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යෙරගාො-අට්ඨකො 
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3. වනවච්ඡත්යෙරගාොවණ්ණනා .................................................... 55 
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6. අභයත්යෙරගාොවණ්ණනා ......................................................... 80 
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2. සුප්පියත්යෙරගාොවණ්ණනා ...................................................... 89 
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4. යපොසියත්යෙරගාොවණ්ණනා ..................................................... 93 
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3. සුමඞ්ගලත්යෙරගාොවණ්ණනා ................................................. 108 
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2. සුබාහුත්යෙරගාොවණ්ණනා ..................................................... 123 
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9. යකොසලවිහාරිත්යෙරගාොවණ්ණනා .......................................... 131 
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3. බන්ධුරත්යෙරගාොවණ්ණනා .................................................... 208 

4. ඛි කත්යෙරගාොවණ්ණනා ...................................................... 210 
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2. යජොතිදාසත්යෙරගාොවණ්ණනා ................................................ 268 
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4. වල්ලියත්යෙරගාොවණ්ණනා ................................................... 298 
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9. භාරද්වාජත්යෙරගාොවණ්ණනා ................................................ 310 
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8. නිසභත්යෙරගාොවණ්ණනා ...................................................... 327 
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1. කුමාරකස්සපත්යෙරගාොවණ්ණනා .......................................... 331 
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9. යයසොජත්යෙරගාොවණ්ණනා ................................................... 369 
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15. හාරි ත්යෙරගාොවණ්ණනා .................................................... 392 
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වන්යද මුත් මං ධම් ං, සම්මාසම්බුද්ධපූජි ං  

සීලාදිගුණසම්පන්යනො, ඨිය ොමග්ගඵයලසුයයො; 

වන්යද අරිෙසඞ්ඝං  ං, පුඤ්ඤක්යඛත් ං අනුත් රං  

වන්දනාජනි ංපුඤ්ඤං, ඉතියංර නත් යය; 

හ න් රායයොසබ්බත්ෙ, හුත්වාහං ස්සය ජසා  

යා  ාසුභූතිආදීහි, ක කිච්යචහි ාදිහි; 

යෙයරහිභාසි ාගාො, යෙරීහිචනිරාමිසා  

උදානනාදවිධිනා, ගම්භීරානිපුණාසුභා; 

සුඤ්ඤ ාපටිසංයුත් ා, අරියධම්මප්පකාසිකා  

යෙරගාොතිනායමන, යෙරීගාොති ාදියනො; 

යාඛුද්දකනිකායම්හි, සඞ්ගායංසුමයහසයයො  

 ාසං ගම්භීරඤායණහි, ඔගායහ බ්බභාවය ො; 

කිඤ්චාපිදුක්කරාකාතුං, අත්ෙසංවණ්ණනා මයා  

සහසංවණ්ණනංයස්මා, ධරය සත්ථුසාසනං; 

පුබ්බාචරියසීහානං, තිට්ඨය වවිනිච්ඡයයො  

 ස්මා  ංඅවලම්බිත්වා, ඔගායහත්වාන පඤ්චපි; 

නිකායයඋපනිස්සාය, යපොරාණට්ඨකොනයං  

සුවිසුද්ධංඅසංකිණ්ණං, නිපුණත්ෙවිනිච්ඡයං; 

 හාවිහාරවාසීනං, සමයංඅවියලොමයං  
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යාසංඅත්යෙොදුවිඤ්යඤයයයො, අනුපුබ්බිකෙංවිනා; 

 ාසං ඤ්චවිභායවන්ය ො, දීපයන්ය ොවිනිච්ඡයං  

යොබලංකරිස්සාමි, අත්ෙසංවණ්ණනංසුභං; 

සක්කච්චංයෙරගාොනං, යෙරීගාොනයමවච  

ඉතිආකඞ්ඛමානස්ස, සද්ධම්මස්සචිරට්ඨිතිං; 

 දත්ෙංවිභජන් ස්ස, නිසාමයෙසාධයවොති  

කා පයන ා යෙරගාො යෙරීගාො ච, කෙඤ්ච පවත් ාති, 
කාමඤ්චායමත්යෙො ගාොසු වුත්ය ොයයව පාකටකරණත්ෙං පන පුනපි
වුච්චය  –  ත්ෙ යෙරගාො  ාව සුභූතිත්යෙරාදීහි භාසි ා  යා හි ය 

අත් නා යොධිග ං මග්ගඵලසුඛං පච්චයවක්ඛිත්වා කාචි උදානවයසන, 

කාචි අත් යනො සමාපත්තිවිහාරපච්චයවක්ඛණවයසන, කාචි පුච්ඡාවයසන, 

කාචිපරිනිබ්බානසමයයසාසනස්ස නියයානිකභාවවිභාවනවයසනඅභාසිංසු, 

 ා සබ්බා සඞ්ගීතිකායල එකජ්ඣං කත්වා ‘‘යෙරගාො’’ඉච්යචව
ධම්මසඞ්ගාහයකහිසඞ්ගී ා යෙරීගාොපනයෙරියයොඋද්දිස්ස යදසි ා  

 ාපනවිනයපිටකං, සුත් න් පිටකංඅභිධම්මපිටකන්තිතීසු පිටයකසු

සුත් න් පිටකපරියාපන්නා  දීඝනිකායයො, මජ්ඣිමනිකායයො, 

සංයුත් නිකායයො, අඞ්ගුත් රනිකායයො, ඛුද්දකනිකායයොති පඤ්චසු

නිකායයසු ඛුද්දකනිකායපරියාපන්නා, සුත් ං, යගයයං, යවයයාකරණං, 

ගාො, උදානං, ඉතිවුත් කං, ජා කං, අබ්භු ධම්මං, යවදල්ලන්ති නවසු 
සාසනඞ්යගසුගාෙඞ්ගසඞ්ගහංග ා  

‘‘ද්වාසීතිබුද්ධය ොගණ්හිං, ද්යවසහස්සානිභික්ඛුය ො; 

චතුරාසීතිසහස්සානි, යයයමධම්මාපවත්තියනො’’ති  

එවං ධම්මභණ්ඩාගාරියකන පටිඤ්ඤාය සු චතුරාසීතියා 
ධම්මක්ඛන්ධසහස්යසසුකතිපයධම්මක්ඛන්ධසඞ්ගහංග ා  

 ත්ෙ යෙරගාො  ාව නිපා ය ො එකනිපාය ො එකුත් රවයසන යාව
චුද්දසනිපා ාති චුද්දසනිපාය ො යසොළසනිපාය ො වීසතිනිපාය ො
තිංසනිපාය ො චත් ාලීසනිපාය ො පඤ්ඤාසනිපාය ො සට්ඨිනිපාය ො
සත් තිනිපාය ොති එකවීසතිනිපා සඞ්ගහා  නිපා නං නික්ඛිපනන්ති
නිපාය ො  එයකො එයකයකො ගාොනං නිපාය ො නික්යඛයපො එත්ොති 

එකනිපාය ො ඉමිනානයයනයසයසසුපිඅත්යෙොයවදි බ්යබො  

 ත්ෙ එකනිපාය  ද්වාදස වග්ගා  එයකකස්මිං වග්යග දස දසකත්වා 

වීසුත් රස ංයෙරා,  ත්තිකාඑවගාො වුත් ඤ්හි– 
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‘‘වීසුත් රස ංයෙරා, ක කිච්චාඅනාසවා; 

එකකම්හිනිපා ම්හි, සුසඞ්ගී ාමයහසිභී’’ති  

දුකනිපාය  එකූනපඤ්ඤාස යෙරා, අට්ඨනවුති ගාො; තිකනිපාය 

යසොළස යෙරා, අට්ඨචත් ාලීස ගාො; චතුක්කනිපාය  ය රස යෙරා, 

ද්යවපඤ්ඤාස ගාො; පඤ්චකනිපාය  ද්වාදස යෙරා, සට්ඨි ගාො; 

ඡක්කනිපාය චුද්දසයෙරා, චතුරාසීති ගාො; සත් කනිපාය පඤ්චයෙරා, 

පඤ්චතිංස ගාො; අට්ඨකනිපාය   යයො යෙරා, චතුවීසති ගාො; 

නවකනිපාය එයකොයෙයරො, නවගාො; දසනිපාය සත් යෙරා, සත් ති

ගාො; එකාදසනිපාය එයකොයෙයරො, එකාදසගාො; ද්වාදසනිපාය ද්යව

යෙරා, චතුවීසති ගාො; ය රසනිපාය  එයකො යෙයරො, ය රස ගාො; 

චුද්දසනිපාය  ද්යව යෙරා, අට්ඨවීසති ගාො; පන්නරසනිපාය ො නත්ථි, 

යසොළසනිපාය  ද්යව යෙරා, ද්වත්තිංස ගාො; වීසතිනිපාය  දස යෙරා, 

පඤ්චචත් ාලීසාධිකානිද්යවගාොස ානි; තිංසනිපාය  යයොයෙරා, ස ං

පඤ්ච ච ගාො; චත් ාලීසනිපාය  එයකො යෙයරො, ද්යවචත් ාලීස ගාො; 

පඤ්ඤාසනිපාය  එයකො යෙයරො, පඤ්චපඤ්ඤාස ගාො; සට්ඨිනිපාය 

එයකො යෙයරො, අට්ඨසට්ඨි ගාො; සත් තිනිපාය  එයකො යෙයරො, 

එකසත් ති ගාො  සම්පිණ්යඩත්වා පන ද්යවස ානි චතුසට්ඨි ච යෙරා, 
සහස්සංතීණිස ානිසට්ඨිචගාොති වුත් ම්පි යච ං– 

‘‘සහස්සංයහොන්ති ාගාො, තීණිසට්ඨිස ානිච; 

යෙරාචද්යවස ාසට්ඨි, චත් ායරොචපකාසි ා’’ති  

යෙරීගාො පන එකනිපාය ො එකුත් රවයසන යාව නවනිපා ාති

නවනිපාය ො එකාදසනිපාය ො, ද්වාදසනිපාය ො, යසොළසනිපාය ො, 

වීසතිනිපාය ො, තිංසනිපාය ො, චත් ාලීසනිපාය ො, මහානිපාය ොති 

යසොළසනිපා සඞ්ගහා  ත්ෙ එකනිපාය අට්ඨාරසයෙරියයො, අට්ඨාරයසව

ගාො; දුකනිපාය දසයෙරියයො, වීසතිගාො; තිකනිපාය අට්ඨයෙරියයො, 

චතුවීසති ගාො; චතුක්කනිපාය  එකා යෙරී, ච ස්යසො ගාො; 

පඤ්චකනිපාය  ද්වාදස යෙරියයො සට්ඨි ගාො; ඡක්කනිපාය  අට්ඨ

යෙරියයොඅට්ඨචත් ාලීස ගාො; සත් නිපාය තිස්යසොයෙරියයො, එකවීසති

ගාො; අට්ඨ නිපා ය ො පට්ඨාය යාව යසොළසනිපා ා එයකකා යෙරියයො

 ං ංනිපා පරිමාණා ගාො; වීසතිනිපාය  පඤ්ච යෙරියයො, 

අට්ඨාරසස ගාො; තිංසනිපාය  එකා යෙරී, චතුත්තිංස ගාො; 

චත් ාලීසනිපාය  එකා යෙරී, අට්ඨචත් ාලීස ගාො; මහානිපාය පි එකා

යෙරී, පඤ්චසත් තිගාො එවයමත්ෙනිපා ානං ගාොවග්ගානංගාොනඤ්ච
පරිමාණංයවදි බ්බං  



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො නිදානගාොවණ්ණනා 

1 

පටුන 

නිදානගාොවණ්ණනා 

එවං පරිච්ඡින්නපරිමාණාසුපයන ාසුයෙරගාො ආදි  ත්ොපි– 

‘‘සීහානංවනදන් ානං, දාඨීනංගිරිගබ්භයර; 

සුණාෙභාවි ත් ානං, ගාොඅත්ථූපනායකා’’ති  

අයං පඨමමහාසඞ්ගීතිකායල ආයස්ම ා ආනන්යදන ය සං යෙරානං

යෙොමනත්ෙං භාසි ා ගාො ආදි   ත්ෙ සීහානන්ති සීහසද්යදො ‘‘සීයහො, 

භික්ඛයව, මිගරාජා’’තිආදීසු )අ  නි  4.33) මිගරායජ ආගය ො  ‘‘අෙ යඛො

සීයහො යසනාපති යයන භගවා ය නුපසඞ්කමී’’තිආදීසු )අ  නි  5.34) 

පඤ්ඤත්තියං  ‘‘සීයහොති යඛො, භික්ඛයව,  ොග ස්යස ං අධිවචනං

අරහය ො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’තිආදීසු (අ  නි  5.99; 10.21)  ොගය  

 ත්ෙ යො  ොගය  සදිසකප්පනාය ආගය ො, එවං ඉධාපි 

සදිසකප්පනාවයසයනව යවදි බ්යබො,  ස්මා සීහානංවාති සීහානං ඉව 

සන්ධිවයසන සරයලොයපො ‘‘එවංස ය ’’තිආදීසු )ම  නි  1.22) විය   ත්ෙ 

ඉවාතිනිපා පදං  සුණාොතිආඛයා පදං  ඉ රානිනාමපදානි  සීහානංවාති

චසම්බන්යධසාමිවචනං  කාමඤ්යචත්ෙසම්බන්ධීසරූපය ොනවුත්ය ො, 
අත්ෙය ො පන වුත්ය ොව යහොති  යො හි ‘‘ඔට්ඨස්යසව මුඛං එ ස්සා’’ති

වුත්ය ඔට්ඨස්සමුඛංවිය මුඛංඑ ස්සාතිඅයමත්යෙොවුත්ය ොඑවයහොති, 

එවමිධාපි ‘‘සීහානංවා’’ති වුත්ය  සීහානං නායදො වියාති අයමත්යෙො

වුත්ය ො එව යහොති   ත්ෙ මුඛසද්දසන්නිධානං යහොතීති යච, ඉධාපි 

‘‘නදන් ාන’’න්ති පදසන්නිධානය ො,  ස්මා සීහානංවාති නිදස්සනවචනං  

නදන්තානන්ති  ස්ස නිදස්සි බ්යබන සම්බන්ධදස්සනං  දාඨීනන්ති

 බ්බියසසනං  ගිරිගබ්භයරති ස්සපවත්තිට්ඨානදස්සනං  සුණාොතිසවයන

නියයොජනං  භාවිතත්තානන්ති යසො බ්බස්ස පභවදස්සනං  ගාොති

යසො බ්බවත්ථුදස්සනං  අත්ථුපනායිකාති  බ්බියසසනං  කාමඤ්යචත්ෙ

‘‘සීහානං නදන් ානං දාඨීන’’න්ති පුල්ලිඞ්ගවයසන ආග ං, ලිඞ්ගං පන

පරිවත්ය ත්වා ‘‘සීහීන’’න්තිආදිනා ඉත්ථිලිඞ්ගවයසනාපි අත්යෙො

යවදි බ්යබො  එකයසසවයසන වා සීහා ච සීහියයො ච සීහා, ය සං
සීහානන්තිආදිනා සාධාරණා යහ ා තිස්යසො නිදානගාො යෙරගාොනං
යෙරීගාොනඤ්චාති  

 ත්ෙ සහනය ො හනනය ො ච සීයහො  යො හි සීහස්ස මිගරඤ්යඤො 
බලවියසසයයොගය ො සරභමිගමත් වරවාරණාදිය ොපි පරිස්සයයො නාම

නත්ථි, වා ා පාදිපරිස්සයම්පියසොසහතියයව, යගොචරායපක්කමන්ය ොපි
ය ජුස්සද ාය මත් ගන්ධහත්ථිවනමහිංසාදියකසමාගන්ත්වාඅභීරූඅඡම්භී

අභිභවති, අභිභවන්ය ො ච ය  අඤ්ඤදත්ථු හන්ත්වා  ත්ෙ මුදුමංසානි

භක්ඛයත්වා සුයඛයනව විහරති, එවයමය පි මහායෙරා

අරියබලවියසසයයොයගන සබ්යබසම්පි පරිස්සයානං සහනය ො, 
රාගාදිසංකියලසබලස්ස අභිභවිත්වා හනනය ො පජහනය ො
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පටුන 

ය ජුස්සදභායවන කුය ොචිපි අභීරූ අඡම්භී ඣානාදිසුයඛන විහරන්තීති
සහනය ො හනනය ො ච සීහා වියාති සීහා  සද්දත්ෙය ො පන යො

කන් නත්යෙන ආදිඅන් විපල්ලාසය ො ක්කංවුච්චති, එවංහිංසනට්යඨන
සීයහො යවදි බ්යබො   ො සහනට්යඨන  පියසොදරාදිපක්යඛයපන
නිරුත්තිනයයනපන වුච්චමායන වත් බ්බයමවනත්ථි  

අෙ වා යො මිගරාජා යකසරසීයහො අත් යනො ය ජුස්සද ාය එකචාරී

විහරති, න කඤ්චි සහායං පච්චාසීසති, එවයමය පි ය ජුස්සද ාය

වියවකාභිරතියා ච එකචාරියනොති එකචරියට්යඨනපි සීහා වියාති සීහා, 

ය නාහ–භගවා‘‘සීහංයවකචරංනාග’’න්ති)සං නි  1.30; සු නි 168). 

අෙ වා අසන් ාසනජවපරක්කමාදිවියසසයයොගය ො සීහා වියාති සීහා, 
එය මහායෙරා වුත් ඤ්යහ ංභගව ා– 

‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, අසනියා ඵලන්තියා න සන් සන්ති, 

ක යමව ද්යව? භික්ඛු ච ඛීණාසයවො සීයහො ච මිගරාජා’’ති )අ  නි 
2.60). 

ජයවොපිසීහස්සඅඤ්යඤහිඅසාධාරයණො,  ොපරක්කයමො  ොහියසො 

උසභස ම්පි ලඞ්ඝිත්වා වනමහිංසාදීසු නිප ති, යපො යකොපි සමායනො
පභින්නමදානම්පි මත් වරවාරණානං පටිමානං භින්දිත්වා දන් කළීරංව

ඛාදති එය සං පනඅරියමග්ගජයවොඉද්ධිජයවොචඅඤ්යඤහිඅසාධාරයණො, 

සම්මප්පධානපරක්කයමො ච නිරතිසයයො   ස්මා සීහානංවාති සීහසදිසානං

විය  සීහස්ස යචත්ෙ හීනූපම ා දට්ඨබ්බා, අච්චන් විසිට්ඨස්ස
සහනාදිඅත්ෙස්සයෙයරස්යවවලබ්භනය ො  

නදන්තානන්ති ගජ්ජන් ානං  යගොචරපරක්කමතුට්ඨියවලාදීසු හි යො
සීහා අත් යනො ආසයය ො නික්ඛමිත්වා විජම්භිත්වා සීහනාදං අභී නාදං

නදන්ති, එවං එය පි විසයජ්ඣත් පච්චයවක්ඛණඋදානාදිකායලසු ඉමං 

අභී නාදංනදිංසු ය නවුත් ං– ‘‘සීහානංවනදන් ාන’’න්ති  දාඨීනන්ති

දාඨාවන් ානං  පසට්ඨදාඨීනං, අතිසයදාඨානන්තිවා අත්යෙො යොහිසීහා
අතිවිය දළ්හානං තික්ඛානඤ්ච චතුන්නං දාඨානං බයලන පටිපක්ඛං 

අභිභවිත්වාඅත් යනොමයනොරෙංමත්ෙකංපූයරන්ති, එවයමය පිචතුන්නං
අරියමග්ගදාඨානං බයලන අනාදිමති සංසායර අනභිභූ පුබ්බපටිපක්ඛං 
අභිභවිත්වා අත් යනො මයනොරෙං මත්ෙකං පායපසුං  ඉධාපි දාඨා වියාති
දාඨාතිසදිසකප්පනාවයසයනව අත්යෙොයවදි බ්යබො  

ගිරිගබ්භයරතිපබ්බ ගුහායං, සමීපත්යෙ භුම්මවචනං ‘‘ගිරිගව්හයර’’ති
යකචි පඨන්ති  පබ්බය සු වනගහයන වනසණ්යඩති අත්යෙො  ඉදං පන
යනසං වියරොචනට්ඨානදස්සනඤ්යචව සීහනාදස්ස යයොගයභූමිදස්සනඤ්ච 
නදන් ානං ගිරිගබ්භයරතියයොජනා යොහිසීහායයභුයයයනගිරිගබ්භයර
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පටුන 

අඤ්යඤහි දුරාසද ාය ජනවිවිත්ය  වසන් ා අත් යනො දස්සයනන
උප්පජ්ජනකස්ස ඛුද්දකමිගසන් ාසස්ස පරිහරණත්ෙං යගොචරගමයන

සීහනාදං නදන්ති, එවයමය පි අඤ්යඤහි දුරාසදගිරිගබ්භරසදියසව 
සුඤ්ඤාගායරවසන් ා ගුයණහි ඛුද්දකානං පුථුජ්ජනානං 
 ණ්හාදිට්ඨිපරිත් ාසපරිවජ්ජනත්ෙං වක්ඛමානගාොසඞ්ඛා ං අභී නාදං

නදිංසු ය න වුත් ං‘‘සීහානංවනදන් ානං, දාඨීනංගිරිගබ්භයර’’ති  

සුණාොති සවනාණත්තිකවචනං, ය න වක්ඛමානානං ගාොනං
සන්නිපති ාය පරිසාය යසොතුකාම ං උප්පායදන්ය ො සවයන ආදරං

ජයනති, උස්සාහංසමුට්ඨායපන්ය ොගාරවං බහුමානඤ්චඋපට්ඨයපති අෙ
වා ‘‘සීහාන’’න්තිආදීනං පදානං සදිසකප්පනාය විනා මුඛයවයසයනව
අත්යෙො යවදි බ්යබො   ස්මා දළ්හතික්ඛභායවන පසට්ඨාතිසයදාඨ ාය
දාඨීනං ගිරිගබ්භයර නදන් ානං සීහගජ්ජි ං ගජ්ජන් ානං සීහානං 
මිගරාජූනංවියය සංඅභී නාදසදිසාගාොසුණාොතිඅත්යෙො ඉදංවුත් ං
යහොති – ‘‘යො සීහනාදං නදන් ානං සීහානං මිගරාජූනං කුය ොචිපි

භයාභාවය ො යසො අභී නායදො  දඤ්ඤමිගසන් ාසකයරො, එවං
භාවි ත් ානං අප්පමත් ානං යෙරානං සීහනාදසදිසියයො සබ්බයසො 

භයයහතූනං සුප්පහීනත් ා අභී නාදභූ ා, පමත් ජනසන් ාසකරා ගාො
සුණාො’’ති  

භාවිතත්තානන්තිභාවි චිත් ානං  චිත් ඤ්හි ‘‘අත් ා හිකිර දුද්දයමො

)ධ  ප  159) යයො යව ඨි ත්ය ො  සරංව උජ්ජූ’’ති (සු  නි  217) ච

‘‘අත් සම්මාපණිධී’’ති (ඛු  පා  5.4; සු  නි  263) ච එවමාදීසු අත් ාති

වුච්චති,  ස්මා අධිචිත් ානුයයොයගන සමෙවිපස්සනාභිවඩ්ඪි චිත් ානං
සමෙවිපස්සනාභාවනාමත්ෙකං පායපත්වා ඨි ානන්ති අත්යෙො  අෙ වා 

භාවිතත්තානන්ති භාවි සභාවානං, සභාවභූ සීලාදිභාවි ානන්ති අත්යෙො 

ගීයතීති ගාො, අනුට්ඨුභාදිවයසන ඉසීහි පවත්ති ං චතුප්පදං ඡප්පදං වා
වචනං අඤ්යඤසම්පි  ංසදිස ාය ොවුච්චන්ති අත් ත්ොදියභයදඅත්යෙ

උපයනන්තිය සුවා උපනියයන්තීති අත්ථූපනායිකා. 

අෙ වා භාවිතත්තානන්ති භාවි ත් ාභාවානං, අත් භායවො හිආහිය ො

අහංමායනොඑත්ොති ‘‘අත් ා’’තිවුච්චති, යසො චය හිඅප්පමාදභාවනාය
අනවජ්ජභාවනායභාවිය ොසම්මයදවගුණගන්ධංගාහාපිය ො ය නය සං 
කායභාවනා සීලභාවනා චිත් භාවනා පඤ්ඤාභාවනාති චතුන්නම්පි
භාවනානං පරිපුණ්ණභාවං දස්යසති  ‘‘භාවනා’’ති ච සම්යබොධිපටිපදා

ඉධාධිප්යප ා  යායං සච්චසම්යබොධි අත්ථි, සා දුවිධා අභිසමයය ො
 දත්ෙය ො ච  සම්යබොධි පන තිවිධා සම්මාසම්යබොධි පච්යචකසම්යබොධි 
සාවකසම්යබොධීති   ත්ෙ සම්මා සාමං සබ්බධම්මානං බුජ්ඣනය ො
යබොධනය ො ච සම්මාසම්යබොධි  සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණපදට්ඨානං



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො නිදානගාොවණ්ණනා 

4 

පටුන 

මග්ගඤාණං මග්ගඤාණපදට්ඨානඤ්ච සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණං
‘‘සම්මාසම්යබොධී’’තිවුච්චති ය නාහ– 

‘‘බුද්යධොති යයො යසො භගවා සයම්භූ අනාචරියයකො පුබ්යබ

අනනුස්සුය සු ධම්යමසු සාමං සච්චානි අභිසම්බුජ්ඣි,  ත්ෙ ච 

සබ්බඤ්ඤු ංපත්ය ොබයලසුචවසීභාව’’න්ති)මහානි 192; චූළනි  

පාරායනත්ථුතිගාොනිද්යදස97; පටි ම 1.161). 

යබොධයනයයයබොධනත්යෙො හි බයලසු වසීභායවො  පච්යචකං සයයමව

යබොධීති පච්යචකසම්යබොධි, අනනුබුද්යධො සයම්භූඤායණන
සච්චාභිසමයයොති අත්යෙො  සම්මාසම්බුද්ධානඤ්හි සයම්භූඤාණ ාය
සයයමව පවත් මායනොපි සච්චාභිසමයයො සානුබුද්යධො අපරිමාණානං
සත් ානං සච්චාභිසමයස්ස යහතුභාවය ො  ඉයමසං පන යසො එකස්සාපි 
සත් ස්ස සච්චාභිසමයයහතු න යහොති  සත්ථු ධම්මයදසනාය සවනන්ය 
ජා ාති සාවකා  සාවකානං සච්චාභිසමයයො සාවකසම්යබොධි  තිවිධායපසා 
තිණ්ණං යබොධිසත් ානං යොසකං ආගමනීයපටිපදාය මත්ෙකප්පත්තියා
සතිපට්ඨානාදීනං සත් තිංසාය යබොධිපක්ඛියධම්මානං භාවනාපාරිපූරීති
යවදි බ්බා ඉ රාභිසමයානං දවිනාභාවය ො නහි සච්ඡිකිරියාභිසමයයන

විනා භාවනාභිසමයයො සම්භවති, සති ච භාවනාභිසමයය පහානාභිසමයයො 
පරිඤ්ඤාභිසමයයොචසිද්යධොයයවයහොතීති  

යදා හි මහායබොධිසත්ය ො පරිපූරි යබොධිසම්භායරො චරිමභයව 
ක පුබ්බකිච්යචො යබොධිමණ්ඩං ආරුය්හ – ‘‘න  ාවිමං පල්ලඞ්කං

භින්දිස්සාමි, යාව න යම අනුපාදාය ආසයවහි චිත් ං විමුච්චිස්සතී’’ති
පටිඤ්ඤං කත්වා අපරාජි පල්ලඞ්යක නිසින්යනො අසම්පත් ාය එව
සඤ්ඣායවලාය මාරබලං විධමිත්වා පුරිමයායම 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණන අයනකාකාරයවොකායර පුබ්යබ
නිවුත්ෙක්ඛන්යධ අනුස්සරිත්වා මජ්ඣිමයායම දිබ්බචක්ඛුවියසොධයනන
චුතූපපා ඤාණඅනාග ංසඤාණානි අධිගන්ත්වා පච්ඡිමයායම ‘‘කිච්ඡං
ව ායංයලොයකොආපන්යනොජායතිචජීයතිචමීයතිච චවතිචඋපපජ්ජති

ච, අෙ ච පනිමස්ස දුක්ඛස්ස නිස්සරණං නප්පජානාති 

ජරාමරණස්සා’’තිආදිනා )දී  නි  2.57) ජරාමරණය ො පට්ඨාය
පටිච්චසමුප්පාදමුයඛන විපස්සනං අභිනිවිසිත්වා මහාගහනං ඡින්දිතුං
නිසදසිලායං ඵරසුංනියසන්ය ො විය කියලසගහනංඡින්දිතුංයලොකනායෙො
ඤාණඵරසුංය යජන්ය ොබුද්ධභාවායයහතුසම්පත්තියා පරිපාකංග ත් ා
සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණාධිගමාය විපස්සනං ගබ්භං ගණ්හායපන්ය ො
අන් රන් රා නානාසමාපත්තියයො සමාපජ්ජිත්වා යොවවත්ොපිය 
නාමරූයප තිලක්ඛණං ආයරොයපත්වා අනුපදධම්මවිපස්සනාවයසන
අයනකාකාරයවොකාරසඞ්ඛායර සම්මසන්ය ො 
ඡත්තිංසයකොටිස සහස්සමුයඛන සම්මසනවාරං විත්ොයරත්වා  ත්ෙ
මහාවජිරඤාණසඞ්ඛාය  විපස්සනාඤායණ තික්යඛ සූයර පසන්යන
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වුට්ඨානගාමිනිභායවන පවත් මායන යදා  ං මග්යගන ඝයටති,  දා
මග්ගපටිපාටියා දියඩ්ඪකියලසසහස්සං යඛයපන්ය ො අග්ගමග්ගක්ඛයණ 

සම්මාසම්යබොධිං අධිගච්ඡති නාම, අග්ගඵලක්ඛණය ො පට්ඨාය අධිගය ො
නාම  සම්මාසම්බුද්ධභාවය ො දසබලචතුයවසාරජ්ජාදයයොපි  ස්ස  දා
හත්ෙග ායයව යහොන්තීති අයං  ාව අභිසමයය ො සම්මාසම්යබොධිපටිපදා 

 දත්ෙය ො පන මහාභිනීහාරය ො පට්ඨාය යාව තුසි භවයන නිබ්බත්ති, 

එත්ෙන් යර පවත් ං යබොධිසම්භාරසම්භරණං   ත්ෙ යං වත් බ්බං,  ං
සබ්බාකාරසම්පන්නං චරියාපිටකවණ්ණනායං විත්ොරය ො වුත් යමවාති
 ත්ෙවුත් නයයයනවගයහ බ්බං  

පච්යචකයබොධිසත් ාපි පච්යචකයබොධියා ක ාභිනීහාරා අනුපුබ්යබන
සම්භ පච්යචකසම්යබොධිසම්භාරා  ාදියස කායල චරිමත් භායව ඨි ා
ඤාණස්ස පරිපාකග භායවන උපට්ඨි ං සංයවගනිමිත් ං ගයහත්වා
සවියසසං භවාදීසු ආදීනවං දිස්වා සයම්භූඤායණන පවත්ති පවත්තියහතුං
නිවත්තිනිවත්තියහතුඤ්ච පරිච්ඡින්දිත්වා‘‘යසො‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොනියසො
මනසිකයරොතී’’තිආදිනාආග නයයන චතුසච්චකම්මට්ඨානංපරිබ්රූයහන් ා
අත් යනො අභිනීහාරානුරූපං සඞ්ඛායර පරිමද්දන් ා අනුක්කයමන
විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා මග්ගපටිපාටියා අග්ගමග්ගං අධිගච්ඡන් ා

පච්යචකසම්යබොධිං අභිසම්බුජ්ඣන්ති නාම, අග්ගඵලක්ඛණය ො පට්ඨාය 
පච්යචකසම්බුද්ධානාමහුත්වාසයදවකස්සයලොකස්සඅග්ගදක්ඛියණයයා
යහොන්ති  

සාවකාපනසත්ථුසබ්රහ්මචාරියනොවාචතුසච්චකම්මට්ඨානකෙං සුත්වා
 ස්මිංයයව ඛයණ කාලන් යර වා  ජ්ජං පටිපත්තිං අනුතිට්ඨන් ා

ඝයටන් ා වායමන් ා විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා, යදි වා පටිපදාය

වඩ්ඪන්තියා, සච්චානි පටිවිජ්ඣන් ා අත් යනො
අභිනීහාරානුරූපසිද්ධිඅග්ගසාවකභූමියා වා යකවලං වා අග්ගමග්ගක්ඛයණ
සාවකසම්යබොධිංඅධිගච්ඡන්තිනාම  ය ොපරං සාවකබුද්ධානාමයහොන්ති
සයදවයක යලොයක අග්ගදක්ඛියණයයා  එවං  ාව අභිසමයය ො 
පච්යචකසම්යබොධිසාවකසම්යබොධිචයවදි බ්බා  

 දත්ෙය ො පන යො මහායබොධිසත් ානං යහට්ඨිමපරිච්යඡයදන
චත් ාරි අසඞ්යඛයයයානිකප්පානංස සහස්සඤ්චයබොධිසම්භාරසම්භරණං
ඉච්ඡි බ්බං මජ්ඣිමපරිච්යඡයදන අට්ඨ අසඞ්යඛයයයානි කප්පානං 

ස සහස්සඤ්ච, උපරිමපරිච්යඡයදන යසොළස අසඞ්යඛයයයානි කප්පානං
ස සහස්සඤ්ච එය  ච යභදා පඤ්ඤාධිකසද්ධාධිකවීරියාධිකවයසන

යවදි බ්බා පඤ්ඤාධිකානඤ්හිසද්ධා මන්දායහොතිපඤ්ඤාතික්ඛා,  ය ො
චඋපායයකොසල්ලස්සවිසදනිපුණභායවනනචිරස්යසව පාරමියයො පාරිපූරිං
ගච්ඡන්ති  සද්ධාධිකානං පඤ්ඤා මජ්ඣිමා යහොතීති ය සං නාතිසීඝං 
නාතිසණිකං පාරමියයො පාරිපූරිං ගච්ඡන්ති  වීරියාධිකානං පන පඤ්ඤා
මන්දා යහොතීති ය සං චියරයනව පාරමියයො පාරිපූරිං ගච්ඡන්ති  න එවං
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පච්යචකයබොධිසත් ානං  ය සඤ්හි සතිපි පඤ්ඤාධිකභායව ද්යව
අසඞ්යඛයයයානි කප්පානං ස සහස්සඤ්ච යබොධිසම්භාරසම්භරණං

ඉච්ඡි බ්බං, න ය ොඔරං සද්ධාධිකවීරියාධිකාපි වුත් පරිච්යඡදය ොපරං

කතිපයයඑවකප්යපඅතික්කමිත්වාපච්යචකසම්යබොධිං අභිසම්බුජ්ඣන්ති, 
න  තියං අසඞ්යඛයයයන්ති  සාවකයබොධිසත් ානං පන යයසං 

අග්ගසාවකභාවාය අභිනීහායරො, ය සං එකං අසඞ්යඛයයයං කප්පානං

ස සහස්සඤ්ච සම්භාරසම්භරණං ඉච්ඡි බ්බං  යයසං මහාසාවකභාවාය, 

ය සංකප්පානංස සහස්සයමව,  ො බුද්ධස්සමා ාපිතූනංඋපට්ඨාකස්ස
පුත් ස්සච  ත්ෙයො– 

‘‘මනුස්සත් ං ලිඞ්ගසම්පත්ති, යහතු සත්ොරදස්සනං; 

පබ්බජ්ජාගුණසම්පත්ති, අධිකායරොචඡන්ද ා; 

අට්ඨධම්මසයමොහානා, අභිනීහායරොසමිජ්ඣතී’’ති )බු වං 2.59) – 

එවං වුත්ය  අට්ඨ ධම්යම සයමොධායනත්වා ක පණිධානානං 
මහායබොධිසත් ානං මහාභිනීහාරය ො පභුති සවියසසං දානාදීසු
යුත් ප්පයුත් ානං දිවයස දිවයස යවස්සන් රදානසදිසං මහාදානං
යදන් ානං  දනුරූපසීලාදියක සබ්බපාරමිධම්යම ආචිනන් ානම්පි
යොවුත් කාලපරිච්යඡදං අසම්පත්වා අන් රා එව බුද්ධභාවප්පත්ති නාම

නත්ථි  කස්මා? ඤාණස්ස අපරිපච්චනය ො  පරිච්ඡින්නකායල නිප්ඵාදි ං
විය හි සස්සං බුද්ධඤාණං යොපරිච්ඡින්නකාලවයසයනව වුද්ධිං විරුළ්හිං
යවපුල්ලංආපජ්ජන් ං ගබ්භංගණ්හන් ං පරිපාකංගච්ඡතීතිඑවං– 

‘‘මනුස්සත් ංලිඞ්ගසම්පත්ති, විග ාසවදස්සනං; 

අධිකායරො ඡන්ද ා එය , අභිනීහාරකාරණා’’ති  )සු  නි  අට්ඨ  

1.ඛග්ගවිසාණසුත් වණ්ණනා)– 

ඉයම පඤ්ච ධම්යම සයමොධායනත්වා ක ාභිනීහාරානං 
පච්යචකයබොධිසත් ානං ‘‘අධිකායරො ඡන්ද ා’’ති ද්වඞ්ගසමන්නාග ාය
පත්ෙනායවයසන ක පණිධානානංසාවකයබොධිසත් ානඤ්ච ත්ෙ ත්ෙ
වුත් කාලපරිච්යඡදං අසම්පත්වා අන් රා එව පච්යචකසම්යබොධියා

යොවුත් සාවකසම්යබොධියා ච අධිගයමො නත්ථි  කස්මා? ඤාණස්ස
අපරිපච්චනය ො  ඉයමසම්පි හි යො මහායබොධිසත් ානං දානාදිපාරමීහි 

පරිබ්රහූි ාපඤ්ඤාපාරමීඅනුක්කයමනගබ්භංගණ්හන්තීපරිපාකංගච්ඡන්තී 

බුද්ධඤාණං පරිපූයරති, එවං දානාදීහි පරිබ්රූහි ා අනුපුබ්යබන යොරහං
ගබ්භං ගණ්හන්තී පරිපාකං ගච්ඡන්තී පච්යචකයබොධිඤාණං
සාවකයබොධිඤාණඤ්චපරිපූයරති  දානපරිචයයනයහය  ත්ෙ ත්ෙභයව

අයලොභජ්ඣාසය ාය සබ්බත්ෙ අසඞ්ගමානසා අනයපක්ඛචිත් ා හුත්වා, 
සීලපරිචයයන සුසංවු කායවාච ාය සුපරිසුද්ධකායවචීකම්මන් ා 
පරිසුද්ධාජීවා ඉන්ද්රියයසු ගුත් ද්වාරා යභොජයන මත් ඤ්ඤුයනො හුත්වා 
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පටුන 

ජාගරියානුයයොයගනචිත් ංසමාදහන්ති, ස්වායංය සංජාගරියානුයයොයගො 
ග පච්චාගතිකවත් වයසනයවදි බ්යබො  

එවං පන පටිපජ්ජන් ානං අධිකාරසම්පත්තියා අප්පකසියරයනව අට්ඨ 
සමාපත්තියයො පඤ්චාභිඤ්ඤා ඡළභිඤ්ඤා අධිට්ඨානභූ ා
පුබ්බභාගවිපස්සනා ච හත්ෙග ායයව යහොන්ති  වීරියාදයයො පන
 දන්ය ොගධා එව  යඤ්හි පච්යචකයබොධියා සාවකයබොධියා වා අත්ොය

දානාදිපුඤ්ඤසම්භරයණ අබ්භුස්සහනං, ඉදං වීරියං  යං  දනුපයරොධස්ස

සහනං, අයං ඛන්ති  යං දානසීලාදිසමාදානාවිසංවාදනං, ඉදං සච්චං 

සබ්බත්ෙයමව අචලසමාධානාධිට්ඨානං, ඉදං අධිට්ඨානං. යා දානසීලාදීනං 

පවත්තිට්ඨානභූය සු සත්ය සු හිය සි ා, අයං යමත් ා  යං සත් ානං

ක විප්පකායරසු අජ්ඣුයපක්ඛනං, අයං උයපක්ඛාති එවං දානසීලභාවනාසු
සීලසමාධිපඤ්ඤාසු ච සිජ්ඣමානාසු වීරියාදයයො සිද්ධා එව යහොන්ති 
සායයවපච්යචකයබොධිඅත්ොයසාවකයබොධිඅත්ොයචදානාදිපටිපදාය සං 
යබොධිසත් ානං සන් ානස්ස භාවනය ො පරිභාවනය ො භාවනා නාම 
වියසසය ො දානසීලාදීහි ස්වාභිසඞ්ඛය  සන් ායන පවත් ා

සමෙවිපස්සනාපටිපදා, යය ො ය  යබොධිසත් ා 
පුබ්බයයොගාවචරසමුදාගමසම්පන්නායහොන්ති ය නාහභගවා– 

‘‘පඤ්චියම, ආනන්ද, ආනිසංසා පුබ්බයයොගාවචයර  ක යම

පඤ්ච? ඉධානන්ද, පුබ්බයයොගාවචයරො දිට්යඨව ධම්යම පටිකච්ච

අඤ්ඤං ආරායධති, යනො යච දිට්යඨව ධම්යම පටිකච්ච අඤ්ඤං

ආරායධති, අෙ මරණකායල අඤ්ඤං ආරායධති, අෙ යදවපුත්ය ො

සමායනො අඤ්ඤං ආරායධති, අෙ බුද්ධානං සම්මුඛීභායව

ඛිප්පාභිඤ්යඤො යහොති, අෙ පච්ඡියම කායල පච්යචකසම්බුද්යධො

යහොතී’’ති)සු නි අට්ඨ 1.ඛග්ගවිසාණසුත් වණ්ණනා)  

ඉති පුබ්බභාගපටිපදාභූ ාය පාරමි ාපරිභාවි ාය
සමෙවිපස්සනාභාවනාය නියරොධගාමිනිපටිපදාභූ ාය අභිසමයසඞ්ඛා ාය
මග්ගභාවනායචභාවි ත් භාවා බුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකාභාවි ත් ා
නාම ය සුඉධබුද්ධසාවකා අධිප්යප ා  

එත්ෙච ‘‘සීහානංවා’’තිඉමිනායෙරානංසීහසමානවුත්ති ාදස්සයනන 

අත් යනොපටිපක්යඛහිඅනභිභවනීය ං, ය චඅභිභුයයපවත්තිංදස්යසති 
‘‘සීහානංව නදන් ානං…යප … ගාො’’ති ඉමිනා යෙරගාොනං

සීහනාදසදිස ාදස්සයනන  ාසං පරවායදහි අනභිභවනීය ං, ය  ච
අභිභවිත්වා පවත්තිං දස්යසති  ‘‘භාවි ත් ාන’’න්ති ඉමිනා  දුභයස්ස

කාරණංවිභායවති භාවි ත් භායවනයෙරාඉධසීහසදිසාවුත් ා, ය සඤ්ච
ගාො සීහනාදසදිසියයො  ‘‘අත්ථූපනායකා’’ති ඉමිනා අභිභවයන පයයොජනං

දස්යසති   ත්ෙ යෙරානං පටිපක්යඛො නාම සංකියලසධම්යමො,  දභිභයවො
 දඞ්ගිවික්ඛම්භනප්පහායනහි සද්ධිං සමුච්යඡදප්පහානං   ස්මිං සති
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පටිපස්සද්ධීප්පහානං නිස්සරණප්පහානඤ්ච සිද්ධයමව යහොති, යය ො ය 
භාවි ත් ාති වුච්චන්ති මග්ගක්ඛයණ හිඅරියා අප්පමාදභාවනංභායවන්ති

නාම, අග්ගඵලක්ඛණය ොපට්ඨායභාවි ත් ානාමාති වුත්ය ොවායමත්යෙො  

ය සු  දඞ්ගප්පහායනන යනසං සීලසම්පදා දස්සි ා, 

වික්ඛම්භනප්පහායනන සමාධිසම්පදා, සමුච්යඡදප්පහායනන

පඤ්ඤාසම්පදා, ඉ යරන ාසං ඵලංදස්සි ං සීයලනචය සංපටිපත්තියා

ආදිකලයාණ ා දස්සි ා, ‘‘යකො චාදි කුසලානං ධම්මානං? සීලඤ්ච

සුවිසුද්ධං’’ (සං නි 5.369), ‘‘සීයලපතිට්ඨාය’’)සං නි 1.23; විසුද්ධි 1.1), 

‘‘සබ්බපාපස්ස අකරණ’’න්ති )ධ  ප  183; දී නි 2.90) චවචනය ොසීලං
පටිපත්තියා ආදිකලයාණංව අවිප්පටිසාරාදිගුණාවහත් ා  සමාධිනා

මජ්යඣකලයාණ ාදස්සි ා, ‘‘චිත් ංභාවයං’’, ‘‘කුසලස්සඋපසම්පදා’’ති

ච වචනය ො සමාධිපටිපත්තියා මජ්යඣකලයායණොව, 

ඉද්ධිවිධාදිගුණාවහත් ා  පඤ්ඤාය පරියයොසානකලයාණ ා දස්සි ා, 

‘‘සචිත් පරියයොදපනං’’ )ධ  ප  183; දී නි  2.90), ‘‘පඤ්ඤං භාවය’’න්ති

)සං  නි  1.23; විසුද්ධි  1.1) ච වචනය ො පඤ්ඤා පටිපත්තියා

පරියයොසානංව, පඤ්ඤුත් රය ො කුසලානං ධම්මානං සාව කලයාණා
ඉට්ඨානිට්යඨසු ාදිභාවාවහත් ා  

‘‘යසයලොයොඑකඝයනො, වාය නනසමීරති; (මහාව 244); 

එවංනින්දාපසංසාසු, නසමිඤ්ජන්තිපණ්ඩි ා’’ති )ධ ප 81) – 

හිවුත් ං  

 ොසීලසම්පදායය විජ්ජභායවොදස්සිය ො සීලසම්පත්තිඤ්හි නිස්සාය
තිස්යසො විජ්ජා පාපුණන්ති  සමාධිසම්පදාය ඡළභිඤ්ඤාභායවො  
සමාධිසම්පත්තිඤ්හි නිස්සාය ඡළභිඤ්ඤා පාපුණන්ති  පඤ්ඤාසම්පදාය 
පභින්නපටිසම්භිදාභායවො පඤ්ඤාසම්පදඤ්හිනිස්සායච ස්යසොපටිසම්භිදා 

පාපුණන්ති  ඉමිනා ය සං යෙරානං යකචි ය විජ්ජා, යකචි ඡළභිඤ්ඤා, 
යකචි පටිසම්භිදාපත් ාතිඅයමත්යෙොදස්සිය ොතියවදි බ්බං  

 ො සීලසම්පදාය ය සං කාමසුඛානුයයොගසඞ්ඛා ස්ස අන් ස්ස 

පරිවජ්ජනං දස්යසති  සමාධිසම්පදාය අත් කිලමොනුයයොගසඞ්ඛා ස්ස, 
පඤ්ඤාසම්පදාය මජ්ඣිමායපටිපදායයසවනංදස්යසති  ොසීලසම්පදාය
ය සං වීතික්කමප්පහානං කියලසානං දස්යසති  සමාධිසම්පදාය

පරියුට්ඨානප්පහානං, පඤ්ඤාසම්පදාය අනුසයප්පහානං දස්යසති 

සීලසම්පදාය වා දුච්චරි සංකියලසවියසොධනං, සමාධිසම්පදාය 

 ණ්හාසංකියලසවියසොධනං, පඤ්ඤාසම්පදාය දිට්ඨිසංකියලසවියසොධනං
දස්යසති   දඞ්ගප්පහායනන වා යනසං අපායසමතික්කයමො දස්සිය ො  

වික්ඛම්භනප්පහායනන කාමධාතුසමතික්කයමො, සමුච්යඡදප්පහායනන
සබ්බභවසමතික්කයමො දස්සිය ොතියවදි බ්බං  
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‘‘භාවි ත් ාන’’න්ති වා එත්ෙ සීලභාවනා, චිත් භාවනා 
පඤ්ඤාභාවනාති තිස්යසො භාවනා යවදි බ්බා කායභාවනාය

 දන්ය ොගධත් ා සීලභාවනාච පටිපත්තියාආදීතිසබ්බංපුරිමසදිසං. යො

පන සීහනාදං පයර මිගගණා න සහන්ති, කුය ො අභිභයව, අඤ්ඤදත්ථු
සීහනායදොව ය  අභිභවති එවයමව අඤ්ඤතිත්ථියවාදා යෙරානං වායද න

සහන්ති, කුය ොඅභිභයව, අඤ්ඤදත්ථුයෙරවාදාවය  අභිභවන්ති  ංකිස්ස

යහතු? ‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරා අනිච්චා, සබ්යබසඞ්ඛාරා දුක්ඛා, සබ්යබ ධම්මා

අනත් ා’’ති )ධ  ප  277-279) ‘‘නිබ්බානධාතූ’’ති ච පවත් නය ො  න හි 
ධම්මය ො සක්කා යකනචි අඤ්ඤො කාතුං අප්පටිවත් නීයය ො  යං

පයනත්ෙවත් බ්බං,  ං පරය ොආවිභවිස්සති එවයමත්ෙසඞ්යඛයපයනව
පඨමගාොයඅත්ෙවිභාවනායවදි බ්බා  

දුතියගාොයං පන අයං සම්බන්ධදස්සනමුයඛන අත්ෙවිභාවනා   ත්ෙ 

යයසං යෙරානං ගාො සායවතුකායමො, ය  සාධාරණවයසන නාමය ො

යගොත් ය ො ගුණය ො ච කිත්ය තුං ‘‘යොනාමා’’තිආදි වුත් ං 
අසාධාරණය ො පන  ත්ෙ  ත්ෙ ගාොස්යවව ආවිභවිස්සති   ත්ෙ 

ෙොනා ාති යංයංනාමා, සුභූති මහායකොට්ඨියකොතිආදිනා නයයන 

නාමයධයයයන පඤ්ඤා ාති අත්යෙො  ෙොයගොත්තාති යංයංයගොත් ා, 
යගො යමො කස්සයපොතිආදිනා නයයන කුලපයදයසන යාය යාය ජාතියා

පඤ්ඤා ාති අත්යෙො  ෙොධම් විහාරියනොති යාදිසධම්මවිහාරියනො, 
පරියත්තිපරම ායං අට්ඨත්වා යොනුරූපං සමාපත්තිවිහාරියනො හුත්වා

විහරිංසූතිඅත්යෙො  අෙවා ෙොධම් විහාරියනොතියොධම්මාවිහාරියනො ච, 
යාදිසසීලාදිධම්මා දිබ්බවිහාරාදීසුඅභිණ්හයසො විහරමානායාදිසවිහාරාචාති

අත්යෙො  ෙොධිමුත්තාති යාදිසඅධිමුත්තිකා සද්ධාධිමුත්තිපඤ්ඤාධිමුත්තීසු
යංයංඅධිමුත්තිකා සුඤ්ඤ මුඛාදීසු වා යො යො නිබ්බානං අධිමුත් ාති

යොධිමුත් ා ‘‘නිබ්බානං අධිමුත් ානං, අත්ෙංගච්ඡන්තිආසවා’’ති)ධ ප 

226) හි වුත් ං  උභයඤ්යච ං පුබ්බභාගවයසන යවදි බ්බං 

අරහත් ප්පත්තිය ො පුබ්යබයයව හි යොවුත් මධිමුච්චනං, න පරය ො 
ය නාහභගවා– 

‘‘අස්සද්යධොඅක ඤ්ඤූච, සන්ධිච්යඡයදොචයයොනයරො’’තිආදි )ධ ප  
97). 

‘‘යොවිමුත් ා’’ති වා පායඨො, පඤ්ඤාවිමුත්තිඋභය ොභාගවිමුත්තීසු 

යංයංවිමුත්තිකාති අත්යෙො  සප්පඤ්ඤාති තියහතුකපටිසන්ධිපඤ්ඤාය
පාරිහාරිකපඤ්ඤාය භාවනාපඤ්ඤාය චාති තිවිධායපි පඤ්ඤාය 

පඤ්ඤවන්ය ො  විහරිංසූති  ාය එව සප්පඤ්ඤ ාය යොලද්යධන 

ඵාසුවිහායරයනව වසිංසු  අතන්දිතාති අනලසා, අත් හි පටිපත්තියං
යොබලංපරහි පටිපත්තියඤ්චඋට්ඨානවන්ය ොතිඅත්යෙො  
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එත්ෙ ච පන නාමයගොත් ග්ගහයණන ය සං යෙරානං
පකාසපඤ්ඤා භාවං දස්යසති  ධම්මවිහාරග්ගහයණන සීලසම්පදං
සමාධිසම්පදඤ්ච දස්යසති  ‘‘යොධිමුත් ා සප්පඤ්ඤා’’ති ඉමිනා

පඤ්ඤාසම්පදං. ‘‘අ න්දි ා’’ති ඉමිනා සීලසම්පදාදීනං කාරණභූ ං
වීරියසම්පදං දස්යසති  ‘‘යොනාමා’’ති ඉමිනා ය සං පකාසනනාම ං
දස්යසති  ‘‘යොයගොත් ා’’ති ඉමිනා 

සද්ධානුසාරීධම්මානුසාරීයගොත් සම්පත්තිසමුදාගමං, 

‘‘යොධම්මවිහාරියනො’’තිආදිනා 

සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනං සම්පත්තිසමුදාගමං, 

‘‘අ න්දි ා’’ති ඉමිනාඑවංඅත් හි සම්පත්තියංඨි ානංපරහි පටිපත්තිං
දස්යසති  

අෙ වා ‘‘යොනාමා’’ති ඉදං ය සං යෙරානං ගරූහි
ගහි නාමයධයයදස්සනං සමඤ්ඤාමත් කිත් නය ො  ‘‘යොයගොත් ා’’ති
ඉදං කුලපුත් භාවදස්සනං කුලාපයදස කිත් නය ො  ය න යනසං

සද්ධාපබ්බජි භාවං දස්යසති. ‘‘යොධම්මවිහාරියනො’’ති ඉදං

චරණසම්පත්තිදස්සනං සීලසංවරාදීහි සමඞ්ගීභාවදීපනය ො. ‘‘යොධිමුත් ා
සප්පඤ්ඤා’’ති ඉදං යනසං විජ්ජාසම්පත්තිදස්සනං
ආසවක්ඛයපරියයොසානාය ඤාණසම්පත්තියා අධිගමපරිදීපනය ො  

‘‘අ න්දි ා’’ති ඉදං විජ්ජාචරණසම්පත්තීනං අධිගමූපායදස්සනං 
‘‘යොනාමා’’ති වා ඉමිනා ය සං පකාසනනාම ංයයව දස්යසති 
‘‘යොයගොත් ා’’ති පනඉමිනා පච්ඡිමචක්කද්වයසම්පත්තිං දස්යසති නහි
සම්මාඅප්පණිහි ත් යනො පුබ්යබ ච අක පුඤ්ඤස්ස
සද්ධානුසාරීධම්මානුසාරියනො යගොත් සම්පත්තිසමුදාගයමො සම්භවති  

‘‘යොධම්මවිහාරියනො’’තිඉමිනාය සංපුරිමචක්කද්වයසම්පත්තිංදස්යසති 
න හි අප්පතිරූයප යදයස වසය ො සප්පුරිසූපනිස්සයරහි ස්ස ච  ාදිසා

ගුණවියසසා සම්භවන්ති  ‘‘යොධිමුත් ා’’ති ඉමිනා
සද්ධම්මසවනසම්පදාසමායයොගං දස්යසති  න හි පරය ොයඝොයසන විනා
සාවකානංසච්චසම්පටියවයධොසම්භවති ‘‘සප්පඤ්ඤාඅ න්දි ා’’තිඉමිනා 
යොවුත් ස්ස ගුණවියසසස්ස අබයභිචාරියහතුං දස්යසති
ඤායාරම්භදස්සනය ො  

අපයරොනයයො – ‘‘යොයගොත් ා’’තිඑත්ෙයගොත් කිත් යනනය සං
යෙරානං යයොනියසොමනසිකාරසම්පදං දස්යසති
යොවුත් යගොත් සම්පන්නස්ස යයොනියසොමනසිකාරසම්භවය ො 
‘‘යොධම්මවිහාරියනො’’ති එත්ෙ ධම්මවිහාරග්ගහයණන 

සද්ධම්මසවනසම්පදං දස්යසති සද්ධම්මසවයනන විනා  දභාවය ො 
‘‘යොධිමුත් ා’’ති ඉමිනා මත්ෙකප්පත් ං ධම්මානුධම්මපටිපදං දස්යසති 
‘‘සප්පඤ්ඤා’’තිඉමිනා සබ්බත්ෙසම්පජානකාරි ං ‘‘අ න්දි ා’’තිඉමිනා
වුත් නයයන අත් හි සම්පත්තිං පරිපූයරත්වා ඨි ානං පයරසං
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හි සුඛාවහායපටිපත්තියංඅකිලාසුභාවංදස්යසති  ො ‘‘යොයගොත් ා’’ති
ඉමිනායනසංසරණගමනසම්පදාදස්සි ාසද්ධානුසාරීයගොත් කිත් නය ො  

‘‘යොධම්මවිහාරියනො’’තිඉමිනාසීලක්ඛන්ධපුබ්බඞ්ගයමොසමාධික්ඛන්යධො

දස්සිය ො  ‘‘යොධිමුත් ා සප්පඤ්ඤා’’ති ඉමිනා පඤ්ඤක්ඛන්ධාදයයො 

සරණගමනඤ්ච සාවකගුණානං ආදි, සමාධි මජ්යඣ, පඤ්ඤා
පරියයොසානන්ති ආදිමජ්ඣපරියයොසානදස්සයනන සබ්යබපි සාවකගුණා
දස්සි ායහොන්ති  

ඊදිසී පනගුණවිභූතියායසම්මාපටිපත්තියා ය හිඅධිග ා,  ංදස්යසතුං 

‘‘තත්ෙ තත්ෙ විපස්සිත්වා’’තිආදි වුත් ං  තත්ෙ තත්ොති ය සු ය සු 
අරඤ්ඤරුක්ඛමූලපබ්බ ාදීසු විවිත් යසනාසයනසු   ත්ෙ  ත්ොති වා

 ස්මිං  ස්මිං උදානාදිකායල  විපස්සිත්වාති සම්පස්සිත්වා 
නාමරූපවවත්ොපනපච්චයපරිග්ගයහහි 
දිට්ඨිවිසුද්ධිකඞ්ඛාවි රණවිසුද්ධියයො සම්පායදත්වා
කලාපසම්මසනාදික්කයමන පඤ්චමං විසුද්ධිං අධිගන්ත්වා
පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධියා මත්ෙකං පාපනවයසන විපස්සනං

උස්සුක්කායපත්වා ඵුසිත්වාතිපත්වා සච්ඡිකත්වා  අච්චුතංපදන්තිනිබ්බානං 
 ඤ්හි සයං අචවනධම්මත් ා අධිග ානං අච්චුතියහතුභාවය ො ච නත්ථි
එත්ෙ චුතීති ‘‘අච්චු ං’’  සඞ්ඛ ධම්යමහි අසම්මිස්සභාව ාය  දත්ථියකහි

පටිපජ්ජි බ්බ ාය ච ‘‘පද’’න්ති ච වුච්චති  කතන්තන්ති ක ස්ස අන් ං 

යයො හි ය හි අධිගය ො අරියමග්යගො, යසො අත් යනො පච්චයයහි
උප්පාදි ත් ාකය ොනාම  ස්සපනපරියයොසානභූ ං ඵලංක න්ය ොති
අධිප්යප ං   ං ක න් ං අග්ගඵලං  අෙ වා පච්චයයහි ක ත් ා 

නිප්ඵාදි ත් ාක ානාමසඞ්ඛ ධම්මා,  න්නිස්සරණභාවය ොක න්ය ො

නිබ්බානං   ං ක න් ං  පච්චයවක්ඛන්තාති ‘‘අධිග ං ව  මයා 

අරියමග්ගාධිගයමන ඉදං අරියඵලං, අධිග ා අසඞ්ඛ ා ධාතූ’’ති
අරියඵලනිබ්බානානි විමුත්තිඤාණදස්සයනනපටිපත්තිංඅයවක්ඛමානා අෙ
වා සච්චසම්පටියවධවයසන යං අරියයන කරණීයං පරිඤ්ඤාදියසොළසවිධං

කිච්චංඅග්ගඵයලඨිය නනිප්ඵාදි ත් ාපරියයොසාපි ත් ා ක ංනාම, එවං
ක ං  ං පච්චයවක්ඛන් ා  එය න පහීනකියලසපච්චයවක්ඛණං දස්සි ං  
පුරිමනයයන පන ඉ රපච්චයවක්ඛණානීති එකූනවීසති පච්චයවක්ඛණානි
දස්සි ානි යහොන්ති  

ඉ  ත්ෙන්ති එත්ෙ ඉ න්ති සකයලො යෙරයෙරීගාොනං අත්යෙො
අත් යනොඉ යරසඤ්ච ත්ෙ සන්නිපති ානංධම්මසඞ්ගාහකමහායෙරානං
බුද්ධියං විපරිවත් මාන ාය ආසන්යනො පච්චක්යඛොති ච කත්වා වුත් ං  

අත්ෙන්ති‘‘ඡන්නායම කුටිකා’’තිආදීහි ගාොහිවුච්චමානංඅත්තූපනායකං

පරූපනායකං යලොකියයලොකුත් රපටිසංයුත් ං අත්ෙං  අභාසිසුන්ති 

ගාොබන්ධවයසන කයෙසුං,  ංදීපනියයො ඉදානි මයා වුච්චමානා ය සං
භාවි ත් ානංගාො අත්තූපනායකාසුණාොතියයොජනා  ය චමහායෙරා
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එවං කයෙන් ා අත් යනො සම්මාපටිපත්තිපකාසනීහි ගාොහි සාසනස්ස 
එකන් නියයානිකවිභාවයනන පයරපි  ත්ෙ සම්මාපටිපත්තියං

නියයොයජන්තීති එ මත්ෙං දීයපති ආයස්මා ධම්මභණ්ඩාගාරියකො,  ො
දීයපන්ය ො ච ඉමාහි ගාොහි ය සං යෙොමනං  ාසඤ්ච ය සං වචනස්ස
නිදානභායවනඨපනංඨානග යමවාතිදස්යසතීතිදට්ඨබ්බං  

නිදානගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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13 

පටුන 

1. එකකනිපායතො 
1. පඨමවග්යගො 

1. සුභූතිත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ඉදානි ඡන්නා ය  කුටිකාතිආදිනයප්පවත් ානං යෙරගාොනං 
අත්ෙවණ්ණනා යහොති  සා පනායං අත්ෙවණ්ණනා යස්මා  ාසං  ාසං
ගාොනං අට්ඨුප්පත්තිං පකායසත්වා වුච්චමානා පාකටා යහොති
සුවිඤ්යඤයයා ච   ස්මා  ත්ෙ  ත්ෙ අට්ඨුප්පත්තිං පකායසත්වා
අත්ෙවණ්ණනංකරිස්සාමාති  

 ත්ෙ ඡන්නාය කුටිකාතිගාොයකා උප්පත්ති? වුච්චය –ඉය ොකිර
කප්පස සහස්සමත්ෙයක අනුප්පන්යනයයව පදුමුත් යර භගවති
යලොකනායෙ හංසවතීනාමයකනගයර අඤ්ඤ රස්ස බ්රාහ්මණමහාසාලස්ස
එයකො පුත්ය ො උප්පජ්ජි   ස්ස ‘‘නන්දමාණයවො’’ති නාමං අකංසු  යසො
වයප්පත්ය ො  යයො යවයද උග්ගණ්හිත්වා  ත්ෙ සාරං අපස්සන්ය ො
අත් යනො පරිවාරභූය හි චතුචත් ාලීසාය මාණවකසහස්යසහි සද්ධිං
පබ්බ පායද ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අට්ඨ සමාපත්තියයො පඤ්ච ච
අභිඤ්ඤායයො නිබ්බත්ය සි  අන්ය වාසිකානම්පි කම්මට්ඨානං ආචික්ඛි 
ය පි නචියරයනවඣානලාභියනොඅයහසුං  

ය න ච සමයයන පදුමුත් යරො භගවා යලොයක උප්පජ්ජිත්වා
හංසවතීනගරං උපනිස්සාය විහරන්ය ො එකදිවසං පච්චූසසමයය යලොකං 
යවොයලොයකන්ය ො නන්ද ාපසස්ස අන්ය වාසිකජටිලානං
අරහත්තූපනිස්සයං නන්ද ාපසස්ස ච ද්වීහඞ්යගහි සමන්නාග ස්ස
සාවකට්ඨානන් රස්ස පත්ෙනං දිස්වා පාය ොව සරීරපටිජග්ගනං කත්වා
පුබ්බණ්හසමයය පත් චීවරමාදාය අඤ්ඤං කඤ්චි අනාමන්ය ත්වා සීයහො
විය එකචයරො නන්ද ාපසස්ස අන්ය වාසියකසු ඵලාඵලත්ොය ගය සු
‘‘බුද්ධභාවං යම ජානාතූ’’ති පස්සන් ස්යසව නන්ද ාපසස්ස ආකාසය ො
ඔ රිත්වා පෙවියං පතිට්ඨාසි  නන්ද ාපයසො බුද්ධානුභාවඤ්යචව
ලක්ඛණපාරිපූරිඤ්ච දිස්වා ලක්ඛණමන්ය  සම්මසිත්වා ‘‘ඉයමහි
ලක්ඛයණහි සමන්නාගය ො නාම අගාරං අජ්ඣාවසන්ය ො රාජා යහොති 

චක්කවත්තී, පබ්බජන්ය ො යලොයක විවටච්ඡයදො සබ්බඤ්ඤූබුද්යධොයහොති 

අයං පුරිසාජානීයයො නිස්සංසයං බුද්යධොති ඤත්වා පච්චුග්ගමනං කත්වා, 

පඤ්චපතිට්ඨිය නවන්දිත්වා, ආසනං පඤ්ඤායපත්වා, අදාසි  නිසීදිභගවා
පඤ්ඤත්ය  ආසයන  නන්ද ාපයසොපි අත් යනො අනුච්ඡවිකං ආසනං
ගයහත්වා එකමන් ංනිසීදි  

 ස්මිංසමයයචතුචත් ාලීසසහස්සජටිලාපණී පණී ානිඔජවන් ානි 

ඵලාඵලානි ගයහත්වා ආචරියස්ස සන්තිකං සම්පත් ා බුද්ධානඤ්යචව

ආචරියස්ස ච නිසින්නාසනං ඔයලොයකන් ා ආහංසු – ‘‘ආචරිය, මයං

‘ඉමස්මිං යලොයක තුම්යහහි මහන්  යරො නත්ථී’ති විචරාම, අයං පන
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පටුන 

පුරියසො තුම්යහහි මහන්  යරො මඤ්යඤ’’ති  නන්ද ාපයසො, ‘‘ ා ා, කිං

වයදෙ, සාසයපන සද්ධිං අට්ඨසට්ඨිස සහස්සයයොජනුබ්යබධං සියනරුං

උපයමතුං ඉච්ඡෙ, සබ්බඤ්ඤුබුද්යධනසද්ධිංමාමංඋපමිත්ො’’තිආහ අෙ

ය   ාපසා ‘‘සයච අයං ඔරයකො අභවිස්ස, න අම්හාකං ආචරියයො එවං

උපමංආහයරයය, යාවමහා ව ායං පුරිසාජානීයයො’’ති පායදසුනිපතිත්වා

සිරසා වන්දිංසු  අෙ ය  ආචරියයො ආහ – ‘‘ ා ා, අම්හාකං බුද්ධානං

අනුච්ඡවියකොයදයයධම්යමොනත්ථි, භගවාචභික්ඛාචාරයවලායං ඉධාගය ො, 

 ස්මාමයංයොබලංයදයයධම්මංදස්සාම, තුම්යහයංයංපණී ංඵලාඵලං 

ආනී ං,  ං ංආහරො’’තිවත්වාආහරායපත්වාහත්යෙයධොවිත්වාසයං
 ොග ස්ස පත්ය  පතිට්ඨායපසි  සත්ොරා ඵලාඵයල පටිග්ගහි මත්ය 
යදව ා දිබ්යබොජං පක්ඛිපිංසු   ාපයසො උදකම්පි සයයමව පරිස්සායවත්වා
අදාසි   ය ො යභොජනකිච්චං නිට්ඨායපත්වා නිසින්යන සත්ෙරි සබ්යබ
අන්ය වාසියක පක්යකොසිත්වා සත්ථු සන්තියක සාරණීයං කෙං
කයෙන්ය ො නිසීදි  සත්ො ‘‘භික්ඛුසඞ්යඝො ආගච්ඡතූ’’ති චින්ය සි  භික්ඛූ
සත්ථු චිත් ං ඤත්වා ස සහස්සමත් ා ඛීණාසවා ආගන්ත්වා සත්ොරං
වන්දිත්වාඑකමන් ංඅට්ඨංසු  

නන්ද ාපයසො අන්ය වාසියක ආමන්ය සි – ‘‘ ා ා, බුද්ධානං 

නිසින්නාසනම්පිනීචං, සමණස සහස්සස්සපිආසනංනත්ථි, තුම්යහහිඅජ්ජ

උළාරං භගවය ොභික්ඛුසඞ්ඝස්සචසක්කාරංකාතුංවට්ටති, පබ්බ පාදය ො 
වණ්ණගන්ධසම්පන්නානි පුප්ඵානි ආහරො’’ති  අචින්ය යයත් ා
ඉද්ධිවිසයස්ස මුහුත්ය යනවවණ්ණගන්ධසම්පන්නානිපුප්ඵානිආහරිත්වා
බුද්ධානං යයොජනප්පමාණං පුප්ඵාසනං පඤ්ඤායපසුං  අග්ගසාවකානං

තිගාවු ං, යසසභික්ඛූනං අඩ්ඪයයොජනිකාදියභදං, සඞ්ඝනවකස්ස
උසභමත් ං අයහොසි  එවං පඤ්ඤත්ය සු ආසයනසු නන්ද ාපයසො

 ොග ස්සපුරය ො අඤ්ජලිංපග්ගය්හඨිය ො, ‘‘භන්ය , මය්හංදීඝරත් ං
හි ායසුඛායඉමංපුප්ඵාසනං අභිරුහො’’තිආහ නිසීදිභගවාපුප්ඵාසයන 
එවංනිසින්යනසත්ෙරිසත්ථුආකාරං ඤත්වාභික්ඛූඅත් යනොඅත් යනො
පත් ාසයන නිසීදිංසු  නන්ද ාපයසො මහන් ං පුප්ඵඡත් ං ගයහත්වා
 ොග ස්ස මත්ෙයක ධායරන්ය ො අට්ඨාසි  සත්ො ‘‘ ාපසානං අයං 
සක්කායරො මහප්ඵයලො යහොතූ’’ති නියරොධසමාපත්තිං සමාපජ්ජි  සත්ථු 

සමාපන්නභාවංඤත්වාභික්ඛූපිසමාපජ්ජිංසු  ොගය සත් ාහංනියරොධං 
සමාපජ්ජිත්වා නිසින්යන අන්ය වාසිකා භික්ඛාචාරකායල සම්පත්ය 
වනමූලඵලාඵලං පරිභුඤ්ජිත්වා යසසකායල බුද්ධානං අඤ්ජලිං පග්ගය්හ
තිට්ඨන්ති  නන්ද ාපයසො පන භික්ඛාචාරම්පි අගන්ත්වා පුප්ඵඡත් ං
ධායරන්ය ොසත් ාහංපීතිසුයඛයනව වීතිනායමති  

සත්ො නියරොධය ො වුට්ඨාය අරණවිහාරිඅඞ්යගන දක්ඛියණයයඞ්යගන 

චාති ද්වීහි අඞ්යගහි සමන්නාග ං එකං සාවකං ‘‘ඉසිගණස්ස
පුප්ඵාසනානුයමොදනං කයරොහී’’ති ආණායපසි  යසො චක්කවත්තිරඤ්යඤො
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සන්තිකා පටිලද්ධමහාලායභො මහායයොයධො විය තුට්ඨමානයසො අත් යනො
විසයය ඨත්වාය පිටකංබුද්ධවචනං සම්මසිත්වාඅනුයමොදනංඅකාසි  ස්ස
යදසනාවසායනසත්ොසයංධම්මං යදයසසි  යදසනාපරියයොසායනසබ්යබ

චතුචත් ාලීසසහස්ස ාපසා අරහත් ං පාපුණිංසු  සත්ො ‘‘එෙ, 
භික්ඛයවො’’ති හත්ෙං පසායරසි  ය සං  ාවයදව යකසමස්සු අන් රධාය 
අට්ඨ පරික්ඛාරා කායය පටිමුක්කාව අයහසුං සට්ඨිවස්සත්යෙරා විය
සත්ොරං පරිවාරයංසු  නන්ද ාපයසො පන වික්ඛිත් චිත්  ාය වියසසං
නාධිගච්ඡි   ස්ස කිර අරණවිහාරිත්යෙරස්ස සන්තියක ධම්මං යසොතුං
ආරද්ධකාලය ොපට්ඨාය‘‘අයහොව ාහම්පි අනාගය උප්පජ්ජනකබුද්ධස්ස
සාසයන ඉමිනා සාවයකන ලද්ධධුරං ලයභයය’’න්ති චිත් ං උදපාදි  යසො
ය න පරිවි ක්යකන මග්ගඵලපටියවධං කාතුං නාසක්ඛි   ොග ං පන

වන්දිත්වා සම්මුයඛ ඨත්වා ආහ – ‘‘භන්ය , යයන භික්ඛුනා ඉසිගණස්ස

පුප්ඵාසනානුයමොදනා ක ා, යකො නාමායං තුම්හාකං සාසයන’’ති 
‘‘අරණවිහාරිඅඞ්යග දක්ඛියණයයඅඞ්යග ච එ දග්ගං පත්ය ො එයසො

භික්ඛූ’’ති  ‘‘භන්ය , ය්වායං මයා සත් ාහං පුප්ඵඡත් ං ධායරන්ය න 

සක්කායරො කය ො, ය න අධිකායරන න අඤ්ඤං සම්පත්තිං පත්යෙමි, 
අනාගය  පන එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන අයං යෙයරො විය ද්වීහඞ්යගහි
සමන්නාගය ොසාවයකොභයවයය’’න්ති පත්ෙනමකාසි  

සත්ො ‘‘සමිජ්ඣිස්සති නු, යඛො ඉමස්ස  ාපසස්ස පත්ෙනා’’ති 

අනාග ංසඤාණං යපයසත්වා ඔයලොයකන්ය ො කප්පස සහස්සං
අතික්කමිත්වා සමිජ්ඣනකභාවං දිස්වා නන්ද ාපසංආහ – ‘‘න ය  අයං

පත්ෙනා යමොඝා භවිස්සති, අනාගය  කප්පස සහස්සං අතික්කමිත්වා

යගො යමොනාමබුද්යධොඋප්පජ්ජිස්සති,  ස්සසන්තියක සමිජ්ඣිස්සතී’’ති
වත්වා ධම්මකෙං කයෙත්වා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ො ආකාසං පක්ඛන්දි 
නන්ද ාපයසොයාවචක්ඛුපෙසමතික්කමාසත්ොරංභික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච උද්දිස්ස
අඤ්ජලිං පග්ගය්හ අට්ඨාසි  යසො අපරභායග කායලන කාලං සත්ොරං 
උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුණි  අපරිහීනජ්ඣායනොව කාලඞ්කත්වා
බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්ය ො  ය ොපනචුය ො අපරානිපිපඤ්ච ජාතිස ානි
පබ්බජිත්වා ආරඤ්ඤයකො අයහොසි  කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායලපි
පබ්බජිත්වා ආරඤ්ඤයකො හුත්වා ග පච්චාග වත් ං පූයරසි  එ ං කිර
වත් ං අපරිපූයරත්වා මහාසාවකභාවං පාපුණන් ා නාම නත්ථි 
ග පච්චාග වත් ංපනආගමට්ඨකොසු වුත් නයයයනවයවදි බ්බං යසො
වීසතිවස්සසහස්සානි ග පච්චාග වත් ං පූයරත්වා කාලඞ්කත්වා

කාමාවචරයදවයලොයක ාවතිංසභවයනනිබ්බත්ති වුත් ඤ්යහ ං අපදායන 

(අප යෙර1.3.151) – 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, නිසයභොනාම පබ්බය ො; 

අස්සයමොසුකය ොමය්හං, පණ්ණසාලාසුමාපි ා  

‘‘යකොසියයොනාමනායමන, ජටියලොඋග්ග ාපයනො; 
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එකාකියයොඅදුතියයො, වසාමිනිසයභ දා  

‘‘ඵලංමූලඤ්චපණ්ණඤ්ච, නභුඤ්ජාමිඅහං දා; 

පවත් ංවසුපා ාහං, උපජීවාමි ාවයද  

‘‘නාහංයකොයපමිආජීවං, චජමායනොපිජීවි ං; 

ආරායධමිසකංචිත් ං, විවජ්යජමිඅයනසනං  

‘‘රාගූපසංහි ංචිත් ං, යදාඋප්පජ්ජය මම; 

සයංවපච්චයවක්ඛාමි, එකග්යගො ංදයමමහං  

‘‘රජ්ජයසරජ්ජනීයයච, දුස්සනීයයචදුස්සයස; 

මුය්හයසයමොහනීයයච, නික්ඛමස්සුවනාතුවං  

‘‘විසුද්ධානංඅයංවායසො, නිම්මලානං පස්සිනං; 

මායඛොවිසුද්ධංදූයසසි, නික්ඛමස්සුවනාතුවං  

‘‘අගාරියකොභවිත්වාන, යදාපුත් ංලභිස්සසි; 

උයභොපිමාවිරායධසි, නික්ඛමස්සුවනාතුවං  

‘‘ඡවාලා ංයොකට්ඨං, නක්වචිකිච්චකාරකං; 

යනවගායමඅරඤ්යඤවා, නහි ංකට්ඨසම්ම ං  

‘‘ඡවාලාතූපයමොත්වංසි, නගිහීනාපිසඤ්ඤය ො; 

උභය ොමුත් යකොඅජ්ජ, නික්ඛමස්සුවනාතුවං  

‘‘සියානුයඛො වඑ ං, යකොපජානාතිය ඉදං; 

සද්ධාධුරංවහිසියම, යකොසජ්ජබහුලායච  

‘‘ජිගුච්ඡිස්සන්ති  ංවිඤ්ඤූ, අසුචිං නාගරියකොයො; 

ආකඩ්ඪිත්වානඉසයයො, යචොදයස්සන්ති ංසදා  

‘‘ ං විඤ්ඤූපවදිස්සන්ති, සමතික්කන් සාසනං; 

සංවාසංඅලභන්ය ොහි, කෙංජීවිහිසිතුවං  

‘‘තිධාපභින්නංමා ඞ්ගං, කුඤ්ජරංසට්ඨිහායනං; 

බලීනායගොඋපගන්ත්වා, යූොනීහරය ගජං  

‘‘යූොවිනිස්සයටොසන්ය ො, සුඛංසා ංනවින්දති; 

දුක්ඛිය ොවිමයනොයහොති, පජ්ඣායන්ය ොපයවධති  

‘‘ යෙවජටිලා ම්පි, නීහරිස්සන්තිදුම්මතිං; 
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ය හිත්වංනිස්සයටොසන්ය ො, සුඛංසා ංනලච්ඡසි  

‘‘දිවාවායදිවාරත්තිං, යසොකසල්ලසමප්පිය ො; 

දය්හතිපරිළායහන, ගයජොයූොවනිස්සයටො  

‘‘ජා රූපංයොකූටං, යනවඣායතිකත්ෙචි; 

 ොසීලවීහියනොත්වං, නඣායස්සසිකත්ෙචි  

‘‘අගාරංවසමායනොපි, කෙංජීවිහිසිතුවං; 

මත්තිකංයපත්තිකඤ්චාපි, නත්ථිය නිහි ංධනං  

‘‘සයංකම්මංකරිත්වාන, ගත්ය යසදංපයමොචයං; 

එවංජීවිහිසියගයහ, සාධුය  ංනරුච්චති  

‘‘එවාහං ත්ෙවායරමි, සංකියලසග ංමනං; 

නානාධම්මකෙංකත්වා, පාපාචිත් ංනිවාරයං  

‘‘එවංයමවිහරන් ස්ස, අප්පමාදවිහාරියනො; 

තිංසවස්සසහස්සානි, විපියනයමඅතික්කමුං  

‘‘අප්පමාදර ංදිස්වා, උත් මත්ෙංගයවසකං; 

පදුමුත් රසම්බුද්යධො, ආගච්ඡිමමසන්තිකං  

‘‘තිම්බරූසකවණ්ණායභො, අප්පයමයයයොඅනූපයමො; 

රූයපනාසදියසොබුද්යධො, ආකායසචඞ්කමී දා  

‘‘සුඵුල්යලො සාලරාජාව, විජ්ජූවබ්භඝනන් යර; 

ඤායණනාසදියසොබුද්යධො, ආකායසචඞ්කමී දා  

‘‘සීහරාජාවසම්භීය ො, ගජරාජාවදප්පිය ො; 

ලාසීය ොබයග්ඝරාජාව, ආකායසචඞ්කමී දා  

‘‘සිඞ්ඝීනික්ඛසවණ්ණායභො, ඛදිරඞ්ගාරසන්නියභො; 

මණියොයජොතිරයසො, ආකායසචඞ්කමී දා  

‘‘විසුද්ධයකලාසනියභො, පුණ්ණමායයවචන්දිමා; 

මජ්ඣන්හියකවසූරියයො, ආකායසචඞ්කමී දා  

‘‘දිස්වා නයභචඞ්කමන් ං, එවංචින්ය සහං  දා; 

යදයවොනුයඛොඅයංසත්ය ො, උදාහුමනුයජොඅයං  

‘‘නයමසුය ොවාදිට්යඨොවා, මහියාඑදියසොනයරො; 
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අපිමන් පදංඅත්ථි, අයංසත්ොභවිස්සති  

‘‘එවාහංචින් යත්වාන, සකංචිත් ංපසාදයං; 

නානාපුප්ඵඤ්චගන්ධඤ්ච, සන්නිපාය සහං දා  

‘‘පුප්ඵාසනංපඤ්ඤායපත්වා, සාධුචිත් ංමයනොරමං; 

නරසාරථිනංඅග්ගං, ඉදංවචනමබ්රවිං  

‘‘ඉදංයමආසනංවීර, පඤ්ඤත් ං වනුච්ඡවං; 

හාසයන්ය ොමමංචිත් ං, නිසීදකුසුමාසයන  

‘‘නිසීදි ත්ෙභගවා, අසම්භීය ොවයකසරී; 

සත් රත්තින්දිවංබුද්යධො, පවයරකුසුමාසයන  

‘‘නමස්සමායනොඅට්ඨාසිං, සත් රත්තින්දිවංඅහං; 

වුට්ඨහිත්වාසමාධිම්හා, සත්ොයලොයකඅනුත් යරො; 

මමකම්මංපකිත්ය න්ය ො, ඉදංවචනමබ්රවි  

‘‘භායවහිබුද්ධානුස්සතිං, භාවනානමනුත් රං; 

ඉමංසතිංභාවයත්වා, පූරයස්සසිමානසං  

‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සසි; 

අසීතික්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සසි; 

සහස්සක්ඛත්තුංචක්කවත්තී, රාජාරට්යඨභවිස්සසි  

‘‘පයදසරජ්ජංවිපුලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියං; 

අනුයභොස්සසි ංසබ්බං, බුද්ධානුස්සතියාඵලං  

‘‘භවාභයවසංසරන්ය ො, මහායභොගංලභිස්සසි; 

යභොයගය ඌන ානත්ථි, බුද්ධානුස්සතියාඵලං  

‘‘කප්පස සහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘අසීතියකොටිංඡඩ්යඩත්වා, දායසකම්මකයරබහූ; 

යගො මස්සභගවය ො, සාසයනපබ්බජිස්සසි  

‘‘ආරාධයත්වාසම්බුද්ධං, යගො මංසකයපුඞ්ගවං; 

සුභූතිනාමනායමන, යහස්සසිසත්ථුසාවයකො  

‘‘භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, දක්ඛියණයයගුණම්හි ං; 

 ොරණවිහායරච, ද්වීසුඅග්යගඨයපස්සසි  
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‘‘ඉදං වත්වානසම්බුද්යධො, ජලජුත් මනාමයකො; 

නභංඅබ්භුග්ගමීවීයරො, හංසරාජාවඅම්බයර  

‘‘සාසිය ොයලොකනායෙන, නමස්සිත්වා ොග ං; 

සදාභායවමිමුදිය ො, බුද්ධානුස්සතිමුත් මං  

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වා මානුසංයදහං,  ාවතිංසංඅගච්ඡහං  

‘‘අසීතික්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයං; 

සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීඅයහොසහං  

‘‘පයදසරජ්ජංවිපුලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියං; 

අනුයභොමිසුසම්පත්තිං, බුද්ධානුස්සතියාඵලං  

‘‘භවාභයව සංසරන්ය ො, මහායභොගංලභාමහං; 

යභොයගයමඌන ානත්ථි, බුද්ධානුස්සතියාඵලං  

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධානුස්සතියාඵලං  

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති – 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසුභූතිත්යෙයරොඉමාගාොයයො අභාසිත්ොති  

එවං පන යසො  ාවතිංසභවයන අපරාපරං උප්පජ්ජනවයසන
දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවිත්වා  ය ො චුය ො මනුස්සයලොයක
අයනකස ක්ඛත්තුං චක්කවත්තිරාජා ච පයදසරාජා ච හුත්වා උළාරං
මනුස්සසම්පත්තිං අනුභවිත්වා අෙ අම්හාකං භගවය ො කායල සාවත්ථියං 
සුමනයසට්ඨිස්ස යගයහ අනාෙපිණ්ඩිකස්ස කනිට්යඨො හුත්වා නිබ්බත්ති 

‘‘සුභූතී’’තිස්සනාමංඅයහොසි  

ය න ච සමයයන අම්හාකං භගවා යලොයක උප්පජ්ජිත්වා 
පවත් වරධම්මචක්යකො අනුපුබ්යබන රාජගහං ගන්ත්වා  ත්ෙ
යවළුවනපටිග්ගහණාදිනා යලොකානුග්ගහං කයරොන්ය ො රාජගහං
උපනිස්සාය සී වයන විහරති   දා අනාෙපිණ්ඩියකො යසට්ඨි සාවත්ථියං
උට්ඨානකභණ්ඩං ගයහත්වා අත් යනො සහායස්ස රාජගහයසට්ඨියනො ඝරං
ගය ො බුද්ධුප්පාදං සුත්වා සත්ොරං සී වයන විහරන් ං උපසඞ්කමිත්වා
පඨමදස්සයනයනව යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨාය සත්ොරං සාවත්ථිං
ආගමනත්ොයයාචිත්වා ය ො පඤ්චචත් ාලීසයයොජයනමග්යගයයොජයන
යයොජයන ස සහස්සපරිච්චායගන විහායර පතිට්ඨායපත්වා සාවත්ථියං
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පටුන 

රාජමායනන අට්ඨකරීසප්පමාණං යජ ස්ස රාජකුමාරස්ස උයයානභූමිං
යකොටිසන්ොයරන කිණිත්වා  ත්ෙ භගවය ො විහාරං කායරත්වා අදාසි  
විහාරපරිග්ගහණදිවයස අයං සුභූතිකුටුම්බියකො අනාෙපිණ්ඩිකයසට්ඨිනා

සද්ධිං ගන්ත්වා ධම්මං සුණන්ය ො සද්ධං පටිලභිත්වා පබ්බජි. යසො 
උපසම්පජ්ජිත්වා ද්යව මාතිකා පගුණා කත්වා කම්මට්ඨානං කොයපත්වා
අරඤ්යඤ සමණධම්මං කයරොන්ය ො යමත් ාඣානපාදකං විපස්සනං
වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පාපුණි  යසො ධම්මං යදයසන්ය ො යස්මා සත්ොරා
යදසි නියායමන අයනොදිස්සකං කත්වා ධම්මං යදයසති   ස්මා
අරණවිහාරීනං අග්යගො නාම ජාය ො  පිණ්ඩාය චරන්ය ො ඝයර ඝයර
යමත් ාඣානං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය භික්ඛං පටිග්ගණ්හාති ‘‘එවං
දායකානං මහප්ඵලං භවිස්සතී’’ති   ස්මා දක්ඛියණයයානං අග්යගො නාම

ජාය ො  ය නාහභගවා – ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මමසාවකානං භික්ඛූනං 

අරණවිහාරීනංයදිදංසුභූති, දක්ඛියණයයානංයදිදංසුභූතී’’ති)අ නි 1.198, 

201). එවමයං මහායෙයරො අරහත්ය  පතිට්ඨාය අත් නා පූරි පාරමීනං
ඵලස්ස මත්ෙකං පත්වා යලොයක අභිඤ්ඤාය ො අභිලක්ඛිය ො හුත්වා
බහුජනහි ායජනපදචාරිකංචරන්ය ොඅනුපුබ්යබනරාජගහං අගමාසි  

රාජාබිම්බිසායරො යෙරස්සආගමනංසුත්වාඋපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා

‘‘ඉයධව, භන්ය , වසො’’ති වත්වා ‘‘නිවාසනට්ඨානං කරිස්සාමී’’ති 
පක්කන්ය ො විස්සරි  යෙයරො යසනාසනං අලභන්ය ො අබ්යභොකායස
වීතිනායමසි යෙරස්ස ආනුභායවනයදයවොනවස්සති මනුස්සාඅවුට්ඨි ාය
උපද්දු ාරඤ්යඤොනියවසනද්වායර උක්කුට්ඨිමකංසු රාජා‘‘යකනනුයඛො

කාරයණන යදයවො න වස්සතී’’ති වීමංසන්ය ො ‘‘යෙරස්ස
අබ්යභොකාසවායසනමඤ්යඤනවස්සතී’’තිචින්ය ත්වා ස්සපණ්ණකුටිං 

කාරායපත්වා‘‘ඉමිස්සා, භන්ය , පණ්ණකුටියාවසො’’තිවත්වාවන්දිත්වා 
පක්කාමි  යෙයරො කුටිකං පවිසිත්වා තිණසන්ොරයක පල්ලඞ්යකනනිසීදි 

 දාපනයදයවො යෙොකංයෙොකංඵුසායති, නසම්මාධාරංඅනුප්පයවච්ඡති 
අෙ යෙයරො යලොකස්ස අවුට්ඨිකභයං විසමිතුකායමො අත් යනො

අජ්ඣත්තිකබාහිරවත්ථුකස්සපරිස්සයස්සඅභාවංපයවයදන්ය ො – 

1. 

‘‘ඡන්නායමකුටිකාසුඛානිවා ා, වස්සයදවයොසුඛං; 

චිත් ංයමසුසමාහි ංවිමුත් ං, ආ ාපීවිහරාමිවස්සයදවා’’ති  – 

ගාෙමාහ  

 ත්ෙ ඡන්න-සද්යදො  ාව ‘‘ඡන්නාසාකුමාරිකාඉමස්සකුමාරකස්ස’’

)පාරා  296) ‘‘නච්ඡන්නං නප්පතිරූප’’න්තිආදීසු )පාරා  383) පතිරූයප

ආගය ො  ‘‘ඡන්නං ත්යවව, ඵග්ගුණ, ඵස්සාය නාන’’න්තිආදීසු

වචනවිසිට්යඨ සඞ්ඛයාවියසයස  ‘‘ඡන්නමතිවස්සති, විවටං 

නාතිවස්සතී’’තිආදීසු (උදා  45; චූළව  385) ගහයණ  ‘‘කයාහං ය  
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නච්ඡන්යනොපි කරිස්සාමී’’තිආදීසු නිවාසනපාරුපයන ‘‘ආයස්මා ඡන්යනො

අනාචාරං ආචරතී’’තිආදීසු )පාරා  424) පඤ්ඤත්තියං  ‘‘සබ්බච්ඡන්නං

සබ්බපරිච්ඡන්නං (පාචි 52, 54), ඡන්නාකුටිආහිය ො ගිනී’’ති)සු නි 18) 

ච ආදීසුතිණාදීහිඡාදයන ඉධාපිතිණාදීහිඡාදයනයයවදට්ඨබ්යබො,  ස්මා
තියණන වා පණ්යණන වා ඡන්නා යො න වස්සති වස්යසොදකප නං න

යහොතිනඔවස්සති, එවංසම්මයදව ඡාදි ාතිඅත්යෙො  

ය -සද්යදො ‘‘කිච්යඡන යම අධිග ං, හලං දානි පකාසිතු’’න්තිආදීසු

)මහාව  8; දී  නි  2.65; ම  නි  1.281; 2.337; සං  නි  1.172) කරයණ

ආගය ො, මයාතිඅත්යෙො  ‘‘ ස්සයම, භන්ය , භගවාසංඛිත්ය නධම්මං 

යදයසතූ’’තිආදීසු )සං  නි  3.182; අ  නි  4.257) සම්පදායන, මය්හන්ති

අත්යෙො  ‘‘පුබ්යබව යම, භික්ඛයව, සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස

යබොධිසත් ස්යසවසය ො’’ආදීසු (ම නි 1.206; සං නි 4.14) සාමිඅත්යෙ

ආගය ො  ඉධාපි සාමිඅත්යෙ එව දට්ඨබ්යබො, මමාති අත්යෙො  කිඤ්චාපි
ඛීණාසවානං මමාය බ්බං නාම කිඤ්චි නත්ථි යලොකධම්යමහි 

අනුපලිත් භාවය ො, යලොකසමඤ්ඤාවයසන පන ය සම්පි ‘‘අහං මමා’’ති
යවොහාරමත් ංයහොති  ය නාහභගවා – ‘‘කින්තියමසාවකාධම්මදායාදා

භයවයයං, යනොආමිසදායාදා’’ති)ම නි  1.29). 

කුටිකාතිපනමාතුකුච්ඡිපිකරජකායයොපි තිණාදිච්ඡදයනොපතිස්සයයොපි
වුච්චති  ොහි– 

‘‘මා රංකුටිකංබ්රූසි, භරියංබූ්රසිකුලාවකං; 

පුත්ය සන් ානයකබ්රූසි,  ණ්හායමබ්රූසිබන්ධන’’න්ති  (සං නි 
1.19) – 

ආදීසුමාතුකුච්ඡි‘‘කුටිකා’’තිවුත් ා  

‘‘අට්ඨිකඞ්කලකුටියක, මංසන්හාරුපසිබ්බිය ; 

ධිරත්ථුපූයරදුග්ගන්යධ, පරගත්ය මමායසී’’ති )යෙරගා 1153) – 

ආදීසුයකසාදිසමූහභූය ොකරජකායයො  ‘‘කස්සපස්සභගවය ො භගිනිකුටි 

ඔවස්සති’’ )ම  නි  2.291) ‘‘කුටි නාම උල්ලිත් ා වා යහොති අවලිත් ා

වා’’තිආදීසු (පාරා 349) තිණඡදනපතිස්සයයො ඉධාපි යසොඑවයවදි බ්යබො 

පණ්ණසාලායඅධිප්යප ත් ා කුටිඑවහිකුටිකා, අපාකටකුටි‘‘කුටිකා’’ති 
වුත් ා  

සුඛ-සද්යදො පන ‘‘විපිට්ඨිකත්වාන සුඛං දුඛඤ්ච, පුබ්යබව ච

යසොමනස්සයදොමනස්ස’’න්තිආදීසු (සු  නි  67) සුඛයවදනායං ආගය ො 

‘‘සුයඛො බුද්ධානමුප්පායදො, සුඛා සද්ධම්මයදසනා’’තිආදීසු )ධ  ප  194) 

සුඛමූයල  ‘‘සුඛස්යස ං, භික්ඛයව, අධිවචනංයදිදංපුඤ්ඤානී’’තිආදීසු )අ  
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22 

පටුන 

නි  7.62; ඉතිවු  22) සුඛයහතුම්හි  ‘‘යස්මා ච, යඛො, මහාලි, රූපං සුඛං

සුඛානුපති ං සුඛාවක්කන් ’’න්තිආදීසු )සං  නි  3.60) සුඛාරම්මයණ, 

‘‘දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරා එය , චුන්ද, අරියස්සවිනයය’’තිආදීසු)ම නි 1.82) 

අබයාපජ්යජ  ‘‘නිබ්බානං පරමංසුඛ’’න්තිආදීසු)ම නි 2.215; ධ ප 203-

204) නිබ්බායන  ‘‘යාවඤ්චිදං, භික්ඛයව, නසුකරංඅක්ඛායනනපාපුණිතුං

යාව සුඛා සග්ගා’’තිආදීසු )ම  නි  3.225) සුඛප්පච්චයට්ඨායන 

‘‘යසොවග්ගිකංසුඛවිපාකංසග්ගසංවත් නික’’න්තිආදීසු)දී නි  1.163; සං 

නි 1.130) ඉට්යඨ, පියමනායපතිඅත්යෙො  ඉධාපිඉට්යඨසුඛප්පච්චයයවා 
දට්ඨබ්යබො  සා හි කුටි අන්ය ො බහි ච මනාපභායවන සම්පාදි ා

නිවාසනඵාසු ාය ‘‘සුඛා’’ති වුත් ා   ො නාතිසී නාතිඋණ්හ ාය
උතුසුඛසම්පත්තියයොයගන කායකයච සිකසුඛස්සපච්චයභාවය ො  

නිවාතාති අවා ා, ඵුසි ග්ගළපිහි වා පානත් ා වා පරිස්සයරහි ාති
අත්යෙො  ඉදං  ස්සා කුටිකා සුඛභාවවිභාවනං  සවාය  හි යසනාසයන

උතුසප්පායයොනලබ්භති, නිවාය යසොලබ්භතීති  වස්සාතිපවස්ස සම්මා

ධාරංඅනුප්පයවච්ඡ  යදවාතිඅයං යදව-සද්යදො‘‘ඉමානිය , යදව, චතුරාසීති

නගරසහස්සානි කුසවතීරාජධානිප්පමුඛානි, එත්ෙ, යදව, ඡන්දං ජයනහි

ජීවිය අයපක්ඛ’’න්තිආදීසු)දී නි 2.266) සම්මුතියදයවඛත්තියය ආගය ො 

‘‘චාතුමහාරාජිකායදවාවණ්ණවන්ය ොසුඛබහුලා’’තිආදීසු )දී නි  3.337) 

උපපත්තියදයවසු  ‘‘ ස්සයදවාතියදවස්ස, සාසනංසබ්බදස්සියනො’’තිආදීසු 

විසුද්ධියදයවසු. විසුද්ධියදවානඤ්හි භගවය ො අතියදවභායව වුත්ය 
ඉ යරසංවුත්ය ොඑවයහොති  ‘‘විද්යධවිග වලාහයකයදයව’’තිආදීසු)ම 

නි  1.486; සං නි 1.110; ඉතිවු 27) ආකායස ‘‘යදයවොචකායලනකාලං

නසම්මා ධාරං අනුප්පයවච්ඡතී’’තිආදීසු )අ නි  4.70) යමයඝපජ්ජුන්යන
වා ඉධාපියමයඝ පජ්ජුන්යනවාදට්ඨබ්යබො වස්සාතිහිය ආණායපන්ය ො

යෙයරො ආලපති  ෙොසුඛන්ති යොරුචිං   ව වස්සයනන මය්හං බාහියරො

පරිස්සයයො නත්ථි,  ස්මා යොකාමං වස්සාති වස්සූපජීවිසත්ය 
අනුග්ගණ්හන්ය ොවදති  

ඉදානි අබ්භන් යර පරිස්සයාභාවං දස්යසන්ය ො ‘‘චිත්ත’’න්තිආදිමාහ 

 ත්ෙ චිත්තංය  සුස ාහිතන්තිමමචිත් ංසුට්ඨුඅතිවියසම්මාසම්මයදව
එකග්ගභායවන ආරම්මයණ ඨපි ං   ඤ්ච යඛො න

නීවරණාදිවික්ඛම්භනමත්ය න; අපි ච යඛො විමුත් ං 
ඔරම්භාගියඋද්ධංභාගියසඞ්ගයහහි සබ්බසංයයොජයනහි 

සබ්බකියලසධම්මය ො ච වියසයසන විමුත් ං, සමුච්යඡදප්පහානවයසන 

පටිපස්සද්ධිප්පහානවයසන ය  පජහිත්වා ඨි න්ති අත්යෙො  ආතාපීති
වීරියවා  ඵලසමාපත්තිඅත්ෙං විපස්සනාරම්භවයසන 

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ෙඤ්ච ආරද්ධවීරියයො හුත්වා විහරාමි, දිබ්බවිහාරාදීහි 

අත් භාවං පවත්ය මි, න පන කියලසප්පහානත්ෙං, පහා බ්බස්යසව

අභාවය ොති අධිප්පායයො  ‘‘යො පන බාහිරපරිස්සයාභායවන, යදව, මයා
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පටුන 

ත්වං වස්සයන නියයොජිය ො, එවං අබ්භන් රපරිස්සයාභායවනපී’’ති

දස්යසන්ය ොපුනපි ‘‘වස්ස, යදවා’’තිආහ  

අපයරොනයයො ඡන්නාතිඡාදි ා පිහි ා  කුටිකාතිඅත් භායවො  යසො හි

‘‘අයනකාවයවස්ස සමුදායස්ස අවිජ්ජානීවරණස්ස, භික්ඛයව, පුග්ගලස්ස

 ණ්හාසංයුත් ස්ස අයඤ්යචව කායයො සමුදාගය ො, බහිද්ධා ච

නාමරූප’’න්තිආදීසු)සං නි 2.19) කායයොතිආගය ො ‘‘සිඤ්ච, භික්ඛු, ඉමං

නාවං, සිත් ා ය  ලහුයමස්සතී’’තිආදීසු )ධ  ප  66) නාවාති ආගය ො 

‘‘ගහකාරක දිට්යඨොසි, ගහකූටං විසඞ්ඛ ’’න්ති )ධ  ප  154) ච ආදීසු 

ගහන්ති ආගය ො  ‘‘සත්ය ො ගුහායං බහුනාභිඡන්යනො, තිට්ඨං නයරො

යමොහනස්මිං පගාළ්යහො’’තිආදීසු )සු  නි  778) ගුහාති ආගය ො 

‘‘යනලඞ්යගො යස පච්ඡායදො, එකායරො වත් තී රයෙො’’තිආදීසු )උදා  65) 

රයෙොතිආගය ො  ‘‘පුනයගහංන කාහසී’’තිආදීසු )ධ  ප  154) යගහන්ති

ආගය ො ‘‘විවටාකුටිනිබ්බුය ොගිනී’’තිආදීසු (සු නි 19) කුටීතිආගය ො 
 ස්මාඉධාපියසො ‘‘කුටිකා’’තිවුත්ය ො අත් භායවොහි කට්ඨාදීනිපටිච්ච
ලබ්භමානා යගහනාමිකාකුටිකා විය අට්ඨිආදිසඤ්ඤිය  පෙවීධාතුආදියක

ඵස්සාදියකචපටිච්චලබ්භමායනො ‘‘කුටිකා’’තිවුත්ය ො, චිත් මක්කටස්ස
නිවාසභාවය ොච යොහ– 

‘‘අට්ඨිකඞ්කලකුටියවසා, මක්කටාවසයෙොඉති; 

මක්කයටොපඤ්චද්වාරාය, කුටිකායපසක්කිය; 

ද්වායරනානුපරියාති, ඝට්ටයන්ය ොපුනප්පුන’’න්තිච  

සා පයනසා අත් භාවකුටිකා යෙරස්ස තිණ්ණං ඡන්නං අට්ඨන්නඤ්ච 

අසංවරද්වාරානංවයසනසමතිවිජ්ඣනකස්සරාගාදිඅවස්සු ස්සපඤ්ඤාය
සංවු ත් ා සම්මයදව පිහි ත් ා ‘‘ඡන්නා’’ති වුත් ා  ය නාහ භගවා –

‘‘යසො ානං සංවරං බ්රූමි, පඤ්ඤායයය  පිධීයයර’’ති )සු  නි  1041). 
වුත් නයයනඡන්නත් ාඑව කියලසදුක්ඛාභාවය ොනිරාමිසසුඛසමඞ්ගි ාය

ච සුඛා සුඛප්පත් ා,  ය ො එව ච නිවාතා නිහ මානමදෙම්භසාරම්භ ාය 

නිවා වුත්තිකා  අයඤ්ච නයයො ‘‘මය්හං න සංකියලසධම්මානං 

සංවරණමත්ය න සිද්යධො, අෙ යඛො අග්ගමග්ගසමාධිනා සුට්ඨු
සමාහි චිත්  ාය යචව අග්ගමග්ගපඤ්ඤාය සබ්බසංයයොජයනහි

විප්පමුත් චිත්  ාය චා’’ති දස්යසන්ය ො ආහ ‘‘චිත්තං ය  සුස ාහිතං

විමුත්ත’’න්ති  එවංභූය ො ච ‘‘ඉදානාහං ක කරණීයයො’’ති න

අප්යපොස්සුක්යකොයහොමි, අෙයඛො ආතාපී විහරාමි, සයදවකස්සයලොකස්ස
හි සුඛූපසංහායර උස්සාහජාය ො භික්ඛාචාරකායලපි අනුඝරං

බ්රහ්මවිහායරයනව විහරාමි   ස්මා ත්වම්පි, යදව, පජ්ජුන්න මය්හං පියං

කාතුකාම ායපි වස්සූපජීවීනං සත් ානං අනුකම්පායපි වස්ස සම්මා ධාරං
අනුප්පයවච්ඡාතිඑවයමත්ෙ අත්යෙොදට්ඨබ්යබො  
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එත්ෙ ච යෙයරො ‘‘ඡන්නා යම කුටිකා සුඛා නිවා ා’’ති ඉමිනා
යලොකියයලොකුත් රයභදං අත් යනො අධිසීලසික්ඛං දස්යසති  ‘‘චිත් ං යම 

සුසමාහි ’’න්ති ඉමිනා අධිචිත් සික්ඛං  ‘‘විමුත් ’’න්ති ඉමිනා 
අධිපඤ්ඤාසික්ඛං ‘‘ආ ාපීවිහරාමී’’තිඉමිනාදිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං අෙවා
‘‘ඡන්නා යම කුටිකා සුඛා නිවා ා’’ති ඉමිනා අනිමිත් විහාරං දස්යසති
කියලසවස්සපිධානමුයඛන නිච්චාදිනිමිත්තුග්ඝාටනදීපනය ො  ‘‘චිත් ං යම
සුසමාහි ’’න්ති ඉමිනා අප්පණිහි විහාරං  ‘‘විමුත් ’’න්ති ඉමිනා
සුඤ්ඤ විහාරං  ‘‘ආ ාපී විහරාමී’’ති ඉමිනා ය සං තිණ්ණං විහාරානං

අධිගමූපායං පඨයමනවායදොසප්පහානං, දුතියයන රාගප්පහානං,  තියයන
යමොහප්පහානං   ො දුතියයන පඨමදුතියයහි වා ධම්මවිහාරසම්පත්තියයො
දස්යසති   තියයන විමුත්තිසම්පත්තියයො  ‘‘ආ ාපී විහරාමී’’ති ඉමිනා
පරහි පටිපත්තියංඅ න්දි භාවංදස්යසතීතිදට්ඨබ්බං  

එවං ‘‘යොනාමා’’ති ගාොය වුත් ානං ධම්මවිහාරාදීනං ඉමාය ගාොය 

දස්සි ත් ා  ත්ෙ අදස්සිය සු නාමයගොත්ය සු නාමං දස්යසතුං ‘‘ඉත්ෙං

සුද’’න්තිආදිවුත් ං යයහියෙරානාමමත්ය නපාකටා, ය  නායමන, යය

යගොත් මත්ය න පාකටා, ය  යගොත්ය න, යය උභයො පාකටා, ය 

උභයයනපි දස්සිස්ස’’න්ති  අයං පන යෙයරො නායමන අභිලක්ඛිය ො, න

 ො යගොත්ය නාති ‘‘ඉත්ෙං සුදං ආෙස් ා සුභූතී’’ති වුත් ං   ත්ෙ 

ඉත්ෙන්ති ඉදං පකාරං, ඉමිනා ආකායරනාති අත්යෙො  සුදන්ති සු ඉදං, 

සන්ධිවයසනඉකාරයලොයපො  සූතිචනිපා මත් ං, ඉදංගාෙන්තියයොජනා  

ආෙස් ාති පියවචනයම ං ගරුගාරවසප්පතිස්සවචනයම ං  සුභූතීති

නාමකිත් නං  යසො හි සරීරසම්පත්තියාපි දස්සනීයයො පාසාදියකො, 
ගුණසම්පත්තියාපි  ඉති සුන්දරාය සරීරාවයවවිභූතියා 
සීලසම්පත්තියාදිවිභූතියා ච සමන්නාග ත් ා සුභූතීති පඤ්ඤායත්ෙ 

සීලසාරාදිථිරගුණයයොගය ො යෙයරො.අභාසිත්ොතිකයෙසි කස්මා පයනය 

මහායෙරා අත් යනො ගුයණ පකායසන්තීති? ඉමිනා දීයඝන අද්ධුනා 
අනධිග පුබ්බං පරමගම්භීරං අතිවිය සන් ං පණී ං අත් නා අධිග ං 
යලොකුත් රධම්මං පච්චයවක්ඛිත්වා පීතියවගසමුස්සාහි උදානවයසන 

සාසනස්ස නියයානිකභාවවිභාවනවයසන ච පරමප්පිච්ඡා අරියා අත් යනො

ගුයණපකායසන්ති, යො ංයලොකනායෙොයබොධයනයයඅජ්ඣාසයවයසන 

‘‘දසබලසමන්නාගය ො, භික්ඛයව,  ොගය ො

චතුයවසාරජ්ජවිසාරයදො’’තිආදිනා අත් යනො ගුයණ පකායසති, එවමයං
යෙරස්සඅඤ්ඤාබයාකරණගාොයහොතීති  

පරමත්ෙදීපනියායෙරගාොසංවණ්ණනාය 

සුභූතිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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2.  හායකොට්ඨිකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

උපසන්යතොති ආයස්මය ො මහායකොට්ඨිකත්යෙරස්ස ගාො   ස්ස කා

උප්පත්ති? අයම්පි යෙයරො පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හංසවතීනගයර
මහායභොගකුයලනිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො මා ාපිතූනං අච්චයයන
කුටුම්බං සණ්ඨයපත්වා ඝරාවාසං වසන්ය ො එකදිවසං පදුමුත් රස්ස
භගවය ො ධම්මයදසනාකායල හංසවතීනගරවාසියක ගන්ධමාලාදිහත්යෙ

යයන බුද්යධො යයන ධම්යමො යයන සඞ්යඝො,  න්නින්යන  ප්යපොයණ
 ප්පබ්භායරගච්ඡන්ය දිස්වාමහාජයනනසද්ධිං උපගය ොසත්ොරංඑකං

භික්ඛුං පටිසම්භිදාපත් ානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා ‘‘අයං කිර

ඉමස්මිං සාසයන පටිසම්භිදාපත් ානං අග්යගො, අයහො ව ාහම්පි එකස්ස 
බුද්ධස්ස සාසයන අයං විය පටිසම්භිදාපත් ානං අග්යගො භයවයය’’න්ති
චින්ය ත්වා සත්ථු යදසනාපරියයොසායන වුට්ඨි ාය පරිසාය භගවන් ං

උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්ය , ස්යව මය්හං භික්ඛං ගණ්හො’’තිනිමන්ය සි 
සත්ො අධිවායසසි  යසො භගවන් ං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
සකනියවසනං ගන්ත්වා සබ්බරත්තිං බුද්ධස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච
නිසජ්ජට්ඨානං ගන්ධදාමමාලාදාමාදීහි අලඞ්කරිත්වා පණී ං ඛාදනීයං
යභොජනීයං පටියාදායපත්වා  ස්සා රත්තියා අච්චයයන සයක නියවසයන 
භික්ඛුස සහස්සපරිවාරං භගවන් ං විවිධයාගුඛජ්ජකපරිවාරං
නානාරසසූපබයඤ්ජනං ගන්ධසාලියභොජනං යභොයජත්වා 

භත් කිච්චපරියයොසායන චින්ය සි – ‘‘මහන් ං, යඛො, අහං ඨානන් රං
පත්යෙමි න යඛො පන මය්හං යුත් ං එකදිවසයමව දානං දත්වා  ං

ඨානන් රං පත්යෙතුං, අනුපටිපාටියා සත්  දිවයස දානං දත්වා 

පත්යෙස්සාමී’’ති. යසොය යනවනියායමනසත් දිවයසමහාදානානි දත්වා
භත් කිච්චපරියයොසායන දුස්සයකොට්ඨාගාරං විවරායපත්වා උත් මං 
තිචීවරප්පයහොනකං සුඛුමවත්ෙං බුද්ධස්ස පාදමූයල ඨයපත්වා

භික්ඛුස සහස්සස්සච තිචීවරංදත්වා ොග ංඋපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්ය , 

යයොයසොභික්ඛුතුම්යහහිඉය ො සත් මදිවසමත්ෙයකඑ දග්යගඨපිය ො, 
අහම්පියසොභික්ඛුවියඅනාගය  උප්පජ්ජනකබුද්ධස්සසාසයනපබ්බජිත්වා
පටිසම්භිදාපත් ානං අග්යගො භයවයය’’න්ති වත්වා සත්ථු පාදමූයල 

නිපජ්ජිත්වාපත්ෙනං අකාසි සත්ො ස්සපත්ෙනායසමිජ්ඣනභාවංදිස්වා
‘‘අනාගය  ඉය ො කප්පස සහස්සමත්ෙයක යගො යමො නාම බුද්යධො

යලොයක උප්පජ්ජිස්සති,  ස්ස සාසයන  ව පත්ෙනා සමිජ්ඣිස්සතී’’ති

බයාකාසි වුත් ම්පියච ං අපදායන (අප යෙර2.54.221-250) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, සබ්බයලොකවිදූමුනි; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිචක්ඛුමා  

‘‘ඔවාදයකොවිඤ්ඤාපයකො,  ාරයකොසබ්බපාණිනං; 

යදසනාකුසයලොබුද්යධො,  ායරසිජන ංබහුං  
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‘‘අනුකම්පයකොකාරුණියකො, හිය සීසබ්බපාණිනං; 

සම්පත්ය තිත්ථියයසබ්යබ, පඤ්චසීයලපතිට්ඨපි  

‘‘එවංනිරාකුලංආසි, සුඤ්ඤ ංතිත්ථියයහිච; 

විචිත් ංඅරහන්ය හි, වසීභූය හි ාදිභි  

‘‘ර නානට්ඨපඤ්ඤාසං, උග්ගය ොයසොමහාමුනි; 

කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, බාත්තිංසවරලක්ඛයණො  

‘‘වස්සස සහස්සානි, ආයුවිජ්ජති ාවයද; 

 ාව ාතිට්ඨමායනොයසො,  ායරසිජන ංබහුං  

‘‘ දාහංහංසවතියං, බ්රාහ්මයණොයවදපාරගූ; 

උයපච්චසබ්බයලොකග්ගං, අස්යසොසිංධම්මයදසනං  

‘‘ දායසොසාවකංවීයරො, පභින්නමතියගොචරං; 

අත්යෙධම්යමනිරුත්ය ච, පටිභායනචයකොවිදං  

‘‘ඨයපසි එ දග්ගම්හි,  ංසුත්වාමුදිය ො අහං; 

සසාවකංජිනවරං, සත් ාහංයභොජයං දා  

‘‘දුස්යසහච්ඡාදයත්වාන, සසිස්සංබුද්ධිසාගරං; 

නිපච්චපාදමූලම්හි,  ංඨානංපත්ෙයංඅහං  

‘‘ ය ොඅයවොචයලොකග්යගො, පස්සයෙ ංදිජුත් මං; 

වින ංපාදමූයලයම, කමයලොදරසප්පභං  

‘‘බුද්ධයසට්ඨස්සභික්ඛුස්ස, ඨානංපත්ෙයය අයං; 

 ායසද්ධායචායගන, සද්ධම්මස්සවයනනච  

‘‘සබ්බත්ෙසුඛිය ොහුත්වා, සංසරිත්වාභවාභයව; 

අනාග ම්හිඅද්ධායන, ලච්ඡයස ංමයනොරෙං  

‘‘ස සහස්සිය ො කප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘ ස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

යකොට්ඨියකොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො  

‘‘ ංසුත්වාමුදිය ොහුත්වා, යාවජීවං දාජිනං; 

යමත් චිත්ය ොපරිචරිං, සය ොපඤ්ඤාසමාහිය ො  
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‘‘ය නකම්මවිපායකන, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං  

‘‘ස ානංතීණික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයං; 

ස ානංපඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං  

‘‘පයදසරජ්ජංවිපුලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියං; 

සබ්බත්ෙසුඛිය ොආසිං,  ස්සකම්මස්සවාහසා  

‘‘දුයවභයවසංසරාමි, යදවත්ය අෙමානුයස; 

අඤ්ඤංගතිංනගච්ඡාමි, සුචිණ්ණස්සඉදංඵලං  

‘‘දුයවකුයලපජායාමි, ඛත්තියයඅෙබ්රාහ්මයණ; 

නීයචකුයලනජායාමි, සුචිණ්ණස්සඉදංඵලං  

‘‘පච්ඡියම භයවසම්පත්ය , බ්රහ්මබන්ධු අයහොසහං; 

සාවත්ථියංවිප්පකුයල, පච්චාජාය ොමහද්ධයන  

‘‘මා ාචන්දවතීනාම, පි ායමඅස්සලායයනො; 

යදායමපි රංබුද්යධො, විනයීසබ්බසුද්ධියා  

‘‘ දාපසන්යනොසුගය , පබ්බජිංඅනගාරියං; 

යමොග්ගල්ලායනොආචරියයො, උපජ්ඣාසාරිසම්භයවො  

‘‘යකයසසුඡිජ්ජමායනසු, දිට්ඨිඡින්නාසමූලිකා; 

නිවායසන්ය ොචකාසාවං, අරහත් මපාපුණිං  

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනචයමමති; 

පභින්නාය නයලොකග්යගො, එ දග්යගඨයපසිමං  

‘‘අසන්දිට්ඨංවියාකාසිං, උපතිස්යසනපුච්ඡිය ො; 

පටිසම්භිදාසුය නාහං, අග්යගොසම්බුද්ධසාසයන  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

නායගොවබන්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘ස්වාග ංව යමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං  

‘‘පටිසම්භිදා ච ස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
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එවං යසො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුඤ්ඤඤාණසම්භාරං සම්භරන්ය ො
අපරාපරං යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං
බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්ති  යකොට්ඨියකොතිස්ස නාමං අකංසු  යසො
වයප්පත්ය ො යයොයවයදඋග්ගයහත්වා බ්රාහ්මණසිප්යපනිප්ඵත්තිංගය ො
එකදිවසං සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො
පබ්බජිත්වාඋපසම්පන්නකාලය ොපට්ඨායවිපස්සනායකම්මං කයරොන්ය ො
සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ං පත්වා පටිසම්භිදාසු චිණ්ණවසී හුත්වා 
අභිඤ්ඤාය අභිඤ්ඤාය මහායෙයරඋපසඞ්කමිත්වාපඤ්හංපුච්ඡන්ය ොපි
දසබලං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හං පුච්ඡන්ය ොපි පටිසම්භිදාසුයයව පඤ්හං
පුච්ඡි  එවමයං යෙයරො  ත්ෙ ක ාධිකාර ාය චිණ්ණවසීභායවන ච
පටිසම්භිදාපත් ානං අග්යගොජාය ො අෙනංසත්ොමහායවදල්ලසුත් ං)ම 

නි 1.449ආදයයො)අට්ඨුප්පත්තිං කත්වාපටිසම්භිදාපත් ානංඅග්ගට්ඨායන

ඨයපසි – ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං

පටිසම්භිදාපත් ානංයදිදං මහායකොට්ඨියකො’’ති )අ නි  1.209, 218). යසො
අපයරනසමයයනවිමුත්තිසුඛංපටිසංයවයදන්ය ොඋදානවයසන– 

2. 

‘‘උපසන්ය ොඋපරය ො, මන් භාණීඅනුද්ධය ො; 

ධුනාතිපාපයකධම්යම, දුමපත් ංවමාලුය ො’’ති – 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමහායකොට්ඨිකත්යෙයරොගාෙංඅභාසි  

 ත්ෙ උපසන්යතොති මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රියානං උපසමයනන

නිබ්බියසවනභාවකරයණන උපසන්ය ො  උපරයතොති සබ්බස්මා

පාපකරණය ොඔරය ොවිරය ො   න්තභාණීතිමන් ාවුච්චතිපඤ්ඤා,  ාය

පන උපපරික්ඛිත්වා භණතීති මන් භාණී, කාලවාදීආදිභාවං
අවිස්සජ්යජන්ය ොයයවභණතීතිඅත්යෙො  මන් භණනවයසනවාභණතීති

මන් භාණී, දුබ්භාසි ය ො විනා අත් යනො භාසනවයසන 
චතුරඞ්ගසමන්නාග ං සුභාසි ංයයව භණතීති අත්යෙො  ජාතිආදිවයසන

අත් යනො අනුක්කංසනය ො න උද්ධය ොති අනුද්ධයතො අෙ වා තිණ්ණං

කායදුච්චරි ානං වූපසමයනන  ය ො පටිවිරතියා උපසන්ය ො, තිණ්ණං

මයනොදුච්චරි ානං උපරමයණන පජහයනන උපරය ො, චතුන්නං

වචීදුච්චරි ානං අප්පවත්තියා පරිමි භාණි ාය මන් භාණී, 
තිවිධදුච්චරි නිමිත් උප්පජ්ජනකස්ස උද්ධච්චස්ස අභාවය ො අනුද්ධය ො 

එවං පන තිවිධදුච්චරි ප්පහායනන සුද්යධ සීයල පතිට්ඨිය ො, 

උද්ධච්චප්පහායනන සමාහිය ො,  යමව සමාධිං පදට්ඨානං කත්වා

විපස්සනං වඩ්යඪත්වා මග්ගපටිපාටියා ධුනාති පාපයක ධම්ය  

ලාමකට්යඨන පාපයක සබ්යබපි සංකියලසධම්යම නිද්ධුනාති, 

සමුච්යඡදවයසනපජහති. යොකිං? දු පත්තංව ාලුයතො, යොනාමදුමස්ස

රුක්ඛස්ස පත් ං පණ්ඩුපලාසං මාලුය ො වාය ො ධුනාති, බන්ධනය ො
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වියයොයජන්ය ො නීහරති, එවං යොවුත් පටිපත්තියං ඨිය ො පාපධම්යම

අත් යනො සන් ානය ො නීහරති, එවමයං යෙරස්ස අඤ්ඤාපයදයසන
අඤ්ඤාබයාකරණගාොපියහොතීතියවදි බ්බා  

එත්ෙ ච කායවචීදුච්චරි ප්පහානවචයනන පයයොගසුද්ධිං දස්යසති, 
මයනොදුච්චරි ප්පහානවචයනන ආසයසුද්ධිං  එවං පයයොගාසයසුද්ධස්ස
‘‘අනුද්ධය ො’’ති ඉමිනා උද්ධච්චාභාවවචයනන  යදකට්ඨ ාය

නීවරණප්පහානං දස්යසති  ය සු පයයොගසුද්ධියා සීලසම්පත්ති විභාවි ා, 

ආසයසුද්ධියා සමෙභාවනාය උපකාරකධම්මපරිග්ගයහො, 

නීවරණප්පහායනන සමාධිභාවනා, ‘‘ධුනාති පාපයක ධම්යම’’ති ඉමිනා

පඤ්ඤාභාවනා විභාවි ා යහොති  එවං අධිසීලසික්ඛාදයයො තිස්යසො සික්ඛා, 

තිවිධකලයාණං සාසනං,  දඞ්ගප්පහානාදීනි තීණි පහානානි, 

අන් ද්වයපරිවජ්ජයනන සද්ධිං මජ්ඣිමාය පටිපත්තියා පටිපජ්ජනං, 
අපායභවාදීනං සමතික්කමනූපායයො ච යොරහං නිද්ධායරත්වා
යයොයජ බ්බා  ඉමිනා නයයන යසසගාොසුපි යොරහං අත්ෙයයොජනා
යවදි බ්බා  අත්ෙමත් යමව පන  ත්ෙ  ත්ෙ අපුබ්බං වණ්ණයස්සාම 

‘‘ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා මහායකොට්ඨියකො’’ති ඉදං පූජාවචනං, යො  ං 
මහායමොග්ගල්ලායනොති  

මහායකොට්ඨිකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. කඞ්ඛායරවතත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පඤ්ඤං ඉ ං පස්සාති ආයස්මය ො කඞ්ඛායරව ස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි යෙයරො පදුමුත් රභගවය ො කායල හංසවතීනගයර 
බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්ය ො  එකදිවසං බුද්ධානං
ධම්මයදසනාකායල යහට්ඨා වුත් නයයන මහාජයනන සද්ධිං විහාරං
ගන්ත්වා පරිසපරියන්ය  ඨිය ො ධම්මං සුණන්ය ො සත්ොරං එකං භික්ඛුං
ඣානාභිර ානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා ‘‘මයාපි අනාගය  
එවරූයපන භවිතුං වට්ටතී’’ති චින්ය ත්වා යදසනාවසායන සත්ොරං
නිමන්ය ත්වා යහට්ඨාවුත් නයයනමහාසක්කාරංකත්වාභගවන් ංආහ

–‘‘භන්ය , අහංඉමිනා අධිකාරකම්යමනඅඤ්ඤංසම්පත්තිංනපත්යෙමි, 
යො පන යසො භික්ඛු තුම්යහහි ඉය ො සත් මදිවසමත්ෙයක ඣායීනං

අග්ගට්ඨායන ඨපිය ො, එවං අහම්පි අනාගය  එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන
ඣායීනං අග්යගො භයවයය’’න්ති පත්ෙනමකාසි  සත්ො අනාග ං 
ඔයලොයකත්වානිප්ඵජ්ජනභාවංදිස්වා‘‘අනාගය කප්පස සහස්සාවසායන

යගො යමො නාම බුද්යධො උප්පජ්ජිස්සති,  ස්ස සාසයන ත්වං ඣායීනං
අග්යගොභවිස්සසී’’ති බයාකරිත්වාපක්කාමි  

යසොයාවජීවංකලයාණකම්මංකත්වාකප්පස සහස්සංයදවමනුස්යසසු 

සංසරිත්වා අම්හාකං භගවය ො කායල සාවත්ථිනගයර මහායභොගකුයල
නිබ්බත්ය ො පච්ඡාභත් ං ධම්මස්සවනත්ෙං ගච්ඡන්ය න මහාජයනන
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30 

පටුන 

සද්ධිංවිහාරංගන්ත්වාපරිසපරියන්ය ඨිය ො දසබලස්සධම්මකෙංසුත්වා
පටිලද්ධසද්යධොපබ්බජිත්වාඋපසම්පදංලභිත්වා කම්මට්ඨානංකොයපත්වා
ඣානපරිකම්මං කයරොන්ය ො ඣානලාභී හුත්වා ඣානං පාදකං කත්වා 
අරහත් ං පාපුණි  යසො යයභුයයයන දසබයලන සමාපජ්ජි බ්බසමාපත්තිං
සමාපජ්ජන්ය ො අයහොරත් ංඣායනසුචිණ්ණවසීඅයහොසි අෙනංසත්ො

‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං ඣායීනං යදිදං

කඞ්ඛායරවය ො’’ති )අ  නි  1.198, 204) ඣායීනං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි 

වුත් ම්පියච ං අපදායන (අප යෙර2.55.34-53) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, සබ්බධම්යමසුචක්ඛුමා; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො  

‘‘සීහහනුබ්රහ්මගියරො, හංසදුන්දුභිනිස්සයනො; 

නාගවික්කන් ගමයනො, චන්දසූරාධිකප්පයභො  

‘‘මහාමතිමහාවීයරො, මහාඣායීමහාබයලො; 

මහාකාරුණියකොනායෙො, මහා මපනූදයනො  

‘‘සකදාචිතියලොකග්යගො, යවයනයයංවිනයංබහුං; 

ධම්මංයදයසසිසම්බුද්යධො, සත් ාසයවිදූමුනි  

‘‘ඣායංඣානර ංවීරං, උපසන් ංඅනාවිලං; 

වණ්ණයන්ය ොපරිසතිං, ය ොයසසිජන ංජියනො  

‘‘ දාහංහංසවතියං, බ්රාහ්මයණොයවදපාරගූ; 

ධම්මංසුත්වානමුදිය ො,  ංඨානමභිපත්ෙයං  

‘‘ දාජියනොවියාකාසි, සඞ්ඝමජ්යඣවිනායයකො; 

මුදිය ොයහොහිත්වංබ්රහ්යම, ලච්ඡයස ංමයනොරෙං  

‘‘ස සහස්සිය ො කප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘ ස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

යරවය ොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො  

‘‘ය න කම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං  

‘‘පච්ඡියමචභයවදානි, ජාය ොහංයකොලියයපුයර; 

ඛත්තියයකුලසම්පන්යන, ඉද්යධඵීය මහද්ධයන  
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‘‘යදාකපිලවත්ථුස්මිං, බුද්යධොධම්මමයදසය; 

 දාපසන්යනොසුගය , පබ්බජිංඅනගාරියං  

‘‘කඞ්ඛායමබහුලාආසි, කප්පාකප්යප හිං හිං; 

සබ්බං ංවිනයීබුද්යධො, යදයසත්වාධම්මමුත් මං  

‘‘ ය ොහංතිණ්ණසංසායරො,  දාඣානසුයඛරය ො; 

විහරාමි දාබුද්යධො, මංදිස්වාඑ දබ්රවි  

‘‘යාකාචිකඞ්ඛාඉධවාහුරංවා, සයවදියාවාපරයවදියාවා; 

යය ඣායයනො  ා පජහන්ති සබ්බා, ආ ාපියනො බ්රහ්මචරියං 
චරන් ා  

‘‘ස සහස්යසක ංකම්මං, ඵලංදස්යසසියමඉධ; 

සුමුත්ය ොසරයවයගොව, කියලයසඣාපයංමම  

‘‘ ය ොඣානරත් ංදිස්වා, බුද්යධොයලොකන් ගූමුනි; 

ඣායීනංභික්ඛූනංඅග්යගො, පඤ්ඤායපසිමහාමති  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

නායගොවබන්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘ස්වාග ංව යමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං  

‘‘පටිසම්භිදා ච ස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  

 ො ක කිච්යචො පනායං මහායෙයරො පුබ්යබ දීඝරත් ං අත් යනො 
කඞ්ඛාපක චිත්  ං ඉදානි සබ්බයසො විග කඞ්ඛ ඤ්ච පච්චයවක්ඛිත්වා

‘‘අයහො නූන මය්හං සත්ථුයනො යදසනානුභායවො, ය යන රහි එවං
විග කඞ්යඛොඅජ්ඣත් ංවූපසන් චිත්ය ො ජාය ො’’තිසඤ්ජා බහුමායනො

භගවය ොපඤ්ඤංපසංසන්ය ො ‘‘පඤ්ඤංඉ ං පස්සා’’තිඉමංගාෙමාහ  

3.  ත්ෙ පඤ්ඤන්තිපකායරජානාති, පකායරහිඤායපතීතිචපඤ්ඤා 
යවයනයයානං ආසයානුසයචරියාධිමුත්තිආදිප්පකායරධම්මානංකුසලාදියක

ඛන්ධාදියක ච යදයස බ්බප්පකායර ජානාති, යොසභාවය ො පටිවිජ්ඣති, 

ය හි ච පකායරහි ඤායපතීති අත්යෙො  සත්ථු යදසනාඤාණඤ්හි

ඉධාධිප්යප ං, ය නාහ ‘‘ඉ ’’න්ති   ඤ්හි අත් නි සිද්යධන
යදසනාබයලන නයග්ගාහය ො පච්චක්ඛං විය උපට්ඨි ං ගයහත්වා 

‘‘ඉ ’’න්තිවුත් ං යදග්යගනවා සත්ථුයදසනාඤාණංසාවයකහිනයය ො

ගය්හති,  දග්යගන අත් යනො විසයය පටියවධඤාණම්පි නයය ො
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පටුන 

ගය්හය ව  ය නාහ ආයස්මා ධම්මයසනාපති – ‘‘අපිච යම, භන්ය , 

ධම්මන්වයයොවිදිය ො’’ති )දී නි 2.146; 3.143). පස්සාතිවිම්හයප්පත්ය ො

අනියමය ොආලපතිඅත් යනොයයවවාචිත් ං, යොහභගවාඋදායනන්ය ො

– ‘‘යලොකමිමං පස්ස; පුථූ අවිජ්ජාය පයර ං භූ ං භූ ර ං භවා 

අපරිමුත් ’’න්ති )උදා  30). තොගතානන්ති  ො ආගමනාදිඅත්යෙන

 ොග ානං   ො ආගය ොති හි  ොගය ො,  ො ගය ොති  ොගය ො, 

 ෙලක්ඛණං ආගය ොති  ොගය ො,  ෙධම්යම යාොවය ො

අභිසම්බුද්යධොති  ොගය ො,  ෙදස්සි ාය  ොගය ො,  ෙවාදි ාය

 ොගය ො,  ොකාරි ාය  ොගය ො, අභිභවනට්යඨන  ොගය ොති එවං

අට්ඨහිකාරයණහි භගවා ොගය ො  ොයආගය ොති ොගය ො,  ොය

ගය ොති  ොගය ො,  ෙලක්ඛණං ගය ොති  ොගය ො,  ොනි ආගය ොති

 ොගය ො,  ොවියධොති ොගය ො,  ොපවත්තිය ොති ොගය ො,  යෙහි

ආගය ොති  ොගය ො,  ො ග භායවන  ොගය ොති එවම්පි අට්ඨහි
කාරයණහි භගවා  ොගය ොති අයයමත්ෙ සඞ්යඛයපො  විත්ොයරො පන

පරමත්ෙදීපනියා උදානට්ඨකොය )උදා  අට්ඨ  18) ඉතිවුත් කට්ඨකොය

)ඉතිවු අට්ඨ 38) චවුත් නයයයනවයවදි බ්යබො  

ඉදානි ස්සාපඤ්ඤායඅසාධාරණවියසසංදස්යසතුං ‘‘අග්ගිෙො’’තිආදි

වුත් ං  ෙො අග්ගීති උපමාවචනං  ෙොති  ස්ස උපමාභාවදස්සනං  

පජ්ජලියතොති උපයමයයයන සම්බන්ධදස්සනං  නිසීයෙති
කිච්චකරණකාලදස්සනං  අයඤ්යහත්ෙ අත්යෙො – යො නාම නිසීයෙ
රත්තියංචතුරඞ්ගසමන්නාගය අන්ධකායරවත් මායනඋන්නය ඨායන

පජ්ජලිය ො අග්ගි  ස්මිං පයදයස  යග ං විධමන් ං තිට්ඨති, එවයමව
 ොග ානං ඉමං යදසනාඤාණසඞ්ඛා ං සබ්බයසො යවයනයයානං
සංසය මංවිධමන් ංපඤ්ඤංපස්සාති යය ො යදසනාවිලායසනසත් ානං

ඤාණමයං ආයලොකං යදන්තීති ආය ොකදා. පඤ්ඤාමයයමව චක්ඛුං

දදන්තීති චක්ඛුදදා.  දුභයම්පි කඞ්ඛාවිනයපදට්ඨානයමව කත්වා 

දස්යසන්ය ො ‘‘යෙ ආගතානං විනෙන්ති කඞ්ඛ’’න්ති ආහ, යෙ  ොග ා

අත් යනොසන්තිකං ආගතානං උපග ානංයවයනයයානං‘‘අයහොසිංනුයඛො

අහමතී මද්ධාන’’න්තිආදිනයප්පවත් ං )ම  නි  1.18; සං  නි  2.20) 

යසොළසවත්ථුකං, ‘‘බුද්යධකඞ්ඛතිධම්යම කඞ්ඛතී’’තිආදිනයප්පවත් ං)ධ 

ස  1008) අට්ඨවත්ථුකඤ්ච කඞ්ඛං විචිකිච්ඡං විනෙන්ති යදසනානුභායවන
අනවයසසය ො විධමන්ති විද්ධංයසන්ති  විනයකුක්කුච්චසඞ්ඛා ා පන 

කඞ්ඛා බ්බිනයයයනවවිනී ායහොන්තීති  

අපයරො නයයො – යො අග්ගි නිසීයෙ රත්තිභායග පජ්ජලිය ො
පටු රජායලො සමුජ්ජලං උච්චාසයන ඨි ානං ඔභාසදානමත්ය න
අන්ධකාරං විධමිත්වා සමවිසමං විභායවන්ය ො ආයලොකදයදො යහොති 
අච්චාසන්යනපනඨි ානං ංසුපාකටං කයරොන්ය ොචක්ඛුකිච්චකරණය ො

චක්ඛුදයදොනාමයහොති, එවයමව ොගය ොඅත් යනොධම්මකායස්ස දූයර
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ඨි ානං අක ාධිකාරානං පඤ්ඤාපජ්යජොය න යමොහන්ධකාරං විධමිත්වා 

කායවිසමාදිසමවිසමං විභායවන්ය ො ආයලොකදා භවන්ති, ආසන්යන
ඨි ානංපනක ාධිකාරානං ධම්මචක්ඛුංඋප්පායදන්ය ොචක්ඛුදදාභවන්ති 
යයඑවංභූ ා අත් යනොවචීයගොචරංආග ානංමාදිසානම්පිකඞ්ඛාබහුලානං

කඞ්ඛං විනයන්ති අරියමග්ගසමුප්පාදයනන විධමන්ති, ය සං  ොග ානං
පඤ්ඤං ඤාණාතිසයං පස්සාති යයොජනා  එවමයං යෙරස්ස අත් යනො
කඞ්ඛාවි රණප්පකාසයනන අඤ්ඤාබයාකරණගාොපි යහොති  අයඤ්හි
යෙයරො පුථුජ්ජනකායලකප්පියයපිකුක්කුච්චයකො හුත්වාකඞ්ඛාබහුල ාය 

‘‘කඞ්ඛායරවය ො’’ති පඤ්ඤාය ො, පච්ඡා ඛීණාසවකායලපි  යෙව

යවොහරයත්ෙ  ය නාහ – ‘‘ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා කඞ්ඛායරවය ො ගාෙං
අභාසිත්ො’’ති  ංවුත් ත්ෙයමව  

කඞ්ඛායරව ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. පුණ්ණත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සබ්භියරව ස ායසොති ආයස්මය ො පුණ්ණත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයං කිර පදුමුත් රස්ස දසබලස්ස උප්පත්තිය ො පුයර රයමව
හංසවතීනගයර බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්ය ො අනුක්කයමන
විඤ්ඤු ං පත්ය ො සත්ෙරි යලොයක උප්පජ්ජන්ය  එකදිවසං බුද්ධානං
ධම්මයදසනාකායල යහට්ඨා වුත් නයයන මහාජයනන සද්ධිං විහාරං
ගන්ත්වා පරිසපරියන්ය  නිසීදිත්වා ධම්මං සුණන්ය ො සත්ොරං එකං 
භික්ඛුං ධම්මකථිකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා ‘‘මයාපි අනාගය 
එවරූයපන භවිතුං වට්ටතී’’ති චින්ය ත්වා යදසනාවසායන වුට්ඨි ාය
පරිසාය සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වානිමන්ය ත්වා යහට්ඨා වුත් නයයයනව

මහාසක්කාරං කත්වා භගවන් ං එවමාහ – ‘‘භන්ය , අහං ඉමිනා
අධිකාරකම්යමනනාඤ්ඤංසම්පත්තිංපත්යෙමි යොපන යසොභික්ඛුඉය ො

සත් මදිවසමත්ෙයක ධම්මකථිකානං අග්ගට්ඨායන ඨපිය ො, එවං අහම්පි 
අනාගය  එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන ධම්මකථිකානං භික්ඛූනං අග්යගො
භයවයය’’න්ති පත්ෙනං අකාසි  සත්ො අනාග ං ඔයලොයකත්වා  ස්ස

පත්ෙනාය සමිජ්ඣනභාවං දිස්වා ‘‘අනාගය  කප්පස සහස්සමත්ෙයක

යගො යමො නාම බුද්යධො උප්පජ්ජිස්සති,  ස්ස සාසයන ත්වං පබ්බජිත්වා
ධම්මකථිකානංඅග්යගොභවිස්සසී’’තිබයාකාසි  

යසො  ත්ෙ යාවජීවං කලයාණධම්මං කත්වා  ය ො චුය ො
කප්පස සහස්සං පුඤ්ඤඤාණසම්භාරං සම්භරන්ය ො යදවමනුස්යසසු
සංසරිත්වා අම්හාකං භගවය ො කායල කපිලවත්ථුනගරස්ස අවිදූයර
යදොණවත්ථුනාමයක බ්රාහ්මණගායම බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල 
අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යෙරස්ස භාගියනයයයො හුත්වා නිබ්බත්ති   ස්ස 
නාමග්ගහණදිවයස ‘‘පුණ්යණො’’ති නාමං අකංසු  යසො සත්ෙරි
අභිසම්යබොධිං පත්වා පවත් වරධම්මචක්යක අනුපුබ්යබන රාජගහං
ගන්ත්වා  ං උපනිස්සාය විහරන්ය  අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යෙරස්ස
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සන්තියක පබ්බජිත්වා ලද්ධූපසම්පයදො සබ්බං පුබ්බකිච්චං කත්වා

පධානමනුයුඤ්ජන්ය ො පබ්බජි කිච්චං මත්ෙකං පායපත්වාව ‘‘දසබලස්ස 

සන්තිකංගමිස්සාමී’’තිමාතුලත්යෙයරනසද්ධිං සත්ථුසන්තිකංඅගන්ත්වා
කපිලවත්ථුසාමන් ායයව ඔහීයත්වා යයොනියසොමනසිකායර කම්මං
කයරොන්ය ො නචිරස්යසව විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත් ං පාපුණි  

වුත් ම්පියච ං අපදායන (අප යෙර1.1.434-440) – 

‘‘අජ්ඣායයකොමන් ධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 

පුරක්ඛය ොම්හිසිස්යසහි, උපගච්ඡිංනරුත් මං  

‘‘පදුමුත් යරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

මමකම්මංපකිත්ය සි, සංඛිත්ය නමහාමුනි  

‘‘ ාහංධම්මංසුණිත්වාන, අභිවායදත්වානසත්ථුයනො; 

අඤ්ජලිංපග්ගයහත්වාන, පක්කමිංදක්ඛිණාමුයඛො  

‘‘සංඛිත්ය නසුණිත්වාන, විත්ොයරනඅභාසයං; 

සබ්යබසිස්සාඅත් මනා, සුත්වානමමභාසය ො  

‘‘සකංදිට්ඨිංවියනොයදත්වා, බුද්යධචිත් ංපසාදයුං; 

සංඛිත්ය නපියදයසමි, විත්ොයරන යෙවහං  

‘‘අභිධම්මනයඤ්ඤූහං, කොවත්ථුවිසුද්ධියා; 

සබ්යබසංවිඤ්ඤායපත්වාන, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘ඉය ො පඤ්චසය කප්යප, චතුයරො සුප්පකාසකා; 

සත් ර නසම්පන්නා, චතුදීපම්හිඉස්සරා  

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
 ස්සපනපුණ්ණත්යෙරස්සසන්තියකපබ්බජි ාකුලපුත් ා පඤ්චස ා

අයහසුං යෙයරොසයංදසකොවත්ථුලාභි ායය පිදසහිකොවත්ථූහිඔවදි 
ය   ස්ස ඔවායද ඨත්වා සබ්යබව අරහත් ං පත් ා  ය  අත් යනො
පබ්බජි කිච්චං මත්ෙකප්පත් ංඤත්වාඋපජ්ඣායංඋපසඞ්කමිත්වාආහංසු

–‘‘භන්ය , අම්හාකං කිච්චංමත්ෙකප්පත් ං, දසන්නඤ්චම්හකොවත්ථූනං

ලාභියනො, සමයයො, දානියනොදසබලං පස්සිතු’’න්ති යෙයරොය සංවචනං
සුත්වා චින්ය සි – ‘‘මම දසකොවත්ථුලාභි ං සත්ො ජානාති අහං ධම්මං

යදයසන්ය ො දස කොවත්ථූනි අමුඤ්චිත්වාව යදයසමි, මය ගච්ඡන්ය 

සබ්යබපියම භික්ඛූ මං පරිවායරත්වා ගච්ඡිස්සන්ති, එවං ගණසඞ්ගණිකාය

ගන්ත්වා පන අයුත් ං මය්හං දසබලං පස්සිතුං, ඉයම  ාව ගන්ත්වා

පස්සන්තූ’’ති ය  භික්ඛූ ආහ – ‘‘ආවුයසො, තුම්යහ පුරය ො ගන්ත්වා

 ොග ං පස්සෙ, මම වචයනන චස්ස පායද වන්දෙ, අහම්පි තුම්හාකං 
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ග මග්යගනාගමිස්සාමී’’ති  ය  යෙරා සබ්යබපි දසබලස්ස
ජාතිභූමිරට්ඨවාසියනො සබ්යබ ඛීණාසවා සබ්යබ දසකොවත්ථුලාභියනො
අත් යනො උපජ්ඣායස්ස ඔවාදං සම්පටිච්ඡිත්වා යෙරං වන්දිත්වා
අනුපුබ්යබන චාරිකං චරන් ා සට්ඨියයොජනමග්ගං අතික්කම්ම රාජගයහ 
යවළුවනමහාවිහාරං ගන්ත්වා දසබලස්ස පායද වන්දිත්වා එකමන් ං
නිසීදිංසු  

ආචිණ්ණංයඛොපයන ංබුද්ධානංභගවන් ානංආගන්තුයකහිභික්ඛූහි 

සද්ධිං පටිසම්යමොදිතුන්ති භගවා ය හි සද්ධිං – ‘‘කච්චි, භික්ඛයව, 

ඛමනීය’’න්තිආදිනානයයනමධුරපටිසන්ොරංකත්වා ‘‘කුය ොචතුම්යහ, 

භික්ඛයව, ආගච්ඡො’’තිපුච්ඡි. අෙය හි ‘‘ජාතිභූමිය ො’’තිවුත්ය  ‘‘යකො 

නුයඛො, භික්ඛයව, ජාතිභූමියං ජාතිභූමකානං භික්ඛූනං සබ්රහ්මචාරීනං එවං

සම්භාවිය ො ‘අත් නාචඅප්පිච්යඡොඅප්පිච්ඡකෙඤ්චභික්ඛූනංකත් ා’’’ති

)ම  නි  1.252) දසකොවත්ථුලාභිං භික්ඛුං පුච්ඡි  ය පි ‘‘පුණ්යණො නාම, 

භන්ය , ආයස්මා මන් ාණිපුත්ය ො’’ති ආයරොචයංසු   ං කෙං සුත්වා
ආයස්මා සාරිපුත්ය ො යෙරස්ස දස්සනකායමො අයහොසි  අෙ සත්ො

රාජගහය ො සාවත්ථිං අගමාසි. පුණ්ණත්යෙයරොපි දසබලස්ස  ත්ෙ
ආග භාවං සුත්වා – ‘‘සත්ොරං පස්සිස්සාමී’’ති ගන්ත්වා
අන්ය ොගන්ධකුටියංයයව  ොග ං සම්පාපුණි  සත්ො  ස්ස ධම්මං
යදයසසි  යෙයරො ධම්මං සුත්වා දසබලං වන්දිත්වා පටිසල්ලානත්ොය
අන්ධවනංගන්ත්වා අඤ්ඤ රම්හිරුක්ඛමූයලදිවාවිහාරංනිසීදි  

සාරිපුත් ත්යෙයරොපි  ස්සාගමනං සුත්වා සීසානුයලොකියකො ගන්ත්වා 
ඔකාසංසල්ලක්යඛත්වා ංරුක්ඛමූයලනිසින්නංඋපසඞ්කමිත්වායෙයරන

සද්ධිං සම්යමොදිත්වා,  ං සත් විසුද්ධික්කමං පුච්ඡි  යෙයරොපිස්ස

පුච්ඡි පුච්ඡි ං බයාකයරොන්ය ො රෙවිනීතූපමාය චිත් ං ආරායධසි, ය 
අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සුභාසි ං සමනුයමොදිංසු  අෙ සත්ො අපරභායග

භික්ඛුසඞ්ඝමජ්යඣනිසින්යනොයෙරං‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මමසාවකානං

භික්ඛූනං ධම්මකථිකානං යදිදං පුණ්යණො’’ති )අ  නි  1.188, 196) 

ධම්මකථිකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි  යසො එකදිවසං අත් යනො
විමුත්තිසම්පත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා‘‘සත්ොරංනිස්සායඅහඤ්යචවඅඤ්යඤ

ච බහූ සත් ා සංසාරදුක්ඛය ො විප්පමුත් ා, බහූපකාරා ව 
සප්පුරිසසංයසවා’’තිපීතියසොමනස්සජාය ොඋදානවයසන පීතියවගවිස්සට්ඨං 

‘‘සබ්භියරවස ායසො’’තිගාෙං අභාසි  

4.  ත්ෙ සබ්භියරවාතිසප්පුරියසහිඑව සන්ය ොති පයනත්ෙබුද්ධාදයයො
අරියා අධිප්යප ා  ය  හි අනවයසසය ො අස ං ධම්මං පහාය සද්ධම්යම 
උක්කංසග ත් ා සාතිසයං පසංසියත් ා ච වියසසය ො ‘‘සන්ය ො

සප්පුරිසා’’ති ච වුච්චන්ති  ස ායසොති සමං ආයසෙ සහ වයසයය  ය  

පයරුපාසන්ය ො ය සං සුස්සූසන්ය ො දිට්ඨානුගතිඤ්ච ආපජ්ජන්ය ො
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සමානවායසොභයවයයාතිඅත්යෙො  පණ්ඩියතහත්ෙදස්සිභීතිය සංයෙොමනා  

පණ්ඩා වුච්චති පඤ්ඤා, සා ඉයමසං සඤ්ජා ාති පණ්ඩිතා.  ය ො එව

අත් ත්ොදියභදං අත්ෙං අවිපරී ය ො පස්සන්තීති අත්ෙදස්සියනො. ය හි

පණ්ඩිය හි අත්ෙදස්සීභි සමායසෙ  කස්මාති යච? යස්මා ය  සන්ය ො

පණ්ඩි ා, ය වාසම්මායසවන් ාඑකන් හි භාවය ො මග්ගඤාණාදීයහව

අරණීයය ො අත්ෙං, මහාගුණ ාය සන්  ාය ච  හන්තං, අගාධභාවය ො

ගම්භීරඤාණයගොචරය ො ච ගම්භීරං, හීනච්ඡන්දාදීහි දට්ඨුං

අසක්කුයණයයත් ාඉ යරහිච කිච්යඡනදට්ඨබ්බත් ා දුද්දසං, දුද්දසත් ා

සණ්හනිපුණසභාවත් ා නිපුණඤාණයගොචරය ො ච නිපුණං, නිපුණත් ා

එවං සුඛුමසභාව ාය අණං නිබ්බානං, අවිපරී ට්යඨන වා

පරමත්ෙසභාවත් ා අත්ෙං, අරියභාවකරත් ා මහත් නිමිත්  ාය  හන්තං, 

අනුත් ානසභාව ාය ගම්භීරං, දුක්යඛන දට්ඨබ්බං න සුයඛන දට්ඨුං

සක්කාති දුද්දසං, ගම්භීරත් ා දුද්දසං, දුද්දසත් ා ගම්භීරන්ති චතුසච්චං, 

වියසසය ො නිපුණං අණං, නියරොධසච්චන්ති එවයම ං චතුසච්චං ධීරා 

ස ධිගච්ඡන්ති ධිතිසම්පන්න ාය ධීරා චතුසච්චකම්මට්ඨානභාවනං 

උස්සුක්කායපත්වා සම්මයදව අධිගච්ඡන්ති  අප්ප ත්තාති සබ්බත්ෙ

සතිඅවිප්පවායසන අප්පමාදපටිපත්තිං පූයරන් ා  විචක්ඛණාති
විපස්සනාභාවනායයඡකාකුසලා  ස්මාසබ්භියරව සමායසොතියයොජනා 
පණ්ඩිය හත්ෙදස්සිභීති වා එ ං නිස්සක්කවචනං  යස්මා පණ්ඩිය හි
අත්ෙදස්සීභි සමුදායභූය හි ධීරා අප්පමත් ා විචක්ඛණා 

මහන් ාදිවියසසවන් ං අත්ෙං සමධිගච්ඡන්ති,  ස්මා  ාදියසහි සබ්භියරව
සමායසොති සම්බන්යධො  එවයමසා යෙරස්ස පටියවධදීපයනන
අඤ්ඤාබයාකරණගාොපිඅයහොසීති  

පුණ්ණත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5. දබ්බත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යෙො දුද්දමියෙොති ආයස්මය ො දබ්බත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? 
අයම්පි පදුමුත් රබුද්ධකායල හංසවතීනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
වයප්පත්ය ො යහට්ඨා වුත් නයයයනව ධම්මයදසනං සුණන්ය ො සත්ොරං
එකං භික්ඛුං යසනාසනපඤ්ඤාපකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා
අධිකාරකම්මං කත්වා  ං ඨානන් රං පත්යෙත්වා සත්ොරා බයාකය ො
යාවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා කස්සපදසබලස්ස 
සාසයනොසක්කනකායල පබ්බජි   දා ය නසද්ධිං අපයර ඡ ජනාති සත් 
භික්ඛූ එකචිත් ා හුත්වා අඤ්යඤ සාසයන අගාරවං කයරොන්ය  දිස්වා –
‘‘ඉධ කිං කයරොම එකමන්ය  සමණධම්මං කත්වා දුක්ඛස්සන් ං

කරිස්සාමා’’ති නිස්යසණිං බන්ධිත්වා උච්චං පබ්බ සිඛරං ආරුහිත්වා, 

‘‘අත් යනොචිත් බලංජානන් ා නිස්යසණිංනිපාය න්තු, ජීවිය සාලයා

ඔ රන්තු, මා පච්ඡානු ප්පියනො අහුවත්ො’’ති වත්වා සබ්යබ එකචිත් ා

හුත්වා නිස්යසණිං පාය ත්වා – ‘‘අප්පමත් ා යහොෙ, ආවුයසො’’ති
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පටුන 

අඤ්ඤමඤ්ඤං ඔවදිත්වා චිත් රුචියකසු ඨායනසු නිසීදිත්වා සමණධම්මං
කාතුංආරභිංසු  

 යත්රයකො යෙයරො පඤ්චයම දිවයස අරහත් ං පත්වා, ‘‘මම කිච්චං 

නිප්ඵන්නං, අහංඉමස්මිංඨායනකිංකරිස්සාමි’’තිඉද්ධියාඋත් රකුරුය ො 

පිණ්ඩපා ං ආහරිත්වා, ‘‘ආවුයසො, ඉමං පිණ්ඩපා ං පරිභුඤ්ජෙ, 

භික්ඛාචාරකිච්චං මමායත් ංයහොතු, තුම්යහඅත් යනොකම්මංකයරොො’’ති

ආහ ‘‘කිංනුයඛොමයං, ආවුයසො, නිස්යසණිංපාය න් ාඑවංඅයවොචුම්හ–

‘යයො පඨමං ධම්මං සච්ඡිකයරොති, යසො භික්ඛං ආහරතු, ය නාභ ං යසසා

පරිභුඤ්ජිත්වාසමණධම්මංකරිස්සන්තී’’’ති  ‘‘නත්ථි, ආවුයසො’’ති තුම්යහ

අත් යනො පුබ්බයහතුනා ලභිත්ෙ, මයම්පි සක්යකොන් ා වට්ටස්සන් ං

කරිස්සාම, ගච්ඡෙ තුම්යහති  යෙයරො ය  සඤ්ඤායපතුං අසක්යකොන්ය ො 

ඵාසුකට්ඨායනපිණ්ඩපා ංපරිභුඤ්ජිත්වාගය ො. අපයරොයෙයරො සත් යම
දිවයස අනාගාමිඵලං පත්වා  ය ො චුය ො සුද්ධාවාසබ්රහ්මයලොයක
නිබ්බත්ය ො  ඉ යර යෙරා  ය ො චු ා එකං බුද්ධන් රං යදවමනුස්යසසු
සංසරිත්වා ය සු ය සු කුයලසු නිබ්බත් ා  එයකො ගන්ධාරරට්යඨ

 ක්කසිලානගයර රාජයගයහ නිබ්බත්ය ො, එයකො මජ්ඣන්තිකරට්යඨ

පරිබ්බාජිකායකුච්ඡිම්හිනිබ්බත්ය ො, එයකොබාහියරට්යඨ කුටුම්බියයගයහ

නිබ්බත්ය ො, එයකොභික්ඛුනුපස්සයයජාය ො  

අයං පන දබ්බත්යෙයරො මල්ලරට්යඨ අනුපියනගයර එකස්ස
මල්ලරඤ්යඤො යගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හි   ස්ස මා ා උපවිජඤ්ඤා

කාලමකාසි, ම සරීරං සුසානං යනත්වා දාරුචි කං ආයරොයපත්වා අග්ගිං
අදංසු   ස්සා අග්ගියවගසන් ත් ං උදරපටලං ද්යවධා අයහොසි  දාරයකො
අත් යනො පුඤ්ඤබයලන උප්පතිත්වා එකස්මිං දබ්බත්ෙම්යභ නිපති   ං 
දාරකංගයහත්වාඅයයිකායඅදංසු සා ස්සනාමංගණ්හන්තීදබ්බත්ෙම්යභ
පතිත්වා ලද්ධජීවි ත් ා ‘‘දබ්යබො’’තිස්ස නාමං අකාසි   ස්ස ච
සත් වස්සිකකායල සත්ො භික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො මල්ලරට්යඨ චාරිකං
චරමායනො අනුපියම්බවයන විහරති  දබ්බකුමායරො සත්ොරං දිස්වා

දස්සයනයනව පසීදිත්වාපබ්බජිතුකායමොහුත්වා ‘‘අහංදසබලස්සසන්තියක

පබ්බජිස්සාමී’’තිඅයයිකංආපුච්ඡි සා ‘‘සාධු,  ා ා’’ති දබ්බකුමාරංආදාය

සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා, ‘‘භන්ය , ඉමං කුමාරං පබ්බායජො’’ති ආහ 
සත්ො අඤ්ඤ රස්ස භික්ඛුයනො සඤ්ඤං අදාසි – ‘‘භික්ඛු ඉමං දාරකං
පබ්බායජහී’’ති  යසො යෙයරො සත්ථු වචනං සුත්වා දබ්බකුමාරං
පබ්බායජන්ය ො  චපඤ්චකකම්මට්ඨානං ආචික්ඛි  පුබ්බයහතුසම්පන්යනො
ක ාභිනීහායරො සත්ය ො පඨමයකසවට්ටියා යවොයරොපනක්ඛයණ 

යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, දුතියාය යකසවට්ටියා ඔයරොපියමානාය

සකදාගාමිඵයල,  තියාය අනාගාමිඵයල, සබ්බයකසානංපනඔයරොපනඤ්ච
අරහත් ඵලසච්ඡිකිරියා ච අපච්ඡා අපුයර අයහොසි  සත්ො මල්ලරට්යඨ
යොභිරන් ංවිහරිත්වා රාජගහං ගන්ත්වායවළුවයනවාසංකප්යපසි  
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පටුන 

 ත්රායස්මා දබ්යබො මල්ලපුත්ය ො රයහොගය ො අත් යනො 
කිච්චනිප්ඵත්තිං ඔයලොයකත්වා සඞ්ඝස්ස යවයයාවච්චකරයණ කායං
යයොයජතුකායමො චින්ය සි – ‘‘යංනූනාහං සඞ්ඝස්ස යසනාසනඤ්ච
පඤ්ඤායපයයංභත් ානිච උද්දියසයය’’න්ති යසොසත්ථුසන්තිකංගන්ත්වා
අත් යනො පරිවි ක්කං ආයරොයචසි  සත්ො  ස්ස සාධුකාරං දත්වා
යසනාසනපඤ්ඤාපකත් ඤ්ච භත්තුද්යදසකත් ඤ්ච සම්පටිච්ඡි  අෙ නං
‘‘අයං දබ්යබො දහයරොව සමායනො මහන්ය  ඨායන ඨිය ො’’ති 

සත් වස්සිකකායලයයව උපසම්පායදසි  යෙයරො උපසම්පන්නකාලය ො
පට්ඨායරාජගහං උපනිස්සායවිහරන් ානංසබ්බභික්ඛූනංයසනාසනානිච

පඤ්ඤායපති, භික්ඛඤ්ච උද්දිසති   ස්ස යසනාසනපඤ්ඤාපකභායවො
සබ්බදිසාසුපාකයටොඅයහොසි–‘‘දබ්යබොකිර මල්ලපුත්ය ොසභාගසභාගානං

භික්ඛූනං එකට්ඨායන යසනාසනානි පඤ්ඤායපති, ආසන්යනපි දූයරපි

යසනාසනංපඤ්ඤායපති, ගන්තුංඅසක්යකොන්ය ඉද්ධියායනතී’’ති  

අෙනංභික්ඛූකායලපිවිකායලපි–‘‘අම්හාකං, ආවුයසො, ජීවකම්බවයන 

යසනාසනං පඤ්ඤායපහි, අම්හාකං මද්දකුච්ඡිස්මිං මිගදායය’’ති එවං
යසනාසනං උද්දිසායපත්වා ස්සඉද්ධිංපස්සන් ාගච්ඡන්ති යසොපිඉද්ධියා
මයනොමයයකායය අභිසඞ්ඛරිත්වා එයකකස්ස යෙරස්ස එයකකං අත් නා
සදිසංභික්ඛුංදත්වාඅඞ්ගුලියා ජලමානායපුරය ොගන්ත්වා‘‘අයංමඤ්යචො
ඉදං පීඨ’’න්තිආදීනි වත්වා යසනාසනං පඤ්ඤායපත්වා පුන අත් යනො

වසනට්ඨානයමව ආගච්ඡති. අයයමත්ෙ සඞ්යඛයපො, විත්ොරය ො පනිදං
වත්ථු පාළියං ආග යමව  සත්ො ඉදයමව කාරණං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා
අපරභායග අරියගණමජ්යඣ නිසින්යනො යෙරං යසනාසනපඤ්ඤාපකානං 

අග්ගට්ඨායන ඨයපසි – ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං 

යසනාසනපඤ්ඤාපකානං යදිදං දබ්යබො මල්ලපුත්ය ො’’ති )අ  නි  1.209; 

214). වුත් ම්පි යච ං අපදායන (අප යෙර2.54, 108-149) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, සබ්බයලොකවිදූමුනි; 

ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිචක්ඛුමා  

‘‘ඔවාදයකොවිඤ්ඤාපයකො,  ාරයකොසබ්බපාණිනං; 

යදසනාකුසයලොබුද්යධො,  ායරසිජන ංබහුං  

‘‘අනුකම්පයකො කාරුණියකො, හිය සී සබ්බපාණිනං; 

සම්පත්ය තිත්ථියයසබ්යබ, පඤ්චසීයලපතිට්ඨපි  

‘‘එවංනිරාකුලංආසි, සුඤ්ඤ ංතිත්ථියයහිච; 

විචිත් ංඅරහන්ය හි, වසීභූය හි ාදිභි  

‘‘ර නානට්ඨපඤ්ඤාසං, උග්ගය ොයසොමහාමුනි; 

කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, බාත්තිංසවරලක්ඛයණො  
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පටුන 

‘‘වස්සස සහස්සානි, ආයුවිජ්ජති ාවයද; 

 ාව ාතිට්ඨමායනොයසො,  ායරසිජන ංබහුං  

‘‘ දාහංහංසවතියං, යසට්ඨිපුත්ය ොමහායයසො; 

උයපත්වායලොකපජ්යජො ං, අස්යසොසිංධම්මයදසනං  

‘‘යසනාසනානිභික්ඛූනං, පඤ්ඤායපන් ංසසාවකං; 

කිත් යන් ස්සවචනං, සුණිත්වාමුදිය ොඅහං  

‘‘අධිකාරංසසඞ්ඝස්ස, කත්වා ස්සමයහසියනො; 

නිපච්චසිරසාපායද,  ංඨානමභිපත්ෙයං  

‘‘ දාහසමහාවීයරො, මමකම්මංපකිත් යං; 

යයොසසඞ්ඝමයභොයජසි, සත් ාහංයලොකනායකං  

‘‘යසොයං කමලපත් ක්යඛො, සීහංයසොකනකත් යචො; 

මමපාදමූයලනිපති, පත්ෙයංඨානමුත් මං  

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘සාවයකො ස්සබුද්ධස්ස, දබ්යබොනායමනවිස්සුය ො; 

යසනාසනපඤ්ඤාපයකො, අග්යගොයහස්සතියං දා  

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං  

‘‘ස ානංතීණික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයං; 

ස ානංපඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං  

‘‘පයදසරජ්ජංවිපුලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියං; 

සබ්බත්ෙසුඛිය ොආසිං,  ස්සකම්මස්සවාහසා  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, විපස්සීනාමනායයකො; 

උප්පජ්ජිචාරුදස්සයනො, සබ්බධම්මවිපස්සයකො  

‘‘දුට්ඨචිත්ය ොඋපවදිං, සාවකං ස්ස ාදියනො; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණං, සුද්යධොතිචවිජානිය  

‘‘ ස්යසව නරවීරස්ස, සාවකානංමයහසිනං; 

සලාකඤ්චගයහත්වාන, ඛීයරොදනමදාසහං  
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40 

පටුන 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, උප්පජ්ජිවද ංවයරො  

‘‘සාසනංයජො යත්වාන, අභිභුයයකුතිත්ථියය; 

වියනයයයවිනයත්වාව, නිබ්බුය ොයසොසසාවයකො  

‘‘සසිස්යසනිබ්බුය නායෙ, අත්ෙයමන් ම්හිසාසයන; 

යදවාකන්දිංසුසංවිග්ගා, මුත් යකසාරුදම්මුඛා  

‘‘නිබ්බායස්සතිධම්මක්යඛො, නපස්සිසාමසුබ්බය ; 

නසුණිස්සාමසද්ධම්මං, අයහොයනොඅප්පපුඤ්ඤ ා  

‘‘ දායං පෙවීසබ්බා, අචලාසාචලාචලා; 

සාගයරොචසයසොයකොව, විනදීකරුණංගිරං  

‘‘චතුද්දිසාදුන්දුභියයො, නාදයංසුඅමානුසා; 

සමන් ය ොඅසනියයො, ඵලිංසුචභයාවහා  

‘‘උක්කාපතිංසුනභසා, ධූමයකතුචදිස්සති; 

සධූමාජාලවට්ටාච, රවිංසුකරුණංමිගා  

‘‘උප්පායදදාරුයණදිස්වා, සාසනත්ෙඞ්ගසූචයක; 

සංවිග්ගාභික්ඛයවොසත් , චින් යම්හමයං දා  

‘‘සාසයනනවිනාම්හාකං, ජීවිය නඅලංමයං; 

පවිසිත්වාමහාරඤ්ඤං, යුඤ්ජාමජිනසාසයන  

‘‘අද්දසම්හ දාරඤ්යඤ, උබ්බිද්ධංයසලමුත් මං; 

නිස්යසණියා මාරුය්හ, නිස්යසණිංපා යම්හයස  

‘‘ දාඔවදියනොයෙයරො, බුද්ධුප්පායදොසුදුල්ලයභො; 

සද්ධාතිදුල්ලභාලද්ධා, යෙොකංයසසඤ්චසාසනං  

‘‘නිප න්තිඛණාතී ා, අනන්ය දුක්ඛසාගයර; 

 ස්මාපයයොයගොකත් බ්යබො, යාවඨාතිමුයනම ං  

‘‘අරහාආසියසොයෙයරො, අනාගාමී දානුයගො; 

සුසීලාඉ යරයුත් ා, යදවයලොකංඅගම්හයස  

‘‘නිබ්බුය ොතිණ්ණසංසායරො, සුද්ධාවායසචඑකයකො; 

අහඤ්චපක්කුසාතිච, සභියයොබාහියයො ො  
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‘‘කුමාරකස්සයපො, යචව,  ත්ෙ ත්ථූපගාමයං; 

සංසාරබන්ධනාමුත් ා, යගො යමනානුකම්පි ා  

‘‘මල්යලසු කුසිනාරායං, ගබ්යභජා ස්සයම සය ො; 

මා ාම ාචි ාරුළ්හා,  ය ොනිප්පතිය ොඅහං  

‘‘පතිය ොදබ්බපුඤ්ජම්හි,  ය ොදබ්යබොතිවිස්සුය ො; 

බ්රහ්මචාරීබයලනාහං, විමුත්ය ොසත් වස්සියකො  

‘‘ඛීයරොදනබයලනාහං, පඤ්චහඞ්යගහුපාගය ො; 

ඛීණාසයවොපවායදන, පායපහිබහුයචොදිය ො  

‘‘උයභොපුඤ්ඤඤ්චපාපඤ්ච, වීතිවත්ය ොම්හිදානිහං; 

පත්වානපරමංසන්තිං, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘යසනාසනංපඤ්ඤාපයං, හාසයත්වානසුබ්බය ; 

ජියනො ස්මිංගුයණතුට්යඨො, එ දග්යගඨයපසිමං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

නායගොවබන්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘ස්වාග ංව යමආසි, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං  

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
එවංභූ ං පන  ං යයන පුබ්යබ එකස්ස ඛීණාසවත්යෙරස්ස

අනුද්ධංසනවයසනකය නපාපකම්යමනබහූනිවස්සස සහස්සානිනිරයය 

පච්චි,  ාය එව කම්මපියලොතිකාය යචොදියමානා යමත්තියභූමජකා භික්ඛූ
‘‘ඉමිනා මයං කලයාණභත්තිකස්ස ගහපතියනො අන් යර පරියභදි ා’’ති
දුග්ගහි ගාහියනො අමූලයකන පාරාජියකන ධම්යමන අනුද්ධංයසසුං 
 ස්මිඤ්ච අධිකරයණ සඞ්යඝන සතිවිනයයන වූපසමිය  අයං යෙයරො

යලොකානුකම්පායඅත් යනොගුයණවිභායවන්ය ො ‘‘යෙො දුද්දමියෙො’’තිඉමං
ගාෙංඅභාසි  

5.  ත්ෙ යෙොතිඅනියමි නිද්යදයසො,  ස්ස‘‘යසො’’තිඉමිනානියමත් ං 

දට්ඨබ්බං උභයයනපිඅඤ්ඤංවියකත්වාඅත් ානයමවවදති  දුද්දමියෙොති

දුද්දයමො, දයමතුං අසක්කුයණයයයො  ඉදඤ්ච අත් යනො පුථුජ්ජනකායල
දිට්ඨිග ානං විසූකායකානං කියලසානං මදායලපචිත් ස්ස විප්ඵන්දි ං 

ඉන්ද්රියානං අවූපසමනඤ්ච චින්ය ත්වා වදති  දය නාති උත් යමන

අග්ගමග්ගදයමන, ය නහිදන්ය ොපුනදයම බ්බ ාභාවය ො‘‘දන්ය ො’’ති 

වත් බ්බ ං අරහති, න අඤ්යඤන  අෙ වා දය නාති දමයකන 
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පුරිසදම්මසාරථිනා දමිය ො. දබ්යබොති ද්රයබයො, භබ්යබොති අත්යෙො  ය නාහ

භගවා ඉමයමව යෙරං සන්ධාය – ‘‘න යඛො, දබ්බ, දබ්බා එවං

නිබ්යබයඨන්තී’’ති )පාරා  384; චූළව  193). සන්තුසියතොති
යොලද්ධපච්චයසන්ය ොයසන ඣානසමාපත්තිසන්ය ොයසන 

මග්ගඵලසන්ය ොයසන ච සන්තුට්යඨො  විතිණ්ණකඞ්යඛොති 
යසොළසවත්ථුකාය අට්ඨවත්ථුකාය ච කඞ්ඛාය පඨමමග්යගයනව

සමුග්ඝාටි ත් ා විග කඞ්යඛො  විජිතාවීති පුරිසාජානීයයන වියජ බ්බස්ස
සබ්බස්සපි සංකියලසපක්ඛස්ස විජි ත් ා විධමි ත් ා විජි ාවී  

අයපතයභරයවොති පඤ්චවීසතියා භයානං සබ්බයසො අයප ත් ා

අපග යභරයවො අභයූපරය ො. පුන දබ්යබොතිනාමකිත් නං  පරිනිබ්බුයතොති

ද්යවපරිනිබ්බානානිකියලසපරිනිබ්බානඤ්ච, යාසඋපාදියසසනිබ්බානධාතු, 

ඛන්ධපරිනිබ්බානඤ්ච, යා අනුපාදියසසනිබ්බානධාතු  ය සු ඉධ

කියලසපරිනිබ්බානං අධිප්යප ං,  ස්මා පහා බ්බධම්මානං මග්යගන
සබ්බයසො පහීනත් ා කියලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බුය ොති අත්යෙො  

ඨිතත්යතොති ඨි සභායවො අචයලො ඉට්ඨාදීසු  ාදිභාවප්පත්තියා 

යලොකධම්යමහි අකම්පනීයයො  හීති ච යහතුඅත්යෙ නිපාය ො, ය න යයො 
පුබ්යබදුද්දයමොහුත්වාඨිය ොයස්මාදබ්බත් ාසත්ොරාඋත් යමනදයමන

දමිය ො සන්තුසිය ොවිතිණ්ණකඞ්යඛොවිජි ාවීඅයප යභරයවො,  ස්මායසො

දබ්යබො පරිනිබ්බුය ො  ය ොයයව ච ඨි ත්ය ො, එවංභූය  ච  ස්මිං

චිත් පසායදොව කා බ්යබො, න පසාදඤ්ඤෙත් න්ති පරයනයයබුද්ධියක
සත්ය අනුකම්පන්ය ොයෙයරොඅඤ්ඤංබයාකාසි  

දබ්බත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. සීතවනිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යෙො සීතවනන්තිආයස්මය ො සම්භූ ත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? 
ඉය ො කිර අට්ඨාරසාධිකස්ස කප්පස ස්ස මත්ෙයක අත්ෙදස්සී නාම
සම්බුද්යධො යලොයක උප්පජ්ජිත්වා සයදවකං යලොකං සංසාරමයහොඝය ො 
 ායරන්ය ො එකදිවසං මහ ා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං ගඞ්ගාතීරං උපගච්ඡි 
 ස්මිං කායල අයං ගහපතිකුයලනිබ්බත්ය ො  ත්ෙ භගවන් ං පස්සිත්වා

පසන්නමානයසො උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා ‘‘කිං, භන්ය , පාරං

ගන්තුකාමත්ො’’ති පුච්ඡි  භගවා ‘‘ගමිස්සාමා’’ති අයවොච  යසො  ාවයදව
නාවාසඞ්ඝාටං යයොයජත්වා උපයනසි  සත්ො  ං අනුකම්පන්ය ො සහ
භික්ඛුසඞ්යඝන නාවං අභිරුහි  යසො සයම්පි අභිරුය්හ සුයඛයනව පරතීරං
සම්පායපත්වා භගවන් ං භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච දුතියදිවයස මහාදානං
පවත්ය ත්වාඅනුගන්ත්වාපසන්නචිත්ය ොවන්දිත්වානිවත්ති යසොය න 
පුඤ්ඤකම්යමනයදවමනුස්යසසුසංසරිත්වාඉය ො ය රසාධිකකප්පස ස්ස
මත්ෙයකඛත්තියකුයලනිබ්බත්තිත්වාරාජා අයහොසිචක්කවත්තීධම්මියකො
ධම්මරාජා  යසො සත්ය  සුගතිමග්යග පතිට්ඨායපත්වා  ය ො චුය ො
එකනවුතිකප්යප විපස්සිස්ස භගවය ො සාසයන පබ්බජිත්වා ධු ධම්යම
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සමාදායසුසායන වසන්ය ොසමණධම්මංඅකාසි පුනකස්සපස්සභගවය ො
කායලපි  ස්ස සාසයන තීහි සහායයහි සද්ධිං පබ්බජිත්වා
වීසතිවස්සසහස්සානිසමණධම්මංකත්වා එකංබුද්ධන් රංයදවමනුස්යසසු
සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ බ්රාහ්මණමහාසාලස්ස පුත්ය ො
හුත්වා නිබ්බත්ති   ස්ස ‘‘සම්භූය ො’’ති නාමං අකංසු  යසො වයප්පත්ය ො
බ්රාහ්මණසිප්යපසුනිප්ඵත්තිං ගය ො  භූමියජො යජයයයසයනො අභිරාධයනොති
තීහි සහායයහි සද්ධිං භගවය ො සන්තිකං ගය ො ධම්මයදසනං සුත්වා 
පටිලද්ධසද්යධොපබ්බජි යයසන්ධායවුත් ං– 

‘‘භූමියජොයජයයයසයනොච, සම්භූය ොඅභිරාධයනො; 

එය ධම්මංඅභිඤ්ඤාසුං, සාසයනවර ාදියනො’’ති  

අෙසම්භූය ොභගවය ොසන්තියකකායග ාසතිකම්මට්ඨානංගයහත්වා 
නිබද්ධං සී වයන වසති  ය යනවායස්මා ‘‘සී වනියයො’’ති පඤ්ඤායත්ෙ 
ය න ච සමයයන යවස්සවයණො මහාරාජා යකනචියදව කරණීයයන
ජම්බුදීයප දක්ඛිණදිසාභාගං උද්දිස්ස ආකායසන ගච්ඡන්ය ො යෙරං
අබ්යභොකායස නිසීදිත්වා කම්මට්ඨානං මනසිකයරොන් ං දිස්වා විමානය ො 

ඔරුය්හයෙරං වන්දිත්වා, ‘‘යදායෙයරොසමාධිය ො වුට්ඨහිස්සති,  දාමම

ආගමනං ආයරොයචෙ, ආරක්ඛඤ්චස්ස කයරොො’’ති ද්යව යක්යඛ
ආණායපත්වා පක්කාමි  ය  යෙරස්ස සමීයප ඨත්වා මනසිකාරං

පටිසංහරිත්වානිසින්නකායලආයරොයචසුං  ංසුත්වායෙයරො ‘‘තුම්යහමම

වචයනන යවස්සවණමහාරාජස්ස කයෙෙ, භගව ා අත් යනො සාසයන

ඨි ානං සතිආරක්ඛා නාම ඨපි ා අත්ථි, සායයව මාදියස රක්ඛති, ත්වං

 ත්ෙ අප්යපොස්සුක්යකො යහොහි, භගවය ො ඔවායද ඨි ානං එදිසාය
ආරක්ඛාය කරණීයං නත්ථී’’ති ය  විස්සජ්යජත්වා  ාවයදව විපස්සනං
වඩ්යඪත්වා විජ්ජාත් යං සච්ඡාකාසි   ය ො යවස්සවයණො නිවත් මායනො
යෙරස්ස සමීපං පත්වා මුඛාකාරසල්ලක්ඛයණයනවස්ස ක කිච්චභාවං
ඤත්වා සාවත්ථිං ගන්ත්වා භගවය ො ආයරොයචත්වා සත්ථු සම්මුඛා යෙරං
අභිත්ෙවන්ය ො– 

‘‘සතිආරක්ඛසම්පන්යනො, ධිතිමාවීරියසමාහිය ො; 

අනුජාය ොසත්ථුසම්භූය ො, ය විජ්යජොමච්චුපාරගූ’’ති – 

ඉමායගාොයයෙරස්සගුයණවණ්යණසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර
1.21.15-20) – 

‘‘අත්ෙදස්සීතුභගවා, ද්විපදින්යදොනරාසයභො; 

පුරක්ඛය ොසාවයකහි, ගඞ්ගාතීරමුපාගමි  

‘‘සමතිත්තිකාකයපයයා, ගඞ්ගාආසිදුරුත් රා; 

උත් ාරයංභික්ඛුසඞ්ඝං, බුද්ධඤ්චද්විපදුත් මං  
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‘‘අට්ඨාරයස කප්පසය , යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි,  රණායඉදංඵලං  

‘‘ය රයසය ොකප්පසය , පඤ්චසබ්යබොභවාඅහුං; 

සත් ර නසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘පච්ඡියමචභයවඅස්මිං, ජාය ොහංබ්රාහ්මයණකුයල; 

සද්ධිංතීහිසහායයහි, පබ්බජිංසත්ථුසාසයන  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අොයස්මා සම්භූය ො භගවන් ං දස්සනාය ගච්ඡන්ය  භික්ඛූ දිස්වා

‘‘ආවුයසො, මමවචයනනභගවය ොපායදසිරසාවන්දෙ, එවඤ්චවයදො’’ති
වත්වා ධම්මාධිකරණං අත් යනො සත්ථු අවියහඨි භාවං පකායසන්ය ො 

‘‘යෙො සීතවන’’න්ති ගාෙමාහ  ය  භික්ඛූ භගවන් ං උපසඞ්කමිත්වා

වන්දිත්වා සම්භූ ත්යෙරස්සසාසනංසම්පයවයදන් ා, ‘‘ආයස්මා, භන්ය , 

සම්භූය ොභගවය ොපායද සිරසාවන්දති, එවඤ්චවදතී’’තිවත්වා ංගාෙං

ආයරොයචසුං,  ං සුත්වා භගවා ‘‘පණ්ඩිය ො, භික්ඛයව, සම්භූය ො භික්ඛු

පච්චපාදි ධම්මස්සානුධම්මං, න ච මං ධම්මාධිකරණං වියහයඨති 
යවස්සවයණන ස්සත්යෙොමය්හං ආයරොචි ා’’තිආහ  

6. යං පන ය  භික්ඛූ සම්භූ ත්යෙයරන වුත් ං ‘‘යෙො සීතවන’’න්ති

ගාෙං සත්ථු නියවයදසුං   ත්ෙ සීතවනන්ති එවංනාමකං රාජගහසමීයප 

මහන් ං යභරවසුසානවනං  උපගාති නිවාසනවයසන උපගච්ඡි  එය න 

භගව ා අනුඤ්ඤා ං පබ්බජි ානුරූපං නිවාසනට්ඨානං දස්යසති  භික්ඛූති

සංසාරභයස්සඉක්ඛනය ොභින්නකියලස ායචභික්ඛු  එයකොතිඅදුතියයො, 

එය න කායවියවකං දස්යසති  සන්තුසියතොති සන්තුට්යඨො  එය න

චතුපච්චයසන්ය ොසලක්ඛණං අරියවංසං දස්යසති  ස ාහිතත්යතොති

උපචාරප්පනායභයදන සමාධිනා සමාහි චිත්ය ො, එය න

චිත් වියවකභාවනාමුයඛන භාවනාරාමං අරියවංසං දස්යසති  විජිතාවීති

සාසයන සම්මාපටිපජ්ජන්ය න වියජ බ්බං කියලසගණං විජිත්වා ඨිය ො, 
එය න උපධිවියවකං දස්යසති  භයයහතූනං කියලසානං අපග ත් ා 

අයපතය ො හංයසො, එය න සම්මාපටිපත්තියා ඵලං දස්යසති  රක්ඛන්ති

රක්ඛන්ය ො  කාෙගතාසතින්ති කායාරම්මණං සතිං, 

කායග ාසතිකම්මට්ඨානං පරිබ්රූහනවයසන අවිස්සජ්යජන්ය ො  ධිති ාති

ධීයරො, සමාහි ත් ං විජි ාවිභාව ං වා උපාදාය පටිපත්තිදස්සනයම ං 
අයඤ්යහත්ෙ සඞ්යඛපත්යෙො – යසො භික්ඛු වියවකසුඛානුයපක්ඛාය එයකො

සී වනං උපාගමි, උපාගය ො ච යලොලභාවාභාවය ො සන්තුට්යඨො ධිතිමා
කායග ාසතිකම්මට්ඨානං භායවන්ය ො  ොධිග ංඣානං පාදකං කත්වා
ආරද්ධවිපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අධිගය න අග්ගමග්යගන සමාහිය ො
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විජි ාවී ච හුත්වා ක කිච්ච ාය භයයහතූනං සබ්බයසො අපග ත් ා 
අයප යලොමහංයසොජාය ොති  

සී වනියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. භල්ලිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යෙොපානුදීති ආයස්මය ො භල්ලියත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? අයං
කිර ඉය ො එකතිංයස කප්යප අනුප්පන්යන බුද්යධ සුමනස්ස නාම
පච්යචකබුද්ධස්සපසන්නචිත්ය ොඵලාඵලංදත්වාසුගතීසුඑව සංසරන්ය ො
සිඛිස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස කායල අරුණවතීනගයර බ්රාහ්මණකුයල 

නිබ්බත්ය ො ‘‘සිඛිස්ස භගවය ො පඨමාභිසම්බුද්ධස්ස උජි , ඔජි ා නාම
ද්යව සත්ෙවාහපුත් ා පඨමාහාරං අදංසූ’’තිසුත්වා අත් යනො සහායයකන
සද්ධිං භගවන් ං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා ස්වා නාය නිමන්ය ත්වා

මහාදානං පවත්ය ත්වා පත්ෙනං අකංසු – ‘‘උයභොපි මයං, භන්ය , 
අනාගය  තුම්හාදිසස්ස බුද්ධස්ස පඨමාහාරදායකා භයවයයාමා’’ති  ය  
 ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුඤ්ඤකම්මං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන් ා
කස්සපස්ස භගවය ොකායල යගොපාලකයසට්ඨිස්ස පුත් ා භා යරො හුත්වා
නිබ්බත් ා  බහූනි වස්සානි භික්ඛුසඞ්ඝං ඛීරයභොජයනන උපට්ඨහිංසු  
අම්හාකං පන භගවය ො කායල යපොක්ඛරවතීනගයර සත්ෙවාහස්ස පුත් ා

භා යරො හුත්වා නිබ්බත් ා  ය සු යජට්යඨො  ඵුස්යසො නාම, කනිට්යඨො

භල්ලියයො නාම, ය  පඤ්චමත් ානි සකටස ානි භණ්ඩස්ස පූයරත්වා
වාණිජ්ජාය ගච්ඡන් ා භගවති පඨමාභිසම්බුද්යධ සත් සත් ාහං
විමුත්තිසුඛධම්මපච්චයවක්ඛණාහි වීතිනායමත්වා අට්ඨයම සත් ායහ 
රාජාය නමූයල විහරන්ය  රාජාය නස්ස අවිදූයර මහාමග්යගන

අතික්කමන්ති, ය සං  ස්මිං සමයය සයමපි භූමිභායග අකද්දයමොදයක

සකටානි නප්පවත්තිංසු, ‘‘කිං නු, යඛො, කාරණ’’න්ති ච චින්ය න් ානං
යපොරාණසායලොහි ායදව ාරුක්ඛවිටපන් යරඅත් ානංදස්යසන්තීආහ– 

‘‘මාදිසා, අයං භගවා අචිරාභිසම්බුද්යධො සත් සත් ාහං අනාහායරො 

විමුත්තිසුඛාපටිසංයවදී ඉදානි රාජාය නමූයල නිසින්යනො,  ං ආහායරන

පටිමායනෙ, යදස්ස තුම්හාකං දීඝරත් ංහි ායසුඛායා’’ති  ංසුත්වාය 

උළාරංපීතියසොමනස්සං පටිසංයවයදන් ා, ‘‘ආහාරසම්පාදනංපපඤ්ච’’න්ති
මඤ්ඤමානාමන්ෙඤ්ච මධුපිණ්ඩිකඤ්චභගවය ොදත්වාද්යවවාචිකසරණං
ගන්ත්වායකසධාතුයයොලභිත්වාඅගමංසු  ය හිපඨමංඋපාසකාඅයහසුං 
අෙ භගවති බාරාණසිං ගන්ත්වා ධම්මචක්කං පවත්ය ත්වා අනුපුබ්යබන
රාජගයහ විහරන්ය   ඵුස්සභල්ලියා රාජගහං උපග ා භගවන් ං
උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන් ං නිසීදිංසු  ය සං භගවා ධම්මං
යදයසසි ය සු ඵුස්යසො යසො ාපත්තිඵයලපතිට්ඨාය උපාසයකොවඅයහොසි 

භල්ලියයො පන පබ්බජිත්වා ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි  ය න වුත් ං අපදායන 

(අප යෙර2.48.66-70) – 



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො එකකනිපාය ො 
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‘‘සුමයනො නාමසම්බුද්යධො,  ක්කරායංවසී  දා; 

වල්ලිකාරඵලංගය්හ, සයම්භුස්සඅදාසහං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අයෙකදිවසං මායරො භල්ලියත්යෙරස්ස භිංසාපනත්ෙං භයානකං රූපං 

දස්යසසි යසොඅත් යනොසබ්බභයාතික්කමංපකායසන්ය ො ‘‘යෙොපානුදී’’ති
ගාෙමභාසි  

7.  ත්ෙ යෙොපානුදීති යයො අපානුදි ඛිපි පජහි විද්ධංයසසි  

 ච්චුරාජස්සාති  ච්චු නාමමරණං ඛන්ධානංයභයදො, යසොඑවචසත් ානං

අත් යනොවයසඅනුවත් ාපනය ොඉස්සරට්යඨන රාජාතිමච්චුරාජා,  ස්ස  

යසනන්ති ජරායරොගාදිං, සාහිස්සවසවත් යනඅඞ්ගභාවය ොයසනානාම, 

ය නයහසමහ ානානාවියධන විපුයලන‘‘මහායසයනො’’තිවුච්චති යොහ

–‘‘නහියනොසඞ්ගරංය න, මහායසයනන මච්චුනා’’ති)ම නි 1.272; ජා 

2.22.121; යනත්ති  103). අෙ වා ගුණමාරණට්යඨන ‘‘මච්චූ’’ති ඉධ

යදවපුත් මායරො අධිප්යපය ො,  ස්ස ච සහායභාවූපගමනය ො කාමාදයයො
යසනා   ොචාහ– 

‘‘කාමාය පඨමායසනා, දුතියාඅරතිවුච්චති; 

 තියාඛුප්පිපාසාය , චතුත්ථී ණ්හාපවුච්චති  

‘‘පඤ්චමීථිනමිද්ධංය , ඡට්ඨාභීරූපවුච්චති; 

සත් මීවිචිකිච්ඡාය , මායනොමක්යඛොචඅට්ඨමී’’ති )සු නි  438-

439; මහානි 28;චූළනි නන්දමාණවපුච්ඡානිද්යදස47); 

නළයසතුංව සුදුබ්බ ං  යහොයඝොති සාරවිරහි ය ො නළයසතුසදිසං
අතිවිය අබලභාවය ො සුට්ඨු දුබ්බලං සංකියලසයසනං
නවයලොකුත් රධම්මානං මහාබලවභාවය ො මයහොඝසදියසන 

අග්ගමග්යගන යයො අපානුදි විජි ාවී අයප යභරයවො දන්ය ො, යසො 
පරිනිබ්බුය ො ඨි ත්ය ොති යයොජනා   ං සුත්වා මායරො ‘‘ජානාති මං
සමයණො’’ති  ත්යෙවන් රධායීති  

භල්ලියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. වීරත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යෙො දුද්දමියෙොතිආයස්මය ොවීරත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? අයං 
කිරඉය ොඑකනවුය කප්යපවිපස්සිස්සභගවය ොවසනආවාසංපටිජග්ගි 
එකදිවසඤ්ච සින්ධුවාරපුප්ඵසදිසානි නිග්ගුණ්ඨිපුප්ඵානි ගයහත්වා
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භගවන් ං පූයජසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො ඉය ො පඤ්චතිංයස කප්යප ඛත්තියකුයල නිබ්බත්තිත්වා
මහාප ායපොනාමරාජාඅයහොසිචක්කවත්තී යසොධම්යමනසයමනරජ්ජං 
කායරන්ය ො සත්ය  සග්ගමග්යග පතිට්ඨායපසි  පුන ඉමස්මිං කප්යප
කස්සපස්ස භගවය ො කායල මහාවිභයවො යසට්ඨි හුත්වා කපණද්ධිකාදීනං
දානං යදන්ය ො සඞ්ඝස්ස ඛීරභත් ං අදාසි  එවං  ත්ෙ  ත්ෙ දානමයං
පුඤ්ඤසම්භාරං කයරොන්ය ො ඉ රඤ්ච නිබ්බානත්ෙං සම්භරන්ය ො
යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිනගයර රඤ්යඤො 

පයසනදිස්ස අමච්චකුයල නිබ්බත්ති, ‘‘වීයරො’’තිස්ස නාමං අකංසු  යසො
වයප්පත්ය ො නාමානුගය හි පත් බලජවාදිගුයණහි සමන්නාගය ො
සඞ්ගාමසූයරො හුත්වා මා ාපිතූහි නිබන්ධවයසන කාරිය  දාරපරිග්ගයහ
එකංයයවපුත් ංලභිත්වාපුබ්බයහතුනායචොදියමායනො කායමසුසංසායරච
ආදීනවං දිස්වා සංයවගජාය ො පබ්බජිත්වා ඝයටන්ය ො වායමන්ය ො 

නචිරස්යසව ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි  ය න වුත් ං අපදායන (අප  යෙර 

1.21.21-24) – 

‘‘විපස්සිස්සභගවය ො, ආසිමාරාමියකොඅහං; 

නිග්ගුණ්ඨිපුප්ඵංපග්ගය්හ, බුද්ධස්සඅභියරොපයං  

‘‘එකනවුතිය ො කප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘පඤ්චවීයසඉය ොකප්යප, එයකොආසිංජනාධියපො; 

මහාප ාපනායමන, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
එවං පනඅරහත් ං පත්වා ඵලසමාපත්තිසුයඛනවීතිනායමන් ං යෙරං 

පුරාණදුතියකා උප්පබ්බායජතුකාමා අන් රන් රා නානානයයහි 
පයලොයභතුං පරක්කමන්තී එකදිවසං දිවාවිහාරට්ඨානං ගන්ත්වා
ඉත්ථිකුත් ාදීනි දස්යසතුං ආරභි  අොයස්මා වීයරො ‘‘මං පයලොයභතුකාමා
සියනරුංමකසපක්ඛවාය නචායලතුකාමා වියයාවබාලාව ායං ඉත්ථී’’ති

 ස්සා කිරියාය නිරත්ෙකභාවං දීයපන්ය ො ‘‘යෙො දුද්දමියෙො’’ති ගාෙං
අභාසි  

8.  ත්ෙ යෙොදුද්දමියෙොතිආදීනංපදානංඅත්යෙොයහට්ඨාවුත්ය ොයයව 

ඉදං පයනත්ෙ යයොජනාමත් ං යෙො පුබ්යබ අදන්  කියලස ාය 
පච්චත්ථියකහි වා සඞ්ගමසීයස දයමතුං යජතුං

අසක්කුයණයය ායදුද්දමියෙො, ඉදානි පන උත් යමන දයමන දන්ය ො 

චතුබ්බිධසම්මප්පමධානවීරියසම්පත්තියා වීයරො, වුත් නයයයනව

සන්තුසිය ො විතිණ්ණකඞ්යඛො විජි ාවී අයප යලොමහංයසො වීයරො 

වීරනාමයකො අනවයසසය ො කියලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බුයතො,  ය ො
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එව ඨි සභායවො, න  ාදිසානං සය නපි සහස්යසනපි චාලනීයයොති   ං
සුත්වා සා ඉත්ථී – ‘‘මය්හං සාමියක එවං පටිපන්යන යකො මය්හං 
ඝරාවායසන අත්යෙො’’ති සංයවගජා ා භික්ඛුනීසු පබ්බජිත්වා නචිරස්යසව
ය විජ්ජා අයහොසීති  

වීරත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. පිලින්දවච්ඡත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ස්වාගතන්ති ආයස්මය ො පිලින්දවච්ඡත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? 
අයං කිර පදුමුත් රබුද්ධකායල හංසවතීනගයර මහායභොගකුයල
නිබ්බත්ය ො යහට්ඨා වුත් නයයයනව සත්ථු සන්තියකධම්මං සුණන්ය ො
සත්ොරංඑකංභික්ඛුංයදව ානංපියමනාපභායවන අග්ගට්ඨායනඨයපන් ං
දිස්වා  ං ඨානන් රං පත්යෙත්වා යාවජීවං කුසලං කත්වා  ය ො චුය ො
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො සුයමධස්ස භගවය ො කායල මනුස්සයලොයක
නිබ්බත්තිත්වා භගවති පරිනිබ්බුය  සත්ථු ථූපස්ස පූජං කත්වා සඞ්යඝ ච
මහාදානං පවත්ය ත්වා  ය ො චුය ො යදවමනුස්යසසු එව සංසරන්ය ො
අනුප්පන්යන බුද්යධ චක්කවත්තී රාජා හුත්වා මහාජනං පඤ්චසු සීයලසු
පතිට්ඨායපත්වා සග්ගපරායණං අකාසි  යසො අනුප්පන්යනයයව අම්හාකං
භගවති සාවත්ථියං බ්රාහ්මණයගයහ නිබ්බත්ති  ‘‘පිලින්යදො’’තිස්ස නාමං 

අකංසු වච්යඡොතිපනයගොත් ං. ය නයසොඅපරභායග ‘‘පිලින්දවච්යඡො’’ති
පඤ්ඤායත්ෙ  සංසායර පන සංයවගබහුල ාය පරිබ්බාජකපබ්බජ්ජං 
පබ්බජිත්වා චූළගන්ධාරං නාම විජ්ජං සායධත්වා  ාය විජ්ජායආකාසචාරී 

පරචිත් විදූචහුත්වාරාජගයහලාභග්ගයසග්ගප්පත්ය ොපටිවසති  

අෙ යදා අම්හාකංභගවා අභිසම්බුද්යධො හුත්වා අනුක්කයමනරාජගහං

උපගය ො,  ය ො පට්ඨායබුද්ධානුභායවන ස්සසා විජ්ජාන සම්පජ්ජති, 
අත් යනො කිච්චං න සායධති  යසො චින්ය සි – ‘‘සු ං යඛො පන යම ං 

ආචරියපාචරියානං භාසමානානං ‘යත්ෙ මහාගන්ධාරවිජ්ජා ධරති,  ත්ෙ

චූළගන්ධාරවිජ්ජා න සම්පජ්ජතී’ති, සමණස්ස පන යගො මස්ස

ආග කාලය ො පට්ඨායනායංමමවිජ්ජා සම්පජ්ජති, නිස්සංසයංසමයණො

යගො යමොමහාගන්ධාරවිජ්ජංජානාති, යංනූනාහං ං පයරුපාසිත්වා ස්ස
සන්තියක ංවිජ්ජංපරියාපුයණයය’’න්ති යසොභගවන් ං උපසඞ්කමිත්වා

එ දයවොච – ‘‘අහං, මහාසමණ,  ව සන්තියක එකං විජ්ජං

පරියාපුණිතුකායමො, ඔකාසංයමකයරොහී’’ති භගවා‘‘ය නහිපබ්බජා’’ති
ආහ  යසො ‘‘විජ්ජාය පරිකම්මං පබ්බජ්ජා’’ති මඤ්ඤමායනො පබ්බජි   ස්ස
භගවා ධම්මං කයෙත්වා චරි ානුකූලං කම්මට්ඨානං අදාසි  යසො
උපනිස්සයසම්පන්න ාය නචිරස්යසව විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං

පාපුණි යාපනපුරිමජාතියං  ස්යසොවායදඨත්වාසග්යග නිබ්බත් ායදව ා, 
 ං ක ඤ්ඤු ං නිස්සාය සඤ්ජා බහුමානා සායං පා ං යෙරං 
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පටුන 

පයරුපාසිත්වාගච්ඡන්ති  ස්මායෙයරොයදව ානංපියමනාප ායඅග්ග ං

පත්ය ො ය න වුත් ං අපදායන (අප යෙර1.2.55-67) – 

‘‘නිබ්බුය යලොකනාෙම්හි, සුයමයධඅග්ගපුග්ගයල; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, ථූපපූජංඅකාසහං  

‘‘යයචඛීණාසවා ත්ෙ, ඡළභිඤ්ඤාමහිද්ධිකා; 

ය හං ත්ෙසමායනත්වා, සඞ්ඝභත් ංඅකාසහං  

‘‘සුයමධස්සභගවය ො, උපට්ඨායකො දාඅහු; 

සුයමයධොනාමනායමන, අනුයමොදිත්ෙයසො දා  

‘‘ය නචිත් ප්පසායදන, විමානංඋපපජ්ජහං; 

ඡළාසීතිසහස්සානි, අච්ඡරායයොරමිංසුයම  

‘‘මයමවඅනුවත් න්ති, සබ්බකායමහි ාසදා; 

අඤ්යඤයදයවඅභියභොමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං  

‘‘පඤ්චවීසම්හිකප්පම්හි, වරුයණොනාමඛත්තියයො; 

විසුද්ධයභොජයනොආසිං, චක්කවත්තීඅහං දා  

‘‘නය බීජංපවප්පන්ති, නපිනීයන්තිනඞ්ගලා; 

අකට්ඨපාකිමංසාලිං, පරිභුඤ්ජන්තිමානුසා  

‘‘ ත්ෙරජ්ජංකරිත්වාන, යදවත් ංපුනගච්ඡහං; 

 දාපිඑදිසාමය්හං, නිබ්බත් ායභොගසම්පදා  

‘‘නමංමිත් ාඅමිත් ාවා, හිංසන්තිසබ්බපාණියනො; 

සබ්යබසම්පිපියයොයහොමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං  

‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, යංදානමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ගන්ධායලපස්සිදංඵලං  

‘‘ඉමස්මිංභද්දයකකප්යප, එයකොආසිංජනාධියපො; 

මහානුභායවොරාජාහං, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘යසොහං පඤ්චසුසීයලසු, ඨයපත්වාජන ං බහුං; 

පායපත්වාසුගතිංයයව, යදව ානංපියයොඅහුං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
 ොයදව ාහිඅතිවියපියාය බ්බභාවය ොඉමංයෙරංභගවායදව ානං 

පියමනාපභායවන අග්ගට්ඨායන ඨයපසි – ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම
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පටුන 

සාවකානං භික්ඛූනං යදව ානං පියමනාපානං යදිදං පිලින්දවච්යඡො’’ති )අ 

නි  1.209, 215) යසො එකදිවසං භික්ඛුසඞ්ඝමජ්යඣනිසින්යනො අත් යනො
ගුයණ පච්චයවක්ඛිත්වා ය සං කාරණභූ ං විජ්ජානිමිත් ං භගවය ො

සන්තියකආගමනංපසංසන්ය ො ‘‘ස්වාගතංනාපගත’’න්තිගාෙංඅභාසි  

9.  ත්ෙ ස්වාගතන්තිසුන්දරංආගමනං, ඉදංමමාතිසම්බන්යධො අෙවා 

ස්වාගතන්තිසුට්ඨුආග ං, මයාතිවිභත්තිවිපරිණායම බ්බා  නාපගතන්ති

න අපග ං හි ාභිවුද්ධිය ො න අයප ං  නයිදං දු න්තිතං   ාති ඉදං මම

දුට්ඨුකථි ං, දුට්ඨුවා වීමංසි ංනයහොති ඉදංවුත් ංයහොති–යංභගවය ො

සන්තියක මමාගමනං, යං වා මයා  ත්ෙ ආග ං,  ං ස්වාග ං, 
ස්වාග ත් ායයව න දුරාග ං  යං ‘‘භගවය ො සන්තියක ධම්මං සුත්වා 

පබ්බජිස්සාමී’’තිමමමන්ති ංගදි ංකථි ං, චිත්ය නවාවීමංසි ංඉදම්පි
න දුම්මන්තින්ති  ඉදානි  ත්ෙ කාරණං දස්යසන්ය ො 

‘‘සංවිභත්යතසූ’’තිආදිමාහ  සංවිභත්යතසූති පකාරය ො විභත්ය සු  

ධම්ය සූති යඤයයධම්යමසු සමෙධම්යමසු වා, නානාතිත්ථියයහි

පකතිආදිවයසන, සම්මාසම්බුද්යධහි දුක්ඛාදිවයසන සංවිභජිත්වා 

වුත් ධම්යමසු  ෙං යසට්ඨං තදුපාගමින්ති යං  ත්ෙ යසට්ඨං,  ං

චතුසච්චධම්මං,  ස්ස වා යබොධකං සාසනධම්මං උපාගමිං, ‘‘අයං ධම්යමො
අයං විනයයො’’ති උපගච්ඡිං  සම්මාසම්බුද්යධහි එව වා කුසලාදිවයසන
ඛන්ධාදිවයසන යොසභාවය ො සංවිභත්ය සු සභාවධම්යමසු යං  ත්ෙ

යසට්ඨං උත් මං පවරං,  ං මග්ගඵලනිබ්බානධම්මං උපාගමිං, 

අත් පච්චක්ඛය ොඋපගච්ඡිංසච්ඡාකාසිං,  ස්මා ස්වාග ංමමනඅපග ං
සුමන්ති ංනදුම්මන්ති න්තියයොජනා  

පිලින්දවච්ඡත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. පුණ්ණ ාසත්යෙරගාොවණ්ණනා 

විහරි අයපක්ඛන්ති ආයස්මය ො පුණ්ණමාසත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසො කිර විපස්සිස්ස භගවය ො කායල චක්කවාකයයොනියං
නිබ්බත්ය ො භගවන් ං ගච්ඡන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො අත් යනො 
මුඛතුණ්ඩයකන සාලපුප්ඵං ගයහත්වා පූජං අකාසි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉය ො සත් රයස කප්යප
අට්ඨක්ඛත්තුං චක්කවත්තී රාජා අයහොසි  ඉමස්මිං පනකප්යප කස්සපස්ස
භගවය ොසාසයනඔසක්කමායනකුටුම්බියකුයලනිබ්බත්තිත්වා පබ්බජිත්වා
සමණධම්මං කත්වා  ය ො චුය ො යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං 
බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිනගයර සමිද්ධිස්ස නාම බ්රාහ්මණස්ස පුත්ය ො හුත්වා 
නිබ්බත්ති   ස්ස ජා දිවයස  ස්මිං යගයහ සබ්බා රිත් කුම්භියයො

සුවණ්ණමාසානං පුණ්ණාඅයහසුං ය නස්ස පුණ්ණ ායසොතිනාමංඅකංසු 
යසො වයප්පත්ය ො බ්රාහ්මණවිජ්ජාසුනිප්ඵත්තිං පත්වා විවාහකම්මං කත්වා
එකං පුත් ං ලභිත්වා උපනිස්සයසම්පන්න ාය ඝරාවාසං ජිගුච්ඡන්ය ො
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පටුන 

භගවන් ං උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා
ලද්ධූපසම්පයදො පුබ්බකිච්චසම්පන්යනො චතුසච්චකම්මට්ඨායන
යුත් ප්පයුත්ය ො විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත් ං පාපුණි  ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර1.7.13-19) – 

‘‘සින්ධුයානදියාතීයර, චක්කවායකොඅහං දා; 

සුද්ධයසවාලභක්යඛොහං, පායපසුචසුසඤ්ඤය ො  

‘‘අද්දසංවිරජංබුද්ධං, ගච්ඡන් ංඅනිලඤ්ජයස; 

තුණ්යඩනසාලංපග්ගය්හ, විපස්සිස්සාභියරොපයං  

‘‘යස්සසද්ධා ොගය , අචලාසුප්පතිට්ඨි ා; 

ය නචිත් ප්පසායදන, දුග්ගතිංයසොනගච්ඡති  

‘‘ස්වාග ංව යමආසි, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තියක; 

විහඞ්ගයමනසන්ය න, සුබීජංයරොපි ංමයා  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘සුචාරුදස්සනා නාම, අට්යඨය එකනාමකා; 

කප්යපසත් රයසආසුං, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අෙස්ස පුරාණදුතියකා  ං පයලොයභතුකාමා අලඞ්ක පටියත් ා

පුත්ය න සද්ධිංඋපගන්ත්වාපියාලාපභාවාදියකහි භාවවිවරණකම්මංනාම 
කාතුං ආරභි  යෙයරො  ස්සා කාරණං දිස්වා අත් යනො කත්ෙචිපි

අලග්ගභාවංපකායසන්ය ො ‘‘විහරිඅයපක්ඛ’’න්තිගාෙංඅභාසි  

10.  ත්ෙ විහරීති වියසසය ො හරි අපහරි අපයනසි  අයපක්ඛන්ති

 ණ්හං  ඉධාති ඉමස්මිං යලොයක අත් භායව වා  හුරන්ති අපරස්මිං

අනාගය  අත් භායව වා  ඉධාතිවා අජ්ඣත්තියකසුආය යනසු  හුරන්ති

බාහියරසු. වා-සද්යදොසමුච්චයත්යෙො ‘‘අපදාවාද්විපදාවා’’තිආදීසු)ඉතිවු  

90; අ නි 4.34; 5.32) විය  යෙොතිඅත් ානයමවපරංවිය දස්යසති  යවදගූති

යවයදන ගය ො මග්ගඤායණන නිබ්බානං ගය ො අධිගය ො, චත් ාරි වා
සච්චානි පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරියාභාවනාභිසමයවයසන අභිසයමච්ච 

ඨිය ො  ෙතත්යතොති මග්ගසංවයරන සංය සභායවො, සම්මාවායායමන වා 

සංය සභායවො  සබ්යබසුධම්ය සුඅනූපලිත්යතොතිසබ්යබසු ආරම්මයණසු

ධම්යමසු  ණ්හාදිට්ඨියලපවයසන න උපලිත්ය ො, ය න

ලාභාදියලොකධම්යම සමතික්කමං දස්යසති  ය ොකස්සාති
උපාදානක්ඛන්ධපඤ්චකස්ස   ඤ්හි ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන යලොයකො  
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ජඤ්ඤාති ජානිත්වා  උදෙබ්බෙඤ්චාති උප්පාදඤ්යචව වයඤ්ච, එය න 
යොවුත් ගුණානංපුබ්බභාගපටිපදංදස්යසති අයංපයනත්ෙඅත්යෙො–යයො
සකලස්ස ඛන්ධාදියලොකස්ස සමපඤ්ඤාසාය ආකායරහි උදයබ්බයං

ජානිත්වායවදගූය ත්ය ොකත්ෙචි අනුපලිත්ය ො, යසොසබ්බත්ෙඅයපක්ඛං

වියනයයසන්තුසිය ො ාදිසානං විප්පකාරානංන කිඤ්චි මඤ්ඤති,  ස්මා

ත්වං අන්ධබායල යොග මග්යගයනව ගච්ඡාති  අෙ සා ඉත්ථී ‘‘අයං

සමයණො මය පුත්ය  ච නිරයපක්යඛො, න සක්කා ඉමං පයලොයභතු’’න්ති
පක්කාමි  

පුණ්ණමාසත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

පරමත්ෙදීපනියායෙරගාොසංවණ්ණනාය 

පඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. දුතියවග්යගො 

1. චූළවච්ඡත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පාය ොජ්ජබහුය ොති ආයස්මය ො චූළවච්ඡත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසො කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල දලිද්දකුයල
නිබ්බත්තිත්වා පයරසං භතියා ජීවිකං කප්යපන්ය ො භගවය ො සාවකං
සුජා ං නාම යෙරං පංසුකූලං පරියයසන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො 
උපසඞ්කමිත්වා වත්ෙං දත්වා පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන ය ත්තිංසක්ඛත්තුං යදවරජ්ජං කායරසි 
සත් සත් තික්ඛත්තුංචක්කවත්තීරාජා අයහොසි  අයනකවාරං පයදසරාජා 
එවං යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො කස්සපස්ස භගවය ො සාසයන
ඔසක්කමායන පබ්බජිත්වා සමණධම්මං කත්වා එකං බුද්ධන් රං 
යදවමනුස්සගතීසු අපරාපරං පරිවත් න්ය ො අම්හාකං භගවය ො කායල

යකොසම්බියං බ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්ති  චූළවච්යඡොතිස්සනාමංඅයහොසි  යසො
වයප්පත්ය ො බ්රාහ්මණසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං ගය ො බුද්ධගුයණ සුත්වා 

පසන්නමානයසොභගවන් ංඋපසඞ්කමි,  ස්සභගවාධම්මංකයෙසි යසො
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වාලද්ධූපසම්පයදොක පුබ්බකිච්යචොචරි ානුකූලං
කම්මට්ඨානංගයහත්වා භායවන්ය ොවිහරි ය නචසමයයනයකොසම්බිකා
භික්ඛූ භණ්ඩනජා ා අයහසුං   දා චූළවච්ඡත්යෙයරො උභයයසං භික්ඛූනං
ලද්ධිංඅනාදායභගව ාදින්යනොවායදඨත්වා විපස්සනංබ්රූයහත්වාඅරහත් ං

පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.50.31-40) – 

‘‘පදුමුත් රභගවය ො, සුජාය ොනාමසාවයකො; 

පංසුකූලංගයවසන්ය ො, සඞ්කායරචරතී දා  

‘‘නගයරහංසවතියා, පයරසංභ යකොඅහං; 

උපඩ්ඪුදුස්සංදත්වාන, සිරසාඅභිවාදයං  
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‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං  

‘‘ය ත්තිංසක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයං; 

සත් සත් තික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං  

‘‘පයදසරජ්ජං විපුලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියං; 

උපඩ්ඪදුස්සදායනන, යමොදාමිඅකුය ොභයයො  

‘‘ඉච්ඡමායනොචහංඅජ්ජ, සකානනංසපබ්බ ං; 

යඛොමදුස්යසහිඡායදයයං, අඩ්ඪුදුස්සස්සිදංඵලං  

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යංදානමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, අඩ්ඪුදුස්සස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අෙචූළවච්ඡත්යෙයරොඅරහත් ංපත්වාය සංභික්ඛූනංකලහාභිරතියා 

සකත්ෙවිනාසං දිස්වා ධම්මසංයවගප්පත්ය ො, අත් යනො ච පත් වියසසං 

පච්චයවක්ඛිත්වා පීතියසොමනස්සවයසන ‘‘පාය ොජ්ජබහුය ො’’ති ගාෙං
අභාසි  

11.  ත්ෙ පාය ොජ්ජබහුය ොති සුපරිසුද්ධසීල ාය විප්පටිසාරාභාවය ො

අධිකුසයලසු ධම්යමසුඅභිරතිවයසනපයමොදබහුයලො ය යනවාහ ‘‘ධම්ය  

බුද්ධප්පයවදියත’’ති   ත්ෙ ධම්ය ති  සත් තිංසාය යබොධිපක්ඛියධම්යම
නවවියධ වා යලොකුත් රධම්යම  යසො හි සබ්බඤ්ඤුබුද්යධන 
සාමුක්කංසිකාය යදසනාය පකාසි ත් ා සාතිසයං බුද්ධප්පයවදිය ො නාම 

 ස්ස පන අධිගමූපායභාවය ො යදසනාධම්යමොපි ඉධ ලබ්භය ව  පදං

සන්තන්ති නිබ්බානංසන්ධායවදති එවරූයපොහිභික්ඛුසන් ංපදංසන් ං

යකොට්ඨාසං සබ්බසඞ්ඛාරානං උපසමභාවය ො සඞ්ඛාරූපස ං පරමසුඛ ාය 

සුඛං නිබ්බානං අධිගච්ඡති වින්දතියයව  පරිසුද්ධසීයලො හි භික්ඛු 

විප්පටිසාරාභායවන පායමොජ්ජබහුයලො සද්ධම්යම යුත් ප්පයුත්ය ො
විමුත්තිපරියයොසානා සබ්බසම්පත්තියයො පාපුණාති  යොහ –

‘‘අවිප්පටිසාරත්ොනි යඛො, ආනන්ද, කුසලානි සීලානි, අවිප්පටිසායරො

පායමොජ්ජත්ොයා’’තිආදි )අ  නි  10.1). අෙ වා පාය ොජ්ජබහුය ොති

සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ඛාය ො ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො සඞ්යඝොති
ර නත් යංසන්ධායපයමොදබහුයලො  ත්ෙපනයසො පයමොදබහුයලොකිංවා
කයරොතීති ආහ ‘‘ධම්යම බුද්ධප්පයවදිය ’’තිආදි  සද්ධාසම්පන්නස්ස හි 

සප්පුරිසසංයසවනසද්ධම්මස්සවනයයොනියසොමනසිකාරධම්මානුධම්මපටිපත්

තීනංසුයඛයනව සම්භවය ොසම්පත්තියයොහත්ෙග ා එවයහොන්ති, යොහ– 

‘‘සද්ධාජාය ොඋපසඞ්කමති, උපසඞ්කමන්ය ොපයරුපාසතී’’තිආදි )ම නි 
2.183). 
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පටුන 

චූළවච්ඡත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2.  හාවච්ඡත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පඤ්ඤාබලීති ආයස්මය ො මහාවච්ඡත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? 
අයං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච පානීයදානමදාසි  පුන
සිඛිස්ස භගවය ො කායල උපාසයකො හුත්වා විවට්ටූපනිස්සයං බහුං

පුඤ්ඤකම්මංඅකාසි, යසොය හිපුඤ්ඤකම්යමහි  ත්ෙ ත්ෙසුගතීසුයයව
සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද මගධරට්යඨ නාළකගායම සමිද්ධිස්ස

නාම බ්රාහ්මණස්ස පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති   ස්ස  හාවච්යඡොති නාමං
අයහොසි යසොවයප්පත්ය ොආයස්මය ොසාරිපුත් ස්ස භගවය ොසාවකභාවං

සුත්වා ‘‘යසොපිනාමමහාපඤ්යඤො යස්සසාවකත් ංඋපාගය ො, යසොඑව 

මඤ්යඤඉමස්මිං යලොයකඅග්ගපුග්ගයලො’’තිභගවතිසද්ධංඋප්පායදත්වා
සත්ථු සන්තියක පබ්බජිත්වා කම්මට්ඨානං අනුයුඤ්ජන්ය ො නචිරස්යසව

අරහත් ංපාපුණි  ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.50.51-56) – 

‘‘පදුමුත් රබුද්ධස්ස, භික්ඛුසඞ්යඝඅනුත් යර; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, පානීයඝටමපූරයං  

‘‘පබ්බ ග්යගදුමග්යගවා, ආකායසවාෙභූමියං; 

යදාපානීයමිච්ඡාමි, ඛිප්පංනිබ්බත් ය මම  

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යංදානමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, දකදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …භවාසබ්යබසමූහ ා; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  

එවං පන අරහත් ං පත්වා විමුත්තිසුඛං අනුභවන්ය ො සාසනස්ස
නියයානිකභාවවිභාවයනන සබ්රහ්මචාරීනං උස්සාහජනනත්ෙං 

‘‘පඤ්ඤාබලී’’තිගාෙංඅභාසි  

12.  ත්ෙ පඤ්ඤාබලීති පාරිහාරියපඤ්ඤාය විපස්සනාපඤ්ඤාය ච
වයසන අභිණ්හයසො සාතිසයයන පඤ්ඤාබයලන සමන්නාගය ො  

සී වතූපපන්යනොති උක්කංසගය න චතුපාරිසුද්ධිසීයලන, 

ධු ධම්මසඞ්ඛාය හි වය හි ච උපපන්යනො සමන්නාගය ො  ස ාහියතොති 

උපචාරප්පනායභයදන සමාධිනා සමාහිය ො  ඣානරයතොති  ය ො එව 
ආරම්මණූපනිජ්ඣායන ලක්ඛණූපනිජ්ඣායන ච රය ො ස  ාභියුත්ය ො 

සබ්බකාලං සතියා අවිප්පවාසවයසන සති ා. ෙදත්ථිෙන්ති අත්ෙය ො

අනයප ං අත්ථියං, යයන අත්ථියං යදත්ථියං  යො පච්චයය

පරිභුඤ්ජන් ස්සපරිභුඤ්ජනං අත්ථියංයහොති,  ො යභොජනංභුඤ්ජ ායනො. 

සාමිපරියභොයගනහි ංඅත්ථියංයහොතිදායජ්ජපරියභොයගනවා, නඅඤ්ඤො
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පටුන 

යභොජනන්ති ච නිදස්සනමත් ං දට්ඨබ්බං  භුඤ්ජියති පරිභුඤ්ජියතීති වා

යභොජනං, චත් ායරො පච්චයා  ‘‘යදත්ථික’’න්ති වා පායඨො  යදත්ෙං

යස්සත්ොයසත්ොරාපච්චයා අනුඤ්ඤා ා,  දත්ෙංකායස්සඨිතිආදිඅත්ෙං, 
 ඤ්ච අනුපාදියසසනිබ්බානත්ෙං   ස්මා අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ෙං

යභොජනපච්චයය භුඤ්ජමායනො  ය ො එව කඞ්යඛෙ කා ං අත් යනො

අනුපාදාපරිනිබ්බානකාලං ආගයමයය  ඉධ ඉමස්මිං සාසයන වීතරායගො. 
බාහිරකස්සපනකායමසුවී රාගස්ස ඉදංනත්ථීතිඅධිප්පායයො  

මහාවච්ඡත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. වනවච්ඡත්යෙරගාොවණ්ණනා 

නී බ්භවණ්ණාතිආයස්මය ො වනවච්ඡත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? 
යසො කිර අත්ෙදස්සියනො භගවය ො කායල කච්ඡපයයොනියං නිබ්බත්ය ො
වින ාය නාම නදියා වසති   ස්ස ඛුද්දකනාවප්පමායණො අත් භායවො

අයහොසි  යසො කිර එකදිවසං භගවන් ං නදියා තීයර ඨි ං දිස්වා, ‘‘පාරං
ගන්තුකායමො මඤ්යඤ භගවා’’ති අත් යනො පිට්ඨියං ආයරොයපත්වා
යනතුකායමො පාදමූයල නිපජ්ජි  භගවා  ස්ස අජ්ඣාසයං ඤත්වා  ං
අනුකම්පන්ය ො ආරුහි  යසො පීතියසොමනස්සජාය ො යසො ං ඡින්දන්ය ො
ජියාය යවයගන ඛිත් සයරො විය  ාවයදව පරතීරං පායපසි  භගවා  ස්ස
පුඤ්ඤස්ස ඵලං එ රහිනිබ්බත් නකසම්පත්තිඤ්චබයාකරිත්වා පක්කාමි 
යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො 
අයනකස ක්ඛත්තුං ාපසපබ්බජ්ජංපබ්බජිත්වාඅරඤ්ඤවාසීයයවඅයහොසි 
පුන කස්සපබුද්ධකායල කයපො යයොනියං නිබ්බත්තිත්වා අරඤ්යඤ
විහරන් ංයමත් ාවිහාරිං එකංභික්ඛුංදිස්වාචිත් ංපසායදසි  

 ය ොපනචුය ොබාරාණසියංකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්ය ො 
සංයවගජාය ො පබ්බජිත්වා විවට්ටූපනිස්සයං බහුං පුඤ්ඤකම්මං උපචිනි 
එවං  ත්ෙ  ත්ෙ යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද
කපිලවත්ථුනගයර වච්ඡයගොත් ස්ස නාම බ්රාහ්මණස්ස යගයහ පටිසන්ධිං
ගණ්හි   ස්ස මා ා පරිපක්කගබ්භා අරඤ්ඤං දස්සනත්ොය

සඤ්ජා යදොහළා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා විචරති,  ාවයදවස්සා කම්මජවා ා

චලිංසු, තියරොකරණිංපරික්ඛිපිත්වාඅදංසු සා ධඤ්ඤපුඤ්ඤලක්ඛණංපුත් ං
විජාය  යසො යබොධිසත්ය න සහ පංසුකීළිකසහායයො අයහොසි  

‘‘වච්යඡො’’තිස්ස නාමඤ්ච අයහොසි  වනාභිරතියා වයසන වනවච්යඡොති
පඤ්ඤායත්ෙ  අපරභායග මහාසත්ය  මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමිත්වා 

මහාපධානං පදහන්ය , ‘‘අහම්පි සිද්ධත්ෙකුමායරන සහ අරඤ්යඤ
විහරිස්සාමී’’ති නික්ඛමිත්වා  ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා හිමවන්ය  
වසන්ය ො අභිසම්බුද්ධභාවං සුත්වා භගවය ො සන්තිකං උපගන්ත්වා
පබ්බජිත්වා කම්මට්ඨානං ගයහත්වා අරඤ්යඤ වසමායනො නචිරස්යසව
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56 

පටුන 

විපස්සනංඋස්සුක්කායපත්වා අරහත් ංසච්ඡාකාසි ය නවුත් ං අපදායන 

(අප යෙර 2.49-148-163) – 

‘‘අත්ෙදස්සීතුභගවා, සයම්භූයලොකනායයකො; 

වින ානදියාතීරං, උපගච්ඡි ොගය ො  

‘‘උදකාඅභිනික්ඛම්ම, කච්ඡයපොවාරියගොචයරො; 

බුද්ධං ායරතුකායමොහං, උයපසිංයලොකනායකං  

‘‘අභිරූහතුමංබුද්යධො, අත්ෙදස්සීමහාමුනි; 

අහං ං ාරයස්සාමි, දුක්ඛස්සන් කයරොතුවං  

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, අත්ෙදස්සීමහායයසො; 

අභිරූහිත්වායමපිට්ඨිං, අට්ඨාසියලොකනායයකො  

‘‘යය ො සරාමිඅත් ානං, යය ොපත්ය ොස්මි විඤ්ඤු ං; 

සුඛංයම ාදිසංනත්ථි, ඵුට්යඨපාද යලයො  

‘‘උත් රිත්වානසම්බුද්යධො, අත්ෙදස්සීමහායයසො; 

නදිතීරම්හිඨත්වාන, ඉමාගාොඅභාසෙ  

‘‘යාව ාවත් ය චිත් ං, ගඞ්ගායසො ං රාමහං; 

අයඤ්චකච්ඡයපොරාජා,  ායරසිමමපඤ්ඤවා  

‘‘ඉමිනාබුද්ධ රයණන, යමත් චිත් ව ායච; 

අට්ඨාරයසකප්පසය , යදවයලොයකරමිස්සති  

‘‘යදවයලොකාඉධාගන්ත්වා, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 

එකාසයනනිසීදිත්වා, කඞ්ඛායසො ං රිස්සති  

‘‘යොපිභද්දයකයඛත්ය , බීජංඅප්පම්පියරොපි ං; 

සම්මාධායරපයවච්ඡන්ය , ඵලංය ොයසතිකස්සකං  

‘‘ යෙවිදංබුද්ධයඛත් ං, සම්මාසම්බුද්ධයදසි ං; 

සම්මාධායරපයවච්ඡන්ය , ඵලංමංය ොසයස්සති  

‘‘පධානපහි ත්ය ොම්හි, උපසන්ය ොනිරූපධි; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘අට්ඨාරයසකප්පසය , යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි,  රණායඉදංඵලං  
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පටුන 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
එවං පන අරහත් ං පත්වා භගවති කපිලවත්ථුස්මිං විහරන්ය   ත්ෙ

ගන්ත්වා සත්ොරං වන්දිත්වා භික්ඛූහි සමාගය ො පටිසන්ොරවයසන ‘‘කිං, 

ආවුයසො, අරඤ්යඤඵාසුවිහායරොලද්යධො’’තිපුට්යඨො ‘‘රමණීයා, ආවුයසො, 
අරඤ්යඤ පබ්බ ා’’ති අත් නා වුට්ඨපබ්බය  වණ්යණන්ය ො 

‘‘නී බ්භවණ්ණා’’තිගාෙංඅභාසි  

13.  ත්ෙ නී බ්භවණ්ණාතිනීලවලාහකනිභානීලවලාහකසණ්ඨානාච  

රුචිරාතිරුචියාසකිරණාපභස්සරාච  සීතවාරීතිසී ලසලිලා  සුචින්ධරාති 
සුචිසුද්ධභූමිභාග ාය සුද්ධචිත් ානං වා අරියානං නිවාසනට්ඨාන ාය
සුචින්ධරා  ගාොසුඛත්ෙඤ්හි සානුනාසිකං කත්වා නිද්යදයසො 

‘‘සී වාරිසුචින්ධරා’’තිපි පායඨො, සී සුචිවාරිධරා 

සී ලවිමලසලිලාසයවන්ය ොති අත්යෙො  ඉන්දයගොපකසඤ්ඡන්නාති 
ඉන්දයගොපකනාමයකහි පවාළවණ්යණහි රත් කිමීහි සඤ්ඡාදි ා
පාවුස්සකාලවයසන එවමාහ  යකචි පන ‘‘ඉන්දයගොපකනාමානි

රත් තිණානී’’ති වදන්ති  අපයර ‘‘කණිකාරරුක්ඛා’’ති  යස ාති සිලාමයා

පබ්බ ා, න පංසුපබ්බ ාති අත්යෙො  ය නාහ – ‘‘යොපි පබ්බය ො

යසයලො’’ති )උදා  24). ර ෙන්ති  න්ති මං රමායපන්ති, මය්හං
වියවකාභිරත්තිං පරිබ්රූයහන්ති  එවං යෙයරො අත් යනො චිරකාලපරිභාවි ං
අරඤ්ඤාභිරතිං පයවයදන්ය ො තිවිධං වියවකාභිරතියමව දීයපති   ත්ෙ 

උපධිවියවයකනඅඤ්ඤාබයාකරණංදීපි යමවයහොතීති  

වනවච්ඡත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. සිවකසා යණරගාොවණ්ණනා 

උපජ්ඣායයොති සිවකස්සසාමයණරස්සගාො කා උප්පත්ති? යසොකිර
ඉය ො එකතිංයස කප්යප යවස්සභුස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ 
නිබ්බත්ය ොඑකදිවසංයකනචියදවකරණීයයනඅරඤ්ඤං පවිට්යඨො ත්ෙ
පබ්බ න් යර නිසින්නං යවස්සභුං භගවන් ං දිස්වා පසන්නචිත්ය ො
උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ අට්ඨාසි  පුන  ත්ෙ

මයනොහරානිකාසුමාරිකඵලානිදිස්වා ානි ගයහත්වාභගවය ොඋපයනසි, 
පටිග්ගයහසි භගවා අනුකම්පං උපාදාය  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන 

යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො කස්සපස්ස භගවය ො සාසයන මාතුයල
පබ්බජන්ය  ය න සද්ධිං පබ්බජිත්වා බහුං විවට්ටූපනිස්සයං කුසලං
උපචිනිත්වාඉමස්මිංබුද්ධුප්පායද වනවච්ඡත්යෙරස්සභාගියනයයයොහුත්වා

නිබ්බත්ය ො, සිවයකොතිස්ස නාමං අයහොසි   ස්ස මා ා අත් යනො
යජට්ඨභාතියක වනවච්යඡ සාසයන පබ්බජිත්වා පබ්බජි කිච්චං මත්ෙකං
පායපත්වා අරඤ්යඤවිහරන්ය   ංපවත්තිංසුත්වා පුත් ංආහ – ‘‘ ා  

සිවක, යෙරස්ස සන්තියක පබ්බජිත්වා යෙරං උපට්ඨහ, මහල්ලයකො දානි
යෙයරො’’ති  යසො මාතු එකවචයනයනව ච පුබ්යබ ක ාධිකාර ාය ච
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මාතුලත්යෙරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා පබ්බජිත්වා  ං උපට්ඨහන්ය ො
අරඤ්යඤවසති  

 ස්ස එකදිවසං යකනචියදව කරණීයයන ගාමන් ං ග ස්ස ඛයරො
ආබායධො උප්පජ්ජි මනුස්යසසුයභසජ්ජංකයරොන්ය සුපිනපටිප්පස්සම්භි 

 ස්මිං චිරායන්ය  යෙයරො ‘‘සාමයණයරො චිරායති, කිං නු යඛො
කාරණ’’න්ති  ත්ෙ ගන්ත්වා  ං ගිලානං දිස්වා  ස්ස  ං  ං
කත් බ්බයුත් කං කයරොන්ය ො දිවසභාගං වීතිනායමත්වා රත්තිභායග

බලවපච්චූසයවලායං ආහ – ‘‘සිවක, න මයා පබ්බජි කාලය ො පට්ඨාය

ගායම වසි පුබ්බං, ඉය ො අරඤ්ඤයමව ගච්ඡාමා’’ති   ං සුත්වා සිවයකො

‘‘යදිපියම, භන්ය , ඉදානිකායයොගාමන්ය ඨිය ො, චිත් ංපනඅරඤ්යඤ, 

 ස්මා සයායනොපි අරඤ්ඤයමව ගමිස්සාමී’’ති,  ං සුත්වා යෙයරො  ං
බාහායං ගයහත්වා අරඤ්ඤයමව යනත්වා ඔවාදං අදාසි  යසො යෙරස්ස

ඔවායදඨත්වාවිපස්සිත්වා අරහත් ං පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප 

යෙර1.38.53-58) – 

‘‘කණිකාරංව යජො න් ං, නිසින්නං පබ්බ න් යර; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං  

‘‘පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, කියරකත්වානඅඤ්ජලිං; 

කාසුමාරිකමාදාය, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
යසො අරහත් ං පත්වා උපජ්ඣායයන අත් නා ච වුත් මත්ෙං 

සංසන්දිත්වා අත් යනො වියවකාභිරතික ං ක කිච්ච ඤ්ච පයවයදන්ය ො 

‘‘උපජ්ඣායෙො ංඅවචා’’තිගාෙංඅභාසි  

14.  ත්ෙ උපජ්ඣායෙොති වජ්ජාවජ්ජං උපනිජ්ඣායති හිය සි ං 

පච්චුපට්ඨයපත්වා ඤාණචක්ඛුනා යපක්ඛතීති උපජ්ඣායයො   න්ති

අත් ානංවදති  අවචාතිඅභාසි  ඉයතොගච්ඡා සීවකාතිවුත් ාකාරදස්සනං, 

සිවක, ඉය ො ගාමන් ය ො අරඤ්ඤට්ඨානයමව එහි ගච්ඡාම,  යදව
අම්හාකං වසනයයොග්ගන්ති අධිප්පායයො  එවං පනඋපජ්ඣායයනවුත්ය ො
සිවයකොභයද්රො අස්සාජානීයයො වියකසාභිහය ොසඤ්ජා සංයවයගොහුත්වා
අරඤ්ඤයමවගන්තුකාම ංපයවයදන්ය ො– 

‘‘ගායම යමවසතිකායයො, අරඤ්ඤංයමග ංමයනො; 

යසමානයකොපිගච්ඡාමි, නත්ථිසඞ්යගොවිජාන ’’න්ති –ආහ; 
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 ස්සත්යෙො – යස්මා ඉදානි යදිපි යම ඉදං සරීරං ගාමන්ය  ඨි ං, 

අජ්ඣාසයයො පන අරඤ්ඤයමව ගය ො,  ස්මා යසමානයකොපි ගච්ඡාමි
යගලඤ්යඤන ඨානනිසජ්ජාගමයනසු අසමත්ෙ ාය සයායනොපි ඉමිනා

සය ාකායරන සරීසයපො විය සරීසපන්ය ො, එෙ, භන්ය , අරඤ්ඤයමව

ගච්ඡාම, කස්මා? නත්ථිසඞ්යගො විජානතන්ති, යස්මාධම්මසභාවාකායමසු

සංසායර ච ආදීනවං, යනක්ඛම්යම නිබ්බායන ච ආනිසංසං යාොවය ො

ජානන් ස්සනකත්ෙචිසඞ්යගො,  ස්මාඑකපයදයනව උපජ්ඣායස්සආණා

අනුඨි ාති,  දපයදයසනඅඤ්ඤංබයාකාසි  

සිවකසාමයණරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5. කුණ්ඩධානත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පඤ්ච ඡින්යද පඤ්ච ජයහතිආයස්මය ොකුණ්ඩධානත්යෙරස්ස ගාො 

කා උප්පත්ති? යසො කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හංසවතීනගයර
කුලයගයහඋප්පන්යනො වයප්පත්ය ො යහට්ඨාවුත් නයයයනවභගවන් ං
උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුණන්ය ො සත්ොරා එකං භික්ඛුං පඨමං සලාකං
ගණ්හන් ානං අග්ගට්ඨායනඨපියමානං දිස්වා ං ඨානන් රංපත්යෙත්වා
 දනුරූපං පුඤ්ඤං කයරොන්ය ො විචරි  යසො එකදිවසං පදුමුත් රස්ස 

භගවය ො නියරොධසමාපත්තිය ො වුට්ඨාය නිසින්නස්ස

මයනොසිලාචුණ්ණපිඤ්ජරං මහන් ං කදලිඵලකණ්ණිකං උපයනසි,  ං
භගවා පටිග්ගයහත්වා පරිභුඤ්ජි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන 
එකාදසක්ඛත්තුං යදයවසුයදවරජ්ජංකායරසි  චතුවීසතිවායර රාජා අයහොසි
චක්කවත්තී  එවං යසො පුනප්පුනං පුඤ්ඤානි කත්වා අපරාපරං
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො කස්සපබුද්ධකායල භුම්මයදව ා හුත්වා
නිබ්බත්ති  දීඝායුකබුද්ධානඤ්ච නාම න අන්වද්ධමාසියකො උයපොසයෙො
යහොති   ො හි විපස්සිස්ස භගවය ො ඡබ්බස්සන් යර ඡබ්බස්සන් යර
උයපොසයෙො අයහොසි  කස්සපදසබයලො පන ඡට්යඨ ඡට්යඨ මායස 

පාතියමොක්ඛංඔසායරසි  ස්සපාතියමොක්ඛස්සඔසාරණකායලදිසාවාසිකා
ද්යවසහායකා භික්ඛූ‘‘උයපොසෙංකරිස්සාමා’’තිගච්ඡන්ති  

අයං භුම්මයදව ා චින්ය සි – ‘‘ඉයමසං ද්වින්නං භික්ඛූනං යමත්ති

අතිවිය දළ්හා, කිංනුයඛො, යභදයකසතිභිජ්යජයය, නභිජ්යජයයා’’ති, සා 
ය සං ඔකාසං ඔයලොකයමානා ය සං අවිදූයරයනව ගච්ඡති  අයෙයකො
යෙයරො එකස්ස හත්යෙ පත් චීවරං දත්වා සරීරවළඤ්ජනත්ෙං
උදකඵාසුකට්ඨානං ගන්ත්වා යධො හත්ෙපායදො හුත්වා ගුම්බසමීපය ො
නික්ඛමතිභුම්මයදව ා ස්සයෙරස්සපච්ඡය ො උත් මරූපාඉත්ථීහුත්වා
යකයස විධුනිත්වා සංවිධාය සම්බන්ධන්තී විය පිට්ඨියං පංසුං පුඤ්ඡමානා
විය සාටකං සංවිධාය නිවාසයමානා විය ච හුත්වා යෙරස්ස පදානුපදිකා
හුත්වා ගුම්බය ො නික්ඛන් ා  එකමන්ය  ඨිය ො සහායකත්යෙයරො  ං
කාරණං දිස්වාව යදොමනස්සජාය ො ‘‘නට්යඨො දානි යම ඉමිනා භික්ඛුනා 
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සද්ධිං දීඝරත් ානුගය ො සියනයහො, සචාහං එවංවිධභාවං ජායනයයං, 
එත් කං අද්ධානං ඉමිනා සද්ධිං විස්සාසං න කයරයය’’න්ති චින්ය ත්වා

ආගච්ඡන් ස්යසවස්ස, ‘‘හන්දාවුයසො, තුය්හං පත් චීවරං,  ාදියසන
පායපන සද්ධිං එකමග්ගං නාගච්ඡාමී’’ති ආහ   ං කෙං සුත්වා  ස්ස
ලජ්ජිභික්ඛුයනොහදයංතිඛිණසත්තිංගයහත්වාවිද්ධංවිය අයහොසි  ය ොනං

ආහ–‘‘ආවුයසො, කිංනායම ංවදසි, අහංඑත් කංකාලංදුක්කටමත් ම්පි 

ආපත්තිංනජානාමි ත්වංපනමංඅජ්ජ‘පායපො’තිවදසි, කිංය දිට්ඨ’’න්ති 

‘‘කිං අඤ්යඤන දිට්යඨන, කිං ත්වං එවංවියධන අලඞ්ක පටියත්ය න

මාතුගායමන සද්ධිං එකට්ඨායන හුත්වා නික්ඛන්ය ො’’ති  ‘‘නත්යෙ ං, 

ආවුයසො, මය්හං, නාහං එවරූපං මාතුගාමං පස්සාමී’’ති   ස්ස යාව තියං
කයෙන් ස්සාපි ඉ යරො යෙයරො කෙං අසද්දහිත්වා අත් නා
දිට්ඨකාරණංයයවභූ ත් ංකත්වාගණ්හන්ය ොය නසද්ධිංඑකමග්යගන 
අගන්ත්වා අඤ්යඤන මග්යගන සත්ථු සන්තිකං ගය ො  ඉ යරොපි භික්ඛු
අඤ්යඤනමග්යගනසත්ථුසන්තිකංයයවගය ො  

 ය ො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස උයපොසොගාරං පවිසනයවලාය යසො භික්ඛු  ං 

භික්ඛුං උයපොසෙග්යග සඤ්ජානිත්වා, ‘‘ඉමස්මිං උයපොසෙග්යග එවරූයපො

නාම පාපභික්ඛු අත්ථි, නාහං ය න සද්ධිං උයපොසෙං කරිස්සාමී’’ති
නික්ඛමිත්වාබහිඅට්ඨාසි අෙ භුම්මයදව ා‘‘භාරියංමයාකම්මංක ’’න්ති

මහල්ලකඋපාසකවණ්යණන  ස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘කස්මා, භන්ය , 

අයයයො ඉමස්මිං ඨායන ඨිය ො’’ති ආහ. ‘‘උපාසක, ඉමං උයපොසෙග්ගං

එයකොපාපභික්ඛුපවිට්යඨො, ‘නාහං ය නසද්ධිංඋයපොසෙං කයරොමී’තිබහි

ඨිය ොම්හී’’ති  ‘‘භන්ය , මා එවං ගණ්හෙ, පරිසුද්ධසීයලො එස භික්ඛු  

තුම්යහහිදිට්ඨමාතුගායමොනාමඅහං, මයාතුම්හාකංවීමංසනත්ොය‘දළ්හා

නු යඛො ඉයමසං යෙරානං යමත්ති, යනො දළ්හා’ති භිජ්ජනාභිජ්ජනභාවං

ඔයලොයකන්ය න  ං කම්මං ක ’’න්ති  ‘‘යකො පන, ත්වං සප්පුරිසා’’ති? 

‘‘අහං එකා භුම්මයදව ා, භන්ය ’’ති යදවපුත්ය ො කයෙන්ය ො

දිබ්බානුභායවනඨත්වායෙරස්සපායදසුනිපතිත්වා‘‘මය්හං, භන්ය , ඛමෙ, 

එ ං යදොසං යෙයරො න ජානාති, උයපොසෙං කයරොො’’ති යෙරං යාචිත්වා

උයපොසෙග්ගං පයවයසසි යසොයෙයරොඋයපොසෙං ාවඑකට්ඨායනඅකාසි, 
මිත් සන්ෙවවයසන පන පුන ය න සද්ධිං න එකට්ඨායන අයහොසීති 

ඉමස්ස යෙරස්ස කම්මං න කථීයති, චුදි කත්යෙයරො පන අපරාපරං 
විපස්සනායකම්මංකයරොන්ය ොඅරහත් ංපාපුණි  

භුම්මයදව ා  ස්ස කම්මස්ස නිස්සන්යදන එකං බුද්ධන් රං
අපායභයය ො න මුච්චිත්ෙ  සයච පන කිස්මිඤ්චි කායල මනුස්සත් ං 

ආගච්ඡති, අඤ්යඤනයයනයකනචිකය ොයදොයසො ස්යසවඋපරිප ති 
යසො අම්හාකං භගවය ො කායල සාවත්ථියං බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති 
‘‘ධානමාණයවො’’තිස්ස නාමං අකංසු  යසො වයප්පත්ය ො  යයො යවයද
උග්ගණ්හිත්වාමහල්ලකකායලසත්ථුධම්මයදසනංසුත්වා පටිලද්ධසද්යධො
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පටුන 

පබ්බජි,  ස්ස උපසම්පන්නදිවසය ො පට්ඨාය එකා අලඞ්ක පටියත් ා 

ඉත්ථී  ස්මිං ගාමං පවිසන්ය  සද්ධිංයයව ගාමං පවිසති, නික්ඛමන්ය 

නික්ඛමති විහාරංපවිසන්ය පිසද්ධිංපවිසති, තිට්ඨන්ය පි තිට්ඨතීතිඑවං
නිච්චානුබන්ධා පඤ්ඤායති  යෙයරො  ං න පස්සති   ස්ස පුන 
පුරිමකම්මනිස්සන්යදන සා අඤ්යඤසං උපට්ඨාති  ගායම යාගුං භික්ඛඤ්ච

දදමානා ඉත්ථියයො ‘‘භන්ය , අයංඑයකොයාගුඋළුඞ්යකොතුම්හාකං, එයකො
ඉමිස්සා අම්හාකං සහායකායා’’ති පරිහාසං කයරොන්ති  යෙරස්ස මහතී
වියහසා යහොති  විහාරග ම්පි නං සාමයණරා යචව දහරා භික්ඛූ ච
පරිවායරත්වා‘‘ධායනොයකොණ්යඩොජාය ො’’තිපරිහාසං කයරොන්ති අෙස්ස

ය යනව කාරයණන කුණ්ඩධානත්යෙයරොති නාමං ජා ං  යසො උට්ඨාය
සමුට්ඨාය ය හි කරියමානං යකළිං සහිතුං අසක්යකොන්ය ො උම්මාදං

ගයහත්වා ‘‘තුම්යහ යකොණ්ඩා, තුම්හාකං උපජ්ඣායයො යකොණ්යඩො, 

ආචරියයොයකොණ්යඩො’’තිවදති අෙනංසත්ථුආයරොයචසුං ‘‘කුණ්ඩධායනො, 

භන්ය , දහරසාමයණයරහි සද්ධිං එවං ඵරුසවාචං වදතී’’ති  සත්ො  ං 

පක්යකොසායපත්වා‘‘සච්චංකිරත්වං, ධාන, සාමයණයරහිසද්ධිංඵරුසවාචං
වදසී’’ති වත්වා ය න ‘‘සච්චං භගවා’’ති වුත්ය  ‘‘කස්මා එවං වයදසී’’ති

ආහ  ‘‘භන්ය , නිබද්ධං වියහසං අසහන්ය ො එවං කයෙමී’’ති  ‘‘ත්වං

පුබ්යබ ක කම්මං යාවජ්ජදිවසා ජීරායපතුං න සක්යකොසි, පුන එවරූපං
ඵරුසංමාවදීභික්ඛූ’’තිවත්වාආහ– 

‘‘මායවොචඵරුසංකඤ්චි, වුත් ාපටිවයදයය ං; 

දුක්ඛාහිසාරම්භකො, පටිදණ්ඩාඵුයසයය ං  

‘‘සයචයනයරසිඅත් ානං, කංයසොඋපහය ොයො; 

එසපත්ය ොසිනිබ්බානං, සාරම්යභොය නවිජ්ජතී’’ති )ධ ප  133-

134); 

ඉමඤ්ච පන  ස්ස යෙරස්ස මාතුගායමන සද්ධිං විචරණභාවං 

යකොසලරඤ්යඤොපි කෙයංසු  රාජා ‘‘ගච්ඡෙ, භයණ, වීමංසො’’ති
යපයසත්වාසයම්පි මන්යදයනවපරිවායරනයෙරස්සවසනට්ඨානංගන්ත්වා
එකමන්ය  ඔයලොයකන්ය ො අට්ඨාසි   ස්මිං ඛයණ යෙයරො සූචිකම්මං

කයරොන්ය ො නිසින්යනො යහොති, සාපි ඉත්ථී අවිදූයර ඨායන ඨි ා විය
පඤ්ඤායති රාජාදිස්වා‘‘අත්ථිදංකාරණ’’න්ති ස්සා ඨි ට්ඨානංඅගමාසි 
සා  ස්මිං ආගච්ඡන්ය  යෙරස්ස වසනපණ්ණසාලං පවිට්ඨා විය අයහොසි 
රාජාපි  ාය සද්ධිං  යමව පණ්ණසාලං පවිසිත්වා සබ්බත්ෙ 

ඔයලොයකන්ය ො අදිස්වා ‘‘නායං මාතුගායමො, යෙරස්ස එයකො 
කම්මවිපායකො’’තිසඤ්ඤංකත්වා පඨමංයෙරස්සසමීයපනගච්ඡන්ය ොපි
යෙරං අවන්දිත්වා  ස්ස කාරණස්ස අභූ භාවං ඤත්වා ආගම්ම යෙරං

වන්දිත්වා එකමන් ං නිසින්යනො ‘‘කච්චි, භන්ය , පිණ්ඩයකන න

කිලමො’’ති පුච්ඡි  යෙයරො ‘‘වට්ටති, මහාරාජා’’ති ආහ  ‘‘ජානාමහං, 
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භන්ය , අයයස්ස කෙං, එවරූයපන පරික්කියලයසන සද්ධිං චරන් ානං 

තුම්හාකංයකනාමපසීදිස්සන්ති, ඉය ොපට්ඨායයවොකත්ෙචිගමනකිච්චං

නත්ථි, අහං චතූහි පච්චයයහි තුම්යහ උපට්ඨහිස්සාමි, තුම්යහ යයොනියසො 
මනසිකායර මා පමජ්ජිත්ො’’තිනිබද්ධභික්ඛං පට්ඨයපසි  යෙයරො රාජානං
උපත්ෙම්භකං ලභිත්වා යභොජනසප්පායයන එකග්ගචිත්ය ො හුත්වා
විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පාපුණි   ය ො පට්ඨාය සා ඉත්ථී
අන් රධාය  

 දාමහාසුභද්දාඋග්ගනගයරමිච්ඡාදිට්ඨිකකුයලවසමානා ‘‘සත්ො මං
අනුකම්පතූ’’තිඋයපොසෙං අධිට්ඨායනිරාමගන්ධා හුත්වා උපරිපාසාද යල
ඨි ා ‘‘ඉමානි පුප්ඵානි අන් යර අට්ඨත්වා දසබලස්ස මත්ෙයක වි ානං

හුත්වා තිට්ඨන්තු, දසබයලො ඉමාය සඤ්ඤාය ස්යව පඤ්චහි භික්ඛුසය හි
සද්ධිං මය්හං භික්ඛං ගණ්හතූ’’ති සච්චකිරියං කත්වා අට්ඨ
සුමනපුප්ඵමුට්ඨියයො විස්සජ්යජසි  පුප්ඵානි ගන්ත්වා ධම්මයදසනායවලාය
සත්ථුමත්ෙයකවි ානංහුත්වාඅට්ඨංසු සත්ො ං සුමනපුප්ඵවි ානංදිස්වා
චිත්ය යනව සුභද්දාය භික්ඛං අධිවායසත්වා පුනදිවයස අරුයණ උට්ඨිය 

ආනන්දත්යෙරං ආහ – ‘‘ආනන්ද, මයං අජ්ජ දූරං භික්ඛාචාරං ගමිස්සාම, 

පුථුජ්ජනානං අදත්වා අරියානංයයව සලාකං යදහී’’ති  යෙයරො භික්ඛූනං 

ආයරොයචසි–‘‘ආවුයසො, සත්ොඅජ්ජදූරංභික්ඛාචාරංගමිස්සති, පුථුජ්ජනා

මා ගණ්හන්තු, අරියාව සලාකං ගණ්හන්තූ’’ති  කුණ්ඩධානත්යෙයරො

‘‘ආහර, ආවුයසො සලාක’’න්ති පඨමංයයව හත්ෙං පසායරසි  ආනන්යදො

‘‘සත්ො ාදිසානංභික්ඛූනංසලාකංන දායපති, අරියානංයයවදායපතී’’ති
වි ක්කං උප්පායදත්වා ගන්ත්වා සත්ථු ආයරොයචසි  සත්ො
‘‘ආහරායපන් ස්ස සලාකං යදහී’’ති ආහ  යෙයරො චින්ය සි – ‘‘සයච

කුණ්ඩධානස්ස සලාකාදාතුංනයුත් ා, අෙසත්ොපටිබායහයය, භවිස්සති

එත්ෙකාරණ’’න්ති ‘‘කුණ්ඩධානස්සසලාකං දස්සාමී’’ති ගමනංඅභිනීහරි 
කුණ්ඩධායනො  ස්ස පුයර ආගමනා එව අභිඤ්ඤාපාදකං චතුත්ෙජ්ඣානං

සමාපජ්ජිත්වාඉද්ධියාආකායස ඨත්වා ‘‘ආහරාවුයසො, ආනන්ද, සත්ොමං

ජානාති, මාදිසංභික්ඛුංපඨමංසලාකං ගණ්හන් ංනසත්ොනිවායරතී’’ති
හත්ෙංපසායරත්වාසලාකංගණ්හි සත්ො ං අට්ඨුප්පත්තිංකත්වායෙරං
ඉමස්මිංසාසයනපඨමංසලාකංගණ්හන් ානං අග්ගට්ඨායනඨයපසි යස්මා
අයං යෙයරො රාජානං උපත්ෙම්භකං ලභිත්වා සප්පායාහාරලායභන 
සමාහි චිත්ය ොවිපස්සනායකම්මං කයරොන්ය ොඋපනිස්සයසම්පන්න ාය

ඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.4.1-16) – 

‘‘සත් ාහංපටිසල්ලීනං, සයම්භුංඅග්ගපුග්ගලං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, බුද්ධයසට්ඨංඋපට්ඨහිං  

‘‘වුට්ඨි ංකාලමඤ්ඤාය, පදුමුත් රංමහාමුනිං; 

මහන්තිංකදලීකණ්ණිං, ගයහත්වාඋපගච්ඡහං  
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‘‘පටිග්ගයහත්වාභගවා, සබ්බඤ්ඤූයලොකනායයකො; 

මමචිත් ංපසායදන්ය ො, පරිභුඤ්ජිමහාමුනි  

‘‘පරිභුඤ්ජිත්වාසම්බුද්යධො, සත්ෙවායහොඅනුත් යරො; 

සකාසයනනිසීදිත්වා, ඉමාගාොඅභාසෙ  

‘‘යයචසන්තිසමි ායරො, යක්ඛාඉමම්හිපබ්බය ; 

අරඤ්යඤභූ භබයානි, සුණන්තුවචනංමම  

‘‘යයොයසොබුද්ධංඋපට්ඨාසි, මිගරාජංවයකසරිං; 

 මහංකිත් යස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො  

‘‘එකාදසඤ්චක්ඛත්තුංයසො, යදවරාජාභවිස්සති; 

චතුවීසතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති  

‘‘කප්පස සහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘අක්යකොසිත්වානසමයණ, සීලවන්ය අනාසයව; 

පාපකම්මවිපායකන, නාමයධයයංලභිස්සති  

‘‘ ස්ස ධම්යමසුදායායදො, ඔරයසො ධම්මනිම්මිය ො; 

කුණ්ඩධායනොතිනායමන, සාවයකොයසොභවිස්සති  

‘‘පවියවකමනුයුත්ය ො, ඣායීඣානරය ොඅහං; 

ය ොසයත්වානසත්ොරං, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘සාවයකහිපරිවුය ො, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛය ො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, සලාකංගාහයීජියනො  

‘‘එකංසංචීවරංකත්වා, වන්දිත්වායලොකනායකං; 

වද ංවරස්සපුරය ො, පඨමංඅග්ගයහසහං  

‘‘ය නකම්යමනභගවා, දසසහස්සිකම්පයකො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, අග්ගට්ඨායනඨයපසිමං  

‘‘වීරියං යමධුරයධොරය්හං, යයොගක්යඛමාධිවාහනං; 

ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
එවංභූ ස්සපිඉමස්සයෙරස්සගුයණඅජානන් ා යයපුථුජ්ජනා භික්ඛූ

 දාපඨමංසලාකග්ගහයණ‘‘කිංනුයඛොඑ ’’න්තිසමචින්ය සුං ය සං 
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විමතිවිධමනත්ෙං යෙයරො ආකාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා ඉද්ධිපාටිහාරියං

දස්යසත්වා අඤ්ඤාපයදයසනඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො ‘‘පඤ්චඡින්යද’’ති 

ගාෙංඅභාසි  

15.  ත්ෙ පඤ්ච ඡින්යදති අපායූපපත්තිනිබ්බත් නකානි
පඤ්යචොරම්භාගියානි සංයයොජනානි පායද බන්ධනරජ්ජුකං විය පුරියසො

සත්යෙන යහට්ඨිමමග්ගත් යයන ඡින්යදයය පජයහයය  පඤ්ච ජයහති 

උපරියදවයලොකූපපත්තියහතුභූ ානි පඤ්චුද්ධම්භාගියසංයයොජනානි පුරියසො

ගීවාය බන්ධනරජ්ජුකං විය අරහත් මග්යගන ජයහයය, ඡින්යදයය වාති

අත්යෙො  පඤ්ච චුත්තරි භාවයෙති ය සංයයව උද්ධම්භාගියසංයයොජනානං
පහානාය සද්ධාදීනි පඤ්චින්ද්රියානි උත් රි අනාගාමිමග්ගාධිගමය ො උපරි

භායවයය අග්ගමග්ගාධිගමවයසන වඩ්යඪයය  පඤ්චසඞ්ගාතියගොති
එවංභූය ො පන පඤ්චන්නං රාගයදොසයමොහමානදිට්ඨිසඞ්ගානං

අතික්කමයනනපහායනනපඤ්චසඞ්ගාතියගො හුත්වා  භික්ඛු ඔඝතිණ්යණොති

වුච්චතීති සබ්බො භින්නකියලස ාය භික්ඛූති, කාමභවදිට්ඨිඅවිජ්යජොයඝ
 රිත්වාය සංපාරභූය නිබ්බායනඨිය ොතිචවුච්චතීති අත්යෙො  

කුණ්ඩධානත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. යබ ට්ඨසීසත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ෙොපි භද්යදොආජඤ්යඤොතිආයස්මය ොයබලට්ඨසීසත්යෙරස්සගාො 

කා උප්පත්ති? යසො කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ
නිබ්බත්ය ො භගවන් ං උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො
පබ්බජිත්වා සමණධම්මං කයරොන්ය ො උපනිස්සයසම්පත්තියා අභායවන
වියසසං නිබ්බත්ය තුං නාසක්ඛි  විවට්ටූපනිස්සයං පන බහුං කුසලං
උපචිනිත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉය ො එකතිංයස කප්යප
යවස්සභුං භගවන් ංපස්සිත්වාපසන්නචිත්ය ොමාතුලුඞ්ගඵලංඅදාසි යසො
ය නපුඤ්ඤකම්යමන යදයවසුනිබ්බත්තිත්වාඅපරාපරංපුඤ්ඤානිකත්වා
සුගතිය ො සුගතිං උපගච්ඡන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ය ො භගවය ො අභිසම්යබොධියා පුයර රයමව
උරුයවලකස්සපස්ස සන්තියක  ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අග්ගිං

පරිචරන්ය ොඋරුයවලකස්සපදමයන ආදිත්තපරිොෙයදසනාෙ (මහාව  54; 

සං නි 4.28) පුරාණජටිලසහස්යසන සද්ධිංඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං 

අපදායන (අප යෙර 2.51.68-73) – 

‘‘කණිකාරංවයජො න් ං, පුණ්ණමායයවචන්දිමං; 

ජලන් ංදීපරුක්ඛංව, අද්දසංයලොකනායකං  

‘‘මාතුලුඞ්ගඵලංගය්හ, අදාසිංසත්ථුයනොඅහං; 

දක්ඛියණයයස්සවීරස්ස, පසන්යනොයසහිපාණිභි  
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‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
එවං අධිග ාරහත්ය ොආයස්මය ො ධම්මභණ්ඩාගාරිකස්සඋපජ්ඣායයො

අයං යෙයරො එකදිවසං ඵලසමාපත්තිය ො උට්ඨාය  ං සන් ං පණී ං
නිරාමිසංසුඛංඅත් යනොපුබ්බයයොගඤ්චපච්චයවක්ඛිත්වාපීතියවගවයසන 

‘‘ෙොපිභද්යදොආජඤ්යඤො’’තිගාෙංඅභාසි  

16.  ත්ෙ ෙොපීතිඔපම්මපටිපාදනත්යෙනිපාය ො  භද්යදොතිසුන්දයරො

ොමබලසමත්ෙජවපරක්කමාදිසම්පන්යනො  ආජඤ්යඤොති ආජානීයයො
ජාතිමා කාරණාකාරණානං ආජානනයකො  යසො තිවියධො උසභාජඤ්යඤො
අස්සාජඤ්යඤො හත්ොජඤ්යඤොති  ය සු උසභාජඤ්යඤො ඉධාධිප්යපය ො 

යසොචයඛො යඡකකසනකිච්යචනියුත්ය ො, ය නාහ ‘‘නඞ්ග ාවත්තනී’’ති  

නඞ්ගලස්සඵාලස්සආවත් නයකො, නඞ්ගලංඉය ොචිය ොචආවත්ය ත්වා
යඛත්ය  කසනයකොති අත්යෙො  නඞ්ගලං වා ආවත් යති එත්ොති

නඞ්ගලාවත් ං, යඛත්ය  නඞ්ගලපයෙො,  ස්මිං නඞ්ගලාවත් නි 

ගාොසුඛත්ෙඤ්යහත්ෙ ‘‘වත් නී’’ති දීඝං කත්වා වුත් ං  සිඛීති මත්ෙයක

අවට්ඨානය ොසිඛාසදිස ාය සිඛා, සිඞ්ගං  දස්සඅත්ථීතිසිඛී අපයරපන

‘‘කකුධං ඉධ ‘සිඛා’ති අධිප්යප ’’න්ති වදන්ති, උභයොපි

පධානඞ්ගකිත් නයම ං ‘‘සිඛී’’ති  අප්පකසියරනාති අප්පකිලමයෙන  

රත්තින්දිවාති රත්තියයො දිවා ච, එවං මමං අප්පකසියරන ගච්ඡන්තීති
යයොජනා  ඉදං වුත් ං යහොති – යො ‘‘භද්යදො උසභාජානීයයො කසයන
නියුත්ය ො ඝනතිණමූලාදියකපි නඞ්ගලපයෙ  ං අගයණන්ය ො

අප්පකසියරනඉය ොචිය ොචපරිවත්ය න්ය ො ගච්ඡති, යාවකසනතිණානං

පරිස්සමං දස්යසති, එවං මමං රත්තින්දිවාපි අප්පකසියරයනව ගච්ඡන්ති

අතික්කමන්තී’’ති   ත්ෙකාරණමාහ ‘‘සුයඛ ද්යධ නිරාමියස’’ති  යස්මා
කාමාමිසයලොකාමිසවට්ටාමියසහි අසම්මිස්සං සන් ං පණී ං

ඵලසමාපත්තිසුඛංලද්ධං,  ස්මාති අත්යෙො  පච්චත්ය යච ංභුම්මවචනං

යො ‘‘වනප්පගුම්යබ’’ )ඛු  පා  6.13; සු  නි  236) ‘‘ය න ව  යර

වත් බ්යබ’’ති)කො 1) ච අෙවා ය ොපභුතිරත්තින්දිවා අප්පකසියරන

ගච්ඡන්තීතිවිචාරණායආහ–‘‘සුයඛලද්යධනිරාමියස’’ති, නිරාමියසසුයඛ 
ලද්යධසති ස්සලද්ධකාලය ොපට්ඨායාතිඅත්යෙො  

යබලට්ඨසීසත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. දාසකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

මිද්ධී ෙදාතිආයස්මය ොදාසකත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? යසොකිර
ඉය ො එකනවුය  කප්යප අනුප්පන්යන  ොගය  අජි ස්ස නාම
පච්යචකබුද්ධස්ස ගන්ධමාදනය ො මනුස්සපෙං ඔ රිත්වා අඤ්ඤ රස්මිං
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ගායම පිණ්ඩාය චරන් ස්ස මයනොරමානි අම්බඵලානි අදාසි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමනයදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොකස්සපස්සභගවය ොකායල
සාසයන පබ්බජිත්වා විවට්ටූපනිස්සයං බහුං පුඤ්ඤං අකාසි  එවං
කුසලකම්මප්පසුය ො හුත්වා සුගතිය ො සුගතිං උපගච්ඡන්ය ො ඉමස්මිං

බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියංකුලයගයහනිබ්බත්ති  දාසයකොතිස්සනාමංඅයහොසි  
යසො අනාෙපිණ්ඩියකන ගහපතිනා විහාරපටිජග්ගනකම්යම ඨපිය ො
සක්කච්චං විහාරං පටිජග්ගන්ය ො අභිණ්හං බුද්ධදස්සයනන
ධම්මස්සවයනන ච පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජි  යකචි පන භණන්ති – ‘‘අයං
කස්සපස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො
අඤ්ඤ රං ඛීණාසවත්යෙරං උපට්ඨහන්ය ො කිඤ්චි කම්මං
කාරායපතුකායමො යෙරං ආණායපසි  යසො ය න කම්යමන අම්හාකං
භගවය ො කායල සාවත්ථියං අනාෙපිණ්ඩිකස්ස දාසියා කුච්ඡිම්හි
නිබ්බත්ය ො වයප්පත්ය ො යසට්ඨිනා විහාරපටිජග්ගයන ඨපිය ො 
වුත් නයයයනව පටිලද්ධසද්යධො අයහොසි  මහායසට්ඨි  ස්ස සීලාචාරං
අජ්ඣාසයඤ්චඤත්වා භුජිස්සංකත්වා‘යොසුඛංපබ්බජා’තිආහ  ංභික්ඛූ
පබ්බායජසු’’න්ති  යසො පබ්බජි කාලය ො පට්ඨාය කුසීය ො හීනවීරියයො

හුත්වා න කිඤ්චි වත් පටිවත් ං කයරොති, කුය ො සමණධම්මං, යකවලං
යාවදත්ෙං භුඤ්ජිත්වා නිද්දාබහුයලො විහරති  ධම්මස්සවනකායලපි එකං
යකොණං පවිසිත්වා පරිසපරියන්ය  නිසින්යනො ඝුරුඝුරුපස්සාසී 

නිද්දායය ව  අෙස්ස භගවා පුබ්බූපනිස්සයං ඔයලොයකත්වා

සංයවගජනනත්ෙං ‘‘මිද්ධීෙදායහොති හග්ඝයසොචා’’තිගාෙංඅභාසි  

17.  ත්ෙ මිද්ධීතිථිනමිද්ධාභිභූය ො, යඤ්හිමිද්ධංඅභිභවති,  ංථිනම්පි 

අභිභවය ව  ෙදාති යස්මිං කායල   හග්ඝයසොති මහායභොජයනො, 
ආහරහත්ෙකඅලංසාටක ත්ෙවට්ටකකාකමාසකභුත් වමි කානං 

අඤ්ඤ යරො විය  නිද්දායිතාති සුපනසීයලො  සම්පරිවත්තසායීති
සම්පරිවත් කං සම්පරිවත් කං නිපජ්ජිත්වා උභයයනපි යසයයසුඛං

පස්සසුඛංමිද්ධසුඛං අනුයුත්ය ොති දස්යසති  නිවාපපුට්යඨොතිකුණ්ඩකාදිනා
සූකරභත්ය න පුට්යඨො භරිය ො  ඝරසූකයරො හි බාලකාලය ො පට්ඨාය
යපොසියමායනො ථූලසරීරකායල යගහා බහි නික්ඛමිතුං අලභන්ය ො
යහට්ඨාමඤ්චාදීසු සම්පරිවත්ය ත්වා සම්පරිවත්ය ත්වා සයය ව  ඉදං
වුත් ං යහොති – යදා පුරියසො මිද්ධී ච යහොති මහග්ඝයසො චනිවාපපුට්යඨො
මහාවරායහො විය අඤ්යඤන ඉරියාපයෙන යායපතුං අසක්යකොන්ය ො

නිද්දායනසීයලො සම්පරිවත් සායී,  දා යසො ‘‘අනිච්චං දුක්ඛං අනත් ා’’ති
තීණි ලක්ඛණානි මනසිකාතුං න සක්යකොති  ය සං අමනසිකාරා

මන්දපඤ්යඤො පුනප්පුනං ගබ්භං උයපති, ගබ්භාවාසය ො න 
පරිමුච්චය වාති   ං සුත්වා දාසකත්යෙයරො සංයවගජාය ො විපස්සනං

පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං සච්ඡාකාසි  ය න වුත් ං අපදායන 

(අප  යෙර2.51.74, 80-84) – 
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‘‘අජිය ොනාමසම්බුද්යධො, හිමවන්ය වසී දා; 

චරයණනචසම්පන්යනො, සමාධිකුසයලොමුනි  

‘‘සුවණ්ණවණ්යණසම්බුද්යධ, ආහුතීනංපටිග්ගයහ; 

රථියංපටිපජ්ජන්ය , අම්බඵලමදාසහං  

‘‘එකනවුය ඉය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

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

අරහත් ංපනපත්වායෙයරොඉමායගාොයමංභගවාඔවදි, ‘‘අයංගාො 
මය්හං අඞ්කුසභූ ා’’ති  යමව ගාෙං පච්චුදාහාසි   යදං යෙරස්ස
පරිවත් ාහාරනයයන අඤ්ඤාබයාකරණංජා ං  

දාසකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. සිඞ්ගා පිතුත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අහුබුද්ධස්ස දාොයදොති සිඞ්ගාලකපිතුත්යෙරස්සගාො  කාඋප්පත්ති? 
යසො කිර ඉය ො චතුනවුය  කප්යප ස රංසිං නාම පච්යචකසම්බුද්ධං
පිණ්ඩාය චරන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො වන්දිත්වා අත් යනො හත්ෙග ං
 ාලඵලංඅදාසි ය නපුඤ්ඤකම්යමනයදවයලොයකනිබ්බත්ය ොඅපරාපරං 
පුඤ්ඤානි කත්වා සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො කස්සපස්ස භගවය ො කායල
මනුස්සයයොනියංනිබ්බත්ය ො සාසයන පටිලද්ධසද්යධො හුත්වා පබ්බජිත්වා
අට්ඨිකසඤ්ඤං භායවසි  පුන ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො දාරපරිග්ගහං කත්වා එකං පුත් ං ලභිත්වා 

 ස්ස ‘‘සිඞ්ගාලයකො’’ති නාමං අකාසි  ය න නං සිඞ්ගා කපිතාති
යවොහරන්ති  යසො අපරභායග ඝරබන්ධනං පහාය සාසයන පබ්බජි   ස්ස
භගවාඅජ්ඣාසයංඔයලොයකන්ය ොඅට්ඨිකසඤ්ඤාකම්මට්ඨානංඅදාසි යසො

 ං ගයහත්වාභග්යගසුවිහරතිසුසුමාරගියරයභසකළාවයන, අෙස්ස ස්මිං
වයන අධිවත්ො යදව ා උස්සාහජනනත්ෙං ‘‘භාවනාඵලං නචිරස්යසව

හත්ෙග ං කරිස්සතී’’ති ඉමමත්ෙං අඤ්ඤාපයදයසන විභායවන්තී ‘‘අහු

බුද්ධස්සදාොයදො’’තිගාෙං අභාසි  

18.  ත්ෙ අහූති යහොති, වත් මානත්යෙ හි ඉදං අතී කාලවචනං  

බුද්ධස්සාති සබ්බඤ්ඤුබුද්ධස්ස  දාොයදොති ධම්මදායායදො නවවිධස්ස
යලොකුත් රධම්මදායස්ස අත් යනො සම්මාපටිපත්තියා ආදායයකො

ගණ්හනයකො  අෙ වා අහූති අයහොසි  එවංනාමස්ස බුද්ධස්ස දායාදභායව

යකොචිවිබන්යධොඉදායනවභවිස්සතීතිඅධිප්පායයො  ය නාහ ‘‘ ඤ්යඤහං

කා රාගංයසො, ඛිප්පය වවහිස්සතී’’ති  යභසකළාවයනතියභසයකනනාම

යක්යඛන ලභි ත් ා පරිග්ගහි ත් ා, යභසකළානං වා කට්ඨාදීනං
බහුල ාය ‘‘යභසකළාවන’’න්ති ලද්ධනායම අරඤ්යඤ   ස්ස භික්ඛුයනො
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බුද්ධස්ස දායාදභායව කාරණං වදන්ය ො ‘‘යකව ං අට්ඨිසඤ්ඤාෙ, අඵරී

පෙවිං ඉ ’’න්ති ආහ   ත්ෙ යකව න්ති සකලං අනවයසසං  

අට්ඨිසඤ්ඤාොති අට්ඨිකභාවනාය  අඵරීති ‘‘අට්ඨී’’ති අධිමුච්චනවයසන 

පත්ෙරි  පෙවින්තිඅත් භාවපෙවිං අත් භායවොහිඉධ ‘‘පෙවී’’තිවුත්ය ො

‘‘යකොඉමංපෙවිංවිච්යචස්සතී’’තිආදීසුවිය   ඤ්යඤහන්තිමඤ්යඤඅහං 

‘‘මඤ්ඤාහ’’න්තිපි පායඨො  යසොති යසො භික්ඛු  ඛිප්පය ව නචිරස්යසව 

කාමරාගං පහිස්සති පජහිස්සතීති මඤ්යඤ  කස්මා? අට්ඨිකසඤ්ඤාය
කාමරාගස්ස උජුපටිපක්ඛභාවය ො  ඉදං වුත් ං යහොති – යයො එකස්මිං
පයදයස ලද්ධාය අත්ථිකසඤ්ඤාය සකලං අත් යනො සබ්යබසං වා

අත් භාවං ‘‘අට්ඨී’’ත්යවව ඵරිත්වා ඨිය ො, යසො භික්ඛු  ං අට්ඨිකඣානං

පාදකං කත්වා විපස්සන්ය ො නචියරයනව අනාගාමිමග්යගන කාමරාගං, 

සබ්බං වා කාමනට්යඨන ‘‘කායමො’’, රඤ්ජනට්යඨන ‘‘රායගො’’ති ච
ලද්ධනාමං  ණ්හං අග්ගමග්යගන පජහිස්සතීති  ඉමං ගාෙං සුත්වා යසො
යෙයරො ‘‘අයං යදව ා මය්හං උස්සාහජනනත්ෙං එවමාහා’’ති
අප්පටිවානවීරියං අධිට්ඨායවිපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුණි ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර2.51.85-90) – 

‘‘ස රංසීනාමභගවා, සයම්භූඅපරාජිය ො; 

වියවකාඋට්ඨහිත්වාන, යගොචරායාභිනික්ඛමි  

‘‘ඵලහත්යෙො අහංදිස්වා, උපගච්ඡිං නරාසභං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො,  ාලඵලමදාසහං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා  ාය යදව ාය වුත් වචනං පතිමායනන්ය ො

 යමව ගාෙං උදානවයසන අභාසි   යදවස්ස යෙරස්ස අඤ්ඤාබයාකරණං
අයහොසීති  

සිඞ්ගාලපිතුත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. කු ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

උදකඤ්හිනෙන්තීතිආයස්මය ො කුලත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? 
අයං කිර යෙයරො පුබ්යබපි විවට්ටූපනිස්සයං බහුං කුසලං උපචිනිත්වා
අධිකාරසම්පන්යනො විපස්සිං භගවන් ං ආකායස ගච්ඡන් ං දිස්වා 
පසන්නමානයසොනාළියකරඵලං දාතුකායමො අට්ඨාසි  සත්ො  ස්ස චිත් ං
ඤත්වාඔ රිත්වා පටිග්ගණ්හි යසොඅතිවියපසන්නචිත්ය ොහුත්වාය යනව

සද්ධාපටිලායභන සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා පබ්බජ්ජං යාචි, සත්ො
අඤ්ඤ රං භික්ඛුං ආණායපසි – ‘‘ඉමං පුරිසං පබ්බායජහී’’ති  යසො
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පබ්බජිත්වා ලද්ධූපසම්පයදො සමණධම්මං කත්වා  ය ො චුය ො ඡපි
බුද්ධන් රානියදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදසාවත්ථියං

බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති  කුය ොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො
සාසයනලද්ධප්පසායදොභගවය ො සන්තියකපබ්බජිත්වාවික්යඛපබහුල ාය
වියසසංනිබ්බත්ය තුංනාසක්ඛි  අයෙකදිවසං ගාමංපිණ්ඩායපවිසන්ය ො
අන් රාමග්යග භූමිං ඛණිත්වා උදකවාහකං කත්වා ඉච්ඡිතිච්ඡි ට්ඨායන
උදකං යනන්ය  පුරියස දිස්වා  ං සල්ලක්යඛත්වා ගාමං පවිට්යඨො
අඤ්ඤ රං උසුකාරං උසුදණ්ඩකං උසුයන්ය  පක්ඛිපිත්වා අක්ඛියකොටියා
ඔයලොයකත්වා උජුං කයරොන් ං දිස්වා  ම්පි සල්ලක්යඛත්වා ගච්ඡන්ය ො
පුරය ො ගන්ත්වා අරයනමිනාභිආදියක රෙචක්කාවයයව  ච්ඡන්ය 
 ච්ඡයක දිස්වා  ම්පිසල්ලක්යඛත්වා විහාරං පවිසිත්වා ක භත් කිච්යචො
පත් චීවරංපටිසායමත්වාදිවාවිහායරනිසින්යනොඅත් නා දිට්ඨනිමිත් ානි
උපමාභායවනගයහත්වාඅත් යනොචිත් දමයනඋපයනන්ය ො‘‘අයච නං 
උදකම්පි මනුස්සා ඉච්ඡිකිච්ඡි ට්ඨානං නයන්ති  ො අයච නං වඞ්කම්පි

සරදණ්ඩං උපායයන නයමන්ය ො උජුං කයරොන්ති,  ො අයච නං
කට්ඨකළිඞ්ගරාදිං  ච්ඡකායනමිආදිවයසනවඞ්කංඋජුඤ්චකයරොන්ති අෙ
කස්මා අහං සකචිත් ං උජුං න කරිස්සාමී’’ති චින්ය ත්වා විපස්සනං
පට්ඨයපත්වා ඝයටන්ය ො වායමන්ය ො නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුණි 

ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.51.91-99) – 

‘‘නගයරබන්ධුමතියා, ආරාමියකොඅහං දා; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, ගච්ඡන් ංඅනිලඤ්ජයස  

‘‘නාළියකරඵලංගය්හ, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං; 

ආකායසඨි යකොසන්ය ො, පටිග්ගණ්හිමහායයසො  

‘‘විත්තිසඤ්ජනයනොමය්හං, දිට්ඨධම්මසුඛාවයහො; 

ඵලංබුද්ධස්සදත්වාන, විප්පසන්යනනයච සා  

‘‘අධිගච්ඡිං දාපීතිං, විපුලඤ්චසුඛුත් මං; 

උප්පජ්ජය වර නං, නිබ්බත් ස්ස හිං හිං  

‘‘එකනවුතිය ො කප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘දිබ්බචක්ඛුවිසුද්ධංයම, සමාධිකුසයලොඅහං; 

අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත්ය ො, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
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එවංයානිනිමිත් ානිඅඞ්කුයසකත්වාවිපස්සනංවඩ්යඪත්වා අරහත් ං

පාපුණි, ය හි සද්ධිං අත් යනො චිත් දමනං සංසන්දිත්වා අඤ්ඤං 

බයාකයරොන්ය ො ‘‘උදකඤ්හිනෙන්තියනත්තිකා’’තිගාෙං අභාසි  

19.  ත්ෙ උදකංහීති හි-සද්යදොනිපා මත් ං  නෙන්තීතිපෙවියා ං ං
ෙලට්ඨානං ඛණිත්වා නින්නට්ඨානං පූයරත්වා මාතිකං වා කත්වා
රුක්ඛයදොණිං වා ඨයපත්වා අත් යනො ඉච්ඡිතිච්ඡි ට්ඨානං යනන්ති   ො

ය  යනන්තීති යනත්තිකා. යතජනන්ති කණ්ඩං  ඉදං වුත් ං යහොති –

යනත්තිකා අත් යනො රුචියා ඉච්ඡිතිච්ඡි ට්ඨානං උදකං නෙන්ති, 

උසුකාරාපි  ායපත්වා ය ජනං න ෙන්ති උජුං කයරොන්ති  නමනවයසන 

තච්ඡකා යනමිආදීනංඅත්ොය ච්ඡන් ා දාරුංන ෙන්ති අත් යනො රුචියා

උජුං වා වඞ්කං වා කයරොන්ති  එවං එත් කං ආරම්මණං කත්වා සුබ්බතා 
යොසමාදින්යනන සීලාදිනා සුන්දරව ා ධීරා යසො ාපත්තිමග්ගාදීනං

උප්පායදන් ා අත්තානං දය න්ති, අරහත් ං පන පත්ය සුඑකන් දන් ා
නාම යහොන්තීති  

කුලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. අජිතත්යෙරගාොවණ්ණනා 

 රයණ ය  භෙං නත්ථීති ආයස්මය ො අජි ත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසො කිර එකනවුය  කප්යප විපස්සිං භගවන් ං පස්සිත්වා
පසන්නචිත්ය ොකපිත්ෙඵලං අදාසි   ය ො පරම්පි  ං  ං පුඤ්ඤං කත්වා 
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං කප්යප අනුප්පන්යන එව අම්හාකං
සත්ෙරි සාවත්ථියං මහායකොසලරඤ්යඤො අග්ගාසනියස්ස බ්රාහ්මණස්ස

පුත්ය ොහුත්වා නිබ්බත්ති  ස්ස අජියතොතිනාමංඅයහොසි  ස්මිඤ්චසමයය 

සාවත්ථිවාසී බාවරී නාම බ්රාහ්මයණො තීහි මහාපුරිසලක්ඛයණහි 
සමන්නාගය ො තිණ්ණං යවදානං පාරගූ සාවත්ථිය ො නික්ඛමිත්වා
 ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා යගොධාවරීතීයර කපිත්ොරායම වසති  අෙ
අජිය ො  ස්ස සන්තියක පබ්බජිය ො අත්ෙකාමාය යදව ාය යචොදිය න
බාවරිනාසත්ථුසන්තිකංයපසිය ොතිස්සයමත්ය යයාදීහි සද්ධිංභගවන් ං
උපසඞ්කමිත්වා මනසාව පඤ්යහ පුච්ඡිත්වා ය සු විස්සජ්ජිය සු 
පසන්නචිත්ය ො සත්ථු සන්තියක පබ්බජිත්වා කම්මට්ඨානං ගයහත්වා

විපස්සනං වඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර 

2.52.7-11) – 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, ආහුතීනංපටිග්ගහං; 

රථියංපටිපජ්ජන් ං, කපිත්ෙංඅදදිංඵලං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිංදදා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  
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71 

පටුන 

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

අරහත් ං පන පත්ය ො සීහනාදං නදන්ය ො ‘‘ රයණ ය  භෙං

නත්ථී’’තිගාෙංඅභාසි  

20.  ත්ෙ  රයණති මරණනිමිත් ං මරණයහතු  ය ති මය්හං, භයං

නත්ථි උච්ඡින්නභවමූල ාය පරික්ඛීණජාතිකත් ා. 
අනුච්ඡින්නභවමූලානඤ්හි ‘‘කීදිසී නු යඛො මය්හං ආයතිං උප්පත්තී’’ති

මරණය ො භයං භයවයය  නිකන්තීති අයපක්ඛා  ණ්හා, සානත්ථි ජීවිය  
සුපරිමද්දි සඞ්ඛාර ාය උපාදානක්ඛන්ධානං දුක්ඛාසාරකාදිභායවන සුට්ඨු

උපට්ඨහනය ො  එවංභූය ො චාහං සන්යදහං සරීරං, සකං වා යදහං

යදහසඞ්ඛා ං දුක්ඛභාරං නික්ඛිපිස්සාමි ඡඩ්යඩස්සාමි, නික්ඛිපන්ය ො ච

‘‘‘ඉමිනා සරීරයකන සායධ බ්බං සාධි ං, ඉදානි  ං එකංයසන

ඡඩ්ඩනීයයමවා’ති පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්තියා සම්පජායනො 

සතියවපුල්ලප්පත්තියා පටිස්සයතො නික්ඛිපිස්සාමී’’ති ඉමංපනගාෙංවත්වා
යෙයරොඣානං සමාපජ්ජිත්වා දනන් රංපරිනිබ්බායීති  

අජි ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3.  තියවග්යගො 

1. නියරොධත්යෙරගාොවණ්ණනා 

නාහං භෙස්ස භාොමීති ආයස්මය ො නියරොධත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයං කිර ඉය ො අට්ඨාරයස කප්පසය  බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල
නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො කායමසු ආදීනවං යනක්ඛම්යම ච ආනිසංසං
දිස්වා ඝරබන්ධනං පහාය අරඤ්ඤාය නං පවිසිත්වා අඤ්ඤ රස්මිං
සාලවයන පණ්ණසාලංකත්වා ාපසපබ්බජංපබ්බජිත්වාවනමූලඵලාහායරො
වසති  ය න සමයයන පියදස්සී නාම සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක
උප්පජ්ජිත්වා සයදවකස්ස යලොකස්ස ධම්මාම වස්යසන කියලසසන් ාපං
නිබ්බායපන්ය ො එකදිවසං  ාපයස අනුකම්පාය  ං සාලවනං පවිසිත්වා 
නියරොධසමාපත්තිං සමාපන්යනො   ාපයසො වනමූලඵලත්ොය ගච්ඡන්ය ො
භගවන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො පුප්ඵි සාලදණ්ඩසාඛායයො ගයහත්වා
සාලමණ්ඩපං කත්වා  ං සබ්බත්ෙකයමව සාලපුප්යඵහි සඤ්ඡායදත්වා
භගවන් ං වන්දිත්වා පීතියසොමනස්සවයසයනව ආහාරත්ොයපි අගන්ත්වා
නමස්සමායනො අට්ඨාසි  සත්ො නියරොධය ො වුට්ඨාය  ස්ස අනුකම්පාය 

‘‘භික්ඛුසඞ්යඝො ආගච්ඡතූ’’ති චින්ය සි, ‘‘භික්ඛුසඞ්යඝපි චිත් ං
පසායදස්සතී’’ති   ාවයදව භික්ඛුසඞ්යඝො ආගය ො  යසො භික්ඛුසඞ්ඝම්පි
දිස්වා පසන්නමානයසො වන්දිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ අට්ඨාසි  සත්ො
සි ස්ස පාතුකරණාපයදයසන  ස්ස භාවිනිං සම්පත්තිං පකායසන්ය ො
ධම්මං කයෙත්වා පක්කාමි සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසුයයව සංසරන්ය ො විවට්ටූපනිස්සයං බහුං
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කුසලංඋපචිනිත්වාඉමස්මිංබුද්ධුප්පායද සාවත්ථියංබ්රාහ්මණමහාසාලකුයල

නිබ්බත්ති, නියරොයධොතිස්සනාමංඅයහොසි යසොයජ වනපටිග්ගහණදිවයස 

බුද්ධානුභාවදස්සයනනසඤ්ජා ප්පසායදොපබ්බජිත්වාවිපස්සනංආරභිත්වා

නචිරස්යසව ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි  ය න වුත් ං අපදායන (අප  යෙර 

2.49.190-220) – 

‘‘අජ්යඣොගායහත්වාසාලවනං, සුකය ොඅස්සයමොමම; 

සාලපුප්යඵහිසඤ්ඡන්යනො, වසාමිවිපියන දා  

‘‘පියදස්සී චභගවා, සයම්භූ අග්ගපුග්ගයලො; 

වියවකකායමොසම්බුද්යධො, සාලවනමුපාගමි  

‘‘අස්සමා අභිනික්ඛම්ම, පවනංඅගමාසහං; 

මූලඵලංගයවසන්ය ො, ආහින්දාමිවයන දා  

‘‘ ත්ෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, පියදස්සිංමහායසං; 

සුනිසින්නංසමාපන්නං, වියරොචන් ංමහාවයන  

‘‘චතුදණ්යඩඨයපත්වාන, බුද්ධස්සඋපරීඅහං; 

මණ්ඩපංසුක ංකත්වා, සාලපුප්යඵහිඡාදයං  

‘‘සත් ාහංධාරයත්වාන, මණ්ඩපංසාලඡාදි ං; 

 ත්ෙචිත් ංපසායදත්වා, බුද්ධයසට්ඨමවන්දහං  

‘‘භගවා ම්හිසමයය, වුට්ඨහිත්වාසමාධිය ො; 

යුගමත් ංයපක්ඛමායනො, නිසීදිපුරිසුත් යමො  

‘‘සාවයකොවරුයණොනාම, පියදස්සිස්සසත්ථුයනො; 

වසීස සහස්යසහි, උපගච්ඡිවිනායකං  

‘‘පියදස්සීචභගවා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, සි ංපාතුකරීජියනො  

‘‘අනුරුද්යධොඋපට්ඨායකො, පියදස්සිස්සසත්ථුයනො; 

එකංසංචීවරංකත්වා, අපුච්ඡිත්ෙමහාමුනිං  

‘‘යකොනුයඛොභගවායහතු, සි කම්මස්සසත්ථුයනො; 

කාරයණවිජ්ජමානම්හි, සත්ොපාතුකයරසි ං  

‘‘සත් ාහංසාලච්ඡදනං, යයොයමධායරසිමාණයවො; 

 ස්සකම්මංසරිත්වාන, සි ංපාතුකරිංඅහං  
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‘‘අයනොකාසංනපස්සාමි, යත්ෙපුඤ්ඤංවිපච්චති; 

යදවයලොයකමනුස්යසවා, ඔකායසොවනසම්මති  

‘‘යදවයලොයකවසන් ස්ස, පුඤ්ඤකම්මසමඞ්ගියනො; 

යාව ාපරිසා ස්ස, සාලච්ඡන්නාභවිස්සති  

‘‘ ත්ෙ දිබ්යබහිනච්යචහි, ගීය හිවාදිය හි ච; 

රමිස්සතිසදාසන්ය ො, පුඤ්ඤකම්මසමාහිය ො  

‘‘යාව ාපරිසා ස්ස, ගන්ධගන්ධීභවිස්සති; 

සාලස්සපුප්ඵවස්යසොච, පවස්සිස්සති ාවයද  

‘‘ ය ොචුය ොයංමනුයජො, මානුසංආගමිස්සති; 

ඉධාපිසාලච්ඡදනං, සබ්බකාලංධරිස්සති  

‘‘ඉධනච්චඤ්චගී ඤ්ච, සම්ම ාළසමාහි ං; 

පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘උග්ගච්ඡන්ය  චසූරියය, සාලවස්සං පවස්සය ; 

පුඤ්ඤකම්යමනසංයුත් ං, වස්සය සබ්බකාලිකං  

‘‘අට්ඨාරයසකප්පසය , ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමනායමන, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘ ස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ්බායස්සතිනාසයවො  

‘‘ධම්මංඅභිසයමන් ස්ස, සාලච්ඡන්නංභවිස්සති; 

චි යකඣායමානස්ස, ඡදනං ත්ෙයහස්සති  

‘‘විපාකංකිත් යත්වාන, පියදස්සීමහාමුනි; 

පරිසායධම්මංයදයසසි,  ප්යපන්ය ොධම්මවුට්ඨියා  

‘‘තිංසකප්පානියදයවසු, යදවරජ්ජමකාරයං; 

සට්ඨිචසත් ක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං  

‘‘යදවයලොකාඉධාගන්ත්වා, ලභාමිවිපුලංසුඛං; 

ඉධාපිසාලච්ඡදනං, මණ්ඩපස්සඉදංඵලං  

‘‘අයංපච්ඡිමයකොමය්හං, චරියමොවත් ය භයවො; 

ඉධාපිසාලච්ඡදනං, යහස්සතිසබ්බකාලිකං  
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‘‘මහාමුනිංය ොසයත්වා, යගො මංසකයපුඞ්ගවං; 

පත්ය ොම්හිඅචලංඨානං, හිත්වාජයපරාජයං  

‘‘අට්ඨාරයස කප්පසය , යං බුද්ධමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

නායගොවබන්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘ස්වාග ංව යමආසි, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං  

‘‘පටිසම්භිදාච ස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  

එවං පන ඡළභිඤ්යඤො හුත්වා ඵලසුයඛන වීතිනායමන්ය ො සාසනස්ස 

නියයානිකභාවවිභාවනත්ෙං අඤ්ඤාබයාකරණවයසන ‘‘නාහං භෙස්ස 

භාොමී’’තිගාෙංඅභාසි  

21.  ත්ෙ භායන්තිඑ ස්මාති භෙං, ජාතිජරාදි  භෙස්සාතිනිස්සක්යක

සාමිවචනං, භයය ොභාය බ්බනිමිත් ං ජාතිජරාමරණාදිනායහතුනානාහං

භායාමීතිඅත්යෙො  ත්ෙකාරණමාහ ‘‘සත්ොයනොඅ තස්සයකොවියදො’’ති 

අම්හාකං සත්ොඅමය කුසයලොයවයනයයානංඅම දායනයඡයකො  ෙත්ෙ

භෙං නාවතිට්ඨතීතියස්මිංනිබ්බායනයොවුත් ංභයංනතිට්ඨතිඔකාසංන

ලභති  යතනාති ය ොනිබ්බානය ො  වජන්තීති අභයට්ඨානයමවගච්ඡන්ති 

නිබ්බානඤ්හි අභයට්ඨානං නාම  යකන පන වජන්තීති ආහ ‘‘ ග්යගන

වජන්ති භික්ඛයවො’’ති, අට්ඨඞ්ගියකන අරියමග්යගන සත්ථු ඔවාදකරණා

භික්ඛූසංසායරභයස්සඉක්ඛනකාතිඅත්යෙො  ෙත්ොතිවායංනිමිත් ංයස්ස
අරියමග්ගස්ස අධිගමයහතු අත් ානුවාදාදිකං පඤ්චවීසතිවිධම්පි භයං

නාවතිට්ඨති පතිට්ඨං න ලභති, ය න අරියයන මග්යගන වජන්ති

අභයට්ඨානංසත්ථුසාසයනභික්ඛූ, ය න මග්යගනඅහම්පිගය ො,  ස්මා
නාහංභයස්සභායාමීතියෙයරොඅඤ්ඤංබයාකාසි  

නියරොධත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. චිත්තකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

නී ාසුගීවාති ආයස්මය ොචිත් කත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? යසො
කිර පදුමුත් රබුද්ධකාලය ොපට්ඨායවිවට්ටූපනිස්සයංකුසලංආචිනන්ය ො
ඉය ො එකනවුය  කප්යප මනුස්සයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤුත් ං
පත්ය ො විපස්සිං භගවන් ං පස්සිත්වා පසන්නමානයසො පුප්යඵහි පූජං
කත්වා වන්දිත්වා ‘‘සන් ධම්යමන නාම එත්ෙ භවි බ්බ’’න්ති සත්ෙරි
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නිබ්බායන ච අධිමුච්චි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන  ය ො චුය ො
 ාවතිංසභවයන නිබ්බත්ය ො අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො ඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදරාජගයහවිභවසම්පන්නස්සබ්රාහ්මණස්ස

පුත්ය ොහුත්වා නිබ්බත්ති චිත්තයකො නාමනායමන යසොභගවතිරාජගහං
ගන්ත්වා යවළුවයන විහරන්ය  සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා චරියානුකූලං කම්මට්ඨානං ගයහත්වා
අරඤ්ඤාය නං පවිසිත්වා භාවනානුයුත්ය ො ඣානං නිබ්බත්ය ත්වා
ඣානපාදකං විපස්සනං වඩ්යඪත්වානචියරයනව අරහත් ං පාපුණි  ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර2.50.1-7) – 

‘‘කණිකාරංවයජො න් ං, නිසින්නංපබ්බ න් යර; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, විපස්සිංයලොකනායකං  

‘‘තීණිකිඞ්කණිපුප්ඵානි, පග්ගය්හඅභියරොපයං; 

සම්බුද්ධංඅභිපූයජත්වා, ගච්ඡාමිදක්ඛිණාමුයඛො  

‘‘ය න කම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසංඅගච්ඡහං  

‘‘එකනවුය ඉය ොකප්යප, යංබුද්ධමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා සත්ොරං වන්දිතුං රාජගහං උපගය ො  ත්ෙ 

භික්ඛූහි ‘‘කිං, ආවුයසො, අරඤ්යඤ අප්පමත්ය ො විහාසී’’ති පුට්යඨො
අත් යනො අප්පමාදවිහාරනියවදයනන අඤ්ඤං බයාකයරොන්ය ො 

‘‘නී ාසුගීවා’’තිගාෙංඅභාසි  

22.  ත්ෙ නී ාසුගීවාතිනීලසුගීවා, ගාොසුඛත්ෙඤ්යහත්ෙදීයඝො කය ො, 
රාජිවන්  ායසුන්දරායගීවාය සමන්නාගය ොතිඅත්යෙො ය යයභුයයයන

ච නීලවණ්ණ ාය නී ා. යසොභනකණ්ඨ ාය සුගීවා. සිඛියනොති මත්ෙයක

ජා ාය සිඛාය සස්සිරිකභායවන සිඛියනො. ය ොරාති මයූරා  කාරම්භිෙන්ති

කාරම්බරුක්යඛ  කාරම්භිෙන්ති වා  ස්ස වනස්ස නාමං   ස්මා

කාරම්භියන්ති කාරම්භනාමයක වයනති අත්යෙො  අභිනදන්තීති
පාවුස්සකායල යමඝගජ්ජි ං සුත්වා යකකාසද්දං කයරොන් ා

උතුසම්පදාසිද්යධනසයරනහංසාදියක අභිභවන් ාවියනදන්ති  යතතිය 

යමොරා  සීතවාතකීළිතාති සීය න යමඝවාය න සඤ්ජා කීළි ා

මධුරවස්සි ං වස්සන් ා  සුත්තන්ති භත් සම්මදවියනොදනත්ෙං සය ං, 

කායකිලමෙපටිපස්සම්භනාය වා අනුඤ්ඤා යවලායං සුපන් ං  ඣාෙන්ති

සමෙවිපස්සනාඣායනහි ඣායනසීලං භාවනානුයුත් ං  නියබොයධන්තීති
පයබොයධන්ති  ‘‘ඉයමපි නාම නිද්දං අනුපගන්ත්වා ජාගරන් ා අත් නා
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කත් බ්බං කයරොන්ති, කිමඞ්ගං පනාහ’’න්ති එවං සම්පජඤ්ඤුප්පාදයනන
සයනය ොවුට්ඨායපන්තීතිඅධිප්පායයො  

චිත් කත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. යගොසා ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අහංයඛොයවළුගුම්බස්මින්තිආයස්මය ො යගොසාලත්යෙරස්සගාො කා

උප්පත්ති? යසොපිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙ විවට්ටූපනිස්සයං
කුසලං ආචිනන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප අඤ්ඤ රස්මිං පබ්බය  
රුක්ඛසාඛායං ඔලම්බමානං පච්යචකබුද්ධස්ස පංසුකූලචීවරං දිස්වා
‘‘අරහද්ධයජො ව ාය’’න්ති පසන්නචිත්ය ො පුප්යඵහි පූයජහි  යසො ය න

පුඤ්ඤකම්යමන  ාවතිංසභවයන නිබ්බත්ය ො.  ය ො පට්ඨාය 
යදවමනුස්යසසුයයව සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද මගධරට්යඨ

ඉබ්භකුයල නිබ්බත්ය ො යගොසාය ො නාම නායමන  යසොයණන පන
යකොටිකණ්යණන ක පරිචයත් ා ස්සපබ්බජි භාවංසුත්වා‘‘යසොපිනාම

මහාවිභයවො පබ්බජිස්සති, කිමඞ්ගං පනාහ’’න්ති සඤ්ජා සංයවයගො
භගවය ො සන්තියක පබ්බජිත්වා චරියානුකූලං කම්මට්ඨානං ගයහත්වා
සප්පායං වසනට්ඨානං ගයවසන්ය ො අත් යනො ජා ගාමස්ස අවිදූයර
එකස්මිං සානුපබ්බය  විහාසි   ස්ස මා ා දිවයස දිවයස භික්ඛං යදති 
අයෙකදිවසංගාමංපිණ්ඩායපවිට්ඨස්සමා ාමධුසක්ඛරාභිසඞ්ඛ ං පායාසං
අදාසි  යසො  ං ගයහත්වා  ස්ස පබ්බ ස්ස ඡායායං අඤ්ඤ රස්ස
යවළුගුම්බස්ස මූයලනිසීදිත්වාපරිභුඤ්ජිත්වායධොවි පත් පාණීවිපස්සනං
ආරභි  යභොජනසප්පායලායභන කායචිත් ානං කල්ල ාය සමාහිය ො
උදයබ්බයඤාණාදියකතික්යඛසූයරවහන්ය  අප්පකසියරයනවවිපස්සනං
උස්සුක්කායපත්වා මග්ගපටිපාටියා භාවනං මත්ෙකං පායපන්ය ො සහ

පටිසම්භිදාහි අරහත් ං සච්ඡාකාසි  ය න වුත් ං අපදායන (අප  යෙර
2.50.8-14) – 

‘‘හිමවන් ස්සඅවිදූයර, උදඞ්ගයණොනාමපබ්බය ො; 

 ත්ෙද්දසංපංසුකූලං, දුමග්ගම්හිවිලම්බි ං  

‘‘තීණිකිඞ්කණිපුප්ඵානි, ඔචිනිත්වානහං දා; 

යහට්ඨාපහට්යඨනචිත්ය න, පංසුකූලංඅපූජයං  

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසංඅගච්ඡහං  

‘‘එකනවුය ඉය ොකප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පූජිත්වාඅරහද්ධජං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
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අරහත් ං පන අධිගන්ත්වා දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ෙං පබ්බ සානුයමව

ගන්තුකායමො අත් යනො පටිපත්තිං පයවයදන්ය ො ‘‘අහං යඛො 

යවළුගුම්බස්මි’’න්තිගාෙංඅභාසි  

23.  ත්ෙ යවළුගුම්බස්මින්ති යවළුගච්ඡස්ස සමීයප,  ස්ස ඡායායං  

භුත්වාන  ධුපාෙසන්ති මධුපසිත් පායාසං භුඤ්ජිත්වා  පදක්ඛිණන්ති

පදක්ඛිණග්ගායහන, සත්ථු ඔවාදස්ස සම්මා සම්පටිච්ඡයනනාති අත්යෙො  

සම් සන්යතො ඛන්ධානං උදෙබ්බෙන්ති පඤ්චන්නං උපාදානක්ඛන්ධානං

උදයබ්බයඤ්චවිපස්සන්ය ො, යදිපිඉදානි ක කිච්යචො, ඵලසමාපත්තිංපන

සමාපජ්ජිතුංවිපස්සනං පට්ඨයපන්ය ොතිඅධිප්පායයො  සානුංපටිගමිස්සාමීති
පුබ්යබ මයා වුත්ෙපබ්බ සානුයමව උද්දිස්ස ගච්ඡිස්සාමි  

වියවක නුබ්රූහෙන්ති පටිපස්සද්ධිවියවකං ඵලසමාපත්තිකායවියවකඤ්ච

පරිබ්රහූයන්ය ො,  ස්ස වා පරිබ්රූහනයහතු ගමිස්සාමීති  එවං පන වත්වා

යෙයරො  ත්යෙව ගය ො, අයයමව ච ඉමස්ස යෙරස්ස
අඤ්ඤාබයාකරණගාො අයහොසි  

යගොසාලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. සුගන්ධත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අනුවස්සියකො පබ්බජියතොති ආයස්මය ො සුගන්ධත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසො කිර ඉය ො ද්වානවුය  කප්යප තිස්සස්ස නාම
සම්මාසම්බුද්ධස්ස කායල මනුස්සයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං
පත්ය ො මිගබයධයනන අරඤ්යඤ විචරති  සත්ො  ස්ස අනුකම්පාය
පදවළඤ්ජංදස්යසත්වාගය ො  යසොසත්ථුපදයචතියානිදිස්වාපුරිමබුද්යධසු
ක ාධිකාර ාය ‘‘සයදවයක යලොයක අග්ගපුග්ගලස්ස ඉමානි පදානී’’ති
පීතියසොමනස්සජාය ො යකොරණ්ඩකපුප්ඵානි ගයහත්වා පූජං කත්වා චිත් ං
පසායදසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයකනිබ්බත්තිත්වා  ය ො 
චුය ොඅපරාපරංපුඤ්ඤානිකත්වායදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොකස්සපස්ස
භගවය ො කායල කුටුම්බියකො හුත්වා සත්ථු භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච මහාදානං
පවත්ය ත්වාගන්ධකුටිං මහග්ඝයගොසි චන්දනංපිසිත්වාය නපරිභණ්ඩං

කත්වා පත්ෙනං පට්ඨයපසි – ‘‘නිබ්බත් නිබ්බත් ට්ඨායන මය්හං සරීරං
එවංසුගන්ධං යහොතූ’’ති  එවං අඤ්ඤානිපි  ත්ෙ  ත්ෙ භයව බහූනි
පුඤ්ඤකම්මානි කත්වා සුගතීසු එව පරිවත් මායනො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද
සාවත්ථියංවිභවසම්පන්නස්සබ්රාහ්මණස්සයගයහනිබ්බත්ති  නිබ්බත් ස්ස
ච  ස්ස මාතුකුච්ඡිග කාලය ො පට්ඨාය මාතු සරීරං සකලම්පි යගහං 
සුරභිගන්ධං වායති  ජා දිවයස පන වියසසය ො පරමසුගන්ධං
සාමන් යගයහසුපි වායය ව   ස්ස මා ාපි යරො ‘‘අම්හාකං පුත්ය ො

අත් නාව අත් යනොනාමංගයහත්වා ආගය ො’’ති සුගන්යධොත්යවවනාමං
අකංසු  යසො අනුපුබ්යබන වයප්පත්ය ො මහායසලත්යෙරං දිස්වා  ස්ස
සන්තියක ධම්මං සුත්වා පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මං කයරොන්ය ො
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පටුන 

සත් ාහබ්භන් යරඑවඅරහත් ං පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර
2.50.15-24) – 

‘‘වනකම්මියකොපුයරආසිං, පිතුමාතුමය නහං; 

පසුමායරනජීවාමි, කුසලංයමනවිජ්ජති  

‘‘මමආසයසාමන් ා, තිස්යසොයලොකග්ගනායයකො; 

පදානිතීණිදස්යසසි, අනුකම්පායචක්ඛුමා  

‘‘අක්කන්ය  චපයදදිස්වා, තිස්සනාමස්ස සත්ථුයනො; 

හට්යඨොහට්යඨනචිත්ය න, පයදචිත් ංපසාදයං  

‘‘යකොරණ්ඩංපුප්ඵි ංදිස්වා, පාදපංධරණීරුහං; 

සයකොසකංගයහත්වාන, පදයසට්ඨංඅපූජයං  

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං  

‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත් ංඅෙමානුසං; 

යකොරණ්ඩකඡවීයහොමි, සුප්පභායසොභවාමහං  

‘‘ද්යවනවුය ඉය ොකප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පදපූජායදංඵලං  

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

අරහත් ං පන පත්වා අඤ්ඤං බයාකයරොන්ය ො ‘‘අනුවස්සියකො

පබ්බජියතො’’තිඉමංගාෙංඅභාසි  

24.  ත්ෙ අනුවස්සියකොති අනුගය ො උපගය ො වස්සං අනුවස්යසො, 

අනුවස්යසොව අනුවස්සියකො  පබ්බජියතොතිපබ්බජ්ජංඋපගය ො, පබ්බජිය ො 
හුත්වා උපග වස්සමත්ය ො එකවස්සියකොති අත්යෙො  අෙ වා අනුග ං

පච්ඡාග ංඅපග ංවස්සං අනුවස්සං,  ංඅස්සඅත්ථීතිඅනුවස්සියකො යස්ස

පබ්බජි ස්ස වස්සං අපරිපුණ්ණ ාය න ගණනූපග ං, යසො එවං වුත්ය ො, 

 ස්මා අවස්සියකොති වුත් ං යහොති  පස්ස ධම් සුධම් තන්ති  ව සත්ථු 

ධම්මස්ස සුධම්මභාවං ස්වාක්ඛා  ං එකන් නියයානික ං පස්ස, යත්ෙ
අනුවස්සියකො තුවං පබ්බජිය ො  පුබ්යබනිවාසඤාණං දිබ්බචක්ඛුඤාණං

ආසවක්ඛයඤාණන්ති තිස්යසො විජ්ජා  යා අනුප්පත්තා සච්ඡික ා,  ය ො

එව කතං බුද්ධස්ස සාසනං සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාසනං අනුසිට්ඨි ඔවායදො
අනුසික්ඛිය ොති ක කිච්ච ං නිස්සාය පීතියසොමනස්සජාය ො යෙයරො
අත් ානංපරංවියකත්වාවදතීති  

සුගන්ධත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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5. නන්දිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ඔභාසජාතන්ති ආයස්මය ො නන්දියත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? 

යසො කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල සත්ෙරි පරිනිබ්බුය  යචතියය 

චන්දනසායරනයවදිකංකායරත්වාඋළාරංපූජාසක්කාරංපවත්ය සි  ය ො
පට්ඨාය අජ්ඣාසයසම්පන්යනො හුත්වා  ත්ෙ  ත්ෙ විවට්ටූපනිස්සයං බහුං
පුඤ්ඤකම්මං ආචිනිත්වා යදයවසු ච මනුස්යසසු ච සංසරන්ය ො ඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුස්මිංසකයරාජකුයලනිබ්බත්ති  ස්සමා ාපි යරො

නන්දිංජයනන්ය ො ජාය ොති නන්දියෙොතිනාමංඅකංසු යසොවයප්පත්ය ො 
අනුරුද්ධාදීසු සත්ථු සන්තියක පබ්බජන්ය සු සයම්පි පබ්බජිත්වා
විපස්සනාය කම්මං කයරොන්ය ො ක ාධිකාර ාය නචිරස්යසව අරහත් ං

පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.15.15-20) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

ජලිත්වාඅග්ගිඛන්යධොව, සම්බුද්යධොපරිනිබ්බුය ො  

‘‘නිබ්බුය චමහාවීයර, ථූයපොවිත්ොරියකොඅහු; 

දූරය ොවඋපට්යඨන්ති, ධාතුයගහවරුත් යම  

‘‘පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, අකංචන්දනයවදිකං; 

දිස්සතිථූපඛන්යධොච, ථූපානුච්ඡවියකො දා  

‘‘භයව නිබ්බත් මානම්හි, යදවත්ය අෙ මානුයස  

ඔමත් ංයමනපස්සාමි, පුබ්බකම්මස්සිදංඵලං  

‘‘පඤ්චදසකප්පසය , ඉය ොඅට්ඨජනාඅහුං; 
සබ්යබසමත් නාමාය චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා අනුරුද්ධත්යෙරාදීහි සද්ධිං පාචීනවංසමිගදායය

විහරන්ය ඉමස්මිංයෙයරඑකදිවසංමායරොපාපිමාභිංසායපතුකායමො ස්ස 

යභරවරූපං දස්යසති  යෙයරො  ං ‘‘මායරො අය’’න්තිඤත්වා ‘‘පාපිම, යය

මාරයධයයං වීතිවත් ා, ය සං වකිරියාකිංකරිස්සති,  ය ොනිදානංපන

ත්වං එව විඝා ං අනත්ෙං පාපුණිස්සසී’’ති දස්යසන්ය ො ‘‘ඔභාසජාතං

ඵ ග’’න්තිගාෙං අභාසි  

25.  ත්ෙ ඔභාසජාතන්ති ඤායණොභායසන ජාය ොභාසං
අග්ගමග්ගඤාණස්සඅධිග ත් ා  ය නඅනවයසසය ොකියලසන්ධකාරස්ස

විහ විද්ධංසි භාවය ොඅතිවියපභස්සරන්තිඅත්යෙො  ඵ ගන්තිඵලංග ං

උපග ං, අග්ගඵලඤාණසහි න්ති අධිප්පායයො  චිත්තන්ති ඛීණාසවස්ස

චිත් ං සාමඤ්යඤන වදති  ය නාහ ‘‘අභිණ්හයසො’’ති   ඤ්හි
නියරොධනින්න ාය ඛීණාසවානං නිච්චකප්පං
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අරහත් ඵලසමාපත්තිසමාපජ්ජනය ො ‘‘ඵයලන සහි ’’න්ති වත් බ්බ ං

අරහති  තාදිසන්ති  ොරූපං, අරහන් න්ති අත්යෙො  ආසජ්ජාති

වියසොයධත්වා පරිභුයය  කණ්හාතිමාරංආලපති, යසොහිකණ්හකම්මත් ා 

කණ්හාභිජාති ාය ච ‘‘කණ්යහො’’ති වුච්චති  දුක්ඛං නිගච්ඡසීති ඉධ

කුච්ඡිඅනුප්පයවසාදිනා නිරත්ෙකං කායපරිස්සමං දුක්ඛං, සම්පරායය ච
අප්පතිකාරං අපායදුක්ඛං උපගමිස්සසි පාපුණිස්සසි   ං සුත්වා මායරො
‘‘ජානාතිමංසමයණො’’ති ත්යෙවන් රධායීති  

නන්දියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. අභෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සුත්වා සුභාසිතං වාචන්ති ආයස්මය ො අභයත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසො කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො සාසයන පබ්බජිත්වා
ධම්මකථියකො හුත්වා ධම්මකෙනකායල පඨමං චතූහි ගාොහි භගවන් ං
අභිත්ෙවිත්වාපච්ඡාධම්මංකයෙසි ය නස්ස පුඤ්ඤකම්මබයලනකප්පානං

ස සහස්සංඅපායපටිසන්ධිනාමනායහොසි  ොහිවුත් ං – 

‘‘අභිත්ෙවිත්වාපදුමුත් රංජිනං, පසන්නචිත්ය ොඅභයයො සයම්භුං; 

නගච්ඡිකප්පානිඅපායභූමිං, ස සහස්සානිඋළාරසද්යධො’’ති )අප  

යෙර2.55.221) 

යඛත් සම්පත්තියාදීහි  ස්ස ච පුබ්බපච්ඡිමසන්නිට්ඨානයච නානං
අතිවියඋළාරභායවනයසොඅපරියමයයයොපුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො

 ාදියසොඅයහොසි ‘‘අචින්තියයපසන්නානං, විපායකොයහොතිඅචින්තියයො’’ති 

(අප යෙර1.1.82) හිවුත් ං  ත්ෙ ත්ෙහිභයවඋපචි ංපුඤ්ඤං ස්ස 
උපත්ෙම්භකමයහොසි   ො හි යසො විපස්සිස්ස භගවය ො යක කපුප්යඵහි
පූජමකාසි  එවං උළායරහි පුඤ්ඤවියසයසහි සුගතීසු එව සංසරන්ය ො
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රඤ්යඤො බිම්බිසාරස්ස පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති  

අභයෙොතිස්ස නාමං අයහොසි   ස්ස උප්පත්ති පරය ො ආවි භවිස්සති  යසො 
නිගණ්යඨනනාටපුත්ය නඋභය ොයකොටිකංපඤ්හංසික්ඛායපත්වා ‘‘ඉමං
පඤ්හංපුච්ඡිත්වා සමණස්සයගො මස්සවාදංආයරොයපහී’’තිවිස්සජ්ජිය ො
භගවන් ං උපසඞ්කමිත්වා  ං පඤ්හං පුච්ඡිත්වා  ස්ස පඤ්හස්ස

අයනකංසබයාකරණභායවභගව ාකථිය නිගණ්ඨානං පරාජයං, සත්ථුච
සම්මාසම්බුද්ධභාවං විදිත්වා උපාසකත් ං පටියවයදසි   ය ො රඤ්යඤ 

බිම්බිසායර කාලඞ්කය  සඤ්ජා සංයවයගො සාසයන පබ්බජිත්වා 
 ාලච්ඡිග්ගළූපමසුත් යදසනාය යසො ාපන්යනො හුත්වා පුන විපස්සනං

ආරභිත්වා අරහත් ං සච්ඡාකාසි  ය න වුත් ං අපදායන (අප  යෙර
2.52.17-22) – 

‘‘වින ානදියා තීයර, විහාසිපුරිසුත් යමො; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, එකග්ගංසුසමාහි ං  
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‘‘මධුගන්ධස්ස පුප්යඵන, යක කස්සඅහං  දා; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, බුද්ධයසට්ඨමපූජයං  

‘‘එකනවුය ඉය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිකිත් යනන අඤ්ඤං 

බයාකයරොන්ය ො ‘‘සුත්වාසුභාසිතංවාච’’න්තිගාෙං අභාසි  

26.  ත්ෙ සුත්වාති යසො ං ඔදහිත්වා, යසො ද්වාරානුසායරන

උපධායරත්වා  සුභාසිතන්ති සුට්ඨු භාසි ං, සම්මයදව භාසි ං, 
සම්මාසම්බුද්ධභාවය ො මහාකාරුණික ාය ච කිඤ්චි අවිසංවායදත්වා
යොධිප්යප ස්ස අත්ෙස්ස එකන් ය ො සාධනවයසන භාසි ං
චතුසච්චවිභාවනීයධම්මකෙං නහි සච්චවිනිමුත් ාභගවය ොධම්මයදසනා

අත්ථි  බුද්ධස්සාති සබ්බඤ්ඤුබුද්ධස්ස  ආදිච්චබන්ධුයනොති ආදිච්චවංයස 

සම්භූ ත් ා ආදිච්යචො බන්ධු එ ස්සාති ආදිච්චබන්ධු, භගවා   ස්ස 

ආදිච්චබන්ධුයනො  ආදිච්චස්ස වා බන්ධූති ආදිච්චබන්ධු, භගවා   ස්ස
භගවය ො ඔරසපුත් භාවය ො ය නාහභගවා– 

‘‘යයො අන්ධකායර  මසී පභඞ්කයරො, යවයරොචයනො මණ්ඩලී

උග්ගය යජො; 

මා රාහුගිලීචරමන් ලික්යඛ, පජංමමංරාහුපමුඤ්ච සූරිය’’න්ති 

)සං නි 1.91); 

පච්චබයධින්ති පටිවිජ්ඣිං  හී-ති නිපා මත් ං  නිපුණන්ති සණ්හං

පරමසුඛුමං, නියරොධසච්චං, චතුසච්චයමව වා  හී-ති වා යහතුඅත්යෙ

නිපාය ො  යස්මා පච්චබයධිං නිපුණං චතුසච්චං,  ස්මා න දානි කිඤ්චි

පටිවිජ්ඣි බ්බං අත්ථීති අත්යෙො  යො කිං පටිවිජ්ඣීති ආහ ‘‘වා ග්ගං

උසුනා ෙො’’ති  යො සත් ධා භින්නස්ස වාලස්ස යකොටිං සුසික්ඛිය ො

කුසයලො ඉස්සායසො උසුනා කණ්යඩන අවිරජ්ඣන්ය ො විජ්යඣයය, එවං
පච්චබයධිංනිපුණංඅරියසච්චන්තියයොජනා  

අභයත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. ය ො සකඞ්ගිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

දබ්බං කුසන්ති ආයස්මය ො යලොමසකඞ්ගියත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසොකිරඉය ොඑකනවුය කප්යපවිපස්සිංභගවන් ංපස්සිත්වා 
පසන්නමානයසො නානාපුප්යඵහි පූයජත්වා ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවයලොයක නිබ්බත්ය ො පුන අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා සුගතීසුයයව
සංසරන්ය ො කස්සපස්ස භගවය ො සාසයන පබ්බජිත්වා සමණධම්මං
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කයරොති  ය න ච සමයයන සත්ොරා භද්යදකරත් පටිපදාය කථි ාය 
අඤ්ඤ යරො භික්ඛු භද්යදකරත් සුත් වයසන ය න සාකච්ඡං කයරොති 
යසො  ං න සම්පායාසි  අසම්පායන්ය ො ‘‘අහං අනාගය  තුය්හං

භද්යදකරත් ංකයෙතුංසමත්යෙොභයවයය’’න්ති පණිධානංඅකාසි, ඉ යරො
‘‘පුච්යඡයය’’න්ති  එය සු පඨයමො එකං බුද්ධන් රං යදවමනුස්යසසු
සංසරිත්වා අම්හාකං භගවය ො කායල කපිලවත්ථුස්මිං සාකියරාජකුයල 
නිබ්බත්ති   ස්ස සුඛුමාලභායවන යසොණස්ස විය පාද යලසු යලොමානි

ජා ානි, ය නස්ස ය ො සකඞ්ගියෙොතිනාමංඅයහොසි ඉ යරොයදවයලොයක

නිබ්බත්තිත්වා චන්දයනොති පඤ්ඤායත්ෙ  යලොමසකඞ්ගියයො අනුරුද්ධාදීසු 
සකයකුමායරසු පබ්බජන්ය සු පබ්බජිතුං න ඉච්ඡි  අෙ නං සංයවයජතුං
චන්දයනො යදවපුත්ය ො උපසඞ්කමිත්වා භද්යදකරත් ං පුච්ඡි  ඉ යරො ‘‘න
ජානාමී’’ති  පුන යදවපුත්ය ො ‘‘අෙ කස්මා  යා ‘භද්යදකරත් ං

කයෙයය’න්ති සඞ්ගයරො කය ො, ඉදානි පන නාමමත් ම්පි න ජානාසී’’ති

යචොයදසි  ඉ යරො ය න සද්ධිං භගවන් ං උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘මයා කිර, 

භන්ය , පුබ්යබ‘ඉමස්ස භද්යදකරත් ංකයෙස්සාමී’තිසඞ්ගයරොකය ො’’ති

පුච්ඡි  භගවා ‘‘ආම, කුලපුත් , කස්සපස්ස භගවය ො කායල  යා එවං
ක ’’න්ති ආහ  ස්වායමත්යෙො උපරිපණ්ණාසයක ආග නයයන 

විත්ොරය ො යවදි බ්යබො  අෙ යලොමසකඞ්ගියයො ‘‘ය න හි, භන්ය , 

පබ්බායජෙ ම’’න්ති ආහ  භගවා ‘‘න, යඛො,  ොග ා මා ාපිතූහි
අනනුඤ්ඤා ං පුත් ං පබ්බායජන්තී’’ති පටික්ඛිපි  යසො මාතු සන්තිකං

ගන්ත්වා ‘‘අනුජානාහි මං, අම්ම, පබ්බජිතුං, පබ්බජිස්සාමහ’’න්ති වත්වා, 

මා රා ‘‘ ා , සුඛුමායලොත්වංකෙංපබ්බජිස්සසී’’ති වුත්ය , ‘‘අත් යනො

පරිස්සයසහනභාවං පකායසන්ය ො ‘‘දබ්බං කුසං යපොටකි ’’න්ති ගාෙං
අභාසි  

27.  ත්ෙ දබ්බන්තිදබ්බතිණමාහ, යං ‘‘සද්දුයලො’’තිපිවුච්චති  කුසන්ති

කුසතිණං, යයො ‘‘කායසො’’ති වුච්චති  යපොටකි න්ති සකණ්ටකං
අකණ්ටකඤ්ච ගච්ඡං  ඉධ පන සකණ්ටකයමව අධිප්යප ං  උසීරාදීනි
සුවිඤ්යඤයයානි  දබ්බාදීනි තිණානිබීරණතිණානි පායදහි අක්කන් ස්සාපි

දුක්ඛජනකානිගමනන් රායකරානි ච,  ානි ච පනාහං උරසා පනුදිස්සාමි 
උරසාපි අපයනස්සාමි  එවං අපයනන්ය ො  ං නිමිත් ං දුක්ඛං සහන්ය ො
අරඤ්ඤාය යන ගුම්බන් රං පවිසිත්වා සමණධම්මං කාතුං සක්ඛිස්සාමි 

යකො පන වායදො පායදහි අක්කමයනති දස්යසති  වියවක නුබ්රූහෙන්ති 
කායවියවකං චිත් වියවකං උපධිවියවකඤ්ච අනුබ්රූහයන්ය ො 
ගණසඞ්ගණිකඤ්හි පහාය කායවියවකං අනුබ්රහූයන් ස්යසව අට්ඨතිංසාය

ආරම්මයණසු යත්ෙ කත්ෙචි චිත් ං සමාදහන් ස්ස චිත් වියවයකො, න
සඞ්ගණිකාර ස්ස  සමාහි ස්යසව විපස්සනාය කම්මං කයරොන් ස්ස 
සමෙවිපස්සනඤ්ච යුගනද්ධං කයරොන් ස්ස කියලසානං යඛපයනන

උපධිවියවකාධිගයමො, න අසමාහි ස්ස ය නවුත් ං‘‘වියවකමනුබ්රූහයන්ති
කායවියවකංචිත් වියවකං උපධිවියවකඤ්චඅනුබ්රූහයන්ය ො’’ති එවංපන
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පටුන 

පුත්ය න වුත්ය  මා ා ‘‘ය න හි,  ා , පබ්බජා’’ති අනුජානි  යසො
භගවන් ං උපසඞ්කමිත්වා පබ්බජ්ජං යාචි   ං සත්ො පබ්බායජසි   ං
පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්චං කම්මට්ඨානං ගයහත්වා අරඤ්ඤං පවිසන් ං

භික්ඛූ ආහංසු – ‘‘ආවුයසො, ත්වං සුඛුමායලො කිං සක්ඛිස්සසි අරඤ්යඤ
වසිතු’’න්ති යසොය සම්පි යමවගාෙංවත්වාඅරඤ්ඤං පවිසිත්වාභාවනං

අනුයුඤ්ජන්ය ොනචිරස්යසවඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි ය නවුත් ං අපදායන 

(අප යෙර2.52.23-27) – 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, ආහුතීනංපටිග්ගහං; 

රථියංපටිපජ්ජන් ං, නානාපුප්යඵහිපූජයං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පනපත්වායෙයරො අඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො ංයයවගාෙං 

අභාසීති  

යලොමසකඞ්ගියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. ජම්බුගාමිෙපුත්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

කච්චි යනො වත්ෙපසුයතොති ආයස්මය ො ජම්බුගාමියපුත් ත්යෙරස්ස

ගාො  කා උප්පත්ති? යසො කිර පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො හුත්වා  ත්ෙ
 ත්ෙ විවට්ටූපනිස්සයං කුසලං ආචිනන්ය ො ඉය ො එකතිංයස කප්යප
යවස්සභුස්ස භගවය ො කායල එකදිවසං කිංසුකානි පුප්ඵානි දිස්වා  ානි
පුප්ඵානිගයහත්වාබුද්ධගුයණ අනුස්සරන්ය ොභගවන් ංඋද්දිස්සආකායස
ඛිපන්ය ො පූයජසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන  ාවතිංයසසුනිබ්බත්ය ො 
 ය ො පරං පුඤ්ඤානි කත්වා අපරාපරං යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො 
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද චම්පායං ජම්බුගාමියස්ස නාම උපාසකස්ස පුත්ය ො
හුත්වා නිබ්බත්ති ය න පුඤ්ඤකම්යමන ාවතිංයසසුනිබ්බත්ය ො  ය ො 
පරං පුඤ්ඤානි කත්වා අපරාපරං යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද චම්පායං ජම්බුගාමියස්ස නාම උපාසකස්ස පුත්වා නිබ්බත්ති 

ය නස්ස ජම්බුගාමිෙපුත්යතොත්යවවසමඤ්ඤා අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො
භගවය ො සන්තියක ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසංයවයගො පබ්බජිත්වා
ක පුබ්බකිච්යචො කම්මට්ඨානං ගයහත්වා සායකය  අඤ්ජනවයන වසති 

අෙස්ස පි ා ‘‘කිං නු යඛො මම පුත්ය ො සාසයන අභිරය ො විහරති, උදාහු

යනො’’ති වීමංසනත්ෙං ‘‘කච්චි යනො වත්ෙපසුයතො’’ති ගාෙං ලිඛිත්වා

යපයසසි  යසො  ං වායචත්වා, ‘‘පි ා යම පමාදවිහාරං ආසඞ්කති, අහඤ්ච
අජ්ජාපි පුථුජ්ජනභූමිං නාතිවත්ය ො’’ති සංයවගජාය ො ඝයටන්ය ො

වායමන්ය ො නචිරස්යසව ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි  ය න වුත් ං අපදායන 

(අප යෙර2.50.25-30) – 
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‘‘කිංසුකං පුප්ඵි ංදිස්වා, පග්ගයහත්වාන අඤ්ජලිං; 

බුද්ධයසට්ඨංසරිත්වාන, ආකායසඅභිපූජයං  

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා ඤාතීනං වසනනගරං ගන්ත්වා සාසනස්ස 

නියයානිකභාවංපකායසන්ය ොඉද්ධිපාටිහාරියංදස්යසසි  ංදිස්වාඤා කා 
පසන්නමානසා බහූ සඞ්ඝාරායම කායරසුං  යෙයරොපි සකපි රා යපසි ං 
ගාෙං අඞ්කුසං කත්වා ඝයටන්ය ො වායමන්ය ො අරහත් ං සච්ඡාකාසි  

අඤ්ඤං බයාකයරොන්ය ොපි පිතුපූජනත්ෙං ‘‘කච්චි යනො වත්ෙපසුයතො’’ති
 යමවගාෙංඅභාසි  

28.  ත්ෙ කච්චීතිපුච්ඡායංනිපාය ො  යනොතිපටියසයධ  වත්ෙපසුයතොති

වත්යෙ පසුය ො වත්ෙපසුය ො, චීවරමණ්ඩනාභිරය ො  
නිදස්සනමත් ඤ්යච ං පත් මණ්ඩනාදිචාපල්ලපටික්යඛපස්සාපි

අධිප්යප ත් ා  ‘‘කච්චි න වත්ෙපසුය ො’’තිපි පායඨො, යසො එවත්යෙො  

භූසනාරයතොති අත් භාවවිභූසනාය රය ො අභිරය ො, යයෙකච්යච
පබ්බජිත්වාපි චපලා කායදළ්හිබහුලා චීවරාදිපරික්ඛාරස්ස අත් යනො
සරීරස්ස ච මණ්ඩනවිභූසනට්ඨානාය යුත් ා යහොන්ති  කියමව
පරික්ඛාරපසුය ො භූසනාරය ො ච නායහොසීති අයයමත්ෙ පදද්වයස්සාපි

අත්යෙො  සී  ෙං ගන්ධන්ති අඛණ්ඩාදිභාවාපාදයනන සුපරිසුද්ධස්ස 
චතුබ්බිධස්සපි සීලස්ස වයසන ය්වායං ‘‘යයො ච සීලව ං පජාති න ඉ රා

දුස්සීලපජා, දුස්සීලත් ායයව දුස්සිලයමයං දුග්ගන්ධං වායති, එවං ත්වං 
දුග්ගන්ධං අවායත්වා කච්චි සීලමයං ගන්ධං වායසීති අත්යෙො  අෙ වා 

යනතරා පජාතින ඉ රා දුස්සීලපජා,  ංකච්චින යහොති, යය ො සීලමයං
ගන්ධංවායසීතිබයතියරයකනසීලගන්ධවායනයමවවිභායවති  

ජම්බුගාමියපුත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. හාරිතත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සමුන්න ෙ ත්තානන්ති ආයස්මය ො හාරි ත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසො කිර පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො හුත්වා  ත්ෙ  ත්ෙ
විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤසම්භාරං උපචිනන්ය ො ඉය ො එකතිංයස කප්යප 
සුදස්සනං නාම පච්යචකසම්බුද්ධං දිස්වා පසන්නමානයසො කුටජපුප්යඵහි
පූජංකත්වාය නපුඤ්ඤකම්යමනසුගතීසුයයවපරිවත්ය න්ය ොඉමස්මිං 
බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිනගයර බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්ති  
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හාරියතොතිස්සනාමංඅයහොසි  ස්සවයප්පත් ස්සමා ාපි යරො කුලරූපාදීහි
අනුච්ඡවිකංකුමාරිකංබ්රාහ්මණධී රංආයනසුං යසො ායසද්ධිංයභොගසුඛං 
අනුභවන්ය ො එකදිවසං අත් යනො ස්සා චරූපසම්පත්තිංඔයලොයකත්වා

ධම්ම ායයචොදියමායනො ‘‘ඊදිසංනාමරූපංනචිරස්යසවජරායමච්චුනාච
අභිප්පමද්දීයතී’’ති සංයවගං පටිලභි  කතිපයදිවසාතික්කයමයනව චස්ස
භරියං කණ්හසප්යපො ඩංසිත්වා මායරසි  යසො ය න භියයයොයසොමත් ාය
සඤ්ජා සංයවයගො සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුත්වා ඝරබන්ධයන
ඡින්දිත්වා පබ්බජි   ස්ස ච චරියානුකූලං කම්මට්ඨානං ගයහත්වා 

විහරන් ස්ස කම්මට්ඨානං න සම්පජ්ජති, චිත් ං උජුග ං න යහොති  යසො
ගාමං පිණ්ඩාය පවිට්යඨො අඤ්ඤ රං උසුකාරං උසුදණ්ඩං යන්ය 

පක්ඛිපිත්වා උජුං කයරොන් ං දිස්වා ‘‘ඉයම අයච නම්පි නාම උජුං

කයරොන්ති, කස්මාඅහංචිත් ංඋජුංනකරිස්සාමී’’ති චින්ය ත්වා ය ොව
පටිනිවත්තිත්වා දිවාට්ඨායන නිසින්යනො විපස්සනං ආරභි  අෙස්ස භගවා

උපරි ආකායස නිසීදිත්වා ඔවාදං යදන්ය ො ‘‘සමුන්න ෙ ත්තාන’’න්ති
ගාෙං අභාසි  අයයමව යෙයරො අත් ානං පරං විය ඔවදන්ය ො අභාසීති ච
වදන්ති  

29.  ත්ෙ සමුන්න ෙන්ති සම්මා උන්නයමන්ය ො, සමාපත්තිවයසන
යකොසජ්ජපක්යඛ පතිතුං අදත්වා  ය ො උද්ධරන්ය ො වීරියසම ං

යයොයජන්ය ොති අත්යෙො  අත්තානන්ති චිත් ං, අෙ වා සමුන්න ොති

යකොසජ්ජපක්ඛය ොසමුන්නයමහි   -කායරොපදසන්ධිකයරො හීනවීරිය ාය

 වචිත් ංකම්මට්ඨානවීථිං නප්පටිපජ්ජතියච,  ංවීරියාරම්භවයසනසම්මා

උන්නයමහි, අයනොන ං අනපන ං කයරොහීති අධිප්පායයො  එවං පන

කයරොන්ය ො උසුකායරොවයතජනං. චිත්තංඋජංකරිත්වාන, අවිජ්ජංභින්ද

හාරිතාති  යො නාම උසුකායරො කණ්ඩං ඊසකම්පි ඔන ං අපන ඤ්ච

විජ්ඣන්ය ො ලක්ඛං භින්දනත්ෙං උජුං කයරොති, එවං යකොසජ්ජපා ය ො
අරක්ඛයණනඔන ංඋද්ධච්චපා ය ොඅරක්ඛයණනඅපන ංවිජ්ඣන්ය ො 
අප්පනාපත්තියා චිත් ං උජුං කරිත්වාන සමාහි චිත්ය ො විපස්සනං
උස්සුක්කායපත්වාසීඝංඅග්ගමග්ගඤායණනඅවිජ්ජංභින්දපදායලහීති  ං 
සුත්වා යෙයරො විපස්සනං වඩ්යඪත්වා නචියරයනව අරහා අයහොසි  ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර1.35.39-43) – 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, වසයලොනාමපබ්බය ො; 

බුද්යධොසුදස්සයනොනාම, වසය පබ්බ න් යර  

‘‘පුප්ඵංයහමවන් ංගය්හ, යවහාසංඅගමාසහං; 

 ත්ෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසවං  

‘‘පුප්ඵංකුටජමාදාය, සීයසකත්වානහං දා; 

බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, සයම්භුස්සමයහසියනො  
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‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පුප්ඵපූජායදංඵලං  

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

හාරි ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. උත්තිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ආබායධය සමුප්පන්යනතිආයස්මය ො උත්තියත්යෙරස්සගාො කා

උප්පත්ති? යසො කිර පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ
විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො ඉය ො චතුනවුය  කප්යප
සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො කායල චන්දභාගාය නදියා මහාරූයපො සුසුමායරො
හුත්වා නිබ්බත්ය ො යසොපාරංගන්තුංනදියාතීරංඋපග ංභගවන් ංදිස්වා
පසන්නචිත්ය ො පාරං යනතුකායමො තීරසමීයප නිපජ්ජි  භගවා  ස්ස
අනුකම්පාය පිට්ඨියං පායද ඨයපසි  යසො හට්යඨො උදග්යගො පීතියවයගන
දිගුණුස්සායහො හුත්වා යසො ං ඡින්දන්ය ො සීයඝන ජයවන භගවන් ං

පරතීරං යනසි  භගවා  ස්ස චිත් ප්පසාදං ඔයලොයකත්වා ‘‘අයං ඉය ො
චුය ොයදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා ය ොපට්ඨාය සුගතීසුයයවසංසරන්ය ො
ඉය ොචතුනවුය කප්යපඅම ංපාපුණිස්සතී’’තිබයාකරිත්වා පක්කාමි  

යසො ොසුගතීසුයයවපරිබ්භමන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං

අඤ්ඤ රස්ස බ්රාහ්මණස්ස පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති උත්තියෙො නාම
නායමන  යසො වයප්පත්ය ො ‘‘අම ං පරියයසිස්සාමී’’ති පරිබ්බාජයකො
හුත්වා විචරන්ය ො එකදිවසං භගවන් ං උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා 
සාසයන පබ්බජිත්වාපි සීලාදීනං අවියසොධි ත් ා වියසසං නිබ්බත්ය තුං
අසක්යකොන්ය ො අඤ්යඤ භික්ඛූ වියසසං නිබ්බත්ය ත්වා අඤ්ඤං
බයාකයරොන්ය  දිස්වා සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා සඞ්යඛයපයනව ඔවාදං

යාචි  සත්ොපි  ස්ස ‘‘ ස්මාතිහ ත්වං, උත්තිය, ආදියමව

වියසොයධහී’’තිආදිනා )සං  නි  5.369) සඞ්යඛයපයනව ඔවාදං අදාසි  යසො 
 ස්සඔවායදඨත්වාවිපස්සනංආරභි  ස්සආරද්ධවිපස්සනස්සආබායධො
උප්පජ්ජි  උප්පන්යන පන ආබායධ සඤ්ජා සංයවයගො වීරියාරම්භවත්ථුං
කත්වා විපස්සනාය කම්මං කයරොන්ය ො විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා

අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.3.169-179) – 

‘‘චන්දභාගානදීතීයර, සුසුමායරොඅහං දා; 

සයගොචරපසුය ොහං, නදිතිත්ෙංඅගච්ඡහං  

‘‘සිද්ධත්යෙො ම්හිසමයය, සයම්භූඅග්ගපුග්ගයලො; 

නදිං රිතුකායමොයසො, නදිතිත්ෙංඋපාගමි  
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‘‘උපගය චසම්බුද්යධ, අහම්පි ත්ථුපාගමිං; 

උපගන්ත්වානසම්බුද්ධං, ඉමංවාචංඋදීරයං  

‘‘අභිරූහමහාවීර,  ායරස්සාමිඅහංතුවං; 

යපත්තිකංවිසයංමය්හං, අනුකම්පමහාමුනි  

‘‘මමඋග්ගජ්ජනංසුත්වා, අභිරූහිමහාමුනි; 

හට්යඨොහට්යඨනචිත්ය න,  ායරසිංයලොකනායකං  

‘‘නදියාපාරියමතීයර, සිද්ධත්යෙොයලොකනායයකො; 

අස්සායසසිමමං ත්ෙ, අම ංපාපුණිස්සති  

‘‘ ම්හා කායාචවිත්වාන, යදවයලොකං අගච්ඡහං; 

දිබ්බසුඛංඅනුභවිං, අච්ඡරාහිපුරක්ඛය ො  

‘‘සත් ක්ඛත්තුඤ්චයදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාසහං; 

තීණික්ඛත්තුංචක්කවත්තී, මහියාඉස්සයරොඅහුං  

‘‘වියවකමනුයුත්ය ොහං, නිපයකොචසුසංවුය ො; 

ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප,  ායරසිංයංනරාසභං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි,  රණායඉදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො සම්මා පටිපත්තියා 

පරිපුණ්ණාකාරවිභාවනමුයඛන අඤ්ඤං බයාකයරොන්ය ො ‘‘ආබායධ ය  

සමුප්පන්යන’’තිගාෙංඅභාසි  

30.  ත්ෙ ආබායධ ය  සමුප්පන්යනති සරීරස්ස ආබාධනය ො
‘‘ආබායධො’’ති ලද්ධනායම විසභාගධාතුක්යඛොභයහතුයක යරොයග මය්හං

සඤ්ජාය   සතිය  උදපජ්ජොති ‘‘උප්පන්යනොයඛො යමආබායධො, ඨානං

යඛොපයන ංවිජ්ජති, යදිදංආබායධො වඩ්යඪයය යාවපනායංආබායධොන

වඩ්ඪති, හන්දාහං වීරියං ආරභාමි ‘අප්පත් ස්ස පත්තියා අනධිග ස්ස
අධිගමාය අසච්ඡික ස්ස සච්ඡිකිරියායා’’’ති වීරියාරම්භවත්ථුභූ ා සති
 ස්යසවආබාධස්සවයසනදුක්ඛාය යවදනායපීළියමානස්සමය්හංඋදපාදි 

ය නාහ ‘‘ආයබොයධො ය  සමුප්පන්යනො, කාය ො ය  නප්ප ජ්ජිතු’’න්ති 
එවංඋප්පන්නඤ්හිසතිං අඞ්කුසංකත්වාඅයංයෙයරොඅරහත් ංපත්ය ොති  

උත්තියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

 තියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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88 

පටුන 

4. චතුත්ෙවග්යගො 

1. ගහ්වරතීරිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ඵුට්යඨො ඩංයසහීති ආයස්මය ො ගහ්වරතීරියත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසොකිර පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ඉය ො එකතිංයසකප්යප
සිඛිස්ස භගවය ො කායල මිගලුද්යදො හුත්වා අරඤ්යඤ විචරන්ය ො අද්දස
සිඛිං භගවන් ං අඤ්ඤ රස්මිං රුක්ඛමූයල යදවනාගයක්ඛානං ධම්මං

යදයසන් ං, දිස්වා පන පසන්නමානයසො ‘‘ධම්යමො එස වුච්චතී’’ති සයර
නිමිත් ංඅග්ගයහසි යසොය නචිත් ප්පසායදනයදවයලොයක උප්පන්යනො
පුන අපරාපරං සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං 
බ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වා‘‘අග්ගිදත්ය ො’’තිලද්ධනායමොවයප්පත්ය ො
භගවය ො යමකපාටිහාරියං දිස්වා සඤ්ජා ප්පසායදො සාසයන පබ්බජිත්වා
කම්මට්ඨානංගයහත්වා ගහ්වරතීයරනාමඅරඤ්ඤට්ඨායනවසති ය නස්ස 

ගහ්වරතීරයෙොති සමඤ්ඤාඅයහොසි යසොවිපස්සනංවඩ්යඪත්වානචිරස්යසව

අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.52.44-50) – 

‘‘මිගලුද්යදොපුයරආසි, අරඤ්යඤවිපියනඅහං; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, යදවසඞ්ඝපුරක්ඛ ං  

‘‘චතුසච්චංපකායසන් ං, යදයසන් ං, අම ංපදං; 

අස්යසොසිංමධුරංධම්මං, සිඛියනොයලොකබන්ධුයනො  

‘‘යඝොයසචිත් ංපසායදසිං, අසමප්පටිපුග්ගයල; 

 ත්ෙචිත් ංපසායදත්වා, උත් රිංදුත් රංභවං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංසඤ්ඤමලභිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, යඝොසසඤ්ඤායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා භගවන් ං වන්දිත්වා සාවත්ථියං අගමාසි   ස්ස

ආග භාවං සුත්වා ඤා කා උපගන්ත්වා මහාදානං පවත්ය සුං  යසො

කතිපයදිවයස වසිත්වා අරඤ්ඤයමව ගන්තුකායමො අයහොසි   ං ඤා කා, 

‘‘භන්ය , අරඤ්ඤං නාම ඩංසමකසාදිවයසන බහුපරිස්සයං, ඉයධව
වසො’’ති ආහංසු   ං සුත්වා යෙයරො ‘‘අරඤ්ඤවායසොයයව මය්හං
රුච්චතී’’ති වියවකාභිරතිකිත් නමුයඛන අඤ්ඤං බයාකයරොන්ය ො
‘‘ඵුට්යඨොඩංයසහී’’තිගාෙං අභාසි  

31.  ත්ෙ ඵුට්යඨො ඩංයසහි  කයසහීති ඩංසනසීල ාය ‘‘ඩංසා’’ති

ලද්ධනාමාහි අන්ධකමක්ඛිකාහි, මකසනඤ්ඤිය හි ච සූචිමුඛපායණහි

ඵුස්සිය ො දට්යඨොති අත්යෙො  අරඤ්ඤස්මින්ති ‘‘පඤ්චධනුසතිකං

පච්ඡිම’’න්ති )පාරා  654) වුත් අරඤ්ඤලක්ඛණයයොගය ො අරඤ්යඤ  

බ්රහාවයනති මහාරුක්ඛගච්ඡගහන ාය මහාවයන අරඤ්ඤානියං  නායගො 
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සඞ්ගා සීයසවාති සඞ්ගාමාවචයරො හත්ථිනායගො විය සඞ්ගාමමුද්ධනි 
පරයසනාසම්පහාරං  ‘‘අරඤ්ඤවායසො නාම බුද්ධාදීහි වණ්ණිය ො

යෙොමිය ො’’තිඋස්සාහජාය ො සයතො සතිමා හුත්වා තත්ර  ස්මිං අරඤ්යඤ, 

 ස්මිං වා ඩංසාදිසම්ඵස්යස උපට්ඨිය  අධිවාසයෙ අධිවායසයය සයහයය, 

‘‘ඩංසාදයයොමංආබායධන්තී’’තිඅරඤ්ඤවාසංනජයහයයාති අත්යෙො  

ගහ්වරතීරියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. සුප්පිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අජරං ජීර ායනනාති ආයස්මය ො සුප්පියත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසො කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ 

නිබ්බත්තිත්වා  ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අරඤ්ඤාය යන වසන්ය ො

 ත්ෙ භගවන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො ඵලාඵලං අදාසි,  ො
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො
කස්සපස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස කායල ඛත්තියකුයල නිබ්බත්තිත්වා
අනුක්කයමන විඤ්ඤු ං පත්ය ො කලයාණමිත් සන්නිස්සයයන 
ලද්ධසංයවයගො සාසයන පබ්බජිත්වා බහුස්සුය ො අයහොසි  ජාතිමයදන
සු මයදනචඅත් ානං උක්කංයසන්ය ොපයරචවම්යභන්ය ොවිහාසි යසො
ඉමස්මිංබුද්ධුප්පායද ස්ස කම්මස්සනිස්සන්යදනසාවත්ථියංපරිභූ රූයප

සුසානයගොපකකුයල නිබ්බත්ති  සුප්පියෙොතිස්ස නාමං අයහොසි  අෙ
විඤ්ඤු ං පත්ය ො අත් යනොසහායභූ ංයසොපාකත්යෙරං උපසඞ්කමිත්වා
 ස්ස සන්තියක ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසංයවයගො පබ්බජිත්වා

සම්මාපටිපත්තිංපූයරත්වා ‘‘අජරංජීර ායනනා’’තිගාෙංඅභාසි  

32.  ත්ෙ අජරන්තිජරාරහි ං, නිබ්බානංසන්ධායාහ  ඤ්හිඅජා ත් ා

නත්ථි එත්ෙ ජරා, එ ස්මිං වා අධිගය  පුග්ගලස්ස සා නත්ථීති

ජරාභාවයහතුය ොපි අජරං නාම  ජීර ායනනාති ජීරන්ය න, ඛයණ ඛයණ

ජරංපාපුණන්ය න  තප්ප ායනනාතිසන් ප්පමායනන, රාගාදීහි එකාදසහි

අග්ගීහි දය්හමායනන  නිබ්බුතින්ති යොවුත් සන් ාපාභාවය ො

නිබ්බු සභාවං නිබ්බානං  නිමිෙන්ති පරිවත්ය යයං යච ායපයයං  පර ං

සන්තින්ති අනවයසසකියලසාභිසඞ්ඛාරපරිළාහවූපසමධම්ම ාය උත් මං

සන්තිං  චතූහි යයොයගහි අනනුබන්ධත් ා යෙොගක්යඛ ං. අත් යනො

උත් රි රස්සකස්සචිඅභාවය ො අනුත්තරං. අයඤ්යහත්ෙසඞ්යඛපත්යෙො–

ඛයණ ඛයණ ජරාය අභිභුයයමානත් ා ජීරමායනන,  ො රාගග්ගිආදීහි
සන් ප්පමායනන ගය ො එවං අනිච්යචන දුක්යඛන අසායරන සබ්බොපි 

අනුපසන් සභායවන සඋපද්දයවන,  ප්පටිපක්ඛභාවය ො අජරං
පරමුපසමභූ ං යකනචි අනුපද්දු ං අනුත් රං නිබ්බානං නිමියං
පරිවත්ය යයං‘‘මහාව යමලායභොමහාඋදයයො හත්ෙගය ො’’ති යොහි
මනුස්සා යං කිඤ්චි භණ්ඩං පරිවත්ය න් ා නිරයපක්ඛා ගය්හමායනන

සම්බහුමානායහොන්ති, එවමයංයෙයරොපහි ත්ය ොවිහරන්ය ොඅත් යනො
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කායය ච ජීවිය  ච නිරයපක්ඛ ං, නිබ්බානං පටියපසි ත් ඤ්ච

පකායසන්ය ො ‘‘නිමියං පරමං සන්තිං, යයොගක්යඛමං අනුත් ර’’න්ති
වත්වා  යමව පටිපත්තිං පරිබ්රූහයන්ය ො විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා

අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.52.51-77) – 

‘‘වරුයණොනාමනායමන, බ්රාහ්මයණොමන් පාරගූ; 

ඡඩ්යඩත්වාදසපුත් ානි, වනමජ්යඣොගහිං දා  

‘‘අස්සමංසුක ංකත්වා, සුවිභත් ංමයනොරමං; 

පණ්ණසාලංකරිත්වාන, වසාමිවිපියනඅහං  

‘‘පදුමුත් යරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

මමුද්ධරිතුකායමොයසො, ආගච්ඡිමමඅස්සමං  

‘‘යාව ා වනසණ්ඩම්හි, ඔභායසොවිපුයලොඅහු; 

බුද්ධස්සආනුභායවන, පජ්ජලීවිපිනං දා  

‘‘දිස්වාන ංපාටිහීරං, බුද්ධයසට්ඨස්ස ාදියනො; 

පත් පුටංගයහත්වාන, ඵයලනපූජයංඅහං  

‘‘උපගන්ත්වානසම්බුද්ධං, සහඛාරිමදාසහං; 

අනුකම්පායයම බුද්යධො, ඉදංවචනමබ්රවි  

‘‘ඛාරිභාරංගයහත්වාන, පච්ඡය ොඑහියමතුවං; 

පරිභුත්ය චසඞ්ඝම්හි, පුඤ්ඤං වභවිස්සති  

‘‘පුටකං ංගයහත්වාන, භික්ඛුසඞ්ඝස්සදාසහං; 

 ත්ෙචිත් ංපසායදත්වා, තුසි ංඋපපජ්ජහං  

‘‘ ත්ෙ දිබ්යබහිනච්යචහි, ගීය හිවාදිය හි ච; 

පුඤ්ඤකම්යමනසංයුත් ං, අනුයභොමිසදාසුඛං  

‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත් ංඅෙමානුසං; 

යභොයගයමඌන ානත්ථි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘යාව ාචතුයරොදීපා, සසමුද්දාසපබ්බ ා; 

ඵලංබුද්ධස්සදත්වාන, ඉස්සරංකාරයාමහං  

‘‘යාව ායයපක්ඛිගණා, ආකායසඋප්ප න්තියච; 

ය පියමවසමන්යවන්ති, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘යාව ාවනසණ්ඩම්හි, යක්ඛාභූ ාචරක්ඛසා; 
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කුම්භණ්ඩාගරුළාචාපි, පාරිචරියංඋයපන්තියම  

‘‘කුම්මායසොණාමධුකාරා, ඩංසාචමකසාඋයභො; 

ය පිමංවසමන්යවන්ති, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘සුපණ්ණානාමසකුණා, පක්ඛිජා ාමහබ්බලා; 

ය පිමංසරණංයන්ති, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘යයපිදීඝායුකානාගා, ඉද්ධිමන්ය ොමහායසා; 

ය පිමංවසමන්යවන්ති, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘සීහා බයග්ඝාචදීපීච, අච්ඡයකොක රච්ඡකා; 

ය පිමංවසමන්යවන්ති, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘ඔසධීතිණවාසීච, යයචආකාසවාසියනො; 

සබ්යබමංසරණංයන්ති, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘සුදුද්දසංසුනිපුණං, ගම්භීරංසුප්පකාසි ං; 

ඵස්සයත්වාවිහරාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘වියමොක්යඛඅට්ඨඵුසිත්වා, විහරාමිඅනාසයවො; 

ආ ාපීනිපයකොචාහං, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘යයඵලට්ඨාබුද්ධපුත් ා, ඛීණයදොසාමහායසා; 

අහමඤ්ඤ යරොය සං, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘අභිඤ්ඤාපාරමිංගන්ත්වා, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘ය විජ්ජාඉද්ධිපත් ාච, බුද්ධපුත් ාමහායසා; 

දිබ්බයසො ංසමාපන්නා, ය සංඅඤ්ඤ යරොඅහං  

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසා ඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්ස සාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාපි යමවගාෙංඅඤ්ඤාබයාකරණවයසනඅභාසි  

සුප්පියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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3. යසොපාකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ෙොපි එකපුත්තස්මින්ති ආයස්මය ො යසොපාකත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසො කිර පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො හුත්වා  ත්ෙ  ත්ෙ
විවට්ටූපනිස්සයං කුසලං උපචිනන්ය ො කකුසන්ධස්ස භගවය ො කායල 

අඤ්ඤ රස්සකුටුම්බිකස්සපුත්ය ොහුත්වානිබ්බත්ය ොඑකදිවසංසත්ොරං
දිස්වා පසන්නචිත්ය ො බීජපූරඵලානි සත්ථු උපයනසි  පටිග්ගයහසි භගවා

අනුකම්පං උපාදාය. යසො භික්ඛුසඞ්යඝ ච අභිප්පසන්යනො සලාකභත් ං
පට්ඨයපත්වා සඞ්ඝුද්යදසවයසන තිණ්ණං භික්ඛූනං යාව ායුකං ඛීරභත් ං
අදාසි  යසො ය හි පුඤ්ඤකම්යමහි අපරාපරං යදවමනුස්යසසු සම්පත්තිං
අනුභවන්ය ො එකදා මනුස්සයයොනියං නිබ්බත්ය ො එකස්ස
පච්යචකබුද්ධස්ස ඛීරභත් ං අදාසි  එවං  ත්ෙ  ත්ෙ පුඤ්ඤානි කත්වා
සුගතීසු එව පරිබ්භමන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද පුරිමකම්මනිස්සන්යදන 
සාවත්ථියං අඤ්ඤ රාය දුග්ගතිත්ථියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගණ්හි   ස්ස
මා ා දස මායස කුච්ඡිනා පරිහරිත්වා පරිපක්යක ගබ්යභ විජායනකායල
විජායතුංඅසක්යකොන්තී මුච්ඡංආපජ්ජිත්වාබහුයවලංම ාවියනිපජ්ජි  ං
ඤා කා ‘‘ම ා’’ති සඤ්ඤාය සුසානං යනත්වා චි කං ආයරොයපත්වා
යදව ානුභායවනවා වුට්ඨියාඋට්ඨි ායඅග්ගිංඅදත්වා පක්කමිංසු දාරයකො 
පච්ඡිමභාවිකත් ා යදව ානුභායවන මාතුකුච්ඡිය ො අයරොයගො නික්ඛමි 
මා ා පන කාලමකාසි  යදව ා  ං ගයහත්වා මනුස්සරූයපන 

සුසානයගොපකස්ස යගයහ ඨයපත්වා කතිපයකාලං පතිරූයපන ආහායරන
යපොයසසි   ය ො පරං සුසානයගොපයකො ච නං අත් යනො පුත් ං කත්වා
වඩ්යඪති යසො ොවඩ්යඪන්ය ො ස්සපුත්ය නසුපියයන නාමදාරයකන

සද්ධිංකීළන්ය ොවිචරති  ස්සසුසායනජා සංවඩ්ඪභාවය ො යසොපායකොති
සමඤ්ඤාඅයහොසි  

අයෙකදිවසං සත් වස්සිකං  ං භගවා පච්චූසයවලාය ඤාණජාලං 
පත්ෙරිත්වා යවයනයයබන්ධයවඔයලොයකත්වාඤාණජලන්ය ොගධං දිස්වා
සුසානට්ඨානං අගමාසි  දාරයකො පුබ්බයහතුනා යචොදියමායනො
පසන්නමානයසොසත්ොරංඋපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වාඅට්ඨාසි සත්ො ස්ස
ධම්මං කයෙසි  යසො ධම්මං සුත්වා පබ්බජ්ජං යාචිත්වා ‘‘පි රා
අනුඤ්ඤාය ොසී’’ති වුත්ය ො පි රං සත්ථු සන්තිකං යනසි   ස්ස පි ා

සත්ොරංඋපසඞ්කමිත්වාවන්දිත්වා‘‘භන්ය , ඉමංදාරකං පබ්බායජො’’ති
අනුජානි  සත්ො  ං පබ්බායජත්වා යමත් ාභාවනාය නියයොයජසි  යසො 
යමත් ාකම්මට්ඨානං ගයහත්වා සුසායන විහරන්ය ො ච චිරස්යසව
යමත් ාඣානං නිබ්බත්ය ත්වා ඣානං පාදකං කත්වා විපස්සනං

වඩ්යඪත්වා අරහත් ං සච්ඡාකාසි  ය න වුත් ං අපදායන (අප  යෙර
2.45.1-7) – 

‘‘කකුසන්යධො මහාවීයරො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

ගණම්හාවූපකට්යඨොයසො, අගමාසිවනන් රං  
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‘‘බීජමිඤ්ජංගයහත්වාන, ල ායආවුණිංඅහං; 

භගවා ම්හිසමයය, ඣායය පබ්බ න් යර  

‘‘දිස්වානහංයදවයදවං, විප්පසන්යනනයච සා; 

දක්ඛියණයයස්සවීරස්ස, බීජමිඤ්ජමදාසහං  

‘‘ඉමස්මිංයයවකප්පම්හි, යංමිඤ්ජමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බීජමිඤ්ජස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහා හුත්වා පන අඤ්යඤසං යසොසානිකභික්ඛූනං යමත් ාභාවනාවිධිං 

දස්යසන්ය ො ‘‘ෙොපිඑකපුත්තස්මි’’න්තිගාෙංඅභාසි  

33.  ත්ෙ ෙොති ඔපම්මත්යෙ නිපාය ො  එකපුත්තස්මින්ති පුනාති ච

කුලවංසං  ායති චාති පුත්ය ො, අත්රජාදියභයදො පුත්ය ො  එයකො පුත්ය ො

එකපුත්ය ො,  ස්මිංඑකපුත් ස්මිං විසයයයච ං භුම්මවචනං  පිෙස්මින්ති
පියාය බ්බ ාය යචව එකපුත්  ාය ච රූපසීලාචාරාදීහි ච

යපමකරණට්ඨානභූය   කුසලීතිකුසලං වුච්චතියඛමං යසොත්ථිභායවො,  ං

ලභි බ්බං එ ස්ස අත්ථීති කුසලී, සත් ානං හිය සී යමත් ජ්ඣාසයයො  

සබ්යබසු පායණසූති සබ්යබසු සත්ය සු  සබ්බත්ොති සබ්බාසු දිසාසු

සබ්යබසු වා භවාදීසු, සබ්බාසු වා අවත්ොසු  ඉදං වුත් ං යහොති – යො

එකපුත් යකපියයමනායප මා ාපි ාකුසලීඑකන් හිය සීභයවයය, එවං

පුරත්ථිමාදියභදාසු සබ්බාසු දිසාසු, කාමභවාදියභයදසු සබ්යබසු භයවසු
දහරාදියභදාසු සබ්බාසු අවත්ොසු ච ඨිය සු සබ්යබසු සත්ය සු

එකන් හිය සි ාය කුසලී භයවයය, ‘‘මිත්ය ො උදාසීයනො
පඤ්චත්ථියකො’’ති සීමං අකත්වා සීමාසම්යභදවයසන සබ්බත්ෙ එකරසං

යමත් ංභායවයයාති ඉමංපනගාෙංවත්වා ‘‘සයචතුම්යහආයස්මන්ය ො

එවං යමත් ාභාවනං අනුයුඤ්යජයයාෙ, යය ය  භගව ා ‘සුඛං

සුපතී’තිආදිනා (අ නි  11.15) එකාදස යමත් ානිසංසා වුත් ා, එකංයසන
ය සංභාගියනොභවො’’තිඔවාදමදාසි  

යසොපාකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. යපොසිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අනාසන්නවරාතිආයස්මය ො යපොසියත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? 

යසො කිර පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ විවට්ටූපනිස්සයං බහුං
කුසලං උපචිනිත්වා සුගතීසු එව සංසරන්ය ො ඉය ො ද්යවනවුය  කප්යප
තිස්සස්සභගවය ොකායලමිගලුද්යදොහුත්වාඅරඤ්යඤවිචරති අෙභගවා
 ස්ස අනුග්ගහං කාතුං අරඤ්ඤං ගන්ත්වා  ස්ස චක්ඛුපයෙ අත් ානං
දස්යසසි  යසො භගවන් ං දිස්වා පසන්නචිත්ය ො ආවුධං නික්ඛිපිත්වා
උපසඞ්කමිත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගය්හ අට්ඨාසි භගවානිසීදිතුකාම ංදස්යසසි 
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යසො  ාවයදව තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා සයම භූමිභායග සක්කච්චං
සන්ෙරිත්වා අදාසි නිසීදි ත්ෙභගවා අනුකම්පංඋපාදාය  නිසින්යනපන
භගවතිඅනප්පකංපීතියසොමනස්සංපටිසංයවයදන්ය ොභගවන් ංවන්දිත්වා 
සයම්පි එකමන් ං නිසීදි  අෙ භගවා ‘‘එත් කං වට්ටති ඉමස්ස
කුසලබීජ’’න්ති උට්ඨායාසනාපක්කාමි අචිරපක්කන්ය භගවති ංසීයහො
මිගරාජා ඝාය සි  යසො කාලඞ්කය ො යදවයලොයක නිබ්බත්ති  ‘‘යසො කිර
භගවති අනුපගච්ඡන්ය  සීයහන ඝාතිය ො නිරයය නිබ්බත්තිස්සතී’’ති  ං
දිස්වා භගවා සුගතියං නිබ්බත් නත්ෙං කුසලබීජයරොපනත්ෙඤ්ච
උපසඞ්කමි  

යසො  ත්ෙ යාව ායුකං ඨත්වා  ය ො යදවයලොකය ො චවිත්වා
සුගතීසුයයව පරිවත්ය න්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං
අඤ්ඤ රස්ස මහාවිභවස්ස යසට්ඨියනො පුත්ය ො සඞ්ගාමජි ත්යෙරස්ස

කනිට්ඨභා ා හුත්වා නිබ්බත්ති  යපොසියෙොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො
වයප්පත්ය ො දාරපරිග්ගහංකත්වාඑකං පුත් ංලභිත්වා අන්තිමභවික ාය
ධම්ම ායයචොදියමායනො ජාතිආදිං පටිච්ච උප්පන්නසංයවයගො පබ්බජිත්වා
අරඤ්ඤං පවිසිත්වා වූපකට්යඨො හුත්වා චතුසච්චකම්මට්ඨානභාවනං
අනුයුඤ්ජන්ය ො නචිරස්යසව විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත් ං

පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.53.1-12) – 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, ලම්බයකොනාමපබ්බය ො; 

 ත්යෙවතිස්යසොසම්බුද්යධො, අබ්යභොකාසම්හිචඞ්කමි  

‘‘මිගලුද්යදො  දාආසිං, අරඤ්යඤකානයන අහං; 

දිස්වාන ංයදවයදවං, තිණමුට්ඨිමදාසහං  

‘‘නිසීදනත්ෙංබුද්ධස්ස, දත්වාචිත් ංපසාදයං; 

සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, පක්කාමිංඋත් රාමුයඛො  

‘‘අචිරංග මත් ස්ස, මිගරාජාඅයපොෙය; 

යසොයහනයපොථිය ො, සන්ය ො ත්ෙකාලඞ්කය ොඅහං  

‘‘ආසන්යනයමක ංකම්මං, බුද්ධයසට්යඨඅනාසයව; 

සුමුත්ය ොසරයවයගොව, යදවයලොකමගච්ඡහං  

‘‘යූයපො ත්ෙසුයභොආසි, පුඤ්ඤකම්මාභිනිම්මිය ො; 

සහස්සකණ්යඩොස යභණ්ඩු, ධජාලුහරි ාමයයො  

‘‘පභානිද්ධාවය  ස්ස, ස රංසීවඋග්ගය ො; 

ආකිණ්යණොයදවකඤ්ඤාහි, ආයමොදිංකාමකාමිහං  

‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 
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ආගන්ත්වානමනුස්සත් ං, පත්ය ොම්හිආසවක්ඛයං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, නිසීදනමදාසහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, තිණමුට්යඨඉදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා භගවන් ං වන්දිතුං සාවත්ථිං ආගය ො ඤාතිං 

අනුකම්පාය ඤාතියගහං අගමාසි   ත්ෙ නං පුරාණදුතියකා වන්දිත්වා
ආසනදානාදිනා පඨමං උපාසිකා විය වත් ං දස්යසත්වා යෙරස්ස

අජ්ඣාසයං අජානන්තී පච්ඡා ඉත්ථිකුත් ාදීහි පයලොයභතුකාමා අයහොසි. 
යෙයරො ‘‘අයහොඅන්ධබාලා මාදියසපිනාමඑවංපටිපජ්ජතී’’තිචින්ය ත්වා
කිඤ්චි අවත්වාඋට්ඨායාසනා අරඤ්ඤයමවගය ො   ංආරඤ්ඤකාභික්ඛූ

‘‘කිං, ආවුයසො, අතිලහුං, නිවත්ය ොසි, ඤා යකහින දිට්යඨොසී’’තිපුච්ඡිංසු 

යෙයරො  ත්ෙ පවත්තිං ආචික්ඛන්ය ො ‘‘අනාසන්නවරා එතා’’ති ගාෙං
අභාසි  

34.  ත්ෙ අනාසන්නවරාති එතා ඉත්ථියයොනආසන්නා අනුපග ා, දූයර

එවවාඨි ාහුත්වාවරාපුරිසස්සයසට්ඨාහි ාවහා,  ඤ්චයඛො නිච්චය ව 

සබ්බකාලයමව, න රත්තියමව, න දිවාපි, න රයහොයවලායපි  විජානතාති

විජානන්ය න  ‘‘අනාසන්නපරා’’තිපි පාළි, යසො එවත්යෙො  අයඤ්යහත්ෙ
අධිප්පායයො – චණ්ඩහත්ථිඅස්සමහිංසසීහබයග්ඝයක්ඛරක්ඛසපිසාචාපි

මනුස්සානං අනුපසඞ්කමන්ය ො වරා යසට්ඨා, න අනත්ොවහා, ය  පන
උපසඞ්කමන් ා දිට්ඨධම්මිකංයයව අනත්ෙං කයරයයං  ඉත්ථියයො පන 

උපසඞ්කමිත්වා දිට්ඨධම්මිකං සම්පරායකං වියමොක්ඛනිස්සි ම්පි අත්ෙං 

විනායසත්වා මහන් ං අනත්ෙං ආපායදන්ති,  ස්මා අනාසන්නවරා එ ා
නිච්චයමව විජාන ාති ඉදානි මත්ෙංඅත්තූපනායකංකත්වාදස්යසන්ය ො 

‘‘ගා ා’’තිආදිමාහ   ත්ෙ ගා ාති ගාමං  උපයයොගත්යෙ හි එ ං

නිස්සක්කවචනං  අරඤ්ඤ ාගම් ාති අරඤ්ඤය ො ආගන්ත්වා   -කායරො

පදසන්ධිකයරො, නිස්සක්යකයච ං උපයයොගවචනං  තයතොතිමඤ්චකය ො  

අනා න්යතත්වාති අනාලපිත්වා පුරාණදුතියකං ‘‘අප්පමත් ා යහොහී’’ති

එත් කම්පි අවත්වා  යපොසියෙොති අත් ානයමව පරං විය වදති  යය පන

‘‘පක්කාමි’’න්තිපඨන්ති, ය සංඅහංයපොසියයොපක්කාමින්තියයොජනා යය 

පන‘‘සාඉත්ථීයෙරංඝරංඋපග ංයභොයජත්වාපයලොයභතුකාමාජා ා,  ං
දිස්වායෙයරො ාවයදව යගහය ොනික්ඛමිත්වාවිහාරංගන්ත්වාඅත් යනො
වසනට්ඨායන මඤ්චයක නිසීදි  සාපි යඛො ඉත්ථී පච්ඡාභත් ං
අලඞ්ක පටියත් ා විහායර යෙරස්ස වසනට්ඨානං උපසඞ්කමි   ං දිස්වා

යෙයරොකිඤ්චි අවත්වා උට්ඨාය දිවාට්ඨානයමවගය ො’’ති වදන්ති, ය සං
‘‘ගාමා අරඤ්ඤමාගම්මා’’ති ගාොපදස්ස අත්යෙො යොරු වයසයනව

නියයති විහායරොහිඉධ ‘‘අරඤ්ඤ’’න්තිඅධිප්යපය ො  
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යපොසියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5. සා ඤ්ඤකානිත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සුඛං සුඛත්යෙොති ආයස්මය ො සාමඤ්ඤකානිත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසොකිරපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරොහුත්වා ත්ෙ ත්ෙභයව
කුසලං උපචිනන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප විපස්සිස්ස භගවය ො
කායල මනුස්සයයොනියං නිබ්බත්ය ො විපස්සිං භගවන් ං දිස්වා
පසන්නමානයසො එකං මඤ්චං අදාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන 
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද අඤ්ඤ රස්ස

පරිබ්බාජකස්ස පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති  සා ඤ්ඤකානීතිස්ස නාමං
අයහොසි  යසො විඤ්ඤු ං පත්ය ො සත්ථු යමකපාටිහාරියං දිස්වා
පසන්නමානයසොසාසයනපබ්බජිත්වාචරියානුකූලංකම්මට්ඨානං ගයහත්වා
ඣානං නිබ්බත්ය ත්වා ඣානං පාදකං කත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

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

‘‘විපස්සියනොභගවය ො, යලොකයජට්ඨස්ස ාදියනො; 

එකංමඤ්චංමයාදින්නං, පසන්යනනසපාණිනා  

‘‘හත්ථියානං අස්සයානං, දිබ්බයානං සමජ්ඣගං; 

ය නමඤ්චකදායනන, පත්ය ොම්හිආසවක්ඛයං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංමඤ්චමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, මඤ්චදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
යෙරස්ස පන ගිහිසහායයකො කාතියායනො නාම පරිබ්බාජයකො

බුද්ධුප්පාදය ො පට්ඨාය තිත්ථියානං හ ලාභසක්කාර ාය
ඝාසච්ඡාදනමත් ම්පි අලභන්ය ො ආජීවකාපකය ො යෙරං උපසඞ්කමිත්වා

‘‘තුම්යහ සාකියපුත්තියා නාම මහාලාභග්ගයසග්ගප්පත් ා සුයඛන ජීවෙ, 

මයං පන දුක්ඛි ා කිච්ඡජීවිකා, කෙං නු යඛො පටිපජ්ජමානස්ස 

දිට්ඨධම්මිකඤ්යචව සම්පරායකඤ්ච සුඛං සම්පජ්ජතී’’ති පුච්ඡි  අෙස්ස

යෙයරො ‘‘නිප්පරියායය ොසුඛංනාමයලොකුත් රසුඛයමව,  ඤ්ච දනුරූපං
පටිපත්තිං පටිපජ්ජන් ස්යසවා’’තිඅත් නා ස්සඅධිග භාවංපරියායයන

විභායවන්ය ො ‘‘සුඛංසුඛත්යෙො භයතතදාචර’’න්තිගාෙංඅභාසි  

35.  ත්ෙ සුඛන්තිනිරාමිසං සුඛං ඉධාධිප්යප ං   ඤ්ච ඵලසමාපත්ති
යචව නිබ්බානඤ්ච   ො හි ‘‘අයං සමාධි පච්චුප්පන්නසුයඛො යචව 

ආයතිඤ්චසුඛවිපායකො’’)දී නි 3.355; අ නි 5.27; විභ 804) ‘‘නිබ්බානං

පරමං සුඛ’’න්ති)ධ ප 203-204) චවුත් ං  සුඛත්යෙොති සුඛප්පයයොජයනො, 

යොවුත්ය න සුයඛන අත්ථියකො   භයතති පාපුණාති, අත්ථිකස්යසයවදං

සුඛං, න ඉ රස්ස  යකො පන අත්ථියකොති ආහ ‘‘තදාචර’’න්ති  දත්ෙං
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පටුන 

ආචරන්ය ො, යායපටිපත්තියා ංපටිපත්තිං පටිපජ්ජන්ය ොතිඅත්යෙො න

යකවලං  දාචරං සුඛයමව ලභය , අෙ යඛො කිත්තිඤ්ච පප්යපොති ‘‘ඉතිපි
සීලවා සුපරිසුද්ධකායවචීකම්මන්ය ො සුපරිසුද්ධාජීයවො ඣායී

ඣානයුත්ය ො’’තිආදිනාකිත්තිංපරම්මුඛාපත්ෙටයස ං පාපුණාති  ෙසස්ස

වඩ්ඪතීති සම්මුයඛ ගුණාභිත්ෙවසඞ්ඛාය ො පරිවාරසම්පදාසඞ්ඛාය ො ච

යයසො අස්ස පරිබ්රූහති  ඉදානි ‘‘ දාචර’’න්ති සාමඤ්ඤය ො වුත් මත්ෙං

සරූපය ො දස්යසන්ය ො – ‘‘යෙො අරිෙ ට්ඨඞ්ගික ඤ්ජසං උජං, භායවති

 ග්ගං අ තස්ස පත්තිො’’තිආහ   ස්සත්යෙො යෙො පුග්ගයලොකියලයසහි

ආරකත් ා පරිසුද්ධට්යඨන පටිපජ්ජන් ානං අරියභාවකරණට්යඨන අරිෙං, 

සම්මාදිට්ඨිආදිඅට්ඨඞ්ගසමුදාය ාය අට්ඨඞ්ගිකං, 

අන් ද්වයරහි මජ්ඣිමපටිපත්තිභාවය ො අකුටිලට්යඨන අඤ්ජසං, 

කායවඞ්කාදිප්පහානය ො උජං, නිබ්බානත්ථියකහි මග්ගනියට්යඨන

කියලයස මායරන්ය ො ගමනට්යඨන ච ‘‘ ග්ග’’න්ති ලද්ධනාමං

දුක්ඛනියරොධගාමිනිපටිපදං අ තස්ස අසඞ්ඛ ායධාතුයා පත්තිො අධිගමාය 

භායවති අත් යනොසන් ායනඋප්පායදතිවඩ්යඪතිච, යසො නිප්පරියායයන

‘‘සුඛත්යෙො දාචර’’න්ති වුච්චති,  ස්මා යොවුත් ංසුඛංලභති  ංසුත්වා
පරිබ්බාජයකො පසන්නමානයසො පබ්බජිත්වා සම්මා පටිපජ්ජන්ය ො
නචිරස්යසව විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පාපුණි  ඉදයමව යෙරස්ස 
අඤ්ඤාබයාකරණංඅයහොසි  

සාමඤ්ඤකානිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. කු ාපුත්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සාධු සුතන්තිආයස්මය ොකුමාපුත් ත්යෙරස්සගාො කාඋප්පති? යසො
කිර පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො ඉය ො එකනවුය  කප්යප
අජිනචම්මවසයනො ාපයසොහුත්වා බන්ධුමතීනගයරරාජුයයායනවසන්ය ො
විපස්සිං භගවන් ං පස්සිත්වා පසන්නමානයසො පාදබ්භඤ්ජනය ලං අදාසි 
යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක නිබ්බත්ය ො   ය ො පට්ඨාය 

සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද අවන්තිරට්යඨ
යවළුකණ්ටකනගයර ගහපතිකුයල නිබ්බත්ය ො  ‘‘නන්යදො’’තිස්ස නාමං

අකංසු මා ාපනස්සකුමානාම, ය න කු ාපුත්යතොතිපඤ්ඤායත්ෙ යසො
ආයස්මය ො සාරිපුත් ස්ස සන්තියක ධම්මං සුත්වා ලද්ධප්පසායදො
පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්යචො පරියන් පබ්බ පස්යස සමණධම්මං
කයරොන්ය ො වියසසං නිබ්බත්ය තුං අසක්යකොන්ය ො භගවන් ං
උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා කම්මට්ඨානං යසොයධත්වා සප්පායට්ඨායන
වසන්ය ො විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං සච්ඡාකාසි  ය න වුත් ං 

අපදායන (අප යෙර2.53.24-30) – 

‘‘නගයරබන්ධුමතියා, රාජුයයායනවසාමහං; 

චම්මවාසී දාආසිං, කමණ්ඩලුධයරොඅහං  
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‘‘අද්දසංවිමලංබුද්ධං, සයම්භුංඅපරාජි ං; 

පධානංපහි ත් ං ං, ඣායංඣානර ංවසිං  

‘‘සබ්බකාමසමිද්ධඤ්ච, ඔඝතිණ්ණමනාසවං; 

දිස්වාපසන්නසුමයනො, අබ්භඤ්ජනමදාසහං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, අබ්භඤ්ජනමදාසහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, අබ්භඤ්ජනස්සිදංඵලං  

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

අරහත් ං පන පත්වා අරඤ්යඤ කායදළ්හිබහුයල භික්ඛූ, දිස්වා ය 

ඔවදන්ය ො සාසනස්ස නියයානිකභාවං පකායසන්ය ො ‘‘සාධු සුතං සාධු

චරිතක’’න්තිගාෙංඅභාසි  

36.  ත්ෙ සාධූතිසුන්දරං  සුතන්තිසවනං  ඤ්චයඛොවිවට්ටූපනිස්සි ං
වියසසය ො අප්පිච්ඡ ාදිපටිසංයුත් ං දසකොවත්ථුසවනං ඉධාධිප්යප ං  

සාධු චරිතකන්ති  යදව අප්පිච්ඡ ාදිචරි ං චිණ්ණං, සාධුචරි යමව හි 

‘‘චරි ක’’න්ති වුත් ං  පදද්වයයනාපි බාහුසච්චං  දනුරූපං පටිපත්තිඤ්ච 

‘‘සුන්දර’’න්ති දස්යසති  සදාති සබ්බකායල නවකමජ්ඣිමයෙරකායල, 

සබ්යබසු වා ඉරියාපෙක්ඛයණසු  අනියකතවිහායරොති කියලසානං

නිවාසනට්ඨානට්යඨන පඤ්චකාමගුණා නියක ා නාම, යලොකියා වා

ඡළාරම්මණධම්මා  යොහ – ‘‘රූපනිමිත් නියක විසාරවිනිබන්ධා යඛො, 

ගහපති, ‘නියක සාරී’ති වුච්චතී’’තිආදි )සං  නි  3.3). ය සං නියක ානං

පහානත්ොය පටිපදා අනියක විහායරො  අත්ෙපුච්ඡනන්ති  ං
ආජානිතුකාමස්ස කලයාණමිත් ං උපසඞ්කමිත්වා

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායකපරමත්ෙපයභදස්ස පුච්ඡනං, කුසලාදියභදස්ස වා

අත්ෙස්සසභාවධම්මස්ස‘‘කිං, භන්ය , කුසලං, කිංඅකුසලං, කිං සාවජ්ජං, 

කිං අනවජ්ජ’’න්තිආදිනා )ම  නි  3.296) පුච්ඡනං අත්ෙපුච්ඡනං  

පදක්ඛිණකම් න්ති ංපනපුච්ඡිත්වාපදක්ඛිණග්ගාහිභායවන  ස්සඔවායද
අධිට්ඨානංසම්මාපටිපත්ති ඉධාපි‘‘සාධූ’’තිපදංආයනත්වා යයොයජ බ්බං  

එතංසා ඤ්ඤන්ති ‘‘සාධුසු ’’න්තිආදිනා වුත් ංයංසු ං, යඤ්චචරි ං, 

යයො ච අනියක විහායරො, යඤ්ච අත්ෙපුච්ඡනං, යඤ්ච පදක්ඛිණකම්මං, 
එ ං සාමඤ්ඤං එයසො සමණභායවො  යස්මා ඉමාය එව පටිපදාය

සමණභායවො, න අඤ්ඤො,  ස්මා ‘‘සාමඤ්ඤ’’න්ති නිප්පරියායය ො

මග්ගඵලස්ස අධිවචනං  ස්සවාපනඅයංඅපණ්ණකපටිපදා,  ංපයන ං

සාමඤ්ඤං යාදිසස්ස සම්භවාති,  ං දස්යසතුං ‘‘අකිඤ්චනස්සා’’ති වුත් ං  

අපරිග්ගාහකස්ස, 
යඛත් වත්ථුහිරඤ්ඤසුවණ්ණදාසිදාසාදිපරිග්ගහපටිග්ගහණරහි ස්සාති
අත්යෙො  
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කුමාපුත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. කු ාපුත්තසහාෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

නානාජනපදං ෙන්තීති ආයස්මය ො කුමාපුත් සහායත්යෙරස්ස ගාො 

කා උප්පත්ති? යසො කිර පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ
විවට්ටූපනිස්සයං කුසලං උපචිනන්ය ො ඉය ො චතුනවුය  කප්යප
සිද්ධත්ෙස්සභගවය ොකායලකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ං පත්ය ො
අරඤ්ඤං පවිසිත්වා බහුං රුක්ඛදණ්ඩං ඡින්දිත්වා කත් රයට්ඨිං කත්වා 
සඞ්ඝස්ස අදාසි  අඤ්ඤඤ්ච යොවිභවං පුඤ්ඤං කත්වා යදයවසු 
නිබ්බත්තිත්වා  ය ො පට්ඨාය සුගතීසුයයව පරිවත්ය න්ය ො ඉමස්මිං 

බුද්ධුප්පායදයවළුකණ්ටකනගයරඉද්යධකුයලනිබ්බත්ති  සුදන්යතොතිස්ස
නාමංඅයහොසි ‘‘වාසුයලො’’තියකචිවදන්ති යසො කුමාපුත් ස්සපියසහායයො

හුත්වාවිචරන්ය ො ‘‘කුමාපුත්ය ොපබ්බජිය ො’’තිසුත්වා ‘‘නහිනූනයසො

ඔරයකො ධම්මවිනයයො, යත්ෙකුමාපුත්ය ො පබ්බජිය ො’’ති  දනුබන්යධන 

සයම්පි පබ්බජිතුකායමො හුත්වා සත්ථු සන්තිකං උපසඞ්කමි   ස්ස සත්ො
ධම්මං යදයසසි  යසො භියයයොයසොමත් ාය පබ්බජ්ජාය සඤ්ජා ඡන්යදො
පබ්බජිත්වා කුමාපුත්ය යනව සද්ධිං පරියන් පබ්බය  භාවනානුයුත්ය ො
විහරති ය නචසමයයන සම්බහුලාභික්ඛූනානාජනපයදසුජනපදචාරිකං
චරන් ාපිගච්ඡන් ාපිආගච්ඡන් ාපි ං ඨානං උපගච්ඡන්ති ය න ත්ෙ
යකොලාහලං යහොති   ං දිස්වා සුදන් ත්යෙයරො ‘‘ඉයම භික්ඛූ
නියයානිකසාසයන පබ්බජිත්වා ජනපදවි ක්කං අනුවත්ය න් ා
චිත් සමාධිං විරායධන්තී’’ති සංයවගජාය ො  යමව සංයවගං අත් යනො 

චිත් දමනස්සඅඞ්කුසංකයරොන්ය ො ‘‘නානාජනපදංෙන්තී’’ති ගාෙංඅභාසි  

37.  ත්ෙ නානාජනපදන්ති විසුං විසුං නානාවිධං ජනපදං, 

කාසියකොසලාදිඅයනකරට්ඨන්ති අත්යෙො  ෙන්තීති ගච්ඡන්ති  විචරන්තාති

‘‘අසුයකො ජනපයදො සුභික්යඛො සුලභපිණ්යඩො, අසුයකො යඛයමො

අයරොයගො’’තිආදිවි ක්කවයසන ජනපදචාරිකං චරන් ා  අසඤ්ඤතාති

 ස්යසව ජනපදවි ක්කස්ස අප්පහීන ාය චිත්ය න අසංය ා  ස ාධිඤ්ච

විරායධන්තීති සබ්බස්සපි උත් රිමනුස්සධම්මස්ස මූලභූ ං

උපචාරප්පනායභදං සමාධිඤ්ච නාම විරායධන්ති. ච-සද්යදො සම්භාවයන 
යදසන් රචරයණන ඣායතුං ඔකාසාභායවන අනධිග ං සමාධිං

නාධිගච්ඡන් ා, අධිග ඤ්ච වසීභාවානාපාදයනන ජීරන් ා වීරායධන්ති

නාම  කිංසු රට්ඨචරිො කරිස්සතීති සූති නිපා මත් ං  ‘‘එවංභූ ානං

රට්ඨචරියා ජනපදචාරිකා කිං කරිස්සති, කිං නාම අත්ෙං සායධස්සති, 

නිරත්ෙකාවා’’ති ගරහන්ය ො වදති  තස් ාති යස්මා ඊදිසී යදසන් රචරියා

භික්ඛුස්සනඅත්ොවහා, අපිචයඛොඅනත්ොවහාසම්පත්තීනංවිරාධනය ො, 

 ස්මා  වියනෙය සාරම්භන්ති වසනපයදයස අරතිවයසන උප්පන්නං
සාරම්භං චිත් සංකියලසං  දනුරූයපන පටිසඞ්ඛායනන වියනත්වා

වූපසයමත්වා  ඣායෙෙයාති ආරම්මණූපනිජ්ඣායනන



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො එකකනිපාය ො 

100 

පටුන 

ලක්ඛණූපනිජ්ඣායනන චාති දුවියධනපි ඣායනන ඣායයයය  

අපුරක්ඛයතොතිමිච්ඡාවි ක්යකහි ණ්හාදීහිවානපුරක්ඛය ොතිය සං වසං
අනුපගච්ඡන්ය ො කම්මට්ඨානයමව මනසි කයරයයාති අත්යෙො  එවං පන
වත්වා යෙයරො  යමව සංයවගං අඞ්කුසං කත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.53.36-41) – 

‘‘කානනං වනයමොග්ගය්හ, යවළුංයඡත්වානහං  දා; 

ආලම්බනංකරිත්වාන, සඞ්ඝස්සඅදදිංබහුං  

‘‘ය න චිත් ප්පසායදන, සුබ්බය  අභිවාදිය; 

ආලම්බදණ්ඩංදත්වාන, පක්කාමිංඋත් රාමුයඛො  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංදණ්ඩමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, දණ්ඩදානස්සිදංඵලං  

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

යං පනත්ෙං අඞ්කුසං කත්වා අයං යෙයරො අරහත් ං පත්ය ො, 

 යමවත්ෙං හදයයඨයපත්වාඅරහත් ංපත්ය ොපි ‘‘නානාජනපදංෙන්ති’’ති 

ඉදයමවගාෙංඅභාසි  ස්මා යදවස්සඅඤ්ඤාබයාකරණංඅයහොසීති  

කුමාපුත් සහායත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. ගවම්පතිත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යෙො ඉද්ධිො සරභුන්ති ආයස්මය ො ගවම්පතිත්යෙරස්ස ගාො  කා 

උප්පත්ති? යසොකිර පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ඉය ො එකතිංයසකප්යප
සිඛිං භගවන් ං පස්සිත්වා පසන්නමානයසො පුප්යඵහි පූජං අකාසි  යසො
ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක උප්පන්යනො අපරාපරං පුඤ්ඤානි
කයරොන්ය ො යකොණාගමනස්ස භගවය ො යචතියය ඡත් ඤ්ච යවදිකඤ්ච
කායරසි  කස්සපස්ස පන භගවය ො කායල අඤ්ඤ රස්මිං කුලයගයහ
නිබ්බත්ය ො   ස්මිඤ්චකුයලබහුංයගොමණ්ඩලංඅයහොසි  ංයගොපාලකා
රක්ඛන්ති අයං ත්ෙ අන් රන් රායුත් ප්පයුත් ංවිචායරන්ය ොවිචරති 
යසො එකං ඛීණාසවත්යෙරං ගායම පිණ්ඩාය චරිත්වා බහිගායම යදවසිකං

එකස්මිං පයදයස භත් කිච්චං කයරොන් ං දිස්වා ‘‘අයයයො සූරියා යපන
කිලමිස්සතී’’ති චින්ය ත්වා චත් ායරො සිරීසදණ්යඩ උස්සායපත්වා ය සං

උපරි සිරීසසාඛායයො ඨයපත්වා සාඛාමණ්ඩපං කත්වා අදාසි  ‘‘මණ්ඩපස්ස
සමීයප සිරීසරුක්ඛං යරොයපසී’’ති ච වදන්ති   ස්ස අනුකම්පාය යදවසිකං 
යෙයරො  ත්ෙ නිසීදි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන  ය ො චවිත්වා
චාතුමහාරාජියකසු නිබ්බත්ති   ස්ස පුරිමකම්මසංසූචකං විමානද්වායර
මහන් ංසිරීසවනංනිබ්බත්ති වණ්ණගන්ධසම්පන්යනහිඅඤ්යඤහිපුප්යඵහි

සබ්බකායල උපයසොභයමානං, ය න  ං විමානං ‘‘යසරීසක’’න්ති
පඤ්ඤායත්ෙ යසොයදවපුත්ය ොඑකංබුද්ධන් රංයදයවසුචමනුස්යසසු ච
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සංසරිත්වාඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදයසත්යෙරස්සචතූසු ගිහිසහායයසු ගවම්පති 
නාමහුත්වා ආයස්මය ොයසස්සපබ්බජි භාවංසුත්වාඅත් යනොසහායයහි

සද්ධිං භගවය ො සන්තිකං අගමාසි. සත්ො  ස්ස ධම්මං යදයසසි  යසො
යදසනාවසායන සහායයහි සද්ධිං අරහත්ය  පතිට්ඨාසි  ය න වුත් ං 

අපදායන (අප යෙර 2.53.42-47) – 

‘‘මිගලුද්යදොපුයරආසිං, විපියනවිචරංඅහං; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, සබ්බධම්මානපාරගුං  

‘‘ ස්මිංමහාකාරුණියක, සබ්බසත් හිය රය ; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, යනලපුප්ඵංඅපූජයං  

‘‘එකතිංයස ඉය ොකප්යප, යං පුප්ඵමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වායෙයරොවිමුත්තිසුඛංපටිසංයවයදන්ය ොසායකය  

විහරතිඅඤ්ජනවයන ය නචසමයයනභගවාමහ ාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිං
සායක ංගන්ත්වා අඤ්ජනවයනවිහාසි යසනාසනංනප්පයහොසි සම්බහුලා
භික්ඛූ විහාරසාමන් ා සරභුයා නදියා වාලිකාපුළියන සයංසු  අෙ
අඩ්ඪරත් සමයය නදියා උදයකොයඝ ආගච්ඡන්ය  සාමයණරාදයයො 
උච්චාසද්දමහාසද්දා අයහසුං  භගවා  ං ඤත්වා ආයස්මන් ං ගවම්පතිං

ආණායපසි – ‘‘ගච්ඡ, ගවම්පති, ජයලොඝං වික්ඛම්යභත්වා භික්ඛූනං

ඵාසුවිහාරංකයරොහී’’ති යෙයරො ‘‘සාධු, භන්ය ’’තිඉද්ධිබයලනනදීයසො ං

වික්ඛම්භි,  ං දූරය ොව පබ්බ කූටං විය අට්ඨාසි   ය ො පට්ඨාය යෙරස්ස
ආනුභායවො යලොයක පාකයටො අයහොසි  අයෙකදිවසං සත්ො මහතියා 
යදවපරිසාය මජ්යඣ නිසීදිත්වා ධම්මං යදයසන් ං යෙරං දිස්වා

යලොකානුකම්පාය  ස්ස ගුණානං විභාවනත්ෙං  ං පසංසන්ය ො ‘‘යෙො

ඉද්ධිොසරභු’’න්ති ගාෙංඅභාසි  

38.  ත්ෙ ඉද්ධිොති අධිට්ඨානිද්ධියා  සරභුන්ති එවංනාමිකං නදිං, යං

යලොයක ‘‘සරභු’’න්ති වදන්ති  අට්ඨයපසීති සන්දිතුං අයදන්ය ො යසො ං

නිවත්ය ත්වාපබ්බ කූටං වියමහන් ංජලරාසිංකත්වාඨයපසි  අසියතොති

නසිය ො,  ණ්හාදිට්ඨිනිස්සයරහිය ො, බන්ධනසඞ්ඛා ානං වා

සබ්බසංයයොජනානං සමුච්ඡින්නත් ා යකනචිපි බන්ධයනන අබද්යධො, 

 ය ො එව එජානං කියලසානං අභාවය ො අයනයජො යසො, ගවම්පති, තං

සබ්බසඞ්ගාතිගතං  ාදිසං සබ්යබපි රාගයදොසයමොහමානදිට්ඨිසඞ්යග 

අතික්කමිත්වා ඨි ත් ාසබ්බසඞ්ගාතිග ං, අයසක්ඛමුනිභාවය ො  හාමුනිං, 
 ය ො එව කාමකම්මභවාදියභදස්ස සකලස්සපි භවස්ස පාරං නිබ්බානං

ග ත් ා භවස්ස පාරගුං. යදවා න ස්සන්තීති යදවාපි ඉමස්සන්ති, පයගව
ඉ රාපජාති  
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ගාොපරියයොසායන මහය ො ජනකායස්ස ධම්මාභිසමයයො අයහොසි 
යෙයරොඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො‘‘සත්ොරං පූයජස්සාමී’’තිඉමයමවගාෙං
අභාසීති  

ගවම්පතිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. තිස්සත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සත්තිො විෙ ඔ ට්යඨොති ආයස්මය ො තිස්සත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පති? අයම්පි කිර පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයංපුඤ්ඤංඋපචිනන්ය ොතිස්සස්සභගවය ොයබොධියාමූයල 

පුරාණපණ්ණානි නීහරිත්වා යසොයධසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුනගයර

භගවය ො පිතුච්ඡාපුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති තිස්යසො නාම නායමන  යසො
භගවන් ං අනුපබ්බජිත්වා උපසම්පන්යනො හුත්වා අරඤ්ඤාය යන
විහරන්ය ො ජාතිං පටිච්ච මානං කයරොන්ය ො යකොධූපායාසබහුයලො ච

උජ්ඣානබහුයලො ච හුත්වා විචරති, සමණධම්යම උස්සුක්කං න කයරොති 
අෙනංසත්ොඑකදිවසංදිවාට්ඨායනවිවටමුඛංනිද්දායන් ංදිබ්බචක්ඛුනා 
ඔයලොයකන්ය ො සාවත්ථිය ො ආකායසන ගන්ත්වා  ස්ස උපරි
ආකායසයයව ඨත්වා ඔභාසං ඵරිත්වා ය යනොභායසන පටිබුද්ධස්ස සතිං

උප්පායදත්වාඔවාදංයදන්ය ො ‘‘සත්තිොවිෙඔ ට්යඨො’’තිගාෙංඅභාසි  

39.  ත්ෙ සත්තිොතියදසනාසීසයම ං, එකය ොධාරාදිනාසත්යෙනාති

අත්යෙො  ඔ ට්යඨොති පහය ො  චත් ායරො හි පහාරා ඔමට්යඨො උම්මට්යඨො
මට්යඨො විමට්යඨොති  ත්ෙඋපරිඨත්වාඅයධොමුඛංදින්නපහායරොඔමට්යඨො

නාම, යහට්ඨා ඨත්වා උද්ධම්මුඛං දින්නපහායරො උම්මට්යඨො නාම, 

අග්ගළසූචි විය විනිවිජ්ඣිත්වා ගය ො මට්යඨො නාම, යසයසො සබ්යබොපි
විමට්යඨො නාම  ඉමස්මිං පන ඨායන ඔමට්යඨො ගහිය ො  යසො හි
සබ්බදාරුයණො දුරුද්ධරණසල්යලො දුත්තිකිච්යඡො අන්ය ොයදොයසො 

අන්ය ොපුබ්බයලොහිය ොව යහොති, පුබ්බයලොහි ං අනික්ඛමිත්වා වණමුඛං
පරියයොනන්ධිත්වා තිට්ඨති පුබ්බයලොහි ංනීහරිතුකායමහිමඤ්යචනසද්ධිං

බන්ධිත්වාඅයධොසියරො කා බ්යබො යහොති, මරණංවාමරණමත් ංවාදුක්ඛං

පාපුණන්ති  ඩය්හ ායනති අග්ගිනා ඣායමායන   ත්ෙයකති සීයස  ඉදං
වුත් ං යහොති – යො සත්තියා ඔමට්යඨො පුරියසො 
සල්ලුබ්බාහනවණතිකිච්ඡනානං අත්ොය වීරියං ආරභති  ාදිසං පයයොගං

කයරොති පරක්කමති, යො ච ඩය්හමායන මත්ෙයකආදිත් සීයසො පුරියසො

 ස්ස නිබ්බාපනත්ෙං වීරියං ආරභති  ාදිසං පයයොගං කයරොති, එවයමවං, 

භික්ඛු, කාමරාගප්පහානාය සය ො අප්පමත්ය ො අතිවිය උස්සාහජාය ො
හුත්වාවිහයරයයාති  

එවං භගවා  ස්ස යෙරස්ස යකොධූපායාසවූපසමාය ඔවාදං යදන්ය ො
 යදකට්ඨ ායකාමරාගප්පහානසීයසනයදසනංනිට්ඨායපසි  යෙයරො ඉමං
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103 

පටුන 

ගාෙං සුත්වා සංවිග්ගහදයයො විපස්සනාය යුත් ප්පයුත්ය ො විහාසි   ස්ස

අජ්ඣාසයංඤත්වා සත්ොසංයුත් යක තිස්සත්යෙරසුත්තං (සං නි 3.84) 

යදයසසි  යසො යදසනාපරියයොසායන අරහත්ය  පතිට්ඨාසි  ය න වුත් ං 

අපදායන (අප යෙර2.53.66-73) – 

‘‘යදවයලොයකමනුස්යසයච, අනුයභොත්වාඋයභොයයස; 

අවසායනචනිබ්බානං, සිවංපත්ය ොඅනුත් රං  

‘‘සම්බුද්ධංඋද්දිසිත්වාන, යබොධිංවා ස්සසත්ථුයනො; 

යයොපුඤ්ඤංපසවීයපොයසො,  ස්සකිංනාමදුල්ලභං  

‘‘මග්යගඵයලආගයමච, ඣානාභිඤ්ඤාගුයණසුච; 

අඤ්යඤසංඅධියකොහුත්වා, නිබ්බායාමිඅනාසයවො  

‘‘පුයරහංයබොධියාපත් ං, ඡඩ්යඩත්වාහට්ඨමානයසො; 

ඉයමහිවීස ඞ්යගහි, සමඞ්ගීයහොමිසබ්බො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා යෙයරො අඤ්ඤං බයාකයරොන්ය ො සත්ොරං

පූයජතුං  යමවගාෙංඅභාසි  

තිස්සත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. වඩ්ඪ ානත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සත්තිො විෙ ඔ ට්යඨොති ආයස්මය ො වඩ්ඪමානත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි කිර පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො ඉය ො ද්යවනවුය 
කප්යප තිස්සස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං 
පත්ය ො තිස්සං භගවන් ං පිණ්ඩාය චරන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො
සුපරිපක්කානි වණ්ටය ො මුත් ානි අම්බඵලානි අදාසි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක නිබ්බත්ය ො අපරාපරං පුඤ්ඤකම්මානි

උපචිනන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදයවසාලියං ලිච්ඡවිරාජකුයලනිබ්බත්ති, 

වඩ්ඪ ායනොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො සද්යධො පසන්යනො
දායයකො දානරය ො කාරයකො සඞ්ඝුපට්ඨායකො හුත්වා  ොරූයප අපරායධ
සත්ොරා පත් නික්කුජ්ජනකම්යම කාරාපිය  අග්ගිං අක්කන්ය ො විය

සඞ්ඝං ඛමායපත්වාකම්මංපටිප්පස්සම්යභත්වාසඤ්ජා සංයවයගොපබ්බජි, 
පබ්බජිත්වා පන ථිනමිද්ධාභිභූය ො විහාසි   ං සත්ො සංයවයජන්ය ො 

‘‘සත්තිොවිෙඔ ට්යඨො’’තිගාෙංඅභාසි  

40.  ත්ෙ භවරාගප්පහානාොතිභවරාගස්සරූපරාගස්සඅරූපරාගස්සච 

පජහනත්ොය  යදිපි අජ්ඣත් සංයයොජනානි අප්පහාය

බහිද්ධසංයයොජනානං පහානං නාම නත්ථි, නානන් රිකභාවය ො පන
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උද්ධම්භාගියසංයයොජනප්පහානවචයනන ඔරම්භාගියසංයයොජනප්පහානම්පි 
වුත් යමව යහොති  යස්මා වා සමුච්ඡින්යනොරම්භාගියසංයයොජනානම්පි

යකසඤ්චි අරියානං උද්ධම්භාගියසංයයොජනානි දුප්පයහයයානි යහොන්ති, 
 ස්මා සුප්පයහයයය ො දුප්පයහයයයමව දස්යසන්ය ො භගවා
භවරාගප්පහානසීයසනසබ්බස්සාපි උද්ධම්භාගියසංයයොජනස්ස පහානමාහ 
යෙරස්සඑවවාඅජ්ඣාසයවයසයනවංවුත් ං යසසං වුත් නයයමව  

වඩ්ඪමානත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

චතුත්ෙවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5. පඤ්චමවග්යගො 

1. සිරිවඩ්ඪත්යෙරගාොවණ්ණනා 

විවර නුපතන්ති විජ්ජතාති ආයස්මය ො සිරිවඩ්ඪත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසොපිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙවිවට්ටූපනිස්සයං
කුසලං උපචිනන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප විපස්සිස්ස භගවය ො 
කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො විපස්සිං භගවන් ං
පස්සිත්වා කිඞ්කණිපුප්යඵහි පූජං කත්වා ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවයලොයක නිබ්බත්ය ො අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා සුගතීසුයයව
සංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදරාජගයහ විභවසම්පන්නස්සබ්රාහ්මණස්ස

යගයහ නිබ්බත්ති, සිරිවඩ්යඪොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො
බිම්බිසාරසමාගයම සත්ෙරි සද්ධම්යම ච උප්පන්නප්පසායදො
යහතුසම්පන්න ාය පබ්බජි  පබ්බජිත්වා ච ක පුබ්බකිච්යචො
යවභාරපණ්ඩවපබ්බ ානං අවිදූයර අඤ්ඤ රස්මිං අරඤ්ඤාය යන 
පබ්බ ගුහායං කම්මට්ඨානමනුයුත්ය ො විහරති   ස්මිඤ්ච සමයය මහා
අකාලයමයඝො උට්ඨහි  විජ්ජුල්ල ා පබ්බ විවරං පවිසන්තියයො විය
විචරන්ති  යෙරස්ස ඝම්මපරිළාහාභිභූ ස්ස සාරගබ්යභහි යමඝවාය හි
ඝම්මපරිළායහො වූපසමි  උතුසප්පායලායභන චිත් ං එකග්ගං අයහොසි 
සමාහි චිත්ය ො විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත් ං පාපුණි  ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර1.21.10-14) – 

‘‘කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, සබ්බඤ්ඤූයලොකනායයකො; 

ඔදකංදහයමොග්ගය්හ, සිනායඅග්ගපුග්ගයලො  

‘‘පග්ගය්හකිඞ්කණිංපුප්ඵං, විපස්සිස්සාභියරොපයං; 

උදග්ගචිත්ය ොසුමයනො, ද්විපදින්දස්ස ාදියනො  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘සත් වීසතිකප්පම්හි, රාජාභීමරයෙොඅහු; 
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සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා අඤ්ඤාපයදයසන අත් සන්නිස්සයං උදානං

උදායනන්ය ො ‘‘විවර නුපතන්ති විජ්ජතා’’තිගාෙංඅභාසි  

41.  ත්ෙ විවරන්ති අන් රා යවමජ්ඣං  අනුපතන්තීති අනුලක්ඛයණ

ප න්ති පවත් න්ති, විජ්යජො න්තීති අත්යෙො  විජ්යජො නයමව හි 

විජ්ජුල්ල ානං පවත්ති නාම  අනු-සද්දයයොයගන යචත්ෙ උපයයොගවචනං, 

යො ‘‘රුක්ඛමනුවිජ්යජො න්තී’’ති  විජ්ජතාති සය ර ා  යවභාරස්ස ච

පණ්ඩවස්ස චාති යවභාරපබ්බ ස්ස ච පණ්ඩවපබ්බ ස්ස ච

විවරමනුප න්තීති යයොජනා  නගවිවරගයතොති නගවිවරං පබ්බ ගුහං

උපගය ො  ඣාෙතීති ආරම්මණූපනිජ්ඣායනන ලක්ඛණූපනිජ්ඣායනන ච

ඣායති, සමෙවිපස්සනංඋස්සුක්කායපන්ය ොභායවති  පුත්යතොඅප්පටි ස්ස 

තාදියනොති සීලක්ඛන්ධාදිධම්මකායසම්පත්තියා රූපකායසම්පත්තියා ච 
අනුපමස්ස උපමාරහි ස්ස ඉට්ඨානිට්ඨාදීසු  ාදිලක්ඛණසම්පත්තියා
 ාදියනො බුද්ධස්ස භගවය ො ඔරසපුත්ය ො  පුත් වචයනයනව යචත්ෙ
යෙයරනසත්ථුඅනුජා භාවදීපයනන අඤ්ඤාබයාක ාතියවදි බ්බං  

සිරිවඩ්ඪත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. ඛදිරවනිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

චාය  උපචාය ති ආයස්මය ො ඛදිරවනියයරව ත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පති? අයං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හංසවතීනගයර
තිත්ෙනාවිකකුයල නිබ්බත්තිත්වා මහාගඞ්ගාය පයාගතිත්යෙ 
තිත්ෙනාවාකම්මං කයරොන්ය ො එකදිවසං සසාවකසඞ්ඝං භගවන් ං
ගඞ්ගාතීරං උපග ං දිස්වා පසන්නමානයසො නාවාසඞ්ඝාටං යයොයජත්වා
මහන්ය නපූජාසක්කායරනපරතීරංපායපත්වා අඤ්ඤ රංභික්ඛුංසත්ොරා
ආරඤ්ඤකානං අග්ගට්ඨායන ඨපියමානං දිස්වා  දත්ෙං පත්ෙනං
පට්ඨයපත්වා භගවය ො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච මහාදානං පවත්ය සි  භගවා ච
 ස්ස පත්ෙනායඅවජ්ඣභාවංබයාකාසි යසො ය ොපට්ඨාය ත්ෙ ත්ෙ
විවට්ටූපනිස්සයං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද මගධරට්යඨ නාලකගායම රූපසාරියා බ්රාහ්මණියා කුච්ඡිස්මිං
නිබ්බත්ති  ං වයප්පත් ංමා ාපි යරොඝරබන්ධයනනබන්ධිතුකාමාජා ා 
යසො සාරිපුත් ත්යෙරස්සපබ්බජි භාවංසුත්වා‘‘මය්හංයජට්ඨභා ා අයයයො

උපතිස්යසොඉමංවිභවංඡඩ්යඩත්වාපබ්බජිය ො, ය නවන් ංයඛළපිණ්ඩං
කොහං පච්ඡාගිලිස්සාමී’’තිජා සංයවයගොපාසංඅනුපගච්ඡනකමියගොවිය
ඤා යකවඤ්යචත්වා යහතුසම්පත්තියා යචොදියමායනො භික්ඛූනං සන්තිකං
ගන්ත්වා ධම්මයසනාපතියනො කනිට්ඨභාවං නියවයදත්වා අත් යනො
පබ්බජ්ජාය ඡන්දං ආයරොයචසි  භික්ඛූ  ං පබ්බායජත්වා
පරිපුණ්ණවීසතිවස්සං උපසම්පායදත්වා කම්මට්ඨායන නියයොයජසුං  යසො
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කම්මට්ඨානංගයහත්වාඛදිරවනං පවිසිත්වා, ‘‘අරහත් ංපත්වාභගවන් ං
ධම්මයසනාපතිඤ්ච පස්සිස්සාමී’’ති ඝයටන්ය ො වායමන්ය ො ඤාණස්ස

පරිපාකග ත් ානචිරස්යසවඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි ය නවුත් ං අපදායන 

(අප යෙර1.1.628-643) – 

‘‘ගඞ්ගාභාගීරථීනාම, හිමවන් ාපභාවි ා; 

කුතිත්යෙනාවියකොආසිං, ඔරියමච රිංඅහං  

‘‘පදුමුත් යරොනායයකො, සම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

වසීස සහස්යසහි, ගඞ්ගාතීරමුපාගය ො  

‘‘බහූනාවාසමායනත්වා, වඩ්ඪකීහිසුසඞ්ඛ ං; 

නාවායඡදනංකත්වා, පටිමානිංනරාසභං  

‘‘ආගන්ත්වානචසම්බුද්යධො, ආරූහි ඤ්චනාවකං; 

වාරිමජ්යඣඨිය ොසත්ො, ඉමාගාොඅභාසෙ  

‘‘යයොයසො ායරසිසම්බුද්ධං, සඞ්ඝඤ්චාපිඅනාසවං; 

ය නචිත් ප්පසායදන, යදවයලොයකරමිස්සති  

‘‘නිබ්බත්තිස්සතිය බයම්හං, සුක ංනාවසණ්ඨි ං; 

ආකායසපුප්ඵඡදනං, ධාරයස්සතිසබ්බදා  

‘‘අට්ඨපඤ්ඤාසකප්පම්හි,  ාරයකොනාමඛත්තියයො; 

චාතුරන්ය ොවිජි ාවී, චක්කවත්තීභවිස්සති  

‘‘සත් පඤ්ඤාසකප්පම්හි, චම්මයකොනාම ඛත්තියයො; 

උග්ගච්ඡන්ය ොවසූරියයො, යජොතිස්සතිමහබ්බයලො  

‘‘කප්පස සහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘තිදසායසොචවිත්වාන, මනුස්සත් ංගමිස්සති; 

යරවය ොනාමනායමන, බ්රහ්මබන්ධුභවිස්සති  

‘‘අගාරානික්ඛමිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 

යගො මස්සභගවය ො, සාසයනපබ්බජිස්සති  

‘‘යසොපච්ඡාපබ්බජිත්වාන, යුත් යයොයගොවිපස්සයකො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ්බායස්සතිනාසයවො  

‘‘වීරියංයමධුරයධොරය්හං, යයොගක්යඛමාධිවාහනං; 
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ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන  

‘‘ස සහස්යසක ංකම්මං, ඵලංදස්යසසියමඉධ; 

සුමුත්ය ොසරයවයගොව, කියලයසඣාපයීමම  

‘‘ ය ො මංවනනිර ං, දිස්වායලොකන් ගූ මුනි; 

වනවාසිභික්ඛූනග්ගං, පඤ්ඤයපසිමහාමති  

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

යසනාසනං සංසායමත්වා පත් චීවරමාදාය අනුපුබ්යබන සාවත්ථිං පත්වා
යජ වනං පවිසිත්වා සත්ොරං ධම්මයසනාපතිඤ්ච වන්දිත්වා කතිපාහං

යජ වයන විහාසි. අෙ නං සත්ො අරියගණමජ්යඣ නිසින්යනො

ආරඤ්ඤකානංභික්ඛූනං අග්ගට්ඨායනඨයපසි–‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම
සාවකානංභික්ඛූනංආරඤ්ඤකානංයදිදං යරවය ොඛදිරවනියයො’’ති)අ නි 

1.198, 203). යසො අපරභායග අත් යනො ජා ගාමං ගන්ත්වා ‘‘චාලා, 

උපචාලා, සීසූපචාලා’’ති තිස්සන්නං භගිනීනං පුත්ය  ‘‘චාලා, උපචාලා, 
සීසූපචාලා’’ති යයොභාගියනයයයආයනත්වාපබ්බායජත්වාකම්මට්ඨායන
නියයොයජසි  ය  කම්මට්ඨානං අනුයුත් ා විහරන්ති   ස්මිඤ්ච සමයය
යෙරස්ස යකොචියදවආබායධො උප්පන්යනො   ං සුත්වා සාරිපුත් ත්යෙයරො

යරව ං ‘‘ගිලානපුච්ඡනං අධිගමපුච්ඡනඤ්ච කරිස්සාමී’’ති උපගච්ඡි 
යරව ත්යෙයරො ධම්මයසනාපතිං දූරය ොව ආගච්ඡන් ං දිස්වා ය සං

සාමයණරානං සතුප්පාදනවයසන ඔවදන්ය ො ‘‘චාය  උපචාය ’’ති ගාෙං
අභාසි  

42.  ත්ෙ චාය  උපචාය  සීසූපචාය ති ය සං ආලපනං  ‘‘චාලා, 

උපචාලා, සීසූපචාලා’’තිහිඉත්ථිලිඞ්ගවයසනලද්ධනාමාය  යයොදාරකා

පබ්බජි ාපි  ො යවොහරීයන්ති  ‘‘‘චාලී, උපචාලී, සීසූපචාලී’ති ය සං

නාම’’න්ති ච වදන්ති  යදත්ෙං ‘‘චාලා’’තිආදිනා ආමන් නං ක ං,  ං

දස්යසන්ය ො ‘‘පතිස්සතා නු යඛො විහරො’’ති වත්වා  ත්ෙ කාරණමාහ 

‘‘ආගයතො යවො වා ං විෙ යවධී’’ති  පතිස්සතාති පතිස්සතිකා  යඛොති

අවධාරයණ  ආගයතොති ආගච්ඡි  යවොති තුම්හාකං  වා ං විෙ යවධීති

වාලයවධී විය, අයඤ්යහත්ෙ සඞ්යඛපත්යෙො –
තික්ඛජවනනිබ්යබධිකපඤ්ඤ ාය වාලයවධිරූයපො සත්ථුකප්යපො තුම්හාකං

මාතුලත්යෙයරො ආගය ො,  ස්මා සමණසඤ්ඤං උපට්ඨයපත්වා 

සතිසම්පජඤ්ඤයුත් ාඑවහුත්වාවිහරෙ, ‘‘යොධිගය විහායරඅප්පමත් ා 
භවො’’ති  

 ං සුත්වා ය  සාමයණරා ධම්මයසනාපතිස්ස පච්චුග්ගමනාදිවත් ං 
කත්වා උභින්නං මාතුලත්යෙරානං පටිසන්ොරයවලායං නාතිදූයර සමාධිං
සමාපජ්ජිත්වා නිසීදිංසු  ධම්මයසනාපති යරව ත්යෙයරන සද්ධිං
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පටිසන්ොරං කත්වා උට්ඨායාසනා ය  සාමයණයර උපසඞ්කමි, ය 
 ොකාලපරිච්යඡදස්ස ක ත් ා යෙයර උපසඞ්කමන්ය  එව උට්ඨහිත්වා
වන්දිත්වා අට්ඨංසු  යෙයරො ‘‘ක රක රවිහායරන විහරො’’ති පුච්ඡිත්වා 
ය හි‘‘ඉමායඉමායා’’තිවුත්ය ‘‘දාරයකපි නාමඑවංවියනන්ය ොමය්හං
භාතියකො පච්චපාදි ව  ධම්මස්ස අනුධම්ම’’න්ති යෙරං පසංසන්ය ො
පක්කාමි  

ඛදිරවනියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. සු ඞ්ග ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සුමුත්තියකොති ආයස්මය ො සුමඞ්ගලත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? 

යසොපි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයං
පුඤ්ඤංඋපචිනන්ය ො සිද්ධත්ෙස්සභගවය ොකායලරුක්ඛයදව ාහුත්වා
නිබ්බත්ති  යසො එකදිවසං සත්ොරං න්හායත්වා එකචීවරං ඨි ං දිස්වා
යසොමනස්සප්පත්ය ො හුත්වා අප්යඵොයටසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියා අවිදූයර 
අඤ්ඤ රස්මිං ගාමයක  ාදියසන කම්මනිස්සන්යදන දලිද්දකුයල

නිබ්බත්ති   ස්ස සු ඞ්ගය ොති නාමං අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො 
ඛුජ්ජකාසි නඞ්ගලකුද්දාලපරික්ඛායරොහුත්වාකසියාජීවති යසොඑකදිවසං
රඤ්ඤා පයසනදියකොසයලන භගවය ො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච මහාදායන
පවත්තියමායන දායනොපකරණානි ගයහත්වා ආගච්ඡන්ය හි මනුස්යසහි
සද්ධිංදධිඝටංගයහත්වාආගය ොභික්ඛූනංසක්කාරසම්මානං දිස්වා‘‘ඉයම
සමණා සකයපුත්තියා සුඛුමවත්ෙසුනිවත්ො සුයභොජනානි භුඤ්ජිත්වා 

නිවාය සු යසනාසයනසු විහරන්ති, යංනූනාහම්පි පබ්බයජයය’’න්ති

චින්ය ත්වා, අඤ්ඤ රං මහායෙරං උපසඞ්කමිත්වා අත් යනො
පබ්බජ්ජාධිප්පායං නියවයදසි  යසො  ං කරුණායන්ය ො පබ්බායජත්වා
කම්මට්ඨානංආචික්ඛි යසොඅරඤ්යඤවිහරන්ය ොඑකවිහායර නිබ්බින්යනො

උක්කණ්ඨිය ො හුත්වා, විබ්භමිතුකායමො ඤාතිගාමං ගච්ඡන්ය ො 
අන් රාමග්යගකච්ඡංබන්ධිත්වායඛත් ංකසන්ය කිලිට්ඨවත්ෙනිවත්යෙ

සමන් ය ො රයජොකිණ්ණසරීයරවා ා යපනඵුස්සන්ය කස්සයකදිස්වා, 

‘‘මහන් ං වතියම සත් ා ජීවිකනිමිත් ං දුක්ඛං පච්චනුයභොන්තී’’ති 
සංයවගං පටිලභි  ඤාණස්ස පරිපාකං ග ත් ා යොගහි ං කම්මට්ඨානං
උපට්ඨාසි  යසො අඤ්ඤ රං රුක්ඛමූලං උපගන්ත්වා වියවකං ලභිත්වා
යයොනියසො මනසිකයරොන්ය ො විපස්සනං වඩ්යඪත්වා මග්ගපටිපාටියා

අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප  යෙර1.12.11-19) – 

‘‘අත්ෙදස්සීජිනවයරො, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

විහාරාඅභිනික්ඛම්ම,  ළාකංඋපසඞ්කමි  

‘‘න්හාත්වාපිත්වාචසම්බුද්යධො, උත් රිත්යවකචීවයරො; 

අට්ඨාසිභගවා ත්ෙ, වියලොයකන්ය ොදියසොදිසං  



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො එකකනිපාය ො 
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‘‘භවයන උපවිට්යඨොහං, අද්දසංයලොකනායකං; 

හට්යඨොහට්යඨනචිත්ය න, අප්යඵොයටසිංඅහං දා  

‘‘ස රංසිංවයජො න් ං, පභාසන් ංවකඤ්චනං; 

නච්චගීය පයුත්ය ොහං, පඤ්චඞ්ගතූරියම්හිච  

‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත් ංඅෙමානුසං; 

සබ්යබසත්ය අභියභොමි, විපුයලොයහොතියමයයසො  

‘‘නයමොය පුරිසාජඤ්ඤ, නයමොය පුරිසුත් ම; 

අත් ානංය ොසයත්වාන, පයරය ොයසසිත්වංමුනි  

‘‘පරිග්ගයහනිසීදිත්වා, හාසංකත්වානසුබ්බය ; 

උපට්ඨහිත්වාසම්බුද්ධං, තුසි ංඋපපජ්ජහං  

‘‘යසොළයසය ොකප්පසය , ද්විනවඑකචින්ති ා; 

සත් ර නසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා සම්පත්තිං අත් යනො දුක්ඛවිමුත්තිඤ්ච 

කිත් නවයසනඋදානංඋදායනන්ය ො ‘‘සුමුත්තියකො’’තිආදිමාහ  

43.  ත්ෙ සුමුත්තියකොතිසුන්දරා අච්චන්තික ායඅපුනබ්භවිකාමුත්ති 

එ ස්සාතිසුමුත්තියකො  ස්සපනවිමුත්තියාපාසංසිය ායඅච්ඡරිය ායච 

අප්යඵොයටන්ය ොආහ ‘‘සුමුත්තියකො’’ති  පුන ත්ෙ විමුත්තියං අත් යනො

පසාදස්ස දළ්හභාවං දස්යසන්ය ො ‘‘සාහු සුමුත්තියකොම්හී’’ති ආහ  ‘‘සාධු

සුට්ඨු මුත්තියකො ව ම්හී’’ති අත්යෙො  ‘‘කුය ො පනායං සුමුත්තික ා’’ති? 

කාමඤ්චායංයෙයරොසබ්බස්මාපිවට්ටදුක්ඛය ො සුවිමුත්ය ො, අත් යනොපන

 ාව උපට්ඨි ං අතිවිය අනිට්ඨභූ ං දුක්ඛං දස්යසන්ය ො ‘‘තීහි

ඛුජ්ජයකහී’’තිආදිමාහ   ත්ෙ ඛුජ්ජයකහීති ඛුජ්ජසභායවහි, ඛුජ්ජාකායරහි
වා  නිස්සක්කවචනඤ්යච ංමුත් සද්දායපක්ඛාය කස්සයකොහිඅඛුජ්යජොපි
සමායනොතීසු ඨායනසු අත් ානං ඛුජ්ජංකත්වා දස්යසතිලායයනකසයන

කුද්දාලකම්යම ච  යයො හි පන කස්සයකො ලායනාදීනි කයරොති,  ානිපි
අසි ාදීනිකුටිලාකාරය ො ඛුජ්ජකානීතිවුත් ං‘‘තීහිඛුජ්ජයකහී’’ති  

ඉදානි  ානි සරූපය ො දස්යසන්ය ො ‘‘අසිතාසු  ො, නඞ්ග ාසු  ො, 

ඛුද්දකුද්දා ාසු  ො’’ති ආහ   ත්ෙ අසිතාසු  ොති ලවිත්ය හි මයා
මුත් න්ති අත්යෙො  නිස්සක්යක යච ං භුම්මවචනං  යසයසසුපි එයසව

නයයො  අපයර පන ‘‘අසිතාසු  ොති ලවිත්ය හි කරණභූය හි මයා
ඛුජ්ජි ’’න්තිවදන්ති ය සංමය න කරණත්යෙයහතුම්හිවාභුම්මවචනං  

‘‘නඞ්ග ාසූ’’ති ලිඞ්ගවිපල්ලාසං කත්වා වුත් ං, නඞ්ගයලහි කසියරහීති
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පටුන 

අත්යෙො  අත් නා වළඤ්ජි කුද්දාලස්ස සභාවය ො වළඤ්ජයනන වා

අප්පක ාය වුත් ං ‘‘ඛුද්දකුද්දාලාසූ’’ති ‘‘කුණ්ඨකුද්දාලාසූ’’තිපි පාළි  

වළඤ්ජයනයනව අතිඛිණඛණිත්ය සූති අත්යෙො  ඉධය වාති  -කායරො

පදසන්ධිකයරො  අෙවාපීති වා-සද්යදොනිපා මත් ං ගාමයකඨි ත් ා ානි

අසි ාදීනි කිඤ්චාපි ඉයධව මම සමීයපයයව,  ොපි අලයමව යහොතීති

අත්යෙො  තුරි වයසන යච ං ආයමඩි වචනං  ඣාොති
ඵලසමාපත්තිජ්ඣානවයසනදිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ෙං දිබ්බවිහාරාදිවයසනච

ඣාය  සු ඞ්ග ාති අත් ානං ආලපති  ඣායන පන ආදරදස්සනත්ෙං

ආයමඩි ං ක ං  අප්ප ත්යතො විහරාති සතිපඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්තියා

සබ්බත්ෙකයමව අප්පමත්ය ොසිත්වං,  ස්මා ඉදානි සුඛං විහර, සුමඞ්ගල 
යකචිපන ‘‘අරහත් ං අප්පත්වා එව විපස්සනාය වීථිපටිපන්නාය සාසයන
සඤ්ජා ාභිරතියා යොනුභූ ං ඝරාවාසදුක්ඛං ජිගුච්ඡන්ය ො යෙයරො ඉමං
ගාෙං වත්වා පච්ඡා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පාපුණී’’ති වදන්ති 
ය සං මය න ‘‘ඣාය අප්පමත්ය ො විහරා’’ති පදානං අත්යෙො
විපස්සනාමග්ගවයසනපියුජ්ජතිඑව  

සුමඞ්ගලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. සානුත්යෙරගාොවණ්ණනා 

 තං වා අම්  යරොදන්තීති ආයස්මය ො සානුත්යෙරස්ස ගාො  කා 

උප්පත්ති? යසොපි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො ඉය ො චතුනවුය  කප්යප
සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො හත්ෙපාදයධොවනමුඛවික්ඛාලනානං අත්ොය උදකං
උපයනසි සත්ොහියභොජනකායලහත්ෙපායද යධොවිතුකායමොඅයහොසි යසො
සත්ථු ආකාරං සල්ලක්යඛත්වා උදකං උපයනසි  භගවා හත්ෙපායද 
යධොවිත්වාභුඤ්ජිත්වාමුඛංවික්ඛායලතුකායමොඅයහොසි යසො ම්පි ඤත්වා
මුයඛොදකං උපයනසි  සත්ො මුඛං වික්ඛායලත්වා මුඛයධොවනකිච්චං
නිට්ඨායපසි එවංභගවාඅනුකම්පංඋපාදායය නකරීයමානංයවයයාවච්චං 
සාදිය  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයකනිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං
පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද
සාවත්ථියං අඤ්ඤ රස්ස උපාසකස්ස යගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හි   ස්මිං

ගබ්භගය යයව පි ා පවාසං ගය ො, උපාසිකා දසමාසච්චයයන පුත් ං

විජායත්වා සානූතිස්ස නාමං අකාසි   ස්මිං අනුක්කයමන වඩ්ඪන්ය 

සත් වස්සිකංයයව නං භික්ඛූනං සන්තියක පබ්බායජසි, ‘‘එවමයං 
අනන් රායයො වඩ්ඪිත්වා අච්චන් සුඛභාගී භවිස්සතී’’ති  ‘‘යසො
සානුසාමයණයරො’’ති පඤ්ඤාය ො පඤ්ඤවා වත් සම්පන්යනො බහුස්සුය ො 
ධම්මකථියකො සත්ය සු යමත් ජ්ඣාසයයො හුත්වා යදවමනුස්සානං පියයො
අයහොසිමනායපොතිසබ්බං සානුසුත්ය ආග නයයනයවදි බ්බං  
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පටුන 

 ස්ස අතී ජාතියං මා ා යක්ඛයයොනියං නිබ්බත්ති   ං යක්ඛා 

‘‘සානුත්යෙරස්ස අයං මා ා’’ති ගරුචිත්තිකාරබහුලා හුත්වා මායනන්ති 
එවං ගච්ඡන්ය  කායල පුථුජ්ජනභාවස්ස ආදීනවං විභායවන් ං විය
එකදිවසං සානුස්ස යයොනියසො මනසිකාරාභාවා අයයොනියසො
උම්මුජ්ජන් ස්ස විබ්භමිතුකාම ාචිත් ං උප්පජ්ජි   ං  ස්ස යක්ඛිනිමා ා

ඤත්වාමනුස්සමාතුයාආයරොයචසි–‘‘ වපුත්ය ො, සානු, ‘විබ්භමිස්සාමී’ති

චිත් ංඋප්පායදසි,  ස්මාත්වං– 

‘‘සානුංපබුද්ධංවජ්ජාසි, යක්ඛානංවචනංඉදං; 

මාකාසිපාපකංකම්මං, ආවිවායදිවාරයහො  

‘‘සයච ත්වංපාපකංකම්මං, කරිස්සසිකයරොසි වා; 

න ය  දුක්ඛා පමු යත්ථි, උප්පච්චාපි පලායය ො’’ති  )සං  නි  

1.239; ධ ප අට්ඨ 2.325සානුසාමයණරවත්ථු)– 

එවං භණාහී’’ති  එවඤ්ච පන වත්වා යක්ඛිනිමා ා  ත්යෙවන් රධාය 
මනුස්සමා ා පන  ං සුත්වා පරියදවයසොකසමාපන්නා 
යචය ොදුක්ඛසමප්පි ා අයහොසි  අෙ සානුසාමයණයරො පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත් චීවරමාදායමාතුසන්තිකංඋපගය ොමා රංයරොදමානං

දිස්වා ‘‘අම්ම, කිංනිස්සායයරොදසී’’තිවත්වා‘‘ ංනිස්සායා’’තිචවුත්ය ො

මාතු ‘‘ තංවා, අම් , යරොදන්ති, යෙොවාජීවංනදිස්සතී’’තිගාෙං අභාසි  

44.  ස්සත්යෙො – ‘‘අම් , යරොදන් ා නාම ඤා කා මිත් ා වා

අත් යනොඤා කං මිත් ංවා  තං උද්දිස්ස යරොදන්ති පරයලොකංග ත් ා, 

යෙොවා ඤා යකොමිත්ය ොවා ජීවං ජීවන්ය ොයදසන් රංපක්කන්  ායච 

න දිස්සති,  ං වා උද්දිස්ස යරොදන්ති, උභයම්යප ං මය න විජ්ජති, එවං 

සන්ය  ජීවන්තං ධරමානං  ං පුරය ො ඨි ං පස්සන්තී; කස් ා, අම් , 

යරොදසි?මංඋද්දිස්ස ව යරොදනස්සකාරණයමවනත්ථී’’ති  

 ං සුත්වා  ස්ස මා ා ‘‘මරණඤ්යහ ං, භික්ඛයව, යයො සික්ඛං 

පච්චක්ඛාය හීනායාවත් තී’’ති )ම  නි  3.63) සුත් පදානුසායරන
උප්පබ්බජනං අරියස්සවිනයයමරණන්තිදස්යසන්තී– 

‘‘ම ං වාපුත් යරොදන්ති, යයොවාජීවංන දිස්සති; 

යයොචකායමචජිත්වාන, පුනරාගච්ඡය ඉධ  

‘‘ ංවාපිපුත් යරොදන්ති, පුනජීවංමය ොහියසො; 

කුක්කුළා උබ්භය ො  ා , කුක්කුළං පතිතුමිච්ඡසී’’ති  )සං  නි  

1.239; ධ ප අට්ඨ 2.සානුසාමයණරවත්ථු)– 

ගාොද්වයංඅභාසි  
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පටුන 

 ත්ෙ කාය චජිත්වානාති යනක්ඛම්මජ්ඣාසයයනවත්ථුකායමපහාය, 
 ඤ්චකියලසකාමස්ස දඞ්ගප්පහානවයසන යවදි බ්බං පබ්බජ්ජායහත්ෙ

කාමපරිච්චායගො අධිප්යපය ො  පුනරාගච්ඡයත ඉධාති ඉධ යගයහ පුනයදව

ආගච්ඡති, හීනායාවත් නං සන්ධාය වදති  තං වාපීති යයො පබ්බජිත්වා

විබ්භමති,  ංවාපිපුග්ගලංම ංවියමාදිසියයොයරොදන්ති කස්මාතියච? පුන

ජීවං  යතො හි යසොති විබ්භමනය ො පච්ඡා යයො ජීවන්ය ො, යසො
ගුණමරයණනඅත්ෙය ො මය ොයයව  ඉදානිස්සසවියසසසංයවගං ජයනතුං 

‘‘කුක්කුළා’’තිආදිවුත් ං   ස්සත්යෙො–‘‘අයහොරත් ංආදිත් ංවියහුත්වා

ඩහනට්යඨන කුක්කුළනිරයසදිසත් ා කුක්කුළා ගිහිභාවා අනුකම්පන්තියා 

මයා උබ්භයතො උද්ධය ො, තාත සානු, කුක්කුළං පතිතුං ඉච්ඡසි 

පතිතුකායමොසී’’ති  

 ං සුත්වා සානුසාමයණයරො සංයවගජාය ො හුත්වා විපස්සනං 

පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං අපදායන (අප 

යෙර1.21.25-29) – 

‘‘භුඤ්ජන් ංසමණංදිස්වා, විප්පසන්නමනාවිලං; 

ඝයටයනොදකමාදාය, සිද්ධත්ෙස්සඅදාසහං  

‘‘නිම්මයලොයහොමහංඅජ්ජ, විමයලොඛීණසංසයයො; 

භයවනිබ්බත් මානස්ස, ඵලංනිබ්බත් ය සුභං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, උදකංයමදාසහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, දකදානස්සිදංඵලං  

‘‘එකසට්ඨිම්හිය ොකප්යප, එයකොවවිමයලොඅහු; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා යෙයරො ඉමිස්සා ගාොය වයසන ‘‘මය්හං

විපස්සනාරම්යභො අරහත් ප්පත්ති ච ජා ා’’ති උදානවයසන යමව ගාෙං 
පච්චුදාහාසි  

සානුත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5. ර ණීෙවිහාරිත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ෙොපි භද්යදොආජඤ්යඤොතිආයස්මය ොරමණීයවිහාරිත්යෙරස්සගාො 

කා උප්පත්ති? යසොපි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ පුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප විපස්සිං භගවන් ං දිස්වා
පසන්නමානයසො පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා යකොරණ්ඩපුප්යඵහි පූජං
අකාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදයවසු නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං
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පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද
රාජගයහ අඤ්ඤ රස්ස යසට්ඨිස්ස පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ය ො 
යයොබ්බනමයදන කායමසු මුච්ඡං ආපන්යනො විහරති  යසො එකදිවසං
අඤ්ඤ රංපාරදාරිකං රාජපුරියසහිවිවිධාකම්මකාරණාකරීයමානං දිස්වා
සංයවගජාය ො සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුත්වා පබ්බජි  පබ්බජිය ො ච
රාගචරි  ාය නිච්චකාලං සුසම්මට්ඨං පරියවණං සූපට්ඨි ං
පානීයපරියභොජනීයං සුපඤ්ඤ ං මඤ්චපීඨං කත්වා විහරති  ය න යසො 

ර ණීෙවිහාරීත්යවවපඤ්ඤායත්ෙ  

යසො රාගුස්සන්න ාය අයයොනියසො මනසි කරිත්වා සඤ්යච නිකං 

සුක්කවිස්සට්ඨිආපත්තිංආපජ්ජිත්වා, ‘‘ධිරත්ථු, මංඑවංභූය ොසද්ධායදයයං 
භුඤ්යජයය’’න්ති විප්පටිසාරී හුත්වා ‘‘විබ්භමිස්සාමී’’ති ගච්ඡන්ය ො

අන් රාමග්යගරුක්ඛමූයලනිසීදි, ය නචමග්යගනසකයටසුගච්ඡන්ය සු 

එයකොසකටයුත්ය ොයගොයණොපරිස්සමන්ය ොවිසමට්ඨායනඛලිත්වාපති, 
 ංසාකටිකායුගය ො මුඤ්චිත්වාතියණොදකංදත්වාපරිස්සමංවියනොයදත්වා
පුනපිධුයර යයොයජත්වා අගමංසු  යෙයරො  ං දිස්වා – ‘‘යොයං යගොයණො

සකිංඛලිත්වාපිඋට්ඨායසකිංධුරංවහති, එවංමයාපි කියලසවයසනසකිං
ඛලිය නාපි වුට්ඨාය සමණධම්මං කාතුං වට්ටතී’’ති යයොනියසො 
උම්මුජ්ජන්ය ො නිවත්තිත්වා උපාලිත්යෙරස්ස අත් යනො පවත්තිං
ආචික්ඛිත්වා ය න වුත් විධිනා ආපත්තිය ො වුට්ඨහිත්වා සීලං පාකතිකං
කත්වාවිපස්සනංපට්ඨයපත්වා නචිරස්යසවඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං 

අපදායන (අප යෙර 1.21.35-39) – 

‘‘අක්කන් ඤ්චපදංදිස්වා, චක්කාලඞ්කාරභූසි ං; 

පයදනානුපදංයන්ය ො, විපස්සිස්සමයහසියනො  

‘‘යකොරණ්ඩං පුප්ඵි ං දිස්වා, සමූලංපූජි ංමයා; 

හට්යඨොහට්යඨනචිත්ය න, අවන්දිංපදමුත් මං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘සත් පඤ්ඤාසකප්පම්හි, එයකොවී මයලොඅහුං; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා විමුත්තිසුඛං අනුභවන්ය ො අත් යනො 

පුබ්බභාගපටිපත්තියා සද්ධිං අරියධම්මාධිගමනදීපනිං ‘‘ෙොපි භද්යදො

ආජඤ්යඤො, ඛලිත්වාපතිතිට්ඨතී’’තිගාෙංඅභාසි  
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114 

පටුන 

45.  ත්ෙ ඛලිත්වාති පක්ඛලිත්වා  පතිතිට්ඨතීති පතිට්ඨහති, පුනයදව

යොඨායන තිට්ඨති  එවන්ති යො භද්යදො උසභාජානීයයො භාරං වහන්ය ො
පරිස්සමප්පත්ය ො විසමට්ඨානං ආගම්ම එකවාරං පක්ඛලිත්වා පතිය ො න

 ත් යකන ධුරං ඡඩ්යඩති, ොමජවපරක්කමසම්පන්න ාය පන ඛලිත්වාපි 

පතිතිට්ඨති, අත් යනො සභායවයනව ඨත්වා භාරං වහති, එවං
කියලසපරිස්සමප්පත්ය ො කිරියාපරායධන ඛලිත්වා  ං ඛලි ං
ොමවීරියසම්පත්ති ාය පටිපාකතිකං කත්වා මග්ගසම්මාදිට්ඨියා 

දස්සනසම්පන්නං,  ය ොඑව සම් ාසම්බුද්ධස්ස සවනන්ය අරියායජාතියා

ජා  ාය සාවකං,  ස්ස උයර වායාමජනි ාභිජාති ාය ඔරසං පුත් ං
භද්දාජානීයසදිසකිච්ච ාය ආජානීයන්ති ච මං ධායරෙ උපධායරොති
අත්යෙො  

රමණීයවිහාරිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. සමිද්ධිත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සද්ධාොහං පබ්බජියතොති ආයස්මය ො සමිද්ධිත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු කත් ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ පුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො ඉය ො චතුනවුය  කප්යප සිද්ධත්ෙං භගවන් ං පස්සිත්වා
පසන්නමානයසො සවණ්ටානිපුප්ඵානි කණ්ණිකබද්ධානිගයහත්වා පූයජසි 
යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං
පුඤ්ඤානි කත්වා සුගතීසුයයව පරිවත්ය න්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද 
රාජගයහ කුලයගයහ නිබ්බත්ති   ස්ස ජා කාලය ො පට්ඨාය  ං කුලං

ධනධඤ්ඤාදීහිවඩ්ඪි, අත් භායවොචස්සඅභිරූයපොදස්සනීයයොගුණවාඉති

විභවසමිද්ධියා ච ගුණසමිද්ධියා ච සමිද්ධීත්යවව පඤ්ඤායත්ෙ  යසො 
බිම්බිසාරසමාගයම බුද්ධානුභාවං දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා
භාවනාය යුත් ප්පයුත්ය ො විහරන්ය ො භගවති  යපොදාරායම විහරන්ය 

එකදිවසංඑවංචින්ය සි– ‘‘ලාභාව යමසත්ොඅරහංසම්මාසම්බුද්යධො, 

ස්වාක්ඛාය චාහංධම්මවිනයය පබ්බජිය ො, සබ්රහ්මචාරීචයමසීලවන්ය ො
කලයාණධම්මා’’ති   ස්යසවං චින්ය න් ස්ස උළාරං පීතියසොමනස්සං
උදපාදි   ං අසහන්ය ො මායරො පාපිමා යෙරස්ස අවිදූයර මහන් ං

යභරවසද්දමකාසි, පෙවියාඋන්ද්රියනකායලොවියඅයහොසි යෙයරොභගවය ො 

 මත්ෙං ආයරොයචසි  භගවා ‘‘මායරො තුය්හං විචක්ඛුකම්මාය යචය ති, 

ගච්ඡ, භික්ඛු  ත්ෙඅචින්ය ත්වාවිහරාහී’’තිආහ යෙයරො ත්ෙගන්ත්වා
විහරන්ය ො නචිරස්යසව විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත් ං පාපුණි 

ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.21.30-34) – 

‘‘කණිකාරංව යජො න් ං, නිසින්නං පබ්බ න් යර; 

ඔභායසන් ංදිසාසබ්බා, සිද්ධත්ෙංනරසාරථිං  

‘‘ධනුංඅද්යවජ්ඣංකත්වාන, උසුංසන්නය්හහං දා; 
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පුප්ඵංසවණ්ටංයඡත්වාන, බුද්ධස්සඅභියරොපයං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘එකපඤ්ඤාසිය ොකප්යප, එයකොආසිංජුතින්ධයරො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා  ත්යෙව විහරන් ස්ස යෙරස්ස ඛීණාසවභාවං

අජානන්ය ො පුරිමනයයයනව මායරො මහන් ං යභරවසද්දං අකාසි   ං 
සුත්වා යෙයරො අභීය ො අච්ඡම්භී ‘‘ ාදිසානං මාරානං ස ම්පි සහස්සම්පි

මය්හං යලොමම්පි න කම්යපතී’’ති අඤ්ඤං බයාකයරොන්ය ො ‘‘සද්ධාොහං 

පබ්බජියතො’’තිගාෙංඅභාසි  

46.  ත්ෙ සද්ධාොති ධම්මච්ඡන්දසමුට්ඨානාය කම්මඵලසද්ධාය යචව 

ර නත් යසද්ධායච  අහන්තිඅත් ානංනිද්දිසති  පබ්බජියතොතිඋපගය ො  

අගාරස් ාති යගහය ො ඝරාවාසය ො වා  අනගාරිෙන්ති පබ්බජ්ජං, සා හි

යංකිඤ්චි කසිවාණිජ්ජාදිකම්මං ‘අගාරස්ස හි ’න්ති අගාරියං නාම, 

 දභාවය ො ‘‘අනගාරියා’’ති වුච්චති  සති පඤ්ඤා ච ය  වුඩ්ඪාති

සරණලක්ඛණා සති, පජානනලක්ඛණා පඤ්ඤාති ඉයම ධම්මා
විපස්සනාක්ඛණය ො පට්ඨාය මග්ගපටිපාටියා යාව අරහත් ා යම වුඩ්ඪා

වඩ්ඪි ා, න දානි වඩ්යඪ බ්බා අත්ථි සතිපඤ්ඤා යවපුල්ලප්පත් ාති

දස්යසති  චිත්තඤ්ච සුස ාහිතන්ති අට්ඨසමාපත්තිවයසන යචව

යලොකුත් රසමාධිවයසන ච චිත් ං යම සුට්ඨු සමාහි ං, න දානි  ස්ස

සමාධා බ්බං අත්ථි, සමාධි යවපුල්ලප්පත්ය ොති දස්යසති   ස්මා කා ං

කරස්සු රූපානීති පාපිම මං උද්දිස්ස යානි කානිචි විප්පකාරානි යොරුචිං

කයරොහි, ය හිපන යනව  ංබයාධයිස්සසි මමසරීරකම්පනමත් ම්පිකාතුං

න සක්ඛිස්සසි, කුය ො චිත් ඤ්ඤෙත් ං?  ස්මා  ව කිරියා

අප්පටිච්ඡි පයහනකං විය න කිඤ්චි අත්ෙං යසොයධති, යකවලං  ව

චිත් විඝා මත් ඵලාතියෙයරොමාරං ජ්යජසි  ංසුත්වාමායරො ‘‘ජානාති
මංසමයණො’’ති ත්යෙවන් රධාය  

සමිද්ධිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. උජ්ජෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

නය ො යත බුද්ධ වීරත්ථූති ආයස්මය ො උජ්ජයත්යෙරස්ස ගාො  කා 

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
කයරොන්ය ො ඉය ො ද්වානවුය  කප්යප තිස්සං භගවන් ං පස්සිත්වා
පසන්නමානයසො කණිකාරපුප්යඵහි පූජං අකාසි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා
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යදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ අඤ්ඤ රස්ස

යසොත්තියබ්රාහ්මණස්ස පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, උජ්ජයෙොතිස්ස නාමං
අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො තිණ්ණං යවදානං පාරගූ හුත්වා  ත්ෙ සාරං
අපස්සන්ය ො උපනිස්සයසම්පත්තියා යචොදියමායනො යවළුවනං ගන්ත්වා 
සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා චරියානුකූලං 
කම්මට්ඨානං ගයහත්වා අරඤ්යඤ විහරන්ය ො විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

නචිරස්යසව අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.21.1-4) 

– 

‘‘කණිකාරංපුප්ඵි ංදිස්වා, ඔචිනිත්වානහං දා; 

තිස්සස්සඅභියරොයපසිං, ඔඝතිණ්ණස්ස ාදියනො  

‘‘ද්යවනවුය ඉය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘පඤ්චතිංයසඉය ොකප්යප, අරුණපාණීතිවිස්සුය ො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා වන්දිත්වා එකමන් ං

නිසීදිත්වා භගවය ො යෙොමනාකායරන අඤ්ඤං බයාකයරොන්ය ො ‘‘නය ො

යතබුද්ධවීරත්ථූ’’තිගාෙංඅභාසි  

47.  ත්ෙ නය ොති පණාමකිත් නං  යතති පණාමකිරියාය 

සම්පදානකිත් නං, තුය්හන්තිඅත්යෙො  බුද්ධවීරාතිච භගවය ොආලපනං 
භගවා හි යො අභිඤ්යඤයයාදියභදස්ස අත්ෙස්ස අභිඤ්යඤයයාදියභයදන 
සයම්භූඤායණන අනවයසසය ො බුද්ධත් ා ‘‘බුද්යධො’’ති වුච්චති  එවං
පඤ්චන්නම්පි මාරානං අභිප්පමද්දනවයසන පදහන්ය න මහ ා වීරියයන

සමන්නාග ත් ා ‘‘වීයරො’’ති වුච්චති  අත්ථූති යහොතු,  ස්ස ‘‘නයමො’’ති

ඉමිනා සම්බන්යධො  විප්පමුත්යතොසි සබ්බධීති සබ්යබහි කියලයසහි 

සබ්බස්මිඤ්ච සඞ්ඛාරගය  විප්පමුත්ය ො විසංයුත්ය ො අසි භවසි, න  යා

කිඤ්චි අවිප්පමුත් ං නාම අත්ථි, යය ොහං තුය්හාපදායන විහරං, විහරාමි 

අනාසයවොතිතුය්හං වඅපදායනඔවායද ග මග්යග පටිපත්තිචරියායවිහරං
යොසත්ති යොබලං පටිපජ්ජන්ය ො කාමාසවාදීනං චතුන්නම්පි ආසවානං

සුප්පහීනත් ාඅනාසයවොවිහරාමි,  ාදිසස්සනයමොය  බුද්ධ-වීරත්ථූති  

උජ්ජයත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. සඤ්ජෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ෙයතො අහන්ති ආයස්මය ො සඤ්ජයත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? 

යසොපි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං
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උපචිනන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල මහති පූයග සංකිත්තිවයසන
වත්ථුං සඞ්ඝරිත්වා ර නත් යං උද්දිස්ස පුඤ්ඤං කයරොන්ය ො සයං
දලිද්යදො හුත්වා යනසං ගණාදීනං පුඤ්ඤකිරියාය බයාවයටො අයහොසි 
කායලන කාලං භගවන් ං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා පසන්නමානයසො
භික්ඛූනඤ්ච  ං  ං යවයයාවච්චං අකාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවයලොයක නිබ්බත්ය ො අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා සුගතීසුයයව
සංසරන්ය ො ඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදරාජගයහවිභවසම්පන්නස්සබ්රාහ්මණස්ස

පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති සඤ්ජයෙො නාම නායමන, යසො වයප්පත්ය ො 
බ්රහ්මායුයපොක්ඛරසාතිආදියක අභිඤ්ඤාය  බ්රාහ්මයණ සාසයන
අභිප්පසන්යනදිස්වා සඤ්ජා ප්පසායදොසත්ොරංඋපසඞ්කමි  ස්සසත්ො
ධම්මං යදයසසි  යසො ධම්මං සුත්වා යසො ාපන්යනො අයහොසි  අපරභායග
පබ්බජි පබ්බජන්ය ොචඛුරග්යගයයවඡළභිඤ්යඤො අයහොසී ය නවුත් ං 

අපදායන (අප යෙර1.10.51-55) – 

‘‘විපස්සිස්ස භගවය ො, මහාපූගගයණොඅහු; 

යවයයාවච්චකයරොආසිං, සබ්බකිච්යචසුවාවයටො  

‘‘යදයයධම්යමොචයමනත්ථි, සුග ස්සමයහසියනො; 

අවන්දිංසත්ථුයනොපායද, විප්පසන්යනනයච සා  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යවයයාවච්චංඅකාසහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, යවයයාවච්චස්සිදංඵලං  

‘‘ඉය ො චඅට්ඨයමකප්යප, රාජාආසිං සුචින්තිය ො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

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

ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා අඤ්ඤං බයාකයරොන්ය ො ‘‘ෙයතො අහං

පබ්බජියතො’’තිගාෙංඅභාසි  

48.  ත්ෙ ෙයතො අහං පබ්බජියතොතියය ො පභුතියය ො පට්ඨාය අහං

පබ්බජිය ො  පබ්බජි කාලය ො පට්ඨාය නාභිජානාමි සඞ්කප්පං, අනරිෙං 

යදොසසංහිතන්තිරාගාදියදොසසංහි ං ය ොඑවඅනරියංනිහීනං, අරියයහිවා
අනරණීය ාය අනරියයහි අරණීය ාය ච අනරියං පාපකං ආරම්මයණ

අභූ ගුණාදිසඞ්කප්පනය ො ‘‘සඞ්කප්යපො’’ති ලද්ධනාමං

කාමවි ක්කාදිමිච්ඡාවි ක්කං උප්පාදි ං නාභිජානාමීති, ‘‘ඛුරග්යගයයව
මයාඅරහත් ංපත් ’’න්තිඅඤ්ඤංබයාකාසි  

සඤ්ජයත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො එකකනිපාය ො 
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9. රා යණෙයකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

චිහචිහාභිනදියතති ආයස්මය ො රාමයණයයකත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො සිඛිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා 
විඤ්ඤු ංපත්ය ොභගවන් ංදිස්වාපසන්නමානයසොපුප්යඵහිපූජංඅකාසි 
යසොය න පුඤ්ඤකම්යමනයදවයලොයකනිබ්බත්ය ොඅපරාපරංපුඤ්ඤානි
කත්වා සුගතීසු එව පරිවත්ය න්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං
ඉබ්භකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො යජ වනපටිග්ගහයණ
සඤ්ජා ප්පසායදො පබ්බජිත්වා චරියානුකූලං කම්මට්ඨානං ගයහත්වා
අරඤ්යඤ විහරති   ස්ස අත් යනො සම්පත්තියා පබ්බජි සාරුප්පාය ච

පටිපත්තියා පාසාදිකභාවය ො රා යණෙයයකොත්යවව සමඤ්ඤා අයහොසි. 

අයෙකදිවසං මායරොයෙරංභිංසායපතුකායමොයභරවසද්දංඅකාසි  ංසුත්වා
යෙයරො ථිරපකති ාය ය න අසන් සන්ය ො ‘‘මායරො අය’’න්ති ඤත්වා

 ත්ෙඅනාදරං දස්යසන්ය ො ‘‘චිහචිහාභිනදියත’’තිගාෙංඅභාසි  

49.  ත්ෙ චිහචිහාභිනදියතති චිහචිහාති අභිණ්හං පවත් සද්ද ාය 

‘‘චිහචිහා’’ති ලද්ධනාමානං වට්ටකානං අභිනාදනිමිත් ං, විරවයහතූති 

අත්යෙො  සිප්පිකාභිරුයතහි චාති සිප්පිකා වුච්චන්ති යදවකා පරනාමකා

යගලඤ්යඤන ඡා කිසදාරකාකාරා සාඛාමිගා  ‘‘මහාකලන්දකා’’ති යකචි, 

සිප්පිකානං අභිරුය හි මහාවිරයවහි, යහතුම්හි යච ං කරණවචනං,  ං

යහතූති අත්යෙො  න ය  තං ඵන්දති චිත්තන්ති මම චිත් ං න ඵන්දති න
චවති ඉදංවුත් ංයහොති–ඉමස්මිංඅරඤ්යඤවිරවයහතුසිප්පිකාභිරු යහතු

විය, පාපිම,  ව විස්සරකරණයහතු මම චිත් ං කම්මට්ඨානය ො න

පරිප තීති  ත්ෙකාරණමාහ ‘‘එකත්තනිරතඤ්හිය ’’ති  හි-සද්යදොයහතු

අත්යෙො, යස්මා මම චිත් ං ගණසඞ්ගණිකං පහාය එකත්ය  එකීභායව, 

බහිද්ධාවාවික්යඛපංපහායඑකත්ය එකග්ග ාය, එකත්ය එකසභායව 

වානිබ්බායනනිර ංඅභිර ං,  ස්මාකම්මට්ඨානය ොනඵන්දතිනචවතීති, 
ඉමං කිර ගාෙං වදන්ය ො එව යෙයරො විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං

පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.21.5-9) – 

‘‘සුවණ්ණවණ්යණොභගවා, ස රංසීප ාපවා; 

චඞ්කමනංසමාරූළ්යහො, යමත් චිත්ය ොසිඛීසයභො  

‘‘පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, වන්දිත්වාඤාණමුත් මං; 

මියනලපුප්ඵංපග්ගය්හ, බුද්ධස්සඅභියරොපයං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘එකූනතිංසකප්පම්හි, සුයමඝඝනනාමයකො; 
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සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

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

රාමයණයයකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. වි  ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ධරණී ච සිඤ්චති වාති ආයස්මය ො විමලත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසොපි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව 
විවට්ටූපනිස්සයං කුසලං උපචිනන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල
සඞ්ඛධමනකුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ස්මිං සිප්යප 

නිප්ඵත්තිංගය ොඑකදිවසංවිපස්සිංභගවන් ංපස්සිත්වාපසන්නමානයසො
සඞ්ඛධමයනන පූජං කත්වා  ය ො පට්ඨාය කායලන කාලං සත්ථු
උපට්ඨානංඅකාසි යසොය නපුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයකනිබ්බත්තිත්වා
අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො කස්සපස්ස
භගවය ො කායල ‘‘අනාගය  යම විමයලො විසුද්යධො කායයො යහොතූ’’ති

යබොධිරුක්ඛං ගන්යධොදයකහි න්හායපසි, යචතියඞ්ගණයබොධියඞ්ගයණසු

ආසනානියධොවායපසි, භික්ඛූනම්පි කිලිට්යඨසමණපරික්ඛායරයධොවායපසි  

යසො ය ොචවිත්වායදයවසුචමනුස්යසසුචපරිවත්ය න්ය ොඉමස්මිං 
බුද්ධුප්පායදරාජගයහඉබ්භකුයලනිබ්බත්ති  ස්සමාතුකුච්ඡියංවසන් ස්ස 

නික්ඛමන් ස්ස ච කායයො පිත් යසම්හාදීහි අසංකිලිට්යඨො පදුමපලායස
උදකබින්දු විය අලග්යගො පච්ඡිමභවිකයබොධිසත් ස්ස විය සුවිසුද්යධො

අයහොසි, ය නස්ස වි ය ොත්යවව නාමං අකංසු  යසො වයප්පත්ය ො
රාජගහප්පයවසයන බුද්ධානුභාවං දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා
කම්මට්ඨානංගයහත්වා යකොසලරට්යඨපබ්බ ගුහායංවිහරති අයෙකදිවසං
චාතුද්දීපිකමහායමයඝො සකලං චක්කවාළගබ්භං පත්ෙරිත්වා පාවස්සි 
විවට්ටට්ඨායම්හි බුද්ධානං චක්කවත්තීනඤ්ච ධරමානකායල එව කිර එවං
වස්සති  ඝම්මපරිළාහවූපසමය ො උතුසප්පායලායභන යෙරස්ස චිත් ං
සමාහි ං අයහොසි එකග්ගං  යසො සමාහි චිත්ය ො  ාවයදව විපස්සනං
උස්සුක්කායපත්වා මග්ගපටිපාටියා අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං 

අපදායන (අප යෙර1.10.56-60) – 

‘‘විපස්සිස්සභගවය ො, අයහොසිංසඞ්ඛධම්මයකො; 

නිච්චුපට්ඨානයුත්ය ොම්හි, සුග ස්සමයහසියනො  

‘‘උපට්ඨානඵලංපස්ස, යලොකනාෙස්ස ාදියනො; 

සට්ඨිතූරියසහස්සානි, පරිවායරන්තිමංසදා  

‘‘එකනවුතිය ො කප්යප, උපට්ඨහිංමහාඉසිං; 
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දුග්ගතිංනාභිජානාමි, උපට්ඨානස්සිදංඵලං  

‘‘චතුවීයසඉය ොකප්යප, මහානිග්යඝොසනාමකා; 

යසොළසාසිංසුරාජායනො, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසා ඣාපි ාමය්හං…යප …ක ං බුද්ධස්සසාසන’’න්ති  

අරහත් ං පන පත්වා ක කිච්ච ාය තුට්ඨමානයසො උදානං

උදායනන්ය ො ‘‘ධරණීචසිඤ්චතිවාති ාලුයතො’’තිගාෙංඅභාසි  

50.  ත්ෙ ධරණීතිපෙවී, සාහිසකලංධරාධරංධායරතීති ‘‘ධරණී’’ති

වුච්චති  සිඤ්චතීති සමන් ය ො නභං පූයරත්වා අභිප්පවස්සය ො 

මහායමඝස්සවුට්ඨිධාරාහිසිඤ්චති. වාති  ාලුයතොතිඋදකඵුසි සම්මිස්ස ාය

සී යලො වාය ො වායති  විජ්ජතා චරති නයභති  ත්ෙ  ත්ෙ ගජ්ජ ා
ගළගළාය ා මහායමඝය ො නිච්ඡරන්තියයො සය ර ා ආකායස ඉය ො

චිය ො ච විචරන්ති  උපස න්ති විතක්කාති උතුසප්පායසිද්යධන
සමෙවිපස්සනාධිගයමන පුබ්බභායග  දඞ්ගාදිවයසන වූපසන් ා හුත්වා
කාමවි ක්කාදයයො සබ්යබපි නව මහාවි ක්කා අරියමග්ගාධිගයමන 
උපසමන්ති  අනවයසසය ො සමුච්ඡිජ්ජන්තීති  වත් මානසමීප ාය
අරියමග්ගක්ඛණං වත් මානං කත්වා වදති  අතී ත්යෙ වා එ ං

පච්චුප්පන්නවචනං  චිත්තං සුස ාහිතං   ාති  ය ො එව

යලොකුත් රසමාධිනාමමචිත් ං සුට්ඨුසමාහි ං, නදානි ස්සසමාධායන
කිඤ්චිකා බ්බංඅත්ථීතියෙයරොඅඤ්ඤං බයාකාසි  

විමලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

පඤ්චමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. ඡට්ඨවග්යගො 

1. යගොධිකාදිචතුත්යෙරගාොවණ්ණනා 

වස්සති යදයවොතිආදිකා ච ස්යසො – යගොධියකො, සුබාහු, වල්ලියයො, 

උත්තියයොති ඉයමසං චතුන්නං යෙරානං ගාො  කා උප්පත්ති? ඉයමපි 
පුරිමබුද්යධසුක ාධිකාරා ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානිඋපචිනන් ාඉය ො
චතුනවුය  කප්යපසිද්ධත්ෙස්සභගවය ොකායලකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං සහායා හුත්වා විචරිංසු  ය සු එයකො
සිද්ධත්ෙංභගවන් ංපිණ්ඩාය චරන් ංදිස්වාකටච්ඡුභික්ඛංඅදාසි දුතියයො
පසන්නචිත්ය ො හුත්වා පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගණ්හි 
 තියයො පසන්නචිත්ය ො එයකන පුප්ඵහත්යෙන භගවන් ං පූයජසි 
චතුත්යෙො සුමනපුප්යඵහි පූජමකාසි  එවං ය  සත්ෙරි චිත් ං පසායදත්වා
පසුය නය නපුඤ්ඤකම්යමනයදවයලොයකනිබ්බත්තිත්වාපුනඅපරාපරං 
පුඤ්ඤානිකත්වායදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොකස්සපස්සභගවය ොකායල
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කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා සහායකා හුත්වා සාසයන පබ්බජිත්වා
සමණධම්මං කත්වා අම්හාකං භගවය ො කායල පාවායං චතුන්නං

මල්ලරාජානං පුත් ා හුත්වා නිබ්බත්තිංසු  ය සං යගොධියකො, සුබාහු, 

වල්ලියෙො, උත්තියෙොති නාමානිඅකංසු අඤ්ඤමඤ්ඤංපියසහායාඅයහසුං 
ය යකනචියදවකරණීයයනකපිලවත්ථුං අගමංසු  ස්මිඤ්චසමයයසත්ො
කපිලවත්ථුං ගන්ත්වා නියරොධාරායම වසන්ය ො යමකපාටිහාරියං
දස්යසත්වාසුද්යධොදනප්පමුයඛසකයරාජායනොදයමසි  දාය පිචත් ායරො 
මල්ලරාජපුත් ා පාටිහාරියං දිස්වා ලද්ධප්පසාදා පබ්බජිත්වා
විපස්සනාකම්මං කයරොන් ා නචිරස්යසව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ං

පාපුණිංසු ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.11.1-23) – 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, ආහුතීනංපටිග්ගහං; 

පවරාඅභිනික්ඛන් ං, වනානිබ්බනමාග ං  

‘‘කටච්ඡුභික්ඛංපාදාසිං, සිද්ධත්ෙස්සමයහසියනො; 

පඤ්ඤායඋපසන් ස්ස, මහාවීරස්ස ාදියනො  

‘‘පයදනානුපදායන් ං, නිබ්බායපන්ය මහාජනං; 

උළාරාවිත්තියමජා ා, බුද්යධආදිච්චබන්ධුයන  

‘‘චතුන්නවුතිය ො කප්යප, යංදානමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, භික්ඛාදානස්සිදංඵලං  

‘‘සත් ාසීතිම්හිය ොකප්යප, මහායරණුසනාමකා; 

සත් ර නසම්පන්නා, සත්ය ය චක්කවත්තියනො  

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

‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, නිසභාජානියංයො; 

තිධාපභින්නංමා ඞ්ගං, කුඤ්ජරංවමයහසිනං  

‘‘ඔභායසන් ංදිසාසබ්බා, උළුරාජංවපූරි ං; 

රථියංපටිපජ්ජන් ං, යලොකයජට්ඨංඅපස්සහං  

‘‘ඤායණචිත් ංපසායදත්වා, පග්ගයහත්වානඅඤ්ජලිං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, සිද්ධත්ෙමභිවාදයං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඤාණසඤ්ඤායදංඵලං  

‘‘ය සත් තිම්හිය ොකප්යප, යසොළසාසුංනරුත් මා; 
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සත් ර නසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

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

‘‘තිවරායංනිවාසීහං, අයහොසිංමාලියකො දා; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, සිද්ධත්ෙංයලොකපූජි ං  

‘‘පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, පුප්ඵහත්ෙමදාසහං; 

යත්ෙයත්ථුපපජ්ජාමි,  ස්සකම්මස්සවාහසා  

‘‘අනුයභොමිඵලංඉට්ඨං, පුබ්යබසුක මත් යනො; 

පරික්ඛිත්ය ොසුමල්යලහි, පුප්ඵදානස්සිදංඵලං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පුප්ඵපූජායදංඵලං  

‘‘චතුන්නවුතුපාදාය, ඨයපත්වාවත් මානකං; 

පඤ්චරාජස ා ත්ෙ, නජ්ජසමසනාමකා  

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

‘‘සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො, ජාතිපුප්ඵමදාසහං; 

පායදසුසත් පුප්ඵානි, හායසයනොකිරි ානියම  

‘‘ය නකම්යමනහංඅජ්ජ, අභියභොමිනරාමයර; 

ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පුප්ඵපූජායදංඵලං  

‘‘සමන් ගන්ධනාමාසුං, ය රසචක්කවත්තියනො; 

ඉය ොපඤ්චමයකකප්යප, චාතුරන් ාජනාධිපා  

‘‘කියලසා ඣාපි ා මය්හං…යප … ක ං බුද්ධස්ස සාසන’’න්ති 

)අප යෙර 1.11.1-23); 
උත්තියයොයෙයරො  

අරහත් ං පන පත්වා ඉයම චත් ායරොපි යෙරා යලොයක පාකටා
පඤ්ඤා ා රාජරාජමහාමත්ය හි සක්ක ා ගරුක ා හුත්වා අරඤ්යඤ 
සයහව විහරන්ති  අයෙකදා රාජා බිම්බිසායරො ය  චත් ායරො යෙයර
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රාජගහං උපගය  උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා ය මාසං වස්සාවාසත්ොය
නිමන්ය ත්වාය සංපාටියයක්කංකුටිකායයො කායරත්වාසතිසම්යමොයසන
න ඡායදසි  යෙරා අච්ඡන්නාසුකුටිකාසු විහරන්ති  වස්සකායල යදයවො න

වස්සති  රාජා ‘‘කිංනුයඛොකාරණංයදයවොනවස්සතී’’තිචින්ය න්ය ො, 

 ං කාරණං ඤත්වා,  ා කුටිකායයො ඡාදායපත්වා, මත්තිකාකම්මං

චිත් කම්මඤ්ච කාරායපත්වා, කුටිකාමහං කයරොන්ය ො මහය ො
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානං අදාසි  යෙරා රඤ්යඤො අනුකම්පාය කුටිකායයො
පවිසිත්වා යමත් ාසමාපත්තියයො සමාපජ්ජිංසු  අථුත් රපාචීනදිසය ො
මහායමයඝො උට්ඨහිත්වා යෙරානං සමාපත්තිය ො වුට්ඨානක්ඛයණයයව
වස්සිතුං ආරභි  ය සු යගොධිකත්යෙයරො සමාපත්තිය ො වුට්ඨාය සහ
යමඝගජ්ජිය න– 

51. 

‘‘වස්සතියදයවොයොසුගී ං, ඡන්නායමකුටිකාසුඛානිවා ා; 

චිත් ංසුසමාහි ඤ්චමය්හං, අෙයචපත්ෙයසිපවස්සයදවා’’ති  – 

ඉමංගාෙංඅභාසි  

 ත්ෙ වස්සතීතිසිඤ්චතිවුට්ඨිධාරං පයවච්ඡති  යදයවොතියමයඝො  ෙො 

සුගීතන්ති සුන්දරගී ං විය ගජ්ජන්ය ොති අධිප්පායයො  යමයඝො හි
වස්සනකායල ස පටලසහස්සපටයලො උට්ඨහිත්වා ෙනයන්ය ො විජ්ජු ා

නිච්ඡායරන්ය ොව යසොභති, න යකවයලො   ස්මා
සිනිද්ධමධුරගම්භීරනිග්යඝොයසොවස්සති යදයවොති දස්යසති  ය නසද්දය ො

අනුපපීළි ං ආහ ‘‘ඡන්නා ය  කුටිකා සුඛා නිවාතා’’ති  යො න යදයවො

වස්සති, එවං තිණාදීහි ඡාදි ා අයං යම කුටිකා, ය න වුට්ඨිවස්යසන
අනුපපීළි ං ආහ  පරියභොගසුඛස්ස උතුසප්පායඋතුසුඛස්ස ච සබ්භාවය ො 
සුඛා  ඵුසි ග්ගළපිහි වා පාන ාහි වා පරිස්සයරහි ා  උභයයනපි

ආවාසසප්පායවයසන අනුපපීළි ං ආහ  චිත්තං සුස ාහිතඤ්ච  ය්හන්ති
චිත් ඤ්ච මමසුට්ඨුසමාහි ංඅනුත් රසමාධිනානිබ්බානාරම්මයණ සුට්ඨු 

අප්පි ං, එය න අබ්භන් රපරිස්සයාභාවය ො අප්යපොස්සුක්ක ං දස්යසති  

අෙයචපත්ෙෙසීතිඅෙඉදානිපත්ෙයසියච, යදිඉච්ඡසි  පවස්සාතිසිඤ්ච

උදකංපග්ඝරවුට්ඨිධාරංපයවච්ඡ  යදවාතියමඝංආලපති  

යගොධිකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. සුබාහුත්යෙරගාොවණ්ණනා 

52. ඉ යරහි වුත් ගාොසු  තියපයද එව වියසයසො   ත්ෙ සුබාහුනා

වුත් ගාොයං චිත්තං සුස ාහිතඤ්ච කායෙති මම චිත් ං කරජකායය 
කායග ාසතිභාවනාවයසන සුට්ඨු සමාහි ං සම්මයදව අප්පි ං  අයඤ්හි
යෙයරො කායග ාසතිභාවනාවයසන පටිලද්ධඣානං පාදකං කත්වා
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විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පාපුණි   ං සන්ධායාහ ‘‘චිත් ං
සුසමාහි ඤ්චකායය’’ති  

සුබාහුත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. වල්ලිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

53. වල්ලියත්යෙරගාොයං තස්සං විහරාමි අප්ප ත්යතොති  ස්සං 
කුටිකායං අප්පමාදපටිපත්තියා මත්ෙකං පාපි ත් ා අප්පමත්ය ො
අරියවිහාරූපසංහිය න දිබ්බවිහාරාදිසංහිය න ච ඉරියාපෙවිහායරන

විහරාමි, අත් භාවංපවත්ය මීතිවුත් ං යහොති  

වල්ලියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා 

4. උත්තිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

54. උත්තියත්යෙයරන වුත් ගාොයං අදුතියෙොති අසහායයො, 
කියලසසඞ්ගණිකායගණසඞ්ගණිකායචවිරහිය ොති අත්යෙො  

උත්තියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

චතුන්නංයෙරානංගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5. අඤ්ජනවනිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ආසන්දිං කුටිකං කත්වාතිආයස්මය ො අඤ්ජනවනියත්යෙරස්ස ගාො 

කා උප්පත්ති? යසො කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල සුදස්සයනො නාම
මාලාකායරො හුත්වා සුමනපුප්යඵහි භගවන් ං පූයජත්වා අඤ්ඤම්පි  ත්ෙ
 ත්ෙ බහුං පුඤ්ඤං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො කස්සපස්ස
භගවය ො සාසයන පබ්බජිත්වා සමණධම්මං අකාසි  අෙ ඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද යවසාලියං වජ්ජිරාජකුයල නිබ්බත්තිත්වා  ස්ස 

වයප්පත් කායලවජ්ජිරට්යඨඅවුට්ඨිභයංබයාධිභයංඅමනුස්සභයන්තිතීණි

භයානි උප්පජ්ජිංසු.  ං සබ්බං ර නසුත් වණ්ණනායං )ඛු  පා  අට්ඨ  

ර නසුත් වණ්ණනා; සු නි  අට්ඨ 1.ර නසුත් වණ්ණනා)වුත් නයයන
යවදි බ්බං  භගවති පන යවසාලිං පවිට්යඨ භයයසු ච වූපසන්ය සු සත්ථු
ධම්මයදසනායසම්බහුලානං යදවමනුස්සානංධම්මාභිසමයයචජාය අයං
රාජකුමායරො බුද්ධානුභාවං දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජි  යො චායං එවං
අනන් රං වුච්චමානා චත් ායරොපි ජනා  ය පි හි ඉමස්ස සහායභූ ා
ලිච්ඡවිරාජකුමාරා එවං ඉමිනාව නීහායරන පබ්බජිංසු  
කස්සපසම්බුද්ධකායලපි සහායා හුත්වා ඉමිනා සයහව පබ්බජිත්වා

සමණධම්මං අකංසු, පදුමුත් රස්සපි භගවය ො පාදමූයල
කුසලබීජයරොපනාදිං අකංසූති   ත්ොයං ක පුබ්බකිච්යචො සායකය 
අඤ්ජනවයන සුසානට්ඨායන වසන්ය ො උපකට්ඨාය වස්සූපනායකාය
මනුස්යසහි ඡඩ්ඩි ං ජිණ්ණකං ආසන්දිං ලභිත්වා  ං චතූසු පාසායණසු
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ඨයපත්වා උපරි තිරියඤ්ච තිණාදීහි ඡායදත්වා ද්වාරං යයොයජත්වා වස්සං
උපගය ො  පඨමමායසයයව ඝයටන්ය ො වායමන්ය ො අරහත් ං පාපුණි 

ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.11.24-28) – 

‘‘සුදස්සයනොතිනායමන, මාලාකායරොඅහං දා; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං  

‘‘ජාතිපුප්ඵං ගයහත්වාන, පූජයං පදුමුත් රං; 

විසුද්ධචක්ඛුසුමයනො, දිබ්බචක්ඛුංසමජ්ඣගං  

‘‘එතිස්සාපුප්ඵපූජාය, චිත් ස්සපණිධීහිච; 

කප්පානංස සහස්සං, දුග්ගතිංනුපපජ්ජහං  

‘‘යසොළසාසිංසුරාජායනො, යදවුත් රසනාමකා; 

ඡත්තිංසම්හිඉය ොකප්යප, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා විමුත්තිසුඛං පටිසංයවයදන්ය ො සමාපත්තිය ො 

වුට්ඨායයොලද්ධංසම්පත්තිංපච්චයවක්ඛිත්වාපීතියවයගනඋදායනන්ය ො 

‘‘ආසන්දිංකුටිකංකත්වා’’තිගාෙංඅභාසි. 

55.  ත්ෙ ආසන්දිං කුටිකං කත්වාති ආසන්දී නාම දීඝපාදකං

චතුරස්සපීඨං, ආය ංචතුරස්සම්පිඅත්ථියයව, යත්ෙනිසීදිතුයමවසක්කා, න
නිපජ්ජිතුං  ං ආසන්දිං කුටිකං කත්වා වාසත්ොය යහට්ඨා වුත් නයයන
කුටිකං කත්වා යො  ත්ෙ නිසින්නස්ස උතුපරිස්සයාභායවන සුයඛන

සමණධම්මංකාතුං සක්කා, එවංකුටිකංකත්වා  එය නපරමුක්කංසග ං
යසනාසයනඅත් යනොඅප්පිච්ඡ ං සන්තුට්ඨිඤ්චදස්යසති වුත් ම්පියච ං
ධම්මයසනාපතිනා– 

‘‘පල්ලඞ්යකනනිසින්නස්ස, ජණ්ණුයකනාභිවස්සති; 

අලං ඵාසුවිහාරාය, පහි ත් ස්ස භික්ඛුයනො’’ති  )යෙරගා  985; මි  

ප 6.1.1); 

අපයර ‘‘ආසන්දිකුටික’’න්ති පාඨං වත්වා ‘‘ආසන්දිප්පමාණං කුටිකං
කත්වා’’ති අත්ෙං වදන්ති  අඤ්යඤ පන ‘‘ආසනනිසජ්ජාදිගය  මනුස්යස 

උද්දිස්සමඤ්චකස්සඋපරික කුටිකාආසන්දීනාම,  ංආසන්දිංකුටිකං

කත්වා’’ති අත්ෙංවදන්ති  ඔග්ගය්හාතිඔගායහත්වාඅනුපවිසිත්වා  අඤ්ජනං

වනන්ති එවංනාමකං වනං, අඤ්ජනවණ්ණපුප්ඵභාවය ො හි අඤ්ජනා

වුච්චන්තිවල්ලියයො,  බ්බහුල ාය ංවනං‘‘අඤ්ජනවන’’න්තිනාමංලභි  

අපයර පන ‘‘අඤ්ජනා නාම මහාගච්ඡා’’ති වදන්ති,  ං අඤ්ජනවනං

ඔග්ගය්හ ආසන්දිකං කුටිකං කත්වා තිස්යසො විජ්ජා අනුප්පත්තා, කතං
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බුද්ධස්ස සාසනන්තිවිහර ාමයාතිවචනයසයසයනවයයොජනා ඉදයමවච
යෙරස්සඅඤ්ඤාබයාකරණං අයහොසීති  

අඤ්ජනවනියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. කුටිවිහාරිත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යකො කුටිකාෙන්ති ආයස්මය ො කුටිවිහාරිත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසො කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො ආකායසන ගච්ඡන් ස්ස
‘‘උදකදානං දස්සාමී’’ති සී ලං උදකං ගයහත්වා පීතියසොමනස්සජාය ො
උද්ධම්මුයඛො හුත්වා උක්ඛිපි  සත්ො  ස්ස අජ්ඣාසයං ඤත්වා
පසාදසංවඩ්ඪනත්ෙං ආකායස ඨිය ොව සම්පටිච්ඡි  යසො ය න අනප්පකං
පීතියසොමනස්සං පටිසංයවයදසි  යසසං අඤ්ජනවනියත්යෙරස්ස වත්ථුම්හි
වුත් සදිසයමව  අයං පනවියසයසො – අයංකිර වුත් නයයනපබ්බජිත්වා
ක පුබ්බකිච්යචො විපස්සනං අනුයුඤ්ජන්ය ො සායං යඛත් සමීයපන
ගච්ඡන්ය ොයදයවඵුසායන්ය යඛත් පාලකස්සපුඤ්ඤංතිණකුටිං දිස්වා 

පවිසිත්වා  ත්ෙ තිණසන්ොරයක නිසීදි. නිසින්නමත්ය ොව උතුසප්පායං
ලභිත්වා විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං 

අපදායන (අප යෙර1.11.29-35) – 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, ගච්ඡන් ංඅනිලඤ්ජයස; 

ඝ ාසනංවජලි ං, ආදිත් ංවහු ාසනං  

‘‘පාණිනාඋදකංගය්හ, ආකායසඋක්ඛිපිංඅහං; 

සම්පටිච්ඡිමහාවීයරො, බුද්යධොකාරුණියකොඉසි  

‘‘අන් ලික්යඛඨිය ොසත්ො, පදුමුත් රනාමයකො; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, ඉමාගාොඅභාසෙ  

‘‘ඉමිනාදකදායනන, පීතිඋප්පාදයනනච; 

කප්පස සහස්සම්පි, දුග්ගතිංනුපපජ්ජති  

‘‘ය නකම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨනරාසභ; 

පත්ය ොම්හිඅචලංඨානං, හිත්වාජයපරාජයං  

‘‘සහස්සරාජනායමන,  යයොය චක්කවත්තියනො; 

පඤ්චසට්ඨිකප්පසය , චාතුරන් ාජනාධිපා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා යෙයර  ත්ෙ නිසින්යන යඛත් පාලයකො

ආගන්ත්වා ‘‘යකො කුටිකාය’’න්ති ආහ   ං සුත්වා යෙයරො ‘‘භික්ඛු
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කුටිකාය’’න්තිආදිමාහ  යදං යඛත් පාලස්සයෙරස්සචවචනංඑකජ්ඣං
කත්වා– 

56. 

‘‘යකො කුටිකායංභික්ඛුකුටිකායං, වී රායගො සුසමාහි චිත්ය ො; 

එවංජානාහිආවුයසො, අයමොඝාය කුටිකාක ා’’ති – 

 ොරූයපනසඞ්ගීතිංආයරොපි ං  

 ත්ෙ යකො කුටිකාෙන්ති, ‘‘ඉමිස්සං කුටිකායං යකො නිසින්යනො’’ති

යඛත් පාලස්ස පුච්ඡාවචනං   ස්ස භික්ඛු කුටිකාෙන්ති යෙරස්ස
පටිවචනදානං  අෙ නං අත් යනො අනුත් රදක්ඛියණයයභාවය ො  ං
කුටිපරියභොගං අනුයමොදායපත්වා උළාරං  යමව පුඤ්ඤං පතිට්ඨායපතුං 

‘‘වීතරායගො’’තිආදිවුත් ං  ස්සත්යෙො–එයකොභින්නකියලයසො භික්ඛු ය  

කුටිකාෙං නිසින්යනො,  ය ො එව යසො අග්ගමග්යගන සබ්බයසො

සමුච්ඡින්නරාග ාය වීතරායගො අනුත් රසමාධිනා නිබ්බානං ආරම්මණං

කත්වාසුට්ඨුසමාහි චිත්  ාය සුස ාහිතචිත්යතො, ඉමඤ්චඅත්ෙං, ආවුයසො 

යඛත් පාල, යොහං වදාමි, එවං ජානාහි සද්දහ අධිමුච්චස්සු  අය ොඝා යත

කුටිකා කතා  යාක ාකුටිකා අයමොඝා අවඤ්ඣාසඵලාසඋද්රයා, යස්මා

අරහ ා ඛීණාසයවන පරිභුත් ා  සයච ත්වං අනුයමොදසි,  ං ය  භවිස්සති
දීඝරත් ංහි ායසුඛායාති  

 ංසුත්වායඛත් පායලො ‘‘ලාභාව යම, සුලද්ධංව යම, යස්සයම 
කුටිකායං එදියසො අයයයො පවිසිත්වා නිසීදතී’’ති පසන්නචිත්ය ො
අනුයමොදන්ය ො අට්ඨාසි  ඉමං පන ය සං කොසල්ලාපං භගවා දිබ්බාය
යසො ධාතුයා සුත්වා අනුයමොදනඤ්චස්ස ඤත්වා  ම්භාවිනිං සම්පත්තිං
විභායවන්ය ොයඛත් පාලංඉමාහිගාොහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘විහාසිකුටියංභික්ඛු, සන් චිත්ය ොඅනාසයවො; 

ය නකම්මවිපායකන, යදවින්යදොත්වංභවිස්සසි  

‘‘ඡත්තිංසක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සසි; 

චතුත්තිංසක්ඛත්තුංචක්කවත්තී, රාජාරට්යඨභවිස්සසි; 

ර නකුටිනාමපච්යචකබුද්යධො, වී රායගොභවිස්සසී’’ති  

කුටිකායංලද්ධවියසසත් ාපනයෙරස්ස ය ොපභුති කුටිවිහාරීත්යවව
සමඤ්ඤාඋදපාදි අයයමවචයෙරස්ස අඤ්ඤාබයාකරණගාොපිඅයහොසීති  

කුටිවිහාරිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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7. දුතිෙකුටිවිහාරිත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අෙ ාහු පුරාණිොති ආයස්මය ො කුටිවිහාරිත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසො කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො පසන්නමානයසො
පරිළාහකායල නළවිලීයවහි විරචි ං බීජනිං අදාසි   ං සත්ො

අනුයමොදනගාොය සම්පහංයසසි  යසසං යයදත්ෙ වත් බ්බං,  ං

අඤ්ජනවනියත්යෙරවත්ථුම්හි වුත් සදිසයමව  අයං පන වියසයසො – අයං
කිර වුත් නයයන පබ්බජිත්වා අඤ්ඤ රාය පුරාණකුටිකාය විහරන්ය ො

සමණධම්මං අචින්ය ත්වා, ‘‘අයංකුටිකාජිණ්ණා, අඤ්ඤංකුටිකංකාතුං
වට්ටතී’’ති නවකම්මවයසන චිත් ං උප්පායදසි   ස්ස අත්ෙකාමා යදව ා

සංයවගජනනත්ෙං ඉමං උත් ායනොභාසං ගම්භීරත්ෙං ‘‘අෙ ාහු’’ති
ගාෙමාහ  

57.  ත්ෙ අෙන්තිආසන්නපච්චක්ඛවචනං  ආහූති අයහොසීති අත්යෙො 

ගාොසුඛත්ෙඤ්හි දීඝං කත්වා වුත් ං  පුරාණිොති පුරා නී අද්ධග ා  

අඤ්ඤං පත්ෙෙයස නවං කුටින්ති ඉමිස්සා කුටියා පුරාණභායවන
ජිණ්ණ ායඉය ොඅඤ්ඤං ඉදානිනිබ්බත් නීය ායනවංකුටිංපත්ෙයයස

පත්යෙසිආසීසසි සබ්යබනසබ්බංපන ආසංකුටිොවිරාජෙ පුරාණියංවිය

නවායම්පි කුටියං ආසං  ණ්හං අයපක්ඛං විරායජහි, සබ්බයසො  ත්ෙ

විරත් චිත්ය ො යහොහි  කස්මා? යස්මා දුක්ඛා භික්ඛු පුන නවා නාම කුටි 

භික්ඛු පුන ඉදානි නිබ්බත්තියමානා දුක්ඛාවහත් ා දුක්ඛා,  ස්මා අඤ්ඤං
නවං දුක්ඛං අනුප්පායදන්ය ො යොනිබ්බත් ායං පුරාණියංයයව කුටියං

ඨත්වා අත් නා ක බ්බං කයරොහීති  අයඤ්යහත්ෙ අධිප්පායයො – ත්වං, 

භික්ඛු, ‘‘අයං පුරාණී තිණකුටිකා ජිණ්ණා’’ති අඤ්ඤං නවං තිණකුටිකං

කාතුං ඉච්ඡසි, න සමණධම්මං, එවං ඉච්ඡන්ය ො පන භාවනාය
අනනුයුඤ්ජයනන පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තියා අනතිවත් නය ො ආයතිං 
අත් භාවකුටිම්පිපත්යෙන්ය ොකාතුංඉච්ඡන්ය ොයයවනාමයහොති සාපන
නවා තිණකුටි විය කරණදුක්යඛන  ය ො භියයයොපි

ජරාමරණයසොකපරියදවාදිදුක්ඛසංසට්ඨ ාය දුක්ඛා,  ස්මා තිණකුටියං විය
අත් භාවකුටියං ආසං අයපක්ඛං විරාජය සබ්බයසො  ත්ෙ විරත් චිත්ය ො 

යහොහි, එවං ය  වට්ටදුක්ඛං න භවිස්සතීති  යදව ාය ච වචනං සුත්වා
යෙයරො සංයවගජාය ො විපස්සනං පට්ඨයපත්වා ඝයටන්ය ො වායමන්ය ො

නචිරස්යසව අරහත්ය  පතිට්ඨාසි  ය න වුත් ං අපදායන (අප  යෙර
1.11.36-46) – 

‘‘පදුමුත් රබුද්ධස්ස, යලොකයජට්ඨස්ස  ාදියනො; 

තිණත්ෙයරනිසින්නස්ස, උපසන් ස්ස ාදියනො  

‘‘නළමාලංගයහත්වාන, බන්ධිත්වාබීජනිංඅහං; 

බුද්ධස්සඋපනායමසිං, ද්විපදින්දස්ස ාදියනො  
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‘‘පටිග්ගයහත්වා සබ්බඤ්ඤූ, බීජනිං යලොකනායයකො; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, ඉමංගාෙංඅභාසෙ  

‘‘යොයමකායයොනිබ්බාති, පරිළායහොනවිජ්ජති; 

 යෙවතිවිධග්ගීහි, චිත් ං වවිමුච්චතු  

‘‘සබ්යබයදවාසමාගච්ඡුං, යයයකචිවනනිස්සි ා; 

යසොස්සාමබුද්ධවචනං, හාසයන් ඤ්චදායකං  

‘‘නිසින්යනොභගවා ත්ෙ, යදවසඞ්ඝපුරක්ඛය ො; 

දායකංසම්පහංයසන්ය ො, ඉමාගාොඅභාසෙ  

‘‘ඉමිනාබීජනිදායනන, චිත් ස්සපණිධීහිච; 

සුබ්බය ොනාමනායමන, චක්කවත්තීභවිස්සති  

‘‘ය නකම්මාවයසයසන, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 

මාලුය ොනාමනායමන, චක්කවත්තීභවිස්සති  

‘‘ඉමිනාබීජනිදායනන, සම්මානවිපුයලනච; 

කප්පස සහස්සම්පි, දුග්ගතිංනුපපජ්ජති  

‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, සුබ්බ ාඅට්ඨතිංසය ; 

එකූනතිංසසහස්යස, අට්ඨමාලු නාමකා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත්ය  පන පතිට්ඨිය ො ‘‘අයං යම අරහත් ප්පත්තියා 

අඞ්කුසභූ ා’’ති  යමව ගාෙං පච්චුදාහාසි  සායයව ච යෙරස්ස
අඤ්ඤාබයාකරණගාො අයහොසි  කුටිඔවායදන ලද්ධවියසසත් ා චස්ස 

කුටිවිහාරීත්යවව සමඤ්ඤාඅයහොසීති  

දුතියකුටිවිහාරිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. ර ණීෙකුටිකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ර ණීො ය කුටිකාතිආයස්මය ො රමණීයකුටිකත්යෙරස්සගාො කා

උප්පත්ති? යසොපි කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල කුසලබීජයරොපනං
කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉය ො අට්ඨාරසකප්පස මත්ෙයක 
අත්ෙදස්සිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං
පත්ය ොබුද්ධාරහං ආසනංභගවය ොඅදාසි පුප්යඵහිචභගවන් ංපූයජත්වා 
පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා පදක්ඛිණං කත්වා පක්කාමි  යසසං 
අඤ්ජනවනියත්යෙරස්ස වත්ථුම්හි වුත් සදිසයමව  අයං පන වියසයසො –
අයං කිර වුත් නයයන පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්යචො වජ්ජිරට්යඨ

අඤ්ඤ රස්මිං ගාමකාවායස කුටිකායං විහරති, සා යහොතිකුටිකා අභිරූපා
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දස්සනීයා පාසාදිකා සුපරිකම්මක භිත්තිභූමිකා
ආරාමයපොක්ඛරණිරාමයණයයාදිසම්පන්නා 
මුත් ාජාලසදිසවාලිකාකිණ්ණභූමිභාගා යෙරස්ස ච වත් සම්පන්න ාය 
සුසම්මට්ඨඞ්ගණ ාදිනා භියයයොයසොමත් ාය රමණීය රා හුත්වා තිට්ඨති 
යසො  ත්ෙ විහරන්ය ො විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත්ය 

පතිට්ඨාසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.11.47-52) – 

‘‘කානනංවනයමොග්ගය්හ, අප්පසද්දංනිරාකුලං; 

සීහාසනංමයාදින්නං, අත්ෙදස්සිස්ස ාදියනො  

‘‘මාලාහත්ෙංගයහත්වාන, කත්වාචනංපදක්ඛිණං; 

සත්ොරංපයරුපාසිත්වා, පක්කාමිංඋත් රාමුයඛො  

‘‘ය නකම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨනරාසභ; 

සන්නිබ්බායපමිඅත් ානං, භවාසබ්යබසමූහ ා  

‘‘අට්ඨාරසකප්පසය , යංදානමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, සීහාසනස්සිදංඵලං  

‘‘ඉය ොසත් කප්පසය , සන්නිබ්බාපකඛත්තියයො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

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

අරහත් ං පන පත්වා යෙයර  ත්ෙ විහරන්ය  කුටිකාය
රමණීයභාවය ො විහාරයපක්ඛකා මනුස්සා  ය ො  ය ො ආගන්ත්වා කුටිං

පස්සන්ති. අයෙකදිවසං කතිපයා ධුත් ජාතිකා ඉත්ථියයො  ත්ෙ ග ා

කුටිකාය රමණීයභාවං දිස්වා, ‘‘එත්ෙ වසන්ය ො අයං සමයණො සියා

අම්යහහිආකඩ්ඪනීයහදයයො’’ති අධිප්පායයන – ‘‘රමණීයං යවො, භන්ය , 
වසනට්ඨානං  මයම්පි රමණීයරූපා පඨමයයොබ්බයන ඨි ා’’ති වත්වා 
ඉත්ථිකුත් ාදීනි දස්යසතුං ආරභිංසු  යෙයරො අත් යනො වී රාගභාවං

පකායසන්ය ො ‘‘ර ණීො ය  කුටිකා, සද්ධායදෙයා  යනොර ා’’ති ගාෙං
අභාසි  

58.  ත්ෙ ර ණීො ය කුටිකාති ‘‘රමණීයා ය , භන්ය , කුටිකා’’ති

යං තුම්යහහි වුත් ං,  ං සච්චං  අයං මම වසනකුටිකා රමණීයා

මනුඤ්ඤරූපා, සා ච යඛො සද්ධායදෙයා, ‘‘එවරූපාය මනාපං කත්වා
පබ්බජි ානං දින්නාය ඉදං නාම ඵලං යහොතී’’ති කම්මඵලානි සද්දහිත්වා

සද්ධාය ධම්මච්ඡන්යදන දා බ්බත් ා සද්ධායදයයා, න ධයනන 

නිබ්බත්ති ා  සයඤ්ච  ොදින්නානි සද්ධායදයයානි පස්සන් ානං 

පරිභුඤ්ජන් ානඤ්ච මයනො රයමතීති  යනොර ා. සද්ධායදයයත් ා එව හි
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131 

පටුන 

මයනොරමා, සද්ධාදීහි යදයයධම්මං සක්කච්චං අභිසඞ්ඛරිත්වා යදන්ති, 
සද්ධායදයයඤ්ච පරිභුඤ්ජන් ා සප්පුරිසා දායකස්ස අවිසංවාදනත්ෙම්පි 

පයයොගාසයසම්පන්නා යහොන්ති, න තුම්යහහි චින්ති ාකායරන

පයයොගාසයවිපන්නාති අධිප්පායයො  න ය  අත්යෙො කු ාරීහීති යස්මා

සබ්බයසො කායමහි විනිවත්ති මානයසො අහං,  ස්මා න යම අත්යෙො
කුමාරීහි කප්පියකාරකකම්මවයසනපිහි මාදිසානංඉත්ථීහිපයයොජනංනාම

නත්ථි, පයගව රාගවයසන,  ස්මා න යම අත්යෙො කුමාරීහීති 
කුමාරිග්ගහණඤ්යචත්ෙඋපලක්ඛණං දට්ඨබ්බං  මාදිසස්සනාමසන්තියක 

එවං පටිපජ්ජාහීති අයුත් කාරිනීහි යාව අපරද්ධඤ්ච තුම්යහහි
සමානජ්ඣාසයානං පුරය ො අයං කිරියා යසොයභයයාති දස්යසන්ය ො ආහ 

‘‘යෙසං අත්යෙො තහිං ගච්ඡෙ නාරියෙො’’ති   ත්ෙ යෙසන්ති කායමසු

අවී රාගානං  අත්යෙොති පයයොජනං  තහින්ති  ත්ෙ ය සං සන්තිකං  

නාරියෙොති ආලපනං   ං සුත්වා ඉත්ථියයො මඞ්කුභූ ා පත් ක්ඛන්ධා
ආග මග්යගයනව ග ා  එත්ෙ ච ‘‘න යම අත්යෙො කුමාරීහී’’ති කායමහි
අනත්ථිකභාවවචයනයනවයෙයරනඅරහත් ංබයාක න්තිදට්ඨබ්බං  

රමණීයකුටිකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. යකොස විහාරිත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සද්ධාොහං පබ්බජියතොති ආයස්මය ො යකොසලවිහාරිත්යෙරස්ස ගාො 

කා උප්පත්ති? අයම්පි කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල කුසලබීජං
යරොයපත්වා  ං  ං පුඤ්ඤං අකාසි  යසසං
අඤ්ජනවනියත්යෙරවත්ථුසදිසයමව  අයං පන වියසයසො – අයං කිර 
වුත් නයයන පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්යචො යකොසලරට්යඨ අඤ්ඤ රස්මිං

ගායමඑකං උපාසකකුලංනිස්සාය අරඤ්යඤවිහරති,  ං යසොඋපාසයකො
රුක්ඛමූයල වසන් ං දිස්වා කුටිකං කායරත්වා අදාසි  යෙයරො කුටිකායං
විහරන්ය ො ආවාසසප්පායයන සමාධානං ලභිත්වා විපස්සනං

උස්සුක්කායපත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං අපදායන 

(අප යෙර1.11.53-61) – 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, වසාමිපණ්ණසන්ෙයර; 

ඝායසසුයගධමාපන්යනො, යසයයසීයලොචහං දා  

‘‘ඛණන් ාලුකලම්බානි, බිළාලි ක්කලානිච; 

යකොලංභල්ලා කංබිල්ලං, ආහත්වාපටියාදි ං  

‘‘පදුමුත් යරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, ආගච්ඡිමමසන්තිකං  

‘‘උපාග ංමහානාගං, යදවයදවංනරාසභං; 

බිළාලිංපග්ගයහත්වාන, පත් ම්හිඔකිරිංඅහං  
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‘‘පරිභුඤ්ජිමහාවීයරො, ය ොසයන්ය ොමමං දා; 

පරිභුඤ්ජිත්වානසබ්බඤ්ඤූ, ඉමංගාෙංඅභාසෙ  

‘‘සකංචිත් ංපසායදත්වා, බිළාලිංයමඅදාතුවං; 

කප්පානංස සහස්සං, දුග්ගතිංනුපපජ්ජසි  

‘‘චරිමංවත් ය මය්හං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන  

‘‘චතුපඤ්ඤාසිය ොකප්යප, සුයමඛලියසව්හයයො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා විමුත්තිසුඛප්පටිසංයවදයනන

උප්පන්නපීතියවයගන උදායනන්ය ො ‘‘සද්ධාොහං පබ්බජියතො’’ති ගාෙං
අභාසි  

59.  ත්ෙ සද්ධාොතිභගවය ො යවසාලිංඋපගමයනආනුභාවං දිස්වා, 

‘‘එකන් නියයානිකං ඉදං සාසනං,  ස්මා අද්ධා ඉමාය පටිපත්තියා

ජරාමරණය ො මුච්චිස්සාමී’’තිඋප්පන්නසද්ධාවයසන පබ්බජියතො පබ්බජ්ජං

උපගය ො  අරඤ්යඤය කුටිකාකතාති ස්සා පබ්බජ්ජායඅනුරූපවයසන

අරඤ්යඤවසය ොයමකුටිකාක ා, පබ්බජ්ජානුරූපංආරඤ්ඤයකො හුත්වා

වූපකට්යඨො විහරාමීති දස්යසති  ය නාහ ‘‘අප්ප ත්යතො ච ආතාපී, 

සම්පජායනො පතිස්සයතො’’ති  අරඤ්ඤවාසලද්යධන කායවියවයකන

ජාගරියං අනුයුඤ්ජන්ය ො  ත්ෙ සතියා අවිප්පවායසන අප්ප ත්යතො, 

ආරද්ධවීරිය ාය ආතාපී, පුබ්බභාගියසතිසම්පජඤ්ඤපාරිපූරියා විපස්සනං
වඩ්යඪත්වා අරහත් ාධිගයමන පඤ්ඤාසතියවපුල්ලප්පත්තියා

අච්චන් යමව සම්පජායනො පතිස්සයතො විහරාමීති අත්යෙො  
අප්පමත් භාවාදිකිත් යන චස්ස ඉදයමව අඤ්ඤාබයාකරණං අයහොසි

යකොසලරට්යඨ චිරනිවාසිභායවනපන යකොස විහාරීතිසමඤ්ඤාජා ාති  

යකොසලවිහාරිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. සීවලිත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යත ය ඉජ්ඣංසු සඞ්කප්පාතිආයස්මය ො සීවලිත්යෙරස්ස ගාො කා

උප්පත්ති? අයම්පි පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල යහට්ඨා වුත් නයයන
විහාරං ගන්ත්වා පරිසපරියන්ය  ඨිය ො ධම්මං සුණන්ය ො සත්ොරං එකං 
භික්ඛුං ලාභීනං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා ‘‘මයාපි අනාගය 
එවරූයපන භවිතුං වට්ටතී’’ති දසබලං නිමන්ය ත්වා සත් ාහං සත්ථු
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච මහාදානං දත්වා ‘‘භගවා අහං ඉමිනා අධිකාරකම්යමන

අඤ්ඤංසම්පත්තිංනපත්යෙමි, අනාගය පන එකබුද්ධස්සසාසයනඅහම්පි
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පටුන 

තුම්යහහි යසො එ දග්යග ඨපි භික්ඛු විය ලාභීනං අග්යගො භයවයය’’න්ති
පත්ෙනංඅකාසි සත්ොඅනන් රායංදිස්වා–‘‘අයංය පත්ෙනා අනාගය 
යගො මබුද්ධස්සසන්තියකසමිජ්ඣිස්සතී’’තිබයාකරිත්වාපක්කාමි යසොපි 
කුලපුත්ය ො යාවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො 
විපස්සීබුද්ධකායලබන්ධුමතීනගරය ොඅවිදූයරඑකස්මිංගාමයකපටිසන්ධිං
ගණ්හි   ස්මිංසමයයබන්ධුමතීනගරවාසියනොරඤ්ඤාසද්ධිංසාකච්ඡිත්වා
දසබලස්ස දානං යදන්ති  ය  එකදිවසං සබ්යබව එකය ො හුත්වා දානං

යදන් ා‘‘කිංනුයඛොඅම්හාකං දානමුයඛනත්ථී’’ති)අ නි අට්ඨ 1.1.207) 

මධුඤ්ච ගුළදධිඤ්ච න අද්දසංසු  ය  ‘‘යය ො කුය ොචි ආහරිස්සාමා’’ති
ජනපදය ො නගරපවිසනමග්යග පුරිසං ඨයපසුං   දා එස කුලපුත්ය ො

අත් යනොගාමය ොගුළදධිවාරකංගයහත්වා, ‘‘කිඤ්චියදවආහරිස්සාමී’’ති

නගරං ගච්ඡන්ය ො, ‘‘මුඛං යධොවිත්වා යධො හත්ෙපායදො පවිසිස්සාමී’’ති
ඵාසුකට්ඨානං ඔයලොයකන්ය ොනඞ්ගලසීසමත් ංනිම්මක්ඛිකංදණ්ඩකමධුං
දිස්වා ‘‘පුඤ්යඤන යම ඉදං උප්පන්න’’න්ති ගයහත්වා නගරං පාවිසි 

නාගයරහිඨපි පුරියසො ං දිස්වා, ‘‘යභො පුරිස, කස්සිමංආහරසී’’තිපුච්ඡි 

‘‘නකස්සචි, සාමි, වික්කිණිතුංපනයමඉදං ආභ ’’න්ති ‘‘ය න හි, යභො, 
ඉදංකහාපණංගයහත්වාඑ ංමධුඤ්ච ගුළදධිඤ්චයදහී’’ති යසොචින්ය සි

– ‘‘ඉදං න බහුමූලං, අයඤ්ච එකප්පහායරයනව බහුං යදති, වීමංසිතුං
වට්ටතී’’ති   ය ො නං ‘‘නාහං එයකනකහාපයණන යදමී’’තිආහ  ‘‘යදි
එවං ද්යව ගයහත්වා යදහී’’ති  ‘‘ද්වීහිපි න යදමී’’ති  එය නුපායයන
වඩ්යඪත්වාසහස්සං පාපුණි  

යසො චින්ය සි – ‘‘අතිවඩ්ඪිතුං න වට්ටති, යහොතු  ාව ඉමිනා 

කත් බ්බකිච්චංපුච්ඡිස්සාමී’’ති  අෙනංආහ – ‘‘ඉදංනබහුං අග්ඝනකං, 

ත්වඤ්ච බහුං යදසි, යකන කම්යමන ඉදං ගණ්හාසී’’ති  ‘‘ඉධ, යභො, 
නගරවාසියනො රඤ්ඤා සද්ධිං පටිවිරුජ්ඣිත්වා විපස්සීදසබලස්ස දානං

යදන් ාඉදංද්වයංදානමුයඛඅපස්සන් ා පරියයසන්ති, සයචඉදංද්වයංන

ලභිස්සන්ති, නාගරානං පරාජයයො භවිස්සති,  ස්මා සහස්සං කත්වා

ගණ්හාමී’’ති  ‘‘කිං පයන ං නාගරානයමව වට්ටති, අඤ්යඤසං දාතුං න 

වට්ටතී’’ති  ‘‘යස්ස කස්සචි දාතුං අවාරි යම ’’න්ති  ‘‘අත්ථි පන යකොචි

නාගරානං දායන එකදිවසං සහස්සං දා ා’’ති? ‘‘නත්ථි, සම්මා’’ති 

‘‘ඉයමසං පන ද්වින්නං සහස්සග්ඝනකභාවං ජානාසී’’ති? ‘‘ආම, 

ජානාමී’’ති  ‘‘ය න හි ගච්ඡ, නාගරානං ආචික්ඛ ‘එයකො පුරියසො ඉමානි

ද්යවමූයලනනයදතිසහත්යෙයනවදාතුකායමො, තුම්යහඉයමසංද්වින්නං

කාරණා නිබ්බි ක්කා යහොො’ති, ත්වං පන යම ඉමස්මිං දානමුයඛ
යජට්ඨකභාවස්සකායසක්ඛීයහොහී’’ති යසො පරිබ්බයත්ෙං ගහි මාසයකන
පඤ්චකටුකංගයහත්වා චුණ්ණංකත්වා දධිය ොකඤ්ජියං ගයහත්වා ත්ෙ
මධුපටලං පීයළත්වා පඤ්චකටුකචුණ්යණන යයොයජත්වා එකස්මිං 
පදුමිනිපත්ය පක්ඛිපිත්වා ංසංවිදහිත්වාආදායදසබලස්සඅවිදූරට්ඨායන
නිසීදි මහාජයනන ආහරියමානස්ස සක්කාරස්ස අවිදූයර අත් යනො
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පත් වාරංඔයලොකයමායනො, යසොඔකාසං ඤත්වාසත්ථුසන්තිකංගන්ත්වා

භගවා අයං උප්පන්නදුග්ග පණ්ණාකායරො, ඉමං යම අනුකම්පං පටිච්ච
පටිග්ගණ්හොති  සත්ො  ස්ස අනුකම්පං පටිච්ච චතුමහාරාජදත්තියයන
යසලමයපත්ය න  ං පටිග්ගයහත්වා යො අට්ඨසට්ඨියා 

භික්ඛුස සහස්සස්සදියයමානංනඛීයති, එවංඅධිට්ඨාසි යසොකුලපුත්ය ො 
නිට්ඨි භත් කිච්චං භගවන් ං අභිවායදත්වා එකමන් ං ඨිය ො ආහ –

‘‘දිට්යඨො යම, භගවා, අජ්ජබන්ධුමතීනගරවාසියකහිතුම්හාකංසක්කායරො

ආහරියමායනො, අහම්පි ඉමස්ස කම්මස්ස නිස්සන්යදන
නිබ්බත් නිබ්බත් භයව ලාභග්ගයසග්ගප්පත්ය ො භයවයය’’න්ති )අ  නි 

අට්ඨ  1.1.207). සත්ො, ‘‘එවං යහොතු, කුලපුත් ා’’ති වත්වා  ස්ස ච
නගරවාසීනඤ්චභත් ානුයමොදනංකත්වාපක්කාමි  

යසොපිකුලපුත්ය ොයාවජීවංකුසලංකත්වායදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ො 
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සුප්පවාසාය රාජධී ාය කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගණ්හි  
පටිසන්ධිග්ගහණය ො පට්ඨාය සායං පා ඤ්ච පණ්ණාකාරස ානි
සකයටනාදාය සුප්පවාසාය උපනීයන්ති  අෙ නං පුඤ්ඤවීමංසනත්ෙං
හත්යෙන බීජපච්ඡිං ඵුසායපන්ති  එයකකබීජය ො සලාකස ම්පි
සලාකසහස්සම්පි නිග්ගච්ඡති  එයකකකරීසයඛත්ය  පණ්ණාසම්පි සට්ඨිපි 

සකටප්පමාණානි උප්පජ්ජන්ති  යකොට්යඨ පූරණකායලපි යකොට්ඨද්වාරං
හත්යෙන ඵුසායපන්ති  රාජධී ාය පුඤ්යඤන ගණ්හන් ානං
ගහි ගහි ට්ඨානං පුන පූරති  පරිපුණ්ණභත් භාජනය ොපි ‘‘රාජධී ාය

පුඤ්ඤ’’න්ති වත්වා යස්ස කස්සචි යදන් ානං යාව න උක්කඩ්ඪන්ති, න

 ාවභත් ංඛීයති, දාරයක කුච්ඡිගය යයවසත් වස්සානිඅතික්කමිංසු  

ගබ්යභ පන පරිපක්යක සත් ාහං මහාදුක්ඛං අනුයභොසි  සා සාමිකං

ආමන්ය ත්වා, ‘‘පුයරමරණාජීවමානාවදානංදස්සාමී’’තිසත්ථු සන්තිකං

යපයසසි–‘‘ගච්ඡ, ඉමංපවත්තිංසත්ථුආයරොයචත්වාසත්ොරංනිමන්ය හි, 

යඤ්ච සත්ො වයදති,  ං සාධුකං උපලක්යඛත්වා ආගන්ත්වා මය්හං

කයෙහී’’ති  යසො ගන්ත්වා  ස්සා සාසනං භගවය ො ආයරොයචසි  සත්ො, 

‘‘සුඛිනීයහොතුසුප්පවාසායකොලියධී ා අයරොගා, අයරොගංපුත් ංවිජායතූ’’ති

)උදා  18) ආහ  රාජා  ං සුත්වා භගවන් ං අභිවායදත්වා අත් යනො
ගාමාභිමුයඛො පායාසි   ස්ස පුයර ආගමනායයව සුප්පවාසාය කුච්ඡිය ො 

ධමකරණා උදකං විය ගබ්යභො නික්ඛමි, පරිවායරත්වා නිසින්නජයනො
අස්සුමුයඛොවහසිතුංආරද්යධොතුට්ඨපහට්යඨොමහාජයනොරඤ්යඤොසාසනං 
ආයරොයචතුංඅගමාසි  

රාජා ය සං ආගමනං දිස්වාව, ‘‘දසබයලන කථි කො නිප්ඵන්නා 
භවිස්සතිමඤ්යඤ’’තිචින්ය සි යසොආගන්ත්වාසත්ථුසාසනංරාජධී ාය
ආයරොයචසි  රාජධී ා  යා නිමන්ති ං ජීවි භත් යමව මඞ්ගලභත් ං

භවිස්සති, ගච්ඡ සත් ාහං දසබලං නිමන්ය හීති  රාජා  ො අකාසි 
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සත් ාහං බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස මහාදානං පවත් යංසු  දාරයකො
සබ්යබසං ඤාතීනං සන් ත් ං චිත් ං නිබ්බායපන්ය ො ජාය ොති 

සීවලිදාරයකොත්යවවස්සනාමංඅකංසු යසොසත් වස්සානිගබ්යභ වසි ත් ා
ජා කාලය ො පට්ඨාය සබ්බකම්මක්ඛයමො අයහොසි  ධම්මයසනාපති
සාරිපුත්ය ො සත් යම දිවයස ය නසද්ධිංකොසල්ලාපං අකාසි  සත්ොපි
ධම්මපයදගාෙංඅභාසි– 

‘‘යයොමංපලිපෙංදුග්ගං, සංසාරංයමොහමච්චගා; 

තිණ්යණොපාරඞ්ගය ොඣායී, අයනයජොඅකෙංකථී; 

අනුපාදායනිබ්බුය ො,  මහංබ්රමූිබ්රාහ්මණ’’න්ති )ධ ප  414); 

අෙ නං යෙයරො එවමාහ – ‘‘කිං පන  යා එවරූපං දුක්ඛරාසිං

අනුභවිත්වා පබ්බජිතුං න වට්ටතී’’ති? ‘‘ලභමායනො පබ්බයජයයං, 
භන්ය ’’ති සුප්පවාසානංදාරකං යෙයරන සද්ධිංකයෙන් ංදිස්වා‘‘කිංනු
යඛො යම පුත්ය ො ධම්මයසනාපතිනා සද්ධිං කයෙතී’’ති යෙරං

උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි – ‘‘මය්හං පුත්ය ො තුම්යහහි සද්ධිං කිං කයෙති, 

භන්ය ’’ති? ‘‘අත් නා අනුභූ ං ගබ්භවාසදුක්ඛං කයෙත්වා, ‘තුම්යහහි

අනුඤ්ඤාය ො පබ්බජිස්සාමී’ති වදතී’’ති  ‘‘සාධු, භන්ය , පබ්බායජෙ
න’’න්ති  යෙයරො  ං විහාරං යනත්වා  චපඤ්චකකම්මට්ඨානං දත්වා

පබ්බායජන්ය ො‘‘සීවලි, නතුය්හංඅඤ්යඤනඔවායදන කම්මංඅත්ථි,  යා

සත්  වස්සානි අනුභූ දුක්ඛයමව පච්චයවක්ඛාහී’’ති  ‘‘භන්ය , 

පබ්බාජනයමව තුම්හාකං භායරො, යං පන මයා කාතුං සක්කා,  මහං
ජානිස්සාමී’’ති  යසො පන පඨමයකසවට්ටියා ඔහාරණක්ඛයණයයව

යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි, දුතියාය ඔහාරණක්ඛයණ සකදාගාමිඵයල, 
 තියාය අනාගාමිඵයල සබ්යබසංයයව පන යකසානං ඔයරොපනඤ්ච 
අරහත් සච්ඡිකිරියා ච අපච්ඡා අපුරිමා අයහොසි   ස්ස පබ්බජි දිවසය ො
පට්ඨාය භික්ඛුසඞ්ඝස්සචත් ායරොපච්චයායාවතිච්ඡකංඋප්පජ්ජන්ති එවං
එත්ෙවත්ථු සමුට්ඨි ං  

අපරභායග සත්ො සාවත්ථිං අගමාසි  යෙයරො සත්ොරං අභිවායදත්වා, 

‘‘භන්ය , මය්හං පුඤ්ඤං වීමංසිස්සාමි, පඤ්ච යම භික්ඛුස ානි යදො’’ති

ආහ  ‘‘ගණ්හසීවලී’’ති යසොපඤ්චසය භික්ඛූ ගයහත්වා හිමවන් ාභිමුඛං

ගච්ඡන්ය ො අටවිමග්ගං ගච්ඡති,  ස්ස පඨමං දිට්ඨනියරොයධ අධිවත්ො
යදව ාසත් දිවසානිදානංඅදාසි ඉතියසො– 

‘‘නියරොධංපඨමංපස්සි, දුතියංපණ්ඩවපබ්බ ං; 

 තියංඅචිරවතියං, චතුත්ෙංවරසාගරං  

‘‘පඤ්චමංහිමවන් ංයසො, ඡට්ඨංඡද්දන්තුපාගමි; 

සත් මංගන්ධමාදනං, අට්ඨමංඅෙයරව ’’න්ති  



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො එකකනිපාය ො 
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සබ්බට්ඨායනසු සත්  සත්  දිවසායනව දානං අදංසු  
ගන්ධමාදනපබ්බය  පන නාගදත් යදවරාජා නාම සත් සු දිවයසසු

එකදිවයසඛීරපිණ්ඩපා ං අදාසි, එකදිවයසසප්පිපිණ්ඩපා ං භික්ඛුසඞ්යඝො

ආහ–‘‘ඉමස්සයදවරඤ්යඤොයනව යධනුයයොදුය්හමානාපඤ්ඤායන්ති, න

දධිනිම්මෙනං, කුය ො ය  යදවරාජ ඉදං උප්පජ්ජතී’’ති  ‘‘භන්ය 
කස්සපදසබලස්ස කායල ඛීරසලාකභත් දානස්යස ං ඵල’’න්ති යදවරාජා
ආහ  අපරභායග සත්ො ඛදිරවනියයරව ස්ස පච්චුග්ගමනං අට්ඨුප්පත්තිං
කත්වා යෙරං අත් යනොසාසයනලාභග්ගයසග්ගප්පත් ානං අග්ගට්ඨායන 
ඨයපසි  

එවං ලාභග්ගයසග්ගප්පත් ස්ස පන ඉමස්ස යෙරස්ස අරහත් ප්පත්තිං
එකච්යචආචරියාඑවංවදන්ති–‘‘යහට්ඨාවුත් නයයන ධම්මයසනාපතිනා

ඔවායද දින්යන යං මයා කාතුං සක්කා,  මහං ජානිස්සාමීති පබ්බජිත්වා
විපස්සනාකම්මට්ඨානං ගයහත්වා  ං දිවසංයයව අඤ්ඤ රං විවිත් ං
කුටිකංදිස්වා ංපවිසිත්වාමාතුකුච්ඡිස්මිංසත් වස්සානිඅත් නා අනුභූ ං
දුක්ඛං අනුස්සරිත්වා  දනුසායරන අතී ානාගය   ස්ස අයවක්ඛන් ස්ස 
ආදිත් ා විය  යයො භවා උපට්ඨහිංසු  ඤාණස්ස පරිපාකං ග ත් ා

විපස්සනාවීථිං ඔ රි,  ාවයදව මග්ගප්පටිපාටියා සබ්යබපි ආසයව
යඛයපන්ය ො අරහත් ං පාපුණී’’ති  උභයොපි යෙරස්ස
අරහත් ප්පත්තියයව පකාසි ා  යෙයරො පන පභින්නපටිසම්භියදො

ඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි  ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.12.31-39) – 

‘‘වරුයණොනාමනායමන, යදවරාජාඅහං දා; 

උපට්ඨයහසිංසම්බුද්ධං, සයයොග්ගබලවාහයනො  

‘‘නිබ්බුය යලොකනාෙම්හි, අත්ෙදස්සීනරුත් යම; 

තූරියංසබ්බමාදාය, අගමංයබොධිමුත් මං  

‘‘වාදිය නචනච්යචන, සම්ම ාළසමාහිය ො; 

සම්මුඛාවියසම්බුද්ධං, උපට්ඨිංයබොධිමුත් මං  

‘‘උපට්ඨහිත්වා  ංයබොධිං, ධරණීරුහපාදපං; 

පල්ලඞ්කංආභුජිත්වාන,  ත්ෙකාලඞ්කය ොඅහං  

‘‘සකකම්මාභිරද්යධොහං, පසන්යනොයබොධිමුත් යම; 

ය නචිත් ප්පසායදන, නිම්මානංඋපපජ්ජහං  

‘‘සට්ඨිතූරියසහස්සානි, පරිවායරන්තිමංසදා; 

මනුස්යසසුචයදයවසු, වත් මානංභවාභයව  

‘‘තිවිධග්ගීනිබ්බු ාමය්හං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 
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ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන  

‘‘සුබාහූනාමනායමන, චතුත්තිංසාසුඛත්තියා; 

සත් ර නසම්පන්නා, පඤ්චකප්පසය ඉය ො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා විමුත්තිසුඛපටිසංයවදයනන පීතියවයගන

උදායනන්ය ො ‘‘යතය ඉජ්ඣංසුසඞ්කප්පා’’ති ගාෙංඅභාසි  

60.  ත්ෙ යත ය  ඉජ්ඣංසු සඞ්කප්පා, ෙදත්යෙො පාවිසිං කුටිං, 

විජ්ජාවිමුත්තිං පච්යචසන්ති යය පුබ්යබ මයා කාමසඞ්කප්පාදීනං
සමුච්යඡදකරා යනක්ඛම්මසඞ්කප්පාදයයොඅභිපත්ථි ායයව‘‘කදානුඛ්වාහං

 දාය නං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සාමි, යදරියා එ රහි උපසම්පජ්ජ

විහරන්තී’’ති, විමුත් ාධිප්පායසඤ්ඤි ා විමුත්තිං උද්දිස්ස සඞ්කප්පා
මයනොරො අභිණ්හයසො අප්පමත් ා යදත්යෙො යංපයයොජයනො යයසං
නිප්ඵාදනත්ෙං කුටිං සුඤ්ඤාගාරං විපස්සිතුං පාවිසිං තිස්යසො විජ්ජා

ඵලවිමුත්තිඤ්ච පච්යචසන්ය ො, ගයවසන්ය ො ය  යම ඉජ්ඣිංසු ය 

සබ්යබව ඉදානි මය්හං ඉජ්ඣිංසු සමිජ්ඣිංසු, නිප්ඵන්නකුසලසඞ්කප්යපො 
පරිපුණ්ණමයනොරයෙො ජාය ොති අත්යෙො  ය සං සමිද්ධභාවං දස්යසතුං 

‘‘ ානානුසෙමුජ්ජහ’’න්ති වුත් ං  යස්මා මානානුසයමුජ්ජහං පජහිං 

සමුච්ඡින්දිං,  ස්මාය යමසඞ්කප්පාඉජ්ඣිංසූතියයොජනා මානානුසයයහි

පහීයන අප්පහීයනො නාම අනුසයයො නත්ථි, අරහත් ඤ්ච අධිග යමව
යහොතීති මානානුසයප්පහානං යොවුත් සඞ්කප්පසමිද්ධියා කාරණං කත්වා
වුත් ං  

සීවලිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

ඡට්ඨවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. සත් මවග්යගො 

1. වප්පත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පස්සති පස්යසොති ආයස්මය ො වප්පත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? 

යසො කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හංසවතීනගයර කුලයගයහ

නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො ‘‘අසුයකො ච අසුයකො ච යෙයරො සත්ථු
පඨමං ධම්මපටිග්ගාහකා අයහසු’’න්ති යෙොමනං සුත්වා භගවන් ං
උපසඞ්කමිත්වාපත්ෙනංපට්ඨයපසි– ‘‘අහම්පිභගවාඅනාගය  ාදිසස්ස 

සම්මාසම්බුද්ධස්සපඨමංධම්මපටිග්ගාහකානංඅඤ්ඤ යරොභයවයය’’න්ති, 
සත්ථු සන්තියකසරණගමනඤ්චපයවයදසි යසොයාවජීවංපුඤ්ඤානිකත්වා
 ය ො චුය ො යදවමනුස්යසසුයයව සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද

කපිලවත්ථුස්මිං වායසට්ඨස්සනාමබ්රාහ්මණස්සපුත්ය ොහුත්වානිබ්බත්ති, 

වප්යපොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො අසිය න ඉසිනා ‘‘සිද්ධත්ෙකුමායරො 
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සබ්බඤ්ඤූ භවිස්සතී’’ති බයාකය ො යකොණ්ඩඤ්ඤප්පමුයඛහි
බ්රාහ්මණපුත්ය හි සද්ධිං ඝරාවාසං පහාය  ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
‘‘ ස්මිං සබ්බඤ්ඤු ං පත්ය   ස්ස සන්තියක ධම්මං සුත්වා අම ං
පාපුණිස්සාමී’’ති උරුයවලායං විහරන් ං මහාසත් ං ඡබ්බස්සානි පධානං
පදහන් ංඋපට්ඨහිත්වාඔළාරිකාහාරපරියභොයගන නිබ්බිජ්ජිත්වාඉසිප නං
ගය ො  අභිසම්බුජ්ඣිත්වා සත්ොරා සත් සත් ාහානි වීතිනායමත්වා
ඉසිප නං ගන්ත්වා ධම්මචක්යක පවත්තිය  පාටිපදදිවයස
යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨිය ො පඤ්චමියං පක්ඛස්ස

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤාදීහි සද්ධිංඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන 

(අප යෙර 1.12.20-30) – 

‘‘උභින්නංයදවරාජූනං, සඞ්ගායමොසමුපට්ඨිය ො; 

අයහොසිසමුපබූළ්යහො, මහායඝොයසොඅවත් ෙ  

‘‘පදුමුත් යරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

අන් ලික්යඛඨිය ොසත්ො, සංයවයජසිමහාජනං  

‘‘සබ්යබයදවාඅත් මනා, නික්ඛිත් කවචාවුධා; 

සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, එකග්ගාසිංසු ාවයද  

‘‘මය්හංසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, වාචාසභිමුදීරය; 

අනුකම්පයකොයලොකවිදූ, නිබ්බායපසිමහාජනං  

‘‘පදුට්ඨචිත්ය ො මනුයජො, එකපාණංවියහඨයං; 

ය නචිත් ප්පයදොයසන, අපායංඋපපජ්ජති  

‘‘සඞ්ගාමසීයසනායගොව, බහූපායණවියහඨයං; 

නිබ්බායපෙසකංචිත් ං, මාහඤ්ඤිත්යෙොපුනප්පුනං  

‘‘ද්වින්නම්පියක්ඛරාජූනං, යසනාසාවිම්හි ාඅහු; 

සරණඤ්චඋපාගච්ඡුං, යලොකයජට්ඨංසු ාදිනං  

‘‘සඤ්ඤායපත්වානජන ං, පදමුද්ධරිචක්ඛුමා; 

යපක්ඛමායනොවයදයවහි, පක්කාමිඋත් රාමුයඛො  

‘‘පඨමං සරණංගච්ඡිං, ද්විපදින්දස්ස  ාදියනො; 

කප්පානංස සහස්සං, දුග්ගතිංනුපපජ්ජහං  

‘‘මහාදුන්දුභිනාමාච, යසොළසාසුංරයෙසභා; 

තිංසකප්පසහස්සම්හි, රාජායනොචක්කවත්තියනො  

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



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො එකකනිපාය ො 
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අරහත් ං පන පත්වා අත් නා පටිලද්ධසම්පත්තිං 
පච්චයවක්ඛණමුයඛනසත්ථුගුණමහන්  ංපච්චයවක්ඛිත්වා‘‘ඊදිසංනාම
සත්ොරං බාහුලිකාදිවායදන සමුදාචරිම්හ  අයහො පුථුජ්ජනභායවො නාම
අන්ධකරයණො අචක්ඛුකරයණො අරියභායවොයයව චක්ඛුකරයණො’’ති

දස්යසන්ය ො ‘‘පස්සති පස්යසො’’තිගාෙංඅභාසි  

61.  ත්ෙ පස්සති පස්යසොති පස්සති සම්මාදිට්ඨියා ධම්යම අවිපරී ං

ජානාති බුජ්ඣතීති පස්යසො, දස්සනසම්පන්යනො අරියයො, යසො පස්සන්තං 
අවිපරී දස්සාවිං ‘‘අයං අවිපරී දස්සාවී’’ති පස්සති පඤ්ඤාචක්ඛුනා

ධම්මාධම්මං යොසභාවය ො ජානාති  න යකවලං පස්සන් යමව, අෙ යඛො 

අපස්සන්තඤ්ච පස්සති, යයොපඤ්ඤාචක්ඛුවිරහිය ොධම්යමයොසභාවය ො 

න පස්සති,  ම්පි අපස්සන් ං පුථුජ්ජනං ‘‘අන්යධො ව ායං භවං

අචක්ඛුයකො’’ති අත් යනො පඤ්ඤාචක්ඛුනා පස්සති  අපස්සන්යතො

අපස්සන්තං, පස්සන්තඤ්චනපස්සතීතිඅපස්සන්ය ොපඤ්ඤාචක්ඛුරහිය ො
අන්ධබායලො  ාදිසං අන්ධබාලං අයං ධම්මාධම්මං යොසභාවය ො න

පස්සතීති යො අපස්සන් ං න පස්සති න ජානාති, එවං අත් යනො

පඤ්ඤාචක්ඛුනාධම්මාධම්මංයොසභාවය ොපස්සන් ඤ්චපණ්ඩි ං ‘‘අයං

එවංවියධො’’තිනපස්සතිනජානාති,  ස්මා අහම්පිපුබ්යබ දස්සනරහිය ො
සකලං යඤයයං හත්ොමලකං විය පස්සන් ං භගවන් ං අපස්සන් ම්පි

පූරණාදිංයොසභාවය ොන පස්සිං, ඉදානිපනබුද්ධානුභායවනසම්පන්යනො
උභයයපි යොසභාවය ො පස්සාමීති යසවි බ්බායසවි බ්යබසු අත් යනො
අවිපරී පටිපත්තිංදස්යසති  

වප්පත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. වජ්ජිපුත්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

එකකා  ෙං අරඤ්යඤති ආයස්මය ො වජ්ජිපුත් ත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප
විපස්සිස්ස භගවය ොකායලකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො
එකදිවසං විපස්සිං භගවන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො නාගපුප්ඵයකසයරහි
පූජං අකාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො

ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද අමච්චකුයල නිබ්බත්ති, වජ්ජිපුත්යතොතිස්ස නාමං
අයහොසි යසොභගවය ො යවසාලිගමයනබුද්ධානුභාවංදිස්වාපටිලද්ධසද්යධො
පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්යචො කම්මට්ඨානං ගයහත්වා යවසාලියා අවිදූයර
අඤ්ඤ රස්මිංවනසණ්යඩවිහරති ය නච සමයයනයවසාලියංඋස්සයවො

අයහොසි   ත්ෙ  ත්ෙ නච්චගී වාදි ං පවත් ති, මහාජයනො හට්ඨතුට්යඨො

උස්සවසම්පත්තිං පච්චනුයභොති,  ං සුත්වා යසො භික්ඛු අයයොනියසො 
උම්මුජ්ජන්ය ො වියවකං වජ්ජමායනො කම්මට්ඨානං විස්සජ්යජත්වා
අත් යනොඅනභිරතිං පකායසන්ය ො– 
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‘‘එකකාමයංඅරඤ්යඤවිහරාම, අපවිද්ධංවවනස්මිංදාරුකං; 

එ ාදිසිකාය රත්තියා, යකො සු නාම අම්යහහි පාපියයො’’ති  – 

ගාෙමාහ; 

 ං සුත්වා වනසණ්යඩ අධිවත්ො යදව ා  ං භික්ඛුං අනුකම්පමානා 

‘‘යදිපි, ත්වං භික්ඛු, අරඤ්ඤවාසං හීයළන්ය ො වදසි, වියවකකාමා පන
විද්දසුයනො ං බහුමඤ්ඤන්තියයවා’’තිඉමමත්ෙංදස්යසන්තී– 

‘‘එකයකොත්වංඅරඤ්යඤවිහරසි, අපවිද්ධංවවනස්මිංදාරුකං; 

 ස්සය බහුකාපිහයන්ති, යනරයකාවියසග්ගගාමින’’න්ති  – 

ගාෙංවත්වා, ‘‘කෙඤ්හිනාමත්වං, භික්ඛු, නියයානියක සම්මාසම්බුද්ධස්ස
සාසයන පබ්බජිත්වා අනියයානිකං වි ක්කං වි ක්යකස්සසී’’ති 

සන් ජ්යජන්තී සංයවයජසි. එවං යසො භික්ඛු  ාය යදව ාය සංයවජිය ො 
කසාභිහය ො විය භයද්රො අස්සාජානීයයො විපස්සනාවීථිං ඔ රිත්වා 
නචිරස්යසවවිපස්සනංඋස්සුක්කායපත්වා අරහත් ං පාපුණි ය නවුත් ං 

අපදායන (අප යෙර1.11.62-66) – 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, ස රංසිංවභාණුමං; 

ඔභායසන් ංදිසාසබ්බා, උළුරාජංවපූරි ං  

‘‘පුරක්ඛ ං සාවයකහි, සාගයරයහවයමදනිං; 

නාගංපග්ගය්හයරණූහි, විපස්සිස්සාභියරොපයං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංයරණුමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘පණ්ණ ාලීසිය ොකප්යප, යරණුනාමාසිඛත්තියයො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා ‘‘අයං යම අරහත් ප්පත්තියා අඞ්කුයසො 

ජාය ො’’තිඅත් යනොයදව ායචවුත් නයංසංකඩ්ඪිත්වා– 

62. 

‘‘එකකාමයංඅරඤ්යඤවිහරාම, අපවිද්ධංවවනස්මිංදාරුකං; 

 ස්සයමබහුකාපිහයන්ති, යනරයකාවියසග්ගගාමින’’න්ති  – 

ගාෙංඅභාසි  

 ස්සත්යෙො–අනයපක්ඛභායවනවයනඡඩ්ඩි දාරුක්ඛණ්ඩංවියයදිපි 

 ෙංඑකකා එකාකියනොඅසහායාඉමස්මිං අරඤ්යඤ විහරා , එවංවිහරය ො
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පන තස්ස ය  බහුකා පිහෙන්ති මං බහූ අත්ෙකාමරූපා කුලපුත් ා

අභිපත්යෙන්ති, ‘‘අයහො ව ස්ස මයම්පි වජ්ජිපුත් ත්යෙයරො විය

ඝරබන්ධනං පහාය අරඤ්යඤ විහයරයයාමා’’ති  යො කිං? යනරයිකා විෙ

සග්ගගාමිනං, යො නාම යනරයකා අත් යනො පාපකම්යමන නිරයය
නිබ්බත් සත් ා සග්ගගාමීනං සග්ගූපගාමීනං පිහයන්ති – ‘‘අයහො ව 
මයම්පි නිරයදුක්ඛං පහාය සග්ගසුඛං පච්චනුභයවයයාමා’’ති
එවංසම්පදමිදන්ති අත්යෙො  එත්ෙ ච අත් නි ගරුබහුවචනප්පයයොගස්ස
ඉච්ඡි බ්බත් ා ‘‘එකකා මයං විහරාමා’’ති පුන  ස්ස අත්ෙස්ස එකත් ං

සන්ධාය ‘‘ ස්ස යම’’ති එකවචනප්පයයොයගො කය ො  ‘‘ ස්ස යම’’, 

‘‘සග්ගගාමින’’න්ති ච උභයම්පි ‘පිහයන්තී’ති පදං අයපක්ඛිත්වා
උපයයොගත්යෙ සම්පදානනිද්යදයසො දට්ඨබ්යබො   ං අභිපත්යෙන්තීති ච 

 ාදියස අරඤ්ඤවාසාදිගුයණ අභිපත්යෙන් ා නාම යහොන්තීති කත්වා

වුත් ං  තස්සය තිවා ස්සමමසන්තියකගුයණතිඅධිප්පායයො  

වජ්ජිපුත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. පක්ඛත්යෙරගාොවණ්ණනා 

චුතා පතන්තීතිආයස්මය ොපක්ඛත්යෙරස්සගාො  කාඋප්පත්ති? යසොපි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුඤ්ඤානි කයරොන්ය ො 
ඉය ොඑකනවුය කප්යපයක්ඛයසනාපතිහුත්වාවිපස්සිංභගවන් ංදිස්වා
පසන්නමානයසො දිබ්බවත්යෙන පූජං අකාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොඉමස්මිං බුද්ධුප්පායදසක්යකසුයදවදහනිගයම

සාකියරාජකුයල නිබ්බත්ති, ‘‘සම්යමොදකුමායරො’’තිස්ස නාමං අයහොසි 
අෙස්ස දහරකායල වා යරොයගන පාදා න වහිංසු  යසො කතිපයං කාලං

පීඨසප්පී විය විචරි  ය නස්ස පක්යඛොති සමඤ්ඤා ජා ා  පච්ඡා

අයරොගකායලපි  යෙව නං සඤ්ජානන්ති, යසො භගවය ො ඤාතිසමාගයම
පාටිහාරියං දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්යචො
කම්මට්ඨානං ගයහත්වා අරඤ්යඤ විහරති  අයෙකදිවසං ගාමං පිණ්ඩාය
පවිසිතුං ගච්ඡන්ය ො අන් රාමග්යග අඤ්ඤ රස්මිං රුක්ඛමූයල නිසීදි 
 ස්මිඤ්ච සමයය අඤ්ඤ යරො කුලයලො මංසයපසිං ආදාය ආකායසන

ගච්ඡති,  ං බහූ කුලලා අනුපතිත්වා පාය සුං  පාති ං මංසයපසිං එයකො

කුලයලො අග්ගයහසි   ං අඤ්යඤො අච්ඡින්දිත්වා ගණ්හි,  ං දිස්වා යෙයරො

‘‘යොයං මංසයපසි, එවං කාමා නාම බහුසාධාරණා බහුදුක්ඛා
බහුපායාසා’’ති – කායමසු ආදීනවං යනක්ඛම්යම ච ආනිසංසං
පච්චයවක්ඛිත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා ‘‘අනිච්ච’’න්තිආදිනා 
මනසිකයරොන්ය ො පිණ්ඩාය චරිත්වා ක භත් කිච්යචො දිවාට්ඨායන 

නිසීදිත්වාවිපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන 

(අප යෙර1.12.1-10) – 

‘‘විපස්සීනාමභගවා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
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අට්ඨසට්ඨිසහස්යසහි, පාවිසිබන්ධුමං දා  

‘‘නගරාඅභිනික්ඛම්ම, අගමංදීපයචතියං; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, ආහුතීනංපටිග්ගහං  

‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, යක්ඛාමය්හංඋපන්තියක; 

උපට්ඨහන්තිසක්කච්චං, ඉන්දංවතිදසාගණා  

‘‘භවනාඅභිනික්ඛම්ම, දුස්සංපග්ගය්හහං දා; 

සිරසාඅභිවායදසිං,  ඤ්චාදාසිංමයහසියනො  

‘‘අයහොබුද්යධොඅයහොධම්යමො, අයහොයනොසත්ථුසම්පදා; 

බුද්ධස්සආනුභායවන, වසුධායංපකම්පෙ  

‘‘ ඤ්චඅච්ඡරියංදිස්වා, අබ්භු ංයලොමහංසනං; 

බුද්යධචිත් ංපසායදමි, ද්විපදින්දම්හි ාදියන  

‘‘යසොහං චිත් ංපසායදත්වා, දුස්සංදත්වාන සත්ථුයනො; 

සරණඤ්චඋපාගච්ඡිං, සාමච්යචොසපරිජ්ජයනො  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘ඉය ොපන්නරයසකප්යප, යසොළසාසුංසුවාහනා; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වායයදවසංයවගවත්ථුං අඞ්කුසංකත්වා විපස්සනං 

වඩ්යඪත්වා අඤ්ඤා අධිග ා,  ස්ස සංකිත් නමුයඛන අඤ්ඤං

බයාකයරොන්ය ො ‘‘චුතාපතන්තී’’තිගාෙංඅභාසි  

63.  ත්ෙ චුතාතිභට්ඨා  පතන්තීතිඅනුප න්ති  පතිතාති චවනවයසන

භූමියං පති ා, ආකායස වා සම්ප නවයසන පති ා  ගිද්ධාති යගධං

ආපන්නා. පුනරාගතාති පුනයදව උපග ා  ච-සද්යදො සබ්බත්ෙ

යයොයජ බ්යබො  ඉදං වුත් ං යහොති – ප න්ති අනුප න්ති ච ඉධ කුලලා, 

ඉ රස්සමුඛය ො චු ා ච මංසයපසි, චු ා පනසා භූමියං පති ා ච, ගිද්ධා

යගධං ආපන්නා සබ්යබව කුලලා පුනරාග ා  යො චියම කුලලා, එවං

සංසායර පරිබ්භමන් ා සත් ා යය කුසලධම්මය ො චු ා, ය  ප න්ති

නිරයාදීසු, එවං පති ා ච, සම්පත්තිභයව ඨි ා  ත්ෙ
කාමසුඛානුයයොගවයසන කාමභයව රූපාරූපභයවසු ච භවනිකන්තිවයසන 

ගිද්ධා ච පුනරාග ා භවය ො අපරිමුත් ත් ා ය න ය න භවගාමිනා
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කම්යමන ං  ං භවසඤ්ඤි ං දුක්ඛංආග ා එව, එවංභූ ා ඉයමසත් ා 

මයාපන කතං කිච්චං පරිඤ්ඤාදියභදංයසොළසවිධම්පිකිච්චංක ං, නදානි

 ංකා බ්බං අත්ථි  රතං රම් ං රමි බ්බං අරියයහි සබ්බසඞ්ඛ විනිස්සටං

නිබ්බානං ර ං අභිර ං රම්මං  ය න ච සුයඛනන්වාගතං සුඛං 

ඵලසමාපත්තිසුයඛනඅනුආග ංඋපග ං අච්චන් සුඛං නිබ්බානං, සුයඛන
වාසුඛාපටිපදාභූය නවිපස්සනාසුයඛනමග්ගසුයඛනචඅන්වාග ංඵලසුඛං 
නිබ්බානසුඛඤ්චාතිඅත්යෙොයවදි බ්යබො  

පක්ඛත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. වි  යකොණ්ඩඤ්ඤත්යෙරගාොවණ්ණනා 

දු ව්හොෙ උප්පන්යනොති විමලයකොණ්ඩඤ්ඤත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප
විපස්සිස්ස භගවය ො කායල විභවසම්පන්යන කුයල නිබ්බත්තිත්වා 
විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං විපස්සිං භගවන් ං මහතියා පරිසාය පරිවු ං
ධම්මං යදයසන් ං දිස්වා පසන්නමානයසොචතූහිසුවණ්ණපුප්යඵහිපූයජසි 

භගවා ස්ස පසාදසංවඩ්ඪනත්ෙං ොරූපංඉද්ධාභිසඞ්ඛාරංඅභිසඞ්ඛායරසි, 
යො සුවණ්ණාභා සකලං  ං පයදසං ඔත්ෙරති   ං දිස්වා
භියයයොයසොමත් ාය පසන්නමානයසො හුත්වා භගවන් ං වන්දිත්වා  ං
නිමිත් ං ගයහත්වා අත් යනො යගහං ගන්ත්වා බුද්ධාරම්මණං පීතිං
අවිජහන්ය ො යකනචි යරොයගන කාලං කත්වා තුසිය සු උපපන්යනො
අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං 
බුද්ධුප්පායද රාජානං බිම්බිසාරං පටිච්ච අම්බපාලියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං
ගණ්හි රාජාහිබිම්බිසායරො රුණකායලඅම්බපාලියා රූපසම්පත්තිංසුත්වා
සඤ්ජා ාභිලායසො කතිපයමනුස්සපරිවායරො අඤ්ඤා කයවයසන යවසාලිං 
ගන්ත්වා එකරත්තිං  ාය සංවාසං කප්යපසි   දා අයං  ස්සා කුච්ඡිම්හි
පටිසන්ධිං අග්ගයහසි  සා ච ගබ්භස්ස පතිට්ඨි භාවං  ස්ස ආයරොයචසි 
රාජාපි අත් ානං ජානායපත්වා දා බ්බයුත් කං දත්වා පක්කාමි  සා

ගබ්භස්ස පරිපාකමන්වාය පුත් ං විජාය, ‘‘විමයලො’’තිස්ස නාමං අයහොසි, 

පච්ඡා වි  යකොණ්ඩඤ්යඤොතිපඤ්ඤායත්ෙ  යසො වයප්පත්ය ොභගවය ො
යවසාලිගමයන බුද්ධානුභාවං දිස්වා පසන්නමානයසො පබ්බජිත්වා
ක පුබ්බකිච්යචො විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුණි 

ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.12.40-48) – 

‘‘විපස්සීනාමභගවා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

නිසින්යනොජනකායස්ස, යදයසසිඅම ංපදං  

‘‘ ස්සාහංධම්මංසුත්වාන, ද්විපදින්නස්ස ාදියනො; 

යසොණ්ණපුප්ඵානිචත් ාරි, බුද්ධස්සඅභියරොපයං  
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‘‘සුවණ්ණච්ඡදනංආසි, යාව ාපරිසා දා; 

බුද්ධාභාචසුවණ්ණාභා, ආයලොයකොවිපුයලොඅහු  

‘‘උදග්ගචිත්ය ොසුමයනො, යවදජාය ොක ඤ්ජලී; 

විත්තිසඤ්ජනයනොය සං, දිට්ඨධම්මසුඛාවයහො  

‘‘ආයාචිත්වානසම්බුද්ධං, වන්දිත්වානචසුබ්බ ං; 

පායමොජ්ජංජනයත්වාන, සකංභවනුපාගමිං  

‘‘භවයනඋපවිට්යඨොහං, බුද්ධයසට්ඨංඅනුස්සරිං; 

ය නචිත් ප්පසායදන, තුසි ංඋපපජ්ජහං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘යසොළසාසිංසු රාජායනො, යනමිසම්ම නාමකා; 

ය  ාලීයසඉය ොකප්යප, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා අඤ්ඤාපයදයසන අඤ්ඤං බයාකයරොන්ය ො 

‘‘දු ව්හොො’’තිගාෙංඅභාසි  

64.  ත්ෙ දු ව්හොොතිදුයමනඅම්යබනඅව්හා බ්බාය, අම්බපාලියාති 

අත්යෙො  ආධායර යච ං භුම්මවචනං  උප්පන්යනොති  ස්සා කුච්ඡියං

උප්පන්යනො උප්පජ්ජමායනො ච  ජායතො පණ්ඩරයකතුනාති 

ධවලවත්ෙධජත් ා ‘‘පණ්ඩරයකතූ’’ති පඤ්ඤාය න බිම්බිසාරරඤ්ඤා

යහතුභූය නජාය ො,  ං පටිච්චනිබ්බත්ය ොතිඅත්යෙො  උප්පන්යනොතිවා 

පඨමාභිනිබ්බත්තිදස්සනං   ය ො හි ජායතොති අභිජාතිදස්සනං  
විජායනකාලය ොපට්ඨායහියලොයකජා යවොහායරො එත්ෙච‘‘දුමව්හයාය

උප්පන්යනො’’ති ඉමිනා අත්තුක්කංසනභාවං අපයනති, 

අයනකපතිපුත් ානම්පි වියසසාධිගමසම්භවඤ්ච දීයපති  ‘‘ජාය ො
පණ්ඩරයකතුනා’’ති ඉමිනා විඤ්ඤා පිතිකදස්සයනන පරවම්භනං

අපයනති  යකතුහාතිමානප්පහායී මායනොහි උණ්ණතිලක්ඛණත් ායකතු
වියාති යකතු   ො හි යසො ‘‘යකතුකමය ාපච්චුපට්ඨායනො’’ති වුච්චති  

යකතුනායෙවාති පඤ්ඤාය එව  පඤ්ඤා හි අනවජ්ජධම්යමසු
අච්චුග්ග ට්යඨන මාරයසනප්පමද්දයනන පුබ්බඞ්ගමට්යඨන ච අරියානං 

ධජානාම ය නාහ ‘‘ධම්යමොහිඉසිනංධයජො’’ති )සං නි  2.241; අ නි 

4.48; ජා  2.21.494).  හායකතුං පධංසයීති මහාවිසය ාය මහන් ා, 

යසයයමානජාතිමානාදියභදය ො බහයවො ච මානප්පකාරා, ඉ යර ච
කියලසධම්මා සමුස්සි ට්යඨන යකතු එ ස්සාති මහායකතුමායරො පාපිමා 
 ං බලවිධමනවිසයාතික්කමනවයසන අභිභවි නිබ්බියසවනං අකාසීති 
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පටුන 

‘‘මහායකතුංපධංසයී’’තිඅත් ානංපරංවියදස්යසන්ය ො අඤ්ඤාපයදයසන
අරහත් ංබයාකාසි  

විමලයකොණ්ඩඤ්ඤත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5. උක්යඛපකතවච්ඡත්යෙරගාොවණ්ණනා 

උක්යඛපකතවච්ඡස්සාති ආයස්මය ො උක්යඛපක වච්ඡත්යෙරස්ස

ගාො කා උප්පත්ති? යසොපිකිර පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ෙ ත්ෙ
භයව විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො ඉය ො චතුනවුය  කප්යප 
සිද්ධත්ෙස්සභගවය ොකායලකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ංපත්ය ො
සත්ොරං උද්දිස්ස මාළං කයරොන් ස්ස පූගස්ස එකත්ෙම්භං අලභන් ස්ස 

ෙම්භංදත්වාසහායකිච්චංඅකාසි යසොය නපුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක
නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො
ඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදසාවත්ථියංඅඤ්ඤ රස්සබ්රාහ්මණස්සපුත්ය ො හුත්වා

නිබ්බත්ති, වච්යඡොතිස්ස යගොත් ය ො ආග නාමං  යසො සත්ථු සන්තියක
ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා යකොසලරට්යඨ ගාමකාවායස 
වසන්ය ො ආග ාග ානං භික්ඛූනං සන්තියක ධම්මං පරියාපුණාති  ‘‘අයං 
විනයයො ඉදං සුත් න් ං අයං අභිධම්යමො’’ති පන පරිච්යඡදං න ජානාති  
අයෙකදිවසංආයස්මන් ංධම්මයසනාපතිංපුච්ඡිත්වායොපරිච්යඡදංසබ්බං 
සල්ලක්යඛසි  ධම්මසඞ්ගීතියා පුබ්යබපි පිටකාදිසමඤ්ඤා

පරියත්තිසද්ධම්යම වවත්ථි ා එව, යය ො භික්ඛූනං විනයධරාදියවොහායරො 
යසොය පිටකංබුද්ධවචනං උග්ගණ්හන්ය ොපරිපුච්ඡන්ය ො ත්ෙවුත්ය 
රූපාරූපධම්යම සල්ලක්යඛත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා සම්මසන්ය ො

නචිරස්යසවඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.2.13-

26) – 

‘‘සිද්ධත්ෙස්සභගවය ො, මහාපූගගයණොඅහු; 

සරණංග ාචය බුද්ධං, සද්දහන්ති ොග ං  

‘‘සබ්යබසඞ්ගම්මමන්ය ත්වා, මාළංකුබ්බන්තිසත්ථුයනො; 

එකත්ෙම්භංඅලභන් ා, විචිනන්තිබ්රහාවයන  

‘‘ය හංඅරඤ්යඤදිස්වාන, උපගම්මගණං දා; 

අඤ්ජලිංපග්ගයහත්වාන, පටිපුච්ඡිංගණංඅහං  

‘‘ය යමපුට්ඨාවියාකංසු, සීලවන්ය ොඋපාසකා; 

මාළංමයංකත්තුකාමා, එකත්ෙම්යභොනලබ්භති  

‘‘එකත්ෙම්භංමමංයදෙ, අහංදස්සාමිසත්ථුයනො; 

ආහරිස්සාමහංෙම්භං, අප්යපොස්සුක්කාභවන්තුය   
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‘‘ය යමෙම්භංපයවච්ඡිංසු, පසන්නාතුට්ඨමානසා; 

 ය ොපටිනිවත්තිත්වා, අගමංසුසකංඝරං  

‘‘අචිරංගය පූගගයණ, ෙම්භංඅහාසහං දා; 

හට්යඨොහට්යඨනචිත්ය න, පඨමංඋස්සයපසහං  

‘‘ය න චිත් ප්පසායදන, විමානංඋපපජ්ජහං; 

උබ්බිද්ධංභවනංමය්හං, සත් භූමංසමුග්ග ං  

‘‘වජ්ජමානාසුයභරීසු, පරිචායරමහංසදා; 

පඤ්චපඤ්ඤාසකප්පම්හි, රාජාආසිංයයසොධයරො  

‘‘ ත්ොපිභවනංමය්හං, සත් භූමංසමුග්ග ං; 

කූටාගාරවරූයප ං, එකත්ෙම්භංමයනොරමං  

‘‘එකවීසතිකප්පම්හි, උයදයනොනාමඛත්තියයො; 

 ත්රාපිභවනංමය්හං, සත් භූමංසමුග්ග ං  

‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත් ංඅෙමානුසං; 

අනුයභොමිසුඛංසබ්බං, එකත්ෙම්භස්සිදංඵලං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංෙම්භමදදං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, එකත්ෙම්භස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා ක කිච්චත් ා අකිලාසුභායව ඨිය ො අත් යනො 

සන්තිකං උපග ානං ගහට්ඨපබ්බජි ානං අනුකම්පං උපාදාය ය පිටකං
බුද්ධවචනං වීමංසිත්වාධම්මංයදයසසි යදයසන්ය ොචඑකදිවසංඅත් ානං
පරංවියකත්වා දස්යසන්ය ො– 

65. 

‘‘උක්යඛපක වච්ඡස්ස, සඞ්කලි ංබහූහිවස්යසහි; 

 ංභාසතිගහට්ඨානං, සුනිසින්යනොඋළාරපායමොජ්යජො’’ති –ගාෙං 

අභාසි; 

 ත්ෙ උක්යඛපකතවච්ඡස්සාති ක උක්යඛපවච්ඡස්ස, භික්ඛුයනො
සන්තියක විසුං විසුං උග්ගහි ං විනයපයදසං සුත් පයදසං
අභිධම්මපයදසඤ්ච යොපරිච්යඡදං විනයසුත් ාභිධම්මානංයයව උපරි 

ඛිපිත්වා සජ්ඣායනවයසන  ත්ෙ  ත්යෙව පක්ඛිපිත්වා ඨි වච්යඡනාති

අත්යෙො කරණත්යෙ හි ඉදං සාමිවචනං  සඞ්කලිතං බහූහි වස්යසහීති
බහුයකහි සංවච්ඡයරහිසම්පිණ්ඩනවයසනහදයයඨපි ං ‘‘සඞ්ඛලි ’’න්තිපි

පායඨො, සඞ්ඛලි ං විය ක ං එකාබද්ධවයසන වාචුග්ග ං ක ං  යං 
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බුද්ධවචනන්ති වචනයසයසො  තන්ති  ං පරියත්තිධම්මං භාසති කයෙති  

ගහට්ඨානන්ති ය සං යයභුයය ාය වුත් ං  සුනිසින්යනොති  ස්මිං ධම්යම

සම්මා නිච්චයලො නිසින්යනො, ලාභසක්කාරාදිං අපච්චාසීසන්ය ො යකවලං
විමුත් ාය නසීයසයයව ඨත්වා කයෙතීති අත්යෙො  ය නාහ 

‘‘උළාරපාය ොජ්යජො’’ති ඵලසමාපත්තිසුඛවයසනධම්මයදසනාවයසයනවච

උප්පන්නඋළාරපායමොජ්යජොති වුත් ඤ්යහ ං – 

‘‘යො යොවුයසො භික්ඛු, යොසු ං යොපරියත් ං ධම්මං
විත්ොයරන පයරසං යදයසති  ො  ො යසො  ස්මිං ධම්යම ලභති

අත්ෙයවදං, ලභති ධම්මයවදං, ලභති ධම්මූපසංහි ං

පායමොජ්ජ’’න්තිආදි)දී නි 3.355). 

උක්යඛපක වච්ඡත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. ය ඝිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අනුසාසි  හාවීයරොති ආයස්මය ො යමඝියත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
කුසලබීජානියරොයපන්ය ොඉය ොඑකනවුය කප්යප විපස්සිස්සභගවය ො
කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පාපුණි   ස්මිඤ්ච සමයය
විපස්සී භගවා බුද්ධකිච්චස්ස පරියයොසානමාගම්ම ආයුසඞ්ඛාරං ඔස්සජ්ජි 
ය න පෙවීකම්පාදීසුඋප්පන්යනසුමහාජයනොභී  සිය ොඅයහොසි අෙනං
යවස්සවයණො මහාරාජා  මත්ෙං විභායවත්වා සමස්සායසසි   ං සුත්වා
මහාජයනොසංයවගප්පත්ය ො අයහොසි   ත්ොයංකුලපුත්ය ොබුද්ධානුභාවං
සුත්වා සත්ෙරි සඤ්ජා ගාරවබහුමායනො උළාරං පීතියසොමනස්සං
පටිසංයවයදසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො

ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුස්මිං සාකියරාජකුයල නිබ්බත්ති,  ස්ස 

ය ඝියෙොතිනාමංඅයහොසි යසොවයප්පත්ය ොසත්ථුසන්තියක පබ්බජිත්වා
භගවන් ංඋපට්ඨහන්ය ොභගවතිජාලිකායංවිහරන්ය කිමිකාලායනදියා
තීයර රමණීයං අම්බවනං දිස්වා  ත්ෙ විහරිතුකායමො ද්යව වායර භගව ා
වායරත්වා තියවාරංවිස්සජ්ජිය ො ත්ෙ ගන්ත්වාමිච්ඡාවි ක්කමක්ඛිකාහි
ඛජ්ජමායනො චිත් සමාධිං අලභිත්වා සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා  මත්ෙං

ආයරොයචසි අෙස්සභගවා‘‘අපරිපක්කාය, යමඝිය, යචය ොවිමුත්තියාපඤ්ච

ධම්මා පරිපාකාය සංවත් න්තී’’තිආදිනා )උදා  31) ඔවාදං අදාසි  යසො
 ස්මිංඔවායදඨත්වාවිපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුණි ය න වුත් ං 

අපදායන (අප යෙර1.12.57-65) – 

‘‘යදාවිපස්සීයලොකග්යගො, ආයුසඞ්ඛාරයමොස්සජි; 

පෙවීසම්පකම්පිත්ෙ, යමදනීජලයමඛලා  

‘‘ඔ  ංවි  ංමය්හං, සුවිචිත් වටංසකං; 

භවනම්පිපකම්පිත්ෙ, බුද්ධස්සආයුසඞ්ඛයය  
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‘‘ ායසොමය්හංසමුප්පන්යනො, භවයනසම්පකම්පිය ; 

උප්පායදොනුකිමත්ොය, ආයලොයකොවිපුයලොඅහු  

‘‘යවස්සවයණොඉධාගම්ම, නිබ්බායපසිමහාජනං; 

පාණභූය භයංනත්ථි, එකග්ගායහොෙසංවු ා  

‘‘අයහොබුද්යධොඅයහොධම්යමො, අයහොයනොසත්ථුසම්පදා; 

යස්මිංඋප්පජ්ජමානම්හි, පෙවීසම්පකම්පති  

‘‘බුද්ධානුභාවංකිත්ය ත්වා, කප්පංසග්ගම්හියමොදහං; 

අවයසයසසුකප්යපසු, කුසලංචරි ංමයා  

‘‘එකනවුතිය ො කප්යප, යංසඤ්ඤමලභිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධසඤ්ඤායදංඵලං  

‘‘ඉය ොචුද්දසකප්පම්හි, රාජාආසිංප ාපවා; 

සමිය ොනාමනායමන, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පනපත්වා සත්ථුසම්මුඛා ඔවාදංලභිත්වා ‘‘මයා අරහත් ං

අධිග ’’න්තිඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

66. 

‘‘අනුසාසි මහාවීයරො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

 ස්සාහංධම්මංසුත්වාන, විහාසිංසන්තියකසය ො; 

තිස්යසො විජ්ජා අනුප්පත් ා, ක ං බුද්ධස්ස සාසන’’න්ති  – ගාෙං

අභාසි; 

 ත්ෙ අනුසාසීති ‘‘අපරිපක්කාය, යමඝිය, යචය ොවිමුත්තියා පඤ්ච

ධම්මාපරිපාකායසංවත් න්තී’’තිආදිනාඔවදිඅනුසිට්ඨිං අදාසි   හාවීයරොති

මහාවික්කන්ය ො, වීරියපාරමිපාරිපූරියා 
චතුරඞ්ගසමන්නාග වීරියාධිට්ඨායනන
අනඤ්ඤසාධාරණචතුබ්බිධසම්මප්පධානසම්පත්තියා ච මහාවීරියයොති

අත්යෙො  සබ්බධම් ාන පාරගූති සබ්යබසඤ්ච යඤයයධම්මානං පාරං

පරියන් ං ඤාණගමයනන ගය ො අධිගය ොති සබ්බධම්මාන පාරගූ, 
සබ්බඤ්ඤූති අත්යෙො  සබ්යබසං වා සඞ්ඛ ධම්මානං පාරභූ ං නිබ්බානං

සයම්භූඤායණන ගය ොඅධිගය ොතිසබ්බධම්මානපාරගූ  තස්සාහං ධම් ං 

සුත්වානාති  ස්ස බුද්ධස්ස භගවය ො සාමුක්කංසිකං  ං චතුසච්චධම්මං 

සුණිත්වා  විහාසිං සන්තියකති අම්බවයන මිච්ඡාවි ක්යකහි උපද්දුය ො

චාලිකා විහාරං ගන්ත්වා සත්ථු සමීයපයයව විහාසිං  සයතොති සතිමා, 

සමෙවිපස්සනාභාවනාය අප්පමත්ය ොති අත්යෙො  අහන්ති ඉදං යො
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‘‘අනුසාසී’’ති එත්ෙ ‘‘ම’’න්ති එවං ‘‘විජ්ජා අනුප්පත් ා, ක ං බුද්ධස්ස

සාසන’’න්ති එත්ෙ ‘‘මයා’’ති පරිණායම බ්බං  ‘‘කතං බුද්ධස්ස

සාසන’’න්ති ච ඉමිනා යොවුත් ං විජ්ජාත් යානුප්පත්තියමව සත්ථු
ඔවාදපටිකරණභාවදස්සයනන පරියායන් යරන පකායසති 
සීලක්ඛන්ධාදිපරිපූරණයමවහිසත්ථුසාසනකාරි ා  

යමඝියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. එකධම් සවනීෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

කිය සා ඣාපිතා  ය්හන්ති ආයස්මය ො එකධම්මසවනීයත්යෙරස්ස

ගාො කා උප්පත්ති? යසොකිර පදුමුත් රස්සභගවය ොකායලරුක්ඛයදව ා 
හුත්වානිබ්බත්ය ොකතිපයය භික්ඛූ මග්ගමූළ්යහ මහාරඤ්යඤ විචරන්ය 
දිස්වා අනුකම්පමායනොඅත් යනොභවනය ොඔ රිත්වාය සමස්සායසත්වා
යභොයජත්වා යොධිප්යප ට්ඨානං පායපසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො කස්සයප භගවති යලොයක උප්පජ්ජිත්වා
ක බුද්ධකිච්යච පරිනිබ්බුය   ස්මිං කායල බාරාණසිරාජා කිකී නාම
අයහොසි  ස්මිංකාලඞ්කය  ස්සපුථුවින්දරාජානාමපුත්ය ොආසි  ස්ස 
පුත්ය ොසුසායමොනාම  ස්සපුත්ය ොකිකීබ්රහ්මදත්ය ොනාමහුත්වාරජ්ජං 

කායරන්ය ොසාසයනඅන් රහිය ධම්මස්සවනංඅලභන්ය ො, ‘‘යයොධම්මං

යදයසති,  ස්ස සහස්සං දම්මී’’ති යඝොසායපත්වා එකම්පි ධම්මකථිකං

අලභන්ය ො, ‘‘මය්හං පිතුපි ාමහාදීනං කායල ධම්යමො සංවත් ති, 
ධම්මකථිකා සුලභා අයහසුං  ඉදානි පන චතුප්පදිකගාොමත් ම්පි

කයෙන්ය ො දුල්ලයභො  යාව ධම්මසඤ්ඤා න විනස්සති,  ාවයදව 
පබ්බජිස්සාමී’’ති රජ්ජං පහාය හිමවන් ං උද්දිස්ස ගච්ඡන් ං සක්යකො

යදවරාජා ආගන්ත්වා, ‘‘අනිච්චාව සඞ්ඛාරා’’තිගාොයධම්මංකයෙත්වා
නිවත්ය සි  යසො නිවත්තිත්වා බහුං පුඤ්ඤං කත්වා යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යස බයනගයර යසට්ඨිකුයල
නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො භගවති යස බයනගයර සිංසපාවයන
විහරන්ය  සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන් ං නිසීදි   ස්ස

සත්ොඅජ්ඣාසයංඔයලොයකත්වා, ‘‘අනිච්චාව  සඞ්ඛාරා’’තිඉමායගාොය
ධම්මං යදයසසි   ස්ස  ත්ෙ ක ාධිකාර ාය යසො අනිච්චසඤ්ඤාය 
පාකට රං හුත්වා උපට්ඨි ාය පටිලද්ධසංයවයගො පබ්බජිත්වා
ධම්මසම්මසනං පට්ඨයපත්වා දුක්ඛසඤ්ඤං අනත් සඤ්ඤඤ්ච
මනසිකයරොන්ය ො විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත් ං පාපුණි  ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර1.12.66-71) – 

‘‘පදුමුත් රබුද්ධස්ස, සාවකාවනචාරියනො; 

විප්පනට්ඨාබ්රහාරඤ්යඤ, අන්ධාවඅනුසුයයයර  

‘‘අනුස්සරිත්වාසම්බුද්ධං, පදුමුත් රනායකං; 

 ස්සය මුනියනොපුත් ා, විප්පනට්ඨාමහාවයන  
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‘‘භවනා ඔරුහිත්වාන, අගමිං භික්ඛුසන්තිකං; 

ය සංමග්ගඤ්චආචික්ඛිං, යභොජනඤ්චඅදාසහං  

‘‘ය නකම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨනරාසභ; 

ජාතියාසත් වස්යසොහං, අරහත් මපාපුණිං  

‘‘සචක්ඛූනාමනායමන, ද්වාදසචක්කවත්තියනො; 

සත් ර නසම්පන්නා, පඤ්චකප්පසය ඉය ො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
 ස්ස එයකයනව ධම්මස්සවයනන නිප්ඵන්නකිච්චත් ා 

එකධම් සවනීයෙොත්යවව සමඤ්ඤා අයහොසි  යසො අරහා හුත්වා අඤ්ඤං
බයාකයරොන්ය ො– 

67. 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

වික්ඛීයණො ජාතිසංසායරො, නත්ථි දානි පුනබ්භයවො’’ති  – ගාෙං 

අභාසි; 

 ත්ෙ කිය සාති යස්මිං සන් ායන උප්පන්නා,  ං කියලයසන්ති

විබායධන්තිඋප ායපන්තිවාතිකියලසා, රාගාදයයො  ඣාපිතාතිඉන්දග්ගිනා

වියරුක්ඛගච්ඡාදයයොඅරියමග්ගඤාණග්ගිනා සමූලංදඩ්ඪා   ය්හන්තිමයා, 

මමසන් ායනවා  භවාසබ්යබසමූහතාතිකාමකම්මභවාදයයොසබ්යබභවා
සමුග්ඝාටි ා කියලසානංඣාපි ත් ා සතිහිකියලසවට්යටකම්මවට්යටන
භවි බ්බං  කම්මභවානං සමූහ ත් ා එව ච උපපත්තිභවාපි සමූහ ා එව

අනුප්පත්තිධම්ම ායආපාදි ත් ා  වික්ඛීයණොජාතිසංසායරොතිජාතිආදියකො
– 

‘‘ඛන්ධානඤ්චපටිපාටි, ධාතුආය නානච; 

අබ්යබොච්ඡින්නංවත් මානා, සංසායරොතිපවුච්චතී’’ති – 

වුත් ලක්ඛයණො සංසායරො වියසසය ො ඛීයණො,  ස්මා නත්ථි දානි

පුනබ්භයවො. යස්මා ආයතිං පුනබ්භයවො නත්ථි,  ස්මා වික්ඛීයණො

ජාතිසංසායරො   ස්මා ච පුනබ්භයවොනත්ථි, යස්මා භවා සබ්යබසමූහ ාති

ආවත්ය ත්වා වත් බ්බං  අෙ වා වික්ඛීයණො ජාතිසංසායරො,  ය ො එව 
නත්ථිදානිපුනබ්භයවොතියයොයජ බ්බං  

එකධම්මසවනීයත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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151 

පටුන 

8. එකුදානිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අධියචතයසො අප්ප ජ්ජයතොති ආයස්මය ො එකුදානියත්යෙරස්ස ගාො 

කා උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො අත්ෙදස්සිස්ස භගවය ො කායල

යක්ඛයසනාපතිහුත්වානිබ්බත්ය ොසත්ෙරි පරිනිබ්බුය , ‘‘අලාභාව යම, 

දුල්ලද්ධං ව  යම, යයොහං සත්ථුධරමානකායල දානාදිපුඤ්ඤං කාතුං
නාලත්ෙ’’න්ති පරියදවයසොකමාපන්යනො අයහොසි  අෙ නං සාගයරො නාම 
සත්ථු සාවයකො යසොකං වියනොයදත්වා සත්ථු ථූපපූජායං නියයොයජසි  යසො
පඤ්ච වස්සානි ථූපං පූයජත්වා  ය ො චුය ො ය න පුඤ්යඤන
යදවමනුස්යසසු එව සංසරන්ය ො කස්සපස්ස භගවය ො කායලකුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො කායලන කාලං සත්ථු සන්තිකං

උපසඞ්කමි   ස්මිඤ්ච සමයය සත්ො ‘‘අධියචතයසො’’ති ගාොය සාවයක
අභිණ්හං ඔවදි  යසො  ං සුත්වා සද්ධාජාය ො පබ්බජි  පබ්බජිත්වා ච පන
 යමව ගාෙං පුනප්පුනං පරිවත්ය ති  යසො  ත්ෙ වීසතිවස්සසහස්සානි
සමණධම්මංකයරොන්ය ොඤාණස්සඅපරිපක්කත් ාවියසසං නිබ්බත්ය තු
නාසක්ඛි   ය ො පන චුය ො යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං
සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං
විභවසම්පන්නස්ස බ්රාහ්මණස්ස පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ය ො විඤ්ඤු ං
පත්වා යජ වනපටිග්ගහණසමයය බුද්ධානුභාවං දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො
පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්යචො අරඤ්යඤ විහරන්ය ො සත්ථු සන්තිකං
අගමාසි   ස්මිඤ්ච සමයය සත්ො ආයස්මන් ං සාරිපුත් ං අත් යනො

අවිදූයර අධිචිත් මනුයුත් ංදිස්වා ‘‘අධියචතයසො’’තිඉමංඋදානං උදායනසි 
 ංසුත්වාඅයංචිරකාලංභාවනායඅරඤ්යඤවිහරන්ය ොපි කායලනකාලං

 යමව ගාෙං උදායනති, ය නස්ස එකුදානියෙොති සමඤ්ඤා උදපාදි  යසො
අයෙකදිවසං චිත්ය කග්ග ං ලභිත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං 

පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.12.72-81) – 

‘‘අත්ෙදස්සිම්හිසුගය , නිබ්බුය සමනන් රා; 

යක්ඛයයොනිංඋපපජ්ජිං, යසංපත්ය ොචහං දා  

‘‘දුල්ලද්ධං ව යමආසි, දුප්පභා ං දුරුට්ඨි ං; 

යංයමයභොයගවිජ්ජමායන, පරිනිබ්බායචක්ඛුමා  

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සාගයරොනාමසාවයකො; 

මමුද්ධරිතුකායමොයසො, ආගච්ඡිමමසන්තිකං  

‘‘කිංනුයසොචසිමාභාය, චරධම්මංසුයමධස; 

අනුප්පදින්නාබුද්යධන, සබ්යබසංබීජසම්පදා  

‘‘යයොයචපූයරයයසම්බුද්ධං, තිට්ඨන් ංයලොකනායකං; 

ධාතුංසාසපමත් ම්පි, නිබ්බු ස්සාපිපූජයය  
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‘‘සයමචිත් ප්පසාදම්හි, සමංපුඤ්ඤංමහග්ග ං; 

 ස්මාථූපංකරිත්වාන, පූයජහිජිනධාතුයයො  

‘‘සාගරස්සවයචොසුත්වා, බුද්ධථූපංඅකාසහං; 

පඤ්චවස්යසපරිචරිං, මුනියනොථූපමුත් මං  

‘‘ය නකම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨනරාසභ; 

සම්පත්තිංඅනුයභොත්වාන, අරහත් මපාපුණිං  

‘‘භූරිපඤ්ඤා චචත් ායරො, සත් කප්පසය  ඉය ො; 

සත් ර නසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පනපත්වාවිමුත්තිසුයඛනවිහරන්ය ොඑකදිවසංආයස්ම ා 

ධම්මභණ්ඩාගාරියකන පටිභානං වීමංසිතුං, ‘‘ආවුයසො, මය්හං ධම්මං
භණාහී’’ති අජ්ඣිට්යඨොචිරකාලපරිචි ත් ා– 

68. 

‘‘අධියච යසොඅප්පමජ්ජය ො, මුනියනොයමොනපයෙසුසික්ඛය ො; 

යසොකානභවන්ති ාදියනො, උපසන් ස්සසදාසතීමය ො’’ති )උදා 
37) – 

ඉමයමවගාෙංඅභාසි  

 ත්ෙ අධියචතයසොති අධිචිත් වය ො, සබ්බචිත් ානං අධියකන

අරහත් ඵලචිත්ය න සමන්නාග ස්සාති අත්යෙො  අප්ප ජ්ජයතොති

නප්පමජ්ජය ො, අප්පමායදන අනවජ්ජධම්යමසු සා ච්චකිරියාය

සමන්නාග ස්සාතිවුත් ංයහොති  මුනියනොති ‘‘යයොමුනාතිඋයභොයලොයක, 

මුනි ය න පවුච්චතී’’ති )ධ  ප  269; මහානි  149; චූළනි  

යමත් ගූමාණවපුච්ඡානිද්යදස 21) එවං උභයයලොකමුනයනන වා, යමොනං

වුච්චති ඤාණං, ය න අරහත් ඵලපඤ්ඤාසඞ්ඛාය න යමොයනන

සමන්නාග  ාය වා ඛීණාසයවො මුනිනාම,  ස්ස මුනියනො  ය ොනපයෙසු

සික්ඛයතොති අරහත් ඤාණසඞ්ඛා ස්ස යමොනස්ස පයෙසු උපායමග්යගසු

සත් තිංසයබොධිපක්ඛියධම්යමසු, තීසු වා සික්ඛාසු සික්ඛය ො  ඉදඤ්ච 

පුබ්බභාගපටිපදංගයහත්වාවුත් ං පරිනිට්ඨි සික්යඛොහිඅරහා,  ස්මාඑවං 

සික්ඛය ො, ඉමාය සික්ඛාය මුනිභාවං පත් ස්ස මුනියනොති එවයමත්ෙ
අත්යෙො දට්ඨබ්යබො  යස්මා යච යදවං  ස්මා යහට්ඨිමමග්ගඵලචිත් ානං

වයසන අධියච යසො, චතුසච්චසම්යබොධිපටිපත්තියං අප්පමාදවයසන 

අප්පමජ්ජය ො, අග්ගමග්ගඤාණසමන්නාගයමන මුනියනොති එවයමය සං

පදානං අත්යෙො යුජ්ජතියයව  අෙ වා ‘‘අප්පමජ්ජය ො සික්ඛය ො’’
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පධානයහතූඅක්ඛා ාතිදට්ඨබ්බා  ස්මාඅප්පමජ්ජනයහතු සික්ඛනයහතුච
අධියච යසොතිඅත්යෙො  

යසොකානභවන්තිතාදියනොති ාදිසස්ස ඛීණාසවමුනියනොඅබ්භන් යර
ඉට්ඨවියයොගාදිවත්ථුකා යසොකා චිත් සන් ාපා න යහොන්ති  අෙ වා
 ාදිලක්ඛණප්පත් ස්ස අයසක්ඛමුනියනො යසොකා න භවන්තීති  

උපසන්තස්සාතිරාගාදීනංඅච්චන්තූපසයමනඋපසන් ස්ස  සදාසතී යතොති
සතියවපුල්ලප්පත්තියානිච්චකාලංසතියා අවිරහි ස්ස  

එත්ෙ ච‘‘අධියච යසො’’තිඉමිනා අධිචිත් සික්ඛා, ‘‘අප්පමජ්ජය ො’’ති

ඉමිනා අධිසීලසික්ඛා, ‘‘මුනියනො යමොනපයෙසු සික්ඛය ො’’ති එය හි

අධිපඤ්ඤාසික්ඛා  ‘‘මුනියනො’’ති වා එය න අධිපඤ්ඤාසික්ඛා, 

‘‘යමොනපයෙසු සික්ඛය ො’’ති එය න  ාසං යලොකුත් රසික්ඛානං

පුබ්බභාගපටිපදා, ‘‘යසොකාන භවන්තී’’තිආදීහිසික්ඛාපාරිපූරියාආනිසංසා
පකාසි ාතියවදි බ්බංඅයයමවචයෙරස්ස අඤ්ඤාබයාකරණගාොඅයහොසි  

එකුදානියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. ඡන්නත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සුත්වාන ධම් ං  හයතො  හාරසන්ති ආයස්මය ො ඡන්නත්යෙරස්ස

ගාො කා උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයව
විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො කායල
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සිද්ධත්ෙං
භගවන් ං අඤ්ඤ රං රුක්ඛමූලං උපගච්ඡන් ං දිස්වා පසන්නචිත්ය ො
මුදුසම්ඵස්සං පණ්ණසන්ෙරං සන්ෙරිත්වා අදාසි  පුප්යඵහි ච සමන් ය ො
ඔකිරිත්වා පූජං අකාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක 

නිබ්බත්තිත්වාපුනපිඅපරාපරංපුඤ්ඤානිකත්වාසුගතීසුයයවසංසරන්ය ො
අම්හාකං භගවය ොකායලසුද්යධොදනමහාරාජස්සයගයහ දාසියාකුච්ඡිම්හි

නිබ්බත්ති, ඡන්යනොතිස්සනාමං අයහොසි, යබොධිසත්ය න සහජාය ො  යසො

සත්ථු ඤාතිසමාගයම පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා භගවති යපයමන, 

‘‘අම්හාකං බුද්යධො, අම්හාකං ධම්යමො’’ති මමත් ං උප්පායදත්වා සියනහං
ඡින්දිතුං අසක්යකොන්ය ො සමණධම්මං අකත්වා සත්ෙරි පරිනිබ්බුය 
සත්ොරා ආණත් විධිනා කය න බ්රහ්මදණ්යඩන සන් ජ්ජිය ො
සංයවගප්පත්ය ො හුත්වා සියනහං ඡින්දිත්වා විපස්සන්ය ො නචියරයනව 

අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.10.45-50) – 

‘‘සිද්ධත්ෙස්සභගවය ො, අදාසිංපණ්ණසන්ෙරං; 

සමන් ාඋපහාරඤ්ච, කුසුමංඔකිරිංඅහං  

‘‘පාසායදවංගුණංරම්මං, අනුයභොමිමහාරහං; 

මහග්ඝානිචපුප්ඵානි, සයයනභිසවන්තියම  
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‘‘සයයනහංතුවට්ටාමි, විචිත්ය පුප්ඵසන්ෙය ; 

පුප්ඵවුට්ඨිචසයයන, අභිවස්සති ාවයද  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, අදාසිංපණ්ණසන්ෙරං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, සන්ෙරස්සඉදංඵලං  

‘‘තිණසන්ෙරකා නාම, සත්ය ය  චක්කවත්තියනො; 

ඉය ොය පඤ්චයමකප්යප, උප්පජ්ජිංසුජනාධිපා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා විමුත්තිසුඛසන් ප්පිය ො පීතියවගවිස්සට්ඨං

උදානංඋදායනන්ය ො– 

69. 

‘‘සුත්වානධම්මංමහය ොමහාරසං, 

සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණවයරනයදසි ං; 

මග්ගංපපජ්ජිංඅම ස්සපත්තියා, 

යසොයයොගක්යඛමස්සපෙස්සයකොවියදො’’ති –ගාෙංඅභාසි; 

 ත්ෙ සුත්වානාති සුණිත්වා, යසොය න ගයහත්වා ඔහි යසොය ො

යසො ද්වාරානුසායරනඋපධායරත්වා  ධම් න්ති චතුසච්චධම්මං   හයතොති
භගවය ො  භගවා හි මහන්ය හි උළාර යමහි සීලාදිගුයණහි

සමන්නාග ත් ා, සයදවයකන යලොයකන වියසසය ො මහනීය ාය ච

‘‘මහා’’ති වුච්චති, යා  ස්ස  හාස යණොති සමඤ්ඤා ජා ා 

නිස්සක්කවචනඤ්යච ං ‘‘මහය ො ධම්මං සුත්වානා’’ති   හාරසන්ති

විමුත්තිරසස්ස දායකත් ා උළාරරසං  සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණවයරන

යදසිතන්ති සබ්බං ජානාතීති සබ්බඤ්ඤූ,  ස්ස භායවො සබ්බඤ්ඤු ා 

ඤාණයමවවරං, ඤායණසුවාවරන්තිඤාණවරං, සබ්බඤ්ඤු ා ඤාණවරං

එ ස්සාති සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණවයරො, භගවා  ය න 
සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණසඞ්ඛා අග්ගඤායණන වා කරණභූය න යදසි ං

කථි ං ධම්මං සුත්වානාති යයොජනා  යං පයනත්ෙ වත් බ්බං,  ං
පරමත්ෙදීපනියං ඉතිවුත් කවණ්ණනායං වුත් නයයන යවදි බ්බං  

 ග්ගන්ති අට්ඨඞ්ගිකං අරියමග්ගං  පපජ්ජින්ති පටිපජ්ජිං  අ තස්ස

පත්තිොතිනිබ්බානස්සඅධිගමායඋපායභූ ංපටිපජ්ජින්ති යයොජනා  යසොති

යසො භගවා  යෙොගක්යඛ ස්ස පෙස්ස යකොවියදොති චතූහි යයොයගහි

අනුපද්දු ස්සනිබ්බානස්ස යයො පයෙො,  ස්ස යකොවියදො  ත්ෙ සුකුසයලො 
අයඤ්යහත්ෙ අත්යෙො – භගවය ො චතුසච්චයදසනං සුත්වා 

අම ාධිගමූපායමග්ගංඅහංපටිපජ්ජිංපටිපජ්ජනමග්ගංමයාක ං, යසොඑව

පනභගවා සබ්බො යයොගක්යඛමස්ස පෙස්ස යකොවියදො, පරසන් ායනවා
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පරමයනසු කුසයලො, යස්ස සංවිධානමාගම්ම අහම්පි මග්ගං පටිපජ්ජින්ති 
අයයමවචයෙරස්සඅඤ්ඤාබයාකරණගාොඅයහොසීති  

ඡන්නත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. පුණ්ණත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සී ය වාති ආයස්මය ොපුණ්ණත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? යසොපි 

පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයං කුසලං
උපචිනන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප බුද්ධසුඤ්යඤ යලොයක
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො බ්රාහ්මණසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං
ගන්ත්වා කායමසු ආදීනවං දිස්වා ඝරාවාසං පහාය  ාපසපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වා හිමවන් ප්පයදයස පණ්ණකුටිං කත්වා වාසං කප්යපසි   ස්ස
වසනට්ඨානස්ස අවිදූයර එකස්මිං පබ්භායර පච්යචකබුද්යධො ආබාධියකො

හුත්වා පරිනිබ්බාය,  ස්සපරිනිබ්බානසමයයමහාආයලොයකොඅයහොසි  ං

දිස්වායසො, ‘‘කෙංනුයඛො අයංආයලොයකොඋප්පන්යනො’’තිවීමංසනවයසන
ඉය ො චිය ො ච ආහිණ්ඩන්ය ො පබ්භායර පච්යචකසම්බුද්ධං පරිනිබ්බු ං
දිස්වා ගන්ධදාරූනි සංකඩ්ඪිත්වා සරීරං ඣායපත්වා ගන්යධොදයකන

උපසිඤ්චි  ත්යෙයකොයදවපුත්ය ො අන් ලික්යඛඨත්වාඑවමාහ–‘‘සාධු, 

සාධු, සප්පුරිස, බහුං  යා පුඤ්ඤං පසවන්ය න පූරි ං සුගතිසංවත් නියං

කම්මංය නත්වංසුගතීසුයයවඋප්පජ්ජිස්සසි, ‘පුණ්යණො’තිචය නාමං
භවිස්සතී’’ති  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සුනාපරන් ජනපයද සුප්පාරකපට්ටයන ගහපතිකුයල 

නිබ්බත්ති, පුණ්යණොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො 
වාණිජ්ජවයසනමහ ාසත්යෙනසද්ධිංසාවත්ථිංගය ො ය නචසමයයන
භගවාසාවත්ථියං විහරති අෙයසොසාවත්ථිවාසීහිඋපාසයකහිසද්ධිංවිහාරං
ගය ො සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා
වත් පටිවත්ය හිආචරියුපජ්ඣායයආරායධන්ය ො විහාසි  යසො එකදිවසං

සත්ොරංඋපසඞ්කමිත්වා, ‘‘සාධුමං, භන්ය භගවා, සංඛිත්ය න ඔවායදන

ඔවදතු, යමහං සුත්වා සුනාපරන් ජනපයද විහයරයය’’න්ති ආහ   ස්ස

භගවා, ‘‘සන්ති යඛො, පුණ්ණ, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා’’තිආදිනා )ම  නි 

3.395; සං නි  4.88) ඔවාදංදත්වාසීහනාදංනදායපත්වාවිස්සජ්යජසි යසො
භගවන් ං වන්දිත්වා සුනාපරන් ජනපදං ගන්ත්වා සුප්පාරකපට්ටයන
විහරන්ය ො සමෙවිපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා තිස්යසො විජ්ජා සච්ඡාකාසි 

ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.41.29-44) – 

‘‘පබ්භාරකූටංනිස්සාය, සයම්භූඅපරාජිය ො; 

ආබාධියකොචයසොබුද්යධො, වසතිපබ්බ න් යර  

‘‘මම අස්සමසාමන් ා, පනායදොආසි ාවයද; 

බුද්යධනිබ්බායමානම්හි, ආයලොයකොඋදපජ්ජෙ  
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‘‘යාව ාවනසණ්ඩස්මිං, අච්ඡයකොක රච්ඡකා; 

වාළාචයකසරීසබ්යබ, අභිගජ්ජිංසු ාවයද  

‘‘උප්පා ං  මහංදිස්වා, පබ්භාරං අගමාසහං; 

 ත්ෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, නිබ්බු ංඅපරාජි ං  

‘‘සුඵුල්ලංසාලරාජංව, ස රංසිංවඋග්ග ං; 

වී ච්චිකංවඅඞ්ගාරං, නිබ්බු ංඅපරාජි ං  

‘‘තිණංකට්ඨඤ්චපූයරත්වා, චි කං ත්ෙකාසහං; 

චි කංසුක ංකත්වා, සරීරංඣාපයංඅහං  

‘‘සරීරංඣාපයත්වාන, ගන්ධය ොයංසයමොකිරිං; 

අන් ලික්යඛඨිය ොයක්යඛො, නාමමග්ගහි ාවයද  

‘‘යංපූරි ං යාකිච්චං, සයම්භුස්සමයහසියනො; 

පුණ්ණයකොනාමනායමන, සදායහොහිතුවංමුයන  

‘‘ ම්හාකායාචවිත්වාන, යදවයලොකංඅගච්ඡහං; 

 ත්ෙදිබ්බමයයොගන්යධො, අන් ලික්ඛාපවස්සති  

‘‘ ත්රාපිනාමයධයයංයම, පුණ්ණයකොතිඅහූ දා; 

යදවභූය ොමනුස්යසොවා, සඞ්කප්පංපූරයාමහං  

‘‘ඉදංපච්ඡිමකංමය්හං, චරියමොවත් ය භයවො; 

ඉධාපිපුණ්ණයකොනාම, නාමයධයයංපකාසති  

‘‘ය ොසයත්වානසම්බුද්ධං, යගො මංසකයපුඞ්ගවං; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි,  නුකිච්චස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා යෙයරො බහූ මනුස්යස සාසයන අභිප්පසායදසි 

යය ො පඤ්චස මත් ා පුරිසා උපාසකත් ං පඤ්චස මත් ා ච ඉත්ථියයො 
උපාසිකාභාවංපටියවයදසුං යසො ත්ෙරත් චන්දයනනචන්දනමාළංනාම

ගන්ධකුටිං කාරායපත්වා, ‘‘සත්ො පඤ්චහි භික්ඛුසය හි සද්ධිං මාළං

පටිච්ඡතූ’’තිභගවන් ං පුප්ඵදූය නනිමන්ය සි. භගවාචඉද්ධානුභායවන
 ත් යකහි භික්ඛූහි සද්ධිං  ත්ෙ ගන්ත්වා චන්දනමාළං පටිග්ගයහත්වා
අරුයණ අනුට්ඨිය යයව පච්චාගමාසි  යෙයරො අපරභායග
පරිනිබ්බානසමයයඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 
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70. 

‘‘සීලයමව ඉධඅග්ගං, පඤ්ඤවාපනඋත් යමො; 

මනුස්යසසුචයදයවසු, සීලපඤ්ඤාණය ොජය’’න්ති –ගාෙං අභාසි; 

 ත්ෙ සී න්ති සීලනට්යඨන සීලං, පතිට්ඨානට්යඨන සමාධානට්යඨන

චාතිඅත්යෙො සීලඤ්හිසබ්බගුණානංපතිට්ඨා, ය නාහ– ‘‘සීයලපතිට්ඨාය

නයරොසපඤ්යඤො’’ති)සං නි 1.23; යපටයකො 22; විසුද්ධි 1.1). සමාදහති

ච  ං කායවාචාඅවිප්පකිණ්ණංකයරොතීති අත්යෙො   යදං සීලයමව අග්ගං 

සබ්බගුණානං මූලභාවය ො පමුඛභාවය ො ච  යොහ – ‘‘ ස්මාතිහ, ත්වං

භික්ඛු, ආදියමව වියසොයධහි කුසයලසු ධම්යමසු  යකො චාදි කුසලානං

ධම්මානං සීලඤ්ච සුවිසුද්ධ’’න්ති )සං  නි  5.369), ‘‘පාතියමොක්ඛන්ති

මුඛයම ං පමුඛයම ’’න්ති )මහාව  135) ච ආදි  ඉධාති නිපා මත් ං  

පඤ්ඤවාති ඤාණසම්පන්යනො  යසො උත්තය ො යසට්යඨො පවයරොති
පුග්ගලාධිට්ඨානාය ගාොය පඤ්ඤායයයව යසට්ඨභාවං දස්යසති 
පඤ්ඤුත් රාහිකුසලාධම්මා  ඉදානි ංසීලපඤ්ඤානං අග්ගයසට්ඨභාවං

කාරණය ොදස්යසති ‘‘ නුස්යසසුචයදයවසු, සී පඤ්ඤාණයතොජෙ’’න්ති
ච සීලපඤ්ඤාණයහතුපටිපක්ඛජයයොකාමකියලසජයයොයහොතීති අත්යෙො  

පුණ්ණත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

සත් මවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. අට්ඨමවග්යගො 

1. වච්ඡපා ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සුසුඛු නිපුණත්ෙදස්සිනාති ආයස්මය ො වච්ඡපාලත්යෙරස්ස ගාො කා 

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
ආචිනන්ය ො යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප
බ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වා බ්රාහ්මණසිප්යපසුනිප්ඵත්තිංගන්ත්වාඅග්ගිං
පරිචරන්ය ොඑකදිවසංමහතියා කංසපාතියාපායාසංආදාය දක්ඛියණයයං
පරියයසන්ය ො විපස්සිං භගවන් ං ආකායස චඞ්කමන් ං දිස්වා
අච්ඡරියබ්භු චිත් ජාය ො භගවන් ං අභිවායදත්වා දාතුකාම ං දස්යසසි 
පටිග්ගයහසි භගවා අනුකම්පං උපාදාය  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ 

විභවසම්පන්නස්සබ්රාහ්මණස්සපුත්ය ොහුත්වානිබ්බත්ති, වච්ඡපාය ොතිස්ස
නාමං අයහොසි  යසො බිම්බිසාරසමාගයම උරුයවලකස්සපත්යෙයරන
ඉද්ධිපාටිහාරියං දස්යසත්වා සත්ථු පරමනිපච්චකායර කය   ං දිස්වා
පටිලද්ධසද්යධොපබ්බජිත්වාසත් ාහපබ්බජිය ොඑවවිපස්සනංවඩ්යඪත්වා 

ඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.13.26-34) – 

‘‘සුවණ්ණවණ්යණොසම්බුද්යධො, බාත්තිංසවරලක්ඛයණො; 

පවනාඅභිනික්ඛන්ය ො, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛය ො  
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‘‘මහච්චාකංසපාතියා, වඩ්යඪත්වාපායසංඅහං; 

ආහුතිංයට්ඨුකායමොයසො, උපයනසිංබලිංඅහං  

‘‘භගවා ම්හිසමයය, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

චඞ්කමංසුසමාරූළ්යහො, අම්බයරඅනිලායයන  

‘‘ ඤ්චඅච්ඡරියංදිස්වා, අබ්භු ංයලොමහංසනං; 

ඨපයත්වාකංසපාතිං, විපස්සිංඅභිවාදයං  

‘‘තුවංයදයවොසිසබ්බඤ්ඤූ, සයදයවසහමානුයස; 

අනුකම්පංඋපාදාය, පටිග්ගණ්හමහාමුනි  

‘‘පටිග්ගයහසි භගවා, සබ්බඤ්ඤූයලොකනායයකො; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සත්ොයලොයකමහාමුනි  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංදානමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පායාසස්සඉදංඵලං  

‘‘එක ාලීසිය ොකප්යප, බුද්යධොනාමාසිඛත්තියයො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා සුයඛයනව අත් නා නිබ්බානස්ස අධිග භාවං 

විභායවන්ය ො– 

71. 

‘‘සුසුඛුමනිපුණත්ෙදස්සිනා, මතිකුසයලනනිවා වුත්තිනා; 

සංයසවි වුද්ධසීලිනා, නිබ්බානංනහිය නදුල්ලභ’’න්ති – 

ඉමංගාෙංඅභාසි  

 ත්ෙ සුසුඛු නිපුණත්ෙදස්සිනාති අතිවිය දුද්දසට්යඨන සුඛුයම, 

සණ්හට්යඨන නිපුයණ සච්චපටිච්චසමුප්පාදාදිඅත්යෙ අනිච්ච ාදිං

ඔයරොයපත්වා පස්සතීති සුසුඛුමනිපුණත්ෙදස්සී, ය න   තිකුසය නාති

මතියා පඤ්ඤාය කුසයලන යඡයකන, ‘‘එවං පවත් මානස්ස පඤ්ඤා

වඩ්ඪති, එවංනවඩ්ඪතී’’තිධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගපඤ්ඤායඋප්පාදයන 

කුසයලන  නිවාතවුත්තිනාති සබ්රහ්මචාරීසු නිවා නීචවත් නසීයලන, 

වුඩ්යඪසු නයවසු ච යොනුරූපපටිපත්තිනා  සංයසවිතවුද්ධසීලිනාති

සංයසවි ංආචිණ්ණංවුද්ධසීලං සංයසවි වුද්ධසීලං,  ංයස්සඅත්ථි, ය න
සංයසවි වුද්ධසීලිනා අෙවාසංයසවි ා උපාසි ාවුද්ධසීලියනොඑය නාති 

සංයසවිතවුද්ධසීලී, ය න. හීතිසද්යදො යහතුඅත්යෙො  යස්මා යයො 

නිවා වුත්ති සංයසවි වුද්ධසීලී මතිකුසයලො සුසුඛුමනිපුණත්ෙදස්සී ච, 
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පටුන 

 ස්මා නිබ්බානං න  ස්ස දුල්ලභන්ති අත්යෙො  නිවා වුත්ති ාය හි
සංයසවි වුද්ධසීලි ාය ච පණ්ඩි ා  ං ඔවදි බ්බං අනුසාසි බ්බං

මඤ්ඤන්ති, ය සඤ්ච ඔවායද ඨිය ො සයං මතිකුසල ාය
සුසුඛුමනිපුණත්ෙදස්සි ායචවිපස්සනායකම්මං කයරොන්ය ොනචිරස්යසව

නිබ්බානං අධිගච්ඡතීති, අයයමව ච යෙරස්ස අඤ්ඤාබයාකරණගාො 
අයහොසීති  

වච්ඡපාලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. ආතු ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ෙො කළීයරො සුසු වඩ්ඪිතග්යගොතිආයස්මය ොආතුමත්යෙරස්ස ගාො 

කා උප්පත්ති? යසොපි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං ආචිනන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො විපස්සිං භගවන් ං
අන් රවීථියං ගච්ඡන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො ගන්යධොදයකන 
ගන්ධචුණ්යණනචපූජං අකාසි  යසොය නපුඤ්ඤකම්යමනයදවයලොයක
නිබ්බත්ය ො අපරාපරං සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො කස්සපස්ස භගවය ො

සාසයන පබ්බජිත්වා සමණධම්මං අකාසි, ඤාණස්ස පන අපරිපක්කත් ා
වියසසං නිබ්බත්ය තුං නාසක්ඛි  අෙ ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං

යසට්ඨිපුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, ආතුය ොතිස්ස නාමං අයහොසි   ස්ස
වයප්පත් ස්ස මා ා ‘‘පුත් ස්ස යම භරියං ආයනස්සාමා’’ති ඤා යකහි
සම්මන්ය සි යසො ංඋපධායරත්වායහතුසම්පත්තියා යචොදියමායනො‘‘කිං

මය්හංඝරාවායසන, ඉදායනවපබ්බජිස්සාමී’’තිභික්ඛූනංසන්තිකං ගන්ත්වා
පබ්බජි  පබ්බජි ම්පි නං මා ා උප්පබ්බායජතුකාමා නානානයයහි
පයලොයභති  යසො  ස්සා අවසරං අදත්වා අත් යනො අජ්ඣාසයං
පකායසන්ය ො– 

72. 

‘‘යො කළීයරො සුසු වඩ්ඪි ග්යගො, දුන්නික්ඛයමො යහොති

පසාඛජාය ො; 

එවංඅහංභරියායානී ාය, අනුමඤ්ඤමංපබ්බජිය ොම්හිදානී’’ති  – 

ගාෙං අභාසි  

 ත්ෙ කළීයරොති අඞ්කුයරො, ඉධ පන වංසඞ්කුයරො අධිප්යපය ො  සුසූති

 රුයණො  වඩ්ඪිතග්යගොති පවඩ්ඪි සායඛො  සුසුවඩ්ඪිතග්යගොති වා සුට්ඨු

වඩ්ඪි සායඛො සඤ්ජා පත් සායඛො  දුන්නික්ඛය ොති යවළුගුම්බය ො

නික්ඛායමතුං නීහරිතුං අසක්කුයණයයයො  පසාඛජායතොති ජා පසායඛො, 

සාඛානම්පිපබ්යබ පබ්යබඋප්පන්නඅනුසායඛො  එවංඅහංභරිොොනීතාොති
යො වංයසො වඩ්ඪි ග්යගො වංසන් යරසු සංසට්ඨ සාඛාපසායඛො

යවළුගුම්බය ොදුන්නීහරණීයයොයහොති, එවං අහම්පිභරියායමය්හංආනී ාය
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පටුන 

පුත් ධී ාදිවයසන වඩ්ඪි ග්යගො ආසත්තිවයසන ඝරාවාසය ො 
දුන්නීහරණීයයො භයවය්යං  යො පන වංසකළීයරො අසඤ්ජා සාඛබන්යධො

යවළුගුම්බය ො සුනීහරණීයයොව යහොති, එවං අහම්පි

අසඤ්ජා පුත් දාරාදිබන්යධොසුනීහරණීයයොයහොමි,  ස්මා අනානී ායඑව

භරියාය අනු ඤ්ඤ  ං අත් නාව මං අනුජානායපත්වා  පබ්බජියතොම්හි

දානීති, ‘‘ඉදානි පන පබ්බජිය ො අම්හි, සාධු සුට්ඨූ’’ති අත් යනො

යනක්ඛම්මාභිරතිං පකායසසි, අෙ වා ‘‘අනුමඤ්ඤ මං පබ්බජිය ොම්හි

දානී’’තිමාතුකයෙති අයඤ්යහත්ෙඅත්යෙො–යදිපි ාය පුබ්යබනානුම ං, 

ඉදානි පන පබ්බජිය ො අම්හි,  ස්මා අනුමඤ්ඤ අනුජානාහි මං 

සමණභායවයයවඨාතුං, නාහං යානිවත් නීයයොති. එවංපනකයෙන්ය ො 
යොඨිය ොව විපස්සනං වඩ්යඪත්වා මග්ගපටිපාටියා කියලයස යඛයපත්වා

ඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි  ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.13.35-40) – 

‘‘නිසජ්ජපාසාදවයර, විපස්සිංඅද්දසංජිනං; 

කකුධංවිලසන් ංව, සබ්බඤ්ඤුං මනාසකං  

‘‘පාසාදස්සාවිදූයරච, ගච්ඡතියලොකනායයකො; 

පභානිද්ධාවය  ස්ස, යොචස රංසියනො  

‘‘ගන්යධොදකඤ්චපග්ගය්හ, බුද්ධයසට්ඨංසයමොකිරිං; 

ය නචිත් ප්පසායදන,  ත්ෙකාලඞ්කය ොඅහං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංගන්යධොදකමාකිරිං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, සුගන්යධොනාමඛත්තියයො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පනහුත්වාමා රංආපුච්ඡිත්වා  ස්සායපක්ඛන්තියායයව

ආකායසනපක්කාමි යසොඅරහත් ප්පත්තියාඋත් රිකාලම්පි අන් රන් රා
 යමවගාෙංපච්චුදාහාසි  

 ත්ෙ ‘‘පබ්බජිය ොම්හී’’ති ඉමිනාපයදයසන අයම්පි යෙරස්ස 

අඤ්ඤාබයාකරණගාො අයහොසි අත් යනො සන් ායන රාගාදිමලස්ස 

පබ්බාජි භාවදීපනය ො  ය නාහ භගවා – ‘‘පබ්බාජයමත් යනො මලං, 

 ස්මා‘පබ්බජිය ො’ති වුච්චතී’’ති)ධ ප 388). 

ආතුමත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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3.  ාණවත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ජිණ්ණඤ්චදිස්වාදුඛිතඤ්ච බයාධිතන්තිආයස්මය ොමාණවත්යෙරස්ස

ගාො කාඋප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයව
විවට්ටූපනිස්සයං කුසලං උපචිනන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා ලක්ඛණධයරො හුත්වා විපස්සිස්ස භගවය ො

අභිජාතියා ලක්ඛණානි පරිග්ගයහත්වා පුබ්බනිමිත් ානි සායවත්වා, 

‘‘එකංයසන අයං බුද්යධො භවිස්සතී’’ති බයාකරිත්වා නානානයයහි
යෙොයමත්වා අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා පක්කාමි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමනසුගතීසුයයව සංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදසාවත්ථියං

බ්රාහ්මණමහාසාලස්ස යගයහ නිබ්බත්තිත්වා යාව සත් වස්සානි,  ාව
අන්ය ොඝයරයයවවඩ්ඪිත්වාසත් යම සංවච්ඡයරඋපනයනත්ෙංඋයයානං
නීය ොඅන් රාමග්යගජිණ්ණාතුරමය දිස්වා ය සං අදිට්ඨපුබ්බත් ාය 
පරිජයනපුච්ඡිත්වාජරායරොගමරණසභාවංසුත්වාසඤ්ජා සංයවයගො  ය ො
අනිවත් න්ය ො විහාරං ගන්ත්වා සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුත්වා
මා ාපි යරො අනුජානායපත්වා පබ්බජිත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා

නචිරස්යසවඅරහත් ංපාපුණි  ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.13.41-

64) – 

‘‘ජායමායනවිපස්සිම්හි, නිමිත් ංබයාකරිංඅහං; 

නිබ්බාපයඤ්චජන ං, බුද්යධොයලොයකභවිස්සති  

‘‘යස්මිඤ්ච ජායමානස්මිං, දසසහස්සි කම්පති; 

යසොදානිභගවාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා  

‘‘යස්මිඤ්චජායමානස්මිං, ආයලොයකොවිපුයලොඅහු; 

යසොදානිභගවාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා  

‘‘යස්මිඤ්චජායමානස්මිං, සරි ායයොනසන්දයුං; 

යසොදානිභගවාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා  

‘‘යස්මිඤ්චජායමානස්මිං, අවීචග්ගිනපජ්ජලි; 

යසොදානිභගවාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා  

‘‘යස්මිඤ්චජායමානස්මිං, පක්ඛිසඞ්යඝොනසඤ්චරි; 

යසොදානිභගවාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා  

‘‘යස්මිඤ්චජායමානස්මිං, වා ක්ඛන්යධොනවායති; 

යසොදානිභගවාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා  

‘‘යස්මිඤ්චජායමානස්මිං, සබ්බර නානියජො යුං; 

යසොදානිභගවාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා  
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‘‘යස්මිඤ්චජායමානස්මිං, සත් ාසුංපදවික්කමා; 

යසොදානිභගවාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා  

‘‘ජා මත්ය ොචසම්බුද්යධො, දිසාසබ්බාවියලොකය; 

වාචාසභිමුදීයරසි, එසාබුද්ධානධම්ම ා  

‘‘සංයවජයත්වාජන ං, ෙවිත්වායලොකනායකං; 

සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, පක්කාමිංපාචිනාමුයඛො  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංබුද්ධමභියෙොමයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, යෙොමනායඉදංඵලං  

‘‘ඉය ො නවුතිකප්පම්හි, සම්මුඛාෙවිකව්හයයො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘පෙවීදුන්දුභිනාම, එකූනනවුතිම්හිය ො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘අට්ඨාසීතිම්හිය ො කප්යප, ඔභායසොනාම ඛත්තියයො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘සත් ාසීතිම්හිය ොකප්යප, සරි ච්යඡදනව්හයයො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘අග්ගිනිබ්බාපයනොනාම, කප්පානංඡළසීතියා; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘ගතිපච්යඡදයනොනාම, කප්පානංපඤ්චසීතියා; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘රාජාවා සයමොනාම, කප්පානංචුල්ලසීතියා; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘ර නපජ්ජයලොනාම, කප්පානංය අසීතියා; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘පදවික්කමයනොනාම, කප්පානංද්යවඅසීතියා; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘රාජාවියලොකයනොනාම, කප්පානංඑකසීතියා; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො එකකනිපාය ො 
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‘‘ගිරසායරොතිනායමන, කප්යපසීතිම්හිඛත්තියයො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

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

අධිග ාරහත්ය ො පන භික්ඛූහි, ‘‘යකන, ත්වං ආවුයසො, සංයවයගන 
අතිදහයරොව සමායනො පබ්බජිය ො’’ති පුච්ඡිය ො අත් යනො
පබ්බජ්ජානිමිත් කිත් නාපයදයසන අඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

73. 

‘‘ජිණ්ණඤ්ච දිස්වා දුඛි ඤ්ච බයාධි ං, ම ඤ්ච දිස්වා

ග මායුසඞ්ඛයං; 

 ය ොඅහංනික්ඛමිතූනපබ්බජිං, පහායකාමානිමයනොරමානී’’ති – 

ගාෙංඅභාසි  

 ත්ෙ ජිණ්ණන්ති ජරාය අභිභූ ං, ඛණ්ඩිච්චපාලිච්චවලිත් ච ාදීහි 

සමඞ්ගීභූ ං  දුඛිතන්ති දුක්ඛප්පත් ං  බයාධිතන්ති ගිලානං  එත්ෙ ච

‘‘බයාධි ’’න්තිවුත්ය පි දුක්ඛප්පත් භායවොසිද්යධො, ‘‘දුඛි ’’න්ති වචනං

 ස්ස බාළ්හගිලානභාවපරිදීපනත්ෙං   තන්ති කාලඞ්ක ං, යස්මා 

කාලඞ්කය ොආයුයනොඛයංවයංයභදංගය ොනාමයහොති,  ස්මාවුත් ං 

‘‘ගත ායුසඞ්ඛෙ’’න්ති   ස්මා ජිණ්ණබයාධිම ානං දිට්ඨත් ා, ‘‘ඉයම

ජරාදයයො නාම න ඉයමසංයයව, අෙ යඛො සබ්බසාධාරණා,  ස්මා අහම්පි

ජරාදියක අනතිවත්ය ො’’ති සංවිග්ගත් ා  නික්ඛමිතූනාති නික්ඛමිත්වා, 

අයයමවවාපායඨො පබ්බජ්ජාධිප්පායයනඝරය ොනිග්ගන්ත්වා  පබ්බජින්ති

සත්ථු සාසයන පබ්බජං උපගය ො  පහාෙ කා ානි  යනොර ානීති
ඉට්ඨකන් ාදිභාවය ො අවී රාගානං මයනො රයමන්තීති මයනොරයම 

වත්ථුකායම පජහිත්වා,  ප්පටිබද්ධස්ස ඡන්දරාගස්ස අරියමග්යගන
සමුච්ඡින්දයනන නිරයපක්ඛභායවන ඡඩ්යඩත්වාති අත්යෙො  කාමානං
පහානකිත් නමුයඛන යච ං යෙරස්ස අඤ්ඤාබයාකරණං අයහොසි 

මාණවකායල පබ්බජි ත් ා ඉමස්ස යෙරස්ස  ාණයවොත්යවව සමඤ්ඤා
ජා ාති  

මාණවත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. සුො නත්යෙරගාොවණ්ණනා 

කා ච්ඡන්යදොචබයාපායදොතිආයස්මය ො සුයාමනත්යෙරස්සගාො කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප විපස්සිස්ස භගවය ො කායල 
ධඤ්ඤවතීනගයර බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො 
බ්රාහ්මණසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං පත්වා බ්රාහ්මණමන්ය  වායචති  ය න ච
සමයයන විපස්සී භගවා මහ ා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං ධඤ්ඤවතීනගරං
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පිණ්ඩායපවිට්යඨොයහොති   ංදිස්වාබ්රාහ්මයණොපසන්නචිත්ය ොඅත් යනො
යගහංයනත්වාආසනංපඤ්ඤායපත්වා  ස්සූපරිපුප්ඵසන්ොරංසන්ෙරිත්වා

අදාසි, සත්ෙරි  ත්ෙ නිසින්යන පණීය න ආහායරන සන් ප්යපසි, 
භුත් ාවිඤ්ච පුප්ඵගන්යධන පූයජසි  සත්ො අනුයමොදනං වත්වා පක්කාමි 
යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං
පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද

යවසාලියං අඤ්ඤ රස්ස බ්රාහ්මණස්ස පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, 

සුො යනොතිස්සනාමංඅයහොසි යසොවයප්පත්ය ොතිණ්ණංයවදානංපාරගූ 
පරමනිස්සමයුත්ය ො හුත්වා යගහවාසීනං කාමූපයභොගං ජිගුච්ඡිත්වා
ඣානනින්යනො භගවය ො යවසාලිගමයන පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා

ඛුරග්යගයයවඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.13.65-

74) – 

‘‘නගයර ධඤ්ඤවතියා, අයහොසිංබ්රාහ්මයණො  දා; 

ලක්ඛයණඉතිහායසච, සනිඝණ්ඩුසයකටුයභ  

‘‘පදයකොයවයයාකරයණො, නිමිත් යකොවියදොඅහං; 

මන්ය චසිස්යසවායචසිං, තිණ්ණංයවදානපාරගූ  

‘‘පඤ්චඋප්පලහත්ොනි, පිට්ඨියංඨපි ානියම; 

ආහුතිංයට්ඨුකායමොහං, පිතුමාතුසමාගයම  

‘‘ දාවිපස්සීභගවා, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛය ො; 

ඔභායසන්ය ොදිසාසබ්බා, ආගච්ඡතිනරාසයභො  

‘‘ආසනංපඤ්ඤයපත්වාන, නිමන්ය ත්වාමහාමුනිං; 

සන්ෙරිත්වාන ංපුප්ඵං, අභියනසිංසකංඝරං  

‘‘යංයමඅත්ථිසයකයගයහ, ආමිසංපච්චුපට්ඨි ං; 

 ාහංබුද්ධස්සපාදාසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි  

‘‘භුත් ාවිංකාලමඤ්ඤායපුප්ඵහත්ෙමදාසහං; 

අනුයමොදිත්වානසබ්බඤ්ඤූ, පක්කාමිඋත් රාමුයඛො  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පුප්ඵදානස්සිදංඵලං  

‘‘අනන් රංඉය ොකප්යප, රාජාහුංවරදස්සයනො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
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අරහත් ං පන පත්වා නීවරණප්පහානකිත් නමුයඛන අඤ්ඤං 
බයාකයරොන්ය ො– 

74. 

‘‘කාමච්ඡන්යදො චබයාපායදො, ථිනමිද්ධඤ්ච භික්ඛුයනො; 

උද්ධච්චංවිචිකිච්ඡාච, සබ්බයසොවනවිජ්ජතී’’ති –ගාෙං අභාසි; 

 ත්ෙ කා ච්ඡන්යදොතිකායමසුඡන්යදො, කායමොචයසොඡන්යදොචාතිපි

කාමච්ඡන්යදො, කාමරායගො  ඉධ පන සබ්යබොපි රායගො කාමච්ඡන්යදො 

අග්ගමග්ගවජ්ඣස්සාපි අධිප්යප ත් ා, ය නාහ ‘‘සබ්බයසොව න 

විජ්ජතී’’ති  සබ්යබපි හි ය භූමකධම්මා කාමනීයට්යඨන කාමා,  ත්ෙ

පවත්ය ො රායගො කාමච්ඡන්යදො, ය නාහ භගවා – ‘‘ආරුප්යප
කාමච්ඡන්දනීවරණං පටිච්ච ථිනමිද්ධනීවරණං උද්ධච්චනීවරණං

අවිජ්ජානීවරණංඋප්පජ්ජතී’’ති )පට්ඨා 3.8.8) බයාපජ්ජති චිත් ංපූතිභාවං 

ගච්ඡති එය නාති බයාපායදො, ‘‘අනත්ෙං යම අචරී’’තිආදිනයප්පවත්ය ො 

(ධ  ස  1066; විභ  909) ආඝාය ො  ථිනං චිත් ස්ස අකලය ා

අනුස්සාහසංහනනං, මිද්ධං කායස්සඅකලය ාඅසත්තිවිඝාය ො,  දුභයම්පි

ථිනඤ්චමිද්ධඤ්ච ථිනමිද්ධං, කිච්චාහාරපටිපක්ඛානංඑක ායඑකංකත්වා

වුත් ං  උද්ධ භායවො උද්ධච්චං, යයන ධම්යමන චිත් ං උද්ධ ං යහොති 

අවූපසන් ං, යසොයච යසොවික්යඛයපොඋද්ධච්චං උද්ධච්චග්ගහයණයනව
යචත්ෙ කිච්චාහාරපටිපක්ඛානං සමාන ාය කුක්කුච්චම්පි ගහි යමවාති
දට්ඨබ්බං   ං පච්ඡානු ාපලක්ඛණං  යයො හි

ක ාක කුසලාකුසලූපනිස්සයයොවිප්පටිසායරො,  ං කුක්කුච්චං  විචිකිච්ඡාති, 

‘‘එවංනුයඛොනනුයඛො’’ති සංසයංආපජ්ජති, ධම්මසභාවංවාවිචිනන්ය ො

කිච්ඡති කිලමති එ ායාති විචිකිච්ඡා, බුද්ධාදිවත්ථුයකො සංසයයො  

සබ්බයසොතිඅනවයසසය ො  නවිජ්ජතීතිනත්ථි, මග්යගනසමුච්ඡින්නත් ා
න උපලබ්භති  ඉදඤ්ච පදද්වයං පච්යචකං යයොයජ බ්බං අයඤ්යහත්ෙ
යයොජනා – යස්ස භික්ඛුයනො ය න ය න අරියමග්යගන සමුච්ඡින්නත් ා
කාමච්ඡන්යදො ච බයාපායදො ච ථිනමිද්ධඤ්ච උද්ධච්චකුක්කුච්චඤ්ච

විචිකිච්ඡාචසබ්බයසොවනවිජ්ජති,  ස්සනකිඤ්චි කරණීයං, ක ස්සවා
පතිචයයොතිඅඤ්ඤාපයදයසනඅඤ්ඤංබයාකයරොති පඤ්චසුහිනීවරයණසු 
මග්යගන සමුච්ඡින්යනසු  යදකට්ඨ ාය සබ්යබපි කියලසා
සමුච්ඡින්නායයව යහොන්ති  ය නාහ – ‘‘සබ්යබය  භගවන්ය ො පඤ්ච

නීවරයණපහායයච යසොඋපක්කියලයස’’ති)දී නි  2.146). 

සුයාමනත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5. සුසාරදත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සාධු සුවිහිතාන දස්සනන්ති ආයස්මය ො සුසාරදත්යෙරස්ස ගාො  කා 

උප්පත්ති? යසො කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල බ්රාහ්මණකුයල
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නිබ්බත්තිත්වා විජ්ජාපයදසු නිප්ඵත්තිං ගන්ත්වා කායමසු ආදීනවං දිස්වා 
ඝරාවාසං පහාය  ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා හිමවන් ප්පයදයස
අරඤ්ඤාය යන අස්සමං කායරත්වා විහාසි  අෙ නං අනුග්ගණ්හන්ය ො
පදුමුත් යරො භගවා භික්ඛාචාරයවලායං උපසඞ්කමි  යසො දූරය ොව දිස්වා
පසන්නමානයසො පච්චුග්ගන්ත්වා පත් ං ගයහත්වා මධුරානි ඵලානි
පක්ඛිපිත්වාඅදාසි භගවා ංපටිග්ගයහත්වාඅනුයමොදනංකත්වා පක්කාමි 
යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද ධම්මයසනාපතියනො ඤාතිබ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා

මන්දපඤ්ඤත් ා සුසාරයදොති ගහි නායමො අපරභායග ධම්මයසනාපතිස්ස
සන්තියකධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධොපබ්බජිත්වාවිපස්සනංවඩ්යඪත්වා 

අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.13.75-83) – 

‘‘අජ්ඣායයකොමන් ධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 

හිමවන් ස්සාවිදූයර, වසාමිඅස්සයමඅහං  

‘‘අග්ගිහුත් ඤ්චයමඅත්ථි, පුණ්ඩරීකඵලානිච; 

පුටයකනික්ඛිපිත්වාන, දුමග්යගලග්ගි ංමයා  

‘‘පදුමුත් යරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

මමුද්ධරිතුකායමොයසො, භික්ඛන්ය ොමමුපාගමි  

‘‘පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, ඵලංබුද්ධස්සදාසහං; 

විත්තිසඤ්ජනයනොමය්හං, දිට්ඨධම්මසුඛාවයහො  

‘‘සුවණ්ණවණ්යණොසම්බුද්යධො, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

අන් ලික්යඛඨිය ොසත්ො, ඉමංගාෙංඅභාසෙ  

‘‘ඉමිනාඵලදායනන, යච නාපණිධීහිච; 

කප්පානංස සහස්සං, දුග්ගතිංනුපපජ්ජසි  

‘‘ය යනවසුක්කමූයලන, අනුයභොත්වානසම්පදා; 

පත්ය ොම්හිඅචලංඨානං, හිත්වාජයපරාජයං  

‘‘ඉය ො සත් සය කප්යප, රාජාආසිං සුමඞ්ගයලො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා සප්පුරිසූපනිස්සයානිසංසකිත් නාපයදයසන 

අඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

75. 

‘‘සාධුසුවිහි ානදස්සනං, කඞ්ඛාඡිජ්ජතිබුද්ධිවඩ්ඪති; 
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බාලම්පිකයරොන්තිපණ්ඩි ං,  ස්මාසාධුස ංසමාගයමො’’ති – 

ගාෙංඅභාසි  

 ත්ෙ සාධූති සුන්දරං, භද්දකන්ති අත්යෙො  සුවිහිතාන දස්සනන්ති
සුවිහි ානංදස්සනං  ගාොසුඛත්ෙංඅනුස්වාරයලොයපොකය ො සීලාදිගුයණහි
සුසංවිහි ත් භාවානං පරානුද්දයාය සුට්ඨු විහි ධම්මයදසනානං අරියානං
දස්සනං සාධූති යයොජනා  ‘‘දස්සන’’න්ති නිදස්සනමත් ං දට්ඨබ්බං
සවනාදීනම්පිබහුකාරත් ා වුත් ඤ්යහ ංභගව ා– 

‘‘යය ය  භික්ඛූ සීලසම්පන්නා සමාධිසම්පන්නා
පඤ්ඤාසම්පන්නා විමුත්තිසම්පන්නා විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නා
ඔවාදකා විඤ්ඤාපකා සන්දස්සකා සමාදපකා සමුත්ය ජකා 

සම්පහංසකා අලංසමක්ඛා ායරො සද්ධම්මස්ස, දස්සනම්පාහං, 

භික්ඛයව, ය සං භික්ඛූනං බහූපකාරං වදාමි, සවනං…යප …
උපසඞ්කමනං…යප … පයරුපාසනං…යප … අනුස්සරණං…යප … 

අනුපබ්බජ්ජම්පාහං, භික්ඛයව, ය සං භික්ඛූනං බහූපකාරං වදාමී’’ති 

(ඉතිවු 104). 

දස්සනමූලකත් ා වා ඉ යරසං දස්සනයමයවත්ෙ වුත් ං, කඞ්ඛා

ඡිජ්ජතීතිආදි  ත්ෙ කාරණවචනං   ාදිසානඤ්හි කලයාණමිත් ානං
දස්සයනසති විඤ්ඤුජාතියකො අත්ෙකායමොකුලපුත්ය ො ය උපසඞ්කමති 

පයරුපාසති‘‘කිං, භන්ය , කුසලං, කිංඅකුසල’’න්තිආදිනා)ම නි 3.296) 
පඤ්හං පුච්ඡති  ය  චස්ස අයනකවිහිය සු කඞ්ඛාට්ඨානීයයසු කඞ්ඛං

පටිවියනොයදන්ති, ය න වුත් ං ‘‘කඞ්ඛා ඡිජ්ජතී’’ති  යස්මා ච ය 
ධම්මයදසනාය ය සං කඞ්ඛං පටිවියනොයදත්වා පුබ්බභායග

කම්මපෙසම්මාදිට්ඨිං විපස්සනාසම්මාදිට්ඨිඤ්චඋප්පායදන්ති,  ස්මාය සං 

බුද්ධි වඩ්ඪති. යදා පනය විපස්සනං වඩ්යඪත්වාසච්චානිපටිවිජ්ඣන්ති, 

 දා යසොළසවත්ථුකා අට්ඨවත්ථුකා ච විචිකිච්ඡා ඡිජ්ජති සමුච්ඡිජ්ජති, 
නිප්පරියායයන පඤ්ඤා බුද්ධි වඩ්ඪති  බාලයසමතික්කමනය ො ය 

පණ්ඩි ා යහොන්ති  යසො ය හි බුද්ධිං වඩ්යඪති, බා ම්පි කයරොන්ති

පණ්ඩිතන්ති  තස් ාතිආදි නිගමනං, යස්මා සාධූනං දස්සනං වුත් නයයන

කඞ්ඛා ඡිජ්ජතිබුද්ධිවඩ්ඪති, ය බාලංපණ්ඩි ංකයරොන්ති,  ස්මාය න

කාරයණන සාධු සුන්දරං සතං සප්පුරිසානං අරියානං ස ාගය ො, ය හි
සයමොධානංසම්මාවඩ්ඪනන්තිඅත්යෙො  

සුසාරදත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. පිෙඤ්ජහත්යෙරගාොවණ්ණනා 

උප්පතන්යතසු නිපයතති ආයස්මය ො පියඤ්ජහත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසොපි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
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විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප
විපස්සිස්ස භගවය ොකායලහිමවන්ය රුක්ඛයදව ාහුත්වාපබ්බ න් යර
වසන්ය ො යදව ාසමාගයමසු අප්පානුභාව ාය පරිසපරියන්ය  ඨත්වා
ධම්මං සුත්වා සත්ෙරි පටිලද්ධසද්යධො එකදිවසං සුවිසුද්ධං රමණීයං

ගඞ්ගායංපුලිනප්පයදසංදිස්වාසත්ථුගුයණඅනුස්සරි – ‘‘ඉය ොපිසුවිසුද්ධා

සත්ථු ගුණා අනන් ා අපරියමයයා චා’’ති, එවං යසො සත්ථු ගුයණආරබ්භ
චිත් ං පසායදත්වා ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යවසාලියං ලිච්ඡවිරාජකුයල නිබ්බත්තිත්වා
වයප්පත්ය ො යුද්ධයසොණ්යඩො අපරාජි සඞ්ගායමො අමිත් ානං

පියහානිකරයණන පිෙඤ්ජයහොතිපඤ්ඤායත්ෙ යසො සත්ථුයවසාලිගමයන
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා අරඤ්යඤ වසමායනො විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර 1.13.84-90) – 

‘‘පබ්බය හිමවන් ම්හි, වසාමිපබ්බ න් යර; 

පුලිනංයසොභනංදිස්වා, බුද්ධයසට්ඨංඅනුස්සරිං  

‘‘ඤායණ උපනිධානත්ථි, සඞ්ඛාරංනත්ථි සත්ථුයනො; 

සබ්බධම්මංඅභිඤ්ඤාය, ඤායණනඅධිමුච්චති  

‘‘නයමොය පුරිසාජඤ්ඤ, නයමොය පුරිසුත් ම; 

ඤායණනය සයමොනත්ථි, යාව ාඤාණමුත් මං  

‘‘ඤායණචිත් ංපසායදත්වා, කප්පංසග්ගම්හියමොදහං; 

අවයසයසසුකප්යපසු, කුසලංචරි ංමයා  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංසඤ්ඤමලභිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඤාණසඤ්ඤායදංඵලං  

‘‘ඉය ොසත් තිකප්පම්හි, එයකොපුලිනපුප්ඵියයො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වා‘‘අන්ධපුථුජ්ජනානංපටිපත්තිය ොවිධුරා අරියානං

පටිපත්තී’’තිඉමස්සඅත්ෙස්සදස්සනවයසනඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

76. 

‘‘උප්ප න්ය සුනිපය , නිප න්ය සුඋප්පය ; 

වයසඅවසමායනසු, රමමායනසුයනොරයම’’ති –ගාෙංඅභාසි; 

 ත්ෙ උප්පතන්යතසූති උණ්ණමන්ය සු, සත්ය සු

මානුද්ධච්චෙම්භසාරම්භාදීහි අත්තුක්කංසයනන අනුපසන්ය සු  නිපයතති
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පටුන 

නයමයය, ය සඤ්යඤවපාපධම්මානංපරිවජ්ජයනනනිවා වුත්ති භයවයය  

නිපතන්යතසූති ඔණමන්ය සු, හීනාධිමුත්තික ාය යකොසජ්යජන ච

ගුණය ො නිහීයමායනසු  උප්පයතති උණ්ණයමයය, පණී ාධිමුත්තික ාය

වීරියාරම්යභන ච ගුණය ො උස්සුක්යකය්ය  අෙ වා උප්පතන්යතසූති

උට්ඨහන්ය සු, කියලයසසු පරියුට්ඨානවයසන සීසං උක්ඛිපන්ය සු  

නිපයතති පටිසඞ්ඛානබයලන යො ය  න උප්පජ්ජන්ති,  ො

අනුරූපපච්චයවක්ඛණායනිපය යය, වික්ඛම්යභයයයචව සමුච්ඡින්යදයයච  

නිපතන්යතසූති පරිප න්ය සු, අයයොනියසොමනසිකායරසු
වීරියපයයොගමන්ද ාය වා යොරද්යධසු සමෙවිපස්සනාධම්යමසු හාය

මායනසු. උප්පයතති යයොනියසොමනසිකායරන වීරියාරම්භසම්පදාය ච ය  

උපට්ඨායපයය උප්පායදයය වඩ්යඪයය ච  වයස අවස ායනසූති සත්ය සු 

මග්ගබ්රහ්මචරියවාසංඅරියවාසඤ්චඅවසන්ය සුසයං ංවාසංවයසයයාති, 
අරියයසු වා කියලසවාසං දුතියකවාසං අවසන්ය සු යයන වායසන ය 

අවසමානා නාම යහොන්ති, සයං  ො වයස  ර  ායනසු යනො රය ති
සත්ය සුකාමගුණරතියාකියලසරතියා රමන්ය සුසයං ොයනොරයමනං

රයමයය, අරියයසු වා නිරාමිසාය ඣානාදිරතියා රමමායනසු සයම්පි  ො

රයම,  ය ොඅඤ්ඤොපනකදාචිපියනොරයමනාභිරයමයයවාතිඅත්යෙො  

පියඤ්ජහත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. හත්ොයරොහපුත්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ඉදං පුයර චිත්ත චාරි චාරිකන්ති ආයස්මය ො

හත්ොයරොහපුත් ත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? යසො කිර පුරිමබුද්යධසු 
ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො
විපස්සිස්ස භගවය ොකායලකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො
එකදිවසං සත්ොරං භික්ඛුසඞ්ඝපරිවු ං විහාරය ො නික්ඛන් ං දිස්වා
පසන්නචිත්ය ො පුප්යඵහි පූජං කත්වා පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා
පදක්ඛිණං කත්වා පක්කාමි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං හත්ොයරොහකුයල
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො හත්ථිසිප්යප නිප්ඵත්තිං අගමාසි  යසො
එකදිවසං හත්ථිං සික්ඛායපන්ය ො නදීතීරං ගන්ත්වා යහතුසම්පත්තියා 

යචොදියමායනො ‘‘කිං මය්හං ඉමිනා හත්ථිදමයනන, අත් ානං දමනයමව
වර’’න්ති චින්ය ත්වා භගවන් ං උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වාව චරියානුකූලං කම්මට්ඨානං ගයහත්වා
විපස්සනාය කම්මං කයරොන්ය ො චිරපරිචයයන කම්මට්ඨානය ො බහිද්ධා
විධාවන් ං චිත් ං යඡයකො හත්ොචරියයො විය අඞ්කුයසන

චණ්ඩමත් වරවාරණං පටිසඞ්ඛානඅඞ්කුයසනනිග්ගණ්හන්ය ො ‘‘ඉදංපුයර

චිත්ත චාරි චාරික’’න්තිගාෙංඅභාසි  



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො එකකනිපාය ො 
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77.  ත්ෙ ඉදන්ති වුච්චමානස්ස චිත් ස්ස අත් පච්චක්ඛ ාය වුත් ං  

පුයරති නිග්ගහකාලය ො පුබ්යබ  අචාරීති විචරි, අනවට්ඨි  ාය

නානාරම්මයණසු පරිබ්භමි. චාරිකන්ති යොකාමචරියං  ය නාහ 

‘‘යෙනිච්ඡකංෙත්ෙකා ංෙොසුඛ’’න්ති  තන්ති ංචිත් ං  අජ්ජාතිඑ රහි  

නිග්ගයහස්සාමීතිනිග්ගණ්හිස්සාමි, නිබ්බියසවනං කරිස්සාමි  යෙොනියසොති

උපායයන  යො කිං? හත්ථිප්පභින්නං විෙ අඞ්කුසග්ගයහො. ඉදං වුත් ං
යහොති –ඉදංමම චිත් ංනාමඉය ොපුබ්යබරූපාදීසුආරම්මයණසුයයන

යයන රමිතුං ඉච්ඡති,  ස්ස ස්ස වයසනයයනිච්ඡකං, යත්ෙයත්ෙ චස්ස

කායමො,  ස්ස  ස්ස වයසන යත්ෙකාමං, යො යො විචරන් ස්ස සුඛං

යහොති,  යෙව චරණය ො යොසුඛං දීඝරත් ං චාරිකං අචරි,  ං අජ්ජපාහං 
භින්නමදමත් හත්ථිං හත්ොචරියසඞ්ඛාය ො යඡයකො අඞ්කුසග්ගයහො

අඞ්කුයසන විය යයොනියසොමනසිකායරන නිග්ගයහස්සාමි, නාස්ස
වීතික්කමිතුංදස්සාමීති එවංවදන්ය ොඑව චයෙයරොවිපස්සනංවඩ්යඪත්වා

අරහත් ංසච්ඡාකාසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.13.91-96) – 

‘‘සුවණ්ණවණ්යණොසම්බුද්යධො, විපස්සීදක්ඛිණාරයහො; 

පුරක්ඛය ොසාවයකහි, ආරාමාඅභිනික්ඛමි  

‘‘දිස්වානහංබුද්ධයසට්ඨං, සබ්බඤ්ඤුං මනාසකං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, ගණ්ඨිපුප්ඵංඅපූජයං  

‘‘ය නචිත් ප්පසායදන, ද්විපදින්දස්ස ාදියනො; 

හට්යඨොහට්යඨනචිත්ය න, පුනවන්දිං ොග ං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘එක ාලීසිය ොකප්යප, චරයණොනාමඛත්තියයො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

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

හත්ොයරොහපුත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. ය ණ්ඩසිරත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අයනකජාතිසංසාරන්ති ආයස්මය ො යමණ්ඩසිරත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසොපි කිර පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයානි පුඤ්ඤානි කයරොන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො කායම පහාය ඉසිපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වාමහ ාඉසිගයණනසද්ධිංහිමවන්ය වසන්ය ොසත්ොරං දිස්වා
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171 

පටුන 

පසන්නමානයසොඉසිගයණනපදුමානිආහරායපත්වා සත්ථු පුප්ඵපූජංකත්වා 
සාවයක අප්පමාදපටිපත්තියං ඔවදිත්වා කාලං කත්වා යදවයලොයක
නිබ්බත්ය ො අපරාපරං සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සායකය  

ගහපතිකුයලනිබ්බත්ති,  ස්සයමණ්ඩසරික්ඛසීස ාය ය ණ්ඩසියරොත්යවව
සමඤ්ඤා අයහොසි  යසො භගවති සායකය  අඤ්ජනවයන විහරන්ය 
සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා සමෙවිපස්සනාසු 

කම්මං කයරොන්ය ො ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි  ය ව වුත් ං අපදායන (අප  

යෙර1.13.97-105) – 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, යගො යමොනාමපබ්බය ො; 

නානාරුක්යඛහිසඤ්ඡන්යනො, මහාභූ ගණාලයයො  

‘‘යවමජ්ඣම්හිච ස්සාසි, අස්සයමොඅභිනිම්මිය ො; 

පුරක්ඛය ොසසිස්යසහි, වසාමිඅස්සයමඅහං  

‘‘ආයන්තුයමසිස්සගණා, පදුමංආහරන්තුයම; 

බුද්ධපූජංකරිස්සාමි, ද්විපදින්දස්ස ාදියනො  

‘‘එවන්තිය පටිස්සුත්වා, පදුමංආහරිංසුයම; 

 ොනිමිත් ංකත්වාහං, බුද්ධස්සඅභියරොපයං  

‘‘සිස්යස දාසමායනත්වා, සාධුකංඅනුසාසහං; 

මායඛොතුම්යහපමජ්ජිත්ෙ, අප්පමායදොසුඛාවයහො  

‘‘එවංසමනුසාසිත්වා, ය සිස්යසවචනක්ඛයම; 

අප්පමාදගුයණයුත්ය ො,  දාකාලඞ්කය ොඅහං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘එකපඤ්ඤාසකප්පම්හි, රාජාආසිං ජලුත් යමො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
යසොඅත් යනොපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරන්ය ො– 

78. 

‘‘අයනකජාතිසංසාරං, සන්ධාවිස්සංඅනිබ්බිසං; 

 ස්ස යම දුක්ඛජා ස්ස, දුක්ඛක්ඛන්යධො අපරද්යධො’’ති  – ගාෙං 

අභාසි; 
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 ත්ෙ අයනකජාතිසංසාරන්ති අයනකජාතිස සහස්සසඞ්ඛයං ඉදං

සංසාරවට්ටං, අද්ධුයනො අධිප්යප ත් ා අච්චන් සංයයොයගකවචනං  

සන්ධාවිස්සන්ති සංසරිං, අපරාපරං චවනුප්පජ්ජනවයසන පරිබ්භමිං  

අනිබ්බිසන්ති  ස්ස නිවත් කඤාණං අවින්දන්ය ො අලභන්ය ො  තස්ස

ය ති එවං සංසරන් ස්ස යම  දුක්ඛජාතස්සාති ජාතිආදිවයසන

උප්පන්නදුක්ඛස්ස, තිස්සන්නං වා දුක්ඛ ානං වයසන දුක්ඛසභාවස්ස  

දුක්ඛක්ඛන්යධොති කම්මකියලසවිපාකවට්ටප්පකායරො දුක්ඛරාසි  

අපරද්යධොති අරහත් මග්ගප්පත්තිය ො පට්ඨාය පරිබ්භට්යඨො චුය ො න

අභිනිබ්බත්තිස්සති  ‘‘අපරට්යඨො’’ති වා පායඨො, අපග සමිද්ධිය ො
සමුච්ඡින්නකාරණත් ා අපගය ොති අත්යෙො  ඉදයමව ච යෙරස්ස
අඤ්ඤාබයාකරණංඅයහොසි  

යමණ්ඩසිරත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. රක්ඛිතත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සබ්යබො රායගොපහීයනොය තිආයස්මය ොරක්ඛි ත්යෙරස්සගාො කා

උප්පත්ති? අයං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා
පසන්නමානයසො යදසනාඤාණං ආරබ්භ යෙොමනං අකාසි  සත්ො  ස්ස
චිත් ප්පසාදං ඔයලොයකත්වා ‘‘අයං ඉය ො ස සහස්සකප්පමත්ෙයක
යගො මස්ස නාමසම්මාසම්බුද්ධස්සරක්ඛිය ොනාමසාවයකොභවිස්සතී’’ති

බයාකාසි. යසො  ං සුත්වා භියයයොයසොමත් ාය පසන්නමානයසො අපරාපරං
පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද

යදවදහනිගයම සාකියරාජකුයල නිබ්බත්ති, රක්ඛියතොතිස්සනාමං අයහොසි 
යසො යය සාකියයකොලියරාජූහි භගවය ො පරිවාරත්ොය දින්නා

පඤ්චස රාජකුමාරාපබ්බජි ා, ය සං අඤ්ඤ යරො ය පනරාජකුමාරාන
සංයවයගන පබ්බජි ත් ා උක්කණ්ඨාභිභූ ා යදා සත්ොරා කුණාලදහතීරං

යනත්වා කුණා ජාතකයදසනාෙ (ජා  2.21.කුණාලජා ක) ඉත්ථීනං

යදොසවිභාවයනනකායමසුආදීනවංපකායසත්වාකම්මට්ඨායනනියයොජි ා, 
 දාඅයම්පි කම්මට්ඨානංඅනුයුඤ්ජන්ය ොවිපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ං

පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.14.1-9) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

මහය ොජනකායස්ස, යදයසතිඅම ංපදං  

‘‘ ස්සාහංවචනංසුත්වා, වාචාසභිමුදීරි ං; 

අඤ්ජලිංපග්ගයහත්වාන, එකග්යගොආසහං දා  

‘‘යො සමුද්යදොඋදධීනමග්යගො, යනරූනගානංපවයරො සිලුච්චයයො; 
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 යෙව යය චිත් වයසන වත් යර, න බුද්ධඤාණස්ස කලං
උයපන්ති ය   

‘‘ධම්මවිධිංඨයපත්වාන, බුද්යධොකාරුණියකොඉසි; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමාගාොඅභාසෙ  

‘‘යයොයසොඤාණංපකිත්ය සි, බුද්ධම්හියලොකනායයක; 

කප්පානංස සහස්සං, දුග්ගතිංනගමිස්සති  

‘‘කියලයසඣාපයත්වාන, එකග්යගොසුසමාහිය ො; 

යසොභිය ොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො  

‘‘පඤ්ඤායසකප්පසහස්යස, සත්ය වාසුංයසුග්ග ා; 

සත් ර නසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො පහීනකියලයස පච්චයවක්ඛන්ය ො 

‘‘සබ්යබොරායගො’’තිගාෙංඅභාසි  

79.  ත්ෙ ‘‘සබ්යබොරායගො’’තිකාමරාගාදිප්පයභයදොසබ්යබොපිරායගො  

පහීයනොති අරියමග්ගභාවනාය සමුච්යඡදප්පහානවයසන පහීයනො  සබ්යබො

යදොයසොති ආඝා වත්ථුකාදිභායවන අයනකයභදභින්යනො සබ්යබොපි 

බයාපායදො  සමූහයතොති මග්යගන සමුග්ඝාටිය ො  සබ්යබො ය  විගයතො

ය ොයහොති ‘‘දුක්යඛ අඤ්ඤාණ’’න්තිආදිනා )ධ  ස  1067; විභ  909) 

වත්ථුයභයදන අට්ඨයභයදො, සංකියලසවත්ථුවිභායගන අයනකවිභායගො

සබ්යබොපි යමොයහො මග්යගන විද්ධංසි ත් ා මය්හං විගය ො  සීතිභූයතොස්මි 

නිබ්බුයතොති එවං මූලකියලසප්පහායනන  යදකට්ඨ ාය සංකියලසානං
සම්මයදව පටිප්පස්සද්ධත් ා අනවයසසකියලසදරෙපරිළාහාභාවය ො 

සීතිභාවං පත්ය ො,  ය ො එව සබ්බයසො කියලසපරිනිබ්බායනන
පරිනිබ්බුය ොඅහංඅස්මිභවාමීතිඅඤ්ඤං බයාකාසි  

රක්ඛි ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. උග්ගත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ෙං  ො පකතං කම් න්ති ආයස්මය ො උග්ගත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
කයරොන්ය ොඉය ොඑකතිංයසකප්යපසිඛිස්සභගවය ො කායලකුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සිඛිං භගවන් ං පස්සිත්වා
පසන්නමානයසොයක කපුප්යඵහිපූජංඅකාසි යසොය නපුඤ්ඤකම්යමන 

යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො ඉමස්මිං

බුද්ධුප්පායද යකොසලරට්යඨඋග්ගනිගයමයසට්ඨිපුත්ය ොහුත්වානිබ්බත්ති, 
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උග්යගොත්යවවස්ස නාමං අයහොසි  යසො විඤ්ඤු ං පත්ය ො භගවති  ස්මිං 
නිගයම භද්දාරායම විහරන්ය  විහාරං ගන්ත්වා සත්ථු සන්තියක ධම්මං
සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මං කයරොන්ය ො

නචිරස්යසවඅරහත් ං පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.14.10-

16) – 

‘‘වින ානදියා තීයර, පිලක්ඛුඵලිය ොඅහු; 

 ාහංරුක්ඛංගයවසන්ය ො, අද්දසංයලොකනායකං  

‘‘යක කංපුප්ඵි ංදිස්වා, වණ්යටයඡත්වානහං දා; 

බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, සිඛියනොයලොකබන්ධුයනො  

‘‘යයනඤායණනපත්ය ොසි, අච්චු ංඅම ංපදං; 

 ංඤාණංඅභිපූයජමි, බුද්ධයසට්ඨමහාමුනි  

‘‘ඤාණම්හිපූජංකත්වාන, පිලක්ඛුමද්දසංඅහං; 

පටිලද්යධොම්හි ංපඤ්ඤං, ඤාණපූජායදංඵලං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඤාණපූජායදංඵලං  

‘‘ඉය ොය රසකප්පම්හි, ද්වාදසාසුංඵලුග්ග ා; 

සත් ර නසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

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

අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො වට්ටූපච්යඡදදීපයනන අඤ්ඤං 
බයාකයරොන්ය ො– 

80. 

‘‘යංමයාපක ංකම්මං, අප්පංවායදිවාබහුං; 

සබ්බයම ංපරික්ඛීණං, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’ති –ගාෙං අභාසි; 

 ත්ෙ ෙං  ො පකතං කම් න්ති යං කම්මං තීහි කම්මද්වායරහි, ඡහි

උප්පත්තිද්වායරහි, අට්ඨහි අසංවරද්වායරහි, අට්ඨහි ච සංවරද්වායරහි
පාපාදිවයසන දානාදිවයසනචාතිඅයනයකහි පකායරහිඅනාදිමතිසංසායර

යං මයා ක ං උපචි ං අභිනිබ්බත්ති ං විපාකකම්මං  අප්පං වා ෙදි වා 

බහුන්ති ඤ්චවත්ථුයච නාපයයොගකියලසාදීනංදුබ්බලභායවනඅප්පං වා, 

ය සං බලවභායවන අභිණ්හපවත්තියා ච බහුං වා  සබ්බය තං 

පරික්ඛීණන්ති සබ්බයමව යච ං කම්මං කම්මක්ඛයකරස්ස අග්ගමග්ගස්ස 

අධිග ත් ා පරික්ඛයං ග ං, කියලසවට්ටප්පහායනන හි කම්මවට්ටං

පහීනයමව යහොති විපාකවට්ටස්ස අනුප්පාදනය ො  ය නාහ ‘‘නත්ථි දානි



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො එකකනිපාය ො 
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පුනබ්භයවො’’ති  ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති මය්හං නත්ථීති අත්යෙො  

‘‘සබ්බම්යප ’’න්තිපිපායඨො, සබ්බම්පිඑ න්තිපදවිභායගො  

උග්ගත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

අට්ඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. නවමවග්යගො 

1. සමිතිගුත්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ෙං  ොපකතං පාපන්තිආයස්මය ොසමිතිගුත් ත්යෙරස්සගාො කා 

උප්පත්ති? යසොපිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ංපත්ය ොභගවන් ං පස්සිත්වාපසන්නචිත්ය ොජාතිසුමනපුප්යඵහි

පූජංඅකාසි යසොය නපුඤ්ඤකම්යමන යත්ෙයත්ෙභයවනිබ්බත්ති,  ත්ෙ
 ත්ෙ කුලරූපපරිවාරසම්පදාය අඤ්යඤ සත්ය  අභිභවිත්වා අට්ඨාසි 
එකස්මිං පන අත් භායව අඤ්ඤ රං පච්යචකබුද්ධං පිණ්ඩාය චරන් ං

දිස්වා ‘‘අයං මුණ්ඩයකො කුට්ඨී මඤ්යඤ, ය නායං පටිච්ඡායදත්වා
විචරතී’’ති නිට්ඨුභිත්වාපක්කාමි යසොය නකම්යමනබහුංකාලංනිරයය
පච්චිත්වා කස්සපස්ස භගවය ො කායල මනුස්සයලොයක නිබ්බත්ය ො
පරිබ්බාජකපබ්බජ්ජං උපගය ො එකං සීලාචාරසම්පන්නං උපාසකං දිස්වා

යදොසන් යරො හුත්වා, ‘‘කුට්ඨයරොගී භයවයයාසී’’ති අක්යකොසි, 
න්හානතිත්යෙචමනුස්යසහිඨපි ානි න්හානචුණ්ණානි දූයසසි යසොය න
කම්යමන පුන නිරයය නිබ්බත්තිත්වා බහූනි වස්සානි දුක්ඛං අනුභවිත්වා
ඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදසාවත්ථියංඅඤ්ඤ රස්සබ්රාහ්මණස්ස පුත්ය ොහුත්වා

නිබ්බත්ති, සමිතිගුත්යතොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො සත්ථු
ධම්මයදසනං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා සුවිසුද්ධසීයලො හුත්වා

විහරති  ස්සපුරිමකම්මනිස්සන්යදනකුට්ඨයරොයගො උප්පජ්ජි, ය න ස්ස
සරීරාවයවා යයභුයයයන ඡින්නභින්නා හුත්වා පග්ඝරන්ති  යසො 
ගිලානසාලායං වසති  අයෙකදිවසං ධම්මයසනාපති ගිලානපුච්ඡං ගන්ත්වා

 ත්ෙ ත්ෙ ගිලායනභික්ඛූපුච්ඡන්ය ො ංභික්ඛුංදිස්වා‘‘ආවුයසො, යාව ා

ඛන්ධප්පවත්ති නාම, සබ්බං දුක්ඛයමව යවදනා  ඛන්යධසු පන
අසන්ය සුයයව නත්ථි දුක්ඛ’’න්ති යවදනානුපස්සනාකම්මට්ඨානං
කයෙත්වා අගමාසි  යසො යෙරස්ස ඔවායද ඨත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡාකාසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.12.82-90) – 

‘‘ජායන් ස්සවිපස්සිස්ස, ආයලොයකොවිපුයලොඅහු; 

පෙවීචපකම්පිත්ෙ, සසාගරාසපබ්බ ා  

‘‘යනමිත් ා චවියාකංසු, බුද්යධොයලොයක භවිස්සති; 

අග්යගොචසබ්බසත් ානං, ජන ංඋද්ධරිස්සති  
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‘‘යනමිත් ානංසුණිත්වාන, ජාතිපූජමකාසහං; 

එදිසාපූජනානත්ථි, යාදිසාජාතිපූජනා  

‘‘සඞ්ඛරිත්වානකුසලං, සකංචිත් ංපසාදයං; 

ජාතිපූජංකරිත්වාන,  ත්ෙකාලඞ්කය ොඅහං  

‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත් ංඅෙමානුසං; 

සබ්යබසත්ය අභියභොමි, ජාතිපූජායදංඵලං  

‘‘ධාතියයොමංඋපට්යඨන්ති, මමචිත් වසානුගා; 

න ාසක්යකොන්තියකොයපතුං, ජාතිපූජායදංඵලං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංපූජමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ජාතිපූජායදංඵලං  

‘‘සුපාරිචරියානාම, චතුත්තිංසජනාධිපා; 

ඉය ො තියකප්පම්හි, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

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

ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා පහීනකියලසපච්චයවක්ඛයණන එ රහි 

අනුභුයයමානයරොගවයසන පුරිමජාතීසු අත් නා ක ං පාපකම්මං
අනුස්සරිත්වා ස්සඉදානි සබ්බයසොපහීනභාවංවිභායවන්ය ො– 

81. 

‘‘යංමයාපක ංපාපං, පුබ්යබඅඤ්ඤාසුජාතිසු; 

ඉයධව ංයවදනීයං, වත්ථුඅඤ්ඤංනවිජ්ජතී’’ති –ගාෙං අභාසි; 

 ත්ෙ පාපන්ති අකුසලංකම්මං  ඤ්හිලාමකට්යඨනපාපන්තිවුච්චති  

පුබ්යබති පුරා  අඤ්ඤාසු ජාතිසූති ඉය ො අඤ්ඤාසු ජාතීසු, අඤ්යඤසු
අත් භායවසු  අයඤ්යහත්ෙ අත්යෙො – යදිපි මයා ඉමස්මිං අත් භායව න

 ාදිසං පාපංක ං අත්ථි, ඉදානිපන ස්සසම්භයවොයයවනත්ථි යං පන

ඉය ො අඤ්ඤාසු ජාතීසු ක ං අත්ථි, ඉයධව තං යවදනීෙං,  ඤ්හි ඉයධව 

ඉමස්මිංයයව අත් භායව යවදය බ්බං අනුභවි බ්බං ඵලං, කස්මා? වත්ථු

අඤ්ඤං න විජ්ජතීති  ස්ස කම්මස්ස විපච්චයනොකායසො අඤ්යඤො 

ඛන්ධප්පබන්යධො නත්ථි, ඉයම පන ඛන්ධා සබ්බයසො උපාදානානං 
පහීනත් ා අනුපාදායනො විය ජා යවයදො චරිමකචිත් නියරොයධන 
අප්පටිසන්ධිකානිරුජ්ඣන්තීතිඅඤ්ඤංබයාකාසි  

සමිතිගුත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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2. කස්සපත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යෙන යෙන සුභික්ඛානීති ආයස්මය ො කස්සපත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල බ්රාහ්මණකුයල
නිබ්බත්තිත්වා තීසු යවයදසු අඤ්යඤසු ච බ්රාහ්මණසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං

ගය ො, යසොඑකදිවසංභගවන් ංදිස්වාපසන්නමානයසොසුමනපුප්යඵහිපූජං 
අකාසි  කයරොන්ය ො ච සත්ථු සමන් ය ො උපරි ච පුප්ඵමුට්ඨියයො ඛිපි 
බුද්ධානුභායවන පුප්ඵානි පුප්ඵාසනාකායරන සත් ාහං අට්ඨංසු  යසො  ං
අච්ඡරියං දිස්වා භියයයොයසොමත් ාය පසන්නමානයසො අයහොසි  අපරාපරං
පුඤ්ඤානිකයරොන්ය ොකප්පස සහස්සං සුගතීසුයයවසංසරන්ය ොඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං අඤ්ඤ රස්ස උදිච්චබ්රාහ්මණස්ස පුත්ය ො හුත්වා

නිබ්බත්ති, කස්සයපොතිස්ස නාමං අයහොසි   ස්ස දහරකායලයයව පි ා
කාලමකාසි මා ා  ංපටිජග්ගති යසොඑකදිවසංයජ වනංගය ොභගවය ො
ධම්මයදසනං සුත්වා යහතුසම්පන්න ාය  ස්මිංයයව ආසයන
යසො ාපන්යනො හුත්වා මාතු සන්තිකං ගන්ත්වා අනුජානායපත්වා 
පබ්බජිය ො සත්ෙරි වුට්ඨවස්යස පවායරත්වා ජනපදචාරිකං පක්කන්ය 
සයම්පි සත්ොරා සද්ධිං ගන්තුකායමො ආපුච්ඡිතුං මාතු සන්තිකං අගමාසි 
මා ාවිස්සජ්යජන්තී ඔවාදවයසන– 

82. 

‘‘යයන යයනසුභික්ඛානි, සිවානිඅභයානිච; 

ය නපුත් කගච්ඡස්සු, මායසොකාපහය ොභවා’’ති –ගාෙං අභාසි; 

 ත්ෙ යෙන යෙනාති යත්ෙ යත්ෙ  භුම්මත්යෙ හි එ ං කරණවචනං, 

යස්මිංයස්මිංදිසාභායගතිඅත්යෙො  සුභික්ඛානීතිසුලභපිණ්ඩානි, රට්ඨානීති

අධිප්පායයො  සිවානීති යඛමානි අයරොගානි  අභොනීති යචොරභයාදීහි

නිබ්භයානි, යරොගදුබ්භික්ඛභයානි පන ‘‘සුභික්ඛානි, සිවානී’’ති 

පදද්වයයයනව ගහි ානි  යතනාති  ත්ෙ,  ස්මිං  ස්මිං දිසාභායගති

අත්යෙො  පුත්තකාති අනුකම්පන්තී ංආලපති   ාතිපටියසධත්යෙනිපාය ො 

යසොකාපහයතොති වුත් ගුණරහි ානි රට්ඨානි ගන්ත්වා 

දුබ්භික්ඛභයාදිජනිය න යසොයකන උපහය ො මා භව මායහොසීති අත්යෙො  

 ං සුත්වා යෙයරො, ‘‘මම මා ා මය්හං යසොකරහි ට්ඨානගමනං ආසීසති, 
හන්දමයංසබ්බයසො අච්චන් යමවයසොකරහි ං ඨානංපත්තුංයුත් ’’න්ති
උස්සාහජාය ො විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුණි 

ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.13.1-9) – 

‘‘අජ්ඣායයකොමන් ධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 

අබ්යභොකායසඨිය ොසන්ය ො, අද්දසංයලොකනායකං  

‘‘සීහංයොවනචරං, බයග්ඝරාජංවනිත් සං; 

තිධාපභින්නමා ඞ්ගං, කුඤ්ජරංවමයහසිනං  
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‘‘යසයරයකංගයහත්වාන, ආකායසඋක්ඛිපිංඅහං; 

බුද්ධස්සආනුභායවන, පරිවායරන්තිසබ්බයසො  

‘‘අධිට්ඨහිමහාවීයරො, සබ්බඤ්ඤූයලොකනායයකො; 

සමන් ාපුප්ඵච්ඡදනා, ඔකිරිංසුනරාසභං  

‘‘ ය ොසාපුප්ඵකඤ්චුකා, අන්ය ොවණ්ටාබහිමුඛා; 

සත් ාහංඡදනංකත්වා,  ය ොඅන් රධායෙ  

‘‘ ඤ්චඅච්ඡරියංදිස්වා, අබ්භු ංයලොමහංසනං; 

බුද්යධචිත් ංපසායදසිං, සුගය යලොකනායයක  

‘‘ය න චිත් ප්පසායදන, සුක්කමූයලන යචොදිය ො; 

කප්පානංස සහස්සං, දුග්ගතිංනුපපජ්ජහං  

‘‘පන්නරසසහස්සම්හි, කප්පානංපඤ්චවීසති; 

වී මලාසනාමාච, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වා‘‘ඉදයමවමාතුවචනංඅරහත් ප්පත්තියා අඞ්කුසං

ජා ’’න්ති යමවගාෙංපච්චුදාහාසි  

කස්සපත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. සීහත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සීහප්ප ත්යතොවිහරාතිආයස්මය ො සීහත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? 
යසො කිර පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො ඉය ො අට්ඨාරසකප්පස මත්ෙයක
අත්ෙදස්සිස්සභගවය ොකායලචන්දභාගායනදියාතීයර කින්නරයයොනියං
නිබ්බත්තිත්වාපුප්ඵභක්යඛොපුප්ඵනිවසයනොහුත්වාවිහරන්ය ො ආකායසන
ගච්ඡන් ං අත්ෙදස්සිං භගවන් ං දිස්වා පසන්නචිත්ය ො පූයජතුකායමො 
අඤ්ජලිං පග්ගය්හ අට්ඨාසි  භගවා  ස්ස අජ්ඣාසයං ඤත්වා ආකාසය ො
ඔරුය්හ අඤ්ඤ රස්මිං රුක්ඛමූයල පල්ලඞ්යකන නිසීදි  කින්නයරො
චන්දනසාරං ඝංසිත්වාචන්දනගන්යධනපුප්යඵහිචපූජංකත්වාවන්දිත්වා
පදක්ඛිණං කත්වා පක්කාමි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු

සංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායද මල්ලරාජකුයලනිබ්බත්ති,  ස්ස සීයහොති
නාමංඅයහොසි යසොභගවන් ංදිස්වාපසන්නමානයසොවන්දිත්වා එකමන් ං
නිසීදි සත්ො ස්සඅජ්ඣාසයංඔයලොයකත්වාධම්මංකයෙසි යසොධම්මං 
සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා කම්මට්ඨානං ගයහත්වා අරඤ්යඤ

විහරති  ස්ස චිත් ංනානාරම්මයණවිධාවති, එකග්ගංනයහොති, සකත්ෙං
නිප්ඵායදතුංනසක්යකොති  සත්ො ංදිස්වාආකායසඨත්වා– 

83. 
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‘‘සීහප්පමත්ය ො විහර, රත්තින්දිවම න්දිය ො; 

භායවහිකුසලංධම්මං, ජහසීඝංසමුස්සය’’න්ති – 

ගාොය ඔවදි  යසො ගාොවසායන විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පාපුණි 

ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.14.17-25) – 

‘‘චන්දභාගානදීතීයර, අයහොසිංකින්නයරො දා; 

පුප්ඵභක්යඛොචහංආසිං, පුප්ඵනිවසයනො ො  

‘‘අත්ෙදස්සීතුභගවා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

විපිනග්යගනනියයාසි, හංසරාජාවඅම්බයර  

‘‘නයමොය පුරිසාජඤ්ඤ, චිත් ංය සුවියසොධි ං; 

පසන්නමුඛවණ්යණොසි, විප්පසන්නමුඛින්ද්රියයො  

‘‘ඔයරොහිත්වානආකාසා, භූරිපඤ්යඤොසුයමධයසො; 

සඞ්ඝාටිංපත්ෙරිත්වාන, පල්ලඞ්යකනඋපාවිසි  

‘‘විලීනංචන්දනාදාය, අගමාසිංජිනන්තිකං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, බුද්ධස්සඅභියරොපයං  

‘‘අභිවායදත්වානසම්බුද්ධං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං; 

පායමොජ්ජංජනයත්වාන, පක්කාමිංඋත් රාමුයඛො  

‘‘අට්ඨාරයසකප්පසය , චන්දනංයංඅපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘චතුද්දයසකප්පසය , ඉය ොආසිංසුය  යයො; 

යරොහණීනාමනායමන, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසා ඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්ස සාසන’’න්ති  

යාපනභගව ාඔවාදවයසනවුත් ා ‘‘සීහප්පමත්ය ො’’තිගාො,  ත්ෙ 

සීහාති ස්සයෙරස්සආලපනං  අප්ප ත්යතො විහරාතිසතියාඅවිප්පවායසන
පමාදවිරහිය ො සබ්බිරියාපයෙසු සතිසම්පජඤ්ඤයුත්ය ො හුත්වා විහරාහි 
ඉදානි  ං අප්පමාදවිහාරං සහ ඵයලන සඞ්යඛපය ො දස්යසතුං 

‘‘රත්තින්දිව’’න්තිආදි වුත් ං   ස්සත්යෙො – රත්තිභාගං දිවසභාගඤ්ච
‘‘චඞ්කයමනනිසජ්ජායආවරණීයයහි ධම්යමහිචිත් ංපරියසොයධතී’’ති)සං 

නි  4.239; අ  නි  3.16; විභ  519) වුත් නයයන චතුසම්මප්පධානවයසන
අ න්දිය ො අකුසීය ො ආරද්ධවීරියයො කුසලං සමෙවිපස්සනාධම්මඤ්ච 

යලොකුත් රධම්මඤ්චභායවහිඋප්පායදහිවඩ්යඪහිච, එවංභායවත්වාච ජහ

සීඝං සමුස්සෙන්ති  ව සමුස්සයං අත් භාවං පඨමං  ාව 

 ප්පටිබද්ධඡන්දරාගප්පහායනන සීඝං නචිරස්යසව පජහ, එවංභූය ො ච
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පච්ඡා චරිමකචිත් නියරොයධන අනවයසසය ො ච පජහිස්සතීති  අරහත් ං
පනපත්වායෙයරොඅඤ්ඤං බයාකයරොන්ය ො යමවගාෙංපච්චුදාහාසීති  

සීහත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. නීතත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සබ්බරත්තිං සුපිත්වානාති ආයස්මය ො නී ත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල සුනන්යදො නාම
බ්රාහ්මයණො හුත්වා අයනකසය  බ්රාහ්මයණ මන්ය  වායචන්ය ො

වාජයපයයං නාම යඤ්ඤං යජි, භගවා  ං බ්රාහ්මණං අනුකම්පන්ය ො
යඤ්ඤට්ඨානං ගන්ත්වා ආකායස චඞ්කමි  බ්රාහ්මයණො සත්ොරං දිස්වා 
පසන්නමානයසො සිස්යසහි පුප්ඵානි ආහරායපත්වා ආකායස ඛිපිත්වා පූජං
අකාසි  බුද්ධානුභායවන ංඨානංසකලඤ්චනගරංපුප්ඵපටවි ානිකංවිය
ඡාදි ංඅයහොසි මහාජයනො සත්ෙරිඋළාරංපීතියසොමනස්සංපටිසංයවයදසි 
සුනන්දබ්රාහ්මයණො ය න කුසලමූයලන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො
ඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදසාවත්ථියංඅඤ්ඤ රස්ස බ්රාහ්මණස්සපුත්ය ොහුත්වා

නිබ්බත්ති, නීයතොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ‘‘ඉයම
සමණා සකයපුත්තියා සුඛසීලා සුඛසමාචාරා සුයභොජනානි භුඤ්ජිත්වා

නිවාය සු යසනාසයනසු විහරන්ති, ඉයමසු පබ්බජිත්වා සුයඛන විහරිතුං
සක්කා’’ති සුඛාභිලාසාය පබ්බජිත්වාව සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං 
ගයහත්වා කතිපාහයමව මනසිකරිත්වා  ං ඡඩ්යඩත්වා යාවදත්ෙං
උදරාවයදහකං භුඤ්ජිත්වා දිවසභාගං සඞ්ගණිකාරායමො තිරච්ඡානකොය

වීතිනායමති, රත්තිභායගපි ථිනමිද්ධාභිභූය ො සබ්බරත්තිං සුපති  සත්ො
 ස්සයහතුපරිපාකංඔයලොයකත්වාඔවාදංයදන්ය ො– 

84. 

‘‘සබ්බරත්තිං සුපිත්වාන, දිවාසඞ්ගණියකරය ො; 

කුදාස්සු නාම දුම්යමයධො, දුක්ඛස්සන් ං කරිස්සතී’’ති  – ගාෙං

අභාසි; 

 ත්ෙ සබ්බරත්තින්ති සකලං රත්තිං  සුපිත්වානාති නිද්දායත්වා, 

‘‘රත්තියාපඨමංයාමං චඞ්කයමනනිසජ්ජායආවරණීයයහිධම්යමහිචිත් ං
පරියසොයධතී’’තිආදිනා වුත් ං ජාගරියං අනනුයුඤ්ජිත්වා යකවලං රත්තියා

තීසුපි යායමසු නිද්දං ඔක්කමිත්වාති අත්යෙො  දිවාති දිවසං, සකලං

දිවසභාගන්ති අත්යෙො  සඞ්ගණියකති තිරච්ඡානකථියකහි

කායදළ්හිබහුලපුග්ගයලහි සන්නිසජ්ජාසඞ්ගණියකො,  ස්මිං රයතො අභිරය ො
 ත්ෙ අවිග ච්ඡන්යදො ‘‘සඞ්ගණියක රය ො’’ති වුත්ය ො

‘‘සඞ්ගණිකාරය ො’’තිපි පාළි  කුදාස්සු නා ාති කුදා නාම  අස්සූති

නිපා මත් ං, කස්මිං නාම කායලති අත්යෙො  දුම්ය යධොති නිප්පඤ්යඤො  

දුක්ඛස්සාති වට්ටදුක්ඛස්ස  අන්තන්ති පරියයොසානං  අච්චන් යමව 
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අනුප්පාදං කදා නාම කරිස්සති, එදිසස්ස දුක්ඛස්සන් කරණං නත්ථීති

අත්යෙො  ‘‘දුම්යමධදුක්ඛස්සන් ංකරිස්සසී’’තිපිපාළි  

එවං පන සත්ොරා ගාොය කථි ාය යෙයරො සංයවගජාය ො විපස්සනං 

පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං අපදායන (අප 

යෙර1.14.26-33) – 

‘‘සුනන්යදොනාමනායමන, බ්රාහ්මයණොමන් පාරගූ; 

අජ්ඣායයකොයාචයයොයගො, වාජයපයයංඅයාජය  

‘‘පදුමුත් යරොයලොකවිදූ, අග්යගොකාරුණියකොඉසි; 

ජන ංඅනුකම්පන්ය ො, අම්බයරචඞ්කමී දා  

‘‘චඞ්කමිත්වානසම්බුද්යධො, සබ්බඤ්ඤූයලොකනායයකො; 

යමත් ායඅඵරිසත්ය , අප්පමායණනිරූපධි  

‘‘වණ්යටයඡත්වානපුප්ඵානි, බ්රාහ්මයණොමන් පාරගූ; 

සබ්යබසිස්යසසමායනත්වා, ආකායසඋක්ඛිපාපය  

‘‘යාව ානගරංආසි, පුප්ඵානංඡදනං දා; 

බුද්ධස්සආනුභායවන, සත් ාහංනවිගච්ඡෙ  

‘‘ය යනව සුක්කමූයලන, අනුයභොත්වාන සම්පදා; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, තිණ්යණොයලොයකවිසත්තිකං  

‘‘එකාරයසකප්පසය , පඤ්චතිංසාසුඛත්තියා; 

අම්බරංසසනාමාය , චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසා ඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්ස සාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා යෙයරො අඤ්ඤං බයාකයරොන්ය ො  යමව ගාෙං 

පච්චුදාහාසි  

නී ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5. සුනාගත්යෙරගාොවණ්ණනා 

චිත්තනිමිත්තස්සයකොවියදොතිආයස්මය ො සුනාගත්යෙරස්සගාො කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයංකුසලංඋපචිනන්ය ොඉය ො එකත්තිංයසකප්යපසිඛිස්ස 

භගවය ො කායල බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො තිණ්ණං
යවදානං පාරගූ හුත්වා අරඤ්ඤාය යන අස්සයම වසන්ය ො තීණි
බ්රාහ්මණසහස්සානි මන්ය  වායචසි  අයෙකදිවසං  ස්ස සත්ොරං දිස්වා

ලක්ඛණානි උපධායරත්වා ලක්ඛණමන්ය  පරිවත්ය න් ස්ස, ‘‘ඊදියසහි
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ලක්ඛයණහි සමන්නාගය ො අනන් ජියනො අනන් ඤායණො බුද්යධො 
භවිස්සතී’’ති බුද්ධඤාණං ආරබ්භ උළායරො පසායදො උප්පජ්ජි  යසො ය න
චිත් ප්පසායදන යදවයලොයක නිබ්බත්ය ො අපරාපරං යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායදනාලකගායමඅඤ්ඤ රස්සබ්රාහ්මණස්ස

පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, සුනායගොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො
ධම්මයසනාපතිස්ස ගිහිසහායයො යෙරස්ස සන්තිකංගන්ත්වා ධම්මං සුත්වා
දස්සනභූමියං පතිට්ඨිය ො පබ්බජිත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා අරහත් ං

පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.14.34-40) – 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, වසයභොනාමපබ්බය ො; 

 ස්මිංපබ්බ පාදම්හි, අස්සයමොආසිමාපිය ො  

‘‘තීණි සිස්සසහස්සානි, වායචසිංබ්රාහ්මයණො  දා; 

සංහරිත්වානය සිස්යස, එකමන් ංඋපාවිසිං  

‘‘එකමන් ංනිසීදිත්වා, බ්රාහ්මයණොමන් පාරගූ; 

බුද්ධයවදංගයවසන්ය ො, ඤායණචිත් ංපසාදයං  

‘‘ ත්ෙචිත් ංපසායදත්වා, නිසීදිංපණ්ණසන්ෙයර; 

පල්ලඞ්කංආභුජිත්වාන,  ත්ෙකාලඞ්කය ොඅහං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංසඤ්ඤමලභිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඤාණසඤ්ඤායදංඵලං  

‘‘සත් වීසති කප්පම්හි, රාජාසිරිධයරො අහු; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා භික්ඛූනං ධම්මයදසනාපයදයසන අඤ්ඤං 

බයාකයරොන්ය ො– 

85. 

‘‘චිත් නිමිත් ස්සයකොවියදො, පවියවකරසංවිජානිය; 

ඣායංනිපයකොපතිස්සය ො, අධිගච්යඡයයසුඛංනිරාමිස’’න්ති  – 

ගාෙංඅභාසි  

 ත්ෙ චිත්තනිමිත්තස්සයකොවියදොති භාවනාචිත් ස්සනිමිත් ග්ගහයණ

කුසයලො, ‘‘ඉමස්මිං සමයය චිත් ං පග්ගයහ බ්බං, ඉමස්මිං

සම්පහංසි බ්බං, ඉමස්මිං අජ්ඣුයපක්ඛි බ්බ’’න්ති එවං 

පග්ගහණාදියයොගයස්ස චිත් නිමිත් ස්ස ගහයණ යඡයකො  පවියවකරසං 

විජානිොති කායවියවකසංවඩ්ඪි ස්ස චිත් වියවකස්ස රසං සඤ්ජානිත්වා, 
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වියවකසුඛංඅනුභවිත්වාතිඅත්යෙො ‘‘පවියවකරසංපිත්වා’’ති)ධ ප 205) හි

වුත් ං  ඣාෙන්ති පඨමං ආරම්මණූපනිජ්ඣායනන පච්ඡා 

ලක්ඛණූපනිජ්ඣායනනචඣායන්ය ො  නිපයකොතිකම්මට්ඨානපරිහරයණ 

කුසයලො  පතිස්සයතොතිඋපට්ඨි ස්සති  අධිගච්යඡෙයසුඛංනිරාමිසන්තිඑවං
සමෙනිමිත් ාදියකොසල්යලන ලබ්යභ චිත් වියවකසුයඛ පතිට්ඨාය සය ො
සම්පජායනො හුත්වා විපස්සනාඣායනයනව ඣායන්ය ො
කාමාමිසවට්ටාමියසහි අසම්මිස්ස ාය නිරාමිසං නිබ්බානසුඛං ඵලසුඛඤ්ච
අධිගච්යඡයයසමුපගච්යඡයයාතිඅත්යෙො  

සුනාගත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. නාගිතත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ඉයතො බහිද්ධා පුථුඅඤ්ඤවාදිනන්ති ආයස්මය ො නාගි ත්යෙරස්ස

ගාො කා උප්පත්ති? අයංකිරපදුමුත් රස්සභගවය ොකායලනාරයදොනාම
බ්රාහ්මයණොහුත්වා එකදිවසංමාළයකනිසින්යනොභගවන් ංභික්ඛුසඞ්යඝන
පුරක්ඛ ං ගච්ඡන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො තීහි ගාොහි අභිත්ෙවි  යසො
ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං පුඤ්ඤානි
කත්වායදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුනගයර

සකයරාජකුයල නිබ්බත්ති, නාගියතොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො භගවති 

කපිලවත්ථුස්මිං විහරන්ය   ධුපිණ්ඩිකසුත්තං (ම  නි  1.199 ආදයයො)
සුත්වාපටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වාවිපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුණි 

ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.14.47-54) – 

‘‘විසාලමායළආසීයනො, අද්දසංයලොකනායකං; 

ඛීණාසවංබලප්පත් ං, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛ ං  

‘‘ස සහස්සාය විජ්ජා, ඡළභිඤ්ඤාමහිද්ධිකා; 

පරිවායරන්තිසම්බුද්ධං, යකොදිස්වානප්පසීදති  

‘‘ඤායණඋපනිධායස්ස, නවිජ්ජතිසයදවයක; 

අනන් ඤාණංසම්බුද්ධං, යකොදිස්වානප්පසීදති  

‘‘ධම්මකායඤ්චදීයපන් ං, යකවලංර නාකරං; 

විකප්යපතුංනසක්යකොන්ති, යකොදිස්වානප්පසීදති  

‘‘ඉමාහිතීහිගාොහි, නාරයදොව්හයවච්ඡයලො; 

පදුමුත් රංෙවිත්වාන, සම්බුද්ධංඅපරාජි ං  

‘‘ය න චිත් ප්පසායදන, බුද්ධසන්ෙවයනන ච; 

කප්පානංස සහස්සං, දුග්ගතිංනුපපජ්ජහං  
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‘‘ඉය ොතිංසකප්පසය , සුමිත්ය ොනාමඛත්තියයො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාසත්ථුඅවි ෙයදසන ංධම්මස්සචනියයානික ං 

නිස්සාය සඤ්ජා පීතියසොමනස්යසො පීතියවගප්පවිස්සට්ඨං උදානං
උදායනන්ය ො– 

86. 

‘‘ඉය ොබහිද්ධාපුථුඅඤ්ඤවාදිනං, මග්යගොනනිබ්බානගයමොයො 

අයං; 

ඉතිස්සු සඞ්ඝං භගවානුසාසති, සත්ො සයං පාණි යලව 
දස්සය’’න්ති – 

ගාෙංඅභාසි  

 ත්ෙ ඉයතොබහිද්ධාතිඉමස්මා බුද්ධසාසනාබාහිරයකසමයය, ය නාහ 

‘‘පුථුඅඤ්ඤවාදින’’න්ති, නානාතිත්ථියානන්ති අත්යෙො   ග්යගො න

නිබ්බානගය ො ෙො අෙන්ති යො අයං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො

එකංයසන නිබ්බානං ගච්ඡතීති නිබ්බානගයමො, නිබ්බානගාමී, එවං
නිබ්බානගයමො මග්යගො තිත්ථියසමයය නත්ථි 

අසම්මාසම්බුද්ධප්පයවදි ත් ාඅඤ්ඤතිත්ථියවාදස්ස ය නාහභගවා– 

‘‘ඉයධව, භික්ඛයව, සමයණො, ඉධදුතියයොසමයණො, ඉධ  තියයො

සමයණො, ඉධ චතුත්යෙො සමයණො, සුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමයණභි 

අඤ්යඤහී’’ති)දී නි 2.214; ම නි 1.139; අ නි 4.241). 

ඉතීති එවං  අස්සූති නිපා මත් ං  සඞ්ඝන්ති භික්ඛුසඞ්ඝං, 

උක්කට්ඨනිද්යදයසොයං යො ‘‘සත්ො යදවමනුස්සාන’’න්ති  සඞ්ඝන්ති වා

සමූහං, යවයනයයජනන්ති අධිප්පායයො  භගවාති භාගයවන්  ාදීහි

කාරයණහිභගවා, අයයමත්ෙසඞ්යඛයපො  විත්ොයරොපනපරමත්ෙදීපනියං

ඉතිවුත් කවණ්ණනායං වුත් නයයන යවදි බ්යබො  සත්ොති 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායකපරමත්යෙහි යොරහං අනුසාසතීති සත්ො  සෙන්ති

සයයමව  අයඤ්යහත්ෙ අත්යෙො – ‘‘සීලාදික්ඛන්ධත් යසඞ්ගයහො
සම්මාදිට්ඨිආදීනං අට්ඨන්නං අඞ්ගානං වයසන අට්ඨඞ්ගියකොනිබ්බානගාමී

අරියමග්යගො යො මම සාසයන අත්ථි, එවං බාහිරකසමයය මග්යගො නාම
නත්ථී’’ති සීහනාදං නදන්ය ො අම්හාකං සත්ො භගවා සයයමව

සයම්භූඤායණන ඤා ං, සයයමව වා මහාකරුණාසඤ්යචොදිය ො හුත්වා
අත් යනොයදසනාවිලාසසම්පත්තියාහත්ෙ යල ආමලකංවියදස්යසන්ය ො
භික්ඛුසඞ්ඝංයවයනයයජන ංඅනුසාසතිඔවදතීති  
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නාගි ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. පවිට්ඨත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ඛන්ධා දිට්ඨා ෙොභූතන්ති ආයස්මය ො පවිට්ඨත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං කයරොන්ය ො අත්ෙදස්සිස්ස භගවය ො කායල
යකසයවො නාම ාපයසොහුත්වාඑකදිවසංසත්ොරංඋපසඞ්කමිත්වාධම්මං
සුත්වාපසන්නමානයසො අභිවායදත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගය්හපදක්ඛිණංකත්වා
පක්කාමි යසොය නපුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයකනිබ්බත්තිත්වාඅපරාපරං
පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද
මගධරට්යඨබ්රාහ්මණකුයලඋප්පජ්ජිත්වා අනුක්කයමන විඤ්ඤු ංපත්ය ො
යනක්ඛම්මනින්නජ්ඣාසය ාය පරිබ්බාජකපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා  ත්ෙ
සික්ඛි බ්බං සික්ඛිත්වා විචරන්ය ො උපතිස්සයකොලි ානං බුද්ධසාසයන

පබ්බජි භාවං සුත්වා ‘‘ය පි නාම මහාපඤ්ඤා  ත්ෙ පබ්බජි ා,  යදව 
මඤ්යඤ යසයයයො’’ති සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුත්වා
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජි   ස්ස සත්ො විපස්සනංආචික්ඛි  යසො විපස්සනං

ආරභිත්වානචිරස්යසව අරහත් ංසච්ඡාකාසි ය නවුත් ං අපදායන (අප 

යෙර 1.14.55-59) – 

‘‘නාරයදො ඉතියමනාමං, යකසයවොඉතිමංවිදූ; 

කුසලාකුසලංඑසං, අගමංබුද්ධසන්තිකං  

‘‘යමත් චිත්ය ො කාරුණියකො, අත්ෙදස්සී මහාමුනි; 

අස්සාසයන්ය ොසත්ය යසො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා  

‘‘සකංචිත් ංපසායදත්වා, සියරකත්වානඅඤ්ජලිං; 

සත්ොරංඅභිවායදත්වා, පක්කාමිංපාචිනාමුයඛො  

‘‘සත් රයසකප්පසය , රාජාආසිමහීපති; 

අමිත්  ාපයනොනාම, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

87. 

‘‘ඛන්ධාදිට්ඨායොභූ ං, භවාසබ්යබපදාලි ා; 

වික්ඛීයණො ජාතිසංසායරො, නත්ථි දානි පුනබ්භයවො’’ති  – ගාෙං 

අභාසි; 

 ත්ෙ ඛන්ධාති පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා, ය  හි විපස්සනුපලක්ඛණය ො
සාමඤ්ඤලක්ඛණය ොචඤා පරිඤ්ඤාදීහිපරිජානනවයසන විපස්සි බ්බා  
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දිට්ඨා ෙොභූතන්ති විපස්සනාපඤ්ඤාසහි ාය මග්ගපඤ්ඤාය ‘‘ඉදං

දුක්ඛ’’න්තිආදිනා අවිපරී ය ො දිට්ඨා  භවා සබ්යබ පදාලිතාති
කාමභවාදයයො සබ්යබ කම්මභවා උපපත්තිභවා ච මග්ගඤාණසත්යෙන 
භින්නා විද්ධංසි ා  කියලසපදාලයනයනව හි කම්යමොපපත්තිභවා පදාලි ා

නාම යහොන්ති  ය නාහ ‘‘වික්ඛීයණො ජාතිසංසායරො, නත්ථි දානි

පුනබ්භයවො’’ති   ස්සත්යෙොයහට්ඨාවුත්ය ොයයව  

පවිට්ඨත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. අජ්ජනත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අසක්ඛිං වත අත්තානන්ති ආයස්මය ො අජ්ජුනත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයං කුසලං උපචිනන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල
සීහයයොනියං නිබ්බත්ය ො එකදිවසං අරඤ්යඤ අඤ්ඤ රස්මිං රුක්ඛමූයල
නිසින්නං සත්ොරං දිස්වා ‘‘අයං යඛො ඉමස්මිං කායල සබ්බයසට්යඨො
පුරිසසීයහො’’ති පසන්නමානයසො සුපුප්ඵි සාලසාඛං භඤ්ජිත්වා සත්ොරං
පූයජසි  යසො ය නපුඤ්ඤකම්යමනයදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං

බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්ති  අජ්ජයනොතිස්ස නාමං
අයහොසි යසොවිඤ්ඤු ංපත්ය ොනිගණ්යඨහි ක පරිචයයොහුත්වා‘‘එවාහං
අම ං අධිගමිස්සාමී’’ති විවට්ටජ්ඣාසය ාය දහරකායලයයව නිගණ්යඨසු
පබ්බජිත්වා  ත්ෙ සාරං අලභන්ය ො සත්ථු යමකපාටිහාරියං දිස්වා 
පටිලද්ධසද්යධො සාසයන පබ්බජිත්වා විපස්සනං ආරභිත්වා නචිරස්යසව

අරහාඅයහොසි ය න වුත් ං අපදායන (අප යෙර1.14.60-65) – 

‘‘මිගරාජා දාආසිං, අභිජාය ොසුයකසරී; 

ගිරිදුග්ගංගයවසන්ය ො, අද්දසංයලොකනායකං  

‘‘අයංනුයඛොමහාවීයරො, නිබ්බායපතිමහාජනං; 

යංනූනාහංඋපායසයයං, යදවයදවංනරාසභං  

‘‘සාඛංසාලස්සභඤ්ජිත්වා, සයකොසංපුප්ඵමාහරිං; 

උපගන්ත්වානසම්බුද්ධං, අදාසිංපුප්ඵමුත් මං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පුප්ඵදානස්සිදංඵලං  

‘‘ඉය ොචනවයමකප්යප, වියරොචනසනාමකා; 

 යයොආසිංසුරාජායනො, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
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අරහත් ං පන පත්වා අනුත් රසුඛාධිගමසම්භූය න පීතියවයගන
උදානං උදායනන්ය ො– 

88. 

‘‘අසක්ඛිංව අත් ානං, උද්ධාතුංඋදකාෙලං; 

වුය්හමායනොමයහොයඝව, සච්චානිපටිවිජ්ඣහ’’න්ති –ගාෙං අභාසි; 

 ත්ෙ අසක්ඛින්ති සක්යකොසිං  වතාති විම්හයය නිපාය ො 
අතිවිම්හයනීයඤ්යහ ං යදිදංසච්චපටියවයධො ය නාහ– 

‘‘ ං කිංමඤ්ඤෙ, භික්ඛයව, ක මං නු යඛො දුක්කර රං වා 

දුරභිසම්භව රංවා, යංසත් ධාභින්නස්සවාලස්සයකොටියායකොටිං 

පටිවිජ්යඣයයා’’තිආදි)සං නි 5.1115)? 

අත්තානන්ති නියකජ්ඣත් ං සන්ධාය වදති  යයො හි පයරො න යහොති

යසො අත් ාති  උද්ධාතුන්ති උද්ධරිතුං, ‘‘උද්ධට’’න්තිපි පායඨො  උදකාති

සංසාරමයහොඝසඞ්ඛා ා උදකා  ෙ න්ති නිබ්බානෙලං  වුය්හ ායනො

 යහොයඝවාතිමහණ්ණයවවුය්හමායනො විය ඉදංවුත් ංයහොති–යොනාම
ගම්භීරවිත්ෙය අප්පතිට්යඨමහතිඋදයකොයඝයවගසා වුය්හමායනොපුරියසො
යකනචි අත්ෙකායමන උපනී ං ඵියාරිත් සම්පන්නං දළ්හනාවං ලභිත්වා

සුයඛයනව  ය ො අත් ානං උද්ධරිතුං සක්කුයණයය පාරං පාපුයණයය, 

එවයමවාහං සංසාරමයහොයඝ කියලසාභිසඞ්ඛාරයවයගන වුය්හමායනො
සත්ොරා උපනී ං සමෙවිපස්සනුයප ං අරියමග්ගනාවං ලභිත්වා  ය ො
අත් ානං උද්ධරිතුං නිබ්බානෙලං පත්තුං අයහො අසක්ඛින්ති  යො පන

අසක්ඛි,  ං දස්යසතුං ‘‘සච්චානි පටිවිජ්ඣහ’’න්ති ආහ  යස්මා අහං
දුක්ඛාදීනි චත් ාරි අරියසච්චානි
පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරියාභාවනාපටියවයධන පටිවිජ්ඣිං 

අරියමග්ගඤායණන අඤ්ඤාසිං,  ස්මා අසක්ඛිං ව  අත් ානං උද්ධාතුං
උදකාෙලන්ති යයොජනා  

අජ්ජුනත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. (පඨ )යදවසභත්යෙරගාොවණ්ණනා 

උත්තිණ්ණා පඞ්කපලිපාති ආයස්මය ො යදවසභත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසොපි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො සිඛිස්ස භගවය ො කායල
පාරාව යයොනියං නිබ්බත්ය ො එකදිවසං සත්ොරං දිස්වා පසන්නමානයසො
පියාලඵලංඋපයනසි සත්ො ස්ස පසාදසංවඩ්ඪනත්ෙං ංපරිභුඤ්ජි යසො
ය න අතිවිය පසන්නචිත්ය ො හුත්වා කායලන කාලං උපසඞ්කමිත්වා

වන්දිත්වා චිත් ං පසායදති. යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක
නිබ්බත්ය ො අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො
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ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද අඤ්ඤ රස්ස මණ්ඩලිකරඤ්යඤො පුත්ය ො හුත්වා 
නිබ්බත්ය ො  රුණකායලයයව රජ්යජ පතිට්ඨිය ො රජ්ජසුඛමනුභවන්ය ො

වුද්යධො සත්ොරං උපසඞ්කමි,  ස්ස සත්ො ධම්මං යදයසසි  යසො ධම්මං
සුත්වාපටිලද්ධසද්යධො සංයවගජාය ොරජ්ජංපහායපබ්බජිත්වාවිපස්සනාය

කම්මංකයරොන්ය ොනචිරස්යසව අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන 

(අප යෙර1.14.66-72) – 

‘‘පාරාවය ො දාආසිං, පරංඅනුපයරොධයකො; 

පබ්භායරයසයයංකප්යපමි, අවිදූයරසිඛිසත්ථුයනො  

‘‘සායංපා ඤ්චපස්සාමි, බුද්ධංයලොකග්ගනායකං; 

යදයයධම්යමොචයමනත්ථි, ද්විපදින්දස්ස ාදියනො  

‘‘පියාලඵලමාදාය, අගමංබුද්ධසන්තිකං; 

පටිග්ගයහසිභගවා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො  

‘‘ ය ොපරංඋපාදාය, පරිචාරිංවිනායකං; 

ය නචිත් ප්පසායදන,  ත්ෙකාලඞ්කය ොඅහං  

‘‘එකත්තිංයසඉය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිංඅහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘ඉය ොපන්නරයසකප්යප,  යයොආසුංපියාලියනො; 

සත් ර නසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා පහීනකියලසපච්චයවක්ඛණවයසන

උප්පන්නයසොමනස්යසොඋදානංඋදායනන්ය ො– 

89. 

‘‘උත්තිණ්ණාපඞ්කපලිපා, පා ාලාපරිවජ්ජි ා; 

මුත්ය ො ඔඝා ච ගන්ො ච, සබ්යබ මානා විසංහ ා’’ති  – ගාෙං 

අභාසි; 

 ත්ෙ උත්තිණ්ණාති උත් රි ා අතික්කන් ා  පඞ්කපලිපාති පඞ්කා ච
පලිපා ච  පඞ්යකො වුච්චති පකතිකද්දයමො  ‘‘පලියපො’’ති ගම්භීරපුථුයලො

මහාකද්දයමො  ඉධ පන පඞ්යකො වියාති පඞ්යකො, කාමරායගො

අසුචිභාවාපාදයනන චිත් ස්ස මක්ඛනය ො  පලියපො වියාති පලියපො, 
පුත් දාරාදිවිසයයො බහයලො ඡන්දරායගො වුත් නයයන සම්මක්ඛනය ො
දුරුත් රණය ො ච  ය  මයා අනාගාමිමග්යගන සබ්බයසො අතික්කන් ාති

ආහ ‘‘උත්තිණ්ණා පඞ්කපලිපා’’ති  පාතා ාති පා ායාලන්ති පා ාලා, 
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189 

පටුන 

මහාසමුද්යද නින්න රපයදසා  යකචි පන නාගභවනං ‘‘පා ාල’’න්ති
වදන්ති  ඉධ පන අගාහදුරවග්ගාහදුරුත් රණට්යඨන පා ාලා වියාති

පා ාලා, දිට්ඨියයො  ය  ච මයා පඨමමග්ගාධිගයමයනව සබ්බො වජ්ජි ා 

සමුච්ඡින්නාතිආහ ‘‘පාතා ා පරිවජ්ජිතා’’ති මුත්යතො ඔඝා ච ගන්ො චාති
කායමොඝාදිඔඝය ො අභිජ්ඣාකායගන්ොදිගන්ෙය ො ච ය න ය න

මග්යගන මුත්ය ො පරිමුත්ය ො, පුන අනභිකිරණඅගන්ෙනවයසන

අතික්කන්ය ොති අත්යෙො  සබ්යබ  ානා විසංහතාති නවවිධාපි මානා
අග්ගමග්ගාධිගයමන වියසසය ො සඞ්ඝා ං විනාසං ආපාදි ා සමුච්ඡින්නා

‘‘මානවිධා හ ා’’ති යකචි පඨන්ති, මානයකොට්ඨාසාති අත්යෙො  

‘‘මානවිසා’’තිඅපයර, ය සංපනමානවිසස්සදුක්ඛස්සඵලය ොමානවිසාති
අත්යෙො දට්ඨබ්යබො  

(පඨම)යදවසභත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. සාමිදත්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පඤ්චක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤාතාති ආයස්මය ො සාමිදත් ත්යෙරස්ස ගාො 

කාඋප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො අත්ෙදස්සිස්සභගවය ො
කායලකුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො සත්ෙරි පරිනිබ්බුය 
 ස්ස ථූයප පුප්යඵහි ඡත් ාතිඡත් ං කත්වා පූජං අකාසි  යසො ය න 
පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ අඤ්ඤ රස්ස

බ්රාහ්මණස්ස පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, සාමිදත්යතොතිස්ස නාමං අයහොසි 
යසො අනුක්කයමන විඤ්ඤු ං පත්ය ො බුද්ධානුභාවං සුත්වා උපාසයකහි
සද්ධිං විහාරං ගය ො සත්ොරං ධම්මං යදයසන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො
එකමන් ං නිසීදි  සත්ො  ස්ස අජ්ඣාසයං ඔයලොයකත්වා  ො ධම්මං

යදයසසි, යො සද්ධං පටිලභි සංසායර ච සංයවගං  යසො පටිලද්ධසද්යධො
සංයවගජාය ො පබ්බජිත්වා ඤාණස්ස අපරිපක්කත් ා කතිපයකාලං
අලසබහුලීවිහාසි පුනසත්ොරාධම්මයදසනායසමුත්ය ජිය ොවිපස්සනාය 
කම්මට්ඨානං ගයහත්වා  ත්ෙ යුත් ප්පයුත්ය ො විහරන්ය ො නචියරයනව

අරහත් ං පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.15.1-4) – 

‘‘පරිනිබ්බුය භගවති, අත්ෙදස්සීනරුත් යම; 

ඡත් ාතිඡත් ංකායරත්වා, ථූපම්හිඅභියරොපයං  

‘‘කායලනකාලමාගන්ත්වා, නමස්සිංයලොකනායකං; 

පුප්ඵච්ඡදනංකත්වාන, ඡත් ම්හිඅභියරොපයං  

‘‘සත් රයසකප්පසය , යදවරජ්ජමකාරයං; 

මනුස්සත් ංනගච්ඡාමි, ථූපපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 
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නායගොවබන්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘ස්වාග ංව යමආසි, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  

යසො අපරභායග භික්ඛූහි ‘‘කිං  යා, ආවුයසො, උත් රිමනුස්සධම්යමො 
අධිගය ො’’ති පුට්යඨො සාසනස්ස නියයානිකභාවං අත් යනො ච
ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තිං ය සංපයවයදන්ය ොඅඤ්ඤාබයාකරණවයසන– 

90. 

‘‘පඤ්චක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤා ා, තිට්ඨන්ති ඡින්නමූලකා; 

වික්ඛීයණො ජාතිසංසායරො, නත්ථි දානි පුනබ්භයවො’’ති  – ගාෙං 

අභාසි; 

 ත්ෙ පඤ්චක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤාතාති මයා ඉයම පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා

‘‘ඉදං දුක්ඛං, එත් කං දුක්ඛං, න  ය ො භියයයො’’ති තීහි පරිඤ්ඤාහි

පරිච්ඡින්දිත්වා ඤා ා විදි ා පටිවිද්ධා  තිට්ඨන්ති ඡින්නමූ කාති  ො
පරිඤ්ඤා ත් ායයවමූලභූ ස්ස සමුදයස්සසබ්බයසොපහීනත් ාය ඉදානි

යාව චරිමකචිත් නියරොයධො තිට්ඨන්ති ඡින්නමූලකා, 
චරිමකචිත් නියරොයධන පන අප්පටිසන්ධිකාව නිරුජ්ඣන්ති  ය නාහ –

‘‘වික්ඛීයණො ජාතිසංසායරො, නත්ථි දානි පුනබ්භයවො’’ති   ස්සත්යෙො
යහට්ඨාවුත්ය ොයයව  

සාමිදත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

නවමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. දසමවග්යගො 

1. පරිපුණ්ණකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

න තො තංසතරසන්තිආයස්මය ොපරිපුණ්ණකත්යෙරස්සගාො කා 

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො ධම්මදස්සිස්ස භගවය ො
කායලකුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො සත්ෙරි පරිනිබ්බුය 
සත්ථුයචතියයපුප්ඵාදීහි උළාරං පූජං අකාසි  යසො ය නපුඤ්ඤකම්යමන
යදයවසු නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා සුගතීසුයයව
සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුස්මිං සකයරාජකුයල

නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො පරිපුණ්ණවිභව ාය පරිපුණ්ණයකොති
පඤ්ඤායත්ෙ  යසො විභවසම්පන්න ාය සබ්බකාලං ස රසං නාම ආහාරං
පරිභුඤ්ජන්ය ො සත්ථු මිස්සකාහාරපරියභොගං සුත්වා ‘‘ ාව සුඛුමායලොපි

භගවා නිබ්බානසුඛං අයපක්ඛිත්වා යො  ො යායපති, කස්මා මයං

ආහාරගිද්ධා හුත්වා ආහාරසුද්ධිකා භවිස්සාම, නිබ්බානසුඛයමව පන
අම්යහහිපරියයසි බ්බ’’න්තිසංසායර ජා සංයවයගොඝරාවාසංපහායසත්ථු
සන්තියක පබ්බජිත්වා භගව ා කායග ාසතිකම්මට්ඨායන නියයොජිය ො
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පටුන 

 ත්ෙ පතිට්ඨාය පටිලද්ධඣානං පාදකං කත්වා විපස්සනාය කම්මං
කයරොන්ය ො විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං 

අපදායන (අප යෙර1.15.5-9) – 

‘‘නිබ්බුය යලොකනාෙම්හි, ධම්මදස්සීනරාසයභ; 

ආයරොයපසිංධජත්ෙම්භං, බුද්ධයසට්ඨස්සයචතියය  

‘‘නිස්යසණිංමාපයත්වාන, ථූපයසට්ඨංසමාරුහිං; 

ජාතිපුප්ඵංගයහත්වාන, ථූපම්හිඅභියරොපයං  

‘‘අයහො බුද්යධොඅයහොධම්යමො, අයහොයනොසත්ථු සම්පදා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ථූපපූජායදංඵලං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, ථූපසීඛසනාමකා; 

යසොළසාසිංසුරාජායනො, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා ධම්යම ගාරවබහුමායනන පීතියවගවිස්සට්ඨං 

උදානංඋදායනන්ය ො ‘‘නතො  තංසතරස’’න්තිගාෙංඅභාසි  

91.  ත්ෙ න තො  තං සතරසං, සුධන්නං ෙං  ෙජ්ජ පරිභුත්තන්ති 

තොති ය න පකායරන   තන්ති අභිම ං  සතරසන්ති ස රසයභොජනං
‘‘ස රසයභොජනං නාම ස පාකසප්පිආදීහි අභිසඞ්ඛ ං යභොජන’’න්ති
වදන්ති  අෙ වා අයනකත්යෙො ස සද්යදො ‘‘ස යසො සහස්සයසො’’තිආදීසු

විය   ස්මායංයභොජනංඅයනකසූපංඅයනකබයඤ්ජනං,  ංඅයනකරස ාය

‘‘ස රස’’න්ති වුච්චති, නානාරසයභොජනන්ති අත්යෙො  සුධා එව අන්නං

සුධායභොජනං යදවානං ආහායරො  ෙං  ෙජ්ජ පරිභුත්තන්ති යං මයා අජ්ජ
අනුභුත් ං  ‘‘යං මයා පරිභුත් ’’න්ති ච ඉදං ‘‘ස රසං සුධන්න’’න්ති
එත්ොපි යයොයජ බ්බං  ඉදං වුත් ං යහොති – යං මයා අජ්ජ එ රහි
නියරොධසමාපත්තිසමාපජ්ජනවයසන ඵලසමාපත්තිසමාපජ්ජනවයසන ච 

අච්චන් යමවසන් ංපණී ංනිබ්බානසුඛංපරිභුඤ්ජියමානං,  ංයොම ං
අභිම ං සම්භාවි ං  ො රාජකායල මයා පරිභුත් ං ස රසයභොජනං

යදවත් භායව පරිභුත් ං සුධන්නඤ්ච න ම ංනාභිම ං  කස්මා? ඉදඤ්හි

අරියනියසවි ංනිරාමිසංකියලසානං අවත්ථුභූ ං,  ංපනපුථුජ්ජනයසවි ං

සාමිසංකියලසානංවත්ථුභූ ං,  ංඉමස්ස සඞ්ඛම්පිකලම්පිකලභාගම්පින
උයපතීති  ඉදානි ‘‘යං මයජ්ජ පරිභුත් ’’න්ති වුත් ධම්මං යදයසන්ය ො 

අපරිමිතදස්සිනා යගොතය න, බුද්යධන සුයදසියතො ධම්ය ො’’ති ආහ 
 ස්සත්යෙො – අපරිමි ං අපරිච්ඡින්නං උප්පාදවයාභාවය ො සන් ං

අසඞ්ඛ ධාතුං සයම්භූඤායණන පස්සී, අපරිමි ස්ස අනන් ාපරියමයයස්ස 

යඤයයස්ස දස්සාවීති ය න අපරිමිතදස්සිනා යගො මයගොත්ය න 

සම්මාසම්බුද්යධන ‘‘ඛයං විරාගං අම ං පණී ’’න්ති )ඛු  පා  6.4; සු  නි 
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227) ච ‘‘මදනිම්මදයනො පිපාසවිනයයො’’ )අ  නි  4.34; ඉතිවු  90) 

‘‘සබ්බසඞ්ඛාරසමයෙො’’ති )අ  නි  5.140; 10.6) චආදිනා සුට්ඨු යදසියතො

ධම්ය ො, නිබ්බානංමයාඅජ්ජපරිභුත් න්තියයොජනා  

පරිපුණ්ණකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. විජෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ෙස්සාසවා පරික්ඛීණාති ආයස්මය ො විජයත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරොපියදස්සිස්සභගවය ොකායල
විභවසම්පන්යන කුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො සත්ෙරි
පරිනිබ්බුය   ස්ස ථූපස්ස ර නඛචි ං යවදිකං කායරත්වා  ත්ෙ උළාරං
යවදිකාමහං කායරසි යසොය න පුඤ්ඤකම්යමනඅයනකසය අත් භායව
මණිඔභායසනවිචරි එවංයදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ො ඉමස්මිංබුද්ධුප්පායද

සාවත්ථියං බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති, විජයෙොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො
වයප්පත්ය ොබ්රාහ්මණවිජ්ජාසු නිප්ඵත්තිංගය ො ාපසපබ්බජ්ජංපබ්බජිත්වා
අරඤ්ඤාය යන ඣානලාභී හුත්වා විහරන්ය ො බුද්ධුප්පාදං සුත්වා
උප්පන්නප්පසායදො සත්ථු සන්තිකං උපසඞ්කමිත්වා සත්ොරං වන්දිත්වා
එකමන් ං නිසීදි   ස්ස සත්ො ධම්මං යදයසසි  යසො ධම්මං සුත්වා
පබ්බජිත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුණි  ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර1.15.10-14) – 

‘‘නිබ්බුය යලොකනාෙම්හි, පියදස්සීනරුත් යම; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, මුත් ායවදිමකාසහං  

‘‘මණීහිපරිවායරත්වා, අකාසිංයවදිමුත් මං; 

යවදිකායමහංකත්වා,  ත්ෙකාලඞ්කය ොඅහං  

‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත් ංඅෙමානුසං; 

මණීධායරන්තිආකායස, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං  

‘‘යසොළසිය ොකප්පසය , මණිප්පභාසනාමකා; 

ඡත්තිංසාසිංසුරාජායනො, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

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

අරහත් ං පන පත්වා අඤ්ඤං බයාකයරොන්ය ො ‘‘ෙස්සාසවා

පරික්ඛීණා’’තිගාෙංඅභාසි  

92.  ත්ෙ ෙස්සාසවා පරික්ඛීණාති යස්ස උත් මපුග්ගලස්ස
කාමාසවාදයයො චත් ායරොආසවා සබ්බයසො ඛීණා අරියමග්යගනයඛපි ා  

ආහායර ච අනිස්සියතොති යයො ච ආහායර  ණ්හාදිට්ඨිනිස්සයයහි

අනිස්සිය ො අගධිය ො අනජ්ඣාපන්යනො, නිදස්සනමත් ං, 
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ආහාරසීයසයනත්ෙ චත් ායරොපි පච්චයා ගහි ාති දට්ඨබ්බං 

පච්චයපරියායයො වා ඉධ ආහාර-සද්යදො යවදි බ්යබො  ‘‘සුඤ්ඤයතො

අනිමිත්යතො චා’’ති එත්ෙ අප්පණිහි වියමොක්යඛොපි ගහිය ොයයව, තීණිපි
යච ානි නිබ්බානස්යසව නාමානි  නිබ්බානඤ්හි රාගාදීනං අභායවන 

සුඤ්ඤං, ය හි විමුත් ඤ්චාති සුඤ්ඤ වියමොක්යඛො,  ො

රාගාදිනිමිත් ාභායවන සඞ්ඛාරනිමිත් ාභායවන ච අනිමිත් ං, ය හි

විමුත් ඤ්චාති අනිමිත් වියමොක්යඛො, රාගාදිපණිධීනං අභායවන

අප්පණිහි ං, ය හි විමුත් ඤ්චාති අප්පණිහිය ො වියමොක්යඛොති වුච්චති 
ඵලසමාපත්තිවයසන  ං ආරම්මණං කත්වා විහරන් ස්ස අයම්පි තිවියධො 

විය ොක්යඛො ෙස්ස යගොචයරො, ආකායසව සකුන්තානං, පදං තස්ස

දුරන්නෙන්ති යො ආකායස ගච්ඡන් ානං සකුණානං ‘‘ඉමස්මිං ඨායන

පායදහිඅක්කමිත්වාග ා, ඉදංඨානංඋයරනපහරිත්වාග ා, ඉදංසීයසන, 

ඉදං පක්යඛහී’’ති න සක්කා ඤාතුං, එවයමව එවරූපස්ස භික්ඛුයනො
‘‘නිරයපදාදීසුඉමිනානාමපයදනගය ො’’තිඤායපතුඤ්චන සක්කාති  

විජයත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. එරකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

දුක්ඛාකා ාඑරකාතිආයස්මය ො එරකත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? 
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා 
විඤ්ඤු ංපත්ය ොඑකදිවසංසත්ොරංදිස්වාපසන්නමානයසොසත්ථුකිඤ්චි 
දා බ්බයුත් කං අලභන්ය ො ‘‘හන්දාහං කායසාරං පුඤ්ඤං කරිස්සාමී’’ති
සත්ථු ගමනමග්ගංයසොයධත්වාසමංඅකාසි සත්ොය න ොක ංමග්ගං

පටිපජ්ජි. යසො ත්ෙභගවන් ංදිස්වාපසන්නමානයසොවන්දිත්වාඅඤ්ජලිං 
පග්ගය්හ පසන්නචිත්ය ො යාව දස්සනුපචාරසමතික්කමා බුද්ධාරම්මණං
පීතිං අවිජහන්ය ො අට්ඨාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක
නිබ්බත්ය ොඅපරාපරංපුඤ්ඤානි කත්වාසුගතීසුයයවසංසරන්ය ොඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං සම්භාවනීයස්ස කුටුම්බියස්ස පුත්ය ො හුත්වා

නිබ්බත්ති, එරයකොතිස්ස නාමං අයහොසි අභිරූයපො දස්සනීයයො පාසාදියකො
ඉතිකත් බ්බ ාසු පරයමන යවයයත්තියයන සමන්නාගය ො   ස්ස
මා ාපි යරො කුයලන රූයපන ආචායරන වයයන යකොසල්යලන ච

අනුච්ඡවිකං දාරිකං ආයනත්වා විවාහකම්මං අකංසු. යසො  ාය සද්ධිං
සංවායසන යගයහ වසන්ය ො පච්ඡිමභවිකත් ා යකනචියදව
සංයවගවත්ථුනාසංසායරසංවිග්ගමානයසොසත්ථු සන්තිකංගන්ත්වාධම්මං

සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජි,  ස්ස සත්ො කම්මට්ඨානං අදාසි  යසො
කම්මට්ඨානං ගයහත්වා කතිපයදිවසාතික්කයමන උක්කණ්ඨාභිභූය ො

විහාසි අෙසත්ො ස්සචිත් ප්පවත්තිංඤත්වාඔවාදවයසන ‘‘දුක්ඛාකා ා

එරකා’’ති ගාෙං අභාසි  යසො  ං සුත්වා ‘‘අයුත් ං මයා ක ං, යයොහං
එවරූපස්ස සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං ගයහත්වා  ං විස්සජ්යජන්ය ො
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මිච්ඡාවි ක්කබහුයලො විහාසි’’න්ති සංයවගජාය ො විපස්සනාය 

යුත් ප්පයුත්ය ො නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං අපදායන 

(අප යෙර1.15.32-36) – 

‘‘උත් රිත්වානනදිකං, වනංගච්ඡතිචක්ඛුමා; 

 මද්දසාසිංසම්බුද්ධං, සිද්ධත්ෙංවරලක්ඛණං  

‘‘කුදාලපිටකමාදාය, සමංකත්වාන ංපෙං; 

සත්ොරංඅභිවායදත්වා, සකංචිත් ංපසාදයං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, මග්ගදානස්සිදංඵලං  

‘‘සත් පඤ්ඤාසකප්පම්හි, එයකොආසිංජනාධියපො; 

නායමනසුප්පබුද්යධොති, නායයකොයසොනරිස්සයරො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහාපනහුත්වාඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

93. 

‘‘දුක්ඛා කාමාඑරක, නසුඛාකාමාඑරක; 

යයොකායමකාමයති, දුක්ඛංයසොකාමයතිඑරක; 

යයොකායමනකාමයති, දුක්ඛංයසොනකාමයතිඑරකා’’ති – 

 යමවභගව ාවුත් ගාෙංපච්චුදාහාසි  

 ත්ෙ දුක්ඛා කා ාති ඉයම වත්ථුකාමකියලසකාමා දුක්ඛවත්ථු ාය

විපරිණාමදුක්ඛසංසාරදුක්ඛසභාවය ො ච, දුක්ඛා දුක්ඛමා දුක්ඛනිබ්බත්තිකා 

වුත් ඤ්යහ ං–‘‘අප්පස්සාදාකාමාබහුදුක්ඛා බහුපායාසා, ආදීනයවොඑත්ෙ

භියයයො’’තිආදි )පාචි  417; ම නි  1.234). එරකාතිපඨමං ාවභගවා ං

ආලපති, පච්ඡා පන යෙයරො අත් ානං නායමන කයෙසි  න සුඛා කා ාති

කාමානායමය ජානන් ස්සසුඛාන යහොන්ති, අජානන් ස්සපනසුඛය ො

උපට්ඨහන්ති  යොහ – ‘‘යයො සුඛං දුක්ඛය ො අද්ද, දුක්ඛමද්දක්ඛි

සල්ලය ො’’තිආදි )සං  නි  4.253; ඉතිවු  53; යෙරගා  986). යෙො කාය 

කා ෙති, දුක්ඛංයසොකා ෙතීතියයොසත්ය ොකියලසකායමන වත්ථුකායම

කාමයති,  ස්ස  ං කාමනං සම්පති සපරිළාහ ාය, ආයතිං 
අපායදුක්ඛයහතු ාය ච වට්ටදුක්ඛයහතු ාය ච දුක්ඛං  වත්ථුකාමා පන
දුක්ඛස්ස වත්ථුභූ ා  ඉති යසො දුක්ඛසභාවං දුක්ඛනිමිත් ං දුක්ඛවත්ථුඤ්ච

කාමයතීති වුත්ය ො  ඉ රං පටිපක්ඛවයසන යමවත්ෙංඤායපතුං වුත් ං, 
 ස්මා ස්සත්යෙො වුත් විපරියායයනයවදි බ්යබො  
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එරකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. ය ත්තජිත්යෙරගාොවණ්ණනා 

නය ො හිතස්සභගවයතොතිආයස්මය ො යමත් ජිත්යෙරස්සගාො කා

උප්පත්ති? යසො කිර අයනොමදස්සිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ 
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො සාසයන අභිප්පසන්යනො හුත්වා
යබොධිරුක්ඛස්ස ඉට්ඨකාහියවදිකංචිනිත්වාසුධාපරිකම්මංකායරසි සත්ො
 ස්ස අනුයමොදනං අකාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක
නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද මගධරට්යඨ අඤ්ඤ රස්ස බ්රාහ්මණස්ස පුත්ය ො

හුත්වානිබ්බත්ති, ය ත්තජීතිස්සනාමංඅයහොසි යසොවයප්පත්ය ොකායමසු
ආදීනවං දිස්වා  ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අරඤ්යඤ විහරන්ය ො
බුද්ධුප්පාදං සුත්වා පුබ්බයහතුනා යචොදියමායනො සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා
පවත්තිනිවත්තියයොආරබ්භපඤ්හං පුච්ඡිත්වාසත්ොරාපඤ්යහවිස්සජ්ජිය 
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා අරහත් ං පාපුණි 

ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර 1.15.26-31) – 

‘‘අයනොමදස්සීමුනියනො, යබොධියවදිමකාසහං; 

සුධායපිණ්ඩංදත්වාන, පාණිකම්මංඅකාසහං  

‘‘දිස්වා ංසුක ංකම්මං, අයනොමදස්සීනරුත් යමො; 

භික්ඛුසඞ්යඝඨිය ොසත්ො, ඉමාගාොඅභාසෙ  

‘‘ඉමිනාසුධකම්යමන, යච නාපණිධීහිච; 

සම්පත්තිංඅනුයභොත්වාන, දුක්ඛස්සන් ංකරිස්සති  

‘‘පසන්නමුඛවණ්යණොම්හි, එකග්යගොසුසමාහිය ො; 

ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන  

‘‘ඉය ොකප්පසය ආසිං, පරිපුණ්යණඅනූනයක; 

රාජාසබ්බඝයනොනාම, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාසත්ොරංයෙොයමන්ය ො– 

94. 

‘‘නයමොහි ස්සභගවය ො, සකයපුත් ස්සසිරීමය ො; 

ය නායං අග්ගප්පත්ය න, අග්ගධම්යමො සුයදසිය ො’’ති  – ගාෙං 

අභාසි; 
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 ත්ෙ නය ොති නමක්කායරො  හීති නිපා මත් ං  තස්සාති යයො යසො
භගවා සමත්තිංසපාරමියයො පූයරත්වා සබ්බකියලයස භඤ්ජිත්වා අනුත් රං

සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො, සකයරාජස්ස පුත්ය ොති සකයපුත්යතො. 
අනඤ්ඤසාධාරණාය පුඤ්ඤසම්පත්තියා ච සම්භාවිය ො උත් මාය

රූපකායසිරියා ධම්මකායසිරියාචසමන්නාග ත් ා සිරී ා,  ස්සභගවය ො 

සකයපුත් ස්සසිරීමය ොනයමොඅත්ථු,  ංනමාමීතිඅත්යෙො  යතනාතිය න

භගව ා  අෙන්ති  ස්ස ධම්මස්ස අත් යනො පච්චක්ඛ ාය වදති  

අග්ගප්පත්යතනාති අග්ගං සබ්බඤ්ඤු ං, සබ්යබහි වා ගුයණහි අග්ගභාවං

යසට්ඨභාවං පත්ය න  අග්ගධම්ය ොති අග්යගො උත් යමො

නවවිධයලොකුත් යරොධම්යමොසුට්ඨු අවිපරී ං යදසියතො පයවදිය ොති  

යමත් ජිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5. චක්ඛුපා ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අන්යධොහංහතයනත්යතොස්මීතිආයස්මය ො චක්ඛුපාලත්යෙරස්සගාො 

කා උප්පත්ති? යසොපි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
පුඤ්ඤානි කයරොන්ය ො සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ංපත්ය ොභගවතිපරිනිබ්බුය ථූපමයහකයරමායන
උමාපුප්ඵංගයහත්වාථූපං පූයජසි යසොය නපුඤ්ඤකම්යමනයදවයලොයක
නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං මහාසුවණ්ණස්ස නාම කුටුම්බිකස්ස

පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති,  ස්ස පාය ොති නාමමකංසු  මා ා  ස්ස
ආධාවිත්වා පරිධාවිත්වා විචරණකායල අඤ්ඤං පුත් ං ලභි   ස්ස 

මා ාපි යරො චූළපාය ොතිනාමංකත්වාඉ රං  හාපාය ොතියවොහරිංසු අෙ
ය වයප්පත්ය ඝරබන්ධයනනබන්ධිංසු   ස්මිංසමයයසත්ොසාවත්ථියං
විහරති යජ වයන   ත්ෙ මහාපායලො යජ වනං ගච්ඡන්ය හි උපාසයකහි
සද්ධිං විහාරං ගන්ත්වා සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො 
කුටුම්බභාරං කනිට්ඨභාතිකස්යසව භාරං කත්වා සයං පබ්බජිත්වා
ලද්ධූපසම්පයදො ආචරියුපජ්ඣායානං සන්තියක පඤ්චවස්සානි වසිත්වා 
වුට්ඨවස්යසො පවායරත්වා සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං ගයහත්වා
සට්ඨිමත්ය  සහායභික්ඛූලභිත්වාය හිසද්ධිංභාවනානුකූලංවසනට්ඨානං 
පරියයසන්ය ො අඤ්ඤ රං පච්චන් ගාමං නිස්සාය ගාමවාසියකහි
උපාසයකහිකායරත්වා දින්නායඅරඤ්ඤාය යනපණ්ණසාලායවසන්ය ො
සමණධම්මංකයරොති  ස්සඅක්ඛියරොයගො උප්පන්යනො යවජ්යජොයභසජ්ජං
සම්පායදත්වා අදාසි  යසො යවජ්යජන වුත් විධානං න පටිපජ්ජි  ය නස්ස
යරොයගො වඩ්ඪි  යසො ‘‘අක්ඛියරොගවූපසමනය ොකියලසයරොගවූපසමනයමව
මය්හං වර’’න්ති අක්ඛියරොගං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා විපස්සනායයයව
යුත් ප්පයුත්ය ො අයහොසි   ස්ස භාවනං උස්සුක්කායපන් ස්ස අපුබ්බං
අචරිමං අක්ඛීනි යචව කියලසා ච භිජ්ජිංසු  යසො සුක්ඛවිපස්සයකො අරහා

අයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.15.21-25) – 
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‘‘නිබ්බුය  යලොකමහිය , ආහුතීනංපටිග්ගයහ; 

සිද්ධත්ෙම්හිභගවති, මහාථූපමයහොඅහු  

‘‘මයහපවත් මානම්හි, සිද්ධත්ෙස්සමයහසියනො; 

උමාපුප්ඵංගයහත්වාන, ථූපම්හිඅභියරොපයං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ථූපපූජායදංඵලං  

‘‘ඉය ොචනවයමකප්යප, යසොමයදවසනාමකා; 

පඤ්චාසීතිසුරාජායනො, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අෙයෙයරඅක්ඛියරොයගනවිහායරඔහීයනගාමංපිණ්ඩායගය භික්ඛූ 

දිස්වා උපාසකා ‘‘කස්මා යෙයරො නාගය ො’’ති පුච්ඡිත්වා  මත්ෙං සුත්වා

යසොකාභිභූ ා පිණ්ඩපා ං උපයනත්වා, ‘‘භන්ය , කිඤ්චි මා චින් යත්ෙ, 
ඉදානිමයයමවපිණ්ඩපා ං ආයනත්වාඋපට්ඨහිස්සාමා’’ති ොකයරොන්ති 
භික්ඛූ යෙරස්ස ඔවායද ඨත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං පත්වා වුට්ඨවස්සා

පවායරත්වා, ‘‘සත්ොරං වන්දිතුං සාවත්ථිං ගමිස්සාම, භන්ය ’’තිආහංසු 

යෙයරො, ‘‘අහං දුබ්බයලොඅචක්ඛුයකො, මග්යගොච සඋපද්දයවො, මයාසද්ධිං

ගච්ඡන් ානං තුම්හාකං පරිස්සයයො භවිස්සති, තුම්යහ පඨමං ගච්ඡෙ, 

ගන්ත්වා සත්ොරං මහායෙයර ච මම වන්දනාය වන්දෙ, චූළපාලස්ස මම 
පවත්තිංකයෙත්වාකඤ්චිපුරිසංයපයසයයාො’’තිආහ ය පුනපි යාචිත්වා
ගමනං අලභන් ා ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා යසනාසනං සංසායමත්වා
උපාසයක ආපුච්ඡිත්වා අනුක්කයමන යජ වනං ගන්ත්වා සත්ොරං
මහායෙයර ච ස්ස වන්දනාය වන්දිත්වා දුතියදිවයසසාවත්ථියං පිණ්ඩාය

චරිත්වා චූළපාලස්ස  ං පවත්තිං වත්වා ය න ‘‘අයං, භන්ය , මය්හං 

භාගියනයයයො පාලිය ො නාම, ඉමං යපසිස්සාමී’’ති වුත්ය , ‘‘මග්යගො

සපරිස්සයයො, න සක්කා එයකන ගහට්යඨන ගන්තුං,  ස්මා
පබ්බායජ බ්යබො’’ති  ං පබ්බායජත්වා යපයසසුං  යසො අනුක්කයමන
යෙරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා අත් ානං  ස්ස ඔයරොයචත්වා  ං ගයහත්වා
ආගච්ඡන්ය ො අන් රාමග්යග අඤ්ඤ රස්ස ගාමස්ස සාමන් ා
අරඤ්ඤට්ඨායන එකිස්සා කට්ඨහාරියා ගායන්තියා සද්දං සුත්වා

පටිබද්ධචිත්ය ො හුත්වා යට්ඨියකොටිං විස්සජ්යජත්වා ‘‘තිට්ඨෙ, භන්ය , 
මුහුත් ං යාවාහං ආගච්ඡාමී’’ති වත්වා  ස්සා සන්තිකං ගන්ත්වා  ත්ෙ

සීලවිපත්තිං පාපුණි  යෙයරො ඉදානියමව ඉත්ථියා ගී සද්යදො සුය ො, 

සාමයණයරොචචිරායති, නූනසීලවිපත්තිංපත්ය ො භවිස්සතී’’තිචින්ය සි 

යසොපි ආගන්ත්වා ‘‘ගච්ඡාම, භන්ය ’’ති ආහ  යෙයරො ‘‘කිං පායපො
ජාය ොසී’’තිපුච්ඡි සාමයණයරොතුණ්හීහුත්වාපුනපුච්ඡිය ොපිනකයෙසි 

යෙයරො ‘‘ ාදියසන පායපන මය්හං යට්ඨිගහණකිච්චං නත්ථි, ගච්ඡ
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ත්ව’’න්ති වත්වා පුන ය න ‘‘බහුපරිස්සයයො මග්යගො, තුම්යහ ච අන්ධා, 
කෙං ගමිස්සො’’ති වුත්ය  ‘‘බාල ඉයධව යම නිපජ්ජිත්වා මරන් ස්සාපි
අපරාපරංපරිවත්ය න් ස්සාපි  ාදියසනගමනංනාමනත්ථී’’තිඉමමත්ෙං
දස්යසන්ය ො– 

95. 

‘‘අන්යධොහංහ යනත්ය ොස්මි, කන් ාරද්ධානපක්ඛන්යදො; 

සයමායනොපි ගච්ඡිස්සං, න සහායයන පායපනා’’ති  – ගාෙං 

අභාසිත්ෙ; 

 ත්ෙ අන්යධොති චක්ඛුවිකයලො  හතයනත්යතොති විනට්ඨචක්ඛුයකො, 

ය න ‘‘පයයොගවිපත්තිවයසනාහං උපහ යනත්  ාය අන්යධො, න
ජච්චන්ධභායවනා’’ති යොවුත් ං අන්ධභාවං වියසයසති  අෙ වා 

‘‘අන්යධො’’තිඉදං ‘‘අන්යධ ජිණ්යණමා ාපි යරොයපොයසතී’’තිආදීසු (ම 

නි 2.288) වියමංසචක්ඛුයවකල්ලදීපනං, ‘‘සබ්යබපියමපරිබ්බාජකාඅන්ධා 

අචක්ඛුකා’’)උදා 54) ‘‘අන්යධොඑකචක්ඛුද්විචක්ඛූ’’තිආදීසු)අ නි 3.29) 

විය න පඤ්ඤාචක්ඛුයවකල්ලදීපනන්ති දස්යසතුං ‘‘හතයනත්යතොස්මී’’ති

වුත් ං, ය නමුඛයයමවඅන්ධභාවං දස්යසති  කන්තාරද්ධානපක්ඛන්යදොති 

කන් ායර විවයන දීඝමග්ගං අනුපවිට්යඨො, න ජාතිකන් ාරාදිගහනං
සංසාරද්ධානං පටිපන්යනොති අධිප්පායයො   ාදිසඤ්හි කන් ාරද්ධානං අයං

යෙයරො සමතික්කමිත්වා ඨිය ො, සෙ ායනොපීති සයන්ය ොපි, පායදසු
අවහන්ය සුඋයරනජණ්ණුකාහිච භූමියංසංසරන්ය ොපරිවත්ය න්ය ොපි

ගච්යඡයයං  න සහායෙන පායපනාති  ාදියසන පාපපුග්ගයලන
සහායභූය න සද්ධිං න ගච්ඡිස්සන්ති යයොජනා   ං සුත්වා ඉ යරො
සංයවගජාය ො‘‘භාරියංව මයාසාහසිකකම්මංක ’’න්තිබාහාපග්ගය්හ 
කන්දන්ය ොවනසණ්ඩංපක්ඛන්යදොචඅයහොසි අෙයෙරස්සසීලය යජන
පණ්ඩුකම්බලසිලාසනං උණ්හාකාරං දස්යසසි ය නසක්යකො ංකාරණං
ඤත්වා යෙරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා සාවත්ථිගාමිපුරිසං විය අත් ානං
ඤායපත්වා යට්ඨියකොටිං ගණ්හන්ය ො මග්ගං සඞ්ඛිපිත්වා  දයහව
සායන්යහ සාවත්ථියං යෙරං යනත්වා  ත්ෙ යජ වයන චූළපාලිය න 

කාරි ාය පණ්ණසාලාය ඵලයක නිසීදායපත්වා  ස්ස සහායවණ්යණන

යෙරස්ස ආග භාවං ජානායපත්වා පක්කාමි; චූළපාලිය ොපි  ං යාවජීවං
සක්කච්චංඋපට්ඨාසීති  

චක්ඛුපාලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. ඛණ්ඩසු නත්යෙරගාොවණ්ණනා 

එකපුප්ඵං චජිත්වානාති ආයස්මය ො ඛණ්ඩසුමනත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසො කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො සත්ෙරි පරිනිබ්බුය   ස්ස ථූපස්ස
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සමන් ය ො චන්දනයවදිකාය පරික්ඛිපිත්වා මහන් ං පූජං අකාසි  යසො
ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු උළාරං සම්පත්තිං අනුභවන්ය ො
කස්සපස්ස භගවය ො කායල කුටුම්බිකකුයල නිබ්බත්ය ො සත්ෙරි
පරිනිබ්බුය කනකථූපංඋද්දිස්සරඤ්ඤාපුප්ඵපූජායකයරමානායපුප්ඵානි 
අලභන්ය ො එකං ඛණ්ඩසුමනපුප්ඵං දිස්වා මහ ා මූයලන  ං කිණිත්වා
ගණ්හන්ය ො යචතියය පූජං කයරොන්ය ො උළාරං පීතියසොමනස්සං
උප්පායදසි යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමනයදවයලොයකනිබ්බත්තිත්වා අසීති
වස්සයකොටියයො සග්ගසුඛං අනුභවිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද පාවායං
මල්ලරාජකුයල නිබ්බත්ති   ස්ස ජා කායල යගයහ ඛණ්ඩසක්ඛරා

සුමනපුප්ඵානි ච උප්පන්නානි අයහසුං  ය නස්ස ඛණ්ඩසු යනොති
නාමමකංසු  යසො විඤ්ඤු ං පත්ය ො භගවති පාවායං චුන්දස්ස අම්බවයන
විහරන්ය  උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා
විපස්සනායකම්මංකයරොන්ය ොනචිරස්යසවඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර1.15.15-20) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

ජලිත්වාඅග්ගික්ඛන්යධොව, සම්බුද්යධොපරිනිබ්බුය ො  

‘‘නිබ්බුය චමහාවීයර, ථූයපොවිත්ොරියකොඅහු; 

දූරය ොවඋපට්යඨන්ති, ධාතුයගහවරුත් යම  

‘‘පසන්නචිත්ය ො, සුමයනො, අකංචන්දනයවදිකං; 

දිස්සතිථූපඛන්යධොච, ථූපානුච්ඡවියකො දා  

‘‘භයවනිබ්බත් මානම්හි, යදවත්ය අෙමානුයස; 

ඔමත් ංයමනපස්සාමි, පුබ්බකම්මස්සිදංඵලං  

‘‘පඤ්චදසකප්පසය , ඉය ොඅට්ඨජනාඅහුං; 
සබ්යබසමත් නාමාය චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො පුරිමජාතිං අනුස්සරන්ය ො  ත්ෙ 

අත් යනො සුමනපුප්ඵපරිච්චාගස්ස සග්ගසම්පත්තිනිමිත් කං
නිබ්බානූපනිස්සය ඤ්ච දිස්වාඋදානවයසන මත්ෙංපකායසන්ය ො– 

96. 

‘‘එකපුප්ඵං චජිත්වාන, අසීති වස්සයකොටියයො; 

සග්යගසු පරිචායරත්වා, යසසයකනම්හි නිබ්බුය ො’’ති  – ගාෙං 

අභාසි; 
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 ත්ෙ එකපුප්ඵන්ති එකංකුසුමං,  ංපනඉධසුමනපුප්ඵංඅධිප්යප ං  

චජිත්වානාති සත්ථුථූපපූජාකරණවයසනපරිච්චජිත්වාපරිච්චාගයහතු  අසීති 

වස්සයකොටියෙොති මනුස්සගණනාය වස්සානං අසීති යකොටියයො, 

අච්චන් සංයයොයග යච ං උපයයොගවචනං, ඉදඤ්ච ඡසු කාමසග්යගසු

දුතියය අපරාපරුප්පත්තිවයසන වුත් න්ති යවදි බ්බං   ස්මා සග්යගසූති

 ාවතිංසසඞ්ඛාය  සග්ගයලොයක, පුනප්පුනං උප්පජ්ජනවයසන යහත්ෙ

බහුවචනං  පරිචායරත්වාති රූපාදීසු ආරම්මයණසු ඉන්ද්රියානි පරිචායරත්වා

සුඛං අනුභවිත්වා, යදවච්ඡරාහිවා අත් ානංපරිචායරත්වා උපට්ඨායපත්වා  

යසසයකනම්හි නිබ්බුයතොති පුප්ඵපූජාය වයසන පවත් කුසලයච නාසු 

භවසම්පත්ති දායකකම්මය ොයසයසනයං ත්ෙවිවට්ටූපනිස්සයභූ ං,  ං
සන්ධාය වදති  බහූ හි  ත්ෙ පුබ්බාපරවයසන පවත් ා යච නා  

යසසයකනාති වා  ස්යසව කම්මස්ස විපාකාවයසයසන අපරික්ඛීයණයයව

 ස්මිං කම්මවිපායක නිබ්බුය ො අම්හි, කියලසපරිනිබ්බායනන
පරිනිබ්බුය ොස්මි  එය න යස්මිං අත් භායව ඨත්වා අත් නා අරහත් ං

සච්ඡික ං, යසොපි චරිමත් භායවො  ස්සකම්මවිපායකොති දස්යසති  යාදිසං
සන්ධාය අඤ්ඤත්ොපි ‘‘ ස්යසව කම්මස්ස විපාකාවයසයසනා’’ති )පාරා 

228; සං නි 1.131) වුත් ං  

ඛණ්ඩසුමනත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. තිස්සත්යෙරගාොවණ්ණනා 

හිත්වා සතප ං කංසන්ති ආයස්මය ො තිස්සත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො විපස්සිස්සභගවය ොකායල
යානකාරකුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං භගවන් ං
දිස්වා පසන්නමානයසො චන්දනඛණ්යඩන ඵලකං කත්වා භගවය ො

උපනායමසි,  ඤ්ච භගවා පරිභුඤ්ජි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදයරොරුවනගයරරාජකුයල නිබ්බත්ති යසො
වයප්පත්ය ො පි රි කාලඞ්කය  රජ්යජ පතිට්ඨිය ො බිම්බිසාරරඤ්යඤො 
අදිට්ඨසහායයොහුත්වා ස්සමණිමුත් ාවත්ොදීනිපණ්ණාකාරානියපයසසි 
 ස්ස රාජා බිම්බිසායරො පුඤ්ඤවන්  ං සුත්වා පටිපාභ ං යපයසන්ය ො 
චිත් පයට බුද්ධචරි ං සුවණ්ණපට්යට ච පටිච්චසමුප්පාදං ලිඛායපත්වා
යපයසසි යසො ංදිස්වාපුරිමබුද්යධසුක ාධිකාර ායපච්ඡිමභවික ායච 
චිත් පයට දස්යසන් ං බුද්ධචරි ං සුවණ්ණපට්ටයක ලිඛි ං 
පටිච්චසමුප්පාදක්කමඤ්ච ඔයලොයකත්වා පවත්තිනිවත්තියයො 
සල්ලක්යඛත්වා සාසනක්කමං හදයය ඨයපත්වා සඤ්ජා සංයවයගො

‘‘දිට්යඨොමයාභගවය ොයවයසො, සාසනක්කයමොචඑකපයදයසනඤාය ො, 

බහුදුක්ඛාකාමාබහුපායාසා, කිංදානිමය්හං ඝරාවායසනා’’තිරජ්ජංපහාය
යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ොනි අච්ඡායදන්ය ො භගවන් ං
උද්දිස්ස පබ්බජිත්වා මත්තිකාපත් ං ගයහත්වා රාජා පුක්කුසාති විය 
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මහාජනස්ස පරියදවන් ස්යසව නගරය ො නික්ඛමිත්වා අනුක්කයමන
රාජගහං ගන්ත්වා  ත්ෙ සප්පයසොණ්ඩිකපබ්භායර විහරන් ං භගවන් ං
උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන් ං නිසීදි  සත්ො ධම්මං යදයසසි  යසො
ධම්මයදසනංසුත්වාවිපස්සනායකම්මට්ඨානං ගයහත්වායුත් ප්පයුත්ය ො
විහරන්ය ො විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං 

අපදායන (අප යෙර1.15.37-42) – 

‘‘යානකායරොපුයරආසිං, දාරුකම්යමසුසික්ඛිය ො; 

චන්දනංඵලකංකත්වා, අදාසිංයලොකබන්ධුයනො  

‘‘පභාසතිඉදංබයම්හං, සුවණ්ණස්සසුනිම්මි ං; 

හත්ථියානංඅස්සයානං, දිබ්බයානංඋපට්ඨි ං  

‘‘පාසාදාසිවිකායචව, නිබ්බත් න්තියදිච්ඡකං; 

අක්ඛුබ්භංර නංමය්හං, ඵලකස්සඉදංඵලං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, ඵලකංයමහංදදිං; 

දුග්ගතිනාභිජානාමි, ඵලකස්සඉදංඵලං  

‘‘සත් පඤ්ඤාසකප්පම්හි, චතුයරොනිම්මි ාව්හයා; 

සත් ර නසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාඋදානවයසනඅත් යනොපටිපත්තිංකයෙන්ය ො– 

97. 

‘‘හිත්වා ස පලංකංසං, යසොවණ්ණංස රාජිකං; 

අග්ගහිංමත්තිකාපත් ං, ඉදංදුතියාභියසචන’’න්ති –ගාෙං අභාසි; 

 ත්ෙ හිත්වාති පරිච්චජිත්වා  සතප න්ති ස ං පලානි යස්ස,  ං

ස පලපරිමාණං  කංසන්ති ොලං  යසොවණ්ණන්ති සුවණ්ණමයං  

සතරාජිකන්ති භිත්තිවිචිත්  ාය ච අයනකරූපරාජිචිත්  ාය ච 

අයනකයලඛායුත් ං  අග්ගහිං  ත්තිකාපත්තන්ති එවරූයප මහාරයහ

භාජයන පුබ්යබ භුඤ්ජිත්වා බුද්ධානං ඔවාදං කයරොන්ය ො ‘‘ඉදානාහං  ං

ඡඩ්යඩත්වා මත්තිකාමයපත් ං අග්ගයහසිං, අයහො, සාධු, මයා ක ං
අරියව ං අනුඨි ’’න්ති භාජනකිත් නාපයදයසන රජ්ජපරිච්චාගං 

පබ්බජ්ජූපගමනඤ්ච අනුයමොදන්ය ො වදති  ය නාහ ‘‘ඉදං 

දුතිොභියසචන’’න්ති පඨමංරජ්ජාභියසචනංඋපාදායඉදංපබ්බජ්ජූපගමනං
මම දුතියං අභියසචනං   ඤ්හි රාගාදීහි සංකිලිට්ඨං සාසඞ්කං සපරිසඞ්කං

කම්මං අනත්ෙසඤ්හි ං දුක්ඛපටිබද්ධං නිහීනං, ඉදං පන  ංවිපරියායය ො
උත් මංපණී න්ති අධිප්පායයො  
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තිස්සත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. අභෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

රූපං දිස්වා සති මුට්ඨාති ආයස්මය ො අභයත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසොපි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව 
විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො සුයමධස්ස භගවය ො කායල
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ංපත්ය ොඑකදිවසංසුයමධංභගවන් ං
දිස්වා පසන්නචිත්ය ො සළලපුප්යඵහි පූජමකාසි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදයවසු නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා
සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං බ්රාහ්මණකුයල

නිබ්බත්තිත්වා අභයෙොතිලද්ධනායමො විඤ්ඤු ංපත්ය ොයහතුසම්පත්තියා
යචොදියමායනො එකදිවසං විහාරං ගය ො සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්යචො විපස්සනාය කම්මං
කයරොන්ය ො විහරති  අෙස්ස එකදිවසං ගාමං පිණ්ඩාය පවිට්ඨස්ස 
අලඞ්ක පටියත් ං මාතුගාමං දිස්වා අයයොනියසොමනසිකාරවයසන  ස්ස

රූපං ආරබ්භ ඡන්දරායගො උප්පජ්ජි, යසො විහාරං පවිසිත්වා ‘‘සතිං
විස්සජ්ජිත්වා ඔයලොයකන් ස්ස රූපාරම්මයණ මය්හං කියලයසො

උප්පන්යනො, අයුත් ං මයාක ’’න්ති අත් යනො චිත් ං නිග්ගණ්හන්ය ො

 ාවයදව විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං අපදායන 

(අප යෙර1.15.43-47) – 

‘‘සුයමයධො නාමනායමන, සයම්භූඅපරාජිය ො; 

වියවකමනුබ්රූහන්ය ො, අජ්යඣොගහිමහාවනං  

‘‘සළලංපුප්ඵි ංදිස්වා, ගන්ථිත්වානවටංසකං; 

බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, සම්මුඛායලොකනායකං  

‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘ඌනවීයස කප්පසය , යසොළසාසුංසුනිම්මි ා; 

සත් ර නසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාඅත් යනොකියලසුප්පත්තිනිදස්සයනන‘‘කියලයස 

අනුවත්ය න් ස්ස වට්ටදුක්ඛය ො නත්යෙව සීසුක්ඛිපනං  අහං පන ය  
නානුවත්ති’’න්තිදස්යසන්ය ො– 

98. 

‘‘රූපංදිස්වාසතිමුට්ඨා, පියංනිමිත් ංමනසිකයරොය ො; 

සාරත් චිත්ය ොයවයදති,  ඤ්චඅජ්යඣොසතිට්ඨති; 
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පටුන 

 ස්සවඩ්ඪන්තිආසවා, භවමූයලොපගාමියනො’’ති –ගාෙංඅභාසි; 

 ත්ෙ රූපන්ති රජ්ජනීයං රූපාය නං,  ං පයනත්ෙ ඉත්ථිරූපං

අධිප්යප ං  දිස්වාති චක්ඛුනා දිස්වා, චක්ඛුද්වාරානුසායරන

නිමිත් ානුබයඤ්ජනසල්ලක්ඛණවයසන  ං ගයහත්වා,  ස්ස

 ොගහණයහතූති අත්යෙො  සති මුට්ඨාති අසුභසභායව කායය 

‘‘අසුභ’’න්ත්යවවපවත් නසතිනට්ඨා  යො පනරූපං දිස්වා සතිනට්ඨා, 

 ං දස්යසන්ය ොආහ ‘‘පිෙංනිමිත්තං  නසිකයරොයතො’’ති  යොඋපට්ඨි ං
ආරම්මණං ‘‘සුභං සුඛ’’න්තිආදිනා පියනිමිත් ං කත්වා 
අයයොනියසොමනසිකායරන මනසිකයරොය ො සති මුට්ඨාති යයොජනා   ො

භූය ොව සාරත්තචිත්යතො යවයදතීති සුට්ඨු රත් චිත්ය ො හුත්වා  ං 

රූපාරම්මණංඅනුභවතිඅභිනන්දති, අභිනන්දන්ය ොපන තඤ්චඅජ්යඣොස 

තිට්ඨති අජ්යඣොසාය  ං ආරම්මණං ගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා වත් ති

යචව, එවංභූ ස්සච තස්සවඩ්ඪන්තිආසවාභවමූය ොපගාමියනොතිභවස්ස 
සංසාරස්ස මූලභාවං කාරණභාවං උපගමනසභාවා කාමාසවාදයයො

චත් ායරොපිආසවා ස්ස පුග්ගලස්සඋපරූපරිවඩ්ඪන්තියයව, නහායන්ති 
මය්හං පන පටිසඞ්ඛායන ඨත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා සච්චානි
පටිවිජ්ඣන් ස්ස මග්ගපටිපාටියා ය  චත් ායරොපි ආසවා අනවයසසය ො
පහීනාපරික්ඛීණාතිඅධිප්පායයො  

අභයත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. උත්තිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සද්දං සුත්වා සති මුට්ඨාති ආයස්මය ො උත්තියත්යෙරස්ස ගාො  කා 

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො සුයමධස්ස භගවය ො කායල 
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ොරං දිස්වා
පසන්නචිත්ය ො යගොනකාදිඅත්ෙ ං සඋත් රච්ඡදං බුද්ධාරහං පල්ලඞ්කං
ගන්ධකුටියං පඤ්ඤායපත්වා අදාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුස්මිං

සකයරාජකුයල නිබ්බත්ති,  ස්ස උත්තියෙොති නාමං අයහොසි  යසො
වයප්පත්ය ො සත්ථු ඤාතිසමාගයම බුද්ධානුභාවං දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො
පබ්බජිත්වාසමණධම්මංකයරොන්ය ො එකදිවසං නාමං පිණ්ඩාය පවිට්යඨො
අන් රාමග්යගමාතුගාමස්සගී සද්දංසුත්වා අයයොනියසොමනසිකාරවයසන
 ත්ෙඡන්දරායගඋප්පන්යනපටිසඞ්ඛානබයලන ංවික්ඛම්යභත්වා විහාරං
පවිසිත්වා සඤ්ජා සංයවයගො දිවාට්ඨායන නිසීදිත්වා  ාවයදව විපස්සනං 

වඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර 1.15.48-

52) – 

‘‘සුයමධස්ස භගවය ො, යලොකයජට්ඨස්ස ාදියනො; 
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පල්ලඞ්යකොහිමයාදින්යනො, සඋත් රසපච්ඡයදො  

‘‘සත් ර නසම්පන්යනො, පල්ලඞ්යකොආසියසො දා; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, නිබ්බත් තිසදාමම  

‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, පල්ලඞ්කමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පල්ලඞ්කස්සඉදංඵලං  

‘‘වීසකප්පසහස්සම්හි, සුවණ්ණාභා යයොජනා; 

සත් ර නසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාඅත් යනොකියලසුප්පත්තිනිදස්සයනන‘‘කියලයස 

අජිගුච්ඡන් ස්ස නත්ථි වට්ටදුක්ඛය ො සීසුක්ඛිපනං, අහං පන ය 
ජිගුච්ඡියමවා’’ති දස්යසන්ය ො– 

99. 

‘‘සද්දංසුත්වාසතිමුට්ඨා, පියංනිමිත් ංමනසිකයරොය ො; 

සාරත් චිත්ය ොයවයදති,  ඤ්චඅජ්යඣොසතිට්ඨති; 

 ස්සවඩ්ඪන්තිආසවා, සංසාරඋපගාමියනො’’ති –ගාෙංඅභාසි; 

 ත්ෙ සද්දන්තිරජ්ජනීයං සද්දාරම්මණං, සංසාරඋපගාමියනොති– 

‘‘ඛන්ධානඤ්චපටිපාටි, ධාතුආය නානච; 

අබ්යබොච්ඡින්නංවත් මානා, සංසායරොතිපවුච්චතී’’ති – 

එවං වුත් සංසාරවට්ටකාරණං හුත්වා උපගයමන්තීති සංසාරඋපගාමියනො, 

‘‘සංසාරූපගාමියනො’’තිවාපායඨො යසසංඅනන් රගාොයවුත් නයයමව  

උත්තියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. (දුතිෙ)යදවසභත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සම් ප්පධානසම්පන්යනොති ආයස්මය ො යදවසභත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයංකුසලංඋපචිනන්ය ො සිඛිස්සභගවය ොකායලකුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සිඛිං භගවන් ං දිස්වා
පසන්නමානයසො බන්ධුජීවකපුප්යඵහි පූජං අකාසි  යසො ය න 
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද

කපිලවත්ථුස්මිං සකයරාජකුයල නිබ්බත්ති,  ස්ස යදවසයභොති නාමං
අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො චුම්බටකලහවූපසමනත්ෙං සත්ෙරි ආගය 
බුද්ධානුභාවං දිස්වා පසන්නමානයසො සරයණසු පතිට්ඨිය ො පුන
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නියරොධාරායම සත්ෙරි විහරන්ය  සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා 
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්යචො විපස්සනාය කම්මං

කයරොන්ය ො නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං අපදායන (අප 

යෙර 1.16.1-6) – 

‘‘චන්දංවවිමලංසුද්ධං, විප්පසන්නමනාවිලං; 

නන්දීභවපරික්ඛීණං, තිණ්ණංයලොයකවිසත්තිකං  

‘‘නිබ්බාපයන් ංජන ං, තිණ්ණං ාරය ංවරං; 

මුනිංවනම්හිඣායන් ං, එකග්ගංසුසමාහි ං  

‘‘බන්ධුජීවකපුප්ඵානි, ලයගත්වාසුත් යකනහං; 

බුද්ධස්සඅභියරොපයං, සිඛියනොයලොකබන්ධුයනො  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘ඉය ොසත් මයකකප්යප, මනුජින්යදොමහායයසො; 

සමන් චක්ඛුනාමාසි, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා අත් නා අධිග ං විමුත්තිසුඛං නිස්සාය

උප්පන්නපීතියසොමනස්යසොඋදානවයසන– 

100. 

‘‘සම්මප්පධානසම්පන්යනො, සතිපට්ඨානයගොචයරො; 

විමුත්තිකුසුමසඤ්ඡන්යනො, පරිනිබ්බිස්ස යනාසයවො’’ති  – ගාෙං 

අභාසි; 

 ත්ෙ සම් ප්පධානසම්පන්යනොති සම්පන්නචතුබ්බිධසම්මප්පධායනො, 
ය හි කත් බ්බකිච්චං සම්පායදත්වා ඨිය ොති අත්යෙො  

සතිපට්ඨානයගොචයරොති කායානුපස්සනාදයයො සතිපට්ඨානා යගොචයරො 

පවත්තිට්ඨානං එ ස්සාති සතිපට්ඨානයගොචයරො, චතූසු සතිපට්ඨායනසු
පතිට්ඨි චිත්ය ොති අත්යෙො  ගුණයසොයභන පරමසුගන්ධා විමුත්තියයව 

කුසුමානි, ය හිසබ්බයසොසම්මයදවසඤ්ඡන්යනොවිභූසිය ොඅලඞ්කය ොති 

විමුත්තිකුසු සඤ්ඡන්යනො. පරිනිබ්බිස්සතයනාසයවොති එවං සම්මා 
පටිපජ්ජන්ය ො භික්ඛු නචිරස්යසව අනාසයවො හුත්වා පරිනිබ්බිස්සති
සඋපාදියසසාය අනුපාදියසසාය ච නිබ්බානධාතුයාති අත්යෙො  ඉදයමව ච
යෙරස්සඅඤ්ඤාබයාකරණං අයහොසි  

(දුතිය)යදවසභත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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දසමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

11. එකාදසමවග්යගො 

1. යබ ට්ඨානිකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

හිත්වා ගිහිත්තං අනයවොසිතත්යතොතිආදිකා ආයස්මය ො

යබලට්ඨානිකත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො ඉය ො එකතිංයස කප්යප යවස්සභුස්ස භගවය ො කායල
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො බ්රාහ්මණසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං
ගන්ත්වා ඝරාවාසං පහාය ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා ඉසීහි පරිවුය ො
විචරන්ය ො එකදිවසං යවස්සභුං භගවන් ං දිස්වා පීතියසොමනස්සජාය ො
සත්ථුඤාණසම්පත්තිංනිස්සායපසන්නමානයසොඤාණංඋද්දිස්ස පුප්යඵහි
පූජං අකාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා 

යබ ට්ඨානියකොති ලද්ධනායමො විඤ්ඤු ං පත්ය ො සත්ථු ධම්මයදසනං
සුත්වාපටිලද්ධසද්යධොපබ්බජිත්වාකම්මට්ඨානංගයහත්වා යකොසලරට්යඨ

අරඤ්යඤ විහරන්ය ො අලයසො කායදළ්හිබහුයලො ඵරුසවායචො අයහොසි, 
සමණධම්යම චිත් ං න උප්පායදසි  අෙ නං භගවා ඤාණපරිපාකං
ඔයලොයකත්වා– 

101. 

‘‘හිත්වාගිහිත් ංඅනයවොසි ත්ය ො, මුඛනඞ්ගලීඔදරියකොකුසීය ො; 

මහාවරායහොවනිවාපපුට්යඨො, පුනප්පුනංගබ්භමුයපතිමන්යදො’’ති  – 

ඉමාය ඔභාසගාොයසංයවයජසි යසොසත්ොරං පුරය ොනිසින්නංවියදිස්වා
 ඤ්චගාෙංසුත්වාසංයවගජාය ොඤාණස්සපරිපාකංග ත් ා විපස්සනං

පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං අපදායන (අප 

යෙර1.14.41-46) – 

‘‘කණිකාරංවයජො න් ං, නිසින්නංපබ්බ න් යර; 

ඔභායසන් ංදිසාසබ්බා, ඔසධිංවිය ාරකං  

‘‘ යයොමාණවකාආසුං, සයකසිප්යපසුසික්ඛි ා; 

ඛාරිභාරංගයහත්වාන, අන්යවන්තිමමපච්ඡය ො  

‘‘පුටයකසත් පුප්ඵානි, නික්ඛිත් ානි පස්සිනා; 

ගයහත්වා ානිඤාණම්හි, යවස්සභුස්සාභියරොපයං  

‘‘එකතිංයස ඉය ොකප්යප, යං පුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඤාණපූජායදංඵලං  

‘‘එකූනතිංසකප්පම්හි, විපුලාභසනාමයකො; 
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සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාසත්ථුඔවාදංපටිපූයජන්ය ොබයතියරකමුයඛනච 

අඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො යමවගාෙංපච්චුදාහාසි  

 ත්ෙ හිත්වා ගිහිත්තන්ති ගහට්ඨභාවං පරිච්චජිත්වා පබ්බජිත්වාති

අත්යෙො  අනයවොසිතත්යතොති අනුරූපං අයවොසි ත්ය ො, යදත්ෙං සාසයන 
පබ්බජන් ස්ස අනුරූපපරිඤ්ඤාදීනං අතීරි ත් ා අපරියයොසි භායවො

අක කරණීයයොති අත්යෙො  අෙ වා අනයවොසිතත්යතොති

අනුඅයවොසි සභායවො, විසුද්ධීනං මග්ගානඤ්ච අනුපටිපාටියා

වසි බ්බවාසස්ස අක ාවී, දසසු අරියවායසසු අවුසි වාති අත්යෙො 

මුඛසඞ්ඛා ං නඞ්ගලං ඉමස්ස අත්ථීති මුඛනඞ්ගලී. නඞ්ගයලන විය පෙවිං

පයරසුඵරුසවාචප්පයයොයගනඅත් ානංඛනන්ය ොතිඅත්යෙො  ඔදරියකොති

උදයර පසුය ො උදරයපොසන ප්පයරො  කුසීයතොති අලයසො, භාවනං
අනනුයුඤ්ජන්ය ො  එවංභූ ස්ස නිප්ඵත්තිං දස්යසන්ය ො ආහ 

‘‘ හාවරායහොව නිවාපපුට්යඨො, පුනප්පුනං ගබ්භමුයපති  න්යදො’’ති 
 ස්සත්යෙො යහට්ඨා වුත්ය ොයයව  එත්ෙ ච යො පබ්බජිත්වා 

අනයවොසි ාදිසභාව ාය පුනප්පුනං ගබ්භමුයපතිමන්යදො, නඑවං මාදියසො
පණ්ඩිය ො   බ්බිපරී සභාව ාය පන සම්මාපටිපත්තියා මත්ෙකං
පාපි ත් ා පරිනිබ්බායතීති බයතියරකමුයඛන අඤ්ඤං බයාකාසීති
දට්ඨබ්බන්ති  

යබලට්ඨානිකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. යසතුච්ඡත්යෙරගාොවණ්ණනා 

 ායනන වඤ්චිතායසති ආයස්මය ො යසතුච්ඡත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයංපුඤ්ඤං උපචිනන්ය ොතිස්සස්සසම්මාසම්බුද්ධස්සකායල
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං තිස්සං භගවන් ං
දිස්වා පසන්නමානයසො සුමධුරං පනසඵලං අභිසඞ්ඛ ං නාළියකරසාළවං
අදාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද අඤ්ඤ රස්ස 

මණ්ඩලිකරඤ්යඤො පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, යසතුච්යඡොතිස්ස නාමං
අයහොසි  යසො පි රි මය  රජ්යජ පතිට්ඨිය ො උස්සාහසත්තීනං අභායවන
රාජකිච්චානි විරායධන්ය ො රජ්ජං පරහත්ෙග ං කත්වා දුක්ඛප්පත්තියා
සංයවගජාය ො ජනපදචාරිකං චරන් ං භගවන් ං දිස්වා උපසඞ්කමිත්වා
ධම්මංසුත්වාපටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වාපරිකම්මංකයරොන්ය ො දයහව

අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.17.13-17) – 

‘‘තිස්සස්සයඛොභගවය ො, පුබ්යබඵලමදාසහං; 
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නාළියකරඤ්චපාදාසිං, ඛජ්ජකංඅභිසම්ම ං  

‘‘බුද්ධස්ස මහංදත්වා, තිස්සස්සතුමයහසියනො; 

යමොදාමහංකාමකාමී, උපපජ්ජිංයමිච්ඡකං  

‘‘ද්යවනවුය ඉය ොකප්යප, යංදානමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘ඉය ොය රසකප්පම්හි, රාජාඉන්දසයමොඅහු; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාකියලයසගරහන්ය ො– 

102. 

‘‘මායනනවඤ්චි ායස, සඞ්ඛායරසුසංකිලිස්සමානායස; 

ලාභාලායභනමථි ා, සමාධිංනාධිගච්ඡන්තී’’ති –ගාෙංඅභාසි; 

 ත්ෙ  ායනන වඤ්චිතායසති 

‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනයප්පවත්ය න මායනන
අත්තුක්කංසනපරවම්භනාදිවයසන කුසලභණ්ඩච්යඡදයනන විප්පලද්ධා  

සඞ්ඛායරසු සංකිලිස්ස ානායසති අජ්ඣත්තිකබාහියරසු චක්ඛාදීසු යචව

රූපාදීසු ච සඞ්ඛ ධම්යමසු සංකිලිස්සමානා, ‘‘එ ං මම, එයසොහමස්මි, 
එයසො යම අත් ා’’ති  ංනිමිත් ං  ණ්හාගාහාදිවයසන සංකියලසං

ආපජ්ජමානා   ාභා ායභන  ථිතාති පත් චීවරාදීනඤ්යචව වත්ොදීනඤ්ච
ලායභන ය සංයයවචඅලායභන ංනිමිත් ංඋප්පන්යනහිඅනුනයපටියඝහි
මථි ා මද්දි ා අභිභූ ා  නිදස්සනමත් ඤ්යච ං

අවසිට්ඨයලොකධම්මානම්යපත්ෙ සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො  ස ාධිං

නාධිගච්ඡන්තීති ය  එවරූපා පුග්ගලා සමාධිං සමෙවිපස්සනාවයසන
චිත්ය කග්ග ං කදාචිපි න වින්දන්ති න පටිලභන්ති න පාපුණන්ති 

සමාධිසංවත් නිකානං ධම්මානං අභාවය ො, ඉ යරසඤ්ච භාවය ො  ඉධාපි

යො මානාදීහි අභිභූ ා අවිද්දසුයනො සමාධිං නාධිගච්ඡන්ති, න එවං 
විද්දසුයනො  ය  පන මාදිසා ය හි අනභිභූ ා සමාධිං අධිගච්ඡන්ය වාති
බයතියරකමුයඛන අඤ්ඤාබයාකරණන්තියවදි බ්බං  

යසතුච්ඡත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. බන්ධුරත්යෙරගාොවණ්ණනා 

නාහං එයතන අත්ථියකොති ආයස්මය ො බන්ධුරත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො
කායල අඤ්ඤ රස්ස රඤ්යඤො අන්ය පුයර යගොපයකො හුත්වා එකදිවසං 
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භගවන් ං සපරිසං රාජඞ්ගයණන ගච්ඡන් ං දිස්වා පසන්නචිත්ය ො
කණයවරපුප්ඵානි ගයහත්වා සසඞ්ඝං යලොකනායකං පූයජසි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං සුගතීසුයයව
සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සීලවතීනගයර යසට්ඨිපුත්ය ො හුත්වා

නිබ්බත්ති, බන්ධුයරොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො විඤ්ඤු ං පත්ය ො
යකනචියදවකරණීයයනසාවත්ථියංගය ොඋපාසයකහිසද්ධිංවිහාරංගය ො 
සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා ඤාණස්ස
පරිපාකත් ා විපස්සනංපට්ඨයපත්වානචිරස්යසවඅරහත් ංපාපුණි ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර1.17.7-12) – 

‘‘සිද්ධත්යෙොනාමභගවා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

පුරක්ඛය ොසාවයකහි, නගරංපටිපජ්ජෙ  

‘‘රඤ්යඤොඅන්ය පුයරආසිං, යගොපයකොඅභිසම්මය ො; 

පාසායදඋපවිට්යඨොහං, අද්දසංයලොකනායකං  

‘‘කණයවරංගයහත්වාන, භික්ඛුසඞ්යඝසයමොකිරිං; 

බුද්ධස්සවිසුංකත්වාන,  ය ොභියයයොසයමොකිරිං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘සත් ාසීතිම්හිය ො කප්යප, චතුරාසුං මහිද්ධිකා; 

සත් ර නසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා ක ඤ්ඤුභායව ඨත්වා අත් යනො උපකාරස්ස

රඤ්යඤො පච්චුපකාරං කාතුං සීලවතීනගරං ගන්ත්වා රඤ්යඤො ධම්මං 
යදයසන්ය ො සච්චානි පකායසසි  රාජා සච්චපරියයොසායන යසො ාපන්යනො 
හුත්වා අත් යනො නගයර සුදස්සනං නාම මහන් ං විහාරං කායරත්වා 
යෙරස්ස නියයාය සි  මහාලාභසක්කායරො අයහොසි  යෙයරො විහාරං
සබ්බඤ්ච ලාභසක්කාරං සඞ්ඝස්ස නියයාය ත්වා සයං පුරිමනියායමයනව
පිණ්ඩාය චරිත්වා යායපන්ය ො කතිපාහං  ත්ෙ වසිත්වා සාවත්ථිං

ගන්තුකායමො අයහොසි  භික්ඛූ, ‘‘භන්ය , තුම්යහ ඉයධව වසෙ, සයච

පච්චයයහි යවකල්ලං, මයං  ං පරිපූයරස්සාමා’’ති ආහංසු  යෙයරො, ‘‘න

මය්හං, ආවුයසො, උළායරහිපච්චයයහිඅත්යෙොඅත්ථි, ඉ රී යරහිපච්චයයහි

යායපමි, ධම්මරයසයනවම්හිතිත්ය ො’’තිදස්යසන්ය ො– 

103. 

‘‘නාහංඑය නඅත්ථියකො, සුඛිය ොධම්මරයසන ප්පිය ො; 

පිත්වාරසග්ගමුත් මං, නචකාහාමිවියසනසන්ෙව’’න්ති – 
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ගාෙංඅභාසි  

 ත්ෙ නාහං එයතන අත්ථියකොති යයන මං තුම්යහ  ප්යපතුකාමා

‘‘පරිපූයරස්සාමා’’තිවදෙ, එය නආමිසලායභනපච්චයාමිසරයසන නාහං

අත්ථියකො, මය්හං එය න අත්යෙො නත්ථි, සන්තුට්ඨි පරමං සුඛන්ති
ඉ රී යරයහව පච්චයයහියායපමීතිඅත්යෙො ඉදානිය නඅනත්ථිකභායව

පධානකාරණං දස්යසන්ය ො ආහ ‘‘සුඛියතො ධම් රයසන තප්පියතො’’ති 
සත් තිංසයබොධිපක්ඛියධම්මරයසන යචව නවවිධයලොකුත් රධම්මරයසන
ච  ප්පිය ො පීණිය ො සුඛිය ො උත් යමන සුයඛන සුහිය ොති අත්යෙො  

පිත්වාරසග්ගමුත්ත න්තිසබ්බරයසසුඅග්ගං යසට්ඨං ය ොයයවඋත් මං

යොවුත් ං ධම්මරසං පිවිත්වා ඨිය ො, ය නාහ – ‘‘සබ්බරසං ධම්මරයසො

ජිනාතී’’ති )ධ  ප  354). න ච කාහාමි වියසන සන්ෙවන්ති එවරූපං
රසුත් මං ධම්මරසං පිවිත්වා ඨිය ො වියසන විසසදියසන විසරයසන

සන්ෙවංසංසග්ගංනකරිස්සාමි,  ොකරණස්සකාරණංනත්ථීති අත්යෙො  

බන්ධුරත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. ඛිතකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

 හුයකො වත ය  කායෙොති ආයස්මය ො ඛි කත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල යක්ඛයසනාපති හුත්වා
නිබ්බත්ය ොඑකදිවසංයක්ඛසමාගයම නිසින්යනොසත්ොරංඅඤ්ඤ රස්මිං
රුක්ඛමූයලනිසින්නංදිස්වාඋපසඞ්කමිත්වා සත්ොරංවන්දිත්වාඑකමන් ං
නිසීදි   ස්ස සත්ො ධම්මං යදයසසි  යසො ධම්මං සුත්වා උළාරං
පීතියසොමනස්සං පයවයදන්ය ො අප්යඵොයටන්ය ො උට්ඨහිත්වා සත්ොරං 
වන්දිත්වා පදක්ඛිණං කත්වා පක්කාමි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන 
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං

බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති, ඛිතයකොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො විඤ්ඤු ං
පත්ය ො මහායමොග්ගල්ලානත්යෙරස්ස මහිද්ධිකභාවං සුත්වා ‘‘ඉද්ධිමා
භවිස්සාමී’’ති පුබ්බයහතුනායචොදියමායනොපබ්බජිත්වාභගවය ොසන්තියක
කම්මට්ඨානංගයහත්වා සමෙවිපස්සනාසුකම්මංකයරොන්ය ොනචිරස්යසව

ඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.17.1-6) – 

‘‘පදුයමොනාමනායමන, ද්විපදින්යදොනරාසයභො; 

පවනාඅභිනික්ඛම්ම, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා  

‘‘යක්ඛානංසමයයොආසි, අවිදූයරමයහසියනො; 

යයනකිච්යචනසම්පත් ා, අජ්ඣායපක්ඛිංසු ාවයද  

‘‘බුද්ධස්සගිරමඤ්ඤාය, අම ස්සචයදසනං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, අප්යඵොයටත්වාඋපට්ඨහිං  
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‘‘සුචිණ්ණස්සඵලංපස්ස, උපට්ඨානස්සසත්ථුයනො; 

තිංසකප්පසහස්යසසු, දුග්ගතිංනුපපජ්ජහං  

‘‘ඌනතිංයස කප්පසය , සමලඞ්ක නාමයකො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා සවියසසං ඉද්ධීසු වසීභායවන අයනකවිහි ං 

ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොන්ය ො ඉද්ධිපාටිහාරියයන අනුසාසනීපාටිහාරියයන ච

සත් ානං අනුග්ගහං කයරොන්ය ො විහරති  යසො භික්ඛූහි, ‘‘කෙං ත්වං, 

ආවුයසො, ඉද්ධි වළඤ්යජසී’’තිපුට්යඨො මත්ෙංආචික්ඛන්ය ො– 

104. 

‘‘ලහුයකොව යමකායයො, ඵුට්යඨොචපීතිසුයඛනවිපුයලන; 

තූලමිවඑරි ංමාලුය න, පිලවතීවයමකායයො’’ති – 

ගාෙංඅභාසි ‘‘උදානවයසනා’’තිපිවදන්තියයව  

 ත්ෙ  හුයකො වත ය  කායෙොති නීවරණාදිවික්ඛම්භයනන
චුද්දසවියධන චිත් පරිදමයනන චතුරිද්ධිපාදකභාවනාය සුට්ඨු 

චිණ්ණවසීභායවන ච යම රූපකායයො සල්ලහුයකො ව , යයන දන්ධං
මහාභූ පච්චයම්පි නාම ඉමං කරජකායං චිත් වයසන පරිණායමමීති

අධිප්පායයො  ඵුට්යඨොචපීතිසුයඛන විපුය නාතිසබ්බත්ෙකයමවඵරන්ය න
මහ ාඋළායරනපීතිසහිය නසුයඛන ඵුට්යඨොචයමකායයොතියයොජනා 

ඉදඤ්ච යො කායයො ලහුයකො අයහොසි,  ං දස්සනත්ෙං වුත් ං  
සුඛසඤ්යඤොක්කමයනන හි සද්ධිංයයව ලහුසඤ්යඤොක්කමනං යහොති 
සුඛස්ස ඵරණඤ්යචත්ෙ  ංසමුට්ඨානරූපවයසන දට්ඨබ්බං කෙං පන

චතුත්ෙජ්ඣානසමඞ්ගියනොපීතිසුඛඵරණං, සමතික්කන් පීතිසුඛඤ්හි න්ති

යච? සච්චයම ං, ඉදං පන න චතුත්ෙජ්ඣානලක්ඛණවයසන වුත් ං, අෙ

යඛො පුබ්බභාගවයසන  ‘‘පීතිසුයඛනා’’ති පන පීතිසහි සදියසන සුයඛන, 

උයපක්ඛා හි ඉධ සන් සභාව ාය ඤාණවියසසයයොගය ො ච සුඛන්ති

අධිප්යප ං  ොහි වුත් ං ‘‘සුඛසඤ්ඤඤ්චලහුසඤ්ඤඤ්ච ඔක්කමතී’’ති

)පටි  ම  1.101). පාදකජ්ඣානාරම්මයණන රූපකායාරම්මයණන වා
ඉද්ධිචිත්ය න සහජා ං සුඛසඤ්ඤඤ්ච ලහුසඤ්ඤඤ්ච ඔක්කමති පවිසති
ඵුසතිසම්පාපුණාතීති අයම්පි ත්ෙඅත්යෙො  ොචාහ අට්ඨකොයං)පටි ම 

අට්ඨ  2.3.12) – ‘‘සුඛසඤ්ඤා නාම උයපක්ඛාසම්පයුත් ා සඤ්ඤා 
උයපක්ඛා හි සන් ං සුඛන්ති වුත් ං සායයව සඤ්ඤා නීවරයණහි යචව 

වි ක්කාදිපච්චනීයකහි ච විමුත් ත් ා ලහුසඤ්ඤාතිපි යවදි බ්බා   ං
ඔක්කන් ස්ස පනස්සකරජකායයොපිතූලපිචුවියසල්ලහුයකොයහොති යසො
එවං වා ක්ඛිත් තූලපිචුයනො විය සල්ලහුයකන දිස්සමායනන කායයන

බ්රහ්මයලොකංගච්ඡතී’’ති ය නාහ ‘‘තූ මිවඑරිතං ාලුයතන, පි වතීවය 
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පටුන 

කායෙො’’ති   ස්සත්යෙො – යදාහං බ්රහ්මයලොකං අඤ්ඤං වා ඉද්ධියා

ගන්තුකායමො යහොමි,  දා මාලුය න වායුනා එරි ං චිත් ං තූලපිචු විය
ආකාසංලඞ්ඝන්ය ොයයවයමකායයොයහොතීති  

ඛි කත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5.  ලිතවම්භත්යෙරගාොවණ්ණනා 

උක්කණ්ඨියතොති ආයස්මය ො මලි වම්භත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයංකිර පදුමුත් රස්සභගවය ොකායලහිමවන් ය ොඅවිදූයර

අඤ්ඤ රස්මිංජා ස්සයරසකුයණො හුත්වානිබ්බත්ති, පදුමුත් යරොභගවා
 ං අනුග්ගණ්හන්ය ො  ත්ෙ ගන්ත්වා ජා ස්සරතීයර චඞ්කමති  සකුයණො
භගවන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො සයර කුමුදානි ගයහත්වා භගවන් ං
පූයජසි  යසො ය නපුඤ්ඤකම්යමනයදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ො ඉමස්මිං 
බුද්ධුප්පායද කුරුකච්ඡනගයර අඤ්ඤ රස්ස බ්රාහ්මණස්ස පුත්ය ො හුත්වා 

නිබ්බත්ති,  ලිතවම්යභොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො විඤ්ඤු ං පත්ය ො
පච්ඡාභූමහායෙරං උපසඞ්කමිත්වා  ස්ස සන්තියක ධම්මං සුත්වා 
පටිලද්ධසද්යධොපබ්බජිත්වාවිපස්සනායකම්මංකයරොන්ය ොවිහරති  ස්ස

චඅයං සභායවො, යත්ෙයභොජනසප්පායයොදුල්ලයභො, ඉ යරසුලභා,  ය ො

නපක්කමති යත්ෙපන යභොජනසප්පායයොසුලයභො, ඉ යරදුල්ලභා,  ත්ෙ
න වසති පක්කමය ව  එවං විහරන්ය ො ච යහතුසම්පන්න ාය
මහාපුරිසජාතික ාය ච නචිරස්යසව විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං

පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර 1.16.51-57) – 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, මහාජා ස්සයරොඅහු; 

පදුමුප්පලසඤ්ඡන්යනො, පුණ්ඩරීකසයමොත්ෙයටො  

‘‘කුකුත්යෙොනාමනායමන,  ත්ොසිංසකුයණො දා; 

සීලවාබුද්ධිසම්පන්යනො, පුඤ්ඤාපුඤ්යඤසුයකොවියදො  

‘‘පදුමුත් යරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

ජා ස්සරස්සාවිදූයර, සඤ්චරිත්ෙමහාමුනි  

‘‘ජලජංකුමුදංයඡත්වා, උපයනසිංමයහසියනො; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, පටිග්ගහිමහාමුනි  

‘‘ ඤ්චදානංදදිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 

කප්පානංස සහස්සං, දුග්ගතිංනුපපජ්ජහං  

‘‘යසොළයසය ොකප්පසය , ආසුංවරුණනාමකා; 

අට්ඨඑය ජනාධිපා, චක්කවත්තීමහබ්බලා  
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‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා 

උදායනන්ය ො– 

105. 

‘‘උක්කණ්ඨිය ොපිනවයස, රමමායනොපිපක්කයම; 

න ත්යවවානත්ෙසංහි ං, වයස වාසං විචක්ඛයණො’’ති  – ගාෙං 

අභාසි; 

 ත්ෙ උක්කණ්ඨියතොපි න වයසති යස්මිං ආවායස වසන් ස්ස යම
යභොජනසප්පායාලායභන අධිකුසයලසු ධම්යමසු උක්කණ්ඨා අනභිරති 

උප්පජ්ජති,  ත්ෙ උක්කණ්ඨිය ොපි වසාමියයව ඉ රසප්පායලායභන න

පක්කයම න පක්කමාමි  න වයසති එත්ෙ න-කායරනපි පක්කයමතිපදං 

සම්බන්ධි බ්බං  ර  ායනොපි පක්කය තියස්මිං පනආවායස වසන් ස්ස

යම පච්චයයවකල්ලාභායවන නත්ථි උක්කණ්ඨා, අඤ්ඤදත්ථු අභිරමාමි, 

එවං අභිරමමායනොපි අවයසසසප්පායාලායභන  ය ො පක්කයම, න 
වයසයයං  එවං පටිපජ්ජන්ය ොවාහං නචිරස්යසව සකත්ෙං පච්චුපාදින්ති 
අයඤ්යචත්ෙ අත් පටිපත්තිපච්චයවක්ඛණායංයයොජනා පරස්සඔවාදදායන

පන වයසයය න පක්කයමයයාති විධානවයසන යයොයජ බ්බං  න

ත්යවවානත්ෙසංහිතං, වයස වාසං විචක්ඛයණොති යස්මිං ආවායස පච්චයා

සුලභා, සමණධම්යමො න පාරිපූරිං ගච්ඡති, යස්මිඤ්ච ආවායස පච්චයා

දුල්ලභා, සමණධම්යමොපි පාරිපූරිං න ගච්ඡති, එවරූයපො ආවායසො ඉධ
අනත්ෙසංහිය ොනාමඅවඩ්ඪිසහිය ොතිකත්වා  එවරූපංවාසංවිචක්ඛයණො
විඤ්ඤුජාතියකො සකත්ෙං පරිපූයරතුකායමො නත්යවව වයසයය  යත්ෙ පන

පඤ්චඞ්ගසමන්නාගය ො ආවායසො ලබ්භති, සත් පි සප්පායා ලබ්භන්ති, 
 ත්යෙව වයසයයාතිඅත්යෙො  

මලි වම්භත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. සුයහ න්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සතලිඞ්ගස්සඅත්ෙස්සාතිආයස්මය ො සුයහමන් ත්යෙරස්සගාො කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයංපුඤ්ඤංඋපචිනන්ය ොඉය ොද්වානවුය කප්යපතිස්සස්ස 

භගවය ො කායල වනචයරො හුත්වා වයන වසති,  ං අනුග්ගහිතුං භගවා
අරඤ්ඤං පවිසිත්වා  ස්ස ආසන්යන ඨායන අඤ්ඤ රස්මිං රුක්ඛමූයල
නිසීදි  යසො භගවන් ං දිස්වා පසන්නචිත්ය ො සුගන්ධානි පුන්නාගපුප්ඵානි
ඔචිනිත්වා භගවන් ං පූයජසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක
නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො 
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද පාරියන් යදයස විභවසම්පන්නස්ස බ්රාහ්මණස්ස

පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, සුයහ න්යතොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො 
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විඤ්ඤු ං පත්ය ො සඞ්කස්සනගයර මිගදායය විහරන් ං භගවන් ං
උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා ය පිටයකො
හුත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව ඡළභිඤ්යඤො 

පටිසම්භිදාපත්ය ොඅයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.16.46-50) 

– 

‘‘කානනංවනයමොගය්හ, වසාමිලුද්දයකොඅහං; 

පුන්නාගංපුප්ඵි ංදිස්වා, බුද්ධයසට්ඨංඅනුස්සරිං  

‘‘ ං පුප්ඵංඔචිනිත්වාන, සුගන්ධංගන්ධි ං සුභං; 

ථූපංකරිත්වාපුලියන, බුද්ධස්සඅභියරොපයං  

‘‘ද්යවනවුය ඉය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘එකම්හිනවුය කප්යප, එයකොආසිං යමොනුයදො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා එවං චින්ය සි – ‘‘මයා යඛො යං සාවයකන

පත් බ්බං,  ං අනුප්පත් ං, යංනූනාහං ඉදානි භික්ඛූනං අනුග්ගහං 
කයරයය’’න්ති  එවං චින්ය ත්වා පභින්නපටිසම්භිද ාය අකිලාසු ාය ච
අත් යනො සන්තිකං උපගය  භික්ඛූ යොරහං ඔවදන්ය ො අනුසාසන්ය ො
කඞ්ඛං ඡින්දන්ය ො ධම්මං කයෙන්ය ො කම්මට්ඨානං නිග්ගුම්බං නිජ්ජටං
කත්වාආචික්ඛන්ය ොවිහරති  අයෙකදිවසංඅත් යනොසන්තිකංඋපග ානං
භික්ඛූනංවිඤ්ඤූනඤ්චපුග්ගලානංවියසසං ආචික්ඛන්ය ො– 

106. 

‘‘ස ලිඞ්ගස්සඅත්ෙස්ස, ස ලක්ඛණධාරියනො; 

එකඞ්ගදස්සීදුම්යමයධො, ස දස්සීචපණ්ඩිය ො’’ති –ගාෙං අභාසි; 

 ත්ෙ සතලිඞ්ගස්සාති ලීනමත්ෙං ගයමන්තීති ලිඞ්ගානි, අත්යෙසු

සද්දස්සපවත්තිනිමිත් ානි,  ානිපනස ංඅයනකානි ලිඞ්ගානිඑ ස්සාති

ස ලිඞ්යගො අයනකත්යෙොහිඉධස සද්යදො, ‘‘ස ං සහස්ස’’න්තිආදීසුවිය

න සඞ්ඛයාවියසසත්යෙො  ස්ස ස ලිඞ්ගස්ස  අත්ෙස්සාති යඤයයස්ස, 

යඤයයඤ්හිඤායණන අරණීයය ො ‘‘අත්යෙො’’ති වුච්චති  යසො ච එයකොපි

අයනකලිඞ්යගො, යො ‘‘සක්යකො පුරින්දයදො මඝවා’’ති, ‘‘පඤ්ඤා විජ්ජා
යමධා ඤාණ’’න්ති ච  යයන ලිඞ්යගන පවත්තිනිමිත්ය න

 ාවතිංසාධිපතිම්හි ඉන්දසද්යදො පවත්ය ො, න ය න  ත්ෙ සක්කාදිසද්දා

පවත් ා, අෙ යඛො අඤ්යඤන   ො යයන සම්මාදිට්ඨිම්හි පඤ්ඤාසද්යදො
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පවත්ය ො, න ය න විජ්ජාදිසද්දා  ය න වුත් ං ‘‘ස ලිඞ්ගස්ස
අත්ෙස්සා’’ති  

සත ක්ඛණධාරියනොති අයනකලක්ඛණවය ො  ලක්ඛීයති එය නාති

ලක්ඛණං, පච්චයභාවියනො අත්ෙස්සඅත් යනොඵලංපටිච්චපච්චයභායවො, 
ය න හි යසො අයං ඉමස්ස කාරණන්ති ලක්ඛීයති  යසො ච එකස්යසව

අත්ෙස්ස අයනකප්පයභයදො උපලබ්භති, ය නාහ

‘‘ස ලක්ඛණධාරියනො’’ති අෙවාලක්ඛීයන්තීතිලක්ඛණානි,  ස්ස ස්ස 
අත්ෙස්සසඞ්ඛ  ාදයයොපකාරවියසසාය පනඅත්ෙය ොඅවත්ොවියසසා
යවදි බ්බා  ය  ච පන ය සං අනිච්ච ාදිසාමඤ්ඤලක්ඛණං ලිඞ්යගන්ති

ඤායපන්තීති‘‘ලිඞ්ගානී’’තිච වුච්චන්ති  ස්සියමආකාරා, යස්මාඑකස්සාපි

අත්ෙස්ස අයනයක උපලබ්භන්ති  ය න වුත් ං ‘‘ස ලිඞ්ගස්ස අත්ෙස්ස, 

ස ලක්ඛණධාරියනො’’ති  ය නාහ ආයස්මා ධම්මයසනාපති – ‘‘සබ්යබ
ධම්මා සබ්බාකායරන බුද්ධස්ස භගවය ො ඤාණමුයඛ ආපාෙං

ආගච්ඡන්තී’’ති (මහානි  156; චූළනි  යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස 85; 

පටි ම 3.5). 

එකඞ්ගදස්සීදුම්ය යධොතිඑවං අයනකලිඞ්යගඅයනකලක්ඛයණඅත්යෙ
යයො  ත්ෙ එකඞ්ගදස්සී අපුථුපඤ්ඤ ාය එකලිඞ්ගමත් ං
එකලක්ඛණමත් ඤ්ච දිස්වා අත් නා දිට්ඨයමව ‘‘ඉදයමව සච්ච’’න්ති 

අභිනිවිස්ස ‘‘යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති ඉ රං පටික්ඛිපති, හත්ථිදස්සනකඅන්යධො

විය එකඞ්ගගාහී දුම්ය යධො දුප්පඤ්යඤො  ත්ෙ විජ්ජමානානංයයව

පකාරවියසසානං අජානනය ො මිච්ඡා අභිනිවිසනය ො ච  සතදස්සී ච

පණ්ඩියතොති පණ්ඩිය ො පන  ත්ෙ විජ්ජමායන අයනයකපි පකායර
අත් යනො පඤ්ඤාචක්ඛුනා සබ්බයසො පස්සති  යයො වා  ත්ෙ ලබ්භමායන

අයනයක පඤ්ඤාචක්ඛුනා අත් නාපි පස්සති, අඤ්යඤසම්පි දස්යසති

පකායසති, යසො පණ්ඩියතො විචක්ඛයණො අත්යෙසු කුසයලො නාමාති  එවං
යෙයරොඋක්කංසග ං අත් යනොපටිසම්භිදාසම්පත්තිංභික්ඛූනංවිභායවසි  

සුයහමන් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. ධම් සවත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පබ්බජිං තු යිත්වානාති ආයස්මය ො ධම්මසවත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල සුවච්යඡො නාම
බ්රාහ්මයණො හුත්වා තිණ්ණං යවදානං පාරගූ ඝරාවායස යදොසං දිස්වා
 ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අරඤ්ඤාය යන පබ්බ න් යර අස්සමං
කායරත්වාබහූහි ාපයසහිසද්ධිං වසි අෙස්සකුසලබීජංයරොයපතුකායමො
පදුමුත් යරොභගවාඅස්සමසමීයපආකායසඨත්වා ඉද්ධිපාටිහාරියංදස්යසසි 
යසො  ං දිස්වා පසන්නමානයසො පූයජතුකායමො නාගපුප්ඵානි ඔචිනායපසි 

සත්ො, ‘‘අලං ඉමස්ස  ාපසස්ස එත් කං කුසලබීජ’’න්ති පක්කාමි  යසො 
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පුප්ඵානි ගයහත්වා සත්ථු ගමනමග්ගං ඔකිරිත්වා චිත් ං පසායදන්ය ො
අඤ්ජලිං පග්ගය්හ අට්ඨාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක
නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද

මගධරට්යඨ බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා ධම් සයවොති ලද්ධනායමො
විඤ්ඤු ං පත්ය ො යහතුසම්පත්තියා යචොදියමායනො ඝරාවායස ආදීනවං
පබ්බජ්ජාය ආනිසංසඤ්ච දිස්වා දක්ඛිණාගිරිස්මිං විහරන් ං භගවන් ං
උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා විපස්සනාය

කම්මංකයරොන්ය ොනචිරස්යසවඅරහත් ං පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන 

(අප යෙර1.16.39-45) – 

‘‘සුවච්යඡොනාමනායමන, බ්රාහ්මයණොමන් පාරගූ; 

පුරක්ඛය ොසසිස්යසහි, වසය පබ්බ න් යර  

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

මමුද්ධරිතුකායමොයසො, ආගච්ඡිමමසන්තිකං  

‘‘යවහාසම්හිචඞ්කමති, ධූපායතිජලය  ො; 

හාසංමමංවිදිත්වාන, පක්කාමිපාචිනාමුයඛො  

‘‘ ඤ්ච අච්ඡරියංදිස්වා, අබ්භු ං යලොමහංසනං; 

නාගපුප්ඵංගයහත්වාන, ග මග්ගම්හිඔකිරිං  

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යංපුප්ඵංඔකිරිංඅහං; 

ය නචිත් ප්පසායදන, දුග්ගතිංනුපපජ්ජහං  

‘‘එකතිංයස කප්පසය , රාජාආසිමහාරයහො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

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

යසොමනස්සප්පත්ය ොඋදානවයසන– 

107. 

‘‘පබ්බජිංතුලයත්වාන, අගාරස්මානගාරියං; 

තිස්යසො විජ්ජා අනුප්පත් ා, ක ං බුද්ධස්ස සාසන’’න්ති  – ගාෙං

අභාසි; 

 ත්ෙ පබ්බජිං තු යිත්වානාති ‘‘සම්බායධො ඝරාවායසො

රජාපයෙො’’තිආදිනා)දී නි 1.191; ම නි 2.10; සං නි 2.154) ඝරාවායස, 

‘‘අප්පස්සාදා කාමා බහුදුක්ඛා බහුපායාසා’’තිආදිනා )පාචි  417; ම  නි  

1.177) කායමසු ආදීනවං  ප්පටිපක්ඛය ො යනක්ඛම්යම ච ආනිසංසං
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තුලභූ ාය පඤ්ඤාය විචායරත්වා වීමංසිත්වාති අත්යෙො  යසසං යහට්ඨා
වුත් නයයමව ඉදයමවචයෙරස්ස අඤ්ඤාබයාකරණංඅයහොසීති  

ධම්මසවත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. ධම් සවපිතුත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ස වීසවස්සසතියකොති ආයස්මය ො ධම්මසවපිතුත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො බුද්ධසුඤ්යඤ යලොයක
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො භූ ගයණ නාම පබ්බය 
විහරන් ංපච්යචකසම්බුද්ධංදිස්වාපසන්නමානයසො තිණසූලපුප්යඵහිපූජං
අකාසි  යසො ය නපුඤ්ඤකම්යමනයදවයලොයකනිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං
සුගතීසුයයවසංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදමගධරට්යඨබ්රාහ්මණකුයල 
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො දාරපරිග්ගහං කත්වා ධම්මසවං නාම

පුත් ං ලභිත්වා  ස්මිං පබ්බජිය  සයම්පි වීසවස්සසතියකො හුත්වා, ‘‘මම

පුත්ය ො  ාව  රුයණො පබ්බජි, අෙ කස්මා නාහං පබ්බජිස්සාමී’’ති
සඤ්ජා සංයවයගො සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුත්වා පබ්බජිත්වා
විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං සච්ඡාකාසි  ය න වුත් ං 

අපදායන (අප යෙර1.16.35-38) – 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, භූ ගයණොනාමපබ්බය ො; 

වසය යකොජියනො ත්ෙ, සයම්භූයලොකනිස්සයටො  

‘‘තිණසූලංගයහත්වාන, බුද්ධස්සඅභියරොපයං; 

එකූනස සහස්සං, කප්පංනවිනිපාතියකො  

‘‘ඉය ොඑකාදයසකප්යප, එයකොසිංධරණීරුයහො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

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

සඤ්ජා යසොමනස්යසොඋදායනන්ය ො– 

108. 

‘‘සවීසවස්සසතියකො, පබ්බජිංඅනගාරියං; 

තිස්යසො විජ්ජා අනුප්පත් ා, ක ං බුද්ධස්ස සාසන’’න්ති  – ගාෙං

අභාසි; 

 ත්ෙ සවීසවස්සසතියකොතියසො වීසංවස්සසතියකො, යසො අහං ජාතියා

වීසාධිකවස්සසතියකො සමායනො  පබ්බජින්ති පබ්බජ්ජං උපගච්ඡිං  යසසං
වුත් නයයමව ඉදයමවච ඉමස්සයෙරස්සඅඤ්ඤාබයාකරණංඅයහොසි  

ධම්මසවපිතුත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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9. සඞ්ඝරක්ඛිතත්යෙරගාොවණ්ණනා 

නනූනාෙංපර හිතානුකම්පියනොතිආයස්මය ො සඞ්ඝරක්ඛි ත්යෙරස්ස

ගාො කාඋප්පත්ති? යසොපිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයව
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ඉය ො චතුනවුය  කප්යප කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං පබ්බ පායද වසන්ය  සත්  
පච්යචකසම්බුද්යධ දිස්වා පසන්නමානයසො කදම්බපුප්ඵානි ගයහත්වා
පූයජසි යසොය නපුඤ්ඤකම්යමනයදවයලොයකනිබ්බත්තිත්වාඅපරාපරං
පුඤ්ඤානි කත්වාසුගතීසුයයවසංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදසාවත්ථියං

ඉබ්භකුයල නිබ්බත්ති,  ස්ස සඞ්ඝරක්ඛියතොති නාමං අයහොසි  යසො 
විඤ්ඤු ං පත්ය ො පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා කම්මට්ඨානං ගයහත්වා 
අඤ්ඤ රං භික්ඛුං සහායං කත්වා අරඤ්යඤ විහරති  යෙරස්ස 

වසනට්ඨානය ො අවිදූයර වනගුම්යබ එකා මිගී විජායත්වා  රුණං ඡාපං

රක්ඛන්තී ඡා ජ්ඣත් ාපි පුත් සියනයහන දූයර යගොචරාය න ගච්ඡති, 

ආසන්යනචතියණොදකස්සඅලායභන කිලමති  ංදිස්වායෙයරො, ‘‘අයහො

ව ායං යලොයකො  ණ්හාබන්ධනබද්යධො මහාදුක්ඛං අනුභවති, න  ං
ඡින්දිතුං සක්යකොතී’’ති සංයවගජාය ො  යමව අඞ්කුසං කත්වා විපස්සනං 

වඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර 1.16.30-

34) – 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, කුක්කුයටොනාමපබ්බය ො; 

 ම්හිපබ්බ පාදම්හි, සත් බුද්ධාවසන්තිය   

‘‘කදම්බංපුප්ඵි ංදිස්වා, දීපරාජංවඋග්ග ං; 

උයභොහත්යෙහිපග්ගය්හ, සත් බුද්යධසයමොකිරිං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘ද්යවනවුය ඉය ොකප්යප, සත් ාසුංපුප්ඵනාමකා; 

සත් ර නසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ්බලා  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො දුතියකං භික්ඛුං මිච්ඡාවි ක්කබහුලං

විහරන් ංඤත්වා යමවමිගිංඋපමංකරිත්වා ංඔවදන්ය ො– 

109. 

‘‘න නූනායං පරමහි ානුකම්පියනො, රයහොගය ො අනුවිගයණති

සාසනං; 

 ොහයංවිහරතිපාකතින්ද්රියයො, මිගීයො රුණජාතිකාවයන’’ති  
– 
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ගාෙංඅභාසි  

 ත්ෙ නනූනාෙන්ති න-ඉතිපටියසයධනිපාය ො  නූනාති පරිවි ක්යක 

නූනඅයන්තිපදච්යඡයදො  පර හිතානුකම්පියනොති පරමං අතිවිය, පරයමන
වා අනුත් යරන හිය න සත්ය  අනුකම්පනසීලස්ස භගවය ො  

රයහොගයතොති රහසි ගය ො, සුඤ්ඤාගාරගය ො කායවියවකයුත්ය ොති

අත්යෙො  අනුවිගයණතීති එත්ෙ ‘‘න නූනා’’ති පදද්වයං ආයනත්වා 

සම්බන්ධි බ්බං ‘‘නානුවිගයණති නූනා’’ති, න චින්ය සි මඤ්යඤ, 

‘‘නානුයුඤ්ජතී’’ති  ක්යකමීති අත්යෙො  සාසනන්ති පටිපත්තිසාසනං, 

චතුසච්චකම්මට්ඨානභාවනන්තිඅධිප්පායයො. තො හීතිය යනවකාරයණන, 

සත්ථු සාසනස්ස අනනුයුඤ්ජනය ො එව  අෙන්ති අයං භික්ඛු  

පාකතින්ද්රියෙොති මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රියානං යොසකං විසයයසු

විස්සජ්ජනය ො සභාවභූ ඉන්ද්රියයො, අසංවු චක්ඛුද්වාරාදියකොති අත්යෙො 

යස්ස  ණ්හාසඞ්ගස්ස අච්ඡින්න ාය යසො භික්ඛු පාකතින්ද්රියයො විහරති, 

 ස්ස උපමං දස්යසන්ය ො ‘‘මිගී ෙො තරුණජාතිකා වයන’’තිආහ  යො
අයං  රුණසභාවා මිගී පුත් ස්යනහස්ස අච්ඡින්න ාය වයන දුක්ඛං

අනුභවති, න  ං අතිවත් ති, එවමයම්පි භික්ඛු සඞ්ගස්ස අච්ඡින්න ාය
පාකතින්ද්රියයො විහරන්ය ො වට්ටදුක්ඛං නාතිවත් තීති අධිප්පායයො 
‘‘ රුණවිජාතිකා’’ති වා පායඨො  අභිනවප්පසු ා බාලවච්ඡාති අත්යෙො   ං
සුත්වා යසො භික්ඛු සඤ්ජා සංයවයගො විපස්සනං වඩ්යඪත්වා නචිරස්යසව 

අරහත් ංපාපුණි  

සඞ්ඝරක්ඛි ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. උසභත්යෙරගාොවණ්ණනා 

නගානගග්යගසුසුසංවිරූළ්හාතිආයස්මය ො උසභත්යෙරස්සගාො කා

උප්පති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව 
විවට්ටූපනිස්සයානිපුඤ්ඤානිකයරොන්ය ොඉය ොඑකතිංයසකප්යපසිඛිස්ස
භගවය ොකායල යදවපුත්ය ොහුත්වානිබ්බත්ය ොඑකදිවසංසත්ොරංදිස්වා
පසන්නමානයසො දිබ්බපුප්යඵහි පූජං අකාසි  සා පුප්ඵපූජා සත් ාහං
පුප්ඵමණ්ඩපාකායරන අට්ඨාසි  යදවමනුස්සානං මහාසමාගයමො අයහොසි 
යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං

බුද්ධුප්පායද යකොසලරට්යඨ ඉබ්භකුයල නිබ්බත්ති,  ස්ස උසයභොතිනාමං
අයහොසි  යසො විඤ්ඤු ං පත්ය ො යජ වනපටිග්ගහයණ සත්ෙරි
ලද්ධප්පසායදො පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්යචො අරඤ්යඤ පබ්බ පායද
විහරති ය නචසමයයනපාවුසකාලයමයඝඅභිප්පවුට්යඨපබ්බ සිඛයරසු 

රුක්ඛගච්ඡල ාය ඝනපණ්ණසණ්ඩියනො යහොන්ති. අයෙකදිවසං යෙයරො 
යලණය ො නික්ඛමිත්වා  ං වනරාමයණයයකං පබ්බ රාමයණයයකඤ්ච
දිස්වා යයොනියසොමනසිකාරවයසන ‘‘ඉයමපි නාම රුක්ඛාදයයො අයච නා
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උතුසම්පත්තියාවඩ්ඪිං පාපුණන්ති, අෙකස්මානාහංඋතුසප්පායංලභිත්වා
ගුයණහිවඩ්ඪිංපාපුණිස්සාමී’’ති චින්ය න්ය ො– 

110. 

‘‘නගානගග්යගසුසුසංවිරූළ්හා, උදග්ගයමයඝනනයවනසිත් ා; 

වියවකකාමස්ස අරඤ්ඤසඤ්ඤියනො, ජයනති භියයයො උසභස්ස 
කලය ’’න්ති – 

ගාෙංඅභාසි  

 ත්ෙ නගාතිරුක්ඛා, ‘‘නාගා’’තියකචි වදන්ති, නාගරුක්ඛාතිඅත්යෙො  

නගග්යගසූති පබ්බ සිඛයරසු  සුසංවිරූළ්හාති සුට්ඨු සමන් ය ො
විරූළ්හමූලා හුත්වා පරිය ො උපරි ච සම්මයදව

සඤ්ජා සාඛග්ගපල්ලවප්පසාඛාති අත්යෙො  උදග්ගය යඝන නයවන

සිත්තාති පඨමුප්පන්යනන උළායරන මහ ා පාවුසයමයඝන අභිප්පවුට්ඨා  

වියවකකා ස්සාති කියලසවිවිත් ං චිත් වියවකං ඉච්ඡන් ස්ස, 

අරඤ්ඤවායසන ාවකායවියවයකොලද්යධො, ඉදානි උපධිවියවකාධිගමස්ස

නිස්සයභූය ො චිත් වියවයකො ලද්ධබ්යබොති  ං පත්ෙයමානස්ස, ජාගරියං

අනුයුඤ්ජන් ස්සාති අත්යෙො, ය නාහ ‘‘අරඤ්ඤසඤ්ඤියනො’’ති 
අරඤ්ඤවායසොනාමසත්ොරාවණ්ණිය ොයෙොමිය ො  යසොචයඛොයාවයදව

සමෙවිපස්සනාභාවනාපාරිපූරියා,  ස්මාසාමයාහත්ෙග ාකා බ්බාති එවං

අරඤ්ඤග සඤ්ඤියනොයනක්ඛම්මසඞ්කප්පබහුලස්සාතිඅත්යෙො  ජයනතීති

උප්පායදන්ති, පුථුත්ය  හි ඉදං එකවචනං  යකචි පන ‘‘ජයනන්තී’’ති

පඨන්ති  භියෙයොති උපරූපරි  උසභස්සාති අත් ානයමව පරං විය වදති  

ක යතන්ති කලයභාවං චිත් ස්ස කම්මඤ්ඤ ං භාවනායයොගය ං  
ස්වායමත්යෙොයහට්ඨාවුත්ය ොයයව එවංයෙයරොඉමංගාෙංවදන්ය ොයයව

විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වාඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප 

යෙර1.16.25-29) – 

‘‘යදවපුත්ය ො අහංසන්ය ො, පූජයං සිඛිනායකං; 

මන්දාරයවනපුප්යඵන, බුද්ධස්සඅභියරොපයං  

‘‘සත් ාහංඡදනංආසි, දිබ්බංමාලං ොගය ; 

සබ්යබජනාසමාගන්ත්වා, නමස්සිංසු ොග ං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘ඉය ොචදසයමකප්යප, රාජායහොසිංජුතින්ධයරො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  
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‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අයයමවචයෙරස්සඅඤ්ඤාබයාකරණගාොඅයහොසීති  

උසභත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

එකාදසමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

12. ද්වාදසමවග්යගො 

1. යජන්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

දුප්පබ්බජ්ජං යව දුරධිවාසා යගහාති ආයස්මය ො යජන් ත්යෙරස්ස

ගාො කාඋප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයව
විවට්ටූපනිස්සයං කුසලං උපචිනන්ය ො සිඛිස්ස භගවය ො කායල
යදවපුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති  යසො එකදිවසං සත්ොරං දිස්වා
පසන්නචිත්ය ොකිංකිරා පුප්යඵහි පූජංඅකාසි යසොය නපුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද මගධරට්යඨ

යජන් ගායම එකස්ස මණ්ඩලිකරාජස්ස පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, 

යජන්යතොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො විඤ්ඤු ං පත්ය ො දහරකායලයයව 

යහතුසම්පත්තියා යචොදියමායනො පබ්බජ්ජානින්නමානයසො හුත්වා පුන

චින්ය සි– ‘‘පබ්බජ්ජානාමදුක්කරා, ඝරාපිදුරාවාසා, ධම්යමොචගම්භීයරො, 

යභොගා ච දුරධිගමා, කිංනු යඛො කත් බ්බ’’න්ති එවං පන චින් ාබහුයලො
හුත්වා විචරන්ය ො එකදිවසං සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුණි 
සු කාලය ොපට්ඨායපබ්බජ්ජාභිරය ොහුත්වාසත්ථු සන්තියකපබ්බජිත්වා
කම්මට්ඨානං ගයහත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා සුඛාය පටිපදාය 

ඛිප්පාභිඤ්ඤාය අරහත් ං සච්ඡාකාසි  ය න වුත් ං අපදායන (අප  යෙර
1.16.21-24) – 

‘‘යදවපුත්ය ොඅහංසන්ය ො, පූජයංසිඛිනායකං; 

කක්කාරුපුප්ඵංපග්ගය්හ, බුද්ධස්සඅභියරොපයං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘ඉය ොචනවයමකප්යප, රාජාසත්තුත් යමොඅහුං; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

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

අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛන්ය ො, 

‘‘අසක්ඛිං ව ාහං ආදිය ො මය්හං උප්පන්නවි ක්කං ඡින්දිතු’’න්ති
යසොමනස්සජාය ො වි ක්කස්සඋප්පන්නාකාරං ස්සචසම්මයදවඡින්න ං 
දස්යසන්ය ො– 
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111. 

‘‘දුප්පබ්බජ්ජං යව දුරධිවාසා යගහා, ධම්යමො ගම්භීයරො දුරධිගමා

යභොගා; 

කිච්ඡා වුත්ති යනො ඉ රී යරයනව, යුත් ං චින්ය තුං 
ස  මනිච්ච ’’න්ති – 

ගාෙංඅභාසි  

 ත්ෙ දුප්පබ්බජ්ජන්ති අප්පං වා මහන් ං වා යභොගක්ඛන්ධඤ්යචව
ඤාතිපරිවට්ටඤ්ච පහාය ඉමස්මිං සාසයන උරං දත්වා පබ්බජනස්ස

දුක්කරත් ා දුක්ඛං පබ්බජනං, දුක්කරා පබ්බජ්ජාති දුප්පබ්බජ්ජං  යවති

නිපා මත් ං, දළ්හත්යෙො වා ‘‘පබ්බජ්ජා දුක්ඛා’’ති. යගහඤ්යච

ආවයසයයං, දුරධිවාසා යගහා, යස්මා යගහං අධිවසන්ය න රඤ්ඤා

රාජකිච්චං, ඉස්සයරන ඉස්සරකිච්චං, ගහපතිනා ගහපතිකිච්චං කත් බ්බං

යහොති, පරිජයනොයචව සමණබ්රාහ්මණාචසඞ්ගයහ බ්බා,  ස්මිං ස්මිඤ්ච
කත් බ්යබ කරියමායනපි ඝරාවායසො ඡිද්දඝයටො විය මහාසමුද්යදො විය ච

දුප්පූයරො,  ස්මා යගහා නායමය  අධිවසිතුං ආවසිතුං දුක්ඛා දුක්කරාති

කත්වා දුරධිවාසා දුරාවාසාති  පබ්බජ්ජඤ්යච අනුතිට්යඨයයං ධම්ය ො

ගම්භීයරො, යදත්ො පබ්බජ්ජා, යසො පබ්බජිය න අධිගන් බ්යබො

පටියවධසද්ධම්යමො ගම්භීයරො, ගම්භීරඤාණයගොචරත් ා දුද්දයසො, 
දුප්පටිවිජ්යඣො ධම්මස්ස ගම්භීරභායවන දුප්පටිවිජ්ඣත් ා  යගහඤ්යච

ආවයසයයං, දුරධිග ා යභොගා යයහි විනාන සක්කා යගහංආවසිතුං, ය 
යභොගා දුක්යඛන කසියරන අධිගන් බ්බ ාය දුරධිගමා  එවං සන්ය 

ඝරාවාසං පහාය පබ්බජ්ජංයයව අනුතිට්යඨයයං, එවම්පි කිච්ඡා වුත්ති යනො

ඉතරීතයරන ඉධ ඉමස්මිං බුද්ධසාසයන ඉ රී යරන යොලද්යධන

පච්චයයනඅම්හාකංවුත්තිජීවිකා කිච්ඡාදුක්ඛා, ඝරාවාසානංදුරධිවාස ාය
යභොගානඤ්චදුරධිගම ායයගයහඉ රී යරන පච්චයයනයායප බ්බ ාය

කිච්ඡාකසිරාවුත්තිඅම්හාකං,  ත්ෙකිංකාතුංවට්ටතීති? යුත්තංචින්යතතුං

සතත නිච්චතං සකලංදිවසං පුබ්බරත් ාපරරත් ඤ්චය භූමකධම්මජා ං

අනිච්ච න්ති,  ය ො උප්පාදවයවන් ය ො ආදිඅන් වන් ය ො 
 ාවකාලිකය ො ච න නිච්චන්ති ‘‘අනිච්ච’’න්ති චින්ය තුං විපස්සිතුං
යුත් ං  අනිච්චානුපස්සනාය සිද්ධාය ඉ රානුපස්සනා සුයඛයනව

සිජ්ඣන්තීති අනිච්චානුපස්සනාව එත්ෙ වුත් ා, අනිච්චස්ස 
දුක්ඛානත්  ානං අබයභිචරණය ො සාසනිකස්ස සුඛග්ගහණය ො ච 

ය නාහ– ‘‘යදනිච්චං ං දුක්ඛං, යංදුක්ඛං දනත් ා’’ති )සං නි 3.15), 

‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බං  ං නියරොධධම්මං’’ )මහාව  16; දී  නි 

2.371; සං නි 5.1081), ‘‘වයධම්මා සඞ්ඛාරා’’ති)දී නි 2.218) ච දමිනා
එවං අඤ්ඤමඤ්ඤං පටිපක්ඛවයසන අපරාපරං උප්පන්යන වි ක්යක
නිග්ගයහත්වා අනිච්ච ාමුයඛන විපස්සනං ආරභිත්වා ඉදානි ක කිච්යචො
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ජාය ොති දස්යසති  ය න වුත් ං ‘‘අත් යනො පටිපත්ති’’න්තිආදි  ඉදයමව 
යෙරස්සඅඤ්ඤාබයාකරණංඅයහොසි  

යජන් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. වච්ඡයගොත්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යතවිජ්යජොහං  හාඣායීති ආයස්මය ො වච්ඡයගොත් ත්යෙරස්ස ගාො 

කා උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව 
විවට්ටූපනිස්සයං කුසලබීජං යරොයපන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල
බන්ධුමතීනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං
රඤ්ඤා නාගයරහි ච සද්ධිං බුද්ධපූජං කත්වා  ය ො පරං යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදරාජගයහ විභවසම්පන්නස්සබ්රාහ්මණස්ස

පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති,  ස්ස වච්ඡයගොත්  ාය වච්ඡයගොත්යතොත්යවව
සමඤ්ඤාඅයහොසි යසො විඤ්ඤු ංපත්වාබ්රාහ්මණවිජ්ජාසුනිප්ඵත්තිංගය ො
විමුත්තිංගයවසන්ය ො ත්ෙ සාරංඅදිස්වාපරිබ්බාජකපබ්බජ්ජංපබ්බජිත්වා
විචරන්ය ොසත්ොරං උපසඞ්කමිත්වාපඤ්හංපුච්ඡිත්වා ස්මිංවිස්සජ්ජිය 
පසන්නමානයසො සත්ථු සන්තියක පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මං

කයරොන්ය ො නචිරස්යසව ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි  ය න වුත් ං අපදායන 

(අප යෙර1.16.15-20) – 

‘‘උයදන් ං ස රංසිංව, පී රංසිංවභාණුමං; 

පන්නරයසයොචන්දං, නියයන් ංයලොකනායකං  

‘‘අට්ඨසට්ඨිසහස්සානි, සබ්යබඛීණාසවාඅහුං; 

පරිවාරිංසුසම්බුද්ධං, ද්විපදින්දංනරාසභං  

‘‘සම්මජ්ජිත්වාන ංවීථිං, නියයන්ය යලොකනායයක; 

උස්සායපසිංධජං ත්ෙ, විප්පසන්යනනයච සා  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංධජංඅභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ධජදානස්සිදංඵලං  

‘‘ඉය ොචතුත්ෙයකකප්යප, රාජායහොසිංමහබ්බයලො; 

සබ්බාකායරනසම්පන්යනො, සුධයජොඉතිවිස්සුය ො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා අත් යනො පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා 

යසොමනස්සජාය ොඋදානවයසන– 

112. 

‘‘ය විජ්යජොහං මහාඣායී, යචය ොසමෙයකොවියදො; 
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සදත්යෙො යම අනුප්පත්ය ො, ක ං බුද්ධස්ස සාසන’’න්ති  – ගාෙං 

අභාසි; 

 ත්ෙ යතවිජ්යජොහන්ති යදිපි මං පුබ්යබ තිණ්ණං යවදානං පාරං

ග ත් ා ‘‘බ්රාහ්මයණො ය විජ්යජො’’ති සඤ්ජානන්ති,  ං පන
සමඤ්ඤාමත් ං යවයදසු විජ්ජාකිච්චස්ස අභාවය ො  ඉදානි පන
පුබ්යබනිවාසඤාණාදීනං තිස්සන්නං විජ්ජානං අධිග ත් ා පරමත්ෙය ො

ය විජ්යජො අහං, මහන් ස්ස අනවයසසස්ස සමුදයපක්ඛියස්ස 

කියලසගණස්ස ඣාපනය ො, මහන්ය න මග්ගඵලඣායනන මහන් ස්ස

උළාරස්ස පණී ස්ස නිබ්බානස්ස ඣායනය ො ච  හාඣායී.

යචයතොස ෙයකොවියදොති චිත් සඞ්යඛොභකරානං සංකියලසධම්මානං
වූපසමයනන යච යසො සමාදහයන කුසයලො  එය න ය විජ්ජභාවස්ස

කාරණමාහ  සමාධියකොසල්ලසහිය න හි ආසවක්ඛයයන ය විජ්ජ ා, න

යකවයලන  සදත්යෙොති සකත්යෙො ක-කාරස්සායං ද-කායරො කය ො 

‘‘අනුප්පත් සදත්යෙො’’තිආදීසු )ම  නි  1.9; අ  නි  3.38) විය 
‘‘සදත්යෙො’’ති ච අරහත් ං යවදි බ්බං   ඤ්හි අත් පටිබන්ධට්යඨන
අත් ානංඅවිජහනට්යඨනඅත් යනො පරමත්ෙට්යඨනඅත් යනොඅත්ෙත් ා

‘‘සකත්යෙො’’තිවුච්චති ස්වායංසදත්යෙො ය  මයා අනුප්පත්යතො අධිගය ො 
එය න යොවුත් ං මහාඣායභාවං සිඛාපත් ං කත්වා දස්යසති  යසසං
වුත් නයයමව  

වච්ඡයගොත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. වනවච්ඡත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අච්යඡොදිකා පුථුසි ාති ආයස්මය ො වනවච්ඡත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයං කුසලබීජං යරොයපන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො පරස්ස කම්මං කත්වා 
ජීවන්ය ො කස්සචි අපරාධං කත්වා මරණභයයන  ජ්ජිය ො පලායන්ය ො
අන් රාමග්යග යබොධිරුක්ඛං දිස්වා පසන්නමානයසො  ස්ස මූලං
සම්මජ්ජිත්වා පිණ්ඩිබන්යධහි අයසොකපුප්යඵහි පූජං කත්වා වන්දිත්වා
යබොධිංඅභිමුයඛොනමස්සමායනො පල්ලඞ්යකනනිසින්යනොමායරතුංආගය 
පච්චත්ථියකදිස්වාය සු චිත් ංඅයකොයපත්වා යබොධිංඑවආවජ්යජන්ය ො
ස යපොරියස පපාය  පපති  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක 
නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ විභවසම්පන්නස්ස බ්රාහ්මණස්ස පුත්ය ො

හුත්වා නිබ්බත්ති, ‘‘වච්යඡො’’තිස්ස නාමං අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො
බිම්බිසාරසමාගයම පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා අරහත් ං පාපුණි  ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර1.16.7-14) – 
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‘‘පරකම්මායයන යුත්ය ො, අපරාධංඅකාසහං; 

වනන් ංඅභිධාවිස්සං, භයයවරසමප්පිය ො  

‘‘පුප්ඵි ංපාදපංදිස්වා, පිණ්ඩිබන්ධංසුනිම්මි ං; 

 ම්බපුප්ඵංගයහත්වාන, යබොධියංඔකිරිංඅහං  

‘‘සම්මජ්ජිත්වාන ංයබොධිං, පාටලිංපාදපුත් මං; 

පල්ලඞ්කංආභුජිත්වාන, යබොධිමූයලඋපාවිසිං  

‘‘ග මග්ගංගයවසන් ා, ආගච්ඡුංමමසන්තිකං; 

ය චදිස්වානහං ත්ෙ, ආවජ්ජිංයබොධිමුත් මං  

‘‘වන්දිත්වානඅහංයබොධිං, විප්පසන්යනනයච සා; 

අයනක ායලපපතිං, ගිරිදුග්යගභයානයක  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, යබොධිපූජායදංඵලං  

‘‘ඉය ොච තියයකප්යප, රාජාසුසඤ්ඤය ොඅහං; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

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

අරහත් ං පන පත්වා වියවකාභිරතියා වයනයයව වසි, ය න 

වනවච්යඡොති සමඤ්ඤා උදපාදි  අෙ කදාචි යෙයරොඤාතිජනානුග්ගහත්ෙං 
රාජගහං ගය ො  ත්ෙ ඤා යකහි උපට්ඨියමායනො කතිපාහං වසිත්වා 

ගමනාකාරංසන්දස්යසති  ංඤා කා, ‘‘භන්ය , අම්හාකං අනුග්ගහත්ෙං

ධුරවිහායර වසෙ, මයං උපට්ඨහිස්සාමා’’ති යාචිංසු  යෙයරො ය සං
පබ්බ රාමයණයයකිත් නාපයදයසන වියවකාභිරතිංනියවයදන්ය ො– 

113. 

‘‘අච්යඡොදිකාපුථුසිලා, යගොනඞ්ගුලමිගායු ා; 

අම්බුයසවාලසඤ්ඡන්නා, ය  යසලා රමයන්ති ම’’න්ති  – ගාෙං 

අභාසි; 

 ත්ෙ අච්යඡොදිකාති අච්ඡං අබහලං සුඛුමං උදකං එය සූති
‘‘අච්යඡොදකා’’ති වත් බ්යබ ලිඞ්ගවිපල්ලායසන අච්යඡොදිකා’’ති වුත් ං 

එය න ය සං උදකසම්පත්තිං දස්යසති  පුථුසි ාති පුථුලා විත්ෙ ා
මුදුසුඛසම්ඵස්සාසිලාඑය සූතිපුථුසිලා එය න නිසජ්ජනට්ඨානසම්පත්තිං

දස්යසති  ගුන්නං විය නඞ්ගුලං නඞ්ගුට්ඨං එය සන්ති යගොනඞ්ගු ා, 

කාළමක්කටා, ‘‘පකතිමක්කටා’’තිපි වදන්තියයව. යගොනඞ්ගුයලහි ච
පසදාදියකහි මියගහි ච  හං  හං විචරන්ය හි ආයු ා මිස්සි ාති 
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යගොනඞ්ගු මිගායුතා. එය න ය සං අමනුස්සූපචාරි ාය

අරඤ්ඤලක්ඛණූයප  ං දස්යසති  අම්බුයසවා සඤ්ඡන්නාති පසවනය ො

ස  ංපග්ඝරමානසලිල ාය හං හං උදකයසවාලසඤ්ඡාදි ා  යතයස ා

ර ෙන්ති න්තියත්ොහං වසාමි; ය එදිසායසලාපබ්බ ාවියවකාභිරතියා

මං රමයන්ති,  ස්මා  ත්යෙවාහං ගච්ඡාමීති අධිප්පායයො  ඉදයමව ච
යෙරස්සඅඤ්ඤාබයාකරණංඅයහොසි  

වනවච්ඡත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. අධිමුත්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

කාෙදුට්ඨුල් ගරුයනොති ආයස්මය ො අධිමුත් ත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? යසො කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල බ්රාහ්මණකුයල
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො බ්රාහ්මණවිජ්ජාසු නිප්ඵත්තිං ගය ො
කායමසු ආදීනවං දිස්වා ඝරාවාසං පහාය  ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
අරඤ්යඤ විහරන්ය ො බුද්ධුප්පාදං සුත්වා මනුස්සූපචාරං උපගන්ත්වා
සත්ොරං භික්ඛුසඞ්ඝපරිවු ං ගච්ඡන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො අත් යනො
වාකචීරංසත්ථුපාදමූයලපත්ෙරි  සත්ො ස්ස අජ්ඣාසයං ඤත්වා ස්මිං
අට්ඨාසි   ත්ෙ ඨි ං භගවන් ං කාළානුසායරන ගන්යධන පූයජත්වා 

‘‘සමුද්ධරසිමං යලොක’’න්තිආදිකාහි දසහි ගාොහි අභිත්ෙවි   ං සත්ො
‘‘අනාගය  ඉය ො ස සහස්සකප්පමත්ෙයක යගො මස්ස නාම
සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාසයන පබ්බජිත්වා ඡළභිඤ්යඤො භවිස්සතී’’ති
බයාකරිත්වා පක්කාමි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක 

නිබ්බත්තිත්වා  ය ො යාවායං බුද්ධුප්පායදො,  ාව යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ොඉමස්මිං බුද්ධුප්පායදසාවත්ථියංබ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වා 

අධිමුත්යතොති ලද්ධනායමො විඤ්ඤු ං පත්ය ො බ්රාහ්මණවිජ්ජාසු නිප්ඵත්තිං
ගන්ත්වා  ත්ෙ සාරං අපස්සන්ය ො පච්ඡිමභවිකත් ා නිස්සරණං 
ගයවසන්ය ො යජ වනපටිග්ගහයණ බුද්ධානුභාවං දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො
සත්ථුසන්තියක පබ්බජිත්වාවිපස්සනං පට්ඨයපත්වානචිරස්යසවඅරහත් ං 

පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.40.304-332) – 

‘‘කණිකාරංවජලි ං, දීපරුක්ඛංවඋජ්ජලං; 

ඔසධිංවවියරොචන් ං, විජ්ජු ංගගයනයො  

‘‘අසම්භී ංඅනුත් ාසිං, මිගරාජංවයකසරිං; 

ඤාණායලොකංපකායසන් ං, මද්දන් ංතිත්ථියයගයණ  

‘‘උද්ධරන් ංඉමංයලොකං, ඡින්දන් ංසබ්බසංසයං; 

ගජ්ජන් ංමිගරාජංව, අද්දසංයලොකනායකං  

‘‘ජටාජිනධයරො ආසිං, බ්රහාඋජුප ාපවා; 

වාකචීරංගයහත්වාන, පාදමූයලඅපත්ෙරිං  
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‘‘කාළානුසාරියංගය්හං, අනුලිම්පිං ොග ං; 

සම්බුද්ධමනුලිම්යපත්වා, සන්ෙවිංයලොකනායකං  

‘‘සමුද්ධරසිමංයලොකං, ඔඝතිණ්ණමහාමුනි; 

ඤාණායලොයකනයජොය සි, නාවටංඤාණමුත් මං  

‘‘ධම්මචක්කං පවත්ය සි, මද්දයස පරතිත්ථියය; 

උසයභොජි සඞ්ගායමො, සම්පකම්යපසියමදනිං  

‘‘මහාසමුද්යදඌමියයො, යවලන් ම්හිපභිජ්ජයර; 

 යෙව වඤාණම්හි, සබ්බදිට්ඨීපභිජ්ජයර  

‘‘සුඛුමච්ඡිකජායලන, සරම්හිසම්ප ානිය ; 

අන්ය ොජාලීක ාපාණා, පීළි ායහොන්ති ාවයද  

‘‘ යෙවතිත්ථියායලොයක, පුථුපාසණ්ඩනිස්සි ා; 

අන්ය ොඤාණවයරතුය්හං, පරිවත් න්තිමාරිස  

‘‘පතිට්ඨාවුය්හ ංඔයඝ, ත්වඤ්හිනායෙොඅබන්ධුනං; 

භයට්ටි ානංසරණං, මුත්තිත්ථීනංපරායණං  

‘‘එකවීයරොඅසදියසො, යමත් ාකරුණසඤ්චයයො; 

අසයමොසුසයමොසන්ය ො, වසී ාදීජි ඤ්ජයයො  

‘‘ධීයරොවිග සම්යමොයහො, අයනයජොඅකෙංකථී; 

තුසිය ොවන් යදොයසොසි, නිම්මයලොසංයය ොසුචි  

‘‘සඞ්ගාතියගොහ මයදො, ය විජ්යජොතිභවන් යගො; 

සීමාතියගොධම්මගරු, ග ත්යෙොහි වබ්භුය ො  

‘‘ ාරයකොත්වංයොනාවා, නිධීවස්සාසකාරයකො; 

අසම්භීය ොයොසීයහො, ගජරාජාවදප්පිය ො  

‘‘යෙොයමත්වාදසගාොහි, පදුමුත් රංමහායසං; 

වන්දිත්වාසත්ථුයනොපායද, තුණ්හීඅට්ඨාසහං දා  

‘‘පදුමුත් යරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

භික්ඛුසඞ්යඝඨිය ොසත්ො, ඉමාගාොඅභාසෙ  

‘‘යයොයමසීලඤ්චඤාණඤ්ච, සද්ධම්මඤ්චාපිවණ්ණය; 

 මහංකිත් යස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො  
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‘‘සට්ඨිකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 

අඤ්යඤයදයවභිභවිත්වා, ඉස්සරංකාරයස්සති  

‘‘යසො පච්ඡා පබ්බජිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 

යගො මස්සභගවය ො, සාසයනපබ්බජිස්සති  

‘‘පබ්බජිත්වානකායයන, පාපකම්මංවිවජ්ජිය; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ්බායස්සතිනාසයවො  

‘‘යොපියමයඝොෙනයං,  ප්යපතියමදනිංඉමං; 

 යෙවත්වංමහාවීර, ධම්යමන ප්පයීමමං  

‘‘සීලංපඤ්ඤඤ්චධම්මඤ්ච, ෙවිත්වායලොකනායකං; 

පත්ය ොම්හිපරමංසන්තිං, නිබ්බානංපදමච්චු ං  

‘‘අයහොනූනසභගවා, චිරංතිට්යඨයයචක්ඛුමා; 

අඤ්ඤා ඤ්චවිජායනයයං, ඵුයසයයංඅම ංපදං  

‘‘අයංයමපච්ඡිමාජාති, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යංබුද්ධමභියෙොමයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, කිත් නායඉදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා අත් නා සහ වසන්ය  කායදළ්හිබහුයල භික්ඛූ 

ඔවදන්ය ො– 

114. 

‘‘කායදුට්ඨුල්ලගරුයනො, හියයමානම්හිජීවිය ; 

සරීරසුඛගිද්ධස්ස, කුය ොසමණසාධු ා’’ති –ගාෙංඅභාසි; 

 ත්ෙ කාෙදුට්ඨුල් ගරුයනොති දුට්ඨුල්ලං අසුභයයොගය ා, කායස්ස

දුට්ඨුල්ලං කායදුට්ඨුල්ලං, කායදුට්ඨුල්ලං ගරු සම්භාවි ං යස්ස යසො

කායදුට්ඨුල්ලගරු, අනිස්සරණප්පඤ්යඤො හුත්වා කායයපොසනප්පසුය ො

කායදළ්හිබහුයලොති අත්යෙො,  ස්ස කායදුට්ඨුල්ලගරුයනො  හිෙය ානම්හි

ජීවියතති කුන්නදීනං උදකං විය ජීවි සඞ්ඛායර ලහුයසො ඛීයමායන  

සරීරසුඛගිද්ධස්සාති පණී ාහාරාදීහි අත් යනො කායස්ස සුයඛන යගධං

ආපන්නස්ස. කුයතො ස ණසාධුතාති එවරූපස්ස පුග්ගලස්ස සමණභායවන

සාධු ාසුසමණ ාකුය ො යකනකාරයණන සියා, එකංසය ො පනකායය
ජීවිය  ච නිරයපක්ඛස්ස ඉ රී රසන්ය ොයසන සන්තුට්ඨස්ස 
ආරද්ධවීරියස්යසවසමණසාධු ාතිඅධිප්පායයො  
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අධිමුත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5.  හානා ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

එසාවහිෙයයස පබ්බයතනාතිආයස්මය ොමහානාමත්යෙරස්සගාො කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො සුයමධස්ස භගවය ො කායල බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා
බ්රාහ්මණවිජ්ජාසු නිප්ඵත්තිං ගය ො ඝරාවාසං පහාය අඤ්ඤ රාය නදියා
තීයර අස්සමං කායරත්වා සම්බහුයල බ්රාහ්මයණ මන්ය  වායචන්ය ො
විහරති  අයෙකදිවසං භගවා  ං අනුග්ගණ්හිතුං  ස්ස අසමපදං උපගච්ඡි 

යසො භගවන් ං දිස්වා පසන්නචිත්ය ො ආසනං පඤ්ඤායපත්වා අදාසි. 
නිසින්යන භගවති සුමධුරං මධුං උපනායමසි   ං භගවා පරිභුඤ්ජිත්වා
යහට්ඨා අධිමුත් ත්යෙරවත්ථුම්හි වුත් නයයන අනාග ං බයාකරිත්වා
පක්කාමි යසොය න පුඤ්ඤකම්යමනයදවයලොයකනිබ්බත්තිත්වාඅපරාපරං
සුගතීසුයයව පරිවත්ය න්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං

බ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වා  හානාය ොතිලද්ධනායමොවිඤ්ඤු ංපත්ය ො
භගවය ො සන්තිකං උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො
පබ්බජිත්වාකම්මට්ඨානංගයහත්වා යනසාදයකනාමපබ්බය විහරන්ය ො

කියලසපරියුට්ඨානං වික්ඛම්යභතුං අසක්යකොන්ය ො ‘‘කිං යම ඉමිනා
සංකිලිට්ඨචිත් ස්ස ජීවිය නා’’ති අත් භාවං නිබ්බින්දන්ය ො උච්චං
පබ්බ සිඛරංඅභිරුහිත්වා‘‘ඉය ොපාය ත්වා ංමායරස්සාමී’’තිඅත් ානං
පරං වියනිද්දිසන්ය ො– 

115. 

‘‘එසාවහියයයසපබ්බය න, බහුකුටජසල්ලකියකන; 

යනසාදයකනගිරිනා, යසස්සිනාපරිච්ඡයදනා’’ති –ගාෙංඅභාසි; 

 ත්ෙ එසාවහිෙයයසති එයසො ත්වං මහානාම අවහියයයස පරිහායසි  

පබ්බයතනාති නිවාසට්ඨානභූය න ඉමිනා පබ්බය න  

බහුකුටජසල් කියකනාති බහූහි කුටයජහි ඉන්දසාලරුක්යඛහි සල්ලකීහි 

ඉන්දසාලරුක්යඛහි වා සමන්නාගය න  යනසාදයකනාති එවංනාමයකන  

ගිරිනාති යසයලන  යසයලො හි සන්ධිසඞ්ඛාය හි පබ්යබහි ඨි ත් ා

‘‘පබ්බය ො’’ති, පසවනාදිවයසන ජලස්ස, සාරභූ ානං
යභසජ්ජාදිවත්ථූනඤ්ච ගිරණය ො ‘‘ගිරී’’ති වුච්චති   දුභයත්ෙසම්භවය ො

පයනත්ෙ ‘‘පබ්බය නා’’ති වත්වා ‘‘ගිරිනා’’ති ච වුත් ං  ෙසස්සිනාති

සබ්බගුයණහි විස්සුය න පකායසන  පරිච්ඡයදනාති

නානාවිධරුක්ඛගච්ඡල ාහි සමන් ය ො ඡන්යනන, වසනට්ඨාන ාය වා

තුය්හං පරිච්ඡදභූය න  අයඤ්යහත්ෙ අධිප්පායයො – මහානාම, යදි

කම්මට්ඨානං විස්සජ්යජත්වා වි ක්කබහුයලො යහොසි, එවං ත්වං ඉමිනා 
ඡායූදකසම්පන්යනන සප්පායයන නිවාසනට්ඨානභූය න යනසාදකගිරිනා 

පරිහායසි, ඉදානිහං  ං ඉය ො පාය ත්වා මායරස්සාමි,  ස්මා න ලබ්භා
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වි ක්කවසියකන භවිතුන්ති එවංයෙයරො අත් ානංසන් ජ්යජන්ය ොයයව

විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වාඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප 

යෙර1.40.333-352) – 

‘‘සින්ධුයානදියාතීයර, සුකය ොඅස්සයමොමම; 

 ත්ෙවායචමහංසිස්යස, ඉතිහාසංසලක්ඛණං  

‘‘ධම්මකාමාවිනී ාය , යසොතුකාමාසුසාසනං; 

ඡළඞ්යගපාරමිප්පත් ා, සින්ධුකූයලවසන්තිය   

‘‘උප්පා ගමයනයචව, ලක්ඛයණසුචයකොවිදා; 

උත් මත්ෙංගයවසන් ා, වසන්තිවිපියන දා  

‘‘සුයමයධොනාමසම්බුද්යධො, යලොයකඋප්පජ්ජි ාවයද; 

අම්හාකංඅනුකම්පන්ය ො, උපාගච්ඡිවිනායයකො  

‘‘උපාග ංමහාවීරං, සුයමධංයලොකනායකං; 

තිණසන්ොරකංකත්වා, යලොකයජට්ඨස්සදාසහං  

‘‘විපිනාය ොමධුංගය්හ, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං; 

සම්බුද්යධොපරිභුඤ්ජිත්වා, ඉදංවචනමබ්රවි  

‘‘යයො  ංඅදාසිමධුංයම, පසන්යනොයසහි පාණිභි; 

 මහංකිත් යස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො  

‘‘ඉමිනාමධුදායනන, තිණසන්ොරයකනච; 

තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති  

‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘ ස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ්බායස්සතිනාසයවො  

‘‘යදවයලොකාඉධාගන්ත්වා, මාතුකුච්ඡිංඋපාගය ; 

මධුවස්සංපවස්සිත්ෙ, ඡාදයංමධුනාමහිං  

‘‘මයනික්ඛන් මත් ම්හි, කුච්ඡියාචසුදුත් රා; 

 ත්රාපිමධුවස්සංයම, වස්සය නිච්චකාලිකං  

‘‘අගාරාඅභිනික්ඛම්ම, පබ්බජිංඅනගාරියං; 

ලාභීඅන්නස්සපානස්ස, මධුදානස්සිදංඵලං  
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‘‘සබ්බකාමසමිද්යධොහං, භවිත්වායදවමානුයස; 

ය යනවමධුදායනන, පත්ය ොම්හිආසවක්ඛයං  

‘‘වුට්ඨම්හි යදයව චතුරඞ්ගුයල තියණ, සම්පුප්ඵිය  ධරණීරුයහ

සඤ්ඡන්යන; 

සුඤ්යඤ ඝයර මණ්ඩපරුක්ඛමූලයක, වසාමි නිච්චං සුඛිය ො 
අනාසයවො  

‘‘මජ්යඣමහන්ය හීයනච, භයවසබ්යබඅතික්කමිං; 

අජ්ජයමආසවාඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො  

‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, යංදානමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, මධුදානස්සිදංඵලං  

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

මහානාමත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. පාරාපරිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ඡඵස්සාෙතයන හිත්වාති ආයස්මය ො පාරාපරියත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො පියදස්සිස්සභගවය ොකායලයනසාදයයොනියංනිබ්බත්තිත්වා
 ස්ස විඤ්ඤු ං පත් ස්ස විචරණට්ඨායන අඤ්ඤ රස්මිං වනසණ්යඩ
පියදස්සීභගවා ංඅනුග්ගණ්හිතුං නියරොධසමාපත්තිංසමාපජ්ජිත්වානිසීදි 
යසො ච මියග පරියයසන්ය ො  ං ඨානං ගය ො සත්ොරං දිස්වා
පසන්නමානයසො භගවන් ං අන්ය ො කත්වා ක ං සාඛාමණ්ඩපං 
පදුමපුප්යඵහි කූටාගාරාකායරන සඤ්ඡායදත්වා උළාරං පීතියසොමනස්සං
පටිසංයවයදන්ය ො සත් ාහං නමස්සමායනො අට්ඨාසි  දිවයස දිවයස ච
මිලා මිලා ානි අපයනත්වා අභිනයවහි ඡායදසි  සත්ො සත් ාහස්ස
අච්චයයන නියරොධය ො වුට්ඨහිත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං අනුස්සරි   ාවයදව
අසීතිසහස්සමත් ා භික්ඛූ සත්ොරං පරිවායරසුං  ‘‘මධුරධම්මකෙං 

සුණිස්සාමා’’ති යදව ා සන්නිපතිංසු, මහා සමාගයමො අයහොසි  සත්ො
අනුයමොදනංකයරොන්ය ො  ස්සයදවමනුස්යසසුභාවිනිංසම්පත්තිංඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද සාවකයබොධිඤ්ච බයාකරිත්වා පක්කාමි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද
රාජගයහ බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො තිණ්ණං 

යවදානං පාරගූ හුත්වා පරාපරයගොත්  ාය පාරාපරියෙොතිලද්ධසමඤ්යඤො
බහූ බ්රාහ්මයණ මන්ය  වායචන්ය ො සත්ථු රාජගහගමයන බුද්ධානුභාවං
දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මං කයරොන්ය ො
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නචිරස්යසවඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.40.353-

385) – 

‘‘පියදස්සී නාමභගවා, සයම්භූයලොකනායයකො; 

වියවකකායමොසම්බුද්යධො, සමාධිකුසයලොමුනි  

‘‘වනසණ්ඩංසයමොග්ගය්හ, පියදස්සීමහාමුනි; 

පංසුකූලංපත්ෙරිත්වා, නිසීදිපුරිසුත් යමො  

‘‘මිගලුද්යදොපුයරආසිං, අරඤ්යඤකානයනඅහං; 

පසදංමිගයමසන්ය ො, ආහිණ්ඩාමිඅහං දා  

‘‘ ත්ෙද්දසාසිං සම්බුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසවං; 

පුප්ඵි ංසාලරාජංව, ස රංසිංවඋග්ග ං  

‘‘දිස්වානහංයදවයදවං, පියදස්සිංමහායසං; 

ජා ස්සරංසයමොග්ගය්හ, පදුමංආහරිං දා  

‘‘ආහරිත්වානපදුමං, ස පත් ංමයනොරමං; 

කූටාගාරංකරිත්වාන, ඡාදයංපදුයමනහං  

‘‘අනුකම්පයකොකාරුණියකො, පියදස්සීමහාමුනි; 

සත් රත්තින්දිවංබුද්යධො, කූටාගායරවසීජියනො  

‘‘පුරාණංඡඩ්ඩයත්වාන, නයවනඡාදයංඅහං; 

අඤ්ජලිංපග්ගයහත්වාන, අට්ඨාසිං ාවයදඅහං  

‘‘වුට්ඨහිත්වාසමාධිම්හා, පියදස්සීමහාමුනි; 

දිසංඅනුවියලොයකන්ය ො, නිසීදියලොකනායයකො  

‘‘ දාසුදස්සයනොනාම, උපට්ඨායකොමහිද්ධියකො; 

චිත් මඤ්ඤායබුද්ධස්ස, පියදස්සිස්සසත්ථුයනො  

‘‘අසීතියාසහස්යසහි, භික්ඛූහිපරිවාරිය ො; 

වනන්ය සුඛමාසීනං, උයපසියලොකනායකං  

‘‘යාව ාවනසණ්ඩම්හි, අධිවත්ොචයදව ා; 

බුද්ධස්සචිත් මඤ්ඤාය, සබ්යබසන්නිපතුං දා  

‘‘සමාගය සුයක්යඛසු, කුම්භණ්යඩසහරක්ඛයස; 

භික්ඛුසඞ්යඝචසම්පත්ය , ගාොපබයාහරීජියනො  
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‘‘යෙොමංසත් ාහංපූයජසි, ආවාසඤ්චඅකාසියම; 

 මහංකිත් යස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො  

‘‘සුදුද්දසංසුනිපුණං, ගම්භීරංසුප්පකාසි ං; 

ඤායණනකිත් යස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො  

‘‘චතුද්දසානිකප්පානි, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 

කූටාගාරංමහන් ස්ස, පද්මපුප්යඵහිඡාදි ං  

‘‘ආකායස ධාරයස්සති, පුප්ඵකම්මස්සිදංඵලං; 

චතුබ්බීයසකප්පසය , යවොකිණ්ණංසංසරිස්සති  

‘‘ ත්ෙපුප්ඵමයංබයම්හං, ආකායසධාරයස්සති; 

යොපදුමපත් ම්හි, ය ොයංනඋපලිම්පති  

‘‘ යෙවීමස්සඤාණම්හි, කියලසායනොපලිම්පයර; 

මනසාවිනිවට්යටත්වා, පඤ්චනීවරයණඅයං  

‘‘චිත් ංජයනත්වායනක්ඛම්යම, අගාරාපබ්බජිස්සති; 

 ය ොපුප්ඵමයයබයම්යහ, ධායරන්ය නික්ඛමිස්සති  

‘‘රුක්ඛමූයලවසන් ස්ස, නිපකස්සසතීමය ො; 

 ත්ෙපුප්ඵමයංබයම්හං, මත්ෙයකධාරයස්සති  

‘‘චීවරංපිණ්ඩපා ඤ්ච, පච්චයංසයනාසනං; 

දත්වානභික්ඛුසඞ්ඝස්ස, නිබ්බායස්සතිනාසයවො  

‘‘කූටාගායරනචර ා, පබ්බජ්ජංඅභිනික්ඛමිං; 

රුක්ඛමූයලවසන් ම්පි, කූටාගාරංධරීයති  

‘‘චීවයරපිණ්ඩපාය ච, යච නායමනවිජ්ජති; 

පුඤ්ඤකම්යමනසංයුත්ය ො, ලභාමිපරිනිට්ඨි ං  

‘‘ගණනාය ොඅසඞ්යඛයයා, කප්පයකොටීබහූමම; 

රිත් කාය අතික්කන් ා, පමුත් ායලොකනායකා  

‘‘අට්ඨාරයසකප්පසය , පියදස්සීවිනායයකො; 

 මහංපයරුපාසිත්වා, ඉමංයයොනිංඋපාගය ො  

‘‘ඉධපස්සාමිසම්බුද්ධං, අයනොමංනාමචක්ඛුමං; 

 මහංඋපගන්ත්වාන, පබ්බජිංඅනගාරියං  
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‘‘දුක්ඛස්සන් කයරොබුද්යධො, මග්ගංයමයදසයීජියනො; 

 ස්සධම්මංසුණිත්වාන, පත්ය ොම්හිඅචලංපදං  

‘‘ය ොසයත්වානසම්බුද්ධං, යගො මංසකයපුඞ්ගවං; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘අට්ඨාරයස කප්පසය , යං බුද්ධමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

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

සඤ්ජා යසොමනස්යසොඋදානවයසන– 

116. 

‘‘ඡඵස්සාය යන හිත්වා, ගුත් ද්වායරො සුසංවුය ො; 

අඝමූලංවමිත්වාන, පත්ය ොයමආසවක්ඛයයො’’ති –ගාෙංඅභාසි; 

 ත්ෙ ඡඵස්සාෙතයනහිත්වාති චක්ඛුසම්ඵස්සාදීනංඡන්නංසම්ඵස්සානං
උප්පත්තිට්ඨාන ාය ‘‘ඵස්සාය නානී’’ති ලද්ධනාමානි චක්ඛාදීනි ඡ
අජ්ඣත්තිකාය නානි  ප්පටිබද්ධසංකියලසප්පහානවයසන පහාය  

ගුත්තද්වායරො සුසංවුයතොති  ය ො එව චක්ඛුද්වාරාදීනං ගුත් ත් ා,  ත්ෙ
පවත් නකානං අභිජ්ඣාදීනං පාපධම්මානං පයවසනනිවාරයණන
සතිකවායටන සුට්ටු පිහි ත් ා ගුත් ද්වායරො සුසංවුය ො  අෙ වා

මනච්ඡට්ඨානං ඡන්නංද්වාරානං වුත් නයයනරක්ඛි ත් ාගුත් ද්වායරො, 
කායාදීහිසුට්ඨුසඤ්ඤ ත් ාසුසංවුය ොති එවයමත්ෙඅත්යෙොයවදි බ්යබො  

අඝමූ ං වමිත්වානාති අඝස්ස වට්ටදුක්ඛස්ස මූලභූ ං

අවිජ්ජාභව ණ්හාසඞ්ඛා ං යදොසං, සබ්බං වා කියලසයදොසං 
අරියමග්ගසඞ්ඛා වමනයයොගපායනන උග්ගිරිත්වා සන් ානය ො බහි

කත්වා, බහිකරණයහතු වා  පත්යතො ය  ආසවක්ඛයෙොති කාමාසවාදයයො

ආසවා එත්ෙ ඛීයන්ති, ය සං වා ඛයයන පත් බ්යබොති ආසවක්ඛයයො, 
නිබ්බානං අරහත් ඤ්ච  යසො ආසවක්ඛයයො පත්ය ො අධිගය ොති
උදානවයසනඅඤ්ඤංබයාකාසි  

පාරාපරියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. ෙසත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සුවිලිත්යතො සුවසයනොති ආයස්මය ො යසත්යෙරස්ස ගාො  කා 

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සුයමධස්ස භගවය ො කායල
මහානුභායවොනාගරාජාහුත්වා බුද්ධප්පමුඛංභික්ඛුසඞ්ඝංඅත් යනොභවනං

යනත්වාමහාදානංපවත්ය සි භගවන් ං මහග්යඝනතිචීවයරනඅච්ඡායදසි, 
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එකයමකඤ්ච භික්ඛුං මහග්යඝයනව පච්යචකදුස්සයුයගන සබ්යබන
සමණපරික්ඛායරනඅච්ඡායදසි යසොය නපුඤ්ඤකම්යමනයදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො කායල යසට්ඨිපුත්ය ො හුත්වා
මහායබොධිමණ්ඩං සත් හි ර යනහි පූයජසි  කස්සපස්ස භගවය ො කායල
සාසයන පබ්බජිත්වා සමණධම්මං අකාසි  එවං සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො
ඉමස්මිං අම්හාකං භගවය ොකායල බාරාණසියං මහාවිභවස්ස යසට්ඨියනො

පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, ෙයසො නාම නායමන පරමසුඛුමායලො  ‘‘ ස්ස 

 යයොපාසාදා’’තිසබ්බංඛන්ධයක)මහාව 25) ආග නයයනයවදි බ්බං  

යසො පුබ්බයහතුනා යචොදියමායනො රත්තිභායග නිද්දාභිභූ ස්ස
පරිජනස්ස විප්පකාරං දිස්වා සඤ්ජා සංයවයගො සුවණ්ණපාදුකාරූළ්යහොව
යගහය ො නිග්ගය ො යදව ාවිවයටන නගරද්වායරන නික්ඛමිත්වා 

ඉසිප නසමීපංගය ො‘‘උපද්දු ංව , යභො, උපස්සට්ඨංව , යභො’’තිආහ 
ය න සමයයන භගව ා ඉසිප යන විහරන්ය න  ස්යසව

අනුග්ගණ්හනත්ෙං අබ්යභොකායස චඞ්කමන්ය න ‘‘එහි, යස, ඉදං

අනුපද්දු ං, ඉදංඅනුපස්සට්ඨ’’න්තිවුත්ය ො, ‘‘අනුපද්දු ංඅනුපස්සට්ඨං කිර
අත්ථී’’ති යසොමනස්සජාය ො සුවණ්ණපාදුකා ඔරුය්හ භගවන් ං
උපසඞ්කමිත්වා එකමන් ං නිසින්යනො සත්ොරා අනුපුබ්බිකෙං කයෙත්වා
සච්චයදසනාය ක ාය සච්චපරියයොසායන යසො ාපන්යනො හුත්වා
ගයවසනත්ෙංආග ස්සපිතුභගව ාසච්චයදසනාය කරියමානායඅරහත් ං

සච්ඡාකාසි ය නවුත් ං අපදායන (අප  යෙර1.40.456-483) – 

‘‘මහාසමුද්දංඔග්ගය්හ, භවනංයමසුනිම්මි ං; 

සුනිම්මි ායපොක්ඛරණී, චක්කවාකපකූජි ා  

‘‘මන්දාලයකහි සඤ්ඡන්නා, පදුමුප්පලයකහි ච; 

නදීචසන්දය  ත්ෙ, සුපතිත්ොමයනොරමා  

‘‘මච්ඡකච්ඡපසඤ්ඡන්නා, නානාදිජසයමොත්ෙ ා; 

මයූරයකොඤ්චාභිරුදා, යකොකිලාදීහිවග්ගුහි  

‘‘පායරව ාරවිහංසාච, චක්කවාකානදීචරා; 

දින්දිභාසාළිකායචත්ෙ, පම්මකාජීවජීවකා  

‘‘හංසායකොඤ්චාපිනදි ා, යකොසියාපිඞ්ගලාබහූ; 

සත් ර නසම්පන්නා, මණිමුත්තිකවාලුකා  

‘‘සබ්බයසොණ්ණමයාරුක්ඛා, නානාගන්ධසයමරි ා; 

උජ්යජොය න්තිදිවාරත්තිං, භවනංසබ්බකාලිකං  

‘‘සට්ඨිතූරියසහස්සානි, සායංපාය ොපවජ්ජයර; 
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යසොළසිත්ථිසහස්සානි, පරිවායරන්තිමංසදා  

‘‘අභිනික්ඛම්මභවනා, සුයමධංයලොකනායකං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, වන්දයං ංමහායසං  

‘‘සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, සසඞ්ඝං ංනිමන් යං; 

අධිවායසසි යසොධීයරො, සුයමයධොයලොකනායයකො  

‘‘මමධම්මකෙංකත්වා, උයයයොයජසිමහාමුනි; 

සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, භවනංයමඋපාගමිං  

‘‘ආමන් යංපරිජනං, සබ්යබසන්නිප ාෙයවො; 

පුබ්බණ්හසමයංබුද්යධො, භවනංආගමිස්සති  

‘‘ලාභා අම්හංසුලද්ධංයනො, යයවසාම  වන්තියක; 

මයම්පිබුද්ධයසට්ඨස්ස, පූජංකස්සාමසත්ථුයනො  

‘‘අන්නංපානංපට්ඨයපත්වා, කාලංආයරොචයංඅහං; 

වසීස සහස්යසහි, උයපසියලොකනායයකො  

‘‘පඤ්චඞ්ගියකහිතූරියයහි, පච්චුග්ගමනමකාසහං; 

සබ්බයසොණ්ණමයයපීයඨ, නිසීදිපුරිසුත් යමො  

‘‘උපරිච්ඡදනං ආසි, සබ්බයසොණ්ණමයං දා; 

බීජනියයොපවායන්ති, භික්ඛුසඞ්ඝස්සඅන් යර  

‘‘පහූය නන්නපායනන, භික්ඛුසඞ්ඝම ප්පයං; 

පච්යචකදුස්සයුගයළ, භික්ඛුසඞ්ඝස්සදාසහං  

‘‘යංවදන්තිසුයමයධොති, යලොකාහුතිපටිග්ගහං; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමාගාොඅභාසෙ  

‘‘යයොයමඅන්යනනපායනන, සබ්යබඉයමච ප්පයං; 

 මහංකිත් යස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො  

‘‘අට්ඨාරයසකප්පසය , යදවයලොයකරමිස්සති; 

සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති  

‘‘උපපජ්ජතියංයයොනිං, යදවත් ංඅෙමානුසං; 

සබ්බදාසබ්බයසොවණ්ණං, ඡදනංධාරයස්සති  

‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
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යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘ ස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ්බායස්සතිනාසයවො  

‘‘භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, සීහනාදංනදිස්සති; 

චි යකඡත් ංධායරන්ති, යහට්ඨාඡත් ම්හිඩය්හෙ  

‘‘සාමඤ්ඤංයමඅනුප්පත් ං, කියලසාඣාපි ාමයා; 

මණ්ඩයපරුක්ඛමූයලවා, සන් ායපොයමනවිජ්ජති  

‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, යංදානමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, සබ්බදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අෙ භගවා ආයස්මන් ං යසං දක්ඛිණං බාහුං පසායරත්වා ‘‘එහි

භික්ඛූ’’ති ආහ  වචනසමනන් රයමව ද්වඞ්ගුලමත් යකසමස්සු
අට්ඨපරික්ඛාරධයරො වස්සසට්ඨිකත්යෙයරො විය අයහොසි  යසො අත් යනො
පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා උදායනන්ය ො එහිභික්ඛුභාවප්පත්තිය ො
පුරිමාවත්ෙවයසන– 

117. 

‘‘සුවිලිත්ය ොසුවසයනො, සබ්බාභරණභූසිය ො; 

තිස්යසො විජ්ජා අජ්ඣගමිං, ක ං බුද්ධස්ස සාසන’’න්ති  – ගාෙං 

අභාසි; 

 ත්ෙ සුවිලිත්යතොති සුන්දයරන කුඞ්කුමචන්දනානුයලපයනන

විලිත් ගත්ය ො  සුවසයනොති සුට්ඨු මහග්ඝකාසිකවත්ෙවසයනො  

සබ්බාභරණභූසියතොති සීසූපගාදීහි සබ්යබහි ආභරයණහි අලඞ්කය ො  

අජ්ඣගමින්තිඅධිගච්ඡිං යසසං වුත් නයයමව  

යසත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. කිමි ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අභිසත්යතොව නිපතතීති ආයස්මය ො කිමිලත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
කයරොන්ය ො කකුසන්ධස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා 
විඤ්ඤු ං පත්ය ො පරිනිබ්බුය  සත්ෙරි  ස්ස ධාතුයයො උද්දිස්ස
සළලමාලාහි මණ්ඩපාකායරන පූජං අකාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
 ාවතිංයස නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං

බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුනගයර සාකියරාජකුයල නිබ්බත්ති, කිමිය ොතිස්ස
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නාමං අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො යභොගසම්පත්තියා සම්පන්යනො විහරති 
 ස්ස ඤාණපරිපාකං දිස්වා සංයවගජනනත්ෙං අනුපියායං විහරන්ය ො
සත්ොපඨමයයොබ්බයනඨි ංදස්සනීයංඉත්ථිරූපං අභිනිම්මිනිත්වාපුරය ො

දස්යසත්වාපුනඅනුක්කයමනයොජරායරොගවිපත්තීහිඅභිභූ ා දිස්සති,  ො
අකාසි  ංදිස්වාකිමිලකුමායරොඅතිවියසංයවගංපකායසන්ය ො– 

118. 

‘‘අභිසත්ය ොව නිප තිවයයො, රූපංඅඤ්ඤමිව යෙව සන් ං; 

 ස්යසව සය ොඅවිප්පවසය ො, අඤ්ඤස්යසව සරාමිඅත් ාන’’න්ති 
– 

ගාෙංඅභාසි  

 ත්ෙ අභිසත්යතොවාති ‘‘ත්වං සීඝං ගච්ඡ මා තිට්ඨා’’ති යදයවහි

අනුසිට්යඨො ආණත්ය ො විය  ‘‘අභිසට්යඨො වා’’තිපි පායඨො, ‘‘ත්වං ලහුං

ගච්ඡා’’ති යකනචි අභිලාසාපිය ො වියාති අත්යෙො  නිපතතීති අතිප ති

අභිධාවතිනතිට්ඨති, ඛයණඛයණ ඛයවයං පාපුණාතීති අත්යෙො  වයෙොති
බාලයයයොබ්බනාදියකො සරීරස්ස අවත්ොවියසයසො  ඉධ පනස්ස

යයොබ්බඤ්ඤංඅධිප්යප ං,  ංහිස්සඅභිප න් ං ඛීයන් ංහුත්වාඋපට්ඨි ං  

රූපන්ති රූපසම්පදාති වදති  රූපන්ති පන සරීරං ‘‘අට්ඨිඤ්ච පටිච්ච
න්හාරුඤ්ච පටිච්ච මංසඤ්ච පටිච්ච ආකායසො පරිවාරිය ො රූපංත්යවව

සඞ්ඛං ගච්ඡතී’’තිආදීසු )ම  නි  1.306) විය  අඤ්ඤමිව තයෙව සන්තන්ති

ඉදංරූපංයාදිසං, සයං යෙවය යනවාකායරනසන් ංවිජ්ජමානංඅඤ්ඤං

වියමය්හංඋපට්ඨාතීතිඅධිප්පායයො  ‘‘ යදවසන් ’’න්තිචයකචිපඨන්ති  

තස්යසව සයතොති  ස්යසව යම අනඤ්ඤස්ස සය ො සමානස්ස  

අවිප්පවසයතොතින විප්පවසන් ස්ස, චිරවිප්පවායසනහිසය ොඅනඤ්ඤම්පි

අඤ්ඤංවියඋපට්ඨාතිඉදම්පි ඉධනත්ථීතිඅධිප්පායයො  අඤ්ඤස්යසවසරාමි

අත්තානන්ති ඉමං මම අත් භාවං අඤ්ඤස්ස සත් ස්ස විය සරාමි
උපධායරමි සඤ්ජානාමීති අත්යෙො   ස්යසවං අනිච්ච ං මනසි

කයරොන් ස්ස දළ්හ යරොසංයවයගොඋදපාදි, යසොසංයවගජාය ො සත්ොරං
උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා විපස්සනං 

පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං අපදායන (අප 

යෙර2.56.42-48) – 

‘‘නිබ්බුය කකුසන්ධම්හි, බ්රාහ්මණම්හිවුසීමති; 

ගයහත්වාසළලංමාලං, මණ්ඩපංකාරයංඅහං  

‘‘ ාවතිංසංගය ොසන්ය ො, ලභිම්හබයම්හමුත් මං; 

අඤ්යඤයදයවතියරොචාමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං  

‘‘දිවා වායදිවාරත්තිං, චඞ්කමන්ය ොඨිය ො චහං; 
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ඡන්යනොසළලපුප්යඵහි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං  

‘‘ඉමස්මිංයයවකප්පම්හි, යංබුද්ධමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වාපි යෙයරො අත් යනො පුරිමුප්පන්නං 

අනිච්ච ාමනසිකාරං විභායවන්ය ො  යමව ගාෙං පච්චුදාහාසි  ය යන ං
ඉමස්සයෙරස්ස අඤ්ඤාබයාකරණම්පිඅයහොසි  

කිමිලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. වජ්ජිපුත්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

රුක්ඛමූ ගහනං පසක්කිොතිආයස්මය ො වජ්ජිපුත් ත්යෙරස්ස ගාො 

කා උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො ඉය ො චතුනවුය  කප්යප එකං 
පච්යචකසම්බුද්ධංභික්ඛායගච්ඡන් ං දිස්වා පසන්නමානයසොකදලිඵලානි
අදාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං
පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද

යවසාලියං ලිච්ඡවිරාජපුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, වජ්ජිරාජපුත් ත් ා 

වජ්ජිපුත්යතොත්යවව චස්ස සමඤ්ඤා අයහොසි  යසො දහයරො හුත්වා 
හත්ථිසික්ඛාදිසික්ඛනකායලපි යහතුසම්පන්න ාය නිස්සරණජ්ඣාසයයොව
හුත්වා විචරන්ය ො සත්ථු ධම්මයදසනාකායල විහාරං ගන්ත්වා
පරිසපරියන්ය නිසින්යනොධම්මං සුත්වාපටිලද්ධසද්යධොසත්ථුසන්තියක
පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මං කයරොන්ය ො නචිරස්යසව ඡළභිඤ්යඤො

අයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර 2.51.57-62) – 

‘‘සහස්සරංසීභගවා, සයම්භූඅපරාජිය ො; 

වියවකාවුට්ඨහිත්වාන, යගොචරායාභිනික්ඛමි  

‘‘ඵලහත්යෙොඅහංදිස්වා, උපගච්ඡිංනරාසභං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, අවටංඅදදිංඵලං  

‘‘චතුන්නවුතිය ො කප්යප, යංඵලංඅදදිං  දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා අපරභායග අචිරපරිනිබ්බුය  සත්ෙරි ධම්මං 

සඞ්ගායතුං සඞ්යක ං කත්වා මහායෙයරසු  ත්ෙ  ත්ෙ විහරන්ය සු
එකදිවසං ආයස්මන් ං ආනන්දං යසඛංයයව සමානං මහතියා පරිසාය
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පරිවු ං ධම්මං යදයසන් ං දිස්වා  ස්ස උපරිමග්ගාධිගමාය උස්සාහං
ජයනන්ය ො– 

119. 

‘‘රුක්ඛමූලගහනංපසක්කිය, නිබ්බානංහදයස්මිංඔපිය; 

ඣායයගො මමාචපමායදො, කිංය බිළිබිළිකාකරිස්සතී’’ති – 

ගාෙංඅභාසි  

 ත්ෙ රුක්ඛමූ ගහනන්තිරුක්ඛමූලභූ ං ගහනං, ගහනඤ්හිඅත්ථි, න 

රුක්ඛමූලං, රුක්ඛමූලඤ්ච අත්ථි, න ගහනං, ය සු රුක්ඛමූලග්ගහයණන
ඨානස්ස ඡායාසම්පන්න ාය වා ා පපරිස්සයාභාවං දස්යසති 
ගහනග්ගහයණන නිවා භායවන වා පරිස්සයාභාවං ජනසම්බාධාභාවඤ්ච

දස්යසති,  දුභයයන ච භාවනායයොගය ං  පසක්කිොති උපගන්ත්වා  

නිබ්බානං හදෙස්මිං ඔපිොති ‘‘එවං මයා පටිපජ්ජිත්වා නිබ්බානං

අධිගන් බ්බ’’න්ති නිබ්බුතිං හදයය ඨයපත්වා චිත්ය  කරිත්වා  ඣාොති

ලක්ඛණූපනිජ්ඣායනන ඣාය, විපස්සනාභාවනාසහි ං මග්ගභාවනං

භායවහි  යගොත ාති ධම්මභණ්ඩාගාරිකං යගොත්ය න ආලපති   ා ච

ප ායදොතිඅධිකුසයලසු ධම්යමසුමාපමාදංආපජ්ජි ඉදානියාදියසොයෙරස්ස

පමායදො,  ං පටික්යඛපවයසන දස්යසන්ය ො ‘‘කිං යත බිළිබිළිකා

කරිස්සතී’’තිආහ  ත්ෙ බිළිබිළිකාතිවිළිවිළිකිරියා, බිළිබිළීතිසද්දපවත්ති

යො නිරත්ෙකා, එවං බිළිබිළිකාසදිසා ජනපඤ්ඤත්ති කිං යත කරිස්සති 

කීදිසංඅත්ෙංතුය්හංසායධති,  ස්මාජනපඤ්ඤත්තිංපහාය සදත්ෙපසුය ො
යහොහීතිඔවාදංඅදාසි  

 ං සුත්වා අඤ්යඤහි වුත් විසගන්ධවායනවචයනන සංයවගජාය ො
බහුයදව රත්තිං චඞ්කයමන වීතිනායමන්ය ො විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා
යසනාසනංපවිසිත්වාමඤ්චයකනිපන්නමත්ය ොවඅරහත් ං පාපුණි  

වජ්ජිපුත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. ඉසිදත්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පඤ්චක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤාතාතිආයස්මය ොඉසිදත් ත්යෙරස්ස ගාො කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව 
විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං භගවන් ං රථියං
ගච්ඡන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො මධුරං ආයමොදඵලං අදාසි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද අවන්තිරට්යඨ

වඩ්ඪගායම අඤ්ඤ රස්ස සත්ෙවාහස්ස පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, 

ඉසිදත්යතොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො මච්ඡිකාසණ්යඩ 
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චිත් ස්ස ගහපතියනො අදිට්ඨසහායයො හුත්වා ය න බුද්ධගුයණ ලිඛිත්වා
යපසි සාසනං පටිලභිත්වා සාසයන සඤ්ජා ප්පසායදො යෙරස්ස
මහාකච්චානස්ස සන්තියක පබ්බජිත්වා විපස්සනං ආරභිත්වා නචිරස්යසව

ඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.51.80-84) – 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, ආහුතීනංපටිග්ගහං; 

රථියංපටිපජ්ජන් ං, ආයමොදමදදිංඵලං  

‘‘එකනවුතිය ො කප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා ‘‘බුද්ධුපට්ඨානං ගමිස්සාමී’’ති යෙරං 

ආපුච්ඡිත්වාඅනුක්කයමනමජ්ඣිමයදසංගන්ත්වාසත්ොරංඋපසඞ්කමිත්වා 

වන්දිත්වා එකමන් ං නිසින්යනො, ‘‘කච්චි, භික්ඛු, ඛමනීයං, කච්චි

යාපනීය’’න්තිආදිනාසත්ොරාක පටිසන්ොයරොපටිවචනමුයඛන, ‘‘භගවා

තුම්හාකං සාසනං උපග කාලය ො පට්ඨාය මය්හං සබ්බදුක්ඛං අපග ං, 
සබ්යබො පරිස්සයයො වූපසන්ය ො’’ති පයවදනවයසන අඤ්ඤං
බයාකයරොන්ය ො– 

120. 

‘‘පඤ්චක්ඛන්ධාපරිඤ්ඤා ා, තිට්ඨන්තිඡින්නමූලකා; 

දුක්ඛක්ඛයයොඅනුප්පත්ය ො, පත්ය ොයමආසවක්ඛයයො’’ති –ගාෙං 

අභාසි; 

 ත්ෙ පඤ්චක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤාතාති පඤ්චපි යම උපාදානක්ඛන්ධා

විපස්සනාපඤ්ඤාසහි ායමග්ගපඤ්ඤාය‘‘ඉදං දුක්ඛං, එත් කංදුක්ඛං, න

ඉය ො භියයයො’’ති සබ්බයසො පරිච්ඡිජ්ජ ඤා ා, න ය සු කිඤ්චිපි 

පරිඤ්ඤා බ්බං අත්ථීති අධිප්පායයො  තිට්ඨන්ති ඡින්නමූ කාති සබ්බයසො
පරිඤ්ඤා ත් ා එව ය සං අවිජ්ජා ණ්හාදිකස්ස මූලස්ස සමුච්ඡින්නත් ා
අරියමග්යගන පහීනත් ා යාවචරිමචිත් නියරොධා ය  තිට්ඨන්ති  

දුක්ඛක්ඛයෙො අනුප්පත්යතොතිඡින්නමූලකත් ායයවචයනසංවට්ටදුක්ඛස්ස

ඛයයො පරික්ඛයයො අනුප්පත්ය ො, නිබ්බානං අධිග ං  පත්යතො ය 

ආසවක්ඛයෙොති කාමාසවාදීනං සබ්යබසං ආසවානං ඛයන්ය 
අභිගන් බ්බ ාය ‘‘ආසවක්ඛයයො’’ති ලද්ධනාමං අරහත් ං පත් ං
පටිලද්ධන්ති අත්යෙො  යකචි පන අන්තිමායං සමුස්සයයො’’ති පඨන්ති  
නිබ්බානස්සඅධිග ත් ායයවඅයංමමසමුස්සයයොඅත් භායවොඅන්තියමො

සබ්බපච්ඡිමයකො, නත්ථි දානි පුනබ්භයවොති අත්යෙො  යං පන ත්ෙ ත්ෙ

අවුත් ං,  ංයහට්ඨා වුත් නයත් ාඋත් ානංයයවාති  

ඉසිදත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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ද්වාදසමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

නිට්ඨි ාචපරමත්ෙදීපනියංයෙරගාොවණ්ණනායං 

වීසාධිකස ත්යෙරගාොපටිමණ්ඩි ස්සඑකකනිපා ස්ස 

අත්ෙවණ්ණනා  
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2. දුකනිපායතො 
1. පඨමවග්යගො 

1. උත්තරත්යෙරගාොවණ්ණනා 

දුකනිපාය  නත්ථි යකොචි භයවො නිච්යචොතිආදිකා ආයස්මය ො 

උත් රත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො
 ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො සුයමධස්ස
භගවය ොකායලවිජ්ජාධයරො හුත්වාආකායසනවිචරති ය නචසමයයන
සත්ො  ස්ස අනුග්ගණ්හනත්ෙං වනන් යර අඤ්ඤ රස්මිං රුක්ඛමූයල
නිසීදි ඡබ්බණ්ණබුද්ධරංසියයො විස්සජ්යජන්ය ො  යසො අන් ලික්යඛන
ගච්ඡන්ය ො භගවන් ං දිස්වා පසන්නචිත්ය ො ආකාසය ො ඔරුය්හ 

සුවිසුද්යධහි විපුයලහි කණිකාරපුප්යඵහි භගවන් ං පූයජසි, පුප්ඵානි

බුද්ධානුභායවන සත්ථු උපරි ඡත් ාකායරන අට්ඨංසු, යසො ය න
භියයයොයසොමත් ාය පසන්නචිත්ය ො හුත්වා අපරභායග කාලං කත්වා
 ාවතිංයසනිබ්බත්තිත්වාඋළාරංදිබ්බසම්පත්තිංඅනුභවන්ය ො යාව ායුකං
 ත්ෙ ඨත්වා  ය ො චුය ො යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං

බුද්ධුප්පායද රාජගයහ බ්රාහ්මණමහාසාලපුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, 

උත්තයරොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො විඤ්ඤු ං පත්ය ො බ්රාහ්මණවිජ්ජාසු
නිප්ඵත්තිං ගන්ත්වා ජාතියා රූයපන විජ්ජාය වයයන සීලාචායරන ච
යලොකස්ස සම්භාවනීයයො ජාය ො   ස්ස  ං සම්පත්තිං දිස්වා වස්සකායරො
මගධමහාමත්ය ො අත් යනොධී රංදාතුකායමොහුත්වාඅත් යනොඅධිප්පායං
පයවයදසි  යසො නිස්සරණජ්ඣාසය ාය  ං පටික්ඛිපිත්වා කායලන කාලං
ධම්මයසනාපතිං පයරුපාසන්ය ො  ස්ස සන්තියක ධම්මං සුත්වා
පටිලද්ධසද්යධොපබ්බජිත්වාවත් සම්පන්යනොහුත්වායෙරංඋපට්ඨහති  

ය නචසමයයනයෙරස්සඅඤ්ඤ යරොආබායධොඋප්පන්යනො,  ස්ස 
යභසජ්ජත්ොයඋත් යරොසාමයණයරොපාය ොවපත් චීවරමාදායවිහාරය ො
නික්ඛන්ය ො අන් රාමග්යග ළාකස්සතීයරපත් ංඨයපත්වාඋදකසමීපං
ගන්ත්වා මුඛං යධොවති  අෙ අඤ්ඤ යරො උමඞ්ගයචොයරො ආරක්ඛපුරියසහි 

අනුබද්යධොඅග්ගද්වායරයනව නගරය ොනික්ඛමිත්වාපලායන්ය ොඅත් නා
ගහි ං ර නභණ්ඩිකං සාමයණරස්ස පත්ය  පක්ඛිපිත්වා පලාය 
සාමයණයරො පත් සමීපං උපගය ො  යචොරං අනුබන්ධන් ා රාජපුරිසා 

සාමයණරස්ස පත්ය  භණ්ඩිකං දිස්වා, ‘‘අයං යචොයරො, ඉමිනා යචොරියං
ක ’’න්ති සාමයණරං පච්ඡාබාහං බන්ධිත්වා වස්සකාරස්ස බ්රාහ්මණස්ස
දස්යසසුං  වස්සකායරො ච  දා රඤ්යඤො විනිච්ඡයය නියුත්ය ො හුත්වා 

යඡජ්ජයභජ්ජං අනුසාසති  යසො ‘‘පුබ්යබ මම වචනං නාදිය, 
සුද්ධපාසණ්ඩියයසු පබ්බජී’’ති ච බද්ධාඝා ත් ා කම්මං අයසොයධත්වාව
ජීවන් යමව ංසූයල උත් ායසසි  

අෙස්ස භගවා ඤාණපරිපාකං ඔයලොයකත්වා  ං ඨානං ගන්ත්වා 
විප්ඵුරන් හත්ෙනඛමණිමයූඛසම්භින්නසි ාභ ාය 
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පග්ඝරන් ජාතිහිඞ්ගුලකසුවණ්ණරසධාරං විය

ජාලාගුණ්ඨි මුදු ලුනදීඝඞ්ගුලිහත්ෙං උත් රස්ස සීයස ඨයපත්වා, 

‘‘උත් ර, ඉදං ය  පුරිමකම්මස්ස ඵලං උප්පන්නං,  ත්ෙ  යා
පච්චයවක්ඛණබයලන අධිවාසනා කා බ්බා’’ති වත්වා අජ්ඣාසයානුරූපං
ධම්මං යදයසසි  උත් යරො අම ාභියසකසදියසනසත්ථු හත්ෙසම්ඵස්යසන
සඤ්ජා ප්පසාදයසොමනස්ස ාය උළාරං පීතිපායමොජ්ජං පටිලභිත්වා
යොපරිචි ං විපස්සනාමග්ගං සමාරූළ්යහො ඤාණස්ස පරිපාකං ග ත් ා
සත්ථු ච යදසනාවිලායසන  ාවයදව මග්ගපටිපාටියා සබ්බකියලයස

යඛයපත්වා ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි  ය න වුත් ං අපදායන (අප  යෙර
2.56.55-92) – 

‘‘සුයමයධොනාමසම්බුද්යධො, බාත්තිංසවරලක්ඛයණො; 

වියවකකායමොභගවා, හිමවන් මුපාගමි  

‘‘අජ්යඣොගායහත්වාහිමවන් ං, අග්යගොකාරුණියකොමුනි; 

පල්ලඞ්කංආභුජිත්වාන, නිසීදිපරිසුත් යමො  

‘‘විජ්ජාධයරො දාආසිං, අන් ලික්ඛචයරොඅහං; 

තිසූලංසුග ංගය්හ, ගච්ඡාමිඅම්බයර දා  

‘‘පබ්බ ග්යගයොඅග්ගි, පුණ්ණමායයවචන්දිමා; 

වනංඔභාසය බුද්යධො, සාලරාජාවඵුල්ලිය ො  

‘‘වනග්ගා නික්ඛමිත්වාන, බුද්ධරංසීභිධාවයර; 

නළග්ගිවණ්ණසඞ්කාසා, දිස්වාචිත් ංපසාදයං  

‘‘විචිනංඅද්දසංපුප්ඵං, කණිකාරංයදවගන්ධිකං; 

තීණිපුප්ඵානිආදාය, බුද්ධයසට්ඨමපූජයං  

‘‘බුද්ධස්සආනුභායවන, තීණිපුප්ඵානියම දා; 

උද්ධංවණ්ටාඅයධොපත් ා, ඡායංකුබ්බන්තිසත්ථුයනො  

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං  

‘‘ ත්ෙ යමසුක ංබයම්හං, කණිකාරීති ඤායති; 

සට්ඨියයොජනමුබ්යබධං, තිංසයයොජනවිත්ෙ ං  

‘‘සහස්සකණ්ඩංස යභණ්ඩු, ධජාලුහරි ාමයං; 

ස සහස්සනියූහා, බයම්යහපාතුභවිංසුයම  

‘‘යසොණ්ණමයාමණිමයා, යලොහි ඞ්කමයාපිච; 
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ඵලිකාපිචපල්ලඞ්කා, යයනිච්ඡකායදිච්ඡකා  

‘‘මහාරහඤ්චසයනං, තූලිකාවිකතීයු ං; 

උද්ධයලොමිඤ්චඑකන් ං, බිම්යබොහනසමායු ං  

‘‘භවනානික්ඛමිත්වාන, චරන්ය ොයදවචාරිකං; 

යොඉච්ඡාමිගමනං, යදවසඞ්ඝපුරක්ඛය ො  

‘‘පුප්ඵස්සයහට්ඨාතිට්ඨාමි, උපරිච්ඡදනංමම; 

සමන් ායයොජනස ං, කණිකායරහිඡාදි ං  

‘‘සට්ඨිතූරියසහස්සානි, සායංපා ංඋපට්ඨහුං; 

පරිවායරන්තිමංනිච්චං, රත්තින්දිවම න්දි ා  

‘‘ ත්ෙනච්යචහිගීය හි,  ායළහිවාදිය හිච; 

රමාමිඛිඩ්ඩාරතියා, යමොදාමිකාමකාමහං  

‘‘ ත්ෙභුත්වාපිවිත්වාච, යමොදාමිතිදයස දා; 

නාරීගයණහිසහිය ො, යමොදාමිබයම්හමුත් යම  

‘‘ස ානං පඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයං; 

ස ානංතීණික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං; 

පයදසරජ්ජංවිපුලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියං  

‘‘භයවභයවසංසරන්ය ො, මහායභොගංලභාමහං; 

යභොයගයමඌන ානත්ථි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘දුයවභයවසංසරාමි, යදවත්ය අෙමානුයස; 

අඤ්ඤංගතිංනජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘දුයවකුයලපජායාමි, ඛත්තියයචාපිබ්රාහ්මයණ; 

නීයචකුයලනජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘හත්ථියානංඅස්සයානං, සිවිකංසන්දමානිකං; 

ලභාමිසබ්බයමයව ං, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘දාසීගණංදාසගණං, නාරියයොසමලඞ්ක ා; 

ලභාමිසබ්බයමයව ං, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘යකොයසයයකම්බලියානි, යඛොමකප්පාසිකානි ච; 

ලභාමිසබ්බයමයව ං, බුද්ධපූජායදංඵලං  
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‘‘නවවත්ෙංනවඵලං, නවග්ගරසයභොජනං; 

ලභාමිසබ්බයමයව ං, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘ඉමංඛාදඉමංභුඤ්ජ, ඉමම්හිසයයනසය; 

ලභාමිසබ්බයමයව ං, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘සබ්බත්ෙපූජිය ොයහොමි, යයසොඅච්චුග්ගය ොමම; 

මහාපක්යඛොසදායහොමි, අයභජ්ජපරියසොසදා; 

ඤාතීනංඋත් යමොයහොමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘සී ංඋණ්හංනජානාමි, පරිළායහොනවිජ්ජති; 

අයෙොයච සිකංදුක්ඛං, හදයයයමනවිජ්ජති  

‘‘සුවණ්ණවණ්යණොහුත්වාන, සංසරාමිභවාභයව; 

යවවණ්ණියංනජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘යදවයලොකා චවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 

සාවත්ථියංපුයරජාය ො, මහාසායලසුඅඩ්ඪයක  

‘‘පඤ්චකාමගුයණහිත්වා, පබ්බජිංඅනගාරියං; 

ජාතියාසත් වස්යසොහං, අරහත් මපාපුණිං  

‘‘උපසම්පාදයීබුද්යධො, ගුණමඤ්ඤායචක්ඛුමා; 

 රුයණොපූජනීයයොහං, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘දිබ්බචක්ඛුවිසුද්ධංයම, සමාධිකුසයලොඅහං; 

අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත්ය ො, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘පටිසම්භිදාඅනුප්පත්ය ො, ඉද්ධිපායදසුයකොවියදො; 

ධම්යමසුපාරමිප්පත්ය ො, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, යංබුද්ධමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පුන හුත්වා සූලය ො උට්ඨහිත්වා පරානුද්දයාය ආකායස 

ඨත්වා පාටිහාරියං දස්යසසි මහාජයනො අච්ඡරියබ්භු චිත් ජාය ො අයහොසි 

 ාවයදවස්ස වයණො සංරූළ්හි, යසො භික්ඛූහි, ‘‘ආවුයසො,  ාදිසං දුක්ඛං

අනුභවන්ය ො කෙං ත්වං විපස්සනං අනුයුඤ්ජිතුං අසක්ඛී’’ති පුට්යඨො, 

‘‘පයගව යම, ආවුයසො, සංසායර ආදීනයවො, සඞ්ඛාරානඤ්ච සභායවො
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සුදිට්යඨො, එවාහං  ාදිසං දුක්ඛං අනුභවන්ය ොපි අසක්ඛිං විපස්සනං

වඩ්යඪත්වාවියසසංඅධිගන්තු’’න්තිදස්යසන්ය ො – 

121. 

‘‘නත්ථියකොචිභයවොනිච්යචො, සඞ්ඛාරාවාපිසස්ස ා; 

උප්පජ්ජන්තිචය ඛන්ධා, චවන්තිඅපරාපරං  

122. 

‘‘එ මාදීනවංඤත්වා, භයවනම්හිඅනත්ථියකො; 

නිස්සයටොසබ්බකායමහි, පත්ය ොයමආසවක්ඛයයො’’ති – 

ඉමංගාොද්වයංඅභාසි  

 ත්ෙ නත්ථි යකොචි භයවො නිච්යචොති කම්මභයවො උපපත්තිභයවො
කාමභයවො රූපභයවො අරූපභයවො සඤ්ඤීභයවො අසඤ්ඤීභයවො
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභයවො එකයවොකාරභයවො චතුයවොකාරභයවො 

පඤ්චයවොකාරභයවොතිඑවංයභයදො,  ත්ොපිහීයනොමජ්ඣියමොඋක්කට්යඨො
දීඝායුයකො සුඛබහුයලො යවොමිස්සසුඛදුක්යඛොති එවංවිභායගො යයොයකොචි
නිච්යචො ධුයවො ථියරො අපයලොකියධම්යමො නත්ථි  ං  ං කාරණං පටිච්ච

සමුප්පන්නත් ා යස්මාචඑ යදවං,  ස්මා සඞ්ඛාරාවාපිසස්සතා නත්ථීති

යයොජනා  පච්චයයහි සඞ්ඛ ත් ා ‘‘සඞ්ඛාරා’’ති ලද්ධනායම හි
පඤ්චක්ඛන්යධ උපාදාය භවසමඤ්ඤාය සඞ්ඛාරාව හුත්වා සම්භූ ා
ජරාමරයණන ච විපරිණමන්තීති අසස්ස ා විපරිණාමධම්මා   ො හි ය  

‘‘සඞ්ඛාරා’’ති වුච්චන්ති  ය නාහ උප්පජ්ජන්ති ච යත ඛන්ධා, චවන්ති

අපරාපරන්ති  ය  භවපරියායයන සඞ්ඛාරපරියායයන ච වුත් ා 

පඤ්චක්ඛන්ධා යොපච්චයං අපරාපරං උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා ච ජරාය

පරිපීළි ා හුත්වා චවන්ති පරිභිජ්ජන්තීති අත්යෙො  එය න ‘‘භයවො, 
සඞ්ඛාරා’’ති ච ලද්ධයවොහාරා පඤ්චක්ඛන්ධා උදයබ්බයසභාවාති දස්යසති 
යස්මා තිලක්ඛණං ආයරොයපත්වා සඞ්ඛායර සම්මසන් ස්ස  යයොපි භවා

ආදිත් ංවියසඞ්ඛය  ආදීනවං යදොසං පයගවවිපස්සනාපඤ්ඤායජානිත්වා

අනිච්චලක්ඛයණහි දිට්ඨා සඞ්ඛාරා දුක්ඛානත් ා විභූ  රා උපට්ඨහන්ති, 

ය නාහභගවා – ‘‘යදනිච්චං ං දුක්ඛං, යං දුක්ඛං  දනත් ා’’ති )සං නි 
3.15). 

යස්මාතිලක්ඛණංආයරොයපත්වාසඞ්ඛායරසම්මසන් ස්ස යයොපිභවා 

ආදිත් ං විය අගාරං සප්පටිභයා උපට්ඨහන්ති,  ස්මා ආහ ‘‘භයවනම්හි

අනත්ථියකො’’ති  එවං පන සබ්බයසො භයවහි විනිවත්තියමානස්ස කායමසු

අයපක්ඛාය යලයසොපි න සම්භවතියයව, ය නාහ ‘‘නිස්සයටො

සබ්බකාය හී’’ති, අම්හීති යයොජනා  මානුයසහි විය දිබ්යබහිපි කායමහි

නිවත්ති චිත්ය ොස්මීති අත්යෙො  පත්යතො ය  ආසවක්ඛයෙොතියස්මා එවං
සුපරිමජ්ජි සඞ්ඛායරො භයවසු සුපරිදිට්ඨාදීනයවො කායමසු ච
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අනාසත් මානයසො  ස්මා සූලමත්ෙයකනිසින්යනනාපි යම මයා පත්ය ො
අධිගය ො ආසවක්ඛයයො නිබ්බානං අරහත් ඤ්චාති  අඤ්යඤහි ච
සබ්රහ්මචාරීහි අප්පත් මානයසහි  දධිගමාය උස්සායහො කරණීයයොති
භික්ඛූනං ඔවාදමදාසි  

උත් රත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. පිණ්යඩො භාරද්වාජත්යෙරගාොවණ්ණනා 

නයිදං අනයෙනාතිආදිකා ආයස්මය ො පිණ්යඩොලභාරද්වාජත්යෙරස්ස

ගාො කා උප්පත්ති? අයංකිරපදුමුත් රස්සභගවය ොකායලසීහයයොනියං
නිබ්බත්තිත්වා පබ්බ ගුහායං විහරති  භගවා  ස්ස අනුග්ගහං කාතුං
යගොචරාය පක්කන් කායල සයනගුහං පවිසිත්වා නියරොධං සමාපජ්ජිත්වා
නිසීදි  සීයහො යගොචරං ගයහත්වා නිවත්ය ො ගුහාද්වායර භගවන් ං දිස්වා
හට්ඨතුට්යඨො ජලජෙලජපුප්යඵහි පූජං කත්වා චිත් ං පසායදන්ය ො
භගවය ො ආරක්ඛත්ොය අරඤ්යඤ වාළමියග අපයනතුං තීසු යවලාසු

සීහනාදං නදන්ය ො බුද්ධග ාය සතියා අට්ඨාසි  යො පඨමදිවසං, එවං
සත් ාහං පූයජසි  භගවා සත් ාහච්චයයන නියරොධා වුට්ඨහිත්වා
‘‘වත්තිස්සති ඉමස්ස එත් යකො උපනිස්සයයො’’ති  ස්ස පස්සන් ස්යසව
ආකාසං පක්ඛන්දිත්වා විහාරයමව ගය ො  සීයහො පාලියලයයකහත්ථී විය
බුද්ධවියයොගදුක්ඛං අධිවායසතුං අසක්යකොන්ය ො කාලං කත්වා
හංසවතීනගයර මහායභොගකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො නගරවාසීහි
සද්ධිංවිහාරංගය ොධම්මයදසනංසුත්වා සත් ාහංමහාදානංපවත්ය ත්වා
යාවජීවංපුඤ්ඤානිකත්වාඅපරාපරංයදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ොඅම්හාකං
භගවය ො කායල යකොසම්බියං රඤ්යඤො උය නස්ස පුයරොහි පුත්ය ො

හුත්වා නිබ්බත්ති භාරද්වායජො නාම නායමන  යසො වයප්පත්ය ො  යයො
යවයද උග්ගයහත්වා පඤ්ච මාණවකස ානි මන්ය  වායචන්ය ො
මහග්ඝසභායවන අනනුරූපාචාරත් ා ය හි පරිච්චජ්ජන්ය ො රාජගහං
ගන්ත්වා භගවය ො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච ලාභසක්කාරං දිස්වා සාසයන
පබ්බජිත්වායභොජයනඅමත් ඤ්ඤූහුත්වාවිචරන්ය ොසත්ොරාඋපායයන 

මත් ඤ්ඤු ාය පතිට්ඨාපිය ො විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව 

ඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර 2.50.104-109) – 

‘‘මිගලුද්යදොපුයරආසිං, විපියනවිචරං දා; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, සබ්බධම්මානපාරගුං  

‘‘පියාලඵලමාදාය, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං; 

පුඤ්ඤක්යඛත් ස්සවීරස්ස, පසන්යනොයසහිපාණිභි  

‘‘එකතිංයස ඉය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  
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‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  

ඡළභිඤ්යඤොපනහුත්වා‘‘භගවය ොසම්මුඛායංසාවයකහිපත් බ්බං, 

 ං මයා පත් ’’න්ති, භික්ඛුසඞ්යඝ ච ‘‘යස්ස මග්යග වා ඵයල වා කඞ්ඛා

අත්ථි, යසො මං පුච්ඡතූ’’ති සීහනාදං නදි  ය න  ං භගවා, ‘‘එ දග්ගං, 

භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං සීහනාදිකානං යදිදං

පිණ්යඩොලභාරද්වායජො’’ති )අ  නි  1.188, 195) එ දග්යග ඨයපසි  යසො 
එකදිවසං අත් යනො සන්තිකං උපග ං ගිහිකායල සහායභූ ං මච්ඡරිං
මිච්ඡාදිට්ඨිබ්රාහ්මණං අනුකම්පමායනො  ස්ස දානකෙං කයෙත්වා ය න ච 

‘‘අයංමමධනංවිනායසතුකායමො’’තිභකුටිංකත්වාපි ‘‘තුය්හංඑකභත් ං

යදමී’’ති වුත්ය , ‘‘ ංසඞ්ඝස්සයදහිමාමය්හ’’න්තිසඞ්ඝස්සපරිණායමසි 
පුන බ්රාහ්මයණන‘‘අයංමංබහූනංදායපතුකායමො’’තිඅප්පච්චයයපකාසිය 
දුතියදිවසං ධම්මයසනාපතිනා සඞ්ඝග ාය දක්ඛිණාය

මහප්ඵලභාවප්පකාසයනන  ං පසායදත්වා, ‘‘අයං බ්රාහ්මයණො

‘ආහාරයගයධන මං දායන නීයයොයජසී’ති මඤ්ඤති, ආහාරස්ස පන මයා

සබ්බයසො පරිඤ්ඤා භාවංනජානාති, හන්දනංජානායපමී’’ති– 

123. 

‘‘නයදංඅනයයනජීවි ං, නාහායරොහදයස්සසන්තියකො; 

ආහාරට්ඨිතියකොසමුස්සයයො, ඉතිදිස්වානචරාමිඑසනං  

124. 

‘‘පඞ්යකොති හිනංඅයවදයුං, යායංවන්දනපූජනා කුයලසු; 

සුඛුමංසල්ලංදුරුබ්බහං, සක්කායරොකාපුරියසනදුජ්ජයහො’’ති  – 

ගාොද්වයංඅභාසි  

 ත්ෙ නයිදංඅනයෙනජීවිතන්තිඉදංමම ජීවි ං අනයයනඅඤායයන
යවළුදානපුප්ඵදානාදිඅයනසනාය න යහොති ජීවි නිකන්තියා අභාවය ො  

නාහායරොහදෙස්සසන්තියකොතිආහායරොචආහරියමායනොමග්ගඵලඤාණං 

විය හදයස්ස චිත් ස්ස සන්තිකයරො න යහොති, යකවලං පන සජ්ජුකං

ඛුදාපටිඝා මත් ං කයරොතීති අධිප්පායයො  අෙ වා නාහායරො හදෙස්ස

සන්තියකොතිආහායරො රස ණ්හාවත්ථුයමහදයස්සසන්තියකොආසත්ය ො

න යහොති රස ණ්හාය එව අභාවය ො  ‘‘සන්තියක’’තිපි පඨන්ති  යයො හි

ආහාරගිද්යධො ලාභසක්කාරප්පසුය ො විචරති,  ස්ස ආහායරො හදයස්ස

සන්තියකනාමඅභිණ්හංමනසිකා බ්බය ො  යයොපනපරිඤ්ඤා ාහායරො, 

යසො  ත්ෙපහීනච්ඡන්දරායගො, න ස්සාහායරොහදයස්ස සන්තියකනාම– 

‘‘කෙං නු යඛො ලයභයය’’න්තිආදිමනසිකරණස්යසව අභාවය ො  යදි හි

ජීවි නිකන්ති ආහාරරස ණ්හා ච නත්ථි, අෙ කස්මා පිණ්ඩාය චරසීති

අනුයයොගංමනසිකත්වාආහ ‘‘ආහාරට්ඨිතියකොසමුස්සයෙො, ඉති දිස්වාන

චරාමි එසන’’න්ති  ආහායරො යභොජනං ඨිති ඨානං පච්චයයො එ ස්සාති
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ආහාරට්ඨිතියකො  ‘‘ආහාරපටිබද්ධවුත්තියකො සමුස්සයයො කායයො’’ඉති

දිස්වාන එවං ඤත්වා ඉමමත්ෙං බුද්ධියං ඨයපත්වා චරාමි එසනං, 
භික්ඛාපරියයසනංකයරොමීතිඅත්යෙො  

පච්චයනිමිත් ං කුලානි උපසඞ්කමන්ය ො  ත්ෙ වන්දනපූජනාහි 
ලාභසක්කායරහි ච බජ්ඣතීති එවං මාදියසසු න චින්ය  බ්බන්ති

දස්යසන්ය ො ‘‘පඞ්යකො’’තිගාෙං අභාසි   ස්සත්යෙො – ො අෙං 

පච්චයනිමිත් ං උපග ානං පබ්බජි ානං කුය සු යගහවාසීසු පවත්තිස්සති

ගුණසම්භාවනා පූජනා ච, යස්මා  ං අභාවි ත් ානං ඔසීදාපනට්යඨන

මලීනභාවකරයණන ච පඞ්යකො කද්දයමොති බුද්ධාදයයො අයවදයුං 

අබ්භඤ්ඤාසුං පයවයදසුං වා,  ස්මා සා සප්පුරිසානං බන්ධාය න යහොති
සක්කාරාසාය පයගව පහීනත් ා  අසප්පුරිසස්ස පන සක්කාරාසා
දුවිඤ්යඤයයසභාව ාය පීළාජනනය ො අන්ය ො තුදනය ො උද්ධරිතුං

අසක්කුයණයයය ොච සුඛු ංසල් ං දුරුබ්බහං.  ය ොඑවය න සක්කායරො

කාපුරියසන දුජ්ජයහො දුරුබ්බයහයයයො  ස්ස පහානපටිපත්තියා

අප්පටිපජ්ජනය ො, සක්කාරාසාපහායනන පහීයනො යහොතීති   ං සුත්වා
බ්රාහ්මයණොයෙයරඅභිප්පසන්යනොඅයහොසි  

පිණ්යඩොලභාරද්වාජත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. වල්ලිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

 ක්කයටො පඤ්චද්වාරාෙන්තිආදිකා ආයස්මය ො වල්ලියත්යෙරස්ස

ගාො කාඋප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ෙ ත්ෙභයව
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ඉය ො එකතිංයස කප්යප කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං යකනචියදව කරණීයයන
අරඤ්ඤංගය ො ත්ෙනාරදංනාම පච්යචකසම්බුද්ධංරුක්ඛමූයලවසන් ං
දිස්වා පසන්නමානයසො නයළහි සාලං කත්වා තියණහි ඡායදත්වා අදාසි 
චඞ්කමනට්ඨානඤ්චස්ස යසොයධත්වා වාලුකා ඔකිරිත්වා අදාසි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද

සාවත්ථියං බ්රාහ්මණමහාසාලස්සපුත්ය ොහුත්වානිබ්බත්ති, වල්ලියෙොතිස්ස
නාමං අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො යයොබ්බනමනුප්පත්ය ො ඉන්ද්රියවසියකො
හුත්වා විචරන්ය ො කලයාණමිත් සංසග්යගන භගවන් ං උපසඞ්කමිත්වා 
ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා

නචිරස්යසවඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.50.93-

103) – 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, හාරිය ොනාමපබ්බය ො; 

සයම්භූනාරයදොනාම, රුක්ඛමූයලවසී දා  

‘‘නළාගාරංකරිත්වාන, තියණනඡාදයංඅහං; 

චඞ්කමංයසොධයත්වාන, සයම්භුස්සඅදාසහං  
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‘‘ය න කම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං  

‘‘ ත්ෙයමසුක ංබයම්හං, නළකුටිකනිම්මි ං; 

සට්ඨියයොජනමුබ්යබධං, තිංසයයොජනවිත්ෙ ං  

‘‘චතුද්දයසසුකප්යපසු, යදවයලොයකරමිංඅහං; 

එකසත් තික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයං  

‘‘චතුත්තිංසතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං; 

පයදසරජ්ජංවිපුලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියං  

‘‘ධම්මපාසාදමාරුය්හ, සබ්බාකාරවරූපමං; 

යදිච්ඡකාහංවිහයර, සකයපුත් ස්සසාසයන  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, නළකුටියදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා පුථුජ්ජනකායල අත් යනො චිත් ස්ස

රූපාදිආරම්මයණසු යොකාමප්පවත්තියා, ඉදානි අරියමග්යගන 

නිග්ගහි භාවස්සචවිභාවයනනඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

125. 

‘‘මක්කයටොපඤ්චද්වාරායං, කුටිකායංපසක්කිය; 

ද්වායරනඅනුපරියයති, ඝට්ටයන්ය ොමුහුංමුහුං  

126. 

‘‘තිට්ඨමක්කටමාධාවි, නහිය  ංයොපුයර; 

නිග්ගහීය ොසි පඤ්ඤාය, යනව දූරං ගමිස්සසී’’ති  – ගාොද්වයං 

අභාසි; 

 ත්ෙ ඝට්ටෙන්යතොති අත් යනො යලොලභායවන රුක්ඛස්ස අඤ්ඤං
සාඛං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤස්ස ගහයණන අයනකවාරං  ත්ෙ රුක්ඛං
චායලන්ය ො ඵලූපයභොගමක්කයටො විය ය න ය න චක්ඛාදිද්වායරන 
රූපාදිආරම්මයණසු අඤ්ඤං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤං ගණ්හන්ය ො
චිත් සන් ානස්ස සමාදානවයසනනිච්චලංඨාතුං අප්පදායනනඅභික්ඛණං
ඝට්ටයන්ය ො චායලන්ය ො  ස්මිංයයව රූපාදිආරම්මයණ අනුපරිවත් ති
යොකාමං විචරති  වත් මානසමීප ාය යචත්ෙ වත් මානවචනං  එවං

අනුපරියන්ය ොච තිට්ඨ,  ක්කට,  ාධාවි ත්වං, චිත් මක්කට, ඉදානිතිට්ඨ

මාධාවි, ඉය ොපට්ඨායය  ධාවිතුංනසක්කා,  ස්මා නහියතතංෙො
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පූයර යස්මා  ං අත් භාවයගහං පුබ්යබ විය න ය  යසවි ං

පිහි ද්වාරභාවය ො, කිඤ්ච නිග්ගහීයතොසි පඤ්ඤාෙ සයඤ්ච ඉදානි
මග්ගපඤ්ඤාය කියලසාභිසඞ්ඛාරසඞ්ඛා ානං පාදානං යඡදයනන

අච්චන්තිකං නිග්ගහං පත්ය ොසි,  ස්මා යනව දූරං ගමිස්සසි ඉය ො
අත් භාවය ොදූරංදුතියාදිඅත් භාවං යනවගමිස්සසියාවචරිමකචිත් ංඑව

ය ගමනන්තිදස්යසති ‘‘යනය ොදූර’’න්තිපිපායඨො, යසොඑවත්යෙො  

වල්ලියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. ගඞ්ගාතීරිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

තිණ්ණං ය  තා පත්තානන්තිආදිකා ආයස්මය ො

ගඞ්ගාතීරියත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? අයං කිර පදුමුත් රස්ස
භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො සාසයන
අභිප්පසන්යනො හුත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පානීයමදාසි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා
යදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායද සාවත්ථියංඅඤ්ඤ රස්ස

ගහපතිස්සපුත්ය ොහුත්වානිබ්බත්ති, ‘‘දත්ය ො’’තිස්ස නාමංඅයහොසි යසො 
වයප්පත්ය ො ඝරාවාසං වසන්ය ො අගමනීයට්ඨානභාවං අජානිත්වා
වීතික්කමං කත්වා පුන අගමනීයට්ඨානභාවං ඤත්වා සංයවගජාය ො
පබ්බජිත්වා  ං කම්මං ජිගුච්ඡිත්වා ලූඛපටිපත්තිං අනුතිට්ඨන්ය ො
පංසුකූලචීවරංඡවසිත් සදිසං මත්තිකාපත් ඤ්චගයහත්වාගඞ්ගාතීයරතීහි

 ාලපත්ය හිකුටිකංකත්වාවිහාසි, ය යනවස්ස ගඞ්ගාතීරියෙොතිසමඤ්ඤා
අයහොසි  යසො ‘‘අරහත් ං අප්පත්වා න යකනචි සල්ලපිස්සාමී’’ති චිත් ං
අධිට්ඨාය පඨමං සංවච්ඡරං තුණ්හීභූය ො වචීයභදං අකයරොන්ය ොව විහාසි 
දුතියය සංවච්ඡයර යගොචරගායම අඤ්ඤ රාය ඉත්ථියා ‘‘මූයගො නු යඛො
යනො’’තිවීමංසිතුකාමායපත්ය ඛීරංආසිඤ්චන්තියා හත්ෙවිහායරකය පි

ඔකිරිය , ‘‘අලං, භගිනී’’ති වාචං නිච්ඡරි   තියය පන සංවච්ඡයර

අන් රවස්යසවඝටයන්ය ො වායමන්ය ො අරහත් ං පාපුණි, ය නවුත් ං 

අපදායන (අප යෙර2.50.51-56) – 

‘‘පදුමුත් රබුද්ධස්ස, භික්ඛුසඞ්යඝ අනුත් යර; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, පානීඝටමපූරයං  

‘‘පබ්බ ග්යගදුමග්යගවා, ආකායසවාෙභූමියං; 

යදාපානීයමිච්ඡාමි, ඛිප්පංනිබ්බත් ය මම  

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යංදානමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, දකදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
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අරහා පන හුත්වා අත් යනො පුබ්බභාගපටිපත්තියා විභාවනමුයඛන 
අඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

127. 

‘‘තිණ්ණංයම ාලපත් ානං, ගඞ්ගාතීයරකුටීක ා; 

ඡවසිත්ය ොවයමපත්ය ො, පංසුකූලඤ්චචීවරං  

128. 

‘‘ද්වින්නංඅන් රවස්සානං, එකාවාචායමභාසි ා; 

 තියය අන් රවස්සම්හි,  යමොඛන්යධො පදාලිය ො’’ති  –

ගාොද්වයං අභාසි; 

 ත්ෙ තිණ්ණං ය  තා පත්තානං, ගඞ්ගාතීයර කුටී කතාති
 ාලරුක්ඛය ො පහිය හි තීහි  ාලපණ්යණහි මය්හං වස්සනපරිහරණත්ෙං 
ගඞ්ගායනදියාතීයරකුටිකාක ා ය නඅත් යනොයසනාසනසන්ය ොසං
දස්යසති වුත් ඤ්හි ධම්මයසනාපතිනා– 

‘‘පල්ලඞ්යකනනිසින්නස්ස, ජණ්ණුයකනාභිවස්සති; 

අලං ඵාසුවිහාරාය, පහි ත් ස්ස භික්ඛුයනො’’ති  )යෙරගා  985; මි  

ප 6.1.1); 

‘‘ ාලපත්තීන’’න්තිපි පායඨො, යසො එවත්යෙො  ඡවසිත්යතොව ය 

පත්යතොති මය්හං පත්ය ො ඡවසිත් සදියසො, ම ානං 

ඛීරයසචනකුණ්ඩසදියසොති අත්යෙො. පංසුකූ ඤ්ච චීවරන්ති චීවරඤ්ච යම
අන් රමග්ගසුසානාදීසු ඡඩ්ඩි නන් යකහි ක ං පංසුකූලං  පදද්වයයන
පරික්ඛාරසන්ය ොසංදස්යසති  

ද්වින්නං අන්තරවස්සානන්ති ද්වීසු අන් රවස්යසසු පබ්බජි ය ො 

අරහත් මප්පත් සංවච්ඡයරසු  එකා වාචා ය  භාසිතාති එකා, ‘‘අලං, 

භගිනී’’ති ඛීරපටික්යඛපවාචා එව මයා වුත් ා, අඤ්යඤො  ත්ෙ වචීයභයදො

නායහොසි  ය න උක්කංසග ං කායවචීසංයමං දස්යසති  තතියෙ 

අන්තරවස්සම්හීති  තියස්ස සංවච්ඡරස්ස අබ්භන් යර,  ස්මිං

අපරිපුණ්යණයයව  තය ොඛන්යධො පදාලියතොති අග්ගමග්යගන 

 යමොඛන්යධො භින්යනො, අවිජ්ජානුසයයො සමුච්ඡින්යනොති අත්යෙො  ය න
 යදකට්ඨ ාය සබ්බකියලසානංඅනවයසසප්පහානංවදති  

ගඞ්ගාතීරියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5. අජිනත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අපියචයහොතියතවිජ්යජොතිආදිකාආයස්මය ො අජිනත්යෙරස්සගාො 

කා උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
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පුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොබුද්ධසුඤ්යඤයලොයකකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො යකනචියදව කරණීයයන අරඤ්ඤං ගය ො  ත්ෙ
සුචින්ති ං නාම පච්යචකසම්බුද්ධං ආබායධන පීළි ං නිසින්නං දිස්වා
උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා යභසජ්ජත්ොය පසන්නමානයසො ඝ මණ්ඩං
අදාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං
පුඤ්ඤානිකත්වාසුගතීසුයයවසංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදසාවත්ථියං 
අඤ්ඤ රස්ස දලිද්දබ්රාහ්මණස්ස යගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හි   ං

විජායනකායල අජිනචම්යමනසම්පටිච්ඡිංසු ය නස්ස අජියනොත්යවවනාමං 
අකංසු  යසො යභොගසංවත් නියස්ස කම්මස්ස අක ත් ා දලිද්දකුයල
නිබ්බත්ය ො වයප්පත්ය ොපි අප්පන්නපානයභොජයනො හුත්වා විචරන්ය ො
යජ වනපටිග්ගහයණ බුද්ධානුභාවං දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා
විපස්සනායකම්මංකයරොන්ය ොනචිරස්යසව ඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර2.43.78-87) – 

‘‘සුචින්ති ං භගවන් ං, යලොකයජට්ඨං නරාසභං; 

උපවිට්ඨංමහාරඤ්ඤං, වා ාබායධනපීළි ං  

‘‘දිස්වාචිත් ංපසායදත්වා, ඝ මණ්ඩමුපානයං; 

ක ත් ාආචි ත් ාච, ගඞ්ගාභාගීරථීඅයං  

‘‘මහාසමුද්දාචත් ායරො, ඝ ංසම්පජ්ජයරමම; 

අයඤ්චපෙවීයඝොරා, අප්පමාණාඅසඞ්ඛියා  

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, භවය මධුසක්කරා; 

චාතුද්දීපාඉයමරුක්ඛා, පාදපාධරණීරුහා  

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, කප්පරුක්ඛාභවන්තිය ; 

පඤ්ඤාසක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයං  

‘‘එකපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං; 

පයදසරජ්ජංවිපුලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියං  

‘‘චතුන්නවුතිය ො කප්යප, යංදානමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඝ මණ්ඩස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වාපි පුරිමකම්මනිස්සන්යදන අප්පලාභී 

අප්පඤ්ඤාය ොව අයහොසි  උද්යදසභත් සලාකභත් ානිපි ලාමකායනව
පාපුණන්ති  කම්මඵයලයනව ච නං පුථුජ්ජනා භික්ඛූ සාමයණරා ච
‘‘අප්පඤ්ඤාය ො’’තිඅවමඤ්ඤන්ති යෙයරොය  භික්ඛූසංයවයජන්ය ො– 

129. 
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‘‘අපියචයහොතිය විජ්යජො, මච්චුහායීඅනාසයවො; 

අප්පඤ්ඤාය ොතිනංබාලා, අවජානන්තිඅජාන ා  

130. 

‘‘යයො චයඛොඅන්නපානස්ස, ලාභීයහොතීධපුග්ගයලො; 

පාපධම්යමොපියචයහොති, යසොයනසංයහොතිසක්කය ො’’ති – 

ගාොද්වයංඅභාසි  

 ත්ෙ අපීතිසම්භාවයනනිපාය ො  යචතිපරිකප්පයන  යහොතීතිභවති 

තිස්යසො විජ්ජා එ ස්සාති යතවිජ්යජො. මච්චුං පජහතීති  ච්චුහායී. 

කාමාසවාදීනංඅභායවන අනාසයවො. ඉදංවුත් ංයහොති–දිබ්බචක්ඛුඤාණං
පුබ්යබනිවාසඤාණං ආසවක්ඛයඤාණන්ති ඉමාසං තිස්සන්නං විජ්ජානං

අධිග ත් ා යතවිජ්යජො  ය ොඑවසබ්බයසො කාමාසවාදීනංපරික්ඛීණත් ා 

අනාසයවො ආයතිං පුනබ්භවස්ස අග්ගහණය ො මරණාභායවන  ච්චුහායී 

යදිපි යහොති, එවං සන්ය පි අප්පඤ්ඤායතොති නං බා ා අවජානන්ති 

යස්සත්ොය කුලපුත් ා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති,  ං
සදත්ෙංඅනුපාපුණිත්වාඨි ම්පිනං උත් මංපුරිසං‘‘ධු වායදොබහුස්සුය ො
ධම්මකථියකො’’ති උප්පන්නලාභස්ස අභාවය ො ‘‘න පඤ්ඤාය ො න

පාකයටො’’ති බාලා දුම්යමධපුග්ගලා අවජානන්ති, කස්මා? අජානතා 
අජානනකාරණාගුණානංඅජානනයමව ත්ෙකාරණන්තිදස්යසති  

යො ච ගුණානං අජානනය ො බාලා ලාභගරු ාය සම්භාවනීයම්පි 

අවජානන්ති, එවංගුණානංඅජානනය ොලාභගරු ායඑවංඅවජානි බ්බම්පි

සම්භායවන්තීති දස්යසන්ය ොදුතියංගාෙංආහ  ත්ෙ යෙොතිඅනියමවචනං  

ච-සද්යදො බයතියරයක, ය න යොවුත් පුග්ගලය ො ඉමස්ස පුග්ගලස්ස 

වුච්චමානංයයව වියසසං ජයනති  යඛොති අවධාරයණ  අන්නපානස්සාති

නිදස්සනමත් ං   ාභීති ලාභවා  ඉධාති ඉමස්මිං යලොයක  ජරාමරයණහි

 ස්ස  ස්ස සත් ාවාසස්ස පූරණය ො ගලනය ො ච පුග්ගය ො. 

පාපධම්ය ොතිලාමකධම්යමො  අයඤ්යහත්ෙඅත්යෙො –යයොපනපුග්ගයලො 

චීවරාදිපච්චයමත් ස්යසව ලාභී යහොති, න ඣානාදීනං, යසො පාපිච්ඡ ාය
දුස්සීලභායවන හීනධම්යමොපි සමායනො ඉධ ඉමස්මිං යලොයක බාලානං
ලාභගරු ායසක්කය ොගරුකය ොයහොතීති  

අජිනත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. ය ළජිනත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ෙදාහං ධම්  ස්යසොසින්තිආදිකා ආයස්මය ො යමළජිනත්යෙරස්ස

ගාො කා උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයව
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සුයමධස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ං පත්ය ොඑකදිවසංභගවන් ංපිණ්ඩායගච්ඡන් ං
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දිස්වා පසන්නමානයසො මධුරං ආයමොදඵලං අදාසි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද

බාරාණසියං ඛත්තියකුයල නිබ්බත්තිත්වා ය ළජියනොති ලද්ධනායමො
විජ්ජාසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං ගය ො පණ්ඩිය ො බයත්ය ො දිසාසු පාකයටො
අයහොසි  යසො භගවතිබාරාණසියං ඉසිප යන විහරන්ය  විහාරං ගන්ත්වා
සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා 

විපස්සනංපට්ඨයපත්වා දයහවඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන 

(අප යෙර2.51.57-62) – 

‘‘සහස්සරංසීභගවා, සයම්භූඅපරාජිය ො; 

වියවකාවුට්ඨහිත්වාන, යගොචරායාභිනික්ඛමි  

‘‘ඵලහත්යෙොඅහංදිස්වා, උපගච්ඡිංනරාසභං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, අවටංඅදදිංඵලං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

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

අරහත් ං පන පත්වා අපරභායග භික්ඛූහි, ‘‘ආවුයසො, කිං  යා 
උත් රිමනුස්සධම්යමොඅධිගය ො’’තිපුට්යඨොසීහනාදංනදන්ය ො– 

131. 

‘‘යදාහං ධම්මමස්යසොසිං, භාසමානස්ස සත්ථුයනො; 

නකඞ්ඛමභිජානාමි, සබ්බඤ්ඤූඅපරාජිය   

132. 

‘‘සත්ෙවායහමහාවීයර, සාරථීනංවරුත් යම; 

මග්යග පටිපදායං වා, කඞ්ඛා මය්හං න විජ්ජතී’’ති  – ගාොද්වයං

අභාසි; 

 ත්ෙ ෙදාති යස්මිං කායල  අහන්ති අත් ානං නිද්දිසති  ධම් න්ති

චතුසච්චධම්මං  අස්යසොසින්ති සුණිං  සත්ථුයනොති දිට්ඨධම්මිකාදිඅත්යෙහි

යවයනයයානං සාසනට්යඨන සත්ථුයනො  කඞ්ඛන්ති සංසයං 

සඞ්ඛ මසඞ්ඛ ඤ්ච අනවයසසය ො ජානනට්යඨන සබ්බඤ්ඤූ. කුය ොචිපි

පරාජි ා භායවන අපරාජියත. යවයනයයසත් ානං සංසාරකන් ාරය ො

නිබ්බානං පටිවාහනට්යඨන සත්ෙවායහ. ඉදංවුත් ංයහොති –යය ොපභුති

අහං සත්ථුයනො ධම්මං යදයසන් ස්ස චතුසච්චධම් ං අස්යසොසිං 

යසො ද්වාරානුසායරන උපධායරසිං උපලභිං,  ය ො පට්ඨාය 

අනවයසසසඞ්ඛ ාසඞ්ඛ සම්මුතිධම්මානං සයම්භූඤායණන ජානනය ො 

සබ්බඤ්ඤූ අනාවරණදස්සාවිම්හි, පඤ්චන්නම්පිමාරානංඅභිභවනය ො ය හි
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අපරාජි ත් ාසයදවයකයලොයකඅප්පටිහ ධම්මචක්කත් ාච අපරාජියත, 

යවයනයයසත් ානං යලොභකන් ාරාදිය ො වාහනට්යඨන සත්ෙවායහ, 

මහාවික්කන්  ාය  හාවීයර, අඤ්යඤහිදුද්දමානංපුරිසදම්මානංසරණය ො

අච්චන්තියකන දමයෙන දමනය ො සාරථීනං පවරභූය  උත්තය  

සම්මාසම්බුද්යධ, ‘‘බුද්යධො නු යඛො යනො නු යඛො’’ති කඞ්ඛං නාභිජානාමි 

අපරප්පච්චයභාවය ො   ොරූයප යදසිය  අරිය ග්යග  දුපාදායභූ ාය ච

සීලාදිපටිපදාෙ ‘‘නියයානියකොනුයඛොනනුයඛො’’ති කඞ්ඛා විචිකිච්ඡා න

විජ්ජති නත්ථීති  එත්ෙ ච අරියධම්යම සංසයාභාවකෙයනන අරියසඞ්යඝපි
සංසයාභායවො කථිය ොයයවාති දට්ඨබ්බං  ත්ෙ පතිට්ඨි ස්ස 
අනඤ්ඤොභාවය ොති  

යමළජිනත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. රාධත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ෙොඅගාරංදුච්ඡන්නන්තිආදිකාආයස්මය ො රාධත්යෙරස්සගාො කා

උප්පත්ති? අයං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හංසවතීනගයර 
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො විහාරං ගන්ත්වා සත්ොරං 
උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන් ං නිසින්යනො සත්ොරා එකං භික්ඛුං 
පටිභායනයයකානං අග්ගට්ඨායන ඨපියමානං දිස්වා සයං  ං ඨානන් රං
පත්යෙත්වා මහාදානං පවත්ය සි සත්ථුඋළාරඤ්චපූජං අකාසි යසොඑවං 
ක පණිධායනො ය ො චුය ො ත්ෙ ත්ෙභයව පුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ො
විපස්සිස්ස භගවය ොකායල කුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො
එකදිවසං සත්ොරං පිණ්ඩාය ගච්ඡන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො මධුරානි
අම්බඵලානීඅදාසි යසොය න පුඤ්ඤකම්යමනයදවයලොයකනිබ්බත්තිත්වා
අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො අම්හාකං

භගවය ො කායල රාජගයහ බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා රායධොති
ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො හුත්වා ඝරාවාසං වසන්ය ො මහල්ලකකායල

පුත් දායරහි අපසාදිය ො, ‘‘කිං යම ඝරාවායසන, පබ්බජිස්සාමී’’ති විහාරං 
ගන්ත්වා යෙයර භික්ඛූ උපසඞ්කමිත්වා පබ්බජ්ජං යාචිත්වා ය හි ‘‘අයං 
බ්රාහ්මයණො ජිණ්යණො න සක්යකොති වත් පටිවත් ං පූයරතු’’න්ති
පටික්ඛිත්ය ොසත්ථු සන්තිකංගන්ත්වාඅත් යනොඅජ්ඣාසයංපයවයදත්වා
සත්ොරා උපනිස්සයසම්පත්තිං ඔයලොයකත්වා ආණත්ය න
ධම්මයසනාපතිනා පබ්බාජිය ො විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව 

අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.51.63-67) – 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, ආහුතීනංපටිග්ගහං; 

රථියංපටිපජ්ජන් ං, පාදඵලංඅදාසහං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  
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‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාසත්ථුසන්තිකාවචයරොහුත්වාවිචරන්ය ො සත්ථු

ධම්මයදසනාපටිභානස්ස පච්චයභූ ානං පටිභානජානනකානං අග්යගො
ජාය ො  යෙරස්ස හි දිට්ඨිසමුදාචාරඤ්ච ආගම්ම දසබලස්ස නවනවා

ධම්මයදසනා පටිභාති  ය නාහ භගවා – ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම

සාවකානං භික්ඛූනං පටිභායනයයකානං යදිදං රායධො’’ති (අ  නි  1.219, 

233). යසො එකදිවසං ‘‘ඉයම සත් ා අභාවනාය රායගන අභිභුයයන්ති, 

භාවනායසති ංනත්ථී’’තිභාවනංයෙොයමන්ය ො ‘‘ෙො අගාර’’න්තිආදිනා
ගාොද්වයමාහ  

133-4.  ත්ෙ අගාරන්ති යංකිඤ්චි යගහං  දුච්ඡන්නන්ති විරළච්ඡන්නං

ඡිද්දාවඡිද්දං  ස තිවිජ්ඣතීති වස්සවුට්ඨි විනිවිජ්ඣති  අභාවිතන්ති  ං

අගාරං වුට්ඨි විය භාවනාය රහි ත් ා අභාවි ං චිත් ං  රායගො 

ස තිවිජ්ඣතීතිනයකවලංරායගොවයදොසයමොහමානාදයයොපිසබ්බකියලසා

 ොරූපං චිත් ං අතිවිජ්ඣන්තියයව  සුභාවිතන්තිසමෙවිපස්සනාභාවනාහි 

සුට්ඨු භාවි ං, එවරූපං චිත් ං සුච්ඡන්නං යගහං වුට්ඨි විය රාගාදයයො
කියලසා අතිවිජ්ඣිතුංනසක්යකොන්තීති  

රාධත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. සුරාධත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ඛීණා හි  ය්හං ජාතීතිආදිකා ආයස්මය ො සුරාධත්යෙරස්ස ගාො  කා 

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි 
උපචිනන්ය ො සිඛිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ොරං දිස්වා පසන්නමානයසො
මාතුලුඞ්ගඵලං අදාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක 

නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායදඅනන් රංවුත් ස්සරාධත්යෙරස්සකනිට්යඨොහුත්වා

නිබ්බත්ති, සුරායධොතිස්සනාමංඅයහොසි යසොයජට්ඨභා රිරායධපබ්බජිය  

සයම්පිපබ්බජිත්වාවිපස්සනායකම්මංකයරොන්ය ොනචිරස්යසවඅරහත් ං

පාපුණි ය න වුත් ං අපදායන (අප යෙර2.51.68-72) – 

‘‘කණිකාරංවජලි ං, පුණ්ණමායයවචන්දිමං; 

ජලන් ංදීපරුක්ඛංව, අද්දසංයලොකනායකං  

‘‘මාතුලුඞ්ගඵලංගය්හ, අදාසිංසත්ථුයනොඅහං; 

දක්ඛියණයයස්සවීරස්ස, පසන්යනොයසහිපාණිභි  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  
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පටුන 

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා සාසනස්ස නියයානිකභාවදස්සනත්ෙං අඤ්ඤං 

බයාකයරොන්ය ො ‘‘ඛීණාහී ය්හ’’න්තිආදිනා ගාොද්වයමාහ  

135-6.  ත්ෙ ඛීණාති ඛයං පරියයොසානං ග ා  ජාතීති භයවො

භවනිබ්බත්ති වා  වුසිතංජිනසාසනන්තිජිනස්සසම්මාසම්බුද්ධස්ස සාසනං

මග්ගබ්රහ්මචරියං වුට්ඨං පරිවුට්ඨං  පහීයනො ජා සඞ්ඛායතොති
සත් සන් ානස්ස ඔත්ෙරණය ො නිස්සරිතුං අප්පදානය ො ච 

‘‘ජාලසඞ්ඛාය ො’’ති ච ලද්ධනාමා දිට්ඨි අවිජ්ජා ච පහීනා මග්යගන

සමුච්ඡින්නා  භවයනත්ති සමූහතාති කාමභවාදිකස්ස භවස්ස නයනය ො

පවත් නය ො භවයනත්තිසඤ්ඤි ා  ණ්හා සමුග්ඝාටි ා  ෙස්සත්ොෙ 

පබ්බජියතොතියස්ස අත්ොය යදත්ෙං අහං අගාරස් ා යගහය ො අනගාරිෙං 

පබ්බජ්ජං පබ්බජියතො උපගය ො  යසො සබ්යබසං 
ඔරම්භාගියුද්ධම්භාගියප්පයභදානං සංයයොජනානං බන්ධනානං ඛයභූය ො 

අත්යෙො නිබ්බානසඞ්ඛාය ො පරමත්යෙො අරහත් සඞ්ඛාය ො සදත්යෙො ච

මයා අනුප්පත්යතො අධිගය ොතිඅත්යෙො  

සුරාධත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. යගොත ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සුඛං සුපන්තීති ආයස්මය ො යගො මත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? 
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයං
පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං භගවන් ං දිස්වා
පසන්නමානයසො ආයමොදඵලමදාසි  ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක 

නිබ්බත්තිත්වා අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො

ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා යගොතය ොති
ලද්ධනායමො සත් වස්සිකකායල උපනයනං කත්වා ර නභික්ඛං චරිත්වා
සහස්සං ලභිත්වා  ං  ාදියස ඨායන ඨයපත්වා ව ං චරන්ය ො 
යසොළසසත් රසවස්සුද්යදසිකකායල අකලයාණමිත්ය හි කායමසු
පරිනීයමායනො එකිස්සා රූපූපජීවිනියා  ං සහස්සභණ්ඩිකං දත්වා
බ්රහ්මචරියවිනාසං පත්වා  ාය චස්ස බ්රහ්මචාරිරූපං දිස්වා විරත් ාකායර
දස්සිය එකරත්තිවායසයනවනිබ්බින්නරූයපො අත් යනොබ්රහ්මචරියනිවාසං
ධනජානිඤ්චසරිත්වා‘‘අයුත් ංමයාක ’’න්ති විප්පටිසාරීඅයහොසි සත්ො
 ස්ස යහතුසම්පත්තිං චිත් ාචාරඤ්ච ඤත්වා  ස්ස ආසන්නට්ඨායන 

අත් ානංදස්යසසි යසො සත්ොරංදිස්වාපසන්නමානයසොඋපසඞ්කමි,  ස්ස
භගවා ධම්මං යදයසසි  යසො ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජන්ය ො

ඛුරග්යගයයවඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.51.80-

84) – 
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පටුන 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, ආහුතීනංපටිග්ගහං; 

රථියංපටිපජ්ජන් ං, ආයමොදමදදිංඵලං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වාඣානසුයඛන ඵලසුයඛන වීතිනායමන් ං එයකො 

ගිහිසහායයො උපගන්ත්වා, ‘‘ආවුයසො,  යා ර නභික්ඛාය ලද්ධං
පබ්බජන්ය ොකිංඅකාසී’’ති පුච්ඡි  ංසුත්වායෙයරො‘‘ඉදංනාමක ’’න්ති
අනාචික්ඛිත්වා මාතුගායම යදොසං පකායසත්වා අත් යනො වී රාගභායවන

අඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො ‘‘සුඛං සුපන්තී’’තිආදිනාගාොද්වයමාහ  

137.  ත්ෙ සුඛං සුපන්ති මුනයෙො, යෙ ඉත්ථීසු න බජ්ඣයරති යය

ඉත්ථීසු විසයභූ ාසුනිමිත් භූ ාසු වා රාගබන්ධයනනනබජ්ඣන්ති, ය 

මුනයයො  පස්සියනො සංයතින්ද්රියා සුඛං සුපන්ති සුඛං විහරන්ති, නත්ථි

ය සං දුක්ඛන්ති අධිප්පායයො  ‘‘සුපන්තී’’ති හි නිදස්සනමත් යම ං  සදා

යව රක්ඛිතබ්බාසූති එකංයසන සබ්බකාලං රක්ඛි බ්බාසු  ඉත්ථියයො හි

සත් භූමියක නිප්පුරියස පාසායද උපරිභූමියං වසායපත්වාපි, කුච්ඡියං

පක්ඛිපිත්වාපි න සක්කා රක්ඛිතුං,  ස්මා  ා කිට්ඨාදිගාවියයො විය
සබ්බකාලං රක්ඛණීයා යහොන්ති  බහුචිත්  ාය වා සාමියකන 
වත්ොලඞ්කාරානුප්පදානාදිනා චිත් ඤ්ඤෙත් ය ො සබ්බකාලං
රක්ඛි බ්බා  සරීරසභාවං වා මාලාගන්ධාදීහි පටිච්ඡාදනවයසන

රක්ඛි බ්බචිත්  ාය රක්ඛි බ්බාති  ොසු සච්චං සුදුල් භන්ති යාසු

සච්චවචනං ලද්ධුං න සක්කා, ඉත්ථියයො හි අග්ගිම්පි පවිසන්ති, විසම්පි

ඛාදන්ති, සත්ෙම්පි ආහරන්ති, උබ්බන්ධිත්වාපි කාලං කයරොන්ති, න පන
සච්යච ඨාතුං සක්යකොන්ති   ස්මා එවරූපා ඉත්ථියයො වජ්යජත්වා ඨි ා
මුනයයොසුඛි ාව ාතිදස්යසති  

138. ඉදානි යස්සඅප්පහීනත් ාඑවරූපාසුඉත්ථීසුපිබජ්ඣන්ති,  ස්ස 
කාමස්සඅත් යනොසුප්පහීන ංඅච්චන් නිට්ඨි  ඤ්චදස්යසන්ය ොදුතියං

ගාෙමාහ  වධං චරිම්හ යත කා ාති අම්යභො කාම,  ව වධං

අච්චන් සමුච්යඡදං අරියමග්යගන චරිම්හ, ‘‘වධං චරිම්හයස’’තිපි පායඨො, 

වධාය පහානාය මග්ගබ්රහ්මචරියං අචරිම්හාති අත්යෙො  අනණා දානි යත 

 ෙන්තිඉදානිඅග්ගමග්ගපත්තිය ොපට්ඨායඉණභාවකරායපහීනත් ාකාම

ය  අනණා මයං, න තුය්හං ඉණං ධායරම  අවී රායගො හි රාගස්ස වයස

වත් නය ො  ස්ස ඉණං ධායරන්ය ො විය යහොති, වී රායගො පන  ං
අතික්කමිත්වා පරයමන චිත්තිස්සරියයන සමන්නාගය ො  අනණත් ා එව 

ගච්ඡා  දානි නිබ්බානං, ෙත්ෙ ගන්ත්වා න යසොචති යස්මිං නිබ්බායන
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පටුන 

ගමනයහතු සබ්බයසො යසොකයහතූනං අභාවය ො න යසොචති,  ං 
අනුපාදියසසනිබ්බානයමවඉදානිගච්ඡාමඅනුපාපුණාමාතිඅත්යෙො  

යගො මත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. වසභත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පුබ්යබ හනති අත්තානන්ති ආයස්මය ො වසභත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙ භයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො බුද්ධසුඤ්යඤ යලොයක බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා 
වයප්පත්ය ො බ්රාහ්මණානං විජ්ජාසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං ගන්ත්වා 
යනක්ඛම්මජ්ඣාසය ාය ඝරාවාසං පහාය  ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා 
චුද්දසසහස්ස ාපසපරිවායරොහිමවන් ස්සඅවිදූයරසමග්යගනාමපබ්බය 
අස්සමං කායරත්වා වසන්ය ො ඣානාභිඤ්ඤායයො නිබ්බත්ය ත්වා
 ාපසානංඔවාදානුසාසනියයොයදන්ය ො එකදිවසංඑවංචින්ය සි– ‘‘අහං

යඛොදානිඉයමහි ාපයසහිසක්කය ොගරුකය ොපූජිය ො විහරාමි, මයාපන

පූයජ බ්යබො න උපලබ්භති, දුක්යඛො යඛො පනායං යලොයක යදිදං
අගරුවායසො’’ති  එවං පන චින්ය ත්වා පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකාර ාය
පුරිමබුද්ධානං යචතියය අත් නා ක ං පූජාසක්කාරං අනුස්සරිත්වා 

‘‘යංනූනාහංපුරිමබුද්යධඋද්දිස්සපුලිනයචතියංකත්වාපූජංකයරයය’’න්ති 
හට්ඨතුට්යඨො ඉද්ධියා පුලිනථූපං සුවණ්ණමයං මායපත්වා සුවණ්ණමයාදීහි
තිසහස්සමත්ය හි පුප්යඵහි යදවසිකං පූජං කයරොන්ය ො යාව ායුකං 
පුඤ්ඤානි කත්වා අපරිහීනජ්ඣායනො කාලං කත්වා බ්රහ්මයලොයක
නිබ්බත්ය ො   ත්ෙපි යාව ායුකං ඨත්වා  ය ො චුය ො  ාවතිංයස
නිබ්බත්තිත්වාඅපරාපරංයදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායද

යවසාලියං ලිච්ඡවිරාජකුයල නිබ්බත්තිත්වා වසයභොති ලද්ධනායමො
වයප්පත්ය ොභගවය ොයවසාලිගමයන බුද්ධානුභාවංදිස්වාපටිලද්ධසද්යධො
පබ්බජිත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුණි  ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර2.50.57-92) – 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, සමග්යගොනාමපබ්බය ො; 

අස්සයමොසුකය ොමය්හං, පණ්ණසාලාසුමාපි ා  

‘‘නාරයදොනාමනායමන, ජටියලොඋග්ග ාපයනො; 

චතුද්දසසහස්සානි, සිස්සාපරිචරන්තිමං  

‘‘පටිසල්ලීනයකොසන්ය ො, එවංචින්ය සහං දා; 

සබ්යබොජයනොමංපූයජති, නාහංපූයජමිකිඤ්චනං  

‘‘නයමඔවාදයකොඅත්ථි, වත් ායකොචිනවිජ්ජති; 

අනාචරියුපජ්ඣායයො, වයනවාසංඋයපමහං  
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‘‘උපාසමායනොයමහං, ගරුචිත් ංඋපට්ඨයහ; 

යසොයමආචරියයොනත්ථි, වනවායසොනිරත්ෙයකො  

‘‘ආයාගංයමගයවසිස්සං, ගරුංභාවනියං ො; 

සාවස්සයයොවසිස්සාමි, නයකොචිගරහිස්සති  

‘‘උත් ානකූලානදිකා, සුපතිත්ොමයනොරමා; 

සංසුද්ධපුලිනාකිණ්ණා, අවිදූයරමමස්සමං  

‘‘නදිංඅමරිකංනාම, උපගන්ත්වානහං දා; 

සංවඩ්ඪයත්වාපුලිනං, අකංපුලිනයචතියං  

‘‘යයය අයහසුංසම්බුද්ධා, භවන් කරණාමුනී; 

ය සංඑ ාදියසොථූයපො,  ංනිමිත් ංකයරොමහං  

‘‘කරිත්වා පුලිනංථූපං, යසොවණ්ණංමාපයං අහං; 

යසොණ්ණකිඞ්කණිපුප්ඵානි, සහස්යසතීණිපූජයං  

‘‘සායපා ං නමස්සාමි, යවදජාය ොක ඤ්ජලී; 

සම්මුඛාවියසම්බුද්ධං, වන්දිංපුලිනයචතියං  

‘‘යදාකියලසාජායන්ති, වි ක්කායගහනිස්සි ා; 

සරාමිසුක ංථූපං, පච්චයවක්ඛාමි ාවයද  

‘‘උපනිස්සායවිහරං, සත්ෙවාහංවිනායකං; 

කියලයසසංවයසයයාසි, නයුත් ං වමාරිස  

‘‘සහආවජ්ජිය ථූයප, ගාරවංයහොතියම දා; 

කුවි ක්යකවියනොයදසිං, නායගොතුත් ට්ටිය ොයො  

‘‘එවංවිහරමානංමං, මච්චුරාජාභිමද්දෙ; 

 ත්ෙකාලඞ්කය ොසන්ය ො, බ්රහ්මයලොකමගච්ඡහං  

‘‘යාව ායුංවසිත්වාන, තිදියවඋපපජ්ජහං; 

අසීතික්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයං  

‘‘ස ානංතීණික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං; 

පයදසරජ්ජංවිපුලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියං  

‘‘යසොණ්ණකිඞ්කණිපුප්ඵානං, විපාකංඅනුයභොමහං; 

ධාතීස සහස්සානි, පරිවායරන්තිමංභයව  
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‘‘ථූපස්සපරිචිණ්ණත් ා, රයජොජල්ලංනලිම්පති; 

ගත්ය යසදානමුච්චන්ති, සුප්පභායසොභවාමහං  

‘‘අයහොයමසුකය ොථූයපො, සුදිට්ඨාමරිකානදී; 

ථූපංකත්වානපුලිනං, පත්ය ොම්හිඅචලංපදං  

‘‘කුසලංකත්තුකායමන, ජන්තුනාසාරගාහිනා; 

නත්ථියඛත් ංඅයඛත් ංවා, පටිපත්තීවසාධකා  

‘‘යොපිබලවායපොයසො, අණ්ණවං රිතුස්සයහ; 

පරිත් ංකට්ඨමාදාය, පක්ඛන්යදයයමහාසරං  

‘‘ඉමාහං කට්ඨංනිස්සාය,  රිස්සාමි මයහොදධිං; 

උස්සායහනවීරියයන,  යරයයඋදධිංනයරො  

‘‘ යෙවයමක ංකම්මං, පරිත් ංයෙොකකඤ්චයං; 

 ංකම්මංඋපනිස්සාය, සංසාරංසමතික්කමිං  

‘‘පච්ඡියමභයවසම්පත්ය , සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 

සාවත්ථියංපුයරජාය ො, මහාසායලසුඅඩ්ඪයක  

‘‘සද්ධාමා ාපි ාමය්හං, බුද්ධස්සසරණංග ා; 

උයභොදිට්ඨපදාඑය , අනුවත් න්තිසාසනං  

‘‘යබොධිපපටිකං ගය්හ, යසොණ්ණථූපමකාරයුං; 

සායපා ංනමස්සන්ති, සකයපුත් ස්සසම්මුඛා  

‘‘උයපොසෙම්හිදිවයස, යසොණ්ණථූපංවිනීහරුං; 

බුද්ධස්සවණ්ණංකිත්ය න් ා, තියාමංවීතිනාමයුං  

‘‘සහදිස්වානහංථූපං, සරිංපුලිනයචතියං; 

එකාසයනනිසීදිත්වා, අරහත් මපාපුණිං  

‘‘ගයවසමායනො ංවීරං, ධම්මයසනාපතිද්දසං; 

අගාරානික්ඛමිත්වාන, පබ්බජිං ස්සසන්තියක  

‘‘ජාතියාසත් වස්යසන, අරහත් මපාපුණිං; 

උපසම්පාදයීබුද්යධො, ගුණමඤ්ඤායචක්ඛුමා  

‘‘දාරයකයනවසන්ය න, කිරියංනිට්ඨි ංමයා; 

ක ංයමකරණීයජ්ජ, සකයපුත් ස්සසාසයන  
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‘‘සබ්බයවරභයාතීය ො, සබ්බසඞ්ගාතියගොඉසි; 

සාවයකොය මහාවීර, යසොණ්ණථූපස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා දායකානුග්ගහං කයරොන්ය ො ය හි උපනීය 

පච්චයය නපටික්ඛිපති, යොලද්යධයයවපරිභුඤ්ජති   ං පුථුජ්ජනා ‘‘අයං
කායදළ්හිබහුයලො අරක්ඛි චිත්ය ො’’තිමඤ්ඤමානාඅවමඤ්ඤන්ති යෙයරො
 ං අගයණන්ය ොව විහරති   ස්ස පන අවිදූයර අඤ්ඤ යරො කුහකභික්ඛු 

පාපිච්යඡොසමායනොඅප්පිච්යඡොවියසන්තුට්යඨොවියඅත් ානංදස්යසන්ය ො
යලොකං වඤ්යචන්ය ො විහරති  මහාජයනො  ං අරහන් ං විය සම්භායවති 

අෙස්සසක්යකො යදවානමින්යදො ංපවත්තිංඤත්වායෙරංඋපසඞ්කමිත්වා, 

‘‘භන්ය , කිං නාම කුහයකො කයරොතී’’ති පුච්ඡි  යෙයරො පාපිච්ඡං
ගරහන්ය ො– 

139. 

‘‘පුබ්යබහනතිඅත් ානං, පච්ඡාහනතියසොපයර; 

සුහ ංහන්තිඅත් ානං, වී ංයසයනවපක්ඛිමා  

140. 

‘‘නබ්රාහ්මයණොබහිවණ්යණො, අන්ය ොවණ්යණොහිබ්රාහ්මයණො; 

යස්මිං පාපානි කම්මානි, ස යව කණ්යහො සුජම්පතී’’ති  – 

ගාොද්වයමාහ; 

 ත්ෙ පුබ්යබ හනති අත්තානන්ති කුහකපුග්ගයලො අත් යනො
කුහකවුත්තියායලොකංවඤ්යචන්ය ොපාපිච්ඡ ාදීහිපාපධම්යමහි පඨමයමව

අත් ානංහනති, අත් යනොකුසලයකොට්ඨාසංවිනායසති  පච්ඡා හනතියසො

පයරති යසොකුහයකො පඨමං  ාව වුත් නයයන අත් ානං හන්ත්වා පච්ඡා
පයර යයහි ‘‘අයං භික්ඛු යපසයලො අරියයො’’ති වා සම්භායවන්ය හිකාරා 

ක ා, ය  හනති ය සං කාරානි අත් නි ක ානි අමහප්ඵලානි කත්වා
පච්චයවිනාසයනන විනායසති සතිපිකුහකස්සඋභයහනයනඅත් හනයන

පන අයං වියසයසොති දස්යසන්ය ො ආහ සුහතං හන්ති අත්තානන්ති  යසො

කුහයකො අත් ානං හනන්ය ො සුහ ං කත්වා හන්ති විනායසති, යොකිං? 

වීතංයසයනව පක්ඛි ාති, වීතංයසොති දීපකසකුයණො, ය න  පක්ඛි ාති
සාකුණියකො  යො ය න වී ංසසකුයණන අඤ්යඤ සකුයණ වඤ්යචත්වා

හනන්ය ො අත් ානං ඉධ යලොයකපි හනති විඤ්ඤුගරහසාවජ්ජසභාවාදිනා, 

සම්පරායං පන දුග්ගතිපරික්කියලයසන හනතියයව, න පන ය  සකුයණ

පච්ඡා හන්තුං සක්යකොති, එවං කුහයකොපි යකොහඤ්යඤන යලොකං

වඤ්යචත්වා ඉධ යලොයකපි අත් ානං හනති විප්පටිසාරවිඤ්ඤුගරහාදීහි, 

පරයලොයකපි දුග්ගතිපරික්කියලයසහි, න පන ය  පච්චයදායයක
අපායදුක්ඛංපායපති අපිචකුහයකො දක්ඛිණායඅමහප්ඵලභාවකරයණයනව 
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දායකංහනතීතිවුත්ය ො, න නිප්ඵලභාවකරයණන වුත් ඤ්යහ ංභගව ා
– ‘‘දුස්සීලස්ස මනුස්සභූ ස්ස දානං දත්වා සහස්සගුණා දක්ඛිණා

පාටිකඞ්ඛි බ්බා’’ති)ම නි 3.379). ය නාහ ‘‘සුහතංහන්තිඅත්තාන’’න්ති  

එවං බාහිරපරිමජ්ජනමත්ය  ඨි ා පුග්ගලා සුද්ධා නාම න යහොන්ති, 

අබ්භන් රසුද්ධියා එව පන සුද්ධා යහොන්තීති දස්යසන්ය ො ‘‘න 

බ්රාහ් යණො’’ති දුතියං ගාෙමාහ   ස්සත්යෙො – 

ඉරියාපෙසණ්ඨපනාදිබහිසම්පත්තිමත්ය න බ්රාහ්මයණො න යහොති 

සම්පත්තිඅත්යෙොහිඉධ වණ්ණ-සද්යදො අබ්භන් යරපනසීලාදිසම්පත්තියා 

බ්රාහ්මයණො යහොති, ‘‘බාහි පායපො බ්රාහ් යණො’’තිකත්වා   ස්මා ‘‘ෙස්මිං

පාපානි ලාමකානි කම් ානි සංවිජ්ජන්ති, එකංයසන යසො කණ්යහො 

නිහීනපුග්ගයලො’’ති සුජම්පති, යදවානමින්ද, ජානාහි   ං සුත්වා සක්යකො
කුහකභික්ඛුං  ජ්යජත්වා ‘‘ධම්යම වත් ාහී’’ති ඔවදිත්වා සකට්ඨානයමව
ගය ො  

වසභත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

දුකනිපාය පඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. දුතියවග්යගො 

1.  හාචුන්දත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සුස්සූසාති ආයස්මය ොමහාචුන්දත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? අයම්පි 

පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො
විපස්සිස්ස භගවය ො කායල කුම්භකාරකුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං
පත්ය ො කුම්භකාරකම්යමන ජීවන්ය ො එකදිවසං සත්ොරං දිස්වා
පසන්නමානයසො එකං මත්තිකාපත් ං ස්වාභිසඞ්ඛ ං කත්වා භගවය ො
අදාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං 
බුද්ධුප්පායද මගධරට්යඨ නාලකගායම රූපසාරියා බ්රාහ්මණියා පුත්ය ො 

සාරිපුත් ත්යෙරස්ස කනිට්ඨභා ා හුත්වා නිබ්බත්ති, චුන්යදොතිස්ස නාමං
අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො ධම්මයසනාපතිං අනුපබ්බජිත්වා  ං නිස්සාය
විපස්සනං පට්ඨයපත්වාඝයටන්ය ො වායමන්ය ොනචිරස්යසවඡළභිඤ්යඤො

අයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.51.39-50) – 

‘‘නගයරහංසවතියා, කුම්භකායරොඅයහොසහං; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසවං  

‘‘සුක ංමත්තිකාපත් ං, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං; 

පත් ංදත්වාභගවය ො, උජුභූ ස්ස ාදියනො  

‘‘භයවනිබ්බත් මායනොහං, යසොණ්ණොයලලභාමහං; 

රූපිමයයචයසොවණ්යණ,  ට්ටියකචමණීමයය  
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‘‘පාතියයොපරිභුඤ්ජාමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං; 

යසානඤ්චධනානඤ්ච, අග්ගභූය ොචයහොමහං  

‘‘යොපිභද්දයකයඛත්ය , බීජංඅප්පම්පියරොපි ං; 

සම්මාධාරංපයවච්ඡන්ය , ඵලංය ොයසතිකස්සකං  

‘‘ යෙවිදංපත් දානං, බුද්ධයඛත් ම්හියරොපි ං; 

පීතිධායරපවස්සන්ය , ඵලංමංය ොසයස්සති  

‘‘යාව ායඛත් ාවිජ්ජන්ති, සඞ්ඝාපිචගණාපිච; 

බුද්ධයඛත් සයමොනත්ථි, සුඛයදොසබ්බපාණිනං  

‘‘නයමොය පුරිසාජඤ්ඤ, නයමොය පුරිසුත් ම; 

එකපත් ංදදිත්වාන, පත්ය ොම්හිඅචලංපදං  

‘‘එකනවුතිය ො කප්යප, යංපත් මදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පත් දානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා අත් නා පටිලද්ධසම්පත්තියා කාරණභූ ං

ගරූපනිස්සයංවියවකවාසඤ්චකිත්ය න්ය ො– 

141. 

‘‘සුස්සූසාසු වද්ධනී, සු ංපඤ්ඤායවද්ධනං; 

පඤ්ඤායඅත්ෙංජානාති, ඤාය ොඅත්යෙොසුඛාවයහො  

142. 

‘‘යසයවෙ පන් ානි යසනාසනානි, චයරයය 

සංයයොජනවිප්පයමොක්ඛං; 

සයච රතිං නාධිගච්යඡයය  ත්ෙ, සඞ්යඝ වයස රක්ඛි ත්ය ො 
සතීමා’’ති – 

ගාොද්වයංඅභාසි  

 ත්ෙ සුස්සූසාති යසො බ්බයුත් ස්ස සබ්බසු ස්ස යසොතුමිච්ඡා, 
ගරුසන්නිවායසොපි  දිට්ඨධම්මිකාදියභදඤ්හි අත්ෙං යසොතුමිච්ඡන්ය න
කලයාණමිත්ය  උපසඞ්කමිත්වා වත් කරයණන පයරුපාසිත්වා යදා ය  

පයරුපාසනාය ආරාධි චිත් ා කඤ්චි උපනිසීදිතුකාමා යහොන්ති, අෙ යන
උපනිසීදිත්වා අධිග ාය යසොතුමිච්ඡාය ඔහි යසොය නයසො බ්බං යහොතීති

ගරුසන්නිවායසොපි සුස්සූසායහතු ාය ‘‘සුස්සූසා’’ති වුච්චති  සා පනායං
සුස්සූසා සච්චපටිච්චසමුප්පාදාදිපටිසංයුත් ංසු ං ංසමඞ්ගියනොපුග්ගලස්ස

වඩ්යඪති බූ්රයහතීති සුතවද්ධනී, බාහුසච්චකාරීති අත්යෙො  සුතං පඤ්ඤාෙ
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වද්ධනන්ති යං  ං ‘‘සු ධයරො සු සන්නිචයයො’’ති )ම  නි  1.339; අ  නි 

4.22) ‘‘ඉයධකච්චස්ස බහුකං සු ං යහොති සුත් ං යගයයං 

යවයයාකරණ’’න්ති)අ නි 4.6) චඑවමාදිනානයයනවුත් ංබාහුසච්චං,  ං 
අකුසලප්පහානකුසලාධිගමනයහතුභූ ං පඤ්ඤං වද්යධතීතිසු ං පඤ්ඤාය

වද්ධනං, වුත් ඤ්යහ ංභගව ා– 

‘‘සු ාවුයධො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අකුසලං පජහති, 

කුසලංභායවති, සාවජ්ජංපජහති, අනවජ්ජංභායවති, සුද්ධංඅත් ානං

පරිහරතී’’ති)අ නි 7.67). 

පඤ්ඤාෙ අත්ෙං ජානාතීති බහුස්සුය ො සු මයඤායණ ඨිය ො  ං
පටිපත්තිං පටිපජ්ජන්ය ො සු ානුසායරන අත්ථූපපරික්ඛාය 
ධම්මනිජ්ඣායනන භාවනාය ච යලොකියයලොකුත් රයභදං
දිට්ඨධම්මාදිවිභාගං දුක්ඛාදිවිභාගඤ්ච අත්ෙං යොභූ ං පජානාති ච

පටිවිජ්ඣතිච, ය නාහභගවා– 

‘‘සු ස්ස යොපරියත් ස්ස අත්ෙමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය 

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනොයහොතී’’ති)අ නි 4.6). 

‘‘ධ ානං ධම්මානං අත්ෙං උපපරික්ඛති, අත්ෙං උපපරික්ඛය ො

ධම්මා නිජ්ඣානං ඛමන්ති, ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියා සති ඡන්යදො

ජායති, ඡන්දජාය ොඋස්සහති, උස්සහිත්වාතුයලති, තුලයත්වාපදහති, 

පහි ත්ය ො සමායනො කායයන යචව පරමසච්චං සච්ඡිකයරොති, 

පඤ්ඤායචනංඅතිවිජ්ඣ පස්සතී’’ති)ම නි 2.432) ච  

ඤායතොඅත්යෙොසුඛාවයහොතියොවුත්ය ො දිට්ඨධම්මිකාදිඅත්යෙොයචව
දුක්ඛාදිඅත්යෙොචයාොවය ොඤාය ොඅධිගය ො යලොකියයලොකුත් රයභදං
සුඛංආවහතිනිප්ඵායදතීතිඅත්යෙො  

ඨි ාය භාවනාපඤ්ඤාය සු මත්ය යනව න සිජ්ඣතීති  ස්සා 

පටිපජ්ජනවිධිං දස්යසන්ය ො ‘‘යසයවෙ…යප.…විප්පය ොක්ඛ’’න්ති ආහ 

 ත්ෙ යසයවෙ පන්තානි යසනාසනානීති කායවියවකමාහ  ය න
සංයයොජනප්පහානස්සචවක්ඛමානත් ා වියවකාරහස්යසවවියවකවායසොති

සීලසංවරාදයයො ඉධ අවුත් සිද්ධා යවදි බ්බා  චයරෙය

සංයෙොජනවිප්පය ොක්ඛන්ති යො සංයයොජයනහි චිත් ං විප්පමුච්චති,  ො

විපස්සනාභාවනං මග්ගභාවනඤ්ච චයරයය පටිපජ්යජයයාති අත්යෙො  සයච

රතිං නාධිගච්යඡෙය තත්ොති ය සු පන් යසනාසයනසු යොලද්යධසු
අධිකුසලධම්යමසු ච රතිං පුබ්යබනාපරං වියසසස්ස අලාභය ො අභිරතිංන

ලයභයය, සඞ්යඝ භික්ඛුසමූයහ රක්ඛිතත්යතො කම්මට්ඨානපරිගණ්හනය ො

රක්ඛි චිත්ය ොඡසු ද්වායරසුසතිආරක්ඛායඋපට්ඨපයනන සති ාවයසෙය 
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විහයරයය, එවං විහරන් ස්ස ච අපි නාම සංයයොජනවිප්පයමොක්යඛො
භයවයයාතිඅධිප්පායයො  

මහාචුන්දත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. යජොතිදාසත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යෙයඛොයතතිආයස්මය ොයජොතිදාසත්යෙරස්ස ගාො කාඋප්පත්ති? 

අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුඤ්ඤානි 
උපචිනන්ය ො සිඛිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා 
විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ොරං පිණ්ඩාය ගච්ඡන් ං දිස්වා 
පසන්නචිත්ය ො කාසුමාරිකඵලං අදාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද පාදියත්ෙජනපයද

විභවසම්පන්නස්ස බ්රාහ්මණස්ස පුත්ය ො හුත්වා නිබ්බත්ති, 

යජොතිදායසොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො විඤ්ඤු ං පත්වා ඝරමාවසන්ය ො 
එකදිවසං මහාකස්සපත්යෙරං අත් යනො ගායම පිණ්ඩාය චරන් ං දිස්වා
පසන්නචිත්ය ො යභොයජත්වා යෙරස්ස සන්තියක ධම්මං සුත්වා අත් යනො
ගාමසමීයප පබ්බය  මහන් ං විහාරං කායරත්වා යෙරං  ත්ෙ වායසත්වා
චතූහිපච්චයයහිඋපට්ඨහන්ය ොයෙරස්ස ධම්මයදසනායපටිලද්ධසංයවයගො
පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මං කයරොන්ය ො නචිරස්යසව ඡළභිඤ්යඤො

අයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.51.51-56) – 

‘‘කණිකාරංවයජො න් ං, නිසින්නංපබ්බ න් යර; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං  

‘‘පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, සියරකත්වානඅඤ්ජලිං; 

කාසුමාරිකමාදාය, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ා මය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා තීණි පිටකානි උග්ගයහත්වා වියසසය ො 

විනයපිටයක සුකුසලභාවං පත්වා දසවස්සියකො පරිසුපට්ඨායකො ච හුත්වා
බහූහි භික්ඛූහි සද්ධිං භගවන් ං වන්දිතුං සාවත්ථිං ගච්ඡන්ය ො
අන් රාමග්යග අද්ධානපරිස්සමවියනොදනත්ෙං තිත්ථියානං ආරාමං

පවිසිත්වාඑකමන් ංනිසින්යනොඑකං පඤ්ච පං පන් ංබ්රාහ්මණංදිස්වා, 

‘‘කිං, බ්රාහ්මණ, අඤ්ඤස්මිං  පනීයය අඤ්ඤං  පතී’’ති ආහ   ං සුත්වා

බ්රාහ්මයණො කුපිය ො, ‘‘යභො, මුණ්ඩක, කිං අඤ්ඤං  පනීය’’න්ති ආහ 
යෙයරො ස්ස– 

‘‘යකොයපොචඉස්සාපරයහඨනාච, මායනොචසාරම්භමයදොපමායදො; 
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 ණ්හාඅවිජ්ජාභවසඞ්ගතීච, ය  ප්පනීයානහිරූපඛන්යධො’’ති  
– 

ගාොය ධම්මං යදයසසි   ං සුත්වා යසො බ්රාහ්මයණො  ස්මිං තිත්ථියාරායම
සබ්යබ අඤ්ඤතිත්ථියා ච යෙරස්ස සන්තියක පබ්බජිංසු  යෙයරො ය හි 
සද්ධිං සාවත්ථිං ගන්ත්වා භගවන් ං වන්දිත්වා කතිපාහං  ත්ෙ වසිත්වා
අත් යනො ජාතිභූමිංයයව ගය ො දස්සනත්ෙං උපගය සු ඤා යකසු
නානාලද්ධියක යඤ්ඤසුද්ධියකඔවදන්ය ො– 

143. 

‘‘යය යඛොය යවඨමිස්යසන, නානත්ය නච කම්මුනා; 

මනුස්යසඋපරුන්ධන්ති, ඵරුසූපක්කමාජනා; 

ය පි ත්යෙවකීරන්ති, නහිකම්මංපනස්සති  

144. 

‘‘යංකයරොතිනයරොකම්මං, කලයාණංයදිපාපකං; 

 ස්ස ස්යසවදායායදො, යංයංකම්මංපකුබ්බතී’’ති – ගාොද්වයං

අභාසි; 

 ත්ෙ යෙති අනියමුද්යදයසො  යතති අනියමය ො එව පටිනිද්යදයසො 

පදද්වයස්සාපි ‘‘ජනා’’ති ඉමිනා සම්බන්යධො  යඛොති නිපා මත් ං  

යවඨමිස්යසනාති වරත් ඛණ්ඩාදිනා සීසාදීසු යවඨදායනන  

‘‘යවධමිස්යසනා’’තිපි පාළි, යසො එවත්යෙො  නානත්යතන ච කම්මුනාති
හනනඝා නහත්ෙපාදාදිච්යඡදයනන ඛුද්දකයසළදානාදිනා ච නානාවියධන

පරූපඝා කම්යමන   නුස්යසති නිදස්සනමත් ං,  ස්මා යය යකචි

සත්ය ති අධිප්පායයො  උපරුන්ධන්තීති විබායධන්ති  ඵරුසූපක්ක ාති

දාරුණපයයොගා, කුරූරකම්මන් ාතිඅත්යෙො  ජනාතිසත් ා  යතපිතත්යෙව

කීරන්තීති ය  වුත් ප්පකාරා පුග්ගලා යාහි කම්මකාරණාහි අඤ්යඤ

බාධිංසු  තත්යෙව  ාසුයයව කාරණාසු සයම්පි කීරන්ති පක්ඛිපීයන්ති, 

 ොරූපංයයව දුක්ඛං අනුභවන්තීති අත්යෙො  ‘‘ යෙව කීරන්තී’’ති ච

පායඨො, යොසයං අඤ්යඤසං දුක්ඛං අකංසු,  යෙවඅඤ්යඤහිකරීයන්ති, 

දුක්ඛං පාපීයන්තීති අත්යෙො, කස්මා? න හි කම් ං පනස්සති කම්මඤ්හි

එකන් ං උපචි ං විපාකං අදත්වා න විගච්ඡති, අවයසසපච්චයසමවායය
විපච්චය වාතිඅධිප්පායයො  

ඉදානි‘‘නහිකම්මංපනස්සතී’’තිසඞ්යඛපය ොවුත් මත්ෙං විභජිත්වා

සත් ානං කම්මස්සක ං විභායවතුං ‘‘ෙං කයරොතී’’ති ගාෙං අභාසි 

 ස්සත්යෙො ෙංකම් ංක යාණං කුසලං, ෙදි වා පාපකං අකුසලංසත්ය ො 

කයරොති, කයරොන්ය ොච ත්ෙ ෙංකම් ං යොඵලදානසමත්ෙංයහොති,  ො 

පකුබ්බති උපචියනොති  තස්ස තස්යසව දාොයදොති  ස්ස  ස්යසව
කම්මඵලස්ස ගණ්හනය ො ය න ය න කම්යමන දා බ්බවිපාකස්ස භාගී
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යහොතීති අත්යෙො  ය නාහ භගවා – ‘‘කම්මස්සකා, මාණව, සත් ා 

කම්මදායාදා’’තිආදි )ම  නි  3.289). ඉමා ගාො සුත්වා යෙරස්ස ඤා කා
කම්මස්සක ායං පතිට්ඨහිංසූති  

යජොතිදාසත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. යහරඤ්ඤකානිත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අච්චෙන්ති අයහොරත්තාතිආයස්මය ොයහරඤ්ඤකානිත්යෙරස්සගාො 

කා උප්පත්ති? අයං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හංසවතීනගයර
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො පයරසං භ යකො හුත්වා
ජීවන්ය ො එකදිවසං සුජා ස්ස නාම සත්ථුසාවකස්ස පංසුකූලං 
පරියයසන් ස්ස උපඩ්ඪදුස්සං පරිච්චජි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
 ාවතිංයසසු නිබ්බත්තිත්වාඅපරාපරංයදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද යකොසලරඤ්යඤොගාමයභොජකස්සයචොරයවොසාසකස්සපුත්ය ො

හුත්වා නිබ්බත්ති, යහරඤ්ඤකානීතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො
පිතු අච්චයයන රඤ්ඤා  ස්මිංයයව ගාමයභොජකට්ඨායන ඨපිය ො 
යජ වනපටිග්ගහයණ බුද්ධානුභාවං දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො අත් යනො
කනිට්ඨස්ස  ං ඨානන් රං දායපත්වා රාජානං ආපුච්ඡිත්වා පබ්බජිත්වා
විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං 

අපදායන (අප යෙර 2.50.31-40) – 

‘‘පදුමුත් රභගවය ො, සුජාය ොනාමසාවයකො; 

පංසුකූලංගයවසන්ය ො, සඞ්කායරචරය  දා  

‘‘නගයරහංසවතියා, පයරසංභ යකොඅහං; 

උපඩ්ඪදුස්සංදත්වාන, සිරසාඅභිවාදයං  

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං  

‘‘ය ත්තිංසක්ඛත්තුං යදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයං; 

සත් සත් තික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං  

‘‘පයදසරජ්ජංවිපුලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියං; 

උපඩ්ඪදුස්සදායනන, යමොදාමිඅකුය ොභයයො  

‘‘ඉච්ඡමායනොචහංඅජ්ජ, සකානනංසපබ්බ ං; 

යඛොමදුස්යසහිඡායදයයං, අඩ්ඪදුස්සස්සිදංඵලං  

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යංදානමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, අඩ්ඪදුස්සස්සිදංඵලං  
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‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො කනිට්ඨභා රං  ය ො කම්මය ො 

නිවත්ය තුකායමො ස්මිංයයවකම්යමඅභිර ංදිස්වා ංයචොයදන්ය ො– 

145. 

‘‘අච්චයන්ති අයහොරත් ා, ජීවි ං උපරුජ්ඣති; 

ආයුඛීයතිමච්චානං, කුන්නදීනංවඔදකං  

146. 

‘‘අෙපාපානිකම්මානි, කරංබායලොනබුජ්ඣති; 

පච්ඡාස්සකටුකංයහොති, විපායකොහිස්සපාපයකො’’ති – 

ගාොද්වයංඅභාසි  

 ත්ෙ අච්චෙන්තීති අතික්කමන්ති, ලහුං ලහුං අපගච්ඡන්තීති අත්යෙො  

අයහොරත්තාති රත්තින්දිවා  ජීවිතං උපරුජ්ඣතීති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච

ඛණිකනියරොධවයසන නිරුජ්ඣති  වුත් ඤ්හි ‘‘ඛයණ ඛයණ, ත්වං භික්ඛු, 

ජායසි ච ජියයසි ච මියයසි ච චවසි ච උපපජ්ජසි චා’’ති  ආයු ඛීෙති

 ච්චානන්ති මරි බ්බසභාවත් ා  ච්චාතිලද්ධනාමානං ඉයමසංසත් ානං 

ආයු ‘‘යයොචිරංජීවති, යසොවස්සස ංඅප්පංවාභියයයො’’ති (දී නි 2.91; සං 

නි  2.143; අ  නි  7.74) එවං පරිච්ඡින්නකාලපරමායු ඛීෙති ඛයඤ්ච

සම්යභදඤ්චගච්ඡති, යොකිං? කුන්නදීනංවඔදකං යොනාමකුන්නදීනං

පබ්බය යයානං ඛුද්දකනදීනං උදකං චිරං න තිට්ඨති, ලහු රං ඛීයති, 

ආග මත් ංයයවවිගච්ඡති, එවංසත් ානංආයු ලහු රංඛීයතිඛයංගච්ඡති 

එත්ෙචඋදකයමව‘‘ඔදක’’න්තිවුත් ං, යොමයනොයයව මානසන්ති  

අෙ පාපානි කම් ානි, කරං බාය ො න බුජ්ඣතීති එවං සංසායර
අනිච්යචපි සමායන බායලො යලොභවයසන වා යකොධවයසන වා පාපානි

කම්මානිකයරොති, කයරොන්ය ොපිනබුජ්ඣති, පාපංකයරොන්ය ොච‘‘පාපං

කයරොමී’’ති අබුජ්ඣනයකො නාම නත්ථි, ‘‘ඉමස්ස කම්මස්ස එවරූයපො

දුක්යඛොවිපායකො’’තිපනඅජානනය ො ‘‘නබුජ්ඣතී’’තිවුත් ං  පච්ඡාස්ස

කටුකංයහොතීතියදිපිපාපස්සකම්මස්සආයූහනක්ඛයණ ‘‘ඉමස්සකම්මස්ස

එවරූයපො විපායකො’’ති න බුජ්ඣති,  ය ො පච්ඡා පන නිරයාදීසු 

නිබ්බත් ස්ස අස්ස බාලස්ස කටුකං අනිට්ඨං දුක්ඛයමව යහොති  විපායකො

හිස්සපාපයකො යස්මාඅස්සපාපකම්මස්සනාමවිපායකො පාපයකොනිහීයනො
අනිට්යඨො එවාති  ඉමං පන ඔවාදං සුත්වා යෙරස්ස කනිට්ඨභා ා රාජානං 
ආපුච්ඡිත්වාපබ්බජිත්වානචිරස්යසවසදත්ෙංනිප්ඵායදසි  

යහරඤ්ඤකානිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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4. යසො මිත්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පරිත්තං දාරුන්ති ආයස්මය ො යසොමමිත් ත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො සිඛිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො බුද්ධගුයණ සුත්වා පසන්නමානයසො එකදිවසං
කිංසුකරුක්ඛංපුප්ඵි ංදිස්වාපුප්ඵානිගයහත්වාසත්ොරං උද්දිස්සආකායස
ඛිපිත්වා පූයජසි  යසො ය නපුඤ්ඤකම්යමනයදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ො 
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද බාරාණසියං බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා 

යසො මිත්යතොතිලද්ධනායමොතිණ්ණංයවදානංපාරගූහුත්වාවිමයලනනාම 
යෙයරන ක පරිචයත් ා අභිණ්හං  ස්ස සන්තිකං ගච්ඡන්ය ො ධම්මං
සුත්වාසාසයන ලද්ධප්පසායදොපබ්බජිත්වාලද්ධූපසම්පයදොවත් පටිවත් ං
පූයරන්ය ොවිචරති  විමලත්යෙයරොපනකුසීය ොමිද්ධබහුයලොරත්තින්දිවං
වීතිනායමති  යසොමමිත්ය ො ‘‘කුසී ං නාම නිස්සාය යකො ගුයණො’’ති  ං
පහායමහාකස්සපත්යෙරංඋපසඞ්කමිත්වා ස්සඔවායද ඨත්වාවිපස්සනං

පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත්ය  පතිට්ඨාසි  ය න වුත් ං අපදායන 

(අප යෙර2.50.25-30) – 

‘‘කිංසුකං පුප්ඵි ංදිස්වා, පග්ගයහත්වාන අඤ්ජලිං; 

බුද්ධයසට්ඨංසරිත්වාන, ආකායසඅභිපූජයං  

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

නායගොවබන්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘ස්වාග ංව යමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  

අරහත් ංපනපත්වාවිමලත්යෙරංඔවායදන ජ්යජන්ය ො– 

147. 

‘‘පරිත් ංදාරුමාරුය්හ, යොසීයදමහණ්ණයව; 

එවංකුසී මාගම්ම, සාධුජීවීපිසීදති; 

 ස්මා ංපරිවජ්යජයය, කුසී ංහීනවීරියං  

148. 

‘‘පවිවිත්ය හිඅරියයහි, පහි ත්ය හිඣායභි; 
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නිච්චං ආරද්ධවීරියයහි, පණ්ඩිය හි සහාවයස’’ති  – ගාොද්වයං 

අභාසි; 

 ත්ෙ පරිත්තං දාරු ාරුය්හ, ෙො සීයද  හණ්ණයවති යපසයලොපි

කුලපුත්ය ොකුසී ං අලසපුග්ගලං නිස්සායසීදතිසංසායරප ති, න ස්ස

පාරංනිබ්බානං ගච්ඡති යස්මා එ යදවං, තස් ා තං අධිකුසලධම්මවයසන

සීසං අනුක්ඛිපිත්වා කුච්ඡි ං සීදනය ො කුසීතං වීරියාරම්භාභාවය ො 

හීනවීරිෙං පුග්ගලංසබ්බොවජ්යජයය, න ස්ස දිට්ඨානුගතිංආපජ්යජයයාති
අත්යෙො  

එවංපුග්ගලාධිට්ඨානායගාොයයකොසජ්යජආදීනවංදස්යසත්වාඉදානි 

වීරියාරම්යභආනිසංයසදස්යසතුං ‘‘පවිවිත්යතහී’’තිආදි වුත් ං  ස්සත්යෙො 

– යය පන කායවියවකසම්භයවන පවිවිත්තා,  ය ො එව කියලයසහි

ආරකත් ා අරිො, නිබ්බානං පතියපසි ත්  ාය පහිතත්තා 

ආරම්මණූපනිජ්ඣානවයසන ලක්ඛණූපනිජ්ඣානවයසන ච ඣායියනො, 

සබ්බකාලං පග්ගහි වීරිය ාය ආරද්ධවීරිො, යලොකියයලොකුත් රයභදාය

පඤ්ඤාය සමන්නාග ත් ා පණ්ඩිතා, ය හියයව සහ ආවයසයය සදත්ෙං 
නිප්ඵායදතුකායමො සංවයසයයාති   ං සුත්වා විමලත්යෙයරො
සංවිග්ගමානයසොවිපස්සනං පට්ඨයපත්වාසදත්ෙංආරායධසි ස්වායමත්යෙො
පරය ොආගමිස්සති  

යසොමමිත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5. සබ්බමිත්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ජයනො ජනම්හි සම්බද්යධොතිආයස්මය ො සබ්බමිත් ත්යෙරස්ස ගාො 

කා උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ඉය ො ද්වානවුය  කප්යප තිස්සස්ස භගවය ො
කායල යනසාදකුයලනිබ්බත්තිත්වාවනචාරියකොහුත්වාවයනමියගවධිත්වා
මංසං ඛාදන්ය ො ජීවති  අෙස්ස භගවා අනුග්ගණ්හනත්ෙං
වසනට්ඨානසමීයප තීණි පදයචතියානි දස්යසත්වා පක්කාමි  යසො
අතී කායල සම්මාසම්බුද්යධසු ක පරිචයත් ා චක්කඞ්කි ානි දිස්වා 
පසන්නමානයසො යකොරණ්ඩපුප්යඵහි පූජං කත්වා ය න පුඤ්ඤකම්යමන
 ාවතිංසභවයන නිබ්බත්තිත්වාඅපරාපරංසුගතීසුයයවසංසරන්ය ොඉමස්මිං

බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිනගයර බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති, සබ්බමිත්යතොතිස්ස
නාමංඅයහොසි යසොවිඤ්ඤු ංපත්ය ො යජ වනපටිග්ගහයණබුද්ධානුභාවං
දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා කම්මට්ඨානං ගයහත්වා අරඤ්යඤ
විහරන්ය ොවස්සංඋපගන්ත්වාවුට්ඨවස්යසොභගවන් ංවන්දිතුං සාවත්ථිං
ගච්ඡන්ය ොඅන් රාමග්යගමාගවියකහිඔඩ්ඩිය පායසමිගයපො කංබද්ධං 
අද්දස  මා ා පනස්ස මිගී පාසං අප්පවිට්ඨාපි පුත් සියනයහන දූරං න

ගච්ඡති, මරණභයයනපාසසමීපම්පිනඋපගච්ඡතිමිගයපො යකො ච භීය ො
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ඉය ො චිය ො ච පරිවත්ය න්ය ො කරුණං විලපති,  ං දිස්වා යෙයරො, 

‘‘අයහො සත් ානං ස්යනහයහතුකං දුක්ඛ’’න්ති ගච්ඡන්ය ො  ය ො පරං
සම්බහුයල යචොයර එකං පුරිසං ජීවගාහං ගයහත්වා පලාලයවණියා සරීරං

යවයඨත්වා ඣායපන්ය ,  ඤ්ච මහාවිරවං විරවන් ං දිස්වා  දුභයං
නිස්සායසඤ්ජා සංයවයගොය සංයචොරානං සුණන් ානංයයව– 

149. 

‘‘ජයනොජනම්හිසම්බද්යධො, ජනයමවස්සිය ොජයනො; 

ජයනොජයනනයහඨීයති, යහයඨතිචජයනොජනං  

150. 

‘‘යකොහි ස්සජයනනත්යෙො, ජයනනජනිය නවා; 

ජනං ඔහාය ගච්ඡං  ං, යහඨයත්වා බහුං ජන’’න්ති  – ගාොද්වයං 

අභාසි; 

 ත්ෙ ජයනොතිඅන්ධබාලජයනො  ජනම්හීතිඅඤ්යඤජයන  සම්බද්යධොති 

 ණ්හාබන්ධයනන බද්යධො  ‘‘අයං යම පුත්ය ො, මා ා’’තිආදිනා

පටිබද්යධො අයයමවවාපායඨො, ‘‘ඉයමමංයපොයසන්ති, අහංඉයමනිස්සාය

ජීවාමී’’තිපටිබද්ධචිත්ය ොතිඅත්යෙො  ජනය වස්සියතොජයනොති‘‘අයංයම

පුත්ය ො, ධී ා’’තිආදිනා අඤ්ඤයමව ජනං අඤ්යඤො ජයනො අස්සිය ො

 ණ්හායඅල්ලීයනොපරිග්ගය්හඨිය ො  ජයනොජයනන යහඨීෙති, යහයඨතිච

ජයනො ජනන්ති කම්මස්සක ාය යොභූ ාවයබොධස්ස ච අභාවය ො 

අජ්ඣුයපක්ඛනං අකත්වා යලොභවයසන යො ජයනො ජනං අස්සිය ො, එවං
යදොසවයසන ජයනො ජයනන යහඨීයති විබාධීයති  ‘‘ යදං මය්හංව උපරි
යහඨනඵලවයසනපරිපතිස්සතී’’තිඅජානන්ය ො යහයඨතිචජයනොජනං  

යකොහිතස්සජයනනත්යෙොති ස්ස අඤ්ඤජනස්සඅඤ්යඤනජයනන
 ණ්හාවයසන අස්සිය න යදොසවයසන යහඨිය න වා යකො අත්යෙො  

ජයනන ජනියතන වාති මා ාපි ා හුත්වා ය න අඤ්යඤන ජයනන

ජනිය න වා යකො අත්යෙො  ජනං ඔහාෙ ගච්ඡං තං, යහඨයිත්වා බහුං

ජනන්ති යස්මාසංසායරචරය ොජනස්සඅයයමවානුරූපාපටිපත්ති,  ස්මා

 ංජනං,  ස්සචබාධිකා යාසා ණ්හාච, යයොචයසොයදොයසොඑවබහුං

ජනංබාධයත්වාඨිය ො,  ඤ්චඔහායසබ්බයසො පහායපරිච්චජිත්වා ගච්ඡං, 
ය හි අනුපද්දු ං ඨානං ගච්යඡයයං පාපුයණයයන්ති අත්යෙො  එවං පන
වත්වා යෙයරො  ාවයදව විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත් මපාපුණි 

ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.50.15-24) – 

‘‘වනකම්මියකොපුයරආසිං, පිතුමාතුමය නහං; 

පසුමායරනජීවාමි, කුසලංයමනවිජ්ජති  

‘‘මම ආසයසාමන් ා, තිස්යසොයලොකග්ගනායයකො; 
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පදානිතීණිදස්යසසි, අනුකම්පායචක්ඛුමා  

‘‘අක්කන්ය චපයදදිස්වා, තිස්සනාමස්සසත්ථුයනො; 

හට්යඨොහට්යඨනචිත්ය න, පයදචිත් ංපසාදයං  

‘‘යකොරණ්ඩංපුප්ඵි ංදිස්වා, පාදපංධරණීරුහං; 

සයකොසකංගයහත්වාන, පදයසට්ඨමපූජයං  

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං  

‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත් ංඅෙමානුසං; 

යකොරණ්ඩකඡවියහොමි, සුප්පභායසොභවාමහං  

‘‘ද්යවනවුය ඉය ොකප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පදපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ය  පන යචොරා යෙරස්ස සන්තියක ධම්මං සුත්වා සංයවගජා ා 

පබ්බජිත්වාධම්මානුධම්මංපටිපජ්ජිංසූති  

සබ්බමිත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6.  හාකාළත්යෙරගාොවණ්ණනා 

කාළී ඉත්ථීති ආයස්මය ො මහාකාළත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? 
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො යකනචියදව කරණීයයන අරඤ්ඤං ගය ො  ත්ෙ 
අඤ්ඤ රස්ස රුක්ඛස්ස සාඛාය ඔලම්බමානං පංසුකූලචීවරං දිස්වා
‘‘අරියද්ධයජො ඔලම්බතී’’ති පසන්නචිත්ය ො කිඞ්කණිපුප්ඵානි ගයහත්වා
පංසුකූලංපූයජසි යසොය න පුඤ්ඤකම්යමනයදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ො
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යස බයනගයර සත්ෙවාහකුයල නිබ්බත්තිත්වා 

 හාකායළොති ලද්ධනායමො විඤ්ඤු ං පත්වා ඝරාවාසං වසන්ය ො පඤ්චහි
සකටසය හිභණ්ඩංගයහත්වාවාණිජ්ජවයසන සාවත්ථිංගය ොඑකමන් ං
සකටසත්ෙං නියවයසත්වා අද්ධානපරිස්සමං වියනොයදත්වා අත් යනො
පරිසාය සද්ධිං නිසින්යනො සායන්හසමයං ගන්ධමාලාදිහත්යෙ උපාසයක
යජ වනං ගච්ඡන්ය  දිස්වා සයම්පි ය හි සද්ධිං විහාරං ගන්ත්වා සත්ථු
සන්තියක ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා යසොසානිකඞ්ගං

අධිට්ඨාය සුසායන වසති  අයෙකදිවසං කාළී නාම එකා ඉත්ථී ඡවඩාහිකා
යෙරස්ස කම්මට්ඨානත්ොයඅචිරම සරීරංඋයභොසත්ථී භින්දිත්වාඋයභොච 

බාහූ භින්දිත්වා සීසඤ්ච දධිොලකං විය භින්දිත්වා සබ්බං අඞ්ගපච්චඞ්ගං 
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සම්බන්ධයමව කත්වා යෙරස්ස ඔයලොයකතුං යයොගයට්ඨායන ඨයපත්වා
එකමන් ංනිසීදි  යෙයරො ංදිස්වාඅත් ානංඔවදන්ය ො– 

151. 

‘‘කාළීඉත්ථීබ්රහතීධඞ්කරූපා, සත්ථිඤ්චයභත්වාඅපරඤ්ච සත්ථිං; 

බාහඤ්චයභත්වාඅපරඤ්චබාහං, සීසඤ්චයභත්වාදධිොලකංව; 
එසානිසින්නාඅභිසන්දහිත්වා  

152. 

‘‘යයො යවඅවිද්වාඋපධිං කයරොති, පුනප්පුනංදුක්ඛමුයපතිමන්යදො; 

 ස්මා පජානං උපධිං න කයරා, මාහං පුන භින්නසියරො 
සයස්ස’’න්ති – 

ගාොද්වයංඅභාසි  

 ත්ෙ කාළීති ස්සානාමං, කාළවණ්ණත් ා වා එවං වුත් ං  බ්රහතීති

මහාසරීරා ආයරොහපරිණාහවතී  ධඞ්කරූපාති කාළවණ්ණත් ා එව

කාකසදිසරූපා  සත්ථිඤ්චයභත්වාතිම සරීරස්සසත්ථිංජණ්ණුයභදයනන 

භඤ්ජිත්වා  අපරඤ්ච සත්ථින්ති ඉ රඤ්ච සත්ථිං භඤ්ජිත්වා  බාහඤ්ච

යභත්වාතිබාහට්ඨිඤ්ච අග්ගබාහට්ඨායනයයවභඤ්ජිත්වා  සීසඤ්චයභත්වා 

දධිො කංවාති ම සරීරස්ස සීසං භින්දිත්වා භින්නත් ා එව 

යලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහි පග්ඝරන් ං දධිොලකං විය, පග්ඝරන් ං මත්ෙලුඞ්ගං

කත්වාති අත්යෙො  එසා නිසින්නා අභිසන්දහිත්වාති ඡින්නභින්නාවයවං 
ම සරීරංය අවයයවයොඨායනයයවඨපයනනසන්දහිත්වාසහි ංකත්වා
මංසාපණංපසායරන්තී වියඑසානිසින්නා  

යෙොයවඅවිද්වාඋපධිංකයරොතීතියයොඉමාය උපට්ඨාපි ංකම්මට්ඨානං
දිස්වාපි අවිද්වා අකුසයලො කම්මට්ඨානං ඡඩ්යඩත්වා 

අයයොනියසොමනසිකායරන කියලසූපධිං උප්පායදති, යසො  න්යදො 

මන්දපඤ්යඤොසංසාරස්සඅනතිවත් නය ො පුනප්පුනං අපරාපරං නිරයාදීසු 

දුක්ඛංඋයපති. තස් ාපජානං උපධිංනකයිරාති තස් ාතියස්මායච යදවං, 

 ස්මා  පජානං උපධින්ති ‘‘ඉධ යං දුක්ඛං සම්යභොතී’’ති පජානන්ය ො 
යයොනියසො මනසිකයරොන්ය ො කියලසූපධිං න කයරා න උප්පායදයය 

කස්මා?  ාහංපුනභින්නසියරොසයිස්සන්තියෙයදංම සරීරංභින්නසරීරං 

සයති, එවං කියලසූපධීහි සංසායර පුනප්පුනං උප්පත්තියා කටසිවඩ්ඪයකො
හුත්වා භින්නසියරො අහං මා සයස්සන්ති  එවං වදන්ය ො එව යෙයරො

විපස්සනංඋස්සුක්කායපත්වා අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප 

යෙර2.50.8-14) – 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, උදඞ්ගයණොනාමපබ්බය ො; 

 ත්ෙද්දසංපංසුකූලං, දුමග්ගම්හිවිලම්බි ං  
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‘‘තීණිකිඞ්කණිපුප්ඵානි, ඔචිනිත්වානහං දා; 

හට්යඨොහට්යඨනචිත්ය න, පංසුකූලමපූජයං  

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පූජිත්වාඅරහද්ධජං  

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

7. තිස්සත්යෙරගාොවණ්ණනා 

බහූ සපත්යත භතීතිආයස්මය ොතිස්සත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? 
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයං
පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො පියදස්සිස්ස භගවය ො කායල බ්රාහ්මණකුයල
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො සිප්යපසු නිප්ඵත්තිං ගන්ත්වා කායමසු
ආදීනවං දිස්වා ඝරාවාසං පහාය  ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
අරඤ්ඤාය යන සාලවයන අස්සමං කායරත්වා වසති  භගවා  ස්ස
අනුග්ගණ්හනත්ෙං අස්සමස්ස අවිදූයර සාලවයන නියරොධං සමාපජ්ජිත්වා
නිසීදි  යසොඅස්සමය ොනික්ඛමිත්වාඵලාඵලත්ොයගච්ඡන්ය ොභගවන් ං
දිස්වා පසන්නමානයසො චත් ායරො දණ්යඩ ඨයපත්වා භගවය ො උපරි
පුප්ඵි ාහි සාලසාඛාහි සාඛාමණ්ඩපං කත්වා සත් ාහං නවනයවහි
සාලපුප්යඵහි භගවන් ං පූයජන්ය ො අට්ඨාසි බුද්ධාරම්මණං පීතිං 
අවිජහන්ය ො  සත්ො සත් ාහස්ස අච්චයයන නියරොධය ො වුට්ඨහිත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝං චින්ය සි   ාවයදව ස සහස්සමත් ා ඛීණාසවා සත්ොරං
පරිවායරසුං  භගවා  ස්ස භාවිනිං සම්පත්තිං විභායවන්ය ො අනුයමොදනං
වත්වා පක්කාමි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා
අපරාපරං සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ

බ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වා තිස්යසොතිලද්ධනායමොවයප්පත්ය ොතිණ්ණං
යවදානංපාරගූහුත්වා පඤ්චමත් ානිමාණවකස ානිමන්ය වායචන්ය ො
ලාභග්ගයසග්ගප්පත්ය ො හුත්වා සත්ථු රාජගහගමයනබුද්ධානුභාවං දිස්වා
පටිලද්ධසද්යධොපබ්බජිත්වාවිපස්සනං පට්ඨයපත්වානචිරස්යසවඅරහත් ං

පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.49.190-220) – 

‘‘අජ්යඣොගායහත්වා සාලවනං, සුකය ොඅස්සයමො මම; 

සාලපුප්යඵහිසඤ්ඡන්යනො, වසාමිවිපියන දා  

‘‘පියදස්සීචභගවා, සයම්භූඅග්ගපුග්ගයලො; 

වියවකකායමොසම්බුද්යධො, සාලවනමුපාගමි  
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‘‘අස්සමාඅභිනික්ඛම්ම, පවනංඅගමාසහං; 

මූලඵලංගයවසන්ය ො, ආහිණ්ඩාමිවයන දා  

‘‘ ත්ෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, පියදස්සිංමහායසං; 

සුනිසින්නංසමාපන්නං, වියරොචන් ංමහාවයන  

‘‘චතුදණ්යඩඨයපත්වාන, බුද්ධස්සඋපරීඅහං; 

මණ්ඩපංසුක ංකත්වා, සාලපුප්යඵහිඡාදයං  

‘‘සත් ාහංධාරයත්වාන, මණ්ඩපංසාලඡාදි ං; 

 ත්ෙචිත් ංපසායදත්වා, බුද්ධයසට්ඨමවන්දහං  

‘‘භගවා ම්හිසමයය, වුට්ඨහිත්වාසමාධිය ො; 

යුගමත් ංයපක්ඛමායනො, නිසීදිපුරිසුත් යමො  

‘‘සාවයකොවරුයණොනාම, පියදස්සිස්සසත්ථුයනො; 

වසීස සහස්යසහි, උපගච්ඡිවිනායකං  

‘‘පියදස්සීචභගවා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වාන, සි ංපාතුකරීජියනො  

‘‘අනුරුද්යධොඋපට්ඨායකො, පියදස්සිස්සසත්ථුයනො; 

එකංසංචීවරංකත්වා, අපුච්ඡිත්ෙමහාමුනිං  

‘‘යකොනුයඛොභගවායහතු, සි කම්මස්සසත්ථුයනො; 

කාරයණවිජ්ජමානම්හි, සත්ොපාතුකයරසි ං  

‘‘සත් ාහං සාලච්ඡදනං, යයොයමධායරසි මාණයවො; 

 ස්සකම්මංසරිත්වාන, සි ංපාතුකරිංඅහං  

‘‘අයනොකාසංනපස්සාමි, යත්ෙපුඤ්ඤංවිපච්චති; 

යදවයලොයකමනුස්යසවා, ඔකායසොවනසම්මති  

‘‘යදවයලොයකවසන් ස්ස, පුඤ්ඤකම්මසමඞ්ගියනො; 

යාව ාපරිසා ස්ස, සාලච්ඡන්නාභවිස්සති  

‘‘ ත්ෙදිබ්යබහිනච්යචහි, ගීය හිවාදිය හිච; 

රමිස්සතිසදාසන්ය ො, පුඤ්ඤකම්මසමාහිය ො  

‘‘යාව ාපරිසා ස්ස, ගන්ධගන්ධීභවිස්සති; 

සාලස්සපුප්ඵවස්යසොච, පවස්සිස්සති ාවයද  



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො දුකනිපාය ො 
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‘‘ ය ො චුය ොයංමනුයජො, මානුසංආගමිස්සති; 

ඉධාපිසාලච්ඡදනං, සබ්බකාලංධරිස්සති  

‘‘ඉධනච්චඤ්චගී ඤ්ච, සම්ම ාළසමාහි ං; 

පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘උග්ගච්ඡන්ය චසූරියය, සාලවස්සංපවස්සති; 

පුඤ්ඤකම්යමනසංයුත් ං, වස්සය සබ්බකාලිකං  

‘‘අට්ඨාරයසකප්පසය , ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘ ස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ්බායස්සතිනාසයවො  

‘‘ධම්මංඅභිසයමන් ස්ස, සාලච්ඡන්නංභවිස්සති; 

චි යකඣායමානස්ස, ඡදනං ත්ෙයහස්සති  

‘‘විපාකංකිත් යත්වාන, පියදස්සීමහාමුනි; 

පරිසායධම්මංයදයසසි,  ප්යපන්ය ොධම්මවුට්ඨියා  

‘‘තිංසකප්පානියදයවසු, යදවරජ්ජමකාරයං; 

සට්ඨිචසත් ක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං  

‘‘යදවයලොකා ඉධාගන්ත්වා, ලභාමිවිපුලං සුඛං; 

ඉධාපිසාලච්ඡදනං, මණ්ඩපස්සඉදංඵලං  

‘‘අයංපච්ඡිමයකොමය්හං, චරියමොවත් ය භයවො; 

ඉධාපිසාලච්ඡදනං, යහස්සතිසබ්බකාලිකං  

‘‘මහාමුනිංය ොසයත්වා, යගො මංසකයපුඞ්ගවං; 

පත්ය ොම්හිඅචලංඨානං, හිත්වාජයපරාජයං  

‘‘අට්ඨාරයසකප්පසය , යංබුද්ධමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
යසො අරහත් ං පන පත්වා වියසසය ො ලාභග්ගයසග්ගප්පත්ය ො

අයහොසි   ත්ෙ යකචි පුථුජ්ජනභික්ඛූ යෙරස්ස ලාභසක්කාරං දිස්වා
බාලභායවන අසහනාකාරං පයවයදසුං  යෙයරො  ංඤත්වා ලාභසක්කායර
ආදීනවං ත්ෙඅත් යනොඅලග්ගභාවඤ්ච පකායසන්ය ො– 
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153. 

‘‘බහූසපත්ය ලභති, මුණ්යඩොසඞ්ඝාටිපාරුය ො; 

ලාභීඅන්නස්සපානස්ස, වත්ෙස්සසයනස්සච  

154. 

‘‘එ මාදීනවං ඤත්වා, සක්කායරසුමහබ්භයං; 

අප්පලායභොඅනවස්සුය ො, සය ොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති – 

ගාොද්වයංඅභාසි  

 ස්සත්යෙො – සිඛම්පි අයසයසත්වා මුණ්ඩි යකස ාය මුණ්යඩො, 

ඡින්දිත්වා සඞ්ඝාටි කාසාවධාරි ාය සඞ්ඝාටිපාරුයතො, එවං යවවණ්ණියං 

අජ්ඣුපගය ො පරායත් වුත්තියකො පබ්බජිය ො සයච අන්නපානාදීනං  ාභී 

යහොති, යසොපි බහූසපත්යත භති,  ස්ස උසූයන් ාබහූසම්භවන්ති  ස්මා 

එතං එවරූපංලාභසක්කායරසු  හබ්භෙං විපුලභයං ආදීනවං යදොසංවිදිත්වා
අප්පිච්ඡ ං සන්ය ොසඤ්ච හදයය ඨයපත්වා අනවජ්ජුප්පාදස්සාපි

උප්පන්නස්ස ලාභස්ස පරිවජ්ජයනන අප්ප ායභො,  ය ො එව  ත්ෙ

 ණ්හාවස්සු ාභායවන අනවස්සුයතො, සංසායර භයස්ස ඉක්ඛනය ො

භින්නකියලස ාය වා භික්ඛු සන්තුට්ඨිට්ඨානීයස්ස සතිසම්පජඤ්ඤස්ස 

වයසන සයතො හුත්වා පරිබ්බයජ චයරයයවිහයරයයාති  ංසුත්වාය භික්ඛූ
 ාවයදව යෙරංඛමායපසුං  

තිස්සත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. කිමි ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පාචීනවංසදාෙම්හීතිආදිකා ආයස්මය ො කිමිලත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති?  ස්ස පුබ්බයයොයගො සංයවගුප්පත්ති පබ්බජ්ජා ච එකකනිපාය 
‘‘අභිසත්ය ො’’ති ගාොය සංවණ්ණනායං වුත් ායයව   ාය ච ගාොය
යෙයරන අත් යනො වියසසාධිගමස්ස කාරණං දස්සි ං  ඉධ පන
අධිග වියසසස්ස අත් යනො ආයස්ම ා ච අනුරුද්යධන ආයස්ම ා ච
නන්දියයන සහ සමග්ගවායසො දස්සිය ොති යවදි බ්බං  සමග්ගවාසං පන

වසන් ාය යොචවසිංසු,  ංදස්යසන්ය ො– 

155. 

‘‘පාචීනවංසදායම්හි, සකයපුත් ාසහායකා; 

පහායානප්පයකයභොයග, උඤ්යඡපත් ාගය ර ා  

156. 

‘‘ආරද්ධවීරියාපහි ත් ා, නිච්චංදළ්හපරක්කමා; 

රමන්ති ධම්මරතියා, හිත්වාන යලොකියං රති’’න්ති  – ගාොද්වයං 

අභාසි; 
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 ත්ෙ පාචීනවංසදාෙම්හීති පාචීනවංසනාමයක රක්ඛි යගොපිය 
සහපරිච්යඡයද වයන   ඤ්හි වනං ගාමස්ස පාචීනදිසායං ඨි ත් ා

වංසගුම්බපරික්ඛිත් ත් ා ච ‘‘පාචීනවංසදායයො’’ති වුත්ය ො, 

වංසවනභායවන වාති  සකයපුත්තාති අනුරුද්ධත්යෙරාදයයො

සකයරාජකුමාරා  සහාෙකාති
සංයවගුප්පත්තිපබ්බජ්ජාසමණධම්මකරණසංවායසහි සහ අයනය ො 

පවත් නය ො සහායකා  පහාොනප්පයක යභොයගති උළායරන 
පුඤ්ඤානුභායවනඅධිගය කුලපරම්පරාගය චමහන්ය යභොගක්ඛන්යධ

ඡඩ්යඩත්වා  ‘‘සහායානප්පයක’’තිපි පාළි  උඤ්යඡ පත්තාගයත රතාති 
උඤ්ඡාචරියාය ආභ ත් ා උඤ්යඡ පත්ය  ආග ත් ා පත් ාගය  

පත් පරියාපන්යනර ාඅභිර ා, සඞ්ඝභත් ාදිඅතියරකලාභංපටික්ඛිපිත්වා
ජඞ්ඝබලං නිස්සාය භික්ඛාචරියාය ලද්යධන මිස්සකභත්ය යනව
සන්තුට්ඨාතිඅත්යෙො  

ආරද්ධවීරිොති උත් මත්ෙස්ස අධිගමාය ආදිය ොව පයගව

සම්පාදි වීරියා  පහිතත්තාති නින්නයපොණපබ්භාරභායවන කායලන කාලං

සමාපජ්ජයනන ච නිබ්බානං පතියපසි චිත් ා  නිච්චං දළ්හපරක්ක ාති
වත් පටිපත්තීසු දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානුයයොයගන සබ්බකාලං

අසිථිලපරක්කමා  ර න්ති ධම් රතිො, හිත්වානය ොකිෙංරතින්තියලොයක
විදි  ාය යලොකපරියාපන්න ාය ච යලොකියං රූපාරම්මණාදිරතිං පහාය
මග්ගපඤ්ඤායපජහිත්වායලොකුත් රධම්මරතියා අග්ගඵලනිබ්බානාභිරතියා
චරමන්තිඅභිරමන්තීති  

කිමිලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. නන්දත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අයෙොනියසො  නසිකාරාති ආයස්මය ො නන්දත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හංසවතීනගයර
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො භගවය ො සන්තියක ධම්මං 
සුණන්ය ොසත්ොරංඑකංභික්ඛුංඉන්ද්රියයසුගුත් ද්වාරානංඅග්ගට්ඨායන 
ඨයපන් ං දිස්වා සයම්පි  ං ඨානන් රං පත්යෙන්ය ො භගවය ො

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච පූජාසක්කාරබහුලං මහාදානං පවත්ය ත්වා, ‘‘අහම්පි
අනාගය  තුම්හාදිසස්ස බුද්ධස්ස එවරූයපො සාවයකො භයවයය’’න්ති
පණිධානං කත්වා  ය ො පට්ඨාය යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො
අත්ෙදස්සිස්සභගවය ොකායලවින ායනාමනදියාමහන්ය ොකච්ඡයපො
හුත්වා නිබ්බත්ය ොඑකදිවසංසත්ොරංනදියාපාරංගන්තුංතීයරඨි ංදිස්වා

සයං භගවන් ං  ායරතුකායමො සත්ථු පාදමූයල නිපජ්ජි. සත්ො  ස්ස
අජ්ඣාසයං ඔයලොයකත්වා පිට්ඨිං අභිරුහි  යසො හට්ඨතුට්යඨො යවයගන
යසො ංඡින්දන්ය ොසීඝ රං පරතීරයමවපායපසි භගවා ස්සඅනුයමොදනං
වදන්ය ොභාවිනිංසම්පත්තිංකයෙත්වා පක්කාමි  
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පටුන 

යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො ඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුස්මිං සුද්යධොදනමහාරාජස්ස පුත්ය ො හුත්වා
මහාපජාපතියා යගො මියා කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්ති   ස්ස නාමග්ගහණදිවයස

ඤාතිසඞ්ඝං නන්යදන්ය ො ජාය ොති නන්යදොත්යවව නාමං අකංසු   ස්ස
වයප්පත් කායල සත්ො පවත් වරධම්මචක්යකො යලොකානුග්ගහං
කයරොන්ය ො කපිලවත්ථුං ගන්ත්වා ඤාතිසමාගයම යපොක්ඛරවස්සං

අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා යවස්සන්තරජාතකං (ජා  2.22.1655 ආදයයො)
කයෙත්වාදුතියදිවයසපිණ්ඩායපවිට්යඨො‘‘උත්තිට්යඨ නප්පමජ්යජයයා’’ති

)ධ  ප  168) ගාොය පි රං යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨායපත්වා නියවසනං

ගන්ත්වා ‘‘ධම්මං චයර සුචරි ’’න්ති )ධ  ප  169) ගාොය මහාපජාපතිං 
යසො ාපත්තිඵයල රාජානං සකදාගාමිඵයල පතිට්ඨායපත්වා  තියය දිවයස
නන්දකුමාරස්ස අභියසකනියවසනප්පයවසනවිවාහමඞ්ගයලසුවත් මායනසු
පිණ්ඩාය පවිසිත්වා නන්දකුමාරස්ස හත්යෙ පත් ං දත්වා මඞ්ගලං වත්වා
 ස්සහත්ෙය ොපත් ං අගයහත්වාවවිහාරංගය ො ංපත් හත්ෙංවිහාරං
ආග ං අනිච්ඡමානංයයව පබ්බායජත්වා  ො පබ්බජි ත් ායයව
අනභිරතියාපීළි ංඤත්වාඋපායයන ස්ස ංඅනභිරතිංවියනොයදසි  යසො
යයොනියසො පටිසඞ්ඛාය විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං

පාපුණි ය න වුත් ං අපදායන (අප යෙර2.49.148-163) – 

‘‘අත්ෙදස්සීතුභගවා, සයම්භූයලොකනායයකො; 

වින ානදියාතීරං, උපාගච්ඡි ොගය ො  

‘‘උදකාඅභිනික්ඛම්ම, කච්ඡයපොවාරියගොචයරො; 

බුද්ධං ායරතුකායමොහං, උයපසිංයලොකනායකං  

‘‘අභිරූහතුමංබුද්යධො, අත්ෙදස්සීමහාමුනි; 

අහං ං ාරයස්සාමි, දුක්ඛස්සන් කයරොතුවං  

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, අත්ෙදස්සීමහායයසො; 

අභිරූහිත්වායමපිට්ඨිං, අට්ඨාසියලොකනායයකො  

‘‘යය ොසරාමිඅත් ානං, යය ොපත්ය ොස්මිවිඤ්ඤු ං; 

සුඛංයම ාදිසංනත්ථි, ඵුට්යඨපාද යලයො  

‘‘උත් රිත්වානසම්බුද්යධො, අත්ෙදස්සීමහායයසො; 

නදිතීරම්හිඨත්වාන, ඉමාගාොඅභාසෙ  

‘‘යාව ා වත් ය චිත් ං, ගඞ්ගායසො ං  රාමහං; 

අයඤ්චකච්ඡයපොරාජා,  ායරසිමමපඤ්ඤවා  

‘‘ඉමිනාබුද්ධ රයණන, යමත් චිත් ව ායච; 
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අට්ඨාරයසකප්පසය , යදවයලොයකරමිස්සති  

‘‘යදවයලොකා ඉධාගන්ත්වා, සුක්කමූයලන යචොදිය ො; 

එකාසයනනිසීදිත්වා, කඞ්ඛායසො ං රිස්සති  

‘‘යොපිභද්දයකයඛත්ය , බීජංඅප්පම්පියරොපි ං; 

සම්මාධාරංපයවච්ඡන්ය , ඵලංය ොයසතිකස්සකං  

‘‘ යෙවිදංබුද්ධයඛත් ං, සම්මාසම්බුද්ධයදසි ං; 

සම්මාධාරංපයවච්ඡන්ය , ඵලංමංය ොසයස්සති  

‘‘පධානපහි ත්ය ොම්හි, උපසන්ය ොනිරූපධි; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘අට්ඨාරයසකප්පසය , යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි,  රණායඉදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා විමුත්තිසුඛං අනුභවන්ය ො ‘‘අයහො සත්ථු 

උපායයකොසල්ලං, යයනාහං භවපඞ්කය ො උද්ධරිත්වා නිබ්බානෙයල
පතිට්ඨාපිය ො’’ති අත් යනො පහීනසංකියලසං පටිලද්ධඤ්ච සුඛං
පච්චයවක්ඛිත්වාසඤ්ජා යසොමනස්යසොඋදානවයසන– 

157. 

‘‘අයයොනියසොමනසිකාරා, මණ්ඩනංඅනුයුඤ්ජිසං; 

උද්ධය ොචපයලොචාසිං, කාමරායගනඅට්ටිය ො  

158. 

‘‘උපායකුසයලනාහං, බුද්යධනාදිච්චබන්ධුනා; 

යයොනියසොපටිපජ්ජිත්වා, භයවචිත් ංඋදබ්බහි’’න්ති – ගාොද්වයං

අභාසි; 

 ත්ෙ අයෙොනියසො  නසිකාරාති අනුපායමනසිකාරය ො අසුභං කායං

සුභය ො මනසි කරිත්වා සුභය ො මනසිකාරයහතු, අසුභං කායං

සුභසඤ්ඤායාති අත්යෙො   ණ්ඩනන්ති හත්ථූපගාදිආභරයණහි යචව

මාලාගන්ධාදීහි ච අත් භාවස්ස අලඞ්කරණං  අනුයුඤ්ජිසන්ති අනුයුඤ්ජිං, 

සරීරස්ස විභූසනප්පසුය ො අයහොසින්ති අත්යෙො  උද්ධයතොති 

ජාතියගොත් රූපයයොබ්බනමදාදීහි උද්ධය ො අවූපසන් චිත්ය ො  චපය ොති

වනමක්කයටො විය අනවට්ඨි චිත්  ාය යලොයලො, 

කායමණ්ඩනවත්ෙමණ්ඩනාදිචාපයලය යුත්  ාය වා චපයලො ච. ආසින්ති
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අයහොසිං  කා රායගනාති වත්ථුකායමසු ඡන්දරායගන අට්ටියතො පීළිය ො
විබාධිය ොආසින්තියයොජනා  

උපාෙකුසය නාති වියනයයානං දමනූපායච්යඡයකන යකොවියදන 

බුද්යධන භගව ා යහතුභූය න  යහතුඅත්යෙ හි එ ං කරණවචනං  
පලුට්ඨමක්කටීයදවච්ඡරාදස්සයනන හි උපක්කි වාදයචොදනාය අත් යනො
කාමරාගාපනයනං සන්ධාය වදති  භගවා හි ආයස්මන් ං නන්දත්යෙරං

පඨමං ජනපදකලයාණිං උපාදාය ‘‘යොයං මක්කටී, එවං කකුටපාදිනියයො
උපාදාය ජනපදකලයාණී’’ති මහතියා ආණියා ඛුද්දකං ආණිං නීහරන්ය ො

ඡඩ්ඩයකො විය, සියනහපායනන සරීරං කියලයදත්වා වමනවියරචයනහි
යදොසං නීහරන්ය ො භිසක්යකො විය ච කකුටපාදිනිදස්සයනන
ජනපදකලයාණියං විරත් චිත් ං කායරත්වා පුන උපක්කි වායදන
කකුටපාදිනීසුපි චිත් ං විරායජත්වා සම්මයදව සමෙවිපස්සනානුයයොයගන 

අරියමග්යග පතිට්ඨායපසි  ය න වුත් ං ‘‘යෙොනියසො පටිපජ්ජිත්වා, භයව

චිත්තං උදබ්බහි’’න්ති  උපායයන ඤායයන සම්මයදව සමෙවිපස්සනාය 

විසුද්ධිපටිපදං පටිපජ්ජිත්වා භයව සංසාරපඞ්යක නිමුග්ගඤ්ච යම චිත් ං 

අරියමග්යගන හත්යෙන උත් ාරිං, නිබ්බානෙයල පතිට්ඨායපසින්ති
අත්යෙො  

ඉමංඋදානංඋදායනත්වායෙයරොපුනදිවයසභගවන් ංඋපසඞ්කමිත්වා 

එවමාහ–‘‘යංයම, භන්ය , භගවාපාටියභොයගොපඤ්චන්නංඅච්ඡරාස ානං

පටිලාභාය කකුටපාදානං, මුඤ්චාමහං, භන්ය , භගවන් ං එ ස්මා

පටිස්සවා’’ති )උදා  22). භගවාපි, ‘‘යයදව යඛො ය , නන්ද, අනුපාදාය

ආසයවහිචිත් ංවිමුත් ං, අොහංමුත්ය ො එ ස්මාපටිස්සවා’’ති)උදා 22) 
ආහ  අෙස්ස භගවා සවියසසං ඉන්ද්රියයසු ගුත් ද්වාර ංඤත්වා  ං ගුණං

විභායවන්ය ො, ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං ඉන්ද්රියයසු

ගුත් ද්වාරානං යදිදං නන්යදො’’ති )අ  නි  1.219, 230) ඉන්ද්රියයසු
ගුත් ද්වාරභායවන අග්ගට්ඨායන ඨයපසි  යෙයරො හි ‘‘යයමවාහං

ඉන්ද්රියානං අසංවරං නිස්සාය ඉමං විප්පකාරං පත්ය ො,  යමවාහං සුට්ඨු
නිග්ගයහස්සාමී’’ති උස්සාහජාය ො බලවහියරොත් ප්යපො  ත්ෙ ච 

ක ාධිකාරත් ාඉන්ද්රියසංවයරඋක්කංසපාරමිංඅගමාසීති  

නන්දත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. සිරි ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පයර ච නං පසංසන්තීති ආයස්මය ො සිරිමත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො පදුමුත් රස්ස භගවය ො පාරමියයො පූයරත්වා තුසි භවයන 

ඨි කායල බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො තිණ්ණං
යවදානං පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං සක්ඛරප්පයභදානං
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ඉතිහාසපඤ්චමානං පදයකො යවයයාකරයණො
යලොකාය මහාපුරිසලක්ඛයණසුඅනවයයොයනක්ඛම්මජ්ඣාසය ායකායම
පහාය  ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා චතුරාසීතිසහස්සපරිමායණන
 ාපසගයණන පරිවුය ො හිමවන් ප්පයදයස යදව ාභිනිම්මිය  අස්සයම
ඣානාභිඤ්ඤායයො නිබ්බත්ය ත්වා වසන්ය ො පුරිමබුද්යධසු
ක ාධිකාර ාය ලක්ඛණමන්ය සු ආග නියායමන ච බුද්ධගුයණ
අනුස්සරිත්වා අතීය  බුද්යධ උද්දිස්ස අඤ්ඤ රස්මිං නදීනිවත් යන

පුලිනයචතියංකත්වා පූජාසක්කාරාභිරය ොඅයහොසි  ංදිස්වා ාපසා, ‘‘කං
උද්දිස්ස අයං පූජාසක්කායරො කරීයතී’’ති පුච්ඡිංසු  යසො ය සං
ලක්ඛණමන්ය ආහරිත්වා ත්ෙආග ානි මහාපුරිසලක්ඛණානිවිභජිත්වා
 දනුසායරනඅත් යනොබයලඨත්වාබුද්ධගුයණකිත්ය සි   ංසුත්වාය පි
 ාපසා පසන්නමානසා  ය ො පට්ඨාය සම්මාසම්බුද්ධං උද්දිස්ස ථූපපූජං
කයරොන් ාවිහරන්ති  

ය න ච සමයයන පදුමුත් රයබොධිසත්ය ො තුසි කායා චවිත්වා 
මාතුකුච්ඡිං ඔක්කන්ය ො යහොති  චරිමභයව ද්වත්තිංස පුබ්බනිමිත් ානි

පාතුරයහසුං, සබ්යබ ච අච්ඡරියබ්භූ ධම්මා   ාපයසො  ානි
අන්ය වාසිකානං දස්යසත්වාභියයයොයසොමත් ායසම්මාසම්බුද්යධසුය සං
පසාදං වඩ්යඪත්වා කාලං කත්වා බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තිත්වා ය හි

අත් යනොසරීරස්සපූජායකරීයමානාය දිස්සමානරූයපොආගන්ත්වා, ‘‘අහං

තුම්හාකං ආචරියයො බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්ය ො, තුම්යහ අප්පමත් ා

පුලිනයචතියපූජමනුයුඤ්ජෙ, භාවනාය ච යුත් ප්පයුත් ායහොො’’තිවත්වා
බ්රහ්මයලොකයමවගය ො  

එවංයසොයදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං

ගහපතිකුයල නිබ්බත්ති,  ස්ස ජා දිවසය ො පට්ඨාය  ස්මිං කුයල 

සිරිසම්පත්තියා වඩ්ඪමානත් ා සිරි ාත්යවව නාමං අකංසු   ස්ස පදසා

ගමනකායල කනිට්ඨභා ා නිබ්බත්ති,  ස්ස ‘‘අයං සිරිං වඩ්යඪන්ය ො 

ජාය ො’’ති සිරිවඩ්යඪොතිනාමංඅකංසු ය උයභොපි යජ වනප්පටිග්ගහයණ
බුද්ධානුභාවං දිස්වා පටිලද්ධසද්ධා පබ්බජිංසු  ය සු සිරිවඩ්යඪො න  ාව

උත් රිමනුස්සධම්මස්ස ලාභී අයහොසි, චතුන්නං පච්චයානං ලාභී, 

ගහට්ඨපබ්බජි ානං සක්කය ො ගරුකය ො, සිරිමත්යෙයරො පන
පබ්බජි කාලය ො පට්ඨාය  ාදියසන කම්මච්ඡිද්යදන අප්පලාභී අයහොසි

බහුජනාසම්භාවිය ො, සමෙවිපස්සනාසු කම්මං කයරොන්ය ො නචිරස්යසව

ඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.49.111-147) – 

‘‘පබ්බය හිමවන් ම්හි, යදවයලොනාම ාපයසො; 

 ත්ෙයමචඞ්කයමොආසි, අමනුස්යසහිමාපිය ො  

‘‘ජටාභායරන භරිය ො, කමණ්ඩලුධයරොසදා; 

උත් මත්ෙංගයවසන්ය ො, විපිනානික්ඛමිං දා  



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො දුකනිපාය ො 
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‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, සිස්සාමය්හංඋපට්ඨහුං; 

සකකම්මාභිපසු ා, වසන්තිවිපියන දා  

‘‘අස්සමාඅභිනික්ඛම්ම, අකංපුලිනයචතියං; 

නානාපුප්ඵංසමායනත්වා,  ංයචතියමපූජයං  

‘‘ ත්ෙචිත් ංපසායදත්වා, අස්සමංපවිසාමහං; 

සබ්යබසිස්සාසමාගන්ත්වා, එ මත්ෙංපුච්ඡිංසුමං  

‘‘පුලියනන කය ොථූයපො, යංත්වංයදව නමස්සසි; 

මයම්පිඤාතුමිච්ඡාම, පුට්යඨොආචික්ඛයනොතුවං  

‘‘නිද්දිට්ඨානුමන් පයද, චක්ඛුමන්ය ොමහායසා; 

ය යඛොඅහංනමස්සාමි, බුද්ධයසට්යඨමහායයස  

‘‘කීදිසාය මහාවීරා, සබ්බඤ්ඤූයලොකනායකා; 

කෙංවණ්ණාකෙංසීලා, කීදිසාය මහායසා  

‘‘බාත්තිංසලක්ඛණාබුද්ධා, චත් ාලීසදිජාපිච; 

යනත් ායගොපඛුමාය සං, ජිඤ්ජුකාඵලසන්නිභා  

‘‘ගච්ඡමානාචය බුද්ධා, යුගමත් ඤ්චයපක්ඛයර; 

නය සංජාණුනදති, සන්ධිසද්යදොනසුයයති  

‘‘ගච්ඡමානාචසුග ා, උද්ධරන් ාවගච්ඡයර; 

පඨමංදක්ඛිණංපාදං, බුද්ධානංඑසධම්ම ා  

‘‘අසම්භී ාචය බුද්ධා, මිගරාජාවයකසරී; 

යනවුක්කංයසන්තිඅත් ානං, යනොචවම්යභන්තිපාණිනං  

‘‘මානාවමානය ොමුත් ා, සමාසබ්යබසුපාණිසු; 

අනත්තුක්කංසකාබුද්ධා, බුද්ධානංඑසධම්ම ා  

‘‘උප්පජ්ජන් ාචසම්බුද්ධා, ආයලොකංදස්සයන්තිය ; 

ඡප්පකාරංපකම්යපන්ති, යකවලංවසුධංඉමං  

‘‘පස්සන්තිනිරයඤ්යචය , නිබ්බාතිනිරයයො දා; 

පවස්සතිමහායමයඝො, බුද්ධානංඑසධම්ම ා  

‘‘ඊදිසාය මහානාගා, අතුලාචමහායසා; 

වණ්ණය ොඅනතික්කන් ා, අප්පයමයයා ොග ා  



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො දුකනිපාය ො 
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‘‘අනුයමොදිංසුයමවාකයං, සබ්යබසිස්සාසගාරවා; 

 ොචපටිපජ්ජිංසු, යොසත්තියොබලං  

‘‘පටිපූයජන්ති පුලිනං, සකකම්මාභිලාසියනො; 

සද්දහන් ාමමවාකයං, බුද්ධසක්ක මානසා  

‘‘ දා චවිත්වාතුසි ා, යදවපුත්ය ො මහායයසො; 

උප්පජ්ජිමාතුකුච්ඡිම්හි, දසසහස්සිකම්පෙ  

‘‘අස්සමස්සාවිදූරම්හි, චඞ්කමම්හිඨිය ොඅහං; 

සබ්යබසිස්සාසමාගන්ත්වා, ආගච්ඡුංමමසන්තියක  

‘‘උසයභොවමහීනදති, මිගරාජාවකූජති; 

සුසුමායරොවසළති, කිංවිපායකොභවිස්සති  

‘‘යංපකිත්ය මිසම්බුද්ධං, සික ාථූපසන්තියක; 

යසොදානිභගවාසත්ො, මාතුකුච්ඡිමුපාගමි  

‘‘ය සංධම්මකෙංවත්වා, කිත් යත්වාමහාමුනිං; 

උයයයොයජත්වාසයකසිස්යස, පල්ලඞ්කමාභුජිංඅහං  

‘‘බලඤ්චව යමඛීණං, බයාධිනාපරයමන ං; 

බුද්ධයසට්ඨංසරිත්වාන,  ත්ෙකාලඞ්කය ොඅහං  

‘‘සබ්යබසිස්සාසමාගන්ත්වා, අකංසුචි කං දා; 

කයළවරඤ්චයමගය්හ, චි කංඅභියරොපයුං  

‘‘චි කංපරිවායරත්වා, සීයසකත්වානඅඤ්ජලිං; 

යසොකසල්ලපයර ාය , වික්කන්දිංසුසමාග ා  

‘‘ය සංලාලප්පමානානං, අගමංචි කං දා; 

අහංආචරියයොතුම්හං, මායසොචිත්ෙසුයමධසා  

‘‘සදත්යෙවායයමයයාෙ, රත්තින්දිවම න්දි ා; 

මායවොපමත් ාඅහුත්ෙ, ඛයණොයවොපටිපාදිය ො  

‘‘සයකසිස්යසනුසාසිත්වා, යදවයලොකංපුනාගමිං; 

අට්ඨාරසචකප්පානි, යදවයලොයකරමාමහං  

‘‘ස ානංපඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං; 

අයනකස ක්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයං  
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‘‘අවයසයසසුකප්යපසු, යවොකිණ්යණොසංසරිංඅහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, උප්පාදස්සඉදංඵලං  

‘‘යො යකොමුදියකමායස, බහූපුප්ඵන්ති පාදපා; 

 යෙවාහම්පිසමයය, පුප්ඵිය ොම්හිමයහසිනා  

‘‘වීරියංයමධුරයධොරය්හං, යයොගක්යඛමාධිවාහනං; 

නායගොවබන්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘ස සහස්සිය ො කප්යප, යං බුද්ධමභිකිත් යං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, කිත් නායඉදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්ඤඤ්හි සමානං ආයස්මන් ං සිරිමත්යෙරං ‘‘අරියයො’’ති 

අජානන් ා පුථුජ්ජනා භික්ඛූ සාමයණරා ච අප්පලාභි ාය යලොකස්ස
අනභිග භායවන අසම්භායවන් ා යංකිඤ්චි කයෙත්වා ගරහන්ති 
සිරිවඩ්ඪත්යෙරං පන පච්චයානං ලාභිභායවන යලොකස්ස
සක්ක ගරුක භාවය ො සම්භායවන් ා පසංසන්ති  යෙයරො

‘‘අවණ්ණාරහස්ස නාම වණ්ණභණනං, වණ්ණාරහස්ස ච අවණ්ණභණනං
අස්සපුථුජ්ජනභාවස්සයදොයසො’’ති පුථුජ්ජනභාවඤ්චගරහන්ය ො– 

159. 

‘‘පයරචනංපසංසන්ති, අත් ායචඅසමාහිය ො; 

යමොඝංපයරපසංසන්ති, අත් ාහිඅසමාහිය ො  

160. 

‘‘පයරචනංගරහන්ති, අත් ායචසුසමාහිය ො; 

යමොඝංපයරගරහන්ති, අත් ාහිසුසමාහිය ො’’ති  

– ගාොද්වයමභාසි  

 ත්ෙ පයරති අත් ය ො අඤ්යඤ පයර නාම, ඉධ පන පණ්ඩිය හි
අඤ්යඤබාලාපයරතිඅධිප්යප ා ය සඤ්හිඅජානිත්වාඅපරියයොගායහත්වා 

භාසනය ො ගරහා විය පසංසාපි අප්පමාණභූ ා  නන්ති නං පුග්ගලං  

පසංසන්තීති අවිද්දසුභායවන  ණ්හාවිපන්න ාය වා, අෙ වා අභූ ංයයව 

පුග්ගලං ‘‘අසුයකො භික්ඛුඣානලාභී, අරියයො’’ති වා අභූ ගුණයරොපයනන

කිත්ය න්තිඅභිත්ෙවන්ති යයොපයනත්ෙ ච-සද්යදො, යසො අත්තූපනයත්යෙො 

ය නපයරනං පුග්ගලංපසංසන්තිච,  ඤ්චයඛොය සංපසංසනමත් ං, න

පන  ස්මිං පසංසාය වත්ථු අත්ථීති ඉමමත්ෙං දස්යසති  අත්තා යච

අස ාහියතොති යං පුග්ගලං පයර පසංසන්ති, යසො යච සයං අසමාහිය ො
මග්ගසමාධිනා ඵලසමාධිනා උපචාරප්පනාසමාධිමත්ය යනව වා න
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සමාහිය ො, සමාධානස්ස පටිපක්ඛභූ ානං කියලසානං අප්පහීනත් ා
වික්ඛිත්ය ො විබ්භන් චිත්ය ො යහොති යචති අත්යෙො  ‘‘අසමාහිය ො’’ති ච 

එය න සමාධිනිමිත් ානං ගුණානං අභාවං දස්යසති  ය ොඝන්ති 

භාවනපුංසකනිද්යදයසො ‘‘විසමං චන්දිමසූරියා පරිවත් න්තී’’තිආදීසු විය  

පයරපසංසන්තීතියය ංඅසමාහි ංපුග්ගලංපසංසන්ති, ය යමොඝංමුධා 

අමූලකංපසංසන්ති කස්මා? අත්තාහිඅස ාහියතො යස්මා ස්ස පුග්ගලස්ස

චිත් ංඅසමාහි ං,  ස්මාතිඅත්යෙො  

දුතියගාොයං ගරහන්තීති අත් යනො අවිද්දසුභායවන යදොසන් රාය වා

අරියං ඣානලාභිඤ්ච සමානං ‘‘අසුයකො භික්ඛු ජාගරියං නානුයුඤ්ජති
අන් මයසො යගොදුහනමත් ම්පි කාලං යකවලං කායදළ්හිබහුයලො 
නිද්දාරායමො භස්සාරායමො සඞ්ගණිකාරායමො විහරතී’’තිආදිනා
අප්පටිපජ්ජමාන ාවිභාවයනන වා ගුණපරිධංසයනන වා ගරහන්ති

නින්දන්ති, උපක්යකොසන්ති වාති අත්යෙො  යසසං පඨමගාොය
වුත් පරියායයන යවදි බ්බං  එවං යෙයරන ඉමාහි ගාොහි අත් යනො 
නික්කියලසභායව සිරිවඩ්ඪස්ස ච සකියලසභායව පකාසිය   ං සුත්වා
සිරිවඩ්යඪො සංයවගජාය ො විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව සදත්ෙං

පරිපූයරසි, ගරහකපුග්ගලාච යෙරංඛමායපසුං  

සිරිමත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3.  තියවග්යගො 

1. උත්තරත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ඛන්ධා  ො පරිඤ්ඤාතාති ආයස්මය ො උත් රත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයං කුසලං උපචිනන්ය ො ඉය ො චතුනවුය  කප්යප
සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො කායලකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ංපත්ය ො
සාසයන ලද්ධප්පසායදො හුත්වා උපාසකත් ං පටියවයදසි  යසො සත්ෙරි
පරිනිබ්බුය  අත් යනො ඤා යක සන්නිපාය ත්වා බහුං පූජාසක්කාරං
සම්භරිත්වා ධාතුපූජං අකාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදසායකය  බ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වා 

උත්තයරොති ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො යකනචියදවකරණීයයන සාවත්ථිං
ගය ො කණ්ඩම්බමූයල ක ං යමකපාටිහාරියං දිස්වා පසීදිත්වා පුන 

කාළකාරා සුත්තයදසනාය )අ නි  4.24) අභිවඩ්ඪමානසද්යධො පබ්බජිත්වා
සත්ොරා සද්ධිං රාජගහං ගන්ත්වා උපසම්පජ්ජිත්වා  ත්යෙව වසන්ය ො
විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි  ය න වුත් ං 

අපදායන (අප යෙර2.49.106-110) – 

‘‘නිබ්බුය යලොකනාෙම්හි, සිද්ධත්යෙයලොකනායයක; 
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මමඤාතීසමායනත්වා, ධාතුපූජංඅකාසහං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංධාතුමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ධාතුපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා සත්ෙරි සාවත්ථියං විහරන්ය  

බුද්ධුපට්ඨානත්ෙංරාජගහය ොසාවත්ථිංඋපගය ොභික්ඛූහි ‘‘කිං, ආවුයසො, 
පබ්බජ්ජාකිච්චං  යා මත්ෙකං පාපි ’’න්ති පුට්යඨො අඤ්ඤං
බයාකයරොන්ය ො– 

161. 

‘‘ඛන්ධාමයාපරිඤ්ඤා ා,  ණ්හායමසුසමූහ ා; 

භාවි ාමමයබොජ්ඣඞ්ගා, පත්ය ොයමආසවක්ඛයයො  

162. 

‘‘යසොහං ඛන්යධපරිඤ්ඤාය, අබ්බහිත්වානජාලිනිං; 

භාවයත්වාන යබොජ්ඣඞ්යග, නිබ්බායස්සං අනාසයවො’’ති  – 

ගාොද්වයංඅභාසි; 

 ත්ෙ ඛන්ධාති පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා  පරිඤ්ඤාතාති ‘‘ඉදං දුක්ඛං, න
ඉය ො භියයයො’’ති පරිච්ඡිජ්ජඤා ා භාවි ා  ය න දුක්ඛස්ස අරියසච්චස්ස

පරිඤ්ඤාභිසමයමාහ  තණ්හාති  සති පරි සතීති  ණ්හා  සුසමූහතාති

සමුග්ඝාටි ා  එය න සමුදයසච්චස්ස පහානාභිසමයං වදති  භාවිතා   

යබොජ්ඣඞ්ගාතියබොධිසඞ්ඛා ාය සතිආදිධම්මසාමග්ගියා,  ංසමඞ්ගියනොවා
යබොධිසඞ්ඛා ස්ස අරියපුග්ගලස්ස අඞ්ගාති යබොජ්ඣඞ්ගා 
සතිධම්මවිචයවීරියපීතිපස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ඛාසඞ්ඛා ා මග්ගපරියාපන්නා
ධම්මාමයාභාවි ාඋප්පාදි ාවඩ්ඪි ා යබොජ්ඣඞ්ගග්ගහයණයනව යචත්ෙ

 ංසහචරි  ායසබ්යබමග්ගධම්මා, සබ්යබචයබොධිපක්ඛියධම්මාගහි ාති 

දට්ඨබ්බා එය යනවමග්ගසච්චස්සභාවනාභිසමයං දස්යසති  පත්යතො ය 

ආසවක්ඛයෙොති කාමාසවාදයයො ආසවා ඛීයන්ති එත්ොති ආසවක්ඛයයොති
ලද්ධනායමො අසඞ්ඛ ධම්යමො මයා පත්ය ො අධිගය ො  එය න
නියරොධසච්චස්ස සච්ඡිකිරියාභිසමයං කයෙති  එත් ාව ා අත් යනො
සඋපාදියසසනිබ්බානසම්පත්තිං දස්යසති  

ඉදානි පන අනුපාදියසසනිබ්බානසම්පත්තිං දස්යසන්ය ො 

‘‘යසොහ’’න්තිආදිනා දුතියං ගාෙමාහ   ස්සත්යෙො – යසොහං එවං 

වුත් නයයන ඛන්යධ පරිඤ්ඤාෙ පරිජානිත්වා,  ො පරිජානන්ය ො එව
සකඅත් භාවපරඅත් භායවසු අජ්ඣත්තිකබාහිරාය යනසු
අතී ාදියභදභින්යනසු සංසිබ්බනාකාරං පුනප්පුනං පවත්තිසඞ්ඛා ං ජාලං

එ ස්ස අත්ථීති ජාලිනීති ලද්ධනාමං  ණ්හං අබ්බහිත්වාන මම
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291 

පටුන 

චිත් සන් ානය ොඋද්ධරිත්වා,  ොනංඋද්ධරන්ය ොයයවවුත් ප්පයභයද 

යබොජ්ඣඞ්යග භාවයිත්වාන ය  භාවනාපාරිපූරිං පායපත්වා  ය ො එව 

අනාසයවො හුත්වා ඨිය ො ඉදානි චරිමකචිත් නියරොයධන අනුපාදායනො විය

ජා යවයදො නිබ්බායිස්සං පරිනිබ්බායස්සාමීති  

උත් රත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. භද්දජිත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පනායදො නා  යසො රාජාති ආයස්මය ො භද්දජිත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල බ්රාහ්මණකුයල
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො බ්රාහ්මණානං විජ්ජාසිප්යපසු පාරං
ගන්ත්වා කායම පහාය  ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අරඤ්ඤාය යන
අස්සමං කායරත්වා වසන්ය ො එකදිවසං සත්ොරං ආකායසන ගච්ඡන් ං
දිස්වා පසන්නමානයසො අඤ්ජලිං පග්ගය්හ අට්ඨාසි  සත්ො  ස්ස
අජ්ඣාසයංඤත්වාආකාසය ොඔ රි ඔතිණ්ණස්සපන භගවය ොමධුඤ්ච

භිසමුළාලඤ්ච සප්පිඤ්ච ඛීරඤ්ච උපනායමසි,  ස්ස  ං භගවා අනුකම්පං 
උපාදාය පටිග්ගයහත්වා අනුයමොදනං වත්වා පක්කාමි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන තුසිය  නිබ්බත්ය ො  ත්ෙ යාව ායුකං ඨත්වා  ය ො
අපරාපරං සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල
මහද්ධයනොයසට්ඨිහුත්වාඅට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසහස්සංයභොයජත්වාතිචීවයරන 

අච්ඡායදසි  

එවංබහුංකුසලංකත්වායදවයලොයකනිබ්බත්තිත්වා ත්ෙයාව ායුකං 
ඨත්වා ය ොචවිත්වාමනුස්යසසුඋප්පන්යනොබුද්ධසුඤ්යඤයලොයකපඤ්ච 
පච්යචකබුද්ධස ානිචතූහිපච්චයයහිඋපට්ඨහිත්වා ය ොචුය ොරාජකුයල 
නිබ්බත්තිත්වා රජ්ජං අනුසාසන්ය ො පුත් ං පච්යචකයබොධිං අධිගන්ත්වා
ඨි ං උපට්ඨහිත්වා ස්සපරිනිබ්බු ස්සධාතුයයොගයහත්වායචතියංකත්වා
පූයජසි  එවං  ත්ෙ  ත්ෙ  ානි පුඤ්ඤානි කත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද
භද්දියනගයර අසීතියකොටිවිභවස්ස භද්දියයසට්ඨිස්ස එකපුත් යකො හුත්වා

නිබ්බත්ති, භද්දජීතිස්ස නාමං අයහොසි   ස්ස කිර 
ඉස්සරියයභොගපරිවාරාදිසම්පත්තිචරිමභයව යබොධිසත් ස්සවිය අයහොසි  

 දාසත්ොසාවත්ථියංවස්සංවසිත්වාභද්දජිකුමාරං සඞ්ගණ්හිතුංමහ ා
භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං භද්දියනගරං ගන්ත්වා ජාතියාවයන වසි  ස්ස
ඤාණපරිපාකංආගමයමායනො යසොපිඋපරිපාසායදනිසින්යනොසීහපඤ්ජරං
විවරිත්වා ඔයලොයකන්ය ො භගවය ො සන්තියක ධම්මං යසොතුං ගච්ඡන් ං
මහාජනං දිස්වා ‘‘කත්ොයං මහාජයනො ගච්ඡතී’’ති පුච්ඡිත්වා  ං කාරණං
සුත්වා සයම්පි මහ ා පරිවායරන සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං
සුණන්ය ො සබ්බාභරණපටිමණ්ඩිය ොව සබ්බකියලයස යඛයපත්වා

අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.56.98-116) – 
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‘‘ඔග්ගය්හයංයපොක්ඛරණිං, නානාකුඤ්ජරයසවි ං; 

උද්ධරාමිභිසං ත්ෙ, ඝාසයහතුඅහං දා  

‘‘භගවා ම්හිසමයය, පදුමුත් රසව්හයයො; 

රත් ම්බරධයරොබුද්යධො, ගච්ඡය අනිලඤ්ජයස  

‘‘ධුනන්ය ොපංසුකූලානි, සද්දංඅස්යසොසහං දා; 

උද්ධංනිජ්ඣායමායනොහං, අද්දසංයලොකනායකං  

‘‘ ත්යෙවඨි යකොසන්ය ො, ආයාචිංයලොකනායකං; 

මධුංභියසහිසහි ං, ඛීරංසප්පිංමුළාලිකං  

‘‘පටිග්ගණ්හාතු යමබුද්යධො, අනුකම්පාය චක්ඛුමා; 

 ය ොකාරුණියකොසත්ො, ඔයරොහිත්වාමහායයසො  

‘‘පටිග්ගණ්හිමමංභික්ඛං, අනුකම්පායචක්ඛුමා; 

පටිග්ගයහත්වාසම්බුද්යධො, අකායමඅනුයමොදනං  

‘‘සුඛීයහොතුමහාපුඤ්ඤ, ගතිතුය්හංසමිජ්ඣතු; 

ඉමිනාභිසදායනන, ලභස්සුවිපුලංසුඛං  

‘‘ඉදංවත්වානසම්බුද්යධො, ජලජුත් මනාමයකො; 

භික්ඛමාදායසම්බුද්යධො, ආකායසනාගමාජියනො  

‘‘ ය ොභිසංගයහත්වාන, ආගච්ඡිංමමඅස්සමං; 

භිසංරුක්යඛලග්යගත්වාන, මමදානංඅනුස්සරිං  

‘‘මහාවාය ොඋට්ඨහිත්වා, සඤ්චායලසිවනං දා; 

ආකායසොඅභිනාදිත්ෙ, අසනීචඵලී දා  

‘‘ ය ොයමඅසනීපාය ො, මත්ෙයකනිපතී දා; 

යසොහංනිසින්නයකොසන්ය ො,  ත්ෙකාලඞ්කය ොඅහං  

‘‘පුඤ්ඤකම්යමනසඤ්ඤුත්ය ො, තුසි ංඋපපජ්ජහං; 

කයළවරංයමපති ං, යදවයලොයකරමාමහං  

‘‘ඡළසීතිසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්ක ා; 

සායංපා ංඋපට්ඨන්ති, භිසදානස්සිදංඵලං  

‘‘මනුස්සයයොනිමාගන්ත්වා, සුඛිය ොයහොමහං දා; 

යභොයගයමඌන ානත්ථි, භිසදානස්සිදංඵලං  
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‘‘අනුකම්පි යකොය න, යදවයදයවන ාදිනා; 

සබ්බාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො  

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යංභිසංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, භිසදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත්ය  පන ය න අධිගය  සත්ො භද්දියයසට්ඨිං ආමන්ය සි –

‘‘ ව පුත්ය ො අලඞ්ක පටියත්ය ො ධම්මං සුණන්ය ො අරහත්ය 

පතිට්ඨාසි, ය නස්ස ඉදායනව පබ්බජිතුං යුත් ං, යනො යච පබ්බජති, 
පරිනිබ්බායස්සතී’’ති  යසට්ඨි ‘‘න මය්හං පුත් ස්ස දහරස්යසව සය ො

පරිනිබ්බායනන කිච්චං අත්ථි, පබ්බායජෙ න’’න්ති ආහ   ං සත්ො
පබ්බායජත්වා උපසම්පායදත්වා  ත්ෙ සත් ාහං වසිත්වා යකොටිගාමං

පාපුණි, යසො ච ගායමො ගඞ්ගාතීයර  යකොටිගාමවාසියනො බුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං පවත්ය සුං  භද්දජිත්යෙයරො සත්ොරා

අනුයමොදනායආරද්ධමත් ායබහිගාමංගන්ත්වා ‘‘ගඞ්ගාතීයරමග්ගසමීයප
සත්ථු ආග කායල වුට්ඨහිස්සාමී’’ති සමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා නිසීදි 
මහායෙයරසු ආගච්ඡන්ය සුපි අවුට්ඨහිත්වා සත්ථු ආග කායලයයව

වුට්ඨහි  පුථුජ්ජනභික්ඛූ, ‘‘අයං අධුනා පබ්බජිය ො මහායෙයරසු 
ආගච්ඡන්ය සු මානත්ෙද්යධො හුත්වා න වුට්ඨාසී’’ති උජ්ඣායංසු 

යකොටිගාමවාසියනො සත්ථු භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච බහූ නාවාසඞ්ඝායට බන්ධිංසු, 

සත්ො ‘‘හන්දස්සආනුභාවං පකායසමී’’තිනාවාසඞ්ඝායට ඨත්වා, ‘‘කහං, 

භද්දජී’’ති පුච්ඡි  භද්දජිත්යෙයරො ‘‘එයසොහං, භන්ය ’’ති සත්ොරං

උපසඞ්කමිත්වා අඤ්ජලිං කත්වා අට්ඨාසි  සත්ො, ‘‘එහි, භද්දජි, අම්යහහි
සද්ධිංඑකනාවංඅභිරුහා’’ති යසොඋප්පතිත්වාසත්ථු ඨි නාවායංඅට්ඨාසි 

සත්ො ගඞ්ගාමජ්ඣං ග කායල, ‘‘භද්දජි,  යා මහාපනාදරාජකායල 
අජ්ඣාවුට්ඨර නපාසායදොකහ’’න්තිආහ ‘‘ඉමස්මිංඨායනනිමුග්යගො’’ති 

‘‘ය නහි, භද්දජි, සබ්රහ්මචාරීනංකඞ්ඛං ඡින්දා’’ති  ස්මිංඛයණයෙයරො 
සත්ොරංවන්දිත්වාඉද්ධිබයලනගන්ත්වා පාසාදථූපිකං පාදඞ්ගුලන් යරන

සන්නිරුම්භිත්වා පඤ්චවීසතියයොජනං පාසාදං ගයහත්වා ආකායස උප්පති, 
උප්ප න්ය ො ච පඤ්ඤාස යයොජනානි පාසාදං උදකය ො උක්ඛිපි  අෙස්ස
පුරිමභයව ඤා කා පාසාදගය න යලොයභන මච්ඡකච්ඡපමණ්ඩූකා හුත්වා
 ස්මිං පාසායද උට්ඨහන්ය  පරිවත්තිත්වා උදයක පතිංසු  සත්ො ය 

ප න්ය  දිස්වා ‘‘ඤා කාය , භද්දජි, කිලමන්තී’’තිආහ යෙයරොසත්ථු
වචයනන පාසාදං විස්සජ්යජසි  පාසායදො යොඨායන එව පතිට්ඨහි  සත්ො

පාරඞ්ගය ො භික්ඛූහි ‘‘කදා, භන්ය , භද්දජිත්යෙයරන අයං පාසායදො

අජ්ඣාවුට්යඨො’’ති පුට්යඨො  හාපනාදජාතකං (ජා  1.3.40-41) කයෙත්වා
මහාජනං ධම්මාම ං පායයසි  යෙයරො පන අත් යනො අජ්ඣාවුට්ඨපුබ්බං
සුවණ්ණපාසාදංදස්යසත්වා– 
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163. 

‘‘පනායදොනාමයසොරාජා, යස්සයූයපොසුවණ්ණයයො; 

තිරියංයසොළසුබ්යබයධො, උබ්භමාහුසහස්සධා  

164. 

‘‘සහස්සකණ්යඩොස යගණ්ඩු, ධජාලුහරි ාමයයො; 

අනච්චුං ත්ෙගන්ධබ්බා, ඡසහස්සානිසත් ධා’’ති – 

ද්වීහිගාොහිවණ්යණන්ය ොඅඤ්ඤංබයාකාසි  

 ත්ෙ පනායදො නා  යසො රාජාති අතීය  පනායදො නාම යසො රාජා
අයහොසීතිඅත් භාවඅන් රහි  ායඅත් ානංපරංවියනිද්දිසති යසොඑවහි 

රජ්යජ ඨි කාලය ො පට්ඨාය සදා උස්සාහසම්පත්තිආදිනා මහ ා
රාජානුභායවන මහ ා ච කිත්තිසද්යදන සමන්නාග ත් ා ‘‘රාජා

මහාපනායදො’’තිපඤ්ඤායත්ෙ  ෙස්සයූයපොසුවණ්ණයෙොතියස්සරඤ්යඤො

අයංයූයපොපාසායදොසුවණ්ණමයයො  තිරිෙංයසොළසුබ්යබයධොතිවිත්ොරය ො
යසොළසකණ්ඩපා ප්පමායණො  යසො පන අඩ්ඪයයොජනමත්ය ො යහොති  

උබ්භා ාහු සහස්සධාති උබ්භං උච්චං එවමස්ස පාසාදස්ස සහස්සධා 
සහස්සකණ්ඩප්පමාණමාහු  යසො පන යයොජනය ො
පඤ්චවීසතියයොජනප්පමායණො යහොති  යකචි පයනත්ෙ ගාොසුඛත්ෙං
‘‘ආහූ’’තිදීඝංක ං ආහුඅයහොසීතිඅත්ෙං වදන්ති  

සහස්සකණ්යඩොති සහස්සභූමියකො  සතයගණ්ඩූති

අයනකස නියූහයකො  ධජාලූති  ත්ෙ  ත්ෙ නියූහසිඛරාදීසු

පතිට්ඨාපිය හි යට්ඨිධජපටාකධජාදිධයජහි සම්පන්යනො  හරිතා යෙොති

චාමීකරසුවණ්ණමයයො  යකචිපන ‘‘හරි ජාතිමණිසරික්ඛයකො’’ති වදන්ති. 

ගන්ධබ්බාතිනටා  ඡ සහස්සානි සත්තධාති ඡමත් ානි ගන්ධබ්බසහස්සානි
සත් ධා  ස්ස පාසාදස්ස සත් සු ඨායනසු රඤ්යඤො අභිරමාපනත්ෙං
නච්චිංසූතිඅත්යෙො ය එවංනච්චන් ාපිරාජානංහායසතුං නාසක්ඛිංසු අෙ

සක්යකොයදවරාජායදවනයටයපයසත්වාසමජ්ජංකායරසි,  දාරාජා හසීති  

භද්දජිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. යසොභිතත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සති ාපඤ්ඤවාතිආයස්මය ො යසොභි ත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? 
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හංසවතීනගයර කුලයගයහ 

නිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්ය ොසත්ථුධම්මයදසනංසුණන්ය ොසත්ොරංඑකං
භික්ඛුං පුබ්යබනිවාසඤාණලාභීනංභික්ඛූනංඅග්ගට්ඨායනඨයපන් ංදිස්වා
සයම්පි  ං ඨානන් රං උද්දිස්ස පත්ෙනං කත්වා පුඤ්ඤානි කත්වා
සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො සුයමධස්ස භගවය ො කායල බ්රාහ්මණකුයල
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පටුන 

නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො බ්රාහ්මණානං විජ්ජාසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං
ගන්ත්වායනක්ඛම්මාධිමුත්ය ො ඝරාවාසංපහාය ාපසපබ්බජ්ජංපබ්බජිත්වා
හිමවන් ස්ස සමීයප අරඤ්ඤාය යන අස්සමං කායරත්වා
වනමූලඵලාඵයලන යායපන්ය ො බුද්ධුප්පාදං සුත්වා සබ්බත්ෙ 
එකරත්තිවායසයනව භද්දවතීනගයර සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා

පසන්නමානයසො ‘‘තුවංසත්ොච යකතුචා’’තිආදීහිඡහිගාොහිඅභිත්ෙවි, 
සත්ො චස්ස භාවිනිං සම්පත්තිං පකායසසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං

බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති  යසොභියතොතිස්ස නාමං අකංසු  යසො අපයරන
සමයයනසත්ථුධම්මයදසනං සුත්වාපටිලද්ධසද්යධොපබ්බජිත්වාවිපස්සනං
වඩ්යඪත්වා ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි  පුබ්යබනිවාසඤායණ චිණ්ණවසී ච

අයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.49.46-74) – 

‘‘දක්ඛියණ හිමවන් ස්ස, සුකය ොඅස්සයමො මම; 

උත් මත්ෙංගයවසන්ය ො, වසාමිවිපියන දා  

‘‘ලාභාලායභනසන්තුට්යඨො, මූයලනචඵයලනච; 

අන්යවසන්ය ොආචරියං, වසාමිඑකයකොඅහං  

‘‘සුයමයධොනාමසම්බුද්යධො, යලොයකඋප්පජ්ජි ාවයද; 

චතුසච්චංපකායසති, උද්ධරන්ය ොමහාජනං  

‘‘නාහංසුයණොමිසම්බුද්ධං, නපියමයකොචිසංසති; 

අට්ඨවස්යසඅතික්කන්ය , අස්යසොසිංයලොකනායකං  

‘‘අග්ගිදාරුංනීහරිත්වා, සම්මජ්ජිත්වානඅස්සමං; 

ඛාරිභාරංගයහත්වාන, නික්ඛමිංවිපිනාඅහං  

‘‘එකරත්තිංවසන්ය ොහං, ගායමසුනිගයමසුච; 

අනුපුබ්යබනචන්දවතිං,  දාහංඋපසඞ්කමිං  

‘‘භගවා ම්හිසමයය, සුයමයධොයලොකනායයකො; 

උද්ධරන්ය ොබහූසත්ය , යදයසතිඅම ංපදං  

‘‘ජනකායමතික්කම්ම, වන්දිත්වාජිනසාගරං; 

එකංසංඅජිනංකත්වා, සන්ෙවිංයලොකනායකං  

‘‘තුවංසත්ොචයකතුච, ධයජොයූයපොචපාණිනං; 

පරායයනොපතිට්ඨාච, දීයපොචද්විපදුත් යමො  

‘‘යනපුඤ්යඤොදස්සයනවීයරො,  ායරසිජන ංතුවං; 

නත්ෙඤ්යඤො ාරයකොයලොයක,  වුත් රි යරොමුයන  
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‘‘සක්කා යෙයවකුසග්යගන, පයමතුං සාගරුත් යම; 

නත්යවව වසබ්බඤ්ඤු, ඤාණංසක්කාපයම යව  

‘‘තුලදණ්යඩඨයපත්වාන, මහිංසක්කාධයර යව; 

නත්යවව වපඤ්ඤාය, පමාණමත්ථිචක්ඛුම  

‘‘ආකායසොමිනිතුංසක්කා, රජ්ජුයාඅඞ්ගුයලනවා; 

නත්යවව වසබ්බඤ්ඤු, සීලංසක්කාපයම යව  

‘‘මහාසමුද්යදඋදකං, ආකායසොචවසුන්ධරා; 

පරියමයයානිඑ ානි, අප්පයමයයයොසිචක්ඛුම  

‘‘ඡහිගාොහිසබ්බඤ්ඤුං, කිත් යත්වාමහායසං; 

අඤ්ජලිංපග්ගයහත්වාන, තුණ්හීඅට්ඨාසහං දා  

‘‘යංවදන්තිසුයමයධොති, භූරිපඤ්ඤංසුයමධසං; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමාගාොඅභාසෙ  

‘‘යයො යමඤාණංපකිත්ය සි, විප්පසන්යනන යච සා; 

 මහංකිත් යස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො  

‘‘සත් සත් තිකප්පානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 

සහස්සක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති  

‘‘අයනකස ක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 

පයදසරජ්ජංවිපුලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියං  

‘‘යදවභූය ොමනුස්යසොවා, පුඤ්ඤකම්මසමාහිය ො; 

අනූනමනසඞ්කප්යපො, තික්ඛපඤ්යඤොභවිස්සති  

‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘අගාරාඅභිනික්ඛම්ම, පබ්බජිස්සතිකිඤ්චයනො; 

ජාතියාසත් වස්යසන, අරහත් ංඵුසිස්සති  

‘‘යය ොසරාමිඅත් ානං, යය ොපත්ය ොස්මිසාසනං; 

එත්ෙන් යරනජානාමි, යච නංඅමයනොරමං  

‘‘සංසරිත්වා භයවසබ්යබ, සම්පත් ානුභවිං අහං; 

යභොයගයමඌන ානත්ථි, ඵලංඤාණස්සයෙොමයන  
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‘‘තියග්ගීනිබ්බු ාමය්හං, භවාසබ්යබසමූහ ා; 

සබ්බාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො  

‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, යංඤාණමෙවිංඅහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලංඤාණස්සයෙොමයන  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
යසො අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො පුබ්යබනිවාසං අනුපටිපාටියා 

අනුස්සරන්ය ොයාව අසඤ්ඤභයවඅචිත් කපටිසන්ධි,  ාව අද්දස  ය ො
පඤ්ච කප්පස ානි චිත් ප්පවත්තිං අදිස්වා අවසායනව දිස්වා
‘‘කියම ’’න්ති ආවජ්යජන්ය ො නයවයසන ‘‘අසඤ්ඤභයවො භවිස්සතී’’ති

නිට්ඨංඅගමාසි  ය නාහභගවා – ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, අසඤ්ඤසත් ානාම

දීඝායුකා යදවා,  ය ො චුය ො යසොභිය ො ඉධූපපන්යනො, යසො එ ං භවං

ජානාති, යසොභිය ො අනුස්සරතී’’ති )පාරා  232 අත්ෙය ො සමානං)  එවං
නයවයසන අනුස්සරන් ස්ස අනුස්සරණයකොසල්ලං දිස්වා සත්ො යෙරං
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරන් ානං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි   ය ො එව චායං
ආයස්මා සවියසසං අත් යනො පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණං  ස්ස ච
පච්චයභූ ං පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා යසොමනස්සජාය ො  දත්ෙදීපනං
උදානංඋදායනන්ය ො– 

165. 

‘‘සතිමාපඤ්ඤවාභික්ඛු, ආරද්ධබලවීරියයො; 

පඤ්චකප්පස ානාහං, එකරත්තිංඅනුස්සරිං  

166. 

‘‘චත් ායරොසතිපට්ඨායන, සත් අට්ඨචභාවයං; 

පඤ්ච කප්පස ානාහං, එකරත්තිං අනුස්සරි’’න්ති  – ගාොද්වයං 

අභාසි; 

 ත්ෙ සති ාති සයං සමුදාගමනසම්පන්නාය 

සතිපට්ඨානභාවනාපාරිපූරියා සතියවපුල්ලප්පත්තියා ච සතිමා  පඤ්ඤවාති
ඡළභිඤ්ඤාපාරිපූරියා පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්තියා ච පඤ්ඤවා 

භින්නකියලස ාය භික්ඛු. සද්ධාදිබලානඤ්යචව 

චතුබ්බිධසම්මප්පධානවීරියස්ස ච සංසිද්ධිපාරිපූරියා ආරද්ධබ වීරියෙො. 

සද්ධාදීනඤ්යහත්ෙ බලග්ගහයණන ගහණං සතිපි සතිආදීනං බලභායව, 

යො ‘‘යගොබලිබද්ධා පුඤ්ඤඤාණසම්භාරා’’ති  පඤ්ච කප්පසතානාහං, 

එකරත්තිං අනුස්සරින්ති එකරත්තිං විය අනුස්සරිං  විය-සද්යදො හි ඉධ

ලුත් නිද්දිට්යඨො, එය න පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණ අත් යනො 
ඤාණවසීභාවංදීයපති  
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ඉදානි යාය පටිපත්තියා අත් යනො සතිමන් ාදිභායවො සාතිසයං 

පුබ්යබනිවාසඤාණඤ්ච සිද්ධං,  ං දස්යසතුං ‘‘චත්තායරො’’තිආදිනා දුතියං

ගාෙමාහ  ත්ෙ චත්තායරොසතිපට්ඨායනතිකායානුපස්සනාදියකඅත් යනො
විසයයභයදන චතුබ්බියධ යලොකියයලොකුත් රමිස්සයක සතිසඞ්ඛාය 

සතිපට්ඨායන  සත්තාති සත්  යබොජ්ඣඞ්යග  අට්ඨාති අට්ඨ මග්ගඞ්ගානි 
සතිපට්ඨායනසුහිසුප්පතිට්ඨි චිත් ස්සසත් යබොජ්ඣඞ්ගා භාවනාපාරිපූරිං

ග ා එව යහොන්ති,  ො අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො  ය නාහ

ධම්මයසනාපති – ‘‘චතූසු සතිපට්ඨායනසු සුප්පතිට්ඨි චිත් ා සත් 

යබොජ්ඣඞ්යග යොභූ ං භායවත්වා’’තිආදීහි )දී  නි  3.143) 
සත් යකොට්ඨාසියකසු සත් තිංසාය යබොධිපක්ඛියධම්යමසු එකස්මිං
යකොට්ඨායසභාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡන්ය ඉ යරඅගච්ඡන් ානාමනත්ථීති  

භාවෙන්ති භාවනායහතු යසසංවුත් නයයමව  

යසොභි ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. වල්ලිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ෙං කිච්චංදළ්හවීරියෙනාතිආදිකාආයස්මය ොවල්ලියත්යෙරස්සගාො  

කා උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සුයමධස්ස භගවය ො කායල බ්රාහ්මණකුයල
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො විජ්ජාසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං ගය ො
අසීතියකොටිවිභවං පහාය  ාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා පබ්බ පායද
අරඤ්ඤාය යන එකිස්සා නදියා තීයර අස්සමං කායරත්වා විහරන්ය ො
අත් යනො අනුග්ගණ්හනත්ෙං උපග ං සත්ොරං දිස්වා පසන්නමානයසො 

අජිනචම්මං පත්ෙරිත්වා අදාසි.  ත්ෙ නිසින්නං භගවන් ං පුප්යඵහි ච
චන්දයනනචපූයජත්වාඅම්බඵලානිදත්වාපඤ්චපතිට්ඨිය නවන්දි   ස්ස
භගවානිසින්නාසනසම්පත්තිංපකායසන්ය ොඅනුයමොදනංවත්වාපක්කාමි 
යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද යවසාලියං බ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වා ‘‘කණ්හමිත්ය ො’’ති
ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො සත්ථු යවසාලිගමයන බුද්ධානුභාවං දිස්වා
පටිලද්ධසද්යධො මහාකච්චානත්යෙරස්ස සන්තියක පබ්බජි  යසො
මන්දපඤ්යඤො දන්ධපරක්කයමොචහුත්වාචිරංකාලංවිඤ්ඤුං සබ්රහ්මචාරිං
නිස්සායයව වසති  භික්ඛූ ‘‘යො නාම වල්ලි රුක්ඛාදීසු කිඤ්චි අනිස්සාය

වඩ්ඪිතුංන සක්යකොති, එවමයම්පිකඤ්චි පණ්ඩි ං අනිස්සාය වඩ්ඪිතුංන 

සක්යකොතී’’ති වල්ලියෙොත්යවව සමුදාචරිංසු  අපරභායග පන 

යවණුදත් ත්යෙරංඋපසඞ්කමිත්වා ස්සඔවායදඨත්වාසය ොසම්පජායනො
හුත්වා විහරන්ය ො ඤාණස්ස පරිපාකං ග ත් ා පටිපත්තික්කමං යෙරං
පුච්ඡන්ය ො– 

167. 

‘‘යංකිච්චංදළ්හවීරියයන, යංකිච්චංයබොද්ධුමිච්ඡ ා; 
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පටුන 

කරිස්සංනාවරජ්ඣිස්සං, පස්සවීරියංපරක්කමං  

168. 

‘‘ත්වඤ්චයමමග්ගමක්ඛාහි, අඤ්ජසංඅමය ොගධං; 

අහං යමොයනන යමොනිස්සං, ගඞ්ගායසොය ොව සාගර’’න්ති  –

ගාොද්වයං අභාසි; 

 ත්ෙ ෙං කිච්චං දළ්හවීරියෙනාති දළ්යහන වීරියයන ථියරන

පරක්කයමන, දළ්හවීරියයන වා පුරිසයධොරය්යහන යං කිච්චං කා බ්බං

පටිපජ්ජි බ්බං  ෙං කිච්චං යබොද්ධුමිච්ඡතාති චත් ාරි අරියසච්චානි
නිබ්බානයමවවා යබොද්ධුං බුජ්ඣිතුං ඉච්ඡන්ය නපටිවිජ්ඣිතුකායමනයං

කිච්චං කරණීයං  කරිස්සං නාවරජ්ඣස්සන්ති  මහං දානි කරිස්සං න

විරායධස්සං, යොනුසිට්ඨං පටිපජ්ජිස්සාමි  පස්ස වීරිෙං පරක්ක න්ති යො

පටිපජ්ජමායන ධම්යම විධිනා ඊරණය ො ‘‘වීරිෙං’’, පරං පරං ඨානං

අක්කමනය ො ‘‘පරක්කය ො’’ති ච ලද්ධනාමං සම්මාවායාමං පස්ස න
සද්ධයමවාතිඅත් යනොකත්තුකාම ංදස්යසති  

ත්වඤ්චාති කම්මට්ඨානදායකං කලයාණමිත් ං ආලපති  ය ති මය්හං  

 ග්ග ක්ඛාහීති අරියමග්ගං කයෙහි, යලොකුත් රමග්ගසම්පාපකං

චතුසච්චකම්මට්ඨානං කයෙහීති අත්යෙො  අඤ්ජසන්ති උජුකං
මජ්ඣිමපටිපදාභායවන අන් ද්වයස්ස අනුපගමනය ො  අමය  නිබ්බායන

සම්පාපකභායවන පතිට්ඨි ත් ා අ යතොගධං. ය ොයනනාති ඤායණන

මග්ගපඤ්ඤාය  ය ොනිස්සන්ති ජානිස්සං නිබ්බානං පටිවිජ්ඣිස්සං

පාපුණිස්සං  ගඞ්ගායසොයතොව සාගරන්ති යො ගඞ්ගාය යසොය ො සාගරං

සමුද්දං අවිරජ්ඣන්ය ො එකංසය ො ඔගාහති, එවං ‘‘අහං කම්මට්ඨානං

අනුයුඤ්ජන්ය ො මග්ගඤායණන නිබ්බානං අධිගමිස්සාමි,  ස්මා  ං
කම්මට්ඨානංයමආචික්ඛො’’තියෙරංකම්මට්ඨානංයාචි  

 ං සුත්වා යවණුදත් ත්යෙයරො  ස්ස කම්මට්ඨානං අදාසි  යසොපි 

කම්මට්ඨානං අනුයුඤ්ජන්ය ො නචිරස්යසව විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා

අරහත් ං පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.49.75-105) – 

‘‘පඤ්චකාමගුයණහිත්වා, පියරූයපමයනොරයම; 

අසීතියකොටියයොහිත්වා, පබ්බජිංඅනගාරියං  

‘‘පබ්බජිත්වානකායයන, පාපකම්මංවිවජ්ජයං; 

වචීදුච්චරි ංහිත්වා, නදීකූයලවසාමහං  

‘‘එකකංමංවිහරන් ං, බුද්ධයසට්යඨොඋපාගමි; 

නාහංජානාමිබුද්යධොති, අකාසිංපටිසන්ොරං  
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300 

පටුන 

‘‘කරිත්වාපටිසන්ොරං, නාමයගොත් මපුච්ඡහං; 

යදව ානුසිගන්ධබ්යබො, අදුසක්යකොපුරින්දයදො  

‘‘යකොවාත්වංකස්සවාපුත්ය ො, මහාබ්රහ්මාඉධාගය ො; 

වියරොයචසිදිසාසබ්බා, උදයංසූරියයොයො  

‘‘සහස්සාරානිචක්කානි, පායදදිස්සන්තිමාරිස; 

යකොවාත්වංකස්සවාපුත්ය ො, කෙංජායනමු ංමයං  

‘‘නාමයගොත් ංපයවයදහි, සංසයංඅපයනහියම; 

නම්හියදවානගන්ධබ්යබො, නම්හිසක්යකොපුරින්දයදො  

‘‘බ්රහ්මභායවොචයමනත්ථි, එය සංඋත් යමොඅහං; 

අතීය ොවිසයංය සං, දාලයංකාමබන්ධනං  

‘‘සබ්යබ කියලයසඣායපත්වා, පත්ය ො සම්යබොධිමුත් මං; 

 ස්සවාචංසුණිත්වාහං, ඉදංවචනමබ්රවිං  

‘‘යදිබුද්යධොසිසබ්බඤ්ඤූ, නිසීදත්වංමහාමුයන; 

 මහංපූජයස්සාමි, දුක්ඛස්සන් කයරොතුවං  

‘‘පත්ෙරිත්වාජිනචම්මං, අදාසිසත්ථුයනො අහං; 

නිසීදි ත්ෙභගවා, සීයහොවගිරිගබ්භයර  

‘‘ඛිප්පංපබ්බ මාරුය්හ, අම්බස්සඵලමග්ගහිං; 

සාලකලයාණිකංපුප්ඵං, චන්දනඤ්චමහාරහං  

‘‘ඛිප්පංපග්ගය්හ ංසබ්බං, උයපත්වායලොකනායකං; 

ඵලංබුද්ධස්සදත්වාන, සාලපුප්ඵමපූජයං  

‘‘චන්දනංඅනුලිම්පිත්වා, අවන්දිංසත්ථුයනොඅහං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, විපුලායචපීතියා  

‘‘අජිනම්හිනිසීදිත්වා, සුයමයධොයලොකනායයකො; 

මමකම්මංපකිත්ය සි, හාසයන්ය ොමමං දා  

‘‘ඉමිනාඵලදායනන, ගන්ධමායලහිචූභයං; 

පඤ්චවීයසකප්පසය , යදවයලොයකරමිස්සති  

‘‘අනූනමනසඞ්කප්යපො, වසවත්තීභවිස්සති; 

ඡබ්බීසතිකප්පසය , මනුස්සත් ංගමිස්සති  
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‘‘භවිස්සතිචක්කවත්තී, චාතුරන්ය ොමහිද්ධියකො; 

යවභාරංනාමනගරං, විස්සකම්යමනමාපි ං  

‘‘යහස්සතිසබ්බයසොවණ්ණං, නානාර නභූසි ං; 

එය යනවඋපායයන, සංසරිස්සතියසොභයව  

‘‘සබ්බත්ෙපූජිය ොහුත්වා, යදවත්ය අෙමානුයස; 

පච්ඡියමභයවසම්පත්ය , බ්රහ්මබන්ධුභවිස්සති  

‘‘අගාරාඅභිනික්ඛම්ම, අනගාරීභවිස්සති; 

අභිඤ්ඤාපාරගූහුත්වා, නිබ්බායස්සතිනාසයවො  

‘‘ඉදං වත්වානසම්බුද්යධො, සුයමයධො යලොකනායයකො; 

මමනිජ්ඣායමානස්ස, පක්කාමිඅනිලඤ්ජයස  

‘‘ය නකම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං  

‘‘තුසි ය ොචවිත්වාන, නිබ්බත්තිංමාතුකුච්ඡියං; 

යභොයගයමඌන ානත්ථි, යම්හිගබ්යභවසාමහං  

‘‘මාතුකුච්ඡිගය මය, අන්නපානඤ්චයභොජනං; 

මාතුයාමමඡන්යදන, නිබ්බත් තියදිච්ඡකං  

‘‘ජාතියාපඤ්චවස්යසන, පබ්බජිංඅනගාරියං; 

ඔයරොපි ම්හියකසම්හි, අරහත් මපාපුණිං  

‘‘පුබ්බකම්මං ගයවසන්ය ො, ඔයරනනාද්දසං අහං; 

තිංසකප්පසහස්සම්හි, මමකම්මමනුස්සරිං  

‘‘නයමොය පුරිසාජඤ්ඤ, නයමොය පුරිසුත් ම; 

 වසාසනමාගම්ම, පත්ය ොම්හිඅචලංපදං  

‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, යංබුද්ධමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ොයෙයරොඉමායයවගාො 

අභාසීති  

වල්ලියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො දුකනිපාය ො 

302 

පටුන 

5. වීතයසොකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යකයස ය  ඔලිඛිස්සන්තීතිආදිකා ආයස්මය ො වී යසොකත්යෙරස්ස

ගාො කාඋප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයව
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො කායල බ්රාහ්මණකුයල 

නිබ්බත්තිත්වාබ්රාහ්මණානං විජ්ජාසිප්යපසුනිප්ඵත්තිං ගය ොකායමපහාය 
ඉසිපබ්බජ්ජංපබ්බජිත්වාමහ ාඉසිගයණන පරිවුය ොඅරඤ්යඤවසන්ය ො

බුද්ධුප්පාදංසුත්වාහට්ඨතුට්යඨො ‘‘උදුම්බරපුප්ඵසදිසාදුල්ලභදස්සනාබුද්ධා

භගවන්ය ො, ඉදායනවඋපගන් බ්බා’’ති මහතියා පරිසායසද්ධිං සත්ොරං
දට්ඨුං ගච්ඡන්ය ො දියඩ්ඪයයොජයන යසයස බයාධියකො හුත්වා බුද්ධග ාය
සඤ්ඤාය කාලඞ්කය ො යදයවසු උප්පජ්ජිත්වා අපරාපරං යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද අට්ඨාරසවස්සාධිකානං ද්වින්නං 
වස්සස ානං මත්ෙයක ධම්මායසොකරඤ්යඤො කනිට්ඨභා ා හුත්වා

නිබ්බත්ති,  ස්ස වීතයසොයකොති නාම අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො
ඛත්තියකුමායරහි සික්ඛි බ්බවිජ්ජාසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං ගය ො
ගිරිදත් ත්යෙරං නිස්සාය ගිහිභූය ො සුත් න් පිටයක අභිධම්මපිටයක ච
විසාරයදොහුත්වාඑකදිවසංමස්සුකම්මසමයය කප්පකස්සහත්ෙය ොආදාසං
ගයහත්වාකායංඔයලොයකන්ය ොවලි පලි ාදීනිදිස්වා සඤ්ජා සංයවයගො
විපස්සනාය චිත් ං ඔ ායරත්වා භාවනං උස්සුක්කායපත්වා  ස්මිංයයව 
ආසයන යසො ාපන්යනො හුත්වා ගිරිදත් ත්යෙරස්ස සන්තියක පබ්බජිත්වා

නචිරස්යසව අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.49.9-

26) – 

‘‘අජ්ඣායයකො මන් ධයරො, තිණ්ණංයවදාන පාරගූ; 

ලක්ඛයණඉතිහායසච, සනිඝණ්ඩුසයකටුයභ  

‘‘නදීයසො පටිභාගා, සිස්සාආයන්තියම දා; 

ය සාහංමන්ය වායචමි, රත්තින්දිවම න්දිය ො  

‘‘සිද්ධත්යෙොනාමසම්බුද්යධො, යලොයකඋප්පජ්ජි ාවයද; 

 මන්ධකාරංනායසත්වා, ඤාණායලොකංපවත් ය  

‘‘මමඅඤ්ඤ යරොසිස්යසො, සිස්සානංයසොකයෙසියම; 

සුත්වානය එ මත්ෙං, ආයරොයචසුංමමං දා  

‘‘බුද්යධොයලොයකසමුප්පන්යනො, සබ්බඤ්ඤූයලොකනායයකො; 

 ස්සානුවත් තිජයනො, ලායභොඅම්හංනවිජ්ජති  

‘‘අධිච්චුප්පත්තිකාබුද්ධා, චක්ඛුමන්ය ොමහායසා; 

යංනූනාහංබුද්ධයසට්ඨං, පස්යසයයංයලොකනායකං  

‘‘අජිනං යමගයහත්වාන, වාකචීරංකමණ්ඩලුං; 
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අස්සමාඅභිනික්ඛම්ම, සිස්යසආමන් යංඅහං  

‘‘ඔදුම්බරිකපුප්ඵංව, චන්දම්හිසසකංයො; 

වායසානංයොඛීරං, දුල්ලයභොයලොකනායයකො  

‘‘බුද්යධොයලොකම්හිඋප්පන්යනො, මනුස්සත් ම්පිදුල්ලභං; 

උයභොසුවිජ්ජමායනසු, සවනඤ්චසුදුල්ලභං  

‘‘බුද්යධොයලොයකසමුප්පන්යනො, චක්ඛුංලච්ඡාමයනොභවං; 

එෙසබ්යබගමිස්සාම, සම්මාසම්බුද්ධසන්තිකං  

‘‘කමණ්ඩලුධරාසබ්යබ, ඛරාජිනනිවාසියනො; 

ය ජටාභාරභරි ා, නික්ඛමුංවිපිනා දා  

‘‘යුගමත් ංයපක්ඛමානා, උත් මත්ෙංගයවසියනො; 

ආසත්තියදොසරහි ා, අසම්භී ාවයකසරී  

‘‘අප්පකිච්චාඅයලොලුප්පා, නිපකාසන් වුත්තියනො; 

උඤ්ඡායචරමානාය , බුද්ධයසට්ඨමුපාගමුං  

‘‘දියඩ්ඪයයොජයනයසයස, බයාධියමඋපපජ්ජෙ; 

බුද්ධයසට්ඨංසරිත්වාන,  ත්ෙකාලඞ්කය ොඅහං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංසඤ්ඤමලභිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධසඤ්ඤායදංඵලං  

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

අරහත් ං පනපත්වාඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො – 

169. 

‘‘යකයසයමඔලිඛිස්සන්ති, කප්පයකොඋපසඞ්කමි; 

 ය ොආදාසමාදාය, සරීරංපච්චයවක්ඛිසං  

170. 

‘‘තුච්යඡොකායයොඅදිස්සිත්ෙ, අන්ධකායර යමොබයගා; 

සබ්යබ යචොළා සමුච්ඡින්නා, නත්ථි දානි පුනබ්භයවො’’ති  – 

ගාොද්වයංඅභාසි; 

 ත්ෙ යකයස ය  ඔලිඛිස්සන්ති, කප්පයකො උපසඞ්කමීති ගිහිකායල
මස්සුකම්මසමයය ‘‘මම යකයස ඔලිඛිස්සං කප්යපමී’’ති යකසාදීනං

යඡදනාදිවයසනකප්පනය ො කප්පයකොන්හාපිය ො මං උපගච්ඡි  තයතොති

කප්පකය ො  සරීරං පච්චයවක්ඛිසන්ති සබ්බකායයක ආදායස
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පලි වලි මුඛනිමිත් ාදිදස්සනමුයඛන ‘‘අභිභූය ො ව  ජරාය යම
කායයො’’තිජරාභිභූ ංඅත් යනොසරීරංපච්චයවක්ඛිං එවං පච්චයවක්ඛය ො

ච තුච්යඡො කායෙො අදිස්සිත්ෙ නිච්චධුවසුඛසභාවාදීහි රිත්ය ො හුත්වා යම

කායයො අදිස්සෙ පඤ්ඤාය  කස්මා? අන්ධකායර තය ො බයගා යයන
අයයොනියසොමනසිකාරසඞ්ඛාය න  මසා අත් යනො කායය අන්ධග ා
විජ්ජමානම්පි අසුභාදිසභාවං අපස්සන් ා අවිජ්ජමානං සුභාදිආකාරං

ගණ්හන්ති,  ස්මිං අන්ධකායර අන්ධකරණට්ඨායන කායය

යයොනියසොමනසිකාරසඞ්ඛාය න ඤාණායලොයකන අවිජ්ජා යමො විගය ො, 

 ය ොඑව සබ්යබයචොළාසමුච්ඡින්නා යචොරාවියකුසලභණ්ඩච්යඡදනය ො, 
සාධූහි අලා බ්බය ො අසඞ්ගයහ බ්බය ො සඞ්කාරකූටාදීසු
ඡඩ්ඩි පියලොතිකඛණ්ඩං විය ඉස්සරජයනන අරියජයනන ජිගුච්ඡි බ්බ ාය
යචොළා වියාති වා ‘‘යචොළා’’ති ලද්ධනාමා කියලසා සමුච්ඡින්නා 

අග්ගමග්යගන සමුග්ඝාටි ත් ා එව ච යනසං නත්ථි දානි පුනබ්භයවො 
ආයතිංපුනබ්භවාභිනිබ්බත්තිනත්ථීති  

වී යසොකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. පුණ්ණ ාසත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පඤ්ච නීවරයණ හිත්වාතිආදිකා ආයස්මය ො පුණ්ණමාසත්යෙරස්ස

ගාො කාඋප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයව
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො තිස්සස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ෙරි අරඤ්යඤ විහරන්ය 
පංසුකූලචීවරං දුමසාඛාය ලග්යගත්වා ගන්ධකුටිං පවිට්යඨ ධනුහත්යෙො
ගහනංපවිට්යඨොසත්ථුපංසුකූලංදිස්වා පසන්නමානයසො ධනුංනික්ඛිපිත්වා
බුද්ධගුයණ අනුස්සරිත්වා පංසුකූලං වන්දි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං
කුටුම්බියකුයල නිබ්බත්ති   ස්ස කිර ජා දිවයස  ස්මිං යගයහ
සබ්බභාජනානි සුවණ්ණර නමයයහි මායසහි පරිපුණ්ණායනව අයහසුං  

ය නස්ස පුණ්ණ ායසොත්යවව නාමං අකංසු  යසො වයප්පත්ය ො 
දාරපරිග්ගහං කත්වා එකස්මිං පුත්ය  උප්පන්යන ඝරාවාසං පහාය
පබ්බජිත්වා ගාමකාවායසවසන්ය ොඝයටන්ය ොවායමන්ය ොඡළභිඤ්යඤො

අයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.49.1-8) – 

‘‘තිස්යසොනාමාසිභගවා, සයම්භූඅග්ගපුග්ගයලො; 

පංසුකූලංඨයපත්වාන, විහාරංපාවිසීජියනො  

‘‘වින ංධනුමාදාය, භක්ඛත්ොයචරිංඅහං; 

මණ්ඩලග්ගංගයහත්වාන, කානනංපාවිසිංඅහං  

‘‘ ත්ෙද්දසංපංසුකූලං, දුමග්යගලග්ගි ං දා; 

චාපං ත්යෙවනික්ඛිප්ප, සියරකත්වානඅඤ්ජලිං  
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‘‘පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, විපුලායචපීතියා; 

බුද්ධයසට්ඨංසරිත්වාන, පංසුකූලංඅවන්දහං  

‘‘ද්යවනවුය ඉය ොකප්යප, පංසුකූලමවන්දහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, වන්දනායඉදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා සාවත්ථිං උපගන්ත්වා සත්ොරං වන්දිත්වා

සුසායන වසති,  ස්ස ච අචිරාග ස්යසව සය ො පුත්ය ො කාලමකාසි 

දාරකමා ා යෙරස්සආග භාවං සුත්වා, ‘‘මා ඉදං අපුත් කංසාපය යයං
රාජායනො හයරයය’’න්ති  ං උප්පබ්බායජතුකාමා මහ ා පරිවායරන 

යෙරස්සසන්තිකංගන්ත්වා පටිසන්ොරංකත්වාපයලොයභතුංආරභි යෙයරො
අත් යනො වී රාගභාවජානාපනත්ෙං ආකායස ඨත්වා අත් යනො
පටිපත්තිකිත් නමුයඛන ස්සාධම්මංයදයසන්ය ො– 

171. 

‘‘පඤ්චනීවරයණහිත්වා, යයොගක්යඛමස්සපත්තියා; 

ධම්මාදාසංගයහත්වාන, ඤාණදස්සනමත් යනො  

172. 

‘‘පච්චයවක්ඛිං ඉමංකායං, සබ්බං සන් රබාහිරං; 

අජ්ඣත් ඤ්චබහිද්ධාච, තුච්යඡොකායයොඅදිස්සො’’ති – 

ගාොද්වයංඅභාසි  

 ත්ෙ පඤ්ච නීවරයණ හිත්වාති කාමච්ඡන්දාදියක පඤ්ච නීවරයණ

පහාය ඣානාධිගයමන විද්ධංයසත්වා  යෙොගක්යඛ ස්ස පත්තිොති
කාමයයොගාදීහි චතූහි යයොයගහි යඛමස්ස අනුපද්දු ස්ස නිබ්බානස්ස

අධිගමාය  ධම් ාදාසන්ති ධම්මභූ ං ආදාසං  යො හි ආදායසො

ඔයලොයකන් ස්ස රූපකායය ගුණාගුණං ආදංයසති, එවං 
විපස්සනාසඞ්ඛාය ො ධම්මානං සාමඤ්ඤවියසසාවයබොධනය ො
ඤාණදස්සනභූය ො ධම්මාදායසො විපස්සන් ස්ස
යවොදානසංකියලසධම්මවිභාවයනන  ප්පහානසාධයනන ච වියසසය ො
නාමකායයගුණං ආදංයසති ය නාහ– 

‘‘ධම් ාදාසංගයහත්වාන, ඤාණදස්සන ත්තයනො; 

පච්චයවක්ඛිංඉ ංකාෙං, සබ්බං සන්තරබාහිර’’න්ති.– 

ඉමං කායං ධම්මසමූහං මම අත් භාවං
අජ්ඣත්තිකබාහිරාය නභාවය ො සන් රබාහිරං සබ්බං අනවයසසං

ධම්මාදාසං ගයහත්වා ‘‘අනිච්ච’’න්තිපි ‘‘දුක්ඛ’’න්තිපි ‘‘අනත් ා’’තිපි
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පතිඅයවක්ඛිං ඤාණචක්ඛුනා පස්සිං  එවං පස්ස ා ච මයා අජ්ඣත්තඤ්ච

බහිද්ධා චාති අත් යනො සන් ායන පරසන් ායන ච තුච්යඡො කායෙො

අදිස්සෙ නිච්චසාරාදිවිරහිය ො තුච්යඡො ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛාය ො
අත් භාවකායයො ඤාණචක්ඛුනා යාොවය ො අපස්සිත්ෙ  සකලම්පි හි

ඛන්ධපඤ්චකං ‘‘අවිජ්ජානිවු ස්ස, භික්ඛයව, බාලස්ස  ණ්හාසංයුත් ස්ස

එවමයංකායයොසමුදාගය ො’’තිආදීසු )සං නි  2.19) ‘‘කායයො’’ති වුච්චති 

‘‘අදිස්සො’’ති ච ඉමිනා යයදව කායය දට්ඨබ්බං,  ං දිට්ඨං, න දානිස්ස 
කිඤ්චි මයා පස්සි බ්බං අත්ථීති ක කිච්ච ං දස්යසන්ය ො අඤ්ඤං
බයාකාසි එවං යෙයරොඉමාහිගාොහිපුරාණදුතියකායධම්මංයදයසත්වා ං
සරයණසුචසීයලසුච සම්පතිට්ඨායපත්වාඋයයයොයජසි  

පුණ්ණමාසත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. නන්දකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ෙොපි භද්යදොආජඤ්යඤොතිආයස්මය ොනන්දකත්යෙරස්සගාො කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
කයරොන්ය ො සිඛිස්ස භගවය ො කායල පච්චන් යදයස උප්පජ්ජිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො වනචාරියකො හුත්වා විචරන්ය ො එකදිවසං සත්ථු
චඞ්කමනට්ඨානං දිස්වා පසන්නචිත්ය ො වාලුකා ඔකිරි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමනයදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ො ඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදචම්පායං

ගහපතිකුයල නිබ්බත්ති,  ස්ස නන්දයකොති නාමං අකංසු  යජට්ඨකභා ා
පනස්ස භරය ො නාම   ස්ස පුබ්බයයොයගො අනන් රවත්ථුස්මිං
ආවිභවිස්සති  ය  උයභොපි විඤ්ඤු ං පත්වා ආයස්මන් ං යසොණං

යකොළිවිසං පබ්බජි ං සුත්වා ‘‘යසොයණොපි නාම  ොසුඛුමායලො පබ්බජි, 
කිමඞ්ගං පන මය’’න්ති පබ්බජිංසු  ය සු භරය ො නචිරස්යසව විපස්සනං
වඩ්යඪත්වාඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි නන්දයකොපනකියලසානංබලවභායවන 

 ාවවිපස්සනංඋස්සුක්කායපතුංනාසක්ඛි, විපස්සනායකම්මංකයරොතිඑව 
අෙස්ස භර ත්යෙයරො ආසයං ඤත්වා අවස්සයයො භවිතුකායමො  ං
පච්ඡාසමණං කත්වා විහාරය ො නික්ඛමිත්වා මග්ගසමීයප නිසින්යනො
විපස්සනාකෙංකයෙසි  

ය න ච සමයයන සකටසත්යෙ ගච්ඡන්ය  එයකො සකයට යුත්ය ො
යගොයණො චික්ඛල්ලට්ඨායන සකටං උද්ධරිතුං අසක්යකොන්ය ො පරිපති 
 ය ො නං සත්ෙවායහො සකටා යමොයචත්වා තිණඤ්ච පානීයඤ්ච දත්වා
පරිස්සමං අපයනත්වා පුන ධුයර යයොයජසි   ය ො යගොයණො 
වූපසන් පරිස්සයමොලද්ධබයලො ංසකටංචික්ඛල්ලට්ඨානය ොඋද්ධරිත්වා

ෙයල පතිට්ඨායපසි  අෙ භර ත්යෙයරො නන්දකස්ස ‘‘පස්සසි යනො ත්වං, 

ආවුයසොනන්දක, ඉමස්ස කම්ම’’න්ති ංනිදස්යසත්වාය න‘‘පස්සාමී’’ති
වුත්ය ‘‘ඉමමත්ෙංසුට්ඨු උපධායරහී’’තිආහ ඉ යරො ‘‘යොයංයගොයණො

වූපසන් පරිස්සයමො පඞ්කට්ඨානය ො භාරං උබ්බහති, එවං මයාපි
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සංසාරපඞ්කය ො අත් ා උද්ධරි බ්යබො’’ති  යමවාරම්මණං කත්වා 
විපස්සනාය කම්මං කයරොන්ය ො නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුණි  ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර2.48.90-95) – 

‘‘මිගලුද්යදො පුයරආසිං, අරඤ්යඤකානයන අහං; 

වා මිගංගයවසන්ය ො, චඞ්කමංඅද්දසංඅහං  

‘‘උච්ඡඞ්යගනපුලිනංගය්හ, චඞ්කයමඔකිරිංඅහං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, සුග ස්සසිරීමය ො  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, පුලිනංඔකිරිංඅහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පුලිනස්සඉදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො යජට්ඨභාතිකස්ස භර ත්යෙරස්ස 

සන්තියකඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

173. 

‘‘යොපිභද්යදොආජඤ්යඤො, ඛලිත්වාපතිතිට්ඨති; 

භියයයොලද්ධානසංයවගං, අදීයනොවහය ධුරං  

174. 

‘‘එවංදස්සනසම්පන්නං, සම්මාසම්බුද්ධසාවකං; 

ආජානීයං මං ධායරෙ, පුත් ං බුද්ධස්ස ඔරස’’න්ති  – ගාොද්වයං 

අභාසි; 

 ත්ෙ භියෙයො ද්ධානසංයවගං, අදීයනොවහයතධුරන්ති‘‘මය්හං 
ජාතිබලවීරියානංඅනනුච්ඡවිකයම ංයදිදංආග ස්සභාරස්සඅවහන’’න්ති
සංයවගංලභිත්වා අදීයනොඅදීනමානයසොඅලීනචිත්ය ො ‘‘අලීයනො’’තිවා

පායඨො, යසොඑවඅත්යෙො භියයයො පුනප්පුනංභියයයොයසොමත් ායඅත් යනො
ධුරංභාරංවහය උබ්බහති යසසංයහට්ඨා රමණීයවිහාරිත්යෙරස්ස

ගාොවණ්ණනායංවුත් නයයමව  

නන්දකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. භරතත්යෙරගාොවණ්ණනා 

එහි, නන්දක, ගච්ඡා ාති ආයස්මය ො භර ත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයං කිර අයනොමදස්සිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං මනුඤ්ඤදස්සනං
මුදුසුඛසම්ඵස්සං උපාහනද්වයං ගයහත්වා ගච්ඡන්ය ො සත්ොරං

චඞ්කමන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො උපාහනා උපනායමත්වා, ‘‘අභිරුහතු
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භගවා උපාහනා, යං මම අස්ස දීඝරත් ං හි ාය සුඛායා’’ති ආහ  අභිරුහි
භගවා  ස්ස අනුග්ගණ්හනත්ෙං උපාහනා  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද චම්පානගයර

ගහපතිකුයල නිබ්බත්ති, භරයතොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො විඤ්ඤු ං
පත්ය ො යසොණත්යෙරස්ස පබ්බජි භාවං සුත්වා ‘‘යසොපි නාම පබ්බජී’’ති
සඤ්ජා සංයවයගො පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්යචො විපස්සනාය කම්මං

කයරොන්ය ො නචිරස්යසව ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි  ය න වුත් ං අපදායන 

(අප යෙර2.48.71-89) – 

‘‘අයනොමදස්සීභගවා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

දිවාවිහාරානික්ඛම්ම, පෙමාරුහිචක්ඛුමා  

‘‘පානධිංසුක ංගය්හ, අද්ධානංපටිපජ්ජහං; 

 ත්ෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, පත්තිකංචාරුදස්සනං  

‘‘සකංචිත් ංපසායදත්වා, නීහරිත්වානපානධිං; 

පාදමූයලඨයපත්වාන, ඉදංවචනමබ්රවිං  

‘‘අභිරූහමහාවීර, සුගතින්දවිනායක; 

ඉය ොඵලංලභිස්සාමි, යසොයමඅත්යෙොසමිජ්ඣතු  

‘‘අයනොමදස්සීභගවා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

පානධිංඅභිරූහිත්වා, ඉදංවචනමබ්රවි  

‘‘යයො පානධිංයමඅදාසි, පසන්යනොයසහි පාණිභි; 

 මහංකිත් යස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො  

‘‘බුද්ධස්සගිරමඤ්ඤාය, සබ්යබයදවාසමාග ා; 

උදග්ගචිත් ාසුමනා, යවදජා ාක ඤ්ජලී  

‘‘පානධීනං පදායනන, සුඛිය ොයංභවිස්සති; 

පඤ්චපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජංකරිස්සති  

‘‘සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 

පයදසරජ්ජංවිපුලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියං  

‘‘අපරියමයයයඉය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘ ස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ්බායස්සතිනාසයවො  
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‘‘යදවයලොයකමනුස්යසවා, නිබ්බත්තිස්සතිපුඤ්ඤවා; 

යදවයානපටිභාගං, යානංපටිලභිස්සති  

‘‘පාසාදාසිවිකාවය්හං, හත්ථියනොසමලඞ්ක ා; 

රොවාජඤ්ඤසංයුත් ා, සදාපාතුභවන්තියම  

‘‘අගාරානික්ඛමන්ය ොපි, රයෙනනික්ඛමිංඅහං; 

යකයසසුඡිජ්ජමායනසු, අරහත් මපාපුණිං  

‘‘ලාභාමය්හංසුලද්ධංයම, වාණිජ්ජංසුප්පයයොජි ං; 

දත්වානපානධිංඑකං, පත්ය ොම්හිඅචලංපදං  

‘‘අපරියමයයයඉය ොකප්යප, යංපානධිමදාසහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පානධිස්සඉදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා අත් යනො කනිට්ඨභාතියකන

නන්දකත්යෙයරන යහට්ඨා වුත් නයයන අඤ්ඤාබයාකරයණ කය 

‘‘ඉදානි නන්දයකොපි අරහා ජාය ො, හන්ද මයං උයභොපි සත්ථු සන්තිකං
ගන්ත්වා වුසි බ්රහ්මචරිය ං නියවයදස්සාමාති උප්පන්නං පරිවි ක්කං
නන්දකත්යෙරස්සකයෙන්ය ො– 

175. 

‘‘එහිනන්දකගච්ඡාම, උපජ්ඣායස්සසන්තිකං; 

සීහනාදංනදිස්සාම, බුද්ධයසට්ඨස්සසම්මුඛා  

176. 

‘‘යාය යනොඅනුකම්පාය, අම්යහපබ්බාජයී මුනි; 

යසො යනො අත්යෙො අනුප්පත්ය ො, සබ්බසංයයොජනක්ඛයයො’’ති  – 

ගාොද්වයංඅභාසි; 

 ත්ෙ නන්දකාති ආලපනං  එහීති  ස්ස අත් යනො සන්තිකකරණං  

ගච්ඡා ාති ය න අත් නා ච එකජ්ඣං කා බ්බකිරියාවචනං, 

උපජ්ඣාෙස්සාති සම්මාසම්බුද්ධස්ස, සම්මාසම්බුද්යධො හි සමන් චක්ඛුනා
බුද්ධචක්ඛුනා ච සත් ානං ආසයානුසයචරි ාදීනං යොභූ වියලොකයනන
සයදවකස්ස යලොකස්ස වජ්ජාවජ්ජං උපනිජ්ඣායතීති වියසසය ො

උපජ්ඣායයොති වත් බ්බ ං අරහති  යදත්ෙං ගමනං,  ං දස්යසතුං 

‘‘සීහනාදං නදිස්සා , බුද්ධයසට්ඨස්ස සම්මුඛා’’ති ආහ 
යොභුච්චගුණාභිබයාහාර ාය අභී නාදභාවය ො සීහනාදං බුද්ධස්ස

සම්මාසම්බුද්ධස්ස ය ොඑවසබ්බසත්තුත් ම ාය යසට්ඨස්ස, බුද්ධානංවා
සාවකබුද්ධාදීනංයසට්ඨස්සසම්මුඛාපුරය ොනදිස්සාමාති අත්යෙො  
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යොපනසීහනාදංනදිතුකායමො,  ංදස්යසන්ය ො ‘‘ොො’’තිගාෙමාහ 

 ත්ෙ ොොති යදත්ෙං, යාය යදත්ොනුප්පත්තියාති අත්යෙො  යනොති

අම්හාකං  අනුකම්පාොති අනුග්ගණ්හයනන අම්යහ ද්යවපි පබ්බාජයි 

පබ්බායජසි  මුනීතිභගවා  යසොයනොඅත්යෙොඅනුප්පත්යතොතියසොඅත්යෙො
සබ්යබසං සංයයොජනානං ඛයභූ ං අරහත් ඵලං යනො අම්යහහි

අනුප්පත්ය ො, අධිගය ොතිඅත්යෙො  

භර ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. භාරද්වාජත්යෙරගාොවණ්ණනා 

නදන්තිඑවංසප්පඤ්ඤාතිආයස්මය ො භාරද්වාජත්යෙරස්සගාො කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ොඉය ොඑකතිංයසකප්යපකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං
පත්ය ො එකදිවසං සුමනං නාම පච්යචකබුද්ධං පිණ්ඩාය චරන් ං දිස්වා 
පසන්නමානයසො පරිපක්කං වල්ලිකාරඵලං අදාසි  යසො ය න 
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද
රාජගයහ බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා යගොත් නායමන 

භාරද්වායජොත්යවව පඤ්ඤායත්ෙ  යසො වයප්පත්ය ො ඝරාවාසං වසන්ය ො 
එකපුත් ං ලභි  ස්ස ‘‘කණ්හදින්යනො’’තිනාමං අකාසි   ස්ස විඤ්ඤු ං

පත් කායල ‘‘ ා , අසුකස්සනාමආචරියස්සසන්තියකසිප්පංසික්ඛිත්වා
එහී’’ති  ං  ක්කසිලං යපයසසි  යසො ගච්ඡන්ය ො අන් රාමග්යග සත්ථු
සාවකං අඤ්ඤ රං මහායෙරං කලයාණමිත් ං ලභිත්වා  ස්ස සන්තියක
ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා ක පුබ්බකිච්යචො විපස්සනාය

කම්මංකයරොන්ය ොනචිරස්යසවඅරහත් ංපාපුණි ය න වුත් ං අපදායන 

(අප යෙර2.48.66-70) – 

‘‘සුමයනො නාමසම්බුද්යධො,  ක්කරායංවසී  දා; 

වල්ලිකාරඵලංගය්හ, සයම්භුස්සඅදාසහං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අෙස්ස පි ා භාරද්වායජො යවළුවයන විහරන් ං භගවන් ං

උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා පබ්බජිත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං 
සච්ඡාකාසි  අෙ පුත්ය ො සත්ොරං වන්දිතුං රාජගහං ආගය ො සත්ථු
සන්තියක නිසින්නං පි රං දිස්වා තුට්ඨචිත්ය ො ‘‘පි ාපි යඛො යම

පබ්බජිය ො, කිං නු යඛො ය න පබ්බජ්ජාකිච්චං මත්ෙකං පාපි ’’න්ති

වීමංසන්ය ො ඛීණාසවභාවංඤත්වා  ං සීහනාදං නදායපතුකායමො, ‘‘සාධු, 

යඛො තුම්යහහි ක ං පබ්බජන්ය හි, පබ්බජ්ජාකිච්චං පන මත්ෙකං
පාපි ’’න්තිපුච්ඡි භාරද්වායජොපුත් ස්සඅධිගමංදීයපන්ය ො– 
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177. 

‘‘නදන්තිඑවංසප්පඤ්ඤා, සීහාවගිරිගබ්භයර; 

වීරාවිජි සඞ්ගාමා, යජත්වාමාරංසවාහනං  

178. 

‘‘සත්ොචපරිචිණ්යණොයම, ධම්යමොසඞ්යඝොචපූජිය ො; 

අහඤ්ච විත්ය ො සුමයනො, පුත් ං දිස්වා අනාසව’’න්ති  – 

ගාොද්වයංඅභාසි; 

 ත්ෙ නදන්තීති යොභුච්චගුණාභිබයාහාරවයසන අභී නාදං නදන්ති

ගජ්ජන්ති  එවන්ති ඉදානි වත් බ්බාකාරදස්සනං  සප්පඤ්ඤාති
අග්ගමග්ගපඤ්ඤාධිගයමන සබ්බපඤ්ඤාධිගයමන 

සබ්බපඤ්ඤායවපුල්ලප්පත් ා  වීරාති 

චතුබ්බිධසම්මප්පධානවීරියසම්පන්න ාය වීරා,  ය ො එව

අනවයසසසංකියලසපක්ඛනිම්මෙයනන සවාහනං කියලස ාරං 

අභිසඞ්ඛාර ාරං යදවපුත්  ාරඤ්ච යජත්වා සබ්බයසො විජිතසඞ්ගා ා 
නදන්තිසප්පඤ්ඤාතිසම්බන්යධො  

එවං වියජ බ්බවිජයයන සීහනාදං දස්යසත්වා ඉදානි 

ආරායධ බ්බසමාරාධයනනඉච්ඡි බ්බසිද්ධියාච ං දස්යසතුං, ‘‘සත්ොච

පරිචිණ්යණො ය ’’ති දුතියං ගාෙමාහ   ත්ෙ සත්ො ච පරිචිණ්යණො ය ති
මම සත්ො සම්මාසම්බුද්යධො යොනුසිට්ඨං ඔවාදානුසාසනීකරයණන මයා

පරිචිණ්යණො උපාසිය ො, න ධම්මාධිකරණං වියසොසිය ොති අධිප්පායයො  

ධම්ය ො සඞ්යඝො ච පූජියතොති නවවියධොපි යලොකුත් රධම්යමො, 
යොපටිපත්තියාග මග්ගානුප්පත්තියා සීලදිට්ඨිසාමඤ්ඤගමයනන 

අරියසඞ්යඝො ච මයා පූජිය ො මානිය ො  අහඤ්ච විත්යතො සු යනො, පුත්තං 

දිස්වා අනාසවන්ති මම පුත් ං අනාසවං සබ්බයසො ඛීණාසවං දිස්වා

දස්සනයහතු අහම්පි විත්ය ො නිරාමිසාය පීතියා තුට්යඨො,  ය ොයයව
නිරාමියසන යසොමනස්යසනසුමයනොජාය ොතිඅත්යෙො  

භාරද්වාජත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. කණ්හදින්නත්යෙරගාොවණ්ණනා 

උපාසිතා සප්පුරිසාති ආයස්මය ො කණ්හදින්නත්යෙරස්ස ගාො  කා 

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි 
උපචිනන්ය ො ඉය ො චතුනවුය  කප්යප කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං යසොභි ං නාම පච්යචකබුද්ධං දිස්වා
පසන්නචිත්ය ොපුන්නාගපුප්යඵහිපූජංඅකාසි යසො ය නපුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදරාජගයහ බ්රාහ්මණකුයල

නිබ්බත්තිත්වා කණ්හදින්යනොති ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො
උපනිස්සයසම්පත්තියා යචොදියමායනො ධම්මයසනාපතිං උපසඞ්කමිත්වා 
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ධම්මංසුත්වාපටිලද්ධසද්යධොපබ්බජිත්වාවිපස්සනං වඩ්යඪත්වාඅරහත් ං

පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර 2.48.61-65) – 

‘‘යසොභිය ොනාමසම්බුද්යධො, චිත් කූයටවසී දා; 

ගයහත්වාගිරිපුන්නාගං, සයම්භුංඅභිපූජයං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංබුද්ධමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

179. 

‘‘උපාසි ාසප්පුරිසා, සු ාධම්මාඅභිණ්හයසො; 

සුත්වානපටිපජ්ජිස්සං, අඤ්ජසංඅමය ොගධං  

180. 

‘‘භවරාගහ ස්සයමසය ො, භවරායගොපුනයමනවිජ්ජති; 

නචාහුනචයමභවිස්සති, නචයමඑ රහිවිජ්ජතී’’ති – 

ගාොද්වයංඅභාසි  

 ත්ෙ උපාසිතාති පරිචරි ා පටිපත්තිපයරුපාසනාය පයරුපාසි ා  

සප්පුරිසාති සන්ය හි සීලාදිගුයණහි සමන්නාග ා පුරිසා, අරියපුග්ගලා 
සාරිපුත් ත්යෙරාදයයො  එය න පුරිමචක්කද්වයසම්පත්තිමත් යනො
දස්යසති  න හි පතිරූපයදසවායසන විනා සප්පුරිසූපනිස්සයයො සම්භවති  

සුතා ධම් ාති සච්චපටිච්චසමුප්පාදාදිපටිසංයුත් ධම්මා
යසො ද්වාරානුසායරන උපධාරි ා  එය න අත් යනො බාහුසච්චං

දස්යසන්ය ො පච්ඡිමචක්කද්වයසම්පත්තිං දස්යසති  අභිණ්හයසොති බහුයසො

න කායලන කාලං  ඉදඤ්ච පදං ‘‘උපාසි ා සප්පුරිසා’’ති එත්ොපි

යයොයජ බ්බං  සුත්වාන පටිපජ්ජිස්සං, අඤ්ජසංඅ යතොගධන්තිය ධම්යම
සුත්වා  ත්ෙ වුත් රූපාරූපධම්යම සලක්ඛණාදිය ො පරිග්ගයහත්වා
අනුක්කයමන විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අමය ොගධං නිබ්බානපතිට්ඨං
 ංසම්පාපකංඅඤ්ජසංඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග්ගං පටිපජ්ජිංපාපුණිං  

භවරාගහතස්ස ය සයතොතිභවරායගනභව ණ්හායඅනාදිමති සංසායර 

හ ස්ස උපද්දු ස්ස මම සය ො සමානස්ස, අග්ගමග්යගන වා

හ භවරාගස්ස  භවරායගො පුන ය  න විජ්ජතීති  ය ො එව පුන ඉදානි

භවරායගොයමනත්ථි  නචාහුනය භවිස්සති, නචය එතරහිවිජ්ජතීති

යදිපි පුබ්යබ පුථුජ්ජනකායල යසක්ඛකායල ච යම භවරායගො අයහොසි, 

අග්ගමග්ගප්පත්තිය ොපන පට්ඨායනචාහුනචඅයහොසි, ආයතිම්පිනයම
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භවිස්සති, එ රහි අධුනාපි න ච යම විජ්ජති න ච උපලබ්භති, පහීයනොති
අත්යෙො භවරාගවචයනයනවයචත්ෙ යදකට්ඨ ාය මානාදීනම්පිඅභායවො
වුත්ය ොතිසබ්බයසොපරික්ඛීණභවසංයයොජන ංදස්යසති  

කණ්හදින්නත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

 තියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. චතුත්ෙවග්යගො 

1. මිගසිරත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ෙයතො අහං පබ්බජියතොති ආයස්මය ො මිගසිරත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො කස්සපස්ස භගවය ො කායල බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ොරං දිස්වා පසන්නචිත්ය ො කුසට්ඨකං
අදාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද යකොසලරට්යඨ බ්රාහ්මණකුයල පටිසන්ධිං ගයහත්වා 

මිගසිරනක්ඛත්ය න ජා ත් ා මිගසියරොති ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො

බ්රාහ්මණානංවිජ්ජාසිප්යපසුනිප්ඵත්තිංගය ොඡවසීසමන් ංනාම සික්ඛි, යං
පරිජප්යපත්වා තිවස්සමත්ෙයක ම ානම්පි සීසං නයඛන ආයකොයටත්වා
‘‘අයං සත්ය ොඅසුකට්ඨායනනිබ්බත්ය ො’’තිජානාති  

යසොඝරාවාසංඅනිච්ඡන්ය ොපරිබ්බාජකපබ්බජ්ජංපබ්බජිත්වා ං විජ්ජං
නිස්සායයලොයකනසක්කය ොගරුකය ොලාභීහුත්වාවිචරන්ය ොසාවත්ථිං
උපගය ො සත්ථුසන්තිකංගන්ත්වාඅත් යනොආනුභාවංපකායසන්ය ො –

‘‘අහං, යභො යගො ම, ම ානංනිබ්බත් ට්ඨානං ජානාමී’’ති වත්වා, ‘‘කෙං

පන ත්වං ජානාසී’’ති වුත්ය , ‘‘ඡවසීසානි ආහරායපත්වා මන් ං
පරිජප්යපත්වා නයඛන සීසං ආයකොයටන්ය ො නිරයාදිකං ය හි ය හි
නිබ්බත් ට්ඨානං ජානාමී’’ති කයෙසි  අෙස්ස භගවා පරිනිබ්බු ස්ස

භික්ඛුයනො සීසකපාලං ආහරායපත්වා, ‘‘කයෙහි  ාව  ස්ස ගතිං, යස්සිදං 
සීසකපාල’’න්ති ආහ  යසො  ං කපාලං මන් ං පරිජප්යපත්වා නයඛන

ආයකොයටත්වා යනව අන් ං න යකොටිං පස්සති  අෙ සත්ොරා, ‘‘න

සක්යකොසි පරිබ්බාජකා’’ති වුත්ය , ‘‘උපපරික්ඛිස්සාමි  ාවා’’ති වත්වා
පුනප්පුනං පරිවත්ය න්ය ොපි න පස්සය ව  බාහිරකමන්ය න හි

ඛීණාසවස්සගතිංකෙංජානිස්සති, අෙස්සමත්ෙකය ොකච්යඡහිචයසයදො
මුච්චි  යසො ලජ්ජිත්වා තුණ්හීභූය ො අට්ඨාසි  සත්ො ‘‘කිලමසි

පරිබ්බාජකා’’තිආහ යසො‘‘ආම, කිලමාමි, නඉමස්සගතිංජානාමි, තුම්යහ

පන ජානාො’’ති  ‘‘අහං එ ං ජානාමි, ඉය ො උත් රි රම්පි ජානාමී’’ති

වත්වා ‘‘නිබ්බානංගය ොයසො’’තිආහ පරිබ්බාජයකො ‘‘ඉමංවිජ්ජංමය්හං
යදො’’ති ආහ  ‘‘ය න හි පබ්බජා’’ති වත්වා  ං පබ්බායජත්වා පඨමං
සමෙකම්මට්ඨායන නියයොයජත්වා ඣානාභිඤ්ඤාසු පතිට්ඨි ස්ස
විපස්සනාය කම්මං උපදිසි  යසො විපස්සනාය කම්මං කයරොන්ය ො
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නචිරස්යසවඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.48.56-

60) – 

‘‘කස්සපස්සභගවය ො, බ්රාහ්මණස්සවුසීමය ො; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, කුසට්ඨකමදාසහං  

‘‘ඉමස්මිංයයවකප්පස්මිං, කුසට්ඨකමදාසහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, කුසට්ඨකස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

181. 

‘‘යය ොඅහංපබ්බජිය ො, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන; 

විමුච්චමායනොඋග්ගච්ඡිං, කාමධාතුංඋපච්චගං  

182. 

‘‘බ්රහ්මුයනො යපක්ඛමානස්ස,  ය ොචිත් ං විමුච්චියම; 

අකුප්පා යම විමුත්තීති, සබ්බසංයයොජනක්ඛයා’’ති  – ගාොද්වයං 

අභාසි; 

 ත්ෙ ෙයතො අහං පබ්බජියතො, සම් ාසම්බුද්ධසාසයනති යය ො පභුති

අහං පබ්බජිය ො බුද්ධස්ස භගවය ො සාසයන, පබ්බජි කාලය ො පට්ඨාය  

විමුච්ච ායනො උග්ගච්ඡින්ති සංකියලසපක්ඛය ො පඨමං  ාව
සමෙවිපස්සනාහි විමුච්චමායනො යවොදානධම්මසවයනන උට්ඨහිං  එවං

උග්ගච්ඡන්ය ො කා ධාතුං උපච්චගං අනාගාමිමග්යගන අච්චන් යමව
කාමධාතුංඅතික්කමිං  

බ්රහ්මුයනො යපක්ඛ ානස්ස, තයතො චිත්තං විමුච්චි ය ති සයදවකස්ස
යලොකස්ස අග්ගභූ ත් ා යසට්ඨට්යඨන බ්රහ්මුයනො බුද්ධස්ස භගවය ො
මහාකරුණායයොයගන‘‘අයංකුලපුත්ය ොමමසාසයනපබ්බජිත්වාකෙංනු 
යඛො පටිපජ්ජතී’’ති යපක්ඛන් ස්ස  ය ො අනාගාමිමග්ගාධිගමය ො පච්ඡා
අග්ගමග්ගාධිගයමන මම චිත් ං සබ්බසංකියලසය ො අච්චන් යමව මුච්චි  

අකුප්පා ය විමුත්තීති, සබ්බසංයෙොජනක්ඛොති  ොවිමුත් චිත් ත් ාඑව
සබ්යබසං සංයයොජනානං ඛයා පරික්ඛයා ඉති එවං අකුප්පා යම විමුත්තීති
අඤ්ඤංබයාකාසි  

මිගසිරත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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2. සිවකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අනිච්චානි ගහකානීතිආයස්මය ොසිවකත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? 

අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං භගවන් ං පිණ්ඩාය චරන් ං පස්සිත්වා
පසන්නමානයසො පත් ං ආදාය කුම්මාසස්ස පූයරත්වා අදාසි  යසො ය න 

පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද

රාජගයහ බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති, සිවයකොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො 
වයප්පත්ය ො විජ්ජාසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං ගය ො යනක්ඛම්මජ්ඣාසය ාය
කායම පහාය පරිබ්බාජකපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා විචරන්ය ො සත්ොරං
උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා විපස්සනාය 

කම්මංකයරොන්ය ොනචිරස්යසවඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන 

(අප යෙර2.56.117-121) – 

‘‘එසනායචරන් ස්ස, විපස්සිස්සමයහසියනො; 

රිත් කංපත් ංදිස්වාන, කුම්මාසංපූරයංඅහං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංභික්ඛමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, කුම්මාසස්සඉදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

183. 

‘‘අනිච්චානිගහකානි,  ත්ෙ ත්ෙපුනප්පුනං; 

ගහකාරංගයවසන්ය ො, දුක්ඛාජාතිපුනප්පුනං  

184. 

‘‘ගහකාරකදිට්යඨොසි, පුනයගහංනකාහසි; 

සබ්බාය ඵාසුකාභග්ගා, ථූණිකාචවිදාලි ා; 

විමරියාදික ංචිත් ං, ඉයධවවිධමිස්සතී’’ති –ගාොද්වයං අභාසි; 

 ත්ෙ අනිච්චානි ගහකානි, තත්ෙ තත්ෙ පුනප්පුනන්ති  ස්මිං  ස්මිං
භයවපුනප්පුනංනිබ්බත් මානානිගහකානි අත් භාවයගහානිනනිබ්බානි

අනවට්ඨි ානිඉත් රානිපරිත් කාලානි  ගහකාරංගයවසන්යතොතිඉමස්ස
අත් භාවයගහස්සකාරකං ණ්හාවඩ්ඪකිං පරියයසන්ය ොඑත් කංකාලං

අනුවිචරින්ති අධිප්පායයො  දුක්ඛා ජාති පුනප්පුනන්ති ඉදං

ගහකාරකගයවසනස්සකාරණවචනං. යස්මා ජරාබයාධිමරණමිස්ස ායජාති

නායමසාපුනප්පුනංඋපගන්තුං දුක්ඛා, නචසා ස්මිංඅදිට්යඨනිවත් ති, 

 ස්මා ංගයවසන්ය ොවිචරින්ති අත්යෙො  
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ගහකාරක දිට්යඨොසීති ඉදානි පන යයන යසො සක්කා දට්ඨුං, ය න 

අරියමග්ගඤාණචක්ඛුනාගහකාරකදිට්යඨොඅසි  පුනයගහන්තිපුන ඉමස්මිං

සංසාරවට්යටඅත් භාවසඞ්ඛා ංමමයගහං නකාහසි න කරිස්සසි  සබ්බා

යත ඵාසුකා භග්ගාති  ව සබ්බා අනවයසසකියලසඵාසුකා මයා භග්ගා  

ථූණිකා ච විදාලිතාති ඉදානි  යා කා බ්බස්ස අත් භාවයගහස්ස

අවිජ්ජාසඞ්ඛා ාකණ්ණිකාචභින්නා  වි රිොදිකතංචිත්තන්තිමමචිත් ං

විග න් ං ක ං, ආයතිං අනුප්පත්තිධම්ම ං ආපාදි ං   ය ො එව ඉයධව

විධමිස්සති ඉමස්මිංයයව භයව විද්ධංසිස්සති, චරිමකචිත් නියරොයධන
නිරුජ්ඣිස්සතීති අත්යෙො  

සිවකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. උපවාණත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අරහංසුගයතොතිආයස්මය ොඋපවාණත්යෙරස්ස ගාො කාඋප්පත්ති? 
අයං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල දලිද්දකුයල නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො භගවති පරිනිබ්බුය   ස්ස ධාතුං ගයහත්වා 
මනුස්සයදවනාගගරුළකුම්භණ්ඩයක්ඛගන්ධබ්යබහි සත් ර නමයය
සත් යයොජනියක ථූයප කය   ත්ෙ සුයධො ං අත් යනො උත් රාසඞ්ගං
යවළග්යග ආබන්ධිත්වා ධජං කත්වා පූජං අකාසි   ං ගයහත්වා
අභිසම්ම යකො නාම යක්ඛයසනාපති යදයවහි යචතියපූජාරක්ඛණත්ෙං
ඨපිය ො අදිස්සමානකායයො ආකායස ධායරන්ය ො යචතියං තික්ඛත්තුං
පදක්ඛිණං අකාසි  යසො  ං දිස්වා භියයයොයසොමත් ාය පසන්නමානයසො
අයහොසි යසොය නපුඤ්ඤකම්යමනයදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ොඉමස්මිං

බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා උපවායණොති
ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො යජ වනපටිග්ගහයණ බුද්ධානුභාවං දිස්වා
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මං කයරොන්ය ො අරහත් ං

පත්වාඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප  යෙර2.56.122-

178) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

ජලිත්වාඅග්ගික්ඛන්යධොව, සම්බුද්යධොපරිනිබ්බුය ො  

‘‘මහාජනා සමාගම්ම, පූජයත්වා ොග ං; 

චිත් ංකත්වානසුග ං, සරීරංඅභියරොපයුං  

‘‘සරීරකිච්චංකත්වාන, ධාතුං ත්ෙසමානයුං; 

සයදවමනුස්සාසබ්යබ, බුද්ධථූපංඅකංසුය   

‘‘පඨමා කඤ්චනමයා, දුතියාචමණිමයා; 

 තියාරූපියමයා, චතුත්ථීඵලිකාමයා  
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‘‘ ත්ෙපඤ්චමිකායචව, යලොහි ඞ්කමයාඅහු; 

ඡට්ඨාමසාරගල්ලස්ස, සබ්බංර නමයූපරි  

‘‘ජඞ්ඝාමණිමයාආසි, යවදිකාර නාමයා; 

සබ්බයසොණ්ණමයයොථූයපො, උද්ධංයයොජනමුග්ගය ො  

‘‘යදවා ත්ෙසමාගන්ත්වා, එකය ොමන් යුං දා; 

මයම්පිථූපංකස්සාම, යලොකනාෙස්ස ාදියනො  

‘‘ධාතුආයවණිකානත්ථි, සරීරංඑකපිණ්ඩි ං; 

ඉමම්හිබුද්ධථූපම්හි, කස්සාමකඤ්චුකංමයං  

‘‘යදවාසත් හිරත්යනහි, අඤ්ඤංවඩ්යඪසුංයයොජනං; 

ථූයපොද්වියයොජනුබ්යබයධො, තිමිරංබයපහන්තියසො  

‘‘නාගා ත්ෙසමාගන්ත්වා, එකය ොමන් යුං දා; 

මනුස්සායචවයදවාච, බුද්ධථූපංඅකංසුය   

‘‘මායනොපමත් ාඅස්සුම්හ, අප්පමත් ාසයදවකා; 

මයම්පිථූපංකස්සාම, යලොකනාෙස්ස ාදියනො  

‘‘ඉන්දනීලංමහානීලං, අයෙොයජොතිරසංමණිං; 

එකය ොසන්නිපාය ත්වා, බුද්ධථූපංඅඡාදයුං  

‘‘සබ්බංමණිමයංආසි, යාව ාබුද්ධයචතියං; 

තියයොජනසමුබ්යබධං, ආයලොකකරණං දා  

‘‘ගරුළාචසමාගන්ත්වා, එකය ොමන් යුං දා; 

මනුස්සායදවනාගාච, බුද්ධපූජංඅකංසුය   

‘‘මා යනොපමත් ාඅස්සුම්හ, අප්පමත් ා සයදවකා; 

මයම්පිථූපංකස්සාම, යලොකනාෙස්ස ාදියනො  

‘‘සබ්බංමණිමයංථූපං, අකරුංය චකඤ්චුකං; 

යයොජනංය පිවඩ්යඪසුං, ආය ංබුද්ධයචතියං  

‘‘චතුයයොජනමුබ්යබයධො, බුද්ධථූයපොවියරොචති; 

ඔභායසතිදිසාසබ්බා, ස රංසීවඋග්ගය ො  

‘‘කුම්භණ්ඩාචසමාගන්ත්වා, එකය ොමන් යුං දා; 

මනුස්සායචවයදවාච, නාගාචගරුළා ො  
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‘‘පච්යචකංබුද්ධයසට්ඨස්ස, අකංසුථූපමුත් මං; 

මායනොපමත් ාඅස්සුම්හ, අප්පමත් ාසයදවකා  

‘‘මයම්පි ථූපංකස්සාම, යලොකනාෙස්ස  ාදියනො; 

ර යනහිඡායදස්සාම, ආය ංබුද්ධයචතියං  

‘‘යයොජනංය පිවඩ්යඪසුං, ආය ංබුද්ධයචතියං; 

පඤ්චයයොජනමුබ්යබයධො, ථූයපොඔභාසය  දා  

‘‘යක්ඛා ත්ෙසමාගන්ත්වා, එකය ොමන් යුං දා; 

මනුස්සායදවනාගාච, ගරුළාචකුම්භණ්ඩකා  

‘‘පච්යචකංබුද්ධයසට්ඨස්ස, අකංසුථූපමුත් මං; 

මායනොපමත් ාඅස්සුම්හ, අප්පමත් ාසයදවකා  

‘‘මයම්පිථූපංකස්සාම, යලොකනාෙස්ස ාදියනො; 

ඵලිකාඡාදයස්සාම, ආය ංබුද්ධයචතියං  

‘‘යයොජනංය පිවඩ්යඪසුං, ආය ංබුද්ධයචතියං; 

ඡයයොජනිකමුබ්යබයධො, ථූයපොඔභාසය  දා  

‘‘ගන්ධබ්බාචසමාගන්ත්වා, එකය ොමන් යුං දා; 

මනුජායදව ානාගා, කුම්භණ්ඩාගරුළා  ො  

‘‘සබ්යබඅකංසුබුද්ධථූපං, මයයමත්ෙඅකාරකා; 

මයම්පිථූපංකස්සාම, යලොකනාෙස්ස ාදියනො  

‘‘යවදියයො සත් කත්වාන, ධජංඡත් ංඅකංසු ය ; 

සබ්බයසොණ්ණමයංථූපං, ගන්ධබ්බාකාරයුං දා  

‘‘සත් යයොජනමුබ්යබයධො, ථූයපොඔභාසය  දා; 

රත්තින්දිවානඤායන්ති, ආයලොයකොයහොතිසබ්බදා  

‘‘අභියභොන්තින ස්සාභා, චන්දසූරාස ාරකා; 

සමන් ායයොජනසය , පදීයපොපිනපජ්ජලි  

‘‘ය නකායලනයයයකචි, ථූපංපූයජන්තිමානුසා; 

නය ථූපංආරුහන්ති, අම්බයරඋක්ඛිපන්තිය   

‘‘යදයවහිඨපිය ොයක්යඛො, අභිසම්ම නාමයකො; 

ධජංවාපුප්ඵදාමංවා, අභියරොයපතිඋත් රිං  



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො දුකනිපාය ො 
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‘‘නය පස්සන්ති ංයක්ඛං, දාමංපස්සන්තිගච්ඡය ො; 

එවංපස්සිත්වාගච්ඡන් ා, සබ්යබගච්ඡන්තිසුග්ගතිං  

‘‘විරුද්ධායයපාවචයන, පසන්නායයචසාසයන; 

පාටිහීරංදට්ඨුකාමා, ථූපංපූයජන්තිමානුසා  

‘‘නගයරහංසවතියා, අයහොසිංභ යකො දා; 

ආයමොදි ංජනංදිස්වා, එවංචින්ය සහං දා  

‘‘උළායරො භගවායනයසො, යස්සධාතුඝයරදිසං; 

ඉමාචජන ාතුට්ඨා, කාරංකුබ්බංන ප්පයර  

‘‘අහම්පිකාරංකස්සාමි, යලොකනාෙස්ස ාදියනො; 

 ස්සධම්යමසුදායායදො, භවිස්සාමිඅනාගය   

‘‘සුයධො ංරජයකනාහං, උත් යරයයංපටංමම; 

යවළග්යගආලග්යගත්වාන, ධජංඋක්ඛිපිමම්බයර  

‘‘අභිසම්ම යකොගය්හ, අම්බයරහාසියමධජං; 

වාය රි ංධජංදිස්වා, භියයයොහාසංජයනසහං  

‘‘ ත්ෙචිත් ංපසායදත්වා, සමණංඋපසඞ්කමිං; 

 ංභික්ඛුංඅභිවායදත්වා, විපාකංපුච්ඡහංධයජ  

‘‘යසො යමකයෙසිආනන්දී, පීතිසඤ්ජනනංමම; 

 ස්සධජස්සවිපාකං, අනුයභොස්සසිසබ්බදා  

‘‘හත්ථිඅස්සරොපත්තී, යසනාචචතුරඞ්ගිනී; 

පරිවායරස්සන්ති ංනිච්චං, ධජදානස්සිදංඵලං  

‘‘සට්ඨිතූරියසහස්සානි, යභරියයොසමලඞ්ක ා; 

පරිවායරස්සන්ති ංනිච්චං, ධජදානස්සිදංඵලං  

‘‘ඡළසීතිසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්ක ා; 

විචිත් වත්ොභරණා, ආමුක්කමණිකුණ්ඩලා  

‘‘අළාරපම්හාහසුලා, සුසඤ්ඤා නුමජ්ඣිමා; 

පරිවායරස්සන්ති ංනිච්චං, ධජදානස්සිදංඵලං  

‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සසි; 

අසීතික්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සසි  
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‘‘සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 

පයදසරජ්ජංවිපුලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියං  

‘‘කප්පස සහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදිය ො; 

පුඤ්ඤකම්යමනසඤ්ඤුත්ය ො, බ්රහ්මබන්ධුභවිස්සසි  

‘‘අසීතියකොටිංඡඩ්යඩත්වා, දායසකම්මකයරබහූ; 

යගො මස්සභගවය ො, සාසයනපබ්බජිස්සසි  

‘‘ආරාධයත්වාසම්බුද්ධං, යගො මංසකයපුඞ්ගවං; 

උපවායණොතිනායමන, යහස්සසිසත්ථුසාවයකො  

‘‘ස සහස්යස ක ංකම්මං, ඵලංදස්යසසියම ඉධ; 

සුමුත්ය ොසරයවයගොව, කියලයසඣාපයංමම  

‘‘චක්කවත්තිස්සසන් ස්ස, චාතුද්දීපිස්සරස්සයම; 

තීණියයොජනානිසාමන් ා, උස්සීයන්තිධජාසදා  

‘‘ස සහස්සිය ො කප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ධජදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අොයස්මා උපවායණො භගවය ො උපට්ඨායකො අයහොසි  ය න ච

සමයයන භගවය ො වා ාබායධො උප්පජ්ජි  යෙරස්ස ච ගිහිසහායයො
යදවහිය ො නාම බ්රාහ්මයණො සාවත්ථියං පටිවසති  යසො යෙරං චතූහි
පච්චයයහිපයවයදසි  අොයස්මා උපවායණොනිවායසත්වාපත් චීවරමාදාය
 ස්ස බ්රාහ්මණස්ස නියවසනං උපගච්ඡි  බ්රාහ්මයණො ‘‘යකනචි අඤ්යඤන

පයයොජයනන යෙයරො ආගය ො’’ති ඤත්වා, ‘‘වයදයයාෙ, භන්ය , 
යකනත්යෙො’’තිආහ යෙයරො ස්සබ්රාහ්මණස්සපයයොජනංආචික්ඛන්ය ො
– 

185. 

‘‘අරහංසුගය ොයලොයක, වාය හාබාධියකොමුනි; 

සයචඋණ්යහොදකංඅත්ථි, මුනියනොයදහිබ්රාහ්මණ  

186. 

‘‘පූජිය ොපූජයනයයානං, සක්කයරයයානසක්කය ො; 

අපචිය ොපයචයයානං,  ස්ස ඉච්ඡාමි හා යව’’ති  – ගාොද්වයං 

අභාසි; 
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 ස්සත්යෙො – යයො ඉමස්මිං ය ොයක පූජයනෙයානං පූයජ බ්යබහි

සක්කාදීහි යදයවහි මහාබ්රහ්මාදීහි ච බ්රහ්යමහි පූජියතො, සක්කයරෙයානං 

සක්කා බ්යබහි බිම්බිසාරයකොසලරාජාදීහි සක්කයතො, අපයචෙයානං 

අපචාය බ්යබහි මයහසීහි ඛීණාසයවහි අපචියතො, කියලයසහි 

ආරකත් ාදිනා අරහං, යසොභනගමනාදිනා සුගයතො සබ්බඤ්ඤූ මුනි මය්හං

සත්ො යදවයදයවො සක්කානං අතිසක්යකො බ්රහ්මානං අතිබ්රහ්මා, යසො දානි 

වායතහි වා යහතු වා ක්යඛොභනිමිත් ං ආබාධියකො ජාය ො  සයච, 

බ්රාහ් ණ, උණ්යහොදකං අත්ථි, තස්ස වා ාබාධවූපසමනත්ෙං  ං හාතයව 

උපයනතුං ඉච්ඡාමීති   ං සුත්වා බ්රාහ්මයණො උණ්යහොදකං  දනුරූපං 
වා ාරහඤ්ච යභසජ්ජං භගවය ො උපනායමසි  ය න ච සත්ථු යරොයගො 
වූපසමි  ස්සභගවාඅනුයමොදනංඅකාසීති  

උපවාණත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. ඉසිදින්නත්යෙරගාොවණ්ණනා 

දිට්ඨා  ොති ආයස්මය ො ඉසිදින්නත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? 

අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව පුඤ්ඤානි
කයරොන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො බීජනිං ගයහත්වා යබොධියා පූජං අකාසි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද 

සුනාපරන් ජනපයදයසට්ඨිකුයලනිබ්බත්තිත්වා ඉසිදින්යනොති ලද්ධනායමො
වයප්පත්ය ො සත්ථු චන්දනමාළපටිග්ගහයණ පාටිහාරියං දිස්වා
පසන්නමානයසො සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා යසො ාපන්යනො
හුත්වා අගාරංඅජ්ඣාවසති  ස්සහි ානුකම්පිනීයදව ා ංයචොයදන්තී– 

187. 

‘‘දිට්ඨාමයාධම්මධරාඋපාසකා, කාමාඅනිච්චාඉතිභාසමානා; 

සාරත් රත් ාමණිකුණ්ඩයලසු, පුත්ය සුදායරසුචය  අයපක්ඛා  

188. 

‘‘අද්ධානජානන්තියය ොධධම්මං, කාමාඅනිච්චාඉතිචාපිආහු; 

රාගඤ්ච ය සං න බලත්ථි යඡත්තුං,  ස්මා සි ා පුත් දාරං 
ධනඤ්චා’’ති – 

ගාොද්වයමභාසි  

 ත්ෙ දිට්ඨා ොධම් ධරාඋපාසකා, කා ා අනිච්චාඉතිභාස ානාති

ඉයධකච්යචපරියත්තිධම්මධරාඋපාසකාමයාදිට්ඨා, පරියත්තිධම්මධරත් ා 
එව ‘‘කාමා නායමය  අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා’’ති කායමසු

ආදීනවපටිසංයුත් ං ධම්මං භාසමානා, සයං පන සාරත්තරත්තා

 ණිකුණ්ඩය සු, පුත්යතසු දායරසු ච යත අයපක්ඛාති සාරත් ා හුත්වා
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බහලරාගරත් ා මණීසු කුණ්ඩයලසු ච, මණිචිය සු වා කුණ්ඩයලසු, 

පුත්ය සුපුත් ධී ාසුදායරසුචඅධිග ස්යනහා, අඤ්ඤංභණන් ාඅඤ්ඤං
කයරොන් ා දිට්ඨාමයාතිඅත්යෙො  

ෙයතොතියස්මාය උපාසකාසාරත් රත් ා මණිකුණ්ඩයලසුපුත්ය සු

දායරසු ච අයපක්ඛවන්ය ො,  ස්මා ඉධ ඉමස්මිං බුද්ධසාසයන ධම් ං 

යාොවය ො අද්ධා එකංයසන නජානන්ති. එවංභූ ාච ‘‘කා ාඅනිච්චා’’ඉති

චාපිආහු අයහොසි, සත් පකති විචිත් සභාවාතිඅධිප්පායයො  රාගඤ්චයතසං

න බ ත්ථි යඡත්තුන්ති ය සං උපාසකානං යස්මා රාගං යඡත්තුං

සමුච්ඡින්දිතුං  ාදිසං ඤාණබලං නත්ථි, තස් ා ය න කාරයණන සිතා 

 ණ්හාවයසන නිස්සි ා පුත්තදාරං ධනඤ්ච අල්ලීනා න විස්සජ්යජන්තීති
සබ්බයම ංයදව ා ංයයවඋපාසකං උද්දිස්ස අඤ්ඤාපයදයසනකයෙසි 
 ං සුත්වා උපාසයකො සංයවගජාය ො පබ්බජිත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං

පාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර 2.48.46-50) – 

‘‘විපස්සියනො භගවය ො, යබොධියාපාදපුත් යම; 

සුමයනොබීජනිංගය්හ, අබීජිංයබොධිමුත් මං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, අබීජිංයබොධිමුත් මං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බීජනායඉදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ොඉමාඑවගාො අභාසීති  

ඉසිදින්නත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5. සම්බු කච්චානත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යදයවො චාති ආයස්මය ො සම්බුලකච්චානත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි 
කයරොන්ය ො ඉය ො චතුනවුතිකප්පමත්ෙයක කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං ස රංසිං නාම පච්යචකබුද්ධං නියරොධා
වුට්ඨහිත්වාපිණ්ඩායචරන් ංදිස්වා පසන්නමානයසො ාලඵලංඅදාසි යසො
ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද
මගධරට්යඨ ගහපතිකුයල නිබ්බත්තිත්වා ‘‘සම්බුයලො’’ති ලද්ධනායමො 

කච්චානයගොත්  ාය සම්බු කච්චායනොතිපඤ්ඤායත්ෙ  

යසො වයප්පත්ය ො සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො 
පබ්බජිත්වා හිමවන් සමීයප යභරවාය නාම පබ්බ ගුහායං විපස්සනාය
කම්මං කයරොන්ය ො විහරති  අයෙකදිවසං මහා අකාලයමයඝො
ස පටලසහස්සපටයලො ෙයනන්ය ො ගජ්ජන්ය ො විජ්ජුල්ල ා 

නිච්ඡායරන්ය ො ගළගළායන්ය ො උට්ඨහිත්වා වස්සිතුං ආරභි, අසනියයො
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ඵලිංසු   ං සද්දං සුත්වා අච්ඡ රච්ඡුවනමහිංසහත්ථිආදයයො භී  සි ා
භී රවං විරවිංසු  යෙයරො පන ආරද්ධවිපස්සනත් ා කායය ජීවිය  ච
නිරයපක්යඛො විග යලොමහංයසො  ං අචින්ය න්ය ො විපස්සනායයමව
කම්මං කයරොන්ය ො ඝම්මාපගයමන උතුසප්පායලායභන සමාහි චිත්ය ො
 ාවයදව විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා සහ අභිඤ්ඤාහි අරහත් ං පාපුණි 

ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.51.85-90) – 

‘‘ස රංසීනාමභගවා, සයම්භූඅපරාජිය ො; 

වියවකාවුට්ඨහිත්වාන, යගොචරායාභිනික්ඛමි  

‘‘ඵලහත්යෙො අහංදිස්වා, උපගච්ඡිං නරාසභං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො,  ාලඵලංඅදාසහං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

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

අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා
යසොමනස්සජාය ොඋදානවයසනඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

189. 

‘‘යදයවොචවස්සති, යදයවොචගළගළායති, 

එකයකොචාහංයභරයවබියලවිහරාමි; 

 ස්සමය්හංඑකකස්සයභරයවබියලවිහරය ො, 
නත්ථිභයංවාඡම්භි ත් ංවායලොමහංයසොවා  

190. 

‘‘ධම්ම ාමයමසායස්සයම, එකකස්සයභරයවබියල; 

විහරය ොනත්ථිභයංවා, ඡම්භි ත් ංවායලොමහංයසොවා’’ති – 

ගාොද්වයංඅභාසි  

 ත්ෙ යදයවො ච වස්සති, යදයවො ච ගළගළාෙතීති යදයවො යමයඝො

වස්සතිච, ‘‘ගළගළා’’තිචකයරොන්ය ොගජ්ජතීති අත්යෙො ගජ්ජන් ස්සහි

අනුකරණයම ං  එකයකොචාහංයභරයවබිය  විහරාමීතිඅහඤ්චඑකයකො

අසහායයොසප්පටිභයායංපබ්බ ගුහායංවසාමි, තස්ස ය්හං එවංභූ ස්සයම

සය ො නත්ථි භෙං වා ඡම්භිතත්තං වා ය ො හංයසො වාති
චිත්තුත්රාසසඤ්ඤි ං භයං වා  ංනිමිත් කං සරීරස්ස ඡම්භි ත් ං වා
යලොමහංසනමත් ංවානත්ථි  
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කස්මාති  ත්ෙ කාරණමාහ ‘‘ධම් තා  ය සා’’ති 
අපරිඤ්ඤා වත්ථුකස්ස හි  ත්ෙ අප්පහීනච්ඡන්දරාග ාය භයාදිනා 

භවි බ්බං, මයා පන සබ්බයසො  ත්ෙ පරිඤ්ඤා ං,  ත්ෙ ච ඡන්දරායගො

සමුච්ඡින්යනො,  ස්මාභයාදීනංඅභායවො ධම් තා ය සා මමධම්මසභායවො
එයසොති අඤ්ඤංබයාකාසි  

සම්බුලකච්චානත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. නිතකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

කස්ස යසලූප ං චිත්තන්ති ආයස්මය ො නි කත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙ භයවපුඤ්ඤානි
කයරොන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල බන්ධුමතීනගයර
ආරාමයගොපයකො හුත්වා ජීවන්ය ො එකදිවසං භගවන් ං ආකායසන
ගච්ඡන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො නාළියකරඵලං දාතුකායමො අයහොසි 
සත්ො  ං අනුග්ගණ්හන්ය ො ආකායසයයව ඨත්වා පටිග්ගණ්හි  යසො  ං 
දත්වා උළාරං පීතියසොමනස්සං පටිසංයවදි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යකොසලරට්යඨ

බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා නිතයකොති ලද්ධනායමො විඤ්ඤු ං පත්ය ො
සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා කම්මට්ඨානං
ගයහත්වා අරඤ්යඤ විහරන්ය ො ඝයටන්ය ො අරහත් ං පාපුණි  ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර 2.51.91-99) – 

‘‘නගයරබන්ධුමතියා, ආරාමියකොඅහං දා; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, ගච්ඡන් ංඅනිලඤ්ජයස  

‘‘නාළියකරඵලංගය්හ, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං; 

ආකායසඨි යකොසන්ය ො, පටිග්ගණ්හිමහායයසො  

‘‘විත්තිසඤ්ජනයනොමය්හං, දිට්ඨධම්මසුඛාවයහො; 

ඵලංබුද්ධස්සදත්වාන, විප්පසන්යනනයච සා  

‘‘අධිගච්ඡිං දාපීතිං, විපුලඤ්චසුඛුත් මං; 

උප්පජ්ජය වර නං, නිබ්බත් ස්ස හිං හිං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘දිබ්බචක්ඛුවිසුද්ධංයම, සමාධිකුසයලොඅහං; 

අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත්ය ො, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
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අරහත් ං පන පත්වා යෙයර ඵලසුයඛන නිබ්බානසුයඛන විහරන්ය  
පධානපරිග්ගාහයකො යෙයරො  ං ආරඤ්ඤාය නං ගන්ත්වා  ත්ෙ

වසන් ානං භික්ඛූනං පරිග්ගණ්හනත්ෙං ‘‘කස්ස යසලූප ’’න්තිආදිනා
පඨමං ගාෙමාහ  

191.  ත්ෙ කස්ස යසලූප ං චිත්තං, ඨිතං නානුපකම්පතීති ඉමස්මිං
අරඤ්ඤාය යන වසන්ය සු කස්ස භික්ඛුයනො චිත් ං අග්ගඵලාධිගයමන
එකඝනසිලාමයපබ්බතූපමං සබ්යබසං ඉඤ්ජනානං අභාවය ො 
වසීභාවප්පත්තියා ච ඨි ං සබ්යබහිපි යලොකධම්යමහි නානුකම්පති න
යවධති  ඉදානිස්ස අකම්පනාකාරං සද්ධිං කාරයණන දස්යසතුං 

‘‘විරත්ත’’න්තිආදි වුත් ං   ත්ෙ විරත්තං රජනීයෙසූති විරාගසඞ්ඛාය න 

අරියමග්යගන රජනීයයසු රාගුප්පත්තියහතුභූය සු ය භූමකධම්යමසු

විරත් ං,  ත්ෙ සබ්බයසො සමුච්ඡින්නරාගන්ති අත්යෙො  කුප්පනීයෙති 

පටිඝට්ඨානීයය, සබ්බස්මිම්පි ආඝා වත්ථුස්මිං  න කුප්පතීතින දුස්සති න

විකාරංආපජ්ජති  ෙස්යසවංභාවිතං චිත්තන්තියස්සඅරියපුග්ගලස්සචිත් ං

මයනොඑවංවුත් නයයන ාදිභායවන භාවි ං, කුයතොතං දුක්ඛය ස්සතීති

 ං පුග්ගලං කුය ො සත් ය ො සඞ්ඛාරය ො වා දුක්ඛං උපගමිස්සති, න
 ාදිසස්සදුක්ඛංඅත්ථීතිඅත්යෙො  

192. එවං අනියමවයසනපුච්ඡි මත්ෙංනි කත්යෙයරොඅත්තූපනායකං

කත්වා විස්සජ්යජන්ය ො ‘‘   යසලූප ං චිත්ත’’න්තිආදිනා දුතියගාොය
අඤ්ඤංබයාකාසි  ං වුත් ත්ෙයමව  

නි කත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. යසොණයපොටිරිෙපුත්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

න තාව සුපිතුං යහොතීති ආයස්මය ො යසොණස්ස යපොටිරියපුත් ස්ස

ගාො කාඋප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරොසිඛිස්ස භගවය ො
කායල වනචයරො හුත්වා ජීවන්ය ො එකදිවසං සත්ොරං දිස්වා
පසන්නචිත්ය ො කුරඤ්ජියඵලං සත්ථුයනො අදාසි  යසො ය න 

පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද
කපිලවත්ථුස්මිං යපොටිරියස්ස නාම ගාමයභොජකස්ස පුත්ය ො හුත්වා

නිබ්බත්ති, යසොයණොතිස්ස නාමං අයහොසි  යසො වයප්පත්ය ො භද්දියස්ස
සාකියරඤ්යඤොයසනාපතිඅයහොසි අෙභද්දියරායජ යහට්ඨාවුත් නයයන

පබ්බජිය , යසනාපති ‘‘රාජාපි නාම පබ්බජි, කිං මය්හං ඝරාවායසනා’’ති

පබ්බජි? පබ්බජිත්වා පන නිද්දාරායමො විහරති, න භාවනමනුයුඤ්ජති   ං
භගවා අනුපියායං අම්බවයන විහරන්ය ො අත් යනො ඔභාසං ඵරායපත්වා 
ය නස්සසතිංජයනත්වාඉමායගාොය ංඔවදන්ය ො– 

193. 

‘‘න ාවසුපිතුංයහොති, රත්තිනක්ඛත් මාලිනී; 
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පටිජග්ගිතුයමයවසා, රත්තියහොතිවිජාන ා  

194. 

‘‘හත්ථික්ඛන්ධාවපති ං, කුඤ්ජයරොයච අනුක්කයම; 

සඞ්ගායම යම ම ං යසයයයො, යඤ්යච ජීයව පරාජිය ො’’ති  – 

ගාොද්වයංඅභාසි; 

 ත්ෙ න තාව සුපිතුං යහොති, රත්ති නක්ඛත්ත ාලිනීති අට්ඨහි
අක්ඛයණහිවජ්ජි ංනවමංඛණංලභිත්වාඨි ස්ස විඤ්ඤුජාතිකස්සයාවන

අරහත් ං හත්ෙග ං යහොති,  ාව අයං නක්ඛත් මාලිනී රත්ති සුපිතුං

නිද්දායතුං න යහොති, සුපනස්ස කායලො න යහොති  අපිච යඛො 

පටිජග්ගිතුය යවසා, රත්තියහොතිවිජානතාතිඑසාරත්තිනාම මනුස්සානං
මිගපක්ඛීනඤ්චනිද්දූපගමයනන වියසසය ො නිස්සද්දයවලාභූ ා පටිපත්තිං 
අත් නිසඤ්ජග්ගිතුංජාගරියානුයයොගමනුයුඤ්ජිතුයමවවිජාන ාවිඤ්ඤුනා
ඉච්ඡි ා යහොතීති  

 ං සුත්වා යසොයණො සංවිග්ග රමානයසො හියරොත් ප්පං 
පච්චුපට්ඨයපත්වා අබ්යභොකාසිකඞ්ගං අධිට්ඨාය විපස්සනාය කම්මං

කයරොන්ය ො ‘‘හත්ථික්ඛන්යධොව පතිත’’න්ති දුතියං ගාෙමාහ   ත්ෙ 

අවපතිතන්ති අවමුඛං පති ං උද්ධංපාදං අයධොමුඛං පති ං  කුඤ්ජයරො යච

අනුක්කය තිකුඤ්ජයරො අනුක්කයමයය යච  ඉදං වුත් ං යහොති – යදාහං

හත්ථිමාරුහිත්වා සඞ්ගාමං පවිට්යඨො හත්ථික්ඛන්ධය ො පතිය ො,  දාහං 

සඞ්ගාය  ය න හත්ථිනා මද්දිය ො මය ො අයහොසිං යච,  ං ය  මරණං 

යසයෙයො, ෙඤ්යච ඉදානිකියලයසහි පරාජියතො ජීයවයයං,  ංනයසයයයොති 
ඉමං ගාෙං වදන්ය ොයයව විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත් ං පාපුණි 

ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.52.1-6) – 

‘‘මිගලුද්යදො පුයරආසිං, විපියනවිචරංඅහං; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, සබ්බධම්මානපාරගුං  

‘‘කුරඤ්ජියඵලංගය්හ, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං; 

පුඤ්ඤක්යඛත් ස්ස ාදියනො, පසන්යනොයසහිපාණිභි  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

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

අරහත් ංපනපත්වා‘‘සත්ොරාවුත් ං, අත් නාවුත් ’’න්ති උභයඤ්හි
ගාෙං ‘‘හත්ථික්ඛන්ධාවපති ’’න්තිආදිනා පච්චුදාහාසි  ය න ඉදයමව 

අඤ්ඤාබයාකරණංඅයහොසීති  
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යසොණයපොටිරියපුත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

8. නිසභත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පඤ්ච කා ගුයණ හිත්වාති ආයස්මය ො නිසභත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ොරං පිණ්ඩාය චරන් ං දිස්වා
පසන්නචිත්ය ොකපිත්ෙඵලමදාසි යසොය න පුඤ්ඤකම්යමනසුගතීසුයයව
සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යකොලියජනපයද කුලයගයහ 

නිබ්බත්තිත්වා නිසයභොති ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො සාකියයකොලියානං
සඞ්ගායම බුද්ධානුභාවං දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා  දයහව 

අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.52.7-11) – 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, ආහුතීනංපටිග්ගහං; 

රථියංපටිපජ්ජන් ං, කපිත්ෙංඅදදිංඵලං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
යසො අරහත් ංපනපත්වාඅත් යනොසහායභික්ඛූ පමාදවිහායරනකාලං

වීතිනායමන්ය දිස්වාය ඔවදන්ය ො– 

195. 

‘‘පඤ්චකාමගුයණහිත්වා, පියරූයපමයනොරයම; 

සද්ධායඝරානික්ඛම්ම, දුක්ඛස්සන් කයරොභයව’’ති – 

පඨමංගාෙංඅභාසි  

 ස්සත්යෙො – බාලපුථුජ්ජනස්ස පියාය බ්බසභාව ාය පිෙරූයප 

මනුඤ්ඤසභාව ාය  යනොරය  රූපාදියක පඤ්ච කා ගුයණ 

කාමයකොට්ඨායස හිත්වා පහාය පරිච්චජිත්වා කම්මඵලසද්ධාෙ 

ර නත් යසද්ධාෙ චවයසන ඝරා ඝරබන්ධනය ො නික්ඛම්  නික්ඛමිත්වා
පබ්බජ්ජංඋපගය ොවිඤ්ඤුජාතියකො පබ්බජි කාලය ොපට්ඨායඝයටන්ය ො

වායමන්ය ො වට්ටදුක්ඛස්ස අන්තකයරො භයව භයවයයාති  එවං ය භික්ඛූ

ඔවදිත්වා ‘‘අයං පයර එව සඤ්ඤායපන්ය ො විහරති, ‘‘සයං පන
අකාරයකො’ති මා චින් යත්ො’’ති ය සං අත් යනො පටිපන්නභාවං
පකායසන්ය ො– 

196. 

‘‘නාභිනන්දාමි මරණං, නාභිනන්දාමි ජීවි ං; 
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කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, සම්පජායනොපතිස්සය ො’’ති – 

දුතියගාොය අඤ්ඤං බයාකාසි   ත්ෙ නාභිනන්දාමි  රණන්ති මරණං න

අභිකඞ්ඛාමි  නාභිනන්දාමි ජීවිතන්ති ඉදං පන  ස්ස කාරණවචනං, යස්මා 

නාභිනන්දාමි ජීවි ං,  ස්මා නාභිනන්දාමි මරණන්ති  යයො හි ආයතිං

ජාතිජරාමරණාය කියලසාභිසඞ්ඛායර ආචියනොති උපචියනොති, යසො
පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තිං අභිනන්දන්ය ො නාන් රියක ාය අත් යනො

මරණම්පි අභිනන්දති නාම කාරණස්ස අප්පහීනත් ා, ඛීණාසයවො පන 
සබ්බයසො ආචයගාමිධම්යම පහාය අපචයගාමිධම්යම පතිට්ඨිය ො
පරිඤ්ඤා වත්ථුයකො සබ්බයසො ජීවි ං අනභිනන්දන්ය ො මරණම්පි

අනභිනන්දතිනාමකාරණස්සඑවසුප්පහීනත් ා ය නාහ – ‘‘නාභිනන්දාමි

මරණං, නාභිනන්දාමි ජීවි ’’න්ති  යදි එවං ඛීණාසවස්ස 

පරිනිබ්බානාභිකඞ්ඛා, යාව පරිනිබ්බානා අවට්ඨානඤ්ච කෙන්ති ආහ 

‘‘කා ඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, සම්පජායනොපතිස්සයතො’’ති, කියලසපරිනිබ්බායන
සිද්යධ සතිපඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්තියා සය ො සම්පජායනො යකවලං 

ඛන්ධපරිනිබ්බානකාලං පටිකඞ්ඛාමි,  ං උදික්ඛමායනො ආගමයමායනො 

විහරාමි, න පන යම මරයණ ජීවිය  වා අභිනන්දනා අත්ථි
අරහත් මග්යගයනව ස්ස සමුග්ඝාටි ත් ාති  

නිසභත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. උසභත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අම්බපල් වසඞ්කාසන්ති ආයස්මය ො උසභත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙ භයවපුඤ්ඤානි
කයරොන්ය ොසිඛිස්සභගවය ොකායලකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ං 
පත්ය ො එකදිවසං සත්ොරං පිණ්ඩාය චරන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො
යකොසම්බඵලං අදාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුස්මිං සාකියරාජකුයල

නිබ්බත්තිත්වා උසයභොති ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො සත්ථුඤාතිසමාගයම
බුද්ධානුභාවංදිස්වාපටිලද්ධසද්යධො පබ්බජි යසොපබ්බජි කාලය ො පට්ඨාය
සමණධම්මං අකත්වා දිවා සඞ්ගණිකාරායමො සකලරත්තිං නිද්දායමායනො
වීතිනායමති  යසො එකදිවසං මුට්ඨස්සති අසම්පජායනොනිද්දං ඔක්කන්ය ො
සුපියන යකසමස්සුං ඔහායරත්වා අම්බපල්ලවවණ්ණං චීවරං පාරුපිත්වා
හත්ථිගීවායං නිසීදිත්වා නගරං පිණ්ඩාය පවිට්ඨං  ත්යෙව මනුස්යස
සම්පත්ය  දිස්වා ලජ්ජාය හත්ථික්ඛන්ධය ො ඔරුය්හ අත් ානං දිස්වා 

පටිබුද්යධො, ‘‘ඊදිසං නාම සුපිනං මුට්ඨස්සතිනා අසම්පජායනන 
නිද්දායමායනන මයා දිට්ඨ’’න්ති උප්පන්නසංයවයගො විපස්සනං 

පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං අපදායන (අප 

යෙර2.52.12-16) – 
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‘‘කකුධංවිලසන් ංව, යදවයදවංනරාසභං; 

රථියංපටිපජ්ජන් ං, යකොසම්බංඅදදිං දා  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

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

අෙ යෙයරොයොදිට්ඨංසුපිනංඅඞ්කුසංකත්වා අරහත් ස්සඅධිග ත් ා
 ස්යසවසුපිනස්සකිත් නවයසනඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

197. 

‘‘අම්බපල්ලවසඞ්කාසං, අංයසකත්වානචීවරං; 

නිසින්යනොහත්ථිගීවායං, ගාමංපිණ්ඩායපාවිසිං  

198. 

‘‘හත්ථික්ඛන්ධය ොඔරුය්හ, සංයවගංඅලභිං දා; 

යසොහං දිත්ය ො  දා සන්ය ො, පත්ය ො යම ආසවක්ඛයයො’’ති  – 

ගාොද්වයමාහ; 

 ත්ෙ අම්බපල් වසඞ්කාසං, අංයස කත්වාන චීවරන්ති
අම්බපල්ලවාකාරං පවාළවණ්ණං චීවරං ඛන්යධ කරිත්වා උත් රාසඞ්ගං 

කරිත්වා  ගා න්ති අත් යනො රාජධානිං හත්ථික්ඛන්යධ නිසින්යනො

පිණ්ඩාෙ පාවිසිං, පවිට්ඨමත්ය ොව මහාජයනන ඔයලොකියමායනො 

හත්ථික්ඛන්ධයතො ඔරුය්හ ඨිය ො පටිබුජ්ඣිං, පබුද්යධොව සංයවගං අ භිං

තදා ‘‘මුට්ඨස්සති අසම්පජායනො හුත්වා නිද්දායයොක්කමයනන එ ං
ජා ’’න්ති  අපයර පන ‘‘රාජාව හුත්වා රත්තිභායග එවරූපං සුපිනං දිස්වා
විභා ායරත්තියාහත්ථික්ඛන්ධංආරුය්හනගරවීථියංචරන්ය ො ං සුපිනං
සරිත්වා හත්ථික්ඛන්ධය ො ඔරුය්හ සංයවගං ලභිත්වා සත්ථු සන්තියක 
පබ්බජිත්වා අරහත් ං පත්වා උදානං උදායනන්ය ො ඉමා ගාො අභාසී’’ති

වදන්ති  දිත්යතොති  ස්මිං රාජකායල ජාතිමදයභොගමදාදිපරිදප්පිය ො
සමායනො සංයවගමලභින්තියයොජනා  

උසභත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

10. කප්පටකුරත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අෙමිති කප්පයටොති ආයස්මය ො කප්පටකුරත්යෙරස්ස ගාො  කා
උප්පත්ති අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි 

උපචිනන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං භගවන් ං වින ාය නාම නදියා තීයර
අඤ්ඤ රස්මිං රුක්ඛමූයල නිසින්නං දිස්වා පසන්නමානයසො
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යක කපුප්යඵහි පූජං අකාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු 
සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං දුග්ග කුයල නිබ්බත්තිත්වා

යාවවයප්පත්ති,  ාවඅඤ්ඤංඋපායංඅජානන්ය ොකප්පටඛණ්ඩනිවාසයනො 

සරාවහත්යෙො  ත්ෙ  ත්ෙ කුරං පරියයසන්ය ො විචරි, ය න 

කප්පටකුයරොත්යවව පඤ්ඤායත්ෙ  යසො වයප්පත්ය ො තිණං වික්කිණිත්වා
ජීවිකං කප්යපන්ය ො එකදිවසං තිණලාවනත්ෙං අරඤ්ඤං ගය ො  ත්ෙ 

අඤ්ඤ රං ඛීණාසවත්යෙරං දිස්වා  ං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා නිසීදි 
 ස්සයෙයරො ධම්මංකයෙසි යසොධම්මංසුත්වාපටිලද්ධසද්යධො‘‘කිංයම
ඉමාය කිච්ඡජීවිකායා’’ති පබ්බජිත්වා අත් යනො නිවත්ෙකප්පටයචොළං

එකස්මිංඨායනනික්ඛිපි යදා චස්ස අනභිරතිඋප්පජ්ජති,  දා ංකප්පටං

ඔයලොයකන් ස්ස අනභිරති විගච්ඡති, සංයවගං පටිලභි  එවං කයරොන්ය ො
සත් ක්ඛත්තුංඋප්පබ්බජි  ස්ස ංකාරණංභික්ඛූභගවය ො ආයරොයචසුං 
අයෙකදිවසංකප්පටකුයරො භික්ඛුධම්මසභායං පරිසපරියන්ය නිසින්යනො 

නිද්දායති,  ංභගවායචොයදන්ය ො– 

199. 

‘‘අයමිතිකප්පයටොකප්පටකුයරො, අච්ඡායඅතිභරි ාය; 

අම ඝටිකායංධම්මකටමත්ය ො, ක පදංඣානානිඔයචතුං  

200. 

‘‘මා යඛො ත්වං කප්පට පචායලසි, මා ත්වං උපකණ්ණම්හි 

 ායළස්සං; 

න හි ත්වං කප්පට මත් මඤ්ඤාසි, සඞ්ඝමජ්ඣම්හි 
පචලායමායනො’’ති – 

ගාොද්වයංඅභාසි  

 ත්ෙ අෙමිතිකප්පයටොකප්පටකුයරොති කප්පටකුයරොභික්ඛු‘‘අයංමම

කප්පයටො, ඉමං පරිදහිත්වා යො  ො ජීවාමී’’ති එවං 

උප්පන්නමිච්ඡාවි ක්යකො අච්ඡාෙඅතිභරිතාෙඅ තඝටිකාෙං මම අම ඝයට

 හං හංවස්සන්ය ‘‘අම මධිග ංඅහමනුසාසාමි, අහං ධම්මංයදයසමි’’

)මහාව  12; ම නි  1.286; 2.342). ‘‘අන්ධීභූ ස්මිං යලොකස්මිං, ආහඤ්ඡං

අම දුන්දුභි’’න්තිආදිනා )මහාව  11; ම  නි  1.285; 2.341) යඝොයසත්වා 

මයා ධම්මාමය  පවස්සියමායන කතපදං ඣානානි ඔයචතුං 
යලොකියයලොකුත් රජ්ඣානානි උපයචතුං භායවතුං ක පදං

කටමග්ගවිහි භාවනාමග්ගංඉදංමමසාසනං,  ොපි ධම් කට ත්යතො මම
සාසනධම්මය ො උක්කණ්ඨචිත්ය ො අපග මානයසො කප්පටකුයරොති  ං
යචොයදත්වා පුනපිස්ස සයහොඩ්ඪං යචොරං ගණ්හන්ය ො විය පමාදවිහාරං

දස්යසන්ය ො ‘‘ ායඛො ත්වං, කප්පට, පචාය සී’’තිගාෙමාහ  
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 ත්ෙ  ායඛොත්වං, කප්පට, පචාය සීති ත්වං, කප්පටකුර, ‘‘මමධම්මං
සුණිස්සාමී’’තිනිසීදිත්වාමායඛොපචායලසිමා පචලාහිමානිද්දංඋපගච්ඡි  

 ා ත්වං උපකණ්ණම්හි තායළස්සන්ති  ං නිද්දායමානං උපකණ්ණම්හි
කණ්ණසමීයප යදසනාහත්යෙන අහං මා ප ායළස්සං  යො ඉය ො පරං

කියලසප්පහානායඅහං ංනඔවයදයයං,  ොපටිපජ්ජාහීති අත්යෙො  නහි

ත්වං, කප්පට,  ත්ත ඤ්ඤාසීති ත්වං, කප්පට, සඞ්ඝ ජ්ඣම්හි

පච ාෙ ායනො මත් ං පමාණංනවා මඤ්ඤසි, ‘‘අයමතිදුල්ලයභොඛයණො

පටිලද්යධො, යසොමාඋපජ්ඣගා’’තිඑත් කම්පිනජානාසි, පස්සයාවචය 
අපරද්ධන්තියචොයදසි  

එවං භගව ා ද්වීහි ගාොහි ගාළ්හං  ං නිග්ගය්හ යචොදනාය ක ාය 

අට්ඨියවධවිද්යධො විය චණ්ඩගයජො මග්ගං ඔ රන්ය ො විය ච
සඤ්ජා සංයවයගොවිපස්සනං පට්ඨයපත්වානචිරස්යසවඅරහත් ංපාපුණි 

ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.52.17-22) – 

‘‘වින ානදියාතීයර, විහාසිපුරිසුත් යමො; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, එකග්ගංසුසමාහි ං  

‘‘මධුගන්ධස්සපුප්යඵන, යක කස්සඅහං දා; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, බුද්ධයසට්ඨමපූජයං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා සත්ොරා වුත් ගාොද්වයයමව අත් යනො

අරහත් ාධිගමනස්ස අඞ්කුසභූ න්ති පච්චුදාහාසි  ය නස්ස  යදව
අඤ්ඤාබයාකරණංඅයහොසීති  

කප්පටකුරත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

චතුත්ෙවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5. පඤ්චමවග්යගො 

1. කු ාරකස්සපත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අයහො බුද්ධාඅයහොධම් ාතිආයස්මය ො කුමාරකස්සපත්යෙරස්සගාො 

කා උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල බ්රාහ්මණකුයල 
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පාපුණි  ‘‘කුලයගයහ’’ති පන

අඞ්ගුත් රට්ඨකොයං )අ නි  අට්ඨ 1.1.217) වුත් ං යසොසත්ථුසන්තිකං
ගන්ත්වා ධම්මං සුණන්ය ො සත්ොරං එකං භික්ඛුං චිත් කථිකානං
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පටුන 

අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා සයම්පි  ං ඨානන් රං ආකඞ්ඛන්ය ො
පණිධානංකත්වා දනුරූපානිපුඤ්ඤානිකයරොන්ය ොකස්සපස්සභගවය ො
කායල සමණධම්මංකත්වාසුගතීසුයයවසංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායද
රාජගයහ යසට්ඨිධී ාය කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගණ්හි  සා කිර
කුමාරිකාකායලයයව පබ්බජිතුකාමාහුත්වාමා ාපි යරොයාචිත්වාපබ්බජ්ජං
අලභමානා කුලඝරං ග ාපි ගබ්භසණ්ඨි ම්පි අජානන්තී සාමිකං
ආරායධත්වා ය නඅනුඤ්ඤා ාභික්ඛුනීසු පබ්බජි ා  ස්සා ගබ්භිනිභාවං

දිස්වා භික්ඛුනියයො යදවදත් ං පුච්ඡිංසු  යසො ‘‘අස්සමණී’’ති ආහ  පුන
දසබලං පුච්ඡිංසු  සත්ො උපාලිත්යෙරං පටිච්ඡායපසි  යෙයරො 
සාවත්ථිනගරවාසීනි කුලානි විසාඛඤ්ච උපාසිකං පක්යකොසායපත්වා

සරාජිකාය පරිසාය විනිච්ඡිනන්ය ො ‘‘පුයර ලද්යධො ගබ්යභො, පබ්බජ්ජා

අයරොගා’’තිආහ සත්ො ‘‘සුවිනිච්ඡි ංඅධිකරණ’’න්තියෙරස්සසාධුකාරං
අදාසි  

සා භික්ඛුනී සුවණ්ණබිම්බසදිසං පුත් ං විජාය   ං රාජා 
පයසනදියකොසයලො යපොයසසි  ‘‘කස්සයපො’’ති චස්ස නාමං අකංසු 
අපරභායග අලඞ්කරිත්වාසත්ථුසන්තිකංයනත්වාපබ්බායජසි කුමාරකායල 

පබ්බජි ත් ා භගව ා ‘‘කස්සපං පක්යකොසෙ, ඉදං ඵලං වා ඛාදනීයං වා
කස්සපස්ස යදො’’ති වුත්ය  ‘‘ක රකස්සපස්සා’’ති 
‘‘කුමාරකස්සපස්සා’’ති  එවං ගහි නාමත් ා රඤ්යඤො

යපොසාවනිකපුත් ත් ා ච වුඩ්ඪකායලපි කු ාරකස්සයපොත්යවව
පඤ්ඤායත්ෙ  

යසො පබ්බජි කාලය ො පට්ඨාය විපස්සනාය යචව කම්මං කයරොති, 
බුද්ධවචනඤ්ච උග්ගණ්හාති  අෙ ය න සද්ධිං පබ්බ මත්ෙයක
සමණධම්මං කත්වා අනාගාමී හුත්වා සුද්ධාවායස නිබ්බත්ය ො මහාබ්රහ්මා 

‘‘විපස්සනාය මුඛං දස්යසත්වා මග්ගඵලප්පත්තියා උපායං කරිස්සාමී’’ති
පඤ්චදස පඤ්යහ අභිසඞ්ඛරිත්වා අන්ධවයන වසන් ස්ස යෙරස්ස ‘‘ඉයම 
පඤ්යහ සත්ොරං පුච්යඡයයාසී’’ති ආචික්ඛිත්වා ගය ො  යසො ය  පඤ්යහ
භගවන් ං පුච්ඡි  භගවාපිස්ස බයාකාසි  යෙයරො සත්ොරා
කථි නියායමයනව ය  උග්ගණ්හිත්වා විපස්සනං ගබ්භං ගණ්හායපත්වා

අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.54.150-177) – 

‘‘ඉය ොස සහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො; 

සබ්බයලොකහිය ොවීයරො, පදුමුත් රනාමයකො  

‘‘ දාහංබ්රාහ්මයණොහුත්වා, විස්සුය ොයවදපාරගූ; 

දිවාවිහාරංවිචරං, අද්දසංයලොකනායකං  

‘‘චතුසච්චංපකායසන් ං, යබොධයන් ංසයදවකං; 

විචිත් කථිකානග්ගං, වණ්ණයන් ංමහාජයන  
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‘‘ දාමුදි චිත්ය ොහං, නිමන්ය ත්වා ොග ං; 

නානාරත්ය හිවත්යෙහි, අලඞ්කරිත්වානමණ්ඩපං  

‘‘නානාර නපජ්යජො ං, සසඞ්ඝංයභොජයං හිං; 

යභොජයත්වානසත් ාහං, නානග්ගරසයභොජනං  

‘‘නානාචිත්ය හිපුප්යඵහි, පූජයත්වාසසාවකං; 

නිපච්චපාදමූලම්හි,  ංඨානපත්ෙයංඅහං  

‘‘ දාමුනිවයරොආහ, කරුයණකරසාසයයො; 

පස්සයෙ ංදිජවරං, පදුමානනයලොචනං  

‘‘පීතිපායමොජ්ජබහුලං, සමුග්ග  නූරුහං; 

හාසම්හි විසාලක්ඛං, මමසාසනලාලසං  

‘‘පති ංපාදමූයලයම, එකාවත්ෙසුමානසං; 

එසපත්යෙති ංඨානං, විචිත් කථිකත් නං  

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘ ස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

කුමාරකස්සයපොනාම, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො  

‘‘විචිත් පුප්ඵදුස්සානං, ර නානඤ්චවාහසා; 

විචිත් කථිකානංයසො, අග්ග ංපාපුණිස්සති  

‘‘ය න කම්යමනසුකය න, යච නාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසංයදහං,  ාවතිංසමගච්ඡහං  

‘‘පරිබ්භමංභවාභයව, රඞ්ගමජ්යඣයොනයටො; 

සාඛමිගත්රයජොහුත්වා, මිගියාකුච්ඡියමොක්කමිං  

‘‘ දාමයකුච්ඡිගය , වජ්ඣවායරොඋපට්ඨිය ො; 

සායඛනචත් ායමමා ා, නියරොධංසරණංග ා  

‘‘ය නසාමිගරායජන, මරණාපරියමොචි ා; 

පරිච්චජිත්වාසපාණං, මයමවංඔවදී දා  

‘‘නියරොධයමවයසයවයය, නසාඛමුපසංවයස; 

නියරොධස්මිංම ංයසයයයො, යඤ්යචසාඛම්හිජීවි ං  
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‘‘ය නානුසිට්ඨාමිගයූෙයපන, අහඤ්චමා ාච යෙ යරච; 

ආගම්මරම්මංතුසි ාධිවාසං, ග ාපවාසංසඝරංයයෙව  

‘‘පුයනොකස්සපවීරස්ස, අත්ෙයමන් ම්හිසාසයන; 

ආරුය්හයසලසිඛරං, යුඤ්ජිත්වාජිනසාසනං  

‘‘ඉදානාහං රාජගයහ, ජාය ොයසට්ඨිකුයලඅහුං; 

ආපන්නසත් ායමමා ා, පබ්බජිඅනගාරියං  

‘‘සගබ්භං ංවිදිත්වාන, යදවදත් මුපානයුං; 

යසොඅයවොචවිනායසෙ, පාපිකංභික්ඛුනිංඉමං  

‘‘ඉදානිපිමුනින්යදන, ජියනනඅනුකම්පි ා; 

සුඛිනීඅජනීමය්හං, මා ාභික්ඛුනුපස්සයය  

‘‘ ංවිදිත්වාමහීපායලො, යකොසයලොමංඅයපොසය; 

කුමාරපරිහායනන, නායමනාහඤ්චකස්සයපො  

‘‘මහාකස්සපමාගම්ම, අහංකුමාරකස්සයපො; 

වම්මිකසදිසංකායං, සුත්වාබුද්යධනයදසි ං  

‘‘ ය ොචිත් ංවිමුච්චියම, අනුපාදායසබ්බයසො; 

පායාසිංදමයත්වාහං, එ දග්ගමපාපුණිං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාචිත් කථිකභායවනසත්ොරාඑ දග්යගඨපිය ො 

අත් යනො පටිපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා ර නත් යගුණවිභාවනමුයඛන

අඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො – 

201. 

‘‘අයහො බුද්ධාඅයහොධම්මා, අයහොයනොසත්ථු සම්පදා; 

යත්ෙඑ ාදිසංධම්මං, සාවයකොසච්ඡිකාහිති  

202. 

‘‘අසඞ්යඛයයයසුකප්යපසු, සක්කායාධිග ාඅහූ; 

ය සමයංපච්ඡිමයකො, චරියමොයංසමුස්සයයො; 

ජාතිමරණසංසායරො, නත්ථි දානි පුනබ්භයවො’’ති  – ගාොද්වයං 

අභාසි; 

 ත්ෙ අයහොති අච්ඡරියත්යෙ නිපාය ො  බුද්ධාති සබ්බඤ්ඤුබුද්ධා, 

ගාරවවයසන බහුවචනං, අයහො අච්ඡරියා සම්බුද්ධාති අත්යෙො  ධම් ාති

පරියත්තිධම්යමන සද්ධිං නව යලොකුත් රධම්මා  අයහො යනො සත්ථු
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සම්පදාති අම්හාකං සත්ථු දසබලස්ස අයහො සම්පත්තියයො  ෙත්ොති යස්මිං 

සත්ෙරි බ්රහ්මචරියවායසන  එතාදිසං ධම් ං, සාවයකො සච්ඡිකාහිතීති
එ ාදිසං එවරූපං සුවිසුද්ධජ්ඣානාභිඤ්ඤාපරිවාරං 
අනවයසසකියලසක්ඛයාවහං සන් ං පණී ං අනුත් රං ධම්මං සාවයකොපි

නාම සච්ඡිකරිස්සති,  ස්මා එවංවිධගුණවියසසාධිගමයහතුභූ ා අයහො

අච්ඡරියාබුද්ධාභගවන්ය ො, අච්ඡරියා ධම්මගුණා, අච්ඡරියාඅම්හාකංසත්ථු
සම්පත්තියයොති ර නත් යස්ස ගුණාධිමුත්තිං පයවයදසීති 
ධම්මසම්පත්තිකිත් යනයනවහිසඞ්ඝසුප්පටිපත්තිකිත්ති ා යහොතීති  

එවං සාධාරණවයසන දස්සි ං ධම්මස්ස සච්ඡිකිරියං ඉදානි 

අත්තුපනායකංකත්වා දස්යසන්ය ො ‘‘අසඞ්යඛයෙයසූ’’ති ගාෙමාහ   ත්ෙ 

අසඞ්යඛයෙයසූති ගණනපෙං වීතිවත්ය සු මහාකප්යපසු  සක්කාොති
පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා  ය  හි පරමත්ෙය ො විජ්ජමානධම්මසමූහ ාය

‘‘සක්කායා’’තිවුච්චන්ති  අහූතිනිවත් නූපායස්සඅනධිග ත් ාඅනපග ා

අයහසුං  යතස ෙං පච්ඡි යකො චරිය ොෙං සමුස්සයෙොති යස්මා අයං

සබ්බපච්ඡිමයකො,  ය ො එව චරියමො,  ස්මා ජාති රණසහිය ො 

ඛන්ධාදිපටිපාටිසඤ්ඤිය ො සංසායරො ඉදානි ආයතිං පුනබ්භවාභාවය ො 

පුනබ්භයවොනත්ථි, අයමන්තිමාජාතීතිඅත්යෙො  

කුමාරකස්සපත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. ධම් පා ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යෙොහයව දහයරොභික්ඛූතිආයස්මය ො ධම්මපාලත්යෙරස්සගාො කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො අත්ෙදස්සිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො යකනචියදවකරණීයයන වනන් ං උපගය ො සත්ොරං 
දිස්වා පසන්නමානයසො පිලක්ඛඵලමදාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන 
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සත්ෙරි පරිනිබ්බුය  

අවන්තිරට්යඨ බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා ධම් පාය ොති ලද්ධනායමො
වයප්පත්ය ො ක්කසිලංගන්ත්වාසිප්පංඋග්ගයහත්වාපටිනිවත්ය න්ය ො 
අන් රාමග්යග එකස්මිං විහායර අඤ්ඤ රං යෙරං දිස්වා  ස්ස සන්තියක
ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා 

ඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.39.21-25) – 

‘‘වනන් යරබුද්ධංදිස්වා, අත්ෙදස්සිංමහායසං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, පිලක්ඛස්සාදදිංඵලං  

‘‘අට්ඨාරයසකප්පසය , යංඵලමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

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

ඡළභිඤ්යඤො පනහුත්වා සමාපත්තිසුයඛනවීතිනායමන්ය ො එකදිවසං 
 ස්මිං විහායර ද්යව සාමයණයර රුක්ඛග්යග පුප්ඵානි ඔචිනන්ය 
ආරූළ්හසාඛාය භග්ගායප න්ය දිස්වායෙයරොඉද්ධානුභායවනහත්යෙන
ගයහත්වා අයරොයගයයව භූමියං ඨයපත්වා ය සං සාමයණරානං ධම්මං
යදයසන්ය ො– 

203. 

‘‘යයොහයවදහයරොභික්ඛු, යුඤ්ජතිබුද්ධසාසයන; 

ජාගයරොසහිසුත්ය සු, අයමොඝං ස්සජීවි ං  

204. 

‘‘ ස්මාසද්ධඤ්චසීලඤ්ච, පසාදංධම්මදස්සනං; 

අනුයුඤ්යජෙයමධාවී, සරංබුද්ධානසාසන’’න්ති –ඉමාද්යව ගාො

අභාසි; 

 ත්ෙ යෙොති අනියමවචනං  හයවති දළ්හත්යෙ නිපාය ො  දහයරොති

 රුයණො  භික්ඛතීති භික්ඛු. යුඤ්ජතීති ඝටති වායමති  ජාගයරොති 

ජාගරණධම්මසමන්නාගය ො  සුත්යතසූති සුපන්ය සු  ඉදං වුත් ං යහොති 

යෙො භික්ඛු දහයරොව සමායනො  රුයණො ‘‘ ොහං පච්ඡා වුඩ්ඪකායල

ජානිස්සාමී’’ති අචින්ය ත්වා බුද්ධානං සාසයන අප්පමාදපටිපත්තියං 

යුඤ්ජති සමෙවිපස්සනාභාවනාය යයොගං කයරොති, යසො සුත්යතසු 

අවිජ්ජානිද්දාය සුත්ය සු පමත්ය සු සද්ධාදිජාගරධම්මසමන්නාගයමන 

ජාගයරො,  ය ො එව අත් හි පරහි පාරිපූරියා අය ොඝං අවඤ්ඣං තස්ස

ජීවිතං, යස්මා ච එ යදවං, තස් ා සද්ධඤ්ච ‘‘අත්ථි කම්මං අත්ථි

කම්මවිපායකො’’තිආදිනයප්පවත් ං කම්මඵලසද්ධඤ්ච, සද්ධූපනිබන්ධත් ා

සීලස්ස  දුපනිස්සයං චතුපාරිසුද්ධිසී ඤ්ච, ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, 

ස්වාඛාය ො ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො සඞ්යඝො’’ති එවං

පවත් ර නත් යප්පසාදඤ්ච, විපස්සනාපඤ්ඤාසහි ාය මග්ගපඤ්ඤාය

පරිඤ්ඤාදිවයසන චතුසච්චධම් දස්සනඤ්ච ය ධාවී ධම්යමොජපඤ්ඤාය

සමන්නාගය ො භික්ඛු බුද්ධානං සාසනං ඔවාදං අනුසිට්ඨිං අනුස්සරන්ය ො

ආදිත් ම්පි අත් යනො සීසං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා අනුයුඤ්යජෙ,  ත්ෙ 

අනුයයොගංආ ප්පංකයරයයාතිඅත්යෙො  

ධම්මපාලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. බ්රහ් ාලිත්යෙරගාොවණ්ණනා 

කස්සින්ද්රිොනි ස ෙඞ්ගතානීති ආයස්මය ො බ්රහ්මාලිත්යෙරස්ස ගාො 

කා උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයං කුසලං උපචිනන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල
කුලයගයහනිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ංපත්ය ොඑකදිවසංසත්ොරංපිණ්ඩාය
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චරන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො වන්දිත්වා පාදඵලං අදාසි  සත්ො
අනුයමොදනං වත්වා පක්කාමි  යසො ය නපුඤ්ඤකම්යමනයදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යකොසලරට්යඨ බ්රාහ්මණකුයල

නිබ්බත්තිත්වා බ්රහ් ාලීතිලද්ධනායමො විඤ්ඤු ංපත්ය ොයහතුසම්පත්තියා
යචොදියමායනො සංසායර සඤ්ජා සංයවයගො  ාදියසන 

කලයාණමිත් සන්නිස්සයයන බුද්ධසාසයන පබ්බජිත්වා
පතිරූපකම්මට්ඨානං ගයහත්වා අරඤ්යඤ විහරන්ය ො ඤාණස්ස
පරිපාකග ත් ානචිරස්යසවවිපස්සනංවඩ්යඪත්වා ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි 

ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.51.63-67) – 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, ආහුතීනංපටිග්ගහං; 

රථියංපටිපජ්ජන් ං, පාදඵලංඅදාසහං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා මග්ගසුයඛන ඵලසුයඛන වීතිනායමන්ය ො

එකදිවසං පධානපරිග්ගාහයකන යෙයරන  ස්මිං අරඤ්ඤාය යන භික්ඛූ
උද්දිස්සවුත් ංපධානානුයයොගංපරිග්ගණ්හන්ය ො– 

205. 

‘‘කස්සින්ද්රියානි සමෙඞ්ග ානි, අස්සායො සාරථිනාසුදන් ා; 

පහීනමානස්සඅනාසවස්ස, යදවාපිකස්සපිහයන්ති ාදියනො  

206. 

‘‘මය්හින්ද්රියානිසමෙඞ්ග ානි, අස්සායොසාරථිනා සුදන් ා; 

පහීනමානස්සඅනාසවස්ස, යදවාපිමය්හංපිහයන්ති ාදියනො’’ති  – 

ගාොද්වයංඅභාසි  

 ස්සත්යෙො – ඉමස්මිං අරඤ්ඤාය යන වසන්ය සු භික්ඛූසු කස්ස 

භික්ඛුයනො යෙරස්ස වා නවස්ස වා මජ්ඣිමස්ස වා යඡයකන සාරථිනා

සුදන්තා අස්සා විය මනච්ඡට්ඨානි ඉන්ද්රිොනි ස ෙං දන් භාවං

නිබ්බියසවනභාවං ගතානි. කස්ස නවවිධම්පි මානං පහාය ඨි ත් ා 

පහීන ානස්ස චතුන්නම්පි ආසවානං අභායවන අනාසවස්ස ඉට්ඨාදීසු

 ාදිලක්ඛණප්පත්තියා තාදියනො යදවාපි පිහෙන්ති මනුස්සාපි
සම්මාපටිපත්තිදස්සනාදිනාච ආදයරනපත්යෙන්තීති  

 ත්ෙ ච ගාොයං පුරිමඩ්යඪන අනාගාමිමග්ගාධිගයමො පුට්යඨො, 
අනාගාමියනොපි හි ඉන්ද්රියානි පහීනකාමරාගබයාපාද ාය සමෙං
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නිබ්බියසවන ංග ානි යහොන්ති ඉ යරනඅරහත් මග්ගපටිලායභො, අරහා
හි‘‘පහීනමායනොඅනාසයවො ාදී’’තිච වුච්චති  

අොයස්මා බ්රහ්මාලි පධානපරිග්ගාහයකන වුත් ං ‘‘කස්සින්ද්රිොනී’’ති
ගාෙං පච්චනුභාසි   දත්ෙං අත්තූපනායකවයසන විස්සජ්යජන්ය ො 

‘‘ ය්හින්ද්රිොනී’’තිආදිකාය දුතියගාොය අඤ්ඤං බයාකාසි,  ත්ෙ 

 ය්හින්ද්රිොනීතිමමචක්ඛාදීනිඉන්ද්රියානි  යසසංවුත් නයයමව  

බ්රහ්මාලිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. ය ොඝරාජත්යෙරගාොවණ්ණනා 

ඡවිපාපක චිත්තභද්දකාති ආයස්මය ො යමොඝරාජත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො පදුමුත් රස්ස භගවය ො
කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ථු 

සන්තියක ධම්මං සුණන්ය ො සත්ොරං එකං භික්ඛුං ලූඛචීවරධරානං
අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා  ං ඨානන් රං ආකඞ්ඛන්ය ො පණිධානං
කත්වා ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානිකයරොන්ය ො අත්ෙදස්සිස්සභගවය ො
කායලබ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වාබ්රාහ්මණානං විජ්ජාසිප්යපසුනිප්ඵත්තිං
ගය ො බ්රාහ්මණමාණයව විජ්ජාසිප්පානි සික්ඛායපන්ය ො එකදිවසං
අත්ෙදස්සිංභගවන් ංභික්ඛුසඞ්ඝපරිවු ංගච්ඡන් ං දිස්වාපසන්නමානයසො
පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා සිරසි අඤ්ජලිං කත්වා ‘‘යාව ා රූපියනො
සත් ා’’තිආදිනා ඡහි ගාොහි අභිත්ෙවිත්වා භාජනං පූයරත්වා මධුං
උපනායමසි සත්ොමධුංපටිග්ගයහත්වාඅනුයමොදනංඅකාසි  

යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො කස්සපස්ස
භගවය ො කායල කට්ඨවාහනස්ස නාම රඤ්යඤො අමච්යචො හුත්වා ය න
සත්ථු ආනයනත්ෙං පුරිසසහස්යසන යපසිය ො සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා
ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා වීසතිවස්සසහස්සානි
සමණධම්මං කත්වා  ය ො චුය ො එකං බුද්ධන් රං සුගතීසුයයව 
පරිවත්ය න්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා 

ය ොඝරාජාති ලද්ධනායමො බාවරීබ්රාහ්මණස්ස සන්තියක උග්ගහි සිප්යපො
සංයවගජාය ො ාපසපබ්බජ්ජංපබ්බජිත්වා ාපසසහස්සපරිවායරො අජි ාදීහි
සද්ධිං සත්ථු සන්තිකං යපසිය ො ය සං පන්නරසයමො හුත්වා පඤ්යහ 

පුච්ඡිත්වා පඤ්හවිස්සජ්ජනපරියයොසායන අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං 

අපදායන (අප යෙර1.4.64-83) – 

‘‘අත්ෙදස්සීතුභගවා, සයම්භූඅපරාජිය ො; 

භික්ඛුසඞ්ඝපරිබූළ්යහො, රථියංපටිපජ්ජෙ  

‘‘සිස්යසහිසම්පරිවුය ො, ඝරම්හාඅභිනික්ඛමිං; 

නික්ඛමිත්වානහං ත්ෙ, අද්දසංයලොකනායකං  
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‘‘අභිවාදියසම්බුද්ධං, සියරකත්වානඅඤ්ජලිං; 

සකංචිත් ංපසායදත්වා, සන්ෙවිංයලොකනායකං  

‘‘යාව ා රූපියනොසත් ා, අරූපීවා අසඤ්ඤියනො; 

සබ්යබය  වඤාණම්හි, අන්ය ොයහොන්තිසයමොගධා  

‘‘සුඛුමච්ඡිකජායලන, උදකංයයොපරික්ඛියප; 

යයයකචිඋදයකපාණා, අන්ය ොජායලභවන්තිය   

‘‘යයසඤ්චයච නාඅත්ථි, රූපියනොචඅරූපියනො; 

සබ්යබය  වඤාණම්හි, අන්ය ොයහොන්තිසයමොගධා  

‘‘සමුද්ධරසිමංයලොකං, අන්ධකාරසමාකුලං; 

 වධම්මංසුණිත්වාන, කඞ්ඛායසො ං රන්තිය   

‘‘අවිජ්ජානිවුය යලොයක, අන්ධකායරනඔත්ෙයට; 

 වඤාණම්හියජො න්ය , අන්ධකාරාපධංසි ා  

‘‘තුවංචක්ඛූසිසබ්යබසං, මහා මපනූදයනො; 

 වධම්මංසුණිත්වාන, නිබ්බායතිබහුජ්ජයනො  

‘‘පුටකං පූරයත්වාන, මධුඛුද්දමයනළකං; 

උයභොහත්යෙහිපග්ගය්හ, උපයනසිංමයහසියනො  

‘‘පටිග්ගණ්හිමහාවීයරො, සහත්යෙනමහාඉසි; 

භුඤ්ජිත්වා ඤ්චසබ්බඤ්ඤූ, යවහාසංනභමුග්ගමි  

‘‘අන් ලික්යඛඨිය ොසත්ො, අත්ෙදස්සීනරාසයභො; 

මමචිත් ංපසායදන්ය ො, ඉමාගාොඅභාසෙ  

‘‘යයනිදංෙවි ංඤාණං, බුද්ධයසට්යඨොචයෙොමිය ො; 

ය නචිත් ප්පසායදන, දුග්ගතිංයසොනගච්ඡති  

‘‘චතුද්දසඤ්චඛත්තුංයසො, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 

පෙබයාරජ්ජංඅට්ඨස ං, වසුධංආවසිස්සති  

‘‘පඤ්යචවස ක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 

පයදසරජ්ජංඅසඞ්යඛයයං, මහියාකාරයස්සති  

‘‘අජ්ඣායයකොමන් ධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 

යගො මස්සභගවය ො, සාසයනපබ්බජිස්සති  
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‘‘ගම්භීරං නිපුණංඅත්ෙං, ඤායණන විචිනිස්සති; 

යමොඝරාජාතිනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො  

‘‘තීහිවිජ්ජාහිසම්පන්නං, ක කිච්චමනාසවං; 

යගො යමොසත්ෙවාහග්යගො, එ දග්යගඨයපස්සති  

‘‘හිත්වාමානුසකංයයොගං, යඡත්වානභවබන්ධනං; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා සත්ෙලූඛං සුත් ලූඛං රජනලූඛන්ති වියසයසන 

තිවියධනපි ලූයඛන සමන්නාග ං පංසුකූලං ධායරසි  ය න නං සත්ො
ලූඛචීවරධරානං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි  අපරභායග පුරිමකම්මප්පච්චයා
පරිහාරස්ස අකරණය ො යෙරස්ස සරීයර දද්දුපීළකාදීනි උප්පජ්ජිත්වා
වඩ්ඪිංසු  යසො ‘‘යසනාසනං දුස්සතී’’ති යහමන්ය පි මගධක්යඛත්ය සු
පලාලසන්ොරානි අත්ෙරිත්වා යසති   ං එකදිවසං උපට්ඨානං 
උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන් ංනිසින්නං සත්ො පටිසන්ොරවයසන 

‘‘ඡවිපාපකා’’තිආදිනා පඨමගාොයපුච්ඡි  

207.  ත්ෙ ඡවිපාපකාති දද්දුකච්ඡුපීළකාහි භින්නච්ඡවිභාවය ො 

හීනච්ඡවික දුට්ඨච්ඡවික. චිත්තභද්දකාති අනවයසසකියලසප්පහායනන

බ්රහ්මවිහාරයසවනාය ච භද්දචිත්  සුන්දරචිත්   ය ොඝරාජාති  ස්ස

ආලපනං  සතතං ස ාහියතොති අග්ගඵලසමාධිනා නිච්චකාලං අභිණ්හං

සමාහි මානයසො  යහ න්තිකසීතකා රත්තියෙොති යහමන් සමයය
සී කාලරත්තියයො  අච්චන් සංයයොයග යච ං උපයයොගවචනං 

‘‘යහමන්තිකා සී කාලරත්තියයො’’තිපි පාළි   ත්ෙ යහ න්තිකාති

යහමන්ය ොගධා යහමන් පරියාපන්නාති අත්යෙො  භික්ඛු ත්වං සීති භික්ඛු

යකො ත්වං අසි, එවංභූය ො පයරසු  ව යසනාසනං කත්වා අයදන්ය සු

සඞ්ඝිකඤ්ච යසනාසනං අපවිසන්ය ො  කෙං කරිස්සසීති යොවුත්ය 
සී කායල කෙං අත් භාවං පවත්ය සීති සත්ො පුච්ඡි  එවං පන පුට්යඨො
යෙයරොසත්ථු මත්ෙංකයෙන්ය ො– 

208. 

‘‘සම්පන්නසස්සා මගධා, යකවලාඉතියම සු ං; 

පලාලච්ඡන්නයකොයසයයං, යෙඤ්යඤසුඛජීවියනො’’ති –ගාෙමාහ; 

 ත්ෙ සම්පන්නසස්සාති නිප්ඵන්නසස්සා   ගධාති මගධරට්ඨං වදති 

මගධා නාම ජානපදියනො රාජකුමාරා, ය සං නිවායසො එයකොපි ජනපයදො

රුළ්හීවයසන‘‘මගධා’’ත්යවවබහුවචයනන වුච්චති  යකව ාතිඅනවයසසා  

ඉති ය  සුතන්ති එවං මයා සු ං   ත්ෙ යයො අදිට්යඨො පයදයසො,  ස්ස
වයසනසු න්ති වුත් ං ය නඑදියසකායලමගයධසුයත්ෙකත්ෙචිමයා
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වසිතුං සක්කාති දස්යසති  ප ා ච්ඡන්නයකො යසෙයං, ෙෙඤ්යඤ

සුඛජීවියනොති යො අඤ්යඤ සුඛජීවියනො භික්ඛූ යසනාසනසප්පායං ලද්ධා

සුන්දයරහි අත්ෙරණපාවුරයණහි සුයඛන සයන්ති, එවං අහම්පි
පලාලසන්ොරයමව යහට්ඨා සන්ෙරිත්වා උපරි තිරියඤ්ච 

පලාලච්ඡදයනයනව ඡාදි සරීර ාය පලාලච්ඡන්නයකො යසයයං සයං, 
යසයයංකප්යපසින්ති අත් යනොයොලාභසන්ය ොසංවිභායවති  

යමොඝරාජත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5. විසාඛපඤ්චා පුත්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

න උක්ඛියප යනො ච පරික්ඛියප පයරති ආයස්මය ො විසාඛස්ස 

පඤ්චාලපුත් ස්සගාො කාඋප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො
 ත්ෙ  ත්ෙභයවවිවට්ටූපනිස්සයංපුඤ්ඤංඋපචිනන්ය ොඉය ොචුද්දයස
කප්යප පච්චන් ගායම දලිද්දකුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො
එකදිවසං ඵලපරියයසනං චරන්ය හි  ස්මිං ගායම මනුස්යසහි සද්ධිං
අරඤ්ඤං ගය ො  ත්ෙ එකං පච්යචකබුද්ධං දිස්වා පසන්නමානයසො
වල්ලිඵලංඅදාසි යසොය නපුඤ්ඤකම්යමනයදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ො 
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද මගධරට්යඨ මණ්ඩලිකරාජකුයල නිබ්බත්තිත්වා 

විසායඛොති ලද්ධනායමො පඤ්චාලරාජධීතුයා පුත් භාවය ො පච්ඡා 

පඤ්චා පුත්යතොති පඤ්ඤායත්ෙ  යසො පි රි මය  රජ්ජං කායරන්ය ො
සත්ෙරි අත් යනො ගාමසමීපගය  සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුත්වා
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා සත්ොරා සද්ධිං සාවත්ථිං ගය ො විපස්සනං

පට්ඨයපත්වා නචිරස්යසව ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි  ය න වුත් ං අපදායන 

(අප යෙර1.39.31-36) – 

‘‘සබ්යබජනාසමාගම්ම, අගමිංසුවනං දා; 

ඵලමන්යවසමානාය , අලභිංසුඵලං දා  

‘‘ ත්ෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, සයම්භුංඅපරාජි ං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, වල්ලිඵලමදාසහං  

‘‘චතුද්දයසඉය ොකප්යප, යංඵලමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා යෙයරො ඤාතීනං අනුකම්පාය ජාතිභූමිං

අගමාසි   ත්ෙ මනුස්සා යෙරං උපසඞ්කමිත්වා කායලන කාලං ධම්මං

සුණන් ා එකදිවසං ‘‘කතිහි නු යඛො, භන්ය , අඞ්යගහි සමන්නාගය ො
ධම්මකථියකො යහොතී’’ති ධම්මකථිකලක්ඛණං පුච්ඡිංසු  යෙයරො ය සං
ධම්මකථිකලක්ඛණංකයෙන්ය ො– 
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209. 

‘‘න උක්ඛියප යනො ච පරික්ඛියප පයර, න ඔක්ඛියප පාරග ං න

එරයය; 

න චත් වණ්ණං පරිසාසු බයාහයර, අනුද්ධය ො සම්මි භාණි 
සුබ්බය ො  

210. 

‘‘සුසුඛුමනිපුණත්ෙදස්සිනා, මතිකුසයලනනිවා වුත්තිනා; 

සංයසවි බුද්ධසීලිනා, නිබ්බානංනහිය නදුල්ලභ’’න්ති – 

ගාොද්වයංඅභාසි  

 ත්ෙ නඋක්ඛියපතිඅත් ානංන උක්ඛියපයය, ජාතිආදීහිබාහුසච්චාදීහි

චඅත්තුක්කංසනංනකයරයය  යනොචපරික්ඛියපපයරතිපයරපරපුග්ගයල
ය යහව ජාතිආදීහි යනො පරික්ඛියප පරිච්ඡින්දිත්වා න ඛියපයය
ගුණපරිධංසනවයසන වා න ඛියපයය  න ඔක්ඛියප පයර ඉච්යචවං

සම්බන්යධො පයර ඔජ්ඣාපනවයසන නඔක්ඛියප යහට්ඨය ොකත්වාපයර

න ඔයලොකායපයය, නඔජ්ඣායපයයාති අත්යෙො  ‘‘න උක්ඛියප’’ති යකචි

පඨන්ති, යසො එවත්යෙො  පාරගතන්ති සංසාරපාරං විය විජ්ජාය පාරං ග ං

ඛීණාසවංය විජ්ජංඡළභිඤ්ඤංවා නඑරයෙ න ඝට්ටයයනආසායදයය  න

චත්තවණ්ණං පරිසාසු බයාහයරති අත් යනො වණ්ණං ගුණං
ලාභසක්කාරසියලොකං නිකාමයමායනො ඛත්තියපරිසාදීසු න භායසයය  

අනුද්ධයතොති උද්ධච්චරහිය ො  උද්ධ ස්ස හි වචනං නාදියන්ති  

සම්මිතභාණීති සම්මයදව මි භාණී, කායලන සාපයදසං පරියන් වතිං
අත්ෙසඤ්හි යමව වාචං භාසනසීයලොති අත්යෙො  ඉය ො අඤ්ඤො

වදන් ස්ස වචනං අගහණීයං යහොති  සුබ්බයතොති සුන්දරවය ො

සීලසම්පන්යනො  ‘‘සියා’’තිකිරියාපදංආයනත්වායයොයජ බ්බං  

එවං යෙයරො සඞ්යඛයපයනව ධම්මකථිකලක්ඛණං වත්වා ය සං
ගුණානං අත් නි ලබ්භමාන ං අධිමුච්චිත්වා භියයයොයසොමත් ාය

අභිප්පසන්නං මහාජනං ඤත්වා ‘‘එවංවිධස්ස ධම්මකථිකස්ස

විමුත් ාය නසන්නිස්සි ස්ස න නිබ්බානං දුල්ලභං, අෙ යඛො

සුලභයමවා’’ති දස්යසන්ය ො ‘‘සුසුඛු නිපුණත්ෙදස්සිනා’’ති දුතියගාෙමාහ 
 ස්සත්යෙොයහට්ඨා වුත්ය ොයයව  

විසාඛපඤ්චාලපුත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. චූළකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

නදන්තිය ොරාසුසිඛාසුයපඛුණාතිආයස්මය ො චූළකත්යෙරස්සගාො 

කා උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයං කුසලං උපචිනන්ය ො ඉය ො එකතිංයස කප්යප සිඛිස්ස
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භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං
සත්ොරං දිස්වා පසන්නමානයසො ඡත් පණ්ණිඵලං අදාසි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද

රාජගයහ බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා චූළයකොති ලද්ධනායමො
වයප්පත්ය ො ධනපාලදමයන සත්ෙරි ලද්ධප්පසායදො පබ්බජිත්වා

සමණධම්මං කයරොන්ය ො ඉන්දසාලගුහායං වසති, යසො එකදිවසං
ගුහාද්වායර නිසින්යනො මගධක්යඛත් ං ඔයලොයකසි   ස්මිං ඛයණ 
පාවුසකාලයමයඝො ගම්භීරමධුරනිග්යඝොයසො ස පටලසහස්සපටයලො

අඤ්ජන සිඛරසන්නිකායසො නභං පූයරත්වා පවස්සති, මයූරසඞ්ඝා ච
යමඝගජ්ජි ං සුත්වා හට්ඨතුට්ඨා යකකාසද්දං මුඤ්චිත්වා  ත්ෙ  ත්ෙ
පයදයස නච්චන් ා විචරන්ති  යෙරස්සපි ආවාසගබ්යභ යමඝවා ඵස්යසහි
අපග ධම්මත් ාපස්සද්ධකරජකායය කල්ල ංපත්ය උතුසප්පායලායභන

චිත් ං එකග්ගං අයහොසි, කම්මට්ඨානවීථිං ඔ රි, යසො  ං ඤත්වා
කාලසම්පදාදිකිත් නමුයඛනඅත් ානංභාවනායඋස්සායහන්ය ො– 

211. 

‘‘නදන්ති යමොරාසුසිඛාසුයපඛුණා, සුනීලගීවා සුමුඛාසුගජ්ජියනො; 

සුසද්දලාචාපිමහාමහීඅයං, සුබයාපි ම්බුසුවලාහකංනභං  

212. 

‘‘සුකල්ලරූයපො සුමනස්ස ඣාය ං, සුනික්කයමො සාධු

සුබුද්ධසාසයන; 

සුසුක්කසුක්කං නිපුණං සුදුද්දසං, ඵුසාහි  ං උත් මමච්චු ං 
පද’’න්ති – 

ද්යවගාොඅභාසි  

 ත්ෙ නදන්තිය ොරාසුසිඛාසුයපඛුණා, සුනී ගීවා සුමුඛාසුගජ්ජියනොති

එය  මත්ෙයක උට්ඨි ාහි සුන්දරාහි සිඛාහි සමන්නාග ත් ා සුසිඛා, 
නානාවණ්යණහිඅයනයකහියසොභයනහි භද්දකපිඤ්යඡහිසමන්නාග ත් ා 

සුයපඛුණා, රාජීවවණ්ණසඞ්කාසාය සුන්දරාය නීලවණ්ණාය ගීවාය

සමන්නාග ත් ා සුනී ගීවා, සුන්දරමුඛ ාය සුමුඛා, මනුඤ්ඤවාදි ාය 

සුගජ්ජියනො, ය ොරා සිඛණ්ඩියනො ඡජ්ජසංවාදී යකකාසද්දං මුඤ්චන් ා 

නදන්ති රවන්ති  සුසද්ද ාචාපි හා හීඅෙන්තිඅයඤ්චමහාපෙවී සුසද්දලා

සුන්දරහරි තිණා  සුබයාපිතම්බූති අභිනවවුට්ඨියා  හං  හං

විස්සන්දමානසලිල ායසුට්ඨු බයාපි ජලා වි  ජලා  ‘‘සුසුක්ක ම්බූ’’තිපි

පායඨො, සුවිසුද්ධජලාතිඅත්යෙො  සුව ාහකං නභන්තිඉදඤ්චනභංආකාසං
නීලුප්පලදලසන්නියභහි සමන් ය ො පූයරත්වා ඨිය හි සුන්දයරහි
වලාහයකහියමයඝහිසුවලාහකං  
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සුකල් රූයපො සු නස්සඣාෙතන්ති ඉදානි උතුසප්පායලායභන සුට්ඨු

කල්ලරූයපො කම්මනියසභායවොත්වං, නීවරයණහිඅනජ්ඣාරූළ්හචිත්  ාය
සුන්දරමනස්ස යයොගාවචරස්ස යං ආරම්මණූපනිජ්ඣානවයසන

ලක්ඛණූපනිජ්ඣානවයසන ච ඣාය ං  සුනික්කය ො…යප.… අච්චුතං

පදන්ති එවං ඣායන්ය ො ච සාධු සුබුද්ධස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාසයන 

සුන්දරනික්කයමො හුත්වා සුපරිසුද්ධසීල ාය සුසුක්කං, විසුද්ධසභාව ාය

සබ්බස්සපි සංකියලසස්ස යගොචරභාවානුපගමනය ො සුක්කං, 

නිපුණඤාණයගොචර ාය නිපුණං, පරමගම්භීර ාය සුදුද්දසං, පණී භායවන

යසට්ඨභායවන ච උත්ත ං, නිච්චසභාව ාය අච්චුතං පදං තං නිබ්බානං 

ඵුසාහි අත් පච්චක්ඛකරයණනසම්මාපටිපත්තියාසච්ඡිකයරොහීති  

එවං යෙයරො අත් ානං ඔවදන්ය ොව උතුසප්පායලායභන
සමාහි චිත්ය ො විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත් ං පාපුණි  ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර1.39.37-42) – 

‘‘කණිකාරංවජලි ං, පුණ්ණමායයවචන්දිමං; 

ජලන් ංදීපරුක්ඛංව, අද්දසංයලොකනායකං  

‘‘කදලිඵලං පග්ගය්හ, අදාසිංසත්ථුයනො අහං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, වන්දිත්වානඅපක්කමිං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංඵලමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

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

පීතියසොමනස්සජාය ො ‘‘නදන්ති ය ොරා’’තිආදිනා  ායයව ගාො
පච්චුදාහාසි ය නස්සඉදයමවඅඤ්ඤාබයාකරණං අයහොසීති  

චූළකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. අනූප ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

නන්ද ානාගතං චිත්තාති ආයස්මය ො අනූපමත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො ඉය ො එකතිංයස කප්යප
කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං පදුමං නාම
පච්යචකබුද්ධං පිණ්ඩාය චරන් ං රථියං දිස්වා පසන්නමානයසො
අඞ්යකොලපුප්යඵහි පූයජසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදයකොසලරට්යඨඉබ්භකුයල නිබ්බත්තිත්වා

රූපසම්පත්තියා අනූපය ොති ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො
උපනිස්සයසම්පන්න ාය කායම පහාය පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මං 
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කයරොන්ය ො අරඤ්යඤ විහරති   ස්ස චිත් ං බහිද්ධාරූපාදිආරම්මයණසු
විධාවති  කම්මට්ඨානං පරිවට්ටති  යෙයරො විධාවන් ං චිත් ං
නිග්ගණ්හන්ය ො– 

213. 

‘‘නන්දමානාග ං චිත් ං, සූලමායරොපමානකං; 

ය නය යනවවජසි, යයනසූලංකලිඞ්ගරං  

214. 

‘‘ ාහංචිත් කලිංබ්රූමි,  ංබ්රමූිචිත් දුබ්භකං; 

සත්ොය දුල්ලයභොලද්යධො, මානත්යෙමංනියයොජයී’’ති – 

ඉමාහිද්වීහිගාොහිඔවදි  

 ත්ෙ නන්ද ානාගතං චිත්තාති නන්දමාන අභිනන්දමාන චිත් 

අභිනන්දමානං ආග ං උප්පන්නං. සූ  ායරොප ානකන්ති
දුක්ඛුප්පත්තිට්ඨාන ාය සූලසදිසත් ා සූලං  ං  ං භවං කම්මකියලයසහි

එත් කං කාලං ආයරොපියමානං  යතන යතයනව වජසි, යෙන සූ ං

කලිඞ්ගරන්ති යත්ෙ යත්ෙ සූලසඞ්ඛා ා භවා කලිඞ්ගරසඞ්ඛා ා

අධිකුට්ටනකා කාමගුණා ච ය න ය යනව, පාපචිත් , වජසි,  ං  යදව

ඨානං උපගච්ඡසි, අත් යනොඅනත්ෙංනසල්ලක්යඛසි  

තාහං චිත්තකලිං බ්රූමීති  ං  ස්මා පමත් භාවය ො චිත් කලිං

චිත් කාලකණ්ණිං අහං කෙයාමි  පුනපි තං බූ්රමි කයෙමි චිත්තදුබ්භකං 
චිත් සඞ්ඛා ස්ස අත් යනො බහූපකාරස්ස සන් ානස්ස අනත්ොවහනය ො

චිත් දුබ්භිං  ‘‘චිත් දුබ්භගා’’තිපි පඨන්ති 

චිත් සඞ්ඛා අලක්ඛිකඅප්පපුඤ්ඤාති අත්යෙො  කින්ති බ්රූහීති යච? ආහ 

‘‘සත්ො යත දුල් යභො  ද්යධො,  ානත්යෙ  ං නියෙොජයී’’ති  කප්පානං

අසඞ්යඛයයයම්පිනාමබුද්ධසුඤ්යඤොයලොයකොයහොති, සත්ෙරිඋප්පන්යනපි

මනුස්සත් සද්ධාපටිලාභාදයයො දුල්ලභා එව, ලද්යධසු ච ය සු සත්ොපි

දුල්ලයභොයයව යහොති  එවං දුල්ලයභො සත්ො ඉදානි  යා ලද්යධො,  ස්මිං
ලද්යධ සම්පතිපි අනත්යෙ අහිය  ආයතිඤ්ච අනත්ොවයහ දුක්ඛාවයහ
අකුසයලමංමානියයොයජසීති  එවංයෙයරො අත් යනොචිත් ංඔවදන්ය ො

එව විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පාපුණි ය න වුත් ං අපදායන (අප 

යෙර1.37.16-19) – 

‘‘පදුයමො නාමසම්බුද්යධො, චිත් කූයටවසී  දා; 

දිස්වාන ංඅහංබුද්ධං, සයම්භුංඅපරාජි ං  

‘‘අඞ්යකොලංපුප්ඵි ංදිස්වා, ඔචිනිත්වානහං දා; 

උපගන්ත්වානසම්බුද්ධං, පූජයංපදුමංජිනං  
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‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

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

8. වජ්ජිතත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සංසරං දීඝ ද්ධානන්ති ආයස්මය ො වජ්ජි ත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො ඉය ො පඤ්චසට්ඨියම කප්යප එකස්මිං පච්චන් ගායම
නිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ංපත්ය ො වනචරයකොහුත්වාවිචරන්ය ොඑකදිවසං
උපසන් ං නාමපච්යචකබුද්ධං පබ්බ ගුහායංවිහරන් ංඅද්දස යසො ස්ස
උපසමං දිස්වා පසන්නමානයසො චම්පකපුප්යඵන පූජං අකාසි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද 
යකොසලරට්යඨ ඉබ්භකුයල නිබ්බත්ය ො ජා දිවසය ො පට්ඨාය
මාතුගාමහත්ෙං ගය ො යරොදති  බ්රහ්මයලොකය ො කිර චවිත්වා ඉධාගය ො

යස්මා මාතුගාමසම්ඵස්සං න සහති,  ස්මා මාතුගාමසම්ඵස්සවජ්ජනය ො 

වජ්ජියතොත්යවව නාමං ජා ං  යසො වයප්පත්ය ො සත්ථු යමකපාටිහාරියං
දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා  දයහව

ඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.37.27-30) – 

‘‘උපසන්ය ොචසම්බුද්යධො, වසතීපබ්බ න් යර; 

එකචම්පකමාදාය, උපගච්ඡිංනරුත් මං  

‘‘පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, පච්යචකමුනිමුත් මං; 

උයභොහත්යෙහිපග්ගය්හ, පූජයංඅපරාජි ං  

‘‘පඤ්චසට්ඨිම්හිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා අත් යනො පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරිත්වා 

ධම්මසංයවයගන– 

215. 

‘‘සංසරංදීඝමද්ධානං, ගතීසුපරිවත්තිසං; 

අපස්සංඅරියසච්චානි, අන්ධභූය ොපුථුජ්ජයනො  

216. 

‘‘ ස්සයමඅප්පමත් ස්ස, සංසාරාවිනළීක ා; 
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සබ්බාගතීසමුච්ඡින්නා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’ති  –ද්යව ගාො

අභාසි; 

 ත්ෙ සංසරන්ති සංසරන්ය ො,  ස්මිං  ස්මිං භයව

ආදානනික්යඛපවයසනඅපරාපරංසන්ධාවන්ය ො  දීඝ ද්ධානන්තිචිරකාලං

අනාදිමති සංසායර අපරිමාණකාලං  ගතීසූති සුක දුක්කටානං කම්මානං 

වයසන සුගතිදුග්ගතීසු  පරිවත්තිසන්ති ඝටීයන් ං විය පරිබ්භමන්ය ො
චවනුපපජ්ජනවයසන අපරාපරං පරිවත්තිං   ස්ස පන පරිවත් නස්ස

කාරණමාහ ‘‘අපස්සංඅරිෙසච්චානි, අන්ධභූයතොපුථුජ්ජයනො’’ති  දුක්ඛාදීනි

චත් ාරි අරියසච්චානි ඤාණචක්ඛුනා අපස්සන්ය ො අප්පටිවිජ්ඣන්ය ො, 
 ය ො එව අවිජ්ජන්ධ ාය අන්ධභූය ො පුථූනං ජනනාදීහි කාරයණහි

පුථුජ්ජයනොයහොන්ය ොගතීසු පරිවත්තිසන්තියයොජනා, ය යනවාහභගවා– 

‘‘චතුන්නං, භික්ඛයව, අරියසච්චානං අනනුයබොධා අප්පටියවධා
එවමිදං දීඝමද්ධානං සන්ධාවි ං සංසරි ං මමඤ්යචව

තුම්හාකඤ්චා’’ති (මහාව  287; දී  නි  2.155; සං  නි  5.1091; 

යනත්ති 114). 

තස්ස මය්හං වුත් නයයන පුබ්යබ පුථුජ්ජනස්යසව සය ො ඉදානි

සත්ොරා දින්නනයයන අප්ප ත්තස්ස අප්පමාදපටිපත්තියා

සමෙවිපස්සනාභාවනං මත්ෙකං පායපත්වා ඨි ස්ස  සංසාරා විනළීකතාති
සංසරන්ති සත් ා එය හීති ‘‘සංසාරා’’ති ලද්ධනාමා කම්මකියලසා

අග්ගමග්යගන සමුච්ඡින්නත් ා විග නළා නිම්මූලා ක ා  සබ්බා ගතී

සමුච්ඡින්නාති එවං කම්මකියලසවට්ටානං විනළීක ත් ා නිරයාදිකා

සබ්බාපි ගතියයො සම්මයදව උච්ඡින්නා විද්ධංසි ා,  ය ො එව නත්ථි දානි 

ආයතිං පුනබ්භයවොතිඉදයමවචයෙරස්සඅඤ්ඤාබයාකරණංඅයහොසීති  

වජ්ජි ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. සන්ධිතත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අස්සත්යෙ හරියතොභායසති ආයස්මය ො සන්ධි ත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ  ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො ඉය ො එකතිංයස කප්යප සිඛිස්ස භගවය ො කායල එයකො 
යගොපාලයකො අයහොසි  යසො සත්ෙරි පරිනිබ්බුය  අඤ්ඤ රං යෙරං
උපසඞ්කමිත්වා  ස්ස සන්තියක බුද්ධගුණපටිසංයුත් ං ධම්මං සුත්වා

පසන්නමානයසො ‘‘කුහිංභගවා’’තිපුච්ඡිත්වාපරිනිබ්බු භාවංසුත්වා‘‘එවං

මහානුභාවා බුද්ධාපි නාම අනිච්ච ාවසං ගච්ඡන්ති, අයහො සඞ්ඛාරා
අද්ධුවා’’ති අනිච්චසඤ්ඤං පටිලභි   ං යෙයරො යබොධිපූජාය උස්සායහසි 
යසො කායලන කාලං යබොධිරුක්ඛසමීපං ගන්ත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා
බුද්ධගුයණ අනුස්සරන්ය ො යබොධිං වන්දති  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
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යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යකොසලරට්යඨ 

ඉබ්භකුයල නිබ්බත්තිත්වා සන්ධියතොති ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො
අනිච්ච ාපටිසංයුත් ං ධම්මකෙං සුත්වා සංයවගජාය ො පබ්බජිත්වා 
විපස්සනං පට්ඨයපත්වා ඤාණස්ස පරිපාකං ග ත් ා නචිරස්යසව
ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි  යසො අත් යනො පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරන්ය ො
සිඛිස්ස භගවය ො කායල යබොධිවන්දනං බුද්ධානුස්සතිං
අනිච්චසඤ්ඤාපටිලාභඤ්ච අනුස්සරිත්වා  දුපනිස්සයයන අත් යනො 
වියසසාධිගමංපකායසන්ය ො– 

217. 

‘‘අස්සත්යෙහරිය ොභායස, සංවිරූළ්හම්හිපාදයප; 

එකංබුද්ධග ංසඤ්ඤං, අලභිත්ෙංපතිස්සය ො  

218. 

‘‘එකතිංයස ඉය ොකප්යප, යංසඤ්ඤමලභිං දා; 

 ස්සාසඤ්ඤායවාහසා, පත්ය ොයමආසවක්ඛයයො’’ති – 

ද්යවගාොඅභාසි  

 ත්ෙ අස්සත්යෙති අස්සත්ෙට්ඨානීයය, ය්වායං එ රහි අම්හාකං

භගවය ොයබොධිරුක්යඛොඅස්සත්යෙො, එ ස්සඨායන දාසිඛිස්ස භගවය ො
යබොධිරුක්යඛො පුණ්ඩරීයකො ඨිය ොති යසො අස්සත්ෙට්ඨානීය ාය
‘‘අස්සත්යෙ’’ති වුත් ං  සත් ානං අස්සාසජනනය ො වා  අපයර පන
‘‘අස්සත්ෙරුක්ඛමූයලනිසීදිත්වා  දා බුද්ධානුස්සතියා භාවි ත් ා යෙයරො

‘අස්සත්යෙ’ති අයවොචා’’ති වදන්ති  හරියතොභායසති හරිය හි

සාරමණිවණ්යණහි ඔභාසමායන  සංවිරූළ්හම්හීති සුට්ඨු විරූළ්යහ

සුප්පතිට්ඨිය , සුඝනනිචි පත් පලාසපල්ලයවහි විරූළ්හසඤ්ඡන්යනති ච

වදන්ති  පාදයපතිරුක්යඛ  එකංබුද්ධගතංසඤ්ඤං, අ භිත්ෙංපතිස්සයතොති
බුද්ධාරම්මණං ආරම්මණස්ස එකජාතියත් ා එකං ‘‘ඉතිපි යසො
භගවා’’තිආදිනයප්පවත් ං බුද්ධානුස්සතිසහග ං සඤ්ඤං බුද්ධගුණානං
පතිපතිසරණය ොපතිස්සය ොහුත්වාඅලභිං  

කදාපනසාසඤ්ඤාලද්ධා, කීව ායසිද්ධාතිආහ ‘‘එකතිංයසඉයතො

කප්යප’’තිආදි  ඉය ො භද්දකප්පය ො උද්ධං ආයරොහනවයසන එකතිංයස

කප්යප  ෙංසඤ්ඤන්තියංබුද්ධානුස්සතිසහග ං සඤ්ඤං, යංවාබුද්ධානං
අනිච්ච ංදිස්වා දනුසායරනසබ්බාසඞ්ඛායරසු දා අනිච්චසඤ්ඤංඅලභිං  

තස්සාසඤ්ඤාෙවාහසාති ස්සා යොවුත් ායසඤ්ඤායකාරණභායවන ං

උපනිස්සයං කත්වා  පත්යතො ය  ආසවක්ඛයෙොති ඉදානි මයා ආසවානං
ඛයයොනියරොයධො අධිගය ොති ඉමායයවචඉමස්සයෙරස්සඅපදානගාොපි 

යොහ)අප යෙර1.22.27-30) – 
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‘‘අස්සත්යෙහරිය ොභායස…යප …පත්ය ොයමආසවක්ඛයයො  

‘‘ඉය ොය රසකප්පම්හි, ධනිට්යඨොනාමඛත්තියයො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
සන්ධි ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

පඤ්චමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා  

නිට්ඨි ාචදුකනිපා වණ්ණනා  
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3. තිකනිපායතො 
1. අඞ්ගණිකභාරද්වාජත්යෙරගාොවණ්ණනා 

තිකනිපාය  අයෙොනි සුද්ධි න්යවසන්ති ආයස්මය ො

අඞ්ගණිකභාරද්වාජත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං උපචිනන්ය ො
ඉය ො එකතිංයස කප්යප සිඛිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ොරං පිණ්ඩාය චරන් ං 
දිස්වා පසන්නමානයසො පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගණ්හි 
යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද හිමවන් සමීයප උක්කට්යඨ නාම නගයර විභවසම්පන්නස්ස

බ්රාහ්මණස්ස යගයහ නිබ්බත්තිත්වා අඞ්ගණිකභාරද්වායජොති ලද්ධනායමො
වයප්පත්ය ො විජ්ජාසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං ගය ො යනක්ඛම්මජ්ඣාසය ාය
පරිබ්බාජකපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අමරං  පං චරන්ය ො  ත්ෙ  ත්ෙ
විචරන්ය ොසම්මාසම්බුද්ධංජනපදචාරිකංචරන් ංදිස්වා පසන්නමානයසො
සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුත්වා  ං මිච්ඡා පං පහාය සාසයන පබ්බජිත්වා 
විපස්සනායකම්මංකයරොන්ය ොනචිරස්යසවඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර1.23.48-51) – 

‘‘උසභංපවරංවීරං, යවස්සභුංවිජි ාවිනං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, බුද්ධයසට්ඨමවන්දහං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, වන්දනායඉදංඵලං  

‘‘චතුවීසතිකප්පම්හි, වික ානන්දනාමයකො; 

සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා විමුත්තිසුයඛන විහරන්ය ො ඤාතීනං 

අනුකම්පායඅත් යනොජාතිභූමිංගන්ත්වාබහූඤා යකසරයණසුචසීයලසු
ච පතිට්ඨායපත්වා  ය ො නිවත්තිත්වා කුරුරට්යඨ කුණ්ඩියස්ස නාම
නිගමස්ස අවිදූයර අරඤ්යඤ වසන්ය ො යකනචියදව කරණීයයන
උග්ගාරාමං ගය ො උත් රාපෙය ො ආගය හි සන්දිට්යඨහි බ්රාහ්මයණහි 

සමාගය ො ය හි, ‘‘යභො භාරද්වාජ, කිං දිස්වා බ්රාහ්මණානං සමයං පහාය
ඉමංසමයංගණ්හී’’තිපුච්ඡිය ොය සංඉය ොබුද්ධසාසනය ොබහිද්ධාසුද්ධි 

නත්ථීතිදස්යසන්ය ො– 

219. 

‘‘අයයොනිසුද්ධිමන්යවසං, අග්ගිංපරිචරිංවයන; 

සුද්ධිමග්ගං අජානන්ය ො, අකාසිං අමරං  ප’’න්ති  – පඨමං 

ගාෙමාහ; 
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 ත්ෙ අයෙොනීති අයයොනියසො අනුපායයන  සුද්ධින්ති සංසාරසුද්ධිං

භවනිස්සරණං  අන්යවසන්ති ගයවසන්ය ො  අග්ගිං පරිචරිං වයනති ‘‘අයං
සුද්ධිමග්යගො’’ති අධිප්පායයන අරඤ්ඤාය යන අග්ගිහු සාලායං 
අගයාගාරං කත්වා ආහුතිං පග්ගණ්හන්ය ො අග්ගියදවං පරිචරිං යවයද

වුත් විධිනා පූයජසිං  සුද්ධි ග්ගං අජානන්යතො, අකාසිං අ රං තපන්ති 

සුද්ධියා නිබ්බානස්ස මග්ගං අජානන්ය ො අග්ගිපරිචරණං විය 
පඤ්ච ප ප්පනාදිඅත් කිලමොනුයයොගං ‘‘සුද්ධිමග්යගො’’ති මඤ්ඤාය
අකාසිංඅචරිං පටිපජ්ජිං  

එවං යෙයරො අස්සමය ො අස්සමං ගච්ඡන්ය ො විය යවයද වුත් විධිනා 
අග්ගිපරිචරණාදිනා අනුට්ඨාය සුද්ධියා අප්පත් භායවන බහිද්ධා සුද්ධියා
අභාවං දස්යසත්වා ඉදානි ඉමස්මිංයයව සාසයන සුද්ධි ච මයා අධිග ාති
දස්යසන්ය ො– 

220. 

‘‘ ංසුයඛනසුඛංලද්ධං, පස්සධම්මසුධම්ම ං; 

තිස්යසො විජ්ජා අනුප්පත් ා, ක ං බුද්ධස්ස සාසන’’න්ති  – 

දුතියගාෙමාහ; 

 ත්ෙ තන්ති යස්සත්ොය සුද්ධිං අන්යවසන්ය ො  ස්ස මග්ගං

අජානන්ය ො අග්ගිං පරිචරිං අමරං  පං අචරිං,  ං නිබ්බානසුඛං සුයඛන 

සමෙවිපස්සනාය සුඛාය පටිපදාය අත් කිලමොනුයයොගං අනුපගම්ම මයා 

 ද්ධං පත් ං අධිග ං  පස්ස ධම් සුධම් තන්ති සත්ථු සාසනධම්මස්ස
සුධම්ම ං අවිපරී නියයානිකධම්මසභාවං පස්ස ජානාහීති

ධම්මාලපනවයසන වදති, අත් ානං වා ආලපති   ස්ස ලද්ධභාවං පන
දස්යසන්ය ො– 

‘‘තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතං බුද්ධස්සසාසන’’න්ති – 

ආහ,  ං වුත් ත්ෙයමව  එවං සුද්ධියා අධිග ත් ා ‘‘ඉය ො පට්ඨායාහං
පරමත්ෙය ොබ්රාහ්මයණො’’තිදස්යසන්ය ො– 

221. 

‘‘බ්රහ්මබන්ධු පුයරආසිං, ඉදානියඛොම්හි බ්රාහ්මයණො; 

ය විජ්යජො න්හා යකොචම්හි, යසොත්තියයො චම්හි යවදගූ’’ති  –

 තියං ගාෙමාහ; 

 ස්සත්යෙො – ඉය ො පුබ්යබ ජාතිමත්ය න බ්රාහ්මණභාවය ො 

බ්රාහ්මණානංසමඤ්ඤාය බ්රහ් බන්ධු නාම ආසිං. බාහි පාපත් ාපන ඉදානි

යඛො අරහත් ාධිගයමන පරමත්ෙය ො බ්රාහ් යණො ච අම්හි. ඉය ො පුබ්යබ
භවසඤ්චයකරානං තිස්සන්නං යවදසඞ්ඛා ානං විජ්ජානං අජ්ඣයයනන 
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සමඤ්ඤාමත්ය නය විජ්යජොනාමහුත්වාඉදානිභවක්ඛයකරායවිජ්ජාය

වයසනතිස්සන්නං විජ්ජානංඅධිග ත් ාපරමත්ෙය ො යතවිජ්යජොචඅම්හි. 

 ො ඉය ො පුබ්යබ භවස්සාදගධි ාය න්හා කව නිප්ඵත්තියා
සමඤ්ඤාමත්ය නන්හා යකොනාම හුත්වාඉදානිඅට්ඨඞ්ගිකමග්ගජයලන

සුවික්ඛාලි කියලසමල ායපරමත්ෙය ො න්හාතයකොචම්හි. ඉය ොපුබ්යබ
අවිමුත් භවස්සාදමන් ජ්ඣායනන යවොහාරමත් ය ො යසොත්තියයො නාම

හුත්වාඉදානිසුවිමුත් භවස්සාදධම්මජ්ඣායනන පරමත්ෙය ො යසොත්තියෙො

චම්හි. ඉය ො පුබ්යබ අප්පටිනිස්සට්ඨපාපධම්මානං යවදානං ග මත්ය න
යවදගූ නාම හුත්වා ඉදානි යවදසඞ්ඛාය න මග්ගඤායණන
සංසාරමයහොඝස්ස යවදස්ස චතුසච්චස්ස ච පාරං ග ත් ා අධිග ත් ා

ඤා ත් ා පරමත්ෙය ො යවදගූ ජාය ොති   ං සුත්වා බ්රාහ්මණා සාසයන
උළාරංපසාදංපයවයදසුං  

අඞ්ගණිකභාරද්වාජත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

2. පච්චෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පඤ්චාහාහං පබ්බජියතොති ආයස්මය ො පච්චයත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො ඉය ො එකනවුය  කප්යප විපස්සිස්ස භගවය ො කායල
කුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං සත්ොරං වින ාය
නාම නදියා තීයර ගච්ඡන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො මනුඤ්ඤදස්සනානි
මහන් ානි උදුම්බරඵලානි ඔචිනිත්වා උපනායමසි  යසො ය න 
පුඤ්ඤකම්යමන සුගතීසුයයව සංසරන්ය ො ඉමස්මිං භද්දකප්යප කස්සයප
භගවති යලොයක උප්පජ්ජිත්වා පවත් වරධම්මචක්යක
යවයනයයජනානුග්ගහංකයරොන්ය   ස්ස සාසයන පබ්බජිත්වා විපස්සනං
පට්ඨයපත්වාභාවනමනුයුඤ්ජන්ය ොඑකදිවසංසංසාරදුක්ඛං චින්ය ත්වා 

අතිවිය සඤ්ජා සංයවයගොවිහායරනිසින්යනො ‘‘අරහත් ංඅප්පත්වාඉය ො
න නික්ඛමිස්සාමී’’ති චිත් ං අධිට්ඨාය වායමන්ය ො ඤාණස්ස
අපරිපක්කත් ා විපස්සනං උස්සුක්කායපතුං නාසක්ඛි  යසො කාලඞ්කත්වා
යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යරොහි නගයර 

ඛත්තියකුයල නිබ්බත්තිත්වා පච්චයෙොති ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො පිතු
අච්චයයන රජ්යජ පතිට්ඨිය ො එකදිවසං මහාරාජබලිංකාතුංආරභි   ත්ෙ 

මහාජයනො සන්නිපති   ස්මිං සමාගයම  ස්ස පසාදඤ්ජනනත්ෙං සත්ො
මහාජනස්ස යපක්ඛන් ස්යසව ආකායස යවස්සවයණන නිම්මිය 
ර නමයකූටාගායරර නමයසීහාසයන නිසීදිත්වාධම්මංයදයසසි මහය ො
ජනකායස්සධම්මාභිසමයයොඅයහොසි  ංධම්මංසුත්වා පච්චයරාජාපිරජ්ජං
පහාය පුරිමයහතුසඤ්යචොදිය ො පබ්බජි  යසො යො කස්සපස්ස භගවය ො 

කායලපටිඤ්ඤංඅකාසි, එවංපටිඤ්ඤංකත්වාවිහාරංපවිසිත්වාවිපස්සනං



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො තිකනිපාය ො 
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වඩ්යඪන්ය ො ඤාණස්ස පරිපාකං ග ත් ා  ාවයදව අරහත් ං පාපුණි 

ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.39.15-20) – 

‘‘වින ානදියාතීයර, විහාසිපුරිසුත් යමො; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, එකග්ගංසුසමාහි ං  

‘‘ ස්මිංපසන්නමානයසො, කියලසමලයධොවයන; 

උදුම්බරඵලංගය්හ, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං  

‘‘එකනවුතිය ො කප්යප, යංඵලමදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, සංවිග්ගමානමානයසො; 

කස්සපස්සභගවය ො, සාසයනපබ්බජිංඅහං  

‘‘ ොපබ්බජිය ොසන්ය ො, භාවනංඅනුයුඤ්ජිසං; 

නවිහාරානික්ඛමිස්සං, ඉතිකත්වානමානසං  

‘‘උත් මත්ෙංඅසම්පත්ය ො, නචපත්ය ොම්හි ාවයද; 

ඉදානිපනඤාණස්ස, පරිපායකනනිබ්බුය ො; 

පත්ය ොම්හිඅචලංඨානං, ඵුසිත්වාඅච්චු ංපදං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා අත් යනො පටිපත්තිකිත් නමුයඛන අඤ්ඤං 

බයාකයරොන්ය ො– 

222. 

‘‘පඤ්චාහාහං පබ්බජිය ො, යසයඛො අප්පත් මානයසො; 

විහාරංයමපවිට්ඨස්ස, යච යසොපණිධීඅහු  

223. 

‘‘නාසිස්සංනපිවිස්සාමි, විහාරය ොනනික්ඛයම; 

නපිපස්සංනිපාය ස්සං,  ණ්හාසල්යලඅනූහය   

224. 

‘‘ ස්සයමවංවිහරය ො, පස්සවීරියපරක්කමං; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  – 

ඉමාතිස්යසොගාොඅභාසි  
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 ත්ෙ පඤ්චාහාහං පබ්බජියතොති පඤ්චායහො අහං, පබ්බජිය ො හුත්වා

පඤ්චායහො, පබ්බජි දිවසය ො පඤ්චයමො අයහො නිට්ඨිය ොති අත්යෙො  

යසයඛො අප්පත්ත ානයසොති අධිසීලසික්ඛාදීනං සික්ඛනය ො යසයඛො  

අනවයසසය ො මානං සියති සමුච්ඡින්දතීති මානයසො, අග්ගමග්යගො, 

 ංනිබ්බත්තිය ො මානසය ො ආග ං මානසං, අරහත් ං,  ං, යසො වා

අප්පත්ය ො එය නාති අප්පත් මානයසො  විහාරංය පවිට්ඨස්ස, යචතයසො

පණිධී අහූති එවං යසඛස්ස යම වසනකවිහාරං ඔවරකං පවිට්ඨස්ස සය ො

එවරූයපොඉදානිවුච්චමානාකායරො යචය ොපණිධිඅයහොසි, එවංමයාචිත් ං
පණිහි න්තිඅත්යෙො  

නාසිස්සන්තිආදිනා චිත් පණිධිංදස්යසති  ත්ෙ නාසිස්සන්තියංකිඤ්චි

යභොජනං න භුඤ්ජිස්සං න භුඤ්ජිස්සාමි තණ්හාසල්ය  මම හදයගය  

අනූහයත අනුද්ධය ති එවං සබ්බපයදසු යයොයජ බ්බං  න පිවිස්සාමීති 

යංකිඤ්චි පා බ්බංනපිවිස්සාමි  විහාරයතොනනික්ඛය ති ඉමස්මා ඉදානි

මයානිසින්නගබ්භය ොනනික්ඛයමයයං  නපිපස්සං නිපායතස්සන්තිමම
සරීරස්ස ද්වීසු පස්යසසු එකම්පි පස්සං කායකිලමෙවියනොදනත්ෙං න

නිපාය ස්සං, එකපස්යසනපිනනිපජ්ජිස්සාමීතිඅත්යෙො  

තස්ස ය වං විහරයතොති  ස්ස යම එවං චිත් ං පණිධාය

දළ්හවීරියාධිට්ඨානං කත්වා විපස්සනානුයයොගවයසන විහරය ො  පස්ස

වීරිෙපරක්ක න්ති විධිනා ඊරය බ්බය ො ‘‘වීරියං’’ පරං ඨානං 
අක්කමනය ො ‘‘පරක්කයමො’’ති ච ලද්ධනාමං උස්යසොළ්හීභූ ං වායාමං

පස්සජානාහි යස්ස පනානුභායවනමයා තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතං

බුද්ධස්ස සාසනන්තිවුත් ත්ෙයමව  

පච්චයත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

3. බාකු ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යෙො පුබ්යබ කරණීොනීති ආයස්මය ො බාකුලත්යෙරස්ස ගාො  කා 

උප්පත්ති? අයම්පි කිර අතීය  ඉය ො කප්පස සහස්සාධිකස්ස
අසඞ්යඛයයයස්ස මත්ෙයක අයනොමදස්සිස්ස භගවය ො උප්පත්තිය ො
පුයර රයමව බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො  යයො යවයද

උග්ගයහත්වා ත්ෙසාරංඅපස්සන්ය ො ‘‘සම්පරායකත්ෙංගයවසිස්සාමී’’ති
ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා පබ්බ පායද විහරන්ය ො
පඤ්චාභිඤ්ඤාඅට්ඨසමාපත්තිලාභී හුත්වා විහරන්ය ො බුද්ධුප්පාදං සුත්වා
සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුත්වා සරයණසු පතිට්ඨිය ො සත්ථු
උදරාබායධ උප්පන්යන අරඤ්ඤය ො යභසජ්ජානි ආහරිත්වා  ං
වූපසයමත්වා  ත්ෙ පුඤ්ඤංආයරොගයත්ොය පරිණායමත්වා  ය ො චුය ො 
බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තිත්වා එකං අසඞ්යඛයයයං යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ො පදුමුත් රබුද්ධකායලහංසවතීනගයරකුලයගයහනිබ්බත්ය ො
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සත්ොරංඑකංභික්ඛුං අප්පාබාධානංඅග්ගට්ඨායනඨයපන් ංදිස්වාසයං ං
ඨානන් රංආකඞ්ඛන්ය ොපණිධානං කත්වායාවජීවංකුසලංඋපචිනිත්වා
සුගතීසුයයවසංසරන්ය ොවිපස්සිස්සභගවය ො නිබ්බත්තිය ොපුයර රයමව
බන්ධුමතීනගයරබ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්ය ොපුරිමනයයයනව ඉසිපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වාඣානාභිඤ්ඤාලාභී හුත්වා පබ්බ පායද වසන්ය ො බුද්ධුප්පාදං
සුත්වා සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුත්වා සරයණසු පතිට්ඨිය ො
භික්ඛූනං තිණපුප්ඵකයරොයග උප්පන්යන  ං වූපසයමත්වා  ත්ෙ
යාව ායුකං ඨත්වා  ය ො චුය ො බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තිත්වා
එකනවුතිකප්යප යදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොකස්සපස්සභගවය ොකායල
බාරාණසියංකුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා ඝරාවාසං වසන්ය ො එකං ජිණ්ණං
විනස්සමානං මහාවිහාරං දිස්වා  ත්ෙඋයපොසොගාරාදිකං සබ්බංආවසෙං
කායරත්වා  ත්ෙ භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සබ්බං යභසජ්ජං පටියායදත්වා යාවජීවං
කුසලං කත්වා එකං බුද්ධන් රං යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො අම්හාකං
භගවය ො උප්පත්තිය ො පුයර රයමව යකොසම්බියං යසට්ඨියගයහ
නිබ්බත්ති  යසො අයරොගභාවාය මහායමුනාය න්හාපියමායනො ධාතියා
හත්ෙය ො මච්යඡන ගිලිය ො මච්යඡ යකවට්ටහත්ෙගය  
බාරාණසියසට්ඨිභරියායවික්කිණිත්වාගහිය ඵාලියමායනපිපුඤ්ඤබයලන
අයරොයගොයයව හුත්වා ායපුත්ය ොතිගයහත්වායපොසියමායනො ංපවත්තිං

සුත්වා ජනයකහි මා ාපිතූහි ‘‘අයං අම්හාකං පුත්ය ො, යදෙ යනො
පුත් ’’න්තිඅනුයයොයගකය රඤ්ඤා‘‘උභයයසම්පි සාධාරයණොයහොතූ’’ති

ද්වින්නං කුලානං දායාදභායවන විනිච්ඡයං කත්වා ඨපි ත් ා බාකුය ොති
ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො හුත්වා මහතිං සම්පත්තිං අනුභවන්ය ො
ආසීතියකො හුත්වා සත්ථු සන්තියක ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො 

පබ්බජිත්වා සත් ාහයමව පුථුජ්ජයනො අයහොසි, අට්ඨයම අරුයණ සහ

පටිසම්භිදාහි අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර 1.40.386-

411) – 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, යසොභිය ොනාමපබ්බය ො; 

අස්සයමොසුකය ොමය්හං, සකසිස්යසහිමාපිය ො  

‘‘මණ්ඩපාචබහූ ත්ෙ, පුප්ඵි ාසින්ධුවාරකා; 

කපිත්ොචබහූ ත්ෙ, පුප්ඵි ාජීවජීවකා  

‘‘නිග්ගුණ්ඩියයොබහූ ත්ෙ, බදරාමලකානිච; 

ඵාරුසකාඅලාබූච, පුණ්ඩරීකාචපුප්ඵි ා  

‘‘ආළකායබලුවා ත්ෙ, කදලීමාතුලුඞ්ගකා; 

මහානාමාබහූ ත්ෙ, අජ්ජුනාචපියඞ්ගුකා  

‘‘යකොසම්බාසළලානිම්බා, නියරොධාචකපිත්ෙනා; 

එදියසොඅස්සයමොමය්හං, සසිස්යසොහං හිංවසිං  
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‘‘අයනොමදස්සීභගවා, සයම්භූයලොකනායයකො; 

ගයවසංපටිසල්ලානං, මමස්සමමුපාගමි  

‘‘උයප ම්හිමහාවීයර, අයනොමදස්සිමහායයස; 

ඛයණනයලොකනාෙස්ස, වා ාබායධොසමුට්ඨහි  

‘‘විචරන්ය ොඅරඤ්ඤම්හි, අද්දසංයලොකනායකං; 

උපගන්ත්වානසම්බුද්ධං, චක්ඛුමන් ංමහායසං  

‘‘ඉරියඤ්චාපිදිස්වාන, උපලක්යඛසහං දා; 

අසංසයඤ්හිබුද්ධස්ස, බයාධියනොඋදපජ්ජෙ  

‘‘ඛිප්පංඅස්සමමාගඤ්ඡිං, මමසිස්සානසන්තියක; 

යභසජ්ජංකත්තුකායමොහං, සිස්යසආමන් යං දා  

‘‘පටිස්සුණිත්වානයමවාකයං, සිස්සාසබ්යබසගාරවා; 

එකජ්ඣංසන්නිපතිංසු, සත්ථුගාරව ාමම  

‘‘ඛිප්පංපබ්බ මාරුය්හ, සබ්යබොසධමහාසහං; 

පානීයයයොගංකත්වාන, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං  

‘‘පරිභුත්ය මහාවීයර, සබ්බඤ්ඤුයලොකනායයක; 

ඛිප්පංවාය ොවූපසමි, සුග ස්සමයහසියනො  

‘‘පස්සද්ධං දරෙංදිස්වා, අයනොමදස්සී මහායයසො; 

සකාසයනනිසීදිත්වා, ඉමාගාොඅභාසෙ  

‘‘යයොයමපාදාසියභසජ්ජං, බයාධිඤ්චසමයීමම; 

 මහංකිත් යස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො  

‘‘කප්පස සහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 

වාදිය තූරියය ත්ෙ, යමොදිස්සතිසදාඅයං  

‘‘මනුස්සයලොකමාගන්ත්වා, සුක්කමූයලන යචොදිය ො; 

සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති  

‘‘පඤ්චපඤ්ඤාසකප්පම්හි, අයනොයමොනාමඛත්තියයො; 

චාතුරන්ය ොවිජි ාවී, ජම්බුමණ්ඩස්සඉස්සයරො  

‘‘සත් ර නසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ්බයලො; 

 ාවතිංයසපියඛොයභත්වා, ඉස්සරංකාරයස්සති  
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‘‘යදවභූය ොමනුස්යසොවා, අප්පාබායධොභවිස්සති; 

පරිග්ගහංවිවජ්යජත්වා, බයාධිංයලොයක රිස්සති  

‘‘අපරියමයයයඉය ොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘ ස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ්බායස්සතිනාසයවො  

‘‘කියලයසඣාපයත්වාන,  ණ්හායසො ං රිස්සති; 

බාකුයලොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො  

‘‘ඉදංසබ්බංඅභිඤ්ඤාය, යගො යමොසකයපුඞ්ගයවො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එ දග්යගඨයපස්සති  

‘‘අයනොමදස්සීභගවා, සයම්භූයලොකනායයකො; 

වියවකානුවියලොයකන්ය ො, මමස්සමමුපාගමි  

‘‘උපාග ංමහාවීරං, සබ්බඤ්ඤුංයලොකනායකං; 

සබ්යබොසයධන ප්යපසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි  

‘‘ ස්ස යමසුක ංකම්මං, සුයඛත්ය  බීජසම්පදා; 

යඛයපතුංයනවසක්යකොමි,  දාහිසුක ංමම  

‘‘ලාභාමමසුලද්ධංයම, යයොහංඅද්දක්ඛිනායකං; 

ය නකම්මාවයසයසන, පත්ය ොම්හිඅචලංපදං  

‘‘සබ්බයම ංඅභිඤ්ඤාය, යගො යමොසකයපුඞ්ගයවො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එ දග්යගඨයපසිමං  

‘‘අපරියමයයයඉය ොකප්යප, යංකම්මමකරිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, යභසජ්ජස්සඉදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාඑකදිවසංසත්ොරාඅත් යනොසාවයකපටිපාටියා 

ඨානන් යර ඨයපන්ය න අප්පාබාධානං අග්ගට්ඨායන ඨපිය ො යසො 
පරිනිබ්බානසමයය සඞ්ඝමජ්යඣ භික්ඛූනං ඔවාදමුයඛන අඤ්ඤං
බයාකයරොන්ය ො– 

225. 

‘‘යයොපුබ්යබකරණීයානි, පච්ඡායසොකාතුමිච්ඡති; 

සුඛායසොධංසය ඨානා, පච්ඡාචමනු ප්පති  



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො තිකනිපාය ො 
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226. 

‘‘යඤ්හිකයරා ඤ්හිවයද, යංනකයරාන ංවයද; 

අකයරොන් ංභාසමානං, පරිජානන්තිපණ්ඩි ා  

227. 

‘‘සුසුඛංව නිබ්බානං, සම්මාසම්බුද්ධයදසි ං; 

අයසොකං විරජං යඛමං, යත්ෙ දුක්ඛං නිරුජ්ඣතී’’ති  – 

ගාොත් යමභාසි; 

 ත්ෙ යෙොපුබ්යබකරණීොනි, පච්ඡායසොකාතුමිච්ඡතීතියයොපුග්ගයලො
පුබ්යබපුයර රංජරායරොගාදීහි අනභිභූ කායලයයවකා බ්බානිඅත් යනො
හි සුඛාවහානි කම්මානි පමාදවයසන අකත්වා පච්ඡා යසො කා බ්බකාලං

අතික්කමිත්වාකාතුංඉච්ඡති  යසොතිච නිපා මත් ං  දාපනජරායරොගාදීහි

අභිභූ ත් ා කාතුං න සක්යකොති, අසක්යකොන්ය ො ච සුඛා යසො ධංසයත

ඨානා, පච්ඡා ච  නුතප්පතීති යසො පුග්ගයලො සුඛා ඨානා සග්ගය ො
නිබ්බානය ො ච  දුපායස්ස අනුප්පාදි ත් ා පරිහායන්ය ො ‘‘අක ං යම

කලයාණ’’න්තිආදිනා )ම  නි  3.248; යනත්ති  120) පච්ඡා ච අනු ප්පති

විප්පටිසාරංආපජ්ජති   -කායරොපදසන්ධිකයරො අහං පනකරණීයංකත්වා

එවතුම්යහඑවංවදාමීතිදස්යසන්ය ො ‘‘ෙඤ්හි කයිරා’’තිදුතියංගාෙමාහ  

 ත්ෙ පරිජානන්තීති‘‘එත් යකොඅය’’න්ති පරිච්ඡිජ්ජජානන්තිනබහුං
මඤ්ඤන්තීති අත්යෙො  සම්මාපටිපත්තිවයසන හි යොවාදී  ොකාරී එව

යසොභති, න  ය ො අඤ්ඤො  කරණීයපරියායයන සාධාරණය ො

වුත් මත්ෙං ඉදානි සරූපය ො දස්යසතුං ‘‘සුසුඛං වතා’’තිආදිනා  තියං
ගාෙමාහ   ස්සත්යෙො – සම්මා සාමං සබ්බධම්මානං බුද්ධත් ා 

සම් ාසම්බුද්යධන භගව ා යදසිතං සබ්බයසො යසොකයහතූනං අභාවය ො 

අයසොකං විග රාගාදිරජත් ා විරජං චතූහි යයොයගහි අනුපද්දු ත් ා යඛ ං 

නිබ්බානං සුට්ඨු සුඛං වත, කස්මා? ෙත්ෙ යස්මිං නිබ්බායන සකලං 

වට්ටදුක්ඛං නිරුජ්ඣති අච්චන් යමවවූපසමතීති  

බාකුලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

4. ධනිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සුඛඤ්යච ජීවිතුං ඉච්යඡති ආයස්මය ො ධනියත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො සිඛිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසංසත්ොරං දිස්වා පසන්නමානයසොනළමාලාය
පූජං අකාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො 

ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ කුම්භකාරකුයල නිබ්බත්තිත්වා ධනියෙොති
ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො කුම්භකාරකම්යමන ජීවති  ය න ච සමයයන
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සත්ො ධනියස්ස කුම්භකාරස්ස සාලායං නිසීදිත්වා පුක්කුසාතිස්ස 

කුලපුත් ස්ස ඡධාතුවිභඞ්ගසුත්තං (ම නි 3.342 ආදයයො) යදයසසි යසො ං
සුත්වා ක කිච්යචො අයහොසි  ධනියයො  ස්ස පරිනිබ්බු භාවං සුත්වා 

‘‘නියයානිකංව බුද්ධසාසනං, යත්ෙඑකරත්තිපරිචයයනාපිවට්ටදුක්ඛය ො
මුඤ්චිතුං සක්කා’’ති පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා කුටිමණ්ඩනානුයුත්ය ො 
විහරන්ය ො කුටිකරණං පටිච්ච භගව ා ගරහිය ො සඞ්ඝියක යසනාසයන 

වසන්ය ොවිපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන 

(අප යෙර2.48.1-7) – 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, ආහුතීනංපටිග්ගහං; 

විපිනග්යගනගච්ඡන් ං, අද්දසංයලොකනායකං  

‘‘නළමාලංගයහත්වාන, නික්ඛමන්ය ොච ාවයද; 

 ත්ෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසවං  

‘‘පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, නළමාලමපූජයං; 

දක්ඛියණයයංමහාවීරං, සබ්බයලොකානුකම්පකං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංමාලමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ං පන පත්වා යය භික්ඛූ ධු ඞ්ගසමාධායනන අත් ානං 

උක්කංයසත්වා සඞ්ඝභත් ාදිං සාදියන්ය  අඤ්යඤ භික්ඛූ අවජානන්ති, 
ය සං ඔවාදදානමුයඛනඅඤ්ඤංබයාකයරොන්ය ො– 

228. 

‘‘සුඛඤ්යචජීවිතුංඉච්යඡ, සාමඤ්ඤස්මිංඅයපක්ඛවා; 

සඞ්ඝිකංනාතිමඤ්යඤයය, චීවරංපානයභොජනං  

229. 

සුඛඤ්යච ජීවිතුංඉච්යඡ, සාමඤ්ඤස්මිං අයපක්ඛවා; 

අහිමූසිකයසොබ්භංව, යසයවෙසයනාසනං  

230. 

සුඛඤ්යචජීවිතුංඉච්යඡ, සාමඤ්ඤස්මිංඅයපක්ඛවා; 

ඉ රී යරනතුස්යසයය, එකධම්මඤ්චභාවයය’’ති –තිස්යසොගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ සුඛඤ්යච ජීවිතුං ඉච්යඡ, සා ඤ්ඤස්මිං අයපක්ඛවාති
සාමඤ්ඤස්මිංසමණභායවඅයපක්ඛවාසික්ඛායතිබ්බගාරයවොහුත්වා සුඛං
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ජීවිතුං ඉච්යඡයය යච, අයනසනං පහාය සාමඤ්ඤසුයඛන සයච

ජීවිතුකායමොතිඅත්යෙො. සඞ්ඝිකංනාති ඤ්යඤෙය, චීවරං පානයභොජනන්ති

සඞ්ඝය ො ආභ ං චීවරං ආහාරං න අවමඤ්යඤයය, සඞ්ඝස්ස 
උප්පජ්ජනකලායභො නාම පරිසුද්ධුප්පායදො යහොතීති  ං පරිභුඤ්ජන් ස්ස 

ආජීවපාරිසුද්ධිසම්භයවනසාමඤ්ඤසුඛංහත්ෙග යමවාතිඅධිප්පායයො  අහි

මූසිකයසොබ්භංවාති අහි විය මූසිකාය ඛ බිලං යසයවෙ යසයවයය
යසනාසනං  යො නාම සප්යපො සයමත් යනො ආසයං අකත්වා මූසිකාය

අඤ්යඤන වා කය  ආසයය වසිත්වා යයන කාමං පක්කමති, එවයමවං
භික්ඛු සයං යසනාසනකරණා සංකියලසං අනාපජ්ජිත්වා යත්ෙ කත්ෙචි
වසිත්වාපක්කයමයයාති අත්යෙො  

ඉදානි වුත්ය  අවුත්ය  ච පච්චයය යොලාභසන්ය ොයසයනව

සාමඤ්ඤසුඛං යහොති, න අඤ්ඤොති දස්යසන්ය ො ආහ ‘‘ඉතරීතයරන 

තුස්යසෙයා’’ති, යයන යකනචි හීයනන වා පණීය න වා යොලද්යධන

පච්චයයන සන්ය ොසංආපජ්යජයයාතිඅත්යෙො  එකධම් න්ති අප්පමාදභාවං, 
 ඤ්හිඅනුයුඤ්ජන් ස්සඅනවජ්ජංසබ්බංයලොකියසුඛං යලොකුත් රසුඛඤ්ච

හත්ෙග යමව යහොති  ය නාහ භගවා – ‘‘අප්පමත්ය ො හි ඣායන්ය ො, 

පප්යපොතිවිපුලංසුඛ’’න්ති)ම නි 2.352; ධ ප 27). 

ධනියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

5.  ාතඞ්ගපුත්තත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අතිසීතන්ති ආයස්මය ොමා ඞ්ගපුත් ත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? 
අයං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල හිමවන් සමීයප මහය ො
ජා ස්සරස්ස යහට්ඨා මහති නාගභවයන මහානුභායවො නාගරාජා හුත්වා
නිබ්බත්ය ො එකදිවසං නාගභවනය ො නික්ඛමිත්වා විචරන්ය ො සත්ොරං
ආකායසන ගච්ඡන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො අත් යනො සීසමණිනා පූජං
අකාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායදයකොසලරට්යඨ මා ඞ්ගස්සනාමකුටුම්බිකස්සපුත්ය ො හුත්වා

නිබ්බත්ය ො  ාතඞ්ගපුත්යතොත්යවවපඤ්ඤායත්ෙ යසො විඤ්ඤු ංපත්ය ො
අලසජාතියකොහුත්වාකිඤ්චිකම්මංඅකයරොන්ය ොඤා යකහිඅඤ්යඤහිච 
ගරහිය ො ‘‘සුඛජීවියනො ඉයම සමණා සකයපුත්තියා’’ති සුඛජීවි ං
ආකඞ්ඛන්ය ො භික්ඛූහි ක පරිචයයො හුත්වා සත්ොරං උපසඞ්කමිත්වා
ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා අඤ්යඤ භික්ඛූ ඉද්ධිමන්ය 
දිස්වා ඉද්ධිබලං පත්යෙත්වා සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං ගයහත්වා

භාවනංඅනුයුඤ්ජන්ය ොඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප 

යෙර2.48.8-29) – 

‘‘පදුමුත් යරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

වියවකකායමොසම්බුද්යධො, ගච්ඡය අනිලඤ්ජයස  
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‘‘අවිදූයරහිමවන් ස්ස, මහාජා ස්සයරොඅහු; 

 ත්ෙයමභවනංආසි, පුඤ්ඤකම්යමනසංයු ං  

‘‘භවනාඅභිනික්ඛම්ම, අද්දසංයලොකනායකං; 

ඉන්දීවරංවජලි ං, ආදිත් ංවහු ාසනං  

‘‘විචිනංනද්දසංපුප්ඵං, පූජයස්සන්තිනායකං; 

සකංචිත් ංපසායදත්වා, අවන්දිංසත්ථුයනොඅහං  

‘‘මමසීයසමණිංගය්හ, පූජයංයලොකනායකං; 

ඉමායමණිපූජාය, විපායකොයහොතුභද්දයකො  

‘‘පදුමුත් යරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

අන් ලික්යඛඨිය ොසත්ො, ඉමංගාෙංඅභාසෙ  

‘‘යසොය ඉජ්ඣතුසඞ්කප්යපො, ලභස්සුවිපුලංසුඛං; 

ඉමායමණිපූජාය, අනුයභොහිමහායසං  

‘‘ඉදංවත්වානභගවා, ජලජුත් මනාමයකො; 

අගමාසිබුද්ධයසට්යඨො, යත්ෙචිත් ංපණීහි ං  

‘‘සට්ඨිකප්පානියදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයං; 

අයනකස ක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං  

‘‘පුබ්බකම්මංසරන් ස්ස, යදවභූ ස්සයමසය ො; 

මණිනිබ්බත් ය මය්හං, ආයලොකකරයණොමමං  

‘‘ඡළසීතිසහස්සානි, නාරියයොයමපරිග්ගහා; 

විචිත් වත්ොභරණා, ආමුක්කමණිකුණ්ඩලා  

‘‘අළාරපම්හාහසුලා, සුසඤ්ඤා නුමජ්ඣිමා; 

පරිවායරන්තිමංනිච්චං, මණිපූජායදංඵලං  

‘‘යසොණ්ණමයා මණිමයා, යලොහි ඞ්කමයා ො; 

භණ්ඩායමසුක ායහොන්ති, යදිච්ඡසිපිළන්ධනා  

‘‘කූටාගාරාගහාරම්මා, සයනඤ්චමහාරහං; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, නිබ්බත් න්තියදිච්ඡකං  

‘‘ලාභාය සංසුලද්ධඤ්ච, යයලභන්තිඋපස්සුතිං; 

පුඤ්ඤක්යඛත් ංමනුස්සානං, ඔසධංසබ්බපාණිනං  
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‘‘මය්හම්පිසුක ංකම්මං, යයොහංඅදක්ඛිනායකං; 

විනිපා ාපමුත්ය ොම්හි, පත්ය ොම්හිඅචලංපදං  

‘‘යංයංයයොනූපපජ්ජාමි, යදවත් ංඅෙමානුසං; 

දිවසඤ්යචවරත්තිඤ්ච, ආයලොයකොයහොතියමසදා  

‘‘ ායයවමණිපූජාය, අනුයභොත්වානසම්පදා; 

ඤාණායලොයකොමයාදිට්යඨො, පත්ය ොම්හිඅචලංපදං  

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යංමණිංඅභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, මණිපූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා පුග්ගලාධිට්ඨානවයසන යකොසජ්ජං

ගරහන්ය ො අත් යනොචවීරියාරම්භංකිත්ය න්ය ො– 

231. 

‘‘අතිසී ංඅතිඋණ්හං, අතිසායමිදංඅහු; 

ඉතිවිස්සට්ඨකම්මන්ය , ඛණාඅච්යචන්තිමාණයව  

232. 

‘‘යයොචසී ඤ්චඋණ්හඤ්ච, තිණාභියයයොනමඤ්ඤති; 

කරංපුරිසකිච්චානි, යසොසුඛානවිහායති  

233. 

‘‘දබ්බං කුසංයපොටකිලං, උසීරං මුඤ්ජපබ්බජං; 

උරසාපනුදිස්සාමි, වියවකමනුබ්රූහය’’න්ති – ගාොත් යමාහ; 

 ත්ෙ අතිසීතන්ති හිමපා වද්දලාදිනා අතිවිය සී ං, ඉදං අහූති

ආයනත්වා සම්බන්යධො  අතිඋණ්හන්ති ධම්මපරි ාපාදිනා අතිවිය උණ්හං, 

උභයයනපිඋතුවයසන යකොසජ්ජවත්ථුමාහ  අතිසාෙන්තිදිවසස්සපරිණතියා

අතිසායං, සායග්ගහයණයනව යචත්ෙ පාය ොපි සඞ්ගය්හති,  දුභයයන

කාලවයසන යකොසජ්ජවත්ථුමාහ  ඉතීති ඉමිනා පකායරන  එය න ‘‘ඉධ, 

භික්ඛයව, භික්ඛුනාකම්මංකත් බ්බංයහොතී’’තිආදිනා)අ නි 8.80; දී නි 

3.334) වුත් ං යකොසජ්ජවත්ථුං සඞ්ගණ්හාති  විස්සට්ඨකම් න්යතති

පරිච්චත් යයොගකම්මන්ය   ඛණාති බුද්ධුප්පාදාදයයො බ්රහ්මචරියවාසස්ස

ඔකාසා  අච්යචන්තීතිඅතික්කමන්ති   ාණයවති සත්ය   තිණාභියෙයොන

 ඤ්ඤතීති තිණය ො උපරි න මඤ්ඤති, තිණං විය මඤ්ඤති, සීතුණ්හානි

අභිභවිත්වා අත් නා කත් බ්බං කයරොති  කරන්ති කයරොන්ය ො  

පුරිසකිච්චානීති වීරපුරියසන කත් බ්බානි අත් හි පරහි ානි  සුඛාති
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සුඛය ො, නිබ්බානසුඛය ොති අධිප්පායයො   තියගාොය අත්යෙො යහට්ඨා
වුත්ය ොයයව  

මා ඞ්ගපුත් ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

6. ඛුජ්ජයසොභිතත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යෙ චිත්තකථී බහුස්සුතාතිආයස්මය ො ඛුජ්ජයසොභි ත්යෙරස්ස ගාො 

කා උප්පත්ති? අයං කිර පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිවසං භගවන් ං මහ ා
භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං ගච්ඡන් ං දිස්වා පසන්නමානයසො දසහි ගාොහි
අභිත්ෙවි යසොය න පුඤ්ඤකම්යමනයදවමනුස්යසසුසංසරන්ය ොඉමස්මිං

බුද්ධුප්පායද පාටලිපුත් නගයර බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති, 

‘‘යසොභිය ො’’තිස්ස නාමං අයහොසි  යෙොකං ඛුජ්ජධාතුක ාය පන 

ඛුජ්ජයසොභියතොත්යවව පඤ්ඤායත්ෙ  යසො වයප්පත්ය ො සත්ෙරි
පරිනිබ්බුය  ආනන්දත්යෙරස්ස සන්තියක පබ්බජිත්වා ඡළභිඤ්යඤො

අයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.47.49-58) – 

‘‘කකුධංවිලසන් ංව, යදවයදවංනරාසභං; 

රථියංපටිපජ්ජන් ං, යකොදිස්වානපසීදති  

‘‘ මන්ධකාරංනායසත්වා, සන් ායරත්වාබහුංජනං; 

ඤාණායලොයකනයජො න් ං, යකොදිස්වානපසීදති  

‘‘වසීස සහස්යසහි, නීයන් ංයලොකනායකං; 

උද්ධරන් ංබහූසත්ය , යකොදිස්වානපසීදති  

‘‘ආහනන් ංධම්මයභරිං, මද්දන් ංතිත්ථියයගයණ; 

සීහනාදංවිනදන් ං, යකොදිස්වානපසීදති  

‘‘යාව ාබ්රහ්මයලොකය ො, ආගන්ත්වානසබ්රහ්මකා; 

පුච්ඡන්තිනිපුයණපඤ්යහ, යකොදිස්වානපසීදති  

‘‘යස්සඤ්ජලිංකරිත්වාන, ආයාචන්තිසයදවකා; 

ය නපුඤ්ඤංඅනුයභොන්ති, යකොදිස්වානපසීදති  

‘‘සබ්යබ ජනාසමාගන්ත්වා, සම්පවායරන්ති චක්ඛුමං; 

නවිකම්පතිඅජ්ඣිට්යඨො, යකොදිස්වානපසීදති  

‘‘නගරංපවිසය ොයස්ස, රවන්තියභරියයොබහූ; 

විනදන්තිගජාමත් ා, යකොදිස්වානපසීදති  

‘‘වීථියාගච්ඡය ොයස්ස, සබ්බාභායජො ය සදා; 
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අබ්භුන්න ාසමායහොන්ති, යකොදිස්වානපසීදති  

‘‘බයාහරන් ස්සබුද්ධස්ස, චක්කවාළම්පිසුයයති; 

සබ්යබසත්ය විඤ්ඤායපති, යකොදිස්වානපසීදති  

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යංබුද්ධමභිකිත් යං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, කිත් නායඉදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා පඨමමහාසඞ්ගීතිකායල රාජගයහ

සත් පණ්ණිගුහායං සන්නිපතිය න සඞ්යඝන ‘‘ආයස්මන් ං ආනන්දං 
ආමන්ය හී’’ති ආණත්ය ො පෙවියං නිමුජ්ජිත්වා යෙරස්ස පුරය ො
උට්ඨහිත්වා සඞ්ඝස්ස සාසනං ආයරොයචත්වා සයං පුයර රං ආකායසන
ගන්ත්වා සත් පණ්ණිගුහාද්වාරං සම්පාපුණි  ය න ච සමයයන මාරස්ස
මාරකායකානඤ්ච පටියසධනත්ෙං යදවසඞ්යඝන යපසි ා අඤ්ඤ රා

යදව ා සත් පණ්ණිගුහාද්වායරඨි ායහොති,  ස්සාඛුජ්ජයසොභිය ොයෙයරො
අත් යනොආගමනං කයෙන්ය ො– 

234. 

‘‘යය චිත් කථීබහුස්සු ා, සමණා පාටලිපුත් වාසියනො; 

ය සඤ්ඤ යරොයමායුවා, ද්වායර තිට්ඨති ඛුජ්ජයසොභිය ො’’ති  –

පඨමං ගාෙමාහ; 

 ත්ෙ චිත්තකථීති විචිත් ධම්මකථිකා, සඞ්ඛිපනං, විත්ොරණං
ගම්භීරකරණං උත් ානීකරණං කඞ්ඛාවියනොදනං ධම්මපතිට්ඨාපනන්ති
එවමාදීහි නානානයයහි පයරසං අජ්ඣාසයානුරූපං ධම්මස්ස කෙනසීලාති

අත්යෙො  බහුස්සුතාති පරියත්තිපටියවධබාහුසච්චපාරිපූරියා බහුස්සු ා 

සබ්බයසො සමි පාප ාය ස ණා. පාටලිපුත්තවාසියනො, යතසඤ්ඤතයරොති

පාටලිපුත් නගරවාසි ාය පාටලිපුත් වාසියනො, ය සං අඤ්ඤ යරො, අෙං

ආයුවා දීඝායු ආයස්මා  ද්වායර තිට්ඨතීති සත් පණ්ණිගුහාය ද්වායර 

තිට්ඨති, සඞ්ඝස්ස අනුමතියා පවිසිතුන්ති අත්යෙො   ං සුත්වා සා යදව ා
යෙරස්ස ආගමනංසඞ්ඝස්සනියවයදන්තී– 

235. 

‘‘යය චිත් කථී…යප … ද්වායරතිට්ඨති මාලුය රිය ො’’ති –දුතියං

ගාෙමාහ; 

 ත්ෙ  ාලුයතරියතොති ඉද්ධිචිත් ජනිය න වායුනා එරිය ො, 
ඉද්ධිබයලනආගය ොතිඅත්යෙො  

එවං  ාය යදව ාය නියවදිය න සඞ්යඝන කය ොකායසො යෙයරො
සඞ්ඝස්සසන්තිකංගච්ඡන්ය ො– 
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236. 

‘‘සුයුද්යධනසුයට්යඨන, සඞ්ගාමවිජයයනච; 

බ්රහ්මචරියානුචිණ්යණන, එවායංසුඛයමධතී’’ති – 

ඉමාය තියගාොයඅඤ්ඤංබයාකාසි  

 ත්ෙ සුයුද්යධනාති පුබ්බභායග  දඞ්ගවික්ඛම්භනප්පහානවයසන

කියලයසහි සුට්ඨු යුජ්ඣයනන  සුයිට්යඨනාති අන් රන් රා

කලයාණමිත්ය හි දින්නසප්පායධම්මදායනන  සඞ්ගා විජයෙන චාති 
සමුච්යඡදප්පහානවයසන සබ්බයසො කියලසාභිසඞ්ඛාරනිම්මෙයනන

ලද්ධසඞ්ගාමවිජයයන ච  බ්රහ් චරිොනුචිණ්යණනාති අනුචිණ්යණන 

අග්ගමග්ගබ්රහ්මචරියයන  එවාෙං සුඛය ධතීති එවං වුත් ප්පකායරන අයං

ඛුජ්ජයසොභිය ො නිබ්බානසුඛං ඵලසමාපත්තිසුඛඤ්ච එධති, අනුභවතීති 
අත්යෙො  

ඛුජ්ජයසොභි ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

7. වාරණත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යෙොධ යකොචි  නුස්යසසූති ආයස්මය ො වාරණත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙ භයවපුඤ්ඤානි
කයරොන්ය ො ඉය ො ද්වානවුය කප්යප තිස්සස්ස භගවය ො උප්පත්තිය ො 
පුයර රයමව බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා බ්රාහ්මණානං විජ්ජාසිප්යපසු
පාරගූ හුත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා චතුපණ්ණාසසහස්සානං 
අන්ය වාසිකානංමන්ය වායචන්ය ොවසති ය නචසමයයනතිස්සස්ස
භගවය ො යබොධිසත් භූ ස්ස තුසි ා කායා චවිත්වා චරිමභයව මාතුකුච්ඡිං
ඔක්කමයනන මහාපෙවිකම්යපො අයහොසි   ං දිස්වා මහාජයනො භීය ො
සංවිග්යගො නං ඉසිං උපසඞ්කමිත්වා පෙවිකම්පනකාරණං පුච්ඡි  යසො

‘‘මහායබොධිසත්ය ොමාතුකුච්ඡිංඔක්කමි, ය නායං පෙවිකම්යපො,  ස්මාමා

භායො’’ති බුද්ධුප්පාදස්ස පුබ්බනිමිත් භාවං කයෙත්වා සමස්සායසසි, 
බුද්ධාරම්මණඤ්ච පීතිං පටියවයදසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන 

යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යකොසලරට්යඨ

බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වාරයණොති ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො
අඤ්ඤ රස්ස ආරඤ්ඤකස්ස යෙරස්ස සන්තියක ධම්මං සුත්වා
ලද්ධප්පසායදො පබ්බජිත්වා සමණධම්මං කයරොති  යසො එකදිවසං 
බුද්ධුපට්ඨානං ගච්ඡන්ය ො අන් රාමග්යග අහිනකුයල අඤ්ඤමඤ්ඤං
කලහංකත්වා කාලඞ්කය දිස්වා ‘‘ඉයමසත් ා අඤ්ඤමඤ්ඤවියරොයධන

ජීවි ක්ඛයංපත් ා’’ති සංවිග්ගමානයසොහුත්වාභගවය ොසන්තිකංගය ො, 
 ස්සභගවාචිත් ාචාරංඤත්වා  දනුරූපයමවඔවාදංයදන්ය ො– 

237. 

‘‘යයොධයකොචිමනුස්යසසු, පරපාණානිහිංසති; 
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අස්මායලොකාපරම්හාච, උභයාධංසය නයරො  

238. 

‘‘යයොචයමත්ය නචිත්ය න, සබ්බපාණානුකම්පති; 

බහුඤ්හියසොපසවති, පුඤ්ඤං ාදිසයකොනයරො  

239. 

‘‘සුභාසි ස්සසික්යඛෙ, සමණූපාසනස්සච; 

එකාසනස්ස ච රයහො, චිත් වූපසමස්සා චා’’ති  – තිස්යසො ගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ යෙොධයකොචි නුස්යසසූතිඉධ මනුස්යසසුයයොයකොචිඛත්තියයො
වා බ්රාහ්මයණො වා යවස්යසො වා සුද්යදො වා ගහට්යඨො වා පබ්බජිය ො වා 
මනුස්සග්ගහණඤ්යචත්ෙ උක්කට්ඨසත් නිදස්සනන්ති දට්ඨබ්බං  

පරපාණානි හිංසතීති පරසත්ය  මායරති විබාධති ච  අස් ා ය ොකාති ඉධ

යලොකය ො  පරම්හාති පරයලොකය ො  උභො ධංසයතති උභයය ො ධංසති, 

උභයයලොකපරියාපන්නහි සුඛය ොපරිහායතීතිඅත්යෙො  නයරොති සත්ය ො  

එවං පරපීළාලක්ඛණං පාපධම්මං දස්යසත්වා ඉදානි 

පරපීළානිවත්තිලක්ඛණං කුසලං ධම්මං දස්යසන්ය ො ‘‘යෙො ච 

ය ත්යතනා’’තිආදිනා දුතියං ගාෙමාහ   ත්ෙ ය ත්යතන චිත්යතනාති
යමත් ාසම්පයුත්ය න චිත්ය න අප්පනාපත්ය න ඉ රී යරන වා  

සබ්බපාණානුකම්පතීති සබ්යබ පායණ අත් යනො ඔරසපුත්ය  විය 

යමත් ායති  බහුඤ්හි යසො පසවති, පුඤ්ඤං තාදිසයකො නයරොති යසො
 ොරූයපොයමත් ාවිහාරීපුග්ගයලොබහුංමහන් ංඅනප්පකංකුසලං පසවති
පටිලභතිඅධිගච්ඡති  

ඉදානි  ං සසම්භායර සමෙවිපස්සනාධම්යම නියයොයජන්ය ො 

‘‘සුභාසිතස්සා’’තිආදිනා  තියං ගාෙමාහ   ත්ෙ සුභාසිතස්ස සික්යඛොති
අප්පිච්ඡකොදියභදංසුභාසි ං පරියත්තිධම්මංසවනධාරණපරිපුච්ඡාදිවයසන

සික්යඛයය  ස ණූපාසනස්ස චාති සමි පාපානං සමණානං
කලයාණමිත් ානං උපාසකානං කායලන කාලං උපසඞ්කමිත්වා
පයරුපාසනඤ්යචව පටිපත්තියා ය සං සමීපචරියඤ්ච සික්යඛයය  

එකාසනස්සචරයහොචිත්තවූපස ස්ස චාතිඑකස්සඅසහායස්සකායවියවකං
අනුබ්රූහන් ස්ස රයහො කම්මට්ඨානානුයයොගවයසන ආසනං නිසජ්ජං
සික්යඛයය  එවං කම්මට්ඨානං අනුයුඤ්ජන්ය ො භාවනඤ්ච මත්ෙකං
පායපන්ය ොසමුච්යඡදවයසනකියලසානංචිත් ස්සවූපසමඤ්ච සික්යඛයය 

යාහි අධිසීලසික්ඛාදීහි කියලසා අච්චන් යමව වූපසන් ා පහීනා යහොන්ති, 
 ා මග්ගඵලසික්ඛා සික්ඛන් ස්ස අච්චන් යමව චිත් ං වූපසන් ං නාම
යහොතීති  ගාොපරියයොසායනවිපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුණි ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර2.47.59-72) – 
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‘‘අජ්යඣොගායහත්වාහිමවං, මන්ය වායචමහං දා; 

චතුපඤ්ඤාසසහස්සානි, සිස්සාමය්හංඋපට්ඨහුං  

‘‘අධි ායවදගූසබ්යබ, ඡළඞ්යගපාරමිංග ා; 

සකවිජ්ජාහුපත්ෙද්ධා, හිමවන්ය වසන්තිය   

‘‘චවිත්වාතුසි ාකායා, යදවපුත්ය ොමහායයසො; 

උප්පජ්ජිමාතුකුච්ඡිස්මිං, සම්පජායනොපතිස්සය ො  

‘‘සම්බුද්යධඋපපජ්ජන්ය , දසසහස්සිකම්පෙ; 

අන්ධාචක්ඛුංඅලභිංසු, උප්පජ්ජන් ම්හිනායයක  

‘‘සබ්බාකාරංපකම්පිත්ෙ, යකවලාවසුධාඅයං; 

නිග්යඝොසසද්දංසුත්වාන, උබ්බිජ්ජිංසුමහාජනා  

‘‘සබ්යබජනාසමාගම්ම, ආගච්ඡුංමමසන්තිකං; 

වසුධායංපකම්පිත්ෙ, කිංවිපායකොභවිස්සති  

‘‘අවචාසිං  දාය සං, මායභෙනත්ථියවො භයං; 

විසට්ඨායහොෙසබ්යබපි, උප්පායදොයංසුවත්ථියකො  

‘‘අට්ඨයහතූහිසම්ඵුස්ස, වසුධායංපකම්පති; 

 ොනිමිත් ාදිස්සන්ති, ඔභායසොවිපුයලොමහා  

‘‘අසංසයංබුද්ධයසට්යඨො, උප්පජ්ජිස්සතිචක්ඛුමා; 

සඤ්ඤායපත්වානජන ං, පඤ්චසීයලකයෙසහං  

‘‘සුත්වානපඤ්චසීලානි, බුද්ධුප්පාදඤ්චදුල්ලභං; 

උබ්යබගජා ාසුමනා, තුට්ඨහට්ඨාඅහංසුය   

‘‘ද්යවනවුය ඉය ොකප්යප, යංනිමිත් ංවියාකරිං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, බයාකරණස්සිදංඵලං  

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

8. වස්සිකත්යෙරගාොවණ්ණනා 

එයකොපි සද්යධො ය ධාවීති ආයස්මය ො වස්සිකත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
කයරොන්ය ො අත්ෙදස්සිස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ංපත්ය ොඑකදිවසං සත්ොරංදිස්වාපසන්නචිත්ය ොපිලක්ඛඵලානි
අදාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං
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බුද්ධුප්පායද යකොසලරට්යඨ බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වස්සියකොති
ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො සත්ථු යමකපාටිහාරියං දිස්වා පටිලද්ධසද්යධො
පබ්බජිත්වාසමණධම්මංකයරොන්ය ොආබාධියකො අයහොසි අෙනංඤා කා
යවජ්ජපරිදිට්යඨනයභසජ්ජවිධිනාඋපට්ඨහිත්වාඅයරොගමකංසු යසො  ම්හා
ආබාධා වුට්ඨිය ො සංයවගජාය ො භාවනං උස්සුක්කායපත්වා ඡළභිඤ්යඤො

අයහොසි ය න වුත් ං අපදායන (අප යෙර2.47.40-44) – 

‘‘වනන් යර බුද්ධංදිස්වා, අත්ෙදස්සිං මහායසං; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, පිලක්ඛස්සඵලංඅදා  

‘‘අට්ඨාරයසකප්පසය , යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා ආකායසන ඤා කානං සන්තියක ගන්ත්වා

ආකායස ඨිය ො ධම්මං යදයසත්වා ය  සරයණසුසීයලසු ච පතිට්ඨායපසි  
ය සු යකචි කාලඞ්ක ා සරයණසු සීයලසු ච පතිට්ඨි ත් ා සග්යග

නිබ්බත්තිංසු  අෙ නං සත්ො බුද්ධුපට්ඨානං උපග ං ‘‘කිං ය , වස්සික, 
ඤාතීනංආයරොගය’’න්තිපුච්ඡි  යසොඤාතීනංඅත් නාක ංඋපකාරංසත්ථු
කයෙන්ය ො– 

240. 

‘‘එයකොපිසද්යධොයමධාවී, අස්සද්ධානීධඤාතිනං; 

ධම්මට්යඨොසීලසම්පන්යනො, යහොතිඅත්ොයබන්ධුනං  

241. 

‘‘නිග්ගය්හඅනුකම්පාය, යචොදි ාඤා යයොමයා; 

ඤාතිබන්ධවයපයමන, කාරංකත්වානභික්ඛුසු  

242. 

‘‘ය අබ්භතී ාකාලඞ්ක ා, පත් ාය තිදිවංසුඛං; 

භා යරොමය්හංමා ාච, යමොදන්තිකාමකාමියනො’’ති – 

තිස්යසොගාොඅභාසි  

 ත්ොයං පඨමගාොය අත්යෙො – යයො කම්මඵලසද්ධාය ච

ර නත් යසද්ධාය ච වයසන සද්යධො,  ය ො එව 

කම්මස්සක ඤාණාදියයොගය ො ය ධාවී, සත්ථු ඔවාදධම්යම 

නවයලොකුත් රධම්යමචඨි ත් ා ධම් ට්යඨො, ආචාරසීලස්ස මග්ගසීලස්ස

ඵලසීලස්ස ච වයසන සී සම්පන්යනො, යසො එයකොපි යොවුත් ායසද්ධාය

අභායවන අස්සද්ධානං ඉධ ඉමස්මිං යලොයක ‘‘අම්හාකං ඉයම’’ති
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ඤා බ්බට්යඨන ඤාතීනං,  ො යපමබන්ධයනන බන්ධනට්යඨන 

‘‘බන්ධූ’’තිචලද්ධනාමානංබන්ධවානං අත්ොෙ හි ාය යහොතීති  

එවං සාධාරණය ො වුත් මත්ෙං අත්තූපනායකං කත්වා දස්යසතුං 

‘‘නිග්ගය්හා’’තිආදිනා ඉ රගාො වුත් ා   ත්ෙ නිග්ගය්හ අනුකම්පාෙ, 

යචොදිතා ඤාතයෙො  ොති ඉදානිපි දුග්ග ා කුසලං අකත්වා ආයතිං
පරික්කියලසං පුන මානුභවිත්ොති නිග්ගයහත්වා ඤා යයො මයා ඔවදි ා  

ඤාතිබන්ධවයපය න ‘‘අම්හාකං අයං බන්ධයවො’’ති එවං පවත්ය න

යපයමනමම ඔවාදං අතික්කමිතුං අසක්යකොන් ා කාරං කත්වාන භික්ඛූසු 
පසන්නචිත් ාහුත්වාචීවරාදිපච්චයදායනනයචවඋපට්ඨායනන චභික්ඛූසු

සක්කාරසම්මානං කත්වා යත අබ්භතීතා කා ඞ්කතා හුත්වා ඉමං යලොකං

අතික්කන් ා  පුන යතති නිපා මත් ං  තිදිවං සුඛන්ති

යදවයලොකපරියාපන්නසුඛං, සුඛං වා ඉට්ඨං තිදිවං අධිග ා  ‘‘යක පන

ය ’’ති ආහ  ‘‘භාතයරො  ය්හං  ාතා ච, ය ොදන්ති කා කාමියනො’’ති 
අත් නායොකාමි වත්ථුකාමසමඞ්ගියනොහුත්වා අභිරමන්තීතිඅත්යෙො  

වස්සිකත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

9. ෙයසොජත්යෙරගාොවණ්ණනා 

කා පබ්බඞ්ගසඞ්කායසොති ආයස්මය ො යයසොජත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො කායල ආරාමයගොපකකුයල
නිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ංපත්ය ොඑකදිවසංවිපස්සිංභගවන් ං ආකායසන
ගච්ඡන් ංදිස්වාපසන්නමානයසොලබුජඵලංඅදාසි  

යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං 
බුද්ධුප්පායදසාවත්ථිනගරද්වායරයකවට්ටගායමපඤ්චකුලස යජට්ඨකස්ස

යකවට්ටස්ස පුත්ය ොහුත්වානිබ්බත්ති, ෙයසොයජොතිස්සනාමංඅකංසු යසො 
වයප්පත්ය ොඅත් යනොසහායයහියකවට්ටපුත්ය හිසද්ධිංමච්ඡගහණත්ෙං
අචිරවතියං නදියං ජාලං ඛිපි   ත්යෙයකො සුවණ්ණවණ්යණො මහාමච්යඡො

අන්ය ොජාලං පාවිසි   ං ය  රඤ්යඤො පයසනදිස්ස දස්යසසුං. රාජා
‘‘ඉමස්ස සුවණ්ණවණ්ණස්ස මච්ඡස්ස වණ්ණකාරණං භගවා ජානාතී’’ති
මච්ඡං ගාහායපත්වා භගවය ො දස්යසසි  භගවා ‘‘අයං කස්සපස්ස
සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාසයන ඔසක්කමායන පබ්බජිත්වා මිච්ඡා
පටිපජ්ජන්ය ො සාසනං ඔසක්කායපත්වා නිරයය නිබ්බත්ය ො එකං
බුද්ධන් රං නිරයය පච්චිත්වා  ය ො චුය ො අචිරවතියං මච්යඡො හුත්වා 

නිබ්බත්ය ො’’ති වත්වා  ස්ස භගිනීනඤ්ච නිරයය නිබ්බත් භාවං,  ස්ස 
භාතිකත්යෙරස්ස පරිනිබ්බු භාවඤ්ච ය යනව කොයපත්වා ඉමිස්සා

අට්ඨුප්පත්තියා කපි සුත්තං යදයසසි  
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සත්ථු යදසනං සුත්වා යයසොයජො සංයවගජාය ො සද්ධිං අත් යනො
සහායයහි භගවය ො සන්තියක පබ්බජිත්වා පතිරූයප ඨායන වසන්ය ො
එකදිවසංසපරියසොභගවන් ං වන්දිතුංයජ වනංඅගමාසි  ස්සආගමයන
යසනාසනපඤ්ඤාපනාදිනා විහායර උච්චාසද්දමහාසද්යදො අයහොසි   ං

සුත්වා ‘‘භගවා සපරිසං යයසොජං පණායමසී’’ති )උදා  23) සබ්බං උදායන
ආග නයයනයවදි බ්බං පණාමිය ොපනආයස්මායයසොයජොකසාභිහය ො
භද්යදො අස්සාජානීයයො විය සංවිග්ගමානයසො සද්ධිං පරිසාය වග්ගුමුදාය
නදියා තීයර වසන්ය ො ඝයටන්ය ො වායමන්ය ො විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

අන්ය ොවස්යසයයව ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි  ය න වුත් ං අපදායන (අප 

යෙර2.47.32-39) – 

‘‘නගයරබන්ධුමතියා, ආරාමියකොඅහං දා; 

අද්දසංවිරජංබුද්ධං, ගච්ඡන් ංඅනිලඤ්ජයස  

‘‘ලබුජංඵලමාදාය, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං; 

ආකායසවඨිය ොසන්ය ො, පටිග්ගණ්හිමහායයසො  

‘‘විත්තිසඤ්ජානයනොමය්හං, දිට්ඨධම්මසුඛාවයහො; 

ඵලංබුද්ධස්සදත්වාන, විප්පසන්යනනයච සා  

‘‘අධිගඤ්ඡිං දාපීතිං, විපුලංසුඛමුත් මං; 

උප්පජ්ජය වර නං, නිබ්බත් ස්ස හිං හිං  

‘‘එකනවුතිය ොකප්යප, යංඵලංඅදදිං දා; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්ඤං පන සමානං සපරිසං ආයස්මන් ං යයසොජං සත්ො

පක්යකොසිත්වා ආයනඤ්ජසමාපත්තිනා පටිසන්ොරමකාසි  යසො සබ්යබපි 
ධු ඞ්ගධම්යම සමාදාය වත් ති  ය නස්ස සරීරං කිසං අයහොසි ලූඛං 

දුබ්බණ්ණං,  ංභගවාපරමප්පිච්ඡ ායපසංසන්ය ො– 

243. 

‘‘කාලපබ්බඞ්ගසඞ්කායසො, කියසො ධමනිසන්ෙය ො; 

මත් ඤ්ඤූ අන්නපානම්හි, අදීනමානයසො නයරො’’ති  – පඨමං 

ගාෙමාහ; 

 ත්ෙ කා පබ්බඞ්ගසඞ්කායසොති මංසූපචයවිගයමන

කිසදුසණ්ඨි සරීරාවයව ාය දන්තිල ාපබ්බසදිසඞ්යගො, ය නාහ ‘‘කියසො

ධ නිසන්ෙයතො’’ති  කියසොති යමොයනයයපටිපදාපූරයණන කිසසරීයරො  

ධ නිසන්ෙයතොති ධමනීහි සන්ෙ ගත්ය ො අප්පමංසයලොහි  ාය පාකටීහි
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කණ්ඩරසිරාහි වි  සරීයරො   ත්තඤ්ඤූති

පරියයසනපටිග්ගහණපරියභොගවිස්සජ්ජයනසු පමාණඤ්ඤූ  අදීන ානයසොති

යකොසජ්ජාදීහිඅනභිභූ ත් ාඅලීනචිත්ය ො අකුසී වුත්ති  නයරොතිපුරියසො, 
යපොරිසස්ස ධුරස්ස වහනය ො යපොරිසලක්ඛණසම්පන්යනො
පුරිසයධොරය්යහොතිඅධිප්පායයො  

එවං යෙයරො සත්ොරා පසට්යඨො පසට්ඨභාවානුරූපං අත් යනො 
අධිවාසනඛන්තිවීරියාරම්භවියවකාභිරතිකිත් නමුයඛන භික්ඛූනං ධම්මං
කයෙන්ය ො– 

244. 

‘‘ඵුට්යඨොඩංයසහිමකයසහි, අරඤ්ඤස්මිංබ්රහාවයන; 

නායගොසඞ්ගාමසීයසව, සය ො ත්රාධිවාසයය  

245. 

‘‘යොබ්රහ්මා ොඑයකො, යොයදයවො ොදුයව; 

යොගායමො ො යයො, යකොලාහලං තුත් රි’’න්ති – 

ඉමාද්යවගාොඅභාසි  

 ත්ෙ නායගොසඞ්ගා සීයසවාතියොනාම ආජායනයයයොහත්ථිනායගො
යුද්ධමණ්ඩයල අසිසත්තිය ොමරාදිප්පහායර අධිවායසත්වා පරයසනං 

විද්ධංයසති, එවං භික්ඛු අරඤ්ඤස්මිං බ්රහාවයන අරඤ්ඤානියං

ඩංසාදිපරිස්සයය සයතො සම්පජායනො අධිවායසයය, අධිවායසත්වා ච
භාවනාබයලනමාරබලං විධයමයය  

ෙොබ්රහ් ාතියොබ්රහ්මාඑකයකො චිත් ප්පයකොපරහිය ොඣානසුයඛන

නිච්චයමව සුඛිය ො විහරති තො එයකොති භික්ඛුපි එයකො අදුතියයො
වියවකසුඛමනුබ්රයූහන්ය ොසුඛංවිහරති එකස්ස සාමඤ්ඤසුඛංපණී න්තිහි

වුත් ං එය නඑකවිහාරීභික්ඛු‘‘බ්රහ්මසයමො’’තිඔවාදං යදති  ෙොයදයවො

තො දුයවති යො යදවානං අන් රන් රා චිත් ප්පයකොයපොපි සියා,  ො
ද්වින්නං භික්ඛූනං සහවායස ඝට්ටනාපි භයවයයාති සදුතියවායසන භික්ඛු

‘‘යදවසයමො’’ති වුත්ය ො  ෙො ගාය ො තො තයෙොති අස්මියමව පායඨ
තිණ්ණං භික්ඛූනං සහවායසො ගාමවාසසදියසො වියවකවායසො න යහොතීති

අධිප්පායයො. යකො ාහ ං තතුත්තරින්ති  ය ො  යය ො උපරි ච බහූනං

සංවායසොයකොලාහලං උච්චාසද්දමහාසද්දමහාජනසන්නිපා සදියසො,  ස්මා
එකවිහාරිනාභවි බ්බන්ති අධිප්පායයොති  

යයසොජත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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10. සාටි ත්තිෙත්යෙරගාොවණ්ණනා 

අහුතුය්හංපුයරසද්ධාතිආයස්මය ො සාටිමත්තියත්යෙරස්සගාො කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ංපත්ය ොඑකදිවසංසත්ොරං දිස්වාපසන්නමානයසො ාලවණ්ටං 
අදාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං

බුද්ධුප්පායද මගධරට්යඨ බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා සාටි ත්තියෙොති 

ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො යහතුසම්පන්න ාය ආරඤ්ඤකභික්ඛූනං
සන්තියක පබ්බජිත්වා විපස්සනාය කම්මං කයරොන්ය ො ඡළභිඤ්යඤො

අයහොසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.38.43-47) – 

‘‘සිද්ධත්ෙස්ස භගවය ො,  ාලවණ්ටමදාසහං; 

සුමයනහිපටිච්ඡන්නං, ධාරයාමිමහාරහං  

‘‘චතුන්නවුතිය ොකප්යප,  ාලවණ්ටමදාසහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි,  ාලවණ්ටස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤොපනහුත්වාභික්ඛූඔවදතිඅනුසාසතිබහූචසත්ය  ධම්මං

කයෙත්වා සරයණසු ච සීයලසු ච පතිට්ඨායපසි  අඤ්ඤ රඤ්ච කුලං
අස්සද්ධං අප්පසන්නංසද්ධංපසන්නංඅකාසි ය න ස්මිංකුයලමනුස්සා
යෙයර අභිප්පසන්නා අයහසුං   ත්යෙකා දාරිකා අභිරූපා දස්සනීයා යෙරං
පිණ්ඩාය පවිට්ඨං සක්කච්චං යභොජයනන පරිවිසති  අයෙකදිවසං මායරො

‘‘එවං ඉමස්ස අයයසො වඩ්ඪිස්සති, අප්පතිට්යඨො භවිස්සතී’’ති චින්ය ත්වා
යෙරස්ස රූයපන ගන්ත්වා  ං දාරිකං හත්යෙ අග්ගයහසි  දාරිකා ‘‘නායං

මනුස්සසම්ඵස්යසො’’ති ච අඤ්ඤාසි, හත්ෙඤ්ච මුඤ්චායපසි   ං දිස්වා
ඝරජයනො යෙයර අප්පසාදං ජයනසි  පුනදිවයස යෙයරො  ං කාරණං
අනාවජ්යජන්ය ො ංඝරං අගමාසි  ත්ෙමනුස්සාඅනාදරංඅකංසු යෙයරො
 ං කාරණං ආවජ්යජන්ය ො මාරස්ස කිරියං දිස්වා ‘‘ ස්ස ගීවායං
කුක්කුරකුණපං පටිමුඤ්චතූ’’ති අධිට්ඨහිත්වා  ස්ස යමොචනත්ෙං
උපගය න මායරන අතී දිවයස ක කිරියං කොයපත්වා  ං  ජ්යජත්වා

විස්සජ්යජසි   ං දිස්වා ඝරසාමියකො ‘‘ඛමෙ, භන්ය , අච්චය’’න්ති

ඛමායපත්වා ‘‘අජ්ජ ග්යගඅහයමව, භන්ය , තුම්යහ උපට්ඨහාමී’’තිආහ 
යෙයරො ස්සධම්මංකයෙන්ය ො– 

246. 

‘‘අහුතුය්හංපුයරසද්ධා, සාය අජ්ජනවිජ්ජති; 

යංතුය්හංතුය්හයමයව ං, නත්ථිදුච්චරි ංමම  

247. 

‘‘අනිච්චාහිචලාසද්ධා, එවංදිට්ඨාහිසාමයා; 
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රජ්ජන්තිපිවිරජ්ජන්ති,  ත්ෙකිංජියයය මුනි  

248. 

‘‘පච්චතිමුනියනොභත් ං, යෙොකංයෙොකංකුයලකුයල; 

පිණ්ඩිකායචරිස්සාමි, අත්ථිජඞ්ඝබලංමමා’’ති – 

තිස්යසොගාොඅභාසි  

 ත්ෙ අහුතුය්හංපුයර සද්ධා, සායතඅජ්ජනවිජ්ජතීති, උපාසක, ඉය ො

පුබ්යබ  ව මය ‘‘අයයයො ධම්මචාරී සමචාරී’’තිආදිනා සද්ධා අයහොසි, සා

සද්ධා ය   ව අජ්ජ ඉදානි න උපලබ්භති   ස්මා ෙං තුය්හං

තුය්හය යවතන්තිචතුපච්චයදානං, තුය්හයමවඑ ංයහොතු, නය නමය්හං

අත්යෙො, සම්මා පසන්නචිත්ය න හි දානං නාම දා බ්බන්ති අධිප්පායයො 

අෙවා ෙංතුය්හං තුය්හය යවතන්තියං වමයඅජ්ජඅගාරවංපවත් ං,  ං

තුය්හයමව,  ස්සඵලං  යාඑවපච්චනුභවි බ්බං, නමයාතිඅත්යෙො  නත්ථි

දුච්චරිතං   ාතිමමපනදුච්චරි ංනාමනත්ථිමග්යගයනවදුච්චරි යහතූනං
කියලසානං සමුච්ඡින්නත් ා  

අනිච්චා හි ච ා සද්ධාති යස්මා යපොථුජ්ජනිකා සද්ධා අනිච්චා

එකන්තිකා න යහොති,  ය ො එව චලා අස්සපිට්යඨ ඨපි කුම්භණ්ඩං විය, 

ථුසරාසිම්හිනිඛා ඛාණුකංවියචඅනවට්ඨි ා  එවංදිට්ඨාහිසා ොතිඑවං

භූ ා ච සා සද්ධා මයා  ය දිට්ඨා පච්චක්ඛය ො විදි ා  රජ්ජන්තිපි

විරජ්ජන්තීති එවං  ස්සා අනවට්ඨි ත් ා එව ඉයම සත් ා කදාචි කත්ෙචි

මිත් සන්ෙවවයසන රජ්ජන්ති සියනහම්පි කයරොන්ති, කදාචි විරජ්ජන්ති

විරත් චිත් ා යහොන්ති  තත්ෙ කිං ජිෙයයත මුනීති  ස්මිං පුථුජ්ජනානං

රජ්ජයන විරජ්ජයන ච මුනි පබ්බජිය ො කිං ජියයති, කා  ස්ස හානීති
අත්යෙො  

‘‘සයච මම පච්චයය න ගණ්හෙ, කෙං තුම්යහ යායපො’’ති එවං මා 

චින් යීති දස්යසන්ය ො ‘‘පච්චතී’’ති ගාෙමාහ   ස්සත්යෙො මුනියනො 

පබ්බජි ස්ස භත්තං නාම කුය  කුය  අනුඝරං දිවයස දිවයස යෙොකං

යෙොකං පච්චය , න ච තුය්හං එව යගයහ  පිණ්ඩිකාෙ චරිස්සාමි, අත්ථි

ජඞ්ඝබ ං  ාතිඅත්ථියම ජඞ්ඝබලං, නාහංඔභග්ගජඞ්යඝොනඛඤ්යජොන

චපාදයරොගී,  ස්මා පිණ්ඩිකායමිස්සකභික්ඛායචරිස්සාමි, ‘‘යොපිභමයරො 

පුප්ඵ’’න්තිආදිනා )ධ  ප  49; යනත්ති  123) සත්ොරා වුත් නයයන
පිණ්ඩාය චරිත්වායායපස්සාමීතිදස්යසති  

සාටිමත්තියත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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11. උපාලිත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සද්ධාෙ අභිනික්ඛම් ාති ආයස්මය ො උපාලිත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපදුමුත් රස්සභගවය ොකායලහංසවතීනගයරකුලඝයර
නිබ්බත්ය ො එකදිවසං සත්ථු ධම්මං සුණන්ය ො සත්ොරං එකං භික්ඛුං
විනයධරානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දිස්වා අධිකාරකම්මං කත්වා  ං
ඨානන් රං පත්යෙසි  යසො යාවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු 

සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද කප්පකයගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හි, 

උපාලීතිස්ස නාමං අකංසු  යසො වයප්පත්ය ො අනුරුද්ධාදීනං ඡන්නං 
ඛත්තියානං පසාදයකො හුත්වා  ොගය  අනුපියම්බවයන විහරන්ය 
පබ්බජනත්ොය නික්ඛමන්ය හිඡහිඛත්තියයහිසද්ධිංනික්ඛමිත්වාපබ්බජි 

 ස්ස පබ්බජ්ජාවිධානංපාළියංආග යමව)චූළව 330). 

යසො පබ්බජිත්වා උපසම්පන්යනො සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං 

ගයහත්වා‘‘මය්හං, භන්ය , අරඤ්ඤවාසංඅනුජානාො’’තිආහ භික්ඛු ව

අරඤ්යඤ වසන් ස්ස එකයමව ධුරං වඩ්ඪිස්සති, අම්හාකං පන සන්තියක
වසන් ස්සගන්ෙධුරඤ්ච විපස්සනාධුරඤ්ච පරිපූයරස්සතීති යෙයරොසත්ථු
වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා විපස්සනාය කම්මං කයරොන්ය ො නචිරස්යසව

අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර1.1.441-595) – 

‘‘නගයරහංසවතියා, සුජාය ොනාමබ්රාහ්මයණො; 

අසීතියකොටිනිචයයො, පහූ ධනධඤ්ඤවා  

‘‘අජ්ඣායයකොමන් ධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 

ලක්ඛයණඉතිහායසච, සධම්යමපාරමිංගය ො  

‘‘පරිබ්බාජාඑකසිඛා, යගො මාබුද්ධසාවකා; 

චරකා ාපසායචව, චරන්තිමහියා දා  

‘‘ය පි මංපරිවායරන්ති, බ්රාහ්මයණො විස්සුය ොඉති; 

බහුජ්ජයනොමංපූයජති, නාහංපූයජමිකිඤ්චනං  

‘‘පූජාරහංනපස්සාමි, මානත්ෙද්යධොඅහං දා; 

බුද්යධොතිවචනංනත්ථි,  ාවනුප්පජ්ජය ජියනො  

‘‘අච්චයයනඅයහොරත් ං, පදුමුත් රනාමයකො; 

සබ්බං මංවියනොයදත්වා, යලොයකඋප්පජ්ජිචක්ඛුමා  

‘‘විත්ොරියක බාහුජඤ්යඤ, පුථුභූය ච සාසයන; 

උපාගමි දාබුද්යධො, නගරංහංසසව්හයං  

‘‘පිතුඅත්ොයයසොබුද්යධො, ධම්මංයදයසසිචක්ඛුමා; 
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ය නකායලනපරිසා, සමන් ායයොජනං දා  

‘‘සම්මය ොමනුජානංයසො, සුනන්යදොනාම ාපයසො; 

යාව ාබුද්ධපරිසා, පුප්යඵහච්ඡාදයී දා  

‘‘චතුසච්චංපකායසන්ය , යසට්යඨචපුප්ඵමණ්ඩයප; 

යකොටිස සහස්සානං, ධම්මාභිසමයයොඅහු  

‘‘සත් රත්තින්දිවංබුද්යධො, වස්යසත්වා ධම්මවුට්ඨියයො; 

අට්ඨයමදිවයසපත්ය , සුනන්දංකිත් යීජියනො  

‘‘යදවයලොයකමනුස්යසවා, සංසරන්ය ොඅයංභයව; 

සබ්යබසංපවයරොහුත්වා, භයවසුසංසරිස්සති  

‘‘කප්පස සහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘ ස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

මන් ාණිපුත්ය ොපුණ්යණොති, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො  

‘‘එවංකිත් යසම්බුද්යධො, සුනන්දං ාපසං දා; 

හාසයන්ය ොජනංසබ්බං, දස්සයන්ය ොසකංබලං  

‘‘ක ඤ්ජලීනමස්සන්ති, සුනන්දං ාපසංජනා; 

බුද්යධකාරංකරිත්වාන, යසොයධසිගතිමත් යනො  

‘‘ ත්ෙයමඅහුසඞ්කප්යපො, සුත්වානමුනියනොවචං; 

අහම්පිකාරංකස්සාමි, යොපස්සාමියගො මං  

‘‘එවාහංචින් යත්වාන, කිරියංචින් යංමම; 

කයාහංකම්මංආචරාමි, පුඤ්ඤක්යඛත්ය අනුත් යර  

‘‘අයඤ්චපාඨියකොභික්ඛු, සබ්බපාඨිස්සසාසයන; 

විනයයඅග්ගනික්ඛිත්ය ො,  ංඨානංපත්ෙයයඅහං  

‘‘ඉදං යමඅමි ංයභොගං, අක්යඛොභංසාගරූපමං; 

ය නයභොයගනබුද්ධස්ස, ආරාමංමාපයයඅහං  

‘‘යසොභනංනාමආරාමං, නගරස්සපුරත්ෙය ො; 

කිණිත්වාස සහස්යසන, සඞ්ඝාරාමංඅමාපයං  

‘‘කූටාගායරචපාසායද, මණ්ඩයපහම්මියයගුහා; 
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චඞ්කයමසුකය කත්වා, සඞ්ඝාරාමංඅමාපයං  

‘‘ජන් ාඝරංඅග්ගිසාලං, අයෙොඋදකමාළකං; 

න්හානඝරංමාපයත්වා, භික්ඛුසඞ්ඝස්සදාසහං  

‘‘ආසන්දියයොපීඨයකච, පරියභොයගචභාජයන; 

ආරාමිකඤ්චයභසජ්ජං, සබ්බයම ංඅදාසහං  

‘‘ආරක්ඛංපට්ඨයපත්වාන, පාකාරංකාරයංදළ්හං; 

මානංයකොචිවියහයඨසි, සන් චිත් ාන ාදිනං  

‘‘ස සහස්යසනාවාසං, සඞ්ඝාරායමඅමාපයං; 

යවපුල්ලං ංමාපයත්වා, සම්බුද්ධංඋපනාමයං  

‘‘නිට්ඨාපිය ොමයාරායමො, සම්පටිච්ඡතුවංමුනි; 

නියයායදස්සාමි ංවීර, අධිවායසහිචක්ඛුම  

‘‘පදුමුත් යරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, අධිවායසසිනායයකො  

‘‘අධිවාසනමඤ්ඤාය, සබ්බඤ්ඤුස්සමයහසියනො; 

යභොජනංපටියායදත්වා, කාලමායරොචයංඅහං  

‘‘ආයරොචි ම්හිකාලම්හි, පදුමුත් රනායයකො; 

ඛීණාසවසහස්යසහි, ආරාමංයමඋපාගමි  

‘‘නිසින්නංකාලමඤ්ඤාය, අන්නපායනන ප්පයං; 

භුත් ාවිංකාලමඤ්ඤාය, ඉදංවචනමබ්රවිං  

‘‘කීය ොස සහස්යසන,  ත් යකයනවකාරිය ො; 

යසොභයනොනාමආරායමො, සම්පටිච්ඡතුවංමුනි  

‘‘ඉමිනාරාමදායනන, යච නාපණිධීහිච; 

භයවනිබ්බත් මායනොහං, ලභාමිමමපත්ථි ං  

‘‘පටිග්ගයහත්වාසම්බුද්යධො, සඞ්ඝාරාමංසුමාපි ං; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉදංවචනමබ්රවි  

‘‘යයොයසොබුද්ධස්සපාදාසි, සඞ්ඝාරාමංසුමාපි ං; 

 මහංකිත් යස්සාමි, සුණාෙමමභාසය ො  

‘‘හත්ථී අස්සාරොපත්තී, යසනාච චතුරඞ්ගිනී; 
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පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, සඞ්ඝාරාමස්සිදංඵලං  

‘‘සට්ඨිතූරසහස්සානි, යභරියයොසමලඞ්ක ා; 

පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, සඞ්ඝාරාමස්සිදංඵලං  

‘‘ඡළසීතිසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්ක ා; 

විචිත් වත්ොභරණා, ආමුත් මණිකුණ්ඩලා  

‘‘අළාරපම්හාහසුලා, සුසඤ්ඤා නුමජ්ඣිමා; 

පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, සඞ්ඝාරාමස්සිදංඵලං  

‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 

සහස්සක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති  

‘‘යදවරායජනපත් බ්බං, සබ්බංපටිලභිස්සති; 

අනූනයභොයගොහුත්වාන, යදවරජ්ජංකරිස්සති  

‘‘සහස්සක්ඛත්තුංචක්කවත්තී, රාජාරට්යඨභවිස්සති  

පෙබයාරජ්ජංවිපුලං, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියං  

‘‘කප්පස සහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

යගො යමොනාමයගොත්ය න, සත්ොයලොයකභවිස්සති  

‘‘ ස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මිය ො; 

උපාලිනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො  

‘‘විනයයපාරමිංපත්වා, ඨානාඨායනචයකොවියදො; 

ජිනසාසනංධායරන්ය ො, විහරිස්සතිනාසයවො  

‘‘සබ්බයම ං අභිඤ්ඤාය, යගො යමො සකයපුඞ්ගයවො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එ දග්යගඨයපස්සති  

‘‘අපරියමයයපාදාය, පත්යෙමි වසාසනං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, සබ්බසංයයොජනක්ඛයයො  

‘‘යොසූලාවුය ොයපොයසො, රාජදණ්යඩන ජ්ජිය ො; 

සූයලසා ංඅවින්දන්ය ො, පරිමුත්තිංවඉච්ඡති  

‘‘ යෙවාහංමහාවීර, භවදණ්යඩන ජ්ජිය ො; 

කම්මසූලාවුය ොසන්ය ො, පිපාසායවදනට්ටිය ො  

‘‘භයවසා ංනවින්දාමි, ඩය්හන්ය ොතීහිඅග්ගිභි; 
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පරිමුත්තිංගයවසාමි, යොපිරාජදණ්ඩිය ො  

‘‘යොවිසායදොපුරියසො, වියසනපරිපීළිය ො; 

අගදංයසොගයවයසයය, විසඝා ායුපාලනං  

‘‘ගයවසමායනො පස්යසයය, අගදංවිසඝා කං; 

 ංපිවිත්වාසුඛීඅස්ස, විසම්හාපරිමුත්තියා  

‘‘ යෙවාහංමහාවීර, යොවිසහය ොනයරො; 

සම්පීළිය ොඅවිජ්ජාය, සද්ධම්මාගදයමසහං  

‘‘ධම්මාගදංගයවසන්ය ො, අද්දක්ඛිංසකයසාසනං; 

අග්ගංසබ්යබොසධානං ං, සබ්බසල්ලවියනොදනං  

‘‘ධම්යමොසධංපිවිත්වාන, විසංසබ්බංසමූහනිං; 

අජරාමරංසීතිභාවං, නිබ්බානංඵස්සයංඅහං  

‘‘යොභූ ට්ටිය ොයපොයසො, භූ ග්ගායහනපීළිය ො; 

භූ යවජ්ජංගයවයසයය, භූ ස්මාපරිමුත්තියා  

‘‘ගයවසමායනොපස්යසයය, භූ විජ්ජාසුයකොවිදං; 

 ස්සයසොවිහයනභූ ං, සමූලඤ්චවිනාසයය  

‘‘ යෙවාහංමහාවීර,  මග්ගායහනපීළිය ො; 

ඤාණායලොකංගයවසාමි,  මය ොපරිමුත්තියා  

‘‘අෙද්දසං සකයමුනිං, කියලස මයසොධනං; 

යසොයම මංවියනොයදසි, භූ යවජ්යජොවභූ කං  

‘‘සංසාරයසො ංසඤ්ඡින්දිං,  ණ්හායසො ංනිවාරයං; 

භවංඋග්ඝාටයංසබ්බං, භූ යවජ්යජොවමූලය ො  

‘‘ගරුයළොයොඔප ති, පන්නගංභක්ඛමත් යනො; 

සමන් ායයොජනස ං, වික්යඛොයභතිමහාසරං  

‘‘පන්නගංයසොගයහත්වාන, අයධොසීසංවියහඨයං; 

ආදායයසොපක්කමති, යයනකාමංවිහඞ්ගයමො  

‘‘ යෙවාහංමහාවීර, යොපිගරුයළොබලී; 

අසඞ්ඛ ංගයවසන්ය ො, යදොයසවික්ඛාලයංඅහං  

‘‘දිට්යඨොඅහංධම්මවරං, සන්තිපදමනුත් රං; 
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ආදායවිහරායම ං, ගරුයළොපන්නගංයො  

‘‘ආසාවතීනාමල ා, ජා ාචිත් ල ාවයන; 

 ස්සාවස්සසහස්යසන, එකංනිබ්බත් ය ඵලං  

‘‘ ංයදවාපයරුපාසන්ති,  ාවදූරඵයලසති; 

යදවානංසාපියාඑවං, ආසාවතීලතුත් මා  

‘‘ස සහස්සුපාදාය,  ාහංපරිචයරමුනි; 

සායංපා ංනමස්සාමි, යදවාආසාවතිංයො  

‘‘අවඤ්ඣා පාරිචරියා, අයමොඝාචනමස්සනා; 

දූරාග ම්පිමංසන් ං, ඛයණොයංනවිරාධය  

‘‘පටිසන්ධිංනපස්සාමි, විචිනන්ය ොභයවඅහං; 

නිරූපධිවිප්පමුත්ය ො, උපසන්ය ොචරාමහං  

‘‘යොපිපදුමංනාම, සූරියරංයසනපුප්ඵති; 

 යෙවාහංමහාවීර, බුද්ධරංයසනපුප්ඵිය ො  

‘‘යොබලාකයයොනිම්හි, නවිජ්ජතිපුයමොසදා; 

යමයඝසුගජ්ජමායනසු, ගබ්භංගණ්හන්ති ාසදා  

‘‘චිරම්පි ගබ්භංධායරන්ති, යාවයමයඝොන ගජ්ජති; 

භාරය ොපරිමුච්චන්ති, යදායමයඝොපවස්සති  

‘‘පදුමුත් රබුද්ධස්ස, ධම්මයමයඝනගජ්ජය ො; 

සද්යදනධම්මයමඝස්ස, ධම්මගබ්භංඅගණ්හහං  

‘‘ස සහස්සුපාදාය, පුඤ්ඤගබ්භංධයරමහං; 

නප්පමුච්චාමිභාරය ො, ධම්මයමයඝොනගජ්ජති  

‘‘යදාතුවංසකයමුනි, රම්යමකපිලවත්ෙයව; 

ගජ්ජසිධම්මයමයඝන, භාරය ොපරිමුච්චහං  

‘‘සුඤ්ඤ ංඅනිමිත් ඤ්ච,  ොප්පණිහි ම්පිච; 

චතුයරොචඵයලසබ්යබ, ධම්යමවංවිජනයංඅහං  

‘‘අපරියමයයපාදාය, පත්යෙමි වසාසනං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, සන්තිපදමනුත් රං  

‘‘විනයයපාරමිංපත්ය ො, යොපිපාඨියකොඉසි; 
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නයමසමසයමොඅත්ථි, ධායරමිසාසනංඅහං  

‘‘විනයයඛන්ධයකචාපි, තිකච්යඡයදචපඤ්චයක; 

එත්ෙයමවිමතිනත්ථි, අක්ඛයරබයඤ්ජයනපිවා  

‘‘නිග්ගයහපටිකම්යමච, ඨානාඨායනචයකොවියදො; 

ඔසාරයණවුට්ඨාපයන, සබ්බත්ෙපාරමිංගය ො  

‘‘විනයයඛන්ධයකවාපි, නික්ඛිපිත්වාපදංඅහං; 

උභය ොවිනියවයඨත්වා, රසය ොඔසයරයයහං  

‘‘නිරුත්තියාසුකුසයලො, අත්ොනත්යෙචයකොවියදො; 

අනඤ්ඤා ංමයානත්ථි, එකග්යගොසත්ථුසාසයන  

‘‘රූපදක්යඛොඅහංඅජ්ජ, සකයපුත් ස්සසාසයන; 

කඞ්ඛංසබ්බංවියනොයදමි, ඡින්දාමිසබ්බසංසයං  

‘‘පදං අනුපදඤ්චාපි, අක්ඛරඤ්චාපි බයඤ්ජනං; 

නිදායනපරියයොසායන, සබ්බත්ෙයකොවියදොඅහං  

‘‘යොපි රාජාබලවා, නිග්ගණ්හිත්වා පරන් යප; 

විජිනිත්වානසඞ්ගාමං, නගරං ත්ෙමාපයය  

‘‘පාකාරංපරිඛඤ්චාපි, එසිකංද්වාරයකොට්ඨකං; 

අට්ටාලයකචවිවියධ, කාරයයනගයරබහූ  

‘‘සිඞ්ඝාටකංචච්චරඤ්ච, සුවිභත් න් රාපණං; 

කාරයයයයසභං ත්ෙ, අත්ොනත්ෙවිනිච්ඡයං  

‘‘නිග්ඝා ත්ෙංඅමිත් ානං, ඡිද්දාඡිද්දඤ්චජානිතුං; 

බලකායස්සරක්ඛාය, යසනාපච්චංඨයපතියසො  

‘‘ආරක්ඛත්ොයභණ්ඩස්ස, නිධානකුසලංනරං; 

මායමභණ්ඩංවිනස්සීති, භණ්ඩරක්ඛංඨයපතියසො  

‘‘මමත්ය ොයහොතියයොරඤ්යඤො, වුද්ධිංයස්සචඉච්ඡති; 

 ස්සාධිකරණංයදති, මිත් ස්සපටිපජ්ජිතුං  

‘‘උප්පාය සුනිමිත්ය සු, ලක්ඛයණසුචයකොවිදං; 

අජ්ඣායකංමන් ධරං, යපොයරොහිච්යචඨයපතියසො  

‘‘එය හඞ්යගහිසම්පන්යනො, ඛත්තියයොතිපවුච්චති; 
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සදාරක්ඛන්තිරාජානං, චක්කවායකොවදුක්ඛි ං  

‘‘ යෙවත්වංමහාවීර, හ ාමිත්ය ොවඛත්තියයො; 

සයදවකස්සයලොකස්ස, ධම්මරාජාතිවුච්චති  

‘‘තිත්ථියයනිහනිත්වාන, මාරඤ්චාපිසයසනකං; 

 මන්ධකාරංවිධමිත්වා, ධම්මනගරංඅමාපය  

‘‘සීලංපාකාරකං ත්ෙ, ඤාණංය ද්වාරයකොට්ඨකං; 

සද්ධාය එසිකාවීර, ද්වාරපායලොචසංවයරො  

‘‘සතිපට්ඨානමට්ටාලං, පඤ්ඤාය චච්චරංමුයන; 

ඉද්ධිපාදඤ්චසිඞ්ඝාටං, ධම්මවීථිසුමාපි ා  

‘‘සුත් න් ංඅභිධම්මඤ්ච, විනයඤ්චාපියකවලං; 

නවඞ්ගංබුද්ධවචනං, එසාධම්මසභා ව  

‘‘සුඤ්ඤ ං අනිමිත් ඤ්ච, විහාරඤ්චප්පණීහි ං; 

ආයනඤ්ජඤ්චනියරොයධොච, එසාධම්මකුටී ව  

‘‘පඤ්ඤායඅග්යගොනික්ඛිත්ය ො, පටිභායනචයකොවියදො; 

සාරිපුත්ය ොතිනායමන, ධම්මයසනාපතී ව  

‘‘චුතූපපා කුසයලො, ඉද්ධියාපාරමිංගය ො; 

යකොලිය ොනාමනායමන, යපොයරොහිච්යචො වංමුයන  

‘‘යපොරාණකවංසධයරො, උග්ගය යජොදුරාසයදො; 

ධු වාදීගුයණනග්යගො, අක්ඛදස්යසො වංමුයන  

‘‘බහුස්සුය ොධම්මධයරො, සබ්බපාඨීචසාසයන; 

ආනන්යදොනාමනායමන, ධම්මාරක්යඛො වංමුයන  

‘‘එය සබ්යබඅතික්කම්ම, පයමසිභගවාමමං; 

විනිච්ඡයංයමපාදාසි, විනයයවිඤ්ඤුයදසි ං  

‘‘යයොයකොචිවිනයයපඤ්හං, පුච්ඡතිබුද්ධසාවයකො; 

 ත්ෙයමචින් නානත්ථි,  ඤ්යඤවත්ෙංකයෙමහං  

‘‘යාව ාබුද්ධයඛත් ම්හි, ඨයපත්වා ංමහාමුනි; 

විනයයමාදියසොනත්ථි, කුය ොභියයයොභවිස්සති  

‘‘භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එවංගජ්ජතියගො යමො; 
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උපාලිස්සසයමොනත්ථි, විනයයඛන්ධයකසුච  

‘‘යාව ාබුද්ධභණි ං, නවඞ්ගංසත්ථුසාසනං; 

විනයයොගධං ංසබ්බං, විනයමූලපස්සියනො  

‘‘මමකම්මංසරිත්වාන, යගො යමොසකයපුඞ්ගයවො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එ දග්යගඨයපසිමං  

‘‘ස සහස්සුපාදාය, ඉමංඨානංඅපත්ෙයං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්ය ො, විනයයපාරමිංගය ො  

‘‘සකයානංනන්දිජනයනො, කප්පයකොආසහංපුයර; 

විජහිත්වාන ංජාතිං, පුත්ය ොජාය ොමයහසියනො  

‘‘ඉය ො දුතියයකකප්යප, අඤ්ජයසොනාම ඛත්තියයො; 

අනන් ය යජොඅමි යයසො, භූමිපායලොමහද්ධයනො  

‘‘ ස්සරඤ්යඤොඅහංපුත්ය ො, චන්දයනොනාමඛත්තියයො; 

ජාතිමයදනුපත්ෙද්යධො, යසයභොගමයදනච  

‘‘නාගස සහස්සානි, සබ්බාලඞ්කාරභූසි ා; 

තිධාපභින්නාමා ඞ්ගා, පරිවායරන්තිමංසදා  

‘‘සබයලහිපයරය ොහං, උයයානංගන්තුකාමයකො; 

ආරුය්හසිරිකංනාගං, නගරානික්ඛමිං දා  

‘‘චරයණනචසම්පන්යනො, ගුත් ද්වායරොසුසංවුය ො; 

යදවයලොනාමසම්බුද්යධො, ආගච්ඡිපුරය ොමම  

‘‘යපයසත්වා සිරිකංනාගං, බුද්ධංආසාදයං  දා; 

 ය ොසඤ්ජා යකොයපොයසො, නායගොනුද්ධරය පදං  

‘‘නාගංරුණ්ණමනංදිස්වා, බුද්යධයකොධංඅකාසහං; 

වියහසයත්වාසම්බුද්ධං, උයයානංඅගමාසහං  

‘‘සා ං ත්ෙනවින්දාමි, සියරොපජ්ජලිය ොයො; 

පරිළායහනඩය්හාමි, මච්යඡොවබළිසාදයකො  

‘‘සසාගරන් ාපෙවී, ආදිත් ාවියයහොතියම; 

පිතුසන්තිකුපාගම්ම, ඉදංවචනමබ්රවිං  

‘‘ආසීවිසංවකුපි ං, අග්ගික්ඛන්ධංවආග ං; 
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මත් ංවකුඤ්ජරංදන්තිං, යංසයම්භුමසාදයං  

‘‘ආසාදිය ොමයාබුද්යධො, යඝොයරොඋග්ග යපොජියනො; 

පුරාසබ්යබවිනස්සාම, ඛමායපස්සාම ංමුනිං  

‘‘යනොයච ංනිජ්ඣායපස්සාම, අත් දන් ංසමාහි ං; 

ඔයරනසත් දිවසා, රට්ඨංයමවිධමිස්සති  

‘‘සුයමඛයලොයකොසියයොච, සිග්ගයවොචාපිසත් යකො; 

ආසාදයත්වාඉසයයො, දුග්ග ාය සරට්ඨකා  

‘‘යදා කුප්පන්තිඉසයයො, සඤ්ඤ ා බ්රහ්මචාරියනො; 

සයදවකංවිනායසන්ති, සසාගරංසපබ්බ ං  

‘‘තියයොජනසහස්සම්හි, පුරියසසන්නිපා යං; 

අච්චයංයදසනත්ොය, සයම්භුංඋපසඞ්කමිං  

‘‘අල්ලවත්ොඅල්ලසිරා, සබ්යබවපඤ්ජලීක ා; 

බුද්ධස්සපායදනිපතිත්වා, ඉදංවචනමබ්රවුං  

‘‘ඛමස්සුත්වංමහාවීර, අභියාචති ංජයනො; 

පරිළාහංවියනොයදහි, මායනොරට්ඨංවිනාසය  

‘‘සයදවමානුසාසබ්යබ, සදානවාසරක්ඛසා; 

අයයොමයයනකූයටන, සිරංභින්යදයයයමසදා  

‘‘දයකඅග්ගිනසණ්ඨාති, බීජංයසයලනරූහති; 

අගයදකිමිනසණ්ඨාති, යකොයපොබුද්යධනජායති  

‘‘යොචභූමිඅචලා, අප්පයමයයයොචසාගයරො; 

අනන් යකොචආකායසො, එවංබුද්ධාඅයඛොභියා  

‘‘සදාඛන් ාමහාවීරා, ඛමි ාච පස්සියනො; 

ඛන් ානංඛමි ානඤ්ච, ගමනං ංනවිජ්ජති  

‘‘ඉදං වත්වානසම්බුද්යධො, පරිළාහං වියනොදයං; 

මහාජනස්සපුරය ො, නභංඅබ්භුග්ගමී දා  

‘‘ය නකම්යමනහංවීර, හීනත් ංඅජ්ඣුපාගය ො; 

සමතික්කම්ම ංජාතිං, පාවිසිංඅභයංපුරං  

‘‘ දාපිමංමහාවීර, ඩය්හමානංසුසණ්ඨි ං; 
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පරිළාහංවියනොයදසි, සයම්භුඤ්චඛමාපයං  

‘‘අජ්ජාපිමංමහාවීර, ඩය්හමානංතිහග්ගිභි; 

නිබ්බායපසි යයොඅග්ගී, සීතිභාවඤ්චපාපයං  

‘‘යයසංයසො ාවධානත්ථි, සුණාෙමමභාසය ො; 

අත්ෙංතුය්හංපවක්ඛාමි, යොදිට්ඨංපදංමම  

‘‘සයම්භුං  ංවිමායනත්වා, සන් චිත් ං සමාහි ං; 

ය නකම්යමනහංඅජ්ජ, ජාය ොම්හිනීචයයොනියං  

‘‘මායවොඛණංවිරායධෙ, ඛණාතී ාහියසොචයර; 

සදත්යෙවායයමයයාෙ, ඛයණොයවොපටිපාදිය ො  

‘‘එකච්චානඤ්චවමනං, එකච්චානංවියරචනං; 

විසංහලාහලංඑයක, එකච්චානඤ්චඔසධං  

‘‘වමනංපටිපන්නානං, ඵලට්ඨානංවියරචනං; 

ඔසධංඵලලාභීනං, පුඤ්ඤක්යඛත් ංගයවසිනං  

‘‘සාසයනනවිරුද්ධානං, විසංහලාහලංයො; 

ආසීවියසොදිට්ඨවියසො, එවංඣායපති ංනරං  

‘‘සකිංපී ංහලාහලං, උපරුන්ධතිජීවි ං; 

සාසයනනවිරුජ්ඣිත්වා, කප්පයකොටිම්හිඩය්හති  

‘‘ඛන්තියාඅවිහිංසාය, යමත් චිත් ව ායච; 

සයදවකංයසො ායරති,  ස්මාය අවිරාධියා  

‘‘ලාභාලායභනසජ්ජන්ති, සම්මානනවිමානයන; 

පෙවීසදිසාබුද්ධා,  ස්මාය නවිරාධියා  

‘‘යදවදත්ය චවධයක, යචොයරඅඞ්ගුලිමාලයක; 

රාහුයලධනපායලච, සබ්යබසංසමයකොමුනි  

‘‘එය සංපටියඝොනත්ථි, රායගොයමසංනවිජ්ජති; 

සබ්යබසංසමයකොබුද්යධො, වධකස්යසොරසස්සච  

‘‘පන්යෙදිස්වානකාසාවං, ඡඩ්ඩි ංමීළ්හමක්ඛි ං; 

සිරස්මිංඅඤ්ජලිංකත්වා, වන්දි බ්බංඉසිද්ධජං  

‘‘අබ්භතී ා චයයබුද්ධා, වත් මානා අනාග ා; 
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ධයජනායනනසුජ්ඣන්ති,  ස්මාඑය නමස්සියා  

‘‘සත්ථුකප්පංසුවිනයං, ධායරමිහදයයනහං; 

නමස්සමායනොවිනයං, විහරිස්සාමිසබ්බදා  

‘‘විනයයො ආසයයොමය්හං, විනයයොඨානචඞ්කමං; 

කප්යපමිවිනයයවාසං, විනයයොමමයගොචයරො  

‘‘විනයයපාරමිප්පත්ය ො, සමයෙචාපියකොවියදො; 

උපාලි ංමහාවීර, පායදවන්දතිසත්ථුයනො  

‘‘යසොඅහංවිචරිස්සාමි, ගාමාගාමංපුරාපුරං; 

නමස්සමායනොසම්බුද්ධං, ධම්මස්සචසුධම්ම ං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
 ත්ෙහිනංසත්ොසයයමවසකලංවිනයපිටකංඋග්ගණ්හායපසි යසො 

අපරභායග භාරුකච්ඡකවත්ථුං )පාරා  78) අජ්ජුකවත්ථුං )පාරා  158) 
කුමාරකස්සපවත්ථුන්තිඉමානිතීණිවත්ථූනිවිනිච්ඡය සත්ොඑයකකස්මිං 
විනිච්ඡිය සාධුකාරංදත්වා යයොපිවිනිච්ඡයයඅට්ඨුප්පත්තිංකත්වායෙරං 
විනයධරානං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි  යසො අපරභායග එකස්මිං
උයපොසෙදිවයස පාතියමොක්ඛුද්යදසසමයයභික්ඛූඔවදන්ය ො– 

249. 

‘‘සද්ධාය අභිනික්ඛම්ම, නවපබ්බජිය ො නයවො; 

මිත්ය භයජයයකලයායණ, සුද්ධාජීයවඅ න්දිය   

250. 

‘‘සද්ධායඅභිනික්ඛම්ම, නවපබ්බජිය ොනයවො; 

සඞ්ඝස්මිංවිහරංභික්ඛු, සික්යඛෙවිනයංබුයධො  

251. 

‘‘සද්ධායඅභිනික්ඛම්ම, නවපබ්බජිය ොනයවො; 

කප්පාකප්යපසුකුසයලො, චයරයයඅපුරක්ඛය ො’’ති –තිස්යසොගාො 

අභාසි; 

 ත්ෙ සද්ධාොතිසද්ධානිමිත් ං, න ජීවිකත්ෙන්තිඅත්යෙො  සද්ධාොති

වා කම්මඵලානි ර නත් යගුණඤ්ච සද්දහිත්වා  අභිනික්ඛම් ාති

ඝරාවාසය ො නික්ඛමිත්වා  නවපබ්බජියතොති නයවො හුත්වා පබ්බජිය ො, 

පඨමවයය එව පබ්බජිය ො  නයවොති සාසයන සික්ඛාය අභිනයවො දහයරො  

මිත්යත භයජෙය ක යායණ සුද්ධාජීයව අතන්දියතති ‘‘පියයො ගරු

භාවනීයයො’’තිආදිනා )අ  නි  7.37) වුත් ලක්ඛයණ කලයාණමිත්ය , 
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මිච්ඡාජීවවිවජ්ජයනන සුද්ධාජීයව, ආරද්ධවීරිය ාය අ න්දිය  භයජයය

උපසඞ්කයමයය, ය සං ඔවාදානුසාසනීපටිග්ගහණවයසන යසයවයය  

සඞ්ඝස්මිං විහරන්ති සඞ්යඝ භික්ඛුසමූයහ වත් පටිවත් පූරණවයසන

විහරන්ය ො  සික්යඛෙ විනෙං බුයධොති යබොධඤාණ ාසුකුසයලො හුත්වා

විනයපරියත්තිංසික්යඛයය විනයයොහිසාසනස්සආයු,  ස්මිංඨිය සාසනං

ඨි ං යහොති  ‘‘බුද්යධො’’ති ච පඨන්ති, යසො එවත්යෙො  කප්පාකප්යපසූති
කප්පියාකප්පියයසුකුසයලොසුත් වයසන සුත් ානුයලොමවයසනචනිපුයණො

යඡයකො  අපුරක්ඛයතොති න පුරක්ඛය ො  ණ්හාදීහි කුය ොචි පුයරක්ඛාරං
අපච්චාසීසන්ය ොහුත්වාවිහයරයය  

උපාලිත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

12. උත්තරපා ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පණ්ඩිතං වත ංසන්තන්තිආයස්මය ො උත් රපාලත්යෙරස්සගාො 

කා උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විපස්සිස්ස භගවය ො ගමනමග්යග යසතුං
කාරායපසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථියං බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා 

උත්තරපාය ොති ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො යමකපාටිහාරියං දිස්වා
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා සමණධම්මං කයරොති   ස්ස එකදිවසං
අයයොනියසොමනසිකාරවයසන අනුභූ ාරම්මණං අනුස්සරන් ස්ස
කාමරායගො උප්පජ්ජි  යසො  ාවයදව සයහොඩ්ඪං යචොරං ගණ්හන්ය ො විය 
අත් යනො චිත් ං නිග්ගයහත්වා සංයවගජාය ො පටිපක්ඛමනසිකායරන
කියලයස වික්ඛම්යභත්වා විපස්සනාය කම්මං කයරොන්ය ො භාවනං

උස්සුක්කායපත්වා අරහත් ං පාපුණි  ය න වුත් ං අපදායන (අප  යෙර
2.47.16-20) – 

‘‘විපස්සියනොභගවය ො, චඞ්කමන් ස්සසම්මුඛා; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, යසතුංකාරාපයංඅහං  

‘‘එකනවුතිය ො කප්යප, යංයසතුංකාරයංඅහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, යසතුදානස්සිදංඵලං  

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

නදන්ය ො– 

252. 

‘‘පණ්ඩි ංව මංසන් ං, අලමත්ෙවිචින් කං; 

පඤ්චකාමගුණායලොයක, සම්යමොහාපා යංසුමං  



ඛුද්දකනිකායය යෙරගාො-අට්ඨකො තිකනිපාය ො 
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253. 

‘‘පක්ඛන්යදො මාරවිසයය, දළ්හසල්ලසමප්පිය ො; 

අසක්ඛිංමච්චුරාජස්ස, අහංපාසාපමුච්චිතුං  

254. 

‘‘සබ්යබකාමාපහීනායම, භවාසබ්යබපදාලි ා; 

වික්ඛීයණොජාතිසංසායරො, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’ති – 

තිස්යසොගාොඅභාසි  

 ත්ෙ පණ්ඩිතං වත ංසන්තන්ති සු චින් ාමයාය පඤ්ඤාය වයසන

පඤ්ඤාසම්පන්නම්පිනාමමංසමානං  අ  ත්ෙවිචින්තකන්තිඅත් යනොච

පයරසඤ්චඅත්ෙංහි ං විචින්ය තුංසමත්ෙං, අලංවාපරියත් ංඅත්ෙස්ස

විචින් කං, කියලසවිද්ධංසනසමත්ෙං අත්ෙදස්සිනං වා, සබ්බයම ං

අත් යනො අන්තිමභවික ාය යෙයරො වදති  පඤ්ච කා ගුණාති රූපාදයයො

පඤ්ච කාමයකොට්ඨාසා  ය ොයකති ය සං පවත්තිට්ඨානදස්සනං  

සම්ය ොහාති සම්යමොහනිමිත් ං අයයොනියසොමනසිකාරයහතු  සම්ය ොහාති

වා සම්යමොහනා සම්යමොහකරා  පාතයිංසූති ධීරභාවය ො පාය සුං, 
යලොකය ොවාඋත් රිතුකාමංමංයලොයක පා යංසූතිඅත්යෙො  

පක්ඛන්යදොතිඅනුපවිට්යඨො   ාරවිසයෙතිකියලසවිසයයකියලසමාරස්ස

පවත්තිට්ඨායන,  ස්ස වසං ගය ොති අධිප්පායයො  යදවපුත් මාරස්ස වා

ඉස්සරියට්ඨායන  ං අනුපවිසිත්වා ඨිය ො  දළ්හසල් ස ප්පියතොති දළ්හං

ථිරං, දළ්යහන වා සල්යලන සමප්පිය ො, රාගසල්යලන හදයං ආහච්ච

විද්යධො  අසක්ඛිං  ච්චුරාජස්ස, අහං පාසා පමුච්චිතුන්ති
අග්ගමග්ගසණ්ඩායසන රාගාදිසල්ලං අනවයසසය ො උද්ධරන්ය ොයයව

රාගබන්ධනසඞ්ඛා ා මච්චුරාජස්ස පාසා අහං පරිමුච්චිතුං අසක්ඛිං,  ය ො
අත් ානංපයමොයචසිං  

 ය ො එව ච සබ්යබ කා ා පහීනා ය , භවා සබ්යබ පදාලිතාති
වත්ොරම්මණාදියභයදන අයනකයභදභින්නා සබ්යබ කියලසකාමා
අරියමග්යගන සමුච්යඡදවයසන මයා පහීනා  කියලසකායමසු හි පහීයනසු 
වත්ථුකාමාපිපහීනාඑවයහොන්ති  ොකාමභවකම්මභවාදයයොභවාසබ්යබ
මග්ගඤාණාසිනා පදාලි ා විද්ධංසි ා  කම්මභයවසු හි පදාලිය සු
උපපත්තිභවා පදාලි ා එව යහොන්ති  එවං කම්මභවානං පදාලි ත් ා එව 

වික්ඛීයණො ජාතිසංසායරො, නත්ථි දානි පුනබ්භයවොති   ස්සත්යෙො යහට්ඨා
වුත්ය ොයයව ඉදයමවචයෙරස්ස අඤ්ඤාබයාකරණංඅයහොසි  

උත් රපාලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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13. අභිභූතත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සුණාෙ ඤාතයෙො සබ්යබති ආයස්මය ො අභිභූ ත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො යවස්සභුස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ාදියසන කලයාණමිත් සන්නිස්සයයන සාසයන
අභිප්පසන්යනො අයහොසි  යසො සත්ෙරි පරිනිබ්බුය   ස්ස ධාතුං ගයහතුං
මහාජයන උස්සාහං කයරොන්ය  සයං සබ්බපඨමං ගන්යධොදයකන චි කං 
නිබ්බායපසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො

ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යවඨපුරනගයර රාජකුයලනිබ්බත්තිත්වා අභිභූයතොති
ලද්ධනායමො පිතු අච්චයයන රජ්ජං කායරති   ස්මිඤ්ච සමයය භගවා
ජනපදචාරිකංචරන්ය ොඅනුපුබ්යබන ංනගරංපාපුණි  ය ොයසොරාජා
‘‘භගවාකිර මමනගරංඅනුප්පත්ය ො’’තිසුත්වාසත්ථුසන්තිකංගන්ත්වා
ධම්මං සුත්වා දුතියදිවයස මහාදානං පවත්ය සි  භගවා භුත් ාවී  ස්ස
රඤ්යඤො අජ්ඣාසයානුරූපං අනුයමොදනං කයරොන්ය ොයයව විත්ොරය ො
ධම්මංයදයසසි යසොධම්මංසුත්වාලද්ධප්පසායදො රජ්ජංපහායපබ්බජිත්වා

අරහත් ංසච්ඡාකාසි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.47.11-15) – 

‘‘දය්හමායන සරීරම්හි, යවස්සභුස්ස මයහසියනො; 

ගන්යධොදකංගයහත්වාන, චි ංනිබ්බාපයංඅහං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, චි ංනිබ්බාපයංඅහං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, ගන්යධොදකස්සිදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
අරහත් ංපනපත්වාවිමුත්තිසුයඛනවිහරන්ය  ස්මිං ස්ස ඤා කා

අමච්චා පාරිසජ්ජා නාගරා ජානපදාති සබ්යබ සමාගන්ත්වා, ‘‘භන්ය , 

කස්මා ත්වංඅම්යහඅනායෙකත්වාපබ්බජිය ො’’තිපරියදවිංසු යෙයරොය 
ඤාතිපමුයඛ මනුස්යස පරියදවන්ය  දිස්වා ය සං අත් යනො
පබ්බජ්ජකාරණවිභාවනමුයඛනධම්මංකයෙන්ය ො– 

255. 

‘‘සුණාෙ ඤා යයොසබ්යබ, යාවන්ය ත්ෙ සමාග ා; 

ධම්මංයවොයදසයස්සාමි, දුක්ඛාජාතිපුනප්පුනං  

256. 

‘‘ආරම්භෙනික්කමෙ, යුඤ්ජෙබුද්ධසාසයන; 

ධුනාෙමච්චුයනොයසනං, නළාගාරංවකුඤ්ජයරො  

257. 

‘‘යයො ඉමස්මිංධම්මවිනයය, අප්පමත්ය ො විහස්සති; 
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පහාය ජාතිසංසාරං, දුක්ඛස්සන් ං කරිස්සතී’’ති  – තිස්යසො ගාො

අභාසි; 

 ත්ෙ සුණාොති නිසායමෙ, ඉදානි මයා වුච්චමානං ඔහි යසො ා

යසො ද්වාරානුසායරන උපධායරොති අත්යෙො  ඤාතයෙොති ඤාතී පමුයඛ

කත්වා ය සං සබ්යබසං ආලපනං, ය නාහ ‘‘සබ්යබ ොවන්යතත්ෙ

ස ාගතා’’ති, යාවන්ය ො යත් කා එත්ෙ සමාගයම, එතිස්සං වා මම
පබ්බජ්ජායසමාග ාතිඅත්යෙො  

ඉදානි යං සන්ධාය ‘‘සුණාො’’ති සවනාණත්තිකවචනං ක ං,  ං 

‘‘ධම් ං යවො යදසයිස්සාමී’’ති පටිජානිත්වා ‘‘දුක්ඛා ජාති

පුනප්පුන’’න්තිආදිනායදයසතුංආරභි  ත්ෙ දුක්ඛාජාතිපුනප්පුනන්තිජාති
නායමසා ගබ්යභොක්කන්තිමූලකාදියභදස්සජරාදියභදස්සචඅයනකවිහි ස්ස
දුක්ඛස්ස අධිට්ඨානභාවය ො දුක්ඛා  සා පුනප්පුනං පවත් මානා අතිවිය
දුක්ඛා  

 ස්සා පන ජාතියා සමතික්කමනත්ෙං උස්සායහො කරණීයයොති

දස්යසන්ය ො ආහ ‘‘ආරම්භො’’තිආදි   ත්ෙ ආරම්භොති

ආරම්භධාතුසඞ්ඛා ං වීරියං කයරොෙ  නික්ක ොති යකොසජ්ජපක්ඛය ො

නික්ඛන් ත් ා නික්කමධාතුසඞ්ඛා ං  දුත් රිං වීරියං කයරොෙ  යුඤ්ජෙ

බුද්ධසාසයනති යස්මා සීලසංවයරො ඉන්ද්රියයසු ගුත් ද්වාර ා යභොජයන
මත් ඤ්ඤු ා සතිසම්පජඤ්ඤන්ති ඉයමසු ධම්යමසු පතිට්ඨි ානං

ජාගරියානුයයොගවයසන ආරම්භනික්කමධාතුයයො සම්පජ්ජන්ති,  ස්මා
 ොභූ ා සමෙවිපස්සනාසඞ්ඛාය  අධිසීලසික්ඛාදිසඞ්ඛාය  වා භගවය ො

සාසයන යුත් ප්පයුත් ා යහොෙ  ධුනාෙ  ච්චුයනො යසනං, නළාගාරංව 

කුඤ්ජයරොති එවං පටිපජ්ජන් ා ච ය ධාතුඉස්සරස්ස මච්චුරාජස්ස වසං
සත්ය  යනතීති  ස්ස යසනාසඞ්ඛා ං අබලං දුබ්බලං යො නාම

ොමබලූපපන්යනොකුඤ්ජයරොනයළහික ං අගාරංඛයණයනවවිද්ධංයසති, 
එවයමවකියලසගණංධුනාෙවිධමෙවිද්ධංයසොතිඅත්යෙො  

එවං පන බුද්ධසාසයන උස්සාහං කයරොන් ස්ස එකංසියකො

ජාතිදුක්ඛස්ස සමතික්කයමොති දස්යසන්ය ො ‘‘යෙො ඉ ස්මි’’න්තිආදිනා
 තියං ගාෙමාහ  ංසුවිඤ්යඤයයයමව  

අභිභූ ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

14. යගොත ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

සංසරන්ති ආයස්මය ො යගො මත්යෙරස්ස ගාො  කා උප්පත්ති? අයං
කිර පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ෙ ත්ෙභයවපුඤ්ඤානිකයරොන්ය ො
සිඛිම්හි භගවති පරිනිබ්බුය   ස්ස චි කං යදවමනුස්යසසු පූයජන්ය සු
අට්ඨහි චම්පකපුප්යඵහි චි කං පූයජසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
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390 

පටුන 

යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සකයරාජකුයල

නිබ්බත්තිත්වා යගොතය ොති යගොත් වයසයනව අභිලක්ඛි නායමො
වයප්පත්ය ොසත්ථුඤාතිසමාගයමපටිලද්ධසද්යධොපබ්බජිත්වා විපස්සනාය

කම්මං කයරොන්ය ො ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි  ය න වුත් ං අපදායන (අප 

යෙර2.47.6-10) – 

‘‘ඣායමානස්ස භගවය ො, සිඛියනොයලොකබන්ධුයනො; 

අට්ඨචම්පකපුප්ඵානි, චි කංඅභියරොපයං  

‘‘එකතිංයසඉය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, චි පූජායදංඵලං  

‘‘කියලසාඣාපි ාමය්හං…යප …ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති  
ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා විමුත්තිසුයඛන විහරන්ය ො එකදිවසං

ඤා යකහි ‘‘කස්මා, භන්ය , අම්යහ පහාය පබ්බජිය ො’’ති පුට්යඨො
සංසායර අත් නා අනුභූ දුක්ඛඤ්යචව ඉදානි අධිග ං නිබ්බානසුඛඤ්ච
පකායසන්ය ො– 

258. 

‘‘සංසරඤ්හිනිරයංඅගච්ඡිස්සං, යප යලොකමගමංපුනප්පුනං; 

දුක්ඛමම්හිපිතිරච්ඡානයයොනියං, යනකධාහිවුසි ංචිරංමයා  

259. 

‘‘මානුයසොපිචභයවොභිරාධිය ො, සග්ගකායමගමංසකිංසකිං; 

රූපධාතුසුඅරූපධාතුසු, යනවසඤ්ඤිසුඅසඤ්ඤිසුට්ඨි ං  

260. 

‘‘සම්භවාසුවිදි ාඅසාරකා, සඞ්ඛ ාපචලි ාසයදරි ා; 

 ංවිදිත්වාමහමහත් සම්භවං, සන්තියමවසතිමාසමජ්ඣග’’න්ති  
– 

තීහිගාොහිය සංධම්මංයදයසසි  

 ත්ෙ සංසරන්ති අනාදිමති සංසායර සංසරන්ය ො කම්මකියලයසහි

පඤ්චසු ගතීසු චවනුපපා වයසන අපරාපරං සංසරන්ය ොති අත්යෙො  හීති

නිපා මත් ං  නිරෙං අගච්ඡිස්සන්ති සඤ්ජීවාදිකං අට්ඨවිධං මහානිරයං, 

කුක්කුළාදිකං යසොළසවිධං උස්සදනිරයඤ්ච පටිසන්ධිවයසන උපගච්ඡිං. 

‘‘පුනප්පුන’’න්ති ඉදං ඉධාපි ආයන බ්බං. යපතය ොකන්ති යපත්තිවිසයං, 

ඛුප්පිපාසාදියභදං යප ත් භාවන්ති අත්යෙො  අග න්ති පටිසන්ධිවයසන

උපගච්ඡිංඋපපජ්ජිං  පුනප්පුනන්ති අපරාපරං  දුක්ඛ ම්හිපීතිඅඤ්ඤමඤ්ඤං 
තිඛිණකසාපය ොදාභිඝා ාදිදුක්යඛහි දුස්සහායපි  ලිඞ්ගවිපල්ලායසන යහ ං
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වුත් ං ‘‘දුක්ඛමම්හිපී’’ති  තිරච්ඡානයෙොනිෙන්ති මිගපක්ඛිආදියභදාය

තිරච්ඡානයයොනියං  යනකධා හීති ඔට්ඨයගොණගද්රභාදිවයසන යචව

කාකබලාකකුලලාදිවයසන ච අයනකප්පකාරං අයනකවාරඤ්ච චිරං 

දීඝමද්ධානං  ො වුසිතං නිච්චං උත්රස් මානස ාදිවයසන දුක්ඛං අනුභූ ං 
තිරච්ඡානයයොනියං නිබ්බත් සත්ය ො මහාමූළ්හ ාය චිර රං  ත්යෙව
අපරාපරංපරිවත් තීතිදස්සනත්ෙංඉධ‘‘චිර’’න්ති වුත් ං  

 ානුයසොපි ච භයවොභිරාධියතොති මනුස්සත් භායවොපි මයා  ාදියසන
කුසලකම්මුනා සමවායයන අභිරාධිය ො සාධිය ො අධිගය ො  

කාණකච්ඡයපොපමසුත් යමත්ෙ )ම  නි  3.252; සං  නි  5.1117) 

උදාහරි බ්බං  සග්ගකාෙ ග ං සකිං සකින්ති සග්ගගතිසඞ්ඛා ං
කාමාවචරයදවකායං සකිං සකිං කදාචි කදාචි උපපජ්ජනවයසන අගච්ඡිං  

රූපධාතුසූති පුථුජ්ජනභවග්ගපරියයොසායනසු රූපභයවසු අරූපධාතුසූති 

අරූපභයවසු  යනවසඤ්ඤිසු අසඤ්ඤිසුට්ඨිතන්ති රූපාරූපධාතූසු ච න

යකවලං සඤ්ඤීසු එව, අෙ යඛො යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීසු අසඤ්ඤීසු ච
උපපජ්ජ ඨි ං මයාති ආයනත්වා යයොයජ බ්බං  යනවසඤ්ඤිග්ගහයණන
යහත්ෙ යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභයවො ගහිය ො  යදිපියම ද්යව භවා

රූපාරූපධාතුග්ගහයණයනව ගය්හන්ති, යය පන ඉය ො බාහිරකා  ත්ෙ 

නිච්චසඤ්ඤියනො භවවියමොක්ඛසඤ්ඤියනො ච, ය සං  ස්සා සඤ්ඤාය
මිච්ඡාභාවදස්සනත්ෙං විසුංගහි ාතිදට්ඨබ්බං  

එවං ද්වීහි ගාොහි භවමූලස්ස අනුපච්ඡින්නත් ා අනාදිමති සංසායර
අත් යනො වට්ටදුක්ඛානුභවං දස්යසත්වා ඉදානි  දුපච්යඡයදන

විවට්ටසුඛානුභවං දස්යසන්ය ො ‘‘සම්භවා’’තිආදිනා තියංගාෙමාහ  ත්ෙ 

සම්භවාතිභවා කාමභවාදයයොඑවහියහතුපච්චයසමවායයනභවන්තීතිඉධ 

සම්භවාතිවුත් ා  සුවිදිතාතිවිපස්සනාපඤ්ඤාසහි ාය මග්ගපඤ්ඤායසුට්ඨු

විදි ා  අසාරකාතිආදි ය සං විදි ාකාරදස්සනං   ත්ෙ අසාරකාති

නිච්චසාරාදිසාරරහි ා  සඞ්ඛතාති සයමච්ච සම්භුයය පච්චයයහි ක ා  

පචලිතාති සඞ්ඛ ත් ා එව උප්පාදජරාදීහි පකාරය ො චලි ා අනවට්ඨි ා  

සයදරිතාති සදා සබ්බකාලං භඞ්යගන එරි ා, ඉත් රා භඞ්ගගාමියනො

පභඞ්ගුයනොති අත්යෙො  තං විදිත්වා  හ ත්තසම්භවන්ති  ං යොවුත් ං
සඞ්ඛ සභාවංඅත් සම්භවං අත් නිසම්භූ ංඅත් ායත් ංඉස්සරාදිවයසන
අපරායත් ං පරිඤ්ඤාභිසමයවයසන අහං විදිත්වා  ප්පටිපක්ඛභූ ං 

සන්තිය ව නිබ්බානයමව මග්ගපඤ්ඤාසතියා සති ා හුත්වා ස ජ්ඣගං 
අධිගච්ඡිං අරියමග්ගභාවනාය අනුප්පත්ය ොති  එවං යෙයරො ඤා කානං
ධම්මයදසනාමුයඛනඅඤ්ඤංබයාකාසි  

යගො මත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  
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15. හාරිතත්යෙරගාොවණ්ණනා 

යෙො පුබ්යබ කරණීොනීති ආයස්මය ො හාරි ත්යෙරස්ස ගාො  කා

උප්පත්ති? අයම්පිපදුමුත් රස්සභගවය ොකායලකුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො සත්ෙරි පරිනිබ්බුය   ස්ස චි කපූජාය කයරමානාය 

ගන්යධන පූජං අකාසි  යසො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු
සංසරන්ය ොඉමස්මිං බුද්ධුප්පායදසාවත්ථියංබ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වා 

හාරියතොති ලද්ධනායමො වයප්පත්ය ො ජාතිමානං නිස්සාය අඤ්යඤ 

වසලවායදන සමුදාචරති  යසො භික්ඛූනං සන්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුත්වා 
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිය ොපි චිරපරිචි ත් ා වසලසමුදාචාරං න විස්සජ්ජි 
අයෙකදිවසං සත්ථු සන්තියකධම්මං සුත්වා සඤ්ජා සංයවයගො විපස්සනං
පට්ඨයපත්වා අත් යනො චිත් ප්පවත්තිං උපපරික්ඛන්ය ො
මානුද්ධච්චවිග්ගහි  ං දිස්වා  ං පහාය විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා

අරහත් ංපාපුණි ය නවුත් ං අපදායන (අප යෙර2.46.63-67) – 

‘‘චි ාසුකුරුමානාසු, නානාගන්යධසමාහයට; 

පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, ගන්ධමුට්ඨිමපූජයං  

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, චි කංයමපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, චි පූජායදංඵලං  

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

අරහා පන හුත්වා විමුත්තිසුඛං අනුභවන්ය ො ‘‘යෙො පුබ්යබ

කරණීොනී’’තිආදිනා තීහි ගාොහි භික්ඛූනං ඔවාදදානමුයඛන අඤ්ඤං
බයාකාසි  ාසංඅත්යෙොයහට්ඨාවුත්ය ොයයව  

හාරි ත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

16. වි  ත්යෙරගාොවණ්ණනා 

පාපමිත්යතති ආයස්මය ොවිමලත්යෙරස්සගාො කාඋප්පත්ති? අයම්පි 
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ෙ  ත්ෙ භයව විවට්ටූපනිස්සයං පුඤ්ඤං
උපචිනන්ය ො පදුමුත් රස්ස භගවය ො කායල කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො සත්ෙරි පරිනිබ්බුය  සාධුකීළනදිවයසසු වීතිවත්ය සු
සත්ථු සරීරං ගයහත්වා උපාසයකසු ඣාපනට්ඨානං ගච්ඡන්ය සු සත්ථු
ගුයණආවජ්ජිත්වා පසන්නමානයසො සුමනපුප්යඵහි පූජමකාසි  යසො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනුස්යසසු සංසරන්ය ො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද 

බාරාණසියං බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වි ය ොති ලද්ධනායමො
වයප්පත්ය ො යසොමමිත් ත්යෙරං නිස්සාය සාසයන පබ්බජිත්වා ය යනව 
උස්සාහිය ොවිපස්සනංපට්ඨයපත්වානචිරස්යසවඅරහත් ංපාපුණි ය න

වුත් ං අපදායන (අප යෙර2.46.58-62) – 

‘‘නීහරන්ය සරීරම්හි, වජ්ජමානාසුයභරිසු; 
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පසන්නචිත්ය ොසුමයනො, පට්ටිපුප්ඵමපූජයං  

‘‘ස සහස්සිය ොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයං; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, යදහපූජායදංඵලං  

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

අරහත් ංපනපත්වාඅත් යනොසහායස්සභික්ඛුස්සඔවාදංයදන්ය ො – 

264. 

‘‘පාපමිත්ය විවජ්යජත්වා, භයජයයත් මපුග්ගලං; 

ඔවායදචස්සතිට්යඨයය, පත්යෙන්ය ොඅචලංසුඛං  

265. 

‘‘පරිත් ං දාරුමාරුය්හ, යොසීයද මහණ්ණයව; 

එවංකුසී මාගම්ම, සාධුජීවීපිසීදති; 

 ස්මා ංපරිවජ්යජයය, කුසී ංහීනවීරියං  

266. 

‘‘පවිවිත්ය හිඅරියයහි, පහි ත්ය හිඣායභි; 

නිච්චංආරද්ධවීරියයහි, පණ්ඩිය හිසහාවයස’’ති – 

තිස්යසොගාොඅභාසි  

 ත්ෙ පාපමිත්යතති අකලයාණමිත්ය  අසප්පුරියස හීනවීරියය  

විවජ්යජත්වාති  ං අභජනවයසන දූරය ො වජ්යජත්වා  

භයජෙුත්ත පුග්ග න්ති සප්පුරිසං පණ්ඩි ං කලයාණමිත් ං

ඔවාදානුසාසනීගහණවයසන යසයවයය  ඔවායද චස්ස තිට්යඨෙයාති අස්ස
කලයාණමිත් ස්ස ඔවායද අනුසිට්ඨියං යොනුසිට්ඨං පටිපජ්ජනවයසන

තිට්යඨයය  පත්යෙන්යතොති ආකඞ්ඛන්ය ො  අච ං සුඛන්ති නිබ්බානසුඛං
ඵලසුඛඤ්ච   ම්පි හි අකුප්පභාවය ො ‘‘අචල’’න්ති වුච්චති  යසසං 
වුත් ත්ෙයමව  

විමලත්යෙරගාොවණ්ණනානිට්ඨි ා  

තිකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා  

පඨයමොභායගොනිට්ඨිය ො  
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