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හතන්තරාකයොසබ්බත්ථ, හුත්වාහංතස්සකතජසා  

කදවතාහිකතංපුඤ්ඤං, යංයංපුරිමජාතිසු; 

තස්සතස්සවිමානාදි-ඵලසම්පත්තිකභදකතො  

පුච්ඡාවකසනයාතාසං, විස්සජ්ජනවකසනච; 
පවත්තාකදසනාකම්ම-ඵලපච්චක්ඛකාරිනී  

විමානවත්ථු ඉච්කචව, නාකමනවසිකනො පුකර; 

යංඛුද්දකනිකායස්මං, සඞ්ගායිංසුමකහසකයො  

තස්සාහමවලම්බිත්වා, කපොරාණට්ඨකථානයං; 

තත්ථතත්ථනිදානානි, විභාකවන්කතොවිකසසකතො  

සුවිසුද්ධං අසංකිණ්ණං, නිපුණත්ථවිනිච්ඡයං; 

මහාවිහාරවාසීනං, සමයංඅවිකලොමයං  

යථාබලංකරිස්සාම, අත්ථසංවණ්ණනංසුභං; 

සක්කච්චංභාසකතොතංකම, නිසාමයථසාධකවොති  

තත්ථ විමානානීතිවිසිට්ඨමානානිකදවතානං කීළානිවාසට්ඨානානි තානි
හි තාසං සුචරිතකම්මානුභාවනිබ්බත්තානි 

කයොජනිකද්විකයොජනිකාදිපමාණවිකසසයුත්තතාය, නානාරතනසමුජ්ජලානි 
විචිත්තවණ්ණසණ්ඨානානිකසොභාතිසයකයොකගනවිකසසකතොමානනීයතාය
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පටුන 

ච ‘‘විමානානී’’ති වුච්චන්ති  විමානානං වත්ථු කාරණං එතිස්සාති 

විමානවත්ථු, ‘‘පීඨං කත කසොවණ්ණමය’’න්තිආදිනයප්පවත්තා කදසනා  
නිදස්සනමත්තඤ්කචතං තාසං කදවතානං රූපකභොගපරිවාරාදිසම්පත්තිකයො 
තංනිබ්බත්තකකම්මඤ්ච නිස්සාය ඉමස්සා කදසනාය පවත්තත්තා 

විපාකමුකඛන වා කම්මන්තරමානස්ස කාරණභාවකතො විමානවත්ථූති
කවදිතබ්බං  

තයිදංකකනභාසිතං, කත්ථභාසිතං, කදාභාසිතං, කස්මාච භාසිතන්ති? 

වුච්චකත – ඉදඤ්හි විමානවත්ථු දුවිකධන පවත්තං – පුච්ඡාවකසන

විස්සජ්ජනවකසන ච  තත්ථ විස්සජ්ජනගාථා තාහි තාහි කදවතාහි භාසිතා, 

පුච්ඡාගාථා පන කාචි භගවතා භාසිතා, කාචි සක්කාදීහි, කාචි සාවකකහි
කථකරහි  තත්ථාපි කයභුකයයන කයො කසො කප්පානං සතසහස්සාධිකං එකං
අසඞ්කඛයයයංබුද්ධස්සභගවකතො අග්ගසාවකභාවායපුඤ්ඤඤාණසම්භාකර

සම්භරන්කතො අනුක්කකමන සාවකපාරමකයො පූකරත්වා, 

ඡළභිඤ්ඤාචතුපටිසම්භිදාදිගුණවිකසසපරිවාරස්ස, සකලස්ස
සාවකපාරමඤාණස්ස මත්ථකං පත්කතො දුතිකය අග්ගසාවකට්ඨාකන ඨිකතො
ඉද්ධිමන්කතසු ච භගවතා එතදග්කග ඨපිකතො ආයස්මා

මහාකමොග්ගල්ලාකනො, කතනභාසිතා  

භාසන්කතන ච පඨමං තාව කලොකහිතාය කදවචාරිකං චරන්කතන
කදවකලොකක කදවතානංපුච්ඡාවකසනපුනතකතොමනුස්සකලොකංආගන්ත්වා
මනුස්සානං පුඤ්ඤඵලස්ස පච්චක්ඛකරණත්ථං පුච්ඡං විස්සජ්ජනඤ්ච

එකජ්ඣං කත්වා භගවකතො පකවකදත්වා භික්ඛූනං භාසිතා, සක්කකන

පුච්ඡාවකසන, කදවතාහි තස්ස විස්සජ්ජනවකසන භාසිතාපි
මහාකමොග්ගල්ලානත්කථරස්ස භාසිතා එව  එවං භගවතා කථකරහි ච

කදවතාහිචපුච්ඡාවකසන, කදවතාහිතස්සාවිස්සජ්ජනවකසනචතත්ථතත්ථ 
භාසිතා පච්ඡා ධම්මවිනයං සඞ්ගායන්කතහි ධම්මසඞ්ගාහකකහි එකකතො

කත්වා ‘‘විමානවත්ථු’’ඉච්කචවසඞ්ගහංආකරොපිතා අයංතාකවත්ථ‘‘කකන
භාසිත’’න්තිආදීනං පදානංසඞ්කඛපකතොසාධාරණකතොචවිස්සජ්ජනා  

විත්ථාරකතො පන ‘‘කකන භාසිත’’න්ති පදස්ස අකනොමදස්සිස්ස
භගවකතො පාදමූකල කතපණිධානකතො පට්ඨාය මහාකථරස්ස

ආගමනීයපටිපදා කකථතබ්බා, සා පන ආගමට්ඨකථාසු තත්ථ තත්ථ
විත්ථාරිතාති තත්ථ ආගතනකයකනව කවදිතබ්බා  අසාධාරණකතො ‘‘කත්ථ 

භාසිත’’න්තිආදීනං පදානං විස්සජ්ජනා තස්ස තස්ස විමානස්ස
අත්ථවණ්ණනානකයකනව ආගමස්සති  

අපකර පන භණන්ති – එකදිවසං ආයස්මකතො මහාකමොග්ගල්ලානස්ස 

රකහොගතස්සපටිසල්ලීනස්සඑවංකචතකසොපරිවිතක්කකොඋදපාදි ‘‘එතරහි
කඛො මනුස්සා අසතිපි වත්ථුසම්පත්තියා කඛත්තසම්පත්තියා අත්තකනො ච
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පටුන 

චිත්තපසාදසම්පත්තියා තානි තානි පුඤ්ඤානි කත්වා කදවකලොකක

නිබ්බත්තා උළාරසම්පත්තිං පච්චනුකභොන්ති, යංනූනාහං කදවචාරිකං
චරන්කතො තා කදවතා කායසක්ඛිං කත්වා තාහි යථූපචිතං පුඤ්ඤං
යථාධිගතඤ්ච පුඤ්ඤඵලං කථාකපත්වා තමත්ථං භගවකතො ආකරොකචයයං 
එවංකමසත්ථාගගනතකලපුණ්ණචන්දං උට්ඨාකපන්කතොවියමනුස්සානං
කම්මඵලංපච්චක්ඛකතොදස්කසන්කතොඅප්පකානම්පි කාරානංආයතනගතාය
සද්ධාය වකසන උළාරඵලතං විභාකවන්කතො තං තං විමානවත්ථුං 

අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා මහතිං ධම්මකදසනං පවත්කතස්සති, සා කහොති

බහුජනස්ස අත්ථාය හිතාය සුඛාය කදවමනුස්සාන’’න්ති. කසො ආසනා
වුට්ඨහිත්වා රත්තදුපට්ටං නිවාකසත්වා අපරං රත්තදුපට්ටං එකංසං කත්වා 
සමන්තකතොජාතිහිඞ්ගුලිකධාරාවිජ්ජුලතාවියසඤ්ඣාපභානුරඤ්ජිකතොවිය

ච ජඞ්ගකමො අඤ්ජනගිරිසිඛකරො, භගවන්තං උපසඞ්කමත්වා අභිවාකදත්වා
එකමන්තං නිසින්කනො අත්තකනො අධිප්පායං ආකරොකචත්වා භගවතා
අනුඤ්ඤාකතො උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවාකදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා

අභිඤ්ඤාපාදකං චතුත්ථජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා, තකතො වුට්ඨාය
ඉද්ධිබකලන තඞ්ඛණඤ්කඤව තාවතිංසභවනං ගන්ත්වා තත්ථ තත්ථ තාහි

තාහි කදවතාහි යථූපචිතං පුඤ්ඤකම්මං පුච්ඡි, තස්ස තා කකථසුං  තකතො
මනුස්සකලොකං ආගන්ත්වා තං සබ්බං තත්ථ පවත්තිතනියාකමකනව

භගවකතො ආකරොකචසි, තං සමනුඤ්කඤො සත්ථා අකහොසි  ඉච්කචතං 
අට්ඨුප්පත්තිංකත්වාසම්පත්තපරිසායවිත්ථාකරනධම්මංකදකසසීති  

තං පකනතං විමානවත්ථු විනයපිටකං සුත්තන්තපිටකං 

අභිධම්මපිටකන්තිතීසුපිටකකසුසුත්තන්තපිටකපරියාපන්නං, දීඝනිකාකයො 
මජ්ඣිමනිකාකයොසංයුත්තනිකාකයොඅඞ්ගුත්තරනිකාකයොඛුද්දකනිකාකයොති

පඤ්චසු නිකාකයසු ඛුද්දකනිකායපරියාපන්නං, සුත්තං කගයයං
කවයයාකරණං ගාථා උදානං ඉතිවුත්තකං ජාතකං අබ්භුතධම්මං
කවදල්ලන්තිනවසුසාසනඞ්කගසුගාථාසඞ්ගහං  

‘‘ද්වාසීතිබුද්ධකතොගණ්හිං, ද්කවසහස්සානිභික්ඛුකතො; 

චතුරාසීති සහස්සානි, කය කම ධම්මා පවත්තිකනො’’ති  )කථරගා  
1027) – 

එවං ධම්මභණ්ඩාගාරිකකන පටිඤ්ඤාකතසු චතුරාසීතියා 
ධම්මක්ඛන්ධසහස්කසසු කතිපයධම්මක්ඛන්ධසඞ්ගහං  වග්ගකතො
පීඨවග්කගො චිත්තලතාවග්කගො පාරිච්ඡත්තකවග්කගො මඤ්ජිට්ඨකවග්කගො
මහාරථවග්කගො පායාසිවග්කගො සුනික්ඛිත්තවග්කගොති සත්ත වග්ගා 

වත්ථුකතො පඨකම වග්කග සත්තරස වත්ථූනි, දුතිකය එකාදස, තතිකය දස, 

චතුත්කථ ද්වාදස, පඤ්චකම චතුද්දස, ඡට්කඨ දස, සත්තකම එකාදසාති

අන්තරවිමානානංඅග්ගහකණපඤ්චාසීති, ගහකණපනකතවීසසතං වත්ථූනි, 

ගාථාකතොපනදියඩ්ඪසහස්සගාථා තස්සවග්කගසුපීඨවග්කගොආදි, වත්ථූසු 
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පටුන 

කසොවණ්ණපීඨවත්ථු ආදි, තස්සාපි ‘‘පීඨං යත යසොවණ්ණමෙ’’න්ති ගාථා
ආදි  
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1 

පටුන 

1. ඉත්ථිවිමානං 
1. පීඨවග්කගො 

1. පඨමපීඨවිමානවණ්ණනා 

තත්ථ පඨමවත්ථුස්ස අයංඅට්ඨුප්පත්ති–භගවතිසාවත්ථියංවිහරන්කත
කජතවකන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාකම රඤ්ඤා පකසනදිනා කකොසකලන
බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සත්තාහං අසදිසදාකන පවත්තිකත

තදනුරූකපනඅනාථපිණ්ඩිකකනමහාකසට්ඨිනාතකයොදිවකස, තථාවිසාඛාය 
මහාඋපාසිකාය මහාදාකන දින්කන අසදිසදානස්ස පවත්ති සකලජම්බුදීකප
පාකටා අකහොසි  අථ මහාජකනො තත්ථ තත්ථ කථං සමුට්ඨාකපසි ‘‘කිං නු

කඛො එවං උළාරවිභවපරිච්චාකගකනව දානං මහප්ඵලතරං භවිස්සති, උදාහු
අත්තකනොවිභවානුරූපපරිච්චාකගනාපී’’ති භික්ඛූතංකථං සුත්වාභගවකතො

ආකරොකචසුං  භගවා ‘‘න, භික්ඛකව, කදයයධම්මසම්පත්තියාව දානං 

මහප්ඵලතරං භවිස්සති, අථ කඛො චිත්තපසාදසම්පත්තියා ච

කඛත්තසම්පත්තියා ච, තස්මා කුණ්ඩකමුට්ඨිමත්තම්පි පිකලොතිකාමත්තම්පි
තිණපණ්ණසන්ථාරමත්තම්පි පූතිමුත්තහරීතකමත්තම්පි විප්පසන්කනන

කචතසා දක්ඛිකණයයපුග්ගකල පතිට්ඨාපිතං, තම්පි මහප්ඵලතරං භවිස්සති
මහාජුතිකං මහාවිප්ඵාර’’න්ති ආහ  තථා හි වුත්තං සක්කකන
කදවානමන්කදන– 

‘‘නත්ථිචිත්කතපසන්නම්හි, අප්පිකානාමදක්ඛිණා; 

තථාගකතවාසම්බුද්කධ, අථවාතස්සසාවකක’’ති )වි ව  804); 

සා පකනසා කථා සකලජම්බුදීකප විත්ථාරිකා අකහොසි  මනුස්සා 

සමණබ්රාහ්මණකපණද්ධිකවණිබ්බකයාචකානං යථාවිභවං දානානි කදන්ති, 

කගහඞ්ගකණ පානීයං උපට්ඨකපන්ති, ද්වාරකකොට්ඨකකසු ආසනානි
ඨකපන්ති  කතන ච සමකයන අඤ්ඤතකරො පිණ්ඩපාතචාරිකකො කථකරො
පාසාදිකකනඅභික්කන්කතනපටික්කන්කතන ආකලොකිකතනවිකලොකිකතන
සමඤ්ජිකතන පසාරිකතන ඔක්ඛිත්තචක්ඛු ඉරියාපථසම්පන්කනො පිණ්ඩාය
චරන්කතො උපකට්කඨ කාකල අඤ්ඤතරං කගහං සම්පාපුණි  තත්කථකා
කුලධීතා සද්ධා පසන්නා කථරං පස්සිත්වා සඤ්ජාතගාරවබහුමානා
උළාරපීතිකසොමනස්සංඋප්පාකදත්වාකගහංපකවකසත්වා පඤ්චපතිට්ඨිකතන
වන්දිත්වා අත්තකනො පීඨං පඤ්ඤාකපත්වා තස්ස උපරි පීතකං මට්ඨවත්ථං
අත්ථරිත්වා අදාසි  අථ කථකර තත්ථ නිසින්කන ‘‘ඉදං මය්හං උත්තමං 
පුඤ්ඤක්කඛත්තං උපට්ඨිත’’න්ති පසන්නචිත්තා යථාවිභවං ආහාකරන

පරිවිසි, බීජනිඤ්ච ගකහත්වා බීජි  කසො කථකරො කතභත්තකිච්කචො
ආසනදානකභොජනදානාදිපටිසංයුත්තං ධම්මං කථං කකථත්වා පක්කාම  සා
ඉත්ථී තං අත්තකනො දානං තඤ්ච ධම්මකථං පච්චකවක්ඛන්තී පීතියා
නිරන්තරංඵුට්ඨසරීරාහුත්වාතංපීඨම්පිකථරස්ස අදාසි  



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා පීඨවග්කගො 

2 

පටුන 

තකතොඅපකරනසමකයනඅඤ්ඤතකරනකරොකගනඵුට්ඨාකාලංකත්වා 
තාවතිංසභවකන ද්වාදසකයොජනිකක කනකවිමාකන නිබ්බත්ති 

අච්ඡරාසහස්සං චස්සා පරිවාකරො අකහොසි, පීඨදානානුභාකවන චස්සා
කයොජනිකකො කනකපල්ලඞ්කකො නිබ්බත්ති ආකාසචාරී සීඝජකවො උපරි

කූටාගාරසණ්ඨාකනො, කතන තං ‘‘පීඨවිමාන’’න්ති වුච්චති  තඤ්හි
සුවණ්ණවණ්ණං වත්ථං අත්ථරිත්වා දින්නත්තා කම්මසරික්ඛතං

විභාකවන්තං සුවණ්ණමයං අකහොසි, පීතිකවගස්ස බලවභාකවන සීඝජවං, 

දක්ඛිකණයයස්ස චිත්තරුචිවකසන දින්නත්තා යථාරුචිගාමී, 
පසාදසම්පත්තියා උළාරතාය සබ්බකසොව පාසාදිකං කසොභාතිසයයුත්තඤ්ච
අකහොසි  

අකථකස්මං උස්සවදිවකස කදවතාසු යථාසකං දිබ්බානුභාකවන 

උයයානකීළනත්ථංනන්දනවනංගච්ඡන්තීසුසාකදවතාදිබ්බවත්ථනිවත්ථා 
දිබ්බාභරණවිභූසිතා අච්ඡරාසහස්සපරිවාරා සකභවනා නික්ඛමත්වා තං
පීඨවිමානං අභිරුය්හ මහතියා කදවිද්ධියා මහන්කතන සිරිකසොභග්කගන
සමන්තකතො චන්කදො විය සූරිකයො විය ච ඔභාකසන්තී උයයානං ගච්ඡති 
කතනචසමකයනආයස්මාමහාකමොග්ගල්ලාකනොකහට්ඨා වුත්තනකයකනව
කදවචාරිකං චරන්කතො තාවතිංසභවනං උපගකතො තස්සා කදවතාය අවිදූකර
අත්තානං දස්කසසි  අථ සා කදවතා තං දිස්වා සමුප්පන්නබලවපසාදගාරවා
සහසා පල්ලඞ්කකතො ඔරුය්හ කථරං උපසඞ්කමත්වා පඤ්චපතිට්ඨිකතන
වන්දිත්වා දසනඛසකමොධානසමුජ්ජලං අඤ්ජලිං පග්ගය්හ නමස්සමානා
අට්ඨාසි  කථකරො කිඤ්චාපි තාය අඤ්කඤහි ච සත්කතහි යථූපචිතං
කුසලාකුසලං අත්තකනො යථාකම්මූපගඤාණානුභාකවන හත්ථතකල

ඨපිතආමලකං වියපඤ්ඤාබලකභකදනපච්චක්ඛකතොපස්සති, තථාපියස්මා
කදවතානං උපපත්තිසමනන්තරකමව ‘‘කුකතො නු කඛො අහං චවිත්වා

ඉධූපපන්නා, කිංනුකඛොකුසලකම්මං කත්වාඉමංසම්පත්තිංපටිලභාමී’’ති
අතීතභවං යථූපචිතඤ්ච කම්මං උද්දිස්ස කයභුකයයන ධම්මතාසිද්ධා

උපධාරණා, තස්සාචයාථාවකතොඤාණං උප්පජ්ජති, තස්මාතායකදවතාය
කතකම්මං කථාකපත්වා සකදවකස්ස කලොකස්ස කම්මඵලං පච්චක්ඛං
කාතුකාකමො– 

1. 

‘‘පීඨංකතකසොවණ්ණමයංඋළාරං, මකනොජවංගච්ඡතිකයනකාමං; 

අලඞ්කකත මලයධකරසුවත්කථ, ඔභාසසි විජ්ජුරිවබ්භකූටං  

2. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

3. 

‘‘පුච්ඡාමතංකදවිමහානුභාකව, 



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා පීඨවග්කගො 
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පටුන 

මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, 
වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති ආහ– 

4. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

5. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, අබ්භාගතානාසනකංඅදාසිං; 

අභිවාදයිංඅඤ්ජලිකංඅකාසිං, යථානුභාවඤ්චඅදාසිදානං  

6. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

7. 

‘‘අක්ඛාම කතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතා යමකාසිපුඤ්ඤං; 

කතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති  

1. තත්ථ පීඨන්ති යංකිඤ්චි තාදිසං දාරුක්ඛන්ධම්පි ආපණම්පි 

බලිකරණපීඨම්පි කවත්තාසනම්පි මසාරකාදිවිකසසනාමං
දාරුමයාදිආසනම්පි වුච්චති  තථා හි ‘‘පාදපීඨං පාදකථලික’’න්ති )මහාව 

209; චූළව  75) එත්ථ පාදඨපනකයොග්ගං පීඨාදිකං දාරුක්ඛන්ධං වුච්චති, 

‘‘පීඨසප්පී’’ති )ම  ප  5.3.1) එත්ථ හත්කථන ගහණකයොග්ගං  ‘‘පීඨිකා’’ති

පන එකච්කචසු ජනපකදසු කදසකවොහාකරන ආපණං  ‘‘භූතපීඨිකා
කදවකුලපීඨිකා’’ති එත්ථ කදවතානං බලිකරණට්ඨානභූතං පීඨං  

‘‘භද්දපීඨ’’න්ති එත්ථ කවත්තලතාදීහි උපරි වීතං ආසනං, යං සන්ධාය

වුත්තං ‘‘භද්දපීඨංඋපානයී’’ති. ‘‘සුපඤ්ඤත්තංමඤ්චපීඨං මඤ්චංවා පීඨං

වා කාරයමාකනනා’’ති )පාචි  522) ච ආදීසු මසාරකාදිකභදං
දාරුමයාදිආසනං  ඉධ පන පල්ලඞ්කාකාරසණ්ඨිතං කදවතාය
පුඤ්ඤානුභාවාභිනිබ්බත්තංකයොජනිකංකනකවිමානං කවදිතබ්බං  

යතති කත-සද්කදො ‘‘න කත සුඛං පජානන්ති, කය න පස්සන්ති

නන්දන’’න්තිආදීසු )සං  නි  1.11, 226) ත-සද්දස්ස වකසන 

පච්චත්තබහුවචකන ආගකතො  ‘‘නකමො කත පුරිසාජඤ්ඤ, නකමො කත

පුරිසුත්තම)දී නි 3.278; සු නි 549). නකමොකතබුද්ධවීරත්ථූ’’ති)සං නි 

1.90) චආදීසුතුම්හ-සද්දස්ස වකසනසම්පදාකන, තුය්හන්තිඅත්කථො ‘‘කිං

කත දිට්ඨං කින්ති කත සුතං  උපධී කත සමතික්කන්තා, ආසවා කත



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා පීඨවග්කගො 

4 

පටුන 

පදාලිතා’’ති)ම නි 2.400; සු නි 551) චආදීසුකරකණ  ‘‘කිංකතවතංකිං

පන බ්රහ්මචරිය’’න්තිආදීසු )වි  ව  1251; ජා  1.10.92) සාමඅත්කථ  ඉධාපි
සාමඅත්කථදට්ඨබ්කබො තවාතිහිඅත්කථො  

යසොවණ්ණමෙන්ති එත්ථ සුවණ්ණ-සද්කදො ‘‘සුවණ්කණ දුබ්බණ්කණ

සුගකත දුග්ගකත’’ති (ම  නි  1.148) ච ‘‘සුවණ්ණතා සුසරතා’’ති )ඛු  පා 

8.11) ච එවමාදීසු ඡවිසම්පත්තියං ආගකතො  ‘‘කාකං සුවණ්ණා

පරිවාරයන්තී’’තිආදීසු )ජා  1.1.77) ගරුකළ  ‘‘සුවණ්ණවණ්කණො

කඤ්චනසන්නිභත්තකචො’’තිආදීසු )දී  නි  3.200) ජාතරූකප  ඉධාපි 
ජාතරූකප එව දට්ඨබ්කබො  තඤ්හි බුද්ධානං සමානවණ්ණතාය කසොභකනො
වණ්කණොඑතස්සාති සුවණ්ණන්තිවුච්චති සුවණ්ණකමව කසොවණ්ණංයථා

‘‘කවකතං කවසම’’න්ති ච  මය-සද්කදො ච ‘‘අනුඤ්ඤාතපටිඤ්ඤාතා, 

කතවිජ්ජා මයමස්මුකභො’’තිආදීසු (සු  නි  599; ම  නි  2.455) අස්මදත්කථ

ආගකතො  ‘‘මයං නිස්සාය කහමාය, ජාතමණ්කඩො දරී සුභා’’ති එත්ථ

පඤ්ඤත්තියං  ‘‘මකනොමයා පීතිභක්ඛා සයංපභා’’තිආදීසු )දී  නි  1.39; 

3.38) නිබ්බත්තිඅත්කථ, බාහිකරන පච්චකයන විනා මනසාව නිබ්බත්තාති 
මකනොමයාති වුත්තා  ‘‘යංනූනාහං සාමං චික්ඛල්ලං මද්දිත්වා

සබ්බමත්තිකාමයං කුටිකං කකරයය’’න්තිආදීසු )පාරා  84) විකාරත්කථ 

‘‘දානමයං සීලමය’’න්තිආදීසු (දී  නි  3.305) පදපූරණමත්කත  ඉධාපි

විකාරත්කථ, පදපූරණමත්කතවාදට්ඨබ්කබො යදා හිසුවණ්කණනනිබ්බත්තං

කසොවණ්ණමයන්ති අයමත්කථො, තදා සුවණ්ණස්ස විකාකරො 

කසොවණ්ණමයන්ති විකාරත්කථ මය-සද්කදො දට්ඨබ්කබො, 

‘‘නිබ්බත්තිඅත්කථ’’තිපි වත්තුං වට්ටතිකයව  යදා පන සුවණ්කණන

නිබ්බත්තං කසොවණ්ණන්ති අයමත්කථො, තදා කසොවණ්ණකමව
කසොවණ්ණමයන්තිපදපූරණමත්කතමය-සද්කදො දට්ඨබ්කබො  

උළාරන්ති පණීතම්පි කසට්ඨම්පි මහන්තම්පි  උළාර-සද්කදො හි

‘‘පුබ්කබනාපරං උළාරං විකසසං අධිගච්ඡතී’’තිආදීසු )සං  නි  5.376) 
පණීකත ආගකතො  ‘‘උළාරාය ඛලු භවං වච්ඡායකනො සමණං කගොතමං

පසංසාය පසංසතී’’තිආදීසු )ම  නි  1.288) කසට්කඨ  ‘‘උළාරකභොගා

උළාරයසා ඔළාරික’’න්ති ච ආදීසු )ධ  ස  894, 896; ම  නි  1.244) 
මහන්කත  තම්පි ච විමානං මනුඤ්ඤභාකවන උපභුඤ්ජන්තානං

අතිත්තිකරණත්කථන පණීතං, සමන්තපාසාදිකතාදිනා පසංසිතතාය

කසට්ඨං, පමාණමහන්තතාය ච මහග්ඝතාය ච මහන්තං, තීහිපි අත්කථහි 
උළාරකමවාතිවුත්තංඋළාරන්ති  

මයනොජවන්ති එත්ථ මයනොතිචිත්තං යදිපි මකනො-සද්කදො සබ්කබසම්පි 

කුසලාකුසලාබයාකතචිත්තානං සාධාරණවාචී, ‘‘මකනොජව’’න්ති පන
වුත්තත්තා යත්ථ කත්ථචි ආරම්මකණ පවත්තනකස්ස කිරියමයචිත්තස්ස
වකසන කවදිතබ්බං  තස්මා මනකසො විය ජකවො එතස්සාති මකනොජවං යථා
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ඔට්ඨමුකඛොති, අතිවිය සීඝගමනන්ති අත්කථො  මකනො හි ලහුපරිවත්තිතාය

අතිදූකරපිවිසකයඛකණකනවනිපතති, කතනාහභගවා–‘‘නාහං, භික්ඛකව, 

අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාම යං එවං ලහුපරිවත්තං, යථයිදං, 

භික්ඛකව, චිත්ත’’න්ති)අ නි 1.48) ‘‘දූරඞ්ගමංඑකචර’’න්ති)ධ ප 37) ච  

 ච්ඡතීති තස්සා කදවතාය වසනවිමානකතො උයයානං උද්දිස්ස ආකාකසන 
ගච්ඡති  

යෙනකාමන්ති එත්ථ කාම-සද්කදො ‘‘කාමා හි චිත්රා මරාරා මකනොරමා, 

විරූපරූකපන මකථන්ති චිත්ත’’න්තිආදීසු )සු  නි  50; කථරගා  787) 
මනාපිකයරූපාදිවිසකයආගකතො ‘‘ඡන්කදොකාකමොරාකගොකාකමො’’තිආදීසු

)විභ  564; මහානි  1; චූළනි  8 අජිතමාණවපුච්ඡානිද්කදස) ඡන්දරාකග 

‘‘කිකලසකාකමො කාමුපාදාන’’න්තිආදීසු)ධ ස 1219; මහානි 2) සබ්බස්මං

කලොකභ  ‘‘අත්තකාමපාරිචරියාය වණ්ණං භාකසයයා’’තිආදීසු )පාරා  291) 

ගාමධම්කම  ‘‘සන්කතත්ථ තකයො කුලපුත්තා අත්තකාමරූපා

විහරන්තී’’තිආදීසු)ම නි 1.325; මහාව  466) හිතච්ඡන්කද ‘‘අත්තාධීකනො

අපරාධීකනො භුජිස්කසො කයනකාමංගකමො’’තිආදීසු (දී  නි  1.221; ම  නි 

1.426) කසරිභාකව ඉධාපිකසරිභාකවඑව දට්ඨබ්කබො, තස්මා යෙනකාමන්ති

යථාරුචි, කදවතාය ඉච්ඡානුරූපන්තිඅත්කථො  

අලඞ්කයතති අලඞ්කතගත්කත, 

නානාවිධරංසිජාලසමුජ්ජලවිවිධරතනවිජ්කජොතිකතහි 
හත්ථූපගපාදූපගාදිකභකදහි සට්ඨිසකටභාරපරිමාකණහි දිබ්බාලඞ්කාකරහි

විභූසිතසරීකරති අත්කථො  සම්කබොධකන කචතං එකවචනං  මලයධයරති 

කප්පරුක්ඛපාරිච්ඡත්තකසන්තානකලතාදිසම්භකවහි, 

සුවිසුද්ධචාමීකරවිවිධරතනමයපත්තකිඤ්ජක්ඛකකසකරහි, සමන්තකතො 
විජ්කජොතමානවිප්ඵුරන්තකිරණනිකරරුචිකරහි දිබ්බකුසුකමහි

සුමණ්ඩිතකකසහත්ථාදිතාය මාලාභාරිනී  සුවත්යථති

කප්පලතානිබ්බත්තානං, නානාවිරාගවණ්ණවිකසසානං
සුපරිසුද්ධභාසුරප්පභානං නිවාසනුත්තරියපටිච්ඡදාදීනං දිබ්බවත්ථානං

වකසන සුන්දරවත්කථ  ඔභාසසීති විජ්කජොතසි  විජ්ජුරිවාති විජ්ජුලතා විය  

අබ්භකූටන්ති වලාහකසිඛකර  භුම්මත්කථ හි එතං උපකයොගවචනං  

ඔභාසසීති වා අන්කතොගධකහතුඅත්ථවචනං, ඔභාකසසීති අත්කථො  ඉමස්මං
පක්කඛ‘‘අබ්භකූට’’න්තිඋපකයොගත්කථඑවඋපකයොගවචනං දට්ඨබ්බං  

අයඤ්කහත්ථ අත්කථො – යථා නාම සඤ්ඣාපභානුරඤ්ජිතං 
රත්තවලාහකසිඛරං පකතියාපි ඔභාසමානං සමන්තකතො විජ්කජොතමානා

විජ්ජුලතා නිච්ඡරන්තී විකසසකතො ඔභාකසති, එවකමවං
සුපරිසුද්ධතපනීයමයං නානාරතනසමුජ්ජලං පකතිපභස්සරං ඉමං විමානං
ත්වං සබ්බාලඞ්කාකරහි විභූසිතා සබ්බකසො විජ්කජොතයන්තීහි අත්තකනො 
සරීරප්පභාහිවත්ථාභරකණොභාකසහිචවිකසසකතොඔභාකසසීති  
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එත්ථ හි ‘‘පීඨ’’න්ති නිදස්කසතබ්බවචනකමතං, ‘‘අබ්භකූට’’න්ති
නිදස්සනවචනං තථා‘‘කත’’ති නිදස්කසතබ්බවචනං තඤ්හි‘‘පීඨ’’න්තිඉදං

අකපක්ඛිත්වා සාමවචකනන වුත්තම්පි ‘‘අලඞ්කකත මලයධකර සුවත්කථ

ඔභාසසී’’ති ඉමානි පදානි අකපක්ඛිත්වා පච්චත්තවකසන පරිණමති, තස්මා

‘‘ත්ව’’න්ති වුත්තං කහොති  ‘‘විජ්ජුරිවා’’ති නිදස්සනවචනං  ‘‘ඔභාසසී’’ති
ඉදංද්වින්නම්පිඋපකමයුපමානානංසම්බන්ධදස්සනං ‘‘ඔභාසසී’’ති හිඉදං

‘‘ත්ව’’න්තිපදංඅකපක්ඛිත්වාමජ්ඣිමපුරිසවකසනවුත්තං, ‘‘පීඨ’’න්ති ඉදං
අකපක්ඛිත්වා පඨමපුරිසවකසන පරිණමති  ච-සද්කදො කචත්ථ
ලුත්තනිද්දිට්කඨො දට්ඨබ්කබො  ‘‘ගච්ඡති කයනකාමං ඔභාසසී’’ති ච
‘‘විජ්ජුලකතොභාසිතං අබ්භකූටං වියා’’ති පච්චත්තවකසන කචතං

උපකයොගවචනංපරිණමති තථා‘‘පීඨ’’න්තිවිකසසිතබ්බවචනකමතං, ‘‘කත 

කසොවණ්ණමයංඋළාර’’න්තිආදිතස්සවිකසසනං  

නනු ච ‘‘කසොවණ්ණමය’’න්ති වත්වා සුවණ්ණස්ස අග්ගකලොහතාය 

කසට්ඨභාවකතො දිබ්බස්ස ච ඉධාධිප්කපතත්තා ‘‘උළාර’’න්ති න

වත්තබ්බන්ති? න, කිඤ්චි විකසසසබ්භාවකතො  යකථව හි

මනුස්සපරිකභොගසුවණ්ණවිකතිකතො රසවිද්ධං කසට්ඨං සුවිසුද්ධං, තකතො

ආකරුප්පන්නං, තකතො යංකිඤ්චි දිබ්බං කසට්ඨං, එවං දිබ්බසුවණ්කණපි

චාමීකරං, චාමීකරකතොසාතකුම්භං, සාතකුම්භකතොජම්බුනදං, ජම්බුනදකතො
සිඞ්ගීසුවණ්ණං තඤ්හිසබ්බකසට්ඨං කතනාහ සක්කකොකදවානමන්කදො– 

‘‘මුත්කතො මුත්කතහි සහ පුරාණජටිකලහි, විප්පමුත්කතො

විප්පමුත්කතහි; 

සිඞ්ගීනික්ඛසවණ්කණො, රාජගහංපාවිසිභගවා’’ති )මහාව 58); 

තස්මා ‘‘කසොවණ්ණමය’’න්ති වත්වාපි ‘‘උළාර’’න්ති වුත්තං  අථ වා

‘‘උළාර’’න්ති ඉදං න තස්ස කසට්ඨපණීතභාවකමව සන්ධාය වුත්තං, අථ

කඛො මහන්තභාවම්පීතිවුත්කතොවායමත්කථො. එත්ථච‘‘පීඨ’’න්තිආදි ඵලස්ස
කම්මසරික්ඛතාදස්සනං  තත්ථාපි ‘‘කසොවණ්ණමය’’න්ති ඉමනා තස්ස

විමානස්ස වත්ථුසම්පදංදස්කසති, ‘‘උළාර’’න්තිඉමනාකසොභාතිසයසම්පදං, 

‘‘මකනොජව’’න්ති ඉමනා ගමනසම්පදං  ‘‘ගච්ඡති කයනකාම’’න්ති ඉමනා
සීඝජවතායපීඨසම්පත්තිභාවසම්පදං දස්කසති  

අථ වා ‘‘කසොවණ්ණමය’’න්ති ඉමනා තස්ස පණීතභාවං දස්කසති, 

‘‘උළාර’’න්ති ඉමනා කවපුල්ලමහත්තං  ‘‘මකනොජව’’න්ති ඉමනා

ආනුභාවමහත්තං  ‘‘ගච්ඡතිකයනකාම’’න්තිඉමනාවිහාරසුඛත්තංදස්කසති 
‘‘කසොවණ්ණමය’’න්ති වා ඉමනා තස්ස අභිරූපතං වණ්ණකපොක්ඛරතඤ්ච

දස්කසති, ‘‘උළාර’’න්ති ඉමනා දස්සනීයතං පාසාදිකතඤ්ච දස්කසති, 

‘‘මකනොජව’’න්ති ඉමනා සීඝසම්පදං, ‘‘ගච්ඡති කයනකාම’’න්ති ඉමනා
කත්ථචිඅප්පටිහතචාරතංදස්කසති  
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පටුන 

අථ වා තං විමානං යස්ස පුඤ්ඤකම්මස්ස නිස්සන්දඵලං, තස්ස 

අකලොභනිස්සන්දතාය කසොවණ්ණමයං, අකදොසනිස්සන්දතාය උළාරං, 
අකමොහනිස්සන්දතාය මකනොජවං ගච්ඡති කයනකාමං  තථා තස්ස කම්මස්ස

සද්ධානිස්සන්දභාකවන කසොවණ්ණමයං, පඤ්ඤානිස්සන්දභාකවන උළාරං, 

වීරියනිස්සන්දභාකවන මකනොජවං, සමාධිනිස්සන්දභාකවන ගච්ඡති

කයනකාමං  සද්ධාසමාධිනිස්සන්දභාකවන වා කසොවණ්ණමයං, 

සමාධිපඤ්ඤානිස්සන්දභාකවන උළාරං, සමාධිවීරියනිස්සන්දභාකවන

මකනොජවං, සමාධිසතිනිස්සන්දභාකවනගච්ඡතිකයනකාමන්තිකවදිතබ්බං  

තත්ථ යථා ‘‘පීඨ’’න්තිආදි විමානසම්පත්තිදස්සනවකසන තස්සා

කදවතාය පුඤ්ඤඵලවිභවසම්පත්තිකිත්තනං, එවං ‘‘අලඞ්කකත’’තිආදි
අත්තභාවසම්පත්තිදස්සනවකසනපුඤ්ඤඵලවිභවසම්පත්තිකිත්තනං  යථාහි
සුසික්ඛිතසිප්පාචරියවිරචිකතොපි රත්තසුවණ්ණාලඞ්කාකරො 

විවිධරංසිජාලසමුජ්ජලමණිරතනඛචිකතො එව කසොභති, න කකවකලො, එවං
සබ්බඞ්ගසම්පන්කනො චතුරස්සකසොභකනොපි අත්තභාකවො

සුමණ්ඩිතපසාධිකතොව කසොභති, න කකවකලො  කතනස්සා 

‘‘අලඞ්කකත’’තිආදිනා ආහරිමං කසොභාවිකසසං දස්කසති, ‘‘ඔභාසසී’’ති 
ඉමනා අනාහරිමං  තථා පුරිකමන වත්තමානපච්චයනිමත්තං කසොභාතිසයං

දස්කසති, පච්ඡිකමන අතීතපච්චයනිමත්තං  පුරිකමන වා තස්සා 

උපකභොගවත්ථුසම්පදංදස්කසති, පච්ඡිකමනඋපභුඤ්ජනකවත්ථුසම්පදං  

එත්ථාහ ‘‘කිං පන තං විමානං යුත්තවාහං, උදාහු අයුත්තවාහ’’න්ති? 

යදිපි කදවකලොකක රථවිමානානි යුත්තවාහානිපි කහොන්ති ‘‘සහස්සයුත්තං

ආජඤ්ඤරථ’’න්ති)සං නි  1.264) ආදිවචනකතො, කතපනකදවපුත්තාඑව 
කිච්චකරණකාකල වාහරූකපන අත්තානං දස්කසන්ති යථා එරාවකණො
කදවපුත්කතො කීළනකාකල හත්ථිරූකපන  ඉදං පන අඤ්ඤඤ්ච එදිසං
අයුත්තවාහංදට්ඨබ්බං  

යදි එවං කිං තස්ස විමානස්ස අබ්භන්තරා වාකයොධාතු ගමකන 

විකසසපච්චකයො, උදාහු බාහිරාති? අබ්භන්තරාති ගකහතබ්බං  යථා හි 
චන්දවිමානසූරියවිමානාදීනං කදසන්තරගමකන තදුපජීවීනං සත්තානං 
සාධාරණකම්මනිබ්බත්තං අතිවිය සීඝජවං මහන්තං වායුමණ්ඩලං තානි

කපකලන්තං පවත්කතති, න එවං තං කපකලත්වා පවත්කතන්තී බාහිරා
වාකයොධාතු අත්ථි  යථා ච පන චක්කරතනං අන්කතොසමුට්ඨිතාය
වාකයොධාතුයා වකසන පවත්තති  න හි තස්ස චන්දවිමානාදීනං විය බාහිරා
වාකයොධාතු කපකලත්වා පවත්තිකා අත්ථි රඤ්කඤො චක්කවත්තිස්ස

චිත්තවකසන ‘‘පවත්තතුභවංචක්කරතන’’න්තිආදිවචනසමනනන්තරකමව

පවත්තනකතො, එවං තස්සා කදවතාය චිත්තවකසන අත්තසන්නිස්සිතාය

වාකයොධාතුයා ගච්ඡතීති කවදිතබ්බං  කතන වුත්තං ‘‘මකනොජවං ගච්ඡති
කයනකාම’’න්ති  
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2. එවං පඨමගාථායතස්සාකදවතායපුඤ්ඤඵලසම්පත්තිංකිත්කතත්වා

ඉදානි තස්සා කාරණභූතං පුඤ්ඤසම්පදං විභාකවතුං ‘‘යකන යතතාදියසො 

වණ්යණො’’තිආදිගාථාද්වයංවුත්තං තත්ථ යකනාතිකිං-සද්කදො‘‘කිංරාජා

කයො කලොකං න රක්ඛති, කිං නු කඛො නාම තුම්කහ මං වත්තබ්බං

මඤ්ඤථා’’තිආදීසු )පාරා  424) ගරහකණ ආගකතො  ‘‘යංකිඤ්චි රූපං 

අතීතානාගතපච්චුප්පන්න’’න්තිආදීසු )ම  නි  1.244; සං  නි  3.59) 

අනියකම ‘‘කිං සූධවිත්තංපුරිසස්සකසට්ඨ’’න්තිආදීසු)සු නි 183; සං නි 

1.73) පුච්ඡායං  ඉධාපිපුච්ඡායකමවදට්ඨබ්කබො ‘‘කකනා’’තිචකහතුඅත්කථ

කරණවචනං, කකන කහතුනාති අත්කථො  යතති තව  එතාදියසොති එදිකසො, 

එතරහි යථාදිස්සමාකනොති අත්කථො  වණ්යණොති වණ්ණ-සද්කදො ‘‘කදා 

සඤ්ඤූළ්හාපනකත, ගහපති, ඉකමසමණස්සකගොතමස්සවණ්ණා’’තිආදීසු

)ම  නි  2.77) ගුකණ ආගකතො  ‘‘අකනකපරියාකයන බුද්ධස්ස වණ්ණං

භාසති, ධම්මස්සවණ්ණං භාසති, සඞ්ඝස්සවණ්ණංභාසතී’’තිආදීසු)දී නි 

1.4) ථුතියං  ‘‘අථ කකන නු වණ්කණන, ගන්ධකථකනොති වුච්චතී’’තිආදීසු

)සං නි 1.234; ජා 1.6.116) කාරකණ ‘‘තකයොපත්තස්සවණ්ණා’’තිආදීසු

)පාරා 602) පමාකණ ‘‘චත්තාකරොකම, කභොකගොතම, වණ්ණා’’තිආදීසු)දී 

නි  3.115; ම  නි  2.379-380) ජාතියං  ‘‘මහන්තං හත්ථිරාජවණ්ණං

අභිනිම්මනිත්වා’’තිආදීසු සණ්ඨාකන  ‘‘සුවණ්ණවණ්කණොසි භගවා, 

සුසුක්කදාකඨොසිවීරියවා’’තිආදීසු)ම නි 2.399; සු නි 553) ඡවිවණ්කණ 
ඉධාපි ඡවිවණ්කණඑවදට්ඨබ්කබො අයඤ්කහත්ථඅත්කථො–කකනකීදිකසන

පුඤ්ඤවිකසකසන කහතුභූකතන කදවකත, තව එතාදිකසො එවංවිකධො

ද්වාදසකයොජනානිඵරණකප්පකභොසරීරවණ්කණො ජාකතොති? 

යකන යත ඉධ මිජ්ඣතීති කකන පුඤ්ඤාතිසකයන කත ඉධ ඉමස්මං
ඨාකන ඉදානි තයි ලබ්භමානං උළාරං සුචරිතඵලං ඉජ්ඣති නිප්ඵජ්ජති  

උප්පජ්ජන්තීති නිබ්බත්තන්ති, අවිච්කඡදවකසන උපරූපරි වත්තන්තීති

අත්කථො  යභො ාති පරිභුඤ්ජිතබ්බට්කඨන ‘‘කභොගා’’ති ලද්ධනාමා

වත්ථාභරණාදිවිත්තූපකරණවිකසසා  යෙතිසාමඤ්කඤනඅනියමනිද්කදකසො, 

යකචීති පකාරකභදං ආමසිත්වා අනියමනිද්කදකසො, උභකයනාපි
පණීතපණීතතරාදිකභකදතත්ථලබ්භමාකන තාදිකසකභොකගඅනවකසසකතො
බයාකපත්වා සඞ්ගණ්හාති  අනවකසසබයාපකකො හි අයං නිද්කදකසො යථා

‘‘කය කකචි සඞ්ඛාරා’’ති  මනයසො පිොති මනසා පියායිතබ්බා, මනාපියාති
අත්කථො  

එත්ථච‘‘එතාදිකසොවණ්කණො’’තිඉමනාකහට්ඨාවුත්තවිකසසාතස්සා 
කදවතායඅත්තභාවපරියාපන්නාවණ්ණසම්පදාදස්සිතා ‘‘කභොගා’’තිඉමනා 
උපකභොගපරිකභොගවත්ථුභූතා දිබ්බරූපසද්දගන්ධරසකඵොට්ඨබ්බකභදා
කාමගුණසම්පදා  ‘‘මනකසො පියා’’ති ඉමනා කතසං රූපාදීනං
ඉට්ඨකන්තමනාපතා  ‘‘ඉධ මජ්ඣතී’’ති ඉමනා පන 
දිබ්බආයුවණ්ණයසසුඛආධිපකතයයසම්පදා දස්සිතා  ‘‘කය කකචි මනකසො
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පියා’’ති ඉමනා යානි ‘‘කසො අඤ්කඤ කදකව දසහි ඨාකනහි අධිග්ගණ්හාති
දිබ්කබන ආයුනා දිබ්කබන වණ්කණන දිබ්කබන සුකඛන දිබ්කබන යකසන
දිබ්කබන ආධිපකතකයයන දිබ්කබහි රූකපහි දිබ්කබහි සද්කදහි දිබ්කබහි

ගන්කධහි දිබ්කබහි රකසහි දිබ්කබහි කඵොට්ඨබ්කබහී’’ති )සං  නි  4.341) 
සුත්කත ආගතානි දස ඨානානි  කතසං ඉධ අනවකසසකතො සඞ්ගකහො
දස්සිකතොති කවදිතබ්කබො  

3. පුච්ඡාමීති පඤ්හං කකරොම, ඤාතුමච්ඡාමීති අත්කථො  කාමඤ්කචතං 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධමජ්ඣති කිමකාසිපුඤ්ඤං, 
කකනාසි එවං ජලිතානුභාවා’’ති ච කිං-සද්දග්ගහකණකනව අත්ථන්තරස්ස
අසම්භවකතො පුච්ඡාවකසන ගාථාත්තයං වුත්තන්ති විඤ්ඤායති 
පුච්ඡාවිකසසභාවඤාපනත්ථං පන ‘‘පුච්ඡාමී’’ති වුත්තං  අයඤ්හි පුච්ඡා
අදිට්ඨකජොතනා තාව න කහොති එදිසස්ස අත්ථස්ස මහාකථරස්ස

අදිට්ඨභාවාභාවකතො, විමතිච්කඡදනාපි න කහොති සබ්බකසො

සමුග්ඝාතිතසංසයත්තා, අනුමතිපුච්ඡාපි න කහොති ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි 

රාජඤ්ඤා’’තිආදීසු )දී  නි  2.413) විය අනුමතිගහණාකාකරන

අප්පවත්තත්තා, කකථතුකමයතාපුච්ඡාපි න කහොති තස්සා කදවතාය
කකථතුකමයතාවකසන කථකරන අපුච්ඡිතත්තා  විකසකසන පන
දිට්ඨසංසන්දනාති කවදිතබ්බා  ස්වායමත්කථො කහට්ඨා අට්ඨුප්පත්තිකථායං

‘‘කථකරො කිඤ්චාපී’’තිආදිනා විභාවිකතො එව  තන්ති ත්වං  තයිදං

පුබ්බාපරාකපක්ඛං, පුබ්බාකපක්ඛතාය උපකයොකගකවචනං, පරාකපක්ඛතාය
පනපච්චත්කතකවචනංදට්ඨබ්බං  

යදවීතිඑත්ථකදව-සද්කදො ‘‘ඉමානිකතකදව චතුරාසීතිනගරසහස්සානි

කුසවතීරාජධානිපමුඛානි, එත්ථ, කදව, ඡන්දංකකරොහිජීවිකත අකපක්ඛ’’න්ති

ච ආදීසු )දී  නි  2.266) සම්මුතිකදවවකසන ආගකතො, ‘‘තස්ස

කදවාතිකදවස්ස, සාසනං සබ්බදස්සිකනො’’තිආදීසු විසුද්ධිකදවවකසන  
විසුද්ධිකදවානඤ්හි භගවකතො අතිකදවභාකව වුත්කත ඉතකරසං වුත්කතො එව

කහොතීති  ‘‘චාතුමහාරාජිකා කදවා දීඝායුකා වණ්ණවන්කතො

සුඛබහුලා’’තිආදීසු )දී  නි  3.337) උපපත්තිකදවවකසන  ඉධාපි
උපපත්තිකදවවකසකනවකවදිතබ්කබො පදත්ථකතොපන–දිබ්බති අත්තකනො

පුඤ්ඤිද්ධියා කීළති ලළති පඤ්චහි කාමගුකණහි රමති, අථ වා කහට්ඨා 

වුත්තනකයන කජොතති ඔභාසති, ආකාකසන විමාකනන ච ගච්ඡතීති කදවී 

‘‘ත්වං කදවී’’ති සම්කබොධකන කචතං එකවචනං  මහානුභායවති

උළාරප්පභාකව, කසො පනස්සානුභාකවොකහට්ඨාද්වීහිගාථාහිදස්සිකතොකයව  

මනුස්සභූතාති එත්ථ මනස්ස උස්සන්නතාය මනුස්සා, 
සතිසූරභාවබ්රහ්මචරියකයොගයතාදිගුණවකසන උපචිතමානසා

උක්කට්ඨගුණචිත්තා  කක පන කත? ජම්බුදීපවාසිකනො සත්තවිකසසා 
කතනාහභගවා– 
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‘‘තීහි, භික්ඛකව, ඨාකනහි ජම්බුදීපකා මනුස්සා උත්තරකුරුකක 

මනුස්කස අධිග්ගණ්හන්ති කදකව ච තාවතිංකස  කතකමහි තීහි? සූරා, 

සතිමන්කතො, ඉධ බ්රහ්මචරියවාකසො’’ති)අ නි 9.21). 

තථා හි බුද්ධා භගවන්කතො පච්කචකබුද්ධා අග්ගසාවකා මහාසාවකා 
චක්කවත්තිකනො අඤ්කඤ ච මහානුභාවා සත්තා එත්කථව උප්පජ්ජන්ති 
කතහි සමානරූපාදිතාය පන සද්ධිං පරිත්තදීපවාසීහි ඉතරමහාදීපවාසිකනොපි
‘‘මනුස්සා’’ත්කවවපඤ්ඤායිංසූතිඑකක  

අපකර පන භණන්ති – කලොභාදීහි අකලොභාදීහි ච සහිතස්ස මනස්ස 

උස්සන්නතාය මනුස්සා  කය හි සත්තා මනුස්සජාතිකා, කතසු විකසසකතො

කලොභාදකයො අකලොභාදකයො ච උස්සන්නා, කත කලොභාදිඋස්සන්නතාය

අපායමග්ගං, අකලොභාදිඋස්සන්නතාය සුගතිමග්ගං නිබ්බානගාමමග්ගඤ්ච

පූකරන්ති, තස්මාකලොභාදීහිඅකලොභාදීහිචසහිතස්සමනස්ස උස්සන්නතාය
පරිත්තදීපවාසීහි සද්ධිං චතුමහාදීපවාසිකනො සත්තවිකසසා ‘‘මනුස්සා’’ති 

වුච්චන්තීති  

කලොකියා පන‘‘මනුකනොඅපච්චභාකවනමනුස්සා’’ති වදන්ති මනුනාම
පඨමකප්පිකකො කලොකමරියාදාය ආදිභූකතො හිතාහිතවිධායකකො සත්තානං 

පිතුට්ඨානිකයො, කයො සාසකන ‘‘මහාසම්මකතො’’ති වුච්චති  පච්චක්ඛකතො
පරම්පරාය ච තස්ස ඔවාදානුසාසනියං ඨිතා සත්තා පුත්තසදිසතාය
‘‘මනුස්සා’’ති වුච්චන්ති  තකතො එව හි කත මාණවා ‘‘මනුජා’’ති ච

කවොහරීයන්ති මනුස්කසසුභූතාජාතා, මනුස්සභාවංවා පත්තාතිමනුස්සභූතා  

කිමකාසි පුඤ්ඤන්ති කිං දානසීලාදිප්පකභකදසු කීදිසං

පුජ්ජභාවඵලනිබ්බත්තනකතො, යත්ථසයංඋප්පන්නං, තං සන්තානංපුනාති

විකසොකධතීති ච ‘‘පුඤ්ඤ’’න්ති ලද්ධනාමං සුචරිතං කුසලකම්මං අකාසි, 

උපචිනි නිබ්බත්කතසීති අත්කථො  ජලිතානුභාවාති සබ්බකසො 
විජ්කජොතමානපුඤ්ඤිද්ධිකා  

කස්මා පකනත්ථ ‘‘මනුස්සභූතා කිමකාසි පුඤ්ඤ’’න්ති වුත්තං, කිං

අඤ්ඤාසුගතීසුපුඤ්ඤකිරියානත්ථීති? කනොනත්ථි යස්මා නිරකයපිනාම

කාමාවචරකුසලචිත්තපවත්තිකදාචිලබ්භකතව, කිමඞ්ගං පනඤ්ඤත්ථ, නනු
අකවොචුම්හා ‘‘දිට්ඨසංසන්දනා පුච්ඡා’’ති  තස්මා මහාකථකරො 
මනුස්සත්තභාකව ඨත්වා පුඤ්ඤකම්මං කත්වා උප්පන්නං තං දිස්වා
භූතත්ථවකසන පුච්ඡන්කතො‘‘මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤ’’න්තිඅකවොච  

අථ වා අඤ්ඤාසු ගතීසු එකන්තසුඛතාය එකන්තදුක්ඛතාය 

දුක්ඛබහුලතාය ච පුඤ්ඤකිරියාය ඔකාකසො න සුලභරූකපො 
සප්පුරිසූපනිස්සයාදිපච්චයසමවායස්ස සුදුල්ලභභාවකතො  කදාචි

උප්පජ්ජමාකනොපි යථාවුත්තකාරකණන උළාකරො විපුකලො න ච කහොති, 
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මනුස්සගතියං පන සුඛබහුලතාය පුඤ්ඤකිරියාය ඔකාකසො සුලභරූකපො
සප්පුරිසූපනිස්සයාදිපච්චයසමවායස්ස කයභුකයයන සුලභභාවකතො  යඤ්ච 

තත්ථ දුක්ඛං උප්පජ්ජති, තම්පි විකසසකතො පුඤ්ඤකිරියාය උපනිස්සකයො
කහොති  දුක්ඛූපනිස්සයා හි සද්ධාති  යථා හි අකයොඝකනන සත්ථකක
නිප්ඵාදියමාකන තස්ස එකන්තකතො න අග්ගිම්හි තාපනං උදකකන වා

කතමනං කඡදනකිරියාසමත්ථතාය විකසසපච්චකයො, තාකපත්වා පන

පමාණකයොගකතො උදකකතමනං තස්සා විකසසපච්චකයො, එවකමව
සත්තසන්තානස්ස එකන්තදුක්ඛසමඞ්ගිතා දුක්ඛබහුලතා 
එකන්තසුඛසමඞ්ගිතාචපුඤ්ඤකිරියාය නවිකසසපච්චකයොකහොති සති පන
දුක්ඛසන්තාපකන පමාණකයොගකතො සුඛූපබ්රූහකන ච ලද්ධූපනිස්සයා

පුඤ්ඤකිරියා උප්පජ්ජති, උප්පජ්ජමානා ච මහාජුතිකා මහාවිප්ඵාරා

පටිපක්ඛකඡදනසමත්ථා ච කහොති, තස්මා මනුස්සභාකවො පුඤ්ඤකිරියාය

විකසසපච්චකයො. කතනවුත්තං ‘‘මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤ’’න්ති කසසං
සුවිඤ්කඤයයකමව  

4. එවංපනකථකරන පුච්ඡිතාසාකදවතාපඤ්හංවිස්සජ්කජසි තමත්ථං

දස්කසතුං ‘‘සා යදවතා අත්තමනා’’ති ගාථා වුත්තා  කකන පනායං ගාථා

වුත්තා? ධම්මසඞ්ගාහකකහි  තත්ථ සාති යා පුබ්කබ ‘‘පුච්ඡාම තං කදවි

මහානුභාකව’’ති වුත්තා, සා  යදවතාති කදවපුත්කතොපි බ්රහ්මාපි කදවධීතාපි
වුච්චති  ‘‘අථ කඛො අඤ්ඤතරා කදවතා අභික්කන්තාය රත්තියා 

අභික්කන්තවණ්ණා’’තිආදීසු )සං  නි  1.1; ඛු  පා  5.1) හි කදවපුත්කතො
‘‘කදවතා’’ති වුත්කතො කදකවොකයව කදවතාති කත්වා  තථා ‘‘තා කදවතා

සත්තසතාඋළාරා, බ්රහ්මවිමානා අභිනික්ඛමත්වා’’තිආදීසුබ්රහ්මාකනො  

‘‘අභික්කන්කතනවණ්කණන, යාත්වංතිට්ඨසිකදවකත; 

ඔභාකසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා’’ති )වි ව 75) – 

ආදීසු කදවධීතා  ඉධාපි කදවධීතා එව දට්ඨබ්බා  අත්තමනාති තුට්ඨමනා
පීතිකසොමනස්කසහි ගහිතමනා  පීතිකසොමනස්සසහගතඤ්හි චිත්තං
කදොමනස්සස්ස අකනොකාසකතො කතහි තං සකං කත්වා ගහිතං විය කහොති  

අත්තමනාති වා සකමනා  අනවජ්ජපීතිකසොමනස්සසම්පයුත්තඤ්හි චිත්තං
සම්පතිආයතිඤ්චතංසමඞ්ගිකනො හිතසුඛාවහකතො ‘‘සක’’න්තිවත්තබ්බතං

ලභති, නඉතරං  

යමොග් ල්ලායනනාති කමොග්ගල්ලානකගොත්තස්ස බ්රාහ්මණමහාසාලස්ස

පුත්තභාවකතො කසො මහාකථකරො කගොත්තවකසන ‘‘කමොග්ගල්ලාකනො’’ති

පඤ්ඤාකතො, කතන කමොග්ගල්ලාකනන. පුච්ඡිතාති දිට්ඨසංසන්දනවකසන

පුච්ඡිතා, අත්තමනා සා කදවතා පඤ්හං බයාකාසීති කයොජනා  අත්තමනතා
චස්සා ‘‘තම්පි නාම පරිත්තකම්පි කම්මං එවං මහතියා දිබ්බසම්පත්තියා
කාරණං අකහොසී’’ති පුබ්කබපි සා අත්තකනො පුඤ්ඤඵලං පටිච්ච
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අන්තරන්තරා කසොමනස්සං පටිසංකවකදති, ඉදානි පන ‘‘අඤ්ඤතරස්ස

කථරස්ස කකතොපි නාම කාකරො එවං උළාරඵකලො, අයං පන බුද්ධානං

අග්ගසාවකකො උළාරගුකණොමහානුභාකවො, ඉමම්පිපස්සිතුංනිපච්චකාරඤ්ච

කාතුං ලභාම, මම පුඤ්ඤඵලපටිසංයුත්තකමව ච පුච්ඡං කකරොතී’’ති ද්වීහි
කාරකණහි උප්පන්නා  එවං සඤ්ජාතබලවපීතිකසොමනස්සා සා කථරස්ස
වචනංසිරසාසම්පටිච්ඡිත්වාපඤ්හං පුට්ඨාබයාකාසි  

පඤ්හන්ති ඤාතුං ඉච්ඡිතං තං අත්ථං විොකාසි කකථසි විස්සජ්කජසි 

කථං පන බයාකාසි? පුට්ඨාති පුට්ඨාකාරකතො, පුච්ඡිතාකාකරකනවාති

අත්කථො  එත්ථ හි ‘‘පුච්ඡිතා’’ති වත්වා පුන ‘‘පුට්ඨා’’ති වචනං
විකසසත්ථනියමනං දට්ඨබ්බං  සිද්කධ හි සති ආරම්කභො

විකසසත්ථඤාපකකොවකහොති කකොපකනකසොවිකසසත්කථො? බයාකරණස්ස 
පුච්ඡානුරූපතා  යඤ්හි කම්මඵලං දස්කසත්වා තස්ස කාරණභූතං කම්මං

පුච්ඡිතං, තදුභයස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤානුරූපභාවවිභාවනා  කයන ච ආකාකරන

පුච්ඡා පවත්තා අත්ථකතො ච බයඤ්ජනකතො ච, තදාකාරස්ස බයාකරණස්ස

පුච්ඡානුරූපතා, තථා කචව විස්සජ්ජනං පවත්තං  ඉති ඉමස්ස විකසසස්ස
ඤාපනත්ථං‘‘පුච්ඡිතා’’තිවත්වාපුන‘‘පුට්ඨා’’ති වුත්තං  

‘‘පුච්ඡිතා’’ති වා තාය කදවතාය විකසසනමුකඛන පුට්ඨභාවස්ස 
පඤ්හබයාකරණස්ස ච කාරණකිත්තනං  ඉදං වුත්තං කහොති – ‘‘කකන

කතතාදිකසො වණ්කණො’’තිආදිනාකථකරනපුච්ඡීයතීති පුච්ඡා, තායකදවතාය 

කතකම්මං, තස්සාපුච්ඡායකාරිතාආචික්ඛිතාවාතිසාකදවතා‘‘පුච්ඡිතා’’ති 

වුත්තා  යස්මා පුච්ඡිතා පුච්ඡියමානස්ස කම්මස්ස කාරිතා, තස්මා පඤ්හං 

පුට්ඨා යස්මාචපුච්ඡිතාපුච්ඡියමානස්සකම්මස්සආචික්ඛනසභාවා, තස්මා 

පඤ්හංබයාකාසීති  ෙස්සකම්මස්සිදංඵලන්තිඉදං ‘‘පඤ්හ’’න්තිවුත්තස්ස
අත්ථස්ස සරූපදස්සනං  අයං කචත්ථ අත්කථො – ඉදං පුච්ඡන්තස්ස

පුච්ඡියමානායචපච්චක්ඛභූතංඅනන්තරංවුත්තප්පකාරංපුඤ්ඤඵලං, යස්ස
කම්මස්ස තං ඤාතුං ඉච්ඡිතත්තා පඤ්හන්ති වුත්තං පුඤ්ඤකම්මං 
බයාකාසීති  

5. අහං මනුස්යසසූතිආදි පඤ්හස්ස බයාකරණාකාකරො  තත්ථ අහන්ති

කදවතා අත්තානං නිද්දිසති  ‘‘මනුස්කසසූ’’ති වත්වා පුන ‘‘මනුස්සභූතා’’ති
වචනං තදා අත්තනි මනුස්සගුණානං විජ්ජමානතාදස්සනත්ථං  කයො හි 
මනුස්සජාතිකකොව සමාකනො පාණාතිපාතාදිං අකත්තබ්බං කත්වා
දණ්ඩාරකහො තත්ථ තත්ථ රාජාදිකතො හත්ථච්කඡදාදිකම්මකාරණං

පාපුණන්කතො මහාදුක්ඛං අනුභවති, අයං මනුස්සයනරයියකො නාම  අපකරො

මනුස්සජාතිකකොව සමාකනො පුබ්කබකතකම්මුනා ඝාසච්ඡාදනම්පි න ලභති, 

ඛුප්පිපාසාභිභූකතොදුක්ඛබහුකලො කත්ථචිපතිට්ඨංඅලභමාකනොවිචරති, අයං 

මනුස්සයපයතො නාම  අපකරො මනුස්සජාතිකකොව සමාකනො පරාධීනවුත්ති
පකරසං භාරං වහන්කතො භින්නමරියාකදො වා අනාචාරං ආචරිත්වා පකරහි
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පටුන 

සන්තජ්ජිකතො මරණභයභීකතො ගහනනිස්සිකතො දුක්ඛබහුකලො විචරති

හිතාහිතං අජානන්කතො නිද්දාජිඝච්ඡාදුක්ඛවිකනොදනාදිපකරො, අයං 

මනුස්සතිරච්ඡායනො නාම  කයො පන අත්තකනො හිතාහිතං ජානන්කතො 
කම්මඵලං සද්දහන්කතො හිකරොත්තප්පසම්පන්කනො දයාපන්කනො
සබ්බසත්කතසු සංකවගබහුකලො අකුසලකම්මපකථ පරිවජ්කජන්කතො

කුසලකම්මපකථ සමාචරන්කතො පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි පරිපූකරති, අයං

මනුස්සධම්කම පතිට්ඨිකතො පරමත්ථයතො මනුස්යසො නාම  අයම්පි තාදිසා

අකහොසි  කතන වුත්තං ‘‘මනුස්කසසු මනුස්සභූතා’’ති  මනුස්කස
සත්තනිකාකය මනුස්සභාවං පත්තා මනුස්සධම්මඤ්ච අප්පහාය ඨිතාති
අත්කථො  

අබ්භා තානන්ති අභිආගතානං, සම්පත්තආගන්තුකානන්ති අත්කථො 
දුවිධාහිආගන්තුකාඅතිථිඅබ්භාගකතොති කතසු කතපරිචකයොආගන්තුකකො

අතිථි, අකතපරිචකයො අබ්භාගකතො  කතපරිචකයො අකතපරිචකයොපි වා

පුකරතරං ආගකතො අතිථි, කභොජනකවලායං උපට්ඨිකතො සම්පති ආගකතො

අබ්භාගකතො නිමන්තිකතොවා භත්කතන අතිථි, අනිමන්තිකතො අබ්භාගකතො 

අයංපනඅකතපරිචකයොඅනිමන්තිකතොසම්පතිආගකතොච, තං සන්ධායාහ

‘‘අබ්භාගතාන’’න්ති, ගරුකාකරන පකනත්ථ බහුවචනං වුත්තං  ආසති

නිසීදති එත්ථාති ආසනං  යංකිඤ්චි නිසීදනකයොග්ගං, ඉධ පන පීඨං

අධිප්කපතං, තස්ස ච අප්පකත්තා අනුළාරත්තා ච ‘‘ආසනක’’න්ති ආහ  

අදාසින්ති ‘‘ඉදමස්ස කථරස්ස දින්නං මය්හං මහප්ඵලං භවිස්සති 
මහානිසංස’’න්ති සඤ්ජාතකසොමනස්සා කම්මං කම්මඵලඤ්ච සද්දහිත්වා

තස්ස කථරස්ස පරිකභොගත්ථාය අදාසිං, නිරකපක්ඛපරිච්චාගවකසන
පරිච්චජින්තිඅත්කථො  

අභිවාදයින්ති අභිවාදනමකාසිං, පඤ්චපතිට්ඨිකතන
දක්ඛිකණයයපුග්ගකල වන්දින්ති අන්කතො  වන්දමානා හි තං තාකයව 

වන්දනකිරියාය වන්දියමානං ‘‘සුඛිනී කහොහි, අකරොගා කහොහී’’තිආදිනා

ආසිවාදං අත්ථකතො වදාකපසි නාම  අඤ්ජලිකං අකාසින්ති 

දසනඛසකමොධානසමුජ්ජලං අඤ්ජලිං සිරසි පග්ගණ්හන්තී ගුණවිසිට්ඨානං

අපචායනං අකාසින්ති අත්කථො  ෙථානුභාවන්ති යථාබලං, තදා මම

විජ්ජමානවිභවානුරූපන්ති අත්කථො  අදාසි දානන්ති
අන්නපානාදිකදයයධම්මපරිච්චාකගන දක්ඛිකණයයං කභොකජන්තී දානමයං 
පුඤ්ඤංපසවිං  

එත්ථ ච ‘‘අහ’’න්ති ඉදං කම්මස්ස ඵලස්ස ච 

එකසන්තතිපතිතතාදස්සකනන සම්බන්ධභාවදස්සනං, ‘‘මනුස්කසසු
මනුස්සභූතා’’ති ඉදං තස්සා පුඤ්ඤකිරියාය

අධිට්ඨානභූතසන්තානවිකසසදස්සනං, ‘‘අබ්භාගතාන’’න්ති ඉදං 
චිත්තසම්පත්තිදස්සනඤ්කචව කඛත්තසම්පත්තිදස්සනඤ්ච දානස්ස විය



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා පීඨවග්කගො 

14 

පටුන 

පටිග්ගහණස්ස ච කිඤ්චි අනකපක්ඛිත්වා පවත්තිතභාවදීපනකතො 
‘‘ආසනකං අදාසිං යථානුභාවඤ්ච අදාසි දාන’’න්ති ඉදං 

කභොගසාරදානදස්සනං, ‘‘අභිවාදයිං අඤ්ජලිකං අකාසි’’න්ති ඉදං
කායසාරදානදස්සනං  

6. යතනාති කතන යථාවුත්කතන පුඤ්කඤන කහතුභූකතන  යමති අයං

කම-සද්කදො ‘‘කිච්කඡනකමඅධිගතං, හලංදානි පකාසිතු’’න්තිආදීසු)දී නි 

2.65; ම  නි  1.281; සං  නි  1.172) කරකණ ආගකතො, මයාති අත්කථො 

‘‘සාරා කම, භන්කත, භගවා සංඛිත්කතන ධම්මං කදකසතූ’’තිආදීසු )සං  නි  

3.182; අ  නි  4.257) සම්පදාකන, මය්හන්ති අත්කථො  ‘‘පුබ්කබව කම, 

භික්ඛකව, සම්කබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස කබොධිසත්තස්කසව සකතො’’තිආදීසු

)ම  නි  1.206; සං  නි  4.14; අ  නි  3.104) සාමඅත්කථ ආගකතො, ඉධාපි

සාමඅත්කථ එව, මමාති අත්කථො  ස්වායං කම-සද්කදො කතන කම
පුඤ්කඤනාති ච කම එතාදිකසොති ච උභයත්ථ සම්බන්ධිතබ්කබො  කසසං 
වුත්තනයකමව  

එවං තාය කදවතාය පඤ්කහ බයාකකත ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො 
විත්ථාකරන ධම්මං කදකසසි  සා කදසනා සපරිවාරාය තස්සා කදවතාය
සාත්ථිකා අකහොසි  කථකරො තකතො මනුස්සකලොකං ආගන්ත්වා සබ්බං තං
පවත්තිං භගවකතො ආකරොකචසි  භගවා තං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා
සම්පත්තපරිසායධම්මංකදකසසි ගාථා එවපනසඞ්ගහංආරුළ්හාති  

පඨමපීඨවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. දුතිෙපීඨවිමානවණ්ණනා 

පීඨං යත යවළුරිෙමෙන්ති දුතියපීඨවිමානං  තස්ස අට්ඨුප්පත්ති ච 
අත්ථවණ්ණනාචපඨකමවුත්තනකයකනවකවදිතබ්බා අයංපනවිකසකසො
– සාවත්ථිවාසිනී කිර එකාඉත්ථී අත්තකනො කගහං පිණ්ඩාය පවිට්ඨං එකං
කථරංපස්සිත්වාපසන්නචිත්තා තස්සආසනංකදන්තීඅත්තකනොපීඨංඋපරි
නීලවත්කථන අත්ථරිත්වා අදාසි  කතන තස්සා කදවකලොකක නිබ්බත්තාය
කවළුරියමයංපල්ලඞ්කවිමානංනිබ්බත්තං කතනවුත්තං– 

8. 

‘‘පීඨංකතකවළුරියමයංඋළාරං, මකනොජවංගච්ඡතිකයනකාමං; 

අලඞ්කකතමලයධකරසුවත්කථ, ඔභාසසිවිජ්ජුරිවබ්භකූටං  

9. 

‘‘කකන කතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධ මජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

10. 
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‘‘පුච්ඡාමතංකදවිමහානුභාකව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

11. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

12. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, අබ්භාගතානාසනකංඅදාසිං; 

අභිවාදයිංඅඤ්ජලිකංඅකාසිං, යථානුභාවඤ්චඅදාසිදානං  

13. 

‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධ මජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

14. 

‘‘අක්ඛාම කතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතා යමකාසිපුඤ්ඤං; 

කතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති  

8. තත්ථ යවළුරිෙමෙන්ති කවළුරියමණිමයං  කවළුරියමණි නාම
විළූරපබ්බතස්ස විළූරගාමස්ස ච අවිදූකර උප්පජ්ජනකමණි  තස්ස කිර

විළූරගාමට්ඨාකනආකකරො, විළූරස්ස පනඅවිදූකරභවත්තාකවළුරියන්කතව
පඤ්ඤායිත්ථ  තංසදිසවණ්ණනිභතාය කදවකලොකකපිස්ස තකථව නාමං
ජාතං යථා තං මනුස්සකලොකක ලද්ධනාමවකසකනව කදවකලොකක

කදවපුත්තානං තංපන මයූරගීවවණ්ණංවාකහොති, වායසපත්තවණ්ණංවා, 
සිනිද්ධකවණුපත්තවණ්ණංවා ඉධපන මයූරගීවවණ්ණංකවදිතබ්බං කසසං
සබ්බංපඨමපීඨවිමාකනවුත්තසදිසකමවාති  

දුතියපීඨවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. තතිෙපීඨවිමානවණ්ණනා 

පීඨං යත යසොවණ්ණමෙන්ති තතියපීඨවිමානං  තස්ස වත්ථු රාජගකහ
සමුට්ඨිතං අඤ්ඤතකරොකිර ඛීණාසවත්කථකරො රාජගකහපිණ්ඩායචරිත්වා
භත්තං ගකහත්වා උපකට්කඨ කාකල භත්තකිච්චං කාතුකාකමො එකං 
විවටද්වාරකගහං උපසඞ්කම  තස්මං පන කගකහ කගහසාමනී ඉත්ථී සද්ධා

පසන්නා කථරස්ස ආකාරං සල්ලක්කඛත්වා ‘‘එථ, භන්කත, ඉධ නිසීදිත්වා
භත්තකිච්චං කකරොථා’’ති අත්තකනො භද්දපීඨං පඤ්ඤාකපත්වා උපරි

පීතවත්ථංඅත්ථරිත්වා නිරකපක්ඛපරිච්චාගවකසනඅදාසි, ‘‘ඉදංකමපුඤ්ඤං
ආයතිං කසොවණ්ණපීඨපටිලාභාය කහොතූ’’ති පත්ථනඤ්ච පට්ඨකපසි  අථ
කථකර තත්ථ නිසීදිත්වා භත්තකිච්චං කත්වා පත්තං කධොවිත්වා උට්ඨාය
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ගච්ඡන්කත ‘‘භන්කත, ඉදමාසනං තුම්හාකංකයව පරිච්චත්තං, මය්හං
අනුග්ගහත්ථං පරිභුඤ්ජථා’’ති ආහ  කථකරො තස්සා අනුකම්පාය තං පීඨං
සම්පටිච්ඡිත්වා සඞ්ඝස්ස දාකපසි  සා අපකරන සමකයන අඤ්ඤතකරන
කරොකගන ඵුට්ඨා කාලං කත්වා තාවතිංසභවකන නිබ්බත්තීතිආදි සබ්බං 
පඨමවිමානවණ්ණනායංවුත්තනකයකනවකවදිතබ්බං කතනවුත්තං– 

15. 

‘‘පීඨංකතකසොවණ්ණමයංඋළාරං, මකනොජවංගච්ඡතිකයනකාමං; 

අලඞ්කකතමලයධකරසුවත්කථ,ඔභාසසිවිජ්ජුරිවබ්භකූටං  

16. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

17. 

‘‘පුච්ඡාමතංකදවිමහානුභාකව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

18. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

19. 

‘‘අප්පස්සකම්මස්සඵලංමකමදං, කයනම්හිඑවංජලිතානුභාවා; 

අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සකලොකක  

20. 

‘‘අද්දසංවිරජංභික්ඛුං, විප්පසන්නමනාවිලං; 

තස්සඅදාසහංපීඨං, පසන්නාකසහිපාණිභි  

21. 

‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධ මජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තීචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

22. 

‘‘අක්ඛාමකතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 

කතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති  

19. යඤ්ච පන පඤ්චමගාථායං පුරිමාෙ ජාතිො මනුස්සයලොයකතිආදි, 

එත්ථ ජාති-සද්කදො අත්කථව සඞ්ඛතලක්ඛකණ ‘‘ජාති ද්වීහි ඛන්කධහි
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සඞ්ගහිතා’’තිආදීසු )ධාතු  71). අත්ථි නිකාකය ‘‘නිගණ්ඨා නාම 

සමණජාතී’’තිආදීසු )අ  නි  3.71). අත්ථි පටිසන්ධියං ‘‘යං මාතුකුච්ඡිස්මං

පඨමං චිත්තං උප්පන්නං, පඨමං විඤ්ඤාණං පාතුභූතං, තදුපාදාය සාවස්ස

ජාතී’’තිආදීසු (මහාව  124). අත්ථි කුකල ‘‘අක්ඛිත්කතො අනුපකුට්කඨො

ජාතිවාකදනා’’තිආදීසු )දී  නි  1.303). අත්ථි පසුතියං ‘‘සම්පතිජාකතො, 

ආනන්ද, කබොධිසත්කතො’’තිආදීසු )දී  නි  2.31; ම  නි  3.207). අත්ථි භකව

‘‘එකම්පිජාතිංද්කවපිජාතිකයො’’තිආදීසු)දී නි  1.244; ම නි 1.53). ඉධාපි
භකවඑවදට්ඨබ්කබො තස්මාපුරිමායජාතියාපුරිමස්මං භකවඅනන්තරාතීකත
පුරිකම අත්තභාකවති අත්කථො  භුම්මත්කථ හිදං කරණවචනං  

මනුස්සයලොයකති මනුස්සකලොකභකව, රාජගහං සන්ධාය වදති 

ඔකාසකලොකකො හි ඉධ අධිප්කපකතො, සත්තකලොකකො පන ‘‘මනුස්කසසූ’’ති
ඉමනාවුත්කතොකයව  

20. අද්දසන්තිඅද්දක්ඛිං  විරජන්ති විගතරාගාදිරජත්තාවිරජං  භික්ඛුන්ති

භින්නකිකලසත්තා භික්ඛුං, සබ්බකසො කිකලසකාලුස්සියාභාකවන

විප්පසන්නචිත්තතාය විප්පසන්නං, අනාවිලසඞ්කප්පතාය අනාවිලං. පුරිමං

පුරිමඤ්කචත්ථපදංපච්ඡිමස්සපච්ඡිමස්ස කාරණවචනං, විගතරාගාදිරජත්තා

භින්නකිකලසතාය භික්ඛුං, භින්නකිකලසත්තා කිකලසකාලුස්සියාභාකවන

විප්පසන්නං, විප්පසන්නමනත්තා අනාවිලන්ති  පච්ඡිමං පච්ඡිමං වා පදං

පුරිමස්ස පුරිමස්ස කාරණවචනං, විරජං භික්ඛුගුණකයොගකතො  
භින්නකිකලකසො හි භික්ඛු  භික්ඛුං විප්පසන්නභාවකතො 
කිකලසකාලුස්සියාභාකවන විප්පසන්නමානකසො හි භික්ඛු  විප්පසන්නං

අනාවිලසඞ්කප්පභාවකතොති. රාගරජාභාකවන වා ‘‘විරජ’’න්ති වුත්තං, 

කදොසකාලුස්සියාභාකවන ‘‘විප්පසන්න’’න්ති, කමොහබයාකුලාභාකවන
‘‘අනාවිල’’න්ති  එවංභූකතො පරමත්ථකතො භික්ඛු නාම කහොතීති

‘‘භික්ඛු’’න්තිවුත්තං  අදාසහන්ති අදාසිංඅහං  පීඨන්තිතදාමමසන්තිකක

විජ්ජමානං භද්දපීඨං  පසන්නාති කම්මඵලසද්ධාය රතනත්තයසද්ධාය ච 

පසන්නචිත්තා  යසහිපාණිභීතිඅඤ්ඤංඅනාණාකපත්වාඅත්තකනො හත්කථහි
උපනීයපීඨංපඤ්ඤාකපත්වාඅදාසින්තිඅත්කථො  

එත්ථ ච ‘‘විරජං භික්ඛුං විප්පසන්නමනාවිල’’න්ති ඉමනා

කඛත්තසම්පත්තිං දස්කසති, ‘‘පසන්නා’’ති ඉමනා චිත්තසම්පත්තිං, ‘‘කසහි

පාණිභී’’ති ඉමනා පකයොගසම්පත්තිං  තථා ‘‘පසන්නා’’ති ඉමනා

සක්කච්චදානංඅනුපහච්චදානන්තිචඉකමද්කව දානගුණාදස්සිතා, ‘‘කසහි
පාණිභී’’තිඉමනාසහත්කථනදානංඅනුපවිද්ධදානන්තිඉකම ද්කවදානගුණා

දස්සිතා, පීතවත්ථස්ස අත්ථරකණන නිසීදනකාලඤ්ඤුතාය චිත්තිං කත්වා 
දානංකාකලනදානන්තිඉකමද්කවදානගුණාදස්සිතාතිකවදිතබ්බා කසසං
කහට්ඨා වුත්තනයකමව  

තතියපීඨවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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4. චතුත්ථපීඨවිමානවණ්ණනා 

පීඨංයතයවළුරිෙමෙන්ති චතුත්ථපීඨවිමානං ඉමස්සාපිවත්ථුරාජගකහ

සමුට්ඨිතං, තං දුතියවිමාකන වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං  නීලවත්කථන හි
අත්ථරිත්වා පීඨස්ස දින්නත්තා ඉමස්සාපි විමානං කවළුරියමයං නිබ්බත්තං 
කසසංපඨමවිමාකනවුත්තසදිසං කතන වුත්තං– 

23. 

‘‘පීඨංකතකවළුරියමයංඋළාරං, මකනොජවංගච්ඡතිකයනකාමං; 

අලඞ්කකතමලයධකරසුවත්කථ, ඔභාසසිවිජ්ජුරිවබ්භකූටං  

24. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

25. 

‘‘පුච්ඡාමතංකදවිමහානුභාකව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

26. 

‘‘සා කදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනන පුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

27. 

‘‘අප්පස්ස කම්මස්සඵලංමකමදං, කයනම්හි එවංජලිතානුභාවා; 

අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සකලොකක  

28. 

‘‘අද්දසං විරජංභික්ඛුං, විප්පසන්නමනාවිලං; 

තස්සඅදාසහංපීඨං, පසන්නාකසහිපාණිභි  

29. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

30. 

‘‘අක්ඛාමකතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 

කතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති  

එත්ථාපි හි නීලවත්කථන අත්ථරිත්වා පීඨස්ස දින්නත්තා ඉමස්සාපි
විමානං කවළුරියමයං නිබ්බත්තං  කතකනකවත්ථ ‘‘පීඨං කත
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කවළුරියමය’’න්ති ආදිකතො ආගතං  කසසං තතියසදිසකමවාති තත්ථ
වුත්තනකයකනවඅත්කථොකවදිතබ්කබො  

චතුත්ථපීඨවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. කුඤ්ජරවිමානවණ්ණනා 

කුඤ්ජයරො යත වරායරොයහොති කුඤ්ජරවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
භගවා රාජගකහ විහරති කවළුවකන කලන්දකනිවාකප  අකථකදිවසං 
රාජගහනගකර නක්ඛත්තං කඝොසිතං  නාගරා වීථිකයො කසොකධත්වා වාලුකං

ඔකිරිත්වා ලාජපඤ්චමකානිපුප්ඵානිවිප්පකිරිංසු, කගහද්වාකරකගහද්වාකර

කදලිකයොචපුණ්ණඝකට චඨකපසුං, යථාවිභවංනානාවිරාගවණ්ණවිචිත්තා

ධජපටාකාදකයො උස්සාකපසුං, සබ්කබො ජකනො අත්තකනො අත්තකනො

විභවානුරූපං සුමණ්ඩිතපසාධිකතො නක්ඛත්තකීළං කීළි, සකලනගරං
කදවනගරං විය අලඞ්කතපටියත්තං අකහොසි  අථ බිම්බිසාරමහාරාජා
පුබ්බචාරිත්තවකසන මහාජනස්ස චිත්තානුරක්ඛණත්ථඤ්ච අත්තකනො
රාජභවනකතො නික්ඛමත්වා මහන්කතන පරිවාකරන මහතා රාජානුභාකවන
උළාකරනසිරිකසොභග්කගනනගරංපදක්ඛිණංකකරොති  

කතන ච සමකයන රාජගහවාසිනී එකා කුලධීතා රඤ්කඤො තං
විභවසම්පත්තිං සිරිකසොභග්ගං රාජානුභාවඤ්ච පස්සිත්වා
අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජාතා ‘‘අයං කදවිද්ධිසදිසා විභවසම්පත්ති කීදිකසන නු
කඛො කම්මුනා ලබ්භතී’’ති පණ්ඩිතසම්මකත පුච්ඡි  කත තස්සා කකථසුං

‘‘භද්කද, පුඤ්ඤකම්මං නාම චින්තාමණිසදිසං කප්පරුක්ඛසදිසං, 

කඛත්තසම්පත්තියාචිත්තසම්පත්තියාචසතියං යංපත්කථත්වාකකරොති, තං

තං නිප්ඵාකදතිකයව  අපිච ආසනදාකනන උච්චාකුලීනතා කහොති, 

අන්නදාකනන බලසම්පත්තිපටිලාකභො, වත්ථදාකනන 

වණ්ණසම්පත්තිපටිලාකභො, යානදාකනන සුඛවිකසසපටිලාකභො, දීපදාකනන 

චක්ඛුසම්පත්තිපටිලාකභො, ආවාසදාකනන සබ්බසම්පත්තිපටිලාකභො
කහොතී’’ති සාතං සුත්වා‘‘කදවසම්පත්තිඉකතොඋළාරාකහොතිමඤ්කඤ’’ති
තත්ථචිත්තංඨකපත්වා පුඤ්ඤකිරියායඅතිවියඋස්සාහජාතාඅකහොසි  

මාතාපිතකරො චස්සා අහතං වත්ථයුගං නවපීඨං එකං පදුමකලාපං 
සප්පිමරාසක්ඛරා තණ්ඩුලඛීරානි ච පරිකභොගත්ථාය කපකසසුං  සා තානි

දිස්වා ‘‘අහඤ්ච දානං දාතුකාමා, අයඤ්ච කම කදයයධම්කමො ලද්කධො’’ති
තුට්ඨමානසා දුතියදිවකස දානං සජ්කජන්තී අප්කපොදකමරාපායාසං

සම්පාකදත්වා, තස්ස පරිවාරභාකවන අඤ්ඤම්පි බහුං ඛාදනීයකභොජනීයං
පටියාකදත්වා දානග්කග ගන්ධපරිභණ්ඩං කත්වා 
විකසිතපදුමපත්තකිඤ්ජක්ඛකකසකරොපකසොභිකතසු පදුකමසු ආසනං

පඤ්ඤාකපත්වා, අහකතන කසතවත්කථන අත්ථරිත්වා ආසනස්ස චතුන්නං

පාදානං උපරි චත්තාරි පදුමානි මාලාගුළඤ්ච ඨකපත්වා, ආසනස්ස උපරි
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පටුන 

විතානං බන්ධිත්වා මාලාදාමඔලම්බකදාමානි ඔලම්බිත්වා, ආසනස්ස
සමන්තකතො භූමං සකකසකරහි පදුමපත්කතහි සබ්බසන්ථරං සන්ථරිත්වා
‘‘දක්ඛිකණකයය ආගකත පූකජස්සාමී’’ති පුප්ඵපූරිතං චඞ්කකොටකං
එකමන්කතඨකපසි  

අකථවං කතදානූපකරණසංවිධානා සීසංන්හාතා සුද්ධවත්ථනිවත්ථා 

සුද්රාත්තරාසඞ්ගාකවලංසල්ලක්කඛත්වාඑකංදාසිංආණාකපසි‘‘ගච්ඡකජ, 
අම්හාකං තාදිසංදක්ඛිකණයයංපරිකයසාහී’’ති කතනචසමකයනආයස්මා
සාරිපුත්කතොසහස්සථවිකං නික්ඛිපන්කතොවියරාජගකහපිණ්ඩායචරන්කතො

අන්තරවීථිංපටිපන්කනොකහොති අථසාදාසී කථරංවන්දිත්වාආහ‘‘භන්කත, 
තුම්හාකංපත්තංකමකදථා’’ති ‘‘එකිස්සාඋපාසිකාය අනුග්ගහත්ථංඉකතො
එථා’’ති ච ආහ  කථකරො තස්සා පත්තං අදාසි  සා කථරං කගහං පකවකසසි  

අථ සා ඉත්ථී කථරස්ස පච්චුග්ගමනං කත්වා ආසනං දස්කසත්වා ‘‘නිසීදථ, 

භන්කත, ඉදමාසනං පඤ්ඤත්ත’’න්ති වත්වා කථකර තත්ථ නිසින්කන
සකකසකරහි පදුමපත්කතහි කථරං පූජයමානා ආසනස්ස සමන්තකතො
ඔකිරිත්වා පඤ්චපතිට්ඨිකතන වන්දිත්වා සප්පිමරාසක්ඛරාසම්මස්කසන
අප්කපොදකමරාපායාකසන පරිවිසි  පරිවිසන්තී ච ‘‘ඉමස්ස කම
පුඤ්ඤස්සානුභාකවන දිබ්බගජකූටාගාරපල්ලඞ්කකසොභිතා

දිබ්බසම්පත්තිකයො කහොන්තු, සබ්බාසු පවත්තීසු පදුමා නාම මා විගතා
කහොන්තූ’’ති පත්ථනං අකාසි  පුන කථකර කතභත්තකිච්කච පත්තං
කධොවිත්වා සප්පිමරාසක්ඛරාහි පූකරත්වා පල්ලඞ්කක අත්ථතං සාටකං
චුම්බටකංකත්වාකථරස්සහත්කථඨකපත්වාකථකරචඅනුකමොදනංකත්වා 
පක්කමන්කත ද්කව පුරිකස ආණාකපසි ‘‘කථරස්ස හත්කථ පත්තං ඉමඤ්ච
පල්ලඞ්කං විහාරංකනත්වාකථරස්සනියයාකතත්වාආගච්ඡථා’’ති කතතථා
අකංසු  

සා අපරභාකග කාලං කත්වා තාවතිංසභවකන කයොජනසතුබ්කබකධ
කනකවිමාකන නිබ්බත්ති අච්ඡරාසහස්සපරිවාරා  පත්ථනාවකසන චස්සා 
පඤ්චකයොජනුබ්කබකධො පදුමමාලාලඞ්කකතො සමන්තකතො 
පදුමපත්තකිඤ්ජක්ඛකකසකරොපකසොභිකතො මනුඤ්ඤදස්සකනො
සුඛසම්ඵස්කසො විවිධරතනරංසිජාලසමුජ්ජලකහමාභරණවිභූසිකතො ගජවකරො
නිබ්බත්ති  තස්සූපරි යථාවුත්තකසොභාතිසයයුත්කතො කයොජනිකකො
කනකපල්ලඞ්කකොනිබ්බත්ති සාදිබ්බසම්පත්තිං අනුභවන්තීඅන්තරන්තරා
තං කුඤ්ජරවිමානස්ස උපරි රතනවිචිත්තං පල්ලඞ්කං අභිරුය්හ මහතා
කදවතානුභාකවනනන්දනවනංගච්ඡති අකථකස්මංඋස්සවදිවකසකදවතාසු 
යථාසකං දිබ්බානුභාකවන උයයානකීළනත්ථං නන්දනවනං 

ගච්ඡන්තීසූතිආදිනාසබ්බංපඨමපීඨවිමානවණ්ණනායංආගතසදිසං, තස්මා
තත්ථ වුත්තනකයකනවකවදිතබ්බං ඉධපනකථකරො– 

31. 
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‘‘කුඤ්ජකරොකතවරාකරොකහො, නානාරතනකප්පකනො; 

රුචිකරොථාමවාජවසම්පන්කනො, ආකාසම්හිසමීහති  

32. 

‘‘පදුමපද්මපත්තක්ඛි, පද්මුප්පලජුතින්ධකරො; 

පද්මචුණ්ණාභිකිණ්ණඞ්කගො, කසොණ්ණකපොක්ඛරමාලධා  

33. 

‘‘පදුමානුසටංමග්ගං, පද්මපත්තවිභූසිතං; 

ඨිතංවග්ගුමනුග්ඝාතී, මතංගච්ඡතිවාරකණො  

34. 

‘‘තස්සපක්කමමානස්ස, කසොණ්ණකංසාරතිස්සරා; 

කතසංසුයයතිනිග්කඝොකසො, තූරිකයපඤ්චඞ්ගිකකයථා  

35. 

‘‘තස්සනාගස්සඛන්ධම්හි, සුචිවත්ථාඅලඞ්කතා; 

මහන්තංඅච්ඡරාසඞ්ඝං, වණ්කණනඅතිකරොචසි  

36. 

‘‘දානස්ස කතඉදංඵලං, අකථොසීලස්සවාපන; 

අකථොඅඤ්ජලිකම්මස්ස, තංකමඅක්ඛාහිපුච්ඡිතා’’ති –ආහ; 

31. තත්ථ කුඤ්ජයරො යත වරායරොයහොති කුඤ්කජ ගිරිතකට රමති

අභිරමති, තත්ථ වා රවති කකොඤ්චනාදං නදන්කතො විචරති  කුං වා පථවිං

තදභිඝාකතන ජරයතීති කුඤ්ජකරො, ගිරිචරාදිකභකදො මනුස්සකලොකක හත්ථී, 
අයං පන කීළනකාකල කුඤ්ජරසදිසතාය එවං වුත්කතො  ආරුය්හතීති 

ආකරොකහො, ආකරොහනීකයොතිඅත්කථො වකරොඅග්කගොකසට්කඨො ආකරොකහොති 

වරාකරොකහො, උත්තමයානන්ති වුත්තං කහොති  නානාරතනකප්පයනොති

නානාවිධානි රතනානි එකතසන්ති නානාරතනා, 
කුම්භාලඞ්කාරාදිහත්ථාලඞ්කාරා  කතහි විහිකතො කප්පන්කනො සන්නාකහො

යස්ස කසො නානාරතනකප්පකනො  රුචිං අභිරතිං කදතීති රුචියරො, 

මනුඤ්කඤොති අත්කථො  ථාමවාතිථිකරො, බලවාතිඅත්කථො  ජවසම්පන්යනොති

සම්පන්නජකවො, සීඝජකවොති වුත්තං කහොති  ආකාසම්හි සමීහතීති ආකාකස

අන්තලික්කඛ සම්මා ඊහති, ආරුළ්හානං කඛොභං අකකරොන්කතො චරති
ගච්ඡතීතිඅත්කථො  

32. පදුමීති පදුමසමානවණ්ණතාය ‘‘පදුම’’න්ති ලද්ධනාකමන

කුම්භවණ්කණන සමන්නාගතත්තා පදුමී  පද්මපත්තක්ඛීති

කමලදලසදිසනයකන, ආලපනකමතං තස්සා කදවතාය  

පද්මුප්පලජුතින්ධයරොති දිබ්බපදුමුප්පලමාලාලඞ්කතසරීරතාය තහං තහං
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විප්ඵුරන්තංවිජ්කජොතමානං පදුමුප්පලජුතිංධාකරතීතිපදුමුප්පලජුතින්ධකරො  

පද්මචුණ්ණාභිකිණ්ණඞ්ය ොති පදුමපත්තකිඤ්ජක්ඛකකසකරහි සමන්තකතො

ඔකිණ්ණගත්කතො  යසොණ්ණයපොක්ඛරමාලධාතිකහමමයකමලමාලාභාරී  

33. පදුමානුසටංමග් ංපද්මපත්තවිභූසිතන්තිහත්ථිකනොපදනික්කඛකප 
පදනික්කඛකප තස්ස පාදං සන්ධාකරන්කතහි මහන්කතහි පදුකමහි අනුසටං

විප්පකිණ්ණං, නානාවිරාගවණ්කණහිකතසංකයවචපත්කතහිඉකතොචිකතො
ච පරිබ්භමන්කතහි විකසසකතො මණ්ඩිතතාය විභූසිතං මග්ගං ගච්ඡතීති

කයොජනා  ඨිතන්ති ඉදං මග්ගවිකසසනං, පදුමපත්තවිභූසිතං හුත්වා ඨිතං

මග්ගන්ති අත්කථො  වග්ගූති චාරු, කිරියාවිකසසනඤ්කචතං, ම-කාකරො

පදසන්ධිකකරො  අනුග්ඝාතීති න උග්ඝාති, අත්තකනො උපරි නිසින්නානං

ඊසකම්පිකඛොභං අකකරොන්කතොතිඅත්කථො  මිතන්තිනිම්මතං, නික්කඛපපදං 
වීතික්කමන්ති අත්කථො  අයඤ්කහත්ථ අත්කථො ‘‘වග්ගු චාරු පදනික්කඛපං

කත්වා ගච්ඡතී’’ති  මිතන්ති වා පරිමතං පමාණයුත්තං, නාතිසීඝං, 

නාතිසණිකන්ති වුත්තං කහොති  වාරයණොති හත්ථී  කසො හි 

පච්චත්ථිකවාරණකතො ගමනපරික්කිකලසවාරණකතො ච ‘‘වාරකණො’’ති
වුච්චති  

34. තස්ස පක්කමමානස්ස, යසොණ්ණසංකා රතිස්සරාති තස්ස
යථාවුත්තස්ස කුඤ්ජරස්ස ගච්ඡන්තස්ස කසොණ්ණකංසා සුවණ්ණමයා
ඝණ්ටා රතිස්සරා රමණීයසද්දා මනුඤ්ඤනිග්කඝොසා ඔලම්බන්තීති
අධිප්පාකයො තස්සහිකුඤ්ජරස්සඋකභොසුපස්කසසුමහාකකොලම්බප්පමාණා 
මණිමුත්තාදිඛචිතා කහමමයා අකනකසතා මහන්තිකයො ඝණ්ටා තහං තහං

ඔලම්බමානාපචලන්ති, යකතොකඡකකනගන්ධබ්බකකනපයුත්තවාදිතකතො

අතිවිය මකනොහරසද්කදො නිච්ඡරති. කතනාහ ‘‘යතසං සුෙයතිනිග්යඝොයසො, 

තූරියෙ පඤ්චඞ්ගියක ෙථා’’ති  තස්සත්කථො – යථා නාම ආතතං විතතං
ආතතවිතතං ඝනං සුසිරන්ති එවං පඤ්චඞ්ගිකක තූරිකය කුසකලහි
වාදියමාකන ඨානුප්පත්තියා මන්දතාරවිභාගං දස්කසන්කතන ගායන්කතන

සමීරිකතො වාදිතසකරො වග්ගු රජනීකයො නිග්කඝොකසො සුයයති, එවං කතසං
කසොවණ්ණකංසානංතපනීයඝණ්ටානංනිග්කඝොකසො සුයයතීති  

35. නා ස්සාති හත්ථිනාගස්ස  මහන්තන්ති සම්පත්තිමහත්කතනාපි

සඞ්ඛයාමහත්කතනාපි මහන්තං  අච්ඡරාසඞ්ඝන්ති කදවකඤ්ඤාසමූහං  

වණ්යණනාතිරූකපන  

36. දානස්සාති දානමයපුඤ්ඤස්ස  සීලස්සාති 
කායිකසංවරාදිසංවරසීලස්ස  වා-සද්කදො අවුත්තවිකප්පනත්කථො  කතන
අභිවාදනාදිං අවුත්තංචාරිත්තසීලංසඞ්ගණ්හාති  
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එවං කථකරන පුච්ඡිතා සා කදවතා පඤ්හං විස්සජ්කජසි, තමත්ථං 
දස්කසතුං– 

37. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති – 

අයංගාථාධම්මසඞ්ගාහකකහිවුත්තා, තස්සාඅත්කථොකහට්ඨා වුත්කතොඑව  

38. 

‘‘දිස්වානගුණසම්පන්නං, ඣායිංඣානරතංසතං; 

අදාසිංපුප්ඵාභිකිණ්ණං, ආසනංදුස්සසන්ථතං  

39. 

‘‘උපඩ්ඪංපද්මමාලාහං, ආසනස්සසමන්තකතො; 

අබ්කභොකිරිස්සංපත්කතහි, පසන්නාකසහිපාණිභි  

40. 

‘‘තස්ස කම්මකුසලස්ස, ඉදංකමඊදිසංඵලං; 

සක්කාකරොගරුකාකරොච, කදවානංඅපචිතාඅහං  

41. 

‘‘කයො කවසම්මාවිමුත්තානං, සන්තානං බ්රහ්මචාරිනං; 

පසන්කනොආසනංදජ්ජා, එවංනන්කදයථාඅහං  

42. 

‘‘තස්මාහිඅත්තකාකමන, මහත්තමභිකඞ්ඛතා; 

ආසනං දාතබ්බං කහොති, සරීරන්තිමධාරින’’න්ති  – කදවතාය 

වුත්තගාථා; 

38. තත්ථ ගුණසම්පන්නන්ති සබ්කබහි සාවකගුකණහි සමන්නාගතං, 
කතහි වා පරිපුණ්ණං  එකතන සාවකපාරමඤාණස්ස මත්ථකප්පත්තිං

දස්කසති  ඣායින්ති ආරම්මණූපනිජ්ඣානං ලක්ඛණූපනිජ්ඣානන්ති 

දුවිකධනාපි ඣාකනන ඣායනසීලං, කතන වා ඣාකපතබ්බං
සබ්බසංකිකලසපක්ඛං ඣාකපත්වා ඨිතං  තකතො එව ඣාකන රතන්ති 

ඣානරතං. සතන්ති සමානං, සන්තං වා, සප්පුරිසන්ති අත්කථො  

පුප්ඵාභිකිණ්ණන්ති පුප්කඵහි අභිකිණ්ණං, කමලදකලහි අභිප්පකිණ්ණන්ති

අත්කථො  දුස්සසන්ථතන්තිවත්කථනඋපරිඅත්ථතං  

39. උපඩ්ඪං පද්මමාලාහන්ති උපඩ්ඪං පදුමපුප්ඵං අහං  ආසනස්ස

සමන්තයතොති කථකරන නිසින්නස්ස ආසනස්ස සමන්තා භූමයං  
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අබ්යභොකිරිස්සන්ති අභිඔකිරිං අභිප්පකිරිං  කථං? පත්යතහීති, තස්ස
උපඩ්ඪපදුමස්ස විසුං විසුං කකතහි පත්කතහි 

පුප්ඵවස්සාභිවස්සනකනියාකමනඔකිරින්තිඅත්කථො  

40. ඉදං යම ඊදිසං ඵලන්ති ඉමනා ‘‘කුඤ්ජකරො කත
වරාකරොකහො’’තිආදිනාකථකරන ගහිතංඅග්ගහිතඤ්චආයුයසසුඛරූපාදිකභදං 
අත්තකනො දිබ්බසම්පත්තිං එකකතො දස්කසත්වා පුනපි කථකරන

අග්ගහිතකමව අත්තකනො ආනුභාවසම්පත්තිං දස්කසතුං ‘‘සක්කායරො

 රුකායරො’’තිආදිමාහ  කතන ‘‘න කකවලං භන්කත තුම්කහහි

යථාවුත්තකමව ඉධ මය්හං පුඤ්ඤඵලං, අපිච කඛො ඉදං දිබ්බං

ආධිපකතයයම්පී’’ති දස්කසති  තත්ථ සක්කායරොති ආදරකිරියා, කදකවහි

අත්තකනො සක්කාතබ්බතාති අත්කථො  තථා  රුකායරොති ගරුකාතබ්බතා  

යදවානන්ති කදකවහි  අපචිතාතිපූජිතා  

41. සම්මාවිමුත්තානන්ති සුට්ඨු විමුත්තානං සබ්බසංකිකලසප්පහායීනං  

සන්තානන්ති සන්තකායවචීමකනොකම්මානංසාධූනං මග්ගබ්රහ්මචරියස්සච

සාසනබ්රහ්මචරියස්සච චිණ්ණත්තා බ්රහ්මචාරිනං.පසන්යනොආසනංදජ්ජාති 
කම්මඵලසද්ධාය රතනත්තයසද්ධාය ච පසන්නමානකසො හුත්වා යදි 

ආසනමත්තම්පි දකදයය  එවං නන්යද ෙථා අහන්ති යථා අහං කතන 

ආසනදාකනන එතරහි නන්දාම කමොදාම, එවකමව අඤ්කඤොපි නන්කදයය
කමොකදයය  

42. තස්මාති කතන කාරකණන  හි-සද්කදො නිපාතමත්තං  

අත්තකායමනාති අත්තකනො හිතකාකමන  කයො හි අත්තකනො හිතාවහං

කම්මං කකරොති, න අහිතාවහං, කසො අත්තකාකමො  මහත්තන්ති

විපාකමහත්තං  සරීරන්තිමධාරිනන්ති අන්තිමං කදහං ධාකරන්තානං, 
ඛීණාසවානන්ති අත්කථො  අයඤ්කහත්ථ අත්කථො – යස්මා අරහතං

ආසනදාකනන අහං එවං දිබ්බසම්පත්තියා කමොදාම, තස්මා අඤ්කඤනාපි 

අත්තකනො අභිවුද්ධිං පත්ථයමාකනන අන්තිමසමුස්සකය ඨිතානං ආසනං

දාතබ්බං, නත්ථිතාදිසංපුඤ්ඤන්තිදස්කසති කතසං වුත්තසදිසකමවාති  

කුඤ්ජරවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. පඨමනාවාවිමානවණ්ණනා 

සුවණ්ණච්ඡදනං නාවන්ති නාවාවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? භගවති
සාවත්ථියං විහරන්කත කසොළසමත්තා භික්ඛූ අඤ්ඤතරස්මං ගාමකාවාකස

වසිත්වා වුත්ථවස්සා ‘‘භගවන්තං පස්සිස්සාම, ධම්මඤ්ච සුණිස්සාමා’’ති

සාවත්ථිංඋද්දිස්සගිම්හසමකයඅද්ධානමග්ගංපටිපන්නා, අන්තරාමග්කගච

නිරුදකකොකන්තාකරො, කතචතත්ථඝම්මාභිතත්තාකිලන්තාතසිතා පානීයං
අලභමානා අඤ්ඤතරස්ස ගාමස්ස අවිදූකරන ගච්ඡන්ති  තත්ථ අඤ්ඤතරා



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා පීඨවග්කගො 

25 

පටුන 

ඉත්ථී උදකභාජනං ගකහත්වා උදකත්ථාය උදපානාභිමුඛී ගච්ඡති  අථ කත

භික්ඛූ තං දිස්වා ‘‘යත්ථායං ඉත්ථී ගච්ඡති, තත්ථ ගකත පානීයං ලද්රාං
සක්කා’’ති පිපාසාපකරතා තංදිසාභිමුඛා ගන්ත්වා උදපානං දිස්වා තස්සා
අවිදූකර අට්ඨංසු  සා ඉත්ථී තකතො උදකං ගකහත්වා නිවත්තිතුකාමා කත
භික්ඛූ දිස්වා ‘‘ඉකම අයයා උදකකන අත්ථිකා පිපාසිතා’’ති ඤත්වා
ගරුචිත්තීකාරං උපට්ඨකපත්වා උදකකන නිමන්කතසි  කත පත්තථවිකකතො
පරිස්සාවනං නීහරිත්වා පරිස්සාකවත්වා යාවදත්ථං පානීයං පිවිත්වා 
හත්ථපාකදසීතකලකත්වාතස්සාඉත්ථියාපානීයදාකනඅනුකමොදනංවත්වා
අගමංසු  

සා තංපුඤ්ඤංහදකයඨකපත්වාඅන්තරන්තරා අනුස්සරන්තීඅපරභාකග
කාලං කත්වා තාවතිංසභවකන නිබ්බත්ති  තස්සා පුඤ්ඤානුභාකවන 

කප්පරුක්කඛොපකසොභිතං මහන්තං විමානං උප්පජ්ජි  තං විමානං
පරික්ඛිපිත්වා මුත්තජාලරජතවිභූසිතාවියසිකතාවකිණ්ණපණ්ඩරපුලිනතටා
මණික්ඛන්ධනිම්මලසලිලවාහිනී සරිතා  තස්සා උකභොසු තීකරසු
උයයානවිමානද්වාකර ච මහතී කපොක්ඛරණී
පඤ්චවණ්ණපදුමසණ්ඩමණ්ඩිතාසහසුවණ්ණනාවායනිබ්බත්ති සාතත්ථ 
දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවන්තී නාවාය කීළන්තී ලළන්තී විචරති  අකථකදිවසං
ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනොකදවචාරිකංචරන්කතොතංකදවධීතරංනාවාය
කීළන්තිංදිස්වාතාය කතපුඤ්ඤකම්මංපුච්ඡන්කතො– 

43. 

‘‘සුවණ්ණච්ඡදනංනාවං, නාරිආරුය්හතිට්ඨසි; 

ඔගාහසිකපොක්ඛරණිං, පද්මංඡින්දසිපාණිනා  

44. 

‘‘කකන කතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධ මජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

45. 

‘‘පුච්ඡාමතංකදවිමහානුභාකව, 

මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, 

වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති –ආහ; 

තකතො කථකරන පුට්ඨාය කදවතාය විස්සජ්ජිතාකාරං දස්කසතුං 
සඞ්ගීතිකාකරහි– 

46. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති – 
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අයංගාථාවුත්තා  

47. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සකලොකක; 

දිස්වානභික්ඛූතසිකතකිලන්කත, උට්ඨායපාතුංඋදකං අදාසිං  

48. 

‘‘කයො කවකිලන්තානපිපාසිතානං, උට්ඨායපාතුං උදකංදදාති; 

සීකතොදකාතස්සභවන්තිනජ්කජො, පහූතමලයාබහුපුණ්ඩරීකා  

49. 

‘‘තංආපගාඅනුපරියන්තිසබ්බදා, සීකතොදකාවාලුකසන්ථතානදී; 

අම්බා චසාලාතිලකාචජම්බුකයො, උද්දාලකා පාටලිකයොචඵුල්ලා  

50. 

‘‘තංභූමභාකගහිඋකපතරූපං, විමානකසට්ඨංභුසකසොභමානං; 

තස්සීධකම්මස්සඅයංවිපාකකො, එතාදිසංපුඤ්ඤකතාලභන්ති  

51. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

52. 

‘‘අක්ඛාම කතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතා යමකාසිපුඤ්ඤං; 

කතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා

පභාසතී’’ති  – 

අයංකදවතායවිස්සජ්ජිතාකාකරො  

43. තත්ථ සුවණ්ණච්ඡදනන්ති විචිත්තභිත්තිවිරචකනහි
රත්තසුවණ්ණමකයහි උකභොහි පස්කසහි පටිච්ඡාදිතබ්භන්තරතාය කචව
නානාරතනසමුජ්ජලිකතන කනකමයාලඞ්කාකරන උපරි ඡාදිතතාය ච

සුවණ්ණච්ඡදනං  නාවන්ති කපොතං  කසො හි ඔරකතො පාරං පවති ගච්ඡතීති

කපොකතො, සත්කත කනතීති නාවාති ච වුච්චති  නාරීති තස්සා කදවධීතාය

ආලපනං නරතිකනතීතිනකරො, පුරිකසො යථාහි පඨමපකතිභූකතොසත්කතො

ඉතරාය පකතියා කසට්ඨත්කථන පුරි කසතීති ‘‘පුරිකසො’’ති වුච්චති, එවං

නයනට්කඨන ‘‘නකරො’’ති  පුත්තභාතුභූකතොපි හි පුග්ගකලො 

මාතුකජට්ඨභගිනීනං පිතුට්ඨාකන තිට්ඨති, පකගව භත්තුභූකතො  නරස්ස

එසාති නාරී, අයඤ්ච සමඤ්ඤා මනුස්සිත්ථීසු පවත්තා රුළ්හිවකසන

ඉතරාසුපි තථා වුච්චති  ඔ ාහසි යපොක්ඛරණින්ති සතිපි
රත්තුප්පලනීලුප්පලාදිකක බහුවිකධ රතනමකය ජලජකුසුකම
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පටුන 

කපොක්ඛරසඞ්ඛාතානං දිබ්බපදුමානං තත්ථ කයභුකයයන අත්ථිතාය 

‘‘කපොක්ඛරණී’’ති ලද්ධනාමං දිබ්බසරං ජලවිහාරරතියා අනුපවිසසි. පද්මං

ඡින්දසි පාණිනාති රජතමයනාළං පදුමරාගරතනමයපත්තසඞ්ඝාතං
කනකමයකණ්ණිකාකිඤ්ජක්ඛකකසරං දිබ්බකමලං ලීලාරවින්දං 
කත්තුකාමතායතවහත්කථනභඤ්ජසි  

47. තසියතතිපිපාසිකත  කිලන්යතතිතායපිපාසාය අද්ධානපරිස්සකමන

ච කිලන්තකාකය  උට්ඨාොති උට්ඨානවීරියං කත්වා, ආලසියං
අනාපජ්ජිත්වාතිඅත්කථො  

48. යෙො යවතිආදිනා යථා අහං, එවං අඤ්කඤපි ආයතනගකතන
උදකදානපුඤ්කඤන එතාදිසං ඵලං පටිලභන්තීති දිට්කඨන අදිට්ඨස්ස
අනුමානවිධිං දස්කසන්තී කථකරන පුට්ඨමත්ථං සාධාරණකතො විස්සජ්කජති 

තත්ථ තස්සාති තන්තිචයථාවුත්තපුඤ්ඤකාරිනංපච්චාමසති  

49. අනුපරිෙන්තීති අනුරූපවකසන පරික්ඛිපන්ති  තස්ස 

වසනට්ඨානපරික්ඛිපකනන කසොපි පරික්ඛිත්කතො නාම කහොති  තිලකාති

බන්රාජීවකපුප්ඵසදිසපුප්ඵා එකා රුක්ඛජාති  උද්දාලකාති වාතඝාතකා, කය
‘‘රාජරුක්ඛා’’තිපිවුච්චන්ති  

50. තංභූමිභාය හීති තාදිකසහි භූමභාකගහි, 
යථාවුත්තකපොක්ඛරණීනදීඋයයානවන්කතහි භූමපකදකසහීති අත්කථො  

උයපතරූපන්ති පාසංසියභාකවන උකපතං, කතසං කපොක්ඛරණීආදීනං

වකසන රමණීයසන්නිකවසන්ති වුත්තං කහොති  භුස යසොභමානන්ති භුසං 
අතිවිය විකරොචමානං විමානකසට්ඨං ලභන්තීති කයොජනා  කසසං
වුත්තනයකමවාති  

පඨමනාවාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. දුතිෙනාවාවිමානවණ්ණනා 

සුවණ්ණච්ඡදනං නාවන්ති දුතියනාවාවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 

භගවති සාවත්ථියංවිහරන්කතඅඤ්ඤතකරො ඛීණාසවත්කථකරොඋපකට්ඨාය
වස්සූපනායිකාය ගාමකාවාකස වස්සං උපගන්තුකාකමො සාවත්ථිකතො තං

ගාමං උද්දිස්ස පච්ඡාභත්තං අද්ධානමග්ගපටිපන්කනො, මග්ගපරිස්සකමන

කිලන්කතො තසිකතො අන්තරාමග්කග අඤ්ඤතරං ගාමං සම්පත්කතො, 
බහිගාකම තාදිසං ඡායූදකසම්පන්නට්ඨානං අපස්සන්කතො පරිස්සකමන ච
අභිභුයයමාකනො චීවරං පාරුපිත්වා ගාමං පවිසිත්වා රාරකගහස්කසව ද්වාකර

අට්ඨාසි  තත්ථ අඤ්ඤතරා ඉත්ථී කථරං පස්සිත්වා ‘‘කුකතො, භන්කත, 

ආගතත්ථා’’ති පුච්ඡිත්වා මග්ගපරිස්සමං පිපාසිතභාවඤ්ච ඤත්වා ‘‘එථ, 

භන්කත’’ති කගහං පකවකසත්වා ‘‘ඉධ නිසීදථා’’ති ආසනං පඤ්ඤාකපත්වා
අදාසි  තත්ථ නිසින්කන පාකදොදකං පාදබ්භඤ්ජනකතලඤ්ච දත්වා 
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පටුන 

තාලවණ්ටං ගකහත්වා බීජි  පරිළාකහ වූපසන්කත මරාරං සීතලං සුගන්ධං
පානකං කයොකජත්වා අදාසි  කථකරො තං පිවිත්වා පටිප්පස්සද්ධකිලමකථො
අනුකමොදනංකත්වාපක්කාම සා අපරභාකගකාලංකත්වාතාවතිංසභවකන
නිබ්බත්තීති සබ්බං අනන්තරවිමානසදිසන්ති කවදිතබ්බං  ගාථාසුපි අපුබ්බං
නත්ථි කතනවුත්තං– 

53. 

‘‘සුවණ්ණච්ඡදනංනාවං, නාරිආරුය්හතිට්ඨසි; 

ඔගාහසිකපොක්ඛරණිං, පද්මංඡින්දසිපාණිනා  

54. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

55. 

‘‘පුච්ඡාමතංකදවිමහානුභාකව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

56. 

‘‘සා කදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනන පුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

57. 

‘‘අහං මනුස්කසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියා මනුස්සකලොකක; 

දිස්වානභික්ඛුංතසිතංකිලන්තං, උට්ඨායපාතුංඋදකං අදාසිං  

58. 

‘‘කයො කවකිලන්තස්සපිපාසිතස්ස, ට්ඨාය පාතුංඋදකංදදාති; 

සීකතොදකාතස්සභවන්තිනජ්කජො, පහූතමලයාබහුපුණ්ඩරීකා  

59. 

‘‘තංආපගාඅනුපරියන්තිසබ්බදා, සීකතොදකාවාලුකසන්ථතානදී; 

අම්බාචසාලාතිලකාචජම්බුකයො, උද්දාලකාපාටලිකයොච ඵුල්ලා  

60. 

‘‘තංභූමභාකගහිඋකපතරූපං, විමානකසට්ඨංභුසකසොභමානං; 

තස්සීධකම්මස්සඅයංවිපාකකො, එතාදිසංපුඤ්ඤකතාලභන්ති  

61. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා පීඨවග්කගො 

29 

පටුන 

62. 

‘‘අක්ඛාමකතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 

කතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති  

අත්ථවණ්ණනාසුපිඉධඑකකොවකථකරොතිඅපුබ්බංනත්ථි  

දුතියනාවාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. තතිෙනාවාවිමානවණ්ණනා 

සුවණ්ණච්ඡදනං නාවන්ති තතියනාවාවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 

භගවා ජනපදචාරිකං චරන්කතො මහතා භික්ඛුසඞ්කඝන සද්ධිං
කකොසලජනපකදකයන ථූණංනාමබ්රාහ්මණගාකමොතදවසරි අස්කසොසුංකඛො
ථූකණයයකා බ්රාහ්මණගහපතිකා ‘‘සමකණො කිර කගොතකමො අම්හාකං

ගාමකඛත්තං අනුප්පත්කතො’’ති. අථ ථූකණයයකා බ්රාහ්මණගහපතිකා
අප්පසන්නාමච්ඡාදිට්ඨිකාමච්කඡරපකතා‘‘සකචසමකණො කගොතකමොඉමං

ගාමං පවිසිත්වා ද්වීහතීහං වකසයය, සබ්බං ඉමං ජනං අත්තකනො වචකන 

පතිට්ඨකපයය, තකතො බ්රාහ්මණධම්කමො පතිට්ඨං න ලකභයයා’’ති තත්ථ

භගවකතො අවාසාය පරිසක්කන්තා නදීතිත්කථසු ඨපිතනාවාකයො අපකනසුං, 

කසතුසඞ්කමනානි ච අවලඤ්කජ අකංසු, තථා පපාමණ්ඩපාදීනි, එකං
උදපානං ඨකපත්වා ඉතරානි උදපානානි තිණාදීහි පූකරත්වා පිදහිංසු  කතන

වුත්තං උදාකන )උදා  69) ‘‘අථ කඛො ථූකණයයකා බ්රාහ්මණගහපතිකා
උදපානං තිණස්ස ච භුසස්ස ච යාව මුඛකතො පූකරසුං ‘මා කත මුණ්ඩකා 
සමණකාපානීයංඅපංසූ’’’ති  

භගවා කතසං තං විප්පකාරං ඤත්වා කත අනුකම්පන්කතො සද්ධිං 
භික්ඛුසඞ්කඝනආකාකසනනදිංඅතික්කමත්වාගන්ත්වාඅනුක්කකමනථූණං 
බ්රාහ්මණගාමං පත්වා මග්ගා ඔක්කම්ම අඤ්ඤතරස්මං රුක්ඛමූකල
පඤ්ඤත්කත ආසකන නිසීදි  කතන ච සමකයන සම්බහුලා උදකහාරිනිකයො
භගවකතො අවිදූකරන අතික්කමන්ති  තස්මඤ්ච ගාකම ‘‘සකච සමකණො

කගොතකමො ඉධාගමස්සති, න තස්ස පච්චුග්ගමනාදිකං කාතබ්බං, කගහං
ආගතස්සචස්සසාවකානඤ්චභික්ඛාපිනදාතබ්බා’’තිකතිකාකතා කහොති  

තත්ථ අඤ්ඤතරස්ස බ්රාහ්මණස්ස දාසී ඝකටන පානීයං ගකහත්වා 
ගච්ඡන්තී භගවන්තං භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුතං නිසින්නං දිස්වා භික්ඛූ ච 
මග්ගපරිස්සකමන කිලන්කත තසිකත ඤත්වා පසන්නචිත්තා පානීයං

දාතුකාමාහුත්වා ‘‘යදිපිකමගාමවාසිකනො‘සමණස්සකගොතමස්සනකිඤ්චි

දාතබ්බං, සාමීචිකම්මම්පි න කාතබ්බ’න්ති කතිකං කත්වා ඨිතා, එවං
සන්කතපි යදි අහං ඊදිකස පුඤ්ඤක්කඛත්කත දක්ඛිකණකයය ලභිත්වා

පානීයදානමත්කතනාපි අත්තකනො පතිට්ඨං න කකරයයං, කදාහං ඉකතො 

දුක්ඛජීවිතකතොමුච්චිස්සාම, කාමංකම අයයකකොසබ්කබපිකම ගාමවාසිකනො
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මංහනන්තුවාබන්ධන්තුවා, ඊදිකසපුඤ්ඤක්කඛත්කතපානීයදානං දස්සාම
එවා’’තිසන්නිට්ඨානංකත්වාඅඤ්ඤාහිඋදකහාරිනීහි වාරියමානාපිජීවිකත
නිරකපක්ඛා සීසකතො පානීයඝටං ඔතාකරත්වා උකභොහි හත්කථහි 
පරිග්ගකහත්වා එකමන්කත ඨකපත්වා සඤ්ජාතපීතිකසොමනස්සා භගවන්තං
උපසඞ්කමත්වා පඤ්චපතිට්ඨිකතනවන්දිත්වාපානීකයනනිමන්කතසි භගවා
තස්සා චිත්තප්පසාදං ඔකලොකකත්වා තං අනුග්ගණ්හන්කතො පානීයං

පරිස්සාකවත්වා හත්ථපාකද කධොවිත්වා පානීයං පිවි, ඝකට උදකං පරික්ඛයං

නගච්ඡති  සාතං දිස්වා පුනපසන්නචිත්තා එකස්ස භික්ඛුස්ස අදාසි, තථා

අපරස්සඅපරස්සාතිසබ්කබසම්පිඅදාසි, උදකංනඛීයකතව සා හට්ඨතුට්ඨා
යථාපුණ්කණන ඝකටන කගහාභිමුඛී අගමාසි  තස්සා සාමකකො බ්රාහ්මකණො 

පානීයස්සදින්නභාවංසුත්වා‘‘ඉමායගාමවත්තංභින්නං, අහඤ්චගාරය්කහො
කකතො’’ති කකොකධනපජ්ජලන්කතොතටතටායමාකනොතංභූමයංපාකතත්වා 
හත්කථහි ච පාකදහි ච පහරි  සා කතන උපක්කකමන ජීවිතක්ඛයං පත්වා

තාවතිංසභවකන නිබ්බති, විමානං චස්සා පඨමනාවාවිමාකන වුත්තසදිසං
උප්පජ්ජි  

අථ කඛො භගවා ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්කතසි ‘‘ඉඞ්ඝ කම ත්වං, 

ආනන්ද, උදපානකතො පානීයං ආහරා’’ති  කථකරො ‘‘ඉදානි, භන්කත, 

උදපාකනො ථූකණයයකකහි දූසිකතො, න සක්කා පානීයං ආහරිතු’’න්ති ආහ 
භගවාදුතියම්පිතතියම්පිආණාකපසි  තතියවාකරකථකරොභගවකතොපත්තං
ආදාය උදපානාභිමුකඛො අගමාසි  ගච්ඡන්කත කථකර උදපාකන උදකං 

පරිපුණ්ණං හුත්වා උත්තරිත්වා සමන්තකතො සන්දති, සබ්බං තිණභුසං
උපලවිත්වා සයකමව අපගච්ඡති  කතන සන්දමාකනන සලිකලන උපරූපරි
වඩ්ඪන්කතන අඤ්කඤ ජලාසකය පූකරත්වා තං ගාමං පරික්ඛිපන්කතන
ගාමප්පකදකසො අජ්කඣොත්ථරීයති  තං පාටිහාරියං දිස්වා බ්රාහ්මණා 

අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජාතා භගවන්තං ඛමාකපසුං, තඞ්ඛණඤ්කඤව
උදකකොකඝොඅන්තරධායි  කත භගවකතොච භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච නිවාසට්ඨානං
සංවිධාය ස්වාතනාය නිමන්කතත්වා දුතියදිවකස මහාදානං සජ්කජත්වා
බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පණීකතනඛාදනීකයන කභොජනීකයනපරිවිසිත්වා
සබ්කබ ථූකණයයකා බ්රාහ්මණගහපතිකා භගවන්තං භුත්තාවිං 
ඔනීතපත්තපාණිංපයිරුපාසන්තානිසීදිංසු  

කතන ච සමකයන සා කදවතා අත්තකනො සම්පත්තිං පච්චකවක්ඛිත්වා
තස්සා කාරණං උපධාකරන්තී තං ‘‘පානීයදාන’’න්ති ඤත්වා 

පීතිකසොමනස්සජාතා ‘‘හන්දාහං ඉදාකනව භගවන්තං වන්දිස්සාම, 
සම්මාපටිපන්කනසු කතානං අප්පකානම්පි කාරානං උළාරඵලතඤ්ච
මනුස්සකලොකක පාකටං කරිස්සාමී’’ති උස්සාහජාතා අච්ඡරාසහස්සපරිවාරා
උයයානාදිසහිකතන විමාකනන සද්ධිංකයව මහතියා කදවිද්ධියා මහන්කතන
කදවානුභාකවන මහාජනකායස්ස පස්සන්තස්කසව ආගන්ත්වා විමානකතො 
ඔරුය්හ භගවන්තං උපසඞ්කමත්වා අභිවාකදත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ
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අට්ඨාසි  අථ නං භගවා තස්සා පරිසාය කම්මඵලං පච්චක්ඛකතො
විභාකවතුකාකමො– 

63. 

‘‘සුවණ්ණච්ඡදනංනාවං, නාරිආරුය්හතිට්ඨසි; 

ඔගාහසිකපොක්ඛරණිං, පද්මංඡින්දසිපාණිනා  

64. 

‘‘කූටාගාරානිකවසාකත, විභත්තාභාගකසොමතා; 

දද්දල්ලමානාආභන්ති, සමන්තාචතුකරොදිසා  

65. 

‘‘කකන කතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධ මජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

66. 

‘‘පුච්ඡාමතංකදවිමහානුභාකව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං, 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  
– 

චතූහිගාථාහිපුච්ඡි  

67. 

‘‘සා කදවතාඅත්තමනා, සම්බුද්කධකනව පුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති – 

සඞ්ගීතිකාරාආහංසු  

68. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සකලොකක; 

දිස්වානභික්ඛූතසිකතකිලන්කත, උට්ඨායපාතුංඋදකං අදාසිං  

69. 

‘‘කයො කවකිලන්තානපිපාසිතානං, උට්ඨායපාතුං උදකංදදාති; 

සීකතොදකාතස්සභවන්තිනජ්කජො, පහූතමලයාබහුපුණ්ඩරීකා  

70. 

‘‘තංආපගාඅනුපරියන්තිසබ්බදා, සීකතොදකාවාලුකසන්ථතානදී; 

අම්බාචසාලාතිලකාචජම්බුකයො, උද්දාලකාපාටලිකයොච ඵුල්ලා  

71. 

‘‘තංභූමභාකගහිඋකපතරූපං, විමානකසට්ඨංභුසකසොභමානං; 
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තස්සීධකම්මස්සඅයංවිපාකකො, එතාදිසංපුඤ්ඤකතාලභන්ති  

72. 

‘‘කූටාගාරානිකවසාකම, විභත්තාභාගකසොමතා; 

දද්දල්ලමානාආභන්ති, සමන්තාචතුකරොදිසා  

73. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධමජ්ඣති; 

තප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

74. 

‘‘අක්ඛාම කතබුද්ධමහානුභාව, මනුස්සභූතා යමකාසිපුඤ්ඤං; 

කතනම්හිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසති; 

එතස්සකම්මස්සඵලංමකමදං, අත්ථායබුද්කධොඋදකංඅපායී’’ති  – 

විස්සජ්ජනගාථාකයො  

63. තත්ථ කිඤ්චාපිසාකදවතායදාභගවාපුච්ඡි, තදාතංනාවංආරුය්හ

නඨිතා, නකපොක්ඛරණිං ඔගාහති, නාපිපදුමං ඡින්දති, කම්මානුභාවකචොදිතා
පන අභිණ්හං ජලවිහාරපසුතා තථා කකරොතීති තං කිරියාවිච්කඡදං

දස්සනවකසකනවං වුත්තං  අයඤ්ච අත්කථො න කකවලමකධව, අථ කඛො
කහට්ඨිකමසුපිඑවකමවදට්ඨබ්කබො  

72. කූටා ාරාති සුවණ්ණමයකණ්ණිකාබද්ධකගහවන්කතො  නියවසාති

නිකවසනානි, කච්ඡරානීති අත්කථො  කතනාහ ‘‘විභත්තා භාගකසො මතා’’ති 
තානි හි චතුසාලභූතානි අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පටිබිම්බභූතානි විය 

පටිවිභත්තරූපානි සමප්පමාණතාය භාගකසො මතානි විය කහොන්ති  

දද්දල්ලමානාති අතිවිය විජ්කජොතමානා  ආභන්තීති
මණිරතනකනකරංසිජාකලහිඔභාකසන්ති  

74. මමාති ඉදං පුබ්බාපරාකපක්ඛං, මම කම්මස්ස මම අත්ථායාති 

අයඤ්කහත්ථ කයොජනා  උදකං අපායීති යකදතං උදකදානං වුත්තං, එතස්ස

පුඤ්ඤකම්මස්සඉදංඵලංයායංදිබ්බසම්පත්ති, යස්මාමමත්ථායසකදවකක 
කලොකක අග්ගදක්ඛිකණකයයො බුද්කධො භගවා මයා දින්නං උදකං අපායීති 
කසසං වුත්තනයකමව  

එවං පසන්නමානසාය කදවතාය භගවා සාමුක්කංසිකං ධම්මකදසනං
කකරොන්කතො සච්චානි පකාකසසි  සා කදසනාපරිකයොසාකන

කසොතාපත්තිඵකල පතිට්ඨහි, සම්පත්තපරිසායපි ධම්මකදසනා සාත්ථිකා
අකහොසි  



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා පීඨවග්කගො 

33 

පටුන 

තතියනාවාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. දීපවිමානවණ්ණනා 

අභික්කන්යතන වණ්යණනාතිදීපවිමානං තස්සකාඋප්පත්ති? භගවති
සාවත්ථියං විහරන්කත උකපොසථදිවකස සම්බහුලා උපාසකා උකපොසථිකා
හුත්වා පුකරභත්තං යථාවිභවං දානං දත්වා කාලස්කසව භුඤ්ජිත්වා
සුද්ධවත්ථනිවත්ථා සුද්රාත්තරාසඞ්ගා ගන්ධමාලාදිහත්ථා පච්ඡාභත්තං
විහාරං ගන්ත්වා මකනොභාවනීකය භික්ඛූ පයිරුපාසිත්වා සායන්කහ ධම්මං
සුණන්ති  විහාකරකයව වසිතුකාමානං කතසං ධම්මං සුණන්තානංකයව

සූරිකයො අත්ථඞ්ගකතො, අන්ධකාකරො ජාකතො  තත්කථකා අඤ්ඤතරා ඉත්ථී
‘‘ඉදානි දීපාකලොකං කාතුං යුත්ත’’න්ති චින්කතත්වා අත්තකනො කගහකතො 
පදීකපයයං ආහරාකපත්වා පදීපං උජ්ජාකලත්වා ධම්මාසනස්ස පුරකතො
ඨකපත්වා ධම්මං සුණි  සා කතන පදීපදාකනන අත්තමනා
පීතිකසොමනස්සජාතාහුත්වාවන්දිත්වාඅත්තකනො කගහංගතා සාඅපරභාකග
කාලං කත්වා තාවතිංසභවකන කජොතිරසවිමාකන නිබ්බත්ති  සරීරකසොභා
පනස්සාඅතිවියපභස්සරාඅඤ්කඤකදකවඅභිභවිත්වාදසදිසා ඔභාසයමානා
තිට්ඨති  අකථකදිවසං ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො කදවචාරිකං
චරන්කතොති සබ්බංකහට්ඨාආගතනකයකනවකවදිතබ්බං ඉධපන– 

75. 

‘‘අභික්කන්කතනවණ්කණන, යාත්වංතිට්ඨසිකදවකත; 

ඔභාකසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා  

76. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

77. 

‘‘කකනත්වංවිමකලොභාසා, අතිකරොචසිකදවතා; 

කකනකතසබ්බගත්කතහි, සබ්බාඔභාසකතදිසා  

78. 

‘‘පුච්ඡාමතංකදවිමහානුභාකව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  
– 

චතූහිගාථාහිපුච්ඡි  

79. 

‘‘සා කදවතා අත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  
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80. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සකලොකක; 

තමන්ධකාරම්හිතිමීසිකායං, පදීපකාලම්හිඅදාසිදීපං  

81. 

‘‘කයොඅන්ධකාරම්හිතිමීසිකායං, පදීපකාලම්හිදදාතිදීපං; 

උප්පජ්ජතිකජොතිරසංවිමානං, පහූතමලයංබහුපුණ්ඩරීකං  

82. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

83. 

‘‘කතනාහං විමකලොභාසා, අතිකරොචාමකදවතා; 

කතනකමසබ්බගත්කතහි, සබ්බාඔභාසකතදිසා  

84. 

‘‘අක්ඛාමකතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 

කතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා

පභාසතී’’ති  – 

විස්සජ්කජසි  

75. තත්ථ අභික්කන්යතන වණ්යණනාති එත්ථ අභික්කන්ත-සද්කදො 

‘‘අභික්කන්තා, භන්කත, රත්ති, නික්ඛන්කතො පඨකමො යාකමො’’තිආදීසු )අ 

නි  8.20; උදා  45; චූළව  383) ඛකය ආගකතො  ‘‘අයං ඉකමසං චතුන්නං

පුග්ගලානං අභික්කන්තතකරො ච පණීතතකරො චා’’තිආදීසු )අ  නි  4.100) 

සුන්දකර  ‘‘අභික්කන්තං, භන්කත, අභික්කන්තං, භන්කත’’තිආදීසු )දී  නි 

1.250; පාරා  15) අබ්භනුකමොදකන  ‘‘අභික්කන්කතන වණ්කණන, සබ්බා

ඔභාසයං දිසා’’තිආදීසු )වි  ව  857) අභිරූකප  ඉධාපි අභිරූකප එව

දට්ඨබ්කබො  තස්මා අභික්කන්යතනාති අතිකන්කතන අතිමනාකපන, 

අභිරූකපනාති අත්කථො  වණ්යණනාති ඡවිවණ්කණන  ඔභායසන්තී දිසා 

සබ්බාති සබ්බාපි දස දිසා කජොකතන්තී එකාකලොකං කකරොන්තී  කිං වියාති

ආහ ‘‘ඔසධී විෙ තාරකා’’ති  උස්සන්නා පභා එතාය ධීයති, ඔසධීනං වා
අනුබලප්පදායිකාතිකත්වා‘‘ඔසධී’’තිලද්ධනාමාතාරකායථා සමන්තකතො

ආකලොකං කුරුමානා තිට්ඨති, එවකමව ත්වං සබ්බා දිසා ඔභාසයන්තී 
තිට්ඨසීති  

77. සබ්බ ත්යතහීති සබ්කබහි සරීරාවයකවහි, සකකලහි

අඞ්ගපච්චඞ්කගහි ඔභාසතීති අධිප්පාකයො, කහතුම්හි කචතං කරණවචනං  
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සබ්බා ඔභාසයත දිසාති සබ්බාපි දසදිසා විජ්කජොතති  ‘‘ඔභාසකර’’තිපි

පඨන්ති, කතසංසබ්බා දිසාතිබහුවචනකමවදට්ඨබ්බං  

81. පදීපකාලම්හීති පදීපකරණකාකල, පදීපුජ්ජලනකයොග්කග

අන්ධකාකරති අත්කථො  කතනාහ ‘‘කයො අන්ධකාරම්හි තිමීසිකාය’’න්ති, 

බහකල මහන්ධකාකරති අත්කථො  දදාති දීපන්ති පදීපං උජ්ජාකලන්කතො වා

අනුජ්ජාකලන්කතො වා පදීපදානං දදාති, පදීකපොපකරණානි දක්ඛිකණකයය

උද්දිස්ස පරිච්චජති  උපපජ්ජති යජොතිරසං විමානන්ති
පටිසන්ධිග්ගහණවකසන කජොතිරසං විමානං උපගච්ඡතීති  කසසං 
වුත්තනයකමව  

අථ යථාපුච්ඡිකත අත්කථ කදවතාය කථිකත කථකරො තකමව කථං 
අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා දානාදිකථාය තස්සා කල්ලචිත්තාදිභාවං ඤත්වා

සච්චානි පකාකසසි, සච්චපරිකයොසාකන සපරිවාරා සා කදවතා
කසොතාපත්තිඵකල පතිට්ඨහි  කථකරො තකතො ආගන්ත්වා තං පවත්තිං

භගවකතොආකරොකචසි, භගවාතස්මංවත්ථුස්මංසම්පත්තපරිසාය විත්ථාකරන

ධම්මං කදකසසි. සා කදසනා මහාජනස්ස සාත්ථිකා ජාතා, මහාජකනො
විකසසකතොදීපදාකනසක්කච්චකාරීඅකහොසීති  

දීපවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. තිලදක්ඛිණවිමානවණ්ණනා 

අභික්කන්යතනවණ්යණනාති තිලදක්ඛිණවිමානං තස්සකාඋප්පත්ති? 
භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාකම  කතන ච
සමකයන රාජගකහ අඤ්ඤතරා ඉත්ථී ගබ්භිනී තිකල කධොවිත්වා ආතකප
සුක්ඛාකපති කතලං කාතුකාමා  සා ච පරික්ඛීණායුකා තං දිවසකමව 

චවනධම්මා, නිරයසංවත්තනිකංචස්සාකම්මංඔකාසංකත්වාඨිතං අථනං
භගවා පච්චූසකවලායං කලොකං කවොකලොකකන්කතො දිබ්බචක්ඛුනා දිස්වා

චින්කතසි ‘‘අයං ඉත්ථී අජ්ජ කාලං කත්වා නිරකය නිබ්බත්තිස්සති, 

යංනූනාහං තිලභික්ඛාපටිග්ගහකණන තං සග්ගූපගං කකරයය’’න්ති  කසො
සාවත්ථිකතො තඞ්ඛකණකනව රාජගහං ගන්ත්වා පුබ්බණ්හසමයං
නිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදාය රාජගකහ පිණ්ඩාය චරන්කතො අනුපුබ්කබන
තස්සා කගහද්වාරං පාපුණි  සා ඉත්ථී භගවන්තං පස්සිත්වා
සඤ්ජාතපීතිකසොමනස්සා සහසා උට්ඨහිත්වා කතඤ්ජලී අඤ්ඤං 
දාතබ්බයුත්තකං අපස්සන්තී හත්ථපාකද කධොවිත්වා තිකල රාසිං කත්වා
උකභොහි හත්කථහි පරිග්ගකහත්වා අඤ්ජලිපූරං තිලං භගවකතො පත්කත

ආකිරිත්වාභගවන්තංවන්දි තංභගවා අනුකම්පමාකනො ‘‘සුඛිනීකහොහී’’ති
වත්වා පක්කාම  සා තස්සා රත්තියා පච්චූසසමකය කාලං කත්වා
තාවතිංසභවකන ද්වාදසකයොජනිකක කනකවිමාකන සුත්තපබුද්ධා විය
නිබ්බත්ති  
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අථායස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො කදවචාරිකං චරන්කතො තං 
අච්ඡරාසහස්සපරිවුතංමහතියාකදවිද්ධියාවිකරොචමානමුපගන්ත්වා– 

85. 

‘‘අභික්කන්කතන වණ්කණන, යාත්වංතිට්ඨසි කදවකත; 

ඔභාකසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා  

86. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

87. 

‘‘පුච්ඡාමතංකදවිමහානුභාකව, 

මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, 

වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති –පුච්ඡි; 

88. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

89. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සකලොකක  
90. 

‘‘අද්දසංවිරජංබුද්ධං, විප්පසන්නමනාවිලං; 

ආසජ්ජදානංඅදාසිං, අකාමාතිලදක්ඛිණං; 

දක්ඛිකණයයස්සබුද්ධස්ස, පසන්නාකසහිපාණිභි  

91. 

‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධ මජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

92. 

‘‘අක්ඛාමකතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 

කතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා

පභාසතී’’ති  – 

සාවිස්සජ්කජසි  

90. තත්ථ ආසජ්ජාති අයං ආසජ්ජ-සද්කදො ‘‘ආසජ්ජ නං 

තථාගත’’න්තිආදීසු )චූළව  350) ඝට්කටන ආගකතො  ‘‘ආසජ්ජ දානං
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කදතී’’තිආදීසු)දී නි  3.336; අ නි 8.31) සමාගකම ඉධාපිසමාගකමකයව

දට්ඨබ්කබො  තස්මා ආසජ්ජාති සමාගන්ත්වා, සමවාකයන සම්පත්වාති

අත්කථො  කතනාහ ‘‘අකාමා’’ති  සා හි කදයයධම්මසංවිධානපුබ්බකං 
පුරිමසිද්ධං දානසඞ්කප්පං විනා සහසා සම්පත්කත භගවති පවත්තිතං 

තිලදානං සන්ධායාහ ‘‘ආසජ්ජ දානං අදාසිං, අකාමා තිලදක්ඛිණ’’න්ති 
කසසංවුත්තනයකමව  

තිලදක්ඛිණවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

11. පඨමපතිබ්බතාවිමානවණ්ණනා 

යකොඤ්චාමයූරාදිවිොචහංසාති පතිබ්බතාවිමානං තස්සකාඋප්පත්ති? 

භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාකම  තත්ථ
අඤ්ඤතරා ඉත්ථී පතිබ්බතා අකහොසි භත්තු අනුකූලවත්තිනී ඛමා

පදක්ඛිණග්ගාහිනී, න කුද්ධාපි පටිප්ඵරති, අඵරුසවාචා සච්චවාදිනී සද්ධා
පසන්නායථාවිභවංදානානිචඅදාසි සාකකනචිකදවකරොකගනඵුට්ඨා කාලං
කත්වා තාවතිංසභවකන නිබ්බත්ති  අථායස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො
පුරිමනකයකනව කදවචාරිකං චරන්කතො තං කදවධීතරං මහතිං සම්පත්තිං
අනුභවන්තිං දිස්වා තස්සා සමීපමුපගකතො  සා අච්ඡරාසහස්සපරිවුතා
සට්ඨිසකටභාරාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතත්තභාවා කථරස්ස පාකදසු සිරසා
වන්දිත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි කථකරොපිතායකතපුඤ්ඤකම්මං පුච්ඡන්කතො
– 

93. 

‘‘කකොඤ්චාමයූරාදිවියාචහංසා, වග්ගුස්සරාකකොකිලා සම්පතන්ති; 

පුප්ඵාභිකිණ්ණංරම්මමදංවිමානං, අකනකචිත්තං නරනාරිකසවිතං  

94. 

‘‘තත්ථච්ඡසි කදවිමහානුභාකව, ඉද්ධී විකුබ්බන්තිඅකනකරූපා; 

ඉමා ච කත අච්ඡරාකයො සමන්තකතො, නච්චන්ති ගායන්ති
පකමොදයන්තිච  

95. 

‘‘කදවිද්ධිපත්තාසි මහානුභාකව, 

මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, 

වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති –ආහ; 

96. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  
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97. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, පතිබ්බතානඤ්ඤමනාඅකහොසිං; 

මාතාවපුත්තංඅනුරක්ඛමානා, කුද්ධාපිහංනප්ඵරුසංඅකවොචං  

98. 

‘‘සච්කචඨිතාකමොසවජ්ජංපහාය, දාකනරතාසඞ්ගහිතත්තභාවා; 

අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්තා, සක්කච්චදානංවිපුලං අදාසිං  

99. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

100. 

‘‘අක්ඛාමකතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 

කතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා

පභාසතී’’ති  – 

සාකදවතාවිස්සජ්කජසි  

93. තත්ථ යකොඤ්චාති කකොඤ්චසකුණා, කය ‘‘සාරසා’’තිපි වුච්චන්ති  

මයූරාතිකමොරා  දිවිොතිදිබ්බානුභාවා  ඉදඤ්හිපදං‘‘දිවියාකකොඤ්චා, දිවියා

මයූරා’’තිආදිනාචතූහිපිපකදහිකයොකජතබ්බං  හංසාතිසුවණ්ණහංසාදිහංසා  

වග්ගුස්සරාතිමරාරස්සරා  යකොකිලාති කාළකකොකිලාකචවසුක්කකකොකිලා

ච  සම්පතන්තීති කදවතාය අභිරමණත්ථං කීළන්තා ලළන්තා සමන්තකතො
පතන්ති විචරන්ති  කකොඤ්චාදිරූකපන හි කදවතාය රතිජනනත්ථං
පරිවාරභූතා කදවතා කීළන්තා ලළන්තා ‘‘කකොඤ්චා’’තිආදිනා වුත්තා  

පුප්ඵාභිකිණ්ණන්ති ගන්ථිතාගන්ථිකතහි නානාවිධරතනකුසුකමහි 

ඔකිණ්ණං  රම්මන්ති රමණීයං, මකනොරමන්ති අත්කථො  අයනකචිත්තන්ති
අකනකකහි උයයානකප්පරුක්ඛකපොක්ඛරණිආදීහි විමාකනසු ච අකනකකහි

භිත්තිවිකසසාදීහි චිත්තං  නරනාරියසවිතන්ති පරිවාරභූකතහි කදවපුත්කතහි
කදවධීතාහිච උපකසවිතං  

94. ඉද්ධී විකුබ්බන්ති අයනකරූපාති නානාරූපානං විදංසකනන
අකනකරූපා කම්මානුභාවසිද්ධා ඉද්ධී විකුබ්බන්තී විකුබ්බනිද්ධිකයො
වලඤ්කජන්තීඅච්ඡසීති කයොජනා  

97. අනඤ්ඤමනාති පතිබ්බතා, පතිකතො අඤ්ඤස්මං මකනො එතිස්සාති 

අඤ්ඤමනා, නඅඤ්ඤමනාතිඅනඤ්ඤමනා, මය්හංසාමකකතොඅඤ්ඤස්මං

පුරිකස පාපකං චිත්තං න උප්පාකදසින්ති අත්කථො  මාතාව පුත්තං 

අනුරක්ඛමානාති යථා මාතා පුත්තං, එවං මය්හං සාමකං, සබ්කබපි වා

සත්කත හිකතසිතාය අහිතාපනයනකාමතාය ච අනුද්දයමානා  කුද්ධාපිහං
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නප්ඵරුසං අයවොචන්තිපකරනකතංඅඵාසුකංපටිච්චකුද්ධාපිසමානාඅහං

ඵරුසවචනංනකකථසිං, අඤ්ඤදත්ථුපියවචනකමවඅභාසින්තිඅධිප්පාකයො  

98. සච්යච ඨිතාති සච්කච පතිට්ඨිතා  යස්මා මුසාවාදා කවරමණියා 

සච්කච පතිට්ඨිතා නාම කහොති, න කදාචි සච්චවචනමත්කතනාති ආහ – 

යමොසවජ්ජං පහාොති මුසාවාදං පහාය  දායන රතාති දාකන අභිරතා, 

යුත්තප්පයුත්තාති අත්කථො  සඞ් හිතත්තභාවාති සඞ්ගහවත්ථූහි අත්තානං
විය සභාකවකනව පකරසං සඞ්ගණ්හනසීලා අන්නඤ්ච පානඤ්ච

කම්මඵලසද්ධාය පසන්නචිත්තා සක්කච්චං චිත්තීකාකරන අදාසිං, 
අඤ්ඤඤ්ච වත්ථාදිදානං විපුලං උළාරං අදාසින්ති කයොජනා  කසසං 
වුත්තනයකමව  

පතිබ්බතාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

12. දුතිෙපතිබ්බතාවිමානවණ්ණනා 

යවළුරිෙථම්භන්ති දුතියපතිබ්බතාවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
සාවත්ථියං කිර අඤ්ඤතරා උපාසිකා පතිබ්බතා හුත්වා සද්ධා පසන්නා

පඤ්ච සීලානි සුවිසුද්ධානි කත්වා රක්ඛි, යථාවිභවඤ්ච දානානි අදාසි, සා
කාලංකත්වාතාවතිංසභවකනඋප්පජ්ජි  කසසංකහට්ඨාවුත්තනයකමව  

101. 

‘‘කවළුරියථම්භං රුචිරංපභස්සරං, විමානමාරුය්හඅකනකචිත්තං; 

තත්ථච්ඡසිකදවිමහානුභාකව, උච්චාවචාඉද්ධිවිකුබ්බමානා; 

ඉමා ච කත අච්ඡරාකයො සමන්තකතො, නච්චන්ති ගායන්ති
පකමොදයන්ති ච  

102. 

‘‘කදවිද්ධිපත්තාසිමහානුභාකව, 

මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, 

වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති –පුච්ඡි; 

103. 

‘‘සා කදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනන පුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

104. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, උපාසිකාචක්ඛුමකතොඅකහොසිං; 

පාණාතිපාතාවිරතාඅකහොසිං, කලොකකඅදින්නංපරිවජ්ජයිස්සං  

105. 
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‘‘අමජ්ජපාකනොචමුසාඅභාණිං, සකකනසාමනාඅකහොසිංතුට්ඨා; 

අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්තා, සක්කච්චදානංවිපුලං අදාසිං  

106. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

107. 

‘‘අක්ඛාම කතභික්ඛුමහානුභාව, 

මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 

කතනම්හිඑවංජලිතානුභාවා, 

වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති –විස්සජ්කජසි; 

101. තත්ථ යවළුරිෙථම්භන්ති කවළුරියමණිමයථම්භං  රුචිරන්ති

රමණීයං  පභස්සරන්ති අතිවිය භාසුරං  උච්චාවචාති උච්චා ච අවචා ච, 
විවිධාතිඅත්කථො  

104-5. උපාසිකාතිසරණගමකනනඋපාසිකාලක්ඛකණඨිතා වුත්තඤ්හි
– 

‘‘යකතො කඛො, මහානාම, අරියසාවකකො බුද්ධං සරණං ගකතො 

කහොති, ධම්මං සරණං ගකතො කහොති, සඞ්ඝං සරණං ගකතො කහොති, 

එත්තාවතාකඛො, මහානාම, අරියසාවකකොඋපාසකකො කහොතී’’ති )සං 

නි 5.1033). 

චක්ඛුමයතොති පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුමකතො බුද්ධස්ස භගවකතො  එවං
උපාසිකාභාවකිත්තකනන ආසයසුද්ධිං දස්කසත්වා පකයොගසුද්ධිං දස්කසතුං 

‘‘පාණාතිපාතා විරතා’’තිආදි වුත්තං  තත්ථ සයකන සාමිනා අයහොසිං

තුට්ඨාතිමච්ඡාචාරාකවරමණිමාහ කසසංකහට්ඨා වුත්තසදිසකමව  

දුතියපතිබ්බතාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

13. පඨමසුණිසාවිමානවණ්ණනා 

අභික්කන්යතන වණ්යණනාති සුණිසාවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 

සාවත්ථියං අඤ්ඤතරස්මංකගකහඑකා කුලසුණ්හාකගහංපිණ්ඩායපවිට්ඨං

ඛීණාසවත්කථරං දිස්වා සඤ්ජාතපීතිකසොමනස්සා ‘‘ඉදං මය්හං උත්තමං
පුඤ්ඤක්කඛත්තංඋපට්ඨිත’’න්තිඅත්තනාලද්ධංපූවභාගං ආදායආදකරන

කථරස්ස උපකනසි, කථකරොතං පටිග්ගකහත්වාඅනුකමොදනංකත්වා ගකතො 
සා අපරභාකග කාලං කත්වා තාවතිංසභවකන උප්පජ්ජි  කසසං සබ්බං 
කහට්ඨාවුත්තසදිසකමව කතනවුත්තං– 
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108. 

‘‘අභික්කන්කතනවණ්කණන, යාත්වංතිට්ඨසිකදවකත; 

ඔභාකසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා  

109. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

110. 

‘‘පුච්ඡාමතංකදවිමහානුභාකව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

111. 

‘‘සා කදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනන පුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

112. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, සුණිසාඅකහොසිංසසුරස්සකගකහ  
113. 

‘‘අද්දසංවිරජංභික්ඛුං, විප්පසන්නමනාවිලං; 

තස්සඅදාසහංපූවං, පසන්නාකසහිපාණිභි; 

භාගඩ්ඪභාගංදත්වාන, කමොදාමනන්දකනවකන  

114. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

115. 

‘‘අක්ඛාමකතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 

කතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති  

112. තත්ථ සුණිසාති පුත්තස්ස භරියා  ඉත්ථියා හි සාමකස්ස පිතා 

‘‘සසුකරො’’ති වුච්චති, තස්ස ච සා ‘‘සුණිසා’’ති  තං සන්ධාය ‘‘සුණිසා
අකහොසිං සසුරස්සකගකහ’’ති  

113. භා ඩ්ඪභා න්ති අත්තනා ලද්ධපටිවීසකතො උපඩ්ඪභාගං  යමොදාමි

නන්දයන වයනති කථකරන නන්දනවකන දිට්ඨතාය ආහ  කසසං
වුත්තනයකමව  

සුණිසාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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14. දුතිෙසුණිසාවිමානවණ්ණනා 

අභික්කන්යතන වණ්යණනාති දුතියසුණිසාවිමානං  එත්ථ පන අපුබ්බං

නත්ථි, අට්ඨුප්පත්තියංකුම්මාසදානකමවවිකසකසො කතනවුත්තං– 

116. 

‘‘අභික්කන්කතනවණ්කණන, යාත්වංතිට්ඨසිකදවකත; 

ඔභාකසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා  

117. 

‘‘කකන කතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධ මජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

118. 

‘‘පුච්ඡාමතංකදවිමහානුභාකව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

119. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

120. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, සුණිසාඅකහොසිංසසුරස්සකගකහ  
121. 

‘‘අද්දසංවිරජංභික්ඛුං, විප්පසන්නමනාවිලං; 

තස්සඅදාසහංභාගං, පසන්නාකසහිපාණිභි; 

කුම්මාසපිණ්ඩංදත්වාන, කමොදාමනන්දකනවකන  

122. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

123. 

‘‘අක්ඛාම කතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතා යමකාසිපුඤ්ඤං; 

කතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති  

121. තත්ථ භා න්ති කුම්මාසකකොට්ඨාසං  කතනාහ ‘‘කුම්මාසපිණ්ඩං

දත්වානා’’ති කුම්මාකසොතිචයවකුම්මාකසො වුත්කතො කසසංවුත්තනයකමව  

දුතියසුණිසාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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15. උත්තරාවිමානවණ්ණනා 

අභික්කන්යතන වණ්යණනාති උත්තරාවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 

භගවා රාජගකහ විහරති කවළුවකන කලන්දකනිවාකප  කතන ච සමකයන

පුණ්කණො නාම දුග්ගතපුරිකසො රාජගහකසට්ඨිං උපනිස්සාය ජීවති, තස්ස

භරියා උත්තරා, උත්තරා ච නාම ධීතාති ද්කව එව කගහමානුසකා 
අකථකදිවසංරාජගකහ‘‘මහාජකනනසත්තාහංනක්ඛත්තංකීළිතබ්බ’’න්ති 

කඝොසනං කරිංසු  තං සුත්වා කසට්ඨි පාකතොව ආගතං පුණ්ණං ‘‘තාත, 

අම්හාකං පරිජකනො නක්ඛත්තං කීළිතුකාකමො, ත්වං කිං නක්ඛත්තං

කීළිස්සසි, උදාහුභතිංකරිස්සසී’’ති ආහ ‘‘සාම, නක්ඛත්තංනාමසධනානං

කහොති, මම පන කගකහ ස්වාතනාය යාගුතණ්ඩුලානිපි නත්ථි, කිං කම

නක්ඛත්කතන? කගොකණ ලභන්කතො කසිතුං ගමස්සාමී’ති  ‘‘කතන හි
කගොකණ ගණ්හස්සූ’’ති  කසො බලවකගොකණ ච භද්දනඞ්ගලඤ්ච ගකහත්වා

‘‘භද්කද, නාගරා නක්ඛත්තං කීළන්ති, අහං දලිද්දතාය භතිං කාතුං

ගමස්සාම, මය්හම්පි තාව අජ්ජ දිගුණං නිවාපං පචිත්වා භත්තං
ආහකරයයාසී’’තිභරියංවත්වාකඛත්තංඅගමාසි  

සාරිපුත්තත්කථකරොපි සත්තාහං නිකරොධසමාපන්කනො තකතො වුට්ඨාය 

‘‘කස්ස නු කඛො අජ්ජ මයා සඞ්ගහං කාතුං වට්ටතී’’ති ඔකලොකකන්කතො
පුණ්ණංඅත්තකනො ඤාණජාලස්සඅන්කතොපවිට්ඨංදිස්වා‘‘සද්කධොනුකඛො

එස, සක්ඛිස්සති වා කම සඞ්ගහං කාතු’’න්ති ඔකලොකකන්කතො තස්ස
සද්ධභාවඤ්ච සඞ්ගහං කාතුං සමත්ථභාවඤ්ච තප්පච්චයා ච තස්ස
මහාසම්පත්තිපටිලාභං ඤත්වා පත්තචීවරං ආදාය තස්ස කසනට්ඨානං
ගන්ත්වාආවාටතීකරඑකංගුම්බංඔකලොකකන්කතොඅට්ඨාසි  පුණ්කණොකථරං
දිස්වාව කසිං ඨකපත්වා පඤ්චපතිට්ඨිකතන කථරං වන්දිත්වා 

‘‘දන්තකට්කඨන අත්කථො භවිස්සතී’’ති දන්තකට්ඨං කප්පියං කත්වා අදාසි 
අථස්ස කථකරො පත්තඤ්ච පරිස්සාවනඤ්ච නීහරිත්වා අදාසි  කසො
‘‘පානීකයනඅත්කථො භවිස්සතී’’තිතංආදායපානීයංපරිස්සාකවත්වාඅදාසි  

කථකරො චින්කතසි ‘‘අයං පකරසං පච්ඡිමකගකහ වසති, සචස්ස

කගහද්වාරං ගමස්සාම, ඉමස්ස භරියා මං දට්ඨුං න සක්ඛිස්සති, යාවස්ස

භරියා භත්තං ආදාය මග්ගං පටිපජ්ජති, තාව ඉකධව භවිස්සාමී’’ති  කසො
තත්කථව කථොකං වීතිනාකමත්වා තස්සා මග්ගාරුළ්හභාවං ඤත්වා
අන්කතොනගරාභිමුකඛො පායාසි  සා අන්තරාමග්කග කථරං දිස්වා චින්කතසි

‘‘අප්කපකදාහංකදයයධම්කමසති අයයංනපස්සාම, අප්කපකදාකමඅයයං

පස්සන්තියා කදයයධම්කමො න කහොති, අජ්ජ පන කම අකයයො ච දිට්කඨො, 

කදයයධම්කමො චායං අත්ථි, කරිස්සති නු කඛො කම සඞ්ගහ’’න්ති  සා

භත්තභාජනං ඔතාකරත්වා කථරං පඤ්චපතිට්ඨිකතන වන්දිත්වා ‘‘භන්කත, 
ඉදංලූඛංවාපණීතංවාතිඅචින්කතත්වාදාසස්සකවොසඞ්ගහංකකරොථා’’ති
ආහ  අථ කථකරො පත්තං උපනාකමත්වා තාය එකකන හත්කථන භාජනං
ධාකරත්වා එකකන හත්කථන තකතො භත්තං දදමානාය උපඩ්ඪභත්කත
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පටුන 

දින්කන‘‘අල’’න්තිහත්කථනපත්තංපිදහි සා ‘‘භන්කත, එකකොවපටිවීකසො, 

න සක්කා ද්විධා කාතුං, තුම්හාකං දාසස්ස ඉධකලොකසඞ්ගහං අකත්වා

පරකලොකසඞ්ගහං කකරොථ, නිරවකසසකමව දාතුකාමාම්හී’’ති වත්වා
සබ්බකමවස්ස පත්කත පතිට්ඨාකපත්වා ‘‘තුම්කහහි දිට්ඨධම්මස්ස භාගිනී 
අස්ස’’න්ති පත්ථනං අකාසි  කථකරො ‘‘එවං කහොතූ’’ති වත්වා ඨිතකකොව
අනුකමොදනං කත්වා එකස්මං උදකඵාසුකට්ඨාකන නිසීදිත්වා භත්තකිච්චං
අකාසි සාපිපටිනිවත්තිත්වා තණ්ඩුකලපරිකයසිත්වාභත්තංපචි  

පුණ්කණොපි අඩ්ඪකරීසමත්තං ඨානං කසිත්වා ජිඝච්ඡං සහිතුං 
අසක්කකොන්කතොකගොකණවිස්සජ්කජත්වාඑකංරුක්ඛඡායංපවිසිත්වාමග්ගං
ඔකලොකකන්කතො නිසීදි  අථස්ස භරියා භත්තමාදාය ගච්ඡමානා තං දිස්වාව

‘‘එස ජිඝච්ඡාපීළිකතො මං ඔකලොකකන්කතො නිසින්කනො, සකච මං ‘අතිවිය

චිරායී’තිතජ්කජත්වා පකතොදලට්ඨියාපහරිස්සති, මයාකතකම්මංනිරත්ථකං

භවිස්සති, පටිකච්කචවස්ස ආකරොකචස්සාමී’’ති චින්කතත්වා එවමාහ ‘‘සාම, 

අජ්කජකදිවසං චිත්තං පසාකදහි, මා මයා කතකම්මං නිරත්ථකං කරි, අහං
පාකතොව කත භත්තං ආහරන්තී අන්තරාමග්කග ධම්මකසනාපතිං දිස්වා තව

භත්තංතස්සදත්වාපුනකගහංගන්ත්වාභත්තංපචිත්වාආගතා, පසාකදහි, 

සාම, චිත්ත’’න්ති  කසො ‘‘කිං වකදසි, භද්කද’’ති පුච්ඡිත්වා පුන තමත්ථං

සුත්වා ‘‘භද්කද, සාරා වත කත කතං මම භත්තං අයයස්ස දදමානාය, 
මයාපිස්ස අජ්ජ පාකතොව දන්තකට්ඨඤ්ච මුකඛොදකඤ්ච දින්න’’න්ති
පසන්නමානකසො තං වචනං අභිනන්දිත්වා උස්සූකර ලද්ධභත්තතාය
කිලන්තකාකයොතස්සාඅඞ්කකසීසංකත්වා නිද්දංඔක්කම  

අථස්ස පාකතොව කසිතට්ඨානං පංසුචුණ්ණං උපාදාය සබ්බං 
රත්තසුවණ්ණං හුත්වා කණිකාරපුප්ඵරාසි විය කසොභමානං අට්ඨාසි  කසො

පබුද්කධො ඔකලොකකත්වාභරියංආහ‘‘භද්කද, එතංමයාකසිතට්ඨානංසබ්බං

මම සුවණ්ණං හුත්වා පඤ්ඤායති, කිං නු කඛො කම අතිඋස්සූකර

ලද්ධභත්තතාය අක්ඛීනි භමන්තී’’ති  ‘‘සාම, මය්හම්පි එවකමව
පඤ්ඤායතී’’ති  කසො උට්ඨාය තත්ථ ගන්ත්වා එකං පිණ්ඩං ගකහත්වා 
නඞ්ගලසීකස පහරිත්වා සුවණ්ණභාවං ඤත්වා ‘‘අකහො අයයස්ස

ධම්මකසනාපතිස්ස දින්නදාකන අජ්කජව විපාකකො දස්සිකතො, න කඛො පන
සක්කා එත්තකං ධනං පටිච්ඡාකදත්වා පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති භරියාය ආභතං
භත්තපාතිංසුවණ්ණස්සපූකරත්වාරාජකුලං ගන්ත්වාරඤ්ඤාකකතොකාකසො

පවිසිත්වා රාජානං අභිවාකදත්වා ‘‘කිං තාතා’’ති වුත්කත ‘‘කදව, අජ්ජ මයා

කසිතට්ඨානංසබ්බංසුවණ්ණරාසිකමවහුත්වාඨිතං, සුවණ්ණං ආහරාකපතුං

වට්ටතී’’ති ආහ  ‘‘කකොසි ත්ව’’න්ති? ‘‘පුණ්කණො නාමාහ’’න්ති  ‘‘කිං පන 

කත අජ්ජ කත’’න්ති? ‘‘ධම්මකසනාපතිස්ස කම පාකතොව දන්තකට්ඨඤ්ච

මුකඛොදකඤ්ච දින්නං, භරියායපි කම මය්හං ආහටභත්තං තස්කසව
දින්න’’න්ති  



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා පීඨවග්කගො 

45 

පටුන 

තං සුත්වා රාජා ‘‘අජ්කජව කිර කභො ධම්මකසනාපතිස්ස දින්නදාකන 

විපාකකො දස්සිකතො’’ති වත්වා ‘‘තාත, කිං කකරොමී’’ති පුච්ඡි  ‘‘බහූනි
සකටසහස්සානි පහිණිත්වා සුවණ්ණං ආහරාකපථා’’ති  රාජා සකටානි
පහිණි  රාජපුරිකසසු‘‘රඤ්කඤොසන්තක’’න්තිගණ්හන්කතසුගහිතංගහිතං

මත්තිකාව කහොති  කතහි ගන්ත්වා රඤ්කඤො ආකරොචිකත ‘‘තාතා, තුම්කහහි

කින්තිවත්වා ගහිත’’න්තිපුආ‘‘තුම්හාකංසන්තක’’න්තිආහංසු කතනහි, 

තාතා, පුනගච්ඡථ, ‘‘පුණ්ණස්සසන්තක’’න්තිවත්වාගණ්හථාති කතතථා
කරිංසු ගහිතං ගහිතං සුවණ්ණකමව අකහොසි  තං සබ්බං ආහරිත්වා

රාජඞ්ගකණ රාසිංඅකංසු, අසීතිහත්ථුබ්කබකධො රාසිඅකහොසි  රාජානාගකර

සන්නිපාතාකපත්වා ආහ ‘‘ඉමස්මං නගකර අත්ථි කස්සචි එත්තකං

සුවණ්ණ’’න්ති? ‘‘නත්ථි, කදවා’’ති  ‘‘කිං පනස්ස දාතුං වට්ටතී’’ති? 

‘‘කසට්ඨිච්ඡත්තං, කදවා’’ති  රාජා ‘‘බහුධනකසට්ඨි නාම කහොතූ’’ති
මහන්කතනකභොකගනසද්ධිංතස්සකසට්ඨිච්ඡත්තංඅදාසි  

අථ නං කසො ආහ ‘‘මයං, කදව, එත්තකං කාලං පරකුකල වසිම්හා, 

වසනට්ඨානංකනොකදථා’’ති කතනහිපස්ස, එසගුම්කබොපඤ්ඤායති, එතං
හරාකපත්වාකගහං කාකරහීතිපුරාණකසට්ඨිස්සකගහට්ඨානංආචික්ඛි කසො
තස්මං ඨාකන කතිපාකහකනව කගහං කාරාකපත්වා
කගහපකවසනමඞ්ගලඤ්ච ඡත්තමඞ්ගලඤ්ච එකකතොව කකරොන්කතො
සත්තාහං බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානං අදාසි  අථස්ස සත්ථා
දානානුකමොදනං කකරොන්කතො අනුපුබ්බිං කථං කකථසි  ධම්මකථාවසාකන
පුණ්ණකසට්ඨිචභරියාචස්සධීතාච උත්තරාතිතකයොපිජනාකසොතාපන්නා
අකහසුං  

අපරභාකග රාජගහකසට්ඨි පුණ්ණකසට්ඨිකනො ධීතරං අත්තකනො

පුත්තස්ස වාකරසි  කසො ‘‘නාහං දස්සාමී’’ති වුත්කතො ‘‘මා එවං කකරොතු, 

එත්තකංකාලංඅම්කහ නිස්සායවසන්කතකනවකතසම්පත්තිලද්ධා, කදතු

කමපුත්තස්සකතධීතර’’න්තිආහ  කසො ‘‘මච්ඡාදිට්ඨිකාතුම්කහ, මමධීතා

තීහිරතකනහිවිනාවසිතුංනසක්කකොති, කනවස්සධීතරංදස්සාමී’’තිආහ 
අථ නං බහූ කසට්ඨිගහපතිකාදකයො කුලපුත්තා ‘‘මා කතන සද්ධිං විස්සාසං

භින්දි, කදහිස්ස ධීතර’’න්ති යාචිංසු  කසො කතසං වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා
ආසාළ්හිපුණ්ණමායධීතරංඅදාසි සාපතිකුලංගතකාලකතොපට්ඨාය භික්ඛුං

වා භික්ඛුනිං වා උපසඞ්කමතුං දානං වා දාතුං ධම්මං වා කසොතුං නාලත්ථ, 
එවං අඩ්ඪතිකයසු මාකසසු වීතිවත්කතසු අත්තකනො සන්තිකක ඨිකත

පරිචාරිකක පුච්ඡි ‘‘ඉදානි කිත්තකං අන්කතොවස්සං අවසිට්ඨ’’න්ති? 

‘‘අඩ්ඪමාකසො, අකයය’’ති  සා මාතාපිතූනං සාසනං පහිණි ‘‘කස්මා මං

එවරූකපබන්ධනාගාකරපක්ඛිපිංසු, වරංතුම්කහහි මංලක්ඛණාහතංකත්වා

පකරසං දාසිං සාකවතුං, න එවරූපස්ස මච්ඡාදිට්ඨිකස්ස කුලස්ස දාතුං, 
ආගතකාලකතො පට්ඨාය භික්ඛුදස්සනාදීසු එකම්පි පුඤ්ඤං කාතුං න
ලභාමී’’ති  අථස්සා පිතා ‘‘දුක්ඛිතා වත කම ධීතා’’ති අනත්තමනතං



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා පීඨවග්කගො 

46 

පටුන 

පකවකදත්වාපඤ්චදසකහාපණසහස්සානිකපකසසි, ‘‘ඉමස්මංනගකර සිරිමා 

නාම ගණිකා අත්ථි, කදවසිකං සහස්සං ගණ්හාති, ඉකමහි කහාපකණහි තං
ආකනත්වා සාමකස්ස නියයාකදත්වා සයං යථාරුචි පුඤ්ඤානි කකරොතූ’’ති 
සාසනඤ්ච පහිණි  උත්තරා තථා කත්වා සාමකකන සිරිමං දිස්වා

‘‘කිමද’’න්තිවුත්කත ‘‘සාම, ඉමංඅඩ්ඪමාසංමමසහායිකාතුම්කහපරිචරතු, 
අහං පන ඉමං අඩ්ඪමාසං දානඤ්කචව දාතුකාමා ධම්මඤ්ච කසොතුකාමා’’ති
ආහ  කසො තං අභිරූපං ඉත්ථිං දිස්වා උප්පන්නසිකනකහො ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡි  

උත්තරාපිකඛොබුද්ධප්පමුඛංභික්ඛුසඞ්ඝංනිමන්කතත්වා ‘‘භන්කත, ඉමං
අඩ්ඪමාසං අඤ්ඤත්ථ අගන්ත්වා ඉකධව භික්ඛා ගකහතබ්බා’’ති සත්ථු 

පටිඤ්ඤංගකහත්වා‘‘ඉකතොදානිපට්ඨායයාවමහාපවාරණා, තාවසත්ථාරං

උපට්ඨාතුං ධම්මඤ්චකසොතුංලභිස්සාමී’’තිතුට්ඨමානසා‘‘එවංයාගුංපචථ, 

එවංභත්තංපචථ, එවං පූවංපචථා’’තිමහානකසසබ්බකිච්චානිසංවිදහන්තී
විචරති  අථස්සා සාමකකො ‘‘ස්කව මහාපවාරණා භවිස්සතී’’ති
මහානසාභිමුකඛොවාතපාකනඨත්වා‘‘කිංනුකඛොකකරොන්තීසා අන්ධබාලා
විචරතී’’ති ඔකලොකකත්වා තං කසදකිලින්නං ඡාරිකාය ඔකිණ්ණං 
අඞ්ගාරමසිමක්ඛිතංතථාසංවිදහිත්වාවිචරමානංදිස්වා ‘‘අකහොඅන්ධබාලා

එවරූකප ඨාකන ඉමං සිරිසම්පත්තිං නානුභවති, ‘‘මුණ්ඩකසමකණ
උපට්ඨහිස්සාමී’තිතුට්ඨචිත්තා විචරතී’’තිහසිත්වාඅපගඤ්ඡි  

තස්මං අපගකත තස්ස සන්තිකක ඨිතා සිරිමා ‘‘කිං නු කඛො 
ඔකලොකකත්වාඑසහසතී’’තිකතකනවවාතපාකනනඔකලොකකන්තීඋත්තරං

දිස්වා ‘‘ඉමං ඔකලොකකත්වා ඉමනා හසිතං, අද්ධා ඉමස්ස එතාය සද්ධිං
සන්ථකවො අත්ථී’’ති චින්කතසි  සා කිර අඩ්ඪමාසං තස්මං කගකහ
බාහිරකඉත්ථී හුත්වා වසමානාපි තං සම්පත්තිං අනුභවමානා අත්තකනො
බාහිරකඉත්ථිභාවං අජානිත්වා ‘‘අහං ඝරසාමනී’’ති සඤ්ඤමකාසි  සා 
උත්තරාය ආඝාතං බන්ධිත්වා ‘‘දුක්ඛමස්සා උප්පාකදස්සාමී’’ති පාසාදා
ඔරුය්හ මහානසං පවිසිත්වා පූවපචනට්ඨාකන පක්කුථිතං සප්පිං කටච්ඡුනා 

ආදාය උත්තරාභිමුඛං පායාසි  උත්තරා තං ආගච්ඡන්තිං දිස්වා ‘‘මම

සහායිකාය මය්හං උපකාකරො කකතො, චක්කවාළං අතිසම්බාධං, 

බ්රහ්මකලොකකොඅතිනීචකකො, මමපනසහායිකායගුකණොවමහන්කතො, අහම්පි

එතං නිස්සාය දානඤ්ච දාතුං ධම්මඤ්ච කසොතුං ලභිං, සකච මම එතිස්සාය

උපරිකකොකධොඅත්ථි, ඉදංසප්පිමංදහතු, සකචනත්ථි, මාමං දහතූ’’තිතං
කමත්තාය ඵරි  තාය තස්සා මත්ථකක ආසිඤ්චිතම්පි පක්කුථිතසප්පි 

සීකතොදකංවිය අකහොසි අථ නං ‘‘ඉදංසීතලං භවිස්සතී’’තිපුනකටච්ඡුකං
පූකරත්වාආදාය ආගච්ඡන්තිංඋත්තරායදාසිකයොදිස්වා‘‘අකරදුබ්බිනීකතන
ත්වං අම්හාකං අයයාය උපරි පක්කසප්පිං ආසිඤ්චිතුං අනුච්ඡවිකා’’ති
සන්තජ්කජන්තිකයො ඉකතො චිකතො ච උට්ඨාය හත්කථහි ච පාකදහි ච

කපොකථත්වා භූමයං පාකතසුං, උත්තරා වාකරන්තීපි වාකරතුං නාසක්ඛි  අථ
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සා උපරි ඨත්වා සබ්බා දාසිකයො පටිබාහිත්වා ‘‘කිස්ස කත එවරූපං භාරියං
කම්මං කත’’න්ති සිරිමං ඔවදිත්වා උණ්කහොදකකන න්හාකපත්වා
සතපාකකතකලනඅබ්භඤ්ජි  

තස්මං ඛකණ සා අත්තකනො බාහිරකිත්ථිභාවං ඤත්වා චින්කතසි ‘‘මයා 
භාරියං කම්මං කතං සාමකස්ස හසිතමත්තකාරණා ඉමස්සා උපරි

පක්කසප්පිං ආසිඤ්චන්තියා, අයං ‘ගණ්හථ න’න්ති දාසිකයො න
ආණාකපත්වා මං විකහඨනකාකලපි සබ්බා දාසිකයො පටිබාහිත්වා මය්හං

කත්තබ්බකමව අකාසි  සචාහං ඉමං න ඛමාකපස්සාම, මුද්ධා කම සත්තධා

ඵකලයයා’’තිතස්සාපාදමූකලනිපජ්ජිත්වා‘‘අකයය, ඛමාහිකම කදොස’’න්ති

ආහ  ‘‘අහං සප්පිතිකා ධීතා, පිතරි කම ඛමාපිකත ඛමස්සාමී’’ති  ‘‘කහොතු, 

අකයය, පිතරම්පි කත පුණ්ණකසට්ඨිං ඛමාකපස්සාමී’’ති  ‘‘පුණ්කණො මම

වට්කට ජනකපිතා, විවට්කට ජනකපිතරි ඛමාපිකත පන අහං ඛමස්සාමී’’ති 

‘‘කකො පන කත විවට්කට ජනකපිතා’’ති? ‘‘සම්මාසම්බුද්කධො’’ති  ‘‘මය්හං

කතන සද්ධිං විස්සාකසො නත්ථි, අහං කිං කරිස්සාමී’’ති? ‘‘සත්ථා ස්කව

භික්ඛුසඞ්ඝං ආදාය ඉධාගමස්සති, ත්වං යථාලද්ධං සක්කාරං ගකහත්වා

ඉකධව ආගන්ත්වා තං ඛමාකපහී’’ති  සා ‘‘සාරා, අකයය’’ති උට්ඨාය
අත්තකනො කගහං ගන්ත්වා පඤ්චසතපරිචාරිකිත්ථිකයො ආණාකපත්වා
නානාවිධානි ඛාදනීයකභොජනීයානි කචව සූකපයයානි ච සම්පාකදත්වා
පුනදිවකස තංසක්කාරංආදායඋත්තරායකගහංආගන්ත්වාබුද්ධප්පමුඛස්ස

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පත්කත පතිට්ඨාකපතුං අවිසහන්තී අට්ඨාසි, තං සබ්බං
ගකහත්වාඋත්තරාව සංවිදහි  

සිරිමාපි සත්ථු භත්තකිච්චාවසාකන සද්ධිං පරිවාකරන සත්ථු පාදමූකල

නිපජ්ජි  අථ නං සත්ථා පුච්ඡි ‘‘කකො කත අපරාකධො’’ති  ‘‘භන්කත මයා

හිකයයො ඉදං නාම කතං, අථ කම සහායිකා මං විකහඨයමානා දාසිකයො
නිවාකරත්වා මය්හංඋපකාරකමවඅකාසි සාහංඉමස්සාගුණංජානිත්වාඉමං

ඛමාකපසිං, අථමංඑසා ‘තුම්කහසුඛමාපිකතසුඛමස්සාමී’තිආහා’’ති ‘‘එවං

කිර උත්තකර’’ති  ‘‘ආම, භන්කත, සීකස කම සහායිකාය පක්කසප්පි

ආසිත්ත’’න්ති  ‘‘අථ තයා කිං චින්තිත’’න්ති? ‘‘චක්කවාළං අතිසම්බාධං, 

බ්රහ්මකලොකකො අතිනීචකකො, මම සහායිකාය ගුකණොව මහන්කතො, අහඤ්හි

එතංනිස්සායදානඤ්චදාතුංධම්මඤ්චකසොතුංඅලත්ථං, සකචකමඉමස්සා

උපරි කකොකධොඅත්ථි, ඉදංමංදහතු, කනොකච, මාදහතූ’’තිඑවංචින්කතත්වා

ඉමංකමත්තායඵරිං, භන්කතති සත්ථා‘‘සාරාසාරා, උත්තකර, එවංකකොධං

ජිනිතුං වට්ටති  කකොධකනො හි නාම අක්කකොකධන, අක්කකොසකකො

අනක්කකොසන්කතන, පරිභාසකකොඅපරිභාසන්කතන, ථද්ධමච්ඡරීඅත්තකනො

සන්තකස්ස දාකනන, මුසාවාදී සච්චවචකනන ජිනිතබ්කබො’’ති ඉමමත්ථං
දස්කසන්කතො– 

‘‘අක්කකොකධනජිකනකකොධං, අසාරාංසාරානාජිකන; 
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ජිකනකදරියංදාකනන, සච්කචනාලිකවාදින’’න්ති )ධ ප 223) – 

ඉමං ගාථං වත්වා ගාථාපරිකයොසාකන චතුසච්චකථං අභාසි  

සච්චපරිකයොසාකන උත්තරා සකදාගාමඵකලපතිට්ඨහි, සාමකකොච සසුකරො

ච සස්සු ච කසොතාපත්තිඵලං සච්ඡිකරිංසු, සිරිමාපි පඤ්චසතපරිවාරා
කසොතාපන්නා අකහොසි  අපරභාකග උත්තරා කාලං කත්වා තාවතිංසභවකන
උප්පජ්ජි  අථායස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො කහට්ඨා වුත්තනකයකනව

කදවචාරිකං චරන්කතොඋත්තරංකදවධීතරංදිස්වා – 

124. 

‘‘අභික්කන්කතනවණ්කණන, යාත්වංතිට්ඨසිකදවකත; 

ඔභාකසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා  

125. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

126. 

‘‘පුච්ඡාම තංකදවිමහානුභාකව, 

මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, 

වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති –පටිපුච්ඡි; 

127. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

128. 

‘‘ඉස්සා ච මච්කඡරමකථො පළාකසො, නාකහොසි මය්හං

ඝරමාවසන්තියා; 

අක්කකොධනාභත්තුවසානුවත්තිනී, උකපොසකථ නිච්චහමප්පමත්තා  

129. 

‘‘චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්ස අට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාගතං  

130. 

‘‘උකපොසථංඋපවසිස්සං, සදාසීකලසුසංවුතා; 

සඤ්ඤමාසංවිභාගාච, විමානංආවසාමහං  

131. 
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‘‘පාණාතිපාතාවිරතා, මුසාවාදාචසඤ්ඤතා; 

කථයයාචඅතිචාරාච, මජ්ජපානාචආරකා  

132. 

‘‘පඤ්චසික්ඛාපකදරතා, අරියසච්චානකකොවිදා; 

උපාසිකාචක්ඛුමකතො, කගොතමස්සයසස්සිකනො  

133. 

‘‘සාහංසකකනසීකලන, යසසාචයසස්සිනී; 

අනුකභොමසකංපුඤ්ඤං, සුඛිතාචම්හිනාමයා  

134. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

135. 

‘‘අක්ඛාම කතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතා යමහංඅකාසිං; 

කතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා

පභාසතී’’ති  – 

කදවතාපිස්ස විස්සජ්කජසි  

126. මම ච, භන්කත, වචකනන භගවකතො පාකද සිරසා වන්කදයයාසි

‘‘උත්තරා නාම භන්කත, උපාසිකා භගවකතො පාකද සිරසා වන්දතී’’ති 

අනච්ඡරියං කඛො පකනතං, භන්කත, යං මං භගවා අඤ්ඤතරස්මං 

සාමඤ්ඤඵකලබයාකකරයය, තංභගවාසකදාගාමඵකලබයාකාසීති  

128. තත්ථ ඉස්සා ච මච්යඡරමයථො පළායසො, නායහොසි මය්හං

ඝරමාවසන්තිොති යා ච අගාරමජ්කඣ වසන්තීනං අඤ්ඤාසං ඉත්ථීනං

සම්පත්තිආදිවිසයා පරසම්පත්තිඋසූයනලක්ඛණා ඉස්සා, යඤ්ච
තාවකාලිකාදිවකසනාපි කිඤ්චි යාචන්තානං අදාතුකාමතාය

අත්තසම්පත්තිනිගූහනලක්ඛණං මච්ඡරියං, කයො ච කුලපකදසාදිනා පකරහි

යුගග්ගාහලක්ඛකණො පළාකසො උප්පජ්ජති, කසො තිවිකධොපි පාපධම්කමො 
කගකහ ඨිතාය මය්හං සතිපි පච්චයසමවාකය නාකහොසි න උප්පජ්ජි  

අක්යකොධනාතිඛන්තිකමත්තානුද්දයසම්පන්නතායඅකුජ්ඣනසභාවා  භත්තු

වසානුවත්තිනීතිපුබ්බුට්ඨානපච්ඡානිපාතනාදිනා සාමකස්සඅනුකූලභාකවන

වකස වත්තනසීලා, මනාපචාරිනීති අත්කථො  උයපොසයථ

නිච්චහමප්පමත්තාති අහං උකපොසථසීලරක්ඛකණ නිච්චං අප්පමත්තා
අප්පමාදවිහාරිනී  
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129. තකමව උකපොසකථ අප්පමාදං දස්කසන්තී කයසු දිවකසසු තං

රක්ඛිතබ්බං, යාදිසං යථා ච රක්ඛිතබ්බං, තං දස්කසතුං 

‘‘චාතුද්දසි’’න්තිආදිමාහ  තත්ථ චාතුද්දසිං පඤ්චදසින්ති පක්ඛස්සාති

සම්බන්කධො, අච්චන්තසංකයොකග කචතං උපකයොගවචනං  ො ච පක්ඛස්ස

අට්ඨමීති එත්ථ චාති වචනකසකසො  පාටිහාරිෙපක්ඛඤ්චාති

පටිහරණකපක්ඛඤ්ච, චාතුද්දසීපඤ්චදසීඅට්ඨමීනං යථාක්කමං ආදිකතො
අන්තකතො චාති පකවසනනික්ඛමනවකසන උකපොසථසීලස්ස පටිහරිතබ්බං

පක්ඛඤ්ච, කතරසී පාටිපදා සත්තමී නවමී චාති අත්කථො  

අට්ඨඞ් සුසමා තන්තිපාණාතිපාතාකවරමණීආදීහිඅට්ඨහඞ්කගහිඑව සුට්ඨු
සමාගතංසමන්නාගතං  

130. උපවසිස්සන්තිඋපවසිං අතීතත්කථහි ඉදංඅනාගතවචනං කකචි

පන ‘‘උපවසිං’’ඉච්කචව පඨන්ති  සදාති සප්පටිහාරිකකසු සබ්කබසු 

උකපොසථදිවකසසු  සීයලසූති උකපොසථසීකලසු සාකධතබ්කබසු  

නිප්ඵාකදතබ්කබහිඉදංභුම්මං  සංවුතාතිකායවාචාචිත්කතහි සංවුතා  සදාති

වාසබ්බකාලං  සීයලසූතිනිච්චසීකලසු  සංවුතාති කායවාචාහිසංවුතා  

131. ඉදානි තං නිච්චසීලං දස්කසතුං ‘‘පාණාතිපාතා විරතා’’තිආදි

වුත්තං  තත්ථ පායණොති කවොහාරකතො සත්කතො, පරමත්ථකතො ජීවිතින්ද්රියං  

පාණස්ස අතිපාකතො පාණවකධො පාණඝාකතො පාණාතිපාකතො, අත්ථකතො
පාකණ පාණසඤ්ඤිකනො ජීවිතින්ද්රියුපච්කඡදකඋපක්කමසමුට්ඨාපිකා
කායවචීද්වාරානං අඤ්ඤතරද්වාරපවත්තා වධකකචතනා  තකතො 

පාණාතිපාතා.විරතාතිඔරතා, නිවත්තාති අත්කථො  

මුසාවාදාති මුසා නාම විසංවාදනපුකරක්ඛාරස්ස අත්ථභඤ්ජනකකො

වචීපකයොකගො වා කායපකයොකගො වා, විසංවාදනාධිප්පාකයන පරස්ස

විසංවාදකකායවචීපකයොගසමුට්ඨාපිකා කචතනා මුසාවාකදො  අථ වා මුසාති

අභූතං අතච්ඡං වත්ථු, වායදොති තස්ස භූතකතො තච්ඡකතො
විඤ්ඤාකපතුකාමස්ස තථා විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපිකා කචතනා  තකතො 

මුසාවාදා සඤ්ඤතා ඔරතා, විරතාතිඅත්කථො ච-සද්කදොසම්පිණ්ඩනත්කථො  

යථෙයාති කථයයං වුච්චති කථනභාකවො, කචොරිකාය පරස්සහරණන්ති
අත්කථො  අත්ථකතො පරපරිග්ගහිකත පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤිකනො 

තදාදායකඋපක්කමසමුට්ඨාපිකා කථයයකචතනා කථයයං  තකතො යථෙයා 

සඤ්ඤතා, ආරකාතිවාසම්බන්කධො  

අතිචාරාති අතිච්ච චාකරො අතිචාකරො, කලොකමරියාදං අතික්කමත්වා
අගමනීයට්ඨාකන කාමවකසන චාකරො මච්ඡාචාකරොති අත්කථො  
අගමනීයට්ඨානං නාම – පුරිසානං මාතුරක්ඛිතා පිතුරක්ඛිතා
මාතාපිතුරක්ඛිතා භාතුරක්ඛිතා භගිනිරක්ඛිතා ඤාතිරක්ඛිතා
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කගොත්තරක්ඛිතා ධම්මරක්ඛිතා සාරක්ඛා සපරිදණ්ඩාති දස, ධනක්කීතා
ඡන්දවාසිනීකභොගවාසිනීපටවාසිනීඔදපත්තකිනීඔභටචුම්බටාදාසීචභරියා 
කම්මකාරී ච භරියා ධජාහටා මුහුත්තිකාති දසාති වීසති ඉත්ථිකයො  ඉත්ථීසු
පන ද්වින්නං සාරක්ඛසපරිදණ්ඩානං දසන්නඤ්ච ධනක්කීතාදීනන්ති

ද්වාදසන්නං අඤ්ඤපුරිසා අගමනීයට්ඨානං, ඉදකමව ඉධ අධිප්කපතං 
ලක්ඛණකතො පන අසද්ධම්මාධිප්පාකයන කායද්වාරපවත්තා

අගමනීයට්ඨානවීතික්කමකචතනාඅතිචාකරො  තස්මා අතිචාරා. 

මජ්ජපානාති මජ්ජං වුච්චතිමදනීයට්කඨන සුරා ච කමරයඤ්ච, පිවන්ති

කතනාති පානං, මජ්ජස්ස පානං මජ්ජපානං  යාය දුස්සීලයකචතනාය

මජ්ජසඞ්ඛාතං පිට්ඨසුරා, පූවසුරා, ඔදනියසුරා, කිණ්ණපක්ඛිත්තා, 

සම්භාරසංයුත්තාති පඤ්චකභදං සුරං වා, පුප්ඵාසකවො, ඵලාසකවො, 

මධ්වාසකවො, ගුළාසකවො, සම්භාරසංයුත්කතොති පඤ්චකභදං කමරයං වා

බීජකතො පට්ඨාය කුසග්කගනාපි පිවති, සා කචතනා මජ්ජපානං  තස්මා 

මජ්ජපානා ආරකා විරතා  

132. එවං ‘‘පාණාතිපාතා විරතා’’තිආදිනා පහාතබ්බධම්මවකසන
විභජිත්වා දස්සිතං නිච්චසීලං පුන සමාදාතබ්බතාවකසන එකකතො කත්වා

දස්කසන්තී ‘‘පඤ්චසික්ඛාපයද රතා’’ති ආහ  තත්ථ සික්ඛාපදන්ති

සික්ඛිතබ්බපදං, සික්ඛාකකොට්ඨාකසතිඅත්කථො අථවාඣානාදකයොසබ්කබපි

කුසලා ධම්මා සික්ඛිතබ්බකතො සික්ඛා, පඤ්චසු පන සීලඞ්කගසු යංකිඤ්චි
අඞ්ගං තාසං සික්ඛානං පතිට්ඨානට්කඨන පදන්ති සික්ඛානං පදත්තා

සික්ඛාපදං, පඤ්චසීලඞ්ගානි තස්මංපඤ්චවිකධ සික්ඛාපකදරතාඅභිරතාති 

පඤ්චසික්ඛාපයද රතා. අරිෙසච්චාන යකොවිදාති
පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරියාභාවනාභිසමයවකසන 

දුක්ඛසමුදයනිකරොධමග්ගසඞ්ඛාකතසු චතූසු අරියසච්කචසු කුසලා නිපුණා, 

පටිවිද්ධචතුසච්චාති අත්කථො  ය ොතමස්සාති භගවන්තං කගොත්කතන

කිත්කතති  ෙසස්සියනොතිකිත්තිමකතො, පරිවාරවකතො වා  

133. සාහන්ති සා යථාවුත්තගුණා අහං  සයකන සීයලනාති
අනුස්සුකිතාදිනාඅත්තකනොසභාවසීකලනච උකපොසථසීලාදිසමාදානසීකලන
ච කාරණභූකතන  තඤ්හි සත්තානං කම්මස්සකතාය හිතසුඛාවහතාය ච 
විකසසකතො‘‘සක’’න්තිවුච්චති කතකනවාහ– 

‘‘තඤ්හි තස්සසකංකහොති, තඤ්චආදාය ගච්ඡති; 

තඤ්චස්සඅනුගංකහොති, ඡායාවඅනපායිනී’’ති )සං නි  1.115); 

ෙසසාචෙසස්සිනීති‘‘උත්තරාඋපාසිකා සීලාචාරසම්පන්නාඅනුස්සුකී
අමච්ඡරීඅක්කකොධනා’’තිආදිනා‘‘ආගතඵලා විඤ්ඤාතසාසනා’’තිආදිනාච
යථාභූතගුණාධිගකතන ජලතකල කතකලන විය සමන්තකතො පත්ථකටන 
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කිත්තිසද්කදන යසස්සිනී කිත්තිමතී, කතන වා සීලගුකණන ඉධ අධිගකතන

යසපරිවාකරන යසස්සිනී සම්පන්නපරිවාරා  අනුයභොමි සකං පුඤ්ඤන්ති 

යථූපචිතංඅත්තකනොපුඤ්ඤංපච්චනුකභොම යස්සහිපුඤ්ඤඵලංඅනුභූයති, 
ඵලූපචාකරන තං පුඤ්ඤම්පි අනුභූයතීති වුච්චති  අථ වා පුථුජ්ජනභාවකතො

සුචරිතඵලම්පි ‘‘පුඤ්ඤ’’න්ති වුච්චති  යථාහ ‘‘කුසලානං, භික්ඛකව, 

ධම්මානංසමාදානකහතුඑවමදං පුඤ්ඤංපවඩ්ඪතී’’ති  සුඛිතාචම්හිනාමොති

දිබ්බසුකඛන ච ඵලසුකඛන ච සුඛිතා චම්හි භවාම, 
කායිකකචතසිකදුක්ඛාභාවකතොඅනාමයාඅකරොගා  

136. මම චාති ච-සද්කදො සමුච්චයත්කථො  කතන ‘‘මම වචකනන ච

වන්කදයයාසි, න තව සභාකවකනවා’’ති වන්දනං සමුච්චිකනොති  

අනච්ඡරිෙන්තිආදිනා අත්තකනො අරියසාවිකාභාවස්ස පාකටභාවං දස්කසති  

තංභ වාතිආදිසඞ්ගීතිකාරවචනං කසසං වුත්තනයකමවාති  

උත්තරාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

16. සිරිමාවිමානවණ්ණනා 

යුත්තාචයතපරමඅලඞ්කතාහොති සිරිමාවිමානං තස්සකාඋප්පත්ති? 

භගවා රාජගකහ විහරති කවළුවකන කලන්දකනිවාකප  කතන ච සමකයන
කහට්ඨා අනන්තරවත්ථුම්හි වුත්තා සිරිමා ගණිකා කසොතාපත්තිඵලස්ස
අධිගතත්තා විස්සජ්ජිතකිලිට්ඨකම්මන්තා හුත්වා සඞ්ඝස්ස අට්ඨ
සලාකභත්තානි පට්ඨකපසි  ආදිකතො පට්ඨාය නිබද්ධං අට්ඨ භික්ඛූ කගහං
ආගච්ඡන්ති  සා ‘‘සප්පිං ගණ්හථ ඛීරං ගණ්හථා’’තිආදීනි වත්වා කතසං

පත්කත පූකරති, එකකන ලද්ධං තිණ්ණම්පි චතුන්නම්පි පකහොති, කදවසිකං
කසොළසකහාපණපරිබ්බකයනපිණ්ඩපාකතොදීයති අකථකදිවසංඑකකොභික්ඛු 

තස්සා කගකහ අට්ඨකභත්තං භුඤ්ජිත්වා තිකයොජනමත්ථකක එකං විහාරං

අගමාසි අථනංසායංකථරුපට්ඨාකනනිසින්නංපුච්ඡිංසු, ‘‘ආවුකසො, කහං 

භික්ඛං ගකහත්වා ඉධාගකතොසී’’ති? ‘‘සිරිමාය අට්ඨකභත්තං කම

භුත්ත’’න්ති  ‘‘තං මනාපං කත්වා කදති, ආවුකසො’’ති  ‘‘න සක්කා තස්සා

භත්තං වණ්කණතුං, අතිපණීතං කත්වා කදති, එකකන ලද්ධං තිණ්ණම්පි

චතුන්නම්පි පකහොති, තස්සා පන කදයයධම්මකතොපි දස්සනකමව
උත්තරිතරං’’ සාහිඉත්ථීඑවරූපාචඑවරූපාචාතිතස්සා ගුකණකකථසි  

අකථකකොභික්ඛුතස්සාගුණකථංසුත්වාඅදිස්වාපිසවකනකනවසිකනහං 
උප්පාකදත්වා ‘‘මයා තත්ථ ගන්ත්වා තං දට්ඨුං වට්ටතී’’ති අත්තකනො

වස්සග්ගං කකථත්වාතංභික්ඛුංඨිතිකංපුච්ඡිත්වා ‘‘ස්කව, ආවුකසො, තස්මං
කගකහ ත්වං සඞ්ඝත්කථකරො හුත්වා අට්ඨකභත්තං ලභිස්සසී’’ති සුත්වා
තඞ්ඛණඤ්කඤව පත්තචීවරමාදාය පක්කන්කතො පාකතොව අරුකණ
උග්ගච්ඡන්කත සලාකග්ගං පවිසිත්වා ඨිකතො සඞ්ඝත්කථකරො හුත්වා තස්සා
කගකහ අට්ඨකභත්තං ලභි  කයො පන කසො භික්ඛු හිකයයො භුඤ්ජිත්වා
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පටුන 

පක්කාම, තස්ස ගතකවලායකමවස්සා සරීකර කරොකගො උප්පජ්ජි  තස්මා 
ආභරණානි ඔමුඤ්චිත්වා නිපජ්ජි  අථස්සා දාසිකයො අට්ඨකභත්තං ලභිතුං
ආගකතභික්ඛූ දිස්වාආකරොකචසුං සාගන්ත්වාසහත්ථාපත්කතගකහතුංවා
නිසීදාකපතුං වා අසක්කකොන්තී දාසිකයො ආණාකපසි ‘‘අම්මා පත්කත
ගකහත්වා අකයය නිසීදාකපත්වා යාගුං පාකයත්වා ඛජ්ජකං දත්වා

භත්තකවලාය පත්කත පූකරත්වා කදථා’’ති  තා ‘‘සාරා, අකයය’’ති භික්ඛූ
පකවකසත්වා යාගුං පාකයත්වා ඛජ්ජකං දත්වා භත්තකවලාය භත්තස්ස

පත්කතපූකරත්වාතස්සාආකරොචයිංසු සා‘‘මංපරිග්ගකහත්වාකනථ, අකයය
වන්දිස්සාමී’’ති වත්වා තාහි පරිග්ගකහත්වා භික්ඛූනං සන්තිකං නීතා
කවධමාකනනසරීකරනභික්ඛූවන්දි කසොභික්ඛුතංඔකලොකකත්වාචින්කතසි 

‘‘ගිලානාය තාව අයං එතිස්සා රූපකසොභා, අකරොගකාකල පන
සබ්බාභරණපටිමණ්ඩිතාය ඉමස්සා කීදිසී රූපසම්පත්තී’’ති  අථස්ස
අකනකවස්සකකොටිසන්නිචිකතොකිකලකසොසමුදාචරි කසො අඤ්ඤාණීහුත්වා
භත්තං භුඤ්ජිතුං අසක්කකොන්කතො පත්තං ආදාය විහාරං ගන්ත්වා පත්තං
පිධාය එකමන්කත ඨකපත්වා චීවරකණ්ණං පත්ථරිත්වා නිපජ්ජි  අථ නං

එකකො සහායකකො භික්ඛු යාචන්කතොපි කභොකජතුං නාසක්ඛි, කසො
ඡින්නභත්කතොඅකහොසි  

තං දිවසකමව සායන්හසමකය සිරිමා කාලමකාසි  රාජා සත්ථු සාසනං

කපකසසි ‘‘භන්කත, ජීවකස්ස කනිට්ඨභගිනී සිරිමා කාලමකාසී’’ති  සත්ථා

තං සුත්වා රඤ්කඤො සාසනං පහිණි ‘‘සිරිමාය සරීරඣාපනකිච්චං නත්ථි, 

ආමකසුසාකන තං යථා කාකාදකයො න ඛාදන්ති, තථා නිපජ්ජාකපත්වා

රක්ඛාකපථා’’ති  රාජා තථා අකාසි  පටිපාටියා තකයො දිවසා අතික්කන්තා, 

චතුත්කථ දිවකස සරීරං උද්රාමායි, නවහි වණමුකඛහි පුළවකා පග්ඝරිංසු, 
සකලසරීරංභින්නසාලිභත්තචාටිවිය අකහොසි රාජානගකරකභරිංචරාකපසි
‘‘ඨකපත්වා කගහරක්ඛණකදාරකක සිරිමාය දස්සනත්ථං අනාගච්ඡන්තානං

අට්ඨකහාපණා දණ්කඩො’’ති සත්ථුසන්තිකඤ්චකපකසසි ‘‘බුද්ධප්පමුකඛො
කිර සඞ්කඝො සිරිමාය දස්සනත්ථං ආගච්ඡතූ’’ති  සත්ථා භික්ඛූනං 
ආකරොචාකපසි‘‘සිරිමායදස්සනත්ථංගමස්සාමා’’ති  

කසොපි දහරභික්ඛු චත්තාකරො දිවකස කස්සචි වචනං අග්ගකහත්වා 

ඡින්නභත්කතොව නිපජ්ජි  පත්කත භත්තං පූතිකං ජාතං, පත්කත මලම්පි
උට්ඨහි  අථ කසො සහායකභික්ඛුනා උපසඞ්කමත්වා ‘‘ආවුකසො සත්ථා
සිරිමාය දස්සනත්ථං ගච්ඡතී’’ති වුච්චමාකනො තථා ඡාතජ්ඣත්කතොපි

‘‘සිරිමා’’ති වුත්තපකදකයව සහසා උට්ඨහිත්වා ‘‘සත්ථා සිරිමං දට්ඨුං 

ගච්ඡති, ත්වම්පි ගමස්සසී’’ති? ‘‘ආම ගමස්සාමී’’ති භත්තං ඡඩ්කඩත්වා
පත්තං කධොවිත්වා ථවිකාය පක්ඛිපිත්වා භික්ඛුසඞ්කඝන සද්ධිං අගමාසි 

සත්ථා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුකතො එකපස්කස අට්ඨාසි, භික්ඛුනිසඞ්කඝොපි
රාජපරිසාපිඋපාසකපරිසාපිඋපාසිකාපරිසාපිඑකකකපස්කස අට්ඨංසු  
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සත්ථා රාජානං පුච්ඡි ‘‘කා එසා, මහාරාජා’’ති? ‘‘භන්කත, ජීවකස්ස

කනිට්ඨභගිනීසිරිමානාමා’’ති ‘‘සිරිමාඑසා’’ති? ‘‘ආම, භන්කත’’ති කතන 
හිනගකරකභරිංචරාකපහි‘‘සහස්සංදත්වාසිරිමංගණ්හන්තූ’’ති රාජාතථා

කාකරසි, එකකොපි‘‘හ’’න්තිවා‘‘හු’’න්තිවාවදන්කතොනාමනාකහොසි රාජා

සත්ථු ආකරොකචසි ‘‘න ගණ්හන්ති භන්කත’’ති, කතන හි මහාරාජ අග්ඝං
ඔහාකපහීති  රාජා ‘‘පඤ්චසතානි දත්වා ගණ්හන්තූ’’ති කභරිං චරාකපත්වා

කඤ්චි ගණ්හනකං අදිස්වා ‘‘අඩ්ඪකතයයසතානි, ද්කවසතානි, සතං, 

පඤ්ඤාසං, පඤ්චවීසති, වීසතිකහාපකණ, දසකහාපකණ, පඤ්චකහාපකණ, 

එකං කහාපණං, අඩ්ඪං, පාදං, මාසකං, කාකණිකං දත්වා සිරිමං 

ගණ්හන්තූ’’ති කභරිං චරාකපත්වා ‘‘මුධාපි ගණ්හන්තූ’’ති කභරිං චරාකපසි, 

තථාපි ‘‘හ’’න්තිවා ‘‘හු’’න්තිවාවදන්කතොනාමනාකහොසි රාජා ‘‘මුධාපි, 

භන්කත, ගණ්හන්කතො නත්ථී’’ති ආහ  සත්ථා ‘‘පස්සථ, භික්ඛකව, 

මහාජනස්ස පියමාතුගාමං, ඉමස්මංකයව නගකර සහස්සං දත්වා පුබ්කබ

එකදිවසං ලභිංසු, ඉදානි මුධාපි ගණ්හන්කතො නත්ථි එවරූපං නාම රූපං
ඛයවයප්පත්තං ආහරිකමහි අලඞ්කාකරහි විචිත්තකතං නවන්නං 
වණ්ණමුඛානං වකසන අරුභූතං තීහි අට්ඨිසකතහි සමුස්සිතං නිච්චාතුරං
කකවලං බාලමහාජකනන බහුධා සඞ්කප්පිතතාය බහුසඞ්කප්පං අද්රාවං 
අත්තභාව’’න්තිදස්කසන්කතො– 

‘‘පස්සචිත්තකතංබිම්බං, අරුකායංසමුස්සිතං; 

ආතුරංබහුසඞ්කප්පං, යස්සනත්ථිරාවංඨිතී’’ති )කථරගා  1160) – 

ගාථමාහ  කදසනාපරිකයොසාකන සිරිමාය පටිබද්ධචිත්කතො භික්ඛු 

විගතඡන්දරාකගො හුත්වා විපස්සනං වඩ්කඪත්වා අරහත්තං පාපුණි, 
චතුරාසීතියාපාණසහස්සානංධම්මාභිසමකයොඅකහොසි  

කතන ච සමකයන සිරිමා කදවකඤ්ඤා අත්තකනො විභවසමද්ධිං
ඔකලොකකත්වා ආගතට්ඨානං ඔකලොකකන්තී පුරිමත්තභාකව අත්තකනො
සරීරසමීකප භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුතං භගවන්තං ඨිතං මහාජනකායඤ්ච
සන්නිපතිතංදිස්වාපඤ්චහිකදවකඤ්ඤාසකතහිපරිවුතා පඤ්චහිරථසකතහි
දිස්සමානකායා ආගන්ත්වා රථකතො ඔතරිත්වා සපරිවාරා භගවන්තං 
වන්දිත්වා කතඤ්ජලී අට්ඨාසි  කතන ච සමකයන ආයස්මා වඞ්ගීකසො
භගවකතො අවිදූකර ඨිකතො කහොති  කසො භගවන්තං එතදකවොච ‘‘පටිභාති මං

භගවාඑකංපඤ්හංපුච්ඡිතු’’න්ති  ‘‘පටිභාතුතංවඞ්ගීසා’’තිභගවාඅකවොච 
ආයස්මාවඞ්ගීකසොතංසිරිමංකදවධීතරං– 

137. 

‘‘යුත්තාචකතපරමඅලඞ්කතාහයා, අකධොමුඛාඅඝසිගමාබලීජවා; 

අභිනිම්මතා පඤ්චරථාසතා ච කත, අන්කවන්ති තං සාරථිකචොදිතා 
හයා  
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138. 

‘‘සා තිට්ඨසිරථවකරඅලඞ්කතා, 

ඔභාසයංජලමවකජොතිකපොවකකො; 

පුච්ඡාමතංවරතනුඅකනොමදස්සකන, 

කස්මානුකායාඅනධිවරංඋපාගමී’’ති –පටිපුච්ඡි; 

137. තත්ථ යුත්තා ච යත පරමඅලඞ්කතා හොති පරමං අතිවිය

විකසසකතො අලඞ්කතා, පරකමහි වා උත්තකමහි දිබ්කබහි අස්සාලඞ්කාකරහි

අලඞ්කතා, පරමාවා අග්ගාකසට්ඨාආජානීයාසබ්බාලඞ්කාකරහිඅලඞ්කතා

හයා අස්සා කත තව රකථ කයොජිතා, යුත්තා වා කත රථස්ස ච අනුච්ඡවිකා, 
අඤ්ඤමඤ්ඤං වා සදිසතාය යුත්තා සංසට්ඨාති අත්කථො  එත්ථ ච
‘‘පරමඅලඞ්කතා’’ති පුරිමස්මං පක්කඛ සන්ධිං අකත්වා දුතියස්මං පක්කඛ

අවිභත්තිකනිද්කදකසො දට්ඨබ්කබො. අයධොමුඛාතිකහට්ඨාමුඛා  යදිපිකතතදා

පකතියාව ඨිතා, කදවකලොකකතො ඔකරොහණවකසන ‘‘අකධොමුඛා’’ති වුත්තා  

අඝසි මාතිකවහාසංගමා  බලීතිබලවන්කතො  ජවාතිජවනකා, බලවන්කතො

කචව කවගවන්කතො චාති අත්කථො  අභිනිම්මිතාති තව පුඤ්ඤකම්කමන
නිම්මතා නිබ්බත්තා  සයං නිම්මතකමව වා සන්ධාය ‘‘අභිනිම්මතා’’ති

වුත්තං නිම්මානරතිභාවකතො සිරිමාය කදවධීතාය  පඤ්චරථාසතාති

ගාථාසුඛත්ථං ථකාරස්ස දීඝං ලිඞ්ගවිපල්ලාසඤ්ච කත්වා වුත්තං, 

විභත්තිඅකලොකපො වා දට්ඨබ්කබො, පඤ්ච රථසතානීති අත්කථො  අන්යවන්ති

තං සාරථියචොදිතා හොති සාරථීහි කචොදිතා විය රකථසු යුත්තා ඉකම හයා

භද්කද, කදවකත, තං අනුගච්ඡන්ති  ‘‘සාරථිඅකචොදිතා’’ති කකචි පඨන්ති, 
සාරථීහි අකචොදිතා එව අනුගච්ඡන්තීති අත්කථො  ‘‘සාරථිකචොදිතා හයා’’ති 

එකංකයවවාපදංගාථාසුඛත්ථංදීඝංකත්වාවුත්තං, සාරථිකචොදිතහයාපඤ්ච
රථසතාති කයොජනා  

138. සාතිට්ඨසීතිසාත්වංතිට්ඨසි  රථවයරති රථුත්තකම  අලඞ්කතාති

සට්ඨිසකටභාකරහි දිබ්බාලඞ්කාකරහි අලඞ්කතසරීරා  ඔභාසෙං ජලමිව

යජොති පාවයකොති ඔභාකසන්තී කජොතිරිව ජලන්තී පාවකකො විය ච තිට්ඨසි, 

සමන්තකතො ඔභාකසන්තී ජලන්තී තිට්ඨසීති වුත්තං කහොති  ‘‘කජොතී’’ති ච

චන්දිමසූරියනක්ඛත්තතාරකරූපානං සාධාරණනාමං  වරතනූති

උත්තමරූපධකර සබ්බඞ්ගකසොභකන  තකතො එව අයනොමදස්සයන 

අලාමකදස්සකන, දස්සනීකය පාසාදිකකති අත්කථො  කස්මා නු කාො

අනධිවරංඋපා මීති කුකතො නාම කදවකායකතො අනුත්තරං සම්මාසම්බුද්ධං
පයිරුපාසනායඋපගඤ්ඡිඋපගතාසි  

එවංකථකරනපුච්ඡිතාසාකදවතාඅත්තානංආවිකකරොන්තී– 

139. 
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‘‘කාමග්ගපත්තානං යමාහුනුත්තරං, නිම්මාය නිම්මාය රමන්ති 

කදවතා; 

තස්මා කායා අච්ඡරා කාමවණ්ණිනී, ඉධාගතා අනධිවරං 
නමස්සිතු’’න්ති – 

ගාථමාහ  

139. තත්ථ කාමග් පත්තානං ෙමාහුනුත්තරන්ති කාමූපකභොකගහි
අග්ගභාවං පත්තානංපරනිම්මතවසවත්තීනං කදවානංයංකදවකායංයකසන 

කභොගාදිවකසන ච අනුත්තරන්ති වදන්ති, තකතො කායා  නිම්මාෙ නිම්මාෙ 

රමන්ති යදවතාති නිම්මානරතිකදවතා අත්තනා යථාරුචිකත කාකම සයං 

නිම්මනිත්වා නිම්මනිත්වා රමන්ති කීළන්ති ලළන්තා අභිරමන්ති  තස්මා

කාොති තස්මා නිම්මානරතිකදවනිකායා. කාමවණ්ණිනීති කාමරූපධරා

යථිච්ඡිතරූපධාරිනී  ඉධා තාති ඉධ ඉමස්මං මනුස්සකලොකක, ඉමං වා
මනුස්සකලොකංආගතා  

එවංකදවතායඅත්තකනොනිම්මානරතිකදවතාභාකවකථිකතපුනකථකරො
තස්සා පුරිමභවංතත්ථකතපුඤ්ඤකම්මංලද්ධිඤ්චකථාකපතුකාකමො– 

140. 

‘‘කිං ත්වං පුකර සුචරිතමාචරීධ, කකනච්ඡසි ත්වං අමතයසා 

සුකඛධිතා; 

ඉද්ධීචකතඅනධිවරාවිහඞ්ගමා, වණ්කණොචකතදසදිසා විකරොචති  

141. 

‘‘කදකවහිත්වංපරිවුතාසක්කතාචසි, 

කුකතොචුතාසුගතිගතාසිකදවකත; 

කස්සවාත්වංවචනකරානුසාසනිං, 

ආචික්ඛකමත්වංයදිබුද්ධසාවිකා’’ති –ද්කවගාථා අභාසි; 

140. තත්ථ ආචරීති දීඝං කත්වා වුත්තං, උපචිනීති අත්කථො  ඉධාති

නිපාතමත්තං, ඉධ වා ඉමස්මං කදවත්තභාකව  යකනච්ඡසීති කකන

පුඤ්ඤකම්කමන අස්සත්ථා අච්ඡසි  ‘‘කකනාසි ත්ව’’න්ති කකචි පඨන්ති  

අමිතෙසාති න මතයසා අනප්පකපරිවාරා  සුයඛධිතාති සුකඛන වඩ්ඪිතා, 

සුපරිබ්රහූිතදිබ්බසුඛාති අත්කථො  ඉද්ධීති දිබ්බානුභාකවො  අනධිවරාති අධිකා

විසිට්ඨා අඤ්ඤා එතිස්සා නත්ථීති අනධිවරා, අතිඋත්තමාති අත්කථො  

විහඞ් මාතිකවහාසගාමනී  දසදිසාතිදසපිදිසා  වියරොචතීති ඔභාකසති  

141. පරිවුතා සක්කතා චසීතිසමන්තකතොපරිවාරිතාසම්භාවිතාචඅසි  

කුයතොචුතා සු ති තාසීතිපඤ්චසුගතීසුකතරගතිකතොචුතාහුත්වාසුගතිං

ඉමං කදවගතිං පටිසන්ධිවකසන උපගතා අසි  කස්ස වා ත්වං 
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වචනකරානුසාසනින්ති කස්ස නු වා සත්ථු සාසකන පාවචකන 
ඔවාදානුසාසනිසම්පටිච්ඡකනන ත්වං වචනකරා අසීති කයොජනා  කස්ස වා
ත්වං සත්ථු වචනකරා අනුසාසකස්ස අනුසිට්ඨියං පතිට්ඨාකනනාති එවං වා
එත්ථඅත්කථොදට්ඨබ්කබො  එවංඅනුද්කදසිකවකසනතස්සාලද්ධිංපුච්ඡිත්වා

පුන උද්කදසිකවකසන ‘‘ආචික්ඛ යම ත්වං ෙදි බුද්ධසාවිකා’’ති පුච්ඡති 

තත්ථ බුද්ධසාවිකාති සබ්බම්පි කඤයයධම්මං සයම්භුඤාකණන හත්ථතකල 

ආමලකං විය පච්චක්ඛකතො බුද්ධත්තා බුද්ධස්ස භගවකතො
ධම්මස්සවනන්කතජාතාති බුද්ධසාවිකා  

එවං කථකරනපුච්ඡිතමත්ථංකකථන්තීකදවතා ඉමාගාථාඅභාසි– 

142. 

‘‘නගන්තකරනගරවකරසුමාපිකත, පරිචාරිකාරාජවරස්සසිරිමකතො; 

නච්කචගීකතපරමසුසික්ඛිතාඅහුං, සිරිමාතිමංරාජගකහ අකවදිංසු  

143. 

‘‘බුද්කධො ච කම ඉසිනිසකභො විනායකකො, අකදසයී

සමුදයදුක්ඛනිච්චතං; 

අසඞ්ඛතං දුක්ඛනිකරොධ සස්සතං, මග්ගඤ්චිමං අකුටිලමඤ්ජසං 
සිවං  

144. 

‘‘සුත්වානහං අමතපදංඅසඞ්ඛතං, තථාගතස්සනධිවරස්සසාසනං; 

සීකලස්වහංපරමසුසංවුතාඅහුං, ධම්කමඨිතා නරවරබුද්ධකදසිකත  

145. 

‘‘ඤත්වානහං විරජපදංඅසඞ්ඛතං, තථාගකතනනධිවකරන කදසිතං; 

තත්කථවහංසමථසමාධිමාඵුසිං, සාකයවකමපරමනියාමතාඅහු  

146. 

‘‘ලද්ධානහංඅමතවරංවිකසසනං, එකංසිකාඅභිසමකයවිකසසිය; 

අසංසයාබහුජනපූජිතාඅහං, ඛිඩ්ඩාරතිංපච්චනුකභොමනප්පකං  

147. 

‘‘එවංඅහංඅමතදසම්හිකදවතා, තථාගතස්සනධිවරස්සසාවිකා; 

ධම්මද්දසා පඨමඵකල පතිට්ඨිතා, කසොතාපන්නා න ච පන මත්ථි 
දුග්ගති  

148. 

‘‘සා වන්දිතුං අනධිවරං උපාගමං, පාසාදිකක කුසලරකත ච

භික්ඛකවො; 
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නමස්සිතුංසමණසමාගමංසිවං, සගාරවාසිරිමකතොධම්මරාජිකනො  

149. 

‘‘දිස්වාමුනිංමුදිතමනම්හිපීණිතා, තථාගතංනරවරදම්මසාරථිං; 

තණ්හච්ඡිදං කුසලරතං විනායකං, වන්දාමහං 
පරමහිතානුකම්පක’’න්ති  

142. තත්ථ න න්තයරති
ඉසිගිලිකවපුල්ලකවභාරපණ්ඩවගිජ්ඣකූටසඞ්ඛාතානං පඤ්චන්නං

පබ්බතානංඅන්තකරකවමජ්කඣ, යකතොතංනගරං‘‘ගිරිබ්බජ’’න්තිවුච්චති. 

න රවයරති උත්තමනගකර, රාජගහං සන්ධායාහ  සුමාපියතති
මහාකගොවින්දපණ්ඩිකතන වත්ථුවිජ්ජාවිධිනා සම්මකදව නිකවසිකත  

පරිචාරිකාති සංගීතපරිචරියාය උපට්ඨායිකා  රාජවරස්සාති

බිම්බිසාරමහාරාජස්ස  සිරිමයතොති එත්ථ ‘‘සිරීති බුද්ධිපුඤ්ඤානං 
අධිවචන’’න්තිවදන්ති අථවාපුඤ්ඤනිබ්බත්තාසරීරකසොභග්ගාදිසම්පත්ති 

කතපුඤ්ඤං නිස්සයති, කතපුඤ්කඤහිවානිස්සීයතීති ‘‘සිරී’’ති වුච්චති, සා

එතස්සඅත්ථීතිසිරිමා, තස්සසිරිමකතො  පරමසුසික්ඛිතාතිඅතිවියසම්මකදව

චසික්ඛිතා  අහුන්තිඅකහොසිං  අයවදිංසූති අඤ්ඤාසුං  

143. ඉසිනිසයභොති ගවසතකජට්ඨකකො උසකභො, ගවසහස්සකජට්ඨකකො

වසකභො, වජසතකජට්ඨකකො වා උසකභො, වජසහස්සකජට්ඨකකො වසකභො, 
සබ්බගවකසට්කඨො සබ්බපරිස්සයසකහො කසකතො පාසාදිකකො මහාභාරවකහො
අසනිසතසද්කදහිපි අසම්පකම්පිකයො නිසකභො  රථා කසො අත්තකනො 
නිසභබකලන සමන්නාගකතො චතූහි පාකදහි පථවිං උප්පීකළත්වා කකනචි

පරිස්සකයන අකම්පිකයො අචලට්ඨාකනන තිට්ඨති, එවං භගවා දසහි
තථාගතබකලහි සමන්නාගකතො චතූහි කවසාරජ්ජපාකදහි අට්ඨපරිසපථවිං
උප්පීකළත්වා සකදවකක කලොකක කකනචි පච්චත්ථිකකන පච්චාමත්කතන 

අකම්පිකයො අචලට්ඨාකනන තිට්ඨති, තස්මා නිසකභො වියාති නිසකභො 
සීලාදීනං ධම්මක්ඛන්ධානං එසනට්කඨන ‘‘ඉසී’’ති ලද්ධකවොහාකරසු

කසක්ඛාකසක්ඛඉසීසුනිසකභො, ඉසීනංවානිසකභො, ඉසිචකසොනිසකභොචාති

වාඉසිනිසකභො කවකනයයසත්කතවිකනතීති විනාෙයකො, නායකවිරහිකතොති

වා විනාෙයකො, සයම්භූතිඅත්කථො  

අයදසයී සමුදෙදුක්ඛනිච්චතන්ති සමුදයසච්චස්ස ච දුක්ඛසච්චස්ස ච

අනිච්චතං වයධම්මතං අභාසි  කතන ‘‘යංකිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බං තං
නිකරොධධම්ම’’න්ති අත්තකනො අභිසමයඤාණස්ස පවත්තිආකාරං දස්කසති  

සමුදෙදුක්ඛනිච්චතන්ති වා සමුදයසච්චඤ්ච දුක්ඛසච්චඤ්ච අනිච්චතඤ්ච 

තත්ථ සමුදයසච්චදුක්ඛසච්චග්ගහකණන විපස්සනාය භූමං දස්කසති, 

අනිච්චතාගහකණන තස්සා පවත්තිආකාරං දස්කසති  සඞ්ඛාරානඤ්හි 

අනිච්චාකාකර විභාවිකත දුක්ඛාකාකරො අනත්තාකාකරොපි විභාවිකතොකයව



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා පීඨවග්කගො 

59 

පටුන 

කහොතිතංනිබන්ධනත්තා කතසං කතනාහ‘‘යදනිච්චං, තංදුක්ඛං, යංදුක්ඛං, 

තදනත්තා’’ති )සං  නි  3.15). අසඞ්ඛතං දුක්ඛනියරොධසස්සතන්ති කකනචි

පච්චකයන න සඞ්ඛතන්ති අසඞ්ඛතං, සබ්බකාලං තථභාකවන සස්සතං, 
සකලවට්ටදුක්ඛනිකරොධභාවකතො දුක්ඛනිකරොධං අරියසච්චඤ්ච කම

අකදසයීති කයොජනා  මග් ඤ්චිමං අකුටිලමඤ්ජසං සිවන්ති
අන්තද්වයපරිවජ්ජකනන කුටිලභාවකරානං මායාදීනං කායවඞ්කාදීනඤ්ච

පහාකනන අකුටිලං, තකතො එව අඤ්ජසං, අසිවභාවකරානං කාමරාගාදීනං 

සමුච්ඡින්දකනන සිවං නිබ්බානං  මග් න්ති නිබ්බානත්ථිකකහි මග්ගීයති, 
කිකලකස වා මාකරන්කතො ගච්ඡතීති ‘‘මග්කගො’’ති ලද්ධනාමං ඉදං
තුම්හාකඤ්ච මමඤ්ච පච්චක්ඛභූතං දුක්ඛනිකරොධගාමනිපටිපදාසඞ්ඛාතං 
අරියසච්චඤ්චකමඅකදසයීතිකයොජනා  

144. සුත්වානහං අමතපදංඅසඞ්ඛතං, තථා තස්සනධිවරස්ස සාසනන්ති

එත්ථ අයං සඞ්කඛපත්කථො – තථා ආගමනාදිඅත්කථන තථා තස්ස, 

සකදවකකකලොකකඅග්ගභාවකතො අනධිවරස්ස, සම්මාසම්බුද්ධස්සඅමතපදං 

අසඞ්ඛතං නිබ්බානං උද්දිස්ස කදසිතත්තා, අමතස්ස වා නිබ්බානස්ස
පටිපජ්ජනුපායත්තා කකනචිපි අසඞ්ඛරණීයත්තා ච අමතපදං අසඞ්ඛතං 

සාසනං සද්ධම්මං අහං සුත්වානාති  සීයලස්වහන්ති සීකලසු

නිප්ඵාකදතබ්කබසුඅහං  පරමසුසංවුතාතිඅතිවියසම්මකදවසංවුතා  අහුන්ති

අකහොසිං  ධම්යමඨිතාති පටිපත්තිධම්කමපතිට්ඨිතා  

145. ඤත්වානාති සච්ඡිකිරියාභිසමයවකසන ජානිත්වා  තත්යථවාති

තස්මංකයව ඛකණ, තස්මංකයව වා අත්තභාකව  සමථසමාධිමාඵුසින්ති
පච්චනීකධම්මානං සමුච්කඡදවකසන සමනකතො වූපසමනකතො
පරමත්ථසමථභූතංකලොකුත්තරසමාධිංආඵුසිංඅධිගච්ඡිං යදිපියස්මංඛකණ 

නිකරොධස්ස සච්ඡිකිරියාභිසමකයො, තස්මංකයව ඛකණ මග්ගස්ස

භාවනාභිසමකයො, ආරම්මණපටිකවධං පන භාවනාපටිකවධස්කසව
පුරිමසිද්ධිකාරණංවියකත්වාදස්කසතුං– 

‘‘ඤත්වානහං විරජපදං අසඞ්ඛතං, තථාගකතනනධිවකරන
කදසිතං’’  

තත්කථවහං ‘සමථසමාධිමාඵුසි’න්ති වුත්තං යථා ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච

රූකප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති )ම  නි  1.400; 3.421; සං  නි  

4.60). ඤත්වානාති වා සමානකාලවකසන වුත්තන්ති කවදිතබ්බං යථා

‘‘නිහන්ත්වාන තමං සබ්බං, ආදිච්කචො නභමුග්ගකතො’’ති  සායෙවාති යා

කලොකුත්තරසමාධිඵුසනා ලද්ධා, සාකයව  පරමනිොමතාති පරමා උත්තමා
මග්ගනියාමතා  
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146. වියසසනන්ති පුථුජ්ජකනහි විකසසකං විසිට්ඨභාවසාධකං  

එකංසිකාති ‘‘සම්මාසම්බුද්කධො භගවා, ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, 
සුප්පටිපන්කනො සඞ්කඝො’’ති එකංසගාහවතී රතනත්තකය නිබ්බිචිකිච්ඡා  

අභිසමයෙ වියසසිොති සච්චපටිකවධවකසන විකසසං පත්වා  

‘‘විකසසිනී’’තිපි පඨන්ති, අභිසමයකහතු විකසසවතීති අත්කථො  අසංසොති
කසොළසවත්ථුකායඅට්ඨවත්ථුකායචවිචිකිච්ඡායපහීනත්තා අපගතසංසයා 

‘‘අසංසියා’’ති කකචි පඨන්ති  බහුජනපූජිතාති සුගතීහි පකරහි

පත්ථනීයගුණාතිඅත්කථො  ඛිඩ්ඩාරතින්ති ඛිඩ්ඩාභූතංරතිං, අථවාඛිඩ්ඩඤ්ච
රතිඤ්චඛිඩ්ඩාවිහාරඤ්චරතිසුඛඤ්ච  

147. අමතදසම්හීති අමතදසා නිබ්බානදස්සාවිනී අම්හි  ධම්මද්දසාති

චතුසච්චධම්මං දිට්ඨවතී  යසොතාපන්නාතිඅරියමග්ගකසොතංආදිකතොපත්තා  

නචපනමත්ථිදුග් තීතිනචපනකමඅත්ථිදුග්ගති අවිනිපාතධම්මත්තා  

148. පාසාදියකති පසාදාවකහ  කුසලරයතති කුසකල අනවජ්ජධම්කම

නිබ්බාකන රකත  භික්ඛයවොති භික්ඛූ නමස්සිතුං උපාගමන්ති කයොජනා  

සමණසමා මං සිවන්ති සමණානං සමතපාපානං බුද්ධබුද්ධසාවකානං
සිවඤ්ච ධම්මං කඛමං සමාගමං සඞ්ගමං පයිරුපාසිතුං උපාගමන්ති 

සම්බන්කධො  සිරිමයතො ධම්මරාජියනොති භුම්මත්කථ සාමවචනං  සිරිමති
ධම්මරාජිනීතිඅත්කථො එවකමවච කකචිපඨන්ති  

149. මුදිතමනම්හීතිකමොදිතමනාඅම්හි  පීණිතාති තුට්ඨා, පීතිරසවකසන

වා තිත්තා  නරවරදම්මසාරථින්ති නරවකරො ච කසො අග්ගපුග්ගලත්තා, 
දම්මානං දකමතබ්බානං කවකනයයානං නිබ්බානාභිමුඛං සාරණකතො 

දම්මසාරථි චාති නරවරදම්මසාරථි, තං  පරමහිතානුකම්පකන්ති පරකමන
උත්තකමනහිකතනසබ්බසත්තානංඅනුකම්පකං  

එවං සිරිමා කදවධීතා අත්තකනො ලද්ධිපකවදනමුකඛන රතනත්තකය
පසාදංපකවකදත්වාභගවන්තංභික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච වන්දිත්වාපදක්ඛිණංකත්වා
කදවකලොකකමව ගතා  භගවා තකමව ඔතිණ්ණවත්ථුං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා

ධම්මංකදකසසි, කදසනාපරිකයොසාකනඋක්කණ්ඨිතභික්ඛු අරහත්තංපාපුණි, 
සම්පත්තපරිසායපිසාධම්මකදසනාසාත්ථිකාජාතාති  

සිරිමාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

17. යකසකාරීවිමානවණ්ණනා 

ඉදංවිමානංරුචිරංපභස්සරන්ති කකසකාරීවිමානං තස්සකාඋප්පත්ති? 

භගවාබාරාණසියංවිහරතිඉසිපතකනමගදාකය කතන කඛොපනසමකයන
සම්බහුලා භික්ඛූ පුබ්බණ්හසමයං නිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදාය බාරාණසිං 
පිණ්ඩාය පවිසිංසු  කත අඤ්ඤතරස්ස බ්රාහ්මණස්ස කගහද්වාරසමීකපන
ගච්ඡන්ති  තස්මඤ්ච කගකහ බ්රාහ්මණස්ස ධීතා කකසකාරී නාම
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කගහද්වාරසමීකප මාතු සීසකතො ඌකා ගණ්හන්තී කත භික්ඛූ ගච්ඡන්කත

දිස්වා මාතරං ආහ ‘‘අම්ම, ඉකම පබ්බජිතා පඨකමන කයොබ්බකනන
සමන්නාගතාඅභිරූපාදස්සනීයාපාසාදිකාසුඛුමාලාකකනචිපාරිජුඤ්කඤන 

අනභිභූතා මඤ්කඤ, කස්මා නු කඛො ඉකම ඉමස්මංකයව වකය

පබ්බජන්තී’’ති? තං මාතා ආහ ‘‘අත්ථි, අම්ම, සකයපුත්කතො සකයකුලා

පබ්බජිකතො බුද්කධො කලොකක උප්පන්කනො, කසො ධම්මං කදකසති
ආදිකලයාණං මජ්කඣකලයාණං පරිකයොසානකලයාණං සාත්ථං

සබයඤ්ජනං කකවලපරිපුණ්ණං, පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකාකසති, තස්ස
ඉකමධම්මංසුත්වාපබ්බජන්තී’’ති  

කතන ච සමකයන ආගතඵකලො විඤ්ඤාතසාසකනො අඤ්ඤතකරො
උපාසකකො තාය වීථියා ගච්ඡන්කතො තං කථං සුත්වා තාසං සන්තිකං
උපසඞ්කම  අථ නං බ්රාහ්මණී ආහ ‘‘එතරහි කඛො උපාසක බහූ කුලපුත්තා
මහන්තං කභොගක්ඛන්ධං මහන්තං ඤාතිපරිවට්ටං පහාය සකයසමකය

පබ්බජන්ති, කත කිං නු කඛො අත්ථවසං සම්පස්සන්තා පබ්බජන්තී’’ති? තං 

සුත්වා උපාසකකො ‘‘කාකමසු ආදීනවං, කනක්ඛම්කම ච ආනිසංසං
සම්පස්සන්තා’’තිවත්වා අත්තකනොඤාණබලානුරූපං තමත්ථංවිත්ථාරකතො

කකථසි, තිණ්ණඤ්ච රතනානං ගුකණ පකාකසසි, පඤ්චන්නං සීලානං
දිට්ඨධම්මකංසම්පරායිකඤ්චගුණානිසංසං පකවකදසි අථබ්රාහ්මණධීතාතං
‘‘කිංඅම්කහහිපිසරකණසුචසීකලසුචපතිට්ඨායතයා වුත්කතගුණානිසංකස
අධිගන්තුං සක්කා’’ති පුච්ඡි  කසො ‘‘සබ්බසාධාරණා ඉකම ධම්මා භගවතා

භාසිතා, කස්මානසක්කා’’තිවත්වාතස්සාසරණානිචසීලානිචඅදාසි සා 
ගහිතසරණා සමාදින්නසීලා ච හුත්වා පුන ආහ ‘‘කිං ඉකතො උත්තරි
අඤ්ඤම්පි කරණීයං අත්ථී’’ති  කසො තස්සා විඤ්ඤුභාවං සල්ලක්කඛන්කතො
‘‘උපනිස්සයසම්පන්නා භවිස්සතී’’ති ඤත්වා සරීරසභාවං විභාකවන්කතො
ද්වත්තිංසාකාරකම්මට්ඨානං කකථත්වා කාකය විරාගං උප්පාකදත්වා උපරි
අනිච්චතාදිපටිසංයුත්තාය ධම්මයා කථාය සංකවකජත්වා විපස්සනාමග්ගං
ආචික්ඛිත්වා ගකතො  සා කතන වුත්තනයං සබ්බං මනසි කත්වා
පටිකූලමනසිකාකර සමාහිතචිත්තා විපස්සනං පට්ඨකපත්වා
උපනිස්සයසම්පත්තියා න චිරස්කසව කසොතාපත්තිඵකල පතිට්ඨහි 
අථාපකරන සමකයන කාලං කත්වා සක්කස්ස කදවරඤ්කඤො පරිචාරිකා

හුත්වා නිබ්බත්ති, සතසහස්සඤ්චස්සා අච්ඡරාපරිවාකරො අකහොසි  තං
සක්කකොකදවරාජාදිස්වාඅච්ඡරියබ්භුතචිත්තජාකතො පමුදිතහදකයො– 

150. 

‘‘ඉදංවිමානංරුචිරංපභස්සරං, කවළුරියථම්භංසතතං සුනිම්මතං; 

සුවණ්ණරුක්කඛහි සමන්තකමොත්ථතං, ඨානං මමං 
කම්මවිපාකසම්භවං  

151. 
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‘‘තතූ්රපපන්නාපුරිමච්ඡරාඉමා, සතංසහස්සානිසකකන කම්මුනා; 

තුවංසිඅජ්ඣුපගතායසස්සිනී, ඔභාසයංතිට්ඨසිපුබ්බකදවතා  

152. 

‘‘සසී අධිග්ගය්හයථාවිකරොචති, නක්ඛත්තරාජාරිවතාරකාගණං; 

තකථවත්වංඅච්ඡරාසඞ්ගණංඉමං, දද්දල්ලමානායසසා විකරොචසි  

153. 

‘‘කුකතො නුආගම්මඅකනොමදස්සකන, උපපන්නාත්වං භවනංමමං

ඉදං; 

බ්රහ්මංව කදවා තිදසා සහින්දකා, සබ්කබ න තප්පාමකස දස්සකනන 

ත’’න්ති – 

චතූහිගාථාහිතායකතකම්මංපුච්ඡි  

150. තත්ථ ඉදංවිමානන්ති යස්මං විමාකන සා කදවතා උප්පන්නා, තං 

අත්තකනො විමානං සන්ධායාහ  සතතන්ති සබ්බකාලං රුචිරං පභස්සරන්ති

කයොජනා  සතතන්ති වා සම්මාතතං, අතිවිය විත්ථිණ්ණන්ති අත්කථො  

සමන්තයමොත්ථතන්ති සමන්තකතොඅවත්ථතංඡාදිතං  ඨානන්ති විමානකමව
සන්ධාය වදති  තඤ්හි තිට්ඨන්ති එත්ථ කතපුඤ්ඤාති ඨානන්ති වුච්චති  

කම්මවිපාකසම්භවන්ති කම්මවිපාකභාකවන සම්භූතං, කම්මවිපාකකන වා

සහ සම්භූතං  මමන්ති ඉදං මම ඨානං මම කම්මවිපාකසම්භවන්ති ද්වීහිපි
පකදහිකයොකජතබ්බං  

151. තතූ්රපපන්නාති ගාථාය අයං සඞ්කඛපත්කථො – තත්ර තස්මං

යථාවුත්කත විමාකන උපපන්නාති නිබ්බත්තා පකගව උප්පන්නත්තා

පුබ්බකදවතා ඉමාපුරිමාඅච්ඡරායෙො පරිමාණකතොසතංසහස්සානි  තුවංසීති

ත්වං අසි සකකන කම්මුනා අජ්ඣුපගතා උපපන්නා  ෙසස්සිනීති

පරිවාරසම්පන්නා, කතකනවසකකනකම්මුනාකම්මානුභාකවන ඔභාසයන්තී
විකරොචමානාතිට්ඨසීති  

152. ඉදානිතකමව ඔභාසනංඋපමායවිභාකවන්කතො ‘‘සසී’’තිගාථමාහ 

තස්සත්කථො – ෙථා සසලඤ්ඡනකයොකගන ‘‘සසී’’ති, නක්ඛත්කතහි
අධිකගුණතාය ‘‘නක්ඛත්තරාජා’’ති ච ලද්ධනාකමො චන්කදො සබ්බං 

තාරකා ණං අධිග් ය්හ අභිභවිත්වා වියරොචති විරාජති, තයථව ත්වං ඉමං

අච්ඡරානං කදවකඤ්ඤානං  ණං සමූහං අත්තකනො ෙසසා දද්දල්ලමානා 

අතිවිය විජ්කජොතමානා වියරොචසීති  එත්ථ ච ‘‘ඉමා’’ති ‘‘ඉම’’න්ති ච
නිපාතමත්තං  කකචිපන ‘‘නක්ඛත්තරාජාරිවතාරාගණං තකථව ත්ව’’න්ති 
පඨන්ති  
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153. ඉදානි තස්සා කදවතාය පුරිමභවං තත්ථ කතපුඤ්ඤඤ්ච

පුච්ඡන්කතො ‘‘කුයතොනුආ ම්මා’’තිගාථමාහ තත්ථ කුයතොනු ආ ම්මාති
කුකතො නු භවකතො කුකතො නු පුඤ්ඤකම්මකතො කාරණභූතකතො ඉදං මම

භවනංආගම්මභද්කද අයනොමදස්සයන සබ්බඞ්ගකසොභකන ත්වංඋපපන්නා 
උප්පත්තිගහණවකසන උපගතා  ‘‘අකනොමදස්සකන’’ති වුත්තකමවත්ථං

උපමාය පකාකසන්කතො ‘‘බ්රහ්මංව යදවා තිදසා සහින්දකා, සබ්යබ න

තප්පාමයස දස්සයනන ත’’න්ති ආහ  තත්ථ යථා බ්රහ්මානං සහම්පතිං
සනඞ්කුමාරං වා උපගතං සහ ඉන්කදනාති සහින්දකා තාවතිංසා කදවා

පස්සන්තාදස්සකනනනතප්පන්ති, එවංතව දස්සකනනමයංසබ්කබකදවා
නතප්පාමකසතිඅත්කථො  

එවං පන සක්කකන කදවානමන්කදන පුච්ඡිතා සා කදවතා තමත්ථං 
පකාකසන්තී– 

154. 

‘‘යකමතංසක්කඅනුපුච්ඡකසමමං, කුකතොචුතාත්වංඉධආගතාති; 

බාරාණසීනාමපුරත්ථිකාසිනං, තත්ථඅකහොසිංපුකරකකසකාරිකා  

155. 

‘‘බුද්කධ ච ධම්කම ච පසන්නමානසා, සඞ්කඝ ච එකන්තගතා

අසංසයා; 

අඛණ්ඩසික්ඛාපදා ආගතප්ඵලා, සම්කබොධිධම්කම නියතා

අනාමයා’’ති  – 

ගාථද්වයමාහ  

154-5. තත්ථ ෙයමතන්ති යං එතං පඤ්හන්ති අත්කථො  අනුපුච්ඡයසති

අනුකූලභාකවන පුච්ඡසි  මමන්ති මං  පුරත්ථීති පුරං අත්ථි  කාසිනන්ති

කාසිරට්ඨස්ස  යකසකාරිකාතිපුරිමත්තභාකවඅත්තකනොනාමංවදති  බුද්යධ 

චධම්යම චාතිආදිනාඅත්තකනොපුඤ්ඤංවිභාකවති  

පුන සක්කකො තස්සා තං පුඤ්ඤසම්පත්තිඤ්ච දිබ්බසම්පත්තිඤ්ච 
අනුකමොදමාකනො– 

156. 

‘‘තන්තයාභිනන්දාමකස ස්වාගතඤ්චකත, 

ධම්කමනචත්වංයසසාවිකරොචසි; 

බුද්කධචධම්කමචපසන්නමානකස, 

සඞ්කඝචඑකන්තගකතඅසංසකය; 

අඛණ්ඩසික්ඛාපකදආගතප්ඵකල, 

සම්කබොධිධම්කමනියකතඅනාමකය’’ති –ආහ; 
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156. තත්ථ තන්තයාභිනන්දාමයසති තං කත දුවිධම්පි සම්පත්තිං 

අභිනන්දාමඅනුකමොදාම  ස්වා තඤ්ච යතතිතුය්හඤ්චඉධාගමනංස්වාගතං, 
අම්හාකංපීතිකසොමනස්සසංවද්ධනකමව කසසංවුත්තනයකමවාති  

තං පන පවත්තිං සක්කකො කදවරාජා ආයස්මකතො 

මහාකමොග්ගල්ලානත්කථරස්සකකථසි, කථකරොභගවකතොනිකවකදසි භගවා
තමත්ථං අට්ඨුප්පත්තිංකත්වාසම්පත්තපරිසායධම්මංකදකසසි සාකදසනා
සකදවකස්ස කලොකස්සසාත්ථිකාජාතාති  

කකසකාරීවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

ඉතිපරමත්ථදීපනියාඛුද්දක-අට්ඨකථායවිමානවත්ථුස්මං 

සත්තරසවත්ථුපටිමණ්ඩිතස්සපඨමස්සපීඨවග්ගස්ස 

අත්ථවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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2. චිත්තලතාවග්කගො 
1. දාසිවිමානවණ්ණනා 

දුතියවග්කග අපි සක්යකොව යදවින්යදොති දාසිවිමානං  තස්ස කා

උප්පත්ති? භගවති කජතවකන විහරන්කත සාවත්ථිවාසී අඤ්ඤතකරො
උපාසකකොසම්බහුකලහිඋපාසකකහිසද්ධිංසායන්හසමයංවිහාරං ගන්ත්වා
ධම්මංසුත්වාපරිසායවුට්ඨිතායභගවන්තං උපසඞ්කමත්වා‘‘ඉකතොපට්ඨාය

අහං, භන්කත, සඞ්ඝස්ස චත්තාරි නිච්චභත්තානි දස්සාමී’’ති ආහ  අථ නං

භගවා තදනුච්ඡවිකං ධම්මකථං කකථත්වා විස්සජ්කජසි  කසො ‘‘මයා, 

භන්කත, සඞ්ඝස්ස චත්තාරි නිච්චභත්තානි පඤ්ඤත්තානි  ස්කව පට්ඨාය
අයයා මම කගහං ආගච්ඡන්තූ’’ති භත්තුද්කදසකස්ස ආකරොකචත්වා 
අත්තකනො කගහං ගන්ත්වා දාසියා තමත්ථං ආචික්ඛිත්වා ‘‘තත්ථ තයා
නිච්චකාලං අප්පමත්තාය භවිතබ්බ’’න්ති ආහ  සා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි 

පකතියාව සා සද්ධාසම්පන්නා පුඤ්ඤකාමා සීලවතී, තස්මා දිවකස දිවකස
කාලස්කසව උට්ඨාය පණීතං අන්නපානං පටියාකදත්වා භික්ඛූනං
නිසීදනට්ඨානංසුසම්මට්ඨංසුපරිභණ්ඩකංකත්වා ආසනානිපඤ්ඤාකපත්වා
භික්ඛූ උපගකත තත්ථ නිසීදාකපත්වා වන්දිත්වා ගන්ධපුප්ඵධූපදීකපහි
පූකජත්වාසක්කච්චංපරිවිසති  

අකථකදිවසංභික්ඛූකතභත්තකිච්කචඋපසඞ්කමත්වාවන්දිත්වා එවමාහ

‘‘කථංනුකඛො, භන්කත, ඉකතොජාතිආදිදුක්ඛකතොපරිමුත්තිකහොතී’’ති භික්ඛූ 
තස්සා සරණානි ච පඤ්ච සීලානි ච දත්වා කායසභාවං පකාකසත්වා

පටිකූලමනසිකාකර නිකයොකජසුං, අපකර අනිච්චතාපටිසංයුත්තං ධම්මකථං
කකථසුං  සා කසොළස වස්සානි සීලං රක්ඛන්තී අන්තරන්තරා කයොනිකසො
මනසිකකරොන්තී එකදිවසං ධම්මස්සවනසප්පායං ලභිත්වා ඤාණස්ස ච
පරිපක්කත්තා විපස්සනං වඩ්කඪත්වා කසොතාපත්තිඵලං සච්ඡාකාසි  සා
අපකරන සමකයන කාලං කත්වා සක්කස්ස කදවරඤ්කඤො වල්ලභා
පරිචාරිකා හුත්වා නිබ්බත්ති  සා සට්ඨිතූරියසහස්කසහි පරිචරියමානා
අච්ඡරාසතසහස්සපරිවුතා මහන්තං දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවන්තී පමුදා
කමොදමානා සපරිවාරා උයයානාදීසු විචරති  තං ආයස්මා
මහාකමොග්ගල්ලාකනොකහට්ඨාවුත්තනකයකනවදිස්වා– 

157. 

‘‘අපි සක්කකොවකදවින්කදො, රම්කමචිත්තලතාවකන; 

සමන්තාඅනුපරියාසි, නාරීගණපුරක්ඛතා; 

ඔභාකසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා  

158. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  
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159. 

‘‘පුච්ඡාම තංකදවිමහානුභාකව, 

මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, 

වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති –පුච්ඡි; 

160. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

161. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, දාසීඅකහොසිංපරකපස්සියාකුකල  
162. 

‘‘උපාසිකාචක්ඛුමකතො, කගොතමස්සයසස්සිකනො; 

තස්සාකමනික්කකමොආසි, සාසකනතස්සතාදිකනො  

163. 

‘‘කාමංභිජ්ජතුයංකාකයො, කනවඅත්කථත්ථසණ්ඨනං; 

සික්ඛාපදානංපඤ්චන්නං, මග්කගොකසොවත්ථිකකොසිකවො  

164. 

‘‘අකණ්ටකකොඅගහකනො, උජුසබ්භිපකවදිකතො; 

නික්කමස්සඵලංපස්ස, යථිදංපාපුණිත්ථිකා  

165. 

‘‘ආමන්තනිකාරඤ්කඤොම්හි, සක්කස්සවසවත්තිකනො; 

සට්ඨිතූරියසහස්සානි, පටිකබොධංකකරොන්තිකම  

166. 

‘‘ආලම්කබො ගග්ගකරොභීකමො, සාරාවාදීච සංසකයො; 

කපොක්ඛකරොචසුඵස්කසොච, වීණාකමොක්ඛාචනාරිකයො  

167. 

‘‘නන්දාකචවසුනන්දාච, කසොණදින්නාසුචිම්හිතා; 

අලම්බුසාමස්සකකසීච, පුණ්ඩරීකාතිදාරුණී  

168. 

‘‘එණීඵස්සා සුඵස්සාච, සුභද්දා මුදුවාදිනී; 

එතාචඤ්ඤාචකසයයාකස, අච්ඡරානංපකබොධිකා  

169. 
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‘‘තාමංකාකලනුපාගන්ත්වා, අභිභාසන්තිකදවතා; 

හන්දනච්චාමගායාම, හන්දතංරමයාමකස  

170. 

‘‘නයිදං අකතපුඤ්ඤානං, කතපුඤ්ඤානකමවිදං; 

අකසොකංනන්දනංරම්මං, තිදසානංමහාවනං  

171. 

‘‘සුඛංඅකතපුඤ්ඤානං, ඉධනත්ථිපරත්ථච; 

සුඛඤ්චකතපුඤ්ඤානං, ඉධකචවපරත්ථච  

172. 

‘‘කතසංසහබයකාමානං, කත්තබ්බංකුසලංබහුං; 

කතපුඤ්ඤා හි කමොදන්ති, සග්කග කභොගසමඞ්ගිකනො’’ති  – කදවතා 

විස්සජ්කජසි; 

157. තත්ථ අපි සක්යකොව යදවින්යදොති අපිසද්කදො සම්භාවනායං, 

ඉවසද්කදො ඉකාරකලොපං කත්වා වුත්කතො උපමායං, තස්මා යථා නාම
සක්කකො කදවානමන්කදොති අත්කථො  සක්කසමභාකවො තිස්සා කදවතාය
පරිවාරසම්පත්තිදස්සනත්ථං වුත්කතො  කකචි ‘‘අපීති නිපාතමත්ත’’න්ති

වදන්ති  චිත්තලතාවයනති චිත්තාය නාම කදවධීතාය පුඤ්ඤානුභාකවන

නිබ්බත්කත, චිත්තානං වා විචිත්තපුප්ඵඵලාදිවිකසසයුත්තානං
සන්තානකවල්ලිආදීනංතත්ථකයභුයයතාය චිත්තලතාවනන්තිලද්ධනාකම
කදවුයයාකන  

161. පරයපස්සිොති පකරසං කුකල තස්මං තස්මං කිච්කච කපසනියා, 
පකරසං කවයයාවච්චකාරීතිඅත්කථො  

162. තස්සා යම නික්කයමො ආසි, සාසයන තස්ස තාදියනොති තස්සා
දාසියාපිසමානායපඤ්චහිචක්ඛූහිචක්ඛුමකතොබුද්ධස්ස භගවකතොඋපාසිකා
හුත්වා කසොළස වස්සානි සීලං රක්ඛන්තියා කම්මට්ඨානඤ්ච මනසි 

කකරොන්තියා මනසිකාරානුභාකවන කම මය්හං උප්පජ්ජමාකන 
සත්තතිංසකබොධිපක්ඛියධම්මසඞ්ඛාකත ඉට්ඨාදීසු තාදිලක්ඛණසම්පත්තියා
තාදිකනො සත්ථු සාසකන තප්පරියාපන්කනොකයව සංකිකලසපක්ඛකතො
නික්කමකනන ‘‘නික්කකමො’’ති ලද්ධනාකමො සම්මාවායාකමො ආසි අකහොසි
උප්පජ්ජි  

163-4. තස්ස පන නික්කමස්ස පුබ්බභාගස්ස පවත්තාකාරං දස්කසතුං 

‘‘කාමං භිජ්ජතුෙං කායෙො, යනව අත්යථත්ථ සණ්ඨනන්ති වුත්තං 

තස්සත්කථො – යදිපි කම අෙං කායෙො භිජ්ජතු විනස්සතු, තත්ථ

කිඤ්චිමත්තම්පි අකපක්ඛං අකකරොන්තී එත්ථ එතස්මං 
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කම්මට්ඨානානුකයොකග යනවඅත්ථි, කමවීරියස්ස සණ්ඨනං සිථිලීකරණන්ති
වීරියංසමුත්කතකජන්තීවිපස්සනං උස්සුක්කාකපසින්ති  

ඉදානිතථාවිපස්සනංඋස්සුක්කාකපත්වාපටිලද්ධගුණං දස්කසන්තී– 

‘‘සික්ඛාපදානංපඤ්චන්නං, මග්කගොකසොවත්ථිකකොසිකවො; 

අකණ්ටකකොඅගහකනො, උජුසබ්භිපකවදිකතො; 

නික්කමස්සඵලංපස්ස, යථිදංපාපුණිත්ථිකා’’ති –ආහ; 

තත්රායං සඞ්කඛපත්කථො – කයො නිච්චසීලවකසන සමාදින්නානං 
පඤ්චන්නං සික්ඛාපදානං සික්ඛාකකොට්ඨාසානං උපනිස්සයභාකවන

ලද්ධත්තාකතසං පරිපූරිතත්තාච සික්ඛාපදානංපඤ්චන්නං සම්බන්ධීභූකතො, 

යස්මං සන්තාකන උප්පන්කනො, තස්ස සබ්බාකාකරන

කසොත්ථිභාවසම්පාදනකතො සුන්දරත්ථභාවකතො ච යසොවත්ථියකො 

කසොත්ථිකකො, සංකිකලසධම්කමහි අනුපද්දුතත්තා කඛමප්පත්තිකහතුතාය ච 

සියවො, රාගකණ්ටකාදීනං අභාකවන අකණ්ටයකො, 

කිකලසදිට්ඨිදුච්චරිතගහනසමුච්කඡදනකතො අ හයනො, 

සබ්බජිම්හවඞ්කකුටිලභාවාපගමකහතුතාය උජු, බුද්ධාදීහි සප්පුරිකසහි

පකාසිතත්තා සබ්භිපයවදියතො අරියමග්කගො, තං ෙථා කයන උපායභූකතන 

ඉත්ථිකා ද්වඞ්ගුලබහලබුද්ධිකාපි සමානා පාපුණිං, තස්ස නික්කමස්ස 

යථාවුත්තවීරියස්සඉදං ඵලං පස්සාතිසක්කංආලපති  

165. ආමන්තනිකා රඤ්යඤොම්හි, සක්කස්ස වසවත්තියනොති

සයංවසීභාකවන වත්තනකතො, ද්වීසුකදවකලොකකසුඅත්තකනොවසංඉස්සරියං

වත්කතතීති වා වසවත්තී, තස්ස වසවත්තිකනො සක්කස්ස කදවරඤ්කඤො

ආමන්තනිකා ආලාපසල්ලාපකයොග්ගා, කීළනකාකල වා කතන 

ආමන්කතතබ්බා අම්හි, නික්කමස්ස වීරියස්ස ඵලං පස්සාති කයොජනා 
ආතතවිතතාදිකභකදන පඤ්ච තූරියඞ්ගානි ද්වාදසහි පාණිභාකගහි එකකතො

පවජ්ජමානානි සට්ඨි කහොන්ති, තානි පන සහස්සමත්තානි

පයිරුපාසනවකසන උපට්ඨිතානි සන්ධායාහ ‘‘සට්ඨි තූරිෙසහස්සානි, 

පටියබොධං කයරොන්ති යම’’ති  තත්ථ පටියබොධන්ති පීතිකසොමනස්සානං
පකබොධනං  

166-8. ආලම්යබොතිආදි තූරියවාදකානං කදවපුත්තානං එකකදසකතො

නාමග්ගහණන්ති වදන්ති, තූරියානං පකනතං නාමග්ගහණං  

වීණායමොක්ඛාදිකා කදවධීතා  සුචිම්හිතාති සුද්ධමහිතා, නාමකමව වා එතං  

මුදුවාදිනීති මුදුනාව වදතීති මුදුවාදිනී, මුදුකං අතිවිය වාදනසීලා, නාමකමව

වා  යසෙයායසතිකසයයතරා  අච්ඡරානන්ති අච්ඡරාසුසඞ්ගීකතපාසංසතරා  

පයබොධිකාතිපකබොධනකරා  



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා චිත්තලතාවග්කගො 

69 

පටුන 

169. කායලනාතියුත්තප්පත්තකාකලන  අභිභාසන්තීතිඅභිමුඛා, අභිරතා

වාහුත්වාභාසන්ති යථාච භාසන්ති, තංදස්කසතුං ‘‘හන්දනච්චාම ාොම, 

හන්දතං රමොමයස’’තිවුත්තං  

170. ඉදන්ති ඉදං මයා ලද්ධට්ඨානං  අයසොකන්ති
ඉට්ඨකන්තපියමනාපානංකයව රූපාදීනං සම්භවකතො විකසොකං  තකතො එව

සබ්බකාලං පකමොදසංවද්ධනකතො නන්දනං. තිදසානං මහාවනන්ති 
තාවතිංසකදවානංමහන්තංමහනීයඤ්චඋයයානං  

171. එවරූපා දිබ්බසම්පත්ති නාම පුඤ්ඤකම්මවකසකනවාති

ඔදිස්සකනකයන වත්වා පනු අකනොදිස්සකනකයන දස්කසන්තී ‘‘සුඛං

අකතපුඤ්ඤාන’’න්තිගාථමාහ  

172. පුන අත්තනා ලද්ධස්ස දිබ්බට්ඨානස්ස පකරහි

සාධාරණකාමතාවකසන ධම්මං කකථන්තී ‘‘යතසං සහබයකාමාන’’න්ති

ඔසානගාථමාහ  යතසන්ති තාවතිංසකදවානං  සහබයකාමානන්ති සහභාවං

ඉච්ඡන්කතහි, කත්තුඅත්කථහිඉදංසාමවචනං සහවාතිපවත්තතීතිසහකවො, 
තස්සභාකවොසහබයංයථාවීරස්සභාකවොවීරියන්ති  

එවං කථකරො කදවතාය අත්තකනො පුඤ්ඤකම්කම ආවිකකත තස්සා
සපරිවාරාය ධම්මං කදකසත්වා කදවකලොකකතො ආගන්ත්වා තං පවත්තිං
භගවකතො ආකරොකචසි  භගවා තමත්ථං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා
සම්පත්තපරිසාය ධම්මං කදකසසි  සා කදසනා සකදවකස්ස කලොකස්ස
සාත්ථිකාඅකහොසීති  

දාසිවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. ලඛුමාවිමානවණ්ණනා 

අභික්කන්යතන වණ්යණනාති ලඛුමාවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
භගවති බාරාණසියං විහරන්කත කකවට්ටද්වාරං නාම බාරාණසිනගරස්ස

එකං ද්වාරං, තස්ස අවිදූකර නිවිට්ඨගාකමොපි ‘‘කකවට්ටද්වාර’’න්ත්කවව
පඤ්ඤායිත්ථ  තත්ථ ලඛුමා නාම එකා ඉත්ථී සද්ධා පසන්නා
බුද්ධිසම්පන්නා කතන ද්වාකරන පවිසන්කත භික්ඛූ දිස්වා වන්දිත්වා
අත්තකනොකගහංකනත්වාකටච්ඡුභික්ඛංදත්වාකතකනවපරිචකයනසද්ධාය 

වඩ්ඪමානාය ආසනසාලං කාකරත්වා තත්ථ පවිට්ඨානං භික්ඛූනං ආසනං

උපකනති, පානීයං පරිකභොජනීයං උපට්ඨකපති  යඤ්ච ඔදනකුම්මාසඩාකාදි

අත්තකනොකගකහවිජ්ජති, තං භික්ඛූනංකදති සාභික්ඛූනංසන්තිකකධම්මං
සුත්වා සරකණසු ච සීකලසු ච පතිට්ඨාය සමාහිතා හුත්වා
විපස්සනාකම්මට්ඨානං උග්ගකහත්වා විපස්සනං උස්සුක්කාකපන්තී 

උපනිස්සයසම්පන්නතාය න චිරස්කසව කසොතාපත්තිඵකල පතිට්ඨහි  සා

අපරභාකග කාලං කත්වා තාවතිංසභවකන මහති විමාකන නිබ්බත්ති, 
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අච්ඡරාසහස්සඤ්චස්සා පරිවාකරො අකහොසි  සා තත්ථ දිබ්බසම්පත්තිං
අනුභවන්තී පකමොදමානා විචරති  තං ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො

කදවචාරිකං චරන්කතො ‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණනා’’තිආදිගාථාහි පුච්ඡීති
සබ්බංවුත්තනයකමව කතනවුත්තං– 

173. 

‘‘අභික්කන්කතනවණ්කණන, යාත්වංතිට්ඨසිකදවකත; 

ඔභාකසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා  

174. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

175. 

‘‘පුච්ඡාමතංකදවිමහානුභාකව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

176. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

177. 

‘‘කකවට්ටද්වාරා නික්ඛම්ම, අහුමය්හං නිකවසනං; 

තත්ථසඤ්චරමානානං, සාවකානංමකහසිනං  

178. 

‘‘ඔදනං කුම්මාසංඩාකං, කලොණකසොවීරකඤ්චහං; 

අදාසිංඋජුභූකතසු, විප්පසන්කනනකචතසා  

179. 

‘‘චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්ස අට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාගතං  

180. 

‘‘උකපොසථංඋපවසිස්සං, සදාසීකලසුසංවුතා; 

සඤ්ඤමාසංවිභාගාච, විමානංආවසාමහං  

181. 

‘‘පාණාතිපාතාවිරතා, මුසාවාදාචසඤ්ඤතා; 

කථයයාචඅතිචාරාච, මජ්ජපානාචආරකා  
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182. 

‘‘පඤ්චසික්ඛාපකදරතා, අරියසච්චානකකොවිදා; 

උපාසිකාචක්ඛුමකතො, කගොතමස්සයසස්සිකනො  

183. 

‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප … වණ්කණො චකමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

මමච, භන්කත, වචකනනභගවකතොපාකදසිරසාවන්කදයයාසි‘‘ලඛුමා 

නාම, භන්කත, උපාසිකාභගවකතොපාකදසිරසාවන්දතී’’ති අනච්ඡරියංකඛො

පකනතං, භන්කත, යංමංභගවාඅඤ්ඤතරස්මංසාමඤ්ඤඵකලබයාකකරයය 
තංභගවාසකදාගාමඵකල බයාකාසීති  

177. තත්ථ යකවට්ටද්වාරා නික්ඛම්මාති කකවට්ටද්වාරකතො 
නික්ඛමනට්ඨාකන  

178. ඩාකන්ති තණ්ඩුකලයයකාදිසාකබයඤ්ජනං  යලොණයසොවීරකන්ති
ධඤ්ඤරසාදීහි බහූහි සම්භාකරහි සම්පාකදතබ්බං එකං පානකං 
‘‘ආචාමකඤ්ජිකකලොණූදක’’න්තිපිවදන්ති  

පුච්ඡාවිස්සජ්ජනාවසාකන සා කථරස්ස ධම්මකදසනාය සකදාගාමඵලං 
පාපුණි කසසංඋත්තරාවිධාකනවුත්තනයානුසාකරනඑවකවදිතබ්බං  

ලඛුමාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. ආචාමදායිකාවිමානවණ්ණනා 

පිණ්ඩාෙ යතචරන්තස්සාතිආචාමදායිකාවිමානං තස්ස කාඋප්පත්ති? 
භගවා රාජගකහ විහරති කවළුවකන කලන්දකනිවාකප  කතන කඛො පන
සමකයන රාජගකහ අඤ්ඤතරං කුලං අහිවාතකරොකගන උපද්දුතං අකහොසි  
තත්ථ සබ්කබ ජනා මතා ඨකපත්වා එකං ඉත්ථිං  සා කගහං කගහගතඤ්ච
සබ්බංධනධඤ්ඤං ඡඩ්කඩත්වාමරණභයභීතාභිත්තිඡිද්කදනපලාතාඅනාථා
හුත්වාපරකගහංගන්ත්වාතස්ස පිට්ඨිපස්කසවසති තස්මංකගකහමනුස්සා
කරුණායන්තා උක්ඛලිආදීසු අවසිට්ඨං යාගුභත්තආචාමාදිං තස්සා කදන්ති 
සාතංභුඤ්ජිත්වාජීවිකංකප්කපති  

කතනචසමකයනආයස්මාමහාකස්සකපොසත්තාහංනිකරොධසමාපත්තිං 
සමාපජ්ජිත්වා තකතො වුට්ඨිකතො ‘‘කං නු කඛො අහං අජ්ජ

ආහාරපටිග්ගහකණන අනුග්ගකහස්සාම, දුග්ගතිකතො ච දුක්ඛකතො ච
කමොකචස්සාමී’’ති චින්කතන්කතො තං ඉත්ථිං ආසන්නමරණං
නිරයසංවත්තනිකඤ්චස්සා කම්මං කකතොකාසං දිස්වා ‘‘අයං මයි ගකත 

අත්තනා ලද්ධං ආචාමං දස්සති, කතකනව නිම්මානරතිකදවකලොකක

උප්පජ්ජිස්සති, එවං නිරයූපපත්තිකතො කමොකචත්වා හන්දාහං ඉමස්සා
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සග්ගසම්පත්තිං නිප්ඵාකදස්සාමී’’ති පුබ්බණ්හසමයං නිවාකසත්වා
පත්තචීවරං ආදාය තස්සා නිකවසනට්ඨානාභිමුකඛො ගච්ඡති  අථ සක්කකො
කදවානමන්කදො අඤ්ඤාතකකවකසන අකනකරසං අකනකසූපබයඤ්ජනං

දිබ්බාහාරං උපකනසි  තං ඤත්වා කථකරො ‘‘කකොසිය, ත්වං කතකුසකලො, 

කස්මා එවං කකරොසි, මා දුග්ගතානං කපණානං සම්පත්තිං විලුම්පී’’ති
පටික්ඛිපිත්වාතස්සාඉත්ථියාපුරකතො අට්ඨාසි  

සා කථරං දිස්වා ‘‘අයං මහානුභාකවො කථකරො, ඉමස්ස දාතබ්බයුත්තකං 

ඛාදනීයං වා කභොජනීයං වා ඉධ නත්ථි, ඉදඤ්ච කිලිට්ඨභාජනගතං
තිණචුණ්ණරජානුකිණ්ණං අකලොණංසීතලංඅප්පරසංආචාමකඤ්ජියමත්තං
එදිසස්ස දාතුං න උස්සහාමී’’ති චින්කතත්වා ‘‘අතිච්ඡථා’’ති ආහ  කථකරො
එකපදනික්කඛපමත්තං අපසක්කිත්වා අට්ඨාසි  කගහවාසිකනො මනුස්සා

භික්ඛං උපකනසුං, කථකරො න සම්පටිච්ඡති  සා දුග්ගතිත්ථී ‘‘මකමව

අනුග්ගහත්ථාය ඉධාගකතො, මම සන්තකකමව පටිග්ගකහතුකාකමො’’ති
ඤත්වා පසන්නමානසා ආදරජාතා තං ආචාමං කථරස්ස පත්කත ආකිරි  

කථකරො තස්සා පසාදසංවද්ධනත්ථං භුඤ්ජනාකාරං දස්කසසි, මනුස්සා
ආසනං පඤ්ඤාකපසුං  කථකරො තත්ථ නිසීදිත්වා තං ආචාමං භුඤ්ජිත්වා 
පිවිත්වාඔනීතපත්තපාණීඅනුකමොදනංකත්වාතංදුග්ගතිත්ථිං‘‘ත්වංඉකතො
තතිකය අත්තභාකව මම මාතා අකහොසී’’ති වත්වා ගකතො  සා කතන කථකර
අතිපසාදඤ්ච උප්පාකදත්වා තස්සා රත්තියා පඨමයාකම කාලං කත්වා
නිම්මානරතීනංකදවානංසහබයතං උපපජ්ජි අථසක්කකොකදවරාජාතස්සා
කාලකතභාවං ඤත්වා ‘‘කත්ථ නු කඛො උප්පන්නා’’ති ආවජ්කජන්කතො
තාවතිංකසසු අදිස්වා රත්තියා මජ්ඣිමයාකම ආයස්මන්තං මහාකස්සපං
උපසඞ්කමත්වාතස්සානිබ්බත්තට්ඨානංපුච්ඡන්කතො– 

185. 

‘‘පිණ්ඩායකතචරන්තස්ස, තුණ්හීභූතස්සතිට්ඨකතො; 

දලිද්දාකපණානාරී, පරාගාරංඅපස්සිතා  

186. 

‘‘යාකතඅදාසිආචාමං, පසන්නාකසහිපාණිභි; 

සාහිත්වාමානුසංකදහං, කංනුසාදිසතංගතා’’ති – 

ද්කවගාථාඅභාසි  

185. තත්ථ පිණ්ඩාොති පිණ්ඩපාතත්ථාය  තුණ්හීභූතස්ස තිට්ඨයතොති

ඉදං පිණ්ඩාය චරණාකාරදස්සනං, උද්දිස්ස තිට්ඨකතොති අත්කථො  දලිද්දාති

දුග්ගතා  කපණාති වරාකී  ‘‘දලිද්දා’’ති ඉමනා තස්සා කභොගපාරිජුඤ්ඤං 

දස්කසති, ‘‘කපණා’’ති ඉමනා ඤාතිපාරිජුඤ්ඤං  පරා ාරං අපස්සිතාති

පරකගහංනිස්සිතා, පකරසංඝකරබහිපිට්ඨිඡදනංනිස්සාය වසන්තී  
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186. කං නුසාදිසතං තාති ඡසුකාමකදවකලොකකසුඋප්පජ්ජනවකසන
කං නාම දිසං ගතා  ඉති සක්කකො ‘‘කථකරන තථා කතානුග්ගහා උළාරාය

දිබ්බසම්පත්තියා භාගිනී, න ච දිස්සතී’’ති කහට්ඨා ද්වීසු කදවකලොකකසු
අපස්සන්කතොසංසයාපන්කනොපුච්ඡති  

අථස්සකථකරො– 

187. 

‘‘පිණ්ඩායකමචරන්තස්ස, තුණ්හීභූතස්සතිට්ඨකතො; 

දලිද්දාකපණානාරී, පරාගාරංඅපස්සිතා  

188. 

‘‘යා කමඅදාසිආචාමං, පසන්නාකසහි පාණිභි; 

සාහිත්වාමානුසංකදහං, විප්පමුත්තාඉකතොචුතා  

189. 

‘‘නිම්මානරතිකනො නාම, සන්තිකදවා මහිද්ධිකා; 

තත්ථසාසුඛිතානාරී, කමොදතාචාමදායිකා’’ති – 

පුච්ඡිතනියාකමකනවපටිවචනංකදන්කතොතස්සානිබ්බත්තට්ඨානං කකථසි  

188. තත්ථ විප්පමුත්තාති තකතො මනුස්සකදොභග්ගියකතො 
පරමකාරුඤ්ඤවුත්තිකතොවිප්පමුත්තාඅපගතා  

189. යමොදතාචාමදායිකාති ආචාමමත්තදායිකා, සාපි නාම පඤ්චකම

කාමසග්කග දිබ්බසම්පත්තියා කමොදති, පස්ස තාව කඛත්තසම්පත්තිඵලන්ති
දස්කසති  

පුන සක්කකො තස්සා දානස්ස මහප්ඵලතං මහානිසංසතඤ්ච සුත්වා තං 
කථොකමන්කතො– 

190. 

‘‘අකහොදානංවරාකියා, කස්සකපසුප්පතිට්ඨිතං; 

පරාභකතනදාකනන, ඉජ්ඣිත්ථවතදක්ඛිණා  

191. 

‘‘යාමකහසිත්තංකාකරයය, චක්කවත්තිස්සරාජිකනො; 

නාරීසබ්බඞ්ගකලයාණී, භත්තුචාකනොමදස්සිකා; 

එතස්සාචාමදානස්ස, කලංනාග්ඝතිකසොළසිං  

192. 

‘‘සුතං නික්ඛාසතංඅස්සා, සතං අස්සතරීරථා; 
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සතංකඤ්ඤාසහස්සානි, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 

එතස්සාචාමදානස්ස, කලංනාග්ඝන්තිකසොළසිං  

193. 

‘‘සතංකහමවතානාගා, ඊසාදන්තාඋරූළ්හවා; 

සුවණ්ණකච්ඡාමතඞ්ගා, කහමකප්පනවාසසා; 

එතස්සාචාමදානස්ස, කලංනාගච්ඡන්තිකසොළසිං  

194. 

‘‘චතුන්නමපිදීපානං, ඉස්සරංකයොධකාරකය; 

එතස්සාචාමදානස්ස, කලංනාග්ඝතිකසොළසි’’න්ති –ආහ; 

190. තත්ථ අයහොති අච්ඡරියත්කථ නිපාකතො  වරාකිොති කපණියා  

පරාභයතනාති පරකතො ආනීකතන, පකරසං ඝරකතො උච්ඡාචරියාය

ලද්කධනාති අත්කථො  දායනනාති දාතබ්කබන ආචාමමත්කතන

කදයයධම්කමන  ඉජ්ඣිත්ථ වත දක්ඛිණාති දක්ඛිණා දානං අකහො 

නිප්ඵජ්ජිත්ථ, අකහොමහප්ඵලාමහාජුතිකාමහාවිප්ඵාරාඅහුවත්ථාතිඅත්කථො  

191. ඉදානි ‘‘ඉත්ථිරතනාදීනිපි තස්ස දානස්ස සතභාගම්පි

සහස්සභාගම්පි න උකපන්තී’’ති දස්කසතුං ‘‘ො මයහසිත්තං

කායරෙයා’’තිආදිවුත්තං තත්ථ සබ්බඞ් කලයාණීති‘‘නාතිදීඝානාතිරස්සා
නාතිකිසා නාතිථූලා නාතිකාළී නාච්කචොදාතා අතික්කන්තා මානුසවණ්ණං

අප්පත්තා දිබ්බවණ්ණ’’න්ති එවං වුත්කතහි සබ්කබහි අඞ්කගහි කාරකණහි, 

සබ්කබහි වා අඞ්ගපච්චඞ්කගහි කලයාණී කසොභනා සුන්දරා  භත්තු 

චායනොමදස්සිකාති සාමකස්ස අලාමකදස්සනා සාතිසයං දස්සනීයා

පාසාදිකා  එතස්සාචාමදානස්ස, කලංනාග්ඝති යසොළසින්ති එතස්ස එතාය 
දින්නස්සආචාමදානස්සඵලංකසොළසභාගං කත්වාතකතොඑකංභාගං පුන
කසොළසභාගං කත්වා ගහිතභාගසඞ්ඛාතං කසොළසිං කලං
චක්කවත්තිරඤ්කඤොඉත්ථිරතනභාකවොපි නාග්ඝතිනානුකභොතිනපාපුණාති 

‘‘සුවණ්ණස්ස පඤ්චදසධරණං නික්ඛ’’න්ති වදන්ති, ‘‘සතධරණ’’න්ති
අපකර  

193. යහමවතාති හිමවති ජාතා, කහමවතජාතිකා වා  කත හි මහන්තා 

ථාමජවසම්පන්නා චකහොන්ති  ඊසාදන්තාති රථීසාසදිසදන්තා, කථොකංකයව

අවනතදන්තාති අත්කථො  කතන විසාලකදාඨීභාවං නිවාකරති  උරූළ්හවාති

ථාමජවපරක්කකමහි බ්රූහන්කතො, මහන්තං යුද්ධකිච්චං වහිතුං සමත්ථාති

අත්කථො  සුවණ්ණකච්ඡාති කහමමයගීකවයයකපටිමුක්කා  කච්ඡසීකසන හි

සබ්බං හත්ථිකයොග්ගං වදති  යහමකප්පනවාසසාති 

සුවණ්ණඛචිතගජත්ථරණකඞ්කනාදිහත්ථාලඞ්කාරසම්පන්නා  
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194. චතුන්නමපි දීපානං ඉස්සරන්ති ද්විසහස්සපරිත්තදීපපරිවාරානං 
ජම්බුදීපාදීනං චතුන්නං මහාදීපානං ඉස්සරියං  කතන සත්තරතනසමුජ්ජලං

සකලං චක්කවත්තිසිරිංවදති යංපකනත්ථ, තංකහට්ඨාවුත්තනයකමව  

ඉධ සක්කකන කදවරාකජන අත්තනා ච වුත්තං සබ්බං ආයස්මා
මහාකස්සපත්කථකරොභගවකතොආකරොකචසි භගවාතංඅට්ඨුප්පත්තිංකත්වා 
සම්පත්තපරිසාය විත්ථාකරන ධම්මං කදකසසි  සා කදසනා මහාජනස්ස
සාත්ථිකා අකහොසීති  

ආචාමදායිකාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. චණ්ඩාලිවිමානවණ්ණනා 

චණ්ඩාලි වන්ද පාදානීති චණ්ඩාලිවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? භගවා 
රාජගකහවිහරන්කතොපච්චූසකවලායංබුද්ධාචිණ්ණං මහාකරුණාසමාපත්තිං
සමාපජ්ජිත්වාඋට්ඨායකලොකංඔකලොකකන්කතොඅද්දසතස්මංකයවනගකර 

චණ්ඩාලාවසකථ වසන්තිං එකං මහල්ලිකං චණ්ඩාලිං ඛීණායුකං, 
නිරයසංවත්තනිකඤ්චස්සා කම්මං උපට්ඨිතං  කසො මහාකරුණාය
සමුස්සාහිතමානකසො ‘‘සග්ගසංවත්තනිකං කම්මං කාකරත්වා කතනස්සා
නිරයූපපත්තිං නිකසකධත්වා සග්කග පතිට්ඨාකපස්සාමී’’ති චින්කතත්වා
මහතාභික්ඛුසඞ්කඝනසද්ධිංරාජගහංපිණ්ඩායපවිසති කතනචසමකයන
සා චණ්ඩාලීදණ්ඩංඔලුබ්භනගරකතොනික්ඛමන්තීභගවන්තංආගච්ඡන්තං
දිස්වා අභිමුඛී හුත්වා අට්ඨාසි  භගවාපි තස්සා ගමනං නිවාකරන්කතො විය
පුරකතො අට්ඨාසි  අථායස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො සත්ථු චිත්තං ඤත්වා
තස්සාචආයුපරික්ඛයංභගවකතොවන්දනායතං නිකයොකජන්කතො– 

195. 

‘‘චණ්ඩාලිවන්දපාදානි, කගොතමස්සයසස්සිකනො; 

තකමවඅනුකම්පාය, අට්ඨාසිඉසිසත්තකමො  

196. 

‘‘අභිප්පසාකදහිමනං, අරහන්තම්හිතාදිනි; 

ඛිප්පංපඤ්ජලිකාවන්ද, පරිත්තංතවජීවිත’’න්ති – ගාථාද්වයමාහ; 

195. තත්ථ චණ්ඩාලීති ජාතිආගකතන නාකමන තං ආලපති  වන්දාති

අභිවාදය  පාදානීති සකදවකස්ස කලොකස්ස සරණානි චරණානි. තයමව 

අනුකම්පාොති තකමවඅනුග්ගණ්හනත්ථං, අපායූපපත්තිකතො නිකසකධත්වා

සග්කග නිබ්බත්තාපනත්ථන්තිඅධිප්පාකයො  අට්ඨාසීතිනගරම්පි අපවිසිත්වා

ඨිකතො  ඉසිසත්තයමොති කලොකියකසක්ඛාකසක්ඛපච්කචකබුද්ධඉසීහි

උත්තකමො උක්කට්ඨතකමො, අථ වා බුද්ධඉසීනං විපස්සිආදීනං සත්තකමොති
ඉසිසත්තකමො  
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196. අභිප්පසායදහි මනන්ති ‘‘සම්මාසම්බුද්කධො භගවා’’ති තව චිත්තං 

පසාකදහි  අරහන්තම්හිතාදිනීතිආරකත්තා කිකලසානං, කතසංකයවඅරීනං

හතත්තා, සංසාරචක්කස්ස අරානං හතත්තා, පච්චයානං අරහත්තා, 

පාපකරකණ රහාභාවා ච අරහන්කත, ඉට්ඨාදීසු තාදිභාවප්පත්තියා තාදිම්හි  

ඛිප්පං පඤ්ජලිකා වන්දාති සීඝංකයව පග්ගහිතඅඤ්ජලිකා හුත්වා වන්දස්සු 

කස්මාතිකච? පරිත්තංතව ජීවිතන්ති, ඉදාකනවභිජ්ජනසභාවත්තාපරිත්තං
අතිඉත්තරං  

ඉති කථකරොගාථාද්වකයනභගවකතොගුකණ පකිත්කතන්කතොඅත්තකනො
ආනුභාකව ඨත්වා තස්සා ච ඛීණායුකතාවිභාවකනන සංකවකජන්කතො සත්ථු
වන්දනාය නිකයොකජසි  සා ච තං සුත්වා සංකවගජාතා සත්ථරි
පසන්නමානසාව හුත්වා පඤ්චපතිට්ඨිකතන වන්දිත්වා අඤ්ජලිං කත්වා
නමස්සමානා බුද්ධගතාය පීතියා එකග්ගචිත්තා හුත්වා අට්ඨාසි  භගවා
‘‘අලකමත්තකකමතිස්සා සග්ගූපපත්තියා’’ති නගරං පාවිසි සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්කඝන  අථ නං එකා භන්තා ගාවී තරුණවච්ඡා තකතො එව 
අභිධාවන්තී සිඞ්කගන පහරිත්වා ජීවිතා කවොකරොකපසි  තං සබ්බං දස්කසතුං

සඞ්ගීතිකාරා – 

197. 

‘‘කචොදිතාභාවිතත්කතන, සරීරන්තිමධාරිනා; 

චණ්ඩාලීවන්දිපාදානි, කගොතමස්සයසස්සිකනො  

198. 

‘‘තකමනංඅවධීගාවී, චණ්ඩාලිංපඤ්ජලිංඨිතං; 

නමස්සමානං සම්බුද්ධං, අන්ධකාකර පභඞ්කර’’න්ති  – 

ගාථාද්වයමාහංසු; 

198. තත්ථ පඤ්ජලිං ඨිතං නමස්සමානං සම්බුද්ධන්ති ගකතපි භගවති 

බුද්ධාරම්මණාය පීතියා සමාහිතා හුත්වා සම්මුඛා විය අඤ්ජලිං පග්ගය්හ 

නමස්සමානං ඨිතං  අන්ධකායරති අවිජ්ජන්ධකාකරන සකකලන

කිකලසන්ධකාකරන ච අන්ධකාකර කලොකක  පභඞ්කරන්ති
ඤාකණොභාසකරං  

සා චතකතොචුතාතාවතිංකසසුනිබ්බත්ති, අච්ඡරානංසතසහස්සංචස්සා
පරිවාකරො අකහොසි  තදකහව ච සා සහ විමාකනන ආගන්ත්වා විමානකතො
ඔතරිත්වාආයස්මන්තංමහාකමොග්ගල්ලානංඋපසඞ්කමත්වාවන්දි තමත්ථං 
දස්කසතුං– 

199. 

‘‘ඛීණාසවංවිගතරජංඅකනජං, එකංඅරඤ්ඤම්හිරකහොනිසින්නං; 

කදවිද්ධිපත්තාඋපසඞ්කමත්වා, වන්දාමතංවීර මහානුභාව’’න්ති – 
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කදවතාආහ තංකථකරොපුච්ඡි– 

200. 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණා ජලිතා මහායසා, විමානකමොරුය්හ

අකනකචිත්තා; 

පරිවාරිතා අච්ඡරාසඞ්ගකණන, කා ත්වං සුකභ කදවකත වන්දකස 
මම’’න්ති  

200. තත්ථ ජලිතාති අත්තකනො සරීරප්පභාය වත්ථාභරණාදීනං

ඔභාකසන ච ජලන්තී කජොකතන්තී. මහාෙසාති මහාපරිවාරා  

විමානයමොරුය්හාති විමානකතො ඔරුය්හ  අයනකචිත්තාති

අකනකවිධචිත්තතායුත්තා  සුයභතිසුභගුකණ  මමන්තිමං  

එවංකථකරනපුච්ඡිතාපුනසා– 

201. 

‘‘අහංභද්දන්කතචණ්ඩාලී, තයාවීකරනකපසිතා; 

වන්දිංඅරහකතොපාකද, කගොතමස්සයසස්සිකනො  

202. 

‘‘සාහංවන්දිත්වාපාදානි, චුතාචණ්ඩාලකයොනියා; 

විමානංසබ්බකතොභද්දං, උපපන්නම්හිනන්දකන  

203. 

‘‘අච්ඡරානංසතසහස්සං, පුරක්ඛත්වානතිට්ඨති; 

තාසාහංපවරාකසට්ඨා, වණ්කණනයසසායුනා  

204. 

‘‘පහූතකතකලයාණා, සම්පජානාපටිස්සතා; 

මුනිංකාරුණිකංකලොකක, තංභන්කතවන්දිතුමාගතා’’ති – 

චතස්කසොගාථාකයොආහ  

201-4. තත්ථ යපසිතාති ‘‘චණ්ඩාලි, වන්ද පාදානී’’තිආදිනා වන්දනාය 

උකයයොජිතා යදිපිතංවන්දනාමයංපුඤ්ඤංපවත්තික්ඛණවකසනපරිත්තං, 
කඛත්තමහන්තතාය පන ඵලමහන්තතාය ච අතිවිය මහන්තකමවාති ආහ 

‘‘පහූතකතකලයාණා’’ති  තථා බුද්ධාරම්මණාය පීතියා පවත්තික්ඛකණ 

පඤ්ඤායසතියාචවිසදභාවංසන්ධායාහ ‘‘සම්පජානා පටිස්සතා’’ති පුන– 

205. 

‘‘ඉදංවත්වානචණ්ඩාලී, කතඤ්ඤූකතකවදිනී; 
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වන්දිත්වාඅරහකතොපාකද, තත්කථවන්තරධායථා’’ති – 

ගාථාසඞ්ගීතිකාකරහිඨපිතා  

205. තත්ථ චණ්ඩාලීති චණ්ඩාලීභූතපුබ්බාති කත්වා වුත්තං, 

කදවකලොකක ච ඉදමාචිණ්ණං, යං මනුස්සකලොකක නිරුළ්හසමඤ්ඤාය
කවොහාකරො කසසං වුත්තනයකමව  

ආයස්මාපනමහාකමොග්ගල්ලාකනොඉමංපවත්තිංභගවකතොආකරොකචසි 

භගවා තමත්ථං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා සම්පත්තපරිසාය ධම්මං කදකසසි, සා
කදසනා මහාජනස්සසාත්ථිකාඅකහොසීති  

චණ්ඩාලිවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. භද්දිත්ථිවිමානවණ්ණනා 

නීලා පීතා චකාළා චාති භද්දිත්ථිවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? භගවා 
සාවත්ථියං විහරති කජතවකන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාකම  කතන ච
සමකයන කිමලනගකර කරොහකකො නාම ගහපතිපුත්කතො අකහොසි සද්කධො
පසන්කනො සීලාචාරසම්පන්කනො  තස්මංකයව ච නගකර කතන 

සමානමහාකභොකග කුකල එකා දාරිකා අකහොසි සද්ධා පසන්නා පකතියාපි 
භද්දතාය භද්දාති නාකමන  අථ කරොහකස්ස මාතාපිතකරො තං කුමාරිං
වාකරත්වාතාදිකසකාකල තංආකනත්වාආවාහවිවාහංඅකංසු කතඋකභොපි
සමග්ගවාසංවසන්ති සාඅත්තකනො ආචාරසම්පත්තියා‘‘භද්දිත්ථී’’තිතස්මං
නගකරපාකටාපඤ්ඤාතාඅකහොසි  

කතන ච සමකයන ද්කව අග්ගසාවකා පඤ්චසතපඤ්චසතභික්ඛුපරිවාරා 
ජනපදචාරිකං චරන්තා කිමලනගරං පාපුණිංසු  කරොහකකො කතසං තත්ථ
ගතභාවං ඤත්වා කසොමනස්සජාකතො කථකර උපසඞ්කමත්වා වන්දිත්වා
ස්වාතනායනිමන්කතත්වාදුතියදිවකස පණීකතනඛාදනීකයනකභොජනීකයන
සපරිවාකර කත සන්තප්කපත්වා සපුත්තදාකරො කතහි කදසිතං ධම්මකදසනං

සුත්වා කතසං ඔවාකද පතිට්ඨහන්කතො සරණානි ගණ්හි, පඤ්ච සීලානි
සමාදියි  භරියා පනස්ස අට්ඨමීචාතුද්දසීපන්නරසීපාටිහාරියපක්කඛසු

උකපොසථං උපවසි, විකසසකතො සීලාචාරසම්පන්නා අකහොසි කදවතාහි ච
අනුකම්පිතා  තාය එව ච කදවතානුකම්පාය අත්තකනො උපරි පතිතං
මච්ඡාපවාදංනිරංකත්වාසුවිසුද්ධසීලාචාරතායඅතිවියකලොකකපත්ථටයසා 
අකහොසි  

සා හි සයං කිමලනගකර ඨිතා අත්තකනො සාමකස්ස වණිජ්ජාවකසන 

තක්කසිලායං වසන්තස්ස, උස්සවදිවකස සහාකයහි උස්සාහිතස්ස
නක්ඛත්තකීළාචිත්කත උප්පන්කන ඝරකදවතාය අත්තකනො දිබ්බානුභාකවන
තං තත්ථ කනත්වා සාමකකන සහ කයොජිතා කතකනව සමාගකමන
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පතිට්ඨිතගබ්භා හුත්වා කදවතාය කිමලනගරං පටිනීතා, අනුක්කකමන

ගබ්භිනිභාකව පාකකට ජාකත සස්සුආදීහි ‘‘අතිචාරිනී’’ති ආසඞ්කිතා, තාය
එව කදවතාය අත්තකනො ආනුභාකවන ගඞ්ගාමකහොකඝ කිමලනගරං 
ඔත්ථරන්කත විය උපට්ඨාපිකත අත්තකනො පතිබ්බතාභාවසංසූචකකන
සච්චාධිට්ඨානපුබ්බකකන සපකථන වාතකවගසමුට්ඨිතවීචිජාලං

ගඞ්ගාමකහොඝං අත්තකනො උපරි ආපතිතං ආයස්සඤ්ච නිවත්කතත්වා, 
සාමකකන සමාගතාපි කතන පුබ්කබ සස්සුආදීහි විය ආසඞ්කිතා 

තක්කසිලායං කතන දින්නං නාමමුද්දිතං සඤ්ඤාණඤ්ච අප්කපන්තී, තං
ආසඞ්කං නිරංකත්වාභත්තුකනොඤාතිජනස්ස චමහාජනස්සචසම්භාවනීයා 
ජාතා  කතන වුත්තං ‘‘සුවිසුද්ධසීලාචාරතාය අතිවිය කලොකක පත්ථටයසා
අකහොසී’’ති  

සා අපකරන සමකයන කාලං කත්වා තාවතිංසභවකන උප්පන්නා  අථ
භගවති සාවත්ථිකතො තාවතිංසභවනං ගන්ත්වා පාරිච්ඡත්තකමූකල

පණ්ඩුකම්බලසිලායංනිසින්කන, කදවපරිසායචභගවන්තංඋපසඞ්කමත්වා
වන්දිත්වා එකමන්තං නිසින්නාය භද්දිත්ථීපි උපසඞ්කමත්වා වන්දිත්වා
එකමන්තං අට්ඨාසි  අථ භගවා දසසහස්සිකලොකධාතූසු සන්නිපතිතාය
කදවබ්රහ්මපරිසායමජ්කඣතායකදවතාය කතපුඤ්ඤකම්මංපුච්ඡන්කතො– 

206. 

‘‘නීලාපීතාචකාළාච, මඤ්ජිට්ඨාඅථකලොහිතා; 

උච්චාවචානංවණ්ණානං, කිඤ්ජක්ඛපරිවාරිතා  

207. 

‘‘මන්දාරවානංපුප්ඵානං, මාලංධාකරසිමුද්ධනි; 

නයිකමඅඤ්කඤසුකාකයස, රුක්ඛාසන්තිසුකමධකස  

208. 

‘‘කකනකායංඋපපන්නා, තාවතිංසංයසස්සිනී; 

කදවකතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති – ආහ; 

206-7. තත්ථ නීලාපීතාචකාළාච, මඤ්ජිට්ඨාඅථ යලොහිතාතිඑත්ථච-

සද්කදො වුත්තත්ථසමුච්චකයො, කසො නීලා ච පීතා චාතිආදිනා පච්කචකං

කයොකජතබ්කබො  අථාති අඤ්ඤත්කථ නිපාකතො  කතන ඔදාතාදිකක

අවුත්තවණ්කණ සඞ්ගණ්හාති  ඉති-සද්කදො ලුත්තනිද්දිට්කඨො කවදිතබ්කබො  

ච-සද්කදො වා අවුත්තත්ථසමුච්චකයො  අථාති ඉති-සද්දත්කථ නිපාකතො  

උච්චාවචානං වණ්ණානන්ති එත්ථ උච්චාවචානන්ති විභත්තියා අකලොකපො

දට්ඨබ්කබො, උච්චාවචවණ්ණානං නානාවිධවණ්ණානන්ති අත්කථො  

වණ්ණානන්ති වා වණ්ණවන්තානං  කිඤ්ජක්ඛපරිවාරිතාති කිඤ්ජක්කඛහි 
පරිවාරිතානං සාමඅත්කථහි එතංපච්චත්තවචනං ඉදංවුත්තං කහොති–නීලා
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චපීතාචකාළාචමඤ්ජිට්ඨාචකලොහිතාචඅථඅඤ්කඤඔදාතාදකයොචාති
ඉකමසං වකසන උච්චාවචවණ්ණානං තථාභූකතහිකයව කිඤ්ජක්කඛහි
කකසකරහි පරිවාරිතානං විචිත්තසණ්ඨානාදිතාය වා උච්චාවචානං
යථාවුත්තවණ්ණවන්තානං මන්දාරවරුක්ඛසම්භූතතාය මන්දාරවානං
පුප්ඵානං මාලං කතහි කතං මාලාගුණං ත්වං කදවකත අත්තකනො සීකස
ධාකරසිපිළන්ධසීති  

යකතො රුක්ඛකතො තානි පුප්ඵානි, කතසං විකසසවණ්ණතාය

අනඤ්ඤසාධාරණතංදස්කසතුං ‘‘නයියමඅඤ්යඤසුකායෙසු, රුක්ඛාසන්ති

සුයමධයස’’ති වුත්තං  තත්ථ ඉයමති යථාවුත්තවණ්ණසණ්ඨානාදියුත්තා

පුප්ඵවන්කතො රුක්ඛා න සන්තීති කයොජනා  කායෙසූති කදවනිකාකයසු  

සුයමධයසති සුන්දරපඤ්කඤ  

තත්ථ නීලාති ඉන්දනීලමහානීලාදිමණිරතනානං වකසන නීකලොභාසා  

පීතාති පුප්ඵරාගකක්කකතනපුලකාදිමණිරතනානඤ්කචව සිඞ්ගීසුවණ්ණස්ස

ච වකසන පීකතොභාසා  කාළාති අස්මකඋපලකාදිමණිරතනානං වකසන

කණ්කහොභාසා  මඤ්ජිට්ඨාති
කජොතිරසකගොමුත්තකකගොකමදකාදිමණිරතනානං වකසන මඤ්ජිට්කඨොභාසා  

යලොහිතාති පදුමරාගකලොහිතඞ්කපවාළරතනාදීනං වකසන කලොහිකතොභාසා 
කකචි පන නීලාදිපදානි ‘‘රුක්ඛා’’ති ඉමනා ‘‘නීලා රුක්ඛා’’තිආදිනා
කයොකජත්වාවදන්ති රුක්ඛාපිහිනීලාදිවණ්කණහිපුප්කඵහි සඤ්ඡන්නත්තා
නීලාදිකයොගකතො නීලාදිකවොහාරං ලභන්තීති කතහි ‘‘නීලා…කප …

කලොහිතා…කප … නයිකම අඤ්කඤසු කාකයසුරුක්ඛාසන්ති සුකමධකසති, 
යකතොත්වංඋච්චාවචානංවණ්ණානං කිඤ්ජක්ඛපරිවාරිතානංමන්දාරවානං
පුප්ඵානං මාලං ධාකරසී’’ති කයොජනා කාතබ්බා  තත්ථ යථාදිට්කඨ
වණ්ණවිකසසයුත්කතපුප්කඵකිත්කතත්වාකතසංඅසාධාරණභාවදස්සකනන 

රුක්ඛානං ආකවනිකභාවදස්සනං පඨමනකයො, රුක්ඛානං
අසාධාරණභාවදස්සකනන පුප්ඵානං ආකවනිකභාවදස්සනං දුතියනකයො 

පඨමනකය වණ්ණාදකයො සරූකපන ගහිතා, දුතියනකය නිස්සයමුකඛනාති
අයකමකතසංවිකසකසො  

208. යකනාති කකන පුඤ්ඤකම්කමන, කායං තාවතිංසන්ති කයොජනා  

පුච්ඡිතාචික්ඛාතිපුච්ඡිතාත්වංආචික්ඛකකථහි  

එවංභගවතාපුච්ඡිතාසාකදවතාඉමාහිගාථාහිබයාකාසි– 

209. 

‘‘භද්දිත්ථිකාති මංඅඤ්ඤංසු, කිමලායං උපාසිකා; 

සද්ධාසීකලනසම්පන්නා, සංවිභාගරතාසදා  

210. 
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‘‘අච්ඡාදනඤ්චභත්තඤ්ච, කසනාසනංපදීපියං; 

අදාසිංඋජුභූකතසු, විප්පසන්කනනකචතසා  

211. 

‘‘චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්ස අට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාගතං  

212. 

‘‘උකපොසථංඋපවසිස්සං, සදාසීකලසුසංවුතා; 

සඤ්ඤමාසංවිභාගාච, විමානංආවසාමහං  

213. 

‘‘පාණාතිපාතාවිරතා, මුසාවාදාචසඤ්ඤතා; 

කථයයාචඅතිචාරාච, මජ්ජපානාචආරකා  

214. 

‘‘පඤ්චසික්ඛාපකදරතා, අරියසච්චානකකොවිදා; 

උපාසිකාචක්ඛුමකතො, අප්පමාදවිහාරිනී; 

කතාවාසා කතකුසලාතකතොචුතා, සයංපභා අනුවිචරාමනන්දනං  

215. 

‘‘භික්ඛූ චාහං පරමහිතානුකම්පකක, අකභොජයිං තපස්සියුගං 

මහාමුනිං; 

කතාවාසාකතකුසලාතකතොචුතා, සයංපභාඅනුවිචරාමනන්දනං  

216. 

‘‘අට්ඨඞ්ගිකංඅපරිමතංසුඛාවහං, උකපොසථංසතතමුපාවසිංඅහං; 

කතාවාසා කතකුසලා තකතො චුතා, සයංපභා අනුවිචරාම 
නන්දන’’න්ති  

209-214. තත්ථ භද්දිත්ථිකාති මං අඤ්ඤංසු, කිමිලාෙං උපාසිකාති 
ආචාරසම්පත්තියා සච්චකිරියාය උබ්බත්තමානමකහොඝනිවත්තකනන

අඛණ්ඩසීලාති සඤ්ජාතනිච්ඡයා භද්දා සුන්දරා අයං ඉත්ථී, තස්මා

‘‘භද්දිත්ථිකා උපාසිකා’’ති ච මං කිමලනගරවාසිකනො ජානිංසු  සද්ධා

සීයලනසම්පන්නාතිආදි කහට්ඨාවුත්තනයත්තාඋත්තානත්ථකමව  

අපිච ‘‘සද්ධා’’ති ඉමනා සද්ධාධනං, ‘‘සංවිභාගරතා, අච්ඡාදනඤ්ච

භත්තඤ්ච, කසනාසනං පදීපියං  අදාසිං උජුභූකතසු, විප්පසන්කනන

කචතසා’’ති ඉමනා චාගධනං, ‘‘සීකලන සම්පන්නා, චතුද්දසිං
පඤ්චදසිං…කප … පඤ්චසික්ඛාපකද රතා’’ති ඉමනා සීලධනං හිරිධනං 

ඔත්තප්පධනඤ්ච, ‘‘අරියසච්චාන කකොවිදා’’ති ඉමනා සුතධනං
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පඤ්ඤාධනඤ්ච දස්සිතන්ති සා අත්තකනො සත්තවිධඅරියධනපටිලාභං 
‘‘උපාසිකා චක්ඛුමකතො…කප … අනුවිචරාම නන්දන’’න්ති ඉමනා තස්ස

දිට්ඨධම්මකං සම්පරායිකඤ්ච ආනිසංසං විභාකවති  තත්ථ කතාවාසාති
නිප්ඵාදිතසුචරිතාවාසා  සුචරිතකම්මඤ්හි තදත්කත ආයතිඤ්ච
සුඛාවාසකහතුතාය ‘‘සුඛවිහාරස්ස ආවාකසො’’ති වුච්චති  කතනාහ 

‘‘කතකුසලා’’ති  

215. පුබ්කබ අනාමසිතකඛත්තවිකසසං අත්තකනො දානමයං පුඤ්ඤං

වත්වා ඉදානි තස්ස ආයතනගතතං දස්කසතුං ‘‘භික්ඛූ චා’’තිආදි වුත්තං  

තත්ථ භික්ඛූති අනවකසසභින්නකිකලසතාය භික්ඛූ  පරමහිතානුකම්පයකති

පරමං අතිවිය දිට්ඨධම්මකාදිනා හිකතන අනුග්ගාහකක  අයභොජයින්ති

පණීකතන කභොජකනන කභොකජසිං  තපස්සියු න්ති උත්තකමන තපසා
සබ්බකිකලසමලං තාකපත්වා සමුච්ඡින්දිත්වා ඨිතත්තා තපස්සිභූතං යුගං  

මහාමුනින්ති තකතො එව මහාඉසිභූතං, මහකතො වා අත්තකනො විසයස්ස 
මහන්කතකනව ඤාකණන මුනනකතො පරිච්ඡින්දනකතො මහාමුනිං 
සබ්බකමතංද්කවඅග්ගසාවකක සන්ධායවදති  

216. අපරිමිතං සුඛාවහන්ති අනුනාසිකකලොපං අකත්වා වුත්තං  

‘‘යාවඤ්චිදං, භික්ඛකව, න සුකරං අක්ඛාකනන පාපුණිතුං යාව සුඛා

සග්ගා’’ති )ම  නි  3.255) වචනකතො භගවකතොපි
වචනපථාතීතපරිමාණරහිතසුඛනිබ්බත්තකං අත්තකනො වා ආනුභාකවන 

අපරිමතසුඛාවහං සුඛස්ස ආවහනකං  සතතන්ති සබ්බකාලං  තං තං 

උකපොසථරක්ඛණදිවසං අහාකපත්වා, තං තං වා උකපොසථරක්ඛණදිවසං
අඛණ්ඩං කත්වා පරිපුණ්ණං කත්වා සතතං වා සබ්බකාලං සුඛාවහන්ති
කයොජනා කසසංකහට්ඨාවුත්තනයකමව  

අථ භගවා මාතුකදවපුත්තප්පමුඛානං දසසහස්සිකලොකධාතුවාසීනං 
කදවබ්රහ්මසඞ්ඝානංතකයොමාකසඅභිධම්මපිටකංකදකසත්වාමනුස්සකලොකං
ආගන්ත්වා භද්දිත්ථිවිමානංභික්ඛූනංකදකසසි සාකදසනාසම්පත්තපරිසාය
සාත්ථිකා අකහොසීති  

භද්දිත්ථිවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. යසොණදින්නාවිමානවණ්ණනා 

අභික්කන්යතන වණ්යණනාති කසොණදින්නාවිමානං  තස්ස කා 

උප්පත්ති? භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන ච සමකයන
නාළන්දායං කසොණදින්නා නාම එකා උපාසිකා සද්ධා පසන්නා භික්ඛූනං 
චතූහි පච්චකයහි සක්කච්චං උපට්ඨහන්තී සුවිසුද්ධනිච්චසීලා
අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං උකපොසථම්පි උපවසති  සා ධම්මසවනසප්පායං
පටිලභිත්වා උපනිස්සයසම්පන්නතාය චතුසච්චකම්මට්ඨානං පරිබ්රූහන්තී
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කසොතාපන්නා අකහොසි  අථ අඤ්ඤතකරන කරොකගන ඵුට්ඨා කාලං කත්වා
තාවතිංකසසුඋප්පජ්ජි තංආයස්මාමහාකමොග්ගල්ලාකනො– 

217. 

‘‘අභික්කන්කතනවණ්කණන, යාත්වංතිට්ඨසිකදවකත; 

ඔභාකසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා  

218. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

219. 

‘‘පුච්ඡාමතංකදවිමහානුභාකව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  
– 

ඉමාහිතීහිගාථාහිපටිපුච්ඡි  

220. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

221-226. 

‘‘කසොණදින්නාතිමංඅඤ්ඤංසු…කප …කගොතමස්සයසස්සිකනො  
227. 

‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප … වණ්කණො චකමසබ්බදිසා

පභාසතී’’ති  – 
කදවතාබයාකාසි තංසබ්බංකහට්ඨාවුත්තනයකමව  

කසොණදින්නාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7.උයපොසථාවිමානවණ්ණනා 

අභික්කන්යතන වණ්යණනාති උකපොසථාවිමානං  ඉධ අට්ඨුප්පත්තියං

සාකකකත උකපොසථා නාම එකා උපාසිකාති අයකමව විකසකසො, කසසං 
අනන්තරවිමානසදිසං කතනවුත්තං– 

229-231. 

‘‘අභික්කන්කතනවණ්කණන…කප … 
වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

232. 
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‘‘සාකදවතාඅත්තමනා…කප …යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  
233-238. 

‘‘උකපොසථාතිමංඅඤ්ඤංසු, සාකකතායංඋපාසිකා…කප … 

උපාසිකා චක්ඛුමකතො, කගොතමස්සයසස්සිකනො  

239. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො…කප … 
වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති – 

කදවතාබයාකාසි පුනඅත්තකනොඑකංකදොසංදස්කසන්තී– 

241. 

‘‘අභික්ඛණංනන්දනංසුත්වා, ඡන්කදොකමඋදපජ්ජථ; 

තත්ථචිත්තංපණිධාය, උපපන්නාම්හිනන්දනං  

242. 

‘‘නාකාසිංසත්ථුවචනං, බුද්ධස්සාදිච්චබන්රාකනො; 

හීකන චිත්තං පණිධාය, සාම්හි පච්ඡානුතාපිනී’’ති  – ද්කව ගාථා 

අභාසි; 

233. තත්ථ උයපොසථාති මං අඤ්ඤංසූති ‘‘උකපොසථා’’ති ඉමනා

නාකමනමං මනුස්සාජානිංසු  සායකතාෙන්තිසාකකතනගකර  

241. අභික්ඛණන්ති අභිණ්හං  නන්දනං සුත්වාති ‘‘තාවතිංසභවකන
නන්දනවනංනාමඑදිසඤ්ච එදිසඤ්චා’’තිතත්ථනානාවිධංදිබ්බසම්පත්තිං

සුත්වා  ඡන්යදොති තන්නිබ්බත්තකපුඤ්ඤකම්මස්ස කාරණභූකතො

කුසලච්ඡන්කදො, තතූ්රපපත්තියා පත්ථනාභූකතො තණ්හාඡන්කදො වා  

උදපජ්ජථාති උප්පජ්ජිත්ථ  තත්ථාති තාවතිංසභවකන, නන්දනාපකදකසනපි

හිතංකදවකලොකංවදති  උපපන්නාම්හීතිඋප්පන්නානිබ්බත්තාඅම්හි  

242. නාකාසිං සත්ථු වචනන්ති‘‘නාහං, භික්ඛකව, අප්පමත්තකම්පිභවං

වණ්කණමී’’තිආදිනා )අ  නි  1.320-321) සත්ථාරා වුත්තවචනං න කරිං, 

භකවසු ඡන්දරාගං න පජහින්ති අත්කථො  ආදිච්කචො කගොතමකගොත්කතො, 
භගවාපි කගොතමකගොත්කතොති සකගොත්තතාය වුත්තං 

‘‘බුද්ධස්සාදිච්චබන්ධුයනො’’ති  අථ වා ආදිච්චස්ස බන්රා ආදිච්චබන්රා, 

භගවා  තං පටිච්ච තස්ස අරියාය ජාතියා ජාතත්තා ආදිච්කචො වා බන්රා 

එතස්සඔරසපුත්තභාවකතොතිආදිච්චබන්රා, භගවා තථාහිවුත්තං– 

‘‘කයො අන්ධකාකර තමසී පභඞ්කකරො, කවකරොචකනො මණ්ඩලී

උග්ගකතකජො; 
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මා රාහු ගිලී චරමන්තලික්කඛ, පජං මමං රාහු පමුඤ්ච සූරිය’’න්ති 

)සං නි 1.91); 

හීයනති ලාමකක  අත්තකනො භවාභිරතිං සන්ධාය වදති  සාම්හීති සා
අම්හි  

එවංතායකදවතායභවාභිරතිනිමත්කතඋප්පන්නවිප්පටිසාකරපකවදිකත 
කථකරො භවස්ස පරිච්ඡින්නායුභාවවිභාවනමුකඛන ආයතිං මනුස්සත්තභාකව

ඨත්වා වට්ටදුක්ඛස්ස සමතික්කකමො කාතුං සුකකරො, සබ්බකසො
ඛීණාසවභාකවොනාමමහානිසංකසොතිච සමස්සාකසතුං– 

243. 

‘‘කීවචිරංවිමානම්හි, ඉධවච්ඡසුකපොසකථ; 

කදවකතපුච්ඡිතාචික්ඛ, යදිජානාසිආයුකනො’’ති – 

ගාථමාහ පුනසා– 

244. 

‘‘සට්ඨිවස්සසහස්සානි, තිස්කසොච වස්සකකොටිකයො; 

ඉධඨත්වාමහාමුනි, ඉකතොචුතාගමස්සාම; 

මනුස්සානංසහබයත’’න්ති –ආහ; 

පුන කථකරො– 

245. 

‘‘මාත්වංඋකපොසකථභායි, සම්බුද්කධනාසිබයාකතා; 

කසොතාපන්නාවිකසසයි, පහීනාතවදුග්ගතී’’ති – 

ඉමායගාථායසමුත්කතකජසි  

243-4. තත්ථ කීව චිරන්ති කිත්තකං අද්ධානං  ඉධාති ඉමස්මං

කදවකලොකක, ඉධ වා විමානස්මං  ආයු යනොති ආයු, යනොති නිපාතමත්තං 

ආයුකනොවාචිරාචිරභාවං, අථවායදිජානාසිආයුකනොතිඅත්කථො  මහාමුනීති
කථරං ආලපති  

245. මා ත්වං උයපොසයථ භායීති භද්කද උකපොසකථ ත්වං මා භායි 

කස්මා? යස්මා සම්බුද්යධනාසිබයාකතා. කින්ති? යසොතාපන්නාවියසසයීති 

මග්ගඵලසඤ්ඤිතං විකසසං යාතා අධිගතා, තස්මා පහීනා තව සබ්බාපි 

දුග් තීතිඉමම්පිවිකසසංයාතාතිවිකසසයි කසසංවුත්තනයකමව  

උකපොසථාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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8-9. නිද්දා-සුනිද්දාවිමානවණ්ණනා 

අට්ඨමනවමවිමානානි රාජගහනිදානානි  අට්ඨුප්පත්තියං යථාක්කමං 

‘‘නිද්දානාමඋපාසිකා…කප …කගොතමස්සයසස්සිකනො කතනකමතාදිකසො
වණ්කණො…කප … සුනිද්දා නාම උපාසිකා’’ති වත්තබ්බං  කසසං
වුත්තනයකමව  ගාථාසුපි අපුබ්බං නත්ථි  තථා හි එකච්කචසු කපොත්ථකකසු
පාළිකපයයාලවකසනඨපිතාති කතනවුත්තං– 

246. 

‘‘අභික්කන්කතනවණ්කණන…කප … 
වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

247. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා…කප …යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  
248. 

‘‘නිද්දාතිමමංඅඤ්ඤංසු, රාජගහස්මංඋපාසිකා…කප … 
කගොතමස්සයසස්සිකනො  

256. 

‘‘කතන කමතාදිකසො වණ්කණො…කප …වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

258. 

‘‘අභික්කන්කතන වණ්කණන…කප …සබ්බදිසා පභාසතී’’ති  
261. 

‘‘සා කදවතාඅත්තමනා…කප …  
262. 

‘‘සුනිද්දාතිමංඅඤ්ඤංසු, රාජගහස්මංඋපාසිකා…කප … 
කගොතමස්සයසස්සිකනො  

268. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො…කප … 
වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

නිද්දා-සුනිද්දාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. පඨමභික්ඛාදායිකාවිමානවණ්ණනා 

අභික්කන්යතන වණ්යණනාති භික්ඛාදායිකාවිමානං  තස්ස කා

උප්පත්ති? භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන ච සමකයන
උත්තරමරාරායං අඤ්ඤතරා ඉත්ථී ඛීණායුකා කහොති අපාකය
උප්පජ්ජනාරහා  භගවා පච්චූසකවලායං මහාකරුණාසමාපත්තිකතො වුට්ඨාය
කලොකං කවොකලොකකන්කතො තං ඉත්ථිං අපාකය උප්පජ්ජනාරහං දිස්වා
මහාකරුණායසඤ්කචොදිතමානකසොතංසුගතියංපතිට්ඨාකපතුකාකමොඑකකො 
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අදුතිකයොමරාරංඅගමාසි ගන්ත්වාපුබ්බණ්හසමයංනිවාකසත්වාපත්තචීවරං
ආදාය බහිනගරංපිණ්ඩායපාවිසි කතනසමකයනසාඉත්ථීකගකහආහාරං
සම්පාකදත්වා එකමන්කත පටිසාකමත්වා ඝටං ගකහත්වා උදකතිත්ථං
ගන්ත්වා න්හායිත්වා ඝකටන උදකං ගකහත්වා අත්තකනො කගහං ගච්ඡන්තී

අන්තරාමග්කග භගවන්තං පස්සිත්වා ‘‘අපි, භන්කත, පිණ්කඩො ලද්කධො’’ති
වත්වා ‘‘ලභිස්සාමී’’ති ච භගවතා වුත්කත අලද්ධභාවං ඤත්වා ඝටං 

ඨකපත්වාභගවන්තංඋපසඞ්කමත්වාවන්දිත්වා‘‘අහං, භන්කත, පිණ්ඩපාතං

දස්සාම, අධිවාකසථා’’ති ආහ  අධිවාකසසි භගවා තුණ්හීභාකවන  සා
භගවකතො අධිවාසනං විදිත්වා පඨමතරං ගන්ත්වා සිත්තසම්මට්කඨ පකදකස
ආසනං පඤ්ඤාකපත්වා භගවකතො පකවසනං උදික්ඛමානා අට්ඨාසි  භගවා
කගහංපවිසිත්වාපඤ්ඤත්කතආසකනනිසීදි අථසා භගවන්තංකභොකජසි 
භගවා කතභත්තකිච්කචො ඔනීතපත්තපාණී තස්සා අනුකමොදනං කත්වා 
පක්කාම  සා අනුකමොදනං සුත්වා අනප්පකං පීතිකසොමනස්සං 
පටිසංකවකදන්තීයාවචක්ඛුපථසමතික්කමාබුද්ධාරම්මණංපීතිං අවිජහන්තී
නමස්සමානා අට්ඨාසි  සා කතිපයදිවසාතික්කකමකනව කාලං කත්වා

තාවතිංසභවකන නිබ්බත්ති, අච්ඡරාසහස්සඤ්චස්සා පරිවාකරො අකහොසි  තං 
ආයස්මාමහාකමොග්ගල්ලාකනො– 

270. 

‘‘අභික්කන්කතනවණ්කණන…කප …ඔසධීවියතාරකා  
271. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො…කප … 

වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති –ගාථාහිපුච්ඡි; 

273. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා…කප …යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  
274. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, 
පුරිමායජාතියාමනුස්සකලොකක  

275. 

‘‘අද්දසංවිරජංබුද්ධං, විප්පසන්නමනාවිලං; 

තස්සඅදාසහංභික්ඛං, පසන්නාකසහිපාණිභි  

276. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො…කප … 
වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති – 

කදවතාබයාකාසි කසසංසබ්බංකහට්ඨාවුත්තනයත්තා උත්තානත්ථකමව  

පඨමභික්ඛාදායිකාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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11. දුතිෙභික්ඛාදායිකාවිමානවණ්ණනා 
අභික්කන්යතන වණ්යණනාති දුතියභික්ඛාදායිකාවිමානං  තස්ස කා

උප්පත්ති? භගවාරාජගකහවිහරති. තත්ථඅඤ්ඤතරාඉත්ථීසද්ධාපසන්නා
අඤ්ඤතරං ඛීණාසවත්කථරං පිණ්ඩාය චරන්තං දිස්වා අත්තකනො කගහං
පකවකසත්වා කභොජනං අදාසි  සා අපකරන සමකයන කාලං කත්වා
තාවතිංසභවකනනිබ්බත්ති කසසංඅනන්තරවිමානසදිසකමව  

278. 

‘‘අභික්කන්කතන වණ්කණන…කප …සබ්බදිසාපභාසතී’’ති  
281. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා…කප …යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  
282. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා…කප … 
වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

දුතියභික්ඛාදායිකාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

ඉතිපරමත්ථදීපනියාඛුද්දක-අට්ඨකථායවිමානවත්ථුස්මං 

එකාදසවත්ථුපටිමණ්ඩිතස්සදුතියස්සචිත්තලතාවග්ගස්ස 

අත්ථවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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3. පාරිච්ඡත්තකවග්කගො 
1. උළාරවිමානවණ්ණනා 

පාරිච්ඡත්තකවග්කග උළායරො යත ෙයසො වණ්යණොති උළාරවිමානං 

තස්සකාඋප්පත්ති? භගවාරාජගකහවිහරති කවළුවකනකලන්දකනිවාකප 
කතන සමකයන රාජගකහ ආයස්මකතො මහාකමොග්ගල්ලානස්ස 

උපට්ඨාකකුකලඑකාදාරිකාදානජ්ඣාසයාදානසංවිභාගරතාඅකහොසි සායං

තස්මං කගකහ පුකරභත්තං ඛාදනීයකභොජනීයං උප්පජ්ජති, තත්ථ අත්තනා

ලද්ධපටිවීසකතො උපඩ්ඪං කදති, උපඩ්ඪං අත්තනා පරිභුඤ්ජති, අදත්වා පන

න භුඤ්ජති, දක්ඛිකණකයය අපස්සන්තීපි ඨකපත්වා දිට්ඨකාකල කදති, 
යාචකානම්පි කදතිකයව  අථස්සා මාතා ‘‘මම ධීතා දානජ්ඣාසයා
දානසංවිභාගරතා’’ති හට්ඨතුට්ඨා තස්සා දිගුණං භාගං කදති  කදන්තී ච 

එකස්මං භාකග තාය සංවිභාකග කකත පුන අපරං කදති, සා තකතොපි
සංවිභාගංකකරොතිකයව  

එවංගච්ඡන්කතකාකලතංවයප්පත්තංමාතාපිතකරොතස්මංකයවනගකර 

අඤ්ඤතරස්මං කුකල කුමාරස්ස අදංසු  තං පන කුලං මච්ඡාදිට්ඨිකං කහොති

අස්සද්ධං අප්පසන්නං. අථායස්මාමහාකමොග්ගල්ලාකනොරාජගකහසපදානං 
පිණ්ඩාය චරමාකනො තස්සා දාරිකාය සසුරස්ස කගහද්වාකර අට්ඨාසි  තං 
දිස්වා සා දාරිකා පසන්නචිත්තා ‘‘පවිසථ භන්කත’’ති පකවකසත්වා
වන්දිත්වා සස්සුයා ඨපිතං පූවං තං අපස්සන්තී ‘‘තස්සා කකථත්වා

අනුකමොදාකපස්සාමී’’ති විස්සාකසන ගකහත්වා කථරස්ස අදාසි, කථකරො

අනුකමොදනං කත්වා පක්කාම  දාරිකා ‘‘තුම්කහහි ඨපිතං පූවං
මහාකමොග්ගල්ලානත්කථරස්ස අදාසි’’න්ති සස්සුයා කකථසි  සා තං සුත්වා

‘‘කින්නාමදං පාගබ්භියං, අයං මම සන්තකං අනාපුච්ඡිත්වාව සමණස්ස 
අදාසී’’ති තං කටතටායමානා කකොධාභිභූතා යුත්තායුත්තං අචින්කතන්තී
පුරකතො ඨිතං මුසලඛණ්ඩං ගකහත්වා අංසකූකට පහරි  සා සුඛුමාලතාය
පරික්ඛීණායුකතාය ච කතකනව පහාකරන බලවදුක්ඛාභිභූතා හුත්වා
කතිපාකහකනව කාලං කත්වා තාවතිංකසසු නිබ්බත්ති  තස්සා සතිපි
අඤ්ඤස්මං සුචරිතකම්කම කථරස්ස කතදානකමව සාතිසයං හුත්වා
උපට්ඨාසි  තං ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො කහට්ඨා වුත්තනකයකනව
ගන්ත්වා– 

286. 

‘‘උළාකරො කතයකසොවණ්කණො, සබ්බාඔභාසකත දිසා; 

නාරිකයොනච්චන්තිගායන්ති, කදවපුත්තාඅලඞ්කතා  

287. 

‘‘කමොකදන්තිපරිවාකරන්ති, තවපූජායකදවකත; 

කසොවණ්ණානිවිමානානි, තවිමානිසුදස්සකන  
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288. 

‘‘තුවංසිඉස්සරාකතසං, සබ්බකාමසමද්ධිනී; 

අභිජාතාමහන්තාසි, කදවකාකයපකමොදසි; 

කදවකතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති – 

තීහිගාථාහිපුච්ඡි  

286. තත්ථ ෙයසොතිපරිවාකරො  වණ්යණොතිවණ්ණනිභාසරීකරොභාකසො 
‘‘උළාකරො’’ති පන විකසකසත්වා වුත්තත්තා තස්සා කදවතාය
පරිවාරසම්පත්ති ච වණ්ණසම්පත්ති ච වුත්තා කහොති  තාසු ‘‘උළාකරො කත
වණ්කණො’’ති සඞ්කඛපකතො වුත්තං වණ්ණසම්පත්තිං විසයවකසන 

විත්ථාරකතො දස්කසතුං ‘‘සබ්බා ඔභාසකත දිසා’’ති වත්වා ‘‘උළාකරො කත
යකසො’’ති වුත්තං පරිවාරසම්පත්තිං වත්ථුවකසන විත්ථාරකතො දස්කසතුං

‘‘නාරිකයොනච්චන්තී’’තිආදි වුත්තං තත්ථ සබ්බාඔභාසයතදිසාති සබ්බාසු

දිසාසු විජ්කජොතකත, සබ්බා වා දිසා ඔභාසයකත, විජ්කජොතයතීති අත්කථො  

‘‘ඔභාසකත’’ති පදස්ස ‘‘ඔභාසන්කත’’ති කකචි වචනවිපල්ලාකසන අත්ථං

වදන්ති, කතහි ‘‘වණ්කණනා’’තිවිභත්තිවිපරිණාකමතබ්බා වණ්කණනාතිච

කහතුම්හි කරණවචනං, වණ්කණන කහතුභූකතනාති අත්කථො  ‘‘සබ්බා
දිසා’’ති ච ජාතිවකසන දිසාසාමඤ්කඤ අකපක්ඛිකත වචනවිපල්ලාකසනපි

පකයොජනං නත්ථි  නාරියෙොති එත්ථාපි ‘‘අලඞ්කතා’’ති පදං ආකනත්වා

සම්බන්ධිතබ්බං  යදවපුත්තාති එත්ථ ච-සද්කදො ලුත්තනිද්දිට්කඨො  කතන
නාරිකයො කදවපුත්තාචාතිසමුච්චකයොකවදිතබ්කබො  

287. යමොයදන්තීතිපකමොදයන්ති  පූජාොති පූජනත්ථංපූජානිමත්තංවා, 

නච්චන්තිගායන්තීතිකයොජනා  තවිමානීතිතවඉමානි  

288. සබ්බකාමසමිද්ධිනීතිසබ්කබහිපඤ්චහිකාමගුකණහි, සබ්කබහිවා 

තයාකාමකතහිඉච්ඡිකතහිවත්ථූහිසමද්ධා  අභිජාතාති සුජාතා  මහන්තාසීති

මහතී මහානුභාවා අසි  යදවකායෙ පයමොදසීති ඉමස්මං කදවනිකාකය 

දිබ්බසම්පත්තිකහතුකකනපරකමනපකමොදකනනපකමොදසි  

එවංකථකරනපුච්ඡිතාසාකදවතාතමත්ථංවිස්සජ්කජසි– 

289. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සකලොකක; 

දුස්සීලකුකලසුණිසාඅකහොසිං, අස්සද්කධසුකදරිකයසුඅහං  

290. 

‘‘සද්ධාසීකලනසම්පන්නා, සංවිභාගරතාසදා; 

පිණ්ඩායචරමානස්ස, අපූවංකතඅදාසහං  
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291. 

‘‘තදාහං සස්සුයාචික්ඛිං, ‘සමකණොආගකතොඉධ; 

තස්සඅදාසහංපූවං, පසන්නාකසහිපාණිභි’  

292. 

‘‘ඉතිස්සාසස්සුපරිභාසි, අවිනීතාසිත්වංවරා; 

නමංසම්පුච්ඡිතුංඉච්ඡි, ‘සමණස්සදදාමහං’  

293. 

‘‘තකතො කමසස්සුකුපිතා, පහාසිමුසකලනමං; 

කූටඞ්ගච්ඡිඅවධිමං, නාසක්ඛිංජීවිතුංචිරං  

294. 

‘‘අහංකායස්සකභදා, විප්පමුත්තාතකතොචුතා; 

කදවානංතාවතිංසානං, උපපන්නාසහබයතං  

295. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො…කප … 
වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

289. තත්ථ අස්සද්යධසූති රතනත්තයසද්ධාය කම්මඵලසද්ධාය ච

අභාකවන අස්සද්කධසු, ථද්ධමච්ඡරියතාය කදරියෙසු සස්සුආදීසුඅහං සද්ධා
සීකලනසම්පන්නාඅකහොසින්තිකයොජනා  

290-1. අපූවන්ති කපල්ලපූවං  යතති නිපාතමත්තං  සස්සුො ආචික්ඛිං 
ගහිතභාවඤාපනත්ථඤ්චඅනුකමොදනත්ථඤ්චාතිඅධිප්පාකයො  

292. ඉතිස්සාතිඑත්ථ අස්සාතිනිපාතමත්තං  සමණස්සදදාමහන්තිඅහං

සමණස්ස අපූවං දදාමීති  යස්මා න මං සම්පුච්ඡිතුං ඉච්ඡි, තස්මා ත්වං වරා
අවිනීතාසීතිසස්සුපරිභාසීතිකයොජනා  

293. පහාසීති පහරි  කූටඞ් ච්ඡි අවධි මන්ති එත්ථ කූටන්ති අංසකූටං

වුත්තං පුරිමපදකලොකපන, කූටකමව අඞ්ගන්ති කූටඞ්ගං, තං ඡින්දතීති

කූටඞ්ගච්ඡි  එවං කකොධාභිභූතා හුත්වා මං අවධි, මම අංසකූටං ඡින්දි, 

කතකනවඋපක්කකමනමතත්තාමංමාකරසීතිඅත්කථො කතනාහ ‘‘නාසක්ඛිං

ජීවිතුංචිර’’න්ති  

294. විප්පමුත්තාති තකතො දුක්ඛකතො සුට්ඨු මුත්තා  කසසං
වුත්තනයකමව  

උළාරවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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2. උච්ඡුදායිකාවිමානවණ්ණනා 

ඔභාසයිත්වා පථවිං සයදවකන්ති උච්ඡුදායිකාවිමානං  තස්ස කා

උප්පත්ති? භගවා රාජගකහ විහරතීතිආදි සබ්බං අනන්තරවිමාකන

වුත්තසදිසං  අයං පන විකසකසො – ඉධ උච්ඡු දින්නා, සස්සුයා ච පීඨකකන

පහටා, තඞ්ඛණඤ්කඤවමතාතාවතිංකසසුඋප්පන්නා, තස්සංකයවරත්තියං

කථරස්සඋපට්ඨානංආගතා, කකවලකප්පංගිජ්ඣකූටංචන්කදොවිය සූරිකයො
විය ච ඔභාකසන්තී කථරං වන්දිත්වා පඤ්ජලිකා නමස්සමානා එකමන්තං
අට්ඨාසි  අථනංකථකරො– 

296. 

‘‘ඔභාසයිත්වාපථවිංසකදවකං, අතිකරොචසිචන්දිමසූරියාවිය; 

සිරියා ච වණ්කණන යකසන කතජසා, බ්රහ්මාව කදකව තිදකස 
සහින්දකක  

297. 

‘‘පුච්ඡාමතංඋප්පලමාලධාරිනී, ආකවළිනීකඤ්චනසන්නිභත්තකච; 

අලඞ්කකත උත්තමවත්ථධාරිනී, කා ත්වං සුකභ කදවකත වන්දකස 
මමං  

298. 

‘‘කිං ත්වංපුකරකම්මමකාසිඅත්තනා, මනුස්සභූතාපුරිමායජාතියා; 

දානංසුචිණ්ණංඅථසීලසංයමං, කකනූපපන්නාසුගතිංයසස්සිනී; 

කදවකතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති – 

ඉමාහිගාථාහිපුච්ඡි  

296-7. තත්ථ ඔභාසයිත්වා පථවිං සයදවකන්ති 

චන්දිමසූරියරස්මසම්මස්කසහි සිකනරුපස්සවිනිග්ගකතහි පභාවිසකරහි 
විජ්කජොතයමානතාය කදකවන ආකාකසන සහාති සකදවකං

උපගතභූමභාගභූතංඉමංපථවිං විජ්කජොකතත්වා, එකකොභාසංඑකපජ්කජොතං
කත්වාති අත්කථො  ඔභාසයිත්වා පථවිං චන්දිමසූරියා වියාති කයොජනා  

අතියරොචසීති අතික්කමත්වා කරොචසි  තං පන අතිකරොචනං කකන කිං විය

කකන වාති ආහ ‘‘සිරිො’’තිආදි  තත්ථ සිරිොති 

කසොභග්ගාදිකසොභාවිකසකසන  යතජසාති අත්තකනො ආනුභාකවන  

ආයවළිනීතිරතනමයපුප්ඵාකවළවතී  

එවංකථකරනපුච්ඡිතාකදවතාඉමාහිගාථාහිවිස්සජ්කජසි– 

299. 

‘‘ඉදානිභන්කතඉමකමවගාමං, පිණ්ඩායඅම්හාකංඝරංඋපාගම; 

තකතොකතඋච්ඡුස්සඅදාසිඛණ්ඩිකං, පසන්නචිත්තාඅතුලාය පීතියා  
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300. 

‘‘සස්සුචපච්ඡාඅනුයුඤ්ජකතමමං, කහංනුඋච්ඡුංවරාකක අවාකිරි; 

න ඡඩ්ඩිතං කනො පන ඛාදිතං මයා, සන්තස්ස භික්ඛුස්ස සයං 
අදාසහං  

301. 

‘‘තුය්හං න්විදං ඉස්සරියං අකථො මම, ඉතිස්සා සස්සු පරිභාසකත 

මමං; 

පීඨංගකහත්වාපහාරංඅදාසිකම, තකතොචුතාකාලකතාම්හිකදවතා  

302. 

‘‘තකදව කම්මං කුසලං කතං මයා, සුඛඤ්ච කම්මං අනුකභොම

අත්තනා; 

කදකවහිසද්ධිංපරිචාරයාමහං, කමොදාමහංකාමගුකණහිපඤ්චහි  

303. 

‘‘තකදව කම්මං කුසලං කතං මයා, සුඛඤ්ච කම්මං අනුකභොම

අත්තනා; 

කදවින්දගුත්තාතිදකසහිරක්ඛිතා, සමප්පිතාකාමගුකණහි පඤ්චහි  

304. 

‘‘එතාදිසං පුඤ්ඤඵලංඅනප්පකං, මහාවිපාකාමම උච්ඡුදක්ඛිණා; 

කදකවහිසද්ධිංපරිචාරයාමහං, කමොදාමහංකාමගුකණහිපඤ්චහි  

305. 

‘‘එතාදිසං පුඤ්ඤඵලංඅනප්පකං, මහාජුතිකාමම උච්ඡුදක්ඛිණා; 

කදවින්දගුත්තා තිදකසහි රක්ඛිතා, සහස්සකනත්කතොරිව නන්දකන 
වකන  

306. 

‘‘තුවඤ්ච භන්කත අනුකම්පකං විදුං, උකපච්ච වන්දිං කුසලඤ්ච 

පුච්ඡිසං; 

තකතො කත උච්ඡුස්ස අදාසි ඛණ්ඩිකං, පසන්නචිත්තා අතුලාය 
පීතියා’’ති  

299. තත්ථ ඉදානීති අනන්තරාතීතදිවසත්තා ආහ, අරානාති අත්කථො  

ඉමයමව ාමන්ති ඉමස්මංකයව ගාකම, රාජගහං සන්ධාය වදති  වුත්තඤ්හි
‘‘ගාකමොපි නිගකමොපි නගරම්පි ‘ගාකමො’ ඉච්කචව වුච්චතී’’ති  භුම්මත්කථ 

කචතංඋපකයොගවචනං  උපා මීතිඋපගකතොඅකහොසි  අතුලාොතිඅනුපමාය, 

අප්පමාණායවා  
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300. අවාකිරීති අපකනසි ඡඩ්කඩසි, විනාකසසි වා  සන්තස්සාති
සාරාරූපස්සසන්තකිකලසස්සපරිස්සමමප්පත්තස්ස වා  

301. තුය්හං නූති නු-සද්කදො අනත්තමනතාසූචකන නිපාකතො, කසො

‘‘මමා’’ති එත්ථාපි ආකනත්වා කයොකජතබ්කබො ‘‘මම නූ’’ති  ඉදං

ඉස්සරිෙන්ති කගකහ ආධිපච්චං සන්ධායාහ  තයතො චුතාති තකතො

මනුස්සකලොකකතොචුතා යස්මාඨිතට්ඨානකතොඅපගතාපි‘‘චුතා’’ති වුච්චති, 

තස්මා චුතිං විකසකසතුං ‘‘කාලකතා’’ති වුත්තං  කාලකතාපි ච න යත්ථ

කත්ථචිනිබ්බත්තා, අපිචකඛොකදවත්තංඋපගතාතිදස්කසන්තීආහ ‘‘අම්හි

යදවතා’’ති  

302. තයදව කම්මංකුසලංකතං මොති තකදව උච්ඡුඛණ්ඩදානමත්තං

කුසලංකම්මංකතංමයා, අඤ්ඤංනජානාමීති අත්කථො  සුඛඤ්චකම්මන්ති
සුඛඤ්ච කම්මඵලං  කම්මඵලඤ්හි ඉධ ‘‘කම්ම’’න්ති වුත්තං

උත්තරපදකලොකපන, කාරකණොපචාකරන වා ‘‘කුසලානං, භික්ඛකව, 

ධම්මානංසමාදානකහතු එවමදංපුඤ්ඤංපවඩ්ඪති)දී නි 3.80). අනුකභොම

සකං පුඤ්ඤ’’න්ති )වි  ව  133) ච ආදීසු විය  කම්මන්ති වා කරණත්කථ 

උපකයොගවචනං, කම්කමනාති අත්කථො  කම්කම වා භවං කම්මං යථා
කම්මන්ති  අථ වා කාකමතබ්බතාය කම්මං  තඤ්හි සුඛරජනීයභාවකතො

කාමූපසංහිතං කාකමතබ්බන්ති කමනීයං  අත්තනාති අත්තනා එව, 

සයංවසිතාය කසරිභාකවනසයකමවාතිඅත්කථො  පරිචාරොමහං අත්තානන්ති
පුරිමගාථාය ‘‘අත්තනා’’ති වුත්තං පදං විභත්තිවිපරිණාකමන 

‘‘අත්තාන’’න්තිකයොකජතබ්බං  

303-5. යදවින්දගුත්තාතිකදවින්කදනසක්කකනගුත්තා, කදවින්කදොවිය

වා ගුත්තා මහාපරිවාරතාය  සමප්පිතාති සුට්ඨු අප්පිතා සමන්නාගතා  

මහාවිපාකාතිවිපුලඵලා  මහාජුතිකාතිමහාකතජා, මහානුභාවාතිඅත්කථො  

306. තුවන්ති තං  අනුකම්පකන්ති කාරුණිකං  විදුන්ති සප්පඤ්ඤං, 

සාවකපාරමයා මත්ථකං පත්තන්ති අත්කථො  උයපච්චාති උපගන්ත්වා  

වන්දින්ති පඤ්චපතිට්ඨිකතන අභිවාදයිං  කුසලඤ්ච ආකරොගය පුච්ඡිසං 

අපුච්ඡිං, අතුලාෙ පීතිො ඉදඤ්ච කුසලං අනුස්සරාමීති අධිප්පාකයො  කසසං 
කහට්ඨාවුත්තනයකමව  

උච්ඡුදායිකාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. පල්ලඞ්කවිමානවණ්ණනා 

පල්ලඞ්කයසට්යඨ මණියසොණ්ණචිත්යතති පල්ලඞ්කවිමානං  තස්ස කා

උප්පත්ති? භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන ච සමකයන
සාවත්ථියං අඤ්ඤතරස්ස උපාසකස්ස ධීතා කුලපකදසාදිනා සදිසස්ස
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තත්කථව අඤ්ඤතරස්ස කුලපුත්තස්ස දින්නා, සා ච කහොති අක්කකොධනා

සීලාචාරසම්පන්නාපතිකදවතා සමාදින්නපඤ්චසීලා, උකපොසකථසක්කච්චං
උකපොසථසීලානි ච රක්ඛති  සා අපරභාකග කාලං කත්වා තාවතිංකසසු
උප්පජ්ජි  තං ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලානත්කථකරො කහට්ඨා 
වුත්තනකයකනවගන්ත්වා– 

307. 

‘‘පල්ලඞ්කකසට්කඨ මණිකසොණ්ණචිත්කත, පුප්ඵාභිකිණ්කණ

සයකනඋළාකර; 

තත්ථච්ඡසිකදවිමහානුභාකව, උච්චාවචාඉද්ධි විකුබ්බමානා  

308. 

‘‘ඉමා ච කත අච්ඡරාකයො සමන්තකතො, නච්චන්ති ගායන්ති 

පකමොදයන්ති; 

කදවිද්ධිපත්තාසිමහානුභාකව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  
– 

ගාථාහි පුච්ඡි  

සාපිස්සඉමාහිගාථාහිබයාකාසි– 

309. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, අඩ්කඪකුකලසුණිසාඅකහොසිං; 

අක්කකොධනා භත්තු වසානුවත්තිනී, උකපොසකථ අප්පමත්තා 
අකහොසිං  

310. 

‘‘මනුස්සභූතාදහරාඅපාපිකා, පසන්නචිත්තාපතිමාභිරාධයිං; 

දිවාචරත්කතොචමනාපචාරිනී, අහංපුකරසීලවතීඅකහොසිං  

311. 

‘‘පාණාතිපාතා විරතාඅකචොරිකා, සංසුද්ධකායා සුචිබ්රහ්මචාරිනී; 

අමජ්ජපාකනොචමුසාඅභාණිං, සික්ඛාපකදසුපරිපූරකාරිනී  

312. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, පසන්නමානසාඅහං  

313. 

‘‘අට්ඨඞ්ගුකපතං අනුධම්මචාරිනී, උකපොසථං පීතිමනාඋපාවසිං; 
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ඉමඤ්චඅරියංඅට්ඨඞ්ගවකරහුකපතං, සමාදියිත්වාකුසලං සුඛුද්රයං; 

පතිම්හිකලයාණීවසානුවත්තිනී, අකහොසිංපුබ්කබසුගතස්ස සාවිකා  

314. 

‘‘එතාදිසංකුසලංජීවකලොකක, කම්මංකරිත්වානවිකසසභාගිනී; 

කායස්සකභදාඅභිසම්පරායං, කදවිද්ධිපත්තාසුගතිම්හි ආගතා  

315. 

‘‘විමානපාසාදවකරමකනොරකම, පරිවාරිතාඅච්ඡරාසඞ්ගකණන; 

සයංපභාකදවගණාරකමන්තිමං, දීඝායුකිංකදවවිමානමාගත’’න්ති  

307. තත්ථ පල්ලඞ්කයසට්යඨති පල්ලඞ්කවකර උත්තමපල්ලඞ්කක  

තංකයවස්ස කසට්ඨතං දස්කසතුං ‘‘මණියසොණ්ණචිත්යත’’ති වුත්තං, 
විවිධරතනරංසිජාලසමුජ්ජකලහි මණීහි කචව සුවණ්කණන ච විචිත්කත

‘‘තත්ථා’’ති ‘‘සයකන’’ති ච වුත්කත සයිතබ්බට්ඨානභූකත
පල්ලඞ්කකසට්කඨ  

308. යතති තුය්හං සමන්තකතො  ‘‘පකමොදයන්තී’’ති පදං පන

අකපක්ඛිත්වා ‘‘ත’’න්ති විභත්ති විපරිණාකමතබ්බා  පයමොදෙන්තීති වා

පකමොදනංකකරොන්ති, පකමොදනංතුය්හංඋප්පාකදන්තීති අත්කථො  

310. දහරාඅපාපිකාතිදහරාපිඅපාපිකා ‘‘දහරාසුපාපිකා’’තිවාපාකඨො, 

කසොකයවත්කථො  ‘‘දහරස්සාපාපිකා’’තිපි පඨන්ති, දහරස්ස සාමකස්ස

අපාපිකා, සක්කච්චං උපට්ඨාකනන අනතිචරියාය ච භද්දිකාති අත්කථො 

කතන වුත්තං ‘‘පසන්නචිත්තා’’තිආදි  අභිරාධයින්ති ආරාකධසිං  රත්යතොති 
රත්තියං  

311. අයචොරිකාති කචොරියරහිතා, අදින්නාදානා පටිවිරතාති අත්කථො 

‘‘විරතා ච කචොරියා’’තිපි පාකඨො, කථයයකතො ච විරතාති අත්කථො. 

සංසුද්ධකාොති පරිසුද්ධකායකම්මන්තතාය සම්මකදව සුද්ධකායා, තකතො

එව සුචිබ්රහ්මචාරිනී සාමකකතොඅඤ්ඤත්ථ අබ්රහ්මචරියාසම්භවකතො තථාහි
වුත්තං– 

‘‘මයඤ්චභරියානාතික්කමාම, 

අම්කහපිභරියානාතික්කමන්ති; 

අඤ්ඤත්රතාහිබ්රහ්මචරියංචරාම, 

තස්මාහිඅම්හංදහරානිමයයකර’’ති )ජා 1.10.97); 

අථ වා සුචිබ්රහ්මචාරිනීති සුචිකනො සුද්ධස්ස බ්රහ්මස්ස කසට්ඨස්ස

උකපොසථසීලස්ස, මග්ගබ්රහ්මචරියස්සවා අනුරූපස්සපුබ්බභාගබ්රහ්මචරියස්ස
වකසනසුචිබ්රහ්මචාරිනී  
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313. අනුධම්මචාරිනීතිඅරියානංධම්මස්සඅනුධම්මංචරණසීලා ඉමඤ්ච 

අනන්තරං වුත්තං නිද්කදොසතාය අරිෙං, අට්ඨඞ් වයරහි අට්ඨහි

උත්තමඞ්කගහි අරියත්තා එව වා අරිෙට්ඨඞ් වයරහි උයපතං 

ආකරොගයට්කඨන අනවජ්ජට්කඨන ච කුසලං සුඛවිපාකතාය සුඛානිසංසතාය

ච සුඛුද්රෙංඋපාවසින්ති කයොජනා  

314. වියසසභාගිනීති විකසසස්ස දිබ්බස්ස සම්පත්තිභවස්ස භාගිනී  

සු තිම්හි ආ තාති සුගතිං ආගතා උපගතා, සුගතිම්හි වා සුගතියං

දිබ්බසම්පත්තියං ආගතා  ‘‘සුගතිඤ්හි ආගතා’’තිපි පාකඨො  තත්ථ හීති

නිපාතමත්තං, කහතුඅත්කථො වා, යස්මා සුගතිං ආගතා, තස්මා
විකසසභාගිනීතිකයොජනා  

315. විමානපාසාදවයරතිවිමාකනසුඋත්තමපාසාකද, විමානසඞ්ඛාකත වා

අග්ගපාසාකද, විමාකන වා විගතමාකන අප්පමාකණ මහන්කත වරපාසාකද 

පරිවාරිතා අච්ඡරාසඞ් යණන සෙංපභා පකමොදාම, ‘‘අම්හී’’ති වා පදං

ආකනත්වා කයොකජතබ්බං  දීඝායුකින්ති කහට්ඨිකමහි කදකවහි 

දීඝතරායුකතායතත්රූපපන්කනහිඅනප්පායුකතායචදීඝායුකිං මං යථාවුත්තං 

යදවවිමානමා තං උපගතං යදව ණා රයමන්තීති කයොජනා  කසසං
වුත්තනයකමව  

පල්ලඞ්කවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. ලතාවිමානවණ්ණනා 

ලතා ච සජ්ජා පවරා ච යදවතාති ලතාවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 

භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන ච සමකයන සාවත්ථිවාසිකනො
අඤ්ඤතරස්ස උපාසකස්ස ධීතා ලතා නාම පණ්ඩිතා බයත්තා කමධාවිනී
පතිකුලං ගතා භත්තු සස්සුසසුරානඤ්ච මනාපචාරිනී පියවාදිනී පරිජනස්ස
සඞ්ගහකුසලා කගකහ කුටුම්බභාරස්ස නිත්ථරණසමත්ථා අක්කකොධනා
සීලාචාරසම්පන්නාදානසංවිභාගරතාඅඛණ්ඩපඤ්චසීලාඋකපොසථරක්ඛකණ
ච අප්පමත්තා අකහොසි  සා අපරභාකග කාලං කත්වා කවස්සවණස්ස
මහාරාජස්ස ධීතා හුත්වා නිබ්බත්ති ලතාත්කවව නාකමන  අඤ්ඤාපි තස්සා

සජ්ජා, පවරා, අච්චිමතී, සුතාති චතස්කසො භගිනිකයො අකහසුං  තා පඤ්චපි
සක්කකන කදවරාකජන ආකනත්වා නාටකිත්ථිභාකවන පරිචාරිකට්ඨාකන
ඨපිතා ලතාපනස්සනච්චගීතාදීසුකඡකතායඉට්ඨතරාඅකහොසි  

තාසං එකකතො සමාගන්ත්වා සුඛනිසජ්ජාය නිසින්නානං 
සඞ්ගීතකනපුඤ්ඤංපටිච්චවිවාකදොඋප්පන්කනො තාසබ්බාපිකවස්සවණස්ස

මහාරාජස්ස සන්තිකංගන්ත්වාපුච්ඡිංසු ‘‘තාත, කතමාඅම්හාකංනච්චාදීසු

කුසලා’’ති? කසො එවමාහ ‘‘ගච්ඡථ ධීතකරො අකනොතත්තදහතීකර

කදවසමාගකම සඞ්ගීතං පවත්කතථ, තත්ථ කවො විකසකසො පාකකටො
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භවිස්සතී’’ති  තා තථා අකංසු  තත්ථ කදවපුත්තා ලතාය නච්චමානාය

අත්තකනො සභාකවන ඨාතුං නාසක්ඛිංසු, සඤ්ජාතපහාසා 
අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජාතා නිරන්තරං සාරාකාරං කදන්තා උක්කුට්ඨිසද්කද 
කචලුක්කඛකප ච පවත්කතන්තා හිමවන්තං කම්පයමානා විය මහන්තං 
කකොලාහලමකංසු  ඉතරාසු පන නච්චන්තීසු සිසිරකාකල කකොකිලා විය
තුණ්හීභූතා නිසීදිංසු  එවං තත්ථ සඞ්ගීකත ලතාය විකසකසො පාකකටො
අකහොසි  

අථ තාසං කදවධීතානං සුතාය කදවධීතාය එතදකහොසි ‘‘කිං නු කඛො

කම්මං කත්වාඅයංලතාඅම්කහඅභිභුයයතිට්ඨතිවණ්කණනකචවයසසාච, 
යංනූනාහංලතාය කතකම්මංපුච්කඡයය’’න්ති සාතංපුච්ඡි ඉතරාපිතස්සා
එතමත්ථං විස්සජ්කජසි තයිදංසබ්බංකවස්සවණමහාරාජාකදවචාරිකවකසන
උපගතස්ස ආයස්මකතො මහාකමොග්ගල්ලානස්ස ආචික්ඛි  කථකරො තමත්ථං
පුච්ඡායමූලකාරණකතොපට්ඨායභගවකතො ආකරොකචන්කතො– 

316. 

‘‘ලතා චසජ්ජාපවරාචකදවතා, අච්චිමතී රාජවරස්සසිරීමකතො; 

සුතා ච රඤ්කඤො කවස්සවණස්ස ධීතා, රාජීමතී ධම්මගුකණහි 
කසොභථ  

317. 

‘‘පඤ්කචත්ථ නාරිකයො ආගමංසු න්හායිතුං, සීකතොදකං උප්පලිනිං

සිවං නදිං; 

තා තත්ථ න්හායිත්වා රකමත්වා කදවතා, නච්චිත්වා ගායිත්වා සුතා
ලතංබ්රවි  

318. 

‘‘පුච්ඡාමතංඋප්පලමාලධාරිනි, ආකවළිනිකඤ්චනසන්නිභත්තකච; 

තිමරතම්බක්ඛිනකභවකසොභකන, දීඝායුකීකකනකකතොයකසොතව  

319. 

‘‘කකනාසි භද්කද පතිකනො පියතරා, විසිට්ඨකලයාණිතරස්සු

රූපකතො; 

පදක්ඛිණා නච්චනගීතවාදිකත, ආචික්ඛ කනො ත්වං 
නරනාරිපුච්ඡිතා’’ති – 

සුතාය පුච්ඡා  

320. 

‘‘අහං මනුස්කසසු මනුස්සභූතා, උළාරකභොකග කුකල සුණිසා

අකහොසිං; 
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අක්කකොධනා භත්තු වසානුවත්තිනී, උකපොසකථ අප්පමත්තා 
අකහොසිං  

321. 

‘‘මනුස්සභූතාදහරාඅපාපිකා, පසන්නචිත්තාපතිමාභිරාධයිං; 

සකදවරංසස්සසුරංසදාසකං, අභිරාධයිංතම්හිකකතොයකසොමම  

322. 

‘‘සාහං කතනකුසකලනකම්මුනා, චතුබ්භිඨාකනහි විකසසමජ්ඣගා; 

ආයුඤ්ච වණ්ණඤ්ච සුඛං බලඤ්ච, ඛිඩ්ඩාරතිං 
පච්චනුකභොමනප්පකං  

323. 

‘‘සුතං නු තං භාසති යං අයං ලතා, යං කනො අපුච්ඡිම්හ අකිත්තයී

කනො; 

පතිකනොකිරම්හාකංවිසිට්ඨනාරීනං, ගතීචතාසංපවරාච කදවතා  

324. 

‘‘පතීසුධම්මංපචරාමසබ්බා, පතිබ්බතායත්ථභවන්ති ඉත්ථිකයො; 

පතීසුධම්මංපචරිත්වාසබ්බා, ලච්ඡාමකසභාසතියංඅයං ලතා  

325. 

‘‘සීකහොයථාපබ්බතසානුකගොචකරො, මහින්ධරංපබ්බතමාවසිත්වා; 

පසය්හ හන්ත්වා ඉතකර චතුප්පකද, ඛුද්කද මකග ඛාදති 
මංසකභොජකනො  

326. 

‘‘තකථවසද්ධාඉධඅරියසාවිකා, භත්තාරංනිස්සායපතිං අනුබ්බතා; 

කකොධං වධිත්වා අභිභුයය මච්ඡරං, සග්ගම්හි සා කමොදති 
ධම්මචාරිනී’’ති – 

ලතායවිස්සජ්ජනන්තිආහ  

316. තත්ථ ලතාචසජ්ජාපවරාඅච්චිමතීසුතාතිතාසං නාමං  ච-සද්කදො

සමුච්චයත්කථො  රාජවරස්සාති චතුන්නං මහාරාජානං වරස්ස කසට්ඨස්ස

කදවරාජස්ස  සක්කස්ස පරිචාරිකාති අධිප්පාකයො  රඤ්යඤොති මහාරාජස්ස  

කතනාහ ‘‘යවස්සවණස්ස ධීතා’’ති, ඉදං පච්කචකං කයොකජතබ්බං, 

වචනවිපල්ලාකසො වා, ධීතකරොති අත්කථො  රාජති විජ්කජොතතීති රාජී, රාජීති

මතා පඤ්ඤාතා රාජීමතී, ඉදං තාසං සබ්බාසං විකසසනං  නාමකමව එතං

එකිස්සා කදවතායාති කකචි, කතසං මකතන ‘‘පවරා’’ති සබ්බාසං
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විකසසනකමව  ධම්මගුයණහීති ධම්මකයහි ධම්මකතො අනකපකතහි ගුකණහි, 

යථාභුච්චගුකණහීතිඅත්කථො  යසොභථාතිවිකරොචථ  

317. පඤ්යචත්ථනාරියෙොති පඤ්ච යථාවුත්තනාමා කදවධීතකරො එත්ථ

ඉමස්මං හිමවන්තපකදකස  සීයතොදකං උප්පලිනිං සිවං නදින්ති 

අකනොතත්තදහකතොනික්ඛන්තනදිමුඛංසන්ධායවදති  නච්චිත්වා  ායිත්වාති
පිතු කවස්සවණස්ස ආණාය කදවසමාගකම තාහි කතස්ස නච්චගීතස්ස

වකසන වුත්තං  සුතා ලතං බ්රවීති සුතා කදවධීතා ලතං අත්තකනො භගිනිං

කකථසි  ‘‘සුතා ලතං බ්රවු’’න්තිපි පඨන්ති, සුතා ධීතකරො කවස්සවණස්ස
මහාරාජස්සලතංකකථසුන්තිඅත්කථො  

318. තිමිරතම්බක්ඛීති නිචුලකකසරභාසසදිකසහි තම්බරාජීහි

සමන්නාගතක්ඛි  නයභව යසොභයනති නභං විය කසොභමාකන, සරදසමකය
අබ්භමහිකාදිඋපක්කිකලසවිමුත්තං නභං විය සුවිසුද්ධඞ්ගපච්චඞ්ගතාය 

විරාජමාකනති අත්කථො  අථ වා නයභවාති නකභ එව, සමුච්චයත්කථො එව-

සද්කදො, ආකාසට්ඨවිමාකනසු හිමවන්තයුගන්ධරාදිභූමපටිබද්ධට්ඨාකනසු 

චාතිසබ්බත්කථවකසොභමාකනතිඅත්කථො  යකන කයතොතිකකනකීදිකසන

පුඤ්කඤන නිබ්බත්තිකතො  ෙයසොති පරිවාරසම්පත්ති කිත්තිසද්කදො ච 
කිත්තිසද්දග්ගහකණනචකිත්තිසද්දකහතුභූතා ගුණාගය්හන්ති  

319. පතියනො පිෙතරාති සාමකනො පියතරා සාමවල්ලභා  කතනස්සා

සුභගතං දස්කසති  විසිට්ඨකලයාණිතරස්සූ රූපයතොති රූපසම්පත්තියා 

විසිට්ඨා උත්තමා කලයාණිතරා සුන්දරතරා, අස්සූති නිපාතමත්තං 

‘‘විසිට්ඨකලයාණිතරාසි රූපකතො’’ති ච පඨන්ති  පදක්ඛිණාති පකාකරහි, 

විකසකසන වා දක්ඛිණා කුසලා  නච්චනගීතවාදියතති එත්ථ නච්චනාති

විභත්තිකලොකපො කකතො, නච්කච ච ගීකත ච වාදිකත චාති අත්කථො  

නරනාරිපුච්ඡිතාති කදවපුත්කතහි කදවධීතාහි ච ‘‘කහං ලතා, කිං කකරොති
ලතා’’තිරූපදස්සනත්ථඤ්කචව සිප්පදස්සනත්ථඤ්චපුච්ඡිතා  

321. නිච්චං කාකයනඅසංසට්ඨතායකදකවොවියරකමති, දුතිකයොවකරොති

වා කදවකරො, භත්තු කනිට්ඨභාතා, සහ කදවකරනාති සයදවරං. සස්සු ච

සසුකරොචසසුරා, සහසසුකරහීති සස්සසුරං. සහදාකසහිදාසීහිචාති සදාසකං 

පතිමාභිරාධයින්ති සම්බන්කධො  තම්හි කයතොති තම්හි කුකල, කාකල වා
සුණිසාකාකල කකතො යකසො තන්නිබ්බත්තකපුඤ්ඤස්ස නිබ්බත්තකනනාති

අධිප්පාකයො  මමාති ඉදං ‘‘කකතො’’ති පදං අකපක්ඛිත්වා ‘‘මයා’’ති
පරිණාකමතබ්බං  

322. චතුබ්භි ඨායනහීති චතූහි කාරකණහි, චතූසු වා ඨාකනසු

නිමත්තභූකතසු  වියසසමජ්ඣ ාති අඤ්ඤාහි අතිසයං අධිගතා  ආයුඤ්ච 

වණ්ණඤ්ච සුඛං බලඤ්චාති ‘‘චතූහි ඨාකනහී’’ති වුත්තානං සරූපකතො
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දස්සනං  ආයුආදකයොඑවහිස්සාඅඤ්ඤාහිවිසිට්ඨසභාවතායවිකසසාතස්සා
තථා සම්භාවනාවකසන ගකහතබ්බතාය කහතුභාවකතො ‘‘ඨාන’’න්ති ච

වුත්තං  විකසසමජ්ඣගා  කීදිසං? ආයුඤ්ච වණ්ණඤ්ච සුඛඤ්ච බලඤ්චාති
කයොජනා  

323. සුතං නුතංභාසතිෙංඅෙං ලතාතිඅයංලතාඅම්හාකංකජට්ඨභගිනී

යංභාසති, තංතුම්කහහිසුතංනුකිං අසුත’’න්තිඉතරාතිස්කසොභගිනිකයො

පුච්ඡති  ෙංයනොතියං අම්හාකංසංසයිතං  යනොතිනිපාතමත්තං, පුන යනොති

අම්හාකං, අවධාරකණවා‘‘නකනොසමංඅත්ථී’’තිආදීසු (ඛු පා 6.3; සු නි 

226) විය, කතන අකිත්තයිකයව, අවිපරීතං බයාකාසිකයවාති අත්කථො  

පතියනො කිරම්හාකං විසිට්ඨ නාරීනං,  තී ච තාසං පවරා ච යදවතාති
අනත්ථකතො පාලනකතො පතිකනො සාමකා නා අම්හාකං නාරීනං ඉත්ථීනං

විසිට්ඨා ගති ච තාසං පටිසරණඤ්ච, තාසං මාතුගාමානං සරණකතො පවරා
උත්තමා කදවතා ච සම්මකදව ආරාධිතා සම්පති ආයතිඤ්ච හිතසුඛාවහාති
අත්කථො  

324. පතීසු ධම්මං පචරාම සබ්බාති සබ්බාව මයං පතීසු අත්තකනො

සාමකකසු පුබ්බුට්ඨානාදිකංචරිතබ්බධම්මංපචරාම  ෙත්ථාතියං නිමත්තං, 

යස්මං වා පතීසු චරිතබ්බධම්කම චරියමාකන ඉත්ථියෙො පතිබ්බතා නාම 

භවන්ති.ලච්ඡාමයසභාසතිෙංඅෙං ලතාතිඅයංලතායංසම්පත්තිංඑතරහි

ලභතීතිභාසති, තංසම්පත්තිං පතීසුධම්මංපචරිත්වාතිලභිස්සාම  

325. පබ්බතසානුය ොචයරොති පබ්බතවනසණ්ඩචාරී  මහින්ධරං 

පබ්බතමාවසිත්වාති මහිං ධාකරතීති මහින්ධරනාමකං පබ්බතං අචලං

ආවසිත්වා අධිවසිත්වා, තත්ථවසන්කතොතිඅත්කථො  ‘‘ආවසිත්වා’’තිහිපදං

අකපක්ඛිත්වා භුම්මත්කථ කචතං උපකයොගවචනං  පසය්හාති අභිභවිත්වා  

ඛුද්යදතිබලවකසනනිහීකනපමාණකතොපනමහන්කතහත්ථිආදිකකපිමකග
කසො හන්තිකයව  

326. තයථවාති ගාථායඅයංඋපමාසංසන්දකනනසද්ධිං අත්ථකයොජනා–
යථාසීකහොඅත්තකනොනිවාසකගොචරට්ඨානභූතංපබ්බතංනිස්සායවසන්කතො 

අත්තකනො යථිච්ඡිතමත්ථං සාකධති, එවකමව සා සද්ධා පසන්නා 

අරිෙසාවිකා ඝාසච්ඡාදනාදීහිභරණකතොකපොසනකතො භත්තාරංපතිං සාමකං 

නිස්සාෙ වසන්තී සබ්බත්ථාපි පතිඅනුකූලතාසඞ්ඛාකතන වකතන තං 

අනුබ්බතා පරිජනාදීසු උප්පජ්ජනකං යකොධං වධිත්වා පජහිත්වා

පරිග්ගහවත්ථූසු උප්පජ්ජනකං මච්යඡරං අභිභුෙය අභිභවිත්වා
අනුප්පාකදත්වා පතිබ්බතාධම්මස්ස ච උපාසිකාධම්මස්ස ච සම්මකදව

චරණකතො ධම්මචාරිනී සා සග් ම්හි කදවකලොකක යමොදති, පකමොදං
ආපජ්ජතීති කසසං වුත්තනයකමව  
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ලතාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. ගුත්තිලවිමානවණ්ණනා 

සත්තතන්තිං සුමධුරන්ති ගුත්තිලවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? භගවති
රාජගකහ විහරන්කත ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො කහට්ඨා
වුත්තනකයකනව කදවචාරිකං චරන්කතො තාවතිංසභවනං ගන්ත්වා තත්ථ
පටිපාටියා ඨිකතසු ඡත්තිංසාය විමාකනසු ඡත්තිංස කදවධීතකරො පච්කචකං
අච්ඡරාසහස්සපරිවාරා මහතිං දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවන්තිකයො දිස්වා තාහි 

පුබ්කබ කතකම්මං ‘‘අභික්කන්කතන වණ්කණනා’’තිආදීහි තීහි ගාථාහි
පටිපාටියා පුච්ඡි  තාපි තස්ස පුච්ඡානන්තරං ‘‘වත්ථුත්තමදායිකා
නාරී’’තිආදිනා බයාකරිංසු  අථ කථකරො තකතො මනුස්සකලොකං ආගන්ත්වා

භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසි  තං සුත්වා භගවා ‘‘කමොග්ගල්ලාන, තා

කදවතානකකවලංතයාඑවපුච්ඡිතාඑවංබයාකරිංසු, අථකඛොපුබ්කබමයාපි
පුච්ඡිතාඑවකමවබයාකරිංසූ’’තිවත්වාකථකරනයාචිකතොඅතීතං අත්තකනො
ගුත්තිලාචරියංකකථසි  

අතීකත බාරාණසියං බ්රහ්මදත්කත රජ්ජං කාකරන්කත කබොධිසත්කතො 
ගන්ධබ්බකුකල නිබ්බත්තිත්වා ගන්ධබ්බසිප්කප පරිකයොදාතසිප්පතාය 

තිම්බරුනාරදසදිකසො සබ්බදිසාසු පාකකටො පඤ්ඤාතා ආචරිකයො අකහොසි 
නාකමන ගුත්තිකලො නාම  කසො අන්කධ ජිණ්කණ මාතාපිතකරො කපොකසසි  
තස්ස සිප්පනිප්ඵත්තිං සුත්වා උජ්කජනිවාසී මුසිකලො නාම ගන්ධබ්කබො
උපගන්ත්වා තං වන්දිත්වා එකමන්තං ඨිකතො ‘‘කස්මා ආගකතොසී’’ති ච
වුත්කත ‘‘තුම්හාකං සන්තිකක සිප්පං උග්ගණ්හිතු’’න්ති ආහ 
ගුත්තිලාචරිකයො තං ඔකලොකකත්වා ලක්ඛණකුසලතාය ‘‘අයං පුරිකසො

විසමජ්ඣාසකයො කක්ඛකළො ඵරුකසො අකතඤ්ඤූ භවිස්සති, න
සඞ්ගකහතබ්කබො’’ති සිප්පුග්ගහණත්ථං ඔකාසං නාකාසි  කසො තස්ස
මාතාපිතකරො පයිරුපාසිත්වා කතහි යාචාකපසි  ගුත්තිලාචරිකයො මාතාපිතූහි
නිප්පීළියමාකනො ‘‘ගරුවචනං අලඞ්ඝනීය’’න්ති තස්ස සිප්පං පට්ඨකපත්වා
විගතමච්ඡරියතාය කාරුණිකතාය ච ආචරියමුට්ඨිං අකත්වා අනවකසසකතො
සිප්පංසික්ඛාකපසි  

කසොපි කමධාවිතාය පුබ්කබකතපරිචයතාය අකුසීතතාය ච න චිරස්කසව 

පරිකයොදාතසිප්කපොහුත්වාචින්කතසි‘‘අයංබාරාණසීජම්බුදීකපඅග්ගනගරං, 

යංනූනාහං ඉධසරාජිකාය පරිසාය සිප්පං දස්කසයයං, එවාහං ආචරියකතොපි
ජම්බුදීකපපාකකටො පඤ්ඤාකතොභවිස්සාමී’’ති කසොආචරියස්සආකරොකචසි

‘‘අහං රඤ්කඤො පුරකතො සිප්පං දස්කසතුකාකමො, රාජානං මං දස්කසථා’’ති 
මහාසත්කතො ‘‘අයං මම සන්තිකක උග්ගහිතසිප්කපො පතිට්ඨං ලභතූ’’ති
කරුණායමාකනො තං රඤ්කඤො සන්තිකං කනත්වා ‘‘මහාරාජ ඉමස්ස කම
අන්කතවාසිකස්ස වීණාය පගුණතං පස්සථා’’ති ආහ  රාජා ‘‘සාධූ’’ති 
පටිස්සුණිත්වා තස්ස වීණාවාදනං සුත්වා පරිතුට්කඨො තං ගන්තුකාමං
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නිවාකරත්වා ‘‘මකමව සන්තිකක වස, ආචරියස්ස දින්නකකොට්ඨාසකතො

උපඩ්ඪං දස්සාමී’’ති ආහ  මුසිකලො ‘‘නාහං ආචරියකතො හායාම, සමකමව

කදථා’’ති වත්වා රඤ්ඤා ‘‘මා එවං භණි, ආචරිකයො නාම මහන්කතො, 
උපඩ්ඪකමව තුය්හං දස්සාමී’’ති වුත්කත ‘‘මම ච ආචරියස්ස ච සිප්පං 
පස්සථා’’තිවත්වාරාජකගහකතොනික්ඛමත්වා‘‘ඉකතොසත්තකමදිවකසමම

ච ගුත්තිලාචරියස්සච රාජඞ්ගකණසිප්පදස්සනංභවිස්සති, තං පස්සිතුකාමා
පස්සන්තූ’’තිතත්ථතත්ථආහිණ්ඩන්කතොඋග්කඝොකසසි  

මහාසත්කතො තං සුත්වා ‘‘අයං තරුකණො ථාමවා, අහං පන ජිණ්කණො

දුබ්බකලො, යදිපනකමපරාජකයොභකවයය, මතංකමජීවිතාකසයයං, තස්මා 
අරඤ්ඤං පවිසිත්වා උබ්බන්ධිත්වා මරිස්සාමී’’ති අරඤ්ඤං ගකතො
මරණභයතජ්ජිකතො පටිනිවත්ති  පුන මරිතුකාකමො හුත්වා ගන්ත්වා පුනපි
මරණභකයන පටිනිවත්ති  එවං ගමනාගමනං කකරොන්තස්ස තං ඨානං
විගතතිණං අකහොසි  අථ කදවරාජා මහාසත්තං උපසඞ්කමත්වා

දිස්සමානරූකපො ආකාකස ඨත්වා එවමාහ ‘‘ආචරිය, කිං කකරොසී’’ති 
මහාසත්කතො– 

327. 

‘‘සත්තතන්තිංසුමරාරං, රාමකණයයංඅවාචයිං; 

කසොමංරඞ්ගම්හිඅව්කහති, සරණංකමකහොහිකකොසියා’’ති – 

අත්තකනොචිත්තදුක්ඛංපකවකදසි  

තස්සත්කථො – අහං කදවරාජ මුසිලං නාම අන්කතවාසිකං සත්තන්නං 

තන්තීනංඅත්ථිතායඡජ්ජාදිසත්තවිධසරදීපනකතොච සත්තතන්තිං, තංවිසයං
කත්වා යථාරහං ද්වාවීසතියා සුතිකභදානං අහාපනකතො සුට්ඨු මරාරන්ති 

සුමධුරං, යථාධිගතානං සමපඤ්ඤාසාය මුච්ඡනානං පරිබයත්තතාය සරස්ස
ච වීණාය ච අඤ්ඤමඤ්ඤසංසන්දකනන සුණන්තානං අතිවිය

මකනොරමභාවකතො රාමයණෙයං, සරගතාදිවිභාගකතො ඡජ්ජාදිචතුබ්බිධං

ගන්ධබ්බං අහාකපත්වා ගන්ධබ්බසිප්පං අවාචයින්ති වාකචසිං

උග්ගණ්හාකපසිං සික්ඛාකපසිං  යසො මුසිකලො අන්කතවාසී සමාකනො මං 

අත්තකනො ආචරියං රඞ් ම්හි රඞ්ගමණ්ඩකල අව්යහති සාරම්භවකසන

අත්තකනො විකසසං දස්කසතුං සඞ්ඝට්ටියති, ‘‘එහි සිප්පං දස්කසහී’’ති මං 

ආචික්ඛි, තස්ස යම ත්වං යකොසිෙ කදවරාජ සරණං අවස්සකයො යහොහීති  

තං සුත්වා සක්කකො කදවරාජා ‘‘මා භායි ආචරිය, අහං කත සරණං 
පරායණ’’න්තිදස්කසන්කතො– 

328. 

‘‘අහංකතසරණංකහොම, අහමාචරියපූජකකො; 

නතංජයිස්සතිසිස්කසො, සිස්සමාචරියකජස්සසී’’ති – 
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ආහ. සක්කස්ස කිර කදවරඤ්කඤො පුරිමත්තභාකව මහාසත්කතො ආචරිකයො

අකහොසි  කතනාහ ‘‘අහමාචරිෙපූජයකො’’ති  අහං ආචරියානං පූජකකො, න

මුසිකලො විය යුගග්ගාහී, මාදිකසසු අන්කතවාසිකකසු ඨිකතසු තාදිසස්ස

ආචරියස්ස කථං පරාජකයො, තස්මා න තං ජයිස්සති සිස්කසො, අඤ්ඤදත්ථු

සිස්සං මුසිලං ආචරිය ත්වකමව ජයිස්සසි, කසො පන පරාජිකතො විනාසං
පාපුණිස්සතීති අධිප්පාකයො  එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘අහං සත්තකම දිවකස

සාකච්ඡාමණ්ඩලං ආගමස්සාම, තුම්කහ විස්සත්ථා වාකදථා’’ති
සමස්සාකසත්වාගකතො  

සත්තකම පන දිවකස රාජා සපරිවාකරො රාජසභායං නිසීදි 
ගුත්තිලාචරිකයො චමුසිකලොචසිප්පදස්සනත්ථංසජ්ජාහුත්වාඋපසඞ්කමත්වා
රාජානං වන්දිත්වා අත්තකනො අත්තකනො ලද්ධාසකන නිසීදිත්වා වීණා
වාදයිංසු  සක්කකො ආගන්ත්වා අන්තලික්කඛ අට්ඨාසි  තං මහාසත්කතොව

පස්සති, ඉතකර පන න පස්සන්ති  පරිසා ද්වින්නම්පි වාදකන සමචිත්තා
අකහොසි  සක්කකො ගුත්තිලං ‘‘එකං තන්තිං ඡින්දා’’ති ආහ  ඡින්නායපි

තන්තියා වීණා තකථව මරාරනිග්කඝොසා අකහොසි  එවං ‘‘දුතියං, තතියං, 

චතුත්ථං, පඤ්චමං, ඡට්ඨං, සත්තමං ඡින්දා’’ති ආහ, තාසු ඡින්නාසුපි වීණා 
මරාරනිග්කඝොසාව අකහොසි  තං දිස්වා මුසිකලො පරාජිතභූතරූකපො

පත්තක්ඛන්කධො අකහොසි, පරිසා හට්ඨතුට්ඨා කචලුක්කඛකප කකරොන්තී 

ගුත්තිලස්ස සාරාකාරමදාසි  රාජා මුසිලං සභාය නීහරාකපසි, මහාජකනො
කලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහිපහරන්කතො මුසිලංතත්කථවජීවිතක්ඛයංපාකපසි  

සක්කකො කදවානමන්කදො මහාපුරිකසන සද්ධිං සම්කමොදනීයං කත්වා 

කදවකලොකකමවගකතො තංකදවතා‘‘මහාරාජ, කුහිංගතත්ථා’’තිපුච්ඡිත්වා

තං පවත්තිං සුත්වා ‘‘මහාරාජ, මයං ගුත්තිලාචරියං පස්සිස්සාම, සාරා කනො
තං ඉධාකනත්වා දස්කසහී’’ති ආහංසු  සක්කකො කදවානං වචනං සුත්වා
මාතලිං ආණාකපසි ‘‘ගච්ඡ කවජයන්තරකථන අම්හාකං ගුත්තිලාචරියං

ආකනහි, කදවතා තං දස්සනකාමා’’ති, කසො තථා අකාසි  සක්කකො

මහාසත්කතන සද්ධිංසම්කමොදනීයංකත්වා එවමාහ ‘‘ආචරිය, වීණං වාදය, 

කදවතා කසොතුකාමා’’ති  ‘‘මයං සිප්පූපජීවිකනො, කවතකනන විනා සිප්පං න

දස්කසමා’’ති  ‘‘කීදිසං පන කවතනං ඉච්ඡසී’’ති  ‘‘නාඤ්කඤන කම

කවතකනන කිච්චං අත්ථි, ඉමාසං පන කදවතානං අත්තනා අත්තනා
පුබ්කබකතකුසලකථනකමව කම කවතනං කහොතූ’’ති ආහ  තා ‘‘සාධූ’’ති 

සම්පටිච්ඡිංසු  අථ මහාසත්කතො පාකටක්කං තාහි තදා
පටිලද්ධසම්පත්තිකිත්තනමුකඛන තස්සා කහතුභූතං පුරිමත්තභාකව කතං
සුචරිතං ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො විය පුච්ඡන්කතො ‘‘අභික්කන්කතන

වණ්කණනා’’තිආදිගාථාහි පුච්ඡි  තාපි ‘‘වත්ථුත්තමදායිකා නාරී’’තිආදිනා

යථා එතරහි කථරස්ස, එවකමව තස්ස බයාකරිංසු  කතන වුත්තං 

‘‘කමොග්ගල්ලානතාකදවතාන කකවලංතයාඑවපුච්ඡිතාඑවංබයාකරිංසු, 
අථකඛොපුබ්කබමයාපිපුච්ඡිතාඑවකමව බයාකරිංසූ’’ති  
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තා කිර ඉත්ථිකයො කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකාකල මනුස්සත්තභාකව ඨිතා

තං තං පුඤ්ඤං අකංසු  තත්ථ එකා ඉත්ථී වත්ථං අදාසි, එකා සුමනමාලං, 

එකා ගන්ධං, එකා උළාරානි ඵලානි, එකා උච්ඡුරසං, එකා භගවකතො

කචතිකය ගන්ධපඤ්චඞ්ගුලිකං අදාසි, එකා උකපොසථං උපවසි, එකා

උපකට්ඨාය කවලාය නාවාය භුඤ්ජන්තස්ස භික්ඛුකනො උදකං අදාසි, එකා

කකොධනානං සස්සුසසුරානං අක්කකොධනා උපට්ඨානං අකාසි, එකා දාසී

හුත්වාඅතන්දිතාචාරාඅකහොසි, එකකොපිණ්ඩචාරිකස්ස භික්ඛුකනොඛීරභත්තං

අදාසි, එකා ඵාණිතං අදාසි, එකා උච්ඡුඛණ්ඩං අදාසි, එකා තිම්බරුසකං

අදාසි, එකාකක්කාරිකංඅදාසි, එකාඑළාලුකංඅදාසි, එකාවල්ලිඵලංඅදාසි, 

එකාඵාරුසකංඅදාසි, එකාඅඞ්ගාරකපල්ලංඅදාසි, එකාසාකමුට්ඨිංඅදාසි, 

එකා පුප්ඵකමුට්ඨිං අදාසි, එකා මූලකලාපං අදාසි, එකානිම්බමුට්ඨිංඅදාසි, 

එකා කඤ්ජිකංඅදාසි, එකාතිලපිඤ්ඤාකංඅදාසි, එකාකායබන්ධනංඅදාසි, 

එකා අංසබද්ධකං අදාසි, එකා ආකයොගපට්ටං අදාසි, එකා විධූපනං, එකා

තාලවණ්ටං, එකා කමොරහත්ථං, එකා ඡත්තං, එකා උපාහනං, එකා පූවං, 

එකා කමොදකං, එකා සක්ඛලිකං අදාසි  තා එකකකා අච්ඡරාසහස්සපරිවාරා
පහතියා කදවිද්ධියා විරාජමානා තාවතිංසභවකන සක්කස්ස කදවරාජස්ස

පරිචාරිකාහුත්වානිබ්බත්තාගුත්තිලාචරිකයනපුච්ඡිතා ‘‘වත්ථුත්තමදායිකා
නාරී’’තිආදිනාඅත්තනාඅත්තනාකතකුසලංපටිපාටියා බයාකරිංසු  

329. 

‘‘අභික්කන්කතනවණ්කණන, යාත්වංතිට්ඨසිකදවකත; 

ඔභාකසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා  

330. 

‘‘කකන කතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධ මජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

331. 

‘‘පුච්ඡාමතංකදවිමහානුභාකව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසි එවංජලිතානුභාවා, වණ්කණොචකත සබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

332. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිතා; 

පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

333. 

‘‘වත්ථුත්තමදායිකා නාරී, පවරාකහොතිනකරසු නාරීසු; 

එවංපියරූපදායිකාමනාපං, දිබ්බංසාලභකතඋකපච්චඨානං  

334. 
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‘‘තස්සාකමපස්සවිමානං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනීහමස්ම; 

අච්ඡරාසහස්සස්සාහං, පවරාපස්සපුඤ්ඤානංවිපාකං  

335. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

336. 

‘‘අක්ඛාමකතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 

කතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති  

(යථාචඑත්ථ, එවංඋපරිසබ්බවිමාකනසුවිත්ථාකරතබ්බං ) 

341. 

‘‘පුප්ඵුත්තමදායිකානාරී, පවරාකහොතිනකරසුනාරීසු…කප …  
349. 

‘‘ගන්රාත්තමදායිකානාරී, පවරාකහොතිනකරසුනාරීසු…කප …  
357. 

‘‘ඵලුත්තමදායිකා නාරී…කප …  
365. 

‘‘රසුත්තමදායිකානාරී…කප …  
373. 

‘‘ගන්ධපඤ්චඞ්ගුලිකං අහමදාසිං,කස්සපස්ස භගවකතො
ථූපම්හි…කප …  

381. 

‘‘භික්ඛූචඅහංභික්ඛුනිකයොච, අද්දසාසිංපන්ථපටිපන්කන; 

කතසාහංධම්මංසුත්වාන, එකූකපොසථංඋපවසිස්සං  

382. 

‘‘තස්සාකමපස්සවිමානං…කප …  
389. 

‘‘උදකක ඨිතා උදකමදාසිං, භික්ඛුකනො චිත්කතන 
විප්පසන්කනන…කප …  

397. 

‘‘සස්සුඤ්චාහං සසුරඤ්ච, චණ්ඩිකකකකොධකනච ඵරුකසච; 

අනුසූයිකාඋපට්ඨාසිං, අප්පමත්තාසකකනසීකලන…කප …  

405. 

‘‘පරකම්මකරීආසිං, අත්කථනාතන්දිතාදාසී; 

අක්කකොධනානතිමානිනී, සංවිභාගිනීකකස්සභාගස්ස…කප …  
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413. 

‘‘ඛීකරොදනංඅහමදාසිං, භික්ඛුකනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස; 

එවංකරිත්වාකම්මං, සුගතිංඋපපජ්ජකමොදාම…කප …  

421. 

‘‘ඵාණිතං අහමදාසිං…කප …  
429. 

‘‘උච්ඡුඛණ්ඩිකංඅහමදාසිං…කප …  
437. 

‘‘තිම්බරුසකංඅහමදාසිං…කප …  
445. 

‘‘කක්කාරිකංඅහමදාසිං…කප …  
453. 

‘‘එළාලුකංඅහමදාසිං…කප …  
461. 

‘‘වල්ලිඵලංඅහමදාසිං…කප …  
469. 

‘‘ඵාරුසකංඅහමදාසිං…කප …  
477. 

‘‘හත්ථප්පතාපකංඅහමදාසිං…කප …  
485. 

‘‘සාකමුට්ඨිංඅහමදාසිං…කප …  
493. 

‘‘පුප්ඵකමුට්ඨිංඅහමදාසිං…කප …  
501. 

‘‘මූලකං අහමදාසිං…කප …  

509. ‘‘නිම්බමුට්ඨිං අහමදාසිං…කප …  

517. ‘‘අම්බකඤ්ජිකංඅහමදාසිං…කප …  

525. ‘‘කදොණිනිම්මජ්ජනිංඅහමදාසිං…කප …  

533. ‘‘කායබන්ධනංඅහමදාසිං…කප …  

541. ‘‘අංසබද්ධකංඅහමදාසිං…කප …  

549. ‘‘ආකයොගපට්ටංඅහමදාසිං…කප …  

557. ‘‘විධූපනං අහමදාසිං…කප …  

565. ‘‘තාලවණ්ටංඅහමදාසිං…කප …  
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573. ‘‘කමොරහත්ථංඅහමදාසිං…කප …  

581. ‘‘ඡත්තං අහමදාසිං…කප …  

589. ‘‘උපාහනං අහමදාසිං…කප …  

597. ‘‘පූවං අහමදාසිං…කප …  

605. ‘‘කමොදකං අහමදාසිං…කප …  

613. ‘‘සක්ඛලිකංඅහමදාසිං, භික්ඛුකනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…කප …  

614. 

‘‘තස්සාකමපස්සවිමානං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනීහමස්මං; 

අච්ඡරාසහස්සස්සාහං, පවරාපස්සපුඤ්ඤානංවිපාකං  

615. ‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප …වණ්කණොචකමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

එවංමහාසත්කතොතාහිකදවතාහිකතසුචරිකතබයාකකතතුට්ඨමානකසො 
සම්කමොදනං කකරොන්කතො අත්තකනො ච සුචරිතචරකණ යුත්තපයුත්තතං
විවට්ටජ්ඣාසයතඤ්ච පකවකදන්කතොආහ– 

617. 

‘‘ස්වාගතං වතකමඅජ්ජ, සුප්පභාතං සුහුට්ඨිතං; 

යංඅද්දසාමකදවතාකයො, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනිකයො  

618. 

‘‘ඉමාසාහංධම්මංසුත්වා, කාහාමකුසලංබහුං; 

දාකනනසමචරියාය, සඤ්ඤකමනදකමනච; 

ස්වාහංතත්ථගමස්සාම, යත්ථගන්ත්වානකසොචකර’’ති  

333. තත්ථ වත්ථුත්තමදායිකාති වත්ථානං උත්තමං කසට්ඨං, වත්කථසු
වා බහූසු උච්චිනිත්වා ගහිතං උක්කංසගතං පවරං කකොටිභූතං වත්ථං

වත්ථුත්තමං, තස්ස දායිකා  ‘‘පුප්ඵුත්තමදායිකා’’තිආදීසුපි එකසව නකයො  

පිෙරූපදායිකාති පියසභාවස්ස පියජාතිකස්ස ච වත්ථුකනො දායිකා  

මනාපන්ති මනවඩ්ඪනකං  දිබ්බන්ති දිවි භවත්තා දිබ්බං  උයපච්චාති

උපගන්ත්වා කචකතත්වා, ‘‘එදිසං ලකභයය’’න්ති පකප්කපත්වාති අත්කථො  

ඨානන්ති විමානාදිකං ඨානං, ඉස්සරියං වා  ‘‘මනාපා’’තිපි පාකඨො, 
අඤ්කඤසංමනවඩ්ඪනකාහුත්වාති අත්කථො  
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334. පස්ස පුඤ්ඤානං විපාකන්ති වත්ථුත්තමදානස්ස නාම ඉදමීදිසං
ඵලං පස්සාතිඅත්තනාලද්ධසම්පත්තිංසම්භාකවන්තීවදති  

341. පුප්ඵුත්තමදායිකාතිරතනත්තයපූජාවකසනපුප්ඵුත්තමදායිකා, තථා 

ගන්රාත්තමදායිකාති දට්ඨබ්බා  තත්ථ පුප්ඵුත්තමං සුමනපුප්ඵාදි, 

ගන්රාත්තමං චන්දනගන්ධාදි, ඵලුත්තමං පනසඵලාදි, රසුත්තමං 
කගොරසසප්පිආදිකවදිතබ්බං  

373.  න්ධපඤ්චඞ්ගුලිකන්තිගන්කධනපඤ්චඞ්ගුලිකදානං  කස්සපස්ස

භ වයතොථූපම්හීතිකස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්සකයොජනිකක කනකථූකප  

381. පන්ථපටිපන්යනති මග්ගං ගච්ඡන්කත  එකූයපොසථන්ති එකදිවසං
උකපොසථවාසං  

389. උදකමදාසින්ති මුඛවික්ඛාලනත්ථං පිවනත්ථඤ්ච උදකං පානීයං 
අදාසිං  

397. චණ්ඩියකතිචණ්කඩ  අනුසූයිකාතිඋසූයා රහිතා  

405. පරකම්මකරීති පකරසං කවයයාවච්චකාරිනී  අත්යථනාති

අත්ථකිච්කචන  සංවිභාගිනී සකස්ස භා ස්සාති අත්ථිකානං අත්තනා
පටිලද්ධභාගස්සසංවිභජනසීලා  

413. ඛීයරොදනන්ති ඛීරසම්මස්සංඔදනං, ඛීකරන සද්ධිංඔදනංවා  

437. තිම්බරුසකන්ති තිණ්ඩුකඵලං  තිපුසසදිසා එකා වල්ලිජාති 

තිම්බරුසං, තස්සඵලංතිම්බරුසකන්තිවදන්ති  

445. කක්කාරිකන්තිඛුද්දකකළාලුකං, තිපුසන්තිචවදන්ති  

477. හත්ථප්පතාපකන්තිමන්දාමුඛිං  

517. අම්බකඤ්ජිකන්තිඅම්බිලකඤ්ජිකං  

525. යදොණිනිම්මජ්ජනින්තිසකතලංතිලපිඤ්ඤාකං  

557. විධූපනන්තිචතුරස්සබීජනිං  

565. තාලවණ්ටන්තිතාලපත්කතහිකතමණ්ඩලබීජනිං  

573. යමොරහත්ථන්තිමයූරපිඤ්කඡහිකතංමකසබීජනිං  
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617. ස්වා තං වත යමති මය්හං ඉධාගමනං කසොභනං වත අකහො

සුන්දරං  අජ්ජසුප්පභාතං සුහුට්ඨිතන්ති අජ්ජමය්හං රත්තියා සුට්ඨුපභාතං

සම්මකදවවිභායනංජාතං, සයනකතොඋට්ඨානම්පිසුහුට්ඨිතංසුට්ඨු උට්ඨිතං 

කිංකාරණාතිආහ ‘‘ෙංඅද්දසාමි යදවතායෙො’’තිආදි  

618. ධම්මං සුත්වාති කම්මඵලස්ස පච්චක්ඛකරණවකසන තුම්කහහි

කතං කුසලං ධම්මං සුත්වා  කාහාමීති කරිස්සාම  සමචරිොොති

කායසමාචාරිකස්ස සුචරිතස්ස චරකණන  සඤ්ඤයමනාති සීලසංවකරන  

දයමනාති මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රියානං දකමන  ඉදානි තස්ස කුසලස්ස

අත්තකනො කලොකස්ස ච විවට්ටූපනිස්සයතං දස්කසතුං ‘‘ස්වාහං තත්ථ

 මිස්සාමි, ෙත්ථ  න්ත්වානයසොචයර’’තිවුත්තං  

එවමයං යදිපි වත්ථුත්තමදායිකාවිමානාදිවකසන ඡත්තිංසවිමානසඞ්ගහා 
කදසනා ආයස්මකතො මහාකමොග්ගල්ලානස්ස විය ගුත්තිලාචරියස්සාපි

විභාවනවකසන පවත්තාති ‘‘ගුත්තිලවිමාන’’න්ත්කවව සඞ්ගහං ආරුළ්හා, 
විමානානි පන ඉත්ථිපටිබද්ධානීති ඉත්ථිවිමාකනකයව සඞ්ගහිතානි  තා පන
ඉත්ථිකයො කස්සපස්ස දසබලස්ස කාකල යථාවුත්තධම්මචරකණ
අපරාපරුප්පන්නකචතනාවකසන දුතියත්තභාවකතො පට්ඨාය එකං
බුද්ධන්තරං කදවකලොකක එව සංසරන්තිකයො අම්හාකම්පි භගවකතො කාකල

තාවතිංසභවකනකයව නිබ්බත්තා, ආයස්මතා මහාකමොග්ගල්ලාකනන
පුච්ඡිතාකම්මසරික්ඛතාය ගුත්තිලාචරිකයනපුච්ඡිතකාකලවියබයාකරිංසූති
දට්ඨබ්බා  

ගුත්තිලවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. දද්දල්ලවිමානවණ්ණනා 

දද්දල්ලමානා වණ්යණනාතිදද්දල්ලවිමානං තස්සකාඋප්පත්ති? භගවා 
සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන ච සමකයන නාලකගාමකක
ආයස්මකතො කරවතත්කථරස්ස උපට්ඨාකස්ස අඤ්ඤතරස්ස කුටුම්බිකස්ස

ද්කව ධීතකරො අකහසුං, එකා භද්දා නාම, ඉතරා සුභද්දා නාම  තාසු භද්දා
පතිකුලං ගතා සද්ධා පසන්නා බුද්ධිසම්පන්නා වඤ්ඣා ච අකහොසි  සා

සාමකං ආහ ‘‘මම කනිට්ඨා සුභද්දා නාම අත්ථි, තං ආකනහි, සචස්සා

පුත්කතො භකවයය, කසො මමපි පුත්කතො සියා, අයඤ්ච කුලවංකසො න
නස්කසයයා’’ති කසො‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වාතථාඅකාසි  

අථ භද්දා සුභද්දං ඔවදි ‘‘සුභද්කද, දානසංවිභාගරතා ධම්මචරියාය 

අප්පමත්තා කහොහි, එවං කත දිට්ඨධම්මකකො සම්පරායිකකො ච අත්කථො
හත්ථගකතො එව කහොතී’’ති  සා තස්සා ඔවාකද ඨත්වා වුත්තනකයන
පටිපජ්ජමානා එකදිවසං ආයස්මන්තං කරවතත්කථරං අත්තට්ඨමං
නිමන්කතසි  කථකරො සුභද්දාය පුඤ්ඤූපචයං ආකඞ්ඛන්කතො
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සඞ්ඝුද්කදසවකසන සත්ත භික්ඛූ ගකහත්වා තස්සා කගහං අගමාසි  සා
පසන්නචිත්තා ආයස්මන්තං කරවතත්කථරං කත ච භික්ඛූ පණීකතන

ඛාදනීකයන කභොජනීකයන සහත්ථා සන්තප්කපසි, කථකරො අනුකමොදනං
කත්වා පක්කාම  සා අපරභාකග කාලං කත්වා නිම්මානරතීනං කදවානං
සහබයතං උපපජ්ජි  භද්දා පන පුග්ගකලසු දානානි දත්වා සක්කස්ස
කදවානමන්දස්සපරිචාරිකාහුත්වානිබ්බත්ති  

අථසුභද්දාඅත්තකනොසම්පත්තිංපච්චකවක්ඛිත්වා‘‘කකනනුකඛො අහං
පුඤ්කඤන ඉධූපපන්නා’’ති ආවජ්කජන්තී ‘‘භද්දාය ඔවාකද ඨත්වා

සඞ්ඝගතාය දක්ඛිණාය ඉමං සම්පත්තිං සම්පත්තා, භද්දා නු කඛො කහං 
නිබ්බත්තා’’ති ඔකලොකකන්තී තං සක්කස්ස පරිචාරිකාභාකවන නිබ්බත්තං
දිස්වා අනුකම්පමානාතස්සාවිමානංපාවිසි අථනංභද්දා– 

619. 

‘‘දද්දල්ලමානා වණ්කණන, යසසාච යසස්සිනී; 

සබ්කබකදකවතාවතිංකස, වණ්කණනඅතිකරොචසි  

620. 

‘‘දස්සනංනාභිජානාම, ඉදංපඨමදස්සනං; 

කස්මාකායානුආගම්ම, නාකමනභාසකසමම’’න්ති – 

ද්වීහිගාථාහිපුච්ඡි සාපිතස්සා– 

621. 

‘‘අහංභද්කදසුභද්දාසිං, පුබ්කබමානුසකකභකව; 

සහභරියාචකතආසිං, භගිනීචකනිට්ඨිකා  

622. 

‘‘සාඅහංකායස්සකභදා, විප්පමුත්තාතකතොචුතා; 

නිම්මානරතීනංකදවානං, උපපන්නාසහබයත’’න්ති –ද්වීහි ගාථාහි

බයාකාසි; 

619-20. තත්ථ වණ්යණනාති වණ්ණාදිසම්පත්තියා  දස්සනං

නාභිජානාමීති ඉකතො පුබ්කබ තව දස්සනං නාභිජානාම, ත්වං මයා න

දිට්ඨපුබ්බාති අත්කථො  කතනාහ ‘‘ඉදං පඨමදස්සන’’න්ති. කස්මා කාො නු

ආ ම්ම, නායමන භාසයස මමන්ති කතරකදවනිකායකතො ආගන්ත්වා 

‘‘භද්කද’’තිනාකමනමංආලපසි  

621. අහං භද්යදතිඑත්ථ භද්යදතිආලපනං  සුභද්දාසින්ති අහංසුභද්දා

නාම තව භගිනීකනිට්ඨිකා ආසිං අකහොසිං, තත්ථ පුබ්කබ මානුසකක භකව 
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සහභරියාසමානභරියාකතතයාඑකස්කසවභරියා, තවපතිකනොඑවභරියා, 
ආසින්තිඅත්කථො පුන භද්දා– 

623. 

‘‘පහූතකතකලයාණා, කතකදකවයන්තිපාණිකනො; 

කයසංත්වංකිත්තයිස්සසි, සුභද්කදජාතිමත්තකනො  

624. 

‘‘අථත්වංකකනවණ්කණන, කකනවාඅනුසාසිතා; 

කීදිකසකනවදාකනන, සුබ්බකතනයසස්සිනී  

625. 

‘‘යසං එතාදිසංපත්තා, විකසසංවිපුලමජ්ඣගා; 

කදවකතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති – 

තීහිගාථාහිපුච්ඡි පුනසුභද්දා– 

626. 

‘‘අට්කඨවපිණ්ඩපාතානි, යංදානංඅදදංපුකර; 

දක්ඛිකණයයස්සසඞ්ඝස්ස, පසන්නාකසහිපාණිභි  

627. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො…කප … 
වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති – 

බයාකාසි  

623. තත්ථ පහූතකතකලයාණායතයදයවෙන්තීතිපහූතකතකලයාණා

මහාපුඤ්ඤා යත නිම්මානරතිකනොකදකව ෙන්ති උප්පජ්ජනවකසනගච්ඡන්ති 

පාණියනො සත්තා, යෙසං නිම්මානරතීනංකදවානංඅන්තකර ත්වංඅත්තයනො 

ජාතිංකිත්තයිස්සසි කකථසීතිකයොජනා  

624. යකනවණ්යණනාතිකකනකාරකණන  කීදියසයනවාති එවසද්කදො

සමුච්චයත්කථො, කීදිකසනචාතිඅත්කථො, අයකමවවාපාකඨො  සුබ්බයතනාති

සුන්දකරනවකතන, සුවිසුද්කධනසීකලනාතිඅත්කථො  

626. අට්යඨව පිණ්ඩපාතානීති අට්ඨන්නං භික්ඛූනං දින්නපිණ්ඩපාකත

සන්ධාය වදති  අදදන්තිඅදාසිං  

එවංසුභද්දායකථිකතපුනභද්දා– 

629. 
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‘‘අහංතයාබහුතකරභික්ඛූ, සඤ්ඤකතබ්රහ්මචාරකයො; 

තප්කපසිංඅන්නපාකනන, පසන්නාකසහිපාණිභි  

630. 

‘‘තයාබහුතරංදත්වා, හීනකායූපගාඅහං; 

කථංත්වංඅප්පතරංදත්වා, විකසසංවිපුලමජ්ඣගා; 

කදවකතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති – 

පුච්ඡි තත්ථ තොතිනිස්සක්කකකරණවචනං පුනසුභද්දා– 

631. 

‘‘මකනොභාවනීකයො භික්ඛු, සන්දිට්කඨොකමපුකර අහු; 

තාහංභත්කතනනිමන්කතසිං, කරවතංඅත්තනට්ඨමං  

632. 

‘‘කසොකමඅත්ථපුකරක්ඛාකරො, අනුකම්පායකරවකතො; 

සඞ්කඝකදහීතිමංකවොච, තස්සාහංවචනංකරිං  

633. 

‘‘සාදක්ඛිණාසඞ්ඝගතා, අප්පකමකයයපතිට්ඨිතා; 

පුග්ගකලසුතයාදින්නං, නතංතවමහප්ඵල’’න්ති – 

අත්තනාකතකම්මංකකථසි  

631. තත්ථ මයනොභාවනීයෙොති මනවඩ්ඪනකකො උළාරගුණතාය

සම්භාවනීකයො  සන්දිට්යඨොති නිමන්තනවකසන කබොධිකතො කථිකතො 

කතනාහ ‘‘තාහං භත්යතන නිමන්යතසිං, යරවතං අත්තනට්ඨම’’න්ති, තං 
මකනොභාවනීයංඅයයංකරවතංඅත්තනට්ඨමංභත්කතනඅහංනිමන්කතසිං  

632-3. යසො යම අත්ථපුයරක්ඛායරොති කසො අකයයො කරවකතො දානස්ස 

මහප්ඵලභාවකරකණන මම අත්ථපුකරක්ඛාකරො හිකතසී  සඞ්යඝ යදහීති

මංයවොචාති ‘‘යදි ත්වං සුභද්කද අට්ඨන්නං භික්ඛූනං දාතුකාමා, යස්මා

පුග්ගලගතාය දක්ඛිණාය සඞ්ඝගතා එව දක්ඛිණා මහප්ඵලතරා, තස්මා

සඞ්කඝකදහි, සඞ්ඝංඋද්දිස්සදානංකදහී’’තිමංඅභාසි  තන්තිතංදානං  

එවං සුභද්දාය වුත්කත භද්දා තමත්ථං සම්පටිච්ඡන්තී උත්තරි ච තථා
පටිපජ්ජිතුකාමා– 

634. 

‘‘ඉදාකනවාහංජානාම, සඞ්කඝදින්නංමහප්ඵලං; 

සාහංගන්ත්වාමනුස්සත්තං, වදඤ්ඤූවීතමච්ඡරා; 
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සඞ්කඝදානානිදස්සාම, අප්පමත්තාපුනප්පුන’’න්ති – 

ගාථමාහ  සුභද්දා පන අත්තකනො කදවකලොකකමව ගතා  අථ සක්කකො
කදවානමන්කදො සබ්කබ කදකව තාවතිංකස අත්තකනො සරීකරොභාකසන 

අභිභුයයවිකරොචමානංසුභද්දංකදවධීතරංදිස්වාතඤ්චතාසංකථාසල්ලාපං
සුත්වා තාවකදවචසුභද්දායඅන්තරහිතායතං‘‘අයංනාමා’’තිඅජානන්කතො
– 

635. 

‘‘කා එසාකදවතාභද්කද, තයාමන්තයකතසහ; 

සබ්කබකදකවතාවතිංකස, වණ්කණනඅතිකරොචතී’’ති – 

භද්දංපුච්ඡි සාපිස්ස– 

636. 

‘‘මනුස්සභූතාකදවින්ද, පුබ්කබමානුසකකභකව; 

සහභරියාචකමආසි, භගිනීචකනිට්ඨිකා, 

සඞ්කඝදානානිදත්වාන, කතපුඤ්ඤාවිකරොචතී’’ති – 

කකථසි  අථ සක්කකො තස්සා සඞ්ඝගතාය දක්ඛිණාය මහප්ඵලභාවං 
දස්කසන්කතොධම්මංකකථසි කතනවුත්තං– 

637. 

‘‘ධම්කමනපුබ්කබභගිනී, තයාභද්කදවිකරොචති; 

යංසඞ්ඝම්හිඅප්පකමකයය, පතිට්ඨාකපසිදක්ඛිණං  

638. 

‘‘පුච්ඡිකතො හිමයාබුද්කධො, ගිජ්ඣකූටම්හි පබ්බකත; 

විපාකංසංවිභාගස්ස, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං  

639. 

‘‘යජමානානංමනුස්සානං, පුඤ්ඤකපක්ඛානපාණිනං; 

කකරොතංඔපධිකංපුඤ්ඤං, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං  

640. 

‘‘තංකමබුද්කධොවියාකාසි, ජානංකම්මඵලංසකං; 

විපාකංසංවිභාගස්ස, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං  

641. 

‘‘චත්තාකරොචපටිපන්නා, චත්තාකරොචඵකලඨිතා; 

එසසඞ්කඝොඋජුභූකතො, පඤ්ඤාසීලසමාහිකතො  
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642. 

‘‘යජමානානංමනුස්සානං, පුඤ්ඤකපක්ඛානපාණිනං; 

කකරොතංඔපධිකංපුඤ්ඤං, සඞ්කඝදින්නංමහප්ඵලං  

643. 

‘‘එකසො හි සඞ්කඝො විපුකලො මහග්ගකතො, එසප්පකමකයයො උදධීව

සාගකරො; 

එකතහිකසට්ඨානරවීරසාවකා, පභඞ්කරාධම්මමුදීරයන්ති  

644. 

‘‘කතසං සුදින්නංසුහුතංසුයිට්ඨං, කය සඞ්ඝමුද්දිස්සදදන්තිදානං; 

සාදක්ඛිණාසඞ්ඝගතාපතිට්ඨිතා, මහප්ඵලාකලොකවිදූන වණ්ණිතා  

645. 

‘‘එතාදිසංයඤ්ඤමනුස්සරන්තා, කයකවදජාතාවිචරන්තිකලොකක; 

විකනයය මච්කඡරමලං සමූලං, අනින්දිතා සග්ගමුකපන්ති 
ඨාන’’න්ති  

637. තත්ථ ධම්යමනාති කාරකණන ඤාකයන වා  තොති නිස්සක්කක

කරණවචනං  ඉදානි තං ‘‘ධම්කමනා’’ති වුත්තකාරණං දස්කසතුං ෙං

සඞ්ඝම්හිඅප්පයමයෙය, පතිට්ඨායපසිදක්ඛිණ’’න්ති වුත්තං  අප්පයමයෙයති
ගුණානුභාවස්සඅත්තනිකතානං කාරානංඵලවිකසසස්සචවකසනපමනිතුං
අසක්කුකණකයය  

638-9. අයඤ්ච අත්කථො භගවකතො සම්මුඛා ච සුකතො, සම්මුඛා ච

පටිග්ගහිකතොතිදස්කසන්කතො ‘‘පුච්ඡියතො’’තිආදිමාහ තත්ථ ෙජමානානන්ති

දදන්තානං  පුඤ්ඤයපක්ඛාන පාණිනන්ති අනුනාසිකකලොපං කත්වා

නිද්කදකසො, පුඤ්ඤඵලංආකඞ්ඛන්තානං සත්තානං  ඔපධිකන්තිඋපධිනාම

ඛන්ධා, උපධිස්ස කරණසීලං, උපධිපකයොජනන්ති වා ඔපධිකං, 
අත්තභාවජනකංපටිසන්ධිපවත්තිවිපාකදායකං  

640. ජානංකම්මඵලංසකන්තිසත්තානංසකංසකංයථාසකංපුඤ්ඤං 
පුඤ්ඤඵලඤ්චහත්ථතකලආමලකංවියජානන්කතො සකන්තිවායකාරස්ස

කකාරංකත්වා වුත්තං, සයංඅත්තනාතිඅත්කථො  

641. පටිපන්නාති පටිපජ්ජමානා, මග්ගට්ඨාති අත්කථො  උජුභූයතොති 
උජුපටිපත්තියා උජුභාවං පත්කතො දක්ඛිකණය්කයො ජාකතො  

පඤ්ඤාසීලසමාහියතොති පඤ්ඤාය සීකලන ච සමාහිකතො, 
දිට්ඨිසීලසම්පන්කනො අරියාය දිට්ඨියා අරිකයන සීකලන ච සමන්නාගකතො  
කතනාපිස්ස පරමත්ථසඞ්ඝභාවකමව විභාකවති  දිට්ඨිසීලසාමඤ්කඤන

සඞ්ඝටිතත්තාහි සඞ්කඝො. අථවාසමාහිතංසමාධි, පඤ්ඤාසීලංසමාහිතඤ්ච
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අස්ස අත්ථීති පඤ්ඤාසීලසමාහියතො. කතනස්ස 
සීලාදිධම්මක්ඛන්ධත්තයසම්පන්නතායඅග්ගදක්ඛිකණයයභාවංවිභාකවති  

643. විපුයලො මහග් යතොති ගුකණහි මහත්තං ගකතොති මහග්ගකතො, 

තකතොඑවඅත්තනි කතානංකාරානංඵලකවපුල්ලකහතුතායවිපුකලො  උදධීව

සා යරොති යථා උදකං එත්ථ ධීයතීති ‘‘උදධී’’ති ලද්ධනාකමො සාගකරො, 

‘‘එත්තකානි උදකාළ්හකානී’’තිආදිනා උදකකතො අප්පකමකයයො, එවකමස

ගුණකතොති අත්කථො  එයතහීති හි-සද්කදො අවධාරකණ නිපාකතො, එකත එව
කසට්ඨාතිඅත්කථො  වුත්තඤ්කහතං– 

‘‘යාවතා, භික්ඛකව, සඞ්ඝා වා ගණා වා, තථාගතසාවකසඞ්කඝො

කතසං අග්ගමක්ඛායතී’’ති)ඉතිවු 90; අ නි 4.34; 5.32). 

නරවීරසාවකාතිනකරසුවීරියසම්පන්නස්ස නරස්සසාවකා  පභඞ්කරාති

කලොකස්ස ඤාණාකලොකකරා  ධම්මමුදීරෙන්තීති ධම්මං උද්දිසන්ති  කථං? 

ධම්මසාමනාහි ධම්මපජ්කජොකතොඅරියසඞ්කඝඨපිකතො  

644. යෙසඞ්ඝමුද්දිස්සදදන්තිදානන්තිකයසත්තාඅරියසඞ්ඝං උද්දිස්ස

සම්මුතිසඞ්කඝ අන්තමකසො කගොත්රභුපුග්ගකලසුපි දානං දදන්ති, තං දානං

සංවිභාගවකසන දින්නම්පි සුදින්නං, ආහුනපාහුනවකසන හුතම්පි සුහුතං, 

මහායාගවකසන යිට්ඨම්පි සුයිට්ඨකමව කහොති  කස්මා? යස්මා සා දක්ඛිණා

සඞ්ඝ තා පතිට්ඨිතා මහප්ඵලා යලොකවිදූන වණ්ණිතාති, කලොකවිදූහි 

සම්මාසම්බුද්කධහි ‘‘න ත්කවවාහං, ආනන්ද, කකනචි පරියාකයන
සඞ්ඝගතායදක්ඛිණාය පාටිපුග්ගලිකංදක්ඛිණංමහප්ඵලතරංවදාම)ම නි 

3.380). පුඤ්ඤංආකඞ්ඛමානානං, සඞ්කඝොකවයජතංමුඛං)ම නි 2.400; 

සු  නි  574; මහාව  300). අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කඛත්තං කලොකස්සා’’ති )ම 

නි  1.74; සං  නි  5.997) ච ආදිනා මහප්ඵලතා වණ්ණිතා පසත්ථා
කථොමතාතිඅත්කථො  

645. ඊදිසං ෙඤ්ඤමනුස්සරන්තාති එතාදිසං සඞ්ඝං උද්දිස්ස අත්තනා 

කතං දානං අනුස්සරන්තා  යවදජාතාති ජාතකසොමනස්සා  වියනෙය

මච්යඡරමලං සමූලන්ති මච්කඡරකමව චිත්තස්ස මලිනභාවකරණකතො 

මච්යඡරමලං, අථ වා මච්කඡරඤ්ච අඤ්ඤං ඉස්සාකලොභකදොසාදිමලඤ්චාති 

මච්කඡරමලං  තඤ්ච අවිජ්ජාවිචිකිච්ඡාවිපල්ලාසාදීහි සහ මූකලහීති සමූලං
විකනයය විනයිත්වා වික්ඛම්කභත්වා අනින්දිත්වා සග්ගමුකපන්ති ඨානන්ති
කයොජනා කසසං වුත්තනයකමව  

ඉමං පන සබ්බං පවත්තිං සක්කකො කදවානමන්කදො ‘‘දද්දල්ලමානා 

වණ්කණනා’’තිආදිනා ආයස්මකතො මහාකමොග්ගල්ලානස්ස ආචික්ඛි, 

ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො භගවකතො ආකරොකචසි, භගවා තමත්ථං
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අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා සම්පත්තපරිසාය ධම්මං කදකසසි  සා කදසනා
මහාජනස්සසාත්ථිකාඅකහොසි  

දද්දල්ලවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. යපසවතීවිමානවණ්ණනා 

ඵලිකරජතයහමජාලඡන්නන්ති කපසවතීවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන මගකධසු
නාලකගාකම එකස්මං ගහපතිමහාසාරකුකල කපසවතී නාම කුලසුණ්හා
අකහොසි සාකිරකස්සපස්සභගවකතො කයොජනිකකකනකථූකපකයිරමාකන
දාරිකා හුත්වා මාතරා සද්ධිං කචතියට්ඨානං ගන්ත්වා මාතරං පුච්ඡි ‘‘කිං

ඉකම, අම්ම, කකරොන්තී’’ති? ‘‘කචතියං කාතුං සුවණ්ණිට්ඨකා 

කකරොන්තී’’ති තංසුත්වාදාරිකාපසන්නමානසාමාතරංආහ–‘‘අම්ම, මම

ගීවාය ඉදං කසොවණ්ණමයං ඛුද්දකපිළන්ධනං අත්ථි, ඉමාහං කචතියත්ථාය 
කදමී’’ති  මාතා ‘‘සාරා කදහී’’ති වත්වා තං ගීවකතො ඔමුඤ්චිත්වා 

සුවණ්ණකාරස්ස හත්කථ අදාසි ‘‘ඉදං ඉමාය දාරිකාය පරිච්චජිතං, ඉමම්පි 
පක්ඛිපිත්වා ඉට්ඨකං කකරොහී’’ති  සුවණ්ණකාකරො තථා අකාසි  සා දාරිකා
අපරභාකග කාලං කත්වා කතකනව පුඤ්ඤකම්කමන කදවකලොකක
නිබ්බත්තිත්වා සුගතියංකයව අපරාපරං සංසරන්තී අම්හාකං භගවකතො
කාකලනාලකගාකමනිබ්බත්තාඅනුක්කකමනද්වාදසවස්සිකාජාතා  

සා එකදිවසං මාතරා කපසිතං මූලං ගකහත්වා කතලත්ථාය අඤ්ඤතරං
ආපණං අගමාසි  තස්මඤ්ච ආපකණ අඤ්ඤතකරො කුටුම්බියපුත්කතො පිතරා 
නිදහිත්වා ඨපිතං බහුං හිරඤ්ඤසුවණ්ණං මුත්තාමණිරතනානි ච ගකහතුං 
උද්ධරන්කතො ආපණිකකො කම්මබකලන කථලපාසාණසක්ඛරරූකපන
උපට්ඨහන්තානි දිස්වා තකතො එකකදසං ‘‘පුඤ්ඤවන්තානං වකසන
හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිභවිස්සතී’’තිවීමංසිතුංරාසිං කත්වාඨකපසි අථනංසා

දාරිකාදිස්වා‘‘කස්මාආපකණරතනානිඑවංඨපිතානි, නනුනාම සම්මකදව
පටිසාකමතබ්බානී’’ති ආහ  ආපණිකකො තං සුත්වා ‘‘මහාපුඤ්ඤා අයං

දාරිකා, ඉමස්සා වකසන සබ්බමදං හිරඤ්ඤාදි එව හුත්වා අම්හාකං

විනිකයොගං ගමස්සති, සඞ්ගණ්හිස්සාම න’’න්ති චින්කතත්වා තස්සා මාතු
සන්තිකංගන්ත්වා‘‘ඉමං දාරිකංමය්හංපුත්තස්සත්ථායකදහී’’තිවාකරත්වා
බහුධනංදත්වාආවාහවිවාහං කත්වාතංඅත්තකනොකගහංආකනසි අථස්සා

සීලාචාරංඤත්වාභණ්ඩාගාරංවිවරිත්වා ‘‘කිංඑත්ථපස්සසී’’තිවත්වාතාය
‘‘හිරඤ්ඤසුවණ්ණමණිකමව රාසිකතං පස්සාමී’’ති වුත්කත ‘‘එතානි
අම්හාකං කම්මබකලන අන්තරධායන්තානි තව පුඤ්ඤවිකසකසන පුන 

විකසසානිජාතානි, තස්මාඉකතොපට්ඨායඉමස්මංකගකහසබ්බංත්වංකයව

විචාකරහි, තයාදින්නකමවමයංපරිභුඤ්ජිස්සාමා’’තිවත්වාතකතොපභුතිතං 

‘‘කපසවතී’’තිකවොහරිංසු  
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පටුන 

කතනචසමකයනආයස්මාධම්මකසනාපතිඅත්තකනොආයුසඞ්ඛාරානං 
පරික්ඛීණභාවං ඤත්වා ‘‘මය්හං මාතුයා රූපසාරිබ්රාහ්මණියා
කපොසාවනිකමූලං දත්වා පරිනිබ්බායිස්සාමී’’ති චින්කතත්වා භගවන්තං
උපසඞ්කමත්වා පරිනිබ්බානං අනුජානාකපත්වා සත්ථු ආණාය මහන්තං
පාටිහාරියං දස්කසත්වා අකනකකහි ථුතිසහස්කසහි භගවන්තං කථොකමත්වා
යාව දස්සනවිසයාතික්කමා අභිමුකඛොව අපක්කමත්වා පුන වන්දිත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුකතො විහාරා නික්ඛම්ම භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ඔවාදං දත්වා 
ආයස්මන්තං ආනන්දං සමස්සාකසත්වා චතස්කසොපි පරිසා නිවත්කතත්වා
අනුක්කකමන නාලකගාමංපත්වාමාතරංකසොතාපත්තිඵකලපතිට්ඨාකපත්වා
පච්චූසසමකය ජාකතොවරකක පරිනිබ්බායි  පරිනිබ්බුතස්ස චස්ස

සරීරසක්කාරකරණවකසන කදවා කචව මනුස්සා ච සත්තාහං වීතිනාකමසුං, 
අගරුචන්දනාදීහිහත්ථසතුබ්කබධංචිතකමකංසු  

කපසවතීපි කථරස්ස පරිනිබ්බානං සුත්වා ‘‘ගන්තා පූකජස්සාමී’’ති
සුවණ්ණපුප්කඵහි ගන්ධජාකතහි ච පූරිතානි චඞ්කකොටකානි ගාහාකපත්වා

ගන්තුකාමා සසුරං ආපුච්ඡිත්වා කතන ‘‘ත්වං ගරුභාරා, තත්ථ ච

මහාජනසම්මද්කදො, පුප්ඵගන්ධානි කපකසත්වා ඉකධව කහොහී’’ති වුත්තාපි

සද්ධාජාතා‘‘යදිපිකමතත්ථජීවිතන්තරාකයොසියා, ගන්තාවපූජාසක්කාරං 
කරිස්සාමී’’ති තං වචනං අග්ගකහත්වා සපරිවාරා තත්ථ ගන්ත්වා
ගන්ධපුප්ඵාදීහි පූකජත්වා කතඤ්ජලී අට්ඨාසි  තස්මඤ්ච සමකය කථරං
පූකජතුංආගතානංරාජපරිසානං හත්ථීමත්කතොහුත්වාතංපකදසංඋපගඤ්ඡි 
තංදිස්වාමරණභයභීකතසුමනුස්කසසු පලායන්කතසුජනසම්මද්කදනපතිතං
කපසවතිං මහාජකනො අක්කමත්වා මාකරසි  සා පූජාසක්කාරං කත්වා
කථරගතාය සද්ධාය සම්පන්නචිත්තා එව කාලං කත්වා තාවතිංසභවකන

නිබ්බත්ති, අච්ඡරාසහස්සඤ්චස්සාපරිවාකරොඅකහොසි  

සා තාවකදව අත්තකනො දිබ්බසම්පත්තිං ඔකලොකකත්වා ‘‘කීදිකසන නු

කඛො පුඤ්කඤන මයා එසා ලද්ධා’’ති, තස්සා කහතුං උපධාකරන්තී කථරං

උද්දිස්ස කතං පූජාසක්කාරං දිස්වා, රතනත්තකය අභිප්පසන්නමානසා
සත්ථාරං වන්දිතුං අච්ඡරාසහස්සපරිවුතා
සට්ඨිසකටභාරාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතත්තභාවා සුමහතියා කදවිද්ධියා චන්කදො
විය ච සූරිකයො විය ච දස දිසා ඔභාසයමානා සහ විමාකනන ආගන්ත්වා
විමානකතො ඔරුය්හභගවන්තංවන්දිත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගය්හඅට්ඨාසි කතන
ච සමකයන ආයස්මා වඞ්ගීකසො භගවකතො සමීකප නිසින්කනො භගවන්තං
එවමාහ ‘‘පටිභාති මං භගවා ඉමස්සා කදවතාය කතකම්මං පුච්ඡිතු’’න්ති 

‘‘පටිභාතු තං, වඞ්ගීසා’’ති භගවා අකවොච  අථ ආයස්මා වඞ්ගීකසො තාය
කදවතාය කතකම්මං පුච්ඡිතුකාකමො පඨමං තාවස්සා විමානං

සංවණ්කණන්කතොආහ – 

646. 
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‘‘ඵලිකරජතකහමජාලඡන්නං, විවිධචිත්රතලමද්දසංසුරම්මං; 

බයම්හං සුනිම්මතං කතොරණූපපන්නං, රුචකුපකිණ්ණමදං සුභං 
විමානං  

647. 

‘‘භාතිචදසදිසානකභවසුරිකයො, සරකදතකමොනුකදොසහස්සරංසී; 

තථාතපතිමදංතවවිමානං, ජලමවධූමසිකඛොනිකසනභග්කග  

648. 

‘‘මුසතීව නයනංසකතරතාව, ආකාකසඨපිතමදං මනුඤ්ඤං; 

වීණාමුරජසම්මතාළඝුට්ඨං, ඉද්ධංඉන්දපුරංයථාතකවදං  

649. 

‘‘පදුමකුමුදුප්පලකුවලයං, කයොධිකබන්රාකකනොජකාච සන්ති; 

සාලකුසුමතපුප්ඵිතා අකසොකා, විවිධදුමග්ගසුගන්ධකසවිතමදං  

650. 

‘‘සළලලබුජභුජකසංයුත්තා, කුසකසුඵුල්ලිතලතාවලම්බිනීහි; 

මණිජාලසදිසායසස්සිනී, රම්මාකපොක්ඛරණීඋපට්ඨිතාකත  

651. 

‘‘උදකරුහාචකයත්ථිපුප්ඵජාතා, ථලජාකයචසන්තිරුක්ඛජාතා; 

මානුසකාමානුස්සකාචදිබ්බා, සබ්කබතුය්හංනිකවසනම්හි ජාතා  

652. 

‘‘කිස්සසංයමදමස්සයංවිපාකකො, කකනාසිකම්මඵකලනිධූපපන්නා; 

යථාචකතඅධිගතමදංවිමානං, තදනුපදංඅවචාසිළාරපම්කහ’’ති  

646. තත්ථ ඵලිකරජතයහමජාලඡන්නන්ති ඵලිකමණීහි

රජතකහමජාකලහි ච ඡාදිතං, ඵලිකමණිමයාහි භිත්තීහි රජතකහමමකයහි

ජාකලහි ච සමන්තකතො කහට්ඨා ච උපරි ච ඡාදිතං, විවිධවණ්ණානං

විචිත්තසන්නිකවසානඤ්ච තලානං භූමීනං වකසන විවිධචිත්රතලං අද්දසං 

පස්සිං  සුරම්මන්ති සුට්ඨු රමණීයං  විහරිතුකාමා වසන්ති එත්ථාති බයම්හං, 

භවනං  යතොරණූපපන්නන්ති විවිධමාලාකම්මාදිවිචිත්කතන
සත්තරතනමකයන කතොරකණන උකපතං  කතොරණන්ති වා 

ද්වාරකකොට්ඨකපාසාදස්සනාමං, කතනචඅකනකභූමකකන විචිත්තාකාකරන 

තං විමානං උකපතං  රුචකුපතිණ්ණන්ති සුවණ්ණවාලිකාහි 

ඔකිණ්ණඞ්ගණං  වාලිකසදිසා හි සුවණ්ණඛණ්ඩා රුචා නාම, රුචකමව

රුචකන්ති වුත්තං  සුභන්ති කසොභති, සුට්ඨු භාතීති වා සුභං  විමානන්ති

විසිට්ඨමානං, පමාණකතොමහන්තන්තිඅත්කථො  
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647. භාතීති කජොතති උජ්ජලති  නයභව සුරියෙොති ආකාකස ආදිච්කචො

විය  සරයදතිසරදසමකය  තයමොනුයදොතිඅන්ධකාරවිද්ධංසකනො  තථාතපති 

මිදන්ති යථා සරදකාකල සහස්සරංසී සූරිකයො, තථා තපති දිබ්බති ඉදං තව

විමානං, ම-කාකරොපදසන්ධිකකරො  ජලමිවධූමසියඛොතිජලන්කතොඅග්ගිවිය  
අග්ගි හි තස්ස අග්ගකතො ධූකමො පඤ්ඤායතීති ‘‘ධූමසිකඛො ධූමකකතූ’’ති ච

වුච්චති  නියසති නිසති, රත්තියන්ති අත්කථො  නභග්ය ති නභකකොට්ඨාකස, 

ආකාසපකදකසතිවුත්තංකහොති  ‘‘නගග්කග’’ති වාපාකඨො, පබ්බතසිඛකරති
අත්කථො ඉදංතවවිමානන්තිකයොජනා  

648. මුසතීව නෙනන්ති අතිවිය අත්තකනො පභස්සරතාය පටිහනන්තං
දස්සනකිච්චංකාතුංඅකදන්තංඔකලොකකන්තානං චක්ඛුංමුසතිවිය කතනාහ 

‘‘සයතරතාවා’’ති, විජ්ජුලතා වියාති අත්කථො  වීණාමුරජසම්මතාළඝුට්ඨන්ති
මහතීආදිවීණානං කභරිආදිපටහානං හත්ථතාළකංසතාළානඤ්ච සද්කදහි

කඝොසිතං එකනින්නාදං  ඉද්ධන්ති කදවපුත්කතහි කදවධීතාහි

දිබ්බසම්පත්තියාච සමද්ධං  ඉන්දපුරංෙථාතිසුදස්සනනගරංවිය  

649. පදුමානි ච කුමුදානි ච උප්පලානි ච කුවලයානි ච 

පදුමකුමුදුප්පලකුවලෙන්ති එකත්තවකසන වුත්තං  අත්ථීති වචනං 

පරිණාකමත්වාකයොකජතබ්බං තත්ථපදුමග්ගහකණනපුණ්ඩරීකම්පිගහිතං, 

කුමුදග්ගහකණන කසතරත්තකභදානි සබ්බානි කුමුදානි, උප්පලග්ගහකණන

රත්තඋප්පලං සබ්බා වා උප්පලජාති, කුවලයග්ගහකණන නීලුප්පලකමව

ගහිතන්ති කවදිතබ්බං  යෙොධිකබන්ධුකයනොජකා ච සන්තීති ච-කාකරො

නිපාතමත්තං, කයොධිකබන්රාජීවකඅකනොජකරුක්ඛා ච සන්තීති අත්කථො 
කකචි ‘‘අකනොජකාපි සන්තී’’ති පාඨං වත්වා ‘‘අකනොජකාපීති වුත්තං

කහොතී’’ති අත්ථං වදන්ති  සාලකුසුමිතපුප්ඵිතා අයසොකාති සාලා කුසුමතා

පුප්ඵිතා අකසොකාති කයොකජතබ්බං. විවිධදුමග් සු න්ධයසවිතමිදන්ති
නානාවිධානං උත්තමරුක්ඛානං කසොභකනහි ගන්කධහි කසවිතං පරිභාවිතං
ඉදංකතවිමානන්තිඅත්කථො  

650. සළලලබුජභුජකසංයුත්තාති තීකර ඨිකතහි සළකලහි ලබුකජහි
භුජකරුක්කඛහි ච සහිතා  භුජකකො නාම එකකො සුගන්ධරුක්කඛො

කදවකලොකක ච ගන්ධමාදකන ච අත්ථි, අඤ්ඤත්ථ නත්ථීති වදන්ති  

කුසකසුඵුල්ලිතලතාවලම්බිනීහීති කුසකකහි තාලනාළිකකරාදීහි තිණජාතීහි
ඔලම්බමානාහි සන්තානකවල්ලිආදීහි සුට්ඨු කුසුමතලතාහි ච සංයුත්තාති

කයොජනා  මණිජාලසදිසාති මණිජාලසදිසජලා  ‘‘මණිජලසදිසා’’තිපි පාළි, 

මණිසදිසජලාති අත්කථො  ෙසස්සිනීති කදවතාය ආලපනං  උපට්ඨිතා යතති
යථාවුත්තගුණාරමණීයා කපොක්ඛරණීතවවිමානසමීකපඨිතා  
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651. උදකරුහාතියථාවුත්කතපදුමාදිකකසන්ධායවදති  යෙත්ථීතිකය

අත්ථි  ථලජාති කයොධිකාදිකා  යෙ ච සන්තීති කය අඤ්කඤපි රුක්ඛජාතා

පුප්ඵූපගාචඵලූපගා ච, කතපිතවවිමානසමීකපසන්තිකයව  

652. කිස්ස සංෙමදමස්සෙං විපායකොති කායසංයමාදීසු කීදිසස්ස

සංයමස්ස, ඉන්ද්රියදමනාදීසු කීදිසස්ස දමස්ස අයං විපාකකො  යකනාසීති 

අඤ්ඤකමව උපපත්තිනිබ්බත්තකං, අඤ්ඤං උපකභොගසුඛනිබ්බත්තකං 

කහොතීති ‘‘කකනාසි කම්මඵකලනිධූපපන්නා’’ති වත්වා පුන ‘‘ෙථා ච යත 

අධි තමිදංවිමාන’’න්තිආහ තත්ථ කම්මඵයලනාති කම්මඵකලනවිපච්චිතුං

ආරද්කධනාති වචනකසකසො, ඉත්ථම්භූතලක්ඛකණ කචතං කරණවචනං  

තදනුපදංඅවචාසීතිතංකම්මංමයාවුත්තපදස්සඅනුපදං අනුරූපපදංකත්වා

කකථයයාසි  අළාරපම්යහතිබහලසංහතපඛුකම, කගොපඛුකමතිඅධිප්පාකයො  

අථ කදවතාආහ– 

653. 

‘‘යථාචකමඅධිගතමදංවිමානං, කකොඤ්චමයූරචකකොරසඞ්ඝචරිතං; 

දිබයපිලවහංසරාජචිණ්ණං, දිජකාරණ්ඩවකකොකිලාභිනදිතං  

654. 

‘‘නානාසන්තානකපුප්ඵරුක්ඛවිවිධා, 

පාටලිජම්බුඅකසොකරුක්ඛවන්තං; 

යථා ච කම අධිගතමදං විමානං, තං කත පකවදයාම සුකණොහි
භන්කත  

655. 

‘‘මගධවරපුරත්ථිකමන, නාලකගාකමොනාමඅත්ථිභන්කත; 

තත්ථඅකහොසිංපුකරසුණිසා, කපසවතීතිතත්ථජානිංසුමමං  

656. 

‘‘සාහමපචිතත්ථධම්මකුසලං, කදවමනුස්සපූජිතංමහන්තං; 

උපතිස්සංනිබ්බුතමප්පකමයයං, මුදිතමනාකුසුකමහි අබ්භුකිරිං  

657. 

‘‘පරමගතිගතඤ්චපූජයිත්වා, අන්තිමකදහධරංඉසිංඋළාරං; 

පහායමානුසකංසමුස්සයං, තිදසගතාඉධමාවසාමඨාන’’න්ති  

653. තත්ථ යකොඤ්චමයූරචයකොරසඞ්ඝචරිතන්ති 
සාරසසිඛණ්ඩිකුම්භකාරකුක්කුටගකණහි තත්ථ තත්ථ විචරිතං  

දිබයපිලවහංසරාජචිණ්ණන්ති උදකක පිලවිත්වා විචරණකතො ‘‘පිලවා’’ති 
ලද්ධනාකමහි උදකසකුකණහි හංසරාකජහි ච තහිං තහිං විචරිතං  
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දිජකාරණ්ඩවයකොකිලාභිනදිතන්ති කාරණ්ඩකවහි කාදම්කබහි කකොකිකලහි 
අඤ්කඤහිචදිකජහිඅභිනාදිතං  

654. නානාසන්තානකපුප්ඵරුක්ඛවිවිධාති නානාවිධසාඛාපසාඛවන්තා 

නානාපුප්ඵරුක්ඛා නානාසන්තානකපුප්ඵරුක්ඛා, කතහි විවිධං චිත්තාකාරං

විචිත්තසන්නිකවසං නානාසන්තානකපුප්ඵරුක්ඛවිවිධා. ‘‘විවිධ’’න්ති හි

වත්තබ්කබ ‘‘විවිධා’’ති වුත්තං  සන්තානකාති හි කාමවල්ලිකයො, 

නානාවිධපුප්ඵරුක්ඛා ච විවිධා එත්ථ සන්ති, කතහි වා විවිධන්ති

නානාසන්තානකපුප්ඵරුක්ඛවිවිධා  ‘‘නානාසන්තානකපුප්ඵරුක්ඛවිවිධං, 
පාටලිජම්බුඅකසොකරුක්ඛවන්ත’’න්තිචකකචි පඨන්ති කතහි‘‘පුප්ඵරුක්ඛා

සන්තී’’ති පදං ආකනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං  ‘‘පුප්ඵරුක්ඛා’’ති වා

අවිභත්තිකනිද්කදකසො, පුප්ඵරක්ඛන්තිවුත්තංකහොති  

655. ම ධවරපුරත්ථියමනාති මගධවකර පුරත්ථිකමන, 

අභිසම්කබොධිට්ඨානතාය උත්තකම මගධරට්කඨ පුරත්ථිමදිසාය  තත්ථ

අයහොසිං පුයර සුණිසාති පුබ්කබ අහං තස්මං නාලකගාකම එකස්මං
ගහපතිකුකලසුණිසාසුණ්හා අකහොසිං  

656. සාති සයං  අත්කථ ච ධම්කම ච කුසකලොති අත්ථධම්මකුසකලො, 

භගවා  අපචිකතො අත්ථධම්මකුසකලො එකතනාති අපචිතත්ථධම්මකුසයලො, 

ධම්මකසනාපති, තං  අපචිතං වා අපචකයො, නිබ්බානං, තස්මං

අවසිට්ඨඅත්ථධම්කම ච කුසලං, අපචිකත වා පූජනීකය අත්කථ ධම්කම
නිකරොකධ මග්කග ච කුසලං  මහන්කතහි උළාකරහි සීලක්ඛන්ධාදීහි

සමන්නාගතත්තා මහන්තං.කුසුයමහීති රතනමකයහිඉතකරහිචකුසුකමහි  

657. පරම ති තන්ති අනුපාදිකසසනිබ්බානං පත්තං  සමුස්සෙන්ති

සරීරං  තිදස තාති තිදසභවනං ගතා, තාවතිංසං කදවනිකායං උපපන්නා  

ඉධාති ඉමස්මං කදවකලොකක  ආවසාමි ඨානන්ති ඉමං විමානං අධිවසාම 
කසසං වුත්තනයකමව  

එවං ආයස්මතාවඞ්ගීකසන කදවතායචකථිතකථාමග්ගංඅට්ඨුප්පත්තිං 
කත්වා භගවා සම්පත්තපරිසාය විත්ථාකරන ධම්මං කදකසසි  සා කදසනා
මහාජනස්සසාත්ථිකාඅකහොසීති  

කපසවතීවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. මල්ලිකාවිමානවණ්ණනා 

පීතවත්යථ පීතධයජති මල්ලිකාවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
ධම්මචක්කප්පවත්තනමාදිං කත්වා යාව සුභද්දපරිබ්බාජකවිනයනා
කතබුද්ධකිච්කච කුසිනාරායං උපවත්තකන මල්ලරාජූනං සාලවකන
යමකසාලානමන්තකර විසාඛපුණ්ණමායං පච්චූසකවලායං අනුපාදිකසසාය



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා පාරිච්ඡත්තකවග්කගො 

123 

පටුන 

නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බුකත භගවති කලොකනාකථ කදවමනුස්කසහි තස්ස
සරීරපූජායකයිරමානායතදාකුසිනාරායංවසමානා බන්රාලමල්ලස්සභරියා
මල්ලරාජපුත්තී මල්ලිකා නාම උපාසිකා සද්ධා පසන්නා විසාඛාය
මහාඋපාසිකායපසාධනසදිසංඅත්තකනොමහාලතාපසාධනංගන්කධොදකකන
කධොවිත්වා දුකූලචුම්බටකකන මජ්ජිත්වා අඤ්ඤඤ්ච බහුං ගන්ධමාලාදිං

ගකහත්වාභගවකතොසරීරං පූකජසි අයකමත්ථසඞ්කඛකපො, විත්ථාරකතොපන
මල්ලිකාවත්ථුධම්මපදවණ්ණනායං ආගතකමව  

සා අපරභාකග කාලං කත්වා තාවතිංකසසු නිබ්බත්ති, කතන
පූජානුභාකවන අස්සාඅඤ්කඤහිඅසාධාරණාඋළාරාදිබ්බසම්පත්තිඅකහොසි 
වත්ථාලඞ්කාරවිමානානි සත්තරතනසමුජ්ජලානි විකසසකතො
සිඞ්ගීසුවණ්කණොභාසානි අතිවිය පභස්සරානි සබ්බා දිසා ආසිඤ්චමානාව
සුවණ්ණරසධාරාපිඤ්ජරා කකරොන්ති  අථායස්මා නාරකදො කදවචාරිකං
චරන්කතො තං දිස්වා උපගඤ්ඡි  සා තං දිස්වා වන්දිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ
අට්ඨාසි කසො තං– 

658. 

‘‘පීතවත්කථපීතධකජ, පීතාලඞ්කාරභූසිකත; 

පීතන්තරාහිවග්ගූහි, අපිළන්ධාවකසොභසි  

659. 

‘‘කාකම්බුකායූරධකර, කඤ්චනාකවළභූසිකත; 

කහමජාලකසඤ්ඡන්කන, නානාරතනමාලිනී  

660. 

‘‘කසොවණ්ණමයා කලොහිතඞ්ගමයාච, මුත්තාමයා කවළුරියමයාච; 

මසාරගල්ලාසහකලොහිතඞ්ගා, පාකරවතක්ඛීහිමණීහිචිත්තතා  

661. 

‘‘කකොචි කකොචි එත්ථ මයූරසුස්සකරො, හංසස්සරඤ්කඤො

කරවීකසුස්සකරො; 

කතසංසකරොසුයයතිවග්ගුරූකපො, පඤ්චඞ්ගිකං තූරියමවප්පවාදිතං  

662. 

‘‘රකථොචකතසුකභොවග්ගු, නානාරතනචිත්තිකතො; 

නානාවණ්ණාහිධාතූහි, සුවිභත්කතොවකසොභති  

663. 

‘‘තස්මං රකථ කඤ්චනබිම්බවණ්කණ, යා ත්වං ඨිතා භාසසිමං 

පකදසං; 

කදවකතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති – පුච්ඡි; 
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658. තත්ථ පීතවත්යථති පරිසුද්ධචාමීකරපභස්සරතාය 

පීකතොභාසනිවාසකන  පීතධයජති විමානද්වාකර රකථ ච 
සමුස්සිතකහමමයවිපුලකකතුභාවකතො පීකතොභාසධකජ  

පීතාලඞ්කාරභූසියතති පීකතොභාකසහි ආභරකණහි අලඞ්කකත  සතිපි 
අලඞ්කාරානං නානාවිධරංසිජාලසමුජ්ජලවිවිධරතනවිචිත්තභාකව 
තාදිසසුචරිතවිකසසනිබ්බත්තතාය පන
සුපරිසුද්ධචාමීකරමරීචිජාලවිජ්කජොතිතත්තා විකසසකතොපීතනිභාසානිතස්සා

ආභරණානි අකහසුං  පීතන්තරාහීති පීතවණ්කණහි උත්තරිකයහි 
‘‘සන්තරුත්තරපරමං කතන භික්ඛුනා තකතො චීවරං සාදිතබ්බ’’න්තිආදීසු

)පාරා  523-524) නිවාසකන අන්තරසද්කදො ආගකතො, ඉධ පන 

‘‘අන්තරසාටකා’’තිආදීසු විය උත්තරිකය දට්ඨබ්කබො  අන්තරා උත්තරියං

උත්තරාසඞ්කගො උපසංබයානන්තිපරියායසද්දාඑකත  වග්ගූහීතිකසොභකනහි 

සණ්හමට්කඨහි  අපිළන්ධාව යසොභසීති ත්වං ඉකමහි අලඞ්කාකරහි 

අනලඞ්කතාපිඅත්තකනොරූපසම්පත්තියාවකසොභසි කතපනඅලඞ්කාරා තව

සරීරං පත්වා කසොභන්ති, තස්මා අනලඞ්කතාපි ත්වං අලඞ්කතසදිසීති 
අධිප්පාකයො  

659. කා කම්බුකායූරධයරති කා ත්වං කතරකදවනිකායපරියාපන්නා 

සුවණ්ණමයපරිහාරකධකර, සුවණ්ණමයකකයූරධකර වා 

කම්බුපරිහාරකන්ති ච හත්ථාලඞ්කාරවිකසකසො වුච්චති, කායූරන්ති

භුජාලඞ්කාරවිකසකසො  අථ වා කම්බූති සුවණ්ණං, තස්මා කම්බුකායූරධකර

සුවණ්ණමයබාහාභරණධකරති අත්කථො  කඤ්චනායවළභූසියතති 

කඤ්චනමයාකවළපිළන්ධනභූසිකත  යහමජාලකසඤ්ඡන්යනති 

රතනපරිසිබ්බිකතන කහමමකයන ජාලකකන ඡාදිතසරීකර  

නානාරතනමාලිනීති නක්ඛත්තමාලාය විය කාළපක්ඛරත්තියං සීකස 

පටිමුක්කාහිවිවිධාහිරතනාවලීහිනානාරතනමාලිනීකාත්වන්තිපුච්ඡති  

660. යසොවණ්ණමොතිආදි යාහි රතනමාලාහි සා කදවතා

නානාරතනමාලිනීති වුත්තා, තාසං දස්සනං  තත්ථ යසොවණ්ණමොති 

සිඞ්ගීසුවණ්ණමයා මාලා  යලොහිතඞ් මොති පදුමරාගාදිරත්තමණිමයා  

මසාර ල්ලාති මසාරගල්ලමණිමයා  සහයලොහිතඞ් ාති
කලොහිතඞ්ගමණිමයාහි සද්ධිං කබරමණිමයා කචව 

කලොහිතඞ්ගසඞ්ඛාතරත්තමණිමයා චාති අත්කථො  පායරවතක්ඛීහි මණීහි 

චිත්තතාති පාකරවතක්ඛිසදිකසහි මණීහි යථාවුත්තමණීහි ච
සඞ්ඛතචිත්තභාවාඉමා තවකකසහත්කථරතනමාලාතිඅධිප්පාකයො  

661. යකොචියකොචීතිඑකච්කචොඑකච්කචො  එත්ථාති එකතසුමාලාදාකමසු  

මයූරසුස්සයරොතිමයූකරොවියසුන්දරනාකදො  හංසස්සරඤ්යඤොතිහංසස්සකරො

අඤ්කඤො, හංසසදිසස්සකරො අපකරො  කරවීකසුස්සයරොති කරවීකකො විය

කසොභනස්සකරො  කතසං මාලාදාමානං යථා මයූරස්සකරො, හංසස්සකරො, 
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කරවීකස්සකරො, එවං වග්ගුරූකපො මරාරාකාකරො සකරො සුයයති  කිමව? 

පඤ්චඞ්ගිකං තූරිෙමිවප්පවාදිතං. යථා කුසකලන වාදිකත පඤ්චඞ්ගිකක

තූරිකය, එවංකතසංසකරො සුයයති, වග්ගුරූකපොතිඅත්කථො භුම්මත්කථහිඉදං
උපකයොගවචනං  

662. නානාවණ්ණාහි ධාතූහීති අකනකරූපාහි

අක්ඛචක්කඊසාදිඅවයවධාතූහි  සුවිභත්යතොව යසොභතීති අවයවානං
අඤ්ඤමඤ්ඤං යුත්තප්පමාණතාය විභත්තිවිභාගසම්පත්තියා ච
සුවිභත්කතොව හුත්වා විරාජති  අථ වා සුවිභත්කතොවාති කකවලං
කම්මනිබ්බත්කතොපිසුසික්ඛිකතනසිප්පාචරිකයනවිභත්කතොවවිරචිකතොවිය 
කසොභතීතිඅත්කථො  

663. කඤ්චනබිම්බවණ්යණති සාතිසයං පීකතොභාසතාය
කඤ්චනබිම්බකසදිකස තස්මං රකථ  කඤ්චනබිම්බවණ්කණති වා තස්සා

කදවතාය ආලපනං, ගන්කධොදකකන කධොවිත්වා ජාතිහිඞ්ගුලකරකසන
මජ්ජිත්වා දුකූලචුම්බටකකන මජ්ජිතකඤ්චනපටිමාසදිකසති අත්කථො  

භාසසිමංපයදසන්තිඉමං සකලම්පිභූමපකදසංභාසයසිවිජ්කජොතයසි  

එවංකථකරනපුච්ඡිතාසාපිකදවතාඉමාහිගාථාහිබයාකාසි– 

664. 

‘‘කසොවණ්ණජාලංමණිකසොණ්ණචිත්තිතං, මුත්තාචිතංකහමජාකලන 

ඡන්නං; 

පරිනිබ්බුකත කගොතකම අප්පකමකයය, පසන්නචිත්තා 
අහමාභිකරොපයිං  

665. 

‘‘තාහංකම්මංකරිත්වාන, කුසලංබුද්ධවණ්ණිතං; 

අකපතකසොකාසුඛිතා, සම්පකමොදාමනාමයා’’ති  

664. තත්ථ යසොවණ්ණජාලන්ති සරීරප්පමාකණන කතං සුවණ්ණමයං

ජාලං  මණියසොණ්ණචිත්තිතන්ති සීසාදිට්ඨාකනසු
සීසූපගගීවූපගාදිආභරණවකසන නානාවිකධහි මණීහි ච සුවණ්කණන ච

චිත්තිතං  මුත්තාචිතන්ති අන්තරන්තරා ආබද්ධාහි මුත්තාවලීහි ආචිතං  

යහමජායලන ඡන්නන්ති කහමමකයන පභාජාකලන ඡන්නං  තඤ්හි 
නානාවිකධහි මණීහි කචව සුවණ්කණන ච චිත්තිතං මුත්තාවලීහි ආචිතම්පි 

සුපරිසුද්ධස්ස රත්තසුවණ්ණස්කසව කයභුයයතාය
දිවාකරකිරණසම්ඵස්සකතො අතිවිය පභස්සකරන කහමමකයන පභාජාකලන

සඤ්ඡාදිතං එකකොභාසං හුත්වා කඤ්චනාදාසං විය තිට්ඨති  පරිනිබ්බුයතති

අනුපාදිකසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බුකත  ය ොතයමති භගවන්තං

කගොත්කතන නිද්දිසති  අප්පයමයෙයති ගුණානුභාවකතො පමනිතුං
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අසක්කුකණකයය  පසන්නචිත්තාති කම්මඵලවිසයාය බුද්ධාරම්මණාය ච

සද්ධාය පසන්නමානසා  අභියරොපයින්ති පූජාවකසන සරීකර කරොකපසිං
පටිමුඤ්චිං  

665. තාහන්ති තං අහං  කුසලන්ති කුච්ඡිතසලනාදිඅත්කථන කුසලං  

බුද්ධවණ්ණිතන්ති‘‘යාවතා, භික්ඛකව, සත්තාඅපදාවාද්විපදාවා’’තිආදිනා

)සං  නි  5.139; අ  නි  4.34) සම්මාසම්බුද්කධන පසත්ථං  අයපතයසොකාති
කසොකකහතූනං කභොගබයසනාදීනං අභාකවන අපගතකසොකා  කතන

චිත්තදුක්ඛාභාවමාහ  සුඛිතාති සඤ්ජාතසුඛා සුඛප්පත්තා  එකතන 

සරීරදුක්ඛාභාවං වදති  චිත්තදුක්ඛාභාකවන චස්සා පකමොදාපත්ති, 

සරීරදුක්ඛාභාකවන අකරොගතා  කතනාහ ‘‘සම්පයමොදාමනාමො’’ති  කසසං
වුත්තනයකමව  අයඤ්ච අත්කථො තදා අත්තනා කදවතාය ච
කථිතනියාකමකනවසඞ්ගීතිකාකලආයස්මතානාරකදන ධම්මසඞ්ගාහකානං

ආකරොචිකතො, කතචතංතකථවසඞ්ගහංආකරොපයිංසූති  

මල්ලිකාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. විසාලක්ඛිවිමානවණ්ණනා 

කා නාම ත්වං විසාලක්ඛීති විසාලක්ඛිවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
භගවති පරිනිබ්බුකත රඤ්ඤා අජාතසත්තුනා අත්තනා පටිලද්ධා භගවතා
සරීරධාතුකයොගකහත්වාරාජගකහථූකපච මකහචකකතරාජගහවාසිනීඑකා
මාලාකාරධීතා සුනන්දා නාම උපාසිකා අරියසාවිකා කසොතාපන්නා පිතුං
කගහකතොකපසිතංබහුංමාලඤ්චගන්ධඤ්චකපකසත්වාකදවසිකංකචතිකය

පූජං කාකරසි, උකපොසථදිවකසසු පන සයකමව ගන්ත්වා පූජං අකාසි  සා
අපරභාකග අඤ්ඤතකරන කරොකගන ඵුට්ඨා කාලං කත්වා සක්කස්ස
කදවරඤ්කඤො පරිචාරිකා හුත්වා නිබ්බත්ති  අකථකදිවසං සා සක්කකන
කදවානමන්කදනසහචිත්තලතාවනංපාවිසි තත්ථචඅඤ්ඤාසංකදවතානං

පභා පුප්ඵාදීනංපභාහිපටිහතාහුත්වාවිචිත්තවණ්ණාකහොති, සුනන්දායපන
පභා තාහි අනභිභූතා සභාකවකනව අට්ඨාසි  තං දිස්වා සක්කකො කදවරාජා
තායකතසුචරිතංඤාතුකාකමො ඉමාහිගාථාහිපුච්ඡි– 

666. 

‘‘කානාමත්වංවිසාලක්ඛි, රම්කමචිත්තලතාවකන; 

සමන්තාඅනුපරියාසි, නාරීගණපුරක්ඛතා  

667. 

‘‘යදා කදවාතාවතිංසා, පවිසන්තිඉමංවනං; 

සකයොග්ගාසරථාසබ්කබ, චිත්රාකහොන්තිඉධාගතා  

668. 

‘‘තුය්හඤ්ච ඉධපත්තාය, උයයාකන විචරන්තියා; 
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කාකයනදිස්සතීචිත්තං, කකනරූපංතකවදිසං; 

කදවකතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති  

666. තත්ථ කානාමත්වන්තිපුරිමත්තභාකවකානාමකීදිසීනාමත්වං, 
යත්ථ කකතන සුචරිකතන අයං කත ඊදිසී ආනුභාවසම්පත්ති අකහොසීති

අධිප්පාකයො  විසාලක්ඛීතිවිපුලකලොචකන  

667. ෙදාති යස්මං කාකල  ඉමං වනන්ති ඉමං චිත්තලතානාමකං

උපවනං  චිත්රා යහොන්තීති ඉමස්මං චිත්තලතාවකන විචිත්තපභාසංසග්කගන
අත්තකනොසරීරවත්ථාලඞ්කාරාදීනංපකතිඔභාසකතොපි විසිට්ඨභාවප්පත්තියා

විචිත්රාකාරා කහොන්ති  ඉධා තාති ඉධ ආගතා සම්පත්තා, ඉධ වා
ආගමනකහතු  

668. ඉධ පත්තාොති ඉමං ඨානං සම්පත්තාය උපගතාය  යකන රූපං

තයවදිසන්ති කකන කාරකණන තව රූපං සරීරං එදිසං එවරූපං, 
චිත්තලතාවනස්සපභංඅභිභවන්තංතිට්ඨතීති අධිප්පාකයො  

එවංසක්කකනපුට්ඨාසාකදවතාඉමාහිගාථාහිබයාකාසි– 

669. 

‘‘කයනකම්කමනකදවින්ද, රූපංමය්හංගතීචකම; 

ඉද්ධිචආනුභාකවොච, තංසුකණොහිපුරින්දද  

670. 

‘‘අහංරාජගකහරම්කම, සුනන්දානාමුපාසිකා; 

සද්ධාසීකලනසම්පන්නා, සංවිභාගරතාසදා  

671. 

‘‘අච්ඡාදනඤ්චභත්තඤ්ච, කසනාසනංපදීපියං; 

අදාසිංඋජුභූකතසු, විප්පසන්කනනකචතසා  

672. 

‘‘චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්ස අට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාගතං  

673. 

‘‘උකපොසථංඋපවසිස්සං, සදාසීකලසුසංවුතා; 

සඤ්ඤමාසංවිභාගාච, විමානංආවසාමහං  

674. 

‘‘පාණාතිපාතා විරතා, මුසාවාදාචසඤ්ඤතා; 
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කථයයාචඅතිචාරාච, මජ්ජපානාචආරකා  

675. 

‘‘පඤ්චසික්ඛාපකදරතා, අරියසච්චානකකොවිදා; 

උපාසිකාචක්ඛුමකතො, කගොතමස්සයසස්සිකනො  

676. 

‘‘තස්සාකමඤාතිකුලාදාසී, සදාමාලාභිහාරති; 

තාහංභගවකතොථූකප, සබ්බකමවාභිකරොපයිං  

677. 

‘‘උකපොසකථචහංගන්ත්වා, මාලාගන්ධවිකලපනං; 

ථූපස්මංඅභිකරොකපසිං, පසන්නාකසහිපාණිභි  

678. 

‘‘කතනකම්කමනකදවින්ද, රූපංමය්හංගතීචකම; 

ඉද්ධිචආනුභාකවොච, යංමාලංඅභිකරොපයිං  

679. 

‘‘යඤ්චසීලවතීආසිං, නතංතාවවිපච්චති; 

ආසාචපනකමකදවින්ද, සකදාගාමනීසිය’’න්ති  

669. තත්ථ  තීති අයං කදවගති, නිබ්බත්ති වා  ඉද්ධීති අයං කදවිද්ධි, 

අධිප්පායසමජ්ඣනංවා  ආනුභායවොතිපභාකවො  පුරින්දදාතිසක්කං ආලපති 
කසොහිපුකරදානංඅදාසීති‘‘පුරින්දකදො’’තිවුච්චති  

676. ඤාතිකුලාති පිතු කගහං සන්ධාය වදති  සදා මාලාභිහාරතීති සදා
සබ්බකාලං දිවකස දිවකස ඤාතිකුලකතො දාසියා පුප්ඵං මය්හං අභිහරීයති  

සබ්බයමවාභියරොපයින්ති මය්හංපිළන්ධනත්ථායපිතුකගහකතොආහටංමාලං
අඤ්ඤඤ්ච ගන්ධාදිං සබ්බකමව අත්තනා අපරිභුඤ්ජිත්වා භගවකතො ථූකප
පූජනවකසනඅභිකරොපයිංපූජං කාකරසිං  

677-8. උයපොසයථචහං න්ත්වාතිඋකපොසථදිවකසඅහකමවථූපට්ඨානං

ගන්ත්වා  ෙං මාලං අභියරොපයින්ති යං තදා භගවකතො ථූකප

මාලාගන්ධාභිකරොපනං කතං, කතනකම්කමනාතිකයොජනා  

679. න තං තාව විපච්චතීති යං සීලවතී ආසිං, තං සීලරක්ඛණං තං
රක්ඛිතං සීලං පූජාමයපුඤ්ඤස්ස බලවභාකවන අලද්කධොකාසං න තාව

විපච්චති, නවිපච්චිතුංආරද්ධං, අපරස්මංකයවඅත්තභාකවතස්සවිපාකකොති

අත්කථො  ආසාචපනයමයදවින්ද, සකදා ාමිනීසිෙන්ති‘‘කථංනුකඛොඅහං 

සකදාගාමනීභකවයය’’න්තිපත්ථනාචකමකදවින්ද, අරියධම්මවිසයාව, න 
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භවවිකසසවිසයා  සා පන සප්පිමණ්ඩං ඉච්ඡකතො දධිකතො පචිතං විය
අනිප්ඵාදිනීති දස්කසති කසසංවුත්තනයකමව  

ඉමංපනඅත්ථංසක්කකොකදවානමන්කදොඅත්තනාචතායකදවධීතායච 
වුත්තනියාකමකනව ආයස්මකතො වඞ්ගීසත්කථරස්ස ආකරොකචසි  ආයස්මා

වඞ්ගීකසො සඞ්ගීතිකාකලධම්මසඞ්ගාහකානංමහාකථරානංආකරොකචසි, කත
චතංතකථවසඞ්ගීතිං ආකරොපයිංසූති  

විසාලක්ඛිවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. පාරිච්ඡත්තකවිමානවණ්ණනා 

පාරිච්ඡත්තයක යකොවිළායරති පාරිච්ඡත්තකවිමානං  තස්ස කා

උප්පත්ති? භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන

සාවත්ථිවාසී අඤ්ඤතකරො උපාසකකො භගවන්තං උපසඞ්කමත්වා, 

ස්වාතනාය නිමන්කතත්වා, අත්තකනො කගහද්වාකර මහන්තං මණ්ඩපං
සජ්කජත්වා සාණිපාකාරං පරික්ඛිපිත්වා උපරි විතානං බන්ධිත්වා
ධජපටාකාදකයො උස්සාකපත්වා නානාවිරාගවණ්ණානි වත්ථානි
ගන්ධදාමමාලාදාමානි ච ඔලම්කබත්වා සිත්තසම්මට්කඨ පකදකස ආසනානි
පඤ්ඤාකපත්වා භගවකතො කාලං ආකරොකචසි  අථ භගවා පුබ්බණ්හසමයං 
නිවාකසත්වාපත්තචීවරමාදායකදවවිමානංවියඅලඞ්කතපටියත්තංමණ්ඩපං
පවිසිත්වා සහස්සරංසී විය අණ්ණවකුච්ඡිං ඔභාසයමාකනො පඤ්ඤත්කත
ආසකනනිසීදි උපාසකකො ගන්ධපුප්ඵධූමදීකපහිභගවන්තංපූකජසි  

කතන චසමකයනඅඤ්ඤතරාකට්ඨහාරිකාඉත්ථී අන්ධවකනසුපුප්ඵිතං
අකසොකරුක්ඛං දිස්වා සපල්ලවඞ්කුරානි පිණ්ඩීකතානි බහූනි 

අකසොකපුප්ඵානි ගකහත්වා ආගච්ඡන්තී, භගවන්තං තත්ථ නිසින්නං දිස්වා 
පසන්නචිත්තා ආසනස්ස සමන්තකතො කතහි පුප්කඵහි පුප්ඵසන්ථරං

සන්ථරන්තී, භගවකතො පූජංකත්වාවන්දිත්වා තික්ඛත්තුංපදක්ඛිණංකත්වා 
නමස්සමානා අගමාසි  සා අපකරන සමකයන කාලං කත්වා තාවතිංකසසු

නිබ්බත්ති, අච්ඡරාසහස්සපරිවාරා කයභුකයයන නන්දනවකන නච්චන්තී
ගායන්තී පාරිච්ඡත්තකමාලා ගන්කථන්තී පකමොදමානා කීළන්තී සුඛං
අනුභවති  අථායස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො කහට්ඨා වුත්තනකයන
කදවචාරිකං චරන්කතො තාවතිංසභවනං ගන්ත්වා තං දිස්වා තාය කතකම්මං
ඉමාහි ගාථාහිපුච්ඡි– 

680. 

‘‘පාරිච්ඡත්තකකකකොවිළාකර, රමණීකයමකනොරකම; 

දිබ්බමාලංගන්ථමානා, ගායන්තීසම්පකමොදසි  

681. 

‘‘තස්සා කතනච්චමානාය, අඞ්ගමඞ්කගහි සබ්බකසො; 
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දිබ්බාසද්දානිච්ඡරන්ති, සවනීයාමකනොරමා  

682. 

‘‘තස්සාකතනච්චමානාය, අඞ්ගමඞ්කගහිසබ්බකසො; 

දිබ්බාගන්ධාපවායන්ති, සුචිගන්ධාමකනොරමා  

683. 

‘‘විවත්තමානාකාකයන, යාකවණීසුපිළන්ධනා; 

කතසංසුයයතිනිග්කඝොකසො, තූරිකයපඤ්චඞ්ගිකකයථා  

684. 

‘‘වටංසකාවාතරාතා, වාකතනසම්පකම්පිතා; 

කතසංසුයයතිනිග්කඝොකසො, තූරිකයපඤ්චඞ්ගිකකයථා  

685. 

‘‘යාපිකතසිරස්මංමාලා, සුචිගන්ධාමකනොරමා; 

වාතිගන්කධොදිසාසබ්බා, රුක්කඛොමඤ්ජූසකකොයථා  

686. 

‘‘ඝායකසතංසුචිගන්ධං, රූපංපස්සසිඅමානුසං; 

කදවකතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති  

680. තත්ථ පාරිච්ඡත්තයක යකොවිළායරති පාරිච්ඡත්තකනාමකක
කකොවිළාරපුප්කඵආදායදිබ්බමාලංගන්ථමානාතිකයොජනා යඤ්හි කලොකියා

‘‘පාරිජාත’’න්ති වදන්ති, තං මාගධභාසාය ‘‘පාරිච්ඡත්තක’’න්ති වුච්චති  

කකොවිළාකරොති ච කකොවිළාරජාතිකකො, කසො ච මනුස්සකලොකකපි

කදවකලොකකපිකකොවිළාකරො, තස්සාපි ජාතීතිවදන්ති  

681. තස්සා පනකදවතායනච්චනකාකලඅඞ්ගභාරවකසනසරීරකතොච

පිළන්ධනකතො ච අතිවිය මරාකරො සද්කදො නිච්ඡරති, ගන්කධො සදා සබ්බා

දිසාපි ඵරිත්වා තිට්ඨති  කතනාහ ‘‘තස්සා යතනච්චමානාො’’තිආදි  තත්ථ 

සවනීොතිකසොතුංයුත්තා, සවනස්සවාහිතා, කණ්ණසුඛාති අත්කථො  

683. විවත්තමානාකායෙනාතිතවකාකයනසරීකරනපරිවත්තමාකනන, 

ඉත්ථම්භූතලක්ඛකණ කචතං කරණවචනං  ො යවණීසු පිළන්ධනාති යානි

කත කකසකවණීසු පිළන්ධනානි, විභත්තිකලොකපො කචත්ථ දට්ඨබ්කබො, 
ලිඞ්ගවිපල්ලාකසො වා  

684. වටංසකාතිරතනමයාකණ්ණිකාවටංසකාතිඅත්කථො  වාතධුතාති

මන්කදන මාලුකතන ධූපයමානා  වායතන සම්පකම්පිතාති වාකතන

සමන්තකතො විකසසකතො කම්පිතා චලිතා  අථ වා වටංසකා වාතධුතා, 
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වායතන සම්පකම්පිතාති අවාකතරිතාපි වාකතරිතාපි කය කත වටංසකා

කම්පිතා, කතසංසුයයතිනිග්කඝොකසොතිඅත්ථකයොජනා  

685. වාති  න්යධො දිසා සබ්බාති තස්සා කත සිරස්මං දිබ්බමාලාය 

ගන්කධො වායති සබ්බා දිසා  යථා කිං? රුක්යඛො මඤ්ජූසයකො ෙථාති, යථා
නාම මඤ්ජූසකකො රුක්කඛො සුපුප්ඵිකතො අත්තකනො ගන්කධන බහූනි 

කයොජනානිඵරමාකනොසබ්බාදිසාවායති, එවංතවසිරස්මංපිළන්ධනමාලාය
ගන්කධොති අත්කථො  කසො කිර රුක්කඛො ගන්ධමාදකන පච්කචකබුද්ධානං
උකපොසථකරණමණ්ඩලමාළකමජ්කඣ තිට්ඨති යත්තකානිකදවකලොකකච

මනුස්සකලොකක ච සුරභිකුසුමානි, තානි තස්ස සාඛග්කගසු නිබ්බත්තන්ති 
කතනකසොඅතිවියසුගන්කධොකහොති එවංතායකදවතායපිළන්ධනමාලාය 

ගන්කධොති කතනවුත්තං‘‘රුක්කඛොමඤ්ජූසකකොයථා’’ති  

686. යදිපි තස්ස සග්ගස්ස ඡඵස්සායතනිකභාවකතො සබ්බානිපි තත්ථ

ආරම්මණානි පියරූපානිකයව, ගන්ධරූපානං පන සවිකසසානං තස්සා

කදවතායලාභිභාවකතො ‘‘ඝාෙයසතං සුචි න්ධං, රූපංපස්සසිඅමානුස’’න්ති
වුත්තං  

අථ කදවතාද්වීහි ගාථාහිබයාකාසි– 

687. 

‘‘පභස්සරංඅච්චිමන්තං, වණ්ණගන්කධනසංයුතං; 

අකසොකපුප්ඵමාලාහං, බුද්ධස්සඋපනාමයිං  

688. 

‘‘තාහංකම්මංකරිත්වාන, කුසලංබුද්ධවණ්ණිතං; 

අකපතකසොකාසුඛිතා, සම්පකමොදාමනාමයා’’ති  

687. තත්ථ සුකධොතපවාළසඞ්ඝාතසන්නිභස්ස
කිඤ්ජක්ඛකකසරසමුදාකයන භාණුරංසිජාලස්ස විය අකසොකපුප්ඵුත්තමස්ස 

තදා උපට්ඨිතතං සන්ධායාහ ‘‘පභස්සරං අච්චිමන්ත’’න්ති  කසසං
වුත්තනයකමව  

අථායස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො තාය කදවතාය අත්තකනො
සුචරිතකම්කම කථිකත සපරිවාරාය තස්සා ධම්මං කදකසත්වා තකතො
මනුස්සකලොකං ආගන්ත්වා භගවකතො තං පවත්තිං කකථසි  භගවා තං

අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා සම්පත්තමහාජනස්ස ධම්මං කදකසසි, සා කදසනා
මහාජනස්සසාත්ථිකාඅකහොසීති  

පාරිච්ඡත්තකවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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ඉතිපරමත්ථදීපනියාඛුද්දක-අට්ඨකථායවිමානවත්ථුස්මං 

දසවත්ථුපටිමණ්ඩිතස්සතතියස්සපාරිච්ඡත්තකවග්ගස්ස 

අත්ථවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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4. මඤ්ජිට්ඨකවග්කගො 
1. මඤ්ජිට්ඨකවිමානවණ්ණනා 

මඤ්ජිට්ඨකවග්කග මඤ්ජිට්ඨයක විමානස්මින්ති මඤ්ජිට්ඨකවිමානං 

තස්ස කා උප්පත්ති? භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  තත්ථ
අඤ්ඤතකරො උපාසකකො භගවන්තං නිමන්කතත්වා අනන්තරවිමාකන
වුත්තනකයකනවමණ්ඩපං සජ්කජත්වා තත්ථනිසින්නං සත්ථාරංපූකජත්වා
දානං කදති  කතන ච සමකයන අඤ්ඤතරා කුලදාසී අන්ධවකන සුපුප්ඵිතං 
සාලරුක්ඛං දිස්වා තත්ථ පුප්ඵානි ගකහත්වා හීකරහි ආවුණිත්වා වටංසකක
කත්වාපුනබහූනිමුත්තපුප්ඵානි අග්ගපුප්ඵානිචගකහත්වානගරංපවිට්ඨා 
තස්මං මණ්ඩකප යුගන්ධරපබ්බතකුච්ඡිං ඔභාසයමානං බාලසූරියං විය

ඡබ්බණ්ණබුද්ධරංසිකයො විස්සජ්කජත්වා නිසින්නං, භගවන්තං දිස්වා
පසන්නචිත්තාකතහිපුප්කඵහිපූකජන්තීවටංසකානිආසනස්ස සමන්තකතො
ඨකපත්වා ඉතරානි ච පුප්ඵානි ඔකිරිත්වා සක්කච්චං වන්දිත්වා තික්ඛත්තුං
පදක්ඛිණං කත්වා අගමාසි  සා අපරභාකග කාලං කත්වා තාවතිංසභවකන

නිබ්බත්ති, තත්ථ තස්සා රත්තඵලිකමයං විමානං, තස්ස ච පුරකතො 
සුවණ්ණවාලුකාසන්ථතභූමභාගං මහන්තං සාලවනං පාතුරකහොසි  සා යදා

විමානකතො නික්ඛමත්වාසාලවනංපවිසති, තදාසාලසාඛාඔනමත්වාතස්සා
උපරි කුසුමානි ඔකිරන්ති  තං ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො කහට්ඨා
වුත්තනකයනඋපගන්ත්වාඉමාහි ගාථාහිකතකම්මංපුච්ඡි– 

689. 

‘‘මඤ්ජිට්ඨකකවිමානස්මං, කසොණ්ණවාලුකසන්ථකත; 

පඤ්චඞ්ගිකකනතූරිකයන, රමසිසුප්පවාදිකත  

690. 

‘‘තම්හාවිමානාඔරුය්හ, නිම්මතාරතනාමයා; 

ඔගාහසිසාලවනං, පුප්ඵිතංසබ්බකාලිකං  

691. 

‘‘යස්සයස්කසවසාලස්ස, මූකලතිට්ඨසිකදවකත; 

කසොකසොමුඤ්චතිපුප්ඵානි, ඔනමත්වාදුමුත්තකමො  

692. 

‘‘වාකතරිතං සාලවනං, ආරාතංදිජකසවිතං; 

වාතිගන්කධොදිසාසබ්බා, රුක්කඛොමඤ්ජූසකකොයථා  

693. 

‘‘ඝායකසතංසුචිගන්ධං, රූපංපස්සසිඅමානුසං; 

කදවකතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති  
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689. තත්ථ මඤ්ජිට්ඨයක විමානස්මින්ති රත්තඵලිකමකය විමාකන  
සින්දුවාරකණවීරමකුලසදිසවණ්ණඤ්හි ‘‘මඤ්ජිට්ඨක’’න්ති වුච්චති  

යසොණ්ණවාලුකසන්ථයතති සමන්තකතො විප්පකිණ්ණාහි සුවණ්ණවාලුකාහි 

සන්ථතභූමභාකග  රමසි සුප්පවාදියතති සුට්ඨු පවාදිකතන පඤ්චඞ්ගිකකන
තූරිකයනඅභිරමසි  

690. නිමිත්තා රතනාමොති තවසුචරිතසිප්පිනාඅභිනිම්මතාරතනමයා

විමානා  ඔ ාහසීති පවිසසි  සබ්බකාලිකන්ති සබ්බකාකල සුඛං

සබ්බඋතුසප්පායං, සබ්බකාකලපුප්ඵනකංවා  

692. වායතරිතන්තියථාපුප්ඵානිඔකිරන්ති, එවංවාකතනඊරිතං චලිතං  

ආධුතන්තිමන්කදනමාලුකතන සණිකසණිකං විධූපයමානං  දිජයසවිතන්ති 
මයූරකකොකිලාදිසකුණසඞ්කඝහිඋපකසවිතං  

එවංකථකරනපුට්ඨාසාකදවතාඉමාහිගාථාහිබයාකාසි– 

694. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, දාසීඅයිරකුකලඅහුං; 

බුද්ධංනිසින්නංදිස්වාන, සාලපුප්කඵහිඔකිරිං  

695. 

‘‘වටංසකඤ්චසුකතං, සාලපුප්ඵමයංඅහං; 

බුද්ධස්සඋපනාකමසිං, පසන්නාකසහිපාණිභි  

696. 

‘‘තාහංකම්මංකරිත්වාන, කුසලංබුද්ධවණ්ණිතං; 

අකපතකසොකාසුඛිතා, සම්පකමොදාමනාමයා’’ති  

694-5. තත්ථ අයිරකුයලතිඅයයකුකල, සාමකකගකහති අත්කථො  අහුන්ති

අකහොසිං  ඔකිරින්ති පුප්කඵහි විප්පකිරිං  උපනායමසින්ති පූජාවකසන
උපනාකමසිං කසසංවුත්තනයකමව  

අථායස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො සපරිවාරාය තස්සා කදවතාය ධම්මං 
කදකසත්වාමනුස්සකලොකංආගන්ත්වාභගවකතොතමත්ථංනිකවකදසි භගවා
තං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා සම්පත්තමහාජනස්ස ධම්මං කදකසසි  කදසනා
සකදවකස්ස කලොකස්සසාත්ථිකාඅකහොසීති  

මඤ්ජිට්ඨකවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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2. පභස්සරවිමානවණ්ණනා 

පභස්සරවරවණ්ණනියභති පභස්සරවිමානං තස්සකාඋප්පත්ති? භගවා
රාජගකහ විහරති  කතන ච සමකයන රාජගකහ අඤ්ඤතකරො උපාසකකො
මහාකමොග්ගල්ලානත්කථකර අභිප්පසන්කනො කහොති  තස්කසකා ධීතා සද්ධා

පසන්නා, සාපි කථකර ගරුචිත්තීකාරබහුලා කහොති  අකථකදිවසං ආයස්මා 
මහාකමොග්ගල්ලාකනො රාජගකහ පිණ්ඩාය චරන්කතො තං කුලං උපසඞ්කම 
සා කථරං දිස්වා කසොමනස්සජාතා ආසනං පඤ්ඤාකපත්වා කථකර තත්ථ
නිසින්කන සුමනමාලාය පූකජත්වා මරාරං ගුළඵාණිතං කථරස්ස පත්කත

ආකිරි, කථකරො අනුකමොදිතුකාකමො නිසීදි  සා ඝරාවාසස්ස බහුකිච්චතාය
අකනොකාසතංපකවකදත්වා‘‘අඤ්ඤස්මංදිවකස ධම්මංකසොස්සාමී’’තිකථරං
වන්දිත්වාඋකයයොකජසි තදකහවචසාකාලංකත්වා තාවතිංකසසුනිබ්බත්ති 
තංආයස්මාමහාකමොග්ගල්ලාකනොඋපසඞ්කමත්වාඉමාහිගාථාහි පුච්ඡි– 

697. 

‘‘පභස්සරවරවණ්ණනිකභ, සුරත්තවත්ථවසකන; 

මහිද්ධිකකචන්දනරුචිරගත්කත, 
කාත්වංසුකභකදවකතවන්දකසමමං  

698. 

‘‘පල්ලඞ්කකොචකතමහග්කඝො, නානාරතනචිත්තිකතොරුචිකරො; 

යත්ථත්වංනිසින්නාවිකරොචසි, කදවරාජාරිවනන්දකනවකන  

699. 

‘‘කිං ත්වංපුකරසුචරිතමාචරීභද්කද, කිස්ස කම්මස්සවිපාකං; 

අනුකභොසිකදවකලොකස්මං, කදවකතපුච්ඡිතාචික්ඛ; 
කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති  

697. තත්ථ පභස්සරවරවණ්ණනියභති නිභාති දිබ්බතීති නිභා, 

වණ්කණොව නිභා වණ්ණනිභා, අතිවිය ඔභාසනකතො පභස්සරා
ඡවිකදොසාභාකවන වරා උත්තමා වණ්ණනිභා එතිස්සාති 
පභස්සරවරවණ්ණනිභා  ආමන්තනවකසන ‘‘පභස්සරවරවණ්ණනිකභ’’ති

වුත්තං  සුරත්තවත්ථවසයනති සුට්ඨු රත්තවත්ථනිවත්කථ  

චන්දනරුචිර ත්යතති චන්දනානුලිත්තං විය රුචිරගත්කත, 

කගොසීතචන්දකනන බහලතරානුලිත්තං විය සුරත්තමනුඤ්ඤසරීරාවයකවති

අත්කථො, චන්දනානුකලකපනවාරුචිරගත්කත  

එවං කථකරනපුට්ඨාකදවතාඉමාහිගාථාහි බයාකාසි– 

700. 

‘‘පිණ්ඩායකතචරන්තස්ස, මාලංඵාණිතඤ්චඅදදංභන්කත; 

තස්සකම්මස්සිදංවිපාකං, අනුකභොමකදවකලොකස්මං  



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා මඤ්ජිට්ඨකවග්කගො 

136 

පටුන 

701. 

‘‘කහොතිචකමඅනුතාකපො, අපරද්ධංදුක්ඛිතඤ්චකමභන්කත; 

සාහං ධම්මංනාස්කසොසිං, සුකදසිතං ධම්මරාකජන  

702. 

‘‘තංතංවදාමභද්දන්කත, යස්සකමඅනුකම්පිකයොකකොචි; 

ධම්කමසුතංසමාදකපථ, සුකදසිතංධම්මරාකජන  

703. 

‘‘කයසංඅත්ථිසද්ධාබුද්කධ, ධම්කමචසඞ්ඝරතකන; 

කතමංඅතිවිකරොචන්ති, ආයුනායසසාසිරියා  

704. 

‘‘පතාකපන වණ්කණන උත්තරිතරා, අඤ්කඤ මහිද්ධිකතරා මයා 
කදවා’’ති  

700. තත්ථ මාලන්ති සුමනපුප්ඵං  ඵාණිතන්ති උච්ඡුරසං ගකහත්වා
කතඵාණිතං  

701. අනුතායපොති විප්පටිසාකරො  තස්ස කාරණමාහ ‘‘අපරද්ධං

දුක්ඛතඤ්ච යම භන්යත’’ති. ඉදානි තං සරූපකතො දස්කසති ‘‘සාහං ධම්මං

නාස්යසොසි’’න්ති, සාඅහං තදාතවකදකසතුකාමස්සධම්මංනසුණිං කීදිසං? 

සුයදසිතං ධම්මරායජනාති, සම්මාසම්බුද්කධන ආදිකලයාණාදිතාය
එකන්තනියයානිකතායච ස්වාඛාතන්තිඅත්කථො  

702. තන්තිතස්මාධම්මරාකජනසුකදසිතත්තාඅසවනස්සචමාදිසානං 

අනුතාපකහතුභාවකතො  තන්තිතුවං, තුය්හන්තිඅත්කථො  ෙස්සාතිකයොඅස්ස  

අනුකම්පියෙොති අනුකම්පිතබ්කබො  යකොචීති කයො කකොචි  ධම්යමසූති

සීලාදිධම්කමසු  ‘‘ධම්කම හී’’ති වා පාකඨො, සාසනධම්කමති අත්කථො  හීති

නිපාතමත්තං, වචනවිපල්ලාකසො වා  තන්ති අනුකම්පිතබ්බපුග්ගලං  

සුයදසිතන්තිසුට්ඨුකදසිතං  

703-4. යතමංඅතිවියරොචන්තීතිකතරතනත්තකයපසන්නාකදවපුත්තා

මං අතික්කමත්වා විකරොචන්ති  පතායපනාති කතජසා ආනුභාකවන  

අඤ්යඤති කය අඤ්කඤ  මොති නිස්සක්කක කරණවචනං  වණ්කණන

උත්තරිතරාමහිද්ධිකතරා චකදවා, කතරතනත්තකයඅභිප්පසන්නාකයවාති
දස්කසති කසසං වුත්තනයකමව  

පභස්සරවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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3. නා විමානවණ්ණනා 

අලඞ්කතා මණිකඤ්චනාචිතන්ති නාගවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 

භගවා බාරාණසියං විහරති ඉසිපතකන මගදාකය  කතන සමකයන 
බාරාණසිවාසිනී එකා උපාසිකා සද්ධා පසන්නා සීලාචාරසම්පන්නා
භගවන්තං උද්දිස්ස වත්ථයුගං වායාකපත්වා සුපරිකධොතං කාරාකපත්වා

උපසඞ්කමත්වා භගවකතො පාදමූකල ඨකපත්වා එවමාහ ‘‘පටිග්ගණ්හාතු, 

භන්කතභගවා, ඉමංවත්ථයුගංඅනුකම්පංඋපාදායයං මමඅස්සදීඝරත්තං
හිතාය සුඛායා’’ති  භගවා තං පටිග්ගකහත්වා තස්සා උපනිස්සයසම්පත්තිං

දිස්වා ධම්මං කදකසසි, සා කදසනාවසාකන කසොතාපත්තිඵකල පතිට්ඨහිත්වා
භගවන්තං වන්දිත්වා පදක්ඛිණං කත්වා කගහං අගමාසි  සා න චිරස්කසව 

කාලං කත්වා තාවතිංකසසු උප්පන්නා සක්කස්ස කදවරාජස්ස පියා අකහොසි
වල්ලභා යසුත්තරා නාම නාකමන  තස්සා පුඤ්ඤානුභාකවන

කහමජාලසඤ්ඡන්කනොකුඤ්ජරවකරො නිබ්බත්ති, තස්සචඛන්කධමණිමකයො

මණ්ඩකපො, මජ්කඣ සුපඤ්ඤත්තරතනපල්ලඞ්කකො නිබ්බත්ති, ද්වීසු
දන්කතසු චස්ස කමලකුවලයුජ්ජලා රමණීයා ද්කව කපොක්ඛරණිකයො 
පාතුරකහසුං  තත්ථ පදුමකණ්ණිකාසු ඨිතා කදවධීතා 
පග්ගහිතපඤ්චඞ්ගිකතූරියානච්චන්තිකචවගායන්තිච  

සත්ථාබාරාණසියංයථාභිරන්තංවිහරිත්වාකයනසාවත්ථිකතන චාරිකං
පක්කාම අනුපුබ්කබනසාවත්ථිංපත්වාතත්රසුදංභගවාසාවත්ථියංවිහරති 

කජතවකන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාකම  අථ සා කදවතා අත්තනා
අනුභුයයමානං දිබ්බසම්පත්තිංඔකලොකකත්වාතස්සාකාරණංඋපධාකරන්තී
‘‘සත්ථු වත්ථයුගදානකාරණ’’න්ති ඤත්වා සඤ්ජාතකසොමනස්සා භගවති
පසාදබහුමානා වන්දිතුකාමා අභික්කන්තාය රත්තියා හත්ථික්ඛන්ධවරගතා
ආකාකසන ආගන්ත්වා තකතො ඔතරිත්වා භගවන්තං වන්දිත්වා අඤ්ජලිං
පග්ගය්හඑකමන්තං අට්ඨාසි තංආයස්මාවඞ්ගීකසොභගවකතොඅනුඤ්ඤාය
ඉමාහිගාථාහිපුච්ඡි– 

705. 

‘‘අලඞ්කතා මණිකඤ්චනාචිතං, කසොවණ්ණජාලචිතං මහන්තං; 

අභිරුය්හගජවරංසුකප්පිතං, ඉධාගමාකවහායසංඅන්තලික්කඛ  

706. 

‘‘නාගස්ස දන්කතසු දුකවසු නිම්මතා, අච්කඡොදකා පදුමනිකයො 

සුඵුල්ලා; 

පදුකමසුචතූරියගණාපභිජ්ජකර, ඉමාචනච්චන්තිමකනොහරාකයො  

707. 

‘‘කදවිද්ධිපත්තාසිමහානුභාකව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා මඤ්ජිට්ඨකවග්කගො 
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පටුන 

705. තත්ථ අලඞ්කතාති සබ්බාභරණවිභූසිතා  මණිකඤ්චනාචිතන්ති

කතහි දිබ්බමාකනහි මණිසුවණ්කණහි ආචිතං  යසොවණ්ණජාලචිතන්ති

කහමජාලසඤ්ඡන්නං  මහන්තන්ති විපුලං  සුකප්පිතන්ති 

ගමනසන්නාහවකසන සුට්ඨු සන්නද්ධං  යවහාෙසන්ති කවහායසභූකත 

හත්ථිපිට්කඨ  අන්තලික්යඛතිආකාකස, ‘‘අලඞ්කතමණිකඤ්චනාචිත’’න්තිපි

පාකඨො  අයඤ්කහත්ථ සඞ්කඛපත්කථො – කදවකත, ත්වං සබ්බාලඞ්කාකරහි

අලඞ්කතා අලඞ්කතමණිකඤ්චනාචිතං, අතිවිය දිබ්බමාකනහි මණීහි 

කඤ්චකනහි ච අලඞ්කරණවකසන ඛචිතං, කහමජාකලහි
කුම්භාලඞ්කාරාදිකභකදහි හත්ථාලඞ්කාකරහිචිතංආමුත්තංමහන්තංඅතිවිය
බ්රහන්තංඋත්තමංගජංආරුය්හ හත්ථිපිට්ඨියා නිසින්නාආකාකසකනවඉධ
අම්හාකංසන්තිකං ආගතාති  

706. නා ස්සදන්යතසුදුයවසුනිම්මිතාතිඑරාවණස්සවියනාගරාජස්ස 
ඉමස්සද්වීසුදන්කතසු ද්කවකපොක්ඛරණිකයොසුචරිතසිප්පිනා සුට්ඨුවිරචිතා  

තූරිෙ ණාතිපඤ්චඞ්ගිකතූරියසමූහා  පභිජ්ජයරතිද්වාදසන්නංලයකභදානං

වකසනපකභදංගච්ඡන්ති  ‘‘පවජ්ජකර’’තිචපඨන්ති, පකාකරහිවාදීයන්තීති
අත්කථො  

එවං කථකරනපුට්ඨාකදවතාඉමාහිගාථාහි විස්සජ්කජසි– 

708. 

‘‘බාරාණසියංඋපසඞ්කමත්වා, බුද්ධස්සහංවත්ථයුගංඅදාසිං; 

පාදානිවන්දිත්වාඡමානිසීදිං, විත්තාචහංඅඤ්ජලිකං අකාසිං  

709. 

‘‘බුද්කධො ච කම කඤ්චනසන්නිභත්තකචො, අකදසයි 

සමුදයදුක්ඛනිච්චතං; 

අසඞ්ඛතංදුක්ඛනිකරොධසස්සතං, මග්ගංඅකදසයියකතොවිජානිසං  

710. 

‘‘අප්පායුකීකාලකතාතකතොචුතා, උපපන්නාතිදසගණංයසස්සිනී; 

සක්කස්සහං අඤ්ඤතරා පජාපති, යසුත්තරා නාම දිසාසු 
විස්සුතා’’ති  

708-9. තත්ථ ඡමාතිභූමයං භුම්මත්කථහිඉදංපච්චත්තවචනං  විත්තාති

තුට්ඨා  ෙයතොති යකතො සත්ථු සාමුක්කංසිකධම්මකදසනකතො  විජානිසන්ති
චත්තාරි අරියසච්චානිපටිවිජ්ඣිං  

710. අප්පායුකීති‘‘ඊදිසංනාමඋළාරංපුඤ්ඤංකත්වානතයාඑතස්මං 
දුක්ඛබහුකලමනුස්සත්තභාකවඑවංඨාතබ්බ’’න්තිසඤ්ජාතාභිසන්ධිනාවිය

පරික්ඛයං ගකතන කම්මුනා අප්පායුකා සමානා  අඤ්ඤතරා පජාපතීති 
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කසොළසසහස්සානං මකහසීනං අඤ්ඤතරා  දිසාසු විස්සුතාති ද්වීසු
කදවකලොකකසුසබ්බදිසාසුපාකටාපඤ්ඤාතා කසසං වුත්තනයකමව  

නාගවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. අයලොමවිමානවණ්ණනා 

අභික්කන්යතන වණ්යණනාති අකලොමවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
භගවා බාරාණසියං ඉසිපතකන මගදාකය විහරන්කතො පුබ්බණ්හසමයං

නිවාකසත්වා පත්තචීවරමාදාය බාරාණසිං පිණ්ඩාය පාවිසි. තත්කථකා
අකලොමානාමදුග්ගතිත්ථීභගවන්තං දිස්වාපසන්නචිත්තාඅඤ්ඤංදාතබ්බං
අපස්සන්තී ‘‘ඊදිසම්පි භගවකතො දින්නං මය්හං මහප්ඵලං භවිස්සතී’’ති

චින්කතත්වා පරිභින්නවණ්ණං අකලොණං සුක්ඛකුම්මාසං උපකනසි, භගවා

පටිග්ගකහසි  සා තං දානං ආරම්මණං කත්වා කසොමනස්සං පකවකදසි, සා 
අපරභාකග කාලං කත්වා තාවතිංකසසු නිබ්බත්ති  තං ආයස්මා
මහාකමොග්ගල්ලාකනො– 

711. 

‘‘අභික්කන්කතන වණ්කණන…කප … වණ්කණො ච කත සබ්බදිසා

පභාසතී’’ති  – 

පුච්ඡි සාපිතස්සබයාකාසි, තංදස්කසතුං– 

714. 

‘‘සා කදවතා අත්තමනා…කප … යස්ස කම්මස්සිදං ඵල’’න්ති  – 

වුත්තං; 
715. 

‘‘අහඤ්චබාරාණසියං, බුද්ධස්සාදිච්චබන්රාකනො; 

අදාසිංසුක්ඛකුම්මාසං, පසන්නාකසහිපාණිභි  

716. 

‘‘සුක්ඛායඅකලොණිකායච, පස්සඵලංකුම්මාසපිණ්ඩියා; 

අකලොමංසුඛිතංදිස්වා, කකොපුඤ්ඤංනකරිස්සති  

717. 

‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප … වණ්කණො චකම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

716. තත්ථ අයලොමං සුඛිතං දිස්වාති අකලොමම්පි නාම 

සුක්ඛකුම්මාසමත්තංදත්වාඑවංදිබ්බසුකඛනසුඛිතංදිස්වා  යකොපුඤ්ඤංන

කරිස්සතීති කකො නාම අත්තකනො හිතසුඛං ඉච්ඡන්කතො පුඤ්ඤං න
කරිස්සතීති කසසංවුත්තනයකමව  

අකලොමවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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5. කඤ්ජිකදායිකාවිමානවණ්ණනා 

අභික්කන්යතන වණ්යණනාති කඤ්ජිකදායිකාවිමානං  තස්ස කා

උප්පත්ති? භගවා අන්ධකවින්කද විහරති  කතන ච සමකයන භගවකතො
කුච්ඡියං වාතකරොකගො උප්පජ්ජි  භගවා ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්කතසි

‘‘ගච්ඡ ත්වං ආනන්ද, පිණ්ඩාය චරිත්වා මය්හං කභසජ්ජත්ථං කඤ්ජිකං
ආහරා’’ති  ‘‘එවං භන්කත’’ති කඛො ආයස්මා ආනන්කදො භගවකතො
පටිස්සුණිත්වා මහාරාජදත්තියං පත්තං ගකහත්වා අත්තකනො 
උපට්ඨාකකවජ්ජස්ස නිකවසනද්වාකර අට්ඨාසි  තං දිස්වා කවජ්ජස්ස භරියා 

පච්චුග්ගන්ත්වා වන්දිත්වා පත්තං ගකහත්වා කථරං පුච්ඡි ‘‘කීදිකසන කවො, 

භන්කත, කභසජ්කජන අත්කථො’’ති  සා කිර බුද්ධිසම්පන්නා ‘‘කභසජ්කජන

පකයොජකන සති කථකරො ඉධාගච්ඡති, න භික්ඛත්ථ’’න්ති සල්ලක්කඛසි 

‘‘කඤ්ජිකකනා’’තිචවුත්කත ‘‘නයිදංකභසජ්ජංමය්හංඅයයස්ස, තථාකහස

භගවකතො පත්කතො, හන්දාහං කලොකනාථස්ස අනුච්ඡවිකං කඤ්ජිකං
සම්පාකදමී’’ති කසොමනස්සජාතා සඤ්ජාතබහුමානා බදරයූකසන යාගුං 
සම්පාකදත්වා පත්තං පූකරත්වා තස්ස පරිවාරභාකවන අඤ්ඤඤ්ච කභොජනං
පටියාකදත්වා කපකසසි  තං පරිභුත්තමත්තස්කසව භගවකතො කසො ආබාකධො
වූපසම  සා අපකරන සමකයන කාලං කත්වා තාවතිංකසසු උප්පජ්ජිත්වා
මහතිංදිබ්බසම්පත්තිංඅනුභවන්තීකමොදති  අථායස්මාමහාකමොග්ගල්ලාකනො
කදවචාරිකං චරන්කතො තං අච්ඡරාසහස්සපරිවාකරන විචරන්තිං දිස්වා තාය
කතකම්මංඉමාහිගාථාහිපුච්ඡි– 

719. 

‘‘අභික්කන්කතන වණ්කණන …කප … වණ්කණො ච කත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති – 

සාපිබ්යාකාසි  

721. 

‘‘සාකදවතාඅත්තමනා…කප …යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  
723. 

‘‘අහංඅන්ධකවින්දම්හි, බුද්ධස්සාදිච්චබන්රාකනො; 

අදාසිංකකොලසම්පාකං, කඤ්ජිකංකතලධූපිතං  

724. 

‘‘පිප්ඵලයාලසුකණනච, මස්සංලාමඤ්ජකකනච; 

අදාසිංඋජුභූතස්මං, විප්පසන්කනනකචතසා  

725. 

‘‘යාමකහසිත්තංකාකරයය, චක්කවත්තිස්සරාජිකනො; 

නාරීසබ්බඞ්ගකලයාණී, භත්තුචාකනොමදස්සිකා; 

එකස්සකඤ්ජිකදානස්ස, කලංනාග්ඝතිකසොළසිං  



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා මඤ්ජිට්ඨකවග්කගො 

141 

පටුන 

726. 

‘‘සතං නික්ඛාසතං අස්සා, සතංඅස්සතරීරථා; 

සතංකඤ්ඤාසහස්සානි, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 

එකස්සකඤ්ජිකදානස්ස, කලංනාග්ඝන්තිකසොළසිං  

727. 

‘‘සතංකහමවතානාගා, ඊසාදන්තාඋරූළ්හවා; 

සුවණ්ණකච්ඡාමාතඞ්ගා, කහමකප්පනවාසසා, 

එකස්සකඤ්ජිකදානස්ස, කලංනාග්ඝන්තිකසොළසිං  

728. 

‘‘චතුන්නමපිදීපානං, ඉස්සරංකයොධකාරකය; 

එකස්සකඤ්ජිකදානස්ස, කලංනාග්ඝතිකසොළසි’’න්ති  

723-4. තත්ථ අදාසිං යකොලසම්පාපකං, කඤ්ජිකං යතලධූපිතන්ති
බදරකමොදකකසාකව චතුගුකණොදකසකමොදිකතපාකකනචතුත්ථභාගාවසිට්ඨං
යාගුං පචිත්වා තං තිකටුකඅජකමොදහිඞ්ගුජීරකලසුණාදීහි කටුකභණ්කඩහි
අභිසඞ්ඛරිත්වා සුධූපිතං කත්වා ලාමඤ්ජගන්ධං ගාහාකපත්වා

පසන්නචිත්කතනභගවකතොපත්කතආකිරිත්වාසත්ථාරං උද්දිසිත්වාඅදාසිං, 
කථරස්සහත්කථපතිට්ඨකපසින්තිදස්කසති කතනාහ– 

‘‘පිප්ඵලයා ලසුයණනච, මිස්සංලාමඤ්ජයකනච; 

අදාසිංඋජුභූතස්මං, විප්පසන්කනනකචතසා’’ති  

කසසංවුත්තනයකමව  

එවං ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො තාය කදවතාය අත්තනා 
සමුපචිතසුචරිතකම්කම ආවිකකත සපරිවාරාය තස්සා ධම්මං කදකසත්වා
මනුස්සකලොකං ආගන්ත්වා තං පවත්තිං භගවකතො ආකරොකචසි  භගවා
තමත්ථංඅට්ඨුප්පත්තිංකත්වා චතුපරිසමජ්කඣධම්මංකදකසසි සාකදසනා
මහාජනස්සසාත්ථිකාඅකහොසීති  

කඤ්ජිකදායිකාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. විහාරවිමානවණ්ණනා 

අභික්කන්යතන වණ්යණනාතිවිහාරවිමානං තස්සකා උප්පත්ති? භගවා
සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන විසාඛා මහාඋපාසිකා 
අඤ්ඤතරස්මංඋස්සවදිවකසඋයයාකනවිචරණත්ථංසහායිකාහිපරිජකනන
ච උස්සාහිතා සුන්හාතානුලිත්තා සුකභොජනං භුඤ්ජිත්වා මහාලතාපසාධනං
පිළන්ධිත්වා පඤ්චමත්කතහි සහායිකාසකතහි පරිවාරිතා මහන්කතන
ඉස්සරිකයන මහතා පරිච්කඡකදන කගහකතො නික්ඛම්ම උයයානං උද්දිස්ස
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ගච්ඡන්තී චින්කතසි ‘‘බාලදාරිකාය විය කිං කම කමොඝකීළිකතන, හන්දාහං

විහාරං ගන්ත්වා භගවන්තං මකනොභාවනීකය ච අකයය වන්දිස්සාම, 
ධම්මඤ්ච කසොස්සාමී’’ති විහාරං ගන්ත්වා එකමන්කත ඨත්වා
මහාලතාපිළන්ධනං ඔමුඤ්චිත්වා තං දාසියා හත්කථ දත්වා භගවන්තං
වන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදි තස්සාභගවාධම්මං කදකසසි  

සා ධම්මං සුත්වා භගවන්තං වන්දිත්වා පදක්ඛිණං කත්වා 
මකනොභාවනීකය ච භික්ඛූ වන්දිත්වා විහාරකතො නික්ඛමත්වා කථොකං

ගන්ත්වාදාසිංආහ ‘‘හන්දකජආභරණංපිළන්ධිස්සාමී’’ති සාතංභණ්ඩිකං
කත්වා බන්ධිත්වා විහාකර ඨකපත්වා තහං තහං විචරිත්වා ගමනකාකල

විස්සරිත්වා ගතත්තා ‘‘විස්සරිතං මයා, තිට්ඨ අකයය ආහරිස්සාමී’’ති

නිවත්තිතුකාමා අකහොසි  විසාඛා ‘‘සකච කජ විහාකර ඨකපත්වා විස්සරිතං, 
තස්ස විහාරස්කසව අත්ථාය තං පරිච්චජිස්සාමී’’ති විහාරං ගන්ත්වා
භගවන්තං උපසඞ්කමත්වා වන්දිත්වා අත්තකනො අධිප්පායං පකවකදන්තී

‘‘විහාරං, භන්කත, කාකරස්සාම, අධිවාකසතු කම භගවා අනුකම්පං 
උපාදායා’’තිආහ අධිවාකසසිභගවාතුණ්හීභාකවන  

සා තං පිළන්ධනං සතසහස්සාධිකනවකකොටිඅග්ඝනකං විස්සජ්කජත්වා 
ආයස්මතා මහාකමොග්ගල්ලාකනන නවකම්මාධිට්ඨායකකන 
සුවිභත්තභිත්තිථම්භතුලාකගොපානසිකණ්ණිකද්වාරබාහවාතපාන
කසොපානාදිකගහාවයවං මකනොහරං සුවිකප්පිතකට්ඨකම්මරමණීයං
සුපරිකම්මකතසුධාකම්මං මනුඤ්ඤං 
සුවිරචිතමාලාකම්මලතාකම්මාදිචිත්තකම්මවිචිත්තං
සුපරිනිට්ඨිතමණිකුට්ටිම සදිසභූමතලං කදවවිමානසදිසං කහට්ඨාභූමයං

පඤ්ච ගබ්භසතානි, උපරිභූමයං පඤ්ච ගබ්භසතානීති
ගබ්භසහස්සපටිමණ්ඩිතං බුද්ධස්ස භගවකතො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච
වසනානුච්ඡවිකං මහන්තං පාසාදං තස්ස පරිවාරපාසාදසහස්සඤ්ච කතසං
පරිවාරභාකවන කුටිමණ්ඩපචඞ්කමනාදීනි ච කාකරන්තී නවහි මාකසහි
විහාරං නිට්ඨාකපසි  පරිනිට්ඨිකත ච විහාකර නවකහව හිරඤ්ඤකකොටීහි
විහාරමහං කාකරන්තී පඤ්චමත්කතහි සහායිකාසකතහි සද්ධිං පාසාදං
අභිරුහිත්වාතස්ස සම්පත්තිංදිස්වා කසොමනස්සජාතා සහායිකා ආහ ‘‘ඉමං

එවරූපං පාසාදං කාකරන්තියා යං මයා පුඤ්ඤං පසුතං, තං අනුකමොදථ, 
පත්තිදානං කවො දම්මී’’ති  ‘‘අකහො සාරා අකහො සාධූ’’ති පසන්නචිත්තා
සබ්බාපිඅනුකමොදිංසු  

තත්ථඅඤ්ඤතරාඋපාසිකාවිකසසකතොතංපත්තිදානංමනසාකාසි සා
න චිරස්කසව කාලං කත්වා තාවතිංකසසු නිබ්බත්ති  තස්සා
පුඤ්ඤානුභාකවන 

අකනකකූටාගාරපාකාරඋයයානකපොක්ඛරණිආදිපටිමණ්ඩිතං
කසොළසකයොජනායාමවිත්ථාරබ්කබධං අත්තකනො පභාය කයොජනසතං
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ඵරන්තං ආකාසචාරිං මහන්තං විමානං පාතුරකහොසි  සා ගච්ඡන්තීපි 
අච්ඡරාසහස්සපරිවාරා සහ විමාකනන ගච්ඡති  විසාඛා පන මහාඋපාසිකා
විපුලපරිච්චාගතාය සද්ධාසම්පත්තියා ච නිම්මානරතීසු නිබ්බත්තිත්වා 
සුනිම්මතකදවරාජස්ස අග්ගමකහසිභාවං සම්පාපුණි  අථායස්මා අනුරුද්කධො
කදවචාරිකං චරන්කතො තං විසාඛාය සහායිකං තාවතිංසභවකන උප්පන්නං
දිස්වා– 

729. 

‘‘අභික්කන්කතනවණ්කණන, යාත්වංතිට්ඨසිකදවකත; 

ඔභාකසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා  

730. 

‘‘තස්සාකතනච්චමානාය, අඞ්ගමඞ්කගහිසබ්බකසො; 

දිබ්බාසද්දානිච්ඡරන්ති, සවනීයාමකනොරමා  

731. 

‘‘තස්සාකතනච්චමානාය, අඞ්ගමඞ්කගහිසබ්බකසො; 

දිබ්බාගන්ධාපවායන්ති, සුචිගන්ධාමකනොරමා  

732. 

‘‘විවත්තමානාකාකයන, යාකවණීසුපිළන්ධනා; 

කතසංසුයයතිනිග්කඝොකසො, තූරිකයපඤ්චඞ්ගිකකයථා  

733. 

‘‘වටංසකාවාතරාතා, වාකතනසම්පකම්පිතා; 

කතසංසුයයතිනිග්කඝොකසො, තූරිකයපඤ්චඞ්ගිකකයථා  

734. 

‘‘යාපි කතසිරස්මංමාලා, සුචිගන්ධා මකනොරමා; 

වාතිගන්කධොදිසාසබ්බා, රුක්කඛොමඤ්ජූසකකොයථා  

735. 

‘‘ඝායකස තංසුචිගන්ධං, රූපංපස්සසි අමානුසං; 

කදවකතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති – 

ඉමාහිගාථාහිපුච්ඡි සාපිතස්සඑවංබයාකාසි– 

736. 

‘‘සාවත්ථියංමය්හංසඛීභදන්කත, සඞ්ඝස්සකාකරසිමහාවිහාරං; 

තත්ථප්පසන්නාඅහමානුකමොදිං, දිස්වාඅගාරඤ්චපියඤ්ච කමතං  

737. 
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‘‘තාකයවකමසුද්ධනුකමොදනාය, ලද්ධංවිමානබ්භුතදස්සකනයයං; 

සමන්තකතොකසොළසකයොජනානි, කවහායසංගච්ඡතිඉද්ධියාමම  

738. 

‘‘කූටාගාරානිකවසාකම, විභත්තාභාගකසොමතා; 

දද්දල්ලමානාආභන්ති, සමන්තාසතකයොජනං  

739. 

‘‘කපොක්ඛරඤ්කඤො චකමඑත්ථ, පුථුකලොමනිකසවිතා; 

අච්කඡොදකාවිප්පසන්නා, කසොණ්ණවාලුකසන්ථතා  

740. 

‘‘නානාපදුමසඤ්ඡන්නා, පුණ්ඩරීකසකමොතතා; 

සුරභීසම්පවායන්ති, මනුඤ්ඤාමාලුකතරිතා  

741. 

‘‘ජම්බුකයොපනසාතාලා, නාළිකකරවනානිච; 

අන්කතොනිකවසකනජාතා, නානාරුක්ඛාඅකරොපිමා  

742. 

‘‘නානාතූරියසඞ්ඝුට්ඨං, අච්ඡරාගණකඝොසිතං; 

කයොපිමංසුපිකනපස්කස, කසොපිවිත්කතොසියානකරො  

743. 

‘‘එතාදිසංඅබ්භුතදස්සකනයයං, විමානංසබ්බකසොපභං; 

මමකම්කමහිනිබ්බත්තං, අලංපුඤ්ඤානිකාතකව’’ති  

736. තත්ථ සාවත්ථිෙං මය්හං සඛී භදන්යත, සඞ්ඝස්ස කායරසි 

මහාවිහාරන්ති භන්කත අනුරුද්ධ, සාවත්ථියා සමීකප පාචීනපස්කස මය්හං
මම සක්ඛී සහායිකා විසාඛා මහාඋපාසිකා ආගතාගතං චාතුද්දිසං 
භික්ඛුසඞ්ඝං උද්දිස්ස නවහිරඤ්ඤකකොටිපරිච්චාකගන පුබ්බාරාමං නාම

මහන්තංවිහාරං කාකරසි  තත්ථප්පසන්නාඅහමානුයමොදින්තිතස්මංවිහාකර 
කතපරිකයොසිකතසඞ්ඝස්සනියයාදියමාකනතායකකතපත්තිදාකන‘‘අකහො
ඨාකන වත පරිච්චාකගො කකතො’’ති පසන්නා රතනත්තකය කම්මඵකල ච
සඤ්ජාතපසාදා අහං අනුකමොදිං  වත්ථුවකසන තස්සා අනුකමොදනාය

උළාරභාවං දස්කසතුං ‘‘දිස්වා අ ාරඤ්ච පිෙඤ්ච යමත’’න්ති ආහ 
සහස්සගබ්භං අතිවිය රමණීයං කදවවිමානසදිසං තඤ්ච අගාරං මහන්තං
පාසාදං පියඤ්ච කම බුද්ධප්පමුඛං සඞ්ඝං උද්දිස්ස තාදිසං මහන්තං 
ධනපරිච්චාගංදිස්වාඅනුකමොදින්තිකයොජනා  
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737. තායෙව යම සුද්ධනුයමොදනාොති යථාවුත්තාය 

කදයයධම්මපරිච්චාගාභාකවන සුද්ධාය කකවලාය අනුකමොදනාකයව  ලද්ධං 

විමානබ්භුතදස්සයනෙයන්ති මය්හංපුබ්කබඊදිසස්ස අභූතපුබ්බතායඅබ්භුතං
සමන්තභද්දකභාකවන අතිවිය සුරූපතාය ච දස්සකනයයං ඉමං විමානං
ලද්ධං අධිගතං  එවං තස්ස විමානස්ස අභිරූපතං දස්කසත්වා ඉදානි
පමාණමහත්තං පභාවමහත්තං උපකභොගවත්ථුමහත්තඤ්ච දස්කසතුං 

‘‘සමන්තයතො යසොළසයෙොජනානී’’තිආදිවුත්තං තත්ථ ඉද්ධිොමමාති මම
පුඤ්ඤිද්ධියා  

739. යපොක්ඛරඤ්යඤොති කපොක්ඛරණිකයො  පුථුයලොමනියසවිතාති
දිබ්බමච්කඡහිඋපකසවිතා  

740. නානාපදුමසඤ්ඡන්නාති සතපත්තසහස්සපත්තාදිකභකදහි
නානාවිකධහි රත්තපදුකමහි රත්තකමකලහි ච සඤ්ඡාදිතා  

පුණ්ඩරීකසයමොතතාති නානාවිකධහි කසතකමකලහි සමන්තකතො අවතතා, 
නානාරුක්ඛාඅකරොපිමාසුරභීසම්පවායන්තීති කයොජනා  

742. යසොපීතිකසොසුපිනදස්සාවීපි  විත්යතොති තුට්කඨො  

743. සබ්බයසො පභන්ති සමන්තකතො ඔභාසමානං  කම්යම හීති

කම්මනිමත්තං  හීති නිපාතමත්තං  කචතනානං වා අපරාපරුප්පත්තියා

බහුභාවකතො ‘‘කම්කමහී’’තිවුත්තං  අලන්තියුත්තං  කාතයවතිකාතුං  

ඉදානි කථකරො විසාඛාය නිබ්බත්තට්ඨානං කථාකපතුකාකමො ඉමං

ගාථමාහ – 

744. 

‘‘තාකයව කතසුද්ධනුකමොදනාය, 

ලද්ධංවිමානබ්භුතදස්සකනයයං; 

යාකචවසාදානමදාසිනාරී, 

තස්සාගතිංබ්රූහිකුහිංඋප්පන්නාසා’’ති  

744. තත්ථ ොයචවසාදානමදාසිනාරීතියස්සදානස්සඅනුකමොදනාය

ත්වං ඊදිසං සම්පත්තිං පටිලභි, තං දානං යා කචව සා නාරී අදාසීති විසාඛං
මහාඋපාසිකං සන්ධාය වදති  තාය එව කදවතාය තස්සා සම්පත්තිං

කථාකපතුකාකමො ආහ ‘‘තස්සා ගතිං බූ්රහි කුහිං උප්පන්නා සා’’ති  තස්සා 

 තින්තිතායනිබ්බත්තකදවගතිං  

ඉදානිකථකරනපුච්ඡිතමත්ථංදස්කසන්තීආහ– 

745. 
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‘‘යාසාඅහුමය්හංසඛීභදන්කත, සඞ්ඝස්සකාකරසිමහාවිහාරං; 

විඤ්ඤාතධම්මාසාඅදාසිදානං, උප්පන්නානිම්මානරතීසු කදකවසු  

746. 

‘‘පජාපතීතස්සසුනිම්මතස්ස, 

අචින්තිකයොකම්මවිපාකතස්සා; 

යකමතංපුච්ඡසි‘කුහිංඋප්පන්නාසා’ති, 
තංකතවියාකාසිංඅනඤ්ඤථාඅහ’’න්ති  

745. තත්ථ විඤ්ඤාතධම්මාති විඤ්ඤාතසාසනධම්මා, 
පටිවිද්ධචතුසච්චධම්මාතිඅත්කථො  

746. සුනිම්මිතස්සාති සුනිම්මතස්ස කදවරාජස්ස  අචින්තියෙො

කම්මවිපාකතස්සාති විභත්තිකලොපං කත්වා නිද්කදකසො, තස්සා මම සඛියා
නිබ්බානරතීසු නිබ්බත්තාය කම්මවිපාකකො පුඤ්ඤකම්මස්ස විපාකභූතා

දිබ්බසම්පත්ති අචින්තියා අප්පකමයයාති අත්කථො  අනඤ්ඤථාති අවිපරීතං

යථාසභාවකතො  කථං පනායං තස්සා සම්පත්තිං අඤ්ඤාසීති? සුභද්දා විය

භද්දාය, විසාඛාපිකදවධීතාඉමස්සාසන්තිකං අගමාසි  

ඉදානි කදවධීතා කථරං අඤ්කඤසම්පි දානසමාදපකන නිකයොකජන්තී
ඉමාහි ගාථාහිධම්මංකදකසසි– 

747. 

‘‘කතනහඤ්කඤපි සමාදකපථ, සඞ්ඝස්සදානානිදදාථ විත්තා; 

ධම්මඤ්ච සුණාථ පසන්නමානසා, සුදුල්ලකභො ලද්කධො 
මනුස්සලාකභො  

748. 

‘‘යං මග්ගං මග්ගාධිපතී අකදසයි, බ්රහ්මස්සකරො 

කඤ්චනසන්නිභත්තකචො; 

සඞ්ඝස්ස දානානිදදාථවිත්තා, මහප්ඵලා යත්ථභවන්තිදක්ඛිණා  

749. 

‘‘කයපුග්ගලාඅට්ඨසතංපසත්ථා, චත්තාරිඑතානියුගානි කහොන්ති; 

කතදක්ඛිකණයයාසුගතස්සසාවකා, එකතසුදින්නානි මහප්ඵලානි  

750. 

‘‘චත්තාකරොචපටිපන්නා, චත්තාකරොචඵකලඨිතා; 

එසසඞ්කඝොඋජුභූකතො, පඤ්ඤාසීලසමාහිකතො  

751. 
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‘‘යජමානානංමනුස්සානං, පුඤ්ඤකපක්ඛානපාණිනං; 

කකරොතංඔපධිකංපුඤ්ඤං, සඞ්කඝදින්නංමහප්ඵලං  

752. 

‘‘එකසො හි සඞ්කඝො විපුකලො මහග්ගකතො, එසප්පකමකයයො උදධීව

සාගකරො; 

එකතහිකසට්ඨානරවීරසාවකා, පභඞ්කරාධම්මමුදීරයන්ති  

753. 

‘‘කතසං සුදින්නංසුහුතංසුයිට්ඨං, කය සඞ්ඝමුද්දිස්සදදන්තිදානං; 

සාදක්ඛිණාසඞ්ඝගතාපතිට්ඨිතා, මහප්ඵලාකලොකවිදූන වණ්ණිතා  

754. 

‘‘එතාදිසංයඤ්ඤමනුස්සරන්තා, කයකවදජාතාවිචරන්තිකලොකක; 

විකනයය මච්කඡරමලං සමූලං, අනින්දිතා සග්ගමුකපන්ති 
ඨාන’’න්ති  

747. තත්ථ යතනහඤ්යඤපීති කතනහි අඤ්කඤපි  යතනාති ච කතන

කාරකණන, හීති නිපාතමත්තං  ‘‘සමාදකපථා’’ති වත්වා සමාදපනාකාරං

දස්කසතුං ‘‘සඞ්ඝස්ස දානානි දදාථා’’තිආදි වුත්තං  අට්ඨහි අක්ඛකණහි

වජ්ජිතං මනුස්සභාවං සන්ධායාහ ‘‘සුදුල්ලයභොලද්යධො මනුස්සලායභො’’ති 
තත්ථ අට්ඨ අක්ඛණා නාම තකයො අපායා අරූපා අසඤ්ඤසත්තා
පච්චන්තකදකසො ඉන්ද්රියානං කවකල්ලං නියතමච්ඡාදිට්ඨිකතා අපාතුභාකවො
බුද්ධස්සාති  

748. ෙං මග් න්ති යං කඛත්තවිකසකස කතං දානං, තං එකන්කතන 

සුගතිසම්පාපනකතො සුගතිගාමමග්ගං අපායමග්ගකතො ජග්ඝමග්ගාදිකතො ච
අතිවියකසට්ඨභාකවනමග්ගාධිපන්ති කත්වා  දානම්පිහිසද්ධාහිරිකයොවිය
‘‘කදවකලොකගාමමග්කගො’’තිවුච්චති යථාහ– 

‘‘සද්ධාහිරියංකුසලඤ්චදානං, ධම්මාඑකතසප්පුරිසානුයාතා; 

එතඤ්හි මග්ගං දිවියං වදන්ති, එකතන හි ගච්ඡති 

කදවකලොක’’න්ති )අ නි 8.32; කථා 480); 

‘‘මග්ගාධිපතී’’ති වා පාකඨො, තස්ස අරියමග්කගන සකදවකස්ස

කලොකස්ස අධිපතිභූකතො සත්ථාති අත්කථො දට්ඨබ්කබො  සඞ්ඝස්ස දානානි 

දදාථාතිආදිනාපුනපිදක්ඛිකණකයයසුදානසංවිභාකගනිකයොකජන්තීආහ  

749. ඉදානි තං දක්ඛිකණයයං අරියසඞ්ඝං සරූපකතො දස්කසන්තී ‘‘යෙ

පුග් ලාඅට්ඨසතංපසත්ථා’’තිගාථමාහ තත්ථ යෙතිඅනියමතනිද්කදකසො  

පුග් ලාති සත්තා  අට්ඨාති කතසං ගණනපරිච්කඡකදො  කත හි චත්තාකරො ච 
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පටුන 

පටිපන්නා චත්තාකරො ච ඵකල ඨිතාති අට්ඨ කහොන්ති  සතං පසත්ථාති
සප්පුරිකසහි බුද්ධපච්කචකබුද්ධසාවකකහි අඤ්කඤහි ච කදවමනුස්කසහි

පස්සත්ථා  කස්මා? සහජාතසීලාදිගුණකයොගකතො  කතසඤ්හි 
චම්පකබකුලකුසුමාදීනං විය සහජාතවණ්ණගන්ධාදකයො

සහජාතසීලසමාධිආදකයොගුණා, කතනකත වණ්ණගන්ධාදිසම්පන්නානිවිය
පුප්ඵානි කදවමනුස්සානං සතං පියා මනාපා පාසංසියා ච කහොන්ති  කතන
වුත්තං ‘‘කය පුග්ගලා අට්ඨ සතං පසත්ථා’’ති  කත පන සඞ්කඛපකතො 

කසොතාපත්තිමග්ගට්කඨො ඵලට්කඨොති එකං යුගං, එවං යාව
අරහත්තමග්ගට්කඨො ඵලට්කඨොති එකං යුගන්ති චත්තාරි යුගානි කහොන්ති 

කතනාහ ‘‘චත්තාරි එතානි යු ානි යහොන්ති යත දක්ඛියණෙයා’’ති  යතති
පුබ්කබ අනියමකතො උද්දිට්ඨානං නියකමත්වා දස්සනං  කත හි සබ්කබපි
කම්මං කම්මඵලඤ්ච සද්දහිත්වා දාතබ්බකදයයධම්මසඞ්ඛාතං දක්ඛිණං
අරහන්තීති දක්ඛිකණයයා ගුණවිකසසකයොකගන දානස්ස

මහප්ඵලභාවසාධනකතො  සු තස්ස සාවකාති සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ධම්මසවනන්කත අරියාය ජාතියා ජාතතාය තං ධම්මං සුණන්තීති සාවකා  

එයතසු දින්නානි මහප්ඵලානීති එකතසු සුගතස්ස සාවකකසු අප්පකානිපි
දානානි දින්නානි පටිග්ගාහකකතො දක්ඛිණාවිසුද්ධියා මහප්ඵලානි කහොන්ති 

කතනාහ භගවා ‘‘යාවතා, භික්ඛකව, සඞ්ඝා වා ගණා වා, 

තථාගතසාවකසඞ්කඝො කතසං අග්ගමක්ඛායතී’’තිආදි )අ  නි  4.34; 5.32; 

ඉතිවු  90). 

750. චත්තායරො ච පටිපන්නාතිආදිකහට්ඨාවුත්තත්ථකමව  

ඉධ පන ආයස්මා අනුරුද්කධො අත්තනා කදවතාය ච වුත්තමත්ථං 
මනුස්සකලොකං ආගන්ත්වා භගවකතො ආකරොකචසි  භගවා තමත්ථං
අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා සම්පත්තපරිසාය ධම්මං කදකසසි  සා කදසනා
මහාජනස්සසාත්ථිකාඅකහොසීති  

විහාරවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. චතුරිත්ථිවිමානවණ්ණනා 

අභික්කන්යතන වණ්යණනාති චතුරිත්ථිවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
භගවති සාවත්ථියං විහරන්කත ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො කහට්ඨා
වුත්තනකයන කදවචාරිකං චරන්කතො තාවතිංසභවනං ගකතො  කසො තත්ථ
පටිපාටියා ඨිකතසු චතූසු විමාකනසු චතස්කසො කදවධීතකරො පච්කචකං
අච්ඡරාසහස්සපරිවාරා දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවන්තිකයො දිස්වා තාහි පුබ්කබ
කතකම්මංපුච්ඡන්කතො– 

755. ‘‘අභික්කන්කතන වණ්කණන…කප …වණ්කණො ච කත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති – 
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ඉමාහි ගාථාහි පටිපාටියා පුච්ඡි  තාපි තස්ස පුච්ඡානන්තරං පටිපාටියා
බයාකරිංසු තංදස්කසතුං– 

758. ‘‘සාකදවතා අත්තමනා…කප …යස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති – 

අයංගාථාවුත්තා  

තා කිර කස්සපස්ස භගවකතො කාකල එසිකානාමකක රට්කඨ
පණ්ණකකත නාම නගකර කුලකගකහ නිබ්බත්තා වයප්පත්තා තස්මංකයව
නගකර පතිකුලං ගතා සමග්ගවාසං වසන්ති  තාසු එකා අඤ්ඤතරං

පිණ්ඩචාරිකං භික්ඛුං දිස්වා පසන්නචිත්තා ඉන්දීවරකලාපං අදාසි, අපරා

අඤ්ඤස්ස නීලුප්පලහත්ථකං අදාසි, අපරා පදුමහත්ථකං අදාසි, අපරා
සුමනමකුළානිඅදාසි තාඅපකරනසමකයනකාලංකත්වා තාවතිංසභවකන

නිබ්බත්තිංසු, තාසං අච්ඡරාසහස්සං පරිවාකරො අකහොසි  තා තත්ථ 
යාවතායුකං දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවිත්වා තකතො චුතා තස්කසව කම්මස්ස 

විපාකාවකසකසන අපරාපරං තත්කථව සංසරන්තිකයො ඉමස්මං බුද්රාප්පාකද
තත්කථව උප්පන්නා වුත්තනකයන ආයස්මතා මහාකමොග්ගල්ලාකනන 
පුච්ඡිතා තාසුඑකාඅත්තනාකතංපුබ්බකම්මංකථරස්සකකථන්තී– 

759. 

‘‘ඉන්දීවරානං හත්ථකංඅහමදාසිං, භික්ඛුකනො පිණ්ඩායචරන්තස්ස; 

එසිකානංඋණ්ණතස්මං, නගරවකරපණ්ණකකතරම්කම  

760. 

‘‘කතන කමතාදිකසො වණ්කණො…කප …වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා

පභාසතී’’ති  – 

ආහ අපරා– 

766. 

‘‘නීලුප්පලහත්ථකංඅහමදාසිං, භික්ඛුකනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස; 

එසිකානංඋණ්ණතස්මං, නගරවකරපණ්ණකකතරම්කම  

767. ‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප …වණ්කණොචකමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති – 

ආහ අපරා– 

773. 

‘‘ඔදාතමූලකංහරිතපත්තං, උදකස්මංසකරජාතංඅහමදාසිං; 

භික්ඛුකනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස, එසිකානංඋණ්ණතස්මං; 
නගරවකරපණ්ණකකතරම්කම  
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774. ‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප …වණ්කණොචකමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති – 

ආහ අපරා – 

780. 

‘‘අහංසුමනාසුමනස්සසුමනමකුළානි, දන්තවණ්ණානිඅහමදාසිං; 

භික්ඛුකනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස, එසිකානංඋණ්ණතස්මං; 
නගරවකරපණ්ණකකතරම්කම  

781. ‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප …වණ්කණොචකමසබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති – 

ආහ  

759. තත්ථ ඉන්දීවරානං හත්ථකන්ති උද්දාලකපුප්ඵහත්ථං 

වාතඝාතකපුප්ඵකලාපං  එසිකානන්ති එසිකාරට්ඨස්ස  උණ්ණතස්මිං

න රවයරති උණ්ණකත භූමපකදකස නිවිට්කඨ කමකඝොදරං ලිහන්කතහි විය
අච්චුග්ගකතහි පාසාදකූටාගාරාදීහි උණ්ණකත උත්තමනගකර  

පණ්ණකයතතිඑවංනාමකකනගකර  

766. නීලුප්පලහත්ථකන්තිකුවලයකලාපං  

773. ඔදාතමූලකන්ති කසතමූලං, භිසමූලානං ධවලතාය වුත්තං, 
පදුමකලාපං සන්ධාය වදති  කතනාහ ‘‘හරිතපත්ත’’න්තිආදි  තත්ථ 

හරිතපත්තන්ති නීලපත්තං  අවිජහිතමකුළපත්තස්ස හි පදුමස්ස 

බාහිරපත්තානිහරිතවණ්ණානිඑවකහොන්ති  උදකස්මිංසයර ජාතන්තිසකර

උදකම්හිජාතං, සකරොරුහන්තිඅත්කථො  

780. සුමනාතිඑවංනාමා  සුමනස්සාති සුන්දරචිත්තස්ස  සුමනමකුළානීති

ජාතිසුමනපුප්ඵමකුළානි  දන්තවණ්ණානීති සජ්ජුකං 
උල්ලිඛිතහත්ථිදන්තසදිසවණ්ණානි  

එවං තාහි අත්තනා කතකම්කම කථිකත කථකරො තාසං අනුපුබ්බිං කථං 
කකථත්වා සච්චානි පකාකසසි  සච්චපරිකයොසාකන සා සබ්බාපි සහපරිවාරා
කසොතාපන්නා අකහසුං  කථකරො තං පවත්තිං මනුස්සකලොකං ආගන්ත්වා
භගවකතො ආකරොකචසි  භගවා තමත්ථං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා
සම්පත්තපරිසාය ධම්මං කදකසසි  සා ධම්මකදසනා මහාජනස්ස සාත්ථිකා
ජාතාති  

චතුරිත්ථිවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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8. අම්බවිමානවණ්ණනා 

දිබ්බං යතඅම්බවනංරම්මන්තිඅම්බවිමානං  තස්සකාඋප්පත්ති? භගවා
සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන සාවත්ථියං අඤ්ඤතරා
උපාසිකා ආවාසදානස්ස මහප්ඵලතං මහානිසංසතඤ්ච සුත්වා ඡන්දජාතා

භගවන්තං අභිවාකදත්වා එවමාහ ‘‘අහං, භන්කත, එකං ආවාසං

කාකරතුකාමා, ඉච්ඡාම තාදිසං ඔකාසං, ආචික්ඛතූ’’ති  භගවා භික්ඛූ

ආණාකපසි, භික්ඛූ තස්සා ඔකාසං දස්කසසුං  සා තත්ථ රමණීයං ආවාසං
කාකරත්වා තස්ස සමන්තකතො අම්බරුක්කඛ කරොකපසි  කසො ආවාකසො
සමන්තකතො අම්බපන්තීහි පරික්ඛිත්කතො ඡායූදකසම්පන්කනො 
මුත්තාජාලසදිසවාලුකාකිණ්ණපණ්ඩරභූමභාකගො අතිවිය මකනොහකරො
අකහොසි සාතංවිහාරං නානාවණ්කණහිවත්කථහිපුප්ඵදාමගන්ධදාමාදීහිච
කදවවිමානං විය අලඞ්කරිත්වා කතලපදීපං ආකරොකපත්වා අම්බරුක්කඛ ච
අහකතහිවත්කථහිකවකඨත්වාසඞ්ඝස්ස නියයාකදසි  

සාඅපරභාකගකාලංකත්වාතාවතිංසභවකනනිබ්බත්ති, තස්සාමහන්තං 
විමානං පාතුරකහොසි අම්බවනපරික්ඛිත්තං  සා තත්ථ අච්ඡරාගණපරිවාරිතා 
දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවති  තං ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො උපගන්ත්වා
ඉමාහිගාථාහි පුච්ඡි– 

783. 

‘‘දිබ්බංකතඅම්බවනංරම්මං, පාසාකදත්ථමහල්ලකකො; 

නානාතූරියසඞ්ඝුට්කඨො, අච්ඡරාගණකඝොසිකතො  

784. 

‘‘පදීකපොකචත්ථජලති, නිච්චංකසොවණ්ණකයොමහා; 

දුස්සඵකලහිරුක්කඛහි, සමන්තාපරිවාරිකතො  

785. ‘‘කකන කතතාදිකසොවණ්කණො…කප …වණ්කණොචකතසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

787. ‘‘සාකදවතා අත්තමනා…කප …යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

788. 

‘‘අහං මනුස්කසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියා මනුස්සකලොකක; 

විහාරංසඞ්ඝස්සකාකරසිං, අම්කබහිපරිවාරිතං  

789. 

‘‘පරිකයොසිකත විහාකර, කාකරන්කතනිට්ඨිකත මකහ; 

අම්කබහිඡාදයිත්වාන, කත්වාදුස්සමකයඵකල  

790. 
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‘‘පදීපංතත්ථජාකලත්වා, කභොජයිත්වාගණුත්තමං; 

නියයාකදසිංතංසඞ්ඝස්ස, පසන්නාකසහිපාණිභි  

791. 

‘‘කතන කමඅම්බවනංරම්මං, පාසාකදත්ථ මහල්ලකකො; 

නානාතූරියසඞ්ඝුට්කඨො, අච්ඡරාගණකඝොසිකතො  

792. 

‘‘පදීකපොකචත්ථජලති, නිච්චංකසොවණ්ණකයොමහා; 

දුස්සඵකලහිරුක්කඛහි, සමන්තාපරිවාරිකතො  

793. 

‘‘කතන කමතාදිකසො වණ්කණො…කප …වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා

පභාසතී’’ති  – 
සාකදවතාබයාකාසි  

783. තත්ථ මහල්ලයකොතිමහන්කතොආයාමවිත්ථාකරහිඋබ්කබකධනච

විපුකලො, උළාරතකමොති අත්කථො  අච්ඡරා ණයඝොසියතොති තං පකමොදිතුං 
සඞ්ගීතිවකසනකචවපියසල්ලාපවකසනචඅච්ඡරාසඞ්කඝනසමුග්කඝොසිකතො  

784. පදීයපො යචත්ථ ජලතීති සූරියරස්මසමුජ්ජලකිරණවිතාකනො

රතනප්පදීකපො ච එත්ථ එතස්මං පාසාකද අභිජලති  දුස්සඵයලහීති දුස්සානි 

ඵලානිඑකතසන්තිදුස්සඵලා කතහිසමුග්ගිරියමානදිබ්බවත්කථහීතිඅත්කථො  

789. කායරන්යතනිට්ඨියතමයහතිකතපරිකයොසිතස්සවිහාරස්සමකහ

පූජාය කරීයමානාය ච  කත්වා දුස්සමයෙ ඵයලති දුස්කසකයව කතසං 
අම්බානංඵලංකත්වා  

790.  ණුත්තමන්ති ගණානං උත්තමං භගවකතො සාවකසඞ්ඝං  

නිෙයායදසින්තිසම්පටිච්ඡාකපසිං, අදාසින්තිඅත්කථො කසසං වුත්තනයකමව  

අම්බවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. පීතවිමානවණ්ණනා 

පීතවත්යථ පීතධයජති පීතවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? භගවති
පරිනිබ්බුකත රඤ්ඤා අජාතසත්තුනා අත්තනා පටිලද්ධා භගවකතො
සරීරධාතුකයො ගකහත්වා ථූකප ච මකහ ච කකත රාජගහවාසිනී අඤ්ඤතරා
උපාසිකා පාකතොව කතසරීරපටිජග්ගනා ‘‘සත්ථු ථූපං පූකජස්සාමී’’ති
යථාලද්ධානි චත්තාරි කකොසාතකීපුප්ඵානි ගකහත්වා සද්ධාකවකගන
සමුස්සාහිතමානසාමග්ගපරිස්සයං අනුපධාකරත්වාවථූපාභිමුඛීගච්ඡති අථ
නංතරුණවච්ඡාගාවීඅභිධාවන්තීකවකගන ආපතිත්වාසිඞ්කගනපහරිත්වා
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ජීවිතක්ඛයංපාකපසි සාතාවකදවතාවතිංසභවකන නිබ්බත්තන්තීසක්කස්ස
කදවරඤ්කඤො උයයානකීළාය ගච්ඡන්තස්ස පරිවාරභූතානං අඩ්ඪතියානං
නාටකකකොටීනං මජ්කඣ අත්තකනො සරීරපභාය තා සබ්බා අභිභවන්තී සහ
රකථන පාතුරකහොසි  තං දිස්වා සක්කකො කදවරාජා විම්හිතචිත්කතො

අච්ඡරියබ්භුතජාකතො ‘‘කීදිකසන නු කඛො ඔළාරිකකන කම්මුනා අයං එදිසිං
සුමහතිංකදවිද්ධිමුපාගතා’’තිතං ඉමාහිගාථාහිපුච්ඡි– 

795. 

‘‘පීතවත්කථපීතධකජ, පීතාලඞ්කාරභූසිකත; 

පීතචන්දනලිත්තඞ්කග, පීතඋප්පලමාලිනී  

796. 

‘‘පීතපාසාදසයකන, පීතාසකනපීතභාජකන; 

පීතඡත්කතපීතරකථ, පීතස්කසපීතබීජකන  

797. 

‘‘කිංකම්මමකරීභද්කද, පුබ්කබමානුසකකභකව; 

කදවකතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති  

සාපිස්සඉමාහිගාථාහිබයාකාසි– 

798. 

‘‘කකොසාතකීනාමලතත්ථිභන්කත, තිත්තිකාඅනභිච්ඡිතා; 

තස්සාචත්තාරිපුප්ඵානි, ථූපංඅභිහරිංඅහං  

799. 

‘‘සත්ථුසරීරමුද්දිස්ස, විප්පසන්කනනකචතසා; 

නාස්සමග්ගංඅකවක්ඛිස්සං, නතග්ගමනසාසතී  

800. 

‘‘තකතො මංඅවධීගාවී, ථූපංඅපත්තමානසං; 

තඤ්චාහංඅභිසඤ්කචයයං, භිකයයොනූනඉකතොසියා  

801. 

‘‘කතන කම්කමනකදවින්ද, මඝවාකදවකුඤ්ජර; 

පහායමානුසංකදහං, තවසහබයමාගතා’’ති  

795-6. තත්ථ පීතචන්දනලිත්තඞ්ය ති සුවණ්ණවණ්කණන චන්දකනන 

අනුලිත්තසරීකර  පීතපාසාදසෙයනති සබ්බකසොවණ්ණමකයන පාසාකදන 

සුවණ්ණපරික්ඛිත්කතහි සයකනහි ච සමන්නාගකත  එවං සබ්බත්ථ කහට්ඨා
උපරිච පීතසද්කදනසුවණ්ණකමවගහිතන්තිදට්ඨබ්බං  
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798. ලතත්ථීති ලතා අත්ථි  භන්යතති සක්කං කදවරාජානං ගාරකවන

ආලපති  අනභිච්ඡිතාතිනඅභිකඞ්ඛිතා  

799. සරීරන්ති සරීරභූතං ධාතුං  අවයකව චායං සමුදායකවොහාකරො යථා

‘‘පකටො ඩඩ්කඪො, සමුද්කදො දිට්කඨො’’ති ච  අස්සාති කගොරූපස්ස  මග් න්ති

ආගමනමග්ගං  න අයවක්ඛිස්සන්තිනඔකලොකයිං කස්මා? නතග් මනසා 

සතීති, තස්සංගාවියංගතමනාඨපිතමනානකහොන්තී, අඤ්ඤදත්ථුභගවකතො

ථූපගතමනා එව සමානාති අත්කථො  ‘‘තදඞ්ගමනසා සතී’’ති ච පාකඨො, 
තදඞ්කග තස්ස භගවකතො ධාතුයා අඞ්කග මකනො එතිස්සාති තදඞ්ගමනසා 
එවංභූතාඅහංතදාතස්සාමග්ගං නාකවක්ඛිස්සන්තිදස්කසති  

800. ථූපංඅපත්තමානසන්තිථූපංකචතියංඅසම්පත්තඅජ්ඣාසයං, මනසි 

භකවොති හි මානකසො, අජ්ඣාසකයො මකනොරකථො  ‘‘ථූපං උපගන්ත්වා
පුප්කඵහි පූකජස්සාමී’’ති උප්පන්නමකනොරථස්ස අසම්පුණ්ණතාය එවං

වුත්තං  ථූපං කචතියං පන පුප්කඵහි පූජනචිත්තං සිද්ධකමව, කයන සා

කදවකලොකක උප්පන්න  තඤ්චාහං අභිසඤ්යචෙයන්ති තඤ්කච අහං

අභිසඤ්චිකනයයං, පුප්ඵපූජකනන හි පුඤ්ඤං අහං ථූපං අභිගන්ත්වා
යථාධිප්පායං පූජකනන සම්මකදව චිකනයයං උපචිකනයයන්ති අත්කථො  

භියෙයො නූන ඉයතො සිොති ඉකතො යථාලද්ධසම්පත්තිකතොපි භිකයයො උපරි
උත්තරිතරාසම්පත්තිසියාතිමඤ්කඤති අත්කථො  

801. මඝවා යදවකුඤ්ජරාති ආලපනං  තත්ථ යදවකුඤ්ජරාති

සබ්බබලපරක්කමාදිවිකසකසහි කදකවසු කුඤ්ජරසදිකසො  සහබයන්ති
සහභාවං  

802. 

‘‘ඉදංසුත්වාතිදසාධිපති, මඝවාකදවකුඤ්ජකරො; 

තාවතිංකසපසාකදන්කතො, මාතලිංඑතදබ්රවී’’ති – 

ඉදං ධම්මසඞ්ගාහකවචනං  තකතො සක්කකො මාතලිපමුඛස්ස කදවගණස්ස
ඉමාහිගාථාහිධම්මංකදකසසි– 

803. 

‘‘පස්සමාතලිඅච්කඡරං, චිත්තංකම්මඵලංඉදං; 

අප්පකම්පිකතංකදයයං, පුඤ්ඤංකහොතිමහප්ඵලං  

804. 

‘‘නත්ථිචිත්කතපසන්නම්හි, අප්පකානාමදක්ඛිණා; 

තථාගකතවාසම්බුද්කධ, අථවාතස්සසාවකක  

805. 
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‘‘එහිමාතලිඅම්කහපි, භිකයයොභිකයයොමකහමකස; 

තථාගතස්සධාතුකයො, සුකඛොපුඤ්ඤානමුච්චකයො  

806. 

‘‘තිට්ඨන්කතනිබ්බුකතචාපි, සකමචිත්කතසමංඵලං; 

කචකතොපණිධිකහතුහි, සත්තාගච්ඡන්තිසුග්ගතිං  

807. 

‘‘බහූනංවතඅත්ථාය, උප්පජ්ජන්තිතථාගතා; 

යත්ථකාරංකරිත්වාන, සග්ගංගච්ඡන්තිදායකා’’ති  

802. තත්ථ පසායදන්යතොති පසන්කන කකරොන්කතො, රතනත්තකය
සද්ධං උප්පාකදන්කතොතිඅත්කථො  

803. චිත්තන්ති විචිත්තං අචින්කතයයං  කම්මඵලන්ති කදයයධම්මස්ස
අනුළාරත්කතපි කඛත්තසම්පත්තියා ච චිත්තසම්පත්තියා ච උළාරස්ස

පුඤ්ඤකම්මස්ස ඵලං පස්සාති කයොජනා  අප්පකම්පිකතංයදෙයං, පුඤ්ඤං

යහොතිමහප්ඵලන්තිඑත්ථ කතන්තිකාරවකසනසක්කාරවකසන ආයතකන 

විනියුත්තං  යදෙයන්ති දාතබ්බවත්ථුං  පුඤ්ඤන්ති තථාපවත්තං
පුඤ්ඤකම්මං  

804. ඉදානි යත්ථඅප්පකම්පිකතංපුඤ්ඤංමහප්ඵලංකහොති, තංපාකටං

කත්වා දස්කසන්කතො ‘‘නත්ථි චිත්යත පසන්නම්හී’’ති ගාථමාහ  තං 
සුවිඤ්කඤයයකමව  

805-6. අම්යහපීති මයම්පි  මයහමයසති මහාමකස පූජාමකස  

යචයතොපණිධියහතු හීති අත්තකනො චිත්තස්ස සම්මකදව ඨපනනිමත්තං, 
අත්තසම්මාපණිධාකනනාතිඅත්කථො කතනාහභගවා– 

‘‘න තංමාතාපිතාකයිරා, අඤ්කඤවාපිච ඤාතකා; 

සම්මා පණිහිතං චිත්තං, කසයයකසො නං තකතො කකර’’ති  )ධ  ප  
43); 

එවඤ්ච පන වත්වා සක්කකො කදවානමන්කදො උයයානකීළාය උස්සාහං 
පටිප්පස්සම්කභත්වා තකතොව පටිනිවත්තිත්වා අත්තනා අභිණ්හං
පූජකනයයට්ඨානභූකත චූළාමණිකචතිකයසත්තාහංපූජංඅකාසි අථඅපකරන
සමකයන කදවචාරිකං ගතස්ස ආයස්මකතො නාරදත්කථරස්ස තං පවත්තිං

ගාථාකහව කකථසි, කථකරො ධම්මසඞ්ගාහකානං ආකරොකචසි, කත තථා නං
සඞ්ගහංආකරොකපසුන්ති  

පීතවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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10. උච්ඡුවිමානවණ්ණනා 

ඔභාසයිත්වා පථවිං සයදවකන්ති උච්ඡුවිමානං  තං කහට්ඨා
උච්ඡුවිමාකනන පාළිකතො ච අට්ඨුප්පත්තිකතො ච සදිසකමව  කකවලං තත්ථ

සස්සු සුණිසං පීඨකකන පහරිත්වා මාකරසි, ඉධ පන කලඩ්ඩුනාති අයකමව 
විකසකසො  වත්ථුකනො පන භින්නත්තා උභයම්පි විසුංකයව සඞ්ගහං
ආරුළ්හන්ති කවදිතබ්බං  

808. 

‘‘ඔභාසයිත්වාපථවිංසකදවකං, අතිකරොචසිචන්දිමසූරියාවිය; 

සිරියා ච වණ්කණන යකසන කතජසා, බ්රහ්මාව කදකව තිදකස 
සහින්දකක  

809. 

‘‘පුච්ඡාම තං උප්පලමාලධාරිනී, ආකවළිනීකඤ්චනසන්නිභත්තකච; 

අලඞ්කකත උත්තමවත්ථධාරිනී, කා ත්වං සුකභ කදවකත වන්දකස 
මමං  

810. 

‘‘කිංත්වංපුකරකම්මමකාසිඅත්තනා, මනුස්සභූතාපුරිමාය ජාතියා; 

දානංසුචිණ්ණංඅථසීලසඤ්ඤමං, කකනුපපන්නාසුගතිංයසස්සිනී; 

කදවකතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති – 

ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලානත්කථකරො පුච්ඡි  තකතො කදවතා ඉමාහි ගාථාහි
බයාකාසි– 

811. 

‘‘ඉදානි භන්කතඉමකමවගාමං, පිණ්ඩායඅම්හාකං ඝරංඋපාගම; 

තකතො කත උච්ඡුස්ස අදාසිං ඛණ්ඩිකං, පසන්නචිත්තා අතුලාය 
පීතියා  

812. 

‘‘සස්සුචපච්ඡාඅනුයුඤ්ජකතමමං, කහංනුඋච්ඡුංවරාකක අවාකිරි; 

න ඡඩ්ඩිතං කනො පන ඛාදිතං මයා, සන්තස්ස භික්ඛුස්ස සයං 
අදාසහං  

813. 

‘‘‘තුය්හං න්විදං ඉස්සරියං අකථො මම’, ඉතිස්සා සස්සු පරිභාසකත 

මමං; 

කලඩ්ඩුං ගකහත්වා පහාරං අදාසි කම, තකතො චුතා කාලකතාම්හි 

කදවතා  
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814. 

‘‘තකදව කම්මං කුසලං කතං මයා, සුඛඤ්ච කම්මං අනුකභොම

අත්තනා; 

කදකවහිසද්ධිංපරිචාරයාමහං, කමොදාමහංකාමගුකණහිපඤ්චහි  

815. 

‘‘තකදව කම්මං කුසලං කතං මයා, සුඛඤ්ච කම්මං අනුකභොම

අත්තනා; 

කදවින්දගුත්තාතිදකසහිරක්ඛිතා, සමප්පිතාකාමගුකණහි පඤ්චහි  

816. 

‘‘එතාදිසංපුඤ්ඤඵලංඅනප්පකං, මහාවිපාකාමමඋච්ඡුදක්ඛිණා; 

කදකවහිසද්ධිංපරිචාරයාමහං, කමොදාමහංකාමගුකණහිපඤ්චහි  

817. 

‘‘එතාදිසං පුඤ්ඤඵලංඅනප්පකං, මහාජුතිකාමම උච්ඡුදක්ඛිණා; 

කදවින්දගුත්තා තිදකසහි රක්ඛිතා, සහස්සකනත්කතොරිව නන්දකන 
වකන  

818. 

‘‘තුවඤ්ච භන්කත අනුකම්පකං විදුං, උකපච්ච වන්දිං කුසලඤ්ච 

පුච්ඡිසං; 

තකතො කත උච්ඡුස්ස අදාසිං ඛණ්ඩිකං, පසන්නචිත්තා අතුලාය 
පීතියා’’ති  

කසසංවුත්තසදිසකමවාති  

උච්ඡුවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

11. වන්දනවිමානවණ්ණනා 

අභික්කන්යතන වණ්යණනාති වන්දනවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාකම  කතන
සමකයන සම්බහුලා භික්ඛූ අඤ්ඤතරස්මං ගාමකාවාකස වස්සං වසිත්වා
වුත්ථවස්සා පවාකරත්වා කසනාසනං පටිසාකමත්වා පත්තචීවරමාදාය
සාවත්ථිං උද්දිස්ස භගවන්තං දස්සනත්ථාය ගච්ඡන්තා අඤ්ඤතරස්ස 

ගාමස්සමජ්කඣනඅතික්කමන්ති තත්ථඅඤ්ඤතරාඉත්ථීකතභික්ඛූදිස්වා 
පසන්නචිත්තා සඤ්ජාතගාරවබහුමානා පඤ්චපතිට්ඨිකතන වන්දිත්වා
සිරස්මං අඤ්ජලිං පග්ගය්හ යාව දස්සනූපචාරා පසාදකසොම්මානි අක්ඛීනි

උම්මීකලත්වා ඔකලොකකන්තී අට්ඨාසි. සා අපකරන සමකයන කාලං කත්වා
තාවතිංකසසුනිබ්බත්ති  අථනංතත්ථදිබ්බසම්පත්තිංඅනුභවන්තිංආයස්මා
මහාකමොග්ගල්ලාකනොඉමාහිගාථාහි පටිපුච්ඡි– 
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819. ‘‘අභික්කන්කතන වණ්කණන…කප …වණ්කණො ච කත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

822. ‘‘සාකදවතා අත්තමනා…කප …යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

823. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූතා, දිස්වානසමකණසීලවන්කත; 

පාදානි වන්දිත්වාමනංපසාදයිං, විත්තා චහංඅඤ්ජලිකංඅකාසිං  

824. 

‘‘කතන කමතාදිකසො වණ්කණො…කප …වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා

පභාසතී’’ති  – 

ඉමාහිගාථාහිබයාකාසි  

823. තත්ථ සමයණතිසමතපාකප  සීලවන්යතති සීලගුණයුත්කත  මනං

පසාදයින්ති ‘‘සාරාරූපා වතිකම අයයා ධම්මචාරිකනො සමචාරිකනො

බ්රහ්මචාරිකනො’’ති කතසං ගුකණ ආරබ්භ චිත්තං පසාකදසිං  විත්තා චහං

අඤ්ජලිකං අකාසින්ති තුට්ඨා කසොමනස්සජාතා අහං වන්දිං  කපසලානං
භික්ඛූනං පසාදවිකසිතානි අක්ඛීනි උම්මීකලත්වා දස්සනමත්තම්පි ඉකමසං

සත්තානං බහූපකාරං, පකගව වන්දනාති  කතනාහ ‘‘යතන යමතාදියසො 

වණ්යණො’’තිආදි කසසංවුත්තනයකමව  

වන්දනවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

12. රජ්ජුමාලාවිමානවණ්ණනා 

අභික්කන්යතන වණ්යණනාති රජ්ජුමාලාවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන ගයාගාමකක
අඤ්ඤතරස්ස බ්රාහ්මණස්ස ධීතා තස්මංකයව ගාකම එකස්ස

බ්රාහ්මණකුමාරස්ස දින්නා පතිකුලං ගතා, තස්මං කගකහ ඉස්සරියං
වත්කතන්තී තිට්ඨති  සා තස්මං කගකහ දාසියා ධීතරං දිස්වා න සහති 

දිට්ඨකාලකතො පට්ඨාය කකොකධන තටතටායමානා අක්කකොසති පරිභාසති, 

ඛටකඤ්චස්සාකදති යදාපනසාවයප්පත්තියාකිච්චසමත්ථාජාතා, තදානං 
ජණ්ණුකප්පරමුට්ඨීහිපහරකතවයථාතංපුරිමජාතීසුබද්ධාඝාතා  

සාකිරදාසීකස්සපදසබලස්සකාකලතස්සාසාමනීඅකහොසි, ඉතරා දාසී 
සා තං කලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහි මුට්ඨිආදීහි ච අභිණ්හං අභිහනති  සා කතන
නිබ්බින්නා යථාබලං දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා ‘‘අනාගකත අහං සාමනී
හුත්වා ඉමස්සා උපරි ඉස්සරියං වත්කතයය’’න්ති පත්ථනං ඨකපසි  අථ සා 
දාසී තකතො චුතා අපරාපරං සංසරන්තී ඉමස්මං බුද්රාප්පාකද වුත්තනකයන
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ගයාගාමකක බ්රාහ්මණකුකල නිබ්බත්තිත්වා පතිකුලං ගතා, ඉතරාපි තස්සා
දාසීඅකහොසි එවං බද්ධාඝාතතායසාතංවිකහකඨති  

එවං විකහකඨන්තී අකාරකණකනව කකකසසු ගකහත්වා හත්කථහි ච
පාකදහි ච සුහතං හනි  සා න්හාපිතසාලං ගන්ත්වා ඛුරමුණ්ඩං කාකරත්වා
අගමාසි  සාමනී ‘‘කිං කජ දුට්ඨදාසි මුණ්ඩනමත්කතන තව
විප්පකමොක්කඛො’’තිරජ්ජුංසීකසබන්ධිත්වාතත්ථ නංගකහත්වාඔණකමත්වා

ඝාකතති, තස්සා තඤ්ච රජ්ජුං අපකනතුං න කදති  තකතො පට්ඨාය දාසියා
‘‘රජ්ජුමාලා’’තිනාමංඅකහොසි  

අකථකදිවසං සත්ථා පච්චූසසමකය මහාකරුණාසමාපත්තිකතො වුට්ඨාය

කලොකං කවොකලොකකන්කතො රජ්ජුමාලාය කසොතාපත්තිඵලූපනිස්සයං, තස්සා
ච බ්රාහ්මණියා සරකණසු සීකලසු ච පතිට්ඨානං දිස්වා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා
අඤ්ඤතරස්මං රුක්ඛමූකල නිසීදි ඡබ්බණ්ණා බුද්ධරස්මකයො
විස්සජ්කජන්කතො රජ්ජුමාලාපිකඛොදිවකසදිවකසතායතථා විකහඨියමානා
‘‘කිං කම ඉමනා දුජ්ජීවිකතනා’’ති නිබ්බින්නරූපා ජීවිකත මරිතුකාමා ඝටං
ගකහත්වා උදකතිත්ථං ගච්ඡන්තී විය කගහකතො නික්ඛන්තා අනුක්කකමන
වනං පවිසිත්වා භගවකතො නිසින්නරුක්ඛස්ස අවිදූකර අඤ්ඤතරස්ස
රුක්ඛස්ස සාඛාය රජ්ජුං බන්ධිත්වා පාසං කත්වා උබ්බන්ධිතුකාමා ඉකතො
චිකතො ච ඔකලොකකන්තී අද්දස භගවන්තං තත්ථ නිසින්නං පාසාදිකං
පසාදනීයං උත්තමදමථසමථමනුප්පත්තං ඡබ්බණ්ණබුද්ධරස්මකයො 

විස්සජ්කජන්තං  දිස්වා බුද්ධගාරකවන ආකඩ්ඪියමානහදයා ‘‘කිං නු කඛො

භගවා මාදිසානම්පි ධම්මං කදකසති, යමහං සුත්වා ඉකතො දුජ්ජීවිතකතො 
මුච්කචයය’’න්තිචින්කතසි  

අථභගවාතස්සාචිත්තාචාරංඔකලොකකත්වා ‘‘රජ්ජුමාකල’’තිආහ සා 
තං සුත්වා අමකතන විය අභිසිත්තා පීතියා නිරන්තරං ඵුට්ඨා භගවන්තං
උපසඞ්කමත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි  තස්සා භගවා

අනුපුබ්බිකථානුපුබ්බකං චතුසච්චකථං කකථසි, සා කසොතාපත්තිඵකල

පතිට්ඨහි  සත්ථා ‘‘වට්ටති එත්තකකො රජ්ජුමාලාය අනුග්ගකහො, ඉදාකනසා
කකනචි අප්පධංසියා ජාතා’’ති අරඤ්ඤකතො නික්ඛමත්වා ගාමස්ස අවිදූකර
අඤ්ඤතරස්මං රුක්ඛමූකල නිසීදි  රජ්ජුමාලාපි අත්තානං විනිපාකතතුං 
අභබ්බතාය ඛන්තිකමත්තානුද්දයසම්පන්නතාය ච ‘‘බ්රාහ්මණී මං හනතු වා
විකහකඨතු වා යං වා තං වා කකරොතූ’’ති ඝකටන උදකං ගකහත්වා කගහං
අගමාසි  සාමකකො කගහද්වාකර ඨිකතො තං දිස්වා ‘‘ත්වං අජ්ජ උදකතිත්ථං

ගතාචිරායිත්වාආගතා, මුඛවණ්කණොචකතඅතිවිය විප්පසන්කනො, ත්වඤ්ච

අඤ්කඤනආකාකරනඋපට්ඨාසි, කිංඑත’’න්තිපුච්ඡි සාතස්ස තංපවත්තිං
ආචික්ඛි  

බ්රාහ්මකණොතස්සාවචනංසුත්වාතුස්සිත්වාකගහංගන්ත්වා රජ්ජුමාලාය
උපරි ‘‘තයා න කිඤ්චි කාතබ්බ’’න්ති සුණිසාය වත්වා තුට්ඨමානකසො 
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සීඝතරං සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා වන්දිත්වා සාදකරන කතපටිසන්ථාකරො
සත්ථාරං නිමන්කතත්වාඅත්තකනොකගහංආකනත්වාපණීකතනඛාදනීකයන
කභොජනීකයන පරිවිසිත්වා භගවන්තං භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිං

උපසඞ්කමත්වා එකමන්තං නිසීදි, සුණිසාපිස්ස උපසඞ්කමත්වා වන්දිත්වා
එකමන්තංනිසීදි ගයාගාමවාසිකනොපිබ්රාහ්මණගහපතිකාතං පවත්තිංසුත්වා

භගවන්තංඋපසඞ්කමත්වාඅප්කපකච්කචඅභිවාකදත්වාඑකමන්තං නිසීදිංසු, 
අප්කපකච්කචසම්කමොදනීයංකත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු  

සත්ථා රජ්ජුමාලාය තස්සා ච බ්රාහ්මණියා පුරිමජාතීසු කතකම්මං 

විත්ථාරකතොකකථත්වාසම්පත්තපරිසායඅනුරූපංධම්මංකදකසසි. තංසුත්වා
බ්රාහ්මණී ච මහාජකනො ච තත්ථ සන්නිපතිකතො සරකණසු ච සීකලසු ච
පතිට්ඨහි  සත්ථා ආසනා උට්ඨහිත්වා සාවත්ථිකමව අගමාසි  බ්රාහ්මකණො
රජ්ජුමාලං ධීතුට්ඨාකන ඨකපසි  තස්ස සුණිසා රජ්ජුමාලං පියචක්ඛූහි
ඔකලොකකන්තී යාවජීවං මනාකපකනව සිකනකහන පරිහරි  රජ්ජුමාලා

අපරභාකග කාලං කත්වා තාවතිංකසසු නිබ්බත්ති, අච්ඡරාසහස්සඤ්චස්සා
පරිවාකරො අකහොසි  සා සට්ඨිසකටභාරප්පමාකණහි දිබ්බාභරකණහි
පටිමණ්ඩිතත්තභාවා අච්ඡරාසහස්සපරිවුත්තා නන්දනවනාදීසු මහතිං
දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවමානා පමුදිතමනා විචරති  අථායස්මා 
මහාකමොග්ගල්ලාකනො කදවචාරිකං ගකතො තං මහන්කතන දිබ්බානුභාකවන
මහතියා කදවිද්ධියා විජ්කජොතමානං දිස්වා තාය කතකම්මං ඉමාහි ගාථාහි
පුච්ඡි  

826. 

‘‘අභික්කන්කතන වණ්කණන, යාත්වංතිට්ඨසි කදවකත; 

හත්කථපාකදචවිග්ගය්හ, නච්චසිසුප්පවාදිකත  

827. 

‘‘තස්සාකතනච්චමානාය, අඞ්ගමඞ්කගහිසබ්බකසො; 

දිබ්බාසද්දානිච්ඡරන්ති, සවනීයාමකනොරමා  

828. 

‘‘තස්සාකතනච්චමානාය, අඞ්ගමඞ්කගහිසබ්බකසො; 

දිබ්බාගන්ධාපවායන්ති, සුචිගන්ධාමකනොරමා  

829. 

‘‘විවත්තමානාකාකයන, යාකවණීසුපිළන්ධනා; 

කතසංසුයයතිනිග්කඝොකසො, තූරිකයපඤ්චඞ්ගිකකයථා  

830. 

‘‘වටංසකාවාතරාතා, වාකතනසම්පකම්පිතා; 

කතසංසුයයතිනිග්කඝොකසො, තූරිකයපඤ්චඞ්ගිකකයථා  
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831. 

‘‘යාපිකතසිරස්මංමාලා, සුචිගන්ධාමකනොරමා; 

වාතිගන්කධොදිසාසබ්බා, රුක්කඛොමඤ්ජූසකකොයථා  

832. 

‘‘ඝායකසතංසුචිගන්ධං, රූපංපස්සසිඅමානුසං; 

කදවකතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති  

826. තත්ථ හත්යථ පායද ච විග් ය්හාති හත්කථ ච පාකද ච විවිකධහි 

ආකාකරහි ගකහත්වා, පුප්ඵමුට්ඨිපුප්ඵඤ්ජලිආදිකභදස්ස සාඛාභිනයස්ස

දස්සනවකසන විවිකධහි ආකාකරහි හත්කථ, ච, සමපාදාදීනම්පි
ඨානවිකසසානං දස්සනවකසන විවිකධහි ආකාකරහි පාකද ච උපාදියිත්වාති

අත්කථො ච-සද්කදන සාඛාභිනයං සඞ්ගණ්හාති  නච්චසීතිනටසි  ො ත්වන්ති

යා වුත්තනයවකසන නච්චං කකරොසීති අත්කථො  සුප්පවාදියතති සුන්දකර
පවජ්ජකන සති තව නච්චස්ස අනුරූපවකසන වීණාවංසමුදිඞ්ගතාළාදිකක

වාදියමාකන, පඤ්චඞ්ගිකක තූරිකය පග්ගය්හමාකනති අත්කථො  කසසං
කහට්ඨාවිමාකනවුත්තනයකමව  

එවං කථකරන පුච්ඡිතා සා කදවතා අත්තකනො පුරිමජාතිආදිං ඉමාහි
ගාථාහිබයාකාසි– 

833. 

‘‘දාසී අහංපුකරආසිං, ගයායං බ්රාහ්මණස්සහං; 

අප්පපුඤ්ඤාඅලක්ඛිකා, රජ්ජුමාලාතිමංවිදුං  

834. 

‘‘අක්කකොසානංවධානඤ්ච, තජ්ජනායචඋග්ගතා; 

කුටංගකහත්වානික්ඛම්ම, අගඤ්ඡිංඋදහාරියා  

835. 

‘‘විපකථකුටංනික්ඛිපිත්වා, වනසණ්ඩංඋපාගමං; 

‘ඉකධවාහංමරිස්සාම, කකොඅත්කථොජීවිකතනකම’  

836. 

‘‘දළ්හංපාසංකරිත්වාන, ආසුම්භිත්වානපාදකප; 

තකතොදිසාවිකලොකකසිං, ‘කකොනුකඛොවනමස්සිකතො’  

837. 

‘‘තත්ථද්දසාසිංසම්බුද්ධං, සබ්බකලොකහිතංමුනිං; 

නිසින්නංරුක්ඛමූලස්මං, ඣායන්තංඅකුකතොභයං  
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838. 

‘‘තස්සාකමඅහුසංකවකගො, අබ්භුකතොකලොමහංසකනො; 

‘කකොනුකඛොවනමස්සිකතො, මනුස්කසොඋදාහුකදවතා’  

839. 

‘‘පාසාදිකංපසාදනීයං, වනානිබ්බනමාගතං; 

දිස්වාමකනොකමපසීදි, නායංයාදිසකීදිකසො  

840. 

‘‘ගුත්තින්ද්රිකයොඣානරකතො, අබහිග්ගතමානකසො; 

හිකතොසබ්බස්සකලොකස්ස, බුද්කධොඅයංභවිස්සති  

841. 

‘‘භයකභරකවොදුරාසකදො, සීකහොවගුහමස්සිකතො; 

දුල්ලභායංදස්සනාය, පුප්ඵංඔදුම්බරංයථා  

842. 

‘‘කසො මංමුදූහිවාචාහි, ආලපිත්වාතථාගකතො; 

රජ්ජුමාකලතිමංකවොච, සරණංගච්ඡතථාගතං  

843. 

‘‘තාහං ගිරංසුණිත්වාන, කනලංඅත්ථවතිංසුචිං; 

සණ්හංමුදුඤ්චවග්ගුඤ්ච, සබ්බකසොකාපනූදනං  

844. 

‘‘කල්ලචිත්තඤ්චමංඤත්වා, පසන්නංසුද්ධමානසං; 

හිකතොසබ්බස්සකලොකස්ස, අනුසාසිතථාගකතො  

845. 

‘‘ඉදංදුක්ඛන්තිමංකවොච, අයංදුක්ඛස්සසම්භකවො; 

දුක්ඛනිකරොකධොමග්කගොච, අඤ්ජකසොඅමකතොගකධො  

846. 

‘‘අනුකම්පකස්සකුසලස්ස, ඔවාදම්හිඅහංඨිතා; 

අජ්ඣගාඅමතංසන්තිං, නිබ්බානංපදමච්චුතං  

847. 

‘‘සාහංඅවට්ඨිතාකපමා, දස්සකනඅවිකම්පිනී; 

මූලජාතායසද්ධාය, ධීතාබුද්ධස්සඔරසා  

848. 
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‘‘සාහංරමාමකීළාම, කමොදාමඅකුකතොභයා; 

දිබ්බමාලංධාරයාම, පිවාමමරාමද්දවං  

849. 

‘‘සට්ඨිතූරියසහස්සානි, පටිකබොධංකකරොන්තිකම; 

ආළම්කබොගග්ගකරොභීකමො, සාරාවාදීචසංසකයො  

850. 

‘‘කපොක්ඛකරොචසුඵස්කසොච, විණාකමොක්ඛාචනාරිකයො; 

නන්දාකචවසුනන්දාච, කසොණදින්නාසුචිම්හිතා  

851. 

‘‘අලම්බුසාමස්සකකසීච, පුණ්ඩරීකාතිදාරුණී; 

එණීඵස්සාසුඵස්සාච, සුභද්දාමුදුවාදිනී  

852. 

‘‘එතාචඤ්ඤාචකසයයාකස, අච්ඡරානංපකබොධිකා; 

තාමංකාකලනුපාගන්ත්වා, අභිභාසන්තිකදවතා  

853. 

‘‘හන්දනච්චාමගායාම, හන්දතංරමයාමකස; 

නයිදංඅකතපුඤ්ඤානං, කතපුඤ්ඤානකමවිදං  

854. 

‘‘අකසොකං නන්දනංරම්මං, තිදසානංමහාවනං; 

සුඛංඅකතපුඤ්ඤානං, ඉධනත්ථිපරත්ථච  

855. 

‘‘සුඛඤ්චකතපුඤ්ඤානං, ඉධකචවපරත්ථච; 

කතසං සහබයකාමානං, කත්තබ්බංකුසලං බහුං; 

කතපුඤ්ඤාහිකමොදන්ති, සග්කගකභොගසමඞ්ගිකනො  

856. 

‘‘බහූනංවතඅත්ථාය, උප්පජ්ජන්තිතථාගතා; 

දක්ඛිකණයයාමනුස්සානං, පුඤ්ඤක්කඛත්තානමාකරා; 

යත්ථකාරංකරිත්වාන, සග්කගකමොදන්තිදායකා’’ති  

833. තත්ථ දාසීඅහංපුයරආසින්තිපුකරපුරිමජාතියංඅහංඅන්කතොජාතා 

දාසී අකහොසිං  තත්ථ කස්සාති ආහ ‘‘ ොෙං බ්රාහ්මණස්සහ’’න්ති, 

ගයානාමකක ගාකම අඤ්ඤතරස්ස බ්රාහ්මණස්ස  හන්ති නිපාතමත්තං  

අප්පපුඤ්ඤාති මන්දභාගයාඅපුඤ්ඤා  අලක්ඛිකාතිනිස්සිරිකාකාලකණ්ණී  
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රජ්ජුමාලාති මං විදුන්ති, කකකස ගකහත්වා ආකඩ්ඪනපරිකඩ්ඪනදුක්කඛන
මුණ්ඩකක කකත පුනපි තදත්ථකමව සීකස දළ්හං බන්ධිත්වා 
ඨපිතරජ්ජුකුණ්ඩලකවකසන‘‘රජ්ජුමාලා’’තිමංමනුස්සාජානිංසු  

834. වධානන්තිතාළනානං  තජ්ජනාොති භයසංතජ්ජකනන  උග් තාති

උග්ගතායකදොමනස්සුප්පත්තියා  උදහාරිොතිඋදකහාරිකා, උදකංආහරන්තී
වියහුත්වාති අධිප්පාකයො  

835. විපයථතිඅපකථ, මග්ගකතොඅපක්කමත්වාතිඅත්කථො  ක්වත්යථොති
කකොඅත්කථො කසොකයවවාපාකඨො  

836. දළ්හංපාසංකරිත්වානාතිබන්ධනපාසංථිරංඅච්ඡිජ්ජනකංකත්වා  

ආසුම්භිත්වාන පාදයපති විටකප ලග්ගනවකසන පාදකප රුක්කඛ ඛිපිත්වා  

තයතො දිසා වියලොයකසිං, යකො නු යඛො වනමස්සියතොති ඉමං වනං

පවිසනවකසනඅස්සිකතොනුකඛොකකොචිඅත්ථි, යකතොකමමරණන්තරාකයො
සියාති අධිප්පාකයො  

837. සම්බුද්ධන්තිආදි තදා තස්සා තාදිකස නිච්ඡකය අසතිපි

සභාවවකසන වුත්තං  තස්සත්කථො – සයකමව සම්මකදව ච සබ්බස්සාපි

බුජ්ඣිතබ්බස්ස බුද්ධත්තා සම්බුද්ධං, මහාකරුණාකයොකගන
හීනාදිකභදභින්නස්ස සබ්බස්සාපි කලොකස්ස එකන්තහිතත්තා 

සබ්බයලොකහිතං, උභයකලොකං මුනනකතො මුනිං, නිසජ්ජාවකසන 

කිකලසාභිසඞ්ඛාකරහි ඨානා චාවනාභාකවන ච නිසින්නං, 

ආරම්මණූපනිජ්ඣාකනන ලක්ඛණූපනිජ්ඣාකනන ච ඣාෙන්තං, 
කබොධිමූකලකයව භයකහතූනං සමුච්ඡින්නත්තා කුකතොචිපි භයාභාවකතො 

අකුයතොභෙන්තිකවදිතබ්බං  

838. සංයවය ො නාම සකහොත්තප්පං ඤාණං, කසො තස්සා භගවකතො

දස්සකනන උප්පජ්ජි කතනාහ ‘‘තස්සායමඅහුසංයවය ො’’ති  

839. පාසාදිකන්ති පසාදාවහං, 
ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණඅසීතිඅනුබයඤ්ජනබයාමප්පභාකකතුමාලාලඞ්ක
තාය සමන්තපාසාදිකාය අත්තකනො සරීරකසොභාසම්පත්තියා
රූපකායදස්සනබයාවටස්ස ජනස්ස සාරාභාවකතො පසාදසංවඩ්ඪනන්ති

අත්කථො  පසාදනීෙන්ති දසබල-චතුකවසාරජ්ජඡඅසාධාරණඤාණ-
අට්ඨාරසාකවණික-බුද්ධධම්මපභුතිඅපරිමාණගුණසමන්නාගතාය 

ධම්මකායසම්පත්තියා සරික්ඛකජනස්ස පසීදිතබ්බයුත්තං, පාසාදිකන්ති

අත්කථො  වනාති කිකලසවනකතො අපක්කමත්වා  නිබ්බනමා තන්ති

නිත්තණ්හභාවං නිබ්බානකමව උපගතං අධිගතං  ොදිසකීදියසොති කයො වා

කසොවා, පචුරජකනොතිඅත්කථො  
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840-41. මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රියානං අග්ගමග්ගකගොපනාය කගොපිතත්තා 

ගුත්තින්ද්රියෙො. අග්ගඵලජ්ඣානාභිරතියා ඣානරයතො. තකතොඑවබහිභූකතහි
රූපාදිආරම්මකණහි අපක්කමත්වා විසයජ්ඣත්කත නිබ්බාකන ච

ඔගාළ්හචිත්තතාය අබහිග් තමානයසො. මච්ඡාගාහකමොචනභකයන
විපල්ලාසවන්කතහි මච්ඡාදිට්ඨිකකහිභායිතබ්බකතොකතසඤ්චභයජනනකතො 

භෙයභරයවො. පකයොගාසයවිපන්කනහි අනුපගමනීයකතො ච කකනචිපි

අනාසාදනීයකතො ච දුරාසයදො. දුල්ලභාෙන්ති දුල්ලකභො අයං  දස්සනාොති 

දට්ඨුම්පි  පුප්ඵං ඔදුම්බරං ෙථාති යථා නාම උදුම්බකර භවං පුප්ඵං

දුල්ලභදස්සනං, කදාචිකදව භකවයය, න වා භකවයය, එවං ඊදිසස්ස 
උත්තමපුග්ගලස්සාතිඅත්කථො  

842. යසො තථා යතොමුදූහි වාචාහි සණ්හායවාචාය ‘‘රජ්ජුමායල’’ති මං

ආලපිත්වා ආමන්කතත්වා සරණං  ච්ඡ තථා තන්ති ‘‘තථා

ආගකතො’’තිආදිනා තථා තං සම්මාසම්බුද්ධං සරණං  ච්ඡාති මං අයවොච 

අභාසීතිකයොජනා  

843-4. තාහන්ති තං අහං  ගිරන්ති වාචං  යනලන්ති නිද්කදොසං  

අත්ථවතින්ති අත්ථයුත්තං සාත්ථං, එකන්තහිතං වා  වචීකසොකචයයතාය 

සුචිං. අකක්ඛළතාය සණ්හං. කවකනයයානං මුදුභාවකරත්තා මුදු. 

සවනීයභාකවන වග්ගුං. සබ්බයසොකාපනූදනන්ති ඤාතිබයසනාදිවකසන
උප්පජ්ජනකස්ස සබ්බස්සාපි කසොකස්ස විකනොදනං ගිරං සුත්වාන
පසන්නචිත්තාඅකහොසින්තිසම්බන්කධො සබ්බකමතං දානකථංආදිංකත්වා
උස්සක්කිත්වාකනක්ඛම්කමආනිසංසංවිභාවනවකසනපවත්තිතං භගවකතො

අනුපුබ්බිකථං සන්ධාය වදති  කතකනවාහ ‘‘කල්ලචිත්තඤ්ච මං 

ඤත්වා’’තිආදි  

තත්ථ කල්ලචිත්තන්ති කම්මනියචිත්තං, කහට්ඨා පවත්තිතකදසනාය
අස්සද්ධියාදීනං චිත්තකදොසානං විගතත්තා උපරිකදසනාය 

භාජනභාවූපගමකනන කම්මක්ඛමචිත්තං, භාවනාකම්මස්ස

කයොග්ගචිත්තන්තිඅත්කථො  කතකනවාහ ‘‘පසන්නංසුද්ධමානස’’න්ති තත්ථ 

‘‘පසන්න’’න්ති ඉමනා අස්සද්ධියාපගමමාහ, ‘‘සුද්ධමානස’’න්ති ඉමනා
කාමච්ඡන්දාදිඅපගමකනන මුදුචිත්තතං උදග්ගචිත්තතඤ්ච දස්කසති  

අනුසාසීති ඔවදි, සාමුක්කංසිකාය ධම්මකදසනාය සහ උපාකයන

පවත්තිනිවත්තිකයො උපදිසීති අත්කථො  කතකනවාහ ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්තිආදි 
අනුසාසිතාකාරදස්සනඤ්කහතං  

845. තත්ථ ඉදං දුක්ඛන්ති මංයවොචාති ඉදං තණ්හාවජ්ජං කතභූමකං 
ධම්මජාතං බාධකසභාවත්තා කුච්ඡිකං හුත්වා තුච්ඡසභාවත්තා තථත්තා ච

දුක්ඛං අරියසච්චන්ති මය්හං අභාසි  අෙං දුක්ඛස්ස සම්භයවොති අයං
ආමතණ්හාදිකභදා තණ්හා යථාවුත්තස්ස දුක්ඛස්ස සම්භකවො පභකවො 
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උප්පත්ති කහතු සමුදකයො අරියසච්චන්ති  දුක්ඛනියරොයධොති දුක්ඛස්ස
සන්තිභාකවො අසඞ්ඛතධාතු නිකරොකධො අරියසච්චන්ති  අන්තද්වයස්ස 

පරිවජ්ජනකතො අඤ්ජයසො නිබ්බානගාමනිපටිපදාභාවකතො අමයතො යධො 
මග්කගොඅරියසච්චන්තිමංඅකවොචාතිසම්බන්කධො  

846. කුසලස්සාති ඔවාදදාකන කවකනයයදමකන කඡකස්ස, 

අප්පමාදපටිපත්තියා වා මත්ථකප්පත්තියා අනවජ්ජස්ස  ඔවාදම්හි අහං

ඨිතාති යථාවුත්කත ඔවාකද අනුසිට්ඨියං සික්ඛාත්තයපාරිපූරියා 

සච්චපටිකවකධන අහං පතිට්ඨිතා  කතනාහ ‘‘අජ්ඣ ා අමතං සන්තිං, 

නිබ්බානං පදමච්චුත’’න්ති, ඉදං ඔවාකද පතිට්ඨානස්ස කාරණවචනං  යා 

නිච්චතායමරණාභාවකතො අමතං, සබ්බදුක්ඛවූපසමතාය සන්තිං, අධිගතානං

අචවනකහතුතාය අච්චුතං නිබ්බානංපදංඅජ්ඣ ා අධිගඤ්ඡි, සාඑකංකසන
සත්ථුඔවාකදපතිට්ඨිතා නාමාති  

847. අවට්ඨිතායපමාති දළ්හභත්තී රතනත්තකය නිච්චලපසාදසිකනහා  

කස්මා? යස්මා දස්සයන අවිකම්පිනී, ‘‘සම්මාසම්බුද්කධො භගවා, 

ස්වාක්ඛාකතොධම්කමො, සුප්පටිපන්කනොසඞ්කඝො’’තිඑතස්මංසම්මාදස්සකන

අචලා කකනචිඅචාලනීයා කකනපකනතංඅවිකම්පනන්තිආහ ‘‘මූලජාතාෙ 

සද්ධාො’’ති අයං‘‘ඉතිපිකසොභගවා අරහ’’න්තිආදිනා)ම නි 1.74; සං නි 

5.997; අ  නි  9.27) සම්මාසම්බුද්කධ, ‘‘ස්වාක්ඛාකතො භගවතා

ධම්මා’තිආදිනා තස්ස ධම්කම, ‘‘සුප්පටිපන්කනො භගවකතො 
සාවකසඞ්කඝො’’තිආදිනා තස්ස සඞ්කඝ ච සච්චාභිසමයසඞ්ඛාකතන මූකලන

ජාතමූලාසද්ධා, තායඅහංඅවිකම්පිනීතිදස්කසති තකතොඑව ධීතාබුද්ධස්ස

ඔරසාතිසම්මාසම්බුද්ධස්සඋකර වායාමජනිතාභිජාතිතායඔරසපුත්තී  

848. සාහංරමාමීති සා අහං තදා අරියාය ජාතියා ඉදානි කදවූපපත්තියා

ආගතා මග්ගරතියාඵලරතියාචරමාම, කාමගුණරතියා කීළාමි, උභකයනාපි 

යමොදාමි. අත්තානුවාදභයාදීනං අපගතත්තා අකුයතොභො. මධුමද්දවන්ති

මරාසඞ්ඛාතං මද්දවකරං, නච්චනගායනකාකලසු සරීරස්ස සරස්ස ච

මුදුභාවාවහං ගන්ධපානං සන්ධාය වදති ‘‘මරාමාදව’’න්තිපි පඨන්ති, ආදවං
යාවදවංයාවකදවදවත්ථංමරාරංපිවාමීති අත්කථො  

849. පුඤ්ඤක්යඛත්තානමාකරාති සකදවකස්ස කලොකස්ස 

පුඤ්ඤක්කඛත්තභූතානං අරියානං මග්ගඵලට්ඨානං අරියසඞ්ඝස්ස ආකරා 

උප්පත්තිට්ඨානං තථාගතා  ෙථාති යස්මං පුඤ්ඤක්කඛත්කත  කසසං
වුත්තනයකමව  

අථායස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනොඅත්තනාච කදවතායචපවත්තිතංඉමං
කථාසල්ලාපං මනුස්සකලොකං ආගන්ත්වා භගවකතො ආකරොකචසි  භගවා 
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තමත්ථංඅට්ඨුප්පත්තිංකත්වාසම්පත්තපරිසායධම්මංකදකසසි සාකදසනා 
මහාජනස්සසාත්ථිකාඅකහොසීති  

රජ්ජුමාලාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

ඉතිපරමත්ථදීපනියාඛුද්දක-අට්ඨකථායවිමානවත්ථුස්මං 

ද්වාදසවත්ථුපටිමණ්ඩිතස්සචතුත්ථස්ස මඤ්ජිට්ඨකවග්ගස්ස 

අත්ථවණ්ණනානිට්ඨිතා  

නිට්ඨිතාචඉත්ථිවිමානවණ්ණනා  
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2. පුරිසවිමානං 
5. මහාරථවග්කගො 

1. මණ්ඩූකයදවපුත්තවිමානවණ්ණනා 

මහාරථවග්කග යකො යම වන්දති පාදානීති මණ්ඩූකකදවපුත්තවිමානං 

තස්සකා උප්පත්ති? භගවා චම්පායංවිහරතිගග්ගරායකපොක්ඛරණියාතීකර  
කසො පච්චූසකවලායං බුද්ධාචිණ්ණං මහාකරුණාසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා
තකතො වුට්ඨාය කවකනයයබන්ධකව සත්කත කවොකලොකකන්කතො අද්දස
‘‘අජ්ජමයිසායන්හසමකයධම්මං කදකසන්කතඑකකොමණ්ඩූකකොමමසකර
නිමත්තංගණ්හන්කතොපරූපක්කකමනමරිත්වාකදවකලොකක නිබ්බත්තිත්වා

මහතා කදවපරිවාකරන මහාජනස්ස පස්සන්තස්කසව ආගමස්සති, තත්ථ 

බහූනං ධම්මාභිසමකයො භවිස්සතී’’ති දිස්වා පුබ්බණ්හසමයං නිවාකසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය මහතා භික්ඛුසඞ්කඝන සද්ධිං චම්පානගරං පිණ්ඩාය

පවිසිත්වා, භික්ඛූනං සුලභපිණ්ඩපාතං කත්වා කතභත්තකිච්කචො විහාරං

පවිසිත්වා භික්ඛූසු වත්තං දස්කසත්වා, අත්තකනො අත්තකනො දිවාට්ඨානං

ගකතසු ගන්ධකුටිං පවිසිත්වා ඵලසමාපත්තිසුකඛන දිවසභාගං කඛකපත්වා, 
සායන්හසමකය චතූසු පරිසාසු සන්නිපතිතාසු සුරභිගන්ධකුටිකතො
නික්ඛමත්වා තඞ්ඛණානුරූකපන පාටිහාරිකයන කපොක්ඛරණිතීකර 

ධම්මසභාමණ්ඩපං පවිසිත්වා අලඞ්කතවරබුද්ධාසකන නිසින්කනො
මකනොසිලාතකල සීහනාදං නදන්කතො අඡම්භීතකකසරසීකහො විය
අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං බ්රහ්මස්සරං නිච්ඡාකරන්කතො අචින්කතකයයන
බුද්ධානුභාකවනඅනුපමායබුද්ධලීලායධම්මංකදකසතුංආරභි  

තස්මඤ්ච ඛකණ එකකො මණ්ඩූකකො කපොක්ඛරණිකතො ආගන්ත්වා
‘‘ධම්කමො එකසො වුච්චතී’’ති ධම්මසඤ්ඤාය සකර නිමත්තං ගණ්හන්කතො
පරිසපරියන්කත නිපජ්ජි  අකථකකො වච්ඡපාකලො තං පකදසං ආගකතො
සත්ථාරංධම්මංකදකසන්තංපරිසඤ්චපරකමනඋපසකමන ධම්මංසුණන්තං
දිස්වා තග්ගතමානකසො දණ්ඩකමොලුබ්භ තිට්ඨන්කතො මණ්ඩූකං 
අකනොකලොකකත්වා තස්ස සීකස සන්නිරුම්භිත්වා අට්ඨාසි  කසො
ධම්මසඤ්ඤාය පසන්නචිත්කතො තාවකදව කාලං කත්වා තාවතිංසභවකන
ද්වාදසකයොජනිකක කනකවිමාකන නිබ්බත්තිත්වා සුත්තප්පබුද්කධො විය 
තත්ථ අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුතං අත්තානං දිස්වා ‘‘කුකතො නු කඛො ඉධ අහං
නිබ්බත්කතො’’ති ආවජ්කජන්කතො පුරිමජාතිං දිස්වා ‘‘අහම්පි නාම ඉධ

උප්පජ්ජිං, ඊදිසඤ්ච සම්පත්තිං පටිලභිං, කිං නු කඛො කම්මං අකාසි’’න්ති
උපධාකරන්කතො අඤ්ඤංනඅද්දසඅඤ්ඤත්රභගවකතොසකරනිමත්තග්ගාහා 

කසොතාවකදවසහවිමාකනන ආගන්ත්වාවිමානකතොඔතරිත්වා, මහාජනස්ස
පස්සන්තස්කසව මහතා පරිවාකරන මහන්කතන දිබ්බානුභාකවන

උපසඞ්කමත්වා, භගවකතො පාකද සිරසා වන්දිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ 

නමස්සමාකනොඅට්ඨාසි අථනංභගවාජානන්කතොවමහාජනස්සකම්මඵලං
බුද්ධානුභාවඤ්ච පච්චක්ඛංකාතුං– 
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857. 

‘‘කකොකමවන්දතිපාදානි, ඉද්ධියායසසාජලං; 

අභික්කන්කතනවණ්කණන, සබ්බාඔභාසයංදිසා’’ති – 

පුච්ඡි  තත්ථ යකොති කදවනාගයක්ඛමනුස්සාදීසු කකො, කතකමොති අත්කථො  

යමති මම  පාදානීති පාකද  ඉද්ධිොති ඉමාය ඊදිසාය කදවිද්ධියා  ෙසසාති

ඉමනා ඊදිකසන පරිවාකරන පරිච්කඡකදන ච  ජලන්ති විජ්කජොතමාකනො  

අභික්කන්යතනාතිඅතිවියකන්කතනකමනීකයනසුන්දකරන  වණ්යණනාති

ඡවිවණ්කණන, සරීරවණ්ණනිභායාතිඅත්කථො  

අථ කදවපුත්කතො අත්තකනො පුරිමජාතිආදිං ආවි කකරොන්කතො ඉමාහි
ගාථාහි බයාකාසි– 

858. 

‘‘මණ්ඩූකකොහංපුකරආසිං, උදකකවාරිකගොචකරො; 

තවධම්මංසුණන්තස්ස, අවධීවච්ඡපාලකකො  

859. 

‘‘මුහුත්තංචිත්තපසාදස්ස, ඉද්ධිංපස්සයසඤ්චකම; 

ආනුභාවඤ්චකමපස්ස, වණ්ණංපස්සජුතිඤ්චකම  

860. 

‘‘කයචකතදීඝමද්ධානං, ධම්මංඅස්කසොසුංකගොතම; 

පත්තාකතඅචලට්ඨානං, යත්ථගන්ත්වානකසොචකර’’ති  

858. තත්ථ පුයරති පුරිමජාතියං  උදයකති ඉදං තදා අත්තකනො

උප්පත්තිට්ඨානදස්සනං  උදයක මණ්ඩූයකොති එකතන උද්රාමායිකාදිකස්ස
ථකල මණ්ඩූකස්ස නිවත්තනං කතං කහොති  ගාකවො චරන්ති එත්ථාති

කගොචකරො, කගොචකරො වියාති කගොචකරො, ඝාකසසනට්ඨානං  වාරි උදකං

කගොචකරො එතස්සාති වාරිය ොචයරො. උදකචාරීපි හි කකොචි කච්ඡපාදි

අවාරිකගොචකරොපි කහොතීති ‘‘වාරිකගොචකරො’’ති විකසකසත්වා වුත්තං  තව

ධම්මං සුණන්තස්සාති බ්රහ්මස්සකරන කරවීකරුතමඤ්ජුනා කදකසන්තස්ස

තව ධම්මං ‘‘ධම්කමො එකසො වුච්චතී’’ති සකර නිමත්තග්ගාහවකසන

සුණන්තස්ස, අනාදකරකචතං සාමවචනංකවදිතබ්බං  අවධීවච්ඡපාලයකොති
වච්කඡ රක්ඛන්කතො කගොපාලදාරකකො මම සමීපං ආගන්ත්වා
දණ්ඩකමොලුබ්භිත්වා තිට්ඨන්කතො මම සීකස දණ්ඩං සන්නිරුම්භිත්වා මං
මාකරසි  

859. මුහුත්තං චිත්තපසාදස්සාති තව ධම්කම මුහුත්තමත්තං 

උප්පන්නස්සචිත්තපසාදස්සකහතුභූතස්ස ඉද්ධින්ති සමද්ධිං, දිබ්බවිභූතින්ති

අත්කථො  ෙසන්ති පරිවාරං  ආනුභාවන්ති කාමවණ්ණිතාදිදිබ්බානුභාවං  
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වණ්ණන්ති සරීරවණ්ණසම්පත්තිං  ජුතින්ති ද්වාදසකයොජනානි
ඵරණසමත්ථංපභාවිකසසං  

860. යෙති කය සත්තා  ච-සද්කදො බයතිකරකක  යතති තව  

දීඝමද්ධානන්ති බහුකවලං  අස්යසොසුන්ති සුණිංසු  ය ොතමාති භගවන්තං 

කගොත්කතන ආලපති  අචලට්ඨානන්ති නිබ්බානං  අයඤ්කහත්ථ අත්කථො –
කගොතමභගවාඅහංවියඉත්තරකමවකාලංඅසුණිත්වාකයපනකතපුඤ්ඤා

චිරං කාලං තව ධම්මං අස්කසොසුං කසොතුං ලභිංසු, කත දීඝරත්තං

සංසාරබයසනාභිභූතා ඉකම සත්තා යත්ථ ගන්ත්වා න කසොකචයුං, තං

අකසොකං සස්සතභාකවන අචලං සන්තිපදං පත්තා එව, න කතසං තස්ස
පත්තියාඅන්තරාකයොති  

අථස්ස භගවා සම්පත්තපරිසාය ච උපනිස්සයසම්පත්තිං ඔකලොකකත්වා 
විත්ථාකරන ධම්මං කදකසසි  කදසනාපරිකයොසාකන කසො කදවපුත්කතො

කසොතාපත්තිඵකල පතිට්ඨහි, චතුරාසීතියා පාණසහස්සානං ධම්මාභිසමකයො
අකහොසි  කදවපුත්කතො භගවන්තං වන්දිත්වා තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝස්සචඅඤ්ජලිංකත්වාසහපරිවාකරන කදවකලොකකමවගකතොති  

මණ්ඩූකකදවපුත්තවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. යරවතීවිමානවණ්ණනා 

උට්යඨහි යරවයත සුපාපධම්යමති කරවතීවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
භගවා බාරාණසියං විහරති ඉසිපතකන මගදාකය  කතන සමකයන
බාරාණසියං සද්ධාසම්පන්නස්ස කුලස්ස පුත්කතො නන්දිකයො නාම
උපාසකකො අකහොසි සද්ධාසම්පන්කනො දායකකො දානපති සඞ්ඝුපට්ඨාකකො 
අථස්ස මාතාපිතකරො සම්මුඛකගහකතො මාතුලධීතරං කරවතිං නාම කඤ්ඤං

ආකනතුකාමාඅකහසුං සාපනඅස්සද්ධාඅදානසීලා, නන්දිකයොතංනඉච්ඡි 

තස්ස මාතා කරවතිං ආහ ‘‘අම්ම, ත්වං ඉමං කගහං ආගන්ත්වා 
භික්ඛුසඞ්ඝස්සනිසීදනට්ඨානංහරිකතනකගොමකයනඋපලිම්පිත්වාආසනානි

පඤ්ඤාකපහි, ආධාරකක ඨකපහි, භික්ඛූනං ආගතකාකල වන්දිත්වා පත්තං
ගකහත්වානිසීදාකපත්වා ධමකරකණනපානීයංපරිස්සාකවත්වාභුත්තකාකල

පත්තානි කධොවාහි, එවං කම පුත්තස්ස ආරාධිකා භවිස්සසී’’ති  සා තථා
අකාසි  අථ නං ‘‘ඔවාදක්ඛමා ජාතා’’ති පුත්තස්ස ආකරොකචත්වා කතන
‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිකතදිවසංඨකපත්වාආවාහංකරිංසු  

අථ නං නන්දිකයො ආහ ‘‘සකච භික්ඛුසඞ්ඝං මාතාපිතකරො ච කම 

උපට්ඨහිස්සසි, එවංඉමස්මංකගකහවසිතුංලභිස්සසි, අප්පමත්තාකහොහී’’ති 

සා ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා කිඤ්චි කාලං සද්ධා විය හුත්වා භත්තාරං 
අනවත්කතන්තී ද්කව පුත්කත විජායි  නන්දියස්ස මාතාපිතකරො කාලමකංසු 
කගකහ සබ්බිස්සරියං තස්සා එව අකහොසි  නන්දිකයොපි මහාදානපති හුත්වා
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භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානං පට්ඨකපසි, කපණද්ධිකාදීනම්පි කගහද්වාකර
පාකවත්තං පට්ඨකපසි  ඉසිපතනමහාවිහාකර චතූහි ගබ්කභහි පටිමණ්ඩිතං
චතුසාලං කාකරත්වා මඤ්චපීඨාදීනි අත්ථරාකපත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං දත්වා තථාගතස්ස හත්කථ දක්ඛිකණොදකං

පාකතත්වා නියයාකදසි, සහ දක්ඛිකණොදකදාකනන තාවතිංසභවකන
ආයාමකතො ච විත්ථාරකතො ච සමන්තා ද්වාදසකයොජනිකකො
කයොජනසතුබ්කබකධො සත්තරතනමකයො අච්ඡරාගණසහස්සසඞ්ඝුට්කඨො
දිබ්බපාසාකදොඋග්ගඤ්ඡි  

අථායස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො කදවචාරිකං චරන්කතො තං පාසාදං
දිස්වා අත්තානං වන්දිතුං ආගකත කදවපුත්කත පුච්ඡි ‘‘කස්සායං

පාසාකදො’’ති? ‘‘ඉමස්ස, භන්කත, පාසාදස්ස සාමකකො මනුස්සකලොකක
බාරාණසියං නන්දිකයො නාම කුටුම්බියපුත්කතො සඞ්ඝස්ස

ඉසිපතනමහාවිහාකරචතුසාලංකාකරසි, තස්සායංනිබ්බත්කතො පාසාකදො’’ති

ආහංසු පාසාකදනිබ්බත්තකදවච්ඡරාකයොපිකථරංවන්දිත්වා‘‘භන්කත, මයං 

බාරාණසියංනන්දියස්සනාමඋපාසකස්සපරිචාරිකාභවිතුංඉධනිබ්බත්තා, 

තස්ස එවං වකදථ ‘‘තුය්හං පරිචාරිකා භවිතුං නිබ්බත්තා, කදවතාකයො තයි

චිරායන්කත උක්කණ්ඨිතා, කදවකලොකසම්පත්ති නාම මත්තිකාභාජනං
භින්දිත්වා සුවණ්ණභාජනස්ස ගහණං විය අතිමනාප’න්ති වත්වා

ඉධාගමනත්ථායතස්සවකදථා’’තිආහංසු කථකරො ‘‘සාධූ’’තිපටිස්සුණිත්වා
සහසා කදවකලොකකතො ආගන්ත්වා චතුපරිසමජ්කඣ භගවන්තං පුච්ඡි

‘‘නිබ්බත්තති නු කඛො, භන්කත, කතපුඤ්ඤානං මනුස්සකලොකක

ඨිතානංකයව දිබ්බසම්පත්තී’’ති? ‘‘නනු කත, කමොග්ගල්ලාන, නන්දියස්ස

කදවකලොකකනිබ්බත්තා දිබ්බසම්පත්තිසාමංදිට්ඨා, කස්මාමංපුච්ඡසී’’ති? 

‘‘එවං, භන්කත, නිබ්බත්තතී’’ති. අථස්ස සත්ථා ‘‘යථා චිරං විප්පවසිත්වා 

ආගතංපුරිසංමත්තබන්ධවාඅභිනන්දන්තිසම්පටිච්ඡන්ති, එවංකතපුඤ්ඤං
පුග්ගලං ඉකතො පරකලොකං ගතං සකානි පුඤ්ඤානි සම්පත්තිහත්කථහි
සම්පටිච්ඡන්ති පටිග්ගණ්හන්තී’’තිදස්කසන්කතො– 

861. 

‘‘චිරප්පවාසිංපුරිසං, දූරකතොකසොත්ථිමාගතං; 

ඤාතිමත්තාසුහජ්ජාච, අභිනන්දන්තිආගතං  

862. 

‘‘තකථවකතපුඤ්ඤම්පි, අස්මාකලොකාපරංගතං; 

පුඤ්ඤානි පටිග්ගණ්හන්ති, පියං ඤාතීව ආගත’’න්ති  – ගාථා 

අභාසි; 

නන්දිකයො තං සුත්වා භිකයයොකසොමත්තාය දානානි කදති, පුඤ්ඤානි

කකරොති, කසොවණිජ්ජායගච්ඡන්කතොකරවතිංආහ‘‘භද්කද, මයා පට්ඨපිතං
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පටුන 

සඞ්ඝස්ස දානං අනාථානං පාකවත්තඤ්ච ත්වං අප්පමත්තා 
පවත්කතයයාසී’’ති සා‘‘සාධූ’’තිපටිස්සුණි කසොපවාසගකතොපියත්ථයත්ථ

වාසං කප්කපති, තත්ථ තත්ථ භික්ඛූනං අනාථානඤ්ච යථාවිභවං දානං
කදතිකයව  තස්ස අනුකම්පාය ඛීණාසවා දූරකතොපි ආගන්ත්වා දානං
සම්පටිච්ඡන්ති කරවතී පන තස්මං ගකතකතිපාහකමව දානංපවත්කතත්වා

අනාථානං භත්තං උපච්ඡින්දි, භික්ඛූනම්පි භත්තං කණාජකං බිලඞ්ගදුතියං

අදාසි. භික්ඛූනං භුත්තට්ඨාකන අත්තනා භුත්තාවකසසානි සිත්ථානි
මච්ඡමංසඛණ්ඩමස්සකානිචලකට්ඨිකානිච පකිරිත්වාමනුස්සානංදස්කසති

‘‘පස්සථසමණානංකම්මං, සද්ධාකදයයංනාමඑවං ඡඩ්කඩන්තී’’ති  

අථ නන්දිකයො කවොහාරකසිද්ධි යථාලාකභො ආගන්ත්වා තං පවත්තිං 
සුත්වා කරවතිං කගහකතො නීහරිත්වා කගහං පාවිසි  දුතියදිවකස
බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං පවත්කතත්වා නිච්චභත්තං

අනාථභත්තඤ්ච සම්මකදව පවත්කතසි, අත්තකනො සහාකයහි උපනීතං
කරවතිංඝාසච්ඡාදනපරමතායඨකපසි කසොඅපකරනසමකයන කාලංකත්වා
තාවතිංසභවකන අත්තකනො විමාකනකයව නිබ්බත්ති  කරවතී පන සබ්බං
දානං පච්ඡින්දිත්වා ‘‘ඉකමසං වකසන මය්හං ලාභසක්කාකරො පරිහායී’’ති
භික්ඛුසඞ්ඝං අක්කකොසන්තී පරිභාසන්තී විචරති  අථ කවස්සවකණො ද්කව

යක්කඛආණාකපසි ‘‘ගච්ඡථ, භකණ, බාරාණසිනගකරඋග්කඝොසථ ‘‘ඉකතො
සත්තකම දිවකස කරවතී ජීවන්තීකයව නිරකය පක්ඛිපීයතී’ති’’  තං සුත්වා
මහාජකනොසංකවගජාකතොභීතතසිකතොඅකහොසි  

අථ කරවතීපනපාසාදංඅභිරුහිත්වාද්වාරං ථකකත්වානිසීදි සත්තකම
දිවකස තස්සා පාපකම්මසඤ්කචොදිකතන කවස්සවකණන රඤ්ඤා ආණත්තා
ජලිතකපිලකකසමස්සුකා චිපිටවිරූපනාසිකා පරිණතදාඨා කලොහිතක්ඛා 
සජලධරසමානවණ්ණා අතිවිය භයානකරූපා ද්කව යක්ඛා උපගන්ත්වා 

‘‘උට්කඨහි, කරවකත, සුපාපධම්කම’’තිආදීනි වදන්තා නානාබාහාසු
ගකහත්වා ‘‘මහාජකනො පස්සතූ’’ති සකලනගකර වීථිකතො වීථිං
පරිබ්භමාකපත්වා ආකාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා තාවතිංසභවනං කනත්වා
නන්දියස්ස විමානං සම්පත්තිඤ්චස්සා දස්කසත්වා තං විලපන්තිංකයව

උස්සදනිරයසමීපංපාකපසුං තංයමපුරිසාඋස්සදනිරකයඛිපිංසු කතනාහ – 

863. 

‘‘උට්කඨහිකරවකතසුපාපධම්කම, අපාරුතද්වාකරඅදානසීකල; 

කනස්සාම තං යත්ථ ථුනන්ති දුග්ගතා, සමප්පිතා කනරයිකා 
දුකඛනා’’ති  

තත්ථ උට්යඨහීති උට්ඨහ, න දාකනස පාසාකදො තං නිරයභයකතො

රක්ඛිතුං සක්කකොති, තස්මා සීඝං උට්ඨහිත්වා ආගච්ඡාහීති අත්කථො  

යරවයතතිතංනාකමනආලපති  සුපාපධම්යමතිආදිනාඋට්ඨානස්සකාරණං
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වදති  යස්මා ත්වං අරියානං අක්කකොසනපරිභාසනාදිනා සුට්ටු

ලාමකපාපධම්මා, යස්මා ච අපාරුතං ද්වාරං නිරයස්ස තව පකවසනත්ථං, 

තස්මා උට්කඨහීති  අදානසීයලති කස්සචි කිඤ්චි න දානසීකල කදරිකය

මච්ඡරිනී, ඉදම්පි උට්ඨානස්කසව කාරණවචනං  යස්මා දානසීලානං 

අමච්ඡරීනං තව සාමකසදිසානං සුගතියං නිවාකසො, තාදිසානං පන

අදානසීලානංමච්ඡරීනං නිරකයනිවාකසො, තස්මාඋට්කඨහි, මුහුත්තමත්තම්පි

තව ඉධ ඨාතුං න දස්සාමීති අධිප්පාකයො  ෙත්ථ ථුනන්ති දුග් තාති

දුක්ඛගතත්තා දුග්ගතා  යනරයිකාති නිරයදුක්කඛන සමප්පිතා සමඞ්ගීභූතා 

යස්මංනිරකයථුනන්ති, යාවපාපකම්මංනබයන්තිකහොති, තාවනික්ඛමතුං

අලභන්තා නිත්ථුනන්ති, තත්ථ තං කනස්සාම නයිස්සාම ඛිපිස්සාමාති 

කයොජනා  

864. 

‘‘ඉච්කචව වත්වාන යමස්ස දූතා, කත ද්කව යක්ඛා කලොහිතක්ඛා 

බ්රහන්තා; 

පච්කචකබාහාසු ගකහත්වා කරවතං, පක්කාමයුං කදවගණස්ස 
සන්තිකක’’ති – 

ඉදංසඞ්ගීතිකාරවචනං  

තත්ථ ඉච්යචව වත්වානාති ඉති එව ‘‘උට්කඨහී’’තිආදිනා වත්වා, 

වචනසමනන්තරකමවාති අත්කථො  ෙමස්ස දූතාති අප්පටිකසධනියතස්ස

යමස්ස රඤ්කඤො දූතසදිසා  කවස්සවකණන හි කත කපසිතා. තථා හි කත
තාවතිංසභවනං නයිංසු  කකචි ‘‘න යමස්ස දූතා’’ති න-කාරං ‘‘යමස්සා’’ති

පකදන සම්බන්ධිත්වා ‘‘කවස්සවණස්ස දූතා’’ති අත්ථං වදන්ති, තං න
යුජ්ජති නහිනයමදූතතායකවස්සවණස්සදූතාතිසිජ්ඣති  යජන්තිතත්ථ

බලිං උපහරන්තීති ෙක්ඛා. යලොහිතක්ඛාති රත්තනයනා  යක්ඛානඤ්හි

කනත්තානිඅතිකලොහිතානිකහොන්ති  බ්රහන්තාතිමහන්තා  පච්යචකබාහාසූති 

එකකොඑකබාහායං, ඉතකරොඉතරබාහායන්තිපච්කචකංබාහාසු  යරවතන්ති
කරවතිං  කරවතාතිපි තස්සා නාමකමව  තථා හි ‘‘කරවකත’’ති වුත්තං  

පක්කාමයුන්ති පක්කාකමසුං, උපකනසුන්ති අත්කථො  යදව ණස්සාති
තාවතිංසභවකන කදවසඞ්ඝස්ස  

එවංකතහියක්කඛහිතාවතිංසභවනංකනත්වානන්දියවිමානස්සඅවිදූකර 
ඨපිතාකරවතීතංසූරියමණ්ඩලසදිසංඅතිවියපභස්සරංදිස්වා– 

865. 

‘‘ආදිච්චවණ්ණං රුචිරං පභස්සරං, බයම්හං සුභං 

කඤ්චනජාලඡන්නං; 

කස්කසතමාකිණ්ණජනං විමානං, සුරියස්ස රංසීරිවකජොතමානං  
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866. 

‘‘නාරීගණාචන්දනසාරලිත්තා, උභකතොවිමානංඋපකසොභයන්ති; 

තං දිස්සති සුරියසමානවණ්ණං, කකො කමොදති සග්ගපත්කතො

විමාකන’’ති  – 

කතයක්කඛපුච්ඡි කතපිතස්සා– 

867. 

‘‘බාරාණසියං නන්දිකයො නාමාසි, උපාසකකො අමච්ඡරී දානපති

වදඤ්ඤූ; 

තස්කසතමාකිණ්ණජනංවිමානං, සූරියස්සරංසීරිවකජොතමානං  

868. 

‘‘නාරීගණාචන්දනසාරලිත්තා, උභකතොවිමානංඋපකසොභයන්ති; 

තං දිස්සති සූරියසමානවණ්ණං, කසො කමොදති සග්ගපත්කතො

විමාකන’’ති  – 

ආචික්ඛිංසු  

868. තත්ථ චන්දනසාරලිත්තාති සාරභූකතන චන්දනගන්කධන

අනුලිත්තසරීරා  උභයතොවිමානන්තිවිමානංඋභකතොඅන්කතොකචවබහිච
සඞ්ගීතාදීහි උකපච්චකසොභයන්ති  

අථ කරවතී– 

869. 

‘‘නන්දියස්සාහංභරියා, අගාරිනීසබ්බකුලස්සඉස්සරා; 

භත්තුවිමාකනරමස්සාමදානහං, නපත්ථකයනිරයං දස්සනායා’’ති 
– 

ආහ  තත්ථ අ ාරිනීති කගහසාමනී  ‘‘භරියා සගාමනී’’තිපි පඨන්ති, භරියා

සහගාමනීතිඅත්කථො  සබ්බකුලස්සඉස්සරාභත්තූතිමමභත්තුනන්දියස්ස 

සබ්බකුටුම්බිකස්සඉස්සරාසාමනීඅකහොසිං, තස්මාඉදානිපිවිමාකනඉස්සරා 

භවිස්සාමීතිආහ  විමායනරමිස්සාමි දානහන්තිඑවංපකලොකභතුකමවහිතං

කත තත්ථ කනසුං  න පත්ථයෙ නිරෙං දස්සනාොති යං පන නිරයං මං

තුම්කහ කනතුකාමා, තංනිරයංදස්සනායපිනපත්ථකය, කුකතොපවිසිතුන්ති
වදති  

එවංවදන්තිකමව‘‘ත්වංතංපත්කථහිවාමාවා, කිංතව පත්ථනායා’’ති
නිරයසමීපංකනත්වා– 
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870. 

‘‘එකසො කත නිරකයො සුපාපධම්කම, පුඤ්ඤං තයා අකතං

ජීවකලොකක; 

න හි මච්ඡරී කරොසකකො පාපධම්කමො, සග්ගූපගානං ලභති 
සහබයත’’න්ති – 

ගාථමාහංසු  තස්සත්කථො – එයසො තව නිරයෙො, තයා දීඝරත්තං මහාදුක්ඛං

අනුභවිතබ්බට්ඨානභූකතො කස්මා? පුඤ්ඤංතොඅකතංජීවයලොයක, යස්මා

මනුස්සකලොකක අප්පමත්තකම්පි තයා පුඤ්ඤං නාම න කතං, එවං

අකතපුඤ්කඤො පන තාදිකසො සත්කතො මච්ඡරී අත්තකනො

සම්පත්තිනිගූහනලක්ඛකණන මච්ඡකරන සමන්නාගකතො, පකරසං

කරොසුප්පාදකනන යරොසයකො, කලොභාදීහි පාපධම්කමහි සමඞ්ගීභාවකතො 

පාපධම්යමොසග්ගූප ානං කදවානං සහබයතං සහභාවං නලභතීතිකයොජනා  

එවංපනවත්වාකතද්කවයක්ඛාතත්කථවන්තරධායිංසු තංසදිකසපන 
ද්කව නිරයපාකල සංසවකක නාම ගූථනිරකය පක්ඛිපිතුං ආකඩ්ඪන්කත
පස්සිත්වා– 

871. 

‘‘කිං නුගූථඤ්චමුත්තඤ්ච, අසුචි පටිදිස්සති; 

දුග්ගන්ධංකිමදංමීළ්හං, කිකමතංඋපවායතී’’ති – 

තං නිරයංපුච්ඡි  

872. 

‘‘එසසංසවකකොනාම, ගම්භීකරොසතකපොරිකසො; 

යත්ථවස්සසහස්සානි, තුවංපච්චසිකරවකත’’ති – 

තස්මං කථිකතතත්ථඅත්තකනො නිබ්බත්තිකහතුභූතංකම්මංපුච්ඡන්තී– 

873. 

‘‘කිංනුකාකයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 

කකනසංසවකකොලද්කධො, ගම්භීකරොසතකපොරිකසො’’ති –ආහ; 

874. 

‘‘සමකණබ්රාහ්මකණචාපි, අඤ්කඤවාපිවනිබ්බකක; 

මුසාවාකදනවඤ්කචසි, තංපාපංපකතංතයා’’ති – 

තස්සාතංකම්මංකකථත්වාපුනකත– 

875. 

‘‘කතනසංසවකකොලද්කධො, ගම්භීකරොසතකපොරිකසො; 
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තත්කථවස්සසහස්සානි, තුවංපච්චසිකරවකත’’ති – 

ආහංසු  තත්ථ සංසවයකො නාමාති නිච්චකාලං ගූථමුත්තාදිඅසුචිස්ස
සංසවනකතොපග්ඝරණකතොසංසවකකොනාම  

නකකවලංතුය්හං ඉධ සංසවකලාකභො එව, අථකඛොඑත්ථඅකනකානි 
වස්සසහස්සානිපච්චිත්වා උත්තිණ්ණාය හත්ථච්කඡදාදිලාකභොපීතිදස්කසතුං
– 

876. 

‘‘හත්කථපි ඡින්දන්ති අකථොපි පාකද, කණ්කණපි ඡින්දන්ති අකථොපි 

නාසං; 

අකථොපි කාකකොළගණා සකමච්ච, සඞ්ගම්ම ඛාදන්ති

විඵන්දමාන’’න්ති  – 

තත්ථ ලද්ධබ්බකාරණං ආහංසු  තත්ථ කායකොළ ණාති කාකසඞ්ඝා  කත
කිරස්සාතිගාවුතප්පමාකණසරීකර අකනකසතානිඅකනකසහස්සානිපතිත්වා
තාලක්ඛන්ධපරිමාකණහි සුනිසිතග්කගහි අකයොමකයහි මුඛතුණ්කඩහි

විජ්ඣිත්වා විජ්ඣිත්වා ඛාදන්ති, මංසං ගහිතගහිතට්ඨාකන කම්මබකලන 

පූරකතව  කතනාහ ‘‘කාකකොළගණා සකමච්ච, සඞ්ගම්ම ඛාදන්ති
විඵන්දමාන’’න්ති  

පුනසාමනුස්සකලොකංපච්චානයනායයාචනාදිවකසනතංතංවිප්පලපි  
කතනවුත්තං– 

877. 

‘‘සාරා කඛොමංපටිකනථ, කාහාමකුසලංබහුං; 

දාකනනසමචරියාය, සංයකමනදකමනච; 

යංකත්වාසුඛිතාකහොන්ති, නචපච්ඡානුතප්පකර’’ති  

පුනනිරයපාලා– 

878. 

‘‘පුකරතුවංපමජ්ජිත්වා, ඉදානිපරිකදවසි; 

සයංකතානංකම්මානං, විපාකංඅනුකභොස්සසී’’ති – 

ආහංසු පුනසාආහ– 

879. 

‘‘කකොකදවකලොකකතොමනුස්සකලොකං, ගන්ත්වානපුට්කඨොකමඑවං 

වකදයය; 

නික්ඛිත්තදණ්කඩසුදදාථදානං, අච්ඡාදනංකසයයමථන්නපානං; 
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නහිමච්ඡරීකරොසකකොපාපධම්කමො, සග්ගූපගානංලභතිසහබයතං  

880. 

‘‘සාහංනූනඉකතොගන්ත්වා, කයොනිංලද්ධානමානුසිං; 

වදඤ්ඤූසීලසම්පන්නා, කාහාමකුසලංබහුං; 

දාකනනසමචරියාය, සංයකමනදකමනච  

881. 

‘‘ආරාමානිචකරොපිස්සං, දුග්කගසඞ්කමානිච; 

පපඤ්චඋදපානඤ්ච, විප්පසන්කනනකචතසා  

882. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාගතං  

883. 

‘‘උකපොසථං උපවසිස්සං, සදාසීකලසුසංවුතා; 

නචදාකනපමජ්ජිස්සං, සාමංදිට්ඨමදංමයා’’ති  

884. 

‘‘ඉච්කචවං විප්පලපන්තිං, ඵන්දමානංතකතො තකතො; 

ඛිපිංසුනිරකයකඝොකර, උද්ධංපාදංඅවංසිර’’න්ති – 

ඉදංසඞ්ගීතිකාරවචනං පුනසා– 

885. 

‘‘අහංපුකරමච්ඡරිනීඅකහොසිං, පරිභාසිකාසමණබ්රාහ්මණානං; 

විතකථනචසාමකංවඤ්චයිත්වා, පච්චාමහංනිරකයකඝොරරූකප’’ති  
– 

ඔසානගාථමාහ තත්ථ ‘‘අහං පුයරමච්ඡරිනී’’තිගාථානිරකයනිබ්බත්තාය

වුත්තා, ඉතරා අනිබ්බත්තාය එවාති කවදිතබ්බා  කසසං
සුවිඤ්කඤයයකමවාති  

භික්ඛූ කරවතියා යක්කඛහි ගකහත්වා නීතභාවං භගවකතො ආකරොකචසුං 
තං සුත්වාභගවාආදිකතොපට්ඨායඉමංවත්ථුංකකථත්වාඋපරිවිත්ථාකරන

ධම්මං කදකසසි, කදසනාපරිකයොසාකන බහූ කසොතාපත්තිඵලාදීනි පාපුණිංසු 
කාමඤ්කචතං කරවතීපටිබද්ධාය කථාය කයභුයයභාවකතො

‘‘කරවතීවිමාන’’න්ති කවොහරීයති, යස්මා පන කරවතී විමානකදවතා න

කහොති, නන්දියස්ස පන කදවපුත්තස්ස
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විමානාදිසම්පත්තිපටිසංයුත්තඤ්කචතං, තස්මා පුරිසවිමාකනස්කවව සඞ්ගහං
ආකරොපිතන්තිදට්ඨබ්බං  

කරවතීවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. ඡත්තමාණවකවිමානවණ්ණනා 

යෙො වදතං පවයරො මනුයජසූති ඡත්තමාණවකවිමානං  තස්ස කා

උප්පත්ති? භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන 
කසතබයායං අඤ්ඤතරස්ස බ්රාහ්මණස්ස කිච්ඡාලද්කධො පුත්කතො ඡත්කතො
නාම බ්රාහ්මණමාණකවො අකහොසි  කසො වයප්පත්කතො පිතරා කපසිකතො
උක්කට්ඨංගන්ත්වා බ්රාහ්මණස්සකපොක්ඛරසාතිස්සසන්තිකකකමධාවිතාය
අනලසතාය ච න චිකරකනව මන්කත විජ්ජාට්ඨානානි ච උග්ගකහත්වා
බ්රාහ්මණසිප්කප නිප්ඵත්තිං පත්කතො  කසො ආචරියං අභිවාකදත්වා ‘‘මයා 

තුම්හාකං සන්තිකක සිප්පං සික්ඛිතං, කිං කවො ගරුදක්ඛිණං කදමී’’ති ආහ 

ආචරිකයො ‘‘ගරුදක්ඛිණා නාම අන්කතවාසිකස්ස විභවානුරූපා, 
කහාපණසහස්සමාකනහී’’ති ආහ  ඡත්තමාණකවො ආචරියං අභිවාකදත්වා
කසතබයං ගන්ත්වා මාතාපිතකරො වන්දිත්වා කතහි අභිනන්දියමාකනො 

කතපටිසන්ථාකරොතමත්ථංපිතුආකරොකචත්වා‘‘කදථකමදාතබ්බයුත්තකං, 

අජ්කජව දත්වා ආගමස්සාමී’’ති ආහ  තං මාතාපිතකරො ‘‘තාත, අජ්ජ

විකාකලො, ස්කව ගමස්සසී’’ති වත්වා කහාපකණ නීහරිත්වා භණ්ඩිකං
බන්ධාකපත්වා ඨකපසුං  කචොරා තං පවත්තිං ඤත්වා ඡත්තමාණවකස්ස

ගමනමග්කග අඤ්ඤතරස්මං වනගහකන නිලීනා අච්ඡිංසු ‘‘මාණවං
මාකරත්වාකහාපකණගණ්හිස්සාමා’’ති  

භගවා පච්චූසසමකය මහාකරුණාසමාපත්තිකතො වුට්ඨාය කලොකං

කවොකලොකකන්කතො ඡත්තමාණවකස්ස සරකණසු ච සීකලසු ච පතිට්ඨානං, 

කචොකරහි මාරිතස්ස කදවකලොකක නිබ්බත්තිං, තකතො සහ විමාකනන
ආගතස්ස තත්ථ සන්නිපතිතපරිසාය ච ධම්මාභිසමයං දිස්වා පඨමතරකමව
ගන්ත්වා මාණවකස්ස ගමනමග්කග අඤ්ඤතරස්මං රුක්ඛමූකල නිසීදි  
මාණකවො ආචරියධනං ගකහත්වා කසතබයකතො උක්කට්ඨාභිමුකඛො
ගච්ඡන්කතො අන්තරාමග්කග භගවන්තං නිසින්නං දිස්වා උපසඞ්කමත්වා

අට්ඨාසි  ‘‘කුහිංගමස්සසී’’තිභගවතා වුත්කතො ‘‘උක්කට්ඨං, කභොකගොතම, 
ගමස්සාමමය්හංආචරියස්සකපොක්ඛරසාතිස්ස ගරුදක්ඛිණංදාතු’’න්තිආහ 

අථ භගවා ‘‘ජානාසි පන ත්වං, මාණව, තීණි සරණානි, පඤ්ච සීලානී’’ති

වත්වා කතන ‘‘නාහං ජානාම, කිමත්ථියානි පකනතානි කීදිසානි චා’’ති 
වුත්කත ‘‘ඉදමීදිස’’න්ති සරණගමනස්ස සීලසමාදානස්ස ච ඵලානිසංසං

විභාකවත්වා ‘‘උග්ගණ්හාහි තාව, මාණවක, සරණගමනවිධි’’න්ති වත්වා

‘‘සාරා උග්ගණ්හිස්සාම, කකථථ භන්කත භගවා’’ති කතන යාචිකතො තස්ස
රුචියාඅනුරූපංගාථාබන්ධවකසනසරණගමනවිධිං දස්කසන්කතො– 
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886. 

‘‘කයොවදතංපවකරොමනුකජසු, සකයමුනීභගවාකතකිච්කචො; 

පාරගකතොබලවීරියසමඞ්ගී, තංසුගතංසරණත්ථමුකපහි  

887. 

‘‘රාගවිරාගමකනජමකසොකං, ධම්මමසඞ්ඛතමප්පටිකූලං; 

මරාරමමං පගුණංසුවිභත්තං, ධම්මමමං සරණත්ථමුකපහි  

888. 

‘‘යත්ථචදින්නමහප්ඵලමාහු, චතූසුසුචීසුපුරිසයුකගසු; 

අට්ඨචපුග්ගලධම්මදසාකත, සඞ්ඝමමංසරණත්ථමුකපහී’’ති  – 

තිස්කසො ගාථාකයොඅභාසි  

886. තත්ථ යෙොති අනියමතවචනං, තස්ස ‘‘ත’’න්ති ඉමනා නියමනං 

කවදිතබ්බං  වදතන්තිවදන්තානං  පවයරොතිකසට්කඨො, කථිකානංඋත්තකමො

වාදීවකරොති අත්කථො  මනුයජසූති උක්කට්ඨනිද්කදකසො යථා ‘‘සත්ථා
කදවමනුස්සාන’’න්ති  භගවා පන කදවමනුස්සානම්පි බ්රහ්මානම්පි

සබ්කබසම්පි සත්තානං පවකරොකයව, භගවකතො ච චරිමභකව මනුස්කසසු

උප්පන්නතාය වුත්තං ‘‘මනුකජසූ’’ති  කතකනවාහ ‘‘සකයමුනී’’ති 

සකයකුලප්පසුතතාය සකකයො, කායකමොකනයයාදීහි සමන්නාගතකතො

අනවකසසස්ස ච කඤයයස්ස මුනනකතො මුනි චාති සකයමුනි. 

භාගයවන්තතාදීහි චතූහි කාරකණහි භ වා. චතූහි මග්කගහි කාතබ්බස්ස
පරිඤ්ඤාදිපකභදස්ස කසොළසවිධස්ස කිච්චස්ස කතත්තා නිප්ඵාදිතත්තා 

කතකිච්යචො. පාරං සක්කායස්සපරතීරංනිබ්බානං ගකතොසයම්භුඤාකණන

අධිගකතොති පාර යතො. අසදිකසන කායබකලන, අනඤ්ඤසාධාරකණන

ඤාණබකලන, චතුබ්බිධසම්මප්පධානවීරිකයන ච සමන්නාගතත්තා 

බලවීරිෙසමඞ්ගී. කසොභනගමනත්තා, සුන්දරං ඨානං ගතත්තා, සම්මා 

ගතත්තා, සම්මාචගදිතත්තා සු යතො. තංසුගතං සම්මාසම්බුද්ධං සරණත්ථං 

සරණාය පරායණාය අපායදුක්ඛවට්ටදුක්ඛපරිත්තාණාය උයපහි උපගච්ඡ, 
අජ්ජ පට්ඨායඅහිතනිවත්තකනනහිතසංවඩ්ඪකනන‘‘අයංකමභගවාසරණං

තාණං කලණං පරායණං ගති පටිසරණ’’න්ති භජ කසව, එවං ජානාහි වා
බුජ්ඣස්සූතිඅත්කථො  

887. රා විරා න්ති අරියමග්ගමාහ කතනහිඅරියා අනාදිකාලභාවිතම්පි

රාගං විරජ්කජන්ති  අයනජමයසොකන්ති අරියඵලං  තඤ්හි එජාසඞ්ඛාතාය
තණ්හාය අවසිට්ඨානඤ්ච කසොකනිමත්තානං කිකලසානං සබ්බකසො

පටිප්පස්සම්භනකතො ‘‘අකනජං අකසොක’’න්ති ච වුච්චති  ධම්මන්ති
සභාවධම්මං  සභාවකතො ගකහතබ්බධම්කමො කහස යදිදං 

මග්ගඵලනිබ්බානානි, න පරියත්තිධම්කමො විය පඤ්ඤත්තිධම්මවකසන  



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා මහාරථවග්කගො 
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පටුන 

ධම්මන්ති වා පරමත්ථධම්මං, නිබ්බානන්ති අත්කථො  සකමච්ච සම්භුයය

පච්චකයහිකතංසඞ්ඛතං, නසඞ්ඛතන්ති අසඞ්ඛතං. තකදවනිබ්බානං නත්ථි

එත්ථ කිඤ්චිපි පටිකූලන්ති අප්පටිකූලං. සවනකවලායං

උපපරික්ඛණකවලායංපටිපජ්ජනකවලායන්ති සබ්බදාපිඉට්ඨකමවාති මධුරං. 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසන්නිස්සයාය පටිභානසම්පදාය පවත්තිතත්තා

සුප්පවත්තිභාවකතො නිපුණභාවකතො ච පගුණං. විභජිතබ්බස්ස අත්ථස්ස
ඛන්ධාදිවකසන කුසලාදිවකසන උද්කදසාදිවකසන ච සුට්ඨු විභජනකතො 

සුවිභත්තං. තීහිපි පකදහි පරියත්තිධම්මකමව වදති  කතකනව හිස්ස
ආපාථකාකල විය විමද්දනකාකලපි කකථන්තස්ස විය සුණන්තස්සාපි

සම්මුඛීභාවකතො උභකතොපච්චක්ඛතාය දස්සනත්ථං ‘‘ඉම’’න්ති වුත්තං  

ධම්මන්ති යථාවපටිපජ්ජන්කත අපායදුක්ඛපාතකතො ධාරණත්කථන ධම්මං, 
ඉදං චතුබ්බිධස්සාපි ධම්මස්ස සාධාරණවචනං  පරියත්තිධම්කමොපි හි
සරකණසු ච සීකලසු ච පතිට්ඨානමත්තායපි යථාවපටිපත්තියා
අපායදුක්ඛපාතකතො ධාකරති එව  ඉමස්ස ච අත්ථස්ස ඉදකමව විමානං
සාධකන්ති දට්ඨබ්බං  සාධාරණභාකවන යථාවුත්තධම්මස්ස පච්චක්ඛං 

කත්වාදස්කසන්කතොපුන ‘‘ඉම’’න්තිආහ  

888. ෙත්ථාති යස්මං අරියසඞ්කඝ  දින්නන්ති පරිච්චත්තං

අන්නාදිකදයයධම්මං  දින්නමහප්ඵලන්ති ගාථාසුඛත්ථං අනුනාසිකකලොකපො

කකතො  අච්චන්තකමව කිකලසාසුචිකතො විසුජ්ඣකනන සුචීසු 

‘‘කසොතාපන්කනො කසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්කනො’’තිආදිනා )අ 

නි 8.60) වුත්කතසු චතූසුපුරිසයුය සු. අට්ඨාතිමග්ගට්ඨඵලට්කඨසුයුගකළ
අකත්වා විසුං විසුං ගහකණන අට්ඨ පුග්ගලා  ගාථාසුඛත්ථකමව කචත්ථ 

‘‘පුග් ල ධම්මදසා’’ති රස්සං කත්වා නිද්කදකසො  ධම්මදසාති
චතුසච්චධම්මස්ස නිබ්බානධම්මස්ස ච පච්චක්ඛකතො දස්සනකා 

දිට්ඨිසීලසාමඤ්කඤනසංහතභාකවන සඞ්ඝං. 

එවං භගවතා තීහි ගාථාහි සරණගුණසන්දස්සකනන සද්ධිං 
සරණගමනවිධිම්හි වුත්කත මාණකවො තංතංසරණගුණානුස්සරණමුකඛන
සරණගමනවිධිකනො අත්තකනො හදකය ඨපිතභාවං විභාකවන්කතො තස්සා
තස්සා ගාථාය අනන්තරං ‘‘කයො වදතං පවකරො’’තිආදිනා තං තං ගාථං
පච්චනුභාසි  එවං පච්චනුභාසිත්වා ඨිතස්ස පඤ්ච සික්ඛාපදානි සරූපකතො
ඵලානිසංසකතො ච විභාකවත්වා කතසං සමාදානවිධිං කකථසි  කසො තම්පි 
සුට්ඨුඋපධාකරත්වාපසන්නමානකසො‘‘හන්දාහංභගවාගමස්සාමී’’තිවත්වා 
රතනත්තයගුණං අනුස්සරන්කතො තංකයව මග්ගං පටිපජ්ජි  භගවාපි ‘‘අලං
ඉමස්සඑත්තකං කුසලංකදවකලොකූපපත්තියා’’තිකජතවනකමවඅගමාසි  

මාණවස්ස පන පසන්නචිත්තස්ස රතනත්තයගුණං සල්ලක්ඛණවකසන 

‘‘සරණං උකපමී’’ති පවත්තචිත්තුප්පාදතාය සරකණසු ච, භගවතා
වුත්තනකයන පඤ්චන්නං සීලානං අධිට්ඨාකනන සීකලසු ච පතිට්ඨිතස්ස
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කතකනව නකයන රතනත්තයගුකණ අනුස්සරන්තස්කසව ගච්ඡන්තස්ස
කචොරා මග්කග පරියුට්ඨිංසු  කසො කත අගකණත්වා රතනත්තයගුකණ
අනුස්සරන්කතොකයවගච්ඡති තඤ්කචකකොකචොකරොගුම්බන්තරංඋපනිස්සාය 

ඨිකතො විසපීකතන සකරන සහසාව විජ්ඣිත්වා ජීවිතක්ඛයං පාකපත්වා 
කහාපණභණ්ඩිකං ගකහත්වා අත්තකනො සහාකයහි සද්ධිං පක්කාම 
මාණකවො පන කාලං කත්වා තාවතිංසභවකන තිංසකයොජනිකක
කනකවිමාකන සුත්තප්පබුද්කධො විය අච්ඡරාසහස්සපරිවුකතො 

සට්ඨිසකටභාරාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතත්තභාකවො නිබ්බත්ති, තස්ස විමානස්ස
ආභා සාතිකරකානිවීසතිකයොජනානිඵරිත්වාතිට්ඨති  

අථමාණවංකාලකතංදිස්වාකසතබයගාමවාසිකනොමනුස්සාකසතබයං 
ගන්ත්වා තස්ස මාතාපිතූනං උක්කට්ඨගාමවාසිකනො ච උක්කට්ඨං ගන්ත්වා
බ්රාහ්මණස්ස කපොක්ඛරසාතිස්ස කකථසුං  තං සුත්වා තස්ස මාතාපිතකරො 
ඤාතිමත්තා බ්රාහ්මකණො ච කපොක්ඛරසාති සපරිවාරා අස්සුමුඛා කරොදමානා

තංපකදසං අගමංසු, කයභුකයයනකසතබයවාසිකනොචඋක්කට්ඨවාසිකනොච

ඉච්ඡානඞ්ගලවාසිකනො ච සන්නිපතිංසු, මහාසමාගකමො අකහොසි  අථ
මාණවස්ස මාතාපිතකරො මග්ගස්ස අවිදූකර චිතකං සජ්කජත්වා සරීරකිච්චං
කාතුංආරභිංසු  

අථ භගවා චින්කතසි ‘‘මයි ගකත ඡත්තමාණකවො මං වන්දිතුං 

ආගමස්සති, ආගතඤ්චතංකතකම්මංකථාකපන්කතොකම්මඵලංපච්චක්ඛං

කාකරත්වා ධම්මං කදකසස්සාම, එවං මහාජනස්ස ධම්මාභිසමකයො
භවිස්සතී’’ති චින්කතත්වා මහතා භික්ඛුසඞ්කඝන සද්ධිං තං පකදසං
උපගන්ත්වා අඤ්ඤතරස්මං රුක්ඛමූකල නිසීදි ඡබ්බණ්ණබුද්ධරංසිකයො
විස්සජ්කජන්කතො  අථ ඡත්තමාණවකදවපුත්කතොපි අත්තකනො සම්පත්තිං

පච්චකවක්ඛිත්වා, තස්සා කාරණං උපධාකරන්කතො සරණගමනඤ්ච

සීලසමාදානඤ්ච දිස්වා, විම්හයජාකතො භගවති සඤ්ජාතපසාදබහුමාකනො

‘‘ඉදාකනවාහං ගන්ත්වා භගවන්තඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච වන්දිස්සාම, 
රතනත්තයගුකණ ච මහාජනස්ස පාකකට කරිස්සාමී’’ති කතඤ්ඤුතං

නිස්සාය සකලං තං අරඤ්ඤපකදසං එකාකලොකං කකරොන්කතො, සහ
විමාකනන ආගන්ත්වා විමානකතො ඔරුය්හ මහතා පරිවාකරන සද්ධිං 
දිස්සමානරූකපො උපසඞ්කමත්වා භගවකතො පාකදසු සිරසා නිපතන්කතො
අභිවාකදත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ එකමන්තං අට්ඨාසි  තං දිස්වා මහාජකනො
‘‘කකො නු කඛො අයං කදකවො වා බ්රහ්මා වා’’ති අච්ඡරියබ්භුතජාකතො
උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං පරිවාකරසි  භගවා කතන කතපුඤ්ඤකම්මං
පාකටංකාතුං– 

889. 

‘‘නතථාතපතිනකභසූරිකයො, චන්කදොචනභාසතිනඵුස්කසො; 

යථාඅතුලමදංමහප්පභාසං, කකොනුත්වංතිදිවාමහිංඋපාගා  
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890. 

‘‘ඡින්දතිරංසීපභඞ්කරස්ස, සාධිකවීසතිකයොජනානිආභා; 

රත්තිමපියථාදිවංකකරොති, පරිසුද්ධංවිමලංසුභංවිමානං  

891. 

‘‘බහුපදුමවිචිත්රපුණ්ඩරීකං, කවොකිණ්ණංකුසුකමහිකනකචිත්තං; 

අරජවිරජකහමජාලඡන්නං, ආකාකසතපතියථාපිසූරිකයො  

892. 

‘‘රත්තම්බරපීතවාසසාහි, අගරුපියඞ්ගුචන්දනුස්සදාහි; 

කඤ්චනතනුසන්නිභත්තචාහි, පරිපූරංගගනංවතාරකාහි  

893. 

‘‘නරනාරිකයො බහුකකත්ථකනකවණ්ණා, කුසුමවිභූසිතාභරකණත්ථ

සුමනා; 

අනිලපමුඤ්චිතාපවන්තිසුරභිං, තපනියවිතතාසුවණ්ණඡන්නා  

894. 

‘‘කිස්ස සංයමස්ස අයං විපාකකො, කකනාසි

කම්මඵකලනිධූපපන්කනො; 

යථා චකතඅධිගතමදංවිමානං, තදනුපදංඅවචාසි ඉග්ඝපුට්කඨො’’ති 
– 

තංකදවපුත්තංපටිපුච්ඡි  

886. තත්ථ තපතීති දිප්පති  නයභති ආකාකස  ඵුස්යසොති ඵුස්සතාරකා  

අතුලන්ති අනුපමං, අප්පමාණං වා  ඉදං වුත්තං කහොති – යථා ඉදං තව
විමානං අනුපමං අප්පමාණං පභස්සරභාකවන තකතො එව මහප්පභාසං

ආකාකස දිප්පති, න තථා තාරකරූපානි දිප්පන්ති, න චන්කදො, තානි තාව

තිට්ඨන්තු, නාපි සූරිකයො දිප්පති, එවංභූකතො කකො නු ත්වං කදවකලොකකතො 

ඉමංභූමපකදසංඋපගකතො, තංපාකටංකත්වාඉමස්සමහාජනස්සකකථහීති  

890. ඡින්දතීති විච්ඡින්දති, පවත්තිතුං අකදන්කතො පටිහනතීති අත්කථො  

රංසීති රස්මකයො  පභඞ්කරස්සාති සූරියස්ස  තස්ස ච විමානස්ස පභා
සමන්තකතො පඤ්චවීසති කයොජනානි ඵරිත්වා තිට්ඨති  කතනාහ 

‘‘සාධිකවීසතියෙොජනානිආභා’’ති  රත්තිමපිෙථාදිවංකයරොතීතිඅත්තකනො
පභාය අන්ධකාරං විධමන්තං රත්තිභාගම්පි දිවසභාගං විය කකරොති 

පරිසමන්තකතො අන්කතො කචව බහි ච සුද්ධතාය පරිසුද්ධං. සබ්බකසො

මලාභාකවන විමලං. සුන්දරතාය සුභං. 
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891. බහුපදුමවිචිත්රපුණ්ඩරීකන්ති බහුවිධරත්තකමලඤ්කචව 

විචිත්තවණ්ණකසතකමලඤ්ච  කසතකමලං පදුමං, රත්තකමලං

පුණ්ඩරීකන්තිවදන්ති  යවොකිණ්ණංකුසුයමහීතිඅඤ්කඤහිචනානාවිකධහි

පුප්කඵහි සකමොකිණ්ණං  යනකචිත්තන්ති 

මාලාකම්මලතාකම්මාදිනානාවිධවිචිත්තං  අරජවිරජයහමජාලඡන්නන්ති
සයංඅපගතරජංවිරකජනනිද්කදොකසන කඤ්චනජාකලනඡාදිතං  

892. රත්තම්බරපීතවාසසාහීතිරත්තවත්ථාහිකචවපීතවත්ථාහිච එකා

හි රත්තං දිබ්බවත්ථං නිවාකසත්වා පීතං උත්තරියං කකරොති, අපරා පීතං
නිවාකසත්වා රත්තං උත්තරියං කකරොති  තං සන්ධාය වුත්තං

‘‘රත්තම්බරපීතවාසසාහී’’ති. අ රුපිෙඞ්ගුචන්දනුස්සදාහීති අගරුගන්කධන

පියඞ්ගුමාලාහි චන්දනගන්කධහි ච උස්සදාහි, 

උස්සන්නදිබ්බාගරුගන්ධාදිකාහීති අත්කථො  කඤ්චනතනුසන්නිභත්තචාහීති 

කනකසදිසසුඛුමච්ඡවීහි  පරිපූරන්තිතහං තහංවිචරන්තීහිසඞ්ගීතිපසුතාහිච
පරිපුණ්ණං  

893. බහුයකත්ථාති බහුකා එත්ථ  අයනකවණ්ණාති නානාරූපා  

කුසමවිභූසිතාභරණාති විකසසකතො සුරභිවායනත්ථං දිබ්බකුසුකමහි

අලඞ්කතදිබ්බාභරණා  එත්ථාති එතස්මං විමාකන  සුමනාති සුන්දරමනා

පමුදිතචිත්තා  අනිලපමුඤ්චිතා පවන්ති සුරභින්ති අනිකලන
පමුඤ්චිතගන්ධානං පුප්ඵානං වායුනා විමුත්තපත්තපුටං විය විබන්ධතාය

විකසිතතාය ච සුගන්ධං පවායන්ති  ‘‘අනිලපධූපිතා’’තිපි පඨන්ති, වාකතන
මන්දංආවුය්හමානාකහමමයපුප්ඵාති අත්කථො කනකචීරකාදීහිකවණිආදීසු

ඔතතතාය තපනිෙවිතතා. කයභුකයයන කඤ්චනාභරකණහි

අච්ඡාදිතසරීරතාය සුවණ්ණඡන්නා. නරනාරියෙොති කදවපුත්තා කදවධීතකරො
චබහුකාඑත්ථතවවිමාකනතිදස්කසති  

894. ඉඞ්ඝාති කචොදනත්කථ නිපාකතො පුට්යඨොති පුච්ඡිකතො ඉමස්ස
මහාජනස්සකම්මඵලපච්චක්ඛභාවායාතිඅධිප්පාකයො  

තකතොකදවපුත්කතොඉමාහිගාථාහිබයාකාසි– 

895. 

‘‘සයමධපකථසකමච්චමාණකවන, සත්ථානුසාසිඅනුකම්පමාකනො; 

තවරතනවරස්සධම්මංසුත්වා, කරිස්සාමීතිචබ්රවිත්ථ ඡත්කතො  

896. 

‘‘ජිනවරපවරං උකපහිසරණං, ධම්මඤ්චාපිතකථවභික්ඛුසඞ්ඝං; 

කනොතිපඨමංඅකවොචහංභන්කත, පච්ඡාකතවචනංතකථවකාසිං  

897. 
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‘‘මාචපාණවධංවිවිධංචරස්සුඅසුචිං, 

නහිපාකණසුඅසඤ්ඤතංඅවණ්ණයිංසුසප්පඤ්ඤා; 

කනොතිපඨමංඅකවොචහංභන්කත, පච්ඡාකතවචනංතකථවකාසිං  

898. 

‘‘මාචපරජනස්සරක්ඛිතම්පි, ආදාතබ්බමමඤ්ඤිකථොඅදින්නං; 

කනොතිපඨමංඅකවොචහංභන්කත, පච්ඡාකතවචනංතකථවකාසිං  

899. 

‘‘මා චපරජනස්සරක්ඛිතාකයො, පරභරියාඅගමා අනරියකමතං; 

කනොතිපඨමංඅකවොචහංභන්කත, පච්ඡාකතවචනංතකථවකාසිං  

900. 

‘‘මා ච විතථං අඤ්ඤථා අභාණි, න හි මුසාවාදං අවණ්ණයිංසු 

සප්පඤ්ඤා; 

කනොතිපඨමංඅකවොචහංභන්කත, පච්ඡාකතවචනංතකථවකාසිං  

901. 

‘‘කයනචපුරිසස්සඅකපතිසඤ්ඤා, තංමජ්ජංපරිවජ්ජයස්සු සබ්බං; 

කනොතිපඨමංඅකවොචහංභන්කත, පච්ඡාකතවචනංතකථවකාසිං  

902. 

‘‘ස්වාහං ඉධ පඤ්ච සික්ඛා කරිත්වා, පටිපජ්ජිත්වා තථාගතස්ස 

ධම්කම; 

ද්කවපථමගමාසිංකචොරමජ්කඣ, කතමංතත්ථවධිංසුකභොගකහතු  

903. 

‘‘එත්තකමදං අනුස්සරාම කුසලං, තකතො පරං න කම විජ්ජති

අඤ්ඤං; 

කතන සුචරිකතනකම්මුනාහං, උප්පන්කනො තිදිකවසුකාමකාමී  

904. 

‘‘පස්සඛණමුහුත්තසඤ්ඤමස්ස, අනුධම්මප්පටිපත්තියාවිපාකං; 

ජලමවයසසාසකමක්ඛමානා, බහුකාමංපිහයන්තිහීනකම්මා  

905. 

‘‘පස්සකතිපයායකදසනාය, සුගතිඤ්චම්හිගකතොසුඛඤ්චපත්කතො; 

කය ච කත සතතං සුණන්ති ධම්මං, මඤ්කඤ කත අමතං ඵුසන්ති 
කඛමං  

906. 
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‘‘අප්පම්පිකතංමහාවිපාකං, විපුලංකහොතිතථාගතස්සධම්කම; 

පස්සකතපුඤ්ඤතායඡත්කතො, ඔභාකසතිපථවිංයථාපිසූරිකයො  

907. 

‘‘කිමදංකුසලංකිමාචකරම, ඉච්කචකකහිසකමච්චමන්තයන්ති; 

කත මයං පුනකරව ලද්ධ මානුසත්තං, පටිපන්නා විහකරමු 
සීලවන්කතො  

908. 

‘‘බහුකාකරො අනුකම්පකකො ච සත්ථා, ඉති කම සති අගමා දිවා

දිවස්ස; 

ස්වාහං උපගකතොම්හි සච්චනාමං, අනුකම්පස්සු පුනපි සුකණම්හ 
ධම්මං  

909. 

‘‘කය චිධපජහන්තිකාමරාගං, භවරාගානුසයඤ්ච පහායකමොහං; 

න ච කත පුන මුකපන්ති ගබ්භකසයයං, පරිනිබ්බානගතා හි 
සීතිභූතා’’ති  

895. තත්ථ සෙමිධ පයථ සයමච්ච මාණයවනාති ඉධ ඉමස්මං පකථ
මහාමග්කග සයකමව උපගකතන මාණකවන බ්රාහ්මණකුමාකරන සකමච්ච
සමාගන්ත්වා  දිට්ඨධම්මකසම්පරායිකපරමත්කථහි සත්තානං

යථාරහමනුසාසනකතො සත්ථා භගවා, ත්වංයංමාණවංයථාධම්මං අනුසාසි

අනුකම්පමායනො අනුග්ගණ්හන්කතො, තව රතනවරස්ස අග්ගරතනස්ස

සම්මාසම්බුද්ධස්ස, තං ධම්මං සුත්වා ඉති එවං කරිස්සාමි යථානුසිට්ඨං 

පටිපජ්ජිස්සාමීති, කසො ඡත්යතො ඡත්තනාමකකොමාණකවො බ්රවිත්ථ කකථසීති
පදකයොජනා  

896. එවං යථාපුච්ඡිතං කම්මං කාරණකතො දස්කසත්වා ඉදානි තං
සරූපකතො විභාගකතො ච දස්කසන්කතො සත්ථාරා සමාදපිතභාවං අත්තනා ච

තත්ථ පච්ඡා පතිට්ඨිතභාවං දස්කසතුං ‘‘ජිනවරපවර’’න්තිආදිමාහ  තත්ථ 

යනොතිපඨමංඅයවොචහං භන්යතතිභන්කතභගවා‘‘සරණගමනංජානාසී’’ති

තයා වුත්කතො ‘‘කනො’’ති න ‘‘ජානාමී’’ති පඨමං අකවොචං අහං  පච්ඡා යත

වචනං තයථවකාසින්ති පච්ඡා තයා වුත්තං කථං පරිවත්කතන්කතො තව

වචනංතකථවඅකාසිංපටිපජ්ජිං, තීණිපි සරණානිඋපගච්ඡින්තිඅත්කථො  

897. විවිධන්තිඋච්චාවචං, අප්පසාවජ්ජංමහාසාවජ්ජඤ්චාතිඅත්කථො  මා

චරස්සූති මා අකාසි  අසුචින්ති කිකලසාසුචිමස්සතාය න සුචිං  පායණසු

අසඤ්ඤතන්ති පාණඝාතකතො අවිරතං  න හි අවණ්ණයිංසූති න හි
වණ්ණයන්ති  පච්චූප්පන්නකාලත්කථ හි ඉදං අතීතකාලවචනං  අථ වා
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‘‘අවණ්ණයිංසූ’’ති එකකදකසන සකලස්ස කාලස්ස උපලක්ඛණං, තස්මා

යථා න වණ්ණයිංසු අතීතමද්ධානං, එවං එතරහිපි න වණ්ණයන්ති, 
අනාගකතපිනවණ්ණයිස්සන්තීතිවුත්තංකහොති  

898-900. පරජනස්ස රක්ඛිතන්ති පරපරිග්ගහිතවත්ථු  කතනාහ 

‘‘අදින්න’’න්ති  මා අ මාති මා අජ්ඣාචරි  විතථන්ති අතථං, මුසාති

අත්කථො  අඤ්ඤථාති අඤ්ඤථාව, විතථසඤ්ඤී එවං විතථන්ති ජානන්කතො
එවංමාභණීතිඅත්කථො  

901. යෙනාති කයන මජ්කජන, පීකතනාති අධිප්පාකයො  අයපතීති

විගච්ඡති  සඤ්ඤාති ධම්මසඤ්ඤා, කලොකසඤ්ඤා එව වා  සබ්බන්ති

අනවකසසං, බීජකතොපට්ඨායාතිඅත්කථො  

902. ස්වාහන්ති කසො තදා ඡත්තමාණවභූකතො අහං  ඉධ ඉමස්මං

මග්ගපකදකස, ඉමස්මංවාතවසාසකන කතනාහ ‘‘තථා තස්සධම්යම’’ති  

පඤ්චසික්ඛාති පඤ්ච සීලානි  කරිත්වාති ආදියිත්වා, අධිට්ඨායාති අත්කථො  

ද්යවපථන්තිද්වින්නංගාමසීමානංකවමජ්ඣභූතංපථං, සීමන්තරිකපථන්ති

අත්කථො  යතති කත කචොරා  තත්ථාති සීමන්තරිකමග්කග  යභො යහතූති 
ආමසකිඤ්චික්ඛනිමත්තං  

903. තයතොතියථාවුත්තකුසලකතො පරං උපරි අඤ්ඤංකුසලංනවිජ්ජති 

න උපලබ්භති, යමහං අනුස්සකරයයන්ති අත්කථො  කාමකාමීති
යථිච්ඡිතකාමගුණසමඞ්ගී  

904. ඛණමුහුත්තසඤ්ඤමස්සාති ඛණමුහුත්තමත්තං පවත්තසීලස්ස  

අනුධම්මප්පටිපත්තිොති යථාධිගතස්ස ඵලස්ස අනුරූපධම්මං 

පටිපජ්ජමානස්ස භගවා පස්ස, තුය්හං ඔවාදධම්මස්ස වා අනුරූපාය
ධම්මපටිපත්තියා වුත්තනියාකමකනව සරණගමනස්ස සීලසමාදානස්ස චාති

අත්කථො  ජලමිව ෙසසාති ඉද්ධියා පරිවාරසම්පත්තියා ච ජලන්තං විය  

සයමක්ඛමානාති පස්සන්තා  බහුකාති බහකවො  පිහෙන්තීති ‘‘කථං නු කඛො

මයං එදිසා භකවයයාමා’’ති පත්කථන්ති  හීනකම්මාති මම සම්පත්තිකතො
නිහීනකභොගා  

905. කතිපොොති අප්පිකාය  යෙති කය භික්ඛූ කචව උපාසකාදකයොච 

ච-සද්කදොබයතිකරකක  යතතිතව  සතතන්තිදිවකසදිවකස  

906. විපුලන්ති උළාරඵලං විපුලානුභාවං  තථා තස්ස ධම්යමති
තථාගතස්ස සාසකන ඔවාකද ඨත්වා කතන්ති කයොජනා  එවං
අනුද්කදසිකවකසන වුත්තකමවත්ථං අත්තුද්කදසිකවකසන දස්කසන්කතො 

‘‘පස්සා’’තිආදිමාහ  තත්ථ පස්සාති භගවන්තං වදති, අත්තානකමව වා
අඤ්ඤංවියචකත්වාවදති  
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907. කිමිදං කුසලංකිමාචයරමාති කුසලං නාකමතං කිංසභාවං කීදිසං, 

කථංවාතං ආචකරයයාම  ඉච්යචයකහිසයමච්චමන්තෙන්තීතිඑවකමකක 
සකමච්චසමාගන්ත්වාපථවිංපරිවත්කතන්තාවියසිකනරුංඋක්ඛිපන්තාවිය

ච සුදුක්කරංකත්වාමන්තයන්තිවිචාකරන්ති, මයංපනඅකිච්කඡකනවපුනපි

කුසලං ආචකරයයාමාතිඅධිප්පාකයො කතකනවාහ ‘‘මෙ’’න්තිආදි  

908. බහුකායරොති බහූපකාකරො, මහාඋපකාකරො වා  අනුකම්පයකොති

කාරුණිකකො  ම-කාකරො පදසන්ධිකකරො  ඉතීති එවං, භගවකතො අත්තනි 

පටිපන්නාකාරං සන්ධාය වදති  යම සතීති මයි සති විජ්ජමාකන, කචොකරහි

අවධිකත එවාති අත්කථො  දිවා දිවස්සාති දිවසස්සපි දිවා, කාලස්කසවාති

අත්කථො  ස්වාහන්ති කසො ඡත්තමාණවභූකතො අහං  සච්චනාමන්ති ‘‘භගවා
අරහං සම්මාසම්බුද්කධො’’තිආදිනාකමහි අවිතථනාමං භූතත්ථනාමං  

අනුකම්පස්සූති අනුග්ගණ්හාහි  පුනපීති භිකයයොපි සුයණමු, තව ධම්මං
සුකණයයාමකයවාතිඅත්කථො  

එවං කදවපුත්කතො සබ්බකමතං කතඤ්ඤුතාභාකව ඨත්වා සත්ථු 
පයිරුපාසකන ච ධම්මස්සවකන ච අතිත්තිකමව දීකපන්කතො වදති  භගවා
කදවපුත්තස්ස ච තත්ථ සන්නිපතිතපරිසාය ච අජ්ඣාසයං ඔකලොකකත්වා
අනුපුබ්බිකථං කකථසි  අථ කනසං අල්ලචිත්තතං ඤත්වා සාමුක්කංසිකං
ධම්මකදසනං පකාකසසි  කදසනාපරිකයොසාකන කදවපුත්කතො කචව

මාතාපිතකරො චස්ස කසොතාපත්තිඵකල පතිට්ඨහිංසු, මහකතො ච ජනකායස්ස
ධම්මාභිසමකයො අකහොසි  

909. පඨමඵකල පතිට්ඨිකතො කදවපුත්කතො උපරිමග්කගසු අත්තකනො

ගරුචිත්තීකාරං, තදධිගමස්ස ච මහානිසංසතං විභාකවන්කතො ‘‘යෙ චිධ

පජහන්ති කාමරා ’’න්ති පරිකයොසානගාථමාහ  තස්සත්කථො – යෙ ඉධ 

ඉමස්මං සාසකන ඨිතා පජහන්ති අනවකසසකතො සමුච්ඡින්දන්ති කාමරා ං, 

න ච යත පුන උයපන්ති  බ්භයසෙයං ඔරම්භාගියානං සංකයොජනානං

සමුච්ඡින්නත්තා  කය ච පන පහාෙ යමොහං සබ්බකසො සමුග්ඝාකතත්වා 

භවරා ානුසෙඤ්ච පජහන්ති, කත පුන උකපන්ති ගබ්භකසයයන්ති 

වත්තබ්බකමව නත්ථි  කස්මා? පරිනිබ්බාන තා හි සීතිභූතා, කත හි
උත්තමපුරිසා අනුපාදිකසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බානං ගතා එවං
ඉකධවසබ්බකවදයිතානංසබ්බපරිළාහානංබයන්තිභාකවනසීතිභූතා  

ඉති කදවපුත්කතො අත්තකනො අරියකසොතසමාපන්නභාවං පකවකදන්කතො 
අනුපාදිකසසාය නිබ්බානධාතුයා කදසනාය කූටං ගකහත්වා භගවන්තං
වන්දිත්වා පදක්ඛිණං කත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අපචිතිං දස්කසත්වා

මාතාපිතකරො ආපුච්ඡිත්වා කදවකලොකකමව ගකතො, සත්ථාපි උට්ඨායාසනා
ගකතො සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝන  මාණවස්ස පන මාතාපිතකරො බ්රාහ්මකණො
කපොක්ඛරසාතිසබ්කබොචමහාජකනොභගවන්තංඅනුගන්ත්වානිවත්ති භගවා 
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කජතවනං ගන්ත්වා සන්නිපතිතාය පරිසාය ඉමං විමානං විත්ථාරකතො
කකථසි සාකදසනා මහාජනස්සසාත්ථිකාඅකහොසීති  

ඡත්තමාණවකවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. කක්කටකරසදාෙකවිමානවණ්ණනා 

උච්චමිදං මණිථූණං විමානන්ති කක්කටකරසදායකවිමානං  තස්ස කා

උප්පත්ති? භගවාරාජගකහවිහරතිකවළුවකන කතනසමකයනඅඤ්ඤතකරො
භික්ඛු ආරද්ධවිපස්සකකො කණ්ණසූකලන පීළිකතො අකල්ලසරීරතාය

විපස්සනං උස්සුක්කාකපතුං නාසක්ඛි, කවජ්කජහි වුත්තවිධිනා කභසජ්කජ
කකතපි කරොකගො න වූපසම  කසො භගවකතො එතමත්ථං ආකරොකචසි  අථස්ස 

භගවා ‘‘කක්කටකරසකභොජනං සප්පාය’’න්ති ඤත්වා ආහ ‘‘ගච්ඡ ත්වං
භික්ඛුමගධකඛත්කත පිණ්ඩායචරාහී’’ති  

කසො භික්ඛු ‘‘දීඝදස්සිනා අද්ධා කිඤ්චි දිට්ඨං භවිස්සතී’’ති චින්කතත්වා
‘‘සාරා භන්කත’’ති භගවකතො පටිස්සුණිත්වා භගවන්තං වන්දිත්වා 
පත්තචීවරමාදාය මගධකඛත්තං ගන්ත්වා අඤ්ඤතරස්ස කඛත්තපාලස්ස
කුටියා ද්වාකර පිණ්ඩාය අට්ඨාසි  කසො ච කඛත්තපාකලො කක්කටකරසං 
සම්පාකදත්වා භත්තඤ්ච පචිත්වා ‘‘කථොකං විස්සමත්වා භුඤ්ජිස්සාමී’’ති 
නිසින්කනො කථරං දිස්වා පත්තං ගකහත්වා කුටිකායං නිසීදාකපත්වා
කක්කටකරසභත්තං අදාසි  කථරස්ස තං භත්තං කථොකං භුත්තස්සකයව

කණ්ණසූලං පටිප්පස්සම්භි, ඝටසකතන න්හාකතො විය අකහොසි. කසො
සප්පායාහාරවකසන චිත්තඵාසුකං ලභිත්වා විපස්සනාවකසන චිත්තං
අභිනින්නාකමන්කතොඅපරිකයොසිකතකයවකභොජකනඅනවකසසකතොආසකව 

කඛකපත්වා අරහත්කත පතිට්ඨාය කඛත්තපාලං ආහ ‘‘උපාසක, තව

පිණ්ඩපාතකභොජකනන මය්හං කරොකගො වූපසන්කතො, කායචිත්තං කල්ලං

ජාතං, ත්වම්පි ඉමස්ස පුඤ්ඤස්ස ඵකලන විගතකායචිත්තදුක්කඛො
භවිස්සසී’’තිවත්වාඅනුකමොදනංකත්වාපක්කාම  

කඛත්තපාකලො අපකරන සමකයන කාලං කත්වා තාවතිංසභවකන
ද්වාදසකයොජනිකක මණිථම්කභ කනකවිමාකන

සත්තසතකූටාගාරපටිමණ්ඩිකතකවළුරියමයගබ්කභනිබ්බත්ති, ද්වාකරචස්ස
යථූපචිතකම්මසංසූචකකො මුත්තාසික්කාගකතො සුවණ්ණකක්කටකකො
ඔලම්බමාකනො අට්ඨාසි  අථායස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො පුබ්කබ
වුත්තනකයනතත්ථගකතොතංදිස්වා ඉමාහිගාථාහිපුච්ඡි– 

910. 

‘‘උච්චමදංමණිථූණංවිමානං, සමන්තකතොද්වාදසකයොජනානි; 

කූටාගාරාසත්තසතාඋළාරා, කවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා  

911. 
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‘‘තත්ථච්ඡසි පිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණා පවදන්තිවග්ගුං; 

දිබ්බා රසා කාමගුකණත්ථ පඤ්ච, නාරිකයො ච නච්චන්ති
සුවණ්ණඡන්නා  

912. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

913. 

‘‘පුච්ඡාමතංකදවමහානුභාව, මනුස්සභූකතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසි එවං ජලිතානුභාකවො, වණ්කණො ච කත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

කසොපිස්සබයාකාසි, තංදස්කසතුං– 

914. 

‘‘කසොකදවපුත්කතොඅත්තමකනො, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිකතො; 

පඤ්හංපුට්කඨොවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති – වුත්තං; 

915. 

‘‘සතිසමුප්පාදකකරො, ද්වාකරකක්කටකකො ඨිකතො; 

නිට්ඨිකතොජාතරූපස්ස, කසොභතිදසපාදකකො  

916. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

917. 

‘‘අක්ඛාමකතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූකතොයමකාසිපුඤ්ඤං; 

කතනම්හි එවං ජලිතානුභාකවො, වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති  

910. තත්ථ උච්චන්ති අච්චුග්ගතං  මණිථූණන්ති

පදුමරාගාදිමණිමයථම්භං  සමන්තයතොති චතූසුපි පස්කසසු  රුචකත්ථතාති
තස්සංතස්සංභූමයංසුවණ්ණඵලකකහිඅත්ථතා  

911. පිවසි ඛාදසි චාති කාකලන කාලං උපයුජ්ජමානං ගන්ධපානං

සුධාකභොජනඤ්ච සන්ධාය වදති  පවදන්තීති පවජ්ජන්ති  දිබ්බා රසා

කාමගුයණත්ථ පඤ්චාති දිබ්බා රසා අනප්පකා පඤ්ච කාමගුණා එත්ථ

එතස්මං තව විමාකන සංවිජ්ජන්තීති අත්කථො  සුවණ්ණඡන්නාති
කහමාභරණවිභූසිතා  
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915. සතිසමුප්පාදකයරොති සතුප්පාදකකරො, කයන පුඤ්ඤකම්කමනඅයං

දිබ්බසම්පත්ති මයා ලද්ධා, තත්ථ සතුප්පාදස්ස කාරකකො, 

‘‘කක්කටකරසදාකනන අයං තයා සම්පත්ති ලද්ධා’’ති එවං සතුප්පාදං

කකරොන්කතොති අත්කථො  නිට්ඨියතො ජාතරූපස්සාති ජාතරූකපන සිද්කධො
ජාතරූපමකයො  එකකමකස්මං පස්කස පඤ්ච පඤ්ච කත්වා දස පාදා 

එතස්සාති දසපාදයකො ද්වායරකක්කටයකො ඨියතො යසොභති. කසො එව මම 

පුඤ්ඤකම්මං තාදිසානං මකහසීනං විභාකවති, න එත්ථ මයා වත්තබ්බං

අත්ථීති අධිප්පාකයො කතනාහ ‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො’’තිආදි කසසං 
වුත්තනයකමව  

කක්කටකරසදායකවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. ද්වාරපාලකවිමානවණ්ණනා 

උච්චමිදං මණිථූණන්තිද්වාරපාලකවිමානං තස්සකාඋප්පත්ති? භගවා
රාජගකහ විහරති කවළුවකන  කතන ච සමකයන රාජගකහ අඤ්ඤතකරො
උපාසකකො චත්තාරි නිච්චභත්තානි සඞ්ඝස්ස කදති  තස්ස පන කගහං
පරියන්කත ඨිතං කචොරභකයන කයභුකයයන පිහිතද්වාරකමව කහොති  භික්ඛූ
ගන්ත්වා කදාචි ද්වාරස්ස පිහිතත්තා භත්තං අලද්ධාව පටිගච්ඡන්ති 

උපාසකකොභරියංආහ‘‘කිං, භද්කද, අයයානංසක්කච්චංභික්ඛා දීයතී’’ති? 

සා ආහ ‘‘එකකසු දිවකසසු අයයා නාගමංසූ’’ති  ‘‘කිං කාරණ’’න්ති? 

‘‘ද්වාරස්සපිහිතත්තාමඤ්කඤ’’ති තංසුත්වාඋපාසකකොසංකවගප්පත්කතො
හුත්වා එකං පුරිසං ද්වාරපාලං කත්වා ඨකපසි ‘‘ත්වං අජ්ජකතො පට්ඨාය

ද්වාරංරක්ඛන්කතොනිසීද, යදාචඅයයාආගමස්සන්ති, තදාකතපකවකසත්වා
පවිට්ඨානං කනසං පත්තපටිග්ගහණආසනපඤ්ඤාපනාදි සබ්බං
යුත්තපයුත්තං ජානාහී’’ති  කසො ‘‘සාධූ’’ති තථා කකරොන්කතො භික්ඛූනං
සන්තිකක ධම්මං සුත්වා උප්පන්නසද්කධො කම්මඵලං සද්දහිත්වා සරකණසු

චසීකලසුචපතිට්ඨහි, සක්කච්චංභික්ඛූඋපට්ඨහි  

අපරභාකග නිච්චභත්තදායකකො උපාසකකො කාලං කත්වා යාකමසු 

නිබ්බත්ති  ද්වාරපාකලො පන සක්කච්චං භික්ඛූනං උපට්ඨහිත්වා පරස්ස
පරිච්චාකග කවයයාවච්චකරකණනඅනුකමොදකනනචතාවතිංකසසුඋප්පජ්ජි 
තස්ස ද්වාදසකයොජනිකං කනකවිමානන්තිආදි සබ්බං කක්කටකවිමාකන
වුත්තනකයකනවකවදිතබ්බං  පුච්ඡාවිස්සජ්ජනගාථාඑවමාගතා– 

918. 

‘‘උච්චමදං මණිථූණංවිමානං, සමන්තකතොද්වාදස කයොජනානි; 

කූටාගාරාසත්තසතාඋළාරා, කවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා  

919. 

‘‘තත්ථච්ඡසි පිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණා පවදන්තිවග්ගුං; 
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පටුන 

දිබ්බා රසා කාමගුකණත්ථ පඤ්ච, නාරිකයො ච නච්චන්ති 
සුවණ්ණඡන්නා  

920. ‘‘කකන කතතාදිකසොවණ්කණො…කප …වණ්කණොචකතසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

922. ‘‘කසො කදවපුත්කතො අත්තමකනො…කප … යස්ස කම්මස්සිදං
ඵලං’’  

923. 

‘‘දිබ්බංමමංවස්සසහස්සමායු, වාචාභිගීතංමනසාපවත්තිතං; 

එත්තාවතාඨස්සතිපුඤ්ඤකම්කමො, දිබ්කබහිකාකමහි සමඞ්ගිභූකතො  

924. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො…කප … 
වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

923. තත්ථ දිබ්බං මමං වස්සසහස්සමායූති යස්මං කදවනිකාකය සයං 

උප්පන්කනො, කතසං තාවතිංසකදවානං ආයුප්පමාණකමව වදති  කතසඤ්හි

මනුස්සානං ගණනාය වස්සසතං එකකො රත්තිදිකවො, තාය රත්තියා

තිංසරත්තිකකො මාකසො, කතන මාකසන ද්වාදසමාසිකකො සංවච්ඡකරො, කතන

සංවච්ඡකරන සහස්සසංවච්ඡරානි ආයු, තං මනුස්සානං ගණනාය තිස්කසො 

වස්සකකොටිකයොසට්ඨිචවස්සසතසහස්සානිකහොන්ති  වාචාභිගීතන්තිවාචාය

අභිගීතං, ‘‘ආගච්ඡන්තු අයයා, ඉදං ආසනං පඤ්ඤත්තං, ඉධ

නිසීදථා’’තිආදිනා, ‘‘කිං අයයානං සරීරස්ස ආකරොගයං, කිං වසනට්ඨානං

ඵාසුක’’න්තිආදිනා පටිසන්ථාරවකසන ච වාචාය කථිතමත්තං. මනසා

පවත්තිතන්ති‘‘ඉකමඅයයාකපසලා බ්රහ්මචාරිකනොධම්මචාරිකනො’’තිආදිනා

චිත්කතනපවත්තිතංපසාදමත්තං, නපනමම සන්තකංකිඤ්චිපරිච්චත්තං

අත්ථීති දස්කසති  එත්තාවතාති එත්තකකන එවං කථනමත්කතන

පසාදමත්කතනපි  ඨස්සති පුඤ්ඤකම්යමොති කතපුඤ්කඤො නාම හුත්වා

කදවකලොකක ඨස්සති චිරං පවත්තිස්සති, තිට්ඨන්කතො ච දිබ්කබහි කාකමහි
සමඞ්ගීභූකතො තස්මං කදවනිකාකය කදවානං වලඤ්ජනියාකමකනව දිබ්කබහි
පඤ්චහි කාමගුකණහි සමඞ්ගීභූකතො සමන්නාගකතො හුත්වා ඉන්ද්රියානි
පරිචාකරන්කතොවිහරතීතිඅත්කථො කසසංවුත්තනයකමව  

ද්වාරපාලකවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. පඨමකරණීෙවිමානවණ්ණනා 

උච්චමිදං මණිථූණන්ති කරණීයවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? භගවා
සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන සාවත්ථිවාසී එකකො
උපාසකකො න්හාකනොපකරණානි ගකහත්වා අචිරවතිං ගන්ත්වා න්හත්වා
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ආගච්ඡන්කතො භගවන්තං සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පවිසන්තං දිස්වා
උපසඞ්කමත්වා වන්දිත්වා එවමාහ ‘‘භන්කත කකන නිමන්තිතා’’ති  භගවා

තුණ්හී අකහොසි  කසො කකනචි අනිමන්තිතභාවං ඤත්වා ආහ ‘‘අධිවාකසතු

කම, භන්කත, භගවා භත්තං අනුකම්පං උපාදායා’’ති  අධිවාකසසි භගවා 
තුණ්හීභාකවන  කසො භගවන්තං අත්තකනො කගහං කනත්වා බුද්ධාරහං
ආසනං පඤ්ඤාකපත්වා තත්ථ භගවන්තං නිසීදාකපත්වා පණීකතන
අන්නපාකනන සන්තප්කපසි  භගවා කතභත්තකිච්කචො තස්ස අනුකමොදනං
කත්වාපක්කාම කසසංඅනන්තරවිමානසදිසං කතනවුත්තං– 

926. ‘‘උච්චමදං මණිථූණං විමානං…කප … නාරිකයො ච නච්චන්ති
සුවණ්ණඡන්නා  

928. ‘‘කකන කතතාදිකසොවණ්කණො…කප …වණ්කණොචකතසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

930. ‘‘කසො කදවපුත්කතො අත්තමකනො…කප … යස්ස කම්මස්සිදං
ඵලං’’  

931. 

‘‘කරණීයානිපුඤ්ඤානි, පණ්ඩිකතනවිජානතා; 

සම්මග්ගකතසුබුද්කධසු, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං  

931. 

‘‘අත්ථායවතකමබුද්කධො, අරඤ්ඤාගාමමාගකතො; 

කත්ථචිත්තංපසාකදත්වා, තාවතිංසූපකගොඅහං  

933. ‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප …වණ්කණොචකමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

931. තත්ථ පණ්ඩියතනාති සප්පඤ්කඤන  විජානතාති අත්තකනො

හිතාහිතං ජානන්කතන  සම්මග් යතසූති සම්මාපටිපන්කනසු, බුද්යධසූති
සම්මාසම්බුද්කධසු  

932. අත්ථාොති හිතාය, වුඩ්ඪියා වා  අරඤ්ඤාති විහාරකතො, කජතවනං

සන්ධාය වදති. තාවතිංසූපය ොති තාවතිංසකදවකායං, තාවතිංසභවනං වා 
උප්පජ්ජනවකසනඋපගකතො කසසංවුත්තනයකමව  

කරණීයවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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7. දුතිෙකරණීෙවිමානවණ්ණනා 

සත්තමවිමානංඡට්ඨවිමානසදිසං කකවලංතත්ථඋපාසකකනභගවකතො

ආහාකරො දින්කනො, ඉධඅඤ්ඤතරස්සකථරස්ස එසංවුත්තනයකමව කතන
වුත්තං– 

935. 

‘‘උච්චමදංමණිථූණංවිමානං, සමන්තකතොද්වාදසකයොජනානි; 

කූටාගාරාසත්තසතාඋළාරා, කවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා  

936. 

‘‘තත්ථච්ඡසිපිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණාපවදන්ති වග්ගුං; 

දිබ්බා රසා කාමගුකණත්ථ පඤ්ච, නාරිකයො ච නච්චන්ති 
සුවණ්ණඡන්නා  

937. ‘‘කකන කතතාදිකසොවණ්කණො…කප …වණ්කණොචකතසබ්බදිසා
පභාසතීති  

938. 

‘‘කසො කදවපුත්කතොඅත්තමකනො…කප …යස්ස කම්මස්සිදංඵලං’’  
940. 

‘‘කරණීයානිපුඤ්ඤානි, පණ්ඩිකතනවිජානතා; 

සම්මග්ගකතසුභික්ඛූසු, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං  

941. 

‘‘අත්ථාය වතකමභික්ඛු, අරඤ්ඤා ගාමමාගකතො; 

තත්ථචිත්තංපසාකදත්වා, තාවතිංසූපකගොඅහං  

942. ‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප …වණ්කණොචකමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

දුතියකරණීයවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. පඨමසූචිවිමානවණ්ණනා 

උච්චමිදං මණිථූණංවිමානන්තිසූචිවිමානං තස්සකාඋප්පත්ති? භගවා
රාජගකහ විහරති කවළුවකන  කතන සමකයන ආයස්මකතො සාරිපුත්තස්ස

චීවරකම්මං කාතබ්බං කහොති, අත්කථො ච කහොති සූචියා  කසො රාජගකහ
පිණ්ඩායචරන්කතොකම්මාරස්සකගහද්වාකර අට්ඨාසි තංදිස්වාකම්මාකරො

ආහ ‘‘කකන, භන්කත, අත්කථො’’ති? ‘‘චීවරකම්මං කාතබ්බං අත්ථි, සූචියා
අත්කථො’’ති  කම්මාකරො පසන්නමානකසො කතපරිකයොසිතා ද්කව සූචිකයො

දත්වා ‘‘පුනපි, භන්කත, සූචියාඅත්කථසතිමමආචික්කඛයයාථා’’තිවත්වා 
පඤ්චපතිට්ඨිකතනවන්දි කථකරොතස්සඅනුකමොදනංකත්වාපක්කාම කසො
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අපරභාකග කාලං කත්වා තාවතිංකසසු උප්පජ්ජි  අථ ආයස්මා
මහාකමොග්ගල්ලාකනො කදවචාරිකං චරන්කතො තං කදවපුත්තං ඉමාහි ගාථාහි
පුච්ඡි– 

944. 

‘‘උච්චමදංමණිථූණංවිමානං…කප … 
වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

948. ‘‘කසො කදවපුත්කතො අත්තමකනො…කප … යස්ස කම්මස්සිදං
ඵලං’’  

949. 

‘‘යංදදාතිනතංකහොති, යඤ්කචවදජ්ජාතඤ්කචවකසකයයො; 
සූචිදින්නාසූචිකමවකසකයයො  

950. 

‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප … 
වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

949. තත්ථ ෙංදදාතීතියාදිසංකදයයධම්මංදදාති  නතංයහොතීතිතස්ස
තාදිසකමවඵලංනකහොති අථකඛො කඛත්තසම්පත්තියාචචිත්තසම්පත්තියා

ච තකතො විපුලතරං උළාරතරකමව ඵලං කහොති  තස්මා ෙඤ්යචව දජ්ජා

තඤ්යචව යසයෙයොති යංකිඤ්චිකදව විජ්ජමානං දජ්ජා දකදයය, තඤ්කචව

තකදව කසකයයො, යස්ස කස්සචි අනවජ්ජස්ස කදයයධම්මස්ස දානකමව

කසකයයො, කස්මා? මයා හි සූචි දින්නා සූචියමව යසයෙයො, සූචිදානකමව

මය්හංකසයයංජාතං, යකතොඅයමීදිසීසම්පත්ති ලද්ධාතිඅධිප්පාකයො  

සූචිවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. දුතිෙසූචිවිමානවණ්ණනා 

උච්චමිදං මණිථූණන්ති දුතියසූචිවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? භගවා
රාජගකහ විහරති කවළුවකන  කතන සමකයන රාජගහවාසී එකකො
තුන්නකාරකකො විහාරකපක්ඛකකො හුත්වා කවළුවනං ගකතො  තත්ථ
අඤ්ඤතරංභික්ඛුංකවළුවකනකතසූචියාචීවරංසිබ්බන්තංදිස්වා සූචිඝකරන
සද්ධිංසූචිකයොඅදාසි කසසංසබ්බංවුත්තනයකමව  

952. 

‘‘උච්චමදංමණිථූණංවිමානං…කප … 

වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති –පුච්ඡි; 

956. 
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‘‘කසොකදවපුත්කතොඅත්තමකනො…කප …යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  
957. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූකතො, පුරිමජාතියාමනුස්සකලොකක  
958. 

‘‘අද්දසංවිරජංභික්ඛුං, විප්පසන්නමනාවිලං; 

තස්සඅදාසහංසූචිං, පසන්කනොකසහිපාණිභි  

959. 

‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප … වණ්කණො චකමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

තංසබ්බංකහට්ඨාවුත්තනයකමව  

දුතියසූචිවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. පඨමනා විමානවණ්ණනා 

සුසුක්කඛන්ධං අභිරුය්හ නා න්ති නාගවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 

භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන ආයස්මා
මහාකමොග්ගල්ලාකනො කහට්ඨා වුත්තනකයකනව කදවචාරිකං චරන්කතො
තාවතිංසභවනංඋපගකතො තත්ථඅද්දසඅඤ්ඤතරං කදවපුත්තංසබ්බකසතං
මහන්තං දිබ්බනාගං අභිරුය්හ මහන්කතන පරිවාකරන මහතා 

දිබ්බානුභාකවනආකාකසනගච්ඡන්තං, සබ්බාදිසාචන්කදොවියසූරිකයොවිය
ච ඔභාසයමානං  දිස්වා කයන කසො කදවපුත්කතො කතනුපසඞ්කම  අථ කසො
කදවපුත්කතො තකතො ඔරුය්හආයස්මන්තංමහාකමොග්ගල්ලානංඅභිවාකදත්වා
අඤ්ජලිංපග්ගය්හඅට්ඨාසි  අථකථකරො– 

961. 

‘‘සුසුක්කඛන්ධංඅභිරුය්හනාගං, අකාචිනංදන්තිංබලිං මහාජවං; 

අභිරුය්හගජවරංසුකප්පිතං, ඉධාගමාකවහායසංඅන්තලික්කඛ  

962. 

‘‘නාගස්ස දන්කතසු දුකවසු නිම්මතා, අච්කඡොදකා පදුමනිකයො 

සුඵුල්ලා; 

පදුකමසුචතූරියගණාපවජ්ජකර, ඉමාචනච්චන්තිමකනොහරාකයො  

963. 

‘‘කදවිද්ධිපත්කතොසිමහානුභාකවො, මනුස්සභූකතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසි එවං ජලිතානුභාකවො, වණ්කණො ච කත සබ්බදිසා

පභාසතී’’ති  – 

තස්සසම්පත්තිකිත්තනමුකඛනකතකම්මංපුච්ඡි  
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961. තත්ථ සුසුක්කඛන්ධන්ති සුට්ඨු කසතඛන්ධං  කිඤ්චාපි තස්ස 

නාගස්ස චත්තාකරො පාදා, වත්ථිකකොසං, මුඛප්පකදකසො, උකභො කණ්ණා, 

වාලධීති එත්තකං මුඤ්චිත්වා සබ්කබො කාකයො කසකතොව, ඛන්ධප්පකදසස්ස

පන සාතිසයං ධවලතරතාය වුත්තං ‘‘සුසුක්කඛන්ධ’’න්ති  නා න්ති දිබ්බං

හත්ථිනාගං  අකාචිනන්ති නිද්කදොසං, 

සබලලවඞ්කතිලකාදිඡවිකදොසවිරහිතන්ති අත්කථො  ‘‘ආජානීය’’න්තිපි පාළි, 

ආජානීයලක්ඛණූකපතන්ති අත්කථො  දන්තින්ති විපුලරුචිරදන්තවන්තං  

බලින්ති බලවන්තං මහාබලං  මහාජවන්ති අතිජවං සීඝගාමං  පුන 

අභිරුය්හාති එත්ථ අනුනාසිකකලොකපො දට්ඨබ්කබො, අභිරුය්හං 
ආකරොහනීයන්තිවුත්තංකහොති කසසංවුත්තනයකමව  

එවං පන කථකරන පුට්කඨො කදවපුත්කතො අත්තනා කතකම්මං

කකථන්කතො – 

965. 

‘‘අට්කඨවමුත්තපුප්ඵානි, කස්සපස්සමකහසිකනො; 

ථූපස්මංඅභිකරොකපසිං, පසන්කනොකසහිපාණිභි  

966. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො…කප … 

වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති –ඉමාහිගාථාහි බයාකාසි; 

තස්සත්කථො – අහං පුබ්කබ කස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්ස කයොජනිකක
කනකථූකප වණ්ටකතො මුච්චිත්වා ගච්ඡමූකල පතිතානි අට්ඨ මුත්තපුප්ඵානි
ලභිත්වාතානිගකහත්වාපූජනවකසනපසන්නචිත්කතො හුත්වාඅභිකරොකපසිං
පූකජසිං  

අතීකත කිර කස්සපසම්මාසම්බුද්කධ පරිනිබ්බුකත කයොජනිකක
කනකථූකප චකාරිකතසපරිවාකරොකිකීකාසිරාජාචනාගරාචකනගමාච
ජානපදා ච දිවකස දිවකස පුප්ඵපූජං කකරොන්ති  කතසු තථා කකරොන්කතසු
පුප්ඵානි මහග්ඝානි දුල්ලභානි ච අකහසුං  අකථකකො උපාසකකො
මාලාකාරවීථියං විචරිත්වා එකකමකකන කහාපකණන එකකමකම්පි පුප්ඵං 
අලභන්කතො අට්ඨ කහාපණානි ගකහත්වා පුප්ඵාරාමං ගන්ත්වා මාලාකාරං
ආහ ‘‘ඉකමහි අට්ඨහි කහාපකණහි අට්ඨ පුප්ඵානි කදහී’’ති  ‘‘නත්ථකයයො 

පුප්ඵානි, සම්මකදව උපධාකරත්වා ඔචිනිත්වා දින්නානී’’ති  ‘‘අහං

ඔකලොකකත්වා ගණ්හාමී’’ති  ‘‘යදි එවං, ආරාමං පවිසිත්වා ගකවසාහී’’ති 
කසො පවිසිත්වා ගකවසන්කතො පතිතානි අට්ඨ පුප්ඵානි ලභිත්වා මාලාකාරං

ආහ ‘‘ගණ්හ, තාත, කහාපණානී’’ති  ‘‘තව පුඤ්කඤන ලද්ධානි, නාහං
කහාපණානි ගණ්හාමී’’ති ආහ  ඉතකරො ‘‘නාහං මුධා පුප්ඵානි ගකහත්වා
භගවකතොපූජංකරිස්සාමී’’තිකහාපණානිතස්සපුරකතොඨකපත්වාපුප්ඵානි 

ගකහත්වා කචතියඞ්ගණං ගන්ත්වා පසන්නචිත්කතො පූජං අකාසි  කසො 
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අපරභාකග කාලං කත්වා තාවතිංකසසු උප්පජ්ජිත්වා තත්ථ යාවතායුකං

ඨත්වා පුනපි කදවකලොකක, පුනපි කදවකලොකකති එවං අපරාපරං
කදකවසුකයවසංසරන්කතොතස්කසවකම්මස්ස විපාකාවකසකසනඉමස්මම්පි
බුද්රාප්පාකදතාවතිංකසසුකයවඋප්පජ්ජි තංසන්ධාය කහට්ඨාවුත්තං‘‘තත්ථ
අද්දසඅඤ්ඤතරංකදවපුත්ත’’න්තිආදි  

තං පකනතං පවත්තිං ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො මනුස්සකලොකං 
ආගන්ත්වා භගවකතො ආකරොකචසි  භගවා තමත්ථං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා
සම්පත්තපරිසාය විත්ථාකරන ධම්මං කදකසසි  සා කදසනා මහාජනස්ස
සාත්ථිකාඅකහොසීති  

නාගවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

11. දුතිෙනා විමානවණ්ණනා 

මහන්තං නා ං අභිරුය්හාති දුතියනාගවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 

භගවාරාජගකහවිහරතිකවළුවකන කතනසමකයන රාජගකහඅඤ්ඤතකරො
උපාසකකො සද්කධො පසන්කනො පඤ්චසු සීකලසු පතිට්ඨිකතො
උකපොසථදිවකසසු උකපොසථසීලං සමාදියිත්වා පුකරභත්තං අත්තකනො
විභවානුරූපංභික්ඛූනං දානානිදත්වා සයංභුඤ්ජිත්වාසුද්ධවත්ථනිවත්කථො
සුද්රාත්තරාසඞ්කගො පච්ඡාභත්තං කයභුකයයන අට්ඨ පානානි ගාහාකපත්වා
විහාරං ගන්ත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නියයාකදත්වා භගවන්තං උපසඞ්කමත්වා
ධම්මං සුණාති  එවං කසො සක්කච්චං දානමයං සීලමයඤ්ච බහුං සුචරිතං
උපචිනිත්වා ඉකතො චුකතො තාවතිංකසසු උප්පජ්ජි  තස්ස පුඤ්ඤානුභාකවන
සබ්බකසකතො මහන්කතො දිබ්කබො හත්ථිනාකගො පාතුරකහොසි  කසො තං
අභිරුය්හ මහන්කතන පරිවාකරන මහන්කතන දිබ්බානුභාකවන කාකලන
කාලංඋයයානකීළංගච්ඡති  

අකථකදිවසං කතඤ්ඤුතාය කචොදියමාකනො අඩ්ඪරත්තිසමකය තං
දිබ්බනාගං අභිරුය්හ මහතා පරිවාකරන ‘‘භගවන්තං වන්දිස්සාමී’’ති
කදවකලොකකතො ආගන්ත්වා කකවලකප්පං කවළුවනං ඔභාකසත්වා
හත්ථික්ඛන්ධකතො ඔරුය්හ භගවන්තං උපසඞ්කමත්වා අභිවාකදත්වා

අඤ්ජලිංපග්ගය්හඑකමන්තංඅට්ඨාසි. තංභගවකතො සමීකපඨිකතොආයස්මා
වඞ්ගීකසොභගවකතොඅනුඤ්ඤායඉමාහිගාථාහිපුච්ඡි– 

968. 

‘‘මහන්තංනාගංඅභිරුය්හ, සබ්බකසතංගජුත්තමං; 

වනාවනංඅනුපරියාසි, නාරීගණපුරක්ඛකතො; 

ඔභාකසන්කතොදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා  

969. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො…කප … 
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වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

තත්ථාපුච්ඡිකතොකසොපිතස්සගාථාහිඑවබයාකාසි  

971. 

‘‘කසොකදවපුත්කතොඅත්තමකනො, වඞ්ගීකසකනවපුච්ඡිකතො; 

පඤ්හංපුට්කඨොවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

972. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූකතො, උපාසකකොචක්ඛුමකතොඅකහොසිං; 

පාණාතිපාතාවිරකතොඅකහොසිං, කලොකකඅදින්නංපරිවජ්ජයිස්සං  

973. 

‘‘අමජ්ජකපො කනො ච මුසා අභාණිං, සකකන දාකරන ච තුට්කඨො

අකහොසිං; 

අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්කතො, සක්කච්චදානංවිපුලං අදාසිං  

974. 

‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප … 
වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

තත්ථඅපුබ්බංනත්ථි, කසසංකහට්ඨාවුත්තනයකමව  

දුතියනාගවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

12. තතිෙනා විමානවණ්ණනා 

යකො නු දිබ්යබන ොයනනාති තතියනාගවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
භගවා රාජගකහ විහරති කවළුවකන කලන්දකනිවාකප  කතන සමකයන
තකයො ඛීණාසවත්කථරා ගාමකාවාකස වස්සං උපගච්ඡිංසු  කත වුත්ථවස්සා

පවාකරත්වා ‘‘භගවන්තං වන්දිස්සාමා’’ති රාජගහං උද්දිස්ස ගච්ඡන්තා
අන්තරාමග්කග සායං අඤ්ඤතරස්මං ගාමකක මච්ඡාදිට්ඨිකබ්රාහ්මණස්ස

උච්ඡුකඛත්තසමීපං ගන්ත්වා උච්ඡුපාලං පුච්ඡිංසු ‘‘ආවුකසො, සක්කා අජ්ජ

රාජගහං පාපුණිතු’’න්ති  ‘‘න සක්කා, භන්කත, ඉකතො අඩ්ඪකයොජකන

රාජගහං, ඉකධව වසිත්වා ස්කව ගච්ඡථා’’ති ආහ  ‘‘අත්කථත්ථ කකොචි

වසනකයොග්කගො ආවාකසො’’ති? ‘‘නත්ථි, භන්කත, අහං පන කවො
වසනට්ඨානං ජානිස්සාමී’’ති කථරාඅධිවාකසසුං  

කසො උච්ඡූසුකයව යථාඨිකතසු සාඛාමණ්ඩපාකාකරන දණ්ඩකානි 

බන්ධිත්වා උච්ඡුපණ්කණහි ඡාකදත්වා කහට්ඨා පලාලං අත්ථරිත්වා එකස්ස

කථරස්ස අදාසි, දුතියස්ස කථරස්ස තීහි උච්ඡූහි දණ්ඩකසඞ්කඛකපන

බන්ධිත්වා තිකණන ඡාකදත්වා කහට්ඨා ච තිණසන්ථරං කත්වා අදාසි, 
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ඉතරස්ස අත්තකනො කුටියං ද්කව තකයො දණ්ඩකක සාඛාකයො ච නීහරිත්වා
චීවකරන පටිච්ඡාකදන්කතො චීවරකුටිං කත්වා අදාසි  කත තත්ථ වසිංසු  අථ
විභාතායරත්තියාකාලස්කසවභත්තංපචිත්වාදන්තකට්ඨඤ්ච මුකඛොදකඤ්ච
දත්වාසහඋච්ඡුරකසනභත්තංඅදාසි කතසංභුඤ්ජිත්වාඅනුකමොදනංකත්වා 
ගච්ඡන්තානං එකකකං උච්ඡුං අදාසි ‘‘මය්හං භාකගො භවිස්සතී’’ති  කසො
කථොකං මග්ගං කථකර අනුගන්ත්වා නිවත්තන්කතො අත්තකනො
කවයයාවච්චඤ්ච දානඤ්ච ආරබ්භ උළාරං පීතිකසොමනස්සං
පටිසංකවකදන්කතොනිවත්ති  

කඛත්තසාමකකො පන ගච්ඡන්තානං භික්ඛූනං පටිපකථන ආගච්ඡන්කතො 

භික්ඛූපුච්ඡි‘‘කුකතොකවොඋච්ඡුලද්ධා’’ති? ‘‘උච්ඡුපාලකකනදින්නා’’ති තං 
සුත්වාබ්රාහ්මකණොකුපිකතොඅනත්තමකනොතටතටායමාකනොකකොධාභිභූකතො
තස්සපිට්ඨිකතො උපධාවිත්වාමුග්ගකරනතංපහරන්කතොඑකප්පහාකරකනව 
ජීවිතා කවොකරොකපසි  කසො අත්තනා කතපුඤ්ඤකම්මකමව අනුස්සරන්කතො
කාලං කත්වා සුධම්මාකදවසභායං නිබ්බත්ති  තස්ස පුඤ්ඤානුභාකවන
සබ්බකසකතොමහන්කතො දිබ්බවරවාරකණොනිබ්බත්ති  

උච්ඡුපාලකස්ස මරණංසුත්වාතස්ස මාතාපිතකරොකචවඤාතිමත්තාච

අස්සුමුඛා කරොදමානා තං ඨානං අගමංසු, සබ්කබ ච ගාමවාසිකනො
සන්නිපතිංසු  තත්රස්ස මාතාපිතකරො සරීරකිච්චං කාතුං ආරභිංසු  තස්මං 
ඛකණ කසො කදවපුත්කතො තං දිබ්බහත්ථිං අභිරුහිත්වා
සබ්බතාළාවචරපරිවුකතො පඤ්චඞ්ගිකකන තූරිකයන පවජ්ජමාකනන
මහන්කතනපරිවාකරනමහතියාකදවිද්ධියාකදවකලොකකතො ආගන්ත්වාතාය
පරිසායදිස්සමානරූකපොආකාකසඅට්ඨාසි අථනංතත්ථපණ්ඩිතජාතිකකො 
පුරිකසොඉමාහිගාථාහිකතනකතපුඤ්ඤකම්මංපුච්ඡි– 

976. 

‘‘කකොනුදිබ්කබනයාකනන, සබ්බකසකතනහත්ථිනා; 

තූරියතාළිතනිග්කඝොකසො, අන්තලික්කඛමහීයති  

977. 

‘‘කදවතානුසිගන්ධබ්කබො, අදුසක්කකොපුරින්දකදො; 

අජානන්තාතංපුච්ඡාම, කථංජාකනමුතංමය’’න්ති  

කසොපිස්සඉමාහිගාථාහිඑතමත්ථංබයාකාසි– 

978. 

‘‘නාම්හිකදකවොනගන්ධබ්කබො, නාපිසක්කකොපුරින්දකදො; 

සුධම්මානාමකයකදවා, කතසංඅඤ්ඤතකරොඅහ’’න්ති  

979. 
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‘‘පුච්ඡාමකදවංසුධම්මං, පුථුංකත්වානඅඤ්ජලිං; 

කිංකත්වාමානුකසකම්මං, සුධම්මංඋපපජ්ජතී’’ති–පුනපි පුච්ඡි; 

980. 

‘‘උච්ඡාගාරංතිණාගාරං, වත්ථාගාරඤ්චකයොදකද; 

තිණ්ණං අඤ්ඤතරං දත්වා, සුධම්මං උපපජ්ජතී’’ති  – පුනපි 

බයාකාසි; 

976. තත්ථ තූරිෙතාළිතනිග්යඝොයසොති 
තාළිතපඤ්චඞ්ගිතදිබ්බතූරියනිග්කඝොකසො අත්තානං උද්දිස්ස 

පවජ්ජමානදිබ්බතූරියසද්කදො. අන්තලික්යඛ මහීෙතීති ආකාකස ඨත්වා
ආකාසට්කඨකනවමහතාපරිවාකරනපූජීයති  

977. යදවතා නුසීති කදවතා නු අසි, කිං නු ත්වං කදකවොසීති අත්කථො  

 න්ධබ්යබොති ගන්ධබ්බකායිකකදකවො අසීති අත්කථො  අදු සක්යකො

පුරින්දයදොති උදාහු පුකර දදාතීති ‘‘පුරින්දකදො’’ති විස්සුකතො සක්කකො නුසි, 
අථ සක්කකො කදවරාජා අසීති අත්කථො  එත්ථ ච සතිපි සක්කගන්ධබ්බානං
කදවභාකව කතසං විසුං ගහිතත්තා කගොබලිබද්ධඤාකයන
තදඤ්ඤකදවවාචකකො කදවසද්කදොදට්ඨබ්කබො  

978. අථ කදවපුත්කතො ‘‘විස්සජ්ජනං නාම පුච්ඡාසභාකගන කහොතී’’ති
කතහි පුච්ඡිතං කදවගන්ධබ්බසක්කභාවං පටික්ඛිපිත්වා අත්තානං

ආචික්ඛන්කතො ‘‘නම්හි කදකවො න ගන්ධබ්කබො’’තිආදිමාහ  තත්ථ නම්හි

යදයවොතිතයාආසඞ්කිකතො කයොකකොචිකදකවොනකහොමනගන්ධබ්කබොන

සක්කකො, අපිච කඛො සුධම්මා නාම යෙ යදවා, යතසං අඤ්ඤතයරො අහං, 
සුධම්මා කදවතා නාම තාවතිංසකදවනිකායස්කසව අඤ්ඤතරකදවනිකාකයො 
කසොකිරඋච්ඡුපාකලොකතසංකදවානංසම්පත්තිංසුත්වාපකගවතත්ථ චිත්තං
පණිධායඨිකතොතිකකචිවදන්ති  

979. පුථුන්ති මහන්තං, පරිපුණ්ණං කත්වාති අත්කථො  
සක්කච්චකිරියාදීපනත්ථඤ්කහතංවුත්තං  

980. සුධම්මාකදවයානං පුට්කඨො කදවපුත්කතො කකණ්ටකනිමත්තං
වදන්කතො විය දිට්ඨමත්තකමව ගකහත්වා අත්තනා කතපුඤ්ඤං

ආචික්ඛන්කතො ‘‘උච්ඡා ාර’’න්ති ගාථමාහ  තත්ථ තිණ්ණං අඤ්ඤතරං

දත්වාති යදිපි මයා තීණි අගාරානි දින්නානි, තීසු පන අඤ්ඤතකරනාති 
අයමත්කථොපි සිජ්ඣතීති නයග්ගාකහන කදවපුත්කතො එවමාහ  කසසං
සුවිඤ්කඤයයකමව  

එවං කසො කතන පුච්ඡි තමත්ථං විස්සජ්කජත්වා රතනත්තයගුණං
පකාකසන්කතො මාතාපිතූහි සද්ධිං සම්කමොදනං කත්වා කදවකලොකකමව



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා මහාරථවග්කගො 

201 

පටුන 

ගකතො  මනුස්සා කදවපුත්තස්ස වචනං සුත්වා භගවති භික්ඛුසඞ්කඝ ච 
සඤ්ජාතපසාදබහුමානා බහුං දානූපකරණං සජ්කජත්වා සකටානං පූකරත්වා
කවළුවනං ගන්ත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං දත්වා සත්ථු
තංපවත්තිංආකරොචයිංසු  සත්ථාතංපුච්ඡාවිස්සජ්ජනංතකථවවත්වාතකමව
අත්ථංඅට්ඨුප්පත්තිංකත්වා විත්ථාකරනධම්මංකදකසත්වාකතසරකණසුච
සීකලසු ච පතිට්ඨාකපසි  කත ච පතිට්ඨිතසද්ධා භගවන්තං වන්දිත්වා
අත්තකනොගාමංඋපගන්ත්වාඋච්ඡුපාලස්ස මතට්ඨාකනවිහාරංකාරයිංසූති  

තතියනාගවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

13. චූළරථවිමානවණ්ණනා 

දළ්හධම්මා නිසාරස්සාති චූළරථවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? භගවති 
පරිනිබ්බුකත ධාතුවිභාගං කත්වා තත්ථ තත්ථ සත්ථු ථූකපසු
පතිට්ඨාපියමාකනසු මහාකස්සපත්කථරප්පමුකඛසු ධම්මං සඞ්ගායිතුං
උච්චිනිත්වා ගහිකතසු සාවකකසු යාව වස්සූපගමනා කවකනයයාකපක්ඛාය
අත්තකනො අත්තකනො පරිසාය සද්ධිං තත්ථ තත්ථ වසන්කතසු ආයස්මා
මහාකච්චායකනො පච්චන්තකදකස අඤ්ඤතරස්මං අරඤ්ඤායතකන විහරති  

කතනසමකයනඅස්සකරට්කඨකපොතලිනගකරඅස්සකරාජාරජ්ජංකාකරති, 
තස්ස කජට්ඨාය කදවියා පුත්කතො සුජාකතො නාම කුමාකරො
කසොළසවස්සුද්කදසිකකො කනිට්ඨාය කදවියා නිබන්ධකනන පිතරා රට්ඨකතො
පබ්බාජිකතොඅරඤ්ඤංපවිසිත්වාවනචරකකනිස්සායඅරඤ්කඤවසති කසො
කිර කස්සපස්ස භගවකතො සාසකන පබ්බජිත්වා සීලමත්කත පතිට්ඨිකතො
පුථුජ්ජනකාලකිරියං කත්වා තාවතිංකසසු නිබ්බත්තිත්වා තත්ථ යාවතායුකං
ඨත්වා අපරාපරං සුගතියංකයව පරිබ්භමන්කතො ඉමස්මං බුද්රාප්පාකද
භගවකතො අභිසම්කබොධිකතො තිංසවස්කස අස්සකරට්කඨ අස්සකරඤ්කඤො

අග්ගමකහසියාකුච්ඡිස්මංනිබ්බත්ති, ‘‘සුජාකතො’’තිස්සනාමංඅකහොසි කසො
මහන්කතනපරිවාකරනවඩ්ඪති  

තස්ස පන මාතරි කාලකතාය රාජා අඤ්ඤං රාජධීතරං
අග්ගමකහසිට්ඨාකන ඨකපසි  සාපි අපකරන සමකයන පුත්තං විජායි  තස්සා

රාජාපුත්තංදිස්වාපසන්කනො ‘‘භද්කද, තයාඉච්ඡිතංවරංගණ්හාහී’’තිවරං
අදාසි  සා ගහිතකං කත්වා ඨකපත්වා යදා සුජාතකුමාකරො

කසොළසවස්සුද්කදසිකකො ජාකතො, තදා රාජානං ආහ ‘‘කදව, තුම්කහහි මම

පුත්තං දිස්වාතුට්ඨචිත්කතහිවකරොදින්කනො, තංඉදානිකදථා’’ති  ‘‘ගණ්හ, 

කදවී’’ති. ‘‘මය්හං පුත්තස්ස රජ්ජං කදථා’’ති  ‘‘නස්ස, වසලි, මම 

කජට්ඨපුත්කත කදවකුමාරසදිකස සුජාතකුමාකර ඨිකත කස්මා එවං වදසී’’ති
පටික්ඛිපි  කදවීපුනප්පුනංනිබන්ධනංකකරොන්තීමනංඅලභිත්වාඑකදිවසං

ආහ‘‘කදව, යදිසච්කච තිට්ඨසි, කදහිඑවා’’ති රාජා‘‘අනුපධාකරත්වාමයා

ඉමස්සා වකරො දින්කනො, අයඤ්ච එවං වදතී’’ති විප්පටිසාරී හුත්වා
සුජාතකුමාරං පක්කකොසිත්වා තමත්ථං ආකරොකචත්වා අස්සූනි පවත්කතසි 
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කුමාකරො පිතරං කසොචමානං දිස්වා කදොමනස්සප්පත්කතො අස්සූනි 

පවත්කතත්වා ‘‘අනුජානාහි, කදව, අහං අඤ්ඤත්ථ ගමස්සාමී’’ති ආහ  තං

සුත්වා රඤ්ඤා ‘‘අඤ්ඤං කත නගරං මාකපස්සාම, තත්ථ වකසයයාසී’’ති
වුත්කත කුමාකරො න ඉච්ඡි  ‘‘මම සහායානං රාජූනං සන්තිකක

කපකසස්සාමී’’ති ච වුත්කත තම්පි නානුජානි  කකවලං ‘‘කදව, අරඤ්ඤං
ගමස්සාමී’’තිආහ රාජාපුත්තංආලිඞ්ගිත්වාසීකස චුම්බිත්වා‘‘මමච්චකයන
ඉධාගන්ත්වාරජ්කජපතිට්ඨහා’’තිවත්වා විස්සජ්කජසි  

කසො අරඤ්ඤං පවිසිත්වා වනචරකක නිස්සාය වසන්කතො එකදිවසං
මගවං ගකතො  තස්ස සමණකාකල සහායවකරො එකකො කදවපුත්කතො
හිකතසිතාය මගරූකපන තං පකලොකභන්කතො ධාවිත්වා ආයස්මකතො
මහාකච්චායනස්ස වසනට්ඨානසමීපං පත්වා අන්තරධායි  කසො ‘‘ඉමං මගං 
ඉදානි ගණ්හිස්සාමී’’ති උපධාවන්කතො කථරස්ස වසනට්ඨානං පත්වා තං
අපස්සන්කතො බහි පණ්ණසාලාය කථරං නිසින්නං දිස්වා තස්ස සමීකප
චාපකකොටිං ඔලුබ්භ අට්ඨාසි  කථකරො තං ඔකලොකකත්වා ආදිකතො පට්ඨාය
සබ්බං තස්සපවත්තිංඤත්වාඅනුග්ගණ්හන්කතොඅජානන්කතොවියසඞ්ගහං
කකරොන්කතො– 

981. 

‘‘දළ්හධම්මානිසාරස්ස, ධනුංඔලුබ්භතිට්ඨසි; 

ඛත්තිකයොනුසිරාජඤ්කඤො, අදුලුද්කදොවකනචකරො’’ති – 

පුච්ඡි තත්ථ දළ්හධම්මාති දළ්හධනු දළ්හධනුනාමද්විසහස්සථාමංවුච්චති 
ද්විසහස්සථාමන්ති ච යස්ස ආකරොපිතස්ස ජියාය බද්කධො කලොහසීසාදීනං
භාකරො දණ්කඩ ගකහත්වා යාව කණ්ඩප්පමාණා උක්ඛිත්තස්ස පථවිකතො

මුච්චති  නිසාරස්සාති නිරතිසයසාරස්ස විසිට්ඨසාරස්ස රුක්ඛස්ස ධනුං, 

සාරතරරුක්ඛමයං ධනුන්ති අත්කථො  ඔලුබ්භාති සන්නිරුම්භිත්වා  

රාජඤ්යඤොතිරාජකුමාකරො  වයනචයරොතිවනචකරො  

අථකසොඅත්තානංආවිකකරොන්කතො– 

982. 

‘‘අස්සකාධිපතිස්සාහං, භන්කතපුත්කතොවකනචකරො; 

නාමංකමභික්ඛුකතබූ්රම, සුජාකතොඉතිමංවිදූ  

983. 

‘‘මකගගකවසමාකනොහං, ඔගාහන්කතොබ්රහාවනං; 

මගංතඤ්කචවනාද්දක්ඛිං, තඤ්චදිස්වාඨිකතොඅහ’’න්ති  – 
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ආහ  තත්ථ අස්සකාධිපතිස්සාති අස්සකරට්ඨාධිපතිකනො අස්සකරාජස්ස  

භික්ඛූති කථරං ආලපති  මිය   යවසමායනොති මගසූකරාදිකක

ගකවසන්කතො, මගවංචරන්කතොති අත්කථො  

තංසුත්වාකථකරොකතනසද්ධිංපටිසන්ථාරංකකරොන්කතො– 

984. 

‘‘ස්වාගතං කතමහාපුඤ්ඤ, අකථොකත අදුරාගතං; 

එත්කතොඋදකමාදාය, පාකදපක්ඛාලයස්සුකත  

985. 

‘‘ඉදම්පි පානීයංසීතං, ආභතංගිරිගබ්භරා; 

රාජපුත්තතකතොපිත්වා, සන්ථතස්මංඋපාවිසා’’ති –ආහ; 

984. තත්ථ අදුරා තන්තිදුරාගමනවජ්ජිතං, මහාපුඤ්ඤ, කතඉධාගමනං 

ස්වාගතං, න කත අප්පකම්පි දුරාගමනං අත්ථි තුය්හඤ්ච මය්හඤ්ච 

පීතිකසොමනස්සජනනකතොතිඅධිප්පාකයො ‘‘අරානාගත’’න්තිපිපාකඨො, ඉදානි
ආගමනන්ති අත්කථො  

985. සන්ථතස්මිං උපාවිසාති අනන්තරහිතාය භූමයා අනිසීදිත්වා 
අමුකස්මංතිණසන්ථාරකකනිසීදාති  

තකතොරාජකුමාකරොකථරස්සපටිසන්ථාරංසම්පටිච්ඡන්කතොආහ– 

986. 

‘‘කලයාණීවතකතවාචා, සවනීයාමහාමුනි; 

කනලාඅත්ථවතීවග්ගු, මන්ත්වාඅත්ථඤ්චභාසසි  

987. 

‘‘කා කතරතිවකනවිහරකතො, ඉසිනිසභවකදහි පුට්කඨො; 

තවවචනපථංනිසාමයිත්වා, අත්ථධම්මපදංසමාචකරමකස’’ති  

986. තත්ථ කලයාණීති සුන්දරා කසොභනා  සවනීොති කසොතුං යුත්තා  

යනලාති නිද්කදොසා  අත්ථවතීති අත්ථයුත්තා දිට්ඨධම්මකාදිනා හිකතන

උකපතා  වග්ගූති මරාරා  මන්ත්වාති ජානිත්වා පඤ්ඤාය පරිච්ඡින්දිත්වා  

අත්ථන්තිඅත්ථකතොඅනකපතංඑකන්තහිතාවහං  

987. ඉසිනිසභාති ඉසීසු නිසභ ආජානීයසදිස  වචනපථන්ති වචනං 

වචනකමව හි අත්ථාධිගමස්ස උපායභාවකතො ‘‘වචනපථ’’න්ති වුත්තං  

අත්ථධම්මපදං සමාචයරමයසති ඉධ කචව සම්පරාකය ච අත්ථාවහං 
සීලාදිධම්මකකොට්ඨාසංපටිපජ්ජාමකස  
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ඉදානිකථකරොඅත්තකනොසම්මාපටිපත්තිංතස්සඅනුච්ඡවිකංවදන්කතො – 

988. 

‘‘අහිංසා සබ්බපාණීනං, කුමාරම්හාක රුච්චති; 

කථයයාචඅතිචාරාච, මජ්ජපානාචආරති  

989. 

‘‘ආරතිසමචරියාච, බාහුසච්චංකතඤ්ඤුතා; 

දිට්කඨවධම්කමපාසංසා, ධම්මාඑකතපසංසියා’’ති –ආහ; 

989. තත්ථ ආරති සමචරිො චාති යථාවුත්තා ච පාපධම්මකතො ආරති, 

පටිවිරති කායසමතාදිසමචරියා ච  බාහුසච්චන්ති පරියත්තිබාහුසච්චං  

කතඤ්ඤුතාති පකරහි අත්තකනො කතස්ස උපකාරස්ස ජානනා  පාසංසාති

අත්ථකාකමහි කුලපුත්කතහි පකාරකතො ආසංසිතබ්බා  ධම්මා එයතති එකත

යථාවුත්තාඅහිංසාදිධම්මා  පසංසිොතිවිඤ්ඤූහිපසංසිතබ්බා  

එවං කථකරො තස්ස අනුච්ඡවිකං සම්මාපටිපත්තිං වත්වා 
අනාගතංසඤාකණන ආයුසඞ්ඛාකර ඔකලොකකන්කතො
‘‘පඤ්චමාසමත්තකමවා’’ති දිස්වා තං සංකවකජත්වා දළ්හං තත්ථ
සම්මාපටිපත්තියංපතිට්ඨාකපතුංඉමංගාථමාහ– 

990. 

‘‘සන්තිකක මරණංතුය්හං, ඔරංමාකසහි පඤ්චහි; 

රාජපුත්තවිජානාහි, අත්තානංපරිකමොචයා’’ති  

තත්ථ අත්තානංපරියමොචොතිඅත්තානං අපායදුක්ඛකතොකමොකචහි  

තකතොකුමාකරොඅත්තකනොමුත්තියාඋපායංපුච්ඡන්කතොආහ– 

991. 

‘‘කතමංස්වාහංජනපදංගන්ත්වා, කිංකම්මංකිඤ්චකපොරිසං; 

කායවාපනවිජ්ජාය, භකවයයංඅජරාමකරො’’ති  

තත්ථ කතමංස්වාහන්තිකතමංසුඅහං, කතමංනූතිඅත්කථො  කිංකම්මං

කිඤ්චයපොරිසන්තිකත්වාති වචනකසකසො  යපොරිසන්තිපුරිසකිච්චං  

තකතො කථකරොතස්සධම්මංකදකසතුංඉමාගාථාකයො අකවොච– 

992. 

‘‘න විජ්ජකතකසොපකදකසො, කම්මංවිජ්ජාච කපොරිසං; 

යත්ථගන්ත්වාභකවමච්කචො, රාජපුත්තාජරාමකරො  
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993. 

‘‘මහද්ධනාමහාකභොගා, රට්ඨවන්කතොපිඛත්තියා; 

පහූතධනධඤ්ඤාකස, කතපිකනොඅජරාමරා  

994. 

‘‘යදි කත සුතා අන්ධකකවණ්ඩුපුත්තා, සූරා වීරා 

වික්කන්තප්පහාරිකනො; 

කතපිආයුක්ඛයංපත්තා, විද්ධස්තාසස්සතීසමා  

995. 

‘‘ඛත්තියාබ්රාහ්මණාකවස්සා, සුද්දාචණ්ඩාලපුක්කුසා; 

එකතචඤ්කඤචජාතියා, කතපිකනොඅජරාමරා  

996. 

‘‘කයමන්තංපරිවත්කතන්ති, ඡළඞ්ගංබ්රහ්මචින්තිතං; 

එකතචඤ්කඤචවිජ්ජාය, කතපිකනොඅජරාමරා  

997. 

‘‘ඉසකයොචාපිකයසන්තා, සඤ්ඤතත්තාතපස්සිකනො; 

සරීරංකතපිකාකලන, විජහන්තිතපස්සිකනො  

998. 

‘‘භාවිතත්තාපිඅරහන්කතො, කතකිච්චාඅනාසවා; 

නික්ඛිපන්තිඉමංකදහං, පුඤ්ඤපාපපරික්ඛයා’’ති  

992. තත්ථ ෙත්ථ  න්ත්වාති යං පකදසං ගන්ත්වා කම්මං විජ්ජං
කපොරිසඤ්ච කායපකයොකගන ඉතරපකයොකගන ච උපගන්ත්වා පාපුණිත්වා
භකවයය අජරාමකරොතිඅත්කථො  

993. කහට්ඨිමකකොටියා කකොටිසතාදිපරිමාණං සංහරිත්වා ඨපිතං

මහන්තං ධනං එකතසන්ති මහද්ධනා. කුම්භත්තයාදිකහාපණපරිබ්බකයො

මහන්කතො කභොකගො එකතසන්ති මහායභො ා. රට්ඨවන්යතොති රට්ඨසාමකා, 

අකනකකයොජනපරිමාණං රට්ඨං පසාසන්තාති අධිප්පාකයො  ඛත්තිොති

ඛත්තියජාතිකා  පහූතධනධඤ්ඤායසති මහාධනධඤ්ඤසන්නිචයා, 
අත්තකනො පරිසාය ච සත්තට්ඨසංවච්ඡරපකහොනකධනධඤ්ඤසන්නිචයා  

යතපියනොඅජරාමරාති ජරාමරණධම්මාඑව, මහද්ධනතාදීනිපිකතසංඋපරි
නිපතන්තංජරාමරණං නිවත්කතතුංනසක්කකොන්තීතිඅත්කථො  

994. අන්ධකයවණ්ඩුපුත්තාති අන්ධකකවණ්ඩුස්ස පුත්තාති පඤ්ඤාතා  

සූරාති සත්තිමන්කතො  වීරාති වීරියවන්කතො  වික්කන්තප්පහාරියනොති

සූරවීරභාකවකනවපටිසත්තුබලංවික්කම්ම පසය්හපහරණසීලා  විද්ධස්තාති
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විනට්ඨා  සස්සතීසමාති කුලපරම්පරාය සස්සතීහි චන්දසූරියාදීහි සමානා, 
කතපි අචිරකාලපවත්තකුලන්වයාතිඅත්කථො  

995. ජාතිොති අත්තකනො ජාතියා, විසිට්ඨතරා පන ජාතිපි කනසං
ජරාමරණං නිවත්කතතුංනසක්කකොතීතිඅත්කථො  

996. මන්තන්ති කවදං  ඡළඞ් න්ති 
කප්පබයාකරණනිරුත්තිසික්ඛාඡන්කදොවිචිතිකජොතිසත්ථසඞ්ඛාකතහි ඡහි

අඞ්කගහි ඡළඞ්ගං  බ්රහ්මචින්තිතන්ති බ්රහ්කමහි අට්ඨකාදීහි චින්තිතං
පඤ්ඤාචක්ඛුනාදිට්ඨං  

997. සන්තාති උපසන්තකායවචීකම්මන්තා  සඤ්ඤතත්තාති

සඤ්ඤතචිත්තා  තපස්සියනොති තපනිස්සිතා  

ඉදානිකුමාකරොඅත්තනාකත්තබ්බංවදන්කතො– 

999. 

‘‘සුභාසිතාඅත්ථවතී, ගාථාකයොකතමහාමුනි; 

නිජ්ඣත්කතොම්හිසුභට්කඨන, ත්වඤ්චකමසරණංභවා’’ති – 

ආහ. තත්ථ නිජ්ඣත්යතොම්හීති නිජ්ඣාපිකතො ධම්කමොජසඤ්ඤාය

සඤ්ඤත්තිගකතො අම්හි  සුභට්යඨනාතිසුට්ඨුභාසිකතන  

තකතො කථකරොතංඅනුසාසන්කතොඉමංගාථංඅභාසි – 

1000. 

‘‘මාමංත්වංසරණංගච්ඡ, තකමවසරණංවජ; 

සකයපුත්තංමහාවීරං, යමහංසරණංගකතො’’ති  

තකතොරාජකුමාකරොආහ– 

1001. 

‘‘කතරස්මං කසොජනපකද, සත්ථාතුම්හාක මාරිස; 

අහම්පිදට්ඨුංගච්ඡිස්සං, ජිනංඅප්පටිපුග්ගල’’න්ති  

පුනකථකරොආහ– 

1002. 

‘‘පුරත්ථිමස්මංජනපකද, ඔක්කාකකුලසම්භකවො; 

තත්ථාසිපුරිසාජඤ්කඤො, කසොචකඛොපරිනිබ්බුකතො’’ති  
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තත්ථකථකරනනිසින්නපකදසකතොමජ්ඣිමකදසස්සපාචීනදිසාභාගත්තා 

වුත්තං ‘‘පුරත්ථිමස්මිංජනපයද’’ති  

එවං කසො රාජපුත්කතො කථරස්ස ධම්මකදසනං සුත්වා පසන්නමානකසො 
සරකණසුචසීකලසුචපතිට්ඨහි කතනවුත්තං– 

1003. 

‘‘සකචහිබුද්කධොතිට්කඨයය, සත්ථාතුම්හාකමාරිස; 

කයොජනානිසහස්සානි, ගච්කඡයයංපයිරුපාසිතුං  

1004. 

‘‘යකතොචකඛොපරිනිබ්බුකතො, සත්ථාතුම්හාකමාරිස; 

නිබ්බුතම්පිමහාවීරං, ගච්ඡාමසරණංඅහං  

1005. 

‘‘උකපමසරණංබුද්ධං, ධම්මඤ්චාපිඅනුත්තරං; 

සඞ්ඝඤ්චනරකදවස්ස, ගච්ඡාමසරණංඅහං  

1006. 

‘‘පාණාතිපාතාවිරමාමඛිප්පං, කලොකකඅදින්නංපරිවජ්ජයාම; 

අමජ්ජකපො කනො ච මුසා භණාම, සකකන දාකරන ච කහොම
තුට්කඨො’’ති  

එවං පන තං සරකණසු ච සීකලසු ච පතිට්ඨිතං කථකරො එවමාහ

‘‘රාජකුමාර, තුය්හංඉධඅරඤ්ඤවාකසනඅත්කථොනත්ථි, නචිරංතවජීවිතං, 

පඤ්චමාසබ්භන්තකර එව කාලං කරිස්සසි, තස්මා තව පිතු සන්තිකකමව
ගන්ත්වා දානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වාසග්ගපරායකණොභකවයයාසී’’තිවත්වා

අත්තකනොසන්තිකක ධාතුකයොදත්වාවිස්සජ්කජසි කසොගච්ඡන්කතො‘‘අහං, 

භන්කත, තුම්හාකං වචකනන ඉකතො ගමස්සාම, තුම්කහහිපි මය්හං
අනුකම්පාය තත්ථ ආගන්තබ්බ’’න්ති වත්වා කථරස්ස අධිවාසනං විදිත්වා 
වන්දිත්වා පදක්ඛිණං කත්වා පිතු නගරං ගන්ත්වා උයයානං පවිසිත්වා
අත්තකනො ආගතභාවංරඤ්කඤොනිකවකදසි  

තං සුත්වා රාජා සපරිවාකරො උයයානං ගන්ත්වා කුමාරං ආලිඞ්ගිත්වා

අන්කතපුරං කනත්වා අභිසිඤ්චිතුකාකමො අකහොසි  කුමාකරො ‘‘කදව, මය්හං 

අප්පකංආයු, ඉකතොචතුන්නංමාසානංඅච්චකයනමරණංභවිස්සති, කිංකම

රජ්කජන, තුම්කහනිස්සායපුඤ්ඤකමවකරිස්සාමී’’තිවත්වාකථරස්සගුණං
රතනත්තයස්ස ච ආනුභාවං පකවකදසි  තං සුත්වා රාජා සංකවගප්පත්කතො
රතනත්තකය ච කථකර ච පසන්නමානකසො මහන්තං විහාරං කාකරත්වා
මහාකච්චායනත්කථරස්ස සන්තිකක දූතං පාකහසි  කථකරොපි රාජානං
මහාජනඤ්ච අනුග්ගණ්හන්කතො ආගච්ඡි  රාජා ච සපරිවාකරො දූරකතොව
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පච්චුග්ගමනං කත්වාකථරංවිහාරංපකවකසත්වාචතූහිපච්චකයහිසක්කච්චං
උපට්ඨහන්කතො සරකණසු ච සීකලසු ච පතිට්ඨහි  කුමාකරො ච සීලානි
සමාදියිත්වාකථරංභික්ඛූකචවසක්කච්චං උපට්ඨහන්කතොදානානිදදන්කතො
ධම්මං සුණන්කතො චතුන්නං මාසානං අච්චකයන කාලං කත්වා 
තාවතිංසභවකන නිබ්බත්ති  තස්ස පුඤ්ඤානුභාකවන

සත්තරතනපටිමණ්ඩිකතො සත්තකයොජනප්පමාකණො රකථො උප්පජ්ජි, 
අකනකානිචස්සඅච්ඡරාසහස්සානිපරිවාකරො අකහොසි  

රාජා කුමාරස්ස සරීරසක්කාරං කත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච මහාදානං 

පවත්කතත්වාකචතියස්සපූජංඅකාසි, තත්ථමහාජකනොසන්නිපති, කථකරොපි
සපරිවාකරො තං පකදසං උපගඤ්ඡි  අථ කදවපුත්කතො අත්තනා

කතකුසලකම්මං ඔකලොකකත්වා කතඤ්ඤුතාය ‘‘ගන්ත්වා කථරං

වන්දිස්සාම, සාසනගුකණ ච පාකකට කරිස්සාමී’’ති චින්කතත්වා දිබ්බරථං 
ආරුය්හ මහතා පරිවාකරන දිස්සමානරූකපො ආගන්ත්වා රථා ඔරුය්හ
කථරස්ස පාකද වන්දිත්වා පිතරා සද්ධිං පටිසන්ථාරං කත්වා කථරං 
පයිරුපාසමාකනො අඤ්ජලිං පග්ගය්හ අට්ඨාසි  තං කථකරො ඉමාහි ගාථාහි
පුච්ඡි– 

1007. 

‘‘සහස්සරංසීවයථාමහප්පකභො, දිසංයථාභාතිනකභඅනුක්කමං; 

තථාපකාකරො තවායං මහාරකථො, සමන්තකතො 
කයොජනසත්තමායකතො  

1008. 

‘‘සුවණ්ණපට්කටහි සමන්තකමොත්ථකටො, උරස්ස මුත්තාහි මණීහි 

චිත්තිකතො; 

කලඛා සුවණ්ණස්ස ච රූපියස්ස ච, කසොකභන්ති කවළුරියමයා 
සුනිම්මතා  

1009. 

‘‘සීසඤ්චිදං කවළුරියස්සනිම්මතං, යුගඤ්චිදංකලොහිතකායචිත්තිතං; 

යුත්තා සුවණ්ණස්ස ච රූපියස්ස ච, කසොභන්ති අස්සා ච ඉකම 
මකනොජවා  

1010. 

‘‘කසො තිට්ඨසි කහමරකථ අධිට්ඨිකතො, කදවානමන්කදොව

සහස්සවාහකනො; 

පුච්ඡාම තාහං යසවන්ත කකොවිදං, කථං තයා ලද්කධො අයං 
උළාකරො’’ති  
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1007. තත්ථ සහස්සරංසීති සූරිකයො  කසො හි

අකනකසහස්සරංසිමන්තතාය ‘‘සහස්සරංසී’’ති වුච්චති  ෙථාමහප්පයභොති
අත්තකනො මහත්තස්සඅනුරූපප්පකභො යථාහිමහත්කතනසූරියමණ්ඩකලන

සදිසංකජොතිමණ්ඩලංනත්ථි, එවංපභායපි තථාහිතංඑකස්මංඛකණතීසු

මහාදීකපසුආකලොකංඵරන්තංතිට්ඨති  දිසංෙථාභාතිනයභඅනුක්කමන්ති
නකභ ආකාකස යකථව දිසං අනුක්කමන්කතො ගච්ඡන්කතො යථා කයන

පකාකරන භාති දිබ්බති කජොතති  තථාපකායරොති තාදිසාකාකරො  තවාෙන්ති
තව අයං  

1008. සුවණ්ණපට්යටහීති සුවණ්ණමකයහි පට්කටහි  

සමන්තයමොත්ථයටො සමන්තකතො ඡාදිකතො  උරස්සාති උකරො අස්ස, රථස්ස 

උකරොති ච ඊසාමූලං වදති  යලඛාති කවළුරියමයා
මාලාකම්මලතාකම්මාදිකලඛා  තාසං සුවණ්ණපට්කටසු ච රජතපට්කටසු ච

දිස්සමානත්තාවුත්තං ‘‘සුවණ්ණස්සචරූපිෙස්සචා’’ති  යසොයභන්තීතිරථං
කසොභයන්ති  

1009. සීසන්ති රථකුබ්බරසීසං  යවළුරිෙස්ස නිම්මිතන්ති කවළුරිකයන

නිම්මතං, කවළුරියමණිමයන්තිඅත්කථො  යලොහිතකාොතිකලොහිතකමණිනා, 

කයන කකනචි රත්තමණිනා වා  යුත්තාති කයොජිතා, අථ වා යෙොත්තා

සුවණ්ණස්ස ච රූපිෙස්ස චාති සුවණ්ණමයා ච රූපියමයා ච කයොත්තා, 
සඞ්ඛලිකාතිඅත්කථො  

1010. අධිට්ඨියතොතිඅත්තකනොකදවිද්ධියාසකලමදංඨානංඅභිභවිත්වා

ඨිකතො  සහස්සවාහයනොති සහස්සයුත්තවාහකනො, 

සහස්සආජානීයයුත්තරකථො කදවානමන්කදොයථාතිඅධිප්පාකයො  ෙසවන්තාති

ආලපනං, යසස්සීතිඅත්කථො  යකොවිදන්තිකුසලඤාණවන්තං, රථාකරොහකන

වා කඡකං  අෙංඋළායරොතිඅයංඋළාකරොමහන්කතොයකසොතිඅධිප්පාකයො  

එවංකථකරනපුට්කඨොකදවපුත්කතොඉමාහිගාථාහිබයාකාසි– 

1011. 

‘‘සුජාකතො නාමහංභන්කත, රාජපුත්කතොපුකර අහුං; 

ත්වඤ්චමංඅනුකම්පාය, සඤ්ඤමස්මංනිකවසයි  

1012. 

‘‘ඛීණායුකඤ්චමංඤත්වා, සරීරංපාදාසිසත්ථුකනො; 

ඉමංසුජාතපූකජහි, තංකතඅත්ථායකහහිති  

1013. 

‘‘තාහංගන්කධහිමාකලහි, පූජයිත්වාසමුයුකතො; 

පහායමානුසංකදහං, උපපන්කනොම්හිනන්දනං  
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1014. 

‘‘නන්දකනචවකනරම්කම, නානාදිජගණායුකත; 

රමාමනච්චගීකතහි, අච්ඡරාහිපුරක්ඛකතො’’ති  

1012-3. තත්ථ සරීරන්තී සරීරධාතුං  යහහිතීති භවිස්සති  සමුෙුයතොති

සම්මා උයුත්කතො, යුත්තප්පයුත්කතොතිඅත්කථො  

එවං කදවපුත්කතො කථකරන පුච්ඡිතමත්ථං කකථත්වා කථරං වන්දිත්වා 
පදක්ඛිණංකත්වාපිතරංආපුච්ඡිත්වාරථං ආරුය්හකදවකලොකකමව ගකතො 
කථකරොපි තමත්ථං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා සම්පත්තපරිසාය විත්ථාකරන
ධම්මකථං කකථසි  සා ධම්මකථා මහාජනස්ස සාත්ථිකා අකහොසි  අථ
කථකරො තං සබ්බං අත්තනා ච කතන ච කථිතනියාකමකනව සඞ්ගීතිකාකල

ධම්මසඞ්ගාහකානංආකරොකචසි, කතචතංතථාසඞ්ගහං ආකරොකපසුන්ති  

චූළරථවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

14. මහාරථවිමානවණ්ණනා 

සහස්සයුත්තංහෙවාහනංසුභන්ති මහාරථවිමානං තස්සකාඋප්පත්ති? 

භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන ච සමකයන ආයස්මා
මහාකමොග්ගල්ලාකනො කහට්ඨා වුත්තනකයන කදවචාරිකං චරන්කතො
තාවතිංසභවකන කගොපාලස්ස නාම කදවපුත්තස්ස අත්තකනො විමානකතො
නික්ඛමත්වා සහස්සයුත්තං මහන්තං දිබ්බරථං අභිරුය්හ මහන්කතන
පරිවාකරන මහතියා කදවිද්ධියා උයයානකීළනත්ථං ගච්ඡන්තස්ස අවිදූකර
පාතුරකහොසි  තං දිස්වා කදවපුත්කතො සඤ්ජාතගාරවබහුමාකනො සහසා 
රථකතො ඔරුය්හ උපසඞ්කමත්වා පඤ්චපතිට්ඨිකතන වන්දිත්වා අඤ්ජලිං
සිරසිපග්ගය්හඅට්ඨාසි  

තස්සිදං පුබ්බකම්මං – කසො කිර විපස්සිං භගවන්තං සුවණ්ණමාලාය 
පූකජත්වා ‘‘ඉමස්ස පුඤ්ඤස්ස ආනුභාකවන මය්හං භකව භකව
කසොවණ්ණමයා උරච්ඡදමාලා නිබ්බත්තතූ’’ති කතපණිධානාය
අකනකකප්කපසු සුගතීසුකයව සංසරන්තියා කස්සපස්ස භගවකතො කාකල
කිකිස්සකාසිරඤ්කඤොඅග්ගමකහසියාකුච්ඡිම්හිනිබ්බත්තායයථාපණිධානං 
සුවණ්ණමාලාලාකභන‘‘උරච්ඡදමාලා’’තිලද්ධනාමායකදවකඤ්ඤාසදිසාය
රාජධීතායආචරිකයො කගොපාකලොනාමබ්රාහ්මකණොහුත්වාසසාවකසඞ්ඝස්ස
කස්සපස්සභගවකතොඅසදිසදානාදීනි මහාදානානිපවත්කතත්වාඉන්ද්රියානං
අපරිපක්කභාකවනඅත්තානංරාජධීතරඤ්ච උද්දිස්සසත්ථාරාකදසිතං ධම්මං 
සුත්වාපි විකසසං නිබ්බත්කතතුං අසක්කකොන්කතො පුථුජ්ජනකාලකිරියකමව
කත්වා යථූපචිතපුඤ්ඤානුභාකවන තාවතිංකසසු කයොජනසතිකක

කනකවිමාකන නිබ්බත්ති, අකනකකකොටිඅච්ඡරාපරිවාකරො අකහොසි, 

සත්තරතනමකයො චස්ස සහස්සයුත්කතො සුවිභත්තභිත්තිවිචිත්කතො
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සිනිද්ධමරාරනිග්කඝොකසො අත්තකනො පභාසමුදකයන අවහසන්කතො විය 
දිවඞ්කරමණ්ඩලංදිබ්කබොආජඤ්ඤරකථොනිබ්බත්ති  

කසො තත්ථ යාවතායුකං දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවිත්වා අපරාපරං 
කදකවසුකයව සංසරන්කතො ඉමස්මං බුද්රාප්පාකද තස්කසව කම්මස්ස
විපාකාවකසකසන යථාවුත්තසම්පත්තිවිභකවො කගොපාකලො එව නාම
කදවපුත්කතො හුත්වා තාවතිංකසසුකයව නිබ්බත්ති  තං සන්ධාය වුත්තං
‘‘කතනචසමකයනආයස්මාමහාකමොග්ගල්ලාකනො…කප … අඤ්ජලිංසිරසි
පග්ගය්හඅට්ඨාසී’’ති  

එවං පන උපසඞ්කමත්වා ඨිතං තං කදවපුත්තං ආයස්මා 
මහාකමොග්ගල්ලාකනොඉමාහිගාථාහිපුච්ඡි– 

1015. 

‘‘සහස්සයුත්තංහයවාහනංසුභං, ආරුය්හිමංසන්දනංකනකචිත්තං; 

උයයානභූමංඅභිකතොඅනුක්කමං, පුරින්දකදොභූතපතීවවාසකවො  

1016. 

‘‘කසොවණ්ණමයා කත රථකුබ්බරා උකභො, ඵකලහි අංකසහි අතීව

සඞ්ගතා; 

සුජාතගුම්බානරවීරනිට්ඨිතා, විකරොචතිපන්නරකසවචන්කදො  

1017. 

‘‘සුවණ්ණජාලාවතකතො රකථො අයං, බහූහි නානාරතකනහි 

චිත්තිකතො; 

සුනන්දිකඝොකසොචසුභස්සකරොච, විකරොචතීචාමරහත්ථබාහුභි  

1018. 

‘‘ඉමා චනාකභයොමනසාභිනිම්මතා, රථස්ස පාදන්තරමජ්ඣභූසිතා; 

ඉමාචනාකභයොසතරාජිචිත්තිතා, සකතරතා විජ්ජුරිවප්පභාසකර  

1019. 

‘‘අකනකචිත්තාවතකතො රකථොඅයං, පුථූචකනමීච සහස්සරංසිකකො; 

කතසංසකරොසුයයතිවග්ගුරූකපො, පඤ්චඞ්ගිකං තූරියමවප්පවාදිතං  

1020. 

‘‘සිරස්මංචිත්තංමණිචන්දකප්පිතං, සදාවිසුද්ධංරුචිරං පභස්සරං; 

සුවණ්ණරාජීහිඅතීවසඞ්ගතං, කවළුරියරාජීවඅතීවකසොභති  

1021. 

‘‘ඉකමචවාළීමණිචන්දකප්පිතා, ආකරොහකම්බූසුජවාබ්රහූපමා; 
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බ්රහා මහන්තා බලිකනො මහාජවා, මකනො තවඤ්ඤාය තකථව
සිංසකර  

1022. 

‘‘ඉකම ච සබ්කබ සහිතා චතුක්කමා, මකනො තවඤ්ඤාය තකථව

සිංසකර; 

සමංවහන්තීමුදුකාඅනුද්ධතා, ආකමොදමානාතුරගානමුත්තමා  

1023. 

‘‘රානන්ති වග්ගන්ති පතන්ති චම්බකර, අබ්භුද්රානන්තා සුකකත 

පිළන්ධකන; 

කතසංසකරොසුයයතිවග්ගුරූකපො, පඤ්චඞ්ගිකං තූරියමවප්පවාදිතං  

1024. 

‘‘රථස්සකඝොකසොඅපිළන්ධනානච, ඛුරස්සනාකදොඅභිහිංසනායච; 

කඝොකසොසුවග්ගූසමතස්සසුයයති, ගන්ධබ්බතූරියානි විචිත්රසංවකන  

1025. 

‘‘රකථ ඨිතාතාමගමන්දකලොචනා, ආළාරපම්හාහසිතා පියංවදා; 

කවළුරියජාලාවතතාතනුච්ඡවා, සකදවගන්ධබ්බසූරග්ගපූජිතා  

1026. 

‘‘තා රත්තරත්තම්බරපීතවාසසා, විසාලකනත්තා අභිරත්තකලොචනා; 

කුකලසුජාතාසුතනූසුචිම්හිතා, රකථඨිතාපඤ්ජලිකා උපට්ඨිතා  

1027. 

‘‘තා කම්බුකකයූරධරාසුවාසසා, සුමජ්ඣිමා ඌරුථනූපපන්නා; 

වට්ටඞ්ගුලිකයොසුමුඛාසුදස්සනා, රකථඨිතාපඤ්ජලිකා උපට්ඨිතා  

1028. 

‘‘අඤ්ඤා සුකවණී සුසු මස්සකකසිකයො, සමංවිභත්තාහි පභස්සරාහි 

ච; 

අනුබ්බතාතාතවමානකසරතා, රකථඨිතාපඤ්ජලිකාඋපට්ඨිතා  

1029. 

‘‘ආකවළිනිකයොපදුමුප්පලච්ඡදා, අලඞ්කතාචන්දනසාරවාසිතා; 

අනුබ්බතාතාතවමානකසරතා, රකථඨිතාපඤ්ජලිකාඋපට්ඨිතා  

1030. 

‘‘තාමාලිනිකයොපදුමුප්පලච්ඡදා, අලඞ්කතාචන්දනසාරවාසිතා; 

අනුබ්බතාතාතවමානකසරතා, රකථඨිතාපඤ්ජලිකාඋපට්ඨිතා  



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා මහාරථවග්කගො 

213 

පටුන 

1031. 

‘‘කණ්කඨසුකතයානිපිළන්ධනානි, හත්කථසුපාකදසුතකථවසීකස; 

ඔභාසයන්තීදසසබ්බකසොදිසා, අබ්භුද්දයංසාරදිකකොවභාණුමා  

1032. 

‘‘වාතස්ස කවකගනචසම්පකම්පිතා, භුකජසුමාලා අපිළන්ධනානිච; 

මුඤ්චන්තිකඝොසංරුචිරංසුචිංසුභං, සබ්කබහිවිඤ්ඤූහි සුතබ්බරූපං  

1033. 

‘‘උයයානභූමයා චදුවද්ධකතොඨිතා, රථාච නාගාතූරියානිචසකරො; 

තකමවකදවින්දපකමොදයන්ති, වීණායථාකපොක්ඛරපත්තබාහුභි  

1034. 

‘‘ඉමාසුවීණාසුබහූසුවග්ගූසු, මනුඤ්ඤරූපාසුහදකයරිතංපීතිං; 

පවජ්ජමානාසුඅතීවඅච්ඡරා, භමන්තිකඤ්ඤාපදුකමසු සික්ඛිතා  

1035. 

‘‘යදාචගීතානිචවාදිතානිච, නච්චානිචිමානිසකමන්තිඑකකතො; 

අකථත්ථ නච්චන්ති අකථත්ථ අච්ඡරා, ඔභාසයන්තී උභකතො 
වරිත්ථිකයො  

1036. 

‘‘කසොකමොදසිතූරියගණප්පකබොධකනො, මහීයමාකනොවජිරාවුකධොරිව; 

ඉමාසුවීණාසුබහූසුවග්ගූසු, මනුඤ්ඤරූපාසුහදකයරිතං පීතිං  

1037. 

‘‘කිං ත්වං පුකර කම්මමකාසි අත්තනා, මනුස්සභූකතො පුරිමාය

ජාතියා; 

උකපොසථංකංවාතුවංඋපාවසි, කංධම්මචරියංවතමාභිකරොචයි  

1038. 

‘‘නයීදමප්පස්ස කතස්ස කම්මුකනො, පුබ්කබ සුචිණ්ණස්ස

උකපොසථස්ස වා; 

ඉද්ධානුභාකවොවිපුකලොඅයංතව, යංකදවසඞ්ඝංඅභිකරොචකසභුසං  

1039. 

‘‘දානස්ස කතඉදංඵලං, අකථොසීලස්සවාපන; 

අකථොඅඤ්ජලිකම්මස්ස, තංකමඅක්ඛාහිපුච්ඡිකතො’’ති  

1015. තත්ථ සහස්සයුත්තන්ති සහස්කසන යුත්තං, සහස්සං වා යුත්තං 

කයොජිතං එතස්මන්ති සහස්සයුත්තං  කස්ස පකනතං සහස්සන්ති? 
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‘‘හයවාහන’’න්ති අනන්තරං වුච්චමානත්තා හයානන්ති අයමත්කථො
විඤ්ඤායකතව  හයා වාහනං එතස්සාති හයවාහනං  කකචි පන
‘‘සහස්සයුත්තහයවාහන’’න්ති අනුනාසිකකලොපං එකකමව සමාසපදං

කත්වා වණ්කණන්ති, එතස්මං පක්කඛ හයවාහනං විය වාහනන්ති අත්කථො 
යුජ්ජති  හයවාහනසහස්සයුත්තං යුත්තහයවාහනසහස්සන්ති හි අත්කථො 

අපකර පන ‘‘සහස්සයුත්තන්ති සහස්සදිබ්බාජඤ්ඤයුත්ත’’න්ති වදන්ති  

සන්දනන්ති රථං  යනකචිත්තන්ති අකනකචිත්තං නානාවිධවිචිත්තවන්තං  

උෙයානභූමිං අභියතොති උයයානභූමයා සමීකප  ‘‘අභිකතො’’ති හි පදං
අකපක්ඛිත්වා සාමඅත්කථ එතං උපකයොගවචනං  කකචි පන

‘‘උයයානභූමයා’’තිපි පඨන්ති, කත සද්දනයම්පි අනුපධාකරන්තා පඨන්ති  

අනුක්කමන්ති ගච්ඡන්කතො පුරින්දකදො භූතපතීව වාසකවො විකරොචසීති
සම්බන්කධො  

1016. යසොවණ්ණමොතිසුවණ්ණමයා  යතතිතව  රථකුබ්බරාඋයභොති
රථස්සඋකභොසුපස්කසසුකවදිකා කයොහිරථස්ස කසොභනත්ථඤ්කචවඋපරි
ඨිතානං ගුත්තත්ථඤ්ච උකභොසු පස්කසසු කවදිකාකාකරන පරික්කඛකපො 

කරීයති, තස්ස පුරිමභාකග උකභොසු පස්කසසු යාව රථීසා, තාව හත්කථහි

ගහණකයොග්කගො රථස්ස අවයවවිකසකසො, ඉධ කසො එව කුබ්බකරොති
අධිප්කපකතො  කතකනවාහ ‘‘උකභො’’ති  අඤ්ඤත්ථ පන රථීසා කුබ්බකරොති

වුච්චති  ඵයලහීති රථූපත්ථම්භස්ස දක්ඛිණවාමකභකදහි ද්වීහි ඵකලහි, 

පරියන්තාකවත්ථ ඵලාති වුත්තා  අංයසහීති කුබ්බරඵකල පතිට්ඨිකතහි

කහට්ඨිමඅංකසහි  අතීව සඞ් තාති අතිවිය සුට්ඨු සඞ්ගතා සුඵස්සිතා
නිබ්බිවරා  ඉදඤ්ච සිප්පිවිරචිකත කිත්තිමරකථ ලබ්භමානවිකසසං තත්ථ
ආකරොකපත්වා වුත්තං  කසො පන අකපොරිසතාය අකිත්තිකමො සයංජාකතො 

කකනචි අඝටිකතොකයව  සුජාතගුම්බාති සුසණ්ඨිතථම්භකසමුදායා  කය හි
කවදිකාය නිරන්තරං ඨිතා සුසණ්ඨිතඝටකාදිඅවයවවිකසසවන්කතො 

ථම්භකසමුදායා, කතසං වකසකනවං වුත්තං ‘‘සුජාතගුම්බා’’ති  

නරවීරනිට්ඨිතාති සිප්පාචරිකයහිනිට්ඨාපිතසදිසා සිප්පාචරියා හිඅත්තකනො
සරීරකඛදං අචින්කතත්වා වීරියබකලන සිප්පස්ස සුට්ඨු විචාරණකතො නකරසු 

වීරියවන්කතොති ඉධ ‘‘නරවීරා’’ති වුත්තා  නරවීරාති වා කදවපුත්තස්ස

ආලපනං  නිට්ඨිතාති පරිකයොසිතා පරිපුණ්ණකසොභාතිසයා 

‘‘නරවීරනිම්මතා’’ති වා පාකඨො, නකරසු ධිතිසම්පන්කනහි නිම්මතසදිසාති

අත්කථො  එවංවිධකුබ්බරතාය අයං තව රකථො විකරොචති  කිං විය? 

පන්නරයසවචන්යදො, සුක්කපක්කඛපන්නරසියං පරිපුණ්ණකාකල චන්දිමා
විය  

1017. සුවණ්ණජාලාවතයතොති සුවණ්ණජාලකකහි අවතකතො ඡාදිකතො  

‘‘සුවණ්ණජාලාවිතකතො’’තිපි පාකඨො, ගවච්ඡිකතොති අත්කථො  බහූහීති

අකනකකහි  නානාරතයනහීති පදුමරාගඵුස්සරාගාදිනානාවිධරතකනහි  

සුනන්දියඝොයසොති සුට්ඨු නන්දිතබ්බකඝොකසො, සවනීයමරාරනින්නාකදොති
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පටුන 

අත්කථො  සුනන්දියඝොයසොති වා සුට්ඨු කතනන්දිකඝොකසො, නච්චනාදීනං
දස්සනාදීසු පවත්තිතසාරාකාරසද්දාදිවකසන කතපකමොදනින්නාකදොති

අත්කථො, ‘‘කාකලනකාලංආසීවාදනවකසන සුට්ඨුපයුත්තනන්දිකඝොකසො’’ති

ච වදන්ති  සුභස්සයරොති සුට්ඨු අතිවිය ඔභාසනසභාකවො, තත්ථ වා
පවත්තමානානං කදවතානං කසොභකනන ගීතවාදිතස්සකරන සුභස්සකරො  

චාමරහත්ථබාහුභීති චාමරහත්ථයුත්තබාහූහි ඉකතො චිකතො ච බීජයමාන

චාමරකලාකපහිකදවතානංභුකජහි, තථාභූතාහිකදවතාහිවාවිකරොචති  

1018. නායභයොති රථචක්කානං නාභිකයො  මනසාභිනිම්මිතාති ‘‘ඉකම

ඊදිසාකහොන්තූ’’තිචිත්කතන නිම්මතසදිසා  රථස්ස පාදන්තරමජ්ඣභූසිතාති
රථස්ස පාදානං රථචක්කානං අන්කතන කනමනා නානාරතනසමුජ්ජකලන

අරානං කවමජ්කඣන ච මණ්ඩිතා  සතරාජිචිත්තිතාති අකනකවණ්ණාහි

අකනකසතාහි රාජීහි කලඛාහි චිත්තිතා විචිත්තභාවං ගතා  සයතරතා

විජ්ජුරිවාති සකතරතසඞ්ඛාතවිජ්ජුලතාවියපභාසකරවිජ්කජොතන්ති  

1019. අයනකචිත්තාවතයතොති අකනකකහි මාලාකම්මාදිචිත්කතහි

අවතකතොසකමොකිණ්කණො ‘‘අකනකචිත්තාවිතකතො’’තිපිපඨන්ති, කසොකයව 

අත්කථො, ගාථාසුඛත්ථං පන දීඝකරණං  පුථූ ච යනමී චාති පුථුලකනම ච, 

එකකො ච-කාකරො නිපාතමත්තං  සහස්සරංසියකොති අකනකසහස්සරංසිකකො 

‘‘සහස්සරංසිකයො’’තිපි පාළි  අපකර පන ‘‘නතා රංසිකයො’’ති ච පඨන්ති, 

තත්ථ නතාති අජියධනුදණ්ඩකකො විය ඔණතා කනමප්පකදසා  

සහස්සරංසියෙොති සූරියමණ්ඩලං විය විප්ඵුරන්තකිරණජාලා  යතසන්ති
ඔලම්බමානකිඞ්කිණිකජාලානංකනමප්පකදසානං  

1020. සිරස්මින්ති සීකස, රථස්සසීකසතිඅත්කථො  සිකරොවාඅස්මංරකථ  

චිත්තන්ති විචිත්තං  මණිචන්දකප්පිතන්ති මණිමයමණ්ඩලානුවිද්ධං

චන්දමණ්ඩලසදිකසන මණිනාඅනුවිද්ධං  රුචිරංපභස්සරන්තිඉමනාතස්ස 

චන්දමණ්ඩලසදිසතංකයව විභාකවති, සදා විසුද්ධන්ති ඉමනා පනස්ස

චන්දමණ්ඩලකතොපි විකසසං දස්කසති  සුවණ්ණරාජීහීති අන්තරන්තරා

වට්ටාකාකරන සණ්ඨිතාහි සුවණ්ණකලඛාහි  සඞ් තන්ති සහිතං  

යවළුරිෙරාජීවාති අන්තරන්තරා සුවණ්ණරාජීහි ඛචිතමණිමණ්ඩලත්තා

කවළුරියරාජීහිවියකසොභති  ‘‘කවළුරියරාජීහී’’තිචපඨන්ති  

1021. වාළීතිවාළවන්කතොසම්පන්නවාළධිකනො, අස්කසසන්ධායවදති. 

‘‘වාජී’’ති වා පාකඨො  මණිචන්දකප්පිතාති චාමකරොලම්බනට්ඨාකනසු

මණිමයචන්දකානුවිද්ධා  ආයරොහකම්බූති උච්චාකචවතදනුරූපපරිණාහාච, 

ආකරොහපරිණාහසම්පන්නාති අත්කථො  සුජවාති සුන්දරජවා ජවවන්කතො 

මහාජවා, කසොභනගතිකාති අත්කථො  බ්රහූපමාති බ්රහා විය පමනිතබ්බා, 

අත්තකනො පමාණකතො අධිකා විය පඤ්ඤායන්තාති අත්කථො  බ්රහාති වුඩ්ඪා

පවඩ්ඪසබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගා  මහන්තාති මහානුභාවා මහිද්ධිකා  බලියනොති
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සරීරබකලනචඋස්සාහබකලනචබලවන්කතො  මහාජවාතිසීඝකවගා  මයනො

තවඤ්ඤාොති තව චිත්තං ඤත්වා  තයථවාති චිත්තානුරූපකමව  සිංසයරති

සංසප්පකර, පවත්තකරතිඅත්කථො  

1022. ඉයමති යථාවුත්තඅස්කස සන්ධායාහ  සබ්යබති සහස්සමත්තාපි  

සහිතාති සමානජවතාය සමානගමනතාය ච ගතියං සහිතා, අඤ්ඤමඤ්ඤං

අනූනාධිකගමනාතිඅත්කථො චතූහි පාකදහිකමන්ති ගච්ඡන්තීති චතුක්කමා.

සමං වහන්තීති ‘‘සහිතා’’ති පකදන වුත්තකමවත්ථං පාකටතරං කකරොති  

මුදුකාති මුදුසභාවා, භද්රා ආජානීයාති අත්කථො  කතනාහ ‘‘අනුද්ධතා’’ති, 

උද්ධතරහිතාකඛොභංඅකකරොන්තාතිඅත්කථො  ආයමොදමානාතිපකමොදමානා, 
අඛළුඞ්කතායඅඤ්ඤමඤ්ඤංරථිකාදීනඤ්ච තුට්ඨිංපකවදයන්තාතිඅත්කථො  

1023. ධුනන්තීති චාමරභාරං කකසරභාරං වාලධිඤ්ච විරානන්ති  

වග් න්තීතිකදාචිපකදපදංනික්ඛිපන්තාවග්ගකනනගමකනන ගච්ඡන්ති  

පතන්තීතිකදාචිපවත්තන්ති, ලඞ්ඝන්තීති අත්කථො ‘‘ප්ලවන්තී’’තිචකකචි

පඨන්ති, කසොකයවත්කථො  අබ්භුද්ධුනන්තාති කම්මසිප්පිනා සුකකත සුට්ඨු 

නිම්මකත ඛුද්දකඝණ්ටාදිඅස්සාලඞ්කාකර අභිඋද්රානන්තා අධිකං 

උද්රානන්තා  යතසන්තිකතසංපිළන්ධනානං  

1024. රථස්ස යඝොයසොති යථාවුත්කතො රථනිග්කඝොකසො  අපිළන්ධනාන

චාතිඅ-කාකරොනිපාතමත්තං. පිළන්ධනානංආභරණානං අපිළන්ධනන්තිච

ආභරණපරියාකයොති වා වදන්ති, රථස්සානං ආභරණානඤ්චකඝොකසොති

අත්කථො  ඛුරස්සනායදොති තුරඞ්ගානං ඛුරනිපාතසද්කදො  කිඤ්චාපි අස්සා

ආකාකසනගච්ඡන්ති, මරාරස්සපන ඛුරනිපාතසද්දස්සඋපලද්ධිකහතුභූකතන
කම්මුනාකතසංඛුරනික්කඛකපඛුරනික්කඛකප පටිඝාකතොලබ්භතීතිවදන්ති  

අභිහිංසනාෙ චාති අස්සානං අධිකහිංසකනන ච, අන්තරන්තරා අස්කසහි
පවත්තිතකහසකනන චාති අත්කථො  ‘‘අභිකහසනාය චා’’ති කකචි පඨන්ති  

සමිතස්සාතිසමුදිතස්සදිබ්බජනස්ස කඝොකසොචසුවග්ගුසුමරාරංසුයයති කිං

වියාති ආහ ‘‘ න්ධබ්බතූරිොනි විචිත්රසංවයන’’ති, චිත්රලතාවකන 

ගන්ධබ්බකදවපුත්තානං පඤ්චඞ්ගිකතූරියානි විය  තූරියසන්නිස්සිකතො හි

සද්කදො ‘‘තූරියානී’’ති වුත්කතො නිස්සයකවොහාකරන  ‘‘ගන්ධබ්බතූරියාන ච

විචිත්රසංවකන’’ති ච පාකඨො, ‘‘තූරියානඤ්ච’’ඉති අනුනාසිකං ආකනත්වා
කයොකජතබ්බං අපකර‘‘ගන්ධබ්බතූරියානි විචිත්රපවකන’’තිපඨන්ති  

1025. රයථ ඨිතාතාති රකථ ඨිතා එතා  මි මන්දයලොචනාති

මගච්ඡාපිකානං විය මුදුසිනිද්ධදිට්ඨිනිපාතා  ආළාරපම්හාති

බහලසඞ්ගතපඛුමා, කගොපඛුමාති අත්කථො  හසිතාති පහසිතා, පහංසිතමුඛාති

අත්කථො. පිෙංවදාති පියවාදිනිකයො  යවළුරිෙජාලාවතතාති 

කවළුරියමණිමකයන ජාකලන ඡාදිතසරීරා  තනුච්ඡවාති සුඛුමච්ඡවිකයො  
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සයදවාති සදා එව සබ්බකාලකමව   න්ධබ්බසූරග් පූජිතාති
ගන්ධබ්බකදවතාහි කචවඅපරාහිචඅග්ගකදවතාහිලද්ධපූජා  

1026. තාරත්තරත්තම්බරපීතවාසසාතිරජනීයරූපාචරත්තපීතවත්ථාච  

අභිරත්තයලොචනාති විකසසකතො රත්තරාජීහි උපකසොභිතනයනා  කුයල

සුජාතාති සින්ධවකුකල සුජාතා විසිට්ඨකදවනිකාකය සම්භවා  සුතනූති

සුන්දරසරීරා  සුචිම්හිතාතිසුද්ධසිතකරණා  

1027. තා කම්බුයකයූරධරාති සුවණ්ණමයකකයූරධරා  සුමජ්ඣිමාති

විලග්ගමජ්ඣා  ඌරුථනූපපන්නාති සම්පන්නඌරුථනා, 

කදලික්ඛන්ධසදිසඌරු කචව සමුග්ගසදිසථනා ච  වට්ටඞ්ගුලියෙොති

අනුපුබ්බකතො වට්ටඞ්ගුලිකයො  සුමුඛාති සුන්දරමුඛා, පමුදිතමුඛා වා  

සුදස්සනාතිදස්සනීයා  

1028. අඤ්ඤාති එකච්චා  සුයවණීති සුන්දරකකසකවණිකයො  සුසූති

දහරා  මිස්සයකසියෙොති රත්තමාලාදීහි මස්සිතකකසවට්ටිකයො  කථං? සමං

විභත්තාහි පභස්සරාහිචාති, සමං අඤ්ඤමඤ්ඤසදිසං නානාවිභත්තිවකසන
විභත්තාහි සුවණ්ණචීරාදිඛචිතාහි ඉන්දනීලමණිආදකයො විය පභස්සරාහි

කකසවට්ටීහිමස්සිතකකසිකයොතිකයොජනා  අනුබ්බතාතිඅනුකූලකිරියා  තාති 
අච්ඡරාකයො  

1029. චන්දනසාරයවොසිතාති සාරභූකතන දිබ්බචන්දකනන උල්ලිත්තා 
විච්ඡුරිතා  

1031. කණ්යඨසූතිආදිනා ගීවූපගහත්ථූපගපාදූපගසීසූපගාදිආභරණානි

දස්කසති  ඔභාසෙන්තීතිකණ්කඨසුයානිපිළන්ධනානි, කතහිඔභාසයන්තීති 

කයොජනා  එවං කසකසසුපි  අබ්භුද්දෙන්ති අභිඋග්ගච්ඡන්කතො, 

‘‘අබ්භුද්දස’’න්තිපි පාකඨො, කසොකයවත්කථො  සාරදියකොති සරදකාලිකකො  

භාණුමාති සූරිකයො කසොහි අබ්භාදිකදොසවිරකහනදසපිදිසාසුට්ඨුඔභාකසති  

1032. වාතස්ස යවය න චාති මනුඤ්ඤගන්ධූපහාරං සද්දූපහාරඤ්ච
කකරොන්කතන උපහරන්කතන විය වායන්කතන වාතස්ස කවකගන

රථතුරඞ්ගකවකගන ච  මුඤ්චන්තීති විස්සජ්කජන්ති  රුචිරන්ති

පඤ්චඞ්ගිකතූරියානි විය උපරූපරි රුචිදායකං  සුචින්ති සුද්ධං අසංසට්ඨං  

සුභන්ති මනුඤ්ඤං  සබ්යබහි විඤ්ඤූහි සුතබ්බරූපන්ති සබ්කබහිපි 
විඤ්ඤුජාතිකකහි ගන්ධබ්බසමයඤ්ඤූහි කසොතබ්බං සවනීයං උත්තමසභාවං
කඝොසං මුඤ්චන්තීතිකයොජනා  

1033. උෙයානභූමයාතිඋයයානභූමයං  දුවද්ධයතොතිද්වීහිඅද්ධපස්කසහි 

‘‘දුභකතො ච ඨිතා’’තිපි පඨන්ති, කසොකයවත්කථො  රථාති රකථ  නා ාති

නාකග  උපකයොගත්කථ හි එතං පච්චත්තවචනං  සයරොති රථනාගතූරියානි
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පටිච්ච නිබ්බත්කතො සකරො  යදවින්දාති කදවපුත්තං ආලපති  වීණා ෙථා 

යපොක්ඛරපත්තබාහුභීති යථා වීණා සම්මකදව කයොජිකතහි
කදොණිපත්තබාහුදණ්කඩහි තංතංමුච්ඡනානුරූපං අවට්ඨිකතහි වාදියමානා

සුණන්තං ජනං පකමොකදති, එවං තං රථාදකයො අත්තකනො සකරන
පකමොදයන්ති  සුසික්ඛිතභාකවන කපොක්ඛරභාවං සුන්දරභාවං පත්කතහි 

වීණාවාදකස්සහත්කථහිපවාදිතාවීණායථාමහාජනංපකමොකදති, එවංතං
රථාදකයොඅත්තකනො සකරනපකමොදයන්තීති  

1034. ඉමාසු වීණාසූති ගාථාය අයං සඞ්කඛපත්කථො – ඉමාසු 

උජුකකොටිවඞ්කබ්රහතීනන්දිනීතිසරආදිකභදාසු බහූසු වීණාසු 

සිනිද්ධමරාරස්සරතාය වග්ගූසු තකතො එව මනුඤ්ඤරූපාසු හදයෙරිතං 

හදයඞ්ගමං හදයහාරිනිං පීතිං පීතිනිමත්තං පවජ්ජමානාසු පවාදියමානාසු 

අච්ඡරා කදවකඤ්ඤා පීතිකවගුක්ඛිත්තතාය අත්තකනො සුසික්ඛිතතාය ච

දිබ්බපදුයමසු භමන්ති නච්චංදස්කසන්තිකයොසඤ්චරන්ති  

1035. ඉමානීති ඉදං පච්කචකං කයොකජතබ්බං ‘‘ඉමානි ගීතානි, ඉමානි

වාදිතානි, ඉමානිනච්චානිචා’’ති  සයමන්තිඑකයතොතිඑකජ්ඣංසමරසානි 

කහොන්ති අථවා සයමන්තිඑකයතොතිඑකකතොඑකජ්ඣංසමානිසමරසානි 

කකරොන්ති, තන්තිස්සරං ගීතස්සකරන, ගීතස්සරඤ්ච තන්තිස්සකරන
සංසන්දන්තිකයො නච්චකනන යථාධිගකත හස්සාදිරකස අපරිහාකපන්තිකයො

සකමන්ති සමාකනන්තීති අත්කථො  අත්යථත්ථ නච්චන්ති අයථත්ථ අච්ඡරා

ඔභාසෙන්තීති එවං ගීතාදීනි සමරකස කකරොන්තිකයො අථ අඤ්ඤා එකච්චා

අච්ඡරා එත්ථ එතස්මං තව රකථ නච්චන්ති, අථ අඤ්ඤා වරිත්ථිකයො
උත්තමත්ථිකයො නච්චං පස්සන්තිකයො අත්තකනො සරීකරොභාකසන කචව
වත්ථාභරණඔභාකසන ච එත්ථ එතස්මං පකදකස උභකතො ද්වීසු පස්කසසු
දසපිදිසාකකවලංඔභාසයන්තිවිජ්කජොතයන්තීතිඅත්කථො  

1036. යසොති කසො ත්වං එවංභූකතො  තූරිෙ ණප්පයබොධයනොති

දිබ්බතූරියසමූකහන කතපීතිපකබොධකනො  මහීෙමායනොති පූජීයමාකනො  

වජිරාවුයධොරිවාති ඉන්කදොවිය  

1037. උයපොසථං කං වා තුවං උපාවසීති අඤ්කඤහිපි උකපොසකථො

උපවසීයති, ත්වං කං වා කීදිසං නාම උකපොසථං උපවසීති පුච්ඡති  

ධම්මචරිෙන්ති දානාදිපුඤ්ඤපටිපත්තිං  වතන්ති වතසමාදානං  අභියරොචයීති

අභිකරොකචසි, රුච්චිත්වාපූකරසීතිඅත්කථො  ‘‘අභිරාධයී’’තිපිපාකඨො, සාකධසි
නිප්ඵාකදසීතිඅත්කථො  

1038. ඉදන්ති නිපාතමත්තං, ඉදං වා ඵලන්ති අධිප්පාකයො  

අභියරොචයසතිඅභිභවිත්වාවිජ්කජොතසි  
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එවංමහාකථකරනපුට්කඨොකදවපුත්කතොතමත්ථංආචික්ඛි කතනවුත්තං 
– 

1040. 

‘‘කසො කදවපුත්කතොඅත්තමකනො, කමොග්ගල්ලාකනන පුච්ඡිකතො; 

පඤ්හංපුට්කඨොවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති  

1041. 

‘‘ජිතින්ද්රියං බුද්ධමකනොමනික්කමං, නරුත්තමං

කස්සපමග්ගපුග්ගලං; 

අවාපුරන්තංඅමතස්සද්වාරං, කදවාතිකදවංසතපුඤ්ඤලක්ඛණං  

1042. 

‘‘තමද්දසංකුඤ්ජරකමොඝතිණ්ණං, සුවණ්ණසිඞ්ගීනදබිම්බසාදිසං; 

දිස්වානතංඛිප්පමහුංසුචීමකනො, තකමවදිස්වාන සුභාසිතද්ධජං  

1043. 

‘‘තමන්නපානංඅථවාපිචීවරං, සුචිංපණීතංරසසාඋකපතං; 

පුප්ඵාභිකිණ්ණම්හි සකක නිකවසකන, පතිට්ඨකපසිං ස 
අසඞ්ගමානකසො  

1044. 

‘‘තමන්නපාකනන චචීවකරනච, ඛජ්කජනකභොජ්කජනච සායකනන

ච; 

සන්තප්පයිත්වා ද්විපදානමුත්තමං, කසො සග්ගකසො කදවපුකර 
රමාමහං  

1045. 

‘‘එකතනුපාකයනඉමංනිරග්ගළං, යඤ්ඤංයජිත්වාතිවිධං විසුද්ධං; 

පහායහංමානුසකංසමුස්සයං, ඉන්දූපකමොකදවපුකරරමාමහං  

1046. 

‘‘ආයුඤ්චවණ්ණඤ්චසුඛංබලඤ්ච, පණීතරූපංඅතිකඞ්ඛතාමුනි; 

අන්නඤ්ච පානඤ්ච බහුං සුසඞ්ඛතං, 
පතිට්ඨකපතබ්බමසඞ්ගමානකස  

1047. 

‘‘නයිමස්මංකලොකකපරස්මංවාපන, බුද්කධනකසට්කඨොවසකමො

ව විජ්ජති; 

ආහුකනයයානං පරමාහුතිං ගකතො, පුඤ්ඤත්ථිකානං
විපුලප්ඵකලසින’’න්ති  
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1041. තත්ථ ජිතින්ද්රිෙන්ති මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රියානං කබොධිමූකලකයව
අග්ගමග්කගන ජිතත්තා නිබ්බිකසවනභාවස්ස කතත්තා ජිතින්ද්රියං  
අභිඤ්කඤයයාදීනං අභිඤ්කඤයයාදිභාවකතො අනවකසසකතො

අභිසම්බුද්ධත්තා බුද්ධං. පුරිපුණ්ණවීරියතාය අයනොමනික්කමං 
චතුරඞ්ගසමන්නාගතස්ස වීරියස්ස චතුබ්බිධසම්මප්පධානස්ස ච පාරිපූරියාති

අත්කථො  නරුත්තමන්ති නරානං උත්තමං ද්විපදුත්තමං  කස්සපන්ති

භගවන්තං කගොත්කතන වදති  අවාපුරන්තං අමතස්ස ද්වාරන්ති
කකොණාගමනස්ස භගවකතො සාසනන්තරධානකතො පභුති පිහිතං 

නිබ්බානමහානගරස්ස ද්වාරං අරියමග්ගං විවරන්තං  යදවාතියදවන්ති

සබ්කබසම්පි කදවානං අතිකදවං  සතපුඤ්ඤලක්ඛණන්ති
අකනකසතපුඤ්ඤවකසන නිබ්බත්තමහාපුරිසලක්ඛණං  

1042. කුඤ්ජරන්ති කිකලසපටිසත්තුනිම්මද්දකනන කුඤ්ජරසදිසං, 
මහානාගන්ති අත්කථො  චතුන්නං ඔඝානං සංසාරමකහොඝස්ස තරිතත්තා 

ඔඝතිණ්ණං. සුවණ්ණසිඞ්ගීනදබිම්බසාදිසන්ති 

සිඞ්ගීසුවණ්ණජම්බුනදසුවණ්ණරූපසදිසං, කඤ්චනසන්නිභත්තචන්ති 

අත්කථො  දිස්වාන තං ඛිප්පමහුං සුචීමයනොති තං කස්සපසම්මාසම්බුද්ධං
දිස්වා ඛිප්පං තාවකදව ‘‘සම්මාසම්බුද්කධො භගවා’’ති පසාදවකසන

කිකලසමලාපගමකනන සුචිමකනො විසුද්ධමකනො අකහොසිං, තඤ්ච කඛො 

තයමවදිස්වාන තංදිස්වාඑව  සුභාසිතද්ධජන්තිධම්මද්ධජං  

1043. තමන්නපානන්ති තම්හි භගවති අන්නඤ්ච පානඤ්ච  අථවාපි

චීවරන්ති අථ චීවරම්පි  රසසා උයපතන්ති රකසන උකපතං සාදුරසං, 

උළාරන්ති අත්කථො. පුප්ඵාභිකිණ්ණම්හීති ගන්ථිකතහි ච අගන්ථිකකහි ච
පුප්කඵහි ඔලම්බනවකසන සන්ථරණවකසන ච අභිකිණ්කණ  

පතිට්ඨයපසින්ති පටිපාකදසිං අදාසිං  අසඞ් මානයසොති කත්ථචි
අලග්ගචිත්කතොකසො අහන්තිකයොජනා  

1044. සග් යසොති අපරාපරූපපත්තිවකසනසග්කගසග්කග, තත්ථාපිච

කදවපුකර සුදස්සනමහානගකර  රමාමීතිකීළාමකමොදාම  

1045. එයතනුපායෙනාති කගොපාලබ්රාහ්මණකාකල සසාවකසඞ්ඝස්ස

කස්සපභගවකතො යථා අසදිසදානං අදාසිං, එකතන උපාකයන  ඉමං

නිරග් ළං ෙඤ්ඤං ෙජිත්වා තිවිධං විසුද්ධන්ති අනාවටද්වාරතාය

මුත්තචාගතාය ච නිරග්ගළං, තීසුපි කාකලසු තීහි ද්වාකරහි

කරණකාරාපනානුස්සරණවිධීහි සම්පන්නතාය තිවිධං, තත්ථ 
සංකිකලසාභාකවන විසුද්ධං අපරිමතධනපරිච්චාගභාකවන මහාචාගතාය

යඤ්ඤං යජිත්වා, මහාදානං දත්වාති අත්කථො  තං පන දානං චිරකතම්පි
කඛත්තවත්ථුචිත්තානංඋළාරතාය අන්තරන්තරාඅනුස්සරකණනඅත්තකනො
පාකටංආසන්නංපච්චක්ඛංවියඋපට්ඨිතංගකහත්වා ආහ‘‘ඉම’’න්ති  
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1046. එවං කදවපුත්කතොඅත්තනාකතකම්මංකථරස්සකකථත්වාඉදානි
තාදිසාය සම්පත්තියා පකරපි පතිට්ඨාකපතුකාමතං තථාගකත ච උත්තමං

අත්තකනො පසාදබහුමානං පකවකදන්කතො ‘‘ආයුඤ්ච වණ්ණඤ්චා’’තිආදිනා

ගාථාද්වයමාහ තත්ථ අභිකඞ්ඛතාතිඉච්ඡන්කතන  මුනීතිකථරං ආලපති  

1047. නයිමස්මිං යලොයකති කදවපුත්කතො අත්තකනො පච්චක්ඛභූතං
කලොකං වදති  පරස්මින්ති තකතො අඤ්ඤස්මං  එකතන සබ්කබපි සකදවකක
කලොකක දස්කසති  සයමොචවිජ්ජතීතිකසට්කඨො තාවතිට්ඨතු, සකමොඑවන
විජ්ජතීති අත්කථො  ආහුයනෙයානං පරමාහුතිං  යතොති ඉමස්මං කලොකක
යත්තකා ආහුකනයයා නාම, කතසු සබ්කබසු පරමාහුතිං පරමං
ආහුකනයයභාවං ගකතො  ‘‘දක්ඛිකණයයානං පරමග්ගතං ගකතො’’ති වා
පාකඨො, තත්ථ පරමග් තන්ති පරමං අග්ගභාවං, අග්ගදක්ඛිකණයයභාවන්ති
අත්කථො  කකසන්ති ආහ ‘‘පුඤ්ඤත්ථිකානං විපුලප්ඵයලසින’’න්ති, 
පුඤ්කඤන අත්ථිකානං විපුලං මහන්තං පුඤ්ඤඵලං ඉච්ඡන්තානං, 
තථාගකතො එව කලොකස්ස පුඤ්ඤක්කඛත්තන්ති දස්කසති  කකචි පන
‘‘ආහුකනයයානංපරමග්ගතංගකතො’’තිපඨන්ති, කසොකයවත්කථො  

එවංකකථන්තකමවතංකථකරොකල්ලචිත්තංමුදුචිත්තංවිනීවරණචිත්තං 
උදග්ගචිත්තං පසන්නචිත්තඤ්ච ඤත්වා සච්චානි පකාකසසි  කසො
සච්චපරිකයොසාකන කසොතාපත්තිඵකලපතිට්ඨහි අථකථකරොමනුස්සකලොකං
ආගන්ත්වා භගවකතො තමත්ථං අත්තනා ච කදවපුත්කතන ච
කථිතනියාකමකනව ආකරොකචසි  සත්ථා තමත්ථං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා 
සම්පත්තපරියාය ධම්මං කදකසසි  සා කදසනා මහාජනස්ස සාත්ථිකා
අකහොසීති  

මහාරථවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

ඉතිපරමත්ථදීපනියාඛුද්දකට්ඨකථායවිමානවත්ථුස්මං 

චුද්දසවත්ථුපටිමණ්ඩිතස්සපඤ්චමස්සමහාරථවග්ගස්ස 

අත්ථවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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6. පායාසිවග්කගො 
1. පඨමඅ ාරිෙවිමානවණ්ණනා 

ෙථා වනං චිත්තලතං පභාසතීති අගාරියවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
භගවා රාජගකහ විහරති කවළුවකන  කතන සමකයන රාජගකහ එකං කුලං
උභකතොපසන්නං කහොති සීලාචාරසම්පන්නං ඔපානභූතං භික්ඛූනං
භික්ඛුනීනං කතද්කවජයම්පතිකාරතනත්තයං උද්දිස්සයාවජීවංපුඤ්ඤානි

කත්වා තකතො චුතා තාවතිංකසසු නිබ්බත්තිංසු, කතසං ද්වාදසකයොජනිකං
කනකවිමානංනිබ්බත්ති කතතත්ථදිබ්බසම්පත්තිංඅනුභවන්ති  අථායස්මා 
මහාකමොග්ගල්ලාකනොතිආදිකහට්ඨාවුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං  

1048. 

‘‘යථා වනංචිත්තලතංපභාසති, උයයානකසට්ඨං තිදසානමුත්තමං; 

තථූපමංතුය්හමදංවිමානං, ඔභාසයංතිට්ඨතිඅන්තලික්කඛ  

1049. 

‘‘කදවිද්ධිපත්කතොසිමහානුභාකවො, මනුස්සභූකතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසි එවං ජලිතානුභාකවො, වණ්කණො ච කත සබ්බදිසා

පභාසතී’’ති  – 

කථකරොපුච්ඡි  

1050. 

‘‘කසොකදවපුත්කතොඅත්තමකනො, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිකතො; 

පඤ්හංපුට්කඨොවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

1051. 

‘‘අහඤ්චභරියාචමනුස්සකලොකක, ඔපානභූතාඝරමාවසිම්හ; 

අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්තා, සක්කච්චදානංවිපුලං අදම්හ  

1052. 

‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප … 
වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති – 

අත්තකනොසම්පත්තිංබයාකාසි ගාථාසුපිඅපුබ්බංනත්ථි  

පඨමඅගාරියවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. දුතිෙඅ ාරිෙවිමානවණ්ණනා 

ෙථා වනං චිත්තලතන්ති දුතියඅගාරියවිමානං  එත්ථාපි අට්ඨුප්පත්ති 

අනන්තරසදිසාව  



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා පායාසිවග්කගො 

223 

පටුන 

1054. 

‘‘යථාවනංචිත්තලතංපභාසති, උයයානකසට්ඨංතිදසානමුත්තමං; 

තථූපමංතුය්හමදංවිමානං, ඔභාසයංතිට්ඨතිඅන්තලික්කඛ  

1055. 

‘‘කදවිද්ධිපත්කතොසිමහානුභාකවො, 

මනුස්සභූකතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාකවො, 

වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති –පුච්ඡි; 

1056. 

‘‘කසොකදවපුත්කතොඅත්තමකනො…කප …යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  
1057. 

‘‘අහඤ්ච භරියාචමනුස්සකලොකක, ඔපානභූතා ඝරමාවසිම්හ; 

අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්තා, සක්කච්චදානංවිපුලං අදම්හ  

1058. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො…කප … 
වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති – 

අත්තකනොසම්පත්තිංබයාකාසි ගාථාසුපිඅපුබ්බංනත්ථි  

දුතියඅගාරියවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. ඵලදාෙකවිමානවණ්ණනා 

උච්චමිදං මණිථූණන්ති ඵලදායකවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? භගවා
රාජගකහ විහරති කවළුවකන  කතන සමකයන රඤ්කඤො බිම්බිසාරස්ස
අකාකල අම්බඵලානි පරිභුඤ්ජිතුං ඉච්ඡා උප්පජ්ජි  කසො ආරාමපාලං ආහ –

‘‘මය්හං කඛො, භකණ, අම්බඵකලසු ඉච්ඡා උප්පන්නා, තස්මා අම්බානි කම

ආකනත්වා කදහී’’ති  ‘‘කදව, නත්ථි අම්කබසු අම්බඵලං, අපිචාහං තථා

කකරොම, සකච කදකවො කිඤ්චි කාලං ආගකමති, යථා අම්බා න චිරස්කසව

ඵලංගණ්හන්තී’’ති ‘‘සාරා, භකණ, තථාකකරොහී’’ති ආරාමපාකලො ආරාමං

ගන්ත්වා අම්බරුක්ඛමූකලසු පංසුං අපකනත්වා තාදිසං පංසුං ආකිරි, 

තාදිසඤ්ච උදකංආසිඤ්චි, යථානචිරස්කසවඅම්බරුක්ඛාසච්ඡින්නපත්තා
අකහසුං  අථ නං පංසුං අපකනත්වා ඵාරුසකකසටමස්සකං පාකතිකං පංසුං
ආකිරිත්වාසාරාකංඋදකංඅදාසි තදා අම්බරුක්ඛානචිකරකනවකකොරකිතා

පල්ලවිතාකුටමලකජාතාහුත්වාපුප්ඵිංසු, අථ සලාටුකජාතාහුත්වාඵලානි
ගණ්හිංසු  තත්කථකස්මං අම්බරුක්කඛ පඨමතරං චත්තාරි ඵලානි
මකනොසිලාචුණ්ණපිඤ්ජරවණ්ණානි සම්පන්නගන්ධරසානි පරිණතානි
අකහසුං  
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කසොතානිගකහත්වා‘‘රඤ්කඤොදස්සාමී’’තිගච්ඡන්කතො අන්තරාමග්කග
ආයස්මන්තං මහාකමොග්ගල්ලානං පිණ්ඩාය චරමානං දිස්වා චින්කතසි 

‘‘ඉමානිඅම්බානිඅග්ගඵලභූතානි ඉමස්සඅයයස්ස දස්සාම, කාමං මං රාජා

හනතු වා පබ්බාකජතු වා, රඤ්කඤො හි දින්කන දිට්ඨධම්කම පූජාමත්තං 

අප්පමත්තකං ඵලං, අයයස්ස දින්කන පන දිට්ඨධම්මකම්පි සම්පරායිකම්පි 
අපරිමාණංඵලංභවිස්සතී’’ති එවංපනචින්කතත්වාතානිඵලානිකථරස්ස
දත්වා රාජානං උපසඞ්කමත්වා රඤ්කඤො තමත්ථං ආකරොකචසි  තං සුත්වා

රාජා රාජපුරිකස ආණාකපසි ‘‘වීමංසථ තාව, භකණ, යථායං ආහා’’ති 
කථකරො පන තානි ඵලානි භගවකතො උපනාකමසි  භගවා කතසු එකං

සාරිපුත්තත්කථරස්ස, එකං මහාකමොග්ගල්ලානත්කථරස්ස, එකං
මහාකස්සපත්කථරස්ස දත්වා එකං අත්තනා පරිභුඤ්ජි  පුරිසා තං පවත්තිං
රඤ්කඤොආකරොකචසුං  

රාජා තං සුත්වා ‘‘ධීකරො වතායං පුරිකසො, කයො අත්තකනො ජීවිතම්පි 

පරිච්චජිත්වාපුඤ්ඤපසුකතොඅකහොසි, අත්තකනොපරිස්සමඤ්චඨානගතකමව
අකාසී’’ති තුට්ඨචිත්කතො තස්ස එකං ගාමවරං වත්ථාලඞ්කාරාදීනි ච දත්වා

‘‘යං තයා භකණ අම්බඵලදාකනන පුඤ්ඤං පසුතං, තකතො කම පත්තිං

කදහී’’ති ආහ  කසො ‘‘කදම, කදව, යථාසුඛං පත්තිං ගණ්හාහී’’ති අකවොච 

ආරාමපාකලො අපරභාකග කාලං කත්වා තාවතිංකසසු උප්පජ්ජි, තස්ස
කසොළසකයොජනිකංකනකවිමානංනිබ්බත්ති සත්තසතකූටාගාරපටිමණ්ඩිතං 
තංදිස්වාආයස්මාමහාකමොග්ගල්ලාකනොපුච්ඡි– 

1060. 

‘‘උච්චමදං මණිථූණංවිමානං, සමන්තකතොකසොළස කයොජනානි; 

කූටාගාරාසත්තසතාඋළාරා, කවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා  

1061. 

‘‘තත්ථච්ඡසිපිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණාපවදන්ති වග්ගුං; 

අට්ඨට්ඨකාසික්ඛිතාසාරාරූපා, දිබ්බාචකඤ්ඤාතිදසචරා උළාරා; 
නච්චන්තිගායන්තිපකමොදයන්ති  

1062. 

‘‘කදවිද්ධිපත්කතොසිමහානුභාකවො…කප … 
වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

1063. 

‘‘කසො කදවපුත්කතොඅත්තමකනො…කප …යස්ස කම්මස්සිදංඵලං’’  
1064. 

‘‘ඵලදායීඵලංවිපුලංලභති, දදමුජුගකතසුපසන්නමානකසො; 
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කසො හි පකමොදති සග්ගගකතො තිදිකව, අනුකභොති ච පුඤ්ඤඵලං
විපුලං  

1065. 

‘‘තකවවාහංමහාමුනි, අදාසිංචතුකරොඵකල  
1066. 

‘‘තස්මාහිඵලංඅලකමවදාතුං, නිච්චංමනුස්කසනසුඛත්ථිකකන; 

දිබ්බානිවාපත්ථයතාසුඛානි, මනුස්සකසොභග්ගතමච්ඡතාවා  

1067. 

‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප … 

වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති –කසොපිස්සබයාකාසි; 

1061. තත්ථ අට්ඨට්ඨකාති එකකකස්මං කූටාගාකර අට්ඨට්ඨකා 

චතුසට්ඨිපරිමාණා  සාධුරූපාති රූපසම්පත්තියා ච සීලාචාරසම්පත්තියා ච

සික්ඛාසම්පත්තියා ච සුන්දරසභාවා  දිබ්බා ච කඤ්ඤාති කදවච්ඡරාකයො  

තිදසචරාතිතිදකසසුසුඛාචාරාසුඛවිහාරිනිකයො  උළාරාතිඋළාරවිභවා  

1064. ඵලදායීති අත්තනා අම්බඵලස්ස දින්නත්තා අත්තානං සන්ධාය

වදති  ඵලන්ති පුඤ්ඤඵලං  විපුලන්ති මහන්තං ලභති මනුස්සකලොකක

පතිට්ඨිකතොති අධිප්පාකයො  දදන්ති දදන්කතො දානකහතු  උජු යතසූති 

උජුපටිපන්කනසු  සග්  යතොති උප්පජ්ජනවකසන සග්ගං ගකතො, තත්ථාපි 

තිදියව තාවතිංසභවකන අනුයභොති ච පුඤ්ඤඵලං විපුලං යථාහං, එවං
අඤ්කඤොපීතිඅත්කථො  

1066. තස්මාති යස්මා චතුන්නං ඵලානං දානමත්කතන ඊදිසී සම්පත්ති 

අධිගතා, තස්මා  අලයමව යුත්තකමව  නිච්චන්ති සබ්බකාලං  දිබ්බානීති 

කදවකලොකපරියාපන්නානි  මනුස්සයසොභග් තන්ති මනුස්කසසු සුභගභාවං 
කසසංවුත්තනයකමව  

ඵලදායකවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. පඨමඋපස්සෙදාෙකවිමානවණ්ණනා 

චන්යදොෙථාවි තවලාහයකනයභති උපස්සයදායකවිමානං තස්සකා

උප්පත්ති? භගවාරාජගකහවිහරතිකවළුවකන කතනසමකයන අඤ්ඤතකරො
භික්ඛු ගාමකාවාකස වස්සං වසිත්වා වුත්ථවස්කසො පවාකරත්වා භගවන්තං 
වන්දිතුං රාජගහං ගච්ඡන්කතො අන්තරාමග්කග සායං අඤ්ඤතරං ගාමං
පවිසිත්වා වසනට්ඨානංපරිකයසන්කතොඅඤ්ඤතරංඋපාසකංදිස්වාපුච්ඡි–

‘‘උපාසක, ඉමස්මං ගාකම අත්ථි කිඤ්චි පබ්බජිතානං
වසනකයොග්ගට්ඨාන’’න්ති  උපාසකකො පසන්නචිත්කතො කගහං ගන්ත්වා
භරියාය සද්ධිං මන්කතත්වා කථරස්ස වසනකයොග්ගං ඨානං පරිච්ඡින්දිත්වා
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තත්ථ ආසනං පඤ්ඤාකපත්වා පාකදොදකං පාදපීඨං උපට්ඨකපත්වා කථරං 
පකවකසත්වා තස්මං පාකද කධොවන්කත පදීපං උජ්ජාකලත්වා මඤ්කච
පච්චත්ථරණානි පඤ්ඤාකපත්වා අදාසි  ස්වාතනාය ච නිමන්කතත්වා
කථරස්සදුතියදිවකසකභොකජත්වා පානකත්ථායගුළපිණ්ඩඤ්චදත්වාකථරං
ගච්ඡන්තංඅනුගන්ත්වානිවත්ති කසොඅපකරන සමකයනසහභරියායකාලං
කත්වා තාවතිංසභවකන ද්වාදසකයොජනිකක කනකවිමාකන නිබ්බත්ති  තං 
ආයස්මාමහාකමොග්ගල්ලාකනොද්වීහිගාථාහිපටිපුච්ඡි– 

1069. 

‘‘චන්කදො යථා විගතවලාහකක නකභ, ඔභාසයං ගච්ඡති

අන්තලික්කඛ; 

තථූපමංතුය්හමදංවිමානං, ඔභාසයංතිට්ඨතිඅන්තලික්කඛ  

1070. 

‘‘කදවිද්ධිපත්කතොසිමහානුභාකවො, මනුස්සභූකතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසි එවං ජලිතානුභාකවො, වණ්කණො ච කත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

කසො කදවපුත්කතොඉමාහිගාථාහිබයාකාසි– 

1071. 

‘‘කසො කදවපුත්කතොඅත්තමකනො…කප …යස්ස කම්මස්සිදංඵලං’’  
1072. 

‘‘අහඤ්චභරියාචමනුස්සකලොකක, උපස්සයංඅරහකතොඅදම්හ; 

අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්තා, සක්කච්චදානංවිපුලං අදම්හ  

1073. 

‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප … වණ්කණො චකමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

තත්ථගාථාසුයංවත්තබ්බං, තංකහට්ඨාවුත්තනයකමව; 

පඨමඋපස්සයදායකවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. දුතිෙඋපස්සෙදාෙකවිමානවණ්ණනා 

සූරියෙො ෙථාවි තවලාහයකනයභතිදුතියඋපස්සයදායකවිමානං තස්ස

කා උප්පත්ති? භගවා රාජගකහ විහරති කවළුවකන  කතන සමකයන
සම්බහුලාභික්ඛූගාමකාවාකස වස්සංවසිත්වාභගවන්තංදස්සනායරාජගහං
උද්දිස්ස ගච්ඡන්තා සායං අඤ්ඤතරං ගාමං සම්පාපුණිංසු  කසසං
අනන්තරවිමානසදිසකමව  

1075. 
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‘‘සූරිකයොයථාවිගතවලාහකකනකභ…කප …  

(යථාපුරිමවිමානං, තථාවිත්ථාකරතබ්බං;) 

1079. 

‘‘වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

තත්ථගාථාසුපිඅපුබ්බංනත්ථි; 
දුතියඋපස්සයදායකවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. භික්ඛාදාෙකවිමානවණ්ණනා 

උච්චමිදං මණිථූණං විමානන්ති භික්ඛාදායකවිමානං  තස්ස කා

උප්පත්ති? භගවාරාජගකහවිහරතිකවළුවකන කතනසමකයන අඤ්ඤතකරො
භික්ඛු අද්ධානමග්ගපටිපන්කනො අඤ්ඤතරං ගාමං පිණ්ඩාය පවිට්කඨො
එකස්ස ඝරද්ධාකර අට්ඨාසි  තත්ථ අඤ්ඤතකරො පුරිකසො කධොතහත්ථපාකදො
‘‘භුඤ්ජිස්සාමී’’ති නිසින්කනොකභොජනංඋපකනත්වාපාතියාපක්ඛිත්කතතං
භික්ඛුං දිස්වා පාතියා භත්තං තස්ස භික්ඛුකනො පත්කත ආකිරන්කතො කතන
‘‘එකකදසකමව කදහී’’ති වුත්කතොපි සබ්බකමව ආකිරි  කසො භික්ඛු
අනුකමොදනං වත්වා පක්කාම  කසො පුරිකසො ‘‘ඡාතජ්ඣත්තස්ස භික්ඛුකනො
මයා අභුඤ්ජිත්වා භත්තං දින්න’’න්ති අනුස්සරන්කතො උළාරං
පීතිකසොමනස්සං පටිලභි  කසො අපරභාකග කාලං කත්වා තාවතිංකසසු
ද්වාදසකයොජනිකක කනකවිමාකන නිබ්බත්ති  තං ආයස්මා 
මහාකමොග්ගල්ලානත්කථකරො කදවචාරිකං චරන්කතො මහතියා කදවිද්ධියා
විකරොචමානංදිස්වා ඉමාහිගාථාහිපටිපුච්ඡි– 

1081. 

‘‘උච්චමදං මණිථූණංවිමානං, සමන්තකතොද්වාදස කයොජනානි; 

කූටාගාරාසත්තසතාඋළාරා, කවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා  

1082. 

‘‘කදවිද්ධිපත්කතොසිමහානුභාකවො…කප … 

වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

කසොපිතස්සඉමාහිගාථාහිබයාකාසි– 

1083. 

‘‘කසොකදවපුත්කතොඅත්තමකනො…කප …යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  
1084. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූකතො, දිස්වානභික්ඛුංතසිතං කිලන්තං; 

එකාහංභික්ඛංපටිපාදයිස්සං, සමඞ්ගිභත්කතනතදාඅකාසිං  

1085. 
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පටුන 

‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප … වණ්කණො චකමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

1084. තත්ථ එකාහං භික්ඛන්ති එකං අහං භික්ඛාමත්තං, එකං 

භත්තවඩ්ඪිතකන්ති අත්කථො  පටිපාදයිස්සන්ති පටිපාකදසිං අදාසිං  සමඞ්ගි

භත්යතනාති භත්කතන සමඞ්ගීභූතං, ලද්ධභික්ඛන්ති අත්කථො  එවං
මහාකථකරො කතන කදවපුත්කතන අත්තකනො සුචරිතකම්කම පකාසිකත

සපරිවාරස්ස තස්ස ධම්මං කදකසත්වා මනුස්සකලොකමාගකතො, තං පවත්තිං 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස කකථසි  සත්ථා තං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා
සම්පත්තමහාජනස්ස ධම්මං කදකසසි  සා කදසනා මහාජනස්ස සාත්ථිකා
අකහොසීති  

භික්ඛාදායකවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. ෙවපාලකවිමානවණ්ණනා 

උච්චමිදං මණිථූණංවිමානන්ති යවපාලකවිමානං තස්සකාඋප්පත්ති? 

භගවාරාජගකහවිහරතිකවළුවකන කතනසමකයනරාජගකහ අඤ්ඤතකරො
දුග්ගතදාරකකො යවකඛත්තං රක්ඛති  කසො එකදිවසං පාතරාසත්ථාය
කුම්මාසං ලභිත්වා ‘‘කඛත්තං ගන්ත්වා භුඤ්ජිස්සාමී’’ති තං කුම්මාසං
ගකහත්වා යවකඛත්තං ගන්ත්වා රුක්ඛමූකල නිසීදි  තස්මං ඛකණ
අඤ්ඤතකරො ඛීණාසවත්කථකරො මග්ගප්පටිපන්කනො උපකට්කඨ කාකල තං
ඨානං පත්වා යවපාලකකන නිසින්නං රුක්ඛමූලං උපසඞ්කම  යවපාලකකො

කවලංඔකලොකකත්වා ‘‘කච්චි, භන්කත, ආහාකරොලද්කධො’’තිආහ කථකරො 

තුණ්හී අකහොසි  කසො අලද්ධභාවං ඤත්වා ‘‘භන්කත, උපකට්ඨා කවලා, 

පිණ්ඩාය චරිත්වා භුඤ්ජිතුං න සක්කා, මය්හං අනුකම්පාය ඉමං කුම්මාසං
පරිභුඤ්ජථා’’ති වත්වා කථරස්ස තං කුම්මාසං අදාසි  කථකරො තං
අනුකම්පන්කතො තස්ස පස්සන්තස්කසව තං පරිභුඤ්ජිත්වා අනුකමොදනං
වත්වාපක්කාම කසොපිදාරකකො‘‘සුදින්නංවතමයාඊදිසස්ස කුම්මාසදානං
දදන්කතනා’’ති චිත්තං පසාකදත්වා අපරභාකග කාලං කත්වා
තාවතිංසභවකන වුත්තනකයකනව විමාකන නිබ්බත්ති  තං ආයස්මා
මහාකමොග්ගල්ලානත්කථකරොඉමාහිගාථාහි පටිපුච්ඡි– 

1087. 

‘‘උච්චමදංමණිථූණංවිමානං…කප … 
වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

කසොපිතස්සඉමාහිගාථාහිබයාකාසි– 

1089. ‘‘කසො කදවපුත්කතො අත්තමකනො…කප … යස්ස කම්මස්සිදං
ඵලං’’  

1090. 
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‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූකතො, අකහොසිංයවපාලකකො; 

අද්දසංවිරජංභික්ඛුං, විප්පසන්නමනාවිලං  

1091. 

‘‘තස්සඅදාසහංභාගං, පසන්කනොකසහිපාණිභි; 

කුම්මාසපිණ්ඩංදත්වාන, කමොදාමනන්දකනවකන  

1092. 

‘‘කතන කමතාදිකසො වණ්කණො…කප … 
වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

තත්ථගාථාසුපිඅපුබ්බංනත්ථි  

යවපාලකවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. පඨමකුණ්ඩලීවිමානවණ්ණනා 

අලඞ්කයතො මලයධයරො සුවත්යථොති කුණ්ඩලීවිමානං  තස්ස කා

උපත්ති? භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන ද්කව
අග්ගසාවකා සපරිවාරා කාසීසු චාරිකං චරන්තා සූරියත්ථඞ්ගමනකවලායං
අඤ්ඤතරං විහාරං පාපුණිංසු  තං පවත්තිං සුත්වා තස්ස විහාරස්ස
කගොචරගාකම අඤ්ඤතකරො උපාසකකො කථකර උපසඞ්කමත්වා වන්දිත්වා 
පාදකධොවනං පාදබ්භඤ්ජනකතලං මඤ්චපීඨං පච්චත්ථරණං පදීපියඤ්ච

උපකනත්වාස්වාතනාය චනිමන්කතත්වාදුතියදිවකසමහාදානංපවත්කතසි, 
කථරාතස්සඅනුකමොදනංවත්වා පක්කමංසු කසොඅපකරනසමකයනකාලං
කත්වා තාවතිංකසසු ද්වාදසකයොජනිකක කනකවිමාකන නිබ්බත්ති  තං
ආයස්මාමහාකමොග්ගල්ලානත්කථකරොඉමාහිගාථාහිපටිපුච්ඡි– 

1094. 

‘‘අලඞ්කකතොමලයධකරොසුවත්කථො, සුකුණ්ඩලීකප්පිතකකසමස්සු; 

ආමුත්තහත්ථාභරකණොයසස්සී, දිබ්කබවිමානම්හියථාපි චන්දිමා  

1095. 

‘‘දිබ්බාචවීණාපවදන්තිවග්ගුං, අට්ඨට්ඨකාසික්ඛිතා සාරාරූපා; 

දිබ්බා ච කඤ්ඤා තිදසචරා උළාරා, නච්චන්ති ගායන්ති 
පකමොදයන්ති  

1096. 

‘‘කදවිද්ධිපත්කතොසිමහානුභාකවො…කප … 
වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

කසොපි තස්සඉමාහිගාථාහිබයාකාසි– 
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1097. ‘‘කසො කදවපුත්කතො අත්තමකනො…කප … යස්ස කම්මස්සිදං
ඵලං’’  

1098. 

‘‘අහං මනුස්කසසුමනුස්සභූකතො, දිස්වානසමකණ සීලවන්කත; 

සම්පන්නවිජ්ජාචරකණයසස්සී, බහුස්සුකතතණ්හක්ඛයූපපන්කන; 

අන්නඤ්ච පානඤ්චපසන්නචිත්කතො, සක්කච්චදානංවිපුලංඅදාසිං  

1099. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො…කප … 
වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

1094. තත්ථ සුකුණ්ඩලීති සුන්දකරහි කුණ්ඩකලහි අලඞ්කතකණ්කණො  

‘‘සකුණ්ඩලී’’තිපි පාකඨො, සදිසං කුණ්ඩලං සකුණ්ඩලං, තං අස්ස අත්ථීති

සකුණ්ඩලී, යුත්තකුණ්ඩලී අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච තුය්හඤ්ච

අනුච්ඡවිකකුණ්ඩලීති අත්කථො  කප්පිතයකසමස්සූති

සම්මාකප්පිතකකසමස්සු  ආමුත්තහත්ථාභරයණොති
පටිමුක්කඅඞ්ගුලියාදිහත්ථාභරකණො  

1098. තණ්හක්ඛයූපපන්යනති තණ්හක්ඛයං අරහත්තං, නිබ්බානකමව

වා උපගකත, අධිගතවන්කතතිඅත්කථො කසසංවුත්තනයකමව  

පඨමකුණ්ඩලීවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. දුතිෙකුණ්ඩලීවිමානවණ්ණනා 

අලඞ්කයතො මලයධයරො සුවත්යථොති දුතියකුණ්ඩලීවිමානං  තස්ස කා

උප්පත්ති? භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන ද්කව
අග්ගසාවකාකාසීසුජනපදචාරිකංචරන්තාතිආදිසබ්බංඅනන්තරසදිසකමව  

1101. 

‘‘අලඞ්කකතොමලයධකරොසුවත්කථො, සුකුණ්ඩලීකප්පිතකකසමස්සු; 

ආමුත්තහත්ථාභරකණොයසස්සී, දිබ්කබවිමානම්හියථාපි චන්දිමා  

1102. 

‘‘දිබ්බා චවීණාපවදන්තිවග්ගුං; 

අට්ඨට්ඨකාසික්ඛිතාසාරාරූපා; 

දිබ්බා ච කඤ්ඤා තිදසචරා උළාරා, නච්චන්ති ගායන්ති 
පකමොදයන්ති  

1103. 

‘‘කදවිද්ධිපත්කතොසි මහානුභාකවො…කප … 
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වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති –පුච්ඡි; 

1104. 

‘‘කසො කදවපුත්කතොඅත්තමකනො…කප …යස්ස කම්මස්සිදංඵලං’’  
1105. 

‘‘අහංමනුස්කසසුමනුස්සභූකතො, දිස්වානසමකණසාරාරූකප; 

සම්පන්නවිජ්ජාචරකණයසස්සී, බහුස්සුකතසීලවන්කතපසන්කන; 

අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්කතො, සක්කච්චදානංවිපුලං අදාසිං  

1106. 

‘‘කතනකමතාදිකසොවණ්කණො…කප … 

වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

ගාථාසුපිඅපුබ්බංනත්ථි  

දුතියකුණ්ඩලීවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. (උත්තර)පාොසිවිමානවණ්ණනා 

ො යදවරාජස්ස සභා සුධම්මාති උත්තරවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
භගවති පරිනිබ්බුකත ධාතුවිභාකග ච කකත තත්ථ තත්ථ ථූකපසු
පතිට්ඨාපියමාකනසු ධම්මවිනයං සඞ්ගායිතුං උච්චිනිත්වා ගහිකතසු 
මහාකස්සපප්පමුකඛසු මහාකථකරසු යාව වස්සූපගමනා අඤ්කඤසු ච
කථකරසු අත්තකනො අත්තකනො පරිසාය සද්ධිං තත්ථ තත්ථ වසන්කතසු
ආයස්මා කුමාරකස්සකපො පඤ්චහි භික්ඛුසකතහි සද්ධිං කසතබයනගරං
ගන්ත්වා සිංසපාවකන වසි  අථ පායාසි රාජඤ්කඤො කථරස්ස තත්ථ 

වසනභාවං සුත්වා මහතා ජනකාකයන පරිවුකතො තං උපසඞ්කමත්වා 
පටිසන්ථාරං කත්වා නිසින්කනො අත්තකනො දිට්ඨිගතං පකවකදසි  අථ නං
කථකරො චන්දිමසූරියූදාහරණාදීහි පරකලොකස්ස අත්ථිභාවං පකාකසන්කතො
අකනකවිහිතකහතූපමාලඞ්කතං දිට්ඨිගණ්ඨිවිනිකවඨනං නානානයවිචිත්තං

පායාසිසුත්තං )දී  නි  2.406 ආදකයො) කදකසත්වා තං දිට්ඨිසම්පදායං
පතිට්ඨාකපසි  

කසො විසුද්ධදිට්ඨිකකො හුත්වා සමණබ්රාහ්මණකපණද්ධිකාදීනං දානං 
කදන්කතො අනුළාරජ්ඣාසයතාය ලූඛං අදාසි ඝාසච්ඡාදනමත්තං කණාජකං 

බිලඞ්ගදුතියංසාණානිචවත්ථානි. එවංපනඅසක්කච්චදානං දත්වාකායස්ස
කභදා හීනකායං උපපජ්ජි චාතුමහාරාජිකානං සහබයතං  තස්ස පන 
කිච්චාකිච්කචසු යුත්තප්පයුත්කතො උත්තකරො නාම මාණකවො අකහොසි දාකන

බයාවකටො  කසො සක්කච්චදානං දත්වා තාවතිංසකායං උපපන්කනො, තස්ස
ද්වාදසකයොජනිකං විමානං නිබ්බත්ති  කසො කතඤ්ඤුතං විභාකවන්කතො සහ
විමාකනන කුමාරකස්සපත්කථරං උපසඞ්කමත්වා විමානකතො ඔරුය්හ
පඤ්චපතිට්ඨිකතනවන්දිත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගය්හ අට්ඨාසි තංකථකරො– 
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1108. 

‘‘යාකදවරාජස්සසභාසුධම්මා, යත්ථච්ඡතිකදවසඞ්කඝොසමග්කගො; 

තථූපමංතුය්හමදංවිමානං, ඔභාසයංතිට්ඨතිඅන්තලික්කඛ  

1109. 

‘‘කදවිද්ධිපත්කතොසිමහානුභාකවො…කප … 

වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති –ගාථාහිපටිපුච්ඡි; 

1110. 

‘‘කසොකදවපුත්කතොඅත්තමකනො…කප …යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  
1111. 

‘‘අහං මනුස්කසසු මනුස්සභූකතො, රඤ්කඤො පායාසිස්ස අකහොසිං 

මාණකවො; 

ලද්ධාධනංසංවිභාගංඅකාසිං, පියාචකමසීලවන්කතොඅකහසුං; 

අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්කතො, සක්කච්චදානංවිපුලං අදාසිං  

1112. 

‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො…කප … 
වණ්කණොචකමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති – 

කසොකදවපුත්කතොතස්සඉමාහිගාථාහිබයාකාසි  

1108. තත්ථ යදවරාජස්සාති සක්කස්ස  සභා සුධම්මාති එවංනාමකං

සන්ථාගාරං  ෙත්ථාති යස්සං සභායං  අච්ඡතීති නිසීදති  යදවසඞ්යඝොති

තාවතිංසකදවකාකයො  සමග්ය ොති සහිකතොසන්නිපතිකතො  

1111. පාොසිස්ස අයහොසිං මාණයවොති පායාසිරාජඤ්ඤස්ස

කිච්චාකිච්චකකරො දහරතාය මාණකවො, නාකමන පන උත්තකරො නාම

අකහොසිං  සංවිභා ං අකාසින්ති අහකමව අභුඤ්ජිත්වා යථාලද්ධං ධනං
දානමුකඛ පරිච්චජනවකසන සංවිභජනං අකාසිං  අන්නඤ්ච පානඤ්ච

පරිච්චජන්කතොති වචනකසකසො  අථ වා දානං විපුලං අදාසිං  කථං? 

සක්කච්චං. කීදිසං? අන්නඤ්චපානඤ්චාති කයොකජතබ්බං  

(උත්තර)පායාසිවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

ඉතිපරමත්ථදීපනියාඛුද්දක-අට්ඨකථායවිමානවත්ථුස්මං 

දසවත්ථුපටිමණ්ඩිතස්සඡට්ඨස්සපායාසිවග්ගස්ස 

අත්ථවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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7. සුනික්ඛිත්තවිමානවග්කගො 
1. චිත්තලතාවිමානවණ්ණනා 

ෙථා වනංචිත්තලතංපභාසතීතිචිත්තලතාවිමානං තස්සකාඋප්පත්ති? 
භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන සාවත්ථියං
අඤ්ඤතකරො උපාසකකො දලිද්කදො අප්පකභොකගො පකරසං කම්මං කත්වා
ජීවති කසොසද්කධොපසන්කනොජිණ්කණවුඩ්කඪමාතාපිතකරො කපොකසන්කතො

‘‘ඉත්ථිකයො නාම පතිකුකල ඨිතා ඉස්සරියං කකරොන්ති, සස්සුසසුරානං 
මනාපචාරිනිකයො දුල්ලභා’’ති මාතාපිතූනං චිත්තදුක්ඛං පරිහරන්කතො

දාරපරිග්ගහං අකත්වාසයකමවකනඋපට්ඨහති, සීලානිරක්ඛති, උකපොසථං

උපවසති, යථාවිභවං දානානි කදති  කසො අපරභාකග කාලං කත්වා
තාවතිංකසසු ද්වාදසකයොජනිකක විමාකන නිබ්බත්ති  තං ආයස්මා
මහාකමොග්ගල්ලාකනො කහට්ඨා වුත්තනකයන ගන්ත්වා කතකම්මං ඉමාහි
ගාථාහිපටිපුච්ඡි– 

1114. 

‘‘යථාවනංචිත්තලතංපභාසති, උයයානකසට්ඨංතිදසානමුත්තමං; 

තථූපමංතුය්හමදංවිමානං, ඔභාසයංතිට්ඨතිඅන්තලික්කඛ  

1115. 

‘‘කදවිද්ධිපත්කතොසිමහානුභාකවො…කප … 

වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

1116. 

‘‘කසො කදවපුත්කතොඅත්තමකනො…කප …යස්ස කම්මස්සිදංඵලං’’  
1117. 

‘‘අහං මනුස්කසසු මනුස්සභූකතො, දලිද්කදො අතාකණො කපකණො

කම්මකකරො අකහොසිං; 

ජිණ්කණචමාතාපිතකරොඅභාරිං, පියාචකමසීලවන්කතොඅකහසුං; 

අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්කතො, සක්කච්චදානංවිපුලං අදාසිං  

1118. 

‘‘කතන කමතාදිකසො වණ්කණො…කප …වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා

පභාසතී’’ති  – 
කසොපි තස්සබයාකාසි කසසං වුත්තනයකමව  

චිත්තලතාවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

2. නන්දනවිමානවණ්ණනා 

ෙථා වනං නන්දනං පභාසතීති නන්දනවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 

භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන සාවත්ථියං
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අඤ්ඤතකරො උපාසකකොතිආදි සබ්බං අනන්තරවිමානසදිසං  අයං පන
දාරපරිග්ගහංකත්වාමාතාපිතකරොකපොකසසීතිඅයකමව විකසකසො  

1120. 

යථාවනංනන්දනංපභාසති, උයයානකසට්ඨංතිදසානමුත්තමං; 

තථූපමංතුය්හමදංවිමානං, ඔභාසයංතිට්ඨතිඅන්තලික්කඛ  

1121. 

‘‘කදවිද්ධිපත්කතොසි මහානුභාකවො…කප …වණ්කණො ච කත
සබ්බදිසා පභාසතීති  

1122. 

‘‘කසොකදවපුත්කතොඅත්තමකනො…කප …යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  
1123. 

‘‘අහං මනුස්කසසු මනුස්සභූකතො, දලිද්කදො අතාකණො කපකණො

කම්මකකරො අකහොසිං; 

ජිණ්කණචමාතාපිතකරොඅභාරිං, පියාචකමසීලවන්කතොඅකහසුං; 

අන්නඤ්ච පානඤ්චපසන්නචිත්කතො, සක්කච්චදානංවිපුලංඅදාසිං  

1124. 

‘‘කතන කමතාදිකසො වණ්කණො…කප …වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා

පභාසතී’’ති  – 

ගාථාහිබයාකාසි තත්ථගාථාසුපිඅපුබ්බංනත්ථි  

නන්දනවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

3. මණිථූණවිමානවණ්ණනා 

උච්චමිදං මණිථූණං විමානන්ති මණිථූණවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන සම්බහුලා කථරා
භික්ඛූ අරඤ්ඤායතකන විහරන්ති  කතසං ගාමං පිණ්ඩාය ගමනමග්කග

එකකො උපාසකකො විසමං සමං කකරොති, කණ්ටකක නීහරති, ගච්ඡගුම්කබ

අපකනති, උදකකාකල මාතිකාසු කසතුං බන්ධති, විවනට්ඨාකනසු

ඡායාරුක්කඛකරොකපති, ජලාසකයසුමත්තිකංඋද්ධරිත්වාකත පුථුලගම්භීකර

කකරොති, තිත්කථ සම්පාකදති, යථාවිභවං දානං කදති, සීලං රක්ඛති  කසො 
අපරභාකග කාලං කත්වා තාවතිංකසසු ද්වාදසකයොජනිකක කනකවිමාකන
නිබ්බත්ති තංආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලානත්කථකරොඋපසඞ්කමත්වාඉමාහි
ගාථාහිපටිපුච්ඡි– 

1126. 

‘‘උච්චමදංමණිථූණංවිමානං, සමන්තකතොද්වාදසකයොජනානි; 

කූටාගාරාසත්තසතාඋළාරා, කවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා  
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1127. 

‘‘තත්ථච්ඡසිපිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණාපවදන්ති වග්ගුං; 

දිබ්බා රසා කාමගුකණත්ථ පඤ්ච, නාරිකයො ච නච්චන්ති 
සුවණ්ණච්ඡන්නා  

1128. 

‘‘කකන කතතාදිකසො වණ්කණො…කප …වණ්කණො ච කත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

කසොපිතස්සගාථාහිබයාකාසි– 

1130. 

‘‘කසොකදවපුත්කතොඅත්තමකනො…කප …යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  
1131. 

‘‘අහං මනුස්කසසුමනුස්සභූකතො, විවකනපකථ සඞ්කමනංඅකාසිං; 

ආරාමරුක්ඛානිචකරොපයිස්සං, පියාචකමසීලවන්කතොඅකහසුං; 

අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්කතො, සක්කච්චදානංවිපුලං අදාසිං  

1132. 

‘‘කතන කමතාදිකසො වණ්කණො…කප …වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

1131. තත්ථ විවයනති අරඤ්කඤ  ආරාමරුක්ඛානි චා ආරාමභූකත

රුක්කඛ, ආරාමංකත්වාතත්ථරුක්කඛකරොකපසින්තිඅත්කථො කසසංසබ්බං 
වුත්තනයකමව  

මණිථූණවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

4. සුවණ්ණවිමානවණ්ණනා 

යසොවණ්ණමයෙ පබ්බතස්මින්තිසුවණ්ණවිමානං  තස්සකාඋප්පත්ති? 

භගවා අන්ධකවින්කද විහරති  කතන සමකයන අඤ්ඤතකරො උපාසකකො
සද්කධොපසන්කනොවිභවසම්පන්කනො තස්සගාමස්සඅවිදූකරඅඤ්ඤතරස්මං
මුණ්ඩකපබ්බකත සබ්බාකාරසම්පන්නං භගවකතො වසනානුච්ඡවිකං

ගන්ධකුටිංකාකරත්වාතත්ථභගවන්තංවසාකපන්කතොසක්කච්චං උපට්ඨහි, 
සයඤ්ච නිච්චසීකල පතිට්ඨිකතො සුවිසුද්ධසීලසංවකරො හුත්වා කාලං කත්වා 
තාවතිංසභවකන නිබ්බත්ති  තස්ස කම්මානුභාවසංසූචකං
නානාරතනරංසිජාලසමුජ්ජලං විචිත්තකවදිකාපරික්ඛිත්තං
විවිධවිපුලාලඞ්කාකරොපකසොභිතං සුවිභත්තභිත්තිත්ථම්භකසොපානං
ආරාමරමණීයකං කඤ්චනපබ්බතමුද්ධනි විමානං උප්පජ්ජි  තං ආයස්මා
මහාකමොග්ගල්ලාකනොකදවචාරිකංචරන්කතොදිස්වාඉමාහිගාථාහි පටිපුච්ඡි– 

1134. 

‘‘කසොවණ්ණමකයපබ්බතස්මං, විමානංසබ්බකතොපභං; 
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කහමජාලපටිච්ඡන්නං, කිඞ්කිණිජාලකප්පිතං  

1135. 

‘‘අට්ඨංසා සුකතාථම්භා, සබ්කබ කවළුරියාමයා; 

එකකමකායඅංසියා, රතනාසත්තනිම්මතා  

1136. 

‘‘කවළූරියසුවණ්ණස්ස, ඵලිකාරූපියස්සච; 

මසාරගල්ලමුත්තාහි, කලොහිතඞ්ගමණීහිච  

1137. 

‘‘චිත්රාමකනොරමාභූම, නතත්ථුද්ධංසතීරකජො; 

කගොපානසීගණාපීතා, කූටංදාකරන්තිනිම්මතා  

1138. 

‘‘කසොපානානි චචත්තාරි, නිම්මතාචතුකරො දිසා; 

නානාරතනගබ්කභහි, ආදිච්කචොවවිකරොචති  

1139. 

‘‘කවදියාචතස්කසොතත්ථ, විභත්තාභාගකසොමතා; 

දද්දල්ලමානාආභන්ති, සමන්තාචතුකරොදිසා  

1140. 

‘‘තස්මං විමාකනපවකර, කදවපුත්කතො මහප්පකභො; 

අතිකරොචසිවණ්කණන, උදයන්කතොවභාණුමා  

1141. 

‘‘දානස්සකතඉදංඵලං, අකථොසීලස්සවාපන; 

අකථොඅඤ්ජලිකම්මස්ස, තංකමඅක්ඛාහිපුච්ඡිකතො’’ති  

කසොපිස්සඉමාහිගාථාහිබයාකාසි– 

1142. ‘‘කසො කදවපුත්කතො අත්තමකනො…කප … යස්ස කම්මස්සිදං
ඵලං’’  

1143. 

‘‘අහංඅන්ධකවින්දස්මං, බුද්ධස්සාදිච්චබන්රාකනො; 

විහාරංසත්ථුකාකරසිං, පසන්කනොකසහිපාණිභි  

1144. 

‘‘තත්ථගන්ධඤ්චමාලඤ්ච, පච්චයඤ්චවිකලපනං; 

විහාරංසත්ථුඅදාසිං, විප්පසන්කනනකචතසා; 
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කතනමය්හංඉදංලද්ධං, වසංවත්කතමනන්දකන  

1145. 

‘‘නන්දකනචවකනරම්කම, නානාදිජගණායුකත; 

රමාමනච්චගීකතහි, අච්ඡරාහිපුරක්ඛකතො’’ති  

1134. තත්ථ සබ්බයතොපභන්ති සබ්බභාකගහි පභාසන්තං

පභාමුඤ්චනකං  කිඞ්කිණිජාලකප්පිතන්තිකප්පිතකිඞ්කිණිකජාලං  

1135. සබ්යබ යවළුරිොමොති සබ්කබ ථම්භා කවළුරියමණිමයා  තත්ථ

පන එකයමකාෙ අංසිොති අට්ඨංකසසු ථම්කභසු එකකමකස්මං අංසභාකග  

රතනා සත්ත නිම්මිතාති සත්තරතනකම්මනිම්මතා, එකකකකො අංකසො
සත්තරතනමකයොතිඅත්කථො  

1136. ‘‘යවළූරිෙසුවණ්ණස්සා’’තිආදිනා නානාරතනානි දස්කසති 

තත්ථ යවළූරිෙසුවණ්ණස්සාති කවළුරිකයන ච සුවණ්කණන ච නිම්මතා, 

චිත්රාති වාකයොජනා කරණත්කථහි ඉදං සාමවචනං  ඵලිකාරූපිෙස්සචාති

එත්ථාපි එකසව නකයො  මසාර ල්ලමුත්තාහීති කබරමණීහි  

යලොහිතඞ් මණීහි චාතිරත්තමණීහි  

1137. නතත්ථුද්ධංසතී රයජොති මණිමයභූමකත්තා න තස්මං විමාකන

රකජො උග්ගච්ඡති  ය ොපානසී ණාති කගොපානසීසමූහා  පීතාති පීතවණ්ණා, 

සුවණ්ණමයා කචව ඵුස්සරාගාදිමණිමයා චාති අත්කථො  කූටං ධායරන්තීති
සත්තරතනමයංකණ්ණිකං ධාකරන්ති  

1138-9. නානාරතන බ්යභහීතිනානාරතනමකයහිඔවරකකහි  යවදිොති

කවදිකා  චතස්යසොති චතූසු දිසාසු චතස්කසො  කතනාහ ‘‘සමන්තා චතුයරො

දිසා’’ති  

1140. මහප්පයභොති මහාජුතිකකො  උදෙන්යතොති උග්ගච්ඡන්කතො  

භාණුමාතිආදිච්කචො  

1143. යසහිපාණිභීතිකායසාරංපුඤ්ඤංපසවන්කතොඅත්තකනොපාණීහි
තං තං කිච්චං කකරොන්කතො විහාරං සත්ථු කාකරසින්ති කයොජනා  අථ වා 

යසහි පාණිභීති තත්ථ අන්ධකවින්දස්මං ගන්ධඤ්ච මාලඤ්ච පච්චයඤ්ච

විකලපනඤ්ච පූජාවකසන  යථා කථං? විහාරඤ්ච විප්පසන්කනන කචතසා
සත්ථුකනොඅදාසිංපූකජසිං නියයාකදසිංචාතිඑවකමත්ථකයොජනාකවදිතබ්බා  

1144. යතනාති කතන යථාවුත්කතන පුඤ්ඤකම්කමන කාරණභූකතන  

මය්හන්ති මයා  ඉදන්ති ඉදං පුඤ්ඤඵලං, ඉදං වා දිබ්බං ආධිපකතයයං 

කතනාහ ‘‘වසංවත්යතමී’’ති  
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1145. නන්දයනති නන්දියා දිබ්බසමද්ධියා උප්පජ්ජනට්ඨාකන ඉමස්මං

කදවකලොකක, තත්ථාපි විකසසකතො නන්දකන වකන රම්කම, එවං රමණීකය
ඉමස්මංනන්දකනවකනරමාමීතිකයොජනා කසසංවුත්තනයකමව  

එවංකදවතායඅත්තකනොපුඤ්ඤකම්කමආවිකකතකථකරොසපරිවාරස්ස
තස්ස කදවපුත්තස්සධම්මංකදකසත්වාභගවකතොතමත්ථංනිකවකදසි භගවා
තං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා සම්පත්තපරිසාය ධම්මං කදකසසි  සා කදසනා
මහාජනස්සසාත්ථිකාඅකහොසීති  

සුවණ්ණවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

5. අම්බවිමානවණ්ණනා 

උච්චමිදං මණිථූණන්ති අම්බවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? භගවා
රාජගකහ විහරති කවළුවකන  කතන සමකයන රාජගකහ අඤ්ඤතකරො
දුග්ගතපුරිකසො පකරසං භත්තකවතනභකතො හුත්වා අම්බවනං රක්ඛති  කසො
එකදිවසං ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං ගිම්හසමකය සූරියාතපසන්තත්කත
උණ්හවාලිකානිප්පීළිකත විප්ඵන්දමානමරීචිජාලවිත්ථකත භූමප්පකදකස
තස්සඅම්බාරාමස්සඅවිදූකරනමග්කගන කසදාගකතනගත්කතනගච්ඡන්තං

දිස්වා සඤ්ජාතගාරවබහුමාකනො උපසඞ්කමත්වා එවමාහ ‘‘මහා අයං, 

භන්කත, ඝම්මපරිළාකහො, අතිවිය පරිස්සන්තරූකපො විය දිස්සති, සාරා, 

භන්කත, අකයයො ඉමං අම්බාරාමං පවිසිත්වා මුහුත්තං විස්සමත්වා 
අද්ධානපරිස්සමංපටිවිකනොකදත්වාගච්ඡථඅනුකම්පංඋපාදායා’’ති කථකරො
විකසසකතො තස්ස චිත්තප්පසාදං පරිබ්රූකහතුකාකමො තං ආරාමං පවිසිත්වා
අඤ්ඤතරස්සඅම්බරුක්ඛස්ස මූකලනිසීදි  

පුන කසො පුරිකසො ආහ ‘‘සකච, භන්කත, න්හායිතුකාමත්ථ, අහං ඉකතො 

කූපකතො උදකං උද්ධරිත්වා තුම්කහ න්හාකපස්සාම, පානීයඤ්ච දස්සාමී’’ති 
කථකරොපි අධිවාකසසි තුණ්හීභාකවන  කසො කූපකතො උදකං උද්ධරිත්වා

පරිස්සාකවත්වා කථරං න්හාකපසි, න්හාකපත්වා ච හත්ථපාකද කධොවිත්වා
නිසින්නස්සපානීයංඋපකනසි කථකරො පානීයංපිවිත්වාපටිප්පස්සද්ධදරකථො
තස්සපුරිසස්සඋදකදාකනකචවන්හාපකනච අනුකමොදනං වත්වාපක්කාම 
අථ කසො පුරිකසො ‘‘ඝම්මාභිතත්තස්ස වත කථරස්ස ඝම්මපරිළාහං

පටිප්පස්සම්කභසිං, බහුං වත මයා පුඤ්ඤං පසුත’’න්ති 
උළාරපීතිකසොමනස්සං පටිසංකවකදසි  කසො අපරභාකග කාලං කත්වා
තාවතිංකසසු උප්පජ්ජි  තං ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො උපසඞ්කමත්වා
ඉමාහිගාථාහිකතපුඤ්ඤංපුච්ඡි  

1146. 

‘‘උච්චමදංමණිථූණංවිමානං, සමන්තකතොද්වාදසකයොජනානි; 

කූටාගාරාසත්තසතාඋළාරා, කවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා  
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1147. 

‘‘තත්ථච්ඡසි පිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණා පවදන්තිවග්ගුං; 

දිබ්බා රසා කාමගුකණත්ථ පඤ්ච, නාරිකයො ච නච්චන්ති 
සුවණ්ණඡන්නා  

1148. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො…කප … 
වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

1150. 

‘‘කසො කදවපුත්කතොඅත්තමකනො…කප … 

යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

1151. 

‘‘ගිම්හානංපච්ඡිකමමාකස, පතපන්කතදිවඞ්කකර; 

පකරසංභතකකොකපොකසො, අම්බාරාමමසිඤ්චති  

1152. 

‘‘අථකතනාගමාභික්ඛු, සාරිපුත්කතොතිවිස්සුකතො; 

කිලන්තරූකපොකාකයන, අකිලන්කතොවකචතසා  

1153. 

‘‘තඤ්චදිස්වානආයන්තං, අකවොචංඅම්බසිඤ්චකකො; 

සාරාතංභන්කතන්හාකපයයං, යංමමස්සසුඛාවහං  

1154. 

‘‘තස්සකමඅනුකම්පාය, නික්ඛිපිපත්තචීවරං; 

නිසීදිරුක්ඛමූලස්මං, ඡායායඑකචීවකරො  

1155. 

‘‘තඤ්චඅච්කඡනවාරිනා, පසන්නමානකසොනකරො; 

න්හාපයීරුක්ඛමූලස්මං, ඡායායඑකචීවරං  

1156. 

‘‘අම්කබො චසිත්කතොසමකණොචන්හාපිකතො, 

මයාචපුඤ්ඤංපසුතංඅනප්පකං; 

ඉතිකසොපීතියාකායං, සබ්බංඵරතිඅත්තකනො  

1157. 

‘‘තකදවඑත්තකංකම්මං, අකාසිංතායජාතියා; 

පහායමානුසංකදහං, උපපන්කනොම්හිනන්දනං  
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1158. 

‘‘නන්දකන චවකනරම්කම, නානාදිජගණායුකත; 

රමාමනච්චගීකතහි, අච්ඡරාහිපුරක්ඛකතො’’ති – 

කසොපිතස්සඉමාහිගාථාහිබයාකාසි  

1151. තත්ථ ගිම්හානං පච්ඡියමමායසති ආසාළ්හිමාකස  පතපන්යතති

අතිවිය දිප්පන්කත, සබ්බකසො උණ්හං විස්සජ්කජන්කතති අත්කථො  

දිවඞ්කයරති දිවාකකර, අයකමව වා පාකඨො  අසිඤ්චතීති සිඤ්චති, -කාකරො

නිපාතමත්තං, සිඤ්චති අම්බරුක්ඛමූකලසු රාවං ජලකසකං කකරොතීති

අත්කථො ‘‘අසිඤ්චථා’’තිචපාකඨො, සිඤ්චිත්ථාතිඅත්කථො ‘‘අසිඤ්චහ’’න්ති

ච පඨන්ති, පකරසං භතකකො කපොකසො හුත්වා තදා අම්බාරාමං අසිඤ්චිං
අහන්තිඅත්කථො  

1152. යතනාති කයන දිසාභාකගන කසො අම්බාරාකමො, කතන අගමා

අගඤ්ඡි  අකිලන්යතොවයචතසාතිකචකතොදුක්ඛස්සමග්කගකනවපහීනත්තා
කචතසා අකිලන්කතොපි සමාකනො කිලන්තුරූකපො කාකයන කතන මග්කගන
අගමාතිකයොජනා  

1153-4. අයවොචං අහං තදා අම්බසිඤ්චයකො හුත්වාති කයොජනා  

එකචීවයරොතින්හායිතුකාකමොති අධිප්පාකයො  

1156. ඉතීතිඑවං‘‘අම්කබොචසිත්කතො, සමකණොචන්හාපිකතො, මයාච

පුඤ්ඤං පසුතං අනප්පකං, එකකකනව පකයොකගන තිවිකධොපි අත්කථො

සාධිකතො’’තිඉමනාකාකරනපවත්තාය පීතිොයසො පුරිකසො අත්තයනොසබ්බං

කාෙං ඵරති, නිරන්තරං ඵුටං කකරොතීති කයොජනා  අතීතත්කථ කචතං

වත්තමානවචනං, ඵරීති අත්කථො  

1157. තයදවඑත්තකංකම්මන්තිතංඑත්තකංඑවංපානීයදානමත්තකං 

කම්මං අකාසිං, තාය තස්සං ජාතියං අඤ්ඤං නානුස්සරාමීති අධිප්පාකයො 
කතසංවුත්තනයකමව  

අම්බවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

6. ය ොපාලවිමානවණ්ණනා 

දිස්වාන යදවං පටිපුච්ඡි භික්ඛූති කගොපාලවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 

භගවා රාජගකහ විහරති කවළුවකන  කතන සමකයන රාජගහවාසී
අඤ්ඤතකරොකගොපාලකකොපාතරාසත්ථාය පිකලොතිකායපුටබද්ධංකුම්මාසං
ගකහත්වා නගරකතො නික්ඛමත්වා ගාවීනං චරණට්ඨානභූතං කගොචරභූමං
සම්පාපුණි  තං ආයස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො ‘‘අයං ඉදාකනව කාලං

කරිස්සති, මය්හඤ්ච කුම්මාසං දත්වා තාවතිංකසසු උප්පජ්ජිස්සතී’’ති ච
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ඤත්වාතස්සසමීපං අගමාසි කසො කවලංඔකලොකකත්වාකථරස්සකුම්මාසං
දාතුකාකමොඅකහොසි  කතනචසමකයන ගාවිකයොමාසක්කඛත්තංපවිසන්ති 

අථ කසො කගොපාකලො චින්කතසි ‘‘කිං නු කඛො කථරස්ස කුම්මාසං දකදයයං, 
උදාහු ගාවිකයො මාසක්කඛත්තකතො නීහකරයය’’න්ති  අථස්ස එතදකහොසි

‘‘මාසසාමකා මං යං ඉච්ඡන්ති, තං කකරොන්තු, කථකර පන ගකත 

කුම්මාසදානන්තරාකයො කම සියා, හන්දාහං පඨමං අයයස්ස කුම්මාසං
දස්සාමී’’තිතං කථරස්සඋපකනසි පටිග්ගකහසිකථකරොඅනුකම්පංඋපාදාය  

අථ නං ගාවිකයො නිවත්කතතුං පරිස්සයං අකනොකලොකකත්වා කවකගන 

උපධාවන්තංපාකදනඵුට්කඨොආසීවිකසොඩංසි කථකරොපිතංඅනුකම්පමාකනො
තං කුම්මාසං පරිභුඤ්ජිතුං ආරභි  කගොපාලකකොපි ගාවිකයො නිවත්කතත්වා
ආගකතො කථරං කුම්මාසං පරිභුඤ්ජන්තං දිස්වා පසන්නචිත්කතො උළාරං
පීතිකසොමනස්සං පටිසංකවකදන්කතො නිසීදි  තාවකදවස්ස සකලසරීරං විසං

අජ්කඣොත්ථරි මුහුත්තකමවකවකගමුද්ධපත්කතකාලමකාසි, කාලකකතොච
තාවතිංකසසු ද්වාදසකයොජනිකක කනකවිමාකන නිබ්බත්ති  තං ආයස්මා 
මහාකමොග්ගල්ලාකනොදිස්වාඉමාහිගාථාහිපටිපුච්ඡි– 

1159. 

‘‘දිස්වානකදවංපටිපුච්ඡිභික්ඛු, උච්කචවිමානම්හි චිරට්ඨිතිකක; 

ආමුත්තහත්ථාභරණං යසස්සිං, දිබ්කබ විමානම්හියථාපිචන්දිමා  

1160. 

‘‘අලඞ්කකතො මලයධකරොසුවත්කථො, සුකුණ්ඩලී කප්පිතකකසමස්සු; 

ආමුත්තහත්ථාභරකණොයසස්සී, දිබ්කබවිමානම්හියථාපි චන්දිමා  

1161. 

‘‘දිබ්බාචවීණාපවදන්තිවග්ගුං; අට්ඨට්ඨකාසික්ඛිතා සාරාරූපා; 

දිබ්බා ච කඤ්ඤා තිදසචරා උළාරා, නච්චන්ති ගායන්ති 
පකමොදයන්ති  

1162. 

‘‘කදවිද්ධිපත්කතොසිමහානුභාකවො…කප … 
වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති  

කසොපිතස්සබයාකාසි– 

1163. ‘‘කසො කදවපුත්කතො අත්තමකනො…කප …යස්ස කම්මස්සිදං
ඵලං’’  

1164. 
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‘‘අහං මනුස්කසසු මනුස්සභූකතො, සඞ්ගම්ම රක්ඛිස්සං පකරසං

කධනුකයො; 

තකතො ච ආගා සමකණො මමන්තිකක, ගාකවො ච මාකස අගමංසු
ඛාදිතුං  

1165. 

‘‘ද්වයජ්ජ කිච්චං උභයඤ්ච කාරියං, ඉච්කචවහං භන්කත තදා 

විචින්තයිං; 

තකතො ච සඤ්ඤං පටිලද්ධ කයොනිකසො, ‘දදාම භන්කත’ති ඛිපිං 
අනන්තකං  

1166. 

‘‘කසො මාසකඛත්තං තුරිකතො අවාසරිං, පුරා අයං භඤ්ජති යස්සිදං 

ධනං; 

තකතො ච කණ්කහො උරකගො මහාවිකසො, අඩංසි පාකද තුරිතස්ස කම
සකතො  

1167. 

‘‘ස්වාහං අට්කටොම්හි දුක්කඛන පීළිකතො, භික්ඛු ච තං සාමං 

මුඤ්චිත්වානන්තකං; 

අහාසි කුම්මාසං මමානුකම්පයා, තකතො චුකතො කාලකකතොම්හි
කදවතා  

1168. 

‘‘තකදව කම්මං කුසලං කතං මයා, සුඛඤ්ච කම්මං අනුකභොම

අත්තනා; 

තයාහිභන්කතඅනුකම්පිකතොභුසං, කතඤ්ඤුතායඅභිවාදයාමතං  

1169. 

‘‘සකදවකක කලොකක සමාරකක ච, අඤ්කඤො මුනි නත්ථි

තයානුකම්පකකො; 

තයාහිභන්කතඅනුකම්පිකතොභුසං, කතඤ්ඤුතායඅභිවාදයාමතං  

1170. 

‘‘ඉමස්මං කලොකක පරස්මං වා පන, අඤ්කඤො මුනී නත්ථි 

තයානුකම්පකකො; 

තයා හි භන්කත අනුකම්පිකතො භුසං, කතඤ්ඤුතාය අභිවාදයාම 
ත’’න්ති  

අථායස්මා මහාකමොග්ගල්ලාකනො අත්තනා ච කදවතාය ච
කථිතනියාකමකනව තං භගවකතො ආකරොකචසි  සත්ථා තමත්ථං
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පච්චනුභාසිත්වාතංඅට්ඨුප්පත්තිංකත්වා සම්පත්තපරිසායධම්මංකදකසතුං 

‘‘දිස්වානයදවංපටිපුච්ඡි භික්ඛූ’’තිආදිමාහ  

1159. තත්ථ යදවන්ති කගොපාලකදවපුත්තං  භික්ඛූති ආයස්මන්තං
මහාකමොග්ගල්ලානං සන්ධාය සත්ථා වදති  කසො හි සබ්බකසො
භින්නකිකලසතාය භික්ඛු  විමානස්ස බහුකාලාවට්ඨායිතාය

කප්පට්ඨිතිකතාය එව වා ‘‘චිරට්ඨිතියක’’ති වුත්තං, ‘‘චිරට්ඨිතික’’න්තිපි 
කකචි පඨන්ති  තඤ්හි ‘‘කදව’’න්ති ඉමනා සම්බන්ධිතබ්බං  කසොපි හි 
සට්ඨිසතසහස්සාධිකා තිස්කසො වස්සකකොටිකයො තත්ථ අවට්ඨානකතො

‘‘චිරට්ඨිතිකක’’ති වත්තබ්බතං ලභති  ෙථාපි චන්දිමාති යථා චන්දිමා 
කදවපුත්කතො කන්තසීතලමකනොහරකිරණජාලසමුජ්ජකල අත්තකනො දිබ්කබ 

විමානම්හිවිකරොචති, එවංවිකරොචමානන්තිවචනකසසා  

1160. අලඞ්කයතොතිආදි තස්ස කදවපුත්තස්ස කථකරන

පුච්ඡිතාකාරදස්සනං, තං කහට්ඨාවුත්තත්ථකමව  

1164. සඞ් ම්මාති සඞ්ගකමත්වා, සඞ් ම්මාති වා සඞ්ගකහත්වා 

කහත්වත්කථොපි හි ඉධ අන්කතොනීකතො, බහූ එකකතො හුත්වාති අත්කථො  

ආ ාතිආගඤ්ඡි  මායසතිමාසසස්සානි  

1165. ද්වෙජ්ජාති ද්වයං අජ්ජ එතරහි කිච්චං කාතබ්බං  උභෙඤ්ච

කාරිෙන්ති වුත්තස්කසවත්ථස්ස පරියායවචනං  සඤ්ඤන්ති ධම්මසඤ්ඤං  

කතනාහ ‘‘කයොනිකසො’’ති පටිලද්ධාති පටිලභිත්වා  ඛිපින්ති

පනිග්ගාහාපනවකසන හත්කථ ඛිපිං  අනන්තකන්ති නන්තකං කුම්මාසං
පක්ඛිපිත්වාබන්ධිත්වාඨපිතං පිකලොතිකං අ-කාකරොකචත්ථනිපාතමත්තං  

1166. යසොති කසො අහං  තුරියතොති තුරිකතො සම්භමන්කතො  අවාසරින්ති

උපගච්ඡි, පාවිසිං වා  පුරා අෙං භඤ්ජති ෙස්සිදං ධනන්ති යස්ස

කඛත්තසාමකස්ස ඉදං මාසසස්සං ධනං, තං අයං කගොගකණො භඤ්ජති පුරා

තස්සභඤ්ජනකතො, ආමද්දනකතොපුකරතරකමවාති අත්කථො  තයතොතිතත්ථ  

තුරිතස්ස යම සයතොති සම්භමන්තස්ස කම සමානස්ස, සහසා ගමකනන
මග්කගකණ්හසප්පං අකනොකලොකකත්වාගතස්සාතිඅධිප්පාකයො  

1167. අට්යටොම්හිදුක්යඛනපීළියතොතිකතනආසීවිසඩංසකනනඅට්කටො

අට්ටිකතො උපද්දුකතොමරණදුක්කඛනබාධිකතොභවාම  අහාසීතිඅජ්කඣොහරි, 

පරිභුඤ්ජීති අත්කථො  තයතො චුයතො කාලකයතොම්හි යදවතාති තකතො 

මනුස්සත්තභාවකතො චුකතො මරණකාලප්පත්තියා, තත්ථ වා ආයුසඞ්ඛාරස්ස

කඛපනසඞ්ඛාතස්ස කාලස්සකතත්තාකාලකකතො, තදනන්තරකමවචඅම්හි
කදවතාකදවත්තභාවප්පත්තියාකදවතා කහොමීතිඅත්කථො  
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1169. තොතිතයා සදිකසො අඤ්යඤොමුනි කමොකනයයගුණයුත්කතො ඉසි

නත්ථි  තොතිවානිස්සක්කකඉදං කරණවචනං කසසංවුත්තනයකමව  

කගොපාලවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

7. කණ්ඩකවිමානවණ්ණනා 

පුණ්ණමායස ෙථා චන්යදොති කණ්ඩකවිමානං  තස්ස කා උප්පත්ති? 
භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන ච සමකයන ආයස්මා
මහාකමොග්ගල්ලාකනො කහට්ඨා වුත්තනකයකනව කදවචාරිකං චරන්කතො
තාවතිංසභවනං ගකතො  තස්මං ඛකණ කණ්ඩකකො කදවපුත්කතො
සකභවනකතොනික්ඛමත්වාදිබ්බයානංඅභිරුහිත්වා මහන්කතනපරිවාකරන
මහතියාකදවිද්ධියාඋයයානංගච්ඡන්කතොආයස්මන්තං මහාකමොග්ගල්ලානං
දිස්වා සඤ්ජාතගාරවබහුමාකනො සහසා යානකතො ඔරුය්හ කථරං 
උපසඞ්කමත්වා පඤ්චපතිට්ඨිකතන වන්දිත්වා සිරස්මං අඤ්ජලිං පග්ගය්හ 

අට්ඨාසි අථනංකථකරො– 

1171. 

‘‘පුණ්ණමාකසයථාචන්කදො, නක්ඛත්තපරිවාරිකතො; 

සමන්තාඅනුපරියාති, තාරකාධිපතීසසී  

1172. 

‘‘තථූපමංඉදංබයම්හං, දිබ්බංකදවපුරම්හිච; 

අතිකරොචතිවණ්කණන, උදයන්කතොවරංසිමා  

1173. 

‘‘කවළූරියසුවණ්ණස්ස, ඵලිකාරූපියස්සච; 

මසාරගල්ලමුත්තාහි, කලොහිතඞ්ගමණීහිච  

1174. 

‘‘චිත්රාමකනොරමාභූම, කවළූරියස්සසන්ථතා; 

කූටාගාරාසුභාරම්මා, පාසාකදොකතසුමාපිකතො  

1175. 

‘‘රම්මාචකතකපොක්ඛරණී, පුථුකලොමනිකසවිතා; 

අච්කඡොදකාවිප්පසන්නා, කසොණ්ණවාලුකසන්ථතා  

1176. 

‘‘නානාපදුමසඤ්ඡන්නා, පුණ්ඩරීකසකමොතතා; 

සුරභිංසම්පවායන්ති, මනුඤ්ඤාමාතුකතරිතා  

1177. 
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‘‘තස්සාකතඋභකතොපස්කස, වනගුම්බාසුමාපිතා; 

උකපතාපුප්ඵරුක්කඛහි, ඵලරුක්කඛහිචූභයං  

1178. 

‘‘කසොවණ්ණපාකද පල්ලඞ්කක, මුදුකක කගොනකත්ථකත; 

නිසින්නංකදවරාජංව, උපතිට්ඨන්තිඅච්ඡරා  

1179. 

‘‘සබ්බාභරණසඤ්ඡන්නා, නානාමාලාවිභූසිතා; 

රකමන්තිතංමහිද්ධිකං, වසවත්තීවකමොදසි  

1180. 

‘‘කභරිසඞ්ඛමුදිඞ්ගාහි, වීණාහිපණකවහිච; 

රමසිරතිසම්පන්කනො, නච්චගීකතසුවාදිකත  

1181. 

‘‘දිබ්බාකතවිවිධාරූපා, දිබ්බාසද්දාඅකථොරසා; 

ගන්ධාචකතඅධිප්කපතා, කඵොට්ඨබ්බාචමකනොරමා  

1182. 

‘‘තස්මං විමාකනපවකර, කදවපුත්ත මහප්පකභො; 

අතිකරොචසිවණ්කණන, උදයන්කතොවභාණුමා  

1183. 

‘‘දානස්සකතඉදංඵලං, අකථොසීලස්සවාපන; 

අකථොඅඤ්ජලිකම්මස්ස, තංකමඅක්ඛාහිපුච්ඡිකතො’’ති – 

අධිගතසම්පත්තිකිත්තනමුකඛනකතකම්මංපුච්ඡි  

1184. 

‘‘කසොකදවපුත්කතොඅත්තමකනො, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිකතො; 

පඤ්හංපුට්කඨොවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

1185. 

‘‘අහංකපිලවත්ථුස්මං, සාකියානංපුරුත්තකම; 

සුද්කධොදනස්සපුත්තස්ස, කණ්ඩකකොසහකජොඅහං  

1186. 

‘‘යදාකසොඅඩ්ඪරත්තායං, කබොධායමභිනික්ඛම; 

කසොමංමුදූහිපාණීහි, ජාලිතම්බනකඛහිච  

1187. 
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‘‘සත්ථිං ආකකොටයිත්වාන, වහසම්මාති චබ්රවි; 

‘අහංකලොකංතාරයිස්සං, පත්කතොසම්කබොධිමුත්තමං’  

1188. 

‘‘තංකමගිරංසුණන්තස්ස, හාකසොකමවිපුකලොඅහු; 

උදග්ගචිත්කතොසුමකනො, අභිසීසිංතදාඅහං  

1189. 

‘‘අභිරූළ්හඤ්චමංඤත්වා, සකයපුත්තංමහායසං; 

උදග්ගචිත්කතොමුදිකතො, වහිස්සංපුරිසුත්තමං  

1190. 

‘‘පකරසං විජිතංගන්ත්වා, උග්ගතස්මං දිවාකකර; 

මමංඡන්නඤ්චඔහාය, අනකපක්කඛොකසොඅපක්කම  

1191. 

‘‘තස්සතම්බනකඛපාකද, ජිව්හායපරිකලහිසං; 

ගච්ඡන්තඤ්චමහාවීරං, රුදමාකනොඋදික්ඛිසං  

1192. 

‘‘අදස්සකනනහංතස්ස, සකයපුත්තස්සසිරීමකතො; 

අලත්ථංගරුකාබාධං, ඛිප්පංකමමරණංඅහු  

1193. 

‘‘තස්කසවආනුභාකවන, විමානංආවසාමදං; 

සබ්බකාමගුකණොකපතං, කදකවොකදවපුරම්හිව  

1194. 

‘‘යඤ්චකමඅහුවාහාකසො, සද්දංසුත්වානකබොධියා; 

කතකනවකුසලමූකලන, ඵුසිස්සංආසවක්ඛයං  

1195. 

‘‘සකච හිභන්කතගච්කඡයයාසි, සත්ථු බුද්ධස්සසන්තිකක; 

මමාපිනංවචකනන, සිරසාවජ්ජාසිවන්දනං  

1196. 

‘‘අහම්පිදට්ඨුංගච්ඡිස්සං, ජිනංඅප්පටිපුග්ගලං; 

දුල්ලභංදස්සනංකහොති, කලොකනාථානතාදින’’න්ති – 

කසොපි අත්තනා කතකම්මං කකථසි  අයඤ්හි අනන්තකර අත්තභාකව
අම්හාකං කබොධිසත්කතන සහජාකතො කණ්ඩකකො අස්සරාජා අකහොසි  කසො 
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අභිනික්ඛමනසමකය අභිරුළ්කහො කතකනව රත්තාවකසකසන තීණි රජ්ජානි
මහාපුරිසං අතික්කමාකපත්වා අකනොමානදීතීරං සම්පාකපසි  අථ කසො
මහාසත්කතන සූරිකය උග්ගකත ඝටිකාරමහාබ්රහ්මුනා උපනීතානි
පත්තචීවරානිගකහත්වාපබ්බජිත්වාඡන්කනනසද්ධිං කපිලවත්ථුංඋද්දිස්ස
විස්සජ්ජිකතො  සිකනහභාරිකකන හදකයන මහාපුරිසස්ස පාකද අත්තකනො
ජිව්හායකලහිත්වා පසාදකසොම්මානිඅක්ඛීනිඋම්මීකලත්වායාව දස්සනපථා 
ඔකලොකකන්කතො දස්සනූපචාරං පන අතික්කන්කත කලොකනාකථ ‘‘එවංවිධං

නාම කලොකග්ගනායකං මහාපුරිසං අහං වහිං, සඵලං වත කම සරීරං
අකහොසී’’ති පසන්නමානකසො හුත්වා පුන චිරකාලං සඞ්ගතස්ස කපමස්ස
වකසන විකයොගදුක්ඛං අසහන්කතො භාවිනියා දිබ්බසම්පත්තියා වකසන 

ධම්මතාය කචොදියමාකනො කාලං කත්වා තාවතිංසභවකන නිබ්බත්ති  තං 

සන්ධාය වුත්තං ‘‘පුණ්ණමායස ෙථා චන්යදො…යප.… අහං 

කපිලවත්ථුස්මි’’න්තිආදි  

1171. තත්ථ පුණ්ණමායසතිපුණ්ණමාසියංසුක්කපක්කඛපන්නරසියං  

තාරකාධිපතීති තාරකානං අධිපති  සසීති සසලඤ්ඡනවා  ‘‘තාරකාධිප

දිස්සතී’’ති කකචි පඨන්ති, කතසං තාරකාධිපාති අවිභත්තිකනිද්කදකසො, 
තාරකානංඅධිකපොහුත්වාදිස්සතිඅනුපරියාතිචාතිකයොජනා කාතබ්බා  

1172. දිබ්බං යදවපුරම්හි චාති කදවපුරස්මම්පි දිබ්බං  යථා මනුස්සානං

ඨානකතො කදවපුරං උත්තමං, එවං කදවපුරකතො චාපි ඉදං තව විමානං

උත්තමන්ති දස්කසති  කතනාහ ‘‘අතියරොචති වණ්යණන, උදෙන්යතොව

රංසිමා’’ති, උග්ගච්ඡන්කතොසූරිකයොවියාතිඅත්කථො  

1173. යවළූරිෙසුවණ්ණස්සාති කවළුරිකයන සුවණ්කණන ච ඉදං

බයම්හං නිම්මතන්තිවචනකසකසනකයොජනා  ඵලිකාති ඵලිකමණිනා  

1175. යපොක්ඛරණීතිකපොක්ඛරණිකයො  

1177-8. තස්සාති තස්සා කපොක්ඛරණියා  වනගුම්බාති උයයාකන

සුපුප්ඵගච්කඡ සන්ධාය වදති  යදවරාජංවාති සක්කං විය  උපතිට්ඨන්තීති 

උපට්ඨානංකකරොන්ති  

1179. සබ්බාභරණසඤ්ඡන්නාති සබ්කබහි ඉත්ථාලඞ්කාකරහි

පටිච්ඡාදිතා, සබ්බකසො විභූසිතසරීරාති අත්කථො  වසවත්තීවාති
වසවත්තිකදවරාජාවිය  

1180. යභරිසඞ්ඛමුදිඞ් ාහීති ලිඞ්ගවිපල්ලාකසන වුත්තං, කභරීහි ච 

සඞ්කඛහි ච මුදිඞ්කගහි චාති කයොජනා  රතිසම්පන්යනොති දිබ්බාය රතියා

සමඞ්ගීභූකතො  නච්චගීයතසුවාදියතතිනච්කචච ගීකතචසුන්දකරවාදිකතච, 
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පටුන 

නච්චකනචගායකනචසුන්දකරවාදිකතචකහතුභූකත  නිමත්තත්කථහිඑතං

භුම්මං, පවත්තිකතතිවාවචනකසකසො  

1181. දිබ්බා යත විවිධාරූපාති කදවකලොකපරියාපන්නා නානප්පකාරා 
චක්ඛුවිඤ්කඤයයා රූපා තුය්හං අධිප්කපතා යථාධිප්කපතා මකනොරමා 

විජ්ජන්තීති කිරියාපදං ආකනත්වා කයොකජතබ්බං  දිබ්බා සද්දාතිආදීසුපි
එකසවනකයො  

1185. කණ්ඩයකො සහයජො අහන්ති එත්ථ අහන්ති නිපාතමත්තං 

‘‘අහූ’’ති කකචි පට්ඨන්ති, කණ්ඩකකො නාම අස්සරාජා මහාසත්කතන සහ 
එකස්මංකයවදිවකසජාතත්තාසහකජොඅකහොසින්තිඅත්කථො  

1186. අඩ්ඪරත්තාෙන්ති අඩ්ඪරත්තියං, මජ්ඣිමයාමසමකයති අත්කථො  

යබොධාෙ මභිනික්ඛමීති ම-කාකරො පදසන්ධිකකරො, අභිසම්කබොධිඅත්ථං 

මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමීති අත්කථො  මුදූහි පාණීහීති මුදුහත්ථතං

මහාපුරිසලක්ඛණං වදති  ජාලිතම්බනයඛහීති ජාලවන්කතහි
අභිකලොහිතනකඛහි  කතන ජාලහත්ථතං මහාපුරිසලක්ඛණං තම්බනඛතං 
අනුබයඤ්ජනඤ්චදස්කසති  

1187. සත්ථි නාම ජඞ්ඝා, ඉධ පන සත්ථිකනො ආසන්නට්ඨානභූකතො 

ඌරුප්පකදකසො ‘‘සත්ථී’’ති වුත්කතො  ආයකොටයිත්වානාති අප්කපොකඨත්වා  

‘‘වහ සම්මා’’ති චබ්රවීති ‘‘සම්ම කණ්ඩක, අජ්කජකරත්තිං මං වහ, මය්හං
ඔපවුය්හංකහොහී’’ති චකකථසි වහකනපනපකයොජනංතදාමහාසත්කතන

දස්සිතං වදන්කතො ‘‘අහං යලොකං තාරයිස්සං, පත්යතො

සම්යබොධිමුත්තම’’න්ති ආහ  කතන ‘‘අහං උත්තමං අනුත්තරං
සම්මාසම්කබොධිං පත්කතො අධිගකතො හුත්වා සකදවකං කලොකං

සංසාරමකහොඝකතො තාරයිස්සාම, තස්මා නයිදං ගමනං යංකිඤ්චීති
චින්කතයයාසී’’තිගමකනපකයොජනස්ස අනුත්තරභාවංදස්කසති  

1188-9. හායසොති තුට්ඨි  විපුයලොති මහාඋළාකරො  අභිසීසින්ති ආසිසිං

ඉච්ඡිං සම්පටිච්ඡිං. අභිරූළ්හඤ්ච මං ඤත්වා, සකයපුත්තං මහාෙසන්ති
පත්ථටවිපුලයසං සකයරාජපුත්තං මහාසත්තං මං අභිරුය්හ නිසින්නං

ජානිත්වා  වහිස්සන්තිකනසිං  

1190-91. පයරසන්ති පරරාජූනං  විජිතන්ති කදසං පරරජ්ජං  ඔහාොති

විස්සජ්ජිත්වා  අපක්කමීති අපක්කමතුං ආරභි  ‘‘පරිබ්බජී’’ති ච පඨන්ති  

පරියලහිසන්තිපරිකතොකලහිං  උදික්ඛිසන්තිඔකලොකකසිං  

1192-3.  රුකාබාධන්ති ගරුකං බාළ්හං ආබාධං, මරණන්තිකං

දුක්ඛන්තිඅත්කථො කතනාහ ‘‘ඛිප්පංයමමරණං අහූ’’ති කසොහිඅකනකාසු

ජාතීසුමහාසත්කතනදළ්හභත්තිකකොහුත්වාආගකතො, තස්මාවිකයොගදුක්ඛං
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සහිතුංනාසක්ඛි, ‘‘සම්මාසම්කබොධිංඅධිගන්තුං නික්ඛන්කතො’’තිපනසුත්වා

නිරාමසං උළාරං පීතිකසොමනස්සඤ්ච උප්පජ්ජි, කතන මරණානන්තරං

තාවතිංකසසුනිබ්බත්ති, උළාරාචස්සදිබ්බසම්පත්තිකයොපාතුරකහසුං  කතන

වුත්තං ‘‘තස්යසව ආනුභායවනා’’ති, ඨානගතස්ස පසාදමයපුඤ්ඤස්ස

බකලන  යදයවොයදවපුරම්හිවාතිතාවතිංසභවකන සක්කකොකදවරාජාවිය  

1194. ෙඤ්ච යම අහුවා හායසො, සද්දං සුත්වාන යබොධිොති ‘‘පත්කතො

සම්කබොධිමුත්තම’’න්තිපඨමතරංකබොධිසද්දං සුත්වාතදාමය්හංහාකසොඅහු, 

යංහාසස්සභවනංසුස්සනං, යතයනව කුසලමූයලන කතකනවකුසලබීකජන 

ඵුසිස්සන්ති ඵුසිස්සාමපාපුණිස්සාම  

1195. එවං කදවපුත්කතො යථාධිගතාය අනාගතාය භවසම්පත්තියා
කාරණභූතංඅත්තකනොකුසලකම්මංකකථන්කතො ඉදානිඅත්තනාභගවකතො
සන්තිකං ගන්තුකාකමොපි පුකරතරං කථකරන සත්ථු වන්දනං කපකසන්කතො 

‘‘සයච’’ති ගාථමාහ  තත්ථ සයච  ච්යඡෙයාසීති යදි ගමස්සසි  ‘‘සකච

ගච්ඡසී’’ති කකචි පඨන්ති, කසො එවත්කථො  මමාපි නං වචයනනාති න

කකවලංතවසභාකවකනව, අථකඛො මමාපිවචකනනභගවන්තං  වජ්ජාසීති

වකදයයාසි, මමාපි සිරසාවන්දනන්තිකයොජනා  

1196. යදිපි දානිවන්දනඤ්චකපකසම, කපකසත්වාඑවපනනතිට්ඨාමීති

දස්කසන්කතො ආහ ‘‘අහම්පි දට්ඨං  ච්ඡිස්සං, ජිනං අප්පටිපුග් ල’’න්ති 

ගමකන පන දළ්හතරං කාරණං දස්කසතුං ‘‘දුල්ලභං දස්සනං යහොති, 

යලොකනාථාන තාදින’’න්තිආහ  

1197. 

‘‘කසො කතඤ්ඤූකතකවදී, සත්ථාරංඋපසඞ්කම; 

සුත්වාගිරංචක්ඛුමකතො, ධම්මචක්ඛුංවිකසොධයි  

1198. 

‘‘විකසොකධත්වාදිට්ඨිගතං, විචිකිච්ඡංවතානිච; 

වන්දිත්වාසත්ථුකනොපාකද, තත්කථවන්තරධායථා’’ති – 

ඉමාද්කවගාථාසඞ්ගීතිකාකරහිඨපිතා  

1197. තත්ථ සුත්වා ගිරං චක්ඛුමයතොති පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුමකතො

සම්මාසම්බුද්ධස්ස වචනං සුත්වා  ධම්මචක්ඛුන්ති කසොතාපත්තිමග්ගං  

වියසොධයීතිඅධිගච්ඡි අධිගකමොකයවහිතස්සවිකසොධනං  

1198. වියසොයධත්වාදිට්ඨි තන්තිදිට්ඨිගතංසමුග්ඝාකතත්වා  විචිකිච්ඡං

වතානිචාතිකසොළසවත්ථුකංඅට්ඨවත්ථුකඤ්ච විචිකිච්ඡඤ්ච‘‘සීලබ්බකතහි
සුද්ධී’’ති පවත්තනකසීලබ්බතපරාමාකස ච විකසොධයීති කයොජනා  තත්ථ හි



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා සුනික්ඛිත්තවිමානවග්කගො 

250 

පටුන 

සහ පරියාකයහි තථා පවත්තා පරාමාසා ‘‘වතානී’’ති වුත්තං  කසසං
වුත්තනයකමව  

කණ්ඩකවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

8. අයනකවණ්ණවිමානවණ්ණනා 

අයනකවණ්ණං දරයසොකනාසනන්ති අකනකවණ්ණවිමානං  තස්ස කා

උප්පත්ති? භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන ආයස්මා
මහාකමොග්ගල්ලාකනො කහට්ඨා වුත්තනකයන කදවචාරිකං චරන්කතො
තාවතිංසභවනං අගමාසි  අථ නං අකනකවණ්කණො කදවපුත්කතො දිස්වා
සඤ්ජාතගාරවබහුමාකනො උපසඞ්කමත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ අට්ඨාසි 
කථකරො– 

1199. 

‘‘අකනකවණ්ණංදරකසොකනාසනං, විමානමාරුය්හඅකනකචිත්තං; 

පරිවාරිකතොඅච්ඡරාසඞ්ගකණන, සුනිම්මකතොභූතපතීවකමොදසි  

1200. 

‘‘සමස්සකමො නත්ථි කුකතො පනුත්තකරො, යකසන පුඤ්කඤන ච

ඉද්ධියාච; 

සබ්කබ ච කදවා තිදසගණා සකමච්ච, තං තං නමස්සන්ති සසිංව

කදවා; 

ඉමා ච කත අච්ඡරාකයො සමන්තකතො, නච්චන්ති ගායන්ති 
පකමොදයන්ති  

1201. 

‘‘කදවිද්ධිපත්කතොසි මහානුභාකවො, 

මනුස්සභූකතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 

කකනාසිඑවංජලිතානුභාකවො, 

වණ්කණොචකතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති – 

අධිගතසම්පත්තිකිත්තනමුකඛනකතකම්මංපුච්ඡි තංදස්කසතුං – 

1202. ‘‘කසො කදවපුත්කතො අත්තමකනො…කප …යස්ස කම්මස්සිදං
ඵල’’න්ති – 

වුත්තං. කසොපි– 

1203. 

‘‘අහංභදන්කතඅහුවාසිපුබ්කබ, සුකමධනාමස්සජිනස්සසාවකකො; 
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පුථුජ්ජකනො අනනුකබොකධොහමස්ම, කසො සත්ත වස්සානි 
පරිබ්බජිස්සහං  

1204. 

‘‘කසොහං සුකමධස්ස ජිනස්ස සත්ථුකනො, 

පරිනිබ්බුතස්කසොඝතිණ්ණස්ස තාදිකනො; 

රතනුච්චයංකහමජාකලනඡන්නං, වන්දිත්වාථූපස්මංමනං පසාදයිං  

1205. 

‘‘නමාසිදානංනචමත්ථිදාතුං, පකරචකඛොතත්ථසමාදකපසිං; 

පූකජථනංපූජනීයස්සධාතුං, එවංකිරසග්ගමකතොගමස්සථ  

1206. 

‘‘තකදවකම්මංකුසලංකතංමයා, 

සුඛඤ්චදිබ්බංඅනුකභොමඅත්තනා; 

කමොදාමහංතිදසගණස්සමජ්කඣ, 

නතස්සපුඤ්ඤස්සඛයම්පිඅජ්ඣග’’න්ති –කකථසි; 

ඉකතොකිරතිංසකප්පසහස්කසසුකමකධොනාමසම්මාසම්බුද්කධොකලොකක 

උප්පජ්ජිත්වා සකදවකං කලොකං එකකොභාසං කත්වා කතබුද්ධකිච්කචො 

පරිනිබ්බුකතො, මනුස්කසහිචභගවකතොධාතුංගකහත්වාරතනකචතිකයකකත
අඤ්ඤතකරොපුරිකසො සත්ථුසාසකනපබ්බජිත්වාසත්තවස්සානිබ්රහ්මචරියං 
චරිත්වා අනවට්ඨිතචිත්තතාය කුක්කුච්චකකො හුත්වා උප්පබ්බජි  
උප්පබ්බජිකතො ච සංකවගබහුලතාය ධම්මච්ඡන්දවන්තතාය ච
කචතියඞ්ගකණ සම්මජ්ජනපරිභණ්ඩාදීනි කකරොන්කතො
නිච්චසීලඋකපොසථසීලානි රක්ඛන්කතො ධම්මං සුණන්කතො අඤ්කඤ ච
පුඤ්ඤකිරියාය සමාදකපන්කතො විචරි  කසො ආයුපරිකයොසාකන කාලකකතො
තාවතිංකසසු නිබ්බත්ති  කසො පුඤ්ඤකම්මස්ස උළාරභාකවන මකහසක්කඛො 
මහානුභාකවොසක්කාදීහිකදවතාහිසක්කතපූජිකතොහුත්වාතත්ථ යාවතායුකං
ඨත්වා තකතො චුකතො අපරාපරං කදවමනුස්කසසු සංසරන්කතො ඉමස්මං 
බුද්රාප්පාකද තස්කසව කම්මස්ස විපාකාවකසකසන තාවතිංසභවකන

නිබ්බත්ති, ‘‘අකනකවණ්කණො’’ති නං කදවතා සඤ්ජානිංසු  තං සන්ධාය
වුත්තං ‘‘අථ නං අකනකවණ්කණො කදවපුත්කතො…කප … න තස්ස
පුඤ්ඤස්සඛයම්පිඅජ්ඣගන්තිකකථසී’’ති  

1199. තත්ථ අයනකවණ්ණන්ති නීලපීතාදිවකසන විවිධවණ්ණතාය 
අනන්තරවිමානාදීනං විවිධසණ්ඨානතාය ච නානාවිධවණ්ණං  

දරයසොකනාසනන්ති සීතලභාකවන දරථපරිළාහානං විකනොදනකතො
මනුඤ්ඤතාය දස්සනීයතායචකසොකස්සඅකනොකාසකතොදරකසොකනාසනං  

අයනකචිත්තන්ති නානාවිධචිත්තරූපං  සුනිම්මියතො භූතපතීවාති
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තාවතිංසකායිකකොපි උළාරදිබ්බකභොගතාය සුනිම්මතකදවරාජා විය කමොදසි 
තුස්සසිඅභිරමසි  

1200. සමස්සයමොති සකමො එව හුත්වා සකමො, නිබ්බරියාකයන සදිකසො

කතතුය්හං නත්ථි, කුකතොපනකකනකාරකණනඋත්තරිඅධිකකොකකොනාම

සියා  කකන පන සමතා උත්තරිතරතා චාති ආහ ‘‘ෙයසන පුඤ්යඤන ච

ඉද්ධිො චා’’ති  තත්ථ ෙයසනාති පරිවාකරන  ඉද්ධිොති ආනුභාකවන  

ෙයසනාති වා ඉස්සරිකයන, ඉද්ධිොති කදවිද්ධියා  ෙයසනාති වා

විභවසම්පත්තියා, ඉද්ධිොති යථිච්ඡි තස්ස කාමගුණස්ස ඉජ්ඣකනන  

ෙයසනාති වා කිත්තිකඝොකසන, ඉද්ධිොති සමද්ධියා  පුඤ්යඤනාති තත්ථ

තත්ථ වුත්තාවසිට්ඨපුඤ්ඤඵකලන, පුඤ්ඤකම්කමකනවවා  

‘‘සබ්යබචයදවා’’තිසාමඤ්ඤකතො ගහිතමත්ථං ‘‘තිදස ණා’’තිඉමනා
විකසකසත්වා වුත්තං  එකච්චස්ස පච්කචකං නිපච්චකාරං කකරොන්තාපි

පමුදිතා න කකරොන්ති, න එවකමතස්ස. එතස්ස පන පමුදිතාපි 

කකරොන්තිකයවාති දස්කසතුං ‘‘සයමච්චා’’ති වුත්තං  තං තන්ති තං ත්වං  

සසිංව යදවාති යථා නාම සුක්කපක්ඛපාටිපදියං දිස්සමානං සසිං චන්දං

මනුස්සා කදවා ච ආදරජාතා නමස්සන්ති, එවං තං සබ්කබපි තිදසගණා
නමස්සන්තීතිඅත්කථො  

1203. භදන්යතති කථරං ගාරවබහුමාකනන සමුදාචරති  අහුවාසින්ති

අකහොසිං  පුබ්යබති පුරිමජාතියං  සුයමධනාමස්ස ජිනස්ස සාවයකොති
සුකමකධොතිඑවං පාකටනාමස්සසම්මාසම්බුද්දස්සසාසකනපබ්බජිතභාකවන

සාවකකො  පුථූජ්ජයනොතිඅනරිකයො තත්ථාපිසච්චානංඅනුකබොධමත්තස්සාපි 

අභාකවන අනනුයබොයධො.යසොසත්තවස්සානිපරිබ්බජිස්සහන්තිකසො අහං

සත්ත සංවච්ඡරානි පබ්බජ්ජාගුණමත්කතන විචරිං, උත්තරිමනුස්සධම්මං 
නාධිගච්ඡින්තිඅධිප්පාකයො  

1204. රතනුච්චෙන්ති මණිකනකාදිරතකනහි උච්චිතං

උස්සිතරතනකචතියං  යහමජායලන ඡන්නන්ති සමන්තකතො උපරි ච

කඤ්චනජාකලන පටිච්ඡාදිතං  වන්දිත්වාති පඤ්චපතිට්ඨිකතන තත්ථ තත්ථ

පණාමංකත්වා  ථූපස්මිංමනංපසාදයින්ති‘‘සබ්බඤ්ඤුගුණාධිට්ඨානායවත 
ධාතුයාඅයංථූකපො’’තිථූපස්මංචිත්තංපසාකදසිං  

1205. න මාසි දානන්ති කම මයා කතං දානං නාසි නාකහොසි  කස්මා

පන? නචයමත්ථිදාතුන්තිකමමමපරිග්ගහභූතංදානංදාතුංනඅත්ථි, න 

කිඤ්චිකදයයවත්ථුවිජ්ජති, පයරචයඛො සත්කත තත්ථ දාකන සමාදයපසිං. 

‘‘පකරසඤ්ච තත්ථ සමාදකපසි’’න්ති ච පඨන්ති, තත්ථ පයරසන්ති

උපකයොගත්කථ සාමවචනං දට්ඨබ්බං. පූයජථ නන්තිආදි 
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සමාදපනාකාරදස්සනං, තං ධාතුන්ති කයොජනා  එවං කිරාති කිර-සද්කදො
අනුස්සවත්කථො  

1206. න තස්ස පුඤ්ඤස්ස ඛෙම්පි අජ්ඣ න්ති තස්ස තදා සුකමධං 

භගවන්තං උද්දිස්ස කතස්ස පුඤ්ඤකම්මස්ස පරික්ඛයං නාධිගච්ඡිං, 
තස්කසව කම්මස්සවිපාකාවකසසංපච්චනුකභොමීතිදස්කසති යංපකනත්ථන

වුත්තං, තංකහට්ඨා වුත්තනයත්තාසුවිඤ්කඤයයකමවාතිදට්ඨබ්බං  

අකනකවණ්ණවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

9. මට්ඨකුණ්ඩලීවිමානවණ්ණනා 

අලඞ්කයතො මට්ඨකුණ්ඩලීතිමට්ඨකුණ්ඩලීවිමානං තස්සකාඋප්පත්ති? 
භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන සාවත්ථිවාසී එකකො
බ්රාහ්මකණො අද්කධො මහද්ධකනො මහාකභොකගො අස්සද්කධො අප්පසන්කනො

මච්ඡාදිට්ඨිකකො කස්සචි කිඤ්චි න කදති, අදානකතො එව
‘‘අදින්නපුබ්බකකො’’ති පඤ්ඤායිත්ථ  කසො මච්ඡාදිට්ඨිභාකවන ච
ලුද්ධභාකවන ච තථාගතං වා තථාගතසාවකං වා දට්ඨුම්පි න ඉච්ඡති 

මට්ඨකුණ්ඩලං නාම අත්තකනො පුත්තඤ්ච සික්ඛාකපසි ‘‘තාත, තයා
සමකණොකගොතකමොතස්සසාවකාචන උපසඞ්කමතබ්බානදට්ඨබ්බා’’ති 

කසොපි තථා අකාසි  අථස්ස පුත්කතො ගිලාකනො අකහොසි, බ්රාහ්මකණො

ධනක්ඛයභකයන කභසජ්ජං න කාකරසි, කරොකග පන වඩ්ඪිකතව කවජ්කජ 
පක්කකොසිත්වා දස්කසසි  කවජ්ජා තස්ස සරීරං ඔකලොකකත්වා
‘‘අකතකිච්කඡො’’ති තං ඤත්වා අපක්කමංසු  බ්රාහ්මකණො ‘‘පුත්කත
අබ්භන්තකර මකත නීහරණං දුක්ඛ’’න්ති පුත්තං බහිද්වාරකකොට්ඨකක
නිපජ්ජාකපසි  

භගවා රත්තියා පච්චූසසමකය මහාකරුණාසමාපත්තිකතො වුට්ඨාය
කලොකං කවොකලොකකන්කතොඅද්දස මට්ඨකුණ්ඩලීමාණවංඛීණායුකංතදකහව 

චවනධම්මං, නිරයසංවත්තනිකඤ්චස්සකම්මංකකතොකාසං ‘‘සකචපනාහං

තත්ථ ගමස්සාම, කසො මයි චිත්තං පසාකදත්වා කදවකලොකක නිබ්බත්තිත්වා

පිතරංආළාහකනකරොදමානං උපගන්ත්වාසංකවකජස්සති, එවංකසොචතස්ස

පිතා ච මම සන්තිකං ආගමස්සති, මහාජනකාකයො සන්නිපතිස්සති තත්ථ
මයා ධම්කම කදසිකත මහාධම්මාභිසමකයො භවිස්සතී’’ති එවං පන ඤත්වා
පුබ්බණ්හසමයංනිවාකසත්වාපත්තචීවරමාදායමහතාභික්ඛුසඞ්කඝන සද්ධිං
සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පවිට්කඨො මට්ඨකුණ්ඩලීමාණවස්ස පිතු කගහසමීකප
ඨත්වා ඡබ්බණ්ණබුද්ධරංසිකයො විස්සජ්කජසි  තා දිස්වා මාණකවො
‘‘කිකමත’’න්ති ඉකතො චිකතො ච විකලොකකන්කතො අද්දස භගවන්තං දන්තං
ගුත්තං සන්තින්ද්රියං ද්වත්තිංසාය මහාපුරිසලක්ඛකණහි අසීතියා
අනුබයඤ්ජකනහි බයාමප්පභාය කකතුමාලාය ච විජ්කජොතමානං අනුපමාය
බුද්ධසිරියා අචින්කතකයයන බුද්ධානුභාකවන විකරොචමානං  දිස්වා තස්ස 
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එතදකහොසි ‘‘බුද්කධොනු කඛොභගවාඉධානුප්පත්කතො, යස්සායංරූපසම්පදා

අත්තකනො කතජසා සූරියම්පි අභිභවති, කන්තභාකවන චන්දිමං, 

උපසන්තභාකවන සබ්කබපි සමණබ්රාහ්මකණ, උපසකමන නාම එත්කථව

භවිතබ්බං, අයකමවච මඤ්කඤඉමස්මංකලොකකඅග්ගපුග්ගකලො, මකමවච
අනුකම්පාය ඉධානුප්පත්කතො’’ති බුද්ධාරම්මණාය පීතියා නිරන්තරං
ඵුටසරීකරො අනප්පකං පීතිකසොමනස්සං පටිසංකවකදන්කතො පසන්නචිත්කතො
අඤ්ජලිං පග්ගය්හ නිපජ්ජි  තං දිස්වා භගවා ‘‘අලං ඉමස්ස එත්තකකන 

සග්ගූපපත්තියා’’තිපක්කාම  

කසොපි තං පීතිකසොමනස්සං අවිජහන්කතොව කාලං කත්වා තාවතිංකසසු 

ද්වාදසකයොජනිකකවිමාකනනිබ්බත්ති පිතාපනස්සසරීරසක්කාරංකරිත්වා

දුතියදිවකස පච්චූසකවලායංආළාහනංගන්ත්වා ‘‘හාහාමට්ඨකුණ්ඩලි, හා
හාමට්ඨකුණ්ඩලී’’ති පරිකදවමාකනොආළාහනංඅනුපරික්කමන්කතොකරොදති 
කදවපුත්කතොඅත්තකනො විභවසම්පත්තිංඔකලොකකත්වා‘‘කුකතොනුකඛොඅහං
ඉධාගකතො කිඤ්ච කම්මං කත්වා’’ති උපධාකරන්කතො අත්තකනො
පුරිමත්තභාවං ඤත්වා තත්ථ ච මරණකාකල භගවති පවත්තිතං
චිත්තප්පසාදං මකනොහරං අඤ්ජලිකරණමත්තං දිස්වා ‘‘අකහො මහානුභාවා
බුද්ධා භගවන්කතො’’ති සාතිසයං තථාගකත සඤ්ජාතප්පසාදබහුමාකනො
‘‘අදින්නපුබ්බකබ්රාහ්මකණො නු කඛො කිං කකරොතී’’ති උපධාකරන්කතො
ආළාහකන කරොදමානං දිස්වා ‘‘අයං මය්හං පුබ්කබ කභසජ්ජමත්තම්පි

අකත්වා ඉදානි නිරත්ථකං ආළාහකන කරොදති, හන්ද නං සංකවකජත්වා
කුසකල පතිට්ඨාකපස්සාමී’’ති කදවකලොකකතො ආගන්ත්වා

මට්ඨකුණ්ඩලීරූකපන කරොදමාකනො ‘‘හා හා චන්ද, හා හා සූරියා’’ති බාහා
පග්ගය්හ කන්දන්කතො පිතු සමීකප අට්ඨාසි  අථ නං බ්රාහ්මකණො ‘‘අයං
මට්ඨකුණ්ඩලීආගකතො’’තිචින්කතත්වාගාථාය අජ්ඣභාසි– 

1207. 

‘‘අලඞ්කකතොමට්ඨකුණ්ඩලී, මාලධාරීහරිචන්දනුස්සකදො; 

බාහාපග්ගය්හකන්දසි, වනමජ්කඣකිංදුක්ඛිකතො තුව’’න්ති  

තත්ථ අලඞ්කයතොති විභූසිකතො  මට්ඨකුණ්ඩලීති සරීරප්පකදසස්ස
අඝංසනත්ථං මාලාලතාදකයො අදස්කසත්වා මට්ඨාකාකරකනව

කතකුණ්ඩකලො  අථ වා මට්ඨකුණ්ඩලීති විසුද්ධකුණ්ඩකලො, තාකපත්වා
ජාතිහිඞ්ගුලිකාය මජ්ජිත්වා කධොවිත්වා සූකරකලොකමන මජ්ජිතකුණ්ඩකලොති

අත්කථො. මාලධාරීති මාලං ධාකරන්කතො, පිළන්ධිතමාකලොති අත්කථො  

හරිචන්දනුස්සයදොති රත්තචන්දකනන සබ්බකසො අනුලිත්තගත්කතො  කින්ති

පුච්ඡාවචනං  දුක්ඛියතොති දුක්ඛප්පත්කතො  කිංදුක්ඛියතොති වා එකකමව පදං, 
කකන දුක්කඛනදුක්ඛිකතොතිඅත්කථො  

අථනංකදවපුත්කතොආහ– 



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා සුනික්ඛිත්තවිමානවග්කගො 
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1208. 

‘‘කසොවණ්ණමකයොපභස්සකරො, උප්පන්කනොරථපඤ්ජකරොමම; 

තස්ස චක්කයුගංනවින්දාම, කතනදුක්කඛන ජහාමජීවිත’’න්ති  

අථනංබ්රාහ්මකණොආහ– 

1209. 

‘‘කසොවණ්ණමයංමණිමයං, කලොහිතකමයංඅථරූපියමයං; 

ආචික්ඛකමභද්දමාණව, චක්කයුගංපටිපාදයාමකත’’ති  

තංසුත්වාමාණකවො‘‘අයංපුත්තස්සකභසජ්ජංඅකත්වා පුත්තපතිරූපකං

මං දිස්වා කරොදන්කතො ‘සුවණ්ණාදිමයං රථචක්කං කකරොමී’ති වදති, කහොතු 
නිග්ගණ්හිස්සාම න’’න්ති චින්කතත්වා ‘‘කීව මහන්තං කම චක්කයුගං 
කරිස්සසී’’තිවත්වා‘‘යාවමහන්තංආකඞ්ඛසී’’තිවුත්කත‘‘චන්දිමසූරිකයහි

කම අත්කථො, කතකමකදහී’’තියාචන්කතො– 

1210. 

‘‘කසො මාණකවොතස්සපාවදි, චන්දසූරියාඋභකයත්ථ දිස්සකර; 

කසොවණ්ණමකයොරකථොමම, කතනචක්කයුකගනකසොභතී’’ති  

අථනංබ්රාහ්මකණොආහ– 

1211. 

‘‘බාකලොකඛොත්වංඅසිමාණව, කයොත්වංපත්ථයකසඅපත්ථියං; 

මඤ්ඤාමතුවංමරිස්සසි, නහිත්වංලච්ඡසි චන්දසූරිකය’’ති  

අථ නං මාණකවො ‘‘කිං පන පඤ්ඤායමානස්සත්ථාය කරොදන්කතො

බාකලොකහොති, උදාහුඅපඤ්ඤායමානස්සා’’තිවත්වා– 

1212. 

‘‘ගමනාගමනම්පිදිස්සති, වණ්ණධාතුඋභයත්ථවීථියා; 

කපකතොකාලකකතොනදිස්සති, කකොනිධකන්දතංබාලයතකරො’’ති  

තං සුත්වාබ්රාහ්මකණො‘‘යුත්තංඑස වදතී’’තිසල්ලක්කඛත්වා– 

1213. 

‘‘සච්චංකඛොවකදසිමාණව, අහකමවකන්දතංබාලයතකරො; 

චන්දංවියදාරකකොරුදං, කපතංකාලකතාභිපත්ථයි’’න්ති – 

වත්වාතස්සකථායනිස්කසොකකොහුත්වාමාණවස්සථුතිංකකරොන්කතො ඉමා
ගාථාඅභාසි– 
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1214. 

‘‘ආදිත්තංවතමංසන්තං, ඝතසිත්තංවපාවකං; 

වාරිනාවියඔසිඤ්චං, සබ්බංනිබ්බාපකයදරං  

1215. 

‘‘අබ්බහීවතකමසල්ලං, කසොකංහදයනිස්සිතං; 

කයොකමකසොකපකරතස්ස, පුත්තකසොකංඅපානුදි  

1216. 

‘‘ස්වාහංඅබ්බූළ්හසල්කලොස්ම, සීතිභූකතොස්මනිබ්බුකතො; 

නකසොචාමනකරොදාම, තවසුත්වානමාණවා’’ති  

1208-10. තත්ථ රථපඤ්ජයරොති රථූපත්ථං  න වින්දාමීති න ලභාම  

භද්දමාණවාති ආලපනං  පටිපාදොමීති සම්පාකදත්වා දදාම, මා 

චක්කයුගාභාකවනජීවිතංජහීතිඅධිප්පාකයො  උභයෙත්ථ දිස්සයරතිඋකභොපි

එත්ථ චන්දසූරියා ආකාකස දිස්සන්ති  ෙ-කාකරො පදසන්ධිකකරො, උභකය
එත්ථාතිවාපදවිභාකගො  

1212.  මනා මනන්ති දිවකස දිවකස ඔගමනුග්ගමනවකසන

චන්දසූරියානං ගමනං ආගමනඤ්ච දිස්සති  ‘‘ගමකනොගමන’’න්තිපි පාළි, 

උග්ගමනං ඔගමනඤ්චාති අත්කථො  වණ්ණධාතූති සීතිභාවවිසිට්ඨා 

කන්තභාවභාසුරා, උණ්හභාවවිසිට්ඨා තික්ඛභාවභාසුරා ච වණ්ණනිභා  

උභෙත්ථාතිචන්කදසූරිකයචාතිද්වීසුපිවණ්ණධාතුදිස්සතීති කයොකජතබ්බං  

වීථිොති පවත්තනවීථියං ආකාකස, නාගවීථියාදිවීථියං වා 

‘‘උභකයත්ථා’’තිපි පාකඨො, උභකය එත්ථාති පදවිසන්ධි  බාලයතයරොති
බාලතකරොඅතිසකයනබාකලො  

1213. ඉමං පන කථං සුත්වා ‘‘අලබ්භනීයවත්ථුං වතාහං පත්කථත්වා

කකවලං කසොකග්ගිනාඩය්හාම, කිංකමනිරත්ථකකනඅනයබයසකනනා’’ති
පටිසඞ්ඛාකන අට්ඨාසි  අථ කදවපුත්කතො මට්ඨකුණ්ඩලීරූපං පටිසංහරිත්වා
අත්තකනොදිබ්බරූකපකනවඅට්ඨාසි  බ්රාහ්මකණොපනතංඅකනොකලොකකත්වා

මාණවකවොහාකරකනව කවොහරන්කතො ‘‘සච්චං යඛො වයදසි

මාණවා’’තිආදිමාහ  තත්ථ චන්දං විෙ දාරයකො රුදන්ති චන්දං අභිපත්ථයං

රුදන්කතො දාරකකො වියාති අත්කථො  කාලකතාභිපත්ථයින්ති කාලකතං
අභිපත්ථයිං ‘‘අභිපත්ථය’’න්තිපි පාකඨො  

1214-5. ආදිත්තන්ති කසොකග්ගිනා ආදිත්තං  නිබ්බාපයෙ දරන්ති

නිබ්බාපයිදරථංකසොකපරිළාහං  අබ්බහීතිඋද්ධරි  

අථ බ්රාහ්මකණො කසොකං විකනොකදත්වා අත්තකනො උපකදසදායකං
දිබ්බරූකපන ඨිතංදිස්වා‘‘කකොනාමත්ව’’න්තිපුච්ඡන්කතො– 
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1217. 

‘‘කදවතානුසිගන්ධබ්කබො, අදුසක්කකොපුරින්දකදො; 

කකොවාත්වංකස්සවාපුත්කතො, කථංජාකනමුතංමය’’න්ති – 

ආහ කසොපිතස්ස– 

1218. 

‘‘යඤ්ච කන්දසියඤ්චකරොදසි, පුත්තංආළාහකන සයංදහිත්වා; 

ස්වාහංකුසලංකරිත්වාකම්මං, තිදසානංසහබයතංගකතො’’ති  – 

අත්තානං කකථසි  තත්ථ ෙඤ්ච කන්දසි ෙඤ්ච යරොදසීති යං තව පුත්තං

මට්ඨකුණ්ඩලිං උද්දිස්සකරොදසි, අස්සූනිමුඤ්චසි  

අථනංබ්රාහ්මකණොආහ– 

1219. 

‘‘අප්පං වාබහුංවානාද්දසාම, දානං දදන්තස්සසකකඅගාකර; 

උකපොසථකම්මං වා තාදිසං, කකන කම්කමන ගකතොසි
කදවකලොක’’න්ති  

තත්ථ‘‘උකපොසථකම්මංවාතාදිසංනාද්දසාමා’’තිකයොජනා  

අථනංමාණකවොආහ– 

1220. 

‘‘ආබාධිකකොහං දුක්ඛිකතො ගිලාකනො, ආතුරරූකපොම්හි සකක

නිකවසකන; 

බුද්ධංවිගතරජංවිතිණ්ණකඞ්ඛං, අද්දක්ඛිංසුගතං අකනොමපඤ්ඤං  

1221. 

‘‘ස්වාහංමුදිතමකනොපසන්නචිත්කතො, අඤ්ජලිංඅකරිංතථාගතස්ස; 

තාහංකුසලංකරිත්වානකම්මං, තිදසානංසහබයතංගකතො’’ති  

1220-21. තත්ථ ආබාධියකොති ආබාධසමඞ්ගී  දුක්ඛියතොති කතකනව

ආබාධිකභාකවන ජාතදුක්කඛො  ගිලායනොති ගිලායමාකනොති අත්කථො  

ආතුරරූයපොති දුක්ඛකවදනාභිතුන්නකාකයො  වි තරජන්ති විගතරාගාදිරජං  

විතිණ්ණකඞ්ඛන්තිසබ්බකසොසංසයානංසමුච්ඡින්නත්තා තිණ්ණවිචිකිච්ඡං  

අයනොමපඤ්ඤන්ති පරිපුණ්ණපඤ්ඤං, සබ්බඤ්ඤුන්ති අත්කථො  අකරින්ති

අකාසිං  තාහන්තිතංඅහං  

එවං තස්මං කකථන්කතකයව බ්රාහ්මණස්ස සකලසරීරං පීතියා පරිපූරි 
කසොතංපීතිංපකවකදන්කතො– 
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1222. 

‘‘අච්ඡරියං වතඅබ්භුතං වත, 

අඤ්ජලිකම්මස්සඅයමීදිකසොවිපාකකො; 

අහම්පි මුදිතමකනොපසන්නචිත්කතො, 

අජ්කජවබුද්ධංසරණංවජාමී’’ති –ආහ; 

තත්ථ අනභිණ්හප්පවත්තිතාය අච්ඡරං පහරිතුං කයොග්ගන්ති අච්ඡරිෙං, 

අභූතපුබ්බතාය අබ්භුතං. උභකයනපිවිම්හයාවහතංකයවදස්කසත්වා ‘‘අහම්පි

මුදිතමයනො පසන්නචිත්යතො, අජ්යජවබුද්ධංසරණංවජාමී’’තිආහ  

අථනංකදවපුත්කතොසරණගමකනසීලසමාදාකනචනිකයොකජන්කතො– 

1223. 

‘‘අජ්කජව බුද්ධං සරණං වජාහි, ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච 

පසන්නචිත්කතො; 

තකථවසික්ඛායපදානිපඤ්ච, අඛණ්ඩඵුල්ලානිසමාදියස්සු  

1224. 

‘‘පාණාතිපාතාවිරමස්සුඛිප්පං, කලොකකඅදින්නං පරිවජ්ජයස්සු; 

අමජ්ජකපොමාචමුසාභණාහි, සකකනදාකරනචකහොහිතුට්කඨො’’ති  
– 

ගාථාද්වයමාහ  

1223. තත්ථ තයථවාති යථා පසන්නචිත්කතො ‘‘සම්මාසම්බුද්කධො

භගවා’’ති බුද්ධං සරණං වකජසි, තකථව ‘‘ස්වාක්ඛාකතො ධම්කමො, 
සුප්පටිපන්කනො සඞ්කඝො’’ති පසන්නචිත්කතො ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච සරණං

වජාහි යථාවාපසන්නචිත්කතොරතනත්තයං සරණංවකජසි, තකථව‘‘අයං
එකංසකතො දිට්කඨව ධම්කම අභිසම්පරායඤ්ච හිතසුඛාවකහො’’ති 

පසන්නචිත්කතො සික්ඛාෙ අධිසීලසික්ඛාය පදානි කකොට්ඨාසභූතානි
අධිචිත්තඅධිපඤ්ඤාසික්ඛාය වා උපායභූතානි පඤ්චසීලානි අවිකකොපනකතො

ච අසංකිලිස්සනකතො ච අඛණ්ඩඵුල්ලානි සමාදිෙස්සු, සමාදාය වත්තස්සූති
අත්කථො  

එවං කදවපුත්කතන සරණගමකන සීලසමාදාකන ච නිකයොජිකතො
බ්රාහ්මකණොතස්සවචනංසිරසාසම්පටිච්ඡන්කතො– 

1225. 

‘‘අත්ථකාකමොසි කමයක්ඛ, හිතකාකමොසිකදවකත; 

කකරොමතුය්හංවචනං, ත්වංසිආචරිකයොමමා’’ති – 
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ගාථංවත්වාතත්ථපතිට්ඨහන්කතො– 

1226. 

‘‘උකපමසරණංබුද්ධං, ධම්මඤ්චාපිඅනුත්තරං; 

සඞ්ඝඤ්චනරකදවස්ස, ගච්ඡාමසරණංඅහං  

1227. 

‘‘පාණාතිපාතාවිරමාමඛිප්පං, කලොකකඅදින්නංපරිවජ්ජයාම; 

අමජ්ජකපො කනො ච මුසා භණාම, සකකන දාකරන ච කහොම

තුට්කඨො’’ති  – 

ගාථාද්වයමාහ තම්පිසුවිඤ්කඤයයකමව  

තකතොකදවපුත්කතො‘‘කතංමයාබ්රාහ්මණස්සකත්තබ්බයුත්තකං, ඉදානි
සයකමව භගවන්තං උපසඞ්කමස්සතී’’ති තත්කථව අන්තරධායි 
බ්රාහ්මකණොපි කඛො භගවති සඤ්ජාතපසාදබහුමාකනො කදවතාය ච
කචොදියමාකනො ‘‘සමණං කගොතමං උපසඞ්කමස්සාමී’’ති විහාරාභිමුකඛො
ගච්ඡති  තං දිස්වා මහාජකනො ‘‘අයං බ්රාහ්මකණො එත්තකං කාලං තථාගතං 

අනුපසඞ්කමත්වා අජ්ජ පුත්තකසොකකන උපසඞ්කමති, කීදිසී නු කඛො
ධම්මකදසනා භවිස්සතී’’තිතංඅනුබන්ධි  

බ්රාහ්මකණො භගවන්තං උපසඞ්කමත්වා පටිසන්ථාරං කත්වා එවමාහ 

‘‘සක්කා නු කඛො කභො කගොතම කිඤ්චි දානං අදත්වා සීලං වා අරක්ඛිත්වා

කකවලං තුම්කහසු පසාදමත්කතන සග්කග නිබ්බත්තිතු’’න්ති  ‘‘නනු, 

බ්රාහ්මණ, අජ්ජ පච්චූසකවලායං මට්ඨකුණ්ඩලිනා කදවපුත්කතන අත්තකනො
කදවකලොකූපපත්තිකාරණංතුය්හංකථික’’න්තිභගවා අකවොච තස්මංඛකණ
මට්ඨකුණ්ඩලීකදවපුත්කතො සහ විමාකනන ආගන්ත්වා දිස්සමානරූකපො 
විමානකතො ඔරුය්හ භගවන්තං අභිවාකදත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ එකමන්තං
අට්ඨාසි  අථ භගවා තස්සං පරිසති කතන කදවපුත්කතන කතසුචරිතං
කකථත්වා පරිසාය චිත්තකල්ලතං ඤත්වා සාමුක්කංසිකං ධම්මකදසනං
අකාසි  කදසනාපරිකයොසාකන කදවපුත්කතො ච බ්රාහ්මකණො ච 
සන්නිපතිතපරිසා චාති චතුරාසීතියා පාණසහස්සානං ධම්මාභිසමකයො
අකහොසීති  

මට්ඨකුණ්ඩලීවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

10. යසරීසකවිමානවණ්ණනා 

සුයණොථ ෙක්ඛස්ස ච වාණිජාන චාති කසරීසකවිමානං  තස්ස කා

උප්පත්ති? භගවති පරිනිබ්බුකත ආයස්මා කුමාරකස්සකපො පඤ්චහි
භික්ඛුසකතහි සද්ධිං කසතබයනගරං සම්පත්කතො  තත්ථ පායාසිරාජඤ්ඤං
අත්තකනොසන්තිකංඋපගතංවිපරීතග්ගාහකතොවිකවකචත්වාසම්මාදස්සකන 
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පතිට්ඨාකපසි කසොතකතොපට්ඨායපුඤ්ඤපසුකතොහුත්වාසමණබ්රාහ්මණානං
දානංකදන්කතො තත්ථඅකතපරිචයතායඅසක්කච්චංදානංදත්වාඅපරභාකග
කාලං කත්වා චාතුමහාරාජිකභවකන සුඤ්කඤ කසරීසකක විමාකන
නිබ්බත්ති  

අතීකත කිර කස්සපස්ස භගවකතො කාකල එකකො ඛීණාසවත්කථකරො 
අඤ්ඤතරස්මං ගාකම පිණ්ඩාය චරිත්වා බහිගාකම කදවසිකං එකස්මං
පකදකස භත්තකිච්චං අකාසි  තං දිස්වා එකකො කගොපාලකකො ‘‘අකයයො
සූරියාතකපන කිලමතී’’ති පසන්නචිත්කතො චතූහි සිරීසථම්කභහි

සාඛාමණ්ඩපංකත්වාඅදාසි, මණ්ඩපස්සසමීකපසිරීසරුක්ඛංකරොකපසීතිච 
වදන්ති  කසො කාලං කත්වා කතකනව පුඤ්ඤකම්කමන චාතුමහාරාජිකකසු

නිබ්බත්ති, තස්ස පුරිමකම්මස්ස සූචකං විමානද්වාකර සිරීසවනං නිබ්බත්ති

වණ්ණගන්ධසම්පන්කනහි පුප්කඵහි සබ්බකාලං උපකසොභමානං, කතන තං
විමානං ‘‘කසරීසක’’න්ති පඤ්ඤායිත්ථ  කසො ච කදවපුත්කතො එකං
බුද්ධන්තරංකදකවසුකචවමනුස්කසසුචසංසරන්කතොඉමස්මං බුද්රාප්පාකද
යසත්කථරස්සචතූසුවිමලාදීසුගිහිසහාකයසුගවම්පතිනාමහුත්වා භගවකතො
ධම්මකදසනාය අරහත්කත පතිට්ඨිකතො පුබ්බාචිණ්ණවකසන තං
සුඤ්ඤවිමානංදිස්වා අභිණ්හං දිවාවිහාරංගච්ඡති  

කසො අපරභාකග පායාසිකදවපුත්තං තත්ථ දිස්වා ‘‘කකොසි ත්වං, 

ආවුකසො’’ති පුච්ඡිත්වා කතන ‘‘අහං, භන්කත, පායාසිරාජඤ්කඤො

ඉධූපපන්කනො’’ති වුත්කත ‘‘නනු ත්වං මච්ඡාදිට්ඨිකකො විපරීතදස්සකනො
කථමධූපපන්කනො’’ති ආහ  අථ නං පායාසිකදවපුත්කතො ‘‘අකයයනම්හි

කුමාරකස්සපත්කථකරන මච්ඡාදස්සනකතො විකවචිකතො, පුඤ්ඤකිරියානං

අසක්කච්චකාරිතාය පන සුඤ්කඤ විමාකන නිබ්බත්කතො  සාරා, භන්කත, 

මනුස්සකලොකං ගතකාකල මම පරිජනස්ස ආකරොකචථ ‘පායාසිරාජඤ්කඤො 

අසක්කච්චංදානංදත්වාසුඤ්ඤංකසරීසකවිමානංඋපපන්කනො, තුම්කහපන
සක්කච්චං පුඤ්ඤානි කත්වා තත්රූපපත්තියා චිත්තං පණිදහථා’’ති  කථකරො
තස්සානුකම්පාය තථා අකාසි  කතපි කථරස්ස වචනං සුත්වා තථා චිත්තං
පණිධාය පුඤ්ඤානි කත්වා කසරීසකක විමාකන නිබ්බත්තිංසු 
කසරීසකකදවපුත්තං පන කවස්සවණමහාරාජා මරුභූමයං ඡායූදකරහිකත
මග්කග මග්ගපටිපන්නානං මනුස්සානං අමනුස්සපරිපන්ථ කමොචනත්ථං
මග්ගරක්ඛකංඨකපසි  

අථ අපකරන සමකයන අඞ්ගමගධවාසිකනො වාණිජා සකටසහස්සං
භණ්ඩස්ස පූකරත්වා සින්රාකසොවීරකදසං ගච්ඡන්තා මරුකන්තාකර දිවා
උණ්හභකයන මග්ගං අප්පටිපජ්ජිත්වා රත්තිං නක්ඛත්තසඤ්ඤාය මග්ගං
පටිපජ්ජිංසු කතමග්ගමූළ්හා හුත්වාඅඤ්ඤංදිසංඅගමංසු කතසංඅන්තකර
එකකො උපාසකකො අකහොසි සද්කධො පසන්කනො සීලසම්පන්කනො
අරහත්තප්පත්තියා උපනිස්සයසම්පන්කනො මාතාපිතූනං උපට්ඨානත්ථං 
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පටුන 

වණිජ්ජාය ගකතො  තං අනුග්ගණ්හන්කතො කසරීසකකදවපුත්කතො සහ
විමාකනන අත්තානං දස්කසසි  දස්කසත්වා ච පන ‘‘කස්මා තුම්කහ ඉමං
ඡායූදකරහිතං වාලුකාකන්තාරං පටිපන්නා’’ති පුච්ඡි  කත චස්ස තත්ථ

අත්තකනො ආගතප්පකාරං කකථසුං, තදත්ථදීපනා කදවපුත්තස්ස
වාණිජානඤ්චවචනපටිවචනගාථාකහොන්ති ආදිකතොපනද්කවගාථාතාසං 
සම්බන්ධදස්සනත්ථංධම්මසඞ්ගාහකකහිඨපිතා– 

1228. 

‘‘සුකණොථ යක්ඛස්සචවාණිජානච, සමාගකමොයත්ථ තදාඅකහොසි; 

යථාකථංඉතරිතකරනචාපි, සුභාසිතංතඤ්චසුණාථසබ්කබ  

1229. 

‘‘කයොකසොඅහුරාජාපායාසිනාම, භුම්මානංසහබයගකතොයසස්සී; 

කසො කමොදමාකනොව සකක විමාකන, අමානුකසො මානුකස
අජ්ඣභාසී’’ති  

1228-9. තත්ථ සුයණොථාති සවනාණත්තිකවචනං  යං මයං ඉදානි

භණාම, තං සුකණොථාති  ෙක්ඛස්සාති කදවස්ස  කදකවො හි මනුස්සානං 
එකච්චානං කදවානඤ්ච පූජනීයභාවකතො ‘‘යක්කඛො’’ති වුච්චති  අපිච 

සක්කකොපි චත්තාකරො මහාරාජාකනොපි කවස්සවණපාරිසජ්ජාපි පුරිකසොපි
‘‘යක්කඛො’’ති වුච්චති  තථා හි ‘‘අතිබාළ්හං කඛො අයං යක්කඛො පමත්කතො

විහරති, යංනූනාහං ඉමං යක්ඛං සංකවකජයය’’න්තිආදීසු )ම  නි  1.393) 
සක්කකො ‘‘යක්කඛො’’ති වුත්කතො  ‘‘චත්තාකරො යක්ඛා ඛග්ගහත්ථා’’තිආදීසු

මහාරාජාකනො  ‘‘සන්ති හි, භන්කත, උළාරා යක්ඛා භගවකතො 

අප්පසන්නා’’තිආදීසු )දී  නි  3.276) කවස්සවණපාරිසජ්ජා  ‘‘එත්තාවතා

යක්ඛස්ස සුද්ධී’’තිආදීසු )සු  නි  482) පුරිකසො  ඉධ පන

කවස්සවණපාරිසජ්කජො අධිප්කපකතො  වාණිජාන චාති ගාථාබන්ධසුඛත්ථං

අනුනාසිකකලොපංකත්වා වුත්තං  සමා යමොතිසකමොධානං  ෙත්ථාතියස්මං

වණ්ණුපකථ  තදාති තස්මං මග්ගමූළ්හා හුත්වා ගමනකාකල  ඉතරිතයරන

චාපීති ඉතරීතරඤ්චාපි, ඉදං යථාති ඉමනා කයොකජතබ්බං  අයඤ්කහත්ථ

අත්කථො – කසරීසකකදවපුත්තස්ස වාණිජානඤ්ච තදා යත්ථ සමාගකමො

අකහොසි, තං සුකණොථ, යථා වාපි කතහි අඤ්ඤමඤ්ඤං සුභාසිතං සුලපිතං

කථං පවත්තිතං, තඤ්ච සබ්කබ ඔහිතචිත්තා සුණාථාති  භුම්මානන්ති
භුම්මකදවානං  

ඉදානියක්ඛස්සපුච්ඡාගාථාකයොකහොන්ති– 

1230. 

‘‘වඞ්කක අරඤ්කඤ අමනුස්සට්ඨාකන, කන්තාකර අප්කපොදකක 

අප්පභක්කඛ; 
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සුදුග්ගකමවණ්ණුපථස්සමජ්කඣ, වඞ්කංභයානට්ඨමනා මනුස්සා  

1231. 

‘‘නයිධඵලාමූලමයාචසන්ති, උපාදානංනත්ථිකුකතොධභක්කඛො; 

අඤ්ඤත්රපංසූහිචවාලුකාහිච, තත්තාහිඋණ්හාහිචදාරුණාහි ච  

1232. 

‘‘උජ්ජඞ්ගලංතත්තමවංකපාලං, අනායසංපරකලොකකනතුලයං; 

ලුද්දානමාවාසමදංපුරාණං, භූමප්පකදකසොඅභිසත්තරූකපො  

1233. 

‘‘අථ තුම්කහකකනවණ්කණන, කිමාසමානාඉමං පකදසඤ්හි; 

අනුපවිට්ඨාසහසාසකමච්ච, කලොභාභයාඅථවා සම්පමූළ්හා’’ති  

1230. තත්ථ වඞ්යකතිසංසයට්ඨාකන යත්ථපවිට්ඨානං‘‘ජීවිස්සාමනු 

කඛො, මරිස්සාම නු කඛො’’ති ජීවිකත සංසකයො කහොති, තාදිකස අරඤ්යඤ. 

අමනුස්සට්ඨායනති අමනුස්සානං පිසාචාදීනං සඤ්චරණට්ඨාකන, 

මනුස්සානං වා අකගොචරට්ඨාකන  කන්තායරති නිරුදකක ඉරිකණ, කං

තාකරන්ති නයන්ති එත්ථාති හි කන්තාකරො, උදකං ගකහත්වා

තරිතබ්බට්ඨානං  කතනාහ ‘‘අප්යපොදයක’’ති  අප්ප-සද්කදො කහත්ථ

අභාවත්කථො ‘‘අප්පිච්කඡො අප්පනිග්කඝොකසො’’තිආදීසු )අ  නි  8.23; චූළව 

456) විය  වණ්ණුපථස්ස මජ්යඣති වාලුකාකන්තාරමජ්කඣති අත්කථො  

වඞ්කංභොති වඞ්කකහි භීතා  වඞ්කකහි භයං එකතසන්ති ‘‘වඞ්කභයා’’ති

වත්තබ්කබ ගාථාසුඛත්ථං සානුනාසිකං කත්වා ‘‘වඞ්කංභයා’’ති වුත්තං 
ඉදඤ්චවාලුකාකන්තාරපකවසනකතොපුබ්කබකතසංඋප්පන්නභයං සන්ධාය

වුත්තං  නට්ඨමනාති මග්ගසතිවිප්පවාකසන නට්ඨමානසා, මග්ගමූළ්හාති

අත්කථො  මනුස්සාතිකතසං ආලපනං  

1231. ඉධාති ඉමස්මං මරුකන්තාකර  ඵලාති 

අම්බජම්බුතාලනාළිකකරාදිඵලානි න සන්තීති කයොජනා  මූලමො චාති

මූලානිකයව මූලමයා, වල්ලිකන්දාදීනි සන්ධාය වදති  උපාදානං නත්ථීති 

කිඤ්චාපි කිඤ්චි භක්ඛං නත්ථි, උපාදානං වා ඉන්ධනං, අග්ගිස්ස

ඉන්ධනමත්තම්පි නත්ථි, කුකතො කකන කාරකණන ඉධ මරුකන්තාකර

භක්කඛො සියාති අත්කථො  යං පන අත්ථි තත්ථ, තං දස්කසතුං ‘‘අඤ්ඤත්ර

පංසූහී’’තිආදිවුත්තං  

1232. උජ්ජඞ් ලන්ති ජඞ්ගලං වුච්චති ලූඛධූසකරො අනුදකකො

භූමප්පකදකසො, තං පන ඨානං ජඞ්ගලකතොපි උක්කංකසන ජඞ්ගලන්ති ආහ

‘‘උජ්ජඞ්ගල’’න්ති  කතනාහ ‘‘තත්තමිවං කපාල’’න්ති, තත්තං
අකයොකපාලසදිසන්ති අත්කථො  ගාථාසුඛත්ථඤ්කචත්ථ සානුනාසිකං කත්වා
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වුත්තං, තත්තමවඉච්කචව දට්ඨබ්බං  අනාෙසන්ති නත්ථි එත්ථ ආකයො

සුඛන්තිඅනායං, තකතොඑවජීවිතං සීයති විනාකසතීතිඅනායසං අථවාන

ආයසන්ති අනායසං  පරයලොයකනාති නරකකන තුලයං  නරකඤ්හි
සත්තානං එකන්තානත්ථතාය පරභූකතො පටිසත්තුභූකතො කලොකකොති

විකසසකතො ‘‘පරකලොකකො’’ති වුච්චති, සමන්තකතො අකයොමයත්තා 

ආයසඤ්ච, ඉදං පන තදභාවකතො අනායසං, මහකතො දුක්ඛස්ස

උප්පත්තිට්ඨානතාය පරකලොකසදිසන්තිදස්කසති, ‘‘අනස්සය’’න්තිචකකචි

පඨන්ති, සුඛස්ස අප්පතිට්ඨානභූතන්ති අත්කථො  ලුද්දානමාවාසමිදං 

පුරාණන්තිඉදංඨානංචිරකාලකතොපට්ඨායලුද්දානංදාරුණානංපිසාචාදීනං 

ආවාසභූතං  අභිසත්තරූයපොති ‘‘එවං ලූකඛො කඝොරාකාකරො කහොතූ’’ති

කපොරාකණහිඉසීහිසපිතසදිකසො, දින්නසකපොවියාති අත්කථො  

1233. යකන වණ්යණනාති කකන කාරකණන  කිමාසමානාති කිං

පච්චාසීසන්තා  හීතිනිපාතමත්තං  ‘‘පකදසම්පී’’තිච පඨන්ති, ඉමම්පිනාම

පකදසන්ති අත්කථො  සහසා සයමච්චාති සහසා ආදීනවානිසංකස

අවිචාකරත්වා සමවාකයන අනුපවිට්ඨා සප්පවිට්ඨා  යලොභා භො අථ වා 
කකනචි අනත්ථකාකමන පකලොභිතා කලොභකතො කකනචි අමනුස්සාදිනා

පරිපාතිතා භයා වා  අථ වා සම්පමූළ්හාති මග්ගවිප්පනට්ඨා ඉමං පකදසං
අනුපවිට්ඨාති කයොජනා  

ඉදානිවාණිජාආහංසු– 

1234. 

‘‘මගකධසුඅඞ්කගසුචසත්ථවාහා, ආකරොපයිත්වාපණියංපුථුත්තං; 

කතයාමකසසින්රාකසොවීරභූමං, ධනත්ථිකාඋද්දයංපත්ථයානා  

1235. 

‘‘දිවාපිපාසංනධිවාසයන්තා, කයොග්ගානුකම්පඤ්චසකමක්ඛමානා; 

එකතනකවකගනආයාමසබ්කබ, රත්තිංමග්ගංපටිපන්නාවිකාකල  

1236. 

‘‘කත දුප්පයාතා අපරද්ධමග්ගා, අන්ධාකුලාවිප්පනට්ඨාඅරඤ්කඤ; 

සුදුග්ගකමවණ්ණුපථස්සමජ්කඣ, දිසංනජානාම පමූළ්හචිත්තා  

1237. 

‘‘ඉදඤ්චදිස්වානඅදිට්ඨපුබ්බං, විමානකසට්ඨඤ්චතවඤ්ච යක්ඛ; 

තතුත්තරිංජීවිතමාසමානා, දිස්වාපතීතාසුමනාඋදග්ගා’’ති  

1234. තත්ථ ම යධසු අඞ්ය සු ච සත්ථවාහාති මගධරට්කඨ ච
අඞ්ගරට්කඨචජාතාසංවඩ්ඪාතංනිවාසිකනොසත්කථසත්ථස්සචවාහනකා

සත්ථකා කචව සත්ථසාමකා ච  පණිෙන්ති භණ්ඩං  යතති කත මයං  
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ොමයසති ගච්ඡාම  සින්ධුයසොවීරභූමින්ති සින්රාකදසං කසොවීරකදසඤ්ච  

උද්දෙන්තිආනිසංසංඅතිකරකලාභං  

1235. අනධිවාසෙන්තාති අධිවාකසතුං අසක්කකොන්තා  

යෙොග් ානුකම්පන්තිකගොණාදීනංසත්තානංඅනුග්ගහං  එයතනයවය නාති

ඉමනා ජකවන, කයන තව දස්සනකතො පුබ්කබ ආයාම ආගතම්හ  රත්තිං

මග් ං පටිපන්නාති රත්තියං මග්ගං පටිපන්නා  විකායලති අකාකල
අකවලායං  

1236. දුප්පොතාතිදුට්ඨුපයාතාඅපකථගතා, තකතොඑව අපරද්ධමග් ා.

අන්ධාකුලාතිඅන්ධාවියආකුලා, මග්ගජානනසමත්ථස්සපඤ්ඤාචක්ඛුකනො

අභාකවන අන්ධා, තකතො එව ආකුලා, විප්පනට්ඨා ච මග්ගසම්මූළ්හතාය  

දිසන්ති ගන්තබ්බදිසං, යස්සං දිසායං සින්රාකසොවීරකදකසො, තං දිසං  

පමූළ්හචිත්තාතිදිසාසංසයසුමූළ්හචිත්තා  

1237. තවඤ්චාති තුවඤ්ච  ෙක්ඛාති ආලපනං  තතුත්තරිං

ජීවිතමාසමානාති කයො ‘‘ඉකතො පරං අම්හාකං ජීවිතං නත්ථී’’ති

ජීවිතසංසකයො උප්පන්කනො, ඉදානි තකතො උත්තරිම්පි ජීවිතං ආසීසන්තා  

දිස්වාති දස්සනකහතු  පතීතාති පහට්ඨා  සුමනාති කසොමනස්සප්පත්තා  

උදග් ාතිඋදග්ගායපීතියාඋදග්ගචිත්තා  

එවං වාණිකජහිඅත්තකනොපවත්තියාපකාසිතාය පුනකදවපුත්කතොද්වීහි
ගාථාහිපුච්ඡි– 

1238. 

‘‘පාරං සමුද්දස්ස ඉමඤ්ච වණ්ණුං, කවත්තාචරං සඞ්කුපථඤ්ච 

මග්ගං; 

නදිකයො පනපබ්බතානඤ්චදුග්ගා, පුථුද්දිසාගච්ඡථකභොගකහතු  

1239. 

‘‘පක්ඛන්දියාන විජිතංපකරසං, කවරජ්ජකක මානුකසකපක්ඛමානා; 

යං කවො සුතං වා අථ වාපි දිට්ඨං, අච්කඡරකං තං කවො සුකණොම 
තාතා’’ති  

තස්සත්කථො – පාරං සමුද්දස්සාති සමුද්දස්ස පරතීරං, ඉමඤ්ච ඊදිසං, 

වණ්ණුං වණ්ණුපථං කවත්තලතා බන්ධිත්වා ආචරිතබ්බකතො යවත්තාචරං

මග් ං, සඞ්කුකකඛාණුකකකකොට්කටත්වාගන්තබ්බකතො සඞ්කුපථං මග්ගං, 

නදියෙො පන චන්දභාගාදිකා, පබ්බතානඤ්ච විසමප්පකදසාති එවං දුග් ා

පුථුද්දිසා කභොගනිමත්තං  ච්ඡථ, එවං ගච්ඡන්තා ච පක්ඛන්දිොන 

පක්ඛන්දිත්වා අනුපවිසිත්වා, පයරසං රාජූනං විජිතං තත්ථ යවරජ්ජයක 

විකදසවාසිකක මනුස්යස යපක්ඛමානා ගච්ඡථ, එවංභූකතහි යවො තුම්කහහි ෙං
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සුතං වා අථ වා දිට්ඨං වා අච්යඡරකං අච්ඡරියං, තං යවො සන්තිකක තාතා 

වාණිජා සුයණොමාති අත්තකනො විමානස්ස අච්ඡරියභාවං කතහි 
කථාකපතුකාකමොපුච්ඡති  

එවංකදවපුත්කතනපුට්ඨාවාණිජාආහංසු– 

1240. 

‘‘ඉකතොපිඅච්කඡරතරංකුමාර, නකනොසුතංවාඅථවාපිදිට්ඨං; 

අතීතමානුසකකමවසබ්බං, දිස්වානතප්පාමඅකනොමවණ්ණං  

1241. 

‘‘කවහායසංකපොක්ඛරඤ්කඤොසවන්ති, පහූතමලයාබහුපුණ්ඩරීකා; 

දුමාචිකමනිච්චඵලූපපන්නා, අතීවගන්ධාසුරභිංපවායන්ති  

1242. 

‘‘කවළූරියථම්භා සතමුස්සිතාකස, සිලාපවාළස්සචආයතංසා; 

මසාරගල්ලාසහකලොහිතඞ්ගා, ථම්භාඉකමකජොතිරසාමයාකස  

1243. 

‘‘සහස්සථම්භංඅතුලානුභාවං, කතසූපරිසාරාමදංවිමානං; 

රතනන්තරංකඤ්චනකවදිමස්සං, තපනීයපට්කටහිචසාරාඡන්නං  

1244. 

‘‘ජම්කබොනදුත්තත්තමදංසුමට්කඨො, පාසාදකසොපානඵලූපපන්කනො; 

දළ්කහො ච වග්ගු ච සුසඞ්ගකතො ච, අතීව නිජ්ඣානඛකමො
මනුඤ්කඤො  

1245. 

‘‘රතනන්තරස්මංබහුඅන්නපානං, පරිවාරිකතොඅච්ඡරාසඞ්ගකණන; 

මුරජආලම්බරතූරියඝුට්කඨො, අභිවන්දිකතොසිථුතිවන්දනාය  

1246. 

‘‘කසො කමොදසි නාරිගණප්පකබොධකනො, විමානපාසාදවකර 

මකනොරකම; 

අචින්තිකයොසබ්බගුණූපපන්කනො, රාජායථාකවස්සවකණොනළිනයා  

1247. 

‘‘කදකවොනුආසිඋදවාසියක්කඛො, 

උදාහුකදවින්කදොමනුස්සභූකතො; 

පුච්ඡන්තිතංවාණිජාසත්ථවාහා, 
ආචික්ඛකකොනාමතුවංසියක්කඛො’’ති  



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා සුනික්ඛිත්තවිමානවග්කගො 

266 

පටුන 

1240-2. තත්ථ කුමාරාති පඨමවකය ඨිතත්තා කදවපුත්තං ආලපති  

සබ්බන්ති කදවපුත්තං තස්ස විමානපටිබද්ධඤ්ච සන්ධාය වදති  

යපොක්ඛරඤ්යඤොති කපොක්ඛරණිකයො  සතමුස්සිතායසති සතරතනුබ්කබධා  

සිලාපවාළස්සාති සිලාය පවාළස්ස ච, සිලාමයා පවාළමයාති අත්කථො  

ආෙතංසාති දීඝංසා  අථ වා ආයතා හුත්වා 
අට්ඨකසොළසද්වත්තිංසාදිඅංසවන්කතො  

1242. යතසූපරීති කතසං ථම්භානංඋපරි  සාධුමිදන්තිසුන්දරං ඉදංතව

විමානං  රතනන්තරන්ති රතනන්තරවන්තං, භිත්තිථම්භකසොපානාදීසු

නානාවිකධහි අඤ්කඤහි රතකනහි යුත්තං  කඤ්චනයවදිමිස්සන්ති 

සුවණ්ණමයාය කවදිකාය සහිතං පරික්ඛිත්තං  තපනීෙපට්යටහි ච 

සාධුඡන්නන්තිතපනීයමකයහිඅකනකරතනමකයහිචඡදකනහිතත්ථතත්ථ
සුට්ඨු ඡාදිතං  

1244. ජම්යබොනදුත්තත්තමිදන්ති ඉදං තව විමානං කයභුකයයන 

උත්තත්තජම්බුනදභාසුරං  සුමට්යඨොපාසාදයසොපානඵලූපපන්යනොති තස්සච

කසො කසො පකදකසො සුමට්කඨො සුට්ඨු මජ්ජිකතො, කතහි කතහි
අනන්තරපාසාකදහි කසොපානවිකසකසහි රමණීකයහි ඵලකකහි ච යුත්කතො  

දළ්යහොති ථිකරො  වග්ගූති අභිරූකපො සමුග්ගකතො  සුසඞ් යතොති සුට්ඨු

සඞ්ගතාවයකවො අඤ්ඤමඤ්ඤානුරූපපාසාදාවයකවො  අතීව

නිජ්ඣානඛයමොති පභස්සරභාකවපි අතිවිය ඔකලොකනක්ඛකමො  

මනුඤ්යඤොතිමකනොරකමො  

1245. රතනන්තරස්මින්ති රතනමකය, රතනභූකත වා සාරභූකත

විමානස්ස අබ්භන්තකර  බහුඅන්නපානන්ති කපසලං පහූතං අන්නඤ්ච 

පානඤ්ච විජ්ජති, උපලබ්භතීති අධිප්පාකයො  මුරජආලම්බරතූරිෙඝුට්යඨොති
මුදිඞ්ගානං ආලම්බරානං අවසිට්ඨතූරියානඤ්ච සද්කදහි නිච්චකඝොසිකතො  

අභිවන්දියතොසීති නමස්සිකතො, කථොමකතො වා අසි  කතනාහ 

‘‘ථූතිවන්දනාො’’ති  

1246. අචින්තියෙොති අචින්කතයයානුභාකවො  නළිනයාති එවංනාමකක

කීළනට්ඨාකනයථාකවස්සවකණොමහාරාජා, එවං ත්වංකමොදසීතිකයොජනා  

1247. ආසීති අසි භවසි  යදවින්යදොති සක්කකො කදවරාජා  

මනුස්සභූයතොතිමනුස්කසසුභූකතොමනුස්සජාතිකකො  ෙක්යඛොති කදවාදිභාවං
පුච්ඡිත්වාපි යක්ඛභාවංආසඞ්කන්තාවදන්ති  

ඉදානිකසොකදවපුත්කතොඅත්තානංජානාකපන්කතො– 

1248. 
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‘‘කසරීසකකො නාම අහම්හි යක්කඛො, කන්තාරිකයො වණ්ණුපථම්හි 

ගුත්කතො; 

ඉමංපකදසංඅභිපාලයාම, වචනකකරොකවස්සවණස්සරඤ්කඤො’’ති 
– 

ආහ  තත්ථ අහම්හී ෙක්යඛොති අහං යක්කඛො අම්හි  කන්තාරියෙොති

ආරක්ඛණත්ථං කන්තාකර නියුත්කතො  ගුත්යතොති කගොපකකො  කතනාහ 

‘‘අභිපාලොමී’’ති  

ඉදානිවාණිජාතස්සකම්මාදීනිපුච්ඡන්තාආහංසු– 

1249. 

‘‘අධිච්චලද්ධංපරිණාමජංකත, සයංකතංඋදාහුකදකවහිදින්නං; 

පුච්ඡන්ති තං වාණිජා සත්ථවාහා, කථං තයා ලද්ධමදං 
මනුඤ්ඤ’’න්ති  

තත්ථ අධිච්චලද්ධන්ති අධිච්චසමුප්පත්තිකං, යදිච්ඡකං ලද්ධන්ති

අත්කථො  පරිණාමජං යතති නියතිසඞ්ගතිභාවපරිණතං, කාලපරිණතං වා  

සෙංකතන්තිතයාසයකමවකතං, කදවිද්ධියාතයාසයකමව නිබ්බත්තිතන්ති

අත්කථො  උදාහුයදයවහිදින්නන්ති තයා ආරාධිකතහි කදකවහි පසාදවකසන
නිස්සට්ඨං  

ඉදානි කදවපුත්කතො චතුකරොපි පකාකර පටික්ඛිපිත්වා පුඤ්ඤකමව 
අපදිසන්කතො– 

1250. 

‘‘නාධිච්චලද්ධං න පරිණාමජං කම, න සයංකතං න හි කදකවහි 

දින්නං; 

සකකහි කම්කමහි අපාපකකහි, පුඤ්කඤහි කම ලද්ධමදං 
මනුඤ්ඤ’’න්ති – 

ගාථමාහ  

තං සුත්වාවාණිජාපුන ‘‘නාධිච්චලද්ධ’’න්තිගාථායංපුඤ්ඤාධිකකමව
කතචතුකරොපකාකරආකරොකපත්වාපුඤ්ඤස්ස චසරූපංපුච්ඡිංසු– 

1251. 

‘‘කිං කත වතං කිං පන බ්රහ්මචරියං, කිස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං 

විපාකකො; 

පුච්ඡන්ති තංවාණිජාසත්ථවාහා, කථංතයා ලද්ධමදංවිමාන’’න්ති  

තත්ථ වතන්තිවතසමාදානං  බ්රහ්මචරිෙන්තිකසට්ඨචරියං  
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පුන කදවපුත්කතො කත පටික්ඛිපිත්වා අත්තානං යථූපචිතං පුඤ්ඤඤ්ච 
දස්කසන්කතො– 

1252. 

‘‘මමංපායාසීතිඅහුසමඤ්ඤා, රජ්ජංයදාකාරයිංකකොසලානං; 

නත්ථිකදිට්ඨිකදරිකයොපාපධම්කමො, උච්කඡදවාදීචතදා අකහොසිං  

1253. 

‘‘සමකණො ච කඛො ආසි කුමාරකස්සකපො, බහුස්සුකතො චිත්තකථී

උළාකරො; 

කසොකමතදාධම්මකථංඅභාසි, දිට්ඨිවිසූකානිවිකනොදයීකම  

1254. 

‘‘තාහංතස්සධම්මකථංසුණිත්වා, උපාසකත්තංපටිකවදයිස්සං; 

පාණාතිපාතාවිරකතොඅකහොසිං, කලොකකඅදින්නංපරිවජ්ජයිස්සං; 

අමජ්ජකපො කනො ච මුසා අභාණිං, සකකන දාකරන ච අකහොසිං
තුට්කඨො  

1255. 

‘‘තං කම වතං තං පන බ්රහ්මචරියං, තස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං

විපාකකො; 

කතකහව කම්කමහි අපාපකකහි, පුඤ්කඤහි කම ලද්ධමදං

විමාන’’න්ති  – 

ආහ තංසුවිඤ්කඤයයකමව  

අථ වාණිජා කදවපුත්තං විමානඤ්චස්ස පච්චක්ඛකතො දිස්වා කම්මඵලං
සද්දහිත්වාඅත්තකනොකම්මඵකලසද්ධංපකවකදන්තා– 

1256. 

‘‘සච්චංකිරාහංසුනරාසපඤ්ඤා, අනඤ්ඤථාවචනංපණ්ඩිතානං; 

යහිං යහිංගච්ඡතිපුඤ්ඤකම්කමො, තහිංතහිං කමොදතිකාමකාමී  

1257. 

‘‘යහිං යහිං කසොකපරිද්දකවො ච, වකධො ච බන්කධො ච 

පරික්කිකලකසො; 

තහිංතහිංගච්ඡතිපාපකම්කමො, නමුච්චතිදුග්ගතියාකදාචී’’ති  – 

ගාථාද්වයං අකවොචුං  තත්ථ යසොකපරිද්දයවොති කසොකකො ච පරිකදකවො ච  

පරික්කියලයසොතිවුත්තාඅනත්ථුප්පත්ති  
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එවංකතසුකකථන්කතසුකයවවිමානද්වාකරසිරීසරුක්ඛකතොපරිපාකකන 

මුත්තබන්ධනා පරිපක්කා සිපාටිකා පති, කතන කදවපුත්කතො සපරිජකනො
කදොමනස්සප්පත්කතො අකහොසි තංදිස්වාවාණිජා– 

1258. 

‘‘සම්මූළ්හරූකපොවජකනොඅකහොසි, අස්මංමුහුත්කතකලලීකකතොව; 

ජනස්සිමස්ස තුය්හඤ්ච කුමාර, අප්පච්චකයො කකන නු කඛො 
අකහොසී’’ති – 

ගාථමාහංසු  තත්ථ සම්මූළ්හරූයපොවාති කසොකවකසන සබ්බකසො

මූළ්හසභාකවො විය  ජයනොති කදවජකනො  අස්මිං මුහුත්යතති ඉමස්මං

මුහුත්තමත්කත. කලලීකයතොතිකලලංවියකකතො, කලලනිස්සිතඋදකීභූකතො

විය ආවිකලොති අධිප්පාකයො  ජනස්සිමස්ස තුය්හඤ්චාති ඉමස්ස තව

පරිජනස්සතුය්හඤ්ච  අප්පච්චයෙොතිකදොමනස්සං  

තංසුත්වාකදවපුත්කතො– 

1259. 

‘‘ඉකමචසිරීසවනාතාතා, දිබ්බාගන්ධාසුරභීසම්පවන්ති; 

කතසම්පවායන්තිඉමංවිමානං, දිවාචරත්කතොචතමං නිහන්ත්වා  

1260. 

‘‘ඉකමසඤ්චකඛොවස්සසතච්චකයන, සිපාටිකාඵලතිඑකකමකා; 

මානුස්සකං වස්සසතංඅතීතං, යදග්කග කායම්හිඉධූපපන්කනො  

1261. 

‘‘දිස්වානහංවස්සසතානිපඤ්ච, 

අස්මංවිමාකනඨත්වානතාතා; 

ආයුක්ඛයාපුඤ්ඤක්ඛයාචවිස්සං, 

කතකනවකසොකකනපමුච්ඡිකතොස්මී’’ති –ආහ; 

1256. තත්ථ සිරීසවනාති සිරීසවිපිනකතො  තාතාති වාණිකජ ආලපති 

ඉකම තුම්හාකං මය්හඤ්ච පච්චක්ඛභූතා දිබ්බා  න්ධා සුරභී අතිවිය

සුගන්ධාකයව සමන්තකතො පවන්ති පවායන්ති  කත දිබ්බා ගන්ධා එවං

වායන්තා ඉමං විමානං සම්පවාෙන්ති සම්මකදව ගන්ධං ගාහාකපන්ති, න

කකවලං සම්පවායනකමව, අථ කඛො අත්තකනො පභාය තමම්පි නිහන්ති 

කතනාහ ‘‘දිවා චරත්යතොචතමංනිහන්ත්වා’’ති  

1260-61. ඉයමසන්ති සිරීසානං  සිපාටිකාති ඵලකුට්ඨිලිකා  ඵලතීති

පච්චිත්වා වණ්ටකතො මුච්චති, පුටකභදං වා පත්වා සිස්සති  මානුස්සකං

වස්සසතං අතීතන්ති යස්මා වස්සසතස්ස අච්චකයන ඉමස්ස සිරීසස්ස



ඛුද්දකනිකාකය විමානවත්ථු-අට්ඨකථා සුනික්ඛිත්තවිමානවග්කගො 

270 

පටුන 

සිපාටිකාඵලති, අයඤ්චඵලිතා, තස්මා මය්හංමානුස්සකංවස්සසතංඅතීතං  

ෙදග්ය  යකතො පට්ඨාය, කාෙම්හි ඉධ ඉමස්මං කදවනිකාකය උපපන්යනො 

නිබ්බත්කතො මය්හඤ්චකදවගණනාය පඤ්චවස්සසතානිආයු, තස්මාඛීයති

කම ආයූති කසොකවකසන සම්පමූළ්කහොති දස්කසති  කතනාහ ‘‘දිස්වානහං

වස්සසතානිපඤ්ච…යප.…යතයනවයසොයකන පමුච්ඡියතොස්මී’’ති. 

අථනංවාණිජාසමස්සාකසන්කතො– 

1262. 

‘‘කථංනුකසොකචයයතථාවිකධොකසො, ලද්ධාවිමානංඅතුලංචිරාය; 

කය චාපි කඛො ඉත්තරමුපපන්නා, කත නූන කසොකචයුං 
පරිත්තපුඤ්ඤා’’ති – 

ආහංසු  තත්ථ යාදිකසහි අප්පායුකකහි මරණං පටිච්ච කසොචිතබ්බං සියා, 
තාදිකසො පන එවං දිබ්බානුභාවසම්පන්කනො නවුතිවස්සසතසහස්සායුකකො

කථංනුකසොකචයය, නකසොචිතබ්බකමවාතිඅධිප්පාකයො  

කදවපුත්කතො තත්තකකකනව සමස්සාකසත්වා කතසං වචනං 
සම්පටිච්ඡන්කතොකතසඤ්චඋපකදසංකදන්කතො– 

1263. 

‘‘අනුච්ඡවිංඔවදියඤ්චකමතං, යංමංතුම්කහකපයයවාචංවකදථ; 

තුම්කහ ච කඛො තාතා මයානුගුත්තා, කයහිච්ඡකං කතන පකලථ 
කසොත්ථි’’න්ති – 

ගාථමාහ  තත්ථ අනුච්ඡවින්ති අනුච්ඡවිකං, තුම්හාකකමව තං යුත්තරූපං  

ඔවදිෙඤ්ච යමතන්ති කම මය්හං තුම්කහහි ඔවදියං ඔවාදවකසන

වත්තබ්බකමතං  ෙං යස්මා, මං මය්හං, තුම්යහ ‘‘කථං නු

කසොකචයය’’න්තිආදිනා යපෙයවාචං පියවචනං වයදථ. යං වා කපයයවාචාය

වදනංකථනං, තංතුම්හාකකමවඅනුච්ඡවිකන්තිකයොජනා අථවායංයස්මා 

තුම්කහ කපයයවාචං වකදථ, තස්මා අනුච්ඡවිකං ඔවදියඤ්ච ඔවදිතබ්බං

ඔවාදානුරූපං කාතබ්බඤ්චකමමයාකතං, කිංපනතන්තිආහ ‘‘තුම්යහච

යඛො තාතා’’තිආදි  තත්ථ මොනුගුත්තාති ඉමස්මං අමනුස්සපරිග්ගකහ

මරුකන්තාකර යාව කන්තාරාතික්කමා මයා අනුගුත්තා රක්ඛිතා, 

යෙනිච්ඡකං යථාරුචිකතන, යසොත්ථිං කඛකමන, පයලථ ගච්ඡථාතිඅත්කථො  

අථවාණිජාකතඤ්ඤුභාවංපකාකසන්තා– 

1264. 

‘‘ගන්ත්වා මයංසින්රාකසොවීරභූමං, ධනත්ථිකා උද්දයංපත්ථයානා; 

යථාපකයොගාපරිපුණ්ණචාගා, කාහාමකසරීසමහංඋළාරන්ති – 
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ගාථමාහංසු  තත්ථ ෙථාපයෙො ාති ඉදානි කතපටිඤ්ඤානුරූපපකයොගා  

පරිපුණ්ණචා ාති සමත්තචාගා, උළාරස්ස මහස්ස පරියත්තපරිච්චාගා  

මහන්තිඋස්සවපූජං  

පුන කදවපුත්කතො මහකරණං පටික්ඛිපන්කතො කත්තබ්කබසු ච කත 
නිකයොකජන්කතො– 

1265. 

‘‘මාකචවකසරීසමහංඅකත්ථ, සබ්බඤ්චකවොභවිස්සතියංවකදථ; 

පාපානිකම්මානිවිවජ්ජයාථ, ධම්මානුකයොගඤ්චඅධිට්ඨහාථා’’ති  – 

ගාථමාහ තත්ථ ෙංවයදථාතියංතුම්කහ කඛකමනසින්රාකසොවීරකදසපත්තිං

තත්ථ ච විපුලං උද්දයං ලාභං පච්චාසීසන්තා ‘‘ගන්ත්වා මය’’න්තිආදීනි

වදථ  සබ්බං තං යවො තුම්හාකංතකථවභවිස්සති, තත්ථනික්කඞ්ඛාකහොථ, 

තුම්කහ පන ඉකතො පට්ඨාය පාපානි කම්මානි පාණාතිපාතාදීනි විවජ්ජොථ 

පරිවජ්කජථ  ධම්මානුයෙො න්ති දානාදිකුසලධම්මස්ස අනුයුඤ්ජනං  

අධිට්ඨහාථාතිඅනුසික්ඛථ ඉදංකසරීසකමහන්තිදස්කසති  

යං පන උපාසකං අනුග්ගණ්හන්කතො කතසං රක්ඛාවරණං කාතුකාකමො

අකහොසි, තස්ස ගුණං කිත්කතත්වා තං කතසං උද්දිසන්කතො ඉමා ගාථාකයො
ආහ– 

1266. 

‘‘උපාසකකො අත්ථිඉමම්හිසඞ්කඝ, බහුස්සුකතො සීලවතූපපන්කනො; 

සද්කධොචචාගීචසුකපසකලොච, විචක්ඛකණොසන්තුසිකතොමුතීමා  

1267. 

‘‘සඤ්ජානමාකනො නමුසාභකණයය, පරූපඝාතායන කචතකයයය; 

කවභූතිකං කපසුණං කනො කකරයය, සණ්හඤ්ච වාචං සඛිලං
භකණයය  

1268. 

‘‘සගාරකවොසප්පතිස්කසොවිනීකතො, අපාපකකොඅධිසීකලවිසුද්කධො; 

කසො මාතරංපිතරඤ්චාපිජන්තු, ධම්කමන කපොකසතිඅරියවුත්ති  

1269. 

‘‘මඤ්කඤ කසො මාතාපිතූනං කාරණා, කභොගානි පරිකයසති න

අත්තකහතු; 

මාතාපිතූනඤ්ච කයො අච්චකයන, කනක්ඛම්මකපොකණො චරිස්සති 

බ්රහ්මචරියං  
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1270. 

‘‘උජූඅවඞ්කකොඅසකඨොඅමාකයො, නකලසකප්කපනචකවොහකරයය; 

කසොතාදිකසොසුකතකම්මකාරී, ධම්කමඨිකතොකින්තිලකභථ දුක්ඛං  

1271. 

‘‘තංකාරණා පාතුකකතොම්හි අත්තනා, තස්මා ධම්මං පස්සථ 

වාණිජාකස; 

අඤ්ඤත්රකතනිහභස්මීභකවථ, අන්ධාකුලාවිප්පනට්ඨා අරඤ්කඤ; 

තං ඛිප්පමාකනන ලහුං පකරන, සුකඛො හකව සප්පුරිකසන 
සඞ්ගකමො’’ති  

1266. තත්ථ සඞ්යඝති සත්තසමූකහ  විචක්ඛයණොති තත්ථ තත්ථ

කත්තබ්බතාය කුසකලො  සන්තුසියතොති සන්තුට්කඨො  මුතීමාති
කම්මස්සකතඤාණාදිනාඉධකලොකපරකලොකහිතානංමුනනකතො මුතිමා  

1267. සඤ්ජානමායනො න මුසා භයණෙයාති සම්පජානමුසා න

භාකසයය  යවභූතිකන්ති සහිතානං විනාභාවකරණකතො ‘‘කවභූතික’’න්ති

ලද්ධනාමං පිසුණං, යනොකයරෙය නවකදයය  

1268. සප්පතිස්යසොති පතිස්සකයො ගරුට්ඨානිකයසු නිවාතවුත්තිකත්තා

කසොරච්චං, සහ පතිස්කසනාති සප්පතිස්කසො  අධිසීයලති උපාසකකන

රක්ඛිතබ්බඅධිසීලසික්ඛාය  අරිෙවුත්තීතිපරිසුද්ධවුත්ති  

1269. යනක්ඛම්මයපොයණොති නිබ්බානනින්කනො  චරිස්සති 

බ්රහ්මචරිෙන්තිපබ්බජ්ජංසාසනබ්රහ්මචරියංචරිස්සති  

1270. යලසකප්යපනාති කප්පියකලකසන  න ච යවොහයරෙයාති

මායාසාකඨයයවකසනවචනංනනිච්ඡාකරයය  ධම්යමඨියතොකින්තිලයභථ

දුක්ඛන්තිඑවංවුත්තනකයනධම්කමඨිකතො ධම්මචාරීසමචාරීකින්තිකකන
පකාකරනදුක්ඛංලකභථපාපුකණයය  

1271. තංකාරණාති තන්නිමත්තං තස්ස උපාසකස්ස කහතු  

පාතුකයතොම්හි අත්තනාති සයකමව තුම්හාකං අහං පාතුරකහොසිං  

‘‘අත්තාන’’න්තිපි පාකඨො, මම අත්තානං තුම්හාකං පාත්වාකාසින්ති

අත්කථො  තස්මාති යස්මා අහං ධම්මං අපචායමාකනො තං රක්ඛන්කතො

තුම්කහපි රක්ඛාම, තස්මා ධම්මං පස්සථ ධම්මකමව චරිතබ්බං කත්වා 

ඔකලොකකථ  අඤ්ඤත්රයතනිහභස්මීභයවථාතිකතනඋපාසකකනවිනා කච

ආගතා, ඉමස්මං මරුකන්තාකර අනාථා අප්පටිසරණා භස්මභාවං

ගච්කඡයයාථ  ඛිප්පමායනනාතිඑවංඛිප්පන්කතනවම්භන්කතනපීළන්කතන  

ලහුන්ති සුකරං  පයරනාති අධිකං, අඤ්කඤන වා  තස්මා සුයඛො හයව
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සප්පුරියසනසඞ් යමොති කසොහි ඛන්තිකසොරච්කචනිවිට්කඨොකකනචිකිඤ්චි
වුත්කතොපිනපටිප්ඵරතීතිඅධිප්පාකයො  

එවංසාමඤ්ඤකතොකිත්තිතංසරූපකතොඤාතුකාමාවාණිජා– 

1272. 

‘‘කිංනාමකසොකිඤ්චකකරොතිකම්මං, 

කිංනාමකධයයංකිංපනතස්සකගොත්තං; 

මයම්පිනංදට්ඨුකාමම්හයක්ඛ, යස්සානුකම්පායඉධාගකතොසි; 
ලාභාහිතස්සයස්සතුවංපිකහසී’’ති – 

ගාථමාහංසු  තත්ථ කිං නාම යසොති නාමකතො කසො ජන්තු සත්කතො කකො

නාම  කිඤ්චකයරොතිකම්මන්ති කසිවණිජ්ජාදීසුකීදිසංකම්මංකකරොති  කිං 

නාමයධෙයන්තිමාතාපිතූහිකතං පන‘‘තිස්කසොඵුස්කසො’’තිආදීසුතස්සකිං

නාමකධයයං, ‘‘භග්ගකවො භාරද්වාකජො’’තිආදීසු කිං වා තස්ස කගොත්තං  

ෙස්සතුවං පියහසීතියංතුවංපියායසි  

ඉදානිකදවපුත්කතොතංනාමකගොත්තාදිවකසනදස්කසන්කතො– 

1273. 

‘‘කයො කප්පකකොසම්භවනාමකධකයයො, 

උපාසකකොකකොච්ඡඵලූපජීවී; 

ජානාථනංතුම්හාකංකපසිකයොකසො, 
මාකඛොනංහීළිත්ථසුකපසකලොකසො’’ති – 

ආහ  තත්ථ කප්පයකොති න්හාපිකතො  සම්භවනාමයධයෙයොති සම්භකවොති

එවංනාකමො  යකොච්ඡඵලූපජීවීති කකොච්ඡඤ්ච ඵලඤ්ච උපනිස්සාය
ජීවනකකො  තත්ථ කකොච්ඡං නාම ආළකාදිසණ්ඨාපනත්ථං කකසාදීනං

උල්ලිඛනසාධනං  යපසියෙො කපසනකාරකකොකවයයාවච්චකකරො  

ඉදානිවාණිජාතංසඤ්ජානිත්වාආහංසු– 

1274. 

‘‘ජානාමකස යං ත්වං පවකදසි යක්ඛ, න කඛො නං ජානාම ස

එදිකසොති; 

මයම්පිනංපූජයිස්සාමයක්ඛ, සුත්වානතුය්හංවචනං උළාර’’න්ති  

තත්ථ ජානාමයසති යං ත්වං වකදසි, තං මයං සරූපකතො ජානාම  

එදියසොති ගුණකතො පන යථා තයා කිත්තිතං, එවං එදිකසොති තං න කඛො

ජානාම, යථාතංඅවිද්දසුකනොතිඅධිප්පාකයො  
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ඉදානි කදවපුත්කතො කත අත්තකනො විමානං ආකරොකපත්වා

අනුසාසනත්ථං – 

1275. 

‘‘කය කකචි ඉමස්මං සත්කථ මනුස්සා, දහරා මහන්තා අථවාපි 

මජ්ඣිමා; 

සබ්කබව කත ආලම්බන්තු විමානං, පස්සන්තු පුඤ්ඤානං ඵලං
කදරියා’’ති – 

ගාථමාහ. තත්ථ මහන්තාති වුඩ්ඪා  ආලම්බන්තූති ආකරොහන්තු  කදරිොති
මච්ඡරිකනොඅදානසීලා  

ඉදානිපරිකයොසාකනඡගාථාධම්මසඞ්ගාහකකහිවුත්තා– 

1276. 

‘‘කත තත්ථසබ්කබවඅහංපුකරති, තංකප්පකං තත්ථපුරක්ඛත්වා; 

සබ්කබවකතආලම්බිංසුවිමානං, මසක්කසාරංවියවාසවස්ස  

1277. 

‘‘කතතත්ථසබ්කබවඅහංපුකරති, උපාසකත්තංපටිකවදයිංසු; 

පාණාතිපාතාවිරතාඅකහසුං, කලොකකඅදින්නංපරිවජ්ජයිංසු; 

අමජ්ජපාකනොචමුසාභණිංසු, සකකනදාකරනචඅකහසුංතුට්ඨා  

1278. 

‘‘කතතත්ථසබ්කබවඅහංපුකරති, උපාසකත්තංපටිකවදයිත්වා; 

පක්කාම සත්කථො අනුකමොදමාකනො, යක්ඛිද්ධියා අනුමකතො 
පුනප්පුනං  

1279. 

‘‘ගන්ත්වානකතසින්රාකසොවීරභූමං, ධනත්ථිකාඋද්දයං පත්ථයානා; 

යථාපකයොගාපරිපුණ්ණලාභා, පච්චාගමුංපාටලිපුත්තමක්ඛතං  

1280. 

‘‘ගන්ත්වාන කත සඞ්ඝරං කසොත්ථිවන්කතො, පුත්කතහි දාකරහි 

සමඞ්ගිභූතා; 

ආනන්දීවිත්තාසුමනාපතීතා, අකංසුකසරීසමහංඋළාරං; 
කසරීසකංකතපරිකවණංමාපයිංසු  

1281. 

‘‘එතාදිසා සප්පුරිසාන කසවනා, මහත්ථිකාධම්මගුණානකසවනා; 

එකස්සඅත්ථායඋපාසකස්ස, සබ්කබවසත්තාසුඛිතා අකහසු’’න්ති  
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1276. තත්ථ අහං පුයරති අහං පුරිමං අහං පුරිමන්ති අහමහංකරාති

අත්කථො  ‘‘යත තත්ථ සබ්යබවා’’ති වත්වා පුන ‘‘සබ්යබව යත’’ති වචනං

‘‘සබ්කබව කත යථා විමානස්ස ආරුහකන උස්සුක්කජාතා අකහසුං, තථා

සබ්කබව තං ආරුහිංසු, න කස්සචි ආරුහකන අන්තරාකයො අකහොසී’’ති

දස්සනත්ථං වුත්තං  මසක්කසාරං විෙ වාසවස්සාති ‘‘මසක්කසාර’’න්ති ච

තාවතිංසභවනං වුච්චති, සබ්බං වා කදවභවනං, ඉධ පන සක්කභවනං 
කවදිතබ්බං කතනාහ‘‘මසක්කසාරංවියවාසවස්සා’’ති  

1277-8. අථ කත වාණිජා විමානං පස්සිත්වා පසන්නචිත්තා තස්ස
කදවපුත්තස්ස ඔවාකද ඨත්වා සරකණසු ච සීකලසු ච පතිට්ඨාය තස්ස

ආනුභාකවනකසොත්ථිනාඉච්ඡිතංකදසංඅගමංසු කතන වුත්තං ‘‘යතතත්ථ

සබ්යබවා’’තිආදි තත්ථඅනුමකතොපක්කාම සත්කථොයක්ඛිද්ධියාපුනප්පුනං

අනුකමොදමාකනොති කයොජනා  කකන පන අනුමකතොති? යක්කඛනාති 

පාකකටොයමත්කථො  

1279. ෙථාපයෙො ාති යථාඅජ්ඣාසයං කතපකයොගා  පරිපුණ්ණලාභාති

සමද්ධලාභා  අක්ඛතන්ති අනුපද්දුතං පාටලිපුත්තං  අක්ඛතන්ති වා

අනාබාධංඅනුප්පීළං, අනන්තරාකයනාතිඅත්කථො  

1280. සඞ්ඝරන්ති සකං කගහං  යසොත්ථිවන්යතොති කසොත්ථිභාකවන

යුත්තා කඛමකනො  ආනන්දීතිආදීහි චතූහි පකදහි කසොමනස්සිතභාවකමව

වදති  යසරීසකං යත පරියවණං මාපයිංසූති කතඤ්ඤුතාය ඨත්වා
පටිස්සවකමොචනත්ථඤ්ච කදවපුත්තස්ස නාකමන කසරීසකං නාම 

පරිච්කඡදවකසන කවණියකතො කපක්ඛිතබ්බකතො පරිකවණං 
පාසාදකූටාගාරරත්තිට්ඨානාදිසම්පන්නං පාකාරපරික්ඛිත්තං 
ද්වාරකකොට්ඨකයුත්තංආවාසංඅකංසු  

1281. එතාදිසාති එදිසී, එවං අනත්ථපටිබාහිනී අත්ථසාධිකා ච  

මහත්ථිකාති මහාපකයොජනා මහානිසංසා  ධම්මගුණානන්ති

අවිපරීතගුණානං  එකස්ස සත්තස්ස හිතත්ථං සබ්යබව සත්තා සබ්කබ එව

කත සත්ථපරියාපන්නාසත්තා, සුඛිතා සුඛප්පත්තාකඛමප්පත්තා අයහසුං. 

සම්භකවො පන උපාසකකො පායාසිස්ස කදවපුත්තස්ස කතසඤ්ච
වාණිජානං වචනපටිවචනවකසන පවත්තං ගාථාබන්ධං සුතනියාකමකනව
උග්ගකහත්වා කථරානං ආකරොකචසි  පායාසිකදවපුත්කතො ආයස්මකතො
සම්භවත්කථරස්ස කකථසීති අපකර  තං යසත්කථරප්පමුඛා මහාකථරා
දුතියසඞ්ගීතියංසඞ්ගහංආකරොකපසුං සම්භකවොපනඋපාසකකොමාතාපිතූනං
අච්චකයන පබ්බජිත්වාඅරහත්කතපතිට්ඨාසි  

කසරීසකවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  
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11. සුනික්ඛිත්තවිමානවණ්ණනා 

උච්චමිදං මණිථූණං විමානන්ති සුනික්ඛිත්තවිමානං  තස්ස කා

උප්පත්ති? භගවා සාවත්ථියං විහරති කජතවකන  කතන සමකයන ආයස්මා
මහාකමොග්ගල්ලාකනො කහට්ඨා වුත්තනකයකනව කදවචාරිකං චරන්කතො 
තාවතිංසභවනං උපගකතො  තස්මඤ්ච ඛකණ අඤ්ඤතකරො කදවපුත්කතො
අත්තකනො විමානද්වාකර ඨිකතො ආයස්මන්තං මහාකමොග්ගල්ලානං දිස්වා
සඤ්ජාතගාරවබහුමාකනො උපසඞ්කමත්වා පඤ්චපතිට්ඨිකතන වන්දිත්වා
අඤ්ජලිංපග්ගය්හඅට්ඨාසි  

කසො කිර අතීකත කස්සපසම්මාසම්බුද්කධ පරිනිබ්බුකත තස්ස 
සරීරධාතුකයොපක්ඛිපිත්වාකයොජනිකකකනකථූකපචකකතචතස්කසොපරිසා

කාකලනකාලං උපසඞ්කමත්වාගන්ධපුප්ඵධූපාදීහිකචතිකය පූජංකකරොන්ති, 
තත්ථ අඤ්ඤතකරො උපාසකකො අඤ්කඤසු පුප්ඵපූජං කත්වා ගකතසු කතහි
පූජිතට්ඨාකන දුන්නික්ඛිත්තානි පුප්ඵානි දිස්වා තත්කථව තානි සම්මකදව
ඨකපන්කතො සන්නිකවසවකසන දස්සනීයං පාසාදිකං විභත්තිවිකසසයුත්තං 
පුප්ඵපූජංඅකාසි කත්වාචපනඑතංආරම්මණංගණ්හන්කතොසත්ථුගුකණ
අනුස්සරිත්වා පසන්නචිත්කතොතංපුඤ්ඤංහදකයඨකපසි  

කසො අපරභාකග කාලං කත්වා තස්කසව කම්මස්ස ආනුභාකවන

තාවතිංසභවකනද්වාදසකයොජනිකකකනකවිමාකනනිබ්බත්ති, මහානුභාකවො
මහා චස්ස පරිවාකරො අකහොසි  තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘තස්මඤ්ච ඛකණ
අඤ්ඤතකරො කදවපුත්කතො…කප … අට්ඨාසී’’ති  අථ නං ආයස්මා
මහාකමොග්ගල්ලාකනො යථාලද්ධසම්පත්තිකිත්තනමුකඛන කතසුචරිතකම්මං
ඉමාහිගාථාහිපුච්ඡි– 

1282. 

‘‘උච්චමදංමණිථූණංවිමානං, සමන්තකතොද්වාදසකයොජනානි; 

කූටාගාරාසත්තසතාඋළාරා, කවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා  

1283. 

‘‘තත්ථච්ඡසිපිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණාපවදන්ති වග්ගුං; 

දිබ්බා රසා කාමගුකණත්ථ පඤ්ච, නාරිකයො ච නච්චන්ති 
සුවණ්ණඡන්නා  

1284. 

‘‘කකනකතතාදිකසොවණ්කණො, කකනකතඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකතකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

1285. 

‘‘පුච්ඡාමතංකදවමහානුභාව, මනුස්සභූකතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
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කකනාසි එවං ජලිතානුභාකවො, වණ්කණො ච කත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති  

කසොපි තස්ස අත්තකනො කතකම්මං ඉමාහි ගාථාහි කකථසි  තං
දස්කසන්තා සඞ්ගීතිකාරාආහංසු– 

1286. 

‘‘කසොකදවපුත්කතොඅත්තමකනො, කමොග්ගල්ලාකනනපුච්ඡිකතො; 

පඤ්හංපුට්කඨොවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං’’  

1287. 

‘‘දුන්නික්ඛිත්තං මාලං සුනික්ඛිපිත්වා, පතිට්ඨකපත්වා සුගතස්ස

ථූකප; 

මහිද්ධිකකොචම්හිමහානුභාකවො, දිබ්කබහිකාකමහි සමඞ්ගිභූකතො  

1288. 

‘‘කතන කමතාදිකසොවණ්කණො, කතනකමඉධමජ්ඣති; 

උප්පජ්ජන්තිචකමකභොගා, කයකකචිමනකසොපියා  

1289. 

‘‘අක්ඛාමකතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූකතොයමහංඅකාසිං; 

කතනම්හි එවං ජලිතානුභාකවො, වණ්කණො ච කම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති  

1287. තත්ථ දුන්නික්ඛිත්තං මාලන්ති කචතිකය පූජාකරණට්ඨාකන 
නිරන්තරට්ඨපනාදිනාරචනාවිකසකසනඅට්ඨකපත්වායථානික්ඛිත්තතායන

සුට්ඨු නික්ඛිත්තං, වාකතන වා පහරිත්වා දුන්නික්ඛිත්තං පුප්ඵං  

සුනික්ඛිපිත්වාති සුට්ඨු නික්ඛිපිත්වා රචනාවිකසකසන දස්සනීයං පාසාදිකං

කත්වා නික්ඛිපිය  පතිට්ඨයපත්වාති විභත්තිවිකසසාදිවකසන පුප්ඵං
පතිට්ඨාකපත්වා  තං වා පුප්ඵං නික්ඛිපන්කතො සත්ථු කචතියං උද්දිස්ස මම
සන්තාකන කුසලධම්මං පතිට්ඨාකපත්වාති එවං එත්ථ අත්කථො දට්ඨබ්කබො 
කසසංවුත්තනයකමව  

එවං කදවපුත්කතන අත්තකනො සුචරිතකම්කම පකාසිකත කථකරො තස්ස
ධම්මං කදකසත්වා ආගන්ත්වා භගවකතො තමත්ථං නිකවකදසි  භගවා තං
අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා සම්පත්තමහාජනස්ස ධම්මං කදකසසි  කදසනා
මහාජනස්සසාත්ථිකාඅකහොසීති  

සුනික්ඛිත්තවිමානවණ්ණනානිට්ඨිතා  

ඉතිපරමත්ථදීපනියාඛුද්දක-අට්ඨකථායවිමානවත්ථුස්මං 
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එකාදසවත්ථුපටිමණ්ඩිතස්සසත්තමස්ස 

සුනික්ඛිත්තවග්ගස්සඅත්ථවණ්ණනානිට්ඨිතා  

නිට්ඨිතාචපුරිසවිමානවණ්ණනා  

නිගමනකථා 
එත්තාවතා ච– 

කදවතානංවිමානාදි-සම්පත්තිංතස්සකාරණං; 

පකාසයන්තීසත්තානං, සබ්බකලොකහිතාවහා  

අප්පකානම්පිකාරානං, යාවිභාකවතිකදසනා; 
උළාරඵලතංචිත්ත-කඛත්තසම්පත්තිකයොගකතො  

යංකථාවත්ථුකුසලා, සුපරිඤ්ඤාතවත්ථුකා; 

විමානවත්ථුඉච්කචව, සඞ්ගායිංසු මකහසකයො  

තස්සඅත්ථංපකාකසතුං, කපොරාණට්ඨකථානයං; 

සන්නිස්සායසමාරද්ධා, අත්ථසංවණ්ණනාමයා  

යා තත්ථපරමත්ථානං, තත්ථතත්ථයථාරහං; 

පකාසනා පරමත්ථ-දීපනී නාමනාමකතො  

සම්පත්තාපරිනිට්ඨානං, අනාකුලවිනිච්ඡයා; 

සාසත්තරසමත්තාය, පාළියාභාණවාරකතො  

ඉතිතංසඞ්ඛකරොන්කතන, යංතංඅධිගතංමයා; 

පුඤ්ඤංතස්සානුභාකවන, කලොකනාථස්සසාසනං  

ඔගාකහත්වාවිසුද්ධාය, සීලාදිපටිපත්තියා; 

සබ්කබපිකදහිකනොකහොන්තු, විමුත්තිරසභාගිකනො  

චිරං තිට්ඨතුකලොකස්මං, සම්මාසම්බුද්ධසාසනං; 

තස්මංසගාරවානිච්චං, කහොන්තුසබ්කබපිපාණිකනො  

සම්මා වස්සතුකාකලන, කදකවොපිජගතීපති; 

සද්ධම්මනිරකතොකලොකං, ධම්කමකනවපසාසතූති  

ඉතිබදරතිත්ථවිහාරවාසිනා ආචරිෙධම්මපායලන 

කතාය 
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පටුන 

පරමත්ථදීපනියාඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

විමානවත්ථුඅත්ථවණ්ණනානිට්ඨිතා  

විමානවත්ථු-අට්ඨකථාසමත්තා  

 



 

 

 

 

 

 

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''''''''' 


