ජාලන්ති සුත්තමයිං වුධසච්චති. අම්බූති උදකිං, තත්ථ

චරතීති අම්බුචාරී, මච්ඡස්යසතිංඅධිවචනිං.සලියලඅම්බුචාරී සලිලම්බුචාරී, 

තස්මිිං නදීසලියල ජාලිං යභත්වා අම්බුචාරීවාති වුධසත්තිං යෙොති. තතියපායද 

දඩ්ඪන්තිදඩ්ඪට්ඨානිංවුධසච්චති. යථාඅග්ගිදඩ්ඪට්ඨානිංපුනනනිවත්තති, න

තත්ථ භියයයො ආගච්ඡති, එවිං මග්ගඤාණග්ගිනා දඩ්ඪිං කාමගුණට්ඨානිං
අනිවත්තමායනො තත්ථ භියයයො අනාගච්ඡන්යතොති වුධසත්තිං යෙොති. යසසිං
වුධසත්තනයයමවාති. 

සන්දාලනගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

63. ඔක්ඛිත්තචක්ඛූති කා උ පත්ති? බාරාණසියිං කර 

චක්ඛුයලොලබ්රේමදත්යතො නාම රාජා පාදයලොලබ්රේමදත්යතො විය
නාටකදස්සනමනුයුත්යතො යෙොති.අයිංපනවියසයසො –යසොඅසන්තුට්යඨො

තත්ථ තත්ථ ගච්ඡති, අයිං තිං තිං නාටකිං දිස්වා අතිවිය අභිනන්දිත්වා
නාටකපරිවත්තදස්සයනන තණ්ෙිං වඩ්යඪන්යතො විචරති. යසො කර
නාටකදස්සනායආගතිංඅඤ්ඤතරිං ුලටුම්බියභරියිංදිස්වාරාගිං උ පායදසි.
තයතො සිංයවගමාපජ්ජිත්වා පුන ‘‘අෙිං ඉමිං තණ්ෙිං වඩ්යඪන්යතො
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අපායපරිපූරයකො භවිස්සාමි, ෙන්ද නිං නිග්ගණ්ොමී’’ති පබ්බජිත්වා
විපස්සන්යතො පච්යචකයබොධිිං සච්ඡිකත්වා අත්තයනො පුරිමපටිපත්තිිං
ගරෙන්යතො ත පටිපක්ඛගුණදීපිකිංඉමිංඋදානගාථිංඅභාසි– 

‘‘ඔක්ඛිත්තචක්ඛූ න ච පාදයලොයලො, ගුත්තින්ද්රියයො 

රක්ඛිතමානසායනො; 

අනවස්සුයතො අපරිඩය්ෙමායනො, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ ඔක්ඛිත්තචක්ඛූතියෙට්ඨාඛිත්තචක්ඛු, සත්තත්වට්ඨීනි පටිපාටියා
ඨයපත්වාපරිවජ්ජගයෙතබ්බදස්සනත්ථිංයුගමත්තිංයපක්ඛමායනොතිවුධසත්තිං 
යෙොති. න තු ෙනුකට්ඨිනා ෙදයට්ඨිිං සඞ්ඝට්යටන්යතො. එවඤ්හි

ඔක්ඛිත්තචක්ඛුතා න සමණසාරු පා යෙොතී. න ච පාදයලොයලොති එකස්ස

දුතියයො, ද්වින්නිං තතියයොති එවිං ගණමජ්ඣිං පවිසිතුකාමතාය

කණ්ඩූයමානපායදො විය අභවන්යතො, දීඝචාරිකඅනවට්ඨිතචාරිකවිරයතො වා. 

ගුත්තින්ද්රියෙොති ඡසු ඉන්ද්රියයසු ඉධ විසුිංවුධසත්තාවයසසවයසන

යගොපිතින්ද්රියයො. රක්ඛිතමානසායනොති මානසිං යයව මානසානිං, තිං

රක්ඛිතමස්සාති රක්ඛිතමානසායනො. යථා කයලයසහි න විලු පති, එවිං

රක්ඛිතචිත්යතොති වුධසත්තිං යෙොති. අනවස්සුයතොති ඉමාය පටිපත්තියා යතසු

යතසු ආරම්මයණසු කයලසඅන්වාස්සවවිරහියතො. අපරිඩය්හමායනොති එවිං 
අන්වාස්සවවිරොව කයලසග්ත්හි අපරිඩය්ෙමායනො. බහිද්ධා වා

අනවස්සුයතො, අජ්ඣත්තිං අපරිඩය්ෙමායනො.යසසිංවුධසත්තනයයමවාති. 

ඔක්ඛිත්තචක්ඛුගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

64. ඔහාරයිත්වාති කා උ පත්ති? බාරාණසියිං කර අයිං අඤ්යඤොපි 
චාතුමාසිකබ්රේමදත්යතො නාම රාජා චතුමායස චතුමායස උයයානකීළිං
ගච්ඡති. යසො එකදිවසිං ගිම්ොනිං මජ්ඣියම මායස උයයානිං පවිසන්යතො
උයයානද්වායර පත්තසඤ්ඡන්නිං පු ඵාලඞ්කතවිටපිං
පාරිච්ඡත්තකයකොවිළාරිං දිස්වා එකිං පු ඵිං ගයෙත්වා උයයානිං පාවිසි.
තයතො ‘‘රඤ්ඤා අග්ගපු ඵිං ගහිත’’න්ති අඤ්ඤතයරොපි අමච්යචො
ෙත්ථික්ඛන්යධ ඨියතො එව එකිං පු ඵිං අග්ගයෙසි. එයතයනව උපායයන
සබ්යබොබලකායයොඅග්ගයෙසි.පු ඵිංඅනස්සායදන්තා පත්තම්පිගණ්හිිංසු.
යසො රුක්යඛො නි පත්තපු යඵො ඛන්ධමත්යතොව අයෙොසි. තිං රාජා

සායන්ෙසමයයඋයයානානික්ඛමන්යතොදිස්වා ‘‘කිංකයතොඅයිංරුක්යඛො, 
මම ආගමනයවලායිං මණිවණ්ණසාඛන්තයරසු පවාළසදිසපු ඵාලඞ්කයතො

අයෙොසි, ඉදානි නි පත්තපු යඵොජායතො’’තිචින්යතන්යතොතස්යසවාවිදූයර
අපු ඵිතිංරුක්ඛිං සඤ්ඡන්නපලාසිංඅද්දස.දිස්වාචස්සඑතදයෙොසි–‘‘අයිං

රුක්යඛො පු ඵභරිතසාඛත්තා බහුජනස්ස යලොභනීයයො අයෙොසි, යතන

මුහුත්යතයනවබයසනිංපත්යතො, අයිංපනඤ්යඤො අයලොභනීයත්තාතයථව
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ඨියතො. ඉදම්පි රජ්ජිං පු ඵිතරුක්යඛො විය යලොභනීයිං, භික්ඛුභායවො පන
අපු ඵිතරුක්යඛොවියඅයලොභනීයයො.තස්මායාවඉදම්පිඅයිං රුක්යඛොවිය

න විලු පති, තාව අයමඤ්යඤො සඤ්ඡන්නපත්යතො යථා පාරිච්ඡත්තයකො, 
එවිං කාසායවන පරිසඤ්ඡන්යනන හුත්වා පබ්බජිතබ්බ’’න්ති. යසො රජ්ජිං
පොය පබ්බජිත්වා විපස්සන්යතො පච්යචකයබොධිිං සච්ඡිකත්වා ඉමිං
උදානගාථිංඅභාසි– 

‘‘ඔොරයිත්වා ගිහිබයඤ්ජනානි, සඤ්ඡන්නපත්යතො යථා 

පාරිඡත්යතො; 

කාසායවත්යථො අභිනික්ඛමිත්වා, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ කාසාෙවත්යථො අභිනික්ඛමිත්වාති ඉමස්ස පාදස්ස යගො
අභිනික්ඛමිත්වා කාසායවත්යථො හුත්වාති එවමත්යථො යවදිතබ්යබො. යසසිං
වුධසත්තනයයයනවසක්කාජානිතුන්තිනවිත්ථාරිතන්ති. 

පාරිච්ඡත්තකගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

තතියයොවග්යගොනිට්ඨියතො. 

65. රයසසූතිකාඋ පත්ති? අඤ්ඤතයරොකරබාරාණසිරාජාඋයයායන 

අමච්චපුත්යතහි පරිවුධසයතො සිලාපට්ටයපොක්ඛරණියිං කීළති. තස්ස සූයදො 
සබ්බමිංසානිං රසිං ගයෙත්වා අතීව සුසඞ්ඛතිං අමතක පිං අන්තරභත්තිං 
පචිත්වා උපනායමසි. යසො තත්ථ යගධමාපන්යනො කස්සචි කඤ්චි අදත්වා
අත්තනාව භුඤ්ජි. උදකකීළයතො ච අතිවිකායල නික්ඛන්යතො සීඝිං සීඝිං

භුඤ්ජි. යයහි සද්ධිිං පුබ්යබ භුඤ්ජති, න යතසිං කඤ්චි සරි. අථ පච්ඡා

පටිසඞ්ඛානිං උ පායදත්වා ‘‘අයෙො, මයා පාපිංකතිං, ය්වාෙිං රසතණ්ොය
අභිභූයතො සබ්බජනිං විසරිත්වා එකයකොව භුඤ්ජිිං. ෙන්ද රසතණ්ෙිං
නිග්ගණ්ොමී’’ති රජ්ජිං පොය පබ්බජිත්වා විපස්සන්යතො පච්යචකයබොධිිං
සච්ඡිකත්වා අත්තයනො පුරිමපටිපත්තිිං ගරෙන්යතො ත පටිපක්ඛගුණදීපිකිං
ඉමිංඋදානගාථිංඅභාසි– 

‘‘රයසසුයගධිංඅකරිංඅයලොයලො, අනඤ්ඤයපොසීසපදානචාරී; 

ුලයල ුලයල අ පටිබද්ධචිත්යතො, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ රයසසූති 

අම්බිලමධුරතිත්තකකටුකයලොණිකඛාරිකකසාවාදියභයදසු සායනීයයසු. 

යගධං අකරන්තිගිද්ධිිං අකයරොන්යතො, තණ්ෙිං අනු පායදන්යතොති වුධසත්තිං

යෙොති. අයලොයලොති‘‘ඉදිංසායිස්සාමි, ඉදිංසායිස්සාමී’’තිඑවිංරසවියසයසසු 

අනාුලයලො. අනඤ්ඤයපොසීති යපොයසතබ්බකසද්ධිවිොරිකාදිවිරහියතො, 
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පටුන 

කායසන්ධාරණමත්යතන සන්තුට්යඨොති වුධසත්තිං යෙොති. යථා වා පුබ්යබ 

උයයායන රයසසු යගධකරණයලොයලො හුත්වා අඤ්ඤයපොසී ආසිිං, එවිං
අහුත්වායායතණ්ොයයලොයලො හුත්වාරයසසුයගධිංකයරොති.තිංතණ්ෙිං
හිත්වාආයතිිංතණ්ොමූලකස්ස අඤ්ඤස්ස අත්තභාවස්ස අනිබ්බත්තයනන
අනඤ්ඤයපොසීති දස්යසති. අථ වා අත්ථභඤ්ජනකට්යඨන අඤ්යඤති
කයලසා වුධසච්චන්ති. යතසිං අයපොසයනන අනඤ්ඤයපොසීති අයම්යපත්ථ

අත්යථො. සපදානචාරීති අයවොක්කම්මචාරී අනුපුබ්බචාරී, ඝරපටිපාටිිං 
අඡඩ්යඩත්වා අඩ්ඪුලලඤ්ච දලිද්දුලලඤ්ච නිරන්තරිං පිණ්ඩාය

පවිසමායනොතිඅත්යථො. කුයලකුයලඅප්පටිබද්ධචිත්යතොතිඛත්තියුලලාදීසු

යත්ථ කත්ථචි කයලසවයසන අලග්ගචිත්යතො, චන්දූපයමො නිච්චනවයකො
හුත්වාතිඅත්යථො.යසසිං වුධසත්තනයයමවාති. 

රසයගධගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

66. පහාෙ පඤ්චාවරණානීති කා උ පත්ති? බාරාණසියිං කර
අඤ්ඤතයරො රාජා පඨමජ්ඣානලාභී අයෙොසි. යසො ඣානානුරක්ඛණත්ථිං
රජ්ජිං පොය පබ්බජිත්වා විපස්සන්යතො පච්යචකයබොධිිං සච්ඡිකත්වා
අත්තයනොපටිපත්තිසම්පදිංදීයපන්යතොඉමිංඋදානගාථිංඅභාසි– 

‘‘පොය පඤ්චාවරණානි යචතයසො, උපක්කයලයස බයපනුජ්ජ

සබ්යබ; 

අනිස්සියතො යඡත්ව සියනෙයදොසිං, එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ ආවරණානීති නීවරණායනව. තානි අත්ථයතො උරගසුත්යත 

වුධසත්තානි.තානිපනයස්මාඅබ්භාදයයොවිය චන්දසූරියයයචයතොආවරන්ති, 
තස්මා‘‘ආවරණානියචතයසො’’තිවුධසත්තානි.තානිඋපචායරනවා අ පනාය

වා පොය. උපක්කියලයසති උපගම්ම චිත්තිං විබායධන්යත අුලසයල

ධම්යම, වත්යථොපමාදීසුවුධසත්යතඅභිජ්ඣාදයයොවා. බයපනුජ්ජාතිපනුදිත්වා

විනායසත්වා, විපස්සනාමග්යගන පජහිත්වාති අත්යථො. සබ්යබති
අනවයසයස. එවිං සමථවිපස්සනාසම්පන්යනො පඨමමග්යගන

දිට්ඨිනිස්සයස්සපහීනත්තා අනිස්සියතො. යසසමග්යගහියඡත්වායතධාතුකිං 

සියනහයදොසං, තණ්ොරාගන්ති වුධසත්තිං යෙොති. සියනයෙො එව හි 
ගුණපටිපක්ඛයතොසියනෙයදොයසොතිවුධසත්යතො.යසසිංවුධසත්තනයයමවාති. 

ආවරණගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

67. විපිට්ඨිකත්වානාති කා උ පත්ති? බාරාණසියිං කර අඤ්ඤතයරො
රාජා චතුත්ථජ්ඣානලාභී අයෙොසි.යසොඣානානුරක්ඛණත්ථිංරජ්ජිංපොය 

පබ්බජිත්වා විපස්සන්යතො පච්යචකයබොධිිං සච්ඡිකත්වා අත්තයනො
පටිපත්තිසම්පදිං දීයපන්යතොඉමිංඋදානගාථිංඅභාසි– 
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‘‘විපිට්ඨිකත්වානසුඛිංදුඛඤ්ච, පුබ්යබවච යසොමනස්සයදොමනස්සිං; 

ලද්ධානුයපක්ඛිං සමථිං විසුද්ධිං, එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ විපිට්ඨිකත්වානාති පිට්ඨියතො කත්වා, ඡඩ්යඩත්වා ජහිත්වාති 

අත්යථො. සුඛං දුඛඤ්චාති කායිකිං සාතාසාතිං. යසොමනස්සයදොමනස්සන්ති

යචතසිකිං සාතාසාතිං. උයපක්ඛන්ති චතුත්ථජ්ඣානුයපක්ඛිං. සමථන්ති

චතුත්ථජ්ඣානසමථයමව. විසුද්ධන්ති
පඤ්චනීවරණවිතක්කවිචාරපීතිසුඛසඞ්ඛායතහි නවහි පච්චනීකධම්යමහි

විමුත්තත්තාවිසුද්ධිං, නිද්ධන්තසුවණ්ණමිව විගතූපක්කයලසන්තිඅත්යථො. 

අයිං පන යයොජනා – විපිට්ඨිකත්වාන සුඛිං දුක්ඛඤ්ච පුබ්යබව 

පඨමජ්ඣානුපචාරභූමියිංයයව දුක්ඛිං, තතියජ්ඣානුපචාරභූමියිං සුඛන්ති
අධි පායයො. පුන ආදියතො වුධසත්තිං චකාරිං පරයතො යනත්වා ‘‘යසොමනස්සිං
යදොමනස්සඤ්ච විපිට්ඨිකත්වාන පුබ්යබවා’’ති අධිකායරො. යතන

යසොමනස්සිං චතුත්ථජ්ඣානුපචායර, යදොමනස්සඤ්ච
දුතියජ්ඣානුපචායරයයවාති දීයපති. එතානි හි එයතසිං පරියායයතො

පොනට්ඨානානි. නි පරියායයතො පන දුක්ඛස්ස පඨමජ්ඣානිං, 

යදොමනස්සස්ස දුතියජ්ඣානිං, සුඛස්ස තතියජ්ඣානිං, යසොමනස්සස්ස

චතුත්ථජ්ඣානිං පොනට්ඨානිං. යථාෙ – ‘‘පඨමජ්ඣානිං උපසම්පජ්ජ
විෙරති එත්ථු පන්නිං දුක්ඛින්ද්රියිං අපරියසසිං නිරුජ්ඣතී’’තිආදි )සිං. නි.

5.510). තිංසබ්බිංඅට්ඨසාලිනියාධම්මසඞ්ගෙට්ඨකථායිං (ධ.ස.අට්ඨ.165) 
වුධසත්තිං. යයතො පුබ්යබව තීසු පඨමජ්ඣානාදීසු දුක්ඛයදොමනස්සසුඛානි
විපිට්ඨිකත්වාඑත්යථවචතුත්ථජ්ඣායනයසොමනස්සිං විපිට්ඨිකත්වාඉමාය
පටිපදාය ලද්ධානුයපක්ඛිං සමථිං විසුද්ධිං එයකො චයරති. යසසිං සබ්බත්ථ
පාකටයමවාති. 

විපිට්ඨිකත්වාගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

68. ආරද්ධවීරියෙොති කා උ පත්ති? අඤ්ඤතයරො කර පච්චන්තරාජා 

සෙස්සයයොධපරිමාණබලකායයො රජ්යජන ඛුද්දයකො, පඤ්ඤාය මෙන්යතො

අයෙොසි. යසො එකදිවසිං ‘‘කඤ්චාපි අෙිං ඛුද්දයකො, පඤ්ඤවතා ච පන
සක්කා සකලජම්බුදීපිං ගයෙතු’’න්ති චින්යතත්වා සාමන්තරඤ්යඤො දූතිං
පායෙසි– ‘‘සත්තදිවසබ්භන්තයරයමරජ්ජිංවායදතු යුද්ධිංවා’’ති.තයතො

යසො අත්තයනො අමච්යච සයමොධායනත්වා ආෙ – ‘‘මයා තුම්යෙ

අනාපුච්ඡායයව සාෙසිං කතිං, අමුකස්ස රඤ්යඤො එවිං පහිතිං, කිං 

කාතබ්බ’’න්ති? යත ආෙිංසු – ‘‘සක්කා, මොරාජ, යසො දූයතො

නිවත්යතතු’’න්ති? ‘‘න සක්කා, ගයතොභවිස්සතී’’ති.‘‘යදිඑවිංවිනාසිතම්ො

තයා, යතන හි දුක්ඛිං අඤ්ඤස්ස සත්යථන මරිතුිං. ෙන්ද, මයිං

අඤ්ඤමඤ්ඤිං පෙරිත්වා මරාම, අත්තානිං පෙරිත්වා මරාම, උබ්බන්ධාම, 
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විසිං ඛාදාමා’’ති. එවිං යතසුඑකයමයකො මරණයමවසිංවණ්යණති.තයතො

රාජා–‘‘කිංයම, ඉයමහි, අත්ථි, භයණ, මය්ෙිංයයොධා’’තිආෙ. අථ‘‘අෙිං, 

මොරාජ, යයොයධො, අෙිං, මොරාජ, යයොයධො’’තිතිංයයොධසෙස්සිංඋට්ඨහි. 

රාජා ‘‘එයත උපපරික්ඛිස්සාමී’’ති මන්ත්වා චිතකිං සජ්යජත්වාආෙ –

‘‘මයා, භයණ, ඉදිං නාම සාෙසිං කතිං, තිං යම අමච්චා පටික්යකොසන්ති, 

යසොෙිංචිතකිංපවිසිස්සාමි, යකොමයාසද්ධිිංපවිසිස්සති, යකන මය්ෙිංජීවිතිං

පරිච්චත්ත’’න්ති? එවිං වුධසත්යත පඤ්චසතා යයොධා උට්ඨහිිංසු – ‘‘මයිං, 

මොරාජ, පවිසාමා’’ති. තයතො රාජා අපයර පඤ්චසයත යයොයධ ආෙ –

‘‘තුම්යෙඉදානි, තාතා, කිං කරිස්සථා’’ති? යතආෙිංසු–‘‘නායිං, මොරාජ, 

පුරිසකායරො, ඉත්ථිකරියා එසා, අපිච මොරායජන පටිරඤ්යඤො දූයතො

යපසියතො, යතනමයිංරඤ්ඤාසද්ධිිංයුජ්ඣිත්වා මරිස්සාමා’’ති.තයතොරාජා
‘‘පරිච්චත්තිං තුම්යෙහි මම ජීවිත’’න්ති චතුරඞ්ගිනිිං යසනිං සන්නය්හිත්වා
යතනයයොධසෙස්යසනපරිවුධසයතොගන්ත්වාරජ්ජසීමායනිසීදි. 

යසොපි පටිරාජා තිං පවත්තිිං සුත්වා ‘‘අයර, යසො ඛුද්දකරාජා මම 
දාසස්සාපි න පයෙොතී’’ති ුලජ්ඣිත්වා සබ්බිං බලකායිං ආදාය යුජ්ඣිතුිං

නික්ඛමි. ඛුද්දකරාජා තිං අබ්භුයයාතිං දිස්වා බලකායිං ආෙ – ‘‘තාතා, 

තුම්යෙනබහුකා; සබ්යබ සම්පිණ්ඩිත්වා, අසිචම්මිංගයෙත්වා, සීඝිංඉමස්ස
රඤ්යඤොපුරයතොඋජුකිංඑව ගච්ඡථා’’ති.යතතථාඅකිංසු.අථසායසනා

ද්විධා භිජ්ජිත්වා අන්තරමදාසි. යත තිං රාජානිං ජීවග්ගාෙිං ගණ්හිිංසු, 

අඤ්යඤ යයොධා පලායිිංසු. ඛුද්දකරාජා ‘‘තිං මායරමී’’ති පුරයතො ධාවති, 

පටිරාජාතිංඅභයිංයාචි.තයතොතස්සඅභයිංදත්වා, සපථිංකාරායපත්වා, තිං 

අත්තයනො මනුස්සිං කත්වා, යතන සෙ අඤ්ඤිං රාජානිං අබ්භුග්ගන්ත්වා, 
තස්ස රජ්ජසීමායඨත්වායපයසසි–‘‘රජ්ජිංවායමයදතුයුද්ධිංවා’’ති.යසො
‘‘අෙිං එකයුද්ධම්පිනසොමී’’තිරජ්ජිංනියයායතසි.එයතයනවඋපායයන
සබ්බරාජායනොගයෙත්වා අන්යතබාරාණසිරාජානම්පිඅග්ගයෙසි. 

යසො එකසතරාජපරිවුධසයතො සකලජම්බුදීයප රජ්ජිං අනුසාසන්යතො

චින්යතසි – ‘‘අෙිං පුබ්යබ ඛුද්දයකො අයෙොසිිං, යසොම්හි අත්තයනො 
ඤාණසම්පත්තියා සකලජම්බුදීපස්ස ඉස්සයරො ජායතො. තිං යඛො පන යම

ඤාණිං යලොකයවීරියසම්පයුත්තිං, යනවනිබ්බිදාය න විරාගාය සිංවත්තති, 
සාධුවතස්සස්වාෙිංඉමිනාඤායණනයලොුලත්තරධම්මිංගයවයසයය’’න්ති.

තයතො බාරාණසිරඤ්යඤො රජ්ජිං දත්වා, පුත්තදාරඤ්ච සකජනපදයමව

යපයසත්වා, පබ්බජ්ජිං සමාදාය විපස්සනිං ආරභිත්වා, පච්යචකයබොධිිං
සච්ඡිකත්වාඅත්තයනොවීරියසම්පත්තිිං දීයපන්යතොඉමිංඋදානගාථිංඅභාසි– 

‘‘ආරද්ධවිරියයොපරමත්ථපත්තියා, අලීනචිත්යතොඅුලසීතවුධසත්ති; 

දළ්ෙනික්කයමො ථාමබලූපපන්යනො, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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පටුන 

තත්ථ ආරද්ධිං වීරියමස්සාති ආරද්ධවිරියෙො. එයතන අත්තයනො

වීරියාරම්භිං ආදිවීරියිං දස්යසති. පරමත්යථො වුධසච්චති නිබ්බානිං, තස්ස

පත්තියා පරමත්ථපත්තිො. එයතන වීරියාරම්යභන පත්තබ්බඵලිං දස්යසති. 

අලීනචිත්යතොති එයතන බලවීරියූපත්ථම්භානිං චිත්තයචතසිකානිං අලීනතිං

දස්යසති. අකුසීතවුත්තීති එයතන ඨානආසනචඞ්කමනාදීසු කායස්ස

අනවසීදනිං. දළ්හනික්කයමොතිඑයතන‘‘කාමිංතයචොච න්ොරුචා’’ති)ම.

නි.2.184; අ.නි.2.5; මොනි.196) එවිංපවත්තිංපදෙනවීරියිං දස්යසති, යිං
තිං අනුපුබ්බසික්ඛාදීසු පදෙන්යතො ‘‘කායයන යචව පරමසච්චිං

සච්ඡිකයරොති, පඤ්ඤායචනිංඅතිවිජ්ඣපස්සතී’’තිවුධසච්චති.අථවාඑයතන

මග්ගසම්පයුත්තවීරියිං දස්යසති.තඤ්හි දළ්ෙඤ්චභාවනාපාරිපූරිිංගතත්තා, 

නික්කයමො ච සබ්බයසො පටිපක්ඛා නික්ඛන්තත්තා, තස්මා

තිංසමඞ්ත්පුග්ගයලොපි දළ්යෙො නික්කයමො අස්සාති ‘‘දළ්ෙනික්කයමො’’ති

වුධසච්චති. ථාමබලූපපන්යනොති මග්ගක්ඛයණ කායථායමන ඤාණබයලන ච

උපපන්යනො, අථවාථාමභූයතනබයලනඋපපන්යනොතිථාමබලූපපන්යනො, 
ථිරඤාණබලූපපන්යනොති වුධසත්තිං යෙොති. එයතන තස්ස වීරියස්ස
විපස්සනාඤාණසම්පයයොගිං දීයපන්යතො යයොනියසො පදෙනභාවිං සායධති.
පුබ්බභාගමජ්ඣිමඋක්කට්ඨවීරියවයසන වා තයයොපි පාදා යයොයජතබ්බා.
යසසිංවුධසත්තනයයමවාති. 

ආරද්ධවීරියගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

69. පටිසල්ලානන්ති කා උ පත්ති? ඉමිස්සා ගාථාය ආවරණගාථාය

උ පත්තිසදිසා එව උ පත්ති, නත්ථි යකොචි වියසයසො. අත්ථවණ්ණනායිං

පනස්සා පටිසල්ලානන්ති යතහි යතහි සත්තසඞ්ඛායරහි පටිනිවත්තිත්වා

සල්ලීනිං එකත්තයසවිතා එකීභායවො, කායවියවයකොති අත්යථො. ඣානන්ති
පච්චනීකඣාපනයතො ආරම්මණලක්ඛණූපනිජ්ඣානයතො ච චිත්තවියවයකො
වුධසච්චති. තත්ථ අට්ඨසමාපත්තියයො නීවරණාදිපච්චනීකඣාපනයතො

ආරම්මණූපනිජ්ඣානයතො ච ඣානන්ති වුධසච්චති, විපස්සනාමග්ගඵලානි

සත්තසඤ්ඤාදිපච්චනීකඣාපනයතො, ලක්ඛණූපනිජ්ඣානයතොයයව යචත්ථ 

ඵලානි. ඉධ පන ආරම්මණූපනිජ්ඣානයමව අධි යපතිං. එවයමතිං 

පටිසල්ලානඤ්චඣානඤ්ච අරිඤ්චමායනො, අජෙමායනො, අනිස්සජ්ජමායනො. 

ධම්යමසූති විපස්සනූපයගසු පඤ්චක්ඛන්ධාදිධම්යමසු. නිච්චන්ති සතතිං, 

සමිතිං, අබ්යභොකණ්ණිං. අනුධම්මචාරීති යත ධම්යම ආරබ්භ 

පවත්තමායනනඅනුගතිංවිපස්සනාධම්මිංචරමායනො. අථවාධම්මාතිනව

යලොුලත්තරධම්මා, යතසිං ධම්මානිං අනුයලොයමො ධම්යමොති අනුධම්යමො, 

විපස්සනායයතිං අධිවචනිං. තත්ථ ‘‘ධම්මානිං නිච්චිං අනුධම්මචාරී’’ති
වත්තබ්යබ ගාථාබන්ධසුඛත්ථිං විභත්තිබයත්තයයන ‘‘ධම්යමසූ’’ති වුධසත්තිං

සියා. ආදීනවං සම්මසිතා භයවසූති තාය අනුධම්මචරිතාසඞ්ඛාතාය
විපස්සනාය අනිච්චාකාරාදියදොසිං තීසු භයවසු සමනුපස්සන්යතො එවිං ඉමිං
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කායවියවකචිත්තවියවකිං අරිඤ්චමායනො සිඛා පත්තවිපස්සනාසඞ්ඛාතාය
පටිපදායඅධිගයතොතිවත්තබ්යබොඑයකොචයරති එවිංයයොජනායවදිතබ්බා. 

පටිසල්ලානගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

70. තණ්හක්ඛෙන්ති කා උ පත්ති? අඤ්ඤතයරො කර බාරාණසිරාජා 
මෙච්චරාජානුභායවන නගරිං පදක්ඛිණිං කයරොති. තස්ස සරීරයසොභාය
ආවට්ටිතෙදයා සත්තා පුරයතො ගච්ඡන්තාපි නිවත්තිත්වා තයමව

උල්යලොයකන්ති, පච්ඡයතො ගච්ඡන්තාපි, උයභොහි පස්යසහි ගච්ඡන්තාපි.
පකතියා එව හි බුද්ධදස්සයන පුණ්ණචන්දසමුද්දරාජදස්සයන ච අතිත්යතො
යලොයකො. අථ අඤ්ඤතරා ුලටුම්බියභරියාපි උපරිපාසාදගතා සීෙපඤ්ජරිං
විවරිත්වා ඔයලොකයමානාඅට්ඨාසි.රාජාතිංදිස්වාවපටිබද්ධචිත්යතොහුත්වා

අමච්චිං ආණායපසි – ‘‘ජානාහි තාව, භයණ, අයිං ඉත්ථී සසාමිකා වා 

අසාමිකා වා’’ති. යසො ගන්ත්වා ‘‘සසාමිකා’’ති ආයරොයචසි. අථ රාජා
චින්යතසි – ‘‘ඉමා වීසතිසෙස්සනාටකත්ථියයො යදවච්ඡරායයො විය මිංයයව

එකිං අභිරයමන්ති, යසො දානාෙිං එතාපි අතුසිත්වා පරස්ස ඉත්ථියාතණ්ෙිං

උ පායදසිිං, සා උ පන්නා අපායයමව ආකඩ්ඪතී’’ති තණ්ොය ආදීනවිං
දිස්වා ‘‘ෙන්දනිංනිග්ගණ්ොමී’’තිරජ්ජිංපොය පබ්බජිත්වාවිපස්සන්යතො
පච්යචකයබොධිිංසච්ඡිකත්වාඉමිංඋදානගාථිංඅභාසි– 

‘‘තණ්ෙක්ඛයිංපත්ථයම පමත්යතො, අයනළමූයගොසුතවාසතීමා; 

සඞ්ඛාතධම්යමො නියයතො පධානවා, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ තණ්හක්ඛෙන්ති නිබ්බානිං, එවිං දිට්ඨාදීනවාය තණ්ොය එව

අ පවත්තිිං. අප්පමත්යතොති සාතච්චකාරී සක්කච්චකාරී. අයනළමූයගොති

අලාලාමුයඛො.අථවා අයනයළොචඅමූයගොච, පණ්ඩියතොබයත්යතොතිවුධසත්තිං

යෙොති. හිතසුඛසම්පාපකිං සුතමස්ස අත්ථීති සුතවා ආගමසම්පන්යනොති

වුධසත්තිං යෙොති. සතීමාති චිරකතාදීනිං අනුස්සරිතා. සඞ්ඛාතධම්යමොති

ධම්මුපපරික්ඛාය පරිඤ්ඤාතධම්යමො. නිෙයතොති අරියමග්යගන නියාමිං

පත්යතො. පධානවාති සම්ම පධානවීරියසම්පන්යනො. උ පටිපාටියා එස
පායඨො යයොයජතබ්යබො. එවයමයතහි අ පමාදාදීහි සමන්නාගයතො

නියාමසම්පාපයකන පධායනන පධානවා, යතන පධායනන

පත්තනියාමත්තා නියයතො, තයතො අරෙත්ත පත්තියා සඞ්ඛාතධම්යමො.
අරො හි පුන සඞ්ඛාතබ්බාභාවයතො ‘‘සඞ්ඛාතධම්යමො’’ති වුධසච්චති. යථාෙ

‘‘යයචසඞ්ඛාතධම්මායස, යය චයසඛාපුථූඉධා’’ති)සු.නි.1044; චූළනි.

අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස7). යසසිං වුධසත්තනයයමවාති. 

තණ්ෙක්ඛයගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 
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71. සීයහො වාති කා උ පත්ති? අඤ්ඤතරස්ස කර බාරාණසිරඤ්යඤො
දූයර උයයානිං යෙොති. යසො පයගව වුධසට්ඨාය උයයානිං ගච්ඡන්යතො
අන්තරාමග්යග යානා ඔරුය්ෙ උදකට්ඨානිං උපගයතො ‘‘මුඛිං 
යධොවිස්සාමී’’ති. තස්මිඤ්ච පයදයස සීහී යපොතකිං ජයනත්වා යගොචරාය
ගතා. රාජපුරියසො තිං දිස්වා ‘‘සීෙයපොතයකො යදවා’’ති ආයරොයචසි. රාජා
‘‘සීයෙො කර න කස්සචි භායතී’’ති තිං උපපරික්ඛිතුිං යභරිආදීනි
ආයකොටායපසි. සීෙයපොතයකො තිං සද්දිං සුත්වාපි තයථව සයි. රාජා 

යාවතතියකිං ආයකොටායපසි, යසො තතියවායර සීසිං උක්ඛිපිත්වා සබ්බිං

පරිසිංඔයලොයකත්වාතයථව සයි.අථරාජා‘‘යාවස්සමාතානාගච්ඡති, තාව
ගච්ඡාමා’’ති වත්වා ගච්ඡන්යතො චින්යතසි – ‘‘තිං දිවසිං ජායතොපි

සීෙයපොතයකො න සන්තසති න භායති, ුලදාස්සු නාමාෙම්පි 

තණ්ොදිට්ඨිපරිතාසිංයඡත්වානසන්තයසයයිංනභායයයය’’න්ති.යසොතිං

ආරම්මණිං ගයෙත්වා, ගච්ඡන්යතො පුන යකවට්යටහි මච්යඡ ගයෙත්වා

සාඛාසු බන්ධිත්වා පසාරියත ජායල වාතිං අලග්ගිංයයව ගච්ඡමානිං දිස්වා, 
තම්පි නිමිත්තිං අග්ගයෙසි – ‘‘ුලදාස්සු නාමාෙම්පි තණ්ොදිට්ඨිජාලිං
යමොෙජාලිංවාඵායලත්වාඑවිංඅසජ්ජමායනො ගච්යඡයය’’න්ති. 

අථ උයයානිං ගන්ත්වා සිලාපට්ටයපොක්ඛරණිතීයර නිසින්යනො 
වාතබ්භාෙතානි පදුමානි ඔනමිත්වා උදකිං ඵුසිත්වා වාතවිගයම පුන
යථාඨායනඨිතානිඋදයකන අනුපලිත්තානිදිස්වාතම්පිනිමිත්තිංඅග්ගයෙසි
–‘‘ුලදාස්සුනාමාෙම්පියථා එතානිඋදයකජාතානිඋදයකනඅනුපලිත්තානි

තිට්ඨන්ති, එවයමවිං යලොයක ජායතො යලොයකන අනුපලිත්යතො

තිට්යඨයය’’න්ති. යසො පුන පුනිං ‘‘යථා සීෙවාතපදුමානි, එවිං 
අසන්තසන්යතන අසජ්ජමායනන අනුපලිත්යතන භවිතබ්බ’’න්ති

චින්යතත්වා, රජ්ජිං පොය පබ්බජිත්වා, විපස්සන්යතො පච්යචකයබොධිිං
සච්ඡිකත්වාඉමිංඋදානගාථිංඅභාසි– 

‘‘සීයෙොව සද්යදසු අසන්තසන්යතො, වායතොව ජාලම්හි

අසජ්ජමායනො; 

පදුමිංව යතොයයන අලි පමායනො, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ සීයහොතිචත්තායරොසීො–තිණසීයෙො, පණ්ඩුසීයෙො, කාළසීයෙො, 
යකසරසීයෙොති. යකසරසීයෙො යතසිං අග්ගමක්ඛායති. යසොව ඉධ 

අධි යපයතො. වායතො පුරත්ථිමාදිවයසන අයනකවියධො, පදුමං 
රත්තයසතාදිවයසන. යතසු යයො යකොචි වායතො යිංකඤ්චි පදුමඤ්ච 

වට්ටතියයව. තත්ථ යස්මා සන්තායසො අත්තසියනයෙන යෙොති, 

අත්තසියනයෙො ච තණ්ොයලයපො, යසොපි දිට්ඨිසම්පයුත්යතන වා

දිට්ඨිවි පයුත්යතනවායලොයභන යෙොති, යසොචතණ්ොයයව.සජ්ජනිංපන

තත්ථ උපපරික්ඛාවිරහිතස්ස යමොයෙන යෙොති, යමොයෙො ච අවිජ්ජා. තත්ථ
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පටුන 

සමයථනතණ්ොයපොනිංයෙොති, විපස්සනාය, අවිජ්ජාය.තස්මාසමයථන

අත්තසියනෙිං පොය සීයහොව සද්යදසු අනිච්චාදීසු අසන්තසන්යතො, 

විපස්සනාය යමොෙිංපොය වායතොවජාලම්හි ඛන්ධායතනාදීසු අසජ්ජමායනො, 

සමයථයනව යලොභිං යලොභසම්පයුත්තිං එව දිට්ඨිඤ්ච පොය, පදුමංව

යතොයෙන සබ්බභවයභොගයලොයභනඅලි පමායනො. එත්ථචසමථස්ස සීලිං

පදට්ඨානිං, සමයථොසමාධි, විපස්සනාපඤ්ඤාති.එවිංයතසුද්වීසුධම්යමසු 
සිද්යධසු තයයොපි ඛන්ධා සිද්ධා යෙොන්ති. තත්ථ සීලක්ඛන්යධන සුරයතො
යෙොති.යසොසීයෙොව සද්යදසුආඝාතවත්ථූසුුලජ්ඣිතුකාමතායනසන්තසති.
පඤ්ඤාක්ඛන්යධන පටිවිද්ධසභායවොවායතොවජාලම්හිඛන්ධාදිධම්මයභයද

න සජ්ජති, සමාධික්ඛන්යධන වීතරායගො පදුමිංව යතොයයන රායගන න
ලි පති.එවිංසමථවිපස්සනාහි සීලසමාධිපඤ්ඤාක්ඛන්යධහිචයථාසම්භවිං
අවිජ්ජාතණ්ොනිං තිණ්ණඤ්ච අුලසලමූලානිං පොනවයසන
අසන්තසන්යතො අසජ්ජමායනො අලි පමායනො ච යවදිතබ්යබො. යසසිං 
වුධසත්තනයයමවාති. 

අසන්තසන්තගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

72. සීයහො ෙථාති කා උ පත්ති? අඤ්ඤතයරො කර බාරාණසිරාජා

පච්චන්තිං ුල පිතිං වූපසයමතුිං ගාමානුගාමිමග්ගිං ඡඩ්යඩත්වා, උජුිං

අටවිමග්ගිං ගයෙත්වා, මෙතියා යසනාය ගච්ඡති. යතන ච සමයයන
අඤ්ඤතරස්මිිංපබ්බතපායදසීයෙොබාලසූරියාතපිං ත පමායනොනිපන්යනො
යෙොති. තිං දිස්වා රාජපුරියසො රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා ‘‘සීයෙො කර 

සද්යදන න සන්තසතී’’ති යභරිසඞ්ඛපණවාදීහි සද්දිං කාරායපසි. සීයෙො
තයථව නිපජ්ජි. දුතියම්පි කාරායපසි. සීයෙො තයථව නිපජ්ජි. තතියම්පි
කාරායපසි. සීයෙො ‘‘මම පටිසත්තු අත්ථී’’ති චතූහි පායදහි සු පතිට්ඨිතිං
පතිට්ඨහිත්වා සීෙනාදිං නදි. තිං සුත්වාව ෙත්ථායරොොදයයො ෙත්ථිආදීහි

ඔයරොහිත්වා තිණගෙනානි පවිට්ඨා, ෙත්ථිඅස්සගණා දිසාවිදිසා පලාතා.
රඤ්යඤො ෙත්ථීපි රාජානිං ගයෙත්වා වනගෙනානි යපොථයමායනො පලායි.

යසො තිං සන්ධායරතුිං අසක්යකොන්යතො රුක්ඛසාඛාය ඔලම්බිත්වා, පථවිිං

පතිත්වා, එකපදිකමග්යගන ගච්ඡන්යතො පච්යචකබුද්ධානිං වසනට්ඨානිං

පාපුණිත්වා තත්ථ පච්යචකබුද්යධ පුච්ඡි – ‘‘අපි, භන්යත, 

සද්දමස්සුත්ථා’’ති? ‘‘ආම, මොරාජා’’ති. ‘‘කස්ස සද්දිං, භන්යත’’ති? 

‘‘පඨමිංයභරිසඞ්ඛාදීනිං, පච්ඡාසීෙස්සා’’ති.‘‘නභායිත්ථ, භන්යත’’ති? ‘‘න

මයිං, මොරාජ, කස්සචි සද්දස්ස භායාමා’’ති. ‘‘සක්කා පන, භන්යත, 

මය්ෙම්පි එදිසිං කාතු’’න්ති? ‘‘සක්කා, මොරාජ, සයච පබ්බජසී’’ති.

‘‘පබ්බජාමි, භන්යත’’ති.තයතොනිං පබ්බායජත්වාපුබ්යබවුධසත්තනයයයනව
ආභිසමාචාරිකිංසික්ඛායපසුිං.යසොපිපුබ්යබ වුධසත්තනයයයනවවිපස්සන්යතො
පච්යචකයබොධිිංසච්ඡිකත්වාඉමිංඋදානගාථිංඅභාසි– 

‘‘සීයෙොයථාදාඨබලීපසය්ෙ, රාජාමිගානිංඅභිභුයයචාරී; 
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යසයවථ පන්තානි යසනාසනානි, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ සෙනා ච ෙනනා ච සීඝජවත්තා ච සීයහො. යකසරසීයෙොව ඉධ

අධි යපයතො. දාඨා බලමස්ස අත්ථීති දාඨබලී. පසය්හ අභිභුෙයාති, උභයිං 

චාරීසද්යදන සෙ යයොයජතබ්බිං පසය්හචාරී අභිභුෙයචාරීති තත්ථ පසය්ෙ

නිග්ගයෙත්වා චරයණන පසය්ෙචාරී, අභිභවිත්වා, සන්තායසත්වා, 

වසීකත්වා, චරයණනඅභිභුයයචාරී.ස්වායිං කායබයලනපසය්ෙචාරී, යතජසා

අභිභුයයචාරී.තත්ථසයචයකොචිවයදයය– ‘‘කිංපසය්ෙ අභිභුයයචාරී’’ති, 

තයතො මිගානන්ති සාමිවචනිං උපයයොගවචනිං කත්වා ‘‘මියග පසය්ෙ

අභිභුයය චාරී’’ති පටිවත්තබ්බිං. පන්තානීති දූරානි. යසනාසනානීති 

වසනට්ඨානානි. යසසිං පුබ්යබ වුධසත්තනයයයනව සක්කා ජානිතුන්ති න 
විත්ථාරිතන්ති. 

දාඨබලීගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

73. යමත්තං උයපක්ඛන්ති කා උ පත්ති? අඤ්ඤතයරො කර රාජා 
යමත්තාදිඣානලාභී අයෙොසි. යසො ‘‘ඣානසුඛන්තරායකරිං රජ්ජ’’න්ති
ඣානානුරක්ඛණත්ථිං රජ්ජිං පොය පබ්බජිත්වා විපස්සන්යතො

පච්යචකයබොධිිං සච්ඡිකත්වා, ඉමිංඋදානගාථිංඅභාසි– 

යමත්තිං උයපක්ඛිං කරුණිං විමුත්තිිං, ආයසවමායනො මුදිතඤ්ච

කායල; 

සබ්යබන යලොයකන අවිරුජ්ඣමායනො, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ ‘‘සබ්යබ සත්තා සුඛිතා යෙොන්තූ’’තිආදිනා නයයන 

හිතසුඛුපනයනකාමතා යමත්තා. ‘‘අයෙො වත ඉමම්ො දුක්ඛා

විමුච්යචයය’’න්තිආදිනා නයයන අහිතදුක්ඛාපනයනකාමතා කරුණා. 

‘‘යමොදන්තිවතයභොන්යතොසත්තායමොදන්තිසාධු සුට්ඨූ’’තිආදිනානයයන

හිතසුඛාවි පයයොගකාමතා මුදිතා. ‘‘පඤ්ඤායිස්සන්ති සයකන

කම්යමනා’’ති සුඛදුක්යඛසු අජ්ඣුයපක්ඛනතා උයපක්ඛා. 

ගාථාබන්ධසුඛත්ථිං පන උ පටිපාටියා යමත්තිං වත්වා උයපක්ඛා වුධසත්තා, 

මුදිතාපච්ඡා. විමුත්තින්තිචතස්යසොපි හිඑතාඅත්තයනොපච්චනීකධම්යමහි

විමුත්තත්තා විමුත්තියයො. යතන වුධසත්තිං ‘‘යමත්තිං උයපක්ඛිං කරුණිං, 

විමුත්තිිං, ආයසවමායනොමුදිතඤ්චකායල’’ති. 

තත්ථ ආයසවමායනොතිතිස්යසො තිකචතුක්කජ්ඣානවයසන, උයපක්ඛිං

චතුත්ථජ්ඣානවයසනභාවයමායනො. කායලතියමත්තිංආයසවිත්වාතයතො

වුධසට්ඨාය කරුණිං, තයතො වුධසට්ඨාය මුදිතිං, තයතො ඉතරයතො වා
නි පීතිකඣානයතො වුධසට්ඨාය උයපක්ඛිං ආයසවමායනො ‘‘කායල 
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ආයසවමායනො’’ති වුධසච්චති, ආයසවිතුිං ඵාසුකායල වා. සබ්යබන යලොයකන 

අවිරුජ්ඣමායනොති දසසු දිසාසු සබ්යබන සත්තයලොයකන
අවිරුජ්ඣමායනො. යමත්තාදීනඤ්හිභාවිතත්තාසත්තාඅ පටිකූලායෙොන්ති.
සත්යතසුචවියරොධභූයතො පටියඝො වූපසම්මති. යතනවුධසත්තිං – ‘‘සබ්යබන

යලොයකන අවිරුජ්ඣමායනො’’ති. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරන පන

යමත්තාදිකථා අට්ඨසාලිනියා ධම්මසඞ්ගෙට්ඨකථායිං )ධ. ස. අට්ඨ. 251) 
වුධසත්තා.යසසිංපුබ්බවුධසත්තසදිසයමවාති. 

අ පමඤ්ඤාගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

74. රාගඤ්ච යදොසඤ්චාති කා උ පත්ති? රාජගෙිං කර උපනිස්සාය 

මාතඞ්යගොනාමපච්යචකබුද්යධොවිෙරතිසබ්බපච්ඡියමො පච්යචකබුද්ධානිං.
අථ අම්ොකිං යබොධිසත්යත උ පන්යන යදවතායයො යබොධිසත්තස්ස

පූජනත්ථායආගච්ඡන්තියයො තිං දිස්වා ‘‘මාරිසා, මාරිසා, බුද්යධො යලොයක 

උ පන්යනො’’ති භණිිංසු. යසො නියරොධා වුධසට්ඨෙන්යතො තිං සද්දිං සුත්වා, 

අත්තයනො ච ජීවිතක්ඛයිං දිස්වා, හිමවන්යත මොපපායතො නාම පබ්බයතො 

පච්යචකබුද්ධානිං පරිනිබ්බානට්ඨානිං, තත්ථ ආකායසන ගන්ත්වා පුබ්යබ 

පරිනිබ්බුතපච්යචකබුද්ධස්සඅට්ඨිසඞ්ඝාතිංපපායතපක්ඛිපිත්වා, සිලාතයල 
නිසීදිත්වාඉමිංඋදානගාථිංඅභාසි– 

‘‘රාගඤ්චයදොසඤ්චපොයයමොෙිං, සන්දාලයිත්වානසිංයයොජනානි; 

අසන්තසිංජීවිතසඞ්ඛයම්හි, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ රාගයදොසයමොො උරගසුත්යත වුධසත්තා. සංයෙොජනානීති දස

සිංයයොජනානි. තානි ච යතන යතන මග්යගන සන්දාලයිත්වා. අසන්තසං 

ජීවිතසඞ්ඛෙම්හීතිජීවිතසඞ්ඛයයොවුධසච්චතිචුතිචිත්තස්සපරියභයදො, තස්මිඤ්ච
ජීවිතසඞ්ඛයය ජීවිතනිකන්තියා පහීනත්තා අසන්තසන්ති. එත්තාවතා 
යසොපාදියසසිං නිබ්බානධාතුිං අත්තයනො දස්යසත්වා ගාථාපරියයොසායන
අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයාපරිනිබ්බායීති. 

ජීවිතසඞ්ඛයගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

75. භජන්තීති කා උ පත්ති? බාරාණසියිං කර අඤ්ඤතයරො රාජා
ආදිගාථාය වුධසත්ත පකාරයමව ඵීතිං රජ්ජිං සමනුසාසති. තස්ස ඛයරො

ආබායධො උ පජ්ජි, දුක්ඛා යවදනා වත්තන්ති. වීසතිසෙස්සිත්ථියයො
පරිවායරත්වාෙත්ථපාදසම්බාෙනාදීනි කයරොන්ති.අමච්චා‘‘නදානායිංරාජා

ජීවිස්සති, ෙන්ද මයිං අත්තයනො සරණිං ගයවසාමා’’ති චින්යතත්වා
අඤ්ඤස්ස රඤ්යඤො සන්තිකිං ගන්ත්වා උපට්ඨානිං යාචිිංසු. යත තත්ථ 

උපට්ඨෙන්තියයව, න කඤ්චි ලභන්ති. රාජාපි ආබාධා වුධසට්ඨහිත්වා පුච්ඡි 

‘‘ඉත්ථන්නායමොචඉත්ථන්නායමොචුලහි’’න්ති? තයතොතිංපවත්තිිංසුත්වා
සීසිං චායලත්වාතුණ්හීඅයෙොසි.යතපිඅමච්චා ‘‘රාජාවුධසට්ඨියතො’’තිසුත්වා
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තත්ථ කඤ්චි අලභමානා පරයමන පාරිජුඤ්යඤන සමන්නාගතා පුනයදව

ආගන්ත්වාරාජානිංවන්දිත්වා එකමන්තිංඅට්ඨිංසු.යතනචරඤ්ඤා ‘‘ුලහිිං, 

තාතා, තුම්යෙ ගතා’’ති වුධසත්තා ආෙිංසු – ‘‘යදවිං දුබ්බලිං දිස්වා
ආජීවිකභයයනම්ො අසුකිං නාම ජනපදිං ගතා’’ති. රාජා සීසිං චායලත්වා

චින්යතසි – ‘‘යිංනූනාෙිං ඉයම වීමිංයසයයිං, කිං පුනපි එවිං කයරයයිං

යනො’’ති? යසො පුබ්යබ ආබාධිකයරොයගන ඵුට්යඨො විය බාළ්ෙයවදනිං
අත්තානිං දස්යසන්යතො ගිලානාලයිං අකාසි. ඉත්ථියයො සම්පරිවායරත්වා 
පුබ්බසදිසයමව සබ්බිං අකිංසු. යතපි අමච්චා තයථව පුන බහුතරිං ජනිං
ගයෙත්වා පක්කමිිංසු.එවිංරාජායාවතතියිංසබ්බිංපුබ්බසදිසිංඅකාසි.යතපි
තයථව පක්කමිිංසු. තයතො චතුත්ථම්පි යත ආගයත දිස්වා ‘‘අයෙො ඉයම

දුක්කරිං අකිංසු, යය මිං බයාධිතිං පොය අනයපක්ඛා පක්කමිිංසූ’’ති
නිබ්බින්යනො රජ්ජිං පොය පබ්බජිත්වා විපස්සන්යතො පච්යචකයබොධිිං
සච්ඡිකත්වාඉමිංඋදානගාථිංඅභාසි– 

‘‘භජන්ති යසවන්ති ච කාරණත්ථා, නික්කාරණා දුල්ලභා අජ්ජ 

මිත්තා; 

අත්තට්ඨපඤ්ඤා අසුචී මනුස්සා, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො’’ති. 

තත්ථ භජන්තීති සරීයරන අල්ලීයිත්වා පයිරුපාසන්ති. යසවන්තීති
අඤ්ජලිකම්මාදීහි කිං කාරපටිස්සාවිතාය ච පරිචරන්ති. කාරණිං අත්යථො

එයතසන්ති කාරණත්ථා, භජනාය යසවනාය ච නාඤ්ඤිං කාරණමත්ථි, 

අත්යථො එව යනසිං කාරණිං, අත්ථයෙතු යසවන්තීති වුධසත්තිං යෙොති. 

නික්කාරණා දුල්ලභා අජ්ජ මිත්තාති ‘‘ඉයතො කඤ්චි ලච්ඡාමා’’ති එවිං

අත්තපටිලාභකාරයණනනික්කාරණා, යකවලිං– 

‘‘උපකායරොචයයොමිත්යතො, 

සුයඛදුක්යඛචයයොසඛා; 

අත්ථක්ඛායීචයයොමිත්යතො, 

යයොචමිත්තානුකම්පයකො’’ති.)දී.නි.3.265) – 

එවිංවුධසත්යතනඅරියයනමිත්තභායවනසමන්නාගතාදුල්ලභාඅජ්ජ මිත්තා.

අත්තනිඨිතාඑයතසිංපඤ්ඤා, අත්තානිංයයවඔයලොයකන්ති, නඅඤ්ඤන්ති 

අත්තට්ඨපඤ්ඤා. දිට්ඨත්ථපඤ්ඤාති අයම්පි කර යපොරාණපායඨො, සම්පති

දිට්ඨියයවඅත්යථඑයතසිංපඤ්ඤා, ආයතිිංන යපක්ඛන්තීතිවුධසත්තිංයෙොති. 

අසුචීති අසුචිනා අනරියයන කායවචීමයනොකම්යමන සමන්නාගතා. යසසිං
පුබ්යබ වුධසත්තනයයයනවයවදිතබ්බන්ති. 

කාරණත්ථගාථාවණ්ණනාසමත්තා. 

චතුත්යථොවග්යගොනිට්ඨියතොඑකාදසහිගාථාහි. 
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එවයමතිංඑකචත්තාලීසගාථාපරිමාණිංඛග්ගවිසාණසුත්තිංකත්ථචියදව 

වුධසත්යතනයයොජනානයයනසබ්බත්ථයථානුරූපිංයයොයජත්වාඅනුසන්ධියතො
අත්ථයතො ච යවදිතබ්බිං. අතිවිත්ථාරභයයන පන අම්යෙහි න සබ්බත්ථ
යයොජිතන්ති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායඛග්ගවිසාණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. කසිභාරද්වාජසුත්තවණ්ණනා 

එවං යමසුතන්තිකසිභාරද්වාජසුත්තිං.කාඋ පත්ති? භගවාමගයධසු 

විෙරන්යතො දක්ඛිණාගිරිස්මිිං එකනාලායිංබ්රාේමණගායමපුයරභත්තකච්චිං 
පච්ඡාභත්තකච්චන්ති ඉයමසු ද්වීසු බුද්ධකච්යචසු පුයරභත්තකච්චිං 
නිට්ඨායපත්වා පච්ඡාභත්තකච්චාවසායන බුද්ධචක්ඛුනා යලොකිං
යවොයලොයකන්යතො කසිභාරද්වාජිං බ්රාේමණිං අරෙත්තස්ස

උපනිස්සයසම්පන්නිං දිස්වා ‘‘තත්ථ මයි ගයත යථා පවත්තිස්සති, තයතො
කථාවසායන ධම්මයදසනිං සුත්වා එස බ්රාේමයණො පබ්බජිත්වා අරෙත්තිං

පාපුණිස්සතී’’ති ච ඤත්වා, තත්ථ ගන්ත්වා, කථිං සමුට්ඨායපත්වා, ඉමිං
සුත්තිංඅභාසි. 

තත්ථ සියා ‘‘කතමිං බුද්ධානිං පුයරභත්තකච්චිං, කතමිං 

පච්ඡාභත්තකච්ච’’න්ති? වුධසච්චයත – බුද්යධො භගවා පායතො එව උට්ඨාය 
උපට්ඨාකානුග්ගෙත්ථිං සරීරඵාසුකත්ථඤ්ච මුඛයධොවනාදිසරීරපරිකම්මිං

කත්වා යාව භික්ඛාචාරයවලා, තාව විවිත්තාසයන වීතිනායමත්වා, 

භික්ඛාචාරයවලාය නිවායසත්වා, කායබන්ධනිං බන්ධිත්වා, චීවරිං

පාරුපිත්වා, පත්තමාදායකදාචිඑකයකොවකදාචිභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුධසයතොගාමිං

වා නිගමිං වා පිණ්ඩාය පවිසති, කදාචි පකතියා, කදාචි අයනයකහි 
පාටිොරියයහි වත්තමායනහි. යසයයථිදිං – පිණ්ඩාය පවිසයතො
යලොකනාථස්ස පුරයතො පුරයතො ගන්ත්වා මුදුගතියයො වාතා පථවිිං

යසොයධන්ති; වලාෙකා උදකඵුසිතානි මුඤ්චන්තා මග්යග යරණුිං 
වූපසයමත්වා උපරි විතානිං හුත්වා තිට්ඨන්ති. අපයර වාතා පු ඵානි

උපසිංෙරිත්වා මග්යගඔකරන්ති, උන්නතාභූමි පයදසාඔනමන්ති, ඔනතා

උන්නමන්ති, පාදනික්යඛපසමයය සමාව භූමි යෙොති, සුඛසම්ඵස්සානි

රථචක්කමත්තානි පදුමපු ඵානි වා පායද සම්පටිච්ඡන්ති, ඉන්දඛීලස්ස
අන්යතොඨපිතමත්යත දක්ඛිණපායදසරීරා ඡබ්බණ්ණරස්මියයොනිච්ඡරිත්වා
සුවණ්ණරසපිඤ්ජරානිවියචිත්රපටපරික්ඛිත්තානි වියචපාසාදකූටාගාරාදීනි

කයරොන්තියයො ඉයතො චියතො ච විධාවන්ති, ෙත්ථිඅස්සවිෙඞ්ගාදයයො 

සකසකට්ඨායනසු ඨිතායයව මධුයරනාකායරන සද්දිං කයරොන්ති, තථා

යභරිවීණාදීනි තූරියානි මනුස්සානිං කායූපගානි ච ආභරණානි, යතන
සඤ්ඤායණනමනුස්සාජානන්ති‘‘අජ්ජභගවාඉධ පිණ්ඩායපවිට්යඨො’’ති.
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යත සුනිවත්ථා සුපාරුතා ගන්ධපු ඵාදීනි ආදාය ඝරා නික්ඛමිත්වා
අන්තරවීථිිං පටිපජ්ජිත්වා භගවන්තිං ගන්ධපු ඵාදීහි සක්කච්චිං පූයජත්වා

වන්දිත්වා – ‘‘අම්ොකිං, භන්යත, දස භික්ඛූ, අම්ොකිං වීසති, අම්ොකිං

භික්ඛුසතිං යදථා’’ති යාචිත්වා භගවයතොපි පත්තිං ගයෙත්වා, ආසනිං
පඤ්ඤායපත්වාසක්කච්චිංපිණ්ඩපායතනපටිමායනන්ති. 

භගවාකතභත්තකච්යචොයතසිංසන්තානානිඔයලොයකත්වාතථාධම්මිං 

යදයසති, යථා යකචි සරණගමයන පතිට්ඨෙන්ති, යකචි පඤ්චසු සීයලසු, 

යකචි යසොතාපත්තිසකදාගාමිඅනාගාමිඵලානිං අඤ්ඤතරස්මිිං, යකචි
පබ්බජිත්වා අග්ගඵයල අරෙත්යතති. එවිං තථා තථා ජනිං අනුග්ගයෙත්වා
උට්ඨායාසනා විොරිං ගච්ඡති. තත්ථ මණ්ඩලමායළ
පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසීදති භික්ඛූනිං භත්තකච්චපරියයොසානිං 
ආගමයමායනො. තයතො භික්ඛූනිං භත්තකච්චපරියයොසායන උපට්ඨායකො 
භගවයතො නියවයදති. අථ භගවා ගන්ධුලටිිං පවිසති. ඉදිං තාව 

පුයරභත්තකිච්චං. යඤ්යචත්ථ න වුධසත්තිං, තිං බ්රේමායුසුත්යත 
වුධසත්තනයයයනවගයෙතබ්බිං. 

අථ භගවා එවිං කතපුයරභත්තකච්යචො ගන්ධුලටියා උපට්ඨායන 

නිසීදිත්වා, පායද පක්ඛායලත්වා, පාදපීයඨ ඨත්වා, භික්ඛුසඞ්ඝිං ඔවදති – 

‘‘භික්ඛයව, අ පමායදන සම්පායදථ, බුද්ධු පායදො දුල්ලයභො යලොකස්මිිං, 

මනුස්සපටිලායභො දුල්ලයභො, සද්ධාසම්පත්ති දුල්ලභා, පබ්බජ්ජා දුල්ලභා, 
සද්ධම්මස්සවනිං දුල්ලභිං යලොකස්මි’’න්ති. තයතො භික්ඛූ භගවන්තිං
වන්දිත්වා කම්මට්ඨානිං පුච්ඡන්ති. අථ භගවා භික්ඛූනිං චරියවයසන 

කම්මට්ඨානිං යදති. යත කම්මට්ඨානිං උග්ගයෙත්වා, භගවන්තිං

අභිවායදත්වා, අත්තයනො අත්තයනො වසනට්ඨානිං ගච්ඡන්ති; යකචි

අරඤ්ඤිං, යකචි රුක්ඛමූලිං, යකචි පබ්බතාදීනිං අඤ්ඤතරිං, යකචි
චාතුමොරාජිකභවනිං…යප.… යකචි වසවත්තිභවනන්ති. තයතො භගවා

ගන්ධුලටිිං පවිසිත්වා සයච ආකඞ්ඛති, දක්ඛියණන පස්යසන සයතො
සම්පජායනො මුහුත්තිං සීෙයසයයිං ක යපති. අථ සමස්සාසිතකායයො
උට්ඨහිත්වා දුතියභායග යලොකිං යවොයලොයකති. තතියභායග යිං ගාමිං වා

නිගමිං වා උපනිස්සාය විෙරති, තත්ථ ජයනො පුයරභත්තිං දානිං දත්වා 
පච්ඡාභත්තිං සුනිවත්යථො සුපාරුයතො ගන්ධපු ඵාදීනි ආදාය විොයර
සන්නිපතති. තයතො භගවා සම්පත්තපරිසාය අනුරූයපන පාටිොරියයන
ගන්ත්වා ධම්මසභායිං පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසජ්ජ ධම්මිං යදයසති
කාලයුත්තිංපමාණයුත්තිං.අථකාලිං විදිත්වාපරිසිංඋයයයොයජති. 

තයතොසයචගත්තානිඔසිඤ්චිතුකායමොයෙොති.අථබුද්ධාසනාඋට්ඨාය 

උපට්ඨායකන උදකපටියාදියතොකාසිං ගන්ත්වා, උපට්ඨාකෙත්ථයතො

උදකසාටිකිං ගයෙත්වා, න්ොනයකොට්ඨකිං පවිසති. උපට්ඨායකොපි
බුද්ධාසනිං ආයනත්වා ගන්ධුලටිපරියවයණ පඤ්ඤායපති. භගවා ගත්තානි
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පටුන 

ඔසිඤ්චිත්වා, සුරත්තදුපට්ටිං නිවායසත්වා, කායබන්ධනිං බන්ධිත්වා, 

උත්තරාසඞ්ගිං කත්වා, තත්ථ ආගන්ත්වා, නිසීදති එකයකොව මුහුත්තිං
පටිසල්ලීයනො. අථ භික්ඛූ තයතො තයතො ආගම්ම භගවයතො උපට්ඨානිං

ගච්ඡන්ති. තත්ථ එකච්යච පඤ්ෙිං පුච්ඡන්ති, එකච්යච කම්මට්ඨානිං, 
එකච්යච ධම්මස්සවනිං යාචන්ති. භගවා යතසිං අධි පායිං සම්පායදන්යතො
පඨමිංයාමිංවීතිනායමති. 

මජ්ඣිමයායමසකලදසසෙස්සියලොකධාතුයදවතායයොඔකාසිංලභමානා
භගවන්තිං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ෙිං පුච්ඡන්ති යථාභිසඞ්ඛතිං අන්තමයසො
චතුරක්ඛරම්පි. භගවා තාසිං යදවතානිං පඤ්ෙිං විස්සජ්යජන්යතො
මජ්ඣිමයාමිං වීතිනායමති. තයතො පච්ඡිමයාමිං චත්තායරො භායග කත්වා

එකිංභාගිංචඞ්කමිංඅධිට්ඨාති, දුතියභාගිංගන්ධුලටිිං පවිසිත්වාදක්ඛියණන

පස්යසන සයතො සම්පජායනො සීෙයසයයිං ක යපති, තතියභාගිං 

ඵලසමාපත්තියා වීතිනායමති, චතුත්ථභාගිං මොකරුණාසමාපත්තිිං
පවිසිත්වා බුද්ධචක්ඛුනා යලොකිං යවොයලොයකති

අ පරජක්ඛමොරජක්ඛාදිසත්තදස්සනත්ථිං.ඉදිං පච්ොභත්තකිච්චං. 

එවමිමස්ස පච්ඡාභත්තකච්චස්ස යලොකයවොයලොකනසඞ්ඛායත
චතුත්ථභාගාවසායන බුද්ධධම්මසඞ්යඝසු දානසීලඋයපොසථකම්මාදීසු ච 
අකතාධිකායර කතාධිකායර ච අනුපනිස්සයසම්පන්යන
උපනිස්සයසම්පන්යන ච සත්යත පස්සිතුිං බුද්ධචක්ඛුනා යලොකිං
යවොයලොයකන්යතො කසිභාරද්වාජිං බ්රාේමණිං අරෙත්තස්ස 

උපනිස්සයසම්පන්නිං දිස්වා ‘‘තත්ථ මයි ගයතකථා පවත්තිස්සති, තයතො
කථාවසායන ධම්මයදසනිං සුත්වා එස බ්රාේමයණො පබ්බජිත්වා අරෙත්තිං

පාපුණිස්සතී’’ති ච ඤත්වා, තත්ථ ගන්ත්වා, කථිං සමුට්ඨායපත්වා ඉමිං
සුත්තමභාසි. 

තත්ථ එවං යම සුතන්තිආදි ආයස්මතා ආනන්යදන
පඨමමොසඞ්ත්තිකායල ධම්මසඞ්ත්තිිං කයරොන්යතන ආයස්මතා

මොකස්සපත්යථයරන පුට්යඨන පඤ්චන්නිං අරෙන්තසතානිං වුධසත්තිං, 

‘‘අෙිං, යඛො, සමණ කසාමි ච වපාමි චා’’ති කසිභාරද්වායජන වුධසත්තිං, 

‘‘අෙම්පියඛොබ්රාේමණකසාමි ච වපාමිචා’’තිආදිභගවතාවුධසත්තිං.තයදතිං

සබ්බම්පිසයමොධායනත්වා ‘‘කසිභාරද්වාජසුත්ත’’න්තිවුධසච්චති. 

තත්ථ එවන්ති අයිං ආකාරනිදස්සනාවධාරණත්යථො එවිං-සද්යදො.
ආකාරත්යථන හි එයතන එතමත්ථිං දීයපති – 
නානානයනිපුණමයනකජ්ඣාසයසමුට්ඨානිං අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නිං
විවිධපාටිොරියිං ධම්මත්ථයදසනාපටියවධගම්භීරිං සබ්බසත්යතහි

සකසකභාසානුරූපමුපලක්ඛණියසභාවිං තස්ස භගවයතො වචනිං, තිං

සබ්බාකායරනයකොසමත්යථොවිඤ්ඤාතුිං; අථ, යඛො, ‘‘එවිංයමසුතිං, මයාපි 

එයකනාකායරනසුත’’න්ති.නිදස්සනත්යථන‘‘නාෙිංසයම්භූ, නමයාඉදිං
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පටුන 

සච්ඡිකත’’න්ති අත්තානිං පරියමොයචන්යතො ‘‘එවිං යම සුතිං, මයා එවිං
සුත’’න්ති ඉදානි වත්තබ්බිං සකලසුත්තිං නිදස්යසති. අවධාරණත්යථන 

‘‘එතදග්ගිං, භික්ඛයව, මම සාවකානිං භික්ඛූනිං බහුස්සුතානිං යදිදිං

ආනන්යදො, ගතිමන්තානිං, සතිමන්තානිං, ධිතිමන්තානිං, උපට්ඨාකානිං

යදිදිංආනන්යදො’’ති )අ.නි. 1.219-223) එවිංභගවතා පසත්ථභාවානුරූපිං
අත්තයනොධාරණබලිංදස්යසන්යතොසත්තානිංයසොතුකමයතිංජයනති‘‘එවිං

යම සුතිංතඤ්චඅත්ථයතොවාබයඤ්ජනයතොවාඅනූනමනධිකිං, එවයමව, න

අඤ්ඤථා දට්ඨබ්බ’’න්ති. යම සුතන්ති එත්ථ මයාසද්දත්යථො යම-සද්යදො, 
යසොතද්වාරවිඤ්ඤාණත්යථොසුතසද්යදො.තස්මාඑවිංයමසුතන්තිඑවිංමයා 
යසොතවිඤ්ඤාණපුබ්බඞ්ගමායවිඤ්ඤාණවීථියාඋපධාරිතන්තිවුධසත්තිංයෙොති. 

එකං සමෙන්ති එකිං කාලිං. භගවාති භාගයවා, භග්ගවා, භත්තවාති

වුධසත්තිං යෙොති. මගයධසු විහරතීති මගධා නාම ජනපදියනො රාජුලමාරා, 
යතසිං නිවායසො එයකොපි ජනපයදො රුළ්හීසද්යදන ‘‘මගධා’’ති වුධසච්චති. 
තස්මිිං මගයධසු ජනපයද. යකචි පන ‘‘යස්මා යචතියරාජා මුසාවාදිං

භණිත්වා භූමිිං පවිසන්යතො ‘මා ගධිං පවිසා’ති වුධසත්යතො, යස්මා වා තිං

රාජානිං මග්ගන්තා භූමිිං ඛනන්තා පුරිසා ‘මා ගධිං කයරොථා’ති වුධසත්තා, 

තස්මා මගධා’’ති එවමාදීහි නයයහි බහුධා පපඤ්යචන්ති. යිං රුච්චති, තිං

ගයෙතබ්බන්ති. විහරතීති එකිං ඉරියාපථබාධනිං අපයරන ඉරියාපයථන

විච්ඡින්දිත්වා අපරිපතන්තිං අත්තභාවිං ෙරති, පවත්යතතීති වුධසත්තිං යෙොති.
දිබ්බබ්රේමඅරියවිොයරහි වා සත්තානිං විවිධිං හිතිං ෙරතීති විෙරති. ෙරතීති

උපසිංෙරති, උපයනති, ජයනති, උ පායදතීති වුධසත්තිං යෙොති. තථා හි යදා

සත්තාකායමසුවි පටිපජ්ජන්ති, තදාකර භගවාදිබ්යබනවිොයරනවිෙරති
යතසිංඅයලොභුලසලමූලු පාදනත්ථිං–‘‘අ යපවනාමඉමිං පටිපත්තිිංදිස්වා
එත්ථරුචිිංඋ පායදත්වාකායමසුවිරජ්යජයය’’න්ති.යදාපන ඉස්සරියත්ථිං

සත්යතසු වි පටිපජ්ජන්ති, තදා බ්රේමවිොයරන විෙරති යතසිං 
අයදොසුලසලමූලු පාදනත්ථිං–‘‘අ යපවනාමඉමිංපටිපත්තිිංදිස්වාඑත්ථ
රුචිිං උ පායදත්වාඅයදොයසනයදොසිංවූපසයමයය’’න්ති.යදාපනපබ්බජිතා

ධම්මාධිකරණිං විවදන්ති, තදා අරියවිොයරන විෙරති යතසිං
අයමොෙුලසලමූලු පාදනත්ථිං–‘‘අ යපවනාම ඉමිංපටිපත්තිිංදිස්වාඑත්ථ
රුචිිං උ පායදත්වා අයමොයෙන යමොෙිං වූපසයමයය’’න්ති. 
ඉරියාපථවිොයරන පන න කදාචි න විෙරති තිං විනා

අත්තභාවපරිෙරණාභාවයතොති. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථාරිං පන
මඞ්ගලසුත්තවණ්ණනායිංවක්ඛාම. 

දක්ඛිණාගිරිස්මින්තියයොයසොරාජගෙිං පරිවායරත්වාඨියතොගිරි, තස්ස

දක්ඛිණපස්යසජනපයදො‘‘දක්ඛිණාගිරී’’තිවුධසච්චති, තස්මිිංජනපයදතිවුධසත්තිං

යෙොති. තත්ථ විොරස්සාපි තයදව නාමිං. එකනාළාෙං බ්රාහ්මණගායමති

එකනාළාතිතස්සගාමස්සනාමිං. බ්රාේමණායචත්ථසම්බහුලාපටිවසන්ති, 

බ්රාේමණයභොයගොවායසො, තස්මා ‘‘බ්රාේමණගායමො’’තිවුධසච්චති. 
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යතන යඛො පන සමයෙනාති යිං සමයිං භගවා අපරාජිතපල්ලඞ්කිං
ආභුජිත්වා අනුත්තරිං සම්මාසම්යබොධිිං අභිසම්බුජ්ඣිත්වා
පවත්තිතවරධම්මචක්යකො මගධරට්යඨ එකනාළිං බ්රාේමණගාමිං
උපනිස්සාය දක්ඛිණාගිරිමොවිොයර බ්රාේමණස්ස ඉන්ද්රියපරිපාකිං

ආගමයමායනො විෙරති, යතන සමයයන කරණභූයතනාති වුධසත්තිං යෙොති. 

යඛො පනාති ඉදිං පයනත්ථ නිපාතද්වයිං පදපූරණමත්තිං, 

අධිකාරන්තරදස්සනත්ථිං වාති දට්ඨබ්බිං. කසිභාරද්වාජස්ස බ්රාහ්මණස්සාති

යසො බ්රාේමයණොකසියා ජීවති, භාරද්වායජොති චස්ස යගොත්තිං, තස්මා එවිං

වුධසච්චති. පඤ්චමත්තානීති යථා – ‘‘යභොජයන මත්තඤ්ඤූ’’ති එත්ථ

මත්තසද්යදො පමායණවත්තති, එවමිධාපි, තස්මාපඤ්චපමාණානිඅනූනානි

අනධිකානි, පඤ්චනඞ්ගලසතානීතිවුධසත්තිංයෙොති. පයුත්තානීතිපයයොජිතානි, 

බලිබද්දානිං ඛන්යධසු ඨයපත්වා යුයග යයොත්යතහි යයොජිතානි යෙොන්තීති
අත්යථො. 

වප්පකායලති වපනකායල, බීජනික්ඛිපකායලති වුධසත්තිං යෙොති. තත්ථ

ද්යව ව පානි කලලව පඤ්ච, පිංසුව පඤ්ච. පිංසුව පිං ඉධ අධි යපතිං.
තඤ්ච යඛො පඨමදිවයස මඞ්ගලව පිං. තත්ථායිං උපකරණසම්පදා – තීණි 

බලිබද්දසෙස්සානි උපට්ඨාපිතානි යෙොන්ති, සබ්යබසිං සුවණ්ණමයානි

සිඞ්ගානි පටිමුක්කානි, රජතමයා ඛුරා, සබ්යබ යසතමාලාහි
සබ්බගන්ධසුගන්යධහි පඤ්චඞ්ගුලියකහි ච අලඞ්කතා

පරිපුණ්ණඞ්ගපච්චඞ්ගා සබ්බලක්ඛණසම්පන්නා, එකච්යච කාළා

අඤ්ජනවණ්ණායයව, එකච්යච යසතා ඵලිකවණ්ණා, එකච්යච රත්තා 

පවාළවණ්ණා, එකච්යච කම්මාසා මසාරගල්ලවණ්ණා. පඤ්චසතා
කස්සකපුරිසා සබ්යබ අෙතයසතවත්ථනිවත්ථා මාලාලඞ්කතා
දක්ඛිණඅිංසකූයටසු ඨපිතපු ඵචුම්බටකා 
ෙරිතාලමයනොසිලාලඤ්ඡනුජ්ජලිතගත්තභාගාදසදසනඞ්ගලාඑයකකගුම්බා
හුත්වා ගච්ඡන්ති.නඞ්ගලානිංසීසඤ්චයුගඤ්චපයතොදාචසුවණ්ණවිනද්ධා.

පඨමනඞ්ගයල අට්ඨ බලිබද්දා යුත්තා, යසයසසු චත්තායරො චත්තායරො, 
අවයසසා කලන්තපරිවත්තනත්ථිං ආනීතා. එයකකගුම්යබ එකයමකිං

බීජසකටිංඑයකයකොකසති, එයකයකොවපති. 

බ්රාේමයණො පන පයගව මස්සුකම්මිං කාරායපත්වා න්ෙත්වා 
සුගන්ධගන්යධහි විලිත්යතො පඤ්චසතග්ඝනකිං වත්ථිං නිවායසත්වා 
සෙස්සග්ඝනකිංඑකිංසිංකරිත්වාඑකයමකස්සාඅඞ්ගුලියාද්යවද්යවකත්වා

වීසති අඞ්ගුලිමුද්දිකායයො, කණ්යණසුසීෙුලණ්ඩලානි, සීයසචබ්රේමයවඨනිං 
පටිමුඤ්චිත්වා සුවණ්ණමාලිං කණ්යඨ කත්වා බ්රාේමණගණපරිවුධසයතො
කම්මන්තිං යවොසාසති. අථස්ස බ්රාේමණී අයනකසතභාජයනසු පායාසිං 
පචායපත්වා මොසකයටසු ආයරොයපත්වා ගන්යධොදයකන න්ොයිත්වා
සබ්බාලඞ්කාරවිභූසිතා බ්රාේමණීගණපරිවුධසතා කම්මන්තිං අගමාසි.

යගෙම්පිස්ස සබ්බත්ථ ගන්යධහි සුවිලිත්තිං පු යඵහි සුකතබලිකම්මිං, 
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යඛත්තඤ්ච යතසු යතසු ඨායනසු සමුස්සිතපටාකිං අයෙොසි.
පරිජනකම්මකායරහි සෙ කම්මන්තිං ඔසටපරිසා අඩ්ඪයතයයසෙස්සා

අයෙොසි. සබ්යබ අෙතවත්ථනිවත්ථා, සබ්යබසඤ්ච පායාසයභොජනිං 
පටියත්තිංඅයෙොසි. 

අථබ්රාේමයණොයත්ථසාමිංභුඤ්ජති, තිංසුවණ්ණපාතිිං යධොවායපත්වා
පායාසස්සපූයරත්වාස පිමධුඵාණිතාදීනිඅභිසඞ්ඛරිත්වා නඞ්ගලබලිකම්මිං
කාරායපසි. බ්රාේමණී පඤ්ච කස්සකසතානි සුවණ්ණරජතකිංසතම්බමයානි 
භාජනානි ගයෙත්වා නිසින්නානි සුවණ්ණකටච්ඡිං ගයෙත්වා පායායසන
පරිවිසන්තී ගච්ඡති. බ්රාේමයණො පන බලිකම්මිං කාරායපත්වා
රත්තසුවණ්ණබන්ධූපාෙනායයො ආයරොහිත්වා රත්තසුවණ්ණදණ්ඩිං

ගයෙත්වා ‘‘ඉධ පායාසිං යදථ, ඉධ ස පිිං, ඉධ සක්ඛරිං යදථා’’ති
යවොසාසමායනො විචරති. අථභගවා ගන්ධුලටියිංනිසින්යනොවබ්රාේමණස්ස 
පරියවසනිං වත්තමානිං ඤත්වා ‘‘අයිං කායලො බ්රාේමණිං දයමතු’’න්ති

නිවායසත්වා, කායබන්ධනිං බන්ධිත්වා, සඞ්ඝාටිිං පාරුපිත්වා, පත්තිං

ගයෙත්වා, ගන්ධුලටියතො නික්ඛමි යථා තිං අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි.

යතනාෙ ආයස්මා ආනන්යදො ‘‘අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමෙං

නිවායසත්වා’’ති. 

තත්ථ අථ ඉතිනිපායතො අඤ්ඤාධිකාරවචනාරම්යභ යඛොති පදපූරයණ. 

භගවාති වුධසත්තනයයමව. පුබ්බණ්හසමෙන්ති දිවසස්ස පුබ්බභාගසමයිං, 

පුබ්බණ්ෙසමයයති අත්යථො, පුබ්බණ්යෙ වා සමයිං පුබ්බණ්ෙසමයිං, 
පුබ්බණ්යෙ එකිං ඛණන්ති වුධසත්තිං යෙොති. එවිං අච්චන්තසිංයයොයග

උපයයොගවචනිං ලබ්භති. නිවායසත්වාති පරිදහිත්වා, 
විොරනිවාසනපරිවත්තනවයසයනතිං යවදිතබ්බිං.නහිභගවාතයතොපුබ්යබ

අනිවත්යථො ආසි. පත්තචීවරමාදාොති පත්තිං ෙත්යථහි, චීවරිං කායයන

ආදියිත්වා, සම්පටිච්ඡිත්වා ධායරත්වාති අත්යථො. භගවයතො කර පිණ්ඩාය

පවිසිතුකාමස්සභමයරොවිය විකසිතපදුමද්වයමජ්ඣිං, ඉන්දනීලමණිවණ්ණිං 
යසලමයිං පත්තිං ෙත්ථද්වයමජ්ඣිං ආගච්ඡති. තස්මා එවමාගතිං පත්තිං
ෙත්යථහි සම්පටිච්ඡිත්වා චීවරඤ්ච පරිමණ්ඩලිං පාරුතිං කායයන
ධායරත්වාතිඑවමස්සඅත්යථොයවදිතබ්යබො.යයනවා යතනවාහිපකායරන
ගණ්ෙන්යතොආදායඉච්යචවවුධසච්චතියථා‘‘සමාදායයව පක්කමතී’’ති. 

යෙනාති යයන මග්යගන. කම්මන්යතොති කම්මකරයණොකායසො. 

යතනාති යතන මග්යගන. උපසඞ්කමීති ගයතො, යයන මග්යගන

කසිභාරද්වාජස්ස බ්රාේමණස්ස කම්මන්යතො ගම්මති, යතන මග්යගන

ගයතොති වුධසත්තිං යෙොති. අථ කස්මා, භික්ඛූ, භගවන්තිං නානුබන්ධිිංසූති? 

වුධසච්චයත – යදා භගවා එකයකොව කත්ථචි උපසඞ්කමිතුකායමො යෙොති, 

භික්ඛාචාරයවලායිං ද්වාරිං පිදහිත්වා අන්යතොගන්ධුලටිිං පවිසති. තයතො
භික්ඛූ තාය සඤ්ඤාය ජානන්ති – ‘‘අජ්ජ භගවා එකයකොව ගාමිං



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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පටුන 

පවිසිතුකායමො, අද්ධා කඤ්චි එව වියනතබ්බපුග්ගලිං අද්දසා’’ති. යත

අත්තයනොපත්තචීවරිංගයෙත්වා, ගන්ධුලටිිංපදක්ඛිණිං කත්වා, භික්ඛාචාරිං
ගච්ඡන්ති.තදාච භගවාඑවමකාසි.තස්මාභික්ඛූභගවන්තිංනානුබන්ධිිංසූති. 

යතන යඛො පන සමයෙනාති යයන සමයයන භගවා කම්මන්තිං

උපසඞ්කමි, යතන සමයයන තස්ස බ්රාේමණස්ස පරියවසනා වත්තති, 
භත්තවිස්සග්යගො වත්තතීති අත්යථො. යිං පුබ්යබ අයවොචුම්ෙ – ‘‘බ්රාේමණී
පඤ්ච කස්සකසතානි සුවණ්ණරජතකිංසතම්බමයානි භාජනානි ගයෙත්වා
නිසින්නානිසුවණ්ණකටච්ඡිංගයෙත්වාපායායසනපරිවිසන්තී ගච්ඡතී’’ති.

අථ යඛො භගවා යයන පරියවසනා යතනුපසඞ්කමි. කිං කාරණාති? 
බ්රාේමණස්ස අනුග්ගෙකරණත්ථිං. න හි භගවා කපණපුරියසො විය
යභොත්තුකාමතාය පරියවසනිං උපසඞ්කමති. භගවයතො හි ද්යව

අසීතිසෙස්සසඞ්ඛයා සකයයකොලියරාජායනො ඤාතයයො, යත අත්තයනො 
සම්පත්තියා නිබද්ධභත්තිං දාතුිං උස්සෙන්ති. න පන භගවා භත්තත්ථාය

පබ්බජියතො, අපිච යඛො පන ‘‘අයනකානි අසඞ්යඛයයයානි පඤ්ච

මොපරිච්චායගපරිච්චජන්යතොපාරමියයො පූයරත්වාමුත්යතොයමොයචස්සාමි, 

දන්යතො දයමස්සාමි; සන්යතො සයමස්සාමි, පරිනිබ්බුයතො
පරිනිබ්බායපස්සාමී’’ති පබ්බජියතො. තස්මා අත්තයනො මුත්තත්තා…යප.… 
පරිනිබ්බුතත්තා ච පරිං යමොයචන්යතො…යප.… පරිනිබ්බායපන්යතො ච
යලොයක විචරන්යතො බ්රාේමණස්ස අනුග්ගෙකරණත්ථිං යයන පරියවසනා
යතනුපසඞ්කමීතියවදිතබ්බිං. 

උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තංඅට්ඨාසීතිඑවිංඋපසඞ්කමිත්වාච එකමන්තිං

අට්ඨාසි. එකමන්තන්තිභාවනපුිංසකනිද්යදයසො, එයකොකාසිං එකපස්සන්ති

වුධසත්තිං යෙොති. භුම්මත්යථ වා උපයයොගවචනිං, තස්ස දස්සනූපචායර 

කථාසවනට්ඨායන, යත්ථ ඨිතිං බ්රාේමයණො පස්සති, තත්ථ උච්චට්ඨායන
අට්ඨාසි. ඨත්වා ච සුවණ්ණරසපිඤ්ජරිං
සෙස්සචන්දසූරියයොභාසාතිභාසයමානිං සරීරාභිං මුඤ්චි සමන්තයතො

අසීතිෙත්ථපරිමාණිං, යාය අජ්යඣොත්ථරිතත්තා බ්රාේමණස්ස 

කම්මන්තසාලාභිත්තිරුක්ඛකසිතමත්තිකාපිණ්ඩාදයයො සුවණ්ණමයා විය
අයෙසුිං. අථ මනුස්සා පායාසිං භුත්තා 
අසීතිඅනුබයඤ්ජනපරිවාරද්වත්තිිංසවරලක්ඛණපටිමණ්ඩිතසරීරිං 
බයාම පභාපරික්යඛපවිභූසිතබාහුයුගළිං

යකතුමාලාසමුජ්ජලිතසස්සිරිකදස්සනිං ජඞ්ගමමිව පදුමස්සරිං, 

රිංසිජාලුජ්ජලිතතාරාගණමිව ගගනතලිං, ආදිත්තමිව ච කනකගිරිසිඛරිං
සිරියා ජලමානිං සම්මාසම්බුද්ධිං එකමන්තිං ඨිතිං දිස්වා ෙත්ථපායද
යධොවිත්වා අඤ්ජලිිං පග්ගය්ෙ සම්පරිවායරත්වා අට්ඨිංසු. එවිං යතහි 
සම්පරිවාරිතිංඅද්දසයඛොකසිභාරද්වායජොබ්රාේමයණොභගවන්තිංපිණ්ඩාය

ඨිතිං. දිස්වාන භගවන්තිං එතදයවොච ‘‘අහං යඛො, සමණ, කසාමි ච වපාමි 

චා’’ති. 
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කස්මා පනායිං එවමාෙ? කිං සමන්තපාසාදියක පසාදනීයය 

උත්තමදමථසමථමනු පත්යතපි භගවති අ පසායදන, උදාහු 

අඩ්ඪයතයයානිං ජනසෙස්සානිං පායාසිං පටියායදත්වාපි කටච්ඡභික්ඛාය

මච්යඡයරනාති? උභයථාපි යනො, අපිච ඛ්වාස්ස භගවයතො දස්සයනන
අතිත්තිං නික්ඛිත්තකම්මන්තිං ජනිං දිස්වා ‘‘කම්මභඞ්ගිං යම කාතුිං
ආගයතො’’ති අනත්තමනතා අයෙොසි. තස්මා එවමාෙ. භගවයතො ච 

ලක්ඛණසම්පත්තිිං දිස්වා ‘‘සචායිං කම්මන්යත පයයොජයිස්ස, 

සකලජම්බුදීයප මනුස්සානිං සීයස චූළාමණි විය අභවිස්ස, යකො නාමස්ස

අත්යථොනසම්පජ්ජිස්ස, එවයමවිං අලසතායකම්මන්යතඅ පයයොයජත්වා
ව පමඞ්ගලාදීසු පිණ්ඩාය චරිත්වා භුඤ්ජන්යතො කායදළ්හීබහුයලො

විචරතී’’තිපිස්සඅයෙොසි.යතනාෙ–‘‘අෙිංයඛො, සමණ, කසාමිචවපාමිච, 

කසිත්වා ච වපිත්වා ච භුඤ්ජාමී’’ති. න යම කම්මන්තා බයාපජ්ජන්ති, න

චම්හි යථා ත්විං එවිං ලක්ඛණසම්පන්යනොති අධි පායයො. ත්වම්පි

සමණ…යප.… භුඤ්ජස්සු, යකො යත අත්යථො න සම්පජ්යජයය එවිං
ලක්ඛණසම්පන්නස්සාති අධි පායයො. 

අපිචායිං අස්යසොසි– ‘‘සකයරාජුලයලකර ුලමායරොඋ පන්යනො, යසො
චක්කවත්තිරජ්ජිං පොය පබ්බජියතො’’ති. තස්මා ‘‘ඉදානි අයිං යසො’’ති
ඤත්වා ‘‘චක්කවත්තිරජ්ජිං කර පොය කලන්යතොසී’’ති උපාරම්භිං

කයරොන්යතො ආෙ ‘‘අහං යඛො සමණා’’ති. අපිචායිං තික්ඛපඤ්යඤො

බ්රාේමයණො, න භගවන්තිං අවක්ඛිපන්යතො භණති, භගවයතො පන
රූපසම්පත්තිිං දිස්වා පඤ්ඤාසම්පත්තිිං සම්භාවයමායනො
කථාපවත්තනත්ථම්පි එවමාෙ – ‘‘අෙිං යඛො සමණා’’ති. තයතො භගවා
යවයනයයවයසන සයදවයක යලොයක අග්ගකස්සකව පකභාවිං අත්තයනො

දස්යසන්යතොආෙ ‘‘අහම්පියඛොබ්රාහ්මණා’’ති. 

අථ බ්රාේමණස්ස චින්තා උදපාදි – ‘‘අයිං සමයණො ‘කසාමි ච වපාමි 

චා’තිආෙ.නචස්සඔළාරිකානියුගනඞ්ගලාදීනිකසිභණ්ඩානිපස්සාමි, යසො

මුසා නු යඛො භණති, යනො’’ති භගවන්තිං පාදතලා පට්ඨාය යාව උපරි
යකසන්තා සම්මායලොකයමායනො අඞ්ගවිජ්ජාය කතාධිකාරත්තා

ද්වත්තිිංසවරලක්ඛණසම්පත්තිමස්ස ඤත්වා ‘‘අට්ඨානයමතිං අනවකායසො, 
යිං එවරූයපො මුසා භයණයයා’’ති තාවයදව සඤ්ජාතබහුමායනො භගවති 

සමණවාදිං පොය යගොත්යතන භගවන්තිං සමුදාචරමායනො ආෙ ‘‘න යඛො

පනමෙං පස්සාමයභොයතොයගොතමස්සා’’ති. 

එවඤ්චපනවත්වාතික්ඛපඤ්යඤොබ්රාේමයණො ‘‘ගම්භීරත්ථිං සන්ධාය
ඉමිනාඑතිංවුධසත්ත’’න්තිඤත්වාපුච්ඡිත්වාතමත්ථිංඤාතුකායමොභගවන්තිං 

ගාථායඅජ්ඣභාසි.යතනාෙආයස්මාආනන්යදො ‘‘අථයඛොකසිභාරද්වායජො 

බ්රාහ්මයණො භගවන්තං ගාථාෙ අජ්ඣභාසී’’ති. තත්ථ ගාථාොති

අක්ඛරපදනියමියතනවචයනන. අජ්ඣභාසීතිඅභාසි. 
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76-77. තත්ථ බ්රාේමයණො ‘‘කසි’’න්ති
යුගනඞ්ගලාදිකසිසම්භාරසමායයොගිං වදති. භගවා පන යස්මා

පුබ්බධම්මසභායගනයරොයපත්වාකථනිංනාමබුද්ධානිංආනුභායවො, තස්මා 
බුද්ධානුභාවිංදීයපන්යතොපුබ්බධම්මසභායගනයරොයපන්යතොආෙ–‘‘සද්ධා

බීජ’’න්ති. යකො පයනත්ථ පුබ්බධම්මසභායගො, නනු බ්රාේමයණන භගවා
යුගනඞ්ගලාදිකසිසම්භාරසමායයොගිං පුච්ඡියතො අථ ච පන අපුච්ඡිතස්ස

බීජස්ස සභායගන යරොයපන්යතො ආෙ – ‘‘සද්ධා බීජ’’න්ති, එවඤ්ච සති

අනනුසන්ධිකාවඅයිංකථායෙොතීති? වුධසච්චයත–නබුද්ධානිං අනනුසන්ධිකා

නාමකථාඅත්ථි, නාපිබුද්ධාපුබ්බධම්මසභාගිං අනායරොයපත්වාකයථන්ති.
එවඤ්යචත්ථ අනුසන්ධි යවදිතබ්බා – අයනන හි බ්රාේමයණන භගවා
යුගනඞ්ගලාදිකසිසම්භාරවයසන කසිිං පුච්ඡියතො. යසො තස්ස අනුකම්පාය
‘‘ඉදිං අපුච්ඡිත’’න්ති අපරිොයපත්වා සමූලිං සඋපකාරිං සසම්භාරිං සඵලිං 
කසිිං ඤායපතුිං මූලයතො පට්ඨාය කසිිං දස්යසන්යතො ආෙ – ‘‘සද්ධා

බීජ’’න්ති. බීජඤ්හි කසියා මූලිං තස්මිිං සති කත්තබ්බයතො, අසති

අකත්තබ්බයතො, ත පමායණන ච කත්තබ්බයතො. බීයජ හි සති කසිිං

කයරොන්ති, අසතිනකයරොන්ති.බීජ පමායණනචුලසලාකස්සකායඛත්තිං 

කසන්ති, න ඌනිං ‘‘මා යනො සස්සිං පරිොයී’’ති, න අධිකිං ‘‘මා යනො

යමොයඝො වායායමො අයෙොසී’’ති. යස්මා ච බීජයමව මූලිං, තස්මා භගවා
මූලයතො පට්ඨාය කසිිං දස්යසන්යතො තස්ස බ්රාේමණස්ස කසියා
පුබ්බධම්මස්ස බීජස්ස සභායගන අත්තයනො කසියා පුබ්බධම්මිං
යරොයපන්යතො ආෙ – ‘‘සද්ධා බීජ’’න්ති. එවයමත්ථ පුබ්බධම්මසභායගො 
යවදිතබ්යබො. 

පුච්ඡිතිංයයව වත්වා අපුච්ඡිතිං පච්ඡා කිං න වුධසත්තන්ති යච? තස්ස
උපකාරභාවයතො ධම්මසම්බන්ධසමත්ථභාවයතො ච. අයඤ්හි බ්රාේමයණො

පඤ්ඤවා, මිච්ඡාදිට්ඨිුලයලපනජාතත්තාසද්ධාවිරහියතො.සද්ධාවිරහියතොච
පඤ්ඤවා පයරසිං සද්ධාය අත්තයනො විසයය අපටිපජ්ජමායනො වියසසිං

නාධිගච්ඡති, කයලසකාලුස්සියභාවාපගම පසාදමත්තලක්ඛණාපි චස්ස

දුබ්බලාසද්ධාබලවතියා පඤ්ඤායසෙවත්තමානාඅත්ථසිද්ධිිංනකයරොති, 

ෙත්ථිනාසෙඑකධුයරයුත්තයගොයණොවිය. තස්මාතස්සසද්ධාඋපකාරිකා.
එවිං තස්ස බ්රාේමණස්ස සඋපකාරභාවයතො තිං බ්රාේමණිං සද්ධාය
පතිට්ඨායපන්යතන පච්ඡාපි වත්තබ්යබො අයමත්යථො පුබ්යබ වුධසත්යතො
යදසනාුලසලතායයථාඅඤ්ඤත්රාපි‘‘සද්ධාබන්ධතිපායථයය’’න්ති)සිං.නි. 

1.79) ච, ‘‘සද්ධා දුතියා පුරිසස්ස යෙොතී’’ති )සිං. නි. 1.59) ච, ‘‘සද්ධීධ

විත්තිං පුරිසස්සයසට්ඨ’’න්ති)සිං.නි.1.73, 246; සු.නි.184) ච, ‘‘සද්ධාය

තරති ඔඝ’’න්ති)සිං. නි.1.246) ච, ‘‘සද්ධාෙත්යථොමොනායගො’’ති)අ.නි.

6.43; යථරගා. 694) ච, ‘‘සද්යධසියකො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකොති

චා’’ති )අ. නි. 7.67). බීජස්ස ච උපකාරිකා වුධසට්ඨි, සා තදනන්තරඤ්යඤව

වුධසච්චමානා සමත්ථා යෙොති. එවිං ධම්මසම්බන්ධසමත්ථභාවයතො පච්ඡාපි
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වත්තබ්යබො අයමත්යථො පුබ්යබ වුධසත්යතො, අඤ්යඤො ච එවිංවියධො 
ඊසායයොත්තාදි. 

තත්ථ සම්පසාදනලක්ඛණා සද්ධා, ඔක පනලක්ඛණා වා, 

පක්ඛන්දනරසා, අධිමුත්තිපච්චුපට්ඨානා, අකාලුස්සියපච්චුපට්ඨානා වා, 

යසොතාපත්තියඞ්ගපදට්ඨානා, සද්දහිතබ්බධම්මපදට්ඨානා වා, 

ආදාසජලතලාදීනිං පසායදො විය යචතයසො පසාදභූතා, උදක පසාදකමණි

වියඋදකස්ස, සම්පයුත්තධම්මානිංපසාදිකා. බීජන්තිපඤ්චවිධිං–මූලබීජිං, 

ඛන්ධබීජිං, ඵලුබීජිං, අග්ගබීජිං, බීජබීජයමව පඤ්චමන්ති. තිං සබ්බම්පි
විරුෙනට්යඨන බීජිංත්යවව සඞ්ඛිං ගච්ඡති. යථාෙ – ‘‘බීජඤ්යචතිං
විරුෙනට්යඨනා’’ති. 

තත්ථයථාබ්රාේමණස්සකසියාමූලභූතිංබීජිං ද්යවකච්චානි කයරොති, 

යෙට්ඨා මූයලන පතිට්ඨාති, උපරි අඞ්ුලරිං උට්ඨායපති; එවිං භගවයතො

කසියා මූලභූතා සද්ධා යෙට්ඨා සීලමූයලන පතිට්ඨාති, උපරි
සමථවිපස්සනඞ්ුලරිංඋට්ඨායපති. යථා චතිංමූයලනපථවිරසිංආයපොරසිං

ගයෙත්වානායළනධඤ්ඤපරිපාකගෙණත්ථිංවඩ්ඪති; එවමයිං සීලමූයලන
සමථවිපස්සනාරසිං ගයෙත්වා අරියමග්ගනායළන
අරියඵලධඤ්ඤපරිපාකගෙණත්ථිං වඩ්ඪති.යථාචතිංසුභූමියිංපතිට්ඨහිත්වා

මූලඞ්ුලරපණ්ණනාළකණ්ඩ පසයවහි වුධසඩ්ඪිිං විරූළ්හිිං යවපුල්ලිං පත්වා, 

ඛීරිං ජයනත්වා, අයනකසාලිඵලභරිතිං සාලිසීසිං නි ඵායදති; එවමයිං
චිත්තසන්තායන පතිට්ඨහිත්වා 
සීලචිත්තදිට්ඨිකඞ්ඛාවිතරණමග්ගාමග්ගඤාණදස්සනපටිපදාඤාණදස්සනවි
සුද්ධීහි වුධසඩ්ඪිිංවිරූළ්හිිංයවපුල්ලිංපත්වාඤාණදස්සනවිසුද්ධිඛීරිංජයනත්වා 
අයනකපටිසම්භිදාභිඤ්ඤාභරිතිංඅරෙත්තඵලිංනි ඵායදති.යතනාෙභගවා–
‘‘සද්ධා බීජ’’න්ති. 

තත්ථ සියා ‘‘පයරොපඤ්ඤාසුලසලධම්යමසු එකයතො උ පජ්ජමායනසු 

කස්මාසද්ධාවබීජන්තිවුධසත්තා’’ති? වුධසච්චයත–බීජකච්චකරණයතො.යථාහි

යතසු විඤ්ඤාණිංයයවවිජානනකච්චිංකයරොති, එවිංසද්ධාබීජකච්චිං, සාච
සබ්බුලසලානිං මූලභූතා.යථාෙ– 

‘‘සද්ධාජායතො උපසඞ්කමති, උපසඞ්කමන්යතො පයිරුපාසති, 

පයිරුපාසන්යතො යසොතිංඔදෙති, ඔහිතයසොයතොධම්මිංසුණාති, සුත්වා

ධම්මිං ධායරති, ධතානිං ධම්මානිං අත්ථිං උපපරික්ඛති, අත්ථිං

උපපරික්ඛයතොධම්මා නිජ්ඣානිංඛමන්ති, ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියා

සති ඡන්යදො ජායති, ඡන්දජායතො උස්සෙති, උස්සායෙත්වා තුලයති, 

තුලයිත්වා පදෙති, පහිතත්යතො සමායනො කායයන යචව පරමසච්චිං

සච්ඡිකයරොති, පඤ්ඤාය ච නිං අතිවිජ්ඣපස්සතී’’ති )ම. නි. 2.183, 

432). 
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තපති අුලසයල ධම්යම කායඤ්චාති තයපො; 
ඉන්ද්රියසිංවරවීරියධුතඞ්ගදුක්කරකාරිකානිං එතිං අධිවචනිං. ඉධ පන

ඉන්ද්රියසිංවයරො අධි යපයතො. වුට්ඨීති වස්සවුධසට්ඨිවාතවුධසට්ඨීතිආදිනා 
අයනකවිධා. ඉධ වස්සවුධසට්ඨි අධි යපතා. යථා හි බ්රාේමණස්ස 

වස්සවුධසට්ඨිසමනුග්ගහිතිං බීජිං බීජමූලකඤ්ච සස්සිං විරුෙති න මිලායති

නි ඵත්තිිං ගච්ඡති, එවිං භගවයතො ඉන්ද්රියසිංවරසමනුග්ගහිතා සද්ධා
සද්ධාමූලා ච සීලාදයයො ධම්මා විරුෙන්ති න මිලායන්ති නි ඵත්තිිං

ගච්ඡන්ති.යතනාෙ–‘‘තයපොවුධසට්ඨී’’ති. ‘‘පඤ්ඤායම’’තිඑත්ථචවුධසත්යතො

යම-සද්යදො ඉයමසුපි පයදසු යයොයජතබ්යබො ‘‘සද්ධා යම බීජිං, තයපො යම

වුධසට්ඨී’’ති.යතනකිංදීයපති? යථා, බ්රාේමණ, තයාවපියතබීයජසයච වුධසට්ඨි

අත්ථි, සාධු, යනොයචඅත්ථි, උදකම්පිදාතබ්බිංයෙොති, තථාමයාහිරි-ඊයස 

පඤ්ඤායුගනඞ්ගයල මයනොයයොත්යතන එකාබද්යධ කයත වීරියබලිබද්යද
යයොයජත්වා සතිපාචයනන විජ්ඣිත්වා අත්තයනො චිත්තසන්තානයඛත්යත
සද්ධාබීයජවපියතවුධසට්ඨි-අභායවොනාම නත්ථි.අයිංපනයමසතතිංසමිතිං
තයපොවුධසට්ඨීති. 

පජානාති එතාය පුග්ගයලො, සයිං වා පජානාතීති පඤ්ඤා, සා
කාමාවචරාදියභදයතො අයනකවිධා. ඉධ පනසෙ විපස්සනාය මග්ගපඤ්ඤා

අධි යපතා. යුගනඞ්ගලන්ති යුගඤ්ච නඞ්ගලඤ්ච. යථා හි බ්රාේමණස්ස

යුගනඞ්ගලිං, එවිං භගවයතො දුවිධාපි පඤ්ඤා. තත්ථ යථා යුගිං ඊසාය

උපනිස්සයිංයෙොති, පුරයතොයෙොති, ඊසාබද්ධිං යෙොති, යයොත්තානිංනිස්සයිං

යෙොති, බලිබද්දානිං එකයතො ගමනිං ධායරති, එවිං පඤ්ඤා හිරිපමුඛානිං
ධම්මානිං උපනිස්සයා යෙොති. යථාෙ – ‘‘පඤ්ඤුත්තරා සබ්යබ ුලසලා 

ධම්මා’’ති )අ. නි. 8.83) ච, ‘‘පඤ්ඤා හි යසට්ඨා ුලසලා වදන්ති, 

නක්ඛත්තරාජාරිව තාරකාන’’න්ති )ජා. 2.17.81) ච. ුලසලානිං ධම්මානිං
පුබ්බඞ්ගමට්යඨන පුරයතො ච යෙොති. යථාෙ – ‘‘සීලිං හිරී චාපි සතඤ්ච

ධම්යමො, අන්වායිකා පඤ්ඤවයතො භවන්තී’’ති. හිරිවි පයයොයගන 

අනු පත්තියතො ඊසාබද්ධා යෙොති, මයනොසඞ්ඛාතස්ස සමාධියයොත්තස්ස

නිස්සයපච්චයයතො යයොත්තානිං නිස්සයයො යෙොති, 

අච්චාරද්ධාතිලීනභාවපටියසධනයතො වීරියබලිබද්දානිං එකයතො ගමනිං

ධායරති. යථා ච නඞ්ගලිං ඵාලයුත්තිං කසනකායල පථවිඝනිං භින්දති, 

මූලසන්තානකානි පදායලති, එවිං සතියුත්තා පඤ්ඤා විපස්සනාකායල

ධම්මානිං සන්තතිසමූෙකච්චාරම්මණඝනිං භින්දති, 
සබ්බකයලසමූලසන්තානකානි පදායලති. සා ච යඛො යලොුලත්තරාව ඉතරා
පනයලොකයාපිසියා. යතනාෙ–‘‘පඤ්ඤායමයුගනඞ්ගල’’න්ති. 

හිරීයති එතායපුග්ගයලො, සයිංවාහිරීයති අුලසල පවත්තිිංජිගුච්ඡතීති 

හිරී. තග්ගෙයණනසෙචරණභාවයතො ඔත්ත පිංගහිතිංයයවයෙොති. ඊසාති
යුගනඞ්ගලසන්ධාරිකා දාරුයට්ඨි. යථා හි බ්රාේමණස්ස ඊසා යුගනඞ්ගලිං

සන්ධායරති, එවිං භගවයතොපි හිරී යලොකයයලොුලත්තරපඤ්ඤාසඞ්ඛාතිං
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පටුන 

යුගනඞ්ගලිං සන්ධායරති හිරියා අසති පඤ්ඤාය අභාවයතො. යථා ච

ඊසාපටිබද්ධිං යුගනඞ්ගලිං කච්චකරිං යෙොති අචලිං අසිථිලිං, එවිං
හිරිපටිබද්ධා ච පඤ්ඤා කච්චකාරී යෙොති අචලා අසිථිලා අබ්යබොකණ්ණා
අහිරියකන.යතනාෙ‘‘හිරී ඊසා’’ති. 

මුනාතීති මයනො, චිත්තස්යසතිං අධිවචනිං. ඉධ පන මයනොසීයසන 

තිංසම්පයුත්යතොසමාධිඅධි යපයතො. යෙොත්තන්තිරජ්ජුබන්ධනිං.තිංතිවිධිං

ඊසායසෙයුගස්සබන්ධනිං, යුයගනසෙබලිබද්දානිංබන්ධනිං, සාරථිනා
සෙ බලිබද්දානිං බන්ධනන්ති. තත්ථ යථා බ්රාේමණස්ස යයොත්තිං

ඊසායුගබලිබද්යදඑකාබද්යධකත්වාසකකච්යචපටිපායදති, එවිං භගවයතො
සමාධි සබ්යබව යත හිරිපඤ්ඤාවීරියධම්යම එකාරම්මයණ
අවික්යඛපභායවන බන්ධිත්වා සකකච්යච පටිපායදති. යතනාෙ – ‘‘මයනො
යයොත්ත’’න්ති. 

සරති එතාය චිරකතාදිමත්ථිං පුග්ගයලො, සයිං වා සරතීති සති, සා

අසම්මුස්සනලක්ඛණා. ඵායලතීති ඵායලො. පායජති එයතනාති පාජනං. තිං

ඉධ ‘‘පාචන’’න්තිවුධසච්චති, පයතොදස්යසතිංඅධිවචනිං.ඵායලොචපාචනඤ්ච 

ඵාලපාචනං. යථා හි බ්රාේමණස්ස ඵාලපාචනිං, එවිං භගවයතො 

විපස්සනායුත්තාමග්ගයුත්තාචසති.තත්ථයථාඵායලොනඞ්ගලමනුරක්ඛති, 

පුරයතො චස්ස ගච්ඡති, එවිං සති ුලසලානිං ධම්මානිං ගතියයො

සමන්යවසමානාආරම්මයණවා උපට්ඨාපයමානාපඤ්ඤානඞ්ගලිංරක්ඛති, 

තථා හි ‘‘සතාරක්යඛන යචතසා විෙරතී’’තිආදීසු )අ. නි. 10.20) 

‘‘ආරක්ඛා’’ති වුධසත්තා. අසම්මුස්සනවයසන චස්ස පුරයතො යෙොති.

සතිපරිචියතහිධම්යමපඤ්ඤාපජානාති, යනො සම්මුට්යඨ.යථාචපාචනිං

බලිබද්දානිං විජ්ඣනභයිං දස්යසන්තිං සිංසීදනිංනයදති, උ පථගමනඤ්ච

වායරති, එවිංසතිවීරියබලිබද්දානිංඅපායභයිංදස්යසන්තී යකොසජ්ජසිංසීදනිං

න යදති, කාමගුණසඞ්ඛායත අයගොචයර චාරිං නිවායරත්වා කම්මට්ඨායන 
නියයොයජන්තී උ පථගමනඤ්ච වායරති. යතනාෙ – ‘‘සති යම
ඵාලපාචන’’න්ති. 

78. කාෙගුත්යතොති තිවියධන කායසුචරියතන ගුත්යතො. වචීගුත්යතොති
චතුබ්බියධන වචීසුචරියතන ගුත්යතො. එත්තාවතා පාතියමොක්ඛසිංවරසීලිං

වුධසත්තිං. ආහායර උදයර ෙයතොති එත්ථ ආොරමුයඛන සබ්බපච්චයානිං
සඞ්ගහිතත්තා චතුබ්බියධපි පච්චයය යයතො සිංයයතො නිරුපක්කයලයසොති

අත්යථො. ඉමිනා ආජීවපාරිසුද්ධිසීලිං වුධසත්තිං. උදයර ෙයතොති උදයර යයතො

සිංයයතොමිතයභොජී, ආොයර මත්තඤ්ඤූතිවුධසත්තිංයෙොති.ඉමිනායභොජයන

මත්තඤ්ඤුතාමුයඛන පච්චයපටියසවනසීලිංවුධසත්තිං.යතනකිංදීයපති? යථා

ත්විං, බ්රාේමණ, බීජිං වපිත්වා සස්සපරිපාලනත්ථිං කණ්ටකවතිිං වා

රුක්ඛවතිිංවාපාකාරපරික්යඛපිංවාකයරොසි, යතනයත යගොමහිිංසමිගගණා

පයවසිං අලභන්තා සස්සිං න විලුම්පන්ති, එවමෙම්පි සද්ධාබීජිං වපිත්වා
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නාන පකාරුලසලසස්සපරිපාලනත්ථිං කායවචීආොරගුත්තිමයිං
තිවිධපරික්යඛපිං කයරොමි.යතනයමරාගාදිඅුලසලධම්මයගොමහිිංසමිගගණා
පයවසිංඅලභන්තානාන පකාරුලසලසස්සිං නවිලුම්පන්තීති. 

සච්චංකයරොමිනිද්දානන්තිඑත්ථ ද්වීහි ද්වායරහිඅවිසිංවාදනිං සච්චං.

නිද්දානන්තියඡදනිං ලුනනිංඋ පාටනිං, කරණත්යථයචතිංඋපයයොගවචනිං

යවදිතබ්බිං. අයඤ්හිඑත්ථඅත්යථො ‘‘සච්යචනකයරොමිනිද්දාන’’න්ති.කිං

වුධසත්තිං යෙොති? යථා ත්විං බාහිරිං කසිිං කසිත්වා සස්සදූසකානිං තිණානිං

ෙත්යථනවාඅසියතනවානිද්දානිංකයරොසි; එවමෙම්පි අජ්ඣත්තිකිංකසිිං
කසිත්වා ුලසලසස්සදූසකානිං විසිංවාදනතිණානිං සච්යචන නිද්දානිං 

කයරොමි. ඤාණසච්චිං වා එත්ථ සච්චන්ති යවදිතබ්බිං, යිං තිං
යථාභූතඤාණන්ති වුධසච්චති. යතන අත්තසඤ්ඤාදීනිං තිණානිං නිද්දානිං

කයරොමීති එවිං යයොයජතබ්බිං. අථ වා නිද්දානන්ති යඡදකිං ලාවකිං, 
උ පාටකන්ති අත්යථො. එවිං සන්යත යථා ත්විං දාසිං වා කම්මකරිං වා

නිද්දානිං කයරොසි, ‘‘නිද්යදහි තිණානී’’ති තිණානිං යඡදකිං ලාවකිං

උ පාටකිංකයරොසි; එවමෙිංසච්චිංකයරොමීතිඋපයයොගවචයනයනව වත්තුිං

යුජ්ජති.අථවා සච්චන්තිදිට්ඨිසච්චිං.තමෙිං නිද්දානිංකයරොමි, ඡින්දිතබ්බිං
ලුනිතබ්බිංඋ පායටතබ්බිංකයරොමීතිඑවම්පි උපයයොගවචයනයනවවත්තුිං
යුජ්ජති. 

යසොරච්චං යම පයමොචනන්ති එත්ථ යිං තිං ‘‘කායියකො අවීතික්කයමො, 

වාචසියකොඅවීතික්කයමො’’ති, එවිං සීලයමව ‘‘යසොරච්ච’’න්තිවුධසත්තිං, නතිං

ඉධ අධි යපතිං, වුධසත්තයමව එතිං ‘‘කායගුත්යතො’’තිආදිනා නයයන, 
අරෙත්තඵලිං පන අධි යපතිං. තම්පි හි සුන්දයර නිබ්බායන රතභාවයතො

‘‘යසොරච්ච’’න්ති වුධසච්චති. පයමොචනන්ති යයොග්ගවිස්සජ්ජනිං. කිං වුධසත්තිං

යෙොති? යථා තව පයමොචනිං පුනපි සායන්යෙ වා දුතියදිවයස වා

අනාගතසිංවච්ඡයර වා යයොයජතබ්බයතො අ පයමොචනයමව යෙොති, න මම
එවිං. න හි මම අන්තරා යමොචනිං නාම අත්ථි. අෙඤ්හි
දීපඞ්කරදසබලකාලයතොපභුතිපඤ්ඤානඞ්ගයලවීරියබලිබද්යද යයොයජත්වා
චත්තාරිඅසඞ්යඛයයයානික පසතසෙස්සඤ්චමොකසිිංකසන්යතොතාවන 

මුඤ්චිිං, යාවනසම්මාසම්යබොධිිංඅභිසම්බුජ්ඣි.යදාචයමසබ්බිංතිංකාලිං 
යඛයපත්වා යබොධිරුක්ඛමූයල අපරාජිතපල්ලඞ්යක නිසින්නස්ස

සබ්බගුණපරිවාරිං අරෙත්තඵලිං උදපාදි, තදා මයා තිං

සබ්බුස්සුක්කපටි පස්සද්ධි පත්තියා පමුත්තිං, න දානි පුන යයොයජතබ්බිං
භවිස්සතීති.එතමත්ථිංසන්ධායාෙ භගවා–‘‘යසොරච්චිංයමපයමොචන’’න්ති. 

79. වීරිෙං යම ධුරයධොරය්හන්ති එත්ථ වීරිෙන්ති ‘‘කායියකො වා, 
යචතසියකො වා වීරියාරම්යභො’’තිආදිනා නයයන වුධසත්තපධානිං. ධුරායිං

යධොරය්ෙිං ධුරයධොරය්හං, ධුරිංවෙතීති අත්යථො.යථාහිබ්රාේමණස්සධුරායිං

යධොරය්ොකඩ්ඪිතිං නඞ්ගලිං භූමිඝනිං භින්දති, මූලසන්තානකානි ච
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පදායලති, එවිංභගවයතො වීරියාකඩ්ඪිතිං පඤ්ඤානඞ්ගලිං යථාවුධසත්තිංඝනිං 

භින්දති, කයලසසන්තානකානි ච පදායලති. යතනාෙ – ‘‘වීරියිං යම

ධුරයධොරය්ෙ’’න්ති. අථ වා පුරිමධුරිං වෙන්තා ධුරා, මූලධුරිං වෙන්තා

යධොරය්ො; ධුරා ච යධොරය්ො ච ධුරයධොරය්හා. තත්ථ යථා බ්රාේමණස්ස
එකයමකස්මිිං නඞ්ගයල චතුබලිබද්ද පයභදිං ධුරයධොරය්ෙිං වෙන්තිං

උ පන්නානු පන්නතිණමූලඝාතිං සස්සසම්පත්තිඤ්ච සායධති, එවිං
භගවයතො චතුසම්ම පධානවීරිය පයභදිං ධුරයධොරය්ෙිං වෙන්තිං
උ පන්නානු පන්නාුලසලමූලඝාතිං ුලසලසම්පත්තිඤ්ච සායධති. යතනාෙ
–‘‘වීරියිංයමධුරයධොරය්ෙ’’න්ති. 

යෙොගක්යඛමාධිවාහනන්ති එත්ථ යයොයගහි යඛමත්තා

‘‘යයොගක්යඛම’’න්තිනිබ්බානිංවුධසච්චති, තිං අධිකත්වාවාහීයති, අභිමුඛිංවා
වාහීයතීතිඅධිවාෙනිං.යයොගක්යඛමස්සඅධිවාෙනිං යයොගක්යඛමාධිවාෙනිං.

යතන කිං දීයපති? යථා තව ධුරයධොරය්ෙිං පුරත්ථිමිං දිසිං පච්ඡිමාදීසු වා

අඤ්ඤතරිං අභිමුඛිං වාහීයති, තථා මම ධුරයධොරය්ෙිං නිබ්බානාභිමුඛිං 
වාහීයති. 

එවිංවාහියමානඤ්ච ගච්ෙතිඅනිවත්තන්තං. යථාතවනඞ්ගලිංවෙන්තිං

ධුරයධොරය්ෙිං යඛත්තයකොටිිං පත්වා පුන නිවත්තති, එවිං අනිවත්තන්තිං
දීපඞ්කරකාලයතොපභුතිගච්ඡයතව.යස්මාවායතනයතනමග්යගනපහීනා 

කයලසාපුන පුනිංපොතබ්බානයෙොන්ති, යථාතවනඞ්ගයලනඡින්නානි

තිණානි පුනපි අපරස්මිිං සමයය ඡින්දිතබ්බානි යෙොන්ති, තස්මාපි එතිං

පඨමමග්ගවයසන දිට්යඨකට්යඨ කයලයස, දුතියවයසන ඔළාරියක, 

තතියවයසන අනුසෙගයත කයලයස, චතුත්ථවයසන සබ්බකයලයස 

පජෙන්තිං ගච්ෙති අනිවත්තන්තං. අථ වා ගච්ෙති අනිවත්තන්ති
නිවත්තනරහිතිං හුත්වා ගච්ඡතීති අත්යථො. න්ති තිං ධුරයධොරය්ෙිං.
එවම්යපත්ථ පදච්යඡයදො යවදිතබ්යබො. එවිං ගච්ඡන්තඤ්ච යථා තව 

ධුරයධොරය්ෙිං න තිං ඨානිං ගච්ඡති, යත්ථ ගන්ත්වා කස්සයකො අයසොයකො

නිස්යසොයකොවිරයජො හුත්වානයසොචති, එතිංපනතිංඨානිංගච්ඡති, ෙත්ථ

ගන්ත්වා න යසොචති. යත්ථ සතිපාචයනන එතිං වීරියධුරයධොරය්ෙිං
යචොයදන්යතොගන්ත්වාමාදියසො කස්සයකොඅයසොයකොනිස්යසොයකොවිරයජො

හුත්වා න යසොචති, තිං සබ්බයසොකසල්ලසමුග්ඝාතභූතිං 
නිබ්බානාමතසඞ්ඛාතිංඨානිංගච්ඡතීති. 

80. ඉදානි නිගමනිංකයරොන්යතොභගවාඉමිංගාථමාෙ– 

‘‘එවයමසාකසීකට්ඨා, සායෙොතිඅමත ඵලා; 

එතිංකසිිංකසිත්වාන, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති. 
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තස්සායිංසඞ්යඛපත්යථො–මයාබ්රාේමණ එසා සද්ධාබීජාතයපොවුධසට්ඨියා

අනුග්ගහිතා කසි, පඤ්ඤාමයිංයුගනඞ්ගලිං, හිරිමයඤ්චඊසිං, මයනොමයයන

යයොත්යතන, එකාබද්ධිං කත්වා, පඤ්ඤානඞ්ගයලසතිඵාලිංආයකොයටත්වා, 

සතිපාචනිං ගයෙත්වා, කායවචීආොරගුත්තියායගොයපත්වා, සච්චිංනිද්දානිං

කත්වා, යසොරච්චිං පයමොචනිං වීරියිං ධුරයධොරය්ෙිං යයොගක්යඛමාභිමුඛිං

අනිවත්තන්තිං වායෙන්යතන කට්ඨා, කසිකම්මපරියයොසානිං චතුබ්බිධිං

සාමඤ්ඤඵලිං පාපිතා, සා යහොති අමතප්ඵලා, සා එසා කසි අමත ඵලා

යෙොති.අමතිංවුධසච්චතිනිබ්බානිං, නිබ්බානානිසිංසායෙොතීති අත්යථො.සායඛො

පයනසා කසි න මයමයවකස්ස අමත ඵලා යෙොති, අපිච, යඛො, පන යයො
යකොචි ඛත්තියයො වාබ්රාේමයණොවා යවස්යසො වා සුද්යදො වා ගෙට්යඨො වා

පබ්බජියතො වා එතිං කසිිං කසති, යසො සබ්යබොපි එතං කසිං කසිත්වාන, 

සබ්බදුක්ඛා පමුච්චති, සබ්බස්මා
වට්ටදුක්ඛදුක්ඛදුක්ඛසඞ්ඛාරදුක්ඛවිපරිණාමදුක්ඛා පමුච්චතීති. එවිං භගවා
බ්රාේමණස්ස අරෙත්තනිකූයටන නිබ්බානපරියයොසානිං කත්වා යදසනිං
නිට්ඨායපසි. 

තයතොබ්රාේමයණොගම්භීරත්ථිංයදසනිංසුත්වා‘‘මමකසිඵලිං භුඤ්ජිත්වා

අපරජ්ජු එව ඡායතො යෙොති, ඉමස්ස පන කසි අමත ඵලා, තස්සා ඵලිං 
භුඤ්ජිත්වා සබ්බදුක්ඛා පමුච්චතී’’ති ච විදිත්වා පසන්යනො පසන්නාකාරිං

කාතුිං පායාසිං දාතුමාරද්යධො. යතනාෙ ‘‘අථ යඛො කසිභාරද්වායජො’’ති. 

තත්ථ මහතිොති මෙතියන්ති අත්යථො. කංසපාතිොති සුවණ්ණපාතියිං, 

සතසෙස්සග්ඝනයක අත්තයනො සුවණ්ණථායල. වඩ්යඪත්වාති ඡපිත්වා, 

ආකරිත්වාති වුධසත්තිං යෙොති. භගවයතො උපනායමසීති ස පිමධුඵාණිතාදීහි

විචිත්රිං කත්වා, දුකූලවිතායනන පටිච්ඡායදත්වා, උක්ඛිපිත්වා, සක්කච්චිං

තථාගතස්සඅභිෙරි. කන්ති? ‘‘භුඤ්ජතුභවංයගොතයමොපාොසං, කස්සයකො

භව’’න්ති. තයතො කස්සකභාවසාධකිං කාරණමාෙ ‘‘ෙඤ්හි…යප.…

කසතී’’ති, යස්මා භවිං…යප.… කසතීති වුධසත්තිං යෙොති. අථ භගවා 

‘‘ගාථාභිගීතංයම’’ති ආෙ. 

81. තත්ථ ගාථාභිගීතන්තිගාථාහිඅභිත්තිං, ගාථායයොභාසිත්වාලද්ධන්ති 

වුධසත්තිං යෙොති. යමති මයා. අයභොජයනෙයන්ති භුඤ්ජනාරෙිං න යෙොති. 

සම්පස්සතන්ති සම්මා ආජීවසුද්ධිිං පස්සතිං, සමන්තා වා පස්සතිං

සම්පස්සතිං, බුද්ධානන්ති වුධසත්තිං යෙොති. යනස ධම්යමොති ‘‘ගාථාභිත්තිං

භුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති එසධම්යමොඑතිංචාරිත්තිංනයෙොති, තස්මා ගාථාභිගීතං

පනුදන්තිබුද්ධා පටික්ඛිපන්තිනභුඤ්ජන්තීති. කිංපනභගවතාපායාසත්ථිං

ගාථා අභිත්තා, යයන එවමාොති? න එතදත්ථිං අභිත්තා, අපිච, යඛො, පන
පායතො පට්ඨාය යඛත්තසමීයප ඨත්වා කටච්ඡභික්ඛම්පි අලභිත්වා පුන 
සකලබුද්ධගුයණ පකායසත්වා ලද්ධිං තයදතිං නටනච්චකාදීහි නච්චිත්වා

ගායිත්වාච ලද්ධසදිසිංයෙොති, යතන‘‘ගාථාභිත්ත’’න්තිවුධසත්තිං.තාදිසඤ්ච

යස්මා බුද්ධානිං න ක පති, තස්මා ‘‘අයභොජයනයය’’න්ති වුධසත්තිං. 
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අ පිච්ඡතානුරූපඤ්යචතිං න යෙොති, තස්මාපි පච්ඡිමිං ජනතිං
අනුකම්පමායනනචඑවිං වුධසත්තිං.යත්රචනාමපර පකාසියතනාපිඅත්තයනො
ගුයණනඋ පන්නිං ලාභිං පටික්ඛිපන්ති යසයයථාපි අ පිච්යඡො ඝටිකායරො

ුලම්භකායරො, තත්රකථිං යකොටි පත්තායඅ පිච්ඡතායසමන්නාගයතොභගවා

අත්තනාව අත්තයනො ගුණ පකාසයනන උ පන්නිං ලාභිං සාදියිස්සති, 
යයතොයුත්තයමවඑතිංභගවයතොවත්තුන්ති. 

එත්තාවතා ‘‘අ පසන්නිං අදාතුකාමිං බ්රාේමණිං ගාථාගායයනන 

දාතුකාමිංකත්වා, සමයණොයගොතයමොයභොජනිංපටිග්ගයෙසි, ආමිසකාරණා
ඉමස්ස යදසනා’’ති ඉමම්ො යලොකාපවාදා අත්තානිං යමොයචන්යතො

යදසනාපාරිසුද්ධිිං දීයපත්වා, ඉදානි ආජීවපාරිසුද්ධිිං දීයපන්යතො ආෙ 

‘‘ධම්යමසතීබ්රාහ්මණ වුත්තියරසා’’තිතස්සත්යථො–ආජීවපාරිසුද්ධිධම්යම

වා දසවිධසුචරිතධම්යම වාබුද්ධානිංචාරිත්තධම්යමවා සති සිංවිජ්ජමායන

අනුපෙයත වත්තමායන වුත්තියරසා එකන්තයවොදාතා ආකායස 

පාණි පසාරණක පාඑසනාපරියයසනාජීවිතවුධසත්තිබුද්ධානිං බ්රාහ්මණාති. 

82. එවිං වුධසත්යත බ්රාේමයණො ‘‘පායාසිං යම පටික්ඛිපති, අක පියිං

කයරතිං යභොජනිං, අධඤ්යඤො වතස්මිිං, දානිං දාතුිං න ලභාමී’’ති
යදොමනස්සිංඋ පායදත්වා ‘‘අ යපවනාම අඤ්ඤිංපටිග්ගණ්යෙයයා’’තිච
චින්යතසි. තිං ඤත්වා භගවා ‘‘අෙිං භික්ඛාචාරයවලිං පරිච්ඡින්දිත්වා

ආගයතො – ‘එත්තයකන කායලන ඉමිං බ්රාේමණිං පසායදස්සාමී’ති, 
බ්රාේමයණොචයදොමනස්සිංඅකාසි.ඉදානියතනයදොමනස්යසනමයිචිත්තිං
පයකොයපත්වා අමතවරධම්මිං පටිවිජ්ඣිතුිංන සක්ඛිස්සතී’’ති බ්රාේමණස්ස

පසාදජනනත්ථිං යතන පත්ථිතමයනොරථිං පූයරන්යතොආෙ ‘‘අඤ්යඤනච

යකවලින’’න්ති. තත්ථ යකවලිනන්ති සබ්බගුණපරිපුණ්ණිං, 
සබ්බයයොගවිසිංයුත්තිං වාතිඅත්යථො.මෙන්තානිංසීලක්ඛන්ධාදීනිංගුණානිං

එසනයතො මයහසිං. පරික්ඛීණසබ්බාසවත්තා ඛීණාසවං. 
ෙත්ථපාදුලක්ුලච්චමාදිිං කත්වා වූපසන්තසබ්බුලක්ුලච්චත්තා 

කුක්කුච්චවූපසන්තං. උපට්ඨහස්සූති පරිවිසස්සු පටිමානයස්සු. එවිං

බ්රාේමයණනචිත්යතඋ පාදියතපිපරියායයමවභණති, නතුභණති‘‘යදහි, 
ආෙරාහී’’ති.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

අථ බ්රාේමයණො ‘‘අයිං පායායසොභගවයතොආනීයතොනාෙිංඅරොමිතිං

අත්තයනො ඡන්යදන කස්සචි දාතු’’න්ති චින්යතත්වා ආෙ ‘‘අථ කස්ස

චාහ’’න්ති. තයතො භගවා ‘‘තිං පායාසිං ඨයපත්වා තථාගතිං

තථාගතසාවකඤ්ච අඤ්ඤස්ස අජීරණධම්යමො’’ති ඤත්වා ආෙ – ‘‘න

ඛ්වාහං ත’’න්ති. තත්ථ සයදවකවචයනන පඤ්චකාමාවචරයදවග්ගෙණිං, 

සමාරකවචයනන ඡට්ඨකාමාවචරයදවග්ගෙණිං, සබ්රහ්මකවචයනන 

රූපාවචරබ්රේමග්ගෙණිංඅරූපාවචරාපනභුඤ්යජයයන්තිඅසම්භාවයනයයා. 

සස්සමණබ්රාහ්මණිවචයනන 
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පටුන 

සාසනපච්චත්ථිකපච්චාමිත්තසමණබ්රාේමණග්ගෙණිං 

සමිතපාපබාහිතපාපසමණබ්රාේමණග්ගෙණඤ්ච. පජාවචයනන 

සත්තයලොකග්ගෙණිං, සයදවමනුස්සවචයනන 
සම්මුතියදවඅවයසසමනුස්සග්ගෙණිං. එවයමත්ථ තීහි වචයනහි

ඔකාසයලොයකො, ද්වීහි පජාවයසන සත්තයලොයකො ගහියතොති යවදිතබ්යබො.

එසසඞ්යඛයපො, විත්ථාරිංපනආළවකසුත්යත වණ්ණයිස්සාම. 

කස්මා පන සයදවකාදීසු කස්සචි න සම්මා පරිණාමිං ගච්යඡයයාති? 
ඔළාරියක සුඛුයමොජාපක්ඛිපනයතො. ඉමස්මිඤ්හි පායායස භගවන්තිං
උද්දිස්ස ගහිතමත්යතයයව යදවතාහි ඔජා පක්ඛිත්තා යථා සුජාතාය

පායායස, චුන්දස්ස ච සූකරමද්දයව පච්චමායන, යවරඤ්ජායඤ්ච භගවතා

ගහිතගහිතායලොයප, යභසජ්ජක්ඛන්ධයක ච කච්චානස්ස ගුළ්ෙුලම්භස්මිිං
අවසිට්ඨගුළ්යෙ. යසො ඔළාරියක සුඛුයමොජාපක්ඛිපනයතො යදවානිං න

පරිණමති.යදවාහිසුඛුමසරීරා, යතසිංඔළාරියකොමනුස්සාොයරොනසම්මා 

පරිණමති. මනුස්සානම්පි න පරිණමති. මනුස්සා හි ඔළාරිකසරීරා, යතසිං
සුඛුමා දිබ්යබොජා න සම්මා පරිණමති. තථාගතස්ස පන පකතිඅග්ගිනාව

පරිණමති, සම්මා ජීරති. කායබලඤාණබල පභායවනාති එයක
තථාගතසාවකස්ස ඛීණාසවස්යසතිං සමාධිබයලන මත්තඤ්ඤුතාය ච 

පරිණමති, ඉතයරසිංඉද්ධිමන්තානම්පිනපරිණමති.අචින්තනීයිංවාඑත්ථ

කාරණිං, බුද්ධවිසයයොඑයසොති. 

යතන හි ත්වන්ති යස්මා අඤ්ඤිං න පස්සාමි, මම න ක පති, මම

අක පන්තිං සාවකස්සාපි යමනක පති, තස්මා ත්විං බ්රාේමණාති වුධසත්තිං

යෙොති. අප්පහරියතති පරිත්තෙරිතතියණ, අ පරුළ්ෙරිතතියණ වා

පාසාණපිට්ඨිසදියස. අප්පාණයකති නි පාණයක, 

පායාසජ්යඣොත්ථරණකාරයණන මරිතබ්බපාණරහියත වා
මොඋදකක්ඛන්යධ.සෙ තිණනිස්සියතහිපායණහිතිණානිංපාණකානඤ්ච

අනුරක්ඛණත්ථාය එතිං වුධසත්තිං. චිච්චිටාෙති චිටිචිටාෙතීති එවිං සද්දිං 

කයරොති. සංධූපාෙතීතිසමන්තාධූපායති. සම්පධූපාෙතීතිතයථවඅධිමත්තිං

ධූපායති. කස්මා එවිං අයෙොසීති? භගවයතො ආනුභායවන, න උදකස්ස, න

පායාසස්ස, න බ්රාේමණස්ස, න අඤ්යඤසිං යදවයක්ඛාදීනිං. භගවා හි

බ්රාේමණස්ස ධම්මසිංයවගත්ථිං තථා අධිට්ඨාසි. යසෙයථාපි නාමාති

ඔපම්මනිදස්සනමත්තයමතිං, යථා ඵායලොති එත්තකයමව වුධසත්තිං යෙොති. 

සංවිග්යගො චිත්යතන, යලොමහට්ඨජායතො සරීයරන. සරීයර කරස්ස 
නවනවුධසතියලොමකූපසෙස්සානි සුවණ්ණභිත්තියා ආෙතමණිනාගදන්තා විය
උද්ධග්ගාඅයෙසුිං. යසසිංපාකටයමව. 

පායදසු පන නිපතිත්වා භගවයතො ධම්මයදසනිං අබ්භනුයමොදමායනො

භගවන්තිං එතදයවොච ‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම, අභික්කන්තං, යභො 

යගොතමා’’ති. අබ්භනුයමොදයනහි අයමිධ අභික්කන්ත සද්යදො. විත්ථාරයතො
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පනස්සමඞ්ගලසුත්තවණ්ණනායිං අත්ථවණ්ණනාආවිභවිස්සති. යස්මාච

අබ්භනුයමොදනත්යථ, තස්මා සාධු සාධු යභො යගොතමාති වුධසත්තිං යෙොතීති 

යවදිතබ්බිං. 

‘‘භයයයකොයධපසිංසායිං, තුරියතයකොතූෙලච්ඡයර; 

ොයසයසොයකපසායදච, කයරආයමඩිතිංබුයධො’’ති.– 

ඉමිනා ච ලක්ඛයණන ඉධ පසාදවයසන පසිංසාවයසන චායිං ද්වික්ඛත්තුිං 

වුධසත්යතොති යවදිතබ්යබො. අථ වා අභික්කන්තන්ති අභිකන්තිං අතිඉට්ඨිං, 

අතිමනාපිං, අතිසුන්දරන්තිවුධසත්තිංයෙොති. 

තත්ථ එයකන අභික්කන්තසද්යදන යදසනිං යථොයමති, එයකන

අත්තයනො පසාදිං.අයඤ්හිඑත්ථඅධි පායයො–අභික්කන්තිං, යභොයගොතම, 

යදිදිං යභොයතො යගොතමස්ස ධම්මයදසනා, අභික්කන්තිං යදිදිං යභොයතො
යගොතමස්සධම්මයදසනිංආගම්මමමපසායදොති.භගවයතො එවවාවචනිං
ද්යව ද්යව අත්යථ සන්ධාය යථොයමති – යභොයතො යගොතමස්ස වචනිං

අභික්කන්තිං යදොසනාසනයතො, අභික්කන්තිං ගුණාධිගමනයතො, තථා

සද්ධාජනනයතො, පඤ්ඤාජනනයතො, සාත්ථයතො, සබයඤ්ජනයතො, 

උත්තානපදයතො, ගම්භීරත්ථයතො, කණ්ණසුඛයතො, ෙදයඞ්ගමයතො, 

අනත්තුක්කිංසනයතො, අපරවම්භනයතො, කරුණාසීතලයතො, 

පඤ්ඤාවදාතයතො, ආපාථරමණීයයතො, විමද්දක්ඛමයතො, සුයයමානසුඛයතො, 
වීමිංසියමානහිතයතොතිඑවමාදීහියයොයජතබ්බිං. 

තයතො පරම්පි චතූහි උපමාහි යදසනිංයයව යථොයමති. තත්ථ 

නික්කුජ්ජිතන්ති අයධොමුඛට්ඨපිතිං, යෙට්ඨා මුඛජාතිං වා. උක්කුජ්යජෙයාති

උපරිමුඛිං කයරයය. පටිච්ෙන්නන්ති තිණපණ්ණාදිච්ඡාදිතිං. විවයරෙයාති

උග්ඝායටයය. මූළ්හස්සාති දිසාමූළ්ෙස්ස. මග්ගං ආචික්යඛෙයාති ෙත්යථ

ගයෙත්වා ‘‘එස මග්යගො’’ති වයදයය. අන්ධකායරති 
කාළපක්ඛචාතුද්දසීඅඩ්ඪරත්තඝනවනසණ්ඩයමඝපටයලහිචතුරඞ්යගතමසි.
අයිංතාව පදත්යථො. 

අයිංපනඅධි පායයයොජනා–යථායකොචිනික්ුලජ්ජිතිං උක්ුලජ්යජයය, 

එවිංසද්ධම්මවිමුඛිං අසද්ධම්මපතිතිංමිං අසද්ධම්මාවුධසට්ඨායපන්යතන, යථා

පටිච්ඡන්නිංවිවයරයය; එවිංකස්සපස්සභගවයතො සාසනන්තරධානාපභුති

මිච්ඡාදිට්ඨිගෙනපටිච්ඡන්නිං සාසනිං විවරන්යතන, යථා මූළ්ෙස්ස මග්ගිං

ආචික්යඛයය, එවිං ුලම්මග්ගමිච්ඡාමග්ගපටිපන්නස්ස යම 

සග්ගයමොක්ඛමග්ගිං ආචික්ඛන්යතන, යථා අන්ධකායර යතලපජ්යජොතිං

ධායරයය, එවිං යමොෙන්ධකාරනිමුග්ගස්ස යම බුද්ධාදිරතනරූපානි
අපස්සයතො 
ත පටිච්ඡාදකයමොෙන්ධකාරවිද්ධිංසකයදසනාපජ්යජොතධාරයණන මය්ෙිං
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යභොතා යගොතයමන එයතහි පරියායයහි යදසිතත්තා අයනකපරියායයන
ධම්යමොපකාසියතො. 

අථ වා එකච්චියයන මත්යතන යස්මා අයිං ධම්යමො දුක්ඛදස්සයනන 

අසුයභ ‘‘සුභ’’න්ති විපල්ලාස පොයනන ච නික්ුලජ්ජිතුක්ුලජ්ජිතසදියසො, 
සමුදයදස්සයනන දුක්යඛ ‘‘සුඛ’’න්ති විපල්ලාස පොයනන ච

පටිච්ඡන්නවිවරණසදියසො, නියරොධදස්සයනන අනිච්යච ‘‘නිච්ච’’න්ති

විපල්ලාස පොයනන ච මූළ්ෙස්ස මග්ගාචික්ඛණසදියසො, මග්ගදස්සයනන
අනත්තනි ‘‘අත්තා’’ති විපල්ලාස පොයනන ච අන්ධකායර

පජ්යජොතසදියසො, තස්මා යසයයථාපි නාම නික්ුලජ්ජිතිං වා 
උක්ුලජ්යජයය…යප.… පජ්යජොතිං ධායරයය ‘‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි

දක්ඛන්තී’’ති, එවිං පකාසියතොයෙොති. 

යස්මා පයනත්ථ සද්ධාතපකායගුත්තතාදීහි සීලක්ඛන්යධො පකාසියතො 

යෙොති, පඤ්ඤාය පඤ්ඤාක්ඛන්යධො, හිරිමනාදීහි සමාධික්ඛන්යධො, 
යයොගක්යඛයමන නියරොයධොති එවිං තික්ඛන්යධො අරියමග්යගො නියරොයධො
චාති සරූයපයනව ද්යව අරියසච්චානි පකාසිතානි. තත්ථ මග්යගො

පටිපක්යඛො සමුදයස්ස, නියරොයධො දුක්ඛස්සාති පටිපක්යඛන ද්යව. ඉති 
ඉමිනාපරියායයනචත්තාරිසච්චානිපකාසිතානි.තස්මාඅයනකපරියායයන

පකාසියතොයෙොතීති යවදිතබ්යබො. 

එසාහන්තිආදීසු එයසො අෙන්ති එසාෙිං. සරණං ගච්ොමීති පායදසු
නිපතිත්වා පණිපායතන සරණගමයනන ගයතොපි ඉදානි වාචාය
සමාදියන්යතොආෙ.අථවාපණිපායතනබුද්ධිංයයවසරණිංගයතොති ඉදානි

තිංආදිිංකත්වායසයසධම්මසඞ්යඝපිගන්තුිංආෙ. අජ්ජතග්යගතිඅජ්ජතිං

ආදිිංකත්වා, අජ්ජදග්යගතිවාපායඨො, ද-කායරොපදසන්ධිකයරො, අජ්ජඅග්ගිං

කත්වාති වුධසත්තිං යෙොති. පායණහි උයපතිං පාණුයපතං, යාව යම ජීවිතිං

පවත්තති, තාවඋයපතිං, අනඤ්ඤසත්ථුකිං තීහිසරණගමයනහිසරණිංගතිං
මිං භවිං යගොතයමො ධායරතු ජානාතූති වුධසත්තිං යෙොති. එත්තාවතා අයනන
සුතානුරූපා පටිපත්ති දස්සිතා යෙොති. නික්ුලජ්ජිතාදීහි වා සත්ථුසම්පත්තිිං 
දස්යසත්වා ඉමිනා ‘‘එසාෙ’’න්තිආදිනා සිස්සසම්පත්ති දස්සිතා. යතන වා 
පඤ්ඤාපටිලාභිං දස්යසත්වා ඉමිනා සද්ධාපටිලායභො දස්සියතො. ඉදානි එවිං 

පටිලද්ධසද්යධන පඤ්ඤවතා යිං කත්තබ්බිං, තිංකත්තුකායමො භගවන්තිං

යාචති ‘‘ලයභෙයාහ’’න්ති.තත්ථභගවයතො ඉද්ධියාදීහිඅභි පසාදිතචිත්යතො

‘‘භගවාපි චක්කවත්තිරජ්ජිං පොය පබ්බජියතො, කමඞ්ගිං පනාෙ’’න්ති

සද්ධාය පබ්බජ්ජිං යාචති, තත්ථ පරිපූරකාරිතිං පත්යථන්යතො පඤ්ඤාය
උපසම්පදිං.යසසිංපාකටයමව. 

එයකො වූපකට්යඨොතිආදීසු පන එයකො කායවියවයකන, වූපකට්යඨො 

චිත්තවියවයකන, අප්පමත්යතො කම්මට්ඨායන සතිඅවිජෙයනන, ආතාපී 
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පටුන 

කායිකයචතසිකවීරියසඞ්ඛායතනආතායපන, පහිතත්යතො කායයචජීවියත

ච අනයපක්ඛතාය විහරන්යතො අඤ්ඤතරඉරියාපථවිොයරන. න 

චිරස්යසවාති පබ්බජ්ජිං උපාදාය වුධසච්චති. කුලපුත්තාති දුවිධා ුලලපුත්තා, 

ජාතිුලලපුත්තා, ආචාරුලලපුත්තා ච. අයිං පන උභයථාපි ුලලපුත්යතො. 

අගාරස්මාති ඝරා. අගාරානිං හිතිං අගාරියිං
කසියගොරක්ඛාදිුලටුම්බයපොසනකම්මිං වුධසච්චති. නත්ථි එත්ථ අගාරියන්ති 

අනගාරිෙං, පබ්බජ්ජායයතිං අධිවචනිං පබ්බජන්තීති උපගච්ඡන්ති

උපසඞ්කමන්ති. තදනුත්තරන්ති තිං අනුත්තරිං. බ්රහ්මචරිෙපරියෙොසානන්ති

මග්ගබ්රේමචරියස්සපරියයොසානිං, අරෙත්තඵලන්ති වුධසත්තිංයෙොති.තස්සහි

අත්ථායුලලපුත්තා පබ්බජන්ති. දිට්යඨවධම්යමතිතස්මිිංයයවඅත්තභායව. 

සෙං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාති අත්තනායයව පඤ්ඤාය පච්චක්ඛිං කත්වා, 

අපර පච්චයිං ඤත්වාති අත්යථො. උපසම්පජ්ජ විහාසීති පාපුණිත්වා

සම්පායදත්වා වා විොසි. එවිං විෙරන්යතො ච ඛීණා ජාති…යප.…

අබ්භඤ්ඤාසි. එයතනස්සපච්චයවක්ඛණභූමිිං දස්යසති. 

කතමා පනස්සජාතිඛීණා, කථඤ්චනිං අබ්භඤ්ඤාසීති? වුධසච්චයත–න

තාවස්ස අතීතා ජාති ඛීණා පුබ්යබව ඛීණත්තා, න අනාගතා අනාගයත

වායාමාභාවයතො, න පච්චු පන්නා විජ්ජමානත්තා. යා පන මග්ගස්ස 
අභාවිතත්තා උ පජ්යජයය එකචතුපඤ්චයවොකාරභයවසු

එකචතුපඤ්චක්ඛන්ධ පයභදා ජාති, සා මග්ගස්ස භාවිතත්තා
අනු පාදධම්මතිං ආපජ්ජයනන ඛීණා. තිං යසො මග්ගභාවනාය 

පහීනකයලයසපච්චයවක්ඛිත්වාකයලසාභායවවිජ්ජමානම්පිකම්මිංආයතිිං
අපටිසන්ධිකිං යෙොතීතිජානන්යතොජානාති. 

වුසිතන්ති වුධසත්ථිං පරිවුධසත්ථිං, කතිං චරිතිං නිට්ඨාපිතන්ති අත්යථො. 

බ්රහ්මචරිෙන්ති මග්ගබ්රේමචරියිං. කතං කරණීෙන්ති චතූසු සච්යචසු චතූහි 

මග්යගහි පරිඤ්ඤාපොනසච්ඡිකරියභාවනාවයසන යසොළසවිධම්පි කච්චිං

නිට්ඨාපිතන්ති අත්යථො. නාපරංඉත්ථත්තාොතිඉදානිපුනඉත්ථභාවායඑවිං 
යසොළසකච්චභාවාය කයලසක්ඛයාය වා මග්ගභාවනා නත්ථීති. අථ වා 

ඉත්ථත්තාොති ඉත්ථභාවයතො, ඉමස්මා එවිංපකාරා ඉදානි 
වත්තමානක්ඛන්ධසන්තානා අපරිං ඛන්ධසන්තානිං නත්ථි. ඉයම පන
පඤ්චක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤාතා තිට්ඨන්ති ඡින්නමූලයකො රුක්යඛො වියාති

අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරොති එයකො. අරහතන්ති අරෙන්තානිං.
මොසාවකානිංඅබ්භන්තයරොආයස්මාභාරද්වායජො අයෙොසීතිඅයිංකයරත්ථ
අධි පායයොති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායකසිභාරද්වාජසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. චුන්දසුත්තවණ්ණනා 

83. පුච්ොමි මුනිං පහූතපඤ්ඤන්ති චුන්දසුත්තිං. කා උ පත්ති? 

සඞ්යඛපයතො තාව
අත්තජ්ඣාසයපරජ්ඣාසයඅට්ඨු පත්තිපුච්ඡාවසිකයභදයතො චතූසු
උ පත්තීසු ඉමස්සසුත්තස්සපුච්ඡාවසිකාඋ පත්ති.විත්ථාරයතොපනඑකිං
සමයිං භගවා මල්යලසු චාරිකිං චරමායනො මෙතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිිං
යයන පාවා තදවසරි. තත්ර සුදිං භගවා පාවායිං විෙරති චුන්දස්ස
කම්මාරපුත්තස්ස අම්බවයන. ඉයතො පභුති යාව ‘‘අථ යඛො භගවා 
පුබ්බණ්ෙසමයිංනිවායසත්වාපත්තචීවරමාදායසද්ධිිංභික්ඛුසඞ්යඝනයයන

චුන්දස්ස කම්මාරපුත්තස්ස නියවසනිං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 

පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදී’’ති )දී. නි. 2.189), තාව සුත්යත
ආගතනයයයනව විත්ථායරතබ්බිං. 

එවිංභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිිංනිසින්යනභගවතිචුන්යදො කම්මාරපුත්යතො
බුද්ධ පමුඛිංභික්ඛුසඞ්ඝිංපරිවිසන්යතොබයඤ්ජනසූපාදිගෙණත්ථිං භික්ඛූනිං
සුවණ්ණභාජනානි උපනායමසි. අපඤ්ඤත්යත සික්ඛාපයද යකචි භික්ඛූ 

සුවණ්ණභාජනානි පටිච්ඡිිංසු යකචි න පටිච්ඡිිංසු. භගවයතො පන එකයමව

භාජනිං අත්තයනො යසලමයිං පත්තිං, දුතියභාජනිං බුද්ධා න ගණ්ෙන්ති.
තත්ථ අඤ්ඤතයරො පාපභික්ඛු සෙස්සග්ඝනකිං සුවණ්ණභාජනිං අත්තයනො
යභොජනත්ථාය සම්පත්තිං යථයයචිත්යතන ුලඤ්චිකත්ථවිකාය පක්ඛිපි.
චුන්යදො පරිවිසිත්වා ෙත්ථපාදිං යධොවිත්වා භගවන්තිං නමස්සමායනො

භික්ඛුසඞ්ඝිංඔයලොයකන්යතොතිංභික්ඛුිංඅද්දස, දිස්වාචපනඅපස්සමායනො 

විය හුත්වා න නිං කඤ්චි අභණි භගවති යථයරසු ච ගාරයවන, අපිච
‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිකානිං වචනපයථො මා අයෙොසී’’ති. යසො ‘‘කිං නු යඛො

සිංවරයුත්තායයව සමණා, උදාහු භින්නසිංවරා ඊදිසාපි සමණා’’ති

ඤාතුකායමො සායන්ෙසමයය භගවන්තිං උපසඞ්කමිත්වා ආෙ ‘‘පුච්ොමි

මුනි’’න්ති. 

තත්ථ පුච්ොමීතිඉදිං ‘‘තිස්යසො පුච්ඡා අදිට්ඨයජොතනා පුච්ඡා’’තිආදිනා 

(චූළනි. පුණ්ණකමාණවපුච්ඡානිද්යදස 12) නයයන නිද්යදයස

වුධසත්තනයයමව. මුනින්ති එතම්පි ‘‘යමොනිං වුධසච්චති ඤාණිං. යා පඤ්ඤා

පජානනා…යප.… සම්මාදිට්ඨි, යතන ඤායණන සමන්නාගයතො මුනි, 

යමොන පත්යතොති, තීණි යමොයනයයානි කායයමොයනයය’’න්තිආදිනා

)මොනි.14) නයයනතත්යථවවුධසත්තනයයමව. අයම්පයනත්ථසඞ්යඛයපො. 

පුච්ොමීති ඔකාසිං කායරන්යතො මුනින්ති මුනිමුනිිං භගවන්තිං ආලපති. 

පහූතපඤ්ඤන්තිආදීනි ථුතිවචනානි, යතහි තිං මුනිිං ථුනාති. තත්ථ 

පහූතපඤ්ඤන්ති විපුලපඤ්ඤිං. යඤයයපරියන්තිකත්තා චස්ස විපුලතා

යවදිතබ්බා. ඉති චුන්යදො කම්මාරපුත්යතොති ඉදිං ද්වයිං ධනියසුත්යත
වුධසත්තනයයමව. ඉයතො පරිං පන එත්තකම්පි අවත්වා සබ්බිං වුධසත්තනයිං 
ඡඩ්යඩත්වාඅවුධසත්තනයයමවවණ්ණයිස්සාම. 
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බුද්ධන්ති තීසු බුද්යධසු තතියබුද්ධිං. ධම්මස්සාමින්ති මග්ගධම්මස්ස
ජනකත්තා පුත්තස්යසව පිතරිං අත්තනා උ පාදිතසි පායතනාදීනිං විය ච

ආචරියිංධම්මස්සසාමිිං, ධම්මිස්සරිංධම්මරාජිංධම්මවසවත්තින්තිඅත්යථො.
වුධසත්තම්පියචතිං– 

‘‘යසො හි, බ්රාේමණ, භගවාඅනු පන්නස්ස මග්ගස්සඋ පායදතා, 

අසඤ්ජාතස්ස මග්ගස්ස සඤ්ජයනතා, අනක්ඛාතස්ස මග්ගස්ස 

අක්ඛාතා, මග්ගඤ්ඤූ, මග්ගවිදූ, මග්ගයකොවියදො. මග්ගානුගා ච පන

එතරහිසාවකා විෙරන්තිපච්ඡාසමන්නාගතා’’ති)ම.නි.3.79). 

වීතතණ්හන්ති විගතකාමභවවිභවතණ්ෙිං. ද්විපදුත්තමන්ති ද්විපදානිං

උත්තමිං. තත්ථකඤ්චාපි භගවා න යකවලිං ද්විපදුත්තයමො එව, අථ යඛො

යාවතාසත්තාඅපදාවාද්විපදාවා…යප.… යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤියනොවා, 
යතසිං සබ්යබසිං උත්තයමො. අථ යඛො උක්කට්ඨපරිච්යඡදවයසන 
ද්විපදුත්තයමොත්යවව වුධසච්චති. ද්විපදා හි සබ්බසත්තානිං උක්කට්ඨා 

චක්කවත්තිමොසාවකපච්යචකබුද්ධානිං තත්ථ උ පත්තියතො, යතසඤ්ච

උත්තයමොති වුධසත්යත සබ්බසත්තුත්තයමොති වුධසත්යතොයයව යෙොති. සාරථීනං 

පවරන්ති සායරතීති සාරථි, ෙත්ථිදමකාදීනයමතිං අධිවචනිං. යතසඤ්ච

භගවා පවයරො අනුත්තයරනදමයනනපුරිසදම්යම දයමතුිංසමත්ථභාවයතො.
යථාෙ– 

‘‘ෙත්ථිදමයකන, භික්ඛයව, ෙත්ථිදම්යමොසාරියතොඑකිං එවදිසිං
ධාවති පුරත්ථිමිං වා පච්ඡිමිං වා උත්තරිං වා දක්ඛිණිං වා.

අස්සදමයකන, භික්ඛයව, අස්සදම්යමො…යප.… යගොදමයකන, 

භික්ඛයව, යගොදම්යමො…යප.… දක්ඛිණිං වා. තථාගයතන හි, 

භික්ඛයව, අරෙතාසම්මාසම්බුද්යධනපුරිසදම්යමොසාරියතොඅට්ඨදිසා

විධාවති, රූපී රූපානි පස්සති, අයයමකා දිසා…යප.…

සඤ්ඤායවදයිතනියරොධිං උපසම්පජ්ජ විෙරති, අයිං අට්ඨමී දිසා’’ති

)ම.නි.3.312). 

කතීති අත්ථ පයභදපුච්ඡා. යලොයකති සත්තයලොයක. සමණාති

පුච්ඡිතබ්බඅත්ථනිදස්සනිං. ඉඞ්ඝාති යාචනත්යථනිපායතො. තදිඞ්ඝාති

යත ඉඞ්ඝ. බූ්රහීතිආචික්ඛකථයස්සූති. 

84. එවිංවුධසත්යත භගවාචුන්දිංකම්මාරපුත්තිං‘‘කිං, භන්යත, ුලසලිං, කිං

අුලසල’’න්තිආදිනා )ම. නි. 3.296) නයයන ගිහිපඤ්ෙිං අපුච්ඡිත්වා

සමණපඤ්ෙිං පුච්ඡන්තිං දිස්වා ආවජ්යජන්යතො ‘‘තිං පාපභික්ඛුිං සන්ධාය
අයිං පුච්ඡතී’’ති ඤත්වා තස්ස අඤ්ඤත්ර යවොොරමත්තා අස්සමණභාවිං

දීයපන්යතොආෙ ‘‘චතුයරොසමණා’’ති.තත්ථ චතුයරොතිසඞ්ඛයාපරිච්යඡයදො. 

සමණාති කදාචි භගවාතිත්ථියයසමණවායදනවදති; යථාෙ–‘‘යානිතානි 
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පුථුසමණබ්රාේමණානිං වතයකොතූෙලමඞ්ගලානී’’ති )ම. නි. 1.407). කදාචි

පුථුජ්ජයන; යථාෙ – ‘‘සමණා සමණාති යඛො, භික්ඛයව, ජයනො

සඤ්ජානාතී’’ති )ම. නි. 1.435). කදාචි යසක්යඛ; යථාෙ – ‘‘ඉයධව, 

භික්ඛයව, සමයණො, ඉධදුතියයොසමයණො’’ති)ම.නි.1.139; දී. නි.2.214; 

අ. නි. 4.241). කදාචි ඛීණාසයව; යථාෙ – ‘‘ආසවානිං ඛයා සමයණො

යෙොතී’’ති)ම. නි.1.438). කදාචිඅත්තානිංයයව; යථාෙ–‘‘සමයණොතියඛො, 

භික්ඛයව, තථාගතස්යසතිං අධිවචන’’න්ති)අ.නි.8.85). ඉධපනතීහිපයදහි

සබ්යබපි අරියය සීලවන්තිං පුථුජ්ජනඤ්ච, චතුත්යථන ඉතරිං අස්සමණම්පි
භණ්ඩුිං කාසාවකණ්ඨිං යකවලිං යවොොරමත්තයකන සමයණොති

සඞ්ගණ්හිත්වා ‘‘චතුයරො සමණා’’ති ආෙ. න පඤ්චමත්ථීති ඉමස්මිිං
ධම්මවිනයය යවොොරමත්තයකන පටිඤ්ඤාමත්තයකනාපි පඤ්චයමො
සමයණොනාමනත්ථි. 

යත යත ආවිකයරොමීති යත චතුයරො සමයණ තව පාකයට කයරොමි. 

සක්ඛිපුට්යඨොතිසම්මුඛා පුච්ඡියතො. මග්ගජියනොතිමග්යගන සබ්බකයලයස

විජිතාවීති අත්යථො. මග්ගයදසයකොති පයරසිං මග්ගිං යදයසතා. මග්යග 

ජීවතීති සත්තසු යසක්යඛසු යයො යකොචි යසක්යඛො

අපරියයොසිතමග්ගවාසත්තා යලොුලත්තයර, සීලවන්තපුථුජ්ජයනො ච

යලොකයය මග්යග ජීවති නාම, සීලවන්තපුථුජ්ජයනො වා 

යලොුලත්තරමග්ගනිමිත්තිංජීවනයතොපිමග්යගජීවතීතියවදිතබ්යබො. යෙොච 

මග්ගදූසීති යයො ච දුස්සීයලො මිච්ඡාදිට්ඨි මග්ගපටියලොමාය පටිපත්තියා 
මග්ගදූසයකොතිඅත්යථො. 

85. ‘‘ඉයමයත චතුයරොසමණා’’තිඑවිංභගවතාසඞ්යඛයපනඋද්දිට්යඨ

චතුයරො සමයණ ‘‘අයිං නායමත්ථ මග්ගජියනො, අයිං මග්ගයදසයකො, අයිං

මග්යග ජීවති, අයිං මග්ගදූසී’’ති එවිං පටිවිජ්ඣිතුිං අසක්යකොන්යතො පුන

පුච්ඡිතුිංචුන්යදොආෙ ‘‘කං මග්ගජින’’න්ති.තත්ථ මග්යගජීවතියමතියයො

යසො මග්යගජීවති, තිංයමබ්රූහිපුට්යඨොති.යසසිංපාකටයමව. 

86. ඉදානිස්ස භගවා චතුයරොපිසමයණචතූහිගාථාහිනිද්දිසන්යතොආෙ 

‘‘යෙො තිණ්ණකථංකයථො විසල්යලො’’ති. තත්ථ තිණ්ණකථංකයථො

විසල්යලොති එතිං උරගසුත්යත වුධසත්තනයයමව. අයිං පන වියසයසො. යස්මා

ඉමාය ගාථාය මග්ගජියනොති බුද්ධසමයණො අධි යපයතො, තස්මා 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන කථිංකථාපතිරූපකස්ස සබ්බධම්යමසු 
අඤ්ඤාණස්සතිණ්ණත්තාපි ‘‘තිණ්ණකථිංකයථො’’තියවදිතබ්යබො. පුබ්යබ
වුධසත්තනයයන හි තිණ්ණකථිංකථාපි යසොතාපන්නාදයයො
පච්යචකබුද්ධපරියයොසානා සකදාගාමිවිසයාදීසු බුද්ධවිසයපරියයොසායනසු
පටිෙතඤාණ පභාවත්තාපරියායයනඅතිණ්ණකථිංකථාව යෙොන්ති.භගවා

පන සබ්බ පකායරන තිණ්ණකථිංකයථොති. නිබ්බානාභිරයතොතිනිබ්බායන
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අභිරයතො, ඵලසමාපත්තිවයසන සදා නිබ්බානනින්නචිත්යතොති අත්යථො.
තාදියසොචභගවා.යථාෙ– 

‘‘යසොයඛොඅෙිං, අග්ගියවස්සන, තස්සාඑවකථායපරියයොසායන, 
තස්මිිංයයව පුරිමස්මිිං සමාධිනිමිත්යත අජ්ඣත්තයමව චිත්තිං

සණ්ඨයපමි, සන්නිසායදමි, එයකොදිිං කයරොමි, සමාදොමී’’ති )ම. නි.
1.387). 

අනානුගිද්යධොති කඤ්චි ධම්මිං තණ්ොයගයධන අනනුගිජ්ඣන්යතො. 

යලොකස්ස සයදවකස්ස යනතාති ආසයානුසයානුයලොයමන ධම්මිං
යදයසත්වා පාරායනමොසමයාදීසු අයනයකසු සුත්තන්යතසු අපරිමාණානිං

යදවමනුස්සානිං සච්චපටියවධසම්පාදයනනසයදවකස්ස යලොකස්ස යනතා, 

ගමයිතා, තායරතා, පාරිං සම්පායපතාති අත්යථො. තාදින්ති තාදිසිං 
යථාවුධසත්ත පකාරයලොකධම්යමහි නිබ්බිකාරන්ති අත්යථො. යසසයමත්ථ
පාකටයමව. 

87. එවිංභගවා ඉමායගාථාය‘‘මග්ගජින’’න්තිබුද්ධසමණිංනිද්දිසිත්වා

ඉදානි ඛීණාසවසමණිං නිද්දිසන්යතො ආෙ ‘‘පරමං පරමන්තී’’ති. තත්ථ 

පරමං නාමනිබ්බානිං, සබ්බධම්මානිංඅග්ගිංඋත්තමන්තිඅත්යථො. පරමන්ති

යෙොධ ඤත්වාති තිං පරමිං පරමමිච්යචව යයො ඉධ සාසයන ඤත්වා

පච්චයවක්ඛණඤායණන. අක්ඛාති විභජයත ඉයධව ධම්මන්ති 

නිබ්බානධම්මිං අක්ඛාති, අත්තනා පටිවිද්ධත්තා පයරසිං පාකටිං කයරොති

‘‘ඉදිං නිබ්බාන’’න්ති, මග්ගධම්මිං විභජති ‘‘ඉයම චත්තායරො
සතිපට්ඨානා…යප.… අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො’’ති. උභයම්පි වා

උග්ඝටිතඤ්ඤූනිං සඞ්යඛපයදසනාය ආචික්ඛති, විපඤ්චිතඤ්ඤූනිං
විත්ථාරයදසනාය විභජති. එවිං ආචික්ඛන්යතො විභජන්යතො ච ‘‘ඉයධව 

සාසයනඅයිංධම්යමො, නඉයතොබහිද්ධා’’තිසීෙනාදිංනදන්යතොඅක්ඛාතිච

විභජති ච. යතන වුධසත්තිං ‘‘අක්ඛාති විභජයත ඉයධව ධම්ම’’න්ති. තං

කඞ්ඛඡිදං මුනිං අයනජන්ති තිං එවරූපිං චතුසච්චපටියවයධන අත්තයනො, 

යදසනාය ච පයරසිං කඞ්ඛච්යඡදයනන කඞ්ඛච්ඡිදිං, 

යමොයනයයසමන්නාගයමන මුනිිං, එජාසඞ්ඛාතාය තණ්ොය අභාවයතො

අයනජිං දුතිෙංභික්ඛුනමාහු මග්ගයදසින්ති. 

88. එවිං ඉමායගාථායසයිංඅනුත්තරිංමග්ගිංඋ පායදත්වායදසනාය
අනුත්තයරො මග්ගයදසී සමායනොපි දූතමිව යලඛවාචකමිව ච රඤ්යඤො

අත්තයනො සාසනෙරිං සාසනයජොතකඤ්ච ‘‘මග්ගයදසි’’න්ති
ඛීණාසවසමණිං නිද්දිසිත්වා ඉදානි යසක්ඛසමණඤ්ච 

සීලවන්තපුථුජ්ජනසමණඤ්චනිද්දිසන්යතොආෙ ‘‘යෙො ධම්මපයද’’ති.තත්ථ
පදවණ්ණනා පාකටායයව. අයිං පයනත්ථ අත්ථවණ්ණනා – යයො 

නිබ්බානධම්මස්සපදත්තා ධම්මපයද, උයභොඅන්යතඅනුපගම්ම යදසිතත්තා
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ආසයානුරූපයතො වා සතිපට්ඨානාදිනාන පකායරහියදසිතත්තා සුයදසියත, 

මග්ගසමඞ්ත්පි අනවසිතමග්ගකච්චත්තා මග්යග ජීවති, සීලසිංයයමන 

සඤ්ඤයතො, කායාදීසු සූපට්ඨිතාය චිරකතාදිසරණාය වා සතියා සතිමා, 

අණුමත්තස්සාපි වජ්ජස්ස අභාවයතො අනවජ්ජත්තා, යකොට්ඨාසභායවන ච

පදත්තා සත්තතිිංසයබොධිපක්ඛියධම්මසඞ්ඛාතානි අනවජ්ජපදානි 

භඞ්ගඤාණයතො පභුති භාවනායසවනාය යසවමායනො, තිං භික්ඛුනං තතිෙං

මග්ගජීවින්ති ආහූති. 

89. එවිං භගවා ඉමාය ගාථාය ‘‘මග්ගජීවි’’න්ති යසක්ඛසමණිං
සීලවන්තපුථුජ්ජනසමණඤ්චනිද්දිසිත්වා ඉදානිතිංභණ්ඩුිංකාසාවකණ්ඨිං

යකවලිං යවොොරමත්තසමණිං නිද්දිසන්යතො ආෙ ‘‘ෙදනං කත්වානා’’ති.

තත්ථ ෙදනං කත්වානාති පතිරූපිං කරිත්වා, යවසිං ගයෙත්වා, ලිඞ්ගිං

ධායරත්වාති අත්යථො. සුබ්බතානන්ති බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකානිං.

යතසඤ්හි සුන්දරානි වතානි, තස්මා යත සුබ්බතාති වුධසච්චන්ති. පක්ඛන්දීති

පක්ඛන්දයකො, අන්යතො පවිසයකොති අත්යථො. දුස්සීයලො හි 
ගූථපටිච්ඡාදනත්ථිං තිණපණ්ණාදිච්ඡදනිං විය අත්තයනො දුස්සීලභාවිං
පටිච්ඡාදනත්ථිං සුබ්බතානිංඡදනිං කත්වා‘‘අෙම්පිභික්ඛූ’’තිභික්ඛුමජ්යඣ 

පක්ඛන්දති, ‘‘එත්තකවස්යසන භික්ඛුනා ගයෙතබ්බිං එත’’න්ති ලායභ

දීයමායන ‘‘අෙිං එත්තකවස්යසො’’ති ගණ්හිතුිං පක්ඛන්දති, යතන වුධසච්චති
‘‘ඡදනිංකත්වාන සුබ්බතානිං පක්ඛන්දී’’ති. චතුන්නම්පි ඛත්තියාදිුලලානිං

උ පන්නිං පසාදිං අනනුරූපපටිපත්තියා දූයසතීති කුලදූසයකො. පගබ්යභොති 

අට්ඨට්ඨායනන කායපාගබ්භියයන, චතුට්ඨායනන වචීපාගබ්භියයන, 
අයනකට්ඨායනන මයනොපාගබ්භියයන ච සමන්නාගයතොති අත්යථො.

අයයමත්ථසඞ්යඛයපො, විත්ථාරිංපන යමත්තසුත්තවණ්ණනායිංවක්ඛාම. 

කතපටිච්ඡාදනලක්ඛණාය මායාය සමන්නාගතත්තා මාොවී. 

සීලසිංයමාභායවන අසඤ්ඤයතො. පලාපසදිසත්තා පලායපො. යථාහිපලායපො

අන්යතො තණ්ඩුලරහියතොපි බහි ථුයසන වීහි විය දිස්සති, එවමියධකච්යචො
අන්යතො සීලාදිගුණසාරවිරහියතොපි බහි සුබ්බතච්ඡදයනන සමණයවයසන
සමයණො විය දිස්සති. යසො එවිං පලාපසදිසත්තා ‘‘පලායපො’’ති වුධසච්චති.

ආනාපානස්සතිසුත්යත පන ‘‘අපලාපායිං, භික්ඛයව, පරිසා, නි පලාපායිං, 

භික්ඛයව, පරිසා, සුද්ධා සායර පතිට්ඨිතා’’ති )ම. නි. 3.146) එවිං 

පුථුජ්ජනකලයායණොපි ‘‘පලායපො’’ති වුධසත්යතො. ඉධ පන කපිලසුත්යත ච 

‘‘තයතොපලායපවායෙථ, අස්සමයණසමණමානියන’’ති)සු.නි.284) එවිං

පරාජිතයකො ‘‘පලායපො’’ති වුධසත්යතො. පතිරූයපන චරං සමග්ගදූසීති තිං

සුබ්බතානිංඡදනිං කත්වායථාචරන්තිං‘‘ආරඤ්ඤියකොඅයිංරුක්ඛමූලියකො, 

පිංසුකූලියකො, පිණ්ඩපාතියකො, අ පිච්යඡො, සන්තුට්යඨො’’තිජයනො ජානාති, 
එවිං පතිරූයපන යුත්තරූයපන බාහිරමට්යඨන ආචායරන චරන්යතො

පුග්ගයලො අත්තයනො යලොුලත්තරමග්ගස්ස, පයරසිං සුගතිමග්ගස්ස ච 
දූසනයතො‘‘මග්ගදූසී’’තියවදිතබ්යබො. 
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90. එවිං ඉමාය ගාථාය ‘‘මග්ගදූසී’’ති දුස්සීලිං යවොොරමත්තකසමණිං
නිද්දිසිත්වා ඉදානි යතසිං අඤ්ඤමඤ්ඤිං අබයාමිස්සීභාවිං දීයපන්යතොආෙ 

‘‘එයතච පටිවිජ්ඣී’’ති.තස්සත්යථො–එයතචතුයරොසමයණයථාවුධසත්යතන 

ලක්ඛයණන පටිවිජ්ඣි අඤ්ඤාසි සච්ඡාකාසි යෙො ගහට්යඨො ඛත්තියයො වා

බ්රාේමයණො වා අඤ්යඤො වා යකොචි, ඉයමසිං චතුන්නිං සමණානිං

ලක්ඛණස්සවනමත්යතන සුතවා, තස්යසව ලක්ඛණස්සඅරියානිංසන්තියක

සුතත්තා අරිෙසාවයකො, යතයයව සමයණ ‘‘අයඤ්ච අයඤ්ච

එවිංලක්ඛයණො’’ති පජානනමත්යතන සප්පඤ්යඤො, යාදියසො අයිං පච්ඡා

වුධසත්යතො මග්ගදූසී, ඉතයරපි සබ්යබ යනතාදිසාති ඤත්වා ඉති දිස්වා එවිං
පාපිංකයරොන්තම්පිඑතිං පාපභික්ඛුිං දිස්වා. තත්ථායිං යයොජනා – එයතච

පටිවිජ්ඣි යයො ගෙට්යඨො සුතවා අරියසාවයකො ස පඤ්යඤො, තස්ස තාය
පඤ්ඤායසබ්යබ ‘‘යනතාදිසා’’තිඤත්වාවිෙරයතොඉති දිස්වානොයපති

සද්ධා, එවිං පාපකම්මිං කයරොන්තිං පාපභික්ඛුිං දිස්වාපි න ොයපති, න

ොයති, නනස්සතිසද්ධාති. 

එවිං ඉමායගාථායයතසිංඅබයාමිස්සීභාවිං දීයපත්වාඉදානිඉතිදිස්වාපි

‘‘සබ්යබයනතාදිසා’’තිජානන්තිංඅරියසාවකිංපසිංසන්යතො ආෙ ‘‘කථඤ්හි

දුට්යඨනා’’ති. තස්ස සම්බන්යධො – එතයදව ච යුත්තිං සුතවයතො

අරියසාවකස්ස, යදිදිං එකච්චිං පාපිං කයරොන්තිං ඉති දිස්වාපි සබ්යබ 

‘‘යනතාදිසා’’ති ජානනිං. කිං කාරණා? කථඤ්හි දුට්යඨන අසම්පදුට්ඨිං, 

සුද්ධිං අසුද්යධන සමිං කයරයයාති? තස්සත්යථො – කථඤ්හි සුතවා

අරියසාවයකො ස පඤ්යඤො, සීලවිපත්තියා දුට්යඨන මග්ගදූසිනා අදුට්ඨිං

ඉතරිංසමණත්තයිං, සුද්ධිංසමණත්තයයමවිං අපරිසුද්ධකායසමාචාරතාදීහි
අසුද්යධන පච්ඡියමන යවොොරමත්තකසමයණන සමිං කයරයය සදිසන්ති
ජායනයයාති. සුත්තපරියයොසායන උපාසකස්ස මග්යගො වා ඵලිං වා න
කථිතිං. කඞ්ඛාමත්තයමවහිතස්සපහීනන්ති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායචුන්දසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. පරාභවසුත්තවණ්ණනා 

එවං යම සුතන්ති පරාභවසුත්තිං. කා උ පත්ති? මඞ්ගලසුත්තිං කර 
සුත්වායදවානිංඑතදයෙොසි–‘‘භගවතාමඞ්ගලසුත්යතසත්තානිංවුධසඩ්ඪිඤ්ච

යසොත්ථිඤ්ච කථයමායනනඑකිංයසනභයවොඑවකථියතො, යනොපරාභයවො.

ෙන්ද දානි යයන සත්තා පරිොයන්ති විනස්සන්ති, තිං යනසිං පරාභවම්පි 
පුච්ඡාමා’’ති. අථ මඞ්ගලසුත්තිං කථිතදිවසයතො දුතියදිවයස
දසසෙස්සචක්කවායළසු යදවතායයො පරාභවසුත්තිං යසොතුකාමා ඉමස්මිිං
එකචක්කවායළ සන්නිපතිත්වා එකවාලග්ගයකොටිඔකාසමත්යත දසපි 

වීසම්පි තිිංසම්පි චත්තාලීසම්පි පඤ්ඤාසම්පි සට්ඨිපි සත්තතිපි අසීතිපි 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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සුඛුමත්තභායවනිම්මිනිත්වාසබ්බයදවමාරබ්රේමායනොසිරියාචයතයජනච
අධිගය්ෙ වියරොචමානිං පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්නිං භගවන්තිං
පරිවායරත්වා අට්ඨිංසු. තයතො සක්යකන යදවානමින්යදන ආණත්යතො
අඤ්ඤතයරො යදවපුත්යතො භගවන්තිං පරාභවපඤ්ෙිං පුච්ඡි. අථ භගවා
පුච්ඡාවයසනඉමිංසුත්තමභාසි. 

තත්ථ ‘‘එවිං යම සුත’’න්තිආදි ආයස්මතා ආනන්යදන වුධසත්තිං.
‘‘පරාභවන්තිංපුරිස’’න්තිආදිනානයයනඑකන්තරිකාගාථා යදවපුත්යතන

වුධසත්තා, ‘‘සුවිජායනො භවිං යෙොතී’’තිආදිනා නයයන එකන්තරිකා එව

අවසානගාථා ච භගවතා වුධසත්තා, තයදතිං සබ්බම්පි සයමොධායනත්වා
‘‘පරාභවසුත්ත’’න්ති වුධසච්චති. තත්ථ ‘‘එවිං යම සුත’’න්තිආදීසු යිං

වත්තබ්බිං, තිංසබ්බිංමඞ්ගලසුත්තවණ්ණනායිං වක්ඛාම. 

91. පරාභවන්තං පුරිසන්තිආදීසු පන පරාභවන්තන්ති පරිොයන්තිං

විනස්සන්තිං. පුරිසන්ති යිංකඤ්චි සත්තිං ජන්තුිං. මෙං පුච්ොම යගොතමාති
යසසයදයවහි සද්ධිිං අත්තානිං නිදස්යසත්වා ඔකාසිං කායරන්යතො යසො

යදවපුත්යතො යගොත්යතන භගවන්තිං ආලපති. භවන්තං පුට්ඨුමාගම්මාති
මයඤ්හිභවන්තිංපුච්ඡිස්සාමාතිතයතො තයතොචක්කවාළාආගතාතිඅත්යථො.

එයතනආදරිං දස්යසති. කිංපරාභවයතො මුඛන්තිඑවිංආගතානිංඅම්ොකිං

බූ්රහි පරාභවයතො පුරිසස්ස කිං මුඛිං, කිං ද්වාරිං, කා යයොනි, කිං කාරණිං, 
යයන මයිං පරාභවන්තිං පුරිසිං ජායනයයාමාති අත්යථො. එයතන
‘‘පරාභවන්තිං පුරිස’’න්ති එත්ථ වුධසත්තස්ස පරාභවයතො පුරිසස්ස
පරාභවකාරණිං පුච්ඡති. පරාභවකාරයණ හි ඤායත යතන

කාරණසාමඤ්යඤනසක්කායයොයකොචිපරාභවපුරියසො ජානිතුන්ති. 

92. අථස්ස භගවා සුට්ඨු පාකටීකරණත්ථිං පටිපක්ඛිං දස්යසත්වා 

පුග්ගලාධිට්ඨානාය යදසනාය පරාභවමුඛිං දීයපන්යතො ආෙ ‘‘සුවිජායනො 

භව’’න්ති.තස්සත්යථො–ය්වායිං භවං වඩ්ඪන්යතො අපරිොයන්යතොපුරියසො, 

යසො සුවිජායනො යහොති, සුයඛන අකසියරන අකච්යඡන සක්කා විජානිතුිං.

යයොපායිං පරාභවතීති පරාභයවො, පරිොයති විනස්සති, යස්ස තුම්යෙ

පරාභවයතො පුරිසස්ස මුඛිං මිං පුච්ඡථ, යසොපි සුවිජායනො. කථිං? අයඤ්හි 

ධම්මකායමො භවං යහොති දසුලසලකම්මපථධම්මිං කායමති, පියෙති, 

පත්යථති, සුණාති, පටිපජ්ජති, යසො තිං පටිපත්තිිං දිස්වා සුත්වා ච

ජානිතබ්බයතොසුවිජායනොයෙොති.ඉතයරොපි ධම්මයදස්සීපරාභයවො, තයමව

ධම්මිං යදස්සති, න කායමති, න පියෙති, න පත්යථති, න සුණාති, න

පටිපජ්ජති, යසොතිංවි පටිපත්තිිංදිස්වාසුත්වාච ජානිතබ්බයතොසුවිජායනො
යෙොතීති.එවයමත්ථභගවාපටිපක්ඛිංදස්යසන්යතොඅත්ථයතො ධම්මකාමතිං
භවයතො මුඛිං දස්යසත්වා ධම්මයදස්සිතිං පරාභවයතො මුඛිං දස්යසතීති 

යවදිතබ්බිං. 
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93. අථ සා යදවතා භගවයතො භාසිතිං අභිනන්දමානා ආෙ ‘‘ඉති 

යහත’’න්ති. තස්සත්යථො – ඉති හි යථා වුධසත්යතො භගවතා, තයථව එතිං

විජානාම, ගණ්ොම, ධායරම, පඨයමො යසො පරාභයවො යසො
ධම්මයදස්සිතාලක්ඛයණො පඨයමො පරාභයවො. යානි මයිං පරාභවමුඛානි

විජානිතුිං ආගතම්ො, යතසු ඉදිං තාව එකිං පරාභවමුඛන්ති වුධසත්තිං යෙොති.

තත්ථවිග්ගයෙො, පරාභවන්තිඑයතනාතිපරාභයවො. යකනච පරාභවන්ති? 

යිං පරාභවයතො මුඛිං, කාරණිං, යතන. බයඤ්ජනමත්යතන එව හි එත්ථ

නානාකරණිං, අත්ථයතො පන පරාභයවොති වා පරාභවයතො මුඛන්ති වා
නානාකරණිංනත්ථි.එවයමකිංපරාභවයතොමුඛිං විජානාමාතිඅභිනන්දිත්වා

තයතොපරිංඤාතුකාමතායාෙ ‘‘දුතිෙංභගවා බූ්රහි, කිංපරාභවයතොමුඛ’’න්ති.

ඉයතො පරඤ්ච තතිෙං චතුත්ථන්තිආදීසුපි ඉමිනාව නයයනත්යථො
යවදිතබ්යබො. 

94. බයාකරණපක්යඛපි ච යස්මා යත යත සත්තා යතහි යතහි

පරාභවමුයඛහි සමන්නාගතා, න එයකොයයව සබ්යබහි, න ච සබ්යබ

එයකයනව, තස්මා යතසිං යතසිං තානි තානි පරාභවමුඛානි දස්යසතුිං 

‘‘අසන්තස්ස පිො යහොන්තී’’තිආදිනා නයයන පුග්ගලාධිට්ඨානාය එව
යදසනායනානාවිධානිපරාභවමුඛානිබයාකාසීති යවදිතබ්බා. 

තත්රායිංසඞ්යඛපයතො අත්ථවණ්ණනා – අසන්යතො නාමඡසත්ථායරො, 

යයවාපනඤ්යඤපිඅවූපසන්යතන කායවචීමයනොකම්යමනසමන්නාගතා, 
යත අසන්යතො අස්සපියා යෙොන්ති සුනක්ඛත්තාදීනිං 

අයචලකයකොරඛත්තියාදයයොවිය. සන්යතො නාම බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකා.

යය වා පනඤ්යඤපි වූපසන්යතන කායවචීමයනොකම්යමන සමන්නාගතා, 

යත සන්යතනකුරුයත පිෙං, අත්තයනොපියයඉට්යඨකන්යතමනායපන
ුලරුයතති අත්යථො. යවයනයයවයසන යෙත්ථ වචනයභයදො කයතොති

යවදිතබ්යබො. අථ වා සන්යතනකුරුයතති සන්යතන යසවතීති අත්යථො, 
යථා ‘‘රාජානිං යසවතී’’ති එතස්මිඤ්හි අත්යථ රාජානිං පියිං ුලරුයතති

සද්දවිදූ මන්යතන්ති. පිෙන්ති පියමායනො, තුස්සමායනො, යමොදමායනොති

අත්යථො. අසතං ධම්යමො නාමද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතානි, දසාුලසලකම්මපථාවා.

තිංඅසතිංධම්මිං යරොයචති, පියෙති, පත්යථති, යසවති.එවයමතායගාථාය

අසන්තපියතා, සන්තඅ පියතා, අසද්ධම්මයරොචනඤ්චාතිතිවිධිංපරාභවයතො

මුඛිංවුධසත්තිං. එයතනහිසමන්නාගයතොපුරියසො පරාභවතිපරිොයති, යනව

ඉධ න හුරිං වුධසඩ්ඪිිං පාපුණාති, තස්මා ‘‘පරාභවයතො මුඛ’’න්ති වුධසච්චති.

විත්ථාරිං පයනත්ථ ‘‘අයසවනා ච බාලානිං, පණ්ඩිතානඤ්ච යසවනා’’ති 

ගාථාවණ්ණනායිංවක්ඛාම. 

96. නිද්දාසීලී නාම යයො ගච්ඡන්යතොපි, නිසීදන්යතොපි, තිට්ඨන්යතොපි, 

සයායනොපි නිද්දායතියයව. සභාසීලී නාම සඞ්ගණිකාරාමතිං, 

භස්සාරාමතමනුයුත්යතො. අනුට්ඨාතාති වීරියයතජවිරහියතො උට්ඨානසීයලො
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නයෙොති, අඤ්යඤහියචොදියමායනොගෙට්යඨොවාසමායනොගෙට්ඨකම්මිං, 

පබ්බජියතො වා පබ්බජිතකම්මිං ආරභති. අලයසොති ජාතිඅලයසො, 

අච්චන්තාභිභූයතොථියනනඨිතට්ඨායනඨියතොඑව යෙොති, නිසින්නට්ඨායන

නිසින්යනො එව යෙොති, අත්තයනො උස්සායෙන අඤ්ඤිං ඉරියාපථිං න 
ක යපති. අතීයත අරඤ්යඤ අග්ගිම්හි උට්ඨියත අපලායනඅලසා යචත්ථ

නිදස්සනිං. අයයමත්ථඋක්කට්ඨපරිච්යඡයදො, තයතොලාමකපරිච්යඡයදනාපි

පන අලයසො අලයසොත්යවව යවදිතබ්යබො. ධයජොව රථස්ස, ධූයමොව

අග්ගියනො, යකොයධො පඤ්ඤාණමස්සාති යකොධපඤ්ඤායණො. යදොසචරියතො
ඛි පයකොපී අරුකූපමචිත්යතො පුග්ගයලො එවරූයපො යෙොති. ඉමාය ගාථාය

නිද්දාසීලතා, සභාසීලතා, අනුට්ඨානතා, අලසතා, යකොධපඤ්ඤාණතාති 
පඤ්චවිධිං පරාභවමුඛිං වුධසත්තිං. එයතනහි සමන්නාගයතො යනවගෙට්යඨො

ගෙට්ඨවුධසඩ්ඪිිං, න පබ්බජියතො පබ්බජිතවුධසඩ්ඪිිං පාපුණාති, අඤ්ඤදත්ථු

පරිොයතියයවපරාභවතියයව, තස්මා ‘‘පරාභවයතොමුඛ’’න්තිවුධසච්චති. 

98. මාතාති ජනිකා යවදිතබ්බා. පිතාති ජනයකොයයව. ජිණ්ණකං 

සරීරසිථිලතාය. ගතයෙොබ්බනං යයොබ්බනාතික්කයමන ආසීතිකිං වා

නාවුධසතිකිං වා සයිං කම්මානි කාතුමසමත්ථිං. පහු සන්යතොති සමත්යථො

සමායනො සුඛිං ජීවමායනො. න භරතීති න යපොයසති. ඉමාය ගාථාය

මාතාපිතූනිං අභරණිං, අයපොසනිං, අනුපට්ඨානිං එකිංයයව පරාභවමුඛිං
වුධසත්තිං.එයතනහිසමන්නාගයතොයිංතිං– 

‘‘තාය නිංපාරිචරියාය, මාතාපිතූසුපණ්ඩිතා; 

ඉයධවනිංපසිංසන්ති, යපච්චසග්යගපයමොදතී’’ති.)ඉතිවුධස.106; අ. 

නි.4.63) – 

මාතාපිතුභරයණ ආනිසිංසිං වුධසත්තිං. තිං න පාපුණාති, අඤ්ඤදත්ථු 

‘‘මාතාපිතයරොපි න භරති, කිං අඤ්ඤිං භරිස්සතී’’ති නින්දඤ්ච

වජ්ජනීයතඤ්ච දුග්ගතිඤ්ච පාපුණන්යතො පරාභවතියයව, තස්මා
‘‘පරාභවයතොමුඛ’’න්තිවුධසච්චති. 

100. පාපානිං බාහිතත්තා බ්රාහ්මණං, සමිතත්තා සමණං. 

බ්රාේමණුලල පභවම්පි වා බ්රාේමණිං, පබ්බජ්ජුපගතිං සමණිං, තයතො 

අඤ්ඤං වාපි යිංකඤ්චි යාචනකිං. මුසාවායදන වඤ්යචතීති ‘‘වද, භන්යත, 

පච්චයයනා’’ති පවායරත්වා යාචියතො වා පටිජානිත්වා පච්ඡා අ පදායනන
තස්ස තිං ආසිං විසිංවායදති. ඉමාය ගාථාය බ්රාේමණාදීනිං මුසාවායදන
වඤ්චනිං එකිංයයව පරාභවමුඛිං වුධසත්තිං. එයතන හි සමන්නාගයතො ඉධ

නින්දිං, සම්පරායය දුග්ගතිිං සුගතියම්පි අධි පායවිපත්තිඤ්ච පාපුණාති.
වුධසත්තඤ්යෙතිං– 
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‘‘දුස්සීලස්ස සීලවිපන්නස්ස පාපයකො කත්තිසද්යදො 

අබ්භුග්ගච්ඡතී’’ති)දී.නි.2.149; අ.නි.5.213; මොව.285). 

තථා– 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො යථාභතිං

නික්ඛිත්යතොඑවිං නිරයය.කතයමහිචතූහි? මුසාවාදීයෙොතී’’තිආදි)අ.

නි.4.82). 

තථා– 

‘‘ඉධ, සාරිපුත්ත, එකච්යචො සමණිං වා බ්රාේමණිං වා

උපසඞ්කමිත්වා පවායරති, ‘වද, භන්යත, පච්චයයනා’ති, යසො යයන

පවායරති, තිංනයදති. යසො යචතයතො චුයතො ඉත්ථත්තිංආගච්ඡති.

යසො යිං යයදව වණිජ්ජිං පයයොයජති, සාස්ස යෙොති යඡදගාමිනී. ඉධ

පන සාරිපුත්ත…යප.… යසො යයන පවායරති, න තිං යථාධි පායිං
යදති. යසො යච තයතො චුයතො ඉත්ථත්තිං ආගච්ඡති. යසො යිං යයදව

වණිජ්ජිංපයයොයජති, සාස්සනයෙොති යථාධි පායා’’ති)අ.නි.4.79). 

එවමිමානි නින්දාදීනිපාපුණන්යතො පරාභවතියයව, තස්මා‘‘පරාභවයතො
මුඛ’’න්තිවුධසත්තිං. 

102. පහූතවිත්යතොති පහූතජාතරූපරජතමණිරතයනො. සහිරඤ්යඤොති

සකොපයණො. සයභොජයනොති අයනකසූපබයඤ්ජනයභොජනසම්පන්යනො. 

එයකොභුඤ්ජතිසාදූනීති සාදූනියභොජනානි අත්තයනො පුත්තානම්පි අදත්වා
පටිච්ඡන්යනොකායස භුඤ්ජතීති එයකො භුඤ්ජති සාදූනි. ඉමාය ගාථාය
යභොජනගිද්ධතායයභොජනමච්ඡරියිංඑකිංයයවපරාභවමුඛිං වුධසත්තිං. එයතන
හි සමන්නාගයතො නින්දිං වජ්ජනීයිං දුග්ගතින්ති එවමාදීනි පාපුණන්යතො 

පරාභවතියයව, තස්මා ‘‘පරාභවයතො මුඛ’’න්ති වුධසත්තිං. වුධසත්තනයයයනව

සබ්බිං සුත්තානුසායරන යයොයජතබ්බිං, අතිවිත්ථාරභයයන පන ඉදානි
යයොජනානයිංඅදස්යසත්වා අත්ථමත්තයමවභණාම. 

104. ජාතිත්ථද්යධො නාම යයො ‘‘අෙිං ජාතිසම්පන්යනො’’ති මානිං
ජයනත්වායතන ථද්යධොවාතපූරිතභස්තාවියඋද්ධුමායතොහුත්වානකස්සචි 

ඔනමති. එස නයයො ධනයගොත්තත්ථද්යධසු. සඤ්ඤාතිං අතිමඤ්යඤතීති
අත්තයනොඤාතිම්පිජාතියාඅතිමඤ්ඤතිසකයාවියවිටභංභිං. ධයනනාපිච

‘‘කපයණො අයිං දලිද්යදො’’ති අතිමඤ්ඤති, සාමීචිමත්තම්පි න කයරොති, 

තස්ස යත ඤාතයයො පරාභවයමව ඉච්ඡන්ති. ඉමාය ගාථාය වත්ථුයතො

චතුබ්බිධිං, ලක්ඛණයතොඑකිංයයව පරාභවමුඛිංවුධසත්තිං. 
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106. ඉත්ථිධුත්යතොතිඉත්ථීසුසාරත්යතො, යිංකඤ්චිඅත්ථි, තිං සබ්බම්පි
දත්වා අපරාපරිං ඉත්ථිිං සඞ්ගණ්ොති. තථා සබ්බම්පි අත්තයනො සන්තකිං 

නික්ඛිපිත්වා සුරාපානපයුත්යතො සුරාධුත්යතො. නිවත්ථසාටකම්පි

නික්ඛිපිත්වා ජූතකීළනමනුයුත්යතො අක්ඛධුත්යතො. එයතහි තීහි ඨායනහි

යිංකඤ්චිපි ලද්ධිං යෙොති, තස්ස විනාසනයතො ලද්ධිං ලද්ධිං විනායසතීති

යවදිතබ්යබො.එවිංවියධොපරාභවතියයව, යතනස්යසතිං ඉමායගාථායතිවිධිං
පරාභවමුඛිංවුධසත්තිං. 

108. යසහි දායරහීති අත්තයනො දායරහි. යයො අත්තයනො දායරහි

අසන්තුට්යඨො හුත්වා යවසිොසු පදුස්සති, තථා පරදායරසු, යසො යස්මා

යවසීනිංධන පදායනන පරදාරයසවයනනචරාජදණ්ඩාදීහිපරාභවතියයව, 

යතනස්යසතිංඉමායගාථායදුවිධිංපරාභවමුඛිං වුධසත්තිං. 

110. අතීතයෙොබ්බයනොති යයොබ්බනමතිච්ච ආසීතියකො වා නාවුධසතියකො

වාහුත්වා ආයනති පරිග්ගණ්ොති. තිම්බරුත්ථනින්තිතිම්බරුඵලසදිසත්ථනිිං

තරුණදාරිකිං. තස්සාඉස්සානසුපතීති‘‘දෙරායමෙල්ලයකනසද්ධිිංරතිච

සිංවායසො චඅමනායපො, මායෙවයඛොතරුණිංපත්යථයයා’’තිඉස්සායතිං
රක්ඛන්යතොනසුපති. යසො යස්මාකාමරායගනචඉස්සායචඩය්ෙන්යතො

බහිද්ධා කම්මන්යත ච අ පයයොයජන්යතො පරාභවතියයව, යතනස්යසතිං
ඉමායගාථායඉමිංඉස්සායඅසුපනිංඑකිංයයවපරාභවමුඛිං වුධසත්තිං. 

112. යසොණ්ඩින්ති මච්ඡමිංසාදීසු යලොලිං යගධජාතිකිං. විකිරණින්ති

යතසිං අත්ථාය ධනිං පිංසුකිං විය විකරිත්වා නාසනසීලිං. පුරිසං වාපි

තාදිසන්තිපුරියසොවාපියයොඑවරූයපොයෙොති, තිංයයො ඉස්සරියස්මිිං ඨයපති, 
ලඤ්ඡනමුද්දිකාදීනි දත්වා ඝරාවායස කම්මන්යත වා වණිජ්ජාදියවොොයරසු
වා තයදව වාවටිං කායරති. යසො යස්මා තස්ස යදොයසන ධනක්ඛයිං

පාපුණන්යතො පරාභවතියයව, යතනස්යසතිං ඉමාය ගාථාය තථාවිධස්ස
ඉස්සරියස්මිිංඨපනිංඑකිංයයවපරාභවමුඛිංවුධසත්තිං. 

114. අප්පයභොයගො නාම සන්නිචිතානඤ්ච යභොගානිං ආයමුඛස්ස ච

අභාවයතො. මහාතණ්යහොති මෙතියා යභොගතණ්ොය සමන්නාගයතො, යිං

ලද්ධිං, යතන අසන්තුට්යඨො. ඛත්තියෙජාෙයතකුයලතිඛත්තියානිංුලයල 

ජායති. යසො ච රජ්ජං පත්ථෙතීති යසො එතාය මොතණ්ෙතාය අනුපායයන
උ පටිපාටියාඅත්තයනොදායජ්ජභූතිංඅලබ්භයනයයිංවාපරසන්තකිංරජ්ජිං 

පත්යථති, යසො එවිං පත්යථන්යතො යස්මා තම්පි අ පකිං යභොගිං

යයොධාජීවාදීනිං දත්වා රජ්ජිං අපාපුණන්යතො පරාභවතියයව, යතනස්යසතිං
ඉමායගාථායරජ්ජපත්ථනිංඑකිංයයව පරාභවමුඛිංවුධසත්තිං. 

115. ඉයතො පරිං යදි සා යදවතා ‘‘යතරසමිං භගවා බ්රූහි…යප.…

සතසෙස්සිමිංභගවා බූ්රහී’’තිපුච්යඡයය, තම්පිභගවාකයථයය.යස්මාපන
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සායදවතා ‘‘කිංඉයමහි පුච්ඡියතහි, එකයමත්ථවුධසඩ්ඪිකරිංනත්ථී’’තිතානි
පරාභවමුඛානිඅසුයයමානා එත්තකම්පිපුච්ඡිත්වාවි පටිසාරීහුත්වාතුණ්හී

අයෙොසි, තස්මා භගවා තස්සාසයිං විදිත්වා යදසනිං නිට්ඨායපන්යතො ඉමිං

ගාථිංඅභාසි ‘‘එයත පරාභයවයලොයක’’ති. 

තත්ථ පණ්ඩියතොති පරිවීමිංසාය සමන්නාගයතො. සමයවක්ඛිොති

පඤ්ඤාචක්ඛුනාඋපපරික්ඛිත්වා. අරියෙොතිනමග්යගන, නඵයලන, අපිච

යඛො, පන එතස්මිිං පරාභවසඞ්ඛායත අනයය න ඉරියතීති අරියයො. යයන

දස්සයනනයායපඤ්ඤායපරාභයවදිස්වාවිවජ්යජති, යතන සම්පන්නත්තා 

දස්සනසම්පන්යනො. ස යලොකං භජයත සිවන්ති යසො එවරූයපො සිවිං

යඛමමුත්තමමනුපද්දවිං යදවයලොකිං භජති, අල්ලීයති, උපගච්ඡතීති වුධසත්තිං
යෙොති. යදසනාපරියයොසායන පරාභවමුඛානි සුත්වා
උ පන්නසිංයවගානුරූපිං යයොනියසො පදහිත්වා
යසොතාපත්තිසකදාගාමිඅනාගාමිඵලානි පත්තා යදවතා ගණනිං වීතිවත්තා.
යථාෙ– 

‘‘මොසමයසුත්යත ච, අයථොමඞ්ගලසුත්තයක; 

සමචිත්යතරාහුයලොවායද, ධම්මචක්යකපරාභයව. 

‘‘යදවතාසමිතීතත්ථ, අ පයමයයාඅසඞ්ඛියා; 

ධම්මාභිසමයයොයචත්ථ, ගණනායතොඅසඞ්ඛියයො’’ති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායපරාභවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අග්ගිකභාරද්වාජසුත්තවණ්ණනා 

එවං යමසුතන්තිඅග්ගිකභාරද්වාජසුත්තිං, ‘‘වසලසුත්ත’’න්තිපි වුධසච්චති.

කා උ පත්ති? භගවා සාවත්ථියිං විෙරති යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම. කසිභාරද්වාජසුත්යත වුධසත්තනයයන පච්ඡාභත්තකච්චාවසායන
බුද්ධචක්ඛුනා යලොකිං යවොයලොයකන්යතො අග්ගිකභාරද්වාජිං බ්රාේමණිං
සරණසික්ඛාපදානිං උපනිස්සයසම්පන්නිං දිස්වා ‘‘තත්ථ මයි ගයත කථා

පවත්තිස්සති, තයතො කථාවසායන ධම්මයදසනිං සුත්වා එස බ්රාේමයණො

සරණිං ගන්ත්වා සික්ඛාපදානි සමාදියිස්සතී’’ති ඤත්වා, තත්ථ ගන්ත්වා, 
පවත්තායකථාය බ්රාේමයණනධම්මයදසනිං යාචියතො ඉමිං සුත්තිං අභාසි.

තත්ථ ‘‘එවිං යමසුත’’න්තිආදිිංමඞ්ගලසුත්තවණ්ණනායිං වණ්ණයිස්සාම, 

‘‘අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්ෙසමය’’න්තිආදි කසිභාරද්වාජසුත්යත 
වුධසත්තනයයයනවයවදිතබ්බිං. 

යතනයඛොපනසමයෙනඅග්ගිකභාරද්වාජස්සාති යිංයිංඅවුධසත්තපුබ්බිං, 
තිං තයදව වණ්ණයිස්සාම. යසයයථිදිං – යසො හි බ්රාේමයණො අග්ගිිං ජුෙති



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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පටුන 

පරිචරතීති කත්වා අග්ගියකොති නායමන පාකයටො අයෙොසි, භාරද්වායජොති 

යගොත්යතන.තස්මාවුධසත්තිං‘‘අග්ගිකභාරද්වාජස්සා’’ති. නියවසයනතිඝයර.
තස්ස කර බ්රාේමණස්ස නියවසනද්වායර අන්තරවීථියිං අග්ගිහුතසාලා
අයෙොසි. තයතො ‘‘නියවසනද්වායර’’ති වත්තබ්යබ තස්සපි පයදසස්ස
නියවසයනයයව පරියාපන්නත්තා ‘‘නියවසයන’’ති වුධසත්තිං. සමීපත්යථ වා 

භුම්මවචනිං, නියවසනසමීයපති අත්යථො. අග්ගි පජ්ජලියතො යහොතීති 
අග්ගියාධායන ඨියතො අග්ගි කතබ්භුද්ධරයණො සමිධාපක්යඛපිං
බීජනවාතඤ්ච ලභිත්වා ජලියතො උද්ධිං සමුග්ගතච්චිසමාුලයලො යෙොති. 

ආහුති පග්ගහිතාති සසීසිං න්ොයිත්වා මෙතා සක්කායරන
පායාසස පිමධුඵාණිතාදීනි අභිසඞ්ඛතානියෙොන්තීතිඅත්යථො.යඤ්හිකඤ්චි

අග්ගිම්හි ජුහිතබ්බිං, තිං සබ්බිං ‘‘ආහුතී’’ති වුධසච්චති. සපදානන්ති අනුඝරිං.
භගවා හි සබ්බජනානුග්ගෙත්ථාය ආොරසන්තුට්ඨියා ච උච්චනීචුලලිං
අයවොක්කම්ම පිණ්ඩාය චරති. යතන වුධසත්තිං ‘‘සපදානිං පිණ්ඩාය
චරමායනො’’ති. 

අථකමත්ථිං සබ්බාකාරසම්පන්නිං සමන්තපාසාදිකිං භගවන්තිං දිස්වා

බ්රාේමණස්ස චිත්තිං න පසීදති? කස්මා ච එවිං ඵරුයසන වචයනන

භගවන්තිං සමුදාචරතීති? වුධසච්චයත–අයිංකර බ්රාේමයණො ‘‘මඞ්ගලකච්යචසු

සමණදස්සනිං අවමඞ්ගල’’න්ති එවිංදිට්ඨියකො, තයතො ‘‘මොබ්රේමුයනො 
භුඤ්ජනයවලාය කාළකණ්ණී මුණ්ඩකසමණයකො මම නියවසනිං

උපසඞ්කමතී’’තිමන්ත්වාචිත්තිං න පසායදසි, අඤ්ඤදත්ථුයදොසවසිංයයව

අගමාසි.අථුලද්යධොඅනත්තමයනොඅනත්තමනවාචිං නිච්ඡායරසි ‘‘තයත්රව

මුණ්ඩකා’’තිආදි. තත්රාපි ච යස්මා ‘‘මුණ්යඩො අසුද්යධො යෙොතී’’ති

බ්රාේමණානිංදිට්ඨි, තස්මා ‘‘අයිංඅසුද්යධො, යතනයදවබ්රාේමණපූජයකොන

යෙොතී’’ති ජිගුච්ඡන්යතො ‘‘මුණ්ඩකා’’තිආෙ. මුණ්ඩකත්තා වාඋච්ඡිට්යඨො

එස, න ඉමිං පයදසිං අරෙති ආගච්ඡිතුන්ති සමයණො හුත්වාපි ඊදිසිං

කායකයලසිං න වණ්යණතීති ච සමණභාවිං ජිගුච්ඡන්යතො ‘‘සමණකා’’ති

ආෙ. න යකවලිං යදොසවයසයනව, වසයල වා පබ්බායජත්වා යතහි සද්ධිිං
එකයතොසම්යභොගපරියභොගකරයණනපතියතොඅයිංවසලයතොපිපාපතයරොති 

ජිගුච්ඡන්යතො ‘‘වසලකා’’ති ආෙ – ‘‘වසලජාතිකානිං වා 
ආහුතිදස්සනමත්තසවයනනපාපිංයෙොතී’’තිමඤ්ඤමායනොපිඑවමාෙ. 

භගවා තථා වුධසත්යතොපි වි පසන්යනයනව මුඛවණ්යණන මධුයරන
සයරන බ්රාේමණස්ස උපරි අනුකම්පාසීතයලන චිත්යතන අත්තයනො

සබ්බසත්යතහි අසාධාරණතාදිභාවිංපකායසන්යතොආෙ ‘‘ජානාසිපන, ත්වං 

බ්රාහ්මණා’’ති.අථබ්රාේමයණොභගවයතො මුඛ පසාදසූචිතිංතාදිභාවිංඤත්වා
අනුකම්පාසීතයලන චිත්යතන නිච්ඡාරිතිං මධුරස්සරිං සුත්වා අමයතයනව
අභිසිත්තෙදයයො අත්තමයනො වි පසන්නින්ද්රියයො නිෙතමායනො හුත්වා තිං
ජාතිසභාවිංවිසඋග්ගිරසදිසිං සමුදාචාරවචනිංපොය‘‘නූනයමෙිංහීනජච්චිං

වසලන්ති පච්යචමි, න යසො පරමත්ථයතො වසයලො, න ච හීනජච්චතා එව
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වසලකරයණො ධම්යමො’’ති මඤ්ඤමායනො ‘‘න ඛ්වාහං, යභො යගොතමා’’ති

ආෙ. ධම්මතා යෙසා, යිං යෙතුසම්පන්යනො පච්චයාලායභන ඵරුයසොපි
සමායනො ලද්ධමත්යතපච්චයයමුදුයකොයෙොතීති. 

තත්ථ සාධූති අයිං සද්යදො 

ආයාචනසම්පටිච්ඡනසම්පෙිංසනසුන්දරදළ්හීකම්මාදීසු දිස්සති. ‘‘සාධු යම, 

භන්යත, භගවාසිංඛිත්යතනධම්මිංයදයසතූ’’තිආදීසු)සිං.නි.4.95; අ.නි.

7.83) හිආයාචයන. ‘‘සාධු, භන්යතති යඛො යසො භික්ඛු භගවයතො භාසිතිං

අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා’’තිආදීසු (ම.නි.3.86) සම්පටිච්ඡයන. ‘‘සාධු, 

සාධු, සාරිපුත්තා’’තිආදීසු)දී.නි.3.349) සම්පෙිංසයන. 

‘‘සාධුධම්මරුචීරාජා, සාධුපඤ්ඤාණවානයරො; 

සාධුමිත්තානමද්දුබ්යභො, පාපස්සාකරණිංසුඛ’’න්ති.)ජා. 2.18.101) 

– 

ආදීසු සුන්දයර.‘‘තිං සුණාථ, සාධුකිංමනසිකයරොථා’’තිආදීසු)ම.නි.1.1) 
දළ්හීකම්යම.ඉධපනආයාචයන. 

යතන හීති තස්සාධි පායනිදස්සනිං, සයච ඤාතුකායමොසීති වුධසත්තිං

යෙොති. කාරණවචනිං වා, තස්ස යස්මා ඤාතුකායමොසි, තස්මා, බ්රාේමණ, 

සුණාහි, සාධුකිංමනසිකයරොහි, තථායතභාසිස්සාමි, යථාත්විං ජානිස්සසීති

එවිං පරපයදහි සද්ධිිං සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. තත්ර ච සුණාහීති

යසොතින්ද්රියවික්යඛපවාරණිං, සාධුකං මනසි කයරොහීති මනසිකායර
දළ්හීකම්මනියයොජයනන මනින්ද්රියවික්යඛපවාරණිං. පුරිමඤ්යචත්ථ

බයඤ්ජනවිපල්ලාසග්ගාෙවාරණිං, පච්ඡිමිං අත්ථවිපල්ලාසග්ගාෙවාරණිං. 

පුරියමන ච ධම්මස්සවයන නියයොයජති, පච්ඡියමන සුතානිං ධම්මානිං

ධාරණත්ථූපපරික්ඛාදීසු. පුරියමන ච ‘‘සබයඤ්ජයනො අයිං ධම්යමො, තස්මා

සවනීයයො’’තිදීයපති, පච්ඡියමන ‘‘සාත්යථො, තස්මාමනසිකාතබ්යබො’’ති. 
සාධුකපදිංවාඋභයපයදහියයොයජත්වා‘‘යස්මාඅයිංධම්යමොධම්මගම්භීයරො

ච යදසනාගම්භීයරො ච, තස්මා සුණාහි සාධුකිං. යස්මා අත්ථගම්භීයරො

පටියවධගම්භීයරො ච, තස්මා සාධුකිං මනසි කයරොහී’’ති එතමත්ථිං
දීයපන්යතොආෙ–‘‘සුණාහිසාධුකිංමනසිකයරොහී’’ති. 

තයතො‘‘එවිංගම්භීයරකථමෙිංපතිට්ඨිංලභිස්සාමී’’තිවිසීදන්තමිව තිං
බ්රාේමණිං සමුස්සායෙන්යතො ආෙ – ‘‘භාසිස්සාමී’’ති. තත්ථ ‘‘යථා ත්විං 

ඤස්සසි, තථා පරිමණ්ඩයලහි පදබයඤ්ජයනහි උත්තායනන නයයන
භාසිස්සාමී’’ති එවමධි පායයො යවදිතබ්යබො. තයතො උස්සාෙජායතො හුත්වා 

‘‘එවංයභො’’තියඛො අග්ගිකභාරද්වායජොබ්රාහ්මයණොභගවයතොපච්චස්යසොසි, 

සම්පටිච්ඡි පටිග්ගයෙසීති වුධසත්තිං යෙොති, යථානුසිට්ඨිං වා පටිපජ්ජයනන
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අභිමුයඛො අස්යසොසීති. අථස්ස ‘‘භගවා එතදයවොචා’’ති ඉදානි වත්තබ්බිං
සන්ධාය වුධසත්තිං‘‘යකොධයනොඋපනාහී’’තිඑවමාදිකිං. 

116. තත්ථ යකොධයනොති ුලජ්ඣනසීයලො. උපනාහීති තස්යසව
යකොධස්ස දළ්හීකම්යමන උපනායෙන සමන්නාගයතො. පයරසිං ගුයණ

මක්යඛති පුඤ්ඡතීති මක්ඛී, පායපො ච යසො මක්ඛී චාති පාපමක්ඛී. 

විපන්නදිට්ඨීතිවිනට්ඨසම්මාදිට්ඨි, විපන්නායවාවිරූපිංගතාය දසවත්ථුකාය

මිච්ඡාදිට්ඨියා සමන්නාගයතො. මාොවීති අත්තනි 

විජ්ජමානයදොසපටිච්ඡාදනලක්ඛණාය මායාය සමන්නාගයතො. තං ජඤ්ඤා

වසයලො ඉතීති තිං එවරූපිං පුග්ගලිං එයතසිං හීනධම්මානිං වස්සනයතො

සිඤ්චනයතොඅන්වාස්සවනයතො‘‘වසයලො’’තිජායනයයාති, එයතහිසබ්යබහි 

බ්රාේමණමත්ථයක ජායතො. අයඤ්හි පරමත්ථයතො වසයලො එව, අත්තයනො 

ෙදයතුට්ඨිමත්තිං, න පරන්ති. එවයමත්ථ භගවා ආදිපයදයනව තස්ස 
බ්රාේමණස්ස යකොධනිග්ගෙිං කත්වා ‘‘යකොධාදිධම්යමො හීනපුග්ගයලො’’ති 
පුග්ගලාධිට්ඨානාය චයදසනායයකොධාදිධම්යමයදයසන්යතොඑයකනතාව 

පරියායයනවසලඤ්චවසලකරයණචධම්යමයදයසසි.එවිංයදයසන්යතොච
‘‘ත්විං අෙ’’න්ති පරවම්භනිං අත්තුක්කිංසනඤ්ච අකත්වා ධම්යමයනව

සයමන ඤායයන තිං බ්රාේමණිං වසලභායව, අත්තානඤ්ච බ්රාේමණභායව
ඨයපසි. 

117. ඉදානි යායිං බ්රාේමණානිං දිට්ඨි ‘‘කදාචි
පාණාතිපාතඅදින්නාදානාදීනිකයරොන්යතොපිබ්රාේමයණො එවා’’ති.තිංදිට්ඨිිං

පටියසයධන්යතො, යය ච සත්තවිහිිංසාදීසු අුලසලධම්යමසු යතහි යතහි 

සමන්නාගතාආදීනවිංඅපස්සන්තායතධම්යමඋ පායදන්ති, යතසිං‘‘හීනා
එයත ධම්මා වසලකරණා’’ති තත්ථ ආදීනවඤ්ච දස්යසන්යතො අපයරහිපි
පරියායයහිවසලඤ්චවසලකරයණච ධම්යමයදයසතුිං ‘‘එකජිංවා ද්විජිං
වා’’තිඑවමාදිගාථායයොඅභාසි. 

තත්ථ එකයජොතිඨයපත්වාඅණ්ඩජිං අවයසසයයොනියජො.යසොහිඑකදා

එව ජායති. ද්වියජොති අණ්ඩයජො. යසො හි මාතුුලච්ඡියතො අණ්ඩයකොසයතො

චාතිද්වික්ඛත්තුිංජායති.තිංඑකජිංවාද්විජිංවාපි. යෙොධපාණන්තියයොඉධ

සත්තිං. විහිංසතීති කායද්වාරිකයචතනාසමුට්ඨියතන වා 
වචීද්වාරිකයචතනාසමුට්ඨියතන වා පයයොයගන ජීවිතා යවොයරොයපති.
‘‘පාණානි හිිංසතී’’තිපි පායඨො. තත්ථ එකජිං වා ද්විජිං වාති එවිංපයභදානි

යයොධපාණානිහිිංසතීතිඑවිං සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. ෙස්ස පායණ දො

නත්ථීති එයතන මනසා අනුකම්පාය අභාවිං ආෙ. යසසයමත්ථ

වුධසත්තනයයමව. ඉයතො පරාසු ච ගාථාසු, යයතො එත්තකම්පි අවත්වා ඉයතො 
පරිං උත්තානත්ථානි පදානි පරිෙරන්තා අවණ්ණිතපදවණ්ණනාමත්තයමව
කරිස්සාම. 
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118. හන්තීති ෙනති විනායසති. පරිරුන්ධතීති යසනාය පරිවායරත්වා

තිට්ඨති. ගාමානි නිගමානි චාති එත්ථ ච-සද්යදන නගරානීතිපි වත්තබ්බිං. 

නිග්ගාහයකො සමඤ්ඤායතොති ඉමිනා ෙනනපරිරුන්ධයනන 
ගාමනිගමනගරඝාතයකොතියලොයකවිදියතො. 

119. ගායමවාෙදිවාරඤ්යඤති ගායමොපිනිගයමොපි නගරම්පිසබ්යබොව

ඉධගායමොසද්ධිිංඋපචායරන, තිංඨයපත්වායසසිංඅරඤ්ඤිං.තස්මිිංගායම 

වා යදි වාරඤ්යඤ ෙං පයරසං මමායිතං, යිං පරසත්තානිං 

පරිග්ගහිතමපරිච්චත්තිංසත්යතොවාසඞ්ඛායරොවා. යථෙයා අදින්නමායදතීති

යතහි අදින්නිං අනනුඤ්ඤාතිං යථයයචිත්යතන ආදියති, යයන යකනචි
පයයොයගනයයනයකනචිඅවොයරනඅත්තයනොගෙණිංසායධති. 

120. ඉණමාදාොති අත්තයනො සන්තකිං කඤ්චි නික්ඛිපිත්වා 

නික්යඛපග්ගෙයණන වා, කඤ්චි අනික්ඛිපිත්වා ‘‘එත්තයකන කායලන

එත්තකිං වඩ්ඪිිං දස්සාමී’’ති වඩ්ඪිග්ගෙයණන වා, ‘‘යිං ඉයතො උදයිං

භවිස්සති, තිං මය්ෙිං මූලිං තයවව භවිස්සතී’’ති වා ‘‘උදයිං උභින්නම්පි
සාධාරණ’’න්ති වා එවිං තිංතිංආයයොගග්ගෙයණන වා ඉණිං ගයෙත්වා. 

චුජ්ජමායනොපලාෙතිනහියත ඉණමත්ථීතියතනඉණායියකන‘‘යදහියම

ඉණ’’න්ති යචොදියමායනො ‘‘න හි යත ඉණමත්ථි, මයා ගහිතන්ති යකො
සක්ඛී’’තිඑවිංභණයනනඝයරවසන්යතොපිපලායති. 

121. කිඤ්චික්ඛකමයතාති අ පමත්තයකපි කස්මිඤ්චියදව ඉච්ඡාය. 

පන්ථස්මිං වජන්තංජනන්තිමග්යගගච්ඡන්තිංයිංකඤ්චි ඉත්ථිිංවා පුරිසිං

වා. හන්ත්වා කිඤ්චික්ඛමායදතීති මායරත්වා යකොට්යටත්වා තිං භණ්ඩකිං
ගණ්ොති. 

122. අත්තයහතූතිඅත්තයනොජීවිතකාරණා, තථා පරයහතු. ධනයහතූති
සකධනස්සවාපරධනස්සවාකාරණා.ච-කායරොසබ්බත්ථවික පනත්යථො. 

සක්ඛිපුට්යඨොතියිංජානාසි, තිංවයදහීතිපුච්ඡියතො. මුසාබ්රූතීතිජානන්යතො

වා ‘‘න ජානාමී’’ති අජානන්යතො වා ‘‘ජානාමී’’ති භණති, සාමියක

අසාමියක, අසාමියකචසාමියකකයරොති. 

123. ඤාතීනන්ති සම්බන්ධීනිං. සඛීනන්ති වයස්සානිං දායරසූති 

පරපරිග්ගහියතසු. පටිදිස්සතීති පටිකූයලන දිස්සති, අතිචරන්යතො දිස්සතීති

අත්යථො. සාහසාති බලක්කායරන අනිච්ඡිං. සම්පියෙනාති යතහි යතසිං

දායරහි පත්ථියමායනො සයඤ්ච පත්ථයමායනො, උභයසියනෙවයසනාපීති
වුධසත්තිංයෙොති. 

124. මාතරං පිතරං වාති එවිං යමත්තාය පදට්ඨානභූතම්පි, ජිණ්ණකං

ගතයෙොබ්බනන්තිඑවිංකරුණායපදට්ඨානභූතම්පි. පහුසන්යතොනභරතීති
අත්ථසම්පන්යනො උපකරණසම්පන්යනොහුත්වාපිනයපොයසති. 
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125. සසුන්තිසස්සුිං. හන්තීතිපාණිනාවා යලඩ්ඩුනාවාඅඤ්යඤනවා

යකනචි පෙරති. යරොයසතීති යකොධමස්ස සඤ්ජයනති වාචාෙ 

ඵරුසවචයනන. 

126. අත්ථන්තිසන්දිට්ඨිකසම්පරායිකපරමත්යථසුයිංකඤ්චි. පුච්ඡියතො

සන්යතොති පුට්යඨො සමායනො. අනත්ථමනුසාසතීති තස්ස අහිතයමව

ආචික්ඛති. පටිච්ෙන්යනනමන්යතතීතිඅත්ථිංආචික්ඛන්යතොපි යථායසොන

ජානාති, තථා අපාකයටහි පදබයඤ්ජයනහි පටිච්ඡන්යනන වචයනන

මන්යතති, ආචරියමුට්ඨිිං වා කත්වා දීඝරත්තිං වසායපත්වා සාවයසසයමව 
මන්යතති. 

127. යෙො කත්වාති එත්ථ මයා පුබ්බභායග පාපිච්ඡතා වුධසත්තා. යා සා 

‘‘ඉයධකච්යචොකායයනදුච්චරිතිංචරිත්වා, වාචායදුච්චරිතිංචරිත්වා, මනසා 

දුච්චරිතිං චරිත්වා, තස්ස පටිච්ඡාදනයෙතු පාපිකිං ඉච්ඡිං පණිදෙති, මා මිං

ජඤ්ඤාති ඉච්ඡතී’’ති එවිං ආගතා. යථා අඤ්යඤ න ජානන්ති, තථා
කරයණන කතානඤ්ච අවිවරයණන පටිච්ඡන්නා අස්ස කම්මන්තාති 

පටිච්ෙන්නකම්මන්යතො. 

128. පරකුලන්තිඤාතිුලලිංවාමිත්තුලලිංවා. ආගතන්තියස්සයතන

ුලයලභුත්තිං, තිං අත්තයනො යගෙමාගතිං පානයභොජනාදීහි නප්පටිපූයජති, 

නවායදති, අවභුත්තිංවා යදතීතිඅධි පායයො. 

129. යෙොබ්රාහ්මණංවාතිපරාභවසුත්යතවුධසත්තනයයමව. 

130. භත්තකායල උපට්ඨියතති යභොජනකායල ජායත. උපට්ඨිතන්තිපි

පායඨො, භත්තකායල ආගතන්ති අත්යථො. යරොයසති වාචා න ච යදතීති
‘‘අත්ථකායමොයම අයිංබලක්කායරනමිංපුඤ්ඤිංකාරායපතුිංආගයතො’’ති

අචින්යතත්වා අ පතිරූයපන ඵරුසවචයනන යරොයසති, අන්තමයසො

සම්මුඛභාවමත්තම්පිචස්සනයදති, පයගවයභොජනන්ති අධි පායයො. 

131. අසතං යෙොධ පබූ්රතීති යයො ඉධ යථා නිමිත්තානි දිස්සන්ති 

‘‘අසුකදිවයසඉදඤ්චිදඤ්චයතභවිස්සතී’’තිඑවිංඅසජ්ජනානිංවචනිංපබූ්රති. 

‘‘අසන්ත’’න්තිපි පායඨො, අභූතන්ති අත්යථො. පබූ්රතීති භණති ‘‘අමුකස්මිිං

නාම ගායම මය්ෙිං ඊදියසො ඝරවිභයවො, එහි තත්ථ ගච්ඡාම, ඝරණී යම

භවිස්සසි, ඉදඤ්චිදඤ්චයතදස්සාමී’’තිපරභරියිංපරදාසිිංවා වඤ්යචන්යතො

ධුත්යතොවිය. නිජිගීසායනොතිනිජිත්සමායනො මග්ගමායනො, තිංවඤ්යචත්වා
යිංකඤ්චිගයෙත්වාපලායිතුකායමොතිඅධි පායයො. 

132. යෙො චත්තානන්ති යයො ච අත්තානිං. සමුක්කංයසති ජාතිආදීහි

සමුක්කිංසති උච්චට්ඨායන ඨයපති. පයර ච මවජානාතීති යතහියයව පයර

අවජානාති, නීචිං කයරොති. ම-කායරො පදසන්ධිකයරො. නිහීයනොති
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ගුණවුධසඩ්ඪියතො පරිහීයනො, අධමභාවිං වා ගයතො. යසන මායනනාති යතන 

උක්කිංසනාවජානනසඞ්ඛායතනඅත්තයනොමායනන. 

133. යරොසයකොති කායවාචාහි පයරසිං යරොසජනයකො. කදරියෙොති

ථද්ධමච්ඡරී, යයො පයර පයරසිං යදන්යත අඤ්ඤිං වා පුඤ්ඤිං කයරොන්යත

වායරති, තස්යසතිං අධිවචනිං. පාපිච්යෙොති අසන්තගුණසම්භාවනිච්ඡාය

සමන්නාගයතො. මච්ෙරීති ආවාසාදිමච්ඡරියයුත්යතො. සයඨොති

අසන්තගුණ පකාසනලක්ඛයණන සායඨයයයන සමන්නාගයතො, 
අසම්මාභාසී වා අකාතුකායමොපි ‘‘කයරොමී’’තිආදිවචයනන. නාස්ස 

පාපජිගුච්ඡනලක්ඛණා හිරී, නාස්ස උත්තාසනයතො උබ්යබගලක්ඛණිං

ඔත්ත පන්ති අහිරියකොඅයනොත්තප්පී. 

134. බුද්ධන්ති සම්මාසම්බුද්ධිං. පරිභාසතීති ‘‘අසබ්බඤ්ඤූ’’තිආදීහි

අපවදති, සාවකඤ්ච ‘‘දු පටිපන්යනො’’තිආදීහි. පරිබ්බාජං ගහට්ඨං වාති

සාවකවියසසනයමයවතිං පබ්බජිතිං වා තස්ස සාවකිං, ගෙට්ඨිං වා
පච්චයදායකන්ති අත්යථො. බාහිරකිං වා පරිබ්බාජකිං යිංකඤ්චි ගෙට්ඨිං වා
අභූයතනයදොයසනපරිභාසතීතිඑවම්යපත්ථඅත්ථිංඉච්ඡන්තියපොරාණා. 

135. අනරහං සන්යතොති අඛීණාසයවො සමායනො. අරහං පටිජානාතීති

‘‘අෙිංඅරො’’තිපටිජානාති, යථානිං‘‘අරොඅය’’න්තිජානන්ති, තථාවාචිං

නිච්ඡායරති, කායයනපරක්කමති, චිත්යතනඉච්ඡතිඅධිවායසති. යචොයරොති

යථයනො. සබ්රහ්මයක යලොයකති උක්කට්ඨවයසන ආෙ – සබ්බයලොයකති

වුධසත්තිං යෙොති. යලොයක හි 
සන්ධිච්යඡදනනිල්යලොපෙරණඑකාගාරිකකරණපරිපන්ථතිට්ඨනාදීහිපයරසිං
ධනිං විලුම්පන්තා යචොරාති වුධසච්චන්ති. සාසයන පන පරිසසම්පත්තිආදීහි

පච්චයාදීනිවිලුම්පන්තා.යථාෙ – 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, මොයචොරා සන්යතො සිංවිජ්ජමානා

යලොකස්මිිං. කතයමපඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්චස්සමොයචොරස්ස
එවිං යෙොති ‘ුලදාස්සු නාමාෙිං සයතන වා සෙස්යසන වා පරිවුධසයතො

ගාමනිගමරාජධානීසු ආහිණ්ඩිස්සාමි ෙනන්යතො, ඝායතන්යතො, 

ඡින්දන්යතො, යඡදායපන්යතො, පචන්යතොපායචන්යතොති, යසොඅපයරන
සමයයන සයතන වා සෙස්යසන වා පරිවුධසයතො ගාමනිගමරාජධානීසු

ආහිණ්ඩතිෙනන්යතො…යප.…පායචන්යතො.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, 
ඉයධකච්චස්ස පාපභික්ඛුයනො එවිං යෙොති ‘ුලදාස්සුනාමාෙිං සයතන

වා…යප.… රාජධානීසු චාරිකිං චරිස්සාමි සක්කයතො, ගරුකයතො, 

මානියතො, පූජියතො, අපචියතො, ගෙට්ඨානඤ්යචවපබ්බජිතානඤ්චලාභී
චීවර…යප.…පරික්ඛාරාන’න්ති.යසොඅපයරන සමයයනසයතනවා
සෙස්යසන වා පරිවුධසයතො ගාමනිගමරාජධානීසු චාරිකිං චරති 
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සක්කයතො…යප.… පරික්ඛාරානිං. අයිං, භික්ඛයව, පඨයමො
මොයචොයරොසන්යතොසිංවිජ්ජමායනො යලොකස්මිිං. 

‘‘පුන චපරිං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පාපභික්ඛු

තථාගත පයවදිතිං ධම්මවිනයිංපරියාපුණිත්වාඅත්තයනොදෙති, අයිං, 

භික්ඛයව, දුතියයො…යප.… යලොකස්මිිං. 

‘‘පුන චපරිං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොපාපභික්ඛු සුද්ධිංබ්රේමචාරිිං
පරිසුද්ධිං බ්රේමචරියිං චරන්තිං අමූලයකන අබ්රේමචරියයන 

අනුද්ධිංයසති.අයිං, භික්ඛයව, තතියයො…යප.…යලොකස්මිිං. 

‘‘පුන චපරිං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො, පාපභික්ඛු යානි තානි

සඞ්ඝස්ස ගරුභණ්ඩානි ගරුපරික්ඛාරානි, යසයයථිදිං – ආරායමො, 

ආරාමවත්ථු, විොයරො, විොරවත්ථු, මඤ්යචො, පීඨිං, භිසි, බිම්යබොෙනිං, 

යලොෙුලම්භී, යලොෙභාණකිං, යලොෙවාරයකො, යලොෙකටාෙිං, වාසි, 

ඵරසු, ුලඨාරී, ුලදායලො, නිඛාදනිං, වල්ලි, යවළු, මුඤ්ජිං, පබ්බජිං, 

තිණිං, මත්තිකා, දාරුභණ්ඩිං, මත්තිකාභණ්ඩිං, යතහි ගිහිිං

සඞ්ගණ්ොති උපලායපති. අයිං, භික්ඛයව, චතුත්යථො…යප.…
යලොකස්මිිං. 

‘‘සයදවයක, භික්ඛයව, යලොයක…යප.… සයදවමනුස්සාය අයිං

අග්යගො මොයචොයරො, යයො අසන්තිං අභූතිං උත්තරිමනුස්සධම්මිං

උල්ලපතී’’ති)පාරා.195). 

තත්ථයලොකයයචොරායලොකයයමවධනධඤ්ඤාදිිංයථයනන්ති.සාසයන 

වුධසත්තයචොයරසු පඨයමො තථාරූපයමව චීවරාදිපච්චයමත්තිං, දුතියයො

පරියත්තිධම්මිං, තතියයො පරස්සබ්රේමචරියිං, චතුත්යථොසඞ්ඝිකගරුභණ්ඩිං, 
පඤ්චයමො ඣානසමාධිසමාපත්තිමග්ගඵල පයභදිං

යලොකයයලොුලත්තරගුණධනිං, යලොකයඤ්ච චීවරාදිපච්චයජාතිං. යථාෙ –

‘‘යථයයාය යවො, භික්ඛයව, රට්ඨපිණ්යඩො භුත්යතො’’ති. තත්ථ ය්වායිං

පඤ්චයමො මොයචොයරො, තිං සන්ධායාෙ භගවා ‘‘යචොයරො සබ්රේමයක

යලොයක’’ති. යසො හි ‘‘සයදවයක, භික්ඛයව, යලොයක…යප.…

සයදවමනුස්සාය අයිං අග්යගො මොයචොයරො, යයො අසන්තිං අභූතිං

උත්තරිමනුස්සධම්මිං උල්ලපතී’’ති )පාරා. 195) එවිං

යලොකයයලොුලත්තරධනයථනනයතො අග්යගො මොයචොයරොති වුධසත්යතො, 
තස්මා තිං ඉධාපි ‘‘සබ්රේමයක යලොයක’’ති ඉමිනා උක්කට්ඨපරිච්යඡයදන
පකායසසි. 

එයසොයඛොවසලාධයමොති.එත්ථ යඛොතිඅවධාරණත්යථො, යතනඑයසො

එව වසලාධයමො. වසලානිං හීයනො සබ්බපච්ඡිමයකොති අවධායරති.කස්මා? 
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විසිට්ඨවත්ථුම්හි යථයයධම්මවස්සනයතො, යාවතිංපටිඤ්ඤිංනවිස්සජ්යජති, 
තාවඅවිගතවසලකරණධම්මයතො චාති. 

එයත යඛො වසලාති. ඉදානි යය යත පඨමගාථාය ආසයවිපත්තිවයසන 

යකොධනාදයයො පඤ්ච, පාපමක්ඛිිං වා ද්විධා කත්වා ඡ, දුතියගාථාය 

පයයොගවිපත්තිවයසන පාණහිිංසයකො එයකො, තතියාය

පයයොගවිපත්තිවයසයනව ගාමනිගමනිග්ගාෙයකො එයකො, චතුත්ථාය

යථයයාවොරවයසනඑයකො, පඤ්චමායඉණවඤ්චනවයසනඑයකො, ඡට්ඨාය 

පසය්ොවොරවයසන පන්ථදූසයකො එයකො, සත්තමාය කූටසක්ඛිවයසන

එයකො, අට්ඨමාය මිත්තදුබ්භිවයසන එයකො, නවමාය අකතඤ්ඤුවයසන

එයකො, දසමාය කතනාසනවියෙසනවයසන එයකො, එකාදසමාය

ෙදයවඤ්චනවයසනඑයකො, ද්වාදසමායපටිච්ඡන්නකම්මන්තවයසනද්යව, 

යතරසමාය අකතඤ්ඤුවයසන එයකො, චුද්දසමාය වඤ්චනවයසන එයකො, 

පන්නරසමායවියෙසනවයසනඑයකො, යසොළසමාය වඤ්චනවයසනඑයකො, 

සත්තරසමාය අත්තුක්කිංසනපරවම්භනවයසන ද්යව, අට්ඨාරසමාය 

පයයොගාසයවිපත්තිවයසන යරොසකාදයයො සත්ත, එකූනවීසතිමාය

පරිභාසනවයසන ද්යව, වීසතිමාය අග්ගමොයචොරවයසන එයකොති එවිං

යතත්තිිංසචතුත්තිිංසවාවසලාවුධසත්තා.යතනිද්දිසන්යතො ආෙ ‘‘එයතයඛො

වසලා වුත්තා, මො යෙ යත පකාසිතා’’ති. තස්සත්යථො – යය යත මයා

පුබ්යබ‘‘ජානාසිපනත්විං, බ්රාේමණ, වසල’’න්තිඑවිං සඞ්යඛපයතොවසලා

වුධසත්තා, යත විත්ථාරයතො එයත යඛො පකාසිතාති. අථ වා යය යත මයා 

පුග්ගලවයසන වුධසත්තා, යත ධම්මවයසනාපි එයත යඛො පකාසිතා. අථ වා

එයත යඛො වසලා වුධසත්තා අරියයහිකම්මවයසන, නජාතිවයසන, මයා යය
යතපකාසිතා‘‘යකොධයනොඋපනාහී’’තිආදිනා නයයන. 

136. එවිං භගවා වසලිං දස්යසත්වා ඉදානි යස්මා බ්රාේමයණො සකාය

දිට්ඨියාඅතීවඅභිනිවිට්යඨොයෙොති, තස්මාතිං දිට්ඨිිංපටියසයධන්යතොආෙ 

‘‘න ජච්චා වසයලො යහොතී’’ති. තස්සත්යථො – පරමත්ථයතො හි න ජච්චා

වසයලො යෙොති, නජච්චා යෙොති බ්රාේමයණො, අපිච යඛොකම්මුනා වසයලො

යෙොති, කම්මුනා යෙොති බ්රාේමයණො, අපරිසුද්ධකම්මවස්සනයතො වසයලො

යෙොති, පරිසුද්යධන කම්මුනා අපරිසුද්ධවාෙනයතො බ්රාේමයණො යෙොති.

යස්මා වා තුම්යෙ හීනිං වසලිං උක්කට්ඨිං බ්රාේමණිං මඤ්ඤිත්ථ, තස්මා

හීයනන කම්මුනා වසයලො යෙොති, උක්කට්යඨන කම්මුනා බ්රාේමයණො
යෙොතීතිඑවම්පිඅත්ථිං ඤායපන්යතොඑවමාෙ. 

137-139. ඉදානි තයමවත්ථිං නිදස්සයනන සායධතුිං ‘‘තදමිනාපි 

ජානාථා’’තිආදිකා තිස්යසො ගාථායයො ආෙ. තාසු ද්යව චතු පාදා, එකා

ඡ පාදා, තාසිංඅත්යථො–යිංමයාවුධසත්තිං‘‘නජච්චාවසයලොයෙොතී’’තිආදි, 

තදමිනාපි ජානාථ, ෙථා යමදං නිදස්සනං, තිං ඉමිනාපි පකායරන ජානාථ, 

යයනයමපකායරනයයනසාමඤ්යඤනඉදිංනිදස්සනන්තිවුධසත්තිං යෙොති.
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කතමිං නිදස්සනන්ති යච? චණ්ඩාලපුත්යතො යසොපායකො…යප.… 

බ්රහ්මයලොකූපපත්තිොති. 

චණ්ඩාලස්ස පුත්යතො චණ්ඩාලපුත්යතො. අත්තයනො ඛාදනත්ථාය මයත

සුනයඛලභිත්වාපචතීති යසොපායකො. මාතඞ්යගොතිඑවිංනායමො විස්සුයතොති
එවිංහීනායජාතියාච ජීවිකායචනායමනචපාකයටො. 

යසොතිපුරිමපයදනසම්බන්ධිත්වායසො මාතඞ්යගො ෙසංපරමංපත්යතො, 

අබ්භුතිංඋත්තමිංඅතිවිසිට්ඨිං යසිංකත්තිිංපසිංසිංපත්යතො. ෙංසුදුල්ලභන්ති

යිං උළාරුලලූපපන්යනනාපි දුල්ලභිං, හීනුලලූපපන්යනන සුදුල්ලභිං. එවිං

යස පත්තස්ස ච ආගච්ඡං තස්සුපට්ඨානං, ඛත්තිො බ්රාහ්මණා බහූ, තස්ස 

මාතඞ්ගස්ස පාරිචරියත්ථිං ඛත්තියා ච බ්රාේමණා ච අඤ්යඤ ච බහූ
යවස්සසුද්දාදයයො ජම්බුදීපමනුස්සා යයභුයයයන උපට්ඨානිං ආගමිිංසූති
අත්යථො. 

එවිංඋපට්ඨානසම්පන්යනොයසොමාතඞ්යගොවිගතකයලසරජත්තා විරජං, 

මෙන්යතහි බුද්ධාදීහි පටිපන්නත්තා මහාපථං, බ්රේමයලොකසඞ්ඛාතිං
යදවයලොකිං යායපතුිං සමත්ථත්තා යදවයලොකයානසඤ්ඤිතිං

අට්ඨසමාපත්තියානිං අභිරුය්හ, තාය පටිපත්තියා කාමරාගං විරායජත්වා, 

කායස්සයභදා බ්රහ්මයලොකූපයගොඅහු, සාතථාහීනාපි නනංජාති නිවායරසි

බ්රහ්මයලොකූපපත්තිො, බ්රේමයලොකූපපත්තියතොතිවුධසත්තිංයෙොති. 

අයිං පනත්යථො එවිං යවදිතබ්යබො – අතීයත කර මොපුරියසො යතන
යතනුපායයන සත්තහිතිං කයරොන්යතො යසොපාකජීවියක චණ්ඩාලුලයල

උ පජ්ජි. යසො නායමන මාතඞ්යගො, රූයපන දුද්දසියකො හුත්වා බහිනගයර

චම්මුලටිකාය වසති, අන්යතොනගයර භික්ඛිං චරිත්වා ජීවිකිං ක යපති.
අයථකදිවසිං තස්මිිංනගයරසුරානක්ඛත්යතයඝොසියතධුත්තායථාසයකන
පරිවායරන කීළන්ති. අඤ්ඤතරාපි බ්රාේමණමොසාලධීතා
පන්නරසයසොළසවස්සුද්යදසිකා යදවකඤ්ඤා විය රූයපන දස්සනීයා
පාසාදිකා ‘‘අත්තයනො ුලලවිංසානුරූපිං කීළිස්සාමී’’ති පහූතිං 
ඛජ්ජයභොජ්ජාදිකීළනසම්භාරිං සකයටසු ආයරොයපත්වා
සබ්බයසතවළවයුත්තිං යානමාරුය්ෙ මොපරිවායරන උයයානභූමිිං ගච්ඡති 

දිට්ඨමඞ්ගලිකාති නායමන. සා කර ‘‘දුස්සණ්ඨිතිං රූපිං අවමඞ්ගල’’න්ති

දට්ඨුිංනඉච්ඡති, යතනස්සා දිට්ඨමඞ්ගලිකාත්යවවසඞ්ඛාඋදපාදි. 

තදා යසො මාතඞ්යගොකාලස්යසවවුධසට්ඨාය පටපියලොතිකිංනිවායසත්වා, 

කිංසතාළිං ෙත්යථ බන්ධිත්වා, භාජනෙත්යථො නගරිං පවිසති, මනුස්යස 

දිස්වා දූරයතො එව කිංසතාළිං ආයකොයටන්යතො. අථ දිට්ඨමඞ්ගලිකා

‘‘උස්සරථ, උස්සරථා’’ති පුරයතොපුරයතොහීනජනිංඅපයනන්යතහිපුරියසහි

නීයමානා නගරද්වාරමජ්යඣමාතඞ්ගිං දිස්වා ‘‘යකො එයසො’’තිආෙ. අෙිං
මාතඞ්ගචණ්ඩායලොති. සා ‘‘ඊදිසිං දිස්වා ගතානිං ුලයතො වුධසඩ්ඪී’’ති යානිං
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නිවත්තායපසි. මනුස්සා ‘‘යිං මයිං උයයානිං ගන්ත්වා ඛජ්ජයභොජ්ජාදිිං

ලයභයයාම, තස්ස යනො මාතඞ්යගන අන්තරායයො කයතො’’ති ුලපිතා
‘‘ගණ්ෙථ චණ්ඩාල’’න්ති යලඩ්ඩූහි පෙරිත්වා ‘‘මයතො’’ති පායදගයෙත්වා
එකමන්යත ඡඩ්යඩත්වා කචවයරන පටිච්ඡායදත්වා අගමිංසු. යසො සතිිං

පටිලභිත්වා උට්ඨාය මනුස්යස පුච්ඡි – ‘‘කිං, අයයා, ද්වාරිං නාම

සබ්බසාධාරණිං, උදාහු බ්රාේමණානිංයයව කත’’න්ති? මනුස්සා ආෙිංසු –
‘‘සබ්යබසිං සාධාරණ’’න්ති. ‘‘එවිං සබ්බසාධාරණද්වායරන පවිසිත්වා 
භික්ඛාොයරනයායපන්තිංමිංදිට්ඨමඞ්ගලිකායමනුස්සාඉමිංඅනයබයසනිං
පායපසු’’න්ති රථිකාය රථිකිං ආහිණ්ඩන්යතො මනුස්සානිං ආයරොයචත්වා
බ්රාේමණස්ස ඝරද්වායර නිපජ්ජි – ‘‘දිට්ඨමඞ්ගලිකිං අලද්ධා න
වුධසට්ඨහිස්සාමී’’ති. 

බ්රාේමයණො ‘‘ඝරද්වායර මාතඞ්යගො නිපන්යනො’’ති සුත්වා ‘‘තස්ස 

කාකණිකිංයදථ, යතයලනඅඞ්ගිංමක්යඛත්වාගච්ඡතූ’’තිආෙ.යසොතිංන

ඉච්ඡති, ‘‘දිට්ඨමඞ්ගලිකිං අලද්ධා න වුධසට්ඨහිස්සාමි’’ච්යචව ආෙ. තයතො 

බ්රාේමයණො ‘‘ද්යව කාකණිකායයො යදථ, කාකණිකාය පූවිං ඛාදතු, 
කාකණිකාය යතයලන අඞ්ගිං මක්යඛත්වා ගච්ඡතූ’’ති ආෙ. යසො තිං න

ඉච්ඡති, තයථව වදති. බ්රාේමයණො සුත්වා ‘‘මාසකිං යදථ, පාදිං, 

උපඩ්ඪකොපණිං, කොපණිං ද්යවතීණී’’ති යාවසතිංආණායපසි. යසොන

ඉච්ඡති, තයථව වදති. එවිං යාචන්තානිංයයව සූරියයො අත්ථඞ්ගයතො. අථ
බ්රාේමණී පාසාදා ඔරුය්ෙ සාණිපාකාරිං පරික්ඛිපායපත්වා තිං

උපසඞ්කමිත්වා යාචි – ‘‘තාත මාතඞ්ග, දිට්ඨමඞ්ගලිකාය අපරාධිං ඛම, 

සෙස්සිංගණ්ොහි, ද්යව තීණී’’තියාව‘‘සතසෙස්සිංගණ්ොහී’’තිආෙ.යසො
තුණ්හීභූයතොනිපජ්ජියයව. 

එවිං චතූෙපඤ්චායෙ වීතිවත්යත බහුම්පි පණ්ණාකාරිං දත්වා 
දිට්ඨමඞ්ගලිකිං අලභන්තාඛත්තියුලමාරාදයයොමාතඞ්ගස්සඋපකණ්ණයක

ආයරොචායපසුිං – ‘‘පුරිසා නාම අයනකානිපි සිංවච්ඡරානි වීරියිං කත්වා

ඉච්ඡිතත්ථිං පාපුණන්ති, මා යඛො ත්විං නිබ්බිජ්ජි, අද්ධා ද්වීෙතීෙච්චයයන
දිට්ඨමඞ්ගලිකිං ලච්ඡසී’’ති. යසො තුණ්හීභූයතො නිපජ්ජියයව. අථ සත්තයම

දිවයසසමන්තාපටිවිස්සකාඋට්ඨහිත්වා ‘‘තුම්යෙමාතඞ්ගිංවාඋට්ඨායපථ, 

දාරිකිංවායදථ, මාඅම්යෙසබ්යබනාසයිත්ථා’’ති ආෙිංසු.යතසිංකරඅයිං

දිට්ඨි ‘‘යස්ස ඝරද්වායර එවිං නිපන්යනො චණ්ඩායලො මරති, තස්ස ඝයරන
සෙ සමන්තා සත්තසත්තඝරවාසියනො චණ්ඩාලා යෙොන්තී’’ති. තයතො
දිට්ඨමඞ්ගලිකිං නීලපටපියලොතිකිං නිවාසායපත්වා උළුඞ්කකයළොපිකාදීනි

දත්වා පරියදවමානිං තස්ස සන්තිකිං යනත්වා ‘‘ගණ්ෙ දාරිකිං, උට්ඨාය

ගච්ඡාහී’’තිඅදිංසු.සා පස්යසඨත්වා‘‘උට්ඨාහී’’තිආෙ, යසො‘‘ෙත්යථනමිං
ගයෙත්වාඋට්ඨායපහී’’තිආෙ.සා නිංඋට්ඨායපසි. යසොනිසීදිත්වාආෙ –

‘‘මයිං අන්යතොනගයර වසිතුිං න ලභාම, එහි මිං බහිනගයර චම්මුලටිිං
යනහී’’ති. සා නිං ෙත්යථ ගයෙත්වා තත්ථ යනසි. ‘‘පිට්ඨියිං 
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ආයරොයපත්වා’’ති ජාතකභාණකා. යනත්වා චස්ස සරීරිං යතයලන 

මක්යඛත්වා, උණ්යෙොදයකන න්ොයපත්වා, යාගුිං පචිත්වා අදාසි. යසො 

‘‘බ්රාේමණකඤ්ඤා අයිං මා විනස්සී’’ති ජාතිසම්යභදිං අකත්වාව

අඩ්ඪමාසමත්තිං බලිං ගයෙත්වා ‘‘අෙිං වනිං ගච්ඡාමි, ‘අතිචිරායතී’ති මා
ත්විං උක්කණ්ඨී’’ති වත්වා ඝරමානුසකානි ච ‘‘ඉමිං මා පමජ්ජිත්ථා’’ති

ආණායපත්වාඝරානික්ඛම්මතාපසපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා, කසිණපරිකම්මිං

කත්වා, කතිපායෙයනව අට්ඨ සමාපත්තියයො පඤ්ච ච අභිඤ්ඤායයො
නිබ්බත්යතත්වා ‘‘ඉදානාෙිං දිට්ඨමඞ්ගලිකාය මනායපො භවිස්සාමී’’ති
ආකායසනාගන්ත්වා නගරද්වායර ඔයරොහිත්වා දිට්ඨමඞ්ගලිකාය සන්තිකිං 
යපයසසි. 

සා සුත්වා ‘‘යකොචි මඤ්යඤ මම ඤාතයකො පබ්බජියතො මිං දුක්ඛිතිං 

ඤත්වා දට්ඨුිං ආගයතො භවිස්සතී’’ති චින්තයමානා ගන්ත්වා, තිං ඤත්වා, 
පායදසු නිපතිත්වා‘‘කස්සමිංඅනාථිංතුම්යෙඅකත්ථා’’තිආෙ.මොපුරියසො

‘‘මා ත්විං දිට්ඨමඞ්ගලියක දුක්ඛිනී අයෙොසි, සකලජම්බුදීපවාසීහි යත
සක්කාරිං කායරස්සාමී’’ති වත්වා එතදයවොච – ‘‘ගච්ඡ ත්විං යඝොසනිං

කයරොහි – ‘මොබ්රේමා මම සාමියකො න මාතඞ්යගො, යසො චන්දවිමානිං

භින්දිත්වාසත්තයමදිවයසමමසන්තිකිංආගමිස්සතී’’’ති.සාආෙ– ‘‘අෙිං, 

භන්යත, බ්රාේමණමොසාලධීතා හුත්වා අත්තයනො පාපකම්යමන ඉමිං

චණ්ඩාලභාවිං පත්තා, නසක්යකොමිඑවිංවත්තු’’න්ති.මොපුරියසො‘‘නත්විං

මාතඞ්ගස්සආනුභාවිං ජානාසී’’තිවත්වායථාසාසද්දෙති, තථාඅයනකානි
පාටිොරියානි දස්යසත්වා තයථව තිං ආණායපත්වා අත්තයනො වසතිිං
අගමාසි.සාතථාඅකාසි. 

මනුස්සා උජ්ඣායන්ති ෙසන්ති – ‘‘කථඤ්හි නාමායිං අත්තයනො 
පාපකම්යමනචණ්ඩාලභාවිංපත්වාපුනතිංමොබ්රේමානිංකරිස්සතී’’ති.සා
අධිමානා එව හුත්වා දිවයස දිවයස යඝොසන්තී නගරිං ආහිණ්ඩති ‘‘ඉයතො

ඡට්යඨ දිවයස, පඤ්චයම, චතුත්යථ, තතියය, සුයව, අජ්ජ ආගමිස්සතී’’ති.
මනුස්සා තස්සා විස්සත්ථවාචිං සුත්වා ‘‘කදාචි එවම්පි සියා’’ති අත්තයනො

අත්තයනො ඝරද්වායරසු මණ්ඩපිං කාරායපත්වා, සාණිපාකාරිං සජ්යජත්වා, 

වය පත්තා දාරිකායයො අලඞ්කරිත්වා ‘‘මොබ්රේමනිආගයතකඤ්ඤාදානිං
දස්සාමා’’ති ආකාසිං උල්යලොයකන්තා නිසීදිිංසු. අථ මොපුරියසො
පුණ්ණමදිවයස ගගනතලිං උපාරූළ්යෙ චන්යද චන්දවිමානිං ඵායලත්වා
පස්සයතො මොජනස්සමොබ්රේමරූයපනනිග්ගච්ඡි.මොජයනො‘‘ද්යවචන්දා
ජාතා’’ති අතිමඤ්ඤි. තයතො අනුක්කයමන ආගතිං දිස්වා ‘‘සච්චිං

දිට්ඨමඞ්ගලිකා ආෙ, මොබ්රේමාව අයිං දිට්ඨමඞ්ගලිකිං දයමතුිං පුබ්යබ 
මාතඞ්ගයවයසනාගච්ඡී’’ති නිට්ඨිං අගමාසි. එවිං යසො මොජයනන
දිස්සමායනො දිට්ඨමඞ්ගලිකාය වසනට්ඨායන එව ඔතරි. සා ච තදා උතුනී
අයෙොසි.යසොතස්සානාභිිං අඞ්ගුට්ඨයකනපරාමසි.යතනඵස්යසනගබ්යභො
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පතිට්ඨාසි. තයතො නිං ‘‘ගබ්යභො යත සණ්ඨියතො, පුත්තම්හි ජායත තිං
නිස්සායජීවාහී’’තිවත්වා පස්සයතොමොජනස්සපුනචන්දවිමානිංපාවිසි. 

බ්රාේමණා ‘‘දිට්ඨමඞ්ගලිකා මොබ්රේමුයනො පජාපති අම්ොකිං මාතා
ජාතා’’ති වත්වා තයතො තයතො ආගච්ඡන්ති. තිං සක්කාරිං කාතුකාමානිං
මනුස්සානිං සම්පීළයනන නගරද්වාරානි අයනොකාසානි අයෙසුිං. යත

දිට්ඨමඞ්ගලිකිංහිරඤ්ඤරාසිම්හි ඨයපත්වා, න්ොයපත්වා, මණ්යඩත්වා, රථිං

ආයරොයපත්වා, මොසක්කායරන නගරිං පදක්ඛිණිං කාරායපත්වා, 

නගරමජ්යඣමණ්ඩපිංකාරායපත්වා, තත්රනිං‘‘මොබ්රේමුයනොපජාපතී’’ති 
දිට්ඨට්ඨායන ඨයපත්වා වසායපන්ති ‘‘යාවස්සා පතිරූපිං වසයනොකාසිං

කයරොම, තාව ඉයධව වසතූ’’ති. සා මණ්ඩයප එව පුත්තිං විජායි. තිං
විසුද්ධදිවයස සද්ධිිං පුත්යතන සසීසිං න්ොයපත්වා මණ්ඩයප ජායතොති

දාරකස්ස ‘‘මණ්ඩබයකුමායරො’’ති නාමිං අකිංසු. තයතො පභුති ච නිං

බ්රාේමණා ‘‘මොබ්රේමුයනො පුත්යතො’’ති පරිවායරත්වා චරන්ති. තයතො

අයනකසතසෙස්ස පකාරා පණ්ණාකාරා ආගච්ඡන්ති, යත බ්රාේමණා

ුලමාරස්සාරක්ඛිං ඨයපසුිං, ආගතාලහුිංුලමාරිංදට්ඨුිංනලභන්ති. 

ුලමායරොඅනුපුබ්යබනවුධසඩ්ඪිමන්වායදානිංදාතුිංආරද්යධො.යසොසාලාය 
සම්පත්තානිංකපණද්ධිකානිංඅදත්වාබ්රාේමණානිංයයවයදති.මොපුරියසො
‘‘කිං මම පුත්යතො දානිං යදතී’’ති ආවජ්යජත්වා බ්රාේමණානිංයයව දානිං

යදන්තිං දිස්වා ‘‘යථා සබ්යබසිං දස්සති, තථා කරිස්සාමී’’ති චීවරිං
පාරුපිත්වා පත්තිං ගයෙත්වා ආකායසන ආගම්ම පුත්තස්ස ඝරද්වායර
අට්ඨාසි. ුලමායරො තිං දිස්වා ‘‘ුලයතො අයිං එවිං විරූපයවයසො වසයලො
ආගයතො’’තිුලද්යධොඉමිංගාථමාෙ– 

‘‘ුලයතොනුආගච්ඡසිදුම්මවාසී, ඔතල්ලයකොපිංසුපිසාචයකොව; 

සඞ්කාරයචොළිං පටිමුඤ්ච කණ්යඨ, යකො යර තුවිං යෙොසි 
අදක්ඛියණයයයො’’ති. 

බ්රාේමණා ‘‘ගණ්ෙථ ගණ්ෙථා’’ති තිං ගයෙත්වා ආයකොයටත්වා 

අනයබයසනිං පායපසුිං. යසො ආකායසන ගන්ත්වා බහිනගයර පච්චට්ඨාසි. 
යදවතාුලපිතාුලමාරිංගයලගයෙත්වාඋද්ධිංපාදිංඅයධොසිරිංඨයපසුිං. යසො
අක්ඛීහි නිග්ගයතහි මුයඛන යඛළිං පග්ඝරන්යතන ඝරුඝරුපස්සාසී දුක්ඛිං

යවදයති. දිට්ඨමඞ්ගලිකා සුත්වා ‘‘යකොචි ආගයතො අත්ථී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, 

පබ්බජියතො ආගච්ඡී’’ති. ‘‘ුලහිිං ගයතො’’ති? ‘‘එවිං ගයතො’’ති. සා තත්ථ

ගන්ත්වා‘‘ඛමථ, භන්යත, අත්තයනො දාසස්සා’’තියාචන්තීතස්සපාදමූයල

භූමියා නිපජ්ජි. යතන ච සමයයන මොපුරියසො පිණ්ඩාය චරිත්වා, යාගුිං

ලභිත්වා, තිං පිවන්යතො තත්ථ නිසින්යනො යෙොති, යසො අවසිට්ඨිං යථොකිං
යාගුිං දිට්ඨමඞ්ගලිකාය අදාසි. ‘‘ගච්ඡ ඉමිං යාගුිං උදකුලම්භියා

ආයලොයලත්වා යයසිං භූතවිකායරො අත්ථි, යතසිං 
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අක්ඛිමුඛකණ්ණනාසාබියලසු ආසිඤ්ච, සරීරඤ්ච පරි යඵොයසහි, එවිං
නිබ්බිකාරා භවිස්සන්තී’’ති. සා තථා අකාසි. තයතො ුලමායර පකතිසරීයර

ජායත ‘‘එහි, තාත මණ්ඩබය, තිං ඛමායපස්සාමා’’ති පුත්තඤ්ච සබ්යබ
බ්රාේමයණචතස්ස පාදමූයලනික්ුලජ්ජිත්වානිපජ්ජායපත්වාඛමායපසි. 

යසො ‘‘සබ්බජනස්ස දානිං දාතබ්බ’’න්ති ඔවදිත්වා, ධම්මකථිං කත්වා, 

අත්තයනො වසනට්ඨානිංයයව ගන්ත්වා, චින්යතසි ‘‘ඉත්ථීසු පාකටා 

දිට්ඨමඞ්ගලිකා දමිතා, පුරියසසු පාකයටො මණ්ඩබයුලමායරො, ඉදානි යකො
දයමතබ්යබො’’ති. තයතො ජාතිමන්තතාපසිං අද්දසබන්ධුමතීනගරිංනිස්සාය

ුලම්භවතීනදීතීයර විෙරන්තිං. යසො ‘‘අෙිං ජාතියා විසිට්යඨො, අඤ්යඤහි
පරිභුත්යතොදකිං න පරිභුඤ්ජාමී’’ති උපරිනදියා වසති. මොපුරියසො තස්ස
උපරිභායග වාසිං ක යපත්වා තස්ස උදකපරියභොගයවලායිං දන්තකට්ඨිං
ඛාදිත්වාඋදයකපක්ඛිපි.තාපයසොතිංඋදයකනවුධසය්ෙමානිංදිස්වා‘‘යකනිදිං 
ඛිත්ත’’න්ති පටියසොතිං ගන්ත්වා මොපුරිසිං දිස්වා ‘‘යකො එත්ථා’’ති ආෙ. 

‘‘මාතඞ්ගචණ්ඩායලො, ආචරියා’’ති. ‘‘අයපහි, චණ්ඩාල, මා උපරිනදියා

වසී’’ති.මොපුරියසො ‘‘සාධු, ආචරියා’’තියෙට්ඨානදියාවසති, පටියසොතම්පි

දන්තකට්ඨිංතාපසස්සසන්තිකිං ආගච්ඡති.තාපයසොපුනගන්ත්වා‘‘අයපහි, 

චණ්ඩාල, මායෙට්ඨානදියිංවස, උපරිනදියායයව වසා’’තිආෙ.මොපුරියසො

‘‘සාධු, ආචරියා’’ති තථා අකාසි, පුනපි තයථව අයෙොසි. තාපයසො පුනපි
‘‘තථාකයරොතී’’තිදුට්යඨොමොපුරිසිංසපි‘‘සූරියස්සයතඋග්ගමනයවලාය

සත්තධා මුද්ධා ඵලතූ’’ති. මොපුරියසොපි ‘‘සාධු, ආචරිය, අෙිං පන

සූරියුට්ඨානිං න යදමී’’ති වත්වා සූරියුට්ඨානිං නිවායරසි. තයතො රත්ති න

විභායති, අන්ධකායරොජායතො, භීතාබන්ධුමතීවාසියනොතාපසස්සසන්තිකිං

ගන්ත්වා‘‘අත්ථිනුයඛො, ආචරිය, අම්ොකිංයසොත්ථිභායවො’’තිපුච්ඡිිංසු.යත
හි තිං ‘‘අරො’’ති මඤ්ඤන්ති. යසො යතසිං සබ්බමාචික්ඛි. යත මොපුරිසිං

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘සූරියිං, භන්යත, මුඤ්චථා’’ති යාචිිංසු. මොපුරියසො ‘‘යදි

තුම්ොකිංඅරොආගන්ත්වාමිං ඛමායපති, මුඤ්චාමී’’තිආෙ. 

මනුස්සා ගන්ත්වා තාපසිං ආෙිංසු – ‘‘එහි, භන්යත, මාතඞ්ගපණ්ඩිතිං

ඛමායපහි, මා තුම්ොකිං කලෙකාරණා මයිං නස්සිම්ො’’ති. යසො ‘‘නාෙිං 
චණ්ඩාලිං ඛමායපමී’’ති ආෙ. මනුස්සා ‘‘අම්යෙ ත්විං නායසසී’’ති තිං
ෙත්ථපායදසු ගයෙත්වා මොපුරිසස්ස සන්තිකිං යනසුිං. මොපුරියසො ‘‘මම
පාදමූයල ුලච්ඡියානිපජ්ජිත්වාඛමායපන්යතඛමාමී’’තිආෙ.මනුස්සා‘‘එවිං 
කයරොහී’’තිආෙිංසු.තාපයසො‘‘නාෙිංචණ්ඩාලිංවන්දාමී’’ති.මනුස්සා‘‘තව
ඡන්යදන න වන්දිස්සසී’’ති ෙත්ථපාදමස්සුත්වාදීසු ගයෙත්වා මොපුරිසස්ස

පාදමූයලසයායපසුිං. යසො‘‘ඛමාමෙිංඉමස්ස, අපිචාෙිංතස්යසවානුකම්පාය

සූරියිං න මුඤ්චාමි, සූරියය හි උග්ගතමත්යත මුද්ධා අස්ස සත්තධා

ඵලිස්සතී’’ති ආෙ. මනුස්සා ‘‘ඉදානි, භන්යත, කිං කාතබ්බ’’න්ති ආෙිංසු.
මොපුරියසො ‘‘යතන හි ඉමිං ගල පමායණ උදයක ඨයපත්වා 

මත්තිකාපිණ්යඩනස්ස සීසිං පටිච්ඡායදථ, සූරියරස්මීහි ඵුට්යඨො
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මත්තිකාපිණ්යඩො සත්තධා ඵලිස්සති. තස්මිිං ඵලියත එස අඤ්ඤත්ර
ගච්ඡතූ’’තිආෙ. යතතාපසිං ෙත්ථපාදාදීසු ගයෙත්වා තථා අකිංසු. සූරියය

මුඤ්චිතමත්යත මත්තිකාපිණ්යඩො සත්තධා ඵලිත්වා පති, තාපයසො භීයතො

පලායි. මනුස්සා දිස්වා ‘‘පස්සථ, යභො, සමණස්ස ආනුභාව’’න්ති
දන්තකට්ඨපක්ඛිපනමාදිිං කත්වා සබ්බිං විත්ථායරත්වා ‘‘නත්ථි ඊදියසො
සමයණො’’ති තස්මිිං පසීදිිංසු. තයතො පභුති සකලජම්බුදීයප
ඛත්තියබ්රාේමණාදයයො ගෙට්ඨපබ්බජිතා මාතඞ්ගපණ්ඩිතස්ස උපට්ඨානිං
අගමිංසු. යසො යාවතායුකිං ඨත්වා කායස්ස යභදා බ්රේමයලොයක උ පජ්ජි.
යතනාෙභගවා‘‘තදමිනාපිජානාථ…යප.… බ්රේමයලොකූපපත්තියා’’ති. 

140-141. එවිං ‘‘නජච්චාවසයලොයෙොති, කම්මුනාවසයලොයෙොතී’’ති

සායධත්වා ඉදානි ‘‘න ජච්චා යෙොති බ්රාේමයණො, කම්මුනා යෙොති 

බ්රාේමයණො’’ති එතිං සායධතුිං ආෙ ‘‘අජ්ඣාෙකකුයල ජාතා …යප.…

දුග්ගතයාගරහාෙ වා’’ති. තත්ථ අජ්ඣාෙකකුයලජාතාතිමන්තජ්ඣායයක
බ්රාේමණුලයල ජාතා. ‘‘අජ්ඣායකාුලයළ ජාතා’’තිපි පායඨො. මන්තානිං
අජ්ඣායයක අනුපුලට්යඨ ච බ්රාේමණුලයල ජාතාති අත්යථො. මන්තා

බන්ධවා එයතසන්ති මන්තබන්ධවා. යවදබන්ධූ යවදපටිස්සරණාති වුධසත්තිං

යෙොති. යතචපායපසුකම්යමසුඅභිණ්හමුපදිස්සයරතියතඑවිංුලයලජාතා 
මන්තබන්ධවා ච සමානාපි යදි පාණාතිපාතාදීසු පාපකම්යමසු පුන පුනිං

උපදිස්සන්ති, අථ දිට්යඨව ධම්යම ගාරය්හා සම්පරායෙ ච දුග්ගති යත 

එවමුපදිස්සමානාඉමස්මිිංයයවඅත්තභායවමාතාපිතූහිපි‘‘නයියමඅම්ොකිං

පුත්තා, දුජ්ජාතා එයත ුලලස්ස අඞ්ගාරභූතා, නික්කඩ්ඪථ යන’’ති, 

බ්රාේමයණහිපි ‘‘ගෙපතිකා එයත, න එයත බ්රාේමණා, මා යනසිං

සද්ධයඤ්ඤථාලිපාකාදීසු පයවසිං යදථ, මා යනහි සද්ධිිං සල්ලපථා’’ති, 

අඤ්යඤහිපිමනුස්යසහි‘‘පාපකම්මන්තාඑයත, නඑයත බ්රාේමණා’’තිඑවිං

ගාරය්ො යෙොන්ති. සම්පරායය ච යනසිං දුග්ගති නිරයාදියභදා, දුග්ගති
එයතසිංපරයලොයකයෙොතීතිඅත්යථො.සම්පරායයවාතිපිපායඨො.පරයලොයක

එයතසිං දුක්ඛස්සගති දුග්ගති, දුක්ඛ පත්තියයවයෙොතීති අත්යථො. නයන

ජාති නිවායරති, දුග්ගතයා ගරහාෙ වාති සා තථා උක්කට්ඨාපි යිං ත්විං

සාරයතො පච්යචසි, ජාති එයත පාපකම්යමසු පදිස්සන්යත බ්රාේමයණ

‘‘සම්පරායය ච දුග්ගතී’’ති එත්ථ වුධසත්ත පකාරාය දුග්ගතියා වා, ‘‘දිට්යඨව
ධම්යමගාරය්ො’’තිඑත්ථවුධසත්ත පකාරායගරොයවාන නිවායරති. 

142. එවිං භගවා අජ්ඣායකුලයල ජාතානම්පි බ්රාේමණානිං
ගාරය්ොදිකම්මවයසන දිට්යඨව ධම්යම පතිතභාවිං දීයපන්යතො

දුග්ගතිගමයනන ච සම්පරායය බ්රාේමණජාතියා අභාවිං දීයපන්යතො ‘‘න

ජච්චා යෙොති බ්රාේමයණො, කම්මුනා යෙොති බ්රාේමයණො’’ති එතම්පි අත්ථිං 

සායධත්වාඉදානිදුවිධම්පිඅත්ථිංනිගයමන්යතොආෙ, එවිංබ්රාේමණ– 

‘‘නජච්චාවසයලොයෙොති, නජච්චායෙොතිබ්රාේමයණො; 
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කම්මුනාවසයලොයෙොති, කම්මුනායෙොතිබ්රාේමයණො’’ති. 

යසසිං කසිභාරද්වාජසුත්යත වුධසත්තනයයමව. වියසසයතො වා එත්ථ 

නික්කුජ්ජිතං වාතිආදීනිං එවිං යයොජනා යවදිතබ්බා – යථා යකොචි

නික්ුලජ්ජිතිං වා උක්ුලජ්යජයය, එවිං මිං කම්මවිමුඛිං ජාතිවායද පතිතිං

‘‘ජාතියාබ්රාේමණවසලභායවො යෙොතී’’ති දිට්ඨියතො වුධසට්ඨායපන්යතන, යථා

පටිච්ඡන්නිං විවයරයය, එවිං ජාතිවාදපටිච්ඡන්නිං කම්මවාදිං විවරන්යතන, 

යථා මූළ්ෙස්ස මග්ගිං ආචික්යඛයය, එවිං බ්රාේමණවසලභාවස්ස 

අසම්භින්නඋජුමග්ගිංආචික්ඛන්යතන, යථාඅන්ධකායරවායතලපජ්යජොතිං

ධායරයය, එවිං මාතඞ්ගාදිනිදස්සනපජ්යජොතධාරයණන මය්ෙිං යභොතා
යගොතයමන එයතහි පරියායයහි පකාසිතත්තා අයනකපරියායයන ධම්යමො
පකාසියතොති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායඅග්ගිකභාරද්වාජසුත්තවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

8. යමත්තසුත්තවණ්ණනා 

කරණීෙමත්ථකුසයලනාති යමත්තසුත්තිං. කා උ පත්ති? 
හිමවන්තපස්සයතො කර යදවතාහි උබ්බාළ්ො භික්ඛූ භගවයතො සන්තිකිං
සාවත්ථිිංආගච්ඡිිංසු.යතසිංභගවාපරිත්තත්ථාය කම්මට්ඨානත්ථායචඉමිං
සුත්තිංඅභාසි.අයිංතාවසඞ්යඛයපො. 

අයිංපනවිත්ථායරො–එකිංසමයිංභගවාසාවත්ථියිංවිෙරතිඋපකට්ඨාය 

වස්සූපනායිකාය. යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා නානායවරජ්ජකා
භික්ඛූ භගවයතො සන්තියක කම්මට්ඨානිං ගයෙත්වා තත්ථ තත්ථ වස්සිං
උපගන්තුකාමා භගවන්තිං උපසඞ්කමන්ති. තත්ර සුදිං භගවා රාගචරිතානිං

සවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකවයසන එකාදසවිධිං අසුභකම්මට්ඨානිං, 

යදොසචරිතානිං චතුබ්බිධිං යමත්තාදිකම්මට්ඨානිං, යමොෙචරිතානිං 

මරණස්සතිකම්මට්ඨානාදීනි, විතක්කචරිතානිං

ආනාපානස්සතිපථවීකසිණාදීනි, සද්ධාචරිතානිං

බුද්ධානුස්සතිකම්මට්ඨානාදීනි, බුද්ධිචරිතානිං චතුධාතුවවත්ථනාදීනීති
ඉමිනා නයයන චතුරාසීතිසෙස්ස පයභදචරිතානුකූලානි කම්මට්ඨානානි
කයථති. 

අථයඛොපඤ්චමත්තානිභික්ඛුසතානිභගවයතොසන්තියකකම්මට්ඨානිං 
උග්ගයෙත්වා ස පායයසනාසනඤ්ච යගොචරගාමඤ්ච පරියයසමානානි
අනුපුබ්යබන ගන්ත්වා පච්චන්යත හිමවන්යතන සද්ධිිං එකාබද්ධිං
නීලකාචමණිසන්නිභසිලාතලිං සීතලඝනච්ඡායනීලවනසණ්ඩමණ්ඩිතිං
මුත්තාතලරජතපට්ටසදිසවාලුකාකණ්ණභූමිභාගිං 
සුචිසාතසීතලජලාසයපරිවාරිතිං පබ්බතමද්දසිංසු. අථ යඛො යත භික්ඛූ
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තත්යථකරත්තිිං වසිත්වා පභාතාය රත්තියා සරීරපරිකම්මිං කත්වා තස්ස
අවිදූයර අඤ්ඤතරිං ගාමිං පිණ්ඩාය පවිසිිංසු. ගායමො

ඝනනියවසසන්නිවිට්ඨුලලසෙස්සයුත්යතො, මනුස්සායචත්ථ සද්ධාපසන්නා, 
යත පච්චන්යත පබ්බජිතදස්සනස්ස දුල්ලභතාය භික්ඛූ දිස්වා එව 

පීතියසොමනස්සජාතා හුත්වා යත භික්ඛූ යභොයජත්වා ‘‘ඉයධව, භන්යත, 
යතමාසිං වසථා’’ති යාචිත්වා පඤ්චපධානුලටිසතානි කාරායපත්වා තත්ථ
මඤ්චපීඨපානීයපරියභොජනීයඝටාදීනි සබ්බූපකරණානිපටියායදසුිං. 

භික්ඛූ දුතියදිවයස අඤ්ඤිං ගාමිං පිණ්ඩාය පවිසිිංසු. තත්ථාපි මනුස්සා
තයථව උපට්ඨහිත්වා වස්සාවාසිං යාචිිංසු. භික්ඛූ ‘‘අසති අන්තරායය’’ති 
අධිවායසත්වා තිං වනසණ්ඩිං පවිසිත්වා සබ්බරත්තින්දිවිං ආරද්ධවීරියා
හුත්වා යාමගණ්ඩිකිං යකොට්යටත්වා යයොනියසොමනසිකාරබහුලා විෙරන්තා
රුක්ඛමූලානි උපගන්ත්වා නිසීදිිංසු. සීලවන්තානිං භික්ඛූනිං යතයජන
විෙතයතජා රුක්ඛයදවතා අත්තයනො අත්තයනො විමානා ඔරුය්ෙ දාරයක
ගයෙත්වා ඉයතො චියතො ච විචරන්ති. යසයයථාපි නාම රාජූහි වා
රාජමොමත්යතහි වා ගාමකාවාසිං ගයතහි ගාමවාසීනිං ඝයරසු ඔකායස
ගහියත ඝරමානුසකා ඝරා නික්ඛමිත්වා අඤ්ඤත්ර වසන්තා ‘‘කදා නු යඛො 

ගමිස්සන්තී’’ති දූරයතො ඔයලොයකන්ති; එවයමව යදවතා අත්තයනො
අත්තයනො විමානානි ඡඩ්යඩත්වා ඉයතො චියතො ච විචරන්තියයො දූරයතොව
ඔයලොයකන්ති – ‘‘කදා නු යඛො භදන්තා ගමිස්සන්තී’’ති. තයතො එවිං
සමචින්යතසුිං‘‘පඨමවස්සූපගතාභික්ඛූඅවස්සිංයතමාසිං වසිස්සන්ති.මයිං
පන තාව චිරිං දාරයක ගයෙත්වා ඔක්කම්ම වසිතුිං න සක්ඛිස්සාම. ෙන්ද
මයිං භික්ඛූනිං භයානකිං ආරම්මණිං දස්යසමා’’ති. තා රත්තිිං භික්ඛූනිං 
සමණධම්මකරණයවලාය භිිංසනකානි යක්ඛරූපානි නිම්මිනිත්වා පුරයතො

පුරයතො තිට්ඨන්ති, යභරවසද්දඤ්ච කයරොන්ති. භික්ඛූනිං තානි රූපානි

පස්සන්තානිංතඤ්චසද්දිං සුණන්තානිංෙදයිංඵන්දි, දුබ්බණ්ණාචඅයෙසුිං
උ පණ්ඩුපණ්ඩුකජාතා. යතන යත චිත්තිං එකග්ගිං කාතුිං නාසක්ඛිිංසු.
යතසිංඅයනකග්ගචිත්තානිංභයයනචපුන පුනිං සිංවිග්ගානිංසතිසම්මුස්සි.
තයතොයනසිංමුට්ඨස්සතීනිංදුග්ගන්ධානිආරම්මණානි පයයොයජසුිං.යතසිං

යතන දුග්ගන්යධන නිම්මථියමානමිව මත්ථලුඞ්ගිං අයෙොසි, බාළ්ො

සීසයවදනාඋ පජ්ජිිංසු, නචතිංපවත්තිිංඅඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ආයරොයචසුිං. 

අයථකදිවසිංසඞ්ඝත්යථරස්සඋපට්ඨානකායලසබ්යබසුසන්නිපතියතසු 

සඞ්ඝත්යථයරො පුච්ඡි – ‘‘තුම්ොකිං, ආවුධසයසො, ඉමිං වනසණ්ඩිං පවිට්ඨානිං

කතිපාෙිං අතිවිය පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො අයෙොසි පරියයොදායතො, 
වි පසන්නානි ච ඉන්ද්රියානි එතරහි පනත්ථ කසා දුබ්බණ්ණා

උ පණ්ඩුපණ්ඩුකජාතා, කිංයවොඉධඅස පාය’’න්ති? තයතොඑයකොභික්ඛු

ආෙ–‘‘අෙිං, භන්යත, රත්තිිංඊදිසඤ්චඊදිසඤ්චයභරවාරම්මණිං පස්සාමිච

සුණාමි ච, ඊදිසඤ්ච ගන්ධිං ඝායාමි, යතන යම චිත්තිං න සමාධියතී’’ති. 
එයතයනවඋපායයනසබ්යබතිංපවත්තිිංආයරොයචසුිං.සඞ්ඝත්යථයරොආෙ



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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පටුන 

– ‘‘භගවතා ආවුධසයසො ද්යව වස්සූපනායිකා පඤ්ඤත්තා, අම්ොකඤ්ච ඉදිං

යසනාසනිංඅස පායිං, ආයාමාවුධසයසොභගවයතො සන්තිකිං, ගන්ත්වාඅඤ්ඤිං
ස පායිං යසනාසනිං පුච්ඡාමා’’ති. ‘‘සාධු භන්යත’’ති යත භික්ඛූ යථරස්ස
පටිස්සුණිත්වා සබ්යබ යසනාසනිං සිංසායමත්වා පත්තචීවරමාදාය 
අනුපලිත්තත්තාුලයලසුකඤ්චිඅනාමන්යතත්වාඑවයයනසාවත්ථියතන
චාරිකිං පක්කමිිංසු. අනුපුබ්යබන සාවත්ථිිං ගන්ත්වා භගවයතො සන්තිකිං
අගමිිංසු. 

භගවා යත භික්ඛූ දිස්වා එතදයවොච – ‘‘න, භික්ඛයව, අන්යතොවස්සිං 

චාරිකා චරිතබ්බාති මයා සික්ඛාපදිං පඤ්ඤත්තිං, කස්ස තුම්යෙ චාරිකිං
චරථා’’ති. යත භගවයතො සබ්බිං ආයරොයචසුිං. භගවා ආවජ්යජන්යතො
සකලජම්බුදීයපඅන්තමයසො චතු පාදපීඨකට්ඨානමත්තම්පියතසිංස පායිං

යසනාසනිංනාද්දස.අථයතභික්ඛූආෙ– ‘‘න, භික්ඛයව, තුම්ොකිංඅඤ්ඤිං

ස පායිං යසනාසනිං අත්ථි, තත්යථව තුම්යෙ විෙරන්තා ආසවක්ඛයිං

පාපුයණයයාථ. ගච්ඡථ, භික්ඛයව, තයමවයසනාසනිං උපනිස්සාය විෙරථ.

සයචපනයදවතාහිඅභයිංඉච්ඡථ, ඉමිංපරිත්තිං උග්ගණ්ෙථ, එතඤ්හියවො
පරිත්තඤ්චකම්මට්ඨානඤ්චභවිස්සතී’’තිඉමිං සුත්තමභාසි. 

අපයර පනාහු – ‘‘ගච්ඡථ, භික්ඛයව, තයමව යසනාසනිං උපනිස්සාය 
විෙරථා’’ති ඉදඤ්ච වත්වා භගවා ආෙ – ‘‘අපිච යඛො ආරඤ්ඤයකන

පරිෙරණිංඤාතබ්බිං. යසයයථිදිං–සායිංපාතිංකරණවයසනද්යවයමත්තා, 

ද්යව පරිත්තා, ද්යව අසුභා, ද්යව මරණස්සතී අට්ඨ
මොසිංයවගවත්ථුසමාවජ්ජනඤ්ච.අට්ඨමොසිංයවගවත්ථූනිනාමජාතිජරා 

බයාධි මරණිං චත්තාරි අපායදුක්ඛානීති. අථ වා ජාතිජරාබයාධිමරණානි

චත්තාරි, අපායදුක්ඛිං පඤ්චමිං, අතීයත වට්ටමූලකිං දුක්ඛිං, අනාගයත

වට්ටමූලකිංදුක්ඛිං, පච්චු පන්යනආොරපරියයට්ඨිමූලකිංදුක්ඛ’’න්ති. එවිං
භගවා පරිෙරණිං ආචික්ඛිත්වා යතසිං භික්ඛූනිං යමත්තත්ථඤ්ච
පරිත්තත්ථඤ්ච විපස්සනාපාදකඣානත්ථඤ්චඉමිංසුත්තිංඅභාසීති. 

143. තත්ථ කරණීෙමත්ථකුසයලනාති ඉමිස්සා පඨමගාථාය තාව අයිං

පදවණ්ණනා – කරණීෙන්තිකාතබ්බිං, කරණාරෙන්ති අත්යථො. අත්යථොති

පටිපදා, යිං වා කඤ්චි අත්තයනො හිතිං, තිං සබ්බිං අරණීයයතො අත්යථොති

වුධසච්චති, අරණීයයතො නාම උපගන්තබ්බයතො. අත්යථ ුලසයලන 

අත්ථකුසයලන, අත්ථයඡයකනාතිවුධසත්තිංයෙොති. ෙන්තිඅනියමිතපච්චත්තිං.

න්ති නියමිතඋපයයොගිං. උභයම්පි වා ෙං තන්ති පච්චත්තවචනිං. සන්තං

පදන්ති උපයයොගවචනිං. තත්ථ ලක්ඛණයතො සන්තිං, පත්තබ්බයතො පදිං, 

නිබ්බානස්යසතිං අධිවචනිං. අභිසයමච්චාති අභිසමාගන්ත්වා. සක්යකොතීති 

සක්යකො, සමත්යථොපටිබයලොතිවුධසත්තිංයෙොති. උජූතිඅජ්ජවයුත්යතො.සුට්ඨු

උජූති සුහුජු. සුඛිං වයචො අස්මින්ති සුවයචො. අස්සාති භයවයය. මුදූති

මද්දවයුත්යතො.න අතිමානීති අනතිමානී. 
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අයිංපයනත්ථඅත්ථවණ්ණනා– කරණීෙමත්ථකුසයලන ෙන්තසන්තං

පදං අභිසයමච්චාති. එත්ථ තාව අත්ථි කරණීයිං, අත්ථි අකරණීයිං. තත්ථ

සඞ්යඛපයතො සික්ඛත්තයිං කරණීෙං, සීලවිපත්ති, දිට්ඨිවිපත්ති, 

ආචාරවිපත්ති, ආජීවවිපත්තීතිඑවමාදි අකරණීෙං. තථාඅත්ථිඅත්ථුලසයලො, 
අත්ථිඅනත්ථුලසයලො. 

තත්ථ යයො ඉමස්මිිං සාසයන පබ්බජිත්වා න අත්තානිං සම්මා 

පයයොයජති, ඛණ්ඩසීයලො යෙොති, එකවීසතිවිධිං අයනසනිංනිස්සාය ජීවිකිං

ක යපති. යසයයථිදිං – යවළුදානිං, පත්තදානිං, පු ඵදානිං, ඵලදානිං, 

දන්තකට්ඨදානිං, මුයඛොදකදානිං, සිනානදානිං, චුණ්ණදානිං, මත්තිකාදානිං, 

චාටුකමයතිං, මුග්ගසූපයතිං, පාරිභටුතිං, ජඞ්ඝයපසනියිං, යවජ්ජකම්මිං, 

දූතකම්මිං, පහිණගමනිං, පිණ්ඩපටිපිණ්ඩදානානු පදානිං, වත්ථුවිජ්ජිං, 

නක්ඛත්තවිජ්ජිං, අඞ්ගවිජ්ජන්ති.ඡබ්බියධචඅයගොචයරචරති. යසයයථිදිං–
යවසියයගොචයර විධවාථුල්ලුලමාරිකපණ්ඩකභික්ඛුනිපානාගාරයගොචයරති.
සිංසට්යඨොච විෙරතිරාජූහිරාජමොමත්යතහිතිත්ථියයහිතිත්ථියසාවයකහි 

අනනුයලොමියකන ගිහිසිංසග්යගන. යානි වා පන තානි ුලලානි අසද්ධානි
අ පසන්නානි අයනොපානභූතානි අක්යකොසකපරිභාසකානි අනත්ථකාමානි

අහිතඅඵාසුකඅයයොගක්යඛමකාමානි භික්ඛූනිං…යප.… උපාසිකානිං, 

තථාරූපානිුලලානියසවතිභජතිපයිරුපාසති.අයිං අනත්ථකුසයලො. 

යයො පන ඉමස්මිිං සාසයන පබ්බජිත්වා අත්තානිං සම්මා පයයොයජති, 
අයනසනිං පොය චතුපාරිසුද්ධිසීයල පතිට්ඨාතුකායමො සද්ධාසීයසන

පාතියමොක්ඛසිංවරිං, සතිසීයසන ඉන්ද්රියසිංවරිං, වීරියසීයසන

ආජීවපාරිසුද්ධිිං, පඤ්ඤාසීයසන පච්චයපටියසවනිං පූයරති අයිං 

අත්ථකුසයලො. 

යයො වා සත්තාපත්තික්ඛන්ධයසොධනවයසන පාතියමොක්ඛසිංවරිං, 
ඡද්වායර ඝට්ටිතාරම්මයණසු අභිජ්ඣාදීනිං අනු පත්තිවයසන

ඉන්ද්රියසිංවරිං, අයනසනපරිවජ්ජනවයසන
විඤ්ඤුපසත්ථබුද්ධබුද්ධසාවකවණ්ණිතපච්චයපටියසවයනන ච 

ආජීවපාරිසුද්ධිිං, යථාවුධසත්තපච්චයවක්ඛණවයසන පච්චයපටියසවනිං, 
චතුඉරියාපථපරිවත්තයන සාත්ථකාදීනිං පච්චයවක්ඛණවයසන

සම්පජඤ්ඤඤ්චයසොයධති, අයම්පි අත්ථකුසයලො. 

යයො වා යථා ඌයසොදකිං පටිච්ච සිංකලිට්ඨිං වත්ථිං පරියයොදායති, 

ඡාරිකිං පටිච්චආදායසො, උක්කාමුඛිංපටිච්චජාතරූපිං, තථාඤාණිංපටිච්ච
සීලිංයවොදායතීති ඤත්වාඤායණොදයකනයධොවන්යතොසීලිංපරියයොදායපති.

යථාචකකීසුලණිකාඅණ්ඩිං, චමරීමියගො වාලධිිං, එකපුත්තිකානාරීපියිං

එකපුත්තකිං, එකනයයනො පුරියසො තිං එකනයනිං රක්ඛති, තථා අතිවිය
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අ පමත්යතො අත්තයනො සීලක්ඛන්ධිං රක්ඛති, සායිංපාතිං

පච්චයවක්ඛමායනො අණුමත්තම්පිවජ්ජිංනපස්සති, අයම්පි අත්ථකුසයලො. 

යයොවාපනඅවි පටිසාරකරසීයලපතිට්ඨායකයලසවික්ඛම්භනපටිපදිං 

පග්ගණ්ොති, තිංපග්ගයෙත්වාකසිණපරිකම්මිංකයරොති, කසිණපරිකම්මිං

කත්වා සමාපත්තියයො නිබ්බත්යතති, අයම්පි අත්ථකුසයලො. යයො වා පන 

සමාපත්තියතො වුධසට්ඨාය සඞ්ඛායර සම්මසිත්වා අරෙත්තිං පාපුණාති, අයිං
අත්ථුලසලානිංඅග්යගො. 

තත්ථ යය ඉයම යාව අවි පටිසාරකරසීයල පතිට්ඨායනන, යාව වා 
කයලසවික්ඛම්භනපටිපදාය පග්ගෙයණන මග්ගඵයලන වණ්ණිතා

අත්ථුලසලා, යතඉමස්මිිං අත්යථ අත්ථකුසලාතිඅධි යපතා.තථාවිධාචයත
භික්ඛූ. යතන භගවා යත භික්ඛූ සන්ධාය එකපුග්ගලාධිට්ඨානාය යදසනාය
‘‘කරණීයමත්ථුලසයලනා’’ති ආෙ. 

තයතො ‘‘කිං කරණීය’’න්ති යතසිං සඤ්ජාතකඞ්ඛානිං ආෙ ‘‘ෙන්ත

සන්තංපදංඅභිසයමච්චා’’ති. අයයමත්ථඅධි පායයො–තිංබුද්ධානුබුද්යධහි
වණ්ණිතිංසන්තිංනිබ්බානපදිං පටියවධවයසනඅභිසයමච්චවිෙරිතුකායමන

යිං කරණීයන්ති. එත්ථ ච ෙන්ති ඉමස්ස ගාථාපාදස්ස ආදියතො වුධසත්තයමව
කරණීයන්ති.අධිකාරයතො අනුවත්තතිතිංසන්තිංපදිංඅභිසයමච්චාති.අයිං

පන යස්මා සාවයසසපායඨො අත්යථො, තස්මා ‘‘විෙරිතුකායමනා’’ති
වුධසත්තන්තියවදිතබ්බිං. 

අථවා සන්තංපදංඅභිසයමච්චාති අනුස්සවාදිවයසනයලොකයපඤ්ඤාය
නිබ්බානපදිංසන්තන්තිඤත්වාතිං අධිගන්තුකායමන යන්තිංකරණීයන්ති

අධිකාරයතො අනුවත්තති, තිං කරණීයමත්ථුලසයලනාති එවම්යපත්ථ 
අධි පායයො යවදිතබ්යබො. අථ වා ‘‘කරණීයමත්ථුලසයලනා’’ති වුධසත්යත

‘‘ක’’න්ති චින්යතන්තානිං ආෙ ‘‘ෙන්ත සන්තං පදං අභිසයමච්චා’’ති. 
තස්යසවිං අධි පායයො යවදිතබ්යබො – යලොකයපඤ්ඤාය සන්තිං පදිං

අභිසයමච්ච යිං කරණීයිං, තන්ති. යිං කාතබ්බිං, තිං කරණීයිං, 
කරණාරෙයමවතන්තිවුධසත්තිංයෙොති. 

කිං පන තන්ති? කමඤ්ඤිං සියා අඤ්ඤත්ර තදධිගමූපායයතො. 
කාමඤ්යචතිංකරණාරෙත්යථනසික්ඛත්තයදීපයකනආදිපයදයනවවුධසත්තිං.
තථා හි තස්ස අත්ථවණ්ණනායිං අයවොචුම්ො ‘‘අත්ථි කරණීයිං අත්ථි
අකරණීයිං. තත්ථ සඞ්යඛපයතො සික්ඛත්තයිං කරණීය’’න්ති.

අතිසඞ්යඛපයදසිතත්තාපනයතසිංභික්ඛූනිංයකහිචි විඤ්ඤාතිං, යකහිචින

විඤ්ඤාතිං. තයතො යයහි න විඤ්ඤාතිං, යතසිං විඤ්ඤාපනත්ථිං යිං 

වියසසයතො ආරඤ්ඤයකන භික්ඛුනා කාතබ්බිං, තිං විත්ථායරන්යතො 

‘‘සක්යකො උජූ ච සුහුජූ ච, සුවයචො චස්ස මුදු අනතිමානී’’ති ඉමිං තාව
උපඩ්ඪගාථිංආෙ. 
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කිං වුධසත්තිං යෙොති? සන්තිං පදිං අභිසයමච්ච විෙරිතුකායමො 
යලොකයපඤ්ඤාය වා තිං අභිසයමච්ච තදධිගමාය පටිපජ්ජමායනො
ආරඤ්ඤයකො භික්ඛු දුතියචතුත්ථපධානියඞ්ගසමන්නාගයමන කායය ච

ජීවියතචඅනයපක්යඛොහුත්වා සච්චපටියවධායපටිපජ්ජිතුිංසක්යකොඅස්ස, 

තථා කසිණපරිකම්මවත්තසමාදානාදීසු, අත්තයනො
පත්තචීවරපටිසඞ්ඛරණාදීසු ච යානි තානි සබ්රේමචාරීනිං උච්චාවචානි කිං 

කරණීයානි, යතසුඅඤ්යඤසුචඑවරූයපසුසක්යකොඅස්සදක්යඛොඅනලයසො
සමත්යථො. සක්යකො යෙොන්යතොපි ච තතියපධානියඞ්ගසමන්නාගයමනඋජු
අස්ස. උජු යෙොන්යතොපි ච සකිං උජුභායවන සන්යතොසිං අනාපජ්ජිත්වා

යාවජීවිංපුන පුනිංඅසිථිලකරයණනසුට්ඨුතරිංඋජුඅස්ස. අසඨතායවාඋජු, 

අමායාවිතාය සුහුජු. කායවචීවඞ්ක පොයනන වා උජු, 

මයනොවඞ්ක පොයනන සුහුජු. අසන්තගුණස්ස වා අනාවිකරයණන උජු, 
අසන්තගුයණන උ පන්නස්ස ලාභස්ස අනධිවාසයනන සුහුජු. එවිං
ආරම්මණලක්ඛණූපනිජ්ඣායනහි පුරිමද්වයතතියසික්ඛාහි 
පයයොගාසයසුද්ධීහිචඋජුචසුහුජුචඅස්ස. 

න යකවලඤ්ච උජු ච සුහුජු ච, අපිච පන සුබ්බයචො ච අස්ස. යයො හි

පුග්ගයලො ‘‘ඉදිංනකාතබ්බ’’න්තිවුධසත්යතො ‘‘කිංයතදිට්ඨිං, කිංයතසුතිං, 

යකොයමහුත්වාවදසි, කිංඋපජ්ඣායයොආචරියයො සන්දිට්යඨොසම්භත්යතො

වා’’ති වදති, තුණ්හීභායවන වා තිං වියෙයඨති, සම්පටිච්ඡිත්වා වාන තථා

කයරොති, යසොවියසසාධිගමස්සදූයරයෙොති.යයොපනඔවදියමායනො ‘‘සාධු, 

භන්යත, සුට්ඨු වුධසත්තිං, අත්තයනො වජ්ජිං නාම දුද්දසිං යෙොති, පුනපි මිං 

එවරූපිං දිස්වා වයදයයාථ අනුකම්පිං උපාදාය, චිරස්සිං යම තුම්ොකිං

සන්තිකා ඔවායදො ලද්යධො’’ති වදති, යථානුසිට්ඨඤ්ච පටිපජ්ජති, යසො
වියසසාධිගමස්සඅවිදූයරයෙොති. තස්මාඑවිංපරස්සවචනිංසම්පටිච්ඡිත්වා
කයරොන්යතොසුබ්බයචොචඅස්ස. 

යථා ච සුවයචො, එවිං මුදු අස්ස. මුදූති ගෙට්යඨහි
දූතගමන පහිණගමනාදීසු නියුඤ්ජියමායනො තත්ථ මුදුභාවිං අකත්වා
ථද්යධො හුත්වා වත්තපටිපත්තියිං සකලබ්රේමචරියය ච මුදු අස්ස

සුපරිකම්මකතසුවණ්ණිංවිය තත්ථතත්ථවිනියයොගක්ඛයමො. අථවා මුදූති
අභාුලටියකො උත්තානමුයඛො සුඛසම්භායසො පටිසන්ථාරවුධසත්ති සුතිත්ථිං විය 

සුඛාවගායෙො අස්ස. න යකවලඤ්ච මුදු, අපිච පන අනතිමානී අස්ස, 

ජාතියගොත්තාදීහිඅතිමානවත්ථූහිපයරනාතිමඤ්යඤයය, සාරිපුත්තත්යථයරො
විය චණ්ඩාලුලමාරකසයමනයචතසාවිෙයරයයාති. 

144. එවිංභගවා සන්තිංපදිංඅභිසයමච්චවිෙරිතුකාමස්සතදධිගමායවා
පටිපජ්ජමානස්ස වියසසයතො ආරඤ්ඤකස්ස භික්ඛුයනො එකච්චිං කරණීයිං

වත්වාපුනතතුත්තරිපිවත්තුකායමො ‘‘සන්තුස්සයකොචා’’තිදුතියිංගාථමාෙ. 
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තත්ථ ‘‘සන්තුට්ඨී ච කතඤ්ඤුතා’’ති එත්ථ වුධසත්ත පයභයදන 

ද්වාදසවියධනසන්යතොයසනසන්තුස්සතීති සන්තුස්සයකො. අථවා තුස්සතීති

තුස්සයකො, සයකනතුස්සයකො, සන්යතනතුස්සයකො, සයමනතුස්සයකොති 

සන්තුස්සයකො. තත්ථ සකං නාම ‘‘පිණ්ඩියායලොපයභොජනිං නිස්සායා’’ති

)මොව. 73) එවිං උපසම්පදමාළයක උද්දිට්ඨිං අත්තනා ච සම්පටිච්ඡිතිං
චතුපච්චයජාතිං. යතන සුන්දයරන වා අසුන්දයරන වා සක්කච්චිං වා
අසක්කච්චිං වා දින්යනන පටිග්ගෙණකායල පරියභොගකායල ච 

විකාරමදස්යසත්වා යායපන්යතො ‘‘සයකන තුස්සයකො’’ති වුධසච්චති. සන්තං 

නාම යිං ලද්ධිං යෙොති අත්තයනො විජ්ජමානිං, යතන සන්යතයනව 

තුස්සන්යතොතයතොපරිංනපත්යථන්යතොඅත්රිච්ඡතිංපජෙන්යතො‘‘සන්යතන

තුස්සයකො’’ති වුධසච්චති. සමං නාම ඉට්ඨානිට්යඨසු අනුනයපටිඝ පොනිං.
යතන සයමන සබ්බාරම්මයණසු තුස්සන්යතො ‘‘සයමන තුස්සයකො’’ති
වුධසච්චති. 

සුයඛන භරීයතීති සුභයරො, සුයපොයසොති වුධසත්තිං යෙොති. යයො හි භික්ඛු
සාලිමිංයසොදනාදීනිං පත්යත පූයරත්වා දින්යනපි දුම්මුඛභාවිං 

අනත්තමනභාවයමවචදස්යසති, යතසිංවාසම්මුඛාවතිංපිණ්ඩපාතිං ‘‘කිං

තුම්යෙහි දින්න’’න්ති අපසායදන්යතො සාමයණරගෙට්ඨාදීනිං යදති, එස
දුබ්භයරො.එතිංදිස්වාමනුස්සාදූරයතොවපරිවජ්යජන්ති‘‘දුබ්භයරොභික්ඛු න
සක්කායපොසිතු’’න්ති.යයොපනයිංකඤ්චිලූඛිංවාපණීතිංවාඅ පිංවාබහුිං

වා ලභිත්වාඅත්තමයනොවි පසන්නමුයඛොහුත්වායායපති, එසසුභයරො.එතිං
දිස්වාමනුස්සා අතිවියවිස්සත්ථායෙොන්ති– ‘‘අම්ොකිංභදන්යතොසුභයරො

යථොකයථොයකනපි තුස්සති, මයයමව නිං යපොයසස්සාමා’’ති පටිඤ්ඤිං
කත්වායපොයසන්ති. එවරූයපොඉධසුභයරොතිඅධි යපයතො. 

අ පිං කච්චමස්සාති අප්පකිච්යචො, න 
කම්මාරාමතාභස්සාරාමතාසඞ්ගණිකාරාමතාදිඅයනකකච්චබයාවයටො.අථවා
සකලවිොයර 

නවකම්මසඞ්ඝයභොගසාමයණරආරාමිකයවොසාසනාදිකච්චවිරහියතො, 
අත්තයනො යකසනඛච්යඡදනපත්තචීවරපරිකම්මාදිිං කත්වා
සමණධම්මකච්චපයරොයෙොතීතිවුධසත්තිං යෙොති. 

සල්ලහුකාවුධසත්තිඅස්සාති සල්ලහුකවුත්ති. යථාඑකච්යචොබහුභණ්යඩො
භික්ඛු දිසාපක්කමනකායල බහුිං පත්තචීවරපච්චත්ථරණයතලගුළාදිිං

මොජයනන සීසභාරකටිභාරාදීහි උච්චාරායපත්වා පක්කමති, එවිං අහුත්වා

යයො අ පපරික්ඛායරො යෙොති, පත්තචීවරාදිඅට්ඨසමණපරික්ඛාරමත්තයමව

පරිෙරති, දිසාපක්කමනකායල පක්ඛී සුලයණො විය සමාදායයව පක්කමති, 
එවරූයපොඉධසල්ලහුකවුධසත්තීතිඅධි යපයතො.සන්තානි ඉන්ද්රියානිඅස්සාති 

සන්තින්ද්රියෙො, ඉට්ඨාරම්මණාදීසු රාගාදිවයසන අනුද්ධතින්ද්රියයොති වුධසත්තිං

යෙොති. නිපයකොති විඤ්ඤූ විභාවී පඤ්ඤවා, සීලානුරක්ඛණපඤ්ඤාය 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

150 

පටුන 

චීවරාදිවිචාරණපඤ්ඤාය ආවාසාදිසත්තස පායපරිජානනපඤ්ඤාය ච
සමන්නාගයතොති අධි පායයො. 

න පගබ්යභොති අප්පගබ්යභො, අට්ඨට්ඨායනන කායපාගබ්භියයන, 

චතුට්ඨායනන වචීපාගබ්භියයන, අයනකට්ඨායනන මයනොපාගබ්භියයන ච 
විරහියතොතිඅත්යථො. 

අට්ඨට්ඨානං කාෙපාගබ්භිෙං (මොනි. 87) නාම
සඞ්ඝගණපුග්ගලයභොජනසාලාජන්තාඝරන්ොනතිත්ථභික්ඛාචාරමග්ගඅන්ත
රඝරපයවසයනසු කායයන අ පතිරූපකරණිං. යසයයථිදිං – ඉයධකච්යචො

සඞ්ඝමජ්යඣපල්ලත්ථිකායවා නිසීදති, පායදපාදයමොදහිත්වාවාතිඑවමාදි, 

තථා ගණමජ්යඣ, ගණමජ්යඣති චතුපරිසසන්නිපායත, තථා වුධසඩ්ඪතයර

පුග්ගයල.යභොජනසාලායිංපනවුධසඩ්ඪානිංආසනිංනයදති, නවානිංආසනිං

පටිබාෙති, තථා ජන්තාඝයර. වුධසඩ්යඪ යචත්ථ අනාපුච්ඡා අග්ගිජාලනාදීනි 
කයරොති. න්ොනතිත්යථ ච යදිදිං ‘‘දෙයරො වුධසඩ්යඪොති පමාණිං අකත්වා

ආගතපටිපාටියා න්ොයිතබ්බ’’න්ති වුධසත්තිං, තම්පි අනාදියන්යතො පච්ඡා 
ආගන්ත්වාඋදකිංඔතරිත්වාවුධසඩ්යඪචනයවචබායධති.භික්ඛාචාරමග්යග
පන අග්ගාසනඅග්යගොදකඅග්ගපිණ්ඩත්ථිං වුධසඩ්ඪානිං පුරයතො පුරයතො යාති

බාොය බාෙිං පෙරන්යතො, අන්තරඝර පයවසයන වුධසඩ්ඪානිං පඨමතරිං

පවිසති, දෙයරහිකායකීළනිංකයරොතීතිඑවමාදි. 

චතුට්ඨානං වචීපාගබ්භිෙං නාම සඞ්ඝගණපුග්ගලඅන්තරඝයරසු
අ පතිරූපවාචානිච්ඡාරණිං. යසයයථිදිං – ඉයධකච්යචො සඞ්ඝමජ්යඣ

අනාපුච්ඡා ධම්මිං භාසති, තථා පුබ්යබ වුධසත්ත පකායර ගයණ වුධසඩ්ඪතයර 
පුග්ගයල ච. තත්ථ මනුස්යසහි පඤ්ෙිං පුට්යඨො වුධසඩ්ඪතරිං අනාපුච්ඡා

විස්සජ්යජති. අන්තරඝයර පන ‘‘ඉත්ථන්නායමකිං අත්ථි, කිං යාගු උදාහු

ඛාදනීයිං යභොජනීයිං, කිංයම දස්සසි, කමජ්ජඛාදිස්සාමි, කිංභුඤ්ජිස්සාමි, 
කිංපිවිස්සාමී’’තිඑදමාදිිං භාසති. 

අයනකට්ඨානංමයනොපාගබ්භිෙං නාමයතසුයතසු ඨායනසුකායවාචාහි
අජ්ඣාචාරිං අනාපජ්ජිත්වාපි මනසා එව 

කාමවිතක්කාදිනාන පකාරඅ පතිරූපවිතක්කනිං. 

කුයලස්වනනුගිද්යධොති යානි ුලලානි උපසඞ්කමති, යතසු

පච්චයතණ්ොය වා අනනුයලොමියගිහිසිංසග්ගවයසන වා අනනුගිද්යධො, න 

සෙයසොකී, නසෙනන්දී, නසුඛියතසුසුඛියතො, නදුක්ඛියතසුදුක්ඛියතො, න
උ පන්යනසු කච්චකරණීයයසු අත්තනා වා යයොගමාපජ්ජිතාති වුධසත්තිං

යෙොති.ඉමිස්සාචගාථායයිං ‘‘සුවයචොචස්සා’’තිඑත්ථවුධසත්තිං‘‘අස්සා’’ති

වචනිං, තිංසබ්බපයදහිසද්ධිිං ‘‘සන්තුස්සයකොචඅස්ස, සුභයරොචඅස්සා’’ති
එවිංයයොයජතබ්බිං. 
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145. එවිංභගවා සන්තිංපදිංඅභිසයමච්චවිෙරිතුකාමස්සතදධිගමායවා
පටිපජ්ජිතුකාමස්ස වියසසයතො ආරඤ්ඤකස්ස භික්ඛුයනො තතුත්තරිපි

කරණීයිං ආචික්ඛිත්වා ඉදානි අකරණීයම්පි ආචික්ඛිතුකායමො ‘‘න ච

ඛුද්දමාචයර කිඤ්චි, යෙන විඤ්ඤූ පයර උපවයදෙු’’න්ති ඉමිං
උපඩ්ඪගාථමාෙ. තස්සත්යථො – එවමිමිං කරණීයිං කයරොන්යතො යිං තිං

කායවචීමයනොදුච්චරිතිංඛුද්දිංලාමකන්තිවුධසච්චති, තිංනචඛුද්දිංසමාචයර. 

අසමාචරන්යතො ච න යකවලිං ඔළාරිකිං, කිං පන කඤ්චි න සමාචයර, 
අ පමත්තකිං අණුමත්තම්පිනසමාචයරතිවුධසත්තිංයෙොති. 

තයතො තස්සසමාචායරසන්දිට්ඨිකයමවාදීනවිං දස්යසති ‘‘යෙනවිඤ්ඤූ

පයර උපවයදෙු’’න්ති. එත්ථ ච යස්මා අවිඤ්ඤූ පයර අ පමාණිං. යත හි

අනවජ්ජිංවාසාවජ්ජිංකයරොන්ති, අ පසාවජ්ජිංවාමොසාවජ්ජිං.විඤ්ඤූඑව
පනපමාණිං.යතහිඅනුවිච්ච පරියයොගායෙත්වාඅවණ්ණාරෙස්සඅවණ්ණිං

භාසන්ති, වණ්ණාරෙස්ස ච වණ්ණිං භාසන්ති, තස්මා ‘‘විඤ්ඤූ පයර’’ති
වුධසත්තිං. 

එවිං භගවා ඉමාහි අඩ්ඪයතයයාහි ගාථාහි සන්තිං පදිං අභිසයමච්ච 

විෙරිතුකාමස්ස, තදධිගමාය වා පටිපජ්ජිතුකාමස්ස වියසසයතො 
ආරඤ්ඤකස්ස ආරඤ්ඤකසීයසන ච සබ්යබසම්පි කම්මට්ඨානිං ගයෙත්වා
විෙරිතුකාමානිං කරණීයාකරණීයයභදිං කම්මට්ඨානූපචාරිං වත්වා ඉදානි
යතසිං භික්ඛූනිං තස්ස යදවතාභයස්ස පටිඝාතාය පරිත්තත්ථිං

විපස්සනාපාදකජ්ඣානවයසනකම්මට්ඨානත්ථඤ්ච ‘‘සුඛියනොවයඛමියනො

යහොන්තූ’’තිආදිනානයයනයමත්තකථිං කයථතුමාරද්යධො. 

තත්ථ සුඛියනොති සුඛසමඞ්ගියනො. යඛමියනොති යඛමවන්යතො, අභයා

නිරුපද්දවාති වුධසත්තිං යෙොති. සබ්යබති අනවයසසා. සත්තාති පාණියනො. 

සුඛිතත්තාතිසුඛිතචිත්තා.එත්ථචකායියකනසුයඛනසුඛියනො, මානයසන 

සුඛිතත්තා, තදුභයයනාපි සබ්බභයූපද්දවවිගයමන වා යඛමියනොති

යවදිතබ්බා. කස්මා පන එවිං වුධසත්තිං? යමත්තාභාවනාකාරදස්සනත්ථිං.

එවඤ්හි යමත්තා භායවතබ්බා ‘‘සබ්යබ සත්තා සුඛියනො යෙොන්තූ’’ති වා, 

‘‘යඛමියනොයෙොන්තූ’’තිවා, ‘‘සුඛිතත්තායෙොන්තූ’’ති වා. 

146. එවිං යාව උපචාරයතො අ පනායකොටි, තාව සඞ්යඛයපන

යමත්තාභාවනිං දස්යසත්වා ඉදානි විත්ථාරයතොපි තිං දස්යසතුිං ‘‘යෙ

යකචී’’තිගාථාද්වයමාෙ.අථවායස්මා පුථුත්තාරම්මයණපරිචිතිංචිත්තිංන

ආදියකයනව එකත්යත සණ්ඨාති, ආරම්මණ පයභදිං පන අනුගන්ත්වා

කයමන සණ්ඨාති, තස්මා තස්ස තසථාවරාදිදුකතික පයභයද ආරම්මයණ 
අනුගන්ත්වා අනුගන්ත්වා සණ්ඨානත්ථම්පි ‘‘යයයකචී’’තිගාථාද්වයමාෙ.

අථවා යස්මායස්සයිංආරම්මණිංවිභූතිංයෙොති, තස්සතත්ථචිත්තිංසුඛිං

තිට්ඨති.තස්මා යතසිං භික්ඛූනිංයස්ස යිං විභූතිංආරම්මණිං, තස්සතත්ථ
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චිත්තිං සණ්ඨායපතුකායමො තසථාවරාදිදුකත්තිකආරම්මණ පයභදදීපකිං
‘‘යයයකචී’’තිඉමිංගාථාද්වයමාෙ. 

එත්ථ හි තසථාවරදුකිං දිට්ඨාදිට්ඨදුකිං දූරසන්තිකදුකිං

භූතසම්භයවසිදුකන්තිචත්තාරිදුකානි, දීඝාදීහිචඡහිපයදහි මජ්ඣිමපදස්ස

තීසු, අණුකපදස්සචද්වීසුතියකසුඅත්ථසම්භවයතො දීඝරස්සමජ්ඣිමත්තිකිං
මෙන්තාණුකමජ්ඣිමත්තිකිං ථූලාණුකමජ්ඣිමත්තිකන්ති තයයො තියක

දීයපති.තත්ථ යෙයකචීතිඅනවයසසවචනිං.පාණාඑවභූතා පාණභූතා. අථ
වා පාණන්තීති පාණා. එයතන අස්සාසපස්සාසපටිබද්යධ

පඤ්චයවොකාරසත්යත ගණ්ොති. භවන්තීති භූතා. එයතන

එකයවොකාරචතුයවොකාරසත්යතගණ්ොති. අත්ථීතිසන්ති, සිංවිජ්ජන්ති. 

එවිං ‘‘යෙ යකචි පාණභූතත්ථී’’ති ඉමිනා වචයනන දුකත්තියකහි
සඞ්ගයෙතබ්යබසබ්යබසත්යතඑකජ්ඣිං දස්යසත්වා ඉදානි සබ්යබපි යත 

තසාවාථාවරාවාඅනවයසසාතිඉමිනාදුයකන සඞ්ගයෙත්වාදස්යසති. 

තත්ථ තසන්තීති තසා, සතණ්ොනිං සභයානඤ්යචතිං අධිවචනිං.

තිට්ඨන්තීති ථාවරා, පහීනතණ්ොභයානිං අරෙතිං එතිං අධිවචනිං. නත්ථි

යතසිං අවයසසන්ති අනවයසසා, සබ්යබපීති වුධසත්තිං යෙොති. යඤ්ච 

දුතියගාථාය අන්යත වුධසත්තිං, තිං සබ්බදුකතියකහි සම්බන්ධිතබ්බිං – යය

යකචි පාණභූතත්ථිතසා වා ථාවරා වා අනවයසසා, ඉයමපිසබ්යබසත්තා
භවන්තුසුඛිතත්තා.එවිං යාවභූතාවාසම්භයවසීවාඉයමපිසබ්යබසත්තා
භවන්තුසුඛිතත්තාති. 

ඉදානි දීඝරස්සමජ්ඣිමාදිතිකත්තයදීපයකසු දීඝා වාතිආදීසු ඡසු පයදසු 

දීඝාති දීඝත්තභාවා නාගමච්ඡයගොධාදයයො. අයනකබයාමසත පමාණාපි හි
මොසමුද්යද නාගානිං අත්තභාවා අයනකයයොජන පමාණාපි

මච්ඡයගොධාදීනිං අත්තභාවා යෙොන්ති. මහන්තාති මෙන්තත්තභාවා ජයල

මච්ඡකච්ඡපාදයයො, ථයල ෙත්ථිනාගාදයයො, අමනුස්යසසු දානවාදයයො.ආෙ

ච – ‘‘රාහුග්ගිං අත්තභාවීන’’න්ති )අ. නි. 4.15). තස්ස හි අත්තභායවො

උබ්යබයධන චත්තාරි යයොජනසෙස්සානි අට්ඨ ච යයොජනසතානි, බාහූ

ද්වාදසයයොජනසතපරිමාණා, පඤ්ඤාසයයොජනිං භමුකන්තරිං, තථා 

අඞ්ගුලන්තරිකා, ෙත්ථතලානි ද්යව යයොජනසතානීති. මජ්ඣිමාති 

අස්සයගොණමහිිංසසූකරාදීනිං අත්තභාවා. රස්සකාති තාසු තාසු ජාතීසු

වාමනාදයයොදීඝමජ්ඣියමහිඔමක පමාණාසත්තා. අණුකාති මිංසචක්ඛුස්ස 

අයගොචරා, දිබ්බචක්ඛුවිසයා උදකාදීසු නිබ්බත්තා සුඛුමත්තභාවා සත්තා, 
ඌකාදයයො වා. අපිච යය තාසු තාසු ජාතීසු මෙන්තමජ්ඣියමහි 

ථූලමජ්ඣියමහිචඔමක පමාණාසත්තා, යතඅණුකාතියවදිතබ්බා. ථූලාති
පරිමණ්ඩලත්තභාවාමච්ඡුලම්මසි පිකසම්බුකාදයයො සත්තා. 
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147. එවිංතීහි තියකහිඅනවයසසයතොසත්යතදස්යසත්වාඉදානි ‘‘දිට්ඨා

වායෙව අදිට්ඨා’’තිආදීහිතීහිදුයකහිපියතසඞ්ගයෙත්වාදස්යසති. 

තත්ථ දිට්ඨාතියයඅත්තයනොචක්ඛුස්ස ආපාථමාගතවයසනදිට්ඨපුබ්බා. 

අදිට්ඨාතියය පරසමුද්දපරයසලපරචක්කවාළාදීසුඨිතා. ‘‘යෙවදූයරවසන්ති 

අවිදූයර’’තිඉමිනාපන දුයකනඅත්තයනොඅත්තභාවස්ස දූයරචඅවිදූයරච
වසන්යත සත්යතදස්යසති.යතඋපාදායුපාදාවයසනයවදිතබ්බා.අත්තයනො

හි කායය වසන්තා සත්තා අවිදූයර, බහිකායය වසන්තා දූයර. තථා

අන්යතොඋපචායරවසන්තාඅවිදූයර, බහිඋපචායර වසන්තා දූයර.අත්තයනො

විොයරගායමජනපයදදීයපචක්කවායළවසන්තාඅවිදූයර, පරචක්කවායළ
වසන්තාදූයරවසන්තීතිවුධසච්චන්ති. 

භූතාතිජාතා, අභිනිබ්බත්තා.යයභූතා එව, නපුනභවිස්සන්තීතිසඞ්ඛයිං

ගච්ඡන්ති, යතසිං ඛීණාසවානයමතිං අධිවචනිං. සම්භවයමසන්තීති 

සම්භයවසී. අ පහීනභවසිංයයොජනත්තා ආයතිම්පි සම්භවිං එසන්තානිං
යසක්ඛපුථුජ්ජනානයමතිංඅධිවචනිං.අථවාචතූසුයයොනීසු අණ්ඩජජලාබුජා

සත්තා යාව අණ්ඩයකොසිං වත්ථියකොසඤ්ච න භින්දන්ති, තාව සම්භයවසී 
නාම.අණ්ඩයකොසිංවත්ථියකොසඤ්චභින්දිත්වාබහිනික්ඛන්තාභූතානාම.
සිංයසදජා ඔපපාතිකා ච පඨමචිත්තක්ඛයණ සම්භයවසී නාම.

දුතියචිත්තක්ඛණයතො පභුති භූතා නාම. යයන වා ඉරියාපයථන ජායන්ති, 

යාව තයතො අඤ්ඤිං න පාපුණන්ති, තාව සම්භයවසී නාම. තයතො පරිං
භූතාති. 

148. එවිං භගවා ‘‘සුඛියනො වා’’තිආදීහි අඩ්ඪයතයයාහි ගාථාහි
නාන පකාරයතො යතසිං භික්ඛූනිං හිතසුඛාගමපත්ථනාවයසන සත්යතසු
යමත්තාභාවනිං දස්යසත්වා ඉදානි අහිතදුක්ඛානාගමපත්ථනාවයසනාපි තිං

දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘න පයරො පරං නිකුබ්යබථා’’ති. එස යපොරාණපායඨො, 

ඉදානිපන‘‘පරිංහී’’තිපිපඨන්ති, අයිංන යසොභයනො. 

තත්ථ පයරොති පරජයනො. පරන්ති පරජනිං. න නිකුබ්යබථාති න 

වඤ්යචයය. නාතිමඤ්යඤථාති න අතික්කමිත්වා මඤ්යඤයය. කත්ථචීති

කත්ථචි ඔකායස, ගායම වා නිගයම වා යඛත්යත වා ඤාතිමජ්යඣ වා

පූගමජ්යඣවාතිආදි. නන්තිඑතිං. කඤ්චීතියිංකඤ්චිඛත්තියිංවාබ්රාේමණිං

වා ගෙට්ඨිං වා පබ්බජිතිං වා සුගතිං වා දුග්ගතිං වාතිආදි. බයායරොසනා 

පටිඝසඤ්ඤාති කායවචීවිකායරහි බයායරොසනාය ච, මයනොවිකායරන

පටිඝසඤ්ඤාය ච. ‘‘බයායරොසනාය පටිඝසඤ්ඤායා’’ති හි වත්තබ්යබ
‘‘බයායරොසනාපටිඝසඤ්ඤා’’ති වුධසච්චතියථා ‘‘සම්මදඤ්ඤායවිමුත්තා’’ති

වත්තබ්යබ ‘‘සම්ම දඤ්ඤා විමුත්තා’’ති, යථා ච ‘‘අනුපුබ්බසික්ඛාය
අනුපුබ්බකරියාය අනුපුබ්බපටිපදායා’’ති වත්තබ්යබ ‘‘අනුපුබ්බසික්ඛා

අනුපුබ්බකරියා අනුපුබ්බපටිපදා’’ති )අ. නි. 8.19; උදා. 45; චූළව. 385). 
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නාඤ්ඤමඤ්ඤස්සදුක්ඛමිච්යෙෙයාති අඤ්ඤමඤ්ඤස්සදුක්ඛිංනඉච්යඡයය.

කිංවුධසත්තිංයෙොති? නයකවලිං‘‘සුඛියනොවා යඛමියනොවායෙොන්තූ’’තිආදි
මනසිකාරවයසයනවයමත්තිං භායවයය.කිං පන ‘‘අයෙො වත යයො යකොචි 

පරපුග්ගයලො යිං කඤ්චි පරපුග්ගලිං වඤ්චනාදීහි නිකතීහි න නිුලබ්යබථ, 
ජාතිආදීහි ච නවහි මානවත්ථූහි කත්ථචි පයදයස යිං කඤ්චි පරපුග්ගලිං

නාතිමඤ්යඤයය, අඤ්ඤමඤ්ඤස්සචබයායරොසනායවාපටිඝසඤ්ඤායවා
දුක්ඛිංනඉච්යඡයයා’’තිඑවම්පි මනසිකයරොන්යතොභායවයයාති. 

149. එවිං අහිතදුක්ඛානාගමපත්ථනාවයසන අත්ථයතො යමත්තාභාවනිං

දස්යසත්වා ඉදානි තයමව උපමාය දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘මාතා ෙථා නිෙං

පුත්ත’’න්ති. 

තස්සත්යථො – යථා මාතා නිෙං පුත්තං අත්තනි ජාතිං ඔරසිං පුත්තිං, 

තඤ්ච එකපුත්තයමව ආයුසා අනුරක්යඛ, තස්ස දුක්ඛාගමපටිබාෙනත්ථිං

අත්තයනො ආයුම්පි චජිත්වා තිං අනුරක්යඛ, එවම්පි සබ්බභූයතසු ඉදිං 

යමත්තමානසං භාවයෙ, පුන පුනිං ජනයය වඩ්ඪයය, තඤ්ච 

අපරිමාණසත්තාරම්මණවයසනඑකස්මිිංවාසත්යතඅනවයසසඵරණවයසන 

අපරිමාණං භාවයයති. 

150. එවිං සබ්බාකායරන යමත්තාභාවනිං දස්යසත්වා ඉදානි තස්යසව

වඩ්ඪනිංදස්යසන්යතොආෙ ‘‘යමත්තඤ්ච සබ්බයලොකස්මී’’ති. 

තත්ථ මිජ්ජති තායති චාති මිත්යතො, හිතජ්ඣාසයතාය සිනිය්ෙති, 

අහිතාගමයතො රක්ඛති චාති අත්යථො. මිත්තස්ස භායවො යමත්තං. 

සබ්බස්මින්ති අනවයසයස. යලොකස්මින්ති සත්තයලොයක. මනසි භවන්ති 

මානසං. තඤ්හි චිත්තසම්පයුත්තත්තා එවිං වුධසත්තිං. භාවයෙති වඩ්ඪයය.

නාස්සපරිමාණන්ති අපරිමාණං, අ පමාණසත්තාරම්මණතායඑවිං වුධසත්තිං. 

උද්ධන්ති උපරි. යතන අරූපභවිං ගණ්ොති. අයධොති යෙට්ඨා. යතන

කාමභවිං ගණ්ොති. තිරිෙන්ති යවමජ්ඣිං. යතන රූපභවිං ගණ්ොති. 

අසම්බාධන්ති සම්බාධවිරහිතිං, භින්නසීමන්ති වුධසත්තිං යෙොති. සීමා නාම

පච්චත්ථියකො වුධසච්චති, තස්මිම්පි පවත්තන්ති අත්යථො. අයවරන්ති

යවරවිරහිතිං, අන්තරන්තරාපි යවරයචතනාපාතුභාවවිරහිතන්ති වුධසත්තිං

යෙොති. අසපත්තන්ති විගතපච්චත්ථිකිං. යමත්තාවිොරී හි පුග්ගයලො

මනුස්සානිං පියයො යෙොති, අමනුස්සානිං පියයො යෙොති, නාස්ස යකොචි

පච්චත්ථියකො යෙොති, යතනස්ස තිං මානසිං විගතපච්චත්ථිකත්තා

‘‘අසපත්ත’’න්ති වුධසච්චති. පරියායවචනඤ්හි එතිං, යදිදිං පච්චත්ථියකො
සපත්යතොති.අයිංඅනුපදයතො අත්ථවණ්ණනා. 

අයිංපයනත්ථඅධි යපතත්ථවණ්ණනා–යයදතිං‘‘එවම්පිසබ්බභූයතසු 

මානසිං භාවයය අපරිමාණ’’න්ති වුධසත්තිං. තඤ්යචතිං අපරිමාණිං යමත්තිං
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පටුන 

මානසිං සබ්බයලොකස්මිිං භාවයය වඩ්ඪයය, වුධසඩ්ඪිිං, විරූළ්හිිං, යවපුල්ලිං

ගමයය.කථිං? උද්ධංඅයධොචතිරිෙඤ්ච, උද්ධිංයාවභවග්ගා, අයධොයාව

අවීචියතො, තිරියිංයාව අවයසසදිසා. උද්ධිං වාආරු පිං, අයධොකාමධාතුිං, 
තිරියිං රූපධාතුිං අනවයසසිං ඵරන්යතො. එවිං භායවන්යතොපි ච තිං යථා

අසම්බාධිං, අයවරිං, අසපත්තඤ්ච, යෙොති තථා සම්බාධයවරසපත්තාභාවිං
කයරොන්යතො භාවයය. යිං වා තිං භාවනාසම්පදිං පත්තිං සබ්බත්ථ 
ඔකාසලාභවයසන අසම්බාධිං. අත්තයනො පයරසු ආඝාතපටිවිනයයන

අයවරිං, අත්තනි ච පයරසිං ආඝාතපටිවිනයයන අසපත්තිං යෙොති, තිං
අසම්බාධිං අයවරිං අසපත්තිං අපරිමාණිං යමත්තිං මානසිං උද්ධිං අයධො
තිරියඤ්චාතිතිවිධපරිච්යඡයදසබ්බයලොකස්මිිංභාවයයවඩ්ඪයයති. 

151. එවිං යමත්තාභාවනාය වඩ්ඪනිං දස්යසත්වා ඉදානි තිං
භාවනමනුයුත්තස්ස විෙරයතො ඉරියාපථනියමාභාවිං දස්යසන්යතො ආෙ 

‘‘තිට්ඨංචරං…යප.… අධිට්යඨෙයා’’ති. 

තස්සත්යථො – එවයමතිං යමත්තිං මානසිං භායවන්යතො යසො ‘‘නිසීදති 

පල්ලඞ්කිංආභුජිත්වා, උජුිංකායිංපණිධායා’’තිආදීසු)දී.නි.2.374; ම.නි.

1.107; විභ. 508) විය ඉරියාපථනියමිං අකත්වා යථාසුඛිං
අඤ්ඤතරඤ්ඤතරඉරියාපථබාධනවියනොදනිං කයරොන්යතො තිට්ඨිං වා චරිං

වා නිසින්යනො වා සයායනො වා යාවතා විගතමිද්යධො අස්ස, අථ එතිං 
යමත්තාඣානස්සතිිංඅධිට්යඨයය. 

අථ වා එවිං යමත්තාභාවනාය වඩ්ඪනිං දස්යසත්වා ඉදානි වසීභාවිං

දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘තිට්ඨං චර’’න්ති. වසි පත්යතො හි තිට්ඨිං වා චරිං වා
නිසින්යනොවාසයායනොවායාවතා ඉරියාපයථනඑතිංයමත්තාඣානස්සතිිං
අධිට්ඨාතුකායමො යෙොති. අථ වා තිට්ඨිං වා චරිං වාති න තස්ස ඨානාදීනි

අන්තරායකරානියෙොන්ති, අපිචයඛොයසොයාවතාඑතිංයමත්තාඣානස්සතිිං 

අධිට්ඨාතුකායමොයෙොති, තාවතාවිතමිද්යධොහුත්වාඅධිට්ඨාති, නත්ථිතස්ස

තත්ථ දන්ධායිතත්තිං. යතනාෙ ‘‘තිට්ඨං චරං නිසින්යනො ව සොයනො, 

ොවතාස්ස විතමිද්යධො.එතංසතිංඅධිට්යඨෙයා’’ති. 

තස්සායමධි පායයො – යිං තිං ‘‘යමත්තඤ්ච සබ්බයලොකස්මි, මානසිං 

භාවයය’’තිවුධසත්තිං, තිංතථාභාවයය, යථාඨානාදීසුයාවතාඉරියාපයථන, 
ඨානාදීනි වා අනාදියිත්වා යාවතා එතිං යමත්තාඣානස්සතිිං

අධිට්ඨාතුකායමොඅස්ස, තාවතාවිතමිද්යධො හුත්වාඑතිංසතිිංඅධිට්යඨයයාති. 

එවිං යමත්තාභාවනාය වසීභාවිං දස්යසන්යතො ‘‘එතිං සතිිං 
අධිට්යඨයයා’’ති තස්මිිං යමත්තාවිොයර නියයොයජත්වා ඉදානි තිං විොරිං

ථුනන්යතොආෙ ‘‘බ්රහ්මයමතං විහාරමිධමාහූ’’ති. 
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තස්සත්යථො – ය්වායිං ‘‘සුඛියනොව යඛමියනො යෙොන්තූ’’තිආදිිං කත්වා 

යාව ‘‘එතිං සතිිං අධිට්යඨයයා’’ති සිංවණ්ණියතො යමත්තාවිොයරො, එතං 
චතූසු දිබ්බබ්රේමඅරියඉරියාපථවිොයරසු නිද්යදොසත්තා අත්තයනොපි

පයරසම්පි අත්ථකරත්තා ච ඉධ අරියස්ස ධම්මවිනයය බ්රහ්මවිහාරමාහු, 

යසට්ඨවිොරමාහූති. යයතො සතතිං සමිතිං අබ්යබොකණ්ණිං තිට්ඨිං චරිං

නිසින්යනො වා සයායනො වා යාවතාස්ස විතමිද්යධො, එතිං සතිිං
අධිට්යඨයයාති. 

152. එවිං භගවා යතසිං භික්ඛූනිං නාන පකාරයතො යමත්තාභාවනිං
දස්යසත්වා ඉදානි යස්මා යමත්තා සත්තාරම්මණත්තා අත්තදිට්ඨියා
ආසන්නායෙොතිතස්මාදිට්ඨිගෙණනියසධනමුයඛනයතසිං භික්ඛූනිංතයදව
යමත්තාඣානිං පාදකිං කත්වා අරියභූමි පත්තිිං දස්යසන්යතො ආෙ 

‘‘දිට්ඨිඤ්චඅනුපග්ගම්මා’’ති.ඉමායගාථායයදසනිංසමායපසි. 

තස්සත්යථො – ය්වායිං ‘‘බ්රේමයමතිං විොරමිධමාහූ’’ති සිංවණ්ණියතො

යමත්තාඣානවිොයරො, තයතො වුධසට්ඨාය යය තත්ථ විතක්කවිචාරාදයයො

ධම්මා, යත, යතසඤ්චවත්ථාදිඅනුසායරනරූපධම්යමපරිග්ගයෙත්වාඉමිනා

නාමරූපපරිච්යඡයදන ‘‘සුද්ධසඞ්ඛාරපුඤ්යජොයිං, නඉධසත්තූපලබ්භතී’’ති

)සිං. නි. 1.171) එවිං දිට්ඨිඤ්ච අනුපග්ගම්ම අනුපුබ්යබන

යලොුලත්තරසීයලන සීලවා හුත්වා යලොුලත්තරසීලසම්පයුත්යතයනව 

යසොතාපත්තිමග්ගසම්මාදිට්ඨිසඞ්ඛායතන දස්සයනන සම්පන්යනො. තයතො

පරිං යයොපායිං වත්ථුකායමසු යගයධො කයලසකායමො අ පහීයනො යෙොති, 
තම්පි සකදාගාමිඅනාගාමිමග්යගහි තනුභායවන අනවයසස පොයනන ච 

කායමසු යගධං වියනෙය විනයිත්වා වූපසයමත්වා නහි ජාතු ගබ්භයසෙය

පුන යරති එකිංයසයනව පුන ගබ්භයසයයිං න එති, සුද්ධාවායසසු
නිබ්බත්තිත්වාතත්යථවඅරෙත්තිංපාපුණිත්වාපරිනිබ්බාතීති. 

එවිංභගවායදසනිංසමායපත්වායතභික්ඛූආෙ–‘‘ගච්ඡථ, භික්ඛයව, 
තස්මිිංයයව වනසණ්යඩ විෙරථ. ඉමඤ්ච සුත්තිං මාසස්ස අට්ඨසු

ධම්මස්සවනදිවයසසු ගණ්ඩිිං ආයකොයටත්වා උස්සායරථ, ධම්මකථිං

කයරොථ, සාකච්ඡථ, අනුයමොදථ, ඉදයමව කම්මට්ඨානිංආයසවථ, භායවථ, 

බහුලීකයරොථ.යතපියවොඅමනුස්සාතිංයභරවාරම්මණිංන දස්යසස්සන්ති, 
අඤ්ඤදත්ථුඅත්ථකාමාහිතකාමාභවිස්සන්තී’’ති.යත‘‘සාධූ’’ති භගවයතො

පටිස්සුණිත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තිං අභිවායදත්වා, පදක්ඛිණිං කත්වා, 

තත්ථ ගන්ත්වා, තථාඅකිංසු.යදවතායයොච‘‘භදන්තාඅම්ොකිංඅත්ථකාමා
හිතකාමා’’ති පීතියසොමනස්සජාතා හුත්වා සයයමව යසනාසනිං

සම්මජ්ජන්ති, උණ්යෙොදකිං පටියායදන්ති, පිට්ඨිපරිකම්මපාදපරිකම්මිං

කයරොන්ති, ආරක්ඛිං සිංවිදෙන්ති. යත භික්ඛූ තයථව යමත්තිං භායවත්වා
තයමව ච පාදකිං කත්වා විපස්සනිං ආරභිත්වා සබ්යබව තස්මිිංයයව
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අන්යතොයතමායස අග්ගඵලිං අරෙත්තිං පාපුණිත්වා මොපවාරණාය 

විසුද්ධිපවාරණිංපවායරසුන්ති. 

එවඤ්හිඅත්ථුලසයලනතථාගයතන, 

ධම්මිස්සයරනකථිතිංකරණීයමත්ථිං; 

කත්වානුභුයයපරමිංෙදයස්සසන්තිිං, 
සන්තිංපදිංඅභිසයමන්තිසමත්තපඤ්ඤා. 

තස්මාහිතිංඅමතමබ්භුතමරියකන්තිං, 

සන්තිංපදිංඅභිසයමච්චවිෙරිතුකායමො; 

විඤ්ඤූජයනොවිමලසීලසමාධිපඤ්ඤා, 
යභදිංකයරයයසතතිංකරණීයමත්ථන්ති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායයමත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. යහමවතසුත්තවණ්ණනා 

අජ්ජ පන්නරයසොති යෙමවතසුත්තිං. කා උ පත්ති? පුච්ඡාවසිකා 
උ පත්ති. යෙමවයතන හි පුට්යඨො භගවා ‘‘ඡසු යලොයකො
සමු පන්යනො’’තිආදීනි අභාසි. තත්ථ ‘‘අජ්ජ පන්නරයසො’’තිආදි

සාතාගියරන වුධසත්තිං, ‘‘ඉති සාතාගියරො’’තිආදි සඞ්ත්තිකායරහි, 

‘‘කච්චිමයනො’’තිආදි යෙමවයතන, ‘‘ඡසු යලොයකො’’තිආදි භගවතා, තිං 

සබ්බම්පි සයමොධායනත්වා ‘‘යෙමවතසුත්ත’’න්ති වුධසච්චති. 

‘‘සාතාගිරිසුත්ත’’න්තිඑකච්යචහි. 

තත්ථ යායිං ‘‘අජ්ජ පන්නරයසො’’තිආදි ගාථා. තස්සා උ පත්ති – 

ඉමස්මිිංයයව භද්දක යප වීසතිවස්සසෙස්සායුයකසු පුරියසසු උ පජ්ජිත්වා 
යසොළසවස්සසෙස්සායුකානි ඨත්වා පරිනිබ්බුතස්ස භගවයතො
කස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්ස මෙතියාපූජායසරීරකච්චිංඅකිංසු.තස්සධාතුයයො
අවිකරිත්වා සුවණ්ණක්ඛන්යධො විය එකග්ඝනා හුත්වා අට්ඨිංසු. 
දීඝායුකබුද්ධානඤ්හි එසා ධම්මතා. අ පායුකබුද්ධා පන යස්මා බහුතයරන

ජයනන අදිට්ඨා එව පරිනිබ්බායන්ති, තස්මා ධාතුපූජම්පි කත්වා ‘‘තත්ථ
තත්ථජනා පුඤ්ඤිංපසවිස්සන්තී’’තිඅනුකම්පාය‘‘ධාතුයයොවිකරන්තූ’’ති

අධිට්ඨෙන්ති. යතන යතසිං සුවණ්ණචුණ්ණානි විය ධාතුයයො විකරන්ති, 
යසයයථාපිඅම්ොකිංභගවයතො. 

මනුස්සා තස්ස භගවයතො එකිංයයව ධාතුඝරිං කත්වා යචතියිං 
පතිට්ඨායපසුිං යයොජනිං උබ්යබයධන පරික්යඛයපන ච. තස්ස
එයකකගාවුධසතන්තරානි චත්තාරි ද්වාරානි අයෙසුිං. එකිං ද්වාරිං කකී රාජා

අග්ගයෙසි; එකිං තස්යසව පුත්යතො පථවින්ධයරො නාම; එකිං
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යසනාපතිපමුඛා අමච්චා; එකිං යසට්ඨිපමුඛා ජානපදා රත්තසුවණ්ණමයා
එකග්ඝනා සුවණ්ණරසපටිභාගා ච නානාරතනමයා ඉට්ඨකා අයෙසුිං
එයකකා සතසෙස්සග්ඝනිකා. යත ෙරිතාලමයනොසිලාහි මත්තිකාකච්චිං
සුරභියතයලනඋදකකච්චඤ්ච කත්වාතිංයචතියිංපතිට්ඨායපසුිං. 

එවිං පතිට්ඨියත යචතියය ද්යව ුලලපුත්තා සොයකා නික්ඛමිත්වා 
සම්මුඛසාවකානිං යථරානිං සන්තියක පබ්බජිිංසු. දීඝායුකබුද්ධානඤ්හි

සම්මුඛසාවකායයව පබ්බායජන්ති, උපසම්පායදන්ති, නිස්සයිං යදන්ති, 

ඉතයර න ලභන්ති. තයතො යත ුලලපුත්තා ‘‘සාසයන, භන්යත, කති

ධුරානී’’ති පුච්ඡිිංසු. යථරා ‘‘ද්යව ධුරානී’’ති කයථසුිං – ‘‘වාසධුරිං, 
පරියත්තිධුරඤ්චා’’ති. තත්ථ පබ්බජියතන ුලලපුත්යතන

ආචරියුපජ්ඣායානිං සන්තියක පඤ්ච වස්සානි වසිත්වා, වත්තපටිවත්තිං 

පූයරත්වා, පාතියමොක්ඛිංද්යවතීණිභාණවාරසුත්තන්තානිචපගුණිං කත්වා, 

කම්මට්ඨානිං උග්ගයෙත්වා, ුලයල වා ගයණ වා නිරාලයයන අරඤ්ඤිං

පවිසිත්වා, අරෙත්තසච්ඡිකරියාය ඝටිතබ්බිං වායමිතබ්බිං, එතිං වාසධුරං. 
අත්තයනොථායමනපනඑකිංවානිකායිංපරියාපුණිත්වාද්යවවා පඤ්චවා

නිකායයපරියත්තියතොචඅත්ථයතොචසුවිසදිංසාසනිංඅනුයුඤ්ජිතබ්බිං, එතිං 

පරිෙත්තිධුරන්ති. අථ යත ුලලපුත්තා ‘‘ද්වින්නිං ධුරානිං වාසධුරයමව

යසට්ඨ’’න්ති වත්වා ‘‘මයිං පනම්ො දෙරා, වුධසඩ්ඪකායල වාසධුරිං 

පරිපූයරස්සාම, පරියත්තිධුරිං තාව පූයරමා’’ති පරියත්තිිං ආරභිිංසු. යත
පකතියාව පඤ්ඤවන්යතොනචිරස්යසවසකයලබුද්ධවචයනපකතඤ්ඤයනො
විනයය ච අතිවිය විනිච්ඡයුලසලා අයෙසුිං. යතසිං පරියත්තිිං නිස්සාය

පරිවායරො උ පජ්ජි, පරිවාරිං නිස්සාය ලායභො, එකයමකස්ස
පඤ්චසතපඤ්චසතා භික්ඛූ පරිවාරා අයෙසුිං. යත සත්ථුසාසනිං දීයපන්තා

විෙරිිංසු, පුනබුද්ධකායලොවියඅයෙොසි. 

තදා ද්යව භික්ඛූ ගාමකාවායස විෙරන්ති ධම්මවාදී ච අධම්මවාදී ච.

අධම්මවාදීචණ්යඩොයෙොතිඵරුයසො, මුඛයරො, තස්සඅජ්ඣාචායරොඉතරස්ස

පාකයටො යෙොති. තයතො නිං ‘‘ඉදිං යත, ආවුධසයසො, කම්මිං සාසනස්ස

අ පතිරූප’’න්තියචොයදසි. යසො ‘‘කිං යත දිට්ඨිං, කිංසුත’’න්ති වික්ඛිපති.
ඉතයරො ‘‘විනයධරා ජානිස්සන්තී’’ති ආෙ. තයතො අධම්මවාදී ‘‘සයච ඉමිං

වත්ථුිං විනයධරා විනිච්ඡිනිස්සන්ති, අද්ධා යම සාසයන පතිට්ඨා න
භවිස්සතී’’ති ඤත්වා අත්තයනො පක්ඛිං කාතුකායමො තාවයදව පරික්ඛායර
ආදාය යත ද්යව යථයර උපසඞ්කමිත්වා සමණපරික්ඛායර දත්වා යතසිං
නිස්සයයන විෙරිතුමාරද්යධො. සබ්බඤ්ච යනසිං උපට්ඨානිං කයරොන්යතො
සක්කච්චිං වත්තපටිවත්තිං පූයරතුකායමො විය අකාසි. තයතො එකදිවසිං
උපට්ඨානිං ගන්ත්වා වන්දිත්වා යතහි විස්සජ්ජියමායනොපි අට්ඨාසියයව.

යථරා‘‘කඤ්චිවත්තබ්බමත්ථී’’තිතිං පුච්ඡිිංසු.යසො‘‘ආම, භන්යත, එයකන
යම භික්ඛුනා සෙ අජ්ඣාචාරිං පටිච්ච විවායදො අත්ථි. යසො යදි තිං වත්ථුිං

ඉධාගන්ත්වා ආයරොයචති, යථාවිනිච්ඡයිං න විනිච්ඡිනිතබ්බ’’න්ති. යථරා
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‘‘ඔසටිං වත්ථුිං යථාවිනිච්ඡයිංන විනිච්ඡිනිතුිංන වට්ටතී’’තිආෙිංසු. යසො

‘‘එවිංකරියමායන, භන්යත, මමසාසයනපතිට්ඨා නත්ථි, මය්යෙතිංපාපිං

යෙොතු, මාතුම්යෙවිනිච්ඡිනථා’’ති.යතයතනනි පීළියමානා සම්පටිච්ඡිිංසු.
යසො යතසිං පටිඤ්ඤිං ගයෙත්වා පුන තිං ආවාසිං ගන්ත්වා ‘‘සබ්බිං 
විනයධරානිං සන්තියක නිට්ඨිත’’න්ති තිං ධම්මවාදිිං සුට්ඨුතරිං
අවමඤ්ඤන්යතො ඵරුයසන සමුදාචරති. ධම්මවාදී ‘‘නිස්සඞ්යකො අයිං
ජායතො’’ති තාවයදව නික්ඛමිත්වා යථරානිං පරිවාරිං භික්ඛුසෙස්සිං

උපසඞ්කමිත්වා ආෙ – ‘‘නනු, ආවුධසයසො, ඔසටිං වත්ථු යථාධම්මිං

විනිච්ඡිනිතබ්බිං, අයනොසරායපත්වා එව වා අඤ්ඤමඤ්ඤිං අච්චයිං 

යදසායපත්වාසාමග්ත්කාතබ්බා.ඉයමපනයථරායනවවත්ථුිංවිනිච්ඡිනිිංසු, 

න සාමග්ගිිං අකිංසු. කිං නායමත’’න්ති? යතපි සුත්වා තුණ්හී අයෙසුිං –
‘‘නූනකඤ්චි ආචරියයහිඤාත’’න්ති. තයතො අධම්මවාදී ඔකාසිං ලභිත්වා
‘‘ත්විංපුබ්යබ‘විනයධරා ජානිස්සන්තී’තිභණසි.ඉදානියතසිංවිනයධරානිං
ආයරොයචහි තිං වත්ථු’’න්ති ධම්මවාදිිං පීයළත්වා ‘‘අජ්ජතග්යග පරාජියතො

ත්විං, මාතිංආවාසිංආගච්ඡී’’තිවත්වා පක්කාමි.තයතොධම්මවාදී යථයර

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘තුම්යෙ සාසනිං අනයපක්ඛිත්වා ‘අම්යෙ උපට්යඨසි

පරියතොයසසී’ති පුග්ගලයමව අයපක්ඛිත්ථ, සාසනිං අරක්ඛිත්වා පුග්ගලිං

රක්ඛිත්ථ, අජ්ජතග්යග දානි තුම්ොකිං විනිච්ඡයිං විනිච්ඡිනිතුිං න වට්ටති, 
අජ්ජ පරිනිබ්බුයතො කස්සයපො භගවා’’ති මොසද්යදන කන්දිත්වා ‘‘නට්ඨිං
සත්ථුසාසන’’න්තිපරියදවමායනොපක්කාමි. 

අථ යඛො යත භික්ඛූ සිංවිග්ගමානසා ‘‘මයිං පුග්ගලමනුරක්ඛන්තා 

සාසනරතනිං යසොබ්යභ පක්ඛිපිම්ො’’ති ුලක්ුලච්චිං උ පායදසුිං. යත
යතයනව ුලක්ුලච්යචන උපෙතාසයත්තා කාලිං කත්වා සග්යග
නිබ්බත්තිතුමසක්යකොන්තා එකාචරියයො හිමවති යෙමවයත පබ්බයත

නිබ්බත්ති යහමවයතො ෙක්යඛොති නායමන. දුතියාචරියයො මජ්ඣිමයදයස

සාතපබ්බයත සාතාගියරොති නායමන. යතපි යනසිං පරිවාරා භික්ඛූ
යතසිංයයව අනුවත්තිත්වා සග්යග නිබ්බත්තිතුමසක්යකොන්තා යතසිං
පරිවාරා යක්ඛාව හුත්වා නිබ්බත්තිිංසු. යතසිං පන පච්චයදායකා ගෙට්ඨා
යදවයලොයක නිබ්බතිිංසු. යෙමවතසාතාගිරා 
අට්ඨවීසතියක්ඛයසනාපතීනමබ්භන්තරා මොනුභාවා යක්ඛරාජායනො
අයෙසුිං. 

යක්ඛයසනාපතීනඤ්ච අයිං ධම්මතා – මායස මායස අට්ඨ දිවසානි 
ධම්මවිනිච්ඡයත්ථිං හිමවති මයනොසිලාතයල නාගවතිමණ්ඩයප යදවතානිං

සන්නිපායතො යෙොති, තත්ථ සන්නිපතිතබ්බන්ති. අථ සාතාගිරයෙමවතා

තස්මිිං සමාගයම අඤ්ඤමඤ්ඤිං දිස්වා සඤ්ජානිිංසු – ‘‘ත්විං, සම්ම, ුලහිිං

උ පන්යනො, ත්විං ුලහි’’න්ති අත්තයනො අත්තයනො උ පත්තිට්ඨානඤ්ච

පුච්ඡිත්වා වි පටිසාරියනො අයෙසුිං. ‘‘නට්ඨා මයිං, සම්ම, පුබ්යබ වීසති
වස්සසෙස්සානි සමණධම්මිං කත්වා එකිං පාපසොයිං නිස්සාය 
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යක්ඛයයොනියිං උ පන්නා, අම්ොකිං පන පච්චයදායකාකාමාවචරයදයවසු

නිබ්බත්තා’’ති. අථ සාතාගියරො ආෙ – ‘‘මාරිස, හිමවා නාම

අච්ඡරියබ්භුතසම්මයතො, කඤ්චි අච්ඡරියිං දිස්වා වා සුත්වා වා මමාපි

ආයරොයචයයාසී’’ති. යෙමවයතොපි ආෙ – ‘‘මාරිස, මජ්ඣිමයදයසො නාම

අච්ඡරියබ්භුතසම්මයතො, කඤ්චි අච්ඡරියිං දිස්වා වා සුත්වා වා මමාපි 
ආයරොයචයයාසී’’ති. එවිං යතසු ද්වීසු සොයයසු අඤ්ඤමඤ්ඤිං කතිකිං

කත්වා, තයමව උ පත්තිිං අවිවජ්යජත්වා වසමායනසු එකිං බුද්ධන්තරිං

වීතිවත්තිං, මොපථවී එකයයොජනතිගාවුධසතමත්තිංඋස්සදා. 

අථම්ොකිං යබොධිසත්යතො දීපඞ්කරපාදමූයල කතපණිධායනො යාව

යවස්සන්තරජාතකිං, තාව පාරමියයොපූයරත්වා, තුසිතභවයනඋ පජ්ජිත්වා, 

තත්ථ යාවතායුකිං ඨත්වා, ධම්මපදනිදායන වුධසත්තනයයන යදවතාහි

ආයාචියතො පඤ්ච මොවියලොකනානි වියලොයකත්වා, යදවතානිං 

ආයරොයචත්වා, ද්වත්තිිංසායපුබ්බනිමිත්යතසුවත්තමායනසුඉධපටිසන්ධිිං
අග්ගයෙසි දසසෙස්සියලොකධාතුිං කම්යපත්වා. තානි දිස්වාපි ඉයම
රාජයක්ඛා ‘‘ඉමිනා කාරයණන නිබ්බත්තානී’’ති න ජානිිංසු.
‘‘ඛිඩ්ඩාපසුතත්තා යනවාද්දසිංසූ’’ති එයක. එස නයයො ජාතියිං
අභිනික්ඛමයන යබොධියඤ්ච. ධම්මචක්ක පවත්තයන පන පඤ්චවග්ගියය 
ආමන්යතත්වා භගවති තිපරිවට්ටිං ද්වාදසාකාරිං වරධම්මචක්කිං
පවත්යතන්යත මොභූමිචාලිංපුබ්බනිමිත්තිංපාටිොරියානිචඑයතසිංඑයකො
සාතාගියරොයයව පඨමිං අද්දස. නිබ්බත්තිකාරණඤ්ච යතසිං ඤත්වා

සපරියසො භගවන්තිං උපසඞ්කම්ම ධම්මයදසනිං අස්යසොසි, න ච කඤ්චි

වියසසිංඅධිගච්ඡි.කස්මා? යසොහිධම්මිංසුණන්යතොයෙමවතිං අනුස්සරිත්වා

‘‘ආගයතො නු යඛො යම සොයයකො, යනො’’ති පරිසිං ඔයලොයකත්වා තිං

අපස්සන්යතො ‘‘වඤ්චියතොයමසොයයො, යයොඑවිංවිචිත්රපටිභානිංභගවයතො
ධම්මයදසනිං න සුණාතී’’ති වික්ඛිත්තචිත්යතො අයෙොසි. භගවා ච
අත්ථඞ්ගයතපිචසූරියයයදසනිංනනිට්ඨායපසි. 

අථ සාතාගියරො ‘‘සොයිං ගයෙත්වා යතන සොගම්ම ධම්මයදසනිං 
යසොස්සාමී’’ති ෙත්ථියානඅස්සයානගරුළයානාදීනි මායපත්වා පඤ්චහි

යක්ඛසයතහිපරිවුධසයතො හිමවන්තාභිමුයඛොපායාසි, තදායෙමවයතොපි.යස්මා 
පටිසන්ධිජාති-අභිනික්ඛමන-යබොධිපරිනිබ්බායනස්යවව ද්වත්තිිංස

පුබ්බනිමිත්තානි හුත්වාව පතිවිගච්ඡන්ති, න චිරට්ඨිතිකානි යෙොන්ති, 

ධම්මචක්කපවත්තයන පන තානි සවියසසානි හුත්වා, චිරතරිං ඨත්වා

නිරුජ්ඣන්ති, තස්මා හිමවති තිං අච්ඡරියපාතුභාවිං දිස්වා ‘‘යයතො අෙිං

ජායතො, නකදාචිඅයිංපබ්බයතොඑවිංඅභිරායමො භූතපුබ්යබො, ෙන්දදානිමම
සොයිං ගයෙත්වා ආගම්ම යතන සෙ ඉමිං පු ඵසිරිිං අනුභවිස්සාමී’’ති
තයථව මජ්ඣිමයදසාභිමුයඛො ආගච්ඡති. යත උයභොපි රාජගෙස්ස උපරි
සමාගන්ත්වාඅඤ්ඤමඤ්ඤස්සආගමනකාරණිංපුච්ඡිිංසු.යෙමවයතො ආෙ–

‘‘යයතො අෙිං, මාරිස, ජායතො, නායිං පබ්බයතො එවිං අකාලුලසුමියතහි
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පටුන 

රුක්යඛහි අභිරායමො භූතපුබ්යබො, තස්මා එතිං පු ඵසිරිිං තයා සද්ධිිං

අනුභවිස්සාමීති ආගයතොම්හී’’ති. සාතාගියරො ආෙ – ‘‘ජානාසි, පන, ත්විං

මාරිස, යයන කාරයණන ඉමිං අකාලපු ඵපාටිොරියිං ජාත’’න්ති? ‘‘න

ජානාමි, මාරිසා’’ති. ‘‘ඉමිං, මාරිස, පාටිොරියිංනයකවලහිමවන්යතයයව, 

අපිච යඛො පන දසසෙස්සියලොකධාතූසු නිබ්බත්තිං, සම්මාසම්බුද්යධො

යලොයකඋ පන්යනො, අජ්ජධම්මචක්කිංපවත්යතසි, යතනකාරයණනා’’ති. 

එවිංසාතාගියරොයෙමවතස්සබුද්ධු පාදිංකයථත්වා, තිංභගවයතොසන්තිකිං
ආයනතුකායමොඉමිං ගාථමාෙ.යකචිපනයගොතමයකයචතියයවිෙරන්යත

භගවතිඅයයමවමාොතිභණන්ති ‘‘අජ්ජපන්නරයසො’’ති. 

153. තත්ථ අජ්ජාති අයිං රත්තින්දියවො පක්ඛගණනයතො පන්නරයසො, 

උපවසිතබ්බයතො උයපොසයථො. තීසු වා උයපොසයථසු අජ්ජ පන්නරයසො

උයපොසයථො, න චාතුද්දසී උයපොසයථො, න සාමග්ත්උයපොසයථො. යස්මා වා
පාතියමොක්ඛුද්යදසඅට්ඨඞ්ගඋපවාසපඤ්ඤත්තිදිවසාදීසු සම්බහුයලසු 

අත්යථසු උයපොසථසද්යදො වත්තති. ‘‘ආයාමාවුධසයසො, ක පින, උයපොසථිං
ගමිස්සාමා’’තිආදීසු හි පාතියමොක්ඛුද්යදයස උයපොසථසද්යදො. ‘‘එවිං
අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතොයඛොවිසායඛඋයපොසයථො උපවුධසත්යථො’’තිආදීසු )අ.

නි.8.43) පාණාතිපාතායවරමණිආදියකසුඅට්ඨඞ්යගසු. ‘‘සුද්ධස්සයවසදා

ඵග්ගු, සුද්ධස්සුයපොසයථො සදා’’තිආදීසු )ම. නි. 1.79) උපවායස. 

‘‘උයපොසයථො නාම නාගරාජා’’තිආදීසු )දී. නි. 2.246; ම. නි. 3.258) 

පඤ්ඤත්තියිං. ‘‘තදහුයපොසයථපන්නරයසසීසිංන්ොතස්සා’’තිආදීසු)දී.නි.

3.85; ම. නි. 3.256) දිවයස. තස්මා අවයසසත්ථිං පටික්ඛිපිත්වා

ආසාළ්හීපුණ්ණමදිවසිංයයව නියායමන්යතො ආෙ – ‘‘අජ්ජ පන්නරයසො
උයපොසයථො’’ති. පාටිපයදො දුතියයොති එවිං ගණියමායන අජ්ජ පන්නරයසො 
දිවයසොතිඅත්යථො. 

දිවිභවානිදිබ්බානි, දිබ්බානිඑත්ථඅත්ථීති දිබ්බා. කානිතානි? රූපානි.
තඤ්හි රත්තිිං යදවානිං දසසෙස්සියලොකධාතුයතො සන්නිපතිතානිං
සරීරවත්ථාභරණවිමාන පභාහි අබ්භාදිඋපක්කයලසවිරහිතාය චන්ද පභාය
ච සකලජම්බුදීයපො අලඞ්කයතො අයෙොසි. වියසසාලඞ්කයතො ච

පරමවිසුද්ධියදවස්ස භගවයතො සරීර පභාය. යතනාෙ ‘‘දිබ්බා රත්ති

උපට්ඨිතා’’ති. 

එවිං රත්තිගුණවණ්ණනාපයදයසනාපි සොයස්ස චිත්ත පසාදිං

ජයනන්යතො බුද්ධු පාදිං කයථත්වා ආෙ ‘‘අයනොමනාමං සත්ථාරං, හන්ද

පස්සාමයගොතම’’න්ති.තත්ථඅයනොයමහිඅලාමයකහි සබ්බාකාරපරිපූයරහි

ගුයණහිනාමිං අස්සාති අයනොමනායමො. තථා හිස්ස ‘‘බුජ්ඣිතා සච්චානීති

බුද්යධො, යබොයධතා පජායාති බුද්යධො’’තිආදිනා )මොනි. 192; චූළනි.

පාරායනත්ථුතිගාථානිද්යදස 97; පටි. ම. 1.162) නයයන බුද්යධොති

අයනොයමහි ගුයණහි නාමිං, ‘‘භග්ගරායගොති භගවා, භග්ගයදොයසොති
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භගවා’’තිආදිනා )මොනි. 84) නයයන ච අයනොයමහි ගුයණහිනාමිං. එස
නයයො ‘‘අරෙිං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො’’තිආදීසු.

දිට්ඨධම්මිකාදීසු අත්යථසු යදවමනුස්යස අනුසාසති ‘‘ඉමිං පජෙථ, ඉමිං

සමාදාය වත්තථා’’ති සත්ථා. අපිච ‘‘සත්ථා භගවා සත්ථවායෙො, යථා

සත්ථවායෙොසත්යතකන්තාරිංතායරතී’’තිආදිනා )මොනි.190) නිද්යදයස

වුධසත්තනයයනාපිසත්ථා.තිංඅයනොමනාමිංසත්ථාරිං. හන්දාතිබයවසානත්යථ

නිපායතො. පස්සාමාතියතනඅත්තානිංසෙසඞ්ගයෙත්වාපච්චු පන්නවචනිං. 

යගොතමන්තියගොතමයගොත්තිං.කිංවුධසත්තිංයෙොති? ‘‘සත්ථා, නසත්ථා’’තිමා

විමතිිංඅකාසි, එකන්තබයවසියතො හුත්වාවඑහිපස්සාමයගොතමන්ති. 

154. එවිං වුධසත්යත යෙමවයතො ‘‘අයිං සාතාගියරො ‘අයනොමනාමිං

සත්ථාර’න්තිභණන්යතොතස්සසබ්බඤ්ඤුතිං පකායසති, සබ්බඤ්ඤුයනොච

දුල්ලභා යලොයක, සබ්බඤ්ඤුපටිඤ්යඤහි පූරණාදිසදියසයෙව යලොයකො 

උපද්දුයතො.යසොපනයදිසබ්බඤ්ඤූ, අද්ධාතාදිලක්ඛණ පත්යතොභවිස්සති, 
යතනතිං එවිංපරිග්ගණ්හිස්සාමී’’තිචින්යතත්වාතාදිලක්ඛණිංපුච්ඡන්යතො

ආෙ– ‘‘කච්චිමයනො’’ති. 

තත්ථ කච්චීති පුච්ඡා. මයනොති චිත්තිං. සුපණිහියතොති සුට්ඨු ඨපියතො, 

අචයලො අසම්පයවධී. සබ්යබසු භූයතසු සබ්බභූයතසු. තාදියනොති
තාදිලක්ඛණ පත්තස්යසව සයතො. පුච්ඡා එව වා අයිං ‘‘යසො යත සත්ථා

සබ්බභූයතසු තාදී, උදාහු යනො’’ති. ඉට්යඨ අනිට්යඨ චාති එවරූයප

ආරම්මයණ. සඞ්කප්පාති විතක්කා. වසීකතාති වසිං ගමිතා. කිං වුධසත්තිං

යෙොති? යිං ත්විං සත්ථාරිං වදසි, තස්ස යත සත්ථුයනො කච්චි

තාදිලක්ඛණ පත්තස්සසයතොසබ්බභූයතසු මයනොසුපණිහියතො, උදාහුයාව

චලනපච්චයිංනලභති, තාවසුපණිහියතො වියඛායති. යසො වා යත සත්ථා

කච්චි සබ්බභූයතසු සමචිත්යතන තාදී, උදාහු යනො, යය ච යඛො

ඉට්ඨානිට්යඨසු ආරම්මයණසු රාගයදොසවයසන සඞ්ක පා උ පජ්යජයයිං, 

තයාස්ස කච්චිවසීකතා, උදාහුකදාචියතසම්පිවයසනවත්තතීති. 

155. තයතො සාතාගියරො භගවයතො සබ්බඤ්ඤුභායව බයවසිතත්තා

සබ්යබ සබ්බඤ්ඤුගුයණ අනුජානන්යතො ආෙ ‘‘මයනො චස්ස

සුපණිහියතො’’තිආදි. තත්ථ සුපණිහියතොති සුට්ඨු ඨපියතො, පථවීසයමො

අවිරුජ්ඣනට්යඨන, සියනරුසයමො සු පතිට්ඨිතාචලනට්යඨන, 
ඉන්දඛීලසයමො චතුබ්බිධමාරපරවාදිගයණහි අකම්පියට්යඨන. 

අනච්ඡරියඤ්යචතිං, භගවයතො ඉදානි සබ්බාකාරසම්පන්නත්තා
සබ්බඤ්ඤුභායව ඨිතස්ස මයනො සුපණිහියතො අචයලො භයවයය. යස්ස
තිරච්ඡානභූතස්සාපි සරාගාදිකායල ඡද්දන්තනාගුලයල උ පන්නස්ස

සවියසනසල්යලනවිද්ධස්සඅචයලොඅයෙොසි, වධයකපිතස්මිිංන පදුස්සි, 

අඤ්ඤදත්ථු තස්යසව අත්තයනො දන්යත යඡත්වා අදාසි; තථා
මොකපිභූතස්ස මෙතියා සිලාය සීයස පෙටස්සාපි තස්යසව ච මග්ගිං
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දස්යසසි; තථා විධුරපණ්ඩිතභූතස්ස පායදසු ගයෙත්වා සට්ඨියයොජයන
කාළපබ්බතපපායත පක්ඛිත්තස්සාපි අඤ්ඤදත්ථු තස්යසව යක්ඛස්සත්ථාය
ධම්මිං යදයසසි. තස්මා සම්මයදව ආෙ සාතාගියරො – ‘‘මයනො චස්ස 
සුපණිහියතො’’ති. 

සබ්බභූයතසු තාදියනොති සබ්බසත්යතසු තාදිලක්ඛණ පත්තස්යසව

සයතො මයනො සුපණිහියතො, න යාව පච්චයිං න ලභතීති අත්යථො. තත්ථ
භගවයතො තාදිලක්ඛණිංපඤ්චධායවදිතබ්බිං.යථාෙ– 

‘‘භගවාපඤ්චොකායරහිතාදී, ඉට්ඨානිට්යඨතාදී, චත්තාවීතිතාදී, 

මුත්තාවීතිතාදී, තිණ්ණාවීති තාදී, තන්නිද්යදසාති තාදී. කථිං භගවා

ඉට්ඨානිට්යඨ තාදී? භගවාලායභපිතාදී’’ති)මොනි.38). 

එවමාදි සබ්බිං නිද්යදයස වුධසත්තනයයයනව ගයෙතබ්බිං. ලාභාදයයො ච 

තස්සමොඅට්ඨකථායිංවිත්ථාරිතනයයනයවදිතබ්බා. ‘‘පුච්ඡාඑවවාඅයිං.

යසො යත සත්ථා සබ්බභූයතසු තාදී, උදාහු යනො’’ති ඉමස්මිම්පි වික යප
සබ්බභූයතසුසමචිත්තතාය තාදීඅම්ොකිංසත්ථාතිඅත්යථො.අයඤ්හිභගවා

සුඛූපසිංොරකාමතායදුක්ඛාපනයනකාමතායච සබ්බසත්යතසුසමචිත්යතො, 

යාදියසො අත්තනි, තාදියසො පයරසු, යාදියසො මාතරි මොමායාය, තාදියසො

චිඤ්චමාණවිකාය, යාදියසො පිතරි සුද්යධොදයන, තාදියසො සු පබුද්යධ, 

යාදියසො පුත්යත රාහුයල, තාදියසො වධයකසු 
යදවදත්තධනපාලකඅඞ්ගුලිමාලාදීසු. සයදවයක යලොයකපි තාදී. තස්මා

සම්මයදවාෙසාතාගියරො– ‘‘සබ්බභූයතසුතාදියනො’’ති. 

අයථොඉට්යඨඅනිට්යඨචාති.එත්ථපනඑවිං අත්යථොදට්ඨබ්යබො–යිං

කඤ්චි ඉට්ඨිං වා අනිට්ඨිං වා ආරම්මණිං, සබ්බ පකායරහි තත්ථ යය

රාගයදොසවයසනසඞ්ක පාඋ පජ්යජයයිං, තයාස්සඅනුත්තයරනමග්යගන 

රාගාදීනිංපහීනත්තාවසීකතා, නකදාචියතසිංවයසවත්තති.යසොහිභගවා
අනාවිලසඞ්ක යපො සුවිමුත්තචිත්යතො සුවිමුත්තපඤ්යඤොති. එත්ථ ච
සුපණිහිතමනතාය අයයොනියසොමනසිකාරාභායවො වුධසත්යතො. සබ්බභූයතසු

ඉට්ඨානිට්යඨහි යසො යත්ථ භයවයය, තිං සත්තසඞ්ඛාරයභදයතො 
දුවිධමාරම්මණිං වුධසත්තිං. සඞ්ක පවසීභායවන තස්මිිං ආරම්මයණ තස්ස
මනසිකාරාභාවයතො කයලස පොනිං වුධසත්තිං. සුපණිහිතමනතාය ච

මයනොසමාචාරසුද්ධි, සබ්බභූයතසු තාදිතාය කායසමාචාරසුද්ධි, 
සඞ්ක පවසීභායවන විතක්කමූලකත්තා වාචාය වචීසමාචාරසුද්ධි. තථා 

සුපණිහිතමනතාය යලොභාදිසබ්බයදොසාභායවො, සබ්බභූයතසු තාදිතාය 

යමත්තාදිගුණසබ්භායවො, සඞ්ක පවසීභායවන පටිකූයල

අ පටිකූලසඤ්ඤිතාදියභදා අරියිද්ධි, තායචස්සසබ්බඤ්ඤුභායවො වුධසත්යතො
යෙොතීතියවදිතබ්යබො. 
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156. එවිංයෙමවයතො පුබ්යබමයනොද්වාරවයසයනවතාදිභාවිංපුච්ඡිත්වා

තඤ්චපටිජානන්තමිමිංසුත්වා දළ්හීකම්මත්ථිංඉදානිද්වාරත්තයවයසනාපි, 

පුබ්යබ වා සඞ්යඛයපන කායවචීමයනොද්වාරසුද්ධිිං පුච්ඡිත්වා තඤ්ච
පටිජානන්තමිමිංසුත්වා දළ්හීකම්මත්ථයමවවිත්ථායරනාපිපුච්ඡන්යතො ආෙ 

‘‘කච්චිඅදින්න’’න්ති.තත්ථගාථාබන්ධසුඛත්ථායපඨමිං අදින්නාදානවිරතිිං

පුච්ඡති. ආරා පමාදම්හාති පඤ්චසු කාමගුයණසු චිත්තයවොස්සග්ගයතො

දූරීභායවනඅබ්රේමචරියවිරතිිං පුච්ඡති. ‘‘ආරා පමදම්ො’’තිපි පඨන්ති, ආරා

මාතුගාමාති වුධසත්තිං යෙොති. ඣානං න රිඤ්චතීති ඉමිනා පන තස්සායයව
තිවිධාය කායදුච්චරිතවිරතියා බලවභාවිං පුච්ඡති. ඣානයුත්තස්ස හි විරති
බලවතීයෙොතීති. 

157. අථ සාතාගියරො යස්මා භගවා න යකවලිං එතරහි, අතීයතපි

අද්ධායන දීඝරත්තිං අදින්නාදානාදීහි පටිවිරයතො, තස්සා තස්සායයව ච

විරතියාආනුභායවනතිං තිං මොපුරිසලක්ඛණිං පටිලභි, සයදවයකො චස්ස
යලොයකො‘‘අදින්නාදානාපටිවිරයතොසමයණො යගොතයමො’’තිආදිනානයයන

වණ්ණිං භාසති. තස්මා විස්සට්ඨාය වාචාය සීෙනාදිං නදන්යතො ආෙ ‘‘න

යසො අදින්නං ආදිෙතී’’ති. තිං අත්ථයතො පාකටයමව. ඉමිස්සාපි ගාථාය

තතියපායද ‘‘පමාදම්ොපමදම්ො’’තිද්විධාපායඨො.චතුත්ථපායදච ඣානං

න රිඤ්චතීති ඣානිං රිත්තකිං සුඤ්ඤකිං න කයරොති, න පරිච්චජතීති
අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

158. එවිං කායද්වායරසුද්ධිිංසුත්වාඉදානිවචීද්වායරසුද්ධිිංපුච්ඡන්යතො 

ආෙ– ‘‘කච්චිමුසානභණතී’’ති.එත්ථ ඛීණාතීතිඛීයණො, විහිිංසතිබධතීති

අත්යථො. වාචාය පයථො බය පයථො, ඛීයණො බය පයථො අස්සාති 

ඛීණබයප්පයථො. තිං න-කායරන පටියසයධත්වා පුච්ඡති ‘‘න

ඛීණබයප්පයථො’’ති, න ඵරුසවායචොති වුධසත්තිං යෙොති. 

‘‘නාඛීණබය පයථො’’තිපි පායඨො, න අඛීණවචයනොති අත්යථො.
ඵරුසවචනඤ්හිපයරසිංෙදයය අඛීයමානිංතිට්ඨති.තාදිසවචයනොකච්චින

යසොති වුධසත්තිං යෙොති. විභූතීති විනායසො, විභූතිිං කාසති කයරොති වාති

විභූතිකිං, විභූතිකයමව යවභූතිකං, යවභූතිෙන්තිපිවුධසච්චති, යපසුඤ්ඤස්යසතිං
අධිවචනිං.තඤ්හිසත්තානිං අඤ්ඤමඤ්ඤයතොයභදයනනවිනාසිංකයරොති.
යසසිංඋත්තානත්ථයමව. 

159. අථ සාතාගියරො යස්මා භගවා න යකවලිං එතරහි, අතීයතපි

අද්ධායනදීඝරත්තිංමුසාවාදාදීහි පටිවිරයතො, තස්සාතස්සායයවචවිරතියා

ආනුභායවනතිංතිංමොපුරිසලක්ඛණිංපටිලභි, සයදවයකොචස්සයලොයකො
‘‘මුසාවාදා පටිවිරයතො සමයණො යගොතයමො’’ති වණ්ණිං භාසති. තස්මා 

විස්සට්ඨාය වාචාය සීෙනාදිංනදන්යතොආෙ, ‘‘මුසා ච යසොන භණතී’’ති.

තත්ථ මුසාති විනිධාය දිට්ඨාදීනි පරවිසිංවාදනවචනිං. තිං යසො න භණති.

දුතියපායද පන පඨමත්ථවයසන න ඛීණබය පයථොති, දුතියත්ථවයසන
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පටුන 

නාඛීණබය පයථොතිපායඨො.චතුත්ථපායද මන්තාතිපඤ්ඤාවුධසච්චති.භගවා
යස්මා තාය මන්තාය පරිච්ඡින්දිත්වා අත්ථයමව භාසති අත්ථයතො

අනයපතවචනිං, න සම්ඵිං. අඤ්ඤාණපුයරක්ඛාරඤ්හි නිරත්ථකවචනිං
බුද්ධානිං නත්ථි.තස්මාආෙ–‘‘මන්තාඅත්ථිංයසොභාසතී’’ති.යසසයමත්ථ
පාකටයමව. 

160. එවිං වචීද්වාරසුද්ධිම්පිසුත්වාඉදානිමයනොද්වාරසුද්ධිිං පුච්ඡන්යතො

ආෙ ‘‘කච්චි න රජ්ජති කායමසූ’’ති. තත්ථ කාමාති වත්ථුකාමා. යතසු 
කයලසකායමන න රජ්ජතීති පුච්ඡන්යතො අනභිජ්ඣාලුතිං පුච්ඡති. 

අනාවිලන්ති පුච්ඡන්යතො බයාපායදන ආවිලභාවිං සන්ධාය අබයාපාදතිං 

පුච්ඡති. යමොහං අතික්කන්යතොති පුච්ඡන්යතො යයන යමොයෙන මූළ්යෙො

මිච්ඡාදිට්ඨිිං ගණ්ොති, තස්සාතික්කයමන සම්මාදිට්ඨිතිං පුච්ඡති. ධම්යමසු

චක්ඛුමාති පුච්ඡන්යතො සබ්බධම්යමසු අ පටිෙතස්ස ඤාණචක්ඛුයනො, 
පඤ්චචක්ඛුවිසයයසු වා ධම්යමසු පඤ්චන්නම්පි චක්ඛූනිං වයසන
සබ්බඤ්ඤුතිං පුච්ඡති ‘‘ද්වාරත්තයපාරිසුද්ධියාපි සබ්බඤ්ඤූ න යෙොතී’’ති
චින්යතත්වා. 

161. අථ සාතාගියරො යස්මා භගවා අ පත්වාව අරෙත්තිං

අනාගාමිමග්යගන කාමරාගබයාපාදානිං පහීනත්තා යනව කායමසු රජ්ජති, 

න බයාපායදන ආවිලචිත්යතො, යසොතාපත්තිමග්යගයනව ච 

මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයස්ස සච්චපටිච්ඡාදකයමොෙස්ස පහීනත්තා යමොෙිං

අතික්කන්යතො, සාමඤ්ච සච්චානි අභිසම්බුජ්ඣිත්වා බුද්යධොති

වියමොක්ඛන්තිකිං නාමිං යථාවුධසත්තානි ච චක්ඛූනි පටිලභි, තස්මා තස්ස

මයනොද්වාරසුද්ධිිංසබ්බඤ්ඤුතඤ්චඋග්යඝොයසන්යතො ආෙ ‘‘නයසොරජ්ජති

කායමසූ’’ති. 

162. එවිංයෙමවයතො භගවයතොද්වාරත්තයපාරිසුද්ධිිංසබ්බඤ්ඤුතඤ්ච
සුත්වා ෙට්යඨො උදග්යගො අතීතජාතියිං බාහුසච්චවිසදාය පඤ්ඤාය
අසජ්ජමානවචන පයථො හුත්වා අච්ඡරියබ්භුතරූයප සබ්බඤ්ඤුගුයණ

යසොතුකායමො ආෙ ‘‘කච්චි විජ්ජාෙ සම්පන්යනො’’ති. තත්ථ විජ්ජාෙ

සම්පන්යනොති ඉමිනා දස්සනසම්පත්තිිං පුච්ඡති, සංසුද්ධචාරයණොති ඉමිනා 

ගමනසම්පත්තිිං. ඡන්දවයසන යචත්ථ දීඝිං කත්වා චාකාරමාෙ, 

සිංසුද්ධචරයණොති අත්යථො. ආසවා ඛීණාති ඉමිනා එතාය
දස්සනගමනසම්පත්තියා පත්තබ්බාය ආසවක්ඛයසඤ්ඤිතාය

පඨමනිබ්බානධාතුයා පත්තිිං පුච්ඡති, නත්ථි පුනබ්භයවොති ඉමිනා

දුතියනිබ්බානධාතුපත්තිසමත්ථතිං, පච්චයවක්ඛණඤායණන වා 
පරමස්සාස පත්තිිංඤත්වාඨිතභාවිං. 

163. තයතො යාඑසා‘‘යසොඅයනකවිහිතිං පුබ්යබනිවාස’’න්තිආදිනා)ම.

නි. 1.52) නයයන භයයභරවාදීසු තිවිධා, ‘‘යසො එවිං සමාහියත
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චිත්යත…යප.… ආයනඤ්ජ පත්යත ඤාණදස්සනාය චිත්තිං 

අභිනීෙරතී’’තිආදිනා )දී.නි.1.279) නයයනඅම්බට්ඨාදීසුඅට්ඨවිධාවිජ්ජා 

වුධසත්තා, තාය යස්මා සබ්බායපි සබ්බාකාරසම්පන්නාය භගවා උයපයතො.

යඤ්යචතිං ‘‘ඉධ, මොනාම, අරියසාවයකො සීලසම්පන්යනො යෙොති, 

ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යෙොති, යභොජයන මත්තඤ්ඤූ යෙොති, ජාගරියිං

අනුයුත්යතො යෙොති, සත්තහි සද්ධම්යමහි සමන්නාගයතො යෙොති, චතුන්නිං
ඣානානිංආභියචතසිකානිං දිට්ඨධම්මසුඛවිොරානිංනිකාමලාභී යෙොතී’’ති

එවිං උද්දිසිත්වා ‘‘කථඤ්ච, මොනාම, අරියසාවයකො සීලසම්පන්යනො

යෙොතී’’තිආදිනා )ම. නි. 2.24) නයයන යසඛසුත්යත නිද්දිට්ඨිං 
පන්නරස පයභදිං චරණිං. තඤ්ච යස්මා සබ්බූපක්කයලස පොයනන

භගවයතො අතිවිය සිංසුද්ධිං. යයපියම කාමාසවාදයයො චත්තායරො ආසවා, 
යතපි යස්මා සබ්යබ සපරිවාරා සවාසනා භගවයතො ඛීණා. යස්මා ච ඉමාය
විජ්ජාචරණසම්පදාය ඛීණාසයවො හුත්වා තදා භගවා ‘‘නත්ථි දානි

පුනබ්භයවො’’ති පච්චයවක්ඛිත්වා ඨියතො, තස්මා සාතාගියරො භගවයතො
සබ්බඤ්ඤුභායව බයවසායයන සමුස්සාහිතෙදයයො සබ්යබපි ගුයණ

අනුජානන්යතොආෙ ‘‘විජ්ජාෙයචවසම්පන්යනො’’ති. 

164. තයතො යෙමවයතො ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා’’ති භගවති
නික්කඞ්යඛො හුත්වා ආකායස ඨියතොයයව භගවන්තිං පසිංසන්යතො

සාතාගිරඤ්ච ආරායධන්යතො ආෙ ‘‘සම්පන්නං මුනියනො චිත්ත’’න්ති.

තස්සත්යථො –සම්පන්නිංමුනියනොචිත්තිං, ‘‘මයනොචස්ස සුපණිහියතො’’ති

එත්ථවුධසත්තතාදිභායවනපුණ්ණිංසම්පුණ්ණිං, ‘‘නයසොඅදින්නිං ආදියතී’’ති

එත්ථ වුධසත්තකායකම්මුනා, ‘‘න යසො රජ්ජති කායමසූ’’ති එත්ථ 

වුධසත්තමයනොකම්මුනා ච පුණ්ණිං සම්පුණ්ණිං, ‘‘මුසා ච යසො න භණතී’’ති
එත්ථ වුධසත්තබය පයථන ච වචීකම්මුනාති වුධසත්තිං යෙොති. එවිං 
සම්පන්නචිත්තඤ්ච අනුත්තරාය විජ්ජාචරණසම්පදාය සම්පන්නත්තා 
විජ්ජාචරණසම්පන්නඤ්ච ඉයමහි ගුයණහි ‘‘මයනො චස්ස

සුපණිහියතො’’තිආදිනානයයනධම්මයතො නිංපසිංසසි, සභාවයතොතච්ඡයතො

භූතයතොඑවනිංපසිංසසි, නයකවලිංසද්ධාමත්තයකනාති දස්යසති. 

165-166. තයතො සාතාගියරොපි‘‘එවයමතිං, මාරිස, සුට්ඨුතයාඤාතඤ්ච 
අනුයමොදිතඤ්චා’’ති අධි පායයන තයමව සිංරායධන්යතො ආෙ – 

‘‘සම්පන්නං මුනියනො…යප.… ධම්මයතො අනුයමොදසී’’ති. එවඤ්ච පන
වත්වා පුන භගවයතො දස්සයන තිං අභිත්ථවයමායනො ආෙ 

‘‘සම්පන්නං…යප.…හන්දපස්සාම යගොතම’’න්ති. 

167. අථ යෙමවයතො අත්තයනො අභිරුචිතගුයණහි
පුරිමජාතිබාහුසච්චබයලන භගවන්තිං අභිත්ථුනන්යතො සාතාගිරිං ආෙ – 

‘‘එණිජඞ්ඝං…යප.… එහි පස්සාම යගොතම’’න්ති. තස්සත්යථො – 

එණිමිගස්යසව ජඞ්ඝා අස්සාති එණිජඞ්යඝො. බුද්ධානඤ්හි එණිමිගස්යසව
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අනුපුබ්බවට්ටාජඞ්ඝායෙොන්ති, නපුරයතොනිම්මිංසාපච්ඡයතො සුසුමාරුලච්ඡි

වියඋද්ධුමාතා. කිසා චබුද්ධා යෙොන්ති දීඝරස්සසමවට්ටිතයුත්තට්ඨායනසු

තථාරූපාය අඞ්ගපච්චඞ්ගසම්පත්තියා, න වඨරපුරිසා විය ථූලා. පඤ්ඤාය

විලිඛිතකයලසත්තා වා කිසා. අජ්ඣත්තිකබාහිරසපත්තවිද්ධිංසනයතො වීරා. 

එකාසනයභොජිතාය පරිමිතයභොජිතාය ච අප්පාහාරා, න
ද්වත්තිමත්තායලොපයභොජිතාය. යථාෙ– 

‘‘අෙිං යඛො පන, උදායි, අ යපකදා ඉමිනා පත්යතන 

සමතිත්තිකම්පි භුඤ්ජාමි, භියයයොපි භුඤ්ජාමි. ‘අ පාොයරො සමයණො

යගොතයමො අ පාොරතායචවණ්ණවාදී’තිඉතියචමිං, උදායි, සාවකා

සක්කයරයයිං, ගරුිං කයරයයිං, මායනයයිං, පූයජයයිං, සක්කත්වා, 

ගරුිං කත්වා, උපනිස්සාය විෙයරයයිං. යය යත, උදායි, මම සාවකා
යකොසකාොරාපි අඩ්ඪයකොසකාොරාපි යබලුවාොරාපි 

අඩ්ඪයබලුවාොරාපි, න මිං යත ඉමිනා ධම්යමන

සක්කයරයයිං…යප.…උපනිස්සාය විෙයරයය’’න්ති)ම.නි.2.242). 

ආොයර ඡන්දරාගාභායවන අයලොලුපා අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතිං ආොරිං

ආොයරන්ති යමොයනයයසම්පත්තියා මුනියනො. අනගාරිකතාය 

වියවකනින්නමානසතායච වයනඣාෙන්ති. යතනාෙයෙමවයතොයක්යඛො 

‘‘එණිජඞ්ඝිං…යප.…එහිපස්සාමයගොතම’’න්ති. 

168. එවඤ්ච වත්වා පුන තස්ස භගවයතො සන්තියක ධම්මිං

යසොතුකාමතාය ‘‘සීහංයවකචර’’න්තිඉමිංගාථමාෙ.තස්සත්යථො– සීහංවාති
දුරාසදට්යඨන ඛමනට්යඨන නිබ්භයට්යඨන ච යකසරසීෙසදිසිං. යාය

තණ්ොය ‘‘තණ්ොදුතියයො පුරියසො’’ති වුධසච්චති, තස්සා අභායවන එකචරං, 

එකස්සා යලොකධාතුයා ද්වින්නිං බුද්ධානිං අනු පත්තියතොපි එකචරං. 
ඛග්ගවිසාණසුත්යත වුධසත්තනයයනාපි යචත්ථ තිං තිං අත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

නාගන්ති පුනබ්භවිං යනව ගන්තාරිං නාගන්තාරිං. අථ වා ආගුිං න

කයරොතීතිපි නායගො. බලවාතිපි නායගො. තිං නාගිං. කායමසු

අනයපක්ඛිනන්ති ද්වීසුපි කායමසු ඡන්දරාගාභායවන අනයපක්ඛිනිං. 

උපසඞ්කම්ම පුච්ොම, මච්චුපාසප්පයමොචනන්ති තිං එවරූපිං මයෙසිිං
උපසඞ්කමිත්වා යතභූමකවට්ටස්ස මච්චුපාසස්ස පයමොචනිං විවට්ටිං 
නිබ්බානිං පුච්ඡාම. යයන වා උපායයන දුක්ඛසමුදයසඞ්ඛාතා මච්චුපාසා

පමුච්චති, තිං මච්චුපාස පයමොචනිං පුච්ඡාමාති. ඉමිං ගාථිං යෙමවයතො
සාතාගිරඤ්චසාතාගිරපරිසඤ්ච අත්තයනොපරිසඤ්චසන්ධායආෙ. 

යතන යඛො පන සමයයන ආසාළ්හීනක්ඛත්තිං යඝොසිතිං අයෙොසි. අථ
සමන්තයතො අලඞ්කතපටියත්යත යදවනගයර සිරිිං පච්චනුයභොන්තී විය
රාජගයෙ කාළී නාම ුලරරඝරිකා උපාසිකා පාසාදමාරුය්ෙ සීෙපඤ්ජරිං
විවරිත්වා ගබ්භපරිස්සමිං වියනොයදන්තී සවාත පයදයස උතුග්ගෙණත්ථිං



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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පටුන 

ඨිතා යතසිං යක්ඛයසනාපතීනිං තිං බුද්ධගුණපටිසිංයුත්තිං කථිං
ආදිමජ්ඣපරියයොසානයතො අස්යසොසි. සුත්වා ච ‘‘එවිං 
විවිධගුණසමන්නාගතා බුද්ධා’’ති බුද්ධාරම්මණිං පීතිිං උ පායදත්වා තාය
නීවරණානි වික්ඛම්යභත්වා තත්යථව ඨිතා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි.

තයතො එව භගවතා ‘‘එතදග්ගිං, භික්ඛයව, මම සාවිකානිං උපාසිකානිං

අනුස්සව පසන්නානිං, යදිදිංකාළීඋපාසිකා ුලරරඝරිකා’’ති)අ.නි.1.267) 
එතදග්යගඨපිතා. 

169. යතපි යක්ඛයසනාපතයයො සෙස්සයක්ඛපරිවාරා

මජ්ඣිමයාමසමයය ඉසිපතනිං පත්වා, 
ධම්මචක්ක පවත්තිතපල්ලඞ්යකයනව නිසින්නිං භගවන්තිං උපසඞ්කම්ම

වන්දිත්වා, ඉමාය ගාථාය භගවන්තිං අභිත්ථවිත්වා ඔකාසමකාරයිිංසු 

‘‘අක්ඛාතාරං පවත්තාර’’න්ති.තස්සත්යථො–ඨයපත්වාතණ්ෙිංයතභූමයක

ධම්යම ‘‘ඉදිං යඛො පන, භික්ඛයව, දුක්ඛිං අරියසච්ච’’න්තිආදිනා )සිං. නි.

5.1081; මොව.14) නයයනසච්චානිං වවත්ථානකථාය අක්ඛාතාරං, ‘‘‘තිං
යඛො පනිදිං දුක්ඛිං අරියසච්චිං පරිඤ්යඤයය’න්ති යම භික්ඛයව’’තිආදිනා

නයයන යතසු කච්චඤාණකතඤාණ පවත්තයනන පවත්තාරං. යය වා

ධම්මා යථා යවොෙරිතබ්බා, යතසු තථා යවොොරකථයනන අක්ඛාතාරිං, 
යතසිංයයව ධම්මානිං සත්තානුරූපයතො පවත්තාරිං.

උග්ඝටිතඤ්ඤුවිපඤ්චිතඤ්ඤූනිං වා යදසනාය අක්ඛාතාරිං, යනයයානිං

පටිපාදයනන පවත්තාරිං. උද්යදයසන වා අක්ඛාතාරිං, විභඞ්යගන යතහි
යතහි පකායරහි වචනයතො පවත්තාරිං. යබොධිපක්ඛියානිං වා

සලක්ඛණකථයනන අක්ඛාතාරිං, සත්තානිං චිත්තසන්තායන පවත්තයනන
පවත්තාරිං. සඞ්යඛපයතො වා තීහි පරිවට්යටහි සච්චානිං කථයනන

අක්ඛාතාරිං, විත්ථාරයතො පවත්තාරිං. ‘‘සද්ධින්ද්රියිං ධම්යමො, තිං ධම්මිං

පවත්යතතීතිධම්මචක්ක’’න්ති)පටි.ම. 2.40) එවමාදිනාපටිසම්භිදානයයන
විත්ථාරිතස්සධම්මචක්කස්සපවත්තනයතො පවත්තාරිං. 

සබ්බධම්මානන්තිචතුභූමකධම්මානිං. පාරගුන්තිඡොකායරහිපාරිංගතිං

අභිඤ්ඤාය, පරිඤ්ඤාය, පොයනන, භාවනාය, සච්ඡිකරියාය, සමාපත්තියා.

යසො හි භගවා සබ්බධම්යම අභිජානන්යතො ගයතොති අභිඤ්ඤාපාරගූ, 

පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධ පරිජානන්යතො ගයතොති පරිඤ්ඤාපාරගූ, 

සබ්බකයලයස පජෙන්යතො ගයතොති පොනපාරගූ, චත්තායරො මග්යග

භායවන්යතො ගයතොති භාවනාපාරගූ, නියරොධිං සච්ඡිකයරොන්යතො ගයතොති

සච්ඡිකරියාපාරගූ, සබ්බා සමාපත්තියයො සමාපජ්ජන්යතො ගයතොති

සමාපත්තිපාරගූ. එවිං සබ්බධම්මානිං පාරගුිං. බුද්ධං යවරභොතීතන්ති

අඤ්ඤාණසයනයතො පටිබුද්ධත්තා බුද්ධිං, සබ්යබන වා සරණවණ්ණනායිං

වුධසත්යතනත්යථනබුද්ධිං, පඤ්චයවරභයානිං අතීතත්තා යවරභයාතීතිං. එවිං
භගවන්තිංඅතිත්ථවන්තා‘‘මයිංපුච්ඡාමයගොතම’’න්ති ඔකාසමකාරයිිංසු. 
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170. අථයනසිං යක්ඛානිංයතයජනචපඤ්ඤායචඅග්යගොයෙමවයතො

යථාධි යපතිංපුච්ඡිතබ්බිංපුච්ඡන්යතො ‘‘කිස්මිංයලොයකො’’තිඉමිංගාථමාෙ.

තස්සාදිපායද කිස්මින්ති භායවනභාවලක්ඛයණ භුම්මවචනිං, කස්මිිං
උ පන්යන යලොයකො සමු පන්යනො යෙොතීති අයඤ්යෙත්ථ අධි පායයො.

සත්තයලොකසඞ්ඛාරයලොයක සන්ධාය පුච්ඡති. කිස්මිං කුබ්බති සන්ථවන්ති

අෙන්තිවා මමන්තිවාතණ්ොදිට්ඨිසන්ථවිංකස්මිිංුලබ්බති, අධිකරණත්යථ

භුම්මවචනිං. කිස්ස යලොයකොති උපයයොගත්යථ සාමිවචනිං, කිං උපාදාය

යලොයකොතිසඞ්ඛයිං ගච්ඡතීතිඅයඤ්යෙත්ථඅධි පායයො. කිස්මිංයලොයකොති 
භායවනභාවලක්ඛණකාරණත්යථසු භුම්මවචනිං. කස්මිිං සති යකන
කාරයණන යලොයකො විෙඤ්ඤති පීළීයති බාධීයතීති අයඤ්යෙත්ථ 
අධි පායයො. 

171. අථ භගවා යස්මා ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහියරසු ආයතයනසු
උ පන්යනසු සත්තයලොයකො ච ධනධඤ්ඤාදිවයසන සඞ්ඛාරයලොයකො ච

උ පන්යනොයෙොති, යස්මා යචත්ථ සත්තයලොයකොයතස්යවව ඡසු දුවිධම්පි
සන්ථවිං කයරොති. චක්ඛායතනිං වා හි ‘‘අෙිං මම’’න්ති ගණ්ොති

අවයසයසසුවාඅඤ්ඤතරිං.යථාෙ– ‘‘චක්ඛුඅත්තාතියයොවයදයය, තිං න

උපපජ්ජතී’’තිආදි)ම.නි.3.422). යස්මාචඑතානියයවඡඋපාදායදුවියධොපි

යලොයකොති සඞ්ඛයිං ගච්ඡති, යස්මා ච යතස්යවව ඡසු සති සත්තයලොයකො
දුක්ඛපාතුභායවන විෙඤ්ඤති.යථාෙ– 

‘‘ෙත්යථසු, භික්ඛයව, සතිආදානනික්යඛපනිංයෙොති, පායදසුසති 

අභික්කමපටික්කයමොයෙොති, පබ්යබසුසතිසමිඤ්ජනපසාරණිංයෙොති, 

ුලච්ඡිස්මිිං සති ජිඝච්ඡාපිපාසා යෙොති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
චක්ඛුස්මිිං සති චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උ පජ්ජති අජ්ඣත්තිං සුඛිං

දුක්ඛ’’න්තිආදි)සිං.නි.4.237). 

තථායතසුආධාරභූයතසුපටිෙයතොසඞ්ඛාරයලොයකොවිෙඤ්ඤති.යථාෙ
– 

‘‘චක්ඛුස්මිිං අනිදස්සයන ස පටියඝ පටිෙඤ්ඤි වා’’ඉති )ධ. ස. 

597-8) ච. 

‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, පටිෙඤ්ඤතිමනාපාමනායපසුරූයපසූ’’ති)සිං.

නි. 4.238) එවමාදි. 

තථායතහියයවකාරණභූයතහිදුවියධොපියලොයකොවිෙඤ්ඤති.යථාෙ– 

‘‘චක්ඛුවිෙඤ්ඤතිමනාපාමනායපසුරූයපසූ’’ති )සිං.නි.4.238) 

ච. 
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‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, ආදිත්තිං, රූපා ආදිත්තා. යකන ආදිත්තිං? 

රාගග්ගිනා’’ති)සිං.නි.4.28; මොව.54) එවමාදි. 

තස්මා ඡඅජ්ඣත්තිකබාහිරායතනවයසන තිං පුච්ඡිං විස්සජ්යජන්යතො

ආෙ ‘‘ෙසුයලොයකො සමුප්පන්යනො’’ති. 

172. අථ යසො යක්යඛො අත්තනා වට්ටවයසන පුට්ඨපඤ්ෙිං භගවතා
ද්වාදසායතනවයසන සඞ්ඛිපිත්වා විස්සජ්ජිතිං න සුට්ඨු උපලක්යඛත්වා
තඤ්ච අත්ථිං ත පටිපක්ඛඤ්ච ඤාතුකායමො සඞ්යඛයපයනව වට්ටවිවට්ටිං

පුච්ඡන්යතො ආෙ ‘‘කතමං ත’’න්ති. තත්ථ උපාදාතබ්බට්යඨන උපාදානං, 

දුක්ඛසච්චස්යසතිං අධිවචනිං. ෙත්ථයලොයකො විහඤ්ඤතීති ‘‘ඡසුයලොයකො
විෙඤ්ඤතී’’ති එවිං භගවතා යත්ථ ඡබ්බියධ උපාදායන යලොයකො

විෙඤ්ඤතීති වුධසත්යතො, තිං කතමිං උපාදානන්ති? එවිං උපඩ්ඪගාථාය
සරූයපයනව දුක්ඛසච්චිං පුච්ඡි. සමුදයසච්චිං පන තස්ස කාරණභායවන

ගහිතයමව යෙොති. නිෙයානං පුච්ඡියතොති ඉමාය පන උපඩ්ඪගාථාය

මග්ගසච්චිං පුච්ඡි. මග්ගසච්යචන හි අරියසාවයකො දුක්ඛිං පරිජානන්යතො, 

සමුදයිං පජෙන්යතො, නියරොධිං සච්ඡිකයරොන්යතො, මග්ගිං භායවන්යතො

යලොකම්ොනියයාති, තස්මානියයානන්ති වුධසච්චති. කථන්තියකනපකායරන. 

දුක්ඛා පමුච්චතීති‘‘උපාදාන’’න්තිවුධසත්තාවට්ටදුක්ඛාපයමොක්ඛිංපාපුණාති. 

එවයමත්ථ සරූයපයනව මග්ගසච්චිං පුච්ඡි, නියරොධසච්චිං පන තස්ස
විසයභායවනගහිතයමව යෙොති. 

173. එවිං යක්යඛන සරූයපන දස්යසත්වා ච අදස්යසත්වා ච
චතුසච්චවයසනපඤ්ෙිංපුට්යඨොභගවා යතයනවනයයනවිස්සජ්යජන්යතො

ආෙ ‘‘පඤ්ච කාමගුණා’’ති. තත්ථ 

පඤ්චකාමගුණසඞ්ඛාතයගොචරග්ගෙයණන තග්යගොචරානි පඤ්චායතනානි

ගහිතායනවයෙොන්ති.මයනො ඡට්යඨොඑයතසන්ති මයනොෙට්ඨා.පයවදිතාති
පකාසිතා. එත්ථ අජ්ඣත්තියකසු ඡට්ඨස්ස මනායතනස්ස ගෙයණනතස්ස
විසයභූතිංධම්මායතනිංගහිතයමව යෙොති.එවිං‘‘කතමිංතිංඋපාදාන’’න්ති
ඉමිං පඤ්ෙිං විස්සජ්යජන්යතො පුනපි ද්වාදසායතනානිං වයසයනව
දුක්ඛසච්චිං පකායසසි. මයනොගෙයණන වා සත්තන්නිං විඤ්ඤාණධාතූනිං
ගහිතත්තාතාසුපුරිමපඤ්චවිඤ්ඤාණධාතුග්ගෙයණනතාසිංවත්ථූනිපඤ්ච 

චක්ඛාදීනි ආයතනානි, මයනොධාතුමයනොවිඤ්ඤාණධාතුග්ගෙයණන තාසිං
වත්ථුයගොචරයභදිං ධම්මායතනිංගහිතයමවාතිඑවම්පි ද්වාදසායතනවයසන
දුක්ඛසච්චිං පකායසසි. යලොුලත්තරමනායතනධම්මායතයනකයදයසො 

පයනත්ථ යත්ථ යලොයකො විෙඤ්ඤති, තිං සන්ධාය නිද්දිට්ඨත්තා න
සඞ්ගය්ෙති. 

එත්ථ ෙන්දං විරායජත්වාති එත්ථ ද්වාදසායතනයභයද දුක්ඛසච්යච
තායනවායතනානි ඛන්ධයතො ධාතුයතො නාමරූපයතොති තථා තථා 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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පටුන 

වවත්ථයපත්වා, තිලක්ඛණිං ආයරොයපත්වා, විපස්සන්යතො

අරෙත්තමග්ගපරියයොසානාය විපස්සනායතණ්ොසඞ්ඛාතිං ෙන්දං සබ්බයසො 

විරායජත්වා වියනත්වා විද්ධිංයසත්වාති අත්යථො. එවං දුක්ඛා පමුච්චතීති

ඉමිනාපකායරනඑතස්මා වට්ටදුක්ඛා පමුච්චතීති. එවමිමාය උපඩ්ඪගාථාය

‘‘නියයානිං පුච්ඡියතො බ්රූහි, කථිං දුක්ඛා පමුච්චතී’’ති අයිං පඤ්යෙො 

විස්සජ්ජියතො යෙොති, මග්ගසච්චඤ්ච පකාසිතිං සමුදයනියරොධසච්චානි
පයනත්ථ පුරිමනයයයනව සඞ්ගහිතත්තා පකාසිතායනව යෙොන්තීති

යවදිතබ්බානි. උපඩ්ඪගාථාය වා දුක්ඛසච්චිං, ඡන්යදන සමුදයසච්චිං, 

‘‘විරායජත්වා’’ති එත්ථ විරායගන නියරොධසච්චිං, ‘‘විරාගාවිමුච්චතී’’ති

වචනයතො වා මග්ගසච්චිං. ‘‘එව’’න්ති උපායනිදස්සයනන මග්ගසච්චිං, 
දුක්ඛනියරොධන්ති වචනයතො වා. ‘‘දුක්ඛා පමුච්චතී’’ති දුක්ඛපයමොක්යඛන 

නියරොධසච්චන්ති එවයමත්ථ චත්තාරි සච්චානි පකාසිතානි යෙොන්තීති
යවදිතබ්බානි. 

174. එවිං චතුසච්චගබ්භායගාථායලක්ඛණයතොනියයානිංපකායසත්වා

පුන තයදව සයකන නිරුත්තාභිලායපන නිගයමන්යතො ආෙ ‘‘එතං

යලොකස්ස නිෙයාන’’න්ති. එත්ථ එතන්ති පුබ්යබ වුධසත්තස්ස නිද්යදයසො, 

යලොකස්සාති යතධාතුකයලොකස්ස. ෙථාතථන්ති අවිපරීතිං. එතං යවො

අහමක්ඛාමීති සයචපි මිං සෙස්සක්ඛත්තුිං පුච්යඡයයාථ, එතිං යවො

අෙමක්ඛාමි, නඅඤ්ඤිං.කස්මා? යස්මාඑවිංදුක්ඛාපමුච්චති, නඅඤ්ඤථාති
අධි පායයො. අථ වා එයතනනියයායනන එකද්වත්තික්ඛතුිංනිග්ගතානම්පි

එතිං යවො අෙමක්ඛාමි, උපරිවියසසාධිගමායපි එතයදව අෙමක්ඛාමීති

අත්යථො. කස්මා? යස්මා එවිං දුක්ඛා පමුච්චති අයසසනිස්යසසාති 
අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං නිට්ඨායපසි. යදසනාපරියයොසායන ද්යවපි
යක්ඛයසනාපතයයො යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහිිංසුසද්ධිිංයක්ඛසෙස්යසන. 

175. අථයෙමවයතො පකතියාපිධම්මගරුඉදානිඅරියභූමියිං පතිට්ඨාය
සුට්ඨුතරිං අතිත්යතො භගවයතො විචිත්රපටිභානාය යදසනාය භගවන්තිං

යසක්ඛායසක්ඛභූමිිං පුච්ඡන්යතො ‘‘යකො සූධ තරතී’’ති ගාථමභාසි. තත්ථ 

යකොසූධ තරතිඔඝන්තිඉමිනාචතුයරොඝිංයකොතරතීතියසක්ඛභූමිිංපුච්ඡති

අවියසයසන. යස්මා අණ්ණවන්තිනවිත්ථතමත්තිංනාපිගම්භීරමත්තිං අපිච

පන යිං විත්ථතතරඤ්ච ගම්භීරතරඤ්ච, තිං වුධසච්චති. තාදියසො ච

සිංසාරණ්ණයවො. අයඤ්හි සමන්තයතො පරියන්තාභායවන විත්ථයතො, 

යෙට්ඨා පතිට්ඨාභායවන උපරි ආලම්බනාභායවන ච ගම්භීයරො, තස්මා

‘‘යකො ඉධ තරති අණ්ණවිං, තස්මිඤ්ච අ පතිට්යඨ අනාලම්යබ ගම්භීයර
අණ්ණයවයකොනසීදතී’’තිඅයසක්ඛභූමිිංපුච්ඡති. 

176. අථ භගවා යයො භික්ඛු ජීවිතයෙතුපි වීතික්කමිං අකයරොන්යතො

සබ්බදා සීලසම්පන්යනො යලොකයයලොුලත්තරාය ච පඤ්ඤාය පඤ්ඤවා, 

උපචාර පනාසමාධිනා ඉරියාපථයෙට්ඨිමමග්ගඵයලහි ච සුසමාහියතො, 
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තිලක්ඛණිං ආයරොයපත්වා විපස්සනාය නියකජ්ඣත්තචින්තනසීයලො, 
සාතච්චකරියාවොය අ පමාදසතියා ච සමන්නාගයතො. යස්මා යසො

චතුත්යථන මග්යගන ඉමිං සුදුත්තරිං ඔඝිං අනවයසසිං තරති, තස්මා 

යසක්ඛභූමිිං විස්සජ්යජන්යතො ‘‘සබ්බදා සීලසම්පන්යනො’’ති ඉමිං

තිසික්ඛාගබ්භිංගාථමාෙ. එත්ථහිසීලසම්පදාය අධිසීලසික්ඛා, සතිසමාධීහි 

අධිචිත්තසික්ඛා, අජ්ඣත්තචින්තිතාපඤ්ඤාහි අධිපඤ්ඤාසික්ඛාති තිස්යසො
සික්ඛා සඋපකාරා සානිසිංසා ච වුධසත්තා. උපකායරො හි සික්ඛානිං

යලොකයපඤ්ඤාසතිච, අනිසිංයසො සාමඤ්ඤඵලානීති. 

177. එවිං පඨමගාථාය යසක්ඛභූමිිං දස්යසත්වා ඉදානි අයසක්ඛභූමිිං

දස්යසන්යතොදුතියගාථමාෙ. තස්සත්යථො විරයතොකාමසඤ්ඤාොතියාකාචි

කාමසඤ්ඤා, තයතො සබ්බයතොචතුත්ථමග්ගසම්පයුත්තායසමුච්යඡදවිරතියා
විරයතො. ‘‘විරත්යතො’’තිපි පායඨො. තදා ‘‘කාමසඤ්ඤායා’’ති භුම්මවචනිං

යෙොති, සගාථාවග්යග පන ‘‘කාමසඤ්ඤාසූ’’තිපි )සිං. නි. 1.96) පායඨො.

චතූහිපිමග්යගහිදසන්නිංසිංයයොජනානිංඅතීතත්තා සබ්බසංයෙොජනාතියගො, 

චතුත්යථයනව වා උද්ධම්භාගියසබ්බසිංයයොජනාතියගො, 
තත්රතත්රාභිනන්දිනීතණ්ොසඞ්ඛාතාය නන්දියා තිණ්ණඤ්ච භවානිං

පරික්ඛීණත්තා නන්දීභවපරික්ඛීයණො යසො තාදියසො ඛීණාසයවො භික්ඛු 

ගම්භීයර සිංසාරණ්ණයව න සීදති නන්දීපරික්ඛයයන සඋපාදියසසිං, 
භවපරික්ඛයයන ච අනුපාදියසසිං නිබ්බානථලිං සමාපජ්ජ 

පරමස්සාස පත්තියාති. 

178. අථ යෙමවයතො සොයඤ්ච යක්ඛපරිසඤ්ච ඔයලොයකත්වා
පීතියසොමනස්සජායතො ‘‘ගම්භීරපඤ්ඤ’’න්ති එවමාදීහි ගාථාහි භගවන්තිං

අභිත්ථවිත්වා සබ්බාවතියා පරිසාය සොයයන ච සද්ධිිං අභිවායදත්වා, 

පදක්ඛිණිංකත්වා, අත්තයනොවසනට්ඨානිංඅගමාසි. 

තාසිංපනගාථානිංඅයිංඅත්ථවණ්ණනා– ගම්භීරපඤ්ඤන්තිගම්භීරාය
පඤ්ඤාය සමන්නාගතිං. තත්ථ පටිසම්භිදායිං වුධසත්තනයයනගම්භීරපඤ්ඤා

යවදිතබ්බා. වුධසත්තඤ්හි තත්ථ ‘‘ගම්භීයරසු ඛන්යධසු ඤාණිං පවත්තතීති

ගම්භීරපඤ්ඤා’’තිආදි (පටි. ම. 3.4). නිපුණත්ථදස්සින්ති නිපුයණහි 
ඛත්තියපණ්ඩිතාදීහිඅභිසඞ්ඛතානිංපඤ්ොනිංඅත්ථදස්සිිංඅත්ථානිංවායානි
නිපුණානි කාරණානි දු පටිවිජ්ඣානි අඤ්යඤහි යතසිං දස්සයනන

නිපුණත්ථදස්සිිං. රාගාදිකඤ්චනාභායවන අකිඤ්චනං. දුවියධකායමතිවියධ

යච භයව අලග්ගයනන කාමභයව අසත්තං. ඛන්ධාදියභයදසු

සබ්බාරම්මයණසු ඡන්දරාගබන්ධනාභායවන සබ්බධි විප්පමුත්තං. දිබ්යබ

පයථ කමමානන්ති අට්ඨසමාපත්තියභයද දිබ්යබ පයථ සමාපජ්ජනවයසන

චඞ්කමන්තිං. තත්ථකඤ්චාපිනතාය යවලායභගවා දිබ්යබ පයථකමති, 

අපිච යඛො පුබ්යබ කමනිං උපාදාය කමනසත්තිසබ්භායවන තත්ථ

ලද්ධවසීභාවතාය එවිං වුධසච්චති. අථ වා යය යත විසුද්ධියදවා අරෙන්යතො, 
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යතසිං පයථ සන්තවිොයර කමයනනායපතිං වුධසත්තිං. මෙන්තානිං ගුණානිං

එසයනන මයහසිං. 

179. දුතියගාථාය අපයරන පරියායයන ථුති ආරද්ධාති කත්වා පුන 
නිපුණත්ථදස්සිග්ගෙණිං නිදස්යසති. අථ වා නිපුණත්යථ දස්යසතාරන්ති

අත්යථො. පඤ්ඤාදදන්ති පඤ්ඤාපටිලාභසිංවත්තනිකාය පටිපත්තියා

කථයනන පඤ්ඤාදායකිං. කාමාලයෙ අසත්තන්ති ය්වායිංකායමසු

තණ්ොදිට්ඨිවයසන දුවියධො ආලයයො, තත්ථ අසත්තිං. සබ්බවිදුන්ති

සබ්බධම්මවිදුිං, සබ්බඤ්ඤුන්ති වුධසත්තිං යෙොති. සුයමධන්ති තස්ස 
සබ්බඤ්ඤුභාවස්ස මග්ගභූතාය පාරමීපඤ්ඤාසඞ්ඛාතාය යමධාය

සමන්නාගතිං. අරියෙ පයථති අට්ඨඞ්ගියක මග්යග, ඵලසමාපත්තියිං වා. 

කමමානන්ති පඤ්ඤාය අජ්යඣොගාෙමානිං මග්ගලක්ඛණිං ඤත්වා

යදසනයතො, පවිසමානිං වා ඛයණ ඛයණ ඵලසමාපත්තිසමාපජ්ජනයතො, 
චතුබ්බිධමග්ගභාවනාසඞ්ඛාතාය කමනසත්තියාකමිතපුබ්බිංවා. 

180. සුදිට්ඨංවතයනොඅජ්ජාති.අජ්ජඅම්යෙහිසුන්දරිංදිට්ඨිං, අජ්ජවා

අම්ොකිංසුන්දරිංදිට්ඨිං, දස්සනන්තිඅත්යථො. සුප්පභාතංසුහුට්ඨිතන්තිඅජ්ජ
අම්ොකිංසුට්ඨුපභාතිංයසොභනිං වාපභාතිංඅයෙොසි.අජ්ජචයනොසුන්දරිං

උට්ඨිතිං අයෙොසි, අනුපයරොයධන සයනයතො උට්ඨිතිං. කිං කාරණිං? ෙං

අද්දසාමසම්බුද්ධං, යස්මාසම්බුද්ධිං අද්දසාමාතිඅත්තයනොලාභසම්පත්තිිං
ආරබ්භපායමොජ්ජිංපයවයදති. 

181. ඉද්ධිමන්යතොති කම්මවිපාකජිද්ධියා සමන්නාගතා. ෙසස්සියනොති

ලාභග්ගපරිවාරග්ගසම්පන්නා. සරණංෙන්තීතිකඤ්චාපිමග්යගයනවගතා, 
තථාපි යසොතාපන්නභාවපරිදීපනත්ථිංපසාදදස්සනත්ථඤ්චවාචිංභින්දති. 

182. ගාමා ගාමන්ති යදවගාමා යදවගාමිං. නගා නගන්ති යදවපබ්බතා

යදවපබ්බතිං. නමස්සමානා සම්බුද්ධං, ධම්මස්ස ච සුධම්මතන්ති

‘‘සම්මාසම්බුද්යධො වත භගවා, ස්වාක්ඛායතො වත භගවයතො
ධම්යමො’’තිආදිනා නයයන බුද්ධසුයබොධිතඤ්ච ධම්මසුධම්මතඤ්ච.
‘‘සු පටිපන්යනො වත භගවයතො සාවකසඞ්යඝො’’තිආදිනා සඞ්ඝ-
සු පටිපත්තිඤ්ච අභිත්ථවිත්වා අභිත්ථවිත්වා නමස්සමානා ධම්මයඝොසකා
හුත්වාවිචරිස්සාමාතිවුධසත්තිංයෙොති. යසසයමත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායයෙමවතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ආළවකසුත්තවණ්ණනා 

එවං යම සුතන්ති ආළවකසුත්තිං. කා උ පත්ති? 

අත්ථවණ්ණනානයයයනවස්ස උ පත්තිආවිභවිස්සති. අත්ථවණ්ණනාය ච
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‘‘එවිං යම සුතිං, එකිං සමයිං භගවා’’ති එතිං වුධසත්තත්ථයමව. ආළවිෙං

විහරති ආළවකස්ස ෙක්ඛස්ස භවයනති එත්ථ පන කා ආළවී, කස්මා ච

භගවා තස්ස යක්ඛස්ස භවයන විෙරතීති? වුධසච්චයත – ආළවීති රට්ඨම්පි

නගරම්පි වුධසච්චති, තදුභයම්පි ඉධ වට්ටති. ආළවීනගරස්ස හි සමීයප
විෙරන්යතොපි ‘‘ආළවියිං විෙරතී’’ති වුධසච්චති. තස්ස ච නගරස්ස සමීයප

අවිදූයර ගාවුධසතමත්යත තිං භවනිං, ආළවීරට්යඨ විෙරන්යතොපි ‘‘ආළවියිං

විෙරතී’’තිවුධසච්චති, ආළවීරට්යඨයචතිංභවනිං. 

යස්මා පන ආළවයකො රාජා විවිධනාටකූපයභොගිං ඡඩ්යඩත්වා 
යචොරපටිබාෙනත්ථිංපටිරාජනියසධනත්ථිංබයායාමකරණත්ථඤ්චසත්තයම
සත්තයම දිවයස මිගවිං ගච්ඡන්යතො එකදිවසිං බලකායයනසද්ධිිංකතිකිං

අකාසි – ‘‘යස්ස පස්යසන මියගො පලායති, තස්යසව යසො භායරො’’ති. අථ

තස්යසව පස්යසන මියගො පලායි, ජවසම්පන්යනො රාජා ධනුිං ගයෙත්වා
පත්තියකොවතියයොජනිංතිංමිගිංඅනුබන්ධි. එණිමිගාචතියයොජනයවගාඑව

යෙොන්ති.අථපරික්ඛීණජවිංතිංමිගිංඋදකිංපවිසිත්වා, ඨිතිං වධිත්වා, ද්විධා

යඡත්වා, අනත්ථියකොපි මිංයසන ‘‘නාසක්ඛි මිගිං ගයෙතු’’න්ති 
අපවාදයමොචනත්ථිං කායජනාදාය ආගච්ඡන්යතො නගරස්සාවිදූයර
බෙලපත්තපලාසිං මොනියරොධිං දිස්වා පරිස්සමවියනොදනත්ථිං තස්ස
මූලමුපගයතො. තස්මිඤ්ච නියරොයධ ආළවයකො යක්යඛො මොරාජසන්තිකා
වරිං ලභිත්වා මජ්ඣන්හිකසමයය තස්ස රුක්ඛස්ස ඡායාය ඵුට්යඨොකාසිං 
පවිට්යඨපාණියනොඛාදන්යතො පටිවසති. යසොතිං දිස්වා ඛාදිතුිං උපගයතො.

අථරාජායතනසද්ධිිංකතිකිංඅකාසි–‘‘මුඤ්චමිං, අෙිංයතදිවයසදිවයස 
මනුස්සඤ්චථාලිපාකඤ්චයපයසස්සාමී’’ති.යක්යඛො‘‘ත්විංරාජූපයභොයගන

පමත්යතො සම්මුස්සසි, අෙිං පන භවනිං අනුපගතඤ්ච අනනුඤ්ඤාතඤ්ච

ඛාදිතුිංනලභාමි, ස්වාෙිං භවන්තම්පි ජීයයයය’’න්තිනමුඤ්චි. රාජා ‘‘යිං

දිවසිංනයපයසමි, තිංදිවසිංමිං ගයෙත්වාඛාදාහී’’තිඅත්තානිංඅනුජානිත්වා
යතනමුත්යතොනගරාභිමුයඛොඅගමාසි. 

බලකායයො මග්යගඛන්ධාවාරිංබන්ධිත්වාඨියතො රාජානිංදිස්වා–‘‘කිං, 

මොරාජ, අයසමත්තභයා එවිං කලන්යතොසී’’ති වදන්යතො පච්චුග්ගන්ත්වා

පටිග්ගයෙසි. රාජා තිං පවත්තිිං අනායරොයචත්වා නගරිං ගන්ත්වා, 
කතපාතරායසො නගරගුත්තිකිං ආමන්යතත්වා එතමත්ථිං ආයරොයචසි.

නගරගුත්තියකො– ‘‘කිං, යදව, කාලපරිච්යඡයදොකයතො’’තිආෙ.රාජා ‘‘න

කයතො, භයණ’’ති ආෙ. ‘‘දුට්ඨු කතිං, යදව, අමනුස්සා හි

පරිච්ඡින්නමත්තයමව ලභන්ති, අපරිච්ඡින්යන පන ජනපදස්ස ආබායධො 

භවිස්සති. යෙොතු, යදව, කඤ්චාපි එවමකාසි, අ යපොස්සුක්යකො ත්විං

රජ්ජසුඛිං අනුයභොහි, අෙයමත්ථකාතබ්බිංකරිස්සාමී’’ති. යසොකාලස්යසව

වුධසට්ඨායබන්ධනාගාරිං ගන්ත්වායයයයවජ්ඣායෙොන්ති, යතයතසන්ධාය

– ‘‘යයො ජීවිතත්ථියකො යෙොති, යසො නික්ඛමතූ’’ති භණති. යයො පඨමිං

නික්ඛමති තිං යගෙිං යනත්වා, න්ොයපත්වා, යභොයජත්වා ච, ‘‘ඉමිං



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

175 

පටුන 

ථාලිපාකිං යක්ඛස්ස යදහී’’ති යපයසති. තිං රුක්ඛමූලිං පවිට්ඨමත්තිංයයව

යක්යඛො යභරවිං අත්තභාවිං නිම්මිනිත්වා මූලකන්දිං විය ඛාදති. 

යක්ඛානුභායවන කර මනුස්සානිං යකසාදීනි උපාදාය සකලසරීරිං 
නවනීතපිණ්යඩො විය යෙොති. යක්ඛස්ස භත්තිං ගාොයපත්තුිං ගතපුරිසා තිං
දිස්වාභීතා යථාමිත්තිංආයරොයචසුිං.තයතොපභුති‘‘රාජායචොයරගයෙත්වා
යක්ඛස්ස යදතී’’ති මනුස්සා යචොරකම්මයතො පටිවිරතා. තයතො අපයරන
සමයයන නවයචොරානිං අභායවන පුරාණයචොරානඤ්ච පරික්ඛයයන 
බන්ධනාගාරානිසුඤ්ඤානිඅයෙසුිං. 

අථ නගරගුත්තියකො රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා අත්තයනො ධනිං
නගරරච්ඡාසු ඡඩ්ඩායපසි – ‘‘අ යපව නාම යකොචි යලොයභන
ගණ්යෙයයා’’ති. තිං පායදනපි න යකොචි ඡපි. යසො යචොයර අලභන්යතො
අමච්චානිං ආයරොයචසි. අමච්චා ‘‘ුලලපටිපාටියා එකයමකිං ජිණ්ණකිං 

යපයසම, යසො පකතියාපිමච්චුමුයඛවත්තතී’’තිආෙිංසු. රාජා ‘‘‘අම්ොකිං

පිතරිං, අම්ොකිංපිතාමෙිංයපයසතී’තිමනුස්සායඛොභිංකරිස්සන්ති, මායවො

එතිං රුච්චී’’ති නිවායරසි. ‘‘යතන හි, යදව, දාරකිං යපයසම

උත්තානයසයයකිං, තථාවිධස්ස හි ‘මාතා යම පිතා යම’ති සියනයෙො
නත්ථී’’තිආෙිංසු.රාජාඅනුජානි.යතතථාඅකිංසු.නගයරදාරකමාතයරොච 
දාරයක ගයෙත්වා ගබ්භිනියයො ච පලායිත්වා පරජනපයද දාරයක
සිංවඩ්යඪත්වාආයනන්ති.එවිං සබ්බානිපිද්වාදසවස්සානිගතානි. 

තයතො එකදිවසිං සකලනගරිං විචිනිත්වා එකම්පි දාරකිං අලභිත්වා

රඤ්යඤො ආයරොයචසුිං – ‘‘නත්ථි, යදව, නගයර දාරයකො ඨයපත්වා
අන්යතපුයර තව පුත්තිං ආළවකුලමාර’’න්ති. රාජා ‘‘යථා මම පුත්යතො

පියයො, එවිං සබ්බයලොකස්ස, අත්තනා පන පියතරිං නත්ථි, ගච්ඡථ, තම්පි
දත්වා මම ජීවිතිං රක්ඛථා’’ති ආෙ. යතන ච සමයයන ආළවකුලමාරස්ස

මාතා පුත්තිං න්ොයපත්වා, මණ්යඩත්වා, දුකූලචුම්බටයක කත්වා, අඞ්යක

සයායපත්වා, නිසින්නායෙොති.රාජපුරිසාරඤ්යඤොආණාය තත්ථගන්ත්වා
වි පලපන්තියාතස්සායසොළසන්නඤ්චඉත්ථිසෙස්සානිංසද්ධිිං ධාතියාතිං
ආදාය පක්කමිිංසු ‘‘ස්යව යක්ඛභක්යඛො භවිස්සතී’’ති. තිං දිවසඤ්ච භගවා 
පච්චූසසමයය පච්චුට්ඨාය යජතවනමොවිොයර ගන්ධුලටියිං
මොකරුණාසමාපත්තිිං සමාපජ්ජිත්වා පුන බුද්ධචක්ඛුනා යලොකිං
යවොයලොයකන්යතො අද්දස ආළවකස්ස ුලමාරස්ස අනාගාමිඵලු පත්තියා 

උපනිස්සයිං, යක්ඛස්ස ච යසොතාපත්තිඵලු පත්තියා උපනිස්සයිං
යදසනාපරියයොසායන ච චතුරාසීතියා පාණසෙස්සානිං
ධම්මචක්ඛුපටිලාභස්සාති.තස්මාවිභාතායරත්තියා පුයරභත්තකච්චිංකත්වා
අනිට්ඨිතපච්ඡාභත්තකච්යචොව කාළපක්ඛඋයපොසථදිවයස වත්තමායන
ඔග්ගයත සූරියය එකයකොව අදුතියයො පත්තචීවරමාදාය පාදගමයනයනව
සාවත්ථියතොතිිංස යයොජනානිගන්ත්වාතස්සයක්ඛස්සභවනිංපාවිසි.යතන
වුධසත්තිං‘‘ආළවකස්සයක්ඛස්ස භවයන’’ති. 
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කිංපනභගවායස්මිිංනියරොයධආළවකස්සභවනිං, තස්සමූයල විොසි, 

උදාහුභවයනයයවාති? වුධසච්චයත–භවයනයයව.යයථවහියක්ඛාඅත්තයනො

භවනිං පස්සන්ති, තථාභගවාපි.යසොතත්ථගන්ත්වාභවනද්වායරඅට්ඨාසි.
තදාආළවයකො හිමවන්යතයක්ඛසමාගමිංගයතොයෙොති.තයතොආළවකස්ස

ද්වාරපායලොගද්රයභොනාමයක්යඛො භගවන්තිංඋපසඞ්කමිත්වා, වන්දිත්වා–

‘‘කිං, භන්යත, භගවාවිකායලආගයතො’’තිආෙ. ‘‘ආම, ගද්රභ, ආගයතොම්හි.

සයචයතඅගරු, විෙයරයයායමකරත්තිිංආළවකස්සභවයන’’ති. ‘‘නයම, 

භන්යත, ගරු, අපිචයඛොයසොයක්යඛොකක්ඛයළොඵරුයසො, මාතාපිතූනම්පි 

අභිවාදනාදීනි න කයරොති, මා රුච්චි භගවයතො ඉධ වායසො’’ති. ‘‘ජානාමි, 

ගද්රභ, තස්ස කක්ඛළත්තිං, න යකොචි මමන්තරායයො භවිස්සති, සයච යත

අගරු, විෙයරයයායමකරත්ති’’න්ති. 

දුතියම්පි ගද්රයභො යක්යඛො භගවන්තිං එතදයවොච – 

‘‘අග්ගිතත්තකපාලසදියසො, භන්යත, ආළවයකො, ‘මාතාපිතයරො’ති වා

‘සමණබ්රාේමණා’ති වා ‘ධම්යමො’ති වා න ජානාති, ඉධාගතානිං

චිත්තක්යඛපම්පිකයරොති, ෙදයම්පි ඵායලති, පායදපි ගයෙත්වා පරසමුද්යද

වා පරචක්කවායළ වා ඛිපතී’’ති. දුතියම්පි භගවා ආෙ – ‘‘ජානාමි, ගද්රභ, 

සයච යත අගරු, විෙයරයයායමකරත්ති’’න්ති. තතියම්පි ගද්රයභො යක්යඛො

භගවන්තිං එතදයවොච – ‘‘අග්ගිතත්තකපාලසදියසො, භන්යත, ආළවයකො, 

‘මාතාපිතයරො’ති වා ‘සමණබ්රාේමණා’ති වා ‘ධම්යමො’ති වා න ජානාති, 

ඉධාගතානිංචිත්තක්යඛපම්පිකයරොති, ෙදයම්පිඵායලති, පායදපිගයෙත්වා
පරසමුද්යද වා පරචක්කවායළ වා ඛිපතී’’ති. තතියම්පි භගවා ආෙ –

‘‘ජානාමි, ගද්රභ, සයච යත අගරු, විෙයරයයායමකරත්ති’’න්ති. ‘‘න යම, 

භන්යත, ගරු, අපිච යඛො යසො යක්යඛො අත්තයනො අනායරොයචත්වා 

අනුජානන්තිං මිං ජීවිතා යවොයරොයපයය, ආයරොයචමි, භන්යත, තස්සා’’ති.

‘‘යථාසුඛිං, ගද්රභ, ආයරොයචහී’’ති.‘‘යතනහි, භන්යත, ත්වයමව ජානාහී’’ති
භගවන්තිං අභිවායදත්වා හිමවන්තාභිමුයඛො පක්කාමි. භවනද්වාරම්පි
සයයමව භගවයතො විවරමදාසි. භගවා අන්යතොභවනිං පවිසිත්වා යත්ථ

අභිලක්ඛියතසු මඞ්ගලදිවසාදීසු නිසීදිත්වා ආළවයකො සිරිිං අනුයභොති, 

තස්මිිංයයවදිබ්බරතනපල්ලඞ්යකනිසීදිත්වා සුවණ්ණාභිංමුඤ්චි.තිංදිස්වා

යක්ඛස්ස ඉත්ථියයො ආගන්ත්වා, භගවන්තිං වන්දිත්වා, සම්පරිවායරත්වා

නිසීදිිංසු.භගවා‘‘පුබ්යබතුම්යෙදානිංදත්වා, සීලිංසමාදියිත්වා, පූජයනයයිං

පූයජත්වා, ඉමිං සම්පත්තිිං පත්තා, ඉදානිපි තයථව කයරොථ, මා
අඤ්ඤමඤ්ඤිං ඉස්සාමච්ඡරියාභිභූතා විෙරථා’’තිආදිනා නයයන තාසිං 

පකණ්ණකධම්මකථිං කයථසි. තා ච භගවයතො මධුරනිග්යඝොසිං සුත්වා, 

සාධුකාරසෙස්සානි දත්වා, භගවන්තිංපරිවායරත්වානිසීදිිංසුයයව.ගද්රයභොපි

හිමවන්තිං ගන්ත්වා ආළවකස්ස ආයරොයචසි – ‘‘යග්යඝ, මාරිස, 

ජායනයයාසි, විමායන යත භගවා නිසින්යනො’’ති. යසො ගද්රභස්ස

සඤ්ඤමකාසි ‘‘තුණ්හී යෙොහි, ගන්ත්වා කත්තබ්බිං කරිස්සාමී’’ති. 
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පටුන 

පුරිසමායනන කර ලජ්ජියතො අයෙොසි, තස්මා ‘‘මා යකොචි පරිසමජ්යඣ
සුයණයයා’’ති වායරසි. 

තදා සාතාගිරයෙමවතා භගවන්තිං යජතවයනයයව වන්දිත්වා
‘‘යක්ඛසමාගමිං ගමිස්සාමා’’ති සපරිවාරා නානායායනහි ආකායසන

ගච්ඡන්ති.ආකායසචයක්ඛානිංන සබ්බත්ථ මග්යගොඅත්ථි, ආකාසට්ඨානි
විමානානි පරිෙරිත්වා මග්ගට්ඨායනයනවමග්යගො යෙොති.ආළවකස්ස පන
විමානිං භූමට්ඨිං සුගුත්තිං පාකාරපරික්ඛිත්තිං

සුසිංවිහිතද්වාරට්ටාලකයගොපුරිං, උපරි කිංසජාලසඤ්ඡන්නිං මඤ්ජූසසදිසිං
තියයොජනිංඋබ්යබයධන.තස්සඋපරිමග්යගොයෙොති.යතතිංපයදසමාගම්ම 
ගන්තුිං අසමත්ථා අයෙසුිං. බුද්ධානඤ්හි නිසින්යනොකාසස්ස උපරිභායගන

යාව භවග්ගා, තාව යකොචි ගන්තුිං අසමත්යථො. යත ‘‘කමිද’’න්ති
ආවජ්යජත්වා භගවන්තිං දිස්වා ආකායස ඛිත්තයලඩ්ඩු විය ඔරුය්ෙ

වන්දිත්වා, ධම්මිං සුත්වා, පදක්ඛිණිං කත්වා ‘‘යක්ඛසමාගමිං ගච්ඡාම
භගවා’’තිතීණිවත්ථූනිපසිංසන්තායක්ඛසමාගමිංඅගමිංසු.ආළවයකො යත
දිස්වා ‘‘ඉධ නිසීදථා’’ති පටික්කම්ම ඔකාසමදාසි. යත ආළවකස්ස

නියවයදසුිං ‘‘ලාභා යත, ආළවක, යස්ස යත භවයන භගවා විෙරති, 

ගච්ඡාවුධසයසොභගවන්තිංපයිරුපාසස්සූ’’ති.එවිංභගවාභවයනයයවවිොසි, න

යස්මිිං නියරොයධආළවකස්ස භවනිං, තස්ස මූයලති. යතන වුධසත්තිං ‘‘එකිං
සමයිංභගවාආළවියිංවිෙරති ආළවකස්සයක්ඛස්සභවයන’’ති. 

අථ යඛො ආළවයකො…යප.… භගවන්තිං එතදයවොච ‘‘නික්ඛම 

සමණා’’ති.‘‘කස්මාපනායිංඑතදයවොචා’’ති? වුධසච්චයත–යරොයසතුකාමතාය.

තයත්රවිං ආදියතො පභුති සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො – අයඤ්හි යස්මා 

අස්සද්ධස්සසද්ධාකථාදුක්කථායෙොතිදුස්සීලාදීනිංසීලාදිකථාවිය, තස්මා
යතසිං යක්ඛානිං සන්තිකා භගවයතො පසිංසිං සුත්වා එව අග්ගිම්හි
පක්ඛිත්තයලොණසක්ඛරා විය අබ්භන්තරයකොයපන තටතටායමානෙදයයො

හුත්වා ‘‘යකො යසො භගවා නාම, යයො මම භවනිං පවිට්යඨො’’ති ආෙ. යත

ආෙිංසු – ‘‘නත්විං, ආවුධසයසො, ජානාසිභගවන්තිං අම්ොකිංසත්ථාරිං, යයො
තුසිතභවයන ඨියතො පඤ්ච මොවියලොකනානි වියලොයකත්වා’’තිආදිනා
නයයනයාවධම්මචක්ක පවත්තනිං කයථන්තාපටිසන්ධිආදිනාද්වත්තිිංස

පුබ්බනිමිත්තානි වත්වා ‘‘ඉමානිපිත්විං, ආවුධසයසො, අච්ඡරියානිනාද්දසා’’ති
යචොයදසුිං. යසො දිස්වාපි යකොධවයසන ‘‘නාද්දස’’න්ති ආෙ. ආවුධසයසො

ආළවක පස්යසයයාසි වා ත්විං, න වා, යකො තයා අත්යථො පස්සතා වා

අපස්සතා වා, කිං ත්විං කරිස්සසි අම්ොකිං සත්ථුයනො, යයො ත්විං තිං

උපනිධාය චලක්කුලධමොඋසභසමීයප තදහුජාතවච්ඡයකො විය, 

තිධාපභින්නමත්තවාරණසමීයප භිඞ්කයපොතයකො විය, 
භාසුරවිලම්බයකසරඋපයසොභිතක්ඛන්ධස්ස මිගරඤ්යඤො සමීයප

ජරසිඞ්ගායලො විය, දියඩ්ඪයයොජනසත පවඩ්ඪකායසුපණ්ණරාජසමීයප

ඡින්නපක්ඛකාකයපොතයකො විය ඛායසි, ගච්ඡ යිං යත කරණීයිං, තිං
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කයරොහීති. එවිං වුධසත්යත ුලද්යධො ආළවයකො උට්ඨහිත්වා මයනොසිලාතයල

වාමපායදනඨත්වා ‘‘පස්සථ දානිතුම්ොකිං වා සත්ථා මොනුභායවො, අෙිං 

වා’’තිදක්ඛිණපායදනසට්ඨියයොජනමත්තිංයකලාසපබ්බතකූටිංඅක්කමි, තිං
අයයොකූටපෙයටො නිද්ධන්තඅයයොපිණ්යඩොවියපපටිකායයොමුඤ්චි.යසොතත්ර

ඨත්වා‘‘අෙිංආළවයකො’’ති යඝොයසසි, සකලජම්බුදීපිංසද්යදොඵරි. 

චත්තායරො කිර සද්දා සකලජම්බුදීයප සුයයයිංසු – යඤ්ච පුණ්ණයකො 
යක්ඛයසනාපති ධනඤ්චයයකොරබයරාජානිං ජූයත ජිනිත්වා අ යඵොයටත්වා

‘‘අෙිංජිනි’’න්ති උග්යඝොයසසි, යඤ්චසක්යකොයදවානමින්යදොකස්සපස්ස
භගවයතොසාසයනපරිොයමායන විස්සකම්මිංයදවපුත්තිංසුනඛිංකායරත්වා
‘‘අෙිං පාපභික්ඛූ ච පාපභික්ඛුනියයො ච උපාසයක ච උපාසිකායයො ච

සබ්යබව අධම්මවාදියනො ඛාදාමී’’ති උග්යඝොසායපසි, යඤ්ච ුලසජාතයක
පභාවතියෙතු සත්තහි රාජූහි නගයර උපරුද්යධ පභාවතිිං අත්තනා සෙ 
ෙත්ථික්ඛන්ධිං ආයරොයපත්වා නගරා නික්ඛම්ම ‘‘අෙිං

සීෙස්සරුලසමොරාජා’’ති මොපුරියසො උග්යඝොයසසි, යඤ්ච ආළවයකො
යකලාසමුද්ධනිඨත්වා‘‘අෙිංආළවයකො’’ති.තදාහි සකලජම්බුදීයපද්වායර

ද්වායර ඨත්වා උග්යඝොසිතසදිසිං අයෙොසි, තියයොජනසෙස්සවිත්ථයතො ච
හිමවාපිසඞ්කම්පියක්ඛස්සආනුභායවන. 

යසො වාතමණ්ඩලං සමුට්ඨායපසි – ‘‘එයතයනව සමණිං
පලායපස්සාමී’’ති. යත පුරත්ථිමාදියභදා වාතා සමුට්ඨහිත්වා 
අඩ්ඪයයොජනයයොජනද්වියයොජනතියයොජන පමාණානි පබ්බතකූටානි
පදායලත්වා වනගච්ඡරුක්ඛාදීනි උම්මූයලත්වා ආළවීනගරිං පක්ඛන්තා
ජිණ්ණෙත්ථිසාලාදීනි චුණ්යණන්තාඡදනිට්ඨකා ආකායසභයමන්තා.භගවා
‘‘මා කස්සචි උපයරොයධො යෙොතූ’’ති අධිට්ඨාසි. යත වාතා දසබලිං පත්වා

චීවරකණ්ණමත්තම්පිචායලතුිං නාසක්ඛිිංසු.තයතො මහාවස්සං සමුට්ඨායපසි
‘‘උදයකන අජ්යඣොත්ථරිත්වා සමණිං මායරස්සාමී’’ති. තස්සානුභායවන

උපරූපරි සතපටලසෙස්සපටලාදියභදා වලාෙකා උට්ඨහිත්වා වස්සිිංසු, 

වුධසට්ඨිධාරායවයගන පථවී ඡිද්දා අයෙොසි, වනරුක්ඛාදීනිං උපරි මයෙොයඝො
ආගන්ත්වා දසබලස්ස චීවයර උස්සාවබින්දුමත්තම්පි යතයමතුිං නාසක්ඛි.

තයතො පාසාණවස්සං සමුට්ඨායපසි, මෙන්තානි මෙන්තානි පබ්බතකූටානි 
ධූමායන්තානි පජ්ජලන්තානි ආකායසනාගන්ත්වා දසබලිං පත්වා

දිබ්බමාලාගුළානි සම්පජ්ජිිංසු. තයතො පහරණවස්සං සමුට්ඨායපසි, 
එකයතොධාරාඋභයතොධාරා අසිසත්තිඛුර පාදයයො ධූමායන්තා පජ්ජලන්තා
ආකායසනාගන්ත්වා දසබලිං පත්වා දිබ්බපු ඵානි අයෙසුිං. තයතො 

අඞ්ගාරවස්සං සමුට්ඨායපසි, කිංසුකවණ්ණා අඞ්ගාරා ආකායසනාගන්ත්වා

දසබලස්ස පාදමූයල දිබ්බපු ඵානි හුත්වා විකරිිංසු. තයතො කුක්කුලවස්සං 

සමුට්ඨායපසි, අච්චුණ්යෙො ුලක්ුලයලො ආකායසනාගන්ත්වා දසබලස්ස

පාදමූයල චන්දනචුණ්ණිංහුත්වානිපති.තයතො වාලුකාවස්සං සමුට්ඨායපසි, 
අතිසුඛුමා වාලුකා ධූමායන්තා පජ්ජලන්තා ආකායසනාගන්ත්වා දසබලස්ස
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පාදමූයල දිබ්බපු ඵානි හුත්වා නිපතිිංසු. තයතො කලලවස්සං සමුට්ඨායපසි, 

තිං කලලවස්සිං ධූමායන්තිං පජ්ජලන්තිං ආකායසනාගන්ත්වා දසබලස්ස

පාදමූයල දිබ්බගන්ධිං හුත්වා නිපති. තයතො අන්ධකාරං සමුට්ඨායපසි
‘‘භිිංයසත්වා සමණිං පලායපස්සාමී’’ති. තිං 
චතුරඞ්ගසමන්නාගතන්ධකාරසදිසිං හුත්වා දසබලිං පත්වා
සූරිය පභාවිෙතමිවන්ධකාරිං අන්තරධායි. 

එවිං යක්යඛො ඉමාහි නවහි 
වාතවස්සපාසාණපෙරණඞ්ගාරුලක්ුලලවාලුකකලලන්ධකාරවුධසට්ඨීහි 
භගවන්තිං පලායපතුිං අසක්යකොන්යතො නානාවිධපෙරණෙත්ථාය 

අයනක පකාරරූපභූතගණසමාුලලාය චතුරඞ්ගිනියා යසනාය සයයමව
භගවන්තිං අභිගයතො. යත භූතගණා අයනක පකායර විකායර කත්වා

‘‘ගණ්ෙථෙනථා’’තිභගවයතොඋපරිආගච්ඡන්තාවියයෙොන්ති, අපිචයත

නිද්ධන්තයලොෙපිණ්ඩිංවියමක්ඛිකා, භගවන්තිංඅල්ලීයිතුිංඅසමත්ථාඑවිං 
අයෙසුිං. එවිං සන්යතපි යථා යබොධිමණ්යඩ මායරො ආගතයවලායයමව

නිවත්යතො, තථා අනිවත්තිත්වා උපඩ්ඪරත්තිමත්තිං බයාුලලමකිංසු. එවිං
උපඩ්ඪරත්තිමත්තිං අයනක පකාරවිභිිංසනදස්සයනනපි භගවන්තිං

චායලතුමසක්යකොන්යතො ආළවයකො චින්යතසි – ‘‘යිංනූනාෙිං යකනචි
අයජයයිංදුස්සාවුධසධිංමුඤ්යචයය’’න්ති. 

චත්තාරි කිර ආවුධානි යලොයක යසට්ඨානි – සක්කස්ස වජිරාවුධසධිං, 

යවස්සවණස්සගදාවුධසධිං, යමස්සනයනාවුධසධිං, ආළවකස්ස දුස්සාවුධසධන්ති.යදි
හි සක්යකො ුලද්යධො වජිරාවුධසධිං සියනරුමත්ථයක පෙයරයය 
අට්ඨසට්ඨිසෙස්සාධිකයයොජනසතසෙස්සිං සියනරුිං විනිවිජ්ඣිත්වා

යෙට්ඨයතො ගච්යඡයය. යවස්සවණස්සපුථුජ්ජනකායලවිස්සජ්ජිතගදාබහූනිං 
යක්ඛසෙස්සානිං සීසිං පායතත්වා පුන ෙත්ථපාසිං ආගන්ත්වා තිට්ඨති.
යයමන ුලද්යධන නයනාවුධසයධන ඔයලොකතමත්යත අයනකානි
ුලම්භණ්ඩසෙස්සානි තත්තකපායල තිලා විය වි ඵුරන්තානි විනස්සන්ති.

ආළවයකොුලද්යධොසයචආකායස දුස්සාවුධසධිංමුඤ්යචයය, ද්වාදසවස්සානි

යදයවො න වස්යසයය. සයච පථවියිං මුඤ්යචයය, සබ්බරුක්ඛතිණාදීනි 

සුස්සිත්වාද්වාදසවස්සන්තරිංනපුනරුයෙයයිං.සයචසමුද්යදමුඤ්යචයය, 

තත්තකපායලඋදකබින්දුවියසබ්බමුදකිංසුස්යසයය.සයචසියනරුසදියසපි

පබ්බයත මුඤ්යචයය, ඛණ්ඩාඛණ්ඩිං හුත්වා විකයරයය. යසො එවිං

මොනුභාවිං දුස්සාවුධසධිං උත්තරීයකතිං මුඤ්චිත්වා අග්ගයෙසි. යයභුයයයන
දසසෙස්සියලොකධාතුයදවතා යවයගන සන්නිපතිිංසු – ‘‘අජ්ජ භගවා

ආළවකිං දයමස්සති, තත්ථ ධම්මිං යසොස්සාමා’’ති. යුද්ධදස්සනකාමාපි
යදවතාසන්නිපතිිංසු. එවිංසකලම්පිආකාසිංයදවතාහිපුරිපුණ්ණමයෙොසි. 

අථආළවයකොභගවයතොසමීයපඋපරූපරිවිචරිත්වාවත්ථාවුධසධිංමුඤ්චි.
තිං අසනිවිචක්කිං විය ආකායස යභරවසද්දිං කයරොන්තිං ධූමායන්තිං
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පජ්ජලන්තිං භගවන්තිං පත්වා යක්ඛස්ස මානමද්දනත්ථිං
පාදමුඤ්ඡනයචොළකිං හුත්වා පාදමූයල නිපති. ආළවයකො තිං දිස්වා

ඡින්නවිසායණො විය උසයභො, උද්ධටදායඨො විය ස යපො, නිත්යතයජො
නිම්මයදො නිපතිතමානද්ධයජො හුත්වා චින්යතසි – ‘‘දුස්සාවුධසධම්පි සමණිං

නභියභොසි, කිංනුයඛො කාරණ’’න්ති? ඉදිංකාරණිං, යමත්තාවිොරයුත්යතො

සමයණො, ෙන්ද නිං යරොයසත්වා යමත්තාය වියයොයජමීති. ඉමිනා
සම්බන්යධයනතිං වුධසත්තිං – ‘‘අථ යඛො ආළවයකො යක්යඛො යයන
භගවා…යප.… නික්ඛම සමණා’’ති. තත්රායමධි පායයො – කස්මා මයා
අනනුඤ්ඤායතො මම භවනිං පවිසිත්වා ඝරසාමියකො විය ඉත්ථාගාරස්ස

මජ්යඣ නිසින්යනොසි, නනු අයුත්තයමතිං සමණස්ස යදිදිං 

අදින්නපටියභොයගොඉත්ථිසිංසග්යගොච, තස්මායදිත්විංසමණධම්යමඨියතො, 
නික්ඛම සමණාති. එයක පන ‘‘එතානි අඤ්ඤානි ච ඵරුසවචනානි වත්වා
එවායිංඑතදයවොචා’’ති භණන්ති. 

අථභගවා‘‘යස්මාථද්යධොපටිථද්ධභායවනවියනතුිංනසක්කා, යසොහි 
පටිථද්ධභායව කරියමායන යසයයථාපි චණ්ඩස්ස ුලක්ුලරස්ස නාසාය

පිත්තිං භින්යදයය, යසො භියයයොයසො මත්තාය චණ්ඩතයරො අස්ස, එවිං

ථද්ධතයරො යෙොති, මුදුනා පන යසො සක්කා වියනතු’’න්ති ඤත්වා

‘‘සාධාවුධසයසො’’තිපියවචයනනතස්සවචනිං සම්පටිච්ඡිත්වානික්ඛමි. යතන

වුධසත්තිං ‘‘සාධාවුයසොතිභගවානික්ඛමී’’ති. 

තයතො ආළවයකො ‘‘සුවයචො වතායිං සමයණො එකවචයනයනව

නික්ඛන්යතො, එවිං නාම නික්ඛයමතුිං සුඛිං සමණිං අකාරයණයනවාෙිං
සකලරත්තිිං යුද්යධන අබ්භුයයාසි’’න්ති මුදුචිත්යතො හුත්වා පුන චින්යතසි

‘‘ඉදානිපි න සක්කා ජානිතුිං, කිං නු යඛො සුවචතාය නික්ඛන්යතො, උදාහු

යකොයධන, ෙන්ද නිං වීමිංසාමී’’ති. තයතො ‘‘පවිස සමණා’’ති ආෙ. අථ
‘‘සුවයචො’’ති මුදුභූතචිත්තවවත්ථානකරණත්ථිං පුනපි පියවචනිං වදන්යතො 

සාධාවුයසොති භගවා පාවිසි. ආළවයකො පුන පුනිං තයමව සුවචභාවිං 

වීමිංසන්යතො දුතියම්පි තතියම්පි ‘‘නික්ඛම පවිසා’’ති ආෙ. භගවාපි තථා

අකාසි.යදිනකයරයය, පකතියාපිථද්ධයක්ඛස්ස චිත්තිංථද්ධතරිංහුත්වා
ධම්මකථායභාජනිංනභයවයය.තස්මායථානාමමාතායරොදන්තිං පුත්තකිං

යිං යසො ඉච්ඡති, තිං දත්වා වා කත්වා වා සඤ්ඤායපති, තථා භගවා

කයලසයරොදයනන යරොදන්තිං යක්ඛිං සඤ්ඤායපතුිං යිං යසො භණති, තිං
අකාසි.යථාචධාතීථඤ්ඤිංඅපිවන්තිං දාරකිංකඤ්චිදත්වාඋපලායළත්වා

පායයති, තථා භගවා යක්ඛිං යලොුලත්තරධම්මඛීරිං පායයතුිං තස්ස
පත්ථිතවචනකරයණනඋපලායළන්යතොඑවමකාසි.යථාචපුරියසොලාබුම්හි 

චතුමධුරිං පූයරතුකායමො තස්සබ්භන්තරිං යසොයධති, එවිං භගවා යක්ඛස්ස
චිත්යත යලොුලත්තරචතුමධුරිංපූයරතුකායමොතස්සඅබ්භන්තයරයකොධමලිං
යසොයධතුිංයාවතතියිං නික්ඛමනපයවසනිංඅකාසි. 
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අථ ආළවයකො ‘‘සුවයචො අයිං සමයණො, ‘නික්ඛමා’ති වුධසත්යතො

නික්ඛමති, ‘පවිසා’ති වුධසත්යතො පවිසති, යිංනූනාෙිං ඉමිං සමණිං එවයමවිං

සකලරත්තිිං කලයමත්වා, පායද ගයෙත්වා, පාරගඞ්ගාය ඛියපයය’’න්ති

පාපකිං චිතිං උ පායදත්වා චතුත්ථවාරිං ආෙ – ‘‘නික්ඛම සමණා’’ති. තිං

ඤත්වාභගවා ‘‘න ඛ්වාහංත’’න්තිආෙ.‘‘එවිංවුධසත්යතතදුත්තරිිංකරණීයිං

පරියයසමායනො පඤ්ෙිං පුච්ඡිතබ්බිං මඤ්ඤිස්සති, තිං ධම්මකථාය මුඛිං

භවිස්සතී’’තිඤත්වා ‘‘නඛ්වාහංත’’න්තිආෙ.තත්ථ නඉතිපටික්යඛයප, 

යඛොඉතිඅවධාරයණ. අහන්තිඅත්තනිදස්සනිං, න්තියෙතුවචනිං.යතයනත්ථ

‘‘යස්මාත්විං එවිංචින්යතසි, තස්මාඅෙිංආවුධසයසොයනවනික්ඛමිස්සාමි, යිං

යතකරණීයිං, තිංකයරොහී’’ති එවමත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

තයතො ආළවයකො යස්මා පුබ්යබපි ආකායසනාගමනයවලායිං ‘‘කිං නු

යඛො, එතිං සුවණ්ණවිමානිං, උදාහු රජතමණිවිමානානිං අඤ්ඤතරිං, ෙන්ද
නිං පස්සාමා’’ති එවිං අත්තයනො විමානිං ආගයත ඉද්ධිමන්යත
තාපසපරිබ්බාජයක පඤ්ෙිං පුච්ඡිත්වා විස්සජ්යජතුමසක්යකොන්යත

චිත්තක්යඛපාදීහිවියෙයඨති.කථිං? අමනුස්සාහි භිිංසනකරූපදස්සයනනවා
ෙදයවත්ථුපරිමද්දයනනවාති ද්වීොකායරහිචිත්තක්යඛපිං කයරොන්ති. අයිං
පනයස්මා ‘‘ඉද්ධිමන්යතො භිිංසනකරූපදස්සයනනනතසන්තී’’තිඤත්වා 

අත්තයනො ඉද්ධි පභායවන සුඛුමත්තභාවිං නිම්මිනිත්වා, යතසිං අන්යතො

පවිසිත්වා ෙදයවත්ථුිංපරිමද්දති, තයතොචිත්තසන්තතිනසණ්ඨාති, තස්සා
අසණ්ඨමානාය උම්මත්තකා යෙොන්ති ඛිත්තචිත්තා. එවිං ඛිත්තචිත්තානිං

එයතසිංඋරම්පිඵායලති, පායදපියනගයෙත්වාපාරගඞ්ගායඛිපති ‘‘මාස්සු

යම පුන එවරූපා භවනමාගමිිංසූ’’ති, තස්මා යත පඤ්යෙ සරිත්වා
‘‘යිංනූනාෙිං ඉමිං සමණිං ඉදානි එවිං වියෙයඨයය’’න්ති චින්යතත්වා ආෙ 

‘‘පඤ්හංතං සමණා’’තිආදි. 

ුලයතො පනස්ස යත පඤ්ොති? තස්ස කර මාතාපිතයරො කස්සපිං
භගවන්තිං පයිරුපාසිත්වා අට්ඨ පඤ්යෙ සවිස්සජ්ජයන උග්ගයෙසුිං. යත
දෙරකායල ආළවකිං පරියාපුණායපසුිං. යසො කාලච්චයයන විස්සජ්ජනිං
සම්මුස්සි. තයතො ‘‘ඉයම පඤ්ොපි මා විනස්සන්තූ’’ති සුවණ්ණපට්යට
ජාතිහිඞ්ගුලයකන ලිඛායපත්වා විමායන නික්ඛිපි. එවයමයත බුද්ධපඤ්ො
බුද්ධවිසයා එව යෙොන්ති. භගවා තිං සුත්වා යස්මා බුද්ධානිං 
පරිච්චත්තලාභන්තරායයො වා ජීවිතන්තරායයො වා

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණබයාම පභානිං පටිඝායතොවානසක්කායකනචිකාතුිං, 

තස්මාතිංයලොයකඅසාධාරණිංබුද්ධානුභාවිං දස්යසන්යතොආෙ ‘‘නඛ්වාහං

තං, ආවුයසො, පස්සාමිසයදවයකයලොයක’’ති. 

තත්ථ ‘‘සයදවකවචයනන පඤ්චකාමාවචරයදවග්ගෙණ’’න්තිආදිනා

නයයන එයතසිං පදානිං අත්ථමත්තදස්සයනන සඞ්යඛයපො වුධසත්යතො, න

අනුසන්ධියයොජනාක්කයමන විත්ථායරො.ස්වායිංවුධසච්චති– සයදවකවචයනන
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හි උක්කට්ඨපරිච්යඡදයතො සබ්බයදයවසු ගහියතසුපි යයසිං තත්ථ
සන්නිපතියත යදවගයණ විමති අයෙොසි ‘‘මායරො මොනුභායවො
ඡකාමාවචරිස්සයරො වසවත්තී පච්චනීකසායතො ධම්මයදස්සී 

ුලරුරකම්මන්යතො, කිං නු යඛො, යසොපිස්ස චිත්තක්යඛපාදීනි න

කයරයයා’’ති, යතසිං විමතිපටිබාෙනත්ථිං ‘‘සමාරයක’’තිආෙ.තයතොයයසිං

අයෙොසි – ‘‘බ්රේමා මොනුභායවො එකඞ්ගුලියා එකචක්කවාළසෙස්යස

ආයලොකිං කයරොති, ද්වීහි…යප.… දසහි අඞ්ගුලීහි දසසු

චක්කවාළසෙස්යසසු, අනුත්තරඤ්චඣානසමාපත්තිසුඛිං පටිසිංයවයදති, කිං

යසොපි න කයරයයා’’ති, යතසිං විමතිපටිබාෙනත්ථිං ‘‘සබ්රහ්මයක’’තිආෙ.
අථ යයසිං අයෙොසි ‘‘පුථු සමණබ්රාේමණා සාසනස්ස පච්චත්ථිකා

පච්චාමිත්තාමන්තාදිබලසමන්නාගතා, කිංයතපින කයරයය’’න්ති, යතසිං

විමතිපටිබාෙනත්ථිං ‘‘සස්සමණබ්රාහ්මණිො පජාො’’ති ආෙ. එවිං

උක්කට්ඨට්ඨායනසු කස්සචි අභාවිං දස්යසත්වා ඉදානි සයදවමනුස්සාොති
වචයනන සම්මුතියදයව අවයසසමනුස්යස ච උපාදාය
උක්කට්ඨපරිච්යඡදවයසයනව යසසසත්තයලොයකපි කස්සචි අභාවිං 
දස්යසසීතිඑවයමත්ථඅනුසන්ධියයොජනාක්කයමොයවදිතබ්යබො. 

එවිංභගවාතස්සබාධනචිත්තිංපටියසයධත්වාපඤ්ෙපුච්ඡයනඋස්සාෙිං 

ජයනන්යතොආෙ ‘‘අපිචත්වං, ආවුයසො, පුච්ෙෙදාකඞ්ඛසී’’ති. තස්සත්යථො–

පුච්ඡ, යදිආකඞ්ඛසි, නයමපඤ්ෙවිස්සජ්ජයන භායරොඅත්ථි.අථවා‘‘පුච්ඡ

යිංආකඞ්ඛසි, යතසබ්බිං විස්සජ්යජස්සාමී’’තිසබ්බඤ්ඤුපවාරණිංපවායරසි
අසාධාරණිං පච්යචකබුද්ධඅග්ගසාවකමොසාවයකහි. යත හි ‘‘පුච්ඡාවුධසයසො
සුත්වා යවදිස්සාමා’’ති වදන්ති. බුද්ධා පන ‘‘පුච්ඡාවුධසයසො යදාකඞ්ඛසී’’ති

)සිං.නි.1.237, 246) වා, 

‘‘පුච්ඡ වාසව මිං පඤ්ෙිං, යිං කඤ්චි මනසිච්ඡසී’’ති වා. )දී. නි.
2.356); 

‘‘බාවරිස්ස චතුය්ෙිංවා, සබ්යබසිං සබ්බසිංසයිං; 

කතාවකාසා පුච්ඡව්යෙො, යිං කඤ්චි මනසිච්ඡථා’’ති වා. )සු. නි. 
1036) – 

එවමාදිනා නයයන යදවමනුස්සානිං සබ්බඤ්ඤුපවාරණිං පවායරන්ති. 

අනච්ඡරියඤ්යචතිං, යිං භගවා බුද්ධභූමිිං පත්වා එවිං පවාරණිං පවායරයය, 
යයො යබොධිසත්තභූමියිංපයදසඤායණවත්තමායනොපි– 

‘‘යකොණ්ඩඤ්ඤ පඤ්ොනි වියාකයරොහි, යාචන්ති තිං ඉසයයො

සාධුරූපා; 

යකොණ්ඩඤ්ඤ එයසො මනුයජසු ධම්යමො, යිං වුධසද්ධමාගච්ඡති එස 

භායරො’’ති.)ජා.2.17.60) – 
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එවිංඉසීහියාචියතො– 

‘‘කතාවකාසා පුච්ඡන්තු යභොන්යතො, යිං කඤ්චි පඤ්ෙිං 

මනසාභිපත්ථිතිං; 

අෙඤ්හි තිං තිං යවො වියාකරිස්සිං, ඤත්වා සයිං යලොකමිමිං 
පරඤ්චා’’ති.– 

එවිං සරභඞ්ගකායලසම්භවජාතයකච සකලජම්බුදීයපතික්ඛත්තුිංවිචරිත්වා
පඤ්ොනිං අන්තකරිං අදිස්වා ජාතියා සත්තවස්සියකො රථිකාය පිංසුකීළිකිං
කීළන්යතොසුචිරයතනබ්රාේමයණනපුට්යඨො– 

‘‘තග්ඝයතඅෙමක්ඛිස්සිං, යථාපිුලසයලොතථා; 

රාජාචයඛොනිංජානාති, යදිකාෙතිවානවා’’ති.)ජා.1.16.172) – 

එවිං සබ්බඤ්ඤුපවාරණිං පවායරසි. එවිං භගවතා ආළවකස්ස

සබ්බඤ්ඤුපවාරණාය පවාරිතාය අථ යඛො ආළවයකො ෙක්යඛො භගවන්තං 

ගාථාෙඅජ්ඣභාසි‘‘කිංසූධවිත්ත’’න්ති. 

183. තත්ථ කින්තිපුච්ඡාවචනිං. සූති පදපූරණමත්යතනිපායතො. ඉධාති

ඉමස්මිිං යලොයක. විත්තන්ති විදති, පීතිිං කයරොතීති විත්තිං, ධනස්යසතිං

අධිවචනිං. සුචිණ්ණන්ති සුකතිං. සුඛන්ති කායිකයචතසිකිං සාතිං. 

ආවහාතීති ආවෙති, ආයනති, යදති, අ යපතීති වුධසත්තිං යෙොති හයවති

දළ්ෙත්යථ නිපායතො. සාදුතරන්ති අතිසයයන සාදුිං. ‘‘සාධුතර’’න්තිපි 

පායඨො. රසානන්ති රසසඤ්ඤිතානිං ධම්මානිං. කථන්ති යකන පකායරන, 

කථිංජීවියනො ජීවිතිං කථංජීවිජීවිතං, ගාථාබන්ධසුඛත්ථිං පන සානුනාසිකිං

වුධසච්චති. ‘‘කථිංජීවිිං ජීවත’’න්ති වා පායඨො. තස්ස ජීවන්තානිංකථිංජීවින්ති
අත්යථො. යසසයමත්ථ පාකටයමව. එවමිමායගාථාය ‘‘කිංසුඉධයලොයක

පුරිසස්සවිත්තිංයසට්ඨිං, කිංසු සුචිණ්ණිංසුඛමාවොති, කිංරසානිංසාදුතරිං, 
කථිංජීවියනොජීවිතිංයසට්ඨමාහූ’’තිඉයම චත්තායරොපඤ්යෙපුච්ඡි. 

184. අථස්ස භගවා කස්සපදසබයලන විස්සජ්ජිතනයයයනව

විස්සජ්යජන්යතො ඉමිං ගාථමාෙ ‘‘සද්ධීධ විත්ත’’න්ති. තත්ථ යථා

හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදි විත්තිං උපයභොගපරියභොගසුඛිං ආවෙති, 

ඛු පිපාසාදිදුක්ඛිං පටිබාෙති, දාලිද්දියිං වූපසයමති, 

මුත්තාදිරතනපටිලාභයෙතු යෙොති, යලොකසන්ථුතිඤ්ච ආවෙති, එවිං
යලොකයයලොුලත්තරා සද්ධාපි යථාසම්භවිං

යලොකයයලොුලත්තරවිපාකසුඛමාවෙති, සද්ධාධුයරන පටිපන්නානිං 

ජාතිජරාදිදුක්ඛිං පටිබාෙති, ගුණදාලිද්දියිං වූපසයමති, 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගාදිරතනපටිලාභයෙතුයෙොති. 

‘‘සද්යධො සීයලනසම්පන්යනො, යයසො යභොගසම පියතො; 
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යිංයිංපයදසිංභජති, තත්ථතත්යථවපූජියතො’’ති.)ධ.ප.303) – 

වචනයතොයලොකසන්ථුතිඤ්චආවෙතීතිකත්වා‘‘විත්ත’’න්ති වුධසත්තා.යස්මා

පයනතිං සද්ධාවිත්තිං අනුගාමිකිං අනඤ්ඤසාධාරණිං සබ්බසම්පත්තියෙතු, 
යලොකයස්ස හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිවිත්තස්සාපි නිදානිං. සද්යධොයයව හි

දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා විත්තිං අධිගච්ඡති, අස්සද්ධස්ස පන විත්තිං

යාවයදව අනත්ථාය යෙොති, තස්මා ‘‘යසට්ඨ’’න්ති වුධසත්තිං. පුරිසස්සාති 

උක්කට්ඨපරිච්යඡදයදසනා; තස්මා න යකවලිං පුරිසස්ස, ඉත්ථිආදීනම්පි
සද්ධාවිත්තයමවයසට්ඨන්තියවදිතබ්බිං. 

ධම්යමොති දසුලසලකම්මපථධම්යමො, දානසීලභාවනාධම්යමො වා. 

සුචිණ්යණොති සුකයතො සුචරියතො. සුඛමාවහාතීති 

යසොණයසට්ඨිපුත්තරට්ඨපාලාදීනිං විය මනුස්සසුඛිං, සක්කාදීනිං විය

දිබ්බසුඛිං, පරියයොසායනචමොපදුමාදීනිංවියනිබ්බානසුඛඤ්චආවෙතීති. 

සච්චන්ති අයිං සච්චසද්යදො අයනයකසු අත්යථසු දිස්සති. යසයයථිදිං –

‘‘සච්චිංභයණනුලජ්යඣයයා’’තිආදීසු)ධ.ප.224) වාචාසච්යච.‘‘සච්යච

ඨිතාසමණබ්රාේමණාචා’’තිආදීසු )ජා.2.21.433) විරතිසච්යච. ‘‘කස්මානු

සච්චානි වදන්ති නානා, පවාදියායස ුලසලාවදානා’’තිආදීසු )සු. නි. 891) 

දිට්ඨිසච්යච. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, බ්රාේමණසච්චානී’’තිආදීසු )අ. නි. 

4.185) බ්රාේමණසච්යච. ‘‘එකඤ්හි සච්චිං න දුතීයමත්ථී’’තිආදීසු )සු. නි.

890) පරමත්ථසච්යච.‘‘චතුන්නිංසච්චානිංකතිුලසලා’’තිආදීසු)විභ.216) 

අරියසච්යච.ඉධ පනපරමත්ථසච්චිංනිබ්බානිං, විරතිසච්චිංවාඅබ්භන්තරිං

කත්වාවාචාසච්චිං අධි යපතිං, යස්සානුභායවනඋදකාදීනිවයසවත්යතන්ති

ජාතිජරාමරණපාරිංතරන්ති.යථාෙ – 

‘‘සච්යචන වායචනුදකම්පි ධාවති, විසම්පි සච්යචන ෙනන්ති 

පණ්ඩිතා; 

සච්යචන යදයවො ථනයිං පවස්සති, සච්යච ඨිතා නිබ්බුතිිං 
පත්ථයන්ති. 

‘‘යය යකචියමඅත්ථිරසාපථබයා, සච්චිංයතසිං සාදුතරිංරසානිං; 

සච්යචඨිතා සමණබ්රාේමණා ච, තරන්තිජාතිමරණස්ස පාර’’න්ති. 

(ජා.2.21.433); 

සාදුතරන්ති මධුරතරිං, පණීතතරිං. රසානන්ති යය ඉයම ‘‘මූලරයසො, 

ඛන්ධරයසො’’තිආදිනා )ධ.ස.628-630) නයයනසායනීයධම්මා, යයචියම

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, සබ්බිං ඵලරසිං (මොව. 300) අරසරූයපො භවිං

යගොතයමො, යයයත, බ්රාේමණ, රූපරසා, සද්දරසා )අ.නි. 8.11; පාරා. 3), 

අනාපත්ති රසරයස )පාචි. 607-609), අයිං ධම්මවිනයයො එකරයසො
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විමුත්තිරයසො )අ. නි. 8.19; චූළව. 385), භාත් වා භගවා අත්ථරසස්ස 

ධම්මරසස්සා’’තිආදිනා )මොනි. 149; චූළනි. අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස 2) 

නයයන වාචාරසූපවජ්ජා අවයසසබයඤ්ජනාදයයො ධම්මා ‘‘රසා’’ති

වුධසච්චන්ති, යතසිංරසානිං සච්චංහයවසාදුතරං සච්චයමවසාදුතරිං, සාධුතරිං

වා යසට්ඨතරිං, උත්තමතරිං. මූලරසාදයයො හි සරීරිං උපබ්රූයෙන්ති, 
සිංකයලසිකඤ්ච සුඛමාවෙන්ති. සච්චරයස විරතිසච්චවාචාසච්චරසා

සමථවිපස්සනාදීහි චිත්තමුපබ්රූයෙන්ති, අසිංකයලසිකඤ්ච සුඛමාවෙන්ති, 

විමුත්තිරයසො පරමත්ථසච්චරසපරිභාවිතත්තා සාදු, අත්ථරසධම්මරසා ච 
තදධිගමූපායභූතිංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්චනිස්සායපවත්තියතොති. 

පඤ්ඤාජීවින්ති එත්ථ පන ය්වායිං අන්යධකචක්ඛුද්විචක්ඛුයකසු
ද්විචක්ඛුපුග්ගයලො ගෙට්යඨො වා 
කම්මන්තානුට්ඨානසරණගමනදානසිංවිභාගසීලසමාදානඋයපොසථකම්මාදිග

ෙට්ඨපටිපදිං, පබ්බජියතො වා අවි පටිසාරකරසීලසඞ්ඛාතිං
තදුත්තරිචිත්තවිසුද්ධිආදියභදිං වා පබ්බජිතපටිපදිං පඤ්ඤාය ආරායධත්වා

ජීවති, තස්සපඤ්ඤාජීවියනොජීවිතිං, තිංවාපඤ්ඤාජීවිිංජීවිතිං යසට්ඨමාහූති
එවමත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

185-6. එවිං භගවතා විස්සජ්ජියත චත්තායරොපි පඤ්යෙ සුත්වා

අත්තමයනොයක්යඛොඅවයසයසපිචත්තායරො පඤ්යෙපුච්ඡන්යතො ‘‘කථංසු

තරතිඔඝ’’න්තිගාථමාෙ. අථස්ස භගවා පුරිමනයයයනවවිස්සජ්යජන්යතො 

‘‘සද්ධාෙ තරතී’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ කඤ්චාපි යයො චතුබ්බිධිං ඔඝිං තරති, 

යසො සිංසාරණ්ණවම්පි තරති, වට්ටදුක්ඛම්පි අච්යචති, කයලසමලාපි

පරිසුජ්ඣති, එවිං සන්යතපිපනයස්මාඅස්සද්යධොඔඝතරණිංඅසද්දෙන්යතො

න පක්ඛන්දති, පඤ්චසු කාමගුයණසු චිත්තයවොස්සග්යගන පමත්යතො

තත්යථව සත්තවිසත්තතායසිංසාරණ්ණවිංනතරති, ුලසීයතොදුක්ඛිංවිෙරති

යවොකණ්යණොඅුලසයලහි ධම්යමහි, අ පඤ්යඤොසුද්ධිමග්ගිංඅජානන්යතො

න පරිසුජ්ඣති, තස්මා ත පටිපක්ඛිං දස්යසන්යතන භගවතා අයිං ගාථා
වුධසත්තා. 

එවිං වුධසත්තාය යචතාය යස්මා යසොතාපත්තියඞ්ගපදට්ඨානිං සද්ධින්ද්රියිං, 

තස්මා ‘‘සද්ධාෙ තරති ඔඝ’’න්ති ඉමිනා පයදන දිට්යඨොඝතරණිං
යසොතාපත්තිමග්ගිංයසොතාපන්නඤ්චපකායසති.යස්මාපනයසොතාපන්යනො 
ුලසලානිං ධම්මානිං භාවනාය සාතච්චකරියාසඞ්ඛායතන අ පමායදන
සමන්නාගයතො දුතියමග්ගිං ආරායධත්වා ඨයපත්වා සකයදව ඉමිං යලොකිං
ආගමනමත්තිං අවයසසිං යසොතාපත්තිමග්යගන අතිණ්ණිං භයවොඝවත්ථුිං

සිංසාරණ්ණවිං තරති, තස්මා ‘‘අප්පමායදන අණ්ණව’’න්ති ඉමිනා පයදන
භයවොඝතරණිං සකදාගාමිමග්ගිං සකදාගාමිඤ්ච පකායසති. යස්මා
සකදාගාමීවීරියයනතතියමග්ගිංආරායධත්වාසකදාගාමිමග්යගනඅනතීතිං 

කායමොඝවත්ථුිං; කායමොඝසඤ්ඤිතඤ්ච කාමදුක්ඛමච්යචති, තස්මා 
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‘‘වීරියෙනදුක්ඛමච්යචතී’’තිඉමිනාපයදනකායමොඝතරණිංඅනාගාමිමග්ගිං 
අනාගාමිඤ්ච පකායසති. යස්මා පන අනාගාමී විගතකාමපඞ්කතාය
පරිසුද්ධාය පඤ්ඤාය එකන්තපරිසුද්ධිං චතුත්ථමග්ගපඤ්ඤිං ආරායධත්වා

අනාගාමිමග්යගන අ පහීනිං අවිජ්ජාසඞ්ඛාතිං පරමමලිං පජෙති, තස්මා 

‘‘පඤ්ඤාෙ පරිසුජ්ඣතී’’තිඉමිනාපයදනඅවිජ්යජොඝතරණිං අරෙත්තමග්ගිං
අරෙන්තඤ්ච පකායසති. ඉමාය ච අරෙත්තනිකූයටන කථිතාය ගාථාය
පරියයොසායනයක්යඛොයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි. 

187. ඉදානිතයමව ‘‘පඤ්ඤායපරිසුජ්ඣතී’’තිඑත්ථවුධසත්තිංපඤ්ඤාපදිං
ගයෙත්වා අත්තයනො පටිභායනන යලොකයයලොුලත්තරමිස්සකිං පඤ්ෙිං

පුච්ඡන්යතො ‘‘කථංසුලභයත පඤ්ඤ’’න්ති ඉමිංඡ පදගාථමාෙ.තත්ථ කථං

සූතිසබ්බත්යථවඅත්ථයුත්තිපුච්ඡායෙොති. අයඤ්හි පඤ්ඤාදිඅත්ථිංඤත්වා

තස්ස යුත්තිිං පුච්ඡති ‘‘කථං කාය යුත්තියා යකන කාරයණන පඤ්ඤිං
ලභතී’’ති.එසනයයොධනාදීසු. 

188. අථස්ස භගවා චතූහි කාරයණහි පඤ්ඤාලාභිං දස්යසන්යතො 

‘‘සද්දහායනො’’තිආදිමාෙ. තස්සත්යථො – යයන පුබ්බභායග 

කායසුචරිතාදියභයදන, අපරභායග ච සත්තතිිංසයබොධිපක්ඛියයභයදන

ධම්යමන අරෙන්යතො බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකා නිබ්බානිං පත්තා, තිං 

සද්දහායනො අරහතං ධම්මං නිබ්බානප්පත්තිො යලොකයයලොුලත්තරිං 

පඤ්ඤං ලභති. තඤ්ච යඛො න සද්ධාමත්තයකයනව, යස්මා පන

සද්ධාජායතොඋපසඞ්කමති, උපසඞ්කමන්යතොපයිරුපාසති, පයිරුපාසන්යතො

යසොතිං ඔදෙති, ඔහිතයසොයතො ධම්මිං සුණාති, තස්මා උපසඞ්කමනයතො

පභුතියාවධම්මස්සවයනන සුස්සූසං ලභති. කවුධසත්තිංයෙොති –තිංධම්මිං
සද්දහිත්වාපි ආචරියුපජ්ඣායය කායලන උපසඞ්කමිත්වා වත්තකරයණන
පයිරුපාසිත්වා යදා පයිරුපාසනාය ආරාධිතචිත්තා කඤ්චි වත්තුකාමා
යෙොන්ති. අථ අධිගතාය යසොතුකාමතාය යසොතිං ඔදහිත්වා සුණන්යතො

ලභතීති. එවිං සුසූසම්පි ච සතිඅවි පවායසන අප්පමත්යතො 

සුභාසිතදුබ්භාසිතඤ්ඤුතාය විචක්ඛයණො එව ලභති, න ඉතයරො. යතනාෙ 

‘‘අප්පමත්යතොවිචක්ඛයණො’’ති. 

එවිං යස්මා සද්ධාය පඤ්ඤාලාභසිංවත්තනිකිං පටිපදිං පටිපජ්ජති, 

සුස්සූසාය සක්කච්චිං පඤ්ඤාධිගමූපායිං සුණාති, අ පමායදන ගහිතිං න

සම්මුස්සති, විචක්ඛණතාය අනූනාධිකිං අවිපරීතඤ්ච ගයෙත්වා විත්ථාරිකිං

කයරොති.සුස්සූසායවා ඔහිතයසොයතොපඤ්ඤාපටිලාභයෙතුිංධම්මිංසුණාති, 

අ පමායදන සුත්වා ධම්මිං ධායරති, විචක්ඛණතාය ධතානිං ධම්මානිං

අත්ථමුපපරික්ඛති, අථානුපුබ්යබන පරමත්ථසච්චිංසච්ඡිකයරොති, තස්මාස්ස
භගවා ‘‘කථිං සු ලභයත පඤ්ඤ’’න්ති පුට්යඨො ඉමානි චත්තාරි කාරණානි
දස්යසන්යතොඉමිංගාථමාෙ–‘‘සද්දොයනො…යප.… විචක්ඛයණො’’ති. 
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189. ඉදානි තයතො පයර තයයො පඤ්යෙ විස්සජ්යජන්යතො
‘‘පතිරූපකාරී’’ති ඉමිං ගාථමාෙ. තත්ථ යදසකාලාදීනි අොයපත්වා
යලොකයස්ස යලොුලත්තරස්ස වා ධනස්ස පතිරූපිං අධිගමූපායිං කයරොතීති 

පතිරූපකාරී. ධුරවාති යචතසිකවීරියවයසන අනික්ඛිත්තධුයරො. උට්ඨාතාති

‘‘යයොච සීතඤ්චඋණ්ෙඤ්ච, තිණාභියයයොනමඤ්ඤතී’’තිආදිනා)යථරගා.

232; දී. නි. 3.253) නයයන කායිකවීරියවයසන උට්ඨානසම්පන්යනො

අසිථිලපරක්කයමො. වින්දයත ධනන්ති එකමූසිකාය න චිරස්යසව

ද්යවසතසෙස්සසඞ්ඛිං චූළන්යතවාසී විය යලොකයධනඤ්ච, 
මෙල්ලකමොතිස්සත්යථයරොවියයලොුලත්තරධනඤ්චලභති.යසොහි ‘‘තීහි
ඉරියාපයථහි විෙරිස්සාමී’’ති වත්තිං කත්වා ථිනමිද්ධාගමනයවලාය

පලාලචුම්බටකිංයතයමත්වා, සීයස කත්වා, ගල පමාණිංඋදකිංපවිසිත්වා, 

ථිනමිද්ධිංපටිබායෙන්යතොද්වාදසහිවස්යසහි අරෙත්තිංපාපුණි. සච්යචනාති

වචීසච්යචනාපි ‘‘සච්චවාදී භූතවාදී’’ති, පරමත්ථසච්යචනාපි ‘‘බුද්යධො

පච්යචකබුද්යධොඅරියසාවයකො’’තිඑවිං කත්තිිංප යපොති. දදන්තියිංකඤ්චි

ඉච්ඡිතපත්ථිතිං දදන්යතො මිත්තානිගන්ථති, සම්පායදතිකයරොතීතිඅත්යථො. 

දුද්දදිංවාදදිංගන්ථති, දානමුයඛනවාචත්තාරිපිසඞ්ගෙවත්ථූනිගහිතානීති 
යවදිතබ්බානි.යතහිමිත්තානිකයරොතීතිවුධසත්තිංයෙොති. 

190. එවිං ගෙට්ඨපබ්බජිතානිං සාධාරයණන
යලොකයයලොුලත්තරමිස්සයකනනයයනචත්තායරොපඤ්යෙ විස්සජ්යජත්වා
ඉදානි ‘‘කථිං යපච්ච න යසොචතී’’ති ඉමිං පඤ්චමිං පඤ්ෙිං ගෙට්ඨවයසන 

විස්සජ්යජන්යතොආෙ ‘‘ෙස්යසයත’’ති. තස්සත්යථො – යස්ස ‘‘සද්දොයනො
අරෙත’’න්ති එත්ථ වුධසත්තාය සබ්බකලයාණධම්මු පාදිකාය සද්ධාය 

සමන්නාගතත්තා සද්ධස්ස ඝරයමසියනො ඝරාවාසිං පඤ්ච වා කාමගුයණ
එසන්තස්ස ගයවසන්තස්ස කාමයභොගියනො ගෙට්ඨස්ස ‘‘සච්යචන කත්තිිං

ප යපොතී’’ති එත්ථ වුධසත්ත පකාරිං සච්චං, ‘‘සුස්සූසිං ලභයත පඤ්ඤ’’න්ති

එත්ථසුස්සූසපඤ්ඤානායමන වුධසත්යතො ධම්යමො, ‘‘ධුරවාඋට්ඨාතා’’තිඑත්ථ

ධුරනායමන උට්ඨානනායමන ච වුධසත්තා ධීති, ‘‘දදිං මිත්තානි ගන්ථතී’’ති 

එත්ථ වුධසත්ත පකායරො චායගො චාති එයත චතුයරො ධම්මා සන්ති. ස යව

යපච්චනයසොචතීතිඉධයලොකාපරයලොකිංගන්ත්වාසයවන යසොචතීති. 

191. එවිං භගවා පඤ්චමම්පි පඤ්ෙිං විස්සජ්යජත්වා තිං යක්ඛිං

යචොයදන්යතො ආෙ – ‘‘ඉඞ්ඝ අඤ්යඤපී’’ති. තත්ථ ඉඞ්ඝාති යචොදනත්යථ 

නිපායතො. අඤ්යඤපීති අඤ්යඤපි ධම්යම පුථූ සමණබ්රාේමයණ පුච්ඡස්සු, 
අඤ්යඤපි වා පූරණාදයයො සබ්බඤ්ඤුපටිඤ්යඤ පුථූ සමණබ්රාේමයණ 

පුච්ඡස්සු.යදිඅම්යෙහි‘‘සච්යචනකත්තිිංප යපොතී’’තිඑත්ථවුධසත්ත පකාරා 

සච්චා භියයයො කත්ති පත්තිකාරණිං වා, ‘‘සුස්සූසිං ලභයත පඤ්ඤ’’න්ති

එත්ථ සුස්සූසනපඤ්ඤාපයදයසන වුධසත්තා දමා භියයයො 
යලොකයයලොුලත්තරපඤ්ඤාපටිලාභකාරණිංවා. ‘‘දදිංමිත්තානි ගන්ථතී’’ති

එත්ථ වුධසත්ත පකාරා චාගා භියයයො මිත්තගන්ථනකාරණිං වා, ‘‘ධුරවා



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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උට්ඨාතා’’තිඑත්ථතිංතිංඅත්ථවසිංපටිච්චධුරනායමන උට්ඨානනායමන ච
වුධසත්තාය මොභාරසෙනට්යඨන උස්යසොළ්හීභාව පත්තාය වීරියසඞ්ඛාතාය 

ඛන්තයා භියයයො යලොකයයලොුලත්තරධනවින්දනකාරණිං වා, ‘‘සච්චිං
ධම්යමො ධිති චායගො’’ති එවිං වුධසත්යතහි ඉයමයෙවචතූහිධම්යමහිභියයයො
අස්මා යලොකා පරිං යලොකිං යපච්ච අයසොචනකාරණිං වා ඉධ විජ්ජතීති
අයයමත්ථ සද්ධිිං සඞ්යඛපයයොජනාය අත්ථවණ්ණනා. විත්ථාරයතො පන
එකයමකිංපදිං අත්ථුද්ධාරපදුද්ධාරවණ්ණනානයයහිවිභජිත්වායවදිතබ්බා. 

192. එවිං වුධසත්යතයක්යඛොයයනසිංසයයනඅඤ්යඤපුච්යඡයය, තස්ස

පහීනත්තා ‘‘කථං නු දානි පුච්යෙෙයං, පුථූ සමණබ්රාහ්මයණති වත්වා 

යයපිස්සඅපුච්ඡනකාරණිංනජානන්ති, යතපිජානායපන්යතො ‘‘යෙොහංඅජ්ජ 

පජානාමි, යෙො අත්යථො සම්පරායියකො’’ති ආෙ. තත්ථ අජ්ජාති අජ්ජාදිිං

කත්වාති අධි පායයො. පජානාමීති යථාවුධසත්යතන පකායරන ජානාමි. යෙො 

අත්යථොතිඑත්තාවතා‘‘සුස්සූසිංලභයතපඤ්ඤ’’න්තිආදිනානයයනවුධසත්තිං 

දිට්ඨධම්මිකිං දස්යසති සම්පරායියකොති ඉමිනා ‘‘යස්යසයත චතුයරො

ධම්මා’’ති වුධසත්තිං යපච්ච යසොකාභාවකරිං සම්පරායිකිං. අත්යථොති ච
කාරණස්යසතිංඅධිවචනිං.අයඤ්හිඅත්ථසද්යදො‘‘සාත්ථිං සබයඤ්ජන’’න්ති

එවමාදීසු)පාරා.1; දී.නි.1.255) පාඨත්යථවත්තති.‘‘අත්යථො යම, ගෙපති, 

හිරඤ්ඤසුවණ්යණනා’’තිආදීසු )දී. නි. 2.250; ම. නි. 3.258) කච්චත්යථ 

‘‘යෙොති සීලවතිං අත්යථො’’තිආදීසු )ජා. 1.1.11) වුධසඩ්ඪිම්හි. ‘‘බහුජයනො

භජයත අත්ථයෙතූ’’තිආදීසු )ජා. 1.15.89) ධයන. ‘‘උභින්නමත්ථිං

චරතී’’තිආදීසු )ජා. 1.7.66; සිං.නි.1.250; යථරගා.443) හියත. ‘‘අත්යථ

ජායත ච පණ්ඩිත’’න්තිආදීසු )ජා. 1.1.92) කාරයණ. ඉධ පන කාරයණ.

තස්මා යිං පඤ්ඤාදිලාභාදීනිං කාරණිං දිට්ඨධම්මිකිං, යඤ්ච යපච්ච

යසොකාභාවස්ස කාරණිං සම්පරායිකිං, තිං යයොෙිං අජ්ජ භගවතා

වුධසත්තනයයන සාමිංයයව පජානාමි, යසො කථිං නු දානි පුච්යඡයයිං පුථූ
සමණබ්රාේමයණතිඑවයමත්ථ සඞ්යඛපයතොඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

193. එවිං යක්යඛො ‘‘පජානාමි යයො අත්යථො සම්පරායියකො’’ති වත්වා

තස්ස ඤාණස්ස භගවිංමූලකත්තිං දස්යසන්යතො ‘‘අත්ථාෙ වත යම

බුද්යධො’’ති ආෙ. තත්ථ අත්ථාොති හිතාය, වුධසඩ්ඪියා වා. ෙත්ථ දින්නං

මහප්ඵලන්ති ‘‘යස්යසයත චතුයරො ධම්මා’’ති )ජා. 1.1.97) එත්ථ

වුධසත්තචායගනයත්ථදින්නිංමෙ ඵලිංයෙොති, තිංඅග්ගදක්ඛියණයයිං බුද්ධිං
පජානාමීතිඅත්යථො.යකචිපන‘‘සඞ්ඝිංසන්ධායඑවමාො’’තිභණන්ති. 

194. එවිං ඉමාය ගාථාය අත්තයනො හිතාධිගමිං දස්යසත්වා ඉදානි

පරහිතාය පටිපත්තිිං දීයපන්යතො ආෙ ‘‘යසො අහං විචරිස්සාමී’’ති.
තස්සත්යථොයෙමවතසුත්යතවුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. 
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එවමිමාය ගාථාය පරියයොසානඤ්ච රත්තිවිභායනඤ්ච
සාධුකාරසද්දුට්ඨානඤ්ච ආළවකුලමාරස්ස යක්ඛස්ස භවනිං ආනයනඤ්ච
එකක්ඛයණයයව අයෙොසි. රාජපුරිසා සාධුකාරසද්දිං සුත්වා ‘‘එවරූයපො 

සාධුකාරසද්යදොඨයපත්වාබුද්යධනඅඤ්යඤසිංඅබ්භුග්ගච්ඡති, ආගයතොනු

යඛොභගවා’’ති ආවජ්යජන්තාභගවයතොසරීර පභිංදිස්වා, පුබ්යබවියබහි

අට්ඨත්වා, නිබ්බිසඞ්කා අන්යතොයයව පවිසිත්වා, අද්දසිංසු භගවන්තිං

යක්ඛස්සභවයනනිසින්නිං, යක්ඛඤ්ච අඤ්ජලිිංපග්ගයෙත්වාඨිතිං.දිස්වාන

යක්ඛිංආෙිංසු–‘‘අයිංයත, මොයක්ඛ, රාජුලමායරොබලිකම්මායආනීයතො, 

ෙන්ද නිං ඛාද වා භුඤ්ජ වා, යථාපච්චයිං වා කයරොහී’’ති. යසො
යසොතාපන්නත්තා ලජ්ජියතො වියසසයතො ච භගවයතො පුරයතො එවිං

වුධසච්චමායනො, අථ තිං ුලමාරිං උයභොහි ෙත්යථහි පටිග්ගයෙත්වා භගවයතො

උපනායමසි– ‘‘අයිංභන්යතුලමායරොමය්ෙිං යපසියතො, ඉමාෙිංභගවයතො

දම්මි, හිතානුකම්පකා බුද්ධා, පටිග්ගණ්ොතු, භන්යත, භගවා ඉමිං දාරකිං
ඉමස්සහිතත්ථායසුඛත්ථායා’’ති.ඉමඤ්චගාථමාෙ– 

‘‘ඉමිං ුලමාරිං සතපුඤ්ඤලක්ඛණිං, සබ්බඞ්ගුයපතිං 

පරිපුණ්ණබයඤ්ජනිං; 

උදග්ගචිත්යතො සුමයනො දදාමි යත, පටිග්ගෙ යලොකහිතාය 
චක්ඛුමා’’ති. 

පටිග්ගයෙසිභගවාුලමාරිං, පටිග්ගණ්ෙන්යතොචයක්ඛස්සච ුලමාරස්ස
ච මඞ්ගලකරණත්ථිං පාදූනගාථිං අභාසි. තිං යක්යඛො ුලමාරිං සරණිං
ගයමන්යතො තික්ඛත්තුිංචතුත්ථපායදනපූයරති.යසයයථිදිං– 

‘‘දීඝායුයකො යෙොතුඅයිංුලමායරො, 

තුවඤ්චයක්ඛසුඛියතොභවාහි; 

අබයාධිතායලොකහිතායතිට්ඨථ, 
අයිං ුලමායරො සරණමුයපති බුද්ධිං…යප.… ධම්මිං…යප.… 
සඞ්ඝ’’න්ති. 

භගවා ුලමාරිං රාජපුරිසානිං අදාසි – ‘‘ඉමිං වඩ්යඪත්වා පුන මයමව 
යදථා’’ති. එවිං යසො ුලමායරො රාජපුරිසානිං ෙත්ථයතො යක්ඛස්ස ෙත්ථිං

යක්ඛස්ස ෙත්ථයතො භගවයතො ෙත්ථිං, භගවයතො ෙත්ථයතො පුන
රාජපුරිසානිංෙත්ථිංගතත්තා නාමයතො‘‘ෙත්ථයකොආළවයකො’’තිජායතො.
තිං ආදාය පටිනිවත්යත රාජපුරියස දිස්වා කස්සකවනකම්මිකාදයයො ‘‘කිං
යක්යඛොුලමාරිං අතිදෙරත්තාන ඉච්ඡතී’’තිභීතා පුච්ඡිිංසු. රාජපුරිසා ‘‘මා

භායථ, යඛමිංකතිං භගවතා’’තිසබ්බමායරොයචසුිං. තයතො ‘‘සාධු සාධූ’’ති 
සකලිං ආළවීනගරිං එකයකොලාෙයලන යක්ඛාභිමුඛිං අයෙොසි. යක්යඛොපි
භගවයතො භික්ඛාචාරකායල අනු පත්යත පත්තචීවරිං ගයෙත්වා
උපඩ්ඪමග්ගිං ආගන්ත්වානිවත්ති. 
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අථ භගවා නගයර පිණ්ඩාය චරිත්වා කතභත්තකච්යචො නගරද්වායර 

අඤ්ඤතරස්මිිංවිවිත්යතරුක්ඛමූයලපඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයනනිසීදි.තයතො
මොජනකායයන සද්ධිිංරාජාචනාගරාචඑකයතොසම්පිණ්ඩිත්වාභගවන්තිං

උපසඞ්කම්ම වන්දිත්වා පරිවායරත්වා නිසින්නා ‘‘කථිං, භන්යත, එවිං
දාරුණිංයක්ඛිංදමයිත්ථා’’ති පුච්ඡිිංසු.යතසිංභගවායුද්ධමාදිිංකත්වා‘‘එවිං

නවවිධවස්සිං වස්සි, එවිං විභිිංසනකිං අකාසි, එවිං පඤ්ෙිං පුච්ඡි, තස්සාෙිං
එවිං විස්සජ්යජසි’’න්ති තයමවාළවකසුත්තිං කයථසි. කථාපරියයොසායන
චතුරාසීතිපාණසෙස්සානිංධම්මාභිසමයයොඅයෙොසි.තයතොරාජාචනාගරාච 

යවස්සවණමොරාජස්ස භවනසමීයප යක්ඛස්ස භවනිං කත්වා
පු ඵගන්ධාදිසක්කාරූයපතිං නිච්චිං බලිිං පවත්යතසුිං. තඤ්ච ුලමාරිං

විඤ්ඤුතිං පත්තිං ‘‘ත්විං භගවන්තිං නිස්සාය ජීවිතිං ලභි, ගච්ඡ, 

භගවන්තිංයයව පයිරුපාසස්සු භික්ඛුසඞ්ඝඤ්චා’’ති විස්සජ්යජසුිං. යසො
භගවන්තඤ්චභික්ඛුසඞ්ඝඤ්චපයිරුපාසමායනොනචිරස්යසව අනාගාමිඵයල
පතිට්ඨාය සබ්බිං බුද්ධවචනිං උග්ගයෙත්වා පඤ්චසතඋපාසකපරිවායරො

අයෙොසි. භගවා ච නිං එතදග්යග නිද්දිසි ‘‘එතදග්ගිං, භික්ඛයව, මම
සාවකානිංඋපාසකානිංචතූහි සඞ්ගෙවත්ථූහිපරිසිංසඞ්ගණ්ෙන්තානිංයදිදිං

ෙත්ථයකොආළවයකො’’ති (අනි.1.251). 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායආළවකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. විජෙසුත්තවණ්ණනා 

චරං වා ෙදි වා තිට්ඨන්ති නන්දසුත්තිං. ‘‘විජයසුත්තිං

කායවිච්ඡන්දනිකසුත්ත’’න්තිපිවුධසච්චති.කාඋ පත්ති? ඉදිංකර සුත්තිංද්වීසු

ඨායනසුවුධසත්තිං, තස්මාඅස්සදුවිධාඋ පත්ති.තත්ථභගවතා අනුපුබ්යබන

කපිලවත්ථුිං අනු පත්වා, සාකයය වියනත්වා නන්දාදයයො පබ්බායජත්වා, 

අනුඤ්ඤාතාය මාතුගාමස්ස පබ්බජ්ජාය ආනන්දත්යථරස්ස භගිනී නන්දා, 

යඛමකසක්කරඤ්යඤො ධීතා අභිරූපනන්දා, ජනපදකලයාණී නන්දාති
තිස්යසොනන්දායයො පබ්බජිිංසු.යතනචසමයයනභගවාසාවත්ථියිංවිෙරති.

අභිරූපනන්දා අභිරූපා එව අයෙොසි දස්සනීයා පාසාදිකා, යතයනවස්සා
අභිරූපනන්දාති නාමමකිංසු. ජනපදකලයාණී නන්දාපි රූයපන අත්තනා

සදිසිං න පස්සති. තා උයභොපි රූපමදමත්තා ‘‘භගවා රූපිං විවණ්යණති, 

ගරෙති, අයනකපරියායයන රූයප ආදීනවිං දස්යසතී’’ති භගවයතො

උපට්ඨානිං න ගච්ඡන්ති, දට්ඨුම්පි න ඉච්ඡන්ති. එවිං අ පසන්නා කස්මා

පබ්බජිතාතියච? අගතියා. අභිරූපනන්දායහිවායරයයදිවයසයයවසාමියකො
සකයුලමායරො කාලමකාසි. අථ නිං මාතාපිතයරො අකාමකිං පබ්බායජසුිං.
ජනපදකලයාණී නන්දාපි ආයස්මන්යත නන්යද අරෙත්තිං පත්යත නිරාසා
හුත්වා ‘‘මය්ෙිං සාමියකො ච මාතා ච මොපජාපති අඤ්යඤ ච ඤාතකා
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පබ්බජිතා, ඤාතීහිවිනාදුක්යඛොඝරාවායසො’’තිඝරාවායසඅස්සාදමලභන්තී

පබ්බජිතා, න සද්ධාය. 

අථ භගවා තාසිං ඤාණපරිපාකිං විදිත්වා මොපජාපතිිං ආණායපසි 

‘‘සබ්බාපි භික්ඛුනියයො පටිපාටියා ඔවාදිං ආගච්ඡන්තූ’’ති. තා අත්තයනො
වායර සම්පත්යත අඤ්ඤිං යපයසන්ති. තයතො භගවා ‘‘සම්පත්යත වායර

අත්තනාව ආගන්තබ්බිං, න අඤ්ඤා යපයසතබ්බා’’ති ආෙ. අයථකදිවසිං
අභිරූපනන්දා අගමාසි.තිංභගවානිම්මිතරූයපනසිංයවයජත්වා ‘‘අට්ඨීනිං
නගරිංකත’’න්තිඉමාය ධම්මපදගාථාය– 

‘‘ආතුරිංඅසුචිිංපූතිිං, පස්සනන්යදසමුස්සයිං; 

උග්ඝරන්තිංපග්ඝරන්තිං, බාලානිංඅභිපත්ථිතිං.)යථරීගා. 19); 

‘‘අනිමිත්තඤ්ච භායවහි, මානානුසයමුජ්ජෙ; 

තයතොමානාභිසමයා, උපසන්තාචරිස්සසී’’ති.)සු.නි.344; යථරීගා. 
20) – 

ඉමාහි යථරීගාථාහි ච අනුපුබ්යබන අරෙත්යත පතිට්ඨායපසි. අයථකදිවසිං
සාවත්ථිවාසියනො පුයරභත්තිං දානිං දත්වා සමාදින්නුයපොසථා සුනිවත්ථා 
සුපාරුතා ගන්ධපු ඵාදීනි ආදාය ධම්මස්සවනත්ථාය යජතවනිං ගන්ත්වා 
ධම්මස්සවනපරියයොසායන භගවන්තිං වන්දිත්වා නගරිං පවිසන්ති.
භික්ඛුනිසඞ්යඝොපි ධම්මකථිං සුත්වා භික්ඛුනිඋපස්සයිං ගච්ඡති. තත්ථ
මනුස්සාචභික්ඛුනියයොචභගවයතො වණ්ණිංභාසන්ති.චතු පමාණියකහි
යලොකසන්නිවායස සම්මාසම්බුද්ධිං දිස්වා අ පසීදන්යතො නාම නත්ථි.
රූප පමාණිකා හි පුග්ගලා භගවයතො ලක්ඛණඛචිතමනුබයඤ්ජනවිචිත්රිං 
සමුජ්ජලිතයකතුමාලාබයාම පභාවිනද්ධමලඞ්කාරත්ථමිව යලොකස්ස

සමු පන්නිං රූපිං දිස්වා පසීදන්ති, යඝොස පමාණිකා අයනකසයතසු
ජාතයකසු කත්තියඝොසිං අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතිං කරවීකමධුරනිග්යඝොසිං

බ්රේමස්සරඤ්ච සුත්වා, ලූඛ පමාණිකා පත්තචීවරාදිලූඛතිං

දුක්කරකාරිකලූඛතිං වා දිස්වා, ධම්ම පමාණිකා සීලක්ඛන්ධාදීසු යිංකඤ්චි
ධම්මක්ඛන්ධිං උපපරික්ඛිත්වා. තස්මා සබ්බට්ඨායනසු භගවයතො වණ්ණිං 
භාසන්ති. ජනපදකලයාණී නන්දා භික්ඛුනිපස්සයිං පත්වාපි
අයනකපරියායයනභගවයතො වණ්ණිංභාසන්තානිං යතසිංසුත්වාභගවන්තිං
උපගන්තුකාමා හුත්වා භික්ඛුනීනිං ආයරොයචසි. භික්ඛුනියයො තිං ගයෙත්වා
භගවන්තිංඋපසඞ්කමිිංසු. 

භගවා පටිකච්යචව තස්සාගමනිං විදිත්වා කණ්ටයකන කණ්ටකිං, 
ආණියා ච ආණිිංනීෙරිතුකායමො පුරියසො වියරූයපයනවරූපමදිං වියනතුිං
අත්තයනො ඉද්ධිබයලන පන්නරසයසොළසවස්සුද්යදසිකිං අතිදස්සනීයිං
ඉත්ථිිං පස්යස ඨත්වා බීජමානිං අභිනිම්මිනි. නන්දා භික්ඛුනීහි සද්ධිිං

උපසඞ්කමිත්වා, භගවන්තිං වන්දිත්වා, භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස අන්තයර
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නිසීදිත්වා, පාදතලා පභුති යාව යකසග්ගා භගවයතො රූපසම්පත්තිිං දිස්වා
පුනතිං භගවයතො පස්යස ඨිතිංනිම්මතරූපඤ්ච දිස්වා ‘‘අයෙො අයිං ඉත්ථී
රූපවතී’’තිඅත්තයනොරූපමදිංජහිත්වාතස්සාරූයප අභිරත්තභාවාඅයෙොසි.
තයතොභගවාතිංඉත්ථිිංවීසතිවස්ස පමාණිංකත්වාදස්යසසි. මාතුගායමොහි

යසොළසවස්සුද්යදසියකොයයව යසොභති, න තයතො උද්ධිං. අථ තස්සා
රූපපරිොනිිං දිස්වා නන්දාය තස්මිිං රූයප ඡන්දරායගො තනුයකො අයෙොසි.

තයතො භගවා අවිජාතවණ්ණිං, සකිංවිජාතවණ්ණිං, මජ්ඣිමිත්ථිවණ්ණිං, 
මහිත්ථිවණ්ණන්ති එවිං යාව වස්සසතිකිං ඔභග්ගිං දණ්ඩපරායණිං

තිලකාෙතගත්තිං කත්වා, දස්යසත්වා පස්සමානායයව නන්දාය තස්සා
මරණිංඋද්ධුමාතකාදියභදිංකාකාදීහිසම්පරිවායරත්වාඛජ්ජමානිංදුග්ගන්ධිං 

යජගුච්ඡපටිකූලභාවඤ්චදස්යසසි. නන්දායතිංකමිංදිස්වා ‘‘එවයමවිංමමපි

අඤ්යඤසම්පි සබ්බසාධාරයණො අයිං කයමො’’ති අනිච්චසඤ්ඤා සණ්ඨාසි, 

තදනුසායරන ච දුක්ඛනත්තසඤ්ඤාපි, තයයො භවා ආදිත්තමිව අගාරිං
අ පටිසරණා හුත්වා උපට්ඨහිිංසු. අථ භගවා ‘‘කම්මට්ඨායන පක්ඛන්තිං
නන්දායචිත්ත’’න්තිඤත්වා තස්සාස පායවයසනඉමාගාථායයොඅභාසි– 

‘‘ආතුරිං අසුචිිංපූතිිං, පස්සනන්යද සමුස්සයිං; 

උග්ඝරන්තිංපග්ඝරන්තිං, බාලානිංඅභිපත්ථිතිං.)යථරීගා. 19); 

‘‘යථාඉදිංතථාඑතිං, යථාඑතිංතථාඉදිං; 

ධාතුයසොසුඤ්ඤයතොපස්ස, මායලොකිංපුනරාගමි; 

භයවඡන්දිංවිරායජත්වා, උපසන්තාචරිස්සසී’’ති.)සු.නි. 205); 

ගාථාපරියයොසායනනන්දායසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි.අථස්සාභගවා 
උපරිමග්ගාධිගමත්ථිංසුඤ්ඤතපරිවාරිංවිපස්සනාකම්මට්ඨානිංකයථන්යතො
ඉමිං සුත්තමභාසි.අයිංතාවස්සඑකාඋ පත්ති. 

භගවතිපනරාජගයෙවිෙරන්යතයාසාචීවරක්ඛන්ධයක)මොව.326) 
විත්ථාරයතො වුධසත්තසමුට්ඨානාය සාලවතියා ගණිකාය ධීතා ජීවකස්ස
කනිට්ඨා සිරිමා නාම මාතු අච්චයයන තිං ඨානිං ලභිත්වා ‘‘අක්යකොයධන

ජියන යකොධ’’න්ති )ධ. ප. 223; ජා. 1.2.1) ඉමිස්සා ගාථාය වත්ථුම්හි

පුණ්ණකයසට්ඨිධීතරිංඅවමඤ්ඤිත්වා, භගවන්තිං ඛමායපන්තීධම්මයදසනිං

සුත්වා, යසොතාපන්නා හුත්වා අට්ඨ නිච්චභත්තානි පවත්යතසි. තිං ආරබ්භ
අඤ්ඤතයරො නිච්චභත්තියකො භික්ඛු රාගිං උ පායදසි. ආොරකච්චම්පි ච
කාතුිංඅසක්යකොන්යතොනිරාොයරොනිපජ්ජීති ධම්මපදගාථාවත්ථුම්හිවුධසත්තිං.
තස්මිිංතථානිපන්යනයයවසිරිමාකාලිංකත්වා යාමභවයනසුයාමස්සයදවී
අයෙොසි. අථ තස්සා සරීරස්ස අග්ගිකච්චිං නිවායරත්වා ආමකසුසායන

රඤ්ඤානික්ඛිපාපිතිංසරීරිං දස්සනායභගවාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුධසයතොඅගමාසි, 

තම්පි භික්ඛුිං ආදාය, තථා නාගරා ච රාජා ච. තත්ථ මනුස්සා භණන්ති

‘‘පුබ්යබ සිරිමාය අට්ඨුත්තරසෙස්යසනාපි දස්සනිං දුල්ලභිං, තිං දානජ්ජ 
කාකණිකායාපි දට්ඨුකායමො නත්ථී’’ති. සිරිමාපි යදවකඤ්ඤා පඤ්චහි
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රථසයතහි පරිවුධසතා තත්රාගමාසි. තත්රාපි භගවා සන්නිපතිතානිං
ධම්මයදසනත්ථිංඉමිංසුත්තිංතස්ස භික්ඛුයනොඔවාදත්ථිං‘‘පස්සචිත්තකතිං

බිම්බ’’න්ති )ධ. ප. 147) ඉමඤ්ච ධම්මපදගාථිං අභාසි. අයමස්ස දුතියා
උ පත්ති. 

195. තත්ථ චරං වාති සකලරූපකායස්ස 

ගන්තබ්බදිසාභිමුයඛනාභිනීොයරන ගච්ඡන්යතො වා. ෙදි වා තිට්ඨන්ති

තස්යසව උස්සාපනභායවන තිට්ඨන්යතො වා. නිසින්යනො උද වා සෙන්ති
තස්යසව යෙට්ඨිමභාගසමිඤ්ජනඋපරිමභාගසමුස්සාපනභායවන නිසින්යනො

වා, තිරියිං පසාරණභායවන සයන්යතො වා. සමිඤ්යජති පසායරතීති තානි
තානිපබ්බානි සමිඤ්යජතිචපසායරතිච. 

එසා කාෙස්ස ඉඤ්ජනාති සබ්බායපසා ඉමස්යසව සවිඤ්ඤාණකස්ස

කායස්සඉඤ්ජනාචලනාඵන්දනා, නත්යථත්ථඅඤ්යඤොයකොචි චරන්යතො

වා පසායරන්යතො වා, අපිච යඛො පන ‘‘චරාමී’’ති චිත්යත උ පජ්ජන්යත 

තිංසමුට්ඨානා වායයොධාතු කායිං ඵරති, යතනස්ස ගන්තබ්බදිසාභිමුයඛො

අභිනීොයරො යෙොති, යදසන්තයර රූපන්තරපාතුභායවොති අත්යථො. යතන

‘‘චර’’න්තිවුධසච්චති.තථා ‘‘තිට්ඨාමී’’තිචිත්යතඋ පජ්ජන්යතතිංසමුට්ඨානා

වායයොධාතුකායිංඵරති, යතනස්ස සමුස්සාපනිංයෙොති, උපරූපරිට්ඨායනන
රූපපාතුභායවොති අත්යථො. යතන ‘‘තිට්ඨ’’න්ති වුධසච්චති. තථා ‘‘නිසීදාමී’’ති

චිත්යත උ පජ්ජන්යත තිංසමුට්ඨානා වායයොධාතු කායිං ඵරති, යතනස්ස

යෙට්ඨිමභාගසමිඤ්ජනඤ්චඋපරිමභාගසමුස්සාපනඤ්චයෙොති, තථාභායවන 
රූපපාතුභායවොතිඅත්යථො.යතන‘‘නිසින්යනො’’තිවුධසච්චති.තථා‘‘සයාමී’’ති

චිත්යත උ පජ්ජන්යත තිංසමුට්ඨානා වායයොධාතු කායිං ඵරති, යතනස්ස 

තිරියිං පසාරණිං යෙොති, තථාභායවන රූපපාතුභායවොති අත්යථො. යතන
‘‘සය’’න්තිවුධසච්චති. 

එවිං චායමායස්මා යයො යකොචි ඉත්ථන්නායමො චරිං වා යදි වා තිට්ඨිං, 
නිසින්යනො උද වා සයිං යයමතිං තත්ථ තත්ථ ඉරියාපයථ යතසිං යතසිං 
පබ්බානිංසමිඤ්ජන පසාරණවයසනසමිඤ්යජතිපසායරතීතිවුධසච්චති.තම්පි
යස්මා සමිඤ්ජන පසාරණචිත්යතඋ පජ්ජමායනයථාවුධසත්යතයනවනයයන

යෙොති, තස්මා එසා කායස්ස ඉඤ්ජනා, නත්යථත්ථ අඤ්යඤො යකොචි, 
සුඤ්ඤමිදිං යකනචි චරන්යතන වා පසායරන්යතන වා සත්යතන වා
පුග්ගයලනවා.යකවලිංපන– 

‘‘චිත්තනානත්තමාගම්ම, නානත්තිංයෙොතිවායුයනො; 

වායුනානත්තයතොනානා, යෙොතිකායස්සඉඤ්ජනා’’ති.– 

අයයමත්ථපරමත්යථො. 
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පටුන 

එවයමතායගාථායභගවායස්මාඑකස්මිිංඉරියාපයථචිරවිනියයොයගන 

කායපීළනිං යෙොති, තස්ස ච වියනොදනත්ථිං ඉරියාපථපරිවත්තනිං කරීයති, 

තස්මා‘‘චරිං වා’’තිආදීහිඉරියාපථපටිච්ඡන්නිංදුක්ඛලක්ඛණිංදීයපති, තථා

චරණකායලඨානාදීනමභාවයතො සබ්බයමතිංචරණාදියභදිං ‘‘එසාකායස්ස
ඉඤ්ජනා’’ති භණන්යතො සන්තතිපටිච්ඡන්නිං අනිච්චලක්ඛණිං. තාය තාය
සාමග්ගියා පවත්තාය ‘‘එසා කායස්ස ඉඤ්ජනා’’ති ච අත්තපටික්යඛයපන
භණන්යතොඅත්තසඤ්ඤාඝනපටිච්ඡන්නිංඅනත්තලක්ඛණිං දීයපති. 

196. එවිං ලක්ඛණත්තයදීපයනනසුඤ්ඤතකම්මට්ඨානිංකයථත්වාපුන 

සවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකඅසුභදස්සනත්ථිං ‘‘අට්ඨිනහාරුසංයුත්යතො’’ති

ආරභි. තස්සත්යථො – යස්ස යචසා කායස්ස ඉඤ්ජනා, ස්වායිං කායයො
විසුද්ධිමග්යග ද්වත්තිිංසාකාරවණ්ණනායිං 
වණ්ණසණ්ඨානදියසොකාසපරිච්යඡදයභයදන අබයාපාරනයයන ච
පකාසියතහි සට්ඨාධියකහි තීහි අට්ඨිසයතහි නවහි න්ොරුසයතහි ච
සිංයුත්තත්තා අට්ඨිනොරුසිංයුත්යතො. තත්යථව පකාසියතන
අග්ගපාදඞ්ගුලිතචාදිනා තයචන ච නවයපසිසත පයභයදන ච මිංයසන

අවලිත්තත්තා තචමංසාවයලපයනො පරමදුග්ගන්ධයජගුච්ඡපටිකූයලොති

යවදිතබ්යබො. කඤ්යචත්ථ යවදිතබ්බිං සියා, යදි එස යා සා මජ්ඣිමස්ස

පුරිසස්ස සකලසරීරයතො සිංකඩ්ඪිතා බදරට්ඨි පමාණා භයවයය, තාය
මක්ඛිකාපත්තසුඛුමච්ඡවියා නීලාදිරඞ්ගජායතන යගෙභිත්ති විය

පටිච්ඡන්යනො න භයවයය, අයිං පන එවිං සුඛුමායපි ෙවිො කායෙො

පටිච්ෙන්යනො පඤ්ඤාචක්ඛුවිරහියතහිබාලපුථුජ්ජයනහි ෙථාභූතංනදිස්සති. 
ඡවිරාගරඤ්ජියතො හිස්ස පරමයජගුච්ඡපටිකූලධම්මසඞ්ඛායතො තයචොපි
තචපලියවඨිතිංයිංතිංපයභදයතො– 

‘‘නවයපසිසතාමිංසා, අවලිත්තාකයළවයර; 

නානාකමිුලලාකණ්ණිං, මිළ්ෙට්ඨානිංවපූතිකා’’ති.– 

එවිංවුධසත්තිංනවමිංසසතම්පි, මිංසාවලිත්තායයයත– 

‘‘නවන්ොරුසතායෙොන්ති, බයාමමත්යතකයළවයර; 

බන්ධන්තිඅට්ඨිසඞ්ඝාතිං, අගාරමිවවල්ලියා’’ති.– 

යතපි, න්ොරුසමුට්ඨිතානි පටිපාටියා අවට්ඨිතානි පූතීනි දුග්ගන්ධානි තීණි
සට්ඨාධිකානි අට්ඨිසතානිපි යථාභූතිං න දිස්සන්ති යයතො අනාදියිත්වා තිං
මක්ඛිකාපත්තසුඛුමච්ඡවිිං. යානි පනස්ස ඡවිරාගරත්යතන තයචන 
පලියවඨිතත්තා සබ්බයලොකස්ස අපාකටානි නාන පකාරානි

අබ්භන්තරුලණපානි පරමාසුචිදුග්ගන්ධයජගුච්ඡනීයපටිකූලානි, තානිපි

පඤ්ඤාචක්ඛුනා පටිවිජ්ඣිත්වා එවිං පස්සිතබ්යබො ‘‘අන්තපූයරො

උදරපූයරො…යප.…පිත්තස්සචවසාෙ චා’’ති. 
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197. තත්ථ අන්තස්ස පූයරො අන්තපූයරො. උදරස්ස පූයරො උදරපූයරො. 

උදරන්ති ච උදරියස්යසතිං අධිවචනිං. තඤ්හි ඨානනායමන ‘‘උදර’’න්ති

වුධසත්තිං. ෙකනයපළස්සාති යකනපිණ්ඩස්ස. වත්ථියනොති මුත්තස්ස.

ඨානූපචායරන පයනතිං ‘‘වත්ථී’’ති වුධසත්තිං. පූයරොති අධිකායරො, තස්මා 
යකනයපළස්ස පූයරො වත්ථියනො පූයරොති එවිං යයොයජතබ්බිං. එස නයයො 

හදෙස්සාතිආදීසු. සබ්බායනව යචතානි අන්තාදීනි 
වණ්ණසණ්ඨානදියසොකාසපරිච්යඡදයභයදන අබයාපාරනයයන ච
විසුද්ධිමග්යගවුධසත්තනයවයසයනව යවදිතබ්බානි. 

199-200. එවිං භගවා ‘‘න කඤ්යචත්ථ එකම්පි ගය්හූපගිං

මුත්තාමණිසදිසිං අත්ථි, අඤ්ඤදත්ථු අසුචිපරිපූයරොවායිං කායයො’’ති
අබ්භන්තරුලණපිං දස්යසත්වා ඉදානි තයමව අබ්භන්තරුලණපිං
බහිනික්ඛමනුලණයපන පාකටිං කත්වා දස්යසන්යතො පුබ්යබ වුධසත්තඤ්ච

සඞ්ගණ්හිත්වා ‘‘අථස්සනවහියසොයතහී’’ති ගාථාද්වයමාෙ. 

තත්ථ අථාතිපරියායන්තරනිදස්සනිං, අපයරනාපිපරියායයනඅසුචිභාවිං

පස්සාති වුධසත්තිං යෙොති. අස්සාති ඉමස්ස කායස්ස. නවහි යසොයතහීති 
උයභොඅක්ඛිච්ඡිද්දකණ්ණච්ඡිද්දනාසාඡිද්දමුඛවච්චමග්ගපස්සාවමග්යගහි. 

අසුචි සවතීති 

සබ්බයලොකපාකටනාන පකාරපරමදුග්ගන්ධයජගුච්ඡඅසුචියයව සවති, 

සන්දති, පග්ඝරති, න අඤ්ඤිං කඤ්චි අගරුචන්දනාදිගන්ධජාතිං වා

මණිමුත්තාදිරතනජාතිං වා. සබ්බදාති තඤ්ච යඛො සබ්බදා රත්තිම්පි දිවාපි

පුබ්බණ්යෙපි සායන්යෙපි තිට්ඨයතොපි ගච්ඡයතොපීති. කිං තිං අසුචීති යච? 

‘‘අක්ඛිම්හා අක්ඛිගූථයකො’’තිආදි. එතස්ස හි ද්වීහි අක්ඛිච්ඡිද්යදහි

අපනීතතචමිංසසදියසො අක්ඛිගූථයකො, කණ්ණච්ඡිද්යදහි රයජොජල්ලසදියසො 

කණ්ණගූථයකො, නාසාඡිද්යදහිපුබ්බසදිසාසිඞ්ඝාණිකාචසවති, මුයඛනච

වමති. කිං වමතීති යච? එකදා පිත්තං, යදා අබද්ධපිත්තිං ුල පිතිං යෙොති, 

තදා තිං වමතීති අධි පායයො. යසම්හඤ්චාති න යකවලඤ්ච පිත්තිං, යම්පි

උදරපටයලඑකපත්ථපූර පමාණිංයසම්ෙිංතිට්ඨති, තම්පිඑකදාවමති. තිං

පයනතිං වණ්ණාදියතො විසුද්ධිමග්යග )විසුද්ධි. 1.203-204, 210-211) 
වුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්බිං. ‘‘යසම්ෙඤ්චා’’ති ච-සද්යදන යසම්ෙඤ්ච
අඤ්ඤඤ්ච එවරූපිං උදරියයලොහිතාදිඅසුචිිං වමතීති දස්යසති. එවිං සත්තහි
ද්වායරහි අසුචිවමනිං දස්යසත්වා කාලඤ්ඤූ පුග්ගලඤ්ඤූ පරිසඤ්ඤූ ච
භගවා තදුත්තරි ද්යව ද්වාරානි වියසසවචයනන අනාමසිත්වා අපයරන

පරියායයන සබ්බස්මාපි කායා අසුචිසවනිං දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘කාෙම්හා

යසදජල්ලිකා’’ති. තත්ථ යසදජල්ලිකාති යසයදො ච යලොණපටලමලයභදා

ජල්ලිකාච, තස්ස‘‘සවති සබ්බදා’’තිඉමිනාසද්ධිිංසම්බන්යධො. 

201. එවිං භගවා යථා නාම භත්යත පච්චමායන තණ්ඩුලමලඤ්ච
උදකමලඤ්ච යඵයණන සද්ධිිං උට්ඨහිත්වා උක්ඛලිමුඛිං මක්යඛත්වා බහි
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ගළති, තථාඅසිතපීතාදියභයදආොයර කම්මයජනඅග්ගිනාපච්චමායනයිං
අසිතපීතාදිමලිං උට්ඨහිත්වා ‘‘අක්ඛිම්ො අක්ඛිගූථයකො’’තිආදිනා යභයදන

නික්ඛමන්තිං අක්ඛිආදීනි මක්යඛත්වා බහි ගළති, තස්සාපි වයසන ඉමස්ස
කායස්ස අසුචිභාවිංදස්යසත්වාඉදානියිං යලොයකඋත්තමඞ්ගසම්මතිංසීසිං

අතිවිසිට්ඨභාවයතො පච්යචන්තා වන්දයනයයානම්පි වන්දනිංනකයරොන්ති, 

තස්සාපි නිස්සාරතාය අසුචිතාය චස්ස අසුචිභාවිං දස්යසන්යතො ‘‘අථස්ස

සුසිරංසීස’’න්තිඉමිංගාථමාෙ. 

තත්ථ සුසිරන්ති ඡිද්දිං. මත්ථලුඞ්ගස්ස පූරිතන්ති දධිභරිතඅලාබුකිං විය
මත්ථලුඞ්ගභරිතිං. තඤ්ච පයනතිං මත්ථලුඞ්ගිං විසුද්ධිමග්යග

වුධසත්තනයයයනවයවදිතබ්බිං. සුභයතොනංමඤ්ඤතිබායලොතිතයමනිංඑවිං

නානාවිධුලණපභරිතම්පිකායිං දුච්චින්තිතචින්තීබායලොසුභයතොමඤ්ඤති, 
සුභිං සුචිිං ඉට්ඨිං කන්තිං මනාපන්ති තීහිපි තණ්ොදිට්ඨිමානමඤ්ඤනාහි

මඤ්ඤති. කස්මා? යස්මා අවිජ්ජාෙ පුරක්ඛයතො චතුසච්චපටිච්ඡාදයකන

යමොයෙනපුරක්ඛයතො, යචොදියතො, පවත්තියතො, ‘‘එවිංආදිය, එවිංඅභිනිවිස
එවිං මඤ්ඤාහී’’ති ගාහියතොති අධි පායයො. පස්ස යාව අනත්ථකරා චායිං
අවිජ්ජාති. 

202. එවිං භගවා සවිඤ්ඤාණකවයසන අසුභිං දස්යසත්වා ඉදානි

අවිඤ්ඤාණකවයසන දස්යසතුිං, යස්මා වා චක්කවත්තිරඤ්යඤොපි කායයො

යථාවුධසත්තුලණපභරියතොයයව යෙොති, තස්මා සබ්බ පකායරනපි 

සම්පත්තිභයවඅසුභිංදස්යසත්වාඉදානිවිපත්තිභයවදස්යසතුිං ‘‘ෙදාචයසො

මයතොයසතී’’තිගාථමාෙ. 

තස්සත්යථො – ස්වායයමවිංවියධො කායයො ෙදා 

ආයුඋස්මාවිඤ්ඤාණාපගයමන මයතො වාතභරිතභස්තා විය උද්ධුමාතයකො 

වණ්ණපරියභයදන විනීලයකො සුසානස්මිං නිරත්ථිංවකලිඞ්ගරිංඡඩ්ඩිතත්තා 

අපවිද්යධො යසති, අථ ‘‘න දානිස්ස පුන උට්ඨානිං භවිස්සතී’’ති

එකිංසයතොයයව අනයපක්ඛායහොන්තිඤාතයෙො. තත්ථ මයතොති අනිච්චතිං

දස්යසති, යසතීති නිරීෙකත්තිං. තදුභයයන ච ජීවිතබලමද පොයන

නියයොයජති. උද්ධුමායතොති සණ්ඨානවිපත්තිිං දස්යසති, විනීලයකොති
ඡවිරාගවිපත්තිිං.තදුභයයනච රූපමද පොයනවණ්ණයපොක්ඛරතිං පටිච්ච

මාන පොයන ච නියයොයජති. අපවිද්යධොති ගයෙතබ්බාභාවිං දස්යසති, 

සුසානස්මින්ති අන්යතො අධිවායසතුමනරෙිං ජිගුච්ඡනීයභාවිං. තදුභයයනපි

‘‘මම’’න්ති ගාෙස්ස සුභසඤ්ඤාය ච පොයන නියයොයජති. අනයපක්ඛා

යහොන්තිඤාතයෙොතිපටිකරියාභාවිංදස්යසති, යතනච පරිවාරමද පොයන
නියයොයජති. 

203. එවමිමාය ගාථාය අපරිභින්නාවිඤ්ඤාණකවයසන අසුභිං 

දස්යසත්වාඉදානිපරිභින්නවයසනාපිදස්යසතුිං ‘‘ඛාදන්ති න’’න්තිගාථමාෙ.
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පටුන 

තත්ථ යෙ චඤ්යඤති යය ච අඤ්යඤපි කාකුලලලාදයයො ුලණපභක්ඛා

පාණියනොසන්ති, යතපිනිංඛාදන්තීතිඅත්යථො.යසසිං උත්තානයමව. 

204. එවිං ‘‘චරිං වා’’තිආදිනා නයයන සුඤ්ඤතකම්මට්ඨානවයසන, 

‘‘අට්ඨිනොරුසිංයුත්යතො’’තිආදිනා සවිඤ්ඤාණකාසුභවයසන‘‘යදාචයසො
මයතො යසතී’’තිආදිනා අවිඤ්ඤාණකාසුභවයසන කායිං දස්යසත්වා එවිං
නිච්චසුඛත්තභාවසුඤ්යඤ එකන්තඅසුයභ චාපි කායස්මිිං ‘‘සුභයතො නිං 

මඤ්ඤති බායලො, අවිජ්ජාය පුරක්ඛයතො’’ති ඉමිනා බාලස්ස වුධසත්තිිං
පකායසත්වා අවිජ්ජාමුයඛනචවට්ටිං දස්යසත්වා ඉදානිතත්ථපණ්ඩිතස්ස

වුධසත්තිිං පරිඤ්ඤාමුයඛන ච විවට්ටිං දස්යසතුිං ‘‘සුත්වාන බුද්ධවචන’’න්ති
ආරභි. 

තත්ථ සුත්වානාති යයොනියසො නිසායමත්වා. බුද්ධවචනන්ති

කායවිච්ඡන්දනකරිං බුද්ධවචනිං. භික්ඛූති යසක්යඛො වා පුථුජ්ජයනො වා. 

පඤ්ඤාණවාති පඤ්ඤාණිං වුධසච්චති විපස්සනා අනිච්චාදි පකායරසු

පවත්තත්තා, තායසමන්නාගයතොතිඅත්යථො. ඉධාතිසාසයන. යසොයඛොනං

පරිජානාතීතියසොඉමිං කායිංතීහිපරිඤ්ඤාහිපරිජානාති.කථිං? යථානාම
ුලසයලො වාණියජො ඉදඤ්චිදඤ්චාති භණ්ඩිං ඔයලොයකත්වා ‘‘එත්තයකන
ගහියත එත්තයකොනාමඋදයයො භවිස්සතී’’තිතුලයිත්වා තථාකත්වා පුන

සඋදයිං මූලිං ගණ්ෙන්යතො තිං භණ්ඩිං ඡඩ්යඩති, එවයමවිං
‘‘අට්ඨින්ොරුආදයයො ඉයම යකසයලොමාදයයො චා’’ති ඤාණචක්ඛුනා

ඔයලොයකන්යතොඤාතපරිඤ්ඤායපරිජානාති, ‘‘අනිච්චාඑයත ධම්මාදුක්ඛා

අනත්තා’’ති තුලයන්යතො තීරණපරිඤ්ඤාය පරිජානාති, එවිං තීරයිත්වා 
අරියමග්ගිං පාපුණන්යතො තත්ථ ඡන්දරාග පොයනන පොනපරිඤ්ඤාය
පරිජානාති. සවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකඅසුභවයසන වා පස්සන්යතො

ඤාතපරිඤ්ඤාය පරිජානාති, අනිච්චාදිවයසන පස්සන්යතො

තීරණපරිඤ්ඤාය, අරෙත්තමග්යගන තයතො ඡන්දරාගිං අපකඩ්ඪිත්වා තිං
පජෙන්යතොපොනපරිඤ්ඤායපරිජානාති. 

කස්මා යසො එවිං පරිජානාතීති යච? ෙථාභූතඤ්හි පස්සති, යස්මා
යථාභූතිංපස්සතීතිඅත්යථො.‘‘පඤ්ඤාණවා’’තිආදිනාඑවච එතස්මිිංඅත්යථ 

සිද්යධයස්මා බුද්ධවචනිංසුත්වාතස්ස පඤ්ඤාණවත්තිං යෙොති, යස්මා ච
සබ්බජනස්ස පාකයටොපායිං කායයො අසුත්වා බුද්ධවචනිං න සක්කා

පරිජානිතුිං, තස්මා තස්ස ඤාණයෙතුිං ඉයතො බාහිරානිං එවිං දට්ඨුිං
අසමත්ථතඤ්ච දස්යසතුිං ‘‘සුත්වානබුද්ධවචන’’න්තිආෙ.නන්දාභික්ඛුනිිං
තඤ්ච විපල්ලත්ථචිත්තිංභික්ඛුිංආරබ්භයදසනාපවත්තියතොඅග්ගපරිසයතො 
ත පටිපත්ති පත්තානිංභික්ඛුභාවදස්සනයතොච‘‘භික්ඛූ’’තිආෙ. 

205. ඉදානි ‘‘යථාභූතඤ්හිපස්සතී’’තිඑත්ථයථා පස්සන්යතොයථාභූතිං

පස්සති, තිංදස්යසතුිංආෙ ‘‘ෙථාඉදංතථාඑතං, ෙථාඑතංතථාඉද’’න්ති.
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තස්සත්යථො – යථා ඉදිං සවිඤ්ඤාණකාසුභිං ආයුඋස්මාවිඤ්ඤාණානිං

අනපගමාචරති, තිට්ඨති, නිසීදති, සයති; තථාඑතිංඑතරහිසුසායන සයිතිං
අවිඤ්ඤාණකම්පිපුබ්යබයතසිංධම්මානිංඅනපගමාඅයෙොසි.යථාචඑතිං

එතරහි මතසරීරිංයතසිංධම්මානිංඅපගමානචරති, නතිට්ඨති, නනිසීදති, 

නයසයයිංක යපති, තථාඉදිංසවිඤ්ඤාණකම්පියතසිංධම්මානිංඅපගමා

භවිස්සති. යථා ච ඉදිං සවිඤ්ඤාණකිං එතරහින සුසායන මතිං යසති, න

උද්ධුමාතකාදිභාවමුපගතිං, තථා එතිං එතරහි මතසරීරම්පි පුබ්යබ අයෙොසි.

යථා පයනතිං එතරහි අවිඤ්ඤාණකාසුභිං මතිං සුසායන යසති, 

උද්ධුමාතකාදිභාවඤ්චඋපගතිං, තථාඉදිංසවිඤ්ඤාණකම්පිභවිස්සතීති. 

තත්ථ ෙථා ඉදං තථා එතන්ති අත්තනා මතස්ස සරීරස්ස සමානභාවිං

කයරොන්යතො බාහියර යදොසිං පජෙති. ෙථා එතං තථා ඉදන්ති මතසරීයරන
අත්තයනො සමානභාවිං කයරොන්යතො අජ්ඣත්තියක රාගිං පජෙති. 

යයනාකායරන උභයිං සභිං කයරොති, තිං පජානන්යතො උභයත්ථ යමොෙිං
පජෙති. එවිං යථාභූතදස්සයනන පුබ්බභායගයයව අුලසලමූල පොනිං

සායධත්වා, යස්මා එවිං පටිපන්යනො භික්ඛු අනුපුබ්යබන අරෙත්තමග්ගිං

පත්වා සබ්බිං ඡන්දරාගිං විරායජතුිං සමත්යථො යෙොති, තස්මා ආෙ 

‘‘අජ්ඣත්තඤ්ච බහිද්ධා ච, කායෙ ෙන්දං විරාජයෙ’’ති. එවිං පටිපන්යනො
භික්ඛුඅනුපුබ්යබනාතිපාඨයසයසො. 

206. එවිං යසක්ඛභූමිිං දස්යසත්වා ඉදානි අයසක්ඛභූමිිං දස්යසන්යතො

ආෙ ‘‘ෙන්දරාගවිරත්යතො යසො’’ති. තස්සත්යථො – යසො භික්ඛු 

අරෙත්තමග්ගඤායණන පඤ්ඤාණවා මග්ගානන්තරිං ඵලිං පාපුණාති, අථ

සබ්බයසො ඡන්දරාගස්ස පහීනත්තා ‘‘ෙන්දරාගවිරත්යතො’’ති ච, 

මරණාභායවන පණීතට්යඨන වා අමතං සබ්බසඞ්ඛාරවූපසමනයතො සන්තිං 

තණ්ොසඞ්ඛාතවානාභාවයතො නිබ්බානං, චවනාභාවයතො අච්චුතන්ති 
සිංවණ්ණිතිං පදමජ්ඣගාති ච වුධසච්චති. අථ වා යසො භික්ඛු
අරෙත්තමග්ගඤායණන පඤ්ඤාණවා මග්ගානන්තරඵයල ඨියතො

ඡන්දරාගවිරත්යතො නාම යෙොති, වුධසත්ත පකාරඤ්ච පදමජ්ඣගාති 

යවදිතබ්යබො.යතන‘‘ඉදමස්සපහීනිං, ඉදඤ්චායනනලද්ධ’’න්තිදීයපති. 

207-208. එවිං සවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකවයසන අසුභකම්මට්ඨානිං
සෙ නි ඵත්තියා කයථත්වා පුන සඞ්යඛපයදසනාය එවිං මෙයතො

ආනිසිංසස්ස අන්තරායකරිං පමාදවිොරිං ගරෙන්යතො ‘‘ද්විපාදයකොෙ’’න්ති

ගාථාද්වයමාෙ. තත්ථ කඤ්චාපි අපාදකාදයයොපි කායා අසුචීයයව, 

ඉධාධිකාරවයසන පන උක්කට්ඨපරිච්යඡදවයසන වා, යස්මා වා අඤ්යඤ 
අසුචිභූතාපිකායා යලොණම්බිලාදීහි අභිසඞ්ඛරිත්වා මනුස්සානිං යභොජයනපි

උපනීයන්ති, න ත්යවව මනුස්සකායයො, තස්මා අසුචිතරභාවමස්ස

දස්යසන්යතොපි ‘‘ද්විපාදයකො’’තිආෙ. 
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අෙන්ති මනුස්සකායිං දස්යසති. දුග්ගන්යධො පරිහීරතීති දුග්ගන්යධො

සමායනො පු ඵගන්ධාදීහි අභිසඞ්ඛරිත්වා පරිහීරති. නානාකුණපපරිපූයරොති 

යකසාදිඅයනක පකාරුලණපභරියතො. විස්සවන්යතො තයතො තයතොති 
පු ඵගන්ධාදීහි පටිච්ඡායදතුිං ඝයටන්තානම්පි තිං වායාමිං නි ඵලිං කත්වා

නවහි ද්වායරහි යඛළසිඞ්ඝාණිකාදීනි, යලොමකූයපහි ච යසදජල්ලිකිං

විස්සවන්යතොයයව.තත්ථ දානිපස්සථ– එතාදියසනකායෙනයෙො පුරියසො

වා ඉත්ථී වා යකොචි බායලො මඤ්යඤ උණ්ණයමතයව 

තණ්ොදිට්ඨිමානමඤ්ඤනාහි ‘‘අෙ’’න්ති වා ‘‘මම’’න්ති වා ‘‘නිච්යචො’’ති

වාතිආදිනා නයයන යයො උණ්ණමිතුිං මඤ්යඤයය, පරං වා ජාතිආදීහි 

අවජායනෙය අත්තානිං උච්යච ඨායන ඨයපන්යතො, කිමඤ්ඤත්ර අදස්සනා 
ඨයපත්වා අරියමග්යගන අරියසච්චදස්සනාභාවිං කමඤ්ඤිං තස්ස එවිං
උණ්ණමාවජානනකාරණිංසියාති. 

යදසනාපරියයොසායනනන්දාභික්ඛුනීසිංයවගමාපාදි–‘‘අයෙොවතයර, 

අෙිං බාලා, යා මිංයයව ආරබ්භ එවිං විවිධධම්මයදසනාපවත්තකස්ස
භගවයතොඋපට්ඨානිං නාගමාසි’’න්ති.එවිංසිංවිග්ගාචතයමවධම්මයදසනිං
සමන්නාෙරිත්වා යතයනව කම්මට්ඨායනන කතිපයදිවසබ්භන්තයර
අරෙත්තිංසච්ඡාකාසි. දුතියට්ඨායනපිකරයදසනාපරියයොසායනචතුරාසීතියා

පාණසෙස්සානිංධම්මාභිසමයයොඅයෙොසි, සිරිමායදවකඤ්ඤාඅනාගාමිඵලිං

පත්තා, යසොචභික්ඛුයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායවිජයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. මුනිසුත්තවණ්ණනා 

209. සන්ථවායතො භෙං ජාතන්ති මුනිසුත්තිං. කා උ පත්ති? න

සබ්බස්යසව සුත්තස්ස එකා උ පත්ති, අපියචත්ථ ආදියතො තාව චතුන්නිං
ගාථානිං අයමු පත්ති – භගවති කර සාවත්ථියිං විෙරන්යත ගාමකාවායස
අඤ්ඤතරා දුග්ගතිත්ථීමතපතිකාපුත්තිංභික්ඛූසු පබ්බායජත්වා අත්තනාපි
භික්ඛුනීසු පබ්බජි. යත උයභොපි සාවත්ථියිං වස්සිං උපගන්ත්වා අභිණ්ෙිං
අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දස්සනකාමා අයෙසුිං. මාතා කඤ්චි ලභිත්වා පුත්තස්ස

ෙරති, පුත්යතොපිමාතු. එවිංසායම්පිපායතොපිඅඤ්ඤමඤ්ඤිංසමාගන්ත්වා 

ලද්ධිං ලද්ධිං සිංවිභජමානා, සම්යමොදමානා, සුඛදුක්ඛිං පුච්ඡමානා, 

නිරාසඞ්කා අයෙසුිං. යතසිං එවිං අභිණ්ෙදස්සයනන සිංසග්යගො උ පජ්ජි, 

සිංසග්ගා විස්සායසො, විස්සාසා ඔතායරො, රායගන ඔතිණ්ණචිත්තානිං
පබ්බජිතසඤ්ඤා ච මාතුපුත්තසඤ්ඤා ච අන්තරධායි. තයතො

මරියාදවීතික්කමිං කත්වා අසද්ධම්මිං පටියසවිිංසු, අයස පත්තා ච
විබ්භමිත්වා අගාරමජ්යඣ වසිිංසු. භික්ඛූ භගවයතො ආයරොයචසුිං. ‘‘කිං නු

යසො, භික්ඛයව, යමොඝපුරියසො මඤ්ඤතිනමාතාපුත්යතසාරජ්ජති, පුත්යතො
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වා පන මාතරී’’ති ගරහිත්වා ‘‘නාෙිං, භික්ඛයව, අඤ්ඤිං එකරූපම්පි

සමනුපස්සාමී’’තිආදිනා )අ. නි. 5.55) අවයසසසුත්යතනපි භික්ඛූ

සිංයවයජත්වා‘‘තස්මාතිෙ, භික්ඛයව– 

‘‘විසිංයථාෙලාෙලිං, යතලිංපක්ුලථිතිංයථා; 

තම්බයලොෙවිලීනිංව, මාතුගාමිංවිවජ්ජයය’’තිච.– 

වත්වා පුනභික්ඛූනිංධම්මයදසනත්ථිං– ‘‘සන්ථවායතොභයිංජාත’’න්තිඉමා
අත්තුපනායිකාචතස්යසොගාථාඅභාසි. 

තත්ථ සන්ථයවො තණ්ොදිට්ඨිමිත්තයභයදන තිවියධොතිපුබ්යබවුධසත්යතො.

ඉධ තණ්ොදිට්ඨිසන්ථයවො අධි යපයතො. තිං සන්ධාය භගවා ආෙ – 

‘‘පස්සථ, භික්ඛයව, යථා ඉදිං තස්ස යමොඝපුරිසස්ස සන්ථවායතො භයිං
ජාත’’න්ති. තඤ්හිතස්සඅභිණ්ෙදස්සනකාමතාදිතණ්ොයබලවකයලසභයිං

ජාතිං, යයන සණ්ඨාතුිං අසක්යකොන්යතො මාතරි වි පටිපජ්ජි.

අත්තානුවාදාදිකිං වා මොභයිං, යයන සාසනිං ඡඩ්යඩත්වා විබ්භන්යතො. 

නියකතාති ‘‘රූපනිමිත්තනියකතවිසාරවිනිබන්ධා යඛො, ගෙපති, 

‘නියකතසාරී’ති වුධසච්චතී’’තිආදිනා (සිං. නි. 3.3) නයයන වුධසත්තා

ආරම්මණ පයභදා. ජාෙයත රයජොති රාගයදොසයමොෙරයජො ජායයත. කිං

වුධසත්තිංයෙොති? නයකවලඤ්චතස්සසන්ථවායතොභයිංජාතිං, අපිච යඛොපන

යයදතිංකයලසානිංනිවාසට්යඨනසාසවාරම්මණිං ‘‘නියකත’’න්තිවුධසච්චති, 
ඉදානිස්ස භින්නසිංවරත්තා අතික්කන්තමරියාදත්තා සුට්ඨුතරිං තයතො

නියකතා ජායයත රයජො, යයන සිංකලිට්ඨචිත්යතො අනයබයසනිං

පාපුණිස්සති. අථ වා පස්සථ, භික්ඛයව, යථා ඉදිං තස්ස යමොඝපුරිසස්ස

සන්ථවායතො භයිං ජාතිං, යථා ච සබ්බපුථුජ්ජනානිං නියකතා ජායයත
රයජොති එවම්යපතිංපදද්වයිංයයොයජතබ්බිං. 

සබ්බථා පන ඉමිනා පුරිමද්යධන භගවා පුථුජ්ජනදස්සනිං ගරහිත්වා 

අත්තයනො දස්සනිං පසිංසන්යතො ‘‘අනියකත’’න්ති පච්ඡිමද්ධමාෙ. තත්ථ

යථාවුධසත්තනියකතපටික්යඛයපන අනියකතං, සන්ථවපටික්යඛයපන ච 

අසන්ථවං යවදිතබ්බිං. උභයම්යපතිං නිබ්බානස්සාධිවචනිං. එතං යව 

මුනිදස්සනන්ති එතිං අනියකතමසන්ථවිං බුද්ධමුනිනා දිට්ඨන්ති අත්යථො.

තත්ථ යවති විම්ෙයත්යථ නිපායතො දට්ඨබ්යබො. යතන ච යිං නාම 

නියකතසන්ථවවයසන මාතාපුත්යතසු වි පටිපජ්ජමායනසු

අනියකතමසන්ථවිං, එතිං මුනිනා දිට්ඨිං අයෙො අබ්භුතන්ති අයමධි පායයො

සිද්යධො යෙොති. අථ වා මුනියනො දස්සනන්තිපි මුනිදස්සනිං, දස්සනිං නාම

ඛන්තිරුචි, ඛමතියචවරුච්චතිචාතිඅත්යථො. 

210. දුතියගාථාය යෙො ජාතමුච්ඡිජ්ජාති යයො කස්මිඤ්චියදව වත්ථුස්මිිං

ජාතිං භූතිංනිබ්බත්තිංකයලසිංයථාඋ පන්නාුලසල පොනිංයෙොති, තථා 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

201 

පටුන 

වායමන්යතොතස්මිිංවත්ථුස්මිිංපුනඅනිබ්බත්තනවයසන උච්ඡින්දිත්වායයො
අනාගයතොපි කයලයසො තථාරූප පච්චයසයමොධායන නිබ්බත්තිතුිං 
අභිමුඛීභූතත්තා වත්තමානසමීයප වත්තමානලක්ඛයණන ‘‘ජායන්යතො’’ති

වුධසච්චති, තඤ්ච නයරොපයෙෙයජාෙන්තං, යථාඅනු පන්නාුලසලානු පායදො 

යෙොති, තථා වායමන්යතො න නිබ්බත්යතයයාති අත්යථො. කථඤ්ච න

නිබ්බත්යතයය? අස්ස නානුප්පයවච්යෙ, යයන පච්චයයන යසො
නිබ්බත්යතයය තිං නානු පයවයසයය න සයමොධායනයය. එවිං
සම්භාරයවකල්ලකරයණන තිං න යරොපයයයය ජායන්තිං. අථ වා යස්මා
මග්ගභාවනාය අතීතාපි කයලසා උච්ඡිජ්ජන්ති ආයතිිං විපාකාභායවන 

වත්තමානාපි න යරොපීයන්ති තදභායවන, අනාගතාපි චිත්තසන්තතිිං

නානු පයවසීයන්ති උ පත්තිසාමත්ථියවිඝායතන, තස්මා යයො

අරියමග්ගභාවනාය ජාතමුච්ඡිජ්ජ න යරොපයයයය ජායන්තිං, අනාගතම්පි

චස්ස ජායන්තස්සනානු පයවච්යඡ, තමාහු එකිං මුනිනිං චරන්තිං, යසො ච
අද්දක්ඛි සන්තිපදිං මයෙසීති එවම්යපත්ථ යයොජනා යවදිතබ්බා. 

එකන්තනික්කයලසතාය එකං, යසට්ඨට්යඨන වා එකිං. මුනිනන්ති මුනිිං, 

මුනීසු වා එකිං. චරන්තන්ති සබ්බාකාරපරිපූරාය යලොකත්ථචරියාය

අවයසසචරියාහි ච චරන්තිං. අද්දක්ඛීති අද්දස. යසොති යයො ජාතමුච්ඡිජ්ජ
අයරොපයන අනනු පයවසයන ච සමත්ථතාය ‘‘න යරොපයයයය

ජායන්තමස්ස නානු පයවච්යඡ’’ති වුධසත්යතො බුද්ධමුනි. සන්තිපදන්ති 

සන්තියකොට්ඨාසිං, ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතවිපස්සනානිබ්බානයභදාසු තීසු 

සම්මුතිසන්ති, තදඞ්ගසන්ති, අච්චන්තසන්තීසු යසට්ඨිං එවිං අනුපසන්යත
යලොයක අච්චන්තසන්තිිංඅද්දසමයෙසීතිඑවමත්යථොයවදිතබ්යබො. 

211. තතියගාථාය සඞ්ඛාොති ගණයිත්වා, පරිච්ඡින්දිත්වා වීමිංසිත්වා 

යථාභූතයතො ඤත්වා, දුක්ඛපරිඤ්ඤාය පරිජානිත්වාති අත්යථො. වත්ථූනීති

යයසු එවමයිං යලොයකො සජ්ජති, තානි ඛන්ධායතනධාතුයභදානි 

කයලසට්ඨානානි. පමාෙ බීජන්ති යිං යතසිං වත්ථූනිං බීජිං 

අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණිං, තිංපමායහිිංසිත්වා, බාධිත්වා, සමුච්යඡද පොයනන 

පජහිත්වාති අත්යථො. සියනහමස්ස නානුප්පයවච්යෙති යයන 

තණ්ොදිට්ඨිසියනයෙන සියනහිතිං තිං බීජිං ආයතිිං පටිසන්ධිවයසන තිං

යථාවුධසත්තිං වත්ථුසස්සිං විරුයෙයය, තිං සියනෙමස්ස නානු පයවච්යඡ, 

ත පටිපක්ඛාය මග්ගභාවනායතිංනානු පයවයසයයාතිඅත්යථො. සයවමුනි 

ජාතිඛෙන්තදස්සීතියසොඑවරූයපොබුද්ධමුනිනිබ්බානසච්ඡිකරියායජාතියාච 

මරණස්ස ච අන්තභූතස්ස නිබ්බානස්ස දිට්ඨත්තා ජාතික්ඛයන්තදස්සී 

තක්කං පහාෙන උයපති සඞ්ඛං. ඉමාය චතුසච්චභාවනායනව පයභදම්පි
අුලසලවිතක්කිං පොය සඋපාදියසසනිබ්බානධාතුිං පත්වා යලොකත්ථචරියිං
කයරොන්යතො අනුපුබ්යබන චරිමවිඤ්ඤාණක්ඛයා 
අනුපාදියසසනිබ්බානධාතු පත්තියා ‘‘යදයවො වා මනුස්යසො වා’’ති න
උයපතිසඞ්ඛිං. අපරිනිබ්බුයතොඑවවායථාකාමවිතක්කාදියනොවිතක්කස්ස
අ පහීනත්තා ‘‘අයිං පුග්ගයලො රත්යතො’’ති වා ‘‘දුට්යඨො’’ති වා සඞ්ඛිං
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උයපති, එවිං තක්කිං පොය න උයපති සඞ්ඛන්ති එවම්යපත්ථ අත්යථො

දට්ඨබ්යබො. 

212. චතුත්ථගාථාය අඤ්ඤාොතිඅනිච්චාදිනයයනජානිත්වා. සබ්බානීති

අනවයසසානි, නියවසනානීති කාමභවාදියක භයව. නිවසන්ති හි යතසු

සත්තා, තස්මා ‘‘නියවසනානී’’ති වුධසච්චන්ති. අනිකාමෙං අඤ්ඤතරම්පි

යතසන්තිඑවිංදිට්ඨාදීනවත්තායතසිං නියවසනානිංඑකම්පිඅපත්යථන්යතො
යසො එවරූයපො බුද්ධමුනි මග්ගභාවනාබයලන තණ්ොයගධස්ස විගතත්තා 

වීතයගයධො, වීතයගධත්තා එව ච අගිද්යධො, නයථා එයකඅවීතයගධා එව

සමානා ‘‘අගිද්ධම්ො’’ති පටිජානන්ති, එවිං. නායූහතීති තස්ස තස්ස

නියවසනස්ස නිබ්බත්තකිංුලසලිංවාඅුලසලිංවානකයරොති.කිංකාරණා? 

පාරගයතො හි යහොති, යස්මා එවරූයපො සබ්බනියවසනානිං පාරිං නිබ්බානිං
ගයතොයෙොතීතිඅත්යථො. 

එවිං පඨමගාථාය පුථුජ්ජනදස්සනිං ගරහිත්වා අත්තයනො දස්සනිං
පසිංසන්යතො දුතියගාථාය යයහි කයලයසහි පුථුජ්ජයනො අනුපසන්යතො

යෙොති, යතසිං අභායවන අත්තයනො සන්තිපදාධිගමිං පසිංසන්යතො
තතියගාථායයයසුවත්ථූසුපුථුජ්ජයනො තක්කිංඅ පොයතථාතථාසඞ්ඛිං

උයපති, යතසුචතුසච්චභාවනායතක්කිංපොයඅත්තයනො සඞ්ඛානුපගමනිං
පසිංසන්යතො චතුත්ථගාථාය ආයතිම්පි යානි නියවසනානි කාමයමායනො 

පුථුජ්ජයනො භවතණ්ොය ආයූෙති, යතසු තණ්ොභායවන අත්තයනො
අනායූෙනිං පසිංසන්යතො චතූහි ගාථාහි අරෙත්තනිකූයටයනව
එකට්ඨු පත්තිකිංයදසනිංනිට්ඨායපසි. 

213. සබ්බාභිභුන්තිකාඋ පත්ති? මොපුරියසොමොභිනික්ඛමනිංකත්වා 
අනුපුබ්යබන සබ්බඤ්ඤුතිං පත්වා ධම්මචක්ක පවත්තනත්ථාය බාරාණසිිං
ගච්ඡන්යතො යබොධිමණ්ඩස්ස ච ගයාය ච අන්තයර උපයකනාජීවයකන

සමාගච්ඡි.යතනච ‘‘වි පසන්නානියඛොයත, ආවුධසයසො, ඉන්ද්රියානී’’තිආදිනා

)ම. නි. 1.285; මොව. 11) නයයන පුට්යඨො ‘‘සබ්බාභිභූ’’තිආදීනි ආෙ.

උපයකො ‘‘හුයපයයාවුධසයසො’’ති වත්වා, සීසිං ඔකම්යපත්වා, උම්මග්ගිං

ගයෙත්වා පක්කාමි. අනුක්කයමන ච වඞ්කොරජනපයද අඤ්ඤතරිං
මාගවිකගාමිං පාපුණි. තයමනිං මාගවිකයජට්ඨයකො දිස්වා – ‘‘අයෙො 

අ පිච්යඡො සමයණො වත්ථම්පිනනිවායසති, අයිං යලොයක අරො’’ති ඝරිං
යනත්වා මිංසරයසන පරිවිසිත්වා භුත්තාවිඤ්චනිං සපුත්තදායරො වන්දිත්වා

‘‘ඉයධව, භන්යත, වසථ, අෙිං පච්චයයනඋපට්ඨහිස්සාමී’’තිනිමන්යතත්වා, 
වසයනොකාසිංකත්වාඅදාසි.යසොතත්ථ වසති. 

මාගවියකො ගිම්ෙකායල උදකසම්පන්යන සීතයල පයදයස චරිතුිං දූරිං 
අපක්කන්යතසුමියගසුතත්ථගච්ඡන්යතො‘‘අම්ොකිංඅරෙන්තිංසක්කච්චිං 
උපට්ඨෙස්සූ’’ති ඡාවිං නාම ධීතරිං ආණායපත්වා අගමාසි සද්ධිිං
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පුත්තභාතුයකහි. සා චස්ස ධීතා දස්සනීයා යෙොති යකොට්ඨාසසම්පන්නා.

දුතියදිවයස උපයකො ඝරිං ආගයතො තිං දාරිකිං සබ්බිං උපචාරිං කත්වා, 

පරිවිසිතුිං උපගතිං දිස්වා, රායගන අභිභූයතො භුඤ්ජිතුම්පි අසක්යකොන්යතො

භාජයනන භත්තිං ආදාය වසනට්ඨානිං ගන්ත්වා, භත්තිං එකමන්යත 

නික්ඛිපිත්වා–‘‘සයචඡාවිංලභාමි, ජීවාමි, යනොයච, මරාමී’’තිනිරාොයරො
සයි. සත්තයමදිවයසමාගවියකොආගන්ත්වාධීතරිංඋපකස්සපවත්තිිංපුච්ඡි.

සා – ‘‘එකදිවසයමව ආගන්ත්වා පුන නාගතපුබ්යබො’’ති ආෙ. මාගවියකො
‘‘ආගතයවයසයනව නිං උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡිස්සාමී’’ති තඞ්ඛණඤ්යඤව

ගන්ත්වා – ‘‘කිං, භන්යත, අඵාසුක’’න්ති පායද පරාමසන්යතො පුච්ඡි.

උපයකො නිත්ථුනන්යතො පරිවත්තතියයව. යසො ‘‘වද, භන්යත, යිං මයා

සක්කාකාතුිං, සබ්බිංකරිස්සාමී’’තිආෙ.උපයකො – ‘‘සයච ඡාවිං ලභාමි, 

ජීවාමි, යනොයච, ඉයධවමරණිංයසයයයො’’තිආෙ.‘‘ජානාසිපන, භන්යත, 

කඤ්චි සි ප’’න්ති? ‘‘න ජානාමී’’ති. ‘‘න, භන්යත, කඤ්චි සි පිං 

අජානන්යතනසක්කාඝරාවාසිංඅධිට්ඨාතු’’න්ති? යසොආෙ–‘‘නාෙිංකඤ්චි

සි පිං ජානාමි, අපිච තුම්ොකිං මිංසොරයකො භවිස්සාමි, මිංසඤ්ච
වික්කණිස්සාමී’’ති. මාගවියකොපි ‘‘අම්ොකිං එතයදව රුච්චතී’’ති

උත්තරසාටකිං දත්වා, ඝරිංආයනත්වාධීතරිංඅදාසි.යතසිංසිංවාසමන්වාය
පුත්යතො විජායි. සුභද්යදොතිස්ස නාමිං අකිංසු. ඡාවා පුත්තයතොසනත්යතන

උපකිං උ පණ්යඩසි. යසො තිං අසෙන්යතො ‘‘භද්යද, අෙිං අනන්තජිනස්ස
සන්තිකිංගච්ඡාමී’’තිමජ්ඣිමයදසාභිමුයඛො පක්කාමි. 

භගවාචයතනසමයයනසාවත්ථියිංවිෙරතියජතවනමොවිොයර. අථ

යඛො භගවා පටිකච්යචව භික්ඛූ ආණායපසි – ‘‘යයො, භික්ඛයව, 

අනන්තජියනොති පුච්ඡමායනො ආගච්ඡති, තස්ස මිං දස්යසයයාථා’’ති.
උපයකොපියඛොඅනුපුබ්යබයනවසාවත්ථිිංආගන්ත්වා විොරමජ්යඣඨත්වා

‘‘ඉමස්මිිං විොයර මම සොයයො අනන්තජියනො නාම අත්ථි, යසො ුලහිිං 
වසතී’’තිපුච්ඡි.තිංභික්ඛූභගවයතොසන්තිකිංනයිිංසු.භගවාතස්සානුරූපිං
ධම්මිං යදයසසි.යසොයදසනාපරියයොසායනඅනාගාමිඵයලපතිට්ඨාසි.භික්ඛූ
තස්ස පුබ්බ පවත්තිිං සුත්වා කථිං සමුට්ඨායපසුිං – ‘‘භගවා පඨමිං
නිස්සිරිකස්සනග්ගසමණස්සධම්මිං යදයසසී’’ති.භගවාතිංකථාසමුට්ඨානිං
විදිත්වා ගන්ධුලටියතො නික්ඛම්ම තඞ්ඛණානුරූයපන පාටිොරියයන

බුද්ධාසයනනිසීදිත්වාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි

කථාය සන්නිසින්නා’’ති? යත සබ්බිං කයථසුිං. තයතො භගවා – ‘‘න, 

භික්ඛයව, තථාගයතො අයෙතුඅ පච්චයා ධම්මිං යදයසති, නිම්මලා

තථාගතස්ස ධම්මයදසනා, නසක්කාතත්ථයදොසිංදට්ඨුිං.යතන, භික්ඛයව, 
ධම්මයදසනූපනිස්සයයන උපයකො එතරහි අනාගාමී ජායතො’’ති වත්වා
අත්තයනොයදසනාමලාභාවදීපිකිංඉමිංගාථමභාසි. 

තස්සත්යථො – සාසයවසුසබ්බඛන්ධායතනධාතූසු ඡන්දරාග පොයනන 
යතහි අනභිභූතත්තා සයඤ්ච යත ධම්යම සබ්යබ අභිභුයය පවත්තත්තා 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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පටුන 

සබ්බාභිභුං. යතසඤ්ච අඤ්යඤසඤ්ච සබ්බධම්මානිං සබ්බාකායරන 

විදිතත්තා සබ්බවිදුං. සබ්බධම්මයදසනසමත්ථාය යසොභනාය යමධාය

සමන්නාගතත්තා සුයමධං. යයසිං තණ්ොදිට්ඨියලපානිං වයසන

සාසවඛන්ධාදියභයදසු සබ්බධම්යමසු උපලිම්පති, යතසිං යලපානිං අභාවා

යතසු සබ්යබසු ධම්යමසු අනුපලිත්තං. යතසු ච සබ්බධම්යමසු

ඡන්දරාගාභායවන සබ්යබ යත ධම්යම ජහිත්වා ඨිතත්තා සබ්බඤ්ජහං. 
උපධිවියවකනින්යනන චිත්යතන තණ්ෙක්ඛයය නිබ්බායන වියසයසන

මුත්තත්තා තණ්හක්ඛයෙ විමුත්තං, අධිමුත්තන්ති වුධසත්තිං යෙොති. තං වාපි

ධීරා මුනි යවදෙන්තීති තම්පි පණ්ඩිතා සත්තා මුනිිං යවදයන්ති ජානන්ති.

පස්සථයාවපටිවිසිට්යඨොවායිංමුනි, තස්සුලයතොයදසනාමලන්තිඅත්තානිං

විභායවති. විභාවනත්යථො හි එත්ථ වාසද්යදොති. යකචිපනවණ්ණයන්ති –
‘‘උපයකොතදාතථාගතිංදිස්වාපි‘අයිං බුද්ධමුනී’තිනසද්දහී’’තිඑවිංභික්ඛූ

කථිංසමුට්ඨායපසුිං, තයතොභගවා ‘‘සද්දෙතුවාමාවා, ධීරාපනතිංමුනිිං
යවදයන්තී’’තිදස්යසන්යතොඉමිං ගාථමභාසීති. 

214. පඤ්ඤාබලන්තිකාඋ පත්ති? අයිංගාථායරවතත්යථරිංආරබ්භ 

වුධසත්තා. තත්ථ ‘‘ගායම වා යදි වාරඤ්යඤ’’ති ඉමිස්සා ගාථාය

වුධසත්තනයයයනව යරවතත්යථරස්ස ආදියතො පභුති පබ්බජ්ජා, පබ්බජිතස්ස

ඛදිරවයන විොයරො, තත්ථ විෙරයතො වියසසාධිගයමො, භගවයතො තත්ථ
ගමනපච්චාගමනඤ්ච යවදිතබ්බිං. පච්චාගයත පන භගවති යයො යසො 
මෙල්ලකභික්ඛු උපාෙනිං සම්මුස්සිත්වා පටිනිවත්යතො ඛදිරරුක්යඛ

ආලග්ගිතිං දිස්වා සාවත්ථිිං අනු පත්යතො විසාඛාය උපාසිකාය ‘‘කිං, 

භන්යත, යරවතත්යථරස්සවසයනොකායසො රමණීයයො’’තිභික්ඛූපුච්ඡමානාය

යයහි භික්ඛූහි පසිංසියතො, යත අපසායදන්යතො ‘‘උපාසියක, එයත තුච්ඡිං

භණන්ති, න සුන්දයරො භූමි පයදයසො, අතිලූඛකක්ඛළිං ඛදිරවනයමවා’’ති
ආෙ. යසොවිසාඛායආගන්තුකභත්තිංභුඤ්ජිත්වාපච්ඡාභත්තිංමණ්ඩලමායළ

සන්නිපතියත භික්ඛූ උජ්ඣායපන්යතො ආෙ – ‘‘කිං, ආවුධසයසො, 

යරවතත්යථරස්ස යසනාසයන රමණීයිං තුම්යෙහි දිට්ඨ’’න්ති. භගවා තිං
ඤත්වා ගන්ධුලටියතො නික්ඛම්ම තඞ්ඛණානුරූයපන පාටිොරියයන

පරිසමජ්ඣිං පත්වා, බුද්ධාසයන නිසීදිත්වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘කාය

නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහිකථායසන්නිසින්නා’’ති? යතආෙිංසු– ‘‘යරවතිං, 

භන්යත, ආරබ්භ කථා උ පන්නා ‘එවිං නවකම්මියකො කදා සමණධම්මිං 

කරිස්සතී’’’ති. ‘‘න, භික්ඛයව, යරවයතො නවකම්මියකො, අරො යරවයතො
ඛීණාසයවො’’ති වත්වා තිං ආරබ්භ යතසිං භික්ඛූනිං ධම්මයදසනත්ථිං ඉමිං
ගාථමභාසි. 

තස්සත්යථො – දුබ්බලකරකයලස පොනසාධයකන 
විුලබ්බනඅධිට්ඨාන පයභයදන වා පඤ්ඤාබයලන සමන්නාගතත්තා 

පඤ්ඤාබලං, චතුපාරිසුද්ධිසීයලන ධුතඞ්ගවයතන ච උපපන්නත්තා 

සීලවතූපපන්නං, මග්ගසමාධිනා ඵලසමාධිනා ඉරියාපථසමාධිනා ච 
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සමාහිතං, උපචාර පනායභයදනඣායනනඣායනවාරතත්තා ඣානරතං, 

සතියවපුල්ල පත්තත්තා සතිමං, රාගාදිසඞ්ගයතොපමුත්තතා සඞ්ගාපමුත්තං, 

පඤ්චයචයතොඛිලචතුආසවාභායවන අඛිලං අනාසවං තං වාපි ධීරා මුනිං 

යවදෙන්ති. තම්පි එවිං පඤ්ඤාදිගුණසිංයුත්තිං සඞ්ගාදියදොසවිසිංයුත්තිං 
පණ්ඩිතා සත්තා මුනිිං වා යවදයන්ති. පස්සථ යාව පටිවිසිට්යඨොවායිං 

ඛීණාසවමුනි, යසො‘‘නවකම්මියකො’’තිවා‘‘කදාසමණධම්මිං කරිස්සතී’’ති

වා කථිං වත්තබ්යබො. යසො හි පඤ්ඤාබයලන තිං විොරිං නිට්ඨායපසි, න 

නවකම්මකරයණන, කතකච්යචොවයසො, නඉදානිසමණධම්මිංකරිස්සතීති
යරවතත්යථරිංවිභායවති. විභාවනත්යථොහිඑත්ථවා-සද්යදොති. 

215. එකං චරන්තන්ති කා උ පත්ති? යබොධිමණ්ඩයතො පභුති
යථාක්කමිං කපිලවත්ථුිං අනු පත්යත භගවති පිතාපුත්තසමාගයම

වත්තමායන භගවා සම්යමොදමායනන රඤ්ඤා සුද්යධොදයනන ‘‘තුම්යෙ, 

භන්යත, ගෙට්ඨකායල ගන්ධකරණ්ඩයක වාසිතානි කාසිකාදීනි දුස්සානි
නිවායසත්වා ඉදානි කථිං ඡින්නකානි පිංසුකූලානි ධායරථා’’ති එවමාදිනා
වුධසත්යතොරාජානිංඅනුනයමායනො– 

‘‘යිං ත්විංතාතවයදමය්ෙිං, පට්ටුණ්ණිං දුකූලකාසිකිං; 

පිංසුකූලිංතයතොයසයයිං, එතිංයමඅභිපත්ථිත’’න්ති.– 

ආදීනි වත්වා යලොකධම්යමහි අත්තයනො අවිකම්පභාවිං දස්යසන්යතො 
රඤ්යඤොධම්මයදසනත්ථිංඉමිංසත්තපදගාථමභාසි. 

තස්සත්යථො – පබ්බජ්ජාසඞ්ඛාතාදීහි එකං, ඉරියාපථාදීහි චරියාහි 

චරන්තං. යමොයනයයධම්මසමන්නාගයමන මුනිං. සබ්බට්ඨායනසු

පමාදාභාවයතො අප්පමත්තං. අක්යකොසනගරෙනාදියභදාය නින්දාය 
වණ්ණනයථොමනාදියභදාය පසිංසාය චාති ඉමාසු නින්දාපසිංසාසු

පටිඝානුනයවයසන අයවධමානං. නින්දාපසිංසාමුයඛන යචත්ථ අට්ඨපි

යලොකධම්මා වුධසත්තාති යවදිතබ්බා. සීහංව යභරිසද්දාදීසු සද්යදසු අට්ඨසු

යලොකධම්යමසු පකතිවිකාරානුපගයමන අසන්තසන්තං, පන්යතසු වා

යසනාසයනසු සන්තාසාභායවන. වාතංව සුත්තමයාදියභයද ජාලම්හි චතූහි 

මග්යගහි තණ්ොදිට්ඨිජායල අසජ්ජමානං, අට්ඨසු වා යලොකධම්යමසු

පටිඝානුනයවයසනඅසජ්ජමානිං. පදුමංවයතොයෙන යලොයක ජාතම්පියයසිං

තණ්ොදිට්ඨියලපානිංවයසනසත්තායලොයකනලි පන්ති, යතසිංයලපානිං 

පහීනත්තායලොයකන අලිප්පමානං, නිබ්බානගාමිමග්ගිං උ පායදත්වායතන

මග්යගන යනතාරමඤ්යඤසං යදවමනුස්සානිං. අත්තයනො පන අඤ්යඤන

යකනචිමග්ගිං දස්යසත්වා අයනතබ්බත්තා අනඤ්ඤයනෙයංතං වාපි ධීරා

මුනි යවදෙන්ති බුද්ධමුනිිං යවදයන්තීති අත්තානිං විභායවති. යසසයමත්ථ
වුධසත්තනයයමව. 
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216. යෙො ඔගහයණති කා උ පත්ති? භගවයතො පඨමාභිසම්බුද්ධස්ස
චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි ක පසතසෙස්සඤ්ච
පූරිතදසපාරමිදසඋපපාරමිදසපරමත්ථපාරමි පයභදිං 
අභිනීොරගුණපාරමියයො පූයරත්වා තුසිතභවයන අභිනිබ්බත්තිගුණිං තත්ථ 

නිවාසගුණිං මොවියලොකනගුණිං ගබ්භයවොක්කන්තිිං ගබ්භවාසිං
ගබ්භනික්ඛමනිංපදවීතිොරිං දිසාවියලොකනිංබ්රේමගජ්ජනිංමොභිනික්ඛමනිං
මොපධානිං අභිසම්යබොධිිං ධම්මචක්ක පවත්තනිං චතුබ්බිධිං මග්ගඤාණිං

ඵලඤාණිං අට්ඨසු පරිසාසු අකම්පනඤාණිං, දසබලඤාණිං, 

චතුයයොනිපරිච්යඡදකඤාණිං, පඤ්චගතිපරිච්යඡදකඤාණිං, ඡබ්බිධිං

අසාධාරණඤාණිං, අට්ඨවිධිං සාවකසාධාරණබුද්ධඤාණිං, චුද්දසවිධිං

බුද්ධඤාණිං, අට්ඨාරසබුද්ධගුණපරිච්යඡදකඤාණිං, 

එකූනවීසතිවිධපච්චයවක්ඛණඤාණිං, සත්තසත්තතිවිධඤාණවත්ථු 
එවමිච්චාදිගුණසතසෙස්යස නිස්සාය පවත්තිං මොලාභසක්කාරිං
අසෙමායනහි තිත්ථියයහි උයයයොජිතාය චිඤ්චමාණවිකාය ‘‘එකිං ධම්මිං
අතීතස්සා’’ති ඉමිස්සා ගාථාය වත්ථුම්හි වුධසත්තනයයන චතුපරිසමජ්යඣ
භගවයතො අයයස උ පාදියත ත පච්චයා භික්ඛූ කථිං සමුට්ඨායපසුිං
‘‘එවරූයපපිනාමඅයයස උ පන්යනනභගවයතොචිත්තස්සඅඤ්ඤථත්තිං
අත්ථී’’ති. තිං ඤත්වා භගවා ගන්ධුලටියතො නික්ඛම්ම තඞ්ඛණානුරූයපන

පාටිොරියයන පරිසමජ්ඣිං පත්වා, බුද්ධාසයන නිසීදිත්වා, භික්ඛූ

ආමන්යතසි – ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති? 

යත සබ්බිංආයරොයචසුිං. තයතො භගවා – ‘‘බුද්ධා නාම, භික්ඛයව, අට්ඨසු
යලොකධම්යමසු තාදියනො යෙොන්තී’’ති වත්වා යතසිං භික්ඛූනිං
ධම්මයදසනත්ථිංඉමිංගාථමභාසි. 

තස්සත්යථො – යථා නාම ඔගෙයණ මනුස්සානිං න්ොනතිත්යථ
අඞ්ගඝිංසනත්ථාය චතුරස්යස වා අට්ඨිංයස වා ථම්යභ නිඛායත 

උච්චුලලීනාපිනීචුලලීනාපිඅඞ්ගිංඝිංසන්ති, නයතනථම්භස්සඋන්නතිවා

ඔනතිවා යෙොති.එවයමවිං යෙොඔගහයණථම්යභොරිවාභිජාෙතිෙස්මිංපයර 

වාචාපරිෙන්තංවදන්ති. කිංවුධසත්තිංයෙොති? යස්මිිංවත්ථුස්මිිංපයර තිත්ථියා
වා අඤ්යඤ වා වණ්ණවයසන උපරිමිං වා අවණ්ණවයසන යෙට්ඨිමිං වා

වාචාපරියන්තිං වදන්ති, තස්මිිං වත්ථුස්මිිං අනුනයිං වා පටිඝිං වා

අනාපජ්ජමායනො තාදිභායවන යයො ඔගෙයණ ථම්යභොරිව භවතීති. තං

වීතරාගං සුසමාහිතින්ද්රිෙන්ති තිං ඉට්ඨාරම්මයණ රාගාභායවන වීතරාගිං, 

අනිට්ඨාරම්මයණ ච යදොසයමොොභායවන සුසමාහිතින්ද්රියිං, සුට්ඨු වා

සයමොධායනත්වා ඨපිතින්ද්රියිං, රක්ඛිතින්ද්රියිං, යගොපිතින්ද්රියන්ති වුධසත්තිං

යෙොති. තං වාපි ධීරා මුනි යවදෙන්ති බුද්ධමුනිිං යවදයන්ති, තස්ස කථිං 
චිත්තස්ස අඤ්ඤථත්තිං භවිස්සතීති අත්තානිං විභායවති. යසසිං
වුධසත්තනයයමව. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 

207 

පටුන 

217. යෙො යව ඨිතත්යතොතිකා උ පත්ති? සාවත්ථියිංකර අඤ්ඤතරා 
යසට්ඨිධීතාපාසාදාඔරුය්ෙ යෙට්ඨාපාසායදතන්තවායසාලිංගන්ත්වාතසරිං
වට්යටන්යත දිස්වා තස්ස උජුභායවන ත පටිභාගනිමිත්තිං අග්ගයෙසි –
‘‘අයෙො වත සබ්යබ සත්තා කායවචීමයනොවඞ්කිං පොය තසරිං විය
උජුචිත්තා භයවයය’’න්ති. සා පාසාදිං අභිරුහිත්වාපි පුන පුනිං තයදව
නිමිත්තිං ආවජ්යජන්තී නිසීදි. එවිං පටිපන්නාය චස්සා න චිරස්යසව

අනිච්චලක්ඛණිං පාකටිං අයෙොසි, තදනුසායරයනව ච 
දුක්ඛානත්තලක්ඛණානිපි. අථස්සාතයයොපිභවාආදිත්තා වියඋපට්ඨහිිංසු.
තිං තථා විපස්සමානිං ඤත්වා භගවා ගන්ධුලටියිං නිසින්යනොව ඔභාසිං

මුඤ්චි. සා තිං දිස්වා ‘‘කිං ඉද’’න්ති ආවජ්යජන්තී භගවන්තිං පස්යස
නිසින්නමිව දිස්වා උට්ඨාය පඤ්ජලිකා අට්ඨාසි. අථස්සා භගවා ස පායිං 
විදිත්වාධම්මයදසනාවයසනඉමිංගාථමභාසි. 

තස්සත්යථො – යයො යව එකග්ගචිත්තතාය අුල පවිමුත්තිතාය ච
වුධසඩ්ඪිොනීනිංඅභාවයතොවික්ඛීණජාතිසිංසාරත්තා භවන්තරූපගමනාභාවයතො

ච ඨිතත්යතො, පහීනකායවචීමයනොවඞ්කතාය අගතිගමනාභායවනවා තසරංව

උජු, හියරොත්ත පසම්පන්නත්තා ජිගුච්ෙති කම්යමහි පාපයකහි, පාපකානි

කම්මානිගූථගතිංවිය මුත්තගතිංවියචජිගුච්ඡති, හිරීයතීතිවුධසත්තිංයෙොති.
යයොගවිභායගන හි උපයයොගත්යථ කරණවචනිං සද්දසත්යථ සිජ්ඣති. 

වීමංසමායනො විසමං සමඤ්චාති කායවිසමාදිවිසමිං කායසමාදිසමඤ්ච
පොනභාවනාකච්චසාධයනන මග්ගපඤ්ඤාය වීමිංසමායනො 

උපපරික්ඛමායනො. තං වාපි ඛීණාසවිං ධීරා මුනිං යවදෙන්තීති. කිං වුධසත්තිං

යෙොති? යථාවුධසත්තනයයනමග්ගපඤ්ඤායවීමිංසමායනොවිසමිං සමඤ්චයයො

යව ඨිතත්යතො යෙොති, යසො එවිං තසරිංව උජු හුත්වා කඤ්චි වීතික්කමිං 
අනාපජ්ජන්යතො ජිගුච්ඡති කම්යමහි පාපයකහි. තිං වාපි ධීරා මුනිිං
යවදයන්ති. යයතො ඊදියසො යෙොතීති ඛීණාසවමුනිිං දස්යසන්යතො
අරෙත්තනිකූයටන ගාථිං යදයසසි. යදසනාපරියයොසායන යසට්ඨිධීතා
යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. එත්ථච වික යප වා සමුච්චයයවා වාසද්යදො
දට්ඨබ්යබො. 

218. යෙො සඤ්ඤතත්යතොති කා උ පත්ති? භගවති කර ආළවියිං
විෙරන්යත ආළවීනගයර අඤ්ඤතයරො තන්තවායයො සත්තවස්සිකිං ධීතරිං

ආණායපසි–‘‘අම්ම, හියයයො අවසිට්ඨතසරිංනබහු, තසරිංවට්යටත්වාලහුිං

තන්තවායසාලිං ආගච්යඡයයාසි, මා යඛො චිරායී’’ති. සා ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡි.යසොසාලිංගන්ත්වාතන්තිංවියනන්යතො අට්ඨාසි.තිංදිවසඤ්ච
භගවා මොකරුණාසමාපත්තියතො වුධසට්ඨාය යලොකිං යවොයලොයකන්යතො
තස්සා දාරිකාය යසොතාපත්තිඵලූපනිස්සයිං යදසනාපරියයොසායන 
චතුරාසීතියා පාණසෙස්සානඤ්ච ධම්මාභිසමයිං දිස්වා පයගව
සරීරපටිජග්ගනිංකත්වාපත්තචීවරමාදාය නගරිංපාවිසි.මනුස්සාභගවන්තිං

දිස්වා – ‘‘අද්ධා අජ්ජ යකොචි අනුග්ගයෙතබ්යබො අත්ථි, පයගව පවිට්යඨො



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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භගවා’’ති භගවන්තිං උපගච්ඡිිංසු. භගවා යයන මග්යගන සා දාරිකා 

පිතුසන්තිකිං ගච්ඡති, තස්මිිං අට්ඨාසි. නගරවාසියනො තිං පයදසිං

සම්මජ්ජිත්වා, පරි යඵොසිත්වා, පු ඵූපොරිං කත්වා, විතානිං බන්ධිත්වා, 

ආසනිං පඤ්ඤායපසුිං. නිසීදි භගවා පඤ්ඤත්යතආසයන, මොජනකායයො
පරිවායරත්වා අට්ඨාසි. සා දාරිකා තිං පයදසිං පත්තා මොජනපරිවුධසතිං
භගවන්තිං දිස්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දි. තිං භගවා ආමන්යතත්වා –
‘‘දාරියක ුලයතො ආගතාසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘න ජානාමි භගවා’’ති. ‘‘ුලහිිං 

ගමිස්සසී’’ති? ‘‘නජානාමිභගවා’’ති.‘‘නජානාසී’’ති? ‘‘ජානාමිභගවා’’ති. 

‘‘ජානාසී’’ති? ‘‘නජානාමිභගවා’’ති. 

තිං සුත්වා මනුස්සා උජ්ඣායන්ති – ‘‘පස්සථ, යභො, අයිං දාරිකා 

අත්තයනො ඝරා ආගතාපි භගවතා පුච්ඡියමානා ‘න ජානාමී’ති ආෙ, 

තන්තවායසාලිං ගච්ඡන්තී චාපි පුච්ඡියමානා ‘න ජානාමී’ති ආෙ, ‘න

ජානාසී’ති වුධසත්තා ‘ජානාමී’තිආෙ, ‘ජානාසී’තිවුධසත්තා ‘න ජානාමී’තිආෙ, 
සබ්බිං පච්චනීකයමව කයරොතී’’ති. භගවා මනුස්සානිං තමත්ථිං පාකටිං

කාතුකායමොතිංපුච්ඡි–‘‘කිංමයාපුච්ඡිතිං, කිංතයා වුධසත්ත’’න්ති? සාආෙ–

‘‘න මිං, භන්යත, යකොචි න ජානාති, ඝරයතො ආගතා තන්තවායසාලිං 

ගච්ඡතී’’ති; අපිචමිංතුම්යෙපටිසන්ධිවයසනපුච්ඡථ, ‘‘ුලයතොආගතාසී’’ති, 

චුතිවයසන පුච්ඡථ, ‘‘ුලහිිංගමිස්සසී’’තිඅෙඤ්චනජානාමි. ‘‘ුලයතොචම්හි

ආගතා; නිරයා වා යදවයලොකා වා’’ති, නහි ජානාමි, ‘‘ුලහිම්පි ගමිස්සාමි

නිරයිං වා යදවයලොකිං වා’’ති, තස්මා ‘‘න ජානාමී’’ති අවචිං. තයතො මිං

භගවාමරණිංසන්ධායපුච්ඡි – ‘‘න ජානාසී’’ති, අෙඤ්චජානාමි.‘‘සබ්යබසිං

මරණිංධුව’’න්ති, යතනායවොචිං‘‘ජානාමී’’ති.තයතොමිංභගවාමරණකාලිං

සන්ධායපුච්ඡි ‘‘ජානාසී’’ති, අෙඤ්ච නජානාමි ‘‘කදාමරිස්සාමිකිංඅජ්ජ

වා උදාහු ස්යව වා’’ති, යතනායවොචිං ‘‘න ජානාමී’’ති. භගවා තාය

විස්සජ්ජිතිං පඤ්ෙිං ‘‘සාධු සාධූ’’ති අනුයමොදි. මොජනකායයොපි ‘‘යාව
පණ්ඩිතා අයිං දාරිකා’’ති සාධුකාරසෙස්සානි අදාසි. අථ භගවා දාරිකාය
ස පායිං විදිත්වාධම්මිංයදයසන්යතො– 

‘‘අන්ධභූයතොඅයිංයලොයකො, තනුයකත්ථවිපස්සති; 

සුලයණොජාලමුත්යතොව, අ යපොසග්ගායගච්ඡතී’’ති.)ධ.ප.174) – 

ඉමිං ගාථමාෙ. සා ගාථාපරියයොසායන යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි, 
චතුරාසීතියාපාණසෙස්සානඤ්චධම්මාභිසමයයොඅයෙොසි. 

සා භගවන්තිං වන්දිත්වා පිතු සන්තිකිං අගමාසි. පිතා තිං දිස්වා 

‘‘චියරනාගතා’’ති ුලද්යධො යවයගන තන්යත යවමිං පක්ඛිපි. තිං
නික්ඛමිත්වාදාරිකාය ුලච්ඡිිංභින්දි.සාතත්යථවකාලමකාසි.යසොදිස්වා–

‘‘නාෙිං මම ධීතරිං පෙරිිං, අපිච යඛො ඉමිං යවමිං යවගසා නික්ඛමිත්වා
ඉමිස්සාුලච්ඡිිංභින්දි.ජීවතිනුයඛොනනු යඛො’’තිවීමිංසන්යතොමතිංදිස්වා
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චින්යතසි–‘‘මනුස්සාමිං‘ඉමිනාධීතාමාරිතා’ති ඤත්වාඋපක්යකොයසයයිං, 

යතනරාජාපිගරුකිංදණ්ඩිංපයණයය, ෙන්දාෙිංපටිකච්යචව පලායාමී’’ති.
යසො දණ්ඩභයයන පලායන්යතො භගවයතො සන්තියක කම්මට්ඨානිං
ගයෙත්වා අරඤ්යඤ වසන්තානිං භික්ඛූනිං වසයනොකාසිං පාපුණි. යත ච
භික්ඛූ උපසඞ්කමිත්වා පබ්බජ්ජිං යාචි. යත තිං පබ්බායජත්වා
තචපඤ්චකකම්මට්ඨානිං අදිංසු. යසො තිං උග්ගයෙත්වා වායමන්යතො න

චිරස්යසව අරෙත්තිං පාපුණි, යත චස්ස ආචරියුපජ්ඣායා. අථ

මොපවාරණාය සබ්යබව භගවයතො සන්තිකිං අගමිංසු – ‘‘විසුද්ධිපවාරණිං
පවායරස්සාමා’’ති. භගවා පවායරත්වා වුධසත්ථවස්යසො භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුධසයතො
ගාමනිගමාදීසු චාරිකිං චරමායනො අනුපුබ්යබන ආළවිිං අගමාසි. තත්ථ 

මනුස්සා භගවන්තිං නිමන්යතත්වා දානාදීනි කයරොන්තා තිං භික්ඛුිං දිස්වා
‘‘ධීතරිං මායරත්වා ඉදානි කිං මායරතුිං ආගයතොසී’’තිආදීනි වත්වා
උ පණ්යඩසුිං. භික්ඛූ තිං සුත්වා උපට්ඨානයවලායිං උපසඞ්කමිත්වා

භගවයතො එතමත්ථිං ආයරොයචසුිං. භගවා – ‘‘න, භික්ඛයව, අයිං භික්ඛු

ධීතරිං මායරසි, සා අත්තයනො කම්යමන මතා’’ති වත්වා තස්ස භික්ඛුයනො
මනුස්යසහි දුබ්බිජානිං ඛීණාසවමුනිභාවිං පකායසන්යතො භික්ඛූනිං
ධම්මයදසනත්ථිංඉමිංගාථමභාසි. 

තස්සත්යථො – යයො තීසුපි කම්මද්වායරසු සීලසිංයයමන සංෙතත්යතො 

කායයනවාවාචායවායචතසාවාහිිංසාදිකිං නකයරොතිපාපං, තඤ්චයඛො

පන දහයරො වා දෙරවයය ඨියතො, මජ්ඣියමො වා මජ්ඣිමවයය ඨියතො, 
එයතයනවනයයනයථයරොවා පච්ඡිමවයයඨියතොතිකදාචිපිනකයරොති.කිං

කාරණා? ෙතත්යතො, යස්මා අනුත්තරාය විරතියා සබ්බපායපහි
උපරතචිත්යතොතිවුධසත්තිංයෙොති. 

ඉදානි මුනිඅයරොසයනයෙයොනයසොයරොයසති කඤ්චීතිඑයතසිංපදානිං

අයිං යයොජනා ච අධි පායයො ච – යසො ඛීණාසවමුනි අයරොසයනයෙයො 

‘‘ධීතුමාරයකො’’තිවා ‘‘යපසකායරො’’තිවාඑවමාදිනානයයන කායයනවා

වාචාය වා යරොයසතුිං, ඝට්යටතුිං, බායධතුිං අරයෙොන යෙොති. යසොපිහි න

යරොයසතිකඤ්චි, ‘‘නාෙිංමමධීතරිං මායරමි, ත්විංමායරසි, තුම්ොදියසොවා

මායරතී’’තිආදීනි වත්වා කඤ්චි න යරොයසති, න ඝට්යටති, න බායධති, 

තස්මායසොපිනයරොසයනයයයො.අපිචයඛොපන‘‘තිට්ඨතුනායගො, මා නාගිං

ඝට්යටසි, නයමො කයරොහි නාගස්සා’’ති )ම. නි. 1.249) වුධසත්තනයයන

නමස්සිතබ්යබොයයව යෙොති. තංවාපිධීරාමුනියවදෙන්තීතිඑත්ථපනතම්පි
ධීරාව මුනිිංයවදයන්තීතිඑවිංපදවිභායගොයවදිතබ්යබො.අධි පායයොයචත්ථ
– තිං ‘‘අයිං අයරොසයනයයයො’’ති එයත බාලමනුස්සා අජානිත්වා

යරොයසන්ති.යයපන ධීරායෙොන්ති, යතධීරාවතම්පිමුනිිංයවදයන්ති, අයිං
ඛීණාසවමුනීතිජානන්තීති. 
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219. ෙදග්ගයතොති කා උ පත්ති? සාවත්ථියිං කර පඤ්චග්ගදායයකො

නාම බ්රාේමයණො අයෙොසි. යසො නි ඵජ්ජමායනසු සස්යසසු යඛත්තග්ගිං, 

රාසග්ගිං, යකොට්ඨග්ගිං, ුලම්භිඅග්ගිං, යභොජනග්ගන්තිඉමානිපඤ්චඅග්ගානි
යදති. තත්ථ පඨමපක්කානියයව සාලි-යව-යගොධූම-සීසානි ආෙරායපත්වා

යාගුපායාසපුථුකාදීනි පටියායදත්වා ‘‘අග්ගස්ස දාතා යමධාවී, අග්ගිං යසො
අධිගච්ඡතී’’ති එවිංදිට්ඨියකො හුත්වා බුද්ධ පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානිං 

යදති, ඉදමස්ස යඛත්තග්ගදානං. නි ඵන්යනසු පන සස්යසසු ලායියතසු

මද්දියතසු ච වරධඤ්ඤානි ගයෙත්වා තයථව දානිං යදති, ඉදමස්ස 

රාසග්ගදානං. පුන යතහි ධඤ්යඤහි යකොට්ඨාගාරානි පූරායපත්වා 
පඨමයකොට්ඨාගාරවිවරයණ පඨමනීෙටානි ධඤ්ඤානි ගයෙත්වා තයථව

දානිං යදති, ඉදමස්ස යකොට්ඨග්ගදානං. යිං යයදව පනස්ස ඝයර රන්යධති, 

තයතො අග්ගිං අනු පත්තපබ්බජිතානිං අදත්වා අන්තමයසො දාරකානම්පින

කඤ්චි යදති, ඉදමස්ස කුම්භිඅග්ගදානං. පුන අත්තයනො යභොජනකායල

පඨමූපනීතිං යභොජනිං පුයරභත්තකායල සඞ්ඝස්ස, පච්ඡාභත්තකායල

සම්පත්තයාචකානිං, තදභායවඅන්තමයසො සුනඛානම්පිඅදත්වානභුඤ්ජති, 

ඉදමස්ස යභොජනග්ගදානං. එවිං යසො පඤ්චග්ගදාෙයකොත්යවව අභිලක්ඛියතො
අයෙොසි. 

අයථකදිවසිං භගවා පච්චූසසමයය බුද්ධචක්ඛුනා යලොකිං
යවොයලොයකන්යතො තස්ස බ්රාේමණස්ස බ්රාේමණියා ච
යසොතාපත්තිමග්ගඋපනිස්සයිං දිස්වා සරීරපටිජග්ගනිං කත්වා අති පයගව
ගන්ධුලටිිං පාවිසි. භික්ඛූ පිහිතද්වාරිං ගන්ධුලටිිං දිස්වා – ‘‘අජ්ජ භගවා
එකයකොව ගාමිං පවිසිතුකායමො’’ති ඤත්වා භික්ඛාචාරයවලාය ගන්ධුලටිිං
පදක්ඛිණිංකත්වාපිණ්ඩායපවිසිිංසු.භගවාපි බ්රාේමණස්සයභොජනයවලායිං
නික්ඛමිත්වා සාවත්ථිිං පාවිසි. මනුස්සා භගවන්තිං දිස්වා එවිං – ‘‘නූනජ්ජ

යකොචි සත්යතො අනුග්ගයෙතබ්යබො අත්ථි, තථා හි භගවා එකයකොව 
පවිට්යඨො’’තිඤත්වානභගවන්තිංඋපසඞ්කමිිංසුනිමන්තනත්ථාය.භගවාපි
අනුපුබ්යබන බ්රාේමණස්සඝරද්වාරිංසම්පත්වාඅට්ඨාසි.යතනචසමයයන

බ්රාේමයණොයභොජනිං ගයෙත්වානිසින්යනොයෙොති, බ්රාේමණීපනස්සබීජනිිං

ගයෙත්වාඨිතා.සාභගවන්තිං දිස්වා‘‘සචායිංබ්රාේමයණොපස්යසයය, පත්තිං

ගයෙත්වාසබ්බිංයභොජනිංදයදයය, තයතොයමපුනපචිතබ්බිංභයවයයා’’ති
චින්යතත්වා අ පසාදඤ්ච මච්යඡරඤ්ච උ පායදත්වා යථා බ්රාේමයණො

භගවන්තිංන පස්සති, එවිංතාලවණ්යටනපටිච්ඡායදසි. භගවාතිංඤත්වා

සරීරාභිං මුඤ්චි. තිං බ්රාේමයණො සුවණ්යණොභාසිං දිස්වා ‘‘කයමත’’න්ති
උල්යලොයකන්යතො අද්දස භගවන්තිං ද්වායර ඨිතිං. බ්රාේමණීපි 

‘‘දිට්යඨොයනන භගවා’’ති තාවයදව තාලවණ්ටිං නික්ඛිපිත්වා භගවන්තිං

උපසඞ්කමිත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දි, වන්දිත්වා චස්සා උට්ඨෙන්තියා

ස පායිංවිදිත්වා – 

‘‘සබ්බයසොනාමරූපස්මිිං, යස්සනත්ථිමමායිතිං; 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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පටුන 

අසතාචනයසොචති, සයවභික්ඛූතිවුධසච්චතී’’ති.)ධ.ප.367) – 

ඉමිං ගාථමභාසි. සා ගාථාපරියයොසායනයයව යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි.

බ්රාේමයණොපි භගවන්තිං අන්යතොඝරිං පයවයසත්වා, වරාසයන

නිසීදායපත්වා, දක්ඛියණොදකිං දත්වා, අත්තයනො උපනීතයභොජනිං 

උපනායමසි – ‘‘තුම්යෙ, භන්යත, සයදවයක යලොයක අග්ගදක්ඛියණයයා, 

සාධු, යමතිං යභොජනිං අත්තයනො පත්යත පතිට්ඨායපථා’’ති. භගවා තස්ස
අනුග්ගෙත්ථිං පටිග්ගයෙත්වා පරිභුඤ්ජි. කතභත්තකච්යචො ච බ්රාේමණස්ස
ස පායිංවිදිත්වා ඉමිංගාථමභාසි. 

තස්සත්යථො – යිං ුලම්භියතො පඨමයමව ගහිතත්තා අග්ගයතො, 

අද්ධාවයසසාය ුලම්භියා ආගන්ත්වා තයතො ගහිතත්තා මජ්ඣයතො, 
එකද්විකටච්ඡමත්තාවයසසාය ුලම්භියා ආගන්ත්වා තයතො ගහිතත්තා 

යසසයතො වා පිණ්ඩං ලයභථ. පරදත්තූපජීවීති පබ්බජියතො. යසො හි

උදකදන්තයපොණිං ඨයපත්වා අවයසසිං පයරයනව දත්තිං උපජීවති, තස්මා

‘‘පරදත්තූපජීවී’’තිවුධසච්චති. නාලං ථුතුංයනොපිනිපච්චවාදීතිඅග්ගයතොලද්ධා
අත්තානිංවාදායකිංවායථොයමතුම්පි නාරෙතිපහීනානුනයත්තා.යසසයතො
ලද්ධා ‘‘කිං එතිං ඉමිනා දින්න’’න්තිආදිනා නයයන දායකිං නිපායතත්වා

අ පියවචනානි වත්තාපි න යෙොති පහීනපටිඝත්තා. තං වාපි ධීරා මුනි

යවදෙන්තීතිතම්පිපහීනානුනයපටිඝිංධීරාවමුනිිං යවදයන්තීතිබ්රාේමණස්ස
අරෙත්තනිකූයටන ගාථිං යදයසසි. ගාථාපරියයොසායන බ්රාේමයණො 
යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහීති. 

220. මුනිං චරන්තන්ති කා උ පත්ති? සාවත්ථියිං කර අඤ්ඤතයරො 
යසට්ඨිපුත්යතොඋතුවයසනතීසුපාසායදසුසබ්බසම්පත්තීහිපරිචාරයමායනො

දෙයරොව පබ්බජිතුකායමො හුත්වා, මාතාපිතයරො යාචිත්වා, 

ඛග්ගවිසාණසුත්යත ‘‘කාමා හි චිත්රා’’ති )සු. නි. 50) ඉමිස්සා ගාථාය
අට්ඨු පත්තියිංවුධසත්තනයයයනව තික්ඛත්තුිංපබ්බජිත්වාචඋ පබ්බජිත්වාච
චතුත්ථවායර අරෙත්තිං පාපුණි. තිං පුබ්බපරිචයයන භික්ඛූ භණන්ති –

‘‘සමයයො, ආවුධසයසො, උ පබ්බජිතු’’න්ති.යසො ‘‘අභබ්යබොදානාෙිං, ආවුධසයසො, 
විබ්භමිතු’’න්ති ආෙ. තිං සුත්වා භික්ඛූ භගවයතො ආයරොයචසුිං. භගවා

‘‘එවයමතිං, භික්ඛයව, අභබ්යබො යසො දානි විබ්භමිතු’’න්ති තස්ස
ඛීණාසවමුනිභාවිංආවිකයරොන්යතොඉමිංගාථමාෙ. 

තස්සත්යථො – යමොයනයයධම්මසමන්නාගයමන මුනිං, එකවිොරිතාය, 

පුබ්යබ වුධසත්ත පකාරාසු වා චරියාසු යායකායචි චරියාය චරන්තං, පුබ්යබ

වියයමථුනධම්යමචිත්තිං අකත්වාඅනුත්තරායවිරතියා විරතංයමථුනස්මා. 

දුතියපාදස්ස සම්බන්යධො–කීදිසිංමුනිිංචරන්තිංවිරතිංයමථුනස්මාතියච? 

යෙො යෙොබ්බයන යනොපනිබජ්ඣයත ක්වචි, යයො භයද්රපි යයොබ්බයන

වත්තමායන ක්වචි ඉත්ථිරූයප යථා පුයර, එවිං යමථුනරායගන න



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා උරගවග්යගො 
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පටුන 

උපනිබජ්ඣති. අථ වා ක්වචි අත්තයනො වා පරස්ස වා යයොබ්බයන ‘‘යුවා

තාවම්හි, අයිං වා යුවාතිපටියසවාමිතාවකායම’’තිඑවිං යයො රායගනන

උපනිබජ්ඣතීති අයම්යපත්ථ අත්යථො. න යකවලඤ්ච විරතිං යමථුනස්මා, 

අපිච යඛො පන ජාතිමදාදියභදා මදා, කාමගුයණසු සතිවි පවාසසඞ්ඛාතා 

පමාදාපි ච විරතං, එවිං මද පමාදා විරතත්තා එව ච විප්පමුත්තං 
සබ්බකයලසබන්ධයනහි. යථා වා එයකො යලොකකායපි විරතියා විරයතො

යෙොති, න එවිං, කිං පන විප්පමුත්තං විරතං, සබ්බකයලසබන්ධයනහි 

වි පමුත්තත්තායලොුලත්තරවිරතියාවිරතන්තිපිඅත්යථො. තංවාපි ධීරාමුනි

යවදෙන්තීතිතම්පිධීරාඑවමුනිිංයවදයන්ති, තුම්යෙපනනිංන යවදයථ, 

යතනනිංඑවිංභණථාතිදස්යසති. 

221. අඤ්ඤාෙ යලොකන්ති කා උ පත්ති? භගවා කපිලවත්ථුස්මිිං

විෙරති. යතන සමයයන නන්දස්ස ආභරණමඞ්ගලිං, අභියසකමඞ්ගලිං, 
ආවාෙමඞ්ගලන්ති තීණි මඞ්ගලානි අකිංසු. භගවාපි තත්ථ නිමන්තියතො
පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි සද්ධිිං තත්ථ ගන්ත්වා භුඤ්ජිත්වා නික්ඛමන්යතො
නන්දස්ස ෙත්යථ පත්තිං අදාසි. තිං නික්ඛමන්තිං දිස්වා ජනපදකලයාණී

‘‘තුවට්ටිං යඛො, අයයපුත්ත, ආගච්යඡයයාසී’’ති ආෙ. යසො භගවයතො
ගාරයවන ‘‘ෙන්ද භගවා පත්ත’’න්ති වත්තුිං අසක්යකොන්යතො විොරයමව

ගයතො. භගවා ගන්ධුලටිපරියවයණ ඨත්වා ‘‘ආෙර, නන්ද, පත්ත’’න්ති
ගයෙත්වා ‘‘පබ්බජිස්සසී’’ති ආෙ. යසො භගවයතො ගාරයවන පටික්ඛිපිතුිං 

අසක්යකොන්යතො ‘‘පබ්බජාමි, භගවා’’තිආෙ. තිං භගවා පබ්බායජසි. යසො
පන ජනපදකලයාණියා වචනිං පුන පුනිං සරන්යතො උක්කණ්ඨි. භික්ඛූ
භගවයතො ආයරොයචසුිං. භගවා නන්දස්ස අනභිරතිිං වියනොයදතුකායමො

‘‘තාවතිිංසභවනිංගතපුබ්යබොසි, නන්දා’’තිආෙ.නන්යදො‘‘නාෙිං, භන්යත, 
ගතපුබ්යබො’’තිඅයවොච. 

තයතො නිං භගවා අත්තයනො ආනුභායවන තාවතිිංසභවනිං යනත්වා 
යවජයන්තපාසාදද්වායර අට්ඨාසි. භගවයතො ආගමනිං විදිත්වා සක්යකො
අච්ඡරාගණපරිවුධසයතො පාසාදා ඔයරොහි. තා සබ්බාපි කස්සපස්ස භගවයතො
සාවකානිං පාදමක්ඛනයතලිං දත්වා කුලටපාදිනියයො අයෙසුිං. අථ භගවා

නන්දිං ආමන්යතසි – ‘‘පස්සසි යනො, ත්විං නන්ද, ඉමානි පඤ්ච
අච්ඡරාසතානි කුලටපාදානී’’ති සබ්බිං විත්ථායරතබ්බිං. මාතුගාමස්ස නාම
නිමිත්තානුබයඤ්ජනිං ගයෙතබ්බන්ති සකයලපි බුද්ධවචයන එතිං නත්ථි.
අථ ච පයනත්ථ භගවා උපායුලසලතාය ආතුරස්ස යදොයස උග්ගියලත්වා
නීෙරිතුකායමො යවජ්යජො සුයභොජනිං විය නන්දස්ස රාගිං උග්ගියලත්වා
නීෙරිතුකායමො නිමිත්තානුබයඤ්ජනග්ගෙණිං අනුඤ්ඤාසි යථා තිං
අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි. තයතො භගවා අච්ඡරායෙතු නන්දස්ස

බ්රේමචරියය අභිරතිිං දිස්වා භික්ඛූ ආණායපසි – ‘‘භතකවායදන නන්දිං
යචොයදථා’’ති. යසො යතහි යචොදියමායනො ලජ්ජියතො යයොනියසො මනසි
කයරොන්යතො පටිපජ්ජිත්වා න චිරස්යසව අරෙත්තිං සච්ඡාකාසි. තස්ස
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චඞ්කමනයකොටියිං රුක්යඛ අධිවත්ථා යදවතා භගවයතො එතමත්ථිං
ආයරොයචසි. භගවයතොපි ඤාණිං උදපාදි. භික්ඛූ අජානන්තා 

තයථවායස්මන්තිං යචොයදන්ති. භගවා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදානිනන්යදො එවිං
යචොයදතබ්යබො’’ති තස්ස ඛීණාසවමුනිභාවිං දීයපන්යතො යතසිං භික්ඛූනිං
ධම්මයදසනත්ථිං ඉමිංගාථමභාසි. 

තස්සත්යථො – දුක්ඛසච්චවවත්ථානකරයණන ඛන්ධාදියලොකංඅඤ්ඤාෙ 

ජානිත්වා වවත්ථයපත්වා නියරොධසච්චසච්ඡිකරියාය පරමත්ථදස්සිං, 

සමුදය පොයනන චතුබ්බිධම්පි ඔඝං, පහීනසමුදයත්තා

රූපමදාදියවගසෙයනන චක්ඛාදිආයතනසමුද්දඤ්ච අතිතරිය අතිතරිත්වා 

අතික්කමිත්වා මග්ගභාවනාය, ‘‘තන්නිද්යදසා තාදී’’ති ඉමාය

තාදිලක්ඛණ පත්තියා තාදිං. යයො වායිං කාමරාගාදිකයලසරාසියයව

අවෙනනට්යඨන ඔයඝො, ුලච්ඡිතගතිපරියායයන සමුද්දනට්යඨන සමුද්යදො, 
සමුදය පොයනයනව තිං ඔඝිං සමුද්දඤ්ච අතිතරිය අතිතිණ්යණොඝත්තා
ඉදානි තුම්යෙහි එවිං වුධසච්චමායනපි විකාරමනාපජ්ජනතාය තාදිම්පි

එවම්යපත්ථඅත්යථොචඅධි පායයොචයවදිතබ්යබො. තං ඡින්නගන්ථංඅසිතං

අනාසවන්තිඉදිංපනස්සථුතිවචනයමව, ඉමායචතුසච්චභාවනාය චතුන්නිං

ගන්ථානිං ඡින්නත්තා ඡින්නගන්ථං, දිට්ඨියා තණ්ොය වා කත්ථචි

අනිස්සිතත්තා අසිතං, චතුන්නිං ආසවානිං අභායවන අනාසවන්ති වුධසත්තිං

යෙොති. තංවාපි ධීරාමුනියවදෙන්තීතිතම්පිධීරාවඛීණාසවමුනිිංයවදයන්ති
තුම්යෙපන අයවදයමානාඑවිංභණථාතිදස්යසති. 

222. අසමා උයභොතිකා උ පත්ති? අඤ්ඤතයරොභික්ඛුයකොසලරට්යඨ
පච්චන්තගාමිං නිස්සාය අරඤ්යඤ විෙරති. තස්මිඤ්ච ගායම මිගලුද්දයකො
තස්ස භික්ඛුයනො වසයනොකාසිං ගන්ත්වා මියග බන්ධති. යසො අරඤ්ඤිං

පවිසන්යතො යථරිං ගාමිං පිණ්ඩාය පවිසන්තම්පි පස්සති, අරඤ්ඤා
ආගච්ඡන්යතො ගාමයතො නික්ඛමන්තම්පි පස්සති. එවිං අභිණ්ෙදස්සයනන

යථයර ජාතසියනයෙොඅයෙොසි.යසොයදාබහුිංමිංසිංලභති, තදායථරස්සාපි
රසපිණ්ඩපාතිං යදති. මනුස්සා උජ්ඣායන්ති – ‘‘අයිං භික්ඛු ‘අමුකස්මිිං

පයදයසමිගාතිට්ඨන්ති, චරන්ති, පානීයිංපිවන්තී’තිලුද්දකස්සආයරොයචති.

තයතො ලුද්දයකො මියග මායරති, යතන උයභො සඞ්ගම්ම ජීවිකිං
ක යපන්තී’’ති. අථ භගවා ජනපදචාරිකිං චරමායනො තිං ජනපදිං අගමාසි. 
භික්ඛූගාමිංපිණ්ඩායපවිසන්තාතිංපවත්තිිංසුත්වාභගවයතොආයරොයචසුිං.
භගවා ලුද්දයකන සද්ධිිං සමානජීවිකාභාවසාධකිං තස්ස භික්ඛුයනො
ඛීණාසවමුනිභාවිං දීයපන්යතො යතසිං භික්ඛූනිං ධම්මයදසනත්ථිං ඉමිං
ගාථමභාසි. 

තස්සත්යථො–යයොච, භික්ඛයව, භික්ඛු, යයොචලුද්දයකො, එයත අසමා

උයභො. යිං මනුස්සා භණන්ති ‘‘සමානජීවිකා’’ති, තිං මිච්ඡා.කිං කාරණා? 

දූරවිහාරවුත්තියනො, දූයරවිොයරොචවුධසත්තිච යනසන්තිදූරවිොරවුධසත්තියනො.
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විොයරොති වසයනොකායසො, යසො ච භික්ඛුයනො අරඤ්යඤ, ලුද්දකස්ස ච

ගායම. වුධසත්තීති ජීවිකා, සා ච භික්ඛුයනො ගායම සපදානභික්ඛාචරියා, 

ලුද්දකස්සච අරඤ්යඤමිගසුලණමාරණා. පුනචපරිං ගිහී දාරයපොසී, යසො

ලුද්දයකො යතන කම්යමන පුත්තදාරිං යපොයසති. අමයමො ච සුබ්බයතො, 
පුත්තදායරසු තණ්ොදිට්ඨිමමත්තවිරහියතො සුචිවතත්තා සුන්දරවතත්තා ච

සුබ්බයතො යසො ඛීණාසවභික්ඛු. පුන චපරිං පරපාණයරොධාෙ ගිහී

අසඤ්ඤයතො, යසො ලුද්දයකො ගිහී පරපාණයරොධාය යතසිං පාණානිං

ජීවිතින්ද්රියුපච්යඡදාය කායවාචාචිත්යතහි අසිංයයතො. නිච්චං මුනී රක්ඛති

පාණියනෙයතො, ඉතයරොපනඛීණාසවමුනි කායවාචාචිත්යතහිනිච්චිංයයතො
සිංයයතො පාණියනො රක්ඛති. එවිං සන්යත යත කථිං සමානජීවිකා 

භවිස්සන්තීති? 

223. සිඛී ෙථාති කා උ පත්ති? භගවති කපිලවත්ථුස්මිිං විෙරන්යත 
සාකයානිං කථා උදපාදි – ‘‘පඨමකයසොතාපන්යනො පච්ඡා යසොතාපත්තිිං

පත්තස්ස ධම්යමන වුධසඩ්ඪතයරො යෙොති, තස්මා පච්ඡා යසොතාපන්යනන
භික්ඛුනාපඨමයසොතාපන්නස්සගිහියනො අභිවාදනාදීනිකත්තබ්බානී’’තිතිං
කථිං අඤ්ඤතයරො පිණ්ඩචාරියකො භික්ඛු සුත්වා භගවයතො ආයරොයචසි.

භගවා ‘‘අඤ්ඤා එව හි අයිං ජාති, පූජයනයයවත්ථු ලිඞ්ග’’න්ති සන්ධාය

‘‘අනාගාමීපි යච, භික්ඛයව, ගිහී යෙොති, යතන තදහුපබ්බජිතස්සාපි
සාමයණරස්ස අභිවාදනාදීනි කත්තබ්බායනවා’’ති වත්වා පුන පච්ඡා
යසොතාපන්නස්සාපි භික්ඛුයනො පඨමයසොතාපන්නගෙට්ඨයතො අතිමෙන්තිං
වියසසිං දස්යසන්යතොභික්ඛූනිංධම්මයදසනත්ථිංඉමිංගාථමභාසි. 

තස්සත්යථො – ය්වායිං මත්ථයක ජාතාය සිඛාය සබ්භායවන සිඛී, 

මණිදණ්ඩසදිසායත්වාය නීලගීයවොතිච මයූරවිෙඞ්ගයමොවුධසච්චති.යසොයථා
ෙරිතෙිංසතම්බෙිංසඛීරෙිංසකාළෙිංසපාකෙිංසසුවණ්ණෙිංයසසු ය්වායිං

සුවණ්ණෙිංයසො, තස්ස ෙිංසස්ස ජයවන යසොළසිම්පි කලිං න උයපති.

සුවණ්ණෙිංයසො හි මුහුත්තයකන යයොජනසෙස්සම්පි ගච්ඡති, යයොජනම්පි

අසමත්යථොඉතයරො.දස්සනීයතායපන උයභොපිදස්සනීයායෙොන්ති, එවිංගිහී
පඨමයසොතාපන්යනොපි කඤ්චාපි මග්ගදස්සයනන දස්සනීයයො යෙොති. අථ
යඛො යසො පච්ඡා යසොතාපන්නස්සාපි මග්ගදස්සයනන 
තුලයදස්සනීයභාවස්සාපි භික්ඛුයනො ජයවන නානුකයරොති. කතයමන

ජයවන? උපරිමග්ගවිපස්සනාඤාණජයවන. ගිහියනො හි තිං ඤාණිං දන්ධිං

යෙොති පුත්තදාරාදිජටාය ජටිතත්තා, භික්ඛුයනො පන තික්ඛිං යෙොති තස්සා

ජටාය විජටිතත්තා. ස්වායමත්යථො භගවතා ‘‘මුනියනො විවිත්තස්ස වනම්හි
ඣායයතො’’ති ඉමිනා පායදන දීපියතො. අයඤ්හි යසක්ඛමුනි භික්ඛු

කායචිත්තවියවයකනචවිවිත්යතො යෙොති, ලක්ඛණාරම්මණූපනිජ්ඣායනන
ච නිච්චිං වනස්මිිං ඣායති. ුලයතො ගිහියනො එවරූයපො වියවයකො ච

ඣානඤ්චාතිඅයඤ්යෙත්ථ අධි පායයොති? 
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පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායමුනිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොචපඨයමොවග්යගොඅත්ථවණ්ණනානයයතො, නායමන 

උරගවග්යගොති. 
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2. චූළවග්යගො 
1. රතනසුත්තවණ්ණනා 

ොනීධ භූතානීති රතනසුත්තිං. කා උ පත්ති? අතීයත කර යවසාලියිං
දුබ්භික්ඛාදයයො උපද්දවා උ පජ්ජිිංසු. යතසිං වූපසමනත්ථාය ලිච්ඡවයයො

රාජගෙිං ගන්ත්වා, යාචිත්වා, භගවන්තිං යවසාලිමානයිිංසු. එවිං ආනීයතො
භගවා යතසිං උපද්දවානිං වූපසමනත්ථාය ඉදිං සුත්තමභාසි. අයයමත්ථ
සඞ්යඛයපො. යපොරාණා පනස්ස යවසාලිවත්ථුයතො පභුති උ පත්තිිං
වණ්ණයන්ති.සාඑවිංයවදිතබ්බා– බාරාණසිරඤ්යඤොකරඅග්ගමයෙසියා
ුලච්ඡිම්හි ගබ්යභො සණ්ඨාසි. සා තිං ඤත්වා රඤ්යඤො නියවයදසි. රාජා
ගබ්භපරිොරිං අදාසි. සා සම්මා පරිෙරියමානගබ්භා ගබ්භපරිපාකකායල 

විජායනඝරිංපාවිසි.පුඤ්ඤවතීනිංපච්චූසසමයයගබ්භවුධසට්ඨානිංයෙොති, සාච

තාසිං අඤ්ඤතරා, යතනපච්චූසසමයයඅලත්තකපටලබන්ධුජීවකපු ඵසදිසිං

මිංසයපසිිං විජායි. තයතො ‘‘අඤ්ඤා යදවියයො සුවණ්ණබිම්බසදියස පුත්යත

විජායන්ති, අග්ගමයෙසී මිංසයපසින්ති රඤ්යඤො පුරයතො මම අවණ්යණො
උ පජ්යජයයා’’ති චින්යතත්වා යතන අවණ්ණභයයන තිං මිංසයපසිිං
එකස්මිිං භාජයන පක්ඛිපිත්වා අඤ්යඤන පටිුලජ්ජිත්වා රාජමුද්දිකාය 
ලඤ්යඡත්වා ගඞ්ගාය යසොයත පක්ඛිපායපසි. මනුස්යසහි ඡඩ්ඩිතමත්යත
යදවතා ආරක්ඛිං සිංවිදහිිංසු. සුවණ්ණපට්ටිකඤ්යචත්ථ ජාතිහිඞ්ගුලයකන
‘‘බාරාණසිරඤ්යඤො අග්ගමයෙසියා පජා’’ති ලිඛිත්වා බන්ධිිංසු. තයතො තිං
භාජනිංඌමිභයාදීහිඅනුපද්දුතිංගඞ්ගායයසොයතන පායාසි. 

යතන ච සමයයන අඤ්ඤතයරො තාපයසො යගොපාලුලලිං නිස්සාය
ගඞ්ගාය තීයර වසති. යසො පායතොවගඞ්ගිං ඔතිණ්යණො තිං භාජනිං
ආගච්ඡන්තිං දිස්වා පිංසුකූලසඤ්ඤාය අග්ගයෙසි. තයතො තත්ථ තිං
අක්ඛරපට්ටිකිං රාජමුද්දිකාලඤ්ඡනඤ්ච දිස්වා මුඤ්චිත්වා තිං මිංසයපසිිං

අද්දස. දිස්වානස්ස එතදයෙොසි – ‘‘සියා ගබ්යභො, තථා හිස්ස
දුග්ගන්ධපූතිභායවොනත්ථී’’තිතිංඅස්සමිංයනත්වාසුද්යධඔකායසඨයපසි.
අථ අඩ්ඪමාසච්චයයන ද්යව මිංසයපසියයො අයෙසුිං. තාපයසො දිස්වා
සාධුකතරිං ඨයපසි. තයතො පුන අද්ධමාසච්චයයන එකයමකස්සා යපසියා
ෙත්ථපාදසීසානමත්ථාය පඤ්ච පඤ්ච පිළකා උට්ඨහිිංසු. අථ තයතො

අද්ධමාසච්චයයන එකා මිංසයපසි සුවණ්ණබිම්බසදියසො දාරයකො; එකා

දාරිකා අයෙොසි. යතසු තාපසස්ස පුත්තසියනයෙො උ පජ්ජි, අඞ්ගුට්ඨයතො

චස්ස ඛීරිං නිබ්බත්ති, තයතො පභුති ච ඛීරභත්තිං ලභති. යසො භත්තිං

භුඤ්ජිත්වාඛීරිංදාරකානිංමුයඛආසිඤ්චති.යතසිංයිංයිං උදරිංපවිසති, තිං

සබ්බිංමණිභාජනගතිංවියදිස්සති.එවිංනිච්ඡවීඅයෙසුිං.අපයරපනආහු – 

‘‘සිබ්බිත්වා ඨපිතා විය යනසිං අඤ්ඤමඤ්ඤිං ලීනා ඡවි අයෙොසී’’ති. එවිං

යත නිච්ඡවිතායවාලීනච්ඡවිතායවා ලිච්ෙවීති පඤ්ඤායිිංසු. 

තාපයසො දාරයක යපොයසන්යතො උස්සූයර ගාමිං පිණ්ඩාය පවිසති, 
අතිදිවා පටික්කමති. තස්ස තිං බයාපාරිං ඤත්වා යගොපාලකා ආෙිංසු –
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‘‘භන්යත, පබ්බජිතානිං දාරකයපොසනිංපලියබොයධො, අම්ොකිංදාරයකයදථ, 

මයිං යපොයසස්සාම, තුම්යෙ අත්තයනො කම්මිං කයරොථා’’ති. තාපයසො

‘‘සාධූ’’තිපටිස්සුණි.යගොපාලකාදුතියදිවයසමග්ගිංසමිංකත්වා, පු යඵහි

ඔකරිත්වා; ධජපටාකා උස්සායපත්වා තූරියයහි වජ්ජමායනහි අස්සමිං

ආගතා. තාපයසො ‘‘මොපුඤ්ඤා දාරකා, අ පමායදනවඩ්යඪථ, වඩ්යඪත්වා

ච අඤ්ඤමඤ්ඤිං ආවාෙවිවාෙිං කයරොථ, පඤ්චයගොරයසන රාජානිං

යතොයසත්වා භූමිභාගිං ගයෙත්වා නගරිං මායපථ, තත්ර ුලමාරිං
අභිසිඤ්චථා’’තිවත්වාදාරයකඅදාසි.යත‘‘සාධූ’’තිපටිස්සුණිත්වා දාරයක
යනත්වායපොයසසුිං. 

දාරකාවඩ්ඪිමන්වායකීළන්තාවිවාදට්ඨායනසුඅඤ්යඤයගොපාලදාරයක 

ෙත්යථනපි පායදනපි පෙරන්ති, යත යරොදන්ති. ‘‘කස්ස යරොදථා’’ති ච

මාතාපිතූහි වුධසත්තා ‘‘ඉයම නිම්මාතාපිතිකා තාපසයපොසිතා අම්යෙ අතීව
පෙරන්තී’’ති වදන්ති. තයතො යතසිං මාතාපිතයරො ‘‘ඉයම දාරකා අඤ්යඤ

දාරයකවියෙයඨන්ති දුක්ඛායපන්ති, නඉයම සඞ්ගයෙතබ්බා, වජ්යජතබ්බා

ඉයම’’ති ආෙිංසු. තයතො පභුති කර යසො පයදයසො ‘‘වජ්ජී’’ති වුධසච්චති
යයොජනසතිංපරිමායණන.අථතිංපයදසිංයගොපාලකාරාජානිංයතොයසත්වා
අග්ගයෙසුිං. තත්යථව නගරිං මායපත්වා යසොළසවස්සුද්යදසිකිං ුලමාරිං
අභිසිඤ්චිත්වාරාජානිංඅකිංසු. තායචස්සදාරිකායසද්ධිිංවායරයයිංකත්වා

කතිකිං අකිංසු – ‘‘න බාහිරයතො දාරිකා ආයනතබ්බා, ඉයතො දාරිකා න
කස්සචි දාතබ්බා’’ති. යතසිං පඨමසිංවායසන ද්යව දාරකා ජාතා ධීතා ච

පුත්යතොච, එවිංයසොළසක්ඛත්තුිංද්යවද්යවජාතා.තයතොයතසිං දාරකානිං
යථාක්කමිං වඩ්ඪන්තානිං ආරාමුයයානනිවාසනට්ඨානපරිවාරසම්පත්තිිං
ගයෙතුිං අ පයෙොන්තිං තිං නගරිං තික්ඛත්තුිං ගාවුධසතන්තයරන
ගාවුධසතන්තයරන පාකායරන පරික්ඛිපිිංසු. තස්ස පුන පුනිං විසාලීකතත්තා 

යවසාලීත්යවවනාමිංජාතිං.ඉදිං යවසාලීවත්ථු. 

අයිං පන යවසාලී භගවයතො උ පන්නකායල ඉද්ධා යවපුල්ල පත්තා 
අයෙොසි.තත්ථහි රාජූනිංයයවසත්තසෙස්සානිසත්ත ච සතානිසත්ත ච

රාජායනොඅයෙසුිං, තථායුවරාජයසනාපතිභණ්ඩාගාරික පභුතීනිං.යථාෙ– 

‘‘යතන යඛො පන සමයයන යවසාලී ඉද්ධා යචව යෙොති ඵීතා ච

බහුජනා ආකණ්ණමනුස්සා සුභික්ඛා ච, සත්ත ච පාසාදසෙස්සානි, 

සත්තච පාසාදසතානි, සත්තචපාසාදා, සත්තචකූටාගාරසෙස්සානි, 

සත්ත ච කූටාගාරසතානි, සත්ත ච කූටාගාරානි, සත්ත ච

ආරාමසෙස්සානි, සත්ත චආරාමසතානි, සත්ත චආරාමා, සත්ත ච

යපොක්ඛරණිසෙස්සානි, සත්ත ච යපොක්ඛරණිසතානි, සත්ත ච

යපොක්ඛරණියයො’’ති (මොව.326). 
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සා අපයරන සමයයන දුබ්භික්ඛා අයෙොසි දුබ්බුට්ඨිකා දුස්සස්සා. පඨමිං

දුග්ගතමනුස්සා මරන්ති, යත බහිද්ධා ඡඩ්යඩන්ති. මතමනුස්සානිං

ුලණපගන්යධන අමනුස්සා නගරිං පවිසිිංසු. තයතො බහුතරා මීයන්ති, තාය
පටිකූලතාය ච සත්තානිං අහිවාතකයරොයගො උ පජ්ජි. ඉති තීහි
දුබ්භික්ඛඅමනුස්සයරොගභයයහි උපද්දුතාය යවසාලියා නගරවාසියනො

උපසඞ්කමිත්වා රාජානමාෙිංසු – ‘‘මොරාජ, ඉමස්මිිං නගයර තිවිධිං 

භයමු පන්නිං, ඉයතො පුබ්යබ යාව සත්තමා රාජුලලපරිවට්ටා එවරූපිං 

අනු පන්නපුබ්බිං, තුම්ොකිං මඤ්යඤ අධම්මිකත්යතන එතරහි

උ පන්න’’න්ති. රාජා සබ්යබ සන්ථාගායර සන්නිපාතායපත්වා, ‘‘මය්ෙිං
අධම්මිකභාවිංවිචිනථා’’තිආෙ.යත සබ්බිංපයවණිිංවිචිනන්තානකඤ්චි
අද්දසිංසු. 

තයතො රඤ්යඤො යදොසිං අදිස්වා ‘‘ඉදිං භයිං අම්ොකිං කථිං 
වූපසයමයයා’’ති චින්යතසුිං. තත්ථ එකච්යච ඡ සත්ථායරො අපදිසිිංසු –
‘‘එයතහි ඔක්කන්තමත්යත වූපසමිස්සතී’’ති. එකච්යචආෙිංසු – ‘‘බුද්යධො

කර යලොයක උ පන්යනො, යසො භගවා සබ්බසත්තහිතාය ධම්මිං යදයසති

මහිද්ධියකො මොනුභායවො, යතන ඔක්කන්තමත්යත සබ්බභයානි
වූපසයමයය’’න්ති. යතන යත අත්තමනා හුත්වා ‘‘කෙිං පන යසො භගවා

එතරහි විෙරති, අම්යෙහි වා යපසියත ආගච්යඡයයා’’ති ආෙිංසු. අථාපයර

ආෙිංසු – ‘‘බුද්ධානාමඅනුකම්පකා, කස්සනාගච්යඡයයිං, යසොපනභගවා

එතරහි රාජගයෙ විෙරති, රාජා ච බිම්බිසායරො තිං උපට්ඨෙති, කදාචි යසො
ආගන්තුිං න දයදයයා’’ති. ‘‘යතන හි රාජානිං සඤ්ඤායපත්වා
ආයනස්සාමා’’ති ද්යව ලිච්ඡවිරාජායනො මෙතා බලකායයන පහූතිං 
පණ්ණාකාරිං දත්වා රඤ්යඤො සන්තිකිං යපයසසුිං – ‘‘බිම්බිසාරිං
සඤ්ඤායපත්වා භගවන්තිං ආයනථා’’ති. යත ගන්ත්වා රඤ්යඤො

පණ්ණාකාරිං දත්වා තිං පවත්තිිං නියවයදත්වා ‘‘මොරාජ, භගවන්තිං

අම්ොකිං නගරිං යපයසහී’’ති ආෙිංසු. රාජා න සම්පටිච්ඡි – ‘‘තුම්යෙ එව
ජානාථා’’ති ආෙ. යත භගවන්තිං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එවමාෙිංසු – 

‘‘භන්යත, අම්ොකිං නගයර තීණි භයානි උ පන්නානි. සයච භගවා

ආගච්යඡයය, යසොත්ථි යනොභයවය්යා’’ති.භගවාආවජ්යජත්වා‘‘යවසාලියිං

රතනසුත්යත වුධසත්යත සා රක්ඛා යකොටිසතසෙස්සචක්කවාළානි ඵරිස්සති, 
සුත්තපරියයොසායන චතුරාසීතියා පාණසෙස්සානිං ධම්මාභිසමයයො
භවිස්සතී’’තිඅධිවායසසි.අථරාජාබිම්බිසායරොභගවයතොඅධිවාසනිංසුත්වා 

‘‘භගවතා යවසාලිගමනිං අධිවාසිත’’න්ති නගයර යඝොසනිං කාරායපත්වා

භගවන්තිං උපසඞ්කමිත්වා ආෙ – ‘‘කිං, භන්යත, සම්පටිච්ඡිත්ථ 

යවසාලිගමන’’න්ති? ‘‘ආම, මොරාජා’’ති. ‘‘යතන හි, භන්යත, ආගයමථ, 
යාවමග්ගිං පටියායදමී’’ති. 

අථ යඛො රාජා බිම්බිසායරො රාජගෙස්ස ච ගඞ්ගාය ච අන්තරා 

පඤ්චයයොජනිං භූමිිං සමිංකත්වා, යයොජයන යයොජයන විොරිං මායපත්වා, 
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භගවයතො ගමනකාලිං පටියවයදසි. භගවා පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි පරිවුධසයතො
පායාසි. රාජා පඤ්චයයොජනිංමග්ගිං පඤ්චවණ්යණහිපු යඵහිජාණුමත්තිං
ඔකරායපත්වා ධජපටාකාපුණ්ණඝටකදලිආදීනි උස්සායපත්වා භගවයතො

ද්යව යසතච්ඡත්තානි, එයකකස්ස ච භික්ඛුස්ස එකයමකිං උක්ඛිපායපත්වා
සද්ධිිංඅත්තයනොපරිවායරනපු ඵගන්ධාදීහිපූජිංකයරොන්යතො එයකකස්මිිං
විොයර භගවන්තිං වසායපත්වා මොදානානි දත්වා පඤ්චහි දිවයසහි 
ගඞ්ගාතීරිං යනසි. තත්ථ සබ්බාලඞ්කායරහි නාවිං අලඞ්කයරොන්යතො

යවසාලිකානිං සාසනිං යපයසසි – ‘‘ආගයතො භගවා, මග්ගිං පටියායදත්වා
සබ්යබ භගවයතො පච්චුග්ගමනිං කයරොථා’’ති. යත ‘‘දිගුණිං පූජිං
කරිස්සාමා’’ති යවසාලියා ච ගඞ්ගාය ච අන්තරා තියයොජනිං භූමිිං සමිං

කත්වා භගවයතො චත්තාරි, එයකකස්ස ච භික්ඛුයනො ද්යව ද්යව
යසතච්ඡත්තානිසජ්යජත්වාපූජිංුලරුමානාගඞ්ගාතීයරආගන්ත්වා අට්ඨිංසු. 

බිම්බිසායරො ද්යව නාවායයො සඞ්ඝායටත්වා, මණ්ඩපිං කත්වා, 
පු ඵදාමාදීහිඅලඞ්කරිත්වාතත්ථසබ්බරතනමයිංබුද්ධාසනිංපඤ්ඤායපසි.
භගවා තස්මිිං නිසීදි. පඤ්චසතා භික්ඛූපි නාවිං අභිරුහිත්වා යථානුරූපිං
නිසීදිිංසු.රාජා භගවන්තිංඅනුගච්ඡන්යතොගල පමාණිංඋදකිංඔයරොහිත්වා

‘‘යාව, භන්යත, භගවාආගච්ඡති, තාවාෙිංඉයධවගඞ්ගාතීයරවසිස්සාමී’’ති

වත්වා නිවත්යතො. උපරි යදවතා යාව අකනිට්ඨභවනා පූජමකිංසු, යෙට්ඨා
ගඞ්ගානිවාසියනො කම්බලස්සතරාදයයො නාගා පූජමකිංසු. එවිං මෙතියා
පූජාය භගවා යයොජනමත්තිං අද්ධානිං ගඞ්ගාය ගන්ත්වා යවසාලිකානිං
සීමන්තරිං පවිට්යඨො. 

තයතො ලිච්ඡවිරාජායනො යතන බිම්බිසායරන කතපූජාය දිගුණිං
කයරොන්තා ගල පමායණ උදයක භගවන්තිං පච්චුග්ගච්ඡිිංසු. යතයනව
ඛයණන යතන මුහුත්යතන විජ්ජු පභාවිනද්ධන්ධකාරවිසටකූයටො
ගළගළායන්යතොචතූසුදිසාසුමොයමයඝොවුධසට්ඨාසි. අථභගවතාපඨමපායද

ගඞ්ගාතීයර නික්ඛිත්තමත්යත යපොක්ඛරවස්සිං වස්සි. යය යතයමතුකාමා, 

යතඑවයතයමන්ති, අයතයමතුකාමානයතයමන්ති.සබ්බත්ථජාණුමත්තිං 

ඌරුමත්තිංකටිමත්තිංගල පමාණිංඋදකිංවෙති, සබ්බුලණපානිඋදයකන
ගඞ්ගිංපයවසිතානි පරිසුද්යධොභූමිභායගොඅයෙොසි. 

ලිච්ඡවිරාජායනොභගවන්තිං අන්තරායයොජයනයයොජයනවාසායපත්වා 
මොදානානි දත්වා තීහි දිවයසහි දිගුණිං පූජිං කයරොන්තා යවසාලිිංනයිිංසු.
යවසාලිිං සම්පත්යතභගවතිසක්යකොයදවානමින්යදො යදවසඞ්ඝපුරක්ඛයතො 

ආගච්ඡි, මයෙසක්ඛානිං යදවානිං සන්නිපායතන අමනුස්සා යයභුයයයන
පලායිිංසු.භගවා නගරද්වායරඨත්වාආනන්දත්යථරිංආමන්යතසි–‘‘ඉමිං

ආනන්ද, රතනසුත්තිං උග්ගයෙත්වා බලිකම්මූපකරණානි ගයෙත්වා
ලිච්ඡවිුලමායරහිසද්ධිිංයවසාලියාතීසු පාකාරන්තයරසුවිචරන්යතොපරිත්තිං

කයරොහී’’තිරතනසුත්තිංඅභාසි.එවිං‘‘යකනපයනතිං සුත්තිං, කදා, කත්ථ, 
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කස්මා ච වුධසත්ත’’න්ති එයතසිං පඤ්ොනිං විස්සජ්ජනා විත්ථායරන
යවසාලිවත්ථුයතොපභුතියපොරායණහිවණ්ණියති. 

එවිං භගවයතො යවසාලිිං අනු පත්තදිවයසයයව යවසාලිනගරද්වායර
යතසිං උපද්දවානිං පටිඝාතත්ථාය වුධසත්තමිදිං රතනසුත්තිං උග්ගයෙත්වා 
ආයස්මා ආනන්යදො පරිත්තත්ථාය භාසමායනො භගවයතො පත්යතන උදකිං
ආදාය සබ්බනගරිං අබ්භුක්කරන්යතො අනුවිචරි. ‘‘යිං කඤ්චී’’ති
වුධසත්තමත්යතයයව ච යථයරන යය පුබ්යබ අපලාතා

සඞ්කාරකූටභිත්ති පයදසාදිනිස්සිතා අමනුස්සා, යත චතූහි ද්වායරහි 

පලායිිංසු, ද්වාරානි අයනොකාසානි අයෙසුිං. තයතො එකච්යච ද්වායරසු
ඔකාසිං අලභමානා පාකාරිං භින්දිත්වා පලාතා. අමනුස්යසසු ගතමත්යතසු

මනුස්සානිං ගත්යතසු යරොයගො වූපසන්යතො, යත නික්ඛමිත්වා
සබ්බගන්ධපු ඵාදීහි යථරිං පූයජසුිං. මොජයනො නගරමජ්යඣ සන්ථාගාරිං 
සබ්බගන්යධහි ලිම්පිත්වා විතානිං කත්වා සබ්බාලඞ්කායරහි අලඞ්කරිත්වා
තත්ථ බුද්ධාසනිංපඤ්ඤායපත්වාභගවන්තිංආයනසි. 

භගවා සන්ථාගාරිං පවිසිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. 
භික්ඛුසඞ්යඝොපි යඛො රාජායනො මනුස්සා ච පතිරූයප ඔකායස නිසීදිිංසු.
සක්යකොපි යදවානමින්යදොද්වීසුයදවයලොයකසුයදවපරිසායසද්ධිිංඋපනිසීදි
අඤ්යඤ ච යදවා. ආනන්දත්යථයරොපි සබ්බිං යවසාලිිං අනුවිචරන්යතො
ආරක්ඛිං කත්වා යවසාලිනගරවාසීහි සද්ධිිං ආගන්ත්වා එකමන්තිං නිසීදි.
තත්ථභගවාසබ්යබසිංතයදවරතනසුත්තිං අභාසීති. 

224. තත්ථ ොනීධ භූතානීති පඨමගාථායිං ොනීති යාදිසානි

අ යපසක්ඛානිවාමයෙසක්ඛානිවා. ඉධාතිඉමස්මිිං පයදයස, තස්මිිංඛයණ

සන්නිපතිතට්ඨානිං සන්ධායාෙ. භූතානීති කඤ්චාපි භූතසද්යදො ‘‘භූතස්මිිං

පාචිත්තිය’’න්ති එවමාදීසු )පාචි. 69) විජ්ජමායන, ‘‘භූතමිදන්ති, භික්ඛයව, 

සමනුපස්සථා’’ති එවමාදීසු )ම. නි. 1.401) ඛන්ධපඤ්චයක, ‘‘චත්තායරො

යඛො, භික්ඛු, මොභූතා යෙතූ’’ති එවමාදීසු )ම. නි. 3.86) චතුබ්බියධ

පථවීධාත්වාදිරූයප, ‘‘යයොචකාලඝයසොභූයතො’’තිඑවමාදීසු)ජා.1.2.190) 

ඛීණාසයව, ‘‘සබ්යබව නික්ඛිපිස්සන්ති, භූතා යලොයක සමුස්සය’’න්ති

එවමාදීසු)දී. නි.2.220) සබ්බසත්යත, ‘‘භූතගාමපාතබයතායා’’තිඑවමාදීසු

)පාචි. 90) රුක්ඛාදියක, ‘‘භූතිං භූතයතො සඤ්ජානාතී’’ති එවමාදීසු )ම.නි.

1.3) චාතුමොරාජිකානිං යෙට්ඨා සත්තනිකායිං උපාදාය වත්තති. ඉධ පන
අවියසසයතොඅමනුස්යසසුදට්ඨබ්යබො. 

සමාගතානීති සන්නිපතිතානි. භුම්මානීති භූමියිං නිබ්බත්තානි. වාති
වික පයන. යතන යානීධ භුම්මානි වා භූතානි සමාගතානීති ඉමයමකිං

වික පිංකත්වාපුනදුතියිංවික පිංකාතුිං ‘‘ොනිවාඅන්තලික්යඛ’’තිආෙ.

අන්තලික්යඛවායානිභූතානි නිබ්බත්තානි, තානිසබ්බානිඉධසමාගතානීති

අත්යථො. එත්ථ ච යාමයතො යාව අකනිට්ඨිං, තාව නිබ්බත්තානි භූතානි
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ආකායස පාතුභූතවිමායනසු නිබ්බත්තත්තා ‘‘අන්තලික්යඛ භූතානී’’ති
යවදිතබ්බානි.තයතොයෙට්ඨාසියනරුයතොපභුතියාවභූමියිංරුක්ඛලතාදීසු 

අධිවත්ථානි පථවියඤ්ච නිබ්බත්තානි භූතානි, තානි සබ්බානි භූමියිං
භූමිපටිබද්යධසු ච රුක්ඛලතාපබ්බතාදීසු නිබ්බත්තත්තා ‘‘භුම්මානි
භූතානී’’තියවදිතබ්බානි. 

එවිං භගවා සබ්බායනව අමනුස්සභූතානි ‘‘භුම්මානි වා යානි ව 
අන්තලික්යඛ’’ති ද්වීහි පයදහි වික යපත්වා පුන එයකන පයදන

පරිග්ගයෙත්වා ‘‘සබ්යබව භූතා සුමනා භවන්තූ’’ති ආෙ. සබ්යබති

අනවයසසා. එවාතිඅවධාරයණ, එකම්පි අනපයනත්වාතිඅධි පායයො. භූතාති

අමනුස්සා. සුමනා භවන්තූති සුඛිතමනා, පීතියසොමනස්සජාතා භවන්තූති

අත්යථො. අයථොපීති කච්චන්තරසන්නියයොජනත්ථිං වායකයොපාදායන 

නිපාතද්වයිං. සක්කච්ච සුණන්තු භාසිතන්ති අට්ඨිිං කත්වා, මනසිකත්වා, 
සබ්බයචතයසො සමන්නාෙරිත්වා දිබ්බසම්පත්තියලොුලත්තරසුඛාවෙිං මම
යදසනිංසුණන්තු. 

එවයමත්ථ භගවා ‘‘යානීධ භූතානි සමාගතානී’’ති අනියමිතවචයනන
භූතානි පරිග්ගයෙත්වා පුන ‘‘භුම්මානි වා යානි ව අන්තලික්යඛ’’ති ද්විධා
වික යපත්වා තයතො ‘‘සබ්යබව භූතා’’ති පුන එකජ්ඣිං කත්වා ‘‘සුමනා
භවන්තූ’’තිඉමිනාවචයනන ආසයසම්පත්තියිංනියයොයජන්යතො‘‘සක්කච්ච

සුණන්තු භාසිත’’න්ති පයයොගසම්පත්තියිං, තථා

යයොනියසොමනසිකාරසම්පත්තියිං පරයතොයඝොසසම්පත්තියඤ්ච, තථා 
අත්තසම්මාපණිධිස පුරිසූපනිස්සයසම්පත්තීසු
සමාධිපඤ්ඤායෙතුසම්පත්තීසුච නියයොයජන්යතොගාථිංසමායපසි. 

225. තස්මාහිභූතාතිදුතියගාථා.තත්ථ තස්මාතිකාරණවචනිං. භූතාති

ආමන්තනවචනිං. නිසායමථාති සුණාථ. සබ්යබති අනවයසසා. කිං වුධසත්තිං

යෙොති? යස්මා තුම්යෙ දිබ්බට්ඨානානි තත්ථ උපයභොගසම්පදඤ්ච පොය

ධම්මස්සවනත්ථිංඉධසමාගතා, නනටනච්චනාදිදස්සනත්ථිං, තස්මාහිභූතා
නිසායමථ සබ්යබති. අථ වා ‘‘සුමනා භවන්තු සක්කච්ච සුණන්තූ’’ති 
වචයනන යතසිං සුමනභාවිං සක්කච්චිං යසොතුකම්යතඤ්ච දිස්වා ආෙ –
යස්මා තුම්යෙ සුමනභායවන
අත්තසම්මාපණිධියයොනියසොමනසිකාරාසයසුද්ධීහි සක්කච්චිං
යසොතුකමයතාය ස පුරිසූපනිස්සයපරයතොයඝොසපදට්ඨානයතො

පයයොගසුද්ධීහි ච යුත්තා, තස්මා හි භූතා නිසායමථ සබ්යබති. අථ වා යිං

පුරිමගාථායඅන්යත‘‘භාසිත’’න්තිවුධසත්තිං, තිං කාරණභායවනඅපදිසන්යතො
ආෙ – ‘‘යස්මා මම භාසිතිං නාම අතිදුල්ලභිං අට්ඨක්ඛණපරිවජ්ජිතස්ස

ඛණස්ස දුල්ලභත්තා, අයනකානිසිංසඤ්ච පඤ්ඤාකරුණාගුයණන

පවත්තත්තා, තඤ්චාෙිංවත්තුකායමො‘සුණන්තුභාසිත’න්තිඅයවොචිං. තස්මා
හිභූතානිසායමථසබ්යබ’’තිඉදිංඉමිනාගාථාපයදනවුධසත්තිංයෙොති. 
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එවයමතිං කාරණිං නියරොයපන්යතො අත්තයනො භාසිතනිසාමයන

නියයොයජත්වා නිසායමතබ්බිංවත්තුමාරද්යධො ‘‘යමත්තංකයරොථමානුසිො 

පජාො’’ති. තස්සත්යථො – යායිං තීහි උපද්දයවහි උපද්දුතා මානුසී පජා, 
තස්සා මානුසියා පජාය මිත්තභාවිං හිතජ්ඣාසයතිං පච්චුපට්ඨායපථාති.

යකචිපන‘‘මානුසියිං පජ’’න්තිපඨන්ති, තිංභුම්මත්ථාසම්භවානයුජ්ජති.

යම්පිචඤ්යඤඅත්ථිං වණ්ණයන්ති, යසොපිනයුජ්ජති.අධි පායයොපයනත්ථ

–නාෙිංබුද්යධොතිඉස්සරියබයලන වදාමි, අපිචපනතුම්ොකඤ්චඉමිස්සාච
මානුසියාපජායහිතත්ථිංවදාමි– ‘‘යමත්තිං කයරොථමානුසියාපජායා’’ති.
එත්ථච– 

‘‘යය සත්තසණ්ඩිං පථවිිං වියජත්වා, රාජිසයයො යජමානා

අනුපරියගා; 

අස්සයමධිංපුරිසයමධිං, සම්මාපාසිංවාජයපයයිංනිරග්ගළිං. 

‘‘යමත්තස්ස චිත්තස්ස සුභාවිතස්ස, කලම්පි යත නානුභවන්ති 
යසොළසිිං. 

‘‘එකම්පි යචපාණමදුට්ඨචිත්යතො, යමත්තායති ුලසලීයතනයෙොති; 

සබ්යබ ච පායණ මනසානුකම්පී, පහූතමරියයො පකයරොති

පුඤ්ඤ’’න්ති. (අ.නි.8.1) – 

එවමාදීනිං සුත්තානිං එකාදසානිසිංසානඤ්ච වයසන යය යමත්තිං 

කයරොන්ති, යතසිංයමත්තාහිතාතියවදිතබ්බා. 

‘‘යදවතානුකම්පියතො යපොයසො, සදා භද්රානි පස්සතී’’ති. )දී. නි. 

2.153; උදා.76; මොව.286) – 

එවමාදීනිංවයසනයයසුකරීයති, යතසම්පිහිතාතියවදිතබ්බා. 

එවිං උභයයසම්පි හිතභාවිං දස්යසන්යතො ‘‘යමත්තිංකයරොථ මානුසියා 

පජායා’’තිවත්වාඉදානිඋපකාරම්පිදස්යසන්යතොආෙ ‘‘දිවාචරත්යතො ච

හරන්තියෙබලිං, තස්මාහියනරක්ඛථඅප්පමත්තා’’ති.තස්සත්යථො–යය 
මනුස්සා චිත්තකම්මකට්ඨකම්මාදීහිපි යදවතා කත්වා යචතියරුක්ඛාදීනි ච

උපසඞ්කමිත්වා යදවතා උද්දිස්ස දිවා බලිිං කයරොන්ති, කාළපක්ඛාදීසු ච
රත්තිිංබලිිංකයරොන්ති.සලාකභත්තාදීනිවාදත්වාආරක්ඛයදවතා උපාදාය

යාව බ්රේමයදවතානිං පත්තිදානනිය්යාතයනන දිවා බලිිං කයරොන්ති, 
ඡත්තායරොපනදීපමාලා සබ්බරත්තිකධම්මස්සවනාදීනි කාරායපත්වා

පත්තිදානනියයාතයනන චරත්තිිංබලිිංකයරොන්ති, යතකථිංනරක්ඛිතබ්බා.

යයතොඑවිංදිවාචරත්යතොචතුම්යෙ උද්දිස්සකයරොන්තියයබලිිං, තස්මාහි

යන රක්ඛථ. තස්මා බලිකම්මකාරණාපි යත මනුස්යස රක්ඛථ යගොපයථ, 
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අහිතිංයතසිංඅපයනථ, හිතිංඋපයනථ අ පමත්තාහුත්වාතිංකතඤ්ඤුභාවිං
ෙදයයකත්වානිච්චමනුස්සරන්තාති. 

226. එවිං යදවතාසු මනුස්සානිං උපකාරකභාවිං දස්යසත්වා යතසිං
උපද්දවවූපසමනත්ථිං බුද්ධාදිගුණ පකාසයනන ච යදවමනුස්සානිං

ධම්මස්සවනත්ථිං ‘‘ෙංකිඤ්චි විත්ත’’න්තිආදිනා නයයන සච්චවචනිං 

පයුජ්ජිතුමාරද්යධො. තත්ථ ෙංකිඤ්චීති අනියමිතවයසන අනවයසසිං 

පරියාදියති යිංකඤ්චි තත්ථ තත්ථ යවොොරූපගිං. විත්තන්ති ධනිං. තඤ්හි

විත්තිිංජයනතීතිවිත්තිං. ඉධවාතිමනුස්සයලොකිංනිද්දිසති, හුරං වාතිතයතො
පරිං අවයසසයලොකිං. යතන ච ඨයපත්වා මනුස්යස සබ්බයලොකග්ගෙයණ

පත්යත ‘‘සග්යගසුවා’’තිපරයතොවුධසත්තත්තාඨයපත්වාමනුස්යසචසග්යග
ච අවයසසානිං නාගසුපණ්ණාදීනිං ගෙණිං යවදිතබ්බිං. එවිං ඉයමහි ද්වීහි
පයදහි යිං මනුස්සානිං යවොොරූපගිං අලඞ්කාරපරියභොගූපගඤ්ච

ජාතරූපරජතමුත්තාමණියවළුරියපවාළයලොහිතඞ්කමසාරගල්ලාදිකිං, යඤ්ච
මුත්තාමණිවාලුකත්ථතාය භූමියා රතනමයවිමායනසු
අයනකයයොජනසතවිත්ථයතසු භවයනසු උ පන්නානිං නාගසුපණ්ණාදීනිං

විත්තිං, තිංනිද්දිට්ඨිංයෙොති. 

සග්යගසු වාති කාමාවචරරූපාවචරයදවයලොයකසු. යත හි යසොභයනන

කම්යමනඅජීයන්තිගම්මන්තීතිසග්ගා, සුට්ඨුවාඅග්ගාතිපි සග්ගා. ෙන්තියිං

සස්සාමිකිං වා අස්සාමිකිං වා. රතනන්ති රතිිං නයති, වෙති, ජනයති, 

වඩ්යඪතීති රතනිං, යිංකඤ්චි චිත්තීකතිං මෙග්ඝිං අතුලිං දුල්ලභදස්සනිං

අයනොමසත්තපරියභොගඤ්ච, තස්යසතිංඅධිවචනිං. යථාෙ– 

‘‘චිත්තීකතිංමෙග්ඝඤ්ච, අතුලිංදුල්ලභදස්සනිං; 

අයනොමසත්තපරියභොගිං, රතනිංයතනවුධසච්චතී’’ති. 

පණීතන්ති උත්තමිං, යසට්ඨිං, අත පකිං. එවිං ඉමිනා ගාථාපයදන යිං
සග්යගසු අයනකයයොජනසත පමාණසබ්බරතනමයවිමායනසු 

සුධම්මයවජයන්ත පභුතීසු සස්සාමිකිං, යඤ්ච බුද්ධු පාදවිරයෙන

අපායයමව පරිපූයරන්යතසුසත්යතසුසුඤ්ඤවිමානපටිබද්ධිංඅස්සාමිකිං, යිං

වාපනඤ්ඤම්පි පථවීමොසමුද්දහිමවන්තාදිනිස්සිතිංඅස්සාමිකිංරතනිං, තිං
නිද්දිට්ඨිංයෙොති. 

න යනො සමං අත්ථි තථාගයතනාති න-ඉති පටියසයධ, යනො-ඉති

අවධාරයණ. සමන්තිතුලයිං. අත්ථීතිවිජ්ජති. තථාගයතනාති බුද්යධන.කිං

වුධසත්තිං යෙොති? යිං එතිං විත්තඤ්ච රතනඤ්ච පකාසිතිං, එත්ථ එකම්පි 

බුද්ධරතයනනසදිසිංරතනිංයනවත්ථි.යම්පිහිතිං චිත්තීකතට්යඨන රතනං, 

යසයයථිදිං – රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස චක්කරතනිං මණිරතනඤ්ච, යම්හි 

උ පන්යන මොජයනො න අඤ්ඤත්ථ චිත්තීකාරිං කයරොති, න යකොචි
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පු ඵගන්ධාදීනි ගයෙත්වායක්ඛට්ඨානිංවාභූතට්ඨානිංවාගච්ඡති, සබ්යබොපි

ජයනො චක්කරතනමණිරතනයමව චිත්තිිං කයරොති පූයජති, තිං තිං වරිං

පත්යථති, පත්ථිතපත්ථිතඤ්චස්ස එකච්චිං සමිජ්ඣති, තම්පි රතනිං

බුද්ධරතයනන සමිං නත්ථි. යදි හි චිත්තීකතට්යඨන රතනිං, තථාගයතොව

රතනිං.තථාගයතහිඋ පන්යනයයයකචිමයෙසක්ඛා යදවමනුස්සා, නයත

අඤ්ඤත්රචිත්තීකාරිංකයරොන්ති, නකඤ්චිඅඤ්ඤිංපූයජන්ති.තථා හිබ්රේමා

සෙම්පති සියනරුමත්යතන රතනදායමන තථාගතිං පූයජසි, යථාබලඤ්ච
අඤ්යඤ යදවා මනුස්සා ච බිම්බිසාරයකොසලරාජඅනාථපිණ්ඩිකාදයයො.
පරිනිබ්බුතම්පි ච භගවන්තිං උද්දිස්ස ඡන්නවුධසතියකොටිධනිං විස්සජ්යජත්වා

අයසොකමොරාජා සකලජම්බුදීයප චතුරාසීති විොරසෙස්සානි පතිට්ඨායපසි, 
යකො පන වායදො අඤ්යඤසිං චිත්තීකාරානිං. අපිච කස්සඤ්ඤස්ස
පරිනිබ්බුතස්සාපි ජාතියබොධිධම්මචක්ක පවත්තනපරිනිබ්බානට්ඨානානි
පටිමායචතියාදීනි වා උද්දිස්ස එවිං චිත්තීකාරගරුකායරො වත්තති යථා
භගවයතො.එවිංචිත්තීකතට්යඨනාපිතථාගතසමිංරතනිං නත්ථි. 

තථා යම්පි තිං මහග්ඝට්යඨන රතනං, යසයයථිදිං – කාසිකිං වත්ථිං.

යථාෙ–‘‘ජිණ්ණම්පි, භික්ඛයව, කාසිකිංවත්ථිං වණ්ණවන්තඤ්යචවයෙොති

සුඛසම්ඵස්සඤ්චමෙග්ඝඤ්චා’’ති, තම්පිබුද්ධරතයනනසමිං නත්ථි.යදිහි

මෙග්ඝට්යඨනරතනිං, තථාගයතොවරතනිං.තථාගයතොහියයසිංපිංසුකම්පි 

පටිග්ගණ්ොති, යතසිං තිං මෙ ඵලිං යෙොති මොනිසිංසිං, යසයයථාපි
අයසොකස්සරඤ්යඤො. ඉදමස්සමෙග්ඝතාය.එවිංමෙග්ඝතාවචයනයචත්ථ
යදොසාභාවසාධකිංඉදිංතාවසුත්තපදිං යවදිතබ්බිං– 

‘‘යයසිං යඛො පන යසො පටිග්ගණ්ොති 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලාන පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරිං, යතසිං
තිං මෙ ඵලිං යෙොති මොනිසිංසිං. ඉදමස්ස මෙග්ඝතාය වදාමි.

යසයයථාපි තිං, භික්ඛයව, කාසිකිං වත්ථිං මෙග්ඝිං, තථූපමාෙිං, 

භික්ඛයව, ඉමිංපුග්ගලිංවදාමී’’ති)අ.නි.3.100). 

එවිංමෙග්ඝට්යඨනාපිතථාගතසමිංරතනිංනත්ථි. 

තථා යම්පි තිං අතුලට්යඨන රතනං. යසයයථිදිං – රඤ්යඤො

චක්කවත්තිස්ස චක්කරතනං උ පජ්ජති ඉන්දනීලමණිමයනාභි

සත්තරතනමයසෙස්සාරිං පවාළමයයනමි, රත්තසුවණ්ණමයසන්ධි, යස්ස 
දසන්නිං දසන්නිං අරානිං උපරි එකිං මුණ්ඩාරිං යෙොති වාතිං ගයෙත්වා

සද්දකරණත්ථිං, යයන කයතො සද්යදො 
සුුලසල පතාළිතපඤ්චඞ්ගිකතූරියසද්යදොවියයෙොති.යස්සනාභියාඋයභොසු

පස්යසසු ද්යව සීෙමුඛානි යෙොන්ති, අබ්භන්තරිං සකටචක්කස්යසව සුසිරිං, 

තස්සකත්තාවා කායරතාවානත්ථි, කම්මපච්චයයනඋතුයතොසමුට්ඨාති.
යිං රාජා දසවිධිං චක්කවත්තිවත්තිං පූයරත්වා තදහුයපොසයථ පන්නරයස
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පුණ්ණමදිවයස සීසිංන්ොයතො උයපොසථියකො උපරිපාසාදවරගයතො සීලානි
යසොයධන්යතො නිසින්යනො පුණ්ණචන්දිං විය සූරියිං විය ච උට්යඨන්තිං

පස්සති, යස්ස ද්වාදසයයොජනයතො සද්යදො සුයයති, යයොජනයතො වණ්යණො 

දිස්සති, යිං මොජයනන ‘‘දුතියයො මඤ්යඤ චන්යදො සූරියයො වා
උට්ඨියතො’’ති අතිවිය යකොතූෙලජායතන දිස්සමානිං නගරස්ස උපරි
ආගන්ත්වා රඤ්යඤො අන්යතපුරස්ස පාචීනපස්යස නාතිඋච්චිං නාතිනීචිං
හුත්වා මොජනස්ස ගන්ධපු ඵාදීහි පූයජතුිං යුත්තට්ඨායන අක්ඛාෙතිං විය
තිට්ඨති. 

තයදව අනුබන්ධමානිං හත්ථිරතනං උ පජ්ජති, සබ්බයසයතො
රත්තපායදො සත්ත පතිට්යඨො ඉද්ධිමා යවොසඞ්ගයමො උයපොසථුලලා වා
ඡද්දන්තුලලාවාආගච්ඡති.උයපොසථුලලාආගච්ඡන්යතොහිසබ්බයජට්යඨො

ආගච්ඡති, ඡද්දන්තුලලාසබ්බකනිට්යඨොසික්ඛිතසික්යඛොදමථූයපයතො.යසො
ද්වාදසයයොජනිං පරිසිං ගයෙත්වා සකලජම්බුදීපිං අනුසිංයායිත්වා
පුයරපාතරාසයමවසකිංරාජධානිිංආගච්ඡති. 

තම්පිඅනුබන්ධමානිං අස්සරතනං උ පජ්ජති, සබ්බයසයතොරත්තපායදො
කාකසීයසො මුඤ්ජයකයසො වලාෙකස්ස රාජුලලා ආගච්ඡති. යසසයමත්ථ
ෙත්ථිරතනසදිසයමව. 

තම්පි අනුබන්ධමානිං මණිරතනං උ පජ්ජති. යසො යෙොති මණි
යවළුරියයො සුයභො ජාතිමා අට්ඨිංයසො සුපරිකම්මකයතො ආයාමයතො 

චක්කනාභිසදියසො, යවපුල්ලපබ්බතා ආගච්ඡති, යසො
චතුරඞ්ගසමන්නාගයතපි අන්ධකායර රඤ්යඤො ධජග්ගයතො යයොජනිං

ඔභායසති, යස්යසොභායසන මනුස්සා ‘‘දිවා’’ති මඤ්ඤමානා කම්මන්යත

පයයොයජන්ති, අන්තමයසොුලන්ථකපිල්ලිකිංඋපාදායපස්සන්ති. 

තම්පි අනුබන්ධමානිං ඉත්ථිරතනං උ පජ්ජති. පකතිඅග්ගමයෙසී වා

යෙොති, උත්තරුලරුයතො වා ආගච්ඡති මද්දරාජුලලයතො වා, 
අතිදීඝාදිඡයදොසවිවජ්ජිතා අතික්කන්තා මානුසිං වණ්ණිං අ පත්තා දිබ්බිං

වණ්ණිං, යස්සා රඤ්යඤො සීතකායල උණ්ොනි ගත්තානි යෙොන්ති, 

උණ්ෙකායල සීතානි, සතධා යඵොටිතතූලපිචුයනො විය සම්ඵස්යසො යෙොති, 

කායයතො චන්දනගන්යධො වායති, මුඛයතො උ පලගන්යධො, 
පුබ්බුට්ඨායිතාදිඅයනකගුණසමන්නාගතාචයෙොති. 

තම්පි අනුබන්ධමානිං ගහපතිරතනං උ පජ්ජති රඤ්යඤො

පකතිකම්මකයරො යසට්ඨි, යස්ස චක්කරතයන උ පන්නමත්යත දිබ්බිං

චක්ඛු පාතුභවති, යයන සමන්තයතො යයොජනමත්යත නිධිිං පස්සති
සස්සාමිකම්පි අස්සාමිකම්පි. යසො රාජානිං උපසඞ්කමිත්වා පවායරති

‘‘අ යපොස්සුක්යකො ත්විං, යදව, යෙොහි, අෙිං යත ධයනන ධනකරණීයිං 
කරිස්සාමී’’ති. 
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තම්පි අනුබන්ධමානිං පරිණාෙකරතනං උ පජ්ජති රඤ්යඤො

පකතියජට්ඨපුත්යතො, චක්කරතයන උ පන්නමත්යත 

අතියරකපඤ්ඤායවයයත්තියයන සමන්නාගයතො යෙොති, ද්වාදසයයොජනාය
පරිසායයචතසා චිත්තිං පරිජානිත්වානිග්ගෙපග්ගෙසමත්යථො යෙොති. යසො

රාජානිංඋපසඞ්කමිත්වාපවායරති– ‘‘අ යපොස්සුක්යකොත්විං, යදව, යෙොහි, 
අෙිංයතරජ්ජිංඅනුසාසිස්සාමී’’ති.යිංවා පනඤ්ඤම්පිඑවරූපිංඅතුලට්යඨන

රතනිං, යස්ස න සක්කා තුලයිත්වා තීරයිත්වා අග්යඝො කාතුිං ‘‘සතිං වා
සෙස්සිංවාඅග්ඝතියකොටිිංවා’’ති.තත්ථඑකරතනම්පිබුද්ධරතයනනසමිං 

නත්ථි. යදි හි අතුලට්යඨන රතනිං, තථාගයතොව රතනිං. තථාගයතො හි න
සක්කා සීලයතො වා සමාධියතො වා පඤ්ඤාදීනිං වා අඤ්ඤතරයතො යකනචි
තුලයිත්වා තීරයිත්වා ‘‘එත්තකගුයණො වා ඉමිනා සයමො වා ස පටිභායගො
වා’’තිපරිච්ඡින්දිතුිං.එවිංඅතුලට්යඨනාපිතථාගතසමිං රතනිංනත්ථි. 

තථා යම්පි තිං දුල්ලභදස්සනට්යඨන රතනං. යසයයථිදිං –

දුල්ලභපාතුභායවො රාජා චක්කවත්ති චක්කාදීනි ච තස්ස රතනානි, තම්පි 

බුද්ධරතයනනසමිංනත්ථි.යදිහිදුල්ලභදස්සනට්යඨනරතනිං, තථාගයතොව

රතනිං, ුලයතො චක්කවත්තිආදීනිං රතනත්තිං, යානි එකස්මිිංයයව ක යප
අයනකානි උ පජ්ජන්ති. යස්මා පන අසඞ්යඛයයයයපි ක යප

තථාගතසුඤ්යඤො යලොයකො යෙොති, තස්මා තථාගයතො එව කදාචි කරෙචි
උ පජ්ජනයතොදුල්ලභදස්සයනො.වුධසත්තිංයචතිංභගවතා පරිනිබ්බානසමයය
– 

‘‘යදවතා, ආනන්ද, උජ්ඣායන්ති – ‘දූරා ච වතම්ෙ ආගතා

තථාගතිං දස්සනාය, කදාචි කරෙචි තථාගතා යලොයක උ පජ්ජන්ති

අරෙන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, අජ්යජව රත්තියා පච්ඡියම යායම

තථාගතස්ස පරිනිබ්බානිං භවිස්සති, අයඤ්ච මයෙසක්යඛො භික්ඛු

භගවයතො පුරයතො ඨියතො ඔවායරන්යතො, න මයිං ලභාම පච්ඡියම

කායලතථාගතිං දස්සනායා’’’ති)දී.නි.2.200). 

එවිංදුල්ලභදස්සනට්යඨනපිතථාගතසමිංරතනිංනත්ථි. 

තථා යම්පි තිං අයනොමසත්තපරියභොගට්යඨන රතනං. යසයයථිදිං –
රඤ්යඤොචක්කවත්තිස්සචක්කරතනාදි.තඤ්හි යකොටිසතසෙස්සධනානම්පි
සත්තභූමිකපාසාදවරතයල වසන්තානම්පි 

චණ්ඩාලයවනයනසාදරථකාරපුක්ුලසාදීනිං නීචුලලිකානිං ඔමකපුරිසානිං
සුපිනන්යතපි පරියභොගත්ථාය න නිබ්බත්තති. උභයතො සුජාතස්ස පන
රඤ්යඤො ඛත්තියස්යසව පරිපූරිතදසවිධචක්කවත්තිවත්තස්ස

පරියභොගත්ථායනිබ්බත්තනයතො අයනොමසත්තපරියභොගිංයයවයෙොති, තම්පි

බුද්ධරතයනන සමිං නත්ථි. යදි හි අයනොමසත්තපරියභොගට්යඨන රතනිං, 
තථාගයතොව රතනිං. තථාගයතො හි යලොයක අයනොමසත්තසම්මතානම්පි 
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අනුපනිස්සයසම්පන්නානිං විපරීතදස්සනානිං පූරණකස්සපාදීනිං ඡන්නිං

සත්ථාරානිං අඤ්යඤසඤ්ච එවරූපානිං සුපිනන්යතපි අපරියභොයගො, 
උපනිස්සයසම්පන්නානිං පන චතු පදායපි ගාථාය පරියයොසායන
අරෙත්තමධිගන්තුිං සමත්ථානිං නිබ්යබධිකඤාණදස්සනානිං 
බාහියදාරුචීරිය පභුතීනිංඅඤ්යඤසඤ්චමොුලල පසුතානිංමොසාවකානිං
පරියභොයගො. යත හි තිං
දස්සනානුත්තරියසවනානුත්තරියපාරිචරියානුත්තරියාදීනි සායධන්තා තථා
තථා පරිභුඤ්ජන්ති. එවිං අයනොමසත්තපරියභොගට්යඨනාපි තථාගතසමිං
රතනිංනත්ථි. 

යම්පිතිංඅවියසසයතො රතිජනනට්යඨනරතනං. යසයයථිදිං–රඤ්යඤො
චක්කවත්තිස්ස චක්කරතනිං. තඤ්හි දිස්වා රාජා චක්කවත්ති අත්තමයනො

යෙොති, එවම්පි තිං රඤ්යඤො රතිිං ජයනති. පුන චපරිං රාජා චක්කවත්ති
වායමන ෙත්යථන සුවණ්ණභිඞ්කාරිං ගයෙත්වා දක්ඛියණන ෙත්යථන

චක්කරතනිං අබ්භුක්කරති ‘‘පවත්තතු භවිං චක්කරතනිං, අභිවිජිනාතුභවිං
චක්කරතන’’න්ති. තයතොචක්කරතනිංපඤ්චඞ්ගිකිංවියතූරියිංමධුරස්සරිං

නිච්ඡරන්තිංආකායසනපුරත්ථිමිං දිසිංගච්ඡති, අන්වයදවරාජාචක්කවත්ති
චක්කානුභායවන ද්වාදසයයොජනවිත්ථිණ්ණාය චතුරඞ්ගිනියා යසනාය

නාතිඋච්චිං නාතිනීචිං උච්චරුක්ඛානිං යෙට්ඨාභායගන, නීචරුක්ඛානිං

උපරිභායගන, රුක්යඛසු පු ඵඵලපල්ලවාදිපණ්ණාකාරිං ගයෙත්වා
ආගතානිං ෙත්ථයතො පණ්ණාකාරඤ්ච ගණ්ෙන්යතො ‘‘එහි යඛො
මොරාජා’’තිඑවමාදිනාපරමනිපච්චකායරන ආගයතපටිරාජායනො‘‘පායණො
නෙන්තබ්යබො’’තිආදිනානයයනඅනුසාසන්යතොගච්ඡති.යත්ථපන රාජා

භුඤ්ජිතුකායමො වා දිවායසයයිං වා ක යපතුකායමො යෙොති, තත්ථ
චක්කරතනිංආකාසා ඔතරිත්වා උදකාදිසබ්බකච්චක්ඛයම සයම භූමිභායග
අක්ඛාෙතිං විය තිට්ඨති. පුන රඤ්යඤො ගමනචිත්යත උ පන්යන

පුරිමනයයයනව සද්දිං කයරොන්තිං ගච්ඡති, යිං සුත්වා ද්වාදසයයොජනිකාපි
පරිසා ආකායසන ගච්ඡති. චක්කරතනිං අනුපුබ්යබන පුරත්ථිමිං සමුද්දිං 

අජ්යඣොගාෙති, තස්මිිං අජ්යඣොගාෙන්යත උදකිං යයොජන පමාණිං
අපගන්ත්වාභිත්තීකතිංවිය තිට්ඨති.මොජයනොයථාකාමිංසත්තරතනානි
ගණ්ොති. පුන රාජා සුවණ්ණභිඞ්කාරිං ගයෙත්වා ‘‘ඉයතො පට්ඨාය මම

රජ්ජ’’න්ති උදයකන අබ්භුක්කරිත්වා නිවත්තති. යසනා පුරයතො යෙොති, 

චක්කරතනිං පච්ඡයතො, රාජා මජ්යඣ. චක්කරතනස්ස
ඔසක්කයතොසක්කතට්ඨානිං උදකිං පරිපූරති. එයතයනව උපායයන
දක්ඛිණපච්ඡිමඋත්තයරපිසමුද්යදගච්ඡති. 

එවිංචතුද්දිසිංඅනුසිංයායිත්වාචක්කරතනිංතියයොජන පමාණිංආකාසිං 
ආයරොෙති. තත්ථ ඨියතො රාජා චක්කරතනානුභායවන විජිතිං
පඤ්චසතපරිත්තදීපපටිමණ්ඩිතිං සත්තයයොජනසෙස්සපරිමණ්ඩලිං

පුබ්බවියදෙිං, තථා අට්ඨයයොජනසෙස්සපරිමණ්ඩලිං උත්තරුලරුිං, 
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සත්තයයොජනසෙස්සපරිමණ්ඩලිංයයව අපරයගොයානිං, 
දසයයොජනසෙස්සපරිමණ්ඩලිං ජම්බුදීපඤ්චාති එවිං 
චතුමොදීපද්විසෙස්සපරිත්තදීපපටිමණ්ඩිතිං එකිං චක්කවාළිං
සුඵුල්ලපුණ්ඩරීකවනිංවිය ඔයලොයකති.එවිංඔයලොකයයතොචස්සඅන පිකා

රති උ පජ්ජති. එවම්පි තිං චක්කරතනිං රඤ්යඤො රතිිං ජයනති, තම්පි

බුද්ධරතනසමිංනත්ථි.යදිහිරතිජනනට්යඨනරතනිං, තථාගයතොව රතනිං.

කිං කරිස්සති එතිං චක්කරතනිං? තථාගයතො හි යස්සා දිබ්බාය රතියා
චක්කරතනාදීහි සබ්යබහිපි ජනිතා චක්කවත්තිරති සඞ්ඛම්පි කලම්පි

කලභාගම්පි න උයපති, තයතොපි රතියතො උත්තරිතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච
අත්තයනො ඔවාද පතිකරානිං අසඞ්යඛයයයානම්පි යදවමනුස්සානිං

පඨමජ්ඣානරතිිං, දුතියතතියචතුත්ථපඤ්චමජ්ඣානරතිිං, 

ආකාසානඤ්චායතනරතිිං, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනආකඤ්චඤ්ඤායතනයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනර

තිිං, යසොතාපත්තිමග්ගරතිිං, යසොතාපත්තිඵලරතිිං, 
සකදාගාමිඅනාගාමිඅරෙත්තමග්ගඵලරතිඤ්ච ජයනති. එවිං 
රතිජනනට්යඨනාපිතථාගතසමිංරතනිංනත්ථීති. 

අපිචරතනිංනායමතිංදුවිධිංයෙොතිසවිඤ්ඤාණකිංඅවිඤ්ඤාණකඤ්ච.

තත්ථ අවිඤ්ඤාණකිං චක්කරතනිං මණිරතනිං, යිං වා පනඤ්ඤම්පි

අනින්ද්රියබද්ධිං සුවණ්ණරජතාදි, සවිඤ්ඤාණකිං ෙත්ථිරතනාදි

පරිණායකරතනපරියයොසානිං, යිං වා පනඤ්ඤම්පි එවරූපිං ඉන්ද්රියබද්ධිං.

එවිං දුවියධ යචත්ථ සවිඤ්ඤාණකරතනිං අග්ගමක්ඛායති. කස්මා? යස්මා

අවිඤ්ඤාණකිං සුවණ්ණරජතමණිමුත්තාදිරතනිං, සවිඤ්ඤාණකානිං 
ෙත්ථිරතනාදීනිංඅලඞ්කාරත්ථායඋපනීයති. 

සවිඤ්ඤාණකරතනම්පි දුවිධිං තිරච්ඡානගතරතනිං, මනුස්සරතනඤ්ච. 

තත්ථ මනුස්සරතනිං අග්ගමක්ඛායති. කස්මා? යස්මා තිරච්ඡානගතරතනිං

මනුස්සරතනස්ස ඔපවය්ෙිං යෙොති. මනුස්සරතනම්පි දුවිධිං ඉත්ථිරතනිං, 

පුරිසරතනඤ්ච. තත්ථ පුරිසරතනිං අග්ගමක්ඛායති. කස්මා? යස්මා
ඉත්ථිරතනිං පුරිසරතනස්ස පරිචාරිකත්තිං ආපජ්ජති. පුරිසරතනම්පි දුවිධිං

අගාරිකරතනිං, අනගාරිකරතනඤ්ච. තත්ථ අනගාරිකරතනිං 

අග්ගමක්ඛායති. කස්මා? යස්මා අගාරිකරතයනසු අග්යගො චක්කවත්තීපි 
සීලාදිගුණයුත්තිං අනගාරිකරතනිං පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා
උපට්ඨහිත්වා පයිරුපාසිත්වා ච දිබ්බමානුසිකා සම්පත්තියයො පාපුණිත්වා
අන්යත නිබ්බානසම්පත්තිිංපාපුණාති. 

එවිං අනගාරිකරතනම්පි දුවිධිං – අරියපුථුජ්ජනවයසන. අරියරතනම්පි 
දුවිධිං යසක්ඛායසක්ඛවයසන. අයසක්ඛරතනම්පි දුවිධිං

සුක්ඛවිපස්සකසමථයානිකවයසන, සමථයානිකරතනම්පි දුවිධිං

සාවකපාරමි පත්තිං, අ පත්තඤ්ච. තත්ථ සාවකපාරමි පත්තිං
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අග්ගමක්ඛායති. කස්මා? ගුණමෙන්තතාය. සාවකපාරමි පත්තරතනයතොපි

පච්යචකබුද්ධරතනිං අග්ගමක්ඛායති. කස්මා? ගුණමෙන්තතාය. 
සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානසදිසාපි හි අයනකසතා සාවකා එකස්ස 

පච්යචකබුද්ධස්ස ගුණානිං සතභාගම්පි න උයපන්ති.

පච්යචකබුද්ධරතනයතොපි සම්මාසම්බුද්ධරතනිං අග්ගමක්ඛායති. කස්මා? 
ගුණමෙන්තතාය.සකලම්පිහි ජම්බුදීපිංපූයරත්වාපල්ලඞ්යකනපල්ලඞ්කිං
ඝට්යටන්තා නිසින්නා පච්යචකබුද්ධා එකස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස ගුණානිං
යනව සඞ්ඛිංනකලිංන කලභාගිං උයපන්ති. වුධසත්තම්පි යචතිං භගවතා –

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, සත්තා අපදා වා…යප.… තථාගයතො යතසිං

අග්ගමක්ඛායතී’’තිආදි)සිං.නි.5.139; අ.නි.4.34; 5.32; ඉතිවුධස.90). එවිං 

යකනචිපිපරියායයනතථාගතසමිංරතනිංනත්ථි.යතනාෙභගවා ‘‘නයනො

සමං අත්ථිතථාගයතනා’’ති. 

එවිං භගවා බුද්ධරතනස්ස අඤ්යඤහි රතයනහි අසමතිං වත්වා ඉදානි
යතසිං සත්තානිංඋ පන්නඋපද්දවවූපසමනත්ථිංයනවජාතිිංනයගොත්තිංන

යකොලපුත්තියිංන වණ්ණයපොක්ඛරතාදිිංනිස්සාය, අපිච යඛො අවීචිමුපාදාය
භවග්ගපරියන්යත යලොයක සීලසමාධික්ඛන්ධාදීහි ගුයණහි බුද්ධරතනස්ස

අසදිසභාවිංනිස්සායසච්චවචනිං පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පිබුද්යධරතනංපණීතං, 

එයතනසච්යචනසුවත්ථි යහොතූ’’ති. 

තස්සත්යථො– ඉදම්පි ඉධවාහුරිංවා සග්යගසුවායිංකඤ්චිඅත්ථිවිත්තිං

වා රතනිං වා, යතන සද්ධිිං යතහි යතහි ගුයණහි අසමත්තා බුද්ධරතනං

පණීතං. යදිඑතිංසච්චිං, එයතනසච්යචන ඉයමසිංපාණීනිං යසොත්ථියහොතු, 

යසොභනානිං අත්ථිතා යෙොතු, අයරොගතා නිරුපද්දවතාති. එත්ථ ච යථා

‘‘චක්ඛුිංයඛො, ආනන්ද, සුඤ්ඤිංඅත්යතනවාඅත්තනියයනවා’’තිඑවමාදීසු

)සිං.නි.4.85) අත්තභායවනවා අත්තනියභායවනවාතිඅත්යථො.ඉතරථාහි

චක්ඛු අත්තා වා අත්තනියිං වාති අ පටිසිද්ධයමව සියා. එවිං රතනං

පණීතන්ති රතනත්තිං පණීතිං, රතනභායවො පණීයතොති අයමත්යථො
යවදිතබ්යබො.ඉතරථාහිබුද්යධොයනවරතනන්තිසිජ්යඣයය. නහියත්ථ

රතනිංඅත්ථි, තිංරතනන්තිසිජ්ඣති.යත්ථපනචිත්තීකතාදිඅත්ථසඞ්ඛාතිං 

යයන වා යතන වා විධිනා සම්බන්ධගතිං රතනත්තිං අත්ථි, යස්මා තිං

රතනත්තමුපාදාය රතනන්ති පඤ්ඤාපීයති, තස්මා තස්ස රතනත්තස්ස

අත්ථිතාය රතනන්ති සිජ්ඣති. අථ වා ඉදම්පි බුද්යධ රතනන්ති ඉමිනාපි
කාරයණන බුද්යධොව රතනන්ති එවම්යපත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො.

වුධසත්තමත්තාය ච භගවතා ඉමාය ගාථාය රාජුලලස්ස යසොත්ථි ජාතා, භයිං
වූපසන්තිං. ඉමිස්සා ගාථාය ආණා යකොටිසතසෙස්සචක්කවායළසු
අමනුස්යසහිපටිග්ගහිතාති. 

227. එවිං බුද්ධගුයණන සච්චිං වත්වා ඉදානි නිබ්බානධම්මගුයණන

වත්තුමාරද්යධො ‘‘ඛෙං විරාග’’න්ති. තත්ථ යස්මා නිබ්බානසච්ඡිකරියාය
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රාගාදයයො ඛීණා යෙොන්ති පරික්ඛීණා, යස්මා වා තිං යතසිං

අනු පාදනියරොධක්ඛයමත්තිං, යස්මා ච තිං රාගාදිවියුත්තිං සම්පයයොගයතො

ච ආරම්මණයතො ච, යස්මා වා තම්හි සච්ඡිකයත රාගාදයයො අච්චන්තිං

විරත්තා යෙොන්ති විගතා විද්ධස්තා, තස්මා ‘‘ඛෙ’’න්ති ච ‘‘විරාග’’න්ති ච

වුධසච්චති. යස්මා පනස්ස න උ පායදො පඤ්ඤායති, න වයයො න ඨිතස්ස

අඤ්ඤථත්තිං, තස්මාතිංනජායතිනජීයතිනමීයතීතිකත්වා ‘‘අමත’’න්ති

වුධසච්චති, උත්තමට්යඨනපනඅත පකට්යඨනච පණීතන්ති. ෙදජ්ඣගාතියිං

අජ්ඣගා වින්දි, පටිලභි, අත්තයනො ඤාණබයලන සච්ඡාකාසි. සකයමුනීති 

සකයුලල පසුතත්තා සයකයො, යමොයනයයධම්මසමන්නාගතත්තා මුනි, 

සයකයො එව මුනි සකයමුනි. සමාහියතොති අරියමග්ගසමාධිනා

සමාහිතචිත්යතො. න යතන ධම්යමන සමත්ථි කිඤ්චීති යතන
ඛයාදිනාමයකන සකයමුනිනාඅධිගයතනධම්යමනසමිංකඤ්චිධම්මජාතිං

නත්ථි.තස්මාසුත්තන්තයරපි වුධසත්තිං‘‘යාවතා, භික්ඛයව, ධම්මාසඞ්ඛතාවා

අසඞ්ඛතාවා, විරායගොයතසිංධම්මානිං අග්ගමක්ඛායතී’’තිආදි)අ.නි.4.34; 

ඉතිවුධස.90). 

එවිංභගවානිබ්බානධම්මස්සඅඤ්යඤහිධම්යමහිඅසමතිංවත්වා ඉදානි
යතසිං සත්තානිං උ පන්නඋපද්දවවූපසමනත්ථිං
ඛයවිරාගාමතපණීතතාගුයණහි නිබ්බානධම්මරතනස්සඅසදිසභාවිංනිස්සාය

සච්චවචනිං පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි ධම්යම රතනං පණීතං එයතන සච්යචන

සුවත්ථියහොතූ’’ති. තස්සත්යථොපුරිමගාථායවුධසත්තනයයයනවයවදිතබ්යබො.
ඉමිස්සාපි ගාථාය ආණා යකොටිසතසෙස්සචක්කවායළසු අමනුස්යසහි
පටිග්ගහිතාති. 

228. එවිං නිබ්බානධම්මගුයණන සච්චිං වත්වා ඉදානි

මග්ගධම්මගුයණන වත්තුමාරද්යධො ‘‘ෙං බුද්ධයසට්යඨො’’ති. තත්ථ

‘‘බුජ්ඣිතා සච්චානී’’තිආදිනා (මොනි. 192; චූළනි.

පාරායනත්ථුතිගාථානිද්යදස97; පටි.ම.1.162) නයයනබුද්යධො, උත්තයමො

පසිංසනීයයොචාතියසට්යඨො, බුද්යධොචයසොයසට්යඨොචාති බුද්ධයසට්යඨො. 
අනුබුද්ධපච්යචකබුද්ධසඞ්ඛායතසු වා බුද්යධසු යසට්යඨොති බුද්ධයසට්යඨො.

යසො බුද්ධයසට්යඨො ෙං පරිවණ්ණයී, ‘‘අට්ඨඞ්ගියකො ච මග්ගානිං, යඛමිං

නිබ්බාන පත්තියා’’ති )ම. නි. 2.215) ච ‘‘අරියිං යවො, භික්ඛයව, 

සම්මාසමාධිිං යදයසස්සාමි සඋපනිසිං සපරික්ඛාර’’න්ති )ම. නි. 3.136) ච

එවමාදිනා නයයන තත්ථ තත්ථ පසිංසි පකාසයි. සුචින්ති 
කයලසමලසමුච්යඡදකරණයතො අච්චන්තයවොදානිං. 

සමාධිමානන්තරිකඤ්ඤමාහූති යඤ්ච අත්තයනො පවත්තිසමනන්තරිං 
නියයමයනව ඵලදානයතො ‘‘ආනන්තරිකසමාධී’’ති ආහු. න හි
මග්ගසමාධිඤ්හි උ පන්යන තස්ස ඵලු පත්තිනියසධයකො යකොචි
අන්තරායයොඅත්ථි.යථාෙ– 
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‘‘අයඤ්ච පුග්ගයලො යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකරියාය පටිපන්යනො

අස්ස, ක පස්ස ච උඩ්ඩය්ෙනයවලා අස්ස, යනව තාව ක යපො 

උඩ්ඩය්යෙයය, යාවායිංපුග්ගයලොනයසොතාපත්තිඵලිංසච්ඡිකයරොති, 
අයිංවුධසච්චති පුග්ගයලොඨිතක පී.සබ්යබපිමග්ගසමඞ්ගියනොපුග්ගලා

ඨිතක පියනො’’ති)පු.ප. 17). 

සමාධිනා යතනසයමොන විජ්ජතීතියතනබුද්ධයසට්ඨපරිවණ්ණියතන
සුචිනා ආනන්තරිකසමාධිනාසයමොරූපාවචරසමාධිවාඅරූපාවචරසමාධිවා

යකොචි න විජ්ජති. කස්මා? යතසිං භාවිතත්තා තත්ථ තත්ථ බ්රේමයලොයක

උ පන්නස්සාපි පුන නිරයාදීසු උ පත්තිසම්භවයතො, ඉමස්ස ච
අරෙත්තසමාධිස්ස භාවිතත්තා අරියපුග්ගලස්ස 

සබ්බු පත්තිසමුග්ඝාතසම්භවයතො. තස්මා සුත්තන්තයරපි වුධසත්තිං ‘‘යාවතා, 

භික්ඛයව, ධම්මා සඞ්ඛතා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො යතසිං

අග්ගමක්ඛායතී’’තිආදි (අ.නි.4.34; ඉතිවුධස.90). 

එවිං භගවා ආනන්තරිකසමාධිස්ස අඤ්යඤහි සමාධීහි අසමතිං වත්වා 
ඉදානි පුරිමනයයයනව මග්ගධම්මරතනස්ස අසදිසභාවිං නිස්සාය

සච්චවචනිං පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි ධම්යම…යප.… යහොතූ’’ති. තස්සත්යථො
පුබ්යබ වුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. ඉමිස්සාපි ගාථාය ආණා
යකොටිසතසෙස්සචක්කවායළසුඅමනුස්යසහි පටිග්ගහිතාති. 

229. එවිං මග්ගධම්මගුයණනාපි සච්චිං වත්වා ඉදානි සඞ්ඝගුයණනාපි

වත්තුමාරද්යධො ‘‘යෙ පුග්ගලා’’ති. තත්ථ යෙති අනියයමත්වා උද්යදයසො. 

පුග්ගලාතිසත්තා. අට්ඨාතියතසිංගණනපරිච්යඡයදො. යත හි චත්තායරො ච

පටිපන්නා චත්තායරො ච ඵයල ඨිතාති අට්ඨ යෙොන්ති. සතං පසත්ථාති 
ස පුරියසහි බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවයකහි අඤ්යඤහි ච යදවමනුස්යසහි

පසත්ථා. කස්මා? සෙජාතසීලාදිගුණයයොගා. යතසඤ්හි
චම්පකවුලලුලසුමාදීනිං සෙජාතවණ්ණගන්ධාදයයො විය
සෙජාතසීලසමාධිආදයයොගුණා.යතනයතවණ්ණගන්ධාදිසම්පන්නානිවිය
පු ඵානි යදවමනුස්සානිං සතිං පියා මනාපා පසිංසනීයා ච යෙොන්ති. යතන
වුධසත්තිං‘‘යයපුග්ගලා අට්ඨසතිංපසත්ථා’’ති. 

අථවා යෙතිඅනියයමත්වාඋද්යදයසො. පුග්ගලාතිසත්තා. අට්ඨසතන්ති
යතසිං ගණනපරිච්යඡයදො. යත හි එකබීජී යකොලිංයකොයලො

සත්තක්ඛත්තුපරයමොති තයයො යසොතාපන්නා, කාමරූපාරූපභයවසු

අධිගත ඵලා තයයො සකදාගාමියනො, යත සබ්යබපි චතුන්නිං පටිපදානිං

වයසන චතුවීසති, අන්තරාපරිනිබ්බායී, උපෙච්චපරිනිබ්බායී, 

සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, උද්ධිංයසොයතො අකනිට්ඨගාමීති, 

අවියෙසු පඤ්ච, තථා අත පසුදස්සසුදස්සීසු. අකනිට්යඨසු පන 

උද්ධිංයසොතවජ්ජා චත්තායරොති චතුවීසති අනාගාමියනො, සුක්ඛවිපස්සයකො
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සමථයානියකොති ද්යව අරෙන්යතො, චත්තායරො මග්ගට්ඨාති චතුපඤ්ඤාස.
යත සබ්යබපි සද්ධාධුරපඤ්ඤාධුරානිං වයසන දිගුණා හුත්වා අට්ඨසතිං
යෙොන්ති.යසසිංවුධසත්තනයයමව. 

චත්තාරිඑතානියුගානියහොන්තීතියත සබ්යබපිඅට්ඨවාඅට්ඨසතිංවාති

විත්ථාරවයසන උද්දිට්ඨපුග්ගලා, සඞ්යඛපවයසන යසොතාපත්තිමග්ගට්යඨො

ඵලට්යඨොති එකිං යුගිං, එවිං යාව අරෙත්තමග්ගට්යඨො ඵලට්යඨොති එකිං 

යුගන්තිචත්තාරියුගානියෙොන්ති. යතදක්ඛියණෙයාති එත්ථ යතතිපුබ්යබ
අනියයමත්වා උද්දිට්ඨානිං නියයමත්වා නිද්යදයසො. යය පුග්ගලා

විත්ථාරවයසන අට්ඨ වා අට්ඨසතිං වා, සඞ්යඛපවයසන චත්තාරි යුගානි

යෙොන්තීති වුධසත්තා, සබ්යබපි යත දක්ඛිණිං අරෙන්තීති දක්ඛියණයයා.
දක්ඛිණා නාම කම්මඤ්ච කම්මවිපාකඤ්ච සද්දහිත්වා ‘‘එස යම ඉදිං
යවජ්ජකම්මිංවාජඞ්ඝයපසනිකිංවාකරිස්සතී’’තිඑවමාදීනි අනයපක්ඛිත්වා

දීයමායනො යදයයධම්යමො, තිං අරෙන්ති නාම සීලාදිගුණයුත්තා පුග්ගලා. 

ඉයමචතාදිසා, යතනවුධසච්චන්තියත‘‘දක්ඛියණයයා’’ති. 

සුගතස්ස සාවකාති භගවා යසොභයනන ගමයනන යුත්තත්තා, 

යසොභනඤ්චඨානිංගතත්තා, සුට්ඨුචගතත්තාසුට්ඨුඑවචගදත්තා සුගයතො, 
තස්ස සුගතස්ස. සබ්යබපි යත වචනිං සුණන්තීති සාවකා. කාමඤ්ච

අඤ්යඤපි සුණන්ති, නපනසුත්වාකත්තබ්බකච්චිංකයරොන්ති.ඉයමපන

සුත්වා කත්තබ්බිං ධම්මානුධම්මපටිපත්තිිං කත්වා මග්ගඵලානි පත්තා, 

තස්මා ‘‘සාවකා’’ති වුධසච්චන්ති. එයතසු දින්නානි මහප්ඵලානීති එයතසු 
සුගතසාවයකසු අ පකානිපි දානානි දින්නානි පටිග්ගාෙකයතො
දක්ඛිණාවිසුද්ධිභාවිං උපගතත්තා මෙ ඵලානි යෙොන්ති. තස්මා
සුත්තන්තයරපිවුධසත්තිං– 

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, සඞ්ඝා වා ගණා වා, තථාගතසාවකසඞ්යඝො

යතසිං අග්ගමක්ඛායති, යදිදිංචත්තාරිපුරිසයුගානිඅට්ඨපුරිසපුග්ගලා, 
එසභගවයතො සාවකසඞ්යඝො…යප.…අග්යගොවිපායකොයෙොතී’’ති)අ.

නි.4.34; 5.32; ඉතිවුධස.90). 

එවිං භගවා සබ්යබසම්පි මග්ගට්ඨඵලට්ඨානිං වයසන සඞ්ඝරතනස්ස

ගුණිං වත්වා ඉදානි තයමව ගුණිංනිස්සාය සච්චවචනිං පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි

සඞ්යඝ’’ති. තස්සත්යථො පුබ්යබ වුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. ඉමිස්සාපි
ගාථායආණායකොටිසතසෙස්සචක්කවායළසුඅමනුස්යසහි පටිග්ගහිතාති. 

230. එවිං මග්ගට්ඨඵලට්ඨානිං වයසන සඞ්ඝගුයණන සච්චිං වත්වා
ඉදානි තයතො එකච්චියානිං ඵලසමාපත්තිසුඛමනුභවන්තානිං

ඛීණාසවපුග්ගලානිංයයව ගුයණන වත්තුමාරද්යධො ‘‘යෙ සුප්පයුත්තා’’ති.

තත්ථ යෙති අනියමිතුද්යදසවචනිං. සුප්පයුත්තාති සුට්ඨු පයුත්තා, 
අයනකවිහිතිංඅයනසනිංපොයසුද්ධාජීවිතිංනිස්සායවිපස්සනායඅත්තානිං 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

පයුඤ්ජිතුමාරද්ධාති අත්යථො. අථ වා සුප්පයුත්තාති 

පරිසුද්ධකායවචීපයයොගසමන්නාගතා. යතන යතසිං සීලක්ඛන්ධිං දස්යසති. 

මනසාදළ්යහනාතිදළ්යෙනමනසා, ථිරසමාධියුත්යතනයචතසාතිඅත්යථො. 

යතනයතසිංසමාධික්ඛන්ධිං දස්යසති. නික්කාමියනොතිකායයච ජීවියතච
අනයපක්ඛා හුත්වා පඤ්ඤාධුයරන වීරියයන සබ්බකයලයසහි
කතනික්කමනා.යතන යතසිංවීරියසම්පන්නිංපඤ්ඤාක්ඛන්ධිංදස්යසති. 

යගොතමසාසනම්හීති යගොත්තයතො යගොතමස්ස තථාගතස්යසව
සාසනම්හි.යතනඉයතොබහිද්ධා නාන පකාරම්පිඅමරතපිංකයරොන්තානිං

සු පයයොගාදිගුණාභාවයතො කයලයසහි නික්කමනාභාවිං දීයපති. යතති

පුබ්යබඋද්දිට්ඨානිංනිද්යදසවචනිං. පත්තිපත්තාතිඑත්ථපත්තබ්බාතිපත්ති, 

පත්තබ්බා නාම පත්තුිං අරො, යිං පත්වා අච්චන්තයයොගක්යඛමියනො

යෙොන්ති, අරෙත්තඵලස්යසතිංඅධිවචනිං, තිංපත්තිිංපත්තාතිපත්තිපත්තා. 

අමතන්ති නිබ්බානිං. විගය්හාති ආරම්මණවයසන විගාහිත්වා. ලද්ධාති

ලභිත්වා. මුධාතිඅබයයයන කාකණිකමත්තම්පිබයයිංඅකත්වා. නිබ්බුතින්ති 

පටි පස්සද්ධකයලසදරථිං ඵලසමාපත්තිිං. භුඤ්ජමානාති අනුභවමානා. කිං

වුධසත්තිං යෙොති? යය ඉමස්මිිං යගොතමසාසනම්හි සීලසම්පන්නත්තා 

සු පයුත්තා, සමාධිසම්පන්නත්තා මනසා දළ්යෙන, පඤ්ඤාසම්පන්නත්තා 

නික්කාමියනො, යත ඉමාය සම්මාපටිපදාය අමතිං විගය්ෙ මුධා ලද්ධා
ඵලසමාපත්තිසඤ්ඤිතිං නිබ්බුතිිංභුඤ්ජමානාපත්තිපත්තානාමයෙොන්තීති. 

එවිං භගවා ඵලසමාපත්තිසුඛමනුභවන්තානිං ඛීණාසවපුග්ගලානිංයයව
වයසන සඞ්ඝරතනස්ස ගුණිං වත්වා ඉදානි තයමව ගුණිං නිස්සාය

සච්චවචනිං පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි සඞ්යඝ’’ති. තස්සත්යථො පුබ්යබ 
වුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. ඉමිස්සාපි ගාථාය ආණා
යකොටිසතසෙස්සචක්කවායළසු අමනුස්යසහිපටිග්ගහිතාති. 

231. එවිං ඛීණාසවපුග්ගලානිං ගුයණන සඞ්ඝාධිට්ඨානිං සච්චිං වත්වා
ඉදානි බහුජනපච්චක්යඛන යසොතාපන්නස්යසව ගුයණන වත්තුමාරද්යධො 

‘‘ෙථින්දඛීයලො’’ති. තත්ථ ෙථාති උපමාවචනිං. ඉන්දඛීයලොති 
නගරද්වාරනිවාරණත්ථිංඋම්මාරබ්භන්තයරඅට්ඨවා දසවාෙත්යථපථවිිං

ඛණිත්වා ආයකොටිතස්ස සාරදාරුමයථම්භස්යසතිං අධිවචනිං. පථවින්ති 

භූමිිං. සියතොති අන්යතො පවිසිත්වා නිස්සියතො. සිොති භයවයය. චතුබ්භි

වායතහීති චතූහි දිසාහි ආගතවායතහි. අසම්පකම්පියෙොති කම්යපතුිං වා

චායලතුිං වා අසක්ුලයණයයයො. තථූපමන්ති තථාවිධිං. සප්පුරිසන්ති

උත්තමපුරිසිං. වදාමීති භණාමි. යෙො අරිෙසච්චානි අයවච්ච පස්සතීති යයො
චත්තාරි අරියසච්චානි පඤ්ඤාය අජ්යඣොගායෙත්වා පස්සති. තත්ථ
අරියසච්චානිවිසුද්ධිමග්යග වුධසත්තනයයයනවයවදිතබ්බානි. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

234 

පටුන 

අයිං පයනත්ථ සඞ්යඛපත්යථො – යථා හි ඉන්දඛීයලො ගම්භීරයනමතාය 

පථවිස්සියතො චතුබ්භි වායතහි අසම්පකම්පියයො සියා, ඉමම්පි ස පුරිසිං

තථූපමයමව වදාමි, යයො අරියසච්චානි අයවච්ච පස්සති. කස්මා? යස්මා
යසොපි ඉන්දඛීයලො විය චතූහි වායතහි සබ්බතිත්ථියවාදවායතහි

අසම්පකම්පියයොයෙොති, තම්ොදස්සනායකනචි කම්යපතුිංවාචායලතුිංවා
අසක්ුලයණයයයො.තස්මාසුත්තන්තයරපිවුධසත්තිං– 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අයයොඛීයලො වා ඉන්දඛීයලො වා

ගම්භීරයනයමො සුනිඛායතො අචයලො අසම්පකම්පී, පුරත්ථිමාය යචපි

දිසාය ආගච්යඡයය භුසා වාතවුධසට්ඨි, යනව නිං සඞ්කම්යපයය න
සම්පකම්යපයය න සම්පචායලයය. පච්ඡිමාය…යප.… දක්ඛිණාය…

උත්තරාය යචපි…යප.… න සම්පචායලයය. තිං කස්ස යෙතු? 

ගම්භීරත්තා, භික්ඛයව, යනමස්සසුනිඛාතත්තාඉන්දඛීලස්ස.එවයමව

යඛො, භික්ඛයව, යය ච යඛො යකචි සමණා වා බ්රාේමණා වා ‘ඉදිං

දුක්ඛන්ති…යප.…පටිපදා’තියථාභූතිං පජානන්ති, යතනඅඤ්ඤස්ස
සමණස්ස වා බ්රාේමණස්ස වා මුඛිං ඔයලොයකන්ති ‘අයිං නූන භවිං

ජානිං ජානාති පස්සිං පස්සතී’ති. තිං කස්ස යෙතු? සුදිට්ඨත්තා, 

භික්ඛයව, චතුන්නිංඅරියසච්චාන’’න්ති)සිං.නි.5.1109). 

එවිං භගවා බහුජනපච්චක්ඛස්ස යසොතාපන්නස්යසව වයසන
සඞ්ඝරතනස්ස ගුණිං වත්වා ඉදානි තයමව ගුණිං නිස්සාය සච්චවචනිං

පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි සඞ්යඝ’’ති. තස්සත්යථො පුබ්යබ වුධසත්තනයයයනව 
යවදිතබ්යබො. ඉමිස්සාපි ගාථාය ආණා යකොටිසතසෙස්සචක්කවායළසු
අමනුස්යසහි පටිග්ගහිතාති. 

232. එවිං අවියසසයතොයසොතාපන්නස්සගුයණනසඞ්ඝාධිට්ඨානිංසච්චිං
වත්වා ඉදානි යය යත තයයො යසොතාපන්නා එකබීජී යකොලිංයකොයලො
සත්තක්ඛත්තුපරයමොති.යථාෙ– 

‘‘ඉයධකච්යචො පුග්ගයලො තිණ්ණිං සිංයයොජනානිං පරික්ඛයා
යසොතාපන්යනො යෙොති…යප.… යසො එකිංයයව භවිං නිබ්බත්තිත්වා

දුක්ඛස්සන්තිංකයරොති, අයිං එකබීජී.තථා ද්යවවාතීණිවාුලලානි

සන්ධාවිත්වා සිංසරිත්වා දුක්ඛස්සන්තිං කයරොති, අයිං 
යකොලිංයකොයලො. තථා සත්තක්ඛත්තුිං යදයවසු ච මනුස්යසසු ච

සන්ධාවිත්වා සිංසරිත්වා දුක්ඛස්සන්තිං කයරොති, අයිං

සත්තක්ඛත්තුපරයමො’’ති)පු.ප.31-33). 

යතසිංසබ්බකනිට්ඨස්සසත්තක්ඛත්තුපරමස්සගුයණන වත්තුමාරද්යධො 

‘‘යෙ අරිෙසච්චානී’’ති. තත්ථ යෙ අරිෙසච්චානීති එතිං වුධසත්තනයයමව. 

විභාවෙන්තීති පඤ්ඤාඔභායසන සච්චපටිච්ඡාදකිං කයලසන්ධකාරිං 

විධමිත්වා අත්තයනො පකාසානි පාකටානි කයරොන්ති. ගම්භීරපඤ්යඤනාති
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අ පයමයයපඤ්ඤතාය සයදවකස්සපි යලොකස්ස ඤායණන 

අලබ්භයනයයපතිට්ඨපඤ්යඤන, සබ්බඤ්ඤුනාති වුධසත්තිං යෙොති. 

සුයදසිතානීති සමාසබයාසසාකලයයවකලයාදීහි යතහි යතහි නයයහි සුට්ඨු

යදසිතානි. කිඤ්චාපි යත යහොන්ති භුසං පමත්තාති යත විභාවිතඅරියසච්චා
පුග්ගලා කඤ්චාපි යදවරජ්ජචක්කවත්තිරජ්ජාදි පමාදට්ඨානිං ආගම්ම භුසිං

පමත්තා යෙොන්ති, තථාපි යසොතාපත්තිමග්ගඤායණන
අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස නියරොධා ඨයපත්වා සත්ත භයව අනමතග්යග

සිංසායර යය උ පජ්යජයයිං නාමඤ්ච රූපඤ්ච, යතසිං නිරුද්ධත්තා 

අත්ථඞ්ගතත්තානඅට්ඨමිංභවිංආදියන්ති, සත්තමභයවඑවපනවිපස්සනිං
ආරභිත්වා අරෙත්තිංපාපුණන්තීති. 

එවිංභගවාසත්තක්ඛත්තුපරමවයසනසඞ්ඝරතනස්සගුණිංවත්වාඉදානි 

තයමව ගුණිං නිස්සාය සච්චවචනිං පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි සඞ්යඝ’’ති.
තස්සත්යථොපුබ්යබවුධසත්තනයයයනවයවදිතබ්යබො.ඉමිස්සාපිගාථාය ආණා
යකොටිසතසෙස්සචක්කවායළසුඅමනුස්යසහිපටිග්ගහිතාති. 

233. එවිං සත්තක්ඛත්තුපරමස්ස අට්ඨමිං භවිං අනාදියනගුයණන
සඞ්ඝාධිට්ඨානිං සච්චිං වත්වා ඉදානි තස්යසව සත්ත භයව ආදියයතොපි
අඤ්යඤහි අ පහීනභවාදායනහි පුග්ගයලහි විසිට්යඨන ගුයණන

වත්තුමාරද්යධො ‘‘සහාවස්සා’’ති.තත්ථ සහාවාතිසද්ධිිංයයව. අස්සාති ‘‘න 

යත භවිං අට්ඨමමාදියන්තී’’ති වුධසත්යතසු අඤ්ඤතරස්ස. දස්සනසම්පදාොති
යසොතාපත්තිමග්ගසම්පත්තියා. යසොතාපත්තිමග්යගො හි නිබ්බානිං දිස්වා

කත්තබ්බකච්චසම්පදාය සබ්බපඨමිං නිබ්බානදස්සනයතො ‘‘දස්සන’’න්ති

වුධසච්චති.තස්සඅත්තනිපාතුභායවොදස්සනසම්පදා, තාය දස්සනසම්පදායසෙ

එව. තෙස්සුධම්මාජහිතාභවන්තීති එත්ථ සුඉතිපදපූරණමත්යතනිපායතො.

‘‘ඉදිංසු යම, සාරිපුත්ත, මොවිකටයභොජනස්මිිං යෙොතී’’තිඑවමාදීසු )ම. නි.

1.156) විය.යයතොසොවස්ස දස්සනසම්පදායතයයොධම්මාජහිතාභවන්ති
පහීනාභවන්තීතිඅයයමයවත්ථඅත්යථො. 

ඉදානි ජහිතධම්මදස්සනත්ථිං ආෙ ‘‘සක්කාෙදිට්ඨී විචිකිච්ඡිතඤ්ච, 

සීලබ්බතං වාපි ෙදත්ථි කිඤ්චී’’ති. තත්ථ සති කායය විජ්ජමායන
උපාදානක්ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛායත කායය වීසතිවත්ථුකා දිට්ඨි 

සක්කාෙදිට්ඨි, සතී වා තත්ථ කායය දිට්ඨීතිපි සක්කායදිට්ඨි, 
යථාවුධසත්ත පකායරකායයවිජ්ජමානාදිට්ඨීතිඅත්යථො.සතියයවවාකායය

දිට්ඨීතිපි සක්කායදිට්ඨි, යථාවුධසත්ත පකායර කායය විජ්ජමායන
රූපාදිසඞ්ඛායතොඅත්තාතිඑවිං පවත්තාදිට්ඨීතිඅත්යථො.තස්සාචපහීනත්තා
සබ්බදිට්ඨිගතානි පහීනානියයව යෙොන්ති. සා හි යනසිං මූලිං.

සබ්බකයලසබයාධිවූපසමනයතො පඤ්ඤා ‘‘චිකච්ඡිත’’න්ති වුධසච්චති, තිං

පඤ්ඤාචිකච්ඡිතිංඉයතොවිගතිං, තයතොවාපඤ්ඤාචිකච්ඡිතාඉදිංවිගතන්ති 

විචිකිච්ඡිතං, ‘‘සත්ථරිකඞ්ඛතී’’තිආදිනා )ධ.ස.1008; විභ.915) නයයන 
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පටුන 

වුධසත්තාය අට්ඨවත්ථුකාය විමතියා එතිං අධිවචනිං. තස්සා පහීනත්තා
සබ්බවිචිකච්ඡිතානිපහීනානියෙොන්ති.තඤ්හියනසිංමූලිං.‘‘ඉයතො බහිද්ධා

සමණබ්රාේමණානිං සීයලනසුද්ධිවයතනසුද්ධී’’තිඑවමාදීසු )ධ. ස. 1222; 

විභ. 938) ආගතිං යගොසීලුලක්ුලරසීලාදිකිං සීලිං

යගොවතුලක්ුලරවතාදිකඤ්චවතිං ‘‘සීලබ්බත’’න්තිවුධසච්චති.තස්සපහීනත්තා
සබ්බම්පි නග්ගියමුණ්ඩිකාදි අමරතපිං පහීනිං යෙොති. තඤ්හි තස්ස මූලිං.

යතන සබ්බාවසායන වුධසත්තිං ‘‘ෙදත්ථි කිඤ්චී’’ති. දුක්ඛදස්සනසම්පදාය 

යචත්ථ සක්කායදිට්ඨි, සමුදයදස්සනසම්පදාය විචිකච්ඡිතිං, 
මග්ගදස්සනනිබ්බානදස්සනසම්පදායසීලබ්බතිංපහීයතීතිවිඤ්ඤාතබ්බිං. 

234. එවමස්ස කයලසවට්ට පොනිං දස්යසත්වා ඉදානි තස්මිිං

කයලසවට්යට සති යයන විපාකවට්යටන භවිතබ්බිං, ත පොනා තස්සාපි

පොනිං දීයපන්යතො ආෙ ‘‘චතූහපායෙහි ච විප්පමුත්යතො’’ති. තත්ථ

චත්තායරො අපායා නාම නිරයතිරච්ඡානයපත්තිවිසයඅසුරකායා, යතහි එස
සත්තභයවඋපාදියන්යතොපි වි පමුත්යතොතිඅත්යථො. 

එවමස්ස විපාකවට්ට පොනිං දස්යසත්වා ඉදානි යිං ඉමස්ස 

විපාකවට්ටස්ස මූලභූතිං කම්මවට්ටිං, තස්සාපි පොනිං දස්යසන්යතො ආෙ 

‘‘ෙච්චාභිඨානානිඅභබ්බකාතු’’න්ති.තත්ථ අභිඨානානීතිඔළාරිකට්ඨානානි, 

තානි එස ඡ අභබ්යබො කාතුිං. තානි ච ‘‘අට්ඨානයමතිං, භික්ඛයව, 

අනවකායසො, යිං දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො මාතරිං ජීවිතා 

යවොයරොයපයයා’’තිආදිනා)අ.නි.1.271; ම.නි.3.128; විභ.809) නයයන
එකකනිපායත වුධසත්තානි 
මාතුඝාතපිතුඝාතඅරෙන්තඝාතයලොහිතු පාදසඞ්ඝයභදඅඤ්ඤසත්ථාරුද්යදස
කම්මානි යවදිතබ්බානි. තානි හි කඤ්චාපි දිට්ඨිසම්පන්යනො අරියසාවයකො 

ුලන්ථකපිල්ලිකම්පිජීවිතානයවොයරොයපති, අපිචයඛොපනපුථුජ්ජනභාවස්ස
විගරෙණත්ථිං වුධසත්තානි. පුථුජ්ජයනො හි අදිට්ඨිසම්පන්නත්තා

එවිංමොසාවජ්ජානිඅභිඨානානිපි කයරොති, දස්සනසම්පන්යනොපනඅභබ්යබො
තානිකාතුන්ති.අභබ්බග්ගෙණඤ්යචත්ථ භවන්තයරපිඅකරණදස්සනත්ථිං.
භවන්තයරපි හි එස අත්තයනො අරියසාවකභාවිං අජානන්යතොපි ධම්මතාය

එව එතානි වා ඡ, පකතිපාණාතිපාතාදීනි වා පඤ්ච යවරානි

අඤ්ඤසත්ථාරුද්යදයසන සෙ ඡ ඨානානි න කයරොති, යානි සන්ධාය
එකච්යච ‘‘ඡඡාභිඨානානී’’ති පඨන්ති. මතමච්ඡග්ගාොදයයො යචත්ථ
අරියසාවකගාමදාරකානිංනිදස්සනිං. 

එවිං භගවා සත්ත භයව ආදියයතොපි අරියසාවකස්ස අඤ්යඤහි
අ පහීනභවාදායනහි පුග්ගයලහි විසිට්ඨගුණවයසන සඞ්ඝරතනස්ස ගුණිං

වත්වා ඉදානි තයමව ගුණිං නිස්සාය සච්චවචනිං පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි 

සඞ්යඝ’’ති. තස්සත්යථො පුබ්යබ වුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. ඉමිස්සාපි
ගාථාය ආණායකොටිසතසෙස්සචක්කවායළසුඅමනුස්යසහිපටිග්ගහිතාති. 
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235. එවිං සත්ත භයව ආදියයතොපි අඤ්යඤහි අ පහීනභවාදායනහි
පුග්ගයලහි විසිට්ඨගුණවයසන සඞ්ඝාධිට්ඨානිං සච්චිං වත්වා ඉදානි ‘‘න

යකවලිං දස්සනසම්පන්යනො ඡ අභිඨානානි අභබ්යබො කාතුිං, කිං පන
අ පමත්තකම්පි පාපිං කම්මිං කත්වා තස්ස පටිච්ඡාදනායපි අභබ්යබො’’ති
පමාදවිොරියනොපි දස්සනසම්පන්නස්ස කතපටිච්ඡාදනාභාවගුයණන 

වත්තුමාරද්යධො ‘‘කිඤ්චාපියසොකම්මංකයරොති පාපක’’න්ති. 

තස්සත්යථො – යසො දස්සනසම්පන්යනො කඤ්චාපි සතිසම්යමොයසන
පමාදවිොරිං ආගම්ම යිං තිං භගවතා යලොකවජ්ජසඤ්චිච්චානතික්කමනිං

සන්ධාය වුධසත්තිං ‘‘යිං මයා සාවකානිං සික්ඛාපදිං පඤ්ඤත්තිං, තිං මම

සාවකාජීවිතයෙතුපි නාතික්කමන්තී’’ති)චූළව.385; අ.නි.8.19; උදා.45), 

තිං ඨයපත්වා අඤ්ඤිං ුලටිකාරසෙයසයයාදිිං වා

පණ්ණත්තිවජ්ජවීතික්කමසඞ්ඛාතිං බුද්ධපටිුලට්ඨිං කායෙන පාපකම්මං

කයරොති, 

පදයසොධම්මඋත්තරිඡ පඤ්චවාචාධම්මයදසනාසම්ඵ පලාපඵරුසවචනාදිිං

වා වාචාෙ, උද යචතසා වා කත්ථචි යලොභයදොසු පාදනජාතරූපාදිසාදියනිං 

චීවරාදිපරියභොයගසු අපච්චයවක්ඛණාදිිං වා පාපකම්මිං කයරොති. අභබ්යබො 

යසොතස්සපටිච්ෙදාෙ, නයසොතිං‘‘ඉදිංඅක පියමකරණීය’’න්තිජානිත්වා 

මුහුත්තම්පි පටිච්ඡායදති, තඞ්ඛණඤ්යඤව පන සත්ථරි වා විඤ්ඤූසු වා 

සබ්රේමචාරීසු ආවි කත්වා යථාධම්මිං පටිකයරොති, ‘‘න පුන කරිස්සාමී’’ති

එවිං සිංවරිතබ්බිංවාසිංවරති.කස්මා? යස්මා අභබ්බතාදිට්ඨපදස්ස වුත්තා, 
එවරූපිං පාපකම්මිං කත්වා තස්ස පටිච්ඡාදාය දිට්ඨනිබ්බානපදස්ස 
දස්සනසම්පන්නස්සපුග්ගලස්සඅභබ්බතාවුධසත්තාතිඅත්යථො. 

කථිං– 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, දෙයරො ුලමායරො මන්යදො
උත්තානයසයයයකො ෙත්යථන වා පායදන වා අඞ්ගාරිං අක්කමිත්වා

ඛි පයමව පටිසිංෙරති, එවයමව යඛො, භික්ඛයව, ඝම්මතා එසා

දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග්ගලස්ස, කඤ්චාපිතථාරූපිිංආපත්තිිංආපජ්ජති, 

යථාරූපායආපත්තියාවුධසට්ඨානිං පඤ්ඤායති, අථයඛොනිංඛි පයමව
සත්ථරි වා විඤ්ඤූසු වා සබ්රේමචාරීසු යදයසති විවරති

උත්තානීකයරොති, යදයසත්වා විවරිත්වා උත්තානීකත්වා ආයතිිං

සිංවරිං ආපජ්ජතී’’ති)ම.නි.1.496). 

එවිං භගවා පමාදවිොරියනොපි දස්සනසම්පන්නස්ස 
කතපටිච්ඡාදනාභාවගුයණන සඞ්ඝරතනස්ස ගුණිං වත්වා ඉදානි තයමව
ගුණිං නිස්සාය සච්චවචනිං පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි සඞ්යඝ’’ති. තස්සත්යථො
පුබ්යබ වුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. ඉමිස්සාපි ගාථාය ආණා
යකොටිසතසෙස්සචක්කවායළසුඅමනුස්යසහි පටිග්ගහිතාති. 
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236. එවිං සඞ්ඝපරියාපන්නානිං පුග්ගලානිං යතන යතන
ගුණ පකායරන සඞ්ඝාධිට්ඨානිං සච්චිං වත්වා ඉදානි ය්වායිං භගවතා
රතනත්තයගුණිං දීයපන්යතන ඉධ සඞ්යඛයපන අඤ්ඤත්ර ච විත්ථායරන 

පරියත්තිධම්යමො යදසියතො, තම්පි නිස්සාය පුන බුද්ධාධිට්ඨානිං සච්චිං 

වත්තුමාරද්යධො ‘‘වනප්පගුම්යබ ෙථ ඵුස්සිතග්යග’’ති. තත්ථ

ආසන්නසන්නියවසවවත්ථිතානිං රුක්ඛානිං සමූයෙො වනිං, 

මූලසාරයඵග්ගුතචසාඛාපලායසහි පවුධසඩ්යඪො ගුම්යබො පගුම්යබො, වයන

පගුම්යබො වනප්පගුම්යබො, ස්වායිං ‘‘වන පගුම්යබ’’ති වුධසත්යතො. එවම්පි හි

වත්තුිං ලබ්භති ‘‘අත්ථි සවිතක්කසවිචායර, අත්ථි අවිතක්කවිචාරමත්යත, 

සුයඛ දුක්යඛ ජීයව’’තිආදීසුවිය. ෙථාතිඔපම්මවචනිං. ඵුස්සිතානි අග්ගානි 

අස්සාති ඵුස්සිතග්යගො, සබ්බසාඛාපසාඛාසුසඤ්ජාතපු යඵොති අත්යථො.යසො

පුබ්යබ වුධසත්තනයයයනව ‘‘ඵුස්සිතග්යග’’ති වුධසත්යතො. ගිම්හාන මායස

පඨමස්මිං ගිම්යහති යය චත්තායරො ගිම්ෙමාසා, යතසිං චතුන්නිං ගිම්ොනිං

එකස්මිිංමායස.කතමස්මිිංමායසඉතියච? පඨමස්මිංගිම්යහ, චිත්රමායසති
අත්යථො.යසොහි‘‘පඨමගිම්යෙො’’ති ච‘‘බාලවසන්යතො’’තිචවුධසච්චති.තයතො
පරිංපදත්ථයතොපාකටයමව. 

අයිං පයනත්ථ පිණ්ඩත්යථො – යථා පඨමගිම්ෙනාමයක බාලවසන්යත 
නානාවිධරුක්ඛගෙයන වයන සුපු ඵිතග්ගසායඛො

තරුණරුක්ඛගච්ඡපරියායනායමො පගුම්යබො අතිවිය සස්සිරියකො යෙොති, 

එවයමවිං ඛන්ධායතනාදීහි සතිපට්ඨානසම්ම පධානාදීහි 

සීලසමාධික්ඛන්ධාදීහි වා නාන පකායරහි අත්ථ පයභදපු යඵහි අතිවිය
සස්සිරිකත්තා තථූපමිං නිබ්බානගාමිමග්ගදීපනයතො නිබ්බානගාමිිං 

පරියත්තිධම්මවරිං යනව ලාභයෙතු න සක්කාරාදියෙතු, යකවලඤ්හි
මොකරුණාය අබ්භුස්සාහිතෙදයයො සත්තානිං පරමිංහිතාය අයදසයීති. 

පරමංහිතාොති එත්ථ ච ගාථාබන්ධසුඛත්ථිං අනුනාසියකො, අයිං පනත්යථො 

‘‘පරමහිතායනිබ්බානායඅයදසයී’’ති. 

එවිං භගවා ඉමිං සුපු ඵිතග්ගවන පගුම්බසදිසිං පරියත්තිධම්මිං වත්වා

ඉදානි තයමව නිස්සාය බුද්ධාධිට්ඨානිං සච්චවචනිං පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි

බුද්යධ’’ති.තස්සත්යථොපුබ්යබවුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො, යකවලිංපන
ඉදම්පි යථාවුධසත්ත පකාරපරියත්තිධම්මසඞ්ඛාතිං බුද්යධ රතනිං පණීතන්ති
යයොයජතබ්බිං. ඉමිස්සාපි ගාථාය ආණා යකොටිසතසෙස්සචක්කවායළසු
අමනුස්යසහි පටිග්ගහිතාති. 

237. එවිංභගවා පරියත්තිධම්යමනබුද්ධාධිට්ඨානිංසච්චිංවත්වාඉදානි

යලොුලත්තරධම්යමන වත්තුමාරද්යධො ‘‘වයරො වරඤ්ඤූ’’ති. තත්ථ වයරොති

පණීතාධිමුත්තියකහි ඉච්ඡියතො ‘‘අයෙො වත මයම්පි එවරූපා අස්සාමා’’ති, 

වරගුණයයොගයතො වා වයරො, උත්තයමො යසට්යඨොති අත්යථො. වරඤ්ඤූති

නිබ්බානඤ්ඤූ.නිබ්බානඤ්හිසබ්බධම්මානිං උත්තමට්යඨනවරිං, තඤ්යචස



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

යබොධිමූයල සයිං පටිවිජ්ඣිත්වා අඤ්ඤාසි. වරයදොති
පඤ්චවග්ගියභද්දවග්ගියජටිලාදීනිං අඤ්යඤසඤ්ච යදවමනුස්සානිං

නිබ්යබධභාගියවාසනාභාගියවරධම්මදායීති අත්යථො. වරාහයරොති වරස්ස
මග්ගස්සආෙටත්තාවරාෙයරොතිවුධසච්චති.යසොහි භගවාදීපඞ්කරයතොපභුති
සමතිිංස පාරමියයො පූයරන්යතො පුබ්බයකහි සම්මාසම්බුද්යධහි අනුයාතිං

පුරාණිං මග්ගවරිං ආෙරි, යතන වරාෙයරොති වුධසච්චති. අපිච 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපටිලායභන වයරො, නිබ්බානසච්ඡිකරියාය වරඤ්ඤූ, 

සත්තානිං විමුත්තිසුඛදායනන වරයදො, උත්තමපටිපදාෙරයණන වරාෙයරො, 

එයතහියලොුලත්තරගුයණහිඅධිකස්ස කස්සචිඅභාවයතො අනුත්තයරො. 

අපයරො නයයො – වයරො උපසමාධිට්ඨානපරිපූරයණන, වරඤ්ඤූ

පඤ්ඤාධිට්ඨානපරිපූරයණන, වරයදො චාගාධිට්ඨානපරිපූරයණන, වරාෙයරො 

සච්චාධිට්ඨානපරිපූරයණන, වරිං මග්ගසච්චමාෙරීති. තථා වයරො

පුඤ්ඤුස්සයයන, වරඤ්ඤූ පඤ්ඤුස්සයයන, වරයදො බුද්ධභාවත්ථිකානිං

තදුපායසම්පදායනන, වරාෙයරො පච්යචකබුද්ධභාවත්ථිකානිං

තදුපායාෙරයණන, අනුත්තයරො තත්ථ තත්ථ අසදිසතාය, අත්තනා වා

අනාචරියයකො හුත්වා පයරසිං ආචරියභායවන, ධම්මවරං අයදසයි 
සාවකභාවත්ථිකානිං තදත්ථාය ස්වාඛාතතාදිගුණයුත්තස්ස වරධම්මස්ස
යදසනයතො.යසසිංවුධසත්තනයයමවාති. 

එවිං භගවා නවවියධන යලොුලත්තරධම්යමන අත්තයනො ගුණිං වත්වා

ඉදානි තයමවගුණිංනිස්සායබුද්ධාධිට්ඨානිංසච්චවචනිංපයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි

බුද්යධ’’ති.තස්සත්යථොපුබ්යබවුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො.යකවලිංපන

යිං වරිං නවයලොුලත්තරධම්මිං එස අඤ්ඤාසි, යඤ්ච අදාසි, යඤ්ච ආෙරි, 

යඤ්ච අයදසයි, ඉදම්පි බුද්යධ රතනිං පණීතන්ති එවිං යයොයජතබ්බිං.
ඉමිස්සාපි ගාථාය ආණා යකොටිසතසෙස්සචක්කවායළසු අමනුස්යසහි
පටිග්ගහිතාති. 

238. එවිං භගවා පරියත්තිධම්මිං යලොුලත්තරධම්මඤ්ච නිස්සාය ද්වීහි
ගාථාහි බුද්ධාධිට්ඨානිං සච්චිං වත්වා ඉදානි යය තිං පරියත්තිධම්මිං
අස්යසොසුිංසුතානුසායරනචපටිපජ්ජිත්වා නව පකාරම්පියලොුලත්තරධම්මිං

අධිගමිිංසු, යතසිං අනුපාදියසසනිබ්බාන පත්තිගුණිං නිස්සාය පුන

සඞ්ඝාධිට්ඨානිංසච්චිංවත්තුමාරද්යධො ‘‘ඛීණං පුරාණ’’න්ති.තත්ථ ඛීණන්ති

සමුච්ඡින්නිං. පුරාණන්ති පුරාතනිං. නවන්ති සම්පති වත්තමානිං. 

නත්ථිසම්භවන්ති අවිජ්ජමානපාතුභාවිං. විරත්තචිත්තාති විගතරාගචිත්තා. 

ආෙතියක භවස්මින්ති අනාගතමද්ධානිං පුනබ්භයව. යතති යයසිං ඛීණිං

පුරාණිංනවිංනත්ථිසම්භවිං, යයචආයතියකභවස්මිිං විරත්තචිත්තා, යත

ඛීණාසවා භික්ඛූ. ඛීණබීජාති උච්ඡින්නබීජා. අවිරූළ්හිෙන්දාති

විරූළ්හිඡන්දවිරහිතා. නිබ්බන්තීති විජ්ඣායන්ති. ධීරාති ධිතිසම්පන්නා. 

ෙථාෙංපදීයපොතිඅයිංපදීයපොවිය. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

240 

පටුන 

කිංවුධසත්තිංයෙොති? යිංතිංසත්තානිංඋ පජ්ජිත්වානිරුද්ධම්පි පුරාණිං
අතීතකාලිකිං කම්මිං තණ්ොසියනෙස්ස අ පහීනත්තා

පටිසන්ධිආෙරණසමත්ථතාය අඛීණිංයයවයෙොති, තිංපුරාණිංකම්මිංයයසිං
අරෙත්තමග්යගන තණ්ොසියනෙස්ස යසොසිතත්තා අග්ගිනා දඩ්ඪබීජමිව
ආයතිිංවිපාකදානාසමත්ථතායඛීණිං.යඤ්චයනසිංබුද්ධපූජාදිවයසන ඉදානි

පවත්තමානිං කම්මිං නවන්ති වුධසච්චති, තඤ්ච තණ්ොපොයනයනව 

ඡින්නමූලපාදපපු ඵමිවආයතිිං ඵලදානාසමත්ථතාය යයසිං නත්ථිසම්භවිං, 

යයච තණ්ොපොයනයනවආයතියකභවස්මිිංවිරත්තචිත්තා, යතඛීණාසවා

භික්ඛූ‘‘කම්මිං යඛත්තිංවිඤ්ඤාණිං බීජ’’න්ති)අ.නි.3.77) එත්ථවුධසත්තස්ස 
පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස කම්මක්ඛයයයනව ඛීණත්තා ඛීණබීජා. යයොපි

පුබ්යබ පුනබ්භවසඞ්ඛාතාය විරූළ්හියා ඡන්යදො අයෙොසි, තස්සාපි
සමුදය පොයනයනව පහීනත්තා පුබ්යබ විය චුතිකායල අසම්භයවන
අවිරූළ්හිඡන්දා ධිතිසම්පන්නත්තා ධීරා චරිමවිඤ්ඤාණනියරොයධන යථායිං

පදීයපො නිබ්බුයතො, එවිං නිබ්බන්ති, පුන ‘‘රූපියනො වා අරූපියනො වා’’ති
එවමාදිිං පඤ්ඤත්තිපථිං අච්යචන්තීති. තස්මිිං කර සමයයනගරයදවතානිං

පූජනත්ථාය ජාලියතසු පදීයපසු එයකො පදීයපො විජ්ඣායි, තිං දස්යසන්යතො
ආෙ–‘‘යථායිංපදීයපො’’ති. 

එවිං භගවා යය තිං පුරිමාහි ද්වීහි ගාථාහි වුධසත්තිං පරියත්තිධම්මිං 

අස්යසොසුිං, සුතානුසායරයනව පටිපජ්ජිත්වා නව පකාරම්පි

යලොුලත්තරධම්මිං අධිගමිිංසු, යතසිං අනුපාදියසසනිබ්බාන පත්තිගුණිං
වත්වා ඉදානි තයමව ගුණිං නිස්සාය සඞ්ඝාධිට්ඨානිං සච්චවචනිං

පයුඤ්ජන්යතො යදසනිං සමායපසි ‘‘ඉදම්පි සඞ්යඝ’’ති. තස්සත්යථො පුබ්යබ

වුධසත්තනයයයනවයවදිතබ්යබො, යකවලිංපනඉදම්පි යථාවුධසත්යතනපකායරන
ඛීණාසවභික්ඛූනිං නිබ්බානසඞ්ඛාතිං සඞ්යඝ රතනිං පණීතන්ති එවිං 
යයොයජතබ්බිං. ඉමිස්සාපි ගාථාය ආණා යකොටිසතසෙස්සචක්කවායළසු
අමනුස්යසහි පටිග්ගහිතාති. 

යදසනාපරියයොසායන රාජුලලස්ස යසොත්ථි අයෙොසි, සබ්බූපද්දවා 
වූපසමිිංසුචතුරාසීතියාපාණසෙස්සානිංධම්මාභිසමයයොඅයෙොසි. 

239-241. අථ සක්යකො යදවානමින්යදො ‘‘භගවතා රතනත්තයගුණිං

නිස්සාය සච්චවචනිං පයුඤ්ජමායනන නාගරස්ස යසොත්ථි කතා, මයාපි
නාගරස්ස යසොත්ථිත්ථිං රතනත්තයගුණිං නිස්සාය කඤ්චි වත්තබ්බ’’න්ති

චින්යතත්වාඅවසායනගාථාත්තයිංඅභාසි ‘‘ොනීධ භූතානී’’ති.තත්ථයස්මා

බුද්යධො යථා යලොකහිතත්ථාය උස්සුක්කිංආපන්යනහි ආගන්තබ්බිං, තථා

ආගතයතො, යථා ච එයතහි ගන්තබ්බිං, තථා ගතයතො, යථා වා එයතහි 

ආජානිතබ්බිං, තථා ආජානනයතො, යථා ච ජානිතබ්බිං, තථා ජානනයතො, 

යඤ්චතයථවයෙොති, තස්ස ගදනයතොච‘‘තථාගයතො’’තිවුධසච්චති.යස්මාච

යසො යදවමනුස්යසහි පු ඵගන්ධාදිනා බහිනිබ්බත්යතන උපකරයණන, 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

241 

පටුන 

ධම්මානුධම්ම පටිපත්තාදිනා ච අත්තනි නිබ්බත්යතන අතිවිය පූජියතො, 
තස්මා සක්යකො යදවානමින්යදො සබ්බයදවපරිසිං අත්තනා සද්ධිිං 

සම්පිණ්යඩත්වා ආෙ ‘‘තථාගතං යදවමනුස්සපූජිතං, බුද්ධං නමස්සාම

සුවත්ථියහොතූ’’ති. 

යස්මාපනධම්යමමග්ගධම්යමොයථායුගනන්ධසමථවිපස්සනාබයලන 

ගන්තබ්බිං කයලසපක්ඛිං සමුච්ඡින්දන්යතන, තථා ගයතොති තථාගයතො.
නිබ්බානධම්යමොපි යථා ගයතො පඤ්ඤාය පටිවිද්යධො සබ්බදුක්ඛවිඝාතාය

සම්පජ්ජති, බුද්ධාදීහිතථා අවගයතො, තස්මා‘‘තථාගයතො’’තිවුධසච්චති.යස්මා
ච සඞ්යඝොපි යථා අත්තහිතාය පටිපන්යනහි ගන්තබ්බිං යතන යතන

මග්යගන, තථා ගයතො, තස්මා ‘‘තථාගයතො’’ ත්යවව වුධසච්චති. තස්මා

අවයසසගාථාද්වයයපි තථාගතංධම්මංනමස්සාම සුවත්ථියහොතු, තථාගතං

සඞ්ඝංනමස්සාමසුවත්ථියහොතූතිවුධසත්තිං.යසසිං වුධසත්තනයයමවාති. 

එවිං සක්යකො යදවානමින්යදො ඉමිං ගාථාත්තයිං භාසිත්වා භගවන්තිං
පදක්ඛිණිංකත්වායදවපුරයමවගයතොසද්ධිිංයදවපරිසාය.භගවාපන තයදව

රතනසුත්තිං දුතියදිවයසපි යදයසසි, පුන චතුරාසීතියා පාණසෙස්සානිං

ධම්මාභිසමයයො අයෙොසි. එවිං භගවා යාව සත්තමිං දිවසිං යදයසසි, දිවයස
දිවයස තයථව ධම්මාභිසමයයො අයෙොසි. භගවා අඩ්ඪමාසයමව යවසාලියිං
විෙරිත්වා රාජූනිං ‘‘ගච්ඡාමා’’ති පටියවයදසි. තයතො රාජායනො දිගුයණන
සක්කායරන පුන තීහි දිවයසහි භගවන්තිං ගඞ්ගාතීරිං නයිිංසු. ගඞ්ගායිං 
නිබ්බත්තා නාගරාජායනො චින්යතසුිං – ‘‘මනුස්සා තථාගතස්ස සක්කාරිං

කයරොන්ති, මයිං කිං න කරිස්සාමා’’ති සුවණ්ණරජතමණිමයා නාවායයො
මායපත්වා සුවණ්ණරජතමණිමයය එව පල්ලඞ්යක පඤ්ඤායපත්වා
පඤ්චවණ්ණපදුමසඤ්ඡන්නිං උදකිං කරිත්වා ‘‘අම්ොකිං අනුග්ගෙිං
කයරොථා’’තිභගවන්තිංඋපගතා.භගවාඅධිවායසත්වාරතනනාවමාරූළ්යෙො
පඤ්ච ච භික්ඛුසතානි සකිං සකිං නාවිං. නාගරාජායනො භගවන්තිං සද්ධිිං
භික්ඛුසඞ්යඝන නාගභවනිං පයවයසසුිං. තත්ර සුදිං භගවා සබ්බරත්තිිං
නාගපරිසාය ධම්මිං යදයසසි. දුතියදිවයස දිබ්යබහි ඛාදනීයයභොජනීයයහි
මොදානිංඅදිංසු.භගවාඅනුයමොදිත්වානාගභවනානික්ඛමි. 

භූමට්ඨායදවා ‘‘මනුස්සාචනාගාචතථාගතස්සසක්කාරිංකයරොන්ති, 
මයිං කිං න කරිස්සාමා’’ති චින්යතත්වා වනගුම්බරුක්ඛපබ්බතාදීසු
ඡත්තාතිඡත්තානි උක්ඛිපිිංසු. එයතයනව උපායයන යාව

අකනිට්ඨබ්රේමභවනිං, තාවමොසක්කාරවියසයසො නිබ්බත්ති.බිම්බිසායරොපි

ලිච්ඡවීහි ආගතකායල කතසක්කාරයතො දිගුණමකාසි, පුබ්යබ
වුධසත්තනයයයනවපඤ්චහිදිවයසහිභගවන්තිංරාජගෙිංආයනසි. 

රාජගෙමනු පත්යත භගවති පච්ඡාභත්තිං මණ්ඩලමායළ
සන්නිපතිතානිං භික්ඛූනිං අයමන්තරකථා උදපාදි – ‘‘අයෙො බුද්ධස්ස

භගවයතො ආනුභායවො, යිං උද්දිස්ස ගඞ්ගාය ඔරයතො ච පාරයතො ච
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අට්ඨයයොජයනො භූමිභායගො නින්නඤ්ච ථලඤ්ච සමිං කත්වා වාලුකාය 

ඔකරිත්වා පු යඵහි සඤ්ඡන්යනො, යයොජන පමාණිං ගඞ්ගාය උදකිං

නානාවණ්යණහි පදුයමහි සඤ්ඡන්නිං, යාව අකනිට්ඨභවනා
ඡත්තාතිඡත්තානිඋස්සිතානී’’ති.භගවාතිංපවත්තිිං ඤත්වාගන්ධුලටියතො
නික්ඛමිත්වා තඞ්ඛණානුරූයපන පාටිොරියයන ගන්ත්වා මණ්ඩලමායළ 
පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති? භික්ඛූ සබ්බිං

ආයරොයචසුිං.භගවාඑතදයවොච– ‘‘න, භික්ඛයව, අයිංපූජාවියසයසොමය්ෙිං

බුද්ධානුභායවන නිබ්බත්යතො, න නාගයදවබ්රේමානුභායවන, අපිච යඛො
පුබ්යබ අ පමත්තකපරිච්චාගානුභායවන නිබ්බත්යතො’’ති. භික්ඛූ ආෙිංසු –

‘‘නමයිං, භන්යත, තිංඅ පමත්තකිංපරිච්චාගිං ජානාම, සාධුයනොභගවා

තථාකයථතු, යථාමයිංතිංජායනයයාමා’’ති. 

භගවා ආෙ – භූතපුබ්බිං, භික්ඛයව, තක්කසිලායිං සඞ්යඛො නාම 
බ්රාේමයණො අයෙොසි. තස්ස පුත්යතො සුසීයමො නාම මාණයවො 

යසොළසවස්සුද්යදසියකො වයයන, යසො එකදිවසිං පිතරිං උපසඞ්කමිත්වා

අභිවායදත්වා එකමන්තිං අට්ඨාසි. තිං පිතාආෙ – ‘‘කිං, තාත සුසීමා’’ති? 

යසොආෙ–‘‘ඉච්ඡාමෙිං, තාත, බාරාණසිිං ගන්ත්වාසි පිංඋග්ගයෙතු’’න්ති.

‘‘යතන හි, තාත සුසීම, අසුයකො නාම බ්රාේමයණො මම සොයයකො, තස්ස
සන්තිකිං ගන්ත්වා උග්ගණ්ොහී’’ති කොපණසෙස්සිං අදාසි. යසො තිං 
ගයෙත්වා මාතාපිතයරො අභිවායදත්වා අනුපුබ්යබන බාරාණසිිං ගන්ත්වා
උපචාරයුත්යතන විධිනා ආචරියිං උපසඞ්කමිත්වා අභිවායදත්වා අත්තානිං
නියවයදසි.ආචරියයො‘‘මම සොයකස්සපුත්යතො’’තිමාණවිංසම්පටිච්ඡිත්වා
සබ්බිං පාහුයනයයමකාසි. යසො අද්ධානකලමථිං පටිවියනොයදත්වා තිං
කොපණසෙස්සිංආචරියස්සපාදමූයලඨයපත්වාසි පිං උග්ගයෙතුිංඔකාසිං
යාචි.ආචරියයොඔකාසිංකත්වාඋග්ගණ්ොයපසි. 

යසො ලහුඤ්ච ගණ්ෙන්යතො බහුඤ්ච ගණ්ෙන්යතො ගහිතගහිතඤ්ච
සුවණ්ණභාජයන පක්ඛිත්තමිව සීෙයතලිං අවිනස්සමානිං ධායරන්යතො 
ද්වාදසවස්සිකිං සි පිං කතිපයමායසයනව පරියයොසායපසි. යසො සජ්ඣායිං

කයරොන්යතො ආදිමජ්ඣිංයයව පස්සති, යනො පරියයොසානිං. අථ ආචරියිං

උපසඞ්කමිත්වා ආෙ – ‘‘ඉමස්ස සි පස්ස ආදිමජ්ඣයමව පස්සාමි, 

පරියයොසානිංනපස්සාමී’’ති.ආචරියයොආෙ– ‘‘අෙම්පි, තාත, එවයමවා’’ති.

‘‘අථ යකො, ආචරිය, ඉමස්ස සි පස්ස පරියයොසානිං ජානාතී’’ති? 

‘‘ඉසිපතයන, තාත, ඉසයයොඅත්ථි, යතජායනයය’’න්ති.යතඋපසඞ්කමිත්වා 

‘‘පුච්ඡාමි, ආචරියා’’ති. ‘‘පුච්ඡ, තාත, යථාසුඛ’’න්ති. යසො ඉසිපතනිං
ගන්ත්වා පච්යචකබුද්යධඋපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි – ‘‘ආදිමජ්ඣපරියයොසානිං

ජානාථා’’ති? ‘‘ආමාවුධසයසො, ජානාමා’’ති. ‘‘තිං මම්පි සික්ඛායපථා’’ති.

‘‘යතන, ොවුධසයසො, පබ්බජාහි, න සක්කා අපබ්බජියතන සික්ඛිතු’’න්ති.

‘‘සාධු, භන්යත, පබ්බායජථවාමිං, යිංවා ඉච්ඡථ, තිංකත්වාපරියයොසානිං
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ජානායපථා’’ති.යතතිංපබ්බායජත්වාකම්මට්ඨායන නියයොයජතුිංඅසමත්ථා

‘‘එවිං යත නිවායසතබ්බිං, එවිං පාරුපිතබ්බ’’න්තිආදිනා නයයන 

ආභිසමාචාරිකිං සික්ඛායපසුිං. යසො තත්ථ සික්ඛන්යතො
උපනිස්සයසම්පන්නත්තා න චියරයනව පච්යචකයබොධිිං අභිසම්බුජ්ඣි.
සකලබාරාණසියිං ‘‘සුසීමපච්යචකබුද්යධො’’ති පාකයටො අයෙොසි
ලාභග්ගයසග්ග පත්යතො සම්පන්නපරිවායරො. යසො
අ පායුකසිංවත්තනිකස්ස කම්මස්ස කතත්තා න චියරයනව පරිනිබ්බායි.
තස්ස පච්යචකබුද්ධා ච මොජනකායයො ච සරීරකච්චිං කත්වා ධාතුයතො
ගයෙත්වානගරද්වායරථූපිංපතිට්ඨායපසුිං. 

අථයඛොසඞ්යඛොබ්රාේමයණො‘‘පුත්යතොයමචිරගයතො, නචස්සපවත්තිිං 
ජානාමී’’ති පුත්තිං දට්ඨුකායමො තක්කසිලාය නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්යබන
බාරාණසිිං පත්වාමොජනකායිංසන්නිපතිතිංදිස්වා ‘‘අද්ධාබහූසුඑයකොපි
යමපුත්තස්සපවත්තිිං ජානිස්සතී’’තිචින්යතන්යතොඋපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡි–

‘‘සුසීයමො නාම මාණයවො ඉධ ආගයතො අත්ථි, අපි නු තස්ස පවත්තිිං

ජානාථා’’ති? යත ‘‘ආම, බ්රාේමණ, ජානාම, අස්මිිං නගයර බ්රාේමණස්ස
සන්තියක තිණ්ණිං යවදානිං පාරගූ හුත්වා පච්යචකබුද්ධානිං සන්තියක
පබ්බජිත්වා පච්යචකබුද්යධො හුත්වා අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා

පරිනිබ්බායි, අයමස්සථූයපොපතිට්ඨාපියතො’’තිආෙිංසු.යසොභූමිිං ෙත්යථන 

පෙරිත්වා, යරොදිත්වාචපරියදවිත්වාචතිංයචතියඞ්ගණිං ගන්ත්වාතිණානි

උද්ධරිත්වා උත්තරසාටයකන වාලුකිං ආයනත්වා, 

පච්යචකබුද්ධයචතියඞ්ගයණ ආකරිත්වා, කමණ්ඩලුයතො උදයකන
සමන්තයතො භූමිිං පරි යඵොසිත්වා වනපු යඵහි පූජිං කත්වා
උත්තරසාටයකන පටාකිං ආයරොයපත්වා ථූපස්ස උපරි අත්තයනො ඡත්තිං
බන්ධිත්වාපක්කාමීති. 

එවිංඅතීතිං දස්යසත්වාතිංජාතකිංපච්චු පන්යනනඅනුසන්යධන්යතො 

භික්ඛූනිං ධම්මකථිං කයථසි – ‘‘සියා යඛො පන යවො, භික්ඛයව, එවමස්ස

අඤ්යඤො නූන යතන සමයයන සඞ්යඛො බ්රාේමයණො අයෙොසී’’ති, න යඛො

පයනතිංඑවිංදට්ඨබ්බිං, අෙිංයතනසමයයන සඞ්යඛොබ්රාේමයණොඅයෙොසිිං, 

මයා සුසීමස්ස පච්යචකබුද්ධස්ස යචතියඞ්ගයණ තිණානි උද්ධටානි, තස්ස
යමකම්මස්සනිස්සන්යදනඅට්ඨයයොජනමග්ගිංවිගතඛාණුකණ්ටකිං කත්වා

සමිං සුද්ධමකිංසු, මයා තත්ථ වාලුකා ඔකණ්ණා, තස්ස යමනිස්සන්යදන 

අට්ඨයයොජනමග්යගවාලුකිංඔකරිිංසු.මයාතත්ථවනුලසුයමහිපූජාකතා, 
තස්සයම නිස්සන්යදනනවයයොජනමග්යගථයලචඋදයකචනානාපු යඵහි

පු ඵසන්ථරිංඅකිංසු.මයා තත්ථකමණ්ඩලුදයකනභූමිපරි යඵොසිතා, තස්ස
යම නිස්සන්යදන යවසාලියිං යපොක්ඛරවස්සිං වස්සි. මයා තස්මිිං යචතියය

පටාකා ආයරොපිතා, ඡත්තඤ්ච බද්ධිං, තස්ස යම නිස්සන්යදන යාව

අකනිට්ඨභවනාපටාකාචආයරොපිතා, ඡත්තාතිඡත්තානිචඋස්සිතානි. ඉති

යඛො, භික්ඛයව, අයිං මය්ෙිං පූජාවියසයසො යනව බුද්ධානුභායවන
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නිබ්බත්යතො, න නාගයදවබ්රේමානුභායවන, අපිච යඛො
අ පමත්තකපරිච්චාගානුභායවන නිබ්බත්යතො’’ති. ධම්මකථාපරියයොසායන
ඉමිංගාථමභාසි– 

‘‘මත්තාසුඛපරිච්චාගා, පස්යසයචවිපුලිංසුඛිං; 

චයජමත්තාසුඛිංධීයරො, සම්පස්සිංවිපුලිංසුඛ’’න්ති.)ධ.ප. 290); 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායරතනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ආමගන්ධසුත්තවණ්ණනා 

සාමාකචිඞ්ගූලකචීනකානි චාති ආමගන්ධසුත්තිං. කා උ පත්ති? 
අනු පන්යන භගවති ආමගන්යධො නාම බ්රාේමයණො පඤ්චහි
මාණවකසයතහි සද්ධිිං තාපසපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා හිමවන්තිං පවිසිත්වා
පබ්බතන්තයර අස්සමිං කාරායපත්වා වනමූලඵලාොයරො හුත්වා තත්ථ

පටිවසති, නකදාචිමච්ඡමිංසිංඛාදති.අථයතසිං තාපසානිංයලොණම්බිලාදීනි
අපරිභුඤ්ජන්තානිං පණ්ඩුයරොයගො උ පජ්ජි. තයතො යත 

‘‘යලොණම්බිලාදියසවනත්ථාය මනුස්සපථිං ගච්ඡාමා’’ති පච්චන්තගාමිං

සම්පත්තා. තත්ථ මනුස්සා යතසු පසීදිත්වා නිමන්යතත්වා යභොයජසුිං, 
කතභත්තකච්චානිං යනසිං මඤ්චපීඨපරියභොගභාජනපාදමක්ඛනාදීනි

උපයනත්වා ‘‘එත්ථ, භන්යත, වසථ, මා උක්කණ්ඨිත්ථා’’ති වසනට්ඨානිං
දස්යසත්වාපක්කමිිංසු. දුතියදිවයසපියනසිං දානිං දත්වාපුනඝරපටිපාටියා
එයකකදිවසිං දානමදිංසු. තාපසා චතුමාසිං තත්ථ වසිත්වා 

යලොණම්බිලාදියසවනාය ථිරභාව පත්තසරීරා හුත්වා ‘‘මයිං, ආවුධසයසො, 
ගච්ඡාමා’’ති මනුස්සානිං ආයරොයචසුිං. මනුස්සා යතසිං යතලතණ්ඩුලාදීනි
අදිංසු.යත තානිආදායඅත්තයනොඅස්සමයමවඅගමිංසු.තඤ්චගාමිංතයථව
සිංවච්ඡයර සිංවච්ඡයර ආගමිිංසු. මනුස්සාපි යතසිං ආගමනකාලිං විදිත්වා

දානත්ථාය තණ්ඩුලාදීනි සජ්යජත්වාව අච්ඡන්ති, ආගයත ච යන තයථව
සම්මායනන්ති. 

අථ භගවා යලොයක උ පජ්ජිත්වා පවත්තිතවරධම්මචක්යකො
අනුපුබ්යබන සාවත්ථිිං ගන්ත්වා තත්ථ විෙරන්යතො යතසිං තාපසානිං
උපනිස්සයසම්පත්තිිං දිස්වා තයතො නික්ඛම්ම භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුධසයතො චාරිකිං
චරමායනොඅනුපුබ්යබනතිංගාමිං අනු පත්යතො.මනුස්සාභගවන්තිංදිස්වා
මොදානානි අදිංසු. භගවා යතසිං ධම්මිං යදයසසි. යතතායධම්මයදසනාය

අ යපකච්යච යසොතාපන්නා, එකච්යච සකදාගාමියනො, එකච්යච 

අනාගාමියනො අයෙසුිං, එකච්යච පබ්බජිත්වා අරෙත්තිං පාපුණිිංසු. භගවා
පුනයදවසාවත්ථිිං පච්චාගමාසි.අථයතතාපසාතිංගාමිංආගමිිංසු.මනුස්සා

තාපයසදිස්වානපුබ්බසදිසිං යකොතූෙලමකිංසු.තාපසාතිංපුච්ඡිිංසු–‘‘කිං, 

ආවුධසයසො, ඉයම මනුස්සා න පුබ්බසදිසා, කිං නු යඛො අයිං ගායමො
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රාජදණ්යඩනඋපද්දුයතො, උදාහුදුබ්භික්යඛන, උදාහුඅම්යෙහි සීලාදිගුයණහි

සම්පන්නතයරොයකොචිපබ්බජියතොඉමිංගාමමනු පත්යතො’’ති? යතආෙිංසු

– ‘‘න, භන්යත, රාජදණ්යඩන, නදුබ්භික්යඛනායිංගායමොඋපද්දුයතො, අපිච

බුද්යධො යලොයක උ පන්යනො, යසො භගවා බහුජනහිතාය ධම්මිං
යදයසන්යතොඉධාගයතො’’ති. 

තිං සුත්වා ආමගන්ධතාපයසො ‘‘බුද්යධොති, ගෙපතයයො, වයදථා’’ති? 

‘‘බුද්යධොති, භන්යත, වදාමා’’තිතික්ඛත්තුිංවත්වා ‘‘යඝොයසොපි යඛොඑයසො

දුල්ලයභො යලොකස්මිිං, යදිදිං බුද්යධො’’ති අත්තමයනො අත්තමනවාචිං

නිච්ඡායරත්වා පුච්ඡි – ‘‘කිංනු යඛො යසො බුද්යධොආමගන්ධිං භුඤ්ජති, න

භුඤ්ජතී’’ති? ‘‘යකො, භන්යත, ආමගන්යධො’’ති? ‘‘ආමගන්යධො නාම

මච්ඡමිංසිං, ගෙපතයයො’’ති. ‘‘භගවා, භන්යත, මච්ඡමිංසිං පරිභුඤ්ජතී’’ති.
තිං සුත්වා තාපයසො වි පටිසාරී අයෙොසි – ‘‘මායෙව යඛො පන බුද්යධො

සියා’’ති. පුනචින්යතසි–‘‘බුද්ධානිංපාතුභායවොනාම දුල්ලයභො, ගන්ත්වා

බුද්ධිංදිස්වාපුච්ඡිත්වාජානිස්සාමී’’ති.තයතොයයනභගවා ගයතො, තිංමග්ගිං
මනුස්යස පුච්ඡිත්වා වච්ඡගිද්ධිනී ගාවී විය තුරිතතුරියතො සබ්බත්ථ
එකරත්තිවායසනසාවත්ථිිංඅනු පත්වායජතවනයමවපාවිසිසද්ධිිංසකාය 
පරිසාය.භගවාපිතස්මිිංසමයයධම්මයදසනත්ථායආසයනනිසින්යනොඑව
යෙොති. තාපසා භගවන්තිං උපසඞ්කම්ම තුණ්හීභූතා අනභිවායදත්වාව

එකමන්තිං නිසීදිිංසු. භගවා ‘‘කච්චි යවො ඉසයයො ඛමනීය’’න්තිආදිනා

නයයන යතහි සද්ධිිං පටිසම්යමොදි. යතපි ‘‘ඛමනීයිං, යභො
යගොතමා’’තිආදිමාෙිංසු. තයතො ආමගන්යධො භගවන්තිං පුච්ඡි –

‘‘ආමගන්ධිං, යභොයගොතම, භුඤ්ජසි, නභුඤ්ජසී’’ති? ‘‘යකොයසො, බ්රාේමණ, 

ආමගන්යධො නාමා’’ති? ‘‘මච්ඡමිංසිං, යභො යගොතමා’’ති. භගවා ‘‘න, 

බ්රාේමණ, මච්ඡමිංසිං ආමගන්යධො. අපිච යඛො ආමගන්යධො නාම සබ්යබ

කයලසාපාපකාඅුලසලාධම්මා’’තිවත්වා ‘‘න, බ්රාේමණ, ඉදානිත්වයමව 

ආමගන්ධිං පුච්ඡි, අතීයතපි තිස්යසො නාම බ්රාේමයණො කස්සපිං භගවන්තිං

පුච්ඡි. එවඤ්ච යසො පුච්ඡි, එවඤ්චස්ස භගවා බයාකාසී’’ති තිස්යසන ච
බ්රාේමයණන කස්සයපන ච භගවතා වුධසත්තගාථායයො එව ආයනත්වා තාහි
ගාථාහි බ්රාේමණිං සඤ්ඤායපන්යතො ආෙ – ‘‘සාමාකචිඞ්ගූලකචීනකානි
චා’’ති.අයිංතාවඉමස්සසුත්තස්සඉධ උ පත්ති. 

අතීයත පන කස්සයපො කර යබොධිසත්යතො අට්ඨාසඞ්යඛයයයානි 

ක පසතසෙස්සඤ්ච පාරමියයො පූයරත්වා බාරාණසියිං බ්රේමදත්තස්ස

බ්රාේමණස්ස ධනවතීනාමබ්රාේමණී, තස්සාුලච්ඡිම්හිපටිසන්ධිිංඅග්ගයෙසි.
අග්ගසාවයකොපි තිං දිවසිංයයව යදවයලොකා චවිත්වා
අනුපුයරොහිතබ්රාේමණස්ස පජාපතියා ුලච්ඡිම්හි නිබ්බත්ති. එවිං යතසිං

එකදිවසයමව පටිසන්ධිග්ගෙණඤ්ච ගබ්භවුධසට්ඨානඤ්ච අයෙොසි, 

එකදිවසයමව එයතසිං එකස්ස කස්සයපො, එකස්ස තිස්යසොති නාමමකිංසු.
යතසෙපිංසුකීළනකා ද්යවසොයා අනුපුබ්යබනවුධසඩ්ඪිිං අගමිිංසු.තිස්සස්ස
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පිතා පුත්තිං ආණායපසි – ‘‘අයිං, තාත, කස්සයපො නික්ඛම්ම පබ්බජිත්වා

බුද්යධො භවිස්සති, ත්වම්පිස්ස සන්තියක පබ්බජිත්වා භවනිස්සරණිං
කයරයයාසී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා යබොධිසත්තස්ස සන්තිකිං

ගන්ත්වා‘‘උයභොපි, සම්ම, පබ්බජිස්සාමා’’තිආෙ. යබොධිසත්යතො‘‘සාධූ’’ති
පටිස්සුණි. තයතො වුධසඩ්ඪිිං අනු පත්තකායලපි තිස්යසො යබොධිසත්තිං ආෙ –

‘‘එහි, සම්ම, පබ්බජිස්සාමා’’ති යබොධිසත්යතො න නික්ඛමි. තිස්යසො ‘‘න
තාවස්ස ඤාණිං පරිපාකිං ගත’’න්ති සයිං නික්ඛම්ම ඉසිපබ්බජ්ජිං
පබ්බජිත්වා අරඤ්යඤ පබ්බතපායද අස්සමිං කාරායපත්වා වසති.
යබොධිසත්යතොපි අපයරන සමයයන ඝයර ඨියතොයයව ආනාපානස්සතිිං 
පරිග්ගයෙත්වාචත්තාරිඣානානිඅභිඤ්ඤායයොචඋ පායදත්වාපාසායදන
යබොධිමණ්ඩසමීපිං ගන්ත්වා ‘‘පුන පාසායදො යථාඨායනයයව පතිට්ඨාතූ’’ති

අධිට්ඨාසි, යසො සකට්ඨායනයයව පතිට්ඨාසි. අපබ්බජියතන කර
යබොධිමණ්ඩිංඋපගන්තුිංනසක්කාති.යසොපබ්බජිත්වා යබොධිමණ්ඩිංපත්වා
නිසීදිත්වා සත්ත දිවයස පධානයයොගිං කත්වා සත්තහි දිවයසහි 

සම්මාසම්යබොධිිංසච්ඡාකාසි. 

තදා ඉසිපතයන වීසතිසෙස්සා පබ්බජිතා පටිවසන්ති. අථ කස්සයපො
භගවා යත ආමන්යතත්වා ධම්මචක්කිං පවත්යතසි. සුත්තපරියයොසායන
සබ්යබවඅරෙන්යතො අයෙසුිං. යසොසුදිංභගවා වීසතිභික්ඛුසෙස්සපරිවුධසයතො
තත්යථව ඉසිපතයන වසති. කකී ච නිං කාසිරාජා චතූහි පච්චයයහි
උපට්ඨාති. අයථකදිවසිං බාරාණසිවාසී එයකො පුරියසො පබ්බයත 
චන්දනසාරාදීනි ගයවසන්යතො තිස්සස්ස තාපසස්ස අස්සමිං පත්වා තිං
අභිවායදත්වා එකමන්තිංඅට්ඨාසි.තාපයසොතිංදිස්වා‘‘ුලයතො ආගයතොසී’’ති 

පුච්ඡි. ‘‘බාරාණසියතො, භන්යත’’ති. ‘‘කා තත්ථ පවත්තී’’ති? ‘‘තත්ථ, 

භන්යත, කස්සයපො නාම සම්මාසම්බුද්යධො උ පන්යනො’’ති. තාපයසො
දුල්ලභවචනිං සුත්වා පීතියසොමනස්සජායතො පුච්ඡි – ‘‘කිං යසො ආමගන්ධිං

භුඤ්ජති, න භුඤ්ජතී’’ති? ‘‘යකො භන්යත, ආමගන්යධො’’ති? ‘‘මච්ඡමිංසිං

ආවුධසයසො’’ති.‘‘භගවා, භන්යත, මච්ඡමිංසිං භුඤ්ජතී’’ති.තිංසුත්වාතාපයසො

වි පටිසාරී හුත්වා පුන චින්යතසි – ‘‘ගන්ත්වා තිං පුච්ඡිස්සාමි, සයච

‘ආමගන්ධිංපරිභුඤ්ජාමී’තිවක්ඛති, තයතොනිං‘තුම්ොකිං, භන්යත, ජාතියා
ච ුලලස්ස ච යගොත්තස්ස ච අනනුච්ඡවිකයමත’න්ති නිවායරත්වා තස්ස 
සන්තියක පබ්බජිත්වා භවනිස්සරණිං කරිස්සාමී’’ති සල්ලහුකිං උපකරණිං 
ගයෙත්වා සබ්බත්ථ එකරත්තිවායසන සායන්ෙසමයය බාරාණසිිං පත්වා 
ඉසිපතනයමව පාවිසි. භගවාපි තස්මිිං සමයය ධම්මයදසනත්ථාය ආසයන
නිසින්යනොයයව යෙොති. තාපයසො භගවන්තිං උපසඞ්කම්ම අනභිවායදත්වා
තුණ්හීභූයතොඑකමන්තිංඅට්ඨාසි.භගවාතිං දිස්වාපුබ්යබවුධසත්තනයයයනව

පටිසම්යමොදි. යසොපි ‘‘ඛමනීයිං, යභො කස්සපා’’තිආදීනි වත්වා එකමන්තිං

නිසීදිත්වා භගවන්තිං පුච්ඡි – ‘‘ආමගන්ධිං, යභො කස්සප, භුඤ්ජසි, න

භුඤ්ජසී’’ති? ‘‘නාෙිං, බ්රාේමණ, ආමගන්ධිංභුඤ්ජාමී’’ති.‘‘සාධු, සාධු, යභො 

කස්සප, පරුලණපිං අඛාදන්යතො සුන්දරමකාසි, යුත්තයමතිං යභොයතො
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පටුන 

කස්සපස්ස ජාතියා ච ුලලස්ස ච යගොත්තස්ස චා’’ති. තයතො භගවා ‘‘අෙිං

කයලයසසන්ධාය‘ආමගන්ධිංන භුඤ්ජාමී’තිවදාමි, බ්රාේමයණොමච්ඡමිංසිං

පච්යචති, යිංනූනාෙිංස්යවගාමිංපිණ්ඩාය අපවිසිත්වාකකීරඤ්යඤොයගො

ආභතිං පිණ්ඩපාතිං පරිභුඤ්යජයයිං, එවිං ආමගන්ධිං ආරබ්භ කථා
පවත්තිස්සති. තයතො බ්රාේමණිං ධම්මයදසනාය සඤ්ඤායපස්සාමී’’ති
දුතියදිවයස කාලස්යසව සරීරපරිකම්මිං කත්වා ගන්ධුලටිිං පාවිසි. භික්ඛූ
ගන්ධුලටිද්වාරිං පිහිතිං දිස්වා ‘‘න භගවා අජ්ජ භික්ඛූහි සද්ධිිං
පවිසිතුකායමො’’තිඤත්වාගන්ධුලටිිංපදක්ඛිණිංකත්වාපිණ්ඩාය පවිසිිංසු. 

භගවාපි ගන්ධුලටියතො නික්ඛම්ම පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදි. තාපයසොපි
යඛො පත්තසාකිං පචිත්වා ඛාදිත්වා භගවයතො සන්තියක නිසීදි. කකී

කාසිරාජා භික්ඛූ පිණ්ඩාය චරන්යත දිස්වා ‘‘ුලහිිං භගවා, භන්යත’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘විොයර, මොරාජා’’ති ච සුත්වා
නානාබයඤ්ජනරසමයනකමිංසවිකතිසම්පන්නිං යභොජනිං භගවයතො
පායෙසි. අමච්චා විොරිං යනත්වා භගවයතො ආයරොයචත්වා දක්ඛියණොදකිං

දත්වා පරිවිසන්තාපඨමිං නානාමිංසවිකතිසම්පන්නිංයාගුිංඅදිංසු, තාපයසො
දිස්වා ‘‘ඛාදති නු යඛො යනො’’ති චින්යතන්යතො අට්ඨාසි. භගවා තස්ස
පස්සයතොයයවයාගුිං පිවන්යතො මිංසඛණ්ඩිංමුයඛ පක්ඛිපි.තාපයසො දිස්වා

ුලද්යධො. පුන යාගුපීතස්ස නානාරසබයඤ්ජනිං යභොජනමදිංසු, තම්පි
ගයෙත්වා භුඤ්ජන්තිං දිස්වා අතිවිය ුලද්යධො ‘‘මච්ඡමිංසිං ඛාදන්යතොයයව
‘න ඛාදාමී’ති භණතී’’ති. අථ භගවන්තිං කතභත්තකච්චිං ෙත්ථපායද

යධොවිත්වානිසින්නිං උපසඞ්කම්ම‘‘යභොකස්සප, මුසාත්විංභණසි, යනතිං

පණ්ඩිතකච්චිං. මුසාවායදො හි ගරහියතො බුද්ධානිං, යයපි යත පබ්බතපායද

වනමූලඵලාදීහි යායපන්තා ඉසයයො වසන්ති, යතපි මුසා න භණන්තී’’ති
වත්වා පුන ඉසීනිං ගුයණ ගාථාය වණ්යණන්යතො ආෙ 

‘‘සාමාකචිඞ්ගූලකචීනකානිචා’’ති. 

242. තත්ථ සාමාකාති ධුනිත්වා වා සීසානි උච්චිනිත්වා වා ගය්හූපගා

තිණධඤ්ඤජාති. තථා චිඞ්ගූලකා කණවීරපු ඵසණ්ඨානසීසා යෙොන්ති. 

චීනකානීති අටවිපබ්බතපායදසු අයරොපිතජාතා චීනමුග්ගා. පත්තප්ඵලන්ති 

යිංකඤ්චි ෙරිතපණ්ණිං. මූලඵලන්ති යිංකඤ්චි කන්දමූලිං. ගවිප්ඵලන්ති

යිංකඤ්චිරුක්ඛවල්ලිඵලිං. මූලග්ගෙයණනවා කන්දමූලිං, ඵලග්ගෙයණන

රුක්ඛවල්ලිඵලිං, ගවි ඵලග්ගෙයණන උදයක 

ජාතසිඞ්ඝාතකකයසරුකාදිඵලිං යවදිතබ්බිං. ධම්යමන ලද්ධන්ති 

දූයතයයපහිණගමනාදිමිච්ඡාජීවිංපොයවයනඋඤ්ඡාචරියායලද්ධිං. සතන්ති

සන්යතොඅරියා. අස්නමානාති භුඤ්ජමානා. නකාමකාමාඅලිකංභණන්තීති
යත එවිං අමමා අපරිග්ගො එතානි සාමාකාදීනි භුඤ්ජමානා ඉසයයො යථා
ත්විං සාදුරසාදියක කායම පත්ථයන්යතො ආමගන්ධිං භුඤ්ජන්යතොයයව

‘‘නාෙිං, බ්රාේමණ, ආමගන්ධිංභුඤ්ජාමී’’ති භණන්යතොඅලිකිංභණසි, තථා
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න කාමකාමා අලිකිං භණන්ති, කායම කාමයන්තා මුසා න භණන්තීති 
ඉසීනිංපසිංසායභගවයතොනින්දිංදීයපති. 

243. එවිං ඉසීනිංපසිංසාපයදයසනභගවන්තිංනින්දිත්වාඉදානිඅත්තනා 
අධි යපතිං නින්දාවත්ථුිං දස්යසත්වා නි පරියායයයනව භගවන්තිං

නින්දන්යතොආෙ ‘‘ෙදස්නමායනො’’තිතත්ථද-කායරොපදසන්ධිකයරො.අයිං
පනත්යථො – යිං කඤ්චියදව සසමිංසිං වා තිත්තිරමිංසිං වා

යධොවනච්යඡදනාදිනා පුබ්බපරිකම්යමන සුකතං, පචනවාසනාදිනා

පච්ඡාපරිකම්යමන සුනිට්ඨිතං, න මාතරා න පිතරා, අපිච යඛො පන

‘‘දක්ඛියණයයයො අය’’න්ති මඤ්ඤමායනහි ධම්මකායමහි පයරහි දින්නං, 

සක්කාරකරයණන පෙතං පණීතමලඞ්කතිං, උත්තමරසතාය ඔජවන්තතාය 

ථාමබලභරණසමත්ථතාය ච පණීතං අස්නමායනො ආොරයමායනො, න

යකවලඤ්ච යිංකඤ්චි මිංසයමව, අපිච යඛො පන ඉදම්පි සාලීනමන්නං 

විචිතකාළකිං සාලිතණ්ඩුයලොදනිං පරිභුඤ්ජමායනො යසො භුඤ්ජසි, කස්සප, 

ආමගන්ධං, යසොත්විංයිංකඤ්චිමිංසිංභුඤ්ජමායනොඉදඤ්චසාලීනමන්නිං 

පරිභුඤ්ජමායනො භුඤ්ජසි, කස්සප, ආමගන්ධන්ති භගවන්තිං යගොත්යතන
ආලපති. 

244. එවිං ආොරයතො භගවන්තිං නින්දිත්වා ඉදානි මුසාවාදිං

ආයරොයපත්වා නින්දන්යතො ආෙ ‘‘න ආමගන්යධො…යප.…

සුසඞ්ඛයතහී’’ති. තස්සත්යථො – පුබ්යබ මයා පුච්ඡියතො සමායනො ‘‘න 

ආමගන්යධොමමකප්පතී’’තිඉච්යචවත්වංභාසසි, එවිංඑකිංයසයනවත්විං

භාසසි බ්රහ්මබන්ධු බ්රාේමණගුණවිරහිතජාතිමත්තබ්රාේමණාති පරිභාසන්යතො

භණති. සාලීනමන්නන්ති සාලිතණ්ඩුයලොදනිං. පරිභුඤ්ජමායනොති

භුඤ්ජමායනො. සකුන්තමංයසහි සුසඞ්ඛයතහීති තදා භගවයතො අභිෙටිං
සුලණමිංසිංනිද්දිසන්යතොභණති. 

එවිං භණන්යතො එව ච භගවයතො යෙට්ඨා පාදතලා පභුති යාව උපරි
යකසග්ගා සරීරමුල්යලොයකන්යතො
ද්වත්තිිංසවරලක්ඛණාසීතිඅනුබයඤ්ජනසම්පදිං බයාම පභාපරික්යඛපඤ්ච
දිස්වා ‘‘එවරූයපො මොපුරිසලක්ඛණාදිපටිමණ්ඩිතකායයො න මුසා භණිතුිං
අරෙති. අයිං හිස්ස භවන්තයරපි සච්චවාචානිස්සන්යදයනව උණ්ණා 

භමුකන්තයර ජාතා ඔදාතා මුදු තූලසන්නිභා, එයකකානි ච යලොමකූයපසු
යලොමානි. ස්වායිං කථමිදානි මුසා භණිස්සති. අද්ධා අඤ්යඤො ඉමස්ස

ආමගන්යධො භවිස්සති, යිං සන්ධාය එතදයවොච – ‘නාෙිං, බ්රාේමණ, 

ආමගන්ධිං භුඤ්ජාමී’ති, යිංනූනාෙිං එතිං පුච්යඡයය’’න්ති චින්යතත්වා
සඤ්ජාතබහුමායනොයගොත්යතයනවආලපන්යතොඉමිංගාථායසසිං ආෙ– 

‘‘පුච්ඡාමිතිංකස්සපඑතමත්ථිං, කථිංපකායරොතවආමගන්යධො’’ති. 
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245. අථස්ස භගවා ආමගන්ධිං විස්සජ්යජතුිං ‘‘පාණාතිපායතො’’ති

එවමාදිමාෙ. තත්ථ පාණාතිපායතොති පාණවයධො. වධයෙදබන්ධනන්තිඑත්ථ

සත්තානිං දණ්ඩාදීහි ආයකොටනිං වයධො, ෙත්ථපාදාදීනිං යඡදනිං යඡයදො, 

රජ්ජුආදීහිබන්යධො බන්ධනිං. යථෙයං මුසාවායදොතියථයයඤ්ච මුසාවායදො

ච. නිකතීති ‘‘දස්සාමි, කරිස්සාමී’’තිආදිනා නයයන ආසිං උ පායදත්වා 

නිරාසාකරණිං. වඤ්චනානීති අසුවණ්ණිං සුවණ්ණන්ති ගාොපනාදීනි. 

අජ්යඣනකුත්තන්ති නිරත්ථකමයනකගන්ථපරියාපුණනිං. පරදාරයසවනාති

පරපරිග්ගහිතාසු චාරිත්තාපජ්ජනිං. එසාමගන්යධොනහිමංසයභොජනන්තිඑස 

පාණාතිපාතාදිඅුලසලධම්මසමුදාචායරො ආමගන්යධො විස්සගන්යධො 

ුලණපගන්යධො. කිං කාරණා? අමනුඤ්ඤත්තා කයලසඅසුචිමිස්සකත්තා 
සබ්භිජිගුච්ඡිතත්තාපරමදුග්ගන්ධභාවාවෙත්තාච.යයහිඋස්සන්නකයලසා

සත්තා, යත යතහි අතිදුග්ගන්ධා යෙොන්ති, නික්කයලසානිං මතසරීරම්පි

දුග්ගන්ධිං න යෙොති, තස්මා එසාමගන්යධො. මිංසයභොජනිං පන

අදිට්ඨමසුතමපරිසඞ්කතඤ්ච අනවජ්ජිං, තස්මා න හි මිංසයභොජනිං
ආමගන්යධොති. 

246. එවිං ධම්මාධිට්ඨානාය යදසනාය එයකන නයයන ආමගන්ධිං
විස්සජ්යජත්වා ඉදානි යස්මා යත යත සත්තා යතහි යතහි ආමගන්යධහි

සමන්නාගතා, න එයකො එව සබ්යබහි, න ච සබ්යබ එයකයනව, තස්මා

යනසිං යත යත ආමගන්යධ පකායසතුිං ‘‘යෙ ඉධ කායමසු අසඤ්ඤතා 

ජනා’’තිආදිනා නයයන පුග්ගලාධිට්ඨානාය තාව යදසනාය ආමගන්යධ
විස්සජ්යජන්යතො ද්යවගාථායයොඅභාසි. 

තත්ථ යෙ ඉධ කායමසු අසඤ්ඤතා ජනාති යය යකචි ඉධ යලොයක
කාමපටියසවනසඞ්ඛායතසු කායමසු මාතිමාතුච්ඡාදීසුපි මරියාදාවිරයෙන 

භින්නසිංවරතායඅසිංයතාපුථුජ්ජනා. රයසසුගිද්ධාති ජිව්ොවිඤ්යඤයයයසු
රයසසු ගිද්ධා ගධිතා මුච්ඡිතා අජ්යඣොසන්නා අනාදීනවදස්සාවියනො

අනිස්සරණපඤ්ඤාරයසපරිභුඤ්ජන්ති. අසුචිභාවමස්සිතාතිතායරසගිද්ධියා
රසපටිලාභත්ථාය නාන පකාරමිච්ඡාජීවසඞ්ඛාතඅසුචිභාවමිස්සිතා. 

නත්ථිකදිට්ඨීති ‘‘නත්ථි දින්න’’න්තිආදිදසවත්ථුකමිච්ඡාදිට්ඨිසමන්නාගතා. 

විසමාති විසයමනකායකම්මාදිනාසමන්නාගතා. දුරන්නොතිදුවිඤ්ඤාපයා 
සන්දිට්ඨිපරාමාසීආධානග්ගාහීදු පටිනිස්සග්ගිතාසමන්නාගතා. 

එසාමගන්යධොති එස එතාය ගාථාය පුග්ගයල අධිට්ඨාය නිද්දිට්යඨො 

‘‘කායමසු අසිංයතතා රසගිද්ධතා
ආජීවවිපත්තිනත්ථිකදිට්ඨිකායදුච්චරිතාදිවිසමතා දුරන්නයභාවතා’’ති
අපයරොපිපුබ්යබවුධසත්යතයනවත්යථනඡබ්බියධොආමගන්යධොයවදිතබ්යබො. 

න හි මංසයභොජනන්ති මිංසයභොජනිං පන යථාවුධසත්යතයනවත්යථන න 
ආමගන්යධොති. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

250 

පටුන 

247. දුතියගාථායපි යෙ ලූඛසාති යය ලූඛා නිරසා, 

අත්තකලමථානුයුත්තාතිඅත්යථො. දාරුණාතිකක්ඛළා යදොවචස්සතායුත්තා. 

පිට්ඨිමංසිකාති පුරයතොමධුරිංභණිත්වාපරම්මුයඛඅවණ්ණභාසියනො. එයත
හි අභිමුඛිං ඔයලොයකතුමසක්යකොන්තා පරම්මුඛානිං පිට්ඨිමිංසඛාදකා විය

යෙොන්ති, යතන ‘‘පිට්ඨිමිංසිකා’’ති වුධසච්චන්ති. මිත්තද්දුයනොති මිත්තදූෙකා, 
දාරධනජීවියතසුවිස්සාසමාපන්නානිං මිත්තානිංතත්ථමිච්ඡාපටිපජ්ජනකාති

වුධසත්තිං යෙොති. නික්කරුණාති කරුණාවිරහිතා සත්තානිං අනත්ථකාමා. 

අතිමානියනොති ‘‘ඉයධකච්යචො ජාතියා වා…යප.… අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන

වත්ථුනා පයර අතිමඤ්ඤති, යයො එවරූයපො මායනො යකතුකමයතා

චිත්තස්සා’’ති )විභ. 880) එවිං වුධසත්යතන අතිමායනන සමන්නාගතා. 

අදානසීලාතිඅදානපකතිකා, අදානාධිමුත්තාඅසිංවිභාගරතාතිඅත්යථො. නච

යදන්ති කස්සචීතිතායචපනඅදානසීලතායයාචිතාපිසන්තාකස්සචිකඤ්චි

න යදන්ති, අදින්නපුබ්බකුලයල මනුස්සසදිසා

නිජ්ඣාමතණ්හිකයපතපරායණා යෙොන්ති. යකචි පන ‘‘ආදානසීලා’’තිපි

පඨන්ති, යකවලිං ගෙණසීලා, කස්සචි පන කඤ්චි න යදන්තීති. 

එසාමගන්යධොනහිමංසයභොජනන්තිඑසඑතායගාථායපුග්ගයලඅධිට්ඨාය 

නිද්දිට්යඨො‘‘ලූඛතා, දාරුණතා, පිට්ඨිමිංසිකතා, මිත්තදූභිතා, නික්කරුණතා, 

අතිමානිතා, අදානසීලතා, අදාන’’න්තිඅපයරොපිපුබ්යබවුධසත්යතයනවත්යථන 

අට්ඨවියධොආමගන්යධොයවදිතබ්යබො, නහිමිංසයභොජනන්ති. 

248. එවිං පුග්ගලාධිට්ඨානායයදසනායද්යවගාථායයොවත්වාපුනතස්ස
තාපසස්ස ආසයානුපරිවත්තනිංවිදිත්වාධම්මාධිට්ඨානායයවයදසනායඑකිං

ගාථිං අභාසි. තත්ථ යකොයධො උරගසුත්යත වුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. 

මයදොති ‘‘ජාතිමයදො, යගොත්තමයදො, ආයරොගයමයදො’’තිආදිනා )විභ. 832) 

නයයන විභඞ්යග වුධසත්ත පයභයදො චිත්තස්ස මජ්ජනභායවො. ථම්යභොති 

ථද්ධභායවො. පච්චුපට්ඨාපනාති පච්චනීකට්ඨාපනා, ධම්යමන නයයන

වුධසත්තස්සපටිවිරුජ්ඣිත්වාඨානිං. මාොති ‘‘ඉයධකච්යචොකායයනදුච්චරිතිං

චරිත්වා’’තිආදිනා )විභ. 894) නයයන විභඞ්යග විභත්තා 

කතපාපපටිච්ඡාදනතා. උසූොති පරලාභසක්කාරාදීසු ඉස්සා. 

භස්සසමුස්සයෙොති සමුස්සිතිං භස්සිං, අත්තුක්කිංසනතාති වුධසත්තිං යෙොති. 

මානාතිමායනොති‘‘ඉයධකච්යචොජාතියාවා…යප.… අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන

වත්ථුනා පුබ්බකාලිං පයරහි සදිසිං අත්තානිං දෙති, අපරකාලිං අත්තානිං

යසයයිං දෙති, පයර හීයන දෙති, යයො එවරූයපො මායනො…යප.… 

යකතුකමයතා චිත්තස්සා’’ති )විභ. 880) විභඞ්යග විභත්යතො. අසබ්භි

සන්ථයවොතිඅස පුරියසහිසන්ථයවො. එසාමගන්යධොනහිමංසයභොජනන්ති
එස යකොධාදි නවවියධො අුලසලරාසි පුබ්යබ වුධසත්යතයනවත්යථන

ආමගන්යධොතියවදිතබ්යබො, නහිමිංසයභොජනන්ති. 

249. එවිං ධම්මාධිට්ඨානාය යදසනාය නවවිධිං ආමගන්ධිං දස්යසත්වා
පුනපි පුබ්යබ වුධසත්තනයයයනව පුග්ගලාධිට්ඨානාය යදසනාය ආමගන්යධ



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

විස්සජ්යජන්යතො තිස්යසො ගාථායයො අභාසි. තත්ථ යෙ පාපසීලාති යය

පාපසමාචාරතාය ‘‘පාපසීලා’’ති යලොයක පාකටා. ඉණඝාතසූචකාති

වසලසුත්යතවුධසත්තනයයනඉණිං ගයෙත්වාතස්ස අ පදායනනඉණඝාතා, 

යපසුඤ්යඤන සූචකා ච. යවොහාරකූටා ඉධ පාටිරූපිකාති ධම්මට්ටට්ඨායන
ඨිතා ලඤ්ජිං ගයෙත්වා සාමියක පරායජන්තා කූයටන යවොොයරන

සමන්නාගතත්තායවොොරකූටා, ධම්මට්ඨපටිරූපකත්තාපාටිරූපිකා.අථවා 

ඉධාති සාසයන. පාටිරූපිකාති දුස්සීලා. යත හි යස්මා යනසිං

ඉරියාපථසම්පදාදීහි සීලවන්තපටිරූපිං අත්ථි, තස්මා පටිරූපා, පටිරූපා එව

පාටිරූපිකා. නරාධමා යෙධ කයරොන්ති කිබ්බිසන්ති යය ඉධ යලොයක
නරාධමා මාතාපිතූසු බුද්ධපච්යචකබුද්ධාදීසු ච මිච්ඡාපටිපත්තිසඤ්ඤිතිං

කබ්බිසිං කයරොන්ති. එසාමගන්යධො න හි මංසයභොජනන්ති එස එතාය

ගාථායපුග්ගයලඅධිට්ඨායනිද්දිට්යඨො ‘‘පාපසීලතා, ඉණඝාතතා, සූචකතා, 

යවොොරකූටතා, පාටිරූපිකතා, කබ්බිසකාරිතා’’ති අපයරොපි පුබ්යබ 

වුධසත්යතයනවත්යථන ඡබ්බියධො ආමගන්යධො යවදිතබ්යබො, න හි
මිංසයභොජනන්ති. 

250. යෙ ඉධ පායණසු අසඤ්ඤතා ජනාති යය ජනා ඉධයලොයක
පායණසු යථාකාමචාරිතාය සතම්පි සෙස්සම්පි මායරත්වා

අනුද්දයාමත්තස්සාපි අකරයණන අසිංයතා. පයරසමාදාෙ වියහසමුෙුතාති
පයරසිංසන්තකිංආදායධනිංවාජීවිතිංවා තයතො ‘‘මා එවිංකයරොථා’’ති
යාචන්තානිංවානිවායරන්තානිංවාපාණියලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහි වියෙසිංඋයයතා.

පයර වා සත්යත සමාදාය ‘‘අජ්ජ දස, අජ්ජ වීස’’න්ති එවිං සමාදියිත්වා

යතසිං වධබන්ධනාදීහි වියෙසමුයයතා. දුස්සීලලුද්දාති නිස්සීලා ච

දුරාචාරත්තා, ලුද්දා ච ුලරූරකම්මන්තා යලොහිතපාණිතාය, 

මච්ඡඝාතකමිගබන්ධකසාුලණිකාදයයො ඉධාධි යපතා. ඵරුසාතිඵරුසවාචා. 

අනාදරාති‘‘ඉදානිනකරිස්සාම, විරමිස්සාමඑවරූපා’’තිඑවිං ආදරවිරහිතා. 

එසාමගන්යධොනහි මංසයභොජනන්තිඑසඑතායගාථායපුග්ගයලඅධිට්ඨාය
නිද්දිට්යඨො ‘‘පාණාතිපායතො වධයඡදබන්ධන’’න්තිආදිනා නයයන පුබ්යබ
වුධසත්යතොචඅවුධසත්යතොච ‘‘පායණසුඅසිංයතතාපයරසිං වියෙසතාදුස්සීලතා

ලුද්දතා ඵරුසතා අනාදයරො’’ති ඡබ්බියධො ආමගන්යධො යවදිතබ්යබො, නහි 
මිංසයභොජනන්ති. පුබ්යබ වුධසත්තම්පි හි යසොතූනිං යසොතුකාමතාය
අවධාරණතාය දළ්හීකරණතායාති එවමාදීහි කාරයණහි පුන වුධසච්චති.

යතයනවචපරයතොවක්ඛති‘‘ඉච්යචතමත්ථිංභගවා පුන පුනිං, අක්ඛාසිනිං
යවදයිමන්තපාරගූ’’ති. 

251. එයතසු ගිද්ධා විරුද්ධාතිපාතියනොති එයතසු පායණසු යගයධන

ගිද්ධා, යදොයසන විරුද්ධා, යමොයෙන ආදීනවිං අපස්සන්තා පුන පුනිං

අජ්ඣාචාර පත්තියා අතිපාතියනො, එයතසු වා ‘‘පාණාතිපායතො
වධයඡදබන්ධන’’න්තිආදිනා නයයන වුධසත්යතසු පාපකම්යමසු යථාසම්භවිං

යය යගධවියරොධාතිපාතසඞ්ඛාතා රාගයදොසයමොො, යතහි ගිද්ධා විරුද්ධා
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අතිපාතියනො ච. නිච්චුෙුතාති අුලසලකරයණ නිච්චිං උයයතා, කදාචි

පටිසඞ්ඛාය අ පටිවිරතා. යපච්චාති අස්මා යලොකා පරිං ගන්ත්වා. තමං 

වජන්ති යෙ, පතන්ති සත්තා නිරෙං අවංසිරාති යය

යලොකන්තරිකන්ධකාරසඞ්ඛාතිං නීචුලලතාදියභදිං වාතමිං වජන්ති, යයච
පතන්ති සත්තා අවීචිආදියභදිං නිරයිං අවිංසිරා අයධොගතසීසා. 

එසාමගන්යධොති යතසිං සත්තානිං තමවජනනිරයපතනයෙතු එස 
යගධවියරොධාතිපාතයභයදො සබ්බාමගන්ධමූලභූයතො යථාවුධසත්යතනත්යථන

තිවියධො ආමගන්යධො. න හි මංසයභොජනන්ති මිංසයභොජනිං පන න
ආමගන්යධොති. 

252. එවිං භගවා පරමත්ථයතො ආමගන්ධිං විස්සජ්යජත්වා
දුග්ගතිමග්ගභාවඤ්චස්ස පකායසත්වා ඉදානි යස්මිිං මච්ඡමිංසයභොජයන
තාපයසොආමගන්ධසඤ්ඤීදුග්ගතිමග්ගසඤ්ඤී චහුත්වාතස්සඅයභොජයනන

සුද්ධිකායමො හුත්වා තිං න භුඤ්ජති, තස්ස ච අඤ්ඤස්ස ච තථාවිධස්ස

යසොයධතුිං අසමත්ථභාවිං දස්යසන්යතො ‘‘න මච්ෙමංස’’න්ති ඉමිං ඡ පදිං
ගාථමාෙ.තත්ථසබ්බපදානි අන්තිමපායදනයයොයජතබ්බානි–නමච්ඡමිංසිං

යසොයධතිමච්චිං අවිතිණ්ණකඞ්ඛිං, නආහුතියඤ්ඤමුතූපයසවනායසොයධති

මච්චිං අවිතිණ්ණකඞ්ඛන්ති එවිං. එත්ථ ච න මච්ෙමංසන්ති අඛාදියමානිං

මච්ඡමිංසිං න යසොයධති, තථා අනාසකත්තන්ති එවිං යපොරාණා
වණ්යණන්ති.එවිංපන සුන්දරතරිංසියා‘‘නමච්ඡමිංසානිංඅනාසකත්තිංන

මච්ඡමිංසානානාසකත්තිං, මච්ඡමිංසානිං අනාසකත්තිං න යසොයධති, 

මච්ච’’න්ති අථාපි සියා, එවිං සන්යත අනාසකත්තිං ඔහීයතීති? තඤ්ච න, 
අමරතයපනසඞ්ගහිතත්තා.‘‘යයවාපියලොයකඅමරාබහූතපා’’තිඑත්ථහි 

සබ්යබොපි වුධසත්තාවයසයසො අත්තකලමයථො සඞ්ගෙිං ගච්ඡතීති. නග්ගිෙන්ති

අයචලකත්තිං. මුණ්ඩිෙන්ති මුණ්ඩභායවො. ජටාජල්ලන්ති ජටා ච

රයජොජල්ලඤ්ච. ඛරාජිනානීති ඛරානි අජිනචම්මානි. 

අග්ගිහුත්තස්සුපයසවනාති අග්ගිපාරිචාරියා. අමරාති අමරභාවපත්ථනතාය

පවත්තකායකයලසා. බහූතිඋක්ුලටික පධානාදියභදයතො අයනයක. තපාති

සරීරසන්තාපා. මන්තාති යවදා. ආහුතීති අග්ගියෙොමකම්මිං. 

ෙඤ්ඤමුතූපයසවනාති අස්සයමධාදියඤ්ඤා ච උතූපයසවනා ච.

උතූපයසවනා නාමගිම්යෙආතපට්ඨානයසවනා, වස්යසරුක්ඛමූලයසවනා, 

යෙමන්යතජල පයවසයසවනා. නයසොයධන්තිමච්චංඅවිතිණ්ණකඞ්ඛන්ති
කයලසසුද්ධියා වා භවසුද්ධියා වා අවිතිණ්ණවිචිකච්ඡිං මච්චිං න

යසොයධන්ති. කඞ්ඛාමයල හි සති න විසුද්යධො යෙොති, ත්වඤ්ච
සකඞ්යඛොයයවාති. එත්ථ ච ‘‘අවිතිණ්ණකඞ්ඛ’’න්ති එතිං ‘‘න 
මච්ඡමිංස’’න්තිආදීනි සුත්වා‘‘කිංනුයඛොමච්ඡමිංසානිං අයභොජනාදිනාසියා
විසුද්ධිමග්යගො’’ති තාපසස්ස කඞ්ඛාය උ පන්නාය භගවතා වුධසත්තිං සියාති
යනො අධි පායයො. යා චස්ස ‘‘යසො මච්ඡමිංසිං භුඤ්ජතී’’තිසුත්වාවබුද්යධ 

කඞ්ඛාඋ පන්නා, තිංසන්ධායයතිංවුධසත්තන්තියවදිතබ්බිං. 
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253. එවිං මච්ඡමිංසානාසකත්තාදීනිං යසොයධතුිං අසමත්ථභාවිං

දස්යසත්වා ඉදානි යසොයධතුිං සමත්යථ ධම්යම දස්යසන්යතො ‘‘යසොයතසු

ගුත්යතො’’ති ඉමිං ගාථමාෙ. තත්ථ යසොයතසූති ඡසු ඉන්ද්රියයසු. ගුත්යතොති
ඉන්ද්රියසිංවරගුත්තියා සමන්නාගයතො. එත්තාවතා ඉන්ද්රියසිංවරපරිවාරසීලිං

දස්යසති. විදිතින්ද්රියෙො චයරති ඤාතපරිඤ්ඤාය ඡළින්ද්රියානි විදිත්වා

පාකටානි කත්වා චයරයය, විෙයරයයාති වුධසත්තිං යෙොති. එත්තාවතා

විසුද්ධසීලස්සනාමරූපපරිච්යඡදිං දස්යසති. ධම්යමඨියතොතිඅරියමග්යගන
අභිසයමතබ්බචතුසච්චධම්යම ඨියතො. එයතන යසොතාපත්තිභූමිිං දස්යසති. 

අජ්ජවමද්දයව රයතොති උජුභායව ච මුදුභායව ච රයතො. එයතන 

සකදාගාමිභූමිිං දස්යසති. සකදාගාමී හි කායවඞ්කාදිකරානිං
චිත්තථද්ධභාවකරානඤ්ච රාගයදොසානිං තනුභාවා අජ්ජවමද්දයව රයතො

යෙොති. සඞ්ගාතියගොති රාගයදොසසඞ්ගාතියගො. එයතන අනාගාමිභූමිිං

දස්යසති. සබ්බදුක්ඛප්පහීයනොති සබ්බස්ස වට්ටදුක්ඛස්ස යෙතු පොයනන 

පහීනසබ්බදුක්යඛො. එයතනඅරෙත්තභූමිිං දස්යසති. නලිප්පති දිට්ඨසුයතසු

ධීයරොති යසො එවිං අනුපුබ්යබන අරෙත්තිං පත්යතො ධිතිසම්පදාය ධීයරො 
දිට්ඨසුයතසු ධම්යමසු යකනචි කයලයසන න ලි පති. න යකවලඤ්ච

දිට්ඨසුයතසු, මුතවිඤ්ඤායතසු ච න ලි පති, අඤ්ඤදත්ථු
පරමවිසුද්ධි පත්යතොයෙොතීති අරෙත්තනිකූයටනයදසනිංනිට්ඨායපසි. 

254-5. ඉයතො පරිං ‘‘ඉච්යචතමත්ථ’’න්ති ද්යව ගාථා සඞ්ත්තිකායරහි 

වුධසත්තා. තාසමත්යථො – ඉති භගවා කස්සයපො එතමත්ථං පුනප්පුනං 
අයනකාහි ගාථාහි ධම්මාධිට්ඨානාය පුග්ගලාධිට්ඨානාය ච යදසනාය යාව

තාපයසො අඤ්ඤාසි, තාව යසො අක්ඛාසි කයථසි විත්ථායරසි. නං යවදයි

මන්තපාරගූති යසොපි තඤ්ච අත්ථිං මන්තපාරගූ, යවදපාරගූ, තිස්යසො

බ්රාේමයණො යවදයි අඤ්ඤාසි.කිංකාරණා? යස්මා අත්ථයතො ච පදයතො ච

යදසනානයයතො ච චිත්රාහි ගාථාහි මුනී පකාසයි. කීදියසො? නිරාමගන්යධො

අසියතො දුරන්නයෙො, ආමගන්ධකයලසාභාවා නිරාමගන්යධො, 

තණ්ොදිට්ඨිනිස්සයාභාවා අසියතො, බාහිරදිට්ඨිවයසන ‘‘ඉදිං යසයයයො ඉදිං
වර’’න්ති යකනචි යනතුිං අසක්ුලයණයයත්තා දුරන්නයයො. එවිං

පකාසිතවයතොචස්ස සුත්වානබුද්ධස්සසුභාසිතංපදං සුකථිතිංධම්මයදසනිං

සුත්වා නිරාමගන්ධං නික්කයලසයයොගිං, සබ්බදුක්ඛප්පනූදනං 

සබ්බවට්ටදුක්ඛ පනූදනිං, නීචමයනො නීචචිත්යතොහුත්වා වන්දි තථාගතස්ස, 
තිස්යසො බ්රාේමයණො තථාගතස්ස පායද පඤ්චපතිට්ඨිතිං කත්වා වන්දි. 

තත්යථව පබ්බජ්ජමයරොචයිත්ථාති තත්යථව ච නිං ආසයන නිසින්නිං

කස්සපිංභගවන්තිංතිස්යසොතාපයසොපබ්බජ්ජමයරොචයිත්ථ, අයාචීතිවුධසත්තිං 
යෙොති. තිං භගවා ‘‘එහි භික්ඛූ’’ති ආෙ. යසො තඞ්ඛණිංයයව
අට්ඨපරික්ඛාරයුත්යතොහුත්වා ආකායසනාගන්ත්වාවස්සසතිකත්යථයරොවිය
භගවන්තිං වන්දිත්වා කතිපායෙයනව සාවකපාරමිඤාණිං පටිවිජ්ඣිත්වා 

තිස්යසො නාමඅග්ගසාවයකො අයෙොසි, පුන දුතියයො භාරද්වායජො නාම.එවිං
තස්සභගවයතො තිස්සභාරද්වාජිංනාමසාවකයුගිංඅයෙොසි. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

254 

පටුන 

අම්ොකිං පන භගවා යා ච තිස්යසන බ්රාේමයණන ආදියතො තිස්යසො

ගාථා වුධසත්තා, යා ච කස්සයපන භගවතා මජ්යඣ නව, යා ච තදා

සඞ්ත්තිකායරහි අන්යත ද්යව, තා සබ්බාපි චුද්දස ගාථා ආයනත්වා 
පරිපුණ්ණිං කත්වා ඉමිං ආමගන්ධසුත්තිං ආචරිය පමුඛානිං පඤ්චන්නිං
තාපසසතානිං ආමගන්ධිං බයාකාසි. තිං සුත්වා යසො බ්රාේමයණො තයථව
නීචමයනො හුත්වාභගවයතොපායදවන්දිත්වාපබ්බජ්ජිංයාචිසද්ධිිංපරිසාය. 

‘‘එථ භික්ඛයවො’’ති භගවා අයවොච. යත තයථව එහිභික්ඛුභාවිං පත්වා
ආකායසනාගන්ත්වා භගවන්තිං වන්දිත්වා කතිපායෙයනව සබ්යබව
අග්ගඵයලඅරෙත්යතපතිට්ඨහිිංසූති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායආමගන්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. හිරිසුත්තවණ්ණනා 

හිරිං තරන්තන්ති හිරිසුත්තිං. කා උ පත්ති? අනු පන්යන භගවති 
සාවත්ථියිං අඤ්ඤතයරො බ්රාේමණමොසායලො අඩ්යඪො අයෙොසි
අසීතියකොටිධනවිභයවො.තස්ස එකපුත්තයකොඅයෙොසිපියයොමනායපො.යසො
තිං යදවුලමාරිං විය නාන පකායරහි සුඛූපකරයණහි සිංවඩ්යඪන්යතො තිං
සාපයතයයිංතස්සඅනියයායතත්වාවකාලමකාසිසද්ධිිං බ්රාේමණියා.තයතො
තස්ස මාණවස්ස මාතාපිතූනිං අච්චයයන භණ්ඩාගාරියකො සාරගබ්භිං 

විවරිත්වාසාපයතයයිංනියයායතන්යතොආෙ–‘‘ඉදිංයත, සාමි, මාතාපිතූනිං

සන්තකිං, ඉදිං අයයකපයයකානිං සන්තකිං, ඉදිං සත්තුලලපරිවට්යටන

ආගත’’න්ති. මාණයවො ධනිං දිස්වා චින්යතසි – ‘‘ඉදිං ධනිංයයව දිස්සති, 

යයහි පන ඉදිං සඤ්චිතිං, යත න දිස්සන්ති, සබ්යබව මච්චුවසිං ගතා.

ගච්ඡන්තා ච න ඉයතො කඤ්චි ආදාය අගමිංසු, එවිං නාම යභොයග පොය

ගන්තබ්යබො පරයලොයකො, න සක්කා කඤ්චි ආදාය ගන්තුිං අඤ්ඤත්ර 

සුචරියතන.යිංනූනාෙිංඉමිංධනිංපරිච්චජිත්වාසුචරිතධනිංගණ්යෙයයිං, යිං
සක්කාආදාය ගන්තු’’න්ති.යසොදිවයසදිවයසසතසෙස්සිංවිස්සජ්යජන්යතො

පුනචින්යතසි– ‘‘පහූතමිදිංධනිං, කිංඉමිනාඑවම පයකනපරිච්චායගන, 

යිංනූනාෙිං මොදානිංදයදයය’’න්ති.යසොරඤ්යඤොආයරොයචසි–‘‘මොරාජ, 

මම ඝයර එත්තකිං ධනිං අත්ථි, ඉච්ඡාමි යතන මොදානිං දාතුිං. සාධු, 

මොරාජ, නගයර යඝොසනිං කාරායපථා’’ති. රාජා තථා කාරායපසි. යසො

ආගතාගතානිංභාජනානිපූයරත්වාසත්තහිදිවයසහි සබ්බධනමදාසි, දත්වා

චචින්යතසි–‘‘එවිංමොපරිච්චාගිං කත්වාඅයුත්තිංඝයරවසිතුිං, යිංනූනාෙිං

පබ්බයජයය’’න්ති.තයතොපරිජනස්සඑතමත්ථිං ආයරොයචසි.යත‘‘මා, ත්විං

සාමි, ‘ධනිං පරික්ඛීණ’න්ති චින්තයි, මයිං අ පයකයනව කායලන
නානාවියධහිඋපායයහිධනසඤ්චයිංකරිස්සාමා’’තිවත්වානාන පකායරහි
තිං යාචිිංසු.යසොයතසිංයාචනිංඅනාදියිත්වාවතාපසපබ්බජ්ජිංපබ්බජි. 
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පටුන 

තත්ථ අට්ඨවිධා තාපසා – සපුත්තභරියා, උඤ්ඡාචාරිකා, 

සම්පත්තකාලිකා, අනග්ගිපක්කකා, අස්මමුට්ඨිකා, දන්තලුයයකා, 

පවත්තඵලිකා, වණ්ටමුත්තිකා චාති )දී. නි. අට්ඨ. 1.280). තත්ථ 

සපුත්තභරිොති පුත්තදායරන සද්ධිිං පබ්බජිත්වා කසිවණිජ්ජාදීහි ජීවිකිං

ක පයමානා යකණියජටිලාදයයො. උඤ්ොචාරිකාති නගරද්වායර අස්සමිං
කාරායපත්වා තත්ථ ඛත්තියබ්රාේමණුලමාරාදයයො සි පාදීනි සික්ඛායපත්වා

හිරඤ්ඤසුවණ්ණිං පටික්ඛිපිත්වා තිලතණ්ඩුලාදික පියභණ්ඩපටිග්ගාෙකා, 

යත සපුත්තභරියයහි යසට්ඨතරා. සම්පත්තකාලිකාති ආොරයවලාය

සම්පත්තිංආොරිංගයෙත්වා යායපන්තා, යතඋඤ්ඡාචාරියකහියසට්ඨතරා. 

අනග්ගිපක්කිකාති අග්ගිනා අපක්කපත්තඵලානි ඛාදිත්වා යායපන්තා, යත

සම්පත්තකාලියකහි යසට්ඨතරා. අස්මමුට්ඨිකාති මුට්ඨිපාසාණිං ගයෙත්වා

අඤ්ඤිංවාකඤ්චි වාසිසත්ථකාදිිංගයෙත්වාවිචරන්තායදාඡාතායෙොන්ති, 
තදාසම්පත්තරුක්ඛයතොතචිං ගයෙත්වාඛාදිත්වාඋයපොසථඞ්ගානිඅධිට්ඨාය

චත්තායරො බ්රේමවිොයර භායවන්ති, යත අනග්ගිපක්කයකහි යසට්ඨතරා. 

දන්තලුෙයකාති මුට්ඨිපාසාණාදීනිපි අගයෙත්වා චරන්තා ඛුදාකායල
සම්පත්තරුක්ඛයතොදන්යතහි උ පායටත්වාතචිංඛාදිත්වාඋයපොසථඞ්ගානි

අධිට්ඨාය බ්රේමවිොයර භායවන්ති, යත අස්මමුට්ඨියකහි යසට්ඨතරා. 

පවත්තඵලිකාති ජාතස්සරිං වා වනසණ්ඩිං වානිස්සාය වසන්තා යිං තත්ථ

සයරභිසමුළාලාදි, යිංවා වනසණ්යඩපු ඵකායලපු ඵිං, ඵලකායලඵලිං, 
තයමව ඛාදන්ති. පු ඵඵයල අසති අන්තමයසො තත්ථ රුක්ඛපපටිකම්පි

ඛාදිත්වා වසන්ති, න ත්යවව ආොරත්ථාය අඤ්ඤත්ර ගච්ඡන්ති.

උයපොසථඞ්ගාධිට්ඨානිං බ්රේමවිොරභාවනිං ච කයරොන්ති, යත

දන්තලුයයයකහි යසට්ඨතරා. වණ්ටමුත්තිකා නාම වණ්ටමුත්තානි භූමියිං

පතිතානිපණ්ණානියයවඛාදන්ති, යසසිංපුරිමසදිසයමව, යත සබ්බයසට්ඨා. 

අයිං පන බ්රාේමණුලලපුත්යතො ‘‘තාපසපබ්බජ්ජාසු අග්ගපබ්බජ්ජිං 
පබ්බජිස්සාමී’’ති වණ්ටමුත්තිකපබ්බජ්ජයමව පබ්බජිත්වා හිමවන්යත ද්යව
තයයො පබ්බයත අතික්කම්ම අස්සමිං කාරායපත්වා පටිවසති. අථ භගවා
යලොයක උ පජ්ජිත්වා පවත්තිතවරධම්මචක්යකො අනුපුබ්යබන සාවත්ථිිං
ගන්ත්වා සාවත්ථියිං විෙරති යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. යතන
යඛො පන සමයයන සාවත්ථිවාසී එයකො පුරියසො පබ්බයත චන්දනසාරාදීනි
ගයවසන්යතොතස්සඅස්සමිංපත්වාඅභිවායදත්වාඑකමන්තිංඅට්ඨාසි.යසො 

තිං දිස්වා ‘‘ුලයතොආගයතොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘සාවත්ථියතො, භන්යත’’ති. ‘‘කා

තත්ථ පවත්තී’’ති? ‘‘තත්ථ, භන්යත, මනුස්සා අ පමත්තා දානාදීනි

පුඤ්ඤානි කයරොන්තී’’ති. ‘‘කස්ස ඔවාදිං සුත්වා’’ති? ‘‘බුද්ධස්ස

භගවයතො’’ති. තාපයසො බුද්ධසද්දස්සවයනන විම්හියතො ‘‘බුද්යධොති ත්විං, 

යභො පුරිස, වයදසී’’ති ආමගන්යධ වුධසත්තනයයයනව තික්ඛත්තුිං පුච්ඡිත්වා
‘‘යඝොයසොපි යඛො එයසො දුල්ලයභො’’ති අත්තමයනො භගවයතො සන්තිකිං
ගන්තුකායමොහුත්වාචින්යතසි–‘‘නයුත්තිංබුද්ධස්සසන්තිකිං තුච්ඡයමව

ගන්තුිං, කිං නු යඛො ගයෙත්වා ගච්යඡයය’’න්ති. පුන චින්යතසි – ‘‘බුද්ධා
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නාම ආමිසගරුකා න යෙොන්ති, ෙන්දාෙිං ධම්මපණ්ණාකාරිං ගයෙත්වා 

ගච්ඡාමී’’තිචත්තායරොපඤ්යෙඅභිසඞ්ඛරි – 

‘‘කීදියසො මිත්යතොනයසවිතබ්යබො, කීදියසො මිත්යතොයසවිතබ්යබො; 

කීදියසොපයයොයගොපයුඤ්ජිතබ්යබො, කිංරසානිංඅග්ග’’න්ති. 

යසො යත පඤ්යෙ ගයෙත්වා මජ්ඣිමයදසාභිමුයඛො පක්කමිත්වා 
අනුපුබ්යබනසාවත්ථිිං පත්වා යජතවනිං පවිට්යඨො. භගවාපිතස්මිිං සමයය 

ධම්මයදසනත්ථායආසයනනිසින්යනොයයව යෙොති. යසො භගවන්තිං දිස්වා

අවන්දිත්වාව එකමන්තිංඅට්ඨාසි.භගවා ‘‘කච්චි, ඉසි, ඛමනීය’’න්තිආදිනා

නයයන සම්යමොදි. යසොපි ‘‘ඛමනීයිං, යභො යගොතමා’’තිආදිනා නයයන

පටිසම්යමොදිත්වා ‘‘යදි බුද්යධො භවිස්සති, මනසා පුච්ඡියත පඤ්යෙ වාචාය
එව විස්සජ්යජස්සතී’’ති මනසා එව භගවන්තිං යත පඤ්යෙ පුච්ඡි. භගවා

බ්රාේමයණන පුට්යඨො ආදිපඤ්ෙිං තාව විස්සජ්යජතුිං හිරිං තරන්තන්ති
ආරභිත්වාඅඩ්ඪයතයයා ගාථායයොආෙ. 

256. තාසිං අත්යථො – හිරිං තරන්තන්ති හිරිිං අතික්කමන්තිං අහිරිකිං 

නිල්ලජ්ජිං. විජිගුච්ෙමානන්ති අසුචිමිව පස්සමානිං. අහිරියකො හි හිරිිං

ජිගුච්ඡතිඅසුචිමිවපස්සති, යතනනිංනභජතිනඅල්ලීයති. යතන වුධසත්තිං

‘‘විජිගුච්ඡමාන’’න්ති. තවාහමස්මි ඉති භාසමානන්ති ‘‘අෙිං, සම්ම, තව

සොයයො හිතකායමො සුඛකායමො, ජීවිතම්පි යම තුය්ෙිං අත්ථාය

පරිච්චත්ත’’න්ති එවමාදිනා නයයන භාසමානිං. සය්හානි කම්මානි

අනාදිෙන්තන්ති එවිං භාසිත්වාපි ච සය්ොනි කාතුිං සක්කානිපි තස්ස
කම්මානිඅනාදියන්තිංකරණත්ථායඅසමාදියන්තිං.අථවාචිත්යතනතත්ථ 

ආදරමත්තම්පි අකයරොන්තිං, අපිච යඛො පන උ පන්යනසු කච්යචසු

බයසනයමව දස්යසන්තිං. යනයසොමමන්තිඉතිනංවිජඤ්ඤාතිතිංඑවරූපිං 

‘‘මිත්තපටිරූපයකොඑයසො, යනයසොයමමිත්යතො’’තිඑවිංපණ්ඩියතොපුරියසො
විජායනයය. 

257. අනන්වෙන්ති යිං අත්ථිං දස්සාමි, කරිස්සාමීති ච භාසති, යතන 

අනනුගතිං. පිෙං වාචං යෙො මිත්යතසු පකුබ්බතීති යයො අතීතානාගයතහි
පයදහි පටිසන්ථරන්යතො නිරත්ථයකන සඞ්ගණ්ෙන්යතො යකවලිං

බයඤ්ජනච්ඡායාමත්යතයනවපියිංමිත්යතසුවාචිංපවත්යතති. අකයරොන්තං

භාසමානං, පරිජානන්ති පණ්ඩිතාති එවරූපිං යිං භාසති, තිං අකයරොන්තිං, 
යකවලිං වාචාය භාසමානිං ‘‘වචීපරයමො නායමස අමිත්යතො 
මිත්තපටිරූපයකො’’තිඑවිංපරිච්ඡින්දිත්වාපණ්ඩිතාජානන්ති. 

258. න යසො මිත්යතො යෙො සදා අප්පමත්යතො, යභදාසඞ්කී

රන්ධයමවානුපස්සීති යයො යභදයමව ආසඞ්කමායනො කතමධුයරන

උපචායරනසදා අ පමත්යතො විෙරති, යිංකඤ්චි අස්සතියා අමනසිකායරන 
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කතිං, අඤ්ඤාණයකන වා අකතිං, ‘‘යදා මිං ගරහිස්සති, තදා නිං එයතන

පටියචොයදස්සාමී’’ති එවිං රන්ධයමව අනුපස්සති, න යසො මිත්යතො 
යසවිතබ්යබොති. 

එවිං භගවා ‘‘කීදියසො මිත්යතො න යසවිතබ්යබො’’ති ඉමිං ආදිපඤ්ෙිං 

විස්සජ්යජත්වා දුතියිං විස්සජ්යජතුිං ‘‘ෙස්මිඤ්ච යසතී’’ති ඉමිං

උපඩ්ඪගාථමාෙ. තස්සත්යථො ෙස්මිඤ්ච මිත්යත මිත්යතො තස්ස

ෙදයමනුපවිසිත්වා සයයනන යථා නාම පිතු උරසි පුත්යතො ‘‘ඉමස්ස මයි
උරසි සයන්යත දුක්ඛිං වා අනත්තමනතා වා භයවයයා’’තිආදීහි

අපරිසඞ්කමායනො නිබ්බිසඞ්යකො හුත්වා යසති, එවයමවිං දාරධනජීවිතාදීසු

විස්සාසිං කයරොන්යතො මිත්තභායවන නිබ්බිසඞ්යකො යසති. යෙො ච පයරහි 

කාරණසතිං කාරණසෙස්සම්පි වත්වා අයභජ්යජො, ස යව මිත්යතො 
යසවිතබ්යබොති. 

259. එවිංභගවා ‘‘කීදියසොමිත්යතොයසවිතබ්යබො’’තිඑවිංදුතියපඤ්ෙිං
විස්සජ්යජත්වා තතියිං විස්සජ්යජතුිං ‘‘පාමුජ්ජකරණ’’න්ති ගාථමාෙ.

තස්සත්යථො – පාමුජ්ජිං කයරොතීති පාමුජ්ජකරණං. ඨානන්තිකාරණිං. කිං

පන තන්ති? වීරියිං. තඤ්හි ධම්මූපසඤ්හිතිං පීතිපායමොජ්ජසුඛමු පාදනයතො

පාමුජ්ජකරණන්තිවුධසච්චති.යථාෙ ‘‘ස්වාඛායත, භික්ඛයව, ධම්මවිනයයයයො

ආරද්ධවීරියයො, යසො සුඛිං විෙරතී’’ති )අ. නි. 1.319). පසිංසිං ආවෙතීති 

පසංසාවහනං. ආදියතො දිබ්බමානුසකසුඛානිං, පරියයොසායනනිබ්බානසුඛස්ස

ආවෙනයතො ඵලූපචායරන සුඛං. ඵලිං පටිකඞ්ඛමායනො ඵලානිසංයසො.

භායවතීති වඩ්යඪති. වහන්යතො යපොරිසං ධුරන්ති පුරිසානුච්ඡවිකිං භාරිං

ආදායවිෙරන්යතොඑතිං සම්ම පධානවීරියසඞ්ඛාතිංඨානිංභායවති, ඊදියසො
පයයොයගොයසවිතබ්යබොති. 

260. එවිංභගවා ‘‘කීදියසොපයයොයගොපයුඤ්ජිතබ්යබො’’තිතතියපඤ්ෙිං

විස්සජ්යජත්වා චතුත්ථිං විස්සජ්යජතුිං ‘‘පවියවකරස’’න්ති ගාථමාෙ. තත්ථ 

පවියවයකොතිකයලසවියවකයතොජාතත්තාඅග්ගඵලිංවුධසච්චති, තස්සරයසොති 

අස්සාදනට්යඨන තිංසම්පයුත්තිං සුඛිං. උපසයමොපි කයලසූපසමන්යත

ජාතත්තානිබ්බානසඞ්ඛාතඋපසමාරම්මණත්තාවාතයදව, ධම්මපීතිරයසොපි 

අරියධම්මයතො අනයපතාය නිබ්බානසඞ්ඛායත ධම්යම උ පන්නාය පීතියා
රසත්තා තයදව. තිං පවියවකරසිං උපසමස්ස ච රසිං පිත්වා තයදව 

ධම්මපීතිරසං පිවං නිද්දයරො යහොති නිප්පායපො, පිවිත්වාපි 

කයලසපරිළාොභායවන නිද්දයරො, පිවන්යතොපි පහීනපාපත්තා නි පායපො

යෙොති, තස්මා එතිං රසානමග්ගන්ති. යකචි පන
‘‘ඣානනිබ්බානපච්චයවක්ඛණානිං කායචිත්තඋපධිවියවකානඤ්ච වයසන

පවියවකරසාදයයො තයයො එව එයත ධම්මා’’ති යයොයජන්ති, පුරිමයමව 

සුන්දරිං. එවිං භගවා චතුත්ථපඤ්ෙිං විස්සජ්යජන්යතො අරෙත්තනිකූයටන 
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යදසනිංනිට්ඨායපසි.යදසනාපරියයොසායනබ්රාේමයණොභගවයතොසන්තියක 

පබ්බජිත්වාකතිපායෙයනවපටිසම්භිදා පත්යතොඅරොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායහිරිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨයමොභායගොනිට්ඨියතො. 
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පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරෙයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා 

(දුතියෙොභායගො) 

2. චූළවග්යගො 
4. මඞ්ගලසුත්තවණ්ණනා 

එවං යම සුතන්ති මඞ්ගලසුත්තිං. කා උ පත්ති? ජම්බුදීයප කර තත්ථ
තත්ථ නගරද්වාරසන්ථාගාරසභාදීසු මොජනා සන්නිපතිත්වා
හිරඤ්ඤසුවණ්ණිං දත්වා නාන පකාරිං සීතාෙරණාදිබාහිරකකථිං

කථායපන්ති, එයකකා කථා චතුමාසච්චයයන නිට්ඨාති. තත්ථ එකදිවසිං

මඞ්ගලකථා සමුට්ඨාසි – ‘‘කිංනු යඛො මඞ්ගලිං, කිං දිට්ඨිං මඞ්ගලිං, සුතිං

මඞ්ගලිං, මුතිංමඞ්ගලිං, යකොමඞ්ගලිංජානාතී’’ති? 

අථ දිට්ඨමඞ්ගලියකොනායමයකොපුරියසොආෙ– ‘‘අෙිංමඞ්ගලිංජානාමි, 

දිට්ඨිංයලොයකමඞ්ගලිං, දිට්ඨිංනාමඅභිමඞ්ගලසම්මතිංරූපිං. යසයයථිදිං–

ඉයධකච්යචොකාලස්යසවවුධසට්ඨායචාතකසුලණිංවා පස්සති, යබලුවලට්ඨිිං
වා ගබ්භිනිිං වා ුලමාරයක වා අලඞ්කතපටියත්යත පුණ්ණඝටිං වා
අල්ලයරොහිතමච්ඡිං වා ආජඤ්ඤිං වාආජඤ්ඤරථිං වා උසභිං වා ගාවිිං වා

කපිලිං වා, යිං වා පනඤ්ඤම්පි කඤ්චි එවරූපිං අභිමඞ්ගලසම්මතිං රූපිං

පස්සති, ඉදිංවුධසච්චතිදිට්ඨමඞ්ගල’’න්ති.තස්ස වචනිංඑකච්යචඅග්ගයෙසුිං, 

එකච්යචනාග්ගයෙසුිං.යයනාග්ගයෙසුිං, යතයතනසෙ විවදිිංසු. 

අථ සුතමඞ්ගලියකොනායමයකොපුරියසොආෙ– ‘‘චක්ඛුනායමතිං, යභො, 

සුචිම්පි අසුචිම්පි පස්සති, තථා සුන්දරම්පි අසුන්දරම්පි, මනාපම්පි

අමනාපම්පි.යදියතනදිට්ඨිංමඞ්ගලිංසියා, සබ්බම්පි මඞ්ගලිංසියා, තස්මා

න දිට්ඨිං මඞ්ගලිං, අපිච යඛො පන සුතිං මඞ්ගලිං, සුතිං නාම 
අභිමඞ්ගලසම්මයතොසද්යදො.යසයයථිදිං–ඉයධකච්යචොකාලස්යසවවුධසට්ඨාය
වඩ්ඪාතිවා වඩ්ඪමානාතිවාපුණ්ණාතිවාඵුස්සාතිවාසුමනාතිවාසිරීතිවා
සිරිවඩ්ඪාතිවා අජ්ජසුනක්ඛත්තිංසුමුහුත්තිංසුදිවසිංසුමඞ්ගලන්තිඑවරූපිං

වා යිංකඤ්චි අභිමඞ්ගලසම්මතිං සද්දිං සුණාති, ඉදිං වුධසච්චති

සුතමඞ්ගල’’න්ති. තස්සපි වචනිං එකච්යච අග්ගයෙසුිං, එකච්යච

නාග්ගයෙසුිං.යයනාග්ගයෙසුිං, යතයතනසෙවිවදිිංසු. 
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අථමුතමඞ්ගලියකොනායමයකොපුරියසොආෙ–‘‘යසොතම්පිහිනායමතිං
යභො සාධුම්පි අසාධුම්පි මනාපම්පි අමනාපම්පි සුණාති. යදි යතන සුතිං

මඞ්ගලිංසියා, සබ්බම්පිමඞ්ගලිංසියා, තස්මානසුතිංමඞ්ගලිං, අපිචයඛො

පන මුතිං මඞ්ගලිං, මුතිං නාම අභිමඞ්ගලසම්මතිං ගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බිං.
යසයයථිදිං–ඉයධකච්යචොකාලස්යසව වුධසට්ඨායපදුමගන්ධාදිපු ඵගන්ධිංවා

ඝායති, ඵුස්සදන්තකට්ඨිං වා ඛාදති, පථවිිං වා ආමසති, ෙරිතසස්සිං වා

අල්ලයගොමයිං වා කච්ඡපිං වා තිලවාෙිං වා පු ඵිං වා ඵලිං වා ආමසති, 

ඵුස්සමත්තිකායවාසම්මාලිම්පති, ඵුස්සසාටකිංවානිවායසති, ඵුස්සයවඨනිං 

වාධායරති, යිංවාපනඤ්ඤම්පිකඤ්චිඑවරූපිංඅභිමඞ්ගලසම්මතිංගන්ධිං

වා ඝායති, රසිං වා සායති, යඵොට්ඨබ්බිං වා ඵුසති, ඉදිං වුධසච්චති

මුතමඞ්ගල’’න්ති. තස්සපි වචනිං එකච්යච අග්ගයෙසුිං, එකච්යච
නාග්ගයෙසුිං. 

තත්ථනදිට්ඨමඞ්ගලියකොසුතමුතමඞ්ගලියකඅසක්ඛිසඤ්ඤායපතුිං.න 
යතසිංඅඤ්ඤතයරොඉතයරද්යව.යතසුචමනුස්යසසුයයදිට්ඨමඞ්ගලිකස්ස

වචනිං ගණ්හිිංසු, යත ‘‘දිට්ඨිංයයව මඞ්ගල’’න්ති ගතා. යය

සුතමුතමඞ්ගලිකානිං වචනිං ගණ්හිිංසු, යත ‘‘සුතිංයයව මුතිංයයව
මඞ්ගල’’න්තිගතා.එවමයිංමඞ්ගලකථාසකලජම්බුදීයප පාකටාජාතා. 

අථ සකලජම්බුදීයප මනුස්සා ගුම්බගුම්බා හුත්වා ‘‘කිං නු යඛො 

මඞ්ගල’’න්තිමඞ්ගලානිචින්තයිිංසු. යතසිංමනුස්සානිං ආරක්ඛයදවතාතිං
කථිං සුත්වා තයථව මඞ්ගලානි චින්තයිිංසු. තාසිං යදවතානිං භුම්මයදවතා 

මිත්තා යෙොන්ති, අථ තයතො සුත්වා භුම්මයදවතාපි තයථව මඞ්ගලානි

චින්තයිිංසු. තාසම්පි යදවතානිං ආකාසට්ඨයදවතා මිත්තා යෙොන්ති, 
ආකාසට්ඨයදවතානිං චාතුමොරාජිකයදවතා. එයතයනව උපායයන යාව

සුදස්සීයදවතානිං අකනිට්ඨයදවතා මිත්තා යෙොන්ති, අථ තයතො සුත්වා
අකනිට්ඨයදවතාපි තයථව ගුම්බගුම්බා හුත්වා මඞ්ගලානි චින්තයිිංසු. එවිං
දසසෙස්සචක්කවායළසු සබ්බත්ථ මඞ්ගලචින්තා උදපාදි. උ පන්නා ච සා
‘‘ඉදිංමඞ්ගලිංඉදිංමඞ්ගල’’න්ති විනිච්ඡියමානාපිඅ පත්තාඑවවිනිච්ඡයිං
ද්වාදසවස්සානිඅට්ඨාසි.සබ්යබ මනුස්සාචයදවාචබ්රේමායනොචඨයපත්වා
අරියසාවයක දිට්ඨසුතමුතවයසන තිධා භින්නා. එයකොපි ‘‘ඉදයමව

මඞ්ගල’’න්ති යථාභුච්චයතො නිට්ඨඞ්ගයතො නායෙොසි, මඞ්ගලයකොලාෙලිං
යලොයකඋ පජ්ජි. 

යකොලාහලං නාම පඤ්චවිධං – ක පයකොලාෙලිං, 

චක්කවත්තියකොලාෙලිං, බුද්ධයකොලාෙලිං, මඞ්ගලයකොලාෙලිං, 
යමොයනයයයකොලාෙලන්ති. තත්ථ කාමාවචරයදවා මුත්තසිරා
විකණ්ණයකසාරුදම්මුඛාඅස්සූනිෙත්යථහිපුඤ්ඡමානා රත්තවත්ථනිවත්ථා
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අතිවිය විරූපයවසධාරියනො හුත්වා, ‘‘වස්සසතසෙස්සස්ස අච්චයයන 

ක පුට්ඨානිං භවිස්සති. අයිං යලොයකො විනස්සිස්සති, මොසමුද්යදො

සුස්සිස්සති, අයඤ්ච මොපථවී සියනරු ච පබ්බතරාජා උඩ්ඪය්හිස්සති

විනස්සිස්සති, යාව බ්රේමයලොකායලොකවිනායසොභවිස්සති.යමත්තිං, මාරිසා, 

භායවථ, කරුණිං මුදිතිං උයපක්ඛිං, මාරිසා, භායවථ, මාතරිං උපට්ඨෙථ, 

පිතරිංඋපට්ඨෙථ, ුලයලයජට්ඨාපචායියනොයෙොථ, ජාගරථමා පමාදත්ථා’’ති

මනුස්සපයථවිචරිත්වාආයරොයචන්ති.ඉදිං කප්පයකොලාහලං නාම. 

කාමාවචරයදවායයව ‘‘වස්සසතස්සච්චයයන චක්කවත්තිරාජා යලොයක 

උ පජ්ජිස්සතී’’ති මනුස්සපයථ විචරිත්වා ආයරොයචන්ති. ඉදිං 

චක්කවත්තියකොලාහලං නාම. 

සුද්ධාවාසාපනයදවාබ්රේමාභරයණනඅලඞ්කරිත්වාබ්රේමයවඨනිං සීයස
කත්වාපීතියසොමනස්සජාතාබුද්ධගුණවාදියනො‘‘වස්සසෙස්සස්සඅච්චයයන
බුද්යධො යලොයක උ පජ්ජිස්සතී’’ති මනුස්සපයථ විචරිත්වා ආයරොයචන්ති.

ඉදිං බුද්ධයකොලාහලං නාම. 

සුද්ධාවාසා එව යදවා මනුස්සානිං චිත්තිං ඤත්වා ‘‘ද්වාදසන්නිං 
වස්සානිංඅච්චයයනසම්මාසම්බුද්යධොමඞ්ගලිංකයථස්සතී’’තිමනුස්සපයථ

විචරිත්වා ආයරොයචන්ති.ඉදිං මඞ්ගලයකොලාහලං නාම. 

සුද්ධාවාසා එව යදවා ‘‘සත්තන්නිං වස්සානිං අච්චයයන අඤ්ඤතයරො
භික්ඛු භගවතා සද්ධිිං සමාගම්ම යමොයනයයපටිපදිං පුච්ඡිස්සතී’’ති

මනුස්සපයථ විචරිත්වා ආයරොයචන්ති. ඉදිං යමොයනෙයයකොලාහලං නාම.
ඉයමසු පඤ්චසු යකොලාෙයලසු දිට්ඨමඞ්ගලාදිවයසන තිධා භින්යනසු
යදවමනුස්යසසුඉදිංමඞ්ගලයකොලාෙලිං යලොයකඋ පජ්ජි. 

අථ යදයවසු ච මනුස්යසසු ච විචිනිත්වා විචිනිත්වා මඞ්ගලානි 

අලභමායනසු ද්වාදසන්නිං වස්සානිං අච්චයයන තාවතිිංසකායිකා යදවතා

සඞ්ගම්ම සමාගම්ම එවිං සමචින්යතසුිං – ‘‘යසයයථාපි නාම, මාරිසා, 

ඝරසාමියකො අන්යතොඝරජනානිං, ගාමසාමියකො ගාමවාසීනිං, රාජා

සබ්බමනුස්සානිං, එවයමවිංඅයිංසක්යකොයදවානමින්යදොඅම්ොකිංඅග්යගො 
චයසට්යඨොචයදිදිංපුඤ්යඤනයතයජනඉස්සරියයනපඤ්ඤායද්වින්නිං
යදවයලොකානිං අධිපති. යිංනූන මයිං සක්කිං යදවානමින්දිං එතමත්ථිං
පුච්යඡයයාමා’’ති. තා සක්කස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා සක්කිං යදවානමින්දිං
තඞ්ඛණානුරූපනිවාසනාභරණසස්සිරිකසරීරිං 
අඩ්ඪයතයයයකොටිඅච්ඡරාගණපරිවුධසතිං පාරිච්ඡත්තකමූයල
පණ්ඩුකම්බලවරාසයන නිසින්නිං අභිවායදත්වා එකමන්තිං ඨත්වා
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පටුන 

එතදයවොචුිං – ‘‘යග්යඝ, මාරිස, ජායනයයාසි, එතරහි මඞ්ගලපඤ්ො

සමුට්ඨිතා, එයකදිට්ඨිංමඞ්ගලන්තිවදන්ති, එයකසුතිංමඞ්ගලන්ති වදන්ති, 

එයකමුතිං මඞ්ගලන්ති වදන්ති. තත්ථ මයඤ්ච අඤ්යඤ ච අනිට්ඨඞ්ගතා, 
සාධු වත යනො ත්විං යාථාවයතො බයාකයරොහී’’ති. යදවරාජා පකතියාපි
පඤ්ඤවා ‘‘අයිංමඞ්ගලකථා කත්ථපඨමිංසමුට්ඨිතා’’තිආෙ. ‘‘මයිංයදව
චාතුමොරාජිකානිං අස්සුම්ො’’ති ආෙිංසු. තයතො චාතුමොරාජිකා

ආකාසට්ඨයදවතානිං, ආකාසට්ඨයදවතා භුම්මයදවතානිං, භුම්මයදවතා 

මනුස්සාරක්ඛයදවතානිං, මනුස්සාරක්ඛයදවතා ‘‘මනුස්සයලොයක
සමුට්ඨිතා’’තිආෙිංසු. 

අථ යදවානමින්යදො ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො කත්ථ වසතී’’ති පුච්ඡි. 

‘‘මනුස්සයලොයක, යදවා’’තිආෙිංසු. ‘‘තිංභගවන්තිංයකොචිපුච්ඡී’’තිආෙ.
‘‘නයකොචි යදවා’’ති.‘‘කිංනුයඛොනාමතුම්යෙමාරිසාඅග්ගිිංඡඩ්යඩත්වා

ඛජ්යජොපනකිං උජ්ජායලථ, යය අනවයසසමඞ්ගලයදසකිං තිං භගවන්තිං

අතික්කමිත්වා මිං පුච්ඡිතබ්බිං මඤ්ඤථ? ආගච්ඡථ, මාරිසා, තිං භගවන්තිං

පුච්ඡාම, අද්ධාසස්සිරිකිංපඤ්ෙබයාකරණිං ලභිස්සාමා’’තිඑකිංයදවපුත්තිං
ආණායපසි – ‘‘ත්විං භගවන්තිං පුච්ඡා’’ති. යසො යදවපුත්යතො
තඞ්ඛණානුරූයපන අලඞ්කායරන අත්තානිං අලඞ්කරිත්වා විජ්ජුරිව
විජ්යජොතමායනො යදවගණපරිවුධසයතො යජතවනමොවිොරිං ආගන්ත්වා
භගවන්තිං අභිවායදත්වා එකමන්තිං ඨත්වා මඞ්ගලපඤ්ෙිං පුච්ඡන්යතො
ගාථාය අජ්ඣභාසි. භගවා තස්ස තිං පඤ්ෙිං විස්සජ්යජන්යතො ඉමිං
සුත්තමභාසි. 

තත්ථ එවං යම සුතන්තිආදීනමත්යථො සඞ්යඛපයතො

කසිභාරද්වාජසුත්තවණ්ණනායිං වුධසත්යතො, විත්ථාරිං පන ඉච්ඡන්යතහි 
පපඤ්චසූදනියා මජ්ඣිමට්ඨකථායිං වුධසත්තනයයන ගයෙතබ්යබො.

කසිභාරද්වාජසුත්යත ච ‘‘මගයධසු විෙරති දක්ඛිණාගිරිස්මිිං එකනාළායිං 

බ්රාේමණගායම’’ති වුධසත්තිං, ඉධ ‘‘සාවත්ථියිං විෙරති යජතවයන 

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම’’ති. තස්මා ‘‘සාවත්ථිය’’න්ති ඉමිං පදිං ආදිිං
කත්වාඉධ අපුබ්බපදවණ්ණනිංකරිස්සාම. 

යසයයථිදිං, සාවත්ථිෙන්ති එවිංනාමයක නගයර. තිං කර සවත්ථස්ස
නාම ඉසියනො නිවාසට්ඨානිං අයෙොසි. තස්මා යථා ුලසම්බස්ස නිවායසො

යකොසම්බී, කාකණ්ඩස්ස නිවායසො කාකණ්ඩීති, එවිං ඉත්ථිලිඞ්ගවයසන 

‘‘සාවත්ථී’’තිවුධසච්චති.යපොරාණාපනවණ්ණයන්ති–යස්මාතස්මිිංඨායන 

සත්ථසමායයොයග ‘‘කිංභණ්ඩමත්ථී’’ති පුච්ඡියත ‘‘සබ්බමත්ථී’’ති ආෙිංසු, 
තස්මා තිං වචනමුපාදාය ‘‘සාවත්ථී’’ති වුධසච්චති. තස්සිං සාවත්ථියිං.

එයතනස්සයගොචරගායමොදීපියතො යෙොති.යජයතොනාමරාජුලමායරො, යතන
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යරොපිතසිංවඩ්ඪිතත්තා තස්ස යජතස්ස වනන්ති යජතවනිං, තස්මිිං 

යජතවයන. අනාථානිං පිණ්යඩො එතස්මිිං අත්ථීති අනාථපිණ්ඩියකො, තස්ස 

අනාථපිණ්ඩිකස්ස. අනාථපිණ්ඩියකන ගෙපතිනා
චතුපණ්ණාසයකොටිපරිච්චායගන නිට්ඨාපිතාරායමති අත්යථො. එයතනස්ස 
පබ්බජිතානුරූපනිවායසොකායසොදීපියතොයෙොති. 

අථාති අවිච්යඡදත්යථ, යඛොති අධිකාරන්තරනිදස්සනත්යථ නිපායතො.
යතන අවිච්ඡින්යනයයව තත්ථ භගවයතො විොයර ‘‘ඉදමධිකාරන්තරිං

උදපාදී’’ති දස්යසති. කිං තන්ති? අඤ්ඤතරා යදවතාතිආදි. තත්ථ 

අඤ්ඤතරාති අනියමිතනිද්යදයසො.සාහිනාමයගොත්තයතොඅපාකටා, තස්මා

‘‘අඤ්ඤතරා’’තිවුධසත්තා.යදයවො එවයදවතා, ඉත්ථිපුරිසසාධාරණයමතිං.ඉධ

පන පුරියසො එව යසො යදවපුත්යතො, කන්තු සාධාරණනාමවයසන
‘‘යදවතා’’තිවුධසත්යතො. 

අභික්කන්තාෙ රත්තිොති එත්ථ අභික්කන්තසද්යදො 

ඛයසුන්දරාභිරූපඅබ්භනුයමොදනාදීසුදිස්සති.තත්ථ ‘‘අභික්කන්තා, භන්යත, 

රත්ති, නික්ඛන්යතොපඨයමොයායමො, චිරනිසින්යනොභික්ඛුසඞ්යඝො.උද්දිසතු, 

භගවාභික්ඛූනිං පාතියමොක්ඛ’’න්තිඑවමාදීසු)චූළව.383; අ.නි.8.20; උදා.

45) ඛයයදිස්සති.‘‘අයිං ඉයමසිංචතුන්නිංපුග්ගලානිංඅභික්කන්තතයරොච

පණීතතයරොචා’’තිඑවමාදීසු)අ.නි. 4.100) සුන්දයර. 

‘‘යකොයමවන්දතිපාදානි, ඉද්ධියායසසාජලිං; 

අභික්කන්යතනවණ්යණන, සබ්බාඔභාසයිංදිසා’’ති.)වි.ව.857) – 

එවමාදීසු අභිරූයප. ‘‘අභික්කන්තිං, යභො යගොතම, අභික්කන්තිං, යභො 

යගොතමා’’ති එවමාදීසු )අ.නි. 2.16; පාරා. 15) අබ්භනුයමොදයන. ඉධ පන

ඛයය.යතන අභික්කන්තායරත්තියා, පරික්ඛීණායරත්තියාතිවුධසත්තිංයෙොති. 

අභික්කන්තවණ්ණාති එත්ථ අභික්කන්තසද්යදො අභිරූයප, 

වණ්ණසද්යදො පන ඡවිථුතිුලලවග්ගකාරණසණ්ඨාන පමාණරූපායතනාදීසු 

දිස්සති.තත්ථ‘‘සුවණ්ණවණ්යණොසිභගවා’’තිඑවමාදීසු)ම.නි.2.399; සු.

නි. 553) ඡවියිං. ‘‘කදා සඤ්ඤූළ්ො පන යත, ගෙපති, ඉයම සමණස්ස

යගොතමස්ස වණ්ණා’’ති එවමාදීසු (ම. නි. 2.77) ථුතියිං. ‘‘චත්තායරොයම, 

යභොයගොතම, වණ්ණා’’තිඑවමාදීසු)දී.නි.3.115) ුලලවග්යග.‘‘අථයකන

නු වණ්යණන, ගන්ධත්යථයනොති වුධසච්චතී’’ති එවමාදීසු )සිං. නි. 1.234) 
කාරයණ. ‘‘මෙන්තිං ෙත්ථිරාජවණ්ණිං අභිනිම්මිනිත්වා’’ති එවමාදීසු )සිං.

නි. 1.138) සණ්ඨායන. ‘‘තයයො පත්තස්ස වණ්ණා’’ති එවමාදීසු පමායණ.
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‘‘වණ්යණොගන්යධොරයසො ඔජා’’තිඑවමාදීසුරූපායතයන.යසොඉධඡවියිං
දට්ඨබ්යබො.යතනඅභික්කන්තවණ්ණා අභිරූපච්ඡවීතිවුධසත්තිංයෙොති. 

යකවලකප්පන්ති එත්ථ යකවලසද්යදො 
අනවයසසයයභුයයඅබයාමිස්සඅනතියරකදළ්ෙත්ථවිසිංයයොගාදිඅයනකත්යථො

.තථාහිස්ස ‘‘යකවලපරිපුණ්ණිංපරිසුද්ධිංබ්රේමචරිය’’න්තිඑවමාදීසු)දී.නි.

1.255; පාරා. 1) අනවයසසතා අත්යථො. ‘‘යකවලක පා ච අඞ්ගමාගධා
පහූතිංඛාදනීයිංයභොජනීයිංආදාය උපසඞ්කමිස්සන්තී’’ති එවමාදීසු)මොව.

43) යයභුයයතා. ‘‘යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යෙොතී’’ති

එවමාදීසු )විභ. 225) අබයාමිස්සතා. ‘‘යකවලිං සද්ධාමත්තකිං නූන

අයමායස්මා’’ති එවමාදීසු )මොව. 244) අනතියරකතා. ‘‘ආයස්මයතො
භන්යත අනුරුද්ධස්ස බාහියකො නාම සද්ධිවිොරියකො යකවලක පිං 

සඞ්ඝයභදාය ඨියතො’’ති එවමාදීසු )අ. නි. 4.243) දළ්ෙත්ථතා. ‘‘යකවලී

වුධසසිතවා උත්තමපුරියසොතිවුධසච්චතී’’තිඑවමාදීසු)සිං.නි.3.57) විසිංයයොයගො.
ඉධපනස්සඅනවයසසයතො අත්යථොඅධි යපයතො. 

කප්පසද්යදො පනායිං 
අභිසද්දෙනයවොොරකාලපඤ්ඤත්තියඡදනවික පයලසසමන්තභාවාදිඅයන

කත්යථො. තථා හිස්ස ‘‘ඔක පනියයමතිං යභොයතො යගොතමස්ස, යතා තිං

අරෙයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති එවමාදීසු (ම. නි. 1.387) 

අභිසද්දෙනමත්යථො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, පඤ්චහිසමණක යපහිඵලිං 

පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති එවමාදීසු )චූළව. 250) යවොොයරො. ‘‘යයන සුදිං

නිච්චක පිං විෙරාමී’’ති එවමාදීසු )ම. නි. 1.387) කායලො. ‘‘ඉච්චායස්මා

ක යපො’’ති එවමාදීසු (සු. නි. 1098; චූළනි. ක පමාණවපුච්ඡා 117) 

පඤ්ඤත්ති.‘‘අලඞ්කයතො ක පිතයකසමස්සූ’’තිඑවමාදීසු)ජා.2.22.1368) 

යඡදනිං. ‘‘ක පති ද්වඞ්ගුලක යපො’’ති එවමාදීසු )චූළව. 446) වික යපො.

‘‘අත්ථි ක යපො නිපජ්ජිතු’’න්ති එවමාදීසු )අ. නි. 8.80) යලයසො.

‘‘යකවලක පිං යවළුවනිං ඔභායසත්වා’’ති එවමාදීසු )සිං. නි. 1.94) 
සමන්තභායවො. ඉධ පනස්ස සමන්තභායවො අත්යථොති අධි යපයතො. යයතො 

යකවලකප්පං යජතවනන්ති එත්ථ අනවයසසිං සමන්තයතො යජතවනන්ති
එවමත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

ඔභායසත්වාති ආභාය ඵරිත්වා, චන්දිමාවියසූරියයොවියචඑයකොභාසිං
එකපජ්යජොතිංකරිත්වාතිඅත්යථො. 

යෙන භගවා යතනුපසඞ්කමීති භුම්මත්යථ කරණවචනිං, යයතො යත්ථ

භගවා, තත්ථ උපසඞ්කමීති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යයන වා 

කාරයණනභගවායදවමනුස්යසහිඋපසඞ්කමිතබ්යබො, යතයනවකාරයණන
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උපසඞ්කමීතිඑවම්යපත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො.යකනචකාරයණනභගවා

උපසඞ්කමිතබ්යබො? නාන පකාරගුණවියසසාධිගමාධි පායයන
සාදුඵලූපයභොගාධි පායයන දිජගයණහි නිච්චඵලිතමොරුක්යඛො විය.

උපසඞ්කමීති ච ගතාති වුධසත්තිං යෙොති. උපසඞ්කමිත්වාති
උපසඞ්කමනපරියයොසානදීපනිං.අථවාඑවිංගතා තයතොආසන්නතරිංඨානිං

භගවයතො සමීපසඞ්ඛාතිං ගන්ත්වාතිපි වුධසත්තිං යෙොති. භගවන්තං

අභිවායදත්වාතිභගවන්තිංවන්දිත්වාපණමිත්වා නමස්සිත්වා. 

එකමන්තන්ති භාවනපුිංසකනිද්යදයසො, එයකොකාසිං එකපස්සන්ති

වුධසත්තිං යෙොති. භුම්මත්යථ වා උපයයොගවචනිං. අට්ඨාසීති

නිසජ්ජාදිපටික්යඛයපො, ඨානිංක යපසි, ඨිතාඅයෙොසීති අත්යථො. 

කථිංඨිතාපනසාඑකමන්තිංඨිතාඅහූති? 

‘‘නපච්ඡයතොනපුරයතො, නාපිආසන්නදූරයතො; 

නකච්යඡයනොපිපටිවායත, නචාපිඔණතුණ්ණයත; 

ඉයමයදොයසවිවජ්යජත්වා, එකමන්තිංඨිතාඅහූ’’ති. 

කස්මා පනායිං අට්ඨාසි එව, න නිසීදීති? ලහුිං නිවත්තිතුකාමතාය. 
යදවතා හි කඤ්චියදව අත්ථවසිං පටිච්ච සුචිපුරියසො විය වච්චට්ඨානිං
මනුස්සයලොකිං ආගච්ඡන්ති. පකතියා පයනතාසිං යයොජනසතයතො පභුති

මනුස්සයලොයකො දුග්ගන්ධතාය පටිකූයලො යෙොති, න තත්ථ අභිරමන්ති.
යතනසාආගතකච්චිංකත්වා ලහුිංනිවත්තිතුකාමතායන නිසීදි. යස්ස ච

ගමනාදිඉරියාපථපරිස්සමස්ස වියනොදනත්ථිං නිසීදන්ති, යසො යදවානිං 

පරිස්සයමො නත්ථි, තස්මාපි න නිසීදි. යය ච මොසාවකා භගවන්තිං

පරිවායරත්වා ඨිතා, යත පතිමායනසි, තස්මාපි න නිසීදි. අපිච භගවති

ගාරයවයනවනනිසීදි.යදවානඤ්හි නිසීදිතුකාමානිංආසනිංනිබ්බත්තති, තිං
අනිච්ඡමානානිසජ්ජායචිත්තම්පිඅකත්වා එකමන්තිංඅට්ඨාසි. 

එකමන්තංඨිතායඛොසා යදවතාතිඑවිංඉයමහි කාරයණහිඑකමන්තිං

ඨිතා යඛො සා යදවතා. භගවන්තං ගාථාෙ අජ්ඣභාසීති භගවන්තිං ගාථාය
අක්ඛරපදනියමිතගන්ථියතනවචයනනඅභාසීති අත්යථො. 

261. තත්ථ බහූති අනියමිතසඞ්ඛයානිද්යදයසො. යතන අයනකසතා

අයනකසෙස්සා අයනකසතසෙස්සාති වුධසත්තිං යෙොති. දිබ්බන්තීති යදවා, 

පඤ්චහිකාමගුයණහිකීළන්ති, අත්තයනො වා සිරියා යජොතන්තීති අත්යථො.
අපිචතිවිධායදවාසම්මුතිඋපපත්තිවිසුද්ධිවයසන.යථාෙ– 
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‘‘යදවාති තයයොයදවාසම්මුතියදවා, උපපත්තියදවා, විසුද්ධියදවා.

තත්ථ සම්මුතියදවා නාම රාජායනො, යදවියයො, රාජුලමාරා. 
උපපත්තියදවා නාම චාතුමොරාජියක යදයව උපාදාය තදුත්තරියදවා.
විසුද්ධියදවා නාම අරෙන්යතො වුධසච්චන්තී’’ති )චූළනි.

යධොතකමාණවපුච්ඡානිද්යදස32, පාරායනානුත්තිගාථානිද්යදස119). 

යතසු ඉධ උපපත්තියදවා අධි යපතා. මනුයනො අපච්චාති මනුස්සා. 

යපොරාණාපනභණන්ති–මනස්සඋස්සන්නතායමනුස්සා.යත ජම්බුදීපකා, 

අපරයගොයානකා, උත්තරුලරුකා, පුබ්බවියදෙකාති චතුබ්බිධා. ඉධ 

ජම්බුදීපකා අධි යපතා. මඞ්ගලන්ති ඉයමහි සත්තාති මඞ්ගලානි, ඉද්ධිිං

වුධසද්ධිඤ්ච පාපුණන්තීති අත්යථො. අචින්තයුන්ති චින්යතසුිං. ආකඞ්ඛමානාති 

ඉච්ඡමානා පත්ථයමානා පිෙයමානා. යසොත්ථානන්ති යසොත්ථිභාවිං, 
සබ්යබසිංදිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකානිංයසොභනානිංසුන්දරානිංකලයාණානිං 

ධම්මානමත්ථිතන්තිවුධසත්තිංයෙොති. බූ්රහීතියදයසහි පකායසහිආචික්ඛවිවර

විභජ උත්තානීකයරොහි. මඞ්ගලන්ති ඉද්ධිකාරණිං වුධසද්ධිකාරණිං

සබ්බසම්පත්තිකාරණිං. උත්තමන්ති විසිට්ඨිං පවරිං
සබ්බයලොකහිතසුඛාවෙන්තිඅයිංගාථාය අනුපුබ්බපදවණ්ණනා. 

අයිං පන පිණ්ඩත්යථො – යසො යදවපුත්යතො දසසෙස්සචක්කවායළසු
යදවතා මඞ්ගලපඤ්ෙිං යසොතුකාමතාය ඉමස්මිිං එකචක්කවායළ
සන්නිපතිත්වා එකවාලග්ගයකොටිඔකාසමත්යත දසපි වීසම්පි තිිංසම්පි
චත්තාලීසම්පි පඤ්ඤාසම්පි සට්ඨිපි සත්තතිපි අසීතිපි සුඛුමත්තභායව
නිම්මිනිත්වා සබ්බයදවමාරබ්රේමායනො සිරියා ච යතජසා ච අධිගය්ෙ
වියරොචමානිං පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්නිං භගවන්තිං පරිවායරත්වා
ඨිතාදිස්වාතස්මිිංචසමයයඅනාගතානම්පිසකලජම්බුදීපකානිං මනුස්සානිං
යචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය සබ්බයදවමනුස්සානිං 

විචිකච්ඡාසල්ලසමුද්ධරණත්ථිංආෙ – ‘‘බහූ යදවා මනුස්සා ච, මඞ්ගලානි

අචින්තයුිං, ආකඞ්ඛමානා යසොත්ථානිං අත්තයනො යසොත්ථිභාවිං ඉච්ඡන්තා, 

බූ්රහි මඞ්ගලමුත්තමිං, යතසිං යදවානිං අනුමතියා මනුස්සානඤ්ච
අනුග්ගයෙන මයා පුට්යඨො සමායනො යිං සබ්යබසයමව අම්ොකිං

එකන්තහිතසුඛාවෙනයතො උත්තමිං මඞ්ගලිං, තිං යනො අනුකම්පිං උපාදාය
බූ්රහි භගවා’’ති. 

262. එවයමතිං යදවපුත්තස්ස වචනිං සුත්වා භගවා ‘‘අයසවනා ච 

බාලාන’’න්ති ගාථමාෙ. තත්ථ අයසවනාති අභජනා අපයිරුපාසනා. 

බාලානන්ති බලන්ති අස්සසන්තීති බාලා, අස්සසිතපස්සසිතමත්යතන

ජීවන්ති, නපඤ්ඤාජීවියතනාතිඅධි පායයො.යතසිංබාලානිං පණ්ඩිතානන්ති 

පණ්ඩන්තීති පණ්ඩිතා, සන්දිට්ඨිකසම්පරායියකසු අත්යථසු ඤාණගතියා



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

ගච්ඡන්තීතිඅධි පායයො.යතසිං පණ්ඩිතානිං. යසවනාතිභජනාපයිරුපාසනා

තිංසොයතා තිංසම්පවඞ්කතා. පූජාති සක්කාරගරුකාරමානනවන්දනා. 

පූජයනෙයානන්ති පූජාරොනිං. එතං මඞ්ගලමුත්තමන්ති යා ච බාලානිං

අයසවනා, යාචපණ්ඩිතානිංයසවනා, යාච පූජයනයයානිංපූජා, තිංසබ්බිං
සම්පිණ්යඩත්වා ආෙ එතිං මඞ්ගලමුත්තමන්ති. යිං තයා පුට්ඨිං ‘‘බූ්රහි

මඞ්ගලමුත්තම’’න්ති, එත්ථතාවඑතිංමඞ්ගලමුත්තමන්ති ගණ්ොහීතිවුධසත්තිං
යෙොති.අයයමතිස්සාගාථායපදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනා පනස්සා එවිං යවදිතබ්බා – එවයමතිං යදවපුත්තස්ස 

වචනිං සුත්වා භගවා ඉමිං ගාථමාෙ. තත්ථ යස්මා චතුබ්බිධා කථා

පුච්ඡිතකථා, අපුච්ඡිතකථා, සානුසන්ධිකථා, අනනුසන්ධිකථාති. තත්ථ

‘‘පුච්ඡාමිතිං, යගොතම, භූරිපඤ්ඤිං, කථිංකයරොසාවයකොසාධුයෙොතී’’ති)සු.

නි.378) ච, ‘‘කථිංනුත්විං, මාරිස, ඔඝමතරී’’ති)සිං.නි.1.1) චඑවමාදීසු

පුච්ඡියතන කථිකා පුච්ඡිතකථා. ‘‘යිං පයර සුඛයතො ආහු, තදරියා ආහු

දුක්ඛයතො’’තිඑවමාදීසු)සු.නි.767) අපුච්ඡියතන අත්තජ්ඣාසයවයසයනව

කථිතා අපුච්ඡිතකථා. සබ්බාපි බුද්ධානිං කථා ‘‘සනිදානාෙිං, භික්ඛයව, 

ධම්මිං යදයසමී’’ති )අ. නි. 3.126; කථා. 806) වචනයතො සානුසන්ධිකථා. 
අනනුසන්ධිකථා ඉමස්මිිං සාසයන නත්ථි. එවයමතාසු කථාසු අයිං
යදවපුත්යතන පුච්ඡියතන භගවතා කථිතත්තා පුච්ඡිතකථා.

පුච්ඡිතකථායඤ්ච යථා යඡයකො පුරියසො ුලසයලො මග්ගස්ස, ුලසයලො

අමග්ගස්ස, මග්ගිං පුට්යඨො පඨමිං විජහිතබ්බිං ආචික්ඛිත්වා පච්ඡා

ගයෙතබ්බිං ආචික්ඛති – ‘‘අසුකස්මිිං නාම ඨායන ද්යවධාපයථො යෙොති, 

තත්ථ වාමිං මුඤ්චිත්වා දක්ඛිණිං ගණ්ෙථා’’ති, එවිං
යසවිතබ්බායසවිතබ්යබසුඅයසවිතබ්බිංආචික්ඛිත්වා යසවිතබ්බිංආචික්ඛති.
භගවාචමග්ගුලසලපුරිසසදියසො.යථාෙ– 

‘‘පුරියසොමග්ගුලසයලොතියඛො, තිස්ස, තථාගතස්යසතිංඅධිවචනිං

අරෙයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති)සිං.නි.3.84). 

යසො හිුලසයලොඉමස්සයලොකස්ස, ුලසයලොපරස්ස යලොකස්ස, ුලසයලො

මච්චුයධයයස්ස, ුලසයලො අමච්චුයධයයස්ස, ුලසයලො මාරයධයයස්ස, 
ුලසයලො අමාරයධයයස්සාති. තස්මා පඨමිං අයසවිතබ්බිං ආචික්ඛිත්වා

යසවිතබ්බිං ආචික්ඛන්යතොආෙ– ‘‘අයසවනාචබාලානිං, පණ්ඩිතානඤ්ච
යසවනා’’ති. විජහිතබ්බමග්යගො විය හි පඨමිං බාලා න යසවිතබ්බා න

පයිරුපාසිතබ්බා, තයතො ගයෙතබ්බමග්යගො විය පණ්ඩිතා යසවිතබ්බා
පයිරුපාසිතබ්බාති. 
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කස්මා පන භගවතා මඞ්ගලිං කයථන්යතන පඨමිං බාලානිං අයසවනා 

පණ්ඩිතානඤ්ච යසවනා කථිතාති? වුධසච්චයත – යස්මා ඉමිං දිට්ඨාදීසු

මඞ්ගලදිට්ඨිිං බාලයසවනායයදවමනුස්සාගණ්හිිංසු, සා චඅමඞ්ගලිං, තස්මා
යනසිං තිං ඉධයලොකත්ථපරයලොකත්ථභඤ්ජකිං අකලයාණමිත්තසිංසග්ගිං
ගරෙන්යතන උභයයලොකත්ථසාධකඤ්ච කලයාණමිත්තසිංසග්ගිං
පසිංසන්යතනභගවතා පඨමිං බාලානිං අයසවනා පණ්ඩිතානඤ්ච යසවනා 
කථිතාති. 

තත්ථ බාලා නාම යය යකචි 

පාණාතිපාතාදිඅුලසලකම්මපථසමන්නාගතා සත්තා. යත තීොකායරහි

ජානිතබ්බා. යථාෙ – ‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, බාලස්ස බාලලක්ඛණානී’’ති

)අ.නි.3.3; ම.නි.3.246) සුත්තිං. අපිචපූරණකස්සපාදයයොඡසත්ථායරො 
යදවදත්තයකොකාලිකකටයමොදකතිස්සඛණ්ඩයදවියාපුත්තසමුද්දදත්තචිඤ්ච
මාණවිකාදයයො අතීතකායලචදීඝවිදස්සභාතාතිඉයමඅඤ්යඤචඑවරූපා
සත්තාබාලාතියවදිතබ්බා. 

යත අග්ගිපදිත්තමිව අඞ්ගාරිං අත්තනා දුග්ගහියතන අත්තානඤ්ච 

අත්තයනො වචනකාරයක ච විනායසන්ති, යථා දීඝවිදස්ස භාතා
චතුබුද්ධන්තරිං සට්ඨියයොජනමත්යතන අත්තභායවන උත්තායනො පතියතො

මොනිරයය පච්චති, යථා ච තස්ස දිට්ඨිිං අභිරුචිකානි පඤ්ච ුලලසතානි
තස්යසවසෙබයතිංඋපපන්නානිනිරයය පච්චන්ති.වුධසත්තිංයෙතිං– 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, නළාගාරා වා තිණාගාරා වා අග්ගි
මුත්යතො කූටාගාරානිපි ඩෙති උල්ලිත්තාවලිත්තානි නිවාතානි

ඵුසිතග්ගළානි පිහිතවාතපානානි, එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යානි

කානිචි භයානි උ පජ්ජන්ති, සබ්බානි තානි බාලයතො උ පජ්ජන්ති, 
යනො පණ්ඩිතයතො. යය යකචි උපද්දවා උ පජ්ජන්ති…යප.… යය

යකචි උපසග්ගා…යප.… යනො පණ්ඩිතයතො. ඉති යඛො, භික්ඛයව, 

ස පටිභයයො බායලො, අ පටිභයයො පණ්ඩියතො. සඋපද්දයවො බායලො, 

අනුපද්දයවො පණ්ඩියතො, සඋපසග්යගො බායලො, අනුපසග්යගො

පණ්ඩියතො’’ති)අ.නි.3.1). 

අපිච පූතිමච්ඡසදියසො බායලො, පූතිමච්ඡබන්ධපත්තපුටසදියසො යෙොති 

තදුපයසවී, ඡඩ්ඩනීයතිං ජිගුච්ඡනීයතඤ්ච ආපජ්ජති විඤ්ඤූනිං.
වුධසත්තඤ්යචතිං– 

‘‘පූතිමච්ඡිංුලසග්යගන, යයොනයරොඋපනය්ෙති; 
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ුලසාපි පූතී වායන්ති, එවිං බාලූපයසවනා’’ති. )ඉතිවුධස. 76; ජා. 
1.15.183; 2.22.1257); 

අකත්තිපණ්ඩියතො චාපි සක්යකන යදවානමින්යදන වයර දියයමායන 
එවමාෙ– 

‘‘බාලිං නපස්යසනසුයණ, නචබායලනසිංවයස; 

බායලනල්ලාපසල්ලාපිං, නකයරනචයරොචයය. 

‘‘කන්නුයතඅකරිංබායලො, වදකස්සපකාරණිං; 

යකනකස්සපබාලස්ස, දස්සනිංනාභිකඞ්ඛසි. 

‘‘අනයිංනයතිදුම්යමයධො, අධුරායිංනියුඤ්ජති; 

දුන්නයයොයසයයයසොයෙොති, සම්මාවුධසත්යතොපුල පති; 

විනයිං යසො න ජානාති, සාධු තස්ස අදස්සන’’න්ති. )ජා. 1.13.90-

92); 

එවිං භගවා සබ්බාකායරන බාලූපයසවනිං ගරෙන්යතො බාලානිං

අයසවනිං ‘‘මඞ්ගල’’න්ති වත්වා ඉදානි පණ්ඩිතයසවනිං පසිංසන්යතො

‘‘පණ්ඩිතානඤ්ච යසවනා මඞ්ගල’’න්ති ආෙ. තත්ථ පණ්ඩිතා නාම යය

යකචි පාණාතිපාතායවරමණිආදිදසුලසලකම්මපථසමන්නාගතාසත්තා, යත

තීොකායරහි ජානිතබ්බා. යථාෙ – ‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, පණ්ඩිතස්ස

පණ්ඩිතලක්ඛණානී’’ති )අ. නි. 3.3; ම. නි. 3.253) වුධසත්තිං. අපිච
බුද්ධපච්යචකබුද්ධඅසීතිමොසාවකා අඤ්යඤ ච තථාගතස්ස සාවකා
සුයනත්තමොයගොවින්දවිධුරසරභඞ්ගමයෙොසධසුතයසොමනිමිරාජ- 
අයයොඝරුලමාරඅකත්තිපණ්ඩිතාදයයොචපණ්ඩිතාතියවදිතබ්බා. 

යත භයයවියරක්ඛා, අන්ධකායරවියපදීයපො, ඛු පිපාසාදිදුක්ඛාභිභයව

විය අන්නපානාදිපටිලායභො, අත්තයනො වචනකරානිං 
සබ්බභයඋපද්දවූපසග්ගවිද්ධිංසනසමත්ථා යෙොන්ති. තථා හි තථාගතිං

ආගම්ම අසඞ්යඛයයයා අපරිමාණා යදවමනුස්සා ආසවක්ඛයිං පත්තා, 

බ්රේමයලොයකපතිට්ඨිතා, යදවයලොයකපතිට්ඨිතා, සුගතියලොයකඋ පන්නා.
සාරිපුත්තත්යථයරචිත්තිංපසායදත්වා චතූහිපච්චයයහියථරිංඋපට්ඨහිත්වා
අසීති ුලලසෙස්සානි සග්යග නිබ්බත්තානි. තථා 

මොයමොග්ගල්ලානමොකස්සප පභුතීසු සබ්බමොසාවයකසු, සුයනත්තස්ස

සත්ථුයනො සාවකා අ යපකච්යච බ්රේමයලොයක උ පජ්ජිිංසු, අ යපකච්යච
පරනිම්මිතවසවත්තීනිං යදවානිං සෙබයතිං…යප.… අ යපකච්යච
ගෙපතිමොසාලුලලානිංසෙබයතිංඋපපජ්ජිිංසු. වුධසත්තඤ්යචතිං– 
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‘‘නත්ථි, භික්ඛයව, පණ්ඩිතයතො භයිං, නත්ථි පණ්ඩිතයතො

උපද්දයවො, නත්ථිපණ්ඩිතයතොඋපසග්යගො’’ති)අ.නි.3.1). 

අපිච තගරමාලාදිගන්ධභණ්ඩසදියසො පණ්ඩියතො, 

තගරමාලාදිගන්ධභණ්ඩපලියවඨනපත්තසදියසො යෙොති තදුපයසවී, 
භාවනීයතිංමනුඤ්ඤතඤ්ච ආපජ්ජතිවිඤ්ඤූනිං.වුධසත්තඤ්යචතිං– 

‘‘තගරඤ්චපලායසන, යයොනයරොඋපනය්ෙති; 

පත්තාපි සුරභී වායන්ති, එවිං ධීරූපයසවනා’’ති. )ඉතිවුධස. 76; ජා. 
1.15.184; 2.22.1258); 

අකත්තිපණ්ඩියතො චාපි සක්යකන යදවානමින්යදන වයර දියයමායන 
එවමාෙ– 

‘‘ධීරිංපස්යසසුයණධීරිං, ධීයරනසෙසිංවයස; 

ධීයරනල්ලාපසල්ලාපිං, තිංකයරතඤ්චයරොචයය. 

‘‘කන්නුයතඅකරිංධීයරො, වදකස්සපකාරණිං; 

යකනකස්සපධීරස්ස, දස්සනිංඅභිකඞ්ඛසි. 

‘‘නයිංනයතියමධාවී, අධුරායිංනයුඤ්ජති; 

සුනයයොයසයයයසොයෙොති, සම්මාවුධසත්යතොනුල පති; 

විනයිංයසොපජානාති, සාධුයතනසමාගයමො’’ති.)ජා.1.13.94-96); 

එවිං භගවා සබ්බාකායරන පණ්ඩිතයසවනිං පසිංසන්යතො, පණ්ඩිතානිං

යසවනිං ‘‘මඞ්ගල’’න්තිවත්වාඉදානිතායබාලානිංඅයසවනායපණ්ඩිතානිං 
යසවනාය ච අනුපුබ්යබන පූජයනයයභාවිං උපගතානිං පූජිං පසිංසන්යතො 

‘‘පූජා ච පූජයනෙයානං එතංමඞ්ගලමුත්තම’’න්තිආෙ.තත්ථ පූජයනෙයා 
නාම සබ්බයදොසවිරහිතත්තා සබ්බගුණසමන්නාගතත්තා ච බුද්ධා

භගවන්යතො, තයතො පච්ඡා පච්යචකබුද්ධා අරියසාවකා ච. යතසඤ්හි පූජා

අ පකාපි දීඝරත්තිං හිතාය සුඛාය යෙොති, සුමනමාලාකාරමල්ලිකාදයයො
යචත්ථනිදස්සනිං. 

තත්යථකිං නිදස්සනමත්තිං භණාම. භගවා කර එකදිවසිං
පුබ්බණ්ෙසමයිං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය රාජගෙිං පිණ්ඩාය පාවිසි.
අථ යඛො සුමනමාලාකායරො රඤ්යඤො මාගධස්ස යසනියස්ස බිම්බිසාරස්ස
පු ඵානි ගයෙත්වා ගච්ඡන්යතො අද්දස භගවන්තිං නගරද්වාරිං අනු පත්තිං
පාසාදිකිං පසාදනීයිං 
ද්වත්තිිංසමොපුරිසලක්ඛණාසීතානුබයඤ්ජනපටිමණ්ඩිතිං බුද්ධසිරියා
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ජලන්තිං. දිස්වානස්ස එතදයෙොසි – ‘‘රාජා පු ඵානි ගයෙත්වා සතිං වා

සෙස්සිං වා දයදයය, තඤ්ච ඉධයලොකමත්තයමව සුඛිං භයවයය, භගවයතො
පන පූජා අ පයමයයඅසඞ්යඛයයයඵලා දීඝරත්තිං හිතසුඛාවො යෙොති.
ෙන්දාෙිං ඉයමහි පු යඵහි භගවන්තිං පූයජමී’’ති පසන්නචිත්යතො එකිං

පු ඵමුට්ඨිිංගයෙත්වාභගවයතොපටිමුඛිංඛිපි, පු ඵානිආකායසනගන්ත්වා
භගවයතො උපරි මාලාවිතානිං හුත්වා අට්ඨිංසු. මාලාකායරො තිං ආනුභාවිං

දිස්වා පසන්නතරචිත්යතො පුන එකිං පු ඵමුට්ඨිිං ඛිපි, තානි ගන්ත්වා 

මාලාකඤ්චුයකො හුත්වා අට්ඨිංසු. එවිං අට්ඨ පු ඵමුට්ඨියයො ඛිපි, තානි
ගන්ත්වා පු ඵකූටාගාරිං හුත්වා අට්ඨිංසු. භගවා අන්යතොකූටාගායර විය

අයෙොසි, මොජනකායයො සන්නිපති. භගවා මාලාකාරිං පස්සන්යතො සිතිං
පාත්වාකාසි. ආනන්දත්යථයරො ‘‘න බුද්ධා අයෙතු අ පච්චයා සිතිං

පාතුකයරොන්තී’’ති සිතකාරණිං පුච්ඡි. භගවා ආෙ – ‘‘එයසො, ආනන්ද, 
මාලාකායරො ඉමිස්සා පූජාය ආනුභායවන සතසෙස්සක යප යදයවසු ච
මනුස්යසසුච සිංසරිත්වාපරියයොසායනසුමනිස්සයරොනාමපච්යචකබුද්යධො
භවිස්සතී’’ති.වචනපරියයොසායන චධම්මයදසනත්ථිංඉමිංගාථිංඅභාසි– 

‘‘තඤ්චකම්මිංකතිංසාධු, යිංකත්වානානුත පති; 

යස්සපතීයතොසුමයනො, විපාකිංපටියසවතී’’ති.)ධ.ප.68); 

ගාථාපරියයොසායන චතුරාසීතියා පාණසෙස්සානිං ධම්මාභිසමයයො

අයෙොසි, එවිං අ පකාපි යතසිං පූජා දීඝරත්තිං හිතාය සුඛාය යෙොතීති
යවදිතබ්බා. සාචආමිසපූජාවයකොපනවායදො පටිපත්තිපූජාය.යයතොයය
ුලලපුත්තා සරණගමයනන සික්ඛාපදපටිග්ගෙයණන
උයපොසථඞ්ගසමාදායනන චතුපාරිසුද්ධිසීලාදීහි ච අත්තයනො ගුයණහි 

භගවන්තිං පූයජන්ති, යකො යතසිං පූජාය ඵලිං වණ්ණයිස්සති. යත හි
තථාගතිංපරමායපූජාය පූයජන්තීතිවුධසත්තා.යථාෙ– 

‘‘යයො යඛො, ආනන්ද, භික්ඛු වා භික්ඛුනී වා උපාසයකො වා
උපාසිකා වා ධම්මානුධම්මපටිපන්යනො විෙරති සාමීචි පටිපන්යනො

අනුධම්මචාරී, යසො තථාගතිං සක්කයරොති ගරුිං කයරොති මායනති
පූයජතිඅපචියතිපරමායපූජායා’’ති. 

එයතනානුසායරනපච්යචකබුද්ධඅරියසාවකානම්පිපූජායහිතසුඛාවෙතා 
යවදිතබ්බා. 

අපිච ගෙට්ඨානිං කනිට්ඨස්ස යජට්යඨො භාතාපි භගිනීපි පූජයනයයා, 

පුත්තස්ස මාතාපිතයරො, ුලලවධූනිං සාමිකසස්සුසසුරාති එවම්යපත්ථ
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පූජයනයයා යවදිතබ්බා. එයතසම්පි හි පූජා ුලසලධම්මසඞ්ඛාතත්තා
ආයුආදිවඩ්ඪියෙතුත්තාච මඞ්ගලයමව.වුධසත්තඤ්යෙතිං– 

‘‘යත මත්යතයයා භවිස්සන්ති යපත්යතයයා සාමඤ්ඤා 

බ්රේමඤ්ඤා ුලයල යජට්ඨාපචායියනො, ඉදිං ුලසලිං ධම්මිං සමාදාය 
වත්තිස්සන්ති.යතයතසිංුලසලානිංධම්මානිංසමාදානයෙතුආයුනාපි

වඩ්ඪිස්සන්ති, වණ්යණනපිවඩ්ඪිස්සන්තී’’තිආදි. 

එවයමතිස්සා ගාථාය බාලානිං අයසවනා පණ්ඩිතානිං යසවනා
පූජයනයයානිං පූජාති තීණි මඞ්ගලානි වුධසත්තානි. තත්ථ බාලානිං අයසවනා 
බාලයසවනපච්චයභයාදිපරිත්තායණන උභයයලොකහිතයෙතුත්තා
පණ්ඩිතානිං යසවනා පූජයනයයානිං පූජා ච තාසිං ඵලවිභූතිවණ්ණනායිං

වුධසත්තනයයයනව නිබ්බානසුගතියෙතුත්තා ‘‘මඞ්ගල’’න්ති යවදිතබ්බා.

ඉයතො පරිං තු මාතිකිං අදස්යසත්වා එව යිං යත්ථ මඞ්ගලිං, තිං

වවත්ථයපස්සාම, තස්සචමඞ්ගලත්තිංවිභාවයිස්සාමාති. 

නිට්ඨිතාඅයසවනාචබාලානන්තිඉමිස්සාගාථායඅත්ථවණ්ණනා. 

263. එවිං භගවා‘‘බූ්රහිමඞ්ගලමුත්තම’’න්තිඑකිංඅජ්යඣසියතොපිඅ පිං 
යාචියතො බහුදායයකො උළාරපුරියසො විය එකාය ගාථාය තීණි මඞ්ගලානි
වත්වාතයතොඋත්තරිපි යදවතානිංයසොතුකාමතායමඞ්ගලානඤ්චඅත්ථිතාය

යයසිං යයසිං යිං යිං අනුකූලිං, යත යත සත්යත තත්ථ තත්ථ මඞ්ගයල

නියයොයජතුකාමතාය ච ‘‘පතිරූපයදසවායසො චා’’තිආදීහි ගාථාහි පුනපි
අයනකානිමඞ්ගලානිවත්තුමාරද්යධො. 

තත්ථ පඨමගාථාය තාව පතිරූයපොති අනුච්ඡවියකො. යදයසොතිගායමොපි
නිගයමොපි නගරම්පි ජනපයදොපි යයො යකොචි සත්තානිං නිවායසොකායසො. 

වායසොති තත්ථ නිවායසො. පුබ්යබති පුරා අතීතාසු ජාතීසු. කතපුඤ්ඤතාති

උපචිතුලසලතා. අත්තාති චිත්තිං වුධසච්චති, සකයලො වා අත්තභායවො. 

සම්මාපණිධීති තස්ස අත්තයනො සම්මා පණිධානිං නියුඤ්ජනිං, ඨපනන්ති
වුධසත්තිංයෙොති.යසසිංවුධසත්තනයයමවාති අයයමත්ථපදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනා පන එවිං යවදිතබ්බා පතිරූපයදයසො නාම යත්ථ

චතස්යසො පරිසා විෙරන්ති, දානාදීනි පුඤ්ඤකරියාවත්ථූනි වත්තන්ති, 
නවඞ්ගිං සත්ථු සාසනිං දි පති. තත්ථ නිවායසො සත්තානිං පුඤ්ඤකරියාය
පච්චයත්තා ‘‘මඞ්ගල’’න්ති වුධසච්චති. සීෙළදීපපවිට්ඨයකවට්ටාදයයො යචත්ථ
නිදස්සනිං. 
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අපයරොනයයො–පතිරූපයදයසොනාමභගවයතොයබොධිමණ්ඩ පයදයසො, 

ධම්මචක්ක පවත්තිත පයදයසො, ද්වාදසයයොජනාය පරිසාය මජ්යඣ
සබ්බතිත්ථියමතිං භින්දිත්වා

යමකපාටිොරියදස්සිතකණ්ඩම්බරුක්ඛමූල පයදයසො, 

යදයවොයරොෙන පයදයසො, යයො වා පනඤ්යඤොපි
සාවත්ථිරාජගොදිබුද්ධාදිවාස පයදයසො. තත්ථ නිවායසො සත්තානිං 
ඡඅනුත්තරියපටිලාභපච්චයයතො‘‘මඞ්ගල’’න්තිවුධසච්චති. 

අපයරො නයයො – පුරත්ථිමාය දිසාය කජඞ්ගලිං නාම නිගයමො, තස්ස

අපයරන මොසාලා, තයතො පරිං පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරයතො මජ්යඣ. 

දක්ඛිණපුරත්ථිමාය දිසාය සල්ලවතී නාම නදී, තයතො පරිං පච්චන්තිමා

ජනපදා, ඔරයතො මජ්යඣ.දක්ඛිණායදිසායයසතකණ්ණිකිංනාමනිගයමො, 

තයතො පරිං පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරයතො මජ්යඣ. පච්ඡිමාය දිසාය ථූණිං

නාම බ්රාේමණගායමො, තයතො පරිං පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරයතො මජ්යඣ.

උත්තරාය දිසාය උසිරද්ධයජො නාම පබ්බයතො, තයතො පරිං පච්චන්තිමා

ජනපදා, ඔරයතොමජ්යඣ)මොව.259). අයිංමජ්ඣිම පයදයසොආයායමන

තීණි යයොජනසතානි, විත්ථායරන අඩ්ඪයතයයානි, පරික්යඛයපන

නවයයොජනසතානියෙොන්ති, එයසො පතිරූපයදයසොනාම. 

එත්ථ චතුන්නිං මොදීපානිං ද්විසෙස්සානිං පරිත්තදීපානඤ්ච 

ඉස්සරියාධිපච්චකාරකා චක්කවත්තී උ පජ්ජන්ති, එකිං අසඞ්යඛයයයිං 
ක පසතසෙස්සඤ්ච පාරමියයො පූයරත්වා

සාරිපුත්තමොයමොග්ගල්ලානාදයයො මොසාවකා උ පජ්ජන්ති, ද්යව

අසඞ්යඛයයයානි ක පසතසෙස්සඤ්ච පාරමියයො පූයරත්වා පච්යචකබුද්ධා, 
චත්තාරිඅට්ඨයසොළසවා අසඞ්යඛයයයානික පසතසෙස්සඤ්ච පාරමියයො
පූයරත්වා සම්මාසම්බුද්ධා ච උ පජ්ජන්ති. තත්ථ සත්තා 
චක්කවත්තිරඤ්යඤො ඔවාදිං ගයෙත්වා පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨාය

සග්ගපරායණා යෙොන්ති, තථා පච්යචකබුද්ධානිං ඔවායද පතිට්ඨාය.
සම්මාසම්බුද්ධසාවකානිං පන ඔවායද පතිට්ඨාය සග්ගපරායණා
නිබ්බානපරායණා ච යෙොන්ති. තස්මා තත්ථ වායසො ඉමාසිං සම්පත්තීනිං 
පච්චයයතො‘‘මඞ්ගල’’න්තිවුධසච්චති. 

පුබ්යබ කතපුඤ්ඤතා නාම අතීතජාතියිං බුද්ධපච්යචකබුද්ධඛීණාසයව

ආරබ්භ උපචිතුලසලතා, සාපි මඞ්ගලිං. කස්මා? බුද්ධපච්යචකබුද්යධ
සම්මුඛයතො දස්යසත්වා බුද්ධානිං වා බුද්ධසාවකානිං වා සම්මුඛා සුතාය
චතු පදිකායපි ගාථාය පරියයොසායන අරෙත්තිං පායපතීති කත්වා. යයො ච 

මනුස්යසො පුබ්යබ කතාධිකායරො උස්සන්නුලසලමූයලො යෙොති, යසො
යතයනවුලසලමූයලනවිපස්සනිං උ පායදත්වාආසවක්ඛයිංපාපුණාතියථා
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රාජාමොක පියනොඅග්ගමයෙසීච.යතනවුධසත්තිං ‘‘පුබ්යබචකතපුඤ්ඤතා
මඞ්ගල’’න්ති. 

අත්තසම්මාපණිධි නාම ඉයධකච්යචො අත්තානිං දුස්සීලිං සීයල

පතිට්ඨායපති, අස්සද්ධිංසද්ධාසම්පදායපතිට්ඨායපති, මච්ඡරිිං චාගසම්පදාය
පතිට්ඨායපති. අයිං වුධසච්චති ‘‘අත්තසම්මාපණිධී’’ති. එයසො ච මඞ්ගලිං. 

කස්මා? දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකයවර පොනවිවිධානිසිංසාධිගමයෙතුයතොති. 

එවිං ඉමිස්සාපි ගාථාය පතිරූපයදසවායසො, පුබ්යබ ච කතපුඤ්ඤතා, 

අත්තසම්මාපණිධීතිතීණියයවමඞ්ගලානිවුධසත්තානි, මඞ්ගලත්තඤ්ච යනසිං
තත්ථතත්ථවිභාවිතයමවාති. 

නිට්ඨිතා පතිරූපයදසවායසොචාතිඉමිස්සා ගාථායඅත්ථවණ්ණනා. 

264. ඉදානි බාහුසච්චඤ්චාති එත්ථ බාහුසච්චන්ති බහුස්සුතභායවො. 

සිප්පන්ති යිංකඤ්චි ෙත්ථයකොසල්ලිං. විනයෙොති කායවාචාචිත්තවිනයනිං. 

සුසික්ඛියතොති සුට්ඨු සික්ඛියතො. සුභාසිතාති සුට්ඨු භාසිතා. ොති 

අනියමනිද්යදයසො. වාචාති ගිරා බය පයථො. යසසිං වුධසත්තනයයමවාති.
අයයමත්ථපදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනා පන එවිං යවදිතබ්බා – බාහුසච්චං නාම යිං තිං

‘‘සුතධයරොයෙොතිසුතසන්නිචයයො’’ති)ම.නි. 1.339; අ.නි.4.22) ච‘‘ඉධ, 

භික්ඛයව, එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස බහුකිං සුතිං යෙොති සුත්තිං යගයයිං

යවයයාකරණ’’න්ති)අ.නි.4.6) චඑවමාදිනානයයනසත්ථුසාසනධරත්තිං 

වණ්ණිතිං, තිං අුලසල පොනුලසලාධිගමයෙතුයතො අනුපුබ්යබන 
පරමත්ථසච්චසච්ඡිකරියයෙතුයතොච‘‘මඞ්ගල’’න්තිවුධසච්චති.වුධසත්තඤ්යෙතිං

භගවතා – 

‘‘සුතවාචයඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකොඅුලසලිංපජෙති, ුලසලිං

භායවති, සාවජ්ජිං පජෙති, අනවජ්ජිං භායවති, සුද්ධමත්තානිං

පරිෙරතී’’ති)අ.නි.7.67). 

අපරම්පිවුධසත්තිං– 

‘‘ධතානිං ධම්මානිං අත්ථමුපපරික්ඛති, අත්ථිං උපපරික්ඛයතො

ධම්මා නිජ්ඣානිං ඛමන්ති, ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියා සති ඡන්යදො

ජායති, ඡන්දජායතො උස්සෙති, උස්සෙන්යතො තුලයති, තුලයන්යතො

පදෙති, පදෙන්යතො කායයන යචව පරමත්ථසච්චිං සච්ඡිකයරොති, 

පඤ්ඤායචඅතිවිජ්ඣපස්සතී’’ති)ම.නි.2.432). 
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අපිච අගාරිකබාහුසච්චම්පි යිං අනවජ්ජිං, තිං

උභයයලොකහිතසුඛාවෙනයතො ‘‘මඞ්ගල’’න්තියවදිතබ්බිං. 

සිප්පං නාම අගාරිකසි පඤ්චඅනගාරිකසි පඤ්ච.තත්ථඅගාරිකසි පිං
නාම යිං පරූපයරොධවිරහිතිං අුලසලවිවජ්ජිතිං

මණිකාරසුවණ්ණකාරකම්මාදි, තිං ඉධයලොකත්ථාවෙනයතො මඞ්ගලිං. 

අනගාරිකසි පිං නාම චීවරවිචාරණසිබ්බනාදි සමණපරික්ඛාරාභිසඞ්ඛරණිං, 

යිං තිං ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු යානි තානි සබ්රේමචාරීනිං උච්චාවචානි

කිංකරණීයානි, තත්ථ දක්යඛො යෙොතී’’තිආදිනා නයයන තත්ථ තත්ථ

සිංවණ්ණිතිං, යිං‘‘නාථකරයණොධම්යමො’’ති)දී. නි.3.345; අ.නි.10.17) ච 

වුධසත්තිං, තිං අත්තයනො ච පයරසඤ්ච උභයයලොකහිතසුඛාවෙනයතො
‘‘මඞ්ගල’’න්තියවදිතබ්බිං. 

විනයෙො නාම අගාරිකවිනයයො ච අනගාරිකවිනයයො ච. තත්ථ

අගාරිකවිනයයො නාම දසඅුලසලකම්මපථවිරමණිං, යසො තත්ථ
අසිංකයලසාපජ්ජයනන ආචාරගුණවවත්ථායනන ච සුසික්ඛියතො
උභයයලොකහිතසුඛාවෙනයතො මඞ්ගලිං. අනගාරිකවිනයයො නාම 

සත්තාපත්තික්ඛන්යධ අනාපජ්ජනිං, යසොපි වුධසත්තනයයයනව සුසික්ඛියතො. 
චතුපාරිසුද්ධිසීලිං වා අනගාරිකවිනයයො. යසො යථා තත්ථ පතිට්ඨාය

අරෙත්තිං පාපුණාති, එවිං සික්ඛයනන සුසික්ඛියතො
යලොකයයලොුලත්තරසුඛාධිගමයෙතුයතො‘‘මඞ්ගල’’න්ති යවදිතබ්යබො. 

සුභාසිතා වාචා නාම මුසාවාදාදියදොසවිරහිතා වාචා. යථාෙ – ‘‘චතූහි, 

භික්ඛයව, අඞ්යගහිසමන්නාගතාවාචාසුභාසිතායෙොතී’’ති. අසම්ඵ පලාපා
වාචාඑවවාසුභාසිතා.යථාෙ– 

‘‘සුභාසිතිංඋත්තමමාහුසන්යතො, 

ධම්මිංභයණනාධම්මිංතිංදුතියිං; 

පියිංභයණනා පියිංතිංතතියිං, 

සච්චිං භයණ නාලිකිං තිං චතුත්ථ’’න්ති. )සිං. නි. 1.213; සු. නි. 
452); 

අයම්පි උභයයලොකහිතසුඛාවෙනයතො ‘‘මඞ්ගල’’න්ති යවදිතබ්බා.

යස්මා ච අයිං විනයපරියාපන්නා එව, තස්මා විනයග්ගෙයණන එතිං
අසඞ්ගණ්හිත්වා විනයයො සඞ්ගයෙතබ්යබො. අථවා කිං ඉමිනා පරිස්සයමන
පයරසිංධම්මයදසනාවාචාඉධ ‘‘සුභාසිතා වාචා’’තියවදිතබ්බා.සා හියථා

පතිරූපයදසවායසො, එවිං සත්තානිං 
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උභයයලොකහිතසුඛනිබ්බානාධිගමපච්චයයතො‘‘මඞ්ගල’’න්තිවුධසච්චති.ආෙච
– 

‘‘යිංබුද්යධොභාසතිවාචිං, යඛමිංනිබ්බානපත්තියා; 

දුක්ඛස්සන්තකරියාය, සා යව වාචානමුත්තමා’’ති. )සිං. නි. 1.213; 

සු.නි.456); 

එවිංඉමිස්සාගාථායබාහුසච්චිං, සි පිං, විනයයොසුසික්ඛියතො, සුභාසිතා

වාචාති චත්තාරි මඞ්ගලානි වුධසත්තානි, මඞ්ගලත්තඤ්ච යනසිං තත්ථ තත්ථ 
විභාවිතයමවාති. 

නිට්ඨිතා බාහුසච්චඤ්චාතිඉමිස්සාගාථාය අත්ථවණ්ණනා. 

265. ඉදානි මාතාපිතුඋපට්ඨානන්ති එත්ථ මාතු ච පිතු චාති මාතාපිතු. 

උපට්ඨානන්ති උපට්ඨෙනිං. පුත්තානඤ්ච දාරානඤ්චාති පුත්තදාරස්ස. 

සඞ්ගණ්ෙනිං සඞ්ගයහො. න ආුලලා අනාකුලා. කම්මානි එව කම්මන්තා. 
යසසිංවුධසත්තනයයමවාතිඅයිංපදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනාපනඑවිංයවදිතබ්බා– මාතා නාමජනිකාවුධසච්චති, තථා 

පිතා. උපට්ඨානං නාම පාදයධොවනසම්බාෙනඋච්ඡාදනන්ොපයනහි 
චතුපච්චයසම්පදායනන ච උපකාරකරණිං. තත්ථ යස්මා මාතාපිතයරො

බහූපකාරා පුත්තානිං අත්ථකාමා අනුකම්පකා, යිං පුත්තයකබහිකීළිත්වා
පිංසුමක්ඛිතසරීරයක ආගයත දිස්වා පිංසුකිං පුඤ්ඡිත්වා මත්ථකිං

උපසිඞ්ඝායන්තා පරිචුම්බන්තා ච සියනෙිං උ පායදන්ති, වස්සසතම්පි
මාතාපිතයරොසීයසනපරිෙරන්තාපුත්තායතසිංපටිකාරිං කාතුිංඅසමත්ථා.
යස්මා ච යත ආපාදකා යපොසකා ඉමස්ස යලොකස්ස දස්යසතායරො 

බ්රේමසම්මතා පුබ්බාචරියසම්මතා, තස්මා යතසිං උපට්ඨානිං ඉධ පසිංසිං

යපච්ච සග්ගසුඛඤ්චආවෙති, යතන‘‘මඞ්ගල’’න්තිවුධසච්චති.වුධසත්තඤ්යෙතිං
භගවතා– 

‘‘බ්රේමාතිමාතාපිතයරො, පුබ්බාචරියාතිවුධසච්චයර; 

ආහුයනයයාචපුත්තානිං, පජායඅනුකම්පකා. 

‘‘තස්මාහියනනමස්යසයය, සක්කයරයයචපණ්ඩියතො; 

අන්යනනඅථපායනන, වත්යථනසයයනනච. 

‘‘උච්ඡාදයනන න්ොපයනන, පාදානිංයධොවයනනච; 

තායනිංපාරිචරියාය, මාතාපිතූසුපණ්ඩිතා; 
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ඉයධවනිං පසිංසන්ති, යපච්ච සග්යග පයමොදතී’’ති. )අ. නි. 3.31; 

ඉතිවුධස.106; ජා.2.20.181-183); 

අපයරො නයයො – උපට්ඨානිං නාම

භරණකච්චකරණුලලවිංසට්ඨපනාදිපඤ්චවිධිං, තිං
පාපනිවාරණාදිපඤ්චවිධදිට්ඨධම්මිකහිතයෙතුයතො ‘‘මඞ්ගල’’න්ති
යවදිතබ්බිං. වුධසත්තඤ්යෙතිංභගවතා– 

‘‘පඤ්චහි යඛො, ගෙපතිපුත්ත, ඨායනහි පුත්යතන පුරත්ථිමා දිසා 

මාතාපිතයරො පච්චුපට්ඨාතබ්බා ‘භයතො යනභරිස්සාමි, කච්චිං යනසිං

කරිස්සාමි, ුලලවිංසිංඨයපස්සාමි, දායජ්ජිංපටිපජ්ජිස්සාමි, අථවාපන

යපතානිං කාලකතානිං දක්ඛිණිං අනු පදස්සාමී’ති. ඉයමහි යඛො, 

ගෙපතිපුත්ත, පඤ්චහිඨායනහි පුත්යතනපුරත්ථිමාදිසාමාතාපිතයරො

පච්චුපට්ඨිතා පඤ්චහි ඨායනහි පුත්තිං අනුකම්පන්ති, පාපා

නිවායරන්ති, කලයායණ නියවයසන්ති, සි පිං සික්ඛායපන්ති, 

පතිරූයපනදායරනසිංයයොයජන්ති, සමයයදායජ්ජිංනියයායදන්තී’’ති

)දී.නි. 3.267). 

අපිචයයොමාතාපිතයරොතීසුවත්ථූසුපසාදු පාදයනනසීලසමාදාපයනන 

පබ්බජ්ජාය වා උපට්ඨෙති, අයිං මාතාපිතුඋපට්ඨාකානිං අග්යගො, තස්සතිං 
මාතාපිතුඋපට්ඨානිං මාතාපිතූහි කතස්ස උපකාරස්ස පච්චුපකාරභූතිං
අයනයකසිං දිට්ඨධම්මිකානිං සම්පරායිකානඤ්ච අත්ථානිං පදට්ඨානයතො
‘‘මඞ්ගල’’න්ති වුධසච්චති. 

පුත්තදාරස්සාති එත්ථ අත්තනා ජනිතා පුත්තාපි ධීතයරොපි ‘‘පුත්තා’’

ත්යවවසඞ්ඛයිංගච්ඡන්ති. දාරාතිවීසතියාභරියානිංයාකාචිභරියා.පුත්තා

ච දාරා ච පුත්තදාරිං, තස්ස පුත්තදාරස්ස. සඞ්ගයහොති සම්මානනාදීහි 
උපකාරකරණිං. තිං සුසිංවිහිතකම්මන්තතාදිදිට්ඨධම්මිකහිතයෙතුයතො
‘‘මඞ්ගල’’න්ති යවදිතබ්බිං. වුධසත්තඤ්යෙතිං භගවතා – ‘‘පච්ඡිමා දිසා

පුත්තදාරා යවදිතබ්බා’’ති )දී. නි. 3.266) එත්ථ උද්දිට්ඨිං පුත්තදාරිං
භරියාසද්යදනසඞ්ගණ්හිත්වා– 

‘‘පඤ්චහි යඛො, ගෙපතිපුත්ත, ඨායනහි සාමියකන පච්ඡිමා දිසා

භරියා පච්චුපට්ඨාතබ්බා, සම්මානනාය අනවමානනාය අනතිචරියාය 

ඉස්සරියයවොස්සග්යගන අලඞ්කාරානු පදායනන. ඉයමහි යඛො, 

ගෙපතිපුත්ත, පඤ්චහි ඨායනහි සාමියකන පච්ඡිමා දිසා භරියා

පච්චුපට්ඨිතා පඤ්චහි ඨායනහි සාමිකිං අනුකම්පති, 

සුසිංවිහිතකම්මන්තා ච යෙොති, සඞ්ගහිතපරිජනා ච, අනතිචාරිනී ච, 
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සම්භතඤ්ච අනුරක්ඛති, දක්ඛා ච යෙොති අනලසා සබ්බකච්යචසූ’’ති

)දී.නි.3.269). 

අයිං වා අපයරො නයයො – සඞ්ගයහොති ධම්මිකාහි 

දානපියවාචඅත්ථචරියාහි සඞ්ගණ්ෙනිං. යසයයථිදිං – උයපොසථදිවයසසු

පරිබ්බයදානිං, නක්ඛත්තදිවයසසු නක්ඛත්තදස්සාපනිං, මඞ්ගලදිවයසසු

මඞ්ගලකරණිං, දිට්ඨධම්මිකසම්පරායියකසු අත්යථසු ඔවාදානුසාසනන්ති.
තිං වුධසත්තනයයයනව දිට්ඨධම්මිකහිතයෙතුයතො සම්පරායිකහිතයෙතුයතො

යදවතාහිපිනමස්සනීයභාවයෙතුයතො ච ‘‘මඞ්ගල’’න්ති යවදිතබ්බිං. යථාෙ
සක්යකොයදවානමින්යදො– 

‘‘යයගෙට්ඨාපුඤ්ඤකරා, සීලවන්යතොඋපාසකා; 

ධම්යමන දාරිං යපොයසන්ති, යත නමස්සාමි මාතලී’’ති. )සිං. නි. 
1.264); 

අනාකුලා කම්මන්තා නාමකාලඤ්ඤුතායපතිරූපකාරිතායඅනලසතාය 
උට්ඨානවීරියසම්පදාය අබයසනීයතාය ච 

කාලාතික්කමනඅ පතිරූපකරණාකරණසිථිලකරණාදිආුලලභාවවිරහිතා
කසියගොරක්ඛවණිජ්ජාදයයො කම්මන්තා.එයතඅත්තයනොවාපුත්තදාරස්සවා
දාසකම්මකරානිං වා බයත්තතාය එවිං පයයොජිතා දිට්යඨව ධම්යම
ධනධඤ්ඤවුධසඩ්ඪිපටිලාභයෙතුයතො ‘‘මඞ්ගල’’න්ති වුධසත්තා. වුධසත්තඤ්යචතිං
භගවතා– 

‘‘පතිරූපකාරී ධුරවා, උට්ඨාතා වින්දයත ධන’’න්ති. )සු. නි. 189; 

සිං.නි.1.246) ච; 

‘‘නදිවායසො පසීයලන, රත්තිමුට්ඨානයදස්සිනා; 

නිච්චිංමත්යතනයසොණ්යඩන, සක්කාආවසිතුිංඝරිං. 

‘‘අතිසීතිංඅතිඋණ්ෙිං, අතිසායමිදිංඅහු; 

ඉතිවිස්සට්ඨකම්මන්යත, අත්ථාඅච්යචන්තිමාණයව. 

‘‘යයොධ සීතඤ්චඋණ්ෙඤ්ච, තිණාභියයයොන මඤ්ඤති; 

කරිංපුරිසකච්චානි, යසොසුඛානවිොයතී’’ති.ච)දී.නි. 3.253); 

‘‘යභොයගසිංෙරමානස්ස, භමරස්යසවඉරීයයතො; 

යභොගාසන්නිචයිංයන්ති, වම්මියකොවූපචීයතී’’ති.)දී.නි.3.265) – 

චඑවමාදි. 
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එවිං ඉමිස්සාපි ගාථාය මාතුපට්ඨානිං, පිතුපට්ඨානිං, පුත්තදාරස්ස 

සඞ්ගයෙො, අනාුලලා ච කම්මන්තාති චත්තාරි මඞ්ගලානි වුධසත්තානි, 

පුත්තදාරස්ස සඞ්ගෙිං වා ද්විධා කත්වා පඤ්ච, මාතාපිතුඋපට්ඨානිං වා
එකයමවකත්වාතීණි. මඞ්ගලත්තඤ්චයනසිංතත්ථතත්ථවිභාවිතයමවාති. 

නිට්ඨිතාමාතාපිතුඋපට්ඨානන්තිඉමිස්සාගාථාය අත්ථවණ්ණනා. 

266. ඉදානි දානඤ්චාති එත්ථ දීයයත ඉමිනාති දානිං, අත්තයනො

සන්තකිං පරස්ස පටිපාදීයතීති වුධසත්තිං යෙොති. ධම්මස්ස චරියා, ධම්මා වා

අනයපතාචරියා ධම්මචරිො. ඤායන්යත ‘‘අම්ොකිංඉයම’’ති ඤාතකා. න

අවජ්ජානි අනවජ්ජානි, අනින්දිතානි අගරහිතානීති වුධසත්තිං යෙොති. යසසිං
වුධසත්තනයයමවාතිඅයිංපදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනා පන එවිං යවදිතබ්බා – දානං නාම පරිං උද්දිස්ස
සුබුද්ධිපුබ්බිකා අන්නාදිදසදානවත්ථුපරිච්චාගයචතනා තිංසම්පයුත්යතො වා
අයලොයභො. අයලොයභන හි තිං වත්ථුිං පරස්ස පටිපායදති. යතන වුධසත්තිං 

‘‘දීයයත ඉමිනාති දාන’’න්ති. තිං බහුජනපියමනාපතාදීනිං
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකානිං ඵලවියසසානිංඅධිගමයෙතුයතො‘‘මඞ්ගල’’න්ති
වුධසත්තිං.‘‘දායයකොසීෙදානපතිබහුයනොජනස්ස පියයොයෙොතිමනායපො’’ති

එවමාදීනියචත්ථසුත්තානි)අ.නි.5.34) අනුස්සරිතබ්බානි. 

අපයරොනයයො–දානිංනාමදුවිධිංආමිසදානඤ්ච, ධම්මදානඤ්ච.තත්ථ 
ආමිසදානිං වුධසත්ත පකාරයමව. ඉධයලොකපරයලොකදුක්ඛක්ඛයසුඛාවෙස්ස
පන සම්මාසම්බුද්ධ පයවදිතස්ස ධම්මස්ස පයරසිං හිතකාමතාය යදසනා
ධම්මදානිං. ඉයමසඤ්චද්වින්නිංදානානිංඑතයදවඅග්ගිං.යථාෙ– 

‘‘සබ්බදානිං ධම්මදානිංජිනාති, 

සබ්බරසිංධම්මරයසොජිනාති; 

සබ්බරතිිංධම්මරතීජිනාති, 

තණ්ෙක්ඛයයොසබ්බදුක්ඛිංජිනාතී’’ති.)ධ.ප.354); 

තත්ථ ආමිසදානස්ස මඞ්ගලත්තිං වුධසත්තයමව. ධම්මදානිං පන යස්මා 

අත්ථපටිසිංයවදිතාදීනිංගුණානිංපදට්ඨානිං, තස්මා ‘‘මඞ්ගල’’න්තිවුධසච්චති. 
වුධසත්තඤ්යෙතිංභගවතා– 

‘‘යථා යථා, භික්ඛයව, භික්ඛු යථාසුතිං යථාපරියත්තිං ධම්මිං 

විත්ථායරන පයරසිං යදයසති, තථා තථා යසො තස්මිිං ධම්යම
අත්ථපටිසිංයවදී ච යෙොති ධම්මපටිසිංයවදී චා’’ති එවමාදි )දී. නි.

3.355; අ.නි.5.26). 
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ධම්මචරිො නාම දසුලසලකම්මපථචරියා. යථාෙ – ‘‘තිවිධිං යඛො, 

ගෙපතයයො, කායයන ධම්මචරියාසමචරියා යෙොතී’’ති එවමාදි. සා පයනසා 
ධම්මචරියා සග්ගයලොකූපපත්තියෙතුයතො ‘‘මඞ්ගල’’න්ති යවදිතබ්බා.

වුධසත්තඤ්යෙතිං භගවතා – ‘‘ධම්මචරියාසමචරියායෙතු යඛො, ගෙපතයයො, 
එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරිං මරණා සුගතිිං සග්ගිං යලොකිං

උපපජ්ජන්තී’’ති)ම.නි.1.441). 

ඤාතකා නාම මාතියතො වා පිතියතො වා යාව සත්තමා පිතාමෙයුගා
සම්බන්ධා. යතසිං යභොගපාරිජුඤ්යඤන වා බයාධිපාරිජුඤ්යඤන වා
අභිෙතානිංඅත්තයනොසමීපිංආගතානිංයථාබලිං ඝාසච්ඡාදනධනධඤ්ඤාදීහි
සඞ්ගයෙොපසිංසාදීනිංදිට්ඨධම්මිකානිංසුගතිගමනාදීනඤ්ච සම්පරායිකානිං
වියසසාධිගමානිංයෙතුයතො‘‘මඞ්ගල’’න්තිවුධසච්චති. 

අනවජ්ජානි කම්මානි නාම 
උයපොසථඞ්ගසමාදානයවයයාවච්චකරණආරාමවනයරොපනයසතුකරණාදීනි
කායවචීමයනොසුචරිතකම්මානි. තානිහිනාන පකාරහිතසුඛාධිගමයෙතුයතො

‘‘මඞ්ගල’’න්ති වුධසච්චති. ‘‘ඨානිං යඛො පයනතිං, විසායඛ, විජ්ජති යිං
ඉයධකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතිං උයපොසථිං 
උපවසිත්වා කායස්ස යභදා පරිං මරණා චාතුමොරාජිකානිං යදවානිං

සෙබයතිං උපපජ්යජයයා’’ති එවමාදීනි යචත්ථ සුත්තානි )අ. නි. 8.43) 
අනුස්සරිතබ්බානි. 

එවිං ඉමිස්සා ගාථාය දානිං, ධම්මචරියා, ඤාතකානිං සඞ්ගයෙො, 

අනවජ්ජානිකම්මානීතිචත්තාරිමඞ්ගලානිවුධසත්තානි, මඞ්ගලත්තඤ්චයනසිං
තත්ථතත්ථවිභාවිතයමවාති. 

නිට්ඨිතාදානඤ්චාතිඉමිස්සාගාථායඅත්ථවණ්ණනා. 

267. ඉදානි ආරතී විරතීති එත්ථ ආරතීති ආරමණිං. විරතීති විරමණිං, 

විරමන්තිවාඑතායසත්තාතිවිරති. පාපාතිඅුලසලා.මදනීයට්යඨනමජ්ජිං, 

මජ්ජස්ස පානිං මජ්ජපානිං, තයතො මජ්ජපානා. සිංයමනිං සංෙයමො. 

අ පමජ්ජනිං අප්පමායදො. ධම්යමසූති ුලසයලසු. යසසිං වුධසත්තනයයමවාති
අයිංපදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනා පන එවිං යවදිතබ්බා – ආරති නාම පායප

ආදීනවදස්සාවියනො මනසා එව අනභිරති. විරති නාම කම්මද්වාරවයසන
කායවාචාහි විරමණිං. සා යචසා විරති නාම සම්පත්තවිරති සමාදානවිරති
සමුච්යඡදවිරතීතිතිවිධා යෙොති.තත්ථයාුලලපුත්තස්සඅත්තයනොජාතිිංවා

ුලලිං වා යගොත්තිං වා පටිච්ච ‘‘න යම එතිං පතිරූපිං, ය්වාෙිං ඉමිං පාණිං
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ෙයනයයිං, අදින්නිං ආදියයයය’’න්තිආදිනා නයයන සම්පත්තවත්ථුයතො

විරති, අයිං සම්පත්තවිරති නාම. සික්ඛාපදසමාදානවයසන පන පවත්තා 

සමාදානවිරති නාම, යස්සා පවත්තියතොපභුතිුලලපුත්යතොපාණාතිපාතාදීනි

නසමාචරති.අරියමග්ගසම්පයුත්තා සමුච්යෙදවිරති නාම, යස්සාපවත්තියතො

පභුති අරියසාවකස්ස පඤ්ච භයානි යවරානි වූපසන්තානි යෙොන්ති. පාපං 

නාම යිං තිං ‘‘පාණාතිපායතො යඛො, ගෙපතිපුත්ත, කම්මකයලයසො
අදින්නාදානිං…යප.… කායමසුමිච්ඡාචායරො…යප.… මුසාවායදො’’ති එවිං
විත්ථායරත්වා– 

‘‘පාණාතිපායතො අදින්නාදානිං, මුසාවායදොච වුධසච්චති; 

පරදාරගමනඤ්යචව, න පසිංසන්තිපණ්ඩිතා’’ති.)දී.නි.3.245) – 

එවිං ගාථාය සඞ්ගහිතිං කම්මකයලසසඞ්ඛාතිං චතුබ්බිධිං අුලසලිං, තයතො
පාපා. සබ්බායපසා ආරති ච විරති ච 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකභයයවර පොනාදිනාන පකාරවියසසාධිගමයෙතු

යතො‘‘මඞ්ගල’’න්ති වුධසච්චති.‘‘පාණාතිපාතාපටිවිරයතොයඛො, ගෙපතිපුත්ත, 
අරියසාවයකො’’තිආදීනියචත්ථ සුත්තානිඅනුස්සරිතබ්බානි. 

මජ්ජපානා ච සංෙයමො නාම පුබ්යබ වුධසත්තසුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා

යවරමණියායවතිං අධිවචනිං.යස්මාපනමජ්ජපායීඅත්ථිංනජානාති, ධම්මිං

න ජානාති, මාතුපි අන්තරායිං කයරොති, පිතු

බුද්ධපච්යචකබුද්ධතථාගතසාවකානම්පි අන්තරායිං කයරොති, දිට්යඨව

ධම්යම ගරෙිං, සම්පරායය දුග්ගතිිං, අපරාපරියායය උම්මාදඤ්ච පාපුණාති.
මජ්ජපානාපනසිංයයතො යතසිංයදොසානිංවූපසමිංතබ්බිපරීතගුණසම්පදඤ්ච

පාපුණාති.තස්මාඅයිංමජ්ජපානාසිංයයමො ‘‘මඞ්ගල’’න්තියවදිතබ්යබො. 

ුලසයලසු ධම්යමසුඅප්පමායදො නාම ‘‘ුලසලානිංවාධම්මානිංභාවනාය
අසක්කච්චකරියතා අසාතච්චකරියතා අනට්ඨිතකරියතා ඔලීනවුධසත්තිතා
නික්ඛිත්තඡන්දතා නික්ඛිත්තධුරතා අනායසවනා අභාවනා අබහුලීකම්මිං 
අනධිට්ඨානිං අනනුයයොයගො පමායදො. යයො එවරූයපො පමායදො පමජ්ජනා

පමජ්ජිතත්තිං, අයිංවුධසච්චති පමායදො’’ති)විභ.846) එත්ථවුධසත්තස්සපමාදස්ස
පටිපක්ඛනයයන අත්ථයතො ුලසයලසු ධම්යමසු සතියා අවි පවායසො
යවදිතබ්යබො.යසොනාන පකාරුලසලාධිගමයෙතුයතො අමතාධිගමයෙතුයතො

ච ‘‘මඞ්ගල’’න්ති වුධසච්චති. තත්ථ ‘‘අ පමත්තස්ස ආතාපියනො’’ති (ම. නි.

2.18-19; අ.නි.5.26) ච‘‘අ පමායදොඅමතපද’’න්ති)ධ.ප.21) චඑවමාදි 
සත්ථුසාසනිංඅනුස්සරිතබ්බිං. 
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එවිං ඉමිස්සා ගාථාය පාපා විරති, මජ්ජපානා සිංයයමො, ුලසයලසු 

ධම්යමසු අ පමායදොති තීණි මඞ්ගලානි වුධසත්තානි, මඞ්ගලත්තඤ්ච යනසිං
තත්ථතත්ථ විභාවිතයමවාති. 

නිට්ඨිතාආරතීවිරතීතිඉමිස්සාගාථායඅත්ථවණ්ණනා. 

268. ඉදානි ගාරයවො චාති එත්ථ ගාරයවොති ගරුභායවො. නිවායතොති

නීචවුධසත්තිතා. සන්තුට්ඨීති සන්යතොයසො. කතස්ස ජානනතා කතඤ්ඤුතා. 

කායලනාති ඛයණන සමයයන. ධම්මස්ස සවනිං ධම්මස්සවනං. යසසිං
වුධසත්තනයයමවාතිඅයිං පදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනා පන එවිං යවදිතබ්බා – ගාරයවො නාම
ගරුකාරපයයොගාරයෙසු 
බුද්ධපච්යචකබුද්ධතථාගතසාවකආචරියුපජ්ඣායමාතාපිතුයජට්ඨභාතිකභගි
නිආදීසු යථානුරූපිං ගරුකායරො ගරුකරණිං සගාරවතා. ස්වායිං ගාරයවො
යස්මාසුගතිගමනාදීනිංයෙතු.යථාෙ– 

‘‘ගරුකාතබ්බිං ගරුිංකයරොති, මායනතබ්බිංමායනති, පූයජතබ්බිං
පූයජති. යසො යතන කම්යමන එවිං සමත්යතන එවිං සමාදින්යනන
කායස්සයභදාපරිං මරණාසුගතිිංසග්ගිංයලොකිංඋපපජ්ජති.යනොයච

කායස්ස යභදා…යප.… උපපජ්ජති, සයච මනුස්සත්තිං ආගච්ඡති, 

යත්ථයත්ථපච්චාජායති, උච්චාුලලීයනොයෙොතී’’ති)ම.නි. 3.295). 

යථාචාෙ–‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, අපරිොනියාධම්මා.කතයමසත්ත? 

සත්ථුගාරවතා’’තිආදි)අ.නි.7.32-33). තස්මා‘‘මඞ්ගල’’න්තිවුධසච්චති. 

නිවායතො නාම නීචමනතා නිවාතවුධසත්තිතා, යාය සමන්නාගයතො
පුග්ගයලො නිෙතමායනො නිෙතද යපො පාදපුඤ්ඡනයචොළකසයමො
ඡින්නවිසාණුසභසයමො උද්ධටදාඨස පසයමො ච හුත්වා සණ්යෙො සඛියලො

සුඛසම්භායසො යෙොති, අයිං නිවායතො. ස්වායිං යසාදිගුණපටිලාභයෙතුයතො

‘‘මඞ්ගල’’න්ති වුධසච්චති. ආෙ ච – ‘‘නිවාතවුධසත්ති අත්ථද්යධො, තාදියසො

ලභයතයස’’න්තිඑවමාදි)දී.නි.3.273). 

සන්තුට්ඨි නාම ඉතරීතරපච්චයසන්යතොයසො, යසො ද්වාදසවියධො යෙොති.

යසයයථිදිං – චීවයර යථාලාභසන්යතොයසො, යථාබලසන්යතොයසො, 
යථාසාරු පසන්යතොයසොතිතිවියධො.එවිංපිණ්ඩපාතාදීසු. 

තස්සායිං පයභදවණ්ණනා – ඉධ භික්ඛු චීවරිං ලභති සුන්දරිං වා 

අසුන්දරිංවා, යසොයතයනවයායපති, අඤ්ඤිංනපත්යථති, ලභන්යතොපින
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ගණ්ොති, අයමස්ස චීවයර ෙථාලාභසන්යතොයසො. අථ පන ආබාධියකො

යෙොති, ගරුිං චීවරිං පාරුපන්යතො ඔණමති වාකලමති වා. යසො සභායගන
භික්ඛුනාසද්ධිිංතිං පරිවත්යතත්වා ලහුයකනයායපන්යතොපිසන්තුට්යඨොව

යෙොති, අයමස්ස චීවයර ෙථාබලසන්යතොයසො. අපයරො භික්ඛු

පණීතපච්චයලාභී යෙොති, යසො පට්ටචීවරාදීනිං අඤ්ඤතරිං මෙග්ඝිං චීවරිං
ලභිත්වා ‘‘ඉදිං යථරානිං චිරපබ්බජිතානිං බහුස්සුතානඤ්ච අනුරූප’’න්ති
යතසිංදත්වාඅත්තනාසඞ්කාරකූටාවාඅඤ්ඤයතොවා ුලයතොචිනන්තකානි

උච්චිනිත්වාසඞ්ඝාටිිංකත්වාධායරන්යතොපිසන්තුට්යඨොවයෙොති, අයමස්ස

චීවයර ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉධ පන භික්ඛු පිණ්ඩපාතිං ලභති ලූඛිං වා පණීතිං වා, යසො යතයනව

යායපති, අඤ්ඤිං න පත්යථති, ලභන්යතොපි න ගණ්ොති, අයමස්ස 

පිණ්ඩපායත ෙථාලාභසන්යතොයසො. අථ පන ආබාධියකො යෙොති, ලූඛිං

පිණ්ඩපාතිං භුඤ්ජිත්වා බාළ්ෙිං යරොගාතඞ්කිං පාපුණාති, යසො සභාගස්ස
භික්ඛුයනො තිං දත්වා තස්ස ෙත්ථයතො ස පිමධුඛීරාදීනි භුඤ්ජිත්වා 

සමණධම්මිං කයරොන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යෙොති, අයමස්ස පිණ්ඩපායත 

ෙථාබලසන්යතොයසො. අපයරොභික්ඛුපණීතිංපිණ්ඩපාතිංලභති, යසො ‘‘අයිං 
පිණ්ඩපායතො යථරානිං චිරපබ්බජිතානිං අඤ්යඤසඤ්ච පණීතපිණ්ඩපාතිං
විනා අයායපන්තානිං සබ්රේමචාරීනිං අනුරූයපො’’ති යතසිං දත්වා අත්තනා

පිණ්ඩාය චරිත්වා මිස්සකාොරිං භුඤ්ජන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යෙොති, 

අයමස්සපිණ්ඩපායත ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉධපනභික්ඛුයනො යසනාසනිං පාපුණාති, යසො යතයනවසන්තුස්සති, 

පුන අඤ්ඤිංසුන්දරතරම්පිපාපුණන්තිංනගණ්ොති, අයමස්සයසනාසයන 

ෙථාලාභසන්යතොයසො. අථ පන ආබාධියකො යෙොති, නිවාතයසනාසයන

වසන්යතොඅතිවිය පිත්තයරොගාදීහිආතුරීයති, යසොසභාගස්සභික්ඛුයනොතිං
දත්වා තස්ස පාපුණනයක සවාතසීතලයසනාසයන වසිත්වා සමණධම්මිං

කයරොන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යෙොති, අයමස්ස යසනාසයන 

ෙථාබලසන්යතොයසො. අපයරො භික්ඛු සුන්දරිං යසනාසනිං පත්තම්පි න 

සම්පටිච්ඡති ‘‘සුන්දරයසනාසනිංපමාදට්ඨානිං, තත්රනිසින්නස්සථිනමිද්ධිං 

ඔක්කමති, නිද්දාභිභූතස්ස ච පුන පටිබුජ්ඣයතො කාමවිතක්කා

සමුදාචරන්තී’’ති, යසොතිං පටික්ඛිපිත්වාඅබ්යභොකාසරුක්ඛමූලපණ්ණුලටීසු

යත්ථ කත්ථචි නිවසන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යෙොති, අයමස්ස යසනාසයන 

ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉධපනභික්ඛුයභසජ්ජිංලභතිෙරීතකිංවාආමලකිංවා, යසොයතයනව 

යායපති, අඤ්යඤහිලද්ධිංස පිමධුඵාණිතාදිම්පිනපත්යථති, ලභන්යතොපි

න ගණ්ොති, අයමස්ස ගිලානපච්චයය ෙථාලාභසන්යතොයසො. අථ පන
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ආබාධියකො යතයලන අත්ථියකො ඵාණිතිං ලභති, යසො තිං සභාගස්ස
භික්ඛුයනොදත්වාතස්සෙත්ථයතොයතයලන යභසජ්ජිංකත්වාසමණධම්මිං

කයරොන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යෙොති, අයමස්ස ගිලානපච්චයය 

ෙථාබලසන්යතොයසො. අපයරො භික්ඛු එකස්මිිං භාජයන පූතිමුත්තෙරීතකිං 

ඨයපත්වාඑකස්මිිංචතුමධුරිං ‘‘ගණ්ෙථ, භන්යත, යදිච්ඡසී’’තිවුධසච්චමායනො

සචස්ස යතසිං ද්වින්නිං අඤ්ඤතයරනපි බයාධි වූපසම්මති, අථ

‘‘පූතිමුත්තෙරීතකිං නාම බුද්ධාදීහි වණ්ණිතිං, අයඤ්ච පූතිමුත්තයභසජ්ජිං

නිස්සාය පබ්බජ්ජා, තත්ථ යත යාවජීවිං උස්සායෙොකරණීයයො’’ති (මොව.

128) වුධසත්තන්ති චින්යතන්යතො චතුමධුරයභසජ්ජිං පටික්ඛිපිත්වා 

මුත්තෙරීතයකන යභසජ්ජිං කයරොන්යතොපි පරමසන්තුට්යඨොව යෙොති, 

අයමස්සගිලානපච්චයය ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

එවිං පයභයදො සබ්යබොයපයසො සන්යතොයසො සන්තුට්ඨීති වුධසච්චති. සා 
අත්රිච්ඡතාපාපිච්ඡතාමහිච්ඡතාදීනිං පාපධම්මානිං පොනාධිගමයෙතුයතො
සුගතියෙතුයතො අරියමග්ගසම්භාරභාවයතො චාතුද්දිසාදිභාවයෙතුයතො ච

‘‘මඞ්ගල’’න්තියවදිතබ්බා.ආෙච – 

‘‘චාතුද්දියසො අ පටියඝොචයෙොති, 

සන්තුස්සමායනො ඉතරීතයරනා’’ති. )සු. නි. 42; චූළනි. 

ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස128) එවමාදි; 

කතඤ්ඤුතා නාම අ පස්ස වා බහුස්ස වා යයන යකනචි කතස්ස
උපකාරස්ස පුන පුනිං අනුස්සරණභායවන ජානනතා. අපිච 

යනරයිකාදිදුක්ඛපරිත්තාණයතොපුඤ්ඤානිඑවපාණීනිංබහූපකාරානි, තයතො
යතසම්පි උපකාරානුස්සරණතා ‘‘කතඤ්ඤුතා’’ති යවදිතබ්බා. සා
ස පුරියසහි පසිංසනීයතාදිනාන පකාරවියසසාධිගමයෙතුයතො

‘‘මඞ්ගල’’න්ති වුධසත්තා. ආෙ ච – ‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා දුල්ලභා

යලොකස්මිිං.කතයමද්යව? යයොචපුබ්බකාරී, යයොචකතඤ්ඤූ කතයවදී’’ති

)අ.නි.2.120). 

කායලන ධම්මස්සවනං නාම යස්මිිං කායල උද්ධච්චසෙගතිං චිත්තිං

යෙොති, කාමවිතක්කාදීනිංවා අඤ්ඤතයරනඅභිභූතිං, තස්මිිංකායල යතසිං
වියනොදනත්ථිං ධම්මස්සවනිං. අපයර ආහු – පඤ්චයම පඤ්චයම දිවයස
ධම්මස්සවනිං කායලන ධම්මස්සවනිං නාම. යථාෙ ආයස්මා අනුරුද්යධො

‘‘පඤ්චාහිකිං යඛො පන මයිං, භන්යත, සබ්බරත්තිිං ධම්මියා කථාය

සන්නිසීදාමා’’ති)ම.නි.1.327; මොව.466). 
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අපිච යස්මිිං කායල කලයාණමිත්යත උපසඞ්කමිත්වා සක්කා යෙොති 

අත්තයනො කඞ්ඛාපටිවියනොදකිං ධම්මිං යසොතුිං, තස්මිිං කායලපි
ධම්මස්සවනිං ‘‘කායලන ධම්මස්සවන’’න්ති යවදිතබ්බිං. යථාෙ – ‘‘යත
කායලන කාලිං උපසඞ්කමිත්වා පරිපුච්ඡති පරිපඤ්ෙතී’’තිආදි )දී. නි.

3.358). තයදතිං කායලන ධම්මස්සවනිං
නීවරණ පොනචතුරානිසිංසආසවක්ඛයාදිනාන පකාරවියසසාධිගමයෙතු

යතො ‘‘මඞ්ගල’’න්තියවදිතබ්බිං.වුධසත්තඤ්යෙතිං– 

‘‘යස්මිිං, භික්ඛයව, සමයය අරියසාවයකො අට්ඨිිං කත්වා මනසි
කත්වා සබ්බිං යචතයසො සමන්නාෙරිත්වා ඔහිතයසොයතො ධම්මිං

සුණාති, පඤ්චස්සනීවරණානිතස්මිිං සමයයනයෙොන්තී’’ති)සිං.නි.

5.219) ච. 

‘‘යසොතානුගතානිං, භික්ඛයව, ධම්මානිං…යප.…සු පටිවිද්ධානිං 

චත්තායරොආනිසිංසාපාටිකඞ්ඛා’’ති)අ.නි.4.191) ච. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ධම්මා කායලන කාලිං සම්මා
භාවියමානා සම්මා අනුපරිවත්තියමානා අනුපුබ්යබනආසවානිං ඛයිං

පායපන්ති. කතයම චත්තායරො? කායලන ධම්මස්සවන’’න්ති ච

එවමාදීනි)අ.නි.4.147). 

එවිං ඉමිස්සා ගාථාය ගාරයවො, නිවායතො, සන්තුට්ඨි, කතඤ්ඤුතා, 

කායලන ධම්මස්සවනන්ති පඤ්ච මඞ්ගලානි වුධසත්තානි, මඞ්ගලත්තඤ්ච
යනසිංතත්ථ තත්ථවිභාවිතයමවාති. 

නිට්ඨිතාගාරයවොචනිවායතොචාතිඉමිස්සාගාථායඅත්ථවණ්ණනා. 

269. ඉදානි ඛන්තීචාතිඑත්ථඛමනිංඛන්ති.පදක්ඛිණග්ගාහිතායසුඛිං 

වයචො අස්මින්ති සුවයචො, සුවචස්ස කම්මිං යසොවචස්සිං, යසොවචස්සස්ස

භායවො යසොවචස්සතා. කයලසානිං සමිතත්තා සමණා. දස්සනන්ති

යපක්ඛනිං.ධම්මස්ස සාකච්ඡා ධම්මසාකච්ො. යසසිංවුධසත්තනයයමවාතිඅයිං 
පදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනා පන එවිං යවදිතබ්බා ඛන්ති නාම අධිවාසනක්ඛන්ති, 

යාය සමන්නාගයතො භික්ඛු දසහි අක්යකොසවත්ථූහි අක්යකොසන්යත, 

වධබන්ධාදීහි වා විහිිංසන්යත පුග්ගයල අසුණන්යතො විය ච අපස්සන්යතො
වියච නිබ්බිකායරොයෙොතිඛන්තිවාදීවිය.යථාෙ– 

‘‘අහූඅතීතමද්ධානිං, සමයණොඛන්තිදීපයනො; 
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තිංඛන්තියායයවඨිතිං, කාසිරාජාඅයඡදයී’’ති.)ජා.1.4.51); 

භද්දකයතො වාමනසිකයරොතිතයතොඋත්තරි අපරාධාභායවනආයස්මා
පුණ්ණත්යථයරොවිය.යථාෙ– 

‘‘සයච මිං, භන්යත, සුනාපරන්තකා මනුස්සා අක්යකොසිස්සන්ති 

පරිභාසිස්සන්ති, තත්ථ යම එවිං භවිස්සති ‘භද්දකා වතියම

සුනාපරන්තකා මනුස්සා, සුභද්දකා වතියම සුනාපරන්තකා මනුස්සා, 

යිංයමනයියමපාණිනාපොරිංයදන්තී’’’තිආදි (ම.නි.3.396; සිං.නි.
4.88). 

යායචසමන්නාගයතොඉසීනම්පිපසිංසනීයයොයෙොති.යථාෙසරභඞ්යගො

ඉසි – 

‘‘යකොධිංවධිත්වානකදාචියසොචති, 

මක්ඛ පොනිංඉසයයොවණ්ණයන්ති; 

සබ්යබසිං වුධසත්තිංඵරුසිංඛයමථ, 

එතිංඛන්තිිංඋත්තමමාහුසන්යතො’’ති.)ජා.2.17.64); 

යදවතානම්පිපසිංසනීයයොයෙොති.යථාෙසක්යකොයදවානමින්යදො– 

‘‘යයොෙයවබලවාසන්යතො, දුබ්බලස්සතිතික්ඛති; 

තමාහු පරමිං ඛන්තිිං, නිච්චිං ඛමති දුබ්බයලො’’ති. )සිං. නි. 1.250-

251); 

බුද්ධානම්පිපසිංසනීයයොයෙොති.යථාෙභගවා– 

‘‘අක්යකොසිංවධබන්ධඤ්ච, අදුට්යඨොයයොතිතික්ඛති; 

ඛන්තීබලිංබලානීකිං, තමෙිංබූ්රමිබ්රාේමණ’’න්ති.)ධ.ප. 399); 

සාපයනසාඛන්තිඑයතසඤ්චඉධවණ්ණිතානිංඅඤ්යඤසඤ්චගුණානිං 
අධිගමයෙතුයතො‘‘මඞ්ගල’’න්තියවදිතබ්බා. 

යසොවචස්සතා නාමසෙධම්මිකිං වුධසච්චමායන වික්යඛපිං වා තුණ්හීභාවිං
වා ගුණයදොසචින්තනිං වා අනාපජ්ජිත්වා අතිවිය ආදරඤ්ච ගාරවඤ්ච
නීචමනතඤ්ච පුරක්ඛත්වා ‘‘සාධූ’’ති වචනකරණතා. සා සබ්රේමචාරීනිං 
සන්තිකා ඔවාදානුසාසනීපටිලාභයෙතුයතො
යදොස පොනගුණාධිගමයෙතුයතොච‘‘මඞ්ගල’’න්ති වුධසච්චති. 
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සමණානං දස්සනං නාම උපසමිතකයලසානිං
භාවිතකායවචීචිත්තපඤ්ඤානිං උත්තමදමථසමථසමන්නාගතානිං

පබ්බජිතානිං උපසඞ්කමනුපට්ඨානඅනුස්සරණසවනදස්සනිං, සබ්බම්පි
ඔමකයදසනාය ‘‘දස්සන’’න්ති වුධසත්තිං. තිං ‘‘මඞ්ගල’’න්ති යවදිතබ්බිං. 

කස්මා? බහූපකාරත්තා.ආෙච–‘‘දස්සනම්පෙිං, භික්ඛයව, යතසිංභික්ඛූනිං

බහූපකාරිං වදාමී’’තිආදි )ඉතිවුධස. 104). යයතො හිතකායමන ුලලපුත්යතන

සීලවන්යත භික්ඛූ ඝරද්වාරිං සම්පත්යත දිස්වා යදි යදයයධම්යමො අත්ථි, 

යථාබලිං යදයයධම්යමන පතිමායනතබ්බා. යදි නත්ථි, පඤ්චපතිට්ඨිතිං
කත්වා වන්දිතබ්බා. තස්මිිං අසම්පජ්ජමායන අඤ්ජලිිං පග්ගයෙත්වා

නමස්සිතබ්බා, තස්මිම්පි අසම්පජ්ජමායන පසන්නචිත්යතන පියචක්ඛූහි
සම්පස්සිතබ්බා. එවිං දස්සනමූලයකනාපි හි පුඤ්යඤන අයනකානි 
ජාතිසෙස්සානි චක්ඛුම්හි යරොයගො වා දායෙො වා උස්සදා වා පිළකා වා න

යෙොන්ති, වි පසන්නපඤ්චවණ්ණසස්සිරිකානි යෙොන්ති චක්ඛූනි

රතනවිමායන උග්ඝාටිතමණිකවාටසදිසානි, සතසෙස්සක පමත්තිංයදයවසු

ච මනුස්යසසු ච සබ්බසම්පත්තීනිං ලාභී යෙොති. අනච්ඡරියඤ්යචතිං, යිං
මනුස්සභූයතො ස පඤ්ඤජාතියකොසම්මාපවත්තියතනසමණදස්සනමයයන

පුඤ්යඤන එවරූපිං විපාකසම්පත්තිිං අනුභයවයය, යත්ථ
තිරච්ඡානගතානම්පියකවලිංසද්ධාමත්තකජනිතස්සසමණදස්සනස්ස එවිං
විපාකසම්පත්තිිංවණ්ණයන්ති– 

‘‘උලූයකොමණ්ඩලක්ඛියකො, 

යවදියයකචිරදීඝවාසියකො; 

සුඛියතොවතයකොසියයොඅයිං, 
කාලුට්ඨිතිංපස්සතිබුද්ධවරිං. 

‘‘මයිචිත්තිංපසායදත්වා, භික්ඛුසඞ්යඝඅනුත්තයර; 

ක පානිංසතසෙස්සානි, දුග්ගතිිංයසොනගච්ඡති. 

‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, ුලසලකම්යමනයචොදියතො; 

භවිස්සති අනන්තඤායණො, යසොමනස්යසොති විස්සුයතො’’ති. )ම. නි. 

අට්ඨ.1.144; ඛු.පා.අට්ඨ.5.10); 

කායලන ධම්මසාකච්ො නාම පයදොයස වා පච්චූයස වා ද්යව

සුත්තන්තිකා භික්ඛූ අඤ්ඤමඤ්ඤිං සුත්තන්තිං සාකච්ඡන්ති, විනයධරා

විනයිං, ආභිධම්මිකා අභිධම්මිං, ජාතකභාණකා ජාතකිං, අට්ඨකථිකා

අට්ඨකථිං, ලීනුද්ධතවිචිකච්ඡාපයරතචිත්තවියසොධනත්ථිං වා තම්හි තම්හි 

කායලසාකච්ඡන්ති, අයිංකායලනධම්මසාකච්ඡා.සාආගමබයත්තිආදීනිං

ගුණානිංයෙතුයතො ‘‘මඞ්ගල’’න්තිවුධසච්චතීති. 
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පටුන 

එවිං ඉමිස්සා ගාථාය ඛන්ති, යසොවචස්සතා, සමණදස්සනිං, කායලන 

ධම්මසාකච්ඡාතිචත්තාරිමඞ්ගලානිවුධසත්තානි, මඞ්ගලත්තඤ්චයනසිංතත්ථ
තත්ථ විභාවිතයමවාති. 

නිට්ඨිතාඛන්තීචාතිඉමිස්සාගාථායඅත්ථවණ්ණනා. 

270. ඉදානි තයපොචාතිඑත්ථපාපයකඅුලසයලධම්යමතපතීති තයපො. 

බ්රේමිං චරියිං, බ්රේමානිං වා චරියිං බ්රහ්මචරිෙං, යසට්ඨචරියන්ති වුධසත්තිං

යෙොති. අරියසච්චානිං දස්සනිං අරිෙසච්චාන දස්සනං. අරියසච්චානි

දස්සනන්තිපි එයක, තිං න සුන්දරිං. නික්ඛන්තිං වානයතොති නිබ්බානිං, 

සච්ඡිකරණිං සච්ඡිකරියා, නිබ්බානස්ස සච්ඡිකරියා නිබ්බානසච්ඡිකිරිො. 
යසසිංවුධසත්තනයයමවාතිඅයිංපදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනා පන එවිං යවදිතබ්බා – තයපො නාම

අභිජ්ඣායදොමනස්සාදීනිං තපනයතො ඉන්ද්රියසිංවයරො, යකොසජ්ජස්ස වා
තපනයතො වීරියිං. යතන හි සමන්නාගයතො පුග්ගයලො ආතාපීති වුධසච්චති.
ස්වායිං අභිජ්ඣාදි පොනඣානාදිපටිලාභයෙතුයතො ‘‘මඞ්ගල’’න්ති
යවදිතබ්යබො. 

බ්රහ්මචරිෙං නාම යමථුනවිරතිසමණධම්මසාසනමග්ගානිං අධිවචනිං.

තථා හි ‘‘අබ්රේමචරියිං පොය බ්රේමචාරී යෙොතී’’ති )දී. නි. 1.194; ම. නි.

1.292) එවමාදීසු යමථුනවිරති බ්රේමචරියන්ති වුධසච්චති. ‘‘භගවති යනො, 

ආවුධසයසො, බ්රේමචරියිං වුධසස්සතී’’ති එවමාදීසු )ම. නි. 1.257) සමණධම්යමො.

‘‘න තාවාෙිං, පාපිම, පරිනිබ්බායිස්සාමි, යාව යම ඉදිං බ්රේමචරියිං න
ඉද්ධඤ්යචව භවිස්සති ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකිං බාහුජඤ්ඤ’’න්ති එවමාදීසු )දී.

නි.2.168; සිං.නි.5.822; උදා.51) සාසනිං.‘‘අයයමව යඛො, භික්ඛු, අරියයො

අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගොබ්රේමචරියිං.යසයයථිදිං, සම්මාදිට්ඨී’’තිඑවමාදීසු)සිං.

නි.5.6) මග්යගො.ඉධපනඅරියසච්චදස්සයනනපරයතො මග්ගස්සගහිතත්තා
අවයසසිං සබ්බම්පි වට්ටති. තඤ්යචතිං උපරූපරි 

නාන පකාරවියසසාධිගමයෙතුයතො‘‘මඞ්ගල’’න්තියවදිතබ්බිං. 

අරිෙසච්චාන දස්සනං නාම ුලමාරපඤ්යෙ වුධසත්තත්ථානිං චතුන්නිං
අරියසච්චානිං අභිසමයවයසන මග්ගදස්සනිං. තිං
සිංසාරදුක්ඛවීතික්කමයෙතුයතො‘‘මඞ්ගල’’න්ති වුධසච්චති. 

නිබ්බානසච්ඡිකිරිො නාම ඉධ අරෙත්තඵලිං ‘‘නිබ්බාන’’න්ති
අධි යපතිං. තම්පි හි පඤ්චගතිවානයනන වානසඤ්ඤිතාය තණ්ොය 

නික්ඛන්තත්තා‘‘නිබ්බාන’’න්තිවුධසච්චති.තස්සපත්තිවාපච්චයවක්ඛණාවා 
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‘‘සච්ඡිකරියා’’ති වුධසච්චති. ඉතරස්ස පන නිබ්බානස්ස අරියසච්චානිං

දස්සයනයනව සච්ඡිකරියාසිද්ධා, යතයනතිං ඉධන අධි යපතිං. එවයමසා
නිබ්බානසච්ඡිකරියා දිට්ඨධම්මසුඛවිොරාදියෙතුයතො ‘‘මඞ්ගල’’න්ති
යවදිතබ්බා. 

එවිං ඉමිස්සාපි ගාථාය තයපො, බ්රේමචරියිං, අරියසච්චාන දස්සනිං, 

නිබ්බානසච්ඡිකරියාතිචත්තාරිමඞ්ගලානිවුධසත්තානි, මඞ්ගලත්තඤ්චයනසිං
තත්ථ තත්ථවිභාවිතයමවාති. 

නිට්ඨිතාතයපොචාතිඉමිස්සාගාථායඅත්ථවණ්ණනා. 

271. ඉදානි ඵුට්ඨස්ස යලොකධම්යමහීති එත්ථ ඵුට්ඨස්සාති ඵුසිතස්ස

ඡපිතස්සසම්පත්තස්ස.යලොයකධම්මා යලොකධම්මා, යාවයලොක පවත්ති, 

තාවඅනිවත්තකාධම්මාති වුධසත්තිංයෙොති. චිත්තන්තිමයනොමානසිං. ෙස්සාති

නවස්සවාමජ්ඣිමස්සවායථරස්සවා.න කම්පතීතිනචලති, නයවධති. 

අයසොකන්ති නිස්යසොකිං අබ්බූළ්ෙයසොකසල්ලිං. විරජන්ති විගතරජිං 

විද්ධිංසිතරජිං. යඛමන්ති අභයිං නිරුපද්දවිං. යසසිං වුධසත්තනයයමවාති අයිං
තාවපදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනාපනඑවිංයවදිතබ්බා– ඵුට්ඨස්ස යලොකධම්යමහිෙස්ස

චිත්තං න කම්පති, යස්ස ලාභාලාභාදීහි අට්ඨහි යලොකධම්යමහි ඵුට්ඨස්ස

අජ්යඣොත්ථටස්සචිත්තිංනකම්පති, නචලති, නයවධති, තස්ස තිංචිත්තිං
යකනචිඅකම්පනීයයලොුලත්තරභාවාවෙනයතො‘‘මඞ්ගල’’න්තියවදිතබ්බිං. 

කස්සපනඑයතහිඵුට්ඨස්සචිත්තිංනකම්පති? අරෙයතොඛීණාසවස්ස, 
නඅඤ්ඤස්සකස්සචි.වුධසත්තඤ්යෙතිං– 

‘‘යසයලොයථාඑකග්ඝයනො, වායතනනසමීරති; 

එවිං රූපාරසාසද්දා, ගන්ධාඵස්සාචයකවලා. 

‘‘ඉට්ඨා ධම්මාඅනිට්ඨාච, නපයවයධන්ති තාදියනො; 

ඨිතිං චිත්තිං වි පමුත්තිං, වයඤ්චස්සානුපස්සතී’’ති. )අ. නි. 6.55; 

මොව.244); 

අයසොකං නාමඛීණාසවස්යසවචිත්තිං.තඤ්හි යයො‘‘යසොයකොයසොචනා
යසොචිතත්තිං අන්යතොයසොයකො අන්යතොපරියසොයකො යචතයසො 

පරිනිජ්ඣායිතත්ත’’න්තිආදිනා)විභ.237) නයයනවුධසච්චතියසොයකො, තස්ස

අභාවයතො අයසොකිං. යකචි නිබ්බානිං වදන්ති, තිං පුරිමපයදන

නානුසන්ධියති. යථා ච අයසොකිං, එවිං විරජිං යඛමන්තිපි ඛීණාසවස්යසව
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චිත්තිං.තඤ්හි රාගයදොසයමොෙරජානිං විගතත්තා විරජං, චතූහිචයයොයගහි

යඛමත්තා යඛමං. යයතො එතිං යතන යතනාකායරන තම්හි තම්හි
පවත්තික්ඛයණ ගයෙත්වා නිද්දිට්ඨවයසන තිවිධම්පි
අ පවත්තක්ඛන්ධතාදියලොුලත්තමභාවාවෙනයතො

ආහුයනයයාදිභාවාවෙනයතොච ‘‘මඞ්ගල’’න්තියවදිතබ්බිං. 

එවිං ඉමිස්සා ගාථාය අට්ඨයලොකධම්යමහි අකම්පිතචිත්තිං, 

අයසොකචිත්තිං, විරජචිත්තිං, යඛමචිත්තන්ති චත්තාරි මඞ්ගලානි වුධසත්තානි, 
මඞ්ගලත්තඤ්චයනසිංතත්ථතත්ථවිභාවිතයමවාති. 

නිට්ඨිතාඵුට්ඨස්සයලොකධම්යමහීතිඉමිස්සාගාථාය අත්ථවණ්ණනා. 

272. එවිං භගවා ‘‘අයසවනා ච බාලාන’’න්තිආදීහි දසහි ගාථාහි
අට්ඨතිිංස මඞ්ගලානිකයථත්වාඉදානිඑතායනවඅත්තනාවුධසත්තමඞ්ගලානි

ථුනන්යතො ‘‘එතාදිසානිකත්වානා’’තිඉමිංඅවසානගාථමභාසි. 

තස්සායිං අත්ථවණ්ණනා – එතාදිසානීති එතානි ඊදිසානි මයා

වුධසත්ත පකාරානි බාලානිං අයසවනාදීනි. කත්වානාති කත්වා. කත්වාන

කත්වා කරිත්වාති හි අත්ථයතො අනඤ්ඤිං. සබ්බත්ථමපරාජිතාති සබ්බත්ථ 

ඛන්ධකයලසාභිසඞ්ඛාරයදවපුත්තමාර පයභයදසු චතූසු පච්චත්ථියකසු

එයකනපි අපරාජිතා හුත්වා, සයයමව යත චත්තායරො මායර පරායජත්වාති
වුධසත්තිංයෙොති.මකායරොයචත්ථ පදසන්ධිකරණමත්යතොතිවිඤ්ඤාතබ්යබො. 

සබ්බත්ථ යසොත්ථිං ගච්ෙන්තීති එතාදිසානි මඞ්ගලානි කත්වා චතූහි
මායරහි අපරාජිතා හුත්වා සබ්බත්ථ ඉධයලොකපරයලොයකසු 

ඨානචඞ්කමනාදීසුචයසොත්ථිිංගච්ඡන්ති, බාලයසවනාදීහියයඋ පජ්යජයයිං

ආසවා විඝාතපරිළාො, යතසිං අභාවා යසොත්ථිිං ගච්ඡන්ති, අනුපද්දුතා 
අනුපසට්ඨා යඛමියනො අ පටිභයා ගච්ඡන්තීතිවුධසත්තිං යෙොති. අනුනාසියකො
යචත්ථ ගාථාබන්ධසුඛත්ථිංවුධසත්යතොතියවදිතබ්යබො. 

තං යතසං මඞ්ගලමුත්තමන්ති ඉමිනා ගාථාපායදන භගවා යදසනිං

නිට්ඨායපසි. කථිං? එවිං යදවපුත්ත යය එතාදිසානිකයරොන්ති, යත යස්මා

සබ්බත්ථ යසොත්ථිිං ගච්ඡන්ති, තස්මා තිං බාලානිං අයසවනාදි 
අට්ඨතිිංසවිධම්පි යතසිං එතාදිසකාරකානිං මඞ්ගලිං උත්තමිං යසට්ඨිං
පවරන්ති ගණ්ොහීති. 

එවඤ්ච භගවතා නිට්ඨාපිතාය යදසනාය පරියයොසායන

යකොටිසතසෙස්සයදවතා අරෙත්තිං පාපුණිිංසු, 

යසොතාපත්තිසකදාගාමිඅනාගාමිඵල පත්තානිං ගණනා අසඞ්යඛයයයා 
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අයෙොසි. අථ භගවා දුතියදිවයස ආනන්දත්යථරිං ආමන්යතසි – ‘‘ඉමිං, 

ආනන්ද, රත්තිිං අඤ්ඤතරායදවතාමිංඋපසඞ්කමිත්වාමඞ්ගලපඤ්ෙිංපුච්ඡි.

අථස්සාෙිං අට්ඨතිිංස මඞ්ගලානි අභාසිිං, උග්ගණ්ෙ, ආනන්ද, ඉමිං

මඞ්ගලපරියායිං, උග්ගයෙත්වා භික්ඛූ වායචහී’’ති. යථයරො උග්ගයෙත්වා

භික්ඛූ වායචසි.තයිදිංආචරියපරම්පරාභතිං යාවජ්ජතනා පවත්තති, එවමිදිං
බ්රේමචරියිං ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකිං බාහුජඤ්ඤිං පුථුභූතිං යාව
යදවමනුස්යසහිසු පකාසිතන්තියවදිතබ්බිං. 

ඉදානි එයතස්යවව මඞ්ගයලසු ඤාණපරිචයපාටවත්ථිං අයිං ආදියතො
පභුති යයොජනා–එවමියමඉධයලොකපරයලොකයලොුලත්තරසුඛකාමාසත්තා

බාලජනයසවනිං පොය, පණ්ඩියත නිස්සාය, පූජයනයයය පූයජන්තා, 
පතිරූපයදසවායසන පුබ්යබ කතපුඤ්ඤතාය ච ුලසල පවත්තියිං

යචොදියමානා, අත්තානිං සම්මා පණිධාය, බාහුසච්චසි පවිනයයහි 

අලඞ්කතත්තභාවා, විනයානුරූපිං සුභාසිතිං භාසමානා, යාව ගිහිභාවිං න

විජෙන්ති, තාවමාතාපිතුඋපට්ඨායනනයපොරාණිංඉණමූලිංවියසොධයමානා, 

පුත්තදාරසඞ්ගයෙන නවිංඉණමූලිංපයයොජයමානා, අනාුලලකම්මන්තතාය

ධනධඤ්ඤාදිසමිද්ධිිං පාපුණන්තා, දායනන යභොගසාරිං ධම්මචරියාය

ජීවිතසාරඤ්ච ගයෙත්වා, ඤාතිසඞ්ගයෙන සකජනහිතිං 

අනවජ්ජකම්මන්තතායපරජනහිතඤ්චකයරොන්තා, පාපවිරතියාපරූපඝාතිං

මජ්ජපානසිංයයමන අත්තූපඝාතඤ්ච විවජ්යජත්වා, ධම්යමසු අ පමායදන

ුලසලපක්ඛිං වඩ්යඪත්වා, වඩ්ඪිතුලසලතාය ගිහිබයඤ්ජනිං ඔොය
පබ්බජිතභායවඨිතාපි බුද්ධබුද්ධසාවුලපජ්ඣාචරියාදීසුගාරයවනනිවායතන

ච වත්තසම්පදිං ආරායධත්වා, සන්තුට්ඨියා පච්චයයගධිං පොය, 

කතඤ්ඤුතායස පුරිසභූමියිං ඨත්වා, ධම්මස්සවයනනචිත්තලීනතිංපොය, 

ඛන්තියා සබ්බපරිස්සයය අභිභවිත්වා, යසොවචස්සතාය සනාථමත්තානිං

කත්වා, සමණදස්සයනන පටිපත්තිපයයොගිං පස්සන්තා, ධම්මසාකච්ඡාය

කඞ්ඛාට්ඨානියයසු ධම්යමසු කඞ්ඛිං පටිවියනොයදත්වා, ඉන්ද්රියසිංවරතයපන
සීලවිසුද්ධිිංසමණධම්මබ්රේමචරියයනචිත්තවිසුද්ධිිංතයතොපරා චචතස්යසො

විසුද්ධියයො සම්පායදන්තා, ඉමාය පටිපදාය අරියසච්චදස්සනපරියායිං 
ඤාණදස්සනවිසුද්ධිිං පත්වා අරෙත්තඵලසඞ්ඛාතිං නිබ්බානිං
සච්ඡිකයරොන්ති. යිං සච්ඡිකත්වා සියනරුපබ්බයතො විය වාතවුධසට්ඨීහි අට්ඨහි
යලොකධම්යමහි අවිකම්පමානචිත්තාඅයසොකාවිරජායඛමියනොයෙොන්ති.යය

ච යඛමියනො, යත සබ්බත්ථ එයකනාපි අපරාජිතා යෙොන්ති, සබ්බත්ථ ච
යසොත්ථිිංගච්ඡන්ති.යතනාෙභගවා– 

‘‘එතාදිසානිකත්වාන, සබ්බත්ථමපරාජිතා; 

සබ්බත්ථයසොත්ථිිංගච්ඡන්ති, තිංයතසිං මඞ්ගලමුත්තම’’න්ති. 
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ඉතිපරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායමඞ්ගලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සූචියලොමසුත්තවණ්ණනා 

එවං යම සුතන්ති සූචියලොමසුත්තිං. කා උ පත්ති? 
අත්ථවණ්ණනානයයයනවස්ස උ පත්ති ආවි භවිස්සති.

අත්ථවණ්ණනායඤ්ච ‘‘එවිං යම සුත’’න්තිආදි වුධසත්තත්ථයමව. ගොෙං

විහරති ටඞ්කිතමඤ්යච සූචියලොමස්ස ෙක්ඛස්ස භවයනති එත්ථ පන කා

ගයා, යකො ටඞ්කතමඤ්යචො, කස්මා ච භගවා තස්ස යක්ඛස්ස භවයන

විෙරතීති? වුධසච්චයත – ගොති ගායමොපි තිත්ථම්පි වුධසච්චති, තදුභයම්පි ඉධ
වට්ටති. ගයාගාමස්ස හි අවිදූයර යදයස විෙරන්යතොපි ‘‘ගයායිං විෙරතී’’ති

වුධසච්චති, තස්ස ච ගාමස්ස සමීයප අවිදූයර ද්වාරසන්තියක යසො

ටඞ්කතමඤ්යචො. ගයාතිත්යථ විෙරන්යතොපි ‘‘ගයායිං විෙරතී’’ති වුධසච්චති, 

ගයාතිත්යථ ච යසො ටඞ්කතමඤ්යචො. ටඞ්කිතමඤ්යචොති චතුන්නිං

පාසාණානිංඋපරිවිත්ථතිංපාසාණිංආයරොයපත්වාකයතොපාසාණමඤ්යචො. 
තිංනිස්සායයක්ඛස්සභවනිංආළවකස්සභවනිංවිය.යස්මාවාපන භගවා
තිං දිවසිං පච්චූසසමයය මොකරුණාසමාපත්තියතො වුධසට්ඨාය බුද්ධචක්ඛුනා
යලොකිං යවොයලොයකන්යතො සූචියලොමස්ස ච ඛරයලොමස්ස චාති ද්වින්නම්පි

යක්ඛානිං යසොතාපත්තිඵලූපනිස්සයිං අද්දස, තස්මා පත්තචීවරිං ආදාය
අන්යතොඅරුයණයයව නානාදිසාහි සන්නිපතිතස්ස ජනස්ස 
යඛළසිඞ්ඝාණිකාදිනාන පකාරාසුචිනිස්සන්දකලින්නභූමිභාගම්පි තිං
තිත්ථ පයදසිං ආගන්ත්වා තස්මිිං ටඞ්කතමඤ්යච නිසීදි සූචියලොමස්ස

යක්ඛස්ස භවයන. යතන වුධසත්තිං ‘‘එකිං සමයිං භගවා ගයායිං විෙරති
ටඞ්කතමඤ්යචසූචියලොමස්සයක්ඛස්සභවයන’’ති. 

යතන යඛො පන සමයෙනාති යිං සමයිං භගවා තත්ථ විෙරති, යතන

සමයයන. ඛයරො ච ෙක්යඛො සූචියලොයමො ච ෙක්යඛො භගවයතො අවිදූයර 

අතික්කමන්තීති. යක යත යක්ඛා, කස්මා ච අතික්කමන්තීති? වුධසච්චයත –
යතසු තාවඑයකොඅතීයතසඞ්ඝස්සයතලිංඅනාපුච්ඡාගයෙත්වාඅත්තයනො
සරීරිං මක්යඛසි. යසො යතන කම්යමන නිරයය පච්චිත්වා
ගයායපොක්ඛරණිතීයරයක්ඛයයොනියිංනිබ්බත්යතො.තස්යසව චස්සකම්මස්ස

විපාකාවයසයසන විරූපානි අඞ්ගපච්චඞ්ගානි අයෙසුිං, 
ඉට්ඨකච්ඡදනසදිසඤ්ච ඛරසම්ඵස්සිං චම්මිං. යසො කර යදා පරිං 

භිිංසායපතුකායමො යෙොති, තදා ඡදනිට්ඨකසදිසානි චම්මකපාලානි

උක්ඛිපිත්වා භිිංසායපති. එවිං යසො ඛරසම්ඵස්සත්තා ඛයරො ෙක්යඛොත්යවව
නාමිංලභි. 
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පටුන 

ඉතයරො කස්සපස්ස භගවයතොකායලඋපාසයකො හුත්වා මාසස්ස අට්ඨ
දිවයස විොරිං ගන්ත්වා ධම්මිං සුණාති. යසො එකදිවසිං ධම්මස්සවයන 

යඝොසියත සඞ්ඝාරාමද්වායර අත්තයනො යඛත්තිං යකලායන්යතො

උග්යඝොසනිංසුත්වා ‘‘සයච න්ොයාමි, චිරිංභවිස්සතී’’තිකලිට්ඨගත්යතොව
උයපොසථාගාරිංපවිසිත්වාමෙග්යඝ භුම්මත්ථරයණඅනාදයරනනිපජ්ජිත්වා

සුපි. භික්ඛු එවායිං, න උපාසයකොති සිංයුත්තභාණකා. යසො යතන ච
අඤ්යඤන කම්යමන ච නිරයය පච්චිත්වා ගයායපොක්ඛරණියා තීයර 
යක්ඛයයොනියිං නිබ්බත්යතො. යසො තස්ස කම්මස්ස විපාකාවයසයසන

දුද්දසියකො අයෙොසි, සරීයර චස්ස සූචිසදිසානි යලොමානි අයෙසුිං. යසො හි
භිිංසායපතබ්බයක සත්යත සූචීහි විජ්ඣන්යතො විය භිිංසායපති. එවිං යසො

සූචිසදිසයලොමත්තා සූචියලොයමො ෙක්යඛොත්යවවනාමිංලභි.යතඅත්තයනො
යගොචරත්ථාය භවනයතො නික්ඛමිත්වා මුහුත්තිං ගන්ත්වා ගතමග්යගයනව
නිවත්තිත්වා ඉතරිංදිසාභාගිංගච්ඡන්තාභගවයතොඅවිදූයරඅතික්කමන්ති. 

අථයඛොඛයරොතිකස්මායතඑවමාෙිංසු? ඛයරො සමණක පිංදිස්වාආෙ.

සූචියලොයමොපන ‘‘යයොභායතිනයසොසමයණො, සමණපටිරූපකත්තාපන
සමණයකො යෙොතී’’ති එවිංලද්ධියකො. තස්මා තාදිසිං භගවන්තිං

මඤ්ඤමායනො ‘‘යනයසො සමයණො, සමණයකො එයසො’’තිසෙසාව වත්වාපි

පුනවීමිංසිතුකායමොආෙ– ‘‘ොවාහංජානාමී’’ති.‘‘අථයඛො’’තිඑවිංවත්වා

තයතො. සූචියලොයමොෙක්යඛොතිඉයතොපභුතියාව අපිචයඛොයත සම්ඵස්යසො

පාපයකොති, තාව උත්තානත්ථයමව යකවලඤ්යචත්ථ භගවයතො කාෙන්ති
අත්තයනොකායිංභගවයතොඋපනායමසීතිඑවිංසම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. 

තයතොඅභායන්තිංභගවන්තිං දිස්වා ‘‘පඤ්හංතංසමණා’’තිආදිමාෙ.කිං

කාරණා? යසො හි චින්යතසි – ‘‘ඉමිනාපි නාම යම එවිං ඛයරන

අමනුස්සසම්ඵස්යසන මනුස්යසො සමායනො අයිං න භායති, ෙන්දාෙිං එතිං

බුද්ධවිසයයපඤ්ෙිංපුච්ඡාමි, අද්ධාඅයිංතත්ථනසම්පායිස්සති, තයතොනිං
එවිං වියෙයඨස්සාමී’’ති. භගවා තිං සුත්වා ‘‘න ඛ්වාෙිං තිං
ආවුධසයසො’’තිආදිමාෙ. තිං සබ්බිං ආළවකසුත්යත වුධසත්තනයයයනව
සබ්බාකායරහියවදිතබ්බිං. 

273. අථ යඛො සූචියලොයමො ෙක්යඛො භගවන්තං ගාථාෙ අජ්ඣභාසි

‘‘රායගොචයදොයසො චා’’ති.තත්ථරාගයදොසාවුධසත්තනයාඑව. කුයතොනිදානාති 

කිංනිදානා කිංයෙතුකා. කුයතොති පච්චත්තවචනස්ස යතො-ආයදයසො 

යවදිතබ්යබො, සමායස චස්ස යලොපාභායවො. අථ වා නිදානාති ජාතා 

උ පන්නාති අත්යථො, තස්මා ුලයතොනිදානා, ුලයතොජාතා, 

ුලයතොඋ පන්නාතිවුධසත්තිංයෙොති. අරතීරතීයලොමහංයසොකුයතොජාතියායිං
‘‘පන්යතසු වා යසනාසයනසු අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරසු වා අධිුලසයලසු
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ධම්යමසුඅරති අරතිතාඅනභිරති අනභිරමණාඋක්කණ්ඨිතාපරිතස්සිතා’’ති

)විභ. 856) එවිං විභත්තා අරති, යා ච පඤ්චසු කාමගුයණසු රති, යයො ච
යලොමෙිංසසමුට්ඨාපනයතො ‘‘යලොමෙිංයසො’’ත්යවව සඞ්ඛයිං ගයතො 

චිත්තුත්රායසො. ඉයම තයයො ධම්මා ුලයතොජා ුලයතොජාතාති පුච්ඡති. කුයතො

සමුට්ඨාොති ුලයතො උ පජ්ජිත්වා. මයනොති ුලසලචිත්තිං, විතක්කාති

උරගසුත්යත වුධසත්තා නව කාමවිතක්කාදයයො. කුමාරකා

ධඞ්කමියවොස්සජන්තීති යථා ගාමදාරකා කීළන්තා කාකිං සුත්යතන පායද

බන්ධිත්වා ඔස්සජන්ති ඛිපන්ති, එවිං ුලසලමනිං අුලසලවිතක්කා ුලයතො
සමුට්ඨායඔස්සජන්තීතිපුච්ඡති. 

274. අථස්ස භගවා යත පඤ්යෙ විස්සජ්යජන්යතො ‘‘රායගො චා’’ති 

දුතියගාථමභාසි.තත්ථ ඉයතොතිඅත්තභාවිංසන්ධායාෙ. අත්තභාවනිදානාහි

රාගයදොසා. අරතිරතියලොමෙිංසා ච අත්තභාවයතො ජාතා, 
කාමවිතක්කාදිඅුලසලවිතක්කා ච අත්තභාවයතොයයව සමුට්ඨාය

ුලසලමයනො ඔස්සජන්ති, යතනතදඤ්ඤිංපකතිආදිකාරණිංපටික්ඛිපන්යතො

ආෙ – ‘‘ඉයතොනිදානා ඉයතොජා ඉයතො සමුට්ඨාො’’ති. සද්දසිද්ධි යචත්ථ 
පුරිමගාථායවුධසත්තනයයයනවයවදිතබ්බා. 

275-6. එවිං යත පඤ්යෙ විස්සජ්යජත්වා ඉදානි ය්වායිං
‘‘ඉයතොනිදානා’’තිආදීසු ‘‘අත්තභාවනිදානා අත්තභාවයතො ජාතා

අත්තභාවයතො සමුට්ඨායා’’ති අත්යථො වුධසත්යතො, තිං සායධන්යතො ආෙ – 

‘‘ස්යනහජා අත්තසම්භූතා’’ති. එයත හි සබ්යබපි රාගාදයයො 

විතක්කපරියයොසානා තණ්ොස්යනයෙන ජාතා, තථා ජායන්තා ච
පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධයභයද අත්තභාවපරියායයඅත්තනිසම්භූතා.යතනාෙ–
‘‘ස්යනෙජා අත්තසම්භූතා’’ති. ඉදානි තදත්ථයජොතිකිං උපමිං කයරොති 

‘‘නියරොධස්යසව ඛන්ධජා’’ති. තත්ථ ඛන්යධසු ජාතා ඛන්ධජා, 

පායරොොනයමතිංඅධිවචනිං.කිං වුධසත්තිංයෙොති? යථානියරොධස්සඛන්ධජා

නාම පායරොො ආයපොරසසියනයෙ සති ජායන්ති, ජායන්තා ච තස්මිිංයයව

නියරොයධයතසුයතසුසාඛ පයභයදසුසම්භවන්ති, එවයමයතපි රාගාදයයො

අජ්ඣත්තතණ්ොස්යනයෙ සති ජායන්ති, ජායන්තා ච තස්මිිංයයව
අත්තභායව යතසුයතසුචක්ඛාදියභයදසුද්වාරාරම්මණවත්ථූසුසම්භවන්ති.

තස්මා යවදිතබ්බයමතිං ‘‘අත්තභාවනිදානා අත්තභාවජා
අත්තභාවසමුට්ඨානාචඑයත’’ති. 

අවයසසදියඩ්ඪගාථායපනඅයිංසබ්බසඞ්ගාහිකාඅත්ථවණ්ණනා–එවිං 

අත්තසම්භූතා ච එයත පුථූ විසත්තා කායමසු. රායගොපි හි 

පඤ්චකාමගුණිකාදිවයසන, යදොයසොපිආඝාතවත්ථාදිවයසන, අරතිආදයයොපි
තස්ස තස්යසව යභදස්ස වයසනාති සබ්බථා සබ්යබපියම කයලසා පුථූ
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අයනක පකාරා හුත්වා වත්ථුද්වාරාරම්මණාදිවයසන යතසු යතසු

වත්ථුකායමසුතථාතථාවිසත්තාලග්ගා ලග්ගිතා සිංසිබ්බිත්වාඨිතා.කමිව? 

මාලුවාව විතතා වයන, යථා වයන විතතා මාලුවා යතසු යතසු රුක්ඛස්ස

සාඛපසාඛාදියභයදසු විසත්තායෙොතිලග්ගාලග්ගිතාසිංසිබ්බිත්වාඨිතා, එවිං

පුථු පයභයදසු වත්ථුකායමසු විසත්තිං කයලසගණිං යෙ නං පජානන්ති

ෙයතොනිදානං, යතනං වියනොයදන්තිසුයණොහිෙක්ඛ. 

තත්ථ ෙයතොනිදානන්තිභාවනපුිංසකනිද්යදයසො, යතනකිංදීයපති? යය

සත්තානිංකයලසගණිං ‘‘යයතොනිදානිංඋ පජ්ජතී’’තිඑවිංජානන්ති, යත
නිං ‘‘තණ්ොස්යනෙස්යනහියත අත්තභායව උ පජ්ජතී’’ති ඤත්වා තිං
තණ්ොස්යනෙිං ආදීනවානුපස්සනාදිභාවනාඤාණග්ගිනා වියසොයසන්තා

වියනොයදන්ති පජෙන්ති බයන්තීකයරොන්ති ච, එතිං අම්ොකිං සුභාසිතිං
සුයණොහි යක්ඛාති. එවයමත්ථ අත්තභාවජානයනන දුක්ඛපරිඤ්ඤිං
තණ්ොස්යනෙරාගාදිකයලසගණවියනොදයනනසමුදය පොනඤ්ච දීයපති. 

යයචනිංවියනොයදන්ති, යත දුත්තරංඔඝමිමං තරන්තිඅතිණ්ණපුබ්බං

අපුනබ්භවාෙ. එයතන මග්ගභාවනිං නියරොධසච්ඡිකරියඤ්ච දීයපති. යය හි

නිං කයලසගණිං වියනොයදන්ති, යත අවස්සිං මග්ගිං භායවන්ති. න හි 

මග්ගභාවනිං විනාකයලසවියනොදනිං අත්ථි. යය ච මග්ගිං භායවන්ති, යත
දුත්තරිං පකතිඤායණන කායමොඝාදිිං චතුබ්බිධම්පි ඔඝමිමිං තරන්ති.

මග්ගභාවනා හි ඔඝතරණිං. අතිණ්ණපුබ්බන්ති ඉමිනා දීයඝන අද්ධුනා

සුපිනන්යතනපි අවීතික්කන්තපුබ්බිං. අපුනබ්භවාොති නිබ්බානාය. එවමිමිං 

චතුසච්චදීපිකිංගාථිංසුණන්තා‘‘සුත්වාධම්මිංධායරන්ති, ධතානිංධම්මානිං 
අත්ථමුපපරික්ඛන්තී’’තිආදිකිං කථිං සුභාවිනියා පඤ්ඤාය අනුක්කමමානා
යත ද්යවපි සොයකා යක්ඛා ගාථාපරියයොසායනයයව යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨහිිංසු, පාසාදිකාචඅයෙසුිං සුවණ්ණවණ්ණාදිබ්බාලඞ්කාරවිභූසිතාති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායසූචියලොමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. කපිලසුත්ත-(ධම්මචරිෙසුත්ත)-වණ්ණනා 

ධම්මචරිෙන්ති කපිලසුත්තිං. කා උ පත්ති? යෙමවතසුත්යත
වුධසත්තනයයයනව පරිනිබ්බුයත කස්සයප භගවති ද්යව ුලලපුත්තා භාතයරො

නික්ඛමිත්වා සාවකානිං සන්තියක පබ්බජිිංසු. යජට්යඨො යසොධයනො නාම, 

කනිට්යඨොකපියලොනාම.යතසිංමාතාසාධනීනාම, කනිට්ඨභගිනීතාපනා
නාම. තාපි භික්ඛුනීසු පබ්බජිිංසු. තයතො යත ද්යවපි යෙමවතසුත්යත
වුධසත්තනයයයනව ‘‘සාසයන කති ධුරානී’’ති පුච්ඡිත්වා සුත්වා ච යජට්යඨො
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‘‘වාසධුරිං පූයරස්සාමී’’ති පඤ්ච වස්සානි ආචරියුපජ්ඣායානිං සන්තියක 

වසිත්වා පඤ්චවස්යසො හුත්වා යාව අරෙත්තිං, තාව කම්මට්ඨානිං සුත්වා
අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා වායමන්යතො අරෙත්තිං පාපුණි. කපියලො ‘‘අෙිං තාව

තරුයණො, වුධසඩ්ඪකායල වාසධුරිං පරිපූයරස්සාමී’’ති ගන්ථධුරිං ආරභිත්වා

යතපිටයකොඅයෙොසි.තස්සපරියත්තිිංනිස්සාය පරිවායරො, පරිවාරිංනිස්සාය
ලායභොචඋදපාදි. 

යසො බාහුසච්චමයදන මත්යතො පණ්ඩිතමානී අනඤ්ඤායතපි

අඤ්ඤාතමානී හුත්වා පයරහි වුධසත්තිං ක පියම්පි අක පියිං, අක පියම්පි

ක පියිං, සාවජ්ජම්පි අනවජ්ජිං, අනවජ්ජම්පි සාවජ්ජන්ති භණති. යසො

යපසයලහි භික්ඛූහි, ‘‘මා, ආවුධසයසො කපිල, එවිං අවචා’’තිආදිනා නයයන
ඔවදියමායනො ‘‘තුම්යෙ කිං ජානාථ රිත්තමුට්ඨිසදිසා’’තිආදීහි වචයනහි
ඛුිංයසන්යතො වම්යභන්යතොයයව චරති. භික්ඛූ තස්ස භාතුයනො
යසොධනත්යථරස්සාපි එතමත්ථිං ආයරොයචසුිං. යසොපි නිං උපසඞ්කමිත්වා

ආෙ–‘‘ආවුධසයසො කපිල, සාසනස්සආයුනාමතුම්ොදිසානිංසම්මාපටිපත්ති.

මා, ආවුධසයසොකපිල, ක පියම්පිඅක පියිං, අක පියම්පික පියිං, සාවජ්ජම්පි

අනවජ්ජිං, අනවජ්ජම්පිසාවජ්ජන්තිවයදහී’’ති.යසොතස්සපිවචනිංනාදියි.
තයතොනිංයසොධනත්යථයරො ද්වත්තික්ඛත්තුිංවත්වා– 

‘‘එකවාචම්පිද්විවාචිං, භයණයයඅනුකම්පයකො; 

තතුත්තරිිං න භායසයය, දායසොවයයස්ස සන්තියක’’ති. )ජා. 
2.19.34) – 

පරිවජ්යජත්වා ‘‘ත්වයමව, ආවුධසයසො, සයකන කම්යමන පඤ්ඤායිස්සසී’’ති
පක්කාමි.තයතොපභුතිනිංයපසලාභික්ඛූඡඩ්යඩසුිං. 

යසො දුරාචායරො හුත්වා දුරාචාරපරිවුධසයතො විෙරන්යතො එකදිවසිං
‘‘උයපොසථිං ඔසායරස්සාමී’’ති සීොසනිං අභිරුය්ෙ චිත්රබීජනිිං ගයෙත්වා

නිසින්යනො ‘‘වත්තති, ආවුධසයසො, එත්ථ භික්ඛූනිං පාතියමොක්යඛො’’ති
තික්ඛත්තුිං ආෙ. අයථයකො භික්ඛුපි ‘‘මය්ෙිං වත්තතී’’ති න අයවොච. න ච
තස්ස යතසිං වා පාතියමොක්යඛො වත්තති. තයතො යසො ‘‘පාතියමොක්යඛ
සුයතපිඅසුයතපිවිනයයොනාමනත්ථී’’තිආසනාවුධසට්ඨාසි.එවිං කස්සපස්ස
භගවයතොසාසනිංඔසක්කායපසිවිනායසසි.අථයසොධනත්යථයරොතදයෙව
පරිනිබ්බායි. යසොපිකපියලො එවිංතිංසාසනිංඔසක්කායපත්වාකාලකයතො

අවීචිමොනිරයයනිබ්බත්ති, සාපිස්සමාතාචභගිනීචතස්යසවදිට්ඨානුගතිිං
ආපජ්ජිත්වා යපසයල භික්ඛූ අක්යකොසමානා පරිභාසමානා කාලිං කත්වා
නිරයයනිබ්බත්තිිංසු. 
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තස්මිිංයයවචකායලපඤ්චසතාපුරිසාගාමඝාතාදීනිකත්වායචොරිකාය 
ජීවන්තාජනපදමනුස්යසහිඅනුබද්ධාපලායමානාඅරඤ්ඤිංපවිසිත්වාතත්ථ
කඤ්චි ගෙනිං වා පටිසරණිං වා අපස්සන්තා අවිදූයර පාසායණ වසන්තිං

අඤ්ඤතරිං ආරඤ්ඤිකිං භික්ඛුිං දිස්වා වන්දිත්වා ‘‘අම්ොකිං, භන්යත, 

පටිසරණිං යෙොථා’’ති භණිිංසු. යථයරො ‘‘තුම්ොකිං සීලසදිසිං පටිසරණිං

නත්ථි, සබ්යබ පඤ්ච සීලානි සමාදියථා’’ති ආෙ. යත ‘‘සාධූ’’ති

සම්පටිච්ඡිත්වා සීලානි සමාදියිිංසු. යථයරො ‘‘තුම්යෙ සීලවන්යතො, ඉදානි 
අත්තයනො ජීවිතිං විනායසන්යතසුපි මා මයනො පදූසයිත්ථා’’ති ආෙ. යත
‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිිංසු. අථ යත ජානපදා සම්පත්තා ඉයතො චියතො ච
මග්ගමානා යත යචොයර දිස්වා සබ්යබව ජීවිතා යවොයරොයපසුිං. යත කාලිං
කත්වා කාමාවචරයදවයලොයක නිබ්බත්තිිංසු. යතසු යජට්ඨකයචොයරො

යජට්ඨකයදවපුත්යතොඅයෙොසි, ඉතයරතස්යසවපරිවාරා. 

යත අනුයලොමපටියලොමිං සිංසරන්තා එකිං බුද්ධන්තරිං යදවයලොයක
යඛයපත්වා අම්ොකිං භගවයතො කායල යදවයලොකයතො චවිත්වා

යජට්ඨකයදවපුත්යතො සාවත්ථිද්වායර යකවට්ටගායමො අත්ථි, තත්ථ
පඤ්චසතුලලයජට්ඨස්ස යකවට්ටස්ස පජාපතියා ුලච්ඡිම්හි පටිසන්ධිිං

අග්ගයෙසි, ඉතයරඅවයසසයකවට්ටපජාපතීනිං.එවිංයතසිංඑකදිවසිංයයව 
පටිසන්ධිග්ගෙණඤ්ච ගබ්භවුධසට්ඨානඤ්ච අයෙොසි. අථ යකවට්ටයජට්යඨො
‘‘අත්ථිනුයඛො ඉමස්මිිංගායමඅඤ්යඤපිදාරකාඅජ්ජජාතා’’තිවිචිනන්යතො
යතදාරයකදිස්වා‘‘ඉයමයම පුත්තස්සසොයකාභවිස්සන්තී’’තිසබ්යබසිං
යපොසාවනිකිංඅදාසි. යතසබ්යබසොයකා සෙපිංසුිංකීළන්තාඅනුපුබ්යබන
වය පත්තා අයෙසුිං.යයසොයජොයතසිංඅග්යගොඅයෙොසි. 

කපියලොපි තදානිරයයපක්කාවයසයසනඅචිරවතියා සුවණ්ණවණ්යණො
දුග්ගන්ධමුයඛො මච්යඡො හුත්වා නිබ්බත්ති. අයථකදිවසිං සබ්යබපි 
යකවට්ටදාරකාජාලානිගයෙත්වා ‘‘මච්යඡබන්ධිස්සාමා’’තිනදිිංගන්ත්වා
ජාලානි පක්ඛිපිිංසු. යතසිං ජාලිං යසො මච්යඡො පාවිසි. තිං දිස්වා සබ්යබො
යකවට්ටගායමො උච්චාසද්දමොසද්යදො අයෙොසි – ‘‘අම්ොකිං පුත්තා පඨමිං

මච්යඡබන්ධන්තා සුවණ්ණමච්ඡිංබන්ධිිංසු, වුධසඩ්ඪියනසිංදාරකානිං, ඉදානි
චයනො රාජා පහූතිංධනිං දස්සතී’’ති.අථයතපඤ්චසතාපි දාරකසොයකා
මච්ඡිංනාවායපක්ඛිපිත්වානාවිං උක්ඛිපිත්වාරඤ්යඤොසන්තිකිංඅගමිංසු.

රාජා දිස්වා ‘‘කිං එතිං භයණ’’ති ආෙ. ‘‘මච්යඡො යදවා’’ති. රාජා
සුවණ්ණවණ්ණිං මච්ඡිං දිස්වා ‘‘භගවා එතස්ස වණ්ණකාරණිං 
ජානිස්සතී’’ති මච්ඡිං ගාොයපත්වා භගවයතො සන්තිකිං අගමාසි. මච්ඡස්ස
මුඛවිවරණකායල යජතවනිංඅතිවියදුග්ගන්ධිංයෙොති. 
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රාජාභගවන්තිං පුච්ඡි – ‘‘කස්මා, භන්යත, මච්යඡො සුවණ්ණවණ්යණො 

ජායතො, කස්මා චස්ස මුඛයතො දුග්ගන්යධො වායතී’’ති? අයිං, මොරාජ, 

කස්සපස්ස භගවයතො පාවචයනකපියලොනාම භික්ඛු අයෙොසි, බහුස්සුයතො
ආගතාගයමො. අත්තයනො වචනිං අගණ්ෙන්තානිං භික්ඛූනිං
අක්යකොසකපරිභාසයකො. තස්ස ච භගවයතො සාසනවිනාසයකො. යිං යසො

තස්ස භගවයතො සාසනිං විනායසසි, යතන කම්යමන අවීචිමොනිරයය

නිබ්බත්ති, විපාකාවයසයසන ච ඉදානි මච්යඡො ජායතො. යිං දීඝරත්තිං

බුද්ධවචනිං වායචසි, බුද්ධස්ස වණ්ණිංකයථසි, තස්ස නිස්සන්යදන ඊදිසිං

වණ්ණිං පටිලභි. යිං භික්ඛූනිං අක්යකොසකපරිභාසයකො අයෙොසි, යතනස්ස 

මුඛයතො දුග්ගන්යධො වායති. ‘‘උල්ලපායපමි නිං මොරාජා’’ති? ‘‘ආම

භගවා’’ති. අථභගවා මච්ඡිංආලපි – ‘‘ත්විංසිකපියලො’’ති? ‘‘ආමභගවා, 

අෙිංකපියලො’’ති. ‘‘ුලයතොආගයතොසී’’ති? ‘‘අවීචිමොනිරයයතොභගවා’’ති.

‘‘යසොධයනො ුලහිිං ගයතො’’ති? ‘‘පරිනිබ්බුයතො භගවා’’ති. ‘‘සාධනී ුලහිිං

ගතා’’ති? ‘‘මොනිරයය නිබ්බත්තා භගවා’’ති. ‘‘තාපනා ුලහිිං ගතා’’ති? 

‘‘මොනිරයය නිබ්බත්තා භගවා’’ති. ‘‘ඉදානි ත්විං ුලහිිං ගමිස්සසී’’ති? 

‘‘මොනිරයිං භගවා’’ති. තාවයදව වි පටිසාරාභිභූයතො නාවිං සීයසන 
පෙරිත්වාකාලකයතොමොනිරයයනිබ්බත්ති.මොජයනොසිංවිග්යගොඅයෙොසි
යලොමෙට්ඨජායතො. අථ භගවා තත්ථ සම්පත්තගෙට්ඨපබ්බජිතපරිසාය
තඞ්ඛණානුරූපිං ධම්මිංයදයසන්යතොඉමිංසුත්තමභාසි. 

277-8. තත්ථ ධම්මචරිෙන්තිකායසුචරිතාදිධම්මචරියිං. බ්රහ්මචරිෙන්ති

මග්ගබ්රේමචරියිං. එතදාහු වසුත්තමන්තිඑතිංඋභයම්පියලොකයයලොුලත්තරිං
සුචරිතිං සග්ගයමොක්ඛසුඛසම්පාපකත්තා වසුත්තමන්ති ආහු අරියා.

වසුත්තමිං නාම උත්තමරතනිං, අනුගාමිකිං අත්තාධීනිං රාජාදීනිං
අසාධාරණන්තිඅධි පායයො. 

එත්තාවතා ‘‘ගෙට්ඨස්ස වා පබ්බජිතස්ස වා සම්මාපටිපත්තියයව
පටිසරණ’’න්ති දස්යසත්වා ඉදානි පටිපත්තිවිරහිතාය පබ්බජ්ජාය 

අසාරකත්තදස්සයනන කපිලිං අඤ්යඤ ච තථාරූයප ගරෙන්යතො 

‘‘පබ්බජියතොපි යචයහොතී’’තිඑවමාදිමාෙ. 

තත්රායිං අත්ථවණ්ණනා – යයො හි යකොචි ගිහිබයඤ්ජනානි අපයනත්වා 

භණ්ඩුකාසාවාදිගෙණමත්තිං උපසඞ්කමයනන පබ්බජියතොපි යච යහොති 

පුබ්යබ වුධසත්තත්ථිං අගාරස්මා අනගාරිෙං, යසො යච මුඛරජාතියකො යෙොති

ඵරුසවචයනො, නාන පකාරාය වියෙසාය අභිරතත්තා වියහසාභිරයතො, 

හියරොත්ත පාභායවන මගසදිසත්තා මයගො, ජීවිතං තස්ස පාපියෙො, තස්ස

එවරූපස්සජීවිතිංඅතිපාපිං අතිහීනිං.කස්මා? යස්මාඉමායමිච්ඡාපටිපත්තියා

රාගාදිමයනක පකාරිං රජංවඩ්යඪතිඅත්තයනො. 
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පටුන 

279. නයකවලඤ්ච ඉමිනාවකාරයණනස්සජීවිතිංපාපියයො, අපිචයඛො

පන අයිං එවරූයපො මුඛරජාතිකත්තා කලහාභිරයතො භික්ඛු සුභාසිතස්ස

අත්ථවිජානනසම්යමොෙයනන යමොහධම්යමන ආවුයතො, ‘‘මා, ආවුධසයසො

කපිල, එවිං අවච, ඉමිනාපිපරියායයනතිංගණ්ොහී’’තිඑවමාදිනානයයන

යපසයලහි භික්ඛූහි අක්ඛාතම්පි න ජානාති ධම්මං බුද්යධන යදසිතං. යයො

ධම්යමො බුද්යධනයදසියතො, තිංනාන පකායරනඅත්තයනොවුධසච්චමානම්පින
ජානාති.එවම්පිස්ස ජීවිතිංපාපියයො. 

280. තථා යසො එවරූයපො වියෙසාභිරතත්තා වියහසං භාවිතත්තානං 
භාවිතත්යත ඛීණාසවභික්ඛූ යසොධනත්යථරපභුතියක ‘‘න තුම්යෙ විනයිං

ජානාථ, න සුත්තිං න අභිධම්මිං, වුධසඩ්ඪපබ්බජිතා’’තිආදිනා නයයන

වියෙසන්යතො. උපයයොග පවත්තියඤ්හි ඉදිං සාමිවචනිං. අථ වා
යථාවුධසත්යතයනව නයයන ‘‘වියෙසිං භාවිතත්තානිං කයරොන්යතො’’ති
පාඨයසයසො යවදිතබ්යබො. එවිං නි පරියායයමව සාමිවචනිං සිජ්ඣති. 

අවිජ්ජාෙ පුරක්ඛයතොති භාවිතත්තවියෙසයන ආදීනවදස්සනපටිච්ඡාදිකාය
අවිජ්ජාය පුරක්ඛයතො යපසියතො පයයොජියතො යසසපබ්බජිතානිං 
භාවිතත්තානිං වියෙසභායවන පවත්තිං දිට්යඨව ධම්යම චිත්තවිබාධයනන 

සඞ්කියලසං, ආයතිඤ්චනිරයසම්පාපයනන මග්ගං නිරෙගාමිනං නජානාති. 

281. අජානන්යතො ච යතන මග්යගන චතුබ්බිධාපායයභදිං විනිපාතං

සමාපන්යනො. තත්ථ චවිනිපායත ගබ්භාගබ්භංතමාතමං එයකකනිකායය
සතක්ඛත්තුිං සෙස්සක්ඛත්තුම්පිමාතුුලච්ඡියතොමාතුුලච්ඡිිංචන්දිමසූරියයහිපි

අවිද්ධිංසනීයා අසුරකායතමාතමඤ්චසමාපන්යනො. සයවතාදිසයකො භික්ඛු

යපච්ච ඉයතො පරයලොකිං ගන්ත්වා අයිං කපිලමච්යඡො විය නාන පකාරිං 

දුක්ඛංනිගච්ෙති. 

282. කිං කාරණා? ගූථකූයපො ෙථා අස්ස, සම්පුණ්යණො

ගණවස්සියකො,යථා වච්චුලටිගූථකූයපො ගණවස්සියකො අයනකවස්සියකො

බහූනි වස්සානි මුඛයතො ගූයථන පූරියමායනො සම්පුණ්යණො අස්ස, යසො
උදකුලම්භසයතහි උදකුලම්භසෙස්යසහි යධොවියමායනොපි

දුග්ගන්ධදුබ්බණ්ණියානපගමාදුබ්බියසොයධොයෙොති, එවයමව යෙොඑවරූයපො

අස්ස දීඝරත්තිං සිංකලිට්ඨකම්මන්යතො ගූථකූයපො විය ගූයථන පායපන

සම්පුණ්ණත්තාසම්පුණ්යණොපුග්ගයලො, යසො දුබ්බියසොයධො හිසාඞ්ගයණො, 
චිරකාලිංතස්සඅඞ්ගණස්සවිපාකිංපච්චනුයභොන්යතොපිනසුජ්ඣති. තස්මා
වස්සගණනාය අපරිමාණම්පිකාලිං ස යවතාදිසයකො භික්ඛු යපච්ච දුක්ඛිං 
නිගච්ඡතීති.අථවාඅයිංඉමිස්සාගාථායසම්බන්යධො–යිංවුධසත්තිං ‘‘සයව 

තාදිසයකො භික්ඛු, යපච්චදුක්ඛිංනිගච්ඡතී’’ති, තත්රසියාතුම්ොකිං‘‘සක්කා
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පනායිං තථා කාතුිං, යථා යපච්ච දුක්ඛිං න නිගච්යඡයයා’’ති. න සක්කා.

කස්මා? යස්මා ගූථකූයපො…යප.…සාඞ්ගයණොති. 

283-4. යයතො පටිකච්යචව ෙං එවරූපං ජානාථ, භික්ඛයවො 

යගහනිස්සිතං, යිං එවරූපිං පඤ්චකාමගුණනිස්සිතිං ජායනයයාථ 
අභූතගුණපත්ථනාකාර පවත්තාය පාපිකාය ඉච්ඡාය සමන්නාගතත්තා 

පාපිච්ෙං, කාමවිතක්කාදීහි සමන්නාගතත්තා පාපසඞ්කප්පං, 
කායිකවීතික්කමාදිනායවළුදානාදියභයදනචපාපාචායරන සමන්නාගතත්තා 

පාපාචාරං, යවසියාදිපාපයගොචරයතො පාපයගොචරං, සබ්යබසමග්ගාහුත්වාන

අභිනිබ්බජ්ජිොථ නං. තත්ථ අභිනිබ්බජ්ජිොථාති විවජ්යජයයාථ මා

භයජයයාථ, මා චස්ස අභිනිබ්බජ්ජනමත්යතයනව අ යපොස්සුක්කතිං

ආපජ්යජයයාථ, අපිචයඛොපන කාරණ්ඩවංනිද්ධමථ, කසම්බුංඅපකස්සථ, 

තිංකචවරභූතිංපුග්ගලිං කචවරමිවඅනයපක්ඛානිද්ධමථ, කසටභූතඤ්චනිං
ඛත්තියාදීනිං මජ්යඣ පවිට්ඨිං පභින්නපග්ඝරිතුලට්ඨිං චණ්ඩාලිං විය

අපකස්සථ, ෙත්යථවාසීයසවාගයෙත්වා නික්කඩ්ඪථ.යසයයථාපි ආයස්මා
මොයමොග්ගල්ලායනො තිං පුග්ගලිං පාපධම්මිං බාොය ගයෙත්වා

බහිද්වාරයකොට්ඨකා නික්ඛායමත්වා සූචිඝටිකිං අදාසි, එවිං අපකස්සථාති

දස්යසති. කිං කාරණා? සඞ්ඝාරායමො නාම සීලවන්තානිං කයතො, න 

දුස්සීලානිං. 

285-6. යයතො එතයදව තයතො පලායප වායහථ, අස්සමයණ

සමණමානියන, යථාහිපලාපා අන්යතොතණ්ඩුලරහිතාපිබහිථුයසහිවීහීවිය

දිස්සන්ති, එවිං පාපභික්ඛූ අන්යතො සීලාදිවිරහිතාපි බහි

කාසාවාදිපරික්ඛායරනභික්ඛූවිය දිස්සන්ති.තස්මා ‘‘පලාපා’’තිවුධසච්චන්ති.

යත පලායප වායෙථ, ඔපුනාථ, විධමථ පරමත්ථයතො අස්සමයණ 

යවසමත්යතන සමණමානියන. එවිං නිද්ධමිත්වාන…යප.… පතිස්සතා. 

තත්ථ කප්පෙව්යහොති ක යපථ, කයරොථාති වුධසත්තිං යෙොති. පතිස්සතාති

අඤ්ඤමඤ්ඤිංසගාරවාස පතිස්සා. තයතොසමග්ගානිපකා, දුක්ඛස්සන්තං

කරිස්සථාති අයථවිං තුම්යෙ සුද්ධා සුද්යධහි සිංවාසිං ක යපන්තා, 

දිට්ඨිසීලසාමඤ්ඤතාය සමග්ගා, අනුපුබ්යබන පරිපාකගතාය පඤ්ඤාය

නිපකා, සබ්බස්යසවිමස්ස වට්ටදුක්ඛාදියනො දුක්ඛස්ස අන්තිං කරිස්සථාති
අරෙත්තනිකූයටයනවයදසනිංනිට්ඨයපසි. 

යදසනාපරියයොසායන යත පඤ්චසතා යකවට්ටපුත්තා
සිංයවගමාපජ්ජිත්වා දුක්ඛස්සන්තකරියිං පත්ථයමානා භගවයතො සන්තියක
පබ්බජිත්වා නචිරස්යසව දුක්ඛස්සන්තිං කත්වා භගවතා සද්ධිිං 
ආයනඤ්ජවිොරසමාපත්තිධම්මපරියභොයගන එකපරියභොගා අයෙසුිං. සා ච
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යනසිං එවිං භගවතා සද්ධිිං එකපරියභොගතා උදායන
වුධසත්තයයසොජසුත්තවයසයනවයවදිතබ්බාති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායකපිලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. බ්රාහ්මණධම්මිකසුත්තවණ්ණනා 

එවං යමසුතන්තිබ්රාේමණධම්මිකසුත්තිං.කාඋ පත්ති? අයයමව යාස්ස

නිදායන‘‘අථයඛොසම්බහුලා’’තිආදිනානයයනවුධසත්තා.තත්ථ සම්බහුලාති

බහූ අයනයක. යකොසලකාති යකොසලරට්ඨවාසියනො. බ්රාහ්මණමහාසාලාති
ජාතියාබ්රාේමණාමොසාරතායමොසාලා.යයසිං කරනිදහිත්වාඨපිතිංයයව

අසීතියකොටිසඞ්ඛයිංධනමත්ථි, යත‘‘බ්රාේමණමොසාලා’’ති වුධසච්චන්ති.ඉයම

ච තාදිසා, යතන වුධසත්තිං ‘‘බ්රාේමණමොසාලා’’ති. ජිණ්ණාති ජජ්ජරීභූතා

ජරාය ඛණ්ඩිච්චාදිභාවමාපාදිතා. වුඩ්ඪාති අඞ්ගපච්චඞ්ගානිං වුධසඩ්ඪිමරියාදිං

පත්තා. මහල්ලකාති ජාතිමෙල්ලකතාය සමන්නාගතා, චිරකාල පසුතාති

වුධසත්තිං යෙොති. අද්ධගතාති අද්ධානිං ගතා, ද්යව තයයො රාජපරිවට්යට 

අතීතාති අධි පායයො. වයෙො අනුප්පත්තාති පච්ඡිමවයිං සම්පත්තා. අපිච 

ජිණ්ණාතියපොරාණා, චිරකාල පවත්තුලලන්වයාතිවුධසත්තිංයෙොති. වුඩ්ඪාති 

සීලාචාරාදිගුණවුධසඩ්ඪියුත්තා. මහල්ලකාති විභවමෙන්තතාය සමන්නාගතා

මෙද්ධනා මොයභොගා. අද්ධගතාති මග්ගපටිපන්නා බ්රාේමණානිං

වතචරියාදිමරියාදිං අවීතික්කම්ම චරමානා. වයෙො අනුප්පත්තාති
ජාතිවුධසඩ්ඪභාවම්පි අන්තිමවයිං අනු පත්තාති එවම්යපත්ථ යයොජනා
යවදිතබ්බා.යසසයමත්ථපාකටයමව. 

භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිංසූති ඛමනීයාදීනි පුච්ඡන්තා අඤ්ඤමඤ්ඤිං

සම පවත්තයමොදාඅයෙසුිං.යායච ‘‘කච්චියභොයතොයගොතමස්ස ඛමනීයිං, 

කච්චි යාපනීයිං, අ පාබාධිං, අ පාතඞ්කිං, බලිං, ලහුට්ඨානිං, 

ඵාසුවිොයරො’’තිආදිකාය කථාය සම්යමොදිිංසු, තිං
පීතිපායමොජ්ජසඞ්ඛාතසම්යමොදජනනයතො සම්යමොදිතුිං අරෙයතො ච 

සම්යමොදනීෙං, අත්ථබයඤ්ජනමධුරතාය සුචිරම්පි කාලිංසායරතුිංනිරන්තරිං

පවත්යතතුිං අරෙයතො සරිතබ්බභාවයතො ච සාරණීෙං. සුයයමානසුඛයතො ච

සම්යමොදනීයිං, අනුස්සරියමානසුඛයතො සාරණීයිං, තථා

බයඤ්ජනපරිසුද්ධතායසම්යමොදනීයිං, අත්ථපරිසුද්ධතායසාරණීයන්තිඑවිං

අයනයකහි පරියායයහි සම්යමොදනීයිං කථං සාරණීයිං වීතිසායරත්වා 

පරියයොසායපත්වා නිට්ඨායපත්වා යයනත්යථන ආගතා, තිං පුච්ඡිතුකාමා 

එකමන්තංනිසීදිංසු. තිං– 
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‘‘නපච්ඡයතොනපුරයතො, නාපිආසන්නදූරයතො; 

නපස්යසනාපිපටිවායත, නචාපිඔණතුණ්ණයත’’ති.– 

ආදිනා නයයනමඞ්ගලසුත්තවණ්ණනායිං වුධසත්තයමව. 

එවිං එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත බ්රාහ්මණමහාසාලා භගවන්තං

එතදයවොචුං – ‘‘කිං ත’’න්ති? ‘‘සන්දිස්සන්ති නු යඛො’’තිආදි. තිං සබ්බිං

උත්තානත්ථයමව. යකවලඤ්යෙත්ථ බ්රාහ්මණානං බ්රාහ්මණධම්යමති

යදසකාලාදිධම්යමඡඩ්යඩත්වායයො බ්රාේමණධම්යමො, තස්මිිංයයව. යතනහි

බ්රාහ්මණාති යස්මා මිං තුම්යෙ යාචිත්ථ, තස්මා බ්රාේමණා සුණාථ, යසොතිං

ඔදෙථ, සාධුකිං මනසි කයරොථ, යයොනියසො මනසි කයරොථ. තථා

පයයොගසුද්ධියා සුණාථ, ආසයසුද්ධියා සාධුකිං මනසි කයරොථ. 

අවික්යඛයපනසුණාථ, පග්ගයෙනසාධුකිංමනසිකයරොථාතිආදිනානයයන
එයතසිං පදානිං පුබ්යබ අවුධසත්යතොපි අධි පායයො යවදිතබ්යබො. අථභගවතා

වුධසත්තිං තිං වචනිං සම්පටිච්ඡන්තා ‘‘එවං යභො’’ති යඛො යත

බ්රාහ්මණමහාසාලා භගවයතො පච්චස්යසොසුං, භගවයතො වචනිං අභිමුඛා
හුත්වාඅස්යසොසුිං.අථවාපටිස්සුණිිංසු.‘‘සුණාථසාධුකිංමනසි කයරොථා’’ති
වුධසත්තමත්ථිං කත්තුකාමතාය පටිජානිිංසූති වුධසත්තිං යෙොති. අථ යතසිං එවිං 

පටිස්සුතවතිංභගවාඑතදයවොච–‘‘කිංත’’න්ති? ‘‘ඉසයෙො පුබ්බකා’’තිආදි. 

287. තත්ථ පඨමගාථාය තාව සඤ්ඤතත්තාති සීලසිංයයමන

සිංයතචිත්තා. තපස්සියනොතිඉන්ද්රියසිංවරතපයුත්තා. අත්තදත්ථමචාරිසුන්ති
මන්තජ්යඣනබ්රේමවිොරභාවනාදිිං අත්තයනො අත්ථිං අකිංසු. යසසිං
පාකටයමව. 

288. දුතියගාථාදීසුපි අයිං සඞ්යඛපවණ්ණනා – න පසූ 

බ්රාහ්මණානාසුන්ති යපොරාණානිං බ්රාේමණානිං පසූ න ආසුිං, න යත 

පසුපරිග්ගෙමකිංසු. නහිරඤ්ඤංන ධානිෙන්ති හිරඤ්ඤඤ්ච බ්රාේමණානිං

අන්තමයසො ජතුමාසයකොපි නායෙොසි, තථා වීහිසාලියවයගොධූමාදි
පුබ්බණ්ණාපරණ්ණයභදිං ධානියම්පි යතසිං නායෙොසි. යත හි 

නික්ඛිත්තජාතරූපරජතා අසන්නිධිකාරකාව හුත්වා යකවලිං 

සජ්ඣාෙධනධඤ්ඤා අත්තයනො මන්තජ්යඣනසඞ්ඛායතයනව ධයනන
ධඤ්යඤන ච සමන්නාගතා අයෙසුිං. යයො චායිං යමත්තාදිවිොයරො

යසට්ඨත්තා අනුගාමිකත්තා ච බ්රේමනිධීති වුධසච්චති, තඤ්ච බ්රහ්මං

නිධිමපාලයුං සදා තස්සභාවනානුයයොයගන. 

289. එවිං විොරීනිං ෙං යනසං පකතංආසි, යිං එයතසිං පකතිං එයත

බ්රාේමයණ උද්දිස්සකතිංඅයෙොසි. ද්වාරභත්තංඋපට්ඨිතන්ති ‘‘බ්රාේමණානිං
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දස්සාමා’’ති සජ්යජත්වා යතහි යතහි දායයකහි අත්තයනො අත්තයනො 

ඝරද්වායර ඨපිතභත්තිං. සද්ධාපකතන්ති සද්ධාය පකතිං, සද්ධායදයයන්ති

වුධසත්තිං යෙොති. එසානන්ති එසන්තීති එසා, යතසිං එසානිං, එසමානානිං

පරියයසමානානන්තිවුධසත්තිංයෙොති. දාතයවති දාතබ්බිං. තදමඤ්ඤිසුන්තිතිං

අමඤ්ඤිිංසු, තිං ද්වායර සජ්යජත්වා ඨපිතිං භත්තිං සද්ධායදයයිං

පරියයසමානානිංඑයතසිංබ්රාේමණානිංදාතබ්බිංඅමඤ්ඤිිංසුදායකා ජනා, න

තයතො පරිං. අනත්ථිකා හි යත අඤ්යඤන අයෙසුිං, යකවලිං
ඝාසච්ඡාදනපරමතාය සන්තුට්ඨාතිඅධි පායයො. 

290. නානාරත්යතහීති නානාවිධරාගරත්යතහි වත්යථහි 

විචිත්රත්ථරණත්ථයතහි, සෙයනහි එකභූමිකද්විභූමිකාදිපාසාදවයරහි. 

ආවසයථහීති එවරූයපහි උපකරයණහි. ඵීතා ජනපදා රට්ඨා 
එයකක පයදසභූතා ජනපදා ච යකචි යකචි සකලරට්ඨා ච ‘‘නයමො
බ්රාේමණාන’’න්තිසායිංපාතිංබ්රාේමයණයදයවවිය නමස්සිිංසු. 

291. යතඑවිං නමස්සියමානායලොයකන අවජ්ඣාබ්රාහ්මණා ආසුිං, න

යකවලඤ්ච අවජ්ඣා, අයජෙයා විහිිංසිතුම්පි අනභිභවනීයත්තා අයජයයා ච

අයෙසුිං. කිං කාරණා? ධම්මරක්ඛිතා, යස්මා ධම්යමන රක්ඛිතා. යත හි

පඤ්චවරසීලධම්යමරක්ඛිිංසු, ‘‘ධම්යමොෙයවරක්ඛති ධම්මචාරි’’න්ති)ජා.

1.10.102; 1.15.385) ධම්මරක්ඛිතාහුත්වාඅවජ්ඣාඅයජයයා චඅයෙසුන්ති 

අධි පායයො. න යන යකොචි නිවායරසීති යත බ්රාේමයණුලලානිං ද්වායරසු
සබ්බයසො බාහියරසු ච අබ්භන්තයරසු ච සබ්බද්වායරසු යස්මා යතසු
පියසම්මයතසුවරසීලසමන්නාගයතසු මාතාපිතූසුවියඅතිවිස්සත්ථාමනුස්සා

අයෙසුිං, තස්මා ‘‘ඉදිං නාම ඨානිං තයා න පවිසිතබ්බ’’න්ති න යකොචි
නිවායරසි. 

292. එවිං ධම්මරක්ඛිතා ුලලද්වායරසු අනිවාරිතා චරන්තා අට්ඨ ච

චත්තාලීසඤ්චාති අට්ඨචත්තාලීසංවස්සානි ුලමාරභාවයතොපභුතිචරයණන 

යකොමාරං බ්රහ්මචරිෙං චරිංසු යත. යයපි බ්රාේමණචණ්ඩාලා අයෙසුිං, යකො
පන වායදො බ්රේමසමාදීසූති එවයමත්ථ අධි පායයො යවදිතබ්යබො. එවිං

බ්රේමචරියිං චරන්තාඑවහි විජ්ජාචරණපරියෙට්ඨිංඅචරුංබ්රාහ්මණා පුයර, න

අබ්රේමචාරියනො හුත්වා. තත්ථ විජ්ජාපරියෙට්ඨීති මන්තජ්යඣනිං.
වුධසත්තඤ්යචතිං ‘‘යසො අට්ඨචත්තාලීස වස්සානි යකොමාරිං බ්රේමචරියිං චරති

මන්යත අධීයමායනො’’ති )අ. නි. 5.192). චරණපරියෙට්ඨීති සීලරක්ඛණිං. 

‘‘විජ්ජාචරණපරියයට්ඨු’’න්තිපි පායඨො, විජ්ජාචරණිං පරියයසිතුිං අචරුන්ති 
අත්යථො. 
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293. යථාවුධසත්තඤ්ච කාලිං බ්රේමචරියිං චරිත්වා තයතො පරිං ඝරාවාසිං

ක යපන්තාපි නබ්රාහ්මණාඅඤ්ඤමගමුං ඛත්තියිංවායවස්සාදීසුඅඤ්ඤතරිං

වා, යය අයෙසුිං යදවසමා වා මරියාදා වාති අධි පායයො. තථා සතිං වා

සෙස්සිං වා දත්වා නපි භරිෙං කිණිංසු යත, යසයයථාපි එතරහි එකච්යච

කණන්ති. යත හි ධම්යමන දාරිං පරියයසන්ති. කථිං? අට්ඨචත්තාලීසිං
වස්සානි බ්රේමචරියිං චරිත්වා බ්රාේමණා කඤ්ඤාභික්ඛිං ආහිණ්ඩන්ති –

‘‘අෙිං අට්ඨචත්තාලීසවස්සානිචිණ්ණබ්රේමචරියයො, යදිවය පත්තාදාරිකා

අත්ථි, යදථ යම’’ති. තයතො යස්ස වය පත්තා දාරිකා යෙොති, යසො තිං
අලඞ්කරිත්වා නීෙරිත්වා ද්වායර ඨිතස්යසව බ්රාේමණස්ස ෙත්යථ උදකිං

ආසිඤ්චන්යතො ‘‘ඉමිං යත, බ්රාේමණ, භරියිං යපොසාවනත්ථාය දම්මී’’ති 
වත්වායදති. 

කස්මා පනයතඑවිං චිරිං බ්රේමචරියිං චරිත්වාපි දාරිං පරියයසන්ති, න

යාවජීවිංබ්රේමචාරියනොයෙොන්තීති? මිච්ඡාදිට්ඨිවයසන.යතසඤ්හි එවිංදිට්ඨි

යෙොති – ‘‘යයො පුත්තිං න උ පායදති, යසො ුලලවිංසච්යඡදකයරො යෙොති, 
තයතො නිරයය පච්චතී’’ති. චත්තායරො කර අභායිතබ්බිං භායන්ති
ගණ්ඩු පායදො කකී ුලන්තනී බ්රාේමණාති. ගණ්ඩු පාදා කර මොපථවියා

ඛයභයයන මත්තයභොජියනො යෙොන්ති, න බහුිං මත්තිකිං ඛාදන්ති. කකී
සුලණිකා ආකාසපතනභයයන අණ්ඩස්ස උපරි උත්තානා යසති. ුලන්තනී
සුලණිකාපථවිකම්පනභයයනපායදහි භූමිිංනසුට්ඨු අක්කමති.බ්රාේමණා
ුලලවිංසූපච්යඡදභයයනදාරිංපරියයසන්ති.ආෙ යචත්ථ– 

‘‘ගණ්ඩු පායදොකකීයචව, ුලන්තීබ්රාේමණධම්මියකො; 

එයතඅභයිංභායන්ති, සම්මූළ්ොචතුයරොජනා’’ති. 

එවිං ධම්යමන දාරිං පරියයසිත්වාපි ච සම්පියෙයනව සංවාසං

සඞ්ගන්ත්වා සමයරොචයුං, සම්පියයයනව අඤ්ඤමඤ්ඤිං යපයමයනව
කායයන ච චිත්යතන ච මිස්සීභූතා සඞ්ඝටිතා සිංසට්ඨා හුත්වා සිංවාසිං

සමයරොචයුිං, නඅ පියයනන නිග්ගයෙනචාතිවුධසත්තිංයෙොති. 

294. එවිං සම්පියයයනව සිංවාසිං කයරොන්තාපි ච අඤ්ඤත්ර තම්හාති, 

යයොයසො උතුසමයයො, යම්හිසමයයබ්රාේමණීබ්රාේමයණනඋපගන්තබ්බා, 

අඤ්ඤත්රතම්ො සමයාඨයපත්වාතිංසමයිංඋතුයතො විරතිං උතුයවරමණිං

පති භරියිං, යාවපුනයසොසමයයොආගච්ඡති, තාවඅට්ඨත්වාඅන්තරායයව. 

යමථුනං ධම්මන්ති යමථුනාය ධම්මාය. සම්පදානවචනපත්තියා කයරතිං

උපයයොගවචනිං. නාස්සු ගච්ෙන්තීති යනව ගච්ඡන්ති. බ්රාහ්මණාති යය
යෙොන්තියදවසමාචමරියාදාචාතිඅධි පායයො. 
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295. අවියසයසන පන සබ්යබපි බ්රේමචරියඤ්ච…යප.… අවණ්ණයුිං.

තත්ථ බ්රහ්මචරිෙන්තියමථුනවිරති. සීලන්ති යසසානිචත්තාරිසික්ඛාපදානි. 

අජ්ජවන්ති උජුභායවො, අත්ථයතො අසඨතා අමායාවිතා ච. මද්දවන්ති 

මුදුභායවො, අත්ථයතොඅත්ථද්ධතා අනතිමානිතාච. තයපොතිඉන්ද්රියසිංවයරො. 

යසොරච්චන්ති සුරතභායවො සුඛසීලතා අ පටිකූලසමාචාරතා. අවිහිංසාති

පාණිආදීහිඅවියෙසිකජාතිකතාසකරුණභායවො. ඛන්තීතිඅධිවාසනක්ඛන්ති.
ඉච්යචයත ගුයණ අවණ්ණයුිං. යයපි නාසක්ඛිිංසු සබ්බයසො පටිපත්තියා

ආරායධතුිං, යතපිතත්ථසාරදස්සියනොහුත්වාවාචාය වණ්ණයිිංසුපසිංසිිංසු. 

296. එවිං වණ්යණන්තානඤ්ච යෙො යනසං…යප.… නාගමා, යයො

එයතසිං බ්රාේමණානිං පරයමො බ්රහ්මා අයහොසි, බ්රේමසයමොනාම උත්තයමො

බ්රාේමයණො අයෙොසි, දළ්යෙන පරක්කයමන සමන්නාගතත්තා 

දළ්හපරක්කයමො. ස වාති විභාවයන වා-සද්යදො, යතන යසො එවරූයපො

බ්රාේමයණොති තයමව විභායවති. යමථුනං ධම්මන්ති යමථුනසමාපත්තිිං. 

සුපිනන්යතපිනාගමාති සුපියනපිනඅගමාසි. 

297. තයතො තස්ස වත්තං…යප.… අවණ්ණයුං. ඉමාය ගාථාය
නවමගාථාය වුධසත්තගුයණයයව ආදිඅන්තවයසන නිද්දිසන්යතො යදවසයම
බ්රාේමයණ පකායසති. යත හි විඤ්ඤුජාතිකා පණ්ඩිතා තස්ස බ්රේමසමස්ස

බ්රාේමණස්ස වත්තිං අනුසික්ඛන්ති පබ්බජ්ජාය ඣානභාවනාය ච, යත ච
ඉයම බ්රේමචරියාදිගුයණ පටිපත්තියා එව වණ්ණයන්තීති. යත සබ්යබපි

බ්රාේමණා පඤ්චකනිපායත යදොණසුත්යත )අ. නි. 5.192) වුධසත්තනයයයනව 
යවදිතබ්බා. 

298. ඉදානි මරියායද බ්රාේමයණ දස්යසන්යතො ආෙ – ‘‘තණ්ඩුලං 

සෙන’’න්ති.තස්සත්යථො–යතසුයයයෙොන්තිමරියාදා, යතබ්රාේමණාසයච 

යඤ්ඤිං ක යපතුකාමා යෙොන්ති, අථ ආමකධඤ්ඤපටිග්ගෙණා

පටිවිරතත්තා නාන පකාරකිං තණ්ඩුලඤ්ච, මඤ්චපීඨාදියභදිං සෙනඤ්ච, 

යඛොමාදියභදිං වත්ථඤ්ච, යගොස පිතිලයතලාදියභදිං සප්පියතලඤ්ච ොචිෙ

ධම්යමන, ‘‘උද්දිස්ස අරියා තිට්ඨන්ති, එසා අරියාන යාචනා’’ති එවිං

වුධසත්යතන උද්දිස්සඨානසඞ්ඛායතනධම්යමනයාචිත්වා, අථයයොයිංඉච්ඡති

දාතුිං, යතන තිං දින්නතණ්ඩුලාදිිං සයමොධායනත්වා සිංකඩ්ඪිත්වා. 

‘‘සමුදායනත්වා’’තිපිපායඨො, එයකොයයවත්යථො. තයතො ෙඤ්ඤමකප්පයුන්ති

තයතොගයෙත්වාදානමකිංසු. 

299. කයරොන්තා ච එවයමතස්මිිං උපට්ඨිතස්මිං දානසඞ්ඛායත 

ෙඤ්ඤස්මිංනාස්සුගායවොහනිංසු යත, නයතගාවියයොෙනිිංසු. ගාවීමුයඛන

යචත්ථ සබ්බපාණා වුධසත්තාති යවදිතබ්බා. කිංකාරණා න ෙනිිංසූති? 
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බ්රේමචරියාදිගුණයුත්තත්තා. අපිච වියසසයතො ෙථා මාතා…යප.… නාස්සු

ගායවො හනිංසු යත. තත්ථ ොසු ජාෙන්ති ඔසධාති යාසු පිත්තාදීනිං
යභසජ්ජභූතාපඤ්චයගොරසාජායන්ති. 

300. අන්නදාතිආදීසු යස්මා පඤ්ච යගොරයස පරිභුඤ්ජන්තානිං ඛුදා

වූපසම්මති, බලිං වඩ්ඪති, ඡවිවණ්යණො වි පසීදති, කායිකමානසිකිං සුඛිං

උ පජ්ජති, තස්මා අන්නදා බලදා වණ්ණදා සුඛදා යචතාති යවදිතබ්බා.
යසසයමත්ථඋත්තානත්ථයමව. 

301. එවිං යත යඤ්යඤසු ගායවො අෙනන්තා

පුඤ්ඤ පභාවානුග්ගහිතසරීරා සුඛුමාලා…යප.… සුඛයමධිත්ථ ෙං පජා. 

තත්ථ සුඛුමාලා මුදුතලුණෙත්ථපාදාදිතාය, මහාකාො 

ආයරොෙපරිණාෙසම්පත්තියා, වණ්ණවන්යතො සුවණ්ණවණ්ණතාය 

සණ්ඨානයුත්තතාය ච, ෙසස්සියනො ලාභපරිවාරසම්පදාය. යසහි ධම්යමහීති

සයකහිචාරිත්යතහි. කිච්චාකිච්යචසුඋස්සුකාතිකච්යචසු‘‘ඉදිංකාතබ්බිං’’, 
අකච්යචසු ‘‘ඉදිං න කාතබ්බ’’න්ති උස්සුක්කමාපන්නා හුත්වාති අත්යථො.
එවිං යත යපොරාණා බ්රාේමණා එවරූපා හුත්වා දස්සනීයා පසාදනීයා

යලොකස්ස පරමදක්ඛියණයයා ඉමාය පටිපත්තියා ොව යලොයක අවත්තිංසු, 

තාව විගතඊතිභයුපද්දවාහුත්වානාන පකාරකිං සුඛංඑධිත්ථ පාපුණි, සුඛිං

වාඑධිත්ථසුඛිංවුධසඩ්ඪිිංඅගමාසි. අෙංපජාති සත්තයලොකිංනිදස්යසති. 

302-3. කාලච්චයයන පන සම්භින්නමරියාදභාවිං ආපජ්ජිතුකාමානිං 

යතසං ආසි විපල්ලායසො…යප.… භාගයසො මියත. තත්ථ විපල්ලායසොති 

විපරීතසඤ්ඤා. අණුයතො අණුන්ති ලාමකට්යඨන පරිත්තට්යඨන 
අ පස්සාදට්යඨන අණුභූතයතො කාමගුණයතො උ පන්නිං
ඣානසාමඤ්ඤනිබ්බානසුඛානි උපනිධාය සඞ්ඛයම්පි අනුපගමයනන අණුිං

කාමසුඛිං, යලොුලත්තරසුඛිං වා උපනිධාය අණුභූතයතො අත්තනා 
පටිලද්ධයලොකයසමාපත්තිසුඛයතො අණුිං අ පකයතොපි අ පකිං කාමසුඛිං

දිස්වාති අධි පායයො. රාජියනො චාති රඤ්යඤො ච. විොකාරන්ති සම්පත්තිිං. 

ආජඤ්ඤසංයුත්යතති අස්සාජානීයසිංයුත්යත. සුකයතති

දාරුකම්මයලොෙකම්යමන සුනිට්ඨියත. චිත්තසිබ්බයනති සීෙචම්මාදීහි

අලඞ්කරණවයසන චිත්රසිබ්බයන. නියවසයනති ඝරවත්ථූනි. නියවයසති

තත්ථ පතිට්ඨාපිතඝරානි. විභත්යතති ආයාමවිත්ථාරවයසන විභත්තානි. 

භාගයසො මියතති අඞ්ගණද්වාරපාසාදකූටාගාරාදිවයසන යකොට්ඨාසිං

යකොට්ඨාසිංකත්වාමිතානි. කිංවුධසත්තිංයෙොති? යතසිංබ්රාේමණානිංඅණුයතො
අණුසඤ්ඤිතිං කාමසුඛඤ්ච රඤ්යඤො බයාකාරඤ්ච අලඞ්කතනාරියයො ච
වුධසත්ත පකායරරයථචනියවසයනනියවයසචදිස්වා දුක්යඛසුයයවඑයතසු
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වත්ථූසු ‘‘සුඛ’’න්ති පවත්තත්තා පුබ්යබ 
පවත්තයනක්ඛම්මසඤ්ඤාවිපල්ලාසසඞ්ඛාතාවිපරීතසඤ්ඤාආසි. 

304. යත එවිං විපරීතසඤ්ඤා හුත්වා යගොමණ්ඩලපරිබූළ්හං…යප.…

බ්රාහ්මණා. තත්ථ යගොමණ්ඩලපරිබූළ්හන්ති යගොයූයථහි පරිකණ්ණිං. 

නාරීවරගණායුතන්ති වරනාරීගණසිංයුත්තිං. උළාරන්ති විපුලිං. මානුසං 

යභොගන්ති මනුස්සානිං නියවසනාදියභොගවත්ථුිං. අභිජ්ඣායිංසූති ‘‘අයෙො
වතිදිංඅම්ොකිංඅස්සා’’තිතණ්ෙිං වඩ්යඪත්වාඅභිපත්ථයමානාඣායිිංසු. 

305. එවිං අභිජ්ඣායන්තා ච ‘‘එයත මනුස්සා සුන්ොතා සුවිලිත්තා
ක පිතයකසමස්සූ ආමුත්තමණිආභරණා පඤ්චහි කාමගුයණහි

පරිචායරන්ති, මයිංපනඑවිංයතහිනමස්සියමානාපි යසදමලකලිට්ඨගත්තා
පරූළ්ෙකච්ඡනඛයලොමා යභොගරහිතා පරමකාරුඤ්ඤතිං පත්තා විෙරාම.

එයත ච ෙත්ථික්ඛන්ධඅස්සපිට්ඨිසිවිකාසුවණ්ණරථාදීහි විචරන්ති, මයිං

පායදහි. එයත ද්විභූමිකාදිපාසාදතයලසු වසන්ති, මයිං
අරඤ්ඤරුක්ඛමූලාදීසු. එයත ච යගොනකාදීහි අත්ථරයණහි අත්ථතාසු

වරයසයයාසු සයන්ති, මයිං තට්ටිකාචම්මඛණ්ඩාදීනි අත්ථරිත්වා භූමියිං.

එයත නානාරසානි යභොජනානි භුඤ්ජන්ති, මයිං උඤ්ඡාචරියාය යායපම. 
කථිං නු යඛො මයම්පි එයතහි සදිසා භයවයයාමා’’ති චින්යතත්වා ‘‘ධනිං

ඉච්ඡිතබ්බිං, න සක්කා ධනරහියතහි අයිං සම්පත්ති පාපුණිතු’’න්ති ච
අවධායරත්වා යවයද භින්දිත්වා ධම්මයුත්යත පුරාණමන්යත නායසත්වා
අධම්මයුත්යත කූටමන්යත ගන්යථත්වා ධනත්ථිකා 

ඔක්කාකරාජානමුපසඞ්කම්ම යසොත්ථිවචනාදීනි පයුඤ්ජිත්වා ‘‘අම්ොකිං, 

මොරාජ, බ්රාේමණවිංයස පයවණියා ආගතිං යපොරාණමන්තපදිං අත්ථි, තිං

මයිංආචරියමුට්ඨිතාය නකස්සචිභණිම්ො, තිංමොරාජායසොතුමරෙතී’’ති
ච වත්වා අස්සයමධාදියඤ්ඤිං වණ්ණයිිංසු. වණ්ණයිත්වා ච රාජානිං

උස්සායෙන්තා ‘‘යජ, මොරාජ, එවිං පහූතධනධඤ්යඤො ත්විං, නත්ථි යත

යඤ්ඤසම්භාරයවකල්ලිං, එවඤ්හි යතයජයතො සත්තුලලපරිවට්ටා සග්යග
උ පජ්ජිස්සන්තී’’තිඅයවොචුිං.යතනයනසිංතිංපවත්තිිං දස්යසන්යතොආෙ

භගවා ‘‘යතතත්ථමන්යත…යප.…බහුයත ධන’’න්ති. 

තත්ථ තත්ථාතිතස්මිිං, යිං යභොගමභිජ්ඣායිිංසු, තන්නිමිත්තන්තිවුධසත්තිං

යෙොති. නිමිත්තත්යථ හි එතිං භුම්මවචනිං. තදුපාගමුන්ති තදා උපාගමුිං. 

පහූතධනධඤ්යඤොසීති පහූතධනධඤ්යඤො භවිස්සසි, අභිසම්පරායන්ති 
අධි පායයො. ආසිංසායඤ්හි අනාගයතපි වත්තමානවචනිං ඉච්ඡන්ති

සද්දයකොවිදා. ෙජස්සූති යජාහි. විත්තං ධනන්ති ජාතරූපාදිරතනයමව

විත්තිකාරණයතො විත්තිං, සමිද්ධිකාරණයතො ධනන්ති වුධසත්තිං. අථ වා 

විත්තන්ති විත්තිකාරණභූතයමව ආභරණාදි උපකරණිං, යිං



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

308 

පටුන 

‘‘පහූතවිත්තූපකරයණො’’තිආදීසු )දී. නි. 1.331) ආගච්ඡති. ධනන්ති

හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදි.කිංවුධසත්තිංයෙොති? යතබ්රාේමණා මන්යතගන්යථත්වා

තදාඔක්කාකිංඋපාගමුිං.කන්ති? ‘‘මොරාජ, බහූයතවිත්තඤ්ච ධනඤ්ච, 

යජස්සු, ආයතිම්පිපහූතධනධඤ්යඤොභවිස්සසී’’ති. 

306. එවිං කාරණිං වත්වා සඤ්ඤායපන්යතහි තයතො ච රාජා…යප.…

අදා ධනං. තත්ථ සඤ්ඤත්යතොති ඤාපියතො. රයථසයභොති මොරයථසු

ඛත්තියයසු අකම්පියට්යඨන උසභසදියසො. ‘‘අස්සයමධ’’න්තිආදීසු

අස්සයමත්ථ යමධන්තීති අස්සයමයධො, ද්වීහි පරියඤ්යඤහි යජිතබ්බස්ස
එකවීසතියූපස්ස ඨයපත්වාභූමිඤ්චපුරියසචඅවයසසසබ්බවිභවදක්ඛිණස්ස

යඤ්ඤස්යසතිං අධිවචනිං. පුරිසයමත්ථ යමධන්තීති පුරිසයමයධො, චතූහි
පරියඤ්යඤහි යජිතබ්බස්සසද්ධිිංභූමියාඅස්සයමයධවුධසත්තවිභවදක්ඛිණස්ස

යඤ්ඤස්යසතිං අධිවචනිං. සම්මයමත්ථ පාසන්තීති සම්මාපායසො, දිවයස
දිවයස සම්මිං ඛිපිත්වා තස්ස පතියතොකායස යවදිිං කත්වා සිංොරියමහි
යූපාදීහි සරස්සතිනදියා නිමුග්යගොකාසයතො පභුති පටියලොමිං ගච්ඡන්යතන 
යජිතබ්බස්ස සත්රයාගස්යසතිං අධිවචනිං. වාජයමත්ථ පිවන්තීති 

වාජයපයෙයො. එයකන පරියඤ්යඤන සත්තරසහි පසූහි යජිතබ්බස්ස
යබලුවයූපස්ස සත්තරසකදක්ඛිණස්ස යඤ්ඤස්යසතිං අධිවචනිං. නත්ථි

එත්ථඅග්ගළාති නිරග්ගයළො, නවහිපරියඤ්යඤහියජිතබ්බස්සසද්ධිිංභූමියා
චපුරියසහිචඅස්සයමයධ වුධසත්තවිභවදක්ඛිණස්සසබ්බයමධපරියායනාමස්ස
අස්සයමධවික පස්යසතිංඅධිවචනිං. යසසයමත්ථපාකටයමව. 

307-8. ඉදානි යිංවුධසත්තිං‘‘බ්රාේමණානමදාධන’’න්ති, තිංදස්යසන්යතො 

‘‘ගායවො සෙනඤ්චා’’ති ගාථාද්වයමාෙ. යසො හි රාජා ‘‘දීඝරත්තිං
ලූඛාොයරනකලන්තා පඤ්චයගොරයසපරිභුඤ්ජන්තූ’’තියනසිංසපුඞ්ගවානි

යගොයූථායනව අදාසි, තථා ‘‘දීඝරත්තිං ථණ්ඩිලසායිතාය
ථූලසාටකනිවාසයනන එකයසයයාය පාදචායරන රුක්ඛමූලාදිවායසන ච
කලන්තා යගොනකාදිඅත්ථතවරසයනාදීසු සුඛිං අනුයභොන්තූ’’ති යනසිං 
මෙග්ඝානි සයනාදීනි ච අදාසි. එවයමතිං නාන පකාරකිං අඤ්ඤඤ්ච
හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිධනිං අදාසි. යතනාෙ භගවා – ‘‘ගායවො සයනඤ්ච
වත්ථඤ්ච…යප.…බ්රාේමණානමදාධන’’න්ති. 

309-10. එවිං තස්ස රඤ්යඤො සන්තිකා යත ච තත්ථ…යප.… පුන

මුපාගමුං. කිං වුධසත්තිංයෙොති? තස්සරඤ්යඤොසන්තිකා යත බ්රාේමණායතසු 

යායගසු ධනං ලභිත්වා දීඝරත්තිං දිවයස දිවයස එවයමව ඝාසච්ඡාදනිං

පරියයසිත්වා නාන පකාරකිං වත්ථුකාම සන්නිධිං සමයරොචයුං. තයතො 

යතසං ඉච්ොවතිණ්ණානං ඛීරාදිපඤ්චයගොරසස්සාදවයසන රසතණ්ොය

ඔතිණ්ණචිත්තානිං ‘‘ඛීරාදීනිපි තාව ගුන්නිං සාදූනි, අද්ධා ඉමාසිං මිංසිං
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සාදුතරිං භවිස්සතී’’ති එවිං මිංසිං පටිච්ච භියෙයො තණ්හා පවඩ්ඪථ. තයතො

චින්යතසුිං– ‘‘සයචමයිංමායරත්වාඛාදිස්සාම, ගාරය්ොභවිස්සාම, යිංනූන

මන්යත ගන්යථයයාමා’’ති.අථපුනපියවදිංභින්දිත්වාතදනුරූයප යතතත්ථ 

මන්යතගන්යථත්වා යතබ්රාේමණාතන්නිමිත්තිං කූටමන්යතගන්යථත්වා

ඔක්කාකරාජානිං පුන උපාගමිිංසු. ඉමමත්ථිං භාසමානා ‘‘ෙථා ආයපො

ච…යප.…බහුයතධන’’න්ති. 

කිං වුධසත්තිංයෙොති? අම්ොකිං, මොරාජ, මන්යතසුඑතදාගතිං ෙථාආයපො 

ෙත්ථයධොවනාදිසබ්බකච්යචසු පාණීනිං උපයයොගිං ගච්ඡති, නත්ථි යතසිං

තයතොනිදානිං පාපිං. කස්මා? යස්මා පරික්ඛායරො යසො හි පාණිනං, 
උපකරණත්ථාය උ පන්යනොති අධි පායයො. යථා චායිං මොපථවී

ගමනට්ඨානාදිසබ්බකච්යචසු කොපණසඞ්ඛාතිං හිරඤ්ඤං 

සුවණ්ණරජතාදියභදිං ධනං, යවයගොධූමාදියභදිං ධානිෙඤ්ච, 

සිංයවොොරාදිසබ්බකච්යචසු උපයයොගිං ගච්ඡති, එවං ගායවො මනුස්සානං 
සබ්බකච්යචසු උපයයොගගමනත්ථාය උ පන්නා. තස්මා එතා ෙනිත්වා

නාන පකාරයකයායග ෙජස්සුබහුයතවිත්තං, ෙජස්සුබහුයතධනන්ති. 

311-12. එවිං පුරිමනයයයනව තයතො ච රාජා…යප.… අඝාතයි, යිං

තයතො පුබ්යබකඤ්චි සත්තිං නපාදා…යප.…ඝාතයි. තදාකරබ්රාේමණා
යඤ්ඤාවාටිං ගාවීනිං පූයරත්වා මඞ්ගලඋසභිං බන්ධිත්වා රඤ්යඤො මූලිං

යනත්වා ‘‘මොරාජ, යගොයමධයඤ්ඤිං යජස්සු, එවිං යත බ්රේමයලොකස්ස
මග්යගො විසුද්යධො භවිස්සතී’’ති ආෙිංසු. රාජා කතමඞ්ගලකච්යචො ඛග්ගිං
ගයෙත්වා පුඞ්ගයවන සෙ අයනකසතසෙස්සා ගායවො මායරසි. බ්රාේමණා

යඤ්ඤාවායට මිංසානි ඡින්දිත්වා ඛාදිිංසු, පීතයකොදාතරත්තකම්බයල ච
පාරුපිත්වා මායරසුිං. තදුපාදාය කර ගායවො පාරුයත දිස්වා උබ්බිජ්ජන්ති.
යතනාෙභගවා–‘‘නපාදා…යප.…ඝාතයී’’ති. 

313. තයතොයදවාතිඑවිංතස්මිිං රාජිනිගාවියයොඝායතතුමාරද්යධඅථ 

තදනන්තරයමවතිංයගොඝාතකිංදිස්වාඑයතචාතුමොරාජිකාදයයො යදවා ච, 

පිතයරොති බ්රාේමයණසු ලද්ධයවොොරා බ්රේමායනො ච, සක්යකො 

යදවානමින්යදො ච, පබ්බතපාදනිවාසියනො දානවයක්ඛසඤ්ඤිතා අසුරරක්ඛසා 

ච ‘‘අධම්යමො අධම්යමො’’ති එවිං වාචිං නිච්ඡායරන්තා ‘‘ධි මනුස්සා, ධි

මනුස්සා’’ති ච වදන්තා පක්කන්දුං. එවිං භූමියතො පභුති යසො සද්යදො 

මුහුත්යතනයාව බ්රේමයලොකා අගමාසි, එකධික්කාරපරිපුණ්යණො යලොයකො

අයෙොසි.කිංකාරණිං? ෙංසත්ථංනිපතීගයව, යස්මාගාවිම්හිසත්ථිංනිපතීති 
වුධසත්තිංයෙොති. 
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314. න යකවලඤ්ච යදවාදයයො පක්කන්දුිං, අයමඤ්යඤොපි යලොයක

අනත්යථො උදපාදි –යයහි යත තයෙොයරොගා පුයරආසුං, ඉච්ො අනසනං

ජරා, කඤ්චි කඤ්චියදව පත්ථනතණ්ො චඛුදා ච පරිපාකජරා චාති වුධසත්තිං

යෙොති. යත පසූනඤ්ච සමාරම්භා, අට්ඨානවුතිමාගමුං, චක්ඛුයරොගාදිනා
යභයදන අට්ඨනවුධසතිභාවිංපාපුණිිංසූතිඅත්යථො. 

315. ඉදානි භගවා තිං පසුසමාරම්භිං නින්දන්යතො ආෙ ‘‘එයසො

අධම්යමො’’ති. තස්සත්යථො එයසො පසුසමාරම්භසඞ්ඛායතො කායදණ්ඩාදීනිං

තිණ්ණිං දණ්ඩානං අඤ්ඤතරදණ්ඩභූයතො ධම්මයතො අයපතත්තා අධම්යමො

ඔක්කන්යතො අහු, පවත්යතො ආසි, යසො ච යඛො තයතො පභුති පවත්තත්තා 

පුරායණො, යස්ස ඔක්කමනයතො පභුති යකනචි පාදාදිනා අහිිංසනයතො 

අදූසිකායෙො ගායවො හඤ්ඤන්ති. යා ඝායතන්තා ධම්මා ධංසන්ති චවන්ති

පරිොයන්ති ොජකා යඤ්ඤයාජියනොජනාති. 

316. එවයමයසොඅණුධම්යමොතිඑවිංඑයසොලාමකධම්යමොහීනධම්යමො, 

අධම්යමොති වුධසත්තිං යෙොති.යස්මා වා එත්ථ දානධම්යමොපි අ පයකො අත්ථි, 

තස්මා තිං සන්ධායාෙ ‘‘අණුධම්යමො’’ති. යපොරායණොති තාව චිරකාලයතො

පභුතිපවත්තත්තායපොරායණො.විඤ්ඤූහිපනගරහිතත්තා විඤ්ඤූගරහියතොති

යවදිතබ්යබො. යස්මා ච විඤ්ඤුගරහියතො, තස්මා ෙත්ථ එදිසකං පස්සති, 

ොජකං ගරහතී ජයනො. කථිං? ‘‘අබ්බුදිං බ්රාේමයණහි උ පාදිතිං, ගායවො
වධිත්වාමිංසිංඛාදන්තී’’තිඑවමාදීනිවත්වාති අයයමත්ථඅනුස්සයවො. 

317. එවං ධම්යම විොපන්යනති එවිං යපොරායණ බ්රාේමණධම්යම

නට්යඨ. ‘‘වියාවත්යත’’තිපි පායඨො, විපරිවත්තිත්වා අඤ්ඤථා භූයතති

අත්යථො. විභින්නා සුද්දයවස්සිකාති පුබ්යබ සමග්ගා විෙරන්තා සුද්දා ච 

යවස්සා ච යත විභින්නා. පුථූ විභින්නා ඛත්තිොති ඛත්තියාපි බහූ

අඤ්ඤමඤ්ඤිං භින්නා. පතිං භරිොවමඤ්ඤථාති භරියා ච ඝරාවාසත්ථිං

ඉස්සරියබයලඨපිතාපුත්තබලාදීහිඋයපතාහුත්වාපතිිංඅවමඤ්ඤථ, පරිභවි
අවමඤ්ඤිනසක්කච්චිංඋපට්ඨාසි. 

318. එවිං අඤ්ඤමඤ්ඤිං විභින්නා සමානා ඛත්තිො බ්රහ්මබන්ධූ

ච…යප.… කාමානංවසමන්වගුන්ති.ඛත්තියාචබ්රාේමණාචයයචඤ්යඤ

යවස්සසුද්දා යථා සඞ්කරිං නාපජ්ජන්ති, එවිං අත්තයනො අත්තයනො

යගොත්යතන රක්ඛිතත්තා යගොත්තරක්ඛිතා. යත සබ්යබපි තිං ජාතිවාදං 

නිරංකත්වා, ‘‘අෙිං ඛත්තියයො, අෙිං බ්රාේමයණො’’ති එතිං සබ්බම්පි

නායසත්වා පඤ්චකාමගුණසඞ්ඛාතානිං කාමානං වසං අන්වගුං ආසත්තිං

පාපුණිිංසු, කාමයෙතුනකඤ්චිඅකත්තබ්බිංනාකිංසූති වුධසත්තිංයෙොති. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

එවයමත්ථ භගවා ‘‘ඉසයයො පුබ්බකා’’තිආදීහි නවහි ගාථාහි
යපොරාණානිං බ්රාේමණානිං වණ්ණිං භාසිත්වා ‘‘යයො යනසිං පරයමො’’ති

ගාථාය බ්රේමසමිං, ‘‘තස්ස වත්තමනුසික්ඛන්තා’’ති ගාථාය යදවසමිං, 

‘‘තණ්ඩුලිං සයන’’න්තිආදිකාහි චතූහි ගාථාහි මරියාදිං, ‘‘යතසිං ආසි

විපල්ලායසො’’තිආදීහි සත්තරසහි ගාථාහි සම්භින්නමරියාදිං, තස්ස
වි පටිපත්තියා යදවාදීනිං පක්කන්දනාදිදීපනත්ථඤ්ච දස්යසත්වා යදසනිං 

නිට්ඨායපසි. බ්රාේමණචණ්ඩායලො පන ඉධ අවුධසත්යතොයයව. කස්මා? යස්මා
විපත්තියා අකාරණිං.බ්රාේමණධම්මසම්පත්තියාහිබ්රේමසමයදවසමමරියාදා

කාරණිං යෙොන්ති, විපත්තියා සම්භින්නමරියායදො. අයිං පන යදොණසුත්යත

)අ. නි. 5.192) වුධසත්ත පකායරො බ්රාේමණචණ්ඩායලො 

බ්රාේමණධම්මවිපත්තියාපි අකාරණිං. කස්මා? විපන්යන ධම්යම
උ පන්නත්තා. තස්මාතිං අදස්යසත්වාවයදසනිංනිට්ඨායපසි.එතරහිපන
යසොපි බ්රාේමණචණ්ඩායලො දුල්ලයභො. එවමයිං බ්රාේමණානිං ධම්යමො

විනට්යඨො. යතයනවාෙ යදොයණො බ්රාේමයණො – ‘‘එවිං සන්යත මයිං, යභො

යගොතම, බ්රාේමණචණ්ඩාලම්පිනපූයරමා’’ති.යසසයමත්ථ වුධසත්තනයයමව. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායබ්රාේමණධම්මිකසුත්තවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

8. ධම්මසුත්ත-(නාවාසුත්ත)-වණ්ණනා 

319. ෙස්මා හිධම්මන්ති ධම්මසුත්තිං, ‘‘නාවාසුත්ත’’න්තිපිවුධසච්චති.කා

උ පත්ති? ඉදිං සුත්තිං ආයස්මන්තිං සාරිපුත්තත්යථරිං ආරබ්භ වුධසත්තිං.

අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන ද්වින්නිං අග්ගසාවකානිං
උ පත්තියතො පභුති යවදිතබ්යබො. යසයයථිදිං – අනු පන්යන කර භගවති
ද්යව අග්ගසාවකා එකිං අසඞ්යඛයයයිං ක පසතසෙස්සඤ්ච පාරමියයො
පූයරත්වා යදවයලොයක නිබ්බත්තා. යතසිං පඨයමො චවිත්වා රාජගෙස්ස

අවිදූයර උපතිස්සගායමො නාම බ්රාේමණානිං යභොගගායමො අත්ථි, තත්ථ 

සට්ඨිඅධිකපඤ්චයකොටිසතධනවිභවස්ස ගාමසාමියනො බ්රාේමණස්සරූපසාරී

නාම බ්රාේමණී, තස්සා ුලච්ඡියිං පටිසන්ධිිං අග්ගයෙසි. දුතියයො
තස්යසවාවිදූයර යකොලිතගායමො නාම බ්රාේමණානිං යභොගගායමො අත්ථි.
තත්ථතථාරූපවිභවස්යසවගාමසාමියනො බ්රාේමණස්සයමොග්ගල්ලානීනාම

බ්රාේමණී, තස්සාුලච්ඡියිංතිං දිවසයමව පටිසන්ධිිංඅග්ගයෙසි.එවිංයතසිං
එකදිවසයමව පටිසන්ධිග්ගෙණඤ්ච ගබ්භවුධසට්ඨානඤ්ච අයෙොසි.

එකදිවයසයයව ච යනසිං එකස්ස උපතිස්සගායම ජාතත්තා උපතිස්යසො, 

එකස්සයකොලිතගායමජාතත්තා යකොලියතොතිනාමමකිංසු. 
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යත සෙපිංසුිං කීළන්තා සොයකා අනුපුබ්යබන වුධසඩ්ඪිිං පාපුණිිංසු, 
එකයමකස්සචපඤ්චපඤ්චමාණවකසතානිපරිවාරාඅයෙසුිං.යතඋයයානිං 
වා නදීතිත්ථිං වා ගච්ඡන්තා සපරිවාරායයව ගච්ඡන්ති. එයකො පඤ්චහි 

සුවණ්ණසිවිකාසයතහි, දුතියයො පඤ්චහි ආජඤ්ඤරථසයතහි. තදා ච
රාජගයෙ කාලානුකාලිං ගිරග්ගසමජ්යජො නාම යෙොති. සායන්ෙසමයය
නගරයවමජ්යඣ යත්ථ සකලඅඞ්ගමගධවාසියනො අභිඤ්ඤාතා
ඛත්තියුලමාරාදයයොසන්නිපතිත්වාසුපඤ්ඤත්යතසුමඤ්චපීඨාදීසු නිසින්නා
සමජ්ජවිභූතිිං පස්සන්ති. අථ යතසොයකා යතනපරිවායරනසද්ධිිංතත්ථ 
ගන්ත්වා පඤ්ඤත්තාසයනසු නිසීදිිංසු. තයතො උපතිස්යසො සමජ්ජවිභූතිිං
පස්සන්යතො මොජනකායිං සන්නිපතිතිං දිස්වා ‘‘එත්තයකො ජනකායයො
වස්සසතිං අ පත්වාව මරිස්සතී’’ති චින්යතසි. තස්ස මරණිං ආගන්ත්වා

නලාටන්යත පතිට්ඨිතිං විය අයෙොසි, තථා යකොලිතස්ස. යතසිං

අයනක පකායරසු නයටසු නච්චන්යතසු දස්සනමත්යතපි චිත්තිං න නමි, 
අඤ්ඤදත්ථුසිංයවයගොයයවඋදපාදි. 

අථ වුධසට්ඨියත සමජ්යජ පක්කන්තාය පරිසාය සකපරිවායරන 

පක්කන්යතසු යතසුසොයයසු යකොලියතො උපතිස්සිං පුච්ඡි – ‘‘කිං, සම්ම, 

නාටකාදිදස්සයනන තව පයමොදනමත්තම්පි නායෙොසී’’ති? යසො තස්ස තිං
පවත්තිිං ආයරොයචත්වා තම්පි තයථව පටිපුච්ඡි. යසොපි තස්ස අත්තයනො

පවත්තිිං ආයරොයචත්වා‘‘එහි, සම්ම, පබ්බජිත්වාඅමතිංගයවසාමා’’තිආෙ.
‘‘සාධු සම්මා’’ති උපතිස්යසො තිං සම්පටිච්ඡි. තයතො ද්යවපි ජනා තිං
සම්පත්තිිං ඡඩ්යඩත්වා පුනයදව රාජගෙමනු පත්තා. යතන ච සමයයන
රාජගයෙ සඤ්චයයො නාම පරිබ්බාජයකො පටිවසති. යත තස්ස සන්තියක
පඤ්චහි මාණවකසයතහි සද්ධිිං පබ්බජිත්වා කතිපායෙයනව තයයො යවයද
සබ්බඤ්ච පරිබ්බාජකසමයිං උග්ගයෙසුිං. යත යතසිං සත්ථානිං
ආදිමජ්ඣපරියයොසානිං උපපරික්ඛන්තා පරියයොසානිං අදිස්වා ආචරියිං

පුච්ඡිිංසු – ‘‘ඉයමසිං සත්ථානිං ආදිමජ්ඣිං දිස්සති, පරියයොසානිං පන න

දිස්සති ‘ඉදිං නාම ඉයමහි සත්යථහි පාපුයණයයාති, යයතො උත්තරි 

පාපුණිතබ්බිං නත්ථී’’’ති. යසොපි ආෙ – ‘‘අෙම්පි යතසිං තථාවිධිං
පරියයොසානිං න පස්සාමී’’ති. යත ආෙිංසු – ‘‘යතන හි මයිං ඉයමසිං

පරියයොසානිං ගයවසාමා’’ති. යතආචරියයො ‘‘යථාසුඛිං ගයවසථා’’තිආෙ.
එවිං යත යතන අනුඤ්ඤාතා අමතිං ගයවසමානා ආහිණ්ඩන්තා ජම්බුදීයප
පාකටා අයෙසුිං. යතහිඛත්තියපණ්ඩිතාදයයොපඤ්ෙිංපුට්ඨාඋත්තරුත්තරිිං

න සම්පායන්ති. ‘‘උපතිස්යසො යකොලියතො’’ති වුධසත්යතපන ‘‘යකඑයත, න 

යඛොමයිංජානාමා’’තිභණන්තානත්ථි, එවිංවිස්සුතාඅයෙසුිං. 

එවිං යතසු අමතපරියයසනිං චරමායනසු අම්ොකිං භගවා යලොයක 

උ පජ්ජිත්වාපවත්තිතවරධම්මචක්යකොඅනුපුබ්යබනරාජගෙමනු පත්යතො.
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යත ච පරිබ්බාජකා සකලජම්බුදීපිං චරිත්වා තිට්ඨතු අමතිං, අන්තමයසො 
පරියයොසානපඤ්ෙවිස්සජ්ජනමත්තම්පිඅලභන්තාපුනයදවරාජගෙිංඅගමිංසු.
අථ යඛො ආයස්මා අස්සජි පුබ්බණ්ෙසමයිං නිවායසත්වාති යාව යතසිං

පබ්බජ්ජා, තාවසබ්බිං පබ්බජ්ජාක්ඛන්ධයක )මොව.60) ආගතනයයයනව
විත්ථාරයතොදට්ඨබ්බිං. 

එවිං පබ්බජියතසු යතසු ද්වීසු සොයයකසු ආයස්මා සාරිපුත්යතො 
අඩ්ඪමායසන සාවකපාරමීඤාණිං සච්ඡාකාසි. යසො යදා අස්සජිත්යථයරන 

සද්ධිිං එකවිොයර වසති, තදා භගවයතො උපට්ඨානිං ගන්ත්වා අනන්තරිං

යථරස්ස උපට්ඨානිං ගච්ඡති ‘‘පුබ්බාචරියයො යම අයමායස්මා, එතමෙිං
නිස්සාය භගවයතො සාසනිං අඤ්ඤාසි’’න්ති ගාරයවන. යදා පන

අස්සජිත්යථයරන සද්ධිිං එකවිොයර න වසති, තදා යස්සිං දිසායිං යථයරො 

වසති, තිං දිසිං ඔයලොයකත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා අඤ්ජලිිං
පග්ගය්ෙ නමස්සති. තිං දිස්වා යකචි භික්ඛූ කථිං සමුට්ඨායපසුිං –

‘‘සාරිපුත්යතො අග්ගසාවයකො හුත්වා දිසිං නමස්සති, අජ්ජාපි මඤ්යඤ
බ්රාේමණදිට්ඨි අ පහීනා’’ති. අථ භගවා දිබ්බාය යසොතධාතුයා තිං
කථාසල්ලාපිං සුත්වා පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්නිංයයව අත්තානිං

දස්යසන්යතොභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහිකථාය 

සන්නිසින්නා’’ති? යතතිංපවත්තිිංආචික්ඛිිංසු.තයතොභගවා‘‘න, භික්ඛයව, 

සාරිපුත්යතො දිසිංනමස්සති, යිංනිස්සායසාසනිං අඤ්ඤාසි, තිං අත්තයනො 

ආචරියිං වන්දති නමස්සති සම්මායනති, ආචරියපූජයකො, භික්ඛයව, 
සාරිපුත්යතො’’ති වත්වා තත්ථ සන්නිපතිතානිං ධම්මයදසනත්ථිං ඉමිං
සුත්තමභාසි. 

තත්ථ ෙස්මා හි ධම්මං පුරියසො විජඤ්ඤාති යයතො පුග්ගලා

පිටකත්තය පයභදිං පරියත්තිධම්මිං වා, පරියත්තිිං සුත්වා අධිගන්තබ්බිං
නවයලොුලත්තර පයභදිං පටියවධධම්මිං වා පුරියසො විජඤ්ඤා ජායනයය

යවයදයය. ‘‘යස්සා’’තිපි පායඨො, යසො එවත්යථො. ඉන්දංව නං යදවතා

පූජයෙෙයාති යථා සක්කිං යදවානමින්දිං ද්වීසු යදවයලොයකසු යදවතා 

පූයජන්ති, එවිං යසො පුග්ගයලො තිං පුග්ගලිං කාලස්යසව වුධසට්ඨාය
උපාෙනඔමුඤ්චනාදිිං සබ්බිං වත්තපටිවත්තිං කයරොන්යතො පූයජයය

සක්කයරයය ගරුකයරයය.කිංකාරණිං? යසොපූජියතො…යප.…පාතුකයරොති

ධම්මං, යසොආචරියයොඑවිංපූජියතොතස්මිිංඅන්යතවාසිම්හිපසන්නචිත්යතො

පරියත්තිපටියවධවයසන බහුස්සුයතොයදසනාවයසයනවපරියත්තිධම්මඤ්ච, 
යදසනිං සුත්වා යථානුසිට්ඨිං පටිපත්තියා අධිගන්තබ්බිං පටියවධධම්මඤ්ච 

පාතුකයරොතියදයසති, යදසනායවාපරියත්තිධම්මිං, උපමාවයසනඅත්තනා
අධිගතපටියවධධම්මිංපාතුකයරොති. 
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320. තදට්ඨිකත්වාන නිසම්ම ධීයරොති එවිං පසන්යනන ආචරියයන
පාතුකතිං ධම්මිං අට්ඨිකත්වාන සුණිත්වා උපධාරණසමත්ථතාය ධීයරො

පුරියසො. ධම්මානුධම්මං පටිපජ්ජමායනොති යලොුලත්තරධම්මස්ස

අනුයලොමත්තා අනුධම්මභූතිං විපස්සනිං භාවයමායනො. විඤ්ඤූ විභාවී

නිපුයණො ච යහොතීති විඤ්ඤුතාසඞ්ඛාතාය පඤ්ඤාය අධිගයමන විඤ්ඤූ, 

විභායවත්වා පයරසම්පි පාකටිං කත්වා ඤාපනසමත්ථතාය විභාවී, 

පරමසුඛුමත්ථපටියවධතාය නිපුයණො ච යෙොති. යෙො තාදිසං භජති

අප්පමත්යතොතියයොතාදිසිං පුබ්යබවුධසත්ත පකාරිං බහුස්සුතිං අ පමත්යතො
ත පසාදනපයරොහුත්වාභජති. 

321. එවිං පණ්ඩිතාචරියයසවනිං පසිංසිත්වා ඉදානි බාලාචරියයසවනිං

නින්දන්යතො ‘‘ඛුද්දඤ්චබාල’’න්තිඉමිංගාථමාෙ.තත්ථ ඛුද්දන්තිඛුද්යදන

කායකම්මාදිනා සමන්නාගතිං, පඤ්ඤාභාවයතො බාලිං. අනාගතත්ථන්ති

අනධිගතපරියත්තිපටියවධත්ථිං. උසූෙකන්ති ඉස්සාමනකතාය
අන්යතවාසිකස්ස වුධසඩ්ඪිිං අසෙමානිං. යසසයමත්ථ පාකටයමව පදයතො.
අධි පායයතො පන යයො බහුචීවරාදිලාභී ආචරියයො අන්යතවාසිකානිං 

චීවරාදීනි න සක්යකොති දාතුිං, ධම්මදායන පන
අනිච්චදුක්ඛානත්තවචනමත්තම්පි න සක්යකොති. එයතහි ඛුද්දතාදිධම්යමහි
සමන්නාගතත්තා තිං ඛුද්දිං බාලිං අනාගතත්ථිං උසූයකිං ආචරියිං

උපයසවමායනො ‘‘පූතිමච්ඡිං ුලසග්යගනා’’ති )ඉතිවුධස. 76; ජා. 1.15.183) 
වුධසත්තනයයන සයම්පි බායලො යෙොති. තස්මා ඉධ සාසයන කඤ්චි
අ පමත්තකම්පි පරියත්තිධම්මිං පටියවධධම්මිං වා අවිභාවයිත්වා ච

අවිජානිත්වා ච යස්ස ධම්යමසු කඞ්ඛා, තිං අතරිත්වා මරණිං උයපතීති
එවමස්සඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

322-3. ඉදානි තස්යසවත්ථස්ස පාකටකරණත්ථිං ‘‘ෙථා නයරො’’ති

ගාථාද්වයමාෙ. තත්ථ ආපගන්තිනදිිං. මයහොදකන්ති බහුඋදකිං. සලිලන්ති

ඉයතො චියතොචගතිං, විත්ථිණ්ණන්තිවුධසත්තිං යෙොති.‘‘සරිත’’න්තිපිපායඨො, 

යසො එවත්යථො. සීඝයසොතන්තිොරොරිකිං, යවගවතින්තිවුධසත්තිංයෙොති. කිං

යසොති එත්ථ ‘‘යසො වුධසය්ෙමායනො’’ති ඉමිනා ච යසොකායරනතස්ස නරස්ස
නිද්දිට්ඨත්තානිපාතමත්යතොයසොකායරො.කිංසූතිවුධසත්තිං යෙොතියථා ‘‘න 

භවිස්සාමිනාමයසො, විනස්සිස්සාමිනාමයසො’’ති. ධම්මන්ති පුබ්යබවුධසත්තිං

දුවිධයමව. අනිසාමෙත්ථන්ති අනිසායමත්වා අත්ථිං. යසසයමත්ථ
පාකටයමවපදයතො. 

අධි පායයතො පන යථා යයො යකොචියදව නයරො වුධසත්ත පකාරිං නදිිං 
ඔතරිත්වා තාය නදියා වුධසය්ෙමායනො අනුයසොතගාමී යසොතයමව
අනුගච්ඡන්යතොපයරපාරත්ථියක කිංසක්ඛතිපාරිංයනතුිං.‘‘සක්කතී’’තිපි
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පායඨො. තයථව දුවිධම්පි ධම්මිං අත්තයනො පඤ්ඤාය අවිභාවයිත්වා
බහුස්සුතානඤ්ච සන්තියක අත්ථිං අනිසායමත්වා සයිං අවිභාවිතත්තා
අජානන්යතො අනිසාමිතත්තා ච අවිතිණ්ණකඞ්යඛො පයර කිං සක්ඛති 

නිජ්ඣායපතුිංයපක්ඛායපතුන්තිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො.‘‘යසොවත, 

චුන්ද, අත්තනා පලිපපලිපන්යනො’’තිආදිකඤ්යචත්ථ )ම. නි. 1.87) 
සුත්තපදිං අනුස්සරිතබ්බිං. 

324-5. එවිං බාලයසවනාය බාලස්ස පරිං නිජ්ඣායපතුිං අසමත්ථතාය

පාකටකරණත්ථිංඋපමිංවත්වාඉදානි ‘‘යයොතාදිසිංභජතිඅ පමත්යතො’’ති
එත්ථ වුධසත්තස්ස පණ්ඩිතස්ස පයර නිජ්ඣායපතුිං සමත්ථතාය

පාකටකරණත්ථිං ‘‘ෙථාපි නාව’’න්ති ගාථාද්වයමාෙ. තත්ථ ඵියෙනාති

දබ්බිපදයරන. රිත්යතනාති යවළුදණ්යඩන. තත්ථාති තස්සිං නාවායිං. 

තතූ්රපෙඤ්ඤූති තස්සා නාවාය ආෙරණපටිෙරණාදිඋපායජානයනන
මග්ගපටිපාදයනන උපායඤ්ඤූ. සික්ඛිතසික්ඛතාය සුුලසලෙත්ථතාය ච 

කුසයලො. උ පන්නුපද්දවපටිකාරසමත්ථතාය මුතීමා. යවදගූති

යවදසඞ්ඛායතහි චතූහි මග්ගඤායණහි ගයතො. භාවිතත්යතොති තායයව

මග්ගභාවනාය භාවිතචිත්යතො. බහුස්සුයතොති පුබ්යබ වුධසත්තනයයයනව. 

අයවධධම්යමොති අට්ඨහි යලොකධම්යමහි අකම්පනියසභායවො. 

යසොතාවධානූපනිසූපපන්යනති යසොතඔදෙයනන ච මග්ගඵලානිං
උපනිස්සයයන ච උපපන්යන. යසසිං උත්තානපදත්ථයමව. 
අධි පායයයොජනාපිසක්කාපුරිමනයයයනවජානිතුන්තිනවිත්ථාරිතා. 

326. එවිං පණ්ඩිතස්සපයරනිජ්ඣායපතුිං සමත්ථභාවපාකටකරණත්ථිං

උපමිං වත්වා තස්සා පණ්ඩිතයසවනායනියයොයජන්යතො ‘‘තස්මා හයව’’ති
ඉමිං අවසානගාථමාෙ. තත්රායිං සඞ්යඛපත්යථො – යස්මා

උපනිස්සයසම්පන්නාපණ්ඩිතයසවයනනවියසසිංපාපුණන්ති, තස්මාහයව

සප්පුරිසංභයජථ. කීදිසිංස පුරිසිංභයජථ? යමධාවිනඤ්යචවබහුස්සුතඤ්ච, 
පඤ්ඤාසම්පත්තියා ච යමධාවිනිං වුධසත්ත පකාරසුතද්වයයන ච බහුස්සුතිං.

තාදිසඤ්හි භජමායනො යතන භාසිතස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤාෙ අත්ථං එවිං

ඤත්වා ච යථානුසිට්ඨිං පටිපජ්ජමායනො තාය පටිපත්තියා පටියවධවයසන 

විඤ්ඤාතධම්යමො යසො මග්ගඵලනිබ්බාන පයභදිං යලොුලත්තරසුඛං ලයභථ 
අධිගච්යඡයයපාපුයණයයාතිඅරෙත්තනිකූයටනයදසනිං සමායපසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායධම්මසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. කිංසීලසුත්තවණ්ණනා 

327. කිංසීයලොති කිංසීලසුත්තිං. කා උ පත්ති? ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්ස ගිහිසොයයකො එයකො යථරස්යසව පිතුයනො
වඞ්ගන්තබ්රාේමණස්ස සොයස්ස බ්රාේමණස්ස පුත්යතො සට්ඨියකොටිඅධිකිං
පඤ්චසතයකොටිධනිං පරිච්චජිත්වා ආයස්මයතො සාරිපුත්තත්යථරස්ස
සන්තියකපබ්බජිත්වාසබ්බිංබුද්ධවචනිංපරියාපුණි. තස්සයථයරොබහුයසො

ඔවදිත්වාකම්මට්ඨානමදාසි, යසොයතනවියසසිංනාධිගච්ඡති.තයතොයථයරො 

‘‘බුද්ධයවයනයයයො එයසො’’ති ඤත්වා තිං ආදාය භගවයතො සන්තිකිං
ගන්ත්වා තිං භික්ඛුිං ආරබ්භ පුග්ගලිං අනියයමත්වා ‘‘කිංසීයලො’’ති පුච්ඡි.

අථස්ස භගවා තයතො පරිං අභාසි. තත්ථ කිංසීයලොති කීදියසන

වාරිත්තසීයලන සමන්නාගයතො, කීදිසපකතියකො වා. කිංසමාචායරොති

කීදියසන චාරිත්යතන යුත්යතො. කානි කම්මානි බූ්රහෙන්ති කානි

කායකම්මාදීනිවඩ්යඪන්යතො. නයරොසම්මානිවිට්ඨස්සාතිඅභිරයතොනයරො

සාසයන සම්මා පතිට්ඨියතො භයවයය. උත්තමත්ථඤ්ච පාපුයණති
සබ්බත්ථානිංඋත්තමිං අරෙත්තඤ්චපාපුයණයයාතිවුධසත්තිංයෙොති. 

328. තයතො භගවා ‘‘සාරිපුත්යතො අඩ්ඪමාසූපසම්පන්යනො

සාවකපාරමි පත්යතො, කස්මා ආදිකම්මිකපුථුජ්ජනපඤ්ෙිං පුච්ඡතී’’ති
ආවජ්යජන්යතො ‘‘සද්ධිවිොරිකිං ආරබ්භා’’ති ඤත්වා පුච්ඡාය වුධසත්තිං
චාරිත්තසීලිං අවිභජිත්වාව තස්ස ස පායවයසන ධම්මිං යදයසන්යතො 

‘‘වුඩ්ඪාපචායී’’තිආදිමාෙ. 

තත්ථ පඤ්ඤාවුධසඩ්යඪො, ගුණවුධසඩ්යඪො, ජාතිවුධසඩ්යඪො, වයයොවුධසඩ්යඪොති 
චත්තායරො වුධසඩ්ඪා. ජාතියා හි දෙයරොපි බහුස්සුයතො භික්ඛු 
අ පස්සුතමෙල්ලකභික්ඛූනමන්තයර බාහුසච්චපඤ්ඤාය වුධසඩ්ඪත්තා 

පඤ්ඤාවුඩ්යඪො. තස්ස හි සන්තියක මෙල්ලකභික්ඛූපි බුද්ධවචනිං 

පරියාපුණන්ති, ඔවාදවිනිච්ඡයපඤ්ෙවිස්සජ්ජනානි ච පච්චාසීසන්ති. තථා

දෙයරොපි භික්ඛු අධිගමසම්පන්යනො ගුණවුඩ්යඪො නාම. තස්ස හි ඔවායද 
පතිට්ඨායමෙල්ලකාපිවිපස්සනාගබ්භිංගයෙත්වාඅරෙත්තඵලිංපාපුණන්ති.
තථාදෙයරොපි රාජාඛත්තියයොමුද්ධාවසිත්යතොබ්රාේමයණොවායසසජනස්ස

වන්දනාරෙයතො ජාතිවුඩ්යඪො නාම.සබ්යබොපනපඨමජායතො වයෙොවුඩ්යඪො 
නාම.තත්ථයස්මාපඤ්ඤායසාරිපුත්තත්යථරස්සසදියසො නත්ථිඨයපත්වා

භගවන්තිං, තථා ගුයණනපි අඩ්ඪමායසන සබ්බසාවකපාරමීඤාණස්ස 

පටිවිද්ධත්තා. ජාතියාපි යසො බ්රාේමණමොසාලුලයල උ පන්යනො, තස්මා
තස්ස භික්ඛුයනො වයයනසමායනොපි යසො ඉයමහි තීහිකාරයණහිවුධසඩ්යඪො. 
ඉමස්මිිං පනත්යථ පඤ්ඤාගුයණහි එව වුධසඩ්ඪභාවිං සන්ධාය භගවා ආෙ – 

‘‘වුධසඩ්ඪාපචායී’’ති.තස්මාතාදිසානිංවුධසඩ්ඪානිංඅපචිතිකරයණනවුධසඩ්ඪාපචායී, 
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පටුන 

යතසයමව වුධසඩ්ඪානිං ලාභාදීසු උසූයවිගයමන අනුසූයයකො ච සියාති
අයමාදිපාදස්සඅත්යථො. 

කාලඤ්ඤූචස්සාතිඑත්ථපනරායග උ පන්යනතස්සවියනොදනත්ථාය

ගරූනිංදස්සනිංගච්ඡන්යතොපිකාලඤ්ඤූ, යදොයස…යමොයෙ… යකොසජ්යජ

උ පන්යනතස්සවියනොදනත්ථායගරූනිංදස්සනිංගච්ඡන්යතොපිකාලඤ්ඤූ, 

යයතො එවිං කාලඤ්ඤූ ච අස්ස ගරූනිං දස්සනාය. ධම්මිං කථන්ති

සමථවිපස්සනායුත්තිං. එරයිතන්ති වුධසත්තිං. ඛණඤ්ඤූති තස්සා කථාය

ඛණයවදී, දුල්ලයභො වා අයිං ඊදිසායකථාය සවනක්ඛයණොති ජානන්යතො. 

සුයණෙය සක්කච්චාති තිං කථිං සක්කච්චිං සුයණයය. න යකවලඤ්ච

තයමව, අඤ්ඤානිපි බුද්ධගුණාදිපටිසිංයුත්තානි සුභාසිතානි සක්කච්චයමව
සුයණයයාතිඅත්යථො. 

329. ‘‘කාලඤ්ඤූ චස්ස ගරූනිං දස්සනායා’’ති එත්ථ වුධසත්තනයඤ්ච
අත්තයනො උ පන්නරාගාදිවියනොදනකාලිං ඤත්වාපි ගරූනිං සන්තිකිං

ගච්ඡන්යතො කායලන ගච්යෙ ගරූනං සකාසං, ‘‘අෙිං කම්මට්ඨානියකො
ධුතඞ්ගධයරො චා’’ති කත්වා න
යචතියවන්දනයබොධියඞ්ගණභික්ඛාචාරමග්ගඅතිමජ්ඣන්හිකයවලාදීසුයත්ථ 

කත්ථචි ඨිතමාචරියිං දිස්වා පරිපුච්ඡනත්ථාය උපසඞ්කයමයය, 

සකයසනාසයන පන අත්තයනො ආසයන නිසින්නිං වූපසන්තදරථිං
සල්ලක්යඛත්වා කම්මට්ඨානාදිවිධිපුච්ඡනත්ථිං උපසඞ්කයමයයාති අත්යථො.

එවිං උපසඞ්කමන්යතොපි ච ථම්භං නිරංකත්වා නිවාතවුත්ති ථද්ධභාවකරිං
මානිං විනායසත්වා නීචවුධසත්ති 
පාදපුඤ්ඡනයචොළකඡින්නවිසාණුසභඋද්ධතදාඨස පසදියසො හුත්වා

උපසඞ්කයමයය. අථ යතනගරුනාවුධසත්තිං අත්ථංධම්මං…යප.…සමාචයර 

ච. අත්ථන්ති භාසිතත්ථිං. ධම්මන්ති පාළිධම්මිං. සංෙමන්ති සීලිං. 

බ්රහ්මචරිෙන්ති අවයසසසාසනබ්රේමචරියිං. අනුස්සයර යචව සමාචයර චාති

අත්ථිං කථියතොකායස අනුස්සයරයය, ධම්මිං සිංයමිං බ්රේමචරියිං

කථියතොකායසඅනුස්සයරයය, අනුස්සරණමත්යතයනවචඅතුස්සන්යතොතිං
සබ්බම්පිසමාචයරසමාචයරයයසමාදාය වත්යතයය.තාසිංකථානිංඅත්තනි
පවත්තයන උස්සුක්කිං කයරයයාති අත්යථො. එවිං කයරොන්යතො හි
කච්චකයරොයෙොති. 

330. තයතො පරඤ්ච ධම්මාරායමො ධම්මරයතො ධම්යම ඨියතො

ධම්මවිනිච්ෙෙඤ්ඤූ භයවයය.සබ්බපයදසුයචත්ථ ධම්යමොතිසමථවිපස්සනා, 

ආරායමො රතීති එයකොව අත්යථො, ධම්යම ආරායමො අස්සාති ධම්මාරායමො. 

ධම්යම රයතො, න අඤ්ඤිං පියෙතීති ධම්මරයතො. ධම්යම ඨියතො ධම්මිං
වත්තනයතො. ධම්මවිනිච්ඡයිංජානාති‘‘ඉදිංඋදයඤාණිංඉදිංවයඤාණ’’න්ති 
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ධම්මවිනිච්ෙෙඤ්ඤූ, එවරූයපො අස්ස. අථ යායිං රාජකථාදිතිරච්ඡානකථා
තරුණවිපස්සකස්ස බහිද්ධාරූපාදීසු අභිනන්දනු පාදයනන තිං 

සමථවිපස්සනාධම්මිංසන්දූයසති, තස්මා‘‘ධම්මසන්යදොසවායදො’’තිවුධසච්චති, 

තිං යනවාචයරධම්මසන්යදොසවාදං, අඤ්ඤදත්ථුආවාසයගොචරාදිස පායානි 

යසවන්යතො තච්යෙහි නීයෙථ සුභාසියතහි. 

සමථවිපස්සනාපටිසිංයුත්තායනයවත්ථ තච්ඡානි, තථාරූයපහි සුභාසියතහි

නීයයථනීයයයය, කාලිංයඛයපයයාතිඅත්යථො. 

331. ඉදානි ‘‘ධම්මසන්යදොසවාද’’න්ති එත්ථ අතිසඞ්යඛයපන වුධසත්තිං
සමථවිපස්සනායුත්තස්ස භික්ඛුයනො උපක්කයලසිං පාකටිං කයරොන්යතො

තදඤ්යඤනපි උපක්කයලයසන සද්ධිිං ‘‘හස්සං ජප්ප’’න්ති ඉමිං ගාථමාෙ.
ොසන්තිපි පායඨො. විපස්සයකන හි භික්ඛුනා ෙසනීයස්මිිං වත්ථුස්මිිං

සිතමත්තයමව කාතබ්බිං, නිරත්ථකකථාජ යපො න භාසිතබ්යබො, 

ඤාතිබයසනාදීසු පරියදයවො න කාතබ්යබො, ඛාණුකණ්ටකාදිම්හි

මයනොපයදොයසො න උ පායදතබ්යබො. මාොකතන්ති වුධසත්තා මාො, තිවිධිං 

කුහනං, පච්චයයසු ගිද්ධි, ජාතිආදීහි මායනො, පච්චනීකසාතතාසඞ්ඛායතො 

සාරම්යභො, ඵරුසවචනලක්ඛණිං කක්කසං, රාගාදයයො කසාවා, 

අධිමත්තතණ්ොලක්ඛණා මුච්ොතිඉයමචයදොසාසුඛකායමන අඞ්ගාරකාසු

විය, සුචිකායමන ගූථඨානිං විය, ජීවිතුකායමන ආසිවිසාදයයො විය ච
පොතබ්බා. හිත්වා චආයරොගයමදාදිවිගමා වීතමයදන චිත්තවික්යඛපාභාවා
ඨිතත්යතන චරිතබ්බිං. එවිං පටිපන්යනො හි සබ්බුපක්කයලසපරිසුද්ධාය
භාවනාය න චිරස්යසව අරෙත්තිං පාපුණාති. යතනාෙ භගවා – ‘‘ෙස්සිං
ජ පිං…යප.…ඨිතත්යතො’’ති. 

332. ඉදානි ය්වායිං ‘‘ෙස්සිංජ ප’’න්තිආදිනානයයනඋපක්කයලයසො

වුධසත්යතො, යතනසමන්නාගයතො භික්ඛුයස්මාසාෙයසොයෙොතිඅවීමිංසකාරී, 

රත්යතො රාගවයසන දුට්යඨො යදොසවයසන ගච්ඡති, පමත්යතො ච යෙොති

ුලසලානිං ධම්මානිං භාවනාය අසාතච්චකාරී, තථාරූපස්ස ච ‘‘සුයණයය

සක්කච්ච සුභාසිතානී’’තිආදිනා නයයන වුධසත්යතො ඔවායදො නිරත්ථයකො, 
තස්මා ඉමස්ස සිංකයලසස්ස පුග්ගලාධිට්ඨානාය යදසනාය

සුතාදිවුධසද්ධිපටිපක්ඛභාවිං දස්යසන්යතො ‘‘විඤ්ඤාතසාරානී’’තිඉමිංගාථමාෙ. 

තස්සත්යථො–යානියෙතානිසමථවිපස්සනාපටිසිංයුත්තානි සුභාසිතානි, 

යතසිංවිජානනිංසායරො.යදිවිඤ්ඤාතානිසාධු, අථ සද්දමත්තයමවගහිතිං, 

නකඤ්චිකතිංයෙොති, යයනඑතානිසුතමයයනඤායණනවිඤ්ඤායන්ති, 

තිං සුතං, එතඤ්චසුතමයඤාණිං විඤ්ඤාතසමාධිසාරං, යතසුවිඤ්ඤායතසු

ධම්යමසු යයො සමාධි චිත්තස්සාවික්යඛයපො තථත්තාය පටිපත්ති, අයමස්ස
සායරො.න හි විජානනමත්යතයනව යකොචි අත්යථො සිජ්ඣති. යයො පනායිං
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නයරො රාගාදිවයසන වත්තනයතො සාහයසො, ුලසලානිං ධම්මානිං භාවනාය

අසාතච්චකාරිතාය පමත්යතො, යසො සද්දමත්තග්ගාහීයයව යෙොති. යතන

තස්ස අත්ථවිජානනාභාවයතො සා සුභාසිතවිජානනපඤ්ඤා ච, තථත්තාය
පටිපත්තියාඅභාවයතොසුතඤ්ච නවඩ්ඪතීති. 

333. එවිං පමත්තානිං සත්තානිං පඤ්ඤාපරිොනිිං සුතපරිොනිඤ්ච
දස්යසත්වා ඉදානි අ පමත්තානිං තදුභයසාරාධිගමිං දස්යසන්යතො ආෙ – 

‘‘ධම්යමච යෙ…යප.…සාරමජ්ඣගූ’’ති.තත්ථ අරිෙප්පයවදියතො ධම්යමො 
නාම සමථවිපස්සනාධම්යමො. එයකොපි හි බුද්යධො සමථවිපස්සනාධම්මිං 

අයදයසත්වා පරිනිබ්බුයතො නාම නත්ථි. තස්මා එතස්මිිං ධම්යම ච යෙ 

අරිෙප්පයවදියත රතා නිරතා අ පමත්තා සාතච්චානුයයොගියනො, අනුත්තරා

යත වචසා මනසා කම්මුනා ච, යත චතුබ්බියධන වචීසුචරියතන තිවියධන
මයනොසුචරියතන තිවියධන කායසුචරියතන ච සමන්නාගතත්තා වචසා

මනසා කම්මුනා ච අනුත්තරා, අවයසසසත්යතහි අසමා අග්ගාවිසිට්ඨා.
එත්තාවතා සද්ධිිං පුබ්බභාගසීයලන අරියමග්ගසම්පයුත්තිං සීලිං දස්යසති.

එවිං පරිසුද්ධසීලා යතසන්තියසොරච්චසමාධිසණ්ඨිතා, සුතස්ස පඤ්ඤාෙ ච 

සාරමජ්ඣගූ, යය අරිය පයවදියත ධම්යම රතා, යත න යකවලිං වාචාදීහි

අනුත්තරා යෙොන්ති, අපිචයඛොපනසන්තියසොරච්යචසමාධිම්හිචසණ්ඨිතා
හුත්වා සුතස්ස පඤ්ඤාය ච සාරමජ්ඣගූ අධිගතා ඉච්යචව යවදිතබ්බා.

ආසිංසායිං භූතවචනිං. තත්ථ සන්තීති නිබ්බානිං, යසොරච්චන්ති සුන්දයර

රතභායවන යථාභූතපටියවධිකා පඤ්ඤා, සන්තියා යසොරච්චන්ති 

සන්තියසොරච්චං, නිබ්බානාරම්මණාය මග්ගපඤ්ඤායයතිං අධිවචනිං. 

සමාධීති තිංසම්පයුත්යතොව මග්ගසමාධි. සණ්ඨිතාති තදුභයය පතිට්ඨිතා.
සුතපඤ්ඤානිං සාරිං නාම අරෙත්තඵලවිමුත්ති. විමුත්තිසාරඤ්හි ඉදිං
බ්රේමචරියිං. 

එවයමත්ථ භගවා ධම්යමන පුබ්බභාගපටිපදිං, ‘‘අනුත්තරා 

වචසා’’තිආදීහි සීලක්ඛන්ධිං, සන්තියසොරච්චසමාධීහි
පඤ්ඤාක්ඛන්ධසමාධික්ඛන්යධති තීහිපි ඉයමහි ඛන්යධහි
අපරභාගපටිපදඤ්ච දස්යසත්වා සුතපඤ්ඤාසායරන අුල පවිමුත්තිිං
දස්යසන්යතොඅරෙත්තනිකූයටනයදසනිංසමායපසි.යදසනාපරියයොසායනච
යසො භික්ඛුයසොතාපත්තිඵලිංපත්වාපුනනචිරස්යසවඅග්ගඵයලඅරෙත්යත
පතිට්ඨාසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායකිංසීලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. උට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

334. උට්ඨහථාති උට්ඨානසුත්තිං. කා උ පත්ති? එකිං සමයිං භගවා
සාවත්ථියිං විෙරන්යතො රත්තිිං යජතවනවිොයර වසිත්වා පුබ්බණ්ෙසමයිං
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුධසයතො සාවත්ථියිං පිණ්ඩාය චරිත්වා පාචීනද්වායරන නගරා
නික්ඛමිත්වාමිගාරමාතුපාසාදිං අගමාසිදිවාවිොරත්ථාය.ආචිණ්ණිංකයරතිං
භගවයතො රත්තිිං යජතවනවිොයර වසිත්වා මිගාරමාතුපාසායද

දිවාවිොරූපගමනිං, රත්තිඤ්ච මිගාරමාතුපාසායද වසිත්වා යජතවයන 

දිවාවිොරූපගමනිං. කස්මා? ද්වින්නිං ුලලානිං අනුග්ගෙත්ථාය 
මොපරිච්චාගගුණපරිදීපනත්ථාය ච. මිගාරමාතුපාසාදස්ස ච යෙට්ඨා පඤ්ච 

කූටාගාරගබ්භසතානියෙොන්ති, යයසුපඤ්චසතාභික්ඛූවසන්ති.තත්ථයදා

භගවා යෙට්ඨාපාසායද වසති, තදා භික්ඛූ භගවයතො ගාරයවනඋපරිපාසාදිං

නාරුෙන්ති.තිංදිවසිංපන භගවාඋපරිපාසායදකූටාගාරගබ්භිංපාවිසි, යතන
යෙට්ඨාපාසායද පඤ්චපි ගබ්භසතානි පඤ්චසතා භික්ඛූ පවිසිිංසු. යත ච
සබ්යබව නවා යෙොන්ති අධුනාගතා ඉමිං ධම්මවිනයිං උද්ධතා උන්නළා
පාකතින්ද්රියා. යතපවිසිත්වා දිවායසයයිංසුපිත්වාසායිංඋට්ඨායමොතයල

සන්නිපතිත්වා ‘‘අජ්ජභත්තග්යග තුය්ෙිංකිංඅයෙොසි, ත්විංකත්ථඅගමාසි, 

අෙිං ආවුධසයසො යකොසලරඤ්යඤො ඝරිං, අෙිං අනාථපිණ්ඩිකස්ස, තත්ථ
එවරූයපොචඑවරූයපොචයභොජනවිධිඅයෙොසී’’තිනාන පකාරිංආමිසකථිං 
කයථන්තාඋච්චාසද්දමොසද්දාඅයෙසුිං. 

භගවා තිං සද්දිං සුත්වා ‘‘ඉයම මයා සද්ධිිං වසන්තාපි එවිං පමත්තා, 
අයෙො අයුත්තකාරියනො’’ති මොයමොග්ගල්ලානත්යථරස්ස ආගමනිං
චින්යතසි. තාවයදව ආයස්මා මොයමොග්ගල්ලායනො භගවයතො චිත්තිං
ඤත්වා ඉද්ධියා ආගම්ම පාදමූයල වන්දමායනොයයව අයෙොසි. තයතො නිං

භගවාආමන්යතසි–‘‘එයතයත, යමොග්ගල්ලාන, සබ්රේමචාරියනොපමත්තා, 
සාධු යන සිංයවයජහී’’ති. ‘‘එවිං භන්යත’’ති යඛො යසො ආයස්මා 
මොයමොග්ගල්ලායනො භගවයතො පටිස්සුණිත්වා තාවයදව ආයපොකසිණිං
සමාපජ්ජිත්වා කරීසභූමියිං ඨිතිං මොපාසාදිං නාවිං විය මොවායතො
පාදඞ්ගුට්ඨයකනකම්යපසිසද්ධිිං පතිට්ඨිතපථවි පයදයසන.අථයතභික්ඛූ
භීතා විස්සරිං කයරොන්තා සකසකචීවරානි ඡඩ්යඩත්වා චතූහි ද්වායරහි
නික්ඛමිිංසු. භගවා යතසිං අත්තානිං දස්යසන්යතො අඤ්යඤන ද්වායරන

ගන්ධුලටිිං පවිසන්යතො විය අයෙොසි, යත භගවන්තිං දිස්වා වන්දිත්වා 

අට්ඨිංසු. භගවා ‘‘කිං, භික්ඛයව, භීතත්ථා’’ති පුච්ඡි, යත ‘‘අයිං, භන්යත, 

මිගාරමාතුපාසායදොකම්පියතො’’තිආෙිංසු. ‘‘ජානාථ, භික්ඛයව, යකනා’’ති? 

‘‘න ජානාම, භන්යත’’ති. අථ භගවා ‘‘තුම්ොදිසානිං, භික්ඛයව, 
මුට්ඨස්සතීනිං අසම්පජානානිං පමාදවිොරීනිං සිංයවගජනනත්ථිං
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යමොග්ගල්ලායනන කම්පියතො’’ති වත්වා යතසිං භික්ඛූනිං ධම්මයදසනත්ථිං
ඉමිංසුත්තමභාසි. 

තත්ථ උට්ඨහථාතිආසනා උට්ඨෙථ ඝටථ වායමථ, මාුලසීතා යෙොථ. 

නිසීදථාති පල්ලඞ්කිං ආභුජිත්වා කම්මට්ඨානානුයයොගත්ථාය නිසීදථ. යකො

අත්යථො සුපියතන යවොති යකො තුම්ොකිං අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථාය
පබ්බජිතානිං සුපියතන අත්යථො. න හි සක්කා සුපන්යතන යකොචි අත්යථො

පාපුණිතුිං. ආතුරානඤ්හි කානිද්දා, සල්ලවිද්ධානරුප්පතන්තියත්රචනාම
අ පයකපිසරීර පයදයස උට්ඨියතනචක්ඛුයරොගාදිනායරොයගනආතුරානිං
එකද්වඞ්ගුලමත්තම්පි පවිට්යඨන 

අයසල්ලඅට්ඨිසල්ලදන්තසල්ලවිසාණසල්ලකට්ඨසල්ලානිං අඤ්ඤතයරන

සල්යලන රු පමානානිං මනුස්සානිං නිද්දා නත්ථි, තත්ථ තුම්ොකිං
සකලචිත්තසරීරසන්තානිං භඤ්ජිත්වා උ පන්යනහි
නාන පකාරකයලසයරොයගහි ආතුරානඤ්හි කා නිද්දා රාගසල්ලාදීහි ච
පඤ්චහිසල්යලහිඅන්යතොෙදයිංපවිසියවිද්ධත්තාසල්ලවිද්ධානිං රු පතිං. 

335. එවිං වත්වා පුන භගවා භියයයොයසොමත්තාය යත භික්ඛූ

උස්සායෙන්යතො සිංයවයජන්යතො ච ආෙ – ‘‘උට්ඨහථ…යප.…

වසානුයග’’ති. තත්රායිං සාධි පායයයොජනා අත්ථවණ්ණනා – එවිං

කයලසසල්ලවිද්ධානඤ්හියවො, භික්ඛයව, කායලොපබුජ්ඣිතුිං.කිං කාරණිං? 

මණ්ඩයපයයමිදිං, භික්ඛයව, බ්රේමචරියිං, සත්ථාසම්මුඛීභූයතො, ඉයතො පුබ්යබ

පන යවො දීඝරත්තිං සුත්තිං, ගිරීසු සුත්තිං, නදීසු සුත්තිං, සයමසු සුත්තිං, 

විසයමසු සුත්තිං, රුක්ඛග්යගසුපි සුත්තිං අදස්සනා අරියසච්චානිං, තස්මා
තස්සා නිද්දායඅන්තකරියත්ථිංඋට්ඨෙථනිසීදථදළ්ෙිංසික්ඛථසන්තියා. 

තත්ථ පුරිමපාදස්සත්යථො වුධසත්තනයයො එව. දුතියපායද පන සන්තීති

තිස්යසො සන්තියයො – අච්චන්තසන්ති, තදඞ්ගසන්ති, සම්මුතිසන්තීති, 
නිබ්බානවිපස්සනාදිට්ඨිගතානයමතිං අධිවචනිං. ඉධ පන අච්චන්තසන්ති

නිබ්බානමධි යපතිං, තස්මානිබ්බානත්ථිංදළ්ෙිංසික්ඛථ, අසිථිලපරක්කමා

හුත්වාසික්ඛථාතිවුධසත්තිංයෙොති.කිංකාරණිං? මායවො පමත්යතවිඤ්ඤාෙ, 

මච්චුරාජා අයමොහයිත්ථ වසානුයග, මා තුම්යෙ ‘‘පමත්තා එයත’’ති එවිං

ඤත්වාමච්චුරාජපරියායනායමොමායරොවසානුයග අයමොෙයිත්ථ, යථාතස්ස

වසිංගච්ඡථ, එවිංවසානුයගකයරොන්යතොමාඅයමොෙයිත්ථාතිවුධසත්තිං යෙොති. 

336. යයතොතස්ස වසිංඅනුපගච්ඡන්තා ොෙයදවාමනුස්සාච…යප.…

සමප්පිතා, යාය යදවා ච මනුස්සා ච අත්ථිකා

රූපසද්දගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බත්ථිකා, තිං රූපාදිිං සිතා නිස්සිතා අල්ලීනා 

හුත්වා තිට්ඨන්ති, තරථ සමතික්කමථ එතිං නාන පකායරසු විසයයසු
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විසටවිත්ථිණ්ණවිසාලත්තා විසත්තිකිං භවයභොගතණ්ෙිං. ඛයණො යවො මා

උපච්චගා, අයිං තුම්ොකිං සමණධම්මකරණක්ඛයණො මා අතික්කමි.

යයසඤ්හි අයයමවරූයපො ඛයණො අතික්කමති, යය ච ඉමිං ඛණිං 

අතික්කමන්ති, යත ඛණාතීතා හි යසොචන්ති නිරෙම්හි සමප්පිතා, 

නිරස්සාදට්යඨන නිරයසඤ්ඤියත චතුබ්බියධපි අපායය පතිට්ඨිතා ‘‘අකතිං
වතයනොකලයාණ’’න්තිආදිනානයයනයසොචන්ති. 

337. එවිංභගවා යතභික්ඛූඋස්සායෙත්වාසිංයවයජත්වාචඉදානියතසිං
තිං පමාදවිොරිං විගරහිත්වා සබ්යබව යත අ පමායද නියයොයජන්යතො 

‘‘පමායදො රයජො’’ති ඉමිං ගාථමාෙ. තත්ථ පමායදොති සඞ්යඛපයතො

සතිවි පවායසො, යසො චිත්තමලිනට්යඨන රයජො. තිං පමාදමනුපතියතො 

පමාදානුපතියතො, පමාදානුපතිතත්තා අපරාපරු පන්යනො පමායදො එව, 

යසොපි රයජො.නහිකදාචිපමායදොනාමඅරයජොඅත්ථි.යතනකිංදීයපති? මා
තුම්යෙ ‘‘දෙරා තාව මයිං පච්ඡා ජානිස්සාමා’’ති විස්සාසමාපජ්ජිත්ථ.

දෙරකායලපි හි පමායදො රයජො, මජ්ඣිමකායලපි යථරකායලපි

පමාදානුපතිතත්තා මොරයජො සඞ්කාරකූයටො එව යෙොති, යථා ඝයර 

එකද්යවදිවසියකො රයජො රයජො එව, වඩ්ඪමායනො පන ගණවස්සියකො
සඞ්කාරකූයටො එව යෙොති. එවිං සන්යතපි පන පඨමවයය බුද්ධවචනිං

පරියාපුණිත්වා ඉතරවයයසු සමණධම්මිං කයරොන්යතො, පඨමවයය වා
පරියාපුණිත්වා මජ්ඣිමවයය සුණිත්වා පච්ඡිමවයය සමණධම්මිං
කයරොන්යතොපි භික්ඛු පමාදවිොරී න යෙොති අ පමාදානුයලොමපටිපදිං
පටිපන්නත්තා.යයොපනසබ්බවයයසු පමාදවිොරීදිවායසයයිංආමිසකථඤ්ච

අනුයුත්යතො, යසයයථාපිතුම්යෙ, තස්යසවයසො පඨමවයයපමායදො රයජො, 
ඉතරවයයසුපමාදානුපතියතොමොපමායදොචමොරයජොඑවාති. 

එවිං යතසිංපමාදවිොරිංවිගරහිත්වාඅ පමායද නියයොයජන්යතොආෙ– 

‘‘අප්පමායදනවිජ්ජාෙ, අබ්බයහ සල්ලමත්තයනො’’ති, තස්සත්යථො–යස්මා

එවයමයසො සබ්බදාපි පමායදො රයජො, තස්මා සතිඅවි පවාසසඞ්ඛායතන
අ පමායදන ආසවානිං ඛයඤාණසඞ්ඛාතාය ච විජ්ජාය පණ්ඩියතො 
ුලලපුත්යතො උද්ධයර අත්තයනො ෙදයනිස්සිතිං රාගාදිපඤ්චවිධිං සල්ලන්ති 

අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං සමායපසි. යදසනාපරියයොසායන
සිංයවගමාපජ්ජිත්වාතයමවධම්මයදසනිං මනසිකරිත්වාපච්චයවක්ඛමානා
විපස්සනිංආරභිත්වාපඤ්චසතාපියතභික්ඛූඅරෙත්යත පතිට්ඨහිිංසූති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායඋට්ඨානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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11. රාහුලසුත්තවණ්ණනා 

338. කච්චි අභිණ්හසංවාසාති රාහුලසුත්තිං. කා උ පත්ති? භගවා 
සම්මාසම්යබොධිිං අභිසම්බුජ්ඣිත්වා යබොධිමණ්ඩයතො අනුපුබ්යබන
කපිලවත්ථුිං ගන්ත්වාතත්ථරාහුලුලමායරන‘‘දායජ්ජිංයමසමණයදහී’’ති
දායජ්ජිං යාචියතො සාරිපුත්තත්යථරිං ආණායපසි – ‘‘රාහුලුලමාරිං

පබ්බායජහී’’ති. තිං සබ්බිං ඛන්ධකට්ඨකථායිං )මොව. අට්ඨ. 105) 
වුධසත්තනයයයනව ගයෙතබ්බිං. එවිං පබ්බජිතිං පන රාහුලුලමාරිං

වුධසඩ්ඪි පත්තිං සාරිපුත්තත්යථයරොව උපසම්පායදසි, 
මොයමොග්ගල්ලානත්යථයරො අස්ස කම්මවාචාචරියයො අයෙොසි. තිං භගවා

‘‘අයිං ුලමායරො ජාතිආදිසම්පන්යනො, යසො
ජාතියගොත්තුලලවණ්ණයපොක්ඛරතාදීනි නිස්සාය මානිං වා මදිං වා මා 

අකාසී’’ති දෙරකාලයතොපභුතියාවනඅරියභූමිිංපාපුණි, තාවඔවදන්යතො
අභිණ්ෙිං ඉමිං සුත්තමභාසි. තස්මා යචතිං සුත්තපරියයොසායනපි වුධසත්තිං
‘‘ඉත්ථිංසුදිංභගවා ආයස්මන්තිංරාහුලිංඉමාහිගාථාහිඅභිණ්ෙිංඔවදතී’’ති.

තත්ථ පඨමගාථායිං අයිං සඞ්යඛපත්යථො ‘‘කච්චි ත්විං, රාහුල, අභිණ්ෙිං

සිංවාසයෙතු ජාතිආදීනිං අඤ්ඤතයරන වත්ථුනා න පරිභවසි පණ්ඩිතිං, 

ඤාණපදීපස්ස ධම්මයදසනාපදීපස්ස ච ධාරණයතො උක්කාධායරො

මනුස්සානං කච්චි අපචියතො තො, කච්චි නිච්චිං පූජියතො තයා’’ති
ආයස්මන්තිං සාරිපුත්තිංසන්ධායභණති. 

339. එවිං වුධසත්යත ආයස්මා රාහුයලො ‘‘නාෙිං භගවා නීචපුරියසො විය
සිංවාසයෙතු මානිං වා මදිං වා කයරොමී’’ති දීයපන්යතො ඉමිං පටිගාථමාෙ 

‘‘නාහං අභිණ්හසංවාසා’’ති.සාඋත්තානත්ථාඑව. 

340. තයතොනිං භගවාඋත්තරිිංඔවදන්යතො පඤ්චකාමගුයණතිආදිකා
අවයසසගාථායයො ආෙ. තත්ථ යස්මා පඤ්ච කාමගුණා සත්තානිං පියරූපා

පියජාතිකාඅතිවියසත්යතහි ඉච්ඡිතාපත්ථිතා, මයනොචයනසිංරමයන්ති, 

යතචායස්මා රාහුයලො හිත්වාසද්ධායඝරානික්ඛන්යතො, නරාජාභිනීයතො, 

නයචොරාභිනීයතො, නඉණට්යටො, න භයට්යටො, නජීවිකාපකයතො, තස්මානිං

භගවා ‘‘පඤ්ච කාමගුයණ හිත්වා, පිෙරූයප මයනොරයම, සද්ධාෙ ඝරා

නික්ඛම්මා’’ති සමුත්යතයජත්වා ඉමස්ස යනක්ඛම්මස්ස පතිරූපාය

පටිපත්තියානියයොයජන්යතොආෙ– ‘‘දුක්ඛස්සන්තකයරොභවා’’ති. 

තත්ථ සියා ‘‘නනු චායස්මා දායජ්ජිං පත්යථන්යතො බලක්කායරන

පබ්බාජියතො, අථ කස්මා භගවා ආෙ – ‘සද්ධාය ඝරා නික්ඛම්මා’’’ති
වුධසච්චයත – යනක්ඛම්මාධිමුත්තත්තා. අයඤ්හි ආයස්මා දීඝරත්තිං 
යනක්ඛම්මාධිමුත්යතොපදුමුත්තරසම්මාසම්බුද්ධස්සපුත්තිංඋපයරවතිංනාම
සාමයණරිං දිස්වාසඞ්යඛොනාමනාගරාජාහුත්වාසත්තදිවයසදානිංදත්වා



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

324 

පටුන 

තථාභාවිං පත්යථත්වා තයතො පභුති පත්ථනාසම්පන්යනො
අභිනීොරසම්පන්යනො සතසෙස්සක යප පාරමියයො පූයරත්වා අන්තිමභවිං
උපපන්යනො. එවිං යනක්ඛම්මාධිමුත්තතඤ්චස්ස භගවා ජානාති. 
තථාගතබලඤ්ඤතරඤ්හි එතිං ඤාණිං. තස්මා ආෙ – ‘‘සද්ධාය ඝරා
නික්ඛම්මා’’ති. අථ වා දීඝරත්තිං සද්ධායයව ඝරා නික්ඛම්ම ඉදානි
දුක්ඛස්සන්තකයරොභවාතිඅයයමත්ථ අධි පායයො. 

341. ඉදානිස්ස ආදියතො පභුති වට්ටදුක්ඛස්ස අන්තකරියාය පටිපත්තිිං

දස්යසතුිං ‘‘මිත්යත භජස්සු කලයායණ’’තිආදිමාෙ. තත්ථ සීලාදීහි අධිකා 

කලයාණමිත්තානාම, යතභජන්යතොහිමවන්තිංනිස්සායමොසාලාමූලාදීහි

වියසීලාදීහි වඩ්ඪති.යතනාෙ–‘‘මිත්යතභජස්සුකලයායණ’’ති. පන්තඤ්ච 

සෙනාසනං, විවිත්තං අප්පනිග්යඝොසන්ති යඤ්ච සයනාසනිං පන්තිං දූරිං

විවිත්තිං අ පාකණ්ණිං අ පනිග්යඝොසිං, යත්ථ මිගසූකරාදිසද්යදන

අරඤ්ඤසඤ්ඤා උ පජ්ජති, තථාරූපිං සයනාසනඤ්ච භජස්සු. මත්තඤ්ඤූ

යහොහි යභොජයනති පමාණඤ්ඤූ යෙොහි, පටිග්ගෙණමත්තිං 
පරියභොගමත්තඤ්ච ජානාහීති අත්යථො. තත්ථ පටිග්ගෙණමත්තඤ්ඤුනා

යදයයධම්යමපි අ යප දායයකපි අ පිං දාතුකායම අ පයමව ගයෙතබ්බිං, 

යදයයධම්යමඅ යපදායයකපන බහුිංදාතුකායමපිඅ පයමවගයෙතබ්බිං, 
යදයයධම්යම පන බහුතයර දායයකපි අ පිං දාතුකායම අ පයමව

ගයෙතබ්බිං, යදයයධම්යමපි බහුතයර දායයකපිබහුිං දාතුකායම අත්තයනො
බලිං ජානිත්වා ගයෙතබ්බිං. අපිච මත්තායයව වණ්ණිතා භගවතාති
පරියභොගමත්තඤ්ඤුනා පුත්තමිංසිං විය අක්ඛබ්භඤ්ජනමිව ච යයොනියසො 
මනසිකරිත්වායභොජනිංපරිභුඤ්ජිතබ්බන්ති. 

342. එවමිමාය ගාථාය බ්රේමචරියස්ස උපකාරභූතාය
කලයාණමිත්තයසවනාය නියයොයජත්වා යසනාසනයභොජනමුයඛන ච
පච්චයපරියභොගපාරිසුද්ධිසීයල සමාදයපත්වා ඉදානි යස්මා චීවරාදීසු 

තණ්ොය මිච්ඡාආජීයවො යෙොති, තස්මා තිං පටියසයධත්වා

ආජීවපාරිසුද්ධිසීයල සමාදයපන්යතො ‘‘චීවයර පිණ්ඩපායත චා’’ති ඉමිං

ගාථමාෙ. තත්ථ පච්චයෙති ගිලාන පච්චයය. එයතසූති එයතසු චතූසු

චීවරාදීසු භික්ඛූනිං තණ්හු පාදවත්ථූසු. තණ්හං මාකාසීති
‘‘හිරියකොපීනපටිච්ඡාදනාදිඅත්ථයමවයතචත්තායරො පච්චයා නිච්චාතුරානිං
පුරිසානිං පටිකාරභූතා ජජ්ජරඝරස්යසවිමස්ස අතිදුබ්බලස්ස කායස්ස 

උපත්ථම්භභූතා’’තිආදිනානයයනආදීනවිංපස්සන්යතොතණ්ෙිංමාජයනසි, 

අජයනන්යතො අනු පායදන්යතො විෙරාහීතිවුධසත්තිංයෙොති.කිංකාරණිං? මා 

යලොකං පුනරාගමි. එයතසු හි තණ්ෙිං කයරොන්යතො තණ්ොය
ආකඩ්ඪියමායනො පුනපි ඉමිං යලොකිංආගච්ඡති. යසොත්විං එයතසුතණ්ෙිං

මාකාසි, එවිං සන්යතනපුනඉමිංයලොකිංආගමිස්සසීති. 
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එවිං වුධසත්යත ආයස්මා රාහුයලො ‘‘චීවයර තණ්ෙිං මාකාසීති මිං භගවා 

ආො’’ති චීවරපටිසිංයුත්තානි ද්යව ධුතඞ්ගානි සමාදියි පිංසුකූලිකඞ්ගඤ්ච, 
යතචීවරිකඞ්ගඤ්ච. ‘‘පිණ්ඩපායත තණ්ෙිං මාකාසීති මිං භගවා ආො’’ති 

පිණ්ඩපාතපටිසිංයුත්තානි පඤ්ච ධුතඞ්ගානි සමාදියි – පිණ්ඩපාතිකඞ්ගිං, 

සපදානචාරිකඞ්ගිං, එකාසනිකඞ්ගිං, පත්තපිණ්ඩිකඞ්ගිං, 

ඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ්ගන්ති. ‘‘යසනාසයන තණ්ෙිං මාකාසීති මිං භගවා

ආො’’තියසනාසනපටිසිංයුත්තානි ඡධුතඞ්ගානිසමාදියි–ආරඤ්ඤිකඞ්ගිං, 

අබ්යභොකාසිකඞ්ගිං, රුක්ඛමූලිකඞ්ගිං, යථාසන්ථතිකඞ්ගිං, යසොසානිකඞ්ගිං, 

යනසජ්ජිකඞ්ගන්ති. ‘‘ගිලාන පච්චයයතණ්ෙිංමාකාසීතිමිංභගවාආො’’ති
සබ්බ පච්චයයසු යථාලාභිං යථාබලිං යථාසාරු පන්ති තීහි සන්යතොයසහි

සන්තුට්යඨො අයෙොසි, යථා තිං සුබ්බයචො ුලලපුත්යතො පදක්ඛිණග්ගාහී
අනුසාසනින්ති. 

343. එවිංභගවා ආයස්මන්තිංරාහුලිංආජීවපාරිසුද්ධිසීයලසමාදයපත්වා

ඉදානි අවයසසසීයල සමථවිපස්සනාසු ච සමාදයපතුිං ‘‘සංවුයතො 

පාතියමොක්ඛස්මි’’න්තිආදිමාෙ. තත්ථ සංවුයතො පාතියමොක්ඛස්මින්ති එත්ථ

භවස්සූති පාඨයසයසො. භවාති අන්තිමපයදන වා සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො, 

තථා දුතියපයද. එවයමයතහි ද්වීහි වචයනහි පාතියමොක්ඛසිංවරසීයල, 

ඉන්ද්රියසිංවරසීයල ච සමාදයපසි. පාකටවයසන යචත්ථ පඤ්චින්ද්රියානි

වුධසත්තානි.ලක්ඛණයතොපනඡට්ඨම්පිවුධසත්තිංයයව යෙොතීතියවදිතබ්බිං. සති

කාෙගතා තයත්ථූති එවිං චතුපාරිසුද්ධිසීයල පතිට්ඨිතස්ස තුය්ෙිං 
චතුධාතුවවත්ථානචතුබ්බිධසම්පජඤ්ඤානාපානස්සතිආොයරපටිකූලසඤ්

ඤාභාවනාදියභදා කායගතා සති අත්ථු භවතු, භායවහි නන්ති අත්යථො. 

නිබ්බිදාබහුයලො භවාති සිංසාරවට්යට උක්කණ්ඨනබහුයලො සබ්බයලොයක
අනභිරතසඤ්ඤීයෙොහීති අත්යථො. 

344. එත්තාවතා නිබ්යබධභාගියිං උපචාරභූමිිං දස්යසත්වා ඉදානි

අ පනාභූමිිං දස්යසන්යතො ‘‘නිමිත්තං පරිවජ්යජහී’’තිආදිමාෙ. තත්ථ 

නිමිත්තන්ති රාගට්ඨානියිං සුභනිමිත්තිං. යතයනව නිං පරයතො 

වියසයසන්යතො ආෙ – ‘‘සුභං රාගූපසඤ්හිත’’න්ති. පරිවජ්යජහීති

අමනසිකායරනපරිච්චජාහි. අසුභාෙ චිත්තංභායවහීතියථාසවිඤ්ඤාණයක

අවිඤ්ඤාණයක වා කායය අසුභභාවනා සම්පජ්ජති, එවිං චිත්තිං භායවහි. 

එකග්ගං සුසමාහිතන්ති උපචාරසමාධිනා එකග්ගිං, අ පනාසමාධිනා

සුසමාහිතිං.යථායතඊදිසිංචිත්තිංයෙොති, තථා නිංභායවහීතිඅත්යථො. 

345. එවමස්ස අ පනාභූමිිං දස්යසත්වා විපස්සනිං දස්යසන්යතො 

‘‘අනිමිත්ත’’න්තිආදිමාෙ. තත්ථ අනිමිත්තඤ්ච භායවහීති එවිං
නිබ්යබධභාගියයන සමාධිනා සමාහිතචිත්යතො විපස්සනිං භායවහීති වුධසත්තිං
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යෙොති. විපස්සනා හි ‘‘අනිච්චානුපස්සනාඤාණිං නිච්චනිමිත්තයතො
විමුච්චතීති අනිමිත්යතොවියමොක්යඛො’’තිආදිනා නයයනරාගනිමිත්තාදීනිංවා 
අග්ගෙයණනඅනිමිත්තයවොොරිංලභති.යථාෙ– 

‘‘යසොඛ්වාෙිං, ආවුධසයසො, සබ්බනිමිත්තානිංඅමනසිකාරාඅනිමිත්තිං 

යචයතොසමාධිිං උපසම්පජ්ජ විෙරාමි. තස්ස මය්ෙිං, ආවුධසයසො, ඉමිනා 
විොයරන විෙරයතො නිමිත්තානුසාරි විඤ්ඤාණිං යෙොතී’’ති )සිං. නි.
4.340). 

මානානුසෙමුජ්ජහාති ඉමාය අනිමිත්තභාවනාය අනිච්චසඤ්ඤිං

පටිලභිත්වා ‘‘අනිච්චසඤ්ඤියනො, යමඝිය, අනත්තසඤ්ඤා සණ්ඨාති, 

අනත්තසඤ්ඤී අස්මිමානසමුග්ඝාතිං පාපුණාතී’’ති එවමාදිනා )අ. නි. 9.3; 

උදා. 31) අනුක්කයමන මානානුසයිං උජ්ජෙ පජෙ පරිච්චජාහීති අත්යථො. 

තයතො මානාභිසමො, උපසන්යතො චරිස්සසීති අයථවිං අරියමග්යගන
මානස්සඅභිසමයාඛයා වයාපොනාපටිනිස්සග්ගාඋපසන්යතොනිබ්බුයතො
සීතිභූයතො සබ්බදරථපරිළාෙවිරහියතො යාව අනුපාදියසසායනිබ්බානධාතුයා

පරිනිබ්බාසි, තාව සුඤ්ඤතානිමිත්තා පණිහිතානිං අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන
ඵලසමාපත්තිවිොයරන චරිස්සසි විෙරිස්සසීති අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං 
නිට්ඨායපසි. 

තයතොපරිං‘‘ඉත්ථිංසුදිංභගවා’’තිආදිසඞ්ත්තිකාරකානිංවචනිං. තත්ථ

ඉත්ථං සුදන්ති ඉත්ථිං සු ඉදිං, එවයමවාති වුධසත්තිං යෙොති. යසසයමත්ථ
උත්තානත්ථයමව. එවිං ඔවදියමායනො චායස්මා රාහුයලො පරිපාකගයතසු 
විමුත්තිපරිපාචනියයසු ධම්යමසු චූළරාහුයලොවාදසුත්තපරියයොසායන
අයනයකහි යදවතාසෙස්යසහිසද්ධිිංඅරෙත්යතපතිට්ඨාසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායරාහුලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. නියරොධකප්පසුත්ත-(වඞ්ගීසසුත්ත)-වණ්ණනා 

එවං යම සුතන්ති නියරොධක පසුත්තිං, ‘‘වඞ්ත්සසුත්ත’’න්තිපි වුධසච්චති.

කා උ පත්ති? අයයමව යාස්ස නිදායන වුධසත්තා. තත්ථ එවං යමතිආදීනි

වුධසත්තත්ථායනව, යයතො තානි අඤ්ඤානි ච තථාවිධානි ඡඩ්යඩත්වා

අවුධසත්තනයයමව වණ්ණයිස්සාම. අග්ගාළයව යචතියෙති ආළවියිං
අග්ගයචතියය.අනු පන්යනහිභගවතිඅග්ගාළවයගොතමකාදීනි අයනකානි
යචතියානි අයෙසුිං යක්ඛනාගාදීනිං භවනානි. තානි උ පන්යන භගවති

මනුස්සා විනායසත්වා විොයර අකිංසු, යතයනව ච නායමන යවොෙරිිංසු.
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තයතො අග්ගාළවයචතියසඞ්ඛායත විොයර විෙරතීති වුධසත්තිං යෙොති. 

ආෙස්මයතො වඞ්ගීසස්සාති එත්ථ ආෙස්මාති පියවචනිං, වඞ්ගීයසොති තස්ස
යථරස්ස නාමිං. යසො ජාතියතො පභුති එවිං යවදිතබ්යබො – යසො කර
පරිබ්බාජකස්ස පුත්යතො පරිබ්බාජිකායුලච්ඡිම්හි ජායතො අඤ්ඤතරිං විජ්ජිං

ජානාති, යස්සානුභායවන ඡවසීසිංආයකොයටත්වා සත්තානිං ගතිිං ජානාති. 
මනුස්සාපි සුදිං අත්තයනො ඤාතීනිං කාලකතානිං සුසානයතො සීසානි

ආයනත්වා තිං යතසිං ගතිිං පුච්ඡන්ති. යසො ‘‘අසුකනිරයය නිබ්බත්යතො, 
අසුකමනුස්සයලොයක’’තිවදති.යතයතන විම්හිතාතස්සබහුිංධනිංයදන්ති.
එවිංයසොසකලජම්බුදීයපපාකයටොඅයෙොසි. 

යසො සතසෙස්සක පිං පූරිතපාරමී අභිනීොරසම්පන්යනො පඤ්චහි 
පුරිසසෙස්යසහිපරිවුධසයතොගාමනිගමජනපදරාජධානීසුවිචරන්යතොසාවත්ථිිං

අනු පත්යතො. යතන ච සමයයන භගවා සාවත්ථියිං විෙරති, 
සාවත්ථිවාසියනොපුයරභත්තිංදානිංදත්වා පච්ඡාභත්තිංසුනිවත්ථාසුපාරුතා
පු ඵගන්ධාදීනිගයෙත්වාධම්මස්සවනත්ථාය යජතවනිංගච්ඡන්ති.යසොයත
දිස්වා ‘‘මොජනකායයො ුලහිිං ගච්ඡතී’’ති පුච්ඡි. අථස්ස යත ආචික්ඛිිංසු –

‘‘බුද්යධොයලොයකඋ පන්යනො, යසොබහුජනහිතායධම්මිංයදයසති, තත්ථ 
ගච්ඡාමා’’ති. යසොපි යතහි සද්ධිිං සපරිවායරො ගන්ත්වා භගවතා සද්ධිිං

සම්යමොදිත්වා එකමන්තිංනිසීදි.අථනිංභගවාආමන්යතසි–‘‘කිං, වඞ්ත්ස, 

ජානාසිකරතාදිසිං විජ්ජිං, යාය සත්තානිං ඡවසීසානිආයකොයටත්වා ගතිිං

පයවයදසී’’ති? ‘‘එවිං, යභො යගොතම, ජානාමී’’ති. භගවා නිරයය

නිබ්බත්තස්ස සීසිං ආෙරායපත්වා දස්යසසි, යසො නයඛන ආයකොයටත්වා
‘‘නිරයය නිබ්බත්තස්ස සීසිං යභො යගොතමා’’ති ආෙ. එවිං 

සබ්බගතිනිබ්බත්තානිංසීසානි දස්යසසි, යසොපිතයථවඤත්වාආයරොයචසි.

අථස්ස භගවා ඛීණාසවසීසිං දස්යසසි, යසො පුන පුනිං ආයකොයටත්වා න

අඤ්ඤාසි. තයතො භගවා ‘‘අවිසයයො යත එත්ථ වඞ්ත්ස, මයමයවයසො 

විසයයො, ඛීණාසවසීස’’න්තිවත්වාඉමිංගාථමභාසි– 

‘‘ගතීමිගානිංපවනිං, ආකායසොපක්ඛිනිංගති; 

විභයවොගතිධම්මානිං, නිබ්බානිංඅරෙයතොගතී’’ති.)පරි.339); 

වඞ්ත්යසොගාථිංසුත්වා ‘‘ඉමිංයම, යභොයගොතම, විජ්ජිංයදහී’’තිආෙ. 
භගවා ‘‘නායිං විජ්ජා අපබ්බජිතානිං සම්පජ්ජතී’’ති ආෙ. යසො

‘‘පබ්බායජත්වාවාමිං, යභොයගොතම, යිංවාඉච්ඡසි, තිංකත්වාඉමිංවිජ්ජිං

යදහී’’තිආෙ.තදා චභගවයතො නියරොධක පත්යථයරොසමීයපයෙොති, තිං

භගවාආණායපසි–‘‘යතනහි, නියරොධක ප, ඉමිං පබ්බායජහී’’ති.යසොතිං
පබ්බායජත්වා තචපඤ්චකකම්මට්ඨානිං ආචික්ඛි. වඞ්ත්යසො අනුපුබ්යබන
පටිසම්භිදා පත්යතො අරො අයෙොසි. එතදග්යග ච භගවතා නිද්දිට්යඨො 
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‘‘එතදග්ගිං, භික්ඛයව, මම සාවකානිං භික්ඛූනිං පටිභානවන්තානිං යදිදිං

වඞ්ත්යසො’’ති)අ. නි.1.212). 

එවිං සමුදාගතස්ස ආයස්මයතො වඞ්ත්සස්ස උපජ්ඣායෙො 

වජ්ජාවජ්ජාදිඋපනිජ්ඣායයනනඑවිංලද්ධයවොොයරො නියරොධකප්යපො නාම

යථයරො. කප්යපොති තස්ස යථරස්ස නාමිං, නියරොධමූයල පන අරෙත්තිං

අධිගතත්තා ‘‘නියරොධකප්යපො’’තිභගවතාවුධසත්යතො.තයතොනිංභික්ඛූපිඑවිං 

යවොෙරන්ති. සාසයන ථිරභාවිං පත්යතොති යථයරො. අග්ගාළයව යචතියෙ

අචිරපරිනිබ්බුයතො යහොතීති තස්මිිං යචතියය අචිරපරිනිබ්බුයතො යෙොති. 

රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්සාති ගණම්ො වූපකට්ඨත්තා රයෙොගතස්ස

කායයන, පටිසල්ලීනස්ස චිත්යතන යතහි යතහි විසයයහි පටිනිවත්තිත්වා

සල්ලීනස්ස. එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදීති ඉමිනා ආකායරන
විතක්යකොඋ පජ්ජි.කස්මාපනඋදපාදීති. අසම්මුඛත්තාදිට්ඨායසවනත්තා

ච. අයඤ්හි තස්ස පරිනිබ්බානකායල න සම්මුඛා අයෙොසි, 

දිට්ඨපුබ්බඤ්චායනන අස්ස ෙත්ථුලක්ුලච්චාදිපුබ්බායසවනිං, තාදිසඤ්ච 
අඛීණාසවානම්පියෙොතිඛීණාසවානම්පිපුබ්බපරිචයයන. 

තථාහිපිණ්යඩොලභාරද්වායජොපච්ඡාභත්තිංදිවාවිොරත්ථාය උයදනස්ස
උයයානයමව ගච්ඡති පුබ්යබ රාජා හුත්වා තත්ථ පරිචායරසීති ඉමිනා

පුබ්බපරිචයයන, ගවම්පතිත්යථයරො තාවතිිංසභවයන සුඤ්ඤිං යදවවිමානිං 
ගච්ඡති යදවපුත්යතො හුත්වා තත්ථ පරිචායරසීති ඉමිනා පුබ්බපරිචයයන.
පිලින්දවච්යඡො භික්ඛූ වසලවායදන සමුදාචරති අබ්යබොකණ්ණානි පඤ්ච
ජාතිසතානි බ්රාේමයණොහුත්වාතථාඅභාසීතිඉමිනාපුබ්බපරිචයයන.තස්මා 
අසම්මුඛත්තාදිට්ඨායසවනත්තාචස්සඑවිංයචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි 

‘‘පරිනිබ්බුයතො නු යඛො යම උපජ්ඣායෙො, උදාහු යනො පරිනිබ්බුයතො’’ති.

තයතො පරිං උත්තානත්ථයමව. එකංසං චීවරං කත්වාති එත්ථ පන පුන
සණ්ඨාපයනනඑවිංවුධසත්තිං. එකිංසන්තිචවාමිංසිං පාරුපිත්වාඨිතස්යසතිං

අධිවචනිං.යයතොයථාවාමිංසිංපාරුපිත්වාඨිතිංයෙොති, තථාචීවරිං කත්වාති
එවමස්සත්යථොයවදිතබ්යබො.යසසිංපාකටයමව. 

346. අයනොමපඤ්ඤන්තිඔමිංවුධසච්චතිපරිත්තිංලාමකිං, නඔමපඤ්ඤිං, 

අයනොමපඤ්ඤිං, මොපඤ්ඤන්තිඅත්යථො. දිට්යඨවධම්යමති පච්චක්ඛයමව, 

ඉමස්මිිංයයව අත්තභායවති වා අත්යථො. විචිකිච්ොනන්ති එවරූපානිං

පරිවිතක්කානිං. ඤායතොති පාකයටො. ෙසස්සීති ලාභපරිවාරසම්පන්යනො 

අභිනිබ්බුතත්යතොතිගුත්තචිත්යතො අපරිඩය්ෙමානචිත්යතොවා. 

347. තො කතන්ති නියරොධමූයල නිසින්නත්තා ‘‘නියරොධක යපො’’ති 

වදතාතයාකතන්තියථාඅත්තනාඋපලක්යඛති, තථාභණති.භගවාපනන
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පටුන 

නිසින්නත්තා එව තිං තථාආලපි, අපිච යඛො තත්ථ අරෙත්තිං පත්තත්තා. 

බ්රාහ්මණස්සාති ජාතිිං සන්ධාය භණති. යසො කර බ්රාේමණමොසාලුලලා

පබ්බජියතො. නමස්සං අචරීති නමස්සමායනො විොසි. මුතයයපක්යඛොති

නිබ්බානසඞ්ඛාතිං විමුත්තිිං අයපක්ඛමායනො, නිබ්බානිං පත්යථන්යතොති

වුධසත්තිං යෙොති. දළ්හධම්මදස්සීති භගවන්තිං ආලපති. දළ්ෙධම්යමො හි

නිබ්බානිං අභිජ්ජනට්යඨන, තඤ්ච භගවා දස්යසති. තස්මා තිං
‘‘දළ්ෙධම්මදස්සී’’තිආෙ. 

348. සකයාතිපිභගවන්තයමවුලලනායමනආලපති. මෙම්පි සබ්යබති
නිරවයසසපරිසිං සඞ්ගණ්හිත්වා අත්තානිං දස්යසන්යතො භණති. 

සමන්තචක්ඛූතිපි භගවන්තයමව සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන ආලපති. 

සමවට්ඨිතාති සම්මා අවට්ඨිතා ආයභොගිං කත්වා ඨිතා. යනොති අම්ොකිං. 

සවනාොති ඉමස්ස පඤ්ෙස්ස යවයයාකරණස්සවනත්ථාය. යසොතාති

යසොතින්ද්රියානි. තුවං යනො සත්ථා ත්වමනුත්තයරොසීති
ථුතිවචනමත්තයමයවතිං. 

349. ඡින්යදව යනො විචිකිච්ෙන්ති අුලසලවිචිකච්ඡාය නිබ්බිචිකච්යඡො

යසො, විචිකච්ඡාපතිරූපකිං පන තිං පරිවිතක්කිං සන්ධායයවමාෙ. බූ්රහි 

යමතන්ති බ්රූහි යම එතිං, යිං මයා යාචියතොසි ‘‘තිං සාවකිං සකය, මයම්පි

සබ්යබ අඤ්ඤාතුමිච්ඡාමා’’ති, බූ්රවන්යතො ච තිං බ්රාහ්මණං පරිනිබ්බුතං 

යවදෙ භූරිපඤ්ඤ මජ්යඣව යනො භාස, පරිනිබ්බුතිං ඤත්වා මොපඤ්ඤිං

භගවාමජ්යඣව අම්ොකිංසබ්යබසිංභාස, යථාසබ්යබවමයිංජායනයයාම. 

සක්යකොව යදවාන සහස්සයනත්යතොති ඉදිං පන ථුතිවචනයමව. අපිචස්ස
අයිංඅධි පායයො–යථාසක්යකො සෙස්සයනත්යතොයදවානිංමජ්යඣ යතහි

සක්කච්චිං සම්පටිච්ඡිතවචයනො භාසති, එවිං අම්ොකිං මජ්යඣ අම්යෙහි
සම්පටිච්ඡිතවචයනො භාසාති. 

350. යෙයකචීතිඉමම්පිගාථිංභගවන්තිංථුනන්යතොයයවවත්තුකාමතිං

ජයනතුිං භණති. තස්සත්යථො යෙ යකචි අභිජ්ඣාදයයො ගන්ථා යතසිං

අ පොයන යමොෙවිචිකච්ඡානිං පොනාභාවයතො ‘‘යමොහමග්ගා’’ති ච

‘‘අඤ්ඤාණපක්ඛා’’ති ච ‘‘විචිකිච්ෙට්ඨානා’’ති ච වුධසච්චන්ති. සබ්යබ යත 

තථාගතං පත්වා තථාගතස්ස යදසනාබයලන විද්ධිංසිතා න භවන්ති 

නස්සන්ති.කිංකාරණිං? චක්ඛුඤ්හි එතංපරමංනරානං, යස්මා තථාගයතො
සබ්බගන්ථවිධමනපඤ්ඤාචක්ඛුජනනයතොනරානිංපරමිංචක්ඛුන්තිවුධසත්තිං
යෙොති. 

351. යනො යච හි ජාතූති ඉමම්පි ගාථිං ථුනන්යතොයයව වත්තුකාමතිං

ජයනන්යතොව භණති. තත්ථ ජාතූති එකිංසවචනිං. පුරියසොති භගවන්තිං
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සන්ධායාෙ. යජොතිමන්යතොති පඤ්ඤායජොතිසමන්නාගතා සාරිපුත්තාදයයො.
ඉදිං වුධසත්තිං යෙොති – යදි භගවා යථා පුරත්ථිමාදියභයදො වායතො අබ්භඝනිං

විෙනති, එවිං යදසනායවයගන කයලයස න විෙයනයය. තථා යථා

අබ්භඝයනන නිවුධසයතො යලොයකො තයමොව යෙොති එකන්ධකායරො, එවිං
අඤ්ඤාණනිවුධසයතොපිතයමොවස්ස. යයපි ඉයම දානි යජොතිමන්යතො ඛායන්ති 

සාරිපුත්තාදයයො, යතපිනරානතයපයයන්ති. 

352. ධීරාචාතිඉමම්පිගාථිංපුරිමනයයයනවභණති.තස්සත්යථො ධීරා ච

පණ්ඩිතා පුරිසා පජ්යජොතකරා භවන්ති, පඤ්ඤාපජ්යජොතිං උ පායදන්ති.

තස්මා අෙිං තිං වීර පධානවීරියසමන්නාගයතො භගවා තයථව මඤ්යඤ 

ධීයරොති ච පජ්යජොතකයරොත්යවව ච මඤ්ඤාමි. මයඤ්හි විපස්සිනිං 

සබ්බධම්යම යථාභූතිං පස්සන්තිං භගවන්තිං ජානන්තා එව උපාගමුම්ො, 

තස්මා පරිසාසු යනො ආවිකයරොහි කප්පං, නියරොධක පිං ආචික්ඛ 
පකායසහීති. 

353. ඛිප්පන්තිඉමම්පිගාථිංපුරිමනයයයනවභණති.තස්සත්යථො ඛිප්පං

ගිරංඑරෙ ලහුිංඅචිරායමායනොවචනිංභාස, වග්ගුං මයනොරමිංභගවා.යථා
සුවණ්ණෙිංයසො යගොචරපටික්කන්යතො ජාතස්සරවනසණ්ඩිං දිස්වා ත්විං 

පග්ගය්හ උච්චායරත්වා රත්තතුණ්යඩන සණිකිං අතරමායනො වග්ගුිං ගිරිං

නිකූජති නිච්ඡායරති, එවයමව ත්වම්පි සණිකං නිකූජ, ඉමිනා

මොපුරිසලක්ඛණඤ්ඤතයරන බින්දුස්සයරන සුවිකප්පියතන 

සුට්ඨුවික පියතන අභිසඞ්ඛයතන. එයත මයිං සබ්යබව උජුගතා 

අවික්ඛිත්තමානසාහුත්වාතව නිකූජිතිං සුයණොමාති. 

354. පහීනජාතිමරණන්ති ඉමම්පිගාථිංපුරිමනයයයනව භණති.තත්ථ

න යසයසතීති අයසයසො, තිං අයසසං. යසොතාපන්නාදයයො විය කඤ්චි

අයසයසත්වා පහීනජාතිමරණන්ති වුධසත්තිං යෙොති. නිග්ගය්හාති සුට්ඨු

යාචිත්වා නිබන්ධිත්වා. යධොනන්ති ධුතසබ්බපාපිං. වයදස්සාමීති 

කථායපස්සාමිධම්මිං. නකාමකායරොහිපුථුජ්ජනානන්ති පුථුජ්ජනානයමව

හි කාමකායරො නත්ථි, යිං පත්යථන්ති ඤාතුිං වා වත්තුිං වා, තිං න 

සක්යකොන්ති. සඞ්යඛෙයකායරො ච තථාගතානන්ති තථාගතානිං පන 
වීමිංසකායරො පඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමා කරියා. යත යිං පත්යථන්ති ඤාතුිං වා

වත්තුිංවා, තිං සක්යකොන්තීතිඅධි පායයො. 

355. ඉදානි තිං සඞ්යඛයයකාරිං පකායසන්යතො 

‘‘සම්පන්නයවෙයාකරණ’’න්තිගාථමාෙ.තස්සත්යථො–තථාහිතව භගවා

ඉදිං සමුජ්ජුපඤ්ඤස්ස තත්ථ තත්ථ සමුග්ගහීතිං වුධසත්තිං පවත්තිතිං

සම්පන්නයවයයාකරණිං, ‘‘සන්තතිමොමත්යතො සත්තතාලමත්තිං 
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අබ්භුග්ගන්ත්වා පරිනිබ්බායිස්සති, සු පබුද්යධො සක්යකො සත්තයම දිවයස
පථවිිං පවිසිස්සතී’’ති එවමාදීසු අවිපරීතිං දිට්ඨිං. තයතො පන සුට්ඨුතරිං

අඤ්ජලිිං පණායමත්වා ආෙ – අයමඤ්ජලී පච්ඡියමො සු පණාමියතො, 

අයමපයරොපි අඤ්ජලී සුට්ඨුතරිං පණාමියතො. මා යමොහයීති මා යනො

අකථයනන යමොෙයි ජානිං ජානන්යතො ක පස්ස ගතිිං. අයනොමපඤ්ඤාති
භගවන්තිංආලපති. 

356. පයරොවරන්ති ඉමිංපනගාථිංඅපයරනපිපරියායයන අයමොෙනයමව

යාචන්යතො ආෙ. තත්ථ පයරොවරන්ති යලොකයයලොුලත්තරවයසන 

සුන්දරාසුන්දරිං දූයරසන්තිකිංවා. අරිෙධම්මන්ති චතුසච්චධම්මිං. විදිත්වාති

පටිවිජ්ඣිත්වා. ජානන්තිසබ්බිංයඤයයධම්මිංජානන්යතො. වාචාභිකඞ්ඛාමීති

යථාඝම්මනිඝම්මතත්යතොපුරියසොකලන්යතොතසියතො වාරිිං, එවිංයතවාචිං

අභිකඞ්ඛාමි. සුතංපවස්සාති සුතසඞ්ඛාතිංසද්දායතනිංපවස්සපග්ඝරමුඤ්ච

පවත්යතහි. ‘‘සුතස්ස වස්සා’’තිපි පායඨො, වුධසත්ත පකාරස්ස සද්දායතනස්ස
වුධසට්ඨිිංවස්සාතිඅත්යථො. 

357. ඉදානි යාදිසිංවාචිංඅභිකඞ්ඛති, තිංපකායසන්යතො– 

‘‘යදත්ථිකිංබ්රේමචරියිංඅචරී, 

ක පායයනොකච්චිස්සතිංඅයමොඝිං; 

නිබ්බායියසොආදුසඋපාදියසයසො, 
යථාවිමුත්යතොඅහුතිංසුයණොමා’’ති.– 

ගාථමාෙ. තත්ථ කප්පාෙයනොති ක පයමව පූජාවයසන භණති. ෙථා 

විමුත්යතොති ‘‘කිං අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා යථා අයසක්ඛා, උදාහු 
උපාදියසසායයථායසක්ඛා’’තිපුච්ඡති.යසසයමත්ථපාකටයමව. 

358. එවිං ද්වාදසහිගාථාහියාචියතොභගවාතිංවියාකයරොන්යතො– 

‘‘අච්යඡච්ඡිතණ්ෙිංඉධනාමරූයප, (ඉතිභගවා( 

කණ්ෙස්සයසොතිංදීඝරත්තානුසයිතිං; 

අතාරිජාතිිංමරණිංඅයසසිං, 
ඉච්චබ්රවීභගවාපඤ්චයසට්යඨො’’ති.– 

ගාථමාෙ. තත්ථ පුරිමපදස්ස තාව අත්යථො – යාපි ඉමස්මිිං නාමරූයප 
කාමතණ්ොදියභදා තණ්ොදීඝරත්තිං අ පහීනට්යඨන අනුසයිතා

කණ්ෙනාමකස්සමාරස්ස ‘‘යසොත’’න්තිපිවුධසච්චති, තිංකණ්ෙස්සයසොතභූතිං

දීඝරත්තානුසයිතිං ඉධනාමරූයපතණ්ෙිංක පායයනොඡින්දීති. ඉති භගවාති

ඉදිංපයනත්ථසඞ්ත්තිකාරානිංවචනිං. අතාරිජාතිංමරණං අයසසන්තියසො 
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තිං තණ්ෙිං යඡත්වා අයසසිං ජාතිමරණිං අතාරි, අනුපාදියසසාය

නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායීති දස්යසති. ඉච්චබ්රවී භගවා පඤ්චයසට්යඨොති
වඞ්ත්යසන පුට්යඨො භගවා එතදයවොච පඤ්චන්නිං පඨමසිස්සානිං 

පඤ්චවග්ගියානිං යසට්යඨො, පඤ්චහි වා සද්ධාදීහි ඉන්ද්රියයහි, සීලාදීහි වා 
ධම්මක්ඛන්යධහිඅතිවිසිට්යඨහිචක්ඛූහිචයසට්යඨොතිසඞ්ත්තිකාරානයමවිදිං 
වචනිං. 

359. එවිං වුධසත්යත භගවයතො භාසිතමභිනන්දමානයසො වඞ්ත්යසො ‘‘එස 

සුත්වා’’තිආදිගාථායයොආෙ.තත්ථපඨමගාථාය ඉසිසත්තමාතිභගවාඉසිච
සත්තයමො ච උත්තමට්යඨන 
විපස්සීසිඛීයවස්සභූකුලසන්ධයකොණාගමනකස්සපනාමයක ඡ ඉසයයො

අත්තනා සෙ සත්ත කයරොන්යතො පාතුභූයතොතිපි ඉසිසත්තයමො, තිං

ආලපන්යතො ආෙ. න මං වඤ්යචසීති යස්මා පරිනිබ්බුයතො, තස්මා තස්ස

පරිනිබ්බුතභාවිං ඉච්ඡන්තිං මිං න වඤ්යචසි, න විසිංවායදසීති අත්යථො.
යසසයමත්ථපාකටයමව. 

360. දුතියගාථාය යස්මා මුතයයපක්යඛො විොසි, තස්මා තිං සන්ධායාෙ 

‘‘ෙථාවාදී තථාකාරී, අහු බුද්ධස්ස සාවයකො’’ති. මච්චුයනො ජාලං තතන්ති

යතභූමකවට්යට විත්ථතිං මාරස්ස තණ්ොජාලිං. මාොවියනොතිබහුමායස්ස.

‘‘තථා මායාවියනො’’තිපි යකචි පඨන්ති, යතසිං යයො අයනකාහි මායාහි

අයනකක්ඛත්තුම්පි භගවන්තිං උපසඞ්කමි, තස්ස තථා මායාවියනොති
අධි පායයො. 

361. තතියගාථාය ආදීතිකාරණිං. උපාදානස්සාති වට්ටස්ස. වට්ටඤ්හි

උපාදාතබ්බට්යඨනඉධ‘‘උපාදාන’’න්තිවුධසත්තිං, තස්යසව උපාදානස්සආදිිං
අවිජ්ජාතණ්ොදියභදිංකාරණිංඅද්දසක යපොතිඑවිංවත්තුිංවට්ටති භගවාති

අධි පායයන වදති. අච්චගා වතාති අතික්කන්යතො වත. මච්චුයධෙයන්ති

මච්චු එත්ථ ධියතීති මච්චුයධයයිං, යතභූමකවට්ටස්යසතිං අධිවචනිං. තිං
සුදුත්තරිං මච්චුයධයයිං අච්චගා වතාති යවදජායතො භණති. යසසයමත්ථ
පාකටයමවාති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායනියරොධක පසුත්තවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

13. සම්මාපරිබ්බාජනීෙසුත්ත-(මහාසමෙසුත්ත)-වණ්ණනා 

362. පුච්ොමි මුනිං පහූතපඤ්ඤන්ති සම්මාපරිබ්බාජනීයසුත්තිං, 

‘‘මොසමයසුත්ත’’න්තිපිවුධසච්චතිමොසමයදිවයස කථිතත්තා.කාඋ පත්ති? 
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පුච්ඡාවසිකාඋ පත්ති.නිම්මිතබුද්යධනහිපුට්යඨො භගවාඉමිංසුත්තමභාසි, 
තිං සද්ධිිං පුච්ඡාය ‘‘සම්මාපරිබ්බාජනීයසුත්ත’’න්ති වුධසච්චති. අයයමත්ථ

සඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතො පන සාකයයකොලියානිං උ පත්තියතො පභුති 
යපොරායණහිවණ්ණීයති. 

තත්රායිං උද්යදසමග්ගවණ්ණනා – පඨමක පිකානිං කර රඤ්යඤො 

මොසම්මතස්ස යරොයජො නාම පුත්යතො අයෙොසි. යරොජස්ස වරයරොයජො, 

වරයරොජස්ස කලයායණො, කලයාණස්ස වරකලයායණො, වරකලයාණස්ස

මන්ධාතා, මන්ධාතුස්ස වරමන්ධාතා, වරමන්ධාතුස්ස උයපොසයථො, 

උයපොසථස්ස වයරො, වරස්ස උපවයරො, උපවරස්ස මඝයදයවො, මඝයදවස්ස 
පරම්පරා චතුරාසීති ඛත්තියසෙස්සානි අයෙසුිං. යතසිං පරයතො තයයො
ඔක්කාකවිංසාඅයෙසුිං. යතසුතතියඔක්කාකස්සපඤ්චමයෙසියයොඅයෙසුිං

– ෙත්ථා, චිත්තා, ජන්තු, ජාලිනී, විසාඛාති. එයකකස්සා පඤ්ච පඤ්ච

ඉත්ථිසතානි පරිවාරා. සබ්බයජට්ඨාය චත්තායරො පුත්තා – ඔක්කාමුයඛො, 

කරකණ්ඩු, ෙත්ථිනියකො, සිනිපුයරොති; පඤ්ච ධීතයරො – පියා, සු පියා, 

ආනන්දා, විජිතා, විජිතයසනාති.එවිංසානවපුත්යතලභිත්වා කාලමකාසි. 

අථ රාජා අඤ්ඤිං දෙරිං අභිරූපිං රාජධීතරිං ආයනත්වා 
අග්ගමයෙසිට්ඨායන ඨයපසි. සාපි ජන්තුිං නාම එකිං පුත්තිං විජායි. තිං
ජන්තුුලමාරිං පඤ්චමදිවයසඅලඞ්කරිත්වාරඤ්යඤොදස්යසසි.රාජාතුට්යඨො
මයෙසියා වරිං අදාසි. සා ඤාතයකහි සද්ධිිං මන්යතත්වා පුත්තස්ස රජ්ජිං

යාචි. රාජා ‘‘නස්ස වසලි, මම පුත්තානිං අන්තරායමිච්ඡසී’’ති නාදාසි. සා

පුන පුනිං රයෙො රාජානිං පරියතොයසත්වා ‘‘න, මොරාජ, මුසාවායදො

වට්ටතී’’තිආදීනිවත්වායාචතිඑව.අථ රාජාපුත්යතආමන්යතසි–‘‘අෙිං, 

තාතා, තුම්ොකිං කනිට්ඨිං ජන්තුුලමාරිං දිස්වා තස්ස මාතුයා සෙසා වරිං
අදාසිිං. සා පුත්තස්ස රජ්ජිං පරිණායමතුිං ඉච්ඡති. තුම්යෙ මමච්චයයන
ආගන්ත්වා රජ්ජිං කායරයයාථා’’ති අට්ඨහි අමච්යචහි සද්ධිිං උයයයොයජසි.
යත භගිනියයො ආදාය චතුරඞ්ගිනියා යසනාය නගරා නික්ඛමිිංසු. ‘‘ුලමාරා

පිතුඅච්චයයන ආගන්ත්වා රජ්ජිං කායරස්සන්ති, ගච්ඡාම යන 
උපට්ඨොමා’’ති චින්යතත්වා බහූ මනුස්සා අනුබන්ධිිංසු. පඨමදිවයස

යයොජනමත්තා යසනා අයෙොසි, දුතියදිවයසද්වියයොජනමත්තා, තතියදිවයස

තියයොජනමත්තා. ුලමාරා චින්යතසුිං – ‘‘මො අයිං බලකායයො, සයච මයිං

කඤ්චි සාමන්තරාජානිං අක්කමිත්වා ජනපදිං ගණ්හිස්සාම, යසොපි යනොන

පයෙොස්සති, කිං පයරසිං පීළිං කත්වා ලද්ධරජ්යජන, මො ජම්බුදීයපො, 
අරඤ්යඤනගරිංමායපස්සාමා’’තිහිමවන්තාභිමුඛාඅගමිිංසු. 

තත්ථ නගරමාපයනොකාසිං පරියයසමානා හිමවති කපියලො නාම

යඝොරතයපො තාපයසො පටිවසති යපොක්ඛරණිතීයර මොසාකසණ්යඩ, තස්ස
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පටුන 

වසයනොකාසිංගතා.යසොයතදිස්වා පුච්ඡිත්වාසබ්බිංපවත්තිිංසුත්වායතසු

අනුකම්පිං අකාසි. යසො කර භුම්මජාලිං නාම විජ්ජිං ජානාති, යාය උද්ධිං
අසීතිෙත්යථආකායසචයෙට්ඨාභූමියඤ්චගුණයදොයස පස්සති.අයථකස්මිිං

පයදයස සූකරමිගා සීෙබයග්ඝාදයයො තායසත්වා පරිපායතන්ති, 
මණ්ඩූකමූසිකා ස යප භිිංසායපන්ති. යසො යත දිස්වා ‘‘අයිං භූමි පයදයසො 
පථවීඅග්ග’’න්තිතස්මිිංපයදයසඅස්සමිංමායපසි.තයතොයසො රාජුලමායර

ආෙ – ‘‘සයචමම නායමනනගරිංකයරොථ, යදමියවො ඉමිංඔකාස’’න්ති.
යතතථාපටිජානිිංසු.තාපයසො‘‘ඉමස්මිිං ඔකායසඨත්වාචණ්ඩාලපුත්යතොපි
චක්කවත්තිිං බයලන අතියසතී’’ති වත්වා ‘‘අස්සයම රඤ්යඤො ඝරිං
මායපත්වානගරිංමායපථා’’තිතිංඔකාසිංදත්වාසයිංඅවිදූයරපබ්බතපායද 
අස්සමිං කත්වා වසි. තයතො ුලමාරා තත්ථ නගරිං මායපත්වා කපිලස්ස 

වුධසත්යථොකායස කතත්තා ‘‘කපිලවත්ථූ’’ති නාමිං ආයරොයපත්වා තත්ථ
නිවාසිංක යපසුිං. 

අථ අමච්චා ‘‘ඉයම ුලමාරා වය පත්තා, යදි යනසිං පිතා සන්තියක 

භයවයය, යසො ආවාෙවිවාෙිං කායරයය. ඉදානි පන අම්ොකිං භායරො’’ති
චින්යතත්වා ුලමායරහි සද්ධිිං මන්යතසුිං. ුලමාරා ‘‘අම්ොකිං සදිසා

ඛත්තියධීතයරො න පස්සාම, තාසම්පි භගිනීනිං සදියස ඛත්තියුලමායර, 
ජාතිසම්යභදඤ්ච න කයරොමා’’ති. යත ජාතිසම්යභදභයයන යජට්ඨභගිනිිං
මාතුට්ඨායන ඨයපත්වා අවයසසාහි සිංවාසිං ක යපසුිං. යතසිං පිතා තිං

පවත්තිිංසුත්වා‘‘සකයාවත, යභොුලමාරා, පරමසකයාවත, යභොුලමාරා’’ති

උදානිංඋදායනසි.අයිංතාවසකයානිංඋ පත්ති.වුධසත්තම්පියචතිංභගවතා – 

‘‘අථ යඛො, අම්බට්ඨ, රාජා ඔක්කායකො අමච්යච පාරිසජ්යජ

ආමන්යතසි– ‘කෙිංනුයඛො, යභො, එතරහිුලමාරාසම්මන්තී’ති.අත්ථි, 

යදව, හිමවන්තපස්යස යපොක්ඛරණියා තීයර මොසාකසණ්යඩො, 
තත්යථතරහිුලමාරාසම්මන්ති.යතජාතිසම්යභදභයා සකාහිභගිනීහි

සද්ධිිං සිංවාසිං ක යපන්තීති. අථ යඛො, අම්බට්ඨ, රාජා ඔක්කායකො 

උදානිංඋදායනසි – ‘සකයාවත, යභොුලමාරා, පරමසකයාවත, යභො

ුලමාරා’ති, තදග්යගයඛො පන, අම්බට්ඨ, සකයාපඤ්ඤායන්ති, යසොච

සකයානිං පුබ්බපුරියසො’’ති)දී.නි.1.267). 

තයතො යනසිං යජට්ඨභගිනියා ුලට්ඨයරොයගො උදපාදි, 
යකොවිළාරපු ඵසදිසානි ගත්තානි අයෙසුිං. රාජුලමාරා ‘‘ඉමාය සද්ධිිං
එකයතො නිසජ්ජට්ඨානයභොජනාදීනි කයරොන්තානම්පි උපරි එස යරොයගො
සඞ්කමතී’’ති චින්යතත්වා උයයානකීළිං ගච්ඡන්තා විය තිං යායන
ආයරොයපත්වා අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා යපොක්ඛරණිිං ඛණායපත්වා තිං තත්ථ
ඛාදනීයයභොජනීයයහිසද්ධිිංපක්ඛිපිත්වාඋපරිපදරිං පටිච්ඡාදායපත්වාපිංසුිං
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දත්වා පක්කමිිංසු. යතන ච සමයයන රායමො නාම රාජා ුලට්ඨයරොත් 
ඔයරොයධහි ච නාටයකහි ච ජිගුච්ඡියමායනො යතන සිංයවයගන
යජට්ඨපුත්තස්ස රජ්ජිං දත්වා අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා තත්ථ පණ්ණමූලඵලානි

පරිභුඤ්ජන්යතො නචිරස්යසව අයරොයගො සුවණ්ණවණ්යණො හුත්වා, ඉයතො
චියතො ච විචරන්යතො මෙන්තිං සුසිරරුක්ඛිං දිස්වා තස්සබ්භන්තයර

යසොළසෙත්ථ පමාණිංතිංයකොලාපිංයසොයධත්වා, ද්වාරඤ්චවාතපානඤ්ච 
කත්වානිස්යසණිිං බන්ධිත්වා තත්ථ වාසිංක යපසි. යසො අඞ්ගාරකටායෙ
අග්ගිිං කත්වා රත්තිිං විස්සරඤ්ච සුස්සරඤ්ච සුණන්යතො සයති. යසො

‘‘අසුකස්මිිං පයදයස සීයෙො සද්දමකාසි, අසුකස්මිිං බයග්යඝො’’ති
සල්ලක්යඛත්වාපභායතතත්ථගන්ත්වා විඝාසමිංසිංආදායපචිත්වාඛාදති. 

අයථකදිවසිං යසො පච්චූසසමයය අග්ගිිං ජායලත්වා නිසීදි. යතන ච
සමයයන තස්සාරාජධීතායගන්ධිංඝායිත්වාබයග්යඝොතිංපයදසිංඛණිත්වා 
පදරත්ථයර විවරමකාසි. යතන විවයරන සා බයග්ඝිං දිස්වා භීතා 
විස්සරමකාසි. යසො තිං සද්දිං සුත්වා ‘‘ඉත්ථිසද්යදො එයසො’’ති ච
සල්ලක්යඛත්වා පායතොව තත්ථ ගන්ත්වා ‘‘යකො එත්ථා’’ති ආෙ.

‘‘මාතුගායමො සාමී’’ති. ‘‘නික්ඛමා’’ති. ‘‘න නික්ඛමාමී’’ති. ‘‘කිං

කාරණා’’ති? ‘‘ඛත්තියකඤ්ඤා අෙ’’න්ති. එවිං යසොබ්යභ නිඛාතාපි
මානයමව කයරොති. යසො සබ්බිං පුච්ඡිත්වා ‘‘අෙම්පි ඛත්තියයො’’ති ජාතිිං 
ආචික්ඛිත්වා ‘‘එහි දානි ඛීයර පක්ඛිත්තස පි විය ජාත’’න්ති ආෙ. සා 

‘‘ුලට්ඨයරොගිනීම්හි සාමි, න සක්කා නික්ඛමිතු’’න්ති ආෙ. යසො
‘‘කතකම්යමො දානි අෙිං සක්කා තිකච්ඡිතු’’න්ති නිස්යසණිිං දත්වා තිං
උද්ධරිත්වාඅත්තයනොවසයනොකාසිං යනත්වාසයිංපරිභුත්තයභසජ්ජානිඑව
දත්වා නචිරස්යසව අයරොගිං සුවණ්ණවණ්ණමකාසි. යසො තාය සද්ධිිං
සිංවාසිං ක යපසි. සා පඨමසිංවායසයනව ගබ්භිං ගණ්හිත්වා ද්යව පුත්යත 

විජායි, පුනපි ද්යවති එවිං යසොළසක්ඛත්තුිං විජායි. එවිං යත ද්වත්තිිංස
භාතයරො අයෙසුිං. යත අනුපුබ්යබන වුධසඩ්ඪි පත්යත පිතා සබ්බසි පානි
සික්ඛායපසි. 

අයථකදිවසිං එයකො රාමරඤ්යඤො නගරවාසී පබ්බයත රතනානි

ගයවසන්යතො තිං පයදසිං ආගයතො රාජානිං දිස්වා අඤ්ඤාසි. ‘‘ජානාමෙිං, 

යදව, තුම්යෙ’’ති ආෙ. ‘‘ුලයතො ත්විං ආගයතොසී’’ති ච යතන පුට්යඨො 

‘‘නගරයතොයදවා’’තිආෙ.තයතොනිංරාජාසබ්බිංපවත්තිිංපුච්ඡි.එවිංයතසු 
සමුල්ලපමායනසුයතදාරකාආගමිිංසු.යසොයතදිස්වා‘‘ඉයමයකයදවා’’ති

පුච්ඡි. ‘‘පුත්තා යම භයණ’’ති. ‘‘ඉයමහි දානි, යදව, ද්වත්තිිංසුලමායරහි

පරිවුධසයතොවයනකිං කරිස්සසි, එහිරජ්ජමනුසාසා’’ති? ‘‘අලිං, භයණ, ඉයධව
සුඛ’’න්ති. යසො ‘‘ලද්ධිං දානි යම කථාපාභත’’න්ති නගරිං ගන්ත්වා

රඤ්යඤො පුත්තස්සායරොයචසි. රඤ්යඤො පුත්යතො ‘‘පිතරිං ආයනස්සාමී’’ති
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චතුරඞ්ගිනියායසනායතත්ථගන්ත්වානාන පකායරහිපිතරිං යාචි.යසොපි

‘‘අලිං, තාතුලමාර, ඉයධවසුඛ’’න්තියනවඉච්ඡි.තයතොරාජපුත්යතො‘‘න

දානි රාජා ආගන්තුිං ඉච්ඡති, ෙන්දස්ස ඉයධව නගරිං මායපමී’’ති
චින්යතත්වා තිං යකොලරුක්ඛිං උද්ධරිත්වා ඝරිං කත්වා නගරිං මායපත්වා

යකොලරුක්ඛිං අපයනත්වා කතත්තා ‘‘යකොලනගර’’න්ති ච බයග්ඝපයථ
කතත්තා‘‘බයග්ඝපජ්ජ’’න්තිචාතිද්යවනාමානි ආයරොයපත්වාඅගමාසි. 

තයතො වය පත්යත ුලමායර මාතා ආණායපසි – ‘‘තාතා, තුම්ොකිං

කපිලවත්ථුවාසියනොසකයාමාතුලායෙොන්ති, ධීතයරොයනසිං ගණ්ෙථා’’ති.

යතයිංදිවසිංඛත්තියකඤ්ඤායයොනදීකීළනිංගච්ඡන්ති, තිංදිවසිංගන්ත්වා 
නදීතිත්ථිංඋපරුන්ධිත්වානාමානිසායවත්වාපත්ථිතාපත්ථිතාරාජධීතයරො

ගයෙත්වා අගමිංසු.සකයරාජායනොසුත්වා‘‘යෙොතුභයණ, අම්ොකිංඤාතකා
එවා’’තිතුණ්හීඅයෙසුිං. අයිංයකොලියානිංඋ පත්ති. 

එවිං යතසිං සාකයයකොලියානිං අඤ්ඤමඤ්ඤිං ආවාෙවිවාෙිං

කයරොන්තානිං ආගයතො විංයසො යාව සීෙෙනුරාජා, තාව විත්ථාරයතො

යවදිතබ්යබො–සීෙෙනුරඤ්යඤොකරපඤ්චපුත්තා අයෙසුිං – සුද්යධොදයනො, 

අමියතොදයනො, යධොයතොදයනො, සක්යකොදයනො, සුක්යකොදයනොති. යතසු
සුද්යධොදයනරජ්ජිංකාරයමායනතස්සපජාපතියාඅඤ්ජනරඤ්යඤොධීතාය 

මොමායායදවියා ුලච්ඡිම්හි පූරිතපාරමී මොපුරියසො ජාතකනිදායන
වුධසත්තනයයන තුසිතපුරා චවිත්වා පටිසන්ධිිං ගයෙත්වා අනුපුබ්යබන
කතමොභිනික්ඛමයනො සම්මාසම්යබොධිිං අභිසම්බුජ්ඣිත්වා
පවත්තිතවරධම්මචක්යකො අනුක්කයමන කපිලවත්ථුිං ගන්ත්වා 
සුද්යධොදනමොරාජාදයයො අරියඵයල පතිට්ඨායපත්වා ජනපදචාරිකිං
පක්කමිත්වා පුනපි අපයරන සමයයන පච්චාගන්ත්වා පන්නරසහි
භික්ඛුසයතහිසද්ධිිංකපිලවත්ථුස්මිිංවිෙරති නියරොධාරායම. 

තත්ථවිෙරන්යතචභගවතිසාකයයකොලියානිංඋදකිංපටිච්චකලයෙො

අයෙොසි. කථිං? යනසිං කර උභින්නම්පිකපිලපුරයකොලියපුරානිං අන්තයර

යරොහිණී නාමනදීපවත්තති.සාකදාචිඅ යපොදකායෙොති, කදාචිමයෙොදකා.
අ යපොදකකායලයසතුිං කත්වාසාකයාපියකොලියාපිඅත්තයනොඅත්තයනො
සස්සපායනත්ථිං උදකිං ආයනන්ති. යතසිං මනුස්සා එකදිවසිං යසතුිං
කයරොන්තා අඤ්ඤමඤ්ඤිං භණ්ඩන්තා ‘‘අයරතුම්ොකිං රාජුලලිං භගිනීහි

සද්ධිිංසිංවාසිංක යපසිුලක්ුලටයසොණසිඞ්ගාලාදිතිරච්ඡානාවිය, තුම්ොකිං 
රාජුලලිං සුසිරරුක්යඛ වාසිං ක යපසි පිසාචිල්ලිකා වියා’’ති එවිං
ජාතිවායදන ඛුිංයසත්වා අත්තයනො අත්තයනො රාජූනිං ආයරොයචසුිං. යත
ුලද්ධායුද්ධසජ්ජාහුත්වා යරොහිණීනදීතීරිංසම්පත්තා.එවිංසාගරසදිසිංබලිං
අට්ඨාසි. 
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අථ භගවා ‘‘ඤාතකා කලෙිං කයරොන්ති, ෙන්ද, යන වායරස්සාමී’’ති
ආකායසනාගන්ත්වා ද්වින්නිං යසනානිං මජ්යඣ අට්ඨාසි. තම්පි 
ආවජ්යජත්වා සාවත්ථියතො ආගයතොති එයක. එවිං ඨත්වා ච පන 

අත්තදණ්ඩසුත්තං (සු. නි. 941 ආදයයො( අභාසි. තිං සුත්වා සබ්යබ 

සිංයවග පත්තා ආවුධසධානි ඡඩ්යඩත්වා භගවන්තිං නමස්සමානා අට්ඨිංසු, 
මෙග්ඝඤ්ච ආසනිං පඤ්ඤායපසුිං. භගවා ඔරුය්ෙ පඤ්ඤත්තාසයන

නිසීදිත්වා‘‘ුලඨාරීෙත්යථො පුරියසො’’තිආදිකිං ඵන්දනජාතකං (ජා.1.13.14), 

‘‘වන්දාමිතිං ුලඤ්ජරා’’තිආදිකිං ලටුකිකජාතකං (ජා.1.5.39). 

‘‘සම්යමොදමානාගච්ඡන්ති, ජාලමාදායපක්ඛියනො; 

යදායතවිවදිස්සන්ති, තදාඑහින්තියමවස’’න්ති.)ජා. 1.1.33) – 

ඉමිං වට්ටකජාතකඤ්ච කයථත්වාපුනයතසිං චිරකාල පවත්තිංඤාතිභාවිං
දස්යසන්යතො ඉමිං මොවිංසිං කයථසි. යත ‘‘පුබ්යබ කර මයිං ඤාතකා

එවා’’ති අතිවිය පසීදිිංසු. තයතො සකයා අඩ්ඪයතයයුලමාරසයත, යකොලියා 
අඩ්ඪයතයයුලමාරසයතතිපඤ්චුලමාරසයතභගවයතොපරිවාරත්ථායඅදිංසු.
භගවා යතසිං පුබ්බයෙතුිං දිස්වා ‘‘එථ භික්ඛයවො’’ති ආෙ. යත සබ්යබ
ඉද්ධියා නිබ්බත්තඅට්ඨපරික්ඛාරයුත්තා ආකායස අබ්භුග්ගන්ත්වා ආගම්ම
භගවන්තිං වන්දිත්වා අට්ඨිංසු.භගවා යතආදායමොවනිං අගමාසි.යතසිං

පජාපතියයො දූයත පායෙසුිං, යත තාහි නාන පකායරහි පයලොභියමානා
උක්කණ්ඨිිංසු. භගවා යතසිං උක්කණ්ඨිතභාවිං ඤත්වා හිමවන්තිං

දස්යසත්වා තත්ථ කුණාලජාතකකථාෙ (ජා. 2.21.289 ුලණාලජාතකිං(

යතසිං අනභිරතිිං වියනොයදතුකායමොආෙ – ‘‘දිට්ඨපුබ්යබො යවො, භික්ඛයව, 

හිමවා’’ති? ‘‘න භගවා’’ති. ‘‘එථ, භික්ඛයව, යපක්ඛථා’’ති අත්තයනො

ඉද්ධියා යත ආකායසන යනන්යතො ‘‘අයිං සුවණ්ණපබ්බයතො, අයිං

රජතපබ්බයතො, අයිංමණිපබ්බයතො’’තිනාන පකායර පබ්බයතදස්යසත්වා
ුලණාලදයෙ මයනොසිලාතයල පච්චුට්ඨාසි. තයතො ‘‘හිමවන්යත සබ්යබ 

චතු පදබහු පදාදියභදා තිරච්ඡානගතා පාණා ආගච්ඡන්තු, සබ්යබසඤ්ච
පච්ඡයතො ුලණාලසුලයණො’’ති අධිට්ඨාසි. ආගච්ඡන්යත ච යත 

ජාතිනාමනිරුත්තිවයසන වණ්යණන්යතො ‘‘එයත, භික්ඛයව, ෙිංසා, එයත

යකොඤ්චා, එයත චක්කවාකා, කරවීකා, ෙත්ථියසොණ්ඩකා, 
යපොක්ඛරසාතකා’’තියතසිං දස්යසසි. 

යත විම්හිතෙදයා පස්සන්තා සබ්බපච්ඡයතො ආගච්ඡන්තිං ද්වීහි
දිජකඤ්ඤාහි මුඛතුණ්ඩයකන ඩිංසිත්වා ගහිතකට්ඨයවමජ්යඣ නිසින්නිං
සෙස්සදිජකඤ්ඤාපරිවාරිං ුලණාලසුලණිං දිස්වා අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජාතා 

භගවන්තිං ආෙිංසු – ‘‘කච්චි, භන්යත, භගවාපි ඉධ ුලණාලරාජා

භූතපුබ්යබො’’ති? ‘‘ආම, භික්ඛයව, මයායවසුලණාලවිංයසොකයතො.අතීයත
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හිමයිං චත්තායරො ජනා ඉධ වසිම්ො –නාරයදො යදවියලො ඉසි, ආනන්යදො

ගිජ්ඣරාජා, පුණ්ණමුයඛො ඵුස්සයකොකයලො, අෙිං ුලණායලො සුලයණො’’ති 
සබ්බිං මොුලණාලජාතකිං කයථසි. තිං සුත්වා යතසිං භික්ඛූනිං
පුරාණදුතියිකායයො ආරබ්භ උ පන්නා අනභිරති වූපසන්තා. තයතො යතසිං

භගවා සච්චකථිං කයථසි, කථාපරියයොසායන සබ්බපච්ඡිමයකො

යසොතාපන්යනො, සබ්බඋපරියමො අනාගාමී අයෙොසි, එයකොපි පුථුජ්ජයනො වා
අරො වා නත්ථි. තයතො භගවා යත ආදාය පුනයදව මොවයන ඔරුහි.
ආගච්ඡමානාචයතභික්ඛූ අත්තයනොවඉද්ධියාආගච්ඡිිංසු. 

අථ යනසිං භගවා උපරිමග්ගත්ථාය පුන ධම්මිං යදයසසි. යත
පඤ්චසතාපි විපස්සනිං ආරභිත්වා අරෙත්යත පතිට්ඨහිිංසු. පඨමිං පත්යතො
පඨමයමව අගමාසි ‘‘භගවයතො ආයරොයචස්සාමී’’ති. ආගන්ත්වා ච

‘‘අභිරමාමෙිං භගවා, න උක්කණ්ඨාමී’’ති වත්වා භගවන්තිං වන්දිත්වා
එකමන්තිං නිසීදි. එවිං යත සබ්යබපි අනුක්කයමනආගන්ත්වා භගවන්තිං
පරිවායරත්වා නිසීදිිංසු යජට්ඨමාසඋයපොසථදිවයස සායන්ෙසමයය. තයතො 
පඤ්චසතඛීණාසවපරිවුධසතිං වරබුද්ධාසයන නිසින්නිං භගවන්තිං ඨයපත්වා
අසඤ්ඤසත්යත ච අරූපබ්රේමායනො ච සකලදසසෙස්සචක්කවායළ
අවයසසයදවතාදයයො මඞ්ගලසුත්තවණ්ණනායිං වුධසත්තනයයන
සුඛුමත්තභායව නිම්මිනිත්වා සම්පරිවායරසුිං ‘‘විචිත්රපටිභානිං ධම්මයදසනිං
යසොස්සාමා’’ති. තත්ථ චත්තායරො ඛීණාසවබ්රේමායනො සමාපත්තියතො 
වුධසට්ඨාය බ්රේමගණිං අපස්සන්තා ‘‘ුලහිිං ගතා’’ති ආවජ්යජත්වා තමත්ථිං
ඤත්වා පච්ඡා ආගන්ත්වා ඔකාසිං අලභමානා චක්කවාළමුද්ධනි ඨත්වා 
පච්යචකගාථායයොඅභාසිිංසු.යථාෙ– 

‘‘අථයඛොචතුන්නිංසුද්ධාවාසකායිකානිංයදවතානිංඑතදයෙොසි–

‘අයිං, යඛො, භගවාසක්යකසුවිෙරතිකපිලවත්ථුස්මිිංමොවයනමෙතා
භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිිං පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි සබ්යබයෙව
අරෙන්යතහි.දසහිචයලොකධාතූහියදවතා යයභුයයයනසන්නිපතිතා

යෙොන්තිභගවන්තිං දස්සනායභික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. යිංනූනමයම්පියයන

භගවා යතනුපසඞ්කයමයයාම, උපසඞ්කමිත්වා භගවයතො සන්තියක

පච්යචකිංගාථිං භායසයයාමා’’’ති)දී.නි.2.331; සිං.නි.1.37). 

සබ්බිං සගාථාවග්යග වුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්බිං. එවිං ගන්ත්වා ච 

තත්ථ එයකො බ්රේමා පුරත්ථිමචක්කවාළමුද්ධනි ඔකාසිං ලභිත්වා තත්ථ
ඨියතොඉමිංගාථිං අභාසි– 

‘‘මොසමයයොපවනස්මිිං…යප.… 

දක්ඛිතායයඅපරාජිතසඞ්ඝ’’න්ති.)දී.නි.2.332; සිං.නි. 1.37); 
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ඉමඤ්චස්ස ගාථිං භාසමානස්ස පච්ඡිමචක්කවාළපබ්බයත ඨියතො සද්දිං 
අස්යසොසි. 

දුතියයොපච්ඡිමචක්කවාළමුද්ධනිඔකාසිංලභිත්වාතත්ථඨියතොතිං ගාථිං
සුත්වාඉමිංගාථිංඅභාසි– 

‘‘තත්රභික්ඛයවොසමාදෙිංසු…යප.… 

ඉන්ද්රියානිරක්ඛන්තිපණ්ඩිතා’’ති.)දී.නි.2.332; සිං. නි.1.37); 

තතියයො දක්ඛිණචක්කවාළමුද්ධනි ඔකාසිං ලභිත්වා තත්ථ ඨියතො තිං 
ගාථිංසුත්වාඉමිංගාථිංඅභාසි– 

‘‘යඡත්වා ඛීලිං යඡත්වා පලිඝිං…යප.… සුසුනාගා’’ති. )දී. නි. 

2.332; සිං.නි.1.37); 

චතුත්යථො උත්තරචක්කවාළමුද්ධනි ඔකාසිං ලභිත්වා තත්ථ ඨියතො තිං 
ගාථිංසුත්වාඉමිංගාථමභාසි– 

‘‘යයයකචිබුද්ධිංසරණිංගතායස…යප.… 

යදවකායිංපරිපූයරස්සන්තී’’ති.)දී.නි.2.332; සිං.නි. 1.37); 

තස්සපි තිංසද්දිං දක්ඛිණචක්කවාළමුද්ධනි ඨියතොඅස්යසොසි. එවිංතදා

ඉයම චත්තායරො බ්රේමායනො පරිසිං යථොයමත්වා ඨිතා අයෙසුිං, 
මොබ්රේමායනොඑකචක්කවාළිංඡායදත්වාඅට්ඨිංසු. 

අථභගවායදවපරිසිංඔයලොයකත්වාභික්ඛූනිංආයරොයචසි – ‘‘යයපියත, 

භික්ඛයව, අයෙසුිං අතීතමද්ධානිං අරෙන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, යතසම්පි
භගවන්තානිං එත පරමායයව යදවතා සන්නිපතිතා අයෙසුිං. යසයයථාපි

මය්ෙිං එතරහි, යයපි යත, භික්ඛයව, භවිස්සන්ති අනාගතමද්ධානිං

අරෙන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, යතසම්පි භගවන්තානිං එත පරමායයව
යදවතා සන්නිපතිතා භවිස්සන්ති යසයයථාපි මය්ෙිං එතරහී’’ති. තයතො තිං

යදවපරිසිං භබ්බාභබ්බවයසන ද්විධා විභජි ‘‘එත්තකා භබ්බා, එත්තකා

අභබ්බා’’ති. තත්ථ ‘‘අභබ්බපරිසා බුද්ධසයතපි ධම්මිං යදයසන්යත න

බුජ්ඣති, භබ්බපරිසා සක්කා යබොයධතු’’න්ති ඤත්වා පුන භබ්බපුග්ගයල

චරියවයසන ඡධා විභජි ‘‘එත්තකා රාගචරිතා, එත්තකා යදොස-යමොෙ-

විතක්ක-සද්ධා-බුද්ධිචරිතා’’ති. එවිං චරියවයසන පරිග්ගයෙත්වා ‘‘අස්සා
පරිසාය කීදිසා ධම්මයදසනා ස පායා’’ති ධම්මකථිං විචිනිත්වා පුන තිං

පරිසිං මනසාකාසි – ‘‘අත්තජ්ඣාසයයන නු යඛො ජායනයය, 

පරජ්ඣාසයයන, අට්ඨු පත්තිවයසන, පුච්ඡාවයසනා’’ති. තයතො
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‘‘පුච්ඡාවයසන ජායනයයා’’ති ඤත්වා ‘‘පඤ්ෙිං පුච්ඡිතුිං සමත්යථො අත්ථි, 

නත්ථී’’තිපුනසකලපරිසිංආවජ්යජත්වා‘‘නත්ථියකොචී’’තිඤත්වා ‘‘සයච

අෙයමවපුච්ඡිත්වා අෙයමවවිස්සජ්යජයයිං, එවමස්සා පරිසායස පායිංන 
යෙොති.යිංනූනාෙිංනිම්මිතබුද්ධිංමායපයයන්තිපාදකජ්ඣානිංසමාපජ්ජිත්වා
වුධසට්ඨාය මයනොමයිද්ධියා අභිසඞ්ඛරිත්වා නිම්මිතබුද්ධිං මායපසි.
සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ත් ලක්ඛණසම්පන්යනො පත්තචීවරධයරො
ආයලොකතවියලොකතාදිසම්පන්යනො යෙොතූ’’ති අධිට්ඨානචිත්යතන සෙ
පාතුරයෙොසි. යසො පාචීනයලොකධාතුයතො ආගන්ත්වා භගවයතො සමසයම
ආසයන නිසින්යනො එවිං ආගන්ත්වා යානි භගවතා ඉමම්හි සමාගයම

චරියවයසනඡසුත්තානි )සු.නි. 854ආදයයො, 868ආදයයො, 884ආදයයො, 

901 ආදයයො, 921 ආදයයො( කථිතානි. යසයයථිදිං – පුරායභදසුත්තිං
කලෙවිවාදසුත්තිං චූළබූෙිං මොබූෙිං තුවටකිං ඉදයමව 

සම්මාපරිබ්බාජනීයන්ති. යතසු රාගචරිතයදවතානිං ස පායවයසන
කයථතබ්බස්ස ඉමස්ස සුත්තස්ස පවත්තනත්ථිං පඤ්ෙිං පුච්ඡන්යතො 

‘‘පුච්ොමිමුනිං පහූතපඤ්ඤ’’න්ති ඉමිංගාථමාෙ. 

තත්ථ පහූතපඤ්ඤන්ති මොපඤ්ඤිං. තිණ්ණන්ති චතුයරොඝතිණ්ණිං. 

පාරඞ්ගතන්ති නිබ්බාන පත්තිං. පරිනිබ්බුතන්ති

සඋපාදියසසනිබ්බානවයසන පරිනිබ්බුතිං. ඨිතත්තන්ති යලොකධම්යමහි

අකම්පනීයචිත්තිං. නික්ඛම්ම ඝරා පනුජ්ජ කායමති වත්ථුකායම පනුදිත්වා 

ඝරාවාසානික්ඛම්ම. කථංභික්ඛුසම්මායසොයලොයක පරිබ්බයජෙයාතියසො
භික්ඛු කථිං යලොයක සම්මා පරිබ්බයජයය විෙයරයය අනුපලිත්යතො

යලොයකන හුත්වා, යලොකිං අතික්කයමයයාති වුධසත්තිං යෙොති. යසසයමත්ථ 
වුධසත්තනයයමව. 

363. අථ භගවා යස්මා ආසවක්ඛයිං අ පත්වා යලොයක සම්මා

පරිබ්බජන්යතොනාමනත්ථි, තස්මාතස්මිිං රාගචරිතාදිවයසනපරිග්ගහියත 
සබ්බපුග්ගලසමූයෙ තිං තිං යතසිං යතසිං සමානයදොසානිං යදවතාගණානිං

ආචිණ්ණයදොස පොනත්ථිං ‘‘ෙස්ස මඞ්ගලා’’ති ආරභිත්වා
අරෙත්තනිකූයටයනව ඛීණාසවපටිපදිං පකායසන්යතො පන්නරස ගාථායයො
අභාසි. 

තත්ථ පඨමගාථාය තාව මඞ්ගලාති මඞ්ගලසුත්යත වුධසත්තානිං

දිට්ඨමඞ්ගලාදීනයමතිංඅධිවචනිං. සමූහතාතිසුට්ඨුඌෙතාපඤ්ඤාසත්යථන

සමුච්ඡින්නා. උප්පාතාති ‘‘උක්කාපාතදිසාඩාොදයයො එවිං විපාකා

යෙොන්තී’’ති එවිං පවත්තා උ පාතාභිනියවසා. සුපිනාති ‘‘පුබ්බණ්ෙසමයය 

සුපිනිං දිස්වා ඉදිංනාමයෙොති, මජ්ඣන්හිකාදීසුඉදිං, වාමපස්යසනසයතා

දිට්යඨඉදිං නාමයෙොති, දක්ඛිණපස්සාදීහිඉදිං, සුපිනන්යතචන්දිංදිස්වාඉදිං
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නාම යෙොති, සූරියාදයයො දිස්වා ඉද’’න්ති එවිං පවත්තා සුපිනාභිනියවසා. 

ලක්ඛණාතිදණ්ඩලක්ඛණවත්ථලක්ඛණාදිපාඨිංපඨිත්වා‘‘ඉමිනාඉදිං නාම
යෙොතී’’ති එවිං පවත්තා ලක්ඛණාභිනියවසා. යත සබ්යබපි බ්රේමජායල

වුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්බා. යසො මඞ්ගලයදොසවිප්පහීයනොති අට්ඨතිිංස 
මොමඞ්ගලානි ඨයපත්වා අවයසසා මඞ්ගලයදොසා නාම. යස්ස පයනයත 

මඞ්ගලාදයයො සමූෙතා, යසො මඞ්ගලයදොසවි පහීයනො යෙොති. අථ වා
මඞ්ගලානඤ්ච උ පාතාදියදොසානඤ්ච පහීනත්තා මඞ්ගලයදොසවි පහීයනො

යෙොති, න මඞ්ගලාදීහි සුද්ධිිං පච්යචති අරියමග්ගස්ස අධිගතත්තා. තස්මා 

සම්මා යසො යලොයක පරිබ්බයජෙය, යසො ඛීණාසයවො සම්මා යලොයක
පරිබ්බයජයයඅනුපලිත්යතො යලොයකනාති. 

364. දුතියගාථාය රාගං විනයෙථ මානුයසසු, දිබ්යබසු කායමසු චාපි

භික්ඛූති මානුයසසු ච දිබ්යබසු ච කාමගුයණසු අනාගාමිමග්යගන

අනු පත්තිධම්මතිං යනන්යතො රාගිං විනයයථ. අතික්කම්ම භවං සයමච්ච

ධම්මන්ති එවිං රාගිං වියනත්වා තයතො පරිං අරෙත්තමග්යගන
සබ්බ පකාරයතො පරිඤ්ඤාභිසමයාදයයො සායධන්යතො චතුසච්චයභදම්පි

සයමච්ච ධම්මිං ඉමාය පටිපදාය තිවිධම්පි අතික්කම්ම භවිං. සම්මා යසොති
යසොපිභික්ඛුසම්මායලොයකපරිබ්බයජයය. 

365. තතියගාථාය ‘‘අනුයරොධවියරොධවිප්පහීයනො’’ති සබ්බවත්ථූසු
පහීනරාගයදොයසො. යසසිං වුධසත්තනයයමව සබ්බගාථාසු ච ‘‘යසොපි භික්ඛු
සම්මා යලොයක පරිබ්බයජයයා’’තියයොයජතබ්බිං.ඉයතොපරඤ්හියයොජනම්පි
අවත්වාඅවුධසත්තනයයමව වණ්ණයිස්සාම. 

366. චතුත්ථගාථාය සත්තසඞ්ඛාරවයසන දුවිධිං පිෙඤ්ච අප්පිෙඤ්ච 

යවදිතබ්බිං, තත්ථ ඡන්දරාගපටිඝ පොයනන හිත්වා. අනුපාදාොති චතූහි

උපාදායනහි කඤ්චි ධම්මිං අග්ගයෙත්වා. අනිස්සියතො කුහිඤ්චීති
අට්ඨසතයභයදන තණ්ොනිස්සයයන ද්වාසට්ඨියභයදන දිට්ඨිනිස්සයයන ච

ුලහිඤ්චිරූපාදිධම්යමභයවවාඅනිස්සියතො. සංයෙොජනියෙහිවිප්පමුත්යතොති

සබ්යබපි යතභූමකධම්මා දසවිධසිංයයොජනස්ස විසයත්තා සිංයයොජනියා, 
යතහි සබ්බ පකාරයතො මග්ගභාවනාය පරිඤ්ඤාතත්තා ච වි පමුත්යතොති

අත්යථො. පඨමපායදන යචත්ථ රාගයදොස පොනිං වුධසත්තිං, දුතියයන

උපාදානනිස්සයාභායවො, තතියයන යසසාුලසයලහි අුලසලවත්ථූහි ච

වි පයමොක්යඛො. පඨයමන වා රාගයදොස පොනිං, දුතියයන තදුපායයො, 
තතියයනයතසිංපහීනත්තාසිංයයොජනියයහි වි පයමොක්යඛොතියවදිතබ්යබො. 

367. පඤ්චමගාථාය උපධීසූතිඛන්ධුපධීසු. ආදානන්තිආදාතබ්බට්යඨන 

යතයයව වුධසච්චන්ති. අනඤ්ඤයනයෙයොති අනිච්චාදීනිං සුදිට්ඨත්තා ‘‘ඉදිං 
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යසයයයො’’තියකනචිඅයනතබ්යබො.යසසිංඋත්තානපදත්ථයමව.ඉදිංවුධසත්තිං
යෙොති – ආදායනසු චතුත්ථමග්යගන සබ්බයසො ඡන්දරාගිං වියනත්වා යසො

විනීතඡන්දරායගො, යතසු උපධීසු න සාරයමති, සබ්යබ උපධී
අසාරකත්යතයනවපස්සති.තයතොයතසුදුවියධනපිනිස්සයයන අනිස්සියතො
අඤ්යඤනවායකනචි ‘‘ඉදිංයසයයයො’’තිඅයනතබ්යබොඛීණාසයවොභික්ඛු
සම්මා යසොයලොයකපරිබ්බයජයය. 

368. ඡට්ඨගාථාය අවිරුද්යධොතිඑයතසිංතිණ්ණිංදුච්චරිතානිංපහීනත්තා 

සුචරියතහි සද්ධිිං අවිරුද්යධො. විදිත්වා ධම්මන්ති මග්යගන චතුසච්චධම්මිං

ඤත්වා. නිබ්බානපදාභිපත්ථොයනොති අනුපාදියසසිං ඛන්ධපරිනිබ්බානපදිං
පත්ථයමායනො.යසසිංඋත්තානත්ථයමව. 

369. සත්තමගාථාය අක්කුට්යඨොතිදසහිඅක්යකොසවත්ථූහිඅභිසත්යතො. 

න සන්ධියෙථාති න උපනය්යෙථ න ුල යපයය. ලද්ධා පරයභොජනං න 

මජ්යජති පයරහි දින්නිං සද්ධායදයයිං ලභිත්වා ‘‘අෙිං ඤායතො යසස්සී
ලාභී’’ති නමජ්යජයය.යසසිංඋත්තානත්ථයමව. 

370. අට්ඨමගාථාය යලොභන්ති විසමයලොභිං. භවන්ති කාමභවාදිභවිං.

එවිං ද්වීහි පයදහි භවයභොගතණ්ො වුධසත්තා. පුරියමන වා සබ්බාපි තණ්ො, 

පච්ඡියමන කම්මභයවො. විරයතො යෙදනබන්ධනා චාති එවයමයතසිං
කම්මකයලසානිං පහීනත්තා පරසත්තයඡදනබන්ධනා ච විරයතොති. යසසිං
වුධසත්තනයයමව. 

371. නවමගාථාය සාරුප්පං අත්තයනො විදිත්වාති අත්තයනො
භික්ඛුභාවස්ස පතිරූපිං අයනසනාදිිං පොය සම්මාඑසනාදිආජීවසුද්ධිිං
අඤ්ඤඤ්ච සම්මාපටිපත්තිිං තත්ථ පතිට්ඨෙයනන විදිත්වා. න හි

ඤාතමත්යතයනව කඤ්චි යෙොති. ෙථාතථිෙන්ති යථාතථිං යථාභූතිං. 

ධම්මන්ති ඛන්ධායතනාදියභදිං යථාභූතඤායණන, චතුසච්චධම්මිං වා
මග්යගන විදිත්වා.යසසිංඋත්තානත්ථයමව. 

372. දසමගාථාය යසො නිරායසො අනාසිසායනොති යස්ස අරියමග්යගන

විනාසිතත්තාඅනුසයාචනසන්ති, අුලසලමූලාචසමූෙතා, යසොනිරායසො 
නිත්තණ්යෙොයෙොති.තයතොආසායඅභායවනකඤ්චිරූපාදිධම්මිංනාසීසති.
යතනාෙ‘‘නිරායසො අනාසිසායනො’’ති.යසසිංවුධසත්තනයයමව. 

373. එකාදසමගාථාය ආසවඛීයණොති ඛීණචතුරාසයවො. පහීනමායනොති

පහීනනවවිධමායනො. රාගපථන්ති රාගවිසයභූතිං යතභූමකධම්මජාතිං. 

උපාතිවත්යතොති පරිඤ්ඤාපොයනහි අතික්කන්යතො. දන්යතොති
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පටුන 

සබ්බද්වාරවියසවනිං හිත්වා අරියයන දමයථන දන්තභූමිිං පත්යතො. 

පරිනිබ්බුයතොති කයලසග්ගිවූපසයමනසීතිභූයතො.යසසිංවුධසත්තනයයමව. 

374. ද්වාදසමගාථාය සද්යධොතිබුද්ධාදිගුයණසු පර පච්චයවිරහිතත්තා

සබ්බාකාරසම්පන්යනන අයවච්ච පසායදන සමන්නාගයතො, න පරස්ස
සද්ධාය පටිපත්තියිං ගමනභායවන. යථාෙ – ‘‘න ඛ්වාෙිං එත්ථ භන්යත

භගවයතො සද්ධාය ගච්ඡාමී’’ති)අ.නි.5.34). සුතවාතියවොසිතසුතකච්චත්තා

පරමත්ථිකසුතසමන්නාගයතො. නිොමදස්සීති සිංසාරකන්තාරමූළ්යෙ

යලොයක අමතපුරගාමියනො සම්මත්තනියාමභූතස්ස මග්ගස්ස දස්සාවී, 

දිට්ඨමග්යගොති වුධසත්තිං යෙොති. වග්ගගයතසුන වග්ගසාරීති වග්ගගතානාම

ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතිකා අඤ්ඤමඤ්ඤිං පටියලොමත්තා, එවිං වග්ගාහි දිට්ඨීහි

ගයතසු සත්යතසු න වග්ගසාරී – ‘‘ඉදිං උච්ඡිජ්ජිස්සති, ඉදිං තයථව

භවිස්සතී’’ති එවිං දිට්ඨිවයසන අගමනයතො. පටිඝන්ති පටිඝාතකිං, 

චිත්තවිඝාතකන්ති වුධසත්තිං යෙොති. යදොසවියසසනයමයවතිං. වියනෙයාති
වියනත්වා.යසසිං වුධසත්තනයයමව. 

375. යතරසමගාථාය සංසුද්ධජියනොති සිංසුද්යධන අරෙත්තමග්යගන

විජිතකයලයසො. විවට්ටච්ෙයදොති විවටරාගයදොසයමොෙඡදයනො. ධම්යමසු

වසීති චතුසච්චධම්යමසු වසි පත්යතො. න හිස්ස සක්කා යත ධම්මා යථා

ඤාතා යකනචි අඤ්ඤථා කාතුිං, යතන ඛීණාසයවො ‘‘ධම්යමසු වසී’’ති

වුධසච්චති. පාරගූති පාරිං වුධසච්චති නිබ්බානිං, තිං ගයතො, සඋපාදියසසවයසන

අධිගයතොති වුධසත්තිං යෙොති. අයනයජොති අපගතතණ්ොචලයනො. 

සඞ්ඛාරනියරොධඤාණකුසයලොතිසඞ්ඛාරනියරොයධොවුධසච්චතිනිබ්බානිං, තම්හි 

ඤාණිං අරියමග්ගපඤ්ඤා, තත්ථ ුලසයලො, චතුක්ඛත්තුිං භාවිතත්තා
යඡයකොතිවුධසත්තිං යෙොති. 

376. චුද්දසමගාථාය අතීයතසූති පවත්තිිං පත්වා අතික්කන්යතසු 

පඤ්චක්ඛන්යධසු. අනාගයතසූති පවත්තිිං අ පත්යතසු පඤ්චක්ඛන්යධසු

එව. කප්පාතීයතොති ‘‘අෙිං මම’’න්ති ක පනිං සබ්බම්පි වා

තණ්ොදිට්ඨික පිං අතීයතො. අතිච්ච සුද්ධිපඤ්යඤොති අතීව සුද්ධිපඤ්යඤො, 

අතික්කමිත්වා වා සුද්ධිපඤ්යඤො.කිංඅතික්කමිත්වා? අද්ධත්තයිං.අරොහි

ය්වායිං අවිජ්ජාසඞ්ඛාරසඞ්ඛායතො අතීයතො අද්ධා, ජාතිජරාමරණසඞ්ඛායතො

අනාගයතොඅද්ධා, විඤ්ඤාණාදිභවපරියන්යතොපච්චු පන්යනොචඅද්ධා, තිං
සබ්බම්පි අතික්කම්ම කඞ්ඛිං විතරිත්වා පරමසුද්ධි පත්තපඤ්යඤො හුත්වා

ඨියතො. යතන වුධසච්චති ‘‘අතිච්ච සුද්ධිපඤ්යඤො’’ති. සබ්බාෙතයනහීති
ද්වාදසොයතයනහි. අරො හි එවිං ක පාතීයතො. ක පාතීතත්තා අතිච්ච
සුද්ධිපඤ්ඤත්තා ච ආයතිිං න කඤ්චි ආයතනිං උයපති. යතනාෙ –
‘‘සබ්බායතයනහිවි පමුත්යතො’’ති. 
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377. පන්නරසමගාථාය අඤ්ඤාෙ පදන්තියයයත ‘‘සච්චානිං චතුයරො

පදා’’ති වුධසත්තා, යතසු එයකකපදිං පුබ්බභාගසච්චවවත්ථාපනපඤ්ඤාය 

ඤත්වා. සයමච්චධම්මන්තිතයතොපරිංචතූහිඅරියමග්යගහි චතුසච්චධම්මිං

සයමච්ච. විවටං දිස්වාන පහානමාසවානන්ති අථ පච්චයවක්ඛණඤායණන

ආසවක්ඛයසඤ්ඤිතිං නිබ්බානිං විවටිං පාකටමනාවටිං දිස්වා. සබ්බුපධීනං

පරික්ඛොති සබ්යබසිං ඛන්ධකාමගුණකයලසාභිසඞ්ඛාරයභදානිං උපධීනිං

පරික්ඛීණත්තා කත්ථචි අසජ්ජමායනො භික්ඛු සම්මා යසො යලොයක

පරිබ්බයජෙය විෙයරයය, අනල්ලීයන්යතො යලොකිං ගච්යඡයයාති යදසනිං
නිට්ඨායපසි. 

378. තයතො යසො නිම්මියතො ධම්මයදසනිං යථොයමන්යතො ‘‘අද්ධා හි 

භගවා’’තිඉමිංගාථමාෙ.තත්ථ යෙොයසොඑවංවිහාරීතියයො යසොමඞ්ගලාදීනි

සමූෙනිත්වා සබ්බමඞ්ගලයදොස පොනවිොරී, යයොපි යසො දිබ්බමානුසයකසු 
කායමසුරාගිංවියනයයභවාතික්කම්මධම්මාභිසමයවිොරීතිඑවිංතායතාය
ගාථාය නිද්දිට්ඨභික්ඛුිං දස්යසන්යතොආෙ. යසසිංඋත්තානයමව. අයිං පන
යයොජනා – අද්ධා හි භගවා තයථව එතිං යිං ත්විං ‘‘යස්ස මඞ්ගලා
සමූෙතා’’තිආදීනිවත්වාතස්සාතස්සා ගාථායපරියයොසායන ‘‘සම්මායසො

යලොයකපරිබ්බයජයයා’’තිඅවච.කිංකාරණිං? යයොයසො එවිංවිොරීභික්ඛු, 

යසොඋත්තයමනදමයථනදන්යතො, සබ්බානිචදසපිසිංයයොජනානිචතුයරො

ච යයොයග වීතිවත්යතො යෙොති. තස්මා සම්මා යසො යලොයක පරිබ්බයජයය, 
නත්ථි යම එත්ථ විචිකච්ඡාති ඉති යදසනායථොමනගාථම්පි වත්වා
අරෙත්තනිකූයටයනව යදසනිං නිට්ඨායපසි. සුත්තපරියයොසායන

යකොටිසතසෙස්සයදවතානිං අග්ගඵල පත්ති අයෙොසි, 
යසොතාපත්තිසකදාගාමිඅනාගාමිඵල පත්තා පන ගණනයතො
අසඞ්යඛයයයාති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායසම්මාපරිබ්බාජනීයසුත්තවණ්ණනා 

නිට්ඨිතා. 

14. ධම්මිකසුත්තවණ්ණනා 

එවං යමසුතන්තිධම්මිකසුත්තිං.කා උ පත්ති? තිට්ඨමායනකරභගවති
යලොකනායථධම්මියකොනාමඋපාසයකොඅයෙොසිනායමනච පටිපත්තියාච.
යසො කර සරණසම්පන්යනො සීලසම්පන්යනො බහුස්සුයතො පිටකත්තයධයරො 
අනාගාමී අභිඤ්ඤාලාභී ආකාසචාරී අයෙොසි. තස්ස පරිවාරා පඤ්චසතා

උපාසකා, යතපි තාදිසා එව අයෙසුිං. තස්යසකදිවසිං උයපොසථිකස්ස
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රයෙොගතස්සපටිසල්ලීනස්සමජ්ඣිමයාමාවසානසමයය එවිංපරිවිතක්යකො
උදපාදි – ‘‘යිංනූනාෙිං අගාරියඅනගාරියානිං පටිපදිං පුච්යඡයය’’න්ති. යසො

පඤ්චහිඋපාසකසයතහිපරිවුධසයතොභගවන්තිංඋපසඞ්කමිත්වාතමත්ථිංපුච්ඡි, 
භගවා චස්ස බයාකාසි. තත්ථ පුබ්යබ වණ්ණිතසදිසිං වුධසත්තනයයයනව 

යවදිතබ්බිං, අපුබ්බිංවණ්ණයිස්සාම. 

379. තත්ථ පඨමගාථාය තාව කථංකයරොති කථිං කයරොන්යතො කථිං

පටිපජ්ජන්යතො. සාධු යහොතීතිසුන්දයරො අනවජ්යජො අත්ථසාධයනො යෙොති. 

උපාසකායසතිඋපාසකාඉච්යචවවුධසත්තිංයෙොති.යසසමත්ථයතොපාකටයමව.

අයිං පන යයොජනා – යයො වා අගාරා අනගාරයමති පබ්බජති, යය වා

අගාරියනොඋපාසකා, එයතසුදුවියධසු සාවයකසුකථිංකයරොසාවයකොසාධු
යෙොතීති. 

380-1. ඉදානි එවිංපුට්ඨස්සභගවයතොබයාකරණසමත්ථතිංදීයපන්යතො 

‘‘තුවඤ්හී’’තිගාථාද්වයමාෙ. තත්ථ ගතින්ති අජ්ඣාසයගතිිං. පරාෙණන්ති 

නි ඵත්තිිං. අථ වා ගතින්ති නිරයාදිපඤ්ච පයභදිං. පරාෙණන්ති ගතියතො

පරිංඅයනිංගතිවි පයමොක්ඛිංපරිනිබ්බානිං, නචත්ථිතුයලයොතිතයාසදියසො

නත්ථි. සබ්බං තුවං ඤාණමයවච්ච ධම්මං, පකායසසි සත්යත

අනුකම්පමායනොති ත්විං භගවා යදත්ථි යඤයයිං නාම, තිං අනවයසසිං
අයවච්ච පටිවිජ්ඣිත්වා සත්යත අනුකම්පමායනො සබ්බිං ඤාණඤ්ච

ධම්මඤ්චපකායසසි.යිංයිංයස්සහිතිංයෙොති, තිංතිංතස්සආවිකාසියයව 

යදයසසියයව, න යත අත්ථි ආචරියමුට්ඨීති වුධසත්තිං යෙොති. වියරොචසි 

විමයලොති ධූමරජාදිවිරහියතො විය චන්යදො, රාගාදිමලාභායවන විමයලො
වියරොචසි. යසසයමත්ථඋත්තානත්ථයමව. 

382. ඉදානි යයසිං තදා භගවා ධම්මිං යදයසසි, යත යදවපුත්යත

කත්යතත්වා භගවන්තිං පසිංසන්යතො ‘‘ආගඤ්ඡී යත සන්තියක’’ති

ගාථාද්වයමාෙ. තත්ථ නාගරාජා එරාවයණො නාමාති අයිං කර එරාවයණො
නාම යදවපුත්යතො කාමරූපී දිබ්යබ විමායන වසති. යසො යදා සක්යකො

උයයානකීළිං ගච්ඡති, තදා දියඩ්ඪසතයයොජනිං කායිං අභිනිම්මිනිත්වා
යතත්තිිංස ුලම්යභ මායපත්වා එරාවයණො නාම ෙත්ථී යෙොති. තස්ස

එයකකස්මිිංුලම්යභද්යවද්යව දන්තායෙොන්ති, එයකකස්මිිංදන්යතසත්ත

සත්ත යපොක්ඛරණියයො, එයකකස්සා යපොක්ඛරණියා සත්ත සත්ත

පදුමිනියයො, එයකකස්සා පදුමිනියා සත්ත සත්ත පු ඵානි, එයකකස්මිිං

පු යඵසත්තසත්තපත්තානි, එයකකස්මිිංපත්යතසත්ත සත්තඅච්ඡරායයො

නච්චන්ති පදුමච්ඡරායයොත්යවව විස්සුතා සක්කස්ස නාටකත්ථියයො, යා ච

විමානවත්ථුස්මිම්පි ‘‘භමන්තිකඤ්ඤා පදුයමසුසික්ඛිතා’’ති )වි. ව. 1034) 

ආගතා. යතසිං පන යතත්තිසිංුලම්භානිං මජ්යඣ සුදස්සනුලම්යභො නාම



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

තිිංසයයොජනමත්යතො යෙොති, තත්ථ යයොජන පමායණො මණිපල්ලඞ්යකො
තියයොජනුබ්යබයධ පු ඵමණ්ඩයප අත්ථරීයති. තත්ථ සක්යකො
යදවානමින්යදොඅච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුධසයතොදිබ්බසම්පත්තිිංපච්චනුයභොති.සක්යක
පන යදවානමින්යද උයයානකීළායතො පටිනිවත්යත පුන තිං රූපිං
සිංෙරිත්වාන යදවපුත්යතොව යෙොති. තිං සන්ධායාෙ – ‘‘ආගඤ්ඡි යත

සන්තියක නාගරාජා එරාවයණො නාමා’’ති. ජියනොති සුත්වාති

‘‘විජිතපාපධම්යමො එස භගවා’’ති එවිං සුත්වා. යසොපි තො මන්තයිත්වාති

තයා සද්ධිිං මන්තයිත්වා, පඤ්ෙිං පුච්ඡිත්වාති අධි පායයො. අජ්ඣගමාති

අධිඅගමා, ගයතොති වුධසත්තිංයෙොති. සාධූතිසුත්වානපතීතරූයපොතිතිංපඤ්ෙිං 
සුත්වා‘‘සාධුභන්යත’’තිඅභිනන්දිත්වාතුට්ඨරූයපොගයතොතිඅත්යථො. 

383. රාජාපි තං යවස්සවයණො කුයවයරොති එත්ථ යසො යක්යඛො

රඤ්ජනට්යඨන රාජා, විසාණායරාජධානියාරජ්ජිංකායරතීති යවස්සවයණො, 

පුරිමනායමන කුයවයරොති යවදිතබ්යබො. යසො කර ුලයවයරො නාම
බ්රාේමණමොසායලො හුත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා විසාණාය
රාජධානියාඅධිපතිහුත්වානිබ්බත්යතො.තස්මා‘‘ුලයවයරො යවස්සවයණො’’ති
වුධසච්චති.වුධසත්තඤ්යචතිංආටානාටියසුත්යත– 

‘‘ුලයවරස්සයඛොපන, මාරිස, මොරාජස්සවිසාණානාමරාජධානී, 

තස්මා ුලයවයරො මොරාජා ‘යවස්සවයණො’ති පවුධසච්චතී’’ති )දී. නි.
3.291) – 

යසසයමත්ථපාකටයමව. 

තත්ථ සියා–කස්මාපනදූරතයරතාවතිිංසභවයන වසන්යතොඑරාවයණො

පඨමිං ආගයතො, යවස්සවයණො පච්ඡා, එකනගයරව වසන්යතො අයිං

උපාසයකො සබ්බපච්ඡා, කථඤ්ච යසො යතසිං ආගමනිං අඤ්ඤාසි, යයන

එවමාොති? වුධසච්චයත – යවස්සවයණො කර තදා
අයනකසෙස්සපවාළපල්ලඞ්කිං ද්වාදසයයොජනිං නාරිවාෙනිං අභිරුය්ෙ 

පවාළුලන්තිං උච්චායරත්වා දසසෙස්සයකොටියක්යඛහි පරිවුධසයතො 

‘‘භගවන්තිං පඤ්ෙිං පුච්ඡිස්සාමී’’ති ආකාසට්ඨකවිමානානි පරිෙරිත්වා
මග්යගන මග්ගිං ආගච්ඡන්යතො යවළුකණ්ඩකනගයර නන්දමාතාය
උපාසිකායනියවසනස්සඋපරිභාගිං සම්පත්යතො.උපාසිකායඅයමානුභායවො

–පරිසුද්ධසීලායෙොති, නිච්චිංවිකාලයභොජනා පටිවිරතා, පිටකත්තයධාරිනී, 
අනාගාමිඵයල පතිට්ඨිතා. සා තම්හි සමයය සීෙපඤ්ජරිං උග්ඝායටත්වා
උතුග්ගෙණත්ථාය මාලුයතරියතොකායස ඨත්වා අට්ඨකපාරායනවග්යග 

පරිමණ්ඩයලහි පදබයඤ්ජයනහි මධුයරන සයරන භාසති. යවස්සවයණො
තත්යථව යානානි ඨයපත්වා යාව උපාසිකා ‘‘ඉදමයවොච භගවා මගයධසු
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විෙරන්යතොපාසාණයකයචතියයපරිචාරකයසොළසන්නිං බ්රාේමණාන’’න්ති

නිගමනිංඅභාසි, තාවසබ්බිංසුත්වාවග්ගපරියයොසායන සුවණ්ණමුරජසදිසිං
මෙන්තිංත්විංපග්ගයෙත්වා‘‘සාධුසාධුභගිනී’’තිසාධුකාරමදාසි. සා‘‘යකො
එත්ථා’’ති ආෙ. ‘‘අෙිං භගිනි යවස්සවයණො’’ති. උපාසිකා කර පඨමිං

යසොතාපන්නා අයෙොසි, පච්ඡා යවස්සවයණො. තිං යසො ධම්මයතො
සයෙොදරභාවිං සන්ධාය උපාසිකිං භගිනිවායදන සමුදාචරති. උපාසිකාය ච

‘‘විකායලො, භාතිකභද්රමුඛ, යස්ස දානිකාලිං මඤ්ඤසී’’ති වුධසත්යතො ‘‘අෙිං

භගිනිතයිපසන්යනොපසන්නාකාරිංකයරොමී’’තිආෙ.යතනහිභද්රමුඛ, මම 

යඛත්යත නි ඵන්නිං සාලිිං කම්මකරා ආෙරිතුිං න සක්යකොන්ති, තිං තව
පරිසාය ආණායපහීති. යසො ‘‘සාධු භගිනී’’ති යක්යඛ ආණායපසි. යත
අඩ්ඪයතරසයකොට්ඨාගාරසතානි පූයරසුිං.තයතොපභුතියකොට්ඨාගාරිං ඌනිං

නාම නායෙොසි, ‘‘නන්දමාතු යකොට්ඨාගාරිං වියා’’ති යලොයක නිදස්සනිං
අයෙොසි. යවස්සවයණො යකොට්ඨාගාරානි පූයරත්වා භගවන්තිං උපසඞ්කමි.
භගවා ‘‘විකායල ආගයතොසී’’ති ආෙ. අථ භගවයතො සබ්බිං ආයරොයචසි.
ඉමිනා කාරයණන ආසන්නතයරපි චාතුමොරාජිකභවයන වසන්යතො
යවස්සවයණොපච්ඡාආගයතො.එරාවණස්සපන නකඤ්චිඅන්තරාකරණීයිං

අයෙොසි, යතනයසොපඨමතරිංආගයතො. 

අයිං පන උපාසයකො කඤ්චාපි අනාගාමී පකතියාව එකභත්තියකො, 
තථාපි තදා උයපොසථදිවයසොති කත්වා උයපොසථඞ්ගානි අධිට්ඨාය
සායන්ෙසමයිං සුනිවත්යථො සුපාරුයතො පඤ්චසතඋපාසකපරිවුධසයතො
යජතවනිං ගන්ත්වා ධම්මයදසනිං සුත්වා අත්තයනො ඝරිං ආගම්ම යතසිං
උපාසකානිං සරණසීලඋයපොසථානිසිංසාදියභදිං උපාසකධම්මිං කයථත්වා 
යත උපාසයක උයයයොයජසි. යතසඤ්ච තස්යසව ඝයර
මුට්ඨිෙත්ථ පමාණපාදකානි පඤ්ච ක පියමඤ්චසතානි
පායටක්යකොවරයකසු පඤ්ඤත්තානි යෙොන්ති. යත අත්තයනො අත්තයනො

ඔවරකිං පවිසිත්වා සමාපත්තිිං අ යපත්වා නිසීදිිංසු, උපාසයකොපි
තයථවාකාසි. යතන ච සමයයන සාවත්ථිනගයර සත්තපඤ්ඤාස

ුලලසතසෙස්සානිවසන්ති, මනුස්සගණනාය අට්ඨාරසයකොටිමනුස්සා.යතන
පඨමයායමෙත්ථිඅස්සමනුස්සයභරිසද්දාදීහිසාවත්ථිනගරිං මොසමුද්යදොවිය

එකසද්දිං යෙොති. මජ්ඣිමයාමසමනන්තයර යසො සද්යදො පටි පස්සම්භති. 
තම්හි කායල උපාසයකො සමාපත්තියතො වුධසට්ඨාය අත්තයනො ගුයණ 

ආවජ්යජත්වා ‘‘යයනාෙිං මග්ගසුයඛන ඵලසුයඛන සුඛියතො විෙරාමි, ඉදිං
සුඛිංකිංනිස්සාය ලද්ධ’’න්තිචින්යතත්වා‘‘භගවන්තිංනිස්සායා’’තිභගවති

චිත්තිං පසායදත්වා ‘‘භගවා එතරහි කතයමන විොයරන විෙරතී’’ති
ආවජ්යජන්යතො දිබ්යබන චක්ඛුනා එරාවණයවස්සවයණ දිස්වා දිබ්බාය
යසොතධාතුයා ධම්මයදසනිං සුත්වා යචයතොපරියඤායණන යතසිං 
පසන්නචිත්තතිං ඤත්වා ‘‘යිංනූනාෙම්පි භගවන්තිං උභයහිතිං පටිපදිං 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

348 

පටුන 

පුච්යඡයය’’න්තිචින්යතසි.තස්මායසොඑකනගයරවසන්යතොපිසබ්බපච්ඡා

ආගයතො, එවඤ්ච යනසිං ආගමනිං අඤ්ඤාසි. යතනාෙ – ‘‘ආගඤ්ඡි යත
සන්තියකනාගරාජා…යප.…යසොචාපි සුත්වානපතීතරූයපො’’ති. 

384. ඉදානි ඉයතො බහිද්ධා යලොකසම්මයතහි සමණබ්රාේමයණහි

උක්කට්ඨභායවන භගවන්තිං පසිංසන්යතො ‘‘යෙ යකචියම’’ති

ගාථාද්වයමාෙ.තත්ථ තිත්ථිොතිනන්දවච්ඡසිංකච්යචහිආදිපුග්ගයලහිතීහි 

තිත්ථකයරහි කයත දිට්ඨිතිත්යථ ජාතා, යතසිං සාසයන පබ්බජිතා

පූරණාදයයො ඡ සත්ථායරො. තත්ථ නාටපුත්යතො නිගණ්යඨො, අවයසසා

ආජීවකාති යත සබ්යබ දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘යෙ යකචියම තිත්ථිො

වාදසීලා’’ති, ‘‘මයිං සම්මා පටිපන්නා, අඤ්යඤ මිච්ඡා පටිපන්නා’’ති එවිං

වාදකරණසීලායලොකිංමුඛසත්තීහිවිතුදන්තා විචරන්ති. ආජීවකාවාතියත

එකජ්ඣමුද්දිට්යඨ භින්දිත්වා දස්යසති. නාතිතරන්තීති නාතික්කමන්ති. 

සබ්යබතිඅඤ්යඤපියය යකචිතිත්ථියසාවකාදයයො, යතපිපරිග්ගණ්ෙන්යතො

ආෙ. ‘‘ඨියතොවජන්තංවිො’’තියථා යකොචිඨියතොගතිවිකයලොසීඝගාමිනිං

පුරිසිංගච්ඡන්තිංනාතිතයරයය, එවිංයතපඤ්ඤාගතියා අභායවනයතයත

අත්ථ පයභයදබුජ්ඣිතුිංඅසක්යකොන්තාඨිතා, අතිජවනපඤ්ඤිංභගවන්තිං 
නාතිතරන්තීතිඅත්යථො. 

385. බ්රාහ්මණා වාදසීලා වුද්ධා චාති එත්තාවතා 

චඞ්කීතාරුක්ඛයපොක්ඛරසාතිජාණුස්යසොණිආදයයො දස්යසති, අපි බ්රාහ්මණා

සන්ති යකචීති ඉමිනා මජ්ඣිමාපි දෙරාපි යකවලිං බ්රාේමණා සන්ති අත්ථි
උපලබ්භන්ති යකචීති එවිං

අස්සලායනවායසට්ඨඅම්බට්ඨඋත්තරමාණවකාදයයො දස්යසති. අත්ථබද්ධාති

‘‘අපි නු යඛො ඉමිං පඤ්ෙිං බයාකයරයය, ඉමිං කඞ්ඛිං ඡින්යදයයා’’ති එවිං

අත්ථබද්ධාභවන්ති. යෙචාපි අඤ්යඤතිඅඤ්යඤපියය‘‘මයිංවාදියනො’’ති
එවිං මඤ්ඤමානා විචරන්ති ඛත්තියපණ්ඩිතබ්රාේමණබ්රේමයදවයක්ඛාදයයො 
අපරිමාණා.යතපිසබ්යබතයිඅත්ථබද්ධාභවන්තීතිදස්යසති. 

386-7. එවිං නාන පකායරහිභගවන්තිංපසිංසිත්වාඉදානිධම්යමයනව

තිංපසිංසිත්වාධම්මකථිං යාචන්යතො ‘‘අෙඤ්හිධම්යමො’’තිගාථාද්වයමාෙ.

තත්ථ අෙඤ්හි ධම්යමොති සත්තතිිංස යබොධිපක්ඛියධම්යම සන්ධායාෙ. 

නිපුයණොති සණ්යෙො දු පටිවිජ්යඣො. සුයඛොති පටිවිද්යධො සමායනො 

යලොුලත්තරසුඛමාවෙති, තස්මා සුඛාවෙත්තා ‘‘සුයඛො’’ති වුධසච්චති. 

සුප්පවුත්යතොති සුයදසියතො. සුස්සූසමානාති යසොතුකාමම්ොති අත්යථො. තං

යනොවදාතිතිංධම්මිංඅම්ොකිංවද. ‘‘ත්විංයනො’’තිපිපායඨො, ත්විංඅම්ොකිං

වදාති අත්යථො. සබ්යබපියම භික්ඛයවොති තඞ්ඛණිං නිසින්නානි කර පඤ්ච
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භික්ඛුසතානි යෙොන්ති, තානි දස්යසන්යතො යාචති. උපාසකා චාපීති
අත්තයනොපරිවායරඅඤ්යඤච දස්යසති.යසසයමත්ථපාකටයමව. 

388. අථභගවා අනගාරියපටිපදිංතාව දස්යසතුිං භික්ඛූආමන්යතත්වා 

‘‘සුණාථ යම භික්ඛයවො’’තිආදිමාෙ. තත්ථ ධම්මං ධුතං තඤ්ච චරාථ 

සබ්යබතිකයලයසධුනාතීතිධුයතො, එවරූපිංකයලසධුනනකිංපටිපදාධම්මිං

සාවයාමි යවො, තඤ්චමයාසාවිතිංසබ්යබචරථපටිපජ්ජථ, මාපමාදිත්ථාති

වුධසත්තිං යෙොති. ඉරිොපථන්ති ගමනාදිචතුබ්බිධිං. පබ්බජිතානුයලොමිකන්ති
සමණසාරු පිං සතිසම්පජඤ්ඤයුත්තිං. අරඤ්යඤ

කම්මට්ඨානානුයයොගවයසන පවත්තයමවාති අපයර. යසයවථ නන්ති තිං

ඉරියාපථිං භයජයය. අත්ථදයසොති හිතානුපස්සී. මුතීමාති බුද්ධිමා.
යසසයමත්ථගාථායපාකටයමව. 

389. යනො යව විකායලති එවිං පබ්බජිතානුයලොමිකිං ඉරියාපථිං
යසවමායනො ච දිවාමජ්ඣන්හිකවීතික්කමිං උපාදාය විකායල න චයරයය

භික්ඛු, යුත්තකායල එව පන ගාමිං පිණ්ඩාය චයරයය. කිං කාරණිං? 

අකාලචාරිඤ්හි සජන්ති සඞ්ගා, අකාලචාරිිං පුග්ගලිං රාගසඞ්ගාදයයො

අයනයක සඞ්ගා සජන්ති පරිස්සජන්ති උපගුෙන්ති අල්ලීයන්ති. තස්මා

විකායලන චරන්තිබුද්ධා, තස්මායය චතුසච්චබුද්ධාඅරියපුග්ගලා, නයත
විකායලපිණ්ඩායචරන්තීති.යතනකරසමයයන විකාලයභොජනසික්ඛාපදිං

අ පඤ්ඤත්තිං යෙොති, තස්මා ධම්මයදසනාවයසයනයවත්ථ පුථුජ්ජනානිං
ආදීනවිං දස්යසන්යතො ඉමිං ගාථමාෙ. අරියා පන සෙ මග්ගපටිලාභා එව

තයතො පටිවිරතායෙොන්ති, එසාධම්මතා. 

390. එවිං විකාලචරියිං පටියසයධත්වා ‘‘කායල චරන්යතනපි එවිං

චරිතබ්බ’’න්තිදස්යසන්යතොආෙ ‘‘රූපාචසද්දාචා’’ති.තස්සත්යථො–යය

යතරූපාදයයො නාන පකාරකිංමදිංජයනන්තාසත්යතසම්මදයන්ති, යතසු 

පිණ්ඩපාතපාරිසුද්ධිසුත්තාදීසු )ම.නි. 3.438ආදයයො( වුධසත්තනයයනඡන්දිං 
වියනොයදත්වා යුත්තකායලයනව පාතරාසිං පවියසයයාති. එත්ථ ච පායතො

අසිතබ්යබොති පාතරායසො, පිණ්ඩපාතස්යසතිං නාමිං. යයො යත්ථ ලබ්භති, 
යසො පයදයසොපි තිං යයොයගන ‘‘පාතරායසො’’ති ඉධ වුධසත්යතො. යයතො

පිණ්ඩපාතිං ලභති, තිං ඔකාසිං ගච්යඡයයාති එවයමත්ථ අත්යථො
යවදිතබ්යබො. 

391. එවිං පවිට්යඨො– 

‘‘පිණ්ඩඤ්චභික්ඛුසමයයනලද්ධා, 

එයකොපටික්කම්මරයෙොනිසීයද; 
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අජ්ඣත්තචින්තීනමයනොබහිද්ධා, 
නිච්ඡාරයයසඞ්ගහිතත්තභායවො’’. 

තත්ථ පිණ්ඩන්තිමිස්සකභික්ඛිං, සාහි තයතොතයතොසයමොධායනත්වා

සම්පිණ්ඩිතට්යඨන ‘‘පිණ්යඩො’’ති වුධසච්චති. සමයෙනාති

අන්යතොමජ්ඣන්හිකකායල. එයකො පටික්කම්මාති කායවියවකිං

සම්පායදන්යතො අදුතියයො නිවත්තිත්වා. අජ්ඣත්තචින්තීති තිලක්ඛණිං

ආයරොයපත්වා ඛන්ධසන්තානිං චින්යතන්යතො. න මයනො බහිද්ධා 

නිච්ොරයෙති බහිද්ධා රූපාදීසු රාගවයසන චිත්තිං න නීෙයර. 

සඞ්ගහිතත්තභායවොතිසුට්ඨුගහිතචිත්යතො. 

392. එවිං විෙරන්යතොච– 

‘‘සයචපියසොසල්ලයපසාවයකන, 

අඤ්යඤනවායකනචිභික්ඛුනාවා; 

ධම්මිංපණීතිංතමුදාෙයරයය, 
නයපසුණිංයනොපිපරූපවාදිං’’. 

කිං වුධසත්තිං යෙොති? යසො යයොගාවචයරො කඤ්චියදව යසොතුකාමතාය
උපගයතන සාවයකන වා යකනචි අඤ්ඤතිත්ථියගෙට්ඨාදිනා වා ඉයධව

පබ්බජියතන භික්ඛුනා වා සද්ධිිං සයචපි සල්ලයප, අථ ය්වායිං
මග්ගඵලාදිපටිසිංයුත්යතො දසකථාවත්ථුයභයදොවාඅත පකට්යඨනපණීයතො

ධම්යමො. තිං ධම්මිං පණීතිං උදාෙයරයය, අඤ්ඤිං පන පිසුණවචනිං වා
පරූපවාදිංවාඅ පමත්තකම්පින උදාෙයරයයාති. 

393. ඉදානි තස්මිිං පරූපවායද යදොසිං දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘වාදඤ්හි

එයක’’ති. තස්සත්යථො – ඉයධකච්යච යමොඝපුරිසා පරූපවාදසඤ්හිතිං

නාන පකාරිං විග්ගාහිකකථායභදිං වාදං පටියසනිෙන්ති විරුජ්ඣන්ති, 

යුජ්ඣිතුකාමා හුත්වා යසනාය පටිමුඛිං ගච්ඡන්තා විය යෙොන්ති, යත මයිං

ලාමකපඤ්යඤ න පසංසාම. කිං කාරණිං? තයතො තයතො යන පසජන්ති 

සඞ්ගා, යස්මායතතාදිසයකපුග්ගයල තයතොතයතොවචනපථයතො සමුට්ඨාය

විවාදසඞ්ගා සජන්ති අල්ලීයන්ති. කිං කාරණා සජන්තීති? චිත්තඤ්හි යත

තත්ථගයමන්ති දූයර, යස්මායතපටියසනියන්තා චිත්තිංතත්ථගයමන්ති, 
යත්ථගතිංසමථවිපස්සනානිංදූයරයෙොතීති. 

394-5. එවිං පරිත්තපඤ්ඤානිං පවත්තිිං දස්යසත්වා ඉදානි

මොපඤ්ඤානිං පවත්තිිං දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘පිණ්ඩං විහාරං…යප.…

සාවයකො’’ති. තත්ථ විොයරන පතිස්සයයො, සයනාසයනන මඤ්චපීඨන්ති
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තීහිපි පයදහි යසනාසනයමව වුධසත්තිං. ආපන්ති උදකිං. 

සඞ්ඝාටිරජූපවාහනන්ති පිංසුමලාදියනො සඞ්ඝාටිරජස්ස යධොවනිං. සුත්වාන

ධම්මං සුගයතන යදසිතන්ති සබ්බාසවසිංවරාදීසු ‘‘පටිසඞ්ඛා යයොනියසො

චීවරිංපටියසවතිසීතස්ස පටිඝාතායා’’තිආදිනා )ම.නි.1.23; අ.නි.6.58) 

නයයන භගවතා යදසිතිං ධම්මිං සුත්වා. සඞ්ඛාෙ යසයව 

වරපඤ්ඤසාවයකොති එතිං ඉධ පිණ්ඩන්ති වුධසත්තිං පිණ්ඩපාතිං, විොරාදීහි

වුධසත්තිංයසනාසනිං, ආපමුයඛනදස්සිතිංගිලානපච්චයිං, සඞ්ඝාටියාචීවරන්ති 
චතුබ්බිධම්පිපච්චයිංසඞ්ඛාය ‘‘යාවයදවඉමස්සකායස්සඨිතියා’’තිආදිනා

)ම. නි. 1.23; අ. නි. 6.58) නයයන පච්චයවක්ඛිත්වා යසයව

වරපඤ්ඤසාවයකො, යසවිතුිං සක්ුලයණයය වරපඤ්ඤස්ස තථාගතස්ස

සාවයකො යසක්යඛො වා පුථුජ්ජයනො වා, නි පරියායයන ච අරො. යසො හි

චතුරාපස්යසයනො ‘‘සඞ්ඛායයකිං පටියසවති, සඞ්ඛායයකිං අධිවායසති, 

සඞ්ඛායයකිංපරිවජ්යජති, සඞ්ඛායයකිංවියනොයදතී’’ති)දී. නි.3.308; ම.නි.

2.168; අ.නි.10.20) වුධසත්යතො.යස්සාචසඞ්ඛායයසයව වරපඤ්ඤසාවයකො, 

තස්මා හි පිණ්යඩ…යප.… ෙථා යපොක්ඛයර වාරිබින්දු, තථා යෙොතීති
යවදිතබ්යබො. 

396. එවිං ඛීණාසවපටිපත්තිිං දස්යසන්යතො අරෙත්තනිකූයටන
අනගාරියපටිපදිං නිට්ඨායපත්වා ඉදානි අගාරියපටිපදිං දස්යසතුිං 

‘‘ගහට්ඨවත්තං පන යවො’’තිආදිමාෙ. තත්ථ පඨමගාථාය තාව සාවයකොති
අගාරියසාවයකො.යසසිං උත්තානත්ථයමව.අයිංපනයයොජනා –යයොමයා
ඉයතොපුබ්යබයකවයලොඅබයාමිස්යසොසකයලො පරිපුණ්යණොභික්ඛුධම්යමො
කථියතො. එස යඛත්තවත්ථුආදිපරිග්ගයෙහි සපරිග්ගයෙන න ලබ්භා
ඵස්යසතුිංනසක්කාඅධිගන්තුන්ති. 

397. එවිං තස්ස භික්ඛුධම්මිං පටියසයධත්වා ගෙට්ඨධම්මයමව

දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘පාණං න හයන’’ති. තත්ථ පුරිමඩ්යඪන

තියකොටිපරිසුද්ධා පාණාතිපාතායවරමණි වුධසත්තා, පච්ඡිමඩ්යඪන සත්යතසු

හිතපටිපත්ති.තතියපායදොයචත්ථඛග්ගවිසාණසුත්යත)සු.නි. 35ආදයයො(

චතුත්ථපායද ථාවරතසයභයදො යමත්තසුත්තවණ්ණනායිං )සු. නි. 143
ආදයයො( සබ්බ පකාරයතො වණ්ණියතො. යසසිං උත්තානත්ථයමව.
උ පටිපාටියා පන යයොජනා කාතබ්බා – තසථාවයරසු සබ්යබසු භූයතසු
නිධායදණ්ඩිං නෙයනනඝාතයයයය නානුජඤ්ඤාති.‘‘නිධායදණ්ඩ’’න්ති
ඉයතො වා පරිං ‘‘වත්යතයයා’’ති පාඨයසයසො ආෙරිතබ්යබො. ඉතරථා හින
පුබ්යබනාපරිංසන්ධියති. 

398. එවිං පඨමසික්ඛාපදිං දස්යසත්වා ඉදානි දුතියසික්ඛාපදිං

දස්යසන්යතොආෙ ‘‘තයතොඅදින්න’’න්ති.තත්ථ කිඤ්චීති අ පිංවාබහුිංවා. 
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ක්වචීති ගායම වා අරඤ්යඤ වා. සාවයකොති අගාරියසාවයකො. 

බුජ්ඣමායනොති ‘‘පරසන්තකමිද’’න්ති ජානමායනො. සබ්බං අදින්නං

පරිවජ්ජයෙෙයාති එවඤ්හි පටිපජ්ජමායනො සබ්බිං අදින්නිං පරිවජ්යජයය, 
යනොඅඤ්ඤථාතිදීයපති.යසසයමත්ථවුධසත්තනයඤ්ච පාකටඤ්චාති. 

399. එවිං දුතියසික්ඛාපදම්පි තියකොටිපරිසුද්ධිං දස්යසත්වා

උක්කට්ඨපරිච්යඡදයතොපභුති තතියිංදස්යසන්යතොආෙ ‘‘අබ්රහ්මචරිෙ’’න්ති.

තත්ථ අසම්භුණන්යතොතිඅසක්යකොන්යතො. 

400. ඉදානි චතුත්ථසික්ඛාපදිං දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘සභග්ගයතො වා’’ති.

තත්ථ සභග්ගයතොති සන්ථාගාරාදිගයතො. පරිසග්ගයතොති පූගමජ්ජගයතො.
යසසයමත්ථවුධසත්තනයඤ්ච පාකටඤ්චාති. 

401. එවිං චතුත්ථසික්ඛාපදම්පි තියකොටිපරිසුද්ධිං දස්යසත්වා පඤ්චමිං

දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘මජ්ජඤ්ච පාන’’න්ති. තත්ථ මජ්ජඤ්ච පානන්ති
ගාථාබන්ධසුඛත්ථිං එවිං වුධසත්තිං. අයිං පනත්යථො ‘‘මජ්ජපානඤ්ච න 

සමාචයරයයා’’ති. ධම්මං ඉමන්ති ඉමිං මජ්ජපානයවරමණීධම්මිං. 

උම්මාදනන්තන්ති උම්මාදනපරියයොසානිං. යයො හි සබ්බලහුයකො 

මජ්ජපානස්ස විපායකො, යසො මනුස්සභූතස්ස උම්මත්තකසිංවත්තනියකො

යෙොති. ඉති නං විදිත්වාති ඉති නිං මජ්ජපානිං ඤත්වා. යසසයමත්ථ 
වුධසත්තනයඤ්චපාකටඤ්චාති. 

402. එවිං පඤ්චමසික්ඛාපදම්පි තියකොටිපරිසුද්ධිං දස්යසත්වා ඉදානි
පුරිමසික්ඛාපදානම්පි මජ්ජපානයමව සිංකයලසකරඤ්ච යභදකරඤ්ච

දස්යසත්වා දළ්ෙතරිං තයතො යවරමණියිං නියයොයජන්යතො ආෙ ‘‘මදා හි

පාපානි කයරොන්තී’’ති. තත්ථ මදාති මදයෙතු. හිකායරො පදපූරණමත්යත 

නිපායතො. පාපානිකයරොන්තීතිපාණාතිපාතාදීනිසබ්බාුලසලානි කයරොන්ති. 

උම්මාදනං යමොහනන්ති පරයලොයක උම්මාදනිං ඉෙයලොයක යමොෙනිං.
යසසිංඋත්තානත්ථයමව. 

403-4. එත්තාවතා අගාරියසාවකස්ස නිච්චසීලිං දස්යසත්වා ඉදානි

උයපොසථඞ්ගානි දස්යසන්යතො ‘‘පාණං න හයන’’ති ගාථාද්වයමාෙ. තත්ථ 

අබ්රහ්මචරිොති අයසට්ඨචරියභූතා. යමථුනාති යමථුනධම්මසමාපත්තියතො. 

රත්තිං න භුඤ්යජෙය විකාලයභොජනන්ති රත්තිම්පි න භුඤ්යජයය, දිවාපි 

කාලාතික්කන්තයභොජනිං න භුඤ්යජයය. න ච ගන්ධන්ති එත්ථ
ගන්ධග්ගෙයණන වියලපනචුණ්ණාදීනිපි ගහිතායනවාති යවදිතබ්බානි. 

මඤ්යචති ක පියමඤ්යච. සන්ථයතති තට්ටිකාදීහි ක පියත්ථරයණහි

අත්ථයත. ඡමායිං පන යගොනකාදිසන්ථතායපි වට්ටති. අට්ඨඞ්ගිකන්ති
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පඤ්චඞ්ගිකිං වියතූරියිං, නඅඞ්ගවිනිමුත්තිං. දුක්ඛන්තගුනාති වට්ටදුක්ඛස්ස
අන්තගයතන.යසසයමත්ථ පාකටයමව. පච්ඡිමඩ්ඪිං පනසඞ්ත්තිකාරයකහි 

වුධසත්තන්තිපිආහු. 

405. එවිං උයපොසථඞ්ගානි දස්යසත්වා ඉදානි උයපොසථකාලිං

දස්යසන්යතොආෙ ‘‘තයතොච පක්ඛස්සා’’ති.තත්ථ තයතොති පදපූරණමත්යත

නිපායතො. පක්ඛස්සුපවස්සුයපොසථන්ති එවිං පරපයදන යයොයජතබ්බිං
‘‘පක්ඛස්ස චාතුද්දසිිං පඤ්චදසිිං අට්ඨමින්ති එයත තයයො දිවයස උපවස්ස

උයපොසථිං, එතිං අට්ඨඞ්ගිකඋයපොසථිං උපගම්ම වසිත්වා’’ති. 

පාටිහාරිෙපක්ඛඤ්චාති එත්ථ පන වස්සූපනායිකාය පුරිමභායග 

ආසාළ්ෙමායසො, අන්යතොවස්සිංතයයොමාසා, කත්තිකමායසොතිඉයමපඤ්ච

මාසා ‘‘පාටිොරියපක්යඛො’’ති වුධසච්චන්ති. ආසාළ්ෙකත්තිකඵග්ගුණමාසා
තයයොඑවාතිඅපයර. පක්ඛුයපොසථදිවසානිංපුරිමපච්ඡිමදිවසවයසනපක්යඛ
පක්යඛ යතරසීපාටිපදසත්තමීනවමීසඞ්ඛාතා චත්තායරො චත්තායරො දිවසාති

අපයර. යිං රුච්චති, තිං ගයෙතබ්බිං. සබ්බිං වා පන පුඤ්ඤකාමීනිං
භාසිතබ්බිං. එවයමතිං පාටිොරියපක්ඛඤ්ච පසන්නමානයසො සුසමත්තරූපිං
සුපරිපුණ්ණරූපිංඑකම්පි දිවසිං අපරිච්චජන්යතො අට්ඨඞ්ගුයපතිංඋයපොසථිං
උපවස්සාතිසම්බන්ධිතබ්බිං. 

406. එවිං උයපොසථකාලිං දස්යසත්වා ඉදානි යතසු කායලසු එතිං

උයපොසථිං උපවස්ස යිං කාතබ්බිං, තිං දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘තයතො ච

පායතො’’ති.එත්ථාපි තයතොතිපදපූරණමත්යතනිපායතො, අනන්තරත්යථවා, 

අථාති වුධසත්තිං යෙොති. පායතොති අපරජ්ජුදිවසපුබ්බභායග. 

උපවුත්ථුයපොසයථොති උපවසිතඋයපොසයථො. අන්යනනාති යාගුභත්තාදිනා. 

පායනනාති අට්ඨවිධපායනන. අනුයමොදමායනොති අනුපයමොදමායනො, 

නිරන්තරිං යමොදමායනොති අත්යථො. ෙථාරහන්ති අත්තයනො අනුරූයපන, 

යථාසත්ති යථාබලන්ති වුධසත්තිං යෙොති. සංවිභයජථාති භායජයය 

පතිමායනයය.යසසිංපාකටයමව. 

407. එවිං උපවුධසත්ථුයපොසථස්ස කච්චිං වත්වා ඉදානි යාවජීවිකිං
ගරුවත්තිං ආජීවපාරිසුද්ධිඤ්ච කයථත්වා තාය පටිපදාය

අධිගන්තබ්බට්ඨානිං දස්යසන්යතොආෙ ‘‘ධම්යමනමාතාපිතයරො’’ති.තත්ථ 

ධම්යමනාතිධම්මලද්යධනයභොයගන. භයරෙයාතියපොයසයය. ධම්මිකංයසො 

වණිජ්ජන්ති සත්තවණිජ්ජා, සත්ථවණිජ්ජා, විසවණිජ්ජා, මිංසවණිජ්ජා, 
සුරාවණිජ්ජාති ඉමා පඤ්ච අධම්මවණිජ්ජා වජ්යජත්වා අවයසසා 
ධම්මිකවණිජ්ජා. වණිජ්ජාමුයඛන යචත්ථ කසියගොරක්ඛාදි අපයරොපි
ධම්මියකො යවොොයරො සඞ්ගහියතො. යසසමුත්තානත්ථයමව. අයිං පන
යයොජනා – යසො නිච්චසීලඋයපොසථසීලදානධම්මසමන්නාගයතො
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අරියසාවයකොපයයොජයයධම්මිකිංවණිජ්ජිං, තයතො ලද්යධනචධම්මයතො
අනයපතත්තාධම්යමනයභොයගනමාතාපිතයරොභයරයය.අථයසොගිහීඑවිං 
අ පමත්යතො ආදියතො පභුති වුධසත්තිං ඉමිං වත්තිං වත්තයන්යතො කායස්ස
යභදායයයත අත්තයනොආභායඅන්ධකාරිංවිධයමත්වාආයලොකකරයණන

සයම්පභාති ලද්ධනාමා ඡ කාමාවචරයදවා, යත සයම්පයභ නාම යදයව

උයපතිභජතිඅල්ලීයති, යතසිංනිබ්බත්තට්ඨායන නිබ්බත්තතීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායධම්මිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොචදුතියයොවග්යගොඅත්ථවණ්ණනානයයතො, නායමන 

චූළවග්යගොති. 
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3. මහාවග්යගො 
1. පබ්බජ්ජාසුත්තවණ්ණනා 

408. පබ්බජ්ජං කිත්තයිස්සාමීතිපබ්බජ්ජාසුත්තිං.කා උ පත්ති? භගවති
කරසාවත්ථියිංවිෙරන්යතආයස්මයතොආනන්දස්සපරිවිතක්යකො උදපාදි–

‘‘සාරිපුත්තාදීනිංමොසාවකානිංපබ්බජ්ජාකත්තිතා, තිංභික්ඛූචඋපාසකා 

ච ජානන්ති. භගවයතො පන අකත්තිතා, යිංනූනාෙිං කත්යතයය’’න්ති. යසො
යජතවනවිොයර ආසයන නිසීදිත්වා චිත්තබීජනිිං ගයෙත්වා භික්ඛූනිං
භගවයතොපබ්බජ්ජිංකත්යතන්යතො ඉමිංසුත්තමභාසි. 

තත්ථයස්මාපබ්බජ්ජිංකත්යතන්යතනයථාපබ්බජි, තිං කත්යතතබ්බිං.

යථාචපබ්බජි, තිංකත්යතන්යතනයථාවීමිංසමායනොපබ්බජ්ජිංයරොයචසි, 

තිං කත්යතතබ්බිං. තස්මා ‘‘පබ්බජ්ජිං කත්තයිස්සාමී’’ති වත්වා ‘‘ෙථා

පබ්බජී’’තිආදිමාෙ. චක්ඛුමාති පඤ්චහිචක්ඛූහිචක්ඛුමාචක්ඛුසම්පන්යනොති
අත්යථො.යසසමාදිගාථාය උත්තානයමව. 

409. ඉදානි ‘‘යථා වීමිංසමායනො’’ති තමත්ථිං පකායසන්යතො ආෙ 

‘‘සම්බායධොෙ’’න්ති. තත්ථ සම්බායධොති පුත්තදාරාදිසම්පීළයනන

කයලසසම්පීළයනන ච ුලසලකරියාය ඔකාසරහියතො. රජස්සාෙතනන්ති

කම්යබොජාදයයො විය අස්සාදීනිං, රාගාදිරජස්ස උ පත්තියදයසො. 

අබ්යභොකායසොති වුධසත්තසම්බාධපටිපක්ඛභායවන ආකායසො විය විවටා. ඉති

දිස්වාන පබ්බජීති ඉති ඝරාවාසපබ්බජ්ජාසු බයාධිජරාමරයණහි සුට්ඨුතරිං

යචොදියමානෙදයයො ආදීනවමානිසිංසඤ්ච වීමිංසිත්වා, මොභිනික්ඛමනිං

නික්ඛමිත්වා, අයනොමානදීතීයර ඛග්යගන යකයස ඡින්දිත්වා, තාවයදව ච
ද්වඞ්ගුලමත්තසණ්ඨිතසමණසාරු පයකසමස්සු හුත්වා ඝටිකායරන
බ්රේමුනා උපනීයත අට්ඨ පරික්ඛායර ගයෙත්වා ‘‘එවිං නිවායසතබ්බිං 
පාරුපිතබ්බ’’න්ති යකනචි අනනුසිට්යඨො අයනකජාතිසෙස්සපවත්තියතන
අත්තයනො පබ්බජ්ජාචිණ්යණයනවසික්ඛාපියමායනොපබ්බජි.එකිංකාසාවිං
නිවායසත්වා එකිං උත්තරාසඞ්ගිං කරිත්වා එකිං චීවරිං ඛන්යධ කරිත්වා
මත්තිකාපත්තිං අිංයස ආලග්යගත්වා පබ්බජිතයවසිං අධිට්ඨාසීති වුධසත්තිං
යෙොති.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

410. එවිං භගවයතො පබ්බජ්ජිං කත්යතත්වා තයතො පරිං
පබ්බජිතපටිපත්තිිං අයනොමානදීතීරිංහිත්වාපධානායගමනඤ්චපකායසතුිං 

‘‘පබ්බජිත්වාන කායෙනා’’තිආදිිං සබ්බමභාසි. තත්ථ කායෙන පාපකම්මං

විවජ්ජයීති තිවිධිං කායදුච්චරිතිං වජ්යජසි. වචීදුච්චරිතන්ති චතුබ්බිධිං

වචීදුච්චරිතිං. ආජීවං පරියසොධයීති මිච්ඡාජීවිං හිත්වා සම්මාජීවයමව
පවත්තයි. 

411. එවිං ආජීවට්ඨමකසීලිං යසොයධත්වා අයනොමානදීතීරයතො

තිිංසයයොජන පමාණිංසත්තායෙන අගමාරාජගහංබුද්යධො. තත්ථකඤ්චාපි



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

යදාරාජගෙිංඅගමාසි, තදා බුද්යධොනයෙොති, තථාපිබුද්ධස්සපුබ්බචරියාති

කත්වා එවිං වත්තුිං ලබ්භති – ‘‘ඉධ රාජා ජායතො, ඉධ රජ්ජිං

අග්ගයෙසී’’තිආදි යලොකයයවොොරවචනිං විය. මගධානන්ති මගධානිං

ජනපදස්සනගරන්තිවුධසත්තිංයෙොති. ගිරිබ්බජන්තිඉදම්පිතස්සනාමිං.තඤ්හි 

පණ්ඩවගිජ්ඣකූටයවභාරඉසිගිලියවපුල්ලනාමකානිං පඤ්චන්නිං ගිරීනිං

මජ්යඣ වයජො විය ඨිතිං, තස්මා ‘‘ගිරිබ්බජ’’න්ති වුධසච්චති. පිණ්ඩාෙ 

අභිහායරසීතිභික්ඛත්ථායතස්මිිංනගයරචරි.යසොකරනගරද්වායරඨත්වා 
චින්යතසි – ‘‘සචාෙිං රඤ්යඤො බිම්බිසාරස්ස අත්තයනො ආගමනිං

නියවයදයයිං, ‘සුද්යධොදනස්ස පුත්යතො සිද්ධත්යථො නාම ුලමායරො
ආගයතො’තිබහුම්පියමපච්චයිං අභිෙයරයය.නයඛොපනයමතිංපතිරූපිං

පබ්බජිතස්ස ආයරොයචත්වා පච්චයගෙණිං, ෙන්දාෙිං පිණ්ඩාය චරාමී’’ති
යදවදත්තියිං පිංසුකූලචීවරිං පාරුපිත්වා මත්තිකාපත්තිං ගයෙත්වා 
පාචීනද්වායරන නගරිංපවිසිත්වාඅනුඝරිංපිණ්ඩායඅචරි.යතනාෙ ආයස්මා

ආනන්යදො – ‘‘පිණ්ඩාය අභිොයරසී’’ති. ආකිණ්ණවරලක්ඛයණොති සරීයර
ආකරිත්වා විය ඨපිතවරලක්ඛයණො විපුලවරලක්ඛයණො වා. විපුලම්පි හි

‘‘ආකණ්ණ’’න්තිවුධසච්චති.යථාෙ– ‘‘ආකණ්ණලුද්යදොපුරියසො, ධාතියචලිංව

මක්ඛියතො’’ති)ජා.1.6.118; 1.9.106). විපුලලුද්යදොතිඅත්යථො. 

412. තමද්දසාතිතයතොකරපුරිමානිසත්තදිවසානිනගයරනක්ඛත්තිං 

යඝොසිතිං අයෙොසි. තිං දිවසිං පන ‘‘නක්ඛත්තිං වීතිවත්තිං, කම්මන්තා
පයයොයජතබ්බා’’ති යභරිචරි.අථමොජයනොරාජඞ්ගයණසන්නිපති.රාජාපි
‘‘කම්මන්තිංසිංවිදහිස්සාමී’’ති සීෙපඤ්ජරිංවිවරිත්වාබලකායිංපස්සන්යතො
තිංපිණ්ඩායඅභිොයරන්තිංමොසත්තිං අද්දස.යතනාෙආයස්මාආනන්යදො

–‘‘තමද්දසාබිම්බිසායරො, පාසාදස්මිිං පතිට්ඨියතො’’ති. ඉමමත්ථංඅභාසථාති
ඉමිංඅත්ථිංඅමච්චානිං අභාසි. 

413. ඉදානි තිං යතසිං අමච්චානිං භාසිතමත්ථිං දස්යසන්යතො ආෙ – 

‘‘ඉමං යභොන්යතො’’ති. තත්ථ ඉමන්ති යසො රාජා යබොධිසත්තිං දස්යසති, 

යභොන්යතොති අමච්යච ආලපති. නිසායමථාති පස්සථ. අභිරූයපොති 

දස්සනීයඞ්ගපච්චඞ්යගො. බ්රහ්මාති ආයරොෙපරිණාෙසම්පන්යනො. සුචීති

පරිසුද්ධඡවිවණ්යණො. චරයණනාතිගමයනන. 

414-5. නීචකුලාමිවාති නීචුලලා ඉව පබ්බජියතො න යෙොතීති අත්යථො.

මකායරොපදසන්ධිකයරො. කුහිංභික්ඛුගමිස්සතීතිඅයිං භික්ඛුුලහිිංගමිස්සති, 

අජ්ජකත්ථවසිස්සතීතිජානිතුිංරාජදූතාසීඝිං ගච්ඡන්තු.දස්සනකාමාහිමයිං

අස්සාති ඉමිනා අධි පායයන ආෙ. ගුත්තද්වායරො ඔක්ඛිත්තචක්ඛුතාය, 

සුසංවුයතො සතියා. ගුත්තද්වායරො වා සතියා, සුසිංවුධසයතො පාසාදියකන 

සඞ්ඝාටිචීවරධාරයණන. 
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416. ඛිප්පං පත්තං අපූයරසීති සම්පජානත්තා පතිස්සතත්තා ච අධිකිං 
අගණ්ෙන්යතො ‘‘අලිං එත්තාවතා’’ති අජ්ඣාසයපූරයණන ඛි පිං පත්තිං

අපූයරසි. මුනීති යමොනත්ථාය පටිපන්නත්තා අ පත්තමුනිභායවොපි

මුනිඉච්යචව වුධසත්යතො, යලොකයවොොයරන වා. යලොකයා හි

අයමොනසම්පත්තම්පි පබ්බජිතිං ‘‘මුනී’’ති භණන්ති. පණ්ඩවං අභිහායරසීති
තිංපබ්බතිංඅභිරුහි.යසොකර මනුස්යසපුච්ඡි ‘‘ඉමස්මිිංනගයරපබ්බජිතා
කත්ථ වසන්තී’’ති. අථස්ස යත ‘‘පණ්ඩවස්ස උපරි
පුරත්ථාභිමුඛපබ්භායර’’තිආයරොයචසුිං.තස්මා තයමවපණ්ඩවිංඅභිොයරසි
‘‘එත්ථවායසොභවිස්සතී’’තිඑවිංචින්යතත්වා. 

419-23. බයග්ඝුසයභොවසීයහොවගිරිගබ්භයරතිගිරිගුොයිංබයග්යඝො විය
උසයභො විය සීයෙො විය ච නිසින්යනොති අත්යථො. එයත හි තයයො යසට්ඨා

විගතභයයභරවා ගිරිගබ්භයර නිසීදන්ති, තස්මා එවිං උපමිං අකාසි. 

භද්දොයනනාති ෙත්ථිඅස්සරථසිවිකාදිනා උත්තමයායනන. සොනභූමිං

ොයිත්වාති යාවතිකා භූමි ෙත්ථිඅස්සාදිනා යායනන සක්කා ගන්තුිං, තිං

ගන්ත්වා. ආසජ්ජාතිපත්වා, සමීපමස්ස ගන්ත්වාතිඅත්යථො. උපාවිසීතිනිසීදි. 

යුවාතියයොබ්බනසම්පන්යනො. දහයරොතිජාතියා තරුයණො. පඨමුප්පත්තියකො

සුසූතිතදුභයවියසසනයමව. යුවාසුසූතිඅතියයොබ්බයනො. පඨමුප්පත්තියකොති

පඨයමයනවයයොබ්බනයවයසනඋට්ඨියතො. දහයරොචාසීතිසතිචදෙරත්යත
සුසුබාලයකොවියඛායසීති. 

424-5. අනීකග්ගන්ති බලකායිං යසනාමුඛිං. දදාමියභොයගභුඤ්ජස්සූති

එත්ථ ‘‘අෙිං යත අඞ්ගමගයධසු යාවිච්ඡසි, තාව දදාමි යභොයග. තිං ත්විං
යසොභයන්යතො අනීකග්ගිං නාගසඞ්ඝපුරක්ඛයතො භුඤ්ජස්සූ’’ති එවිං

සම්බන්යධොයවදිතබ්යබො. උජුංජනපයදොරාජාති‘‘දදාමියභොයග භුඤ්ජස්සු, 
ජාතිිං අක්ඛාහි පුච්ඡියතො’’ති එවිං කර වුධසත්යතො මොපුරියසො චින්යතසි – 

‘‘සයච අෙිං රජ්යජන අත්ථියකො අස්සිං, චාතුමොරාජිකාදයයොපි මිං

අත්තයනො අත්තයනො රජ්යජන නිමන්යතයයිං, යගයෙ ඨියතො එව වා
චක්කවත්තිරජ්ජිං කායරයයිං. අයිං පන රාජා අජානන්යතො එවමාෙ –

‘ෙන්දාෙිං, තිං ජානායපමී’’’ති බාෙිං උච්චායරත්වා අත්තයනො 
ආගතදිසාභාගිං නිද්දිසන්යතො ‘‘උජුිං ජනපයදො රාජා’’තිආදිමාෙ. තත්ථ 

හිමවන්තස්ස පස්සයතොති භණන්යතො සස්සසම්පත්තියවකල්ලාභාවිං
දස්යසති. හිමවන්තඤ්හි නිස්සාය පාසාණවිවරසම්භවා මොසාලාපි පඤ්චහි

වුධසද්ධීහි වඩ්ඪන්ති, කමඞ්ගිං පනයඛත්යත වුධසත්තානිසස්සානි. ධනවීරියෙන

සම්පන්යනොති භණන්යතො සත්තහි රතයනහි අයවකල්ලත්තිං, පරරාජූහි

අතක්කනීයිං වීරපුරිසාධිට්ඨිතභාවඤ්චස්ස දස්යසති. යකොසයලසු

නියකතියනොති භණන්යතො නවකරාජභාවිං පටික්ඛිපති. නවකරාජා හි 
නියකතීතිනවුධසච්චති.යස්සපනආදිකාලයතොපභුතිඅන්වයවයසනයසොඑව

ජනපයදො නිවායසො, යසො නියකතීති වුධසච්චති. තථාරූයපො ච රාජා
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සුද්යධොදයනො, යිං සන්ධායාෙ ‘‘යකොසයලසු නියකතියනො’’ති. යතන
අන්වයාගතම්පියභොගසම්පත්තිිංදීයපති. 

426. එත්තාවතා අත්තයනො යභොගසම්පත්තිිං දීයපත්වා ‘‘ආදිච්චා නාම

යගොත්යතන, සාකයා නාම ජාතියා’’ති ඉමිනා ජාතිසම්පත්තිඤ්ච

ආචික්ඛිත්වා යිං වුධසත්තිං රඤ්ඤා ‘‘දදාමි යභොයග භුඤ්ජස්සූ’’ති, තිං

පටික්ඛිපන්යතො ආෙ – ‘‘තම්හා කුලා පබ්බජියතොම්හි, න කායම

අභිපත්ථෙ’’න්ති. යදි හි අෙිං කායම අභිපත්ථයයයයිං, න ඊදිසිං
ධනවීරියසම්පන්නිං ද්වාසීතිසෙස්සවීරපුරිසසමාුලලිං ුලලිං ඡඩ්යඩත්වා 
පබ්බයජයයන්තිඅයිංකයරත්ථඅධි පායයො. 

427. එවිං රඤ්යඤො වචනිං පටික්ඛිපිත්වා තයතො පරිං අත්තයනො

පබ්බජ්ජායෙතුිංදස්යසන්යතොආෙ– ‘‘කායමස්වාදීනවංදිස්වා, යනක්ඛම්මං

දට්ඨුයඛමයතො’’ති.එතිං ‘‘පබ්බජියතොම්හී’’තිඉමිනාසම්බන්ධිතබ්බිං.තත්ථ 

දට්ඨූතිදිස්වා. යසසයමත්ථඉයතොපුරිමගාථාසු චයිංයිංනවිචාරිතිං, තිංතිං
සබ්බිං උත්තානත්ථත්තා එව න විචාරිතන්ති යවදිතබ්බිං. එවිං අත්තයනො
පබ්බජ්ජායෙතුිංවත්වාපධානත්ථායගන්තුකායමොරාජානිංආමන්යතන්යතො

ආෙ – ‘‘පධානාෙගමිස්සාමි, එත්ථයමරඤ්ජතීමයනො’’ති. තස්සත්යථො –

යස්මාෙිං, මොරාජ, යනක්ඛම්මිං දට්ඨු යඛමයතො පබ්බජියතො, තස්මා තිං 
පරමත්ථයනක්ඛම්මිං නිබ්බානාමතිං සබ්බධම්මානිං අග්ගට්යඨන පධානිං

පත්යථන්යතො පධානත්ථායගමිස්සාමි, එත්ථයමපධායනරඤ්ජතිමයනො, 

නකායමසූති.එවිංවුධසත්යතකර රාජායබොධිසත්තිංආෙ–‘‘පුබ්යබවයමතිං, 

භන්යත, සුතිං‘සුද්යධොදනරඤ්යඤොකරපුත්යතො සිද්ධත්ථුලමායරො චත්තාරි

පුබ්බනිමිත්තානි දිස්වා පබ්බජිත්වා බුද්යධො භවිස්සතී’ති, යසොෙිං, භන්යත, 
තුම්ොකිං අධිමුත්තිිං දිස්වා එවිංපසන්යනො ‘අද්ධා බුද්ධත්තිං

පාපුණිස්සථා’ති. සාධු, භන්යත, බුද්ධත්තිං පත්වා පඨමිං මම විජිතිං
ඔක්කයමයයාථා’’ති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායපබ්බජ්ජාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පධානසුත්තවණ්ණනා 

428. තං මං පධානපහිතත්තන්ති පධානසුත්තිං. කා උ පත්ති? 

‘‘පධානාය ගමිස්සාමි, එත්ථ යම රඤ්ජතී මයනො’’ති ආයස්මා ආනන්යදො
පබ්බජ්ජාසුත්තිං නිට්ඨායපසි. භගවා ගන්ධුලටියිං නිසින්යනො චින්යතසි –

‘‘මයා ඡබ්බස්සානිපධානිංපත්ථයමායනන දුක්කරකාරිකාකතා, තිං අජ්ජ
භික්ඛූනිං කයථස්සාමී’’ති. අථ ගන්ධුලටියතො නික්ඛමිත්වා බුද්ධාසයන
නිසින්යනො‘‘තිංමිංපධානපහිතත්ත’’න්තිආරභිත්වාඉමිං සුත්තමභාසි. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

තත්ථ තං මන්ති ද්වීහිපි වචයනහි අත්තානයමව නිද්දිසති. 

පධානපහිතත්තන්තිනිබ්බානත්ථාය යපසිතචිත්තිංපරිච්චත්තඅත්තභාවිංවා. 

නදිංයනරඤ්ජරං පතීතිලක්ඛණිංනිද්දිසති.ලක්ඛණඤ්හිපධානපහිතත්තාය
යනරඤ්ජරානදී.යතයනව යචත්ථඋපයයොගවචනිං.අයිංපනත්යථො‘‘නදියා

යනරඤ්ජරායා’’ති, යනරඤ්ජරාය තීයරති වුධසත්තිං යෙොති. විපරක්කම්මාති

අතීව පරක්කමිත්වා. ඣාෙන්තන්ති අ පාණකජ්ඣානමනුයුඤ්ජන්තිං. 

යෙොගක්යඛමස්ස පත්තිොති චතූහි යයොයගහි යඛමස්ස නිබ්බානස්ස
අධිගමත්ථිං. 

429. නමුචීති මායරො. යසො හි අත්තයනො විසයා නික්ඛමිතුකායම

යදවමනුස්යස න මුඤ්චති, අන්තරායිං යනසිං කයරොති, තස්මා ‘‘නමුචී’’ති

වුධසච්චති. කරුණංවාචන්තිඅනුද්දයායුත්තිංවාචිං. භාසමායනො උපාගමීතිඉදිං

උත්තානයමව.කස්මාපනඋපාගයතො? මොපුරියසොකරඑකදිවසිං චින්යතසි

–‘‘සබ්බදාආොරිංපරියයසමායනොජීවියතසායපක්යඛොයෙොති, නචසක්කා

ජීවියත සායපක්යඛන අමතිං අධිගන්තු’’න්ති. තයතො ආොරුපච්යඡදාය 

පටිපජ්ජි, යතන කයසො දුබ්බණ්යණො ච අයෙොසි. අථ මායරො ‘‘අයිං

සම්යබොධාය මග්යගො යෙොති, න යෙොතීති අජානන්යතො අතියඝොරිං තපිං

කයරොති, කදාචිමමවිසයිංඅතික්කයමයයා’’තිභීයතො ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්චවත්වා

වායරස්සාමී’’ති ආගයතො. යතයනවාෙ – ‘‘කියසො ත්වමසි දුබ්බණ්යණො, 

සන්තියකමරණංතවා’’ති. 

430. එවඤ්චපන වත්වාඅථස්සමරණසන්තිකභාවිංසායවන්යතොආෙ– 

‘‘සහස්සභායගො මරණස්ස, එකංයසොතවජීවිත’’න්ති.තස්සත්යථො–සෙස්සිං

භාගානිං අස්සාති සෙස්සභායගො. යකො යසො? මරණස්ස පච්චයයොති
පාඨයසයසො. එයකො අිංයසොති එකිංයසො. ඉදිං වුධසත්තිං යෙොති – අයිං

අ පාණකජ්ඣානාදිසෙස්සභායගොතවමරණස්සපච්චයයො, තයතොපනයත

එයකො එව භායගො ජීවිතිං, එවිං සන්තියක මරණිං තවාති. එවිං මරණස්ස

සන්තිකභාවිං සායවත්වාඅථනිංජීවියතසමුස්සායෙන්යතොආෙ ‘‘ජීවයභො

ජීවිතං යසයෙයො’’ති.කථිංයසයයයොතියච. ජීවංපුඤ්ඤානි කාහසීති. 

431. අථඅත්තනා සම්මතානිපුඤ්ඤානිදස්යසන්යතොආෙ–‘‘චරයතො

චයතබ්රේමචරිය’’න්ති.තත්ථ බ්රහ්මචරිෙන්තිකායලනකාලිංයමථුනවිරතිිං

සන්ධායාෙ, යිං තාපසා කයරොන්ති. ජූහයතොති ජුෙන්තස්ස. යසසයමත්ථ 

පාකටයමව. 

432. දුග්යගො මග්යගොති ඉමිං පන අඩ්ඪගාථිං පධානවිච්ඡන්දිං
ජයනන්යතො ආෙ. තත්ථ අ පාණකජ්ඣානාදිගෙනත්තා දුක්යඛන

ගන්තබ්යබොති දුග්යගො, දුක්ඛිතකායචිත්යතන කත්තබ්බත්තා දුක්කයරො, 
සන්තිකමරයණන තාදියසනාපි පාපුණිතුිං අසක්ුලයණයයයතො 

දුරභිසම්භයවොති එවමත්යථො යවදිතබ්යබො. ඉයතො පරිං ඉමා ගාථා භණං
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මායරො, අට්ඨාබුද්ධස්සසන්තියකති අයමුපඩ්ඪගාථාසඞ්ත්තිකායරහිවුධසත්තා.
සකලගාථාපීතිඑයක.භගවතා එව පනපරිං විය අත්තානිංනිද්දිසන්යතන

සබ්බයමත්ථ එවිංජාතිකිං වුධසත්තන්ති අයමම්ොකිං ඛන්ති. තත්ථ අට්ඨාති
අට්ඨාසි.යසසිංඋත්තානයමව. 

433. ඡට්ඨගාථාය යෙනත්යථනාති එත්ථ පයරසිං අන්තරායකරයණන

අත්තයනො අත්යථන ත්විං, පාපිම, ආගයතොසීති අයමධි පායයො. යසසිං
උත්තානයමව. 

434. ‘‘ජීවිං පුඤ්ඤානි කාෙසී’’ති ඉදිං පන වචනිං පටික්ඛිපන්යතො 

‘‘අණුමත්යතොපී’’තිඉමිංගාථමාෙ.තත්ථ පුඤ්යඤනාතිවට්ටගාමිිංමායරන
වුධසත්තිංපුඤ්ඤිංසන්ධායභණති.යසසිං උත්තානයමව. 

435. ඉදානි ‘‘එකිංයසො තව ජීවිත’’න්ති ඉදිං වචනිං ආරබ්භ මාරිං

සන්තජ්යජන්යතො ‘‘අත්ථි සද්ධා’’ති ඉමිං ගාථමාෙ. තත්රායමධි පායයො –

අයර, මාර, යයොඅනුත්තයරසන්තිවරපයදඅස්සද්යධොභයවයය, සද්යධොපිවා

ුලසීයතො, සද්යධො ආරද්ධවීරියයො සමායනොපි වා දු පඤ්යඤො, තිං ත්විං

ජීවිතමනුපුච්ඡමායනො යසොයභයයාසි, මය්ෙිං පන අනුත්තයර සන්තිවරපයද

ඔක පනසද්ධා අත්ථි, තථා කායිකයචතසිකමසිථිලපරක්කමතාසඞ්ඛාතිං

වීරියිං, වජිරූපමා පඤ්ඤා ච මම විජ්ජති, යසො ත්විං එවිං මිං පහිතත්තිං

උත්තමජ්ඣාසයිං කිං ජීවමනුපුච්ඡසි, කස්මා ජීවිතිං පුච්ඡසි. පඤ්ඤා ච 

මමාති එත්ථ ච සද්යදන සති සමාධි ච. එවිං සන්යත යයහි පඤ්චහි

ඉන්ද්රියයහි සමන්නාගතානිබ්බානිංපාපුණන්ති, යතසුඑයකනාපි අවිරහිතිං

එවිං මිං පහිතත්තිං කිං ජීවමනුපුච්ඡසි? නනු – එකාෙිං ජීවිතිං යසයයයො, 

වීරියමාරභයතො දළ්ෙිං )ධ.ප.112). පඤ්ඤවන්තස්සඣායියනො, පස්සයතො

උදයබ්බයන්ති)ධ.ප.111, 113). 

436-8. එවිං මාරිං සන්තජ්යජත්වා අත්තයනො යදෙචිත්ත පවත්තිිං

දස්යසන්යතො ‘‘නදීනමපී’’පිගාථාත්තයමාෙ.තමත්ථයතොපාකටයමව.අයිං

පන අධි පායවණ්ණනා – ය්වායිං මම සරීයර 

අ පාණකජ්ඣානවීරියයවගසමුට්ඨියතො වායතො වත්තති, යලොයක

ගඞ්ගායමුනාදීනිං නදීනම්පි යසොතානි අයිං වියසොසයය, කඤ්ච යම එවිං
පහිතත්තස්ස චතුනාළිමත්තිං යලොහිතිං න උපයසොයසයය. න යකවලඤ්ච

යම යලොහිතයමව සුස්සති, අපිච යඛො පන තම්හි යලොහියත සුස්සමානම්හි

බද්ධාබද්ධයභදිං සරීරානුගතිං පිත්තිං, අසිතපීතාදිපටිච්ඡාදකිං

චතුනාළිමත්තයමව යසම්ෙඤ්ච, කඤ්චාපරිං තත්තකයමව මුත්තඤ්ච

ඔජඤ්චසුස්සති, යතසුචසුස්සමායනසුමිංසානිපිඛීයන්ති, තස්සයමඑවිං 

අනුපුබ්යබන මංයසසු ඛීෙමායනසු භියෙයො චිත්තං පසීදති, න ත්යවව
ත පච්චයා සිංසීදති. යසො ත්විං ඊදිසිං චිත්තමජානන්යතො සරීරමත්තයමව

දිස්වා භණසි‘‘කයසොත්වමසිදුබ්බණ්යණො, සන්තියකමරණිංතවා’’ති.න
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යකවලඤ්චයමචිත්තයමව පසීදති, අපිචයඛොපන භියෙයොසතිචපඤ්ඤාච

සමාධි මම තිට්ඨති, අණුමත්යතොපි පමායදො වා සම්යමොයෙො වා

චිත්තවික්යඛයපො වා නත්ථි, තස්ස මය්ෙිං එවිං විෙරයතො යය යකචි
සමණබ්රාේමණා අතීතිං වා අද්ධානිං අනාගතිං වා එතරහි වා ඔපක්කමිකා

යවදනා යවදයන්ති, තාසිං නිදස්සනභූතිං පත්තස්ස උත්තමයවදනං. යථා

අඤ්යඤසිං දුක්යඛන ඵුට්ඨානිං සුඛිං, සීයතන උණ්ෙිං, උණ්යෙන සීතිං, 

ඛුදායයභොජනිං, පිපාසායඵුට්ඨානිංඋදකිංඅයපක්ඛයතචිත්තිං, එවිංපඤ්චසු 

කාමගුයණසුඑකකාමම්පි නායපක්ඛයක චිත්තිං.‘‘අයෙොවතාෙිං සුයභොජනිං
භුඤ්ජිත්වා සුඛයසයයිං සයයයය’’න්ති ඊදියසනාකායරන මම චිත්තිං න 

උ පන්නිං, පස්ස, ත්විංමාර, සත්තස්ස සුද්ධතන්ති. 

439-41. එවිං අත්තයනො සුද්ධතිං දස්යසත්වා ‘‘නිවායරස්සාමි ත’’න්ති
ආගතස්ස මාරස්ස මයනොරථභඤ්ජනත්ථිං මාරයසනිං කත්යතත්වා තාය

අපරාජිතභාවිං දස්යසන්යතො ‘‘කාමා යත පඨමා යසනා’’තිආදිකා ඡ
ගාථායයොආෙ. 

තත්ථ යස්මා ආදියතොව අගාරියභූයත සත්යත වත්ථුකායමසු

කයලසකාමා යමොෙයන්ති, යත අභිභුයය අනගාරියභාවිං උපගතානිං
පන්යතසුවායසනාසයනසු අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරසුවාඅධිුලසයලසුධම්යමසු 

අරති උ පජ්ජති. වුධසත්තඤ්යචතිං ‘‘පබ්බජියතන යඛො, ආවුධසයසො, අභිරති

දුක්කරා’’ති (සිං. නි. 4.331). තයතො යත පරපටිබද්ධජීවිකත්තා ඛුප්පිපාසා 

බායධති, තාය බාධිතානිං පරියයසනතණ්හා චිත්තිං කලමයති, අථ යනසිං 

කලන්තචිත්තානිං ථිනමිද්ධං ඔක්කමති. තයතො වියසසමනධිගච්ඡන්තානිං
දුරභිසම්භයවසුඅරඤ්ඤවනපත්යථසුයසනාසයනසුවිෙරතිං උත්රාසසඤ්ඤිතා 

භීරු ජායති, යතසිං උස්සඞ්කතපරිසඞ්කතානිං දීඝරත්තිං
වියවකරසමනස්සාදයමානානිං විෙරතිං ‘‘න සියා නු යඛො එස මග්යගො’’ති

පටිපත්තියිං විචිකිච්ො උ පජ්ජති, තිං වියනොයදත්වා විෙරතිං 

අ පමත්තයකන වියසසාධිගයමන මානමක්ඛථම්භා ජායන්ති, යතපි 
වියනොයදත්වා විෙරතිං තයතො අධිකතරිං වියසසාධිගමිං නිස්සාය 

ලාභසක්කාරසියලොකා උ පජ්ජන්ති, ලාභාදිමුච්ඡිතා ධම්මපතිරූපකානි

පකායසන්තා මිච්ොෙසං අධිගන්ත්වා තත්ථ ඨිතා ජාතිආදීහි අත්තානං

උක්කංයසන්ති, පරං වම්යභන්ති, තස්මා කාමාදීනිං පඨමයසනාදිභායවො
යවදිතබ්යබො. 

442-3. එවයමතිං දසවිධිං යසනිං උද්දිසිත්වා යස්මා සා

කණ්ෙධම්මසමන්නාගතත්තා කණ්ෙස්ස නමුචියනො උපකාරාය සිංවත්තති, 

තස්මා නිං තව යසනාති නිද්දිසන්යතො ආෙ – ‘‘එසා නමුචි යත යසනා, 

කණ්හස්සාභිප්පහාරිනී’’ති.තත්ථ අභිප්පහාරිනීතිසමණබ්රාේමණානිංඝාතනී

නි යපොථනී, අන්තරායකරීති අත්යථො. න නං අසූයරො ජිනාති, යජත්වා ච

ලභයත සුඛන්තිඑවිංතවයසනිං අසූයරොකායය චජීවියතචසායපක්යඛො



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

පුරියසො න ජිනාති, සූයරො පන ජිනාති, යජත්වා ච මග්ගසුඛිං ඵලසුඛඤ්ච

අධිගච්ඡති. යස්මා චලභයතසුඛිං, තස්මා සුඛිං පත්ථයමායනො අෙම්පි එස

මුඤ්ජං පරිහයරති. සඞ්ගාමාවචරා අනිවත්තියනො පුරිසා අත්තයනො
අනිවත්තනකභාවවිඤ්ඤාපනත්ථිංසීයසවාධයජ වාආවුධසයධවාමුඤ්ජතිණිං

බන්ධන්ති, තිංඅයම්පිපරිෙරතිච්යචවමිංධායරහි.තවයසනාය පරාජිතස්ස 

ධිරත්ථු මම ජීවිතං, තස්මා එවිං ධායරහි – සඞ්ගායම යම මතං යසයෙයො, 

ෙඤ්යච ජීයව පරාජියතො, යයන ජීවියතන පරාජියතො ජීයව, තස්මා ජීවිතා
තයා සම්මාපටිපන්නානිං අන්තරායකයරන සද්ධිිං සඞ්ගායම මතිං මම
යසයයයොතිඅත්යථො. 

444. කස්මා මතිං යසයයයොති යච? යස්මා පගාළ්යහත්ථ…යප.…

සුබ්බතා, එත්ථ කාමාදිකාය අත්තුක්කිංසනපරවම්භනපරියයොසානාය තව

යසනායපගාළ්ොනිමුග්ගා අනුපවිට්ඨාඑයකසමණබ්රාේමණාන දිස්සන්ති, 

සීලාදීහි ගුයණහි න පකාසන්ති, අන්ධකාරිං පවිට්ඨා විය යෙොන්ති. එයත
එවිං පගාළ්ො සමානා සයචපි කදාචි උම්මුජ්ජිත්වා නිමුජ්ජනපුරියසො විය

‘‘සාහු සද්ධා’’තිආදිනා නයයන උම්මුජ්ජන්ති, තථාපි තාය යසනාය

අජ්යඣොත්ථටත්තා තඤ්ච මග්ගං න ජානන්ති යඛමිං නිබ්බානගාමීනිං, 

සබ්යබපි බුද්ධපච්යචකබුද්ධාදයයො යෙන ගච්ෙන්ති සුබ්බතාති. ඉමිං පන 

ගාථිංසුත්වාමායරොපුනකඤ්චිඅවත්වාඑවපක්කාමි. 

445-6. පක්කන්යත පන තස්මිිං මොසත්යතො තාය දුක්කරකාරිකාය
කඤ්චිපි වියසසිං අනධිගච්ඡන්යතො අනුක්කයමන ‘‘සියානුයඛො අඤ්යඤො

මග්යගො යබොධායා’’තිආදීනි චින්යතත්වා ඔළාරිකාොරිංආොයරත්වා, බලිං

ගයෙත්වා, විසාඛපුණ්ණමදිවයස පයගව සුජාතාය පායාසිං පරිභුඤ්ජිත්වා, 

භද්රවනසණ්යඩ දිවාවිොරිං නිසීදිත්වා, තත්ථ අට්ඨ සමාපත්තියයො
නිබ්බත්යතන්යතො දිවසිං වීතිනායමත්වා සායන්ෙසමයය 
මොයබොධිමණ්ඩාභිමුයඛො ගන්ත්වා යසොත්ථියයන දින්නා අට්ඨ
තිණමුට්ඨියයො යබොධිමූයල විකරිත්වා දසසෙස්සයලොකධාතුයදවතාහි
කතසක්කාරබහුමායනො– 

‘‘කාමිංතයචොචන්ොරුච, අට්ඨිචඅවසිස්සතු; 

උපසුස්සතුනිස්යසසිං, සරීයරමිංසයලොහිත’’න්ති.– 

චතුරඞ්ගවීරියිං අධිට්ඨහිත්වා ‘‘න දානි බුද්ධත්තිං අපාපුණිත්වා පල්ලඞ්කිං
භින්දිස්සාමී’’ති පටිඤ්ඤිං කත්වා අපරාජිතපල්ලඞ්යක නිසීදි. තිං ඤත්වා

මායරො පාපිමා ‘‘අජ්ජ සිද්ධත්යථො පටිඤ්ඤිං කත්වා නිසින්යනො, අජ්යජව
දානිස්ස සා පටිඤ්ඤා පටිබාහිතබ්බා’’ති යබොධිමණ්ඩයතො යාව
චක්කවාළමායතිං ද්වාදසයයොජනවිත්ථාරිං උද්ධිං නවයයොජනමුග්ගතිං
මාරයසනිං සමුට්ඨායපත්වා දියඩ්ඪයයොජනසත පමාණිං ගිරියමඛලිං
ෙත්ථිරාජානිං ආරුය්ෙ බාහුසෙස්සිං මායපත්වා නානාවුධසධානි ගයෙත්වා
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‘‘ගණ්ෙථ, ෙනථ, පෙරථා’’ති භණන්යතො ආළවකසුත්යත වුධසත්ත පකාරා 

වුධසට්ඨියයො මායපසි, තා මොපුරිසිං පත්වා තත්ථ වුධසත්ත පකාරා එව
සම්පජ්ජිිංසු. තයතො වජිරඞ්ුලයසන ෙත්ථිිං ුලම්යභ පෙරිත්වා මොපුරිසස්ස

සමීපිංයනත්වා‘‘උට්යඨහි, යභො සිද්ධත්ථ, පල්ලඞ්කා’’තිආෙ.මොපුරියසො
‘‘න උට්ඨොමි මාරා’’ති වත්වා තිං ධජිනිිං සමන්තා වියලොයකන්යතො ඉමා

ගාථායයොඅභාසි ‘‘සමන්තාධජිනි’’න්ති. 

තත්ථ ධජිනින්ති යසනිං. යුත්තන්ති උයයත්තිං. සවාහනන්ති

ගිරියමඛලනාගරාජසහිතිං. පච්චුග්ගච්ොමීතිඅභිමුයඛොඋපරිගමිස්සාමි, යසො

චයඛොයතයජයනව, න කායයන.කස්මා? මාමංඨානාඅචාවයි, මිංඑතස්මා

ඨානා අපරාජිතපල්ලඞ්කාමායරොමාචායලසීතිවුධසත්තිංයෙොති. නප්පසහතීති

සහිතුිං න සක්යකොති, නාභිභවති වා. ආමං පත්තන්ති කාචජාතිං

මත්තිකාභාජනිං. අස්මනාති පාසායණන.යසසයමත්ථපාකටයමව. 

447-8. ඉදානි ‘‘එතිං යත මාරයසනිං භින්දිත්වා තයතො පරිං

විජිතසඞ්ගායමො සම්පත්තධම්මරාජාභියසයකො ඉදිං කරිස්සාමී’’ති

දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘වසීකරිත්වා’’ති. තත්ථ වසීකරිත්වා සඞ්කප්පන්ති
මග්ගභාවනාය සබ්බිං මිච්ඡාසඞ්ක පිං පොය සම්මාසඞ්ක පස්යසව

පවත්තයනන වසීකරිත්වා සඞ්ක පිං. සතිඤ්ච සූපතිට්ඨිතන්ති කායාදීසු
චතූසු ඨායනසු අත්තයනො සතිඤ්ච සුට්ඨු උපට්ඨිතිං කරිත්වා එවිං 

වසීකතසඞ්ක යපො සු පතිට්ඨිතස්සති රට්ඨා රට්ඨං විචරිස්සාමි 

යදවමනුස්සයභයද පුථූ සාවයක විනෙන්යතො. අථ මයා විනීයමානා යත

අප්පමත්තා…යප.…නයසොචයර, තිං නිබ්බානාමතයමවාතිඅධි පායයො. 

449-51. අථ මායරොඉමාගාථායයොසුත්වාආෙ–‘‘එවරූපිංපක්ඛිංදිස්වා

න භායසි භික්ඛූ’’ති? ‘‘ආම, මාර, න භායාමී’’ති. ‘‘කස්මා න භායසී’’ති? 

‘‘දානාදීනිං පාරමිපුඤ්ඤානිං කතත්තා’’ති. ‘‘යකො එතිං ජානාති දානාදීනි

ත්වමකාසී’’ති? ‘‘කිංඑත්ථපාපිමසක්ඛිකච්යචන, අපිච එකස්මිිංයයවභයව

යවස්සන්තයරො හුත්වායිං දානමදාසිිං, තස්සානුභායවනසත්තක්ඛත්තුිං ඡහි
පකායරහි සඤ්ජාතකම්පා අයිං මොපථවීයයව සක්ඛී’’ති. එවිං වුධසත්යත

උදකපරියන්තිං කත්වාමොපථවීකම්පියභරවසද්දිංමුඤ්චමානා, යිංසුත්වා
මායරොඅසනිෙයතොවියභීයතො ධජිංපණායමත්වාපලායිසද්ධිිංපරිසාය.අථ
මොපුරියසො තීහි යායමහි තිස්යසො විජ්ජා සච්ඡිකත්වා අරුණුග්ගමයන
‘‘අයනකජාතිසිංසාරිං…යප.… තණ්ොනිං ඛයමජ්ඣගා’’ති ඉමිං උදානිං
උදායනසි. මායරො උදානසද්යදන ආගන්ත්වා ‘‘අයිං‘බුද්යධො අෙ’න්ති

පටිජානාති, ෙන්දනිංඅනුබන්ධාමිආභිසමාචාරිකිංපස්සිතුිං.සචස්සකඤ්චි 

කායයන වා වාචාය වා ඛලිතිං භවිස්සති, වියෙයඨස්සාමි න’’න්ති පුබ්යබ 
යබොධිසත්තභූමියිං ඡබ්බස්සානිඅනුබන්ධිත්වාබුද්ධත්තිං පත්තිංඑකිංවස්සිං

අනුබන්ධි. තයතො භගවයතො කඤ්චි ඛලිතිං අපස්සන්යතො ‘‘සත්ත

වස්සානී’’තිඉමානිබ්යබජනීයගාථායයොඅභාසි. 
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තත්ථ ඔතාරන්ති රන්ධිං විවරිං. නාධිගච්ඡිස්සන්ති නාධිගමිිං. 

යමදවණ්ණන්ති යමදපිණ්ඩසදිසිං. අනුපරිෙගාති පරියතො පරියතො අගමාසි. 

මුදුන්ති මුදුකිං. වින්යදමාති අධිගච්යඡයයාම. අස්සාදනාති සාදුභායවො. 

වාෙයසත්යතොතිවායයසොඑත්යතො.යසසයමත්ථපාකටයමව. 

අයිං පන යයොජනා – සත්ත වස්සානි භගවන්තිං ඔතාරායපක්යඛො

අනුබන්ධිිං කත්ථචි අවිජෙන්යතො පදාපදිං, එවිං අනුබන්ධිත්වාපි ච ඔතාරිං
නාධිගමිිං. යසොෙිං යථා නාම යමදවණ්ණිං පාසාණිං යමදසඤ්ඤී වායයසො
එකස්මිිං පස්යස මුඛතුණ්ඩයකන විජ්ඣිත්වා අස්සාදිං අවින්දමායනො

‘‘අ යපවනාමඑත්ථමුදුවින්යදම, අපිඉයතොඅස්සාදනා සියා’’තිසමන්තා
තයථව විජ්ඣන්යතො අනුපරියායිත්වා කත්ථචි අස්සාදිං අලද්ධා 

‘‘පාසායණොවාය’’න්ති නිබ්බිජ්ජ පක්කයමයය, එවයමවාෙිං භගවන්තිං
කායකම්මාදීසු අත්තයනො පරිත්තපඤ්ඤාමුඛතුණ්ඩයකන විජ්ඣන්යතො
සමන්තා අනුපරියගා ‘‘අ යපව නාම කත්ථචි

අපරිසුද්ධකායසමාචාරාදිමුදුභාවිංවින්යදම, ුලයතොචිඅස්සාදනා සියා’’ති, යත

දානි මයිං අස්සාදිං අලභමානා කායකොව යසලමාසජ්ජ නිබ්බිජ්ජායපම

යගොතමං ආසජ්ජ තයතො යගොතමා නිබ්බිජ්ජ අයපමාති. එවිං වදයතො කර
මාරස්ස සත්ත වස්සානි නි ඵලපරිස්සමිං නිස්සාය බලවයසොයකො උදපාදි. 
යතනස්ස විසීදමානඞ්ගපච්චඞ්ගස්ස යබලුවපණ්ඩු නාම වීණා කච්ඡයතො

පතිතා.යා සකිංුලසයලහිවාදිතාචත්තායරොමායසමධුරස්සරිංමුඤ්චති, යිං 
ගයෙත්වා සක්යකො පඤ්චසිඛස්ස අදාසි. තිං යසො පතමානම්පි න බුජ්ඣි.
යතනාෙභගවා– 

452. 

‘‘තස්සයසොකපයරතස්ස, වීණාකච්ඡාඅභස්සථ; 

තයතොයසොදුම්මයනොයක්යඛො, තත්යථවන්තරධායථා’’ති. 

සඞ්ත්තිකාරකාආෙිංසූතිඑයක, අම්ොකිංපයනතිංනක්ඛමතීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායපධානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සුභාසිතසුත්තවණ්ණනා 

එවං යම සුතන්ති සුභාසිතසුත්තිං. අත්තජ්ඣාසයයතො චස්ස උ පත්ති.

භගවා හි සුභාසිත පියයො, යසො අත්තයනො සුභාසිතසමුදාචාර පකාසයනන
සත්තානිං දුබ්භාසිතසමුදාචාරිං පටියසයධන්යතො ඉමිං සුත්තමභාසි. තත්ථ 

එවං යම සුතන්තිආදි සඞ්ත්තිකාරවචනිං. තත්ථ තත්ර යඛො භගවා…යප.…

භදන්යතති යත භික්ඛූති එතිං අපුබ්බිං, යසසිං වුධසත්තනයයමව. තස්මා

අපුබ්බපදවණ්ණනත්ථමිදිං වුධසච්චති – තත්රාතියදසකාලපරිදීපනිං. තඤ්හි යිං

සමයිං විෙරති, තත්ර සමයය, යස්මිඤ්ච ආරායම විෙරති, තත්ර ආරායමති



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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දීයපති. භාසිතබ්බයුත්යත වා යදසකායල දීයපති. න හි භගවා අයුත්යත

යදයසකායලවාධම්මිංභාසති.‘‘අකායලොයඛො, තාව, බාහියා’’තිආදි)උදා.

10) යචත්ථ සාධකිං. යඛොති පදපූරණමත්යත අවධාරණාදිකාලත්යථ වා

නිපායතො. භගවාති යලොකගරුපරිදීපනිං. භික්ඛූති

කථාසවනයුත්තපුග්ගලපරිදීපනිං. ආමන්යතසීතිආලපි අභාසිසම්යබොයධසි. 

භික්ඛයවොති ආමන්තනාකාරපරිදීපනිං. තඤ්ච 
භික්ඛනසීලතාදිගුණයයොගසිද්ධත්තා වුධසත්තිං. යතන යනසිං
හීනාධිකජනයසවිතිං වුධසත්තිිං පකායසන්යතො උද්ධතදීනභාවනිග්ගෙිං
කයරොති. ‘‘භික්ඛයවො’’ති ඉමිනා ච
කරුණාවි ඵාරයසොම්මෙදයනයනනිපාතපුබ්බඞ්ගයමන වචයනන යත
අත්තයනොමුඛාභිමුයඛ කරිත්වායතයනවකයථතුකමයතාදීපයකනවචයනන

යතසිං යසොතුකමයතිං ජයනති, යතයනව ච සම්යබොධනත්යථන වචයනන
සාධුකසවනමනසිකායරපියතනියයොයජති.සාධුකසවනමනසිකාරායත්තාහි 
සාසනසම්පත්ති.අපයරසුපියදවමනුස්යසසුවිජ්ජමායනසුකස්මාභික්ඛූඑව 

ආමන්යතසීති යච? යජට්ඨයසට්ඨාසන්නසදාසන්නිහිතභාවයතො.

සබ්බපරිසසාධාරණා හි අයිං ධම්මයදසනා, න පාටිපුග්ගලිකා. පරිසාය ච

යජට්ඨාභික්ඛූපඨමු පන්නත්තා, යසට්ඨාඅනගාරියභාවිංආදිිංකත්වාසත්ථු
චරියානුවිධායකත්තා සකලසාසනපටිග්ගාෙකත්තා ච. ආසන්නා තත්ථ

නිසින්යනසුසත්ථුසන්තිකත්තා, සදාසන්නිහිතාසත්ථු සන්තිකාවචරත්තා.
යතන භගවා සබ්බපරිසසාධාරණිං ධම්මිං යදයසන්යතො භික්ඛූ එව 

ආමන්යතසි. අපිච භාජනිං යත ඉමාය කථාය යථානුසිට්ඨිං

පටිපත්තිසබ්භාවයතොතිපි යත එව ආමන්යතසි. භදන්යතති

ගාරවාධිවචනයමතිං. යත භික්ඛූති යය භගවා ආමන්යතසි, යත එවිං
භගවන්තිංආලපන්තා භගවයතොපච්චස්යසොසුන්ති. 

චතූහි අඞ්යගහීති චතූහි කාරයණහි අවයයවහි වා.
මුසාවාදායවරමණිආදීනි හි චත්තාරි සුභාසිතවාචාය කාරණානි.

සච්චවචනාදයයො චත්තායරො අවයවා, කාරණත්යථ ච අඞ්ගසද්යදො. චතූහීති

නිස්සක්කවචනිං යෙොති, අවයවත්යථ කරණවචනිං. සමන්නාගතාති

සමනුආගතාපවත්තායුත්තාච. වාචාතිසමුල්ලපනවාචා.යාසා‘‘වාචාගිරා

බය පයථො’’ති)ධ.ස. 636) ච, ‘‘යනලාකණ්ණසුඛා’’ති)දී.නි.1.9; ම.නි.

3.14) චඑවමාදීසුආගච්ඡති.යා පන‘‘වාචායයචකතිංකම්ම’’න්ති)ධ.ස.

අට්ඨ. 1 කායකම්මද්වාර( එවිං විඤ්ඤත්ති ච, ‘‘යා චතූහි වචීදුච්චරියතහි

ආරති විරති…යප.… අයිං වුධසච්චති සම්මාවාචා’’ති (ධ. ස. 299; විභ. 206) 

එවිං විරති ච, ‘‘ඵරුසවාචා, භික්ඛයව, ආයසවිතා භාවිතා බහුලීකතා

නිරයසිංවත්තනිකා යෙොතී’’ති )අ. නි. 8.40) එවිං යචතනා ච වාචාති

ආගච්ඡති, සා ඉධ න අධි යපතා. කස්මා? අභාසිතබ්බයතො. සුභාසිතා

යහොතීති සුට්ඨු භාසිතා යෙොති. යතනස්සා අත්ථාවෙනතිං දීයපති. න

දුබ්භාසිතාති න දුට්ඨු භාසිතා. යතනස්සා අනත්ථානාවෙනතිං දීයපති. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

366 

පටුන 

අනවජ්ජාති වජ්ජසඞ්ඛාතරාගාදියදොසවිරහිතා. යතනස්සා කාරණසුද්ධිිං

වුධසත්තයදොසාභාවඤ්ච දීයපති. අනනුවජ්ජා චාති අනුවාදවිමුත්තා. යතනස්සා 

සබ්බාකාරසම්පත්තිිං දීයපති. විඤ්ඤූනන්ති පණ්ඩිතානිං. යතන
නින්දාපසිංසාසුබාලාඅ පමාණාතිදීයපති. 

කතයමහි චතූහීති කයථතුකමයතාපුච්ඡා. ඉධාති ඉමස්මිිං සාසයන. 

භික්ඛයවති යයසිං කයථතුකායමො, තදාලපනිං. භික්ඛූති 

වුධසත්ත පකාරවාචාභාසනකපුග්ගලනිදස්සනිං. සුභාසිතංයෙව භාසතීති
පුග්ගලාධිට්ඨානාය යදසනාය චතූසු වාචඞ්යගසු 

අඤ්ඤතරඞ්ගනිද්යදසවචනිං. යනො දුබ්භාසිතන්ති තස්යසව වාචඞ්ගස්ස
පටිපක්ඛභාසනනිවාරණිං. යතන ‘‘මුසාවාදාදයයොපි කදාචි වත්තබ්බා’’ති 

දිට්ඨිිං නියසයධති. ‘‘යනො දුබ්භාසිත’’න්ති ඉමිනා වා මිච්ඡාවාච පොනිං

දීයපති, ‘‘සුභාසිත’’න්ති ඉමිනා පහීනමිච්ඡාවායචන සතා

භාසිතබ්බවචනලක්ඛණිං. තථා පාපස්ස අකරණිං, ුලසලස්ස උපසම්පදිං. 
අඞ්ගපරිදීපනත්ථිංපනඅභාසිතබ්බිං පුබ්යබඅවත්වාභාසිතබ්බයමවාෙ.එස

නයයො ධම්මංයෙවාතිආදීසුපි. 

එත්ථ ච ‘‘සුභාසිතිංයයව භාසති යනො දුබ්භාසිත’’න්ති ඉමිනා 

පිසුණයදොසරහිතිං සමග්ගකරණවචනිං වුධසත්තිං, ‘‘ධම්මිංයයව භාසති යනො
අධම්ම’’න්ති ඉමිනා සම්ඵයදොසරහිතිං ධම්මයතො අනයපතිං මන්තාවචනිං

වුධසත්තිං, ඉතයරහි ද්වීහි ඵරුසාලිකරහිතානි පියසච්චවචනානි වුධසත්තානි. 

ඉයමහියඛොතිආදිනාපනතානි අඞ්ගානිපච්චක්ඛයතොදස්යසන්යතොතිංවාචිං

නිගයමති. වියසසයතො යචත්ථ ‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි අඞ්යගහි
සමන්නාගතාවාචාසුභාසිතායෙොතී’’ති භණන්යතො යදඤ්යඤපටිඤ්ඤාදීහි
අවයයවහිනාමාදීහිපයදහි ලිඞ්ගවචනවිභත්තිකාලකාරකාදීහිසම්පත්තීහිච

සමන්නාගතිංවාචිං‘‘සුභාසිත’’න්ති මඤ්ඤන්ති, තිංධම්මයතොපටියසයධති.
අවයවාදිසම්පන්නාපිහියපසුඤ්ඤාදිසමන්නාගතා වාචා දුබ්භාසිතාවයෙොති
අත්තයනො පයරසඤ්ච අනත්ථාවෙත්තා. ඉයමහි පන චතූහි අඞ්යගහි 
සමන්නාගතා සයචපි මිලක්ඛුභාසාපරියාපන්නා

ඝටයචටිකාත්තිකපරියාපන්නා වා යෙොති, තථාපි සුභාසිතා එව
යලොකයයලොුලත්තරහිතසුඛාවෙත්තා. සීෙළදීයප මග්ගපස්යස සස්සිං 
රක්ඛන්තියා සීෙළයචටිකාය සීෙළයකයනව ජාතිජරාමරණපටිසිංයුත්තිං
ත්තිං ගායන්තියා සුත්වා මග්ගිං ගච්ඡන්තා සට්ඨිමත්තා විපස්සකභික්ඛූ
යචත්ථඅරෙත්තිංපත්තා නිදස්සනිං.තථාතිස්යසොනාමආරද්ධවිපස්සයකො
භික්ඛු පදුමසරසමීයපන ගච්ඡන්යතො පදුමසයර පදුමානි භඤ්ජිත්වා
භඤ්ජිත්වා– 

‘‘පායතොඵුල්ලිංයකොකනදිං, සූරියායලොයකනභජ්ජියයත; 

එවිංමනුස්සත්තගතාසත්තා, ජරාභියවයගනමද්දීයන්තී’’ති.– 
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ඉමිංත්තිංගායන්තියායචටිකායසුත්වාඅරෙත්තිංපත්යතො, බුද්ධන්තයරච
අඤ්ඤතයරො පුරියසො සත්තහි පුත්යතහි සද්ධිිං වනා ආගම්ම අඤ්ඤතරාය 

ඉත්ථියාමුසයලනතණ්ඩුයලයකොට්යටන්තියා– 

‘‘ජරාය පරිමද්දිතිංඑතිං, මිලාතඡවිචම්මනිස්සිතිං; 

මරයණනභිජ්ජතිඑතිං, මච්චුස්සඝසමාමිසිං. 

‘‘කමීනිංආලයිංඑතිං, නානාුලණයපනපූරිතිං; 

අසුචිස්සභාජනිංඑතිං, කදලික්ඛන්ධසමිංඉද’’න්ති.– 

ඉමිං ත්තිකිං සුත්වා සෙ පුත්යතහි පච්යචකයබොධිිං පත්යතො, අඤ්යඤ ච

ඊදියසහි උපායයහි අරියභූමිිං පත්තා නිදස්සනිං. අනච්ඡරියිං පයනතිං, යිං
භගවතා ආසයානුසයුලසයලන ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’තිආදිනා 

නයයන වුධසත්තා ගාථායයො සුත්වා පඤ්චසතා භික්ඛූ අරෙත්තිං පාපුණිිංසු, 
අඤ්යඤ ච ඛන්ධායතනාදිපටිසිංයුත්තා කථා සුත්වා අයනයක
යදවමනුස්සාති. එවිං ඉයමහි චතූහි අඞ්යගහි සමන්නාගතා වාචා සයචපි

මිලක්ඛුභාසාපරියාපන්නා, ඝටයචටිකාත්තිකපරියාපන්නා වා යෙොති, තථාපි
‘‘සුභාසිතා’’තියවදිතබ්බා.සුභාසිතත්තාඑවචඅනවජ්ජාච අනනුවජ්ජාච

විඤ්ඤූනිං අත්ථත්ථිකානිං ුලලපුත්තානිං අත්ථපටිසරණානිං, යනො 
බයඤ්ජනපටිසරණානන්ති. 

ඉදමයවොච භගවාතිඉදිංසුභාසිතලක්ඛණිංභගවාඅයවොච. ඉදං වත්වාන

සුගයතො, අථාපරං එතදයවොච සත්ථාති ඉදඤ්ච ලක්ඛණිං වත්වා අථ
අඤ්ඤම්පි එතිං අයවොච සත්ථා. ඉදානි වත්තබ්බගාථිං දස්යසත්වා

සබ්බයමතිං සඞ්ත්තිකාරකා ආෙිංසු. තත්ථ අපරන්ති ගාථාබන්ධවචනිං
සන්ධාය වුධසච්චති. තිං දුවිධිං යෙොති – පච්ඡා ආගතපරිසිං
අස්සවනසුස්සවනආධාරණදළ්හීකරණාදීනිවාසන්ධාය තදත්ථදීපකයමවච.
පුබ්යබ යකනචි කාරයණන පරිොපිතස්ස අත්ථස්ස දීපයනන 

අත්ථවියසසදීපකඤ්ච‘‘පුරිසස්සහිජාතස්ස, ුලඨාරීජායයතමුයඛ’’තිආදීසු

)සු.නි. 662) විය.ඉධපනතදත්ථදීපකයමව. 

453. තත්ථ සන්යතොති බුද්ධාදයයො. යත හි සුභාසිතිං ‘‘උත්තමිං 

යසට්ඨ’’න්ති වණ්ණයන්ති. දුතිෙං තතිෙං චතුත්ථන්ති ඉදිං පන පුබ්යබ
නිද්දිට්ඨක්කමිං උපාදාය වුධසත්තිං. ගාථාපරියයොසායන පන වඞ්ත්සත්යථයරො 
භගවයතොසුභාසියතපසීදි. 

යසො යිං පසන්නාකාරිං අකාසි, යඤ්ච වචනිං භගවා අභාසි, තිං

දස්යසන්තා සඞ්ත්තිකාරකා ‘‘අථ යඛො ආෙස්මා’’තිආදිමාෙිංසු. තත්ථ 

පටිභාතිමන්තිමමභායගො පකාසති. පටිභාතුතන්තිතවභායගො පකාසතු. 

සාරුප්පාහීතිඅනුච්ඡවිකාහි. අභිත්ථවීති පසිංසි. 
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454. න තාපයෙති වි පටිසායරන න තායපයය. න විහිංයසෙයාති

අඤ්ඤමඤ්ඤිං භින්දන්යතො න බායධයය. සා යව වාචාති සා වාචා
එකිංයසයනවසුභාසිතා.එත්තාවතාඅපිසුණවාචායභගවන්තිං යථොයමති. 

455. පටිනන්දිතාති ෙට්යඨන ෙදයයන පටිමුඛිං ගන්ත්වා නන්දිතා 

සම්පියායිතා. ෙං අනාදාෙ පාපානි, පයරසං භාසයත පිෙන්ති යිං වාචිං
භාසන්යතොපයරසිංපාපානිඅ පියානිපටික්කූලානිඵරුසවචනානිඅනාදාය 

අත්ථබයඤ්ජනමධුරිංපියයමවවචනිංභාසති, තිංපියවාචයමවභායසයයාති
වුධසත්තිංයෙොති. ඉමායගාථායපියවචයනනභගවන්තිංඅභිත්ථවි. 

456. අමතාති අමතසදිසා සාදුභායවන. වුධසත්තම්පි යචතිං ‘‘සච්චිං ෙයව 

සාදුතරිංරසාන’’න්ති)සිං.නි.1.73; සු.නි.184). නිබ්බානාමතපච්චයත්තා

වා අමතා. එස ධම්යමො සනන්තයනොති යායිං සච්චවාචා නාම, එස

යපොරායණොධම්යමො චරියාපයවණී, ඉදයමවහියපොරාණානිංආචිණ්ණිං, න

යත අලිකිං භාසිිංසු. යතයනවාෙ – ‘‘සච්යච අත්යථ ච ධම්යම ච, අහු 

සන්යතො පතිට්ඨිතා’’ති. තත්ථ සච්යච පතිට්ඨිතත්තා එව අත්තයනො ච
පයරසඤ්චඅත්යථ පතිට්ඨිතා.අත්යථපතිට්ඨිතත්තාඑවචධම්යමපතිට්ඨිතා
යෙොන්තීති යවදිතබ්බා. පරිං වා ද්වයිං සච්චවියසසනමිච්යචව යවදිතබ්බිං.

සච්යච පතිට්ඨිතා. කීදියස? අත්යථ ච ධම්යම ච, යිං පයරසිං අත්ථයතො
අනයපතත්තා අත්ථිං අනුපයරොධිං කයරොතීති වුධසත්තිං යෙොති. සතිපි ච

අනුපයරොධකරත්යත ධම්මයතො අනයපතත්තා ධම්මිං, යිං ධම්මිකයමව
අත්ථිං සායධතීති වුධසත්තිං යෙොති. ඉමාය ගාථාය සච්චවචයනන භගවන්තිං 
අභිත්ථවි. 

457. යඛමන්ති අභයිං නිරුපද්දවිං. යකන කාරයණනාති යච? 

නිබ්බානප්පත්තිො දුක්ඛස්සන්තකිරිොෙ, යස්මා කයලසනිබ්බානිං පායපති, 
වට්ටදුක්ඛස්ස ච අන්තකරියාය සිංවත්තතීති අත්යථො. අථ වා යිං බුද්යධො
නිබ්බාන පත්තියා දුක්ඛස්සන්තකරියායාති ද්වින්නිං 

නිබ්බානධාතූනමත්ථාය යඛමමග්ග පකාසනයතො යඛමිං වාචිං භාසති, සා

යව වාචානමුත්තමාතිසාවාචාසබ්බවාචානිං යසට්ඨාති එවයමත්ථඅත්යථො
යවදිතබ්යබො. ඉමාය ගාථාය මන්තාවචයනන භගවන්තිං අභිත්ථවන්යතො
අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං නිට්ඨායපසීති අයයමත්ථ අපුබ්බපදවණ්ණනා.
යසසිං වුධසත්තනයයයනවයවදිතබ්බන්ති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායසුභාසිතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. පූරළාසසුත්ත-(සුන්දරිකභාරද්වාජසුත්ත)-වණ්ණනා 

එවං යම සුතන්ති පූරළාසසුත්තිං. කා උ පත්ති? භගවා 
පච්ඡාභත්තකච්චාවසායන බුද්ධචක්ඛුනා යලොකිං යවොයලොයකන්යතො 
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සුන්දරිකභාරද්වාජබ්රාේමණිං අරෙත්තස්ස උපනිස්සයසම්පන්නිං දිස්වා

‘‘තත්ථ මයි ගයත කථා පවත්තිස්සති, තයතො කථාවසායන ධම්මයදසනිං
සුත්වා එස බ්රාේමයණො පබ්බජිත්වා අරෙත්තිං පාපුණිස්සතී’’ති ච ඤත්වා
තත්ථගන්ත්වාකථිං සමුට්ඨායපත්වාඉමිංසුත්තමභාසි. 

තත්ථ එවං යම සුතන්තිආදි සඞ්ත්තිකාරකානිං වචනිං. කිංජච්යචො

භවන්තිආදිතස්ස බ්රාේමණස්ස, නබ්රාහ්මයණොයනොම්හීතිආදිභගවයතො.තිං 
සබ්බම්පිසයමොධායනත්වා‘‘පූරළාසසුත්ත’’න්තිවුධසච්චති.තත්ථවුධසත්තසදිසිං 

වුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්බිං, අවුධසත්තිං වණ්ණයිස්සාම, තඤ්ච යඛො

උත්තානත්ථානි පදානි අනාමසන්තා. යකොසයලසූති යකොසලා නාම
ජානපදියනොරාජුලමාරා.යතසිං නිවායසොඑයකොපිජනපයදොරුළ්හිසද්යදන
‘‘යකොසලා’’ති වුධසච්චති. තස්මිිං යකොසයලසු ජනපයද. යකචි පන ‘‘යස්මා
පුබ්යබ මොපනාදිං රාජුලමාරිං නානානාටකාදීනි දිස්වා සිතමත්තම්පි 

අකයරොන්තිං සුත්වා රාජා ආණායපසි ‘යයො මම පුත්තිං ෙසායපති, 
සබ්බාභරයණහි නිං අලඞ්කයරොමී’ති. තයතො නඞ්ගලානි ඡඩ්යඩත්වා
මොජනකායයො සන්නිපති. යත ච මනුස්සා අතියරකසත්තවස්සානි
නානාකීළිකාදයයොදස්යසන්තාපිතිංනාසක්ඛිිංසුෙසායපතුිං.තයතො සක්යකො

යදවනටිං යපයසසි, යසො දිබ්බනාටකිං දස්යසත්වා ෙසායපසි. අථ යත
මනුස්සාඅත්තයනොඅත්තයනොවසයනොකාසාභිමුඛාපක්කමිිංසු.යතපටිපයථ 

මිත්තසුෙජ්ජාදයයොදිස්වාපටිසන්ථාරමකිංසු‘කච්චියභොුලසලිං, කච්චියභො 

ුලසල’න්ති. තස්මා තිං ‘ුලසල’න්ති සද්දිං උපාදාය යසො පයදයසො 

‘යකොසයලො’ති වුධසච්චතී’’ති වණ්ණයන්ති. සුන්දරිකාෙ නදිො තීයරති
සුන්දරිකාතිඑවිංනාමිකායනදියාතීයර. 

යතනයඛොපනාතියයනසමයයනභගවාතිං බ්රාේමණිංවියනතුකායමො
ගන්ත්වා තස්සා නදියා තීයර සසීසිං පාරුපිත්වා රුක්ඛමූයල 

නිසජ්ජාසඞ්ඛායතනඉරියාපථවිොයරනවිෙරති. සුන්දරිකභාරද්වායජොතියසො

බ්රාේමයණොතස්සානදියාතීයරවසති අග්ගිඤ්චජුෙති, භාරද්වායජොතිචස්ස

යගොත්තිං, තස්මාඑවිංවුධසච්චති. අග්ගිංජුහතීතිආහුතිපක්ඛිපයනනජායලති. 

අග්ගිහුත්තං පරිචරතීති අගයායතනිං සම්මජ්ජනූපයලපනබලිකම්මාදිනා

පයිරුපාසති. යකො නු යඛො ඉමං හබයයසසං භුඤ්යජෙයාති යසො කර
බ්රාේමයණො අග්ගිම්හි ජුහිත්වා අවයසසිං පායාසිං දිස්වා චින්යතසි –

‘‘අග්ගිම්හි තාව පක්ඛිත්තපායායසො මොබ්රේමුනා භුත්යතො, අයිං පන
අවයසයසො අත්ථි. තිං යදි බ්රේමුයනො මුඛයතො ජාතස්ස බ්රාේමණස්යසව 

දයදයයිං, එවිං යම පිතරා සෙ පුත්යතොපි සන්ත පියතො භයවයය, 

සුවියසොධියතො ච බ්රේමයලොකගාමිමග්යගො අස්ස, ෙන්දාෙිං බ්රාේමණිං
ගයවසාමී’’ති. තයතො බ්රාේමණදස්සනත්ථිං උට්ඨායාසනා චතුද්දිසා
අනුවියලොයකසි–‘‘යකොනුයඛොඉමිං ෙබයයසසිංභුඤ්යජයයා’’ති. 
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අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූයලති තස්මිිං වනසණ්යඩ යසට්ඨරුක්ඛමූයල. 

සසීසංපාරුතන්තිසෙසීයසන පාරුතකායිං.කස්මාපනභගවාඑවමකාසි, 

කිං නාරායනසඞ්ඛාතබයලොපි හුත්වා නාසක්ඛි හිමපාතිං සීතවාතඤ්ච

පටිබාහිතුන්ති? අත්යථතිංකාරණිං.නහිබුද්ධාසබ්බයසො කායපටිජග්ගනිං

කයරොන්තිඑව, අපිචභගවා‘‘ආගයතබ්රාේමයණසීසිංවිවරිස්සාමි, මිං දිස්වා

බ්රාේමයණො කථිං පවත්යතස්සති, අථස්ස කථානුසායරන ධම්මිං

යදයසස්සාමී’’ති කථාපවත්තනත්ථිං එවමකාසි. දිස්වාන වායමන…යප.… 

යතනුපසඞ්කමීති යසො කර භගවන්තිං දිස්වා බ්රාේමයණො ‘‘අයිං සසීසිං

පාරුපිත්වා සබ්බරත්තිිං පධානමනුයුත්යතො, ඉමස්ස දක්ඛියණොදකිං දත්වා 
ඉමිං ෙබයයසසිං දස්සාමී’’ති බ්රාේමණසඤ්ඤී හුත්වා එව උපසඞ්කමි. 

මුණ්යඩො අෙං භවං, මුණ්ඩයකො අෙං භවන්ති සීයස විවරිතමත්යතව 

යකසන්තිං දිස්වා ‘‘මුණ්යඩො’’ති ආෙ. තයතො සුට්ඨුතරිං ඔයලොයකන්යතො
පරිත්තම්පි සිඛිං අදිස්වා හීයළන්යතො ‘‘මුණ්ඩයකො’’ති ආෙ. එවරූපා හි

යනසිං බ්රාේමණානිංදිට්ඨි. තයතොවාතියත්ථඨියතොඅද්දස, තම්ො පයදසා 

මුණ්ඩාපීතියකනචිකාරයණනමුණ්ඩිතසීසාපි යෙොන්ති. 

458. නබ්රාහ්මයණොයනොම්හීතිඑත්ථ නකායරො පටියසයධ, යනොකායරො

අවධාරයණ‘‘නයනොසම’’න්තිආදීසු)ඛු.පා. 6.3; සු.නි.226) විය.යතන

යනවම්හි බ්රාේමයණොති දස්යසති. න රාජපුත්යතොති ඛත්තියයො නම්හි. න

යවස්සාෙයනොති යවස්යසොපිනම්හි. උදයකොචියනොම්හීතිඅඤ්යඤොපිසුද්යදො
වා චණ්ඩායලොවායකොචිනයෙොමීතිඑවිංඑකිංයසයනවජාතිවාදසමුදාචාරිං

පටික්ඛිපති. කස්මා? මොසමුද්දිං පත්තා විය හි නදියයො පබ්බජ්ජූපගතා
ුලලපුත්තාජෙන්තිපුරිමානි නාමයගොත්තානි.පොරාදසුත්තඤ්යචත්ථ)අ.නි.

8.19) සාධකිං. එවිං ජාතිවාදිං පටික්ඛිපිත්වා යථාභූතමත්තානිං

ආවිකයරොන්යතොආෙ– ‘‘යගොත්තං පරිඤ්ඤාෙපුථුජ්ජනානං, අකිඤ්චයනො

මන්තචරාමියලොයක’’ති.කථිංයගොත්තිං පරිඤ්ඤාසීතියච? භගවාහිතීහි

පරිඤ්ඤාහි පඤ්චක්ඛන්යධ පරිඤ්ඤාසි, යතසු ච පරිඤ්ඤායතසු යගොත්තිං
පරිඤ්ඤාතයමවයෙොති.රාගාදිකඤ්චනානිංපනඅභායවනයසොඅකඤ්චයනො 

මන්තා ජානිත්වා ඤාණානුපරිවත්තීහි කායකම්මාදීහි චරති. යතනාෙ – 

‘‘යගොත්තිං…යප.…යලොයක’’ති.මන්තාවුධසච්චතිපඤ්ඤා, තායයචසචරති.

යතයනවාෙ– ‘‘මන්තිංචරාමියලොයක’’තිඡන්දවයසනරස්සිංකත්වා. 

459-60. එවිං අත්තානිං ආවිකත්වා ඉදානි ‘‘එවිං ඔළාරිකිං ලිඞ්ගම්පි
දිස්වා පුච්ඡිතබ්බාපුච්ඡිතබ්බිං න ජානාසී’’ති බ්රාේමණස්ස උපාරම්භිං

ආයරොයපන්යතොආෙ– ‘‘සඞ්ඝාටිවාසී…යප.…යගොත්තපඤ්ෙ’’න්ති.එත්ථ

චඡින්නසඞ්ඝටිතට්යඨනතීණිපි චීවරානි ‘‘සඞ්ඝාටී’’තිඅධි යපතානි, තානි

නිවායසති පරිදෙතීති සඞ්ඝාටිවාසී. අගයහොති අයගයෙො, නිත්තණ්යෙොති
අධි පායයො. නිවාසාගාරිං පන භගවයතො යජතවයන 

මොගන්ධුලටිකයරරිමණ්ඩලමාළයකොසම්බුලටිචන්දනමාලාදිඅයනක පකා

රිං, තිං සන්ධාය න යුජ්ජති. නිවුත්තයකයසොති අපනීතයකයසො, 
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ඔොරිතයකසමස්සූති වුධසත්තිං යෙොති. අභිනිබ්බුතත්යතොති අතීව 

වූපසන්තපරිළාෙචිත්යතො, ගුත්තචිත්යතොවා. අලිප්පමායනොඉධ මාණයවහීති
උපකරණසියනෙස්ස පහීනත්තා මනුස්යසහි අලිත්යතො අසිංසට්යඨො 

එකන්තවිවිත්යතො. අකල්ලං මං බ්රාහ්මණාති ය්වාෙිං එවිං

සඞ්ඝාටිවාසී…යප.…අලි පමායනොඉධමාණයවහි, තිංමිංත්විං, බ්රාේමණ, 
පාකතිකානි නාමයගොත්තානි අතීතිං පබ්බජිතිං සමානිං අ පතිරූපිං 
යගොත්තපඤ්ෙිංපුච්ඡසීති. 

එවිංවුධසත්යතඋපාරම්භිංයමොයචන්යතොබ්රාේමයණොආෙ– පුච්ෙන්තියව, 

යභො බ්රාහ්මණා, බ්රාහ්මයණභි සහ ‘‘බ්රාහ්මයණො යනො භව’’න්ති. තත්ථ 

බ්රාහ්මයණොයනොතිබ්රාේමයණොනූති අත්යථො.ඉදිංවුධසත්තිංයෙොති–නාෙිංයභො
අකල්ලිංපුච්ඡාමි.අම්ොකඤ්හි බ්රාේමණසමයයබ්රාේමණාබ්රාේමයණහිසෙ

සමාගන්ත්වා‘‘බ්රාේමයණොනුභවිං, භාරද්වායජොනුභව’’න්තිඑවිංජාතිම්පි
යගොත්තම්පිපුච්ඡන්තිඑවාති. 

461-2. එවිං වුධසත්යත භගවා බ්රාේමණස්ස චිත්තමුදුභාවකරණත්ථිං

මන්යතසු අත්තයනො පකතඤ්ඤුතිං පකායසන්යතොආෙ – ‘‘බ්රාහ්මයණොහි

යච ත්වං බ්රසූි…යප.… චතුවීසතක්ඛර’’න්ති. තස්සත්යථො – සයච ත්විං

‘‘බ්රාේමයණොඅෙිං’’ති බූ්රසි, මඤ්චඅබ්රාේමණිංබ්රසූි, තස්මාභවන්තිංසාවිත්තිිං

පුච්ඡාමි තිපදිං චතුවීසතක්ඛරිං, තිං යම බ්රූහීති. එත්ථ ච භගවා
පරමත්ථයවදානිං තිණ්ණිං පිටකානිං ආදිභූතිං පරමත්ථබ්රාේමයණහි
සබ්බබුද්යධහි පකාසිතිං අත්ථසම්පන්නිං බයඤ්ජනසම්පන්නඤ්ච ‘‘බුද්ධිං

සරණිං ගච්ඡාමි, ධම්මිං සරණිං ගච්ඡාමි, සඞ්ඝිං සරණිං ගච්ඡාමී’’ති ඉමිං

අරියසාවිත්තිිංසන්ධායපුච්ඡති.යදිපිහිබ්රාේමයණො අඤ්ඤිංවයදයය, අද්ධා

නිංභගවා ‘‘නායිං, බ්රාේමණ, අරියස්සවිනයයසාවිත්තීති වුධසච්චතී’’තිතස්ස

අසාරකත්තිංදස්යසත්වාඉයධවපතිට්ඨායපයය.බ්රාේමයණොපන ‘‘සාවිත්තිිං
පුච්ඡාමි තිපදිං චතුවීසතක්ඛර’’න්ති ඉදිං අත්තයනො සමයසිද්ධිං
සාවිත්තිලක්ඛණබයඤ්ජනකිං බ්රේමස්සයරන නිච්ඡාරිතවචනිං සුත්වාව 

‘‘අද්ධායිංසමයණොබ්රාේමණසමයය නිට්ඨිංගයතො, අෙිංපනඅඤ්ඤායණන 

‘අබ්රාේමයණො අය’න්ති පරිභවිිං, සාධුරූයපො මන්තපාරගූ බ්රාේමයණොව
එයසො’’ති නිට්ඨිං ගන්ත්වා ‘‘ෙන්ද නිං යඤ්ඤවිධිිං දක්ඛියණයයවිධිඤ්ච

පුච්ඡාමී’’ති තමත්ථිං පුච්ඡන්යතො ‘‘කිංනිස්සිතා…යප.… යලොයක’’ති ඉමිං 
විසමගාථාපදත්තයමාෙ. තස්සත්යථො – කිංනිස්සිතා කමධි පායා කිං
පත්යථන්තා ඉසයයො ච ඛත්තියා ච බ්රාේමණා ච අඤ්යඤ ච මනුජා

යදවතානිං අත්ථාය යඤ්ඤිං අක පයිිංසු. ෙඤ්ඤමකප්පයිංසූති මකායරො

පදසන්ධිකයරො. අකප්පයිංසූති සිංවිදහිිංසු අකිංසු. පුථූති බහූ
අන්නපානදානාදිනා යභයදන අයනක පකායර පුථූ වා ඉසයයො මනුජා
ඛත්තියා බ්රාේමණා ච කිංනිස්සිතා යඤ්ඤමක පයිිංසු. කථිං යනසිං තිං
කම්මිං සමිජ්ඣතීතිඉමිනාධි පායයනපුච්ඡති. 
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463. අථස්ස භගවා තමත්ථිං බ්යාකයරොන්යතො ‘‘ෙදන්තගූ යවදගූ

ෙඤ්ඤකායල. ෙස්සාහුතිං ලයභ තස්සිජ්යඣති බ්රූමී’’ති ඉදිං 

යසසපදද්වයමාෙ. තත්ථ ෙදන්තගූති යයො අන්තගූ, ඔකාරස්ස අකායරො, 

දකායරොචපදසන්ධිකයරො ‘‘අසාධාරණමඤ්යඤස’’න්තිආදීසු )ඛු.පා.8.9) 
මකායරො විය. අයිං පන අත්යථො – යයො වට්ටදුක්ඛස්ස තීහි පරිඤ්ඤාහි

අන්තගතත්තා අන්තගූ, චතූහි ච මග්ගඤාණයවයදහි කයලයස විජ්ඣිත්වා

ගතත්තා යවදගූ, යසො ෙස්ස ඉසිමනුජඛත්තියබ්රාේමණානිං අඤ්ඤතරස්ස
යඤ්ඤකායල යස්මිිං කස්මිඤ්චි ආොයර පච්චුපට්ඨියත අන්තමයසො

වනපණ්ණමූලඵලාදිම්හිපි ආහුතිං ලයභ, තයතො කඤ්චි යදය්යධම්මිං

ලයභයය, තස්ස තිං යඤ්ඤකම්මිං ඉජ්යඣ සමිජ්යඣයය, මෙ ඵලිං

භයවයයාති බූ්රමීති. 

464. අථ බ්රාේමයණො තිං භගවයතො පරමත්ථයයොගගම්භීරිං
අතිමධුරගිරනිබ්බිකාරසරසම්පන්නිං යදසනිං සුත්වා 
සරීරසම්පත්තිසූචිතඤ්චස්ස සබ්බගුණසම්පත්තිිං සම්භාවයමායනො

පීතියසොමනස්සජායතො ‘‘අද්ධා හි තස්සා’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ ඉති

බ්රාහ්මයණොති සඞ්ත්තිකාරානිං වචනිං, යසසිං බ්රාේමණස්ස. තස්සත්යථො – 

අද්ධා හි තස්ස මය්ෙිං හුතමිජ්යඣ, අයිං අජ්ජ යදයයධම්යමො ඉජ්ඣිස්සති

සමිජ්ඣිස්සති මෙ ඵයලො භවිස්සති ෙං තාදිසං යවදගුමද්දසාම, යස්මා

තාදිසිං භවන්තරූපිං යවදගුිං අද්දසාම. ත්වඤ්යඤව හි යසො යවදගූ, න

අඤ්යඤො. ඉයතො පුබ්යබ පන තුම්හාදිසානං යවදගූනිං අන්තගූනඤ්ච 

අදස්සයනන අම්ොදිසානිං යඤ්යඤ පටියත්තිං අඤ්යඤො ජයනො භුඤ්ජති

පූරළාසං චරුකඤ්චපූවඤ්චාති. 

465. තයතොභගවා අත්තනිපසන්නිංවචනපටිග්ගෙණසජ්ජිංබ්රාේමණිං

විදිත්වා යථාස්ස සුට්ඨු පාකටා යෙොන්ති, එවිං නාන පකායරහි

දක්ඛියණයයය පකායසතුකායමො ‘‘තස්මාතිහ ත්ව’’න්ති ගාථමාෙ.

තස්සත්යථො – යස්මා මයි පසන්යනොසි, තස්මා පන ඉහ ත්වං, බ්රාහ්මණ, 

උපසඞ්කම්ම පුච්ොති අත්තානිං දස්යසන්යතො ආෙ. ඉදානි ඉයතො පුබ්බිං 
අත්යථනඅත්ථිකපදිංපරපයදනසම්බන්ධිතබ්බිං–අත්යථනඅත්ථියකොතස්ස 

අත්ථත්ථිකභාවස්ස අනුරූපිං කයලසග්ගිවූපසයමන සන්තං, 

යකොධධූමවිගයමන විධූමං, දුක්ඛාභායවන අනීඝං, අයනකවිධආසාභායවන 

නිරාසංඅප්යපවිධ එකිංයසනඉධඨියතොවඉධවාසාසයන අභිවින්යද ලච්ඡසි

අධිගච්ඡිස්සසි සුයමධං වරපඤ්ඤිංඛීණාසවදක්ඛියණයයන්ති.අථවායස්මා

මයි පසන්යනොසි, තස්මාතිෙ, ත්විංබ්රාේමණ, අත්යථනඅත්ථියකොසමායනො
උපසඞ්කම්ම පුච්ඡසන්තිංවිධූමිංඅනීඝිංනිරාසන්තිඅත්තානිංදස්යසන්යතො
ආෙ. එවිං පුච්ඡන්යතො අ යපවිධ අභිවින්යද සුයමධිං
ඛීණාසවදක්ඛියණයයන්තිඑවම්යපත්ථයයොජනා යවදිතබ්බා. 
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466. අථ බ්රාේමයණො යථානුසිට්ඨිං පටිපජ්ජමායනො භගවන්තිං ආෙ – 

‘‘ෙඤ්යඤ රයතොහං…යප.… බූ්රහි යමත’’න්ති. තත්ථ යඤ්යඤො යායගො

දානන්ති අත්ථයතො එකිං. තස්මා දානරයතො අෙිං, තාය එව දානාරාමතාය

දානිං දාතුකායමො, න පන ජානාමි, එවිං අජානන්තිං අනුසාසතු මිං භවිං.
අනුසාසන්යතො ච උත්තායනයනව නයයන යත්ථ හුතිං ඉජ්ඣයත බ්රූහි
යමතන්තිඑවයමත්ථඅත්ථයයොජනායවදිතබ්බා.‘‘යථාහුත’’න්තිපි පායඨො. 

467. අථස්ස භගවා වත්තුකායමො ආෙ – ‘‘යතන හි…යප.…

යදයසස්සාමී’’ති. ඔහිතයසොතස්ස චස්ස අනුසාසනත්ථිං තාව ‘‘මා ජාතිිං

පුච්ඡී’’තිගාථමාෙ.තත්ථ මාජාතිංපුච්ඡීතියදිහුතසමිද්ධිිංදානමෙ ඵලතිං

පච්චාසීසසි, ජාතිිං මා පුච්ඡ. අකාරණඤ්හි දක්ඛියණයයවිචාරණාය ජාති. 

චරණඤ්ච පුච්ොති අපිච යඛො සීලාදිගුණයභදිං චරණිං පුච්ඡ. එතඤ්හි
දක්ඛියණයයවිචාරණාය කාරණිං. 

ඉදානිස්සතමත්ථිංවිභායවන්යතොනිදස්සනමාෙ– ‘‘කට්ඨාහයවජාෙති

ජාතයවයදො’’තිආදි.තත්රායමධි පායයො–ඉධ කට්ඨාඅග්ගිජායති, නචයසො

සාලාදිකට්ඨා ජායතො එව අග්ගිකච්චිං කයරොති, සාපානයදොණිආදිකට්ඨා

ජායතො න කයරොති, අපිච යඛො අත්තයනො අච්චිආදිගුණසම්පන්නත්තා එව 

කයරොති. එවිං න බ්රාේමණුලලාදීසු ජායතො එව දක්ඛියණයයයො යෙොති, 

චණ්ඩාලුලලාදීසු ජායතො න යෙොති, අපිච යඛො නීචාකුලීයනොපි 

උච්චාුලලීයනොපි ඛීණාසවමුනි ධිතිමා හිරීනියසයධො ආජානියෙො යහොති, 
ඉමාය ධිතිහිරිපමුඛාය ගුණසම්පත්තියා ජාතිමා උත්තමදක්ඛියණයයයො

යෙොති. යසො හි ධිතියා ගුයණ ධාරයති, හිරියා යදොයස නියසයධති.
වුධසත්තඤ්යචතිං‘‘හිරියාහිසන්යතොනකයරොන්තිපාප’’න්ති. යතනයතබ්රූමි
– 

‘‘මා ජාතිිංපුච්ඡී චරණඤ්චපුච්ඡ, 

කට්ඨාෙයවජායතිජාතයවයදො; 

නීචාුලලීයනොපිමුනීධිතීමා, 
ආජානියයොයෙොතිහිරීනියසයධො’’ති.– 

එසසඞ්යඛයපො, විත්ථායරොපනඅස්සලායනසුත්තානුසායරන)ම.නි. 2.401
ආදයයො(යවදිතබ්යබො. 

468. එවයමතිං භගවා චාතුවණ්ණිසුද්ධියා අනුසාසිත්වා ඉදානි යත්ථ

හුතිං ඉජ්ඣයත, යථා ච හුතිං ඉජ්ඣයත, තමත්ථිං දස්යසතුිං ‘‘සච්යචන 

දන්යතො’’තිආදිගාථමාෙ. තත්ථ සච්යචනාති පරමත්ථසච්යචන. තඤ්හි

පත්යතො දන්යතො යෙොති. යතනාෙ – ‘‘සච්යචන දන්යතො’’ති. දමසා

උයපයතොති ඉන්ද්රියදයමන සමන්නාගයතො. යවදන්තගූති යවයදහි වා

කයලසානිංඅන්තිංගයතො, යවදානිංවාඅන්තිං චතුත්ථමග්ගඤාණිංගයතො. 
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වූසිතබ්රහ්මචරියෙොති පුන වසිතබ්බාභාවයතො වුධසත්ථමග්ගබ්රේමචරියයො. 

කායලනතම්හිහබයං පයවච්යෙතිඅත්තයනොයදයයධම්මට්ඨිතකාලිංතස්ස
සම්මුඛීභාවකාලඤ්ච උපලක්යඛත්වායතනකායලනතාදියසදක්ඛියණයයය

යදයයධම්මිංපයවච්යඡයය, පයවයසයයපටිපායදයය. 

469-71. කායමති වත්ථුකායම ච කයලසකායම ච. සුසමාහිතින්ද්රිොති

සුට්ඨු සමාහිතඉන්ද්රියා, අවික්ඛිත්තඉන්ද්රියාති වුධසත්තිං යෙොති. චන්යදොව

රාහුග්ගහණා පමුත්තාතියථා චන්යදො රාහුග්ගෙණා, එවිංකයලසග්ගෙණා

පමුත්තා යය අතීව භාසන්ති යචව තපන්ති ච. සතාති සතිසම්පන්නා. 

මමායිතානීතිතණ්ොදිට්ඨිමමායිතානි. 

472. යෙොකායමහිත්වාතිඉයතොපභුතිඅත්තානිංසන්ධායවදති.තත්ථ 

කායම හිත්වාති කයලසකායම පොය. අභිභුෙයචාරීති යතසිං පහීනත්තා

වත්ථුකායම අභිභුයයචාරී. ජාතිමරණස්ස අන්තං නාම නිබ්බානිං වුධසච්චති, 

තඤ්ච යෙොයවදි අත්තයනොපඤ්ඤාබයලනඅඤ්ඤාසි. උදකරහයදො වාතියය
ඉයම අයනොතත්තදයෙො කණ්ණමුණ්ඩදයෙො රථකාරදයෙො ඡද්දන්තදයෙො
ුලණාලදයෙො මන්දාකනිදයෙො සීෙ පපාතදයෙොති හිමවති සත්ත මොරෙදා

අග්ගිසූරියසන්තායපහි අසම්ඵුට්ඨත්තා නිච්චිං සීතලා, යතසිං අඤ්ඤතයරො
උදකරෙයදොවසීයතො පරිනිබ්බුතකයලසපරිළාෙත්තා. 

473. සයමොති තුයලයො. සයමහීති විපස්සිආදීහි බුද්යධහි. යත හි
පටියවධසමත්තා ‘‘සමා’’ති වුධසච්චන්ති. නත්ථි යතසිං 

පටියවයධනාධිගන්තබ්යබසු ගුයණසු, පොතබ්යබසු වා යදොයසසු

යවමත්තතා, අද්ධානආයුුලල පමාණාභිනික්ඛමනපධානයබොධිරස්මීහි පන
යනසිං යවමත්තතා යෙොති. තථා හි යත යෙට්ඨිමපරිච්යඡයදන චතූහි 

අසඞ්යඛයයයයහි ක පසතසෙස්යසන ච පාරමියයො පූයරන්ති, 
උපරිමපරිච්යඡයදනයසොළසහි අසඞ්යඛයයයයහික පසතසෙස්යසනච.අයිං

යනසිං අද්ධානයවමත්තතා. යෙට්ඨිමපරිච්යඡයදන ච වස්සසතායුකකායල 

උ පජ්ජන්ති, උපරිමපරිච්යඡයදනවස්සසතසෙස්සායුකකායල. අයිං යනසිං 

ආයුයවමත්තතා. ඛත්තියුලයල වා බ්රාේමණුලයල වා උ පජ්ජන්ති. අයිං 

කුලයවමත්තතා. උච්චා වා යෙොන්ති අට්ඨාසීතිෙත්ථ පමාණා, නීචා වා

පන්නරසඅට්ඨාරසෙත්ථ පමාණා. අයිං පමාණයවමත්තතා. 
ෙත්ථිඅස්සරථසිවිකාදීහි නික්ඛමන්ති යවොයසන වා. තථා හි

විපස්සිකුලසන්ධා අස්සරයථන නික්ඛමිිංසු, සිඛීයකොණාගමනා

ෙත්ථික්ඛන්යධන, යවස්සභූ සිවිකාය, කස්සයපො යවොයසන, සකයමුනි

අස්සපිට්ඨියා. අයිං යනක්ඛම්මයවමත්තතා. සත්තාෙිං වා

පධානමනුයුඤ්ජන්ති, අඩ්ඪමාසිං, මාසිං, ද්යවමාසිං, යතමාසිං, චතුමාසිං, 

පඤ්චමාසිං, ඡමාසිං, එකවස්සිං ද්විතිචතුපඤ්චඡවස්සානි වා. අයිං 

පධානයවමත්තතා. අස්සත්යථො වා යබොධිරුක්යඛො යෙොතිනියරොධාදීනිං වා

අඤ්ඤතයරො. අයිං යබොධියවමත්තතා. බයාමාසීතිඅනන්තපභායුත්තා



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

යෙොන්ති. තත්ථ බයාම පභා වා අසීති පභා වා සබ්යබසිං සමානා, 

අනන්ත පභා පන දූරම්පි ගච්ඡති ආසන්නම්පි, එකගාවුධසතිං ද්විගාවුධසතිං

යයොජනිං අයනකයයොජනිං චක්කවාළපරියන්තම්පි, මඞ්ගලස්ස බුද්ධස්ස
සරීර පභා දසසෙස්සචක්කවාළිං අගමාසි. එවිං සන්යතපි මනසා 

චින්තායත්තාවසබ්බබුද්ධානිං, යයොයත්තකමිච්ඡති, තස්සතත්තකිංගච්ඡති.

අයිං රස්මියවමත්තතා. ඉමා අට්ඨ යවමත්තතා ඨයපත්වා අවයසයසසු 

පටියවයධනාධිගන්තබ්යබසු ගුයණසු, පොතබ්යබසු වා යදොයසසු නත්ථි

යනසිංවියසයසො, තස්මා ‘‘සමා’’තිවුධසච්චන්ති.එවයමයතහිසයමොසයමහි. 

විසයමහි දූයරති න සමා විසමා, පච්යචකබුද්ධාදයයො
අවයසසසබ්බසත්තා. යතහි විසයමහි අසදිසතාය දූයර. සකලජම්බුදීපිං
පූයරත්වා පල්ලඞ්යකන පල්ලඞ්කිං සඞ්ඝට්යටත්වා නිසින්නා
පච්යචකබුද්ධාපි හි ගුයණහි එකස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස කලිං නාග්ඝන්ති

යසොළසිිං, යකො පන වායදො සාවකාදීසු. යතනාෙ – ‘‘විසයමහි දූයර’’ති. 

තථාගයතො යහොතීති උභයපයදහි දූයරති යයොයජතබ්බිං. අනන්තපඤ්යඤොති
අපරිමිතපඤ්යඤො. යලොකයමනුස්සානඤ්හිපඤ්ඤිංඋපනිධායඅට්ඨමකස්ස

පඤ්ඤා අධිකා, තස්ස පඤ්ඤිං උපනිධාය යසොතාපන්නස්ස. එවිං යාව

අරෙයතො පඤ්ඤිං උපනිධාය පච්යචකබුද්ධස්ස පඤ්ඤා අධිකා, 
පච්යචකබුද්ධස්සපඤ්ඤිංපනඋපනිධායතථාගතස්සපඤ්ඤාඅධිකාතින 

වත්තබ්බා, අනන්තා ඉච්යචව පන වත්තබ්බා. යතනාෙ –

‘‘අනන්තපඤ්යඤො’’ති. අනූපලිත්යතොති තණ්ොදිට්ඨියලයපහි අලිත්යතො. 

ඉධ වාහුරංවාතිඉධයලොයකවාපරයලොයකවා.යයොජනාපයනත්ථ–සයමො

සයමහිවිසයමහි දූයර තථාගයතො යෙොති.කස්මා? යස්මා අනන්තපඤ්යඤො

අනුපලිත්යතොඉධවාහුරිංවා, යතනතථාගයතො අරෙතිපූරළාසන්ති. 

474. ෙම්හි න මාොති අයිං පන ගාථා අඤ්ඤා ච ඊදිසා
මායාදියදොසයුත්යතසුබ්රාේමයණසු දක්ඛියණයයසඤ්ඤාපොනත්ථිංවුධසත්තාති

යවදිතබ්බා. තත්ථ අමයමොති සත්තසඞ්ඛායරසු ‘‘ඉදිං මමා’’ති
පහීනමමායිතභායවො. 

475. නියවසනන්තිතණ්ොදිට්ඨිනියවසනිං.යතනහිමයනොතීසුභයවසු 

නිවිසති, යතනතිං‘‘නියවසනිංමනයසො’’තිවුධසච්චති.තත්යථවවානිවිසතිතිං

හිත්වා ගන්තුිංඅසමත්ථතාය.යතනපි‘‘නියවසන’’න්තිවුධසච්චති. පරිග්ගහාති

තණ්ොදිට්ඨියයො එව, තාහි පරිග්ගහිතධම්මා වා. යකචීති අ පමත්තකාපි. 

අනුපාදිොයනොති යතසිං නියවසනපරිග්ගොනිං අභාවා කඤ්චි ධම්මිං
අනුපාදියමායනො. 

476. සමාහියතො මග්ගසමාධිනා. උදතාරීති උත්තිණ්යණො. ධම්මං

චඤ්ඤාසීති සබ්බඤ්ච යඤයයධම්මිං අඤ්ඤාසි. පරමාෙ දිට්ඨිොති
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන. 
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477. භවාසවාති භවතණ්ොඣානනිකන්තිසස්සතදිට්ඨිසෙගතා රාගා. 

වචීති වාචා. ඛරාති කක්ඛළා ඵරුසා. විධූපිතාති දඩ්ඪා. අත්ථගතාති 

අත්ථඞ්ගතා. න සන්තීති විධූපිතත්තා අත්ථඞ්ගතත්තා ච. උභයයහි පන

උභයිංයයොයජතබ්බිං සබ්බධීතිසබ්යබසු ඛන්ධායතනාදීසු. 

478. මානසත්යතසූති මායනන ලග්යගසු. දුක්ඛං පරිඤ්ඤාොති

වට්ටදුක්ඛිං තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා. සයඛත්තවත්ථුන්ති

සයෙතුපච්චයිං, සද්ධිිංකම්මකයලයසහීති වුධසත්තිංයෙොති. 

479. ආසං අනිස්සාොති තණ්ෙිං අනල්ලීයිත්වා. වියවකදස්සීති 

නිබ්බානදස්සී. පරයවදිෙන්ති පයරහි ඤායපතබ්බිං. දිට්ඨිමුපාතිවත්යතොති

ද්වාසට්ඨියභදම්පි මිච්ඡාදිට්ඨිිං අතික්කන්යතො. ආරම්මණාති පච්චයා, 
පුනබ්භවකාරණානීති වුධසත්තිංයෙොති. 

480. පයරොපරාති වරාවරා සුන්දරාසුන්දරා. පරා වා බාහිරා, අපරා 

අජ්ඣත්තිකා. සයමච්චාති ඤායණන පටිවිජ්ඣිත්වා. ධම්මාති

ඛන්ධායතනාදයයො ධම්මා. උපාදානඛයෙ විමුත්යතොති නිබ්බායන

නිබ්බානාරම්මණයතොවිමුත්යතො, නිබ්බානාරම්මණවිමුත්තිලාභීතිඅත්යථො. 

481. සංයෙොජනංජාතිඛෙන්තදස්සීති සිංයයොජනක්ඛයන්තදස්සී 

ජාතික්ඛයන්තදස්සී ච. සිංයයොජනක්ඛයන්යතන යචත්ථ සඋපාදියසසා

නිබ්බානධාතු, ජාතික්ඛයන්යතන අනුපාදියසසා වුධසත්තා. ඛයන්යතොති හි
අච්චන්තඛයස්ස සමුච්යඡද පොනස්යසතිං අධිවචනිං. අනුනාසිකයලොයපො

යචත්ථ ‘‘වියවකජිං පීතිසුඛ’’න්තිආදීසු විය න කයතො. යෙොපානුදීති යයො

අපනුදි. රාගපථන්ති රාගාරම්මණිං, රාගයමව වා. රායගොපි හි දුග්ගතීනිං

පථත්තා ‘‘රාගපයථො’’ති වුධසච්චති කම්මපයථො විය. සුද්යධො නියදොයසො

විමයලොඅකායචොති පරිසුද්ධකායසමාචාරාදිතාය සුද්යධො. යයහි‘‘රාගයදොසා

අයිං පජා, යදොසයදොසා, යමොෙයදොසා’’ති වුධසච්චති. යතසිං අභාවා නියදොයසො. 

අට්ඨපුරිසමලවිගමා විමයලො, උපක්කයලසාභාවයතො අකායචො. 
උපක්කලිට්යඨො හි උපක්කයලයසන ‘‘සකායචො’’ති වුධසච්චති. සුද්යධො වා

යස්මා නිද්යදොයසො, නිද්යදොසතාය විමයලො, බාහිරමලාභායවන විමලත්තා

අකායචො.සමයලොහි ‘‘සකායචො’’තිවුධසච්චති.විමලත්තාවාආගුිංනකයරොති, 
යතනඅකායචො. ආගුකරියාහිඋපඝාතකරණයතො‘‘කායචො’’තිවුධසච්චති. 

482. අත්තයනො අත්තානං නානුපස්සතීති ඤාණසම්පයුත්යතන
චිත්යතන විපස්සන්යතො අත්තයනො ඛන්යධසු අඤ්ඤිං අත්තානිං නාම න

පස්සති, ඛන්ධමත්තයමව පස්සති. යා චායිං ‘‘අත්තනාව අත්තානිං

සඤ්ජානාමී’’තිතස්ස සච්චයතො යථතයතො දිට්ඨි උ පජ්ජති, තස්සා අභාවා

අත්තයනො අත්තානිං නානුපස්සති, අඤ්ඤදත්ථු පඤ්ඤාය ඛන්යධ පස්සති.

මග්ගසමාධිනා සමාහියතො, කායවඞ්කාදීනිං අභාවා උජ්ජුගයතො, 
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යලොකධම්යමහි අකම්පනීයයතො ඨිතත්යතො, තණ්ොසඞ්ඛාතාය එජාය

පඤ්චන්නිංයචයතොඛිලානඤ්ච අට්ඨට්ඨානායකඞ්ඛායචඅභාවා අයනයජො

අඛියලොඅකඞ්යඛො. 

483. යමොහන්තරාති යමොෙකාරණා යමොෙපච්චයා, 

සබ්බකයලසානයමතිං අධිවචනිං. සබ්යබසු ධම්යමසු ච ඤාණදස්සීති 

සච්ඡිකතසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණො.තඤ්හිසබ්යබසුධම්යමසුඤාණිං, තඤ්ච

භගවාපස්සි, ‘‘අධිගතිංයම’’තිසච්ඡිකත්වාවිොසි.යතනවුධසච්චති‘‘සබ්යබසු

ධම්යමසු ච ඤාණදස්සී’’ති. සම්යබොධින්ති අරෙත්තිං. අනුත්තරන්ති

පච්යචකබුද්ධසාවයකහිඅසාධාරණිං. සිවන්තියඛමිංනිරුපද්දවිංසස්සිරිකිං

වා. ෙක්ඛස්සාතිපුරිසස්ස. සුද්ධීති යවොදානතා.එත්ථහියමොෙන්තරාභායවන

සබ්බයදොසාභායවො, යතන සිංසාරකාරණසමුච්යඡයදො අන්තිමසරීරධාරිතා, 

ඤාණදස්සිතාය සබ්බගුණසම්භයවො. යතන අනුත්තරා සම්යබොධිපත්ති, 
ඉයතො පරඤ්ච පොතබ්බමධිගන්තබ්බිං වානත්ථි. යතනාෙ – ‘‘එත්තාවතා
යක්ඛස්ස සුද්ධී’’ති. 

484. එවිං වුධසත්යත බ්රාේමයණො භියයයොයසොමත්තාය භගවති පසන්යනො

පසන්නාකාරිං කයරොන්යතො ආෙ ‘‘හුතඤ්ච මය්හ’’න්ති. තස්සත්යථො –

යමෙිංඉයතොපුබ්යබ බ්රේමානිංආරබ්භඅග්ගිම්හිඅජුෙිං, තිංයමහුතිංසච්චිං

වායෙොති, අලිකිංවාතින ජානාමි.අජ්ජපනඉදිං හුතඤ්චමය්හංහුතමත්ථු

සච්චං, සච්චහුතයමව අත්ථූති යාචන්යතො භණති. ෙං තාදිසං යවදගුනං 

අලත්ථං, යස්මා ඉයධව ඨියතො භවන්තරූපිං යවදගුිං අලත්ථිං. බ්රහ්මා හි

සක්ඛි, පච්චක්ඛයමව හි ත්විං බ්රේමා, යයතො පටිග්ගණ්හාතු යම භගවා, 

පටිග්ගයෙත්වා ච භුඤ්ජතු යම භගවා පූරළාසන්ති තිං ෙබයයසසිං
උපනායමන්යතොආෙ. 

487. අථ භගවා කසිභාරද්වාජසුත්යත වුධසත්තනයයන ගාථාද්වයමභාසි.

තයතො බ්රාේමයණො ‘‘අයිං අත්තනා න ඉච්ඡති, කම්පි චඤ්ඤිං සන්ධාය
‘යකවලිනිං මයෙසිිං ඛීණාසවිං ුලක්ුලච්චවූපසන්තිං අන්යනන පායනන
උපට්ඨෙස්සූ’ති භණතී’’ති එවිං ගාථාය අත්ථිං අසල්ලක්යඛත්වා තිං 

ඤාතුකායමො ආෙ ‘‘සාධාහං භගවා’’ති. තත්ථ සාධූති ආයාචනත්යථ

නිපායතො. තථාති යයනත්වමාෙ, යතනපකායරන. විජඤ්ඤන්තිජායනයයිං. 

ෙන්ති යිං දක්ඛියණයයිං යඤ්ඤකායල පරියයසමායනො උපට්ඨයෙයයන්ති 

පාඨයසයසො. පප්පුෙයාති පත්වා. තව සාසනන්ති තව ඔවාදිං. ඉදිං වුධසත්තිං
යෙොති.සාධාෙිංභගවාතවඔවාදිංආගම්මතථා විජඤ්ඤිංආයරොයචහියම

තිංයකවලිනන්තිඅධි පායයො.යයොදක්ඛිණිංභුඤ්යජයය මාදිසස්ස, යිංචාෙිං

යඤ්ඤකායල පරියයසමායනොඋපට්ඨයෙයයිං, තථාරූපිං යම දක්ඛියණයයිං 

දස්යසහි, සයචත්විංනභුඤ්ජසීති. 
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488-90. අථස්ස භගවා පාකයටන නයයන තථාරූපිං දක්ඛියණයයිං

දස්යසන්යතො ‘‘සාරම්භා ෙස්සා’’ති ගාථාත්තයමාෙ. තත්ථ සීමන්තානං

වියනතාරන්ති සීමාති මරියාදා සාධුජනවුධසත්ති, තස්සා අන්තා පරියයොසානා

අපරභාගාති කත්වා සීමන්තා වුධසච්චන්ති කයලසා, යතසිං වියනතාරන්ති

අත්යථො. සීමන්තාති බුද්ධයවයනයයා යසක්ඛා ච පුථුජ්ජනා ච, යතසිං

වියනතාරන්තිපිඑයක. ජාතිමරණයකොවිදන්ති ‘‘එවිංජාතිඑවිංමරණ’’න්ති

එත්ථ ුලසලිං. යමොයනෙයසම්පන්නන්ති පඤ්ඤාසම්පන්නිං, 

කායයමොයනයයාදිසම්පන්නිං වා. භකුටිං විනයිත්වානාති යිං එකච්යච

දුබ්බුද්ධියනොයාචකිං දිස්වාභුලටිිංකයරොන්ති, තිංවිනයිත්වා, පසන්නමුඛා 

හුත්වාතිඅත්යථො. පඤ්ජලිකාතිපග්ගහිතඅඤ්ජලියනො හුත්වා. 

491. අථ බ්රාේමයණො භගවන්තිං යථොමයමායනො ‘‘බුද්යධො භව’’න්ති

ගාථමාෙ. තත්ථ ආොයගොති ආයජිතබ්යබො, තයතො තයතො ආගම්ම වා 

යජිතබ්බයමත්ථාතිපි ආයායගො, යදයයධම්මානිං අධිට්ඨානභූයතොති වුධසත්තිං

යෙොති. යසසයමත්ථ ඉයතො පුරිමගාථාසු ච යිං න වණ්ණිතිං, තිං සක්කා 
අවණ්ණිතම්පිජානිතුන්තිඋත්තානත්ථත්තායයවනවණ්ණිතිං.ඉයතොපරිං
පන කසිභාරද්වාජසුත්යතවුධසත්තනයයමවාති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායපූරළාසසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. මාඝසුත්තවණ්ණනා 

එවං යම සුතන්ති මාඝසුත්තිං. කා උ පත්ති? අයයමව යාස්සනිදායන
වුධසත්තා. අයඤ්හි මායඝො මාණයවො දායයකො අයෙොසි දානපති.

තස්යසතදයෙොසි – ‘‘සම්පත්තකපණද්ධිකාදීනිං දානිං දින්නිං මෙ ඵලිං

යෙොති, උදාහුයනොතිසමණිංයගොතමිං එතමත්ථිංපුච්ඡිස්සාමි, සමයණොකර
යගොතයමො අතීතානාගතපච්චු පන්නිං ජානාතී’’ති. යසො භගවන්තිං
උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි. භගවා චස්ස පුච්ඡානුරූපිං බයාකාසි. තයිදිං 
සඞ්ත්තිකාරානිං බ්රාේමණස්ස භගවයතොති තිණ්ණම්පි වචනිං

සයමොධායනත්වා ‘‘මාඝසුත්ත’’න්තිවුධසච්චති. 

තත්ථ රාජගයහති එවිංනාමයක නගයර. තඤ්හි 
මන්ධාතුමොයගොවින්දාදීහි පරිග්ගහිතත්තා ‘‘රාජගෙ’’න්ති වුධසච්චති.

අඤ්යඤයපත්ථ පකායර වණ්ණයන්ති. කිං යතහි, නාමයමතිං තස්ස

නගරස්ස? තිංපයනතිංබුද්ධකායලච චක්කවත්තිකායලචනගරිං යෙොති, 

යසසකායල සුඤ්ඤිං යෙොති යක්ඛපරිග්ගහිතිං, යතසිං වසන්තවනිං හුත්වා

තිට්ඨති. එවිං යගොචරගාමිං දස්යසත්වා නිවාසට්ඨානමාෙ – ‘‘ගිජ්ඣකූයට

පබ්බයත’’ති. යසො ච ගිජ්ඣා තස්ස කූයටසු වසිිංසු, ගිජ්ඣසදිසානි වාස්ස

කූටානි, තස්මා‘‘ගිජ්ඣකූයටො’’තිවුධසච්චතීතියවදිතබ්යබො. 
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අථයඛො…යප.…අයවොචාතිඑත්ථ මායඝොතිතස්සබ්රාේමණස්සනාමිං. 

මාණයවොති අන්යතවාසිවාසිං අනතීතභායවන වුධසච්චති, ජාතියා පන

මෙල්ලයකො. ‘‘පුබ්බාචිණ්ණවයසනා’’ති එයක පිඞ්ගියයො මාණයවො විය.
යසො හි වීසවස්සසතියකොපි පුබ්බාචිණ්ණවයසන ‘‘පිඞ්ගියයො මාණයවො’’
ත්යවවසඞ්ඛිංඅගමාසි.යසසිං වුධසත්තනයයමව. 

අහඤ්හි, යභො යගොතම…යප.… පසවාමීති එත්ථ දාෙයකො දානපතීති

දායයකොයචවදානපතිච.යයොහිඅඤ්ඤස්සසන්තකිංයතනාණත්යතොයදති, 

යසොපිදායයකොයෙොති, තස්මිිංපනදායනඉස්සරියාභාවයතොනදානපති.අයිං

පන අත්තයනො සන්තකිංයයව යදති. යතනාෙ – ‘‘අෙඤ්හි, යභො යගොතම, 

දායයකො දානපතී’’ති. අයයමව හි එත්ථ අත්යථො, අඤ්ඤත්ර පන
අන්තරන්තරා මච්යඡයරන අභිභුයයමායනො දායයකො අනභිභූයතො

දානපතීතිආදිනාපි නයයන වත්තුිං වට්ටති. වදඤ්ඤූති යාචකානිං වචනිං
ජානාමි වුධසත්තමත්යතයයව ‘‘අයමිදමරෙති අයමිද’’න්ති

පුරිසවියසසාවධාරයණන බහූපකාරභාවගෙයණන වා. ොචයෙොයගොති
යාචිතුිං යුත්යතො. යයො හි යාචයක දිස්වාව භුලටිිං කත්වා ඵරුසවචනාදීනි

භණති, යසො න යාචයයොයගො යෙොති. අෙිං පන න තාදියසොති දීයපති. 

ධම්යමනාති අදින්නාදානනිකතිවඤ්චනාදීනි වජ්යජත්වා භික්ඛාචරියාය, 

යාචනායාති අත්යථො. යාචනා හි බ්රාේමණානිං යභොගපරියයසයන ධම්යමො, 
යාචමානානඤ්චයනසිංපයරහිඅනුග්ගෙකායමහිදින්නායභොගාධම්මලද්ධා

නාම ධම්මාධිගතා චයෙොන්ති, යසො චතථා පරියයසිත්වා ලභි. යතනාෙ – 

‘‘ධම්යමන යභොයග පරියෙසාමි…යප.… ධම්මාධිගයතහී’’ති. භියෙයොපි 

දදාමීතිතයතොඋත්තරිපිදදාමි, පමාණිංනත්ථි, එත්ථලද්ධයභොග පමායණන 

දදාමීතිදස්යසති. 

තග්ඝාති එකිංසවචයන නිපායතො. එකිංයසයනව හි 

සබ්බබුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවයකහි පසත්ථිං දානිං අන්තමයසො

තිරච්ඡානගතානම්පි දීයමානිං. වුධසත්තඤ්යචතිං ‘‘සබ්බත්ථ වණ්ණිතිං දානිං, 
නදානිංගරහිතිංක්වචී’’ති. තස්මාභගවාපිඑකිංයසයනවතිංපසිංසන්යතො

ආෙ– ‘‘තග්ඝත්වංමාණව…යප.… පසවසී’’ති.යසසිංඋත්තානත්ථයමව.
එවිං භගවතා ‘‘බහුිං යසො පුඤ්ඤිං පසවතී’’ති වුධසත්යතපි දක්ඛියණයයයතො
දක්ඛිණාවිසුද්ධිිං යසොතුකායමො බ්රාේමයණො උත්තරි භගවන්තිං පුච්ඡි.

යතනාහු සඞ්ත්තිකාරා – ‘‘අථ යඛො මායඝො මාණයවො භගවන්තං ගාථාෙ

අජ්ඣභාසී’’ති.තිංඅත්ථයතොවුධසත්තනයයමව. 

492. පුච්ොමහන්තිආදිගාථාසු පන වදඤ්ඤුන්ති වචනවිදුිං, 
සබ්බාකායරන සත්තානිං වුධසත්තවචනාධි පායඤ්ඤුන්ති වුධසත්තිං යෙොති. 

සුජ්යඣති දක්ඛියණයයවයසන සුද්ධිං මෙ ඵලිං භයවයය. යයොජනා
පයනත්ථ – යයො යාචයයොයගො දානපති ගෙට්යඨො පුඤ්ඤත්ථියකො හුත්වා

පයරසිං අන්නපානිං දදිං යජති, න අග්ගිම්හි ආහුතිමත්තිං පක්ඛිපන්යතො, 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

380 

පටුන 

තඤ්ච යඛො පුඤ්ඤයපක්යඛොව න 

පච්චුපකාරකලයාණකත්තිසද්දාදිඅයපක්යඛො, තස්ස එවරූපස්ස යජමානස්ස

හුතිංකථිං සුජ්යඣයයාති? 

493. ආරාධයෙ දක්ඛියණයෙයභි තාදීති තාදියසො යාචයයොයගො

දක්ඛියණයයයහි ආරාධයය සම්පාදයය යසොධයය, මෙ ඵලිං තිං හුතිං

කයරයය, න අඤ්ඤථාති අත්යථො. ඉමිනාස්ස ‘‘කථිං හුතිං යජමානස්ස
සුජ්යඣ’’ඉච්යචතිංබයාකතිංයෙොති. 

494. අක්ඛාහියමභගවා දක්ඛියණයෙයතිඑත්ථයයොයාචයයොයගොදදිං

පයරසිං යජති, තස්ස යම භගවා දක්ඛියණය්යය අක්ඛාහීති එවිං යයොජනා
යවදිතබ්බා. 

495. අථස්ස භගවා නාන පකායරහි නයයහි දක්ඛියණයයය

පකායසන්යතො ‘‘යෙ යව අසත්තා’’තිආදිකා ගාථායයො අභාසි. තත්ථ 

අසත්තාති රාගාදිසඞ්ගවයසන අලග්ගා. යකවලියනොති පරිනිට්ඨිතකච්චා. 

ෙතත්තාති ගුත්තචිත්තා. 

496-7. දන්තා අනුත්තයරන දමයථන, විමුත්තා 

පඤ්ඤායචයතොවිමුත්තීහි, අනීඝා ආයතිිංවට්ටදුක්ඛාභායවන, නිරාසා සම්පති
කයලසාභායවන. ඉමිස්සා පන ගාථාය දුතියගාථා 
භාවනානුභාව පකාසනනයයන වුධසත්තාති යවදිතබ්බා.

‘‘භාවනානුයයොගමනුයුත්තස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොවිෙරයතොකඤ්චාපින
එවිං ඉච්ඡා උ පජ්යජයය ‘අයෙො වත යම අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තිං

විමුච්යචයයා’ති )අ. නි. 7.71), අථ ඛ්වාස්ස අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තිං
විමුච්චතී’’තිඉදිංයචත්ථසුත්තිංසාධකිං. 

498-502. රාගඤ්ච…යප.… යෙසු න මාො…යප.… න තණ්හාසු

උපාතිපන්නාති කාමතණ්ොදීසු නාධිමුත්තා. විතයරෙයාති විතරිත්වා. 

තණ්හාති රූපතණ්ොදිඡබ්බිධා. භවාභවාොති සස්සතාය වා උච්යඡදාය වා.

අථවාභවස්සඅභවාය භවාභවාය, පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තියාතිවුධසත්තිංයෙොති. 

ඉධවාහුරං වාතිඉදිංපන ‘‘කුහිඤ්චියලොයක’’තිඉමස්ස විත්ථාරවචනිං. 

504. යෙ වීතරාගා…යප.… සමිතාවියනොති සමිතවන්යතො, 

කයලසවූපසමකාරියනොතිඅත්යථො.සමිතාවිතත්තාච වීතරාගාඅයකොපා.ඉධ

විප්පහාොති ඉධයලොයක වත්තමායන ඛන්යධ විොය, තයතො පරිං යයසිං

ගමනිං නත්ථීති වුධසත්තිං යෙොති. ඉයතො පරිං ‘‘යෙ කායම හිත්වා අගහා

චරන්ති, සුසඤ්ඤතත්තාතසරංවඋජ්ජු’’න්තිඉමම්පිගාථිංයකචි පඨන්ති. 

506-8. ජහිත්වාති හිත්වා. ‘‘ජහිත්වානා’’තිපි පායඨො, අයයමවත්යථො. 

අත්තදීපාතිඅත්තයනොගුයණඑවඅත්තයනොදීපිංකත්වාවිචරන්තා ඛීණාසවා
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වුධසච්චන්ති. යෙ යහත්ථාති ෙකායරො නිපායතො පදපූරණමත්යත. අයිං
පනත්යථො – යය එත්ථ ඛන්ධායතනාදිසන්තායනයථා ඉදිං ඛන්ධායතනාදි 

තථා ජානන්ති, යිංසභාවිං තිංසභාවිංයයව සඤ්ජානන්ති අනිච්චාදිවයසන

ජානන්තා. අෙමන්තිමානත්ථිපුනබ්භයවොතිඅයිංයනොඅන්තිමාජාති, ඉදානි 
නත්ථිපුනබ්භයවොතිඑවඤ්චයයජානන්තීති. 

509. යයො යවදගූති ඉදානි අත්තානිං සන්ධාය භගවා ඉමිං ගාථමාෙ.

තත්ථ සතිමාති ඡසතතවිොරසතියා සමන්නාගයතො. සම්යබොධිපත්යතොති

සබ්බඤ්ඤුතිං පත්යතො. සරණං බහූනන්ති බහූනිං යදවමනුස්සානිං
භයවිහිිංසයනනසරණභූයතො. 

510. එවිං දක්ඛියණයයයසුත්වාඅත්තමයනොබ්රාේමයණොආෙ– ‘‘අද්ධා 

අයමොඝා’’ති.තත්ථ ත්වඤ්යහත්ථජානාසිෙථාතථා ඉදන්තිත්වඤ්හිඑත්ථ

යලොයක ඉදිං සබ්බම්පි යඤයයිං යථා තථා ජානාසි යාථාවයතො ජානාසි, 

යාදිසිං තිං තාදිසයමව ජානාසීති වුධසත්තිං යෙොති. තථා හි යත විදියතො එස

ධම්යමොතිතථාහියතඑසාධම්මධාතු සු පටිවිද්ධා, යස්සාසු පටිවිද්ධතායිං

යිංඉච්ඡසි, තිංතිංජානාසීති අධි පායයො. 

511. එවිංයසො බ්රාේමයණොභගවන්තිංපසිංසිත්වාදක්ඛියණයයසම්පදාය
යඤ්ඤසම්පදිං ඤත්වා දායකසම්පදායපි තිං ඡළඞ්ගපරිපූරිං යඤ්ඤසම්පදිං

යසොතුකායමො ‘‘යෙො ොචයෙොයගො’’තිඋත්තරිපඤ්ෙිංපුච්ඡි.තත්රායිංයයොජනා

– යයො යාචයයොයගො දදිං පයරසිං යජති, තස්ස අක්ඛාහි යම භගවා
යඤ්ඤසම්පදන්ති. 

512. අථස්ස භගවා ද්වීහි ගාථාහි අක්ඛාසි. තත්ථායිං අත්ථයයොජනා –

යජස්සු මාඝ, යජමායනො ච සබ්බත්ථ වි පසායදහි චිත්තිං, තීසුපි කායලසු
චිත්තිංපසායදහි.එවිං යතයායිං– 

‘‘පුබ්යබවදානාසුමයනො, දදිංචිත්තිංපසාදයය; 

දත්වාඅත්තමයනොයෙොති, එසායඤ්ඤස්සසම්පදා’’ති.)අ.නි. 6.37; 

යප.ව.305) – 

යඤ්ඤසම්පදා වුධසත්තා, තාය සම්පන්යනො යඤ්යඤො භවිස්සති. තත්ථ සියා

‘‘කථිං චිත්තිං පසායදතබ්බ’’න්ති? යදොස පොයනන. කථිං යදොස පොනිං

යෙොති? යඤ්ඤාරම්මණතාය. අයඤ්හි ආරම්මණං ෙජමානස්ස ෙඤ්යඤො

එත්ථ පතිට්ඨාෙ ජහාති යදොසං, අයඤ්හි සත්යතසු යමත්තාපුබ්බඞ්ගයමන 
සම්මාදිට්ඨිපදීපවිෙතයමොෙන්ධකායරන චිත්යතන යජමානස්ස

යදයයධම්මසඞ්ඛායතො යඤ්යඤො ආරම්මණිං යෙොති, යසො එත්ථ යඤ්යඤ

ආරම්මණවයසන පවත්තියා පතිට්ඨාය යදයයධම්මපච්චයිං යලොභිං, 

පටිග්ගාෙකපච්චයිංයකොධිං, තදුභයනිදානිංයමොෙන්තිඑවිං තිවිධම්පිජොති

යදොසිං. යසො එවිං යභොයගසු වීතරායගො, සත්යතසු ච පවියනෙය යදොසං 
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ත පොයනයනව පහීනපඤ්චනීවරයණො අනුක්කයමන උපචාර පනායභදිං
අපරිමාණසත්තඵරයණන එකසත්යත වා අනවයසසඵරයණන අ පමාණිං 

යමත්තංචිත්තං භායවන්යතො පුන භාවනායවපුල්ලත්ථිං, රත්තින්දිවංසතතං 
සබ්බඉරියාපයථසු අ පමත්යතො හුත්වා තයමව යමත්තජ්ඣානසඞ්ඛාතිං 

සබ්බාදිසාඵරයත අප්පමඤ්ඤන්ති. 

514. අථ බ්රාේමයණො තිං යමත්තිං ‘‘බ්රේමයලොකමග්යගො අය’’න්ති
අජානන්යතො යකවලිං අත්තයනො විසයාතීතිං යමත්තාභාවනිං සුත්වා 
සුට්ඨුතරිං සඤ්ජාතසබ්බඤ්ඤුසම්භාවයනො භගවති අත්තනා
බ්රේමයලොකාධිමුත්තත්තා බ්රේමයලොකූපපත්තියමව ච සුද්ධිිං මුත්තිඤ්ච

මඤ්ඤමායනොබ්රේමයලොකමග්ගිං පුච්ඡන්යතො ‘‘යකොසුජ්ඣතී’’තිගාථමාෙ.

තත්රච බ්රේමයලොකගාමිිංපුඤ්ඤිංකයරොන්තිංසන්ධායාෙ– ‘‘යකොසුජ්ඣති 

මුච්චතී’’ති, අකයරොන්තිංසන්ධාය ‘‘බජ්ඣතීචා’’ති. යකනත්තනාතියකන

කාරයණන. සක්ඛි බ්රහ්මජ්ජදිට්යඨොතිබ්රේමාඅජ්ජසක්ඛිදිට්යඨො. සච්චන්ති

භගවයතො බ්රේමසමත්තිං ආරබ්භ අච්චාදයරන සපථිං කයරොති. කථං

උපපජ්ජතීතිඅච්චාදයරයනවපුනපිපුච්ඡති. ජුතිමාතිභගවන්තිංආලපති. 

තත්ථ යස්මායයොභික්ඛුයමත්තාය තිකචතුක්කජ්ඣානිංඋ පායදත්වා

තයමව පාදකිං කත්වා විපස්සන්යතො අරෙත්තිං පාපුණාති, යසො සුජ්ඣති

මුච්චති ච, තථාරූයපො ච බ්රේමයලොකිං න ගච්ඡති. යයො පන යමත්තාය
තිකචතුක්කජ්ඣානිං උ පායදත්වා ‘‘සන්තා එසා සමාපත්තී’’තිආදිනා

නයයන තිං අස්සායදති, යසො බජ්ඣති. අපරිහීනජ්ඣායනො ච යතයනව

ඣායනනබ්රේමයලොකිංගච්ඡති, තස්මාභගවායයොසුජ්ඣතිමුච්චතිච, තස්ස
බ්රේමයලොකගමනිං අනනුජානන්යතො අනාමසිත්වාව තිං පුග්ගලිං යයො
බජ්ඣති. තස්ස යතන ඣායනන බ්රේමයලොකගමනිං දස්යසන්යතො 

බ්රාේමණස්සස පායයනනයයන ‘‘යෙොෙජතී’’තිඉමිං ගාථමාෙ. 

515. තත්ථ තිවිධන්ති තිකාල පසාදිං සන්ධායාෙ. යතන දායකයතො 

අඞ්ගත්තයිංදස්යසති. ආරාධයෙදක්ඛියණයෙයභිතාදීතිතඤ්ච යසොතාදියසො
තිවිධසම්පත්තිසාධයකො පුග්ගයලො තිවිධිං යඤ්ඤසම්පදිං දක්ඛියණයයයහි 
ඛීණාසයවහි සායධයය සම්පායදයය. ඉමිනා පටිග්ගාෙකයතො අඞ්ගත්තයිං

දස්යසති. එවං ෙජිත්වා සම්මා ොචයෙොයගොති එවිං
යමත්තජ්ඣානපදට්ඨානභායවන ඡළඞ්ගසමන්නාගතිං යඤ්ඤිං සම්මා
යජිත්වා යසො යාචයයොයගො යතන ඡළඞ්ගයඤ්ඤූපනිස්සයයන 

යමත්තජ්ඣායනන උපපජ්ජති බ්රහ්මයලොකන්ති බූ්රමීති බ්රාේමණිං
සමුස්සායෙන්යතො යදසනිංසමායපසි.යසසිංසබ්බගාථාසුඋත්තානත්ථයමව.
ඉයතොපරඤ්චපුබ්යබ වුධසත්තනයයමවාති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායමාඝසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. සභිෙසුත්තවණ්ණනා 

එවං යමසුතන්තිසභියසුත්තිං.කාඋ පත්ති? අයයමවයාස්සනිදායන 

වුධසත්තා.අත්ථවණ්ණනාක්කයමපිචස්සපුබ්බසදිසිංපුබ්යබවුධසත්තනයයයනව

යවදිතබ්බිං. යිං පන අපුබ්බිං, තිං උත්තානත්ථානි පදානි පරිෙරන්තා

වණ්ණයිස්සාම. යවළුවයන කලන්දකනිවායපති යවළුවනන්ති තස්ස
උයයානස්ස නාමිං. තිං කර යවළූහි ච පරික්ඛිත්තිං අයෙොසි

අට්ඨාරසෙත්යථන ච පාකායරන, යගොපුරද්වාරට්ටාලකයුත්තිං නීයලොභාසිං

මයනොරමිං, යතන ‘‘යවළුවන’’න්තිවුධසච්චති.කලන්දකානඤ්යචත්ථනිවාපිං

අදිංසු, යතන ‘‘කලන්දකනිවායපො’’ති වුධසච්චති. කලන්දකා නාම කාළකා
වුධසච්චන්ති.පුබ්යබකර අඤ්ඤතයරොරාජාතත්ථඋයයානකීළනත්ථිංආගයතො
සුරාමයදන මත්යතො දිවායසයයිං සුපි. පරිජයනොපිස්ස ‘‘සුත්යතො රාජා’’ති
පු ඵඵලාදීහිපයලොභියමායනොඉයතොචියතොචපක්කාමි.අථ සුරාගන්යධන
අඤ්ඤතරස්මාසුසිරරුක්ඛාකණ්ෙස යපොනික්ඛමිත්වාරඤ්යඤොඅභිමුයඛො 
ආගච්ඡති. තිං දිස්වා රුක්ඛයදවතා ‘‘රඤ්යඤො ජීවිතිං දස්සාමී’’ති

කාළකයවයසන ආගන්ත්වා කණ්ණමූයල සද්දමකාසි. රාජා පටිබුජ්ඣි, 
කණ්ෙස යපො නිවත්යතො. යසො තිං දිස්වා ‘‘ඉමාය මම කාළකාය ජීවිතිං

දින්න’’න්ති කාළකානිං තත්ථ නිවාපිං පට්ඨයපසි, අභයයඝොසනඤ්ච 

යඝොසායපසි.තස්මාතිංතයතොපභුති ‘‘කලන්දකනිවායපො’’තිසඞ්ඛිංගතිං. 

සභිෙස්ස පරිබ්බාජකස්සාති සභියෙොති තස්ස නාමිං, පරිබ්බාජයකොති

බාහිර පබ්බජ්ජිංඋපාදායවුධසච්චති. පුරාණසායලොහිතාෙයදවතාොතින මාතා

න පිතා, අපිච යඛො පනස්ස මාතා විය පිතා විය ච හිතජ්ඣාසයත්තා යසො

යදවපුත්යතො ‘‘පුරාණසායලොහිතා යදවතා’’ති වුධසත්යතො. පරිනිබ්බුයත කර
කස්සයප භගවති පතිට්ඨියත සුවණ්ණයචතියය තයයො ුලලපුත්තා
සම්මුඛසාවකානිං සන්තියක පබ්බජිත්වා චරියානුරූපානි කම්මට්ඨානානි
ගයෙත්වා පච්චන්තජනපදිං ගන්ත්වා අරඤ්ඤායතයන සමණධම්මිං

කයරොන්ති, අන්තරන්තරා ච යචතියවන්දනත්ථාය ධම්මස්සවනත්ථාය ච
නගරිං ගච්ඡන්ති. අපයරන ච සමයයන තාවතකම්පි අරඤ්යඤ වි පවාසිං

අයරොචයමානාතත්යථවඅ පමත්තාවිෙරිිංසු, එවිං විෙරන්තාපිනචකඤ්චි
වියසසිං අධිගමිිංසු. තයතො යනසිං අයෙොසි – ‘‘මයිං පිණ්ඩාය ගච්ඡන්තා

ජීවියත සායපක්ඛා යෙොම, ජීවියත සායපක්යඛන ච න සක්කා

යලොුලත්තරධම්යමො අධිගන්තුිං, පුථුජ්ජනකාලකරියාපි දුක්ඛා, ෙන්ද මයිං
නිස්යසණිිං බන්ධිත්වා පබ්බතිං අභිරුය්ෙ කායය ච ජීවියත ච අනයපක්ඛා
සමණධම්මිං කයරොමා’’ති.යතතථාඅකිංසු. 

අථ යනසිං මොයථයරො උපනිස්සයසම්පන්නත්තා තදයෙව
ඡළභිඤ්ඤාපරිවාරිං අරෙත්තිංසච්ඡාකාසි.යසොඉද්ධියාහිමවන්තිංගන්ත්වා
අයනොතත්යත මුඛිං යධොවිත්වා උත්තරුලරූසු පිණ්ඩාය චරිත්වා
කතභත්තකච්යචො පුන අඤ්ඤම්පි පයදසිං ගන්ත්වා පත්තිං පූයරත්වා
අයනොතත්තඋදකඤ්චනාගලතාදන්තයපොණඤ්චගයෙත්වා යතසිංසන්තිකිං
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පටුන 

ආගන්ත්වා ආෙ – ‘‘පස්සථාවුධසයසො මමානුභාවිං, අයිං උත්තරුලරුයතො

පිණ්ඩපායතො, ඉදිංහිමවන්තයතොඋදකදන්තයපොණිංආභතිං, ඉමිංභුඤ්ජිත්වා 

සමණධම්මිංකයරොථ, එවාෙිංතුම්යෙසදාඋපට්ඨහිස්සාමී’’ති.යතතිංසුත්වා

ආෙිංසු – ‘‘තුම්යෙ, භන්යත, කතකච්චා, තුම්යෙහි සෙ සල්ලාපමත්තම්පි

අම්ොකිංපපඤ්යචො, මාදානිතුම්යෙපුනඅම්ොකිං සන්තිකිංආගමිත්ථා’’ති.
යසො යකනචිපරියායයනයතසම්පටිච්ඡායපතුිංඅසක්යකොන්යතොපක්කාමි. 

තයතො යතසිං එයකො ද්වීෙතීෙච්චයයන පඤ්චාභිඤ්යඤො අනාගාමී

අයෙොසි. යසොපිතයථව අකාසි, ඉතයරනචපටික්ඛිත්යතොතයථව අගමාසි.
යසො තිං පටික්ඛිපිත්වා වායමන්යතො පබ්බතිං ආරුෙනදිවසයතො සත්තයම
දිවයසකඤ්චිවියසසිංඅනධිගන්ත්වාවකාලකයතො යදවයලොයකනිබ්බත්ති.

ඛීණාසවත්යථයරොපි තිං දිවසයමව පරිනිබ්බායි, අනාගාමී සුද්ධාවායසසු
උ පජ්ජි.යදවපුත්යතොඡසුකාමාවචරයදවයලොයකසුඅනුයලොමපටියලොයමන 
දිබ්බසම්පත්තිිංඅනුභවිත්වාඅම්ොකිංභගවයතොකායලයදවයලොකාචවිත්වා
අඤ්ඤතරිස්සා පරිබ්බාජිකාය ුලච්ඡිම්හි පටිසන්ධිිං අග්ගයෙසි. සා කර

අඤ්ඤතරස්ස ඛත්තියස්ස ධීතා, තිං මාතාපිතයරො ‘‘අම්ොකිං ධීතා
සමයන්තරිං ජානාතූ’’ති එකස්ස පරිබ්බාජකස්ස නියයායතසුිං. තස්යසයකො
අන්යතවාසියකො පරිබ්බාජයකො තාය සද්ධිිං වි පටිපජ්ජි. සා යතන ගබ්භිං
ගණ්හි. තිං ගබ්භිනිිං දිස්වා පරිබ්බාජිකා නික්කඩ්ඪිිංසු. සා අඤ්ඤත්ථ

ගච්ඡන්තීඅන්තරාමග්යගසභායිංවිජායි, යතනස්ස ‘‘සභියෙො’’ත්යවවනාමිං
අකාසි. යසොපි සභියයො වඩ්ඪිත්වා පරිබ්බාජකපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා
නානාසත්ථානි උග්ගයෙත්වා මොවාදී හුත්වා වාදක්ඛිත්තතාය
සකලජම්බුදීයප විචරන්යතො අත්තයනො සදිසිං වාදිිං අදිස්වා නගරද්වායර 

අස්සමිං කාරායපත්වා ඛත්තියුලමාරාදයයො සි පිං සික්ඛායපන්යතො තත්ථ
වසති. 

අථභගවාපවත්තිතවරධම්මචක්යකොඅනුපුබ්යබනරාජගෙිංආගන්ත්වා 
යවළුවයනවිෙරතිකලන්දකනිවායප.සභියයොපනබුද්ධු පාදිංනජානාති.
අථ යසො සුද්ධාවාසබ්රේමා සමාපත්තියතො වුධසට්ඨාය ‘‘ඉමාෙිං වියසසිං
කස්සානුභායවන පත්යතො’’ති ආවජ්යජන්යතො කස්සපස්ස භගවයතො

සාසයන සමණධම්මකරියිං යත ච සොයය අනුස්සරිත්වා ‘‘යතසු එයකො 

පරිනිබ්බුයතො, එයකො ඉදානි කත්ථා’’ති ආවජ්යජන්යතො ‘‘යදවයලොකා
චවිත්වාජම්බුදීයපඋ පන්යනො බුද්ධු පාදම්පිනජානාතී’’තිඤත්වා‘‘ෙන්ද
නිං බුද්ධුපයසවනාය නියයොයජමී’’ති වීසති පඤ්යෙ අභිසඞ්ඛරිත්වා

රත්තිභායග තස්ස අස්සමමාගම්ම ආකායස ඨත්වා ‘‘සභිය, සභියා’’ති
පක්යකොසි. යසො නිද්දායමායනො තික්ඛත්තුිං තිං සද්දිං සුත්වා නික්ඛම්ම
ඔභාසිං දිස්වා පඤ්ජලියකො අට්ඨාසි.තයතො තිංබ්රේමාආෙ – ‘‘අෙිං සභිය

තවත්ථායවීසතිපඤ්යෙආෙරිිං, යතත්විංඋග්ගණ්ෙ.යයො චයතසමයණො

වා බ්රාේමයණො වා ඉයම පඤ්යෙ පුට්යඨො බයාකයරොති, තස්ස සන්තියක 
බ්රේමචරියිං චයරයයාසී’’ති. ඉමිං යදවපුත්තිං සන්ධායයතිං වුධසත්තිං
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‘‘පුරාණසායලොහිතාය යදවතාය පඤ්ො උද්දිට්ඨා යෙොන්තී’’ති. උද්දිට්ඨාති 

උද්යදසමත්යතයනවවුධසත්තා, නවිභඞ්යගන. 

එවිංවුධසත්යතචයනසභියයොඑකවචයනයනවපදපටිපාටියාඋග්ගයෙසි.
අථ යසො බ්රේමා ජානන්යතොපි තස්ස බුද්ධු පාදිං නාචික්ඛි. ‘‘අත්ථිං
ගයවසමායනො පරිබ්බාජයකොසයයමවසත්ථාරිංඤස්සති.ඉයතොබහිද්ධාච
සමණබ්රාේමණානිං තුච්ඡභාව’’න්තිඉමිනාපනාධි පායයනඑවමාෙ–‘‘යයො
යත සභිය…යප.… චයරයයාසී’’ති. යථරගාථාසු පන චතුක්කනිපායත
සභියත්යථරාපදානිං වණ්යණන්තා භණන්ති ‘‘සා චස්ස මාතා අත්තයනො
වි පටිපත්තිිං චින්යතත්වා තිං ජිගුච්ඡමානා ඣානිං උ පායදත්වා 

බ්රේමයලොයකඋ පන්නා, තායබ්රේමයදවතායයතපඤ්ොඋද්දිට්ඨා’’ති. 

යෙයතතිඉදානිවත්තබ්බානිං උද්යදසපච්චුද්යදයසො. සමණබ්රාහ්මණාති
පබ්බජ්ජූපගමයනන යලොකසම්මුතියා ච සමණා යචව බ්රාේමණා ච. 

සඞ්ඝියනොති ගණවන්යතො. ගණියනොති සත්ථායරො, ‘‘සබ්බඤ්ඤුයනො

මය’’න්ති එවිං පටිඤ්ඤාතායරො. ගණාචරිොති උද්යදසපරිපුච්ඡාදිවයසන 

පබ්බජිතගෙට්ඨගණස්ස ආචරියා. ඤාතාති අභිඤ්ඤාතා, විස්සුතා පාකටාති

වුධසත්තිං යෙොති. ෙසස්සියනොති ලාභපරිවාරසම්පන්නා. තිත්ථකරාති යතසිං
දිට්ඨානුගතිිංආපජ්ජන්යතහිඔතරිතබ්බානිං ඔගාහිතබ්බානිං දිට්ඨිතිත්ථානිං

කත්තායරො. සාධුසම්මතා බහුජනස්සාති ‘‘සාධයවො එයත සන්යතො
ස පුරිසා’’තිඑවිංබහුජනස්සසම්මතා. 

යසෙයථිදන්ති කතයම යතති යච-ඉච්යචතස්මිිං අත්යථ නිපායතො. 

පූරයණොතිනාමිං, කස්සයපොතියගොත්තිං.යසොකරජාතියාදායසො, දාසසතිං 
පූයරන්යතො ජායතො. යතනස්ස ‘‘පූරයණො’’ති නාමමකිංසු. පලායිත්වා පන 

නග්යගසු පබ්බජිත්වා ‘‘කස්සයපො අෙ’’න්ති යගොත්තිං උද්දිසි, 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ච පච්චඤ්ඤාසි. මක්ඛලීති නාමිං, යගොසාලාය ජාතත්තා 

යගොසායලොතිපි වුධසච්චති. යසොපිකර ජාතියා දායසො එව, පලායිත්වා පබ්බජි, 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්චපච්චඤ්ඤාසි. අජියතොතිනාමිං, අ පිච්ඡතායයකසකම්බලිං

ධායරති, යතන යකසකම්බයලොතිපි වුධසච්චති, යසොපි සබ්බඤ්ඤුතිං

පච්චඤ්ඤාසි. පකුයධොති නාමිං, කච්චාෙයනොති යගොත්තිං. අ පිච්ඡවයසන

උදයක ජීවසඤ්ඤාය ච න්ොනමුඛයධොවනාදි පටික්ඛිත්යතො, යසොපි 

සබ්බඤ්ඤුතිං පච්චඤ්ඤාසි. සඤ්චයෙොතිනාමිං, යබලට්යඨො පනස්ස පිතා, 

තස්මා යබලට්ඨපුත්යතොති වුධසච්චති, යසොපි සබ්බඤ්ඤුතිං පච්චඤ්ඤාසි. 

නිගණ්යඨොති පබ්බජ්ජානායමන, නාටපුත්යතොති පිතුනායමන වුධසච්චති.

නායටොති කර නාමස්ස පිතා, තස්ස පුත්යතොති නාටපුත්යතො, යසොපි
සබ්බඤ්ඤුතිං පච්චඤ්ඤාසි. සබ්යබපි පඤ්චසතපඤ්චසතසිස්සපරිවාරා

අයෙසුිං. යතතියතඡසත්ථායරො. යතපඤ්යහතියතවීසතිපඤ්යෙ. යතති 

යත ඡ සත්ථායරො. න සම්පාෙන්තීති න සම්පායදන්ති. යකොපන්ති

චිත්තයචතසිකානිං ආවිලභාවිං. යදොසන්ති පදුට්ඨචිත්තතිං, තදුභයම්යපතිං
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මන්දතික්ඛයභදස්ස යකොධස්යසවාධිවචනිං. අප්පච්චෙන්ති අ පතීතතා, 

යදොමනස්සන්ති වුධසත්තිං යෙොති. පාතුකයරොන්තීති කායවචීවිකායරන 

පකායසන්ති, පාකටිංකයරොන්ති. 

හීනාොති ගෙට්ඨභාවාය. ගෙට්ඨභායවො හි පබ්බජ්ජිං උපනිධාය
සීලාදිගුණහීනයතො හීනකාමසුඛපටියසවනයතො වා ‘‘හීයනො’’ති වුධසච්චති. 

උච්චා පබ්බජ්ජා. ආවත්තිත්වාති ඔසක්කත්වා. කායම පරිභුඤ්යජෙයන්ති
කායම පටියසයවයයිං. ඉති කරස්ස සබ්බඤ්ඤුපටිඤ්ඤානම්පි පබ්බජිතානිං
තුච්ඡකත්තිං දිස්වා අයෙොසි. උ පන්නපරිවිතක්කවයසයනව ච ආගන්ත්වා

පුන පුනිං වීමිංසමානස්ස අථ යඛො සභිෙස්ස පරිබ්බාජකස්ස එතදයහොසි –

‘‘අෙම්පියඛොසමයණො’’තිච ‘‘යෙපියඛොයතයභොන්යතො’’තිච ‘‘සමයණො

යඛො දහයරොතින උඤ්ඤාතබ්යබො’’ති චාති එවමාදි. තත්ථ ජිණ්ණාතිආදීනි

පදානි වුධසත්තනයායනව. යථරාති අත්තයනො සමණධම්යම ථිරභාව පත්තා. 

රත්තඤ්ඤූති රතනඤ්ඤූ, ‘‘නිබ්බානරතනිං ජානාම මය’’න්ති එවිං සකාය

පටිඤ්ඤාය යලොයකනාපි සම්මතා, බහුරත්තිවිදූ වා. චිරිං පබ්බජිතානිං

එයතසන්ති චිරපබ්බජිතා. න උඤ්ඤාතබ්යබොතිනඅවජානිතබ්යබො, නනීචිං

කත්වාජානිතබ්යබොතිවුධසත්තිං යෙොති. නපරියභොතබ්යබොතිනපරිභවිතබ්යබො, 

‘‘කයමසඤස්සතී’’තිඑවිංනගයෙතබ්යබොතිවුධසත්තිංයෙොති. 

516. කඞ්ඛීයවචිකිච්ඡීතිසභියයොභගවතාසද්ධිිංසම්යමොදමායනොඑවිං
භගවයතො රූපසම්පත්තිදමූපසමසූචිතිං සබ්බඤ්ඤුතිං සම්භාවයමායනො

විගතුද්ධච්යචො හුත්වාආෙ – ‘‘කඞ්ඛීයවචිකච්ඡී’’ති. තත්ථ ‘‘ලයභයයිංනු

යඛො ඉයමසිං බයාකරණ’’න්ති එවිං පඤ්ොනිං බයාකරණකඞ්ඛාය කඞ්ඛී. 

‘‘යකො නු යඛො ඉමස්සිමස්ස ච පඤ්ෙස්ස අත්යථො’’ති එවිං විචිකච්ඡාය 

යවචිකිච්ඡී. දුබ්බලවිචිකච්ඡාය වා යතසිං පඤ්ොනිං අත්යථ කඞ්ඛනයතො

කඞ්ඛී, බලවතියාවිචිනන්යතො කච්ඡතියයව, නසක්යකොතිසන්නිට්ඨාතුන්ති

යවචිකච්ඡී. අභිකඞ්ඛමායනොති අතිවිය පත්ථයමායනො. යතසන්තකයරොති
යතසිංපඤ්ොනිංඅන්තකයරො.භවන්යතොවඑවිංභවාහීති දස්යසන්යතොආෙ 

‘‘පඤ්යහ යම පුට්යඨො…යප.… බයාකයරොහි යම’’ති. තත්ථ පඤ්යහ යමති

පඤ්යෙ මයා. පුට්යඨොති පුච්ඡියතො. අනුපුබ්බන්ති පඤ්ෙපටිපාටියා 

අනුධම්මන්ති අත්ථානුරූපිං පාළිිං ආයරොයපන්යතො. බයාකයරොහි යමති
මය්ෙිං බයාකයරොහි. 

517. දූරයතොති යසො කර ඉයතො චියතො චාහිණ්ඩන්යතො

සත්තයයොජනසතමග්ගයතො ආගයතො. යතනාෙ – භගවා ‘‘දූරයතො

ආගයතොසී’’ති, කස්සපස්ස භගවයතො වා සාසනයතො ආගතත්තා ‘‘දූරයතො
ආගයතොසී’’තිනිංආෙ. 

518. පුච්ෙමන්තිඉමායපනස්සගාථායසබ්බඤ්ඤුපවාරණිංපවායරති.

තත්ථ මනසිච්ෙසීතිමනසාඉච්ඡසි. 
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ෙංවතාහන්තියිංවතඅෙිං. අත්තමයනොතිපීතිපායමොජ්ජයසොමනස්යසහි

ඵුටචිත්යතො. උදග්යගොතිකායයනචිත්යතනචඅබ්භුන්නයතො. ඉදිංපනපදිං

නසබ්බපායඨසුඅත්ථි.ඉදානියයහිධම්යමහිඅත්තමයනො, යතදස්යසන්යතො

ආෙ – ‘‘පමුදියතොපීතියසොමනස්සජායතො’’ති. 

519. කිංපත්තිනන්තිකිංපත්තිංකමධිගතිං. යසොරතන්තිසුවූපසන්තිං.

‘‘සුරත’’න්තිපි පායඨො, සුට්ඨු උපරතන්ති අත්යථො. දන්තන්ති දමිතිං. 

බුද්යධොතිවිබුද්යධො, බුද්ධයබොද්ධබ්යබොවා.එවිංසභියයොඑයකකාය ගාථාය
චත්තායරො චත්තායරො කත්වා පඤ්චහි ගාථාහි වීසති පඤ්යෙ පුච්ඡි. භගවා
පනස්ස එකයමකිං පඤ්ෙිං එකයමකාය ගාථාය කත්වා
අරෙත්තනිකූයටයනවවීසතියා ගාථාහිබයාකාසි. 

520. තත්ථ යස්මා භින්නකයලයසො පරමත්ථභික්ඛු, යසො ච

නිබ්බාන පත්යතො යෙොති, තස්මා අස්ස ‘‘කිං පත්තිනමාහු භික්ඛුන’’න්ති

ඉමිං පඤ්ෙිං බයාකයරොන්යතො ‘‘පජ්යජනා’’තිආදිමාෙ. තස්සත්යථො – යයො

අත්තනා භාවියතන මග්යගන පරිනිබ්බානගයතො කයලසපරිනිබ්බානිං

පත්යතො, පරිනිබ්බානගතත්තා එව ච විතිණ්ණකඞ්යඛො 

විපත්තිසම්පත්තිොනිබුද්ධිඋච්යඡදසස්සතඅපුඤ්ඤපුඤ්ඤයභදිං විභවඤ්ච

භවඤ්ච විප්පහාෙ, මග්ගවාසිං වුසිතවා ඛීණපුනබ්භයවොති ච එයතසිං

ථුතිවචනානිංඅරයෙො, යසොභික්ඛූති. 

521. යස්මා පන වි පටිපත්තියතො සුට්ඨු උපරතභායවන

නාන පකාරකයලසවූපසයමන ච යසොරයතො යෙොති, තස්මා තමත්ථිං

දස්යසන්යතො ‘‘සබ්බත්ථ උයපක්ඛයකො’’තිආදිනා නයයන 

දුතියපඤ්ෙබයාකරණමාෙ. තස්සත්යථො – යයො සබ්බත්ථ රූපාදීසු 

ආරම්මයණසු‘‘චක්ඛුනාරූපිංදිස්වායනවසුමයනො යෙොති, න දුම්මයනො’’ති

එවිං පවත්තාය ඡළඞ්ගුයපක්ඛාය උයපක්ඛයකො, යවපුල්ල පත්තාය සතියා 

සතිමා, න යසො හිංසති යනව හිිංසති කඤ්චි තසථාවරාදියභදිං සත්තිං 

සබ්බයලොයක සබ්බස්මිම්පි යලොයක, තිණ්යණොඝත්තා තිණ්යණො, 

සමිතපාපත්තා සමයණො, ආවිලසඞ්ක ප පොනා අනාවියලො. ෙස්ස චියම

රාගයදොසයමොෙමානදිට්ඨිකයලසදුච්චරිතසඞ්ඛාතා සත්තුස්සදා යකචි

ඔළාරිකා වා සුඛුමා වා න සන්ති, යසො ඉමාය උයපක්ඛාවිොරිතාය
සතියවපුල්ලතාය අහිිංසකතාය ච වි පටිපත්තියතො සුට්ඨු උපරතභායවන

ඉමිනාඔඝාදිනාන පකාරකයලසවූපසයමන ච යසොරයතොති. 

522. යස්මා ච භාවිතින්ද්රියයො නිබ්භයයො නිබ්බිකායරො දන්යතො යෙොති, 

තස්මා තමත්ථිං දස්යසන්යතො ‘‘ෙස්සින්ද්රිොනී’’ති ගාථාය තතියපඤ්ෙිං

බයාකාසි. තස්සත්යථො – ෙස්ස චක්ඛාදීනි ෙළින්ද්රිොනි යගොචරභාවනාය 

අනිච්චාදිතිලක්ඛණිංආයරොයපත්වාවාසනාභාවනායසතිසම්පජඤ්ඤගන්ධිං

ගාොයපත්වා චභාවිතානි, තානිචයඛොයථා අජ්ඣත්තං යගොචරභාවනාය, 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

එවිං පන බහිද්ධා ච සබ්බයලොයකතියත්ථ යත්ථ ඉන්ද්රියානිං යවකල්ලතා

යවකල්ලතාය වා සම්භයවො, තත්ථ තත්ථ නාභිජ්ඣාදිවයසන භාවිතානීති 

එවිං නිබ්බිජ්ඣ ඤත්වා පටිවිජ්ඣිත්වා ඉමං පරඤ්ච යලොකං 
සකසන්තතික්ඛන්ධයලොකිං පරසන්තතික්ඛන්ධයලොකඤ්ච අදන්ධමරණිං

මරිතුකායමො කාලං කඞ්ඛති, ජීවිතක්ඛයකාලිං ආගයමති පතිමායනති, න
භායති මරණස්ස.යථාෙයථයරො– 

‘‘මරයණයමභයිංනත්ථි, නිකන්තිනත්ථිජීවියත’’; (යථරගා.20); 

‘‘නාභිකඞ්ඛාමිමරණිං, නාභිකඞ්ඛාමිජීවිතිං; 

කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, නිබ්බිසිංභතයකොයථා’’ති.)යථරගා. 606); 

භාවියතොසදන්යතොතිඑවිංභාවිතින්ද්රියයො යසොදන්යතොති. 

523. යස්මාපන බුද්යධොනාමබුද්ධිසම්පන්යනොකයලසනිද්දාවිබුද්යධො

ච, තස්මා තමත්ථිං දස්යසන්යතො ‘‘කප්පානී’’ති ගාථාය චතුත්ථපඤ්ෙිං

බයාකාසි. තත්ථ කප්පානීතිතණ්ොදිට්ඨියයො.තාහිතථාතථා වික පනයතො

‘‘ක පානී’’ති වුධසච්චන්ති. වියචෙයාති අනිච්චාදිභායවන සම්මසිත්වා. 

යකවලානීතිසකලානි. සංසාරන්තියයොචායිං– 

‘‘ඛන්ධානඤ්චපටිපාටි, ධාතුආයතනානච; 

අබ්යබොච්ඡින්නිංවත්තමානා, සිංසායරොතිපවුධසච්චතී’’ති.– 

එවිං ඛන්ධාදිපටිපාටිසඞ්ඛායතොසිංසායරො, තිං සිංසාරඤ්චයකවලිංවියචයය.
එත්තාවතාඛන්ධානිංමූලභූයතසුකම්මකයලයසසුඛන්යධසු චාතිඑවිංතීසුපි

වට්යටසුවිපස්සනිංආෙ. දුභෙං චුතූපපාතන්තිසත්තානිං චුතිිංඋපපාතන්ති
ඉමඤ්ච උභයිං වියචයයඤත්වාති අත්යථො. එයතනචුතූපපාතඤාණිංආෙ. 

විගතරජමනඞ්ගණං විසුද්ධන්ති රාගාදිරජානිං විගමා අඞ්ගණානිං අභාවා

මලානඤ්ච විගමා විගතරජමනඞ්ගණිං විසුද්ධිං. පත්තං ජාතිඛෙන්ති

නිබ්බානිං පත්තිං. තමාහු බුද්ධන්ති තිං ඉමාය යලොුලත්තරවිපස්සනාය 
චුතූපපාතඤාණයභදාය බුද්ධියා සම්පන්නත්තා ඉමාය ච විගතරජාදිතාය
කයලසනිද්දා විබුද්ධත්තාතායපටිපදායජාතික්ඛයිංපත්තිංබුද්ධමාහු. 

අථ වා කප්පානි වියචෙය යකවලානීති ‘‘අයනයකපි

සිංවට්ටවිවට්ටක යප අමුත්රාසි’’න්තිආදිනා )ඉතිවුධස. 99; පාරා. 12) නයයන 

විචිනිත්වාතිඅත්යථො. එයතනපඨමවිජ්ජමාෙ. සංසාරං දුභෙං චුතූපපාතන්ති

සත්තානිංචුතිිංඋපපාතන්තිඉමඤ්චඋභයිංසිංසාරිං ‘‘ඉයමවතයභොන්යතො
සත්තා’’තිආදිනා නයයන විචිනිත්වාති අත්යථො. එයතන දුතියවිජ්ජමාෙ.
අවයසයසන තතියවිජ්ජමාෙ. ආසවක්ඛයඤායණන හි විගතරජාදිතා ච 

නිබ්බාන පත්ති ච යෙොතීති. තමාහු බුද්ධන්ති එවිං 
විජ්ජත්තයයභදබුද්ධිසම්පන්නිංතිංබුද්ධමාහූති. 
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525. එවිං පඨමගාථාය වුධසත්තපඤ්යෙ විස්සජ්යජත්වා දුතියගාථාය
වුධසත්තපඤ්යෙසුපි යස්මා බ්රේමභාවිං යසට්ඨභාවිං පත්යතො

පරමත්ථබ්රාේමයණොබාහිතසබ්බපායපොයෙොති, තස්මා තමත්ථිංදස්යසන්යතො 

‘‘බාහිත්වා’’ති ගාථාය පඨමිං පඤ්ෙිං බයාකාසි. තස්සත්යථො – යයො

චතුත්ථමග්යගන බාහිත්වාසබ්බපාපකානි ඨිතත්යතො, ඨියතොඉච්යචවවුධසත්තිං

යෙොති. බාහිතපාපත්තා එව ච විමයලො, විමලභාවිං බ්රේමභාවිං යසට්ඨභාවිං

පත්යතො, පටි පස්සද්ධසමාධිවික්යඛපකරකයලසමයලන අග්ගඵලසමාධිනා 

සාධුසමාහියතො, සිංසාරයෙතුසමතික්කයමන සංසාරමතිච්ච 

පරිනිට්ඨිතකච්චතාය යකවලී, යසො තණ්ොදිට්ඨීහි අනිස්සිතත්තා අසියතො, 

යලොකධම්යමහි නිබ්බිකාරත්තා ‘‘තාදී’’ති ච පවුධසච්චති. එවිං ථුතිරයෙො ස

බ්රහ්මා යසොබ්රාේමයණොති. 

526. යස්මා පන සමිතපාපතායසමයණො, න්ොතපාපතාය න්ොතයකො, 

ආගූනිං අකරයණන ච නායගොති පවුධසච්චති, තස්මා තමත්ථිං දස්යසන්යතො

තයතො අපරාහි තීහි ගාථාහි තයයො පඤ්යෙ බයාකාසි. තත්ථ සමිතාවීති

අරියමග්යගන කයලයස සයමත්වා ඨියතො. සමයණො පවුච්චයත තථත්තාති

තථාරූයපො සමයණො පවුධසච්චතීති. එත්තාවතා පඤ්යෙො බයාකයතො යෙොති, 
යසසිං තස්මිිං සමයණ සභියස්ස බහුමානජනනත්ථිං ථුතිවචනිං. යයො හි

සමිතාවී, යසො පුඤ්ඤපාපානිං අපටිසන්ධිකරයණන පොය පුඤ්ඤපාපිං

රජානිං විගයමන විරයජො, අනිච්චාදිවයසන ඤත්වා ඉමිං පරඤ්ච යලොකිං
ජාතිමරණිංඋපාතිවත්යතොතාදිචයෙොති. 

527. නින්හාෙ…යප.… න්හාතයකොති එත්ථ පන යයො
අජ්ඣත්තබහිද්ධාසඞ්ඛායත සබ්බස්මිම්පි ආයතනයලොයක
අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණවයසන උ පත්තිරොනි සබ්බපාපකානි
මග්ගඤායණන නින්ොය යධොවිත්වා තාය නින්ොතපාපකතාය 

තණ්ොදිට්ඨික යපහි ක පියයසු යදවමනුස්යසසු ක පිං න එති, තිං
න්ොතකමාහූති එවමත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

528. චතුත්ථගාථායපි ආගුංනකයරොතිකිඤ්චියලොයකතියයොයලොයක 

අ පමත්තකම්පි පාපසඞ්ඛාතිං ආගුිං න කයරොති, නායගො පවුධසච්චයත

තථත්තාති. එත්තාවතාපඤ්යෙොබයාකයතොයෙොති, යසසිංපුබ්බනයයයනව

ථුතිවචනිං. යයො හි මග්යගන පහීනආගුත්තා ආගුිං න කයරොති, යසො
කාමයයොගාදියක සබ්බයයොයග දසසඤ්යඤොජනයභදානි ච සබ්බබන්ධනානි

විසජ්ජජහිත්වාසබ්බත්ථඛන්ධාදීසුයකනචි සඞ්යගනනසජ්ජති, ද්වීහිච

විමුත්තීහිවිමුත්යතො, තාදිචයෙොතීති. 

530. එවිං දුතියගාථාය වුධසත්තපඤ්යෙ විස්සජ්යජත්වා තතියගාථාය

වුධසත්තපඤ්යෙසුපි යස්මා ‘‘යඛත්තානී’’ති ආයතනානි වුධසච්චන්ති. යථාෙ –
‘‘චක්ඛුයපතිංචක්ඛායතනිංයපතිං…යප.… යඛත්තම්යපතිංවත්ථුයපත’’න්ති
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)ධ. ස. 596-598). තානි වියජයය වියජත්වා අභිභවිත්වා, වියචෙය වා

අනිච්චාදිභායවන විචිනිත්වා උපපරික්ඛිත්වා යකවලානි අනවයසසානි, 

වියසසයතො පන සඞ්ගයෙතුභූතිං දිබ්බං මානුසකඤ්ච බ්රහ්මයඛත්තං, යිං 

දිබ්බිං ද්වාදසායතනයභදිං තථා මානුසකඤ්ච, යඤ්ච බ්රේමයඛත්තිං

ඡළායතයන චක්ඛායතනාදිද්වාදසායතනයභදිං, තිං සබ්බම්පි වියජයය 
වියචයය වා. යයතො යයදතිං සබ්යබසිං යඛත්තානිං මූලබන්ධනිං

අවිජ්ජාභවතණ්ොදි, තස්මා සබ්බයඛත්තමූලබන්ධනා පමුත්යතො. 

එවයමයතසිං යඛත්තානිං විජිතත්තා විචිනිතත්තා වා යඛත්තජියනො නාම

යෙොති, තස්මා ‘‘යඛත්තානී’’තිඉමායගාථායපඨමපඤ්ෙිංබයාකාසි.තත්ථ 

යකචි ‘‘කම්මිං යඛත්තිං, විඤ්ඤාණිං බීජිං, තණ්ො ස්යනයෙො’’ති )අ. නි.

3.77) වචනයතො කම්මානි යඛත්තානීති වදන්ති. දිබ්බං මානුසකඤ්ච 

බ්රහ්මයඛත්තන්ති එත්ථ ච යදවූපගිං කම්මිං දිබ්බිං, මනුස්සූපගිං කම්මිං 

මානුසකිං, බ්රේමූපගිං කම්මිං බ්රේමයඛත්තන්ති වණ්ණයන්ති. යසසිං 
වුධසත්තනයයමව. 

531. යස්මා පන සකට්යඨනයකොසසදිසත්තා ‘‘යකොසානී’’තිකම්මානි

වුධසච්චන්ති, යතසඤ්චලුනනා සමුච්යඡදනාුලසයලොයෙොති, තස්මාතමත්ථිං

දස්යසන්යතො ‘‘යකොසානී’’ති ගාථාය දුතියපඤ්ෙිං බයාකාසි. තස්සත්යථො – 
යලොකයයලොුලත්තරවිපස්සනාය විසයයතො කච්චයතො ච අනිච්චාදිභායවන 

ුලසලාුලසලකම්මසඞ්ඛාතානි යකොසානි වියචෙය යකවලානි, වියසසයතො

පනසඞ්ගයෙතුභූතිංඅට්ඨකාමාවචරුලසලයචතනායභදිං දිබ්බංමානුසකඤ්ච 

නවමෙග්ගතුලසලයචතනායභදඤ්ච බ්රහ්මයකොසං වියචයය. තයතො ඉමාය
මග්ගභාවනාය අවිජ්ජාභවතණ්ොදියභදා සබ්බයකොසානිං මූලබන්ධනා

පමුත්යතො, එවයමයතසිංයකොසානිංලුනනා ‘‘කුසයලො’’තිපවුධසච්චති, තථත්තා 

තාදී ච යෙොතීති. අථ වා සත්තානිං ධම්මානඤ්ච නිවාසට්යඨන 
අසියකොසසදිසත්තා ‘‘යකොසානී’’ති තයයො භවා ද්වාදසායතනානි ච
යවදිතබ්බානි.එවයමත්ථ යයොජනාකාතබ්බා. 

532. යස්මාචන යකවලිංපණ්ඩතීතිඉමිනාව‘‘පණ්ඩියතො’’තිවුධසච්චති, 

අපිචයඛොපනපණ්ඩරානිඉයතොඋපගයතො පවිචයපඤ්ඤායඅල්ලීයනොතිපි

‘‘පණ්ඩියතො’’තිවුධසච්චති, තස්මාතමත්ථිංදස්යසන්යතො ‘‘දුභොනී’’තිගාථාය

තතියපඤ්ෙිං බයාකාසි. තස්සත්යථො – අජ්ඣත්තං බහිද්ධා චාති එවිං 

උභොනි අනිච්චාදිභායවන වියචෙය. පණ්ඩරානීති ආයතනානි. තානි හි

පකතිපරිසුද්ධත්තා රුළ්හියා ච එවිං වුධසච්චන්ති, තානි වියචයය ඉමාය

පටිපත්තියා නිද්ධන්තමලත්තා සුද්ධිපඤ්යඤො පණ්ඩියතොති පවුච්චති 

තථත්තා, යස්මා තානි පණ්ඩරානි පඤ්ඤාය ඉයතො යෙොති, යසසමස්ස
ථුතිවචනිං.යසොහි පාපපුඤ්ඤසඞ්ඛාතිංකණ්ෙසුක්කිංඋපාතිවත්යතොතාදීච

යෙොති, තස්මාඑවිංථුයතො. 
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533. යස්මා පන ‘‘යමොනිං වුධසච්චති ඤාණිං, යා පඤ්ඤා

පජානනා…යප.… සම්මාදිට්ඨි, යතන ඤායණන සමන්නාගයතො මුනී’’ති

වුධසත්තිං, තස්මාතමත්ථිංදස්යසන්යතො ‘‘අසතඤ්චා’’තිගාථායචතුත්ථපඤ්ෙිං
බයාකාසි.තස්සත්යථො– ය්වායිංඅුලසලුලසල පයභයදොඅසතඤ්චසතඤ්ච

ධම්යමො, තිං අජ්ඣත්තං බහිද්ධාතිඉමස්මිිං සබ්බයලොයක පවිචයඤායණන 

අසතඤ්ච සතඤ්ච ඤත්වා ධම්මං තස්ස ඤාතත්තා එව රාගාදියභදයතො 

සත්තවිධිං සඞ්ගං තණ්ොදිට්ඨියභදයතො දුවිධිං ජාලඤ්ච අතිච්ච 
අතික්කමිත්වා ඨියතො. යසො යතන යමොනසඞ්ඛායතන පවිචයඤායණන

සමන්නාගතත්තා මුනි.යදවමනුස්යසහිපූජනීයෙොති ඉදිංපනස්සථුතිවචනිං.

යසො හි ඛීණාසවමුනිත්තා යදවමනුස්සානිං පූජාරයෙො යෙොති, තස්මා එවිං
ථුයතො. 

535. එවිං තතියගාථාය වුධසත්තපඤ්යෙ විස්සජ්යජත්වා චතුත්ථගාථාය
වුධසත්තපඤ්යෙසුපි යස්මා යයො චතූහි මග්ගඤාණයවයදහි කයලසක්ඛයිං

කයරොන්යතො ගයතො, යසො පරමත්ථයතො යවදගූ නාම යෙොති. යයො ච

සබ්බසමණබ්රාේමණානිංසත්ථසඤ්ඤිතානි යවදානි, තායයවමග්ගභාවනාය

කච්චයතො අනිච්චාදිවයසන වියචෙය. තත්ථ ඡන්දරාග පොයනන තයමව 

සබ්බං යවදමතිච්ච යා යවදපච්චයා වා අඤ්ඤථා වා උ පජ්ජන්ති යවදනා, 

තාසු සබ්බයවදනාසුවීතරායගො යෙොති, තස්මාතමත්ථිං දස්යසන්යතො ‘‘ඉදිං 

පත්තින’’න්තිඅවත්වා ‘‘යවදානී’’ති ගාථායපඨමපඤ්ෙිංබයාකාසි.යස්මාවා

යයො පවිචයපඤ්ඤායයවදානිවියචයය, තත්ථ ඡන්දරාග පොයනනසබ්බිං

යවදමතිච්ච වත්තති, යසො සත්ථසඤ්ඤිතානි යවදානි ගයතො ඤායතො 

අතික්කන්යතො ච යෙොති. යයො යවදනාසු වීතරායගො, යසොපි
යවදනාසඤ්ඤිතානි යවදානි ගයතො අතික්කන්යතො ච යෙොති. යවදානි

ගයතොතිපි යවදගූ, තස්මා තම්පි අත්ථිං දස්යසන්යතො ‘‘ඉදිං පත්තින’’න්ති
අවත්වාඉමායගාථායපඨමපඤ්ෙිංබයාකාසි. 

536. යස්මාපන දුතියපඤ්යෙ ‘‘අනුවිදියතො’’තිඅනුබුද්යධොවුධසච්චති, යසො

ච අනුවිච්ච පපඤ්චනාමරූපං අජ්ඣත්තං අත්තයනො සන්තායන 

තණ්ොමානදිට්ඨියභදිං පපඤ්චිං ත පච්චයා නාමරූපඤ්ච

අනිච්චානුපස්සනාදීහි අනුවිච්ච අනුවිදිත්වා, න යකවලඤ්ච අජ්ඣත්තං, 

බහිද්ධා ච යරොගමූලං, පරසන්තායන ච ඉමස්ස නාමරූපයරොගස්ස මූලිං

අවිජ්ජාභවතණ්ොදිිං, තයමව වාපපඤ්චිංඅනුවිච්චතායභාවනායසබ්යබසිං

යරොගානිං මූලබන්ධනා, සබ්බස්මා වා යරොගානිං මූලබන්ධනා, 

අවිජ්ජාභවතණ්ොදියභදා, තස්මා එව වා පපඤ්චා පමුත්යතො යෙොති, තස්මා 
තිංදස්යසන්යතො‘‘අනුවිච්චා’’තිගාථායදුතියපඤ්ෙිංබයාකාසි. 

537. ‘‘කථඤ්ච වීරියවා’’ති එත්ථ පන යස්මා යයො අරියමග්යගන

සබ්බපාපයකහි විරයතො, තථා විරතත්තා ච ආයතිිං අපටිසන්ධිතාය 

නිරෙදුක්ඛං අතිච්ච ඨියතො වීරියවායසො වීරියනියකයතො, යසො ඛීණාසයවො
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පටුන 

‘‘වීරියවා’’ති වත්තබ්බතිං අරෙති, තස්මා තමත්ථිං දස්යසන්යතො 

‘‘විරයතො’’තිගාථායතතියපඤ්ෙිංබයාකාසි. පධානවාධීයරොතාදීතිඉමානි

පනස්ස ථුතිවචනානි. යසො හි පධානවා මග්ගඣානපධායනන, ධීයරො

කයලසාරිවිද්ධිංසනසමත්ථතාය, තාදී නිබ්බිකාරතාය, තස්මා එවිං ථුයතො.
යසසිංයයොයජත්වාවත්තබ්බිං. 

538. ‘‘ආජානියයො කන්ති නාම යෙොතී’’ති එත්ථ පන යස්මා 
පහීනසබ්බවඞ්කයදොයසො කාරණාකාරණඤ්ඤූ අස්යසො වා ෙත්ථී වා

‘‘ආජානියයොයෙොතී’’ති යලොයක වුධසච්චති, නචතස්සසබ්බයසොයතයදොසා

පහීනා එව, ඛීණාසවස්ස පන යත පහීනා, තස්මා යසො ‘‘ආජානියයො’’ති

පරමත්ථයතො වත්තබ්බතිං අරෙතීති දස්යසන්යතො ‘‘ෙස්සා’’ති ගාථාය

චතුත්ථපඤ්ෙිං බයාකාසි. තස්සත්යථො – අජ්ඣත්තං බහිද්ධා චාති එවිං 

අජ්ඣත්තබහිද්ධාසඤ්යඤොජනසඞ්ඛාතානි ෙස්ස අස්සු ලුනානි බන්ධනානි 

පඤ්ඤාසත්යථන ඡින්නානි පදාලිතානි. සඞ්ගමූලන්ති යානි යතසු යතසු

වත්ථූසුසඞ්ගස්ස සජ්ජනාය අනතික්කමනායමූලිං යෙොන්ති, අථ වා යස්ස
අස්සුලුනානිරාගාදීනිබන්ධනානියානි අජ්ඣත්තිංබහිද්ධාචසඞ්ගමූලානි

යෙොන්ති, යසො සබ්බස්මා සඞ්ගානිං මූලභූතා සබ්බසඞ්ගානිං වා මූලභූතා

බන්ධනාපමුත්යතො ‘‘ආජානියෙො’’ති වුධසච්චති, තථත්තාතාදිචයෙොතීති. 

540. එවිං චතුත්ථගාථාය වුධසත්තපඤ්යෙ විස්සජ්යජත්වා පඤ්චමගාථාය 

වුධසත්තපඤ්යෙසුපි යස්මා යිං ඡන්දජ්යඣනමත්යතන අක්ඛරචින්තකා

යසොත්තියිං වණ්ණයන්ති, යවොොරමත්තයසොත්තියයො යසො. අරියයො පන

බාහුසච්යචන නිස්සුතපාපතාය ච පරමත්ථයසොත්තියයො යෙොති, තස්මා

තමත්ථිං දස්යසන්යතො ‘‘ඉදිං පත්තින’’න්ති අවත්වා ‘‘සුත්වා’’ති ගාථාය
පඨමපඤ්ෙිං බයාකාසි. තස්සත්යථො – යයො ඉමස්මිිං යලොයක

සුතමයපඤ්ඤාකච්චවයසන සුත්වා කාතබ්බකච්චවයසන වා සුත්වා

විපස්සනූපගිං සබ්බධම්මං අනිච්චාදිවයසන අභිඤ්ඤාෙ සාවජ්ජානවජ්ජං

ෙදත්ථි කිඤ්චි, ඉමාය පටිපදාය කයලයස කයලසට්ඨානියය ච ධම්යම

අභිභවිත්වා අභිභූති සඞ්ඛිං ගයතො, තිං සුත්වා සබ්බධම්මිං අභිඤ්ඤාය

යලොයක සාවජ්ජානවජ්ජිං යදත්ථි කඤ්චි, අභිභුං සුතවත්තා යසොත්තියෙොති

ආහු. යස්මා ච යයො අකථිංකථී කයලසබන්ධයනහි විමුත්යතො, රාගාදීහි

ඊයඝහිඅනීයඝොචයෙොතිසබ්බධි සබ්යබසුධම්යමසුඛන්ධායතනාදීසු, තස්මා

තිං අකථංකථිං විමුත්තං අනීඝං සබ්බධි නිස්සුතපාපකත්තාපි
‘‘යසොත්තියයො’’තිආහූති. 

541. යස්මා පන හිතකායමන ජයනන අරණීයයතො අරියයො යෙොති, 

අභිගමනීයයතොතිඅත්යථො. තස්මායයහිගුයණහියසොඅරණීයයොයෙොති, යත

දස්යසන්තා ‘‘යෙත්වා’’ති ගාථාය දුතියපඤ්ෙිං බයාකාසි. තස්සත්යථො – 

චත්තාරි ආසවානි ද්යවච ආලොනි පඤ්ඤාසත්යථන යෙත්වාවිද්වා විඤ්ඤූ

විභාවීචතුමග්ගඤාණී යසො පුනබ්භවවයසන නඋයපති ගබ්භයසෙයං, කඤ්චි



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

393 

පටුන 

යයොනිිං න උපගච්ඡති, කාමාදියභදඤ්ච සඤ්ඤං තිවිධං. 

කාමගුණසඞ්ඛාතඤ්ච පඞ්කං පනුජ්ජ පනුදිත්වා තණ්ොදිට්ඨික පානිං

අඤ්ඤතරම්පි කප්පං න එති, එවිං ආසවච්යඡදාදිගුණසමන්නාගතිං තමාහු

අරියෙොති. යස්මා වා පාපයකහි ආරකත්තා අරියයො යෙොති අනයය ච 

අනිරීයනා, තස්මා තම්පි අත්ථිං දස්යසන්යතො ඉමාය ගාථාය දුතියපඤ්ෙිං

බයාකාසි. ආසවාදයයොහිපාපකාධම්මාඅනයසම්මතා, යතචායනනඡින්නා

පනුන්නා, නචයතහිකම්පති, ඉච්චස්සයතආරකා යෙොන්ති, නච යතසු
ඉරීයතිතස්මාආරකාස්සයෙොන්තිපාපකා ධම්මාතිඉමිනාපත්යථන.අනයය
න ඉරීයතීති ඉමිනාපත්යථන තමාහු අරියයොති ච එවම්යපත්ථ යයොජනා
යවදිතබ්බා. ‘‘විද්වා යසො න උයපති ගබ්භයසයය’’න්ති ඉදිං පන ඉමස්මිිං 
අත්ථවික යපථුතිවචනයමවයෙොති. 

542. ‘‘කථිං චරණවා’’තිඑත්ථපනයස්මාචරයණහිපත්තබ්බිංපත්යතො

‘‘චරණවා’’තිවත්තබ්බතිං අරෙති, තස්මාතිං දස්යසන්යතො ‘‘යෙොඉධා’’ති

ගාථාය තතියපඤ්ෙිං බයාකාසි. තත්ථ යෙො ඉධාති යයො ඉමස්මිිං සාසයන. 

චරයණසූති සීලාදීසු යෙමවතසුත්යත )සු. නි. 153 ආදයයො( 

වුධසත්තපන්නරසධම්යමසු. නිමිත්තත්යථ භුම්මවචනිං. පත්තිපත්යතොති
පත්තබ්බිං පත්යතො. යයො චරණනිමිත්තිං චරණයෙතු චරණපච්චයා

පත්තබ්බිං අරෙත්තිංපත්යතොතිවුධසත්තිං යෙොති. චරණවා යසොතියසො ඉමාය
චරයණහි පත්තබ්බපත්තියා චරණවා යෙොතීති. එත්තාවතා පඤ්යෙො

බයාකයතො යෙොති, යසසමස්ස ථුතිවචනිං. යයො හි චරයණහි පත්තිපත්යතො, 

යසො කුසයලො චයෙොතියඡයකො, සබ්බදා ච ආජානාතිනිබ්බානධම්මං, නිච්චිං 

නිබ්බානනින්නචිත්තතාය සබ්බත්ථ ච ඛන්ධාදීසු න සජ්ජති. ද්වීහි ච

විමුත්තීහි විමුත්තචිත්යතො යෙොති, පටිඝාෙස්සන සන්තීති. 

543. යස්මාපන කම්මාදීනිංපරිබ්බාජයනනපරිබ්බාජයකොනාමයෙොති, 

තස්මාතමත්ථිං දස්යසන්යතො ‘‘දුක්ඛයවපක්ක’’න්තිගාථායචතුත්ථපඤ්ෙිං

බයාකාසි. තත්ථ විපායකො එව යවපක්කිං, දුක්ඛිං යවපක්කමස්සාති 

දුක්ඛයවපක්කං. පවත්තිදුක්ඛජනනයතො සබ්බම්පියතධාතුකකම්මිං වුධසච්චති. 

උද්ධන්ති අතීතිං. අයධොති අනාගතිං. තිරිෙං වාපි මජ්යඣති පච්චු පන්නිං.

තඤ්හින උද්ධිංනඅයධො, තිරියිංඋභින්නඤ්චඅන්තරා, යතන‘‘මජ්යඣ’’ති

වුධසත්තිං. පරිබ්බාජයිත්වාති නික්ඛායමත්වා නිද්ධයමත්වා. පරිඤ්ඤචාරීති
පඤ්ඤාය පරිච්ඡින්දිත්වාචරන්යතො.අයිංතාවඅපුබ්බපදවණ්ණනා.අයිංපන
අධි පායයයොජනා–යයො තියද්ධපරියාපන්නම්පිදුක්ඛජනකිංයදත්ථිකඤ්චි

කම්මිං, තිං සබ්බම්පි අරියමග්යගන තණ්ොවිජ්ජාසියනයෙ යසොයසන්යතො
අපටිසන්ධිජනකභාවකරයණනපරිබ්බාජයිත්වා තථාපරිබ්බාජිතත්තාඑවච

තිංකම්මිංපරිඤ්ඤායචරණයතොපරිඤ්ඤචාරී.නයකවලඤ්ච කම්මයමව, 
මායිං මානමයථොපි යලොභයකොධිං ඉයමපි ධම්යම පොනපරිඤ්ඤාය

පරිඤ්ඤචාරී, පරියන්තමකාසි නාමරූපිං, නාමරූපස්ස ච පරියන්තමකාසි
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පරිබ්බායජසි ඉච්යචවත්යථො. ඉයමසිං කම්මාදීනිං පරිබ්බාජයනන තිං
පරිබ්බාජකමාහු.පත්තිපත්තන්තිඉදිංපනස්ස ථුතිවචනිං. 

544. එවිං පඤ්ෙබයාකරයණන තුට්ඨස්ස පන සභියස්ස ‘‘ොනි ච 

තීණී’’තිආදීසු අභිත්ථවනගාථාසු ඔසරණානීති ඔගෙණානි තිත්ථානි, 

දිට්ඨියයොති අත්යථො. තානි යස්මා සක්කායදිට්ඨියා සෙ බ්රේමජායල 

වුධසත්තද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතානි ගයෙත්වා යතසට්ඨි යෙොන්ති, යස්මා ච තානි 

අඤ්ඤතිත්ථියසමණානිං පවාදභූතානි සත්ථානිසිතානිඋපදිසිතබ්බවයසන, 
න උ පත්තිවයසන. උ පත්තිවයසන පන යයදතිං ‘‘ඉත්ථී පුරියසො’’ති

සඤ්ඤක්ඛරිං යවොොරනාමිං, යා චායිං මිච්ඡාපරිවිතක්කානුස්සවාදිවයසන

‘‘එවරූයපන අත්තනා භවිතබ්බ’’න්ති බාලානිං විපරීතසඤ්ඤා උ පජ්ජති, 

තදුභයනිස්සිතානියතසිං වයසනඋ පජ්ජන්ති, නඅත්තපච්චක්ඛානි.තානිච

භගවා වියනෙය විනයිත්වා ඔඝතමගා ඔඝතමිං ඔඝන්ධකාරිං අගා

අතික්කන්යතො.‘‘ඔඝන්තමගා’’තිපිපායඨො, ඔඝානිංඅන්තිංඅගා, තස්මාආෙ 

‘‘යානිචතීණි…යප.…තමගා’’ති. 

545. තයතොපරිං වට්ටදුක්ඛස්සඅන්තිංපාරඤ්චනිබ්බානිංත පත්තියා

දුක්ඛාභාවයතො ත පටිපක්ඛයතො ච තිං සන්ධායාෙ, ‘‘අන්තගූසි පාරගූ 

දුක්ඛස්සා’’ති. අථ වා පාරගූ භගවා නිබ්බානිං ගතත්තා, තිං ආලපන්යතො

ආෙ, ‘‘පාරගූ අන්තගූසි දුක්ඛස්සා’’ති අයයමත්ථ සම්බන්යධො. සම්මා ච

බුද්යධො සාමඤ්ච බුද්යධොති සම්මාසම්බුද්යධො. තං මඤ්යඤති තයමව

මඤ්ඤාමි, න අඤ්ඤන්ති අච්චාදයරන භණති. ජුතිමාති පයරසම්පි 

අන්ධකාරවිධමයනන ජුතිසම්පන්යනො. මුතිමාති 

අපර පච්චයයඤයයඤාණසමත්ථාය මුතියා පඤ්ඤාය සම්පන්යනො. 

පහූතපඤ්යඤොති අනන්තපඤ්යඤො. ඉධ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණමධි යපතිං. 

දුක්ඛස්සන්තකරාති ආමන්යතන්යතොආෙ. අතායරසිමන්තිකඞ්ඛායතො මිං
තායරසි. 

546-9. ෙං යමතිආදිගාථාය නමක්කාරකරණිං භණති. තත්ථ 

කඞ්ඛිත්තන්ති වීසතිපඤ්ෙනිස්සිතිං අත්ථිං සන්ධායාෙ. යසො හි යතන 

කඞ්ඛියතො අයෙොසි. යමොනපයථසූතිඤාණපයථසු. විනළීකතාති විගතනළා

කතා, උච්ඡින්නාතිවුධසත්තිංයෙොති. නාගනාගස්සාතිඑකිංආමන්තනවචනිං, 
එකස්ස ‘‘භාසයතො අනුයමොදන්තී’’ති ඉමිනා සම්බන්යධො.

‘‘ධම්මයදසන’’න්තිපාඨයසයසො. සබ්යබ යදවාතිආකාසට්ඨාචභූමට්ඨාච. 

නාරදපබ්බතාති යතපි කර ද්යව යදවගණා පඤ්ඤවන්යතො, යතපි

අනුයමොදන්තීතිසබ්බිංපසායදනචනමක්කාරකරණිං භණති. 

550-53. අනුයමොදනාරෙිං බයාකරණසම්පදිං සුත්වා ‘‘නයමො යත’’ති

අඤ්ජලිිං පග්ගයෙත්වා ආෙ. පුරිසාජඤ්ඤාති පුරියසසු ජාතිසම්පන්නිං. 

පටිපුග්ගයලොති පටිභායගො පුග්ගයලො තුවිං බුද්යධො චතුසච්චපටියවයධන, 
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පටුන 

සත්ථා අනුසාසනියා සත්ථවාෙතාය ච, මාරාභිභූ චතුමාරාභිභයවන, මුනි 

බුද්ධමුනි. උපධීතිඛන්ධකයලසකාමගුණාභිසඞ්ඛාරයභදාචත්තායරො. වග්ගූති

අභිරූපිං. පුඤ්යඤ චාති යලොකයය න ලිම්පසි යතසිං අකරයණන, පුබ්යබ
කතානම්පි වා ආයතිිං ඵලූපයභොගාභායවන. තිංනිමිත්යතන වා

තණ්ොදිට්ඨියලයපන. වන්දති සත්ථුයනොති එවිං භණන්යතො යගො ඵයකසු
පරිග්ගයෙත්වාපඤ්චපතිට්ඨිතිං වන්දි. 

අඤ්ඤතිත්ථිෙපුබ්යබොති අඤ්ඤතිත්ථියයො එව. ආකඞ්ඛතීති ඉච්ඡති. 

ආරද්ධචිත්තාති අභිරාධිතචිත්තා. අපිච යමත්ථ පුග්ගලයවමත්තතා විදිතාති

අපිච මයා එත්ථ අඤ්ඤතිත්ථියානිං පරිවායස පුග්ගලනානත්තිං විදිතිං, න

සබ්යබයනව පරිවසිතබ්බන්ති. යකන පන න පරිවසිතබ්බිං? අග්ගියයහි

ජටියලහි, සාකයයන ජාතියා, ලිඞ්ගිං විජහිත්වා ආගයතන. අවිජහිත්වා

ආගයතොපි චයයො මග්ගඵලපටිලාභාය යෙතුසම්පන්යනො යෙොති, තාදියසොව

සභියයො පරිබ්බාජයකො. තස්මා භගවා ‘‘තව පන, සභිය, 

තිත්ථියවත්තපූරණත්ථාය පරිවාසකාරණිං නත්ථි, අත්ථත්ථියකො ත්විං 

‘මග්ගඵලපටිලාභාය යෙතුසම්පන්යනො’ති විදිතයමතිං මයා’’ති තස්ස
පබ්බජ්ජිං අනුජානන්යතො ආෙ – ‘‘අපිච යමත්ථ පුග්ගලයවමත්තතා

විදිතා’’ති. සභියයො පන අත්තයනො ආදරිං දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘සයච

භන්යත’’ති. තිං සබ්බිං අඤ්ඤඤ්ච තථාරූපිං උත්තානත්ථත්තා පුබ්යබ

වුධසත්තනයත්තා ච ඉධ න වණ්ණිතිං, යයතො පුබ්යබ වණ්ණිතානුසායරන 

යවදිතබ්බන්ති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායසභියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. යසලසුත්තවණ්ණනා 

එවං යමසුතන්තියසලසුත්තිං.කාඋ පත්ති? අයයමවයාස්සනිදායන
වුධසත්තා.අත්ථවණ්ණනාක්කයමපිචස්සපුබ්බසදිසිංපුබ්යබ වුධසත්තනයයයනව

යවදිතබ්බිං. යිං පන අපුබ්බිං, තිං උත්තානත්ථානි පදානි පරිෙරන්තා 

වණ්ණයිස්සාම. අඞ්ගුත්තරායපසූතිඅඞ්ගාඑවයසොජනපයදො, ගඞ්ගායපන

යා උත්තයරන ආයපො, තාසිං අවිදූරත්තා ‘‘උත්තරායපො’’තිපි වුධසච්චති. 

කතරගඞ්ගායඋත්තයරනයාආයපොති? මොමහීගඞ්ගාය. 

තත්රායිංතස්සානදියාආවිභාවත්ථිංආදියතොපභුතිවණ්ණනා–අයිං කර
ජම්බුදීයපො දසසෙස්සයයොජනපරිමායණො. තත්ථ
චතුසෙස්සයයොජනපරිමායණො පයදයසො උදයකන අජ්යඣොත්ථයටො
‘‘සමුද්යදො’’ති සඞ්ඛිං ගයතො. තිසෙස්සයයොජනපමායණ මනුස්සා වසන්ති. 
තිසෙස්සයයොජනපමායණ හිමවා පතිට්ඨියතො උබ්යබයධන
පඤ්චයයොජනසතියකො චතුරාසීතිසෙස්සකූයටහි පටිමණ්ඩියතො සමන්තයතො
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සන්දමානපඤ්චසතනදීවිචිත්යතො. යත්ථ ආයාමවිත්ථායරන ගම්භීරතාය ච
පඤ්ඤාසපඤ්ඤාසයයොජනා දියඩ්ඪයයොජනසතපරිමණ්ඩලා 
පූරළාසසුත්තවණ්ණනායිං වුධසත්තා අයනොතත්තාදයයො සත්ත මොසරා
පතිට්ඨිතා. 

යතසු අයනොතත්යතො සුදස්සනකූටිං, චිත්රකූටිං, කාළකූටිං, 

ගන්ධමාදනකූටිං, යකලාසකූටන්ති ඉයමහි පඤ්චහි පබ්බයතහි 
පරික්ඛිත්යතො. තත්ථ සුදස්සනකූටිං සුවණ්ණමයිං ද්වියයොජනසතුබ්යබධිං

අන්යතොවඞ්කිං කාකමුඛසණ්ඨානිං තයමව සරිං පටිච්ඡායදත්වා ඨිතිං, 

චිත්රකූටිං සබ්බරතනමයිං, කාළකූටිං අඤ්ජනමයිං, ගන්ධමාදනකූටිං
සානුමයිං අබ්භන්තයර මුග්ගවණ්ණිං නාන පකාරඔසධසඤ්ඡන්නිං

කාළපක්ඛුයපොසථදිවයස ආදිත්තමිව අඞ්ගාරිං ජලන්තිං තිට්ඨති, 
යකලාසකූටිං රජතමයිං. සබ්බානි සුදස්සයනන සමානුබ්යබධසණ්ඨානානි
තයමව සරිං පටිච්ඡායදත්වා ඨිතානි. සබ්බානි යදවානුභායවන 

නාගානුභායවන ච වස්සන්ති, නදියයො ච යතසු සන්දන්ති. තිං සබ්බම්පි
උදකිං අයනොතත්තයමව පවිසති. චන්දිමසූරියා දක්ඛියණන වා උත්තයරන

වා ගච්ඡන්තා පබ්බතන්තයරන තිං ඔභායසන්ති, උජුිං ගච්ඡන්තා න

ඔභායසන්ති.යතයනවස්ස ‘‘අයනොතත්ත’’න්තිසඞ්ඛාඋදපාදි. 

තත්ථ මයනොෙරසිලාතලානි නිම්මච්ඡකච්ඡපානි

ඵලිකසදිසනිම්මලූදකානි නොනතිත්ථානි සු පටියත්තානි යෙොන්ති, යයසු 

බුද්ධපච්යචකබුද්ධඛීණාසවා ඉසිගණා ච න්ොයන්ති, යදවයක්ඛාදයයො ච
උයයානකීළිකිං කීළන්ති. 

චතූසු චස්ස පස්යසසු සීෙමුඛිං, ෙත්ථිමුඛිං, අස්සමුඛිං, උසභමුඛන්ති

චත්තාරි මුඛානි යෙොන්ති, යයහි චතස්යසො නදියයො සන්දන්ති. සීෙමුයඛන 

නික්ඛන්තනදීතීයරසීොබහුතරා යෙොන්ති, ෙත්ථිමුඛාදීහිෙත්ථිඅස්සඋසභා. 
පුරත්ථිමදිසයතොනික්ඛන්තනදීඅයනොතත්තිංතික්ඛත්තුිං පදක්ඛිණිංකත්වා
ඉතරා තිස්යසො නදියයො අනුපගම්ම පාචීනහිමවන්යතයනව අමනුස්සපථිං
ගන්ත්වා මොසමුද්දිං පවිසති. පච්ඡිමදිසයතො ච උත්තරදිසයතො ච
නික්ඛන්තනදියයොපි තයථව පදක්ඛිණිං කත්වා පච්ඡිමහිමවන්යතයනව
උත්තරහිමවන්යතයනව ච අමනුස්සපථිං ගන්ත්වා මොසමුද්දිං පවිසන්ති.
දක්ඛිණදිසයතො නික්ඛන්තනදී පන තිං තික්ඛත්තුිං පදක්ඛිණිං කත්වා
දක්ඛියණනඋජුකිංපාසාණපිට්යඨයනවසට්ඨියයොජනානි ගන්ත්වාපබ්බතිං
පෙරිත්වා වුධසට්ඨාය පරිණායෙන තිගාවුධසතපමාණා උදකධාරා හුත්වා 

ආකායසන සට්ඨි යයොජනානි ගන්ත්වා තියග්ගයළ නාම පාසායණ පතිතා, 
පාසායණො උදකධාරායවයගන භින්යනො. තත්ර පඤ්ඤාසයයොජනපමාණා
තියග්ගළානාමයපොක්ඛරණීජාතා.යපොක්ඛරණියාකූලිං භින්දිත්වාපාසාණිං
පවිසියසට්ඨියයොජනානිගතා.තයතොඝනපථවිිංභින්දිත්වාඋමඞ්යගන සට්ඨි
යයොජනානිගන්ත්වාවිඤ්ඣිංනාමතිරච්ඡානපබ්බතිංපෙරිත්වාෙත්ථතයල 
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පඤ්චඞ්ගුලිසදිසාපඤ්චධාරාහුත්වාපවත්තති.සාතික්ඛත්තුිංඅයනොතත්තිං 

පදක්ඛිණිං කත්වා ගතට්ඨායන ‘‘ආවට්ටගඞ්ගා’’ති වුධසච්චති. උජුකිං

පාසාණපිට්යඨන සට්ඨි යයොජනානි ගතට්ඨායන ‘‘කණ්හගඞ්ගා’’ති වුධසච්චති.

ආකායසන සට්ඨි යයොජනානි ගතට්ඨායන ‘‘ආකාසගඞ්ගා’’ති වුධසච්චති.

තියග්ගළපාසායණ පඤ්ඤාසයයොජයනොකායස ‘‘තිෙග්ගළයපොක්ඛරණී’’ති
වුධසච්චති. කූලිං භින්දිත්වා පාසාණිං පවිසිය සට්ඨි යයොජනානි ගතට්ඨායන 

‘‘බහලගඞ්ගා’’ති වුධසච්චති. පථවිිං භින්දිත්වා උමඞ්යගන සට්ඨි යයොජනානි

ගතට්ඨායන ‘‘උමඞ්ගගඞ්ගා’’ති වුධසච්චති. විඤ්ඣිං නාම තිරච්ඡානපබ්බතිං

පෙරිත්වා පඤ්චධාරා හුත්වා පවත්තට්ඨායන ‘‘ගඞ්ගා, යමුනා, අචිරවතී, 

සරභූ, මහී’’ති පඤ්චධා වුධසච්චති. එවයමතා පඤ්ච මොගඞ්ගා හිමවතා 

සම්භවන්ති. තාසු යා අයිං පඤ්චමී මහී නාම, සා ඉධ ‘‘මොමහීගඞ්ගා’’ති

අධි යපතා. තස්සා ගඞ්ගාය උත්තයරන යා ආයපො, තාසිං අවිදූරත්තා යසො
ජනපයදො ‘‘අඞ්ගුත්තරායපො’’ති යවදිතබ්යබො. තස්මිිං ජනපයද
අඞ්ගුත්තරායපසු. 

චාරිකංචරමායනොතිඅද්ධානගමනිංුලරුමායනො. තත්ථභගවයතොදුවිධා

චාරිකා තුරිතචාරිකා, අතුරිතචාරිකා ච. තත්ථ දූයරපි භබ්බපුග්ගයල දිස්වා
සෙසා ගමනිං තුරිතචාරිකා. සා මොකස්සපපච්චුග්ගමනාදීසු දට්ඨබ්බා. තිං

පච්චුග්ගච්ඡන්යතො හි භගවා මුහුත්යතයනව තිගාවුධසතිං අගමාසි, 

ආළවකදමනත්ථිංතිිංසයයොජනිං, තථාඅඞ්ගුලිමාලස්සත්ථාය. පුක්ුලසාතිස්ස 

පන පඤ්චත්තාලීසයයොජනිං, මොක පිනස්ස වීසයයොජනසතිං, 

ධනියස්සත්ථාය සත්තයයොජනසතිං අද්ධානිං අගමාසි. අයිං තුරිතචාරිකා 
නාම. ගාමනිගමනගරපටිපාටියා පන පිණ්ඩපාතචරියාදීහි යලොකිං 

අනුග්ගණ්ෙන්තස්සගමනිං අතුරිතචාරිකා නාම.අයිංඉධ අධි යපතා.එවිං

චාරිකිංචරමායනො. මහතාතිසඞ්ඛයාමෙතා ගුණමෙතාච. භික්ඛුසඞ්යඝනාති

සමණගයණන. අඩ්ඪයතළයසහීති අඩ්යඪන යතළසහි, ද්වාදසහි සයතහි

පඤ්ඤාසායච භික්ඛූහිසද්ධින්තිවුධසත්තිංයෙොති. යෙන…යප.…තදවසරීති 
ආපණබහුලතායයසොනිගයමො ‘‘ආපයණො’’ත්යවවනාමිංලභි.තස්මිිංකර
වීසතිආපණමුඛසෙස්සානි විභත්තානිඅයෙසුිං.යයනදිසාභායගනමග්යගන

වා යසො අඞ්ගුත්තරාපානිං රට්ඨස්ස නිගයමො ඔසරිතබ්යබො, යතන අවසරි

තදවසරිඅගමාසි, තිංනිගමිංඅනුපාපුණීතිවුධසත්තිංයෙොති. 

යකණියෙො ජටියලොතියකණියයොතිනායමන, ජටියලොති තාපයසො. යසො

කර බ්රාේමණමොසායලො, ධනරක්ඛණත්ථාය පනතාපසපබ්බජ්ජිං සමාදාය
රඤ්යඤො පණ්ණාකාරිංදත්වාභූමිභාගිංගයෙත්වාතත්ථඅස්සමිංකායරත්වා
වසති ුලලසෙස්සස්ස නිස්සයයො හුත්වා. අස්සයමපි චස්ස එයකො 
තාලරුක්යඛොදිවයසදිවයස එකිංසුවණ්ණඵලිංමුඤ්චතීතිවදන්ති.යසොදිවා

කාසායානිධායරතිජටා චබන්ධති, රත්තිිංයථාසුඛිං පඤ්චහිකාමගුයණහි

සම පියතො සමඞ්ත්භූයතො පරිචායරති. සකයපුත්යතොති උච්චාුලලපරිදීපනිං. 

සකයකුලා පබ්බජියතොති සද්ධාය පබ්බජිතභාවපරිදීපනිං, යකනචි
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පටුන 

පාරිජුඤ්යඤන අනභිභූයතො අපරික්ඛීණිංයයව තිං ුලලිං පොය සද්ධාය

පබ්බජියතොති වුධසත්තිං යෙොති. තං යඛො පනාති ඉත්ථම්භූතාඛයානත්යථ

උපයයොගවචනිං, තස්ස යඛො පන යභොයතො යගොතමස්සාති අත්යථො. 

කලයායණොති කලයාණගුණසමන්නාගයතො, යසට්යඨොති වුධසත්තිං යෙොති. 

කිත්තිසද්යදොතිකත්තියයවථුතියඝොයසොවා. 

ඉතිපියසොභගවාතිආදිම්හිපනඅයිංතාව යයොජනා–යසොභගවාඉතිපි

අරෙිං, ඉතිපිසම්මාසම්බුද්යධො…යප.…ඉතිපිභගවාති, ඉමිනාච ඉමිනාච

කාරයණනාතිවුධසත්තිංයෙොති.තත්ථආරකත්තා, අරීනිංඅරානඤ්චෙතත්තා 

පච්චයාදීනිංඅරෙත්තා, පාපකරයණරොභාවාතිඉයමහිතාවකාරයණහියසො

භගවා අරහන්ති යවදිතබ්යබො. ආරකා හි යසො සබ්බකයලයසහි මග්යගන
සවාසනානිං කයලසානිං විද්ධිංසිතත්තාති ආරකත්තා අරෙිං. යත චායනන
කයලසාරයයො මග්යගන ෙතාති අරීනිං ෙතත්තාපි අරෙිං. යඤ්යචතිං

අවිජ්ජාභවතණ්ොමයනාභි, පුඤ්ඤාදිඅභිසඞ්ඛාරානිං ජරාමරණයනමි, 
ආසවසමුදයමයයන අක්යඛන විජ්ඣිත්වා තිභවරයථ සමායයොජිතිං
අනාදිකාලපවත්තිං සිංසාරචක්කිං. තස්සායනන යබොධිමණ්යඩ වීරියපායදහි
සීලපථවියිංපතිට්ඨායසද්ධාෙත්යථන කම්මක්ඛයකරඤාණඵරසුිංගයෙත්වා

සබ්යබ අරා ෙතාති අරානිං ෙතත්තාතිපි අරෙිං. අග්ගදක්ඛියණයයත්තා ච
චීවරාදිපච්චයය සක්කාරගරුකාරාදීනි ච අරෙතීති පච්චයාදීනිං අරෙත්තාපි
අරෙිං. යථා ච යලොයක යකචි පණ්ඩිතමානියනො බාලා අසියලොකභයයන

රයෙො පාපිං කයරොන්ති, එවිං නායිං කදාචි කයරොතීති පාපකරයණ
රොභාවයතොපිඅරෙිං. යෙොතියචත්ථ– 

‘‘ආරකත්තාෙතත්තාච, කයලසාරීනයසොමුනි; 

ෙතසිංසාරචක්කායරො, පච්චයාදීනචාරයෙො; 

නරයෙොකයරොතිපාපානි, අරෙිංයතනපවුධසච්චතී’’ති. 

සම්මාසාමඤ්චසච්චානිංබුද්ධත්තා සම්මාසම්බුද්යධො. අතිසයවිසුද්ධාහි
විජ්ජාහි අබ්භුත්තයමන චරයණන ච සමන්නාගතත්තා 

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො. යසොභනගමනත්තා සුන්දරිං ඨානිං ගතත්තා සුට්ඨු

ගතත්තා සම්මා ගදත්තා ච සුගයතො. සබ්බථාපි විදිතයලොකත්තා යලොකවිදූ. 
යසො හි භගවා සභාවයතො සමුදයයතො නියරොධයතො නියරොධූපායයතොති

සබ්බථා ඛන්ධායතනාදියභදිං සඞ්ඛාරයලොකිං අයවදි, ‘‘එයකො යලොයකො
සබ්යබ සත්තා ආොරට්ඨිතිකා. ද්යව යලොකා නාමඤ්ච රූපඤ්ච. තයයො
යලොකා තිස්යසො යවදනා. චත්තායරො යලොකා චත්තායරො ආොරා. පඤ්ච
යලොකා පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා. ඡ යලොකා ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි.
සත්තයලොකාසත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිතියයො.අට්ඨයලොකාඅට්ඨ යලොකධම්මා.
නව යලොකා නව සත්තාවාසා. දස යලොකා දසායතනානි. ද්වාදස යලොකා 

ද්වාදසායතනානි.අට්ඨාරසයලොකාඅට්ඨාරසධාතුයයො’’ති )පටි.ම.1.112) 

එවිං සබ්බථා සඞ්ඛාරයලොකිං අයවදි. සත්තානිං ආසයිං ජානාති, අනුසයිං
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ජානාති, චරිතිං ජානාති, අධිමුත්තිිං ජානාති, අ පරජක්යඛ මොරජක්යඛ
තික්ඛින්ද්රියයමුදින්ද්රියය ස්වාකායරද්වාකායරසුවිඤ්ඤාපයයදුවිඤ්ඤාපයය
භබ්යබඅභබ්යබසත්යතජානාතීති සබ්බථාසත්තයලොකිංඅයවදි.තථාඑකිං
චක්කවාළිං ආයාමයතො විත්ථාරයතො ච යයොජනානිං ද්වාදස සතසෙස්සානි

තීණි සෙස්සානි අඩ්ඪපඤ්චමානි ච සතානි, පරික්යඛපයතො ඡත්තිිංස 
සතසෙස්සානිදසසෙස්සානිඅඩ්ඪඩ්ඪානිචසතානි. 

තත්ථ– 

දුයවසතසෙස්සානි, චත්තාරිනහුතානිච; 

එත්තකිංබෙලත්යතන, සඞ්ඛාතායිංවසුන්ධරා. 

චත්තාරි සතසෙස්සානි, අට්යඨවනහුතානිච; 

එත්තකිංබෙලත්යතන, ජලිංවායතපතිට්ඨිතිං. 

නවසතසෙස්සානි, මාලුයතොනභමුග්ගයතො; 

සට්ඨියචවසෙස්සානි, එසායලොකස්සසණ්ඨිති’’. 

එවිංසණ්ඨියතයචත්ථයයොජනානිං– 

චතුරාසීතිසෙස්සානි, අජ්යඣොගාළ්යෙොමෙණ්ණයව; 

අච්චුග්ගයතො තාවයදව, සියනරු පබ්බතුත්තයමො. 

තයතො උපඩ්ඪපඩ්යඪන, පමායණනයථාක්කමිං; 

අජ්යඣොගාළ්හුග්ගතාදිබ්බා, නානාරතනචිත්තිතා. 

යුගන්ධයරොඊසධයරො, කරවීයකොසුදස්සයනො; 

යනමින්ධයරොවිනතයකො, අස්සකණ්යණොගිරිබ්රො. 

එයතසත්තමොයසලා, සියනරුස්සසමන්තයතො; 

මොරාජානමාවාසා, යදවයක්ඛනියසවිතා. 

යයොජනානිංසතානුච්යචො, හිමවාපඤ්චපබ්බයතො; 

යයොජනානිංසෙස්සානි, තීණිආයතවිත්ථයතො. 

චතුරාසීතිසෙස්යසහි, කූයටහිපටිමණ්ඩියතො; 
තිපඤ්චයයොජනක්ඛන්ධ-පරික්යඛපානගව්ෙයා. 

පඤ්ඤාසයයොජනක්ඛන්ධ-සාඛායාමාසමන්තයතො; 

සත්තයයොජනවිත්ථිණ්ණා, තාවයදවචඋග්ගතා. 

ජම්බූ යස්සානුභායවන, ජම්බුදීයපො පකාසියතො; 
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ද්යවඅසීතිසෙස්සානි, අජ්යඣොගාළ්යෙොමෙණ්ණයව. 

අච්චුග්ගයතොතාවයදව, චක්කවාළසිලුච්චයයො; 

පරික්ඛිපිත්වාතිංසබ්බිං, චක්කවාළමයිංඨියතො’’. 

තත්ථ චන්දමණ්ඩලිං එකූනපඤ්ඤාසයයොජනිං, සූරියමණ්ඩලිං 

පඤ්ඤාසයයොජනිං, තාවතිිංසභවනිං දසසෙස්සයයොජනිං, තථා අසුරභවනිං

අවීචිමොනිරයයොජම්බුදීයපො ච.අපරයගොයානිංසත්තසෙස්සයයොජනිං, තථා

පුබ්බවියදයෙො, උත්තරුලරු අට්ඨසෙස්සයයොජයනො. එකයමයකො යචත්ථ
මොදීයපො පඤ්චසතපඤ්චසතපරිත්තදීපපරිවායරො. තිං සබ්බම්පි එකිං 
චක්කවාළිංඑකායලොකධාතු.චක්කවාළන්තයරසුයලොකන්තරිකනිරයා.එවිං

අනන්තානි චක්කවාළානි අනන්තා යලොකධාතුයයො, අනන්යතන
බුද්ධඤායණනඅඤ්ඤාසීතිසබ්බථාඔකාසයලොකිං අයවදි.එවිංයසොභගවා
සබ්බථා.විදිතයලොකත්තායලොකවිදූතියවදිතබ්යබො. 

අත්තයනො පන ගුයණහි විසිට්ඨතරස්ස කස්සචි අභාවා අනුත්තයරො. 

විචිත්යතහි විනයනූපායයහි පුරිසදම්යම සායරතීති පුරිසදම්මසාරථි. 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි යථාරෙිං අනුසාසති නිත්ථායරති චාති 

සත්ථා. යදවමනුස්සග්ගෙණිං උක්කට්ඨපරිච්යඡදවයසන 

භබ්බපුග්ගලපරිග්ගෙවයසනචකතිං, නාගාදියකපිපනඑසයලොකයත්යථන

අනුසාසති. යදත්ථි යනයයිං නාම, සබ්බස්ස බුද්ධත්තා

වියමොක්ඛන්තිකඤාණවයසන බුද්යධො. යයතොපනයසො– 

‘‘භගයවාභග්ගවායුත්යතො, භයගහිචවිභත්තවා; 

භත්තවාවන්තගමයනො, භයවසුභගවාතයතො’’ති. 

අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතො පයනතානි පදානි විසුද්ධිමග්යග 

(විසුද්ධි.1.124-125) වුධසත්තානි. 

යසො ඉමං යලොකන්ති යසො භගවා ඉමිං යලොකිං. ඉදානි වත්තබ්බිං

නිදස්යසති. සයදවකන්තිආදීනි කසිභාරද්වාජආළවකසුත්යතසු

වුධසත්තනයායනව. සෙන්ති සාමිං අපරයනයයයො හුත්වා. අභිඤ්ඤාති

අභිඤ්ඤාය. සච්ඡිකත්වාති පච්චක්ඛිං කත්වා. පයවයදතීති යබොයධති

ඤායපතිපකායසති. යසොධම්මං යදයසති…යප.…පරියෙොසානකලයාණන්ති
යසොභගවාසත්යතසුකාරුඤ්ඤතිංපටිච්ච අනුත්තරිංවියවකසුඛිංහිත්වාපි
ධම්මිං යදයසති. තඤ්ච යඛො අ පිං වා බහුිං වා යදයසන්යතො

ආදිකලයාණාදි පකාරයමව යදයසති. කථිං? එකගාථාපි හි 

සමන්තභද්දකත්තාධම්මස්සපඨමපායදනආදිකලයාණා, දුතියතතියපායදහි 

මජ්යඣකලයාණා, පච්ඡිමපායදන පරියයොසානකලයාණා. එකානුසන්ධිකිං

සුත්තිං නිදායනන ආදිකලයාණිං, නිගමයනන පරියයොසානකලයාණිං, 
යසයසන මජ්යඣකලයාණිං. නානානුසන්ධිකිං පඨමානුසන්ධිනා



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

401 

පටුන 

ආදිකලයාණිං, පච්ඡියමන පරියයොසානකලයාණිං, යසයසහි
මජ්යඣකලයාණිං. සකයලොපි සාසනධම්යමො අත්තයනො අත්ථභූයතන

සීයලන ආදිකලයායණො, සමථවිපස්සනාමග්ගඵයලහි මජ්යඣකලයායණො, 

නිබ්බායනන පරියයොසානකලයායණො. සීලසමාධීහි වා ආදිකලයායණො, 

විපස්සනාමග්යගහි මජ්යඣකලයායණො, ඵලනිබ්බායනහි

පරියයොසානකලයායණො. බුද්ධසුයබොධිතාය වා ආදිකලයායණො, 

ධම්මසුධම්මතාය මජ්යඣකලයායණො, සඞ්ඝසු පටිපත්තියා

පරියයොසානකලයායණො. තිංසුත්වාතථත්තාය පටිපන්යනනඅධිගන්තබ්බාය

අභිසම්යබොධියා වා ආදිකලයායණො, පච්යචකයබොධියා මජ්යඣකලයායණො, 

සාවකයබොධියා පරියයොසානකලයායණො. සුයයමායනො යචස 
නීවරණාදිවික්ඛම්භනයතො සවයනනපි කලයාණයමව ආවෙතීති

ආදිකලයායණො, පටිපජ්ජමායනො සමථවිපස්සනාසුඛාවෙනයතොපටිපත්තියාපි

කලයාණයමව ආවෙතීති මජ්යඣකලයායණො, තථා පටිපන්යනො ච
පටිපත්තිඵයල නිට්ඨියත තාදිභාවාවෙනයතො පටිපත්තිඵයලනපි
කලයාණයමව ආවෙතීති පරියයොසානකලයායණො. නාථ පභවත්තා ච

පභවසුද්ධියා ආදිකලයායණො, අත්ථසුද්ධියා මජ්යඣකලයායණො, 
කච්චසුද්ධියා පරියයොසානකලයායණො. යයතො අ පිං වා බහුිං වා
යදයසන්යතොආදිකලයාණාදි පකාරයමවයදයසතීතියවදිතබ්යබො. 

සාත්ථංසබයඤ්ජනන්තිඑවමාදීසුපන යස්මාඉමිංධම්මිංයදයසන්යතො

සාසනබ්රේමචරියිං මග්ගබ්රේමචරියඤ්ච පකායසති, නානානයයහි දීයපති, 

තඤ්ච යථාසම්භවිං අත්ථසම්පත්තියා සාත්ථං, බයඤ්ජනසම්පත්තියා 

සබයඤ්ජනං. 
සඞ්කාසනපකාසනවිවරණවිභජනඋත්තානීකරණපඤ්ඤත්තිඅත්ථපදසමා

යයොගයතො සාත්ථිං, අක්ඛරපදබයඤ්ජනාකාරනිරුත්තිනිද්යදසසම්පත්තියා

සබයඤ්ජනිං. අත්ථගම්භීරතාපටියවධගම්භීරතාහි සාත්ථිං, 
ධම්මගම්භීරතායදසනාගම්භීරතාහි සබයඤ්ජනිං.

අත්ථපටිභානපටිසම්භිදාවිසයයතො සාත්ථිං, 
ධම්මනිරුත්තිපටිසම්භිදාවිසයයතො සබයඤ්ජනිං. පණ්ඩිතයවදනීයයතො 

සරික්ඛකජන පසාදකන්ති සාත්ථිං, සද්යධයයයතො

යලොකයජන පසාදකන්ති සබයඤ්ජනිං. ගම්භීරාධි පායයතො සාත්ථිං, 
උත්තානපදයතො සබයඤ්ජනිං. උපයනතබ්බස්සාභාවයතො 

සකලපරිපුණ්ණභායවන යකවලපරිපුණ්ණං, අපයනතබ්බස්ස අභාවයතො 

නිද්යදොසභායවන පරිසුද්ධං. සික්ඛත්තයපරිග්ගහිතත්තා බ්රේමභූයතහි

යසට්යඨහි චරිතබ්බයතො යතසඤ්ච චරියභාවයතො බ්රහ්මචරිෙං. තස්මා
‘‘සාත්ථිංසබයඤ්ජනිං…යප.…බ්රේමචරියිං පකායසතී’’තිවුධසච්චති. 

අපිච යස්මා සනිදානිං සඋ පත්තිකඤ්ච යදයසන්යතො ආදිකලයාණිං

යදයසති, වියනයයානිං අනුරූපයතො අත්ථස්ස අවිපරීතතාය 

යෙතුදාෙරණයයොගයතො ච මජ්යඣකලයාණිං, යසොතූනිං සද්ධාපටිලායභන 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

402 

පටුන 

නිගමයනන ච පරියයොසානකලයාණිං. එවිං යදයසන්යතො ච බ්රේමචරියිං

පකායසති. තඤ්ච පටිපත්තියා අධිගමබයත්තියතො සාත්ථිං, පරියත්තියා

ආගමබයත්තියතො සබයඤ්ජනිං, සීලාදිපඤ්චධම්මක්ඛන්ධයුත්තයතො

යකවලපරිපුණ්ණිං, නිරුපක්කයලසයතො නිත්ථරණත්ථාය පවත්තියතො

යලොකාමිසනිරයපක්ඛයතො ච පරිසුද්ධිං, යසට්ඨට්යඨන බ්රේමභූතානිං

බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකානිං චරියයතො බ්රේමචරියන්ති වුධසච්චති, තස්මාපි
‘‘යසොධම්මිංයදයසති…යප.…බ්රේමචරියිංපකායසතී’’තිවුධසච්චති. 

සාධු යඛො පනාති සුන්දරිං යඛො පන, අත්ථාවෙිං සුඛාවෙන්ති වුධසත්තිං

යෙොති. ධම්මිොකථාොති පානකානිසිංසපටිසිංයුත්තාය.අයඤ්හියකණියයො

සායන්ෙසමයය භගවයතො ආගමනිං අස්යසොසි. ‘‘තුච්ඡෙත්යථො භගවන්තිං
දස්සනාය ගන්තුිං ලජ්ජමායනො විකාලයභොජනා විරතානම්පි පානකිං 
ක පතී’’ති චින්යතත්වා පඤ්චහි කාජසයතහි සුසඞ්ඛතිං බදරපානිං
ගාොයපත්වා අගමාසි. යථාෙ යභසජ්ජක්ඛන්ධයක ‘‘අථ යඛො යකණියස්ස

ජටිලස්ස එතදයෙොසි, කිං නු යඛො අෙිං සමණස්ස යගොතමස්ස

ෙරායපයය’’න්ති )මොව. 300) සබ්බිං යවදිතබ්බිං. තයතො නිං භගවා යථා 

යසක්ඛසුත්යත)ම.නි.2.22ආදයයො(සාකයයආවසථානිසිංසපටිසිංයුත්තාය

කථාය, යගොසිඞ්ගසාලවයන )ම. නි. 1.325 ආදයයො( තයයො ුලලපුත්යත

සාමග්ගිරසානිසිංසපටිසිංයුත්තාය, රථවිනීයත )ම. නි. 1.252 ආදයයො(

ජාතිභූමයක භික්ඛූ දසකථාවත්ථුපටිසිංයුත්තාය, එවිං තඞ්ඛණානුරූපාය

පානකානිසිංසපටිසිංයුත්තාය කථාය පානකදානානිසිංසිං සන්දස්යසසි, 

තථාරූපානිං පුඤ්ඤානිං පුනපිකත්තබ්බතායනියයොයජන්යතො සමාදයපසි, 

අබ්භුස්සාෙිං ජයනන්යතො සමුත්යතයජසි, සන්දිට්ඨිකසම්පරායියකන

ඵලවියසයසන පෙිංයසන්යතො සම්පෙිංයසසි. යතනාෙ ‘‘ධම්මිො

කථාෙ…යප.… සම්පහංයසසී’’ති. යසො භියයයොයසොමත්තාය භගවති

පසන්යනො භගවන්තිං නිමන්යතසි, භගවා චස්ස තික්ඛත්තුිං පටික්ඛිපිත්වා

අධිවායසසි. යතනාෙ ‘‘අථ යඛො යකණියෙො ජටියලො…යප.… අධිවායසසි 
භගවාතුණ්හීභායවනා’’ති. 

කමත්ථිංපනපටික්ඛිපිභගවාති? පුන පුනිංයාචනායචස්ස පුඤ්ඤවුධසඩ්ඪි

භවිස්සති, බහුතරඤ්චපටියායදස්සති, තයතොඅඩ්ඪයතලසානිංභික්ඛුසතානිං 
පටියත්තිංඅඩ්ඪයසොළසන්නිංපාපුණිස්සතීති.ුලයතොඅපරානිතීණිසතානීති

යච? අ පටියත්යතයයව හි භත්යත යසයලො බ්රාේමයණො තීහි

මාණවකසයතහි සද්ධිිං පබ්බජිස්සති, තිං දිස්වා භගවා එවමාොති. 

මිත්තාමච්යචති මිත්යත ච කම්මකයර ච. ඤාතිසායලොහියතති
සමානයලොහියත එකයයොනිසම්බන්යධපුත්තධීතාදයයො අවයසසබන්ධයවච.

යයනාති යස්මා. යමතිමය්ෙිං. කාෙයවෙයාවටිකන්තිකායයනයවයයාවච්චිං. 

මණ්ඩලමාළංපටිොයදතීතියසතවිතානමණ්ඩපිංකයරොති. 
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තිණ්ණංයවදානන්ති ඉරුබ්යබදයජුබ්යබදසාමයවදානිං.සෙනිඝණ්ඩුනා

චයකටුයභනච සනිඝණ්ඩුයකටුභානං. නිඝණ්ඩූති නාමනිඝණ්ඩුරුක්ඛාදීනිං

යවවචන පකාසකිං සත්ථිං. යකටුභන්ති කරියාක පවික යපො කවීනිං

උපකාරාය සත්ථිං. සෙ අක්ඛර පයභයදන සාක්ඛරප්පයභදානං. 

අක්ඛරප්පයභයදොති සික්ඛා ච නිරුත්ති ච. ඉතිහාසපඤ්චමානන්ති
අථබ්බනයවදිං චතුත්ථිං කත්වා ‘‘ඉතිෙ ආස ඉතිෙ ආසා’’ති
ඊදිසවචනපටිසිංයුත්යතො පුරාණකථාසඞ්ඛායතො ඉතිොයසො පඤ්චයමො
එයතසන්තිඉතිොසපඤ්චමා.යතසිංඉතිොසපඤ්චමානිං.පදිංතදවයසසඤ්ච 

බයාකරණිංඅජ්යඣතියවයදතිචාති පදයකොයවෙයාකරයණො. යලොකායයත 
විතණ්ඩවාදසත්යථ මොපුරිසලක්ඛණාධිකායර ච ද්වාදසසෙස්යස
මොපුරිසලක්ඛණසත්යථ අනූයනො පරිපූරකාරීති 

යලොකාෙතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයෙො, අවයයො න යෙොතීති වුධසත්තිං
යෙොති.අවයයොනාමයයොතානිඅත්ථයතොචගන්ථයතොචසන්ධායරතුිංන 

සක්යකොති. 

ජඞ්ඝාය හිතිං විොරිං ජඞ්ඝාවිහාරං, චිරාසනාදිජනිතිං පරිස්සමිං
වියනොයදතුිං ජඞ්ඝාපසාරණත්ථිං අදීඝචාරිකන්ති වුධසත්තිං යෙොති. 

අනුචඞ්කමමායනොතිචඞ්කමමායනොඑව. අනුවිචරමායනොතිඉයතොචියතොච

චරමායනො. යකණිෙස්ස ජටිලස්ස අස්සයමොති යකණියස්ස අස්සමිං

නියවසනිං. ආවායහොති කඤ්ඤාගෙණිං. විවායහොති කඤ්ඤාදානිං. 

මහාෙඤ්යඤොති මොයජනිං. මාගයධොති මගධානිං ඉස්සයරො. මෙතියා

යසනාය සමන්නාගතත්තා යසනියෙො. බිම්බීති සුවණ්ණිං, තස්මා

සාරසුවණ්ණසදිසවණ්ණතාය බිම්බිසායරො. යසො යම නිමන්තියතොති යසො
මයානිමන්තියතො. 

අථ බ්රාේමයණො පුබ්යබ කතාධිකාරත්තා බුද්ධසද්දිං සුත්වාව 

අමයතයනවාභිසිත්යතො විම්ෙයරූපත්තාආෙ – ‘‘බුද්යධොති, යභො යකණිෙ, 

වයදසී’’ති.ඉතයරොයථාභූතිංආචික්ඛන්යතොආෙ– ‘‘බුද්යධොති, යභො යසල, 

වදාමී’’ති. තයතො නිං පුනපි දළ්හීකරණත්ථිං පුච්ඡි, ඉතයරොපි තයථව
ආයරොයචසි. අථ ක පසතසෙස්යසහිපි බුද්ධසද්දස්ස දුල්ලභභාවිං

දස්යසන්යතො ආෙ – ‘‘යඝොයසොපි යඛො එයසො දුල්ලයභො යලොකස්මිං ෙදිදං 

බුද්යධො’’ති.තත්ථ ෙදිදන්තිනිපායතො, යයොඑයසොති වුධසත්තිංයෙොති. 

අථබ්රාේමයණොබුද්ධසද්දිංසුත්වා‘‘කිංනුයඛොයසොසච්චයමව බුද්යධො, 

උදාහුනාමමත්තයමවස්සබුද්යධො’’තිවීමිංසිතුකායමොචින්යතසි, අභාසිඑව

වා ‘‘ආගතානි යඛො පන…යප.… විවට්ටච්ෙයදො’’ති. තත්ථ ‘‘මන්යතසූ’’ති
යවයදසු. ‘‘තථාගයතො කර උ පජ්ජිස්සතී’’ති පටිකච්යචව සුද්ධාවාසයදවා
බ්රාේමණයවයසනලක්ඛණානි පක්ඛිපිත්වායවයදවායචන්ති‘‘තදනුසායරන
මයෙසක්ඛා සත්තා තථාගතිං ජානිස්සන්තී’’ති. යතන පුබ්යබ යවයදසු
මොපුරිසලක්ඛණානි ආගච්ඡන්ති. පරිනිබ්බුයත පන තථාගයත කයමන



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

404 

පටුන 

අන්තරධායන්ති, යතන එතරහි නත්ථි. මහාපුරිසස්සාති

පණිධිසමාදානඤාණසමාදානකරුණාදිගුණමෙයතො පුරිසස්ස. ද්යවව

ගතියෙොති ද්යව එව නිට්ඨා. කාමඤ්චායිං ගතිසද්යදො ‘‘පඤ්ච යඛො ඉමා, 

සාරිපුත්ත, ගතියයො’’තිආදීසු )ම. නි. 1.153) භවයභයද, ‘‘ගතී මිගානිං

පවන’’න්තිආදීසු )පරි. 339) නිවාසට්ඨායන, ‘‘එවිං 

අධිමත්තගතිමන්යතො’’තිආදීසු )ම. නි. 1.161) පඤ්ඤායිං, 

‘‘ගතිගත’’න්තිආදීසු )චූළව. 204) විසටභායව වත්තති, ඉධ පන නිට්ඨායිං
යවදිතබ්යබො.තත්ථකඤ්චාපියයහි ලක්ඛයණහිසමන්නාගයතොරාජායෙොති

චක්කවත්ති, නයතහිඑවබුද්යධො.ජාතිසාමඤ්ඤයතොපන තානියයවතානීති
වුධසච්චන්ති.තස්මාවුධසත්තිං‘‘යයහිසමන්නාගතස්සා’’ති. 

සයචඅගාරංඅජ්ඣාවසතීතියදිඅගායරවසති. රාජායහොතිචක්කවත්තීති
චතූහි අච්ඡරියධම්යමහි සඞ්ගෙවත්ථූහි ච යලොකිං රඤ්ජනයතො රාජා.

චක්කරතනිං වත්යතති, චතූහි සම්පත්තිචක්යකහි, වත්තති, යතහි ච පරිං

වත්යතති, පරහිතාය ච ඉරියාපථචක්කානිං වත්යතො එතස්මිිං අත්ථීති

චක්කවත්ති.එත්ථචරාජාතිසාමඤ්ඤිං, චක්කවත්තීති වියසසනිං.ධම්යමන

චරතීති ධම්මියකො, ඤායයන සයමන වත්තතීති අත්යථො. ධම්යමන රජ්ජිං

ලභිත්වා රාජා ජායතොති ධම්මරාජා. පරහිතධම්මකරයණන වා ධම්මියකො, 

අත්තහිතධම්මකරයණන ධම්මරාජා. චතුරන්තාය ඉස්සයරොති චාතුරන්යතො, 
චතුසමුද්දන්තාය චත්තුබ්බිධදීපවිභූසිතාය ච පථවියා ඉස්සයරොති අත්යථො.
අජ්ඣත්තිං යකොධාදිපච්චත්ථියක බහිද්ධා ච සබ්බරාජායනො වියජසීති 

විජිතාවී.ජනපදත්ථාවරිෙප්පත්යතොතිජනපයදධුවභාවිංථාවරභාවිං පත්යතො, 

න සක්කා යකනචි චායලතුිං, ජනපයදො වා තම්හි ථාවරිය පත්යතො 
අනුස්සුක්යකො සකම්මනිරයතො අචයලො අසම්පයවධීතිපි 

ජනපදත්ථාවරිය පත්යතො. 

යසෙයථිදන්ති නිපායතො, තස්ස එතානි කතමානීති අත්යථො. 

චක්කරතනං…යප.… පරිණාෙකරතනයමව සත්තමන්ති තානි
සබ්බ පකාරයතො රතනසුත්තවණ්ණනායිං වුධසත්තානි. යතසු අයිං

චක්කවත්තිරාජාචක්කරතයනනඅජිතිංජිනාති, ෙත්ථිඅස්සරතයනහි විජියත

යථාසුඛමනුවිචරති, පරිණායකරතයනන විජිතමනුරක්ඛති, යසයසහි

උපයභොගසුඛමනුභවති. පඨයමන චස්ස උස්සාෙසත්තියයොයගො, 

ෙත්ථිඅස්සගෙපතිරතයනහි පභුසත්තියයොයගො, පරිණායකරතයනන

මන්තසත්තියයොයගො සුපරිපුණ්යණො යෙොති, ඉත්ථිමණිරතයනහි ච 

තිවිධසත්තියයොගඵලිං. යසො ඉත්ථිමණිරතයනහි යභොගසුඛමනුයභොති, 
යසයසහි ඉස්සරියසුඛිං. වියසසයතො චස්ස පුරිමානි තීණි

අයදොසුලසලමූලජනිතකම්මානුභායවන සම්පජ්ජන්ති, මජ්ඣිමානි

අයලොභුලසලමූලජනිතකම්මානුභායවන, පච්ඡිමයමකිං
අයමොෙුලසලමූලජනිතකම්මානුභායවනාතියවදිතබ්බිං. 
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පයරොසහස්සන්තිඅතියරකසෙස්සිං. සූරාතිඅභීරුකජාතිකා. වීරඞ්ගරූපාති 

යදවපුත්තසදිසකායා, එවිං තායවයක. අයිං පයනත්ථ සභායවො වීරාති 

උත්තමසූරාවුධසච්චන්ති, වීරානිංඅඞ්ගිංවීරඞ්ගිං, වීරකාරණිංවීරියන්තිවුධසත්තිං 

යෙොති.වීරඞ්ගිංරූපිංඑයතසන්ති වීරඞ්ගරූපා, වීරියමයසරීරා වියාතිවුධසත්තිං

යෙොති. පරයසනප්පමද්දනාති සයච පටිමුඛිං තිට්යඨයය පරයසනා, තිං

පමද්දිතුිං සමත්ථාති අධි පායයො. ධම්යමනාති ‘‘පායණො න

ෙන්තබ්යබො’’තිආදිනා )දී. නි. 2.244; ම. නි. 3.257) පඤ්චසීලධම්යමන. 

අරහං යහොති සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක විවට්ටච්ෙයදොති එත්ථ
රාගයදොසයමොෙමානදිට්ඨිඅවිජ්ජාදුච්චරිතඡදයනහි සත්තහි පටිච්ඡන්යන
කයලසන්ධකායර යලොයක තිං ඡදනිං විවට්යටත්වා සමන්තයතො
සඤ්ජාතායලොයකො හුත්වා ඨියතොති විවට්ටච්ඡයදො. තත්ථ පඨයමන පයදන

පූජාරෙතා, දුතියයන තස්සා යෙතු යස්මා සම්මාසම්බුද්යධොති. තතියයන
බුද්ධත්තයෙතු විවට්ටච්ඡදතා වුධසත්තාති යවදිතබ්බා. අථ වා විවට්යටො ච

විච්ඡයදොචාතිවිවට්ටච්ඡයදො, වට්ටරහියතොඡදනරහියතොචාතිවුධසත්තිංයෙොති.
යතන අරෙිං වට්ටාභායවන සම්මාසම්බුද්යධො ඡදනාභායවනාති එවිං
පුරිමපදද්වයස්යසව යෙතුද්වයිං වුධසත්තිං යෙොති. දුතියයන යවසාරජ්යජන 

යචත්ථපුරිමසිද්ධි, පඨයමනදුතියසිද්ධි, තතියචතුත්යථහි තතියසිද්ධියෙොති.

පුරිමඤ්චධම්මචක්ඛුිං, දුතියිංබුද්ධචක්ඛුිං, තතියිංසමන්තචක්ඛුිංසායධතීති
යවදිතබ්බිං. 

ඉදානි භගවයතො සන්තිකිං ගන්තුකායමො ආෙ – ‘‘කහං පන 

යභො…යප.…සම්මාසම්බුද්යධො’’ති. එවංවුත්යතතිආදීසු යෙයනසාතියයන

දිසාභායගන එසා. නීලවනරාජීති නීලවණ්ණරුක්ඛපන්ති. වනිං කර

යමඝපන්තිසදිසිං. යත්ථ භගවා තදා විොසි, තිං නිද්දිසන්යතො ආෙ –

‘‘යයයනසා යභො, යසල, නීලවනරාජී’’ති. තත්ථ ‘‘යසො විෙරතී’’ති අයිං

පයනත්ථපාඨයසයසො, භුම්මත්යථවාකරණවචනිං. පයද පදන්තිපදසමීයප

පදිං.යතනතුරිතගමනිංපටියසයධති. දුරාසදා හීතිකාරණිංආෙ, යස්මායත

දුරාසදා, තස්මා එවිං යභොන්යතොආගච්ඡන්තූති.කිං පනකාරණා දුරාසදාති

යච? සීහාවඑකචරා. ෙථා හිසීොසොයකච්චාභාවයතොඑකචරා, එවිංයතපි

වියවකකාමතාය. ‘‘ෙදා චාහ’’න්තිආදිනා පන යත මාණවයක උපචාරිං

සික්ඛායපති. තත්ථ මා ඔපායතථාති මා පයවයසථ, මා කයථථාති වුධසත්තිං

යෙොති. ආගයමන්තූතිපටිමායනන්තු, යාවකථාපරියයොසානිංගච්ඡති, තාව 

තුණ්හීභවන්තූතිඅත්යථො. 

සමන්යනසීති ගයවසි. යෙභුයෙයනාති බහුකානි අද්දස, අ පකානි

නාද්දස.තයතොයානින අද්දස, තානිදීයපන්යතොආෙ ‘‘ඨයපත්වා ද්යව’’ති. 

කඞ්ඛතීති කඞ්ඛිං උ පායදති පත්ථනිං ‘‘අයෙො වත පස්යසයය’’න්ති. 

විචිකිච්ෙතීතිතයතොතයතොතානි විචිනන්යතොකච්ඡතිනසක්යකොතිදට්ඨුිං. 

නාධිමුච්චතීති තාය විචිකච්ඡාය සන්නිට්ඨානිං න ගච්ඡති. න සම්පසීදතීති 
තයතො‘‘පරිපුණ්ණලක්ඛයණොඅය’’න්තිභගවතිපසාදිං නාපජ්ජති. කඞ්ඛාය



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

406 

පටුන 

වා සුදුබ්බලවිමති වුධසත්තා, විචිකච්ඡාය මජ්ඣිමා, අනධිමුච්චනතාය බලවතී, 
අසම්පසායදනයතහිතීහිධම්යමහිචිත්තස්සකාලුස්සියභායවො. 

යකොයසොහියතති වත්ථියකොයසන පටිච්ඡන්යන. වත්ථගුය්යහති
අඞ්ගජායත. භගවයතො හි වරවාරණස්යසව යකොයසොහිතිං වත්ථගුය්ෙිං
සුවණ්ණවණ්ණිං පදුමගබ්භසමානිං. තිං යසො වත්ථපටිච්ඡන්නත්තා 
අපස්සන්යතො අන්යතොමුඛගතාය ච ජිව්ොයපහූතභාවිං අසල්ලක්යඛන්යතො

යතසුද්වීසු ලක්ඛයණසුකඞ්ඛීඅයෙොසි විචිකච්ඡී. තථාරූපන්තිකථිංරූපිං? 

කයමත්ථ අම්යෙහි වත්තබ්බිං, වුධසත්තයමතිං නාගයසනත්යථයරයනව

මිලින්දරඤ්ඤාපුට්යඨන)මි.ප.4.3.3) – 

‘‘දුක්කරිං, භන්යත නාගයසන, භගවතා කතන්ති. කිං, 

මොරාජාති? මොජයනන හිරිකරයණොකාසිං බ්රේමායුබ්රාේමණස්ස ච
අන්යතවාසිඋත්තරස්ස ච බාවරිස්ස අන්යතවාසීනිං යසොළසන්නිං
බ්රාේමණානඤ්ච යසලස්ස බ්රාේමණස්ස අන්යතවාසීනිං

තිසතමාණවානඤ්ච දස්යසසි, භන්යතති. න, මොරාජ, භගවා ගුය්ෙිං 

දස්යසති, ඡායිං භගවා දස්යසති, ඉද්ධියා අභිසඞ්ඛරිත්වා
නිවාසනනිවත්ථිං කායබන්ධනබද්ධිං චීවරපාරුතිං ඡායාරූපකමත්තිං

දස්යසති, මොරාජාති. ඡායාරූයප දිට්යඨ සති දිට්යඨො එව නනු, 

භන්යතති.තිට්ඨයතතිං, මොරාජ, ෙදයරූපිංදිස්වාබුජ්ඣනකසත්යතො 

භයවයය, ෙදයමිංසිං නීෙරිත්වා දස්යසයය සම්මාසම්බුද්යධොති.

කල්යලොසි, භන්යත, නාගයසනා’’ති)මි.ප.4.3.3). 

නින්නායමත්වාති නීෙරිත්වා. කණ්ණයසොතානුමසයනන යචත්ථ

දීඝභායවො, නාසිකායසොතානුමසයනන තනුභායවො, නලාටච්ඡාදයනන 

පුථුලභායවො පකාසියතොති යවදිතබ්යබො. ආචරිෙපාචරිොනන්ති 

ආචරියානඤ්යචවආචරියාචරියානඤ්ච. සයකවණ්යණතිඅත්තයනො ගුයණ. 

554. පරිපුණ්ණකායෙොති ලක්ඛයණහි පරිපුණ්ණතාය

අහීනඞ්ගපච්චඞ්ගතාය ච පරිපුණ්ණසරීයරො. සුරුචීති සුන්දරසරීර පයභො. 

සුජායතොති ආයරොෙපරිණාෙසම්පත්තියා සණ්ඨානසම්පත්තියා ච

සුනිබ්බත්යතො. චාරුදස්සයනොති සුචිරම්පි පස්සන්තානිං අතිත්තිජනකිං
අ පටිකූලිං රමණීයිංචාරුඑව දස්සනිංඅස්සාති චාරුදස්සයනො. යකචිපන

භණන්ති ‘‘චාරුදස්සයනොති සුන්දරයනත්යතො’’ති. සුවණ්ණවණ්යණොති 

සුවණ්ණසදිසවණ්යණො. අසීති භවසි. එතිං සබ්බපයදහි යයොයජතබ්බිං. 

සුසුක්කදායඨොති සුට්ඨු සුක්කදායඨො. භගවයතො හි දාඨාහි චන්දකරණා විය

අතිවියපණ්ඩරරිංසියයොනිච්ඡරන්ති.යතනාෙ– ‘‘සුසුක්කදායඨොසී’’ති. 

555. මහාපුරිසලක්ඛණාතිපුබ්යබවුධසත්තබයඤ්ජනායනවවචනන්තයරන 

නිගයමන්යතොආෙ. 
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556. ඉදානි යතසු ලක්ඛයණසු අත්තයනො අභිරුචියතහි ලක්ඛයණහි

භගවන්තිං ථුනන්යතො ආෙ – ‘‘පසන්නයනත්යතො’’තිආදි. භගවා හි 

පඤ්චවණ්ණපසාදසම්පත්තියා පසන්නයනත්යතො, 

පරිපුණ්ණචන්දමණ්ඩලසදිසමුඛත්තා සුමුයඛො, ආයරොෙපරිණාෙසම්පත්තියා 

බ්රහා, බේමුජුගත්තතාය උජු, ජුතිමන්තතායපතාපවා.යම්පියචත්ථපුබ්යබ

වුධසත්තිං, තිං ‘‘මජ්යඣ සමණසඞ්ඝස්සා’’ති ඉමිනා පරියායයන ථුනතා පුන 

වුධසත්තිං.ඊදියසොහිඑවිංවියරොචති.එසනයයොඋත්තරගාථායපි. 

557-8. උත්තමවණ්ණියනොති උත්තමවණ්ණසම්පන්නස්ස. 

ජම්බුසණ්ඩස්සාති ජම්බුදීපස්ස. පාකයටන ඉස්සරියිං වණ්ණයන්යතො ආෙ, 
අපිචචක්කවත්තිචතුන්නම්පිදීපානිංඉස්සයරොයෙොති. 

559. ඛත්තිොතිජාතිඛත්තියා. යභොජාතියභොගියා. රාජායනොතියයයකචි

රජ්ජිංකායරන්තා. අනුෙන්තාතිඅනුගාමියනොයසවකා. රාජාභිරාජාතිරාජූනිං

පූජනියයො රාජා හුත්වා, චක්කවත්තීති අධි පායයො. මනුජින්යදොති
මනුස්සාධිපතිපරමිස්සයරො හුත්වා. 

560. එවිං වුධසත්යතභගවා‘‘යයයතභවන්තිඅරෙන්යතොසම්මාසම්බුද්ධා, 
යත සයක වණ්යණ භඤ්ඤමායන අත්තානිං පාතුකයරොන්තී’’ති ඉමිං

යසලස්සමයනොරථිංපූයරන්යතොආෙ ‘‘රාජාහමස්මී’’ති.තත්රායමධි පායයො

–යිංයඛොමිංත්විංයසලයාචසි ‘‘රාජාඅරෙසිභවිතුිංචක්කවත්තී’’ති, එත්ථ

අ යපොස්සුක්යකොයෙොති, රාජාහමස්මි, සතිචරාජත්යතයථාඅඤ්යඤොරාජා

සමායනොපියයොජනසතිංවා අනුසාසති, ද්යවතීණිවාචත්තාරිවාපඤ්චවා
යයොජනසතානි යයොජනසෙස්සිං වා චක්කවත්ති හුත්වාපි 

චතුදීපපරියන්තමත්තිං වා, නාෙයමවිං පරිච්ඡින්නවිසයයො. අෙඤ්හි 

ධම්මරාජා අනුත්තයරො භවග්ගයතො අවීචිපරියන්තිං කත්වා තිරියිං
අ පයමයයා යලොකධාතුයයො අනුසාසාමි. යාවතා හි අපදද්විපදාදියභදා

සත්තා, අෙිං යතසිං අග්යගො. න හි යම යකොචි සීයලන වා…යප.… 
විමුත්තිඤාණදස්සයනන වා පටිභායගො අත්ථි. ස්වාෙිං එවිං ධම්මරාජා
අනුත්තයරො අනුත්තයරයනව

චතුසතිපට්ඨානාදියභදයබොධිපක්ඛියසඞ්ඛායතන ධම්යමන චක්කං වත්යතමි 

‘‘ඉදිංපජෙථ, ඉදිංඋපසම්පජ්ජවිෙරථා’’තිආදිනාආණාචක්කිං, ‘‘ඉදිංයඛො

පන, භික්ඛයව, දුක්ඛිංඅරියසච්ච’’න්තිආදිනා (සිං. නි.5.1081; මොව.14) 

පරියත්තිධම්යමන ධම්මචක්කයමව වා. චක්කං අප්පටිවත්තිෙන්ති යිං
චක්කිං අ පටිවත්තියිං යෙොති සමයණන වා…යප.… යකනචි
යලොකස්මින්ති. 

561-2. එවිං අත්තානිං ආවිකයරොන්තිං භගවන්තිං දිස්වා

පීතියසොමනස්සජායතොයසයලොදළ්හිකරණත්ථිං ‘‘සම්බුද්යධොපටිජානාසී’’ති

ගාථාද්වයමාෙ. තත්ථ යකො නු යසනාපතීති ධම්මරඤ්යඤො යභොයතො, 
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ධම්යමන පවත්තිතස්ස ධම්මචක්කස්ස අනු පවත්තයකො යසනාපති යකොති
පුච්ඡි. 

563. යතනච සමයයනභගවයතොදක්ඛිණපස්යසආයස්මාසාරිපුත්යතො

නිසින්යනො යෙොති සුවණ්ණපුඤ්යජො විය සිරියා යසොභමායනො, තිං

දස්යසන්යතො භගවා ‘‘මො පවත්තිත’’න්ති ගාථමාෙ. තත්ථ අනුජායතො

තථාගතන්ති තථාගතයෙතු අනුජායතො, තථාගයතන යෙතුනා ජායතොති
අත්යථො. 

564. එවිං‘‘යකො නුයසනාපතී’’තිපඤ්ෙිංබයාකරිත්වායිංයසයලොආෙ

– ‘‘සම්බුද්යධො පටිජානාසී’’ති, තත්ර නිං නික්කඞ්ඛිං කාතුකායමො ‘‘නාෙිං

පටිඤ්ඤාමත්යතයනව පටිජානාමි, අපිචාෙිං ඉමිනා කාරයණන බුද්යධො’’ති

ඤායපතුිං ‘‘අභිඤ්යඤෙය’’න්තිගාථමාෙ. තත්ථ අභිඤ්යඤෙයන්තිවිජ්ජාච

විමුත්ති ච. මග්ගසච්චසමුදයසච්චානි පන භායවතබ්බපොතබ්බානි, 
යෙතුවචයනනපනඵලසිද්ධියතොයතසිං ඵලානිනියරොධසච්චදුක්ඛසච්චානිපි

වුධසත්තායනව භවන්ති. යයතො සච්ඡිකාතබ්බිං සච්ඡිකතිං, පරිඤ්යඤයයිං
පරිඤ්ඤාතන්තිඑවම්යපත්ථවුධසත්තයමවයෙොති.එවිං චතුසච්චභාවනාඵලඤ්ච

විජ්ජාවිමුත්තිිං දස්යසන්යතො ‘‘බුජ්ඣිතබ්බිං බුජ්ඣිත්වා බුද්යධො
ජායතොස්මී’’තියුත්යතනයෙතුනාබුද්ධත්තිං සායධති. 

565-7. එවිං නි පරියායයන අත්තානිං පාතුකත්වා අත්තනි

කඞ්ඛාවිතරණත්ථිං බ්රාේමණිං අභිත්ථරයමායනො ‘‘විනෙස්සූ’’ති

ගාථාත්තයමාෙ.තත්ථ සල්ලකත්යතොතිරාගසල්ලාදිසත්තසල්ලකත්තයනො. 

බ්රහ්මභූයතොති යසට්ඨභූයතො. අතිතුයලොති තුලිං අතීයතො උපමිං අතීයතො, 

නිරූපයමොති අත්යථො. මාරයසනප්පමද්දයනොති ‘‘කාමා යත පඨමා

යසනා’’තිආදිකාය‘‘පයරච අවජානාතී’’ති)සු.නි.440; මොනි.28; චූළනි.

නන්දමාණවපුච්ඡානිද්යදස 47) එවිං වුධසත්තාය මාරපරිසසඞ්ඛාතාය

මාරයසනාය පමද්දයනො. සබ්බාමිත්යතති
ඛන්ධකයලසාභිසඞ්ඛාරමච්චුයදවපුත්තමාරාදියක සබ්බපච්චත්ථියක. 

වසීකත්වාතිඅත්තයනොවයසවත්යතත්වා. අකුයතොභයෙොතිුලයතොචිඅභයයො. 

568-70. එවිං වුධසත්යත යසයලො බ්රාේමයණො තාවයදව භගවති

සඤ්ජාත පසායදො පබ්බජ්ජායපක්යඛො හුත්වා ‘‘ඉමං භවන්යතො’’ති
ගාථාත්තයමාෙ යථා තිං පරිපාකගතාය උපනිස්සයසම්පත්තියා සම්මා

යචොදියමායනො.තත්ථ කණ්හාභිජාතියකොතිචණ්ඩාලාදිනීචුලයලජායතො. 

571. තයතො යතපි මාණවකා තයථව පබ්බජ්ජායපක්ඛා හුත්වා 

‘‘එතඤ්යච රුච්චති යභොයතො’’ති ගාථමාෙිංසු යථා තිං යතන සද්ධිිං
කතාධිකාරාුලලපුත්තා. 
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572. අථ යසයලො යතසු මාණවයකසු තුට්ඨචිත්යතො යත දස්යසන්යතො

පබ්බජ්ජිංයාචමායනො ‘‘බ්රාහ්මණා’’තිගාථමාෙ. 

573. තයතො භගවා යස්මා යසයලො අතීයත පදුමුත්තරස්ස භගවයතො
සාසයන යතසිංයයව තිණ්ණිං පුරිසසතානිං ගණයසට්යඨො හුත්වා යතහි
සද්ධිිං පරියවණිං කාරායපත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි ච කත්වා කයමන
යදවමනුස්සසම්පත්තිිං අනුභවමායනො පච්ඡියමභයවයතසිංයයවආචරියයො

හුත්වා නිබ්බත්යතො, තඤ්ච යනසිං කම්මිං විමුත්තිපරිපාකාය පරිපක්කිං

එහිභික්ඛුභාවස්ස ච උපනිස්සයභූතිං, තස්මා යත සබ්යබව

එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බායජන්යතො ‘‘ස්වාක්ඛාත’’න්ති ගාථමාෙ. තත්ථ 

සන්දිට්ඨිකන්ති පච්චක්ඛිං. අකාලිකන්ති මග්ගානන්තරඵලු පත්තියතො න

කාලන්තයර පත්තබ්බඵලිං. ෙත්ථාතියන්නිමිත්තා. මග්ගබ්රේමචරියනිමිත්තා
හිපබ්බජ්ජාඅ පමත්තස්සසතිවි පවාසවිරහිතස්ස තීසුසික්ඛාසුසික්ඛයතො
අයමොඝායෙොති.යතනාෙ–‘‘ස්වාක්ඛාතිං…යප.… සික්ඛයතො’’ති. 

එවඤ්ච වත්වා ‘‘එථ භික්ඛයවො’’ති භගවා අයවොච. යත සබ්යබ 
පත්තචීවරධරා හුත්වා ආකායසනාගම්ම භගවන්තිං අභිවායදසුිං. එවමිමිං

යතසිං එහිභික්ඛුභාවිංසන්ධායසඞ්ත්තිකාරා ‘‘අලත්ථයඛොයසයලො…යප.… 

උපසම්පද’’න්තිආෙිංසු. 

භුත්තාවින්ති භුත්තවන්තිං. ඔනීතපත්තපාණින්තිපත්තයතො ඔනීතපාණිිං, 
අපනීතෙත්ථන්ති වුධසත්තිං යෙොති. තත්ථ ‘‘උපගන්ත්වා’’ති පාඨයසයසො 
දට්ඨබ්යබො.ඉතරථාහිභගවන්තිංඑකමන්තිංනිසීදීතිනයුජ්ජති. 

574. අග්ගිහුත්තමුඛාති භගවා යකණියස්ස චිත්තානුකූලවයසන
අනුයමොදන්යතො එවමාෙ. තත්ථ අග්ගිපරිචරියිං විනා බ්රාේමණානිං
යඤ්ඤාභාවයතො ‘‘අග්ගිහුත්තමුඛා යඤ්ඤා’’ති වුධසත්තිං. අග්ගිහුත්තයසට්ඨා 
අග්ගිහුත්තපධානාති අත්යථො. යවයද සජ්ඣායන්යතහි පඨමිං
සජ්ඣායිතබ්බයතො සාවිත්තී ‘‘ඡන්දයසො මුඛ’’න්ති වුධසත්තා. මනුස්සානිං
යසට්ඨයතො රාජා ‘‘මුඛ’’න්තිවුධසත්යතො.නදීනිංආධාරයතො පටිසරණයතොච 

සාගයරො ‘‘මුඛ’’න්ති වුධසත්යතො. චන්දයයොගවයසන ‘‘අජ්ජ කත්තිකා අජ්ජ
යරොහිනී’’ති සඤ්ජානනයතො ආයලොකකරණයතො යසොම්මභාවයතො ච
‘‘නක්ඛත්තානිංමුඛිංචන්යදො’’තිවුධසත්යතො. තපන්තානිංඅග්ගත්තාආදිච්යචො
‘‘තපතිං මුඛ’’න්ති වුධසත්යතො. දක්ඛියණයයානිං පන අග්ගත්තා වියසයසන

තස්මිිං සමයය බුද්ධ පමුඛිං සඞ්ඝිං සන්ධාය ‘‘පුඤ්ඤිං ආකඞ්ඛමානානිං, 
සඞ්යඝො යව යජතිං මුඛ’’න්ති වුධසත්යතො. යතන සඞ්යඝො පුඤ්ඤස්ස 
ආයමුඛන්තිදස්යසති. 

576. ෙං තං සරණන්ති අඤ්ඤබයාකරණගාථමාෙ. තස්සත්යථො – 

පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුමා භගවා, යස්මා මයිං ඉයතො අට්ඨයම දිවයස තිං



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

410 

පටුන 

සරණිංඅගමම්ෙ, තස්මාසත්තරත්යතනතවසාසයනඅනුත්තයරනදමයථන
දන්තම්ෙ.අයෙොයත සරණස්සආනුභායවොති. 

577-8. තයතො පරිංභගවන්තිංද්වීහිගාථාහිථුනිත්වාතතියායවන්දනිං
යාචති– 

579. 

‘‘භික්ඛයවොතිසතාඉයම, තිට්ඨන්තිපඤ්ජලීකතා; 

පායදවීරපසායරහි, නාගාවන්දන්තුසත්ථුයනො’’ති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායයසලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සල්ලසුත්තවණ්ණනා 

580. අනිමිත්තන්ති සල්ලසුත්තිං. කා උ පත්ති? භගවයතො කර

උපට්ඨායකො එයකො උපාසයකො, තස්ස පුත්යතො කාලමකාසි. යසො
පුත්තයසොකාභිභූයතො සත්තාෙිං නිරාොයරො අයෙොසි. තිං අනුකම්පන්යතො
භගවාතස්සඝරිංගන්ත්වායසොකවියනොදනත්ථිංඉමිංසුත්තමභාසි. 

තත්ථ අනිමත්තන්ති කරියාකාරනිමිත්තවිරහිතිං.යථාහි‘‘යදාෙිංඅක්ඛිිං

වා නිඛණිස්සාමි, භමුකිං වා උක්ඛිපිස්සාමි, යතනනිමිත්යතන තිං භණ්ඩිං

අවෙරා’’තිආදීසු කරියාකාරනිමිත්තමත්ථි, න එවිං ජීවියත. න හි සක්කා

ලද්ධුිං ‘‘යාවාෙිං ඉදිං වා ඉදිං වා කයරොමි, තාව ත්විං ජීව, මා මීයා’’ති. 

අනඤ්ඤාතන්තිඅයතො එවනසක්කාඑකිංයසනඅඤ්ඤාතුිං ‘‘එත්තකිංවා
එත්තකිං වා කාලිං ඉමිනා ජීවිතබ්බ’’න්ති ගතියාආයුපරියන්තවයසන වා.

යථා හි චාතුමොරාජිකාදීනිං පරිමිතිං ආයු, න තථා මච්චානිං, එවම්පි
එකිංයසනඅනඤ්ඤාතිං. 

කසිරන්ති අයනකපච්චයපටිබද්ධවුධසත්තිභාවයතොකච්ඡිංනසුඛයාපනීයිං.

තථාහිතිං අස්සාසපටිබද්ධඤ්ච, පස්සාසපටිබද්ධඤ්ච, මොභූතපටිබද්ධඤ්ච, 

කබළීකාරාොරපටිබද්ධඤ්ච, උස්මාපටිබද්ධඤ්ච, විඤ්ඤාණපටිබද්ධඤ්ච. 
අනස්සසන්යතොපි හි න ජීවති අපස්සසන්යතොපි. චතූසු ච ධාතූසු
කට්ඨමුඛාදිආසීවිසදට්යඨො වියකායයොපථවීධාතු පයකොයපනතාවථද්යධො
යෙොතිකලිඞ්ගරසදියසො. යථාෙ– 

‘‘පත්ථද්යධොභවතීකායයො, දට්යඨොකට්ඨමුයඛනවා; 

පථවීධාතු පයකොයපන, යෙොතිකට්ඨමුයඛවයසො’’ති. )ධ.ස.අට්ඨ. 
584); 
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ආයපොධාතු පයකොයපන පූතිභාවිං ආපජ්ජිත්වා
පග්ඝරිතපුබ්බමිංසයලොහියතො අට්ඨිචම්මාවයසයසොයෙොති.යථාෙ– 

‘‘පූතියකො භවතීකායයො, දට්යඨොපූතිමුයඛනවා; 

ආයපොධාතු පයකොයපන, යෙොතිපූතිමුයඛවයසො’’ති. )ධ. ස. අට්ඨ. 
584); 

යතයජොධාතු පයකොයපන අඞ්ගාරකාසුයිං පක්ඛිත්යතො විය සමන්තා 
පරිඩය්ෙති.යථාෙ– 

‘‘සන්තත්යතො භවතීකායයො, දට්යඨොඅග්ගිමුයඛන වා; 

යතයජොධාතු පයකොයපන, යෙොති අග්ගිමුයඛව යසො’’ති. )ධ. ස.

අට්ඨ. 584); 

වායයොධාතු පයකොයපන සඤ්ඡිජ්ජමානසන්ධිබන්ධයනො පාසායණහි 

යකොට්යටත්වාසඤ්චුණ්ණියමානට්ඨියකොවියචයෙොති.යථාෙ– 

‘‘සඤ්ඡින්යනොභවතීකායයො, දට්යඨොසත්ථමුයඛනවා; 

වායයොධාතු පයකොයපන, යෙොතිසත්ථමුයඛවයසො’’ති.)ධ.ස.අට්ඨ. 
584); 

ධාතු පයකොපබයාපන්නකායයොපි ච න ජීවති. යදා පන තා ධාතුයයො 

අඤ්ඤමඤ්ඤිං පතිට්ඨානාදිකච්චිං සායධන්තාපි සමිං වෙන්ති, තදා ජීවිතිං
පවත්තති. එවිං මොභූතපටිබද්ධඤ්ච ජීවිතිං. දුබ්භික්ඛාදීසු පන
ආොරුපච්යඡයදන සත්තානිං ජීවිතක්ඛයයො පාකයටො එව. එවිං
කබළීකාරාොරපටිබද්ධඤ්ච ජීවිතිං. තථා අසිතපීතාදිපරිපායක 

කම්මජයතයජ ඛීයණ සත්තා ජීවිතක්ඛයිං පාපුණන්තාපි පාකටා එව. එවිං
උස්මාපටිබද්ධඤ්ච ජීවිතිං. විඤ්ඤායණ පන නිරුද්යධ නිරුද්ධයතො පභුති
සත්තානිං න යෙොති ජීවිතන්ති එවම්පි යලොයක පාකටයමව. එවිං
විඤ්ඤාණපටිබද්ධඤ්ච ජීවිතිං. එවිං අයනකපච්චයපටිබද්ධවුධසත්තිභාවයතො
කසිරිංයවදිතබ්බිං. 

පරිත්තඤ්චාති අ පකිං, යදවානිං ජීවිතිං උපනිධාය තිණග්යග

උස්සාවබින්දුසදිසිං, චිත්තක්ඛණයතො උද්ධිං අභායවන වා පරිත්තිං. 

අතිදීඝායුයකොපිහිසත්යතොඅතීයතනචිත්යතනජීවිත්ථනජීවතිනජීවිස්සති, 

අනාගයතන ජීවිස්සතිනජීවතිනජීවිත්ථ, පච්චු පන්යනනජීවතින ජීවිත්ථ
නජීවිස්සති.වුධසත්තඤ්යචතිං– 

‘‘ජීවිතිංඅත්තභායවොච, සුඛදුක්ඛාචයකවලා; 

එකචිත්තසමායුත්තා, ලහුයසොවත්තයතඛයණො. 

‘‘චුල්ලාසීතිසෙස්සානි, ක පාතිට්ඨන්ති යයමරූ; 
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නත්යවවයතපිජීවන්ති, ද්වීහිචිත්යතහිසිංයුතා’’ති.)මොනි. 10); 

තඤ්ච දුක්යඛන සංයුතන්ති තඤ්ච ජීවිතිං එවිං අනිමිත්තමනඤ්ඤාතිං
කසිරිං පරිත්තඤ්ච සමානම්පි 
සීතුණ්ෙඩිංසමකසාදිසම්ඵස්සඛු පිපාසාසඞ්ඛාරදුක්ඛවිපරිණාමදුක්ඛදුක්ඛදුක්

යඛහි සිංයුතිං.කිංවුධසත්තිංයෙොති? යස්මාඊදිසිංමච්චානිංජීවිතිං, තස්මා ත්විං

යාව තිං පරික්ඛයිං න ගච්ඡති, තාව ධම්මචරියයමව බ්රූෙය, මා 
පුත්තමනුයසොචාති. 

581. අථාපි මඤ්යඤයයාසි ‘‘සබ්බූපකරයණහි පුත්තිං

අනුරක්ඛන්තස්සාපියමයසොමයතො, යතන යසොචාමී’’ති, එවම්පිමායසොචි. 

නහියසොඋපක්කයමොඅත්ථි, යෙනජාතාන මිෙයයර, නහිසක්කායකනචි
උපක්කයමනජාතාසත්තාමාමරන්තූති රක්ඛිතුන්තිවුධසත්තිංයෙොති.තයතො

යස්මා යසො ‘‘ජරිං පත්වානාම, භන්යත, මරණිං අනුරූපිං, අතිදෙයරො යම

පුත්යතොමයතො’’තිචින්යතසි, තස්මාආෙ ‘‘ජරම්පිපත්වාමරණං, එවංධම්මා

හි පාණියනො’’ති, ජරිං පත්වාපි අ පත්වාපිමරණිං, නත්ථිඑත්ථනියයමොති
වුධසත්තිංයෙොති. 

582. ඉදානි තමත්ථිං නිදස්සයනන සායධන්යතො ‘‘ඵලානමිව 

පක්කාන’’න්තිආදිමාෙ. තස්සත්යථො – යථා ඵලානිං පක්කානිං යස්මා 
සූරියුග්ගමනයතොපභුතිසූරියාතයපනසන්ත පමායනරුක්යඛපථවිරයසොච
ආයපොරයසො ච පත්තයතො සාඛිං සාඛයතො ඛන්ධිං ඛන්ධයතො මූලන්ති එවිං

අනුක්කයමනමූලයතොපථවියමවපවිසති, ඔගමනයතො පභුතිපනපථවියතො
මූලිං මූලයතො ඛන්ධන්ති එවිං අනුක්කයමන සාඛාපත්තපල්ලවාදීනි පුන 

ආයරොෙති, එවිංආයරොෙන්යතොචපරිපාකගයතඵයලවණ්ටමූලිංනපවිසති.
අථසූරියාතයපන ත පමායනවණ්ටමූයලපරිළායෙොඋ පජ්ජති.යතනතානි

ඵලානිපායතොපායතොනිච්චකාලිං පතන්ති, යනසිංපායතොපතනයතොභයිං

යෙොති, පතනා භයිං යෙොතීති අත්යථො. එවිං ජාතානිං මච්චානිං නිච්චිං

මරණයතොභයිං. පක්කඵලසදිසාහිසත්තාති. 

583-6. කඤ්ච භියයයො ‘‘ෙථාපි කුම්භකාරස්ස…යප.… ජීවිත’’න්ති.

තස්මා ‘‘දහරා ච…යප.… පරාෙණා’’ති එවිං ගණ්ෙ, එවඤ්ච ගයෙත්වා 

‘‘යතසංමච්චු…යප.…ඤාතීවාපනඤාතයක’’තිඑවම්පිගණ්ෙ.යස්මාච 

න පිතා තායයත පුත්තිං, ඤාතී වා පන ඤාතයක, තස්මා 

යපක්ඛතංයෙව…යප.… නීෙති. 

තත්ථ අයිං යයොජනා – පස්සමානානිංයයව ඤාතීනිං ‘‘අම්ම, 
තාතා’’තිආදිනා නයයන පුථු අයනක පකාරකිං ලාලපතිංයයව මච්චානිං

එකයමයකො මච්යචොයථා යගො වජ්යඣොඑවිංනීයති, එවිං පස්ස, උපාසක, 

යාවඅතායණො යලොයකොති. 
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587. තත්ථ යය බුද්ධපච්යචකබුද්ධාදයයො ධිතිසම්පන්නා, යත 

‘‘එවමබ්භාහයතො යලොයකො මච්චුනා ච ජරාෙ ච, යසො න සක්කා යකනචි

පරිත්තාණිංකාතු’’න්තියස්මා ජානන්ති, තස්මාධීරානයසොචන්තිවිදිත්වා

යලොකපරිොෙං. ඉමිංයලොකසභාවිංඤත්වානයසොචන්තීතිවුධසත්තිංයෙොති. 

588. ත්විං පන ෙස්ස මග්ගං…යප.… පරියදවසි. කිං වුධසත්තිං යෙොති? 

යස්ස මාතුුලච්ඡිිං ආගතස්ස ආගතමග්ගිං වා ඉයතො චවිත්වා අඤ්ඤත්ථ

ගතස්ස ගතමග්ගිං වා න ජානාසි, තස්ස ඉයම උයභො අන්යත අසම්පස්සිං
නිරත්ථිං පරියදවසි. ධීරා පන යත පස්සන්තා විදිත්වා යලොකපරියායිං න
යසොචන්තීති. 

589. ඉදානි ‘‘නිරත්ථිං පරියදවසී’’ති එත්ථ වුධසත්තපරියදවනාය

නිරත්ථකභාවිං සායධන්යතො ‘‘පරියදවෙමායනො යච’’තිආදිමාෙ. තත්ථ 

උදබ්බයහති උබ්බයෙයය ධායරයය, අත්තනි සඤ්ජයනයයාති අත්යථො. 

සම්මූළ්යහො හිංසමත්තානන්ති සම්මූළ්යෙො හුත්වා අත්තානිං බායධන්යතො. 

කයිරා යච නං විචක්ඛයණොති යදි තාදියසො කඤ්චි අත්ථිං උදබ්බයෙ, 

විචක්ඛයණොපිනිංපරියදවිංකයරයය. 

590. න හි රුණ්යණනාති එත්ථායිං යයොජනා – න පන යකොචි 

රුණ්යණන වා යසොයකන වා යචතයසො සන්තිං පප්යපොති, අපිච යඛො පන

යරොදයතො යසොචයතො ච භියෙයො අස්ස උප්පජ්ජයත දුක්ඛං, සරීරඤ්ච 

දුබ්බණ්ණියාදීහි උපහඤ්ඤතීති. 

591. නයතනයපතාතියතනපරියදවයනනකාලකතානපායලන්තින

යායපන්ති, නතිං යතසිංඋපකාරායයෙොති.තස්මානිරත්ථාපරියදවනාති. 

592. න යකවලඤ්ච නිරත්ථා, අනත්ථම්පි ආවෙති. කස්මා? යස්මා 

යසොකමප්පජහං …යප.… වසමන්වගූ. තත්ථ අනුත්ථුනන්යතොති

අනුයසොචන්යතො. වසමන්වගූතිවසිංගයතො. 

593. එවම්පි නිරත්ථකත්තිං අනත්ථාවෙත්තඤ්චයසොකස්ස දස්යසත්වා

ඉදානි යසොකවිනයත්ථිං ඔවදන්යතො ‘‘අඤ්යඤපි පස්සා’’තිආදිමාෙ. තත්ථ 

ගමියනති ගමියක, පරයලොකගමනසජ්යජ ඨියතති වුධසත්තිං යෙොති. 

ඵන්දන්යතවිධ පාණියනොතිමරණභයයනඵන්දමායනයයවඉධසත්යත. 

594. යෙනයෙනාතියයනාකායරනමඤ්ඤන්ති‘‘දීඝායුයකොභවිස්සති, 

අයරොයගො භවිස්සතී’’ති. තයතො තිං අඤ්ඤථායයව යෙොති, යසො එවිං

මඤ්ඤියතො මරතිපි, යරොත්පි යෙොති. එතාදියසො අයිං විනාභායවො

මඤ්ඤිත පච්චනීයකනයෙොති, පස්ස, උපාසක, යලොකසභාවන්ති එවයමත්ථ
අධි පායයයොජනායවදිතබ්බා. 
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596. අරහයතො සුත්වාති ඉමිං එවරූපිං අරෙයතො ධම්මයදසනිං සුත්වා. 

යනයසො ලබ්භා මො ඉතීති යසො යපයතො ‘‘ඉදානි මයා පුන ජීවතූ’’ති න 

ලබ්භාඉතිපරිජානන්යතො, වියනයයපරියදවිතන්තිවුධසත්තිංයෙොති. 

597. කඤ්ච භියයයො – ‘‘ෙථා සරණමාදිත්තං…යප.… ධංසයෙ’’ති.

තත්ථ ධීයරො ධිතිසම්පදාය, සපඤ්යඤො සාභාවිකපඤ්ඤාය, පණ්ඩියතො 

බාහුසච්චපඤ්ඤාය, කුසයලො චින්තකජාතිකතාය යවදිතබ්යබො.
චින්තාමයසුතමයභාවනාමයපඤ්ඤාහි වායයොයජතබ්බිං. 

598-9. න යකවලඤ්චයසොකයමව, පරියදවං…යප.…සල්ලමත්තයනො.

තත්ථ පජප්පන්ති තණ්හං. යදොමනස්සන්ති යචතසිකදුක්ඛිං. අබ්බයහති

උද්ධයර. සල්ලන්ති එතයමව ති පකාරිං දුන්නීෙරණට්යඨන
අන්යතොවිජ්ඣනට්යඨන ච සල්ලිං. පුබ්යබ වුධසත්තිං සත්තවිධිං රාගාදිසල්ලිං
වා. එතස්මිඤ්හිඅබ්බූළ්යෙසල්යලඅබ්බූළ්ෙසල්යලො…යප.… නිබ්බුයතොති

අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං නිට්ඨායපසි. තත්ථ අසියතොති තණ්ොදිට්ඨීහි

අනිස්සියතො. පප්පුෙයාති පාපුණිත්වා. යසසිං ඉධ ඉයතො පුබ්යබ වුධසත්තත්තා 

උත්තානත්ථයමව, තස්මානවණ්ණිතිං. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායසල්ලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. වායසට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

එවං යම සුතන්ති වායසට්ඨසුත්තිං. කා උ පත්ති? අයයමව යාස්ස
නිදායන වුධසත්තා අත්ථවණ්ණනිං පනස්ස වුධසත්තනයානි උත්තානත්ථානි ච

පදානි පරිෙරන්තා කරිස්සාම. ඉච්ොනඞ්ගයලොති ගාමස්ස නාමිං.

බ්රාේමණමොසාලානිං චඞ්කීතාරුක්යඛොයතොයදයෙයොතියවොොරනාමයමතිං. 

යපොක්ඛරසාති ජාණුස්යසොණීති යනමිත්තිකිං. යතසු කර එයකො 

හිමවන්තපස්යසයපොක්ඛරණියාපදුයමනිබ්බත්යතො, අඤ්ඤතයරොතාපයසො
තිං පදුමිං ගයෙත්වා තත්ථ සයිතිං දාරකිං දිස්වා සිංවඩ්යඪත්වා රඤ්යඤො

දස්යසසි. යපොක්ඛයර සයිතත්තා ‘‘යපොක්ඛරසාතී’’ති චස්ස නාමමකාසි.
එකස්ස ඨානන්තයර යනමිත්තිකිං. යතන කර ජාණුස්යසොණිනාමකිං

පුයරොහිතට්ඨානිංලද්ධිං, යසොයතයනවපඤ්ඤායි. 

යත සබ්යබපි අඤ්යඤ ච අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා බ්රාේමණමොසාලා 

කස්මා ඉච්ඡානඞ්ගයල පටිවසන්තීති? යවදසජ්ඣායනපරිවීමිංසනත්ථිං.
යතන කර සමයයන යකොසලජනපයද යවදකා බ්රාේමණා යවදානිං
සජ්ඣායකරණත්ථඤ්ච අත්ථූපපරික්ඛණත්ථඤ්ච තස්මිිංයයව ගායම
සන්නිපතන්ති.යතනයතපිඅන්තරන්තරාඅත්තයනොයභොගගාමයතොආගම්ම 

තත්ථපටිවසන්ති. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

415 

පටුන 

වායසට්ඨභාරද්වාජානන්ති වායසට්ඨස්ස ච භාරද්වාජස්ස ච. 

අෙමන්තරාකථාති යිං අත්තයනො සොයකභාවානුරූපිං කථිං කයථන්තා

අනුවිචරිිංසු, තස්සා කථාය අන්තරා යවමජ්යඣයයව අයිං අඤ්ඤා කථා

උදපාදීතිවුධසත්තිංයෙොති. සංසුද්ධගහණියකොති සිංසුද්ධුලච්ඡියකො, සිංසුද්ධාය
බ්රාේමණියා එව ුලච්ඡිස්මිිං නිබ්බත්යතොති අධි පායයො. ‘‘සමයවපාකනියා

ගෙණියා’’තිආදීසුහිඋදරග්ගි‘‘ගෙණී’’තිවුධසච්චති.ඉධ පනමාතුුලච්ඡි. ොව

සත්තමාතිමාතුමාතා, පිතුපිතාතිඑවිං පටියලොයමනයාවසත්තජාතියයො.

එත්ථචපිතාමයෙොචපිතාමහීචපිතාමො, තථාමාතාමයෙොච මාතාමහීච

මාතාමො, පිතාමො ච මාතාමො ච පිතාමොයයව. පිතාමොනිං යුගිං 

පිතාමහයුගං. යුගන්ති ආයු පමාණිං. අභිලාපමත්තයමව යචතිං, අත්ථයතො

පනපිතාමොයයවපිතාමෙයුගිං. අක්ඛිත්යතොති ජාතිිංආරබ්භ‘‘කිංයසො’’ති

යකනචි අනවඤ්ඤායතො. අනුපක්කුට්යඨොති ජාතිසන්යදොසවායදන

අනුපක්ුලට්ඨපුබ්යබො. වතසම්පන්යනොති ආචාරසම්පන්යනො. 

සඤ්ඤායපතුන්තිඤායපතුිංයබොයධතුිං, නිරන්තරිංකාතුන්තිවුධසත්තිං යෙොති. 

ආොමාතිගච්ඡාම. 

600. අනුඤ්ඤාතපටිඤ්ඤාතාති ‘‘යතවිජ්ජා තුම්යෙ’’ති එවිං මයිං

ආචරියයහි ච අනුඤ්ඤාතා අත්තනා ච පටිජානිම්ොති අත්යථො. අස්මාති

භවාම. උයභොති ද්යවපි ජනා. අහං යපොක්ඛරසාතිස්ස, තාරුක්ඛස්සාෙං

මාණයවොති අෙිං යපොක්ඛරසාතිස්ස යජට්ඨන්යතවාසී අග්ගසිස්යසො, අයිං
තාරුක්ඛස්සාති අධි පායයන භණති ආචරියසම්පත්තිිං අත්තයනො
සම්පත්තිඤ්චදීයපන්යතො. 

601. යතවිජ්ජානන්තිතියවදානිං. යකවලියනොති නිට්ඨඞ්ගතා. අස්මයසති
අම්ෙ භවාම. ඉදානි තිං යකවලිභාවිං විත්ථායරන්යතො ආෙ – 

‘‘පදකස්මා…යප.… සාදිසා’’ති. තත්ථ ජප්යපති යවයද. කම්මුනාති
දසවියධන ුලසලකම්මපථකම්මුනා. අයඤ්හි පුබ්යබ සත්තවිධිං
කායවචීකම්මිං සන්ධාය ‘‘යයතො යඛො යභො සීලවා යෙොතී’’ති ආෙ. තිවිධිං
මයනොකම්මිංසන්ධාය ‘‘වතසම්පන්යනො’’තිආෙ.යතන සමන්නාගයතොහි
ආචාරසම්පන්යනොයෙොති. 

602-5. ඉදානි තිං වචනන්තයරන දස්යසන්යතො ආෙ – ‘‘අහඤ්ච

කම්මුනා බූ්රමී’’ති. ඛොතීතන්තිඌනභාවිං අතීතිං, පරිපුණ්ණන්ති අත්යථො. 

යපච්චාති උපගන්ත්වා. නමස්සන්තීති නයමො කයරොන්ති. චක්ඛුං යලොයක 

සමුප්පන්නන්ති අවිජ්ජන්ධකායර යලොයක, තිං අන්ධකාරිං විධමිත්වා
යලොකස්ස දිට්ඨධම්මිකාදිඅත්ථසන්දස්සයනනචක්ඛුහුත්වාසමු පන්නිං. 

606. එවිං අභිත්ථවිත්වා වායසට්යඨන යාචියතො භගවා ද්යවපි ජයන 

සඞ්ගණ්ෙන්යතො ආෙ – ‘‘යතසං යවො අහං බයක්ඛිස්ස’’න්තිආදි. තත්ථ 

බයක්ඛිස්සන්ති බයාකරිස්සාමි. අනුපුබ්බන්තිතිට්ඨතුතාව බ්රාේමණචින්තා, 
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කීටපටඞ්ගතිණරුක්ඛයතො පභුතියවො අනුපුබ්බිං බයක්ඛිස්සන්ති එවයමත්ථ

අධි පායයොයවදිතබ්යබො, එවිංවිත්ථාරකථායවියනතබ්බාහියතමාණවකා. 

ජාතිවිභඞ්ගන්ති ජාතිවිත්ථාරිං. අඤ්ඤමඤ්ඤා හි ජාතියෙොති යතසිං
යතසඤ්හිපාණානිංජාතියයොඅඤ්ඤාඅඤ්ඤානාන පකාරාති අත්යථො. 

607. තයතො පාණානිං ජාතිවිභඞ්යග කයථතබ්යබ ‘‘තිණරුක්යඛපි 

ජානාථා’’තිඅනුපාදින්නකානිංතාවකයථතුිංආරද්යධො.තිංකමත්ථමිතියච? 
උපාදින්යනසු සුඛඤාපනත්ථිං. අනුපාදින්යනසු හි ජාතියභයද ගහියත

උපාදින්යනසු යසො පාකටතයරො යෙොති. තත්ථ තිණානි නාම
අන්යතොයඵග්ගූනි බහිසාරානි. තස්මා තාලනාළියකරාදයයොපි තිණසඞ්ගෙිං

ගච්ඡන්ති. රුක්ඛා නාම බහියඵග්ගූ අන්යතොසාරා. තිණානි ච රුක්ඛා ච
තිණරුක්ඛා. යත උපයයොගබහුවචයනන දස්යසන්යතො ආෙ – 

‘‘තිණරුක්යඛපි ජානාථා’’ති. න චාපි පටිජානයරති ‘‘මයිං තිණා, මයිං

රුක්ඛා’’තිඑවම්පින පටිජානන්ති. ලිඞ්ගංජාතිමෙන්තිඅපටිජානන්තානම්පි
ච යතසිංජාතිමයයමවසණ්ඨානිං අත්තයනොමූලභූතතිණාදිසදිසයමවයෙොති. 

කිංකාරණිං? අඤ්ඤමඤ්ඤාහිජාතියෙො, යස්මාඅඤ්ඤාතිණජාති, අඤ්ඤා

රුක්ඛජාති; තියණසුපි අඤ්ඤා තාලජාති, අඤ්ඤා නාළියකරජාතීති එවිං 
විත්ථායරතබ්බිං. 

යතන කිං දීයපති? යිං ජාතිවයසන නානා යෙොති, තිං අත්තයනො
පටිඤ්ඤිං පයරසිං වාඋපයදසිංවිනාපි අඤ්ඤජාතියතොවියසයසනගය්ෙති.

යදිචජාතියාබ්රාේමයණො භයවයය, යසොපිඅත්තයනොපටිඤ්ඤිංපයරසිංවා

උපයදසිංවිනාඛත්තියයතොයවස්සසුද්දයතොවා වියසයසනගය්යෙයය, නච

ගය්ෙති, තස්මා න ජාතියා බ්රාේමයණොති. පරයතො පන ‘‘යථා එතාසු
ජාතීසූ’’තිඉමායගාථායඑතමත්ථිංවචීයභයදයනවආවිකරිස්සති. 

608. එවිං අනුපාදින්යනසු ජාතියභදිං දස්යසත්වා උපාදින්යනසු තිං

දස්යසන්යතො ‘‘තයතො කීයට’’ති එවමාදිමාෙ. තත්ථ කීටාති කමයයො. 

පටඞ්ගාති පටඞ්ගායයව. ොව කුන්ථකිපිල්ලියකති ුලන්ථකපිල්ලිකිං
පරියන්තිංකත්වාති අත්යථො. 

609. ඛුද්දයකතිකාළකකණ්ඩකාදයයො. මහල්ලයකති සසබිළාරාදයයො.
සබ්යබහියතඅයනකවණ්ණා. 

610. පාදූදයරති උදරපායද, උදරිංයයව යයසිං පාදාති වුධසත්තිං යෙොති. 

දීඝපිට්ඨියකතිස පානඤ්හිසීසයතොයාවනඞ්ගුට්ඨාපිට්ඨිඑව යෙොති, යතන
යත‘‘දීඝපිට්ඨිකා’’තිවුධසච්චන්ති.යතපිඅයනක පකාරා ආසීවිසාදියභයදන. 

611. ඔදයකති උදකම්හි ජායත. මච්ඡාපි අයනක පකාරා 
යරොහිතමච්ඡාදියභයදන. 
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612. පක්ඛීති සුලයණ. යත හි පක්ඛානිං අත්ථිතාය ‘‘පක්ඛී’’ති 

වුධසච්චන්ති. පත්යතහි යන්තීති පත්තොනා. යවොයස ගච්ඡන්තීති විහඞ්ගමා. 
යතපිඅයනක පකාරා කාකාදියභයදන. 

613. එවිං ථලජලාකාසයගොචරානිං පාණානිං ජාතියභදිං දස්යසත්වා

ඉදානියයනාධි පායයනතිංදස්යසසි, තිං ආවිකයරොන්යතො ‘‘ෙථාඑතාසූ’’ති
ගාථමාෙ. තස්සත්යථො සඞ්යඛපයතො පුබ්යබ
වුධසත්තාධි පායවණ්ණනාවයසයනවයවදිතබ්යබො. 

614-6. විත්ථාරයතො පයනත්ථයිංවත්තබ්බිං, තිංසයයමවදස්යසන්යතො 

‘‘නයකයසහී’’තිආදිමාෙ.තත්රායිංයයොජනා–යිංවුධසත්තිං‘‘නත්ථි මනුස්යසසු

ලිඞ්ගිං ජාතිමයිං පුථූ’’ති, තිං එවිං නත්ථීති යවදිතබ්බිං. යසයයථිදිං, න

යකයසහීති. න හි ‘‘බ්රාේමණානිං ඊදිසා යකසා යෙොන්ති, ඛත්තියානිං
ඊදිසා’’තිනියයමොඅත්ථියථාෙත්ථිඅස්සමිගාදීනන්තිඉමිනානයයනසබ්බිං 

යයොයජතබ්බිං. ලිඞ්ගං ජාතිමෙං යනව, ෙථා අඤ්ඤාසු ජාතිසූති ඉදිං පන
වුධසත්තස්යසවත්ථස්ස නිගමනන්ති යවදිතබ්බිං. තස්ස යයොජනා – තයදව

යස්මා ඉයමහි යකසාදීහි නත්ථි මනුස්යසසු ලිඞ්ගිං ජාතිමයිං පුථු, තස්මා

යවදිතබ්බයමතිං ‘‘බ්රාේමණාදියභයදසු මනුස්යසසු ලිඞ්ගිං ජාතිමයිං යනව
යථාඅඤ්ඤාසු ජාතීසූ’’ති. 

617. ඉදානි එවිං ජාතියභයද අසන්යතපි බ්රාේමයණො ඛත්තියයොති ඉදිං

නානත්තිංයථාජාතිං, තිංදස්යසතුිං ‘‘පච්චත්ත’’න්තිගාථමාෙ.තස්සත්යථො
– එතිං තිරච්ඡානානිං විය යයොනිසිද්ධයමව යකසාදිසණ්ඨානානත්තිං
මනුස්යසසු බ්රාේමණාදීනිං අත්තයනො අත්තයනො සරීයරසු න විජ්ජති. 
අවිජ්ජමායනපි පන එතස්මිිං යයදතිං බ්රාේමයණො ඛත්තියයොති

නානත්තවිධානපරියායිං යවොකාරිං, තිංයවොකාරඤ්චමනුස්යසසු සමඤ්ඤාෙ

පවුච්චති, යවොහාරමත්යතන වුධසච්චතීති. 

619-625. එත්තාවතා භගවාභාරද්වාජස්සවාදිංනිග්ගයෙත්වාඉදානියදි 

ජාතියා බ්රාේමයණො භයවයය, ආජීවසීලාචාරවිපන්යනොපි බ්රාේමයණො
භයවයය.යස්මාපන යපොරාණාබ්රාේමණාතස්සබ්රාේමණභාවිංනඉච්ඡන්ති

යලොයක ච අඤ්යඤපි පණ්ඩිතමනුස්සා, තස්මා වායසට්ඨස්ස

වාදපග්ගෙණත්ථිං තිං දස්යසන්යතො ‘‘යෙො හි යකොචි මනුස්යසසූ’’තිආදිකා

අට්ඨ ගාථායයො ආෙ. තත්ථ යගොරක්ඛන්ති යඛත්තරක්ඛිං, කසිකම්මන්ති

වුධසත්තිං යෙොති. පථවී හි ‘‘යගො’’ති වුධසච්චති, ත පයභයදො ච යඛත්තිං. 

පුථුසිප්යපනාති තන්තවායකම්මාදිනානාසි යපන. යවොහාරන්ති වණිජ්ජිං. 

පරයපස්යසනාති පයරසිං යවයයාවච්යචන. ඉස්සත්ථන්ති ආවුධසධජීවිකිං, 

උසුඤ්ච සත්තිඤ්චාති වුධසත්තිං යෙොති. යපොයරොහිච්යචනාති
පුයරොහිතකම්යමන. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

626. එවිං බ්රාේමණසමයයන ච යලොකයවොොයරන ච
ආජීවසීලාචාරවිපන්නස්ස අබ්රාේමණභාවිං සායධත්වා එවිං සන්යත න

ජාතියා බ්රාේමයණො, ගුයණහි පන බ්රාේමයණො යෙොති. තස්මා යත්ථ යත්ථ 

ුලයලජායතොයයොගුණවා, යසොබ්රාේමයණො, අයයමත්ථඤායයොතිඑවයමතිං
ඤායිංඅත්ථයතො ආපායදත්වාපුනතයදවඤායිංවචීයභයදනපකායසන්යතො

ආෙ ‘‘නචාහං බ්රාහ්මණංබ්රූමී’’ති. 

තස්සත්යථො – අෙිං පනය්වායිං චතූසු යයොනීසුයත්ථකත්ථචි ජායතො, 

තත්රාපි වා වියසයසන යයො බ්රාේමණසමඤ්ඤිතාය මාතරි සම්භූයතො, තිං 

යෙොනිජං මත්තිසම්භවං යා චායිං ‘‘උභයතො සුජායතො’’තිආදිනා (දී. නි.

1.303; ම. නි. 2.424) නයයන බ්රාේමයණහි බ්රාේමණස්ස 

පරිසුද්ධඋ පත්තිමග්ගසඞ්ඛාතා යයොනි කථීයති, ‘‘සිංසුද්ධගෙණියකො’’ති

ඉමිනා ච මාතුසම්පත්ති, තයතොපි ජාතසම්භූතත්තා ‘‘යයොනියජො

මත්තිසම්භයවො’’ති ච වුධසච්චති, තම්පි යයොනිජිං මත්තිසම්භවිං ඉමිනා ච

යයොනිජමත්තිසම්භවමත්යතන බ්රාහ්මණං න බ්රූමි. කස්මා? යස්මා ‘‘යභො 

යභො’’තිවචනමත්යතනඅඤ්යඤහිසකඤ්චයනහිවිසිට්ඨත්තා යභොවාදීනාම 

යසො යහොති, සයච යහොතිසකිඤ්චයනො. යයො පනායිංයත්ථකත්ථචිුලයල

ජායතොපි රාගාදිකඤ්චනාභායවනඅකඤ්චයනො, සබ්බගෙණපටිනිස්සග්යගන

චඅනාදායනො, අකිඤ්චනංඅනාදානංතමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. කස්මා? යස්මා 
බාහිතපායපොති. 

627. කඤ්ච භියයයො– ‘‘සබ්බසංයෙොජනං යෙත්වා’’තිආදිකාසත්තවීසති

ගාථා. තත්ථ සබ්බසංයෙොජනන්ති දසවිධිං සිංයයොජනිං. න පරිතස්සතීති

තණ්ොය න තස්සති. තමහන්ති තිං අෙිං රාගාදීනිං සඞ්ගානිං

අතික්කන්තත්තා සඞ්ගාතිගං, චතුන්නම්පි යයොගානිං අභායවන විසංයුත්තං

බ්රාහ්මණං වදාමීතිඅත්යථො. 

628. නද්ධින්ති නය්ෙනභායවන පවත්තිං යකොධිං. වරත්තන්ති

බන්ධනභායවන පවත්තිං තණ්ෙිං. සන්දානං සහනුක්කමන්ති

අනුසයානුක්කමසහිතිං ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිසන්දානිං, ඉදිං සබ්බම්පි ඡින්දිත්වා

ඨිතිංඅවිජ්ජාපලිඝස්ස උක්ඛිත්තත්තා උක්ඛිත්තපලිඝං චතුන්නිංසච්චාන්නිං 

බුද්ධත්තා බුද්ධං අෙිංබ්රාේමණිංවදාමීතිඅත්යථො. 

629. අදුට්යඨොතිඑවිංදසහිඅක්යකොසවත්ථූහි අක්යකොසඤ්ච පාණිආදීහි

යපොථනඤ්ච අන්දුබන්ධනාදීහි බන්ධනඤ්ච යයො අුලද්ධමානයසො හුත්වා

අධිවායසසි, ඛන්තිබයලන සමන්නාගතත්තා ඛන්තීබලං, පුන පුනිං
උ පත්තියා අනීකභූයතන යතයනව ඛන්තීබලානීයකන සමන්නාගතත්තා 

බලානීකංතං එවරූපිංඅෙිංබ්රාේමණිංවදාමීතිඅත්යථො. 
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630. වතන්තන්ති ධුතවයතන සමන්නාගතිං, චතුපාරිසුද්ධිසීයලන 

සීලවන්තං, තණ්ොඋස්සදාභායවන අනුස්සදං, ඡළින්ද්රියදමයනන දන්තං, 

යකොටියිං ඨියතන අත්තභායවන අන්තිමසාරීරං තමෙිං බ්රාේමණිං වදාමීති
අත්යථො. 

631. යෙො නලිම්පතීති එවයමව යයො අබ්භන්තයර දුවියධපිකායමන

ලිම්පති, තස්මිිංකායමනසණ්ඨාති, තමෙිං බ්රාේමණිංවදාමීතිඅත්යථො. 

632. දුක්ඛස්සාති ඛන්ධදුක්ඛස්ස. පන්නභාරන්ති ඔහිතක්ඛන්ධභාරිං

චතූහි යයොයගහි සබ්බකයලයසහි වා විසංයුත්තං තමෙිං බ්රාේමණිං වදාමීති 
අත්යථො. 

633. ගම්භීරපඤ්ඤන්ති ගම්භීයරසු ඛන්ධාදීසු පවත්තාය පඤ්ඤාය 

සමන්නාගතිං, ධම්යමොජපඤ්ඤාය යමධාවිං, ‘‘අයිංදුග්ගතියා, අයිං සුගතියා, 

අයිං නිබ්බානස්ස මග්යගො, අයිං අමග්යගො’’ති එවිං මග්යග අමග්යග ච

යඡකතාය මග්ගාමග්ගස්ස යකොවිදං, අරෙත්තසඞ්ඛාතිං 

උත්තමත්ථමනුප්පත්තං තමෙිංබ්රාේමණිංවදාමීතිඅත්යථො. 

634. අසංසට්ඨන්ති දස්සනසවනසමුල්ලාපපරියභොගකායසිංසග්ගානිං

අභායවන අසිංසට්ඨිං. උභෙන්ති ගිහීහි ච අනගායරහි චාති උභයයහිපි 

අසිංසට්ඨිං. අයනොකසාරින්ති අනාලයචාරිිං, තං එවරූපිං අෙිං බ්රාේමණිං
වදාමීතිඅත්යථො. 

635. නිධාොති නික්ඛිපිත්වා ඔයරොයපත්වා. තයසසු ථාවයරසු චාති

තණ්ොතායසනතයසසුතණ්ොභායවනථිරතායථාවයරසු. යෙොනහන්තීති
යයො එවිං සබ්බසත්යතසු විගතපටිඝතාය නික්ඛිත්තදණ්යඩො යනව කඤ්චි

සයිංෙනති, නඅඤ්යඤනඝායතති, තමෙිංබ්රාේමණිං වදාමීතිඅත්යථො. 

636. අවිරුද්ධන්ති ආඝාතවයසන විරුද්යධසුපි යලොකයමොජයනසු

ආඝාතාභායවන අවිරුද්ධිං, ෙත්ථගයතදණ්යඩවාසත්යථවාඅවිජ්ජමායනපි

පයරසිං පොරදානයතො අවිරතත්තා අත්තදණ්යඩසු ජයනසු නිබ්බුතං 

නික්ඛිත්තදණ්ඩිං, පඤ්චන්නිං ඛන්ධානිං ‘‘අෙිං මම’’න්ති ගහිතත්තා 

සාදායනසු, තස්සගෙණස්සඅභායවන අනාදානංතං එවරූපිංඅෙිංබ්රාේමණිං
වදාමීතිඅත්යථො. 

637. ආරග්ගාති යස්යසයත රාගාදයයො අයඤ්ච

පරගුණමක්ඛණලක්ඛයණොමක්යඛො ආරග්ගාසාසයපොවියපපතියතො, යථා

සාසයපොආරග්යගනසන්තිට්ඨති, එවිංචිත්යතන තිට්ඨති, තමෙිංබ්රාේමණිං
වදාමීතිඅත්යථො. 
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638. අකක්කසන්ති අඵරුසිං. විඤ්ඤාපනින්ති අත්ථවිඤ්ඤාපනිිං. 

සච්චන්ති භූතිං. නාභිසයජති යාය ගිරාය අඤ්ඤිං ුලජ්ඣාපනවයසන න 

ලග්ගායපයය. ඛීණාසයවොනාම එවරූපයමවගිරිං භායසයය.තස්මා තමෙිං
බ්රාේමණිං වදාමීතිඅත්යථො. 

639. සාටකාභරණාදීසු දීඝංවාරස්සංවා, මණිමුත්තාදීසු අණුං වා ථූලං 

වා මෙග්ඝඅ පග්ඝවයසන සුභං වා අසුභං වා යයො පුග්ගයලො ඉමස්මිිං 

යලොයක පරපරිග්ගහිතිං නාදිෙති, තමෙිංබ්රාේමණිං වදාමීති අත්යථො. 

640. නිරාසාසන්ති නිත්තණ්ෙිං. විසංයුත්තන්ති සබ්බකයලයසහි
වියුත්තිංතමෙිංබ්රාේමණිං වදාමීතිඅත්යථො. 

641. ආලොතිතණ්ො. අඤ්ඤාෙඅකථංකථීතිඅට්ඨ වත්ථූනියථාභූතිං
ජානිත්වා අට්ඨවත්ථුකාය විචිකච්ඡාය නිබ්බිචිකච්යඡො. 

අමයතොගධමනුප්පත්තන්තිඅමතිංනිබ්බානිංඔගයෙත්වාඅනු පත්තිං තමෙිං
බ්රාේමණිංවදාමීතිඅත්යථො. 

642. උයභොති ද්යවපි පුඤ්ඤානි පාපානි ච ඡඩ්යඩත්වාති අත්යථො. 

සඞ්ගන්ති රාගාදියභදිං සඞ්ගිං. උපච්චගාති අතික්කන්යතො. තමෙිං

වට්ටමූලයසොයකන අයසොකං, අබ්භන්තයර රාගරජාදීනිං අභායවන විරජං, 

නිරුපක්කයලසතාය සුද්ධං බ්රාේමණිංවදාමීතිඅත්යථො. 

643. විමලන්ති අබ්භාදිමලවිරහිතිං. සුද්ධන්ති නිරුපක්කයලසිං. 

විප්පසන්නන්ති පසන්නචිත්තිං. අනාවිලන්ති කයලසාවිලත්තවිරහිතිං. 

නන්දීභවපරික්ඛීණන්ති තීසු භයවසු පරික්ඛීණතණ්ෙිං තමෙිං බ්රාේමණිං
වදාමීතිඅත්යථො. 

644. යෙො භික්ඛු ඉමං රාගපලිපථඤ්යචව කයලසදුග්ගඤ්ච 

සංසාරවට්ටඤ්ච චතුන්නිං සච්චානිං අ පටිවිජ්ඣනකයමොහඤ්ච අතීයතො, 

චත්තායරොඔයඝ තිණ්යණො හුත්වාපාරිංඅනු පත්යතො, දුවියධනඣායනන 

ඣායී, තණ්ොය අභායවන අයනයජො, කථිංකථාය අභායවන අකථංකථී, 

උපාදානානිං අභායවන අනුපාදියිත්වා කයලසනිබ්බායනන නිබ්බුයතො, 
තමෙිංබ්රාේමණිංවදාමීතිඅත්යථො. 

645. යෙො පුග්ගයලො, ඉධ යලොයක, උයභොපි කායම හිත්වා අනාගායරො 

හුත්වා පරිබ්බජති, තිං පරික්ඛීණකාමඤ්යචව පරික්ඛීණභවඤ්ච අෙිං
බ්රාේමණිංවදාමීතිඅත්යථො. 

646. යෙො ඉධ යලොයක ඡද්වාරිකිං තණ්හං ජහිත්වා ඝරාවායසන

අනත්ථියකො අනාගායරො හුත්වා පරිබ්බජති, තණ්ොය යචව භවස්ස ච

පරික්ඛීණත්තා තණ්හාභවපරික්ඛීණං තමෙිං බ්රාේමණිංවදාමීතිඅත්යථො. 
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647. මානුසකං යෙොගන්ති මානුසකිං ආයුඤ්යචව පඤ්චවිධකාමගුයණ

ච. දිබ්බයයොයගපිඑයසවනයයො. උපච්චගාතියයොමානුසකිංයයොගිංහිත්වා 

දිබ්බිං අතික්කන්යතො, තිං සබ්යබහි චතූහි යයොයගහි විසිංයුත්තිං අෙිං
බ්රාේමණිං වදාමීතිඅත්යථො. 

648. රතින්ති පඤ්චකාමගුණරතිිං. අරතින්ති අරඤ්ඤවායස

උක්කණ්ඨිතත්තිං. සීතිභූතන්ති නිබ්බුතිං, නිරුපධින්ති නිරුපක්කයලසිං, 

වීරන්තිතිංඑවරූපිංසබ්බිංඛන්ධයලොකිංඅභිභවිත්වාඨිතිං වීරියවන්තිංඅෙිං
බ්රාේමණිංවදාමීතිඅත්යථො. 

649. යෙොයවදීතියයොසත්තානිංසබ්බාකායරනචුතිඤ්චපටිසන්ධිඤ්ච

පාකටිං කත්වා ජානාති, තමහං අලග්ගතාය අසත්තං, පටිපත්තියා සුට්ඨු

ගතත්තා සුගතං, චතුන්නිං සච්චානිං බුද්ධතාය බුද්ධං බ්රාේමණිං වදාමීති
අත්යථො. 

650. ෙස්සාතියස්යසයතයදවාදයයොගතිිංනජානන්ති, තමහං ආසවානිං

ඛීණතාය ඛීණාසවං, කයලයසහි ආරකත්තා අරහන්තං බ්රාේමණිං වදාමීති
අත්යථො. 

651. පුයරති අතීතක්ඛන්යධසු. පච්ොති අනාගයතසු. මජ්යඣති

පච්චු පන්යනසු. කිඤ්චනන්ති යස්යසයතසු ඨායනසු තණ්ොගාෙසඞ්ඛාතිං

කඤ්චනිං නත්ථි. තමහං රාගකඤ්චනාදීහි අකිඤ්චනං. කස්සචි ගෙණස්ස

අභායවන අනාදානං බ්රාේමණිංවදාමීතිඅත්යථො. 

652. අච්ඡම්භිතත්යතන උසභසදිසතාය උසභං, උත්තමට්යඨන පවරං, 

වීරියසම්පත්තියා වීරං, මෙන්තානිං සීලක්ඛන්ධාදීනිං එසිතත්තා මයහසිං, 

තිණ්ණිං මාරානිං විජිතත්තා විජිතාවිනං, නින්ොතකයලසතාය න්හාතකං, 

චතුසච්චබුද්ධතාය බුද්ධංතං එවරූපිංබ්රාේමණිංවදාමීතිඅත්යථො. 

653. යෙො පුබ්යබනිවාසං පාකටිං කත්වා ජානාති, 

ඡබ්බීසතියදවයලොකයභදිං සග්ගං, චතුබ්බිධිං අපාෙඤ්ච දිබ්බචක්ඛුනා 

පස්සති, අයථො ජාතික්ඛෙසඞ්ඛාතිං අරෙත්තිං පත්යතො, තමෙිං බ්රාේමණිං
වදාමීතිඅත්යථො. 

654. එවිං භගවා ගුණයතො බ්රාේමණිං වත්වා ‘‘යය ‘ජාතියතො 

බ්රාේමයණො’තිඅභිනියවසිංකයරොන්ති, යතඉදිංයවොොරමත්තිංඅජානන්තා, 

සා ච යනසිං දිට්ඨි දුද්දිට්ඨී’’ති දස්යසන්යතො ‘‘සමඤ්ඤා යහසා’’ති 
ගාථාද්වයමාෙ. තස්සත්යථො – ‘‘යදිදිං බ්රාේමයණො ඛත්තියයො භාරද්වායජො

වායසට්යඨො’’ති නාමයගොත්තං පකප්පිතං, සමඤ්ඤා යහසා යලොකස්මිං, 

පඤ්ඤත්තියවොොරමත්තන්ති යවදිතබ්බිං. කස්මා? යස්මා සම්මුච්චා 

සමුදාගතං සමනුඤ්ඤාය ආගතිං. තඤ්හි තත්ථ තත්ථ ජාතකායලයයවස්ස
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ඤාතිසායලොහියතහි පකප්පිතං කතිං. යනො යචතිං එවිං පක යපයයිං, න

යකොචි කඤ්චි දිස්වා ‘‘අයිං බ්රාේමයණො’’ති වා ‘‘භාරද්වායජො’’ති වා
ජායනයය. 

655. එවිං පක පිතඤ්යචතිං දීඝරත්තමනුසයිතං දිට්ඨිගතමජානතං, 

‘‘පක පිතිං නාමයගොත්තිං, නාමයගොත්තමත්තයමතිං සිංයවොොරත්ථිං
පක පිත’’න්ති අජානන්තානිං සත්තානිං ෙදයය දීඝරත්තිං

දිට්ඨිගතමනුසයිතිං, තස්සඅනුසයිතත්තාතිං නාමයගොත්තිං අජානන්තායත

පබු්රවන්ති ‘‘ජාතිො යහොති බ්රාහ්මයණො’’ති, අජානන්තායයව එවිං වදන්තීති
වුධසත්තිංයෙොති. 

656-7. එවිං ‘‘යය‘ජාතියතොබ්රාේමයණො’තිඅභිනියවසිංකයරොන්ති, යත

ඉදිං යවොොරමත්තමජානන්තා, සා ච යනසිං දිට්ඨි දුද්දිට්ඨී’’ති දස්යසත්වා
ඉදානි නි පරියායයමව ජාතිවාදිං පටික්ඛිපන්යතො කම්මවාදඤ්ච

නියරොයපන්යතො ‘‘න ජච්චා’’තිආදිමාෙ. තත්ථ ‘‘කම්මුනා බ්රාේමයණො

යෙොති, කම්මුනා යෙොති අබ්රාේමයණො’’ති ඉමිස්සා උපඩ්ඪගාථාය

අත්ථවිත්ථාරණත්ථිං ‘‘කස්සයකොකම්මුනා’’තිආදිවුධසත්තිං.තත්ථ කම්මුනාති
පච්චු පන්යනන කසිකම්මාදිනිබ්බත්තකයචතනාකම්මුනා. 

659. පටිච්චසමුප්පාදදස්සාති ‘‘ඉමිනා පච්චයයන එවිං යෙොතී’’ති එවිං 

පටිච්චසමු පාදදස්සාවියනො. කම්මවිපාකයකොවිදාති සම්මානාවමානාරයෙ

ුලයල කම්මවයසන උ පත්ති යෙොති, අඤ්ඤාපි හීනපණීතතා හීනපණීයත 
කම්යමවිපච්චමායනයෙොතීතිඑවිංකම්මවිපාකුලසලා. 

660. ‘‘කම්මුනාවත්තතී’’තිගාථායපන ‘‘යලොයකො’’තිවා ‘‘පජා’’තිවා 

‘‘සත්තා’’ති වා එයකොයයව අත්යථො, වචනමත්තයමව නානිං. පුරිමපයදන 

යචත්ථ ‘‘අත්ථි බ්රේමා මොබ්රේමා…යප.… යසට්යඨො සජිතා වසී පිතා

භූතභබයාන’’න්ති )දී. නි. 1.42) ඉමිස්සා දිට්ඨියා නියසයධො යවදිතබ්යබො.

කම්මුනා හි වත්තති තාසු තාසු ගතීසු උ පජ්ජති යලොයකො, තස්ස යකො

සජිතාති? දුතියයන ‘‘එවිං කම්මුනා උ පන්යනොපි ච පවත්තියම්පි

අතීතපච්චු පන්නයභයදන කම්මුනා එව පවත්තති, සුඛදුක්ඛානි
පච්චනුයභොන්යතො හීනපණීතාදිභාවිං ආපජ්ජන්යතො පවත්තතී’’ති දස්යසති. 
තතියයනතයමවත්ථිං නිගයමති ‘‘එවිං සබ්බථාපිකම්මනිබන්ධනා සත්තා

කම්යමයනව බද්ධා හුත්වා පවත්තන්ති, න අඤ්ඤථා’’ති. චතුත්යථන

තමත්ථිංඋපමායවිභායවති රථස්සාණීවොෙයතොති.යථා රථස්සයායයතො

ආණි නිබන්ධනිං යෙොති, න තාය අනිබද්යධො යාති, එවිං යලොකස්ස

උ පජ්ජයතො ච පවත්තයතො ච කම්මිං නිබන්ධනිං, න යතන අනිබද්යධො
උ පජ්ජතින පවත්තති. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

661. ඉදානි යස්මාඑවිංකම්මනිබන්ධයනොයලොයකො, තස්මායසට්යඨන

කම්මුනා යසට්ඨභාවිං දස්යසන්යතො ‘‘තයපනා’’ති ගාථාද්වයමාෙ. තත්ථ 

තයපනාති ඉන්ද්රියසිංවයරන. බ්රහ්මචරියෙනාති සික්ඛානිස්සියතන

වුධසත්තාවයසසයසට්ඨචරියයන. සංෙයමනාති සීයලන. දයමනාති පඤ්ඤාය. 

එයතන යසට්ඨට්යඨන බ්රේමභූයතනකම්මුනා බ්රාහ්මයණො යහොති. කස්මා? 

යස්මා එතං බ්රාහ්මණමුත්තමං, යස්මා එතිං කම්මිං උත්තයමො

බ්රාේමණභායවොති වුධසත්තිං යෙොති. ‘‘බ්රේමාන’’න්තිපි පායඨො, තස්සත්යථො –

බ්රේමිං ආයනතීති බ්රේමානිං, බ්රේමභාවිං ආයනති ආවෙති යදතීති වුධසත්තිං
යෙොති. 

662. දුතියගාථාය සන්යතොතිසන්තකයලයසො. බ්රහ්මා සක්යකොතිබ්රේමා

ච සක්යකො ච. යයො එවරූයපො, යසො න යකවලිං බ්රාේමයණො, අපිච යඛො 

බ්රේමා චසක්යකොචයසො විජානතිංපණ්ඩිතානිං, එවිං වායසට්ඨජානාහීති
වුධසත්තිංයෙොති. යසසිංවුධසත්තනයයමවාති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායවායසට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. යකොකාලිකසුත්තවණ්ණනා 

එවං යම සුතන්ති යකොකාලිකසුත්තිං. කා උ පත්ති? ඉමස්ස සුත්තස්ස

උ පත්තිඅත්ථවණ්ණනායයමවආවි භවිස්සති.අත්ථවණ්ණනායචස්ස එවං

යමසුතන්තිආදි වුධසත්තනයයමව. අථයඛොයකොකාලියකොතිඑත්ථපනයකො

අයිං යකොකාලියකො, කස්මා ච උපසඞ්කමීති? වුධසච්චයත – අයිං කර
යකොකාලිකරට්යඨ යකොකාලිකනගයර යකොකාලිකයසට්ඨිස්ස පුත්යතො

පබ්බජිත්වාපිතරාකාරාපියතවිොයරයයවපටිවසති ‘‘චූළයකොකාලියකො’’ති

නායමන, න යදවදත්තස්ස සිස්යසො. යසො හි බ්රාේමණපුත්යතො 

‘‘මොයකොකාලියකො’’තිපඤ්ඤායි. 

භගවති කර සාවත්ථියිං විෙරන්යත ද්යව අග්ගසාවකා පඤ්චමත්යතහි 
භික්ඛුසයතහි සද්ධිිං ජනපදචාරිකිං චරමානා උපකට්ඨාය වස්සූපනායිකාය
වියවකවාසිං වසිතුකාමා යත භික්ඛූ උයයයොයජත්වා අත්තයනො
පත්තචීවරමාදාය තස්මිිං ජනපයද තිං නගරිං පත්වා තිං විොරිං අගමිංසු.

තත්ථ යත යකොකාලියකන සද්ධිිං සම්යමොදිත්වා තිං ආෙිංසු – ‘‘ආවුධසයසො, 

මයිංඉධයතමාසිංවසිස්සාම, මාකස්සචිආයරොයචයයාසී’’ති.යසො‘‘සාධූ’’ති 
පටිස්සුණිත්වා යතමායස අතීයත ඉතරදිවසිං පයගව නගරිං පවිසිත්වා

ආයරොයචසි – ‘‘තුම්යෙ අග්ගසාවයකඉධාගන්ත්වාවසමායනනජානිත්ථ, 

නයතයකොචිපච්චයයනාපිනිමන්යතතී’’ති. නගරවාසියනො ‘‘කස්මායනො, 

භන්යත, නායරොචයිත්ථා’’ති. කිං ආයරොචියතන, කිංනාද්දසථ ද්යව භික්ඛූ

වසන්යත, නනු එයත අග්ගසාවකාති. යත ඛි පිං සන්නිපතිත්වා 
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ස පිගුළවත්ථාදීනි ආයනත්වා යකොකාලිකස්ස පුරයතො නික්ඛිපිිංසු. යසො

චින්යතසි – ‘‘පරම පිච්ඡා අග්ගසාවකා ‘පයුත්තවාචාය උ පන්යනො

ලායභො’ති ඤත්වා න සාදියිස්සන්ති, අසාදියන්තා අද්ධා ‘ආවාසිකස්ස

යදථා’තිභණිස්සන්ති, ෙන්දාෙිං ඉමිංලාභිංගාොයපත්වාගච්ඡාමී’’ති. යසො

තථා අකාසි, යථරා දිස්වාව පයුත්තවාචාය උ පන්නභාවිං ඤත්වා ‘‘ඉයම
පච්චයා යනව අම්ොකිං න යකොකාලිකස්ස වට්ටන්තී’’ති චින්යතත්වා
‘‘ආවාසිකස්ස යදථා’’ති අවත්වා පටික්ඛිපිත්වා පක්කමිිංසු. යතන
යකොකාලියකො ‘‘කථඤ්හි නාම අත්තනා අග්ගණ්ෙන්තා මය්ෙම්පි න
දායපසු’’න්තියදොමනස්සිංඋ පායදසි. 

යත භගවයතො සන්තිකිං අගමිංසු. භගවා ච පවායරත්වා සයච අත්තනා

ජනපදචාරිකිංනගච්ඡති, අග්ගසාවයකයපයසති–‘‘චරථ, භික්ඛයව, චාරිකිං

බහුජනහිතායා’’තිආදීනි )මොව. 32) වත්වා. ඉදමාචිණ්ණිං තථාගතානිං.
යතන යඛො පන සමයයන අත්තනා අගන්තුකායමො යෙොති. අථ යඛො ඉයම

පුනයදව උයයයොයජසි – ‘‘ගච්ඡථ, භික්ඛයව, චරථ චාරික’’න්ති. යත
පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි සද්ධිිං චාරිකිං චරමානා අනුපුබ්යබන තස්මිිං
රට්යඨ තයමව නගරිං අගමිංසු. නාගරා යථයර සඤ්ජානිත්වා සෙ

පරික්ඛායරහිදානිංසජ්යජත්වානගරමජ්යඣමණ්ඩපිංකත්වාදානිං අදිංසු, 
යථරානඤ්ච පරික්ඛායර උපනායමසුිං. යථරා ගයෙත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

අදිංසු.තිං දිස්වායකොකාලියකොචින්යතසි–‘‘ඉයමපුබ්යබඅ පිච්ඡාඅයෙසුිං, 

ඉදානි යලොභාභිභූතා පාපිච්ඡා ජාතා, පුබ්යබපි

අ පිච්ඡසන්තුට්ඨපවිවිත්තසදිසා මඤ්යඤ, ඉයම පාපිච්ඡා

අසන්තගුණපරිදීපකාපාපභික්ඛූ’’ති.යසොයථයරඋපසඞ්කමිත්වා‘‘ආවුධසයසො, 

තුම්යෙපුබ්යබඅ පිච්ඡාසන්තුට්ඨාපවිවිත්තාවියඅහුවත්ථ, ඉදානිපනත්ථ 
පාපභික්ඛූ ජාතා’’ති වත්වා පත්තචීවරමාදාය තාවයදව තරමානරූයපො
නික්ඛමිත්වා ගන්ත්වා ‘‘භගවයතො එතමත්ථිං ආයරොයචස්සාමී’’ති
සාවත්ථාභිමුයඛො ගන්ත්වා අනුපුබ්යබන භගවන්තිං උපසඞ්කමි. අයයමත්ථ

යකොකාලියකො, ඉමිනා කාරයණන උපසඞ්කමි. යතන වුධසත්තිං ‘‘අථ යඛො

යකොකාලියකොභික්ඛුයෙනභගවායතනුපසඞ්කමී’’තිආදි. 

භගවා තිං තුරිතතුරිතිංආගච්ඡන්තිං දිස්වාවආවජ්යජත්වා අඤ්ඤාසි – 

‘‘අග්ගසාවයක අක්යකොසිතුකායමො ආගයතො’’ති. ‘‘සක්කා නු යඛො

පටියසයධතු’’න්ති ච ආවජ්යජන්යතො ‘‘න සක්කා, යථයරසු අපරජ්ඣිත්වා 

ආගයතො, එකිංයසන පදුමනිරයයඋ පජ්ජිස්සතී’’තිඅද්දස.එවිංදිස්වාපිපන 

‘‘සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනපි නාම ගරෙන්තිං සුත්වා න නියසයධතී’’ති

පරූපවාදයමොචනත්ථිං අරියූපවාදස්ස මොසාවජ්ජභාවදස්සනත්ථඤ්ච ‘‘මා 

යහව’’න්තිආදිනානයයනතික්ඛත්තුිංපටියසයධසි.තත්ථ මා යහවන්තිමා

එවමාෙ, මා එවිං අභණීති අත්යථො. යපසලාති පියසීලා. සද්ධායියකොති

සද්ධාගමකයරො, පසාදාවයෙොති වුධසත්තිං යෙොති. පච්චයියකොති පච්චයකයරො, 

‘‘එවයමත’’න්ති සන්නිට්ඨාවයෙොතිවුධසත්තිංයෙොති. 
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අචිරපක්කන්තස්සාති පක්කන්තස්ස සයතො න චියරයනව සබ්යබො

කායෙො ඵුයටො අයහොසීති යකසග්ගමත්තම්පි ඔකාසිං අවජ්යජත්වා
සකලසරීරිංඅට්ඨීනි භින්දිත්වාඋග්ගතාහි පීළකාහිඅජ්යඣොත්ථටිංඅයෙොසි.
තත්ථ යස්මා බුද්ධානුභායවන තථාරූපිං කම්මිං බුද්ධානිං සම්මුඛීභායව

විපාකිං න යදති, දස්සනූපචායර පන විජහිතමත්යත යදති, තස්මා තස්ස 
අචිරපක්කන්තස්සපීළකාඋට්ඨහිිංසු.යතයනවවුධසත්තිං ‘‘අචිරපක්කන්තස්ස

ච යකොකාලිකස්සා’’ති. අථ කස්මා තත්යථව න අට්ඨාසීති යච? 

කම්මානුභායවන.ඔකාසකතඤ්හි කම්මිංඅවස්සිංවිපච්චති, තිංතස්සතත්ථ
ඨාතුිංනයදති.යසොකම්මානුභායවන යචොදියමායනොඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

කළාෙමත්තියෙොති චණකමත්තියයො. යබලුවසලාටුකමත්තියෙොති 

තරුණයබලුවමත්තියයො. පභිජ්ජිංසූති භිජ්ජිිංසු. තාසු භින්නාසු සකලසරීරිං
පනසපක්කිං විය අයෙොසි. යසො පක්යකන ගත්යතන අනයබයසනිං පත්වා 
දුක්ඛාභිභූයතො යජතවනද්වාරයකොට්ඨයක සයි. අථ ධම්මස්සවනත්ථිං

ආගතාගතා මනුස්සා තිං දිස්වා ‘‘ධි යකොකාලික, ධි යකොකාලික, 

අයුත්තමකාසි, අත්තයනොයයව මුඛිං නිස්සාය අනයබයසනිං පත්යතොසී’’ති

ආෙිංසු. යතසිං සුත්වාආරක්ඛයදවතා ධික්කාරිං අකිංසු, ආරක්ඛයදවතානිං
ආකාසට්ඨයදවතාතිඉමිනාඋපායයනයාව අකනිට්ඨභවනාඑකධික්කායරො
උදපාදි. 

තදා ච තුරූ නාම භික්ඛු යකොකාලිකස්ස උපජ්ඣායයො අනාගාමිඵලිං
පත්වා සුද්ධාවායසසුනිබ්බත්යතොයෙොති.යසොපිසමාපත්තියාවුධසට්ඨියතොතිං
ධික්කාරිං සුත්වා ආගම්ම යකොකාලිකිං ඔවදි සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසු
චිත්ත පසාදජනනත්ථිං. යසො තස්සාපි වචනිං අග්ගයෙත්වා අඤ්ඤදත්ථු

තයමවඅපරායධත්වාකාලිංකත්වාපදුමනිරයය උ පජ්ජි.යතනාෙ– ‘‘අථ

යඛොයකොකාලියකොභික්ඛුයතයනවාබායධන…යප.… ආඝායතත්වා’’ති. 

අථ යඛො බ්රහ්මා සහම්පතීති යකො අයිං බ්රේමා, කස්මා ච භගවන්තිං

උපසඞ්කමිත්වාඑතදයවොචාති? අයිංකස්සපස්සභගවයතො සාසයනසෙයකො

නාම භික්ඛු අනාගාමී හුත්වා සුද්ධාවායසසු උ පන්යනො, තත්ථ නිං 

‘‘සෙම්පති බ්රේමා’’ති සඤ්ජානන්ති. යසො පන ‘‘අෙිං භගවන්තිං

උපසඞ්කමිත්වා පදුමනිරයිං කත්යතස්සාමි, තයතො භගවා භික්ඛූනිං

ආයරොයචස්සති.කථානුසන්ධිුලසලා භික්ඛූතත්ථායු පමාණිංපුච්ඡිස්සන්ති, 
භගවා ආචික්ඛන්යතො අරියූපවායද ආදීනවිං පකායසස්සතී’’ති ඉමිනා

කාරයණන භගවන්තිං උපසඞ්කමිත්වා එතදයවොච. භගවා තයථව අකාසි, 

අඤ්ඤතයරොපිභික්ඛුපුච්ඡි.යතනචපුට්යඨො ‘‘යසෙයථාපිභික්ඛූ’’තිආදිමාෙ. 

තත්ථ වීසතිඛාරියකොති මාගධයකන පත්යථන චත්තායරො පත්ථා

යකොසලරට්යඨ එයකො පත්යථො යෙොති, යතන පත්යථන චත්තායරො පත්ථා

ආළ්ෙකිං, චත්තාරි ආළ්ෙකානි යදොණිං, චතුයදොණා මානිකා, චතුමානිකා

ඛාරී, තාය ඛාරියා වීසතිඛාරියකො. තිලවායහොති තිලසකටිං. අබ්බුයදො 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

426 

පටුන 

නිරයෙොති අබ්බුයදො නාම යකොචි පච්යචකනිරයයො නත්ථි, අවීචිම්හියයව
අබ්බුදගණනාය පච්චයනොකායසොපන‘‘අබ්බුයදොනිරයයො’’තිවුධසත්යතො.එස

නයයො නිරබ්බුදාදීසු. 

තත්ථ වස්සගණනාපි එවිං යවදිතබ්බා – යයථවහි සතිං සතසෙස්සානි

යකොටි යෙොති, එවිං සතිං සතසෙස්සයකොටියයො පයකොටිනාම යෙොති, සතිං 

සතසෙස්සපයකොටියයො යකොටි පයකොටි නාම, සතිං

සතසෙස්සයකොටි පයකොටියයො නහුතිං, සතිං සතසෙස්සනහුතානි

නින්නහුතිං, සතිංසතසෙස්සනින්නහුතානි එකිං අබ්බුදිං, තයතොවීසතිගුණිං
නිරබ්බුදිං. එස නයයො සබ්බත්ථ. යකචි පන ‘‘තත්ථ තත්ථ 
පරියදවනානත්යතනපි කම්මකරණනානත්යතනපි ඉමානි නාමානි

ලද්ධානී’’තිවදන්ති, අපයර ‘‘සීතනරකාඑවඑයත’’ති. 

අථාපරන්ති තදත්ථවියසසත්ථදීපකිං ගාථාබන්ධිං සන්ධාය වුධසත්තිං.
පාඨවයසන වුධසත්තවීසතිගාථාසු හි එත්ථ ‘‘සතිං සෙස්සාන’’න්ති අයයමකා

එව ගාථා වුධසත්තත්ථදීපිකා, යසසා වියසසත්ථදීපිකා එව, අවසායන 
ගාථාද්වයයමව පන මොඅට්ඨකථායිං විනිච්ඡිතපායඨ නත්ථි.

යතනායවොචුම්ෙ ‘‘වීසතිගාථාසූ’’ති. 

663. තත්ථ කුඨාරීති අත්තච්යඡදකට්යඨන ුලඨාරිසදිසා ඵරුසවාචා. 

ඡින්දතීතිුලසලමූලසඞ්ඛාතිංඅත්තයනොමූලිංයයවනිකන්තති. 

664. නින්දිෙන්තිනින්දිතබ්බිං. තං වා නින්දති යෙො පසංසියෙොති යයො

උත්තමට්යඨන පසිංසාරයෙො පුග්ගයලො, තිං වා යසො පාපිච්ඡතාදීනි 

ආයරොයපත්වාගරෙති. විචිනාතීතිඋපචිනාති. කලින්තිඅපරාධිං. 

665. අෙං කලීති අයිං අපරායධො. අක්යඛසූති ජූතකීළනඅක්යඛසු. 

සබ්බස්සාපි සහාපි අත්තනාති සබ්යබන අත්තයනො ධයනනපි අත්තනාපි

සද්ධිිං. සුගයතසූපි සුට්ඨු ගතත්තා, සුන්දරඤ්ච ඨානිං ගතත්තා

සුගතනාමයකසු බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවයකසු. මනංපයදොසයෙතියයොමනිං 
පදූයසයය.තස්සායිංමයනොපයදොයසොඑවමෙත්තයරොකලීතිවුධසත්තිංයෙොති. 

666. කස්මා? යස්මා සතං සහස්සානං…යප.… පාපකං, යස්මා

වස්සගණනාය එත්තයකොයසොකායලො, ෙං කාලිං අරිෙගරහී වාචංමනඤ්ච

පණිධාෙ පාපකං නිරෙං උයපති, තත්ථ පච්චතීති වුධසත්තිං යෙොති. ඉදඤ්හි
සඞ්යඛයපනපදුමනිරයයආයු පමාණිං. 

667. ඉදානි අපයරනපි නයයන ‘‘අයයමව මෙත්තයරො කලි, යයො

සුගයතසු මනිං පදූසයය’’ති ඉමමත්ථිං විභායවන්යතො ‘‘අභූතවාදී’’ති

ආදිමාෙ.තත්ථ අභූතවාදීතිඅරියූපවාදවයසනඅලිකවාදී. නිරෙන්තිපදුමාදිිං. 
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යපච්ච සමා භවන්තීති ඉයතො පටිගන්ත්වා නිරයූපපත්තියා සමා භවන්ති. 

පරත්ථාති පරයලොයක. 

668. කඤ්ච භියයයො – යෙො අප්පදුට්ඨස්සාති. තත්ථ 

මයනොපයදොසාභායවන අප්පදුට්යඨො, අවිජ්ජාමලාභායවන සුද්යධො, 

පාපිච්ඡාභායවන අනඞ්ගයණොති යවදිතබ්යබො. අ පදුට්ඨත්තා වා සුද්ධස්ස, 
සුද්ධත්තාඅනඞ්ගණස්සාති එවම්යපත්ථයයොයජතබ්බිං. 

669. එවිං සුගයතසු මයනොපයදොසස්ස මෙත්තරකලිභාවිං සායධත්වා
ඉදානි වාරිතවත්ථුගාථා නාම චුද්දස ගාථා ආෙ. ඉමා කර යකොකාලිකිං

මීයමානයමව ඔවදන්යතනායස්මතා මොයමොග්ගල්ලායනන වුධසත්තා, 

‘‘මොබ්රේමුනා’’ති එයක. තාසිං ඉමිනා සුත්යතන සද්ධිිං එකසඞ්ගෙත්ථිං

අයමුද්යදයසො ‘‘යෙො යලොභගුයණ අනුයුත්යතො’’තිආදි. තත්ථ පඨමගාථාය

තාව ‘‘ගුයණො’’ති නිද්දිට්ඨත්තා අයනකක්ඛත්තුිං පවත්තත්තා වා

යලොයභොයයව යලොභගුයණො, තණ්ොයයතිං අධිවචනිං. අවදඤ්ඤූති 

අවචනඤ්ඤූ බුද්ධානම්පි ඔවාදිං අග්ගෙයණන. මච්ෙරීති 

පඤ්චවිධමච්ඡරියයන. යපසුණිෙං අනුයුත්යතොති අග්ගසාවකානිං 

යභදකාමතාය. යසසිං පාකටයමව. ඉදිං වුධසත්තිං යෙොති – යයො, ආවුධසයසො

යකොකාලික, තුම්ොදියසො අනුයුත්තයලොභතණ්ොයයලොභගුයණඅනුයුත්යතො

අස්සද්යධොකදරියයොඅවදඤ්ඤූමච්ඡරී යපසුණියිංඅනුයුත්යතො, යසොවචසා

පරිභාසතිඅඤ්ඤිංඅභාසයනයයම්පිපුග්ගලිං.යතනතිං වදාමි ‘‘මුඛදුග්ගා’’ති
ගාථාත්තයිං. 

670. තස්සායිං අනුත්තානපදත්යථො – මුඛදුග්ග මුඛවිසම, විභූත 

විගතභූත, අලිකවාදි, අනරිෙ අස පුරිස, භූනහු භූතිෙනක, වුධසඩ්ඪිනාසක, 

පුරිසන්ත අන්තිමපුරිස, කලි අලක්ඛිපුරිස, අවජාත බුද්ධස්සඅවජාතපුත්ත. 

671. රජමාකිරසීතිකයලසරජිං අත්තනිපක්ඛිපසි. පපතන්තියසොබ්භිං.

‘‘පපාත’’න්තිපි පායඨො, යසො එවත්යථො. ‘‘පපද’’න්තිපි පායඨො, 
මොනිරයන්තිඅත්යථො. 

672. එතිහතන්තිඑත්ථ හ-ඉතිනිපායතො, තන්තිතිංුලසලාුලසලකම්මිං.

අථවා හතන්ති ගතිංපටිපන්නිං, උපචිතන්තිඅත්යථො. සුවාමීතිසාමිතස්ස 

කම්මස්සකතත්තා.යසොහිතිංකම්මිංලභයතව, නාස්සතිංනස්සතීතිවුධසත්තිං

යෙොති. යස්මාචලභති, තස්මා දුක්ඛංමන්යදො…යප.… කිබ්බිසකාරී. 

673. ඉදානි යිං දුක්ඛිං මන්යදො පස්සති, තිං පකායසන්යතො 

‘‘අයෙොසඞ්කුසමාහතට්ඨාන’’න්තිආදිමාෙ. තත්ථ පුරිමඋපඩ්ඪගාථාය තාව 

අත්යථො –යිංතිං අයයොසඞ්ුලසමාෙතට්ඨානිංසන්ධායභගවතා ‘‘තයමනිං, 

භික්ඛයව, නිරයපාලා පඤ්චවිධබන්ධනිං නාම කාරණිං කයරොන්තී’’ති )ම.
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නි.3.250; අ.නි. 3.36) වුධසත්තිං, තිංඋයපති, එවිංඋයපන්යතොචතත්යථව
ආදිත්තාය යලොෙපථවියා නිපජ්ජායපත්වා නිරයපායලහි පඤ්චසු ඨායනසු

ආයකොටියමානිංතත්තිංඛිලසඞ්ඛාතිං තිණ්හධාරමෙසූලමුයපති, යිංසන්ධාය
භගවතා වුධසත්තිං ‘‘තත්තිං අයයොඛිලිං ෙත්යථ ගයමන්තී’’තිආදි. තයතො පරා
උපඩ්ඪගාථා අයනකානි වස්සසෙස්සානි තත්ථ පච්චිත්වා
පක්කාවයසසානුභවනත්ථිං අනුපුබ්යබන ඛායරොදකනදීතීරිං ගතස්ස යිං තිං 

‘‘තත්තිං අයයොගුළිං මුයඛ පක්ඛිපන්ති, තත්තිං තම්බයලොෙිං මුයඛ

ආසිඤ්චන්තී’’ති වුධසත්තිං, තිං සන්ධාය වුධසත්තිං. තත්ථ අයෙොති යලොෙිං. 

ගුළසන්නිභන්ති යබලුවසණ්ඨානිං. අයයොගෙයණන යචත්ථ තම්බයලොෙිං, 

ඉතයරන අයයොගුළිං යවදිතබ්බිං. පතිරූපන්ති කතකම්මානුරූපිං. 

674. තයතො පරාසු ගාථාසු න හි වග්ගූති ‘‘ගණ්ෙථ, පෙරථා’’තිආදීනි

වදන්තා නිරයපාලා මධුරවාචිං න වදන්ති. නාභිජවන්තීතින සුමුඛභායවන

අභිමුඛා ජවන්ති, න සුමුඛා උපසඞ්කමන්ති, අනයබයසනමාවෙන්තා එව

උපසඞ්කමන්තීති වුධසත්තිං යෙොති. න තාණමුයපන්තීති තාණිං යලණිං

පටිසරණිං හුත්වා න උපගච්ඡන්ති, ගණ්ෙන්තා ෙනන්තා එව උයපන්තීති

වුධසත්තිං යෙොති. අඞ්ගායර සන්ථයත සෙන්තීති අඞ්ගාරපබ්බතිං ආයරොපිතා
සමානා අයනකානි වස්සසෙස්සානි සන්ථයත අඞ්ගායර යසන්ති. 

ගිනිසම්පජ්ජලිතන්තිසමන්තයතොජලිතිං සබ්බදිසාසුචසම්පජ්ජලිතිංඅග්ගිිං. 

පවිසන්තීති මොනිරයය පක්ඛිත්තා සමානා ඔගාෙන්ති. මොනිරයයො නාම

යයො යසො ‘‘චතුක්කණ්යණො’’ති )අ. නි. 3.36) වුධසත්යතො, නිං යයොජනසයත
ඨත්වාපස්සතිංඅක්ඛීනිභිජ්ජන්ති. 

675. ජායලනචඔනහිොනාතිඅයයොජායලනපලියවයඨත්වාමිගලුද්දකා

මිගිං විය ෙනන්ති. ඉදිං යදවදූයත අවුධසත්තකම්මකාරණිං. අන්ධංව 

තිමිසමාෙන්තීති අන්ධකරයණන අන්ධයමව බෙලන්ධකාරත්තා
‘‘තිමිස’’න්ති සඤ්ඤිතිං ධූමයරොරුවිං නාම නරකිං ගච්ඡන්ති. තත්ර කර

යනසිං ඛරධූමිං ඝායිත්වා අක්ඛීනි භිජ්ජන්ති, යතන ‘‘අන්ධිංවා’’ති වුධසත්තිං. 

තංවිතතඤ්හිෙථා මහිකායෙොතිතඤ්චඅන්ධතිමිසිංමහිකායයොවියවිතතිං

යෙොතීති අත්යථො. ‘‘විත්ථත’’න්තිපි පායඨො. ඉදම්පි යදවදූයත
අවුධසත්තකම්මකාරණයමව. 

676. අථ යලොහමෙන්ති අයිං පන යලොෙුලම්භී පථවිපරියන්තිකා
චතුනහුතාධිකානි ද්යවයයොජනසතසෙස්සානි ගම්භීරා සමතිත්තිකා

තත්රයලොෙපූරායෙොති. පච්චන්තිහිතාසුචිරරත්තන්තිතාසුුලම්භීසුදීඝරත්තිං 

පච්චන්ති. අග්ගිනිසමාසූති අග්ගිසමාසු. සමුප්පිලවායතති සමු පිලවන්තා, 
සකම්පිඋද්ධිංසකම්පිඅයධොගච්ඡමානායඵණුද්යදෙකිං පච්චන්තීතිවුධසත්තිං
යෙොති.යදවදූයතවුධසත්තනයයයනවතිංයවදිතබ්බිං. 
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677. පුබ්බයලොහිතමිස්යසතිපුබ්බයලොහිතමිස්සායයලොෙුලම්භියා. තත්ථ

කින්ති තත්ථ. ෙං ෙං දිසකන්ති දිසිං විදිසිං. අධියසතීති ගච්ඡති.

‘‘අභියසතී’’තිපිපායඨො, තත්ථයිංයිං දිසිංඅල්ලීයතිඅපස්සයතීතිඅත්යථො. 

කිලිස්සතීති බාධීයති. ‘‘කලිජ්ජතී’’තිපි පායඨො, පූති යෙොතීති අත්යථො. 

සම්ඵුසමායනොතියතනපුබ්බයලොහියතනඵුට්යඨොසමායනො. ඉදම්පියදවදූයත
අවුධසත්තකම්මකාරණිං. 

678. පුළවාවසයථති පුළවානිං ආවායස. අයම්පි යලොෙුලම්භීයයව

යදවදූයත ‘‘ගූථනිරයයො’’තිවුධසත්තා, තත්ථපතිතස්සසූචිමුඛපාණා ඡවිආදීනි

ඡින්දිත්වාඅට්ඨිමිඤ්ජිංඛාදන්ති. ගන්තුංනහි තීරමපත්ථීතිඅපගන්තුිංනහි

තීරිං අත්ථි. ‘‘තීරවමත්ථී’’තිපි පායඨො, යසොයයවත්යථො. තීරයමව එත්ථ

‘‘තීරව’’න්තිවුධසත්තිං. සබ්බසමාහි සමන්තකපල්ලාතියස්මාතස්සාුලම්භියා

උපරිභායගපි නිුලජ්ජිතත්තා සබ්බත්ථ සමා සමන්තයතො කටාො, තස්මා
අපගන්තුිංතීරිංනත්ථීතිවුධසත්තිංයෙොති. 

679. අසිපත්තවනං යදවදූයත වුධසත්තනයයමව. තඤ්හි දූරයතො රමණීයිං

අම්බවනිං විය දිස්සති, අයථත්ථ යලොයභන යනරයිකා පවිසන්ති, තයතො
යනසිංවායතරිතානිපත්තානි පතිත්වාඅඞ්ගපච්චඞ්ගානිඡින්දන්ති.යතනාෙ

– ‘‘තංපවිසන්ති සමුච්ඡිදගත්තා’’ති.තිංපවිසන්තිතයතොසුට්ඨුඡින්නගත්තා

යෙොන්තීති. ජිව්හං බළියසන ගයහත්වා ආරජොරජො විහනන්තීති තත්ථ 

අසිපත්තවයන යවයගන ධාවිත්වා පතිතානිං මුසාවාදීනිං යනරයිකානිං
නිරයපාලාජිව්ෙිංබළියසන නික්කඩ්ඪිත්වායථාමනුස්සාඅල්ලචම්මිංභූමියිං

පත්ථරිත්වාඛියලහිආයකොයටන්ති, එවිංආයකොයටත්වාඵරසූහිඵායලත්වා

ඵායලත්වා එකයමකිං යකොටිිං ඡින්යදත්වා විෙනන්ති, ඡින්නඡින්නා යකොටි

පුන පුනිං සමුට්ඨාති. ‘‘ආරචයාරචයා’’තිපි පායඨො, ආවිඤ්ඡිත්වා
ආවිඤ්ඡිත්වාතිඅත්යථො.එතම්පියදවදූයත අවුධසත්තකම්මකාරණිං. 

680. යවතරණින්තියදවදූයත‘‘මෙතීඛායරොදකානදී’’ති)ම.නි.3.269) 
වුධසත්තනදිිං. සා කර ගඞ්ගා විය උදකභරිතා දිස්සති. අයථත්ථන්ොයිස්සාම 

පිවිස්සාමාති යනරයිකා පතන්ති. තිණ්හධාරඛුරධාරන්ති තිණ්ෙධාරිං

ඛුරධාරිං, තික්ඛධාරඛුරධාරවතින්ති වුධසත්තිං යෙොති. තස්සා කර නදියා 

උද්ධමයධොඋභයතීයරසුචතිණ්ෙධාරාඛුරාපටිපාටියාඨපිතාවිය තිට්ඨන්ති, 
යතන සා ‘‘තිණ්ෙධාරා ඛුරධාරා’’ති වුධසච්චති. තිං තිණ්ෙධාරඛුරධාරිං
උදකාසාය උයපන්ති අල්ලීයන්තීති අත්යථො. එවිං උයපන්තා ච 

පාපකම්යමනයචොදිතා තත්ථමන්දාපපතන්ති බාලාති අත්යථො. 

681. සාමා සබලාති එතිං පරයතො ‘‘යසොණා’’ති ඉමිනා යයොයජතබ්බිං.

සාමවණ්ණා කම්මාසවණ්ණා ච යසොණා ඛාදන්තීති වුධසත්තිං යෙොති. 

කායකොලගණාතිකණ්ෙකාකගණා. පටිගිද්ධාති සුට්ඨුසඤ්ජාතයගධාහුත්වා, 

‘‘මහාගිජ්ඣා’’ති එයක. කුලලාති ුලලලපක්ඛියනො, ‘‘යසනානයමතිං
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නාම’’න්ති එයක. වාෙසාති අකණ්ෙකාකා. ඉදම්පි යදවදූයත

අවුධසත්තකම්මකාරණිං.තත්ථ වුධසත්තානිපිපනකානිචිඉධනවුධසත්තානි, තානි
එයතසිංපුරිමපච්ඡිමභාගත්තාවුධසත්තායනව යෙොන්තීතියවදිතබ්බානි. 

682. ඉදානි සබ්බයමයවතිංනරකවුධසත්තිිංදස්යසත්වාඔවදන්යතො ‘‘කිච්ො 

වතාෙ’’න්ති ගාථමාෙ. තස්සත්යථො – කිච්ො වත අෙං ඉධ නරයක

නාන පකාරකම්මකරණයභදා වුත්ති, ෙංජයනොඵුසතිකිබ්බිසකාරී. තස්මා

ඉධ ජීවිතයසයස ජීවිතසන්තතියා විජ්ජමානාය ඉධ යලොයක ඨියතොයයව

සමායනො සරණගමනාදිුලසලධම්මානුට්ඨායනන කිච්චකයරො නයරො සිො 

භයවයය. කච්චකයරොභවන්යතොපිචසාතච්චකාරිතාවයසයනවභයවයය, න 

පමජ්යජ මුහුත්තම්පිනපමාදමාපජ්යජයයාතිඅයයමත්ථ සමුච්චයවණ්ණනා.
යස්මාපනවුධසත්තාවයසසානිපදානිපුබ්යබ වුධසත්තනයත්තාඋත්තානත්ථත්තා

චසුවිඤ්යඤයයායනව, තස්මාඅනුපදවණ්ණනාන කතාති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායයකොකාලිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. නාලකසුත්තවණ්ණනා 

685. ආනන්දජායතති නාලකසුත්තිං.කාඋ පත්ති? පදුමුත්තරස්සකර
භගවයතො සාවකිං යමොයනයයපටිපදිං පටිපන්නිං දිස්වා තථත්තිං 
අභිකඞ්ඛමායනො තයතො පභුති ක පසතසෙස්සිං පාරමියයො පූයරත්වා
අසිතස්ස ඉසියනො භාගියනයයයො නාලයකො නාම තාපයසො භගවන්තිං
ධම්මචක්ක පවත්තිතදිවසයතො සත්තයම දිවයස 

‘‘අඤ්ඤාතයමත’’න්තිආදීහි ද්වීහි ගාථාහි යමොයනයයපටිපදිං පුච්ඡි. තස්ස

භගවා ‘‘යමොයනයයිං යත උපඤ්ඤිස්ස’’න්තිආදිනා නයයන තිං බයාකාසි.
පරිනිබ්බුයත පන භගවති සඞ්ත්තිිං කයරොන්යතනායස්මතා මොකස්සයපන
ආයස්මා ආනන්යදො තයමව යමොයනයයපටිපදිං පුට්යඨො යයන යදා ච

සමාදපියතො නාලයකො භගවන්තිං පුච්ඡි. තිං සබ්බිං පාකටිං කත්වා
දස්යසතුකායමො ‘‘ආනන්දජායත’’තිආදිකා වීසති වත්ථුගාථායයො වත්වා
අභාසි. තිංසබ්බම්පි‘‘නාලකසුත්ත’’න්තිවුධසච්චති. 

තත්ථ ආනන්දජායතති සමිද්ධිජායත වුධසද්ධි පත්යත. පතීයතති තුට්යඨ.

අථවා ආනන්දජායතතිපමුදියත. පතීයතති යසොමනස්සජායත. සුචිවසයනති
අකලිට්ඨවසයන. යදවානඤ්හි ක පරුක්ඛනිබ්බත්තානි වසනානි රජිං වා

මලිංවානගණ්ෙන්ති. දුස්සංගයහත්වාතිඉධ දුස්සසදිසත්තා ‘‘දුස්ස’’න්ති 

ලද්ධයවොොරිං දිබ්බවත්ථිං උක්ඛිපිත්වා. අසියතො ඉසීති 

කණ්ෙසරීරවණ්ණත්තා එවිංලද්ධනායමො ඉසි. දිවාවිහායරති 
දිවාවිොරට්ඨායන.යසසිංපදයතොඋත්තානයමව. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

431 

පටුන 

සම්බන්ධයතො පන – අයිං කර සුද්යධොදනස්ස පිතු සීෙෙනුරඤ්යඤො 
පුයරොහියතො සුද්යධොදනස්සපි අනභිසිත්තකායල සි පාචරියයො හුත්වා
අභිසිත්තකායල පුයරොහියතොයයව අයෙොසි. තස්ස සායිං පාතිං රාජුපට්ඨානිං
ආගතස්ස රාජා දෙරකායල විය නිපච්චකාරිං අකත්වා
අඤ්ජලිකම්මමත්තයමව කයරොති. ධම්මතා කයරසා පත්තාභියසකානිං

සකයරාජූනිං.පුයරොහියතොයතනනිබ්බිජ්ජිත්වා ‘‘පබ්බජ්ජාමෙිංමොරාජා’’ති

ආෙ. රාජා තස්ස නිච්ඡයිං ඤත්වා ‘‘යතන හි, ආචරිය, මයමව උයයායන

වසිතබ්බිං, යථා යත අෙිං අභිණ්ෙිං පස්යසයය’’න්ති යාචි. යසො ‘‘එවිං 
යෙොතූ’’ති පටිස්සුණිත්වා තාපසපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා රඤ්ඤා
උපට්ඨහියමායනො උයයායනයයවවසන්යතොකසිණපරිකම්මිංකත්වා අට්ඨ
සමාපත්තියයො පඤ්චාභිඤ්ඤායයො ච නිබ්බත්යතසි. යසො තයතො පභුති
රාජුලයල භත්තකච්චිං කත්වා හිමවන්තචාතුමොරාජිකභවනාදීනිං
අඤ්ඤතරිං ගන්ත්වා දිවාවිොරිං කයරොති. අයථකදිවසිං තාවතිිංසභවනිං
ගන්ත්වා රතනවිමානිං පවිසිත්වා දිබ්බරතනපල්ලඞ්යක නිසින්යනො 
සමාධිසුඛිංඅනුභවිත්වාසායන්ෙසමයිංවුධසට්ඨායවිමානද්වායරඨත්වාඉයතො
චියතොච වියලොයකන්යතොසට්ඨියයොජනායමොවීථියායචලුක්යඛපිංකත්වා
යබොධිසත්තගුණපසිංසිතානි ථුතිවචනානි වත්වා කීළන්යත සක්ක පමුයඛ

යදයව අද්දස. යතනාෙ ආයස්මා ආනන්යදො – ‘‘ආනන්දජායත…යප.…
දිවාවිොයර’’ති. 

686. තයතො යසො එවිං දිස්වාන යදයව…යප.… කිං පටිච්ච. තත්ථ 

උදග්යගති අබ්භුන්නතකායය. චිත්තිං කරිත්වානාති ආදරිං කත්වා. 

කලයරූයපොතිතුට්ඨරූයපො. යසසිංඋත්තානත්ථයමව. 

687. ඉදානි ‘‘ෙදාපිආසී’’තිආදිගාථාඋත්තානසම්බන්ධා එව.පදත්යථො

පන පඨමගාථාය තාව සඞ්ගයමොති සඞ්ගායමො. ජයෙො සුරානන්ති යදවානිං
ජයයො. 

තස්සාවිභාවත්ථිං අයමනුපුබ්බිකථා යවදිතබ්බා – සක්යකො කර 
මගධරට්යඨ මචලගාමවාසී යතත්තිිංසමනුස්සයසට්යඨො මයඝො නාම
මාණයවො හුත්වා සත්ත වත්තපදානි පූයරත්වා තාවතිිංසභවයන නිබ්බත්ති

සද්ධිිංපරිසාය.තයතොපුබ්බයදවා ‘‘ආගන්තුකයදවපුත්තාආගතා, සක්කාරිං

යනසිංකරිස්සාමා’’තිවත්වා දිබ්බපදුමානි උපනායමසුිං, උපඩ්ඪරජ්යජනච
නිමන්යතසුිං. සක්යකො උපඩ්ඪරජ්යජන අසන්තුට්යඨො සකපරිසිං
සඤ්ඤායපත්වා එකදිවසිං සුරාමදමත්යත යත පායද ගයෙත්වා 
සියනරුපබ්බතපායද ඛිපි. යතසිං සියනරුස්ස යෙට්ඨිමතයල
දසසෙස්සයයොජනිං අසුරභවනිං නිබ්බත්ති පාරිච්ඡත්තකපටිච්ඡන්නභූතාය
චිත්රපාටලියා උපයසොභිතිං. තයතො යත සතිිං පටිලභිත්වා තාවතිිංසභවනිං

අපස්සන්තා ‘‘අයෙො යරනට්ඨා මයිං පානමදයදොයසන, න දානි මයිං සුරිං

පිවිම්ො, අසුරිංපිවිම්ො, නදානිම්ොසුරා, අසුරා දානිජාතම්ො’’ති.තයතො 
පභුති ‘‘අසුරා’’ඉච්යචව උ පන්නසමඤ්ඤා හුත්වා ‘‘ෙන්ද දානි යදයවහි



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

432 

පටුන 

සද්ධිිං සඞ්ගායමමා’’තිසියනරුිංපරියතොආයරොහිිංසු.තයතොසක්යකොඅසුයර
යුද්යධන අබ්භුග්ගන්ත්වා පුනපි සමුද්යද පක්ඛිපිත්වා චතූසු ද්වායරසු
අත්තනාසදිසිං ඉන්දපටිමිංමායපත්වාඨයපසි.තයතොඅසුරා‘‘අ පමත්යතො
වතායිං සක්යකො නිච්චිං රක්ඛන්යතො තිට්ඨතී’’ති චින්යතත්වා පුනයදව
නගරිං අගමිිංසු. තයතො යදවා අත්තයනො ජයිං යඝොයසන්තා මොවීථියිං
යචලුක්යඛපිං කයරොන්තා නක්ඛත්තිං කීළිිංසු. අථ අසියතො අතීතානාගයත 
චත්තාලීසක යප අනුස්සරිතුිං සමත්ථතාය ‘‘කිං නු යඛො ඉයමහි පුබ්යබපි
එවිං කීළිතපුබ්බ’’න්ති ආවජ්යජන්යතො තිං යදවාසුරසඞ්ගායම යදවවිජයිං
දිස්වාආෙ– 

‘‘යදාපි ආසීඅසුයරහිසඞ්ගයමො, 

ජයයොසුරානිංඅසුරාපරාජිතා; 
තදාපියනතාදියසොයලොමෙිංසයනො’’ති. 

තස්මිම්පිකායලඑතාදියසොයලොමෙිංසයනොපයමොයදොනආසි. කිමබ්භුතං

දට්ඨුමරූපයමොදිතාතිඅජ්ජපනකිංඅබ්භුතිංදිස්වා එවිංයදවාපමුදිතාති. 

688. දුතියගාථාය යසයළන්තීති මුයඛන උස්යසළනසද්දිං මුඤ්චන්ති. 

ගාෙන්ති නානාවිධානි ත්තානි, වාදෙන්ති අට්ඨසට්ඨි තූරියසෙස්සානි, 

යඵොයටන්තීති අ යඵොයටන්ති. පුච්ොමි යවොහන්ති අත්තනා ආවජ්යජත්වා
ඤාතුිං සමත්යථොපි යතසිං වචනිං යසොතුකාමතාය පුච්ඡති. 

යමරුමුද්ධවාසියනති සියනරුමුද්ධනි වසන්යත. සියනරුස්ස හි

යෙට්ඨිමතයල දසයයොජනසෙස්සිං අසුරභවනිං, මජ්ඣිමතයල 

ද්විසෙස්සපරිත්තදීපපරිවාරා චත්තායරො මොදීපා, උපරිමතයල
දසයයොජනසෙස්සිං තාවතිිංසභවනිං. තස්මා යදවා ‘‘යමරුමුද්ධවාසියනො’’ති

වුධසච්චන්ති. මාරිසාතියදයවආමන්යතති, නිදුක්ඛානිරාබාධාතිවුධසත්තිංයෙොති. 

689. අථස්ස තමත්ථිංආයරොයචන්යතහියදයවහිවුධසත්තායතතියගාථාය 

යබොධිසත්යතොති බුජ්ඣනකසත්යතො, සම්මාසම්යබොධිිං ගන්තුිං අරයෙො 

සත්යතො රතනවයරොතිවරරතනභූයතො. යතනම්හ තුට්ඨාතියතනකාරයණන

මයිංතුට්ඨා.යසොහිබුද්ධත්තිංපත්වාතථාධම්මිං යදයසස්සති, යථාමයඤ්ච
අඤ්යඤ ච යදවගණා යසක්ඛායසක්ඛභූමිිං පාපුණිස්සාම. මනුස්සාපිස්ස

ධම්මිං සුත්වා යය න සක්ඛිස්සන්ති පරිනිබ්බාතුිං, යත දානාදීනි කත්වා

යදවයලොයකපරිපූයරස්සන්තීතිඅයිංකරයනසිංඅධි පායයො.තත්ථ ‘‘තුට්ඨා

කලයරූපා’’ති කඤ්චාපි ඉදිං පදද්වයිං අත්ථයතො අභින්නිං, තථාපි

‘‘කමබ්භුතිං දට්ඨුමරූපයමොදිතා, කිංයදවසඞ්යඝො අතිරිව කලයරූයපො’’ති
ඉමස්සපඤ්ෙද්වයස්සවිස්සජ්ජනත්ථිංවුධසත්තන්තියවදිතබ්බිං. 

690. ඉදානියයන අධි පායයනයබොධිසත්යතජායතතුට්ඨාඅයෙසුිං, තිං
ආවිකයරොන්යතහි වුධසත්තාය චතුත්ථගාථාය සත්තග්ගෙයණන

යදවමනුස්සග්ගෙණිං, පජාගෙයණන යසසගතිග්ගෙණිං. එවිං ද්වීහි පයදහි
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පඤ්චසුපි ගතීසු යසට්ඨභාවිං දස්යසති. තිරච්ඡානාපි හි සීොදයයො 

අසන්තාසාදිගුණයුත්තා, යතපි අයයමව අතියසති. තස්මා 

‘‘පජානමුත්තයමො’’ති වුධසත්යතො. යදවමනුස්යසසු පන යය අත්තහිතාය 

පටිපන්නාදයයො චත්තායරො පුග්ගලා, යතසු උභයහිතපටිපන්යනො 

අග්ගපුග්ගයලො අයිං, නයරසුචඋසභසදිසත්තා නරාසයභො. යතනස්සථුතිිං
භණන්තාඉදම්පිපදද්වයමාෙිංසු. 

691. පඤ්චමගාථාය තංසද්දන්තිතිංයදයවහි වුධසත්තවචනසද්දිං. අවසරීති

ඔතරි. තද භවනන්තිතදාභවනිං. 

692. ඡට්ඨගාථාය තයතොති අසිතස්ස වචනයතො අනන්තරිං. 

උක්කාමුයඛවාති උක්කාමුයඛ එව, මූසාමුයඛති වුධසත්තිං යෙොති. 

සුකුසලසම්පහට්ඨන්ති සුුලසයලන සුවණ්ණකායරන සඞ්ඝට්ටිතිං, 

සඞ්ඝට්යටන්යතන තාපිතන්ති අධි පායයො. දද්දල්ලමානන්ති

විජ්යජොතමානිං. අසිතව්හෙස්සාති අසිතනාමස්ස දුතියයන නායමන
කණ්ෙයදවිලස්ස ඉසියනො. 

693. සත්තමගාථාය තාරාසභං වාති තාරානිං උසභසදිසිං, චන්දන්ති 

අධි පායයො. විසුද්ධන්ති අබ්භාදිඋපක්කයලසරහිතිං. සරදරිවාතිසරයද ඉව. 

ආනන්දජායතොති සවනමත්යතයනවඋ පන්නායපීතියාපීතිජායතො. අලත්ථ 

පීතින්තිදිස්වාපුනපිපීතිිංලභි. 

694. තයතො පරිං යබොධිසත්තස්ස යදයවහි සදා

පයුජ්ජමානසක්කාරදීපනත්ථිං වුධසත්තඅට්ඨමගාථාය අයනකසාඛන්ති

අයනකසලාකිං. සහස්සමණ්ඩලන්ති

රත්තසුවණ්ණමයසෙස්සමණ්ඩලයුත්තිං. ෙත්තන්ති දිබ්බයසතච්ඡත්තිං. 

වීතිපතන්තීතිසරීරිංබීජමානාපතනු පතනිංකයරොන්ති. 

695. නවමගාථාය ජටීතිජටියලො. කණ්හසිරිව්හයෙොති කණ්ෙසද්යදනච
සිරිසද්යදන ච අව්ෙයමායනො. තිං කර ‘‘සිරිකණ්යෙො’’තිපි අව්ෙයන්ති 

ආමන්යතන්ති, ආලපන්තීති වුධසත්තිං යෙොති. පණ්ඩුකම්බයලති 

රත්තකම්බයල.අධිකාරයතොයචත්ථ ‘‘ුලමාර’’න්තිවත්තබ්බිං, පාඨයසයසො
වාකාතබ්යබො. පුරිමගාථායචඅෙත්ථපාසගතිංසන්ධාය‘‘දිස්වා’’තිවුධසත්තිං.

ඉධ පන ෙත්ථපාසගතිං පටිග්ගෙණත්ථිං උපනීතිං, තස්මා පුන වචනිං
‘‘දිස්වා’’ති.පුරිමිංවා දස්සනපීතිලාභායපක්ඛිංගාථාවසායන‘‘විපුලමලත්ථ

පීති’’න්ති වචනයතො, ඉදිං පටිග්ගොයපක්ඛිං අවසායන ‘‘සුමයනො

පටිග්ගයෙ’’ති වචනයතො. පුරිමඤ්ච ුලමාරසම්බන්ධයමව, ඉදිං

යසතච්ඡත්තසම්බන්ධම්පි. දිස්වාති සතසෙස්සග්ඝනයක
ගන්ධාරරත්තකම්බයලසුවණ්ණනික්ඛිං වියුලමාරිං‘‘ඡත්තිංමරූ’’තිඑත්ථ
වුධසත්ත පකාරිං යසතච්ඡත්තිං ධාරියන්තිං මුද්ධනි දිස්වා. යකචි පන ‘‘ඉදිං
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මානුසකිං ඡත්තිං සන්ධාය වුධසත්ත’’න්ති භණන්ති. යයථව හි යදවා, එවිං
මනුස්සාපි ඡත්තචාමරයමොරෙත්ථතාලවණ්ටවාළබීජනිෙත්ථා මොපුරිසිං 

උපගච්ඡන්තීති.එවිංසන්යතපි නතස්ස වචයනනයකොචිපිඅතිසයයොඅත්ථි, 

තස්මායථාවුධසත්තයමව සුන්දරිං. පටිග්ගයහතිඋයභොහිෙත්යථහි පටිග්ගයෙසි.
ඉසිිංකරවන්දායපතුිංුලමාරිංඋපයනසුිං.අථස්සපාදාපරිවත්තිත්වා ඉසිස්ස
මත්ථයකපතිට්ඨහිිංසු. යසොතම්පි අච්ඡරියිං දිස්වාඋදග්ගචිත්යතොසුමයනො 
පටිග්ගයෙසි. 

696. දසමගාථායිං ජිගීසයකොතිජිත්සන්යතොමග්ගන්යතොපරියයසන්යතො, 

උපපරික්ඛන්යතොති වුධසත්තිං යෙොති. ලක්ඛණමන්තපාරගූති ලක්ඛණානිං

යවදානඤ්ච පාරිං ගයතො. අනුත්තරාෙන්ති අනුත්තයරො අයිං. යසො කර
අත්තයනො අභිමුඛාගයතසු මොසත්තස්ස පාදතයලසු චක්කානි දිස්වා 
තදනුසායරනයසසලක්ඛණානිජිත්සන්යතොසබ්බිංලක්ඛණසම්පත්තිිංදිස්වා
‘‘අද්ධායිං බුද්යධොභවිස්සතී’’තිඤත්වාඑවමාෙ. 

697. එකාදසායිං අථත්තයනොගමනන්තිපටිසන්ධිවයසනඅරූපගමනිං. 

අකලයරූයපො ගළෙති අස්සුකානීති තිං අත්තයනො අරූපූපපත්තිිං 
අනුස්සරිත්වා ‘‘න දානාෙිං අස්ස ධම්මයදසනිං යසොතුිං ලච්ඡාමී’’ති
අතුට්ඨරූයපො බලවයසොකාභිභයවන යදොමනස්සජායතො හුත්වා අස්සූනි
පායතති ගළයති. ‘‘ගරයතී’’තිපි පායඨො. යදි පයනස රූපභයව චිත්තිං

නයමයය, කිං තත්ථ න උ පජ්යජයය, යයයනවිං යරොදතීති? න න 

උ පජ්යජයය, අුලසලතාය පයනතිං විධිිං න ජානාති. එවිං සන්යතපි 
යදොමනස්සු පත්තියයවස්ස අයුත්තා සමාපත්තිලායභන වික්ඛම්භිතත්තාති

යච? න, වික්ඛම්භිතත්තා එව. මග්ගභාවනාය සමුච්ඡින්නා හි කයලසා න

උ පජ්ජන්ති, සමාපත්තිලාභීනිං පන බලවපච්චයයන උ පජ්ජන්ති.

උ පන්යන කයලයස පරිහීනජ්ඣානත්තා ුලතස්ස අරූපගමනන්ති යච? 
අ පකසියරන පුනාධිගමයතො. සමාපත්තිලාභියනො හි උ පන්යනකයලයස
බලවවීතික්කමිං අනාපජ්ජන්තා වූපසන්තමත්යතයයව කයලසයවයග පුන

තිං වියසසිං අ පකසියරයනවාධිගච්ඡන්ති, ‘‘පරිහීනවියසසා ඉයම’’තිපි

දුවිඤ්යඤයයා යෙොන්ති, තාදියසො ච එයසො. යනො යච කුමායර භවිස්සති

අන්තරායෙොතිනභවිස්සතිනුයඛොඉමස්මිිං ුලමායර අන්තරායයො. 

698. ද්වාදසායිං න ඔරකාෙන්ති අයිං ඔරයකො පරිත්යතො න යෙොති.
උත්තරගාථාය වත්තබ්බිංබුද්ධභාවිංසන්ධායාෙ. 

699. යතරසායිං සම්යබොධිෙග්ගන්ති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණිං. තඤ්හි

අවිපරීතභායවන සම්මා බුජ්ඣනයතො සම්යබොධි, කත්ථචිආවරණාභායවන 

සබ්බඤාණුත්තමයතො ‘‘අග්ග’’න්ති වුධසච්චති. ඵුසිස්සතීති පාපුණිස්සති. 

පරමවිසුද්ධදස්සීති නිබ්බානදස්සී. තඤ්හි එකන්තවිසුද්ධත්තා පරමවිසුද්ධිං. 

විත්ථාරිකස්සාති විත්ථාරිකිංඅස්ස. බ්රහ්මචරිෙන්තිසාසනිං. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

700. චුද්දසායිං අථන්තරාති අන්තරායයව අස්ස, සම්යබොධි පත්තියතො

ඔරයතො එවාති වුධසත්තිං යෙොති. න යසොස්සන්තිනසුණිස්සිං. අසමධුරස්සාති 

අසමවීරියස්ස. අට්යටොති ආතුයරො. බයසනං ගයතොති සුඛවිනාසිං පත්යතො. 

අඝාවීතිදුක්ඛියතො, සබ්බිං යදොමනස්සු පාදයමවසන්ධායාෙ.යදොමනස්යසන

හි යසො ආතුයරො. තඤ්චස්ස සුඛබයසනයතො බයසනිං, සුඛවිනාසනයතොති
වුධසත්තිංයෙොති.යතනචයසොයචතසිකඅඝභූයතනඅඝාවී. 

701. පන්නරසායිං විපුලංජයනත්වානාතිවිපුලිංජයනත්වා.අයයමවවා

පායඨො. නිග්ගමාතිනිග්ගයතො.එවිංනිග්ගයතොච යසො භාගියනෙයංසෙන්ති

සකිං භාගියනයයිං, අත්තයනො භගිනියා පුත්තන්ති වුධසත්තිං යෙොති. 

සමාදයපසීතිඅත්තයනොඅ පායුකභාවිංඤත්වා කනිට්ඨභගිනියාචපුත්තස්ස
නාලකස්ස මාණවකස්ස උපචිතපුඤ්ඤතිං අත්තයනො බයලන ඤත්වා 

‘‘වුධසඩ්ඪි පත්යතො පමාදම්පි ආපජ්යජයයා’’ති නිං අනුකම්පමායනො භගිනියා

ඝරිං ගන්ත්වා ‘‘කෙිං නාලයකො’’ති. ‘‘බහි, භන්යත, කීළතී’’ති. ‘‘ආයනථ
න’’න්ති ආණායපත්වා තඞ්ඛණිංයයව තාපසපබ්බජ්ජිං පබ්බායජත්වා

සමාදයපසි ඔවදි අනුසාසි. කථිං? ‘‘බුද්යධොති යඝොසං…යප.…

බ්රහ්මචරිෙ’’න්තියසොළසමගාථමාෙ. 

702. තත්ථ ෙද පරයතොති යදා පරයතො. ධම්මමග්ගන්ති පරමධම්මස්ස

නිබ්බානස්ස මග්ගිං, ධම්මිං වා අග්ගිං සෙ පටිපදාය නිබ්බානිං. තස්මින්ති

තස්සසන්තියක. බ්රහ්මචරිෙන්තිසමණධම්මිං. 

703. සත්තරසායිං තාදිනාති තස්සණ්ඨියතන, තස්මිිං සමයය
කයලසවික්ඛම්භයන සමාධිලායභ ච සති වික්ඛම්භිතකයලයසන

සමාහිතචිත්යතනචාති අධි පායයො. අනාගයතපරමවිසුද්ධදස්සිනාති‘‘අයිං
නාලයකො අනාගයත කායල භගවයතො සන්තියක පරමවිසුද්ධිං නිබ්බානිං
පස්සිස්සතී’’ති එවිං දිට්ඨත්තා යසො ඉසි ඉමිනා පරියායයන ‘‘අනාගයත 
පරමවිසුද්ධදස්සී’’ති වුධසත්යතො. යතන අනාගයත පරමවිසුද්ධදස්සිනා. 

උපචිතපුඤ්ඤසඤ්චයෙොති පදුමුත්තරයතො පභුති කතපුඤ්ඤසඤ්චයයො. 

පතික්ඛන්ති ආගමයමායනො. පරිවසීති පබ්බජිත්වා තාපසයවයසන වසි. 

රක්ඛිතින්ද්රියෙොති රක්ඛිතයසොතින්ද්රියයො හුත්වා. යසො කර තයතො පභුති

උදයක න නිමුජ්ජි ‘‘උදකිං පවිසිත්වා යසොතින්ද්රියිං විනායසයය, තයතො
ධම්මස්සවනබාහියරොභයවයය’’න්ති චින්යතත්වා. 

704. අට්ඨාරසායිං සුත්වානයඝොසන්තියසොනාලයකොඑවිංපරිවසන්යතො 
අනුපුබ්යබන භගවතා සම්යබොධිිං පත්වා බාරාණසියිං ධම්මචක්යක

පවත්තියතතිං‘‘භගවතා ධම්මචක්කිංපවත්තිතිං, සම්මාසම්බුද්යධො වතයසො

භගවා උ පන්යනො’’තිආදිනානයයන ජිනවරචක්කවත්තයන පවත්තයඝොසිං 

අත්තයනොඅත්ථකාමාහියදවතාහිආගන්ත්වාආයරොචිතිංසුත්වා. ගන්ත්වාන

දිස්වා ඉසිනිසභන්ති සත්තාෙිං යදවතාහි යමොයනයයයකොලාෙයල



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

436 

පටුන 

කයිරමායන සත්තයම දිවයස ඉසිපතනිං ගන්ත්වා ‘‘නාලයකොආගමිස්සති, 
තස්ස ධම්මිං යදයසස්සාමී’’ති ඉමිනා ච අභිසන්ධිනා වරබුද්ධාසයන

නිසින්නිං දිස්වා නිසභසදිසිං ඉසිනිසභිං භගවන්තිං. පසන්යනොති සෙ

දස්සයනයනව පසන්නචිත්යතොහුත්වා. යමොයනෙයයසට්ඨන්තිඤාණුත්තමිං, 

මග්ගඤාණන්ති වුධසත්තිං යෙොති. සමාගයත අසිතාව්හෙස්ස සාසයනති 
අසිතස්ස ඉසියනො ඔවාදකායල අනු පත්යත. යතන හි – ‘‘යදා විවරති

ධම්මමග්ගිං, තදා ගන්ත්වා සමයිං පරිපුච්ඡමායනො චරස්සු තස්මිිං භගවති

බ්රේමචරිය’’න්ති අනුසිට්යඨො, අයඤ්ච යසො කායලො. යතන වුධසත්තිං –
‘‘සමාගයතඅසිතාව්ෙයස්සසාසයන’’ති. යසසයමත්ථපාකටයමව. 

අයිංතාවවත්ථුගාථාවණ්ණනා. 

705. පුච්ඡාගාථාද්වයය අඤ්ඤාතයමතන්ති විදිතිං මයා එතිං. 

ෙථාතථන්ති අවිපරීතිං. යකො අධි පායයො? යිං අසියතො ‘‘සම්යබොධියග්ගිං 

ඵුසිස්සතායිංුලමායරො’’තිඤත්වා‘‘බුද්යධොති යඝොසිංයදපරයතො සුයණොසි, 

සම්යබොධි පත්යතො විවරති ධම්මමග්ග’’න්ති මිං අවච, තයදතිං මයා
අසිතස්ස වචනිං අජ්ජ භගවන්තිං සක්ඛිිං දිස්වා ‘‘යථාතථයමවා’’ති

අඤ්ඤාතන්ති. තං තන්ති තස්මා තිං. සබ්බධම්මාන පාරගුන්ති
යෙමවතසුත්යතවුධසත්තනයයනඡහිආකායරහි.සබ්බධම්මානිංපාරගතිං. 

706. අනගාරියුයපතස්සාති අනගාරියිං උයපතස්ස, පබ්බජිතස්සාති

අත්යථො. භික්ඛාචරිෙං ජිගීසයතොති අරියයහි ආචිණ්ණිං අනුපක්කලිට්ඨිං

භික්ඛාචරියිං පරියයසමානස්ස. යමොයනෙයන්තිමුනීනිං සන්තකිං. උත්තමං 

පදන්තිඋත්තමපටිපදිං.යසසයමත්ථපාකටයමව. 

707. අථස්ස එවිං පුට්යඨො භගවා ‘‘යමොයනෙයං යත

උපඤ්ඤිස්ස’’න්තිආදිනා නයයන යමොයනයයපටිපදිං බයාකාසි. තත්ථ 

උපඤ්ඤිස්සන්ති උපඤ්ඤායපයයිං, විවයරයයිං පඤ්ඤායපයයන්තිඅත්යථො. 

දුක්කරං දුරභිසම්භවන්තිකාතුඤ්ච දුක්ඛිංකයිරමානඤ්ච සම්භවිතුිං සහිතුිං 
දුක්ඛන්තිවුධසත්තිංයෙොති.අයිංපයනත්ථඅධි පායයො–අෙිංයතයමොයනයයිං 

පඤ්ඤායපයයිං, යදිනිංකාතුිංවාඅභිසම්යභොතුිංවාසුඛිංභයවයය, එවිංපන
දුක්කරිං දුරභිසම්භවිං පුථුජ්ජනකාලයතො පභුති කලිට්ඨචිත්තිං
අනු පායදත්වා පටිපජ්ජිතබ්බයතො. තථා හි නිං එකස්ස බුද්ධස්ස එයකොව
සාවයකොකයරොතිචසම්යභොති චාති. 

එවිං භගවායමොයනයයස්සදුක්කරභාවිං දුරභිසම්භවතඤ්චදස්යසන්යතො

නාලකස්සඋස්සාෙිං ජයනත්වාතමස්ස වත්තුකායමොආෙ ‘‘හන්ද යතනං

පවක්ඛාමි, සන්ථම්භස්සු දළ්යහො භවා’’ති. තත්ථ හන්දාති බයවසායත්යථ

නිපායතො. යත නං පවක්ඛාමීති තුය්ෙිං තිං යමොයනයයිං පවක්ඛාමි. 

සන්ථම්භස්සූති දුක්කරකරණසමත්යථන වීරියූපත්ථම්යභන අත්තානිං 
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උපත්ථම්භය. දළ්යහො භවාති දුරභිසම්භවසෙනසමත්ථාය 

අසිථිලපරක්කමතාය ථියරො යෙොති. කිං වුධසත්තිං යෙොති? යස්මා ත්විං 

උපචිතපුඤ්ඤසම්භායරො, තස්මාෙිංඑකන්තබයවසියතොවහුත්වාඑවිංදුක්කරිං 

දුරභිසම්භවම්පි සමානිං තුය්ෙිං තිං යමොයනයයිං පවක්ඛාමි, සන්ථම්භස්සු
දළ්යෙො භවාති. 

708. එවිං පරමසල්යලඛිං යමොයනයයවත්තිං වත්තුකායමො නාලකිං
සන්ථම්භයන දළ්හීභායව ච නියයොයජත්වා පඨමිං තාව

ගාමූපනිබද්ධකයලස පොනිං දස්යසන්යතො ‘‘සමානභාග’’න්ති

උපඩ්ඪගාථමාෙ. තත්ථ සමානභාගන්ති සමභාගිං එකසදිසිං

නින්නානාකරණිං. අක්කුට්ඨවන්දිතන්තිඅක්යකොසඤ්චවන්දනඤ්ච. 

ඉදානි යථා තිං සමානභාගිං කයිරති, තිං උපායිං දස්යසන්යතො 

‘‘මයනොපයදොස’’න්ති උපඩ්ඪගාථමාෙ. තස්සත්යථො – අක්ුලට්යඨො 

මයනොපයදොසංරක්යඛෙය, වන්දියතො සන්යතොඅනුණ්ණයතො චයර, රඤ්ඤාපි
වන්දියතොසමායනො‘‘මිංවන්දතී’’තිඋද්ධච්චිං නාපජ්යජයය. 

709. ඉදානි අරඤ්ඤූපනිබද්ධකයලස පොනිං දස්යසන්යතො 

‘‘උච්චාවචා’’ති ගාථමාෙ. තස්සත්යථො – අරඤ්ඤසඤ්ඤියත දායෙපි 

ඉට්ඨානිට්ඨවයසන උච්චාවචා නාන පකාරා ආරම්මණා නිච්ෙරන්ති, 

චක්ඛාදීනිං ආපාථමාගච්ඡන්ති, යත ච යඛො අග්ගිසිඛූපමා 
පරිළාෙජනකට්යඨන. යථා වා ඩය්ෙමායන වයන අග්ගිසිඛා

නාන පකාරතායඋච්චාවචානිච්ඡරන්ති, සධූමාපි, විධූමාපි, නීලාපි, පීතාපි, 

රත්තාපි, ඛුද්දකාපි, මෙන්තාපි, එවිං 
සීෙබයග්ඝමනුස්සාමනුස්සවිවිධවිෙඞ්ගවිරුතපු ඵඵලපල්ලවාදියභදවයසන 

නාන පකාරතාය දායය උච්චාවචා ආරම්මණා නිච්ඡරන්ති භිිංසනකාපි, 

රජනීයාපි, යදොසනීයාපි, යමොෙනීයාපි. යතනාෙ – ‘‘උච්චාවචා නිච්ඡරන්ති, 
දායය අග්ගිසිඛූපමා’’ති. එවිංනිච්ඡරන්යතසු ච උච්චාවයචසුආරම්මයණසු
යා කාචි උයයානවනචාරිකිං ගතා සමානා පකතියා වා වනචාරිනියයො
කට්ඨොරිකාදයයො රයෙොගතිං දිස්වා ෙසිතලපිතරුදිතදුන්නිවත්ථාදීහි 

නාරියෙොමුනිංපයලොයභන්ති, තාසුතං මාපයලොභයුං, තානාරියයොතිංමා

පයලොභයුිං.යථානපයලොයභන්ති, තථාකයරොහීති වුධසත්තිංයෙොති. 

710-11. එවමස්ස භගවාගායමචඅරඤ්යඤචපටිපත්තිවිධිිංදස්යසත්වා 

ඉදානිසීලසිංවරිං දස්යසන්යතො ‘‘විරයතොයමථුනා ධම්මා’’තිගාථාද්වයමාෙ.

තත්ථ හිත්වාකායම පයරොපයරතියමථුනධම්මයතොඅවයසයසපිසුන්දයරච
අසුන්දයර ච පඤ්ච කාමගුයණ හිත්වා. ත පොයනන හි යමථුනවිරති
සුසම්පන්නා යෙොති. යතනාෙ – ‘‘හිත්වාකායම පයරොපයර’’ති. අයයමත්ථ

අධි පායයො. ‘‘අවිරුද්යධො’’තිආදීනි පන පදානි ‘‘න ෙයනයය, න
ඝාතයය’’ති එත්ථ වුධසත්තාය පාණාතිපාතායවරමණියා සම්පත්තිදස්සනත්ථිං
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වුධසත්තානි.තත්රායිංසඞ්යඛපවණ්ණනා–පරපක්ඛියයසු පායණසුඅවිරුද්යධො, 

අත්තපක්ඛියයසු අසාරත්යතො, සබ්යබපිසතණ්ෙනිත්තණ්ෙතාය තසථාවයර 

පායණ ජීවිතුකාමතාය අමරිතුකාමතාය සුඛකාමතාය දුක්ඛපටිකූලතාය ච 

‘‘ෙථා අහං තථා එයත’’ති අත්තසමානතාය යතසු වියරොධිං වියනන්යතො

යතයනව පකායරන ‘‘ෙථා එයත තථා අහ’’න්ති පයරසිං සමානතාය ච
අත්තනිඅනුයරොධිංවියනන්යතොඑවිංඋභයථාපිඅනුයරොධවියරොධවි පහීයනො 

හුත්වාමරණපටිකූලතාය අත්තානංඋපමංකත්වා පායණසුයයයකචි තයස

වා ථාවයර වා පායණ නහයනෙය සාෙත්ථිකාදීහි පයයොයගහි, නඝාතයෙ 
ආණත්තිකාදීහීති. 

712. එවමස්ස යමථුනවිරතිපාණාතිපාතවිරතිමුයඛන සඞ්යඛපයතො
පාතියමොක්ඛසිංවරසීලිං වත්වා ‘‘හිත්වා කායම’’තිආදීහි ඉන්ද්රියසිංවරඤ්ච

දස්යසත්වා ඉදානි ආජීවපාරිසුද්ධිිං දස්යසන්යතො ‘‘හිත්වා 

ඉච්ෙඤ්චා’’තිආදිමාෙ. තස්සත්යථො – යායිං තණ්ො එකිං ලද්ධා දුතියිං

ඉච්ඡති, ද්යවලද්ධාතතියිං, සතසෙස්සිංලද්ධාතදුත්තරිම්පිඉච්ඡතීතිඑවිං 

අ පටිලද්ධවිසයිං ඉච්ඡනයතො ‘‘ඉච්ො’’ති වුධසච්චති, යයො චායිං 

පටිලද්ධවිසයලුබ්භයනො යලොයභො. තිං හිත්වා ඉච්ෙඤ්ච යලොභඤ්ච ෙත්ථ 

සත්යතො පුථුජ්ජයනො, යස්මිිං චීවරාදිපච්චයය යතහි ඉච්ඡායලොයභහි

පුථුජ්ජයනො සත්යතොලග්යගොපටිබද්යධොතිට්ඨති, තත්ථතිංඋභයම්පිහිත්වා

පච්චයත්ථිං ආජීවපාරිසුද්ධිිං අවියරොයධන්යතො ඤාණචක්ඛුනා චක්ඛුමා 

හුත්වාඉමිංයමොයනයයපටිපදිං පටිපජ්යජෙය. එවඤ්හිපටිපන්යනො තයරෙය

නරකං ඉමං, දු පූරණට්යඨන නරකසඤ්ඤිතිං මිච්ඡාජීවයෙතුභූතිං ඉමිං

පච්චයතණ්ෙිං තයරයය, ඉමායවාපටිපදායතයරයයාතිවුධසත්තිංයෙොති. 

713. එවිං පච්චයතණ්ොපොනමුයඛන ආජීවපාරිසුද්ධිිං දස්යසත්වා
ඉදානියභොජයනමත්තඤ්ඤුතාමුයඛන පච්චයපරියභොගසීලිංතදනුසායරනච

යාවඅරෙත්ත පත්ති, තාවපටිපදිං දස්යසන්යතො ‘‘ඌනූදයරො’’තිගාථමාෙ.
තස්සත්යථො – ධම්යමන සයමන ලද්යධසු ඉතරීතරචීවරාදීසු පච්චයයසු
ආොරිංතාවආොයරන්යතො– 

‘‘චත්තායරොපඤ්චආයලොයප, අභුත්වාඋදකිංපියව; 

අලිංඵාසුවිොරාය, පහිතත්තස්සභික්ඛුයනො’’ති.)යථරගා.983) – 

වුධසත්තනයයන ඌනඋදයරො අස්ස, න වාතභරිතභස්තා විය උද්ධුමාතුදයරො, 
භත්තසම්මදපච්චයා ථිනමිද්ධිං පරිෙයරයයාති වුධසත්තිං යෙොති. ඌනූදයරො

යෙොන්යතොපි ච මිතාහායරො අස්ස යභොජයන මත්තඤ්ඤූ, ‘‘යනව
දවායා’’තිආදිනා පච්චයවක්ඛයණන ගුණයතො යදොසයතො ච 
පරිච්ඡින්නාොයරො. එවිං මිතාොයරො සමායනොපි

පච්චයධුතඞ්ගපරියත්තිඅධිගමවයසන චතුබ්බිධාය අ පිච්ඡතාය අප්පිච්යෙො

අස්ස. එකිංයසන හි යමොයනයයපටිපදිං පටිපන්යනන භික්ඛුනා එවිං



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

439 

පටුන 

අ පිච්යඡන භවිතබ්බිං. තත්ථ එයකකස්මිිං පච්චයය තීහි සන්යතොයසහි

සන්තුස්සනා පච්චෙප්පිච්ෙතා. ධුතඞ්ගධරස්යසවසයතො ‘‘ධුතවාතිමිංපයර

ජානන්තූ’’ති අනිච්ඡනතා ධුතඞ්ගප්පිච්ෙතා. බහුස්සුතස්යසව සයතො

‘‘බහුස්සුයතොති මිං පයර ජානන්තූ’’ති අනිච්ඡනතා පරිෙත්තිඅප්පිච්ෙතා 
මජ්ඣන්තිකත්යථරස්සවිය. අධිගමසම්පන්නස්යසව සයතො‘‘අධිගයතොඅයිං

ුලසලිංධම්මන්තිමිංපයරජානන්තූ’’ති අනිච්ඡනතා අධිගමප්පිච්ෙතා. සාච
අරෙත්තාධිගමයතොඔරිං යවදිතබ්බා.අරෙත්තාධිගමත්ථඤ්හිඅයිංපටිපදාති.

එවිංඅ පිච්යඡොපිච අරෙත්තමග්යගන තණ්ොයලොලු පිංහිත්වා අයලොලුයපො 

අස්ස. එවිං අයලොලුයපො හි සදා ඉච්ොෙ නිච්ොයතො අනිච්යෙො යහොති

නිබ්බුයතො, යායඉච්ඡායඡාතායෙොන්තිසත්තා ඛු පිපාසාතුරාවියඅතිත්තා, 
තායඉච්ඡායඅනිච්යඡොයෙොතිඅනිච්ඡත්තාචනිච්ඡායතො යෙොතිඅනාතුයරො
පරමතිත්ති පත්යතො. එවිං නිච්ඡාතත්තා නිබ්බුයතො යෙොති 
වූපසන්තසබ්බකයලසපරිළායෙොති එවයමත්ථ උ පටිපාටියා යයොජනා
යවදිතබ්බා. 

714. එවිං යාව අරෙත්ත පත්ති, තාවපටිපදිං කයථත්වා ඉදානි තිං
පටිපදිං පටිපන්නස්ස භික්ඛුයනො අරෙත්ත පත්තිනිට්ඨිං ධුතඞ්ගසමාදානිං

යසනාසනවත්තඤ්ච කයථන්යතො ‘‘ස පිණ්ඩචාර’’න්ති ගාථාද්වයමාෙ.

තත්ථ ස පිණ්ඩචාරංචරිත්වාතියසොභික්ඛුභික්ඛිංචරිත්වාභත්තකච්චිංවා

කත්වා. වනන්තමභිහාරයෙති අපපඤ්චියතො ගිහිපපඤ්යචන වනිං එව 

ගච්යඡයය. උපට්ඨියතො රුක්ඛමූලස්මින්ති රුක්ඛමූයල ඨියතො වා හුත්වා. 

ආසනූපගයතොතිආසනිංඋපගයතො වා හුත්වා, නිසින්යනොති වුධසත්තිං යෙොති. 

මුනීති යමොයනයයපටිපදිං පටිපන්යනො. එත්ථ ච ‘‘පිණ්ඩචාරිං චරිත්වා’’ති
ඉමිනා පිණ්ඩපාතිකඞ්ගිං වුධසත්තිං. යස්මා පන උක්කට්ඨපිණ්ඩපාතියකො
සපදානචාරී එකාසනියකො පත්තපිණ්ඩියකො ඛලුපච්ඡාභත්තියකො ච 

යෙොතියයව, යතචීවරිකපිංසුකූලම්පි ච සමාදියයතව, තස්මා ඉමානිපි ඡ

වුධසත්තායනවයෙොන්ති. ‘‘වනන්තමභිොරයය’’තිඉමිනාපනආරඤ්ඤිකඞ්ගිං

වුධසත්තිං, ‘‘උපට්ඨියතො රුක්ඛමූලස්මි’’න්ති ඉමිනා රුක්ඛමූලිකඞ්ගිං, 

‘‘ආසනූපගයතො’’ති ඉමිනා යනසජ්ජිකඞ්ගිං. යථාක්කමිං පන එයතසිං
අනුයලොමත්තා අබ්යභොකාසිකයථාසන්ථතිකයසොසානිකඞ්ගානි
වුධසත්තානියයව යෙොන්තීති එවයමතාය ගාථාය යතරස ධුතඞ්ගානි
නාලකත්යථරස්සකයථසි. 

715. ස ඣානපසුයතො ධීයරොති යසො අනු පන්නස්ස ඣානස්ස
උ පාදයනන උ පන්නස්ස
ආවජ්ජනසමාපජ්ජනාධිට්ඨානවුධසට්ඨානපච්චයවක්ඛයණහි ච ඣායනසු

පසුයතො අනුයුත්යතො. ධීයරොති ධිතිසම්පන්යනො. වනන්යත රමියතො සිොති

වයන අභිරයතො සියා, ගාමන්තයසනාසයනනාභිරයමයයාති වුධසත්තිං යෙොති. 

ඣායෙථ රුක්ඛමූලස්මිං, අත්තානමභියතොසෙන්ති න යකවලිං

යලොකයජ්ඣානපසුයතොයයව සියා, අපිච යඛො තස්මිිංයයව රුක්ඛමූයල
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යසොතාපත්තිමග්ගාදිසම්පයුත්යතන යලොුලත්තරජ්ඣායනනාපි අත්තානිං
අතීව යතොයසන්යතො ඣායයථ. පරමස්සාස පත්තියා හි

යලොුලත්තරජ්ඣායනයනවචිත්තිංඅතීව තුස්සති, නඅඤ්යඤන.යතනාෙ–
‘‘අත්තානමභියතොසය’’න්ති. එවමිමාය ගාථාය ඣානපසුතතාය 
වනන්තයසනාසනාභිරතිිංඅරෙත්තඤ්චකයථසි. 

716. ඉදානි යස්මා ඉමිං ධම්මයදසනිං සුත්වා නාලකත්යථයරො
වනන්තමභිොයරත්වා නිරාොයරොපි පටිපදාපූරයණ අතීව උස්සුක්යකො

අයෙොසි, නිරාොයරනචසමණධම්මිංකාතුිංනසක්කා.තථා කයරොන්තස්ස

හි ජීවිතිං න පවත්තති, කයලයස පන අනු පායදන්යතන ආොයරො 

පරියයසිතබ්යබො, අයයමත්ථ ඤායයො. තස්මා තස්ස භගවා අපරාපයරසුපි

දිවයසසුපිණ්ඩාය චරිතබ්බිං, කයලසාපනනඋ පායදතබ්බාතිදස්සනත්ථිං

අරෙත්ත පත්තිනිට්ඨිංයයව භික්ඛාචාරවත්තිං කයථන්යතො ‘‘තයතො රතයා

විවසායන’’තිආදිකා ඡ ගාථායයො අභාසි. තත්ථ තයතොති ‘‘ස පිණ්ඩචාරිං

චරිත්වා, වනන්තමභිොරයය’’ති එත්ථ වුධසත්තපිණ්ඩචාරවනන්තාභිොරයතො

උත්තරිපි. රතයා විවසායනති රත්තිසමතික්කයම, දුතියදිවයසති වුධසත්තිං

යෙොති. ගාමන්තමභිහාරයෙති ආභිසමාචාරිකවත්තිං කත්වා යාව 

භික්ඛාචාරයවලා, තාව වියවකමනුබූ්රයෙත්වා ගතපච්චාගතවත්යත

වුධසත්තනයයන කම්මට්ඨානිංමනසිකයරොන්යතොගාමිංගච්යඡයය. අව්හානං 

නාභිනන්යදෙයාති‘‘භන්යත, අම්ොකිංඝයරභුඤ්ජිතබ්බ’’න්තිනිමන්තනිං, 

‘‘යදතිනු යඛො න යදති නු යඛො සුන්දරිං නු යඛො යදති අසුන්දරිං නු යඛො
යදතී’’ති එවරූපිං විතක්කිං යභොජනඤ්ච පටිපදාපූරයකො භික්ඛු

නාභිනන්යදයය, න පටිග්ගණ්යෙයයාති වුධසත්තිං යෙොති. යදි පන

බලක්කායරන පත්තිං ගයෙත්වා පූයරත්වා යදන්ති, පරිභුඤ්ජිත්වා

සමණධම්යමොකාතබ්යබො, ධුතඞ්ගිංනුල පති, තදුපාදායපනතිංගාමිංන 

පවිසිතබ්බිං. අභිහාරඤ්ච ගාමයතොති සයච ගාමිං පවිට්ඨස්ස පාතිසයතහිපි

භත්තිං අභිෙරන්ති, තම්පි නාභිනන්යදයය, තයතො එකසිත්ථම්පි

න පටිග්ගණ්යෙයය, අඤ්ඤදත්ථුඝරපටිපාටියාපිණ්ඩපාතයමව චයරයයාති. 

717. න මුනීගාමමාගම්ම, කුයලසු සහසාචයරතියසොචයමොනත්ථාය

පටිපන්නයකො මුනි ගාමිං ගයතො සමායනො ුලයලසු සෙසා න චයර, 
සෙයසොකතාදිඅනනුයලොමිකිංගිහිසිංසග්ගිංනආපජ්යජයයාතිවුධසත්තිංයෙොති. 

ඝායසසනංඡින්නකයථො, නවාචංපයුතංභයණතිඡින්නකයථොවියහුත්වා 
ඔභාසපරිකථානිමිත්තවිඤ්ඤත්තිපයුත්තිංඝායසසනවාචිංනභයණයය.සයච

ආකඞ්යඛයය, ගිලායනො සමායනො යගලඤ්ඤපටිබාෙනත්ථාය භයණයය.

යසනාසනත්ථාය වා විඤ්ඤත්තිිං ඨයපත්වා ඔභාසපරිකථානිමිත්තපයුත්තිං, 
අවයසසපච්චයත්ථායපනඅගිලායනො යනවකඤ්චිභයණයයාති. 

718-9. අලත්ථං ෙදිදන්ති ඉමිස්සා පන ගාථාය අයමත්යථො – ගාමිං

පිණ්ඩාය පවිට්යඨො අ පමත්තයකපි කස්මිඤ්චි ලද්යධ ‘‘අලත්ථං ෙං ඉදං 
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සාධූ’’තිචින්යතත්වාඅලද්යධ ‘‘නාලත්ථං කුසල’’න්තිතම්පි‘‘සුන්දර’’න්ති

චින්යතත්වා උභයෙයනව ලාභාලායභන යසො තාදී නිබ්බිකායරො හුත්වා 

රුක්ඛංවුපනිවත්තති, යථාපි පුරියසො ඵලගයවසී රුක්ඛිං උපගම්ම ඵලිං
ලද්ධාපි අලද්ධාපි අනනුනීයතො අ පටිෙයතො මජ්ඣත්යතොයයව හුත්වා 

ගච්ඡති, එවිංුලලිංඋපගම්මලාභිංලද්ධාපිඅලද්ධාපිමජ්ඣත්යතොවහුත්වා

ගච්ඡතීති. සපත්තපාණී තිගාථාඋත්තානත්ථාව. 

720. උච්චාවචාති ඉමිස්සා ගාථාය සම්බන්යධො – එවිං 
භික්ඛාචාරවත්තසම්පන්යනොහුත්වාපිතාවතයකයනවතුට්ඨිිං අනාපජ්ජිත්වා
පටිපදිං ආයරොයධයය. පටිපත්තිසාරඤ්හි සාසනිං. සා චායිං 

උච්චාවචා…යප.… මුතන්ති. තස්සත්යථො – සා චායිං මග්ගපටිපදා

උත්තමනිහීනයභදයතො උච්චාවචාබුද්ධසමයණනපකාසිතා. සුඛාපටිපදාහි

ඛි පාභිඤ්ඤා උච්චා, දුක්ඛාපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා අවචා. ඉතරා ද්යව

එයකනඞ්යගනඋච්චා, එයකන අවචා.පඨමාඑවවාඋච්චා, ඉතරාතිස්යසොපි

අවචා.තායයචතායඋච්චාය අවචාය වා පටිපදාය නපාරං දිගුණංෙන්ති. 

‘‘දුගුණ’’න්ති වා පායඨො, එකමග්යගන ද්වික්ඛත්තුිංනිබ්බානිංන යන්තීති

අත්යථො. කස්මා? යයන මග්යගන යය කයලසා පහීනා, යතසිං පුන

අ පොතබ්බයතො. එයතන පරිොනධම්මාභාවිං දීයපති. නයිදං එකගුණං

මුතන්තිතඤ්චඉදිංපාරිංඑකක්ඛත්තුිංයයව ඵුසනාරෙම්පිනයෙොති.කස්මා? 
එයකනමග්යගනසබ්බකයලස පොනාභාවයතො. එයතන එකමග්යගයනව
අරෙත්තාභාවිංදීයපති. 

721. ඉදානි පටිපදානිසිංසිංදස්යසන්යතො ‘‘ෙස්සච විසතා’’තිගාථමාෙ.

තස්සත්යථො – ෙස්ස ච එවිං පටිපන්නස්ස භික්ඛුයනො තාය පටිපදාය

පහීනත්තාඅට්ඨසතතණ්ොවිචරිතභායවනවිසතත්තා විසතා තණ්ො නත්ථි, 

තස්ස කයලසයසොතච්යඡයදන ඡින්නයසොතස්ස ුලසලාුලසල පොයනන 

කිච්චාකිච්චප්පහීනස්ස රාගයජොවායදොසයජොවාඅ පමත්තයකොපි පරිළායහො

නවිජ්ජතීති. 

722. ඉදානි යස්මා ඉමා ගාථායයො සුත්වා නාලකත්යථරස්ස චිත්තිං

උදපාදි – ‘‘යදි එත්තකිං යමොයනයයිං සුකරිං න දුක්කරිං, සක්කා

අ පකසියරන පූයරතු’’න්ති, තස්මාස්ස භගවා ‘‘දුක්කරයමව

යමොයනයය’’න්ති දස්යසන්යතො පුන ‘‘යමොයනෙයං යත 

උපඤ්ඤිස්ස’’න්තිආදිමාෙ. තත්ථ උපඤ්ඤිස්සන්ති උපඤ්ඤායපයයිං, 

කථයිස්සන්තිවුධසත්තිංයෙොති.ඛුරධාරාඋපමාඅස්සාති ඛුරධාරූපයමො. භයවති 

භයවයය.යකොඅධි පායයො? යමොයනයයිංපටිපන්යනොභික්ඛුඛුරධාරිංඋපමිං

කත්වා පච්චයයසුවත්යතයය.යථාමධුදිද්ධිංඛුරධාරිංලිෙන්යතො, යඡදයතො, 

ජිව්ෙිං රක්ඛති, එවිං ධම්යමන ලද්යධ පච්චයය පරිභුඤ්ජන්යතො චිත්තිං
කයලසු පත්තියතො රක්යඛයයාති වුධසත්තිං යෙොති. පච්චයා හි පරිසුද්යධන
ඤායයන ලද්ධුඤ්ච අනවජ්ජපරියභොයගන පරිභුඤ්ජිතුඤ්ච න සුයඛන
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පටුන 

සක්කාතිභගවා පච්චයනිස්සිතයමවබහුයසො භණති. ජිව්හාෙතාලුමාහච්ච, 

උදයර සඤ්ඤයතො සිොති ජිව්ොය තාලුිං උ පීයළත්වාපි රසතණ්ෙිං
වියනොයදන්යතො කලිට්යඨන මග්යගන උ පන්නපච්චයය අයසවන්යතො
උදයරසිංයයතොසියා. 

723. අලීනචිත්යතො ච සිොති නිච්චිං ුලසලානිං ධම්මානිං භාවනාය

අට්ඨිතකාරිතාය අුලසීතචිත්යතො ච භයවයය. න චාපි බහු චින්තයෙති

ඤාතිජනපදාමරවිතක්කවයසන ච බහුිං න චින්යතයය. නිරාමගන්යධො

අසියතො, බ්රහ්මචරිෙපරාෙයණොති නික්කයලයසො ච හුත්වා තණ්ොදිට්ඨීහි
කස්මිඤ්චි භයව අනිස්සියතො සික්ඛාත්තයසකලසාසනබ්රේමචරියපරායයණො
එවභයවයය. 

724-5. එකාසනස්සාති විවිත්තාසනස්ස. ආසනමුයඛන යචත්ථ
සබ්බඉරියාපථා වුධසත්තා.යයතොසබ්බඉරියාපයථසුඑකීභාවස්සසික්යඛයයාති
වුධසත්තිං යෙොතීති යවදිතබ්බිං. එකාසනස්සාති ච සම්පදානවචනයමතිං. 

සමණූපාසනස්ස චාති සමයණහි උපාසිතබ්බස්ස 

අට්ඨතිිංසාරම්මණභාවනානුයයොගස්ස, සමණානිං වා උපාසනභූතස්ස 

අට්ඨතිිංසාරම්මණයභදස්යසව.ඉදම්පිසම්පදානවචනයමව, උපාසනත්ථන්ති

වුධසත්තිං යෙොති. එත්ථ ච එකාසයනන කායවියවයකො, සමණූපාසයනන

චිත්තවියවයකොවුධසත්යතොයෙොතීතියවදිතබ්යබො. එකත්තංයමොනමක්ඛාතන්ති

එවමිදිංකායචිත්තවියවකවයසන ‘‘එකත්තිංයමොන’’න්තිඅක්ඛාතිං. එයකො

යච අභිරමිස්සසීති ඉදිං පන උත්තරගාථායපක්ඛිං පදිං, ‘‘අථ භාහිසි
දසදිසා’’තිඉමිනාඅස්සසම්බන්යධො. 

භාහිසීතිභාසිස්සසිපකායසස්සසි.ඉමිං පටිපදිංභායවන්යතොසබ්බදිසාසු

කත්තියාපාකයටොභවිස්සසීතිවුධසත්තිංයෙොති. සුත්වාධීරානන්තිආදීනිංපන
චතුන්නිංපදානිංඅයමත්යථො–යයනච කත්තියඝොයසනභාහිසිදසදිසාතිං 

ධීරානංඣායීනං කාමචාගිනං නියඝොසං සුත්වා අථ ත්විං යතන උද්ධච්චිං

අනාපජ්ජිත්වා භියෙයො හිරිඤ්ච සද්ධඤ්ච කයරයයාසි, යතන යඝොයසන
ෙරායමායනො ‘‘නියයානිකපටිපදා අය’’න්ති සද්ධිං උ පායදත්වා උත්තරි

පටිපත්තියමව බ්රූයෙයයාසි. මාමයකොති එවඤ්හි සන්යත මම සාවයකො
යෙොතීති. 

726. තංනදීහීතියිංතිංමයා‘‘හිරිඤ්චසද්ධඤ්චභියයයොුලබ්යබථා’’ති 

වදතා ‘‘උද්ධච්චිං නකාතබ්බ’’න්ති වුධසත්තිං, තිං ඉමිනා නදීනිදස්සයනනාපි

ජානාථ, තබ්බිපරියායඤ්ච යසොබ්යභසු ච පදයරසුච ජානාථ. යසොබ්යභසූති 

මාතිකාසු. පදයරසූතිදරීසු.කථිං? සණන්තාෙන්තිකුයසොබ්භා, තුණ්හීෙන්ති

මයහොදධීති. ුලයසොබ්භා හි යසොබ්භපදරාදියභදා සබ්බාපි ුලන්නදියයො

සණන්තා සද්දිං කයරොන්තා උද්ධතා හුත්වා යන්ති, ගඞ්ගාදියභදා පන

මොනදියයොතුණ්හීයන්ති, එවිං ‘‘යමොයනයයිංපූයරමී’’ති උද්ධයතොයෙොති
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අමාමයකො, මාමයකො පන හිරිඤ්ච සද්ධඤ්ච උ පායදත්වා නීචචිත්යතොව 
යෙොති. 

727-9. කඤ්ච භියයයො– ෙදූනකං…යප.…පණ්ඩියතොති.තත්ථසියා–

සයච අඩ්ඪුලම්භූපයමො බායලො සණන්තතාය, රෙයදො පූයරොව පණ්ඩියතො

සන්තතාය, අථ කස්මා බුද්ධසමයණො එවිං ධම්මයදසනාබයාවයටො හුත්වා

බහුිංභාසතීතිඉමිනාසම්බන්යධන ‘‘ෙංසමයණො’’තිගාථමාෙ.තස්සත්යථො

– ෙං බුද්ධසමයණො බහුං භාසති උයපතං අත්ථසඤ්හිතං, අත්ථුයපතිං 

ධම්මුයපතඤ්චහියතනචසිංහිතිං, තිංනඋද්ධච්යචන, අපිචයඛො ජානංයසො

ධම්මං යදයසති දිවසම්පි යදයසන්යතො නි පපඤ්යචොව හුත්වා. තස්ස හි
සබ්බිං වචීකම්මිංඤාණානුපරිවත්ති. එවිං යදයසන්යතො ච ‘‘ඉදමස්ස හිතිං

ඉදමස්ස හිත’’න්ති නාන පකාරයතො ජානං යසො බහු භාසති, න යකවලිං
බහුභාණිතාය. අවසානගාථාය සම්බන්යධො – එවිං තාව
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන සමන්නාගයතො බුද්ධසමයණො ජානිං යසො ධම්මිං

යදයසති, ජානිං යසො බහු භාසති. යතන යදසිතිං පන ධම්මිං 

නිබ්යබධභාගියයයනවඤායණනයයොචජානිංසිංයතත්යතො, ජානිංනබහු

භාසති, සමුනියමොනමරෙති, සමුනියමොනමජ්ඣගාති.තස්සත්යථො –තිං

ධම්මිංජානන්යතො සංෙතත්යතො ගුත්තචිත්යතොහුත්වායිංභාසිතිංසත්තානිං

හිතසුඛාවෙිංන යෙොති, තිං ජානංනබහුභාසති. යසොඑවිංවියධොයමොනත්ථිං

පටිපන්නයකො මුනි යමොයනයයපටිපදාසඞ්ඛාතිං යමොනං අරහති. න

යකවලඤ්ච අරෙතියයව, අපිච යඛො පන ස මුනි 

අරෙත්තමග්ගඤාණසඞ්ඛාතිං යමොනං අජ්ඣගා ඉච්යචව යවදිතබ්යබොති
අරෙත්තනිකූයටනයදසනිං නිට්ඨායපසි. 

තිං සුත්වා නාලකත්යථයරො තීසු ඨායනසු අ පිච්යඡො අයෙොසි දස්සයන 
සවයනපුච්ඡායාති.යසොහියදසනාපරියයොසායනපසන්නචිත්යතො භගවන්තිං

වන්දිත්වාවනිංපවිට්යඨො, පුන‘‘අයෙොවතාෙිංභගවන්තිං පස්යසයය’’න්ති
යලොලභාවිංනජයනසි.අයමස්සදස්සයනඅ පිච්ඡතා.තථා‘‘අයෙොවතාෙිං 
පුනධම්මයදසනිංසුයණයය’’න්තියලොලභාවිංනජයනසි.අයමස්සසවයන

අ පිච්ඡතා. තථා ‘‘අයෙො වතාෙිං පුන යමොයනයයපටිපදිං පුච්යඡයය’’න්ති
යලොලභාවිංනජයනසි.අයමස්ස පුච්ඡායඅ පිච්ඡතා. 

යසො එවිං අ පිච්යඡො සමායනො පබ්බතපාදිං පවිසිත්වා එකවනසණ්යඩ 

ද්යවදිවසානිනවසි, එකරුක්ඛමූයලද්යවදිවසානිනනිසීදි, එකගායමද්යව

දිවසානිපිණ්ඩායනපාවිසි.ඉතිවනයතොවනිං, රුක්ඛයතොරුක්ඛිං, ගාමයතො 
ගාමිංආහිණ්ඩන්යතොඅනුරූපපටිපදිංපටිපජ්ජිත්වාඅග්ගඵයලපතිට්ඨාසි.අථ
යස්මා යමොයනයයපටිපදිං උක්කට්ඨිං කත්වා පූයරන්යතො භික්ඛු සත්යතව

මාසානිජීවති, මජ්ඣිමිංකත්වාපූයරන්යතොසත්තවස්සානි, මන්දිංකත්වා

පූයරන්යතො යසොළස වස්සානි. අයඤ්ච උක්කට්ඨිං කත්වා පූයරසි, තස්මා
සත්ත මායස ඨත්වා අත්තයනො ආයුසඞ්ඛාරපරික්ඛයිං ඤත්වා න්ොයිත්වා
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නිවායසත්වා කායබන්ධනිං බන්ධිත්වා දිගුණිං සඞ්ඝාටිිං පාරුපිත්වා
දසබලාභිමුයඛො පඤ්චපතිට්ඨිතිං වන්දිත්වා අඤ්ජලිිං පග්ගයෙත්වා
හිඞ්ගුලකපබ්බතිං නිස්සාය ඨිතයකොව අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා
පරිනිබ්බායි. තස්ස පරිනිබ්බුතභාවිං ඤත්වා භගවා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිිං
තත්ථ ගන්ත්වා සරීරකච්චිං කත්වා ධාතුයයො ගාොයපත්වා යචතියිං 
පතිට්ඨායපත්වාඅගමාසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායනාලකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. ද්වෙතානුපස්සනාසුත්තවණ්ණනා 

එවං යම සුතන්ති ද්වයතානුපස්සනාසුත්තිං. කා උ පත්ති? ඉමස්ස 
සුත්තස්ස අත්තජ්ඣාසයයතො උ පත්ති. අත්තජ්ඣාසයයන හි භගවා ඉමිං

සුත්තිං යදයසසි. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පනස්ස

අත්ථවණ්ණනායයමව ආවි භවිස්සති. තත්ථ එවං යම සුතන්තිආදීනි

වුධසත්තනයායනව. පුබ්බාරායමති සාවත්ථිනගරස්ස පුරත්ථිමදිසායිං ආරායම. 

මිගාරමාතුපාසායදතිඑත්ථවිසාඛාඋපාසිකාඅත්තයනොසසුයරනමිගායරන 
යසට්ඨිනා මාතුට්ඨායන ඨපිතත්තා ‘‘මිගාරමාතා’’ති වුධසච්චති. තාය
මිගාරමාතුයා නවයකොටිඅග්ඝනකිං මොලතාපිළන්ධනිං විස්සජ්යජත්වා
කාරාපියතො පාසායදො යෙට්ඨා චඋපරි ච පඤ්ච පඤ්චගබ්භසතානිකත්වා

සෙස්සකූටාගාරගබ්යභො, යසො ‘‘මිගාරමාතුපාසායදො’’ති වුධසච්චති. තස්මිිං
මිගාරමාතුපාසායද. 

යතනයඛොපනසමයෙනභගවාතියිංසමයිංභගවා සාවත්ථිිංනිස්සාය

පුබ්බාරායම මිගාරමාතු පාසායද විෙරති, යතන සමයයන. තදහුයපොසයථති

තස්මිිංඅහුඋයපොසයථ, උයපොසථදිවයසතිවුධසත්තිංයෙොති. පන්නරයසතිඉදිං

උයපොසථග්ගෙයණන සම්පත්තාවයසසුයපොසථපටික්යඛපවචනිං. පුණ්ණාෙ

පුණ්ණමාෙ රත්තිොති පන්නරසදිවසත්තා දිවසගණනාය
අබ්භාදිඋපක්කයලසවිරෙත්තා රත්තිගුණසම්පත්තියා ච පුණ්ණත්තා

පුණ්ණාය, පරිපුණ්ණචන්දත්තා පුණ්ණමාය ච රත්තියා. 

භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොතිභික්ඛුසඞ්යඝන පරිවුධසයතො. අබ්යභොකායසනිසින්යනො

යහොතීති මිගාරමාතු රතනපාසාදපරියවයණ අබ්යභොකායස උපරි
අ පටිච්ඡන්යන ඔකායස පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්යනො යෙොති. 

තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතන්ති අතීව තුණ්හීභූතිං, යයතො යයතො වා 

අනුවියලොයකති, තයතො තයතො තුණ්හීභූතිං, තුණ්හීභූතිං වාචාය, පුන 

තුණ්හීභූතිං කායයන. භික්ඛුසඞ්ඝං අනුවියලොයකත්වාති තිං පරිවායරත්වා
නිසින්නිංඅයනකසෙස්සභික්ඛුපරිමාණිංතුණ්හීභූතිංතුණ්හීභූතිං භික්ඛුසඞ්ඝිං

‘‘එත්තකා එත්ථ යසොතාපන්නා, එත්තකා සකදාගාමියනො, එත්තකා

අනාගාමියනො එත්තකා ආරද්ධවිපස්සකා කලයාණපුථුජ්ජනා, ඉමස්ස



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

445 

පටුන 

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස කීදිසී ධම්මයදසනා ස පායා’’ති
ස පායධම්මයදසනාපරිච්යඡදනත්ථිංඉයතොචියතොච වියලොයකත්වා. 

යෙ යත, භික්ඛයව, කුසලා ධම්මාති යය යත ආයරොගයට්යඨන
අනවජ්ජට්යඨන ඉට්ඨඵලට්යඨන යකොසල්ලසම්භූතට්යඨන ච ුලසලා

සත්තතිිංසයබොධිපක්ඛියධම්මා, තජ්යජොතකා වා පරියත්තිධම්මා. අරිො 

නිෙයානිකා සම්යබොධගාමියනොති උපගන්තබ්බට්යඨන අරියා, යලොකයතො 

නියයානට්යඨන නියයානිකා, සම්යබොධසඞ්ඛාතිං අරෙත්තිං ගමනට්යඨන

සම්යබොධගාමියනො. යතසංයවොභික්ඛයව…යප.…සවනාෙ, යතසිංභික්ඛයව

ුලසලානිං…යප.… සම්යබොධගාමීනිං කා උපනිසා, කිං කාරණිං, කිං

පයයොජනිං තුම්ොකිං සවනාය, කමත්ථිං තුම්යෙ යත ධම්යම සුණාථාති

වුධසත්තිං යෙොති. ොවයදව ද්වෙතානං ධම්මානං ෙථාභූතංඤාණාොති එත්ථ 

ොවයදවාති පරිච්යඡදාවධාරණවචනිං. ද්යව අවයවා එයතසන්ති ද්වයා, 

ද්වයා එව ද්වයතා, යතසිං ද්වයතානිං. ‘‘ද්වයාන’’න්තිපිපායඨො. ෙථාභූතං

ඤාණාොති අවිපරීතඤාණාය. කිං වුධසත්තිං යෙොති? යයදතිං
යලොකයයලොුලත්තරාදියභයදන ද්විධා වවත්ථිතානිං ධම්මානිං

විපස්සනාසඞ්ඛාතිං යථාභූතඤාණිං, එතදත්ථාය න ඉයතො භියයයොති, 

සවයනනහි එත්තකිංයෙොති, තදුත්තරිවියසසාධිගයමොභාවනායාති. කිඤ්ච

ද්වෙතං වයදථාති එත්ථ පන සයච, යවො භික්ඛයව, සියා, කඤ්ච තුම්යෙ, 

භන්යත, ද්වයතිං වයදථාති අයමධි පායයො. පදත්යථො පන ‘‘කඤ්ච
ද්වයතාභාවිංවයදථා’’ති. 

(1) තයතොභගවා ද්වයතිං දස්යසන්යතො ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්තිඑවමාදිමාෙ.

තත්ථ ද්වයතානිං චතුසච්චධම්මානිං ‘‘ඉදිං දුක්ඛිං, අයිං දුක්ඛසමුදයයො’’ති
එවිං යලොකයස්ස එකස්ස අවයවස්ස සයෙතුකස්ස වා දුක්ඛස්ස දස්සයනන 

අෙංඑකානුපස්සනා, ඉතරායලොුලත්තරස්සදුතියස්ස අවයවස්සසඋපායස්ස

වා නියරොධස්ස දස්සයනන දුතිොනුපස්සනා. පඨමා යචත්ථ

තතියචතුත්ථවිසුද්ධීහි යෙොති, දුතියා පඤ්චමවිසුද්ධියා. එවං සම්මා

ද්වෙතානුපස්සියනොති ඉමිනා වුධසත්තනයයන සම්මා ද්වයධම්යම

අනුපස්සන්තස්ස සතියා අවි පවායසන අප්පමත්තස්ස, 

කායිකයචතසිකවීරියාතායපන ආතාපියනො කායය ච ජීවියත ච

නිරයපක්ඛත්තා, පහිතත්තස්ස. පාටිකඞ්ඛන්ති ඉච්ඡිතබ්බිං. දිට්යඨවධම්යම

අඤ්ඤාති අස්මිිංයයව අත්තභායව අරෙත්තිං. සති වා උපාදියසයස

අනාගාමිතාති ‘‘උපාදියසස’’න්ති පුනබ්භවවයසන

උපාදාතබ්බක්ඛන්ධයසසිං වුධසච්චති, තස්මිිං වා සති අනාගාමිභායවො
පටිකඞ්යඛොති දස්යසති. තත්ථ කඤ්චාපි යෙට්ඨිමඵලානිපි එවිං 

ද්වයතානුපස්සියනොව යෙොන්ති, උපරිමඵයලසු පන උස්සාෙිං ජයනන්යතො
එවමාෙ. 
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ඉදමයවොචාතිආදි සඞ්ත්තිකාරානිං වචනිං. තත්ථ ඉදන්ති ‘‘යය යත, 

භික්ඛයව’’තිආදිවුධසත්තනිදස්සනිං. එතන්ති ඉදානි ‘‘යය දුක්ඛ’’න්ති 

එවමාදිවත්තබ්බගාථාබන්ධනිදස්සනිං. ඉමා ච ගාථා චතුසච්චදීපකත්තා

වුධසත්තත්ථදීපිකා එව, එවිංසන්යතපිගාථාරුචිකානිංපච්ඡාආගතානිංපුබ්යබ
වුධසත්තිං අසමත්ථතාය අනුග්ගයෙත්වා ‘‘ඉදානි යදි වයදයය සුන්දර’’න්ති
ආකඞ්ඛන්තානිං වික්ඛිත්තචිත්තානඤ්ච අත්ථාය වුධසත්තා. වියසසත්ථදීපිකා

වාති අවිපස්සයක විපස්සයක ච දස්යසත්වා යතසිං වට්ටවිවට්ටදස්සනයතො, 
තස්මා වියසසත්ථදස්සනත්ථයමව වුධසත්තා. එස නයයො ඉයතො පරම්පි
ගාථාවචයනසු. 

730. තත්ථ ෙත්ථ චාති නිබ්බානිං දස්යසති. නිබ්බායන හි දුක්ඛිං 

සබ්බයසොඋපරුජ්ඣති, සබ්බ පකාරිංඋපරුජ්ඣති, සයෙතුකිංඋපරුජ්ඣති, 

අයසසඤ්ච උපරුජ්ඣති. තඤ්චමග්ගන්තිතඤ්චඅට්ඨඞ්ගිකිං මග්ගිං. 

731-3. යචයතොවිමුත්තිහීනා යත, අයථො පඤ්ඤාවිමුත්තිොති එත්ථ 

අරෙත්තඵලසමාධි රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති, අරෙත්තඵලපඤ්ඤා
අවිජ්ජාවිරාගා පඤ්ඤාවිමුත්තීති යවදිතබ්බා. තණ්ොචරියතන වා
අ පනාඣානබයලන කයලයස වික්ඛම්යභත්වා අධිගතිං අරෙත්තඵලිං

රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති, දිට්ඨිචරියතන උපචාරජ්ඣානමත්තිං
නිබ්බත්යතත්වා විපස්සිත්වා අධිගතිං අරෙත්තඵලිං අවිජ්ජාවිරාගා
පඤ්ඤාවිමුත්ති. අනාගාමිඵලිං වා කාමරාගිං සන්ධාය රාගවිරාගා 

යචයතොවිමුත්ති, අරෙත්තඵලිං සබ්බ පකාරයතො අවිජ්ජාවිරාගා

පඤ්ඤාවිමුත්තීති. අන්තකිරිොොති වට්ටදුක්ඛස්ස අන්තකරණත්ථාය. 

ජාතිජරූපගාති ජාතිජරිං උපගතා, ජාතිජරාය වා උපගතා, න පරිමුච්චන්ති
ජාතිජරායාති එවිං යවදිතබ්බා. යසසයමත්ථ ආදියතො පභුති පාකටයමව.
ගාථාපරියයොසායන ච සට්ඨිමත්තා භික්ඛූ තිං යදසනිං උග්ගයෙත්වා

විපස්සිත්වා තස්මිිංයයව ආසයන අරෙත්තිං පාපුණිිංසු. යථා යචත්ථ, එවිං 
සබ්බවායරසු. 

(2) අයතොඑවභගවා ‘‘සිොඅඤ්යඤනපි පරිොයෙනා’’තිආදිනානයයන

නාන පකාරයතොද්වයතානුපස්සනිංආෙ.තත්ථ දුතියවායර උපධිපච්චොති

සාසවකම්මපච්චයා. සාසවකම්මඤ්හි ඉධ ‘‘උපධී’’ති අධි යපතිං. 

අයසසවිරාගනියරොධාති අයසසිං විරායගන නියරොධා, අයසසවිරාගසඞ්ඛාතා
වානියරොධා. 

734. උපධිනිදානාති කම්මපච්චයා. දුක්ඛස්ස ජාතිප්පභවානුපස්සීති
වට්ටදුක්ඛස්ස ජාතිකාරණිං ‘‘උපධී’’ති අනුපස්සන්යතො. යසසයමත්ථ
පාකටයමව. එවිං අයම්පි වායරො චත්තාරි සච්චානි දීයපත්වා

අරෙත්තනිකූයටයනව වුධසත්යතො.යථාචායිං, එවිංසබ්බවාරා. 
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(3) තත්ථ තතියවායර අවිජ්ජාපච්චොති 
භවගාමිකම්මසම්භාරඅවිජ්ජාපච්චයා.දුක්ඛිංපනසබ්බත්ථවට්ටදුක්ඛයමව. 

735. ජාතිමරණසංසාරන්ති ඛන්ධනිබ්බත්තිිං ජාතිිං ඛන්ධයභදිං මරණිං

ඛන්ධපටිපාටිිං සිංසාරඤ්ච. වජන්තීති ගච්ඡන්ති උයපන්ති. 

ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවන්ති ඉමිං මනුස්සභාවිං ඉයතො

අවයසසඅඤ්ඤනිකායභාවඤ්ච. ගතීති පච්චයභායවො. 

736. අවිජ්ජාහාෙන්තිඅවිජ්ජාහිඅයිං. විජ්ජාගතාච යෙසත්තාතියයච
අරෙත්තමග්ගවිජ්ජාය කයලයස විජ්ඣිත්වා ගතා ඛීණාසවසත්තා.
යසසමුත්තානත්ථයමව. 

(4) චතුත්ථවායර සඞ්ඛාරපච්චොති 

පුඤ්ඤාපුඤ්ඤායනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරපච්චයා. 

738-9. එතමාදීනවං ඤත්වාති යදිදිං දුක්ඛිං සඞ්ඛාරපච්චයා, එතිං

ආදීනවන්ති ඤත්වා. සබ්බසඞ්ඛාරසමථාති සබ්යබසිං වුධසත්ත පකාරානිං 

සඞ්ඛාරානිං මග්ගඤායණන සමථා, උපෙතතාය ඵලසමත්ථතායාති වුධසත්තිං

යෙොති. සඤ්ඤානන්ති කාමසඤ්ඤාදීනිං මග්යගයනව උපයරොධනා. එතං

ඤත්වා ෙථාතථන්ති එතිං දුක්ඛක්ඛයිං අවිපරීතිං ඤත්වා. සම්මද්දසාති

සම්මාදස්සනා. සම්මදඤ්ඤාොති සඞ්ඛතිං අනිච්චාදියතො, අසඞ්ඛතඤ්ච

නිච්චාදියතො ඤත්වා. මාරසංයෙොගන්ති යතභූමකවට්ටිං. 
යසසමුත්තානත්ථයමව. 

(5) පඤ්චමවායර විඤ්ඤාණපච්චොති
කම්මසෙජාතඅභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණපච්චයා. 

741. නිච්ොයතොති නිත්තණ්යෙො. පරිනිබ්බුයතොති 

කයලසපරිනිබ්බායනනපරිනිබ්බුයතොයෙොති.යසසිංපාකටයමව. 

(6) ඡට්ඨවායර ඵස්සපච්චොති 

අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තඵස්සපච්චයාති අත්යථො. එවිං එත්ථ
පදපටිපාටියා වත්තබ්බානිනාමරූපසළායතනානිඅවත්වාඵස්යසොවුධසත්යතො.

තානි හි රූපමිස්සකත්තා කම්මසම්පයුත්තායනව න යෙොන්ති, ඉදඤ්ච
වට්ටදුක්ඛිංකම්මයතොවාසම්භයවයය කම්මසම්පයුත්තධම්මයතොවාති. 

742-3. භවයසොතානුසාරිනන්ති තණ්ොනුසාරිනිං. පරිඤ්ඤාොති තීහි

පරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා. අඤ්ඤාොති අරෙත්තමග්ගපඤ්ඤාය ඤත්වා. 

උපසයම රතාති ඵලසමාපත්තිවයසන නිබ්බායන රතා. ඵස්සාභිසමොති
ඵස්සනියරොධා.යසසිංපාකටයමව. 
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(7) සත්තමවායර යවදනාපච්චොතිකම්මසම්පයුත්තයවදනාපච්චයා. 

744-5. අදුක්ඛමසුඛං සහාති අදුක්ඛමසුයඛන සෙ. එතං දුක්ඛන්ති

ඤත්වානාති එතිං සබ්බිං යවදයිතිං ‘‘දුක්ඛකාරණ’’න්ති ඤත්වා, 

විපරිණාමට්ඨිතිඅඤ්ඤාණදුක්ඛතාහි වා දුක්ඛිං ඤත්වා. යමොසධම්මන්ති

නස්සනධම්මිං. පයලොකිනන්ති ජරාමරයණහිපලුජ්ජනධම්මිං. ඵුස්සඵුස්සාති

උදයබ්බයඤායණන ඵුසිත්වා ඵුසිත්වා. වෙං පස්සන්ති අන්යත භඞ්ගයමව 

පස්සන්යතො. එවං තත්ථ විජානතීති එවිං තා යවදනා විජානාති, තත්ථ වා

දුක්ඛභාවිං විජානාති. යවදනානං ඛොති තයතො පරිං මග්ගඤායණන
කම්මසම්පයුත්තානිංයවදනානිංඛයා.යසසමුත්තානයමව. 

(8) අට්ඨමවායර තණ්හාපච්චොති කම්මසම්භාරතණ්ොපච්චයා. 

747. එතමාදීනවංඤත්වා, තණ්හං දුක්ඛස්සසම්භවන්තිඑතිං දුක්ඛස්ස 
සම්භවිංතණ්ොයආදීනවිංඤත්වා.යසසමුත්තානයමව. 

(9) නවමවායර උපාදානපච්චොති කම්මසම්භාරඋපාදානපච්චයා. 

748-9. භයවොති විපාකභයවොඛන්ධපාතුභායවො. භූයතොදුක්ඛන්තිභූයතො

සම්භූයතො වට්ටදුක්ඛිං නිගච්ඡති. ජාතස්ස මරණන්ති යත්රාපි ‘‘භූයතො සුඛිං

නිගච්ඡතී’’ති බාලා මඤ්ඤන්ති, තත්රාපි දුක්ඛයමව දස්යසන්යතො ආෙ –
‘‘ජාතස්ස මරණිං යෙොතී’’ති. දුතියගාථාය යයොජනා – අනිච්චාදීහි
සම්මදඤ්ඤාය පණ්ඩිතා උපාදානක්ඛයා ජාතික්ඛයිං නිබ්බානිං අභිඤ්ඤාය
නගච්ඡන්තිපුනබ්භවන්ති. 

(10) දසමවායර ආරම්භපච්චොති කම්මසම්පයුත්තවීරියපච්චයා. 

751. අනාරම්යභ විමුත්තියනොති අනාරම්යභ නිබ්බායන විමුත්තස්ස. 
යසසමුත්තානයමව. 

(11) එකාදසමවායර ආහාරපච්චොති කම්මසම්පයුත්තාොරපච්චයා.

අපයරො නයයො – චතුබ්බිධා සත්තා රූපූපගා, යවදනූපගා, සඤ්ඤූපගා, 

සඞ්ඛාරූපගාති. තත්ථ එකාදසවිධාය කාමධාතුයා සත්තා රූපූපගා 
කබළීකාරාොරයසවනයතො. රූපධාතුයා සත්තා අඤ්ඤත්ර අසඤ්යඤහි 

යවදනූපගා ඵස්සාොරයසවනයතො. යෙට්ඨා තිවිධාය අරූපධාතුයා සත්තා 

සඤ්ඤූපගා සඤ්ඤාභිනිබ්බත්තමයනොසඤ්යචතනාොරයසවනයතො. භවග්යග

සත්තා සඞ්ඛාරූපගා සඞ්ඛාරාභිනිබ්බත්තවිඤ්ඤාණාොරයසවනයතොති. 

එවම්පියිංකඤ්චිදුක්ඛිංසම්යභොති, සබ්බිංආොරපච්චයාතියවදිතබ්බිං. 

755. ආයරොගයන්ති නිබ්බානිං. සඞ්ඛාෙ යසවීති චත්තායරො පච්චයය

පච්චයවක්ඛිත්වා යසවමායනො, ‘‘පඤ්චක්ඛන්ධා ද්වාදසායතනානි 
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අට්ඨාරසධාතුයයො’’තිඑවිංවායලොකිංසඞ්ඛාය‘‘අනිච්චිංදුක්ඛිංඅනත්තා’’ති

ඤායණන යසවමායනො. ධම්මට්යඨොති චතුසච්චධම්යම ඨියතො. සඞ්ඛයං

යනොයපතීති‘‘යදයවො’’තිවා‘‘මනුස්යසො’’තිවාආදිකිං සඞ්ඛයිංනගච්ඡති.
යසසමුත්තානයමව. 

(12) ද්වාදසමවායර ඉඤ්ජිතපච්චොති
තණ්ොමානදිට්ඨිකම්මකයලසඉඤ්ජියතසු යයතො ුලයතොචි
කම්මසම්භාරිඤ්ජිතපච්චයා. 

757. එජං යවොස්සජ්ජාති තණ්ෙිං චජිත්වා. සඞ්ඛායර උපරුන්ධිොති
කම්මිංකම්මසම්පයුත්යතචසඞ්ඛායරනියරොයධත්වා. යසසමුත්තානයමව. 

(13) යතරසමවායර නිස්සිතස්ස චලිතන්ති තණ්ොය

තණ්ොදිට්ඨිමායනහි වා ඛන්යධ නිස්සිතස්ස සීෙසුත්යත )සිං. නි. 3.78) 
යදවානිංවියභයචලනිංයෙොති. යසසමුත්තානයමව. 

(14) චුද්දසමවායර රූයපහීති රූපභයවහි රූපසමාපත්තීහි වා. අරූපාති

අරූපභවාඅරූපසමාපත්තියයොවා. නියරොයධොතිනිබ්බානිං. 

761. මච්චුහායියනොතිමරණමච්චුකයලසමච්චුයදවපුත්තමච්චුොයියනො, 
තිවිධම්පිතිංමච්චුිංහිත්වාගාමියනොතිවුධසත්තිංයෙොති.යසසමුත්තානයමව. 

(15) පන්නරසමවායර ෙන්තිනාමරූපිං සන්ධායාෙ. තඤ්හි යලොයකන
ධුවසුභසුඛත්තවයසන ‘‘ඉදිං සච්ච’’න්ති උපනිජ්ඣායිතිං දිට්ඨමායලොකතිං. 

තදමරිොනන්තිඉදිංඅරියානිං, අනුනාසිකඉකාරයලොපිංකත්වාවුධසත්තිං. එතං

මුසාති එතිං ධුවාදිවයසන ගහිතම්පි මුසා, න තාදිසිං යෙොතීති. පුන ෙන්ති 
නිබ්බානිං සන්ධායාෙ. තඤ්හි යලොයකන රූපයවදනාදීනමභාවයතො ‘‘ඉදිං

මුසානත්ථි කඤ්චී’’තිඋපනිජ්ඣායිතිං. තදමරිොනංඑතංසච්චන්තිතිං ඉදිං

අරියානිංඑතිංනික්කයලසසඞ්ඛාතාසුභභාවා, පවත්තිදුක්ඛපටිපක්ඛසඞ්ඛාතා 

සුඛභාවා, අච්චන්තසන්තිසඞ්ඛාතා නිච්චභාවා ච අනපගමයනන 

පරමත්ථයතො‘‘සච්ච’’න්තියථාභූතිංසම්ම පඤ්ඤායසුදිට්ඨිං. 

762-3. අනත්තනිඅත්තමානින්තිඅනත්තනිනාමරූයපඅත්තමානිිං. ඉදං

සච්චන්ති මඤ්ඤතීති ඉදිං නාමරූපිං ධුවාදිවයසන ‘‘සච්ච’’න්ති මඤ්ඤති. 

යෙන යෙන හීති යයන යයන රූයප වා යවදනාය වා ‘‘මම රූපිං, මම

යවදනා’’තිආදිනානයයනමඤ්ඤන්ති. තයතොතන්තිතයතො මඤ්ඤිතාකාරා

තිං නාමරූපිං යහොති අඤ්ඤථා. කිං කාරණිං? තඤ්හි තස්ස මුසා යහොති, 

යස්මා තිං යථාමඤ්ඤිතාකාරා මුසා යෙොති, තස්මා අඤ්ඤථා යෙොතීති

අත්යථො. කස්මා පන මුසා යෙොතීති? යමොසධම්මඤ්හි ඉත්තරං, යස්මා යිං

ඉත්තරිං පරිත්තපච්චුපට්ඨානිං, තිං යමොසධම්මිං නස්සනධම්මිං යෙොති, 
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තථාරූපඤ්ච නාමරූපන්ති. සච්චාභිසමොති සච්චාවයබොධා.
යසසමුත්තානයමව. 

(16) යසොළසමවායර ෙන්ති ඡබ්බිධමිට්ඨාරම්මණිං සන්ධායාෙ. තඤ්හි
යලොයකනසලභමච්ඡමක්කටාදීහි පදීපබළිසයලපාදයයොවිය‘‘ඉදිංසුඛ’’න්ති 

උපනිජ්ඣායිතිං. තදමරිොනං එතං දුක්ඛන්ති තිං ඉදිං අරියානිං ‘‘කාමා හි

චිත්රා මධුරා මයනොරමා, විරූපරූයපනමයථන්ති චිත්ත’’න්තිආදිනා )සු.නි.

50; චූළනි. ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස 136) නයයන ‘‘එතිං දුක්ඛ’’න්ති

යථාභූතිං සම්ම පඤ්ඤාය සුදිට්ඨිං. පුන ෙන්ති නිබ්බානයමව සන්ධායාෙ.
තඤ්හි යලොයකන කාමගුණාභාවා ‘‘දුක්ඛ’’න්ති උපනිජ්ඣායිතිං. 

තදමරිොනන්ති තිං ඉදිං අරියානිං පරමත්ථසුඛයතො ‘‘එතිං සුඛ’’න්ති
යථාභූතිංසම්ම පඤ්ඤාය සුදිට්ඨිං. 

765-6. යකවලාති අනවයසසා. ඉට්ඨාති ඉච්ඡිතා පත්ථිතා. කන්තාති

පියා. මනාපාති මනවුධසඩ්ඪිකරා. ොවතත්ථීති වුච්චතීති යාවතා එයත ඡ

ආරම්මණා අත්ථීති වුධසච්චන්ති. වචනබයත්තයයො යවදිතබ්යබො. එයත යවොති 

එත්ථ යවොතිනිපාතමත්තිං. 

767-8. සුඛන්ති දිට්ඨමරියෙහි, සක්කාෙස්සුපයරොධනන්ති ‘‘සුඛ’’මිති 

අරියයහි පඤ්චක්ඛන්ධනියරොයධො දිට්යඨො, නිබ්බානන්ති වුධසත්තිං යෙොති. 

පච්චනීකමිදං යහොතීති පටියලොමමිදිං දස්සනිං යෙොති. පස්සතන්ති

පස්සන්තානිං, පණ්ඩිතානන්ති වුධසත්තිං යෙොති. ෙං පයරති එත්ථ ෙන්ති

වත්ථුකායම සන්ධායාෙ.පුන ෙංපයරතිඑත්ථනිබ්බානිං. 

769-71. පස්සාති යසොතාරිං ආලපති. ධම්මන්ති නිබ්බානධම්මිං. 

සම්පමූළ්යහත්ථවිද්දසූති සම්පමූළ්ො එත්ථ අවිද්දසූ බාලා. කිංකාරණිං

සම්පමූළ්ො? නිවුතානං තයමො යහොති , අන්ධකායරො අපස්සතං, බාලානිං

අවිජ්ජාය නිවුධසතානිං ඔත්ථටානිං අන්ධභාවකරයණො තයමො යෙොති, යයන

නිබ්බානධම්මිං දට්ඨුිංන සක්යකොන්ති. සතඤ්ච විවටං යහොති, ආයලොයකො

පස්සතාමිවාති සතඤ්ච ස පුරිසානිං පඤ්ඤාදස්සයනන පස්සතිං

ආයලොයකොව විවටිං යෙොති නිබ්බානිං. සන්තියක න විජානන්ති, මගා 

ධම්මස්සයකොවිදාතියිංඅත්තයනොසරීයරතචපඤ්චකමත්තිංපරිච්ඡින්දිත්වා 

අනන්තරයමව අධිගන්තබ්බයතො, අත්තයනො ඛන්ධානිං වා

නියරොධමත්තයතො සන්තියක නිබ්බානිං, තිං එවිං සන්තියක සන්තම්පි න

විජානන්තිමගභූතාජනාමග්ගාමග්ගධම්මස්ස සච්චධම්මස්සවාඅයකොවිදා, 

සබ්බථා භවරාග…යප.… සුසම්බුයධො. තත්ථ මාරයධෙයානුපන්යනහීති
යතභූමකවට්ටිං අනුපන්යනහි. 

772. පච්ඡිමගාථාය සම්බන්යධො ‘‘එවිං අසුසම්බුධිං යකො නු අඤ්ඤත්ර

මරියෙහී’’ති.තස්සත්යථො–ඨයපත්වාඅරියයයකොනුඅඤ්යඤො නිබ්බානපදිං
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ජානිතුිං අරෙති, යිං පදිං චතුත්යථන අරියමග්යගන සම්මදඤ්ඤාය

අනන්තරයමව අනාසවා හුත්වා කයලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බන්ති, 

සම්මදඤ්ඤායවාඅනාසවාහුත්වා අන්යතඅනුපාදියසසායනිබ්බානධාතුයා
පරිනිබ්බන්තීතිඅරෙත්තනිකූයටනයදසනිං නිට්ඨායපසි. 

අත්තමනාති තුට්ඨමනා. අභිනන්දුන්ති අභිනන්දිිංසු. ඉමස්මිඤ්ච පන 

යවෙයාකරණස්මින්තිඉමස්මිිංයසොළසයමයවයයාකරයණ. භඤ්ඤමායනති
භණියමායන.යසසිංපාකටයමව. 

එවිං සබ්යබසුපියසොළසසුයවයයාකරයණසුසට්ඨිමත්යතසට්ඨිමත්යත 
කත්වාසට්ඨිඅධිකානිංනවන්නිංභික්ඛුසතානිංඅනුපාදායආසයවහිචිත්තානි 

විමුච්චිිංසු, යසොළසක්ඛත්තුිංචත්තාරිචත්තාරිකත්වාචතුසට්ඨිසච්චායනත්ථ 
යවයනයයවයසනනාන පකාරයතොයදසිතානීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායද්වයතානුපස්සනාසුත්තවණ්ණනා 

නිට්ඨිත්තා. 

නිට්ඨියතොචතතියයොවග්යගොඅත්ථවණ්ණනානයයතො, නායමන 

මොවග්යගොති. 
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4. අට්ඨකවග්යගො 
1. කාමසුත්තවණ්ණනා 

773. කාමං කාමෙමානස්සාතිකාමසුත්තිං.කා උ පත්ති? භගවතිකර
සාවත්ථියිංවිෙරන්යතඅඤ්ඤතයරොබ්රාේමයණොසාවත්ථියා යජතවනස්සච
අන්තයර අචිරවතීනදීතීයර ‘‘යවිං වපිස්සාමී’’ති යඛත්තිං කසති. භගවා 
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුධසයතොපිණ්ඩායපවිසන්යතොතිංදිස්වාආවජ්යජන්යතොඅද්දස

– ‘‘අස්ස බ්රාේමණස්ස යවා විනස්සිස්සන්තී’’ති, පුන උපනිස්සයසම්පත්තිිං
ආවජ්යජන්යතො චස්ස යසොතාපත්තිඵලස්ස උපනිස්සයිං අද්දස. ‘‘කදා

පාපුයණයයා’’ති ආවජ්යජන්යතො ‘‘සස්යස විනට්යඨ යසොකාභිභූයතො

ධම්මයදසනිං සුත්වා’’ති අද්දස. තයතො චින්යතසි – ‘‘සචාෙිං තදා එව

බ්රාේමණිං උපසඞ්කමිස්සාමි, න යම ඔවාදිං යසොතබ්බිං මඤ්ඤිස්සති. 

නානාරුචිකාහිබ්රාේමණා, ෙන්ද, නිංඉයතො පභුතියයවසඞ්ගණ්ොමි, එවිං
මයි මුදුචිත්යතොහුත්වාතදාඔවාදිංයසොස්සතී’’තිබ්රාේමණිංඋපසඞ්කමිත්වා

ආෙ – ‘‘කිං, බ්රාේමණ, කයරොසී’’ති. බ්රාේමයණො ‘‘එවිං උච්චාුලලීයනො
සමයණො යගොතයමො මයා සද්ධිිං පටිසන්ථාරිං කයරොතී’’ති තාවතයකයනව

භගවති පසන්නචිත්යතො හුත්වා ‘‘යඛත්තිං, යභො යගොතම, කසාමි යවිං
වපිස්සාමී’’තිආෙ.අථසාරිපුත්තත්යථයරොචින්යතසි–‘‘භගවා බ්රාේමයණන

සද්ධිිං පටිසන්ථාරිං අකාසි, න ච අයෙතු අ පච්චයා තථාගතා එවිං 

කයරොන්ති, ෙන්දාෙම්පි යතන සද්ධිිං පටිසන්ථාරිං කයරොමී’’ති බ්රාේමණිං 
උපසඞ්කමිත්වා තයථව පටිසන්ථාරමකාසි. එවිං
මොයමොග්ගල්ලානත්යථයරොයසසාචඅසීති මොසාවකා.බ්රාේමයණොඅතීව
අත්තමයනොඅයෙොසි. 

අථ භගවා සම්පජ්ජමායනපි සස්යස එකදිවසිං කතභත්තකච්යචො 
සාවත්ථියතොයජතවනිංගච්ඡන්යතොමග්ගාඔක්කම්මබ්රාේමණස්සසන්තිකිං

ගන්ත්වා ආෙ– ‘‘සුන්දරිංයත, බ්රාේමණ, යවක්යඛත්ත’’න්ති. ‘‘එවිං, යභො

යගොතම, සුන්දරිං, සයච සම්පජ්ජිස්සති, තුම්ොකම්පි සිංවිභාගිං 
කරිස්සාමී’’ති. අථස්ස චතුමාසච්චයයනයවානි ඵජ්ජිිංසු.තස්ස ‘‘අජ්ජ වා
ස්යව වා ලායිස්සාමී’’ති උස්සුක්කිං ුලරුමානස්යසව මොයමයඝො
උට්ඨහිත්වා සබ්බරත්තිිං වස්සි. අචිරවතී නදී පූරා ආගන්ත්වා සබ්බිං යවිං
වහි.බ්රාේමයණොසබ්බරත්තිිං අනත්තමයනොහුත්වාපභායතනදීතීරිංගයතො

සබ්බිං සස්සවිපත්තිිං දිස්වා ‘‘විනට්යඨොම්හි, කථිං දානි ජීවිස්සාමී’’ති

බලවයසොකිංඋ පායදසි. භගවාපිතයමව රත්තිිංපච්චූසසමයය බුද්ධචක්ඛුනා
යලොකිං යවොයලොයකන්යතො ‘‘අජ්ජ බ්රාේමණස්ස ධම්මයදසනාකායලො’’ති
ඤත්වා භික්ඛාචාරවත්යතන සාවත්ථිිං පවිසිත්වා බ්රාේමණස්ස ඝරද්වායර
අට්ඨාසි. බ්රාේමයණොභගවන්තිංදිස්වා‘‘යසොකාභිභූතිංමිංඅස්සායසතුකායමො
සමයණො යගොතයමො ආගයතො’’ති චින්යතත්වා ආසනිං පඤ්ඤායපත්වා
පත්තිං ගයෙත්වා භගවන්තිං නිසීදායපසි. භගවා ජානන්යතොව බ්රාේමණිං

පුච්ඡි–‘‘කිංබ්රාේමණපදුට්ඨචිත්යතොවිොසී’’ති? ආම, යභොයගොතම, සබ්බිං

යමයවක්යඛත්තිංඋදයකනවූළ්ෙන්ති.අථභගවා‘‘න, බ්රාේමණ, විපන්යන



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

යදොමනස්සිං, සම්පන්යන ච යසොමනස්සිං කාතබ්බිං. කාමා හි නාම 
සම්පජ්ජන්තිපිවිපජ්ජන්තිපී’’තිවත්වාතස්සබ්රාේමණස්සස පායිංඤත්වා 
ධම්මයදසනාවයසන ඉමිං සුත්තමභාසි. තත්ථ සඞ්යඛපයතො

පදත්ථසම්බන්ධමත්තයමව වණ්ණයිස්සාම, විත්ථායරො පන නිද්යදයස

)මොනි. 1) වුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. යථා ච ඉමස්මිිං සුත්යත, එවිං
ඉයතොපරිංසබ්බසුත්යතසු. 

තත්ථ කාමන්ති මනාපියරූපාදියතභූමකධම්මසඞ්ඛාතිං වත්ථුකාමිං, 

කාමෙමානස්සාති ඉච්ඡමානස්ස. තස්ස යච තං සමිජ්ඣතීති තස්ස

කාමයමානස්සසත්තස්සතිංකාමසඞ්ඛාතිංවත්ථුසමිජ්ඣති යච, සයචයසො

තිංලභතීතිවුධසත්තිංයෙොති. අද්ධාපීතිමයනොයහොතීති එකිංසිංතුට්ඨචිත්යතො

යෙොති. ලද්ධාතිලභිත්වා. මච්යචොතිසත්යතො. ෙදිච්ෙතීතියිං ඉච්ඡති. 

774. තස්සයචකාමොනස්සාතිතස්සපුග්ගලස්සකායමඉච්ඡමානස්ස, 

කායමන වා යායමානස්ස. ෙන්දජාතස්සාති ජාතතණ්ෙස්ස. ජන්තුයනොති

සත්තස්ස. යත කාමා පරිහාෙන්තීති යත කාමා පරිොයන්ති යච. 

සල්ලවිද්යධොවරුප්පතීතිඅථඅයයොමයාදිනාසල්යලනවිද්යධොවිය පීළීයති. 

775. තතියගාථාය සඞ්යඛපත්යථො – යෙො පන ඉයම කායම තත්ථ

ඡන්දරාගවික්ඛම්භයනන වා සමුච්යඡයදන වා අත්තයනො පායදන සප්පස්ස 

සිරිංඉව පරිවජ්යජති.යසො භික්ඛුසබ්බිංයලොකිංවිසරිත්වාඨිතත්තා යලොයක 

විසත්තිකාසඞ්ඛාතිංතණ්ෙිං සයතො හුත්වා සමතිවත්තතීති. 

776-8. තයතො පරාසිංතිස්සන්නිංගාථානිං අයිංසඞ්යඛපත්යථො– යෙො 

එතිංසාලික්යඛත්තාදිිං යඛත්තං වා ඝරවත්ථාදිිං වත්ථුං වාකොපණසඞ්ඛාතිං 

හිරඤ්ඤං වා යගොඅස්සයභදිං ගවාස්සං වා ඉත්ථිසඤ්ඤිකා ථියෙො වා

ඤාතිබන්ධවාදී බන්ධූ වා අඤ්යඤ වා මනාපියරූපාදී පුථු කායම 

අනුගිජ්ඣති, තිං පුග්ගලිං අබලසඞ්ඛාතා කයලසා බලීෙන්ති සෙන්ති

මද්දන්ති, සද්ධාබලාදිවිරයෙන වා අබලිං තිං පුග්ගලිං අබලා කයලසා

බලීයන්ති, අබලත්තා බලීයන්තීති අත්යථො. අථ තිං කාමගිද්ධිං කායම

රක්ඛන්තිං පරියයසන්තඤ්ච සීොදයයො ච පාකටපරිස්සො 

කායදුච්චරිතාදයයො ච අපාකටපරිස්සො මද්දන්ති, තයතො 

අපාකටපරිස්සයයහි අභිභූතිං තං පුග්ගලිං ජාතිආදිදුක්ඛං භින්නං නාවං

උදකං විෙ අන්යවති. තස්මා කායගතාසතිආදිභාවනාය ජන්තු සදා සයතො 
හුත්වා වික්ඛම්භනසමුච්යඡදවයසනරූපාදීසුවත්ථුකායමසුසබ්බ පකාරම්පි

කයලසකාමිං පරිවජ්යජන්යතො කාමානිපරිවජ්ජයෙ. එවිං යත කායම පහාෙ 

ත පොනකරමග්යගයනව චතුබ්බිධම්පි තයර ඔඝං තයරයය තරිතුිං

සක්ුලයණයය.තයතො යථාපුරියසොඋදකගරුකිං නාවංසිඤ්චිත්වා ලහුකාය

නාවාය අ පකසියරයනව පාරගූ භයවයය, පාරිං ගච්යඡයය, එවයමව 
අත්තභාවනාවිංකයලසූදකගරුකිංසිඤ්චිත්වාලහුයකනඅත්තභායවනපාරගූ
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භයවයය, සබ්බධම්මපාරිං නිබ්බානිං ගයතො භයවයය, අරෙත්ත පත්තියා

ගච්යඡයය ච, අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බාතීති
අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං නිට්ඨායපසි. යදසනාපරියයොසායන බ්රාේමයණො
චබ්රාේමණීචයසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිිංසූති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායකාමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ගුහට්ඨකසුත්තවණ්ණනා 

779. සත්යතො ගුහාෙන්ති ගුෙට්ඨකසුත්තිං. කා උ පත්ති? භගවතිකර
සාවත්ථියිං විෙරන්යත ආයස්මා පිණ්යඩොලභාරද්වායජො යකොසම්බියිං

ගිංඞ්ගාතීයරආවට්ටකිංනාම උයතනස්සඋයයානිං, තත්ථඅගමාසිසීතයල
පයදයස දිවාවිොරිං නිසීදිතුකායමො. අඤ්ඤදාපි චායිං ගච්ඡයතව තත්ථ
පුබ්බායසවයනන යථා ගවම්පතිත්යථයරො තාවතිිංසභවනන්ති 

වුධසත්තනයයමතිං වඞ්ත්සසුත්තවණ්ණනායිං. යසො තත්ථ ගඞ්ගාතීයර සීතයල
රුක්ඛමූයල සමාපත්තිිංඅ යපත්වාදිවාවිොරිංනිසීදි.රාජාපියඛොඋයතයනො
තිං දිවසිංයයව උයයානකීළිකිං ගන්ත්වා බහුයදව දිවසභාගිං නච්චත්තාදීහි
උයයායනකීළිත්වා පානමදමත්යතො එකස්සා ඉත්ථියා අඞ්යකසීසිංකත්වා
සයි.යසසිත්ථියයො ‘‘සුත්යතො රාජා’’තිඋට්ඨහිත්වාඋයයායනපු ඵඵලාදීනි
ගණ්ෙන්තියයො යථරිං දිස්වා හියරොත්ත පිං උපට්ඨායපත්වා ‘‘මා සද්දිං
අකත්ථා’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤිං නිවායරත්වා අ පසද්දා උපසඞ්කමිත්වා
වන්දිත්වායථරිංසම්පරිවායරත්වානිසීදිිංසු.යථයරො සමාපත්තියතොවුධසට්ඨාය

තාසිංධම්මිංයදයසසි, තාතුට්ඨා‘‘සාධුසාධූ’’තිවත්වා සුණන්ති. 

රඤ්යඤොසීසිංඅඞ්යකනාදායනිසින්නිත්ථී‘‘ඉමාමිංඔොය කීළන්තී’’ති
තාසු ඉස්සාපකතා ඌරුිං චායලත්වා රාජානිං පයබොයධසි. රාජා
පටිබුජ්ඣිත්වා ඉත්ථාගාරිංඅපස්සන්යතො‘‘ුලහිිංඉමාවසලියයො’’තිආෙ.සා

ආෙ–‘‘තුම්යෙසුඅබහුකතා ‘සමණිංරමයිස්සාමා’තිගතා’’ති.යසොුලද්යධො

යථරාභිමුයඛො අගමාසි. තා ඉත්ථියයො රාජානිං දිස්වා එකච්චා උට්ඨහිිංසු, 

එකච්චා‘‘මොරාජ, පබ්බජිතස්සසන්තියකධම්මිං සුණාමා’’තිනඋට්ඨහිිංසු.
යසො යතන භියයයොයසොමත්තාය ුලද්යධො යථරිං අවන්දිත්වාව ‘‘කමත්ථිං

ආගයතොසී’’ති ආෙ. ‘‘වියවකත්ථිං මොරාජා’’ති. යසො ‘‘වියවකත්ථාය
ආගතා එවිං ඉත්ථාගාරපරිවුධසතා නිසීදන්තී’’ති වත්වා ‘‘තව වියවකිං 
කයථහී’’තිආෙ.යථයරොවිසාරයදොපිවියවකකථාය‘‘නායිංඅඤ්ඤාතුකායමො

පුච්ඡතී’’තිතුණ්හී අයෙොසි.රාජා‘‘සයචනකයථසි, තම්බකපිල්ලියකහිතිං
ඛාදායපස්සාමී’’ති අඤ්ඤතරස්මිිං අයසොකරුක්යඛ තම්බකපිල්ලිකපුටිං
ගණ්ෙන්යතොඅත්තයනොවඋපරිවිකරි.යසොසරීරිං පුඤ්ඡිත්වාඅඤ්ඤිංපුටිං

ගයෙත්වායථරාභිමුයඛොඅගමාසි.යථයරො‘‘සචායිංරාජාමයි අපරජ්යඣයය, 

අපායාභිමුයඛො භයවයයා’’ති තිං අනුකම්පමායනො ඉද්ධියා ආකාසිං
අබ්භුග්ගන්ත්වාගයතො. 
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තයතො ඉත්ථියයො ආෙිංසු – ‘‘මොරාජ, අඤ්යඤ රාජායනො ඊදිසිං

පබ්බජිතිං දිස්වා පු ඵගන්ධාදීහි පූයජන්ති, ත්විං තම්බකපිල්ලිකපුයටන

ආසායදතුිං ආරද්යධො අයෙොසි, ුලලවිංසිං නායසතුිං උට්ඨියතො’’ති. යසො 
අත්තයනොයදොසිංඤත්වාතුණ්හීහුත්වාඋයයානපාලිංපුච්ඡි – ‘‘අඤ්ඤම්පි

දිවසිං යථයරොඉධාගච්ඡතී’’ති? ‘‘ආම, මොරාජා’’ති.යතනහියදාආගච්ඡති, 
තදා යම ආයරොයචයයාසීති. යසො එකදිවසිං යථයර ආගයත ආයරොයචසි.
රාජාපි යථරිං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ෙිං පුච්ඡිත්වා පායණහි සරණිං ගයතො
අයෙොසි. තම්බකපිල්ලිකපුයටන ආසාදිතදිවයස පන යථයරො 
ආකායසනාගන්ත්වා පුන පථවියිං නිමුජ්ජිත්වා භගවයතො ගන්ධුලටියිං
උම්මුජ්ජි.භගවාපි යඛොදක්ඛියණනපස්යසනසයතොසම්පජායනොසීෙයසයයිං

ක පයමායනො යථරිං දිස්වා ‘‘කිං, භාරද්වාජ, අකායලආගයතොසී’’තිආෙ.
යථයරො ‘‘ආමභගවා’’තිවත්වාසබ්බිංතිංපවත්තිිං ආයරොයචසි.තිංසුත්වා
භගවා ‘‘කිං කරිස්සති තස්ස වියවකකථා කාමගුණගිද්ධස්සා’’ති වත්වා
දක්ඛියණන පස්යසන නිපන්යනො එව යථරස්ස ධම්මයදසනත්ථිං ඉමිං
සුත්තමභාසි. 

තත්ථ සත්යතොති ලග්යගො. ගුහාෙන්ති කායය. කායයො හි රාගාදීනිං

වාළානිං වසයනොකාසයතො ‘‘ගුො’’ති වුධසච්චති. බහුනාභිෙන්යනොති බහුනා
රාගාදිකයලසජායලන අභිච්ඡන්යනො. එයතන අජ්ඣත්තබන්ධනිං වුධසත්තිං. 

තිට්ඨන්ති රාගාදිවයසන තිට්ඨන්යතො. නයරොති සත්යතො. යමොහනස්මිං

පගාළ්යහොතියමොෙනිංවුධසච්චතිකාමගුණා.එත්ථහි යදවමනුස්සාමුය්ෙන්ති, 

යතසු අජ්යඣොගාළ්යෙො හුත්වා. එයතන බහිද්ධාබන්ධනිං වුධසත්තිං. දූයර

වියවකා හි තථාවියධො යසොති යසො තථාරූයපො නයරො තිවිධාපි

කායවියවකාදිකාවියවකාදූයරඅනාසන්යන.කිංකාරණා? කාමාහියලොයක

න හි සුප්පහාො, යස්මා යලොයක කාමා සු පොයා න යෙොන්තීති වුධසත්තිං
යෙොති. 

780. එවිං පඨමගාථාය ‘‘දූයර වියවකා තථාවියධො’’ති සායධත්වා පුන

තථාවිධානිං සත්තානිං ධම්මතිං ආවිකයරොන්යතො ‘‘ඉච්ොනිදානා’’ති

ගාථමාෙ. තත්ථ ඉච්ොනිදානාති තණ්ොයෙතුකා. භවසාතබද්ධාති

සුඛයවදනාදිම්හිභවසායතබද්ධා. යත දුප්පමුඤ්චාතියතභවසාතවත්ථුභූතා 

ධම්මා, යත වා තත්ථ බද්ධා ඉච්ඡානිදානා සත්තා දු පයමොචයා. න හි 

අඤ්ඤයමොක්ඛාති අඤ්යඤනච යමොයචතුිංන සක්යකොන්ති.කාරණවචනිං

වාඑතිං, යත සත්තා දු පමුඤ්චා.කස්මා? යස්මාඅඤ්යඤනයමොයචතබ්බා

නයෙොන්ති.යදිපන මුඤ්යචයයිං, සයකනථායමනමුඤ්යචයයන්තිඅයමස්ස

අත්යථො. පච්ො පුයර වාපි අයපක්ඛමානාති අනාගයත අතීයත වා කායම 

අයපක්ඛමානා. ඉයමව කායම පුරියමව ජප්පන්ති ඉයම වා පච්චු පන්යන
කායම පුරියම වා දුවියධපි අතීතානාගයත බලවතණ්ොය පත්ථයමානා. 
ඉයමසඤ්ච ද්වින්නිං පදානිං ‘‘යත දු පමුඤ්චා න හි අඤ්ඤයමොක්ඛා’’ති



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

456 

පටුන 

ඉමිනා සෙ සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො, ඉතරථා ‘‘අයපක්ඛමානා ජ පිං කිං 
කයරොන්තිකිංවාකතා’’තිනපඤ්ඤායයයයිං. 

781-2. එවිං පඨමගාථාය ‘‘දූයර වියවකා තථාවියධො’’ති සායධත්වා
දුතියගාථාය ච තථාවිධානිං සත්තානිං ධම්මතිං ආවිකත්වා ඉදානි යනසිං

පාපකම්මකරණිං ආවිකයරොන්යතො ‘‘කායමසු ගිද්ධා’’ති ගාථමාෙ.

තස්සත්යථො – යත සත්තා කායමසු පරියභොගතණ්ොය ගිද්ධා 

පරියයසනාදිමනුයුත්තත්තා පසුතා සම්යමොෙමාපන්නත්තා පමූළ්හා 

අවගමනතාය මච්ඡරිතාය බුද්ධාදීනිං වචනිං අනාදියනතාය ච අවදානිො. 

කායවිසමාදිම්හි විසයම නිවිට්ඨා අන්තකායල මරණදුක්ඛූපනීතා ‘‘කිංසූ

භවිස්සාම ඉයතො චුතායස’’ති පරියදවෙන්තීති. යස්මා එතයදව, තස්මා හි

සික්යඛථ…යප.… මාහු ධීරාති. තත්ථ සික්යඛථාති තිස්යසො සික්ඛා

ආපජ්යජයය. ඉයධවාති ඉමස්මිිංයයවසාසයන. යසසමුත්තානයමව. 

783. ඉදානියය තථානකයරොන්ති, යතසිංබයසන පත්තිිංදස්යසන්යතො 

‘‘පස්සාමී’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ පස්සාමීති මිංසචක්ඛුආදීහි යපක්ඛාමි. 

යලොයකතිඅපායාදිම්හි. පරිඵන්දමානන්තිඉයතොචියතොච ඵන්දමානිං. පජං 

ඉමන්ති ඉමිං සත්තකායිං. තණ්හගතන්ති තණ්ොය ගතිං අභිභූතිං, 

නිපාතිතන්ති අධි පායයො. භයවසූති කාමභවාදීසු. හීනා නරාති

හීනකම්මන්තා නරා. මච්චුමුයඛ ලපන්තීති අන්තකායල සම්පත්යත

මරණමුයඛ පරියදවන්ති. අවීතතණ්හායසති අවිගතතණ්ො. භවාභයවසූති 

කාමභවාදීසු. අථ වා භවාභයවසූති භවභයවසු, පුන පුනභයවසූති වුධසත්තිං
යෙොති. 

784. ඉදානි යස්මා අවීතතණ්ො එවිං ඵන්දන්ති ච ලපන්ති ච, තස්මා

තණ්ොවිනයයසමාදයපන්යතො ‘‘මමායියත’’තිගාථමාෙ.තත්ථ මමායියතති

තණ්ොදිට්ඨිමමත්යතහි ‘‘මම’’න්ති පරිග්ගහියත වත්ථුස්මිිං. පස්සථාති

යසොතායර ආලපන්යතොආෙ. එතම්පීතිඑතම්පිආදීනවිං. යසසිංපාකටයමව. 

785. එවයමත්ථ පඨමගාථායඅස්සාදිං, තයතොපරාහිචතූහිආදීනවඤ්ච
දස්යසත්වා ඉදානි සඋපායිං නිස්සරණිං නිස්සරණානිසිංසඤ්ච දස්යසතුිං
සබ්බාහි වා එතාහි කාමානිං ආදීනවිං ඔකාරිං සිංකයලසඤ්ච දස්යසත්වා

ඉදානි යනක්ඛම්යම ආනිසිංසිං දස්යසතුිං ‘‘උයභොසු අන්යතසූ’’ති

ගාථාද්වයමාෙ. තත්ථ උයභොසු අන්යතසූති ඵස්සඵස්සසමුදයාදීසු ද්වීසු

පරිච්යඡයදසු. වියනෙය ෙන්දන්තිඡන්දරාගිංවියනත්වා. ඵස්සං පරිඤ්ඤාොති

චක්ඛුසම්ඵස්සාදිඵස්සිං, ඵස්සානුසායරන වා තිංසම්පයුත්යත සබ්යබපි

අරූපධම්යම, යතසිං වත්ථුද්වාරාරම්මණවයසනරූපධම්යම චාති සකලම්පි

නාමරූපිං තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා. අනානුගිද්යධොති රූපාදීසු

සබ්බධම්යමසු අගිද්යධො. ෙදත්තගරහී තදකුබ්බමායනොති යිං අත්තනා

ගරෙති, තිං අුලරුමායනො. නලිප්පතී දිට්ඨසුයතසු ධීයරොති යසො එවරූයපො 
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ධිතිසම්පන්යනො ධීයරො දිට්යඨසු ච සුයතසු ච ධම්යමසු ද්වින්නිං යලපානිං
එයකනපි යලයපන න ලි පති. ආකාසමිව නිරුපලිත්යතො
අච්චන්තයවොදාන පත්යතොයෙොති. 

786. සඤ්ඤං පරිඤ්ඤාති ගාථාය පන අයිං සඞ්යඛපත්යථො – න

යකවලඤ්ච ඵස්සයමව, අපිච යඛො පන කාමසඤ්ඤාදියභදිං සඤ්ඤම්පි, 
සඤ්ඤානුසායරන වා පුබ්යබ වුධසත්තනයයයනව නාමරූපිං තීහි පරිඤ්ඤාහි

පරිජානිත්වා ඉමාය පටිපදාය චතුබ්බිධම්පි විතයරෙය ඔඝං, තයතො යසො

තිණ්යණොයඝො තණ්ොදිට්ඨිපරිග්ගයහසු තණ්ොදිට්ඨියලප පොයනන 

යනොපලිත්යතො ඛීණාසවමුනි රාගාදිසල්ලානිං අබ්බූළ්ෙත්තා 

අබ්බූළ්හසල්යලො සතියවපුල්ල පත්තියා අප්පමත්යතො චරං, පුබ්බභායගවා
අ පමත්යතො චරිං යතන අ පමාදචායරන අබ්බූළ්ෙසල්යලො හුත්වා

සකපරත්තභාවාදියභදිං නාසීසතී යලොකමිමං පරඤ්ච, අඤ්ඤදත්ථු
චරිමචිත්තනියරොධා නිරුපාදායනො ජාතයවයදොව පරිනිබ්බාතීති
අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං නිට්ඨායපසි ධම්මයනත්තිට්ඨපනයමව 

කයරොන්යතො, නඋත්තරිිං ඉමාය යදසනාය මග්ගිං වා ඵලිං වා උ පායදසි
ඛීණාසවස්ස යදසිතත්තාති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායගුෙට්ඨකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. දුට්ඨට්ඨකසුත්තවණ්ණනා 

787. වදන්ති යව දුට්ඨමනාපීති දුට්ඨට්ඨකසුත්තිං. කා උ පත්ති? 

ආදිගාථාය තාවඋ පත්ති –මුනිසුත්තනයයනභගවයතොභික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච
උ පන්නලාභසක්කාරිං අසෙමානා තිත්ථියා සුන්දරිිං පරිබ්බාජිකිං
උයයයොයජසුිං.සාකරජනපදකලයාණී යසතවත්ථපරිබ්බාජිකාවඅයෙොසි.සා
සුන්ොතා සුනිවත්ථා මාලාගන්ධවියලපනවිභූසිතා භගවයතො ධම්මිං සුත්වා
සාවත්ථිවාසීනිං යජතවනයතො නික්ඛමනයවලාය සාවත්ථියතො නික්ඛමිත්වා

යජතවනාභිමුඛීගච්ඡති.මනුස්යසහිච ‘‘ුලහිිංගච්ඡසී’’තිපුච්ඡිතා ‘‘සමණිං
යගොතමිං සාවයක චස්ස රමයිතුිං ගච්ඡාමී’’ති වත්වා
යජතවනද්වාරයකොට්ඨයක විචරිත්වා යජතවනද්වාරයකොට්ඨයක පිදහියත
නගරිංපවිසිත්වාපභායතපුනයජතවනිං ගන්ත්වාගන්ධුලටිසමීයපපු ඵානි

විචිනන්තී විය චරති. බුද්ධුපට්ඨානිං ආගයතහි ච මනුස්යසහි ‘‘කමත්ථිං
ආගතාසී’’ති පුච්ඡිතා යිංකඤ්චියදව භණති. එවිං අඩ්ඪමාසමත්යත
වීතික්කන්යතතිත්ථියාතිංජීවිතායවොයරොයපත්වාපරිඛාතයට නික්ඛිපිත්වා
පභායත ‘‘සුන්දරිිං න පස්සාමා’’ති යකොලාෙලිං කත්වා රඤ්යඤො ච 

ආයරොයචත්වා යතනඅනුඤ්ඤාතා යජතවනිං පවිසිත්වා විචිනන්තා වියතිං
නික්ඛිත්තට්ඨානා උද්ධරිත්වා මඤ්චකිං ආයරොයපත්වා නගරිං අභිෙරිත්වා

උපක්යකොසිංඅකිංසු.සබ්බිංපාළියිං (උදා.38) ආගතනයයයනවයවදිතබ්බිං. 
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භගවා තිං දිවසිං පච්චූසසමයය බුද්ධචක්ඛුනා යලොකිං

යවොයලොයකන්යතො ‘‘තිත්ථියා අජ්ජ අයසිං උ පායදස්සන්තී’’ති ඤත්වා
‘‘යතසිංසද්දහිත්වාමාදියස චිත්තිංපයකොයපත්වාමොජයනොඅපායාභිමුයඛො

මා අයෙොසී’’ති ගන්ධුලටිද්වාරිං පිදහිත්වා අන්යතොගන්ධුලටියිංයයව අච්ඡි, 
නනගරිංපිණ්ඩායපාවිසි.භික්ඛූපනද්වාරිංපිදහිතිං දිස්වාපුබ්බසදිසයමව
පවිසිිංසු.මනුස්සාභික්ඛූදිස්වානාන පකායරහි අක්යකොසිිංසු.අථආයස්මා

ආනන්යදො භගවයතො තිං පවත්තිිං ආයරොයචත්වා ‘‘තිත්ථියයහි, භන්යත, 

මොඅයයසො උ පාදියතො, න සක්කා ඉධ වසිතුිං, විපුයලො ජම්බුදීයපො, 
අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡාමා’’ති ආෙ. තත්ථපි අයයස උට්ඨියත ුලහිිං ගමිස්සසි

ආනන්දාති? ‘‘අඤ්ඤිං නගරිං භගවා’’ති. අථ භගවා ‘‘ආගයමහි, ආනන්ද, 

සත්තාෙයමවායිංසද්යදොභවිස්සති, සත්තාෙච්චයයනයයහිඅයයසො කයතො, 
යතසිංයයවඋපරි පතිස්සතී’’ති වත්වාආනන්දත්යථරස්ස ධම්මයදසනත්ථිං 

‘‘වදන්තියව’’ති ඉමිංගාථමභාසි. 

තත්ථ වදන්තීති භගවන්තිං භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච උපවදන්ති. දුට්ඨමනාපි

එයක අයථොපි යව සච්චමනාති එකච්යච දුට්ඨචිත්තා, එකච්යච

තථසඤ්ඤියනොපි හුත්වා, තිත්ථියා දුට්ඨචිත්තා, යය යතසිං වචනිං සුත්වා

සද්දහිිංසු, යත සච්චමනාති අධි පායයො. වාදඤ්ච ජාතන්ති එතිං

අක්යකොසවාදිං උ පන්නිං. මුනි යනො උයපතීති අකාරකතාය ච 

අුල පනතායචබුද්ධමුනිනඋයපති. තස්මාමුනීනත්ථිඛියලො කුහිඤ්චීති
යතන කාරයණන අයිං මුනි රාගාදිඛියලහි නත්ථි ඛියලො ුලහිඤ්චීති 
යවදිතබ්යබො. 

788. ඉමඤ්ච ගාථිං වත්වා භගවා ආනන්දත්යථරිං පුච්ඡි, ‘‘එවිං

ඛුිංයසත්වාවම්යභත්වාවුධසච්චමානා භික්ඛූ, ආනන්ද, කිංවදන්තී’’ති.නකඤ්චි

භගවාති.‘‘න, ආනන්ද, ‘අෙිංසීලවා’ති සබ්බත්ථතුණ්හීභවිතබ්බිං, යලොයක

හි නාභාසමානිං ජානන්ති මිස්සිං බායලහි පණ්ඩිත’’න්ති වත්වා, ‘‘භික්ඛූ, 

ආනන්ද, යත මනුස්යස එවිං පටියචොයදන්තූ’’ති ධම්මයදසනත්ථාය
‘‘අභූතවාදී නිරයිං උයපතී’’ති ඉමිං ගාථමභාසි. යථයරො තිං උග්ගයෙත්වා 
භික්ඛූආෙ–‘‘මනුස්සාතුම්යෙහිඉමායගාථායපටියචොයදතබ්බා’’ති.භික්ඛූ
තථා අකිංසු.පණ්ඩිතමනුස්සාතුණ්හීඅයෙසුිං.රාජාපිරාජපුරියසසබ්බයතො

යපයසත්වා යයසිං ධුත්තානිං ලඤ්ජිං දත්වා තිත්ථියා තිං මාරායපසුිං, යත
ගයෙත්වා නිග්ගය්ෙ තිං පවත්තිිං ඤත්වා තිත්ථියය පරිභාසි. මනුස්සාපි

තිත්ථියයදිස්වායලඩ්ඩුනා පෙරන්ති, පිංසුනාඔකරන්ති ‘‘භගවයතොඅයසිං

උ පායදසු’’න්ති.ආනන්දත්යථයරොතිං දිස්වාභගවයතොආයරොයචසි, භගවා

යථරස්සඉමිංගාථමභාසි ‘‘සකඤ්හි දිට්ඨිං…යප.…වයදෙයා’’ති. 

තස්සත්යථො – යායිං දිට්ඨි තිත්ථියජනස්ස ‘‘සුන්දරිිං මායරත්වා 
සමණානිං සකයපුත්තියානිං අවණ්ණිං පකායසත්වා එයතනුපායයන ලද්ධිං

සක්කාරිං සාදියිස්සාමා’’ති, යසො තිං දිට්ඨිිං කථිං අතික්කයමයය, අථ යඛො
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යසො අයයසො තයමව තිත්ථියජනිං පච්චාගයතො තිං දිට්ඨිිං අච්යචතුිං

අසක්යකොන්තිං.යයොවාසස්සතාදිවාදී, යසොපි සකංදිට්ඨිංකථංඅච්චයෙෙය 

යතන දිට්ඨිච්ෙන්යදනඅනුනීයතො තායච දිට්ඨිරුචිො නිවිට්යඨො, අපිචයඛො

පන සෙං සමත්තානි පකුබ්බමායනො අත්තනාව පරිපුණ්ණානි තානි 

දිට්ඨිගතානිකයරොන්යතො ෙථාජායනෙය, තයථවවයදෙයාති. 

789. අථ රාජා සත්තාෙච්චයයන තිං ුලණපිං ඡඩ්ඩායපත්වා

සායන්ෙසමයිං විොරිං ගන්ත්වා භගවන්තිං අභිවායදත්වා ආෙ – ‘‘නනු, 

භන්යත, ඊදියසඅයයසඋ පන්යන මය්ෙම්පිආයරොයචතබ්බිංසියා’’ති.එවිං

වුධසත්යත භගවා, ‘‘න, මොරාජ, ‘අෙිං සීලවා ගුණසම්පන්යනො’ති පයරසිං

ආයරොයචතුිං අරියානිං පතිරූප’’න්ති වත්වා තස්සා අට්ඨු පත්තියිං ‘‘යෙො

අත්තයනොසීලවතානී’’ති අවයසසගාථායයොඅභාසි. 

තත්ථ සීලවතානීති පාතියමොක්ඛාදීනි සීලානි ආරඤ්ඤිකාදීනි

ධුතඞ්ගවතානි ච. අනානුපුට්යඨොති අපුච්ඡියතො. පාවාති වදති. අනරිෙධම්මං

කුසලාතමාහු, යෙො ආතුමානංසෙයමවපාවාතියයොඑවිංඅත්තානිංසයයමව

වදති, තස්සතිංවාදිං ‘‘අනරියධම්යමොඑයසො’’තිුලසලාඑවිංකයථන්ති. 

790. සන්යතොති රාගාදිකයලසවූපසයමන සන්යතො, තථා 

අභිනිබ්බුතත්යතො. ඉතිහන්ති සීයලසු අකත්ථමායනොති ‘‘අෙමස්මි 

සීලසම්පන්යනො’’තිආදිනානයයනඉතිසීයලසුඅකත්ථමායනො, සීලනිමිත්තිං

අත්තූපනායිකිං වාචිං අභාසමායනොති වුධසත්තිං යෙොති. තමරිෙධම්මං කුසලා

වදන්තීති තස්ස තිං අකත්ථනිං ‘‘අරියධම්යමො එයසො’’ති බුද්ධාදයයො

ඛන්ධාදිුලසලා වදන්ති. ෙස්සුස්සදා නත්ථි කුහිඤ්චි යලොයකති යස්ස

ඛීණාසවස්ස රාගාදයයො සත්ත උස්සදා ුලහිඤ්චි යලොයකනත්ථි, තස්ස තිං
අකත්ථනිං‘‘අරියධම්යමොඑයසො’’තිඑවිං ුලසලාවදන්තීතිසම්බන්යධො. 

791. එවිං ඛීණාසවපටිපත්තිිං දස්යසත්වා ඉදානි දිට්ඨිගතිකානිං

තිත්ථියානිං පටිපත්තිිං රඤ්යඤො දස්යසන්යතො ආෙ – ‘‘පකප්පිතා

සඞ්ඛතා’’ති. තත්ථ පකප්පිතාති පරික පිතා. සඞ්ඛතාති පච්චයාභිසඞ්ඛතා. 

ෙස්සාති යස්ස කස්සචි දිට්ඨිගතිකස්ස. ධම්මාති දිට්ඨියයො. පුරක්ඛතාති 

පුරයතො කතා. සන්තීති සිංවිජ්ජන්ති. අවීවදාතාති අයවොදාතා. ෙදත්තනි

පස්සති ආනිසංසං, තං නිස්සියතො කුප්පපටිච්චසන්තින්ති යස්යසයත

දිට්ඨිධම්මා පුරක්ඛතා අයවොදාතා සන්ති, යසො එවිංවියධො යස්මා අත්තනි

තස්සාදිට්ඨියාදිට්ඨිධම්මිකඤ්ච සක්කාරාදිිං, සම්පරායිකඤ්චගතිවියසසාදිිං 

ආනිසිංසිං පස්සති, තස්මා තඤ්ච ආනිසිංසිං, තඤ්ච ුල පතාය ච
පටිච්චසමු පන්නතාය ච සම්මුතිසන්තිතාය ච ුල පපටිච්චසන්තිසඞ්ඛාතිං

දිට්ඨිිංනිස්සියතොවයෙොති, යසො තන්නිස්සිතත්තාඅත්තානිංවාඋක්කිංයසයය
පයරවාවම්යභයයඅභූයතහිපි ගුණයදොයසහි. 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

792. එවිං නිස්සියතන ච දිට්ඨීනියවසා…යප.… ආදිෙතී ච ධම්මන්ති. 

තත්ථ දිට්ඨීනියවසාතිඉදිංසච්චාභිනියවසසඞ්ඛාතානි දිට්ඨිනියවසනානි. නහි

ස්වාතිවත්තාති සුයඛන අතිවත්තිතබ්බා න යෙොන්ති. ධම්යමසු නිච්යෙෙය 

සමුග්ගහීතන්ති ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිධම්යමසු තිං තිං සමුග්ගහිතිං අභිනිවිට්ඨිං 
ධම්මිංනිච්ඡිනිත්වා පවත්තත්තා දිට්ඨිනියවසාන හි ස්වාතිවත්තාති වුධසත්තිං 

යෙොති. තස්මා නයරො යතසු නියවසයනසු, නිරස්සතී ආදිෙතී ච ධම්මන්ති

යස්මා න හි ස්වාතිවත්තා, තස්මා නයරො යතසුයයව දිට්ඨිනියවසයනසු 
අජසීලයගොසීලුලක්ුලරසීලපඤ්චාතපමරු පපාතඋක්ුලටික පධානකණ්ට
කාපස්සයාදියභදිං සත්ථාරධම්මක්ඛානගණාදියභදඤ්ච තිං තිං ධම්මිං
නිරස්සති ච ආදියති ච ජෙති ච ගණ්ොති ච වනමක්කයටො විය තිං තිං
සාඛන්ති වුධසත්තිං යෙොති. එවිං නිරස්සන්යතො ච ආදියන්යතො ච 

අනවට්ඨිතචිත්තත්තා අසන්යතහිපි ගුණයදොයසහි අත්තයනො වා පරස්ස වා
යසායසිං උ පායදයය. 

793. යයො පනායිං සබ්බදිට්ඨිගතාදියදොසධුනනාය පඤ්ඤාය

සමන්නාගතත්තායධොයනො, තස්ස යධොනස්සහි…යප.…අනූපයෙොයසො. කිං

වුධසත්තිං යෙොති? යධොනධම්මසමන්නාගමා යධොනස්ස ධුතසබ්බපාපස්ස

අරෙයතො කත්ථචි යලොයක යතසුයතසු භයවසුපකප්පිතාදිට්ඨිනත්ථි, යසො 

තස්සාදිට්ඨියාඅභායවන, යායචඅත්තනාකතිංපාපකම්මිංපටිච්ඡායදන්තා

තිත්ථියා මායායමායනනවාඑතිංඅගතිිංගච්ඡන්ති, තම්පි මාෙඤ්චමානඤ්ච

පහාෙ යධොයනො රාගාදීනිං යදොසානිං යකන ගච්යෙෙය, දිට්ඨධම්යම 

සම්පරායයවානිරයාදීසුගතිවියසයසසුයකනසඞ්ඛිංගච්යඡයය, අනූපයෙො 

යසො, යසොහිතණ්ොදිට්ඨිඋපයානිංද්වින්නිංඅභායවනඅනූපයයොති. 

794. යයො පනයතසිං ද්වින්නිං භායවනඋපයයො යෙොති, යසො උපයෙො

හි…යප.… දිට්ඨිමියධවසබ්බන්ති.තත්ථ උපයෙොති තණ්ොදිට්ඨිනිස්සියතො. 

ධම්යමසුඋයපතිවාදන්ති ‘‘රත්යතො’’තිවා‘‘දුට්යඨො’’තිවාඑවිංයතසු යතසු

ධම්යමසු උයපති වාදිං. අනූපෙං යකන කථං වයදෙයාති
තණ්ොදිට්ඨිපොයනන අනූපයිං ඛීණාසවිං යකන රායගන වා යදොයසන වා

කථිං ‘‘රත්යතො’’තිවා ‘‘දුට්යඨො’’තිවා වයදයය, එවිංඅනුපවජ්යජොචයසො

කිංතිත්ථියාවියකතපටිච්ඡාදයකොභවිස්සතීති අධි පායයො. අත්තානිරත්තා

නහිතස්සඅත්ථීතිතස්සහි අත්තදිට්ඨිවාඋච්යඡදදිට්ඨිවානත්ථි, ගෙණිං

මුඤ්චනිං වාපි අත්තනිරත්තසඤ්ඤිතිං නත්ථි. කිංකාරණා නත්ථීති යච? 

අයධොසි යසො දිට්ඨිමියධව සබ්බං, යස්මා යසො ඉයධව අත්තභායව

ඤාණවායතන සබ්බිං දිට්ඨිගතිං අයධොසි, පජහි, වියනොයදසීති
අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං නිට්ඨායපසි. තිං සුත්වා රාජා අත්තමයනො
භගවන්තිංඅභිවායදත්වාපක්කාමීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 
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සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායදුට්ඨට්ඨකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සුද්ධට්ඨකසුත්තවණ්ණනා 

795. පස්සාමි සුද්ධන්ති සුද්ධට්ඨකසුත්තිං. කා උ පත්ති? අතීයත කර
කස්සපස්ස භගවයතො කායල බාරාණසිවාසී අඤ්ඤතයරො ුලටුම්බියකො
පඤ්චහි සකටසයතහි පච්චන්තජනපදිං අගමාසි භණ්ඩග්ගෙණත්ථිං. තත්ථ
වනචරයකන සද්ධිිං මිත්තිං කත්වා තස්ස පණ්ණාකාරිං දත්වා පුච්ඡි –

‘‘කච්චි, යතසම්ම, චන්දනසාරිංදිට්ඨපුබ්බ’’න්ති? ‘‘ආමසාමී’’තිචවුධසත්යත
යතයනව සද්ධිිං චන්දනවනිං පවිසිත්වා සබ්බසකටානි චන්දනසාරස්ස

පූයරත්වා තම්පි වනචරකිං ‘‘යදා, සම්ම, බාරාණසිිං ආගච්ඡසි, තදා
චන්දනසාරිං ගයෙත්වා ආගච්යඡයයාසී’’ති වත්වා බාරාණසිිංයයව අගමාසි.
අථාපයරනසමයයනයසොපිවනචරයකොචන්දනසාරිංගයෙත්වාතස්සඝරිං 
අගමාසි. යසො තිං දිස්වා සබ්බිං පටිසන්ථාරිං කත්වා සායන්ෙසමයය

චන්දනසාරිං පිසායපත්වා සමුග්ගිං පූයරත්වා ‘‘ගච්ඡ, සම්ම, න්ොයිත්වා
ආගච්ඡා’’ති අත්තයනො පුරියසන සද්ධිිං න්ොනතිත්ථිං යපයසසි. යතන ච
සමයයන බාරාණසියිං උස්සයවො යෙොති. අථ බාරාණසිවාසියනො පායතොව
දානිං දත්වාසායිං සුද්ධවත්ථනිවත්ථාමාලාගන්ධාදීනිගයෙත්වාකස්සපස්ස
භගවයතො මොයචතියිං වන්දිතුිං ගච්ඡන්ති. යසො වනචරයකො යත දිස්වා
‘‘මොජයනො ුලහිිං ගච්ඡතී’’ති පුච්ඡි. ‘‘විොරිං යචතියවන්දනත්ථායා’’ති ච
සුත්වා සයම්පි අගමාසි. තත්ථ මනුස්යස ෙරිතාලමයනොසිලාදීහි
නාන පකායරහි යචතියය පූජිං කයරොන්යත දිස්වා කඤ්චි චිත්රිං කාතුිං
අජානන්යතොතිංචන්දනිංගයෙත්වාමොයචතියයසුවණ්ණිට්ඨකානිං.උපරි 
කිංසපාතිමත්තිං මණ්ඩලිං අකාසි. අථ තත්ථ සූරියුග්ගමනයවලායිං

සූරියරස්මියයො උට්ඨහිිංසු.යසොතිංදිස්වාපසීදි, පත්ථනඤ්චඅකාසි ‘‘යත්ථ

යත්ථනිබ්බත්තාමි, ඊදිසා යම රස්මියයොඋයරඋට්ඨෙන්තූ’’ති. යසොකාලිං

කත්වා තාවතිිංයසසු නිබ්බත්ති. තස්ස උයර රස්මියයො උට්ඨහිිංසු, 

චන්දමණ්ඩලිං වියස්ස උරමණ්ඩලිං වියරොචති, ‘‘චන්දායභො
යදවපුත්යතො’’ත්යවවචනිංසඤ්ජානිිංසු. 

යසොතායසම්පත්තියාඡසුයදවයලොයකසුඅනුයලොමපටියලොමයතොඑකිං 
බුද්ධන්තරිං යඛයපත්වා අම්ොකිං භගවති උ පන්යන සාවත්ථියිං

බ්රාේමණමොසාලුලයල නිබ්බත්ති, තයථවස්ස උයර චන්දමණ්ඩලසදිසිං
රස්මිමණ්ඩලිං අයෙොසි.නාමකරණදිවයස චස්සමඞ්ගලිංකත්වා බ්රාේමණා
තිං මණ්ඩලිං දිස්වා ‘‘ධඤ්ඤපුඤ්ඤලක්ඛයණො අයිං ුලමායරො’’ති විම්හිතා
‘‘චන්දායභො’’ ත්යවව නාමිං අකිංසු. තිං වය පත්තිං බ්රාේමණා ගයෙත්වා
අලඞ්කරිත්වා රත්තකඤ්චුකිං පාරුපායපත්වා රයථ ආයරොයපත්වා

‘‘මොබ්රේමා අය’’න්තිපූයජත්වා ‘‘යයොචන්දාභිංපස්සති, යසොයසධනාදීනි 

ලභති, සම්පරායඤ්ච සග්ගිං ගච්ඡතී’’ති උග්යඝොයසන්තා
ගාමනිගමරාජධානීසු ආහිණ්ඩන්ති.ගතගතට්ඨායනමනුස්සා‘‘එසකරයභො 

චන්දායභො නාම, යයො එතිං පස්සති, යසො යසධනසග්ගාදීනි ලභතී’’ති
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උපරූපරි ආගච්ඡන්ති, සකලජම්බුදීයපො චලි. බ්රාේමණා තුච්ඡෙත්ථකානිං

ආගතානිං න දස්යසන්ති, සතිං වා සෙස්සිං වා ගයෙත්වා ආගතානයමව
දස්යසන්ති. එවිං චන්දාභිං ගයෙත්වා අනුවිචරන්තා බ්රාේමණා කයමන
සාවත්ථිිංඅනු පත්තා. 

යතන ච සමයයන භගවා පවත්තිතවරධම්මචක්යකො අනුපුබ්යබන
සාවත්ථිිං ආගන්ත්වා සාවත්ථියිං විෙරති යජතවයන බහුජනහිතාය ධම්මිං
යදයසන්යතො. අථ චන්දායභො සාවත්ථිිං පත්වා සමුද්දපක්ඛන්තුලන්නදී විය

අපාකයටො අයෙොසි, චන්දායභොතිභණන්යතොපි නත්ථි. යසොසායන්ෙසමයය
මොජනකායිං මාලාගන්ධාදීනි ආදාය යජතවනාභිමුඛිං ගච්ඡන්තිං දිස්වා

‘‘ුලහිිං ගච්ඡථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘බුද්යධො යලොයක උ පන්යනො, යසො

බහුජනහිතායධම්මිංයදයසති, තිංයසොතුිංයජතවනිංගච්ඡාමා’’තිචයතසිං 
වචනිං සුත්වා යසොපි බ්රාේමණගණපරිවුධසයතො තත්යථව අගමාසි. භගවා ච
තස්මිිංසමයය ධම්මසභායිං වරබුද්ධාසයනනිසින්යනොවයෙොති.චන්දායභො

භගවන්තිං උපසඞ්කම්ම මධුරපටිසන්ථාරිං කත්වා එකමන්තිං නිසීදි, 
තාවයදව චස්ස යසොආයලොයකො අන්තරහියතො. බුද්ධායලොකස්ස හි සමීයප
අසීතිෙත්ථබ්භන්තයරඅඤ්යඤොආයලොයකොනාභියභොති.යසො ‘‘ආයලොයකො 

යමනට්යඨො’’තිනිසීදිත්වාව උට්ඨාසි, උට්ඨහිත්වා ච ගන්තුමාරද්යධො. අථ

නිං අඤ්ඤතයරොපුරියසොආෙ– ‘‘කිංයභොචන්දාභ, සමණස්සයගොතමස්ස

භීයතො ගච්ඡසී’’ති. නාෙිං භීයතො ගච්ඡාමි, අපිච යම ඉමස්ස යතයජන
ආයලොයකොනසම්පජ්ජතීතිපුනයදවභගවයතොපුරයතො නිසීදිත්වාපාදතලා

පට්ඨායයාවයකසග්ගාරූපරිංසිලක්ඛණාදිසම්පත්තිිංදිස්වා ‘‘මයෙසක්යඛො

සමයණො යගොතයමො, මම උයර අ පමත්තයකො ආයලොයකො උට්ඨියතො, 
තාවතයකනපි මිං ගයෙත්වා බ්රාේමණා සකලජම්බුදීපිං විචරන්ති. එවිං 
වරලක්ඛණසම්පත්තිසමන්නාගතස්ස සමණස්ස යගොතමස්ස යනව මායනො

උ පන්යනො, අද්ධා අයිං අයනොමගුණසමන්නාගයතො භවිස්සති සත්ථා
යදවමනුස්සාන’’න්ති අතිවිය පසන්නචිත්යතො භගවන්තිං වන්දිත්වා 
පබ්බජ්ජිං යාචි. භගවා අඤ්ඤතරිං යථරිං ආණායපසි – ‘‘පබ්බායජහි
න’’න්ති. යසො තිං පබ්බායජත්වා තචපඤ්චකකම්මට්ඨානිං ආචික්ඛි. යසො
විපස්සනිංආරභිත්වානචියරයනවඅරෙත්තිංපත්වා‘‘චන්දාභත්යථයරො’’ති 

විස්සුයතො අයෙොසි. තිං ආරබ්භ භික්ඛූ කථිං සමුට්ඨායපසුිං ‘‘කිං නු යඛො, 

ආවුධසයසො, යය චන්දාභිං අද්දසිංසු. යත යසිං වා ධනිං වා ලභිිංසු, සග්ගිං වා

ගච්ඡිිංසු, විසුද්ධිිං වා පාපුණිිංසු යතන චක්ඛුද්වාරිකරූපදස්සයනනා’’ති.
භගවාතස්සිංඅට්ඨු පත්තියිංඉමිං සුත්තමභාසි. 

තත්ථ පඨමගාථාය තාවත්යථො –න, භික්ඛයව, එවරූයපන දස්සයනන

සුද්ධි යෙොති. අපිච යඛො කයලසමලිනත්තා අසුද්ධිං, කයලසයරොගානිං 
අවිගමා සයරොගයමව චන්දාභිං බ්රාේමණිං අඤ්ඤිං වා එවරූපිං දිස්වා

දිට්ඨිගතියකොබායලො අභිජානාති ‘‘පස්සාමිසුද්ධංපරමංඅයරොගං, යතනච 

දිට්ඨිසඞ්ඛායතන දස්සයනන සංසුද්ධි නරස්ස යහොතී’’ති, යසො එවිං
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පටුන 

අභිජානන්යතො තිං දස්සනිං ‘‘පරම’’න්ති ඤත්වා තස්මිිං දස්සයන 

සුද්ධානුපස්සී සමායනො තිං දස්සනිං ‘‘මග්ගඤාණ’’න්ති පච්යචති. තිං පන

මග්ගඤාණිංන යෙොති.යතනාෙ– ‘‘දිට්යඨනයචසුද්ධී’’තිදුතියගාථිං. 

796. තස්සත්යථො – යතන රූපදස්සනසඞ්ඛායතන දිට්යඨන යදි

කයලසසුද්ධි නරස්ස යහොති. යතන වා ඤායණන යසො යදි ජාතිආදිදුක්ඛං

පජහාති. එවිං සන්යත අරියමග්ගයතො අඤ්යඤන අසුද්ධිමග්යගයනව යසො

සුජ්ඣති, රාගාදීහි උපධීහි සඋපධියකො එව සමායනො සුජ්ඣතීතිආපන්නිං

යෙොති, නචඑවිංවියධොසුජ්ඣති. තස්මා දිට්ඨීහිනංපාවතථාවදානං, සානිං

දිට්ඨියයව ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨියකො අය’’න්ති කයථති දිට්ඨිඅනුරූපිං ‘‘සස්සයතො
යලොයකො’’තිආදිනානයයන තථාතථාවදන්ති. 

797. න බ්රාහ්මයණොති තතියගාථා. තස්සත්යථො – යයො පන

බාහිතපාපත්තා බ්රාහ්මයණො යෙොති, යසො මග්යගන අධිගතාසවක්ඛයයො 
ඛීණාසවබ්රාේමයණො අරියමග්ගඤාණයතො අඤ්යඤන

අභිමඞ්ගලසම්මතරූපසඞ්ඛායත දිට්යඨ තථාවිධසද්දසඞ්ඛායත සුයත 

අවීතික්කමසඞ්ඛායත සීයල ෙත්ථිවතාදියභයද වයත පථවිආදියභයද මුයත ච

උ පන්යනන මිච්ඡාඤායණන සුද්ධිං න ආහ. යසසමස්ස බ්රාේමණස්ස

වණ්ණභණනත්ථිං වුධසත්තිං. යසො හි යතධාතුකපුඤ්යඤ සබ්බස්මිඤ්ච පායප

අනූපලිත්යතො, තස්ස පහීනත්තා අත්තදිට්ඨියා යස්ස කස්සචි වා ගෙණස්ස

පහීනත්තා අත්තඤ්ජයහො, පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදීනිං අකරණයතො නයිධ 

පකුබ්බමායනොති වුධසච්චති. තස්මා නිං එවිං පසිංසන්යතො ආෙ. සබ්බස්යසව
චස්ස පුරිමපායදන සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො – පුඤ්යඤ ච පායප ච

අනූපලිත්යතො, අත්තඤ්ජයෙො නයිධ පුලබ්බමායනො, න බ්රාේමයණො
අඤ්ඤයතොසුද්ධිමාොති. 

798. එවිං න බ්රාේමයණො අඤ්ඤයතො සුද්ධිමාොති වත්වා ඉදානි යය

දිට්ඨිගතිකා අඤ්ඤයතො සුද්ධිිං බු්රවන්ති, යතසිං තස්සා දිට්ඨියා

අනිබ්බාෙකභාවිංදස්යසන්යතො ‘‘පුරිමංපහාො’’තිගාථමාෙ.තස්සත්යථො–
යත හි අඤ්ඤයතො සුද්ධිවාදා සමානාපි යස්සා දිට්ඨියා අ පහීනත්තා

ගෙණමුඤ්චනිං යෙොති. තාය පුරිමං සත්ථාරාදිිං පහාෙ අපරං නිස්සිතා 

එජාසඞ්ඛාතාය තණ්ොය අනුගතා අභිභූතා රාගාදියභදිං නතරන්ති සඞ්ගං, 

තඤ්ච අතරන්තා තිං තිං ධම්මිං උග්ගණ්ෙන්ති ච නිරස්සජන්ති ච

මක්කයටොව සාඛන්ති. 

799. පඤ්චමගාථාය සම්බන්යධො–යයොචයසො ‘‘දිට්ඨීහිනිංපාවතථා

වදාන’’න්ති වුධසත්යතො, යසො සයිං සමාදායාති. තත්ථ සෙන්ති සාමිං. 

සමාදාොති ගයෙත්වා. වතානීති ෙත්ථිවතාදීනි. උච්චාවචන්ති අපරාපරිං

හීනපණීතිං වා සත්ථාරයතො සත්ථාරාදිිං. සඤ්ඤසත්යතොති කාමසඤ්ඤාදීසු



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

464 

පටුන 

ලග්යගො. විද්වාචයවයදහිසයමච්චධම්මන්ති පරමත්ථවිද්වාචඅරොචතූහි
මග්ගඤාණයවයදහිචතුසච්චධම්මිංඅභිසයමච්චාති.යසසිං පාකටයමව. 

800. සසබ්බධම්යමසුවියසනිභූයතො, ෙං කිඤ්චිදිට්ඨංවසුතංමුතංවාති
යසොභූරිපඤ්යඤො ඛීණාසයවො යිං කඤ්චි දිට්ඨිං වා සුතිං වා මුතිං වා යතසු 

සබ්බධම්යමසු මාරයසනිං විනායසත්වා ඨිතභායවන වියසනිභූයතො. 

තයමවදස්සින්ති තිං එවිං විසුද්ධදස්සිිං. විවටං චරන්තන්ති 

තණ්ෙච්ඡදනාදිවිගයමන විවටිං හුත්වා චරන්තිං. යකනීධ යලොකස්මිං

විකප්පයෙෙයාතියකනඉධයලොයක තණ්ොක යපනවාදිට්ඨික යපනවා

යකොචිවික යපයය, යතසිංවාපහීනත්තාරාගාදිනා පුබ්යබවුධසත්යතනාති. 

801. නකප්පෙන්තීතිගාථායසම්බන්යධොඅත්යථොච–කඤ්චභියයයො? 

යත හි තාදිසා සන්යතො ද්වින්නිං ක පානිං පුයරක්ඛාරානඤ්ච යකනචි න 

කප්පෙන්ති න පුයරක්ඛයරොන්ති, පරමත්ථඅච්චන්තසුද්ධිඅධිගතත්තා 

අනච්චන්තසුද්ධිිංයයවඅකරියසස්සතදිට්ඨිිං අච්චන්තසුද්ධීතින යතවදන්ති.

ආදානගන්ථං ගථිතං විසජ්ජාති චතුබ්බිධම්පි රූපාදීනිං ආදායකත්තා
ආදානගන්ථිංඅත්තයනොචිත්තසන්තායනගථිතිංබද්ධිංඅරියමග්ගසත්යථන 

විසජ්ජඡින්දිත්වා.යසසිංපාකටයමව. 

802. සීමාතියගොති ගාථා එකපුග්ගලාධිට්ඨානාය යදසනාය වුධසත්තා. 

පුබ්බසදියසො එව පනස්සා සම්බන්යධො, යසො එවිං අත්ථවණ්ණනාය සද්ධිිං
යවදිතබ්යබො – කඤ්ච භියයයො යසො ඊදියසො භූරිපඤ්යඤො චතුන්නිං

කයලසසීමානිං අතීතත්තා සීමාතියගො බාහිතපාපත්තා ච බ්රාහ්මයණො, 

ඉත්ථම්භූතස්ස ච තස්ස නත්ථි පරචිත්තපුබ්යබනිවාසඤායණහි ඤත්වා වා 

මිංසචක්ඛුදිබ්බචක්ඛූහි දිස්වා වා කඤ්චි සමුග්ගහීතං, අභිනිවිට්ඨන්තිවුධසත්තිං 

යෙොති. යසො ච කාමරාගාභාවයතො න රාගරාගී, රූපාරූපරාගාභාවයතො න

විරාගරත්යතො. යයතො එවිංවිධස්ස ‘‘ඉදිං පර’’න්ති කඤ්චි ඉධ උග්ගහිතං

නත්ථීතිඅරෙත්තනිකූයටන යදසනිංනිට්ඨායපසි. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායසුද්ධට්ඨකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පරමට්ඨකසුත්තවණ්ණනා 

803. පරමන්ති දිට්ඨීසූති පරමට්ඨකසුත්තිං. කා උ පත්ති? භගවතිකර 
සාවත්ථියිං විෙරන්යතනානාතිත්ථියා සන්නිපතිත්වා අත්තයනො අත්තයනො

දිට්ඨිිං දීයපන්තා ‘‘ඉදිං පරමිං, ඉදිං පරම’’න්ති කලෙිං කත්වා රඤ්යඤො
ආයරොයචසුිං. රාජා සම්බහුයල ජච්චන්යධ සන්නිපාතායපත්වා ‘‘ඉයමසිං
ෙත්ථිිං දස්යසථා’’ති ආණායපසි. රාජපුරිසා අන්යධ සන්නිපාතායපත්වා
ෙත්ථිිංපුරයතොසයායපත්වා‘‘පස්සථා’’තිආෙිංසු.යත ෙත්ථිස්සඑකයමකිං

අඞ්ගිංපරාමසිිංසු.තයතොරඤ්ඤා‘‘කීදියසො, භයණ, ෙත්ථී’’තිපුට්යඨො යයො



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

465 

පටුන 

යසොණ්ඩිං පරාමසි, යසො ‘‘යසයයථාපි, මොරාජ, නඞ්ගලීසා’’ති භණි. යය

දන්තාදීනි පරාමසිිංසු, යතඉතරිං‘‘මායභොරඤ්යඤොපුරයතොමුසාභණී’’ති

පරිභාසිත්වා‘‘යසයයථාපි, මොරාජ, භිත්තිඛියලො’’තිආදීනිආෙිංසු.රාජාතිං
සබ්බිං සුත්වා ‘‘ඊදියසො තුම්ොකිං සමයයො’’ති තිත්ථියය උයයයොයජසි.
අඤ්ඤතයරො පිණ්ඩචාරියකො තිං පවත්තිිං ඤත්වා භගවයතො ආයරොයචසි.

භගවා තස්සිං අට්ඨු පත්තියිං භික්ඛූ ආමන්යතත්වා ‘‘යථා, භික්ඛයව, 

ජච්චන්ධා ෙත්ථිිං අජානන්තා තිං තිං අඞ්ගිං පරාමසිත්වා විවදිිංසු, එවිං
තිත්ථියා වියමොක්ඛන්තිකධම්මිං අජානන්තා තිං තිං දිට්ඨිිං පරාමසිත්වා
විවදන්තී’’තිවත්වා ධම්මයදසනත්ථිංඉමිංසුත්තමභාසි. 

තත්ථ පරමන්ති දිට්ඨීසු පරිබ්බසායනොති ‘‘ඉදිං පරම’’න්ති ගයෙත්වා

සකාය සකාය දිට්ඨියා වසමායනො. ෙදුත්තරි කුරුයතති යිං අත්තයනො 

සත්ථාරාදිිං යසට්ඨිං කයරොති. හීනාති අඤ්යඤ තයතො සබ්බමාහාති තිං
අත්තයනො සත්ථාරාදිිං ඨයපත්වා තයතො අඤ්යඤ සබ්යබ ‘‘හීනා ඉයම’’ති

ආෙ. තස්මා විවාදානි අවීතිවත්යතොති යතනකාරයණන යසො දිට්ඨිකලයෙ 

අවීතිවත්යතොවයෙොති. 

804. දුතියගාථාය අත්යථො – එවිං අවීතිවත්යතො ච යිං දිට්යඨ සුයත 

සීලවයත මුයතති එයතසු වත්ථූසු උ පන්නදිට්ඨිසඞ්ඛායත අත්තනි පුබ්යබ

වුධසත්ත පකාරිං ආනිසංසං පස්සති. තයදව යසො තත්ථ සකාය දිට්ඨියා

ආනිසිංසිං‘‘ඉදිංයසට්ඨ’’න්ති අභිනිවිසිත්වා අඤ්ඤංසබ්බං පරසත්ථාරාදිකිං 

නිහීනයතොපස්සති. 

805. තතියගාථාය අත්යථො – එවිං පස්සයතො චස්ස ෙං අත්තයනො

සත්ථාරාදිිං නිස්සියතොඅඤ්ඤං පරසත්ථාරාදිිං හීනංපස්සති තං පනදස්සනිං 

ගන්ථයමව කුසලා වදන්ති, බන්ධනන්ති වුධසත්තිං යෙොති. යස්මා එතයදව, 

තස්මා හි දිට්ඨංව සුතං මුතං වා සීලබ්බතං භික්ඛු න නිස්සයෙෙය, 
නාභිනියවයසයයාති වුධසත්තිංයෙොති. 

806. චතුත්ථගාථායඅත්යථො–නයකවලිංදිට්ඨසුතාදිිංනනිස්සයයයය, 

අපිචයඛොපනඅසඤ්ජාතිං උපරූපරි දිට්ඨිම්පියලොකස්මිංනකප්පයෙෙය, න 

ජයනයයාති වුධසත්තිං යෙොති. කීදිසිං? ඤායණන වා සීලවයතන වාපි, 

සමාපත්තිඤාණාදිනාඤායණනවාසීලවයතනවායාක පියති, එතිංදිට්ඨිිං

න ක යපයය. න යකවලඤ්ච දිට්ඨිිං න ක පයයයය, අපිච යඛො පන

මායනනපි ජාතිආදීහි වත්ථූහි සයමොති අත්තානමනූපයනෙය, හීයනො න

මඤ්යඤථවියසසිවාපීති. 

807. පඤ්චමගාථාය අත්යථො – එවඤ්හි දිට්ඨිිං අක යපන්යතො

අමඤ්ඤමායනොච අත්තංපහාෙඅනුපාදිොයනො ඉධවායිංපුබ්යබගහිතිං, 

තිං පොය අපරිං අග්ගණ්ෙන්යතො තස්මිම්පි වුධසත්ත පකායර ඤායණ දුවිධිං 
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නිස්සෙං යනො කයරොති. අකයරොන්යතො ච ස යව විෙත්යතසු 

නානාදිට්ඨිවයසන භින්යනසු සත්යතසු න වග්ගසාරී ඡන්දාදිවයසන

අගච්ඡනධම්යමොහුත්වාද්වාසට්ඨියාදිට්ඨීසු කිඤ්චිපිදිට්ඨිංනපච්යචති, න
පච්චාගච්ඡතීතිවුධසත්තිං යෙොති. 

808-10. ඉදානි යයො යසො ඉමාය ගාථාය වුධසත්යතො ඛීණාසයවො, තස්ස

වණ්ණභණනත්ථිං ‘‘ෙස්සූභෙන්යත’’තිආදිකා තිස්යසො ගාථායයො ආෙ.

තත්ථ උභෙන්යතති පුබ්යබ වුධසත්තඵස්සාදියභයද. පණිධීති තණ්ො. 

භවාභවාොති පුන පුනභවාය. ඉධවාහුරංවාතිසකත්තභාවාදියභයදඉධවා 

පරත්තභාවාදියභයද පරත්ථ වා. දිට්යඨ වාති දිට්ඨසුද්ධියා වා. එස නයයො 

සුතාදීසු. සඤ්ඤාති සඤ්ඤාසමුට්ඨාපිකා දිට්ඨි. ධම්මාපි යතසං න

පටිච්ඡිතායසති ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතධම්මාපි යතසිං ‘‘ඉදයමව සච්චිං

යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති එවිං න පටිච්ඡිතා. පාරඞ්ගයතො න පච්යචති තාදීති
නිබ්බානපාරිං ගයතො යතන යතන මග්යගන පහීයන කයලයස පුන

නාගච්ඡති, පඤ්චහිචආකායරහිතාදීයෙොතීති.යසසිං පාකටයමවාති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායපරමට්ඨකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ජරාසුත්තවණ්ණනා 

811. අප්පං වතජීවිතන්ති ජරාසුත්තිං.කාඋ පත්ති? එකිංසමයිංභගවා
සාවත්ථියිං වස්සිං වසිත්වා යානි තානි බුද්ධානිං සරීරායරොගයසම්පාදනිං
අනු පන්නසික්ඛාපදපඤ්ඤාපනිං යවයනයයදමනිං තථාරූපාය

අට්ඨු පත්තියා ජාතකාදිකථනන්තිආදීනි ජනපදචාරිකානිමිත්තානි, තානි 
සමයවක්ඛිත්වා ජනපදචාරිකිං පක්කාමි. අනුපුබ්යබන චාරිකිං චරමායනො
සායිංසායකතිං අනු පත්යතොඅඤ්ජනවනිංපාවිසි.සායකතවාසියනොසුත්වා
‘‘අකායලො ඉදානි භගවන්තිං දස්සනායා’’ති විභාතාය රත්තියා
මාලාගන්ධාදීනි ගයෙත්වා භගවයතො සන්තිකිං ගන්ත්වා 
පූජනවන්දනසම්යමොදනාදීනි කත්වා පරිවායරත්වා අට්ඨිංසු යාව භගවයතො

ගාම පයවසනයවලා, අථ භගවා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුධසයතො පිණ්ඩාය පාවිසි. තිං
අඤ්ඤතයරො සායකතයකො බ්රාේමණමොසායලො නගරා නික්ඛන්යතො

නගරද්වායර අද්දස. දිස්වා පුත්තසියනෙිං උ පායදත්වා ‘‘චිරදිට්යඨොසි, 

පුත්ත, මයා’’ති පරියදවයමායනො අභිමුයඛො අගමාසි. භගවා භික්ඛූ

සඤ්ඤායපසි – ‘‘අයිං, භික්ඛයව, බ්රාේමයණො යිං ඉච්ඡති, තිංකයරොතු, න 

වායරතබ්යබො’’ති. 

බ්රාේමයණොපිවච්ඡගිද්ධිනීවගාවීආගන්ත්වාභගවයතො කායිංපුරයතොච

පච්ඡයතොචදක්ඛිණයතොචවාමයතොචාතිසමන්තාආලිඞ්ගි ‘‘චිරදිට්යඨොසි, 

පුත්ත, චිරිං විනා අයෙොසී’’ති භණන්යතො. යදි පන යසො තථා කාතුිං න 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

ලයභයය, ෙදයිං ඵායලත්වා මයරයය. යසො භගවන්තිං අයවොච – ‘‘භගවා

තුම්යෙහි සද්ධිිං ආගතභික්ඛූනිං අෙයමව භික්ඛිං දාතුිං සමත්යථො, මයමව 

අනුග්ගෙිං කයරොථා’’ති. අධිවායසසි භගවා තුණ්හීභායවන. බ්රාේමයණො
භගවයතො පත්තිං ගයෙත්වා පුරයතො ගච්ඡන්යතො බ්රාේමණියා යපයසසි –

‘‘පුත්යතො යම ආගයතො, ආසනිං පඤ්ඤායපතබ්බ’’න්ති. සා තථා කත්වා
ආගමනිංපස්සන්තීඨිතාභගවන්තිංඅන්තරවීථියිංයයවදිස්වා පුත්තසියනෙිං

උ පායදත්වා ‘‘චිරදිට්යඨොසි, පුත්ත, මයා’’ති පායදසු ගයෙත්වා යරොදිත්වා
ඝරිං අතියනත්වා සක්කච්චිං යභොයජසි. භුත්තාවියනො බ්රාේමයණො පත්තිං 

අපනායමසි. භගවා යතසිං ස පායිං විදිත්වා ධම්මිං යදයසසි, 
යදසනාපරියයොසායනඋයභොපි යසොතාපන්නාඅයෙසුිං.අථභගවන්තිංයාචිිංසු

– ‘‘යාව, භන්යත, භගවා ඉමිං නගරිං උපනිස්සාය විෙරති, අම්ොකිංයයව
ඝයර භික්ඛා ගයෙතබ්බා’’ති. භගවා ‘‘න බුද්ධා එවිං එකිං 

නිබද්ධට්ඨානිංයයව ගච්ඡන්තී’’ති පටික්ඛිපි. යත ආෙිංසු – ‘‘යතන හි, 

භන්යත, භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිිං පිණ්ඩාය චරිත්වාපි තුම්යෙ ඉයධව
භත්තකච්චිං කත්වා ධම්මිං යදයසත්වා විොරිං ගච්ඡථා’’ති. භගවා යතසිං
අනුග්ගෙත්ථාය තථා අකාසි. මනුස්සා බ්රාේමණඤ්ච බ්රාේමණිඤ්ච
‘‘බුද්ධපිතා බුද්ධමාතා’’ ත්යවව යවොෙරිිංසු. තම්පි ුලලිං ‘‘බුද්ධුලල’’න්ති
නාමිංලභි. 

ආනන්දත්යථයරො භගවන්තිං පුච්ඡි – ‘‘අෙිං භගවයතො මාතාපිතයරො

ජානාමි, ඉයම පන කස්මා වදන්ති ‘අෙිං බුද්ධමාතා අෙිං බුද්ධපිතා’’’ති.

භගවාආෙ – ‘‘නිරන්තරිං යම, ආනන්ද, බ්රාේමණීචබ්රාේමයණොචපඤ්ච

ජාතිසතානිමාතාපිතයරොඅයෙසුිං, පඤ්ච ජාතිසතානිමාතාපිතූනිංයජට්ඨකා, 
පඤ්ච ජාතිසතානි කනිට්ඨකා. යත පුබ්බසියනයෙයනව කයථන්තී’’ති
ඉමඤ්චගාථමභාසි– 

‘‘පුබ්යබව සන්නිවායසන, පච්චු පන්නහියතන වා; 

එවිංතිංජායයතයපමිං, උ පලිංවයයථොදයක’’ති.)ජා.1.2.174); 

තයතොභගවාසායකයතයථාභිරන්තිංවිෙරිත්වාපුනචාරිකිංචරමායනො 
සාවත්ථියමව අගමාසි. යසොපි බ්රාේමයණො ච බ්රාේමණී ච භික්ඛූ
උපසඞ්කමිත්වා පතිරූපිං ධම්මයදසනිං සුත්වා යසසමග්යග පාපුණිත්වා
අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායිිංසු. නගයර බ්රාේමණා
සන්නිපතිිංසු ‘‘අම්ොකිං ඤාතයක සක්කරිස්සාමා’’ති.
යසොතාපන්නසකදාගාමිඅනාගාමියනොඋපාසකාපි සන්නිපතිිංසුඋපාසිකායයො
ච ‘‘අම්ොකිං සෙධම්මියක සක්කරිස්සාමා’’ති. යත සබ්යබපි 

කම්බලකූටාගාරිං ආයරොයපත්වා මාලාගන්ධාදීහි පූයජන්තා නගරා
නික්ඛායමසුිං. 

භගවාපි තිං දිවසිං පච්චූසසමයය බුද්ධචක්ඛුනා යලොකිං
යවොයලොයකන්යතො යතසිං පරිනිබ්බානභාවිං ඤත්වා ‘‘තත්ථ මයි ගයත
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ධම්මයදසනිං සුත්වා බහුජනස්ස ධම්මාභිසමයයො භවිස්සතී’’ති ඤත්වා
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථියතො ආගන්ත්වා ආළාෙනයමව පාවිසි. මනුස්සා
දිස්වා ‘‘මාතාපිතූනිංසරීරකච්චිංකාතුකායමොභගවාආගයතො’’ති වන්දිත්වා
අට්ඨිංසු. නාගරාපි කූටාගාරිං පූයජන්තා ආළාෙනිං ආයනත්වා භගවන්තිං 
පුච්ඡිිංසු – ‘‘ගෙට්ඨඅරියසාවකා කථිං පූයජතබ්බා’’ති. භගවා ‘‘යථා

අයසක්ඛා පූජියන්ති, තථා පූයජතබ්බා ඉයම’’ති අධි පායයන යතසිං
අයසක්ඛමුනිභාවිංදීයපන්යතො ඉමිංගාථමාෙ– 

‘‘අහිිංසකායයමුනයයො, නිච්චිංකායයනසිංවුධසතා; 

යතයන්තිඅච්චුතිංඨානිං, යත්ථගන්ත්වානයසොචයර’’ති. )ධ.ප. 
225); 

තඤ්චපරිසිංඔයලොයකත්වාතඞ්ඛණානුරූපිංධම්මිං යදයසන්යතොඉමිං 
සුත්තමභාසි. 

තත්ථ අප්පං වත ජීවිතං ඉදන්ති ‘‘ඉදිං වත මනුස්සානිං ජීවිතිං අ පිං
පරිත්තිං ඨිතිපරිත්තතාය සරසපරිත්තතායා’’ති සල්ලසුත්යතපි

වුධසත්තනයයමතිං. ඔරංවස්සසතාපි මිෙයතීතිවස්සසතාඔරිංකලලාදිකායලපි

මියයති. අතිච්චාති වස්සසතිං අතික්කමිත්වා. ජරසාපි මිෙයතීති ජරායපි
මියයති. 

812-6. මමායියතති මමායිතවත්ථුකාරණා. විනාභාවසන්තයමවිදන්ති 

සන්තවිනාභාවිං විජ්ජමානවිනාභාවයමව ඉදිං, න සක්කා අවිනාභායවන

භවිතුන්ති වුධසත්තිං යෙොති. මාමයකොති මම උපාසයකො භික්ඛු වාති සඞ්ඛිං

ගයතො, බුද්ධාදීනි වා වත්ථූනි මමායමායනො. සඞ්ගතන්ති සමාගතිං

දිට්ඨපුබ්බිංවා. පිොයිතන්තිපියිංකතිං. නාමංයෙවාවසිස්සති අක්යඛෙයන්ති

සබ්බිං රූපාදිධම්මජාතිං පහීයති, නාමමත්තයමව තු අවසිස්සති 

‘‘බුද්ධරක්ඛියතො, ධම්මරක්ඛියතො’’ති එවිං සඞ්ඛාතුිං කයථතුිං. මුනයෙොති

ඛීණාසවමුනයයො. යඛමදස්සියනොති නිබ්බානදස්සියනො. 

817. සත්තමගාථා එවිං මරණබ්භාෙයත යලොයක

අනුරූපපටිපත්තිදස්සනත්ථිං වුධසත්තා. තත්ථ පතිලීනචරස්සාතිතයතො තයතො

පතිලීනිං චිත්තිං කත්වා චරන්තස්ස. භික්ඛුයනොති කලයාණපුථුජ්ජනස්ස

යසක්ඛස්ස වා. සාමග්ගිෙමාහු තස්ස තං, යෙො අත්තානං භවයන න

දස්සයෙති තස්යසතිං පතිරූපමාහු, යයො එවිංපටිපන්යනො නිරයාදියභයද
භවයනඅත්තානිංනදස්යසයය.එවඤ්හියසොඉමම්ොමරණා මුච්යචයයාති
අධි පායයො. 

818-20. ඉදානියයො‘‘අත්තානිංභවයනනදස්සයය’’තිඑවිංඛීණාසයවො

විභාවියතො, තස්ස වණ්ණභණනත්ථිං ඉයතො පරා තිස්යසො ගාථායයො ආෙ.

තත්ථ සබ්බත්ථාතිද්වාදසසු ආයතයනසු. ෙදිදංදිට්ඨසුතංමුයතසුවාතිඑත්ථ
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පනයදිදිං දිට්ඨසුතිං, එත්ථවාමුයතසුවාධම්යමසුඑවිංමුනිනඋපලිම්පතීති

එවිං සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. යධොයනො න හි යතන මඤ්ඤති, ෙදිදං

දිට්ඨසුතංමුයතසු වාතිඅත්රාපියදිදිංදිට්ඨසුත්තිං, යතනවත්ථුනානමඤ්ඤති, 

මුයතසුවා ධම්යමසුනමඤ්ඤතීතිඑවයමවසම්බන්යධොයවදිතබ්යබො. නහි

යසො රජ්ජති යනො විරජ්ජතීති. බාලපුථුජ්ජනා විය න රජ්ජති, 

කලයාණපුථුජ්ජනයසක්ඛා විය න විරජ්ජති, රාගස්ස පන ඛීණත්තා
‘‘විරායගො’’ත්යවව සඞ්ඛිං ගච්ඡති. යසසිං සබ්බත්ථ පාකටයමවාති.
යදසනාපරියයොසායන චතුරාසීතියා පාණසෙස්සානිං ධම්මාභිසමයයො
අයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායජරාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. තිස්සයමත්යතෙයසුත්තවණ්ණනා 

821. යමථුනමනුයුත්තස්සාති තිස්සයමත්යතයයසුත්තිං. කා උ පත්ති? 
භගවති කර සාවත්ථියිං විෙරන්යත තිස්සයමත්යතයයා නාම ද්යව සොයා
සාවත්ථිිංඅගමිංසු.යතසායන්ෙසමයිං මොජනිංයජතවනාභිමුඛිංගච්ඡන්තිං

දිස්වා ‘‘ුලහිිං ගච්ඡථා’’ති පුච්ඡිිංසු. තයතො යතහි ‘‘බුද්යධො යලොයක

උ පන්යනො, බහුජනහිතාය ධම්මිං යදයසති, තිං යසොතුිං යජතවනිං 

ගච්ඡාමා’’ති වුධසත්යත ‘‘මයම්පි යසොස්සාමා’’ති අගමිංසු. යත 
අවඤ්ඣධම්මයදසකස්ස භගවයතො ධම්මයදසනිං සුත්වා පරිසන්තයර

නිසින්නාව චින්යතසුිං – ‘‘න සක්කා අගාරමජ්යඣ ඨියතනායිං ධම්යමො
පරිපූයරතු’’න්ති. අථ පක්කන්යත මොජයන භගවන්තිං පබ්බජ්ජිං යාචිිංසු.
භගවා ‘‘ඉයම පබ්බායජහී’’ති අඤ්ඤතරිං භික්ඛුිං ආණායපසි. යසො යත
පබ්බායජත්වා තචපඤ්චකකම්මට්ඨානිං දත්වා අරඤ්ඤවාසිං 

ගන්තුමාරද්යධො. යමත්යතයයයො තිස්සිං ආෙ – ‘‘ආවුධසයසො, උපජ්ඣායයො

අරඤ්ඤිංගච්ඡති, මයම්පිගච්ඡාමා’’ති.තිස්යසො ‘‘අලිංආවුධසයසො, භගවයතො

දස්සනිංධම්මස්සවනඤ්චඅෙිං පියෙමි, ගච්ඡත්ව’’න්තිවත්වානඅගමාසි.
යමත්යතයයයො උපජ්ඣායයන සෙ ගන්ත්වා අරඤ්යඤ සමණධම්මිං
කයරොන්යතො න චිරස්යසව අරෙත්තිං පාපුණි සද්ධිිං ආචරියුපජ්ඣායයහි. 
තිස්සස්සාපි යජට්ඨභාතා බයාධිනා කාලමකාසි. යසො තිං සුත්වා අත්තයනො

ගාමිං අගමාසි, තත්ර නිං ඤාතකා පයලොයභත්වා උ පබ්බායජසුිං.
යමත්යතයයයොපිආචරියුපජ්ඣායයහි සද්ධිිං සාවත්ථිිංආගයතො. අථ භගවා
වුධසත්ථවස්යසොජනපදචාරිකිංචරමායනොඅනුපුබ්යබනතිං ගාමිංපාපුණි.තත්ථ

යමත්යතයයයො භගවන්තිං වන්දිත්වා ‘‘ඉමස්මිිං, භන්යත, ගායම මම 

ගිහිසොයයොඅත්ථි, මුහුත්තිංතාවආගයමථඅනුකම්පිංඋපාදායා’’තිවත්වා
ගාමිං පවිසිත්වා තිං භගවයතො සන්තිකිං ආයනත්වා එකමන්තිං ඨියතො
තස්සත්ථාය ආදිගාථාය භගවන්තිං පඤ්ෙිං පුච්ඡි. තස්ස භගවා
බයාකයරොන්යතො අවයසසගාථායයොඅභාසි.අයමස්සසුත්තස්සඋ පත්ති. 
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පටුන 

තත්ථ යමථුනමනුයුත්තස්සාති යමථුනධම්මසමායුත්තස්ස. ඉතීති

එවමාෙ. ආෙස්මාතිපියවචනයමතිං, තිස්යසොතිනාමිං තස්සයථරස්ස.යසොහි

තිස්යසොති නායමන. යමත්යතයෙයොති යගොත්තිං, යගොත්තවයසයනව යචස

පාකයටො අයෙොසි.තස්මා අට්ඨු පත්තියිංවුධසත්තිං ‘‘තිස්සයමත්යතයයානාම

ද්යව සොයා’’ති. විඝාතන්ති උපඝාතිං. බූ්රහීති ආචික්ඛ. මාරිසාති

පියවචනයමතිං, නිදුක්ඛාති වුධසත්තිං යෙොති. සුත්වාන තව සාසනන්ති තව

වචනිං සුත්වා. වියවයක සික්ඛිස්සාමයසති සොයිං ආරබ්භ ධම්මයදසනිං
යාචන්යතොභණති.යසොපන සික්ඛිතසික්යඛොයයව. 

822. මුස්සයත වාපි සාසනන්තිපරියත්තිපටිපත්තියතො දුවිධම්පිසාසනිං

නස්සති. වාපීති පදපූරණමත්තිං. එතං තස්මිං අනාරිෙන්තිතස්මිිං පුග්ගයල

එතිංඅනරියිං, යදිදිංමිච්ඡාපටිපදා. 

823. එයකො පුබ්යබ චරිත්වානාති පබ්බජ්ජාසඞ්ඛායතන වා

ගණයවොස්සග්ගට්යඨන වා පුබ්යබ එයකො විෙරිත්වා. ොනං භන්තංව තං

යලොයක, හීනමාහු පුථුජ්ජනන්ති තිං විබ්භන්තකිං පුග්ගලිං යථා

ෙත්ථියානාදියානිං අදන්තිං විසමිං ආයරොෙති, ආයරොෙකම්පි භඤ්ජති, 

පපායතපි පපතති. එවිං කායදුච්චරිතාදිවිසමායරොෙයනන නරකාදීසු, 
අත්ථභඤ්ජයනන ජාතිපපාතාදීසු පපතයනන ච යානිං භන්තිංව ආහු හීනිං
පුථුජ්ජනඤ්චආහූති. 

824-5. ෙයසො කිත්ති චාති ලාභසක්කායරො පසිංසා ච. පුබ්යබති

පබ්බජිතභායව. හාෙයතවාපිතස්ස සාතිතස්සවිබ්භන්තකස්සසයතොයසොච

යයසොසාචකත්තිොයති. එතම්පිදිස්වාතිඑතම්පිපුබ්යබයසකත්තීනිංභාවිං

පච්ඡා ච ොනිිං දිස්වා. සික්යඛථ යමථුනං විප්පහාතයවති තිස්යසො සික්ඛා

සික්යඛථ. කිං කාරණිං? යමථුනං විප්පහාතයව, යමථුන පොනත්ථායාති

වුධසත්තිං යෙොති. යයො හි යමථුනිං න වි පජෙති, සඞ්කප්යපහි…යප.…

තථාවියධො. තත්ථ පයරයතොති සමන්නාගයතො. පයරසං නිග්යඝොසන්ති 

උපජ්ඣායාදීනිංනින්දාවචනිං. මඞ්කුයහොතීතිදුම්මයනො යෙොති. 

826. ඉයතො පරා ගාථා පාකටසම්බන්ධා එව. තාසු සත්ථානීති 

කායදුච්චරිතාදීනි. තානි හි අත්තයනො පයරසඤ්ච යඡදනට්යඨන
‘‘සත්ථානී’’ති වුධසච්චන්ති. යතසු චායිං වියසසයතො යචොදියතො
මුසාවචනසත්ථායනව කයරොති – ‘‘ඉමිනා කාරයණනාෙිං විබ්භන්යතො’’ති

භණන්යතො. යතයනවාෙ – ‘‘එස ඛ්වස්ස මහායගයධො, යමොසවජ්ජං

පගාහතී’’ති. තත්ථ එස ඛ්වස්සාති එස යඛො අස්ස. මහායගයධොති

මොබන්ධනිං. කතයමොති යච? යදිදිං යමොසවජ්ජිං පගාෙති, ස්වාස්ස
මුසාවාදජ්යඣොගායෙොමොයගයධොතියවදිතබ්යබො. 
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827. මන්යදොව පරිකිස්සතීති පාණවධාදීනි කයරොන්යතො
තයතොනිදානඤ්ච දුක්ඛමනුයභොන්යතො යභොගපරියයසනරක්ඛනානි ච
කයරොන්යතොයමොමූයෙොවියපරිකලිස්සති. 

828-9. ‘‘එතමාදීනවං ඤත්වා, මුනි පුබ්බාපයර ඉධා’’ති එතිං ‘‘යයසො

කත්ති ච යා පුබ්යබ, ොයයතවාපි තස්ස සා’’ති ඉයතො පභුති වුධසත්යත
පුබ්බාපයර ඉධ ඉමස්මිිං සාසයන පුබ්බයතො අපයර සමණභාවයතො

විබ්භන්තකභායව ආදීනවිං මුනි ඤත්වා. එතදරිොනමුත්තමන්ති යදිදිං

වියවකචරියා, එතිං බුද්ධාදීනිං අරියානිං උත්තමිං, තස්මා වියවකඤ්යඤව 

සික්යඛථාති අධි පායයො. න යතන යසට්යඨො මඤ්යඤථාති යතන ච 

වියවයකනනඅත්තානිං ‘‘යසට්යඨොඅෙ’’න්තිමඤ්යඤයය, යතනථද්යධො
නභයවයයාති වුධසත්තිංයෙොති. 

830. රිත්තස්සාති විවිත්තස්ස කායදුච්චරිතාදීහි විරහිතස්ස. 

ඔඝතිණ්ණස්ස පිහෙන්ති, කායමසු ගධිතා පජාති වත්ථුකායමසු ලග්ගා 
සත්තාතස්සචතුයරොඝතිණ්ණස්සපිෙයන්තිඉණායිකාවියආණණයස්සාති
අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං නිට්ඨායපසි. යදසනාපරියයොසායන තිස්යසො
යසොතාපත්තිඵලිංපත්වාපච්ඡා පබ්බජිත්වාඅරෙත්තිංසච්ඡාකාසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායතිස්සයමත්යතයයසුත්තවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

8. පසූරසුත්තවණ්ණනා 

831. ඉයධව සුද්ධීතිපසූරසුත්තිං.කාඋ පත්ති? භගවතිකරසාවත්ථියිං 

විෙරන්යත පසූයරො නාම පරිබ්බාජයකො මොවාදී, යසො ‘‘අෙමස්මි

සකලජම්බුදීයපවායදන අග්යගො, තස්මායථාජම්බුදීපස්සජම්බුපඤ්ඤාණිං, 
එවිං මමාපි භවිතුිං අරෙතී’’ති ජම්බුසාඛිං ධජිං කත්වා සකලජම්බුදීයප
පටිවාදිං අනාසායදන්යතො අනුපුබ්යබන සාවත්ථිිං ආගන්ත්වා නගරද්වායර
වාලිකත්ථලිං කත්වා තත්ථ සාඛිං උස්සායපත්වා ‘‘යයො මයා සද්ධිිං වාදිං

කාතුිංසමත්යථො, යසොඉමිංසාඛිංභඤ්ජතූ’’තිවත්වානගරිංපාවිසි.තිංඨානිං 
මොජයනොපරිවායරත්වාඅට්ඨාසි.යතනචසමයයනආයස්මාසාරිපුත්යතො
භත්තකච්චිං කත්වා සාවත්ථියතො නික්ඛමති. යසො තිං දිස්වා සම්බහුයල

ගාමදාරයකපුච්ඡි–‘‘කිං එතිංදාරකා’’ති, යතසබ්බිංආචික්ඛිිංසු.‘‘යතනහි

නිංතුම්යෙඋද්ධරිත්වාපායදහි භඤ්ජථ, ‘වාදත්ථියකොවිොරිංආගච්ඡතූ’තිච
භණථා’’තිවත්වාපක්කාමි. 

පරිබ්බාජයකො පිණ්ඩාය චරිත්වා කතභත්තකච්යචො ආගන්ත්වා
උද්ධරිත්වා භග්ගිං සාඛිං දිස්වා ‘‘යකනිදිං කාරිත’’න්ති පුච්ඡි.
‘‘බුද්ධසාවයකනසාරිපුත්යතනා’’තිචවුධසත්යතපමුදියතොහුත්වා‘‘අජ්ජමම 
ජයිං සමණස්ස ච පරාජයිං පණ්ඩිතා පස්සන්තූ’’ති පඤ්ෙවීමිංසයක
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කාරණියක ආයනතුිං සාවත්ථිිං පවිසිත්වා වීථිසිඞ්ඝාටකචච්චයරසු
විචරන්යතො ‘‘සමණස්ස යගොතමස්ස අග්ගසාවයකන සෙ වායද
පඤ්ඤාපටිභානිං යසොතුකාමා යභොන්යතො නික්ඛමන්තූ’’ති උග්යඝොයසසි. 

‘‘පණ්ඩිතානිංවචනිංයසොස්සාමා’’තිසාසයනපසන්නාපිඅ පසන්නාපිබහූ
මනුස්සා නික්ඛමිිංසු. තයතො පසූයරො මොජනපරිවුධසයතො ‘‘එවිං වුධසත්යත එවිං
භණිස්සාමී’’තිආදීනි විතක්යකන්යතො විොරිං අගමාසි. යථයරො ‘‘විොයර
උච්චාසද්දමොසද්යදො ජනබයාුලලඤ්ච මා අයෙොසී’’ති
යජතවනද්වාරයකොට්ඨයකආසනිංපඤ්ඤායපත්වානිසීදි. 

පරිබ්බාජයකො යථරිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ත්විං, යභො, පබ්බජිත, මය්ෙිං 
ජම්බුධජිං භඤ්ජායපසී’’තිආෙ. ‘‘ආම පරිබ්බාජකා’’ති ච වුධසත්යත ‘‘යෙොතු

යනො, යභො, කාචි කථාපවත්තී’’තිආෙ.‘‘යෙොතුපරිබ්බාජකා’’තිචයථයරන

සම්පටිච්ඡියත ‘‘ත්විං, සමණ, පුච්ඡ, අෙිං විස්සජ්යජස්සාමී’’ති ආෙ.තයතො

නිංයථයරොඅවච ‘‘කිං, පරිබ්බාජක, දුක්කරිංපුච්ඡා, උදාහු විස්සජ්ජන’’න්ති.

විස්සජ්ජනිංයභො, පබ්බජිත, පුච්ඡායකිං දුක්කරිං.තිංයයොහියකොචියිංකඤ්චි

පුච්ඡතීති.‘‘යතනහි, පරිබ්බාජක, ත්විං පුච්ඡ, අෙිංවිස්සජ්යජස්සාමී’’තිඑවිං
වුධසත්යත පරිබ්බාජයකො ‘‘සාධුරූයපො භික්ඛු ඨායන සාඛිං භඤ්ජායපසී’’ති
විම්හිතචිත්යතො හුත්වා යථරිං පුච්ඡි – ‘‘යකො පුරිසස්ස කායමො’’ති.

‘‘සඞ්ක පරායගොපුරිසස්සකායමො’’ති)අ.නි.6.63) යථයරොආෙ.යසොතිං 
සුත්වා යථයර විරුද්ධසඤ්ඤී හුත්වා පරාජයිං ආයරොයපතුකායමො ආෙ – 

‘‘චිත්රවිචිත්රාරම්මණිං පන යභො, පබ්බජිත, පුරිසස්ස කාමිං න වයදසී’’ති? 

‘‘ආම, පරිබ්බාජක, නවයදමී’’ති.තයතොනිංපරිබ්බාජයකොයාවතික්ඛත්තුිං
පටිඤ්ඤිං කාරායපත්වා‘‘සුණන්තුයභොන්යතොසමණස්සවායදයදොස’’න්ති

පඤ්ෙවීමිංසයක ආලපිත්වා ආෙ – ‘‘යභො, පබ්බජිත, තුම්ොකිං

සබ්රේමචාරියනොඅරඤ්යඤවිෙරන්තී’’ති? ‘‘ආම, පරිබ්බාජක, විෙරන්තී’’ති.

‘‘යත තත්ථ විෙරන්තා කාමවිතක්කාදයයො විතක්යක විතක්යකන්තී’’ති? 

‘‘ආම, පරිබ්බාජක, පුථුජ්ජනා සෙසා විතක්යකන්තී’’ති. ‘‘යදි එවිං යතසිං

සමණභායවො ුලයතො? නනු යත අගාරිකා කාමයභොගියනො යෙොන්තී’’ති
එවඤ්චපනවත්වා අථාපරිංඑතදයවොච– 

‘‘න යතයවකාමායානිචිත්රානියලොයක, 

සඞ්ක පරාගඤ්චවයදසිකාමිං; 

සඞ්ක පයිංඅුලසයලවිතක්යක, 

භික්ඛුපියතයෙස්සතිකාමයභොත්’’ති.)සිං.නි.අට්ඨ. 1.1.34); 

අථ යථයරො පරිබ්බාජකස්ස වායද යදොසිං දස්යසන්යතො ආෙ – ‘‘කිං, 

පරිබ්බාජක, සඞ්ක පරාගිං පුරිසස්ස කාමිං න වයදසි, චිත්රවිචිත්රාරම්මණිං 

වයදසී’’ති? ‘‘ආම, යභො, පබ්බජිතා’’ති.තයතොනිංයථයරොයාවතික්ඛත්තුිං

පටිඤ්ඤිං කාරායපත්වා ‘‘සුණාථ, ආවුධසයසො, පරිබ්බාජකස්ස වායද

යදොස’’න්තිපඤ්ෙවීමිංසයක ආලපිත්වාආෙ–‘‘ආවුධසයසොපසූර, තවසත්ථා
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අත්ථී’’ති? ‘‘ආම, පබ්බජිත, අත්ථී’’ති. ‘‘යසො චක්ඛුවිඤ්යඤයයිං

රූපාරම්මණිං පස්සති සද්දාරම්මණාදීනි වා යසවතී’’ති? ‘‘ආම, පබ්බජිත, 

යසවතී’’ති. ‘‘යදි එවිං තස්ස සත්ථුභායවො ුලයතො, නනු යසො අගාරියකො

කාමයභොත්යෙොතී’’තිඑවඤ්චපනවත්වාඅථාපරිංඑතදයවොච – 

‘‘යතයවකාමායානිචිත්රානියලොයක, 

සඞ්ක පරාගිංනවයදසිකාමිං; 

පස්සන්යතො රූපානිමයනොරමානි, 
සුණන්යතොසද්දානිමයනොරමානි. 

‘‘ඝායන්යතොගන්ධානිමයනොරමානි, 

සායන්යතොරසානිමයනොරමානි; 

ඵුසන්යතොඵස්සානිමයනොරමානි, 
සත්ථාපියතයෙස්සතිකාමයභොත්’’ති. 

එවිං වුධසත්යතනි පටිභායනො පරිබ්බාජයකො ‘‘අයිං පබ්බජියතො මොවාදී, 
ඉමස්ස සන්තියක පබ්බජිත්වා වාදසත්ථිං සික්ඛිස්සාමී’’ති සාවත්ථිිං
පවිසිත්වා පත්තචීවරිං පරියයසිත්වා යජතවනිං පවිට්යඨො තත්ථ ලාලුදායිිං
සුවණ්ණවණ්ණිං කායූපපන්නිංසරීරාකාරාක යපසුසමන්තපාසාදිකිංදිස්වා
‘‘අයිං භික්ඛු මොපඤ්යඤො මොවාදී’’ති මන්ත්වා තස්ස සන්තියක
පබ්බජිත්වා තිං වායදන නිග්ගයෙත්වා සලිඞ්යගන තිංයයව තිත්ථායතනිං
පක්කමිත්වා පුන ‘‘සමයණන යගොතයමන සද්ධිිං වාදිං කරිස්සාමී’’ති
සාවත්ථියිං පුරිමනයයයනව උග්යඝොයසත්වා මොජනපරිවුධසයතො ‘‘එවිං
සමණිං යගොතමිං නිග්ගයෙස්සාමී’’තිආදීනි වදන්යතො යජතවනිං අගමාසි. 
යජතවනද්වාරයකොට්ඨයක අධිවත්ථා යදවතා ‘‘අයිං අභාජනභූයතො’’ති
මුඛබන්ධමස්ස අකාසි. යසො භගවන්තිං උපසඞ්කමිත්වා මූයගො විය නිසීදි.

මනුස්සා ‘‘ඉදානි පුච්ඡිස්සති, ඉදානි පුච්ඡිස්සතී’’ති තස්ස මුඛිං

උල්යලොයකත්වා ‘‘වයදහි, යභො පසූර, වයදහි, යභො පසූරා’’ති 
උච්චාසද්දමොසද්දා අයෙසුිං. අථ භගවා ‘‘කිං පසූයරො වදිස්සතී’’ති වත්වා
තත්ථ සම්පත්තපරිසායධම්මයදසනත්ථිංඉමිංසුත්තිංඅභාසි. 

තත්ථපඨමගාථායතාවඅයිංසඞ්යඛයපො–ඉයමදිට්ඨිගතිකාඅත්තයනො 

දිට්ඨිිං සන්ධාය ඉයධව සුද්ධී ඉති වාදෙන්ති නාඤ්යඤසු ධම්යමසු 

විසුද්ධිමාහු. එවිං සන්යත අත්තයනො සත්ථාරාදීනි නිස්සිතා තත්යථව ‘‘එස

වායදොසුයභො’’තිඑවිං සුභං වදානා හුත්වා පුථූ සමණබ්රාේමණා ‘‘සස්සයතො 

යලොයකො’’තිආදීසු පච්යචකසච්යචසුනිවිට්ඨා. 

832. එවිං නිවිට්ඨාච– යතවාදකාමාතිගාථා.තත්ථ බාලංදහන්තීමිථු

අඤ්ඤමඤ්ඤන්ති ‘‘අයිං බායලො අයිං බායලො’’ති එවිං ද්යවපි ජනා

අඤ්ඤමඤ්ඤිංබාලිං දෙන්ති, බාලයතොපස්සන්ති. වදන්ති යතඅඤ්ඤසිතා

කයථොජ්ජන්ති යත අඤ්ඤමඤ්ඤිං සත්ථාරාදිිං නිස්සිතා කලෙිං වදන්ති. 
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පසංසකාමා කුසලා වදානාති පසිංසත්ථිකා උයභොපි ‘‘මයිං ුලසලවාදා
පණ්ඩිතවාදා’’තිඑවිංසඤ්ඤියනොහුත්වා. 

833. එවිං වදායනසුචයතසුඑයකොනියමයතොඑව– යුත්යතො කථාෙන්ති

ගාථා. තත්ථ යුත්යතො කථාෙන්ති විවාදකථාය උස්සුක්යකො. පසංසමිච්ෙං

විනිඝාති යහොතීති අත්තයනො පසිංසිං ඉච්ඡන්යතො ‘‘කථිං නු යඛො
නිග්ගයෙස්සාමී’’තිආදිනා නයයන පුබ්යබව සල්ලාපා කථිංකථී විනිඝාතී

යෙොති. අපාහතස්මින්ති පඤ්ෙවීමිංසයකහි ‘‘අත්ථාපගතිං යත භණිතිං, 
බයඤ්ජනාපගතිං යත භණිත’’න්තිආදිනා නයයන අපොරියත වායද. 

නින්දාෙ යසො කුප්පතීති එවිං අපාෙතස්මිඤ්ච වායද උ පන්නාය නින්දාය

යසොුල පති. රන්ධයමසීතිපරස්ස රන්ධයමවගයවසන්යතො. 

834. න යකවලඤ්ච ුල පති, අපිච යඛො පන ෙමස්ස වාදන්ති ගාථා.

තත්ථ පරිහීනමාහු අපාහතන්ති අත්ථබයඤ්ජනාදියතො අපාෙතිං පරිහීනිං

වදන්ති. පරියදවතීති තයතො නිමිත්තිං යසො ‘‘අඤ්ඤිං මයා

ආවජ්ජිත’’න්තිආදීහිවි පලපති. යසොචතීති‘‘තස්සජයයො’’තිආදීනිආරබ්භ

යසොචති. උපච්චගා මන්ති අනුත්ථුනාතීති ‘‘යසො මිං වායදන වාදිං 
අතික්කන්යතො’’තිආදිනානයයනසුට්ඨුතරිංවි පලපති. 

835. එයත විවාදා සමයණසූති එත්ථ පන සමණා වුධසච්චන්ති

බාහිරපරිබ්බාජකා. එයතසු උග්ඝාති නිඝාති යහොතීති එයතසු වායදසු
ජයපරාජයාදිවයසනචිත්තස්සඋග්ඝාතිංනිඝාතඤ්ච පාපුණන්යතොඋග්ඝාතී

නිඝාතී ච යෙොති. විරයම කයථොජ්ජන්ති පජයෙයය කලෙිං. න

හඤ්ඤදත්ථත්ථිපසංසලාභාතිනහිඑත්ථ පසිංසලාභයතොඅඤ්යඤොඅත්යථො
අත්ථි. 

836-7. ඡට්ඨගාථායඅත්යථො–යස්මාචනෙඤ්ඤදත්ථත්ථිපසිංසලාභා, 

තස්මා පරමිං ලාභිං ලභන්යතොපි ‘‘සුන්දයරො අය’’න්ති තත්ථ දිට්ඨියා 

පසංසියතොවා පනයහොති තිං වාදංපරිසාෙමජ්යඣ දීයපත්වා, තයතො යසො 

යතන ජයත්යථනතුට්ඨිිංවාදන්තවිදිංසකිංවාආපජ්ජන්යතො හසති, මායනන

ච උණ්ණමති. කිංකාරණිං? යස්මා තං ජයත්ථිං පප්පුෙය ෙථාමායනො ජායතො, 

එවිං උණ්ණමයතො ච ො උණ්ණතීති ගාථා. තත්ථ මානාතිමානං වදයත

පයනයසොති එයසො පන තිං උණ්ණතිිං ‘‘විඝාතභූමී’’ති අබුජ්ඣමායනො
මානඤ්චඅතිමානඤ්චවදතියයව. 

838. එවිංවායද යදොසිංදස්යසත්වාඉදානිතස්සවාදිංඅසම්පටිච්ඡන්යතො 

‘‘සූයරො’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ රාජඛාදාොති රාජඛාදනීයයන, 

භත්තයවතයනනාතිවුධසත්තිංයෙොති. අභිගජ්ජයමති පටිසූරමිච්ෙන්තියථායසො

පටිසූරිංඉච්ඡන්යතොඅභිගජ්ජන්යතොඑති, එවිං දිට්ඨිගතියකොදිට්ඨිගතිකන්ති

දස්යසති. යෙයනවයසො, යතන පයලහීතියයනයසොතුය්ෙිංපටිසූයරො, යතන
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ගච්ඡ. පුබ්යබව නත්ථි ෙදිදං යුධාොති යිං පන ඉදිං කයලසජාතිං යුද්ධාය

සියා, තිං එතිං පුබ්යබව නත්ථි, යබොධිමූයලයයව පහීනන්ති දස්යසති.
යසසගාථාපාකටසම්බන්ධායයව. 

839-40. තත්ථ විවාදෙන්තීති විවදන්ති. පටියසනිකත්තාති

පටියලොමකාරයකො. වියසනිකත්වාති කයලසයසනිං විනායසත්වා. කිං 

ලයභයථොති පටිමල්ලිං කිං ලභිස්සසි. පසූරාති තිං පරිබ්බාජකිං ආලපති. 

යෙසීධ නත්ථීතියයසිංඉධනත්ථි. 

841. පවිතක්කන්ති ‘‘ජයයො නු යඛො යම භවිස්සතී’’ති ආදීනි

විතක්යකන්යතො. යධොයනන යුගං සමාගමාති ධුතකයලයසන බුද්යධන

සද්ධිිං යුගග්ගාෙිං සමාපන්යනො. න හි ත්වං සක්ඛසි සම්පොතයවති 

යකොත්ථුකාදයයො විය සීොදීහි, යධොයනන සෙ යුගිං ගයෙත්වා එකපදම්පි
සම්පයාතුිං යුගග්ගාෙයමවවාසම්පායදතුිංනසක්ඛිස්සසීති.යසසිංසබ්බත්ථ
පාකටයමවාති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායපසූරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. මාගණ්ඩිෙසුත්තවණ්ණනා 

842. දිස්වාන තණ්හන්ති මාගණ්ඩියසුත්තිං.කාඋ පත්ති? එකිංසමයිං
භගවා සාවත්ථියිං විෙරන්යතො පච්චූසසමයය බුද්ධචක්ඛුනා යලොකිං
යවොයලොයකන්යතොුලරූසු කම්මාසධම්මනිගමවාසියනොමාගණ්ඩියස්සනාම
බ්රාේමණස්ස සපජාපතිකස්ස අරෙත්තූපනිස්සයිං දිස්වා තාවයදව
සාවත්ථියතො තත්ථ ගන්ත්වා කම්මාසධම්මස්ස අවිදූයර අඤ්ඤතරස්මිිං
වනසණ්යඩනිසීදිසුවණ්යණොභාසිංමුඤ්චමායනො.මාගණ්ඩියයොපි තඞ්ඛණිං
තත්ථමුඛයධොවනත්ථිංගයතොසුවණ්යණොභාසිංදිස්වා‘‘කිංඉද’’න්තිඉයතො
චියතො ච යපක්ඛමායනො භගවන්තිං දිස්වා අත්තමයනො අයෙොසි. තස්සකර

ධීතාසුවණ්ණවණ්ණා, තිංබහූ ඛත්තියුලමාරාදයයොවාරයන්තානලභන්ති.
බ්රාේමයණො එවිංලද්ධියකො යෙොති ‘‘සමණස්යසව නිං සුවණ්ණවණ්ණස්ස

දස්සාමී’’ති. යසො භගවන්තිං දිස්වා ‘‘අයිං යම ධීතාය සමානවණ්යණො, 
ඉමස්ස නිං දස්සාමී’’ති චිත්තිං උ පායදසි. තස්මා දිස්වාව අත්තමයනො
අයෙොසි.යසො යවයගනඝරිංගන්ත්වාබ්රාේමණිිංආෙ–‘‘යභොතියභොතිමයා

ධීතාය සමානවණ්යණො පුරියසො දිට්යඨො, අලඞ්කයරොහි දාරිකිං, තස්ස නිං
දස්සාමා’’ති. බ්රාේමණියා දාරිකිං ගන්යධොදයකන න්ොයපත්වා
වත්ථපු ඵාලඞ්කාරාදීහි අලඞ්කයරොන්තියා එව භගවයතො භික්ඛාචාරයවලා
සම්පත්තා.අථභගවාකම්මාසධම්මිං පිණ්ඩායපාවිසි. 

යතපියඛොධීතරිංගයෙත්වාභගවයතොනිසින්යනොකාසිංඅගමිංසු.තත්ථ 
භගවන්තිං අදිස්වා බ්රාේමණී ඉයතො චියතො ච වියලොයකන්තී භගවයතො



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

නිසජ්ජට්ඨානිං තිණසන්ථාරකිං අද්දස. බුද්ධානඤ්ච අධිට්ඨානබයලන
නිසින්යනොකායසොපදනික්යඛයපොච අබයාුලලායෙොන්ති.සාබ්රාේමණිංආෙ

–‘‘එස, බ්රාේමණ, තස්සතිණසන්ථායරො’’ති? ‘‘ආම, යභොතී’’ති.‘‘යතනහි, 

බ්රාේමණ, අම්ොකිං ආගමනකම්මිං න සම්පජ්ජිස්සතී’’ති. ‘‘කස්මා

යභොතී’’ති? ‘‘පස්ස, බ්රාේමණ, අබයාුලයලො තිණසන්ථායරො, යනයසො

කාමයභොගියනො පරිභුත්යතො’’ති. බ්රාේමයණො ‘‘මා, යභොති මඞ්ගයල 
පරියයසියමායනඅවමඞ්ගලිංඅභණී’’තිආෙ.පුනපිබ්රාේමණීඉයතොචියතොච
විචරන්තී භගවයතො පදනික්යඛපිං දිස්වා බ්රාේමණිං ආෙ ‘‘අයිං තස්ස

පදනික්යඛයපො’’ති? ‘‘ආම, යභොතී’’ති. ‘‘පස්ස, බ්රාේමණ, පදනික්යඛපිං, 
නායිං සත්යතො කායමසු ගධියතො’’ති. ‘‘කථිං ත්විං යභොති ජානාසී’’ති ච
වුධසත්තාඅත්තයනොඤාණබලිංදස්යසන්තීආෙ– 

‘‘රත්තස්ස හි උක්ුලටිකිංපදිංභයව, 

දුට්ඨස්සයෙොතිඅනුකඩ්ඪිතිංපදිං; 

මූළ්ෙස්සයෙොතිසෙසානුපීළිතිං, 

විවට්ටච්ඡදස්ස ඉදමීදිසිං පද’’න්ති. )අ.නි. අට්ඨ. 1.1.260-261; ධ.

ප.අට්ඨ.1.2සාමාවතීවත්ථු; විසුද්ධි.1.45); 

අයඤ්චරහියතසිංකථාවි පකතා, අථභගවාකතභත්තකච්යචොතයමව 
වනසණ්ඩිං ආගයතො. බ්රාේමණී භගවයතො වරලක්ඛණඛචිතිං

බයාම පභාපරික්ඛිත්තිංරූපිං දිස්වාබ්රාේමණිංආෙ–‘‘එසතයා, බ්රාේමණ, 

දිට්යඨො’’ති? ‘‘ආම යභොතී’’ති. ‘‘ආගතකම්මිං න සම්පජ්ජිස්සයතව, 
එවරූයපො නාම කායම පරිභුඤ්ජිස්සතීති යනතිං ඨානිං විජ්ජතී’’ති. යතසිං
එවිං වදන්තානඤ්යඤව භගවා තිණසන්ථාරයක නිසීදි. අථ බ්රාේමයණො 
ධීතරිං වායමන ෙත්යථන ගයෙත්වා කමණ්ඩලුිං දක්ඛියණන ෙත්යථන

ගයෙත්වා භගවන්තිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘යභො, පබ්බජිත, ත්වඤ්ච

සුවණ්ණවණ්යණො අයඤ්ච දාරිකා, අනුච්ඡවිකා එසාතව, ඉමාෙිං යභොයතො
භරියිං යපොසාවනත්ථාය දම්මී’’ති වත්වා භගවයතො සන්තිකිං ගන්ත්වා
දාතුකායමො අට්ඨාසි. භගවා බ්රාේමණිං අනාලපිත්වා අඤ්යඤන සද්ධිිං

සල්ලපමායනොවිය ‘‘දිස්වානතණ්හ’’න්තිඉමිංගාථිං අභාසි. 

තස්සත්යථො – අජපාලනියරොධමූයල නානාරූපානි නිම්මිනිත්වා 

අභිකාමමාගතිං මාරධීතරිං දිස්වාන තණ්හං අරතිං රගඤ්ච ඡන්දමත්තම්පි

යම යමථුනස්මිංනායහොසි, කියමවිදං ඉමිස්සා දාරිකාය මුත්තකරීසපුණ්ණං 

රූපිංදිස්වාභවිස්සතිසබ්බථා පාදාපිනංසම්ඵුසිතුංනඉච්යෙ, ුලයතොයනන
සිංවසිතුන්ති. 

843. තයතො මාගණ්ඩියයො ‘‘පබ්බජිතා නාම මානුසයක කායම පොය

දිබ්බකාමත්ථාය පබ්බජන්ති, අයඤ්ච දිබ්යබපි කායම න ඉච්ඡති, ඉදම්පි

ඉත්ථිරතනිං, කානුඅස්සදිට්ඨී’’තිපුච්ඡිතුිං දුතියිංගාථමාෙ.තත්ථ එතාදිසං
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යචරතනන්ති දිබ්බිත්ථිරතනිං සන්ධායභණති, නාරින්තිඅත්තයනොධීතරිං

සන්ධාය. දිට්ඨිගතං සීලවතං නු ජීවිතන්ති දිට්ඨිඤ්ච සීලඤ්ච වතඤ්ච

ජීවිතඤ්ච. භවූපපත්තිඤ්චවයදසි කීදිසන්තිඅත්තයනොභවූපපත්තිඤ්චකීදිසිං
වදසීති. 

844. ඉයතො පරා ද්යව ගාථා විසජ්ජනපුච්ඡානයයන පවත්තත්තා

පාකටසම්බන්ධායයව. තාසු පඨමගාථාය සඞ්යඛපත්යථො – තස්ස මය්ෙිං, 

මාගණ්ඩිය, ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතධම්යමසු නිච්ඡිනිත්වා ‘‘ඉදයමව සච්චිං, 

යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති එවිං ඉදං වදාමීති සමුග්ගහිතං න යහොති නත්ථි න

විජ්ජති. කිංකාරණා? අෙඤ්හි පස්සන්යතො දිට්ඨීසු ආදීනවිං කඤ්චි දිට්ඨිිං
අග්ගයෙත්වා සච්චානි පවිචිනන්යතො අජ්ඣත්තිං රාගාදීනිං සන්තිභායවන 

අජ්ඣත්තසන්තිසඞ්ඛාතිංනිබ්බානයමවඅද්දසන්ති. 

845. දුතියගාථාය සඞ්යඛපත්යථො – ොනිමානි දිට්ඨිගතානි යතහි යතහි

සත්යතහි විනිච්ඡිනිත්වා ගහිතත්තා විනිච්ෙොති ච අත්තයනො පච්චයයහි

අභිසඞ්ඛතභාවාදිනා නයයන පකප්පිතානි චාති වුධසච්චන්ති. යත ත්වං මුනි 

දිට්ඨිගතධම්යමඅග්ගයෙත්වා අජ්ඣත්තසන්තීතිෙයමතමත්ථංබ්රූසි, ආචික්ඛ

යම, කථංනුධීයරහිපයවදිතං කථිංපකාසිතිංධීයරහිතිංපදන්ති. 

846. අථස්ස භගවායථායයනඋපායයනතිංපදිංධීයරහිපකාසිතිං, තිං

උපායිං සපටිපක්ඛිං දස්යසන්යතො ‘‘න දිට්ඨිො’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ ‘‘න 

දිට්ඨියා’’තිආදීහි දිට්ඨිසුතිඅට්ඨසමාපත්තිඤාණබාහිරසීලබ්බතානි

පටික්ඛිපති. ‘‘සුද්ධිමාහා’’ති එත්ථ වුධසත්තිං ආහ-සද්දිං සබ්බත්ථ නකායරන
සද්ධිිංයයොයජත්වාපුරිසබයත්තයිං කත්වා‘‘දිට්ඨියාසුද්ධිිංනාෙිංකයථමී’’ති

එවමත්යථො යවදිතබ්යබො. යථා යචත්ථ, එවිං උත්තරපයදසුපි. තත්ථ ච 

අදිට්ඨිොනාහාතිදසවත්ථුකිං සම්මාදිට්ඨිිංවිනානකයථමි.තථා අස්සුතිොති

නවඞ්ගිං සවනිං විනා. අඤාණාති කම්මස්ස කතසච්චානුයලොමිකඤාණිං

විනා. අසීලතාති පාතියමොක්ඛසිංවරිං විනා. අබ්බතාති ධුතඞ්ගවතිං විනා. 

යනොපි යතනාති යතසු එකයමයකන දිට්ඨිආදිමත්යතනාපි යනො කයථමීති

එවමත්යථොයවදිතබ්යබො. එයතචනිස්සජ්ජඅනුග්ගහාොතිඑයතචපුරියම

දිට්ඨිආදියභයද කණ්ෙපක්ඛියය ධම්යම සමුග්ඝාතකරයණන නිස්සජ්ජ, 
පච්ඡියම අදිට්ඨිආදියභයද සුක්කපක්ඛියය අතම්මයතාපජ්ජයනන

අනුග්ගොය. සන්යතො අනිස්සාෙ භවං න ජප්යපති ඉමාය පටිපත්තියා
රාගාදිවූපසයමනසන්යතොචක්ඛාදීසුකඤ්චිධම්මිංඅනිස්සායඑකම්පිභවිං 

අපියෙතුිං අපත්යථතුිං සමත්යථො සියා, අයමස්ස අජ්ඣත්තසන්තීති
අධි පායයො. 

847. එවිං වුධසත්යත වචනත්ථිං අසල්ලක්යඛන්යතො මාගණ්ඩියයො ‘‘යනො

යච කිරා’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ දිට්ඨාදීනි වුධසත්තනයායනව.
කණ්ෙපක්ඛියානියයව පන සන්ධාය උභයත්රාපි ආෙ. ආෙ-සද්දිං පන
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යනොයචකර-සද්යදන යයොයජත්වා ‘‘යනො යච කිරාහ යනො යච කර

කයථසී’’තිඑවිංඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. යමොමුහන්තිඅතිමූළ්ෙිං, යමොෙනිංවා. 

පච්යචන්තීතිජානන්ති. 

848. අථස්ස භගවාතිංදිට්ඨිිංනිස්සායපුච්ඡිංපටික්ඛිපන්යතො ‘‘දිට්ඨිඤ්ච 

නිස්සාො’’ති ගාථමාෙ. තස්සත්යථො – ත්විං, මාගණ්ඩිය, දිට්ඨිං නිස්සාෙ 

පුන පුනිං පුච්ඡමායනො යානි යත දිට්ඨිගතානි සමුග්ගහිතානි, යතස්යවව 

සමුග්ගහීයතසු එවිං පයමොහං ආගයතො, ඉයතො ච මයා 

වුධසත්තඅජ්ඣත්තසන්තියතො පටිපත්තියතො ධම්මයදසනයතො වා අණුම්පි 

යුත්තසඤ්ඤිංනපස්සසි, යතනකාරයණනත්විං ඉමිං ධම්මිං යමොමුහයතො 
පස්සසීති. 

849. එවිං සමුග්ගහියතසු පයමොයෙන මාගණ්ඩියස්ස විවාදාපත්තිිං
දස්යසත්වාඉදානියතසුඅඤ්යඤසු චධම්යමසුවිගත පයමොෙස්සඅත්තයනො

නිබ්බිවාදතිංදස්යසන්යතො ‘‘සයමොවියසසී’’තිගාථමාෙ.තස්සත්යථො – යෙො 

එවිං තිවිධමායනන වා දිට්ඨියා වා මඤ්ඤති, යසො යතන මායනන තාය

දිට්ඨියා යතන වා පුග්ගයලන විවයදයය. යයො පන අම්ොදියසො ඉමාසු තීසු

විධාසු අවිකම්පමායනො, සයමො වියසසීති න තස්ස යහොති, න ච හීයනොති
පාඨයසයසො. 

850. කඤ්ච භියයයො – සච්චන්ති යසොති ගාථා. තස්සත්යථො – යසො 
එවරූයපො පහීනමානදිට්ඨියකො මාදියසො බාහිතපාපත්තාදිනා නයයන 

බ්රාහ්මයණො ‘‘ඉදයමවසච්ච’’න්ති කිං වයදෙය කිංවත්ථුිංභයණයය, යකන

වාකාරයණනභයණයය, ‘‘මය්ෙිංසච්චිං, තුය්ෙිංමුසා’’තිවා යකන මායනන

දිට්ඨියා පුග්ගයලන වා විවයදයය? ෙස්මිං මාදියස ඛීණාසයව

‘‘සදියසොෙමස්මී’’ති පවත්තියා සමං වා, ඉතරද්වයභායවනපවත්තියා විසමං

වා මඤ්ඤිතිං නත්ථි, යසො සමානාදීසු යකන වාදං පටිසංයුයජෙය 

පටි ඵයරයයාති.නනුඑකිංයසයනව එවරූයපො පුග්ගයලො – ඔකං පහාොති

ගාථා? 

851. තත්ථ ඔකං පහාොති රූපවත්ථාදිවිඤ්ඤාණස්ස ඔකාසිං තත්ර

ඡන්දරාග පොයනන ඡඩ්යඩත්වා. අනියකතසාරීති රූපනිමිත්තනියකතාදීනි

තණ්ොවයසන අසරන්යතො. ගායම අකුබ්බං මුනි සන්ථවානීති ගායම

ගිහිසන්ථවානි අකයරොන්යතො. කායමහි රිත්යතොති කායමසු

ඡන්දරාගාභායවන සබ්බකායමහි පුථුභූයතො. අපුයරක්ඛරායනොති ආයතිිං

අත්තභාවිං අනභිනිබ්බත්යතන්යතො. කථං න විග්ගය්හ ජයනන කයිරාති

ජයනන සද්ධිිං විග්ගාහිකකථිං න කයථයය. යසො එවරූයපො – යෙහි

විවිත්යතොතිගාථා. 
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පටුන 

852. තත්ථ යෙහීතියයහිදිට්ඨිගයතහි. විවිත්යතො විචයරෙයාතිරිත්යතො

චයරයය. නතානිඋග්ගය්හවයදෙය නායගොති‘‘ආගුිංනකයරොතී’’තිආදිනා

)චූළනි.භද්රාවුධසධමාණවපුච්ඡානිද්යදස70; පාරායනානුත්තිගාථානිද්යදස102) 

නයයනනායගො තානි දිට්ඨිගතානිඋග්ගයෙත්වාන වයදයය. ජලම්බුජන්ති

ජලසඤ්ඤියත අම්බුම්හි ජාතිං කණ්ටකනාළිං වාරිජිං, පදුමන්ති වුධසත්තිං

යෙොති. ෙථා ජයලනපඞ්යකනච නූපලිත්තන්තිතිං පදුමිංයථා ජයලනච

පඞ්යකන ච අනුපලිත්තිං යෙොති, එවං මුනි සන්තිවායදො අගිද්යධොති එවිං

අජ්ඣත්තසන්තිවායදො මුනි යගධාභායවන අගිද්යධො. කායම ච යලොයක ච 

අනූපලිත්යතොති දුවියධපි කායම අපායාදියක ච යලොයක ද්වීහිපි යලයපහි 

අනුපලිත්යතොයෙොති. 

853. කඤ්ච භියයයො – න යවදගූති ගාථා. තත්ථ න යවදගූ 

දිට්ඨිොෙයකොති චතුමග්ගයවදගූ මාදියසො දිට්ඨියායයකො න යෙොති, දිට්ඨියා 

ගච්ඡන්යතොවා, තිංසාරයතොපච්යචන්යතොවානයෙොති.තත්ථවචනත්යථො

– යායතීති යායයකො, කරණවචයනන දිට්ඨියා යාතීති දිට්ඨියායයකො.

උපයයොගත්යථසාමිවචයනනදිට්ඨියායාතීතිපි දිට්ඨියායයකො. නමුතිොස

මානයමතීතිමුතරූපාදියභදාය මුතියාපියසොමානිංනඑති. නහිතම්මයෙො

යසොති තණ්ොදිට්ඨිවයසන තම්මයයො යෙොති ත පරායයණො, අයිං පන න

තාදියසො. න කම්මුනා යනොපි සුයතන යනයෙයොති පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදිනා
කම්මුනා වා සුතසුද්ධිආදිනා සුයතන වා යසො යනතබ්යබො න යෙොති. 

අනූපනීයතො ස නියවසයනසූති යසො ද්වින්නම්පි උපයානිං පහීනත්තා
සබ්යබසු තණ්ොදිට්ඨිනියවසයනසු අනූපනීයතො. තස්ස ච එවිංවිධස්ස – 

සඤ්ඤාවිරත්තස්සාතිගාථා. 

854. තත්ථ සඤ්ඤාවිරත්තස්සාති යනක්ඛම්මසඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමාය
භාවනාය පහීනකාමාදිසඤ්ඤස්ස. ඉමිනා පයදන උභයතොභාගවිමුත්යතො

සමථයානියකො අධි යපයතො. පඤ්ඤාවිමුත්තස්සාති විපස්සනාපුබ්බඞ්ගමාය
භාවනාය සබ්බකයලයසහි විමුත්තස්ස. ඉමිනා සුක්ඛවිපස්සයකො 

අධි යපයතො. සඤ්ඤඤ්ච දිට්ඨිඤ්ච යෙ අග්ගයහසුං, යත ඝට්ටෙන්තා 

විචරන්ති යලොයකති යය කාමසඤ්ඤාදිකිං සඤ්ඤිං අග්ගයෙසුිං, යත

වියසසයතො ගෙට්ඨා කාමාධිකරණිං, යය ච දිට්ඨිිං අග්ගයෙසුිං, යත
වියසසයතො පබ්බජිතා ධම්මාධිකරණිං අඤ්ඤමඤ්ඤිං ඝට්යටන්තා

විචරන්තීති. යසසයමත්ථයිං අවුධසත්තිං, තිං වුධසත්තානුසායරයනව යවදිතබ්බිං.
යදසනාපරියයොසායන බ්රාේමයණො ච බ්රාේමණී ච පබ්බජිත්වා අරෙත්තිං 
පාපුණිිංසූති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායමාගණ්ඩියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. පුරායභදසුත්තවණ්ණනා 

855. කථංදස්සීති පුරායභදසුත්තිං. කා උ පත්ති? ඉමස්ස සුත්තස්ස
ඉයතො පයරසඤ්ච පඤ්චන්නිං
කලෙවිවාදචූළබූෙමොබූෙතුවටකඅත්තදණ්ඩසුත්තානිං 
සම්මාපරිබ්බාජනීයස්ස උ පත්තියිං වුධසත්තනයයයනව සාමඤ්ඤයතො
උ පත්ති වුධසත්තා. වියසසයතො පන යයථව තස්මිිං මොසමයය
රාගචරිතයදවතානිං ස පායවයසන ධම්මිං යදයසතුිං නිම්මිතබුද්යධන

අත්තානිං පුච්ඡායපත්වා සම්මාපරිබ්බාජනීයසුත්තමභාසි, එවිං තස්මිිංයයව
මොසමයය ‘‘කිං නු යඛො පුරා සරීරයභදා කත්තබ්බ’’න්ති
උ පන්නචිත්තානිං යදවතානිං චිත්තිං ඤත්වා තාසිං අනුග්ගෙත්ථිං
අඩ්ඪයතළසභික්ඛුසතපරිවාරිං නිම්මිතබුද්ධිං ආකායසන ආයනත්වා යතන
අත්තානිංපුච්ඡායපත්වාඉමිංසුත්තමභාසි. 

තත්ථ පුච්ඡාය තාව යසො නිම්මියතො කථංදස්සීති අධිපඤ්ඤිං 

කථංසීයලොතිඅධිසීලිං, උපසන්යතොතිඅධිචිත්තිංපුච්ඡති.යසසිංපාකටයමව. 

856. විස්සජ්ජයන පන භගවා සරූයපන අධිපඤ්ඤාදීනි
අවිස්සජ්යජත්වාව අධිපඤ්ඤාදි පභායවන යයසිං කයලසානිං උපසමා

‘‘උපසන්යතො’’ති වුධසච්චති, නානායදවතානිං ආසයානුයලොයමන යතසිං

උපසමයමව දීයපන්යතො ‘‘වීතතණ්යහො’’තිආදිකා ගාථායයො අභාසි. තත්ථ
ආදියතො අට්ඨන්නිං ගාථානිං ‘‘තිං බ්රූමි උපසන්යතො’’ති ඉමාය ගාථාය 
සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. තයතො පරාසිං ‘‘ස යව සන්යතොති වුධසච්චතී’’ති
ඉමිනා සබ්බපච්ඡියමනපයදන. 

අනුපදවණ්ණනානයයන ච– වීතතණ්යහොපුරායභදාතියයොසරීරයභදා

පුබ්බයමව පහීනතණ්යෙො. පුබ්බමන්තමනිස්සියතොති අතීතද්ධාදියභදිං

පුබ්බන්තමනිස්සියතො. යවමජ්යඣනුපසඞ්යඛයෙයොති පච්චු පන්යනපි

අද්ධනි ‘‘රත්යතො’’තිආදිනා නයයන න උපසඞ්ඛාතබ්යබො. තස්ස නත්ථි 

පුරක්ඛතන්ති තස්ස අරෙයතො ද්වින්නිං පුයරක්ඛාරානිං අභාවා අනාගයත

අද්ධනි පුරක්ඛතම්පි නත්ථි, තිං බ්රමූි උපසන්යතොති එවයමත්ථ යයොජනා
යවදිතබ්බා. එස නයයො සබ්බත්ථ. ඉයතො පරිං පන යයොජනිං අදස්යසත්වා
අනුත්තානපදවණ්ණනිංයයවකරිස්සාම. 

857. අසන්තාසීති යතන යතන අලාභයකන අසන්තසන්යතො. 

අවිකත්ථීති සීලාදීහි අවිකත්ථනසීයලො. අකුක්කුයචොති

ෙත්ථුලක්ුලචාදිවිරහියතො. මන්තභාණීති මන්තාය පරිග්ගයෙත්වා වාචිං

භාසිතා. අනුද්ධයතොතිඋද්ධච්චවිරහියතො. ස යව වාචාෙයතොතියසො වාචාය
යයතොසිංයයතොචතුයදොසවිරහිතිංවාචිංභාසිතායෙොති. 
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858. නිරාසත්තීති නිත්තණ්යෙො. වියවකදස්සී ඵස්යසසූති

පච්චු පන්යනසු චක්ඛුසම්ඵස්සාදීසු අත්තාදිභාවවියවකිං පස්සති. දිට්ඨීසු ච

නනීෙතීතිද්වාසට්ඨිදිට්ඨීසුකායචි දිට්ඨියානනීයති. 

859. පතිලීයනොති රාගාදීනිං පහීනත්තා තයතො අපගයතො. අකුහයකොති

අවිම්ොපයකොතීහිුලෙනවත්ථූහි. අපිහාලූතිඅපිෙනසීයලො, පත්ථනාතණ්ොය

රහියතොතිවුධසත්තිංයෙොති. අමච්ෙරීතිපඤ්චමච්යඡරවිරහියතො. අප්පගබ්යභොති

කායපාගබ්භියාදිවිරහියතො. අයජගුච්යෙොති සම්පන්නසීලාදිතාය

අයජගුච්ඡනීයයො අයසචනයකො මනායපො. යපසුයණයෙය ච යනො යුයතොති
ද්වීහිආකායරහිඋපසිංෙරිතබ්යබ පිසුණකම්යමඅයුත්යතො. 

860. සාතියෙසු අනස්සාවීති සාතවත්ථූසු කාමගුයණසු

තණ්ොසන්ථවවිරහියතො. සණ්යහොති සණ්යෙහි කායකම්මාදීහි

සමන්නාගයතො. පටිභානවාති පරියත්තිපරිපුච්ඡාධිගමපටිභායනහි

සමන්නාගයතො. න සද්යධොති සාමිං අධිගතධම්මිං න කස්සචි සද්දෙති. න

විරජ්ජතීතිඛයාරාගස්සවිරත්තත්තාඉදානිනවිරජ්ජති. 

861. ලාභකමයානසික්ඛතීතිනලාභපත්ථනායසුත්තන්තාදීනිසික්ඛති. 

අවිරුද්යධො ච තණ්හාෙ, රයසසු නානුගිජ්ඣතීති වියරොධාභායවන ච 

අවිරුද්යධොහුත්වාතණ්ොයමූලරසාදීසුයගධිං නාපජ්ජති. 

862. උයපක්ඛයකොති ඡළඞ්ගුයපක්ඛාය සමන්නාගයතො. සයතොති
කායානුපස්සනාදිසතියුත්යතො. 

863. නිස්සෙනාති තණ්ොදිට්ඨිනිස්සයා. ඤත්වා ධම්මන්ති අනිච්චාදීහි

ආකායරහි ධම්මිං ජානිත්වා. අනිස්සියතොති එවිං යතහි නිස්සයයහි
අනිස්සියතො. යතන අඤ්ඤත්ර ධම්මඤාණා නත්ථි නිස්සයානිං අභායවොති

දීයපති භවාෙවිභවාෙ වාතිසස්සතායඋච්යඡදායවා. 

864. තං බූ්රමි උපසන්යතොති තිං එවරූපිං එයකකගාථාය වුධසත්තිං

උපසන්යතොති කයථමි. අතරීයසොවිසත්තිකන්තියසොඉමිංවිසතාදිභායවන 
විසත්තිකාසඞ්ඛාතිංමොතණ්ෙිංඅතරි. 

865. ඉදානිතයමව උපසන්තිංපසිංසන්යතොආෙ ‘‘නතස්සපුත්තා’’ති
එවමාදි.තත්ථ පුත්තාඅත්රජාදයයොචත්තායරො.එත්ථචපුත්තපරිග්ගොදයයො

පුත්තාදිනායමන වුධසත්තාති යවදිතබ්බා. යත හිස්ස න විජ්ජන්ති, යතසිං වා
අභායවනපුත්තාදයයොන විජ්ජන්තීති. 

866. යෙන නං වජ්ජුං පුථුජ්ජනා, අයථො සමණබ්රාහ්මණාති යයන තිං
රාගාදිනා වජ්යජන පුථුජ්ජනා සබ්යබපි යදවමනුස්සා ඉයතො බහිද්ධා

සමණබ්රාේමණා ච රත්යතො වා දුට්යඨො වාති, වයදයයිං. තං තස්ස
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අපුරක්ඛතන්තිතිං රාගාදිවජ්ජිංතස්සඅරෙයතොඅපුරක්ඛතිං තස්මාවායදසු

යනජතීති තිංකාරණානින්දාවචයනසුනකම්පති. 

867. නඋස්යසසුවදයතතිවිසිට්යඨසුඅත්තානිං අන්යතොකත්වා ‘‘අෙිං 

විසිට්යඨො’’ති අතිමානවයසන න වදති. එස නයයො ඉතයරසු ද්වීසු. කප්පං 

යනතිඅකප්පියෙොතියසොඑවරූයපොදුවිධම්පික පිංනඑති.කස්මා? යස්මා 

අක පියයො, පහීනක යපොතිවුධසත්තිංයෙොති. 

868. සකන්ති මය්ෙන්ති පරිග්ගහිතිං. අසතා ච න යසොචතීති

අවිජ්ජමානාදිනා අසතා ච න යසොචති. ධම්යමසු ච න ගච්ෙතීති සබ්යබසු

ධම්යමසු ඡන්දාදිවයසන න ගච්ඡති. ස යව සන්යතොති වුච්චතීති යසො
එවරූයපොනරුත්තයමො ‘‘සන්යතො’’තිවුධසච්චතීති අරෙත්තනිකූයටනයදසනිං
නිට්ඨායපසි. යදසනාපරියයොසායන යකොටිසතසෙස්සයදවතානිං 

අරෙත්ත පත්තිඅයෙොසි, යසොතාපන්නාදීනිංගණනානත්ථීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායපුරායභදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. කලහවිවාදසුත්තවණ්ණනා 

869. කුයතො පහූතා කලහා විවාදාතිකලෙවිවාදසුත්තිං. කා උ පත්ති? 

ඉදම්පිතස්මිිංයයවමොසමයය ‘‘ුලයතොනු, යඛො, කලොදයයොඅට්ඨධම්මා 
පවත්තන්තී’’ති උ පන්නචිත්තානිං එකච්චානිං යදවතානිං යත ධම්යම
ආවිකාතුිං පුරිමනයයයනවනිම්මිතබුද්යධනඅත්තානිංපුච්ඡායපත්වාවුධසත්තිං
තත්ථ පුච්ඡාවිස්සජ්ජනක්කයමනඨිතත්තාසබ්බගාථාපාකටසම්බන්ධායයව. 

අනුත්තානපදවණ්ණනා පයනතාසිං එවිං යවදිතබ්බා – කුයතොපහූතා

කලහා විවාදාතිකලයෙො ච තස්ස පුබ්බභායගො විවායදො චාති ඉයම ුලයතො

ජාතා. පරියදවයසොකා සහමච්ෙරා චාති පරියදවයසොකා ච මච්ඡරා ච

ුලයතොපහූතා. මානාතිමානාසහයපසුණාචාතිමානාචඅතිමානාච යපසුණා

චුලයතොපහූතා. යතතියතසබ්යබපිඅට්ඨකයලසධම්මා. තදිඞ්ඝබ්රූහීතිතිං

මයා පුච්ඡිතමත්ථිං බ්රූහි යාචාමි තිං අෙන්ති. යාචනත්යථො හි ඉඞ්ඝාති
නිපායතො. 

870. පිෙප්පහූතාති පියවත්ථුයතො ජාතා. යුත්ති පයනත්ථ නිද්යදයස 

(මොනි. 98) වුධසත්තා එව. මච්යෙරයුත්තා කලහා විවාදාති ඉමිනා

කලෙවිවාදාදීනිංන යකවලිං පියවත්ථුයමව, මච්ඡරියම්පි පච්චයිං දස්යසති. 
කලෙවිවාදසීයසනයචත්ථසබ්යබපියතධම්මාවුධසත්තාතියවදිතබ්බා.යථාච

එයතසිං මච්ඡරියිං, තථායපසුණානඤ්චවිවාදිං.යතනාෙ–‘‘විවාදජායතසුච 

යපසුණානී’’ති. 
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871. පිොසු යලොකස්මිං කුයතොනිදානා යෙ චාපි යලොභා විචරන්ති

යලොයකති ‘‘පියාපහූතාකලො’’තියයඑත්ථවුධසත්තා.යතපියායලොකස්මිිං

ුලයතොනිදානා, නයකවලඤ්ච පියා, යයචාපිඛත්තියාදයයොයලොභාවිචරන්ති

යලොභයෙතුකා යලොයභනාභිභූතා විචරන්ති, යතසිං යසො යලොයභො ච

ුලයතොනිදායනොතිද්යවඅත්යථඑකායපුච්ඡායපුච්ඡති. ආසා චනිට්ඨාචාති

ආසා ච තස්සාආසාය සමිද්ධි ච. යෙ සම්පරාොෙනරස්ස යහොන්තීතියය

නරස්ස සම්පරායාය යෙොන්ති, පරායනා යෙොන්තීති වුධසත්තිං යෙොති. එකා
එවායම්පිපුච්ඡා. 

872. ෙන්දානිදානානීති කාමච්ඡන්දාදිඡන්දනිදානානි. යෙ චාපි යලොභා 

විචරන්තීති යය චාපි ඛත්තියාදයයො යලොභා විචරන්ති යතසිං යලොයභොපි

ඡන්දනිදායනොති ද්යවපි අත්යථ එකයතො විස්සජ්යජති. ඉයතොනිදානාති
ඡන්දනිදානාඑවාතිවුධසත්තිංයෙොති.‘‘ුලයතොනිදානා ුලයතොනිදානා’’ති)සු.නි.

273) එයතසුචසද්දසිද්ධිසූචියලොමසුත්යතවුධසත්තනයයයනව යවදිතබ්බා. 

873. විනිච්ෙොති තණ්ොදිට්ඨිවිනිච්ඡයා. යෙ වාපි ධම්මා සමයණන

වුත්තාති යය ච අඤ්යඤපි යකොධාදීහි සම්පයුත්තා, තථාරූපා වා අුලසලා

ධම්මාබුද්ධසමයණනවුධසත්තා, යතුලයතොපහූතාති. 

874. තමූපනිස්සාෙ පයහොති ෙන්යදොති තිං සුඛදුක්ඛයවදනිං. 
තදුභයවත්ථුසඞ්ඛාතිං සාතාසාතිං උපනිස්සාය
සිංයයොගවියයොගපත්ථනාවයසන ඡන්යදො පයෙොති. එත්තාවතා ‘‘ඡන්යදොනු

යලොකස්මිිංුලයතොනිදායනො’’ති අයිං පඤ්යෙො විස්සජ්ජියතො යෙොති. රූයපසු

දිස්වා විභවං භවඤ්චාති රූයපසු වයඤ්ච උ පාදඤ්ච දිස්වා. විනිච්ෙෙං

කුබ්බති ජන්තු යලොයකති අපායාදියක යලොයක අයිං ජන්තු
යභොගාධිගමනත්ථිං තණ්ොවිනිච්ඡයිං ‘‘අත්තා යම උ පන්යනො’’තිආදිනා
නයයන දිට්ඨිවිනිච්ඡයඤ්ච ුලරුයත. යුත්ති පයනත්ථ නිද්යදයස )මොනි.

102) වුධසත්තාඑව. එත්තාවතා‘‘විනිච්ඡයාචාපිුලයතොපහූතා’’තිඅයිංපඤ්යෙො
විස්සජ්ජියතොයෙොති. 

875. එයතපි ධම්මා ද්වෙයමව සන්යතති එයතපි යකොධාදයයො ධම්මා 
සාතාසාතද්වයය සන්යත එව පයෙොන්ති උ පජ්ජන්ති. උ පත්ති ච යනසිං

නිද්යදයස (මොනි. 103) වුධසත්තායයව. එත්තාවතා තතියපඤ්යෙොපි
විස්සජ්ජියතො යෙොති. ඉදානි යයො එවිං විස්සජ්ජියතසු එයතසු පඤ්යෙසු

කථිංකථී භයවයය, තස්ස කථිංකථාපොනූපායිං දස්යසන්යතො ආෙ – 

‘‘කථංකථී ඤාණපථාෙ සික්යඛ’’ති, ඤාණදස්සනඤාණාධිගමනත්ථිං

තිස්යසොසික්ඛාසික්යඛයයාතිවුධසත්තිංයෙොති.කිංකාරණිං? ඤත්වාපවුත්තා

සමයණනධම්මා. බුද්ධසමයණනහිඤත්වාව ධම්මා වුධසත්තා, නත්ථිතස්ස
ධම්යමසු අඤ්ඤාණිං. අත්තයනො පනඤාණාභායවන යත අජානන්යතොන



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 
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පටුන 

ජායනයය, න යදසනා යදොයසන, තස්මා කථිංකථී ඤාණපථාය සික්යඛ, 
ඤත්වා පවුධසත්තාසමයණනධම්මාති. 

876-7. සාතං අසාතඤ්ච කුයතොනිදානාති එත්ථ සාතිං අසාතන්ති

සුඛදුක්ඛයවදනා එව අධි යපතා. න භවන්ති යහයතති න භවන්ති එයත. 

විභවං භවඤ්චාපි ෙයමතමත්ථං එතං යම පබූ්රහි ෙයතොනිදානන්ති
සාතාසාතානිං විභවිං භවඤ්ච එතම්පි යිං අත්ථිං. ලිඞ්ගබයත්තයයො එත්ථ
කයතො.ඉදිංපනවුධසත්තිංයෙොති–සාතාසාතානිංවිභයවො භයවොචාතියයොඑස

අත්යථො, එවිං යම පබූ්රහි යයතොනිදානන්ති. එත්ථ ච සාතාසාතානිං
විභවභවවත්ථුකා විභවභවදිට්ඨියයො එව විභවභවාති අත්ථයතො යවදිතබ්බා.

තථා හි ඉමස්ස පඤ්ෙස්ස විස්සජ්ජනපක්යඛ ‘‘භවදිට්ඨිපි ඵස්සනිදානා, 

විභවදිට්ඨිපි ඵස්සනිදානා’’ති නිද්යදයස )මොනි. 105) වුධසත්තිං. 

ඉයතොනිදානන්තිඵස්සනිදානිං. 

878. කිස්මිං විභූයත න ඵුසන්ති ඵස්සාති කස්මිිං වීතිවත්යත 
චක්ඛුසම්ඵස්සාදයයොපඤ්චඵස්සානඵුසන්ති. 

879. නාමඤ්ච රූපඤ්ච පටිච්චාති සම්පයුත්තකනාමිං

වත්ථාරම්මණරූපඤ්ච පටිච්ච. රූයප විභූයත න ඵුසන්ති ඵස්සාති රූයප
වීතිවත්යත පඤ්චඵස්සානඵුසන්ති. 

880. කථං සයමතස්සාති කථිං පටිපන්නස්ස. වියභොති රූපන්ති රූප

විභවති, නභයවයයවා. සුඛංදුඛඤ්චාති ඉට්ඨානිට්ඨිංරූපයමවපුච්ඡති. 

881. න සඤ්ඤසඤ්ඤීති යථා සයමතස්ස වියභොති රූපිං, යසො

පකතිසඤ්ඤාය සඤ්ඤීපි න යෙොති. න විසඤ්ඤසඤ්ඤීති විසඤ්ඤායපි
විරූපාය සඤ්ඤාය සඤ්ඤී න යෙොති උම්මත්තයකො වා ඛිත්තචිත්යතො වා. 

යනොපි අසඤ්ඤීති සඤ්ඤාවිරහියතොපි න යෙොති නියරොධසමාපන්යනො වා

අසඤ්ඤසත්යතො වා. න විභූතසඤ්ඤීති ‘‘සබ්බයසො

රූපසඤ්ඤාන’’න්තිආදිනා )ධ ස. 265; විභ. 602) නයයන

සමතික්කන්තසඤ්ඤීපිනයෙොතිඅරූපජ්ඣානලාභී. එවං සයමතස්සවියභොති

රූපන්ති එතස්මිිං සඤ්ඤසඤ්ඤිතාදිභායව අට්ඨත්වා යයදතිං වුධසත්තිං ‘‘යසො
එවිං සමාහියත චිත්යත…යප.…
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිපටිලාභත්ථාය චිත්තිං අභිනීෙරතී’’ති. එවිං

සයමතස්ස අරූපමග්ගසමඞ්ගියනො වියභොති රූපිං. සඤ්ඤානිදානා හි

පපඤ්චසඞ්ඛාති එවිං පටිපන්නස්සාපි යා සඤ්ඤා, තන්නිදානා
තණ්ොදිට්ඨිපපඤ්චාඅ පහීනාඑවයෙොන්තීතිදස්යසති. 

882-3. එත්තාවතග්ගං නු වදන්ති, යහයක ෙක්ඛස්ස සුද්ධිං ඉධ

පණ්ඩිතායස. උදාහු අඤ්ඤම්පි වදන්ති එත්යතොති එත්තාවතා නු ඉධ

පණ්ඩිතා සමණබ්රාේමණාඅග්ගිංසුද්ධිිංසත්තස්සවදන්ති, උදාහුඅඤ්ඤම්පි
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එත්යතො අරූපසමාපත්තියතො අධිකිං වදන්තීති පුච්ඡති. එත්තාවතග්ගම්පි 

වදන්ති යහයකති එයක සස්සතවාදා සමණබ්රාේමණා පණ්ඩිතමානියනො

එත්තාවතාපි අග්ගිං සුද්ධිිං වදන්ති. යතසං පයනයක සමෙං වදන්තීති 

යතසිංයයව එයක උච්යඡදවාදා සමයිං උච්යඡදිං වදන්ති. අනුපාදියසයස

කුසලා වදානාතිඅනුපාදියසයසුලසලවාදාසමානා. 

884. එයත ච ඤත්වා උපනිස්සිතාති එයත ච දිට්ඨිගතියක 

සස්සතුච්යඡදදිට්ඨියයො නිස්සිතාති ඤත්වා. ඤත්වා මුනී නිස්සයෙ යසො

විමංසීති නිස්සයය ච ඤත්වා යසො වීමිංසී පණ්ඩියතො බුද්ධමුනි. ඤත්වා

විමුත්යතොති දුක්ඛානිච්චාදියතො ධම්යම ඤත්වා විමුත්යතො. භවාභවාෙ න 

සයමතීති පුන පුනිං උපපත්තියා න සමාගච්ඡතීති අරෙත්තනිකූයටන
යදසනිං නිට්ඨායපසි. යදසනාපරියයොසායන පුරායභදසුත්යත
වුධසත්තසදියසොයයවාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායකලෙවිවාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. චූළබූහසුත්තවණ්ණනා 

885-6. සකංසකංදිට්ඨිපරිබ්බසානාති චූළබූෙසුත්තිං. කා උ පත්ති? 

ඉදම්පිතස්මිිංයයවමොසමයය ‘‘සබ්යබපිඉයමදිට්ඨිගතිකා‘සාධුරූපම්ො’ති

භණන්ති, කිං නු යඛො සාධුරූපාව ඉයම අත්තයනොයයව දිට්ඨියා

පතිට්ඨෙන්ති, උදාහු අඤ්ඤම්පි දිට්ඨිිං ගණ්ෙන්තී’’ති උ පන්නචිත්තානිං
එකච්චානිං යදවතානිං තමත්ථිං පකායසතුිං පුරිමනයයයනව 

නිම්මිතබුද්යධනඅත්තානිංපුච්ඡායපත්වාවුධසත්තිං. 

තත්ථ ආදියතො ද්යවපි ගාථා පුච්ඡාගාථායයව. තාසු 

සකංසකංදිට්ඨිපරිබ්බසානාති අත්තයනො අත්තයනො දිට්ඨියා වසමානා. 

විග්ගය්හ නානා කුසලා වදන්තීති දිට්ඨිබලග්ගාෙිං ගයෙත්වා, තත්ථ

‘‘ුලසලාම්ො’’තිපටිජානමානා පුථුපුථු වදන්තිඑකිංනවදන්ති. යෙොඑවං

ජානාතිසයවදිධම්මංඉදං පටියකොසමයකවලීයසොතිතඤ්චදිට්ඨිිංසන්ධාය

යයො එවිං ජානාති, යසො ධම්මිං යවදි. ඉදිං පන පටික්යකොසන්යතො හීයනො

යෙොතීතිවදන්ති. බායලොතිහීයනො. අක්කුසයලොතිඅවිද්වා. 

887-8. ඉදානි තිස්යසො විස්සජ්ජනගාථා යෙොන්ති. තා පුරිමඩ්යඪන
වුධසත්තමත්ථිං පච්ඡිමඩ්යඪන පටිබූහිත්වා ඨිතා. යතන බූයෙන

උත්තරසුත්තයතොචඅ පකත්තාඉදිංසුත්තිං ‘‘චූළබූෙ’’න්තිනාමිංලභති.

තත්ථ පරස්ස යච ධම්මන්ති පරස්ස දිට්ඨිිං. සබ්යබව බාලාති එවිං සන්යත

සබ්යබව ඉයම බාලා යෙොන්තීති අධි පායයො. කිං කාරණිං? සබ්යබවියම 

දිට්ඨිපරිබ්බසානාති සන්දිට්ඨිො යචව න වීවදාතා. සංසුද්ධපඤ්ඤා කුසලා 
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මුතීමාති සකාය දිට්ඨියා න විවදාතා න යවොදාතා සිංකලිට්ඨාව සමානා 
සිංසුද්ධපඤ්ඤා ච ුලසලා ච මුතිමන්යතො ච යත යෙොන්ති යච. අථ වා 

‘‘සන්දිට්ඨියා යච පන වීවදාතා’’ තිපි පායඨො. තස්සත්යථො – සකාය පන

දිට්ඨියා යවොදාතා සිංසුද්ධපඤ්ඤා ුලසලා මුතිමන්යතො යෙොන්ති යච. න

යතසං යකොචීති එවිං සන්යත යතසිං එයකොපි හීනපඤ්යඤො න යෙොති.

කිංකාරණා? දිට්ඨීහි යතසම්පිතථාසමත්තා, යථාඉතයරසන්ති. 

889. නවාහයමතන්තිගාථායසඞ්යඛපත්යථො– ෙං යත මිථු ද්යවද්යව

ජනා අඤ්ඤමඤ්ඤං ‘‘බායලො’’ති ආහු, අෙිං එතං තථිෙං තච්ඡන්ති යනව

බූ්රමි. කිංකාරණා? යස්මා සබ්යබ යත සකං සකං දිට්ඨිං ‘‘ඉදයමව සච්චං 

යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති අකංසු. යතනචකාරයණන පරං ‘‘බායලො’’ති දහන්ති. 

එත්ථච‘‘තථිය’’න්ති‘‘කථිව’’න්තිද්යවපිපාඨා. 

890. ෙමාහූති පුච්ඡාගාථාය ෙං දිට්ඨිසච්චංතථිෙන්තිඑයකආහු. 

891. එකඤ්හි සච්චන්ති විස්සජ්ජනගාථාය එකිං සච්චිං නියරොයධො

මග්යගො වා. ෙස්මිංපජායනොවිවයදපජානන්තියම්හිසච්යච පජානන්යතො

පජායනොවිවයදයය. සෙංථුනන්තීතිඅත්තනා වදන්ති. 

892. කස්මා නූති පුච්ඡාගාථාය පවාදිොයසති වාදියනො. උදාහු යත

තක්කමනුස්සරන්තීති යත වාදියනො උදාහු අත්තයනො තක්කමත්තිං
අනුගච්ඡන්ති. 

893. න යහවාති විස්සජ්ජනගාථාය අඤ්ඤත්ර සඤ්ඤාෙ නිච්චානීති

ඨයපත්වා සඤ්ඤාමත්යතනනිච්චන්තිගහිතග්ගෙණානි. තක්කඤ්චදිට්ඨීසු 

පකප්පයිත්වාති අත්තයනො මිච්ඡාසඞ්ක පමත්තිං දිට්ඨීසු ජයනත්වා. යස්මා 

පන දිට්ඨීසු විතක්කිං ජයනන්තා දිට්ඨියයොපි ජයනන්ති, තස්මා නිද්යදයස

වුධසත්තිං ‘‘දිට්ඨිගතානිජයනන්තිසඤ්ජයනන්තී’’තිආදි)මොනි.121). 

894-5. ඉදානි එවිං නානාසච්යචසු අසන්යතසු
තක්කමත්තමනුස්සරන්තානිං දිට්ඨිගතිකානිං වි පටිපත්තිිං දස්යසතුිං 

‘‘දිට්යඨ සුයත’’තිආදිකා ගාථායයො අභාසි. තත්ථ දිට්යඨති දිට්ඨිං, 

දිට්ඨසුද්ධින්ති අධි පායයො. එස නයයො සුතාදීසු. එයත ච නිස්සාෙ

විමානදස්සීති එයත දිට්ඨිධම්යම නිස්සයිත්වා සුද්ධිභාවසඞ්ඛාතිං විමානිං

අසම්මානිං පස්සන්යතොපි. විනිච්ෙයෙ ඨත්වා පහස්සමායනො, බායලො පයරො

අක්කුසයලොති චාහාති එවිං විමානදස්සීපි තස්මිිං දිට්ඨිවිනිච්ඡයය ඨත්වා
තුට්ඨිජායතො ොසජායතො හුත්වා ‘‘පයරො හීයනො ච අවිද්වා චා’’ති එවිං

වදතියයව. එවිං සන්යත යෙයනවාතිගාථා. තත්ථ සෙමත්තනාතිසයයමව

අත්තානිං. විමායනතීති ගරෙති. තයදවපාවාතිතයදවවචනිංදිට්ඨිිංවදති, තිං
වා පුග්ගලිං. 
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896. අතිසාරදිට්ඨිොති ගාථායත්යථො – යසො එවිං තාය

ලක්ඛණාතිසාරිනියා අතිසාරදිට්ඨිො සමත්යතො පුණ්යණො උද්ධුමායතො, 
යතන ච දිට්ඨිමායනන මත්යතො ‘‘පරිපුණ්යණො අෙිං යකවලී’’ති එවිං 

පරිපුණ්ණමානීසෙයමව අත්තානිං මනසා ‘‘අෙිං පණ්ඩියතො’’තිඅභිසිඤ්චති.

කිංකාරණා? දිට්ඨීහිසාතස්සතථා සමත්තාති. 

897. පරස්ස යචති ගාථාය සම්බන්යධො අත්යථො ච – කඤ්ච භියයයො? 
යයොයසො විනිච්ඡයයඨත්වාපෙස්සමායනො‘‘බායලොපයරොඅක්ුලසයලො’’ති

චාෙ.තස්ස පරස්ස යචහිවචසා යසො යතනවුධසච්චමායනො නිහීයනො යෙොති. 

තුයමො සහා යහොති නිහීනපඤ්යඤො, යසොපි යතයනව සෙ නිහීනපඤ්යඤො

යෙොති.යසොපිහිනිං‘‘බායලො’’තිවදති.අථස්සවචනිං අ පමාණිං, යසොපන 

සෙයමවයවදගූචධීයරොචයහොති. එවිංසන්යත නයකොචිබායලොසමයණසු

අත්ථි. සබ්යබපිහියතඅත්තයනොඉච්ඡාය පණ්ඩිතා. 

898. අඤ්ඤං ඉයතොතිගාථාය සම්බන්යධොඅත්යථොච–‘‘අථයචසයිං

යවදගූයෙොතිධීයරො, නයකොචිබායලොසමයණසුඅත්ථී’’ති එවඤ්හිවුධසත්යතපි

සියා කස්සචි ‘‘කස්මා’’ති. තත්ථ වුධසච්චයත – යස්මා අඤ්ඤං ඉයතො

ොභිවදන්ති ධම්මං අපරද්ධා සුද්ධිමයකවලී යත, එවම්පි තිත්ථිො පුථුයසො

වදන්ති, යය ඉයතො අඤ්ඤිං දිට්ඨිිං අභිවදන්ති, යය අපරද්ධා විරද්ධා

සුද්ධිමග්ගිං, අයකවලියනොචයතතිඑවිංපුථුතිත්ථියායස්මාවදන්තීති වුධසත්තිං

යෙොති. කස්මා පයනවිං වදන්තීති යච? සන්දිට්ඨිරායගන හි යත භිරත්තා, 
යස්මාසයකනදිට්ඨිරායගනඅභිරත්තාතිවුධසත්තිංයෙොති. 

899-900. එවිං අභිරත්තා ච – ඉයධව සුද්ධින්ති ගාථා. තත්ථ 

සකාෙයනති සකමග්යග දළ්හං වදානාති දළ්ෙවාදා. එවඤ්ච දළ්ෙවායදසු

යතසු යයො යකොචි තිත්ථියයො සකායයන වාපි දළ්ෙිං වදායනො කයමත්ථ

බායලොති පරං දයහෙය, සඞ්යඛපයතො තත්ථ සස්සතුච්යඡදසඞ්ඛායත
විත්ථාරයතො වා නත්ථිකඉස්සරකාරණනියතාදියභයද සයක ආයතයන 

‘‘ඉදයමවසච්ච’’න්තිදළ්ෙිංවදායනොකිංපරිංඑත්ථදිට්ඨිගයත‘‘බායලො’’ති

සෙ ධම්යමන පස්යසයය, නනු සබ්යබොපි තස්ස මයතන පණ්ඩියතො එව 

සු පටිපන්යනොඑවච.එවිංසන්යතච සෙයමවයසොයමධගමාවයහෙයපරං

වදං බාලමසුද්ධිධම්මං, යසොපිපරිං ‘‘බායලො ච අසුද්ධිධම්යමො ච අය’’න්ති

වදන්යතො අත්තනාව කලෙිං ආවයෙයය. කස්මා? යස්මා සබ්යබොපි තස්ස
මයතනපණ්ඩියතොඑව සු පටිපන්යනොඑවච. 

901. එවිං සබ්බථාපි විනිච්ෙයෙඨත්වාසෙංපමාෙඋද්ධංසයලොකස්මිං 

විවාදයමති, දිට්ඨියිං ඨත්වා සයඤ්ච සත්ථාරාදීනි මිනිත්වා යසො භියයයො 
විවාදයමතීති. එවිං පන විනිච්ඡයයසු ආදීනවිං ඤත්වා අරියමග්යගන 

හිත්වාන සබ්බානි විනිච්ෙොනි න යමධගං කුබ්බති ජන්තු යලොයකති 
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අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං නිට්ඨායපසි. යදසනාපරියයොසායන
පුරායභදසුත්යතවුධසත්තසදියසො එවාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායචූළබූෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. මහාබූහසුත්තවණ්ණනා 

902. යෙ යකචියමතිමොබූෙසුත්තිං.කාඋ පත්ති? ඉදම්පිතස්මිිංයයව 
මොසමයය ‘‘කිං නු යඛො ඉයම දිට්ඨිපරිබ්බසානා විඤ්ඤූනිං සන්තිකා

නින්දයමව ලභන්ති, උදාහු පසිංසම්පී’’ති උ පන්නචිත්තානිං එකච්චානිං
යදවතානිං තමත්ථිං ආවිකාතුිං පුරිමනයයන නිම්මිතබුද්යධන අත්තානිං

පුච්ඡායපත්වා වුධසත්තිං. තත්ථ අන්වානෙන්තීති අනු ආනයන්ති, පුන පුනිං
ආෙරන්ති. 

903. ඉදානි යස්මා යත ‘‘ඉදයමව සච්ච’’න්ති වදන්තා දිට්ඨිගතිකා

වාදියනො කදාචි කත්ථචි පසිංසම්පි ලභන්ති, යිං එතිං පසිංසාසඞ්ඛාතිං

වාදඵලිං, තිං අ පිං රාගාදීනිං සමාය සමත්ථිං න යෙොති, යකො පන වායදො

දුතියය නින්දාඵයල, තස්මා එතමත්ථිං දස්යසන්යතො ඉමිං තාව 

විස්සජ්ජනගාථමාෙ. ‘‘අප්පඤ්හිඑතංනඅලංසමාෙ, දුයවවිවාදස්ස ඵලානි

බූ්රමී’’තිආදි.තත්ථ දුයවවිවාදස්සඵලානීති නින්දාපසිංසාච, ජයපරාජයාදීනි

වා තිංසභාගානි. එතම්පි දිස්වාති ‘‘නින්දා අනිට්ඨා එව, පසිංසා නාලිං

සමායා’’තිඑතම්පිවිවාදඵයල ආදීනවිංදිස්වා. යඛමාභිපස්සංඅවිවාදභූමින්ති
අවිවාදභූමිිං නිබ්බානිං‘‘යඛම’’න්තිපස්සමායනො. 

904. එවඤ්හි අවිවදමායනො– ොකාචිමාතිගාථා.තත්ථ සම්මුතියෙොති

දිට්ඨියයො. පුථුජ්ජාති පුථුජ්ජනසම්භවා. යසො උපෙං කියමෙයාති යසො 

උපගන්තබ්බට්යඨනඋපයිංරූපාදීසුඑකම්පිධම්මිංකිංඋයපයය, යකනවා

කාරයණන උයපයය. දිට්යඨ සුයත ඛන්තිමකුබ්බමායනොති දිට්ඨසුතසුද්ධීසු
යපමිංඅකයරොන්යතො. 

905. ඉයතොබාහිරා පන– සීලුත්තමාතිගාථා.තස්සත්යථො–සීලිංයයව 

‘‘උත්තම’’න්ති මඤ්ඤමානා සීලුත්තමා එයක යභොන්යතො සිංයමමත්යතන 

සුද්ධිං වදන්ති, ෙත්ථිවතාදිඤ්ච වතං සමාදාෙ උපට්ඨිතා, ඉයධව දිට්ඨියිං 

අස්ස සත්ථුයනො සුද්ධින්ති භවූපනීතා භවජ්යඣොසිතාසමානාවදන්ති, අපිච

යත කුසලාවදානා ‘‘ුලසලාමය’’න්තිඑවිංවාදා. 

906. එවිං සීලුත්තයමසුචයතසුතථාපටිපන්යනොයයොයකොචි– සයච 

චුයතොතිගාථා.තස්සත්යථො– සයච තයතො සීලවතයතො පරවිච්ඡන්දයනනවා

අනභිසම්භුණන්යතො වා චුයතො යහොති, යසො තිං සීලබ්බතාදිකම්මිං 

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදිකම්මිංවා විරාධයිත්වාපයවධතී. න යකවලඤ්චයවධති, 
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අපිච යඛො තිං සීලබ්බතසුද්ධිිං පජප්පතී ච වි පලපති පත්ථෙතී ච. කමිව? 

සත්ථාව හීයනොපවසංඝරම්හා. ඝරම්ොපවසන්යතොසත්ථයතොහීයනොයථා
තිංඝරිංවාසත්ථිංවා පත්යථයයාති. 

907. එවිං පන සීලුත්තමානිං යවධකාරණිං අරියසාවයකො – සීලබ්බතං

වාපි පහාෙ සබ්බන්ති ගාථා. තත්ථ සාවජ්ජනවජ්ජන්ති සබ්බාුලසලිං

යලොකයුලසලඤ්ච. එතං සුද්ධිං අසුද්ධින්ති අපත්ථොයනොති

පඤ්චකාමගුණාදියභදිං එතිං සුද්ධිිං, අුලසලාදියභදිං අසුද්ධිඤ්ච 

අපත්ථයමායනො. විරයතො චයරති සුද්ධියා අසුද්ධියා ච විරයතො චයරයය. 

සන්තිමනුග්ගහාොතිදිට්ඨිිංඅගයෙත්වා. 

908. එවිං ඉයතො බාහිරයක සීලුත්තයම සිංයයමන විසුද්ධිවායද යතසිං
විඝාතිං සීලබ්බත පොයියනො අරෙයතො ච පටිපත්තිිං දස්යසත්වා ඉදානි

අඤ්ඤථාපි සුද්ධිවායද බාහිරයක දස්යසන්යතො ‘‘තමූපනිස්සාො’’ති

ගාථමාෙ. තස්සත්යථො – සන්තඤ්යඤපි සමණබ්රාේමණා, යත ජිගුච්ඡිතං 

අමරන්තපිං වා දිට්ඨසුද්ධිආදීසු වා අඤ්ඤතරඤ්ඤතරිං උපනිස්සාෙ 

අකරියදිට්ඨියා වා උද්ධංසරා හුත්වා භවාභයවසු අවීතතණ්හායස 

සුද්ධිමනුත්ථුනන්ති වදන්තිකයථන්තීති. 

909. එවිං යතසිං අවීතතණ්ොනිං සුද්ධිිං අනුත්ථුනන්තානිං යයොපි

සුද්ධි පත්තයමව අත්තානිං මඤ්යඤයය, තස්සපි අවීතතණ්ෙත්තා

භවාභයවසු තිං තිං වත්ථුිං පත්ථෙමානස්ස හි ජප්පිතානි පුන පුනිං
යෙොන්තියයවාති අධි පායයො.තණ්ොහිආයසවිතාතණ්ෙිංවඩ්ඪයයතව.න

යකවලඤ්ච ජ පිතානි, පයවධිතං වාපි පකප්පියතසු, තණ්ොදිට්ඨීහි චස්ස
පක පියතසු වත්ථූසු පයවධිතම්පි යෙොතීති වුධසත්තිං යෙොති. භවාභයවසු පන

වීතතණ්ෙත්තා ආයතිිං චුතූපපායතො ඉධ ෙස්ස නත්ථි, සයකන යවයධෙය

කුහිංව ජප්යපති අයයමතිස්සා ගාථාය සම්බන්යධො. යසසිං නිද්යදයස
වුධසත්තනයයමව. 

910-11. ෙමාහූති පුච්ඡාගාථා. ඉදානි යස්මා එයකොපි එත්ථ වායදො

සච්යචො නත්ථි, යකවලිං දිට්ඨිමත්තයකන හි යත වදන්ති, තස්මා තමත්ථිං

දස්යසන්යතො ‘‘සකඤ්හී’’ති ඉමිං තාව විස්සජ්ජනගාථමාෙ. තත්ථ 

සම්මුතින්තිදිට්ඨිිං. 

912. එවයමයතසු සකිං ධම්මිං පරිපුණ්ණිං බ්රුවන්යතසු අඤ්ඤස්ස පන

ධම්මිං ‘‘හීන’’න්ති වදන්යතසු යස්ස කස්සචි – පරස්ස යච වම්භයියතන

හීයනොතිගාථා. තස්සත්යථො–යදි පරස්ස නින්දිතකාරණා හීයනො භයවයය, 

නයකොචිධම්යමසුවියසසි අග්යගොභයවයය.කිංකාරණිං? පුථූහි අඤ්ඤස්ස

වදන්ති ධම්මං, නිහීනයතො සබ්යබව යත සම්හි දළ්හං වදානා සකධම්යම
දළ්ෙවාදාඑව. 
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පටුන 

913. කඤ්ච භියයයො – සද්ධම්මපූජාති ගාථා. තස්සත්යථො – යත ච 

තිත්ථියා ෙථා පසංසන්ති සකාෙනානි, සද්ධම්මපූජාපි යනසං තයථව 

වත්තති.යතහිඅතිවියසත්ථාරාදීනිසක්කයරොන්ති.තත්ථයදියතපමාණා 

සියුිං, එවිංසන්යත සබ්යබවවාදාතථිො භයවෙුං. කිං කාරණිං? සුද්ධීහි

යනසංපච්චත්තයමව, නසාඅඤ්ඤත්ර සිජ්ඣති, නාපිපරමත්ථයතො.අත්තනි
දිට්ඨිගාෙමත්තයමවහිතිංයතසිං පරපච්චයයනයයබුද්ධීනිං. 

914. යයො වා පන විපරීයතො බාහිතපාපත්තා බ්රාේමයණො, තස්ස – න

බ්රාහ්මණස්ස පරයනෙයමත්ථීති ගාථා. තස්සත්යථො – බ්රාහ්මණස්ස හි

‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’තිආදිනා )ධ. ප. 277; යනත්ති. 5) නයයන

සුදිට්ඨත්තා පයරන යනතබ්බිං ඤාණිං නත්ථි, දිට්ඨිධම්යමසු ‘‘ඉදයමව

සච්ච’’න්ති නිච්ඡිනිත්වා සමුග්ගහීතම්පි නත්ථි. තිංකාරණා යසො

දිට්ඨිකලොනිඅතීයතො, නචයසො යසට්ඨයතොපස්සතිධම්මමඤ්ඤං අඤ්ඤත්ර 
සතිපට්ඨානාදීහි. 

915. ජානාමීති ගාථාය සම්බන්යධො අත්යථො ච – එවිං තාව

පරමත්ථබ්රාේමයණො නහියසට්ඨයතො පස්සතිධම්මමඤ්ඤිං, අඤ්යඤපන

තිත්ථියා පරචිත්තඤාණාදීහි ජානන්තා පස්සන්තාපි ‘‘ජානාමි පස්සාමි

තයථව එත’’න්ති එවිං වදන්තාපි ච දිට්ඨිො සුද්ධිං පච්යචන්ති. කස්මා? 

යස්මා යතසුඑයකොපි අද්දක්ඛියච අද්දසයචපි යතන පරචිත්තඤාණාදිනා

යථාභූතිංඅත්ථිං, කිඤ්හි තුමස්සයතන තස්සයතනදස්සයනනකිංකතිං, කිං

දුක්ඛපරිඤ්ඤා සාධිතා, උදාහු සමුදයපොනාදීනිං අඤ්ඤතරිං, යයතො

සබ්බථාපි අතික්කමිත්වා අරියමග්ගිං යත තිත්ථියා අඤ්යඤයනව වදන්ති

සුද්ධිං, අතික්කමිත්වා වා යත තිත්ථියය බුද්ධාදයයො අඤ්යඤයනව වදන්ති
සුද්ධින්ති. 

916. පස්සං නයරොතිගාථාය සම්බන්යධො අත්යථො ච. කඤ්ච භියයයො? 

ය්වායිං පරචිත්තඤාණාදීහිඅද්දක්ඛි, යසො පස්සංනයරොදක්ඛති නාමරූපං, න

තයතොපරිං දිස්වානවාඤස්සතිතානියමව නාමරූපානිනිච්චයතොසුඛයතො

වා න අඤ්ඤථා. යසො එවිං පස්සන්යතො කාමං බහුං පස්සතු අප්පකං වා 

නාමරූපිංනිච්චයතොසුඛයතොච, අථස්සඑවරූයපනදස්සයනන නහියතන

සුද්ධිංකුසලාවදන්තීති. 

917. නිවිස්සවාදීතිගාථායසම්බන්යධොඅත්යථොච–යතනචදස්සයනන 

සුද්ධියාඅසතියාපි යයො‘‘ජානාමිපස්සාමිතයථවඑත’’න්තිඑවිං නිවිස්සවාදී, 
එතිංවාදස්සනිංපටිච්චදිට්ඨියාසුද්ධිිංපච්යචන්යතො ‘‘ඉදයමව සච්ච’’න්ති

එවිංනිවිස්සවාදී, යසො සුබ්බිනයෙො නයෙොතිතිං තථා පකප්පිතං අභිසඞ්ඛතිං 

දිට්ඨිං පුයරක්ඛරායනො. යසො හි යිං සත්ථාරාදිිං නිස්සියතො, තත්යථව සුභං

වදායනො සුද්ධිං වයදො, ‘‘පරිසුද්ධවායදො පරිසුද්ධදස්සයනො වා අෙ’’න්ති

අත්තානිං මඤ්ඤමායනො තත්ථ තථද්දසා යසො, තත්ථ සකාය දිට්ඨියා
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අවිපරීතයමව යසො අද්දස. යථා සා දිට්ඨි පවත්තති, තයථවනිං අද්දස, න
අඤ්ඤථාපස්සිතුිංඉච්ඡතීතිඅධි පායයො. 

918. එවිං පක පිතිං දිට්ඨිිං පුයරක්ඛරායනසු තිත්ථියයසු – න

බ්රාහ්මයණො කප්පමුයපතිසඞ්ඛාතිගාථා.තත්ථ සඞ්ඛාතිසඞ්ඛාය, ජානිත්වාති

අත්යථො. නපිඤාණබන්ධූතිසමාපත්තිඤාණාදිනා අකතතණ්ොදිට්ඨිබන්ධු.
තත්ථ විග්ගයෙො – නාපි අස්ස ඤායණන කයතො බන්ධු අත්ථීති නපි

ඤාණබන්ධු. සම්මුතියෙොති දිට්ඨිසම්මුතියයො. පුථුජ්ජාති පුථුජ්ජනසම්භවා. 

උග්ගහණන්ති මඤ්යඤතිඋග්ගෙණන්තිඅඤ්යඤ, අඤ්යඤතාසම්මුතියයො
උග්ගණ්ෙන්තීති වුධසත්තිංයෙොති. 

919. කඤ්ච භියයයො– විස්සජ්ජගන්ථානීතිගාථා.තත්ථ අනුග්ගයහොති

උග්ගෙණවිරහියතො, යසොපි නාස්ස උග්ගයෙොති අනුග්ගයෙො, න වා
උග්ගණ්ොතීතිඅනුග්ගයෙො. 

920. කඤ්ච භියයයො – යසො එවරූයපො – පුබ්බාසයවති ගාථා. තත්ථ 

පුබ්බාසයවතිඅතීතරූපාදීනිආරබ්භඋ පජ්ජමානධම්යම කයලයස. නයවති

පච්චු පන්නරූපාදීනි ආරබ්භ උ පජ්ජමානධම්යම. න ෙන්දගූති

ඡන්දාදිවයසන න ගච්ඡති. අනත්තගරහීති කතාකතවයසන අත්තානිං
අගරෙන්යතො. 

921. එවිං අනත්තගරහී ච – ස සබ්බධම්යමසූති ගාථා. තත්ථ 

සබ්බධම්යමසූති ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිධම්යමසු ‘‘යිං කඤ්චි දිට්ඨිං වා’’ති

එවිංපයභයදසු. පන්නභායරොති පතිතභායරො. න ක යපතීති න කප්පියෙො, 

දුවිධම්පි ක පිං න කයරොතීති අත්යථො. නූපරයතොති

පුථුජ්ජනකලයාණකයසක්ඛාවියඋපරතිසමඞ්ත්පිනයෙොති. නපත්ථියෙොති

නිත්තණ්යෙො. තණ්ො හි පත්ථියතීති පත්ථියා, නාස්ස පත්ථියාති න
පත්ථියයොති. යසසිං තත්ථ තත්ථ පාකටයමවාති න වුධසත්තිං. එවිං 

අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං නිට්ඨායපසි, යදසනාපරියයොසායන
පුරායභදසුත්යතවුධසත්තසදියසො එවාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායමොබූෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. තුවටකසුත්තවණ්ණනා 

922. පුච්ොමි තන්ති තුවටකසුත්තිං. කා උ පත්ති? ඉදම්පි තස්මිිංයයව

මොසමයය ‘‘කා නු යඛො අරෙත්ත පත්තියා පටිපත්තී’’ති
උ පන්නචිත්තානිං එකච්චානිං යදවතානිං තමත්ථිං පකායසතුිං
පුරිමනයයයනවනිම්මිතබුද්යධනඅත්තානිංපුච්ඡායපත්වා වුධසත්තිං. 
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තත්ථආදිගාථාය තාව පුච්ොමීති එත්ථ අදිට්ඨයජොතනාදිවයසන පුච්ඡා

විභජිතා. ආදිච්චබන්ධුන්ති ආදිච්චස්ස යගොත්තබන්ධුිං. වියවකං

සන්තිපදඤ්චාති වියවකඤ්චසන්තිපදඤ්ච. කථංදිස්වාතියකනකාරයණන

දිස්වා, කථිංපවත්තදස්සයනොහුත්වාතිවුධසත්තිංයෙොති. 

923. අථ භගවා යස්මා යථා පස්සන්යතො කයලයස උපරුන්ධති, තථා

පවත්තදස්සයනො හුත්වා පරිනිබ්බාති, තස්මා තමත්ථිං ආවිකයරොන්යතො

නාන පකායරන තිං යදවපරිසිං කයලස පොයන නියයොයජන්යතො ‘‘මූලං

පපඤ්චසඞ්ඛාො’’ති ආරභිත්වාපඤ්චගාථාඅභාසි. 

තත්ථ ආදිගාථාය තාව සඞ්යඛපත්යථො – පපඤ්චාති සඞ්ඛාතත්තා 

පපඤ්චා එව පපඤ්චසඞ්ඛා. තස්සා අවිජ්ජාදයයො කයලසා මූලිං, තිං

පපඤ්චසඞ්ඛායමූලිං අස්මීතිපවත්තමානඤ්ච සබ්බං මන්තාය උපරුන්යධ.

ොකාචිඅජ්ඣත්තංතණ්හා උපජ්යජයයිං, තාසංවිනොසදාසයතොසික්යඛ 

උපට්ඨිතස්සති හුත්වාසික්යඛයයාති. 

924. එවිං තාව පඨමගාථාය එව තිසික්ඛායුත්තිං යදසනිං

අරෙත්තනිකූයටන යදයසත්වා පුන මාන පොනවයසන යදයසතුිං ‘‘ෙං

කිඤ්චී’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ ෙං කිඤ්චි ධම්මමභිජඤ්ඤා අජ්ඣත්තන්ති යිං

කඤ්චි උච්චාුලලීනතාදිකිං අත්තයනො ගුණිං ජායනයය අථ වාපි බහිද්ධාති

අථ වා බහිද්ධාපි ආචරියුපජ්ඣායානිං වා ගුණිං ජායනයය. නයතනථාමං

කුබ්යබථාති යතනගුයණනථාමිංනකයරයය. 

925. ඉදානිස්ස අකරණවිධිිං දස්යසන්යතො ‘‘යසයෙයො න යතනා’’ති

ගාථමාෙ. තස්සත්යථො – යතන ච මායනන ‘‘යසයයයොෙ’’න්ති වා

‘‘නීයචොෙ’’න්ති වා ‘‘සරික්යඛොෙ’’න්ති වාපි න මඤ්යඤෙය, යතහි ච

උච්චාුලලීනතාදීහි ගුයණහි ඵුට්යඨො අයනකරූයපහි ‘‘අෙිං උච්චාුලලා

පබ්බජියතො’’තිආදිනානයයන අත්තානංවිකප්යපන්යතොනතිට්යඨෙය. 

926. එවිං මාන පොනවයසනපි යදයසත්වා ඉදානි

සබ්බකයලසූපසමවයසනපියදයසතුිං ‘‘අජ්ඣත්තයමවා’’තිගාථමාෙ.තත්ථ 

අජ්ඣත්තයමවුපසයමති අත්තනි එව රාගාදිසබ්බකයලයස උපසයමයය. න

අඤ්ඤයතො භික්ඛු සන්තියමයසෙයාති ඨයපත්වා ච සතිපට්ඨානාදීනි

අඤ්යඤන උපායයන සන්තිිං න පරියයයසයය. කුයතො නිරත්තා වාති
නිරත්තාුලයතොඑව. 

927. ඉදානි අජ්ඣත්තිං උපසන්තස්ස ඛීණාසවස්ස තාදිභාවිං

දස්යසන්යතො ‘‘මජ්යඣ ෙථා’’ති ගාථමාෙ. තස්සත්යථො – ෙථා

මහාසමුද්දස්ස උපරිමයෙට්ඨිමභාගානිං යවමජ්ඣසඞ්ඛායත

චතුයයොජනසෙස්ස පමායණ මජ්යඣ පබ්බතන්තයර ඨිතස්ස වා මජ්යඣ
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සමුද්දස්ස ඌමි න ජාෙති, ඨියතොව යසො යහොති අවිකම්පමායනො, එවං 

අයනයජොඛීණාසයවොලාභාදීසු ඨියතො අස්සඅවිකම්පමායනො, යසොතාදියසො

රාගාදිඋස්සදංභික්ඛුනකයරෙයකුහිඤ්චීති. 

928. ඉදානි එතිං අරෙත්තනිකූයටන යදසිතිං ධම්මයදසනිං
අබ්භනුයමොදන්යතො තස්ස ච අරෙත්තස්ස ආදිපටිපදිං පුච්ඡන්යතො

නිම්මිතබුද්යධො ‘‘අකිත්තයී’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ අකිත්තයීති ආචික්ඛි. 

විවටචක්ඛූති විවයටහි අනාවරයණහි පඤ්චහි චක්ඛූහි සමන්නාගයතො. 

සක්ඛිධම්මන්තිසයිංඅභිඤ්ඤාතිංඅත්තපච්චක්ඛිංධම්මිං. පරිස්සෙවිනෙන්ති

පරිස්සයවිනයනිං. පටිපදං වයදහීති ඉදානි පටිපත්තිිං වයදහි. භද්දන්යතති 

‘‘භද්දිං තව අත්ථූ’’ති භගවන්තිංආලපන්යතොආෙ. අථ වා භද්දිං සුන්දරිං

තව පටිපදිං වයදහීති වුධසත්තිං යෙොති. පාතියමොක්ඛං අථ වාපි සමාධින්ති
තයමව පටිපදිං භින්දිත්වා පුච්ඡති. පටිපදන්ති එයතන වා මග්ගිං පුච්ඡති.
ඉතයරහිසීලිං සමාධිඤ්චපුච්ඡති. 

929-30. අථස්සභගවායස්මාඉන්ද්රියසිංවයරොසීලස්සරක්ඛා, යස්මාවා 

ඉමිනා අනුක්කයමනයදසියමානා අයිං යදසනාතාසිං යදවතානිං ස පායා, 
තස්මා ඉන්ද්රියසිංවරයතො පභුති පටිපදිං දස්යසන්යතො 

‘‘චක්ඛූහී’’තිආදිමාරද්යධො. තත්ථ චක්ඛූහි යනව යලොලස්සාති

අදිට්ඨදක්ඛිතබ්බාදිවයසනචක්ඛූහියලොයලොයනවස්ස. ගාමකථාෙආවරයෙ

යසොතන්ති තිරච්ඡානකථායතො යසොතිං ආවයරයය. ඵස්යසනාති 

යරොගඵස්යසන. භවඤ්ච නාභිජප්යපෙයාතිතස්ස ඵස්සස්ස වියනොදනත්ථාය

කාමභවාදිභවඤ්චන පත්යථයය. යභරයවසු චන සම්පයවයධෙයාතිතස්ස

ඵස්සස්ස පච්චයභූයතසු සීෙබයග්ඝාදීසු යභරයවසු ච න සම්පයවයධයය, 
අවයසයසසුවා ඝානින්ද්රියමනින්ද්රියවිසයයසු න පයවයධයය.එවිංපරිපූයරො 
ඉන්ද්රියසිංවයරො වුධසත්යතො යෙොති. පුරියමහි වා ඉන්ද්රියසිංවරිං දස්යසත්වා

ඉමිනා ‘‘අරඤ්යඤවසතායභරවිංදිස්වාවාසුත්වාවානයවධිතබ්බ’’න්ති
දස්යසති. 

931. ලද්ධා න සන්නිධිං කයිරාති එයතසිං අන්නාදීනිං යිංකඤ්චි
ධම්යමන ලභිත්වා ‘‘අරඤ්යඤ ච යසනාසයන වසතා සදා දුල්ලභ’’න්ති
චින්යතත්වාසන්නිධිිංන කයරයය. 

932. ඣායී නපාදයලොලස්සාති ඣානාභිරයතොචනපාදයලොයලොඅස්ස. 

විරයම කුක්කුච්චා නප්පමජ්යජෙයාති ෙත්ථුලක්ුලච්චාදිුලක්ුලච්චිං
වියනොයදයය. සක්කච්චකාරිතායයචත්ථන පමජ්යජයය. 

933. තන්දිං මාෙං හස්සං ඛිඩ්ඩන්ති ආලසියඤ්ච මායඤ්ච ෙස්සඤ්ච 

කායිකයචතසිකඛිඩ්ඩඤ්ච. සවිභූසන්තිසද්ධිිංවිභූසාය. 
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934-7. ආථබ්බණන්ති ආථබ්බණිකමන්ත පයයොගිං. සුපිනන්ති

සුපිනසත්ථිං. ලක්ඛණන්ති මණිලක්ඛණාදිිං. යනොවිදයහතින පයයොයජයය. 

විරුතන්ති මිගාදීනිං වස්සිතිං. යපසුණිෙන්ති යපසුඤ්ඤිං. කෙවික්කයෙති 
පඤ්චහිසෙධම්මියකහිසද්ධිිං වඤ්චනාවයසනවාඋදයපත්ථනාවයසනවා

න තිට්යඨයය. උපවාදං භික්ඛු න කයරෙයාති උපවාදකයර කයලයස 

අනිබ්බත්යතන්යතොඅත්තනිපයරහිසමණබ්රාේමයණහිඋපවාදිංනජයනයය. 

ගායම ච නාභිසජ්යජෙයාති ගායම ච ගිහිසිංසග්ගාදීහි නාභිසජ්යජයය. 

ලාභකමයා ජනං න ලපයෙෙයාති ලාභකාමතාය ජනිං නාලපයයයය. 

පයුත්තන්තිචීවරාදීහිසම්පයුත්තිං, තදත්ථිංවාපයයොජිතිං. 

938-9. යමොසවජ්යජ න නීයෙථාති මුසාවායද න නීයයථ. ජීවියතනාති

ජීවිකාය. සුත්වාරුසියතොබහුංවාචං, සමණානංවාපුථුජනානන්තිරුසියතො
ඝට්ටියතො පයරහි යතස සමණානිං වා ඛත්තියාදියභදානිං වා අඤ්යඤසිං

පුථුජනානිං බහුම්පි අනිට්ඨවාචිං සුත්වා. නපටිවජ්ජාතින පටිවයදයය.කිං

කාරණිං? නහි සන්යතොපටියසනිකයරොන්ති. 

940. එතඤ්චධම්මමඤ්ඤාොතිසබ්බයමතිංයථාවුධසත්තිංධම්මිංඤත්වා. 

විචිනන්ති විචිනන්යතො. සන්තීති නිබ්බුතිං ඤත්වාති නිබ්බුතිිං රාගාදීනිං
සන්තීතිඤත්වා. 

941. කිංකාරණා න පමජ්යජඉති යච – අභිභූ හි යසොති ගාථා. තත්ථ 

අභිභූති රූපාදීනිං අභිභවිතා. අනභිභූයතොති යතහි අනභිභූයතො. 

සක්ඛිධම්මමනීතිහමදස්සීති පච්චක්ඛයමව අනීතිෙිං ධම්මමද්දක්ඛි. සදා

නමස්සමනුසික්යඛති සදා නමස්සන්යතො තිස්යසො සික්ඛායයො සික්යඛයය.
යසසිංසබ්බත්ථපාකටයමව. 

යකවලිං පනඑත්ථ ‘‘චක්ඛූහියනව යලොයලො’’තිආදීහිඉන්ද්රියසිංවයරො, 

‘‘අන්නානමයථො පානාන’’න්තිආදීහි සන්නිධිපටික්යඛපමුයඛන

පච්චයපටියසවනසීලිං, යමථුනයමොසවජ්ජයපසුණියාදීහි 

පාතියමොක්ඛසිංවරසීලිං, ‘‘ආථබ්බණිං සුපිනිං ලක්ඛණ’’න්තිආදීහි

ආජීවපාරිසුද්ධිසීලිං, ‘‘ඣායී අස්සා’’ති ඉමිනා සමාධි, ‘‘විචිනිං භික්ඛූ’’ති

ඉමිනාපඤ්ඤා, ‘‘සදාසයතො සික්යඛ’’තිඉමිනාපුනසඞ්යඛපයතොතිස්යසොපි

සික්ඛා, ‘‘අථආසයනසුසයයනසු, අ පසද්යදසුභික්ඛුවිෙයරයය, නිද්දිංන
බහුලීකයරයයා’’තිආදීහි සීලසමාධිපඤ්ඤානිං
උපකාරාපකාරසඞ්ගණ්ෙනවියනොදනානිවුධසත්තානීති.එවිංභගවා නිම්මිතස්ස

පරිපුණ්ණපටිපදිං වත්වා අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං නිට්ඨායපසි, 
යදසනාපරියයොසායන පුරායභදසුත්යත වුධසත්තසදියසොයයවාභිසමයයො
අයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා චූළවග්යගො 

495 

පටුන 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායතුවටකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

15. අත්තදණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 

942. අත්තදණ්ඩා භෙංජාතන්තිඅත්තදණ්ඩසුත්තිං.කාඋ පත්ති? යයො
යසො සම්මාපරිබ්බාජනීයසුත්තස්ස උ පත්තියිං වුධසච්චමානාය

සාකයයකොලියානිං උදකිං පටිච්ච කලයෙො වණ්ණියතො, තිංඤත්වා භගවා

‘‘ඤාතකාකලෙිංකයරොන්ති, ෙන්දයනවායරස්සාමී’’ති ද්වින්නිංයසනානිං
මජ්යඣඨත්වාඉමිංසුත්තමභාසි. 

තත්ථපඨමගාථායත්යථො–යිංයලොකස්සදිට්ඨධම්මිකිංවාසම්පරායිකිං 

වාභයිංජාතිං, තිංසබ්බිං අත්තදණ්ඩාභෙංජාතං අත්තයනො දුච්චරිතකාරණා

ජාතිං, එවිං සන්යතපි ජනං පස්සථ යමධගං, ඉමිං සාකයාදිජනිං පස්සථ
අඤ්ඤමඤ්ඤිං යමධගිං හිිංසකිං බාධකන්ති. එවිං තිං පටිවිරුද්ධිං 
වි පටිපන්නිංජනිංපරිභාසිත්වාඅත්තයනොසම්මාපටිපත්තිදස්සයනනතස්ස

සිංයවගිං ජයනතුිං ආෙ ‘‘සංයවගං කිත්තයිස්සාමි, ෙථා සංවිජිතං මො’’ති, 
පුබ්යබයබොධිසත්යතයනවසතාතිඅධි පායයො. 

943. ඉදානි යථායනන සිංවිජිතිං, තිං පකාරිං දස්යසන්යතො 

‘‘ඵන්දමාන’’න්තිආදිමාෙ. තත්ථ ඵන්දමානන්ති තණ්ොදීහි කම්පමානිං. 

අප්යපොදයකති අ පඋදයක. අඤ්ඤමඤ්යඤහි බයාරුද්යධ දිස්වාති

නානාසත්යතචඅඤ්ඤමඤ්යඤහිසද්ධිිංවිරුද්යධ දිස්වා. මංභෙමාවිසීතිමිං
භයිංපවිට්ඨිං. 

944. සමන්තමසායරො යලොයකොති නිරයිං ආදිිං කත්වා සමන්තයතො

යලොයකො අසායරො නිච්චසාරාදිරහියතො. දිසා සබ්බා සයමරිතාතිසබ්බා දිසා 

අනිච්චතාය කම්පිතා. ඉච්ෙං භවනමත්තයනොති අත්තයනො තාණිං 

ඉච්ඡන්යතො. නාද්දසාසිංඅයනොසිතන්තිකඤ්චිඨානිංජරාදීහි අනජ්ඣාවුධසත්ථිං
නාද්දක්ඛිිං. 

945. ඔසායනත්යවව බයාරුද්යධ, දිස්වා යම අරතී අහූති
යයොබ්බඤ්ඤාදීනිං ඔසායන එව අන්තගමයක එව විනාසයක එව ජරාදීහි

බයාරුද්යධ ආෙතචිත්යත සත්යත දිස්වා අරති යම අයෙොසි. අයථත්ථ

සල්ලන්ති අථ එයතසු සත්යතසු රාගාදිසල්ලිං. හදෙනිස්සිතන්ති
චිත්තනිස්සිතිං. 

946. ‘‘කථිංආනුභාවිං සල්ල’’න්තියච– යෙනසල්යලන ඔතිණ්යණොති

ගාථා. තත්ථ දිසා සබ්බා විධාවතීති සබ්බා දුච්චරිතදිසාපි

පුරත්ථිමාදිදිසාවිදිසාපි ධාවති. තයමව සල්ලමබ්බුය්හ, නධාවතින සීදතීති

තයමවසල්ලිංඋද්ධරිත්වාතාචදිසාන ධාවති, චතුයරොයඝචනසීදතීති. 
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947. එවිංමොනුභායවනසල්යලනඔතිණ්යණස්වපිචසත්යතසු– තත්ථ 

සික්ඛානුගීෙන්ති, ොනි යලොයක ගධිතානීති ගාථා. තස්සත්යථො – යය 

යලොයක පඤ්ච කාමගුණා පටිලාභාය ගිජ්ඣන්තීති කත්වා ‘‘ගධිතානී’’ති 

වුධසච්චන්ති, චිරකාලායසවිතත්තා වා ‘‘ගධිතානී’’ති වුධසච්චන්ති, තත්ථ තිං

නිමිත්තිං ෙත්ථිසික්ඛාදිකා අයනකා සික්ඛා කථීයන්ති උග්ගය්ෙන්ති වා.

පස්සථයාවපමත්යතොවායිං යලොයකො, යයතොපණ්ඩියතොුලලපුත්යතො යතසු 

වා ගධියතසු තාසු වා සික්ඛාසු අධිමුත්යතො න සිො, අඤ්ඤදත්ථු 

අනිච්චාදිදස්සයනන නිබ්බිජ්ඣ සබ්බයසො කායම අත්තයනො නිබ්බානයමව 

සික්යඛති. 

948. ඉදානි යථානිබ්බානාය සික්ඛිතබ්බිං, තිං දස්යසන්යතො ‘‘සච්යචො

සිො’’තිආදිමාෙ. තත්ථ සච්යචොති වාචාසච්යචන ඤාණසච්යචන

මග්ගසච්යචන ච සමන්නාගයතො. රිත්තයපසුයණොති පහීනයපසුයණො. 

යවවිච්ෙන්ති මච්ඡරියිං. 

949. නිද්දං තන්දිං සයහ ථීනන්ති පචලායිකඤ්ච කායාලසියඤ්ච 

චිත්තාලසියඤ්චාති ඉයම තයයො ධම්යම අභිභයවයය. නිබ්බානමනයසොති
නිබ්බානනින්නචිත්යතො. 

950-51. සාහසාති රත්තස්ස රාගචරියාදියභදා සාෙසකරණා. පුරාණං

නාභිනන්යදෙයාති අතීතරූපාදිිං නාභිනන්යදයය. නයවති පච්චු පන්යන. 

හිෙයමායනති විනස්සමායන. ආකාසංනසියතොසිොතිතණ්ොනිස්සියතොන 

භයවයය.තණ්ොහිරූපාදීනිංආකාසනයතො‘‘ආකායසො’’තිවුධසච්චති. 

952. ‘‘කිංකාරණා ආකාසිංන සියතො සියා’’ති යච – ‘‘යගධං බ්රූමී’’ති
ගාථා. තස්සත්යථො – අෙඤ්හි ඉමිං ආකාසසඞ්ඛාතිං තණ්ෙිං රූපාදීසු

ගිජ්ඣනයතො යගධං බ්රූමි ‘‘යගයධො’’ති වදාමි. කඤ්ච භියයයො –

අවෙනනට්යඨන ‘‘ඔයඝො’’ති ච ආජවනට්යඨන ‘‘ආජව’’න්ති ච ‘‘ඉදිං

මය්ෙිං, ඉදිං මය්ෙ’’න්ති ජ පකාරණයතො ‘‘ජප්පන’’න්ති ච

දුම්මුඤ්චනට්යඨන ‘‘ආරම්මණ’’න්ති චකම්පකරයණන ‘‘පකම්පන’’න්තිච

බූ්රමි, එසා ච යලොකස්ස පලියබොධට්යඨන දුරතික්කමනීයට්යඨන ච 

කාමපඞ්යකො දුරච්චයෙොති. ‘‘ආකාසිං න සියතො සියා’’ති එවිං වුධසත්යත වා

‘‘කයමතිං ආකාස’’න්ති යච? යගධං බ්රූමීති. එවම්පි තස්සා ගාථාය
සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. තත්ථ පදයයොජනා – ආකාසන්ති යගධිං බ්රූමීති.

තථා ය්වායිං මයෙොයඝොති වුධසච්චති. තිං බ්රූමි, ආජවිං බ්රූමි, ජ පනිං බ්රූමි, 

පකම්පනිං බ්රූමි, ය්වායිං සයදවයක යලොයක කාමපඞ්යකො දුරච්චයයො, තිං
බූ්රමීති. 

953. එවයමතිං යගධාදිපරියායිං ආකාසිං අනිස්සියතො – සච්චා

අයවොක්කම්මාති ගාථා. තස්සත්යථො – පුබ්යබ වුධසත්තා තිවිධාපි සච්චා 
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අයවොක්කම්ම යමොයනයය පත්තියා මුනීතිසඞ්ඛයිං ගයතොනිබ්බානත්ථයල 

තිට්ඨති බ්රාහ්මයණො, ස යව එවරූයපො සබ්බානි ආයතනානි නිස්සජ්ජිත්වා 

‘‘සන්යතො’’ති වුධසච්චතීති. 

954. කඤ්ච භියයයො – ස යව විද්වාතිගාථා. තත්ථ ඤත්වා ධම්මන්ති

අනිච්චාදිනයයන සඞ්ඛතධම්මිංඤත්වා. සම්මා යසො යලොයක ඉරිොයනොති
අසම්මාඉරියනකරානිං කයලසානිං පොනා සම්මා යසො යලොයක
ඉරියමායනො. 

955. එවිං අපියෙන්යතො ච – යෙොධ කායමති ගාථා. තත්ථ සඞ්ගන්ති

සත්තවිධිංසඞ්ගඤ්චයයොඅච්චතරි නාජ්යඣතීතිනාභිජ්ඣායති. 

956. තස්මා තුම්යෙසුපි යයො එවරූයපො යෙොතුමිච්ඡති, තිං වදාමි – ෙං 

පුබ්යබති ගාථා. තත්ථ ෙං පුබ්යබති අතීයත සඞ්ඛායර ආරබ්භ

උ පජ්ජනධම්මිං කයලසජාතිං අතීතකම්මඤ්ච. පච්ො යත මාහු 

කිඤ්චනන්ති අනාගයතපි සඞ්ඛායර ආරබ්භ උ පජ්ජනධම්මිං

රාගාදිකඤ්චනිං මාහු. මජ්යඣ යච යනො ගයහස්සසීති පච්චු පන්යන 
රූපාදිධම්යමපිනගයෙස්සසියච. 

957. එවිං ‘‘උපසන්යතො චරිස්සසී’’ති අරෙත්ත පත්තිිං දස්යසත්වා

ඉදානිඅරෙයතොථුතිවයසනඉයතො පරාගාථායයොඅභාසි.තත්ථ සබ්බයසොති

ගාථාය මමායිතන්තිමමත්තකරණිං, ‘‘මමඉද’’න්තිගහිතිංවාවත්ථු. අසතා

චනයසොචතීතිඅවිජ්ජමානකාරණාඅසන්තකාරණානයසොචති. නජීෙතීති
ජානිම්පිනගච්ඡති. 

958-9. කඤ්ච භියයයො – ෙස්ස නත්ථීති ගාථා. තත්ථ කිඤ්චනන්ති

කඤ්චි රූපාදිධම්මජාතිං. කඤ්ච භියයයො – අනිට්ඨුරීති ගාථා. තත්ථ 

අනිට්ඨුරීති අනිස්සුකී. ‘‘අනිද්ධුරී’’තිපි යකචි පඨන්ති. සබ්බධී සයමොති

සබ්බත්ථසයමො, උයපක්ඛයකොතිඅධි පායයො.කිං වුධසත්තිංයෙොති? යයොයසො

‘‘නත්ථියම’’තිනයසොචති, තමෙිංඅවිකම්පිනිං පුග්ගලිංපුට්යඨොසමායනො
අනිට්ඨුරී අනනුගිද්යධො අයනයජො සබ්බධි සයමොති ඉමිං තස්මිිං පුග්ගයල
චතුබ්බිධමානිසිංසිංබ්රූමීති. 

960. කඤ්ච භියයයො – අයනජස්සාති ගාථා. තත්ථ නිසඞ්ඛතීති
පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදීසු යයො යකොචි සඞ්ඛායරො. යසො හි යස්මා නිසඞ්ඛරියති

නිසඞ්ඛයරොති වා, තස්මා ‘‘නිසඞ්ඛතී’’ති වුධසච්චති. විොරම්භාති විවිධා

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදිකා ආරම්භා. යඛමං පස්සති සබ්බධීති සබ්බත්ථ
අභයයමවපස්සති. 

961. එවිං පස්සන්යතො න සයමසූති ගාථා. තත්ථ න වදයතති
‘‘සදියසොෙමස්මී’’තිආදිනාමානවයසනසයමසුපිඅත්තානිංනවදතිඔයමසුපි 
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උස්යසසුපි. නායදතිනනිරස්සතීතිරූපාදීසුකඤ්චිධම්මිංන ගණ්ොති; න
නිස්සජ්ජති. යසසිං සබ්බත්ථ පාකටයමව. එවිං අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං 

නිට්ඨායපසි, යදසනාපරියයොසායන පඤ්චසතා සාකයුලමාරා ච

යකොලියුලමාරා ච එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බජිතා, යත ගයෙත්වා භගවා
මොවනිංපාවිසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායඅත්තදණ්ඩසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

16. සාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

962. න යම දිට්යඨොති සාරිපුත්තසුත්තිං, ‘‘යථරපඤ්ෙසුත්ත’’න්තිපි

වුධසච්චති. කා උ පත්ති? ඉමස්ස සුත්තස්ස උ පත්ති – රාජගෙකස්ස 
යසට්ඨිස්ස චන්දනඝටිකාය පටිලාභිං ආදිිං කත්වා තාය චන්දනඝටිකාය
කතස්සපත්තස්සආකායසඋස්සාපනිංආයස්මයතො පිණ්යඩොලභාරද්වාජස්ස

ඉද්ධියා පත්තග්ගෙණිං, තස්මිිං වත්ථුස්මිිං සාවකානිං ඉද්ධිපටික්යඛයපො, 

තිත්ථියානිං භගවතා සද්ධිිං පාටිොරියිං කත්තුකාමතා, පාටිොරියකරණිං, 

භගවයතො සාවත්ථිගමනිං, තිත්ථියානුබන්ධනිං, සාවත්ථියිං පයසනදියනො 

බුද්ධූපගමනිං කණ්ඩම්බපාතුභායවො, චතුන්නිං පරිසානිං තිත්ථියජයත්ථිං 

පාටිොරියකරණුස්සුක්කනිවාරණිං, යමකපාටිොරියකරණිං, 

කතපාටිොරියස්ස භගවයතො තාවතිිංසභවනගමනිං, තත්ථ යතමාසිං

ධම්මයදසනා, ආයස්මතා මොයමොග්ගල්ලානත්යථයරන යාචිතස්ස
යදවයලොකයතො සඞ්කස්සනගයර ඔයරොෙණන්ති ඉමානි වත්ථූනි
අන්තරන්තයර ච ජාතකානි විත්ථායරත්වා යාව
දසසෙස්සචක්කවාළයදවතාහි පූජියමායනො භගවා මජ්යඣ මණිමයයන 
යසොපායනනසඞ්කස්සනගයරඔරුය්ෙයසොපානකයළවයරඅට්ඨාසි– 

‘‘යය ඣාන පසුතාධීරා, යනක්ඛම්මූපසයම රතා; 

යදවාපියතසිංපිෙයන්ති, සම්බුද්ධානිංසතීමත’’න්ති.)ධ.ප. 181) – 

ඉමිස්සාධම්මපදගාථායවුධසච්චමානායවුධසත්තා. යසොපානකයළවයරඨිතිං පන

භගවන්තිං සබ්බපඨමිංආයස්මා සාරිපුත්යතො වන්දි, තයතොඋ පලවණ්ණා

භික්ඛුනී, අථාපයරො ජනකායයො. තත්ර භගවා චින්යතසි – ‘‘ඉමිස්සිං පරිසති

යමොග්ගල්ලායනො ඉද්ධියා අග්යගොති පාකයටො, අනුරුද්යධො දිබ්බචක්ඛුනා, 

පුණ්යණොධම්මකථිකත්යතන, සාරිපුත්තිං පනායිංපරිසානයකනචිගුයණන

එවිං අග්යගොති ජානාති, යිංනූනාෙිං සාරිපුත්තිං පඤ්ඤාගුයණන 
පකායසයය’’න්ති.අථයථරිංපඤ්ෙිංපුච්ඡි.යථයරොභගවතාපුච්ඡිතිංපුච්ඡිතිං 

පුථුජ්ජනපඤ්ෙිං, යසක්ඛපඤ්ෙිං, අයසක්ඛපඤ්ෙඤ්ච, සබ්බිං විස්සජ්යජසි.

තදානිං ජයනො‘‘පඤ්ඤායඅග්යගො’’තිඅඤ්ඤාසි. අථභගවා‘‘සාරිපුත්යතො
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න ඉදායනව පඤ්ඤාය අග්යගො, අතීයතපි පඤ්ඤාය අග්යගො’’ති ජාතකිං
ආයනසි. 

අතීයත පයරොසෙස්සා ඉසයයො වනමූලඵලාොරා පබ්බතපායද වසන්ති.

යතසිං ආචරියස්ස ආබායධො උ පජ්ජි, උපට්ඨානානි වත්තන්ති. 

යජට්ඨන්යතවාසී ‘‘ස පායයභසජ්ජිං ආෙරිස්සාමි, ආචරියිං අ පමත්තා
උපට්ඨෙථා’’ති වත්වා මනුස්සපථිං අගමාසි. තස්මිිං අනාගයතයයව
ආචරියයො කාලමකාසි. තිං ‘‘ඉදානි කාලිං කරිස්සතී’’ති අන්යතවාසිකා
සමාපත්තිමාරබ්භපුච්ඡිිංසු.යසො ආකඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිිංසන්ධායාෙ

– ‘‘නත්ථි කඤ්චී’’ති, අන්යතවාසියනො ‘‘නත්ථි ආචරියස්ස අධිගයමො’’ති
අග්ගයෙසුිං.අථයජට්ඨන්යතවාසීයභසජ්ජිංආදාය ආගන්ත්වාතිංකාලකතිං

දිස්වා ආචරියිං ‘‘කඤ්චි පුච්ඡිත්ථා’’ති ආෙ. ආම පුච්ඡිම්ො, ‘‘නත්ථි

කඤ්චී’’තිආෙ, නකඤ්චිආචරියයනඅධිගතන්ති.නත්ථි කඤ්චීතිවදන්යතො

ආචරියයොආකඤ්චඤ්ඤායතනිංපයවයදසි, සක්කාතබ්යබොආචරියයොති. 

‘‘පයරොසෙස්සම්පිසමාගතානිං, 

කන්යදයයිංයතවස්සසතිංඅපඤ්ඤා; 

එයකොපියසයයයොපුරියසොසපඤ්යඤො, 

යයොභාසිතස්සවිජානාතිඅත්ථ’’න්ති.)ජා.1.1.99); 

කථියත ච පන භගවතා ජාතයක ආයස්මා සාරිපුත්යතො අත්තයනො
සද්ධිවිොරිකානිං පඤ්චන්නිං භික්ඛුසතානමත්ථාය 

ස පායයසනාසනයගොචරසීලවතාදීනි පුච්ඡිතුිං ‘‘න යම දිට්යඨො ඉයතො 

පුබ්යබ’’ති ඉමිං ථුතිගාථිං ආදිිං කත්වා අට්ඨ ගාථායයො අභාසි. තමත්ථිං 
විස්සජ්යජන්යතොභගවාතයතොපරායසසගාථාති. 

තත්ථ ඉයතො පුබ්යබති ඉයතො සඞ්කස්සනගයර ඔතරණයතො පුබ්යබ. 

වග්ගුවයදොති සුන්දරවයදො. තුසිතා ගණිමාගයතොති තුසිතකායා චවිත්වා

මාතුුලච්ඡිිං ආගතත්තා තුසිතා ආගයතො, ගණාචරියත්තා ගණී.
සන්තුට්ඨට්යඨනවාතුසිතසඞ්ඛාතායදවයලොකාගණිිං ආගයතොතුසිතානිංවා
අරෙන්තානිංගණිිංආගයතොති. 

963. දුතියගාථාය සයදවකස්ස යලොකස්ස ෙථා දිස්සතීති සයදවකස්ස
යලොකස්ස විය මනුස්සානම්පි දිස්සති. යථා වා දිස්සතීති තච්ඡයතො

අවිපරීතයතො දිස්සති චක්ඛුමාතිඋත්තමචක්ඛු. එයකොතිපබ්බජ්ජාසඞ්ඛාතාදීහි

එයකො. රතින්තියනක්ඛම්මරතිආදිිං. 

964. තතියගාථාය බහූනමිධ බද්ධානන්ති ඉධ බහූනිං ඛත්තියාදීනිං

සිස්සානිං. සිස්සාහි ආචරියයපටිබද්ධවුධසත්තිත්තා‘‘බද්ධා’’ති වුධසච්චන්ති අත්ථි

පඤ්යහන ආගමන්ති අත්ථියකො පඤ්යෙන ආගයතොම්හි, අත්ථිකානිං වා

පඤ්යෙනආගමනිං, පඤ්යෙනඅත්ථිආගමනිංවාති. 
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965. චතුත්ථගාථාය විජිගුච්ෙයතොති ජාතිආදීහි අට්ටීයයතො 

රිත්තමාසනන්තිවිවිත්තිංමඤ්චපීඨිං. පබ්බතානං ගුහාසුවාතිපබ්බතගුොසු
වාරිත්තමාසනිංභජයතොතිසම්බන්ධිතබ්බිං. 

966. පඤ්චමගාථාය උච්චාවයචසූති හීනපණීයතසු. සෙයනසූති

විොරාදීසු යසනාසයනසු. කීවන්යතො තත්ථ යභරවාති කත්තකා තත්ථ

භයකාරණා. ‘‘ුලවන්යතො’’තිපිපායඨො, කූජන්යතොතිචස්ස අත්යථො.නපන
පුබ්යබනාපරිංසන්ධියති. 

967. ඡට්ඨගාථාය කතී පරිස්සොතිකත්තකා උපද්දවා. අගතං දිසන්ති

නිබ්බානිං. තඤ්හි අගතපුබ්බත්තා අගතිං තථා නිද්දිසිතබ්බයතො දිසා චාති. 

යතන වුධසත්තිං ‘‘අගතිං දිස’’න්ති. අභිසම්භයවති අභිභයවයය. පන්තම්හීති 

පරියන්යත. 

968-9. සත්තමගාථාය කයාස්ස බයප්පථයෙො අස්සූති කීදිසානි තස්ස 

වචනානි අස්සු. අට්ඨමගාථාය එයකොදි නිපයකොති එකග්ගචිත්යතො 
පණ්ඩියතො. 

970. එවිං ආයස්මතාසාරිපුත්යතනතීහිගාථාහිභගවන්තිංයථොයමත්වා
පඤ්චහි ගාථාහි – පඤ්චසතානිං සිස්සානමත්ථාය
යසනාසනයගොචරසීලවතාදීනි පුච්ඡියතො භගවා තමත්ථිං පකායසතුිං 

‘‘විජිගුච්ෙමානස්සා’’තිආදිනා නයයන විස්සජ්ජනමාරද්යධො. තත්ථ 

පඨමගාථාය තාවත්යථො – ජාතිආදීහි විජිගුච්ෙමානස්ස රිත්තාසනං සෙනං 

යසවයතො යච සම්යබොධිකාමස්ස සාරිපුත්ත, භික්ඛුයනො ෙදිදං ඵාසු යයො

ඵාසුවිොයරො ෙථානුධම්මං යයො ච අනුධම්යමො, තං යත පවක්ඛාමි ෙථා

පජානං යථාපජානන්යතොවයදයය, එවිං වදාමීති. 

971. දුතියගාථාය පරිෙන්තචාරීතිසීලාදීසුචතූසුපරියන්යතසුචරමායනො. 

ඩංසාධිපාතානන්ති පිඞ්ගලමක්ඛිකානඤ්ච යසසමක්ඛිකානඤ්ච. 

යසසමක්ඛිකාහිතයතොතයතො අධිපතිත්වාඛාදන්ති, තස්මා ‘‘අධිපාතා’’ති

වුධසච්චන්ති. මනුස්සඵස්සානන්ති යචොරාදිඵස්සානිං. 

972. තතියගාථාය පරධම්මිකා නාම සත්ත සෙධම්මිකවජ්ජා සබ්යබපි

බාහිරකා. කුසලානුඑසීතිුලසලධම්යමඅන්යවසමායනො. 

973. චතුත්ථගාථාය ආතඞ්කඵස්යසනාති යරොගඵස්යසන. සීතං

අතුණ්හන්ති සීතඤ්ච උණ්ෙඤ්ච. යසො යතහි ඵුට්යඨො බහුධාති යසො යතහි

ආතඞ්කාදීහි අයනයකහි ආකායරහි ඵුට්යඨො සමායනොපි. අයනොයකොති
අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණාදීනිං අයනොකාසභූයතො. 
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974. එවිං ‘‘භික්ඛුයනො විජිගුච්ඡයතො’’තිආදීහි තීහි ගාථාහි පුට්ඨමත්ථිං
විස්සජ්යජත්වා ඉදානි ‘‘කයාස්ස බය පථයයො’’තිආදිනා නයයන පුට්ඨිං

විස්සජ්යජන්යතො ‘‘යථෙයංනකායර’’තිආදිමාෙ.තත්ථ ඵස්යසතිඵයරයය. 

ෙදාවිලත්තංමනයසොවිජඤ්ඤාතියිංචිත්තස්සආවිලත්තිංවිජායනයය, තිං

සබ්බිං ‘‘කණ්හස්සපක්යඛො’’තිවියනොදයයයය. 

975. මූලම්පි යතසං පලිඛඤ්ඤතිට්යඨතියතසිං යකොධාතිමානානිං යිං 

අවිජ්ජාදිකිං මූලිං, තම්පි පලිඛණිත්වා තිට්යඨයය. අද්ධා භවන්යතො

අභිසම්භයවෙයාතිඑවිං පිය පියිං අභිභවන්යතො එකිංයසයනව අභිභයවයය, 
නතත්රසිථිලිංපරක්කයමයයාතිඅධි පායයො. 

976. පඤ්ඤංපුරක්ඛත්වාතිපඤ්ඤිංපුබ්බඞ්ගමිංකත්වා. කලයාණපීතීති

කලයාණාය පීතියා සමන්නාගයතො. චතුයරො සයහථ පරියදවධම්යමති
අනන්තරගාථායවුධසච්චමායන පරියදවනීයධම්යමසයෙයය. 

977. කිංසූ අසිස්සාමීතිකිං භුඤ්ජිස්සාමි. කුවං වා අසිස්සන්තිුලහිිං වා

අසිස්සාමි. දුක්ඛංවතයසත්ථ ක්වජ්ජයසස්සන්තිඉමිංරත්තිිංදුක්ඛිංසයිිං, 

අජ්ජ ආගමනරත්තිිං කත්ථ සයිස්සිං. එයත විතක්යකති එයත

පිණ්ඩපාතනිස්සියතද්යව, යසනාසනනිස්සියතද්යවතිචත්තායරොවිතක්යක. 

අනියකතචාරීති අපලියබොධචාරීනිත්තණ්ෙචාරී. 

978. කායලති පිණ්ඩපාතකායල පිණ්ඩපාතසඞ්ඛාතිං අන්නිං වා
චීවරකායල චීවරසඞ්ඛාතිං වසනිං වා ලද්ධා ධම්යමන සයමනාති

අධි පායයො. මත්තං යසො ජඤ්ඤාති පටිග්ගෙයණ ච පරියභොයග ච යසො

පමාණිං ජායනයය. ඉධාති සාසයන, නිපාතමත්තයමව වා එතිං. 

යතොසනත්ථන්ති සන්යතොසත්ථිං, එතදත්ථිං මත්තිං ජායනයයාති වුධසත්තිං 

යෙොති. යසො යතසු ගුත්යතොති යසො භික්ඛු යතසු පච්චයයසු ගුත්යතො. 

ෙතචාරීති සිංයතවිොයරො, රක්ඛිතිරියාපයථො රක්ඛිතකායවචීමයනොද්වායරො

චාති වුධසත්තිං යෙොති. ‘‘යතිචාරී’’තිපි පායඨො, යසොයයවත්යථො. රුසියතොති

යරොසියතො, ඝට්ටියතොතිවුධසත්තිංයෙොති. 

979. ඣානානුයුත්යතොතිඅනුපන්නු පාදයනනඋ පන්නායසවයනනච

ඣායන අනුයුත්යතො. උයපක්ඛමාරබ්භ සමාහිතත්යතොති 

චතුත්ථජ්ඣානුයපක්ඛිං උ පායදත්වා සමාහිතචිත්යතො. තක්කාසෙං 

කුක්කුච්චියූපඡින්යදති කාමවිතක්කාදිිං තක්කඤ්ච, කාමසඤ්ඤාදිිං තස්ස

තක්කස්සආසයඤ්ච, ෙත්ථුලක්ුලච්චාදිිං ුලක්ුලච්චියඤ්චඋපච්ඡින්යදයය. 

980. චුදියතො වචීභි සතිමාභිනන්යදතිඋපජ්ඣායාදීහි වාචාහි යචොදියතො

සමායනො සතිමා හුත්වා තිං යචොදනිං අභිනන්යදයය. වාචං පමුඤ්යච 

කුසලන්තිඤාණසමුට්ඨිතිංවාචිංපමුඤ්යචයය. නාතියවලන්තිඅතියවලිංපන
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වාචිං කාලයවලඤ්ච සීලයවලඤ්ච අතික්කන්තිං න පමුඤ්යචයය. 

ජනවාදධම්මාොති ජනවාදකථාය. න යචතයෙෙයාති යචතනිං න
උ පායදයය. 

981. අථාපරන්තිඅථඉදානිඉයතොපරම්පි. පඤ්ච රජානීතිරූපරාගාදීනි

පඤ්චරජානි. යෙසංසතීමාවිනොෙ සික්යඛතියයසිංඋපට්ඨිතස්සතිහුත්වා
විනයනත්ථිං තිස්යසො සික්ඛා සික්යඛයය. එවිං සික්ඛන්යතො හි 

රූයපසු…යප.…ඵස්යසසුසයහථ රාගං, නඅඤ්යඤති. 

982. තයතොයසො යතසිංවිනයායසික්ඛන්යතොඅනුක්කයමන– එයතසු

ධම්යමසූති ගාථා. තත්ථ එයතසූති රූපාදීසු. කායලන යසො සම්මා ධම්මං

පරිවීමංසමායනොති යසො භික්ඛු ය්වායිං ‘‘උද්ධයත චිත්යත සමාධිස්ස

කායලො’’තිආදිනා නයයන කායලො වුධසත්යතො, යතන කායලන සබ්බිං

සඞ්ඛතධම්මිං අනිච්චාදිනයයන පරිවීමිංසමායනො. එයකොදිභූයතො විහයන

තමං යසොති යසො එකග්ගචිත්යතො සබ්බිං යමොොදිතමිං විෙයනයය. නත්ථි
එත්ථසිංසයයො.යසසිංසබ්බත්ථ පාකටයමව. 

එවිං භගවා අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං නිට්ඨායපසි.

යදසනාපරියයොසායන පඤ්චසතා භික්ඛූ අරෙත්තිං පත්තා, 
තිිංසයකොටිසඞ්ඛයානඤ්චයදවමනුස්සානිං ධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායසාරිපුත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොචචතුත්යථොවග්යගොඅත්ථවණ්ණනානයයතො, නායමන 

අට්ඨකවග්යගොති. 
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5. පාරාෙනවග්යගො 
වත්ථුගාථාවණ්ණනා 

983. යකොසලානං පුරා රම්මාති පාරායනවග්ගස්ස වත්ථුගාථා. තාසිං
උ පත්ති – අතීයත කර බාරාණසිවාසී එයකො රුක්ඛවඩ්ඪකී සයක 

ආචරියයක අදුතියයො, තස්ස යසොළස සිස්සා, එකයමකස්ස සෙස්සිං
අන්යතවාසිකා. එවිං යත සත්තරසාධිකයසොළසසෙස්සා
ආචරියන්යතවාසියනොසබ්යබපිබාරාණසිිංඋපනිස්සායජීවිකිං ක යපන්තා
පබ්බතසමීපිං ගන්ත්වාරුක්යඛ ගයෙත්වා තත්යථවනානාපාසාදවිකතියයො 
නිට්ඨායපත්වාුලල්ලිංබන්ධිත්වාගඞ්ගායබාරාණසිිංආයනත්වාසයචරාජා

අත්ථියකො යෙොති, රඤ්යඤො, එකභූමිකිංවා…යප.…සත්තභූමිකිංවාපාසාදිං

යයොයජත්වා යදන්ති. යනො යච, අඤ්යඤසම්පි විකණිත්වා පුත්තදාරිං
යපොයසන්ති.අථයනසිංඑකදිවසිංආචරියයො ‘‘නසක්කා වඩ්ඪකකම්යමන

නිච්චිං ජීවිකිං ක යපතුිං, දුක්කරඤ්හි ජරාකායල එතිං කම්ම’’න්ති 

චින්යතත්වා අන්යතවාසියක ආමන්යතසි – ‘‘තාතා, උදුම්බරාදයයො, 
අ පසාරරුක්යඛ ආයනථා’’ති.යත‘‘සාධූ’’තිපටිස්සුණිත්වාආනයිිංසු.යසො
යතහි කට්ඨසුලණිං කත්වා තස්ස අබ්භන්තරිං පවිසිත්වා යන්තිං පූයරසි.
කට්ඨසුලයණොසුපණ්ණරාජාවියආකාසිං ලඞ්ඝිත්වාවනස්සඋපරිචරිත්වා

අන්යතවාසීනිංපුරයතොඔරුහි.අථආචරියයොසිස්යසආෙ – ‘‘තාතා, ඊදිසානි

කට්ඨවාෙනානි කත්වා සක්කා සකලජම්බුදීයප රජ්ජිං ගයෙතුිං, තුම්යෙපි, 

තාතා, එතානිකයරොථ, රජ්ජිංගයෙත්වාජීවිස්සාම, දුක්ඛිංවඩ්ඪකසි යපන 
ජීවිතු’’න්ති.යතතථාකත්වාආචරියස්සපටියවයදසුිං.තයතොයනආචරියයො

ආෙ–‘‘කතමිං, තාතා, රජ්ජිංගණ්ොමා’’ති? ‘‘බාරාණසිරජ්ජිංආචරියා’’ති.

‘‘අලිං, තාතා, මා එතිං රුච්චි, මයඤ්හි තිං ගයෙත්වාපි ‘වඩ්ඪකරාජා

වඩ්ඪකයුවරාජා’ති වඩ්ඪකවාදා න මුච්චිස්සාම, මෙන්යතො ජම්බුදීයපො, 
අඤ්ඤත්ථගච්ඡාමා’’ති. 

තයතො සපුත්තදාරා කට්ඨවාෙනානි, අභිරුහිත්වා සජ්ජාවුධසධා හුත්වා
හිමවන්තාභිමුඛා ගන්ත්වා හිමවති අඤ්ඤතරිං නගරිං පවිසිත්වා රඤ්යඤො
නියවසයනයයවපච්චුට්ඨෙිංසු.යතතත්ථරජ්ජිංගයෙත්වාආචරියිං රජ්යජ 

අභිසිඤ්චිිංසු.යසො‘‘කට්ඨවාෙයනොරාජා’’තිපාකයටොඅයෙොසි.තම්පිනගරිං 

යතන ගහිතත්තා ‘‘කට්ඨවාෙනනගර’’න්ත්යවව නාමිං ලභි, තථා 

සකලරට්ඨම්පි. කට්ඨවාෙයනො රාජා ධම්මියකො අයෙොසි, තථා යුවරාජා 
අමච්චට්ඨායනසු ච ඨපිතා යසොළස සිස්සා. තිං රට්ඨිං රඤ්ඤා චතූහි
සඞ්ගෙවත්ථූහි සඞ්ගය්ෙමානිං අතිවිය ඉද්ධිං ඵීතිං නිරුපද්දවඤ්ච අයෙොසි.
නාගරාජානපදාරාජානඤ්ච රාජපරිසඤ්චඅතිවියමමායිිංසු‘‘භද්දයකොයනො

රාජාලද්යධො, භද්දිකාරාජපරිසා’’ති. 

අයථකදිවසිං මජ්ඣිමයදසයතො වාණිජා භණ්ඩිං ගයෙත්වා
කට්ඨවාෙනනගරිං ආගමිංසු පණ්ණාකාරඤ්ච ගයෙත්වා රාජානිං පස්සිිංසු.
රාජා ‘‘ුලයතොආගතත්ථා’’තිසබ්බිං පුච්ඡි. ‘‘බාරාණසියතොයදවා’’ති. යසො
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තත්ථසබ්බිංපවත්තිිංපුච්ඡිත්වා– ‘‘තුම්ොකිංරඤ්ඤාසද්ධිිංමමමිත්තභාවිං
කයරොථා’’තිආෙ.යත‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිිංසු.යසොයතසිංපරිබ්බයිංදත්වා
ගමනකායල සම්පත්යත පුනආදයරන වත්වා විස්සජ්යජසි. යත බාරාණසිිං

ගන්ත්වාතස්සරඤ්යඤොආයරොයචසුිං.රාජා ‘‘කට්ඨවාෙනරට්ඨාආගතානිං
වාණිජකානිං අජ්ජතග්යග සුඞ්කිං මුඤ්චාමී’’ති යභරිිං චරායපත්වා ‘‘අත්ථු
යම කට්ඨවාෙයනො මිත්යතො’’ති ද්යවපි අදිට්ඨමිත්තා අයෙසුිං. 
කට්ඨවාෙයනොපි ච සකනගයර යභරිිං චරායපසි – ‘‘අජ්ජතග්යග

බාරාණසියතො ආගතානිං වාණිජකානිං සුඞ්කිං මුඤ්චාමි, පරිබ්බයයො ච
යනසිංදාතබ්යබො’’ති.තයතොබාරාණසිරාජාකට්ඨවාෙනස්ස යලඛිංයපයසසි
‘‘සයච තස්මිිං ජනපයද දට්ඨුිං වා යසොතුිං වා අරෙරූපිං කඤ්චි අච්ඡරියිං 

උ පජ්ජති, අම්යෙපි දක්ඛායපතු ච සායවතු චා’’ති. යසොපිස්ස තයථව
පටියලඛිං යපයසසි. එවිං යතසිං කතිකිං කත්වා වසන්තානිං කදාචි
කට්ඨවාෙනස්ස අතිමෙග්ඝා අච්චන්තසුඛුමා කම්බලා උ පජ්ජිිංසු
බාලසූරියරස්මිසදිසා වණ්යණන. යත දිස්වා රාජා ‘‘මම සොයස්ස
යපයසමී’’ති දන්තකායරහි අට්ඨ දන්තකරණ්ඩයක ලිඛායපත්වා යතසු
කරණ්ඩයකසු යත කම්බයල පක්ඛිපිත්වා ලාඛාචරියයහි බහි 

ලාඛායගොළකසදියස කාරායපත්වා අට්ඨපි ලාඛායගොළයක සමුග්යග
පක්ඛිපිත්වා වත්යථන යවයඨත්වා රාජමුද්දිකාය ලඤ්යඡත්වා
‘‘බාරාණසිරඤ්යඤො යදථා’’ති අමච්යච යපයසසි. යලඛඤ්ච අදාසි ‘‘අයිං
පණ්ණාකායරොනගරමජ්යඣඅමච්චපරිවුධසයතනයපක්ඛිතබ්යබො’’ති. 

යතගන්ත්වාබාරාණසිරඤ්යඤොඅදිංසු.යසොයලඛිංවායචත්වාඅමච්යච 

සන්නිපායතත්වා නගරමජ්යඣ රාජඞ්ගයණ ලඤ්ඡනිං භින්දිත්වා
පලියවඨනිං අපයනත්වා සමුග්ගිං විවරිත්වා අට්ඨ ලාඛායගොළයක දිස්වා
‘‘මම සොයයො ලාඛායගොළයකහි කීළනකබාලකානිං විය මය්ෙිං
ලාඛායගොළයක යපයසසී’’ති මඞ්ුල හුත්වා එකිං ලාඛායගොළකිං අත්තයනො

නිසින්නාසයන පෙරි. තාවයදව ලාඛා පරිපති, දන්තකරණ්ඩයකො විවරිං
දත්වා ද්යවභායගොඅයෙොසි.යසොඅබ්භන්තයරකම්බලිංදිස්වාඉතයරපිවිවරි
සබ්බත්ථතයථව අයෙොසි. එකයමයකොකම්බයලො දීඝයතො යසොළසෙත්යථො
විත්ථාරයතො අට්ඨෙත්යථො. පසාරියත කම්බයල රාජඞ්ගණිං සූරිය පභාය

ඔභාසිතමිව අයෙොසි. තිං දිස්වා මොජයනො අඞ්ගුලියයො විධුනි, 

යචලුක්යඛපඤ්ච අකාසි, ‘‘අම්ොකිං රඤ්යඤො අදිට්ඨසොයයො 

කට්ඨවාෙනරාජා එවරූපිං පණ්ණාකාරිං යපයසසි, යුත්තිං එවරූපිං මිත්තිං
කාතු’’න්ති අත්තමයනො අයෙොසි. රාජා යවොොරියක පක්යකොසායපත්වා

එකයමකිංකම්බලිංඅග්ඝායපසි, සබ්යබපිඅනග්ඝාඅයෙසුිං.තයතොචින්යතසි
– ‘‘පච්ඡා යපයසන්යතන පඨමිං යපසිතපණ්ණාකාරයතො අතියරකිං

යපයසතුිංවට්ටති, සොයයනචයමඅනග්යඝොපණ්ණාකායරොයපසියතො, කිං

නු, යඛො, අෙිං සොයස්ස යපයසයය’’න්ති? යතන ච සමයයන කස්සයපො
භගවා උ පජ්ජිත්වා බාරාණසියිං විෙරති. අථ රඤ්යඤො එතදයෙොසි – 
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‘‘වත්ථුත්තයරතනයතො අඤ්ඤිං උත්තමරතනිං නත්ථි, ෙන්දාෙිං
වත්ථුත්තයරතනස්ස උ පන්නභාවිංසොයස්සයපයසමී’’ති.යසො– 

‘‘බුද්යධොයලොයකසමු පන්යනො, හිතායසබ්බපාණිනිං; 

ධම්යමොයලොයකසමු පන්යනො, සුඛායසබ්බපාණිනිං; 

සඞ්යඝො යලොයකසමු පන්යනො, පුඤ්ඤක්යඛත්තිං අනුත්තර’’න්ති. 
– 

ඉමිංගාථිං, යාවඅරෙත්තිං, තාවඑකභික්ඛුස්සපටිපත්තිඤ්ච සුවණ්ණපට්යට
ජාතිහිඞ්ගුලයකන ලිඛායපත්වා සත්තරතනමයය සමුග්යග පක්ඛිපිත්වා තිං 

සමුග්ගිං මණිමයය සමුග්යග, මණිමයිං මසාරගල්ලමයය, මසාරගල්ලමයිං

යලොහිතඞ්ගමයය, යලොහිතඞ්ගමයිං, සුවණ්ණමයය, සුවණ්ණමයිංරජතමයය, 

රජතමයිං දන්තමයය, දන්තමයිං සාරමයය, සාරමයිං සමුග්ගිං යපළාය
පක්ඛිපිත්වා යපළිං දුස්යසන යවයඨත්වා ලඤ්යඡත්වා මත්තවරවාරණිං
යසොවණ්ණද්ධජිං යසොවණ්ණාලඞ්කාර යෙමජාලසඤ්ඡන්නිං කායරත්වා
තස්සුපරි පල්ලඞ්කිං පඤ්ඤායපත්වා පල්ලඞ්යක යපළිං ආයරොයපත්වා
යසතච්ඡත්යතන ධාරියමායනන සබ්බගන්ධපු ඵාදීහි පූජාය කරියමානාය

සබ්බතාළාවචයරහිථුතිසතානිගායමායනහියාව අත්තයනොරජ්ජසීමා, තාව
මග්ගිං අලඞ්කාරායපත්වා සයයමව යනසි. තත්ර ච ඨත්වා සාමන්තරාජූනිං
පණ්ණාකාරිං යපයසසි – ‘‘එවිං සක්කයරොන්යතහි අයිං පණ්ණාකායරො 

යපයසතබ්යබො’’ති. තිංසුත්වායතයතරාජායනොපටිමග්ගිංආගන්ත්වා යාව

කට්ඨවාෙනස්සරජ්ජසීමා, තාවනයිිංසු. 

කට්ඨවාෙයනොපිසුත්වාපටිමග්ගිංආගන්ත්වාතයථවපූයජන්යතොනගරිං 
පයවයසත්වා අමච්යච ච නාගයර ච සන්නිපාතායපත්වා රාජඞ්ගයණ
පලියවඨනදුස්සිං අපයනත්වා යපළිං විවරිත්වා යපළාය සමුග්ගිං පස්සිත්වා
අනුපුබ්යබන සබ්බසමුග්යග විවරිත්වා සුවණ්ණපට්යට යලඛිං පස්සිත්වා
‘‘ක පසතසෙස්යසහි අතිදුල්ලභිං මම සොයයො පණ්ණාකාරරතනිං

යපයසසී’’ති අත්තමයනො හුත්වා ‘‘අසුතපුබ්බිං වත සුණිම්ො ‘බුද්යධො

යලොයක උ පන්යනො’ති, යිංනූනාෙිං ගන්ත්වා බුද්ධඤ්ච පස්යසයයිං
ධම්මඤ්ච සුයණයය’’න්ති චින්යතත්වා අමච්යච ආමන්යතසි –

‘‘බුද්ධධම්මසඞ්ඝරතනානි කර යලොයක උ පන්නානි, කිං කාතබ්බිං

මඤ්ඤථා’’ති. යත ආෙිංසු – ‘‘ඉයධව තුම්යෙ, මොරාජ, යෙොථ, මයිං
ගන්ත්වා පවත්තිිංජානිස්සාමා’’ති. 

තයතො යසොළසසෙස්සපරිවාරා යසොළස අමච්චා රාජානිං අභිවායදත්වා

‘‘යදි බුද්යධොයලොයකඋ පන්යනොපුනදස්සනිංනත්ථි, යදිනඋ පන්යනො, 
ආගමිස්සාමා’’ති නිග්ගතා. රඤ්යඤො පන භාගියනයයයො පච්ඡා රාජානිං

වන්දිත්වා ‘‘අෙම්පිගච්ඡාමී’’ති ආෙ.තාත, ත්විංතත්ථබුද්ධු පාදිංඤත්වා

පුනආගන්ත්වාමමආයරොයචහීති.යසො ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාඅගමාසි.
යත සබ්යබපි සබ්බත්ථ එකරත්තිවායසන ගන්ත්වා බාරාණසිිං පත්තා.
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අසම්පත්යතස්යවව ච යතසු භගවා පරිනිබ්බායි. යත ‘‘යකො බුද්යධො, ුලහිිං
බුද්යධො’’තිසකලවිොරිංආහිණ්ඩන්තාසම්මුඛසාවයකදිස්වා පුච්ඡිිංසු.යත
යනසිං ‘‘බුද්යධො පරිනිබ්බුයතො’’ති ආචික්ඛිිංසු. යත ‘‘අයෙො දූරද්ධානිං 

ආගන්ත්වා දස්සනමත්තම්පි න ලභිම්ො’’ති පරියදවමානා ‘‘කිං, භන්යත, 

යකොචි භගවතා දින්නඔවායදො අත්ථී’’ති පුච්ඡිිංසු. ආම, උපාසකා අත්ථි, 

සරණත්තයය පතිට්ඨාතබ්බිං, පඤ්චසීලානි සමාදාතබ්බානි, 

අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතො උයපොසයථො උපවසිතබ්යබො, දානිං දාතබ්බිං, 
පබ්බජිතබ්බන්ති. යත සුත්වා තිං භාගියනයයිං අමච්චිං ඨයපත්වා සබ්යබ 
පබ්බජිිංසු. භාගියනයයයො පරියභොගධාතුිං ගයෙත්වා
කට්ඨවාෙනරට්ඨාභිමුයඛො පක්කාමි. පරියභොගධාතු නාම
යබොධිරුක්ඛපත්තචීවරාදීනි. අයිං පන භගවයතො ධම්මකරණිං ධම්මධරිං 

විනයධරයමකිං යථරඤ්ච ගයෙත්වා පක්කාමි, අනුපුබ්යබන ච නගරිං
ගන්ත්වා‘‘බුද්යධො යලොයකඋ පන්යනොචපරිනිබ්බුත්යතොචා’’තිරඤ්යඤො
ආයරොයචත්වා භගවතා දින්යනොවාදිං ආචික්ඛි. රාජා යථරිං උපසඞ්කමිත්වා
ධම්මිං සුත්වා විොරිං කාරායපත්වා යචතියිං පතිට්ඨායපත්වා යබොධිරුක්ඛිං
යරොයපත්වාසරණත්තයයපඤ්චසුච නිච්චසීයලසුපතිට්ඨායඅට්ඨඞ්ගුයපතිං
උයපොසථිං උපවසන්යතො දානාදීනි යදන්යතො යාවතායුකිං ඨත්වා
කාමාවචරයදවයලොයක නිබ්බත්ති. යතපි යසොළසසෙස්සා පබ්බජිත්වා 
පුථුජ්ජනකාලකරියිංකත්වාතස්යසවරඤ්යඤොපරිවාරාසම්පජ්ජිිංසු. 

යත එකිං බුද්ධන්තරිං යදවයලොයක යඛයපත්වා අම්ොකිං භගවති 

අනු පන්යනයයවයදවයලොකයතොචවිත්වාආචරියයොපයසනදිරඤ්යඤොපිතු 

පුයරොහිතස්ස පුත්යතො ජායතො නායමන ‘‘බාවරී’’ති, තීහි

මොපුරිසලක්ඛයණහි සමන්නාගයතො තිණ්ණිං යවදානිං පාරගූ, පිතුයනො ච
අච්චයයන පුයරොහිතට්ඨායන අට්ඨාසි. අවයසසාපි 
යසොළසාධිකයසොළසසෙස්සා තත්යථව සාවත්ථියා බ්රාේමණුලයල
නිබ්බත්තා.යතසුයසොළස යජට්ඨන්යතවාසියනොබාවරිස්සසන්තියකසි පිං

උග්ගයෙසුිං, ඉතයරයසොළසසෙස්සා යතසිංයයවසන්තියකතිඑවිංයතපුනපි

සබ්යබ සමාගච්ඡිිංසු. මොයකොසලරාජාපි කාලමකාසි, තයතො පයසනදිිං
රජ්යජ අභිසිඤ්චිිංසු. බාවරී තස්සාපි පුයරොහියතො අයෙොසි. රාජා පිතරා 
දින්නඤ්චඅඤ්ඤඤ්ච යභොගිංබාවරිස්සඅදාසි.යසොහිදෙරකායල තස්යසව
සන්තියක සි පිං උග්ගයෙසි. තයතො බාවරී රඤ්යඤො ආයරොයචසි – 

‘‘පබ්බජිස්සාමෙිං, මොරාජා’’ති.‘‘ආචරිය, තුම්යෙසුඨියතසුමමපිතාඨියතො

විය යෙොති, මා පබ්බජිත්ථා’’ති. ‘‘අලිං, මොරාජ, පබ්බජිස්සාමී’’ති. රාජා
වායරතුිං අසක්යකොන්යතො ‘‘සායිං පාතිං මම දස්සනට්ඨායන රාජුයයායන
පබ්බජථා’’තියාචි.ආචරියයො යසොළසසෙස්සපරිවායරහියසොළසහිසිස්යසහි

සද්ධිිංතාපසපබ්බජ්ජිංපබ්බජිත්වා රාජුයයායනවසි, රාජා චතූහිපච්චයයහි
උපට්ඨෙති.සායිංපාතඤ්චස්සඋපට්ඨානිං ගච්ඡති. 
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අයථකදිවසිංඅන්යතවාසියනොආචරියිංආෙිංසු– ‘‘නගරසමීයපවායසො

නාම මොපලියබොයධො, විජනසම්පාතිං ආචරිය ඔකාසිං ගච්ඡාම, 

පන්තයසනාසනවායසො නාම බහූපකායරො පබ්බජිතාන’’න්ති. ආචරියයො
‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාරඤ්යඤොආයරොයචසි.රාජා තික්ඛත්තුිංවායරත්වා
වායරතුිං අසක්යකොන්යතො ද්යවසතසෙස්සානි කොපණානි දත්වා ද්යව

අමච්යචආණායපසි‘‘යත්ථඉසිගයණොවාසිංඉච්ඡති, තත්ථඅස්සමිංකත්වා 
යදථා’’ති. තයතො ආචරියයො යසොළසාධිකයසොළසසෙස්සජටිලපරිවුධසයතො
අමච්යචහිඅනුග්ගෙමායනො උත්තරජනපදාදක්ඛිණජනපදාභිමුයඛො අගමාසි.
තමත්ථිං ගයෙත්වා ආයස්මා ආනන්යදො සඞ්ත්තිකායල පාරායනවග්ගස්ස
නිදානිංආයරොයපන්යතොඉමාගාථායයො අභාසි. 

තත්ථ යකොසලානං පුරාති යකොසලරට්ඨස්ස නගරා, සාවත්ථියතොති

වුධසත්තිං යෙොති. ආකිඤ්චඤ්ඤන්ති අකඤ්චනභාවිං, 
පරිග්ගහූපකරණවියවකන්තිවුධසත්තිංයෙොති. 

984. යසො අස්සකස්ස විසයෙ, අළකස්ස සමාසයනති යසො බ්රාේමයණො
අස්සකස්ස ච අළකස්ස චාති ද්වින්නම්පි රාජූනිං සමාසන්යන විසයය

ආසන්යන රට්යඨ, ද්වින්නම්පි රට්ඨානිං මජ්යඣතිඅධි පායයො. යගොධාවරී

කූයලති යගොධාවරියා නදියා කූයල. යත්ථ යගොධාවරී ද්විධා භිජ්ජිත්වා

තියයොජන පමාණිං අන්තරදීපමකාසි සබ්බිං කපිට්ඨවනසඤ්ඡන්නිං, යත්ථ

පුබ්යබසරභඞ්ගාදයයො වසිිංසු, තස්මිිං යදයසති අධි පායයො. යසො කර තිං
පයදසිං දිස්වා ‘‘අයිං පුබ්බසමණාලයයො පබ්බජිතසාරු ප’’න්ති අමච්චානිං 

නියවයදසි. අමච්චා භූමිග්ගෙණත්ථිං අස්සකරඤ්යඤො සතසෙස්සිං, 
අළකරඤ්යඤො සතසෙස්සිං අදිංසු. යත තඤ්ච පයදසිං අඤ්ඤඤ්ච
ද්වියයොජනමත්තන්ති සබ්බම්පි පඤ්චයයොජනමත්තිං පයදසිං අදිංසු. යතසිං
කරරජ්ජසීමන්තයරයසොපයදයසොයෙොති.අමච්චාතත්ථඅස්සමිං කායරත්වා
සාවත්ථියතො ච අඤ්ඤම්පි ධනිංආෙරායපත්වා යගොචරගාමිංනියවයසත්වා

අගමිංසු. උඤ්යෙ න ච ඵයලන චාති උඤ්ඡාචරියාය ච වනමූලඵයලන ච.

තස්මාවුධසත්තිං ‘‘තස්යසව උපනිස්සාෙ, ගායමොචවිපුයලොඅහූ’’ති. 

985. තත්ථ තස්සාති තස්ස යගොධාවරීකූලස්ස, තස්ස වා බ්රාේමණස්ස 

උපයයොගත්යථ යචතිං සාමිවචනිං, තිං උපනිස්සායාති අත්යථො. තයතො

ජායතන ආයෙන, මහාෙඤ්ඤමකප්පයීති තස්මිිං ගායම කසිකම්මාදිනා

සතසෙස්සිංආයයො උ පජ්ජි, තිංගයෙත්වාුලටුම්බිකාරඤ්යඤොඅස්සකස්ස

සන්තිකිං අගමිංසු ‘‘සාදියතු යදයවො ආය’’න්ති. යසො ‘‘නාෙිං සාදියාමි, 
ආචරියස්යසවඋපයනථා’’තිආෙ.ආචරියයොපිතිං අත්තයනොඅග්ගයෙත්වා
දානයඤ්ඤිංඅක පයි.එවිංයසොසිංවච්ඡයරසිංවච්ඡයර දානමදාසි. 

986. මහාෙඤ්ඤන්ති ගාථායත්යථො –යසො එවිංසිංවච්ඡයර සිංවච්ඡයර

දානයඤ්ඤිංයජන්යතොඑකස්මිිංසිංවච්ඡයරතිං මහාෙඤ්ඤං යජිත්වාතයතො
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ගාමා නික්ඛම්ම පුන පාවිසි අස්සමං. පවිට්යඨො ච පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා 

‘‘සුට්ඨුදින්න’’න්තිදානිංඅනුමජ්ජන්යතොනිසීදි.එවිං තස්මිං පටිපවිට්ඨම්හි 

තරුණායබ්රාේමණියාඝයරකම්මිංඅකාතුකාමාය‘‘එයසො, බ්රාේමණ, බාවරී

යගොධාවරීතීයර අනුසිංවච්ඡරිං සතසෙස්සිං විස්සජ්යජති, ගච්ඡ තයතො 

පඤ්චසතානි යාචිත්වා දාසිිං යමආයනහී’’ති යපසියතො අඤ්යඤොආගඤ්ඡි 

බ්රාහ්මයණොති. 

987-8. උග්ඝට්ටපායදොතිමග්ගගමයනනඝට්ටපාදතයලො, පණ්හිකායවා

පණ්හිකිං, යගො ඵයකනවායගො ඵකිං, ජණ්ණුයකනවාජණ්ණුකිංආෙච්ච

ඝට්ටපායදො. සුඛඤ්චකුසලංපුච්ඡීතිසුඛඤ්චුලසලඤ්ච පුච්ඡි ‘‘කච්චියත, 

බ්රාේමණ, සුඛිං, කච්චිුලසල’’න්ති. 

989-91. අනුජානාහීතිඅනුමඤ්ඤාහිසද්දොහි. සත්තධාතිසත්තවියධන. 

අභිසඞ්ඛරිත්වාති යගොමයවනපු ඵුලසතිණාදීනිආදාය සීඝිං සීඝිං බාවරිස්ස
අස්සමද්වාරිං ගන්ත්වා යගොමයයන භූමිිං උපලිම්පිත්වා පු ඵානි විකරිත්වා
තිණානිසන්ථරිත්වාවාමපාදිං කමණ්ඩලූදයකනයධොවිත්වාසත්තපාදමත්තිං
ගන්ත්වා අත්තයනො පාදතයල පරාමසන්යතො එවරූපිං ුලෙනිං කත්වාති

වුධසත්තිංයෙොති. යභරවංයසොඅකිත්තයීතිභයජනකිං වචනිංඅකත්තයි, ‘‘සයච

යම යාචමානස්සා’’ති ඉමිං ගාථමභාසීති අධි පායයො. දුක්ඛියතොති
යදොමනස්සජායතො. 

992-4. උස්සුස්සතීති තස්ස තිං වචනිං කදාචි සච්චිං භයවයයාති

මඤ්ඤමායනො සුස්සති. යදවතාති අස්සයම අධිවත්ථා යදවතා එව. මුද්ධනි

මුද්ධපායතවාතිමුද්යධවාමුද්ධපායත වා. 

995-6. යභොතී චරහි ජානාතීති යභොතී යච ජානාති. මුද්ධාධිපාතඤ්චාති

මුද්ධපාතඤ්ච. ඤාණයමත්ථාතිඤාණිංයමඑත්ථ. 

998. පුරාති එකූනතිිංසවස්සවයකායල. බාවරිබ්රාේමයණ පන
යගොධාවරීතීයර වසමායනඅට්ඨන්නිංවස්සානිංඅච්චයයනබුද්යධොයලොයක

උදපාදි. අපච්යචොතිඅනුවිංයසො. 

999. සබ්බාභිඤ්ඤාබලප්පත්යතොති සබ්බාභිඤ්ඤාය බල පත්යතො, 

සබ්බා වා අභිඤ්ඤායයො ච බලානි ච පත්යතො. විමුත්යතොති ආරම්මණිං 
කත්වාපවත්තියා විමුත්තචිත්යතො. 

1001-3. යසොකස්සාතියසොයකො අස්ස. පහූතපඤ්යඤොතිමොපඤ්යඤො. 

වරභූරියමධයසොති උත්තමවිපුලපඤ්යඤො භූයත අභිරතවරපඤ්යඤො වා. 

විධුයරොති විගතධුයරො, අ පටියමොතිවුධසත්තිංයෙොති. 
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පටුන 

1004-9. මන්තපාරයගතියවදපාරයග. පස්සව්යහොතිපස්සථ අජානතන්ති 

අජානන්තානිං. ලක්ඛණාති ලක්ඛණානි. බයාක්ඛාතාති කථිතානි, 

විත්ථාරිතානීතිවුධසත්තිංයෙොති. සමත්තාතිසමත්තානි, පරිපුණ්ණානීතිවුධසත්තිං

යෙොති. ධම්යමනමනුසාසතීතිධම්යමනඅනුසාසති. 

1011. ජාතිං යගොත්තඤ්ච ලක්ඛණන්ති ‘‘කීව චිරිං ජායතො’’ති මම

ජාතිඤ්ච යගොත්තඤ්චලක්ඛණඤ්ච. මන්යතසිස්යසතිමයාපරිචිතයවයදච 

මම සිස්යස ච. මනසායෙව පුච්ෙථාති ඉයම සත්ත පඤ්යෙ චිත්යතයනව
පුච්ඡථ. 

1013-8. තිස්සයමත්යතයෙයොති එයකොයයව එස නාමයගොත්තවයසන

වුධසත්යතො. දුභයෙොති උයභො. පච්යචකගණියනොති විසුිං විසුිං ගණවන්යතො. 

පුබ්බවාසනවාසිතාති පුබ්යබ කස්සපස්ස භගවයතො සාසයන පබ්බජිත්වා.

ගතපච්චාගතවත්තපුඤ්ඤවාසනාය වාසිතචිත්තා. පුරමාහිස්සතින්ති

මාහිස්සතිනාමිකිං පුරිං, නගරන්ති වුධසත්තිං යෙොති. තඤ්ච නගරිං පවිට්ඨාති

අධි පායයො, එවිං සබ්බත්ථ. යගොනද්ධන්ති යගොධපුරස්ස නාමිං. 

වනසව්හෙන්ති පවනනගරිං වුධසච්චති, ‘‘වනසාවත්ථි’’න්ති එයක. එවිං 

වනසාවත්ථියතොයකොසම්බිිං, යකොසම්බියතොචසායකතිංඅනු පත්තානිංකර
යතසිංයසොළසන්නිං ජටිලානිංඡයයොජනමත්තාපරිසාඅයෙොසි. 

1019. අථ භගවා ‘‘බාවරිස්ස ජටිලා මොජනිං සිංවඩ්යඪන්තා

ආගච්ඡන්ති, න ච තාව යනසිං ඉන්ද්රියානි පරිපාකිං ගච්ඡන්ති, නාපි අයිං

යදයසො ස පායයො, මගධයඛත්යත පන යතසිං පාසාණකයචතියිං ස පායිං.

තත්ර හි මයි ධම්මිං යදයසන්යත මොජනස්ස ධම්මාභිසමයයො භවිස්සති, 
සබ්බනගරානි ච පවිසිත්වා ආගච්ඡන්තා බහුතයරන ජයනන
ආගමිස්සන්තී’’ති භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුධසයතො සාවත්ථියතො රාජගොභිමුයඛො 

අගමාසි.යතපිජටිලාසාවත්ථිිංආගන්ත්වාවිොරිංපවිසිත්වා‘‘යකො බුද්යධො, 
ුලහිිං බුද්යධො’’ති විචිනන්තා ගන්ධුලටිමූලිං ගන්ත්වා භගවයතො
පදනික්යඛපිං දිස්වා ‘‘රත්තස්ස හි උක්ුලටිකිං පදිං භයව…යප.…

විවට්ටච්ඡදස්සඉදමීදිසිං පද’’න්ති)අ.නි.අට්ඨ.1.1.260-261; ධ.ප.අට්ඨ.

1.20 සාමාවතීවත්ථු; විසුද්ධි. 1.45) ‘‘සබ්බඤ්ඤු බුද්යධො’’ති නිට්ඨිං ගතා.
භගවාපි අනුපුබ්යබන යසතබයකපිලවත්ථුආදීනි නගරානි පවිසිත්වා
මොජනිං සිංවඩ්යඪන්යතො පාසාණකයචතියිං ගයතො. ජටිලාපි තාවයදව
සාවත්ථියතො නික්ඛමිත්වා සබ්බානි තානි නගරානි පවිසිත්වා 

පාසාණකයචතියයමවඅගමිංසු.යතනවුධසත්තිං ‘‘යකොසම්බිඤ්චාපිසායකතං, 

සාවත්ථිඤ්චපුරුත්තමං.යසතබයංකපිලවත්ථු’’න්තිආදි. 

1020. තත්ථ මාගධං පුරන්ති මගධපුරිං රාජගෙන්ති අධි පායයො. 

පාසාණකං යචතිෙන්ති මෙයතො පාසාණස්ස උපරි පුබ්යබ යදවට්ඨානිං 



ඛුද්දකනිකායය සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා පාරායනවග්යගො 

510 

පටුන 

අයෙොසි. උ පන්යන පන භගවති විොයරො ජායතො. යසො යතයනව
පුරිමයවොොයරන‘‘පාසාණකිං යචතිය’’න්තිවුධසච්චති. 

1021. තසියතොවුදකන්ති යත හි ජටිලා යවගසා භගවන්තිං

අනුබන්ධමානා සායිං ගතමග්ගිං පායතො, පායතො ගතමග්ගඤ්ච සායිං
ගච්ඡන්තා ‘‘එත්ථභගවා’’තිසුත්වාඅතිවිය පීතිපායමොජ්ජජාතාතිංයචතියිං

අභිරුහිිංසු.යතනවුධසත්තිං ‘‘තුරිතා පබ්බතමාරුහු’’න්ති. 

1024. එකමන්තං ඨියතො හට්යඨොති තස්මිිං පාසාණයක යචතියය
සක්යකන මාපිතමොමණ්ඩයපනිසින්නිංභගවන්තිංදිස්වා ‘‘කච්චිඉසයයො
ඛමනීය’’න්තිආදිනා නයයන භගවතා පටිසම්යමොදනීයය කයත ‘‘ඛමනීයිං
යභො යගොතමා’’තිආදීහි සයම්පි පටිසන්ථාරිං කත්වා අජියතො
යජට්ඨන්යතවාසී එකමන්තිං ඨියතො ෙට්ඨචිත්යතො හුත්වා මයනොපඤ්යෙ
පුච්ඡි. 

1025. තත්ථ ආදිස්සාති ‘‘කතිවස්යසො’’ති එවිං උද්දිස්ස. ජම්මනන්ති

‘‘අම්ොකිංආචරියස්සජාතිිංබ්රූහී’’තිපුච්ඡති. පාරමින්තිනිට්ඨාගමනිං. 

1026-7. වීසං වස්සසතන්ති වීසතිවස්සාධිකිං වස්සසතිං. ලක්ඛයණති
මොපුරිසලක්ඛයණ. එතස්මිිං ඉයතො පයරසු ච ඉතිොසාදීසු අනවයයොති 

අධි පායයො පරපදිං වා ආයනත්වා යතසු පාරමිිං ගයතොති යයොයජතබ්බිං. 

පඤ්චසතානි වායචතීති පකතිඅලසදුම්යමධමාණවකානිං පඤ්චසතානි සයිං

මන්යත වායචති. සධම්යමති එයක බ්රාේමණධම්යම, යතවිජ්ජයක
පාවචයනතිවුධසත්තිං යෙොති. 

1028. ලක්ඛණානං පවිචෙන්ති ලක්ඛණානිං විත්ථාරිං, ‘‘කතමානි
තානිස්ස ගත්යතතීණිලක්ඛණානී’’තිපුච්ඡති. 

1030-31. පුච්ෙඤ්හීති පුච්ඡමානිං කයමතං පටිභාසතීති යදවාදීසු කිං
පුග්ගලිංඑතිංපඤ්ෙවචනිංපටිභාසතීති. 

1032-33. එවිංබ්රාේමයණොපඤ්චන්නිංපඤ්ොනිංයවයයාකරණිංසුත්වා

අවයසයස ද්යව පුච්ඡන්යතො ‘‘මුද්ධං මුද්ධාධිපාතඤ්චා’’ති ආෙ. අථස්ස

භගවා යත බයාකයරොන්යතො ‘‘අවිජ්ජා මුද්ධා’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ යස්මා 

චතූසු සච්යචසු අඤ්ඤාණභූතා අවිජ්ජා සිංසාරස්ස සීසිං, තස්මා ‘‘අවිජ්ජා 
මුද්ධා’’ති ආෙ. යස්මා ච අරෙත්තමග්ගවිජ්ජා අත්තනා සෙජායතහි 

සද්ධාසතිසමාධිකත්තුකමයතාඡන්දවීරියයහි සමන්නාගතා ඉන්ද්රියානිං 

එකරසට්ඨභාවමුපගතත්තා තිං මුද්ධිං අධිපායතති, තස්මා ‘‘ධිජ්ජා 

මුද්ධාධිපාතිනී’’තිආදිමාෙ. 
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511 

පටුන 

1034-8. තයතොයවයදනමහතාතිඅථඉමිංපඤ්ෙයවයයාකරණිංසුත්වා 

උ පන්නාය මොපීතියා සන්ථම්භිත්වා අලීනභාවිං, කායචිත්තානිං උදග්ගිං

පත්වාති අත්යථො. පතිත්වා ච ‘‘බාවරී’’ති ඉමිං ගාථමාෙ. අථ නිං 

අනුකම්පමායනොභගවා ‘‘සුඛියතො’’තිගාථමාෙ.වත්වාච ‘‘බාවරිස්සචා’’ති

සබ්බඤ්ඤුපවාරණිං පවායරසි. තත්ථ සබ්යබසන්ති අනවයසසානිං

යසොළසසෙස්සානිං. තත්ථ පුච්ඡි තථාගතන්තිතත්ථ පාසාණයක යචතියය, 

තත්ථවාපරිසාය, යතසුවා පවාරියතසුඅජියතොපඨමිංපඤ්ෙිංපුච්ඡීති.යසසිං
සබ්බගාථාසුපාකටයමවාති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායවත්ථුගාථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

1. අජිතසුත්තවණ්ණනා 

1039. තස්මිිං පන පඤ්යෙ නිවුයතොති පටිච්ඡාදියතො. කිස්සාභියලපනං 

බූ්රසීතිකිංඅස්සයලොකස්සඅභියලපනිංවයදසි. 

1040. යවවිච්ො පමාදා නප්පකාසතීති මච්ඡරියයෙතු ච පමාදයෙතු ච 

න පකාසති. මච්ඡරියිං හිස්ස දානාදිගුයණහි පකාසිතුිං න යදති, පමායදො

සීලාදීහි. ජප්පාභියලපනන්ති තණ්ො අස්ස යලොකස්ස මක්කටයලයපො විය 

මක්කටස්සඅභියලපනිං. දුක්ඛන්තිජාතිආදිකිංදුක්ඛිං. 

1041. සවන්තිසබ්බධියසොතාතිසබ්යබසුරූපාදිආයතයනසුතණ්ොදිකා

යසොතා සන්දන්ති. කිං නිවාරණන්ති යතසිං කිං ආවරණිං කා රක්ඛාති? 

සංවරං බ්රූහීති තිං යතසිං නිවාරණසඞ්ඛාතිං සිංවරිං බ්රූහි. එයතන

සාවයසස පොනිංපුච්ඡති. යකනයසොතාපිධිෙයයරතියකන ධම්යමනඑයත
යසොතාපිධියයන්තිපච්ඡිජ්ජන්ති.එයතනඅනවයසස පොනිං පුච්ඡති. 

1042. සති යතසං නිවාරණන්ති විපස්සනායුත්තා. ුලසලානිං ධම්මානිං

ගතියයො සමන්යනසමානා සති යතසිං යසොතානිං නිවාරණිං. යසොතානං

සංවරං බූ්රමීති තයමවාෙිං සතිිං යසොතානිං සිංවරිං බ්රූමීති අධි පායයො. 

පඤ්ඤායෙයත පිධිෙයයරති රූපාදීසු පන අනිච්චතාදිපටියවධසාධිකාය 

මග්ගපඤ්ඤායඑයතයසොතාසබ්බයසොපිධියයන්තීති. 

1043. පඤ්ඤායචවාතිපඤ්ෙගාථාය, යාචායිංතයාවුධසත්තාපඤ්ඤායා

ච සති, යඤ්චතදවයසසිං නාමරූපං, එතං සබ්බම්පි කත්ථ නිරුජ්ඣති, එතං 

යම පඤ්ෙිං පුට්යඨොබ්රූහීතිඑවිංසඞ්යඛපත්යථො යවදිතබ්යබො. 

1044. විස්සජ්ජනගාථාය පනස්ස යස්මා පඤ්ඤාසතියයො නායමයනව

සඞ්ගෙිංගච්ඡන්ති, තස්මාතා විසුිංනවුධසත්තා.අයයමත්ථසඞ්යඛපත්යථො– 

ෙං මං ත්විං, අජිත, එතං පඤ්හං අපුච්ඡි ‘‘කත්යථතිං උපරුජ්ඣතී’’ති, තිං 
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පටුන 

යත ෙත්ථ නාමඤ්ච රූපඤ්ච අයසසං උපරුජ්ඣති, තිං වදන්යතො වදාමි, 

තස්ස, තස්සහි විඤ්ඤාණස්සනියරොයධන සයෙවඅපුබ්බිංඅචරිමිං එත්යථතං

උපරුජ්ඣති. එත්යථව විඤ්ඤාණනියරොයධ නිරුජ්ඣති එතිං, 
විඤ්ඤාණනියරොධා තස්ස නියරොයධො යෙොති. තිං නාතිවත්තතීති වුධසත්තිං
යෙොති. 

1045. එත්තාවතා ච ‘‘දුක්ඛමස්ස මෙබ්භය’’න්ති ඉමිනා පකාසිතිං 

දුක්ඛසච්චිං, ‘‘යානි යසොතානී’’ති ඉමිනා සමුදයසච්චිං පඤ්ඤායයයත

පිධියයයරති ඉමිනා මග්ගසච්චිං, ‘‘අයසසිං උපරුජ්ඣතී’’ති ඉමිනා
නියරොධසච්චන්තිඑවිංචත්තාරිසච්චානි සුත්වාපිඅරියභූමිිංඅනධිගයතොපුන

යසඛායසඛපටිපදිං පුච්ඡන්යතො ‘‘යෙ ච සඞ්ඛාතධම්මායස’’ති ගාථමාෙ.

තත්ථ සඞ්ඛාතධම්මාති අනිච්චාදිවයසන පරිවීමිංසිතධම්මා, අරෙතිං එතිං

අධිවචනිං. යසඛාතිසීලාදීනිසික්ඛමානාඅවයසසාඅරියපුග්ගලා. පුථූතිබහූ

සත්තජනා. යතසං යම නිපයකො ඉරිෙං පුට්යඨො පබ්රූහීති යතසිං යම
යසඛායසඛානිංනිපයකොපණ්ඩියතොත්විංපුට්යඨො පටිපත්තිිංබ්රූහීති. 

1046. අථස්ස භගවායස්මායසයඛනකාමච්ඡන්දනීවරණිංආදිිංකත්වා

සබ්බකයලසා පොතබ්බා එව, තස්මා ‘‘කායමසූ’’ති උපඩ්ඪගාථාය

යසඛපටිපදිං දස්යසති. තස්සත්යථො – වත්ථු ‘‘කායමසු’’ කයලසකායමන 

නාභිගිජ්යඣෙය කායදුච්චරිතාදයයො ච මනයසො ආවිලභාවකයර ධම්යම 

පජෙන්යතො මනසානාවියලොසිොති.යස්මාපනඅයසයඛො අනිච්චාදිවයසන
සබ්බසඞ්ඛාරාදීනිං පරිතුලිතත්තා ුලසයලො සබ්බධම්යමසු 

කායානුපස්සනාසතිආදීහි ච සයතො සක්කායදිට්ඨිආදීනිං භින්නත්තා

භික්ඛුභාවිං පත්යතො ච හුත්වා සබ්බිරියාපයථසු පරිබ්බජති, තස්මා 

‘‘කුසයලො’’ති උපඩ්ඪගාථාය අයසඛපටිපදිං දස්යසති. යසසිං සබ්බත්ථ 

පාකටයමව. 

එවිං භගවා අරෙත්තනිකූයටන යදසනිං නිට්ඨායපසි, 
යදසනාපරියයොසායන අජියතො අරෙත්යත පතිට්ඨාසි සද්ධිිං

අන්යතවාසිසෙස්යසන, අඤ්යඤසඤ්ච අයනකසෙස්සානිං ධම්මචක්ඛුිං
උදපාදි. සෙ අරෙත්ත පත්තියා ච ආයස්මයතො අජිතස්ස 
අන්යතවාසිසෙස්සස්ස ච අජිනජටාවාකචීරාදීනි අන්තරධායිිංසු. සබ්යබව

ඉද්ධිමයපත්තචීවරධරා, ද්වඞ්ගුලයකසා එහිභික්ඛූ හුත්වා භගවන්තිං 
නමස්සමානාපඤ්ජලිකානිසීදිිංසූති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායඅජිතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. තිස්සයමත්යතෙයසුත්තවණ්ණනා 

1047. යකොධ සන්තුස්සියතොතිතිස්සයමත්යතයයසුත්තිං.කාඋ පත්ති? 

සබ්බසුත්තානිංපුච්ඡාවසිකාඑවඋ පත්ති.යතහිබ්රාේමණා ‘‘කතාවකාසා 
පුච්ඡව්යෙො’’තිභගවතාපවාරිතත්තාඅත්තයනොඅත්තයනොසිංසයිංපුච්ඡිිංසු.
පුට්යඨො පුට්යඨො ච යතසිං භගවා බයාකාසි. එවිං පුච්ඡාවසිකායනයවතානි
සුත්තානීති යවදිතබ්බානි. 

නිට්ඨියතපනඅජිතපඤ්යෙ‘‘කථිංයලොකිංඅයවක්ඛන්තිං, මච්චුරාජාන 

පස්සතී’’ති)සු.නි.1124; චූළනි.පිඞ්ගියමාණවපුච්ඡා144) එවිංයමොඝරාජා 
පුච්ඡිතුිං ආරභි. තිං ‘‘න තාවස්ස ඉන්ද්රියානි පරිපාකිං ගතානී’’ති ඤත්වා

භගවා ‘‘තිට්ඨ ත්විං, යමොඝරාජ, අඤ්යඤො පුච්ඡතූ’’ති පටික්ඛිපි. තයතො

තිස්සයමත්යතයයයො අත්තයනොසිංසයිංපුච්ඡන්යතො ‘‘යකොධා’’තිගාථමාෙ.

තත්ථ යකොධ සන්තුස්සියතොති යකො ඉධ තුට්යඨො. ඉඤ්ජිතාති

තණ්ොදිට්ඨිවි ඵන්දිතානි. උභන්තමභිඤ්ඤාොති උයභො අන්යත

අභිජානිත්වා. මන්තානලිප්පතීතිපඤ්ඤායනලි පති. 

1048-9. තස්යසතමත්ථිං බ්යාකයරොන්යතො භගවා ‘‘කායමසූ’’ති 

ගාථාද්වයමාෙ. තත්ථ කායමසු බ්රහ්මචරිෙවාතිකාමනිමිත්තිං බ්රේමචරියවා, 
කායමසුආදීනවිංදිස්වාමග්ගබ්රේමචරියයනසමන්නාගයතොතිවුධසත්තිං යෙොති.

එත්තාවතාසන්තුසිතිං දස්යසති, ‘‘වීතතණ්යෙො’’තිආදීහිඅනිඤ්ජිතිං. තත්ථ 

සඞ්ඛාෙනිබ්බුයතොති අනිච්චාදිවයසනධම්යමවීමිංසිත්වාරාගාදිනිබ්බායනන
නිබ්බුයතො.යසසිංතත්ථතත්ථ වුධසත්තනයත්තාපාකටයමව. 

එවිං භගවා ඉමම්පි සුත්තිං අරෙත්තනිකූයටයනව යදයසසි. 
යදසනාපරියයොසායන අයම්පි බ්රාේමයණො අරෙත්යත පතිට්ඨාසි සද්ධිිං 

අන්යතවාසිසෙස්යසන, අඤ්යඤසඤ්ච අයනකසෙස්සානිං ධම්මචක්ඛුිං
උදපාදි.යසසිං පුබ්බසදිසයමවාති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායතිස්සයමත්යතයයසුත්තවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

3. පුණ්ණකසුත්තවණ්ණනා 

1050. අයනජන්ති පුණ්ණකසුත්තිං. ඉමම්පි පුරිමනයයයනව

යමොඝරාජානිං පටික්ඛිපිත්වා වුධසත්තිං. තත්ථ මූලදස්සාවින්ති

අුලසලමූලාදිදස්සාවිිං. ඉසයෙොති ඉසිනාමකා ජටිලා. ෙඤ්ඤන්ති 

යදයයධම්මිං. අකප්පයිංසූතිපරියයසන්ති. 

1051. ආසීසමානාති රූපාදීනි පත්ථයමානා. ඉත්ථත්තන්ති

ඉත්ථභාවඤ්චපත්ථයමානා, මනුස්සාදිභාවිං ඉච්ඡන්තාතිවුධසත්තිංයෙොති. ජරං
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සිතාති ජරිං නිස්සිතා. ජරාමුයඛන යචත්ථ සබ්බවට්ටදුක්ඛිං වුධසත්තිං. යතන
වට්ටදුක්ඛනිස්සිතාතයතො අපරිමුච්චමානාඑවක පයිිංසූතිදීයපති. 

1052. කච්චිස්සුයතභගවාෙඤ්ඤපයථඅප්පමත්තා, අතාරුංජාතිඤ්ච

ජරඤ්ච මාරිසාති එත්ථ යඤ්යඤොයයව යඤ්ඤපයථො. ඉදිං වුධසත්තිං යෙොති –
කච්චි යත යඤ්යඤ අ පමත්තා හුත්වා යඤ්ඤිං ක පයන්තා
වට්ටදුක්ඛමතරිිංසූති. 

1053. ආසීසන්තීති රූපපටිලාභාදයයො පත්යථන්ති. යථොමෙන්තීති
‘‘සුයිට්ඨිං සුචි දින්න’’න්තිආදිනා නයයන යඤ්ඤාදීනි පසිංසන්ති. 

අභිජප්පන්තීති රූපාදිපටිලාභාය වාචිං භින්දන්ති. ජුහන්තීති යදන්ති. 

කාමාභිජප්පන්තිපටිච්චලාභන්තිරූපාදිපටිලාභිං පටිච්ච පුන පුනිංකායම

එවඅභිජ පන්ති, ‘‘අයෙොවතඅම්ොකිංසියු’’න්තිවදන්ති, තණ්ෙඤ්චතත්ථ

වඩ්යඪන්තීති වුධසත්තිං යෙොති. ොජයෙොගාති යාගාධිමුත්තා. භවරාගරත්තාති 

එවමියමහි ආසීසනාදීහි භවරායගයනව රත්තා, භවරාගරත්තා වා හුත්වා

එතානි ආසීසනාදීනි කයරොන්තා නාතරිංසු ජාතිආදිවට්ටදුක්ඛිං න
උත්තරිිංසූති. 

1054-5. අථයකොචරහීතිඅථඉදානියකොඅඤ්යඤොඅතාරීති. සඞ්ඛාොති

ඤායණන වීමිංසිත්වා. පයරොපරානීති පරානි ච ඔරානි ච, 

පරත්තභාවසකත්තභාවාදීනිපරානිචඔරානිචාතිවුධසත්තිංයෙොති. විධූයමොති

කායදුච්චරිතාදිධූමවිරහියතො. අනීයඝොති රාගාදිඊඝවිරහියතො. අතාරි යසොති
යසොඑවරූයපොඅරොජාතිජරිංඅතාරි.යසසයමත්ථපාකටයමව. 

එවිං භගවා ඉමම්පි සුත්තිං අරෙත්තනිකූයටයනව යදයසසි.
යදසනාපරියයොසායන අයම්පි බ්රාේමයණො අරෙත්යත පතිට්ඨාසි සද්ධිිං 

අන්යතවාසිසෙස්යසන, අඤ්යඤසඤ්චඅයනකසතානිංධම්මචක්ඛුිංඋදපාදි.
යසසිං වුධසත්තසදිසයමවාති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායපුණ්ණකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. යමත්තගූසුත්තවණ්ණනා 

1056. පුච්ොමි තන්ති යමත්තගුසුත්තිං. තත්ථ මඤ්ඤාමි තං යවදගුං

භාවිතත්තන්ති ‘‘අයිංයවදගූ’’තිච‘‘භාවිතත්යතො’’තිචඑවිංතිංමඤ්ඤාමි. 

1057. අපුච්ෙසීතිඑත්ථ අ-ඉතිපදපූරණමත්යත නිපායතො, පුච්ඡසිච්යචව

අත්යථො. පවක්ඛාමි ෙථා පජානන්ති යථා පජානන්යතො ආචික්ඛති, එවිං

ආචික්ඛිස්සාමි. උපධිනිදානා පභවන්ති දුක්ඛාති තණ්ොදිඋපධිනිදානා
ජාතිආදිදුක්ඛවියසසාපභවන්ති. 
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1058. එවිං උපධිනිදානයතොපභවන්යතසුදුක්යඛසු– යෙොයවඅවිද්වාති

ගාථා. තත්ථ පජානන්ති සඞ්ඛායර අනිච්චාදිවයසන ජානන්යතො. දුක්ඛස්ස 

ජාතිප්පභවානුපස්සීති වට්ටදුක්ඛස්ස ජාතිකාරණිං ‘‘උපධී’’ති
අනුපස්සන්යතො. 

1059. යසොකපරිද්දවඤ්චාතියසොකඤ්චපරියදවඤ්ච. තථාහි යතවිදියතො

එස ධම්යමොති යථා යථා සත්තා ජානන්ති, තථා තථා පඤ්ඤාපනවයසන 
විදියතොඑසධම්යමොති. 

1060-61. කිත්තයිස්සාමි යත ධම්මන්ති නිබ්බානධම්මිං

නිබ්බානගාමිනිපටිපදාධම්මඤ්ච යත යදසයිස්සාමි. දිට්යඨ ධම්යමති දිට්යඨ

දුක්ඛාදිධම්යම, ඉමස්මිිංයයව වා අත්තභායව. අනීතිහන්ති අත්තපච්චක්ඛිං. 

ෙං විදිත්වාති යිං ධම්මිං ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’තිආදිනා නයයන

සම්මසන්යතො විදිත්වා. තඤ්චාහං අභිනන්දාමීති තිං 

වුධසත්තපකාරධම්මයජොතකිං තව වචනිං අෙිං පත්ථයාමි. ධම්මමුත්තමන්ති
තඤ්චධම්මමුත්තමිංඅභිනන්දාමීති. 

1062. උද්ධං අයධොතිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣතිඑත්ථ උද්ධන්තිඅනාගතද්ධා

වුධසච්චති, අයධොතිඅතීතද්ධා, තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣතිපච්චු පන්නද්ධා. එයතසු

නන්දිඤ්ච නියවසනඤ්ච, පනුජ්ජ විඤ්ඤාණන්ති එයතසු උද්ධාදීසු

තණ්ෙඤ්ච දිට්ඨිනියවසනඤ්ච අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණඤ්ච පනුයදහි, 

පනුදිත්වාච භයවනතිට්යඨ, එවිංසන්යතදුවියධපිභයවනතිට්යඨයය.එවිං

තාව පනුජ්ජසද්දස්ස පනුයදහීති ඉමස්මිිං අත්ථවික යප සම්බන්යධො, 
පනුදිත්වාති එතස්මිිං පන අත්ථවික යප භයව න තිට්යඨති අයයමව
සම්බන්යධො. එතානිනන්දිනියවසනවිඤ්ඤාණානි පනුදිත්වා දුවියධපි භයව
නතිට්යඨයයාතිවුධසත්තිං යෙොති. 

1063-4. එතානිවියනොයදත්වාභයවඅතිට්ඨන්යතොඑයසො– එවංවිහාරීති 

ගාථා.තත්ථ ඉයධවාතිඉමස්මිිංයයවසාසයන, ඉමස්මිිංයයවවා අත්තභායව. 

සුකිත්තිතංයගොතමනූපධීකන්තිඑත්ථ අනුපධිකන්තිනිබ්බානිං.තිංසන්ධාය

භගවන්තිංආලපන්යතොආෙ– ‘‘සුකත්තිතිංයගොතමනූපධීක’’න්ති. 

1065. න යකවලිං දුක්ඛයමව පොසි – යත චාපීති ගාථා. තත්ථ 

අට්ඨිතන්තිසක්කච්චිං, සදා වා. තංතං නමස්සාමීතිතස්මාතිංනමස්සාමි. 

සයමච්චාති උපගන්ත්වා. නාගාතිභගවන්තිංආලපන්යතොආෙ. 

1066. ඉදානිතිං භගවා‘‘අද්ධාහිභගවාපොසි දුක්ඛ’’න්තිඑවිංයතන 
බ්රාේමයණනවිදියතොපිඅත්තානිංඅනුපයනත්වාවපහීනදුක්යඛනපුග්ගයලන

ඔවදන්යතො ‘‘ෙං බ්රාහ්මණ’’න්ති ගාථමාෙ. තස්සත්යථො – ෙං ත්විං

අභිජානන්යතො‘‘අයිංබාහිතපාපත්තා බ්රාහ්මයණො, යවයදහිගතත්තා යවදගූ, 

කඤ්චනාභායවන අකිඤ්චයනො, කායමසුචභයවසුචඅසත්තත්තා කාමභයව
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අසත්යතො’’ති ජඤ්ඤා ජායනයයාසි. අද්ධා හි යසො ඉමං ඔඝං අතාරි, 

තිණ්යණොචපාරංඅඛියලොඅකඞ්යඛො. 

1067. කඤ්ච භියයයො – විද්වා ච යෙොති ගාථා. තත්ථ ඉධාති ඉමස්මිිං

සාසයන, අත්තභායව වා. විසජ්ජාති යවොස්සජ්ජිත්වා. යසසිං සබ්බත්ථ
පාකටයමව. 

එවිං භගවා ඉමම්පි සුත්තිං අරෙත්තනිකූයටයනව යදයසසි.
යදසනාපරියයොසායනචවුධසත්තසදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායයමත්තගූසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. යධොතකසුත්තවණ්ණනා 

1068-9. පුච්ොමි තන්ති යධොතකසුත්තිං. තත්ථ වාචාභිකඞ්ඛාමීති වාචිං

අභිකඞ්ඛාමි. සික්යඛ නිබ්බානමත්තයනොති අත්තයනො රාගාදීනිං

නිබ්බානත්ථායඅධිසීලාදීනි සික්යඛයය. ඉයතොතිමමමුඛයතො. 

1070. එවිං වුධසත්යතඅත්තමයනොයධොතයකොභගවන්තිංඅභිත්ථවමායනො

කථිංකථාපයමොක්ඛිං යාචන්යතො ‘‘පස්සාමහ’’න්ති ගාථමාෙ. තත්ථ 

පස්සාමහං යදවමනුස්සයලොයකතිපස්සාමිඅෙිංයදවමනුස්සයලොයක. තංතං 

නමස්සාමීතිතිංඑවරූපිංනමස්සාමි. පමුඤ්චාති පයමොයචහි. 

1071. අථස්ස භගවා අත්තාධීනයමව කථිංකථාපයමොක්ඛිං

ඔඝතරණමුයඛන දස්යසන්යතො ‘‘නාහ’’න්ති ගාථමාෙ. තත්ථ නාහං 

සහිස්සාමීති අෙිං න සහිස්සාමි න සක්ඛිස්සාමි, න වායමිස්සාමීති වුධසත්තිං 

යෙොති. පයමොචනාොති පමායචතුිං. කථංකථින්ති සකඞ්ඛිං. තයරසීති 

තයරයයාසි. 

1072-5. එවිං වුධසත්යත අත්තමනතයරො යධොතයකො භගවන්තිං

අභිත්ථවමායනො අනුසාසනිිං යාචන්යතො ‘‘අනුසාස බ්රහ්යම’’ති ගාථමාෙ.

තත්ථ බ්රහ්මාතියසට්ඨවචනයමතිං.යතනභගවන්තිංආමන්තයමායනොආෙ

– ‘‘අනුසාස බ්රේයම’’ති. වියවකධම්මන්ති

සබ්බසඞ්ඛාරවියවකනිබ්බානධම්මිං. අබයාපජ්ජමායනොති නාන පකාරතිං

අනාපජ්ජමායනො. ඉයධව සන්යතොති ඉයධව සමායනො. අසියතොති 
අනිස්සියතො. ඉයතො පරා ද්යව ගාථා යමත්තගුසුත්යත වුධසත්තනයා එව.

යකවලඤ්හි තත්ථ ධම්මිං, ඉධ සන්තින්ති අයිං වියසයසො. තතියගාථායපි 

පුබ්බඩ්ඪිං තත්ථ වුධසතනයයමව අපරඩ්යඪ සඞ්යගොති සජ්ජනට්ඨානිං, 
ලග්ගනන්තිවුධසත්තිංයෙොති.යසසිංසබ්බත්ථපාකටයමව. 
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පටුන 

එවිං භගවා ඉමම්පි සුත්තිං අරෙත්තනිකූයටයනව යදයසසි. 
යදසනාපරියයොසායනචවුධසත්තසදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායයධොතකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. උපසීවසුත්තවණ්ණනා 

1076. එයකො අහන්ති උපසීවසුත්තිං.තත්ථ මහන්තයමොඝන්තිමෙන්තිං

ඔඝිං. අනිස්සියතොතිපුග්ගලිංවාධම්මිංවා අනිස්සියතො. යනොවිසහාමීතින

සක්යකොමි. ආරම්මණන්ති නිස්සයිං. ෙංනිස්සියතොතියිංපුග්ගලිංවාධම්මිං
වා නිස්සියතො. 

1077. ඉදානි යස්මා යසො බ්රාේමයණො ආකඤ්චඤ්ඤායතනලාභී තඤ්ච

සන්තම්පිනිස්සයිංනජානාති, යතනස්සභගවාතඤ්චනිස්සයිංඋත්තරිච

නියයානපථිං දස්යසන්යතො ‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤ’’න්ති ගාථමාෙ. තත්ථ 

යපක්ඛමායනොති තිං ආකඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිිං සයතො සමාපජ්ජිත්වා 

වුධසට්ඨහිත්වා ච අනිච්චාදිවයසන පස්සමායනො. නත්ථීති නිස්සාොති තිං

‘‘නත්ථිකඤ්චී’’ති පවත්තසමාපත්තිිං ආරම්මණිංකත්වා. තරස්සු ඔඝන්ති
තයතො පභුතිපවත්තාය විපස්සනායයථානුරූපිං චතුබ්බිධම්පිඔඝිංතරස්සු. 

කථාහීති කථිංකථාහි. තණ්හක්ඛෙං නත්තමහාභිපස්සාති රත්තින්දිවිං
නිබ්බානිංවිභූතිං කත්වාපස්ස.එයතනස්සදිට්ඨධම්මසුඛවිොරිංකයථති. 

1078-9. ඉදානි ‘‘කායමපොයා’’තිසුත්වාවික්ඛම්භනවයසනඅත්තනා

පහීයන කායම සම්පස්සමායනො ‘‘සබ්යබසූ’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ හිත්වා 

මඤ්ඤන්ති අඤ්ඤිං තයතො යෙට්ඨා ඡබ්බිධම්පි සමාපත්තිිං හිත්වා. 

සඤ්ඤාවියමොක්යඛ පරයමති සත්තසු සඤ්ඤාවියමොක්යඛසු උත්තයම

ආකඤ්චඤ්ඤායතයන. තිට්යඨනු යසොතත්ථඅනානුොයීතියසොපුග්ගයලො
තත්ථ ආකඤ්චඤ්ඤායතනබ්රේමයලොයක අවිගච්ඡමායනො තිට්යඨයය නූති
පුච්ඡති. අථස්ස භගවා සට්ඨික පසෙස්සමත්තිංයයව ඨානිං අනුජානන්යතො
තතියගාථමාෙ. 

1080. එවිං තස්ස තත්ථ ඨානිං සුත්වා ඉදානිස්ස සස්සතුච්යඡදභාවිං

පුච්ඡන්යතො ‘‘තිට්යඨ යච’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ පූගම්පි වස්සානන්ති

අයනකසඞ්ඛයම්පිවස්සානිං, ගණරාසින්තිඅත්යථො. ‘‘පූගම්පි වස්සානී’’තිපි

පායඨො, තත්ථ විභත්තිබයත්තයයන සාමිවචනස්ස පච්චත්තවචනිං 

කත්තබ්බිං, පූගන්ති වා එතස්ස බහූනීති අත්යථො වත්තබ්යබො. ‘‘පූගානී’’ති

වාපි පඨන්ති, පුරිමපායඨොයයව සබ්බසුන්දයරො. තත්යථව යසො සීති සිො 

විමුත්යතොති යසො පුග්ගයලො තත්යථවාකඤ්චඤ්ඤායතයන නානාදුක්යඛහි 

විමුත්යතොසීතිභාව පත්යතොභයවයය, නිබ්බාන පත්යතොසස්සයතො හුත්වා

තිට්යඨයයාති අධි පායයො. චයවථ විඤ්ඤාණං තථාවිධස්සාති උදාහු
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තථාවිධස්ස විඤ්ඤාණිං අනුපාදාය පරිනිබ්බායයයයාති උච්යඡදිං පුච්ඡති, 
පටිසන්ධිග්ගෙණත්ථිංවාපිභයවයයාතිපටිසන්ධිම්පිතස්ස පුච්ඡති. 

1081. අථස්ස භගවා උච්යඡදසස්සතිං අනුපගම්ම තත්ථ උ පන්නස්ස

අරියසාවකස්ස අනුපාදාය පරිනිබ්බානිං දස්යසන්යතො ‘‘අච්චී ෙථා’’ති

ගාථමාෙ. තත්ථ අත්ථං පයලතීති අත්ථිං ගච්ඡති. න උයපති සඞ්ඛන්ති

‘‘අසුකිං නාම දිසිං ගයතො’’ති යවොොරිං න ගච්ඡති. එවං මුනී නාමකාො

විමුත්යතොතිඑවිංතත්ථඋ පන්යනොයසක්ඛමුනිපකතියාපුබ්යබව රූපකායා
විමුත්යතො තත්ථ චතුත්ථමග්ගිං නිබ්බත්යතත්වා ධම්මකායස්ස 

පරිඤ්ඤාතත්තා පුන නාමකායාපි විමුත්යතො උභයතොභාගවිමුත්යතො

ඛීණාසයවොහුත්වා අනුපාදාපරිනිබ්බානසඞ්ඛාතිං අත්ථිං පයලති, නඋයපති
සඞ්ඛිං‘‘ඛත්තියයොවා බ්රාේමයණොවා’’තිඑවමාදිකිං. 

1082. ඉදානි ‘‘අත්ථිං පයලතී’’ති සුත්වා තස්ස යයොනියසො අත්ථිං

අසල්ලක්යඛන්යතො ‘‘අත්ථඞ්ගයතො යසො’’ති ගාථමාෙ. තස්සත්යථො – යසො

අත්ථඞ්ගයතො උදාහුනත්ථි, උදාහුයවසස්සතියාසස්සතභායවන අයරොයගො 

අවිපරිණාමධම්යමොයසොතිඑවිංතිංයමමුනීසාධුවියාකයරොහි.කිංකාරණිං? 

තථාහියතවිදියතොඑසධම්යමොති. 

1083. අථස්ස භගවා තථා අවත්තබ්බතිං දස්යසන්යතො 

‘‘අත්ථඞ්ගතස්සා’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ අත්ථඞ්ගතස්සාති

අනුපාදාපරිනිබ්බුතස්ස. න පමාණමත්ථීතිරූපාදි පමාණිංනත්ථි. යෙනනං 

වජ්ජුන්ති යයන රාගාදිනා නිං වයදයයිං. සබ්යබසු ධම්යමසූති සබ්යබසු
ඛන්ධාදිධම්යමසු.යසසිංසබ්බත්ථපාකටයමව. 

එවිං භගවා ඉමිං සුත්තිං අරෙත්තනිකූයටයනව යදයසසි.
යදසනාපරියයොසායනච වුධසත්තසදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායඋපසීවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. නන්දසුත්තවණ්ණනා 

1084-5. සන්ති යලොයකති නන්දසුත්තිං.තත්ථ පඨමගාථාය අත්යථො – 

යලොයක ඛත්තියාදයයො ජනා ආජීවකනිගණ්ඨාදියක සන්ධාය ‘‘සන්ති

මුනයයො’’තිවදන්ති, තයිදංකථංසූතිකිංනුයඛොයතසමාපත්තිඤාණාදිනා

ඤායණන උ පන්නත්තා ඤාණූපපන්නිං යනො මුනිං වදන්ති, එවිංවිධිං නු 

වදන්ති, උදාහු යව නාන පකාරයකන ලූඛජීවිතසඞ්ඛායතන 

ජීවියතනූපපන්නන්ති අථස්ස භගවා තදුභයිං පටික්ඛිපිත්වා මුනිිං 

දස්යසන්යතො ‘‘නදිට්ඨිො’’තිගාථමාෙ. 
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1086-7. ඉදානි‘‘දිට්ඨාදීහිසුද්ධී’’තිවදන්තානිංවායදකඞ්ඛාපොනත්ථිං 

‘‘යෙයකචියම’’තිපුච්ඡති.තත්ථ අයනකරූයපනාතියකොතූෙලමඞ්ගලාදිනා. 

තත්ථෙතා චරන්තාතිතත්ථසකායදිට්ඨියාගුත්තාවිෙරන්තා.අථස්සතථා
සුද්ධිඅභාවිං දීයපන්යතොභගවාදුතියිංගාථමාෙ. 

1088-90. එවිං‘‘නාතරිිංසූ’’තිසුත්වාඉදානියයොඅතරි, තිංයසොතුකායමො 

‘‘යෙ යකචියම’’ති පුච්ඡති. අථස්ස භගවා ඔඝතිණ්ණමුයඛන 

ජාතිජරාතිණ්යණ දස්යසන්යතො තතියිං ගාථමාෙ. තත්ථ නිවුතාති ඔවුධසටා

පරියයොනද්ධා. යෙසීධාති යයසුඉධ.එත්ථච සු-ඉතිනිපාතමත්තිං. තණ්හං

පරිඤ්ඤාොතිතීහිපරිඤ්ඤාහිතණ්ෙිංපරිජානිත්වා.යසසිං සබ්බත්ථපුබ්යබ
වුධසත්තනයත්තාපාකටයමව. 

එවිං භගවා අරෙත්තනිකූයටයනව යදසනිං නිට්ඨායපසි, 
යදසනාපරියයොසායන පන නන්යදො භගවයතො භාසිතිං අභිනන්දමායනො 

‘‘එතාභිනන්දාමී’’ති ගාථමාෙ. ඉධාපි ච පුබ්යබ වුධසත්තසදියසො එව 
ධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායනන්දසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. යහමකසුත්තවණ්ණනා 

1091-4. යෙ යම පුබ්යබති යෙමකසුත්තිං. තත්ථ යෙ යම පුබ්යබ 

විොකංසූති යය බාවරිආදයයො පුබ්යබ මය්ෙිං සකිං ලද්ධිිං වියාකිංසු. හුරං

යගොතමසාසනාති යගොතමසාසනා පුබ්බතරිං. සබ්බං තං තක්කවඩ්ඪනන්ති

සබ්බිංතිංකාමවිතක්කාදිවඩ්ඪනිං. තණ්හානිග්ඝාතනන්තිතණ්ොවිනාසනිං.

අථස්ස භගවා තිං ධම්මිං ආචික්ඛන්යතො ‘‘ඉධා’’ති ගාථාද්වයමාෙ. තත්ථ 

එතදඤ්ඤාෙ යෙ සතාති එතිං නිබ්බානපදමච්චුතිං ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා 
අනිච්චා’’තිආදිනා නයයන විපස්සන්තා අනුපුබ්යබන ජානිත්වා යය 

කායානුපස්සනාසතිආදීහි සතා. දිට්ඨධම්මාභිනිබ්බුතාති විදිතධම්මත්තා, 

දිට්ඨධම්මත්තා, රාගාදිනිබ්බායනන ච අභිනිබ්බුතා. යසසිං සබ්බත්ථ
පාකටයමව. 

එවිං භගවා ඉමම්පි සුත්තිං අරෙත්තනිකූයටයනව යදයසසි. 
යදසනාපරියයොසායනචපුබ්බසදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායයෙමකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. යතොයදෙයසුත්තවණ්ණනා 

1095. ෙස්මිං කාමාති යතොයදයයසුත්තිං. තත්ථ වියමොක්යඛො තස්ස 

කීදියසොතිතස්සකීදියසො වියමොක්යඛො ඉච්ඡිතබ්යබොතිපුච්ඡති. ඉදානිතස්ස
අඤ්ඤවියමොක්ඛාභාවිං දස්යසන්යතො භගවා දුතියිං ගාථමාෙ. තත්ථ 

වියමොක්යඛොතස්සනාපයරොතිතස්සඅඤ්යඤො වියමොක්යඛොනත්ථි. 

1097-8. එවිං ‘‘තණ්ෙක්ඛයයො එව වියමොක්යඛො’’ති වුධසත්යතපිතමත්ථිං

අසල්ලක්යඛන්යතො ‘‘නිරාසයසොයසොඋදආසසායනො’’තිපුනපුච්ඡති.තත්ථ 

උදපඤ්ඤකප්පීතිඋදාහුසමාපත්තිඤාණාදිනාඤායණනතණ්ොක පිංවා 
දිට්ඨික පිංවාක පයති.අථස්සභගවාතිංආචික්ඛන්යතොදුතියිංගාථමාෙ.

තත්ථ කාමභයවතිකායමචභයවච.යසසිංසබ්බත්ථපාකටයමව. 

එවිං භගවා ඉමම්පි සුත්තිං අරෙත්තනිකූයටයනව යදයසසි. 
යදසනාපරියයොසායනචපුබ්බසදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායයතොයදයයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. කප්පසුත්තවණ්ණනා 

1099. මජ්යඣ සරස්මින්ති ක පසුත්තිං. තත්ථ මජ්යඣ සරස්මින්ති 

පුරිමපච්ඡිමයකොටිපඤ්ඤාණාභාවයතොමජ්ඣභූයතසිංසායරතිවුධසත්තිංයෙොති. 

තිට්ඨතන්තිතිට්ඨමානානිං. ෙථායිදංනාපරං සිොතියථාඉදිංදුක්ඛිංපුනන
භයවයය. 

1101-2. අථස්ස භගවා තමත්ථිං බයාකයරොන්යතො තිස්යසො ගාථායයො

අභාසි. තත්ථ අකිඤ්චනන්ති කඤ්චනපටිපක්ඛිං. අනාදානන්ති

ආදානපටිපක්ඛිං, කඤ්චනාදානවූපසමන්ති වුධසත්තිං යෙොති. අනාපරන්ති

අපරපටිභාගදීපවිරහිතිං, යසට්ඨන්තිවුධසත්තිංයෙොති. නයතමාරස්සපද්ධගූති
යත මාරස්ස පද්ධචරා පරිචාරකා සිස්සා න යෙොන්ති. යසසිං සබ්බත්ථ
පාකටයමව. 

එවිං භගවා ඉමම්පි සුත්තිං අරෙත්තනිකූයටයනව යදයසසි 

යදසනාපරියයොසායනචපුබ්බසදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායක පසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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11. ජතුකණ්ණිසුත්තවණ්ණනා 

1103-4. සුත්වානහන්ති ජතුකණ්ණිසුත්තිං. තත්ථ සුත්වානහං 

වීරමකාමකාමින්තිඅෙිං‘‘ඉතිපියසොභගවා’’තිආදිනානයයනවීරිංකාමානිං

අකාමනයතො අකාමකාමිිං බුද්ධිං සුත්වා. අකාමමාගමන්ති නික්කාමිං 

භගවන්තිං පුච්ඡිතුිං ආගයතොම්හි. සහජයනත්තාති 

සෙජාතසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණචක්ඛු. ෙථාතච්ෙන්තියථාතථිං. බූ්රහියමතිපුන

යාචන්යතො භණති. යාචන්යතො හි සෙස්සක්ඛත්තුම්පි භයණයය, යකො පන

වායදො ද්වික්ඛත්තුිං. යතජී යතජසාති යතයජන සමන්නාගයතො යතජසා

අභිභුයය. ෙමහංවිජඤ්ඤං ජාතිජරාෙඉධවිප්පහානන්තියමෙිංජාතිජරානිං
පොනභූතිංධම්මිංඉයධව ජායනයයිං. 

1105-7. අථස්ස භගවා තිං ධම්මමාචික්ඛන්යතො තිස්යසො ගාථායයො

අභාසි. තත්ථ යනක්ඛම්මං දට්ඨු යඛමයතොති නිබ්බානඤ්ච

නිබ්බානගාමිනිඤ්ච පටිපදිං ‘‘යඛම’’න්ති දිස්වා. උග්ගහිතන්ති 

තණ්ොදිට්ඨිවයසනගහිතිං. නිරත්තංවාතිනිරස්සිතබ්බිංවා, මුඤ්චිතබ්බන්ති

වුධසත්තිං යෙොති. මා යත විජ්ජිත්ථාති මා යත අයෙොසි. කිඤ්චනන්ති

රාගාදිකඤ්චනිං වාපියතමා විජ්ජිත්ථ. පුබ්යබතිඅතීයතසඞ්ඛායරආරබ්භ 

උ පන්නකයලසා. බ්රාහ්මණාතිභගවාජතුකණ්ණිිංආලපති. යසසිංසබ්බත්ථ
පාකටයමව. 

එවිං භගවා ඉමම්පි සුත්තිං අරෙත්තනිකූයටයනව යදයසසි.
යදසනාපරියයොසායනචපුබ්බසදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායජතුකණ්ණිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. භද්රාවුධසුත්තවණ්ණනා 

1108-9. ඔකඤ්ජහන්ති භද්රාවුධසධසුත්තිං. තත්ථ ඔකඤ්ජහන්ති ආලයිං

ජෙිං. තණ්හච්ඡිදන්ති ඡතණ්ොකායච්ඡිදිං. අයනජන්ති යලොකධම්යමසු

නික්කම්පිං. නන්දිඤ්ජහන්ති අනාගතරූපාදිපත්ථනාජෙිං. එකා එව හි

තණ්ො ථුතිවයසන ඉධ නාන පකාරයතො වුධසත්තා. කප්පඤ්ජහන්ති

දුවිධක පජෙිං. අභිොයචති අතිවිය යාචාමි. සුත්වාන නාගස්ස

අපනමිස්සන්ති ඉයතොති නාගස්ස තව භගවා වචනිං සුත්වා ඉයතො

පාසාණකයචතියයතො බහූ ජනා පක්කමිස්සන්තීති අධි පායයො. ජනපයදහි

සඞ්ගතාතිඅඞ්ගාදීහිජනපයදහිඉධ සමාගතා. විොකයරොහීතිධම්මිංයදයසහි. 

1110. අථස්ස ආසයානුයලොයමන ධම්මිං යදයසන්යතො භගවා ද්යව

ගාථායයොඅභාසි.තත්ථ ආදානතණ්හන්තිරූපාදීනිංආදායිකිංගෙණතණ්ෙිං, 

තණ්හුපාදානන්ති වුධසත්තිංයෙොති. ෙංෙඤ්හියලොකස්මිමුපාදිෙන්තීතිඑයතසු 
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උද්ධාදියභයදසු යිං යිං ගණ්ෙන්ති. යතයනව මායරො අන්යවති ජන්තුන්ති
යතයනව උපාදානපච්චයනිබ්බත්තකම්මාභිසඞ්ඛාරනිබ්බත්තවයසන 

පටිසන්ධික්ඛන්ධමායරොතිංසත්තිංඅනුගච්ඡති. 

1111. තස්මා පජානන්ති තස්මා එතමාදීනවිං අනිච්චාදිවයසන වා

සඞ්ඛායර ජානන්යතො. ආදානසත්යත ඉති යපක්ඛමායනො, පජං ඉමං

මච්චුයධයෙය විසත්තන්ති ආදාතබ්බට්යඨන ආදායනසු රූපාදීසු සත්යත
සබ්බයලොයකඉමිංපජිං මච්චුයධයයයලග්ගිංයපක්ඛමායනො.ආදානසත්යත
වා ආදානාභිනිවිට්යඨ පුග්ගයල ආදානසඞ්ගයෙතුඤ්ච ඉමිං පජිං
මච්චුයධයයය ලග්ගිං තයතො වීතික්කමිතුිං අසමත්ථිං ඉති යපක්ඛමායනො
කඤ්චනිංසබ්බයලොයකනඋ පාදියයථාතියසසිං සබ්බත්ථපාකටයමව. 

එවිං භගවා ඉමම්පි සුත්තිං අරෙත්තනිකූයටයනව යදයසසි. 
යදසනාපරියයොසායනචපුබ්බසදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායභද්රාවුධසධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

13. උදෙසුත්තවණ්ණනා 

1112-3. ඣායින්ති උදයසුත්තිං. තත්ථ අඤ්ඤාවියමොක්ඛන්ති
පඤ්ඤානුභාවනිජ්ඣාතිං වියමොක්ඛිං පුච්ඡති. අථ භගවා යස්මා උදයයො

චතුත්ථජ්ඣානලාභී, තස්මාස්ස පටිලද්ධජ්ඣානවයසන නාන පකාරයතො 

අඤ්ඤාවියමොක්ඛිං දස්යසන්යතො ගාථාද්වයමාෙ. තත්ථ පහානං

කාමච්ෙන්දානන්ති යමිදිං පඨමජ්ඣානිං නිබ්බත්යතන්තස්ස 

කාමච්ඡන්ද පොනිං, තම්පි අඤ්ඤාවියමොක්ඛිං පබූ්රමි. එවිං සබ්බපදානි 
යයොයජතබ්බානි. 

1114. උයපක්ඛාසතිසංසුද්ධන්ති චතුත්ථජ්ඣානඋයපක්ඛාසතීහි

සිංසුද්ධිං. ධම්මතක්කපුයරජවන්තිඉමිනාතස්මිිං චතුත්ථජ්ඣානවියමොක්යඛ
ඨත්වා ඣානඞ්ගානි විපස්සිත්වා අධිගතිං අරෙත්තවියමොක්ඛිං වදති.
අරෙත්තවියමොක්ඛස්ස හි මග්ගසම්පයුත්තසම්මාසඞ්ක පාදියභයදො
ධම්මතක්යකො පුයරජයවො යෙොති. යතනාෙ – ‘‘ධම්මතක්කපුයරජව’’න්ති. 

අවිජ්ජාෙ පයභදනන්ති එතයමව ච අඤ්ඤාවියමොක්ඛිං
අවිජ්ජාපයභදනසඞ්ඛාතිං නිබ්බානිං නිස්සාය ජාතත්තා කාරයණොපචායරන
‘‘අවිජ්ජායපයභදන’’න්තිපබූ්රමීති. 

1115-6. එවිං අවිජ්ජාපයභදනවචයනන වුධසත්තිං නිබ්බානිං සුත්වා ‘‘තිං

කස්ස වි පොයනන වුධසච්චතී’’ති පුච්ඡන්යතො ‘‘කිංසු සංයෙොජයනො’’ති

ගාථමාෙ. තත්ථ කිංසු සංයෙොජයනොති කිං සිංයයොජයනො. විචාරණන්ති

විචරණකාරණිං. කිස්සස්ස විප්පහායනනාතිකිං නාමකස්ස අස්ස ධම්මස්ස
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වි පොයනන. අථස්ස භගවා තමත්ථිං බයාකයරොන්යතො 

‘‘නන්දිසංයෙොජයනො’’තිගාථමාෙ.තත්ථ විතක්කස්සාතිකාමවිතක්කාදියකො
විතක්යකොඅස්ස. 

1117-8. ඉදානි තස්ස නිබ්බානස්ස මග්ගිං පුච්ඡන්යතො ‘‘කථං 

සතස්සා’’තිගාථමාෙ.තත්ථ විඤ්ඤාණන්ති අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණිං.අථස්ස

මග්ගිං කයථන්යතො භගවා ‘‘අජ්ඣත්තඤ්චා’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ එවං 

සතස්සාතිඑවිංසතස්සසම්පජානස්ස.යසසිංසබ්බත්ථපාකටයමව. 

එවිං භගවා ඉමම්පි සුත්තිං අරෙත්තනිකූයටයනව යදයසසි. 
යදසනාපරියයොසායනචපුබ්බසදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායඋදයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. යපොසාලසුත්තවණ්ණනා 

1119-20. යෙො අතීතන්ති යපොසාලසුත්තිං.තත්ථ යෙොඅතීතංආදිසතීති
යයො භගවා අත්තයනො ච පයරසඤ්ච ‘‘එකම්පි ජාති’’න්තිආදියභදිං අතීතිං

ආදිසති. විභූතරූපසඤ්ඤිස්සාති සමතික්කන්තරූපසඤ්ඤිස්ස. 

සබ්බකාෙප්පහායියනොති තදඞ්ගවික්ඛම්භනවයසන 

සබ්බරූපකාය පොයියනො, පහීනරූපභවපටිසන්ධිකස්සාති අධි පායයො. 

නත්ථිකිඤ්චීතිපස්සයතොති විඤ්ඤාණාභාවවිපස්සයනන‘‘නත්ථිකඤ්චී’’ති

පස්සයතො, ආකඤ්චඤ්ඤායතනලාභියනොති වුධසත්තිං යෙොති. ඤාණං

සක්කානුපුච්ොමීතිසක්කාතිභගවන්තිං ආලපන්යතොආෙ.තස්සපුග්ගලස්ස

ඤාණිං පුච්ඡාමි, කීදිසිං පුච්ඡිතබ්බන්ති. කථං යනයෙයොති කථිං යසො

යනතබ්යබො, කථමස්සඋත්තරිඤාණිං උ පායදතබ්බන්ති. 

1121. අථස්ස භගවා තාදියස පුග්ගයල අත්තයනො අ පටිෙතඤාණතිං
පකායසත්වා තිං ඤාණිං බයාකාතුිං ගාථාද්වයමාෙ. තත්ථ 

විඤ්ඤාණට්ඨිතියෙො සබ්බා, අභිජානං තථාගයතොති අභිසඞ්ඛාරවයසන
චතස්යසො පටිසන්ධිවයසන සත්තාති එවිං සබ්බා විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො

අභිජානන්යතො තථාගයතො. තිට්ඨන්තයමනං ජානාතීති
කම්මාභිසඞ්ඛාරවයසන තිට්ඨන්තිං එතිං පුග්ගලිං ජානාති ‘‘ආයතිිං අයිං

එවිංගතියකොභවිස්සතී’’ති. විමුත්තන්ති ආකඤ්චඤ්ඤායතනාදීසුඅධිමුත්තිං. 

තප්පරාෙණන්ති තම්මයිං. 

1122. ආකිඤ්චඤ්ඤසම්භවං ඤත්වාති ආකඤ්චඤ්ඤායතනජනකිං 

කම්මාභිසඞ්ඛාරිංඤත්වා‘‘කන්තිපලියබොයධොඅය’’න්ති. නන්දී සංයෙොජනං

ඉතීතියාචතත්ථඅරූපරාගසඞ්ඛාතානන්දී, තඤ්චසිංයයොජනිංඉති ඤත්වා. 

තයතො තත්ථ විපස්සතීති තයතො ආකඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියතො
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වුධසට්ඨහිත්වා තිං සමාපත්තිිං අනිච්චාදිවයසන විපස්සති. එතං ඤාණං තථං

තස්සාති එතිං තස්ස පුග්ගලස්ස එවිං විපස්සයතො අනුක්කයමයනව

උ පන්නිං අරෙත්තඤාණිං අවිපරීතිං. වුසීමයතොති වුධසසිතවන්තස්ස. යසසිං
සබ්බත්ථපාකටයමව. 

එවිං භගවා ඉමම්පි සුත්තිං අරෙත්තනිකූයටයනව යදයසසි. 
යදසනාපරියයොසායනචපුබ්බසදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායයපොසාලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

15. යමොඝරාජසුත්තවණ්ණනා 

1123. ද්වාහං සක්කන්ති යමොඝරාජසුත්තිං.තත්ථ ද්වාහන්තිද්යවවායර
අෙිං. යසො හි පුබ්යබ අජිතසුත්තස්ස ච තිස්සයමත්යතයයසුත්තස්ස ච
අවසායන ද්වික්ඛත්තුිං භගවන්තිං පුච්ඡි. භගවා පනස්ස ඉන්ද්රියපරිපාකිං
ආගමයමායනොන බයාකාසි. යතනාෙ – ‘‘ද්වාෙිං සක්කිං අපුච්ඡිස්ස’’න්ති. 

ොවතතිෙඤ්ච යදවීසි, බයාකයරොතීති යම සුතන්ති යාවතතියඤ්ච 

සෙධම්මිකිං පුට්යඨො විසුද්ධියදවභූයතො ඉසි භගවා සම්මාසම්බුද්යධො
බයාකයරොතීති එවිං යම සුතිං. යගොධාවරීතීයරයයවකර යසො එවමස්යසොසි.
යතනාෙ–‘‘බයාකයරොතීතියම සුත’’න්ති. 

1124. අෙංයලොයකොතිමනුස්සයලොයකො. පයරොයලොයකොතිතිං ඨයපත්වා

අවයසයසො. සයදවයකොති බ්රේමයලොකිං ඨයපත්වා අවයසයසො 

උපපත්තියදවසම්මුතියදවයුත්යතො, ‘‘බ්රේමයලොයකො සයදවයකො’’ති එතිං වා 

‘‘සයදවයක යලොයක’’තිආදිනයනිදස්සනමත්තිං, යතන සබ්යබොපි
තථාවුධසත්ත පකායරොයලොයකො යවදිතබ්යබො. 

1125. එවිං අභික්කන්තදස්සාවින්ති එවිං අග්ගදස්සාවිිං, සයදවකස්ස 
යලොකස්ස අජ්ඣාසයාධිමුත්තිගතිපරායණාදීනි පස්සිතුිං සමත්ථන්ති
දස්යසති. 

1126. සුඤ්ඤයතො යලොකං අයවක්ඛස්සූති
අවසියපවත්තසල්ලක්ඛණවයසන වා තුච්ඡසඞ්ඛාරසමනුපස්සනාවයසන

වාතිද්වීහිකාරයණහිසුඤ්ඤයතොයලොකිංපස්ස. අත්තානුදිට්ඨිංඌහච්චාති
සක්කායදිට්ඨිිංඋද්ධරිත්වා.යසසිං සබ්බත්ථපාකටයමව. 

එවිං භගවා ඉමම්පි සුත්තිං අරෙත්තනිකූයටයනව යදයසසි. 
යදසනාපරියයොසායනචවුධසත්තසදියසොඑවධම්මාභිසමයයොඅයෙොසීති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 
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සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායයමොඝරාජසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

16. පිඞ්ගිෙසුත්තවණ්ණනා 

1127. ජිණ්යණොහමස්මීති පිඞ්ගියසුත්තිං. තත්ථ ජිණ්යණොහමස්මි

අබයලොවීතවණ්යණොතියසොකරබ්රාේමයණො ජරාභිභූයතොවීසවස්සසතියකො

ජාතියා, දුබ්බයලො ච ‘‘ඉධ පදිං කරිස්සාමී’’ති අඤ්ඤත්යථව කයරොති, 

විනට්ඨපුරිමච්ඡවිවණ්යණො ච. යතනාෙ – ‘‘ජිණ්යණොෙමස්මි අබයලො

වීතවණ්යණො’’ති. මාහංනස්සංයමොමුයහොඅන්තරාවාතිමාෙිං තුය්ෙිංධම්මිං

අසච්ඡිකත්වා අන්තරායයව අවිද්වා හුත්වා අනස්සිිං. ජාතිජරාෙ ඉධ

විප්පහානන්ති ඉයධව තව පාදමූයල පාසාණයක වා යචතිය ජාතිජරාය

වි පොනිංනිබ්බානධම්මිංයමෙිංවිජඤ්ඤිං, තිංයමආචික්ඛ. 

1128. ඉදානි යස්මා පිඞ්ගියයො කායය සායපක්ඛතාය
‘‘ජිණ්යණොෙමස්මී’’තිගාථමාෙයතනස්සභගවාකායය සියනෙ පොනත්ථිං 

‘‘දිස්වාන රූයපසු විහඤ්ඤමායන’’ති ගාථමාෙ. තත්ථ රූයපසූති රූපයෙතු

රූපපච්චයා. විහඤ්ඤමායනතිකම්මකාරණාදීහිඋපෙඤ්ඤමායන. රුප්පන්ති

රූයපසූතිචක්ඛුයරොගාදීහිචරූපයෙතුයයවජනා රු පන්තිබාධීයන්ති. 

1129-30. එවිංභගවතායාවඅරෙත්තිංතාවකථිතිංපටිපත්තිිංසුත්වාපි

පිඞ්ගියයොජරාදුබ්බලතාය වියසසිංඅනධිගන්ත්වාවපුන ‘‘දිසාචතස්යසො’’ති
ඉමායගාථාය භගවන්තිංයථොයමන්යතොයදසනිංයාචති.අථස්සභගවාපුනපි

යාවඅරෙත්තිං, තාවපටිපදිං දස්යසන්යතො ‘‘තණ්හාධිපන්යන’’තිගාථමාෙ.
යසසිංසබ්බත්ථ පාකටයමව. 

ඉමම්පි සුත්තිං භගවා අරෙත්තනිකූයටයනව යදයසසි.
යදසනාපරියයොසායන ච පිඞ්ගියයො අනාගාමිඵයල පතිට්ඨාසි. යසො කර
අන්තරන්තරාචින්යතසි–‘‘එවිං විචිත්රපටිභානිංනාමයදසනිංනලභිමය්ෙිං
මාතුයලො බාවරී සවනායා’’ති. යතන සියනෙවික්යඛයපන අරෙත්තිං
පාපුණිතුිං නාසක්ඛි. අන්යතවාසියනො පනස්ස සෙස්සජටිලා අරෙත්තිං
පාපුණිිංසු.සබ්යබවඉද්ධිමයපත්තචීවරධරාඑහිභික්ඛයවොඅයෙසුන්ති. 

පරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායපිඞ්ගියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පාරාෙනත්ථුතිගාථාවණ්ණනා 

ඉයතො පරිං සඞ්ත්තිකාරා යදසනිං යථොයමන්තා ‘‘ඉදමයවොච

භගවා’’තිආදිමාෙිංසු. තත්ථ ඉදමයවොචාති ඉදිං පරායනිං අයවොච. 

පරිචාරකයසොළසානන්ති බාවරිස්ස පරිචාරයකන පිඞ්ගියයන සෙ
යසොළසන්නිං බුද්ධස්ස වා භගවයතො පරිචාරකානිං යසොළසන්නන්ති

පරිචාරකයසොළසන්නිං. යත එව ච බ්රාහ්මණා. තත්ථ යසොළසපරිසා පන
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පුරයතො චපච්ඡයතොචවාමපස්සයතොචදක්ඛිණපස්සයතොචඡඡයයොජනානි

නිසින්නා උජුයකන ද්වාදසයයොජනිකා අයෙොසි. අජ්ඣිට්යඨොති යාචියතො 

අත්ථමඤ්ඤාොති පාළිඅත්ථමඤ්ඤාය. ධම්මමඤ්ඤාොති පාළිමඤ්ඤාය. 

පාරාෙනන්ති එවිංඉමස්සධම්මපරියායස්සඅධිවචනිංආයරොයපත්වායතසිං

බ්රාේමණානිං නාමානිකත්තයන්තා ‘‘අජියතො තිස්සයමත්යතයෙයො…යප.…

බුද්ධයසට්ඨංඋපාගමු’’න්තිආෙිංසු. 

1131-7. තත්ථ සම්පන්නචරණන්ති නිබ්බානපදට්ඨානභූයතන 

පාතියමොක්ඛසීලාදිනා සම්පන්නිං. ඉසින්ති මයෙසිිං. යසසිං පාකටයමව.

තයතො පරිං බ්රහ්මචරිෙමචරිංසූති මග්ගබ්රේමචරියිං අචරිිංසු. තස්මා

පාරාෙනන්තිතස්සපාරභූතස්සනිබ්බානස්ස අයනන්තිවුධසත්තිංයෙොති. 

පාරාෙනානුගීතිගාථාවණ්ණනා 

1138. පාරාෙනමනුගායිස්සන්ති අස්ස අයිං සම්බන්යධො – භගවතා හි

පාරායයන යදසියත යසොළසසෙස්සා ජටිලා අරෙත්තිං පාපුණිිංසු, 
අවයසසානඤ්ච චුද්දසයකොටිසඞ්ඛානිං යදවමනුස්සානිං ධම්මාභිසමයයො
අයෙොසි.වුධසත්තඤ්යෙතිංයපොරායණහි– 

‘‘තයතොපාසාණයකරම්යම, පාරායනසමාගයම; 

අමතිංපාපයීබුද්යධො, චුද්දසපාණයකොටියයො’’ති. 

නිට්ඨිතායපනධම්මයදසනායතයතොතයතොආගතාමනුස්සාභගවයතො
ආනුභායවන අත්තයනොඅත්තයනොගාමනිගමාදීස්යවවපාතුරයෙසුිං.භගවාපි
සාවත්ථියමව අගමාසි පරිචාරකයසොළසාදීහි අයනයකහි භික්ඛුසෙස්යසහි

පරිවුධසයතො. තත්ථ පිඞ්ගියයො භගවන්තිං වන්දිත්වා ආෙ – ‘‘ගච්ඡාමෙිං, 

භන්යත, බාවරිස්ස බුද්ධු පාදිං ආයරොයචතුිං, පටිස්සුතඤ්හි තස්ස මයා’’ති.
අථ භගවතා අනුඤ්ඤායතො ඤාණගමයනයනව යගොධාවරීතීරිං ගන්ත්වා
පාදගමයනන අස්සමාභිමුයඛො අගමාසි. තයමනිං බාවරී බ්රාේමයණො මග්ගිං
ඔයලොයකන්යතො නිසින්යනො දූරයතොව ඛාරිජටාදිවිරහිතිං භික්ඛුයවයසන 

ආගච්ඡන්තිං දිස්වා ‘‘බුද්යධො යලොයක උ පන්යනො’’ති නිට්ඨිං අගමාසි.

සම්පත්තඤ්චාපිනිංපුච්ඡි–‘‘කිං, පිඞ්ගිය, බුද්යධොයලොයක උ පන්යනො’’ති.

‘‘ආම, බ්රාේමණ, උ පන්යනො, පාසාණයක යචතියය නිසින්යනො අම්ොකිං 

ධම්මිං යදයසසි, තමෙිං තුය්ෙිං යදයසස්සාමී’’ති. තයතො බාවරී මෙතා
සක්කායරනසපරියසොතිං පූයජත්වාආසනිංපඤ්ඤායපසි.තත්ථනිසීදිත්වා

පිඞ්ගියයො ‘‘පාරාෙනමනුගායිස්ස’’න්තිආදිමාෙ. 

තත්ථ අනුගායිස්සන්ති භගවතා ත්තිං අනුගායිස්සිං. ෙථාද්දක්ඛීති යථා

සාමිංසච්චාභිසම්යබොයධන අසාධාරණඤායණනචඅද්දක්ඛි. නික්කායමොති

පහීනකායමො. ‘‘නික්කයමො’’තිපිපායඨො, වීරියවාතිඅත්යථොනික්ඛන්යතොවා 

අුලසලපක්ඛා. නිබ්බයනොතිකයලසවනවිරහියතො, තණ්ොවිරහියතොඑව වා. 
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පටුන 

කිස්ස යහතු මුසා භයණති යයහි කයලයසහි මුසා භයණයය, එයත තස්ස
පහීනාතිදස්යසති.එයතනබ්රාේමණස්සසවයනඋස්සාෙිංජයනති. 

1139-41. වණ්ණූපසඤ්හිතන්ති ගුණූපසඤ්හිතිං. සච්චව්හයෙොති

‘‘බුද්යධො’’ති සච්යචයනව අව්ොයනන නායමන යුත්යතො. බ්රහ්යමති තිං

බ්රාේමණිං ආලපති. කුබ්බනකන්ති පරිත්තවනිං. බහුප්ඵලං 

කානනමාවයසෙයාති අයනකඵලාදිවිකතිභරිතිං කානනිං ආගම්ම වයසයය. 

අප්පදස්යසතිබාවරිපභුතියකපරිත්තපඤ්යඤ. මයහොදධින්තිඅයනොතත්තාදිිං
මෙන්තිංඋදකරාසිිං. 

1142-4. යෙයම පුබ්යබති යය ඉයම පුබ්යබ. තමනුදාසියනොති

තයමොනුයදො ආසියනො. භූරිපඤ්ඤායණොති ඤාණධයජො. භූරියමධයසොති 

විපුලපඤ්යඤො. සන්දිට්ඨිකමකාලිකන්ති සාමිං පස්සිතබ්බඵලිං, න ච

කාලන්තයරපත්තබ්බඵලිං. අනීතිකන්ති කයලසඊතිවිරහිතිං. 

1145-50. අථ නිං බාවරී ආෙ ‘‘කිං නු තම්හා’’ති ද්යව ගාථා. තයතො

පිඞ්ගියයො භගවයතො සන්තිකා අවි පවාසයමව දීයපන්යතො ‘‘නාහං 

තම්හා’’තිආදිමාෙ. පස්සාමිනංමනසාචක්ඛුනාවාතිතිං බුද්ධිංඅෙිංචක්ඛුනා

විය මනසා පස්සාමි. නමස්සමායනො විවයසමි රත්තින්ති නමස්සමායනොව

රත්තිිං අතිනායමමි. යතන යතයනව නයතොති යයන දිසාභායගන බුද්යධො, 
යතනයතයනවාෙම්පි නයතොතන්නින්යනොත යපොයණොතිදස්යසති. 

1151. දුබ්බලථාමකස්සාති අ පථාමකස්ස, අථ වා දුබ්බලස්ස 

දුත්ථාමකස්ස ච බලවීරියහීනස්සාති වුධසත්තිං යෙොති. යතයනව කායෙො න 

පයලතීති යතයනව දුබ්බලථාමකත්යතන කායයො න ගච්ඡති, යයන වා

බුද්යධො, යතනනගච්ඡති.‘‘නපයරතී’’තිපිපායඨො, යසොඑවත්යථො. තත්ථාති

බුද්ධස්ස සන්තියක. සඞ්කප්පෙන්තාොති සඞ්ක පගමයනන. යතන 

යුත්යතොතියයනබුද්යධො, යතනයුත්යතොපයුත්යතොඅනුයුත්යතොතිදස්යසති. 

1152. පඞ්යක සොයනොති කාමකද්දයම සයමායනො. දීපා දීපං

උපප්ලවින්තිසත්ථාරාදියතො සත්ථාරාදිිංඅභිගච්ඡිිං. අථද්දසාසිංසම්බුද්ධන්ති
යසොෙිං එවිං දුද්දිට්ඨිිං ගයෙත්වා අන්වාහිණ්ඩන්යතො අථ පාසාණයක
යචතියය බුද්ධමද්දක්ඛිිං. 

1153. ඉමිස්සා ගාථාය අවසායන පිඞ්ගියස්ස ච බාවරිස්ස ච
ඉන්ද්රියපරිපාකිං විදිත්වා භගවා සාවත්ථියිං ඨියතොයයව සුවණ්යණොභාසිං
මුඤ්චි.පිඞ්ගියයොබාවරිස්සබුද්ධගුයණ වණ්ණයන්යතොනිසින්යනොඑවතිං
ඔභාසිංදිස්වා‘‘කිංඉද’’න්තිවියලොයකන්යතොභගවන්තිං අත්තයනොපුරයතො

ඨිතිං විය දිස්වා බාවරිබ්රාේමණස්ස ‘‘බුද්යධො ආගයතො’’ති ආයරොයචසි, 

බ්රාේමයණොඋට්ඨායාසනා අඤ්ජලිිං පග්ගයෙත්වා අට්ඨාසි. භගවාපිඔභාසිං
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ඵරිත්වා බ්රාේමණස්සඅත්තානිං දස්යසන්යතොඋභින්නම්පිස පායිංවිදිත්වා

පිඞ්ගියයමව ආලපමායනො ‘‘ෙථාඅහූවක්කලී’’තිඉමිංගාථමභාසි. 

තස්සත්යථො – ෙථා වක්කලිත්යථයරො සද්ධාධිමුත්යතො අයෙොසි, 

සද්ධාධුයරන ච අරෙත්තිං පාපුණි. යථා ච යසොළසන්නිං එයකො භද්රාවුයධො 

නාමයථාච ආළවියගොතයමො, එවයමව ත්වම්පිපමුඤ්චස්සුසද්ධං. තයතො
සද්ධාය අධිමුච්චන්යතො ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’තිආදිනා නයයන

විපස්සනිං ආරභිත්වා මච්චුයධෙයස්ස පාරං නිබ්බානිං ගමිස්සසීති
අරෙත්තනිකූයටයනව යදසනිංනිට්ඨායපසි.යදසනාපරියයොසායනපිඞ්ගියයො
අරෙත්යත බාවරී අනාගාමිඵයල පතිට්ඨහි. බාවරිබ්රාේමණස්ස සිස්සා පන
පඤ්චසතායසොතාපන්නාඅයෙසුිං. 

1154-5. ඉදානි පිඞ්ගියයො අත්තයනො පසාදිං පයවයදන්යතො ‘‘එස 

භියෙයො’’තිආදිමාෙ. තත්ථ පටිභානවාති පටිභානපටිසම්භිදාය උයපයතො. 

අධියදයව අභිඤ්ඤාොති අධියදවකයර ධම්යම ඤත්වා. පයරොවරන්ති

හීනපණීතිං, අත්තයනො ච පරස්ස ච අධියදවත්තකරිං සබ්බිං ධම්මජාතිං

යවදීති වුධසත්තිං යෙොති. කඞ්ඛීනං පටිජානතන්ති කඞ්ඛීනිංයයව සතිං
‘‘නික්කඞ්ඛම්ො’’තිපටිජානන්තානිං. 

1156. අසංහීරන්ති රාගාදීහි අසිංොරියිං. අසංකුප්පන්ති අුල පිං

අවිපරිණාමධම්මිං. ද්වීහිපි පයදහි නිබ්බානිං භණති. අද්ධා ගමිස්සාමීති

එකිංයසයනව තිං අනුපාදියසසිං නිබ්බානධාතුිං ගමිස්සාමි. න යමත්ථ

කඞ්ඛාති නත්ථි යම එත්ථ නිබ්බායන කඞ්ඛා. එවං මං ධායරහි

අධිමුත්තචිත්තන්ති පිඞ්ගියයො ‘‘එවයමව ත්වම්පි පමුඤ්චස්සු සද්ධ’’න්ති.
ඉමිනාභගවයතොඔවායදනඅත්තනිසද්ධිං උ පායදත්වාසද්ධාධුයරයනවච
විමුඤ්චිත්වාතිංසද්ධාධිමුත්තතිංපකායසන්යතො භගවන්තිංආෙ–‘‘එවිංමිං

ධායරහිඅධිමුත්තචිත්ත’’න්ති.අයයමත්ථඅධි පායයො‘‘යථා මිංත්විංඅවච, 
එවයමවඅධිමුත්තිංධායරහී’’ති. 

ඉතිපරමත්ථයජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

සුත්තනිපාත-අට්ඨකථායයසොළසබ්රාේමණසුත්තවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොචපඤ්චයමොවග්යගොඅත්ථවණ්ණනානයයතො, නායමන 

පාරායනවග්යගොති. 

නිගමනකථා 
එත්තාවතාචයිංවුධසත්තිං– 

‘‘උත්තමිංවන්දයනයයානිං, වන්දිත්වාරතනත්තයිං; 
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යයොඛුද්දකනිකායම්හි, ඛුද්දාචාර පොයිනා. 

‘‘යදසියතොයලොකනායථන, යලොකනිත්ථරයණසිනා; 

තස්සසුත්තනිපාතස්ස, කරිස්සාමත්ථවණ්ණන’’න්ති. 

එත්ථ උරගවග්ගාදිපඤ්චවග්ගසඞ්ගහිතස්ස 
උරගසුත්තාදිසත්තතිසුත්ත පයභදස්ස සුත්තනිපාතස්ස අත්ථවණ්ණනාකතා
යෙොති.යතයනතිංවුධසච්චති– 

‘‘ඉමිංසුත්තනිපාතස්ස, කයරොන්යතනත්ථවණ්ණනිං; 

සද්ධම්මට්ඨිතිකායමන, යිංපත්තිංුලසලිංමයා. 

‘‘තස්සානුභාවයතො ඛි පිං, ධම්යම අරිය පයවදියත; 

වුධසඩ්ඪිිංවිරූළ්හිිංයවපුල්ලිං, පාපුණාතුඅයිංජයනො’’ති. 

(පරියත්ති පමාණයතොචතුචත්තාලීසමත්තාභාණවාරා.( 

පරමවිසුද්ධසද්ධාබුද්ධිවීරිය පටිමණ්ඩියතන 

සීලාචාරජ්ජවමද්දවාදිගුණසමුදයසමුදියතන 
සකසමයසමයන්තරගෙනජ්යඣොගාෙණසමත්යථන
පඤ්ඤායවයයත්තියසමන්නාගයතන තිපිටකපරියත්ති පයභයද සාට්ඨකයථ
සත්ථුසාසයන අ පටිෙතඤාණ පභායවන මොයවයයාකරයණන
කරණසම්පත්තිජනිතසුඛවිනිග්ගතමධුයරොදාරවචනලාවණ්ණයුත්යතන 

යුත්තමුත්තවාදිනා වාදීවයරන මොකවිනා
ඡළභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාදි පයභදගුණපටිමණ්ඩියත උත්තරිමනුස්සධම්යම
සු පතිට්ඨිතබුද්ධීනිං යථරවිංස පදීපානිං යථරානිං මොවිොරවාසීනිං

විංසාලඞ්කාරභූයතන විපුලවිසුද්ධබුද්ධිනා බුද්ධයඝොයසොති ගරූහි

ගහිතනාමයධයයයන යථයරන කතා අයිං පරමත්ථයජොතිකා නාම
සුත්තනිපාත-අට්ඨකථා– 

තාවතිට්ඨතුයලොකස්මිිං, යලොකනිත්ථරයණසිනිං; 

දස්යසන්තීුලලපුත්තානිං, නයිංපඤ්ඤාවිසුද්ධියා. 

යාවබුද්යධොතිනාමම්පි, සුද්ධචිත්තස්සතාදියනො; 

යලොකම්හියලොකයජට්ඨස්ස, පවත්තතිමයෙසියනොති. 

සුත්තනිපාත-අත්ථවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

 



 

 

 

 

 

 

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''''''''' 


