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162. තත ෙඛො ආයස් මා සාරිපුත් ෙතො භික් ඛූ ආමන් ෙතසි – ‘‘ආවුෙසො භික් ඛෙවො’’ති. 

‘‘ආවුෙසො’’ති ෙඛො ෙත භික් ඛූ ආයස ්මෙතො සාරිපුත් තස් ස පච් චස් ෙසොසුං. ආයස් මා 

සාරිපුත් ෙතො එතදෙවොච – 

‘‘පඤ් චිෙම, ආවුෙසො, ආඝාතපටිවිනයා යත් ථ භික් ඛුෙනො උප් පන් ෙනො ආඝාෙතො 

සබ් බෙසො පටිවිෙනතබ් ෙබො. කතෙම පඤ් ච? ඉධාවුෙසො, එකච් ෙචො පුග් ගෙලො 

අපරිසුද් ධකායසමාචාෙරො ෙහොති පරිසුද් ධවචීසමාචාෙරො; එවරූෙපපි, ආවුෙසො, පුග් ගෙල 

ආඝාෙතො පටිවිෙනතබ් ෙබො. ඉධ පනාවුෙසො, එකච් ෙචො පුග් ගෙලො අපරිසුද් ධවචීසමාචාෙරො 

ෙහොති පරිසුද් ධකායසමාචාෙරො; එවරූෙපපි, ආවුෙසො, පුග් ගෙල ආඝාෙතො 

පටිවිෙනතබ් ෙබො. ඉධ පනාවුෙසො, එකච් ෙචො පුග් ගෙලො අපරිසුද් ධකායසමාචාෙරො ෙහොති 

අපරිසුද් ධවචීසමාචාෙරො, ලභති ච කාෙලන කාලං ෙචතෙසො විවරං ෙචතෙසො පසාදං; 

එවරූෙපපි, ආවුෙසො, පුග් ගෙල ආඝාෙතො පටිවිෙනතබ් ෙබො. ඉධ පනාවුෙසො, එකච් ෙචො 

පුග් ගෙලො අපරිසුද් ධකායසමාචාෙරො ෙහොති අපරිසුද් ධවචීසමාචාෙරො, න ච ලභති කාෙලන 

කාලං ෙචතෙසො විවරං ෙචතෙසො පසාදං; එවරූෙපපි, ආවුෙසො, පුග් ගෙල ආඝාෙතො 

පටිවිෙනතබ් ෙබො. ඉධ පනාවුෙසො, එකච් ෙචො පුග් ගෙලො පරිසුද් ධකායසමාචාෙරො ෙහොති 

පරිසුද් ධවචීසමාචාෙරො, ලභති ච කාෙලන කාලං ෙචතෙසො විවරං ෙචතෙසො පසාදං; 

එවරූෙපපි, ආවුෙසො, පුග් ගෙල ආඝාෙතො පටිවිෙනතබ් ෙබො. 



2 

 

‘‘තතාවුෙසො, ය් වායං පුග් ගෙලො අපරිසුද් ධකායසමාචාෙරො පරිසුද් ධවචීසමාචාෙරො, 

කථං තස් මිං පුග් ගෙල ආඝාෙතො පටිවිෙනතබ් ෙබො? ෙසය්යථාපි, ආවුෙසො, භික් ඛු 

පංසුකූලිෙකො රථියාය නන් තකං දිස් වා වාෙමන පාෙදන නිග් ගෙහත් වා දක් ඛිෙණන 

පාෙදන විත් ථාෙරත් වා, ෙයො තත් ථ සාෙරො තං පරිපාෙතත් වා ආදාය පක් කෙමය්ය; 

එවෙමව ෙඛො ආවුෙසො, ය් වායං පුග් ගෙලො අපරිසුද් ධකායසමාචාෙරො 

පරිසුද් ධවචීසමාචාෙරො, යාස් ස අපරිසුද් ධකායසමාචාරතා න සාස් ස තස් මිං සමෙය මනසි 

කාතබ් බා, යා ච ඛ් වාස් ස පරිසුද් ධවචීසමාචාරතා සාස් ස තස් මිං සමෙය මනසි කාතබ් බා. 

එවං තස් මිං පුග් ගෙල ආඝාෙතො පටිවිෙනතබ් ෙබො. 

‘‘තතාවුෙසො, ය් වායං පුග් ගෙලො අපරිසුද් ධවචීසමාචාෙරො පරිසුද් ධකායසමාචාෙරො, 

කථං තස් මිං පුග් ගෙල ආඝාෙතො පටිවිෙනතබ් ෙබො? ෙසය්යථාපි, ආවුෙසො, ෙපොක් ඛරණී 

ෙසවාලපණකපරිෙයොනද් ධා. අථ පුරිෙසො ආගච් ෙඡය්ය ඝම් මාභිතත් ෙතො ඝම් මපෙරෙතො 

කිලන් ෙතො තසිෙතො පිපාසිෙතො. ෙසො තං ෙපොක් ඛරණිං ඔගාෙහත් වා උෙභොහි හත් ෙථහි 

ඉතිචිති ච ෙසවාලපණකං අපවියූහිත් වා අඤ් ජලිනා පිවිත් වා පක් කෙමය්ය. එවෙමවං ෙඛො, 

ආවුෙසො, ය් වායං පුග් ගෙලො අපරිසුද් ධවචීසමාචාෙරො පරිසුද් ධකායසමාචාෙරො, යාස් ස 

අපරිසුද් ධවචීසමාචාරතා න සාස් ස තස් මිං සමෙය මනසි කාතබ් බා, යා ච ඛ් වාස් ස 

පරිසුද් ධකායසමාචාරතා සාස් ස තස් මිං සමෙය මනසි කාතබ් බා. එවං තස් මිං පුග් ගෙල 

ආඝාෙතො පටිවිෙනතබ් ෙබො. 

‘‘තතාවුෙසො, ය් වායං පුග් ගෙලො අපරිසුද් ධකායසමාචාෙරො අපරිසුද් ධවචීසමාචාෙරො 

ලභති ච කාෙලන කාලං ෙචතෙසො විවරං ෙචතෙසො පසාදං, කථං තස් මිං පුග් ගෙල 

ආඝාෙතො පටිවිෙනතබ් ෙබො? ෙසය්යථාපි, ආවුෙසො, පරිත් තං ෙගොපදෙක උදකං. අථ 

පුරිෙසො ආගච් ෙඡය්ය ඝම් මාභිතත් ෙතො ඝම් මපෙරෙතො කිලන් ෙතො තසිෙතො පිපාසිෙතො. 

තස් ස එවමස් ස – ‘ඉදං ෙඛො පරිත් තං ෙගොපදෙක උදකං. සචාහං අඤ් ජලිනා වා පිවිස් සාමි 

භාජෙනන වා ෙඛොෙභස් සාමිපි තං ෙලොෙළස් සාමිපි තං අෙපය්යම් පි තං කරිස ්සාමි. 

යංනූනාහං චතුගුණ් ඩිෙකො නිපතිත් වා ෙගොපීතකං පිවිත් වා පක් කෙමය්ය’න් ති. ෙසො 

චතුගුණ් ඩිෙකො නිපතිත් වා ෙගොපීතකං පිවිත් වා පක් කෙමය්ය. එවෙමව ෙඛො, ආවුෙසො, 

ය් වායං පුග් ගෙලො අපරිසුද් ධකායසමාචාෙරො අපරිසුද් ධවචීසමාචාෙරො ලභති ච කාෙලන 

කාලං ෙචතෙසො විවරං ෙචතෙසො පසාදං, යාස් ස අපරිසුද් ධකායසමාචාරතා න සාස් ස 
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තස් මිං සමෙය මනසි කාතබ් බා; යාපිස් ස අපරිසුද් ධවචීසමාචාරතා න සාපිස් ස තස් මිං 

සමෙය මනසි කාතබ් බා. යඤ් ච ෙඛො ෙසො ලභති කාෙලන කාලං ෙචතෙසො විවරං 

ෙචතෙසො පසාදං, තෙදවස් ස තස් මිං සමෙය මනසි කාතබ් බං. එවං තස් මිං පුග් ගෙල 

ආඝාෙතො පටිවිෙනතබ් ෙබො. 

‘‘තතාවුෙසො, ය් වායං පුග් ගෙලො අපරිසුද් ධකායසමාචාෙරො අපරිසුද් ධවචීසමාචාෙරො න 

ච ලභති කාෙලන කාලං ෙචතෙසො විවරං ෙචතෙසො පසාදං, කථං තස් මිං පුග් ගෙල 

ආඝාෙතො පටිවිෙනතබ් ෙබො? ෙසය්යථාපි, ආවුෙසො, පුරිෙසො ආබාධිෙකො දුක් ඛිෙතො 

බාළ් හගිලාෙනො අද් ධානමග් ගපටිපන් ෙනො. තස් ස පුරෙතොපිස් ස දූෙර ගාෙමො 

පච් ඡෙතොපිස් ස දූෙර ගාෙමො. ෙසො න ලෙභය්ය සප් පායානි ෙභොජනානි, න ලෙභය්ය 

සප් පායානි ෙභසජ් ජානි, න ලෙභය්ය පතිරූපං උපට් ඨාකං, න ලෙභය්ය ගාමන් තනායකං. 

තෙමනං අඤ් ඤතෙරො පුරිෙසො පස් ෙසය්ය අද් ධානමග් ගපටිපන් ෙනො. ෙසො තස් මිං පුරිෙස 

කාරුඤ් ඤංෙයව උපට් ඨාෙපය්ය, අනුද් දයංෙයව උපට් ඨාෙපය්ය, අනුකම් පංෙයව 

උපට් ඨාෙපය්ය – ‘අෙහො වතායං පුරිෙසො ලෙභය්ය සප් පායානි ෙභොජනානි, ලෙභය්ය 

සප් පායානි ෙභසජ් ජානි, ලෙභය් ය පතිරූපං උපට් ඨාකං, ලෙභය්ය ගාමන් තනායකං! තං 

කිස් ස ෙහතු? මායං පුරිෙසො ඉෙධව අනයබ්යසනං ආපජ් ජී’ති! එවෙමව ෙඛො, ආවුෙසො, 

ය් වායං පුග් ගෙලො අපරිසුද් ධකායසමාචාෙරො අපරිසුද් ධවචීසමාචාෙරො න ච ලභති කාෙලන 

කාලං ෙචතෙසො විවරං ෙචතෙසො පසාදං, එවරූෙපපි, ආවුෙසො, පුග් ගෙල කාරුඤ් ඤංෙයව 

උපට් ඨාෙපතබ් බං අනුද් දයාෙයව උපට් ඨාෙපතබ් බා අනුකම් පාෙයව උපට් ඨාෙපතබ් බා – 

‘අෙහො වත අයමායස් මා කායදුච් චරිතං පහාය කායසුචරිතං භාෙවය්ය, වචීදුච් චරිතං පහාය 

වචීසුචරිතං භාෙවය්ය, මෙනොදුච් චරිතං පහාය මෙනොසුචරිතං භාෙවය්ය! තං කිස් ස ෙහතු? 

මායං ආයස් මා කායස් ස ෙභදා පරං මරණා අපායං දුග් ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ් ජී’ති! 

එවං තස් මිං පුග් ගෙල ආඝාෙතො පටිවිෙනතබ් ෙබො. 

‘‘තතාවුෙසො, ය් වායං පුග් ගෙලො පරිසුද් ධකායසමාචාෙරො පරිසුද් ධවචීසමාචාෙරො 

ලභති ච කාෙලන කාලං ෙචතෙසො විවරං ෙචතෙසො පසාදං, කථං තස් මිං පුග් ගෙල 

ආඝාෙතො පටිවිෙනතබ් ෙබො? ෙසය්යථාපි, ආවුෙසො, ෙපොක් ඛරණී අච් ෙඡොදිකා සාෙතොදිකා 

සීෙතොදිකා ෙසතකා සුපතිත් ථා රමණීයා නානාරුක් ෙඛහි සඤ් ඡන් නා. අථ පුරිෙසො 

ආගච් ෙඡය්ය ඝම් මාභිතත් ෙතො ඝම් මපෙරෙතො කිලන් ෙතො තසිෙතො පිපාසිෙතො. ෙසො තං 
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ෙපොක් ඛරණිං ඔගාෙහත් වා න් හාත් වා ච පිවිත් වා ච පච් චුත් තරිත් වා තත් ෙථව 

රුක් ඛච් ඡායාය නිසීෙදය්ය වා නිපජ් ෙජය්ය වා. 

එවෙමව ෙඛො, ආවුෙසො, ය් වායං පුග් ගෙලො පරිසුද් ධකායසමාචාෙරො 

පරිසුද් ධවචීසමාචාෙරො ලභති ච කාෙලන කාලං ෙචතෙසො විවරං ෙචතෙසො පසාදං, 

යාපිස් ස පරිසුද් ධකායසමාචාරතා සාපිස ්ස තස් මිං සමෙය මනසි කාතබ් බා; යාපිස් ස 

පරිසුද් ධවචීසමාචාරතා සාපිස් ස තස් මිං සමෙය මනසි කාතබ් බා; යම් පි ෙසො ලභති 

කාෙලන කාලං ෙචතෙසො විවරං ෙචතෙසො පසාදං, තම් පිස් ස තස් මිං සමෙය මනසි 

කාතබ් බං. එවං තස් මිං පුග් ගෙල ආඝාෙතො පටිවිෙනතබ් ෙබො. සමන් තපාසාදිකං, ආවුෙසො, 

පුග් ගලං ආගම් ම චිත් තං පසීදති. 

‘‘ඉෙම ෙඛො, ආවුෙසො, පඤ් ච ආඝාතපටිවිනයා, යත් ථ භික් ඛුෙනො උප් පන් ෙනො 

ආඝාෙතො සබ් බෙසො පටිවිෙනතබ් ෙබො’’ති.  
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 දුතියආඝාතපටිවිනයසුත් තවණ්ණනා (අට්ඨකථා) 

 

 

162. දුතිෙය ආඝාෙතො එෙතසු පටිවිෙනතබ් ෙබොති ආඝාතපටිවිනයා. ආඝාෙතො 

එෙතහි පටිවිෙනතබ් ෙබොතිපි ආඝාතපටිවිනයා. පටිවිනෙයොති හි පටිවිනයවත් ථූනම් පි 

පටිවිනයකාරණානම් පි එතං අධිවචනං, තදුභයම් පි ඉධ වට් ටති. පඤ් ච හි පුග් ගලා 

පටිවිනයවත් ථූ ෙහොන් ති පඤ් චහි උපමාහි පඤ් ච පටිපත් තිෙයො පටිවිනයකාරණානි. ලභති 

ච කාෙලන කාලං ෙචතෙසො විවරං ෙචතෙසො පසාදන් ති කාෙල කාෙල 

සමථවිපස් සනාචිත් තස් ස උප් පන් ෙනොකාසසඞ් ඛාතං විවරඤ් ෙචව 

සද් ධාසම් පන් නභාවසඞ් ඛාතං පසාදඤ් ච ලභති. 

රථියායාති අන් තරවීථියං. නන් තකන් ති පිෙලොතිකඛණ් ඩං. නිග් ගෙහත් වාති 

අක් කමිත් වා. ෙයො තත් ථ සාෙරොති යං තත් ථ ථිරට් ඨානං. තං පරිපාෙතත් වාති තං 

ලුඤ් චිත් වා. එවෙමව ෙඛොති එත් ථ පංසුකූලිෙකො විය ෙමත් තාවිහාරී දට් ඨබ් ෙබො, රථියාය 

නන් තකං විය ෙවරිපුග් ගෙලො, දුබ් බලට් ඨානං විය අපරිසුද් ධකායසමාචාරතා, ථිරට් ඨානං 

විය පරිසුද් ධවචීසමාචාරතා, දුබ් බලට් ඨානං ඡඩ් ෙඩත් වා ථිරට් ඨානං ආදාය ගන් ත් වා 

සිබ් බිත් වා රජිත් වා පාරුපිත් වා විචරණකාෙලො විය අපරිසුද් ධකායසමාචාරතං 

අමනසිකත් වා පරිසුද් ධවචීසමාචාරතං මනසිකත් වා ෙවරිම් හි චිත් තුප් පාදං නිබ් බාෙපත් වා 

ඵාසුවිහාරකාෙලො දට් ඨබ් ෙබො. 

ෙසවාලපණකපරිෙයොනද් ධාති ෙසවාෙලන ච උදකපප් පටෙකන ච පටිච් ඡන් නා. 

ඝම් මපෙරෙතොති ඝම් ෙමන අනුගෙතො. කිලන් ෙතොති මග් ගකිලන් ෙතො. තසිෙතොති 

තණ් හාභිභූෙතො. පිපාසිෙතොති පානීයං පාතුකාෙමො. අපවියූහිත් වාති අපෙනත් වා. පිවිත් වාති 

පසන් නඋදකං පිවිත් වා. එවෙමව ෙඛොති එත් ථ ඝම් මාභිතත් ෙතො පුරිෙසො විය 

ෙමත් තාවිහාරී දට් ඨබ් ෙබො, ෙසවාලපණකං විය අපරිසුද් ධවචීසමාචාරතා, පසන් නඋදකං 

විය පරිසුද් ධකායසමාචාරතා, ෙසවාලපණකං අපබ හිත් වා පසන් ෙනොදකං පිවිත් වා 

ගමනං විය අපරිසුද් ධවචීසමාචාරතං අමනසිකත් වා පරිසුද් ධකායසමාචාරතං මනසිකත් වා 

ෙවරිම් හි චිත් තුප් පාදං නිබ් බාෙපත් වා ඵාසුවිහාරකාෙලො දට් ඨබ් ෙබො. 
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ෙඛොෙභස් සාමීති චාෙලස් සාමි. ෙලොෙළස් සාමීති ආකුලං කරිස් සාමි. අෙපය්යම් පි තං 

කරිස් සාමීති පිවිතුං අසක් කුෙණය්යං කරිස් සාමි. චතුක් කුණ් ඩිෙකොති ජාණූහි ච හත් ෙථහි ච 

භූමියං පතිට් ඨාෙනන චතුක් කුණ් ඩිෙකො හුත් වා. ෙගොපීතකං පිවිත් වාති ගාවිෙයො විය 

මුෙඛන ආකඩ් ෙඪන් ෙතො පිවිත් වා. එවෙමව ෙඛොති එත් ථ ඝම් මාභිතත් ෙතො පුරිෙසො විය 

ෙමත් තාවිහාරී දට් ඨබ් ෙබො, ෙගොපදං විය ෙවරිපුග් ගෙලො, ෙගොපෙද පරිත් තඋදකං විය 

තස් සබ් භන් තෙර පරිත් තගුෙණො, චතුක් කුණ් ඩිකස් ස ෙගොපීතකං පිවිත් වා පක් කමනං විය 

තස් ස අපරිසුද් ධකායවචීසමාචාරතං අමනසිකත් වා යං ෙසො කාෙලන කාලං ධම් මස් සවනං 

නිස් සාය ෙචතෙසො විවරප් පසාදසඞ් ඛාතං පීතිපාෙමොජ් ජං ලභති, තං මනසිකත් වා 

චිත් තුප් පාදනිබ් බාපනං ෙවදිතබ් බං. 

ආබාධිෙකොති ඉරියාපථභඤ් ජනෙකන විසභාගාබාෙධන ආබාධිෙකො. පුරෙතොපිස් සාති 

පුරෙතොපි භෙවය්ය. අනයබ්යසනන් ති අවඩ් ඪිවිනාසං. එවෙමව ෙඛොති එත් ථ ෙසො 

අනාථගිලාෙනො විය සබ් බකණ් හධම් මසමන් නාගෙතො පුග් ගෙලො, අද් ධානමග් ෙගො විය 

අනමතග් ගසංසාෙරො, පුරෙතො ච පච් ඡෙතො ච ගාමානං දූරභාෙවො විය නිබ් බානස් ස 

දූරභාෙවො, සප් පායෙභොජනානං අලාෙභො විය සාමඤ් ඤඵලෙභොජනානං අලාෙභො, 

සප් පායෙභසජ් ජානං අලාෙභො විය සමථවිපස් සනානං අභාෙවො, පතිරූපඋපට් ඨාකානං 

අලාෙභො විය ඔවාදානුසාසනීහි කිෙලසතිකිච් ඡකානං අභාෙවො, ගාමන් තනායකස් ස 

අලාෙභො විය නිබ් බානසම් පාපකස් ස තථාගතස් ස වා තථාගතසාවකස් ස වා අලද් ධභාෙවො, 

අඤ් ඤතරස් ස පුරිසස් ස දිස ්වා කාරුඤ් ඤුපට් ඨානං විය තස් මිං පුග් ගෙල 

ෙමත් තාවිහාරිකස් ස කාරුඤ් ඤං උප් පාෙදත් වා චිත් තනිබ් බාපනං ෙවදිතබ් බං. 

අච් ෙඡොදකාති පසන් ෙනොදකා. සාෙතොදකාති මධුෙරොදකා. සීෙතොදකාති 

තනුසීතසලිලා. ෙසතකාති ඌමිභිජ් ජනට් ඨාෙනසු ෙසතවණ් ණා. සුපතිත් ථාති සමතිත් ථා. 

එවෙමව ෙඛොති එත් ථ ඝම් මාභිතත් ෙතො පුරිෙසො විය ෙමත් තාවිහාරී දට් ඨබ් ෙබො, සා 

ෙපොක් ඛරණී විය පරිසුද් ධසබ් බද් වාෙරො පුරිෙසො, න් හත් වා පිවිත් වා පච් චුත් තරිත් වා 

රුක් ඛච් ඡායාය නිපජ් ජිත් වා යථාකාමං ගමනං විය ෙතසු ද් වාෙරසු යං ඉච් ඡති, තං 

ආරම් මණං කත් වා චිත් තනිබ් බාපනං ෙවදිතබ් බං. තතියචතුත් ථානි ෙහට් ඨා 

වුත් තනයාෙනව. 
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දුතියආඝාතපටිවිනයසුත් තවණ්ණනා (ටීකා) 
 

 

161-165. දුතියස ්ස පඨෙම නත් ථි වත් තබ් බං. දුතිෙය ආඝාෙතො පටිවිනයති එත් ථ, 

එෙතහීති වා ආඝාතපටිවිනයා. ෙතනාහ ‘‘ආඝාෙතො එෙතහි පටිවිෙනතබ් ෙබො’’තිආදි. 

නන් තකන් ති අනන් තකං, අන් තවිරහිතං වත් ථඛණ් ඩං. යදි හි තස් ස අන් ෙතො 

භෙවය්ය, ‘‘පිෙලොතිකා’’ති සඞ් ඛං න ගච් ෙඡය්ය. 

ෙසවාෙලනාති බීජකණ් ණිකෙකසරාදිෙභෙදන ෙසවාෙලන. උදකපප් පටෙකනාති 

නීලමණ් ඩූකපිට් ඨිවණ් ෙණන උදකපිට් ඨිං ඡාෙදත් වා නිබ් බත් ෙතන උදකපිට් ඨිෙකන. 

ඝම් ෙමන අනුගෙතොති ඝම් ෙමන ඵුට් ෙඨො අභිභූෙතො. චිත් තුප් පාදන් ති 

පටිඝසම් පයුත් තචිත් තුප් පාදං. 

විසභාගෙවදනුප් පත් තියා කකෙචෙනව ඉරියාපථපවත් තිනිවාරෙණන ඡින් දන් ෙතො 

ආබාධති පීෙළතීති ආබාෙධො, ෙසො අස් ස අත් ථීති ආබාධිෙකො. තංසමුට් ඨාෙනන දුක් ඛිෙතො 

සඤ් ජාතදුක් ෙඛො. බාළ් හගිලාෙනොති අධිමත් තගිලාෙනො. ගාමන් තනායකස් සාති 

ගාමන් තසම් පාපකස් ස. 

පසන් නභාෙවන උදකස් ස අච් ඡභාෙවො ෙවදිතබ් ෙබොති ආහ ‘‘අච් ෙඡොදකාති 

පසන් ෙනොදකා’’ති. සාදුරසතාය සාතතාති ආහ ‘‘මධුෙරොදකා’’ති. තනුකෙමව සලිලං 

විෙසසෙතො සීතලං, න බහලාති ආහ ‘‘තනුසීතසලිලා’’ති. ෙසතකාති නික් කද් දමා. 

සචික් ඛල් ලාදිවෙසන හි උදකස් ස විවණ් ණතා. සභාවෙතො පන තං ෙසතවණ් ණෙමව. 

තතියාදීනි උත් තානත් ථාෙනව. 

පඨමආඝාතපටිවිනයසුත් තාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

 


