
ෙග�තම ��ධ ශාසනෙ� අ�ත�ධානය ��බඳ ව ඇ� මත ෙ�දය වනා� ඉතා පැර�ය. මාතෙ� අ�ෙග�තම ��ධ ශාසනෙ� අ�ත�ධානය ��බඳ ව ඇ� මත ෙ�දය වනා� ඉතා පැර�ය. මාතෙ� අ�
ෙල�� ��ටක අ�ඨකථා සංඛ�ාත ප�ය�� ධ�මය ��ථා�ඩ කරන සමය වන �ට ද ෙ� මත ෙ�දෙල�� ��ටක අ�ඨකථා සංඛ�ාත ප�ය�� ධ�මය ��ථා�ඩ කරන සමය වන �ට ද ෙ� මත ෙ�ද
පැව��. එ� එ� භාණක පර�පරාව�� �ෙගන ආ මතය�� පැව� පරස්පරතාවය ඊට ෙහ��වය.පැව��. එ� එ� භාණක පර�පරාව�� �ෙගන ආ මතය�� පැව� පරස්පරතාවය ඊට ෙහ��වය.
ෙමෙස� ශාසන අ�ත�ධානය ��බඳ අ�ඨකථා �කා ගත මත, �ම�මට ල� ��ම හා එය ශාසනෙමෙස� ශාසන අ�ත�ධානය ��බඳ අ�ඨකථා �කා ගත මත, �ම�මට ල� ��ම හා එය ශාසන
��පදාවට බලපා�ෙ�ද, ය�න ��බඳව ෙමම ��ෙය� �මස� ඇත. ෙම�� ��ෙව�� අං��තර��පදාවට බලපා�ෙ�ද, ය�න ��බඳව ෙමම ��ෙය� �මස� ඇත. ෙම�� ��ෙව�� අං��තර
�කාෙය� අ�ඨකථාෙව� හා තදාය�ත �කාෙව��, ��ලව�ග පා� අ�ඨ කථාෙව� හා �ම��කාෙය� අ�ඨකථාෙව� හා තදාය�ත �කාෙව��, ��ලව�ග පා� අ�ඨ කථාෙව� හා �ම�
�ෙන�ද�ය �නය �කාෙ��, �ඝ�කාය අ�ඨකථාෙව��, සං��ත �කාය අ�ඨකථාව හා තදාය�ත�ෙන�ද�ය �නය �කාෙ��, �ඝ�කාය අ�ඨකථාෙව��, සං��ත �කාය අ�ඨකථාව හා තදාය�ත
�කාෙව�� මත, ද�වන ලද ��ෙව�� �ම�මට ල� ෙකෙර� ඇත.�කාෙව�� මත, ද�වන ලද ��ෙව�� �ම�මට ල� ෙකෙර� ඇත.

1. අං��තර �කාය�ඨකථා

වස් සසහස් ස� � ෙචතංවස් සසහස් ස� � ෙචතංප�ස� �දාපෙභද� ප� ත�ණාසවානං වෙසෙනව �� තං, තෙත� පන උ� ත��ප�ස� �දාපෙභද� ප� ත�ණාසවානං වෙසෙනව �� තං, තෙත� පන උ� ත��
�� ඛ�පස් සක�ණාසවවෙසන වස් සසහස් සං, අනාගා�වෙසන වස් සසහස් සං, සකදාගා�වෙසන�� ඛ�පස් සක�ණාසවවෙසන වස් සසහස් සං, අනාගා�වෙසන වස් සසහස් සං, සකදාගා�වෙසන
වස් සසහස් සං, ෙස�තාප� නවෙසන වස් සසහස් ස� � එවං පඤ් චවස් සසහස් සා� ප�ෙවධස� ධ� ෙම�වස් සසහස් සං, ෙස�තාප� නවෙසන වස් සසහස් ස� � එවං පඤ් චවස් සසහස් සා� ප�ෙවධස� ධ� ෙම�
ඨස් ස�. ප�ය� �ධ� ෙම�� තා�ෙයව. න � ප�ය� �යා අස� ප�ෙවෙධ� අ� �, නා� ප�ය� �යා ස�ඨස් ස�. ප�ය� �ධ� ෙම�� තා�ෙයව. න � ප�ය� �යා අස� ප�ෙවෙධ� අ� �, නා� ප�ය� �යා ස�
ප�ෙවෙධ� න ෙහ��. �� ගං පන ප�ය� �යා අ� තර�තාය� �රං පව� �ස් ස��.ප�ෙවෙධ� න ෙහ��. �� ගං පන ප�ය� �යා අ� තර�තාය� �රං පව� �ස් ස��.

වස්සසහස්සංවස්සසහස්සං  යන ෙමය ��ස��දා�ා�ත ��ණා�වය� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� �යන ල�. එ��යන ෙමය ��ස��දා�ා�ත ��ණා�වය� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� �යන ල�. එ��
ම�ෙත� ද වනා� �ෂ්ක �පස්සක ��ණා�වය� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද, අනාගා�ම�ෙත� ද වනා� �ෂ්ක �පස්සක ��ණා�වය� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද, අනාගා�
වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද, සකදාගා� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද,වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද, සකදාගා� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද,
ෙස�තාප�නය� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද ය� ෙමෙස� ව�ෂ ප�දහස� ��ෙ�දෙස�තාප�නය� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද ය� ෙමෙස� ව�ෂ ප�දහස� ��ෙ�ද
සාසනය ��ට�ෙ� ය. ප�ය�� ධ�මය ද එපමණ ව�ෂ �මාණය� ම ය. ප�ය��ය නැ� ක��සාසනය ��ට�ෙ� ය. ප�ය�� ධ�මය ද එපමණ ව�ෂ �මාණය� ම ය. ප�ය��ය නැ� ක��
��ෙ�ධය ඇ�ෙ� නැත. ප�ය��ය ඇ� ක�� ��ෙ�ධය නැ�ෙ�ද ෙන�ෙ�. �මණ �ංගය (පා���ෙ�ධය ඇ�ෙ� නැත. ප�ය��ය ඇ� ක�� ��ෙ�ධය නැ�ෙ�ද ෙන�ෙ�. �මණ �ංගය (පා�
��� ආ�ය ස�ත ����) වනා� ප�ය��ය අ��දහ� �ෙ� ද ෙබ�ෙහ� ක� පව��ෙ�ය��� ආ�ය ස�ත ����) වනා� ප�ය��ය අ��දහ� �ෙ� ද ෙබ�ෙහ� ක� පව��ෙ�ය

ය�ෙව� මහඅ�ඨ කථාෙව� �යන ල�.ය�ෙව� මහඅ�ඨ කථාෙව� �යන ල�.

අං��තර �කාය �කා

මා�ගාමස් ස ප� බ�ත� තාමා�ගාමස් ස ප� බ�ත� තා��  ඉදං පඤ් චවස් සසතෙත� උ� ධං අ� ඨ� වා පඤ් ච�ෙයව වස් සසෙත�ඉදං පඤ් චවස් සසතෙත� උ� ධං අ� ඨ� වා පඤ් ච�ෙයව වස් සසෙත�
ස� ධ� ම� ��යා කාරණ�දස් සනං.ස� ධ� ම� ��යා කාරණ�දස් සනං.ප�ස� �දාපෙභද� ප� ත�ණාසවවෙසෙනව �� තප�ස� �දාපෙභද� ප� ත�ණාසවවෙසෙනව �� ත� �� �එ� ථඑ� ථ
ප�ස� �දා� ප� ත�ණාසව� ගහෙණන ඣානා�� ග�තාෙනව ෙහ�� �. න � �� ඣානකානංප�ස� �දා� ප� ත�ණාසව� ගහෙණන ඣානා�� ග�තාෙනව ෙහ�� �. න � �� ඣානකානං

ස� බ� පකාරස� ප� � ඉ� ඣ�� වද� �.ස� බ� පකාරස� ප� � ඉ� ඣ�� වද� �.�� ඛ�පස් සක�ණාසවවෙසන වස් සසහස් ස�� ඛ�පස් සක�ණාසවවෙසන වස් සසහස් ස� �� �  ආ�නා චආ�නා ච
යං �� තං, තං ඛ� ධකභාණකානං මෙතන �� ත� � ෙව�ත� බං. �නය� ඨකථාය� � ඉ�නාවයං �� තං, තං ඛ� ධකභාණකානං මෙතන �� ත� � ෙව�ත� බං. �නය� ඨකථාය� � ඉ�නාව
නෙයන �� තං.නෙයන �� තං.

මා�ගාමස්ස ප�බ�ත�තාමා�ගාමස්ස ප�බ�ත�තා  යන ෙමය ව�ෂ ප��යෙය� ඉහලට ශාසනය ෙන��ට ව�ෂ ප��යය�යන ෙමය ව�ෂ ප��යෙය� ඉහලට ශාසනය ෙන��ට ව�ෂ ප��යය�

ම ස�ධ�මය ��ටන බවට ෙහ�� කාරණ දැ��ම�.ම ස�ධ�මය ��ටන බවට ෙහ�� කාරණ දැ��ම�.  ප�ස��දාපෙහද�ප�ත�ණාසවවෙස�ෙ�නප�ස��දාපෙහද�ප�ත�ණාසවවෙස�ෙ�න



��තං��තං  යන ෙම� ��ස��දා�ා�ත ��ණා�වය� වහ�ෙස�ලාෙ� ගැ�ෙම� ධ�ාන ස�ත �ව� දයන ෙම� ��ස��දා�ා�ත ��ණා�වය� වහ�ෙස�ලාෙ� ගැ�ෙම� ධ�ාන ස�ත �ව� ද
ග�නා ල�ෙ� ෙව�. ධ�ාන නැ�ත��ට ��ස��දා ආ� �ය� �කාර ස�ප��� ෙන�ලැෙ� ය�ග�නා ල�ෙ� ෙව�. ධ�ාන නැ�ත��ට ��ස��දා ආ� �ය� �කාර ස�ප��� ෙන�ලැෙ� ය�
�ය�.�ය�.��ඛ �පස්සක�ණාසව වෙස�න වස්ස සහස්සං��ඛ �පස්සක�ණාසව වෙස�න වස්ස සහස්සං  යන ආ�ෙය� ද යම� �යන ල�ෙ� ද ඒ ෙ�යන ආ�ෙය� ද යම� �යන ල�ෙ� ද ඒ ෙ�
�ම ඛ�ධක භාණකය� �යන ල�ෙ� යැ� දත ��ය. �නය අ�ඨකථාෙව�ද ෙමම �මෙය�ම�ම ඛ�ධක භාණකය� �යන ල�ෙ� යැ� දත ��ය. �නය අ�ඨකථාෙව�ද ෙමම �මෙය�ම

�යන ල�.�යන ල�.

* ෙ� අ�ව අං��තර �කාය භාණකය�ෙ� පර�පරාව දරාෙගන පැ��ෙ� ��ස��දා �ා�ත* ෙ� අ�ව අං��තර �කාය භාණකය�ෙ� පර�පරාව දරාෙගන පැ��ෙ� ��ස��දා �ා�ත
��ණා�වය�, ෂ�අ�ඥා ස�ත ��ණා�වය�, ��ද�ා ස�ත ��ණා�වය� �� වසර දහස �ළ��ණා�වය�, ෂ�අ�ඥා ස�ත ��ණා�වය�, ��ද�ා ස�ත ��ණා�වය� �� වසර දහස �ළ
පමණ� ලැෙබන බව�, ඊළඟ වසර දහස �ළ පමණ� �ෂ්ක �පස්සක ��ණා�වය� ඊළඟ වසරපමණ� ලැෙබන බව�, ඊළඟ වසර දහස �ළ පමණ� �ෂ්ක �පස්සක ��ණා�වය� ඊළඟ වසර
දහස �ළ පමණ� අනාගා��, ඊළඟ වසර දහස �ළ පමණ� සකදාගා��, ඊළඟ වසර දහස �ළදහස �ළ පමණ� අනාගා��, ඊළඟ වසර දහස �ළ පමණ� සකදාගා��, ඊළඟ වසර දහස �ළ
පමණ� ෙස�තාප�නය� වශෙය� වසර ප�දහස �ළ ආ�යය� ලැෙබන බව යැ� දත��ය.පමණ� ෙස�තාප�නය� වශෙය� වසර ප�දහස �ළ ආ�යය� ලැෙබන බව යැ� දත��ය.

2. 2. ��ලව��ලව�ග පා� (අ�ඨකථා)�ග පා� (අ�ඨකථා)

මහෙත� තළාකස් ස ප�ක� ෙචව ආ�මහෙත� තළාකස් ස ප�ක� ෙචව ආ�� �� �  ඉ�නා පන එතම� ථං දස් ෙස� – යථා මහෙත� තළාකස් සඉ�නා පන එතම� ථං දස් ෙස� – යථා මහෙත� තළාකස් ස
ආ�යා අබ� ධාය� �ඤ් � උදකං �� ෙඨය�, පඨමෙමව බ� ධාය පන යං අබ� ධප� චයා න �� ෙඨය�,ආ�යා අබ� ධාය� �ඤ් � උදකං �� ෙඨය�, පඨමෙමව බ� ධාය පන යං අබ� ධප� චයා න �� ෙඨය�,
ත� � �� ෙඨය�; එවෙමව ෙය ඉෙම අ�� ප� ෙන ව� �ස් �ං ප�ක� ෙචව අ��� කමන� ථායත� � �� ෙඨය�; එවෙමව ෙය ඉෙම අ�� ප� ෙන ව� �ස් �ං ප�ක� ෙචව අ��� කමන� ථාය
ග�ධ� මා පඤ් ඤ� තා. ෙත� අපඤ් ඤ� ෙත�� මා�ගාමස් ස ප� බ�ත� තා පඤ් ෙචව වස් සසතා�ග�ධ� මා පඤ් ඤ� තා. ෙත� අපඤ් ඤ� ෙත�� මා�ගාමස් ස ප� බ�ත� තා පඤ් ෙචව වස් සසතා�
ස� ධ� ෙම� �� ෙඨය�. ප�ක� ෙචව පඤ් ඤ� ත� තා පන අපරා�� පඤ් චවස් සසතා� ඨස් ස�� එවංස� ධ� ෙම� �� ෙඨය�. ප�ක� ෙචව පඤ් ඤ� ත� තා පන අපරා�� පඤ් චවස් සසතා� ඨස් ස�� එවං
පඨමං �� තං වස් සසහස් සෙමව ඨස් ස��.පඨමං �� තං වස් සසහස් සෙමව ඨස් ස��.  වස් සසහස් ස� �වස් සසහස් ස� �  ෙචතංෙචතං

ප�ස� �දාපෙභද� ප� ත�ණාසවවෙසෙනව �� තං. තෙත� පන උ� ත�� �ප�ස� �දාපෙභද� ප� ත�ණාසවවෙසෙනව �� තං. තෙත� පන උ� ත�� �
�� ඛ�පස් සක�ණාසවවෙසන වස් සසහස් සං, අනාගා�වෙසන වස් සසහස් සං, සකදාගා�වෙසන�� ඛ�පස් සක�ණාසවවෙසන වස් සසහස් සං, අනාගා�වෙසන වස් සසහස් සං, සකදාගා�වෙසන
වස් සසහස් සං, ෙස�තාප� නවෙසන වස් සසහස් ස� � එවං පඤ් චවස් සසහස් සා� ප�ෙවධස� ධ� ෙම�වස් සසහස් සං, ෙස�තාප� නවෙසන වස් සසහස් ස� � එවං පඤ් චවස් සසහස් සා� ප�ෙවධස� ධ� ෙම�
ඨස් ස�. ප�ය� �ධ� ෙම�� තා�ෙයව. න � ප�ය� �යා අස� ප�ෙවෙධ� අ� �, නා� ප�ය� �යා ස�ඨස් ස�. ප�ය� �ධ� ෙම�� තා�ෙයව. න � ප�ය� �යා අස� ප�ෙවෙධ� අ� �, නා� ප�ය� �යා ස�
ප�ෙවෙධ� න ෙහ��; �� ගං පන ප�ය� �යා අ� තර�තාය� �රං පව� �ස් ස��.ප�ෙවෙධ� න ෙහ��; �� ගං පන ප�ය� �යා අ� තර�තාය� �රං පව� �ස් ස��.

මහෙත� තලාකස්ස ප�ග�ෙ�ව ආ�මහෙත� තලාකස්ස ප�ග�ෙ�ව ආ�  යන ෙම�� වනා� ය�ෙස� මහ� ජලාශයක ජලාශ බැ�මයන ෙම�� වනා� ය�ෙස� මහ� ජලාශයක ජලාශ බැ�ම
ෙන�බැ� ක��� ��ය� ජල �මාණය� ���ෙ� ද බැ�ම ෙන�බැ�ම ෙහ��ෙව� ෙන����නා �ෙන�බැ� ක��� ��ය� ජල �මාණය� ���ෙ� ද බැ�ම ෙන�බැ�ම ෙහ��ෙව� ෙන����නා �
ජලය �මාණය� ෙ�ද පළ�වම බැ�ම බැ�ම ෙහ��ෙව� ඒ ජලය �මාණය ද ���ෙ� ද එෙස� මජලය �මාණය� ෙ�ද පළ�වම බැ�ම බැ�ම ෙහ��ෙව� ඒ ජලය �මාණය ද ���ෙ� ද එෙස� ම
����මණ වස්�ව� �ප� ක��ම ෙපරා�වම ����මණය ෙන���ම ��ස ය� ය� ග�ධ�ම����මණ වස්�ව� �ප� ක��ම ෙපරා�වම ����මණය ෙන���ම ��ස ය� ය� ග�ධ�ම
පනවන ල�ෙ�ය යන ෙ� අ�ථය ද�ව�. ඒ ග�ධ�ම ෙන�පනවනලද ක�� ම මාගමෙ� පැ��දපනවන ල�ෙ�ය යන ෙ� අ�ථය ද�ව�. ඒ ග�ධ�ම ෙන�පනවනලද ක�� ම මාගමෙ� පැ��ද
ෙහ��ෙව� ව�ෂ ප��යය� ම ස�ධ�මය ��ට�ෙ�ය. ෙපරා�වම ග�ධ�ම පනවන ලද බැ��ෙහ��ෙව� ව�ෂ ප��යය� ම ස�ධ�මය ��ට�ෙ�ය. ෙපරා�වම ග�ධ�ම පනවන ලද බැ��
වනා� අන� � ද ව�ෂ ප��යය� ��ට�ෙ� යැ� ෙමෙස� පළ�ව ෙ�ශනා කළ ව�ෂ දහසම සාසනයවනා� අන� � ද ව�ෂ ප��යය� ��ට�ෙ� යැ� ෙමෙස� පළ�ව ෙ�ශනා කළ ව�ෂ දහසම සාසනය
පව��ෙ�ය ය�ෙව� මහඅ�ඨ කථාෙව� �යන ල�.පව��ෙ�ය ය�ෙව� මහඅ�ඨ කථාෙව� �යන ල�.

වස්සසහස්සංවස්සසහස්සං  යන ෙමය ��ස��දා�ා�ත ��ණා�වය� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� �යන ල�. එ��යන ෙමය ��ස��දා�ා�ත ��ණා�වය� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� �යන ල�. එ��
ම�ෙත� ද වනා� �ෂ්ක �පස්සක ��ණා�වය� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද, අනාගා�ම�ෙත� ද වනා� �ෂ්ක �පස්සක ��ණා�වය� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද, අනාගා�
වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද, සකදාගා� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද,වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද, සකදාගා� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද,



ෙස�තාප�නය� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද යැය ෙමෙස� ව�ෂ ප�දහස� ��ෙ�දෙස�තාප�නය� වහ�ෙස�ලාෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ද යැය ෙමෙස� ව�ෂ ප�දහස� ��ෙ�ද
සාසනය ��ට�ෙ� ය. ප�ය�� ධ�මය ද එපමණ ව�ෂ �මාණය� ම ය. ප�ය��ය නැ� ක��සාසනය ��ට�ෙ� ය. ප�ය�� ධ�මය ද එපමණ ව�ෂ �මාණය� ම ය. ප�ය��ය නැ� ක��
��ෙ�ධය ඇ�ෙ� නැත. ප�ය��ය ඇ� ක�� ��ෙ�ධය නැ�ෙ�ද ෙන�ෙ�. �මණ �ංගය (පා���ෙ�ධය ඇ�ෙ� නැත. ප�ය��ය ඇ� ක�� ��ෙ�ධය නැ�ෙ�ද ෙන�ෙ�. �මණ �ංගය (පා�
��� ආ�ය ස�ත ����) වනා� ප�ය��ය අ��දහ� �ෙ� ද ෙබ�ෙහ� ක� පව��ෙ�ය��� ආ�ය ස�ත ����) වනා� ප�ය��ය අ��දහ� �ෙ� ද ෙබ�ෙහ� ක� පව��ෙ�ය

ය�ෙව� මහඅ�ඨ කථාෙව� �යන ල�.ය�ෙව� මහඅ�ඨ කථාෙව� �යන ල�.

�ම� �ෙන�ද� �කා

�� ��� ඛ� ධෙක ‘‘�� ��� ඛ� ධෙක ‘‘මා�ගාමස් ස ප� බ�ත� තාමා�ගාමස් ස ප� බ�ත� තා’’� ඉදං පඤ් චවස් සසතෙත� උ� ධං ස� ධ� මස් ස’’� ඉදං පඤ් චවස් සසතෙත� උ� ධං ස� ධ� මස් ස
අ� පව� තනකාරණදස් සනං.අ� පව� තනකාරණදස් සනං.�� ඛ�පස් සක�ණාසවවෙසන�� ඛ�පස් සක�ණාසවවෙසන  වස් සසහස් සවස් සසහස් ස� �� �  ආ� ඛ� ධකභාණකානංආ� ඛ� ධකභාණකානං

මතං ගෙහ� වා �� තං. �ඝ�කාය� ඨකථායං පන ‘‘ප�ස� �දා� ප� ෙත� වස් සසහස් සං අ� ඨා�,මතං ගෙහ� වා �� තං. �ඝ�කාය� ඨකථායං පන ‘‘ප�ස� �දා� ප� ෙත� වස් සසහස් සං අ� ඨා�,
ඡළ�ඤ් ෙඤ� වස් සසහස් සං, ෙත�� ෙජ� වස් සසහස් සං, �� ඛ�පස් සෙක� වස් සසහස් සං,ඡළ�ඤ් ෙඤ� වස් සසහස් සං, ෙත�� ෙජ� වස් සසහස් සං, �� ඛ�පස් සෙක� වස් සසහස් සං,
පා�ෙම�� ෙඛ� වස් සසහස් සං අ� ඨා�’’� �� තං. අ� �� තර – සං�� ත� ඨකථා�� අඤ් ඤථාවපා�ෙම�� ෙඛ� වස් සසහස් සං අ� ඨා�’’� �� තං. අ� �� තර – සං�� ත� ඨකථා�� අඤ් ඤථාව
�� තං, තං ස� බං අඤ් ඤමඤ් ඤ��� ධ� � තංතංභාණකානං මෙතන ��ත�හළ� ඨකථා��� තං, තං ස� බං අඤ් ඤමඤ් ඤ��� ධ� � තංතංභාණකානං මෙතන ��ත�හළ� ඨකථා�
ආගතනයෙමව ගෙහ� වා ආච�ෙයන ��තං ඊ�ෙස කථා�ෙර�ෙධ සාසනප�හා�යා අභාවෙත�,ආගතනයෙමව ගෙහ� වා ආච�ෙයන ��තං ඊ�ෙස කථා�ෙර�ෙධ සාසනප�හා�යා අභාවෙත�,
ෙස�ධ�පායාභාවා ච. පරම� ථ�ෙර�ෙධ� එව � �� තා�නෙයන ෙස�ධ�ෙය�, නෙස�ධ�පායාභාවා ච. පරම� ථ�ෙර�ෙධ� එව � �� තා�නෙයන ෙස�ධ�ෙය�, න
කථාම� ග�ෙර�ෙධ��.කථාම� ග�ෙර�ෙධ��.

���� ඛ�ධකෙය� “���� ඛ�ධකෙය� “මා�ගාමස්ස ප�බ�ත�තාමා�ගාමස්ස ප�බ�ත�තා” යන ෙමය (මාග��ෙ� පැ��ද ෙහ��ෙව�) ව�ෂ” යන ෙමය (මාග��ෙ� පැ��ද ෙහ��ෙව�) ව�ෂ
ප��යයකට ම�ෙත� ස�ධ�මෙ� ෙන�පැවැ��� සංඛ�ාත ෙහ��ව දැ��ම�. “ප��යයකට ම�ෙත� ස�ධ�මෙ� ෙන�පැවැ��� සංඛ�ාත ෙහ��ව දැ��ම�. “��ඛ �පස්සක��ඛ �පස්සක
�ණාසව වෙස�න�ණාසව වෙස�න” යනා�ය ඛ�ධක භාණකය�ෙ� මතය ෙගන �යන ල�. �ඝ�කාය අ�ථකථාෙව�” යනා�ය ඛ�ධක භාණකය�ෙ� මතය ෙගන �යන ල�. �ඝ�කාය අ�ථකථාෙව�
වනා� ��ස��දා�ා�තය�ෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ස�න ��ට�. ෂ�අ�ඥාලා��ෙ� වශෙය�වනා� ��ස��දා�ා�තය�ෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ස�න ��ට�. ෂ�අ�ඥාලා��ෙ� වශෙය�
ව�ෂ දහස�, ��ද�ාලා��ෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස�, �ෂ්ක �පස්සකය�ෙ� වශෙය� ව�ෂව�ෂ දහස�, ��ද�ාලා��ෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස�, �ෂ්ක �පස්සකය�ෙ� වශෙය� ව�ෂ
දහස�, පාෙම�� දර�න�ෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ස�න ��ට� ය� �යන ල�. අං��තරදහස�, පාෙම�� දර�න�ෙ� වශෙය� ව�ෂ දහස� ස�න ��ට� ය� �යන ල�. අං��තර
�කාය, සං��ත �කාය අ�ථ කතාව�� ෙවන� ආකාරය�� ම �යන ල�. ඒ මත �ය�ල�කාය, සං��ත �කාය අ�ථ කතාව�� ෙවන� ආකාරය�� ම �යන ල�. ඒ මත �ය�ල
එ�ෙනකට ���ධ �ෙ� ද ඒ ඒ භාණකය� දරාෙගන පැ�� මතෙය� �යන ලද �ංහල අ�ථඑ�ෙනකට ���ධ �ෙ� ද ඒ ඒ භාණකය� දරාෙගන පැ�� මතෙය� �යන ලද �ංහල අ�ථ
කතාව�� පැ�� �මෙය�ම ෙගන ��ධෙඝ�ෂ ආචා�යය� වහ�ෙස� ��� ෙමබ� ���ධකතාව�� පැ�� �මෙය�ම ෙගන ��ධෙඝ�ෂ ආචා�යය� වහ�ෙස� ��� ෙමබ� ���ධ
කතාව�� සාසන ප�හා�ය� �� ෙන�වන බැ���, ෙ� මත ���� කර�නට �මය� නැ�කතාව�� සාසන ප�හා�ය� �� ෙන�වන බැ���, ෙ� මත ���� කර�නට �මය� නැ�
බැ��� �යන ලද �මෙය� අ�ථ කතාව �යන ල�.බැ��� �යන ලද �මෙය� අ�ථ කතාව �යන ල�.

පරමා�ථ �ෙර�� �ව�ම (මා�ගාංග 7� �ය� න�, ආ�යය සත�ය 5� �ය� න� යන ආ�පරමා�ථ �ෙර�� �ව�ම (මා�ගාංග 7� �ය� න�, ආ�යය සත�ය 5� �ය� න� යන ආ�

වශෙය�) �� ආ� �මෙය� ෙශ�ධනය කළ ��ය. අ�ථ කථා මා�ගෙය� පැ�� ෙමබ� කථාවශෙය�) �� ආ� �මෙය� ෙශ�ධනය කළ ��ය. අ�ථ කථා මා�ගෙය� පැ�� ෙමබ� කථා
���� කළ �� නැත.���� කළ �� නැත.

* ෙ� අ�ව �නය �ටකය දරාෙගන පැ��ය�� ෙ� මතය �ෙ� අං��තර �කාය භාණකය�ෙ�* ෙ� අ�ව �නය �ටකය දරාෙගන පැ��ය�� ෙ� මතය �ෙ� අං��තර �කාය භාණකය�ෙ�

මතයම බව දත ��ය.මතයම බව දත ��ය.

3. 3. �ඝ �කාය අ�ඨ කථා�ඝ �කාය අ�ඨ කථා



����  අ� තරධානා�අ� තරධානා�  නාම ප�ය� �අ� තරධානං, ප�ෙවධඅ� තරධානං, ප�ප� �අ� තරධාන� �.නාම ප�ය� �අ� තරධානං, ප�ෙවධඅ� තරධානං, ප�ප� �අ� තරධාන� �.
ත� ථත� ථප�ය� �ප�ය� ���  �� �ටකා�.�� �ටකා�.  ප�ෙවෙධ�ප�ෙවෙධ���ස� ච� ප�ෙවෙධ�.ස� ච� ප�ෙවෙධ�.  ප�ප� �ප�ප� ���  ප�පදා. ත� ථ ප�ෙවෙධ�ප�පදා. ත� ථ ප�ෙවෙධ�
ච ප�ප� � ච ෙහ��� න ෙහ���. එකස් �ඤ් � කාෙල ප�ෙවධකරා �� � බ� ෙහ�� �, එස �� �ච ප�ප� � ච ෙහ��� න ෙහ���. එකස් �ඤ් � කාෙල ප�ෙවධකරා �� � බ� ෙහ�� �, එස �� �
��� ජෙන�� අ� ��ං පසාෙර� වා දස් ෙසත� ෙබ� ෙහ��. ඉමස් �ංෙයව �ෙප එකවාරං ��� ජන�� ���� ජෙන�� අ� ��ං පසාෙර� වා දස් ෙසත� ෙබ� ෙහ��. ඉමස් �ංෙයව �ෙප එකවාරං ��� ජන�� �
නාම නාෙහ��. ප�ප� ��රකා� කදා� බ� ෙහ�� �, කදා� අ� පා. ඉ� ප�ෙවෙධ� ච ප�ප� � චනාම නාෙහ��. ප�ප� ��රකා� කදා� බ� ෙහ�� �, කදා� අ� පා. ඉ� ප�ෙවෙධ� ච ප�ප� � ච
ෙහ��� න ෙහ���. සාසන� ��යා පන ප�ය� � පමාණං. ප� �ෙත� � ෙත�ටකං �� වා � ෙව�ෙහ��� න ෙහ���. සාසන� ��යා පන ප�ය� � පමාණං. ප� �ෙත� � ෙත�ටකං �� වා � ෙව�
�ෙර�.�ෙර�.

යථා අ� හාකං ෙබ��ස� ෙත� ආළාරස් ස ස� �ෙක පඤ් චා�ඤ් ඤා ස� ත ච සමාප� �ෙය�යථා අ� හාකං ෙබ��ස� ෙත� ආළාරස් ස ස� �ෙක පඤ් චා�ඤ් ඤා ස� ත ච සමාප� �ෙය�
�� බ� ෙත� වා ෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනසමාප� �යා ප�ක� මං �� �, ෙස� න ජානා�� ආහ.�� බ� ෙත� වා ෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනසමාප� �යා ප�ක� මං �� �, ෙස� න ජානා�� ආහ.
තෙත� උදකස් ස ස� �කං ග� � වා අ�ගත�ෙසසං සංස� �� වා ෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනස් සතෙත� උදකස් ස ස� �කං ග� � වා අ�ගත�ෙසසං සංස� �� වා ෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනස් ස
ප�ක� මං �� �, ෙස� ආ�� �, තස් ස වචනසමන� තරෙමව මහාස� ෙත� තං ඣානං ස� පාෙද�,ප�ක� මං �� �, ෙස� ආ�� �, තස් ස වචනසමන� තරෙමව මහාස� ෙත� තං ඣානං ස� පාෙද�,
එවෙමව පඤ් ඤවා �� � ප�ය� �ං �� වා � ෙව� �ෙර�. තස් මා ප�ය� �යා �තාය සාසනං �තංඑවෙමව පඤ් ඤවා �� � ප�ය� �ං �� වා � ෙව� �ෙර�. තස් මා ප�ය� �යා �තාය සාසනං �තං
ෙහ��. යදා පන සා අ� තරධාය�, තදා පඨමං අ�ධ� ම�ටකං නස් ස�. ත� ථ ප� ඨානං ස� බපඨමංෙහ��. යදා පන සා අ� තරධාය�, තදා පඨමං අ�ධ� ම�ටකං නස් ස�. ත� ථ ප� ඨානං ස� බපඨමං
අ� තරධාය�. අ�� කෙමන ප� ඡා ධ� මස� ගෙහ�, තස් �ං අ� තර�ෙත ඉතෙර� � �� �ටෙක�අ� තරධාය�. අ�� කෙමන ප� ඡා ධ� මස� ගෙහ�, තස් �ං අ� තර�ෙත ඉතෙර� � �� �ටෙක�
�ෙත�� සාසනං �තෙමව ෙහ��.�ෙත�� සාසනං �තෙමව ෙහ��.

ත� ථ �� ත� ත�ටෙක අ� තරධායමාෙන පඨමං අ� �� තර�කාෙය� එකාදසකෙත� ප� ඨාය යාවත� ථ �� ත� ත�ටෙක අ� තරධායමාෙන පඨමං අ� �� තර�කාෙය� එකාදසකෙත� ප� ඨාය යාව
එකකා අ� තරධාය�, තදන� තරං සං�� ත�කාෙය� ච� කෙපය�ාලෙත� ප� ඨාය යාව ඔඝතරණාඑකකා අ� තරධාය�, තදන� තරං සං�� ත�කාෙය� ච� කෙපය�ාලෙත� ප� ඨාය යාව ඔඝතරණා

අ� තරධාය�. තදන� තරං ම� �ම�කාෙය� ඉ� �යභාවනෙත� ප� ඨාය යාව �ලප�යායාඅ� තරධාය�. තදන� තරං ම� �ම�කාෙය� ඉ� �යභාවනෙත� ප� ඨාය යාව �ලප�යායා
අ� තරධාය�. තදන� තරං �ඝ�කාෙය� ද�� තරෙත� ප� ඨාය යාව �හ් මජාලා අ� තරධාය�.අ� තරධාය�. තදන� තරං �ඝ�කාෙය� ද�� තරෙත� ප� ඨාය යාව �හ් මජාලා අ� තරධාය�.
එ�ස් සා� � �� න� � ගාථානං �� ඡා අ� ධානං ග� ඡ�, සාසනං ධාෙර�ං න ස� ෙක��, ස�ය�� ඡාඑ�ස් සා� � �� න� � ගාථානං �� ඡා අ� ධානං ග� ඡ�, සාසනං ධාෙර�ං න ස� ෙක��, ස�ය�� ඡා
ආළවක�� ඡා �ය ච. එතා �ර කස් සප�� ධකා�කා අ� තරා සාසනං ධාෙර�ං නාස� �ං�.ආළවක�� ඡා �ය ච. එතා �ර කස් සප�� ධකා�කා අ� තරා සාසනං ධාෙර�ං නාස� �ං�.

� �� පන �ටෙක� අ� තර�ෙත�� �නය�ටෙක �ෙත සාසනං �� ඨ�. ප�වාර� ඛ� ධෙක�� �� පන �ටෙක� අ� තර�ෙත�� �නය�ටෙක �ෙත සාසනං �� ඨ�. ප�වාර� ඛ� ධෙක�
අ� තර�ෙත� උභෙත��භ� ෙග �ෙත �තෙමව ෙහ��. උභෙත��භ� ෙග අ� තර�ෙත මා�කාය�අ� තර�ෙත� උභෙත��භ� ෙග �ෙත �තෙමව ෙහ��. උභෙත��භ� ෙග අ� තර�ෙත මා�කාය�
�තාය �තෙමව ෙහ��. මා�කාය අ� තර�තාය පා�ෙම�� ඛප� බ� ජාඋපස� පදා� �තා� සාසනං�තාය �තෙමව ෙහ��. මා�කාය අ� තර�තාය පා�ෙම�� ඛප� බ� ජාඋපස� පදා� �තා� සාසනං
�� ඨ�. �� ගං අ� ධානං ග� ඡ�. ෙසතව� ථසමණවංෙස� පන කස් සප�� ධකාලෙත� ප� ඨාය සාසනං�� ඨ�. �� ගං අ� ධානං ග� ඡ�. ෙසතව� ථසමණවංෙස� පන කස් සප�� ධකාලෙත� ප� ඨාය සාසනං
ධාෙර�ං නාස� �. ප�ස� �දාප� ෙත� වස් සසහස් සං අ� ඨා�. ඡළ�ඤ් ෙඤ� වස් සසහස් සං.ධාෙර�ං නාස� �. ප�ස� �දාප� ෙත� වස් සසහස් සං අ� ඨා�. ඡළ�ඤ් ෙඤ� වස් සසහස් සං.
ෙත�� ෙජ� වස් සසහස් සං. �� ඛ�පස් සෙක� වස් සසහස් සං. පා�ෙම�� ෙඛ� වස් සසහස් සං අ� ඨා�.ෙත�� ෙජ� වස් සසහස් සං. �� ඛ�පස් සෙක� වස් සසහස් සං. පා�ෙම�� ෙඛ� වස් සසහස් සං අ� ඨා�.
ප� �මකස් ස පන ස� ච� ප�ෙවධෙත� ප� �මකස් ස �ලෙභදෙත� ප� ඨාය සාසනං ඔස� �තං නාමප� �මකස් ස පන ස� ච� ප�ෙවධෙත� ප� �මකස් ස �ලෙභදෙත� ප� ඨාය සාසනං ඔස� �තං නාම
ෙහ��. තෙත� ප� ඨාය අඤ් ඤස් ස �� ධස් ස උ� ප� � න �වා�තා.ෙහ��. තෙත� ප� ඨාය අඤ් ඤස් ස �� ධස් ස උ� ප� � න �වා�තා.

�� අ�ත�ධානෙය� න� ප�ය�� අ�ත�ධානය ය, ��ෙ�ද අ�ත�ධානයය, ��ප���� අ�ත�ධානෙය� න� ප�ය�� අ�ත�ධානය ය, ��ෙ�ද අ�ත�ධානයය, ��ප��
අ�ත�ධානයය. එ�අ�ත�ධානයය. එ�  ප�ය��ප�ය��  ය� �� �ටකෙය�ය.ය� �� �ටකෙය�ය.  ප�ෙ�ෙධ�ප�ෙ�ෙධ�  ය� ච�රා�ය සත�ය ��ෙ�ධය �.ය� ච�රා�ය සත�ය ��ෙ�ධය �.
ප�ප�� ය� ��පදාව�. එ�ලා ��ෙ�ධය ද ��ප��යද ��ට�ෙ�ද ෙව�. ෙන���ට�ෙ� දප�ප�� ය� ��පදාව�. එ�ලා ��ෙ�ධය ද ��ප��යද ��ට�ෙ�ද ෙව�. ෙන���ට�ෙ� ද
ෙව�. එ� කාලෙය�� ��ෙ�ද කර�නා � ���� ෙබ�ෙහ� ෙව�. අර ���ව පෘථ�ජනෙය� ය�ෙව�. එ� කාලෙය�� ��ෙ�ද කර�නා � ���� ෙබ�ෙහ� ෙව�. අර ���ව පෘථ�ජනෙය� ය�
ඇ��ල �� ෙක�ට �ව ��ෙ� ෙව�. ෙ� �ව�ෙන�ම එ�කෙලක එක� පෘථ�ජන ���ව�ව�ඇ��ල �� ෙක�ට �ව ��ෙ� ෙව�. ෙ� �ව�ෙන�ම එ�කෙලක එක� පෘථ�ජන ���ව�ව�



නැ� කෙල� �ය. ��ප�� �ර�ෙන�ද �� කෙලක ෙබ�ෙහ� ෙව�. ��කෙලක අ�පය ෙමෙස�නැ� කෙල� �ය. ��ප�� �ර�ෙන�ද �� කෙලක ෙබ�ෙහ� ෙව�. ��කෙලක අ�පය ෙමෙස�
��ෙ�ධය ද ��ප��යද ��ට�ෙ�ද ෙව�. ෙන���ට�ෙ� ද ෙව�. ශාසනය ���මට වනා���ෙ�ධය ද ��ප��යද ��ට�ෙ�ද ෙව�. ෙන���ට�ෙ� ද ෙව�. ශාසනය ���මට වනා�
ප�ය��ය �මාණව�ය. ප��ත ෙතෙ� වනා� ��ටකය අසා ෙස� ��ප��, ��ෙ�ධ ශාසන�වයප�ය��ය �මාණව�ය. ප��ත ෙතෙ� වනා� ��ටකය අසා ෙස� ��ප��, ��ෙ�ධ ශාසන�වය
�රණය කර�.�රණය කර�.

ය� ෙස� අපෙ� ෙබ�සතාණ� වහ�ෙස� ආලාරකාලාමය�ෙ� ස�පෙය� පඤ්චා�ඥා ස�තය� ෙස� අපෙ� ෙබ�සතාණ� වහ�ෙස� ආලාරකාලාමය�ෙ� ස�පෙය� පඤ්චා�ඥා ස�ත
සමාප��� උපදවා ෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන සමාප��ය ��ස ප�ක�ම �චාෙළ�ය.සමාප��� උපදවා ෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන සමාප��ය ��ස ප�ක�ම �චාෙළ�ය.
ආලාරෙතෙ� ෙන�ද�ෙන�� �ෙ�ය. ඉ��� උ�දකරාමය�ෙ� ස�පයට ෙග�ස් අ�ගත �ෙශ�ෂයආලාරෙතෙ� ෙන�ද�ෙන�� �ෙ�ය. ඉ��� උ�දකරාමය�ෙ� ස�පයට ෙග�ස් අ�ගත �ෙශ�ෂය
සංස�දනය ෙක�ට ෙ�වසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනයට ප�ක�ම �චාෙ�ය. ෙහෙතෙ� �ෙ�ය. ඔ�ෙ�සංස�දනය ෙක�ට ෙ�වසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනයට ප�ක�ම �චාෙ�ය. ෙහෙතෙ� �ෙ�ය. ඔ�ෙ�
වචනයට අන��වම මහාෙබ�සතාෙණ� වහ�ෙස� ඒ ධ�ානය ඉපද�ය. එෙම�ම �ඥාව�ත �වචනයට අන��වම මහාෙබ�සතාෙණ� වහ�ෙස� ඒ ධ�ානය ඉපද�ය. එෙම�ම �ඥාව�ත �
���ව ප�ය��ය අසා ෙස� ශාසන�වයද �රණය කර�. එබැ�� ප�ය��ය ��� ක�� සාසනය���ව ප�ය��ය අසා ෙස� ශාසන�වයද �රණය කර�. එබැ�� ප�ය��ය ��� ක�� සාසනය
���ෙ� ෙව�. ය� කෙලක ප�ය��ය අ�ත�ධාන ෙව� ද එක�� පළ�ව අ�ධ�ම �ටකය නැෙස�.���ෙ� ෙව�. ය� කෙලක ප�ය��ය අ�ත�ධාන ෙව� ද එක�� පළ�ව අ�ධ�ම �ටකය නැෙස�.
එ�ලා ද �ය�ලට �ථමෙය� ප�ඨාන �කරණය අ��ද� ෙව�. අ��මෙය� ෙසස්ස නැ�එ�ලා ද �ය�ලට �ථමෙය� ප�ඨාන �කරණය අ��ද� ෙව�. අ��මෙය� ෙසස්ස නැ�
අවසානයට ධ�මසංග� �කරණය අ��ද� ෙව�. ඒ අ�ධ�ම �ටකය අ��ද� ක�� ෙස�අවසානයට ධ�මසංග� �කරණය අ��ද� ෙව�. ඒ අ�ධ�ම �ටකය අ��ද� ක�� ෙස�
���ටකය ඇ� ක��� සාසනය ���ෙ� ෙව�.���ටකය ඇ� ක��� සාසනය ���ෙ� ෙව�.

එ�ලා ��ා�ත �ටකය අ��ද� වන ක�� පළ�ව අං��තර �කාෙ� ඒකාදසක �පාතෙ� පට�එ�ලා ��ා�ත �ටකය අ��ද� වන ක�� පළ�ව අං��තර �කාෙ� ඒකාදසක �පාතෙ� පට�
ඒකක �පාතය ද�වා අ��ද� ෙව�. එයට අන��ව සං��ත �කාය ච�ෙපය�ාලෙම� පට�ඒකක �පාතය ද�වා අ��ද� ෙව�. එයට අන��ව සං��ත �කාය ච�ෙපය�ාලෙම� පට�
ඕඝතරණ ��ය ද�වා අ��ද� ෙව�. එයට අන��ව ම��ම�කාය ඉ��ය භාවනා ��ෙය�ඕඝතරණ ��ය ද�වා අ��ද� ෙව�. එයට අන��ව ම��ම�කාය ඉ��ය භාවනා ��ෙය�
පට� �ලප�යාය ��ය ද�වා අ��ද� ෙව�. එයට අන��ව �ඝ�කාය ද��තර ��ෙය� පට�පට� �ලප�යාය ��ය ද�වා අ��ද� ෙව�. එයට අන��ව �ඝ�කාය ද��තර ��ෙය� පට�
�හ්මජාල ��ය ද�වා අ��ද� ෙව�. ගාථා එකක ෙදකක ����� �� කාලය� පව�. ශාසනය�හ්මජාල ��ය ද�වා අ��ද� ෙව�. ගාථා එකක ෙදකක ����� �� කාලය� පව�. ශාසනය
දරාගැ�මට ඒවාට ෙන� හැ� ෙව�. ස�ය ��වැ�යාෙ� ආලවකෙ� �ශ්න �චා�� වැ�ය. කාශ�පදරාගැ�මට ඒවාට ෙන� හැ� ෙව�. ස�ය ��වැ�යාෙ� ආලවකෙ� �ශ්න �චා�� වැ�ය. කාශ�ප
��ස�නට අය� � ඒ ගාථාව�ට ��ධා�තර ෙදක අතර ශාසනය දැ�මට ෙන�හැ� �හ.��ස�නට අය� � ඒ ගාථාව�ට ��ධා�තර ෙදක අතර ශාසනය දැ�මට ෙන�හැ� �හ.

එ� ���ටකය� අ��ද� �වද �නය �ටකය �� ක�� ශාසනය ��ටා ���. ප�වාර පා�,එ� ���ටකය� අ��ද� �වද �නය �ටකය �� ක�� ශාසනය ��ටා ���. ප�වාර පා�,
��ලව�ග මහාව�ග සංඛ�ාත ඛ�ධක අ��ද� � ක�� උභෙත� �භංගය �� ක�� ශාසනය��ලව�ග මහාව�ග සංඛ�ාත ඛ�ධක අ��ද� � ක�� උභෙත� �භංගය �� ක�� ශාසනය
���ෙ� ම ෙව�. උභෙත� �භංගය අ��ද� � ක�� මා�කා ඇ� ක�� ශාසනය ���ෙ�ම ෙව�.���ෙ� ම ෙව�. උභෙත� �භංගය අ��ද� � ක�� මා�කා ඇ� ක�� ශාසනය ���ෙ�ම ෙව�.
මා�කා අ��ද� � ක�� පාෙම�� පැ�� උපස�පදා ��� �� ක�� ශාසනය ��ට�. �මණ �ංගයමා�කා අ��ද� � ක�� පාෙම�� පැ�� උපස�පදා ��� �� ක�� ශාසනය ��ට�. �මණ �ංගය
(�මණ ෙ�ශය) ��කල� පව��. ��ව� හැ� �මණ වංශය කස්සප ��ධ ශාසනෙ� පට� ශාසනය(�මණ ෙ�ශය) ��කල� පව��. ��ව� හැ� �මණ වංශය කස්සප ��ධ ශාසනෙ� පට� ශාසනය
දැ�මට ෙන�හැ� �හ. ��ස��දා �ා�තය� ව�ෂ දහස� ද, ෂ�අ�ඥාලා�� ඊළඟ ව�ෂ දහසද,දැ�මට ෙන�හැ� �හ. ��ස��දා �ා�තය� ව�ෂ දහස� ද, ෂ�අ�ඥාලා�� ඊළඟ ව�ෂ දහසද,
��ද�ාලා�� ඊළඟ ව�ෂ දහසද, �ෂ්ක �ද�ශක�� ඊළඟ ව�ෂ දහසද, පාෙම�� දර�න� ඊළඟ��ද�ාලා�� ඊළඟ ව�ෂ දහසද, �ෂ්ක �ද�ශක�� ඊළඟ ව�ෂ දහසද, පාෙම�� දර�න� ඊළඟ
ව�ෂ දහසද ���. අවස� ච�රා�ය සත� ��ෙ�ද කර�නාෙග� උපසප� �� ර�න අවස�ව�ෂ දහසද ���. අවස� ච�රා�ය සත� ��ෙ�ද කර�නාෙග� උපසප� �� ර�න අවස�
තැනැ�තාෙ� �ල ෙ�දෙය� පට� ශාසනය ප�බැස්ෙස� න� ෙව�. එතැ� පට� අ� ��තැනැ�තාෙ� �ල ෙ�දෙය� පට� ශාසනය ප�බැස්ෙස� න� ෙව�. එතැ� පට� අ� ��
ෙකෙන�ෙ� ඉපැ�ම ෙන�වළ�වන ල�.ෙකෙන�ෙ� ඉපැ�ම ෙන�වළ�වන ල�.

* ෙ� අ�ව �ඝ�කාය භාණකය�ෙ� පර�පරාව දරාෙගන පැ��ෙ� �� වසර දහස �ළ පමණ�* ෙ� අ�ව �ඝ�කාය භාණකය�ෙ� පර�පරාව දරාෙගන පැ��ෙ� �� වසර දහස �ළ පමණ�

��ස��දා�ා�තය�, ඊළඟ වසර දහස ද�වා පමණ� ෂ�අ�ඥාලා��, ඊළඟ වසර දහස ද�වා��ස��දා�ා�තය�, ඊළඟ වසර දහස ද�වා පමණ� ෂ�අ�ඥාලා��, ඊළඟ වසර දහස ද�වා



පමණ� ��ද�ාලා��, ඊළඟ වසර දහස ද�වා පමණ� �ෂ්ක �ද�ශක��, අවස� වසර දහස �ළපමණ� ��ද�ාලා��, ඊළඟ වසර දහස ද�වා පමණ� �ෂ්ක �ද�ශක��, අවස� වසර දහස �ළ
පාෙම�� දර�න�ෙ� වශෙය� ස�න පව��ෙ� ය�න�.පාෙම�� දර�න�ෙ� වශෙය� ස�න පව��ෙ� ය�න�.

4. 4. සං��ත �කාය�ඨකථාසං��ත �කාය�ඨකථා

අථ ස� ධ� මස් ස අ� තරධානං ෙහ��� අ�ගමස� ධ� මස් ස ප�ප� �ස� ධ� මස් සඅථ ස� ධ� මස් ස අ� තරධානං ෙහ��� අ�ගමස� ධ� මස් ස ප�ප� �ස� ධ� මස් ස
ප�ය� �ස� ධ� මස් සා� ��ධස් සා� ස� ධ� මස් ස අ� තරධානං ෙහ��. පඨමෙබ��යඤ් � �� �ප�ය� �ස� ධ� මස් සා� ��ධස් සා� ස� ධ� මස් ස අ� තරධානං ෙහ��. පඨමෙබ��යඤ් � �� �
ප�ස� �ද� ප� තා අෙහ�ං. අථ කාෙල ග� ඡ� ෙත ප�ස� �දා පා���ං න ස� �ං�, ඡළ�ඤ් ඤාප�ස� �ද� ප� තා අෙහ�ං. අථ කාෙල ග� ඡ� ෙත ප�ස� �දා පා���ං න ස� �ං�, ඡළ�ඤ් ඤා
අෙහ�ං. තෙත� ඡ අ�ඤ් ඤා පා���ං අස� ෙක�� තා �ස් ෙස� �� ජා පා��ං�. ඉදා� කාෙලඅෙහ�ං. තෙත� ඡ අ�ඤ් ඤා පා���ං අස� ෙක�� තා �ස් ෙස� �� ජා පා��ං�. ඉදා� කාෙල
ග� ඡ� ෙත �ස් ෙස� �� ජා පා���ං අස� ෙක�� තා ආසව� ඛයම� තං පා��ස් ස� �. ත� �ග� ඡ� ෙත �ස් ෙස� �� ජා පා���ං අස� ෙක�� තා ආසව� ඛයම� තං පා��ස් ස� �. ත� �
අස� ෙක�� තා අනාගා�ඵලං, ත� � අස� ෙක�� තා සකදාගා�ඵලං, ත� � අස� ෙක�� තාඅස� ෙක�� තා අනාගා�ඵලං, ත� � අස� ෙක�� තා සකදාගා�ඵලං, ත� � අස� ෙක�� තා
ෙස�තාප� �ඵලං. ග� ඡ� ෙත කාෙල ෙස�තාප� �ඵල� � ප� �ං න ස� �ස් ස� �. අථ ෙනසං යදාෙස�තාප� �ඵලං. ග� ඡ� ෙත කාෙල ෙස�තාප� �ඵල� � ප� �ං න ස� �ස් ස� �. අථ ෙනසං යදා
�පස් සනා ඉෙම� උප� �ෙලෙස� උප� ��� ඨා ආර� ධම� තාව ඨස් ස�, තදා අ�ගමස� ධ� ෙම��පස් සනා ඉෙම� උප� �ෙලෙස� උප� ��� ඨා ආර� ධම� තාව ඨස් ස�, තදා අ�ගමස� ධ� ෙම�
අ� තර�ෙත� නාම භ�ස් ස�.අ� තර�ෙත� නාම භ�ස් ස�.

පඨමෙබ��යඤ් � �� � ච�� නං ප�ස� �දානං අ�� ඡ�කං ප�ප� �ං �ර�ං�. ග� ඡ� ෙත කාෙලපඨමෙබ��යඤ් � �� � ච�� නං ප�ස� �දානං අ�� ඡ�කං ප�ප� �ං �ර�ං�. ග� ඡ� ෙත කාෙල
තං අස� ෙක�� තා ඡ� නං අ�ඤ් ඤානං, ත� � අස� ෙක�� තා �ස් ස� නං �� ජානං, ත� �තං අස� ෙක�� තා ඡ� නං අ�ඤ් ඤානං, ත� � අස� ෙක�� තා �ස් ස� නං �� ජානං, ත� �
අස� ෙක�� තා අරහ� තඵලම� තස් ස. ග� ඡ� ෙත පන කාෙල අරහ� තස් ස අ�� ඡ�කං ප�ප� �ංඅස� ෙක�� තා අරහ� තඵලම� තස් ස. ග� ඡ� ෙත පන කාෙල අරහ� තස් ස අ�� ඡ�කං ප�ප� �ං
�ෙර�ං අස� ෙක�� තා අනාගා�ඵලස් ස අ�� ඡ�කං ප�ප� �ං �ෙරස් ස� �, ත� � අස� ෙක�� තා�ෙර�ං අස� ෙක�� තා අනාගා�ඵලස් ස අ�� ඡ�කං ප�ප� �ං �ෙරස් ස� �, ත� � අස� ෙක�� තා
සකදාගා�ඵලස් ස, ත� � අස� ෙක�� තා ෙස�තාප� �ඵලස් ස. යදා පන ෙස�තාප� �ඵලස් ස�සකදාගා�ඵලස් ස, ත� � අස� ෙක�� තා ෙස�තාප� �ඵලස් ස. යදා පන ෙස�තාප� �ඵලස් ස�
අ�� ඡ�කං ප�පදං �ෙර�ං අස� ෙක�� තා �ලපා��� �ම� ෙතව ඨස් ස� �, තදාඅ�� ඡ�කං ප�පදං �ෙර�ං අස� ෙක�� තා �ලපා��� �ම� ෙතව ඨස් ස� �, තදා
ප�ප� �ස� ධ� ෙම� අ� තර�ෙත� නාම භ�ස් ස�.ප�ප� �ස� ධ� ෙම� අ� තර�ෙත� නාම භ�ස් ස�.

යාව පන ෙත�ටකං �� ධවචනං ව� ත�, න තාව සාසනං අ� තර�ත� � ව� �ං ව� ට�. �� ඨ� �යාව පන ෙත�ටකං �� ධවචනං ව� ත�, න තාව සාසනං අ� තර�ත� � ව� �ං ව� ට�. �� ඨ� �
�� වා, අ�ධ� ම�ටෙක අ� තර�ෙත ඉතෙර� � �� �� ඨ� ෙත�� අ� තර�ත� � න�� වා, අ�ධ� ම�ටෙක අ� තර�ෙත ඉතෙර� � �� �� ඨ� ෙත�� අ� තර�ත� � න
ව� ත� බෙමව. � �� අ� තර�ෙත� �නය�ටකම� ෙත �ෙත�, ත�ා� ඛ� ධකප�වාෙර�ව� ත� බෙමව. � �� අ� තර�ෙත� �නය�ටකම� ෙත �ෙත�, ත�ා� ඛ� ධකප�වාෙර�
අ� තර�ෙත� උභෙත��භ� ගම� ෙත, මහා�නෙය අ� තර�ෙත � �� පා�ෙම�� ෙඛ�අ� තර�ෙත� උභෙත��භ� ගම� ෙත, මහා�නෙය අ� තර�ෙත � �� පා�ෙම�� ෙඛ�
ව� තමාෙන�� සාසනං අන� තර�තෙමව. යදා පන � ෙව පා�ෙම�� ඛා අ� තරධා�ස් ස� �, අථව� තමාෙන�� සාසනං අන� තර�තෙමව. යදා පන � ෙව පා�ෙම�� ඛා අ� තරධා�ස් ස� �, අථ
ප�ය� �ස� ධ� මස් ස අ� තරධානං භ�ස් ස�. තස් �ං අ� තර�ෙත සාසනං අ� තර�තං නාම ෙහ��.ප�ය� �ස� ධ� මස් ස අ� තරධානං භ�ස් ස�. තස් �ං අ� තර�ෙත සාසනං අ� තර�තං නාම ෙහ��.
ප�ය� �යා � අ� තර�තාය ප�ප� � අ� තරධාය�, ප�ප� �යා අ� තර�තාය අ�ගෙම�ප�ය� �යා � අ� තර�තාය ප�ප� � අ� තරධාය�, ප�ප� �යා අ� තර�තාය අ�ගෙම�
අ� තරධාය�. �ං කාරණා? අයඤ් � ප�ය� � ප�ප� �යා ප� චෙය� ෙහ��, ප�ප� � අ�ගමස් ස. ඉ�අ� තරධාය�. �ං කාරණා? අයඤ් � ප�ය� � ප�ප� �යා ප� චෙය� ෙහ��, ප�ප� � අ�ගමස් ස. ඉ�
ප�ප� �ෙත�� ප�ය� �ෙමව පමාණං.ප�ප� �ෙත�� ප�ය� �ෙමව පමාණං.

න� ච කස් සපස� මාස� �� ධකාෙල ක�ෙල� නාම අනාරාධක�� � ‘‘පා�ෙම�� ඛං උ� ��ස් සා�’’�න� ච කස් සපස� මාස� �� ධකාෙල ක�ෙල� නාම අනාරාධක�� � ‘‘පා�ෙම�� ඛං උ� ��ස් සා�’’�
�ජ�ං ගෙහ� වා ආසෙන ��� ෙන� ‘‘අ� � ඉමස් �ං ව� ත� තා’’� �� �, අථ තස් ස භෙයන�ජ�ං ගෙහ� වා ආසෙන ��� ෙන� ‘‘අ� � ඉමස් �ං ව� ත� තා’’� �� �, අථ තස් ස භෙයන
ෙයස� � පා�ෙම�� ෙඛ� ව� ත�, ෙත� ‘‘මයං ව� තාමා’’� අව� වා ‘‘න ව� තාමා’’� ව�ං�, ෙස�ෙයස� � පා�ෙම�� ෙඛ� ව� ත�, ෙත� ‘‘මයං ව� තාමා’’� අව� වා ‘‘න ව� තාමා’’� ව�ං�, ෙස�
�ජ�ං ඨෙප� වා උ� ඨායාසනා ගෙත�, තදා ස� මාස� �� ධස් ස සාසනං ඔස� �ත� �? �ඤ් චා��ජ�ං ඨෙප� වා උ� ඨායාසනා ගෙත�, තදා ස� මාස� �� ධස් ස සාසනං ඔස� �ත� �? �ඤ් චා�
ඔස� �තං, ප�ය� � පන එක� ෙතෙනව පමාණං. යථා � මහෙත� තළාකස් ස පා�යා �රාය උදකං නඔස� �තං, ප�ය� � පන එක� ෙතෙනව පමාණං. යථා � මහෙත� තළාකස් ස පා�යා �රාය උදකං න



ඨස් ස�� න ව� ත� බං, උදෙක ස� ප�මා�� �� ඵා� න �� �ස් ස� �� න ව� ත� බං, එවෙමවඨස් ස�� න ව� ත� බං, උදෙක ස� ප�මා�� �� ඵා� න �� �ස් ස� �� න ව� ත� බං, එවෙමව
මහාතළාකස් ස �රපා�ස�ෙස ෙත�ටෙක �� ධවචෙන ස� මහාතළාෙක උදකස�සා ප�ප� ��රකාමහාතළාකස් ස �රපා�ස�ෙස ෙත�ටෙක �� ධවචෙන ස� මහාතළාෙක උදකස�සා ප�ප� ��රකා
�ල�� තා න� �� න ව� ත� බා, ෙත� ස� මහාතළාෙක ප�මා�� �� ඵා� �ය ෙස�තාප� නාදෙය��ල�� තා න� �� න ව� ත� බා, ෙත� ස� මහාතළාෙක ප�මා�� �� ඵා� �ය ෙස�තාප� නාදෙය�
අ�ය�� ගලා න� �� න ව� ත� බා� එවං එක� තෙත� ප�ය� �ෙයව පමාණං.අ�ය�� ගලා න� �� න ව� ත� බා� එවං එක� තෙත� ප�ය� �ෙයව පමාණං.

අථ ස�ධ�මස්ස අ�ත�ධානං ෙහ��අථ ස�ධ�මස්ස අ�ත�ධානං ෙහ��  ය� අ�ගම ස�ධ�මෙ� ��ප�� ස�ධ�මෙ� ප�ය��ය� අ�ගම ස�ධ�මෙ� ��ප�� ස�ධ�මෙ� ප�ය��
ස�ධ�මෙ� යන ��ධ ස�ධ�මෙ� අ��ද��ම ෙව�. �ථම ස�ෙබ�� කාලෙය� ���� ��ස��දාස�ධ�මෙ� යන ��ධ ස�ධ�මෙ� අ��ද��ම ෙව�. �ථම ස�ෙබ�� කාලෙය� ���� ��ස��දා
�ා�ත �වා� �හ. ඉ��� ක�ය�ම ��ස��දාවට පැ��මට ෙන�හැ� �හ. ෂ�අ�ඥා ඇ�ෙත��ා�ත �වා� �හ. ඉ��� ක�ය�ම ��ස��දාවට පැ��මට ෙන�හැ� �හ. ෂ�අ�ඥා ඇ�ෙත�

�හ. ඉ��� ෂ�අ�ඥාවට පැ��මට ෙන�හැ� �වා� ��ද�ාවට පැ��යහ. දැ� ක�ය�ම�හ. ඉ��� ෂ�අ�ඥාවට පැ��මට ෙන�හැ� �වා� ��ද�ාවට පැ��යහ. දැ� ක�ය�ම
��ද�ාවට පැ��මට ෙන�හැ� �වා� ආසව�ෂය මා�යට පැ�ෙණ�නාහ. එයද ෙන�හැ� �වා���ද�ාවට පැ��මට ෙන�හැ� �වා� ආසව�ෂය මා�යට පැ�ෙණ�නාහ. එයද ෙන�හැ� �වා�
අනාගා� ඵලයටද, එය ද ෙන�හැ� �වා� සකදාගා� ඵලයට ද, එය ද ෙන�හැ� �වා� ෙස�තාප��අනාගා� ඵලයටද, එය ද ෙන�හැ� �වා� සකදාගා� ඵලයට ද, එය ද ෙන�හැ� �වා� ෙස�තාප��
ඵලයට ද පැ�ෙණ�නාහ. ක�ය�ම ෙස�තාප�� ඵලයට ද පැ��මට ෙන�හැ� ව�නාහ. ඉ���ඵලයට ද පැ�ෙණ�නාහ. ක�ය�ම ෙස�තාප�� ඵලයට ද පැ��මට ෙන�හැ� ව�නාහ. ඉ���
ය� කෙලක ඔ��ෙ� �පස්සනාව ෙ� උප�ෙ�ශය�ෙග� ��� �වා� ඇරඹූ වැර මා� ඇ�වමය� කෙලක ඔ��ෙ� �පස්සනාව ෙ� උප�ෙ�ශය�ෙග� ��� �වා� ඇරඹූ වැර මා� ඇ�වම

���. එක�� අ�ගම ස�ධ�මය අ��ද� �ෙ� න� ව�ෙ�ය.���. එක�� අ�ගම ස�ධ�මය අ��ද� �ෙ� න� ව�ෙ�ය.

�ථම ස�ෙබ�ෙය� ���� �� ��ස��දාව�ට ��� ��ප�� ��හ. ක�ය�ම එය ෙන�හැ��ථම ස�ෙබ�ෙය� ���� �� ��ස��දාව�ට ��� ��ප�� ��හ. ක�ය�ම එය ෙන�හැ�
�වා� ෂ�අ�ඥාවටද, එය ද ෙන�හැ� �වා� ��ද�ාවටද, එයද ෙන�හැ� �වා� අ�හ�ඵල මා�යට ද�වා� ෂ�අ�ඥාවටද, එය ද ෙන�හැ� �වා� ��ද�ාවටද, එයද ෙන�හැ� �වා� අ�හ�ඵල මා�යට ද
��ප�� ��හ. ක�ය�ම අ�හ�වයට ��� ��ප�� ��මට ෙන�හැ� �වා� අනාගා� ඵලයට �����ප�� ��හ. ක�ය�ම අ�හ�වයට ��� ��ප�� ��මට ෙන�හැ� �වා� අනාගා� ඵලයට ���
��ප�� �ර�නාහ. එයද ෙන�හැ� �වා� සකදාගා� ඵලයට, එය ද ෙන�හැ� �වා� ෙස�තාප����ප�� �ර�නාහ. එයද ෙන�හැ� �වා� සකදාගා� ඵලයට, එය ද ෙන�හැ� �වා� ෙස�තාප��
ඵලයට ��ප�� �ර�නාහ. ය� කෙලක වනා� ෙස�තාප�� ඵලයට ද ��� ��පදාව ��මටඵලයට ��ප�� �ර�නාහ. ය� කෙලක වනා� ෙස�තාප�� ඵලයට ද ��� ��පදාව ��මට
ෙන�හැ� ව�නා� �ල පා���� මා�ෙය�ම ���ද එක�� ��ප�� ස�ධ�මය අ��ද� �ෙ� න�ෙන�හැ� ව�නා� �ල පා���� මා�ෙය�ම ���ද එක�� ��ප�� ස�ධ�මය අ��ද� �ෙ� න�
ව�ෙ�ය.ව�ෙ�ය.

ය�තා� ��ටක ��ධ වචනය පව�ද ඒ තා� ශාසනය අ��ද� �ෙ� යැ� �මට ����ය. ��ටකයය�තා� ��ටක ��ධ වචනය පව�ද ඒ තා� ශාසනය අ��ද� �ෙ� යැ� �මට ����ය. ��ටකය
ෙහ� �ෙබ�වා, අ�ධ�ම �ටකය අ��ද� � ක�� ෙස� ���ටක ඇ� ක��ම ශාසනය අ��ද�ෙහ� �ෙබ�වා, අ�ධ�ම �ටකය අ��ද� � ක�� ෙස� ���ටක ඇ� ක��ම ශාසනය අ��ද�
�ෙ� ය� ෙන��ය ��ෙ�මය.  ���ටක අ��ද� � ක�� �නය�ටක මා�ය �� ක��� ඒ�ෙ� ය� ෙන��ය ��ෙ�මය.  ���ටක අ��ද� � ක�� �නය�ටක මා�ය �� ක��� ඒ
�නය�ටකෙය�ලාද ඛ�ධක ප�වාර අ��ද� � ක�� උභෙත� �භංග මා�ය ඇ� ක��� මහා�නය�ටකෙය�ලාද ඛ�ධක ප�වාර අ��ද� � ක�� උභෙත� �භංග මා�ය ඇ� ක��� මහා
�නය අ��ද� � ක�� උභය �ා�ෙම��ෂය පව�න ක��� ශාසනය අ��ද� ෙන��ෙ�මය.  ය��නය අ��ද� � ක�� උභය �ා�ෙම��ෂය පව�න ක��� ශාසනය අ��ද� ෙන��ෙ�මය.  ය�
කෙලක උභය �ා�ෙම��ෂෙය� අ��ද� ව�නා�ද ඉ��� ප�ය�� ස�ධ�මයාෙ� අ�ත�ධානයකෙලක උභය �ා�ෙම��ෂෙය� අ��ද� ව�නා�ද ඉ��� ප�ය�� ස�ධ�මයාෙ� අ�ත�ධානය

ව�ෙ�ය.  ඒ උභය �ා�ෙම��ෂය අ��ද� � ක�� ශාසනය අ��ද� �ෙ� න� ෙව�. ප�ය��යව�ෙ�ය.  ඒ උභය �ා�ෙම��ෂය අ��ද� � ක�� ශාසනය අ��ද� �ෙ� න� ෙව�. ප�ය��ය
අ��ද� � ක�� ��ප��ය අ��ද� ෙව�. ��ප��ය අ��ද� � ක�� අ�ගමය අ��ද�අ��ද� � ක�� ��ප��ය අ��ද� ෙව�. ��ප��ය අ��ද� � ක�� අ�ගමය අ��ද�
ෙව�. �මන ෙහ��ව� �සාද ය�? ෙ� ප�ය��ය වනා� ��ප��ය සඳහා �ත� ෙව�. ��ප��යෙව�. �මන ෙහ��ව� �සාද ය�? ෙ� ප�ය��ය වනා� ��ප��ය සඳහා �ත� ෙව�. ��ප��ය
අ�ගමයට �ත� ෙව�. ෙමෙස� ��ප��ය ෙකෙර�ද ප�ය��ය ම �ාමා�කය. ශාසනය ���මටඅ�ගමයට �ත� ෙව�. ෙමෙස� ��ප��ය ෙකෙර�ද ප�ය��ය ම �ාමා�කය. ශාසනය ���මට
�මාණව�ය.�මාණව�ය.

කාශ�ප ස�මා ස���ර��ෙ� කාලෙය� පාෙම�� ෙද�මට ආරාධනා ෙන�ලැ� ක�ල න� ���ව�කාශ�ප ස�මා ස���ර��ෙ� කාලෙය� පාෙම�� ෙද�මට ආරාධනා ෙන�ලැ� ක�ල න� ���ව�
පාෙම�� උෙදස�ෙන�� ���පත ෙගන ආසනෙය� ��ෙ� “ෙ� ස්ථානෙය� පාෙම�� වාෙච��ගතපාෙම�� උෙදස�ෙන�� ���පත ෙගන ආසනෙය� ��ෙ� “ෙ� ස්ථානෙය� පාෙම�� වාෙච��ගත
ව පව�නා � ���� ෙව� දැ“ � �ම�ෙ�ය. ඉ��� ඒ ක�ල ���වට ඇ� �ය ෙහ��ෙව� ය�ව පව�නා � ���� ෙව� දැ“ � �ම�ෙ�ය. ඉ��� ඒ ක�ල ���වට ඇ� �ය ෙහ��ෙව� ය�



����ට පාෙම�� ��ණ �ෙ�ද ඔ�� ද “අ� ��ණ �වා� ෙව��“ ෙන��යා “��ණ ෙන� ව�නා�����ට පාෙම�� ��ණ �ෙ�ද ඔ�� ද “අ� ��ණ �වා� ෙව��“ ෙන��යා “��ණ ෙන� ව�නා�

ෙව�“ � �හ. ඒ ක�ල ���ෙතම ���පත තබා අ��� නැ�ට �ෙ�ය. එක�� ඒ කාශ�ප ��ධෙව�“ � �හ. ඒ ක�ල ���ෙතම ���පත තබා අ��� නැ�ට �ෙ�ය. එක�� ඒ කාශ�ප ��ධ
ශාසනය ප�බැස්සා�ද ය�? එ�තරා ��යකට ස�න ප�බැස්ෙස� න�� ස�න අ��ද� ෙන��මටශාසනය ප�බැස්සා�ද ය�? එ�තරා ��යකට ස�න ප�බැස්ෙස� න�� ස�න අ��ද� ෙන��මට
ප�ය��ය වනා� ඒකා�තෙය� ම �මාණව� ය. ය�ෙස� වනා� මහ� ජලාශයක දැ� ව බැ� බැ�මප�ය��ය වනා� ඒකා�තෙය� ම �මාණව� ය. ය�ෙස� වනා� මහ� ජලාශයක දැ� ව බැ� බැ�ම
ෙහ��ෙව� �ය ෙන����ෙ� ය� ෙන��ය ��ය. �ය ඇ� ක�� ෙන�� ආ� �ෂ්පෙය�ෙහ��ෙව� �ය ෙන����ෙ� ය� ෙන��ය ��ය. �ය ඇ� ක�� ෙන�� ආ� �ෂ්පෙය�
ෙන��ෙප�නා� යැ� ෙන��ව ��ය. එෙම�ම මහා ජලාශයට බැ�ම සමාන � ��ටක ��ධ වචනයෙන��ෙප�නා� යැ� ෙන��ව ��ය. එෙම�ම මහා ජලාශයට බැ�ම සමාන � ��ටක ��ධ වචනය
ඇ� ක�� මහා ජලාශෙය� �ය හා  සමාන ��ප�� �රක �ල��ෙය� නැ�තා� යැ� ෙන��වඇ� ක�� මහා ජලාශෙය� �ය හා  සමාන ��ප�� �රක �ල��ෙය� නැ�තා� යැ� ෙන��ව
��ය. ඒ ��ප�� �රක �ල ��ෙය� ඇ� ක�� මහා ජලාශෙය� ෙන�� ආ� �ෂ්ප සමාන ���ය. ඒ ��ප�� �රක �ල ��ෙය� ඇ� ක�� මහා ජලාශෙය� ෙන�� ආ� �ෂ්ප සමාන �
ෙස�තාප�න ආ� ආ�ය ��ගලෙය� නැ�තා� ය� ෙන��ය ��තා� ය� ෙමෙස� ඒකා�තෙය�ෙස�තාප�න ආ� ආ�ය ��ගලෙය� නැ�තා� ය� ෙන��ය ��තා� ය� ෙමෙස� ඒකා�තෙය�

ප�ය��යම ස�න ���ම �ාමා�කය.ප�ය��යම ස�න ���ම �ාමා�කය.

සං��ත �කාය �කා

ඉදා� ‘‘�� � ප�ස� �දා� ප� තා අෙහ�’’� �ආ�නා �� තෙමව අ� ථං කාරණෙත� �භාෙව�ං �නඉදා� ‘‘�� � ප�ස� �දා� ප� තා අෙහ�’’� �ආ�නා �� තෙමව අ� ථං කාරණෙත� �භාෙව�ං �න
‘‘පඨමෙබ��යං �’’�ආ� �� තං. ත� ථ ප�ප� �ං �ර�ං�� අ�ෙත කදා ෙත ප�ස� �දාවහං‘‘පඨමෙබ��යං �’’�ආ� �� තං. ත� ථ ප�ප� �ං �ර�ං�� අ�ෙත කදා ෙත ප�ස� �දාවහං
ප�ප� �ං �ර�ං�? පඨමෙබ��කා�කා �� �. න � අ� තස� මාප��යා �� ෙබකත�ඤ් ඤතාය චප�ප� �ං �ර�ං�? පඨමෙබ��කා�කා �� �. න � අ� තස� මාප��යා �� ෙබකත�ඤ් ඤතාය ච
�නා තා�සං භව�. එස නෙය� ඉෙත� පෙර��. තදා ප�ප� �ස� ධ� ෙම� අ� තර�ෙත� නාම�නා තා�සං භව�. එස නෙය� ඉෙත� පෙර��. තදා ප�ප� �ස� ධ� ෙම� අ� තර�ෙත� නාම
භ�ස් ස�� එෙතන අ�යම� ෙගන ආස� නා එව �� බභාගප�පදා ප�ප� �ස� ධ� ෙම�� දස් ෙස�.භ�ස් ස�� එෙතන අ�යම� ෙගන ආස� නා එව �� බභාගප�පදා ප�ප� �ස� ධ� ෙම�� දස් ෙස�.

� ��� �� තා�ධ� ම�ටෙක� අ� තර�ෙත��. අ� තර�තෙමව අ��ල�� ඛායං �තස් ස� ��� �� තා�ධ� ම�ටෙක� අ� තර�ෙත��. අ� තර�තෙමව අ��ල�� ඛායං �තස් ස
ඉතර�� ඛා� වයස�� ඨා�තෙත�. �ං කාරණා� ෙකන කාරෙණන, අඤ් ඤස් �ං ධ� ෙම අ� තර�ෙතඉතර�� ඛා� වයස�� ඨා�තෙත�. �ං කාරණා� ෙකන කාරෙණන, අඤ් ඤස් �ං ධ� ෙම අ� තර�ෙත
අඤ් ඤතරස් ස ධ� මස් ස අන� තරධානං �� ච�� අ�� පාෙය�. ප�ප� �යා ප� චෙය� ෙහ��අඤ් ඤතරස් ස ධ� මස් ස අන� තරධානං �� ච�� අ�� පාෙය�. ප�ප� �යා ප� චෙය� ෙහ��
අනවෙසසෙත� ප�ප� �� කමස් ස ප��පනෙත�. ප�ප� � අ�ගමස් ස ප� චෙය�අනවෙසසෙත� ප�ප� �� කමස් ස ප��පනෙත�. ප�ප� � අ�ගමස් ස ප� චෙය�
�ෙසසල� ඛණප�ෙවධභාවෙත�. ප�ය� �ෙයව පමාණං සාසනස් ස ��යා� අ�� පාෙය�.�ෙසසල� ඛණප�ෙවධභාවෙත�. ප�ය� �ෙයව පමාණං සාසනස් ස ��යා� අ�� පාෙය�.

දැ� “දැ� “��� ප�ස��ද�ප�තා අෙහ��ං��� ප�ස��ද�ප�තා අෙහ��ං“ යන ආ� �මෙය� �යන ල�දා � අ�ථයම කාරණ වශෙය�“ යන ආ� �මෙය� �යන ල�දා � අ�ථයම කාරණ වශෙය�
දැ��මට නැවත “දැ��මට නැවත “පඨම ෙබ��යං�පඨම ෙබ��යං�“ යන ආ�ය �යන ල�. එ� ““ යන ආ�ය �යන ල�. එ� “ප�ප��ං �ර�ං�ප�ප��ං �ර�ං�“ ය� අ�තෙය�“ ය� අ�තෙය�
කවර කෙලක කවර ���� ��ස��දාවට ��� � ��ප�� ��වා� ද? �ථම ස�ෙබ�� කාලෙය� �කවර කෙලක කවර ���� ��ස��දාවට ��� � ��ප�� ��වා� ද? �ථම ස�ෙබ�� කාලෙය� �
����ය. මනා ආ�ම ���ය� ෙපර කරන ලද �� ඇ� බව� හැර එබ� අ�ගම ලැ�ම� ������ය. මනා ආ�ම ���ය� ෙපර කරන ලද �� ඇ� බව� හැර එබ� අ�ගම ලැ�ම� ��
ෙන�ෙව�. ෙම�� ම�ෙත� ද එම �මයම ය. “ෙන�ෙව�. ෙම�� ම�ෙත� ද එම �මයම ය. “තදා ප�ප�� ස�ධ�ෙම� අ�තර�ෙත� නාමතදා ප�ප�� ස�ධ�ෙම� අ�තර�ෙත� නාම
භ�ස්ස�භ�ස්ස�“ ය� ෙතළ ආ�ය මා�ගය ෙකෙර� ආස�න�ම ��වභාග ��පදාව ��ප�� ස�ධ�මය“ ය� ෙතළ ආ�ය මා�ගය ෙකෙර� ආස�න�ම ��වභාග ��පදාව ��ප�� ස�ධ�මය
ය� ද�ව�.ය� ද�ව�.

““������” ය� �� අ�ධ�ම �ටක අ��ද� � ක�� ය�න�. “” ය� �� අ�ධ�ම �ටක අ��ද� � ක�� ය�න�. “අන�තර �තෙ�වඅන�තර �තෙ�ව” ය� අ��ල” ය� අ��ල
��ෂාෙව� �ර�න�ට ෙස� ��ෂා�වය උප�දවන බැ��. “��ෂාෙව� �ර�න�ට ෙස� ��ෂා�වය උප�දවන බැ��. “�ං කාරණා�ං කාරණා” ය� �මන කාරණය�” ය� �මන කාරණය�

ෙහ��ෙව�ද ය�න�. එ�තරා ධ�මය� නැ� ක�� තව� එ�තරා ධ�මයක අ�ත�ධානය �ය�ෙහ��ෙව�ද ය�න�. එ�තරා ධ�මය� නැ� ක�� තව� එ�තරා ධ�මයක අ�ත�ධානය �ය�
ලැෙ�ය යන අදහස�. “ලැෙ�ය යන අදහස�. “ප�ප��යා ප�චෙය� ෙහ��ප�ප��යා ප�චෙය� ෙහ��” ය� අනවෙශ�ෂෙය� ��ප�� �මෙ�” ය� අනවෙශ�ෂෙය� ��ප�� �මෙ�



ප��පනය ��� වශෙය�. “ප��පනය ��� වශෙය�. “ප�ප�� අ�ගමස්සප�ප�� අ�ගමස්ස” ය� �ෙශ�ෂ ල�ෂණ ��ෙ�ද භාවෙය� �ත�ය” ය� �ෙශ�ෂ ල�ෂණ ��ෙ�ද භාවෙය� �ත�ය
ය�න�. “ය�න�. “ප�ය�� ෙ�ව පමාණංප�ය�� ෙ�ව පමාණං” ය� ශාසනෙ� ���ම සඳහා යන අදහස�.” ය� ශාසනෙ� ���ම සඳහා යන අදහස�.

සං��ත �කාය�ඨ කථාෙව� ව�ෂ ගණ� වශෙය� ෙබ�ම� ෙන�ද�වා ��ස��දා, ෂඩ�ඥා,සං��ත �කාය�ඨ කථාෙව� ව�ෂ ගණ� වශෙය� ෙබ�ම� ෙන�ද�වා ��ස��දා, ෂඩ�ඥා,
��ද�ා, ආසව�ෂය කරන උ�ම�ෙ� වශෙය� ��ෙවල ද�වා අවසානයට අනාගා�, සකදාගා�,��ද�ා, ආසව�ෂය කරන උ�ම�ෙ� වශෙය� ��ෙවල ද�වා අවසානයට අනාගා�, සකදාගා�,
ෙස�තාප�න ආ�යය� ලැෙබන බව �ය. අවසානයට �ල ��පදා මා�ෙය� ��ටන බව �ය.ෙස�තාප�න ආ�යය� ලැෙබන බව �ය. අවසානයට �ල ��පදා මා�ෙය� ��ටන බව �ය.

සාරංශයසාරංශය

අ�ථ කථාව�� පැ�� ෙමබ� පරස්පරතා ෙගන අ�ථකථා වැර� යැ� �ය�න� ෙමකළ ඉතාඅ�ථ කථාව�� පැ�� ෙමබ� පරස්පරතා ෙගන අ�ථකථා වැර� යැ� �ය�න� ෙමකළ ඉතා
�ළභය. ශාස�ක හරය වන �ල�ෂණය, ප��චස��පාදය, ආ�යය සත�ය, ෙබ��පා��ක ධ�ම�ළභය. ශාස�ක හරය වන �ල�ෂණය, ප��චස��පාදය, ආ�යය සත�ය, ෙබ��පා��ක ධ�ම
වැ� පරමා�ථ කථාව��ම ��ය� පරස්පරය� ෙව ෙත��න� එය වරද�. න�� අ�ථ කථාව��වැ� පරමා�ථ කථාව��ම ��ය� පරස්පරය� ෙව ෙත��න� එය වරද�. න�� අ�ථ කථාව��
එබ� (�ල�ෂණය, ප��චස��පාදය, ආ�යය සත�ය, ෙබ��පා��ක ධ�ම වැ� පරමා�ථ කථා)එබ� (�ල�ෂණය, ප��චස��පාදය, ආ�යය සත�ය, ෙබ��පා��ක ධ�ම වැ� පරමා�ථ කථා)
පරස්පරතා ��� තැනක ද�නට නැත. එෙහ��ම �ම� �ෙන�ද� �කා චා�යය� වහ�ෙස�පරස්පරතා ��� තැනක ද�නට නැත. එෙහ��ම �ම� �ෙන�ද� �කා චා�යය� වහ�ෙස�

“තං ස� බං අඤ් ඤමඤ් ඤ��� ධ� � තංතංභාණකානං මෙතන ��ත�හළ� ඨකථා� ආගතනයෙමව“තං ස� බං අඤ් ඤමඤ් ඤ��� ධ� � තංතංභාණකානං මෙතන ��ත�හළ� ඨකථා� ආගතනයෙමව
ගෙහ� වා ආච�ෙයන ��තං ඊ�ෙස කථා�ෙර�ෙධ සාසනප�හා�යා අභාවෙත�, ෙස�ධ�පායාභාවා ච.ගෙහ� වා ආච�ෙයන ��තං ඊ�ෙස කථා�ෙර�ෙධ සාසනප�හා�යා අභාවෙත�, ෙස�ධ�පායාභාවා ච.
පරම� ථ�ෙර�ෙධ� එව � �� තා�නෙයන ෙස�ධ�ෙය�, න කථාම� ග�ෙර�ෙධ��…….පරම� ථ�ෙර�ෙධ� එව � �� තා�නෙයන ෙස�ධ�ෙය�, න කථාම� ග�ෙර�ෙධ��…….

ඒ මත �ය�ල එ�ෙනකට ���ධ �ෙ� ද ඒ ඒ භාණකය� දරාෙගන පැ�� මතෙය� �යන ලදඒ මත �ය�ල එ�ෙනකට ���ධ �ෙ� ද ඒ ඒ භාණකය� දරාෙගන පැ�� මතෙය� �යන ලද
�ංහල අ�ථ කතාව�� පැ�� �මෙය�ම ෙගන ��ධෙඝ�ෂ ආචා�යය� වහ�ෙස� ��� ෙමබ��ංහල අ�ථ කතාව�� පැ�� �මෙය�ම ෙගන ��ධෙඝ�ෂ ආචා�යය� වහ�ෙස� ��� ෙමබ�
���ධ කතාව�� සාසන ප�හා�ය� �� ෙන�වන බැ���, ෙ� මත ���� කර�නට �මය� නැ����ධ කතාව�� සාසන ප�හා�ය� �� ෙන�වන බැ���, ෙ� මත ���� කර�නට �මය� නැ�
බැ��� �යන ලද �මෙය� අ�ථ කතාව �යන ල�. පරමා�ථ �ෙර�� �ව�ම �� ආ� �මෙය�බැ��� �යන ලද �මෙය� අ�ථ කතාව �යන ල�. පරමා�ථ �ෙර�� �ව�ම �� ආ� �මෙය�
ෙශ�ධනය කළ ��ය. අ�ථ කථා මා�ගෙය� පැ�� ෙමබ� කථා ���� කළ �� නැත.ෙශ�ධනය කළ ��ය. අ�ථ කථා මා�ගෙය� පැ�� ෙමබ� කථා ���� කළ �� නැත.””

ය� �යන ල�. එබැ�� �වණැ�ෙය� අ�ථකථාව�� පැ�� ෙමබ� තැ� ෙකෙර� මධ�ස්ථ �යය� �යන ල�. එබැ�� �වණැ�ෙය� අ�ථකථාව�� පැ�� ෙමබ� තැ� ෙකෙර� මධ�ස්ථ �ය
�� ෙව�.�� ෙව�.

ෙ� �ය� අ�වා �කා පාඨය�ෙග� ඉස්ම� වන ක�ණ න� වසර ප�දහස� ක� ද�වාම අ�ගමෙ� �ය� අ�වා �කා පාඨය�ෙග� ඉස්ම� වන ක�ණ න� වසර ප�දහස� ක� ද�වාම අ�ගම
ස�ධ�මය ෙහව� ��ෙ�ද ශාසනය පව�නා බව�. අං��තර �කාය�ඨකථා පාඨෙය� වනා� වසරස�ධ�මය ෙහව� ��ෙ�ද ශාසනය පව�නා බව�. අං��තර �කාය�ඨකථා පාඨෙය� වනා� වසර
ප�දහ�� ම� ද �මණ �ංගය ෙහව� ෙ�ශය පව�න බව �ෙම� කාසාවක�ඨකය�ෙ� ශාසනයප�දහ�� ම� ද �මණ �ංගය ෙහව� ෙ�ශය පව�න බව �ෙම� කාසාවක�ඨකය�ෙ� ශාසනය
ලැෙබ�ෙ� ද වසර ප�දහස� ක� ඉ��ව  �යාට ප�ව බව දත ��ය. ඒ කාසාවක�ඨකය�ලැෙබ�ෙ� ද වසර ප�දහස� ක� ඉ��ව  �යාට ප�ව බව දත ��ය. ඒ කාසාවක�ඨකය�

ෙකෙර� සංඝයා උෙදසා �� දානෙය� ද මහ�ඵල මහා�සංස ඇ� බව වදාළ ෙහ�� �ස� කරෙකෙර� සංඝයා උෙදසා �� දානෙය� ද මහ�ඵල මහා�සංස ඇ� බව වදාළ ෙහ�� �ස� කර
ගැ�මට ඇ� ශාසන අවකාශය වසර ප�දහ�� ම� ද ඇ� බව දත ��ය.ගැ�මට ඇ� ශාසන අවකාශය වසර ප�දහ�� ම� ද ඇ� බව දත ��ය.

අ�ගම අ�ත�ධානය වසර ප�දහස �� ක�� බව �ය� අ�ථකථාවල �ගමනය ෙහ��,අ�ගම අ�ත�ධානය වසර ප�දහස �� ක�� බව �ය� අ�ථකථාවල �ගමනය ෙහ��,



““අථ ෙනසං යදා �පස් සනා ඉෙම� උප� �ෙලෙස� උප� ��� ඨා ආර� ධම� තාව ඨස් ස�, තදාඅථ ෙනසං යදා �පස් සනා ඉෙම� උප� �ෙලෙස� උප� ��� ඨා ආර� ධම� තාව ඨස් ස�, තදා
අ�ගමස� ධ� ෙම� අ� තර�ෙත� නාම භ�ස් ස�.අ�ගමස� ධ� ෙම� අ� තර�ෙත� නාම භ�ස් ස�.””

““ඉ��� ය� කෙලක ඔ��ෙ� �පස්සනාව ෙ� උප�ෙ�ශය�ෙග� ��� �වා� ඇරඹූ වැර මා�ඉ��� ය� කෙලක ඔ��ෙ� �පස්සනාව ෙ� උප�ෙ�ශය�ෙග� ��� �වා� ඇරඹූ වැර මා�
ඇ�වම ���ඇ�වම ���””

යන සං��ත �කාය අ�ඨකථා පාඨෙය� අ�ගම ��ෙ�දය� ෙන�කර�ෙ� න�� වසර ප�දහ��යන සං��ත �කාය අ�ඨකථා පාඨෙය� අ�ගම ��ෙ�දය� ෙන�කර�ෙ� න�� වසර ප�දහ��

ම� ද �පස්සනා ��පදාව පව�න බවට සැන�� මා�ය� උපදවන බවටද ක�� ෙප� ය�ෙ�ය.ම� ද �පස්සනා ��පදාව පව�න බවට සැන�� මා�ය� උපදවන බවටද ක�� ෙප� ය�ෙ�ය.
ක�� ෙමෙස� ෙහ�� වසර ප�දහස ��ම� සමඟම “��ධ” යන වචනයව� අස�නට ෙන�ලැෙබනක�� ෙමෙස� ෙහ�� වසර ප�දහස ��ම� සමඟම “��ධ” යන වචනයව� අස�නට ෙන�ලැෙබන
ෙස� ද �ළ�� පහ� දැ�ල �ෙව�නා ෙස� ද ස�න අ�ත�ධාන වනවා ෙන�ව ඉ� ම�ෙත� ද ස�නෙස� ද �ළ�� පහ� දැ�ල �ෙව�නා ෙස� ද ස�න අ�ත�ධාන වනවා ෙන�ව ඉ� ම�ෙත� ද ස�න
අ�ගම ��ෙ�ද ෙන�ෙක�ට �මෙය� ��ෙහ�� පව�න බව දත ��ය.අ�ගම ��ෙ�ද ෙන�ෙක�ට �මෙය� ��ෙහ�� පව�න බව දත ��ය.

එබැ�� ශාසනස්��කා�� ප�ය��ය �රණය ෙක�ට සතර ස�ප�ඨානය සංඛ�ා �ද�� වඩා වහඑබැ�� ශාසනස්��කා�� ප�ය��ය �රණය ෙක�ට සතර ස�ප�ඨානය සංඛ�ා �ද�� වඩා වහ
වහා �වනට පැ��මට ෙවර දර�වා.වහා �වනට පැ��මට ෙවර දර�වා.

– මහා �හාරය –– මහා �හාරය –

ප�ගණක අ�� සැක�මප�ගණක අ�� සැක�ම
  

උෙ��ා �යරං�කා �යඋෙ��ා �යරං�කා �ය


