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නමමොතස්සභගවමතොඅරහමතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විනයපිටකෙ 

සාරත්ථදීපනී-ටීො(පඨක ොභාක ො) 

ගන්ථාරම්භකථා 

මහාකාරුණිකං බුද්ධං, ධම් ඤ්ච විමලංවරං; 

වන්මද අරියසඞ්ඝඤ්ච, දක්ඛිමණයයං නිරඞ්ගණං. 

උළාරපුඤ්ඤමතමෙන, කත්වාසත්තුවිමද්දනං; 

පත්තරජ්ොභිමසමකන, සාසනුජ්මෙොතනත්ථිනා. 

නිස්සාය සීහළින්මදන, යං පරක්ෙ බාහුනා; 

කත්වානිකායසාමග්ගං, සාසනංසුවිමසොධිතං. 

ෙස්සපං තංමහාමථරං, සඞ්ඝස්ස පරිණායකං; 

දීපස්මංතම්බපණ්ණිම්හි, සාසමනොදයකාරකං. 

පටිපත්තිපරාධීනං, සදාරඤ්ඤනිවාසිනං; 
පාකටංගගමනචන්ද-මණ්ඩලංවියසාසමන. 

සඞ්ඝස්සපිතරංවන්මද, විනමයසුවිසාරදං; 

යංනිස්සායවසන්මතොහං, වුද්ධිප්පත්මතොස්මසාසමන. 

අනුමථරංමහාපුඤ්ඤං, සුක ධං සුතිවිස්සුතං; 
අවිඛණ්ඩිතසීලාදි-පරිසුද්ධගුමණොදයං. 

බහුස්සුතංසතිමන්තං, දන්තංසන්තංසමාහිතං; 

නමාමසිරසාධීරං, ගරුංමමගණවාචකං. 

ආගතාගමතක්මකසු, සද්දසත්ථනයඤ්ඤුසු; 

යස්සන්මතවාසිභික්ඛූසු, සාසනංසුප්පතිට්ඨිතං. 

විනයට්ඨකථායාහං, ලීනසාරත්ථදීපනං; 

කරිස්සාමසුවිඤ්මඤයයං, පරිපුණ්ණමනාකුලං. 

මපොරාමණහිකතංයංතු, ලීනත්ථස්සපකාසනං; 

නතංසබ්බත්ථභික්ඛූනං, අත්ථංසාමධතිසබ්බමසො. 

දුවිඤ්මඤයයසභාවාය, සීහළායනිරුත්තියා; 

ගණ්ඨිපමදස්වමනමකසු, ලිඛිතංකිඤ්චිකත්ථචි. 
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මාගධිකාය භාසාය, ආරභිත්වාපිමකනචි; 

භාසන්තමරහිසම්මස්සං, ලිඛිතංකිඤ්චිමදවච. 

අසාරගන්ථභාමරොපි, තත්මථවබහුදිස්සති; 

ආකුලඤ්චකතංයත්ථ, සුවිඤ්මඤයයම්පිඅත්ථමතො. 

තමතොඅපරිපුණ්මණන, තාදිමසමනත්ථසබ්බමසො; 

කථමත්ථංවිොනන්ති, නානාමදසනිවාසිමනො. 

භාසන්තරංතමතොහිත්වා, සාරමාදායසබ්බමසො; 

අනාකුලංකරිස්සාම, පරිපුණ්ණවිනිච්ඡයන්ති. 

 න්ථාරම්භෙථාවණ්ණනා 

විනයසංවණ්ණනාරම්මභ රතනත්තයං නමස්සිතුකාමමො තස්ස 

විසිට්ඨගුණමයොගසන්දස්සනත්ථං ‘‘කයො ෙප්පකෙොටීහිපී’’තිආදිමාහ.

විසිට්ඨගුණමයොමගනහි වන්දනාරහභාමවො, වන්දනාරමහ ච කතා වන්දනා
යථාධිප්මපතමත්ථං සාමධති. එත්ථ ච සංවණ්ණනාරම්මභ 
රතනත්තයපණාමකරණප්පමයොෙනං තත්ථ තත්ථ බහුධා පපඤ්මචන්ති

ආචරියා.තථාහි වණ්ණයන්ති– 

‘‘සංවණ්ණනාරම්මභ රතනත්තයවන්දනා සංවණ්මණතබ්බස්ස

ධම්මස්ස පභවනිස්සයවිසුද්ධිපටිමවදනත්ථං, තං පන

ධම්මසංවණ්ණනාසු විඤ්ඤූනං බහුමානුප්පාදනත්ථං, තං සම්මමදව
මතසං උග්ගහණධාරණාදික්කමලද්ධබ්බාය සම්මාපටිපත්තියා

සබ්බහිතසුඛනිප්ඵාදනත්ථං. අථ වා මඞ්ගලභාවමතො, සබ්බකිරියාසු

පුබ්බකිච්චභාවමතො, පණ්ඩිමතහි සමාචරිතභාවමතො, ආයතිං පමරසං
දිට්ඨානුගතිආපජ්ෙනමතො ච සංවණ්ණනායං

රතනත්තයපණාමකිරියා’’ති. 

මයං පන ඉධාධිප්මපතමමව පමයොෙනං දස්සයිස්සාම. තස්මා 
සංවණ්ණනාරම්මභ රතනත්තයපණාමකරණං
යථාපටිඤ්ඤාතසංවණ්ණනාය අනන්තරාමයන පරිසමාපනත්ථන්ති
මවදිතබ්බං. ඉදමමව හි පමයොෙනං ආචරිමයන ඉධාධිප්මපතං. තථා හි 

වක්ඛති– 

‘‘ඉච්මචවමච්චන්තනමස්සමනයයං, 

නමස්සමාමනොරතනත්තයංයං; 

පුඤ්ඤාභිසන්දංවිපුලංඅලත්ථං, 

තස්සානුභාමවනහතන්තරාමයො’’ති. 
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රතනත්තයපණාමකරමණන මචත්ථ යථාපටිඤ්ඤාතසංවණ්ණනාය

අනන්තරාමයන පරිසමාපනංරතනත්තයපූොයපඤ්ඤාපාටවභාවමතො, තාය

පඤ්ඤාපාටවඤ්චරාගාදිමලවිධමනමතො. වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘යස්මං, මහානාම, සමමය අරියසාවමකො තථාගතං අනුස්සරති, 

මනවස්ස තස්මං සමමය රාගපරියුට්ඨිතං චිත්තං මහොති, න

මදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං මහොති, න මමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං මහොති, 

උජුගතමමවස්සතස්මංසමමයචිත්තංමහොතී’’තිආදි(අ. නි.11.11). 

තස්මාරතනත්තයපූෙමනනවික්ඛාලිතමලායපඤ්ඤාය පාටවසිද්ධි. 

අථ වා රතනත්තයපූෙනස්ස පඤ්ඤාපදට්ඨානසමාධිමහතුත්තා 

පඤ්ඤාපාටවං.වුත්තඤ්හිතස්සසමාධිමහතුත්තං– 

‘‘එවං උජුගතචිත්මතො මඛො, මහානාම, අරියසාවමකො ලභති

අත්ථමවදං, ලභති ධම්මමවදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පාමමොජ්ෙං, 

පමුදිතස්සපීතිොයති, පීතිමනස්සකාමයො පස්සම්භති, පස්සද්ධකාමයො

සුඛංමවදියති, සුඛිමනොචිත්තංසමාධියතී’’ති(අ.නි. 11.11.). 

සමාධිස්ස ච පඤ්ඤාය පදට්ඨානභාමවො වුත්මතොමයව ‘‘සමාහිමතො

යථාභූතං පොනාතී’’ති(සං.නි.4.99; ම.ප.2.1.14). තමතොඑවංපටුභූතාය
පඤ්ඤාය පටිඤ්ඤාමහත්තකතං මඛදමභිභුයයඅනන්තරාමයනසංවණ්ණනං 

සමාපයිස්සති.මතනවුත්තං‘‘අනන්තරාමයනපරිසමාපනත්ථ’’න්ති. 

අථවාරතනත්තයපූොයආයුවණ්ණසුඛබලවඩ්ඪනමතොඅනන්තරාමයන 

පරිසමාපනං මවදිතබ්බං. රතනත්තයපණාමමන හි ආයුවණ්ණසුඛබලානි

වඩ්ඪන්ති. වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘අභිවාදනසීලිස්ස, නිච්චං වුඩ්ඪාපචායිමනො; 

චත්තාමරොධම්මාවඩ්ඪන්ති, ආයුවණ්මණොසුඛංබල’’න්ති.(ධ.ප. 
109); 

තමතො ආයුවණ්ණසුඛබලවුඩ්ඪියා මහොමතව කාරියනිට්ඨානමති වුත්තං 

‘‘අනන්තරාමයනපරිසමාපනත්ථ’’න්ති. 

අථ වා රතනත්තයගාරවස්ස පටිභානාපරිහානාවහත්තා.

අපරිහානාවහඤ්හි තීසුපිරතමනසුගාරවං.වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘සත්තිමම, භික්ඛමව, අපරිහානියා ධම්මා. කතමම සත්ත? 
සත්ථුගාරවතා ධම්මගාරවතා සඞ්ඝගාරවතා සික්ඛාගාරවතා

සමාධිගාරවතාකලයාණමත්තතා මසොවචස්සතා’’ති(අ.නි.7.34). 
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මහොමතවචතමතොපටිභානාපරිහාමනනයථාපටිඤ්ඤාතපරිසමාපනං. 

අථ වා පසාදවත්ථූසු පූොය පුඤ්ඤාතිසයභාවමතො. වුත්තඤ්හි තස්ස 

පුඤ්ඤාතිසයත්තං– 

‘‘පූොරමහපූෙයමතො, බුද්මධයදිවසාවමක; 

පපඤ්චසමතික්කන්මත, තිණ්ණමසොකපරිද්දමව. 

‘‘මතතාදිමසපූෙයමතො, නිබ්බුමතඅකුමතොභමය; 

නසක්කාපුඤ්ඤංසඞ්ඛාතුං, ඉමමත්තමපිමකනචී’’ති.(ධ.ප. 195-

196; අප.මථර1.10.1-2); 

පුඤ්ඤාතිසමයොචයථාධිප්මපතපරිසමාපනුපාමයො.යථාහ– 

‘‘එසමදවමනුස්සානං, සබ්බකාමදමදොනිධි; 

යංයමදවාභිපත්මථන්ති, සබ්බමමමතනලබ්භතී’’ති.(ඛු.පා. 8.10); 

උපාමයසු චපටිපන්නස්සමහොමතව කාරියනිට්ඨානං.රතනත්තයපූොහි
නිරතිසයපුඤ්ඤක්මඛත්තසංබුද්ධියා අපරිමමයයප්පභමවො පුඤ්ඤාතිසමයොති
බහුවිධන්තරාමයපි මලොකසන්නිවාමස අන්තරායනිබන්ධනසකල-

සංකිමලසවිද්ධංසනාය පමහොති, භයාදිඋපද්දවඤ්ච නිවාමරති. තස්මා

සුවුත්තං ‘‘සංවණ්ණනාරම්මභ රතනත්තයපණාමකරණං 
යථාපටිඤ්ඤාතසංවණ්ණනාය අනන්තරාමයන පරිසමාපනත්ථන්ති

මවදිතබ්බ’’න්ති. 

එවං පන සප්පමයොෙනං රතනත්තයවන්දනංකත්තුකාමමො පඨමං තාව

භගවමතො වන්දනං කාතුං තම්මූලකත්තා මසසරතනානං ‘‘කයො

ෙප්ප…කප.…  හාොරුණිෙස්ස තස්සා’’ති ආහ. එත්ථ පන යස්සා

මදසනාය සංවණ්ණනං කත්තුකාමමො, සා යස්මා කරුණාප්පධානා, න

සුත්තන්තමදසනා වියකරුණාපඤ්ඤාප්පධානා, නාපි අභිධම්මමදසනා විය

පඤ්ඤාප්පධානා, තස්මාකරුණාප්පධානමමවභගවමතොමථොමනං ආරද්ධං.

එසා හි ආචරියස්ස පකති, යදිදං ආරම්භානුරූපමථොමනා. මතමනව

සුත්තන්තමදසනාය සංවණ්ණනාරම්මභ ‘‘කරුණාසීතලහදයං, 

පඤ්ඤාපජ්මෙොතවිහතමමොහතම’’න්ති කරුණාපඤ්ඤාප්පධානං, 

අභිධම්මමදසනාය සංවණ්ණනාරම්මභ ‘‘කරුණා විය සත්මතසු, පඤ්ඤා 

යස්ස මමහසිමනො’’ති පඤ්ඤාප්පධානඤ්ච මථොමනං ආරද්ධං.
කරුණාපඤ්ඤාප්පධානා හි සුත්තන්තමදසනා මතසං මතසං සත්තානං 
ආසයානුසයාධිමුත්තිචරියාදිමභදපරිච්ඡින්දනසමත්ථාය පඤ්ඤාය සත්මතසු
ච මහාකරුණාය තත්ථ සාතිසයප්පවත්තිමතො. සුත්තන්තමදසනාය හි
මහාකරුණාසමාපත්තිබහුමලො මවමනයයසන්තාමනසු
තදජ්ඣාසයානුමලොමමනගම්භීරමත්ථපදංපතිට්ඨාමපසි.අභිධම්මමදසනා ච
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මකවලං පඤ්ඤාප්පධානා පරමත්ථධම්මානං යථාසභාවපටිමවධසමත්ථාය
පඤ්ඤායතත්ථ සාතිසයප්පවත්තිමතො. 

විනයමදසනා පන ආසයාදිනිරමපක්ඛං මකවලං කරුණාය
පාකතිකසත්මතනපි අමසොතබ්බාරහං සුණන්මතො අපුච්ඡිතබ්බාරහං
පුච්ඡන්මතො අවත්තබ්බාරහඤ්ච වදන්මතො භගවා සික්ඛාපදං පඤ්ඤමපසීති
කරුණාප්පධානා. තථා හි උක්කංසපරියන්තගතහිමරොත්තප්මපොපි භගවා

මලොකියසාධුෙමනහිපි පරිහරිතබ්බානි ‘‘සිඛරණීසී’’තිආදීනි වචනානි
යථාපරාධඤ්ච ගරහවචනානි විනයපිටකමදසනාය 

මහාකරුණාසඤ්මචොදිතමානමසො මහාපරිසමජ්මඣ අභාසි, 
තංතංසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිකාරණාමපක්ඛාය මවරඤ්ොදීසු සාරීරිකඤ්ච
මඛදමනුමභොසි. තස්මා කිඤ්චාපි භූමන්තරපච්චයාකාරසමයන්තරකථානං
විය විනයපඤ්ඤත්තියාපි සමුට්ඨාපිකා පඤ්ඤා අනඤ්ඤසාධාරණතාය

අතිසයකිච්චවතී, කරුණායකිච්චංපනතමතොපිඅධිකන්ති කරුණාප්පධානා
විනයමදසනා. කරුණාබයාපාරාධිකතාය හි මදසනාය කරුණාප්පධානතා.
තස්මා ආරම්භානුරූපං කරුණාප්පධානමමව එත්ථ මථොමනං කතන්ති 
මවදිතබ්බං. 

කරුණාග්ගහමණන ච අපරිමමයයප්පභාවා සබ්මබපි බුද්ධගුණා
සඞ්ගහිතාති දට්ඨබ්බා තංමූලකත්තා මසසබුද්ධගුණානං. මහාකරුණාය වා
ඡසු අසාධාරණඤාමණසු අඤ්ඤතරත්තා
තංසහචරිතමසසාසාධාරණඤාණානම්පි ගහණසබ්භාවමතො සබ්මබපි
බුද්ධගුණා නයමතො දස්සිතාව මහොන්ති. එමසොමයව හි නිරවමසසමතො 
බුද්ධගුණානං දස්සනුපාමයො යදිදං නයග්ගාමහො. අඤ්ඤථා මකො නාම

සමත්මථොභගවමතොගුමණ අනුපදංනිරවමසසමතොදස්මසතුං.මතමනවාහ– 

‘‘බුද්මධොපිබුද්ධස්සභමණයයවණ්ණං, 

කප්පම්පිමචඅඤ්ඤමභාසමාමනො; 

ඛීමයථකප්මපොචිරදීඝමන්තමර, 

වණ්මණොනඛීමයථතථාගතස්සා’’ති.(දී.නි.අට්ඨ.1.304; 3.141; 

ම.නි.අට්ඨ.2.425); 

මතමනව ච ආයස්මතා සාරිපුත්තත්මථමරනපි බුද්ධගුණපරිච්මඡදනං 

පතිඅනුයුත්මතන ‘‘මනො මහතං, භන්මත’’ති පටික්ඛිපිත්වා ‘‘අපිච මම, 

භන්මත, ධම්මන්වමයො විදිමතො’’ති (දී. නි. 2.146) වුත්තං. තස්මා ‘‘මයො 

කප්පමකොටීහිපී’’තිආදිනා කරුණාමුමඛන සඞ්මඛපමතො
සකලසබ්බඤ්ඤුගුමණහි භගවන්තං අභිත්ථවීති දට්ඨබ්බං. අයමමත්ථ
සමුදායත්මථො. 

අයං පන අවයවත්මථො – කයොති අනියමවචනං. තස්ස ‘‘නාමථො’’ති

ඉමනා සම්බන්මධො. ‘‘කප්පමකොටීහිපී’’තිආදිනා පන යාය කරුණාය මසො 
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‘‘මහාකාරුණිමකො’’ති වුච්චති, තස්සා වමසන කප්පමකොටිගණනායපි
අප්පමමයයං කාලං මලොකහිතත්ථාය අතිදුක්කරං කමරොන්තස්ස භගවමතො
දුක්ඛානුභවනං දස්මසති.කරුණායබමලමනව හිමසොභගවාහත්ථගතම්පි
නිබ්බානං පහාය සංසාරපඞ්මක නිමුග්ගං සත්තනිකායං තමතො 
සමුද්ධරණත්ථං චින්මතතුම්පි අසක්කුමණයයං

නයනජීවිතපුත්තභරියදානාදිකං අතිදුක්කරමකාසි. ෙප්පකෙොටීහිපි

අප්පක යයං ො න්ති කප්පමකොටිගණනායපි ‘‘එත්තකා

කප්පමකොටිමයො’’ති පමමතුං අසක්කුමණයයං කාලං, 
කප්පමකොටිගණනවමසනපි පරිච්ඡින්දිතුමසක්කුමණයයත්තා
අපරිච්ඡින්නානි කප්පසතසහස්සාධිකානි චත්තාරිඅසඞ්මඛයයයානීතිතිවුත්තං 

මහොති. කප්පමකොටිවමසමනව හි මසො කාමලො අප්පමමමයයො, 

අසඞ්මඛයයයවමසන පන පරිච්ඡින්මනොමයව. ‘‘කප්පමකොටීහිපී’’ති 

අපිසද්මදො කප්පමකොටිවමසනපි තාව පමමතුං න සක්කා, පමගව

වස්සගණනායාති දස්මසති. ‘‘අප්පමමයයං කාල’’න්ති අච්චන්තසංමයොමග

උපමයොගවචනං ‘‘මාසමධීමත, දිවසං චරතී’’තිආදීසු විය. ෙකරොන්කතො

අතිදුක්ෙරානීති පඤ්චමහාපරිච්චාගාදීනි අතිදුක්කරානි කමරොන්මතො.

එවමතිදුක්කරානි කමරොන්මතො කිං වින්දීති මච? කෙදං  කතො, කායිකං

මඛදමුපගමතො, පරිස්සමංපත්මතොතිඅත්මථො, දුක්ඛමනුභවීතිවුත්තංමහොති.

දුක්ඛඤ්හි ඛිජ්ෙති සහිතුමසක්කුමණයයන්ති ‘‘මඛමදො’’ති වුච්චති. 

ක ොෙහිතායාති ‘‘අනමතග්මග සංසාමර වට්ටදුක්මඛන අච්චන්තපීළිතං
සත්තමලොකං තම්හා දුක්ඛමතො මමොමචත්වා නිබ්බානසුඛභාගයං

කරිස්සාමී’’ති එවං සත්තමලොකස්ස හිතකරණත්ථායාති අත්මථො. අස්ස ච

‘‘අතිදුක්කරානි කමරොන්මතො’’ති ඉමනා සම්බන්මධො. මලොකහිතාය මඛදං

ගමතොති මයොෙනායපි නත්ථි මදොමසො.  හා ණ්ඨිපකදපි හි ‘‘අතිදුක්කරානි

කමරොන්මතො මඛදංගමතො, කිමත්ථන්තිමච? මලොකහිතායා’’තිවුත්තං. 

යංපනඑවංමයොෙනංඅසම්භාමවන්මතන කෙනචි වුත්තං‘‘නහිභගවා
මලොකහිතායසංසාරදුක්ඛමනුභවති.නහිකස්සචිදුක්ඛානුභවනං මලොකස්ස

උපකාරංආවහතී’’ති, තංතස්සමතිමත්තං.එවංමයොෙනායපිඅතිදුක්කරානි 
කමරොන්තස්ස භගවමතො දුක්ඛානුභවනං මලොකහිතකරණත්ථායාති

අයමත්මථො විඤ්ඤායති, න තු දුක්ඛානුභවමනමනව මලොකහිතසිද්ධීති.
පඨමංවුත්තමයොෙනායපිහිනදුක්කරකරණමත්මතන මලොකහිතසිද්ධි.නහි

දුක්කරං කමරොන්මතො කඤ්චි සත්තං මග්ගඵලාදීසු පතිට්ඨාමපති, අථ මඛො
තාදිසං අතිදුක්කරං කත්වා සබ්බඤ්ඤුභාවං සච්ඡිකත්වා 
නියයානිකධම්මමදසනාය මග්ගඵලාදීසු සත්මත පතිට්ඨාමපන්මතො
මලොකස්සහිතං සාමධති. 

කාමඤ්මචත්ථ සත්තසඞ්ඛාරභාෙනවමසන තිවිමධො මලොමකො, 
හිතකරණස්ස පන අධිප්මපතත්තා තංවිසයස්මසව සත්තමලොකස්ස වමසන
අත්මථොගමහතබ්මබො.මසොහිමලොකීයන්ති එත්ථපුඤ්ඤපාපානිතංවිපාමකො
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චාති ‘‘මලොමකො’’තිවුච්චති.කත්ථචිපන ‘‘සනරාමරමලොකගරු’’න්තිආදීසු
සමූහත්මථොපි මලොකසද්මදො සමුදායවමසන මලොකීයති පඤ්ඤාපීයතීති. යං 

පමනත්ථ කෙනචි වුත්තං ‘‘ඉමනා සත්තමලොකඤ්ච ොතිමලොකඤ්ච

සඞ්ගණ්හාති, තස්මා තස්ස සත්තමලොකස්ස ඉධමලොකපරමලොකහිතං, 
අතික්කන්තපරමලොකානං වා උච්ඡින්නමලොකසමුදයානං ඉධ ොතිමලොමක 

ඔකාසමලොමක වා දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරසඞ්ඛාතඤ්ච හිතං සම්පිණ්මඩත්වා

මලොකස්ස, මලොකානං, මලොමක වා හිතන්ති සරූමපකමසසං කත්වා

මලොකහිතමච්මචවාහා’’ති, න තං සාරමතො පච්මචතබ්බං

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරසඞ්ඛආතහිතස්සපි සත්තමලොකවිසයත්තා, 
සත්තමලොකග්ගහමණමනව උච්ඡින්නමූලානං ඛීණාසවානම්පි
සඞ්ගහිතත්තා. 

සබ්බත්ථ ‘‘කෙනචී’’ති වුත්මත ‘‘වජිරබුද්ධිටීොොකරනා’’ති

ගමහතබ්බං. ‘‘ හා ණ්ඨිපකද’’ති වා ‘‘ ජ්ඣි  ණ්ඨිපකද’’ති වා 

‘‘චූළ ණ්ඨිපකද’’ති වා වුත්මත ‘‘සීහළ ණ්ඨිපකදසූ’’ති ගමහතබ්බං.

මකවලං ‘‘ ණ්ඨිපකද’’ති වුත්මත ‘‘ ා ධභාසාය ලිඛිකත

 ණ්ඨිපකද’’තිගමහතබ්බං. 

නාකථොති මලොකපටිසරමණො, මලොකසාමී මලොකනායමකොති වුත්තං
මහොති. තථා හි සබ්බානත්ථපඅහාරපුබ්බඞ්ගමාය
නිරවමසසහිතසුඛවිධානතප්පරාය නිරතිසයාය පමයොගසම්පත්තියා
සමදවමනුස්සාය පොය අච්චන්තුපකාරිතාය 

අපරිමතනිරුපමප්පභාවගුණවිමසසසමඞ්ගතායචසබ්බසත්තුත්තමමොභගවා
අපරිමාණාසු මලොකධාතූසු අපරිමාණානං සත්තානං එකපටිසරමණො

පතිට්ඨා. අථ වා නාථතීති නාකථො, මවමනයයානං හිතසුඛං
මමත්තායනවමසන ආසීසති පත්මථතීති අත්මථො. අථ වා නාථති

මවමනයයගමත කිමලමස උපතාමපතීති අත්මථො, නාථතීති වා යාචතීති 

අත්මථො.භගවාහි ‘‘සාධු, භික්ඛමව, භික්ඛුකාමලනකාලංඅත්තසම්පත්තිං 

පච්චමවක්මඛයයා’’තිආදිනා (අ. නි. 8.7) සත්තානං තං තං හිතපටිපත්තිං
යාචිත්වාපි කරුණාය සමුස්සාහිමතො මත තත්ථ නිමයොමෙති. පරමමන වා
චිත්තිස්සරිමයනසමන්නාගමතො සබ්බසත්මතඊසතිඅභිභවතීතිපරමස්සමරො

භගවා ‘‘නාමථො’’ති වුච්චති. සබ්මබොපි චායමත්මථො සද්දසත්ථානුසාරමතො
මවදිතබ්මබො. 

 හාොරුණිෙස්සාති මයො කරුණාය කම්පිතහදයත්තා මලොකහිතත්ථං
අතිදුක්කරකිරියාය අමනකප්පකාරං තාදිසං සංසාරදුක්ඛමනුභවිත්වා

ආගමතො, තස්ස මහාකාරුණිකස්සාති අත්මථො. තත්ථ කිරතීති ෙරුණා, 
පරදුක්ඛංවික්ඛිපතිඅපමනතීති අත්මථො. දුක්ඛිමතසුවාකිරීයතිපසාරීයතීති

කරුණා. අථ වා කිණාතීති කරුණා, පරදුක්මඛ සති කාරුණිකං හිංසති

විබාමධති, විනාමසතිවාපරස්සදුක්ඛන්තිඅත්මථො.පරදුක්මඛ සතිසාධූනං
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කම්පනං හදයමඛදං කමරොතීති වා කරුණා. අථ වා කමති සුඛං, තං
රුන්ධතීති කරුණා. එසා හි පරදුක්ඛාපනයනකාමතාලක්ඛණා
අත්තසුඛනිරමපක්ඛතාය කාරුණිකානං සුඛං රුන්ධති විබාමධතීති.

කරුණාය නියුත්මතොති කාරුණිමකො යථා ‘‘මදොවාරිමකො’’ති. යථා හි 
ද්වාරට්ඨානමතො අඤ්ඤත්ථ වත්තමාමනොපි ද්වාරපටිබද්ධජීවිමකො පුරිමසො 

ද්වාරානතිවත්තවුත්තිතාය ද්වාමර නියුත්මතොති ‘‘මදොවාරිමකො’’ති වුච්චති, 
එවං භගවා මමත්තාදිවමසන කරුණාවිහාරමතො අඤ්ඤත්ථ වත්තමාමනොපි

කරුණානතිවත්තවුත්තිතාය කරුණාය නියුත්මතොති ‘‘කාරුණිමකො’’ති
වුච්චති. මහාභිනීතිහාරමතො පට්ඨාය හි යාව මහාපරිනිබ්බානා 
මලොකහිතත්ථමමව මලොකනාථා තිට්ඨන්ති. මහන්මතො කාරුණිමකොති
මහාකාරුණිමකො.සතිපිභගවමතො තදඤ්ඤගුණානම්පිවමසනමහන්තභාමව
කාරුණිකසද්දසන්නිධාමනන වුත්තත්තා කරුණාවමසමනත්ථ

මහන්තභාමවොමවදිතබ්මබොයථා‘‘මහාමවයයාකරමණො’’ති.එවඤ්චකත්වා 

‘‘මහාකාරුණිකස්සා’’ති ඉමනා පමදන පුග්ගලාධිට්ඨාමනන සත්ථු
මහාකරුණාවුත්තා මහොති. 

අථ වා කරුණා කරුණායනං සීලං පකති එතස්සාති ොරුණිකෙො, 
පථවීඵස්සාදමයො විය කක්ඛළඵුසනාදිසභාවා කරුණායනසභාමවො
සභාවභූතකරුමණොතිඅත්මථො.මසසංපුරිමසදිසමමව.අථවාමහාවිසයතාය 

මහානුභාවතායමහාබලතායචමහතීකරුණාති  හාෙරුණා. භගවමතොහි 

කරුණා නිරවමසමසසු සත්මතසු පවත්තති, පවත්තමානා ච

අනඤ්ඤසාධාරණා පවත්තති, දිට්ඨධම්මකාදිමභදඤ්ච මහන්තමමව

සත්තානං හිතසුඛං එකන්තමතො නිප්ඵාමදති, මහාකරුණාය නියුත්මතොති 

 හාොරුණිකෙොති සබ්බං වුත්තනමයමනව මවදිතබ්බං. අථ වා මහතී
පසත්ථා කරුණා අස්ස අත්ථීති මහාකාරුණිමකො. පූොවචමනො මහත්ථ 

මහන්තසද්මදො ‘‘මහාපුරිමසො’’තිආදීසු විය. පසත්ථා ච භගවමතො කරුණා 
මහාකරුණාසමාපත්තිවමසනපිපවත්තිමතොඅනඤ්ඤසාධාරණත්තාති. 

එවං කරුණාමුමඛන සඞ්මඛපමතො සකලසබ්බඤ්ඤුගුමණහි භගවන්තං

මථොමමත්වා ඉදානි සද්ධම්මං මථොමමතුං ‘‘අසම්බුධ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ 

අසම්බුධන්ති පුබ්බකාලකිරියානිද්මදමසො, තස්ස අසම්බුජ්ඣන්මතො 

අප්පටිවිජ්ඣන්මතොති අත්මථො, යථාසභාවං අප්පටිවිජ්ඣනමතොති වුත්තං

මහොති. මහතුඅත්මථොමහත්ථඅන්තසද්මදො‘‘පඨන්මතොනිසීදතී’’තිආදීසුවිය. 

යන්ති පුබ්බකාලකිරියාය අනියමමතො කම්මනිද්මදමසො. බුද්ධනකසවිතන්ති

තස්ස විමසසනං. තත්ථ බුද්ධසද්දස්ස තාව ‘‘බුජ්ඣිතා සච්චානීතිතිබුද්මධො, 

මබොමධතා පොයාති බුද්මධො’’තිආදිනා (මහානි. 192) නිද්මදසනමයන
අත්මථො මවදිතබ්මබො. අථ වා සවාසනාය අඤ්ඤාණනිද්දාය

අච්චන්තවිගමමතො, බුද්ධියා වා විකසිතභාවමතො බුද්ධවාති බුද්කධො 
ොගරණවිකසනත්ථවමසන. අථ වා කස්සචිපි මඤයයධම්මස්ස
අනවබුද්ධස්ස අභාමවන මඤයයවිමසසස්ස කම්මභාමවන අග්ගහණමතො
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පටුන 

කම්මවචනිච්ඡාය අභාමවන අවගමනත්ථවමසමනව කත්තුනිද්මදමසො
ලබ්භතීති බුද්ධවාති බුද්මධො. අත්ථමතො පන පාරමතාපරිභාවිමතො 
සයම්භූඤාමණන සහ වාසනාය විහතවිද්ධංසිතනිරවමසසකිමලමසො 
මහාකරුණාසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදි-අපරිමමයයගුණගණාධාමරො

ඛන්ධසන්තාමනො බුද්මධො. යථාහ ‘‘බුද්මධොති මයො මසො භගවා සයම්භූ

අනාචරියමකොපුබ්මබඅනනුස්සුමතසුධම්මමසුසාමං සච්චානිඅභිසම්බුජ්ඣි, 

තත්ථ ච සබ්බඤ්ඤුතං පත්මතො බමලසු ච වසීභාව’’න්ති (මහානි. 192; 

චූළනි. පාරායනත්ථුතිගාථානිද්මදස 97; පටි. ම. 1.161). මතන එවං 
නිරුපමප්පභාමවන බුද්මධන නිමසවිතං මගොචරාමසවනාභාවනාමසවනාහි
යථාරහංනිමසවිතං අනුභූතන්තිඅත්මථො. 

තත්ථ නිබ්බානං මගොචරාමසවනාවමසමනව නිමසවිතං, මග්මගො පන

අත්තනා භාවිමතොචභාවනාමසවනාවමසනමසවිමතො, පමරහිඋප්පාදිතානි

පන මග්ගඵලානි මචමතොපරියඤාණාදිනා යදා පරිොනාති, අත්තනා

උප්පාදිතානි වා පච්චමවක්ඛණඤාමණන පරිච්ඡින්දති, තදා
මගොචරාමසවනාවමසනපි මසවිතානි මහොන්තිමයව. එත්ථ ච
පරියත්තිධම්මස්සපි පරියායමතො ධම්මග්ගහමණන ගහමණ සති මසොපි 
මදසනාසම්මසනඤාණමගොචරතාය මගොචරාමසවනාය මසවිමතොති සක්කා

ගමහතුං. ‘‘අභිධම්මනයසමුද්දං අධිගච්ඡති, තීණි පිටකානි සම්මසී’’ති ච
අට්ඨකථායං වුත්තත්තා පරියත්තිධම්මස්සපි සච්ඡිකිරියාය
සම්මසනපරියාමයො ලබ්භතීති යං අසම්බුධං අසම්බුජ්ඣන්මතො
අසච්ඡිකමරොන්මතොතිඅත්ථසම්භවමතොමසොපිඉධවුත්මතොඑවාති දට්ඨබ්බං.

තම්පි චඅප්පටිවිජ්ඣන්මතොභවාභවංගච්ඡති, පරිඤ්ඤාතධම්මවිනමයොපන
තදත්ථපටිපත්තියාසම්මාපටිපන්මනොනචිරස්මසව දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සති.

වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘මයොඉමස්මංධම්මවිනමය, අප්පමත්මතොවිහස්සති; 

පහායොතිසංසාරං, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සතී’’ති.(දී.නි. 2.185; සං.

නි.1.185); 

එත්ථ ච කිඤ්චාපි මග්ගඵලනිබ්බානානි පච්මචකබුද්ධබුද්ධසාවමකහිපි

මගොචරාමසවනාදිනාමසවිතානිමහොන්ති, තථාපි උක්කට්ඨපරිච්මඡදවමසන

‘‘බුද්ධනිමසවිත’’න්ති වුත්තං. කෙනචි පන බුද්ධසද්දස්ස සාමඤ්ඤමතො 
බුද්ධානුබුද්ධපච්මචකබුද්ධානම්පිඑත්මථවසඞ්ගමහොවුත්මතො. 

භවාභවන්ති අපරකාලකිරියාය කම්මනිද්මදමසො, භවමතො භවන්ති

අත්මථො. අථ වා භවාභවන්ති සුගතිදුග්ගතිවමසන හීනපණීතවමසන ච
ඛුද්දකං මහන්තඤ්ච භවන්ති අත්මථො. වුද්ධත්මථොපි හි අ-කාමරො දිස්සති

‘‘අමසක්ඛාධම්මා’’තිආදීසුවිය.තස්මා අභකවොතිමහාභමවොවුච්චති.අථවා 

භකවොති වුද්ධි, අභකවොති හානි. භකවොති වා සස්සතදිට්ඨි, අභකවොති
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10 

පටුන 

උච්මඡදදිට්ඨි.වුත්තප්පකාමරොභමවො චඅභමවොචභවාභමවො.තංභවාභවං. 

 ච්ඡතීති අපරකාලකිරියානිද්මදමසො. ජීවක ොකෙොති සත්තමලොමකො.
ජීවග්ගහමණන හි සඞ්ඛාරභාෙනමලොකං නිවත්මතති තස්ස
භවාභවගමනාසම්භවමතො.නමමොඅත්ථූතිපාඨමසමසො දට්ඨබ්මබො. 

අවිජ්ජාදිකික සජා විද්ධංසිකනොති ධම්මවිමසසනං. තත්ථ අවින්දියං

වින්දතීති අවිජ්ජා. පූමරතුං අයුත්තට්මඨන කායදුච්චරිතාදි අවින්දියං නාම, 

අලද්ධබ්බන්ති අත්මථො. තබ්බිපරීතමතො කායසුචරිතාදි වින්දියං නාම, තං

වින්දියං න වින්දතීති වා අවිජ්ො, ඛන්ධානං රාසට්ඨං, ආයතනානං

ආයතනට්ඨං, ධාතූනං සුඤ්ඤතට්ඨං, ඉන්ද්රියානං අධිපතියට්ඨං, සච්චානං

තථට්ඨං අවිදිතං කමරොතීති වා අවිජ්ො, දුක්ඛාදීනං පීළනාදිවමසන වුත්තං

චතුබ්බිධං අත්ථං අවිදිතං කමරොතීතිපි අවිජ්ො, අන්තවිරහිමත සංසාමර
සබ්බමයොනිගතිභවවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසත්තාවාමසසු සත්මත ෙවාමපතීති වා

අවිජ්ො, පරමත්ථමතොඅවිජ්ෙමාමනසුපිඉත්ථිපුරිසාදීසුෙවති, විජ්ෙමාමනසුපි
ඛන්ධාදීසු න ෙවතීති වා අවිජ්ො. සා ආදි මයසං තණ්හාදීනං මත 

අවිජ්ොදමයො, මතමයව කිලිස්සන්ති එමතහිසත්තාති කික සා, මතමයවච

සත්තානං බන්ධනට්මඨන ොලසදිසාති ජා ං, තං විද්ධංමසති සබ්බමසො
විනාමසති සීමලනාති අවිජ්ොදිකිමලසොලවිද්ධංසී. නනු මචත්ථ

සපරියත්තිමකොනවමලොකුත්තරධම්මමො අධිප්මපමතො, තත්ථචමග්මගොමයව

කිමලමස විද්ධංමසති, මනතමරති මච? වුච්චමත. මග්ගස්සපි
නිබ්බානමාගම්ම කිමලසවිද්ධංසනමතො නිබ්බානම්පි කිමලමස විද්ධංමසති 

නාම, මග්ගස්ස කිමලසවිද්ධංසනකිච්චං ඵමලන නිප්ඵන්නන්ති ඵලම්පි 

‘‘කිමලසවිද්ධංසී’’ති වුච්චති. පරියත්තිධම්මමොපි කිමලසවිද්ධංසනස්ස

පච්චයත්තා ‘‘කිමලසවිද්ධංසී’’තිවත්තුමරහතීතිනමකොචිමදොමසො. 

ධම් වරස්ස තස්සාති පුබ්මබ අනියමතස්ස නියමවචනං. තත්ථ

යථානුසිට්ඨංපටිපජ්ෙමාමනචතූසුඅපාමයසුඅපතමාමන ධාමරතීති ධම්ක ො. 

‘‘මයමකචිධම්මංසරණංගතාමස, නමතගමස්සන්තිඅපායභූමං; 

පහායමානුසංමදහං, මදවකායංපරිපූමරස්සන්තී’’ති.(දී.නි. 2.332; 

සං.නි.1.37) – 

හි වුත්තං. සංසාරදුක්මඛ වා අපතමාමන කත්වා ධාමරතීති ධම්මමො 
මග්ගඵලුප්පත්තියා සත්තක්ඛත්තුපරමතාදිවමසන සංසාරස්ස
පරිච්ඡින්නත්තා. අපායාදිනිබ්බත්තකකිමලසවිද්ධංසනඤ්මචත්ථ ධාරණං.
එවඤ්ච කත්වා අරියමග්මගො තස්ස තදත්ථසිද්ධිමහතුතාය නිබ්බානඤ්චාති

උභයමමව නිප්පරියායමතො ධාමරති, අරියඵලං පන 

තංසමුච්ඡින්නකිමලසපටිප්පස්සම්භමනන තදනුගුණතාය, පරියත්තිධම්මමො 
තදධිගමමහතුතායාති උභයං පරියායමතො ධාමරතීති මවදිතබ්බං.
වුත්තප්පකාමරොධම්මමොමයව අත්තමනොඋත්තරිතරාභාමවනවමරොපවමරො
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11 

පටුන 

අනුත්තමරොති ධම් වකරො, තස්ස ධම්මවරස්ස නමමො අත්ථූති සම්බන්මධො.

එත්තාවතා මචත්ථ අම්මහහි සාරත්මථො පකාසිමතො. යං පමනත්ථ කෙනචි 

පපඤ්චිතං, අම්මහහිචඉධන දස්සිතං, නතංසාරමතොපච්මචතබ්බං.ඉමතො
පමරසුපි එවමමව දට්ඨබ්බං. තස්මා ඉමතො පට්ඨාය එත්තකම්පි අවත්වා

සාරත්ථමමව දස්සයිස්සාම. යත්ථ පන කෙනචි අච්චන්තවිරුද්ධං ලිඛිතං, 

තම්පිකත්ථචිදස්සයිස්සාම. එත්ථච ‘‘අවිජ්ොදිකිමලසොලවිද්ධංසිමනො’’ති

එමතන ස්වාක්ඛාතතාදීහි ධම්මං මථොමමති, ‘‘ධම්මවරස්සා’’ති එමතන
අඤ්ඤස්ස විසිට්ඨස්ස අභාවදීපනමතො පරිපුණ්ණතාය. පඨමමන වා

පහානසම්පදංධම්මස්සදස්මසති, දුතිමයනපභාවසම්පදං. 

එවං සඞ්මඛමපමනව සබ්බධම්මගුමණහි සද්ධම්මං මථොමමත්වා ඉදානි

අරියසඞ්ඝං මථොමමතුං ‘‘ගුකණහී’’තිආදිමාහ. ‘‘ගුමණහී’’ති පදස්ස

‘‘යුත්මතො’’ති ඉමනා සම්බන්මධො. ඉදානි මයහි ගුමණහි යුත්මතො, මත

දස්මසන්මතො ‘‘සී ස ාධී’’තිආදිමාහ.තත්ථචතුපාරිසුද්ධිසීලාදි ‘‘සී ’’න්ති

වුච්චති. ස ාධීති පඨමජ්ඣානාදි. සමාධිසීමසන හි පඨමජ්ඣානාදමයො

වුත්තා. පඤ්ඤාති මග්ගපඤ්ඤා. විමුත්ති ච විමුත්තිඤාණඤ්ච 

විමුත්තිවිමුත්තිඤාණන්ති වත්තබ්මබ එකමදසසරූමපකමසසනමයන

‘‘විමුත්තිඤාණ’’න්ති වුත්තං. ආදිසද්දපරියාමයන පභුතිසද්මදන වා

විමුත්තිග්ගහණං මවදිතබ්බං. තත්ථ විමුත්තීති ඵලං. විමුත්තිඤාණන්ති 

පච්චමවක්ඛණඤාණං. පභුති-සද්මදන ඡළභිඤ්ඤාචතුපටිසම්භිදාදමයොගුණා
සඞ්ගහිතාති දට්ඨබ්බං. එත්ථ ච සීලාදමයො ගුණා මලොකියා මලොකුත්තරා ච

යථාසම්භවං නිද්දිට්ඨාති මවදිතබ්බා. යං පමනත්ථ කෙනචි වුත්තං

‘‘සීලාදමයොකිඤ්චාපි මලොකියමලොකුත්තරා යථාසම්භවං ලබ්භන්ති, තථාපි

අන්මත ‘අරියසඞ්ඝ’න්ති වචනමතො සීලාදමයො චත්තාමරො ධම්මක්ඛන්ධා 

මලොකුත්තරාවා’’ති, තං තස්ස මතිමත්තං. න හි අරියසඞ්ඝස්ස

මලොකියගුමණහිපිමථොමනාය මකොචිමදොමසො දිස්සති, සබ්බඤ්ඤුබුද්ධස්සපි

තාව මලොකියමලොකුත්තරගුමණහි මථොමනා මහොති, කිමඞ්ගං පන
අරියසඞ්ඝස්සාති. 

කුසලත්ථිකානං ෙනානං පුඤ්ඤස්ස වුද්ධියා මඛත්තසදිසත්තා 

මඛත්තන්ති ආහ ‘‘කෙත්තං ජනානං කුස ත්ථිොන’’න්ති. ඛිත්තං බීෙං

මහප්ඵලභාවකරමණන තායතීති හි මඛත්තං, 

පුබ්බණ්ණාපරණ්ණවිරුහනභූම, තංසදිසත්තාඅරියසඞ්මඝොපි‘‘මඛත්ත’’න්ති
වුච්චති. ඉමනා අරියසඞ්ඝස්ස අනුත්තරපුඤ්ඤක්මඛත්තභාවං දීමපති.

‘‘අනුත්තරං පුඤ්ඤක්මඛත්තං මලොකස්සා’’ති හි වුත්තං. තන්ති පුබ්මබ

‘‘මයො’’ති අනියමමන වුත්තස්ස නියමවචනං. අරියසඞ්ඝන්ති එත්ථ

ආරකත්තාකිමලමසහි, අනමයන ඉරියනමතො, අමයචඉරියනමතො අරියා
නිරුත්තිනමයන. අථ වා සමදවමකන මලොමකන සරණන්ති අරණීයමතො 
උපගන්තබ්බමතොඋපගතානඤ්චතදත්ථසිද්ධිමතොඅරියා. අරියානංසඞ්මඝො
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සමූමහොති අරියසඞ්කඝො. අථවාඅරිමයොචමසොයථාවුත්තනමයනසඞ්මඝොච 

දිට්ඨිසීලසාමඤ්මඤන සංහතභාවමතොති අරියසඞ්මඝො, අට්ඨ අරියපුග්ගලා.
තං අරියසඞ්ඝං. භගවමතො අපරභාමග බුද්ධධම්මරතනානම්පි සමධිගමමො

සඞ්ඝරතනාධීමනොති අරියසඞ්ඝස්ස බහූපකාරතං දස්මසතුං ඉමධව ‘‘සිරසා

න ාමී’’තිවුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

එවං ගාථාත්තමයන සඞ්මඛපමතො සකලගුණසංකිත්තනමුමඛන
රතනත්තයස්ස පණාමං කත්වා ඉදානි තං නිපච්චකාරං යථාධිප්මපමත 

පමයොෙමන පරිණාමමන්මතො ආහ ‘‘ඉච්කචව’’මච්චාදි. ඉච්මචවං 

යථාවුත්තනමයන අච්චන්තං එකන්මතන න ස්සකනයයං නමස්සිතබ්බං

රතනත්තයං න ස්ස ාකනො කායවාචාචිත්මතහිවන්දමාමනොඅහංවිපුලංයං 
පුඤ්ඤාභිසන්දං අලත්ථන්ති සම්බන්මධො. තත්ථ බුද්ධාදමයො 

රතිෙනනට්මඨන රතනං. මතසඤ්හි ‘‘ඉතිපි මසො භගවා’’තිආදිනා
යථාභූතගුමණ ආවජ්මෙන්තස්ස අමතාධිගමමහතුභූතං අනප්පකං

පීතිපාමමොජ්ෙං උප්පජ්ෙති.යථාහ– 

‘‘යස්මං, මහානාම, සමමය අරියසාවමකො තථාගතං අනුස්සරති, 

මනවස්ස තස්මං සමමය රාගපරියුට්ඨිතං චිත්තං මහොති, න

මදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං මහොති, න මමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං මහොති, 

උජුගතමමවස්ස තස්මං සමමය චිත්තං මහොති, උජුගතචිත්මතො මඛො

පන, මහානාම, අරියසාවමකො ලභති අත්ථමවදං, ලභති ධම්මමවදං, 

ලභති ධම්මූපසංහිතංපාමමොජ්ෙං, පමුදිතස්සපීතිොයතී’’තිආදි(අ.නි.
11.11). 

චිත්තීකතාදිභාමවොවාරතනට්මඨො.වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘චිත්තීකතංමහග්ඝඤ්ච, අතුලංදුල්ලභදස්සනං; 

අමනොමසත්තපරිමභොගං, රතනං මතන වුච්චතී’’ති. (දී. නි. අට්ඨ. 
2.33); 

චිත්තීකතභාවාදමයොචඅනඤ්ඤසාධාරණාබුද්ධාදීසුමයව ලබ්භන්තීති. 

‘‘පුඤ්ඤාභිසන්දන්ති පුඤ්ඤරාසිං පුඤ්ඤප්පවත්තං වා’’ති 

 හා ණ්ඨිපකද වුත්තං.  ජ්ඣි  ණ්ඨිපකද පන චූළ ණ්ඨිපකද ච 

‘‘පුඤ්ඤාභිසන්දන්ති පුඤ්ඤාභිනිසංස’’න්තිපි අත්මථො වුත්මතො. 

පුඤ්ඤාභිසන්දන්තිපුඤ්ඤනදිං, පුඤ්ඤප්පවාහන්තිඑවංපමනත්ථ අත්මථො
මවදිතබ්මබො. අවිච්මඡමදන පවත්තියමානඤ්හි පුඤ්ඤං අභිසන්දනට්මඨන 

‘‘පුඤ්ඤාභිසන්මදො’’ති වුච්චති. මතමනව සාරත්ථපකාසිනියා

සංයුත්තනිකායට්ඨකථාය (සං.නි.අට්ඨ.3.5.1027) – 
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පටුන 

‘‘චත්තාමරොමම, භික්ඛමව, පුඤ්ඤාභිසන්දා කුසලාභිසන්දා 

සුඛස්සාහාරා. කතමම චත්තාමරො? ඉධ, භික්ඛමව, අරියසාවමකො

බුද්මධ අමවච්චප්පසාමදන සමන්නාගමතො මහොති ‘ඉතිපි මසො

භගවා…මප.… බුද්මධො භගවා’ති, අයං පඨමමො පුඤ්ඤාභිසන්මදො

කුසලාභිසන්මදොසුඛස්සාහාමරො’’ති(සං.නි.5.1027) – 

එවමාදිකායපාළියාඅත්ථංදස්මසන්මතො‘‘පුඤ්ඤාභිසන්දා කුසලාභිසන්දාති

පුඤ්ඤනදිමයො කුසලනදිමයො’’ති වුත්තං. යං පන  ණ්ඨිපකද වුත්තං

‘‘පුඤ්ඤාභිසන්දන්ති පුඤ්ඤඵල’’න්ති, තං න සුන්දරං. න හි රතනත්තයං

නමස්සමාමනො තස්මං ඛමණ පුඤ්ඤඵලං අලත්ථ, කින්තු අනප්පකං

පුඤ්ඤරාසිං තදා අලභි, තස්ස ච ඵලං පරමලොකභාගී, දිට්ඨධම්මම තු

අන්තරායවිඝාමතොතස්සචපුඤ්ඤස්සආනිසංසමත්තකං, ‘‘තස්සානුභාමවන 

හතන්තරාමයො’’ති ච වුත්තං, න ච පුඤ්ඤඵමල අනුප්පන්මන

තස්සානුභාමවන හතන්තරායභාමවො න සිජ්ඣති, න මචතං තස්මංමයව
ඛමණදිට්ඨධම්මමවදනීතියංඅමහොසි.තස්මාතස්සමහමතො පුඤ්ඤප්පවාහස්ස
ආනුභාමවන හතන්තරාමයොති අයමමව අත්මථො යුජ්ෙති. අථාපි
පණාමකිරියාය ෙනිතත්තා පුඤ්ඤමමව පුඤ්ඤඵලන්ති තස්සාධිප්පාමයො

සියා, එවංසතියුජ්මෙයය.මසො චපුඤ්ඤප්පවාමහොනඅප්පමත්තමකො, අථ

මඛො මහන්මතොමයවාති දස්මසන්මතො ආහ ‘‘විපු ’’න්ති, මහන්තං

අනප්පකන්තිවුත්තංමහොති. අ ත්ථන්තිඅලභිං, පාපුණින්තිඅත්මථො. 

තස්සානුභාකවනාතිතස්සයථාවුත්තස්ස පුඤ්ඤප්පවාහස්සආනුභාමවන

බමලන. හතන්තරාකයොති තංතංසම්පත්තියා විබන්ධනවමසන

සත්තසන්තානස්ස අන්තමර මවමජ්මඣ එති ආගච්ඡතීති අන්තරාමයො, 
දිට්ඨධම්මකාදිඅනත්මථො.පණාමපමයොෙමනවුත්තවිධිනාහමතොවිද්ධස්මතො 

අන්තරාමයො උපද්දමවො අස්සාති හතන්තරාමයො. අස්ස ‘‘වණ්ණයිස්සං

විනය’’න්ති ඉමනා සම්බන්මධො, හතන්තරාමයො හුත්වා විනයං
වණ්ණයිස්සන්තිවුත්තංමහොති.එමතනතස්ස පුඤ්ඤප්පවාහස්සඅත්තමනො
පසාදසම්පත්තියා රතනත්තයස්ස ච මඛත්තභාවසම්පත්තියා 
අත්ථසංවණ්ණනායඋපඝාතකඋපද්දවානංහනමනසමත්ථතංදීමපති. 

එවං රතනත්තයස්ස නිපච්චකාරකරමණ පමයොෙනං දස්මසත්වා ඉදානි

යස්ස විනයපිටකස්ස අත්ථං සංවණ්මණතුකාමමො, තස්ස තාව භගවමතො

සාසනස්සමූලපතිට්ඨානභාවං දස්මසත්වාතම්පිමථොමමන්මතොආහ ‘‘යස්මං

ඨිකත’’තිආදි. අට්ඨිතස්ස සුසණ්ඨිතස්ස භගවමතො සාසනං යස්මං ඨිමත 

පතිට්ඨිතං මහොතීති මයොමෙතබ්බං. තත්ථ යස්මන්ති යස්මං විනයපිටමක. 

ඨිකතති පාළිමතො ච අත්ථමතො ච අනූනං හුත්වා ලජ්ජීපුග්ගමලසු

පවත්තනට්මඨන ඨිමතති අත්මථො. සාසනන්ති 

අධිසීලඅධිචිත්තඅධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාතසික්ඛත්තයසඞ්ගහිතං සාසනං. 

අට්ඨිතස්සාති කාමසුඛල්ලිකත්තකිලමථානුමයොගසඞ්ඛාමත අන්තද්වමය 
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අට්ඨිතස්සාති අත්මථො. ‘‘අප්පතිට්ඨං ඛ්වාහං, ආවුමසො, අනායූහං

ඔඝමතරි’’න්ති (සං. නි. 1.1) හි වුත්තං. අයඤ්චත්මථො තීසුපි 

සීහළ ණ්ඨිපකදසු වුත්මතොමයව.  ණ්ඨිපකද පන ‘‘අට්ඨිතස්සාති 

පරිනිබ්බුතස්සපිභගවමතො’’තිවුත්තං. 

පතිට්ඨිතං කහොතීති මතසුමයව ලජ්ජීපුග්ගමලසු පවත්තනට්මඨන

පතිට්ඨිතංමහොති. සුසණ්ඨිතස්සාතිඑත්ථතාවතීසුපි  ණ්ඨිපකදසු ඉදංවුත්තං 

‘‘ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණඅසීතිඅනුබයඤ්ෙමනහි සමන්නාගමනවමසන 

සුසණ්ඨානස්සාතිඅත්මථො.අමනනඅස්සරූපකායසම්පත්තිං නිදස්මසතී’’ති. 

 ණ්ඨිපකද පන ‘‘යථාඨාමන පතිට්ඨිමතහි ලක්ඛමණහි සමන්නාගතත්තා

රූපකාමයන සුසණ්ඨිමතො, කායවඞ්කාදිරහිතත්තා 

තාදිලක්ඛණසමන්නාගතත්තා ච නාමකාමයනපී’’ති වුත්තං. කෙනචි පන

‘‘චතුබ්රහ්මවිහාරවමසනසත්මතසුසුට්ඨුසම්මාචඨිතස්සාතිඅත්ථවමසනවා 
සුසණ්ඨිතස්ස. සුසණ්ඨිතත්තා මහස මකවලං සත්තානං දුක්ඛං
අපමනතුකාමමො හිතං උපසංහරිතුකාමමො සම්පත්තියා ච පමුදිමතො
අපක්ඛපතිමතො ච හුත්වා විනයං මදමසති. තස්මා ඉමස්මං
විනයසංවණ්ණනාධිකාමර සාරුප්පාය ථුතියා මථොමමන්මතො ආහ

‘සුසණ්ඨිතස්සා’’’ති වත්වා ‘‘ ණ්ඨිපකදසු වුත්තත්මථො

අධිප්මපතාධිකාරානුරූමපො න මහොතී’’ති වුත්තං. අයං පමනත්ථ අම්හාකං

ඛන්ති – යථාවුත්තකාමසුඛල්ලිකාදිඅන්තද්වමය අට්ඨිතත්තාමයව
මජ්ඣිමාය පටිපදාය සම්මා ඨිතත්තා සුසණ්ඨිතස්සාති එවමත්මථො
ගමහතබ්මබොති. එවඤ්හි සති ආරම්භානුරූපමථොමනා කතා මහොති
යථාවුත්තඅන්තද්වයං විවජ්මෙත්වා මජ්ඣිමාය පටිපදාය 

විනයපඤ්ඤත්තියාමයවමයභුමයයනපකාසනමතො. 

තන්තිපුබ්මබ‘‘යස්ම’’න්ති අනියමමත්වාවුත්තස්සනියමවචනං, තස්ස

‘‘විනය’’න්ති ඉමනා සම්බන්මධො. අසම්මස්සන්ති භාවනපුංසකනිද්මදමසො, 
නිකායන්තරලද්ධීහි අසම්මස්සංකත්වා අනාකුලංකත්වා වණ්ණයිස්සන්ති
වුත්තං මහොති. සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා අනුරූපස්ස කාලමත්තස්සපි 
ධම්මමසනාපතිසාරිපුත්තත්මථරසදිමසනපි දුවිඤ්මඤයයභාවමතො මකවලං
බුද්ධවිසයං විනයපිටකංඅත්තමනො බමලනවණ්ණයිස්සාමීතිවචනමත්තම්පි 

අඤ්මඤහි වත්තුමසක්කුමණයයත්තා ‘‘නස්සාය පුබ්බාචරියානුභාව’’න්ති
ආහ. පුබ්බාචරියානුභාමවො නාම අත්ථමතො පුබ්බාචරිමයහි සංවණ්ණිතා

අට්ඨකථා, තමතොමයව ච ‘‘පුබ්බාචරියානුභාමවො අට්ඨකථා’’ති සබ්බත්ථ 

 ණ්ඨිපකදසු වුත්තං.තස්මාපුබ්බාචරිමයහි සංවණ්ණිතංඅට්ඨකථංනිස්සාය

වණ්ණයිස්සං, නඅත්තමනොමයවබලංනිස්සායාතිවුත්තං මහොති. 

අථ ‘‘මපොරාණට්ඨකථාසු විජ්ෙමානාසු පුන විනයසංවණ්ණනාය කිං 

පමයොෙන’’න්ති මයො වමදයය, තස්ස මපොරාණට්ඨකථාය අනූනභාවං
අත්තමනො ච සංවණ්ණනාය පමයොෙනං දස්මසන්මතො 
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‘‘ො ඤ්චා’’තිආදිමාහ. ො න්ති එකන්මතන, යථිච්ඡකං වා, සබ්බමසොති

වුත්තං මහොති, තස්ස ‘‘සංවණ්ණිමතො’’ති ඉමනා සම්බන්මධො. කාමං

සංවණ්ණිමතොමයව, මනො න සංවණ්ණිමතොති අත්මථො. මකහි පන මසො

විනමයො සංවණ්ණිමතොති ආහ ‘‘පුබ්බාචරියාසකභහී’’ති. 
මහාකස්සපත්මථරාදමයොපුබ්බාචරියාඑවඅකම්පියට්මඨනඋත්තමට්මඨනච

ආසභා, මතහි පුබ්බාචරියාසමභහීති වුත්තං මහොති. කීදිසා පමනමත

පුබ්බාචරියාති ආහ ‘‘ඤාණම්බූ’’තිආදි. අග්ගමග්ගඤාණසඞ්ඛාමතන 

අම්බුනා සලිමලන නද්කධොතාන නිස්මසසමතො ආයතිං
අනුප්පත්තිධම්මතාපාදමනනමධොතානි වික්ඛාලිතානිවිමසොධිතානිරාගාදීනි
තීණි මලානි කාමාසවාදමයො ච චත්තාමරො ආසවා මයහි මත 

ඤාණම්බුනද්ධාත  ාසවා, මතහීතිඅත්මථො. ඉමනා චන මකවලං එමතසු

ආචරියභාමවොමයව, අථ මඛො රාගාදිමලරහිතා ඛීණාසවා විසුද්ධසත්තා
එමතති දස්මසති. 

ඛීණාසවභාමවපි න එමත සුක්ඛවිපස්සකා, අථ මඛො එවරූමපහිපි
ආනුභාමවහි සමන්නාගතාති දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘විසුද්ධවිජ්ජාපටිසම්භිකදහී’’ති.විසුද්ධා අච්චන්තපරිසුද්ධාවිජ්ොචතස්මසො

ච පටිසම්භිදා මයසං මත විසුද්ධවිජ්ොපටිසම්භිදා, මතහි. එකමදමසන
පටිසම්භිදං අප්පත්තානං අරියානමමව අභාවමතො එමතහිඅධිගතපටිසම්භිදා

පටුතරලද්ධප්පමභදාති දස්මසතුං විසුද්ධග්ගහණං කතං. විජ්ජාති තිස්මසො 

විජ්ො, අට්ඨ විජ්ො වා. තත්ථ දිබ්බචක්ඛුඤාණං පුබ්මබනිවාසඤාණං 

ආසවක්ඛයඤාණඤ්චාතිඉමාතිස්මසොවිජ්ො.අට්ඨවිජ්ොපන– 

‘‘විපස්සනාඤාණමමනොමයිද්ධි, 

ඉද්ධිප්පමභමදොපිචදිබ්බමසොතං; 

පරස්සමචමතොපරියායඤාණං, 

පුබ්මබනිවාසානුගතඤ්චඤාණං; 

දිබ්බඤ්චචක්ඛාසවසඞ්ඛමයොච, 

එතානිඤාණානිඉධට්ඨවිජ්ො’’ති.– 

එවං විපස්සනාඤාණමමනොමයිද්ධීහි සද්ධිං පරිග්ගහිතා ඡ අභිඤ්ඤාමයව.
අත්ථපටිසම්භිදා ධම්මපටිසම්භිදා නිරුත්තිපටිසම්භිදා පටිභානපටිසම්භිදාති
චතස්මසො පටිසම්භිදා. තත්ථ සඞ්මඛපමතො මහතුඵමල ඤාණං 

අත්ථපටිසම්භිදා, මහතුම්හි ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා, මහතුමහතුඵලානුරූපං

මවොහාමරසු ඤාණංනිරුත්තිපටිසම්භිදා, ඉදංඤාණංඉමමත්ථංමෙොතයතීති
ඉමනා ආකාමරන මහට්ඨා වුත්මතසු තීසු ඤාමණසු පවත්තඤාණං
පටිභානපටිසම්භිදා. එතාසං පන විත්ථාරකථා අතිපපඤ්චභාවමතො ඉධ න
වුච්චති. පටිසම්භිදාප්පත්තානං සද්ධම්මමසු මඡකභාවමතො ආහ 

‘‘සද්ධම් සංවණ්ණනකෙොවිකදහී’’ති. ‘‘පටිසම්භිදාප්පත්තානම්පි ධම්මමසු
අභිමයොගවමසනවිමසමසොමහොතීති ලද්ධපටිසම්භිදාසුසාතිසයතංදස්මසතුං
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ආහා’’තිපි වදන්ති. සද්ධම් සංවණ්ණනකෙොවිකදහීති
පිටකත්තයසඞ්ඛාතස්ස සද්ධම්මස්ස සංවණ්ණමන සබ්බමසො

අත්ථප්පකාසමනමකොවිමදහිමඡමකහි, කුසමලහීතිඅත්මථො. 

කිමලසොලං පරික්ඛාරබාහුල්ලං වා සංලිඛති තනුං කමරොතීති 

සල්ක කෙො. ඉධ පන ඛීණාසවාධිකාරත්තා පරික්ඛාරබාහුල්ලස්ස

සල්ලිඛනවමසමනව අත්මථො ගමහතබ්මබො, තමතොමයව ච  ණ්ඨිපකද 

‘‘සල්මලඛිමයපරිමතපරික්ඛාරවුත්තියා’’තිඅත්මථො වුත්මතො. සල්මලඛස්ස

භාමවො සල්ක ඛියං, තස්මං සල්මලඛිමය, සල්මලඛපටිපත්තියන්ති වුත්තං

මහොති. කනොසු භූපක හීති අසුලභූපමමහිසල්මලඛපටිපත්තියාඅසුකසදිසාති
මතසං උපමාය අනුච්ඡවිකපුග්ගලානං දුල්ලභත්තා නත්ථි සුලභා උපමා

එමතසන්ති මනොසුලභූපමා.  හාවිහාරස්සාති

චිත්තලපබ්බතඅභයගරිමසසනිකායද්වයං පටික්ඛිපති. ධජූපක හීති රථස්ස

සඤ්ොනනමහතුකං රමථ බද්ධධෙං විය අොනන්තානං ‘‘අසුමකහි ච

අසුමකහිචමථමරහිනිවාසිමතො මහාවිහාමරො නාමා’’තිඑවංමහාවිහාරස්ස

සඤ්ොනනමහතුත්තා මහාවිහාරස්ස ධජූපමමහි. සංවණ්ණිකතොති සම්මා
අනූනං කත්වා වණ්ණිමතො. සංවණ්ණිමතො අයං විනමයොති පදච්මඡමදො

කාතබ්මබො. චිත්කතහි නකයහීති අමනකප්පමභදනයත්තා විචිත්මතහි

නමයහි. සම්බුද්ධවරන්වකයහීති සබ්බඤ්ඤුබුද්ධවරං අනුගමතහි, භගවමතො 
අධිප්පායානුගමතහි නමයහීති වුත්තං මහොති. අථ වා බුද්ධවරං අනුගමතහි 
පුබ්බාචරියාසමභහීතිසම්බන්මධොකාතබ්මබො. 

එවං මපොරාණට්ඨකථාය අනූනභාවං දස්මසත්වා ඉදානි අත්තමනො 

සංවණ්ණනාය පමයොෙනවිමසසං දස්මසතුං ‘‘සංවණ්ණනා’’තිආදිමාහ. ඉදං

වුත්තංමහොති– කිඤ්චාපිපුබ්බාචරියාසමභහියථාවුත්තගුණවිසිට්මඨහිඅයං

විනමයො සබ්බමසො වණ්ණිමතො, තථාපි මතසං එසා සංවණ්ණනා
සීහළදීපවාසීනං භාසාය සඞ්ඛතත්තා රචිතත්තා දීපන්තමර භික්ඛුෙනස්ස
සීහළදීපමතො අඤ්ඤදීපවාසිමනො භික්ඛුගණස්ස කිඤ්චි අත්ථං පමයොෙනං

යස්මානාභිසම්භුණාතිනසම්පාමදතිනසාමධති, තස්මාඉමංසංවණ්ණනං 
පාළිනයානුරූපං කත්වා බුද්ධසිරිත්මථමරන අජ්ඣිට්මඨො ඉදානි

සමාරභිස්සන්ති. තත්ථ සංවණ්ණියති අත්මථො එතායාති සංවණ්ණනා, 
අට්ඨකථා. සා පන ධම්මසඞ්ගාහකත්මථමරහි පඨමං තීණි පිටකානි
සඞ්ගායිත්වා තස්ස අත්ථවණ්ණනානුරූමපමනව වාචනාමග්ගං
ආමරොපිතත්තා තිස්මසො සඞ්ගීතිමයො ආරුළ්මහොමයව බුද්ධවචනස්ස
අත්ථසංවණ්ණනාභූමතො කථාමග්මගො. මසොමයව ච මහාමහින්දත්මථමරන 

තම්බපණ්ණිදීපං ආභමතො, පච්ඡා තම්බපණ්ණිමයහි මහාමථමරහි
නිකායන්තරලද්ධීහි සඞ්කරපරිහරණත්ථං සීහළභාසාය ඨපිමතො. මතනාහ 

‘‘සීහළදීපකෙනා’’තිආදි. සීහස්ස ලානමතො ගහණමතො සීහකළො, 
සීහකුමාමරො. තංවංසොතතාය තම්බපණ්ණිදීමප ඛත්තියානං මතසං 

නිවාසතාය තම්බපණ්ණිදීපස්සපි සීහළභාමවො මවදිතබ්මබො, තස්මං
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සීහළදීමප භූතත්තා සීහළදීපකෙන වාකෙයන වචමනන, සීහළභාසායාති
වුත්තංමහොති. 

පාළිනයානුරූපන්ති පාළිනයස්ස අනුරූපං කත්වා, මාගධභාසාය

පරිවත්තිත්වාතිවුත්තංමහොති. අජ්කෙසනන්තිගරුට්ඨානියංපයිරුපාසිත්වා

ගරුතරං පමයොෙනං උද්දිස්ස අභිපත්ථනා අජ්මඣසනා, තං අජ්මඣසනං, 

ආයාචනන්ති අත්මථො. තස්ස ‘‘සමනුස්සරන්මතො’’ති ඉමනා සම්බන්මධො.

කස්ස අජ්මඣසනන්ති ආහ ‘‘බුද්ධසිරිව්හයස්ස කථරස්සා’’ති. බුද්ධසිරීති

අව්හමයො නාමං යස්ස මසොයං බුද්ධසිරිව්හකයො, තස්ස, ඉත්ථන්නාමස්ස
මථරස්ස අජ්මඣසනං සම්මා ආදමරන සමනුස්සරන්මතො හදමය 
ඨමපන්මතොතිඅත්මථො. 

ඉදානි අත්තමනො සංවණ්ණනාය කරණප්පකාරං දස්මසන්මතො 

‘‘සංවණ්ණනං තඤ්චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තඤ්ච ඉදානි වුච්චමානං 
සංවණ්ණනංසමාරභන්මතොසකලායපිමහාඅට්ඨකථායඉධගමහතබ්බමතො
මහාඅට්ඨකථං තස්සා ඉදානි වුච්චමානාය සංවණ්ණනාය සරීරං කත්වා

මහාපච්චරියංමයොවිනිච්ඡමයොවුත්මතො, තමථව කුරුන්දීනාමාදීසුවිස්සුතාසු

අට්ඨකථාසු මයො විනිච්ඡමයො වුත්මතො, තමතොපි විනිච්ඡයමතො යුත්තමත්ථං
අපරිච්චෙන්මතො අන්මතොගධත්මථරවාදං කත්වා සංවණ්ණනං 
සමාරභිස්සන්ති පදත්ථසම්බන්මධො මවදිතබ්මබො. එත්ථච අත්මථොකථියති

එතායාති අත්ථකථා, සාමයව අට්ඨෙථා ත්ථකාරස්ස ට්ඨකාරං කත්වා 

‘‘දුක්ඛස්සපීළනට්මඨො’’තිආදීසු(පටි.ම.1.17; 2.8) විය.  හාපච්චරියන්ති

එත්ථ පච්චරීති උළුම්පං වුච්චති, තස්මං නිසීදිත්වා කතත්තා තමමවනාමං

ොතං. කුරුන්දිවල්ලිවිහාමරොනාමඅත්ථි, තත්ථකතත්තා කුරුන්දීතිනාමං
ොතන්ති වදන්ති. ආදිසද්මදන අන්ධකට්ඨකථං සඞ්මඛපට්ඨකථඤ්ච

සඞ්ගණ්හාති. විස්සුතාසූතිසබ්බත්ථ පත්ථටාසු, පාකටාසූතිවුත්තංමහොති. 

යුත්ත ත්ථන්ති එත්ථ තාව  ජ්ඣි  ණ්ඨිපකද චූළ ණ්ඨිපකද ච ඉදං

වුත්තං ‘‘යුත්තමත්ථන්ති සංවණ්මණතබ්බට්ඨානස්ස යුත්තමත්ථං, න පන

තත්ථ අයුත්තම්පි අත්ථීති වුත්තං මහොතී’’ති.  හා ණ්ඨිපකද පමනත්ථ න

කිඤ්චි වුත්තං. කෙනචි පන ‘‘මහාඅට්ඨකථානමයන විනයයුත්තියා වා

යුත්තමත්ථ’’න්ති වුත්තං, තංයුත්තංවියදිස්සතිමහාපච්චරිආදීසුපිකත්ථචි

අයුත්තස්සාපි අත්ථස්ස උපරි විභාවනමතො. ‘‘අට්ඨකථංමයව ගමහත්වා

සංවණ්ණනං කරිස්සාමී’’ති වුත්මත අට්ඨකථාසු වුත්තත්මථරවාදානං
බාහිරභාමවො සියාති මතපි අන්මතොකත්තුකාමමො 

‘‘අන්කතො ධකථරවාද’’න්ති ආහ, මථරවාමදපි අන්මතොකත්වාති වුත්තං 

මහොති. සංවණ්ණනන්තිඅපරකාලකිරියායකම්මනිද්මදමසො.පුබ්මබ වුත්තං

තු ‘‘සංවණ්ණන’’න්ති වචනං තත්මථව ‘‘සමාරභන්මතො’’ති

පුබ්බකාලකිරියාය කම්මභාමවන මයොමෙතබ්බං. සම් ාති වත්තබ්මබ
ගාථාබන්ධවමසන රස්සභාමවොකමතොතිමවදිතබ්මබො. 
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එවං කරණප්පකාරං දස්මසත්වා ඉදානි මසොතූහි පටිපජ්ජිතබ්බවිධිං

දස්මසන්මතො ‘‘තංක ’’තිආදිමාහ. ඉදං වුත්තං මහොති – ඉදානිවුච්චමානං
තං මම සංවණ්ණනං ධම්මපදීපස්ස තථාගතස්ස ධම්මං සාසනධම්මං
පාළිධම්මංවාසක්කච්චංපටිමානයන්තා පූමෙන්තාථිමරහිසීලක්ඛන්ධාදීහි

සමන්නාගතත්තා මථරා, අචිරපබ්බජිතත්තානවා, මතසං මජ්මඣභවත්තා
මජ්ඣිමාචභික්ඛූපසන්නචිත්තායථාවුත්තනමයන සප්පමයොෙනත්තාඋපරි
වක්ඛමානවිධිනා පමාණත්තා ච සද්දහිත්වා පීතිමසොමනස්සයුත්තචිත්තා

ඉස්සාපකතා අහුත්වා නිසාමමන්තු සුණන්තූති. තත්ථ ධම් ප්පදීපස්සාති
ධම්මමොමයව සත්තසන්තාමනසු මමොහන්ධකාරවිධමනමතො පදීපසදිසත්තා

පදීමපොඅස්සාතිධම්මපදීමපො, භගවා.තස්ස ධම්මපදීපස්ස. 

ඉදානිඅත්තමනොසංවණ්ණනායආගමවිසුද්ධිං දස්මසත්වාපමාණභාවං 

දස්මසන්මතො ‘‘බුද්කධනා’’තිආදිමාහ. යමථව බුද්මධන මයො ධම්මමො ච

විනමයො ච වුත්මතො, මසො තස්ස බුද්ධස්ස මයහි පුත්මතහි

ධම්මමසනාපතිආදීහි තමථවඤාමතො, මතසංබුද්ධපුත්තානංමතිමච්චෙන්තා
සීහළට්ඨකථාචරියායස්මාපුමර අට්ඨකථාඅකංසූතිඅයමමත්ථසම්බන්මධො.

තත්ථ ධම්ක ොති සුත්තාභිධම්මම සඞ්ගණ්හාති, විනකයොති සකලං
විනයපිටකං. එත්තාවතා ච සබ්බම්පි බුද්ධවචනං නිද්දිට්ඨං මහොති.

සකලඤ්හිබුද්ධවචනං ධම්මවිනයවමසනදුවිධංමහොති. වුත්කතොතිපාළිමතො
චඅත්ථමතොච බුද්මධනභගවතාවුත්මතො.නහිභගවතාඅබයාකතංනාම

තන්තිපදං අත්ථි, සබ්මබසංමයව අත්මථො කථිමතො, තස්මා
සම්මාසම්බුද්මධමනව තිණ්ණං පිටකානං අත්ථවණ්ණනාක්කමමොපි 

භාසිමතොති දට්ඨබ්බං. තත්ථ තත්ථ භ වතා පවත්තිතා 

පකිණ්ණෙකදසනාකයව හි අට්ඨෙථා. තකථවඤාකතොති යමථව බුද්මධන

වුත්මතො, තමථව එකපදම්පි එකක්ඛරම්පි අවිනාමසත්වා අධිප්පායඤ්ච

අවිමකොමපත්වාඤාමතොවිදිමතොති අත්මථො. කතසං ති ච්චජන්තාතිමතසං

බුද්ධපුත්තානං අධිප්පායංඅපරිච්චෙන්තා. අට්ඨෙථාඅෙංසූතිඅට්ඨකථාමයො 

අකංසු. කත්ථචි ‘‘අට්ඨකථාමකංසූ’’ති පාමඨො දිස්සති, තත්ථාපි

මසොමයවත්මථො, ම-කාමරො පන පදසන්ධිවමසන ආගමතොති දට්ඨබ්මබො.

‘‘අට්ඨකථා’’තිබහුවචනනිද්මදමසනමහාපච්චරියාදිකං සඞ්ගණ්හාති. 

තස් ාතියස්මා මතසං බුද්ධපුත්තානං අධිප්පායං අවිමකොමපත්වා පුමර

අට්ඨකථා අකංසු, තස්මාති අත්මථො. හීති නිපාතමත්තං මහතුඅත්ථස්ස 

‘‘තස්මා’’ති ඉමනාමයව පකාසිතත්තා. යදි අට්ඨකථාසු වුත්තං සබ්බම්පි

පමාණං, එවංසතිතත්ථ පමාදමලඛාපිපමාණංසියාතිආහ ‘‘වජ්ජයිත්වාන 

ප ාදක ෙ’’න්ති.තත්ථ ප ාදක ෙන්තිඅපරභාමග මපොත්ථකාරුළ්හකාමල

පමජ්ජිත්වාලිඛනවමසනපවත්තංපමාදපාඨං.ඉදංවුත්තංමහොති– පමාමදන

සතිං අපච්චුපට්ඨමපත්වා අදින්නාදානස්ස පුබ්බපමයොමග ‘‘සච්මචපි

අලිමකපි දුක්කට’’න්ති වුත්තවචනසදිසං යං ලිඛිතං, තං වජ්ෙයිත්වා

අපමනත්වාසබ්බං පමාණන්ති.වක්ඛතිහිතත්ථ– 
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පටුන 

‘‘මහාඅට්ඨකථායං පනසච්මචපිඅලිමකපි දුක්කටමමවවුත්තං, තං
පමාදලිඛිතන්ති මවදිතබ්බං. න හි අදින්නාදානස්ස පුබ්බපමයොමග

පාචිත්තියට්ඨාමනදුක්කටංනාමඅත්ථී’’ති(පාරා.අට්ඨ.1.94). 

මකසං පමාණන්ති ආහ ‘‘සික්ොසු ස ාරවානං ඉධ පණ්ඩිතාන’’න්ති. 

ඉධාතිඉමස්මංසාසමන.පුන ‘‘යස්මා’’තිවචනස්සමකොසම්බන්මධොතිමච? 

එත්ථ තාව  හා ණ්ඨිපකද  ණ්ඨිපකද ච න කිඤ්චි වුත්තං, 

 ජ්ඣි  ණ්ඨිපකද පන චූළ ණ්ඨිපකද ච ඉදං වුත්තං ‘‘යස්මා පමාණං, 

තස්මා නිසාමමන්තු පසන්නචිත්තා’’ති. එවමස්ස සම්බන්මධො දට්ඨබ්මබො.

යස්මා අට්ඨකථාසු වුත්තං පමාණං, තස්මා ඉධ වුත්තම්පි පමාණමමවාති

පාඨමසසං කත්වා වජිරබුද්ධිත්කථකරො වදති. තත්ථ ඉධාති ඉමස්සා
සමන්තපාසාදිකායාතිඅත්මථොගමහතබ්මබො. 

තත්ථ ‘‘යස්මා’’ති වචනස්ස පඨමං වුත්තසම්බන්ධවමසන අට්ඨකථාසු 
වුත්තං සබ්බම්පි පමාණන්ති සාධිතත්තා ඉදානි වුච්චමානාපි සංවණ්ණනා

මකවලං වචනමත්මතමනව භින්නා, අත්ථමතො පන අට්ඨකථාමයවාති

දස්මසතුං ‘‘තකතො ච භාසන්තරක වා’’තිආදිමාහ. පච්ඡා

වුත්තසම්බන්ධවමසන පන ඉධ වුත්තම්පි කස්මා පමාණන්ති මච? යස්මා

වචනමත්තං ඨමපත්වා එසාපි අට්ඨකථාමයව, තස්මා පමාණන්ති දස්මසතුං 

‘‘තකතො ච භාසන්තරක වා’’තිආදිමාහ. එවමාකුලං

දුබ්බිඤ්මඤයයසභාවඤ්ච කත්වා  ණ්ඨිපකදසු සම්බන්මධො දස්සිමතො, 
අනාකුලවචමනොචභදන්තබුද්ධමඝොසාචරිමයො.නහිමසොඑවමාකුලංකත්වා 

වත්තුමරහති, තස්මායථාධිප්මපතමත්ථමනාකුලංසුවිඤ්මඤයයඤ්චකත්වා

යථාඨිතස්ස සම්බන්ධවමසමනව දස්සයිස්සාම. කථං? යස්මා අට්ඨකථාසු

වුත්තංපමාණං, තස්මා සක්කච්චංඅනුසික්ඛිතබ්බාතිඑවමමත්ථසම්බන්මධො

දට්ඨබ්මබො.යදිනාමඅට්ඨකථාසු වුත්තංපමාණං, අයංපන ඉදානිවුච්චමානා

කස්මා සක්කච්චං අනුසික්ඛිතබ්බාති ආහ ‘‘තකතො ච භාසන්තරක ව

හිත්වා’’තිආදි. ඉදං වුත්තං මහොති – යස්මා අට්ඨකථාසු වුත්තං පමාණං, 

යස්මාචඅයංසංවණ්ණනාපි භාසන්තරපරිච්චාගාදිමත්තවිසිට්ඨා, අත්ථමතො

පන අභින්නාව, තමතොමයව ච පමාණභූතා මහස්සති, තස්මා සක්කච්චං

ආදරංකත්වාඅනුසික්ඛිතබ්බාති.තථාහි මපොරාණට්ඨකථානංපමාණභාමවො, 
ඉමස්සා ච සංවණ්ණනාය භාසන්තරපරිච්චාගාදිමත්තවිසිට්ඨාය අත්ථමතො
තමතොඅභින්නභාමවොතිඋභයම්මපතං සක්කච්චංඅනුසික්ඛිතබ්බභාවමහතූති
දට්ඨබ්බං. න හි මකවලං මපොරාණට්ඨකථානං සතිපි පමාණභාමව අයං
සංවණ්ණනා තමතො භින්නා අත්ථමතො අඤ්ඤාමයව ච සක්කච්චං 

අනුසික්ඛිතබ්බාති වත්තුමරහති, නාපි ඉමස්සා සංවණ්ණනාය
තමතොඅභින්නභාමවපි මපොරාණට්ඨකථානං අසති පමාණභාමව අයං

සංවණ්ණනාසක්කච්චංඅනුසික්ඛිතබ්බාති වත්තුංයුත්තරූපාමහොති, තස්මා
යථාවුත්තනමයන උභයම්මපතං සක්කච්චං අනුසික්ඛිතබ්බභාවමහතූති
දට්ඨබ්බං. 



විනයපිටකෙ සාරත්ථදීපනී-ටීො ගන්ථාරම්භකථා 
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පටුන 

තකතොති අට්ඨකථාමතො. භාසන්තරක ව හිත්වාති කඤ්චුකසදිසං

සීහළභාසං අපමනත්වා. විත්ථාර ග් ඤ්ච ස ාසයිත්වාති
මපොරාණට්ඨකථාසුඋපරි වුච්චමානම්පිආමනත්වාතත්ථතත්ථපපඤ්චිතං

‘‘ඤත්තිචතුත්මථන කම්මමන අකුප්මපන ඨානාරමහන උපසම්පන්මනොති

භික්ඛූ’’ති (පාරා. 45) එත්ථ අපමලොකනාදීනං චතුන්නම්පි කම්මානං
විත්ථාරකථා විය තාදිසං විත්ථාරමග්ගං සඞ්ඛිපිත්වා වණ්ණයිස්සාමාති

අධිප්පාමයො.තථාහිවක්ඛති– 

‘‘එත්ථ ච ඤත්තිචතුත්ථකම්මං එකමමව ආගතං, ඉමස්මං පන
ඨාමන ඨත්වා චත්තාරි සඞ්ඝකම්මානි නීතිහරිත්වා විත්ථාරමතො

කමථතබ්බානීතිති සබ්බඅට්ඨකථාසුවුත්තං, තානිච‘අපමලොකනකම්මං

ඤත්තිකම්මං ඤත්තිදුතියකම්මං ඤත්තිචතුත්ථකම්ම’න්ති පටිපාටියා
ඨමපත්වාවිත්ථාමරනඛන්ධකමතොපරිවාරාවසාමන කම්මවිභඞ්ගමතො
ච පාළිං ආහරිත්වා කථිතානි. තානි මයං පරිවාරාවසාමන
කම්මවිභඞ්මගමයව වණ්ණයිස්සාම. එවඤ්හි සති

පඨමපාරාජිකවණ්ණනාචනභාරියාභවිස්සති, යථාඨිතායච පාළියා

වණ්ණනා සුවිඤ්මඤයයා භවිස්සති, තානි ච ඨානානි අසුඤ්ඤානි

භවිස්සන්ති, තස්මා අනුපදවණ්ණනමමව කමරොමා’’ති (පාරා. අට්ඨ.

1.45භික්ඛුපදභාෙනීතියවණ්ණනා). 

විනච්ඡයං සබ්බ කසසයිත්වාති තංතංඅට්ඨකථාසු වුත්තං සබ්බම්පි

විනිච්ඡයං අමසසයිත්වා මසසං අකත්වා, කිඤ්චිමත්තම්පි අපරිච්චජිත්වාති
වුත්තං මහොති. වණ්ණිතුං යුත්තරූපං හුත්වා අනුක්කමමන ආගතං පාළිං
අපරිච්චජිත්වා සංවණ්ණනමතො සීහළට්ඨකථාසු අයුත්තට්ඨාමන වණ්ණිතං

යථාඨාමනමයව සංවණ්ණනමතො ච වුත්තං ‘‘තන්තික්ෙ ං කිඤ්චි

අකවොක්ෙමත්වා’’ති, කිඤ්චි පාළික්කමං අනතික්කමත්වා අනුක්කමමමනව
වණ්ණයිස්සාමාතිඅධිප්පාමයො. 

සුත්තන්තිොනං වචනාන ත්ථන්ති සුත්තන්තපාළියං ආගතානම්පි

වචනානමත්ථං. සීහළට්ඨකථාසු ‘‘සුත්තන්තිකානං භාමරො’’ති වත්වා
අවුත්තානම්පි මවරඤ්ෙකණ්ඩාදීසුඣානකථාආනාපානස්සතිසමආධිආදීනං 
සුත්තන්තවචනානමත්ථං තංතංසුත්තානුරූපං සබ්බමසො පරිදීපයිස්සාමීති

අධිප්පාමයො. කහස්සතීති භවිස්සති, කරියිස්සතීති වා අත්මථො. එත්ථ ච 
පඨමස්මං අත්ථවිකප්මප භාසන්තරපරිච්චාගාදිකං චතුබ්බිධං කිච්චං
නිප්ඵාමදත්වා සුත්තන්තිකානංවචනානමත්ථංපරිදීපයන්තීඅයංවණ්ණනා
භවිස්සතීති වණ්ණනාය වමසන සමානකත්තුකතා මවදිතබ්බා. පච්ඡිමස්මං
අත්ථවිකප්මප පන මහට්ඨාවුත්තභාසන්තරපරිච්චාගාදිං කත්වා
සුත්තන්තිකානං වචනානමත්ථං පරිදීපයන්තී අයං වණ්ණනා අම්මහහි
කරියිස්සතීති එවං ආචරියවමසන සමානකත්තුකතා මවදිතබ්බා. 

වණ්ණනාපීති එත්ථ අපිසද්දං ගමහත්වා ‘‘තස්මාපි සක්කච්චං
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අනුසික්ඛිතබ්බාති මයොමෙතබ්බ’’න්ති චූළ ණ්ඨිපකද වුත්තං. තත්ථ පුබ්මබ 
වුත්තප්පමයොෙනවිමසසං පමාණභාවඤ්ච සම්පිණ්මඩතීති අධිප්පාමයො. 

 ජ්ඣි  ණ්ඨිපකද පන ‘‘තස්මා සක්කච්චං අනුසික්ඛිතබ්බාපී’’ති 

සම්බන්මධොවුත්මතො.එත්ථපනනමකවලංඅයංවණ්ණනාමහස්සති, අථ
මඛො අනුසික්ඛිතබ්බාපීති ඉමමත්ථං සම්පිණ්මඩතීති අධිප්පාමයො. එත්ථාපි
යථාඨිතවමසමනව අපිසද්දස්සඅත්මථොගමහතබ්මබොතිඅම්හාකංඛන්ති.ඉදං

වුත්තං මහොති – යස්මා අට්ඨකථාසු වුත්තං පමාණං, යස්මා ච අයං

වණ්ණනාපි තමතො අභින්නත්තා පමාණභූතාමයව මහස්සති, තස්මා
සක්කච්චංඅනුසික්ඛිතබ්බාති. 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා
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බාහිරනදානෙථා 

ඉදානි ‘‘තං වණ්ණයිස්සං විනය’’න්ති පටිඤ්ඤාතත්තා
යථාපටිඤ්ඤාතවිනයසංවණ්ණනං කත්තුකාමමො 
සංවරවිනයපහානවිනයාදිවමසන විනයස්ස බහුවිධත්තා ඉධ
සංවණ්මණතබ්බභාමවන අධිප්මපමතො තාව විනමයො වවත්ථමපතබ්මබොති

දස්මසන්මතො ආහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. තත්ථ තත්ථාති තාසු ගාථාසු. තාව-

සද්මදො පඨමන්ති ඉමස්මං අත්මථ දට්ඨබ්මබො. මතන පඨමං විනයං
වවත්ථමපත්වා පච්ඡා තස්ස වණ්ණනං කරිස්සාමීති දීමපති. 

වවත්ථකපතබ්කබොති නියමමතබ්මබො. කතකනතං වුච්චතීති යස්මා

වවත්ථමපතබ්මබො, මතන මහතුනා එතං ‘‘විනමයො නාමා’’තිආදිකං 

නියාමකවචනංවුච්චතීතිඅත්මථො. අස්සාතිවිනයස්ස.  ාතිොතිඋද්මදමසො.
මසොහිනිද්මදසපදානංෙනනීතිඨාමනඨිතත්තාමාතා වියාතිමාතිකාතිවුච්චති. 

ඉදානි වණ්මණතබ්බමත්ථං මාතිකං ඨමපත්වා දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘වුත්තංකයනා’’තිආදි.ඉදංවුත්තංමහොති– එතං‘‘මතනසමමයන බුද්මධො

භගවා මවරඤ්ොයං විහරතී’’තිආදිනිදානවචනපටිමණ්ඩිතං විනයපිටකං

මයන පුග්ගමලන වුත්තං, යස්මං කාමල වුත්තං, යස්මා කාරණා වුත්තං, 

මයන ධාරිතං, මයන ච ආභතං, මයසු පතිට්ඨිතං, එතං යථාවුත්තවිධානං

වත්වාතමතො ‘‘මතනසමමයනා’’තිආදිපාඨස්ස අත්ථංඅමනකප්පකාරමතො

දස්සයන්මතොවිනයස්සඅත්ථවණ්ණනංකරිස්සාමීති.එත්ථච ‘‘වුත්තංමයන

යදා යස්මා’’ති ඉදං වචනං ‘‘මතන සමමයන බුද්මධො 

භගවා’’තිආදිනිදානවචනමත්තං අමපක්ඛිත්වා වත්තුකාමමොපි විසුං අවත්වා

‘‘නිදාමනන ආදිකලයාණං, ‘ඉදමමවොචා’ති නිගමමනන

පරිමයොසානකලයාණ’’න්තිචවචනමතොනිදානනිගමනානිපි සත්ථුමදසනාය
අනුවිධානත්තා තදන්මතොගධාමනවාති නිදානස්සපි විනයපාළියංමයව 

අන්මතොගධත්තා ‘‘වුත්තං මයන යදා යස්මා’’ති ඉදම්පි

විනයපිටකසම්බන්ධංමයවකත්වා මාතිකංඨමපසි.මාතිකායහි ‘‘එත’’න්ති
වුත්තංවිනයපිටකංමයවසාමඤ්ඤමතොසබ්බත්ථ සම්බන්ධමුපගච්ඡති. 

ඉදානි පන තං විසුං නීතිහරිත්වා දස්මසන්මතො ‘‘තත්ථ වුත්තං

කයනා’’තිආදිමාහ.තත්ථ තත්ථාතිමතසුමාතිකාපමදසු.අථකස්මාඉදමමව

වචනංසන්ධාය වුත්තන්තිආහ ‘‘ඉදඤ්හී’’තිආදි. ඉදන්ති ‘‘මතනසමමයන

බුද්මධොභගවා’’තිආදිවචනං. හි-සද්මදොයස්මාතිඅත්මථ දට්ඨබ්මබො, යස්මා

බුද්ධස්සභගවමතොඅත්තපච්චක්ඛවචනංනමහොති, තස්මාතිවුත්තංමහොති. 

අත්තපච්චක්ෙවචනංන කහොතීතිඅත්තමනො පච්චක්ඛංකත්වා වුත්තවචනං

න මහොති, භගවතා වුත්තවචනං න මහොතීති අධිප්පාමයො. 

‘‘අත්තපච්චක්ඛවචනං න මහොතීති ආහච්ච භාසිතං න මහොතීති

අධිප්පාමයො’’ති කෙනචි වුත්තං.  ණ්ඨිපකද පන ‘‘අත්තපච්චක්ඛවචනංන

මහොතීති අත්තමනො ධරමානකාමල වුත්තවචනං න මහොතී’’ති ලිඛිතං. 
තදුභයම්පිඅත්ථමතොසමානමමව.ඉදානිපඤ්හකරණංවත්වාඅනුක්කමමන 
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යථාවුත්තපඤ්හවිස්සජ්ෙනං කමරොන්මතො ‘‘ආයස් තා’’තිආදිමාහ. ඉමනා

පුග්ගලං නියමමති, ‘‘තඤ්චා’’තිආදිනා කාලං නියමමති. තඤ්ච
උපාලිත්මථමරන වුත්තවචනංකාලමතො පඨමමහාසඞ්ගීතිකාමල වුත්තන්ති
අත්මථො.
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පඨ  හාසඞ්ගීතිෙථාවණ්ණනා 

ඉදානි තං පඨමමහාසඞ්ගීතිං දස්මසතුකාමමො තස්සා තන්තිආරුළ්හාය 

ඉධවචමනකාරණංදස්මසන්මතො ‘‘පඨ  හාසඞ්ගීතිනා කචසා…කප.… 

කවදිතබ්බා’’ති ආහ. පඨ  හාසඞ්ගීති නා  කචසාති ච-සද්මදො ඊදිමසසු

ඨාමනසුවත්තබ්බසම්පිණ්ඩනත්මථො, තඤ්ච පඨමමහාසඞ්ගීතිකාමලවුත්තං, 
එසාචපඨමමහාසඞ්ගීතිඑවංමවදිතබ්බාතිවුත්තංමහොති. උපඤ්ඤාසත්මථො

වා ච-සද්මදො. උපඤ්ඤාකසොති ච වාකයාරම්මභො වුච්චති. එසා හි

ගන්ථකාරානං පකති, යදිදං කිඤ්චි වත්වා පුන පරං වත්තුමාරභන්තානං

චසද්දප්පමයොමගො. යං පන කෙනචි වුත්තං ‘‘පඨමමහාසඞ්ගීති නාම චාති

එත්ථච-සද්මදො අතිමරකත්මථො, මතනඅඤ්ඤාපිඅත්ථීතිදීමපතී’’ති.තමදව
තස්ස ගන්ථක්කමම අමකොවිදතං දස්මසති. න මහත්ථ චසද්මදන
අතිමරකත්මථො විඤ්ඤායති. යදි මචත්ථ එතදත්මථොමයව ච-කාමරො

අධිප්මපමතො සියා, එවං සති න කත්තබ්මබොමයව පඨමසද්මදමනව
අඤ්ඤාසං දුතියාදිසඞ්ගීතීනම්පිඅත්ථිභාවස්සදීපිතත්තා.දුතියාදිංඋපාදායහි 
පඨමසද්දප්පමයොමගො දීඝාදිං උපාදාය රස්සාදිසද්දප්පමයොමගො විය.
යථාපච්චයං තත්ථ තත්ථ මදසිතත්තා පඤ්ඤත්තත්තා ච විප්පකිණ්ණානං

ධම්මවිනයානං සඞ්ගමහත්වා ගායනං කථනං සඞ්ගීති. එමතන
තංතංසික්ඛාපදානං සුත්තානඤ්ච ආදිපරිමයොසාමනසු අන්තරන්තරා ච
සම්බන්ධවමසනඨපිතංසඞ්ගීතිකාරවචනං සඞ්ගහිතංමහොති.මහාවිසයත්තා

පූෙනීතියත්තා ච මහතී සඞ්ගීති  හාසඞ්ගීති, පඨමා මහාසඞ්ගීති 

පඨ  හාසඞ්ගීති. නදානකෙොසල් ත්ථන්ති නිදදාති මදසනං

මදසකාලාදිවමසන අවිදිතං විදිතං කත්වා නිදස්මසතීති නිදානං, තත්ථ 

මකොසල්ලංනිදානමකොසල්ලං, තදත්ථන්තිඅත්මථො. 

සත්තානං දස්සනානුත්තරියසරණාදිපටිලාභමහතුභූතාසු විජ්ෙමානාසුපි 

අඤ්ඤාසු භගවමතො කිරියාසු ‘‘බුද්මධො මබොමධයය’’න්ති පටිඤ්ඤාය
අනුමලොමනමතො මවමනයයානං මග්ගඵලුප්පත්තිමහතුභූතා කිරියා 

නිප්පරියාමයන බුද්ධකිච්චන්ති ආහ ‘‘ධම් චක්ෙප්පවත්තනඤ්හි ආදිං 

ෙත්වා’’ති. තත්ථ සද්ධින්ද්රියාදිධම්මමොමයව පවත්තනට්මඨන චක්කන්ති 

ධම් චක්ෙං. අථවා චක්කන්තිආණා, ධම්මමතො අනමපතත්තා ධම්මඤ්ච

තංචක්කඤ්චාතිධම්මචක්කං, ධම්මමනඤාමයනචක්කන්තිපිධම්මචක්කං. 

යථාහ– 

‘‘ධම්මඤ්ච පවත්මතති චක්කඤ්චාති ධම්මචක්කං, චක්කඤ්ච 

පවත්මතති ධම්මඤ්චාති ධම්මචක්කං, ධම්මමන පවත්මතතීති

ධම්මචක්කං, ධම්මචරියාය පවත්මතතීති ධම්මචක්ක’’න්තිආදි (පටි.

ම.2.40). 

ෙතබුද්ධකිච්කචති කතං පරිනිට්ඨාපිතං බුද්ධකිච්චං මයන, තස්මං
කතබුද්ධකිච්මච භගවති මලොකනාමථති සම්බන්මධො. එමතන 
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බුද්ධකත්තබ්බස්ස කස්සචිපි අමසසිතභාවං දස්මසති. තමතොමයව හි මසො
භගවා පරිනිබ්බුමතොති.නනු ච සාවමකහි විනීතිතාපි විමනයයා භගවතාමයව

විනීතිතා මහොන්ති, තථා හි සාවකභාසිතං සුත්තං බුද්ධවචනන්ති වුච්චති, 

සාවකවිමනයයාචනතාවවිනීතිතාති? නායං මදොමසොමතසංවිනයනූපායස්ස

සාවමකසුඨපිතත්තා.මතමනවාහ– 

‘‘න තාවාහං පාපිම පරිනිබ්බායිස්සාම, යාව න භික්ඛූ වියත්තා 
විනීතිතාවිසාරදාබහුස්සුතාආගතාගමාධම්මධරාවිනයධරාමාතිකාධරා
උප්පන්නං පරප්පවාදං සහධම්මමන සුනිග්ගහිතං නිග්ගමහත්වා

සප්පාටිහාරියංධම්මං මදමසස්සන්තී’’තිආදි(දී.නි.2.168). 

‘‘කුසිනාරාය’’න්තිආදිනාභගවමතොපරිනිබ්බුතමදසකාලවිමසසදස්සනං, 

‘‘අපරිනිබ්බුමතො භගවා’’ති ගාහස්ස මච්ඡාභාවදස්සනත්ථං මලොමක 
ොතසංවඩ්ඪභාවදස්සනත්ථඤ්ච.තථාහිමනුස්සභාවස්ස සුපාකටකරණත්ථං

මහාමබොධිසත්තාචරිමභමවදාරපරිග්ගහාදීනිපිකමරොන්තීති. කුසිනාරායන්ති

එවංනාමමක නගමර. සමීපත්මථ මචතං භුම්මවචනං. උපවත්තකන

 ල් ානං සා වකනති තස්ස නගරස්ස උපවත්තනභූතං මල්ලරාජූනං
සාලවනුයයානං දස්මසති.තත්ථනගරංපවිසිතුකාමාඋයයානමතොඋමපච්ච 
වත්තන්ති ගච්ඡන්ති එමතනාති උපවත්තනන්ති සාලවනං වුච්චති. යථා හි 

අනුරාධපුරස්ස ථූපාරාමමො දක්ඛිණපච්ඡිමදිසායං, එවං තං උයයානං
කුසිනාරාය දක්ඛිණපච්ඡිමදිසාය මහොති. යථා ච ථූපාරාමමතො
දක්ඛිණද්වාමරනනගරං පවිසනමග්මගො පාචීනමුමඛො ගන්ත්වා උත්තමරන

නිවත්තති, එවං උයයානමතො සාලපන්ති පාචීනමුඛා ගන්ත්වා උත්තමරන

නිවත්තා, තස්මා තං ‘‘උපවත්තන’’න්ති වුච්චති. ය ෙසා ාන න්තකරති
යමකසාලානං මවමජ්මඣ. තත්ථ කිර භගවමතො පඤ්ඤත්තස්ස

පරිනිබ්බානමඤ්චස්ස එකා සාලපන්ති සීසභාමග මහොති, එකා පාදභාමග, 

තත්රාපි එමකො තරුණසාමලො සීසභාගස්ස ආසන්මනො මහොති, එමකො 

පාදභාගස්ස, තස්මා‘‘යමකසාලානමන්තමර’’තිවුත්තං.අපිච‘‘යමකසාලා
නාම මූලක්ඛන්ධවිටපපත්මතහි අඤ්ඤමඤ්ඤං සංසිබ්මබත්වා

ඨිතසාලා’’තිපි  හාඅට්ඨෙථායං වුත්තං. 

අනුපාදිකසසායනබ්බානධාතුයාතිඋපාදීයමත කම්මකිමලමසහීතිඋපාදි, 

විපාකක්ඛන්ධා කටත්තා ච රූපං. මසො පන උපාදි 

කිමලසාභිසඞ්ඛාරමාරනිම්මථමනනනිබ්බානප්පත්තියංඅමනොස්සට්මඨො, ඉධ 
ඛන්ධමච්චුමාරනිම්මථමනන ඔස්සට්මඨො නිමසසිමතොති අයං අනුපාදිමසසා

නිබ්බානධාතු නත්ථිඑතිස්සාඋපාදිමසමසොතිකත්වා. නබ්බානධාතූතිමචත්ථ 

නිබ්බුතිමත්තං අධිප්මපතං, ඉත්ථම්භූතලක්ඛමණ චායං කරණනිද්මදමසො. 

පරිනබ්බාකනති පරිනිබ්බානට්ඨාමන, නිමත්තත්මථ වා භුම්මවචනං, 
පරිනිබ්බානමහතු සන්නිපතිතානන්ති අත්මථො. සඞ්ඝස්ස මථමරො 

සඞ්ඝත්කථකරො. මසො පන සඞ්මඝො කිංපරිමාමණොති ආහ ‘‘සත්තන්නං
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භික්ඛුසතසහස්සාන’’න්ති. නිච්චසාමපක්ඛත්තා හි ඊදිමසසු සමාමසො

මහොතිමයව යථා ‘‘මදවදත්තස්ස ගරුකුල’’න්ති. සත්තන්නං

භික්ඛුසතසහස්සානන්ති ච සඞ්ඝත්මථරානංමයව සත්තන්නං

භික්ඛුසතසහස්සානං. තදා හි ‘‘සන්නිපතිතා භික්ඛූ එත්තකා’’ති 

පමාණරහිතා. තථා හි මවළුවගාමම මවදනාවික්ඛම්භනමතො පට්ඨාය ‘‘න

චිමරනභගවා පරිනිබ්බායිස්සතී’’තිසුත්වාතමතොතමතොආගමතසුභික්ඛූසු

එකභික්ඛුපිපක්කන්මතො නාමනත්ථි, තස්මාගණනං වීතිවත්මතොසඞ්මඝො
අමහොසි. ආයස්මා මහාකස්සමපො ධම්මවිනයසඞ්ගායනත්ථං භික්ඛූනං
උස්සාහංෙමනසීති සම්බන්මධො. 

තත්ථ  හාෙස්සකපොති මහන්මතහි සීලක්ඛන්ධාදීහි සමන්නාගතත්තා

මහන්මතොකස්සමපොතිමහාකස්සමපො, අපිච කුමාරකස්සපත්මථරංඋපාදාය

අයං මහාමථමරො ‘‘මහාකස්සමපො’’ති වුච්චති. අථ කිමත්ථං ආයස්මා
මහාකස්සමපො ධම්මවිනයසඞ්ගායනත්ථං උස්සාහං ෙමනසීති ආහ 

‘‘සත්තාහපරිනබ්බුකත’’තිආදි.සත්තඅහානිසමාහටානිසත්තාහං, සත්තාහං

පරිනිබ්බුතස්ස අස්සාති සත්තාහපරිනබ්බුකතො, භගවා, තස්මං

සත්තාහපරිනිබ්බුමත භගවති, භගවමතො පරිනිබ්බානදිවසමතො පට්ඨාය 
සත්තාමහ වීතිවත්මතති වුත්තං මහොති. සුභද්මදන වුඩ්ඪපබ්බජිමතන

වුත්තවචනං සමනුස්සරන්මතොතිසම්බන්මධො.තත්ථ සුභද්කදොතිතස්සනාමං, 

වුඩ්ඪකාමල පන පබ්බජිතත්තා වුඩ්ඪපබ්බජිකතොති වුච්චති. ‘‘අ ං

ආවුකසො’’තිආදිනා මතන වුත්තවචනං නිදස්මසති. මසො හි 

සත්තාහපරිනිබ්බුමත භගවති ආයස්මතා මහාකස්සපත්මථමරන සද්ධිං
පාවායකුසිනාරං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්මනසු පඤ්චමත්මතසුභික්ඛුසමතසු
අවීතරාමග භික්ඛූ අන්තරාමග්මග දිට්ඨආජීවකස්ස සන්තිකා භගවමතො
පරිනිබ්බානං සුත්වාපත්තචීවරානිඡඩ්මඩත්වාබාහාපග්ගය්හනානප්පකාරං
පරිමදවන්මතදිස්වා එවමාහ. 

කස්මාපනමසොඑවමාහ? භගවතිආඝාමතන.අයංකිරමසො ෙන්ධකෙ 

(මහාව.303) ආගමතආතුමාවත්ථුස්මංනහාපිතපුබ්බමකො වුඩ්ඪපබ්බජිමතො
භගවති කුසිනාරමතො නික්ඛමත්වා අඩ්ඪමතළමසහි භික්ඛුසමතහි සද්ධිං 

ආතුමං ගච්ඡන්මත ‘‘භගවා ආගච්ඡතී’’ති සුත්වා ආගතකාමල ‘‘යාගුදානං

කරිස්සාමී’’ති සාමමණරභූමයංඨිමතද්මවපුත්මතඑතදමවොච ‘‘භගවාකිර
තාතා ආතුමං ආගච්ඡති මහතා භික්ඛුසඞ්මඝන සද්ධිං අඩ්ඪමතළමසහි

භික්ඛුසමතහි, ගච්ඡථ තුම්මහ තාතා ඛුරභණ්ඩං ආදාය නාළියාවාපමකන

අනුඝරකං අනුඝරකං ආහිණ්ඩථ, මලොණම්පි මතලම්පි තණ්ඩුලම්පි 

ඛාදනීතියම්පිසංහරථ, භගවමතොආගතස්සයාගුදානංකරිස්සාමී’’ති.මතතථා
අකංසු. අථ භගවති ආතුමං ආගන්ත්වා භුසාගාරකං පවිට්මඨ සුභද්මදො
සායන්හසමයං ගාමද්වාරං ගන්ත්වා මනුස්මස ආමන්මතත්වා

‘‘හත්ථකම්මමත්තං මම මදථා’’ති හත්ථකම්මං යාචිත්වා ‘‘කිං භන්මත 

කමරොමා’’ති වුත්මත ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච ගණ්හථා’’ති සබ්බූපකරණානි
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ගාහාමපත්වා විහාමර උද්ධනානි කාමරත්වා එකං කාළකං කාසාවං 

නිවාමසත්වා තාදිසමමව පාරුපිත්වා ‘‘ඉදං කමරොථ, ඉදං කමරොථා’’ති
සබ්බරත්තිං විචාමරන්මතො සතසහස්සං විස්සජ්මෙත්වා මභොජ්ෙයාගුඤ්ච

මධුමගොළකඤ්ච පටියාදාමපසි. කභොජ්ජයාගු නාම භුඤ්ජිත්වා පාතබ්බයාගු, 
තත්ථ සප්පිමධුඵාණිතමච්ඡමංසපුප්ඵඵලරසාදි යං කිඤ්චි ඛාදනීතියං නාම

අත්ථි, තං සබ්බං පවිසති, කීළිතුකාමානං සීසමක්ඛනමයොග්ගා මහොති
සුගන්ධගන්ධා. 

අථ භගවා කාලස්මසව සරීරපටිෙග්ගනං කත්වා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුමතො 

පිණ්ඩායචරිතුංආතුමාභිමුමඛොපායාසි.මනුස්සාතස්සආමරොමචසුං‘‘භගවා

පිණ්ඩාය ගාමං පවිසති, තයා කස්ස යාගු පටියාදිතා’’ති. මසො
යථානිවත්ථපාරුමතමහව මතහි කාළකකාසාමවහි එමකන හත්මථන
දබ්බිඤ්ච කටච්ඡුඤ්ච ගමහත්වා බ්රහ්මා විය දක්ඛිණොණුමණ්ඩලං භූමයං

පතිට්ඨාමපත්වා වන්දිත්වා ‘‘පටිග්ගණ්හතු මම භන්මත භගවා යාගු’’න්ති 

ආහ. තමතො ‘‘ොනන්තාපි තථාගතා පුච්ඡන්තී’’ති ෙන්ධකෙ (මහාව. 303) 

ආගතනමයනභගවා පුච්ඡිත්වා ච සුත්වා චතං වුඩ්ඪපබ්බජිතං විගරහිත්වා 
තස්මං වත්ථුස්මං අකප්පියසමාදාපනසික්ඛාපදං
ඛුරභණ්ඩපරිහරණසික්ඛාපදඤ්චාති ද්මව සික්ඛාපදානි පඤ්ඤමපත්වා

‘‘භික්ඛමව අමනකකප්පමකොටිමයො මභොෙනං පරිමයසන්මතමහව 

වීතිනාමතා, ඉදං පන තුම්හාකං අකප්පියං, අධම්මමන උප්පන්නමභොෙනං
ඉමං පරිභුඤ්ජිත්වා අමනකානි අත්තභාවසහස්සානි අපාමයස්මවව

නිබ්බත්තිස්සන්ති, අමපථ මා ගණ්හථා’’ති භික්ඛාචාරාභිමුමඛො අගමාසි, 
එකභික්ඛුනාපිනකිඤ්චිගහිතං. 

සුභද්මදො අනත්තමමනො හුත්වා ‘‘අයං ‘සබ්බං ොනාමී’ති ආහිණ්ඩති, 

සමච න ගමහතුකාමමො මපමසත්වා ආමරොමචතබ්බං අස්ස, පක්කාහාමරො

නාම සබ්බචිරංතිට්ඨන්මතොසත්තාහමත්තංතිට්මඨයය, ඉදඤ්චමමයාවජීවං

පරියත්තං අස්ස, සබ්බං මතන නාසිතං, අහිතකාමමො අයං මය්හ’’න්ති
භගවතිආඝාතංබන්ධිත්වා දසබමලධරමාමනකිඤ්චිවත්තුංනාසක්ඛි.එවං

කිරස්ස අමහොසි ‘‘අයං උච්චකුලා පබ්බජිමතො මහාපුරිමසො, සමච කිඤ්චි

වක්ඛාම, මමංමයව සන්තජ්මෙස්සතී’’ති. ස්වායං අජ්ෙ

මහාකස්සපත්මථමරන සද්ධිං ආගච්ඡන්මතො ‘‘පරිනිබ්බුමතො භගවා’’ති
සුත්වා ලද්ධස්සාමසො විය හට්ඨතුට්මඨො එවමාහ. මථමරො පන තං සුත්වා

හදමය පහාරංවියමත්ථමකපතිතසුක්කාසනිංවියමඤ්ඤි, ධම්මසංමවමගො

චස්ස උප්පජ්ජි ‘‘සත්තාහමත්තපරිනිබ්බුමතො භගවා, අජ්ොපිස්ස

සුවණ්ණවණ්ණංසරීරංධරතිමයව, දුක්මඛනභගවතාආරාධිතසාසමනනාම

එවංලහුංමහන්තංපාපකසටංකණ්ටමකොඋප්පන්මනො, අලං මඛොපමනස
පාමපො වඩ්ඪමාමනො අඤ්මඤපි එවරූමප සහාමය ලභිත්වා සාසනං 

ඔසක්කාමපතු’’න්ති. 
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තමතො මථමරො චින්මතසි ‘‘සමච මඛො පනාහං ඉමං මහල්ලකං ඉමධව

පිමලොතිකං නිවාමසත්වාඡාරිකායඔකිරාමපත්වානීතිහරාමපස්සාම, මනුස්සා

‘සමණස්සමගොතමස්ස සරීමරධරමාමනමයවසාවකාවිවදන්තී’තිඅම්හාකං

මදොසං දස්මසස්සන්ති, අධිවාමසම තාව. භගවතා හි මදසිතධම්මමො

අසඞ්ගහිතපුප්ඵරාසිසදිමසො, තත්ථ යථා වාමතන පහටපුප්ඵානි යමතො වා

තමතො වා ගච්ඡන්ති, එවමමව එවරූපානං වමසන ගච්ඡන්මත ගච්ඡන්මත

කාමල විනමය එකං ද්මව සික්ඛාපදානි නස්සිස්සන්ති විනස්සිස්සන්ති, 

සුත්මත එමකො ද්මව පඤ්හවාරා නස්සිස්සන්ති, අභිධම්මම එකං ද්මව

භූමන්තරානි නස්සිස්සන්ති, එවං අනුක්කමමන මූමල නට්මඨ පිසාචසදිසා

භවිස්සාම, තස්මා ධම්මවිනයසඞ්ගහං කරිස්සාම, එවං සති දළ්හසුත්මතන
සඞ්ගහිතපුප්ඵානිවියඅයංධම්මවිනමයොනිච්චමලොභවිස්සති. එතදත්ථඤ්හි

භගවාමය්හංතීණිගාවුතානිපච්චුග්ගමනංඅකාසි, තීහිඔවාමදහි උපසම්පදං

අකාසි, කායමතො චීවරපරිවත්තනං අකාසි, ආකාමස පාණිං චාමලත්වා 

චන්මදොපමපටිපදං කමථන්මතො මඤ්මඤව සක්ඛිං කත්වා කමථසි, 

තික්ඛත්තුංසකලසාසනරතනං පටිච්ඡාමපසි, මාදිමසභික්ඛුම්හිතිට්ඨමාමන

අයංපාමපොසාසමනවඩ්ඪිංමාඅලත්ථු, යාවඅධම්මමොනදිප්පති, ධම්මමොන

පටිබාහීයති, අවිනමයොනදිප්පති, විනමයොන පටිබාහීයති, අධම්මවාදිමනොන

බලවන්මතොමහොන්ති, ධම්මවාදිමනොනදුබ්බලාමහොන්ති, අවිනයවාදිමනොන

බලවන්මතො මහොන්ති, විනයවාදිමනො න දුබ්බලා මහොන්ති, තාව ධම්මඤ්ච 

විනයඤ්ච සඞ්ගායිස්සාම, තමතො භික්ඛූ අත්තමනො අත්තමනො පමහොනකං

ගමහත්වා කප්පියාකප්පිමයකමථස්සන්ති, අථායංපාමපොසයමමවනිග්ගහං

පාපුණිස්සති, පුන සීසං උක්ඛිපිතුං න සක්ඛිස්සති, සාසනං ඉද්ධඤ්මචව

ඵීතඤ්ච භවිස්සතී’’ති. චින්මතත්වා මසො ‘‘එවං නාම මය්හං චිත්තං 

උප්පන්න’’න්ති කස්සචි අනාමරොමචත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං සමස්සාමසත්වා අථ
පච්ඡා ධාතුභාෙනදිවමස ධම්මවිනයසඞ්ගායනත්ථං භික්ඛූනං උස්සාහං

ෙමනසි. මතන වුත්තං ‘‘ආයස්මා මහාකස්සමපො

සත්තාහපරිනිබ්බුමත…මප.… ධම්මවිනයසඞ්ගායනත්ථංභික්ඛූනං උස්සාහං

ෙමනසී’’ති. 

තත්ථ අ න්ති පටික්මඛපවචනං. ආවුකසොති පරිමදවන්මත භික්ඛූ

ආලපති.  ා කසොචිත්ථාති චිත්මත උප්පන්නබලවමසොමකන මා මසොචිත්ථ. 

 ා පරිකදවිත්ථාති වාචාය මා පරිමදවිත්ථ ‘‘පරිමදවනං විලාමපො’’ති

වචනමතො. ඉදානි අමසොචනාදීසු කාරණං දස්මසන්මතො ‘‘සුමුත්තා

 ය’’න්තිආදිමාහ. කතන හාස කණනාතිනිස්සක්මකකරණවචනං, තමතො

මහාසමණමතො සුට්ඨු මුත්තා මයන්ති අත්මථො, උපද්දුතා ච මහොම තදාති

අධිප්පාමයො. කහො ාතිවා අතීතත්මථවත්තමානවචනං, අහුම්හාතිඅත්මථො, 
අනුස්සරන්මතො ධම්මසංමවගවමසනාති අධිප්පාමයො.
ධම්මසභාවචින්තාවමසන පවත්තං සමහොත්තප්පඤාණං ධම්මසංමවමගො.

වුත්තඤ්මහතං– 
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පටුන 

‘‘සබ්බසඞ්ඛතධම්මමසු, ඔත්තප්පාකාරසණ්ඨිතං; 

ඤාණමමොහිතභාරානං, ධම්මසංමවගසඤ්ඤිත’’න්ති. 

ඨානංකෙොපකනතංවිජ්ජතීතිතිට්ඨතිඑත්ථ ඵලංතදායත්තවුත්තිතායාති

ඨානං, මහතු. කෙොතිඅවධාරමණ, එතං කාරණංවිජ්ෙමතව, මනොනවිජ්ෙතීති

අත්මථො. කිං තං කාරණන්ති ආහ ‘‘යං පාපභික්ඛූ’’තිආදි. එත්ථ යන්ති 

නිපාතමත්තං, කාරණනිද්මදමසො වා, මයන කාරමණන අන්තරධාමපයයං, 

තමදතංකාරණං විජ්ෙතීතිඅත්මථො. පාපභික්ඛූතිපාපිකායලාමකායඉච්ඡාය 

සමන්නාගතා භික්ඛූ. අතීමතො අතික්කන්මතො සත්ථා එත්ථ, එතස්සාති වා 

අතීතසත්ථුෙං, පාවචනං. පධානං වචනං පාවචනං, ධම්මවිනයන්ති වුත්තං

මහොති. පක්ෙං  භිත්වාති අලජ්ජීපක්ඛං ලභිත්වා. න චිරස්කසවාති න

චිමරමනව. යාව ච ධම් විනකයො තිට්ඨතීති යත්තකං කාලං ධම්මමො ච
විනමයොච ලජ්ජීපුග්ගමලසුතිට්ඨති. 

වුත්තඤ්කහතං භ වතාති පරිනිබ්බානමඤ්චමක නිපන්මනන භගවතා

භික්ඛූ ඔවදන්මතන එතං වුත්තන්ති අත්මථො. කදසිකතො පඤ්ඤත්කතොති
ධම්මමොපි මදසිමතො මචව පඤ්ඤත්මතො ච. සුත්තාභිධම්මසඞ්ගහිතස්ස හි

ධම්මස්ස අභිසජ්ෙනං පමබොධනං මදසනා, තස්මසව පකාරමතො ඤාපනං

විමනයයසන්තාමන ඨපනං පඤ්ඤාපනං, තස්මා ධම්මමොපි මදසිමතො මචව

පඤ්ඤත්මතො චාති වුත්මතො. පඤ්ඤත්කතොතිචඨපිමතොති අත්මථො.විනමයොපි
මදසිමතො මචව පඤ්ඤත්මතො ච. විනයතන්තිසඞ්ගහිතස්ස හි අත්ථස්ස 

කායවාචානං විනයනමතො විනමයොති ලද්ධාධිවචනස්ස අතිසජ්ෙනං

පමබොධනං මදසනා, තස්මසව පකාරමතො ඤාපනං අසඞ්කරමතො ඨපනං

පඤ්ඤාපනං, තස්මාවිනමයොපිමදසිමතොමචව පඤ්ඤත්මතොචාතිවුච්චති. 

කසො කවො   ච්චකයනාති මසො ධම්මවිනමයො තුම්හාකං මමච්චමයන

සත්ථා.ඉදංවුත්තංමහොති– මයාමවොඨිමතමනව‘‘ඉදංලහුකං, ඉදං ගරුකං, 

ඉදංසමතකිච්ඡං, ඉදංඅමතකිච්ඡං, ඉදංමලොකවජ්ෙං, ඉදංපණ්ණත්තිවජ්ෙං.

අයං ආපත්ති පුග්ගලස්ස සන්තිමක වුට්ඨාති, අයං ගණස්ස, අයං සඞ්ඝස්ස

සන්තිමක වුට්ඨාතී’’ති සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං
අවීතික්කමනීතියතාවමසන ඔතිණ්ණවත්ථුස්මං සඛන්ධකපරිවාමරො

උභමතොවිභඞ්මගො මහාවිනමයො නාම මදසිමතො, තං සකලම්පි විනයපිටකං

මයිපරිනිබ්බුමතතුම්හාකංසත්ථුකිච්චංසාමධස්සති ‘‘ඉදංමවො කත්තබ්බං, 

ඉදං මවො න කත්තබ්බ’’න්ති කත්තබ්බාකත්තබ්බස්ස විභාමගන

අනුසාසනමතො. ඨිමතමනව ච මයා ‘‘ඉමම චත්තාමරො සතිපට්ඨානා, 

චත්තාමරො සම්මප්පධානා, චත්තාමරො ඉද්ධිපාදා, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච

බලානි, සත්ත මබොජ්ඣඞ්ගානි, අරිමයො අට්ඨඞ්ගමකො මග්මගො’’ති මතන
මතන විමනයයානං අජ්ඣාසයානුරූමපන පකාමරන ඉමම සත්තතිංස

මබොධිපක්ඛියධම්මම විභජිත්වා සුත්තන්තපිටකං මදසිතං, තං සකලම්පි 
සුත්තන්තපිටකං මයි පරිනිබ්බුමත තුම්හාකං සත්ථුකිච්චං සාමධස්සති 
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තංතංචරියානුරූපං සම්මාපටිපත්තියා අනුසාසනමතො. ඨිමතමනව ච මයා

‘‘පඤ්චක්ඛන්ධා, ද්වාදසායතනානි, අට්ඨාරස ධාතුමයො, චත්තාරි සච්චානි, 

බාවීසතින්ද්රියානි, නව මහතූ, චත්තාමරො ආහාරා, සත්ත ඵස්සා, සත්ත

මවදනා, සත්ත සඤ්ඤා, සත්ත මචතනා, සත්ත චිත්තානි, තත්රාපි එත්තකා

ධම්මා කාමාවචරා, එත්තකා රූපාවචරා, එත්තකා අරූපාවචරා, එත්තකා

පරියාපන්නා, එත්තකා අපරියාපන්නා, එත්තකා මලොකියා, එත්තකා 

මලොකුත්තරා’’ති ඉමම ධම්මම විභජිත්වා අභිධම්මපිටකං මදසිතං, තං
සකලම්පි අභිධම්මපිටකං මයි පරිනිබ්බුමත තුම්හාකං සත්ථුකිච්චං

සාමධස්සති, ඛන්ධාදිවිභාමගන ඤායමානං චතුසච්චසම්මබොධාවහත්තා
සත්ථාරා සම්මාසම්බුද්මධන කත්තබ්බකිච්චං නිප්ඵාමදස්සති. ඉති
සබ්බම්මපතංඅභිසම්මබොධිමතොයාව පරිනිබ්බානාපඤ්චචත්තාලීසවස්සානි

භාසිතං ලපිතං, තීණි පිටකානි, පඤ්ච නිකායා, නවඞ්ගානි, චතුරාසීති
ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානීතිති එවං මහප්පමභදං මහොති. ඉති ඉමානි චතුරාසීති 

ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානි තිට්ඨන්ති, අහං එමකොව පරිනිබ්බායාම, අහඤ්ච

පනිදානි එමකොව ඔවදාම අනුසාසාම, මයි පරිනිබ්බුමත ඉමානි චතුරාසීති
බුද්ධසහස්සානි තුම්මහ ඔවදිස්සන්ති අනුසාසිස්සන්ති 

ඔවාදානුසාසනීතිකිච්චස්සනිප්ඵාදනමතොති. 

සාසනන්ති පරියත්තිපටිපත්තිපටිමවධවමසන තිවිධං සාසනං, 

නිප්පරියායමතො පන සත්තතිංස මබොධිපක්ඛියධම්මා. අද්ධනයන්ති

අද්ධානමග්ගගාමීති අද්ධනියං, අද්ධානක්ඛමන්ති අත්මථො. චිරට්ඨිතිෙන්ති 

චිරංඨිති එතස්සාතිචිරට්ඨිතිකං, සාසනං, අස්ස භමවයයාති සම්බන්මධො.ඉදං

වුත්තංමහොති– යථාමයනපකාමරනඉදංසාසනංදීඝමද්ධානංපවත්තිතුං 

සමත්ථං, තමතොමයව චිරට්ඨිතිකං අස්ස, තථා මතන පකාමරන ධම්මඤ්ච
විනයඤ්ච සඞ්ගාමයයයන්ති. 

ඉදානි සම්මාසම්බුද්මධන අත්තමනො කතං අනුග්ගහවිමසසං 

විභාමවන්මතො ආහ ‘‘යඤ්චාහං භ වතා’’තිආදි. තත්ථ ‘‘යඤ්චාහ’’න්ති

එතස්ස‘‘අනුග්ගහිමතො’’තිඑමතනසම්බන්මධො.තත්ථ යන්තියස්මා, මයන

කාරමණනාති වුත්තං මහොති. කිරියාපරාමසනං වා එතං, මතන

‘‘අනුග්ගහිමතො’’ති එත්ථ අනුග්ගණ්හනං පරාමසති. ධාකරස්සසීතිආදිකං
පන භගවා අඤ්ඤතරස්මං රුක්ඛමූමල මහාකස්සපත්මථමරන
පඤ්ඤත්තසඞ්ඝාටියං නිසින්මනො තං චීවරං විකසිතපදුමපුප්ඵවණ්මණන 

පාණිනා අන්තමර පරාමසන්මතො ආහ. වුත්තඤ්මහතං ෙස්සපසංයුත්කත 

(සං. නි. 2.154) මහාකස්සපත්මථමරමනව ආනන්දත්මථරං ආමන්මතත්වා

කමථන්මතන– 

‘‘අථ මඛො, ආවුමසො, භගවා මග්ගා ඔක්කම්ම මයන අඤ්ඤතරං

රුක්ඛමූලං මතනුපසඞ්කම, අථ ඛ්වාහං, ආවුමසො, පටපිමලොතිකානං

සඞ්ඝාටිං චතුග්ගුණං පඤ්ඤාමපත්වා භගවන්තං එතදමවොචං ‘ඉධ, 
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භන්මත, භගවානිසීදතු, යංමමස්සදීඝරත්තංහිතායසුඛායා’ති. නිසීදි

මඛො, ආවුමසො, භගවාපඤ්ඤත්මතආසමන, නිසජ්ෙමඛොමං, ආවුමසො, 

භගවා එතදමවොච ‘මුදුකා මඛො තයායං කස්සප පටපිමලොතිකානං

සඞ්ඝාටී’ති. ‘පටිග්ගණ්හාතු මම, භන්මත, භගවා පටපිමලොතිකානං

සඞ්ඝාටිං අනුකම්පංඋපාදායා’ති. ‘ධාමරස්සසිපනමමත්වංකස්සප 

සාණානි පංසුකූලානි නිබ්බසනානීති’ති. ‘ධාමරස්සාමහං, භන්මත, 

භගවමතො සාණානි පංසුකූලානි නිබ්බසනානීති’ති. මසො ඛ්වාහං, 

ආවුමසො, පටපිමලොතිකානං සඞ්ඝාටිං භගවමතො පාදාසිං, අහං පන

භගවමතො සාණානි පංසුකූලානිනිබ්බසනානි පටිපජ්ජි’’න්ති (සං. නි.
2.154). 

තත්ථ (සං.නි.අට්ඨ.2.2.154) මුදුොකෙො තයායන්තිමුදුකාමඛොමත

අයං.කස්මාභගවාඑවමාහාති? මථමරනසහචීවරං පරිවත්මතතුකාමතාය.

කස්මා පරිවත්මතතුකාමමො ොමතොති? මථරං අත්තමනො ඨාමන

ඨමපතුකාමතාය. කිං සාරිපුත්තමමොග්ගල්ලානා නත්ථීති? අත්ථි, එවං

පනස්ස අමහොසි ‘‘ඉමම න චිරං ඨස්සන්ති, කස්සමපො පන

වීසවස්සසතායුමකො, ‘මසො මයි පරිනිබ්බුමත සත්තපණ්ණිගුහායං වසිත්වා
ධම්මවිනයසඞ්ගහං කත්වා මම සාසනං පඤ්චවස්සසහස්සපරිමාණං කාලං

පවත්තනකං කරිස්සතී’ති අත්තමනො නං ඨාමන ඨමපම, එවං භික්ඛූ

කස්සපස්ස සුස්සූසිතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්තී’’ති, තස්මා එවමාහ. මථමරො පන

යස්මා චීවරස්ස වා පත්තස්ස වා වණ්මණ කථිමත ‘‘ඉමං තුම්හාකං

ගණ්හථා’’ති චාරිත්තමමව, තස්මා ‘‘පටිග්ගණ්හාතු මම භන්මත භගවා’’ති

ආහ. ධාකරස්සසි පන ක  ත්වං ෙස්සපාති කස්සප ත්වං ඉමානි 
පරිමභොගජිණ්ණානිපංසුකූලානිපාරුපිතුංසක්ඛිස්සසීතිවදති.තඤ්චමඛොන

කායබලං සන්ධාය, පටිපත්තිපූරණං පන සන්ධාය එවමාහ. අයඤ්මහත්ථ

අධිප්පාමයො– අහංඉමංචීවරං පුණ්ණංනාමදාසිංපාරුපිත්වාආමකසුසාමන
ඡඩ්ඩිතංතුම්බමත්මතහිපාණමකහි සම්පරිකිණ්ණංමතපාණමකවිධුනිත්වා

මහාඅරියවංමස ඨත්වා අග්ගමහසිං, තස්ස මම ඉමං චීවරං ගහිතදිවමස

දසසහස්සචක්කවාමළ මහාපථවී මහාරවං විරවමානා කම්පිත්ථ, ආකාසං 

තටතටායි, චක්කවාළමදවතා සාධුකාරං අදංසු ‘‘ඉමං චීවරං ගණ්හන්මතන
භික්ඛුනා ොතිපංසුකූලිමකන ොතිආරඤ්ඤිමකන ොතිඑකාසනිමකන

ොතිසපදානචාරිමකන භවිතුං වට්ටති, ත්වං ඉමස්ස චීවරස්ස අනුච්ඡවිකං

කාතුං සක්ඛිස්සසී’’ති. මථමරොපි අත්තනා පඤ්චන්නං හත්ථීනං බලං

ධාමරති. මසො තං අතක්කයිත්වා ‘‘අහමමතං පටිපත්තිං පූමරස්සාමී’’ති

උස්සාමහන සුගතචීවරස්ස අනුච්ඡවිකං කාතුකාමමො ‘‘ධාමරස්සාමහං 

භන්මත’’ති ආහ. පටිපජ්ජින්ති පටිපන්මනොසිං. එවං පන චීවරපරිවත්තනං

කත්වා මථමරන පාරුතචීවරං භගවා පාරුපි, සත්ථු චීවරං මථමරො. තස්මං 
සමමයමහාපථවීඋදකපරියන්තංකත්වාඋන්නදන්තීකම්පිත්ථ. 
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සාණාන පංසුකූ ානීති මතකමළවරං පරිමවමඨත්වා ඡඩ්ඩිතානි
තුම්බමත්මත කිමී පප්මඵොමටත්වා ගහිතානි සාණවාකමයානි
පංසුකූලචීවරානි.රථිකසුසානසඞ්කාරකූටාදීනංයත්ථ කත්ථචිපංසූනංඋපරි

ඨිතත්තාඅබ්භුග්ගතට්මඨනමතසුපංසුකූලමවාති පංසුකූ ං. අථවාපංසුවිය
කුච්ඡිතභාවං උලති ගච්ඡතීති පංසුකූලන්ති පංසුකූලසද්දස්ස අත්මථො

දට්ඨබ්මබො. නබ්බසනානීති නිට්ඨිතවසනකිච්චානි, පරිමභොගජිණ්ණානීතිති

අත්මථො. එත්ථ ‘‘කිඤ්චාපි එකමමව තං චීවරං, අමනකාවයවත්තා පන

බහුවචනං කත’’න්ති  ජ්ඣි  ණ්ඨිපකද වුත්තං. චීවකර 

සාධාරණපරිකභොක නාති එත්ථ අත්තනා සාධාරණපරිමභොමගනාති
විඤ්ඤායමානත්තා විඤ්ඤායමානත්ථස්ස ච-සද්දස්ස පමයොමග

කාමාචාරත්තා ‘‘අත්තනා’’ති න වුත්තං. ‘‘ධාමරස්සසි පන මම ත්වං, 

කස්සප, සාණානි පංසුකූලානීති’’ති හි වුත්තත්තා අත්තනාව 

සාධාරණපරිමභොමගොවිඤ්ඤායති, නාඤ්මඤන.නහිමකවලංසද්දමතොමයව
සබ්බත්ථ අත්ථනිච්ඡමයො භවිස්සති අත්ථපකරණාදිනාපි මයභුමයයන

අත්ථස්ස නියමමතබ්බත්තා. ආචරියධම් පා ත්කථකරන පමනත්ථ ඉදං

වුත්තං ‘‘චීවමර සාධාරණපරිමභොමගනාති එත්ථ අත්තනා
සමසමට්ඨපමනනාති ඉධ අත්තනාසද්දං ආමනත්වා චීවමර අත්තනා

සාධාරණපරිමභොමගනා’’තිමයොමෙතබ්බං. 

‘‘යස්ස මයනහිසම්බන්මධො, දූරට්ඨම්පිච තස්සතං; 

අත්ථමතොහයසමානානං, ආසන්නත්තමකාරණ’’න්ති. 

අථවාභගවතාචීවමරසාධාරණපරිමභොමගනභගවතා අනුග්ගහිමතොති
මයොෙනීතියං එකස්සපි කරණනිද්මදසස්ස
සහමයොගකත්තුත්ථමෙොතකත්තසම්භවමතොති. සබ්බත්ථ 

‘‘ආචරියධම් පා ත්කථකරනා’’ති වුත්මත සුත්තන්තටීකාකාමරනාති 

ගමහතබ්බං. සමානං ධාරණමමතස්සාති සාධාරකණො, පරිමභොමගො. 
සාධාරණපරිමභොමගන මචව සමසමට්ඨපමනන ච අනුග්ගහිමතොති
සම්බන්මධො. 

ඉදානි(සං.නි.2.152) – 

‘‘අහං, භික්ඛමව, යාවමද ආකඞ්ඛාම විවිච්මචව කාමමහි විවිච්ච 
අකුසමලහි ධම්මමහි සවිතක්කං සවිචාරං විමවකෙං පීතිසුඛං පඨමං

ඣානංඋපසම්පජ්ෙ විහරාම.කස්සමපොපි, භික්ඛමව, යාවමද ආකඞ්ඛති
විවිච්මචව කාමමහි විවිච්ච අකුසමලහි ධම්මමහි සවිතක්කං සවිචාරං
විමවකෙංපීතිසුඛංපඨමංඣානං උපසම්පජ්ෙවිහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛමව, යාවමද ආකඞ්ඛාම විතක්කවිචාරානං වූපසමා 
අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං මචතමසො එමකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං

සමාධිෙං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරාම. කස්සමපොපි, 
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භික්ඛමව, යාවමද ආකඞ්ඛති විතක්කවිචාරානං වූපසමා…මප.… 
දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ෙවිහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛමව, යාවමද ආකඞ්ඛාම පීතියා ච විරාගා

උමපක්ඛමකො ච විහරාම, සමතො ච සම්පොමනො සුඛඤ්ච කාමයන

පටිසංමවමදම, යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති ‘උමපක්ඛමකො සතිමා

සුඛවිහාරී’ති, තතියං ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරාම. කස්සමපොපි, 

භික්ඛමව, යාවමද ආකඞ්ඛති පීතියා ච විරාගා උමපක්ඛමකො ච

විහරති…මප.… තතියංඣානං උපසම්පජ්ෙවිහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛමව, යාවමදආකඞ්ඛාමසුඛස්සචපහානාදුක්ඛස්සච 
පහානාපුබ්මබවමසොමනස්සමදොමනස්සානංඅත්ථඞ්ගමාඅදුක්ඛමසුඛං 
උමපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරාම.

කස්සමපොපි, භික්ඛමව, යාවමදආකඞ්ඛතිසුඛස්සචපහානාදුක්ඛස්ස

චපහානාපුබ්මබව…මප.… චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ෙවිහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛමව, යාවමද ආකඞ්ඛාම සබ්බමසො රූපසඤ්ඤානං
සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්තසඤ්ඤානං

අමනසිකාරා ‘අනන්මතො ආකාමසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං

උපසම්පජ්ෙ විහරාම. කස්සමපොපි, භික්ඛමව, යාවමද ආකඞ්ඛති

සබ්බමසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා…මප.… 

ආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ෙ විහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛමව, යාවමද ආකඞ්ඛාම සබ්බමසො

ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම ‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරාම. කස්සමපොපි, භික්ඛමව, 
යාවමද ආකඞ්ඛති සබ්බමසො ආකාසානඤ්චායතනං

සමතික්කම්ම…මප.… විඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ෙවිහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛමව, යාවමද ආකඞ්ඛාම සබ්බමසො 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරාම. කස්සමපොපි, භික්ඛමව, 

යාවමද ආකඞ්ඛති…මප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ 
විහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛමව, යාවමද ආකඞ්ඛාම සබ්බමසො
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

උපසම්පජ්ෙ විහරාම. කස්සමපොපි, භික්ඛමව, යාවමද

ආකඞ්ඛති…මප.… මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ
විහරති. 
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‘‘අහං, භික්ඛමව, යාවමද ආකඞ්ඛාම සබ්බමසො
මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම

සඤ්ඤාමවදයිතනිමරොධං උපසම්පජ්ෙ විහරාම. කස්සමපොපි…මප.… 
සඤ්ඤාමවදයිතනිමරොධංඋපසම්පජ්ෙවිහරති. 

‘‘අහං, භික්ඛමව, යාවමද ආකඞ්ඛාම අමනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං 

පච්චනුමභොම, එමකොපි හුත්වා බහුධා මහොම, බහුධාපි හුත්වා එමකො

මහොම, ආවිභාවං තිමරොභාවංතිමරොකුට්ටංතිමරොපාකාරංතිමරොපබ්බතං

අසජ්ෙමාමනො ගච්ඡාම මසයයථාපි ආකාමස, පථවියාපි

උම්මුජ්ෙනිමුජ්ෙංකමරොමමසයයථාපිඋදමක, උදමකපිඅභිජ්ෙමාමන 

ගච්ඡාම මසයයථාපි පථවියං, ආකාමසපි පල්ලඞ්මකන කමාම

මසයයථාපි පක්ඛී සකුමණො, ඉමමපි චන්දිමසූරිමය එවංමහිද්ධිමක

එවංමහානුභාමව පාණිනා පරිමසාම පරිමජ්ොම, යාව බ්රහ්මමලොකාපි
කාමයන වසං වත්මතම. කස්සමපොපි භික්ඛමව යාවමද ආකඞ්ඛති

අමනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුමභොති…මප.… යාව බ්රහ්මමලොකාපි
කාමයනවසංවත්මතති. 

‘‘අහං, භික්ඛමව, යාවමද ආකඞ්ඛාම දිබ්බාය මසොතධාතුයා
විසුද්ධාය අතික්කන්තමානුසිකාය උමභො සද්මද සුණාම දිබ්මබ ච

මානුමස ච මය දූමර සන්තිමක ච. කස්සමපොපි, භික්ඛමව, යාවමද

ආකඞ්ඛතිදිබ්බායමසොතධාතුයා…මප.… මයදූමරසන්තිමකච. 

‘‘අහං, භික්ඛමව, යාවමදආකඞ්ඛාමපරසත්තානං පරපුග්ගලානං

මචතසා මචමතො පරිච්ච පොනාම, සරාගං වා චිත්තං ‘සරාගං

චිත්ත’න්ති පොනාම, වීතරාගං වා චිත්තං ‘වීතරාගං චිත්ත’න්ති

පොනාම, සමදොසංවාචිත්තං…මප.… වීතමදොසංවාචිත්තං…මප.… 

සමමොහංවාචිත්තං…මප.… වීතමමොහංවාචිත්තං…මප.… සංඛිත්තං 

වා චිත්තං…මප.… වික්ඛිත්තං වා චිත්තං…මප.… මහග්ගතං වා

චිත්තං…මප.… අමහග්ගතං වා චිත්තං…මප.… සඋත්තරං වා

චිත්තං…මප.… අනුත්තරං වා චිත්තං…මප.… සමාහිතං වා 

චිත්තං…මප.… අසමාහිතං වා චිත්තං…මප.… විමුත්තං වා

චිත්තං…මප.… අවිමුත්තංවා චිත්තං‘අවිමුත්තංචිත්ත’න්තිපොනාම.

කස්සමපොපි, භික්ඛමව, යාවමදආකඞ්ඛති පරසත්තානංපරපුග්ගලානං

මචතසා මචමතො පරිච්ච පොනාති, සරාගං වා චිත්තං ‘සරාගං 

චිත්ත’න්ති පොනාති…මප.… අවිමුත්තං වා චිත්තං ‘අවිමුත්තං

චිත්ත’න්ති පොනාති. 

‘‘අහං, භික්ඛමව, යාවමදආකඞ්ඛාමඅමනකවිහිතංපුබ්මබනිවාසං 

අනුස්සරාම. මසයයථිදං – එකම්පි ොතිං ද්මවපි ොතිමයො තිස්මසොපි
ොතිමයො චතස්මසොපිොතිමයොපඤ්චපිොතිමයොදසපිොතිමයොවීසම්පි
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පටුන 

ොතිමයො තිංසම්පි ොතිමයො චත්තාලීසම්පි ොතිමයො පඤ්ඤාසම්පි
ොතිමයො ොතිසතම්පි ොතිසහස්සම්පි ොතිසතසහස්සම්පි අමනමකපි
සංවට්ටකප්මප අමනමකපි විවට්ටකප්මප අමනමකපි 

සංවට්ටවිවට්ටකප්මප ‘අමුත්රාසිං එවංනාමමො එවංමගොත්මතො
එවංවණ්මණො එවමාහාමරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංමවදී

එවමායුපරියන්මතො, මසො තමතො චුමතො අමුත්ර උදපාදිං, තත්රාපාසිං
එවංනාමමො එවංමගොත්මතො එවංවණ්මණො එවමාහාමරො

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංමවදී එවමායුපරියන්මතො, මසො තමතො චුමතො

ඉධූපපන්මනො’ති. ඉති සාකාරං සඋද්මදසං අමනකවිහිතං 

පුබ්මබනිවාසංඅනුස්සරාම.කස්සමපොපි, භික්ඛමව, යාවමදආකඞ්ඛති

අමනකවිහිතං පුබ්මබනිවාසං අනුස්සරති. මසයයථිදං – එකම්පි

ොතිං…මප.… ඉතිසාකාරංසඋද්මදසං අමනකවිහිතං පුබ්මබනිවාසං
අනුස්සරති. 

‘‘අහං, භික්ඛමව, යාවමදආකඞ්ඛාමදිබ්මබනචක්ඛුනාවිසුද්මධන 
අතික්කන්තමානුසමකන සත්මත පස්සාම චවමාමන උපපජ්ෙමාමන

හීමන පණීමත සුවණ්මණ දුබ්බණ්මණ සුගමත දුග්ගමත, 

යථාකම්මූපමග සත්මත පොනාම ‘ඉමම වත මභොන්මතො සත්තා
කායදුච්චරිමතන සමන්නාගතා වචීදුච්චරිමතන සමන්නාගතා
මමනොදුච්චරිමතන සමන්නාගතා අරියානං උපවාදකා මච්ඡාදිට්ඨිකා

මච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, මත කායස්ස මභදා පරං මරණා අපායං 
දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපන්නා.ඉමමවාපනමභොන්මතොසත්තා
කායසුචරිමතන සමන්නාගතා වචීසුචරිමතන සමන්නාගතා
මමනොසුචරිමතන සමන්නාගතා අරියානං අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා

සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, මත කායස්ස මභදා පරං මරණා සුගතිං 

සග්ගං මලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්මබන චක්ඛුනා විසුද්මධන
අතික්කන්තමානුසමකන සත්මත පස්සාම චවමාමන උපපජ්ෙමාමන

හීමන පණීමත සුවණ්මණ දුබ්බණ්මණ සුගමත දුග්ගමත, 

යථාකම්මූපමග සත්මත පොනාම. කස්සමපොපි, භික්ඛමව, යාවමද
ආකඞ්ඛති දිබ්මබන චක්ඛුනා විසුද්මධන අතික්කන්තමානුසමකන
සත්මත පස්සති චවමාමන උපපජ්ෙමාමන හීමන පණීමත සුවණ්මණ

දුබ්බණ්මණසුගමතදුග්ගමත, යථාකම්මූපමගසත්මත පොනාති. 

‘‘අහං, භික්ඛමව, ආසවානං ඛයා අනාසවං මචමතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්මඨව ධම්මම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ෙවිහරාම. කස්සමපොපි, භික්ඛමව, ආසවානංඛයාඅනාසවං
මචමතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්මඨව ධම්මම සයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ෙවිහරතී’’ති(සං.නි.2.152) – 
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එවංනවානුපුබ්බවිහාරඡළභිඤ්ඤාප්පමභමදඋත්තරිමනුස්සධම්මම අත්තනා
සමසමට්ඨපනත්ථාය භගවතා වුත්තං කස්සපසංයුත්මත ආගතං පාළිමමං 

මපයයාලමුමඛන ආදිග්ගහමණන ච සඞ්ඛිපිත්වා දස්මසන්මතො ආහ ‘‘අහං 

භික්ෙකව’’තිආදි. 

තත්ථ යාවකදආෙඞ්ොමීතියාවමදව ඉච්ඡාමීතිඅත්මථො.තමතොමයවහි 

 ජ්ඣි  ණ්ඨිපකද චූළ ණ්ඨිපකද ච ‘‘යාවමදති යාවමදවාති වුත්තං

මහොතී’’ති ලිඛිතං. සංයුත්තනොයට්ඨෙථායම්පි ‘‘යාවමද ආකඞ්ඛාමීති 

යාවමදව ඉච්ඡාමී’’ති අත්මථො වුත්මතො. තථා හි තත්ථ ලීනත්ථපකාසනියං 

ආචරියධම් පා ත්කථකරකනව වුත්තං ‘‘යාවමදවාති ඉමනා සමානත්ථං

යාවමදතිඉදංපද’’න්ති.මපොත්ථමකසුපනකත්ථචි ‘‘යාවමදවා’’තිඅයමමව

පාමඨොදිස්සති.යානිපනඉමතොපරං‘‘විවිච්මචවකාමමහී’’තිආදිනා නමයන

චත්තාරි රූපාවචරකිරියඣානානි, ‘‘සබ්බමසො රූපසඤ්ඤානං

සමතික්කමා’’තිආදිනානමයන චතස්මසො අරූපසමාපත්තිමයො, ‘‘සබ්බමසො
මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම 

සඤ්ඤාමවදයිතනිමරොධ’’න්තිආදිනා නමයන නිමරොධසමාපත්ති, 

‘‘අමනකවිහිතං ඉද්ධිවිධ’’න්තිආදිනානමයනඅභිඤ්ඤාචවුත්තා.තත්ථයං 

වත්තබ්බං සියා, තං අනුපදවණ්ණනාය මචව භාවනාවිධාමනන ච සද්ධිං 

විසුද්ධි ග්ක  (විසුද්ධි. 1.69-70) සබ්බමසො විත්ථාරිතං. ඉධාපි ච
මවරඤ්ෙකණ්මඩ චත්තාරි රූපාවචරඣානානි තිස්මසො ච විජ්ො ආවි

භවිස්සන්ති, තස්මාතත්ථයංවත්තබ්බං, තංතත්මථවවණ්ණයිස්සාම. 

නවානුපුබ්බවිහාරඡළභිඤ්ඤාප්පකභකදති එත්ථ නවානුපුබ්බවිහාරා නාම
අනුපටිපාටියා සමාපජ්ජිතබ්බභාවමතො එවංසඤ්ඤිතා නිමරොධසමාපත්තියා

සහ අට්ඨ සමාපත්තිමයො. ඡළභිඤ්ඤා නාම ආසවක්ඛයඤාමණන සද්ධිං
පඤ්චාභිඤ්ඤාමයොති එවං මලොකියමලොකුත්තරමභදා සබ්බා අභිඤ්ඤාමයො. 

උත්තරි නුස්සධම්ක ති උත්තරිමනුස්සානං ඣායීනඤ්මචව අරියානඤ්ච 

ධම්මමො උත්තරිමනුස්සධම්මමො. අථ වා උත්තරි මනුස්සධම්මාති

උත්තරිමනුස්සධම්මමො, මනුස්සධම්මමො නාම දසකුසලකම්මපථධම්මමො.
මසො හි විනා භාවනාමනසිකාමරන පකතියාව මනුස්මසහි

නිබ්බත්මතතබ්බමතො මනුස්සත්තභාවාවහමතො වා ‘‘මනුස්සධම්මමො’’ති 

වුච්චති, තමතො උත්තරි පන ඣානාදීනි ‘‘උත්තරිමනුස්සධම්මමො’’ති

මවදිතබ්බානි. අත්තනාස ස ට්ඨපකනනාතිඅහංයත්තකංකාලංයත්තමක

වා සමාපත්තිවිහාමරඅභිඤ්ඤාමයොචවළඤ්මෙම, තථාකස්සමපොපීතිඑවං 
යථාවුත්තඋත්තරිමනුස්සධම්මමඅත්තනාසමසමංකත්වාඨපමනන.ඉදඤ්ච 
නවානුපුබ්බවිහාරඡළභිඤ්ඤාදිභාවසාමඤ්මඤන පසංසාමත්තං වුත්තන්ති
දට්ඨබ්බං. න හි ආයස්මා මහාකස්සමපො භගවා විය මදවසිකං

චතුවීසතිමකොටිසතසහස්සසඞ්ඛා සමාපත්තිමයො සමාපජ්ෙති, 
යමකපාටිහාරියාදිවමසන වා අභිඤ්ඤාමයො වළඤ්මෙති. එත්ථ ච 



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

39 

පටුන 

‘‘උත්තරිමනුස්සධම්මම අත්තනා සමසමට්ඨපමනනා’’ති ඉදං

නිදස්සනමත්තන්ති මවදිතබ්බං.තථාහි– 

‘‘ඔවද කස්සපභික්ඛූ, කමරොහිකස්සපභික්ඛූනං ධම්මංකථං, අහං

වාකස්සපභික්ඛූඔවමදයයංත්වංවා, අහංවාකස්සපභික්ඛූනං ධම්මං

කථංකමරයයංත්වංවා’’ති(සං.නි.2.149). 

එවම්පි අත්තනා සමසමට්ඨාමන ඨමපතිමයව, තස්ස කිමඤ්ඤං
ආණණයං භවිස්සති අඤ්ඤත්ර ධම්මවිනයසඞ්ගායනාති අධිප්පාමයො. තත්ථ

‘‘තස්සාතිතස්ස අනුග්ගහස්සා’’ති  ජ්ඣි  ණ්ඨිපකද වුත්තං. තස්ස මමති

වා අත්මථො ගමහතබ්මබො. මපොත්ථමකසු හි කත්ථචි ‘‘තස්ස මම’’ති

පාමඨොමයව දිස්සති, ධම්මවිනයසඞ්ගායනං ඨමපත්වා අඤ්ඤං කිං නාම

තස්ස මම ආණණයං අණණභාමවො භවිස්සතීති අත්මථො. ‘‘නනු  ං

භ වා’’තිආදිනා වුත්තමමවත්ථං උපමාවමසන විභාමවති. 

සෙෙවචඉස්සරියානුප්පදාකනනාති එත්ථ චීවරස්ස නිදස්සනවමසන

කවචස්ස ගහණං කතං, සමාපත්තියා නිදස්සනවමසන ඉස්සරියං ගහිතං. 

කු වංසප්පතිට්ඨාපෙන්තිකුලවංසස්ස කුලප්පමවණියාපතිට්ඨාපකං. ‘‘මම

සද්ධම්මවංසප්පතිට්ඨාපමකො’’ති නිච්චසාමපක්ඛත්තා සමාමසො දට්ඨබ්මබො, 
මම සද්ධම්මවංසස්ස පතිට්ඨාපමකො පවත්තමකොති වුත්තං මහොති.
වුත්තවචනමනුස්සරන්මතො අනුග්ගමහසීති චින්තයන්මතො 

ධම්මවිනයසඞ්ගායනත්ථං භික්ඛූනං උස්සාහං ෙමනසීති සම්බන්මධො, 
ධාතුභාෙනදිවමස තත්ථ සන්නිපතිතානං භික්ඛූනං උස්සාහං ෙමනසීති
අත්මථො. 

ඉදානි යථාවුත්තමත්ථං පාළියා විභාමවන්මතො ආහ ‘‘යථාහා’’තිආදි.

තත්ථ එෙමදාහන්ති එත්ථ ඉදන්ති නිපාතමත්තං. එෙං ස යන්ති ච

භුම්මත්මථ උපමයොගවචනං, එකස්මං සමමයති වුත්තං මහොති. පාවායාති

පාවානගරමතො, තත්ථ පිණ්ඩාය චරිත්වා කුසිනාරං ගමස්සාමීති

අද්ධානමග්ගප්පටිපන්මනොතිවුත්තංමහොති. අද්ධාන ග්ක ොතිචදීඝමග්මගො

වුච්චති. දීඝපරියාමයො මහත්ථ අද්ධානසද්මදො.  හතා භික්ඛුසඞ්කඝන

සද්ධින්ති ගුණමහත්මතනපිසඞ්ඛයාමහත්මතනපිමහතා.භික්ඛූනංසඞ්මඝන

භික්ඛුසඞ්මඝන, සමණගමණන සද්ධිං එකමතොති අත්මථො. 

‘‘පඤ්ච ත්කතහී’’තිආදිනා සඞ්ඛයාමහත්තං විභාමවති.  ත්ත-සද්මදො

මචත්ථ පමාණවචමනො ‘‘මභොෙමන මත්තඤ්ඤුතා’’තිආදීසු විය. සබ්බං

සුභද්දෙණ්ඩං විත්ථාරකතො කවදිතබ්බන්ති සබ්බං සුභද්දකණ්ඩං ඉධ
ආමනත්වාවිත්ථාරමතො දස්මසතබ්බන්තිඅධිප්පාමයො. 

‘‘තමතො පරන්ති තමතො භික්ඛූනං උස්සාහෙනනමතො පර’’න්ති 

ආචරියධම් පා ත්කථකරන වුත්තං.  හා ණ්ඨිපකද පන ‘‘තමතො පරන්ති

සුභද්දකණ්ඩමතොපර’’න්තිවුත්තං. ඉදමමමවත්ථසාරමතොපච්මචතබ්බන්ති
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මනො තක්මකො. අයමමව හි උස්සාහෙනනප්පකාමරො, යදිදං ‘‘හන්ද මයං, 

ආවුමසො, ධම්මඤ්ච විනයඤ්ච සඞ්ගාමයයයාම, පුමර අධම්මමො 

දිප්පතී’’තිආදි, තස්මා උස්සාහෙනනමතො පරන්ති න වත්තබ්බං මහට්ඨා 

උස්සාහෙනනප්පකාරස්සපාළියංඅවුත්තත්තා.අයඤ්මහත්ථපාළික්කමමො– 

‘‘අථමඛොආයස්මාමහාකස්සමපොභික්ඛූආමන්මතසි, එකමදාහං, 

ආවුමසො, සමයං පාවාය කුසිනාරං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්මනො මහතා

භික්ඛුසඞ්මඝන සද්ධිං පඤ්චමත්මතහි භික්ඛුසමතහි. අථ ඛ්වාහං, 

ආවුමසො, මග්ගාඔක්කම්මඅඤ්ඤතරස්මං රුක්ඛමූමලනිසීදිං. 

‘‘මතන මඛො පන සමමයන අඤ්ඤතමරො ආජීවමකො කුසිනාරාය
මන්දාරවපුප්ඵං ගමහත්වා පාවං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්මනො මහොති.

අද්දසං මඛො අහං, ආවුමසො, තං ආජීවකං දූරමතොව ආගච්ඡන්තං, 

දිස්වාන තං ආජීවකං එතදමවොචං ‘අපාවුමසො, අම්හාකං සත්ථාරං 

ොනාසී’ති? ‘ආම, ආවුමසො, ොනාම. අජ්ෙ සත්තාහපරිනිබ්බුමතො 

සමමණො මගොතමමො, තමතො මම ඉදං මන්දාරවපුප්ඵං ගහිතන්ති.

තත්රාවුමසො, මය මත භික්ඛූ අවීතරාගා, අප්මපකච්මච බාහා පග්ගය්හ

කන්දන්ති, ඡින්නපාතංපපතන්ති ආවට්ටන්තිවිවට්ටන්ති, ‘අතිඛිප්පං

භගවා පරිනිබ්බුමතො, අතිඛිප්පං සුගමතො පරිනිබ්බුමතො, අතිඛිප්පං

චක්ඛුං මලොමක අන්තරහිත’න්ති. මය පන මත භික්ඛූ වීතරාගා, මත

සතා සම්පොනා අධිවාමසන්ති ‘අනිච්චා සඞ්ඛාරා, තං කුමතත්ථ

ලබ්භා’’’ති. 

‘‘අථඛ්වාහං, ආවුමසො, මතභික්ඛූඑතදමවොචං– ‘අලං, ආවුමසො, 

මා මසොචිත්ථ මා පරිමදවිත්ථ, නන්මවතං, ආවුමසො, භගවතා

පටිකච්මචව අක්ඛාතං ‘සබ්මබමහව පිමයහි මනාමපහි නානාභාමවො

විනාභාමවො අඤ්ඤථාභාමවො. තංකුමතත්ථ, ආවුමසො, ලබ්භා, යංතං 

ොතංභූතංසඞ්ඛතංපමලොකධම්මං, තංවතමාපලුජ්ජී’තිමනතංඨානං

විජ්ෙතී’’ති. 

‘‘මතන මඛො පන සමමයන, ආවුමසො, සුභද්මදො නාම 

වුඩ්ඪපබ්බජිමතොතස්සංපරිසායංනිසින්මනොමහොති.අථමඛොආවුමසො

සුභද්මදො වුඩ්ඪපබ්බජිමතො මත භික්ඛූ එතදමවොච ‘අලං, ආවුමසො, මා

මසොචිත්ථ මා පරිමදවිත්ථ, සුමුත්තා මයං මතන මහාසමමණන, 

උපද්දුතාචමයං මහොම’ ‘ඉදං මවොකප්පති, ඉදංමවොන කප්පතී’ති, 

‘ඉදානිපනමයංයංඉච්ඡිස්සාම, තංකරිස්සාම, යංනඉච්ඡිස්සාම, න

තං කරිස්සාමා’ති. හන්ද මයං ආවුමසො ධම්මඤ්ච විනයඤ්ච

සඞ්ගාමයයයාම, පුමර අධම්මමො දිප්පති, ධම්මමො පටිබාහීයති, 

අවිනමයො පුමර දිප්පති, විනමයො පටිබාහීයති, පුමර අධම්මවාදිමනො

බලවන්මතො මහොන්ති, ධම්මවාදිමනො දුබ්බලා මහොන්ති, පුමර
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අවිනයවාදිමනො බලවන්මතො මහොන්ති, විනයවාදිමනො දුබ්බලා

මහොන්තී’’ති. 

‘‘‘මතන හි, භන්මත, මථමරො භික්ඛූ උච්චිනතූ’ති. අථ මඛො
ආයස්මා මහාකස්සමපො එමකනූනපඤ්චඅරහන්තසතානි උච්චිනි.

භික්ඛූආයස්මන්තංමහාකස්සපං එතදමවොචුං‘අයං, භන්මත, ආයස්මා

ආනන්මදොකිඤ්චාපිමසක්මඛො, අභබ්මබො ඡන්දා මදොසා මමොහාභයා

අගතිංගන්තුං, බහුචාමනනභගවමතොසන්තිමකධම්මමොචවිනමයො

ච පරියත්මතො. මතන හි, භන්මත, මථමරො ආයස්මන්තම්පි ආනන්දං

උච්චිනතූ’’’තිආදි(චූළව.437). 

තස්මා තකතො පරන්ති එත්ථ සුභද්දකණ්ඩමතො පරන්ති එවමත්මථො

දට්ඨබ්මබො. ‘‘සබ්බං සුභද්දකණ්ඩං විත්ථාරමතො මවදිතබ්බ’’න්තිහි ඉමනා

‘‘යංනඉච්ඡිස්සාම, නතංකරිස්සාමා’’තිඑතංපරියන්තං සුභද්දකණ්ඩපාළිං
දස්මසත්වා ඉදානි අවමසසං උස්සාහෙනනප්පකාරප්පවත්තං පාළිමමව

දස්මසන්මතො ‘‘හන්ද යං ආවුකසො’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ පුකර අධම්ක ො දිප්පතීති එත්ථ අධම්මමො නාම

දසකුසලකම්මපථධම්මපටිපක්ඛභූමතො අධම්මමො. පුකර දිප්පතීති අපි නාම

දිප්පති. අථ වා යාව අධම්මමො ධම්මං පටිබාහිතුං සමත්මථො මහොති, තමතො

පුමරතරමමවාතිඅත්මථො.ආසන්මනහිඅනාගමතඅයංපුමරසද්මදො. දිප්පතීති 

දිප්පිස්සති. පුමර-සද්දමයොමගන හිඅනාගතත්මථඅයං වත්තමානපමයොමගො

යථා‘‘පුරාවස්සතිමදමවො’’ති.මකචිපමනත්ථඑවං වණ්ණයන්ති‘‘පුමරති

පච්ඡා අනාගමත යථා අද්ධානං ගච්ඡන්තස්ස ගන්තබ්බමග්මගො ‘පුමර’ති

වුච්චති, තථා ඉධ දට්ඨබ්බ’’න්ති. අවිනකයොති පහානවිනයසංවරවිනයානං

පටිපක්ඛභූමතො අවිනමයො. ‘‘විනයවාදිමනො දුබ්බලා මහොන්තී’’ති එවං ඉති-

සද්මදොපි එත්ථ දට්ඨබ්මබො, ‘‘තමතො පරං ආහා’’ති ඉමනා සම්බන්මධො.

මපොත්ථමකසු පන කත්ථචි ඉති-සද්මදො න දිස්සති, පාළියං පන
දීඝනිකායට්ඨකථායඤ්චඅත්මථව ඉති-සද්මදො. 

කතන හීති උමයයොෙනත්මථ නිපාමතො. උච්චිනමන උමයයොමෙන්තා හි

තං මහාකස්සපත්මථරං එවමාහංසු. භික්ඛූ උච්චිනතූතිසඞ්ගීතියා අනුරූමප

භික්ඛූ උච්චිනිත්වා ගණ්හාතූති අත්මථො. ‘‘සකලනවඞ්ග…මප.… 

පරිග්ගමහසී’’ති එමතන සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසවපරියන්තානං 
යථාවුත්තපුග්ගලානං සතිපි ආගමාධිගමසබ්භාමව සහ පටිසම්භිදාහි 

මතවිජ්ොදිගුණයුත්තානං ආගමාධිගමසම්පත්තියා උක්කංසගතත්තා
සඞ්ගීතියා බහූපකාරතං දස්මසති. තත්ථ 

සෙ නවඞ් සත්ථුසාසනපරියත්තිධකරති සකලං සුත්තමගයයාදි නවඞ්ගං

එත්ථ, එතස්ස වා අත්ථීති සකලනවඞ්ගං, සත්ථුසාසනං. අත්ථකාමමන
පරියාපුණිතබ්බමතො දිට්ඨධම්මකාදිපුරිසත්තපරියත්තභාවමතොචපරියත්තීති 
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තීණි පිටකානි වුච්චන්ති, තං සකලනවඞ්ගසත්ථුසාසනසඞ්ඛාතං පරියත්තිං

ධාමරන්තීති සකලනවඞ්ගසත්ථුසාසනපරියත්තිධරා, තාදිමසති අත්මථො.
බහූනං නානප්පකාරානං කිමලසානං සක්කායදිට්ඨියා ච අවිහතත්තා තා

ෙමනන්ති, තාහි වා ෙනිතාති පුථුජ්ජනා. දුවිධා පුථුජ්ෙනා අන්ධපුථුජ්ෙනා 
කලයාණපුථුජ්ෙනාති. තත්ථ මයසං ඛන්ධධාතුආයතනාදීසු 

උග්ගහපරිපුච්ඡාසවනධාරණපච්චමවක්ඛණානිනත්ථි, මත අන්ධපුථුජ්ෙනා.

මයසං තානි අත්ථි, මත කලයාණපුථුජ්ෙනා. මත ඉධ ‘‘පුථුජ්ෙනා’’ති
අධිප්මපතා. සමථභාවනාසිමනහාභාමවනසුක්ඛාලූඛා අසිනිද්ධා විපස්සනා

එමතසන්ති සුක්ෙවිපස්සො. 

තිපිටෙසබ්බපරියත්තිප්පකභදධකරති තිණ්ණං පිටකානං සමාහාමරො

තිපිටකං, තිපිටකසඞ්ඛාතං නවඞ්ගාදිවමසන අමනකධා භින්නං 

සබ්බපරියත්තිප්පමභදං ධාමරන්තීති තිපිටකසබ්බපරියත්තිප්පමභදධරා, 

තාදිමසති අත්මථො. අනු අනු තංසමඞ්ගීනං භාමවති වඩ්මඪතීති අනුභාමවො, 

අනුභාමවො එව ආනුභාමවො, පභාමවො. මහන්මතො ආනුභාමවො මයසං මත 

 හානුභාවා. කතවිජ්ජාදිකභකදති තිස්මසො විජ්ොමයව මතවිජ්ො, තා ආදි

මයසං ඡළභිඤ්ඤාදීනං මත මතවිජ්ොදමයො, මත මභදා අමනකප්පකාරා

භින්නාඑමතසන්තිමතවිජ්ොදිමභදා, ඛීණාසවා, තාදිමසතිඅත්මථො. අථවා 

තිස්මසොවිජ්ොඑතස්සඅත්ථීතිමතවිජ්මෙො, මසොආදිමයසංඡළභිඤ්ඤාදීනං

මත මතවිජ්ොදමයො, මත මභදා මයසං ඛීණාසවානං මත මතවිජ්ොදිමභදා, 

තාදිමසති අත්මථො. කය සන්ධාය ඉදං වුත්තන්ති මය භික්ඛූ සන්ධාය ඉදං

‘‘අථ මඛො ආයස්මා’’තිආදිවචනං සඞ්ගීතික්ෙන්ධකෙ (චූළව. 437) 
වුත්තන්තිඅත්මථො. 

කිස්සපනාතිකස්මාපන.සික්ඛතීති කසක්කෙො, අථවාසික්ඛනංසික්ඛා, 
සාමයව තස්ස සීලන්ති මසක්මඛො. මසො හි අපරිමයොසිතසික්ඛත්තා ච
තදධිමුත්තත්තා ච එකන්මතන සික්ඛනසීමලො න අමසක්මඛො විය

පරිනිට්ඨිතසික්මඛො තත්ථ පටිපස්සද්ධුස්සාමහො, නාපි විස්සට්ඨසික්මඛො
පචුරෙමනොවියතත්ථඅනධිමුත්මතො. අථවා අරියායොතියාතීසු සික්ඛාසු

ොමතො, තත්ථ වා භමවොති මසක්මඛො. අථ වා ඉක්ඛති එතායාති ඉක්ඛා, 
මග්ගඵලසම්මාදිට්ඨි. සහ ඉක්ඛායාති මසක්මඛො. උපරිමග්ගත්තයකිච්චස්ස 

අපරිමයොසිතත්තා සහ කරණීමයනාති සෙරණීකයො. අස්සාති අමනන. 

අසම්මුොපටිග් හිතංනා  නත්ථීතිනනුච– 

‘‘ද්වාසීතිබුද්ධමතොගණ්හිං, ද්මවසහස්සානිභික්ඛුමතො; 

චතුරාසීති සහස්සානි, මය මම ධම්මා පවත්තිමනො’’ති. (මථරගා. 
1027) – 

වුත්තත්තා කථමමතං යුජ්ෙතීති? ද්මව සහස්සානි භික්ඛුමතොති වුත්තම්පි
භගවමතොසන්තිමකපටිග්ගහිතමමවාතිකත්වාවුත්තන්තිනායංවිමරොමධො. 



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

43 

පටුන 

බහුොරත්තාති බහුඋපකාරත්තා. උපකාරවචමනො මහත්ථ කාරසද්මදො. 

අස්සාතිභමවයය. 

අතිවිය විස්සත්කථොති අතිවිය විස්සාසිමකො. නන්ති ආනන්දත්මථරං, 

‘‘ඔවදතී’’ති ඉමනා සම්බන්මධො. ආනන්දත්මථරස්ස මයභුමයයනනවකාය

පරිසාය විබ්භමමනනමහාකස්සපත්මථමරො එවමාහ ‘‘න වායංකු ාරකෙො

 ත්ත ඤ්ඤාසී’’ති. තථා හි පරිනිබ්බුමත සත්ථරි මහාකස්සපත්මථමරො
සත්ථුපරිනිබ්බාමන සන්නිපතිතස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මජ්මඣ නිසීදිත්වා 

ධම්මවිනයසඞ්ගායනත්ථං පඤ්චසමත භික්ඛූ උච්චිනිත්වා ‘‘ආවුමසො, 

රාෙගමහ වස්සං වසන්තා ධම්මවිනයං සඞ්ගාමයයයාම, තුම්මහ පුමර
වස්සූපනායිකාය අත්තමනො අත්තමනො පලිමබොධං පච්ඡින්දිත්වා රාෙගමහ

සන්නිපතථා’’ති වත්වා අත්තනා රාෙගහං ගමතො. ආනන්දත්මථමරොපි
භගවමතො පත්තචීවරමාදායමහාෙනං සඤ්ඤාමපන්මතොසාවත්ථිං ගන්ත්වා
තමතොනික්ඛම්මරාෙගහංගච්ඡන්මතො දක්ඛිණගරිස්මං චාරිකංචරි.තස්මං 
සමමය ආනන්දත්මථරස්ස තිංසමත්තා සද්ධිවිහාරිකා මයභුමයයන
කුමාරභූතා එකවස්සිකදුවස්සිකභික්ඛූ මචව අනුපසම්පන්නා ච විබ්භමංසු.

කස්මා පමනමත පබ්බජිතා, කස්මා විබ්භමංසූති? මතසං කිර මාතාපිතමරො

චින්මතසුං ‘‘ආනන්දත්මථමරො සත්ථුවිස්සාසිමකො අට්ඨ වමර යාචිත්වා

උපට්ඨහති, ඉච්ඡිතිච්ඡිතට්ඨානං සත්ථාරං ගමහත්වා ගන්තුං සක්මකොති, 

අම්හාකං දාරමක එතස්ස සන්තිමක පබ්බාමෙස්සාම, මසො සත්ථාරං

ගමහත්වා ආගමස්සති, තස්මං ආගමත මයං මහාසක්කාරං කාතුං

ලභිස්සාමා’’ති ඉමනා තාව කාරමණන මනසං ඤාතකා මත පබ්බාමෙසුං.

සත්ථරි පන පරිනිබ්බුමත මතසං සා පත්ථනා උපච්ඡින්නා, අථ මන
එකදිවමසමනවඋප්පබ්බාමෙසුං. 

අථ ආනන්දත්මථරං දක්ඛිණගරිස්මං චාරිකං චරිත්වා රාෙගහමාගතං 

දිස්වා මහාකස්සපත්මථමරො එවමාහ ‘‘න වායං කුමාරමකො

මත්තමඤ්ඤාසී’’ති.වුත්තඤ්මහතං කස්සපසංයුත්මත– 

‘‘අථකිඤ්චරහිත්වං, ආවුමසොආනන්ද, ඉමමහිනමවහිභික්ඛූහි 
ඉන්ද්රිමයසු අගුත්තද්වාමරහි මභොෙමන අමත්තඤ්ඤූහි ොගරියං

අනනුයුත්මතහි සද්ධිං චාරිකං චරසි, සස්සඝාතං මඤ්මඤ චරසි, 

කුලූපඝාතං මඤ්මඤ චරසි, ඔලුජ්ෙති මඛො මත, ආවුමසො ආනන්ද, 

පරිසා, පලුජ්ෙන්තිමඛොමතආවුමසොනවප්පායා, නවායංකුමාරමකො 
මත්තමඤ්ඤාසීති. 

‘‘අපිමමභන්මතකස්සපසිරස්මං පලිතානිොතානි, අථචපන
මයං අජ්ොපිආයස්මමතොමහාකස්සපස්සකුමාරකවාදානමුච්චාමාති.

තථා හි පන ත්වං, ආවුමසො ආනන්ද, ඉමමහි නමවහි භික්ඛූහි
ඉන්ද්රිමයසු අගුත්තද්වාමරහි මභොෙමන අමත්තඤ්ඤූහි ොගරියං
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අනනුයුත්මතහි සද්ධිං චාරිකං චරසි, සස්සඝාතං මඤ්මඤ චරසි, 

කුලූපඝාතං මඤ්මඤ චරසි, ඔලුජ්ෙති මඛො මත, ආවුමසො ආනන්ද, 

පරිසා, පලුජ්ෙන්තිමඛොමතආවුමසොනවප්පායා, නවායංකුමාරමකො

මත්තමඤ්ඤාසී’’ති(සං.නි. 2.154). 

තත්ථ (සං. නි. අට්ඨ. 2.2.154) සස්සඝාතං  ඤ්කඤචරසීති සස්සං

ඝාමතන්මතො විය ආහිණ්ඩසි. කුලූපඝාතං  ඤ්කඤ චරසීති කුලානි
උපඝාමතන්මතො විය හනන්මතො විය ආහනන්මතො විය ආහිණ්ඩසි. 

ඔලුජ්ජතීති පලුජ්ෙති භිජ්ෙති. පලුජ්ජන්ති කෙො කත ආවුකසො නවප්පායාති, 

ආවුමසො, එවං එමත තුය්හං පාමයන මයභුමයයන නවකා

එකවස්සිකදුවස්සිකදහරා මචව සාමමණරා ච පලුජ්ෙන්ති. න වායං

කු ාරකෙො  ත්ත ඤ්ඤාසීති අයං කුමාරමකො අත්තමනො පමාණං න වත

ොනාතීති මථරං තජ්මෙන්මතො ආහ. කු ාරෙවාදා න මුච්චා ාති

කුමාරකවාදමතො න මුච්චාම. තථා හි පන ත්වන්ති ඉදමස්ස එවං

වත්තබ්බතාය කාරණදස්සනත්ථංවුත්තං.අයඤ්මහත්ථඅධිප්පාමයො– යස්මා

ත්වංඉමමහිනවමකහි භික්ඛූහිඉන්ද්රියසංවරරහිමතහිසද්ධිංවිචරසි, තස්මා

කුමාරමකහිසද්ධිංචරන්මතො ‘‘කුමාරමකො’’තිවත්තබ්බතංඅරහසීති. 

‘‘නවායංකුමාරමකොමත්තමඤ්ඤාසී’’තිඑත්ථ වා-සද්මදො පදපූරමණ. 

වා-සද්මදො හි උපමානසමුච්චයසංසයවවස්සග්ගපදපූරණවිකප්පාදීසු බහූසු

අත්මථසුදිස්සති.තථාමහස ‘‘පණ්ඩිමතොවාපිමතනමසො’’තිආදීසු(ධ.ප.

63) උපමාමන දිස්සති, සදිසභාමවති අත්මථො. ‘‘තං වාපි ධීරා මුනි

මවදයන්තී’’තිආදීසු (සු. නි. 213) සමුච්චමය. ‘‘මක වා ඉමම කස්ස

වා’’තිආදීසු (පාරා. 296) සංසමය. ‘‘අයං වා ඉමමසං සමණබ්රාහ්මණානං

සබ්බබාමලො සබ්බමූළ්මහො’’තිආදීසු (දී. නි. 1.181) වවස්සග්මග. ‘‘මය හි

මකචි, භික්ඛමව, සමණා වාබ්රාහ්මණාවා’’තිආදීසු (ම.නි.1.170; සං.නි.

2.13) විකප්මපති. ඉධ පන පදපූරමණ දට්ඨබ්මබො. මතමනව ච 

ආචරියධම් පා ත්කථකරන වුත්තං ‘‘වාසද්දස්සඅත්ථුද්ධාරංකමරොන්මතන

‘න වායං කුමාරමකො මත්තමඤ්ඤාසී’තිආදීසු (සං. නි. 2.154) 

පදපූරමණ’’ති.අට්ඨකථායම්පි(සං.නි.අට්ඨ.2.2.154) එත්තකමමව වුත්තං

‘‘නවායංකුමාරමකොමත්තමඤ්ඤාසීතිඅයංකුමාරමකොඅත්තමනොපමාණං

න වත ොනාතීති මථරං තජ්මෙන්මතො ආහා’’ති. එත්ථාපි වතාති

වචනසිලිට්ඨතාය වුත්තං.යංපමනත්ථ කෙනචි වුත්තං ‘‘නවායන්තිඑත්ථ

වාති විභාසා, අඤ්ඤාසිපි න අඤ්ඤාසිපීති අත්මථො’’ති. තං තස්ස 

මතිමත්තන්තිදට්ඨබ්බං.නමහත්ථඅයමත්මථොසම්භවති, තස්මාඅත්තමනො

පමාණං නාඤ්ඤාසීති එවමත්මථො මවදිතබ්මබො. තත්රාති එවං සති. 

ඡන්දා  නං වියාති එත්ථ ඡන්දා ආගමනං වියාති පදච්මඡමදො කාතබ්මබො, 

ඡන්මදනආගමනංපවත්තනංවියාතිඅත්මථො, ඡන්මදනඅකත්තබ්බකරණං
වියාති වුත්තං මහොති. ඡන්දං වා ආගච්ඡති සම්පමයොගවමසනාති
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ඡන්දාගමනං, තථාපවත්මතොඅපායගමනීතිමයො අකුසලචිත්තුප්පාමදො.අථවා

අනනුරූපං ගමනං අගමනං, ඡන්මදන අගමනං ඡන්දාගමනං, ඡන්මදන
සිමනමහනඅනනුරූපංගමනංපවත්තනංඅකත්තබ්බකරණංවියාතිවුත්තං

මහොති. අකසක්ෙපටිසම්භිදාප්පත්කතති අමසක්ඛභූතා පටිසම්භිදා 

අමසක්ඛපටිසම්භිදා, තං පත්මත, පටිලද්ධඅමසක්ඛපටිසම්භිමදති අත්මථො. 

අනු තියාතිඅනුඤ්ඤාය, යාචනායාතිවුත්තංමහොති. 

‘‘කිඤ්චාපි මසක්මඛො’’ති ඉදං න මසක්ඛානං අගතිගමනසබ්භාමවන 

වුත්තං, අමසක්ඛානංමයවපනඋච්චිනිතත්තාතිදට්ඨබ්බං.පඨමමග්මගමනව

හි චත්තාරි අගතිගමනානි පහීයන්ති, තස්මා කිඤ්චාපි මසක්මඛො, තථාපි
මථමරො ආයස්මන්තම්පි ආනන්දං උච්චිනතූති එවමමත්ථ සම්බන්මධො

මවදිතබ්මබො.නපන කිඤ්චාපිමසක්මඛො, තථාපිඅභබ්මබොඅගතිංගන්තුන්ති

මයොමෙතබ්බං. ‘‘අභබ්මබො’’තිආදිනා පන ධම්මසඞ්ගීතියා තස්ස අරහභාවං

දස්මසන්තා විජ්ෙමාමන ගුමණ කමථන්ති. තත්ථ ඡන්දාති ඡන්මදන, 

සිමනමහනාතිඅත්මථො. අ තිං න්තුන්තිඅගන්තබ්බංගන්තුං, අකත්තබ්බං 
කාතුන්තිවුත්තංමහොති.ඉමානිපනචත්තාරිඅගතිගමනානිභණ්ඩභාෙනීතිමය
ච විනිච්ඡයට්ඨාමන ච ලබ්භන්ති. තත්ථ භණ්ඩභාෙනීතිමය තාව අත්තමනො
භාරභූතානං භික්ඛූනං අමනාමප භණ්මඩ සම්පත්මත තං පරිවත්තිත්වා
මනාපං මදන්මතො ඡන්දාගතිං ගච්ඡති නාම. අත්තමනො පන අභාරභූතානං
මනාමප භණ්මඩ සම්පත්මත තං පරිවත්තිත්වා අමනාපං මදන්මතො
මදොසාගතිං ගච්ඡති නාම. භණ්මඩසු භාෙනීතියවත්ථුඤ්ච ඨිතිකඤ්ච 

අොනන්මතො මමොහාගතිං ගච්ඡතිනාම. මුඛරානං වා රාොදිනිස්සිතානං වා

‘‘ඉමම මම අමනාමප භණ්මඩ දින්මන අනත්ථං කමරයය’’න්ති භමයන
පරිවත්තිත්වා මනාපං මදන්මතො භයාගතිං ගච්ඡතිනාම. මයො පන එවං න

ගච්ඡති, සබ්මබසංතුලාභූමතොපමාණභූමතොමජ්ඣත්මතොවහුත්වා යංයස්ස

පාපුණාති, තමදව තස්ස මදති, අයං චතුබ්බිධම්පි අගතිං න ගච්ඡති නාම. 
විනිච්ඡයට්ඨාමන පන අත්තමනො භාරභූතස්ස ගරුකාපත්තිං ලහුකාපත්තිං
කත්වා කමථන්මතො ඡන්දාගතිං ගච්ඡති නාම. ඉතරස්ස ලහුකාපත්තිං
ගරුකාපත්තිං කත්වා කමථන්මතො මදොසාගතිං ගච්ඡති නාම.
ආපත්තිවුට්ඨානං පන සමුච්චයක්ඛන්ධකඤ්ච අොනන්මතො මමොහාගතිං

ගච්ඡති නාම. මුඛරස්ස වා රාෙපූජිතස්ස වා ‘‘අයං මම ගරුකං කත්වා

ආපත්තිංකමථන්තස්ස අනත්ථම්පිකමරයයා’’තිගරුකමමව ලහුකාපත්තිං
කමථන්මතො භයාගතිං ගච්ඡති නාම. මයො පන සබ්මබසං යථාභූතමමව

කමථසි, අයං චතුබ්බිධම්පිඅගතිගමනංනගච්ඡතිනාම.මථමරොපිතාදිමසො

චතුන්නම්පි අගතිගමනානං පඨමමග්මගමනව පහීනත්තා, තස්මා
සඞ්ගායනවමසනධම්මවිනයවිනිච්ඡමයසම්පත්මත ඡන්දාදිවමසනඅඤ්ඤථා

අකමථත්වා යථාභූතමමව කමථතීති වුත්තං ‘‘අභබ්කබො…කප.… අ තිං

 න්තු’’න්ති. පරියත්කතොතිඅධීමතො, උග්ගහිමතොතිඅත්මථො. 
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පටුන 

උච්චිනකතනාති උච්චිනිත්වා ගහිමතන. එතදකහොසීති එතං

පරිවිතක්කනංඅමහොසි. රාජ හං කෙො හාක ොචරන්තිඑත්ථ ‘‘රාෙගහන්ති

රාෙගහසාමන්තං ගමහත්වා වුත්ත’’න්ති චූළ ණ්ඨිපකද  ජ්ඣි  ණ්ඨිපකද 

ච වුත්තං. ගාමවො චරන්ති එත්ථාති මගොචමරො, මගොචමරො විය මගොචමරො, 

භික්ඛාචරණට්ඨානං. මසො මහන්මතො අස්ස, එත්ථාති වා මහාමගොචරං, 

රාෙගහං. ථාවරෙම් න්තිචිරට්ඨායිකම්මං. විසභා පුග් ක ො සුභද්දසදිමසො. 

උක්කෙොකටයයාති නිවාමරයයාති අත්මථො. ඤත්තිදුතිකයන ෙම්ක න

සාකවසීති– 

‘‘සුණාතු මම, ආවුමසො, සඞ්මඝො, යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, 

සඞ්මඝො ඉමානි පඤ්ච භික්ඛුසතානි සම්මන්මනයය ‘රාෙගමහ වස්සං 

වසන්තානි ධම්මඤ්ච විනයඤ්ච සඞ්ගායිතුං, න අඤ්මඤහි භික්ඛූහි

රාෙගමහවස්සං වසිතබ්බ’න්ති, එසාඤත්ති. 

‘‘සුණාතු මම, ආවුමසො, සඞ්මඝො, සඞ්මඝො ඉමානි පඤ්ච

භික්ඛුසතානි සම්මන්නති ‘රාෙගමහ වස්සං වසන්තානි ධම්මඤ්ච

විනයඤ්ච සඞ්ගායිතුං, න අඤ්මඤහි භික්ඛූහි රාෙගමහ වස්සං

වසිතබ්බ’න්ති, යස්සායස්මමතො ඛමති ඉමමසං පඤ්චන්නං 

භික්ඛුසතානං සම්මුති ‘රාෙගමහ වස්සං වසන්තානං ධම්මඤ්ච

විනයඤ්ච සඞ්ගායිතුං, න අඤ්මඤහි භික්ඛූහි රාෙගමහ වස්සං

වසිතබ්බ’න්ති, මසොතුණ්හස්ස.යස්සනක්ඛමති, මසොභාමසයය. 

‘‘සම්මතානි සඞ්මඝන ඉමානි පඤ්ච භික්ඛුසතානි ‘රාෙගමහ

වස්සං වසන්තානි ධම්මඤ්ච විනයඤ්ච සඞ්ගායිතුං, න අඤ්මඤහි

භික්ඛූහි රාෙගමහ වස්සං වසිතබ්බ’න්ති, ඛමති සඞ්ඝස්ස, තස්මා

තුණ්හී, එවමමතං ධාරයාමී’’ති(චූළව.437) – 

එවං ඤත්තිදුතිමයන කම්මමන සාමවසි. ඉදං සන්ධාය වුත්තං ‘‘තං 

සඞ්ගීතික්ඛන්ධමකවුත්තනමයමනවඤාතබ්බ’’න්ති. 

අයං පනකම්මවාචාතථාගතස්ස පරිනිබ්බානමතො එකවීසතිමම දිවමස

කතා. වුත්තඤ්මහතං දීඝනොයට්ඨෙථායං (දී. නි. අට්ඨ. 

1.පඨමසඞ්ගීතිකථා) ‘‘අයං පන කම්මවාචා තථාගතස්ස පරිනිබ්බානමතො
එකවීසතිමම දිවමස කතා. භගවා හි විසාඛපුණ්ණමායං පච්චූසසමමය

පරිනිබ්බුමතො, අථස්ස සත්තාහං සුවණ්ණවණ්ණං සරීරං ගන්ධමාලාදීහි
පූෙයිංසු. එවං සත්තාහං සාධුකීළනදිවසා නාම අමහසුං. තමතො සත්තාහං

චිතකායඅග්ගනාඣායි, සත්තාහංසත්තිපඤ්ෙරංකත්වා සන්ථාගාරසාලායං
ධාතුපූෙං කරිංසූති එකවීසති දිවසා ගතා. මෙට්ඨමූලසුක්කපක්ඛපඤ්චමයං
පන ධාතුමයො භාෙයිංසු. එතස්මං ධාතුභාෙනදිවමස සන්නිපතිතස්ස
මහාභික්ඛුසඞ්ඝස්ස සුභද්මදන වුඩ්ඪපබ්බජිමතන කතං අනාචාරං 
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ආමරොමචත්වා වුත්තනමයමනව භික්ඛූ උච්චිනිත්වා අයං කම්මවාචා කතා.

ඉමඤ්චපන කම්මවාචංකත්වාමථමරොභික්ඛූආමන්මතසි‘ආවුමසොඉදානි

තුම්හාකංචත්තාලීසදිවසා ඔකාමසො, තමතොපරංඅයංනාමමනොපලිමබොමධො

අත්ථීතිවත්තුංනලබ්භා, තස්මා එත්ථන්තමර යස්සමරොගපලිමබොමධො වා

ආචරියුපජ්ඣායපලිමබොමධො වා මාතාපිතුපලිමබොමධො වා අත්ථි, පත්තං වා 

පනපචිතබ්බංචීවරංවාකාතබ්බං, මසොතංපලිමබොධංඡින්දිත්වාකරණීයං

කමරොතූ’ති. එවඤ්ච පන වත්වා මථමරො අත්තමනො පඤ්චසතාය පරිසාය

පරිවුමතො රාෙගහං ගමතො, අඤ්මඤපි මහාමථරා අත්තමනො අත්තමනො
පරිවාරංගමහත්වාමසොකසල්ලසමප්පිතං මහාෙනංඅස්සාමසතුකාමාතංතං
දිසං පක්කන්තා. පුණ්ණත්මථමරො පන සත්තසතභික්ඛුපරිවාමරො

‘තථාගතස්ස පරිනිබ්බානට්ඨානං ආගතාගතං මහාෙනං අස්සාමසස්සාමී’ති

කුසිනාරායමමවඅට්ඨාසි.ආයස්මාආනන්මදොයථාපුබ්මබ අපරිනිබ්බුතස්ස, 
එවං පරිනිබ්බුතස්සපි භගවමතො සයමමව පත්තචීවරමාදාය පඤ්චහි 

භික්ඛුසමතහි සද්ධිං මයන සාවත්ථි මතන චාරිකං පක්කාම. ගච්ඡමතො

පනස්ස පරිවාරා භික්ඛූ ගණනපථං වීතිවත්තා’’ති. තස්මා තථාගතස්ස
පරිනිබ්බානමතො තීසුසත්තාමහසුඅතික්කන්මතසුඑකවීසතිමමදිවමසඉමං
කම්මවාචං සාමවත්වාමථමරොරාෙගහංපක්කන්මතොතිමවදිතබ්බං. 

යදි එවං කස්මා පන ඉධ  ඞ්  සුත්තට්ඨෙථායඤ්ච (ඛු. පා. අට්ඨ.

5.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා) ‘‘සත්තසු සාධුකීළනදිවමසසු සත්තසු ච

ධාතුපූොදිවමසසු වීතිවත්මතසූ’’ති වුත්තං? සත්තසු ධාතුපූොදිවමසසු
ගහිමතසු තදවිනාභාවමතො මජ්මඣ චිතකාය ඣාපනසත්තාහම්පි 
ගහිතමමවාති කත්වා විසුං න වුත්තං විය දිස්සති. යදි එවං අථ කස්මා

‘‘අඩ්ඪමාමසො අතික්කන්මතො, දියඩ්ඪමාමසොමසමසො’’තිචවුත්තන්ති? නායං

මදොමසො.අප්පකඤ්හිඌනමධිකං වාගණනූපගංනමහොති, තස්මාසමුදාමයො
අප්පමකනඅධිමකොපිඅනධිමකොවියමහොතීතිකත්වා අඩ්ඪමාසමතොඅධිමකපි

පඤ්ච දිවමස ‘‘අඩ්ඪමාමසො අතික්කන්මතො’’ති වුත්තං 

‘‘ද්වාසීතිඛන්ධකවත්තානං කත්ථචි අසීතිඛන්ධකවත්තානීති’’ති වචනං විය.
තථා අප්පමකන ඌමනොපි ච සමුදාමයො අනූමනො විය මහොතීති කත්වා

‘‘දියඩ්ඪමාසමතොඌමනපිපඤ්චදිවමස දියඩ්ඪමාමසොමසමසො’’තිචවුත්තං. 

සතිපට්ඨානවිභඞ් ට්ඨෙථායඤ්හි (විභ. අට්ඨ. 356) ඡමාසමතො ඌමනපි 

අඩ්ඪමාමස‘‘ඡමාමසසජ්ඣාමයොකාතබ්මබො’’තිවුත්තවචනංවිය.තත්ථහි
තචපඤ්චකාදීසු චතූසු පඤ්චමකසු ද්වීසු ච ඡක්මකසු එමකකස්මං

අනුමලොමමතො පඤ්චාහං, පටිමලොමමතො පඤ්චාහං, අනුමලොමපටිමලොමමතො

පඤ්චාහං, තථා පුරිමපුරිමමහි පඤ්චකඡක්මකහි සද්ධිං අනුමලොමමතො

පඤ්චාහං, පටිමලොමමතො පඤ්චාහං, අනුමලොමපටිමලොමමතො පඤ්චාහන්ති
එවං විසුං තිපඤ්චාහං එකමතො තිපඤ්චාහඤ්ච සජ්ඣායං කත්වා ඡමාසං
සජ්ඣාමයො කාතබ්මබොති වචනං විය. තත්ථ හි වක්කපඤ්චකාදීසු තීසු
පඤ්චමකසු ද්වීසු ච ඡක්මකසු විසුං මහට්ඨිමමහි එකමතො ච සජ්ඣාමය
පඤ්චන්නං පඤ්චන්නං පඤ්චකානං වමසන පඤ්චමාසපරිපුණ්ණා
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ලබ්භන්ති, තචපඤ්චමක පන විසුං තිපඤ්චාහමමවාති 
අඩ්ඪමාමසොමයමවමකොලබ්භතීතිඅඩ්ඪමාසාධිකපඤ්චමාසාලබ්භන්ති. 

එවං සති යථා තත්ථ අඩ්ඪමාමස ඌමනපි මාසපරිච්මඡමදන 
පරිච්ඡිජ්ෙමාමන සජ්ඣාමය ඡ මාසා පරිච්මඡදකා මහොන්තීති
පරිච්ඡිජ්ෙමානස්ස සජ්ඣායස්ස සත්තමාසාදිමාසන්තරගමනනිවාරණත්ථං

ඡමාසග්ගහණං කතං, න සකලඡමාමස සජ්ඣායප්පවත්තිදස්සනත්ථං, 
එවමධාපි මාසවමසන කාමල පරිච්ඡිජ්ෙමාමන ඌමනපි පඤ්චදිවමස
දියඩ්ඪමාමසො පරිච්මඡදමකො මහොතීති පරිච්ඡිජ්ෙමානස්ස කාලස්ස 

ද්විමාසාදිමාසන්තරගමනනිවාරණත්ථං ‘‘දියඩ්ඪමාමසො මසමසො’’ති
දියඩ්ඪමාසග්ගහණං කතන්තිඑවමමත්ථඅත්මථොගමහතබ්මබො.අඤ්ඤථාච
අට්ඨකථාවචනානං අඤ්ඤමඤ්ඤවිමරොමධො ආපජ්ෙති. එකාහමමව වා
භගවමතො සරීරං චිතකාය ඣායීති ඛුද්දකභාණකානං අධිප්පාමයොති 

ගමහතබ්බං. එවඤ්හි සති පරිනිබ්බානමතො සත්තසු සාධුකීළනදිවමසසු
වීතිවත්මතසු අට්ඨමයං චිතකාය භගවමතො සරීරංඣාමපත්වා තමතො පරං

සත්තසු දිවමසසු ධාතුපූෙං අකංසූති අඩ්ඪමාමසො අතික්කන්මතො, ගම්හානං
දියඩ්මඪො ච මාමසො මසමසො මහොති. පරිනිබ්බානසුත්තන්තපාළියම්පි හි

චිතකාය ඣාපනසත්තාහං න ආගතං, ද්මවමයව සත්තාහානි ආගතානි, 

උපපරික්ඛිත්වා පන යං රුච්චති, තං ගමහතබ්බං. ඉමතො අඤ්මඤන වා 

පකාමරනයථාන විරුජ්ඣති, තථාකාරණං පරිමයසිතබ්බං. යං පමනත්ථ 

කෙනචි වුත්තං ‘‘අඩ්ඪමාමසො අතික්කන්මතොති එත්ථ එමකො දිවමසො 

නට්මඨො. මසො පාටිපදදිවමසො මකොලාහලදිවමසො නාම, තස්මා ඉධ න

ගහිමතො’’ති. තං න සුන්දරං පරිනිබ්බානසුත්තන්තපාළියං
පාටිපදදිවසමතොමයව පට්ඨාය සත්තාහස්ස වුත්තත්තා අට්ඨකථායඤ්ච
පරිනිබ්බානදිවමසනපි සද්ධිං තිණ්ණං සත්තාහානං ගහිතත්තා. තථා හි 
පරිනිබ්බානදිවමසන සද්ධිං තිණ්ණං සත්තාහානං ගහිතත්තා
මෙට්ඨමූලසුක්කපඤ්චමී එකවීසතිමමොදිවමසොමහොති. 

සත්තසු සාධුකීළනදිවකසසූති එත්ථ සාධුකීළනං නාම සංමවගවත්ථුං
කිත්මතත්වා කිත්මතත්වා අනිච්චතාපටිසංයුත්තානි ගීතානි ගායිත්වා

පූොවමසන කීළනමතො සුන්දරං කීළනන්ති සාධුකීළනං. අථ වා

සපරහිතසාධනට්මඨනසාධු, මතසංසංමවගවත්ථුං කිත්මතත්වාකිත්මතත්වා

කීළනං සාධුකීළනං, උළාරපුඤ්ඤපසවනමතො 
සම්පරායිකත්ථාවිමරොධිකීළාවිහාමරොති අත්මථො. එත්ථ ච පුරිමස්මං
සත්තාමහ සාධුකීළාය එකමදමසන කතත්තා සාධුකීළනදිවසා නාම මත
ොතා. විමසසමතො පන ධාතුපූොදිවමසසුමයව සාධුකීළනං අකංසු.

තමතොමයවචමහාපරිනිබ්බානසුත්තන්තපාළියං– 

‘‘අථ මඛො මකොසිනාරකා මල්ලා භගවමතො සරීරානි සත්තාහං
සන්ථාගාමර සත්තිපඤ්ෙරං කරිත්වා ධනුපාකාරං පරික්ඛිපාමපත්වා 



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

49 

පටුන 

නච්මචහි ගීමතහිවාදිමතහිමාමලහිගන්මධහිසක්කරිංසුගරුංකරිංසු

මාමනසුංපූමෙසු’’න්ති (දී.නි.2.235). 

එතස්සඅට්ඨකථායං(දී.නි.අට්ඨ.2.235) වුත්තං– 

‘‘කස්මා පමනමතඑවමකංසූති? ඉමතොපුරිමමසු ද්වීසුසත්තාමහසු
මත භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ඨානනිසජ්මෙොකාසං කමරොන්තා 
ඛාදනීතියමභොෙනීතියාදීනි සංවිදහන්තා සාධුකීළිකාය ඔකාසං න ලභිංසු.

තමතො මනසං අමහොසි ‘ඉමං සත්තාහංසාධුකීළිතංකීළිස්සාම, ඨානං

මඛො පමනතං විජ්ෙති, යං අම්හාකං පමත්තභාවං ඤත්වා මකොචිමදව

ආගන්ත්වා ධාතුමයො ගණ්මහයය, තස්මා ආරක්ඛං ඨමපත්වා 

කීළිස්සාමා’ති, මතනමතඑවමකංසූ’’ති. 

තස්මාවිමසසමතොසාධුකීළිකාධාතුපූොදිවමසසුමයවාතිදට්ඨබ්බං. මතපන

ධාතුපූොයකතත්තා ‘‘ධාතුපූොදිවසා’’ති පාකටා ොතාතිආහ ‘‘සත්තසු ච

ධාතුපූජාදිවකසසූ’’ති. උපෙට්ඨාති ආසන්නා. වස්සං උපමනන්ති

උපගච්ඡන්තිඑත්ථාති වස්සූපනායිො. එෙං ග් ං කතොති චාරිකංචරිත්වා
මහාෙනං අස්සාමසතුං එමකන මග්මගන ගමතො. එවං
අනුරුද්ධත්මථරාදමයොපි මතසු මතසු ෙනපමදසු චාරිකං චරිත්වා මහාෙනං

අස්සාමසන්තා ගතාති දට්ඨබ්බං. කයන සාවත්ථි, කතන චාරිෙං පක්ොමීති

යත්ථ සාවත්ථි, තත්ථ චාරිකං පක්කාම, මයන වා දිසාභාමගන සාවත්ථි

පක්කමතබ්බාමහොති, මතනදිසාභාමගන චාරිකංපක්කාමීතිඅත්මථො. 

තත්රාති තස්සං සාවත්ථියං. සුදන්ති නිපාතමත්තං. 

අනච්චතාදිපටිසංයුත්තායාති ‘‘සබ්මබ සඞ්ඛාරා 

අනිච්චා’’තිආදිනයප්පවත්තාය. අසමුච්ඡින්නතණ්හානුසයත්තා 
අවිජ්ොතණ්හාභිසඞ්ඛමතන කම්මුනා භවමයොනිගතිඨිතිසත්තාවාමසසු

ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛාතං අත්තභාවං ෙමනති අභිනිබ්බත්මතතීති ෙමනො, 

කිමලමස ෙමනති, අෙනි, ෙනිස්සතීති වා ෙමනො, මහන්මතො ෙමනොති 

 හාජකනො, තං මහාෙනං, බහුෙනන්ති අත්මථො. සඤ්ඤාකපත්වාති

සමස්සාමසත්වා.  න්ධකුටියා ද්වාරං විවරිත්වාති පරිමභොගමචතියභාවමතො
ගන්ධකුටිං වන්දිත්වා ගන්ධකුටියා ද්වාරං විවරීති මවදිතබ්බං. මතමනව

දීඝනිකායට්ඨකථායං (දී. නි. අට්ඨ. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා) ‘‘ගන්ධකුටිං

වන්දිත්වා’’තිවුත්තං.මලාතංමාලාකචවරං ම ාත ා ාෙචවරං. යථාඨාකන

ඨකපත්වාති පඨමඨිතට්ඨානං අනතික්කමත්වා යථාඨිතට්ඨාමනමයව

ඨමපත්වාති අත්මථො. භ වකතො ඨිතොක ෙරණීයං වත්තං සබ්බ ොසීති
මසනාසමන කත්තබ්බවත්තං සන්ධාය වුත්තං. කමරොන්මතො ච
න්හානමකොට්ඨමක සම්මජ්ෙනඋදකූපට්ඨානාදිකාමලසුගන්ධකුටිං ගන්ත්වා

‘‘නනුභගවාඅයංතුම්හාකං න්හානකාමලො, අයංධම්මමදසනාකාමලො, අයං

භික්ඛූනං ඔවාදදානකාමලො, අයං සීහමසයයං කප්පනකාමලො, අයං
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මුඛමධොවනකාමලො’’තිආදිනා නමයන පරිමදවමාමනොව අකාසි. තමමනං

අඤ්ඤතරා මදවතා ‘‘භන්මත ආනන්ද, තුම්මහ එවං පරිමදවමානා කථං

අඤ්මඤ අස්සාසයිස්සථා’’ති සංමවමෙසි. මසො තස්සා වචමනන
සංවිග්ගහදමයො සන්ථම්භිත්වා තථාගතස්ස පරිනිබ්බානමතො පභුති
ඨානනිසජ්ෙබහුලතායඋස්සන්නධාතුකං කායංසමස්සාමසතුං ඛීරවිමරචනං

පිවි.ඉදානිතංදස්මසන්මතො ‘‘අථ කථකරො’’තිආදිමාහ. 

උස්සන්නධාතුෙන්ති උපචිතමසම්හාදිධාතුකං කායං. ස ස්සාකසතුන්ති 

සන්තප්මපතුං. දුතියදිවකසතිමදවතායසංමවජිතදිවසමතො. ‘‘මෙතවනවිහාරං

පවිට්ඨදිවසමතො වා දුතියදිවමස’’තිවදන්ති. විරිච්චති එමතනාති විමරචනං, 

ඔසධපරිභාවිතං ඛීරමමව විමරචනන්ති ඛීරවිකරචනං. යං සන්ධායාති යං

මභසජ්ෙපානංසන්ධාය.අඞ්ගසුභතායසුමභොති එවංලද්ධනාමත්තා සුකභන

 ාණකවන. පහිතං  ාණවෙන්ති ‘‘සත්ථා පරිනිබ්බුමතො ආනන්දත්මථමරො

කිරස්ස පත්තචීවරං ගමහත්වා ආගමතො, මහාෙමනො ච තං දස්සනාය

උපසඞ්කමතී’’ති සුත්වා ‘‘විහාරං මඛො පන ගන්ත්වා මහාෙනමජ්මඣ න

සක්කා සුමඛන පටිසන්ථාරං වා කාතුං ධම්මකථං වා මසොතුං, මගහං

ආගතංමයවනංදිස්වාසුමඛනපටිසන්ථාරංකරිස්සාම, එකාචමමකඞ්ඛා

අත්ථි, තම්පි නං පුච්ඡිස්සාමී’’ති චින්මතත්වා සුමභන මාණමවන මපසිතං

මාණවකං. එතදකවොචාතිඑතං ‘‘අකාමලොමඛො’’තිආදිකංආනන්දත්මථමරො

අමවොච. අොක ොකෙොතිඅජ්ෙගන්තුංයුත්තකාමලොනමහොති.කස්මාතිමච

ආහ ‘‘අත්ථි ක  අජ්ජා’’තිආදි. කභසජ්ජ ත්තාති අප්පමත්තකං මභසජ්ෙං.

අප්පත්මථොහිඅයං මත්තාසද්මදො‘‘මත්තාසුඛපරිච්චාගා’’තිආදීසුවිය. 

දුතියදිවකසති ඛීරවිමරචනං පීතදිවසමතො දුතියදිවමස. 

කචතෙත්කථකරනාති මචතියරට්මඨ ොතත්තා ‘‘මචතමකො’’ති

එවංලද්ධනාමමන. සුකභන  ාණකවන පුට්කඨොති ‘‘මයසු ධම්මමසු භවං

මගොතමමොඉමංමලොකං පතිට්ඨාමපසි, මතතස්සඅච්චමයන නට්ඨානුමඛො, 

ධරන්ති, සමච ධරන්ති, ආනන්මදො ොනිස්සති, හන්ද නං පුච්ඡාමී’’ති එවං

චින්මතත්වා ‘‘මයසං මසො භවං මගොතමමො ධම්මානං වණ්ණවාදී අමහොසි, 

යත්ථචඉමංෙනතං සමාදමපසිනිමවමසසිපතිට්ඨාමපසි, කතමමසානංමඛො

මභොආනන්දධම්මානංමසොභවංමගොතමමො වණ්ණවාදීඅමහොසී’’තිආදිනා

(දී.නි. 1.448) සුමභනමාණමවනපුට්මඨො. අථස්ස මථමරොතීණි පිටකානි

සීලක්ඛන්ධාදීහිතීහිඛන්මධහිසඞ්ගමහත්වා දස්මසන්මතො ‘‘තිණ්ණංමඛො, 

මාණව, ඛන්ධානං මසො භගවා වණ්ණවාදී’’තිආදිනා සුභසුත්තමභාසි. තං

සන්ධායවුත්තං ‘‘දීඝනොකයසුභසුත්තංනා දස ංසුත්ත භාසී’’ති. 

ෙණ්ඩඵුල් පටිසඞ්ෙරණන්ති එත්ථ ෙණ්ඩන්ති ඡින්නං. ඵුල් න්ති

භින්නං. මතසං පටිසඞ්ෙරණං පුන සම්මා පාකතිකකරණං, 

අභිනවකරණන්ති වුත්තං මහොති. රාජ හන්ති එවංනාමකං නගරං. තඤ්හි 

මන්ධතුමහාමගොවින්දාදීහි පරිග්ගහිතත්තා ‘‘රාෙගහ’’න්ති වුච්චති. 
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ඡඩ්ඩිතපතිතඋක් ාපාති ඡඩ්ඩිතා ච පතිතා ච උක්ලාපා ච අමහසුන්ති 

අත්මථො. ඉදං වුත්තං මහොති – භගවමතො පරිනිබ්බානට්ඨානං ගච්ඡන්මතහි 

භික්ඛූහි ඡඩ්ඩිතා විස්සට්ඨා, තමතොමයව ච උපචිකාදීහි ඛාදිතත්තා ඉමතො

චිමතො ච පතිතා, සම්මජ්ෙනාභාමවන ආකිණ්ණකචවරත්තා උක්ලාපා ච

අමහසුන්ති. ඉමමමවත්ථං දස්මසන්මතො ආහ ‘‘භ වකතො හී’’තිආදි. 

පරිච්මඡදවමසන මවණියති දිස්සතීති පරිකවණං. තත්ථාති මතසු විහාමරසු.

ඛණ්ඩඵුල්ලපටිසඞ්ඛරණන්ති ඉමනා සම්බන්මධො. පඨ ං  ාසන්ති

වස්සානස්ස පඨමං මාසං, අච්චන්තසංමයොමග මචතං උපමයොගවචනං.

මසනාසනවත්තානං පඤ්ඤත්තත්තා කසනාසනක්ෙන්ධකෙ ච

මසනාසනපටිබද්ධානංබහූනංවචනමතො‘‘භගවතා…මප.… වණ්ණිත’’න්ති
වුත්තං. 

දුතියදිවකසති‘‘ඛණ්ඩඵුල්ලපටිසඞ්ඛරණං කමරොමා’’තිචින්තිතදිවසමතො
දුතියදිවමස.මසොචවස්සූපනායිකදිවසමතොදුතියදිවමසොති මවදිතබ්මබො.මත
හි මථරා ආසාළ්හීපුණ්ණමාය උමපොසථං කත්වා පාටිපමද සන්නිපතිත්වා 

වස්සං උපගන්ත්වා එවං චින්මතසුං. අජාතසත්තු රාජාති අොමතො හුත්වා

පිතුමනො පච්චත්ථිමකො ොමතොති ‘‘අොතසත්තූ’’ති ලද්ධමවොහාමරො රාො. 

තස්මංකිරකුච්ඡිගමතමදවියාඑවරූමපොමදොහමළොඋප්පජ්ජි‘‘අමහොවතාහං

රඤ්මඤො දක්ඛිණබාහුමතො මලොහිතං පිමවයය’’න්ති. අථ තස්සා කමථතුං 
අසක්මකොන්තියා කිසභාවං දුබ්බණ්ණභාවඤ්ච දිස්වා රාො සයමමව
පුච්ඡිත්වාඤත්වා චමවජ්මෙපක්මකොසාමපත්වාසුවණ්ණසත්ථමකනබාහුං
ඵාමලත්වා සුවණ්ණසරමකන මලොහිතං ගමහත්වා උදමකන සම්භින්දිත්වා

පාමයසි. මනමත්තකාතං සුත්වා ‘‘එසගබ්මභො රඤ්මඤො සත්තුභවිස්සති, 

ඉමනා රාො හඤ්ඤිස්සතී’’ති බයාකරිංසු, තස්මා ‘‘අොමතොමයව රඤ්මඤො

සත්තුභවිස්සතී’’තිමනමත්තමකහිනිද්දිට්ඨත්තාඅොතසත්තුනාමොමතො. 

කින්ති කාරණපුච්ඡනත්මථ නිපාමතො, කස්මාති අත්මථො. පටිකවකදසුන්ති

නිමවමදසුං, ොනාමපසුන්ති අත්මථො. විස්සත්ථාති නිරාසඞ්කචිත්තා. 

ආණාචක්ෙන්තිආණාමයවඅප්පටිහතවුත්තියාපවත්තනට්මඨන චක්කන්ති

ආණාචක්කං. සන්නසජ්ජට්ඨානන්ති සන්නිපතිත්වානිසීදනට්ඨානං. 

රාජභවනවිභූතින්ති රාෙභවනසම්පත්තිං. අවහසන්තමවාති අවහාසං

කුරුමානං විය. සිරියා නකෙතමවාති සිරියා වසනට්ඨානමව. 

එෙනපාතතිත්ථමව ච කදව නුස්සනයනවිහඞ් ානන්ති එකස්මං 
පානීතියතිත්මථ සන්නිපතන්තා පක්ඛිමනො විය සබ්මබසං ෙනානං චක්ඛූනි
මණ්ඩමපමයව නිපතන්තීති මදවමනුස්සානං නයනසඞ්ඛාතවිහඞ්ගානං

එකනිපාතතිත්ථමව ච. ක ොෙරා කණයයෙමව සම්පිණ්ඩිතන්ති එකත්ථ
සම්පිණ්ඩිතං රාසිකතං මලොමක රමණීයභාවං විය. යදි මලොමකවිජ්ෙමානං

රමණීයත්තං සබ්බමමව ආමනත්වා එකත්ථ සම්පිණ්ඩිතං සියා, තං වියාති

වුත්තං මහොති. ‘‘දට්ඨබ්බසාරමණ්ඩන්ති මඵග්ගුරහිතසාරං විය
කසටවිනිමුත්තං පසන්නභූතං විය ච දට්ඨබ්මබසු දට්ඨුං අරහරූමපසු
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සාරභූතං පසන්නභූතඤ්චා’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං. දට්ඨබ්මබො
දස්සනීතිමයො සාරභූමතො විසිට්ඨතමරො මණ්මඩො මණ්ඩනං අලඞ්කාමරො

එතස්සාති දට්ඨබ්බසාර ණ්කඩො, මණ්ඩමපොති එවමමත්ථ අත්මථො

ගමහතබ්මබොති අම්හාකං ඛන්ති, උපපරික්ඛිත්වා යුත්තතරං ගමහතබ්බං.

මණ්ඩං සූරියරස්මං පාති නිවාමරතීති  ණ්ඩකපො. විවිධ…කප.… 

චාරුවිතානන්ති එත්ථ කුසුමදාමානි ච තානි ඔලම්බකානි චාති

කුසුමදාමඔලම්බකානි. එත්ථ ච විමසසනස්ස පරනිපාමතො දට්ඨබ්මබො, 
ඔලම්බකකුසුමදාමානීතිති අත්මථො. තානි විවිධානි අමනකප්පකාරානි
විනිග්ගලන්තං වමමන්තං නික්ඛාමමන්තමව චාරු මසොභනං විතානං

එත්ථාති විවිධකුසු දා ඔ ම්බෙවිනග්  න්තචාරුවිතාකනො, මණ්ඩමපො, තං 

අලඞ්කරිත්වාති මයොමෙතබ්බං. රතනවිචිත්ර ණිෙඔට්ටි ත මවාති 

නානාපුප්ඵූපහාරවිචිත්තසුපරිනිට්ඨිතභූමකම්මත්තාමයව නානාරතමනහි 

විචිත්තභූතමණිමකොට්ටිමතලමවාතිඅත්මථො.එත්ථච රතනවිචිත්තග්ගහණං

නානාපුප්ඵූපහාරවිචිත්තතාය නිදස්සනං, මණිමකොට්ටිමතලග්ගහණං 
සුපරිනිට්ඨිතභූමපරිකම්මතායාති මවදිතබ්බං. මණිමයො මකොට්මටත්වා
කතතලත්තා මණිමකොට්ටමනන නිබ්බත්තතලන්ති මණිමකොට්ටිමතලං. 

නන්ති මණ්ඩපං. පුප්ඵූපහාකරො පුප්ඵපූො. උත්තරාභිමුෙන්ති

උත්තරදිසාභිමුඛං. ආසනාරහන්ති නිසීදනාරහං. දන්තෙචිතන්ති දන්මතහි

රචිතං, දන්මතහිකතන්තිවුත්තංමහොති. එත්ථාති ආසමන. නට්ඨිතංභන්කත

  කිච්චන්තිමයා කත්තබ්බකිච්චංනිට්ඨිතන්තිඅත්මථො. 

තස්මං පන දිවමස එකච්මච භික්ඛූ ආයස්මන්තං ආනන්දං සන්ධාය 

එවමාහංසු ‘‘ඉමස්මං භික්ඛුසඞ්මඝ එමකො භික්ඛු විස්සගන්ධං වායන්මතො

විචරතී’’ති. මථමරොතංසුත්වා‘‘ඉමස්මංභික්ඛුසඞ්මඝඅඤ්මඤොවිස්සගන්ධං

වායන්මතො විචරණකභික්ඛුනාමනත්ථි, අද්ධාඑමතමංසන්ධායවදන්තී’’ති

සංමවගං ආපජ්ජි. එකච්මච නං ආහංසුමයව ‘‘ස්මව, ආවුමසො, 

සන්නිපාමතො’’තිආදි. ඉදානි තං දස්මසන්මතො ආහ ‘‘භික්ඛූ ආයස් න්තං

ආනන්දං ආහංසූ’’තිආදි. කතනාති තස්මා. ආවජ්කජසීති උපනාමමසි. 

අනුපාදායාති තණ්හාදිට්ඨිවමසන කඤ්චි ධම්මං අගමහත්වා, මයහි වා

කිමලමසහිසබ්මබහිවිමුච්චති, මතසංමලසමත්තම්පිඅගමහත්වාතිඅත්මථො. 

ආසකවහීති භවමතො ආභවග්ගං ධම්මමතො වා ආමගොත්රභුං සවනමතො 
පවත්තනමතො ආසවසඤ්ඤිමතහි කිමලමසහි. ලක්ඛණවචනඤ්මචතං

ආසමවහීති, තමදකට්ඨතාය පන සබ්මබහිපි කිමලමසහි, සබ්මබහිපි

පාපධම්මමහි චිත්තං විමුච්චතිමයව. චිත්තං විමුච්චීති චිත්තං
අරහත්තමග්ගක්ඛමණආසමවහි විමුච්චමානං කත්වා අරහත්තඵලක්ඛමණ

විමුච්චීති අත්මථො. චඞ්ෙක නාති චඞ්කමනකිරියාය. විවට්ටූපනිස්සයභූතං

කතං උපචිතං පුඤ්ඤං එමතනාති ෙතපුඤ්කඤො, අරහත්තාධිගමාය

කතාධිකාමරොති අත්මථො. පධාන නුයුඤ්ජාති වීරියං අනුයුඤ්ෙ, 

අරහත්තාධිගමාය අනුමයොගංකමරොහීතිඅත්මථො. ෙථාකදොකසොනා නත්ථීති
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පටුන 

කථාය අපරජ්ඣංනාමනත්ථි. අච්චාරද්ධංවීරියන්තිඅතිවිය ආරද්ධංවීරියං. 

උද්ධච්චායාති උද්ධතභාවාය. වීරියස තං කයොකජමීති චඞ්කමනවීරියස්ස
අධිමත්තත්තාතස්සපහානවමසනසමාධිනාසමරසතාපාදමනනවීරියසමතං 
මයොමෙම. 

දුතියදිවකසති මථමරන අරහත්තප්පත්තදිවසමතො දුතියදිවමස. 

ධම් සභායං සන්නපතිතාති පක්ඛස්ස පඤ්චමයං සන්නිපතිංසු. අත්තකනො 

අරහත්තප්පත්තිංඤාකපතුොක ොති ‘‘මසක්ඛතාය ධම්මසඞ්ගීතියා ගමහතුං 

අයුත්තම්පි බහුස්සුතත්තා ගණ්හිස්සාමා’’ති චින්මතත්වා නිසින්නානං

මථරානං ‘‘ඉදානි අරහත්තප්පත්මතො’’ති මසොමනස්සුප්පාදනත්ථං

‘‘අප්පමත්මතොමහොහී’’ති දින්නඔවාදස්සසඵලතාදීපනත්ථංඅත්තුපනායිකං
අකත්වා අඤ්ඤබයාකරණස්ස භගවතා සංවණ්ණිතත්තා ච මථමරො
අත්තමනො අරහත්තප්පත්තිං ඤාමපතුකාමමො අමහොසීති මවදිතබ්බං. 

යථාවුඩ්ඪන්ති වුඩ්ඪපටිපාටිං අනතික්කමත්වා. එකෙති
මජ්ඣිමභාණකානංමයවඑමක.පුබ්මබවුත්තම්පිහිසබ්බං මජ්ඣිමභාණකා
වදන්තිමයවාති මවදිතබ්බං. දීඝභාණකා (දී. නි. අට්ඨ. 

1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා)පමනත්ථඑවංවදන්ති– 

‘‘අථ මඛො ආයස්මා ආනන්මදො අරහා සමාමනො සන්නිපාතං

අගමාසි. කථං අගමාසි? ‘ඉදානිම්හි සන්නිපාතමජ්ඣං

පවිසනාරමහො’ති හට්ඨතුට්ඨචිත්මතො එකංසං චීවරං කත්වා බන්ධනා
මුත්තතාලපක්කං විය පණ්ඩුකම්බමල නික්ඛිත්තොතිමණි විය 

විගතවලාහමක නමභ සමුග්ගතපුණ්ණචන්මදො විය
බාලාතපසම්ඵස්සවිකසිතමරණුපිඤ්ෙරගබ්භං පදුමංවියචපරිසුද්මධන
පරිමයොදාමතන සප්පමභන සස්සිරිමකන මුඛවමරන අත්තමනො 
අරහත්තප්පත්තිං ආමරොචයමාමනො විය ච අගමාසි. අථ නං දිස්වා

ආයස්මමතො මහාකස්සපස්ස එතදමහොසි ‘මසොභති වත මභො

අරහත්තප්පත්මතො ආනන්මදො, සමච සත්ථා ධමරයය, අද්ධා අජ්ෙ 

ආනන්දස්ස සාධුකාරං දමදයය, හන්ද ඉමස්සාහං ඉදානි සත්ථාරා

දාතබ්බංසාධුකාරං දදාමී’තිතික්ඛත්තුංසාධුකාරමදාසී’’ති. 

ආොකසනආ න්ත්වානසීදීතිපිඑකෙති එත්ථපනමතසංමතසංතථාතථා
ගමහත්වාආගතමත්තංඨමපත්වාවිසුංවිසුංවචමනඅඤ්ඤං විමසසකාරණං

නත්ථීති වදන්ති. උපතිස්සත්මථමරො පනාහ ‘‘සත්තමාසං කතාය 
ධම්මසඞ්ගීතියාකදාචිපථවියංනිමුජ්ජිත්වාආගතත්තාතංගමහත්වාඑමක

වදන්ති. කදාචිආකාමසනආගතත්තාතංගමහත්වාඑමකවදන්තී’’ති. 

භික්ඛූ ආ න්කතසීති භික්ඛූ ආලපි අභාසි සම්මබොමධසීති අයමමත්ථ

අත්මථො. අඤ්ඤත්ර පන ඤාපමනපි මහොති. යථාහ – ‘‘ආමන්තයාම මවො, 

භික්ඛමව, (දී. නි. 2.218) පටිමවදයාම මවො, භික්ඛමව’’ති (අ. නි. 7.72). 
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පක්මකොසමනපි දිස්සති.යථාහ‘‘එහිත්වං, භික්ඛු, මමවචමනනසාරිපුත්තං

ආමන්මතහී’’ති (අ. නි. 9.11). ආවුකසොතිආමන්තනාකාරදීපනං. ෙං ධුරං 

ෙත්වාති කං මෙට්ඨකං කත්වා. කිං ආනන්කදො නප්පකහොතීති

අට්ඨකථාචරිමයහි ඨපිතපුච්ඡා. නප්පකහොතීති න සක්මකොති. එතදග් න්ති

එමසො අග්මගො. ලිඞ්ගවිපල්ලාමසන හි අයං නිද්මදමසො. යදිදන්ති ච මයො

අයන්ති අත්මථො, යදිදං ඛන්ධපඤ්චකන්ති වා මයොමෙතබ්බං. සම් න්නීති

සම්මතංඅකාසි. උපාලිංවිනයං පුච්කඡයයන්තිපුච්ඡධාතුස්සද්විකම්මකත්තා

වුත්තං. බීජනං  කහත්වාති එත්ථ බීෙනීතිගහණං ධම්මකථිකානං ධම්මතාති 

මවදිතබ්බං. භගවාපි හි ධම්මකථිකානං ධම්මතාදස්සනත්ථමමව
විචිත්තබීෙනිං ගණ්හාති. න හි අඤ්ඤථා සබ්බස්සපි මලොකස්ස
අලඞ්කාරභූතංපරමුක්කංසගතසික්ඛාසංයමානං බුද්ධානංමුඛචන්දමණ්ඩලං

පටිච්ඡාමදතබ්බං මහොති. ‘‘පඨමං, ආවුමසො උපාලි, පාරාජිකං කත්ථ

පඤ්ඤත්ත’’න්ති කස්මා වුත්තං, නනු තස්ස සඞ්ගීතියා පුරිමකාමල

පඨමභාමවො න යුත්මතොති? මනො න යුත්මතො භගවතා
පඤ්ඤත්තානුක්කමමන පාතිමමොක්ඛුද්මදසානුක්කමමන ච පඨමභාවස්ස
සිද්ධත්තා. මයභුමයයන හි තීණි පිටකානි භගවමතො ධරමානකාමල 

ඨිතානුක්කමමමනව සඞ්ගීතානි, විමසසමතො විනයාභිධම්මපිටකානීතිති

දට්ඨබ්බං. කිස්මංවත්ථුස්මංක ථුනධම්ක තිචනිමත්තත්මථ භුම්මවචනං. 

වත්ථුම්පි පුච්ඡීතිආදි ‘‘කත්ථ පඤ්ඤත්ත’’න්තිආදිනා දස්සිමතන සහ
තමතො අවසිට්ඨම්පි සඞ්ගමහත්වා දස්සනවමසන වුත්තං. කිං පමනත්ථ

පඨමපාරාජිකපාළියංකිඤ්චිඅපමනතබ්බංවාපක්ඛිපිතබ්බංවා ආසිනාසීති? 
බුද්ධස්ස භගවමතො භාසිමත අපමනතබ්බං නාම නත්ථි. න හි තථාගතා 

එකබයඤ්ෙනම්පිනිරත්ථකංවදන්ති, සාවකානංපනමදවතානංවාභාසිමත

අපමනතබ්බම්පි මහොති, තංධම්මසඞ්ගාහකත්මථරාඅපනයිංසු, පක්ඛිපිතබ්බං

පන සබ්බත්ථාපි අත්ථි, තස්මා යං යත්ථ පක්ඛිපිතුං යුත්තං, තං තත්ථ

පක්ඛිපිංසුමයව.කිංපනතන්තිමච? ‘‘මතනසමමයනා’’තිවා‘‘මතනමඛො

පන සමමයනා’’ති වා ‘‘අථ මඛො’’ඉති වා ‘‘එවං වුත්මත’’ති වා

‘‘එතදමවොචා’’ති වා එවමාදිකං සම්බන්ධවචනමත්තං. එවං

පක්ඛිපිතබ්බයුත්තං පක්ඛිපිත්වා පන ඉදං පඨමපාරාජිකන්ති ඨමපසුං. 
පඨමපාරාජිමක සඞ්ගහමාරුළ්මහ පඤ්ච අරහන්තසතානි සඞ්ගහං

ආමරොපිතනමයමනවගණසජ්ඣායමකංසු.‘‘මතන සමමයනබුද්මධොභගවා

මවරඤ්ොයං විහරතී’’ති ච මනසං සජ්ඣායාරම්භකාමලමයව සාධුකාරං 
දදමානා විය මහාපථවී උදකපරියන්තං කත්වා කම්පිත්ථ. මත එමතමනව

නමයන මසසපාරාජිකානිපි සඞ්ගහං ආමරොමපත්වා ‘‘ඉදං

පාරාජිකකණ්ඩ’’න්ති ඨමපසුං. එවං මතරස සඞ්ඝාදිමසසානි

‘‘මතරසක’’න්තිආදීනි වත්වා වීසාධිකානි ද්මව සික්ඛාපදසතානි 

‘‘මහාවිභඞ්මගො’’ති කිත්මතත්වා ඨමපසුං. මහාවිභඞ්ගාවසාමනපි
පුරිමනමයමනව මහාපථවී අකම්පිත්ථ. තමතො භික්ඛුනිවිභඞ්මග අට්ඨ
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සික්ඛාපදානි‘‘පාරාජිකකණ්ඩං නාමා’’තිආදීනිවත්වාතීණිසික්ඛාපදසතානි

චත්තාරි ච සික්ඛාපදානි ‘‘භික්ඛුනිවිභඞ්මගො’’ති කිත්මතත්වා ‘‘අයං

උභමතොවිභඞ්මගො නාම චතුසට්ඨිභාණවාමරො’’ති ඨමපසුං.
උභමතොවිභඞ්ගාවසාමනපි වුත්තනමයමනව පථවී අකම්පිත්ථ. 
එමතමනවුපාමයන අසීතිභාණවාරපරිමාණං ඛන්ධකං

පඤ්චවීසතිභාණවාරපරිමාණං පරිවාරඤ්ච සඞ්ගහං ආමරොමපත්වා ‘‘ඉදං

විනයපිටකං නාමා’’ති ඨමපසුං. විනයපිටකාවසාමනපි වුත්තනමයමනව
පථවීකම්මපො අමහොසි. තං ආයස්මන්තං උපාලිත්මථරං පටිච්ඡාමපසුං 

‘‘ආවුමසො, ඉදං තුය්හං නිස්සිතමක වාමචහී’’ති එවමමත්ථ අවුත්මතොපි
විමසමසො මවදිතබ්මබො. 

එවං විනයපිටකං සඞ්ගහමාමරොමපත්වා සුත්තන්තපිටකං සඞ්ගායිංසු. 

ඉදානි තං දස්මසන්මතො ආහ ‘‘විනයං සඞ් ායිත්වා’’තිආදි. 

 හාෙස්සපත්කථකරොආනන්දත්කථරංධම් ංපුච්ඡීතිඑත්ථ අයමනුක්කමමො

මවදිතබ්මබො– ආනන්දත්මථමරදන්තඛචිතංබීෙනිංගමහත්වාධම්මාසමන 

නිසින්මන ආයස්මා මහාකස්සපත්මථමරො භික්ඛූ පුච්ඡි ‘‘කතරං, ආවුමසො, 

පිටකං පඨමං සඞ්ගායාමා’’ති? ‘‘සුත්තන්තපිටකං, භන්මතති.

සුත්තන්තපිටමක චතස්මසො සඞ්ගීතිමයො, තාසු පඨමං කතරං සඞ්ගීතින්ති? 

දීඝසඞ්ගීතිං, භන්මතති.දීඝසඞ්ගීතියංචතුත්තිංස සුත්තානි, තමයොචවග්ගා, 

මතසු පඨමං කතරං වග්ගන්ති. සීලක්ඛන්ධවග්ගං, භන්මතති. 

සීලක්ඛන්ධවග්මග මතරස සුත්තන්තා, මතසු පඨමං කතරං සුත්තන්ති? 

බ්රහ්මොලසුත්තං නාම භන්මත තිවිධසීලාලඞ්කතං 
නානාවිධමච්ඡාජීවකුහනලපනාදිවිද්ධංසනං ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිොලවිනිමවඨනං 

දසසහස්සිමලොකධාතුපකම්පනං, තං පඨමං සඞ්ගායාමා’’ති. අථ මඛො

ආයස්මා මහාකස්සමපො ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදමවොච ‘‘බ්රහ්මොලං, 

ආවුමසොආනන්ද, කත්ථභාසිත’’න්ති? 

අන්තරා ච භන්කත රාජ හං අන්තරා ච නාළන්දන්ති එත්ථ අන්තරා-

සද්මදො කාරණඛණචිත්තමවමජ්ඣවිවරාදීසු දිස්සති. තථා හි ‘‘තදන්තරං

මකො ොමනයය අඤ්ඤත්ර තථාගතා’’ති (අ. නි. 6.44; 10.75) ච, ‘‘ෙනා 

සඞ්ගම්ම මන්මතන්ති, මඤ්ච තඤ්ච කිමන්තර’’න්ති (සං. නි. 1.228) ච

ආදීසු කාරමණ අන්තරාසද්මදො වත්තති. ‘‘අද්දස මං භන්මත අඤ්ඤතරා

ඉත්ථී විජ්ෙන්තරිකාය භාෙනං මධොවන්තී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.149) ඛමණ.

‘‘යස්සන්තරමතොනසන්තිමකොපා’’තිආදීසු (උදා. 20) චිත්මත. ‘‘අන්තරා

මවොසානමාපාදී’’තිආදීසු මවමජ්මඣ. ‘‘අපි චායං තමපොදා ද්වින්නං

මහානිරයානංඅන්තරිකායආගච්ඡතී’’තිආදීසු(පාරා.231) විවමර.ස්වායමධ 

විවමර වත්තති, තස්මා රාෙගහස්ස ච නාළන්දාය ච විවමරති එවමමත්ථ

අත්මථො දට්ඨබ්මබො, අන්තරාසද්මදනපනයුත්තත්තාඋපමයොගවචනංකතං.

ඊදිමසසු ච ඨාමනසු අක්ඛරචින්තකා ‘‘අන්තරා ගාමඤ්ච නදිඤ්ච යාතී’’ති

එවංඑකමමව අන්තරාසද්දංපයුජ්ෙන්ති, මසොදුතියපමදනපිමයොමෙතබ්මබො
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මහොති. අමයොජියමාමන උපමයොගවචනං න පාපුණාති සාමවචනප්පසඞ්මග
අන්තරාසද්දමයොමගනඋපමයොගවචනස්ස ඉච්ඡිතත්තා.ඉධපනමයොමෙත්වා

එවං වුත්මතො. රාජා ාරකෙති තත්ථ රඤ්මඤො කීළනත්ථං

පටිභානචිත්තවිචිත්රං අගාරං අකංසු, තං රාොගාරකන්ති පවුච්චති, තස්මං. 

අම්බ ට්ඨිොති රඤ්මඤො උයයානං. තස්ස කිර ද්වාරසමීමප තරුමණො

අම්බරුක්මඛො අත්ථි, තං අම්බලට්ඨිකාති වදන්ති. තස්ස අවිදූරභවත්තා

උයයානම්පි අම්බලට්ඨිකාත්මවව සඞ්ඛයං ගතං ‘‘වරුණානගර’’න්තිආදීසු
විය. 

සුප්පියඤ්ච පරිබ්බාජෙන්ති එත්ථ සුප්පිකයොති තස්ස නාමං, 

පරිබ්බාජකෙොති සඤ්ෙයස්ස අන්මතවාසී ඡන්නපරිබ්බාෙමකො. 

බ්රහ් දත්තඤ්ච ාණවෙන්තිඑත්ථ බ්රහ් දත්කතොතිතස්සනාමං.  ාණකවොති 

සත්මතොපිමචොමරොපිතරුමණොපිවුච්චති.තථාහි– 

‘‘මචොදිතාමදවදූමතහි, මයපමජ්ෙන්තිමාණවා; 

මතදීඝරත්තංමසොචන්ති, හීනකායූපගානරා’’ති.(ම.නි.3.271; අ. 

නි.3.36) – 

ආදීසු සත්මතො මාණමවොති වුත්මතො. ‘‘මාණමවහිපි සමාගච්ඡන්ති 

කතකම්මමහිපි අකතකම්මමහිපී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.149) මචොමරො.

‘‘අම්බට්ඨමාණමවො අඞ්ගමකොමාණමවො’’තිආදීසු(දී.නි.1.258-261, 316) 

තරුමණො මාණමවොති වුත්මතො. ඉධාපි අයමමව අධිප්මපමතො. ඉදං වුත්තං

මහොති ‘‘බ්රහ්මදත්තං නාම තරුණපුරිසං ආරබ්භා’’ති. ජීවෙම්බවකනති

ජීවකස්ස මකොමාරභච්චස්ස අම්බවමන. අථ ‘‘කං ආරබ්භා’’ති අවත්වා

‘‘මකනසද්ධි’’න්ති කස්මා වුත්තං? න එතං සුත්තං භගවතා එව වුත්තං, 

රඤ්ඤාපි ‘‘යථානුමඛොඉමානි පුථුසිප්පායතනානීති’’තිආදිනාකිඤ්චිකිඤ්චි

වුත්තං අත්ථි, තස්මා එවං වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. කවකදහිපුත්කතනාති අයං

මකොසලරඤ්මඤො ධීතාය පුත්මතො, න විමදහරඤ්මඤො, ‘‘මවමදහී’’ති පන

පණ්ඩිතාධිවචනමමතං.විදන්ති එමතනාතිමවමදො, ඤාණස්මසතංඅධිවචනං.

මවමදන ඊහති ඝටති වායමතීති මවමදහී, මවමදහියා පුත්මතො

මවමදහිපුත්මතො, මතන. 

එකතකනවුපාකයන පඤ්ච නොකය පුච්ඡීති එත්ථ අයමනුක්කමමො
මවදිතබ්මබො. වුත්තනමයන බ්රහ්මොලස්ස පුච්ඡාවිසජ්ෙනාවසාමන පඤ්ච
අරහන්තසතානිසජ්ඣායමකංසු.වුත්තනමයමනවචපථවීකම්මපොඅමහොසි.

එවං බ්රහ්මොලං සඞ්ගායිත්වා තමතො පරං ‘‘සාමඤ්ඤඵලං පනාවුමසො

ආනන්ද, කත්ථ භාසිත’’න්තිආදිනා පුච්ඡාවිසජ්ෙනානුක්කමමන සද්ධිං

බ්රහ්මොමලන මතරසසුත්තන්තං සඞ්ගායිත්වා ‘‘අයං සීලක්ඛන්ධවග්මගො 

නාමා’’ති කිත්මතත්වා ඨමපසුං. තදනන්තරං මහාවග්ගං, තදනන්තරං
පාථිකවග්ගන්ති එවං තිවග්ගසඞ්ගහං චතුත්තිංසසුත්තන්තපටිමණ්ඩිතං
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චතුසට්ඨිභාණවාරපරිමාණං තන්තිං සඞ්ගායිත්වා ‘‘අයං දීඝනිකාමයො

නාමා’’ති වත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දත්මථරං පටිච්ඡාමපසුං ‘‘ආවුමසො, 

ඉමං තුය්හං නිස්සිතමක වාමචහී’’ති. තමතො අනන්තරං 
අසීතිභාණවාරපරිමාණං මජ්ඣිමනිකායං සඞ්ගායිත්වා

ධම්මමසනාපතිසාරිපුත්තත්මථරස්ස නිස්සිතමක පටිච්ඡාමපසුං ‘‘ඉමං

තුම්මහ පරිහරථා’’ති. තදනන්තරං භාණවාරසතපරිමාණං සංයුත්තනිකායං

සඞ්ගායිත්වා මහාකස්සපත්මථරං පටිච්ඡාමපසුං ‘‘භන්මත, ඉමං තුම්හාකං

නිස්සිතමක වාමචථා’’ති. තදනන්තරං වීසතිභාණවාරසතපඅමාණං

අඞ්ගුත්තරනිකායං සඞ්ගායිත්වා අනුරුද්ධත්මථරං පටිච්ඡාමපසුං ‘‘ඉමං

තුම්හාකංනිස්සිතමක වාමචථා’’ති. 

තදනන්තරං– 

‘‘ධම්මසඞ්ගණිංවිභඞ්ගඤ්ච, කථාවත්ථුඤ්චපුග්ගලං; 

ධාතුයමකංපට්ඨානං, අභිධම්මමොතිවුච්චතී’’ති.– 

එවං සංවණ්ණිතං සුඛුමඤාණමගොචරං තන්තිං සඞ්ගායිත්වා ‘‘ඉදං

අභිධම්මපිටකං නාමා’’ති වත්වා පඤ්ච අරහන්තසතානි සජ්ඣායමකංසු.
වුත්තනමයමනවපථවීකම්මපොඅමහොසි.තමතොපරංොතකංමහානිද්මදමසො 
පටිසම්භිදාමග්මගො අපදානං සුත්තනිපාමතො ඛුද්දකපාමඨො ධම්මපදංඋදානං
ඉතිවුත්තකං විමානවත්ථු මපතවත්ථු මථරගාථා මථරීගාථාති ඉමං තන්තිං

සඞ්ගායිත්වා ‘‘ඛුද්දකගන්මථො නාම අය’’න්ති ච වත්වා
අභිධම්මපිටකස්මංමයව සඞ්ගහං ආමරොපයිංසූති දීඝභාණකා වදන්ති.

මජ්ඣිමභාණකා පන ‘‘චරියාපිටකබුද්ධවංමසහි සද්ධිං සබ්බම්පි තං 

ඛුද්දකගන්ථං සුත්තන්තපිටමක පරියාපන්න’’න්ති වදන්ති. අයමමත්ථ

අධිප්පාමයො – ොතකාදිමක ඛුද්දකනිකායපරියාපන්මන මයභුමයයන ච

ධම්මනිද්මදසභූමත තාදිමස අභිධම්මපිටමක සඞ්ගණ්හිතුං යුත්තං, න පන

දීඝනිකායාදිප්පකාමර සුත්තන්තපිටමක, නාපි පඤ්ඤත්තිනිද්මදසභූමත

විනයපිටමකති. දීඝභාණකා ‘‘ොතකාදීනං අභිධම්මපිටමක සඞ්ගමහො’’ති
වදන්ති. චරියාපිටකබුද්ධවංසානඤ්මචත්ථ අග්ගහණං ොතකගතිකත්තා. 
මජ්ඣිමභාණකා පන අට්ඨුප්පත්තිවමසන මදසිතානං ොතකාදීනං

යථානුමලොමමදසනාභාවමතොතාදිමස සුත්තන්තපිටමකසඞ්ගමහොයුත්මතො, 
න පන සභාවධම්මනිද්මදසභූමත යථාධම්මසාසමන අභිධම්මපිටමකති
ොතකාදීනං සුත්තපරියාපන්නතං වදන්ති. තත්ථ යුත්තං විචාමරත්වා 
ගමහතබ්බං. ඛුද්දකනිකායස්ස මසසනිකායානං විය අපාකටත්තා මසමස

ඨමපත්වා ඛුද්දකනිකායං පාකටං කත්වා දස්මසන්මතො ‘‘තත්ථ

ඛුද්දෙනොකයො නා ා’’තිආදිමාහ. තත්ථාති මතසු නිකාමයසු. තත්ථාති
ඛුද්දකනිකාමය. 
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පටුන 

එවං නිමත්තපමයොෙනකාලමදසකාරකකරණප්පකාමරහි 
පඨමමහාසඞ්ගීතිං දස්මසත්වා ඉදානි තත්ථ වවත්ථාපිමතසු ධම්මවිනමයසු 

නානප්පකාරමකොසල්ලත්ථං එකවිධාදිමභමද දස්මසතුං ‘‘තකදතං 

සබ්බම්පී’’තිආදිමාහ. තත්ථ අනුත්තරං සම් ාසම්කබොධින්ති එත්ථ
අනාවරණඤාණපදට්ඨානං මග්ගඤාණං මග්ගඤාණපදට්ඨානඤ්ච

අනාවරණඤාණං ‘‘සම්මාසම්මබොධී’’ති වුච්චති. පච්චකවක්ෙන්කතන වාති

උදානාදිවමසන පවත්තධම්මං සන්ධායාහ. විමුත්තිරසන්ති

අරහත්තඵලස්සාදං විමුත්තිසම්පත්තිකං වා අග්ගඵලනිප්ඵාදනමතො, 
විමුත්තිකිච්චංවාකිමලසානං අච්චන්තවිමුත්තිසම්පාදනමතො. 

කිඤ්චාපි අවිමසමසන සබ්බම්පි බුද්ධවචනං කිමලසවිනයමනන

විනමයො, යථානුසිට්ඨංපටිපජ්ෙමාමනඅපායපතනාදිමතොධාරමණනධම්මමො

ච මහොති, ඉධාධිප්මපමත පන ධම්මවිනමය නිද්ධාමරතුං ‘‘තත්ථ 

විනයපිටෙ’’න්තිආදිමාහ. ඛන්ධාදිවමසන සභාවධම්මමදසනාබාහුල්ලමතො

ආහ ‘‘අවකසසංබුද්ධවචනංධම්ක ො’’ති.අථවායදිපිධම්මමොමයවවිනමයො 

පරියත්තිආදිභාවමතො, තථාපි විනයසද්දසන්නිධාමනො
අභින්නාධිකරණභාමවනපයුත්මතො ධම්මසද්මදොවිනයතන්තිවිපරීතංතන්තිං

දීමපතියථා‘‘පුඤ්ඤඤාණසම්භාමරො, මගොබලීබද්ද’’න්තිආදි. 

අකනෙජාතිසංසාරන්ති අයං ගාථා භගවතා අත්තමනො
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානං අරහත්තප්පත්තිං පච්චමවක්ඛන්මතන 

එකූනවීසතිමස්ස පච්චමවක්ඛණඤාණස්ස අනන්තරං භාසිතා. මතනාහ 

‘‘ඉදං පඨ බුද්ධවචන’’න්ති. ඉදං කිර සබ්බබුද්මධහි අවිෙහිතඋදානං.

අයමස්ස සඞ්මඛපත්මථො (ධ. ප. අට්ඨ. 2.154) – අහං ඉමස්ස
අත්තභාවමගහස්සකාරකං තණ්හාවඩ්ඪකිං ගමවසන්මතො මයනඤාමණන

තං දට්ඨුං සක්කා, තස්ස මබොධිඤාණස්සත්ථාය දීපඞ්කරපාදමූමල
කතාභිනීතිහාමරො එත්තකං කාලං අමනකොතිසංසාරං 

අමනකොතිසතසහස්සසඞ්ඛයං සංසාරවට්ටං අනබ්බිසං අනිබ්බිසන්මතො තං

ඤාණං අවින්දන්මතො අලභන්මතොමයව සන්ධාවිස්සං සංසරිං. යස්මා

ෙරාබයාධිමරණමස්සතායොතිනාමමසා පුනප්පුනංඋපගන්තුංදුක්ඛා, නච

සා තස්මං අදිට්මඨ නිවත්තති, තස්මා තං ගමවසන්මතො සන්ධාවිස්සන්ති
අත්මථො. 

දිට්කඨොසීතිඉදානිමයා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංපටිවිජ්ඣන්මතනදිට්මඨො

අසි. පුන ක හන්ති පුන ඉමං අත්තභාවසඞ්ඛාතං මම මගහං නොහසි න

කරිස්සසි.තව සබ්බා අනවමසසාකිමලසඵාසුො මයා භග් ා. ඉමස්සතයා

කතස්ස අත්තභාවමගහස්ස කූටං අවිජ්ොසඞ්ඛාතං කණ්ණිකමණ්ඩලං 

විසඞ්ෙතං විද්ධංසිතං. විසඞ්ොරං නිබ්බානං ආරම්මණකරණවමසන  තං 

අනුපවිට්ඨං ඉදානි මම චිත්තං, අහඤ්ච තණ්හානං ඛයසඞ්ඛාතං

අරහත්තමග්ගංඅරහත්තඵලංවා අජ්ෙ ා අධිගමතොපත්මතොස්මීතිඅත්මථො. 
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පටුන 

 ණ්ඨිපකදසු පන ‘‘විසඞ්ඛාරගතන්ති චිත්තමමව තණ්හානං ඛයසඞ්ඛාතං 

අරහත්තමග්ගං අරහත්තඵලං වා අජ්ඣගා අධිගමතො පත්මතො’’ති එවම්පි

අත්මථො වුත්මතො. අයං මනසා පවත්තිතධම්මානං ආදි. ‘‘යදා හමව

පාතුභවන්ති ධම්මාති අයං පන වාචාය පවත්තිතධම්මානංආදී’’ති වදන්ති.

අන්මතොෙප්පනවමසනකිර භගවා‘‘අමනකොතිසංසාර’’න්තිආදිමාහ. 

කෙචීති ඛන්ධකභාණකා. පඨමං වුත්මතො පන ධම්මපදභාණකානං
අධිප්පාමයොති මවදිතබ්මබො. එත්ථ ච ඛන්ධකභාණකා වදන්ති

‘‘ධම්මපදභාණකානං ගාථා මනසා මදසිතත්තා තදා මහමතො ෙනස්ස

උපකාරායනමහොති, අම්හාකංපනගාථාවචීමභදංකත්වාමදසිතත්තාතදා

සුණන්තානං මදවබ්රහ්මානං උපකාරාය අමහොසි, තස්මා ඉදමමව

පඨමබුද්ධවචන’’න්ති. ධම්මපදභාණකා පන ‘‘මදසනාය ෙනස්ස 

උපකාරානුපකාරභාමවො ලක්ඛණං න මහොති, භගවතා මනසා

මදසිතත්තාමයව ඉදං පඨමබුද්ධවචන’’න්ති වදන්ති, තස්මා උභයම්පි
අඤ්ඤමඤ්ඤං විරුද්ධං න මහොතීති මවදිතබ්බං. නනු ච යදි

‘‘අමනකොතිසංසාර’’න්තිමනසාමදසිතං, අථකස්මා ධම්මපදඅට්ඨකථායං

(ධ. ප. අට්ඨ. 2.153-154) ‘‘අමනකොතිසංසාරන්ති ඉමං ධම්මමදසනං 
සත්ථාමබොධිරුක්ඛමූමලනිසින්මනොඋදානවමසනඋදාමනත්වාඅපරභාමග

ආනන්දත්මථමරන පුට්මඨො කමථසී’’ති වුත්තන්ති? තත්ථාපි මනසා
උදාමනත්වාති එවමත්මථො ගමහතබ්මබො. අථ වා මනසාව මදසිතන්ති එවං

ගහමණ කිං කාරණන්ති මච? යදි වචීමභදං කත්වා මදසිතං සියා, 

උදානපාළියංආරුළ්හංභමවයය, තස්මාඋදානපාළියංඅනාරුළ්හභාමවොමයව
වචීමභදංඅකත්වා මනසාමදසිතභාමවකාරණන්තිවදන්ති. 

යදා හකව පාතුභවන්ති ධම් ාති එත්ථ ඉතිසද්මදො ආදිඅත්මථො. මතන

‘‘ආතාපිමනො ඣායමතො බ්රාහ්මණස්ස, අථස්ස කඞ්ඛා වපයන්ති සබ්බා.

යමතො පොනාති සමහතුධම්ම’’න්ති ආදිගාථාත්තයං සඞ්ගණ්හාති. 

උදාන ාථන්ති පන ොතියා එකවචනං, තත්ථාපි පඨමගාථංමයව වා

ගමහත්වා වුත්තන්ති මවදිතබ්බං. එත්ථ පන යං වත්තබ්බං, තං ඛන්ධමක

ආවි භවිස්සති. පාටිපදදිවකසති ඉදං ‘‘සබ්බඤ්ඤුභාවප්පත්තස්සා’’ති න

එමතනසම්බන්ධිතබ්බං, ‘‘පච්චමවක්ඛන්තස්ස උප්පන්නා’’තිඑමතනපන
සම්බන්ධිතබ්බං. විසාඛපුණ්ණමායමමව හි භගවා පච්චූසසමමය 

සබ්බඤ්ඤුතං පත්මතොති. කසො නස්ස යඤාකණනාති 

මසොමනස්සසම්පයුත්තඤාමණන. ආ න්තයාමීති නිමවදයාම, මබොමධමීති

අත්මථො. වයධම් ාති අනිච්චලක්ඛණමුමඛන දුක්ඛානත්තලක්ඛණම්පි

සඞ්ඛාරානංවිභාමවති ‘‘යදනිච්චංතං දුක්ඛං, යං දුක්ඛං තදනත්තා’’ති(සං.

නි. 3.15) වචනමතො. ලක්ඛණත්තයවිභාවනනමයමනව තදාරම්මණං
විපස්සනං දස්මසන්මතො සබ්බතිත්ථියානං අවිසයභූතං බුද්ධාමවණිකං 
චතුසච්චකම්මට්ඨානාධිට්ඨානං අවිපරීතං නිබ්බානගාමනිං පටිපදං

පකාමසතීති දට්ඨබ්බං. ඉදානි තත්ථ සම්මාපටිපත්තියං නිමයොමෙති 
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‘‘අප්ප ාකදන සම්පාකදථා’’ති. අථ වා ‘‘වයධම්මා සඞ්ඛාරා’’ති එමතන

සඞ්මඛමපන සංමවමෙත්වා ‘‘අප්පමාමදන සම්පාමදථා’’ති සඞ්මඛමපමනව
නිරවමසසංසම්මාපටිපත්තිංදස්මසති.අප්පමාදපදඤ්හි සික්ඛත්තයසඞ්ගහිතං

මකවලපරිපුණ්ණංසාසනංපරියාදියිත්වාතිට්ඨතීති. අන්තකරතිඅන්තරාමළ, 
මවමජ්මඣතිඅත්මථො. 

සුත්තන්තපිටෙන්තිඑත්ථයථාකම්මමමව කම්මන්තං, එවංසුත්තමමව

සුත්තන්තන්ති මවදිතබ්බං. අසඞ්ගීතන්ති

සඞ්ගීතික්ඛන්ධකකථාවත්ථුප්පකරණාදි. මකචි පන ‘‘සුභසුත්තම්පි

පඨමසඞ්ගීතියං අසඞ්ගීත’’න්ති වදන්ති, තං න යුජ්ෙති. ‘‘පඨමසඞ්ගීතිමතො
පුමරතරමමව හි ආයස්මතා ආනන්දත්මථමරන මෙතවමන විහරන්මතන

සුභස්ස මාණවස්ස මදසිත’’න්ති ආචරියධම් පා ත්කථකරන වුත්තං. 

සුභසුත්තං පන ‘‘එවං මම සුතං – එකං සමයං ආයස්මා ආනන්මදො
සාවත්ථියංවිහරතිමෙතවමන අනාථපිණ්ඩිකස්සආරාමමඅචිරපරිනිබ්බුමත

භගවතී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.444) ආගතං. තත්ථ ‘‘එවං මම

සුත’’න්තිආදිවචනං පඨමසඞ්ගීතියං ආයස්මතා ආනන්දත්මථමරමනව
වත්තුං යුත්තරූපං න මහොති. න හි ආනන්දත්මථමරො සයමමව සුභසුත්තං

මදමසත්වා ‘‘එවං මම සුත’’න්තිආදීනි වදති. එවං පන වත්තබ්බං සියා

‘‘එකමදාහං, භන්මත, සමයං සාවත්ථියං විහරාම මෙතවමන

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමම’’ති, තස්මා දුතියතතියසඞ්ගීතිකාරමකහි ‘‘එවං 

මම සුත’’න්තිආදිනා සුභසුත්තං සඞ්ගීතිමාමරොපිතං විය දිස්සති. අථ 

ආචරියධම් පා ත්කථරස්ස එවමධිප්පාමයො සියා ‘‘ආනන්දත්මථමරමනව 

වුත්තම්පි සුභසුත්තං පඨමසඞ්ගීතිං ආමරොමපත්වා තන්තිං ඨමපතුකාමමහි 

මහාකස්සපත්මථරාදීහි අඤ්මඤසු සුත්මතසු ආගතනමයමනව ‘එවං මම

සුත’න්තිආදිනා තන්ති ඨපිතා’’ති, එවං සති යුජ්මෙයය. අථ වා ආයස්මා
ආනන්දත්මථමරොසුභසුත්තංසයං මදමසන්මතොපිසාමඤ්ඤඵලාදීසුභගවතා
මදසිතනමයමනව මදමසසීති භගවමතො සම්මුඛා ලද්ධනමය ඨත්වා

මදසිතත්තා භගවතා මදසිතං ධම්මං අත්තනි අදහන්මතො ‘‘එවං මම 

සුත’’න්තිආදිමාහාතිඑවමධිප්පාමයොමවදිතබ්මබො. 

උභයාන පාතික ොක්ොනීති භික්ඛුභික්ඛුනීතිපාතිමමොක්ඛවමසන. ද්කව

විභඞ් ානීති භික්ඛුභික්ඛුනීතිවිභඞ්ගවමසමනව ද්මව විභඞ්ගානි. ද්වාවීසති 

ෙන්ධොනීති මහාවග්ගචූළවග්මගසු ආගතානි ද්වාවීසති ඛන්ධකානි. 

කසොළසපරිවාරාතිමසොළසහි පරිවාමරහි උපලක්ඛිතත්තා මසොළසපරිවාරාති

වුත්තං.තථාහිපරිවාරපාළියං‘‘යංමතනභගවතාොනතා පස්සතාඅරහතා

සම්මාසම්බුද්මධනපඨමංපාරාජිකංකත්ථපඤ්ඤත්ත’’න්තිආදිනා(පරි. 1) 

පඤ්ඤත්තිවාමරො, තමතො පරං ‘‘මමථුනං ධම්මං පටිමසවන්මතො කති

ආපත්තිමයො ආපජ්ෙතී’’තිආදිනා (පරි. 157) කතාපත්තිවාමරො, ‘‘මමථුනං
ධම්මං පටිමසවන්තස්ස ආපත්තිමයො චතුන්නං විපත්තීනංකති විපත්තිමයො 

භෙන්තී’’තිආදිප්පමභමදො (පරි. 182) විපත්තිවාමරො, ‘‘මමථුනං ධම්මං 
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පටිමසවන්තස්ස ආපත්තිමයො සත්තන්නං ආපත්තික්ඛන්ධානං කතිහි

ආපත්තික්ඛන්මධහි සඞ්ගහිතා’’තිආදිප්පමභමදො (පරි. 183) සඞ්ගහවාමරො, 

‘‘මමථුනං ධම්මං පටිමසවන්තස්ස ආපත්තිමයො ඡන්නං

ආපත්තිසමුට්ඨානානංකතිහිසමුට්ඨාමනහිසමුට්ඨන්තී’’තිආදිනා (පරි.184) 

සමුට්ඨානවාමරො, ‘‘මමථුනං ධම්මං පටිමසවන්තස්සආපත්තිමයො චතුන්නං 

අධිකරණානං කතමං අධිකරණ’’න්තිආදිනා (පරි. 185) අධිකරණවාමරො, 

‘‘මමථුනංධම්මං පටිමසවන්තස්සආපත්තිමයොසත්තන්නංසමථානංකතිහි

සමමථහි සම්මන්තී’’තිආදිප්පමභමදො (පරි. 186) සමථවාමරො, තදනන්තරං

සමුච්චයවාමරො චාති අට්ඨ වාරා වුත්තා. තමතො පරං ‘‘මමථුනං ධම්මං

පටිමසවනපච්චයා පාරාජිකං කත්ථ පඤ්ඤත්ත’’න්තිආදිනා (පරි. 188) 

නමයන පුන පච්චයවමසන එමකො පඤ්ඤත්තිවාමරො, තස්ස වමසන
පුරිමසදිසාඑවකතාපත්තිවාරාදමයොසත්තවාරාතිඑවංඅපමරපිඅට්ඨවාරා

වුත්තා. ඉති ඉමානි අට්ඨ, පුරිමානිපි අට්ඨාති මහාවිභඞ්මග මසොළස වාරා
දස්සිතා. තමතො පරං මතමනව නමයන භික්ඛුනිවිභඞ්මගපි මසොළස වාරා
ආගතාති ඉමමහි මසොළසහි වාමරහි උපලක්ඛිතත්තා මසොළසපරිවාරාති

වුච්චති. මපොත්ථමකසු පන කත්ථචි ‘‘පරිවාමරො’’ති එත්තකමමව දිස්සති, 
බහූසු පන මපොත්ථමකසු දීඝනිකායට්ඨකථායං අභිධම්මට්ඨකථායඤ්ච 

‘‘මසොළසපරිවාරා’’ති එවමමව වුත්තත්තා අයම්පි පාමඨො න සක්කා
පටිබාහිතුන්ති තස්මසවත්මථොවුත්මතො. 

බ්රහ් ජා ාදිචතුත්තිංසසුත්තසඞ් කහොති බ්රහ්මොලසුත්තාදීනි චතුත්තිංස

සුත්තානි සඞ්ගය්හන්ති එත්ථ, එමතනාති වා 
බ්රහ්මොලාදිචතුත්තිංසසුත්තසඞ්ගමහො. වුත්තප්පමාණානං වා සුත්තානං
සඞ්ගමහො එතස්සාති බ්රහ්මොලාදිචතුත්තිංසසුත්තසඞ්ගමහොති. එවං
මසමසසුපිමවදිතබ්බං. 

විවිධවිකසසනයත්තාති ඉමස්සා ගාථාය අත්ථං විභාමවන්මතො ආහ 

‘‘විවිධා හී’’තිආදි. දළ්හීෙම් සිථි ෙරණප්පකයොජනාති යථාක්කමං

මලොකවජ්මෙසු සික්ඛාපමදසු දළ්හීකම්මප්පමයොෙනා, පණ්ණත්තිවජ්මෙසු 

සිථිලකරණප්පමයොෙනාති මවදිතබ්බං. අජ්ොචාරනකසධනකතොති 

සඤ්ඤමමවලංඅතිභවිත්වාපවත්මතොආචාමරොඅජ්ඣාචාමරො, වීතික්කමමො, 

තස්ස නිමසධනමතොති අත්මථො. කතනාති විවිධනයත්තාදිමහතුනා. එතන්ති

‘‘විවිධවිමසසනයත්තා’’තිආදිගාථාවචනං. එතස්සාති විනයස්ස. ඉතරං

පනාති සුත්තං. 

ඉදානි අත්ථානං සූචනකතොතිආදිගාථාය අත්ථං පකාමසන්මතො ආහ 

‘‘තඤ්හී’’තිආදි. අත්තත්ථපරත්ථාදිකභකදති මයො තං සුත්තං සජ්ඣායති

සුණාතිවාමචති චින්මතතිමදමසතිච, සුත්මතනසඞ්ගහිමතොසීලාදිඅත්මථො

තස්සපිමහොති, මතනපරස්ස සාමධතබ්බමතොපරස්සපිමහොතීතිතදුභයංතං 
සුත්තං සූමචති දීමපති. තථා දිට්ඨධම්මකසම්පරායිකත්මථ
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මලොකියමලොකුත්තරත්මථ චාති එවමාදිමභමද අත්මථ ආදිසද්මදන

සඞ්ගණ්හාති. අත්ථසද්මදොචායංහිතපරියායවචමනො, නභාසිතත්ථවචමනො.

යදි සියා, සුත්තං අත්තමනොපි භාසිතත්ථං සූමචති පරස්සපීති අයමත්මථො

වුත්මතොසියා, සුත්මතනචමයොඅත්මථොපකාසිමතො, මසොතස්මසවමහොති, 
න මතන පරත්මථො සූචිමතො මහොතීති. මතන සූමචතබ්බස්ස පරත්ථස්ස
නිවත්මතතබ්බස්ස අභාවා අත්තග්ගහණඤ්ච න කත්තබ්බං.
අත්තත්ථපරත්ථවිනිමුත්තස්ස භාසිතත්ථස්ස අභාවා ආදිග්ගහණඤ්ච න

කත්තබ්බං, තස්මා යථාවුත්තස්ස හිතපරියායස්ස අත්ථස්ස සුත්මත 
අසම්භවමතොසුත්තාධාරස්සපුග්ගලස්සවමසනඅත්තත්ථපරත්ථාවුත්තා. 

අථවාසුත්තං අනමපක්ඛිත්වාමයඅත්තත්ථාදමයො අත්ථප්පමභදා ‘‘න

හඤ්ඤදත්ථත්ථි පසංසලාභා’’ති එතස්ස පදස්ස නද්කදකස (මහානි. 63) 

වුත්තා අත්තත්මථො, පරත්මථො, උභයත්මථො, දිට්ඨධම්මමකො අත්මථො, 

සම්පරායිමකො අත්මථො, උත්තාමනො අත්මථො, ගම්භීමරො අත්මථො, ගුළ්මහො

අත්මථො, පටිච්ඡන්මනො අත්මථො, මනමයයො අත්මථො, නීතිමතො අත්මථො, 

අනවජ්මෙො අත්මථො, නික්කිමලමසො අත්මථො, මවොදාමනො අත්මථො, 

පරමත්මථොති, මතඅත්මථසුත්තංසූමචතීතිඅත්මථො ගමහතබ්මබො.තථාහි
කිඤ්චාපි සුත්තනිරමපක්ඛං අත්තත්ථාදමයො වුත්තා සුත්තත්ථභාමවන

අනිද්දිට්ඨත්තා, මතසුපනඑමකොපිඅත්ථප්පමභමදොසුත්මතන දීමපතබ්බතං

නාතික්කමති, තස්මා මත අත්මථ සුත්තං සූමචතීති වුච්චති. ඉමස්මඤ්ච 

අත්ථවිකප්මප අත්ථ-සද්මදොයං භාසිතත්ථපරියාමයොපි මහොති. එත්ථ හි

පුරිමකාපඤ්චඅත්ථප්පමභදාහිතපරියායා, තමතොපමරඡභාසිතත්ථමභදා, 
පච්ඡිමකා පන උභයසභාවා. තත්ථ දුරධිගමතාය විභාවමන අගාධභාමවො

ගම්භීමරො, න විවමටො ගුළ්මහො, මූලුදකාදමයො විය පංසුනා
අක්ඛරසන්නිමවසාදිනා තිමරොහිමතො පටිච්ඡන්මනො. නිද්ධාමරත්වා

ඤාමපතබ්මබො මනමයයො, යථාරුතවමසන මවදිතබ්මබො නීතිමතො. 

අනවජ්ෙනික්කිමලසමවොදානා පරියායවමසන වුත්තා, 

කුසලවිපාකකිරියධම්මවමසන වා. පරමත්මථො නිබ්බානං, ධම්මානං
අවිපරීතසභාමවොඑවවා. 

අථ වා අත්තනා ච අප්පිච්මඡො මහොතීති අත්තත්ථං, අප්පිච්ඡාකථඤ්ච

පමරසංකත්තා මහොතීති පරත්ථං සූමචති. එවං ‘‘අත්තනා ච පාණාතිපාතා 

පටිවිරමතො මහොතී’’තිආදීනි (අ. නි. 4.99) සුත්තානි මයොමෙතබ්බානි.

විනයාභිධම්මමහිච විමසමසත්වාසුත්තසද්දස්සඅත්මථොවත්තබ්මබො, තස්මා 
මවමනයයජ්ඣාසයවසප්පවත්තාය මදසනාය අත්තහිතපරහිතාදීනිසාතිසයං

පකාසිතානි මහොන්ති තප්පධානභාවමතො, න
ආණාධම්මසභාවවසප්පවත්තායාති ඉදමමවඅත්ථානං සූචනමතොසුත්තන්ති 

වුත්තං. එවඤ්ච කත්වා ‘‘එත්තකං තස්ස භගවමතො සුත්තාගතං

සුත්තපරියාපන්න’’න්ති (පාචි. 655) ච ‘‘සකවාමද පඤ්ච සුත්තසතානීති’’ති
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(ධ. ස. අට්ඨ. නිදානකථා) ච එවමාදීසු සුත්තසද්මදො උපචරිමතොති
ගමහතබ්මබො. 

සුත්මතසු ආණාධම්මසභාවා ච මවමනයයජ්ඣාසයං අනුවත්තන්ති, න

විනයාභිධම්මමසු විය මවමනයයජ්ඣාසමයො ආණාධම්මසභාමව, තස්මා 
මවමනයයානං එකන්තහිතපටිලාභසංවත්තනිකාසුත්තන්තමදසනාමහොතීති 

‘‘සුවුත්තාකචත්ථඅත්ථා’’තිආදිවුත්තං. ‘‘එකන්තහිතපටිලාභසංවත්තනිකා

සුත්තන්තමදසනා’’ති ඉදම්පි මවමනයයානං හිතසම්පාපමන
සුත්තන්තමදසනාය තප්පරභාවංමයව සන්ධාය වුත්තං. තප්පරභාමවො ච 
මවමනයයජ්ඣාසයානුමලොමමතො දට්ඨබ්මබො. මතමනවාහ 

‘‘කවකනයයජ්ොසයානුක ොක න වුත්තත්තා’’ති. විනයමදසනං විය
ඉස්සරභාවමතො ආණාපතිට්ඨාපනවමසන අමදමසත්වා මවමනයයානං 
අජ්ඣාසයානුමලොමමනචරියානුරූපංවුත්තත්තාමදසිතත්තාතිඅත්මථො. 

අනුපුබ්බසික්ඛාදිවමසන කාලන්තමර අභිනිප්ඵත්තිං දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘සස්සමව ඵ ’’න්ති. පසවතීති ඵලති, නිප්ඵාමදතීති අත්මථො.

උපායසමඞ්ගීනංමයවනිප්ඵජ්ෙනභාවං දස්මසන්මතො ‘‘කධනු විය ඛීර’’න්ති
ආහ.මධනුමතොපිහිඋපායවන්තානංමයව ඛීරපටිලාමභොමහොති.අනුපාමයන
හිඅකාමලඅොතවච්ඡංමධනුංමදොහන්මතොකාමලපිවාවිසාණං ගමහත්වා

මදොහන්මතොමනවඛීරංපටිලභති.‘‘සුත්තාණා’’තිඑතස්සඅත්ථංපකාමසතුං 

‘‘සුට්ඨුචකනතායතී’’තිවුත්තං. 

සුත්තසභා න්ති සුත්තසදිසං. සුත්තසභාගතංමයව දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘යථා හී’’තිආදි. තච්ඡොනං සුත්තන්ති වඩ්ඪකීනං කාළසුත්තං. ප ාණං

කහොතීති තදනුසාමරන තච්ඡනමතො. එවක තම්පි විඤ්ඤූනන්ති යථා
කාළසුත්තංපසාමරත්වාසඤ්ඤාමණකමතගමහතබ්බං විස්සජ්මෙතබ්බඤ්ච

පඤ්ඤායති, එවං විවාමදසු උප්පන්මනසු සුත්මත ආනීතිතමත්මත ‘‘ඉදං

ගමහතබ්බං, ඉදං විස්සජ්මෙතබ්බ’’න්ති විඤ්ඤූනං පාකටත්තා විවාමදො 
වූපසම්මතීති එතම්පි සුත්තං විඤ්ඤූනං පමාණං මහොතීති අත්මථො. ඉදානි

අඤ්ඤථාපි සුත්තසභාගතංදස්මසන්මතොආහ ‘‘යථාචා’’තිආදි.සුත්තංවිය 

පමාණත්තාසඞ්ගාහකත්තාචසුත්තමවසුත්තන්තිවුත්තංමහොති.එත්ථච 

අත්තත්ථාදිවිධාමන සුත්තස්ස පමාණභාමවො අත්තත්ථාදීනංමයව ච
සඞ්ගාහකත්තං මයොමෙතබ්බං තදත්ථප්පකාසනපධානත්තා සුත්තස්ස.
විනයාභිධම්මමහි විමසසත්තඤ්ච පුබ්මබ වුත්තනමයමනව මයොමෙතබ්බං. 

එතන්ති‘‘අත්ථානං සූචනමතො’’තිආදිකංඅත්ථවචනං. එතස්සාතිසුත්තස්ස. 

යන්ති යස්මා. එත්ථාති අභිධම්මම. අභික්ෙ න්තීති එත්ථ අභි-සද්මදො

කමනකිරියායවුඩ්ඪිභාවංඅතිමරකතංදීමපතීති ආහ ‘‘අභික්ෙ න්තීතිආදීසු

වුඩ්ඪියංආ කතො’’ති. අභිඤ්ඤාතාතිඅඩ්ඪචන්දාදිනාමකනචිසඤ්ඤාමණන
ඤාතා පඤ්ඤාතා පාකටාති අත්මථො. අඩ්ඪචන්දාදිභාමවො හි රත්තියා
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උපලක්ඛණවමසන සඤ්ඤාණං මහොති, යස්මා අඩ්මඪො චන්මදො, තස්මා

අට්ඨමී, යස්මා ඌමනො, තස්මා චාතුද්දසී, යස්මා පුණ්මණො, තස්මා 

පන්නරසීති. අභි ක්ඛිතාති එත්ථාපි අයමමවත්මථො මවදිතබ්මබො.

අභිලක්ඛිතසද්දපරියාමයො අභිඤ්ඤාතසද්මදොති ආහ ‘‘අභිඤ්ඤාතා

අභි ක්ඛිතාතිආදීසු  ක්ෙකණ’’ති.එත්ථචවාචකසද්දන්තරසන්නිධාමනන
නිපාතානං තදත්ථමෙොතකමත්තත්තාලක්ඛිතසද්දත්ථමෙොතමකොඅභිසද්මදො

ලක්ඛමණ වත්තතීති වුත්මතො. රාජාභිරාජාති රාජූහි පූමෙතුං අරමහො රාො. 

පූජිකතතිපූොරමහ. 

අභිධම්ක ති ‘‘සුපිනන්මතන සුක්කවිස්සට්ඨියා අනාපත්තිභාමවපි

අකුසලමචතනා උපලබ්භතී’’තිආදිනා විනයපඤ්ඤත්තියා සඞ්කරවිරහිමත

ධම්මම. ‘‘පුබ්බාපරවිමරොධාභාවමතො ධම්මානංමයව ච 

අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්කරවිරහිමත ධම්මම’’තිපි වදන්ති. ‘‘පාණාතිපාමතො

අකුසල’’න්ති එවමාදීසු ච මරණාධිප්පායස්ස

ජීවිතින්ද්රියුපච්මඡදකපමයොගසමුට්ඨාපිකා මචතනා අකුසලං, න 

පාණසඞ්ඛාතජීවිතින්ද්රියස්ස උපච්මඡදසඞ්ඛාමතො අතිපාමතො, තථා

අදින්නස්ස පරසන්තකස්සආදානසඞ්ඛාතාවිඤ්ඤත්තිඅබයාකමතොධම්මමො, 
තංවිඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපිකාමථයයමචතනාඅකුසමලොධම්මමොතිඑවමාදිනාපි 

අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්කරවිරහිමතධම්මමතිඅත්මථො මවදිතබ්මබො. අභිවිනකයති

එත්ථ ‘‘ොතරූපරෙතංන පටිග්ගමහතබ්බ’’න්තිවදන්මතො විනමයවිමනති

නාම.එත්ථ ‘‘එවංපටිග්ගණ්හමතොපාචිත්තියං, එවංදුක්කටන්ති වදන්මතො

ච අභිවිනමය විමනති නාමා’’ති වදන්ති. තස්මා ොතරූපරෙතං
මථයයචිත්මතන පරසන්තකං ගණ්හන්තස්ස යථාවත්ථු

පාරාජිකථුල්ලච්චයදුක්කමටසු අඤ්ඤතරං, භණ්ඩාගාරිකසීමසන

ගණ්හන්තස්ස පාචිත්තියං, අත්තත්ථාය ගණ්හන්තස්ස නිස්සග්ගයං

පාචිත්තියං. මකවලං මලොලතාය ගණ්හන්තස්ස අනාමාසදුක්කටං, 
රූපියඡඩ්ඩකස්සසම්මතස්සඅනාපත්තීතිඑවංඅඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්කරවිරහිමත

විනමය පටිබමලො විමනතුන්ති අත්මථො මවදිතබ්මබො. අභික්ෙන්කතනාති

එත්ථ කන්තියාඅධිකත්තංඅභිසද්මදොදීමපතීතිආහ ‘‘අධිකෙ’’ති. 

නනුච ‘‘අභික්කමන්තී’’ති එත්ථ අභිසද්මදොකමනකිරියාය වුඩ්ඪිභාවං

අතිමරකතං දීමපති, ‘‘අභිඤ්ඤාතා අභිලක්ඛිතා’’ති එත්ථ 

ඤාණලක්ඛණකිරියානංසුපාකටත්තාවිමසසං, ‘‘අභික්කන්මතනා’’තිඑත්ථ
කන්තියා අධිකත්තං විසිට්ඨතං දීමපතීති ඉදං තාව යුත්තං

කිරියාවිමසසකත්තා උපසග්ගස්ස, ‘‘අභිරාො අභිවිනමයො’’ති පන
පූජිතපරිච්ඡින්මනසු රාෙවිනමයසු අභිසද්මදො වත්තතීති කථමමතං

යුජ්මෙයයාති මච? ඉධාපි නත්ථි මදොමසො පූෙනපරිච්මඡදනකිරියාදීපනමතො, 

තාහි ච කිරියාහි රාෙවිනයානං යුත්තත්තා, තස්මා එත්ථ අතිමාලාදීසු
අතිසද්මදො විය අභිසද්මදො සහ සාධමනන කිරියං වදතීති
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අභිරාෙඅභිවිනයසද්දා සිද්ධා, එවංඅභිධම්මසද්මදඅභිසද්මදොසහසාධමනන
වුඩ්ඪියාදිකිරියංදීමපතීති අයමත්මථොදස්සිමතොතිදට්ඨබ්බං. 

එත්ථ චාතිඅභිධම්මම. භාකවතීතිචිත්තස්ස වඩ්ඪනං වුත්තං. ඵරිත්වාති

ආරම්මණස්ස වඩ්ඪනං වුත්තං. වුඩ්ඪි න්කතොති භාවනාඵරණවුඩ්ඪීහි

වුඩ්ඪිමන්මතොපි ධම්මා වුත්තාති අත්මථො. ආරම් ණාදීහීති 

ආරම්මණසම්පයුත්තකම්මද්වාරපටිපදාදීහි.  ක්ෙණීයත්තාති 
සඤ්ොනිතබ්බත්තා. එකන්තමතො මලොකුත්තරධම්මානංමයව පූොරහත්තා

‘‘මසක්ඛා ධම්මා’’තිආදිනා මලොකුත්තරාමයව පූජිතාති දස්සිතා. 

සභාවපරිච්ඡින්නත්තාති ඵුසනාදිසභාමවන පරිච්ඡින්නත්තා. අධිොපි ධම් ා

වුත්තාති එත්ථ කාමාවචමරහි මහන්තභාවමතො මහග්ගතා ධම්මාපි අධිකා
නාමමහොන්තීතිමතහිසද්ධිංඅධිකාධම්මාවුත්තා. 

යංපකනත්ථඅවිසිට්ඨන්තිඑත්ථ විනයාදීසුතීසුඅඤ්ඤමඤ්ඤවිසිට්මඨසු

යං අවිසිට්ඨං සමානං, තං පිටකසද්දන්ති අත්මථො. විනයාදමයො හි තමයො

සද්දාඅඤ්ඤමඤ්ඤංඅසාධාරණත්තාවිසිට්ඨානාම, පිටකසද්මදොපනමතහි

තීහිපි සාධාරණත්තා අවිසිට්මඨොති වුච්චති.  ා පිටෙසම්පදාකනනාති
පාළිසම්පදානවමසන මා ගණ්හථාති වුත්තං මහොති. කුදාලඤ්ච පිටකඤ්ච 

කුදා පිටෙං. තත්ථ කු වුච්චති පථවී, තස්සා දාලනමතො විදාලනමතො

අමයොමමයො උපකරණවිමසමසො කුදාලං නාම, තාලපණ්ණමවත්තලතාදීහි

කමතො භාෙනවිමසමසො පිටකං නාම, තං ආදාය ගමහත්වාති අත්මථො. 

යථාවුත්කතනාති‘‘එවංදුවිධත්මථනා’’තිආදිනාවුත්තප්පකාමරන. 

කදසනාසාසනෙථාකභදන්ති එත්ථ කමථතබ්බානං අත්ථානං

මදසකායත්මතන ආණාදිවිධිනා අභිසජ්ෙනං පමබොධනං කදසනා. 
සාසිතබ්බපුග්ගලගමතන යථාපරාධාදිනා සාසිතබ්බභාමවන අනුසාසනං

විනයනං සාසනං. කමථතබ්බස්ස සංවරාසංවරාදිමනො අත්ථස්ස කථනං

වචනපටිබද්ධතාකරණං ෙථාති වුච්චති. තස්මා මදසිතාරං

භගවන්තමමපක්ඛිත්වා මදසනා, සාසිතබ්බපුග්ගලවමසන සාසනං, 
කමථතබ්බස්ස අත්ථස්ස වමසන කථාති එවමමත්ථ මදසනාදීනං
නානාකරණං මවදිතබ්බං. එත්ථ ච කිඤ්චාපි මදසනාදමයො

මදමසතබ්බාදිනිරමපක්ඛා න මහොන්ති, ආණාදමයො පන විමසසමතො 
මදසකාදිඅධීනාති තංතංවිමසසමයොගවමසන මදසනාදීනං මභමදො වුත්මතො.
තථා හි ආණාවිධානං විමසසමතො ආණාරහාධීනං තත්ථ
මකොසල්ලමයොගමතො. එවං මවොහාරපරමත්ථවිධානානි ච විධායකාධීනානීතිති 
ආණාදිවිධිමනො මදසකායත්තතා වුත්තා. අපරාධජ්ඣාසයානුරූපං විය

ධම්මානුරූපම්පි සාසනං විමසසමතො, තථා විමනතබ්බපුග්ගලාමපක්ඛන්ති
සාසිතබ්බපුග්ගලවමසන සාසනං වුත්තං. සංවරාසංවරනාමරූපානං විය
විනිමවමඨතබ්බාය දිට්ඨියාපි කථනං සති වාචාවත්ථුස්මං නාසතීති
විමසසමතො තදධීනන්ති කමථතබ්බස්ස අත්ථස්ස වමසන කථා වුත්තා.
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පටුන 

මභදසද්මදො විසුං විසුං මයොමෙතබ්මබො ‘‘මදසනාමභදං සාසනමභදං

කථාමභදඤ්ච යථාරහං පරිදීපමය’’ති. කභදන්ති ච නානත්තන්ති අත්මථො.
මතසු පිටමකසු සික්ඛා ච පහානානි ච ගම්භීරභාමවො ච

සික්ඛාපහානගම්භීරභාවං, තඤ්ච යථාරහං පරිදීපමයති අත්මථො.
පරියත්තිමභදඤ්චවිභාවමයතිසම්බන්මධො. 

පරියත්තිකභදන්ති ච පරියාපුණනමභදන්ති අත්මථො. යහින්ති යස්මං

විනයාදිමක පිටමක. යං සම්පත්තිඤ්ච විපත්තිඤ්ච යථා පාපුණාති, තම්පි
සබ්බං විභාවමයති සම්බන්මධො. අථ වා යං පරියත්තිමභදං සම්පත්තිඤ්ච

විපත්තිඤ්චාපියහිංයථාපාපුණාති, තම්පි සබ්බංවිභාවමයතිමයොමෙතබ්බං.

එත්ථ යථාති මයහි උපාරම්භාදිමහතුපරියාපුණනාදිප්පකාමරහි 

උපාරම්භනිස්සරණධම්මමකොසකරක්ඛණමහතුපරියාපුණනං සුප්පටිපත්ති
දුප්පටිපත්තීති එමතහිපකාමරහීතිවුත්තංමහොති. 

පරිදීපනා විභාවනා චාති මහට්ඨා වුත්තස්ස අනුරූපමතො වුත්තං, 

අත්ථමතො පන එකමමව. ආණාරකහනාති ආණං ඨමපතුං අරහතීති

ආණාරමහො, භගවා. මසො හි සම්මාසම්බුද්ධතාය මහාකාරුණිකතාය ච 

අවිපරීතහිමතොපමදසකභාමවන පමාණවචනත්තා ආණං පමණතුං අරහති, 

මවොහාරපරමත්ථානම්පි සම්භවමතො ආහ ‘‘ආණාබාහුල් කතො’’ති. ඉමතො
පමරසුපිඑමසව නමයො. 

පඨ න්ති විනයපිටකං. පචුරාපරාධා මසයයසකත්මථරාදමයො. මත හි

මදොසබාහුල්ලමතො ‘‘පචුරාපරාධා’’ති වුත්තා. පචුමරො බහුමකො බහුමලො
අපරාමධො මදොමසො වීතික්කමමො මයසං මත පචුරාපරාධා. 

අකනෙජ්ොසයාතිආදීසු ආසමයොව අජ්ොසකයො. මසො ච අත්ථමතො දිට්ඨි

ඤාණඤ්ච, පමභදමතො පන චතුබ්බිධං මහොති. තථා හි පුබ්බචරියවමසන
ආයතිං සති පච්චමය උප්පජ්ෙමානාරහා සස්සතුච්මඡදසඞ්ඛාතා මච්ඡාදිට්ඨි
සච්චානුමලොමකඤාණකම්මස්සකතඤ්ඤාණසඞ්ඛාතා සම්මාදිට්ඨි ච 

‘‘ආසකයො’’තිවුච්චති.වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘සස්සතුච්මඡදදිට්ඨිච, ඛන්තිමචවානුමලොමකා; 

යථාභූතඤ්චයංඤාණං, එතංආසයසඤ්ඤිත’’න්ති. 

ඉදඤ්ච චතුබ්බිධං ආසයන්ති එත්ථ සත්තා නිවසන්තීති ආසමයොති 

වුච්චති. අනුසයා කාමරාගභවරාගදිට්ඨිපටිඝවිචිකිච්ඡාමානාවිජ්ොවමසන

සත්ත. මූසිකවිසං විය කාරණලාමභ උප්පජ්ෙනාරහා අනාගතා කිමලසා, 
අතීතා පච්චුප්පන්නා ච තමථව වුච්චන්ති. න හි කාලමභමදන ධම්මානං

සභාවමභමදොඅත්ථීති. චරියාතිරාගචරියාදිකා ඡමූලචරියා, අන්තරමභමදන

අමනකවිධා, සංසග්ගවමසනපනමතසට්ඨිමහොන්ති.අථවාචරියාති චරිතං, 

තං සුචරිතදුච්චරිතවමසන දුවිධං. ‘‘අධිමුත්ති නාම ‘අජ්මෙව පබ්බජිස්සාම, 

අජ්මෙව අරහත්තං ගණ්හිස්සාමී’තිආදිනා තන්නින්නභාමවන පවත්තමානං
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පටුන 

සන්නිට්ඨාන’’න්ති  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං. ආචරියධම් පා ත්කථකරන පන

‘‘සත්තානං පුබ්බචරියවමසන අභිරුචී’’ති වුත්තං. සා දුවිධා

හීනපණීතමභමදන. යථානුක ො න්ති අජ්ඣාසයාදීනංඅනුරූපං. අහං  ාති

සඤ්ඤිකනොති දිට්ඨිමානතණ්හාවමසනඅහංමමාතිඑවංපවත්තසඤ්ඤිමනො. 

යථාධම් න්ති නත්මථත්ථ අත්තා අත්තනියං වා, මකවලං 
ධම්මමත්තමමතන්තිඑවංධම්මසභාවානුරූපන්තිඅත්මථො. 

සංවරාසංවකරොති එත්ථ සංවරණං සංවමරො, කායවාචාහි අවීතික්කමමො.
මහන්මතො සංවමරො අසංවමරො. වුඩ්ඪිඅත්මථො හි අයං අ-කාමරො යථා 

‘‘අමසක්ඛා ධම්මා’’ති, තස්මා ඛුද්දමකො මහන්මතො ච සංවමරොති අත්මථො. 

දිට්ඨිවිනකවඨනාතිදිට්ඨියාවිමමොචනං. අධිසීලසික්ඛාදීනංවිභාමගො පරමතො

පඨමපාරාජිකසංවණ්ණනාය ආවි භවිස්සති. සුත්තන්තපාළියං ‘‘විවිච්මචව 

කාමමහී’’තිආදිනා සමාධිමදසනාබාහුල්ලමතො ‘‘සුත්තන්තපිටකෙ

අධිචිත්තසික්ො’’ති වුත්තං. වීතික්ෙ ප්පහානං කික සානන්ති
සංකිමලසධම්මානං කම්මකිමලසානං වා මයො කායවචීද්වාමරහි

වීතික්කමමො, තස්ස පහානං. අනුසයවමසන සන්තාමන අනුවත්තන්තා 
කිමලසා කාරණලාමභ පරියුට්ඨිතාපි සීලමභදවමසන වීතික්කමතුං න

ලභන්තීති ආහ ‘‘වීතික්ෙ පටිපක්ෙත්තා සී ස්සා’’ති. 

පරියුට්ඨානප්පහානන්ති ඔකාසදානවමසන කිමලසානං චිත්මත 

කුසලප්පවත්තිං පරියාදියිත්වා උට්ඨානං පරියුට්ඨානං, තස්ස පහානං 
චිත්තසන්තාමනසු උප්පත්තිවමසනකිමලසානං පරියුට්ඨානස්ස පහානන්ති

වුත්තං මහොති. අනුසයප්පහානන්ති අප්පහීනභාමවන සන්තාමන අනු අනු
සයනකා කාරණලාමභඋප්පත්තිඅරහාඅනුසයා.මතපනඅනුරූපංකාරණං

ලද්ධා උප්පජ්ෙනාරහා ථාමගතා කාමරාගාදමයො සත්ත කිමලසා, මතසං
පහානංඅනුසයප්පහානං. මතචසබ්බමසොඅරියමග්ගපඤ්ඤාය පහීයන්තීති

ආහ ‘‘අනුසයපටිපක්ෙත්තාපඤ්ඤායා’’ති. 

තදඞ් ප්පහානන්ති දීපාමලොමකමනව තමස්ස 
දානාදිපුඤ්ඤකිරියවත්ථුගමතන මතන මතන කුසලඞ්මගන තස්ස තස්ස

අකුසලඞ්ගස්සපහානං ‘‘තදඞ්ගප්පහාන’’න්තිවුච්චති.ඉධපනමතනමතන

සුසීලයඞ්මගන තස්ස තස්ස දුස්සීලයඞ්ගස්ස පහානං ‘‘තදඞ්ගප්පහාන’’න්ති

මවදිතබ්බං. වික්ෙම්භනස උච්කඡදප්පහානානීති එත්ථ
උපචාරප්පනාමභමදන සමාධිනා පවත්තිනිවාරමණන ඝටප්පහාමරමනව
ෙලතමල මසවාලස්ස මතසං මතසං නීතිවරණානං ධම්මානං 

වික්ඛම්භනවමසන පහානං වික්ෙම්භනප්පහානං. චතුන්නං අරියමග්ගානං
භාවිතත්තාතංතංමග්ගවමතොසන්තාමනසමුදයපක්ඛිකස්සකිමලසගණස්ස 

අච්චන්තං අප්පවත්තිසඞ්ඛාතසමුච්මඡදවමසන පහානං සමුච්කඡදප්පහානං. 

දුච්චරිතසංකික සස්ස පහානන්තිකායදුච්චරිතාදිදුට්ඨුචරිතං, කිමලමසහිවා

දූසිතං චරිතන්ති දුච්චරිතං. තමදව යත්ථ උප්පන්නං, තං සන්තානං සම්මා

කිමලමසති බාධයති උපතාමපති චාති සංකිමලමසො, තස්ස පහානං, 
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කායවචීදුච්චරිතවමසන පවත්තසංකිමලසස්ස තදඞ්ගවමසන පහානන්ති
වුත්තං මහොති. සමාධිස්ස කාමච්ඡන්දපටිපක්ඛත්තා සුත්තන්තපිටමක 

තණ්හාසංකික සස්ස පහානං වුත්තං.
අත්තාදිවිනිමුත්තසභාවධම්මප්පකාසනමතො අභිධම්මපිටමක 

දිට්ඨිසංකික සස්සපහානං වුත්තං. 

එෙක ෙස්මඤ්කචත්ථාති එමතසුතීසුපිටමකසුඑකමමකස්මංපිටමකති

අත්මථො දට්ඨබ්මබො. ධම්ක ොති පාළීති එත්ථ පකට්ඨානං උක්කට්ඨානං
සීලාදිඅත්ථානං මබොධනමතොසභාවනිරුත්තිභාවමතොබුද්ධාදීහිභාසිතත්තාච

පකට්ඨානං වචනප්පබන්ධානං ආළීති පාළි, පරියත්තිධම්මමො. ‘‘ධම්මමොති
පාළීති එත්ථ භගවතා වුච්චමානස්ස අත්ථස්ස මවොහාරස්ස ච දීපමනො

සද්මදොමයවපාළිනාමා’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං.අභිධම්මට්ඨකථායලිඛිමත 

සීහළ ණ්ඨිපකද පන ඉදං වුත්තං – සභාවත්ථස්ස සභාවමවොහාරස්ස ච 
අනුරූපවමසනභගවතා මනසා වවත්ථාපිතා පණ්ඩත්ති පාළීතිවුච්චති. යදි

සද්මදොමයවපාළි සියා, පාළියාමදසනායචනානත්මතනභවිතබ්බං.මනසා
වවත්ථාපිතාය ච පාළියා වචීමභදකරණමත්තං ඨමපත්වා මදසනාය
නානත්තං නත්ථි. තථා හි මදසනං දස්මසන්මතන මනසා වවත්ථාපිතාය
පාළියා මදසනාති වචීමභදකරණමත්තං විනා පාළියා සහ මදසනාය

අනඤ්ඤථා වුත්තා. තථා ච උපරි ‘‘මදසනාති පඤ්ඤත්තී’’ති වුත්තත්තා
මදසනායඅනඤ්ඤභාමවන පාළියාපණ්ණත්තිභාමවොකථිමතොමහොති.අපිච

යදිපාළියාඅඤ්ඤාමයවමදසනාසියා, ‘‘පාළියා චපාළිඅත්ථස්සචමදසනාය

ච යථාභූතාවමබොමධො’’ති වත්තබ්බං සියා, එවං පන අවත්වා ‘‘පාළියා ච

පාළිඅත්ථස්ස ච යථාභූතාවමබොමධො’’ති වුත්තත්තා පාළියා මදසනාය ච 

අනඤ්ඤභාමවො දස්සිමතො මහොති. එවඤ්ච කත්වා උපරි ‘‘මදසනා නාම

පඤ්ඤත්තී’’ති දස්මසන්මතන මදසනාය අනඤ්ඤභාවමතො පාළියා
පණ්ණත්තිභාමවොකථිමතොවමහොතීති. 

එත්ථ ච ‘‘සද්මදොමයව පාළි නාමා’’ති ඉමස්මං පක්මඛ ධම්මස්සපි 

සද්දසභාවත්තා ධම්මමදසනානං මකො විමසමසොති මච? මතසං මතසං
අත්ථානං මබොධකභාමවන ඤාමතො උග්ගහණාදිවමසන ච පුබ්මබ

වවත්ථාපිමතො සද්දප්පබන්මධො ධම්ක ො, පච්ඡා පමරසං අවමබොධනත්ථං

පවත්තිමතො තදත්ථප්පකාසමකො සද්මදො කදසනාති මවදිතබ්බං. අථ වා 

යථාවුත්තසද්දසමුට්ඨාපමකොචිත්තුප්පාමදො කදසනා ‘‘මදසීයති සමුට්ඨාපීයති

සද්මදො එමතනා’’ති කත්වා මුසාවාදාදමයො විය. තත්ථාපි හි 
මුසාවාදාදිසමුට්ඨාපිකාමචතනාමුසාවාදාදිසද්මදනමවොහරීයති. 

තීසුපි කචකතසු එකත ධම් ත්ථකදසනාපටිකවධාති එත්ථ පාළිඅත්මථො
පාළිමදසනා පාළිඅත්ථපටිමවමධො චාති ඉමම තමයො පාළිවිසයා මහොන්තීති 

විනයපිටකාදීනංඅත්ථස්සමදසනාය පටිමවධස්සචආධාරභාමවොයුත්මතො, 
පිටකානි පන පාළිමයොමයවාති මතසං ධම්මස්ස ආධාරභාමවො කථං
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යුජ්මෙයයාතිමච? පාළිසමුදායස්සඅවයවපාළියාආධාරභාවමතො. අවයවස්ස

හි සමුදාමයො ආධාරභාමවන වුච්චති යථා ‘‘රුක්මඛ සාඛා’’ති. එත්ථ ච 

ධම්මාදීනං දුක්මඛොගාහභාවමතො මතහි ධම්මාදීහි විනයාදමයො ගම්භීරාති

විනයාදීනම්පි චතුබ්බිමධො ගම්භීරභාමවො වුත්මතොමයව, තස්මා ධම්මාදමයො

එව දුක්මඛොගාහත්තා ගම්භීරා, න විනයාදමයොති න මචොමදතබ්බමමතං
සම්මුමඛනවිසයවිසයීමුමඛනචවිනයාදීනංමයව ගම්භීරභාවස්සවුත්තත්තා.

ධම්මමො හි විනයාදමයො, මතසං විසමයො අත්මථො, ධම්මත්ථවිසයා ච

මදසනාපටිමවධාති. තත්ථ පටිමවධස්ස දුක්කරභාවමතො ධම්මත්ථානං, 
මදසනාඤාණස්ස දුක්කරභාවමතො මදසනාය ච දුක්මඛොගාහභාමවො
මවදිතබ්මබො. පටිමවධස්ස පන උප්පාමදතුං අසක්කුමණයයත්තා
තංවිසයඤාණුප්පත්තියා ච දුක්කරභාවමතො දුක්මඛොගාහතා මවදිතබ්බා.

දුක්මඛන ඔගය්හන්තීති දුක්කෙො ාහා. එකමදමසන ඔගාහන්මතහිපි

මන්දබුද්ධීහි පතිට්ඨා ලද්ධුං න සක්කාති ආහ ‘‘අ බ්භකනයයපතිට්ඨා

චා’’ති. එෙක ෙස්මන්ති එමකකස්මං පිටමක. එත්ථාති එමතසු පිටමකසු.
නිද්ධාරමණමචතංභුම්මවචනං. 

ඉදානි මහතුමහතුඵලාදීනං වමසනපි ගම්භීරභාවං දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘අපකරො නකයො’’තිආදි. කහතූති පච්චමයො. මසො හි අත්තමනො ඵලං දහති
විදහතීති ධම්මමොති වුච්චති. ධම්මසද්දස්ස මචත්ථ මහතුපරියායතා කථං

විඤ්ඤායතීති ආහ ‘‘වුත්තඤ්කහත’’න්තිආදි. නනු ච ‘‘කහතුම්හි ඤාණං

ධම් පටිසම්භිදා’’ති එමතන වචමනන ධම්මස්ස මහතුභාමවො කථං

විඤ්ඤායතීති මච? ධම්මපටිසම්භිදාති එතස්ස සමාසපදස්ස අවයවපදත්ථං 

දස්මසන්මතන ‘‘මහතුම්හි ඤාණ’’න්ති වුත්තත්තා. ‘‘ධම්මම පටිසම්භිදා 

ධම්මපටිසම්භිදා’’ති එත්ථ හි ‘‘ධම්මම’’ති එතස්ස අත්ථං දස්මසන්මතන 

‘‘මහතුම්හී’’ති වුත්තං, ‘‘පටිසම්භිදා’’ති එතස්ස අත්ථං දස්මසන්මතන 

‘‘ඤාණ’’න්ති, තස්මාමහතුධම්මසද්දාඑකත්ථාඤාණපටිසම්භිදාසද්දාචාති

ඉමමත්ථං වදන්මතන සාධිමතො ධම්මස්ස මහතුභාමවො. කහතුඵක  ඤාණං 

අත්ථපටිසම්භිදාති එමතන වචමනන සාධිමතො අත්ථස්ස මහතුඵලභාමවොපි
එවමමව දට්ඨබ්මබො. මහතුමනො ඵලං මහතුඵලං. තඤ්ච යස්මා

මහතුඅනුසාමරන අරීයති අධිගමීයති සම්පාපුණීයති, තස්මා අත්මථොති
වුච්චති. 

යථාධම් න්ති එත්ථ ධම් සද්මදො මහතුං මහතුඵලඤ්ච සබ්බං

සඞ්ගණ්හාති. සභාවවාචමකො මහස ධම්මසද්මදො, න

පරියත්තිමහතුභාවවාචමකො, තස්මා යථාධම් න්ති මයො මයො

අවිජ්ොදිසඞ්ඛාරාදිධම්මමො, තස්මං තස්මන්ති අත්මථො. ධම්මානුරූපං වා
යථාධම්මං. මදසනාපි හි පටිමවමධො විය අවිපරීතවිසයවිභාවනමතො

ධම්මානුරූපං පවත්තති, තමතොමයව ච අවිපරීතාභිලාමපොති වුච්චති. 

ධම් ාභි ාකපොති අත්ථබයඤ්ෙනමකො අවිපරීතාභිලාමපො. එත්ථ ච 

අභිලප්පතීති අභිලාමපොති සද්මදො වුච්චති. එමතන ‘‘තත්ර
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පටුන 

ධම්මනිරුත්තාභිලාමප ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා’’ති (විභ. 718) එත්ථ 
වුත්තං ධම්මනිරුත්තිං දස්මසති සද්දසභාවත්තා මදසනාය. තථා හි

නිරුත්තිපටිසම්භිදාය පරිත්තාරම්මණාදිභාමවො පටිසම්භිදාවිභඞ් පාළියං 

(විභ. 718 ආදමයො) වුත්මතො. අට්ඨෙථායඤ්ච (විභ. අට්ඨ. 718) ‘‘තං 

සභාවනිරුත්තිංසද්දංආරම්මණංකත්වා’’තිආදිනාසද්දාරම්මණතාදස්සිතා.
තථා හි ඉමස්ස අත්ථස්ස අයං සද්මදො වාචමකොති වචනවචනත්මථ
වවත්ථමපත්වා තංතංවචනත්ථවිභාවනවමසනපවත්තිමතොසද්මදොමදසනාති

වුච්චති. අධිප්පාකයොති එමතන ‘‘මදසනාති පඤ්ඤත්තී’’ති එතං වචනං 

ධම්මනිරුත්තාභිලාපං සන්ධාය වුත්තං, න තමතො විනිමුත්තං පඤ්ඤත්තිං

සන්ධායාති අධිප්පායං දස්මසති. මදසීයති අත්මථො එමතනාති හි කදසනා, 

පකාමරන ඤාපීයති එමතන, පකාරමතො ඤාමපතීති වා පඤ්ඤත්තීති 

ධම්මනිරුත්තාභිලාමපො වුච්චති. එවං ‘‘මදසනා නාම සද්මදො’’ති ඉමස්මං

පක්මඛ අයමත්මථො මවදිතබ්මබො. ‘‘මදසනාති පඤ්ඤත්තී’’ති එත්ථ

පඤ්ඤත්තිවාදිමනොපනඑවං වදන්ති– කිඤ්චාපි‘‘ධම්මාභිලාමපො’’තිඑත්ථ

අභිලප්පතීති අභිලාමපොති සද්මදො වුච්චති, න පණ්ණත්ති, තථාපි සද්මද
වුච්චමාමන තදනුරූපං මවොහාරං ගමහත්වා මතන මවොහාමරන දීපිතස්ස
අත්ථස්ස ොනනමතො සද්මද කථිමත තදනුරූපා පණ්ණත්තිපි 

කාරණූපචාමරනකථිතාමයවමහොති.අථවා‘‘ධම්මාභිලාමපොතිඅත්මථො’’ති

අවත්වා ‘‘ධම්මාභිලාමපොතිඅධිප්පාමයො’’තිවුත්තත්තාමදසනානාමසද්මදො
නමහොතීති දීපිතමමවාති. 

ඉදානි පටිමවධං නිද්දිසන්මතො ආහ ‘‘පටිකවකධොති අභිස කයො’’ති.
පටිවිජ්ඣතීති ඤාණං පටිමවමධොති වුච්චති. පටිවිජ්ඣන්ති එමතනාති වා

පටිමවමධො, අභිසමමතීති අභිසමමයො, අභිසමමන්ති එමතනාති වා
අභිසමමයො. ඉදානි අභිසමයප්පමභදමතො අභිසමයප්පකාරමතො

ආරම්මණමතො සභාවමතො ච පාකටං කාතුං ‘‘කසො ච

ක ොකියක ොකුත්තකරො’’තිආදිමාහ. විසයමතො අසම්මමොහමතො ච 

අවමබොමධොති සම්බන්මධො. තත්ථ විසයකතො අත්ථාදිඅනුරූපං ධම්මාදීසු
අවමබොමධො නාම අවිජ්ොදිධම්මාරම්මමණො සඞ්ඛාරාදිඅත්ථාරම්මමණො 

තදුභයපඤ්ඤාපනාරම්මමණො මලොකිමයො අවමබොමධො. අසම්ක ොහකතො 
අත්ථාදිඅනුරූපං ධම්මාදීසු අවමබොමධො පන නිබ්බානාරම්මමණො
මග්ගයුත්මතො යථාවුත්තධම්මත්ථපඤ්ඤත්තීසු සම්මමොහවිද්ධංසමනො

මලොකුත්තමරො අභිසමමයො. තථා හි ‘‘අයං මහතු, ඉදමස්ස ඵලං, අයං

තදුභයානුරූමපො මවොහාමරො’’ති එවං ආරම්මණකරණවමසන 

මලොකියඤාණං විසයමතො පටිවිජ්ඣති, මලොකුත්තරඤාණං පන
මහතුමහතුඵලාදීසු සම්මමොහස්ස මග්ගඤාමණන සමුච්ඡින්නත්තා

අසම්මමොහමතො පටිවිජ්ඣති. අත්ථානුරූපං ධම්ක සූති අවිජ්ො මහතු, 

සඞ්ඛාරා මහතුසමුප්පන්නා, සඞ්ඛාමර උප්පාමදති අවිජ්ොති එවං
කාරියානුරූපං කාරමණසූති අත්මථො. අථ වා
පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරඅපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරආමනඤ්ොභිසඞ්ඛාමරසු තීසු 



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

71 

පටුන 

අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරස්ස සම්පයුත්තඅවිජ්ො පච්චමයො, ඉතමරසං
යථානුරූපන්තිආදිනා කාරියානුරූපං කාරමණසු පටිමවමධොති අත්මථො. 

ධම් ානුරූපං අත්කථසූති ‘‘අවිජ්ොපච්චයා සඞ්ඛාරා’’තිආදිනා 

කාරණානුරූපං කාරිමයසු අවමබොමධොති අත්මථො. පඤ්ඤත්තිපථානුරූපං 

පඤ්ඤත්තීසූති පඤ්ඤත්තියා වුච්චමානධම්මානුරූපං පණ්ණත්තීසු
අවමබොමධොති අත්මථො. 

යථාවුත්මතහිධම්මාදීහිපිටකානංගම්භීරභාවංදස්මසතුං ‘‘ඉදානයස් ා

එකතසුපිටකෙසූ’’තිආදිමාහ. ධම් ජාතන්තිකාරණප්පමභමදොකාරණමමව

වා. අත්ථජාතන්ති කාරියප්පමභමදො කාරියමමව වා. යා චායං මදසනාති 

සම්බන්මධො. කයො කචත්ථාති එතාසු තංතංපිටකගතාසු ධම්මත්ථමදසනාසු

මයො පටිමවමධොති අත්මථො. දුක්කෙො ාහන්ති එත්ථ අවිජ්ොසඞ්ඛාරාදීනං
ධම්මත්ථානං දුප්පටිවිජ්ඣතාය දුක්මඛොගාහතා. මතසං පඤ්ඤාපනස්ස
දුක්කරභාවමතො මදසනාය පටිමවධනසඞ්ඛාතස්ස පටිමවධස්ස ච 

උප්පාදනවිසයීකරණානං අසක්කුමණයයතාය දුක්මඛොගාහතා මවදිතබ්බා. 

එවම්පීති පිසද්මදො පුබ්මබ වුත්තප්පකාරන්තරං සම්පිණ්මඩති. එත්ථාති

එමතසුතීසු පිටමකසු. වුත්තත්ථාතිවුත්මතොසංවණ්ණිමතොඅත්මථොඅස්සාති 

වුත්තත්ථා. 

තීසු පිටකෙසූතිඑත්ථ ‘‘එමකකස්ම’’න්තිඅධිකාරමතොපකරණමතොවා 

මවදිතබ්බං. පරියත්තිකභකදොතිපරියාපුණනංපරියත්ති. පරියාපුණනවාචමකො

මහත්ථ පරියත්තිසද්මදො, න පාළිපරියාමයො, තස්මා එවමමත්ථ අත්මථො 

දට්ඨබ්මබො ‘‘තීසු පිටමකසු එමකකස්මං පරියාපුණනප්පකාමරො දට්ඨබ්මබො

ඤාතබ්මබො’’ති. තමතොමයව ච ‘‘පරියත්තිමයො පරියාපුණනප්පකාරා’’ති

තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං.අථවාතීහිපකාමරහිපරියාපුණිතබ්බාපාළිමයො 

එව පරියත්තීති වුච්චන්ති, තමතොමයව ච ‘‘පරියත්තිමයො පාළික්කමා’’ති 

අභිධම්මට්ඨකථාය ලිඛිමත සීහළ ණ්ඨිපකද වුත්තං. එවම්පි හි 
අලගද්දූපමාපරියාපුණනමයොගමතො අලගද්දූපමා පරියත්තීති පාළිපි සක්කා

වත්තුං, එවඤ්ච කත්වා ‘‘දුග්ගහිතා උපාරම්භාදිමහතු පරියාපුටා

අලගද්දූපමා’’ති පරමතො නිද්මදසවචනම්පි උපපන්නං මහොති. තත්ථ හි

පාළිමයව දුග්ගහිතා පරියාපුටාති වත්තුං වට්ටති. අ  ද්දූප ාති අලගද්මදො
අලගද්දග්ගහණං උපමා එතිස්සාති අලගද්දූපමා. අලගද්දස්ස

ගහණඤ්මහත්ථ අලගද්දසද්මදන වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. ‘‘ආපූපිමකො’’ති
එත්ථ අපූපසද්මදන අපූපඛාදනං විය අලගද්දග්ගහමණන ගහිතපරියත්ති

උපමීයති, න පන අලගද්මදන. ‘‘අලගද්දග්ගහණූපමා’’ති වා වත්තබ්මබ 

මජ්මඣපදමලොපං කත්වා ‘‘අලගද්දූපමා’’ති වුත්තං ‘‘ඔට්ඨමුමඛො’’තිආදීසු
විය. අලගද්මදොතිමචත්ථආසීවිමසොවුච්චති.ගමදොතිහිවිසස්සනාමං.තඤ්ච

තස්ස අලං පරිපුණ්ණං අත්ථි, තස්මා අලං පරියත්මතො පරිපුණ්මණො ගමදො

අස්සාති අනුනාසිකමලොපං දකාරාගමඤ්ච කත්වා ‘‘අලගද්මදො’’ති වුච්චති.
අථ වා අලං ජීවිතහරමණ සමත්මථො ගමදො අස්සාති අලගද්මදො. 
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නස්සරණත්ථාති වට්ටදුක්ඛමතො නිස්සරණං අත්මථො පමයොෙනං එතිස්සාති

නිස්සරණත්ථා. භණ්ඩා ාරිෙපරියත්තීති එත්ථ භණ්ඩාගාමර නියුත්මතො

භණ්ඩාගාරිමකො, භණ්ඩාගාරිමකො විය භණ්ඩාගාරිමකො, 
ධම්මරතනානුපාලමකො.අඤ්ඤං අත්ථංඅනමපක්ඛිත්වාභණ්ඩාගාරිකස්මසව
සමතොපරියත්තිභණ්ඩාගාරිකපරියත්ති. 

දුග් හිතාති දුට්ඨු ගහිතා. දුග්ගහිතභාවමමව විභාමවන්මතො ආහ 

‘‘උපාරම්භාදිකහතු පරියාපුටා’’ති, උපාරම්භා ඉතිවාදප්පමමොක්ඛාදිමහතු
උග්ගහිතාති අත්මථො. ලාභසක්කාරාදිමහතු පරියාපුණනම්පි එත්මථව
සඞ්ගහිතන්ති දට්ඨබ්බං. වුත්තඤ්මහතං අලගද්දසුත්තට්ඨකථායං (ම. නි.

අට්ඨ.1.239) – 

‘‘මයො හි බුද්ධවචනං ‘එවං චීවරාදීනි වා ලභිස්සාම, 

චතුපරිසමජ්මඣ වා මං ොනිස්සන්තී’ති ලාභසක්කාරාදිමහතු

පරියාපුණාති, තස්ස සා පරියත්ති අලගද්දපරියත්ති නාම. එවං
පරියාපුණනමතො හි බුද්ධවචනං අපරියාපුණිත්වා නිද්මදොක්කමනං

වරතර’’න්ති. 

නනු ච අලගද්දග්ගහණූපමා පරියත්ති අලගද්දූපමාති වුච්චති, එවඤ්ච
සති සුග්ගහිතාපි පරියත්ති අලගද්දූපමාති වත්තුං වට්ටති තත්ථාපි 

අලගද්දග්ගහණස්සඋපමාභාමවනපාළියංවුත්තත්තා.වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘මසයයථාපි, භික්ඛමව, පුරිමසො අලගද්දත්ථිමකො අලගද්දගමවසී 

අලගද්දපරිමයසනං චරමාමනො, මසො පස්මසයය මහන්තං අලගද්දං, 

තමමනංඅෙපමදනදණ්මඩන සුනිග්ගහිතංනිග්ගණ්මහයය, අෙපමදන
දණ්මඩන සුනිග්ගහිතං නිග්ගමහත්වා ගීවාය සුග්ගහිතං ගණ්මහයය.

කිඤ්චාපිමසො, භික්ඛමව, අලගද්මදොතස්සපුරිසස්සහත්ථං වාබාහං

වා අඤ්ඤතරං වා අඞ්ගපච්චඞ්ගං මභොමගහි පලිමවමඨයය, අථ මඛො
මසොමනව තමතොනිදානංමරණංවානිගච්මඡයයමරණත්තංවාදුක්ඛං.

තංකිස්සමහතු, සුග්ගහිතත්තා, භික්ඛමව, අලගද්දස්ස, එවමමවමඛො, 

භික්ඛමව, ඉමධකච්මච කුලපුත්තා ධම්මං පරියාපුණන්ති සුත්තං

මගයය’’න්තිආදි(ම.නි.1.239). 

තස්මා ඉධ දුග්ගහිතා එව පරියත්ති අලගද්දූපමාති අයං විමසමසො කුමතො

විඤ්ඤායති, මයන දුග්ගහිතා උපාරම්භාදිමහතු පරියාපුටා අලගද්දූපමාති 

වුච්චතීති? සච්චමමතං, ඉදං පන පාරිමසසඤාමයන වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං.
තථා හි නිස්සරණත්ථභණ්ඩාගාරිකපරියත්තීනං විසුං ගහිතත්තා
පාරිමසසමතො අලගද්දස්ස දුග්ගහණූපමා පරියත්ති අලගද්දූපමාති
විඤ්ඤායති. සුග්ගහණූපමා හි පරියත්ති නිස්සරණත්ථා වා මහොති

භණ්ඩාගාරිකපරියත්ති වා, තස්මා සුවුත්තමමතං ‘‘දුග්ගහිතා
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උපාරම්භාදිමහතු පරියාපුටා අලගද්දූපමා’’ති. යං සන්ධායාති යං

පරියත්තිදුග්ගහණංසන්ධාය. වුත්තන්තිඅලගද්දසුත්මතවුත්තං. 

අ  ද්දත්ථිකෙොති ආසීවිසත්ථිමකො. අලගද්දං ගමවසති පරිමයසති

සීමලනාති අ  ද්ද කවසී. අ  ද්දපරිකයසනං චර ාකනොති

අලගද්දපරිමයසනත්ථං චරමාමනො. කභොක ති සරීමර. හත්කථ වා බාහාය 

වාති එත්ථ මණිබන්ධමකො යාව අග්ගනඛා ‘‘හත්මථො’’ති මවදිතබ්මබො, 

සද්ධිං අග්ගබාහාය අවමසසා ‘‘බාහා’’ති. කත්ථචි පන ‘‘කප්පරමතො

පට්ඨායපි යාව අග්ගනඛා හත්මථො’’ති වුච්චති. අඤ්ඤතරස්මං වා

අඞ් පච්චඞ්ක ති වුත්තලක්ඛණං හත්ථඤ්ච බාහඤ්ච ඨමපත්වා අවමසසං

සරීරං ‘‘අඞ්ගපච්චඞ්ග’’න්ති මවදිතබ්බං. තකතොනදානන්ති තංනිදානං, 
තංකාරණාතිවුත්තංමහොති.පුරිමපමදහි විභත්තිඅමලොපංකත්වානිද්මදමසො.
තං හත්ථාදීසු ඩංසනං නිදානං කාරණං එතස්සාති තංනිදානන්ති හි

වත්තබ්මබ ‘‘තමතොනිදාන’’න්ති පුරිමපමද පච්චත්මත නිස්සක්කවචනං 

කත්වාතස්ස ච මලොපං අකත්වානිද්මදමසො. තංකිස්ස කහතූති යං වුත්තං

හත්ථාදීසුඩංසනංතංනිදානඤ්චමරණාදිඋපගමනං, තංකිස්සමහතුමකන 

කාරමණනාති මච. ඉධාති ඉමස්මං සාසමන. එෙච්කච ක ොඝපුරිසාති

එකච්මච තුච්ඡපුරිසා. ධම් න්ති පාළිධම්මං. පරියාපුණන්තීති 

උග්ගණ්හන්තීති අත්මථො, සජ්ඣායන්ති මචව වාචුග්ගතා කමරොන්තා

ධාමරන්ති චාති වුත්තං මහොති. අත්ථන්ති යථාභූතං භාසිතත්ථං 

පමයොෙනත්ථඤ්ච. නඋපපරික්ෙන්තීතින පරිග්ගණ්හන්තින විචාමරන්ති.

ඉදංවුත්තංමහොති– ‘‘ඉමස්මංඨාමනසීලංකථිතං, ඉධසමාධි, ඉධපඤ්ඤා 

කථිතා, මයඤ්ච තං පූමරස්සාමා’’ති එවං භාසිතත්ථං පමයොෙනත්ථඤ්ච

‘‘සීලං සමාධිස්ස කාරණං, සමාධි විපස්සනායා’’තිආදිනා න

පරිග්ගණ්හන්තීති. අනුපපරික්ෙතන්ති අනුපපරික්ඛන්තානං. න නජ්ොනං

ෙ න්තීති නිජ්ඣානපඤ්ඤං නක්ඛමන්ති, නිජ්ඣායිත්වා පඤ්ඤාය දිස්වා
මරොමචත්වාගමහතබ්බානමහොන්තීතිඅධිප්පාමයො.මතනඉමමත්ථංදීමපති

‘‘මතසං පඤ්ඤායඅත්ථංඅනුපපරික්ඛන්තානංමතධම්මානඋපට්ඨහන්ති, 

‘ඉමස්මං ඨාමන සීලං, සමාධි, විපස්සනා, මග්මගො, ඵලං, වට්ටං, විවට්ටං

කථිත’න්තිඑවංොනිතුංනසක්කා මහොන්තී’’ති. 

කතඋපාරම්භානසංසාකචවාතිමතපමරසංවාමද මදොසාමරොපනානිසංසා

හුත්වාපරියාපුණන්තීතිඅත්මථො. ඉතිවාදප්පක ොක්ොනසංසාචාතිඉතිඑවං

එතාය පරියත්තියා වාදප්පමමොක්ඛානිසංසා, අත්තමනො උපරි පමරහි
ආමරොපිතවාදස්ස නිග්ගහස්ස පමමොක්ඛප්පමයොෙනා හුත්වා ධම්මං

පරියාපුණන්තීති අත්මථො. ඉදං වුත්තං මහොති – පමරහි සකවාමද මදොමස
ආමරොපිමත තං මදොසං එවඤ්ච එවඤ්ච මමොමචස්සාමාති ඉමනා ච

කාරමණනපරියාපුණන්තීති.අථවාමසොමසොවාමදොඉතිවාමදො, ඉතිවාදස්ස

පමමොක්මඛො ඉතිවාදප්පමමොක්මඛො, ඉතිවාදප්පමමොක්මඛො ආනිසංමසො

එමතසන්ති ඉතිවාදප්පමමොක්ඛානිසංසා, තංතංවාදප්පමමොචනානිසංසා චාති
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පටුන 

අත්මථො. යස්ස චත්ථාය ධම් ං පරියාපුණන්තීති යස්ස ච සීලාදිපූරණස්ස
මග්ගඵලනිබ්බානස්ස වා අත්ථාය ඉමස්මං සාසමන කුලපුත්තා ධම්මං

පරියාපුණන්ති. තඤ්චස්ස අත්ථං නානුකභොන්තීති තඤ්ච අස්ස ධම්මස්ස 
සීලාදිපරිපූරණසඞ්ඛාතං අත්ථං එමත දුග්ගහිතගාහිමනො නානුමභොන්ති න
වින්දන්ති. 

අථ වා යස්ස උපාරම්භස්ස ඉතිවාදප්පමමොක්ඛස්ස වා අත්ථාය මය 

මමොඝපුරිසා ධම්මං පරියාපුණන්ති, මත පමරහි ‘‘අයමත්මථොන මහොතී’’ති
වුත්මත දුග්ගහිතත්තාමයවමසොමයවත්මථොතිපටිපාදනක්ඛමානමහොන්තීති
පරස්ස වාමද උපාරම්භං ආමරොමපතුං අත්තමනො වාදා තං මමොමචතුඤ්ච
අසක්මකොන්තාපි තං අත්ථං නානුමභොන්තිමයවාති එවමත්මථො දට්ඨබ්මබො. 

දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ොය සංවත්තන්තීතිමතසංමතධම්මා දුග්ගහිතත්තා 
උපාරම්භමානදප්පමක්ඛපලාසාදිමහතුභාමවන දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය

සංවත්තන්ති. එත්ථ හි කාරමණ ඵලමවොහාමරන ‘‘මත ධම්මා අහිතාය

දුක්ඛාය සංවත්තන්තී’’ති වුත්තං. තථා හිකිඤ්චාපි න මත ධම්මා අහිතාය

දුක්ඛාය සංවත්තන්ති, තථාපි වුත්තනමයන පරියාපුණන්තානං
සජ්ඣායකාමල විවාදසමමය ච තංමූලකානං උපාරම්භාදීනං අමනමකසං

අකුසලානං උප්පත්තිසබ්භාවමතො ‘‘මත ධම්මා අහිතාය දුක්ඛාය

සංවත්තන්තී’’තිකාරමණඵලමවොහාමරන වුත්තං. තංකිස්සකහතූතිඑත්ථ 

තන්ති යථාවුත්තස්සත්ථස්ස අනභිසම්භුණනං මතසඤ්ච ධම්මානං අහිතාය
දුක්ඛායසංවත්තනංපරාමසති. 

සී ක්ෙන්ධාදිපාරිපූරිංකයවාති එත්ථ ආදිසද්මදන සමාධිවිපස්සනාදීනං
සඞ්ගමහො මවදිතබ්මබො. මයො හි බුද්ධවචනං උග්ගණ්හිත්වා සීලස්ස
ආගතට්ඨාමන සීලං පූමරත්වා සමාධිමනො ආගතට්ඨාමන සමාධිගබ්භං 
ගණ්හාමපත්වා විපස්සනාය ආගතට්ඨාමන විපස්සනං පට්ඨමපත්වා

මග්ගඵලානං ආගතට්ඨාමන මග්ගං භාමවස්සාම, ඵලං සච්ඡිකරිස්සාමීති

උග්ගණ්හාති, තස්මසව සා පරියත්ති නිස්සරණත්ථා නාම මහොති. යං

සන්ධායවුත්තන්තියං පරියත්තිසුග්ගහණංසන්ධායඅලගද්දසුත්මතවුත්තං. 

දීඝරත්තං හිතාය සුොය සංවත්තන්තීති සීලාදීනං ආගතට්ඨාමන සීලාදීනි
පූමරන්තානම්පි අරහත්තං පත්වා පරිසමජ්මඣ ධම්මං මදමසත්වා
ධම්මමදසනාය පසන්මනහි උපනීතිමත චත්තාමරො පච්චමය
පරිභුඤ්ෙන්තානම්පි පමරසං වාමද සහධම්මමන උපාරම්භං 
ආමරොමපන්තානම්පි සකවාදමතො මදොසං හරන්තානම්පි දීඝරත්තං හිතාය
සුඛාය සංවත්තන්ති. තථා හි න මකවලං සුග්ගහිතපරියත්තිං නිස්සාය 

මග්ගභාවනාඵලසච්ඡිකිරියාදීමනව, පරවාදනිග්ගහසකවාදපතිට්ඨාපනානිපි

ඉජ්ඣන්ති. තථා ච වුත්තං ‘‘උප්පන්නං පරප්පවාදං සහධම්මමන

සුනිග්ගහිතංනිග්ගමහත්වා’’තිආදි (දී.නි.2.168). 
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පටුන 

පරිඤ්ඤාතක්ෙන්කධොති දුක්ඛපරිොනමනන පරිඤ්ඤාතක්ඛන්මධො. 

පහීනකික කසොති සමුදයප්පහාමනන පහීනකිමලමසො. පටිවිද්ධාකුප්කපොති

පටිවිද්ධඅරහත්තඵමලො. න කුප්පතීති අකුප්පන්ති හි අරහත්තඵලස්මසතං
නාමං. සතිපි හි චතුන්නං මග්ගානං චතුන්නඤ්ච ඵලානං අකුප්පසභාමව
සත්තන්නං මසක්ඛානං සකසකනාමපරිච්චාමගන උපරූපරි

නාමන්තරප්පත්තිමතො මතසං මග්ගඵලානි ‘‘අකුප්පානීති’’ති න වුච්චන්ති, 

අරහා පන සබ්බදාපි අරහාමයව නාමාති තස්මසව ඵලං ‘‘අකුප්ප’’න්ති

වුත්තං. ඉමනා ච ඉමමත්ථං දස්මසති ‘‘ඛීණාසවස්මසව පරියත්ති

භණ්ඩාගාරිකපරියත්තිනාමා’’ති.තස්ස හිඅපරිඤ්ඤාතංඅප්පහීනංඅභාවිතං

අසච්ඡිකතංවානත්ථි, තස්මාබුද්ධවචනං පරියාපුණන්මතොතන්තිධාරමකො
පමවණීපාලමකො වංසානුරක්ඛමකො ච හුත්වා උග්ගණ්හාති. මතමනවාහ 

‘‘පකවණීපා නත්ථායා’’තිආදි. තත්ථ පකවණීති ධම්මසන්තති, ධම්මස්ස

අවිච්මඡමදන පවත්තීති අත්මථො. වංසානුරක්ෙණත්ථායාති බුද්ධස්ස
භගවමතො වංසානුරක්ඛණත්ථං. තස්ස වංමසොපි අත්ථමතො පමවණීමයවාති
මවදිතබ්බං. 

නනු ච යදි පමවණීපාලනත්ථාය බුද්ධවචනස්ස පරියාපුණනං 

භණ්ඩාගාරිකපරියත්ති, කස්මා ‘‘ඛීණාසමවො’’ති විමසමසත්වා වුත්තං.
එකච්චස්ස පුථුජ්ෙනස්සපිහි අයංනමයොලබ්භති.තථාහිඑකච්මචොභික්ඛු
ඡාතකභයාදීසු ගන්ථධමරසුඑකස්මං ඨාමනවසිතුං අසක්මකොන්මතසුසයං

භික්ඛාචාමරන අකිලමමාමනො අතිමධුරං බුද්ධවචනං මා නස්සතු, තන්තිං

ධාමරස්සාම, වංසංඨමපස්සාම, පමවණිං පාමලස්සාමීතිපරියාපුණාති, තස්මා

තස්සපිපරියත්තිභණ්ඩාගාරිකපරියත්තිනාම කස්මානමහොතීති? වුච්චමත

– එවං සන්මතපි පුථුජ්ෙනස්ස පරියත්ති භණ්ඩාගාරිකපරියත්ති නාම න

මහොති.කිඤ්චාපි හි පුථුජ්ෙමනො ‘‘පමවණිං පාමලස්සාමී’’ති අජ්ඣාසමයන

පරියාපුණාති, අත්තමනො පන භවකන්තාරමතො අනිත්තිණ්ණත්තා තස්ස

පරියත්ති නිස්සරණපරියත්ති නාම මහොති, තස්මා පුථුජ්ෙනස්ස පරියත්ති 

අලගද්දූපමා වා මහොති නිස්සරණත්ථා වා, සත්තන්නං මසක්ඛානං

නිස්සරණත්ථාව, ඛීණාසවානං භණ්ඩාගාරිකපරියත්තිමයවාති මවදිතබ්බං.
ඛීණාසමවො ච භණ්ඩාගාරිකසදිසත්තා භණ්ඩාගාරිමකොති වුච්චති. යථා හි
භණ්ඩාගාරිමකො අලඞ්කාරභණ්ඩං පටිසාමමත්වා පසාධනකාමල තදුපියං

අලඞ්කාරභණ්ඩංරඤ්මඤොඋපනාමමත්වාඅලඞ්කමරොති, එවං ඛීණාසමවොපි
ධම්මරතනභණ්ඩංසම්පටිච්ඡිත්වාමමොක්ඛාධිගමස්සභබ්බරූමපසමහතුමක 

සත්මත පස්සිත්වා තදනුරූපං ධම්මමදසනං වඩ්මඪත්වා 
මග්ගඞ්ගමබොජ්ඣඞ්ගාදිසඞ්ඛාමතන මලොකුත්තමරන අලඞ්කාමරන
අලඞ්කමරොතීති භණ්ඩාගාරිමකොතිවුච්චති. 

එවං තිස්මසො පරියත්තිමයො විභජිත්වා ඉදානි තීසුපි පිටමකසු යථාරහං 

සම්පත්තිවිපත්තිමයො විත්ථාමරත්වා දස්මසන්මතො ආහ ‘‘විනකය 

පනා’’තිආදි. සී සම්පත්තිංනස්සායතිස්කසොවිජ්ජා පාපුණාතීතිආදීසු යස්මා
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පටුන 

සීලංවිසුජ්ඣමානං සතිසම්පෙඤ්ඤබමලනකම්මස්සකතඤ්ඤාණබමලනච

සංකිමලසමලමතො විසුජ්ඣති, පාරිපූරිඤ්ච ගච්ඡති, තස්මා සීලසම්පදා
සිජ්ඣමානා උපනිස්සයසම්පත්තිභාමවන සතිබලං ඤාණබලඤ්ච 

පච්චුපට්ඨමපතීති තස්සා විජ්ෙත්තයූපනිස්සයතා මවදිතබ්බා

සභාගමහතුසම්පදානමතො. සතිබමලන හි පුබ්මබනිවාසවිජ්ොසිද්ධි, 
සම්පෙඤ්මඤන සබ්බකිච්මචසු සුදිට්ඨකාරිතාපරිචමයන

චුතූපපාතඤාණානුබද්ධාය දුතියවිජ්ොය සිද්ධි, වීතික්කමාභාමවන
සංකිමලසප්පහානසබ්භාවමතොවිවට්ටූපනිස්සයතාවමසනඅජ්ඣාසයසුද්ධියා 
තතියවිජ්ොසිද්ධි. පුමරතරසිද්ධානංසමාධිපඤ්ඤානං පාරිපූරිංවිනාසීලස්ස 
ආසවක්ඛයඤාණූපනිස්සයතා සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසමවහි දීමපතබ්බා.

‘‘සමාහිමතොයථාභූතං පොනාතී’’ති(සං.නි.4.99; 3.5; මනත්ති.40; ම.ප.

2.1.14) වචනමතොසමාධිසම්පදා ඡළභිඤ්ඤතායඋපනිස්සමයො.‘‘මයොගාමව

ොයති භූරී’’ති (ධ. ප. 282) වචනමතො පුබ්බමයොමගන 
ගරුවාසමදසභාසාමකොසල්ලඋග්ගහණපරිපුච්ඡාදීහි ච පරිභාවිතා
පඤ්ඤාසම්පත්ති පටිසම්භිදාප්පමභදස්ස උපනිස්සමයො. එත්ථ ච

‘‘සීලසම්පත්තිං නිස්සායා’’ති වුත්තත්තා යස්ස සමාධිවිෙම්භනභූතා

අනවමසසාඡඅභිඤ්ඤානඉජ්ඣන්ති, තස්ස උක්කට්ඨපරිච්මඡදවමසනන
සමාධිසම්පදා අත්ථීති සතිපි විජ්ොනං අභිඤ්මඤකමදසභාමව 
සීලසම්පත්තිසමුදාගතා එව තිස්මසො විජ්ො ගහිතා. යථා හි
පඤ්ඤාසම්පත්තිසමුදාගතා චතස්මසො පටිසම්භිදා උපනිස්සයසම්පන්නස්ස
මග්මගමනව ඉජ්ඣන්ති මග්ගක්ඛමණ එව තාසං පටිලභිතබ්බමතො. එවං
සීලසම්පත්තිසමුදාගතා තිස්මසො විජ්ො සමාධිසම්පත්තිසමුදාගතා ච ඡ
අභිඤ්ඤා උපනිස්සයසම්පන්නස්ස මග්මගමනව ඉජ්ඣන්තීති
මග්ගාධිගමමමනව තාසං අධිගමමො මවදිතබ්මබො. පච්මචකබුද්ධානං
සම්මාසම්බුද්ධානඤ්ච පච්මචකමබොධිසම්මාසම්මබොධිධම්මසමධිගමසදිසා හි
ඉමමසංඅරියානංඉමම විමසසාධිගමාති. 

තාසංකයව ච තත්ථ පකභදවචනකතොති එත්ථ තාසංකයවාති අවධාරණං
පාපුණිතබ්බානං ඡළභිඤ්ඤාචතුපටිසම්භිදානං විනමය පමභදවචනාභාවං
සන්ධාය වුත්තං. මවරඤ්ෙකණ්මඩ හි තිස්මසො විජ්ොව විභත්තාති. දුතිමය 

තාසංකයවාති අවධාරණං චතස්මසො පටිසම්භිදා අමපක්ඛිත්වා කතං, න
තිස්මසො විජ්ො. තා හි ඡසු අභිඤ්ඤාසු අන්මතොගධත්තා සුත්මත 

විභත්තාමයවාති. තාසඤ්චාති එත්ථ ච-සද්මදන මසසානම්පි තත්ථ
අත්ථිභාවංදීමපති.අභිධම්මපිටමකහි තිස්මසොවිජ්ොඡඅභිඤ්ඤාචතස්මසො
චපටිසම්භිදාවුත්තාමයව.පටිසම්භිදානංපන අඤ්ඤත්ථපමභදවචනාභාවං
තත්මථව ච සම්මා විභත්තභාවං දීමපතුකාමමො මහට්ඨා වුත්තනමයන

අවධාරණංඅකත්වා ‘‘තත්කථවා’’තිපරිවත්මතත්වා අවධාරණංඨමපසි. 

ඉදානි ‘‘විනමය දුප්පටිපන්මනො ‘මුදුකානං අත්ථරණාදීනං සම්ඵස්මසො

විය ඉත්ථිසම්ඵස්මසොපි වට්ටතී’ති මමථුනවීතික්කමම මදොසං අදිස්වා
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සීලවිපත්තිං පාපුණාතී’’ති දස්මසන්මතො ආහ ‘‘විනකය පන 

දුප්පටිපන්කනො’’තිආදි. තත්ථ සුමඛො සම්ඵස්මසො එමතසන්ති 

සුෙසම්ඵස්සාන, අත්ථරණපාවුරණාදීනි. උපාදින්නඵස්කසො ඉත්ථිඵස්මසො, 

මමථුනධම්මමොති වුත්තං මහොති. වුත්තම්පි කහතන්ති අරිට්මඨන භික්ඛුනා
වුත්තං. මසො හි බහුස්සුමතො ධම්මකථිමකො
කම්මකිමලසවිපාකඋපවාදආණාවීතික්කමවමසන පඤ්චවිමධසු 

අන්තරායිමකසු මසසන්තරායිමක ොනාති, විනමය පන අමකොවිදත්තා 

පණ්ණත්තිවීතික්කමන්තරායිමක න ොනාති, තස්මා රමහොගමතො එවං

චින්මතසි‘‘ඉමම අගාරිකාපඤ්චකාමගුමණපරිභුඤ්ෙන්තාමසොතාපන්නාපි
සකදාගාමමනොපි අනාගාමමනොපි මහොන්ති. භික්ඛූපි මනාපිකානි

චක්ඛුවිඤ්මඤයයානි රූපානි පස්සන්ති…මප.… කායවිඤ්මඤමයය

මඵොට්ඨබ්මබ ඵුසන්ති, මුදුකානි අත්ථරණපාවුරණාදීනි පරිභුඤ්ෙන්ති, එතං

සබ්බං වට්ටති, කස්මා ඉත්ථීනංමයව රූපසද්දගන්ධරසමඵොට්ඨබ්බා න

වට්ටන්ති, එමතපි වට්ටන්තී’’ති අනවජ්මෙන පච්චයපරිභුඤ්ෙනරමසන
සාවජ්ෙකාමගුණපරිමභොගරසං සංසන්දිත්වා සච්ඡන්දරාගපරිමභොගඤ්ච 
නිච්ඡන්දරාගපරිමභොගඤ්චඑකංකත්වාථූලවාමකහිසද්ධිං අතිසුඛුමසුත්තං
ඝමටන්මතො වියසාසමපනසද්ධිංසිමනරුමනොසදිසතංඋපසංහරන්මතො විය

පාපකං දිට්ඨිගතංඋප්පාමදත්වා‘‘කිංභගවතාමහාසමුද්දංබන්ධන්මතනවිය

මහතා උස්සාමහන පඨමපාරාජිකං පඤ්ඤත්තං, නත්ථි එත්ථ මදොමසො’’ති
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාමණන සද්ධිං පටිවිරුජ්ඣන්මතො මවසාරජ්ෙඤාණං
පටිබාහන්මතො අරියමග්මග ඛාණුකණ්ටකාදීනි පක්ඛිපන්මතො

‘‘මමථුනධම්මම මදොමසො නත්ථී’’ති ජිනස්ස ආණාචක්මක පහාරමදාසි.

මතනාහ ‘‘තථාහංභ වතාධම් ංකදසිතංආජානාමී’’තිආදි. 

තත්ථ අන්තරායිොති තංතංසම්පත්තියා විබන්ධනවමසන

සත්තසන්තානස්ස අන්තමර මවමජ්මඣ එති ආගච්ඡතීති අන්තරාමයො, 
දිට්ඨධම්මකාදිඅනත්මථො. අනතික්කමනට්මඨන තස්මං අන්තරාමය

නියුත්තා, අන්තරායං වා ඵලං අරහන්ති, අන්තරායස්ස වා කරණසීලාති

අන්තරායිකා, සග්ගමමොක්ඛානං අන්තරායකරාති වුත්තං මහොති. මත ච
කම්මකිමලසවිපාකඋපවාදආණාවීතික්කමවමසන පඤ්චවිධා. මතසං

විත්ථාරකථා පරමතො අරිට්ඨසික්ොපකද (පාචි. 417) ආවි භවිස්සති. අයං

පමනත්ථ පදත්ථසම්බන්මධො – මය ඉමම ධම්මා අන්තරායිකා 

අන්තරායකරාති භගවතා වුත්තා මදසිතා මචව පඤ්ඤත්තා ච, මතධම්මම
පටිමසවමතො පටිමසවන්තස්සයථාමයනපකාමරනමතධම්මාඅන්තරායාය

සග්ගමමොක්ඛානං අන්තරායකරණත්ථං නාලං සමත්ථා න මහොන්ති, තථා

මතනපකාමරනාහංභගවතාමදසිතංධම්මං ආොනාමීති. තකතොදුස්සී භාවං

පාපුණාතීතිතමතො අනවජ්ෙසඤ්ඤීභාවමහතුමතොවීතික්කමත්වාදුස්සීලභාවං
පාපුණාති. 

චත්තාකරොක , භික්ෙකවතිආදිනා– 
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‘‘චත්තාමරොමම, භික්ඛමව, පුග්ගලා සන්මතො සංවිජ්ෙමානා

මලොකස්මං. කතමමචත්තාමරො, අත්තහිතායපටිපන්මනොමහොති, මනො

පරහිතාය, පරහිතාය පටිපන්මනො මහොති, මනො අත්තහිතාය, මනව

අත්තහිතාය පටිපන්මනො මහොති මනො පරහිතාය, අත්තහිතාය මචව

පටිපන්මනො මහොති පරහිතාය චා’’ති (අ. නි. 4.96; පු. ප. මාතිකා, 

චතුක්කඋද්මදස24) – 

ආදිනා පුග්ගලමදසනාපටිසංයුත්තසුත්තන්තපාළිං නිදස්මසති. අධිප්පායං

අජානන්කතොති ‘‘අයං පුග්ගලමදසනා මවොහාරවමසන, න පරමත්ථමතො’’ති
එවංභගවමතොඅධිප්පායංඅොනන්මතො.බුද්ධස්සහිභගවමතොදුවිධාමදසනා 

සම්මුතිමදසනා පරමත්ථමදසනා චාති. තත්ථ ‘‘පුග්ගමලො සත්මතො ඉත්ථී

පුරිමසො ඛත්තිමයො බ්රාහ්මමණො මදමවො මාමරො’’ති එවරූපා සම්මුතිකදසනා. 

‘‘අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තා ඛන්ධා ධාතුමයො ආයතනානි සතිපට්ඨානා’’ති

එවරූපා පර ත්ථකදසනා. තත්ථ භගවා මය සම්මුතිවමසනමදසනංසුත්වා

අත්ථං පටිවිජ්ඣිත්වා මමොහං පහාය විමසසමධිගන්තුං සමත්ථා, මතසං
සම්මුතිමදසනං මදමසති. මය පන පරමත්ථවමසන මදසනං සුත්වා අත්ථං 

පටිවිජ්ඣිත්වා මමොහං පහාය විමසසමධිගන්තුං සමත්ථා, මතසං
පරමත්ථමදසනංමදමසති. 

තත්රායං උපමා – යථා හි මදසභාසාකුසමලො තිණ්ණං මවදානං 

අත්ථසංවණ්ණමකො ආචරිමයො මය දමළභාසාය වුත්මත අත්ථං ොනන්ති, 

මතසං දමළභාසාය ආචික්ඛති, මය අන්ධකභාසාදීසු අඤ්ඤතරාය, මතසං

තාය භාසාය, එවං මතමාණවා මඡකං බයත්තංආචරියමාගම්ම ඛිප්පමමව

සිප්පංඋග්ගණ්හන්ති.තත්ථආචරිමයොවිය බුද්මධොභගවා, තමයොමවදාවිය

කමථතබ්බභාමව ඨිතානි තීණි පිටකානි, මදසභාසාය මකොසල්ලමව 

සම්මුතිපරමත්ථමකොසල්ලං, නානාමදසභාසාමාණවකා විය

සම්මුතිපරමත්ථවමසන පටිවිජ්ඣනසමත්ථා මවමනයයසත්තා, ආචරියස්ස
දමළභාසාදිආචික්ඛනං විය භගවමතො සම්මුතිපරමත්ථවමසනපි මදසනා

මවදිතබ්බා.ආහමචත්ථ– 

‘‘දුමවසච්චානිඅක්ඛාසි, සම්බුද්මධොවදතංවමරො; 

සම්මුතිංපරමත්ථඤ්ච, තතියංනූපලබ්භති. 

‘‘සඞ්මකතවචනං සච්චං, මලොකසම්මුතිකාරණා; 

පරමත්ථවචනංසච්චං, ධම්මානංභූතකාරණා. 

‘‘තස්මාමවොහාරකුසලස්ස, මලොකනාථස්සසත්ථුමනො; 

සම්මුතිං මවොහරන්තස්ස, මුසාවාමදො න ොයතී’’ති. (ම. නි. අට්ඨ. 

1.57; අ.නි.අට්ඨ.1.1.170); 
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අපිච අට්ඨහි කාරමණහි භගවා පුග්ගලකථං කමථති – 
හිමරොත්තප්පදීපනත්ථං කම්මස්සකතාදීපනත්ථං
පච්චත්තපුරිසකාරදීපනත්ථං ආනන්තරියදීපනත්ථං බ්රහ්මවිහාරදීපනත්ථං
පුබ්මබනිවාසදීපනත්ථං දක්ඛිණාවිසුද්ධිදීපනත්ථං මලොකසම්මුතියා

අප්පහානත්ථඤ්චාති. ‘‘ඛන්ධා ධාතුමයො ආයතනානි හිරියන්ති

ඔත්තප්පන්තී’’ති වුත්මත මහාෙමනො න ොනාති, සම්මමොහමාපජ්ෙති, 

පටිසත්තු මහොති ‘‘කිමදං ඛන්ධා ධාතුමයො ආයතනානි හිරියන්ති 

ඔත්තප්පන්ති නාමා’’ති. ‘‘ඉත්ථී හිරියති ඔත්තප්පති, පුරිමසො ඛත්තිමයො 

බ්රාහ්මමණො මදමවො මාමරො’’ති වුත්මත මහාෙමනො ොනාති, න

සම්මමොහමාපජ්ෙති, න පටිසත්තු මහොති, තස්මා භගවා 

හිකරොත්තප්පදීපනත්ථං පුග්ගලකථංකමථති. ‘‘ඛන්ධාකම්මස්සකාධාතුමයො

ආයතනානීති’’ති වුත්මතපි එමසව නමයො. තස්මා භගවා 

ෙම් ස්සෙතාදීපනත්ථං පුග්ගලකථංකමථති. ‘‘මවළුවනාදමයොමහාවිහාරා 

ඛන්මධහිකාරාපිතා, ධාතූහිආයතමනහී’’තිවුත්මතපිඑමසවනමයො.තස්මා

භගවා පච්චත්තපුරිසොරදීපනත්ථං පුග්ගලකථං කමථති. ‘‘ඛන්ධා මාතරං 

ජීවිතා මවොමරොමපන්ති, පිතරං අරහන්තං, රුහිරුප්පාදකම්මං සඞ්ඝමභදං

කමරොන්ති, ධාතුමයොආයතනානීති’’තිවුත්මතපිඑමසවනමයො.තස්මාභගවා 

ආනන්තරියදීපනත්ථං පුග්ගලකථංකමථති. 

‘‘ඛන්ධා මමත්තායන්ති, ධාතුමයො ආයතනානීති’’ති වුත්මතපි එමසව

නමයො. තස්මා භගවා බ්රහ් විහාරදීපනත්ථං පුග්ගලකථං කමථති. ‘‘ඛන්ධා

පුබ්මබනිවාසං අනුස්සරන්ති, ධාතුමයො ආයතනානීති’’ති වුත්මතපි එමසව

නමයො. තස්මාභගවා පුබ්කබනවාසදීපනත්ථං පුග්ගලකථංකමථති. ‘‘ඛන්ධා

දානං පටිග්ගණ්හන්ති, ධාතුමයො ආයතනානීති’’ති වුත්මතපි මහාෙමනො න

ොනාති, සම්මමොහමාපජ්ෙති, පටිසත්තු මහොති ‘‘කිමදං ඛන්ධා ධාතුමයො

ආයතනානි පටිග්ගණ්හන්ති නාමා’’ති. ‘‘පුග්ගලා පටිග්ගණ්හන්ති

සීලවන්මතොකලයාණධම්මා’’තිවුත්මතපන ොනාති, නසම්මමොහමාපජ්ෙති, 

න පටිසත්තු මහොති. තස්මා භගවා දක්ඛිණාවිසුද්ධිදීපනත්ථං පුග්ගලකථං

කමථති. මලොකසම්මුතිඤ්ච බුද්ධා භගවන්මතො න විෙහන්ති, 
මලොකසමඤ්ඤාය මලොකනිරුත්තියා මලොකාභිලාමප ඨිතාමයව ධම්මං

මදමසන්ති. තස්මා භගවා ක ොෙසම්මුතියා අප්පහානත්ථම්පි පුග්ගලකථං

කමථති, තස්මා ඉමනා ච අධිප්පාමයන භගවමතො පුග්ගලමදසනා, න
පරමත්ථමදසනාතිඑවංඅධිප්පායංඅොනන්මතොති වුත්තංමහොති. 

දුග් හිතං ණ්හාතීති ‘‘තථාහංභගවතා ධම්මංමදසිතංආොනාම, යථා

තමදවිදං විඤ්ඤාණං සන්ධාවති සංසරති, අනඤ්ඤ’’න්තිආදිනා දුග්ගහිතං

කත්වා ගණ්හාති, විපරීතං ගණ්හාතීති වුත්තං මහොති. දුග් හිතන්ති හි

භාවනපුංසකනිද්මදමසො. යං සන්ධායාති යං දුග්ගහිතගාහං සන්ධාය.
අත්තනා දුග්ගහිමතන ධම්මමනාති පාඨමසමසො මවදිතබ්මබො. අථ වා

දුග්ගහණං දුග්ගහිතං. අත්තනාති ච සාමඅත්මථ කරණවචනං, තස්මා
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පටුන 

අත්තමනො දුග්ගහමණන විපරීතගාමහනාති වුත්තං මහොති. අම්කහ කචව 

අබ්භාචික්ෙතීතිඅම්හාකඤ්චඅබ්භාචික්ඛනංකමරොති. අත්තානඤ්චෙනතීති
අත්තමනොකුසලමූලානිඛනන්මතොඅත්තානංඛනති නාම. 

ධම් චින්තන්ති ධම්මසභාවවිොනනං. අතිධාවන්කතොති

ඨාතබ්බමරියාදායං අට්ඨත්වා ‘‘චිත්තුප්පාදමත්මතන දානං මහොති, සයමමව

චිත්තං අත්තමනො ආරම්මණං මහොති, සබ්බං චිත්තං

අසභාවධම්මාරම්මණ’’න්ති එවමාදිනා අතිධාවන්මතො අතික්කමත්වා

පවත්තමාමනො. චත්තාරීති 
බුද්ධවිසයඉද්ධිවිසයකම්මවිපාකමලොකවිසයසඞ්ඛාතානි චත්තාරි.

වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛමව, අචින්මතයයානි න චින්මතතබ්බානි, 
යානි චින්මතන්මතො උම්මාදස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්ස. කතමානි

චත්තාරි? බුද්ධානං භික්ඛමව බුද්ධවිසමයො අචින්මතමයයො න

චින්මතතබ්මබො, යංචින්මතන්මතොඋම්මාදස්ස විඝාතස්සභාගීඅස්ස.

ඣායිස්ස, භික්ඛමව, ඣානවිසමයො අචින්මතමයයො න 

චින්මතතබ්මබො…මප.… කම්මවිපාමකො, භික්ඛමව, අචින්මතමයයොන

චින්මතතබ්මබො…මප.… මලොකචින්තා භික්ඛමව අචින්මතයයා න

චින්මතතබ්බා…මප.… ඉමානි, භික්ඛමව, චත්තාරි අචින්මතයයානින

චින්මතතබ්බානි, යානි චින්මතන්මතො උම්මාදස්ස විඝාතස්ස භාගී 

අස්සා’’ති(අ.නි.4.77). 

තත්ථ ‘‘අචින්මතයයානීති’’ති මතසං සභාවනිදස්සනං. ‘‘න 

චින්මතතබ්බානීති’’තිතත්ථ කත්තබ්බතානිදස්සනං. තත්ථ අචින්කතයයානීති

චින්මතතුමසක්කුමණයයානි, චින්මතතුං අරහරූපානිනමහොන්තීතිඅත්මථො.

අචින්මතයයත්තා එව න චින්මතතබ්බානි, කාමං අචින්මතයයානිපි ඡ
අසාධාරණාදීනි අනුස්සරන්තස්ස කුසලුප්පත්තිමහතුභාවමතො තානි 

චින්මතතබ්බානි, ඉමානි පන එවං න මහොන්තීති අඵලභාවමතො න 

චින්මතතබ්බානීතිති අධිප්පාමයො. මතමනවාහ ‘‘යාන චින්කතන්කතො 

උම් ාදස්සවිඝාතස්සභාගීඅස්සා’’ති. කතසන්ති මතසංපිටකානං. 

එතන්ති එතං බුද්ධවචනං. තිවග් සඞ් හානීති
සීලක්ඛන්ධවග්ගමහාවග්ගපාථිකවග්ගසඞ්ඛාමතහි තීහි වග්මගහි සඞ්ගමහො

එමතසන්ති තිවග්ගසඞ්ගහානි. චතුත්තිංකසව සුත්තන්තාති ගාථාය

එවමත්ථමයොෙනා මවදිතබ්බා – යස්ස නිකායස්ස සුත්තගණනාමතො
චතුත්තිංමසව ච සුත්තන්තා වග්ගසඞ්ගහවමසන තමයො වග්ගා අස්ස
සඞ්ගහස්සාති තිවග්මගො සඞ්ගමහො. එස පඨමමො නිකාමයො දීඝනිකාමයොති 

අනුක ොමකෙො අපච්චනීතිමකො, අත්ථානුමලොමනමතො අන්වත්ථනාමමොති
වුත්තංමහොති. 
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අත්ථානුමලොමනමතො අනුමලොමමකො, අනුමලොමකත්තංමයව විභාමවතුං 

‘‘ෙස් ා පනා’’තිආදිමාහ. එෙනොයම්පීති එකසමූහම්පි. එවං චිත්තන්ති

එවං විචිත්තං. යථයිදන්ති යථා ඉමම. මපොණිකා චික්ඛල්ලිකා ච ඛත්තියා, 

මතසං නිවාමසො කපොණිෙනොකයො චික්ෙල්ලිෙනොකයොති වුච්චති. 

එව ාදීන කචත්ථ සාධොන සාසනකතො ච ක ොෙකතො චාති එවමාදීනි
උදාහරණානි එත්ථනිකායසද්දස්සසමූහනිවාසානංවාචකභාමවසාසනමතො
ච මවොහාරමතො ච සාධකානි පමාණානීතිති අත්මථො. එත්ථ පඨමමුදාහරණං

සාසනමතොසාධකවචනං, දුතියංමලොකමතොතිමවදිතබ්බං. 

පඤ්චදසවග් සඞ් හානීති මූලපරියායවග්ගාදීහි පඤ්චදසහි වග්මගහි

සඞ්ගමහො එමතසන්ති පඤ්චදසවග්ගසඞ්ගහානි. දියඩ්ඪසතං ද්කව ච

සුත්තානීතිඅඩ්මඪනදුතියංදියඩ්ඪං, එකංසතංද්මවපඤ්ඤාසසුත්තානිචාති

අත්මථො. යත්ථාති යස්මං නිකාමය. පඤ්චදසවග් පරිග් කහොති පඤ්චදසහි 
වග්මගහිපරිග්ගහිමතොසඞ්ගහිමතොතිඅත්මථො. 

සුත්තන්තානං සහස්සාන සත්තසුත්තසතාන චාති පාමඨ සුත්තන්තානං

සත්ත සහස්සානි සත්ත සතානි චාති මයොමෙතබ්බං. කත්ථචි පන ‘‘සත්ත

සුත්තසහස්සානි සත්ත සුත්තසතානි චා’’තිපි පාමඨො. සංයුත්තසඞ් කහොති
සංයුත්තනිකායස්සසඞ්ගමහො. 

පුබ්කබ නදස්සිතාති සුත්තන්තපිටකනිද්මදමස නිදස්සිතා. වුත්තමමව

පකාරන්තමරන සඞ්ඛිපිත්වා දස්මසතුං ‘‘ඨකපත්වා චත්තාකරො නොකය

අවකසසං බුද්ධවචන’’න්ති වුත්තං. සෙ ං විනයපිටෙන්තිආදිනා 
නිද්දිට්ඨමමව හි ඉමනා පකාරන්තමරන සඞ්ඛිපිත්වා වුත්තං. මතමනවාහ 

‘‘ඨකපත්වා චතුකරොකපකත’’තිආදි. තදඤ්ඤන්ති මතහි චතූහි නිකාමයහි
අඤ්ඤංඅවමසසන්තිඅත්මථො. 

සබ්බක ව 2 හිදන්තිසබ්බමමවඉදංබුද්ධවචනං. නවප්පකභදන්තිඑත්ථ
කථං පමනතං නවප්පමභදං මහොති. තථා හි නවහි අඞ්මගහි වවත්ථිමතහි

අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්කරරහිමතහි භවිතබ්බං, තථා ච සති අසුත්තසභාවාමනව

මගයයඞ්ගාදීනි සියුං, අථ සුත්තසභාවාමනව මගයයඞ්ගාදීනි, එවං සති

සුත්තන්තිවිසුංසුත්තඞ්ගමමවනසියා, එවංසන්මත අට්ඨඞ්ගංසාසනන්ති

ආපජ්ෙති. අපිච ‘‘සගාථකං සුත්තං මගයයං, නිග්ගාථකං සුත්තං 

මවයයාකරණ’’න්තිඅට්ඨකථායංවුත්තං.සුත්තඤ්චනාමසගාථකංවාසියා
නිග්ගාථකං වාති අඞ්ගද්වමයමනව තදුභයං සඞ්ගහිතන්ති

තදුභයවිනිමුත්තඤ්ච සුත්තං උදානාදිවිමසසසඤ්ඤාරහිතං නත්ථි, යං

සුත්තඞ්ගං සියා, අථාපි කථඤ්චි විසුං සුත්තඞ්ගං සියා, මඞ්ගලසුත්තාදීනං

සුත්තඞ්ගසඞ්ගමහො වා න සියා ගාථාභාවමතො ධම්මපදාදීනං විය, 

මගයයඞ්ගසඞ්ගමහො වා සියා සගාථකත්තා සගාථකවග්ගස්ස විය, තථා 

උභමතොවිභඞ්ගාදීසුසගාථකප්පමදසානන්ති? වුච්චමත– 
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සුත්තන්තිසාමඤ්ඤවිධි, විමසසවිධමයොපමර; 

සනිමත්තානිරුළ්හත්තා, සහතාඤ්මඤනනාඤ්ඤමතො. 

යථාවුත්තස්සමදොසස්ස, නත්ථිඑත්ථාවගාහණං; 

තස්මාඅසඞ්කරංමයව, නවඞ්ගංසත්ථුසාසනං. 

සබ්බස්සපි හි බුද්ධවචනස්ස සුත්තන්ති අයං සා ඤ්ඤවිධි. තථා හි

‘‘එත්තකං තස්ස භගවමතො සුත්තාගතං සුත්තපරියාපන්නං, සාවත්ථියා

සුත්තවිභඞ්මග, සකවාමද පඤ්ච සුත්තසතානීති’’තිආදිවචනමතො
විනයාභිධම්මපරියත්තිවිමසමසසුපි සුත්තමවොහාමරො දිස්සති. මතමනව ච

ආයස්මා මහාකච්චාමනො මනත්තියං (මනත්ති. සඞ්ගහවාර) ආහ – 

‘‘නවවිධසුත්තන්තපරිමයට්ඨී’’ති. තත්ථ හි සුත්තාදිවමසන නවඞ්ගස්ස
සාසනස්ස පරිමයට්ඨි පරිමයසනා අත්ථවිචාරණා

‘‘නවවිධසුත්තන්තපරිමයට්ඨී’’ති වුත්තා. තමදකමදමසසු පන මගයයාදමයො 

විකසසවිධකයො මතන මතන නිමත්මතන පතිට්ඨිතා. තථා හි මගයයස්ස
සගාථකත්තං තබ්භාවනිමත්තං. මලොමකපි හි සසිමලොකං සගාථකං වා

චුණ්ණියගන්ථං ‘‘මගයය’’න්තිවදන්ති.ගාථාවිරමහපනසතිපුච්ඡං කත්වා
විසජ්ෙනභාමවො මවයයාකරණස්ස තබ්භාවනිමත්තං. පුච්ඡාවිසජ්ෙනඤ්හි 

‘‘බයාකරණ’’න්ති වුච්චති. බයාකරණමමව මවයයාකරණං. එවං සන්මත
සගාථකාදීනම්පි පුච්ඡං කත්වා විසජ්ෙනවමසන පවත්තානං

මවයයාකරණභාමවො ආපජ්ෙතීති? නාපජ්ෙති. මගයයාදිසඤ්ඤානං

අමනොකාසභාවමතො සඔකාසමතො අමනොකාසවිධි බලවාති ‘‘ගාථාවිරමහ

සතී’’ති විමසසිතත්තා ච. තථා හි ධම්මපදාදීසු මකවලං ගාථාබන්මධසු 
සගාථකත්මතපි මසොමනස්සඤාණමයිකගාථායුත්මතසු 

‘‘වුත්තඤ්මහත’’න්තිආදිවචනසම්බන්මධසු අබ්භුතධම්මපටිසංයුත්මතසු ච
සුත්තවිමසමසසු යථාක්කමං ගාථාඋදානඉතිවුත්තකඅබ්භුතධම්මසඤ්ඤා
පතිට්ඨිතා. එත්ථ හි සතිපි සඤ්ඤන්තරනිමත්තමයොමග

අමනොකාසසඤ්ඤානං බලවභාමවමනව ගාථාදිසඤ්ඤා පතිට්ඨිතා, තථා 
සතිපිගාථාබන්ධභාමවභගවමතොඅතීතාසුොතීසුචරියානුභාවප්පකාසමකසු

ොතකසඤ්ඤා පතිට්ඨිතා, සතිපි පඤ්හාවිසජ්ෙනභාමව සගාථකත්මත ච
මකසුචි සුත්තන්මතසු මවදස්ස ලභාපනමතො මවදල්ලසඤ්ඤා පතිට්ඨිතාති
එවං මතන මතන සගාථකත්තාදිනා නිමත්මතන මතසු මතසු
සුත්තවිමසමසසුමගයයාදිසඤ්ඤාපතිට්ඨිතාතිවිමසසවිධමයොසුත්තඞ්ගමතො

පමර මගයයාදමයො.යංපමනත්ථමගයයඞ්ගාදිනිමත්තරහිතං, තංසුත්තඞ්ගං 
විමසසසඤ්ඤාපරිහාමරනසාමඤ්ඤසඤ්ඤායපවත්තනමතො. 

නනු ච එවං සන්මතපි සගාථකං සුත්තං මගයයං, නිග්ගාථකං සුත්තං 

මවයයාකරණන්ති සුත්තඞ්ගංන සම්භවතීති මචොදනා තදවත්ථා එවාති? න
තදවත්ථා. මසොධිතත්තා. මසොධිතඤ්හි පුබ්මබ ගාථාවිරමහ සති
පුච්ඡාවිසජ්ෙනභාමවො මවයයාකරණස්ස තබ්භාවනිමත්තන්ති.යඤ්ච වුත්තං
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‘‘ගාථාභාවමතො මඞ්ගලසුත්තාදීනං සුත්තඞ්ගසඞ්ගමහො න සියා’’ති, තං න, 
නිරුළ්හත්තාති. නිරුළ්මහො හි මඞ්ගලසුත්තාදීනං සුත්තභාමවො. න හි තානි

ධම්මපදබුද්ධවංසාදමයො විය ගාථාභාමවන පඤ්ඤාතානි, අථ මඛො
සුත්තභාමවමනව.මතමනවහිඅට්ඨකථායංසුත්තනාමකන්තිනාමග්ගහණං 

කතං. යං පන වුත්තං ‘‘සගාථකත්තා මගයයඞ්ගසඞ්ගමහො සියා’’ති, තම්පි
නත්ථි. යස්මා සහතාඤ්මඤන. සහභාමවො හි නාම අත්ථමතො අඤ්මඤන

මහොති, සහගාථාහීතිචසගාථකං.නච මඞ්ගලසුත්තාදීසුගාථාවිනිමුත්මතො

මකොචි සුත්තප්පමදමසො අත්ථි, මයො ‘‘සහ ගාථාහී’’ති වුච්මචයය. නනු ච

ගාථාසමුදාමයොගාථාහිඅඤ්මඤොමහොති, තථාචතස්සවමසනසහගාථාහීති 

සගාථකන්තිසක්කාවත්තුන්ති? තංන.නහිඅවයවවිනිමුත්මතොසමුදාමයො

නාම මකොචි අත්ථි. යම්පි වුත්තං ‘‘උභමතොවිභඞ්ගාදීසු සගාථකප්පමදසානං

මගයයඞ්ගසඞ්ගමහො සියා’’ති, තම්පිනඅඤ්ඤමතො.අඤ්ඤාමයවහිතාගාථා
ොතකාදිපරියාපන්නත්තා. අමථො න තාහි උභමතොවිභඞ්ගාදීනං
මගයයඞ්ගභාමවොති එවං සුත්තාදීනං අඞ්ගානං අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්කරාභාමවො
මවදිතබ්මබො. 

ඉදානි සුත්තාදීනි නවඞ්ගානි විභජිත්වා දස්මසන්මතො ආහ ‘‘තත්ථ 

උභකතොවිභඞ් නද්කදසෙන්ධෙපරිවාරා’’තිආදි. තත්ථ නද්කදකසො නාම

සුත්තනිපාමත– 

‘‘කාමංකාමයමානස්ස, තස්සමචතංසමජ්ඣති; 

අද්ධාපීතිමමනොමහොති, ලද්ධාමච්මචොයදිච්ඡතී’’ති.(සු.නි. 772) – 

ආදිනා ආගතස්සඅට්ඨකවග්ගස්ස, 

‘‘මකනස්සුනිවුමතොමලොමකො, (ඉච්චායස්මාඅජිමතො;) 

මකනස්සුනප්පකාසති; 

කිස්සාභිමලපනංබ්රූසි, 

කිංසුතස්සමහබ්භය’’න්ති.(සු.නි.1038) – 

ආදිනාආගතස්සපාරායනවග්ගස්ස, 

‘‘සබ්මබසුභූමතසුනිධායදණ්ඩං, 

අවිමහඨයංඅඤ්ඤතරම්පිමතසං; 

නපුත්තමච්මඡයයකුමතොසහායං, 

එමකොචමරඛග්ගවිසාණකප්මපො’’ති.(සු.නි.35) – 

ආදිනා ආගතස්ස ඛග්ගවිසාණසුත්තස්ස ච තදත්ථවිභාගවමසන 

සත්ථුකප්මපන ආයස්මතා ධම්මමසනාපතිසාරිපුත්තත්කථකරන කමතො 
නිද්මදමසොමහානිද්මදමසො චූළනිද්මදමසොතිචවුච්චති. එවමධනිද්මදසස්ස 

සුත්තඞ්ගසඞ්ගමහො භදන්තබුද්ධකඝොසාචරිකයන දස්සිමතොති මවදිතබ්මබො.
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අඤ්ඤත්ථාපි ච දීඝනිකායට්ඨකථාදීසු සබ්බත්ථ 
උභමතොවිභඞ්ගනිද්මදසඛන්ධකපරිවාරාති නිද්මදසස්ස සුත්තඞ්ගසඞ්ගමහො

එව දස්සිමතො. ආචරියධම් පා ත්කථකරනපි මනත්තිපකරණට්ඨකථායං
එවමමතස්ස සුත්තඞ්ගසඞ්ගමහොව කථිමතො. මකචි පන නිද්මදසස්ස
ගාථාමවයයාකරණඞ්මගසු ද්වීසු සඞ්ගහං වදන්ති. වුත්තඤ්මහතං

නිද්මදසඅට්ඨකථායං උපකසනත්කථකරන – 

‘‘තමදතං විනයපිටකං සුත්තන්තපිටකං අභිධම්මපිටකන්ති තීසු

පිටමකසු සුත්තන්තපිටකපරියාපන්නං, දීඝනිකාමයොමජ්ඣිමනිකාමයො
සංයුත්තනිකාමයො අඞ්ගුත්තරනිකාමයො ඛුද්දකනිකාමයොති පඤ්චසු

මහානිකාමයසු ඛුද්දකමහානිකාමය පරියාපන්නං, සුත්තං මගයයං
මවයයාකරණං ගාථා උදානං ඉතිවුත්තකං ොතකං අබ්භුතධම්මං
මවදල්ලන්ති නවසු සත්ථුසාසනඞ්මගසු යථාසම්භවං 

ගාථාමවයයාකරණඞ්ගද්වයසඞ්ගහිත’’න්ති (මහානි. අට්ඨ.
ගන්ථාරම්භකථා). 

එත්ථ තාව කත්ථචි පුච්ඡාවිසජ්ෙනසභාවමතො නිද්මදමසකමදසස්ස 

මවයයාකරණඞ්ගසඞ්ගමහො යුජ්ෙතු නාම, ගාථඞ්ගසඞ්ගමහො පන කථං 
යුජ්මෙයයාති ඉදමමත්ථ වීමංසිතබ්බං. ධම්මපදාදීනං විය හි මකවලං
ගාථාබන්ධභාමවො ගාථඞ්ගස්ස තබ්භාවනිමත්තං. ධම්මපදාදීසු හි මකවලං

ගාථාබන්මධසුගාථාසමඤ්ඤා පතිට්ඨිතා, නිද්මදමසචනමකොචිමකවමලො
ගාථාබන්ධප්පමදමසො උපලබ්භති. සම්මාසම්බුද්මධන භාසිතානංමයව හි
අට්ඨකවග්ගාදිසඞ්ගහිතානං ගාථානං නිද්මදසමත්තං ධම්මමසනාපතිනා
කතං. අත්ථවිභෙනත්ථං ආනීතිතාපි හි තා අට්ඨකවග්ගාදිසඞ්ගහිතා
නිද්දිසිතබ්බාමූලගාථාමයොසුත්තනිපාතපරියාපන්නත්තා අඤ්ඤාමයවාතින
නිද්මදසසඞ්ඛයං ගච්ඡන්ති උභමතොවිභඞ්ගාදීසු ආගතභාමවපි තං මවොහාරං 

අලභමානා ොතකාදිගාථාපරියාපන්නා ගාථාමයො විය, තස්මා

කාරණන්තරමමත්ථගමවසිතබ්බං, යුත්තතරංවාගමහතබ්බං. 

නා ෙසුත්තතුවට්ටෙසුත්තානීති එත්ථ නා ෙසුත්තං නාම
පදුමුත්තරස්ස භගවමතො සාවකං මමොමනයයපටිපදං පටිපන්නං දිස්වා
තදත්ථං අභිකඞ්ඛමාමනන තමතො පභුති කප්පසතසහස්සං පාරමමයො 
පූමරත්වා ආගමතන අසිතස්ස ඉසිමනො භාගමනමයයන නාලකත්මථමරන 
ධම්මචක්කප්පවත්තිතදිවසමතො සත්තමම දිවමස

‘‘අඤ්ඤාතමමත’’න්තිආදීහි ද්වීහි ගාථාහි මමොමනයයපටිපදං පුට්මඨන

භගවතා ‘‘මමොමනයයං මත උපඤ්ඤිස්ස’’න්තිආදිනා (සු. නි. 706) 
නාලකත්මථරස්ස භාසිතං මමොමනයයපටිපදාපරිදීපකං සුත්තං. 

තුවට්ටෙසුත්තං පනමහාසමයසුත්තන්තමදසනාය සන්නිපතිමතසු මදමවසු 

‘‘කා නු මඛො අරහත්තප්පත්තියා පටිපත්තී’’ති උප්පන්නචිත්තානං

එකච්චානං මදවතානං තමත්ථං පකාමසතුං ‘‘පුච්ඡාම තං
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ආදිච්චබන්ධූ’’තිආදිනා (සු. නි. 921; මහානි. 150 ) නිම්මතබුද්මධන

අත්තානං පුච්ඡාමපත්වා ‘‘මූලං පපඤ්චසඞ්ඛායා’’තිආදිනා (සු. නි. 922) 

භාසිතං සුත්තං. එවමධසුත්තනිපාමත ආගතානං මඞ්ගලසුත්තාදීනං 

සුත්තඞ්ගසඞ්ගමහො දස්සිමතො, තත්මථව ආගතානං අසුත්තනාමකානං

සුද්ධිකගාථානං ගාථඞ්ගසඞ්ගහඤ්ච දස්සයිස්සති, එවං සති

සුත්තනිපාතට්ඨකථාරම්මභ– 

‘‘ගාථාසතසමාකිණ්මණො, මගයයබයාකරණඞ්කිමතො; 

කස්මාසුත්තනිපාමතොති, සඞ්ඛමමසගමතොතිමච’’ති.(සු.නි.අට්ඨ. 

1.ගන්ථාරම්භකථා)– 

සකලස්සපි සුත්තනිපාතස්ස මගයයමවයයාකරණඞ්ගසඞ්ගමහො කස්මා 

මචොදිමතොති? නායංවිමරොමධො.මකවලඤ්හිතත්ථමචොදමකනසගාථකත්තං
කත්ථචි පුච්ඡාවිසජ්ෙනමත්තඤ්ච ගමහත්වා මචොදනාමත්තං කතන්ති
ගමහතබ්බං.අඤ්ඤථා සුත්තනිපාමතනිග්ගාථකස්සසුත්තස්මසවඅභාවමතො
මවයයාකරණඞ්ගසඞ්ගමහො න මචොමදතබ්මබො සියාති. සගාථාවග්මගො

මගයයන්ති මයොමෙතබ්බං. ‘‘අට්ඨහි අඞ්මගහි අසඞ්ගහිතං නාම

පටිසම්භිදාදී’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං. මකචි පනපටිසම්භිදාමග්ගස්ස 
මගයයමවයයාකරණඞ්ගද්වයසඞ්ගහං වදන්ති. වුත්තඤ්මහතං 

පටිසම්භිදා ග් ට්ඨෙථායං (පටි. ම. අට්ඨ. 1.ගන්ථාරම්භකථා) ‘‘නවසු
සත්ථුසාසනඞ්මගසු යථාසම්භවං 

මගයයමවයයාකරණඞ්ගද්වයසඞ්ගහිත’’න්ති. 

කනොසුත්තනාමොතිඅසුත්තනාමකා. ‘‘සුද්ධිකගාථානාමවත්ථුගාථා’’ති

තීසු  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං.තත්ථ වත්ථු ාථාති– 

‘‘මකොසලානංපුරාරම්මා, අගමාදක්ඛිණාපථං; 

ආකිඤ්චඤ්ඤං පත්ථයාමනො, බ්රාහ්මමණො මන්තපාරගූ’’ති. (සු. නි. 
982) – 

ආදිනා පාරායනවග්ගස්ස නිදානං ආමරොමපන්මතන ආයස්මතා 

ආනන්දත්මථමරන සඞ්ගීතිකාමල වුත්තා ඡප්පඤ්ඤාස ච ගාථාමයො, 
ආනන්දත්මථමරමනව සඞ්ගීතිකාමල නාලකසුත්තස්ස නිදානං

ආමරොමපන්මතනවුත්තා– 

‘‘ආනන්දොමතතිදසගමණපතීමත, 

සක්කඤ්චඉන්දංසුචිවසමනචමදමව; 

දුස්සංගමහත්වාඅතිරිවමථොමයන්මත, 

අසිමතොඉසිඅද්දසදිවාවිහාමර’’ති.(සු.නි.684) – 
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ආදිකා වීසතිමත්තා ගාථාමයො ච වුච්චන්ති. තත්ථ ‘‘නාලකසුත්තස්ස

වත්ථුගාථාමයොනාලකසුත්තසඞ්ඛයංමයවගච්ඡන්තී’’තිඅට්ඨකථායං වුත්තං.

වුත්තඤ්මහතං සුත්තනපාතට්ඨෙථායං (සු.නි. අට්ඨ.2.685) – 

‘‘පරිනිබ්බුමත පන භගවති සඞ්ගීතිං කමරොන්මතන ආයස්මතා
මහාකස්සමපන ආයස්මා ආනන්මදො තමමව මමොමනයයපටිපදං

පුට්මඨො මයන යදා ච සමාදපිමතො නාලමකො භගවන්තං පුච්ඡි, තං

සබ්බංපාකටංකත්වාදස්මසතුකාමමො ‘ආනන්දොමත’තිආදිකාවීසති
වත්ථුගාථාමයො වත්වා අභාසි. තං සබ්බම්පි නාලකසුත්තන්ති

වුච්චතී’’ති. 

තස්මා නාලකසුත්තස්ස වත්ථුගාථාමයො නාලකසුත්තග්ගහමණමනව 

සඞ්ගහිතාති පාරායනිකවග්ගස්ස වත්ථුගාථාමයො ඉධ සුද්ධිකගාථාති
ගමහතබ්බං. තත්මථව පනස්ස පාරායනියවග්මග අජිතමාණවකාදීනං
මසොළසන්නං බ්රාහ්මණානං පුච්ඡාගාථා භගවමතො විසජ්ෙනගාථා ච ඉධ
සුද්ධිකගාථාතිඑවම්පිවත්තුංයුජ්ෙති. තාපිහිපාළියංසුත්තනාමමනඅවත්වා

‘‘අජිතමාණවකපුච්ඡා තිස්සමමත්තයයමාණවකපුච්ඡා’’තිආදිනා (සු. නි.

1038-1048) ආගතත්තා චුණ්ණියගන්මථහි අමස්සත්තා ච
මනොසුත්තනාමකාසුද්ධිකගාථානාමාතිවත්තුං වට්ටති. 

ඉදානි උදානං සරූපමතො වවත්ථමපන්මතො ආහ 

‘‘කසො නස්සඤාණ යිෙ ාථාපටිසංයුත්තා’’තිආදි. මකනට්මඨන (උදා. 

අට්ඨ. ගන්ථාරම්භකථා) පමනතං ‘‘උදාන’’න්ති වුච්චති? උදානනට්මඨන.

කිමදංඋදානංනාම? පීතිමවගසමුට්ඨාපිමතොඋදාහාමරො.යථාහියංමතලාදි 

මනිතබ්බවත්ථු මානං ගමහතුං න සක්මකොති, විස්සන්දිත්වා ගච්ඡති, තං 

‘‘අවමසමකො’’ති වුච්චති, යඤ්ච ෙලං තළාකං ගමහතුං න සක්මකොති, 

අජ්මඣොත්ථරිත්වා ගච්ඡති, තං ‘‘මමහොමඝො’’ති වුච්චති, එවමමව යං

පීතිමවගසමුට්ඨාපිතං විතක්කවිප්ඵාරං හදයං සන්ධාමරතුං න සක්මකොති, 
මසොඅධිමකොහුත්වාඅන්මතොඅසණ්ඨහිත්වාබහි වචීද්වාමරනනික්ඛන්මතො

පටිග්ගාහකනිරමපක්මඛො උදාහාරවිමසමසො ‘‘උදාන’’න්ති වුච්චති.
ධම්මසංමවගවමසනපි අයමාකාමරො ලබ්භමතව. තයිදං කත්ථචි

ගාථාබන්ධවමසනකත්ථචිවාකයවමසනපවත්තං.තථාහි– 

‘‘මතනමඛො පනසමමයනභගවා භික්ඛූනිබ්බානපටිසංයුත්තාය
ධම්මයා කථායසන්දස්මසතිසමාදමපතිසමුත්මතමෙතිසම්පහංමසති.
මතධ භික්ඛූ අට්ඨිං කත්වා මනසි කත්වා සබ්බං මචතසා
සමන්නාහරිත්වා ඔහිතමසොතා ධම්මං සුණන්ති. අථ මඛො භගවා 

එතමත්ථං විදිත්වා තායං මවලායං ඉමං උදානං උදාමනසි ‘අත්ථි, 

භික්ඛමව, තදායතනං, යත්ථමනවපථවීනආමපො’’’ති(උදා.71-72) 

– 
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ආදීසුමසොමනස්සඤාණසමුට්ඨිතවාකයවමසනපවත්තං. 

නනු ච උදානං නාම පීතිමසොමනස්සසමුට්ඨාපිමතො 
ධම්මසංමවගසමුට්ඨාපිමතො වා ධම්මපටිග්ගාහකනිරමපක්මඛො උදාහාමරො

තථා මචව සබ්බත්ථ ආගතං, ඉධ කස්මා භගවා උදාමනන්මතො භික්ඛූ

ආමන්මතසීති? මතසංභික්ඛූනං සඤ්ඤාපනත්ථං.නිබ්බානපටිසංයුත්තඤ්හි
භගවා මතසං භික්ඛූනං ධම්මං මදමසත්වා නිබ්බානගුණානුස්සරමණන

උප්පන්නපීතිමසොමනස්මසන උදානං උදාමනන්මතො ‘‘ඉධ නිබ්බානවජ්මෙො

සබ්මබො සභාවධම්මමො පච්චයායත්තවුත්තිමකොව උපලබ්භති, න 

පච්චයනිරමපක්මඛො, අයං පන නිබ්බානධම්මමො කථමප්පච්චමයො

උපලබ්භතී’’ති මතසං භික්ඛූනං මචමතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය මතසං 

ඤාමපතුකාමමො ‘‘අත්ථි, භික්ඛමව, තදායතන’’න්ති (උදා.71)-ආදිමාහ.න
එකන්තමතොමතපටිග්ගාහමකකත්වාති මවදිතබ්බං. 

‘‘සමචභායථදුක්ඛස්ස, සමචමවොදුක්ඛමප්පියං; 

මාකත්ථපාපකංකම්මං, ආවිවායදිවාරමහො’’ති.(උදා.44) – 

එවමාදිකංපනධම්මසංමවගවසප්පවත්තංඋදානන්තිමවදිතබ්බං. 

‘‘සුඛකාමානිභූතානි, මයොදණ්මඩනවිහිංසති; 

අත්තමනොසුඛමමසාමනො, මපච්චමසොනලභමතසුඛ’’න්ති.(ධ.ප.

131; උදා.13) – 

ඉදම්පි ධම්මසංමවගවසප්පවත්තං උදානන්ති වදන්ති. තථා හි එකස්මං
සමමය සම්බහුලා මගොපාලකා අන්තරා ච සාවත්ථිං අන්තරා ච මෙතවනං
අහිං දණ්මඩහි හනන්ති. මතන ච සමමයන භගවා සාවත්ථිං පිණ්ඩාය
ගච්ඡන්මතො අන්තරාමග්මග මත දාරමක අහිං දණ්මඩන හනන්මත දිස්වා

‘‘කස්මාකුමාරකාඉමංඅහිංදණ්මඩනහනථා’’ති පුච්ඡිත්වා‘‘ඩංසනභමයන

භන්මත’’තිචවුත්මත‘‘ඉමම‘අත්තමනොසුඛංකරිස්සාමා’ති ඉමංපහරන්තා

නිබ්බත්තට්ඨාමන දුක්ඛං අනුභවිස්සන්ති, අමහො අවිජ්ොය 

නිකතිමකොසල්ල’’න්ති ධම්මසංමවගං උප්පාමදසි. මතමනව ච
ධම්මසංමවමගන ඉමං උදානං උදාමනසි. එවමමතං කත්ථචි
ගාථාබන්ධවමසන කත්ථචි වාකයවමසන කත්ථචි මසොමනස්සවමසන 

කත්ථචි ධම්මසංමවගවමසන පවත්තන්ති මවදිතබ්බං. තස්මා අට්ඨකථායං

‘‘මසොමනස්සඤාණමයිකගාථාපටිසංයුත්තානීති’’ති යං උදානලක්ඛණං

වුත්තං, තං මයභුයයවමසනවුත්තන්තිගමහතබ්බං. මයභුමයයනහිඋදානං
ගාථාබන්ධවමසනභාසිතං පීතිමසොමනස්සසමුට්ඨාපිතඤ්ච. 

තයිදං සබ්බඤ්ඤුබුද්ධභාසිතං පච්මචකබුද්ධභාසිතං සාවකභාසිතන්ති

තිවිධංමහොති.තත්ථපච්මචකබුද්ධභාසිතං– 
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‘‘සබ්මබසුභූමතසුනිධායදණ්ඩං, 

අවිමහඨයංඅඤ්ඤතරම්පිමතස’’න්ති.– 

ආදිනා ෙග් විසාණසුත්කත (සු.නි.35) ආගතමමව.සාවකභාසිතානිපි– 

‘‘සබ්මබොරාමගො පහීමනොමම, සබ්මබොමදොමසො සමූහමතො; 

සබ්මබොමමවිහමතොමමොමහො, සීතිභූමතොස්මනිබ්බුමතො’’ති.– 

ආදිනා කථර ාථාසු (මථරගා.79), 

‘‘කාමයනසංවුතාආසිං, වාචායඋදමචතසා; 

සමූලංතණ්හමබ්භුය්හ, සීතිභූතාම්හිනිබ්බුතා’’ති.– 

කථරි ාථාසු (මථරීගා. 15) ච ආගතානි. අඤ්ඤානිපි සක්කාදීහි මදමවහි

භාසිතානි ‘‘අමහො දානං පරමදානං කස්සමප සුපතිට්ඨිත’’න්තිආදීනි (උදා.

27), මසොණදණ්ඩබ්රාහ්මණාදීහි මනුස්මසහි ච භාසිතානි ‘‘නමමො තස්ස

භගවමතො’’තිආදීනි (දී. නි. 2.371; ම. නි. 1.290) තිස්මසො සඞ්ගීතිමයො 

ආරුළ්හානි උදානානි සන්ති එව, න තානි ඉධ අධිප්මපතානි. යානි පන

සම්මාසම්බුද්මධන සාමං ආහච්චභාසිතානි ජිනවචනභූතානි, තාමනව ච

ධම්මසඞ්ගාහමකහි ‘‘උදාන’’න්ති සඞ්ගීතං. එතානිමයව ච සන්ධාය
භගවමතො පරියත්තිධම්මං නවවිධා විභජිත්වා උද්දිසන්මතන උදානන්ති
වුත්තං. 

යා පන ‘‘අමනකොතිසංසාර’’න්තිආදිගාථා භගවතා මබොධියා මූමල
උදානවමසන පවත්තිතා අමනකසතසහස්සානං සම්මාසම්බුද්ධානං

උදානභූතා ච, තා අපරභාමග ධම්මභණ්ඩාගාරිකස්ස භගවතා මදසිතත්තා 
ධම්මසඞ්ගාහමකහි උදානපාළියං සඞ්ගහං අනාමරොමපත්වා ධම්මපමද

සඞ්ගහිතා. යඤ්ච ‘‘අඤ්ඤාසි වත මභො මකොණ්ඩඤ්මඤො’’ති උදානවචනං
දසසහස්සිමලොකධාතුයා මදවමනුස්සානං පමවදනසමත්ථනිග්මඝොසවිප්ඵාරං

භගවතා භාසිතං, තදපි පඨමමබොධියං සබ්මබසං එව භික්ඛූනං 

සම්මාපටිපත්තිපච්චමවක්ඛණමහතුකං ‘‘ආරාධයිංසු වත මං භික්ඛූ එකං 

සමය’’න්තිආදිවචනං (ම. නි. 1.225) විය
ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තමදසනාපරිමයොසාමන අත්තනා
අධිගතධම්මමකමදසස්ස යථාමදසිතස්ස අරියමග්ගස්ස සාවමකසු
සබ්බපඨමං මථමරන අධිගතත්තා අත්තමනො පරිස්සමස්ස

සඵලභාවපච්චමවක්ඛණමහතුකංපීතිමසොමනස්සෙනිතං උදාහාරමත්තාං, න

‘‘යදා හමව පාතුභවන්ති ධම්මා’’තිආදිවචනං (මහාව. 1-3; උදා. 1-3) විය
පවත්තියානිවත්තියා වා පකාසනන්තිනධම්මසඞ්ගාහමකහිඋදානපාළියං 
සඞ්ගීතන්තිදට්ඨබ්බං. 
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උදානපාළියඤ්ච මබොධිවග්ගාදීසු අට්ඨසු වග්මගසු දස දස කත්වා 

අසීතිමයවසුත්තන්තාසඞ්ගීතා, තමතොමයවච උදානට්ඨෙථායං (උදා.අට්ඨ.

ගන්ථාරම්භකථා) ආචරියධම් පා ත්කථකරන වුත්තං– 

‘‘අසීතිඑවසුත්තන්තා, වග්ගාඅට්ඨසමාසමතො; 

ගාථාචපඤ්චනවුති, උදානස්සපකාසිතා. 

‘‘අඩ්ඪූනනවමත්තාච, භාණවාරාපමාණමතො; 

එකාධිකාතථාසීති, උදානස්සානුසන්ධමයො. 

‘‘එකවීසසහස්සානි, සතමමවවිචක්ඛමණො; 

පදාමනතානුදානස්ස, ගණිතානිවිනිද්දිමස.– 

ගාථාපාදමතොපන– 

‘‘අට්ඨසහස්සමත්තානි, චත්තාමරවසතානිච; 

පදාමනතානුදානස්ස, මතවීසතිචනිද්දිමස. 

‘‘අක්ඛරානංසහස්සානි, සට්ඨිසත්තසතානිච; 

තීණිද්වාසීතිචතථා, උදානස්සපමවදිතා’’ති. 

ඉධ පන ‘‘ද්වාසීති සුත්තන්තා’’ති වුත්තං, තං න සමමති, තස්මා ‘‘අසීති

සුත්තන්තා’’තිපාමඨනභවිතබ්බං. 

වුත්තඤ්මහතං භගවතා – ‘‘වුත්තමරහතාති මම සුතං. එකධම්මං, 

භික්ඛමව, පෙහථ, අහංමවොපාටිමභොමගොඅනාගාමතාය.කතමංඑකධම්මං? 

මලොභං, භික්ඛමව, එකධම්මං පෙහථ, අහං මවො පාටිමභොමගො

අනාගාමතායා’’ති එවමාදිනා එකකදුකතිකචතුක්කවමසන

ඉතිවුත්තකපාළියං (ඉතිවු. 1) සඞ්ගහමාමරොපිතානි 

ද්වාදසුත්තරසතසුත්තන්තානි ඉතිවුත්තෙං නාමාති දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘වුත්තඤ්කහත’’න්තිආදි. දසුත්තරසතසුත්තන්තාති එත්ථාපි 

‘‘ද්වාදසුත්තරසතසුත්තන්තා’’තිපාමඨනභවිතබ්බං.තථාහිඑකකනිපාමත

තාව සත්තවීසති සුත්තානි, දුකනිපාමත ද්වාවීසති, තිකනිපාමත පඤ්ඤාස, 
චතුක්කනිපාමත මතරසාති ද්වාදසුත්තරසතසුත්තන්තාමනව 

ඉතිවුත්තකපාළියංආගතානි.තමතොමයවචපාළියං– 

‘‘මලොමභොමදොමසොචමමොමහොච, 

මකොමධොමක්මඛනපඤ්චමං; 

මාමනොසබ්බංපුනමාමනො, 
මලොමභොමදොමසනමතරස. 
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‘‘මමොමහොමකොමධොපුනමක්මඛො, 

නීතිවරණාතණ්හායපඤ්චමං; 

ද්මවමසක්ඛමභදාසාමග්ගී, 
පදුට්ඨනිරමයනමතරස. 

‘‘පසන්නාඑකමාභායි, පුග්ගලංඅතීමතනපඤ්චමං; 

එවඤ්මචඔපධිකංපුඤ්ඤං, සත්තවීසපකාසිතා’’ති.– 

එවමාදිනා උද්දානගාථාහි ද්වාදසුත්තරසතසුත්තානි ගමණත්වා දස්සිතානි.

මතමනවච අට්ඨෙථායම්පි(ඉතිවු.අට්ඨ. ගන්ථාරම්භකථා)– 

‘‘සුත්තමතොඑකකනිපාමතතාවසත්තවීසතිසුත්තානි, දුකනිපාමත 

ද්වාවීසති, තිකනිපාමත පඤ්ඤාස, චතුක්කනිපාමත මතරසාති 

ද්වාදසාධිකසතසුත්තසඞ්ගහ’’න්ති– 

වුත්තං. කාමඤ්මචත්ථ අප්පකං ඌනමධිකං වා ගණනූපගං න මහොතීති 

කත්වා ‘‘ද්වාසීති ඛන්ධකවත්තානීති’’ති වත්තබ්මබ ‘‘අසීති

ඛන්ධකවත්තානීති’’ති වුත්තවචනං විය ‘‘ද්වාදසුත්තරසතසුත්තන්තා’’ති

වත්තබ්මබ ‘‘දසුත්තරසතසුත්තන්තා’’තිවුත්තන්තිපිසක්කා වත්තුං, තථාපි
ඊදිමස ඨාමන පමාණං දස්මසන්මතන යාථාවමතොව නියමමත්වා

දස්මසතබ්බන්ති ‘‘ද්වාදසුත්තරසතසුත්තන්තා’’ ඉච්මචවපාමඨනභවිතබ්බං. 

ොතංභූතංපුරාවුත්ථංභගවමතොපුබ්බචරිතංකායතිකමථතිපකාමසතීති 

ජාතෙං. 

‘‘චත්තාමරොමම, භික්ඛමව, අච්ඡරියාඅබ්භුතා ධම්මාආනන්මද.කතමම

චත්තාමරො? සමච, භික්ඛමව, භික්ඛුපරිසාආනන්දංදස්සනාය උපසඞ්කමති, 

දස්සමනනපි සා අත්තමනා මහොති. තත්ථ මච ආනන්මදො ධම්මං භාසති, 

භාසිමතනපිසාඅත්තමනාමහොති, අතිත්තාව, භික්ඛමව, භික්ඛුපරිසාමහොති, 

අථ ආනන්මදො තුණ්හී භවති. සමච භික්ඛුනීතිපරිසා…මප.… 

උපාසකපරිසා…මප.… උපාසිකා පරිසා ආනන්දං දස්සනාය උපසඞ්කමති, 

දස්සමනනපි සා අත්තමනා මහොති. තත්ථ මච ආනන්මදො ධම්මං භාසති, 

භාසිමතනපි සා අත්තමනා මහොති, අතිත්තාව, භික්ඛමව, උපාසිකාපරිසා

මහොති, අථ ආනන්මදො තුණ්හී භවති. ඉමම මඛො, භික්ඛමව, චත්තාමරො

අච්ඡරියාඅබ්භුතාධම්මාආනන්මද’’ති (අ.නි.4.129) එවමාදිනයප්පවත්තා

සබ්මබපිඅච්ඡරියඅබ්භුතධම්මපටිසංයුත්තා සුත්තන්තා අබ්භුතධම් ං නාමාති

දස්මසන්මතොආහ ‘‘චත්තාකරොක , භික්ෙකව’’තිආදි. 

චූළකවදල් ාදීසු (ම. නි. 1.460 ආදමයො) විසාමඛන නාම උපාසමකන

පුට්ඨාය ධම්මදින්නාය නාම භික්ඛුනියා භාසිතං සුත්තං චූළකවදල් න්ති

මවදිතබ්බං.  හාකවදල් ං (ම. නි. 1.449 ආදමයො) පන
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මහාමකොට්ඨිකත්මථමරන පුච්ඡිමතන ආයස්මතා සාරිපුත්තත්මථමරන

භාසිතං. සම් ාදිට්ඨිසුත්තම්පි (ම. නි. 1.89 ආදමයො) භික්ඛූහි පුට්මඨන
මතමනවායස්මතා සාරිපුත්තත්මථමරන භාසිතං. එතානි 

මජ්ඣිමනිකායපරියාපන්නානි. සක්ෙපඤ්හං (දී. නි. 2.344 ආදමයො) පන

සක්මකන පුට්මඨො භගවා අභාසි, තඤ්ච දීඝනිකායපරියාපන්නන්ති

මවදිතබ්බං.  හාපුණ්ණ සුත්තම්පි (ම. නි. 3.85 ආදමයො) තදහුමපොසමථ 

පන්නරමසපුණ්ණමායරත්තියාඅඤ්ඤතමරනභික්ඛුනාපුට්මඨනභගවතා

භාසිතං, තං පන මජ්ඣිමනිකායපරියාපන්නන්ති මවදිතබ්බං. කවදන්ති

ඤාණං. තුට්ඨින්ති යථාභාසිතධම්මමදසනං විදිත්වා ‘‘සාධු අමයය, 

සාධාවුමසො’’තිආදිනා අබ්භනුමමොදනවසප්පවත්තං පීතිමසොමනස්සං.  ද්ධා 

 ද්ධාතිලභිත්වාලභිත්වා, පුනප්පුනංලභිත්වාතිවුත්තංමහොති. 

එවං අඞ්ගවමසන සකලම්පි බුද්ධවචනං විභජිත්වා ඉදානි

ධම්මක්ඛන්ධවමසන විභජිත්වා කමථතුකාමමො ආහ ‘‘ෙථං 

ධම් ක්ෙන්ධවකසනා’’තිආදි. තත්ථ ධම් ක්ෙන්ධවකසනාති

ධම්මරාසිවමසන. ද්වාසීති සහස්සානි බුද්ධමතො ගණ්හිං, ද්මව සහස්සානි

භික්ඛුමතො ගණ්හින්ති සම්බන්මධො. තත්ථ බුද්ධකතො  ණ්හින්ති

සම්මාසම්බුද්ධමතො උග්ගණ්හිං, ද්මවසහස්සාධිකානි අසීති

ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානි සත්ථු සන්තිකා අධිගණ්හින්ති අත්මථො. ද්කව

සහස්සානභික්ඛුකතොතිද්මව ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානිභික්ඛුමතොඋග්ගණ්හිං, 
ධම්මමසනාපතිආදීනං භික්ඛූනං සන්තිකා අධිගණ්හිං. සාරිපුත්තත්මථරාදීහි

භාසිතානං සම්මාදිට්ඨිසුත්තන්තාදීනං වමසන හි ‘‘ද්මව සහස්සානි

භික්ඛුමතො’’ති වුත්තං. චතුරාසීති සහස්සානීති තදුභයං සමමොධාමනත්වා

චතුසහස්සාධිකානි අසීති සහස්සානි. කය ක  ධම් ා පවත්තිකනොති මය
ධම්මා මම පවත්තිමනො පවත්තමානා පගුණා වාචුග්ගතා ජිව්හග්මග

පරිවත්තන්ති, මතධම්මා චතුරාසීතිධම්මක්ඛන්ධසහස්සානීතිතිවුත්තංමහොති.

මකචි පන ‘‘මය ඉමම’’ති පදච්මඡදං කත්වා ‘‘මය ඉමම ධම්මා බුද්ධස්ස

භගවමතො භික්ඛූනඤ්ච පවත්තිමනො, මතහි පවත්තිතා, මතස්වාහං ද්වාසීති

සහස්සානි බුද්ධමතො ගණ්හිං, ද්මව සහස්සානි භික්ඛුමතොති එවං චතුරාසීති

ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානීති’’තිඑවමමත්ථසම්බන්ධංවදන්ති. 

එත්ථ ච සුභසුත්තං (දී. නි. 1.444 ආදමයො) 

ක ොපෙක ොග් ල් ානසුත්තඤ්ච(ම.නි.3.79ආදමයො) පරිනිබ්බුමතභගවති
ආනන්දත්මථමරන වුත්තත්තා චතුරාසීතිධම්මක්ඛන්ධසහස්මසසු 

අන්මතොගධං මහොති, න මහොතීති? තත්ථ පටිසම්භිදා ණ්ඨිපකද තාව ඉදං

වුත්තං ‘‘සයංවුත්තධම්මක්ඛන්ධානංභික්ඛුමතොගහිමතමයවසඞ්ගමහත්වා 

එවමාහාතිදට්ඨබ්බ’’න්ති.භගවතාපනදින්නනමයඨත්වාභාසිතත්තාසයං 

වුත්තධම්මක්ඛන්ධානම්පි ‘‘බුද්ධමතො ගණ්හි’’න්ති එත්ථ සඞ්ගහං කත්වා 
වුත්තන්ති එවමමත්ථ වත්තුං යුත්තතරං විය දිස්සති. භගවතාමයව හි
දින්නනමය ඨත්වා සාවකා ධම්මං මදමසන්ති. මතමනව හි
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තතියසඞ්ගීතියඤ්ච මමොග්ගලිපුත්තතිස්සත්මථමරන භාසිතම්පි

කථාවත්ථුප්පකරණං බුද්ධභාසිතං නාම ොතං, තමතොමයව ච අත්තනා
භාසිතම්පි සුභසුත්තාදි සඞ්ගීතිං ආමරොමපන්මතන ආයස්මතා 

ආනන්දත්මථමරන‘‘එවංමමසුත’’න්තිවුත්තං. 

එවං පරිදීපිතධම් ක්ෙන්ධවකසනාති මගොපකමමොග්ගල්ලාමනන

බ්රාහ්මමණන ‘‘ත්වංබහුස්සුමතොතිබුද්ධසාසමනපාකමටො, කිත්තකා ධම්මා

මතසත්ථාරාභාසිතා, තයාධාරිතා’’තිපුච්ඡිමතතස්සපටිවචනංමදන්මතන 

ආයස්මතා ආනන්දත්මථමරනඑවං ‘‘ද්වාසීතිබුද්ධමතො ගණ්හි’’න්තිආදිනා

පරිදීපිතධම්මක්ඛන්ධානං වමසන. එොනුසන්ධිෙං සුත්තං සතිපට්ඨානාදි.

සතිපට්ඨානසුත්තඤ්හි ‘‘එකායමනො අයං, භික්ඛමව, මග්මගො සත්තානං

විසුද්ධියා’’තිආදිනා (දී. නි. 2.373) චත්තාමරො සතිපට්ඨාමන ආරභිත්වා

මතසංමයව විභාගදස්සනවමසන පවත්තත්තා ‘‘එකානුසන්ධික’’න්ති

වුච්චති. අකනොනුසන්ධිෙන්ති නානානුසන්ධිකං පරිනිබ්බානසුත්තාදි. 
පරිනිබ්බානසුත්තඤ්හි නානාඨාමනසු නානාධම්මමදසනානං වමසන

පවත්තත්තා ‘‘අමනකානුසන්ධික’’න්ති වුච්චති.  ාථාබන්කධසු 

පඤ්හපුච්ඡනන්ති– 

‘‘කතිඡින්මදකතිෙමහ, කතිචුත්තරිභාවමය; 

කතිසඞ්ගාතිමගොභික්ඛු, ‘ඔඝතිණ්මණො’තිවුච්චතී’’ති.(සං.නි. 1.5) 

– 

එවමාදිනයප්පවත්තං පඤ්හපුච්ඡනංඑමකො ධම්මක්ඛන්මධොතිඅත්මථො. 

‘‘පඤ්චඡින්මදපඤ්චෙමහ, පඤ්චචුත්තරිභාවමය; 

පඤ්ච සඞ්ගාතිමගො භික්ඛු, ‘ඔඝතිණ්මණො’ති වුච්චතී’’ති. (සං. නි.
1.5) – 

එවමාදිනයප්පවත්තං විසජ්ෙනන්ති මවදිතබ්බං. තිෙදුෙභාජනං 

නික්මඛපකණ්ඩඅට්ඨකථාකණ්ඩවමසනමවදිතබ්බං.තස්මා ‘‘කුසලාධම්මා, 

අකුසලා ධම්මා, අබයාකතා ධම්මා, සුඛාය මවදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා, 

දුක්ඛායමවදනායසම්පයුත්තාධම්මා, අදුක්ඛමසුඛායමවදනායසම්පයුත්තා 

ධම්මා’’ති එවමාදීසු තිමකසු කුසලත්තිකස්ස විභෙනවමසන යං වුත්තං

නික්මඛපකණ්මඩ (ධ.ස.985-987) – 

‘‘කතමමධම්මාකුසලා? තීණිකුසලමූලානිඅමලොමභොඅමදොමසො

අමමොමහො, තංසම්පයුත්මතො මවදනාක්ඛන්මධො සඤ්ඤාක්ඛන්මධො

සඞ්ඛාරක්ඛන්මධො විඤ්ඤාණක්ඛන්මධො, තංසමුට්ඨානං කායකම්මං
වචීකම්මංමමනොකම්මං.ඉමමධම්මා කුසලා. 
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‘‘කතමමධම්මාඅකුසලා? තීණිඅකුසලමූලානිමලොමභොමදොමසො

මමොමහො, තමදකට්ඨා ච කිමලසා, තංසම්පයුත්මතො

මවදනාක්ඛන්මධො…මප.… මමනොකම්මං.ඉමමධම්මාඅකුසලා. 

‘‘කතමම ධම්මා අබයාකතා? කුසලාකුසලානං ධම්මානං විපාකා
කාමාවචරා රූපාවචරා අරූපාවචරා අපරියාපන්නා මවදනාක්ඛන්මධො 

…මප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්මධො, මය ච ධම්මා කිරියා මනව කුසලා
නාකුසලානචකම්මවිපාකා සබ්බඤ්චරූපංඅසඞ්ඛතාචධාතු.ඉමම

ධම්මාඅබයාකතා’’ති– 

අයමමමකො ධම්මක්ඛන්මධො. එවං මසසත්තිකානම්පි එමකකස්ස තිකස්ස 
විභෙනංඑමකමකොධම්මක්ඛන්මධොතිමවදිතබ්බං. 

තථා ‘‘මහතූ ධම්මා’’ති එවමාදිමකසු දුමකසු එමකකස්ස දුකස්ස 

විභෙනවමසනයංවුත්තං– 

‘‘කතමම ධම්මා මහතූ? තමයො කුසලා මහතූ, තමයො අකුසලා

මහතූ, තමයොඅබයාකතාමහතූ’’ති(ධ.ස.1059) – 

ආදි, තත්ථාපිඑමකකස්ස දුකස්සවිභෙනංඑමකමකොධම්මක්ඛන්මධො. පුන

අට්ඨකථාකණ්මඩ(ධ.ස.1384-1386) – 

‘‘කතමමධම්මාකුසලා? චතූසුභූමීසුකුසලං.ඉමමධම්මාකුසලා.

කතමම ධම්මා අකුසලා? ද්වාදස අකුසලචිත්තුප්පාදා. ඉමම ධම්මා

අකුසලා.කතමමධම්මා අබයාකතා? චතූසුභූමීසුවිපාමකොතීසුභූමීසු

කිරියාබයාකතංරූපඤ්චනිබ්බානඤ්ච. ඉමමධම්මාඅබයාකතා’’ති– 

එවමාදිනා කුසලත්තිකාදිවිභෙනවමසන පවත්මතසු තිකභාෙමනසු 

එමකකස්සතිකස්සභාෙනංඑමකමකොධම්මක්ඛන්මධො.තථා– 

‘‘කතමම ධම්මා මහතූ? තමයො කුසලා මහතූ, තමයො අකුසලා

මහතූ, තමයො අබයාකතාමහතූ’’ති(ධ.ස.1441) – 

ආදිනයප්පවත්මතසු දුකභාෙමනසු එකමමකං දුකභාෙනං එමකමකො 
ධම්මක්ඛන්මධොති එවමමත්ථ තිකදුකභාෙනවමසන ධම්මක්ඛන්ධවිභාමගො
මවදිතබ්මබො. 

එෙක ෙඤ්චචිත්තවාරභාජනන්තිඑත්ථපන – 

‘‘යස්මං සමමය කාමාවචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං මහොති 

මසොමනස්සසහගතං ඤාණසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං වා…මප.… 
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තස්මංසමමයඵස්මසොමහොති…මප.… අවික්මඛමපොමහොතී’’ති(ධ.ස.
1) – 

එවමාදිනයප්පවත්මත චිත්තුප්පාදකණ්මඩ එකමමකං චිත්තවාරභාෙනං

එමකමකො ධම්මක්ඛන්මධොති ගමහතබ්බං. එකෙො ධම් ක්ෙන්කධොති එත්ථ

‘‘එමකකතිකදුකභාෙනං එකමමකං චිත්තවාරභාෙන’’න්ති වුත්තත්තා

එමකමකො ධම්මක්ඛන්මධොති අත්මථො මවදිතබ්මබො. ‘‘එමකමකො’’ති

අවුත්මතපි හි අයමත්මථො අත්ථමතො විඤ්ඤායමාමනොව මහොතීති ‘‘එමකො

ධම්මක්ඛන්මධො’’ති වුත්තං. අත්ථි වත්ථූතිආදීසු වත්ථු නාම 

සුදින්නකණ්ඩාදි.  ාතිොති ‘‘මයො පන භික්ඛු භික්ඛූනං

සික්ඛාසාජීවසමාපන්මනො’’තිආදිනා (පාරා.44) තස්මංතස්මං අජ්ඣාචාමර

පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදං. පදභාජනීයන්ති තස්ස තස්ස සික්ඛාපදස්ස ‘‘මයො

පනාති මයො යාදිමසො’’තිආදිනයප්පවත්තං (පාරා. 45) විභෙනං. 

අන්තරාපත්තීති ‘‘පටිලාතංඋක්ඛිපති, ආපත්තිදුක්කටස්සා’’ති (පාචි.355) 

එවමාදිනා සික්ඛාපදන්තමරසු පඤ්ඤත්තා ආපත්ති. අනාපත්තීති

‘‘අනාපත්ති අොනන්තස්ස අසාදියන්තස්ස උම්මත්තකස්ස ඛිත්තචිත්තස්ස

මවදනාට්ටස්ස ආදිකම්මකස්සා’’තිආදිනයප්පවත්මතො ෙච්කඡකදොති

‘‘දසාහාතික්කන්මත අතික්කන්තසඤ්ඤී නිස්සග්ගයං පාචිත්තියං, 

දසාහාතික්කන්මතමවමතිමකොනිස්සග්ගයංපාචිත්තියං, දසාහාතික්කන්මත

අනතික්කන්තසඤ්ඤී නිස්සග්ගයං පාචිත්තිය’’න්ති (පාරා. 468) 
එවමාදිනයප්පවත්මතොතිකපාචිත්තියතිකදුක්කටාදිමභමදොතිකපරිච්මඡමදො. 

ඉදානි එවක තං අකභදකතො රසවකසන එෙවිධන්තිආදිනා ‘‘අයං

ධම්මමො, අයං විනමයො…මප.… ඉමානි චතුරාසීති 

ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානීති’’ති බුද්ධවචනං ධම්මවිනයාදිමභමදන
වවත්ථමපත්වා සඞ්ගායන්මතන මහාකස්සපපමුමඛන වසීගමණන
අමනකච්ඡරියපාතුභාවපටිමණ්ඩිතාය සඞ්ගීතියා ඉමස්ස පිටකස්ස
විනයභාමවො මජ්ඣිමබුද්ධවචනාදිභාමවො ච වවත්ථාපිමතොති දස්මසති. න 

මකවලංඉමමමවිමස්සයථාවුත්තප්පමභදංවවත්ථමපත්වාසඞ්ගීතං, අථමඛො

අඤ්ඤම්පීති දස්මසන්මතො ආහ ‘‘න කෙව ඤ්ච ඉ ක වා’’තිආදි. තත්ථ 

උද්දානසඞ් කහො පඨමපාරාජිකාදීසු ආගතානං විනීතිතවත්ථුආදීනං 

සඞ්මඛපමතොසඞ්ගහදස්සනවමසනධම්මසඞ්ගාහමකහිකථිතා– 

‘‘මක්කටීවජ්ජිපුත්තාච, ගහීනග්මගොචතිත්ථියා; 

දාරිකුප්පලවණ්ණාච, බයඤ්ෙමනහිපමරදුමව’’ති.(පාරා.66) – 

ආදිකා ගාථාමයො. සීලක්ඛන්ධවග්ගමූලපරියායවග්ගාදිවමසන සඞ්ගමහො 

වග් සඞ් කහො. 
උත්තරිමනුස්සධම්මමපයයාලනීතිලචක්කමපයයාලාදිවවත්ථාපනවමසන 

කපයයා සඞ් කහො. අඞ්ගුත්තරනිකායාදීසු එෙෙනපාතාදිසඞ් කහො. 
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සංයුත්තනිකාමය මදවතාසංයුත්තාදිවමසන සංයුත්තසඞ් කහො. 

මජ්ඣිමනිකායාදීසුමූලපණ්ණාසකාදිවමසන පණ්ණාසෙසඞ් කහො. 

අස්ස බුද්ධවචනස්ස සඞ්ගීතිපරිමයොසාමන සාධුකාරං දදමානා වියාති 

සම්බන්මධො. සඞ්ෙම්පීතිඋද්ධංඋද්ධංගච්ඡන්තීසුට්ඨු කම්පි. සම්පෙම්පීති

උද්ධං අමධො ච ගච්ඡන්තී සම්පකම්පි. සම්පකවධීති චතූසු දිසාසු ගච්ඡන්තී

සුට්ඨු පමවධි. අච්ඡරං පහරිතුං යුත්තානි අච්ඡරියාන, 

පුප්ඵවස්සමචලුක්මඛපාදීනි. යා පඨමමහාසඞ්ගීති ධම්මසඞ්ගාහමකහි

මහාකස්සපාදීහි පඤ්චහි සමතහි මයනකතා සඞ්ගීතා, මතන පඤ්චසතානි 

එතිස්සා අත්ථීති ‘‘පඤ්චසතා’’ති ච, මථමරමහව කතත්තා මථරා 

මහාකස්සපාදමයො එතිස්සා අත්ථීති ‘‘කථරිො’’ති ච මලොමක වුච්චති, අයං
පඨමමහාසඞ්ගීතිනාමාතිසම්බන්මධො. 

එවං පඨමමහාසඞ්ගීතිං දස්මසත්වා යදත්ථං සා ඉධ නිදස්සිතා, තං 

නිගමනවමසන දස්මසන්මතො ‘‘ඉමස්සා’’තිආදිමාහ. ආයස් තා

උපාලිත්කථකරන වුත්තන්ති ‘‘මතන සමමයනා’’තිආදි වක්ඛමානං සබ්බං
නිදානවචනං වුත්තං. කිමත්ථං පමනත්ථ ධම්මවිනයසඞ්ගමහ කථියමාමන 

නිදානවචනං වුත්තං, නනු ච භගවතා භාසිතවචනස්මසව සඞ්ගමහො

කාතබ්මබොති? වුච්චමත – මදසනාය
ඨිතිඅසම්මමොසසද්ධඑයයභාවසම්පාදනත්ථං.කාලමදසමදසකපරිසාපමදමසහි 

උපනිබන්ධිත්වා ඨපිතා හි මදසනා චිරට්ඨිතිකා මහොති අසම්මමොසධම්මා

සද්මධයයා ච, මදසකාලකත්තුමහතුනිමත්මතහි උපනිබන්මධො විය
මවොහාරවිනිච්ඡමයො. මතමනව ච ආයස්මතා මහාකස්සමපන

‘‘පඨමපාරාජිකං ආවුමසො, උපාලි, කත්ථ පඤ්ඤත්ත’’න්තිආදිනා 
මදසාදිපුච්ඡාසු කතාසු තාසං විසජ්ෙනං කමරොන්මතන ආයස්මතා

උපාලිත්මථමරන ‘‘මතන සමමයනා’’තිආදිනා පඨමපාරාජිකස්ස නිදානං
භාසිතං. 

අපිච සාසනසම්පත්තිපකාසනත්ථං නිදානවචනං. 
ඤාණකරුණාපරිග්ගහිතසබ්බකිරියස්ස හි භගවමතො නත්ථි නිරත්ථකා

පටිපත්ති අත්තහිතත්ථාවා, තස්මා පමරසංමයවත්ථායපවත්තසබ්බකිරියස්ස 

සම්මාසම්බුද්ධස්ස සකලම්පිකායවචීමමනොකම්මං යථාපවත්තං වුච්චමානං 
දිට්ඨධම්මකසම්පරායිකපරමත්මථහි යථාරහං සත්තානං අනුසාසනට්මඨන

සාසනං, න කබ්බරචනා.තයිදංසත්ථුරචිතංකාලමදසමදසකපරිසාපමදමසහි
සද්ධිංතත්ථතත්ථ නිදානවචමනහියථාරහංපකාසීයති. 

අපිච සත්ථුමනො පමාණභාවප්පකාසමනන සාසනස්ස

පමාණභාවදස්සනත්ථං නිදානවචනං, තඤ්චස්ස පමාණභාවදස්සනං

‘‘බුද්මධොභගවා’’තිඉමනාපදද්වමයන විභාවිතන්තිමවදිතබ්බං. බුද්කධොති
හි ඉමනා තථාගතස්ස 
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පටුන 

අනඤ්ඤසාධාරණසුපරිසුද්ධඤාණාදිගුණවිමසසමයොගපරිදීපමනන, භ වාති 
ච ඉමනා

රාගමදොසමමොහාදිසබ්බකිමලසමලදුච්චරිතාදිමදොසප්පහානදීපමනන, තමතො
එව ච සබ්බසත්තුත්තමභාවදීපමනන අයමත්මථො සබ්බථා පකාසිමතො
මහොතීතිඉදමමත්ථ නිදානවචනප්පමයොෙනස්සමුඛමත්තනිදස්සනං. 

අාාතත්රායං ආචරියපරම්පරාති තස්මං ෙම්බුදීමප අයං ආචරියානං

පරම්පරා පමවණී පටිපාටි. උපාලි දාසකෙොතිආදීසු උපාලිත්කථකරො 

පාකමටොමයව, දාසෙත්කථරාදමයො පන එවං මවදිතබ්බා. මවසාලියං කිර
එමකො දාසමකො නාම බ්රාහ්මණමාණමවො තිණ්ණං අන්මතවාසිකසතානං
මෙට්ඨන්මතවාසිමකො හුත්වාආචරියස්සසන්තිමකසිප්පංඋග්ගණ්හන්මතො
ද්වාදසවස්සිමකොමයව තිණ්ණං මවදානං පාරගූ අමහොසි. මසො එකදිවසං
අන්මතවාසිකපරිවුමතො ධම්මවිනයං සඞ්ගායිත්වා වාලිකාරාමම නිවසන්තං
ආයස්මන්තං උපාලිත්මථරං උපසඞ්කමත්වා අත්තමනො මවමදසු සබ්බානි
ගණ්ඨිට්ඨානානි මථරං පුච්ඡි. මථමරොපි සබ්බං බයාකරිත්වා සයම්පි එකං 

පඤ්හං පුච්ඡන්මතොනාමං සන්ධාය ඉමං පඤ්හං පුච්ඡි ‘‘එකධම්මමො මඛො, 

මාණව, සබ්මබසු ධම්මමසු අනුපතති, සබ්මබපි, මාණව, ධම්මා

එකධම්මස්මං ඔසරන්ති, කතමමො නු මඛො මසො, මාණවක, ධම්මමො’’ති.

මසොපි මඛො මාණමවො පඤ්හස්ස අත්ථං අොනන්මතො ‘‘කිමදං මභො 

පබ්බජිතා’’ති ආහ. බුද්ධමන්මතොයං මාණවාති. සක්කා පනායං මභො

මය්හම්පිදාතුන්ති. සක්කා, මාණව, අම්මහහිගහිතපබ්බජ්ෙංගණ්හන්තස්ස

දාතුන්ති.‘‘සාධුමඛොමභො පබ්බජිතා’’තිමාණමවොසම්පටිච්ඡිත්වාඅත්තමනො
මාතරංපිතරංආචරියඤ්ච අනුොනාමපත්වාතීහිඅන්මතවාසිකසමතහිසද්ධිං
මථරස්සසන්තිමකපබ්බජිත්වා පරිපුණ්ණවීසතිවස්මසොඋපසම්පදං ලභිත්වා
අරහත්තංපාපුණි. මථමරොතංධුරංකත්වාඛීණාසවසහස්සස්සපිටකත්තයං
වාමචසි. 

කසොණකෙො පන දාසකත්මථරස්ස සද්ධිවිහාරිමකො. මසො කිර කාසීසු
එකස්සවාණිෙකස්සපුත්මතොහුත්වාපඤ්චදසවස්සුද්මදසිමකොඑකංසමයං 
මාතාපිතූහි සද්ධිං වාණිජ්ොය ගරිබ්බෙං ගමතො. තමතො
පඤ්චපඤ්ඤාසදාරමකහි සද්ධිං මවළුවනං ගන්ත්වා තත්ථ දාසකත්මථරං
සපරිසංදිස්වාඅතිවියපසන්මනොපබ්බජ්ෙං යාචිත්වාමථමරනමාතාපිතමරො

අනුොනාමපත්වා ‘‘පබ්බොහී’’ති වුත්මතො මාතාපිතුසන්තිකං ගන්ත්වා
තමත්ථං ආමරොමචත්වා මතසු අනිච්ඡන්මතසු ඡින්නභත්මතො හුත්වා
මාතාපිතමරොඅනුොනාමපත්වාපඤ්චපඤ්ඤාසායදාරමකහිසද්ධිංමථරස්ස
සන්තිමක පබ්බජිත්වාලද්ධූපසම්පමදොඅරහත්තංපාපුණි.තංමථමරොසකලං
බුද්ධවචනං උග්ගණ්හාමපසි. මසොපි ගණපාමමොක්මඛො හුත්වා බහූනං
ධම්මවිනයංවාමචසි. 
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සිග් වත්කථකරො පනමසොණකත්මථරස්ස සද්ධිවිහාරිමකොඅමහොසි.මසො
කිර පාටලිපුත්මත සිග්ගමවො නාම අමච්චපුත්මතො හුත්වා තිණ්ණං උතූනං
අනුච්ඡවිමකසුතීසුපාසාමදසුසම්පත්තිංඅනුභවමාමනොඑකදිවසංඅත්තමනො 
සහාමයනචණ්ඩවජ්ජිනාමසට්ඨිපුත්මතනසද්ධිංසපරිවාමරොකුක්කුටාරාමං
ගන්ත්වා තත්ථ මසොණකත්මථරං නිමරොධසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා
නිසින්නං දිස්වා වන්දිත්වා අත්තනා සද්ධිං අනාලපන්තංඤත්වා ගන්ත්වා

තං කාරණං භික්ඛුසඞ්ඝං පුච්ඡිත්වා භික්ඛූහි ‘‘සමාපත්තිං සමාපන්නා

නාලපන්තී’’තිවුත්මතො‘‘කථං, භන්මත, සමාපත්තිමතොවුට්ඨහන්තී’’තිපුන

පුච්ඡිත්වා මතහි ච භික්ඛූහි ‘‘සත්ථුමනො මචව සඞ්ඝස්ස ච පක්මකොසනාය

යථාපරිච්ඡින්නකාලමතො ආයුසඞ්ඛයා ච වුට්ඨහන්තී’’ති වත්වා තස්ස
සපරිවාරස්ස උපනිස්සයං දිස්වා සඞ්ඝස්ස වචමනන නිමරොධා වුට්ඨාපිතං

මසොණකත්මථරං දිස්වා ‘‘කස්මා, භන්මත, මයා සද්ධිං නාලපිත්ථා’’ති

පුච්ඡිත්වාමථමරන‘‘භුඤ්ජිතබ්බකංකුමාරභුඤ්ජිම්හා’’ති වුත්මත‘‘සක්කා

නුමඛො, භන්මත, අම්මහහිපිතංමභොමෙතු’’න්තිපුච්ඡිත්වා ‘‘සක්කා, කුමාර, 

අම්හාදිමස කත්වා මභොමෙතු’’න්ති වුත්මත තමත්ථං මාතාපිතූනං 
ආමරොමචත්වා මතහි අනුඤ්ඤාමතො අත්තමනො සහාමයන චණ්ඩවජ්ජිනා
මතහි ච පඤ්චහි පුරිසසමතහි සද්ධිං මසොණකත්මථරස්ස සන්තිමක
පබ්බජිත්වාඋපසම්පන්මනොඅමහොසි. තත්ථසිග්ගමවොචචණ්ඩවජ්ජීචද්මව 
උපජ්ඣායස්මසව සන්තිමක ධම්මවිනයං පරියාපුණිත්වා අපරභාමග
ඡළභිඤ්ඤාඅමහසුං. 

තිස්සස්ස පන ක ොග් ලිපුත්තස්ස අනුපුබ්බකථාපරමතොආවිභවිස්සති. 

විජිතාවිකනොතිවිජිතසබ්බකිමලසපටිපක්ඛත්තාවිජිතවන්මතො. පරම්පරායාති

පටිපාටියා, අනුක්කමමනාති වුත්තං මහොති. ජම්බුසිරිව්හකයති

ෙම්බුසදිසනාමම, ෙම්බුනාමමකති වුත්තං මහොති. මහන්මතන හි

ෙම්බුරුක්මඛන අභිලක්ඛිතත්තා දීමපොපි ‘‘ෙම්බූ’’ති වුච්චති. අච්ඡිජ්ජ ානං 
අවිනස්සමානංකත්වා. 

විනයවංසන්තිආදීහි තීහි විනයපාළිමයව කථිතා පරියායවචනත්තා. 

පෙතඤ්ඤුතන්ති මවයයත්තියං, පටුභාවන්ති වුත්තං මහොති. ධුරග් ාකහො

අකහොසීති පධානග්ගාහී අමහොසි, සබ්මබසං පාමමොක්මඛො හුත්වා ගණ්හීති

වුත්තංමහොති.භික්ඛූනංසමුදාමයොසමූමහො භික්ඛුසමුදාකයො, සමණගමණොති
අත්මථො. 

ඉතිසමන්තපාසාදිකායවිනයට්ඨකථායසාරත්ථදීපනියං 

පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනාසමත්තා. 

දුතියසඞ්ගීතිෙථාවණ්ණනා 
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‘‘යදා නිබ්බායිංසූ’’ති සම්බන්මධො. කජොතයිත්වා ච සබ්බධීති තමමව

සද්ධම්මං සබ්බත්ථ පකාසයිත්වා. ‘‘ජුතිමන්මතො’’ති වත්තබ්මබ

ගාථාබන්ධවමසන ‘‘ජුතී න්කතො’’ති වුත්තං, පඤ්ඤාමෙොතිසම්පන්නාති

අත්මථො, මතෙවන්මතොති වා, මහානුභාවාති වුත්තං මහොති. නබ්බායිංසූති
අනුපාදිමසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායිංසු. පහීනසබ්බකිමලසත්තා

නත්ථි එමතසං කත්ථචි ආලමයො තණ්හාති අනා යා, වීතරාගාති වුත්තං
මහොති. 

වස්සසතපරිනබ්බුකත භ වතීති වස්සසතං පරිනිබ්බුතස්ස අස්සාති

වස්සසතපරිනිබ්බුමතො, භගවා, තස්මං පරිනිබ්බානමතො වස්සසමත

අතික්කන්මතති වුත්තං මහොති. කවසාලිොති මවසාලීනිවාසිමනො. 

වජ්ජිපුත්තොති වජ්ජිරට්මඨ මවසාලියං කුලානං පුත්තා. ෙප්පති

සිඞ්ගීක ොණෙප්කපොති සිඞ්මගන මලොණං පරිහරිත්වා පරිහරිත්වා

අමලොණකපිණ්ඩපාමතන සද්ධිං භුඤ්ජිතුං කප්පති, න සන්නිධිං කමරොතීති

අධිප්පාමයො. ෙප්පති ද්වඞ්ගු ෙප්කපොති ද්වඞ්ගුලං අතික්කන්තාය ඡායාය

විකාමලමභොෙනංභුඤ්ජිතුං කප්පතීතිඅත්මථො. ෙප්පති ා න්තරෙප්කපොති

‘‘ගාමන්තරං ගමස්සාමී’’ති පවාරිමතන අනතිරිත්තමභොෙනං භුඤ්ජිතුං

කප්පතීතිඅත්මථො. ෙප්පතිආවාසෙප්කපොතිඑකසීමායංනානාමසනාසමනසු

විසුං විසුං උමපොසථාදීනි සඞ්ඝකම්මානි කාතුං වට්ටතීති අත්මථො. ෙප්පති 

අනු තිෙප්කපොති‘‘අනාගතානංආගතකාමලඅනුමතිංගමහස්සාමී’’තිමතසු
අනාගමතසුමයව වග්මගනසඞ්මඝනකම්මංකත්වාපච්ඡාඅනුමතිංගමහතුං

කප්පති, වග්ගකම්මං න මහොතීති අධිප්පාමයො. ෙප්පතිආචිණ්ණෙප්කපොති 

ආචරියුපජ්ඣාමයහි ආචිණ්මණො කප්පතීති අත්මථො. මසො පන එකච්මචො

කප්පතිධම්මමකො, එකච්මචොනකප්පතිඅධම්මමකොතිමවදිතබ්මබො. ෙප්පති 

අ ථිතෙප්කපොති යං ඛීරං ඛීරභාවං විෙහිතං දධිභාවං අසම්පත්තං, තං

භුත්තාවිනා පවාරිමතන අනතිරිත්තං භුඤ්ජිතුං කප්පතීති අත්මථො. ෙප්පති

ජක ොගං පාතුන්ති එත්ථ ජක ොගීතිතරුණසුරා. යං මජ්ෙසම්භාරං එකමතො

කතං මජ්ෙභාවමසම්පත්තං, තං පාතුං වට්ටතීති අධිප්පාමයො. 

ජාතරූපරජතන්ති සරසමතො විකාරං අනාපජ්ජිත්වා සබ්බදා ොතංරූපමමව 

මහොතීති ොතං රූපමමතස්සාති ොතරූපං, සුවණ්ණං. ධවලසභාවතාය

රාෙතීතිරෙතං, රූපියං. සුසුනා පුත්කතොතිසුසුනාගස්සපුත්මතො. 

ොෙණ්ඩෙපුත්කතොති කාකණ්ඩකබ්රාහ්මණස්ස පුත්මතො. වජ්ජීසූති
ෙනපදවචනත්තා බහුවචනං කතං. එමකොපි හි ෙනපමදො රුළ්හීසද්දත්තා

බහුවචමනනවුච්චති. කයනකවසාලී, තදවසරීතිමයනදිසාභාමගනමවසාලී

අවසරිතබ්බා, යස්මං වාපමදමසමවසාලී, තදවසරි, තංපත්මතොතිඅත්මථො. 

 හාවකන කූටා ාරසා ායන්ති එත්ථ  හාවනං නාම සයංොතමමරොපිමං 
සපරිච්මඡදං මහන්තං වනං. කපිලවත්ථුසාමන්තා පන මහාවනං

හිමවන්මතනසහඑකාබද්ධං අපරිච්මඡදංහුත්වාමහාසමුද්දංආහච්චඨිතං, 
ඉදං තාදිසං න මහොතීති සපරිච්මඡදං මහන්තං වනන්ති මහාවනං. 
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පටුන 

කූටා ාරසා ා පන මහාවනං නිස්සාය කමත ආරාමම කූටාගාරං අන්මතො
කත්වාහංසවට්ටකච්ඡන්මනනහංසමණ්ඩලාකාමරනකතා. 

තදහුකපොසකථති එත්ථ තදහූති තස්මං අහනි, තස්මං දිවමසති අත්මථො.

උපවසන්ති එත්ථාති උකපොසකථො, උපවසිතබ්බදිවමසො. උපවසන්තීති ච
සීමලන වා සබ්බමසො ආහාරස්ස ච අභුඤ්ෙනසඞ්ඛාමතන අනසමනන වා
ඛීරපානමධුපානාදිමත්මතන වා උමපතා හුත්වා වසන්තීති අත්මථො. මසො
පමනස දිවමසො අට්ඨමීචාතුද්දසීපන්නරසීමභමදන තිවිමධො. කත්ථචි පන 
පාතිමමොක්මඛපි සීමලපි උපවාමසපි පඤ්ඤත්තියම්පි උමපොසථසද්මදො

ආගමතො. තථා මහස ‘‘ආයාමාවුමසො කප්පින, උමපොසථං

ගමස්සාමා’’තිආදීසු පාතිමමොක්ඛුද්මදමස ආගමතො. ‘‘එවං 

අට්ඨඞ්ගසමන්නාගමතොමඛොවිසාමඛඋමපොසමථොඋපවුත්මථො’’තිආදීසු (අ.

නි. 8.43) සීමල. ‘‘සුද්ධස්ස මව සදා මඵග්ගු, සුද්ධස්සුමපොසමථො

සදා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.79) උපවාමස. ‘‘උමපොසමථො නාම

නාගරාො’’තිආදීසු(දී.නි.2.246; ම.නි.3.258) පඤ්ඤත්තියඤ්ච ආගමතො.
තත්ථඋමපච්චවසිතබ්බමතොඋමපොසමථොපාතිමමොක්ඛුද්මදමසො.උමපමතන
සමන්නාගමතන හුත්වා වසිතබ්බමතො සන්තාමන වාමසතබ්බමතො
උමපොසමථො සීලං. අසනාදිසංයමාදිං වා උමපච්ච වසන්තීති උමපොසමථො
උපවාමසො. තථාරූමප හත්ථිඅස්සවිමසමස උමපොසමථොති

සමඤ්ඤාමත්තමතො උමපොසමථො පඤ්ඤත්ති. ඉධ පන ‘‘න, භික්ඛමව, 

තදහුමපොසමථ සභික්ඛුකා ආවාසා’’තිආදීසු (මහාව. 181) විය

උමපොසථදිවමසො අධිප්මපමතො, තස්මා තදහුමපොසමථති තස්මං

උමපොසථදිවමසති අත්මථො. ෙංසපාතින්ති සුවණ්ණපාතිං. 

ෙහාපණම්පීතිආදීසුකහාපණස්සසමභාමගො අඩ්කඪො. පාකදො චතුත්ථභාමගො.

මාසමකොමයව  ාසෙරූපං. සබ්බං තාව වත්තබ්බන්ති ඉමනා

සත්තසතිකක්ඛන්ධමක (චූළව. 446 ආදමයො) ආගතා සබ්බාපි පාළි ඉධ

ආමනත්වාවත්තබ්බාතිදස්මසති.සාකුමතොවත්තබ්බාතිආහ ‘‘යාවඉ ාය

පනවිනයසඞ්ගීතියා’’තිආදි.සඞ්ගායිතසදිසමමව සඞ්ගායිංසූතිසම්බන්මධො. 

පුබ්කබෙතංඋපාදායාතිපුබ්මබකතං පඨමසඞ්ගීතිමුපාදාය.සාපනායං

සඞ්ගීතීතිසම්බන්මධො. කතසූතිමතසුසඞ්ගීතිකාරමකසුමථමරසු. විස්සුතාති
ගණපාමමොක්ඛතාය විස්සුතා සබ්බත්ථ පාකටා. තස්මඤ්හි සන්නිපාමත

අට්මඨවගණපාමමොක්ඛාමහාමථරාඅමහසුං, මතසුචවාසභගාමී සුමමනොති

ද්මව මථරා අනුරුද්ධත්මථරස්ස සද්ධිවිහාරිකා, අවමසසා ඡ 
ආනන්දත්මථරස්ස. එමත පන සබ්මබපි අට්ඨ මහාමථරා භගවන්තං

දිට්ඨපුබ්බා. ඉදානි මත මථමර සරූපමතො දස්මසන්මතො ආහ ‘‘සබ්බොමී

චා’’තිආදි. සාණසම්භූකතොති සාණමදසවාසී සම්භූතත්මථමරො. දුතිමයො

සඞ්ගමහොති සම්බන්මධො. පන්නභාරාති පතිතක්ඛන්ධභාරා. ‘‘භාරා හමව

පඤ්චක්ඛන්ධා’’ති (සං. නි. 3.22) හි වුත්තං. ෙතකිච්චාති චතූසු සච්මචසු
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චතූහිමග්මගහිකත්තබ්බස්ස පරිඤ්ඤාපහානසඅඡකිරියාභාවනාසඞ්ඛාතස්ස
මසොළසවිධස්සපිකිච්චස්සපරිනිට්ඨිතත්තා කතකිච්චා. 

අබ්බුදන්ති උපද්දවං වදන්ති මචොරකම්මම්පි භගවමතො වචනං

මථමනත්වා අත්තමනො වචනස්ස දීපනමතො.  ණ්ඨිපකද පන ‘‘අබ්බුදං

ගණ්මඩො’’ති වුත්තං. ඉ න්ති වක්ඛමානනිදස්සනං. සන්දිස්සමානා මුඛා 

සම්මුො. උපරිබ්රහ් ක ොකූපපත්තියා භාවිත ග් න්ති උපරිබ්රහ්මමලොමක
උපපත්තියාඋප්පාදිතජ්ඣානං.ඣානඤ්හිතත්රූපපත්තියාඋපායභාවමතො ඉධ

‘‘මග්මගො’’ති වුත්තං. උපාමයො හි ‘‘මග්මගො’’ති වුච්චති. වචනත්මථො

පමනත්ථ – තං තං උපපත්තිං මග්ගති ගමවසති ෙමනති නිප්ඵාමදතීති
මග්මගොතිඑවංමවදිතබ්මබො.අත්ථමතො චායංමග්මගොනාමමචතනාපිමහොති

මචතනාසම්පයුත්තධම්මාපි තදුභයම්පි. ‘‘නිරයඤ්චාහං, සාරිපුත්ත, ොනාම

නිරයගාමඤ්චමග්ග’’න්ති(ම.නි.1.153) හිඑත්ථමචතනා මග්මගොනාම. 

‘‘සද්ධාහිරියංකුසලඤ්චදානං, 

ධම්මාඑමතසප්පුරිසානුයාතා; 

එතඤ්හිමග්ගංදිවියංවදන්ති, 

එමතනහිගච්ඡතිමදවමලොක’’න්ති.(අ.නි.8.32; කථා.479) – 

එත්ථමචතනාසම්පයුත්තධම්මාමග්මගොනාම.‘‘අයංභික්ඛමව මග්මගොඅයං

පටිපදා’’ති සඞ්ොරූපපත්තිසුත්තාදීසු (ම. නි. 3.161) මචතනාපි
මචතනාසම්පයුත්තධම්මාපි මග්මගො නාම. ඉමස්මං ඨාමන ඣානස්ස 
අධිප්මපතත්තාමචතනාසම්පයුත්තධම්මාගමහතබ්බා. 

ක ොග් ලිබ්රාහ් ණස්සාති මලොකසම්මතස්ස අපුත්තකස්ස
මමොග්ගලිනාමබ්රාහ්මණස්ස. නනු ච කථමමතං නාම වුත්තං 

‘‘මමොග්ගලිබ්රාහ්මණස්ස මගමහ පටිසන්ධිං ගමහස්සතී’’ති. කිං

උපරූපපත්තියා පටිලද්ධසමාපත්තීනම්පි කාමාවචමර උප්පත්ති මහොතීති? 

මහොති.සාචකතාධිකාරානං මහාපුඤ්ඤානංමචමතොපණිධිවමසනමහොති, න
සබ්මබසන්ති දට්ඨබ්බං. අථ මහග්ගතස්ස ගරුකකම්මස්ස විපාකං

පටිබාහිත්වා පරිත්තකම්මං කථමත්තමනො විපාකස්ස ඔකාසං කමරොතීති? 

එත්ථ චතාවතීසුපි  ණ්ඨිපකදසු ඉදං වුත්තං ‘‘නිකන්තිබමලමනවඣානා

පරිහායති, තමතො පරිහීනජ්ඣානා නිබ්බත්තන්තී’’ති. මකචි පන

‘‘අනීතිවරණාවත්ථාය නිකන්තියා ඣානස්ස පරිහානි වීමංසිත්වා

ගමහතබ්බා’’ති වත්වා එවමමත්ථ කාරණං වදන්ති ‘‘සතිපි
මහග්ගතකම්මුමනො විපාකපටිබාහනසමත්ථස්ස පරිත්තකම්මස්සපි අභාමව

‘ඉජ්ඣති, භික්ඛමව, සීලවමතො මචමතොපණිධිවිසුද්ධත්තා’ති(දී.නි.3.337; 

අ. නි. 8.35; සං. නි. 4.352) වචනමතො කාමභමව මචමතොපණිධි
මහග්ගතකම්මස්සවිපාකංපටිබාහිත්වාපරිත්තකම්මුමනොවිපාකස්ස ඔකාසං

කමරොතී’’ති. 
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සාධු සප්පුරිසාති එත්ථ සාධූති ආයාචනත්මථ නිපාමතො, තං යාචාමාති

අත්මථො. හට්ඨපහට්කඨොති චිත්තපීණනවමසන පුනප්පුනං සන්තුට්මඨො. 

උදග්ගුදග්ක ොති සරීරවිකාරුප්පාදනපීතිවමසන උදග්ගුදග්මගො. පීතිමා හි

පුග්ගමලො කායචිත්තානං උග්ගතත්තා අබ්භුග්ගතත්තා ‘‘උදග්මගො’’ති

වුච්චති. සාධූති පටිස්සුණිත්වාති ‘‘සාධූ’’ති පටිවචනං දත්වා. තීකරත්වාති

නිට්ඨමපත්වා. පුන පච්චා මංසූතිපුනආගමංසු. කතනකෙොපනස කයනාති 

යස්මං සමමය දුතියසඞ්ගීතිං අකංසු, තස්මං සමමයති අත්මථො. නවොති

වුත්තමමවත්ථං විභාමවතුං ‘‘දහරභික්ඛූ’’ති වුත්තං. තං අධිෙරණං න 

සම්පාපුණිංසූති තං වජ්ජිපුත්තමකහි උප්පාදිතං අධිකරණං විනිච්ඡිනිතුං න 

සම්පාපුණිංසුනාගමංසු.මනොඅහුවත්ථාතිසම්බන්මධො. ඉදං දණ්ඩෙම් න්ති
ඉදානි වත්තබ්බං සන්ධාය වුත්තං. යාවතායුකං ඨත්වා පරිනිබ්බුතාති

සම්බන්මධො, යාව අත්තමනො අත්තමනො ආයුපරිමාණං, තාව ඨත්වා 
පරිනිබ්බුතාතිඅත්මථො. 

කිං පන කත්වා මත මථරා පරිනිබ්බුතාති ආහ ‘‘දුතියං සඞ් හං

ෙත්වා’’තිආදි. අනාගමතපි සද්ධම්මවුඩ්ඪියා මහතුං කත්වා පරිනිබ්බුතාති

සම්බන්මධො. ඉදානි ‘‘මතපිනාම එවං මහානුභාවා මථරා අනිච්චතාය වසං

ගතා, කිමඞ්ගං පන අඤ්මඤ’’ති සංමවමෙත්වා ඔවදන්මතො ආහ 

‘‘ඛීණාසවා’’තිආදි. අනච්චතාවසන්ති අනිච්චතාවසත්තං, 

අනිච්චතායත්තභාවං අනිච්චතාධීනභාවන්ති වුත්තං මහොති. ජම්මං ලාමකං 

දුරභිසම්භවං අනභිභවනීතියං අතික්කමතුං අසක්කුමණයයං අනිච්චතං එවං

ඤත්වාති සම්බන්මධො. මකචි පන ‘‘දුරභිසම්භව’’න්ති එත්ථ ‘‘පාපුණිතුං

අසක්කුමණයය’’න්තිඉමමත්ථංගමහත්වා ‘‘යංදුරභිසම්භවංනිච්චංඅමතං

පදං, තං පත්තුං වායමම ධීමරො’’ති සම්බන්ධං වදන්ති. සබ්බාොකරනාති
සබ්බප්පකාමරන වත්තබ්බං කිඤ්චිපි අමසමසත්වා දුතියසඞ්ගීති
සංවණ්ණිතාතිඅධිප්පාමයො. 

ඉතිසමන්තපාසාදිකායවිනයට්ඨකථායසාරත්ථදීපනියං 

දුතියසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනාසමත්තා. 

තතියසඞ්ගීතිෙථාවණ්ණනා 

ඉමස්සා පන සඞ්ගීතියා ධම්මසඞ්ගාහකත්මථමරහි නික්කඩ්ඪිතා මත 
දසසහස්සාවජ්ජිපුත්තකාභික්ඛූපක්ඛංපරිමයසමානාඅත්තමනොඅත්තමනො

අනුරූපං දුබ්බලපක්ඛංලභිත්වාවිසුංමහාසඞ්ඝිකංආචරියකුලං නාම අකංසු, 

තමතො භිජ්ජිත්වා අපරානි ද්මව ආචරියකුලානි ොතානි මගොකුලිකා ච
එකමබයොහාරිකා ච. මගොකුලිකනිකායමතො භිජ්ජිත්වා අපරානි ද්මව
ආචරියකුලානි ොතානි පණ්ණත්තිවාදා ච බාහුලියා ච. බහුස්සුතිකාතිපි

මතසංමයවනාමං, මතසංමයවඅන්තරාමචතියවාදානාමඅපමර ආචරියවාදා
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උප්පන්නා. එවං මහාසඞ්ඝිකාචරියකුලමතො දුතිමය වස්සසමත

පඤ්චාචරියකුලානි උප්පන්නානි, තානිමහාසඞ්ඝිමකහිසද්ධිංඡමහොන්ති. 

තස්මංමයවදුතිමයවස්සසමතමථරවාදමතොභිජ්ජිත්වාද්මව ආචරියවාදා
උප්පන්නා මහිසාසකා ච වජ්ජිපුත්තකා ච. තත්ථ වජ්ජිපුත්තකවාදමතො 
භිජ්ජිත්වා අපමර චත්තාමරො ආචරියවාදා උප්පන්නා ධම්මුත්තරිකා
භද්දයානිකා ඡන්නාගාරිකා සමතිකාති. පුනතස්මංමයව දුතිමය වස්සසමත
මහිසාසකවාදමතො භිජ්ජිත්වා සබ්බත්ථිවාදා ධම්මගුත්තිකාති ද්මව
ආචරියවාදා උප්පන්නා. පුන සබ්බත්ථිවාදකුලමතො භිජ්ජිත්වා කස්සපිකා

නාම ොතා, කස්සපිමකසුපි භින්මනසු අපමර සඞ්කන්තිකා නාම ොතා, 
සඞ්කන්තිමකසුභින්මනසුසුත්තවාදානාමොතාතිමථරවාදමතො භිජ්ජිත්වා

ඉමම එකාදස ආචරියවාදා උප්පන්නා, මත මථරවාමදන සද්ධිං ද්වාදස 

මහොන්ති. ඉති ඉමමච ද්වාදසමහාසඞ්ඝිකානඤ්ච ඡආචරියවාදාතිසබ්මබ
අට්ඨාරස ආචරියවාදා දුතිමය වස්සසමත උප්පන්නා. අට්ඨාරසනිකායාතිපි 
අට්ඨාරසාචරියකුලානීතිතිපි එමතසංමයව නාමං. එමතසු පන සත්තරස වාදා

භින්නකා, මථරවාමදොමවමකො අසම්භින්නමකොති මවදිතබ්මබො. වුත්තම්පි

මචතංදීපවංමස– 

‘‘නික්කඩ්ඪිතාපාපභික්ඛූ, මථමරහිවජ්ජිපුත්තකා; 

අඤ්ඤංපක්ඛංලභිත්වාන, අධම්මවාදීබහූෙනා. 

‘‘දසසහස්සාසමාගන්ත්වා, අකංසුධම්මසඞ්ගහං; 

තස්මායංධම්මසඞ්ගීති, මහාසඞ්ගීතිවුච්චති. 

‘‘මහාසඞ්ගීතිකාභික්ඛූ, විමලොමංඅකංසුසාසමන; 

භින්දිත්වාමූලසඞ්ගහං, අඤ්ඤංඅකංසුසඞ්ගහං. 

‘‘අඤ්ඤත්රසඞ්ගහිතංසුත්තං, අඤ්ඤත්රඅකරිංසුමත; 

අත්ථංධම්මඤ්චභින්දිංසු, විනමයනිකාමයසුචපඤ්චසු. 

‘‘පරියායමදසිතඤ්චාපි, අමථො නිප්පරියායමදසිතං; 

නීතිතත්ථඤ්මචවමනයයත්ථං, අොනිත්වානභික්ඛමවො. 

‘‘අඤ්ඤංසන්ධායභණිතං, අඤ්ඤංඅත්ථංඨපයිංසුමත; 

බයඤ්ෙනච්ඡායායමතභික්ඛූ, බහුංඅත්ථංවිනාසයුං. 

‘‘ඡඩ්මඩත්වානඑකමදසං, සුත්තංවිනයගම්භිරං; 

පතිරූපංසුත්තංවිනයං, තඤ්චඅඤ්ඤංකරිංසුමත. 

‘‘පරිවාරංඅත්ථුද්ධාරං, අභිධම්මංඡප්පකරණං; 

පටිසම්භිදඤ්චනිද්මදසං, එකමදසඤ්චොතකං; 

එත්තකංවිස්සජ්මෙත්වාන, අඤ්ඤානිඅකරිංසුමත. 
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‘‘නාමංලිඞ්ගංපරික්ඛාරං, ආකප්පකරණානිච; 

පකතිභාවංවිෙහිත්වා, තඤ්චඅඤ්ඤංඅකංසුමත. 

‘‘පුබ්බඞ්ගමාභින්නවාදා, මහාසඞ්ගීතිකාරකා; 

මතසඤ්චඅනුකාමරන, භින්නවාදාබහූඅහු. 

‘‘තමතොඅපරකාලම්හි, තස්මංමභමදොඅොයථ; 

මගොකුලිකාඑකමබයොහාරි, ද්විධාභිජ්ජිත්ථභික්ඛමවො. 

‘‘මගොකුලිකානං ද්මවමභදා, අපරකාලම්හි ොයථ; 

බහුස්සුතිකාචපඤ්ඤත්ති, ද්විධාභිජ්ජිත්ථභික්ඛමවො. 

‘‘මචතියාචපුනවාදී, මහාසඞ්ගීතිමභදකා; 

පඤ්චවාදාඉමමසබ්මබ, මහාසඞ්ගීතිමූලකා. 

‘‘අත්ථංධම්මඤ්චභින්දිංසු, එකමදසඤ්චසඞ්ගහං; 

ගන්ථඤ්චඑකමදසඤ්හි, ඡඩ්මඩත්වාඅඤ්ඤංඅකංසුමත. 

‘‘නාමං ලිඞ්ගංපරික්ඛාරං, ආකප්පකරණානි ච; 

පකතිභාවංවිෙහිත්වා, තඤ්චඅඤ්ඤංඅකංසුමත. 

‘‘විසුද්ධත්මථරවාදම්හි, පුනමභමදොඅොයථ; 

මහිසාසකාවජ්ජිපුත්තකා, ද්විධාභිජ්ජිත්ථභික්ඛමවො. 

‘‘වජ්ජිපුත්තකවාදම්හි, චතුධාමභමදොඅොයථ; 

ධම්මත්තුරිකාභද්දයානිකා, ඡන්නාගාරිකාචසමති. 

‘‘මහිසාසකානංද්මවමභදා, අපරකාලම්හිඅොයථ; 

සබ්බත්ථිවාදාධම්මගුත්තා, ද්විධාභිජ්ජිත්ථ භික්ඛමවො. 

‘‘සබ්බත්ථිවාදානංකස්සපිකා, සඞ්කන්තිකස්සපිමකනච; 

සඞ්කන්තිකානංසුත්තවාදී, අනුපුබ්මබනභිජ්ෙථ. 

‘‘ඉමමඑකාදසවාදා, පභින්නාමථරවාදමතො; 

අත්ථංධම්මඤ්චභින්දිංසු, එකමදසඤ්චසඞ්ගහං; 

ගන්ථඤ්චඑකමදසඤ්හි, ඡඩ්මඩත්වාඅඤ්ඤංඅකංසුමත. 

‘‘නාමංලිඞ්ගංපරික්ඛාරං, ආකප්පකරණානිච; 

පකතිභාවංවිෙහිත්වා, තඤ්චඅඤ්ඤංඅකංසුමත. 

‘‘සත්තරසභින්නවාදා, එකවාමදොඅභින්නමකො; 

සබ්මබවට්ඨාරසමහොන්ති, භින්නවාමදනමතසහ; 
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නිමරොමධොවමහාරුක්මඛො, මථරවාදානමුත්තමමො. 

‘‘අනූනංඅනධිකඤ්ච, මකවලංජිනසාසනං; 

කණ්ටකාවියරුක්ඛම්හි, නිබ්බත්තාවාදමසසකා. 

‘‘පඨමම වස්සසමතනත්ථි, දුතිමයවස්සසතන්තමර; 

භින්නාසත්තරසවාදා, උප්පන්නාජිනසාසමන’’ති. 

අපරාපරං පන මහමවතා රාෙගරිකා සිද්ධත්ථිකා පුබ්බමසලියා 
අපරමසලියා වාජිරියාති අඤ්මඤපි ඡ ආචරියවාදා උප්පන්නා. පුරිමකානං
පන අට්ඨාරසන්නං ආචරියවාදානං වමසන පවත්තමාමන සාසමන
අමසොමකො ධම්මරාො පටිලද්ධසද්මධො දිවමස දිවමස බුද්ධපූොය

සතසහස්සං, ධම්මපූොය සතසහස්සං, සඞ්ඝපූොය සතසහස්සං, අත්තමනො 

ආචරියස්සනිමරොධත්මථරස්සසතසහස්සං, චතූසුද්වාමරසුමභසජ්ෙත්ථාය 
සතසහස්සන්ති පඤ්ච සතසහස්සානි පරිච්චෙන්මතො සාසමන උළාරං
ලාභසක්කාරං පවත්මතසි. තදා හතලාභසක්කාමරහි තිත්ථිමයහි උප්පාදිතං
අමනකප්පකාරං සාසනමලං විමසොමධත්වා මමොග්ගලිපුත්තතිස්සත්මථමරො
තිපිටකපරියත්තිධරානං පභින්නපටිසම්භිදානං භික්ඛූනං සහස්සමමකං
ගමහත්වායථාමහාකස්සපත්මථමරොචයසත්මථමරොචධම්මඤ්චවිනයඤ්ච 

සඞ්ගායිංසු, එවමමව සඞ්ගායන්මතො තතියසඞ්ගීතිං අකාසි. ඉදානි තං

තතියසඞ්ගීතිං මූලමතො පභුති විත්ථාමරත්වා දස්මසන්මතොආහ ‘‘තිස්කසොපි

කෙො  හාබ්රහ් ා බ්රහ් ක ොෙකතො චවිත්වා ක ොග් ලිබ්රාහ් ණස්ස ක කහ

පටිසන්ධිං අග් කහසී’’තිආදි. 

තත්ථ ක කහ පටිසන්ධිං අග් කහසීති මමොග්ගලිබ්රාහ්මණස්ස මගමහ
බ්රාහ්මණියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං අග්ගමහසීති අත්මථො. මගහස්ස පන

තන්නිස්සයත්තා නිස්සිමත නිස්සයමවොහාරවමසන ‘‘මගමහ පටිසන්ධිං 

අග්ගමහසී’’තිවුත්තංයථා‘‘මඤ්චාඋක්කුට්ඨිංකමරොන්ති, සබ්මබොගාමමො

ආගමතො’’ති. සත්තවස්සානීති අච්චන්තසංමයොමග උපමයොගවචනං. 

අතිච්ඡථාතිඅතික්කමත්වාඉච්ඡථ, ඉධභික්ඛානලබ්භති, ඉමතො අඤ්ඤත්ථ

ගන්ත්වා භික්ඛං පරිමයසථාති අධිප්පාමයො. ‘‘කභො පබ්බජිතා’’තිආදි
බ්රාහ්මමණො අත්තමනො මගමහ භික්ඛාලාභං අනිච්ඡන්මතො ආහ. 

පටියාදිතභත්තකතොතිසම්පාමදත්වාඨපිතභත්තමතො. තදුපියන්තිතදනුරූපං. 

උපස ං දිස්වාති මථරස්ස කායචිත්තවූපසමං පුනප්පුනං දිස්වා, ඤත්වාති
අත්මථො. ඉරියාපථවූපසමසන්දස්සමනන හි තන්නිබන්ධිමනො චිත්තස්ස

මයොනිමසොපවත්තිඋපසමමොපි විඤ්ඤායති. භිකයයොකසො ත්තායපසීදිත්වාති 

පුනප්පුනං විමසසමතො අධිකතරං පසීදිත්වා. භත්තවිස්සග් ෙරණත්ථායාති

භත්තකිච්චකරණත්ථාය. අධිවාකසත්වාතිසම්පටිච්ඡිත්වා. 

කසොළසවස්සුද්කදසිකෙොති මසොළසවස්මසොති උද්දිසිතබ්මබො

මවොහරිතබ්මබොතිමසොළසවස්සුද්මදමසො, මසොමයවමසොළසවස්සුද්මදසිමකො. 
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මසොළසවස්මසොති වා උද්දිසිතබ්බතං අරහතීති මසොළසවස්සුද්මදසිමකො, 

මසොළසවස්සානි වා උද්දිසිතබ්බානි අස්සාති මසොළසවස්සුද්මදසිමකො, 

මසොළසවස්මසොති උද්මදමසො වා අස්ස අත්ථීති මසොළසවස්සුද්මදසිමකො, 

අත්ථමතොපනමසොළසවස්සිමකොතිවුත්තං මහොති. තිණ්ණංකවදානංපාරගූති
ඉරුමවදයජුමවදසාමමවදසඞ්ඛාතානං තිණ්ණංමවදානංපගුණකරණවමසන
පාරං ගමතොති පාරගූ. පාරගූති මචත්ථ නිච්චසාමපක්ඛතාය සමාසාදිකං

මවදිතබ්බං.  ග්ක ත්වාති ඔලම්මබත්වා. න ච ොචීති එත්ථ ච-සද්මදො

අවධාරමණ, කාචි කථා මනව උප්පජ්ෙතීති අත්මථො. පල් ඞ්ෙන්ති 

නිසීදිතබ්බාසනං. උප්පජ්ජිස්සතීති එත්ථාපි ‘‘කථා’’ති ඉදං ආමනත්වා

සම්බන්ධිතබ්බං. කුපිකතො අනත්ත කනොති මකොමපන කුපිමතො, 
අනත්තමමනො මදොමනස්මසන. මදොමනස්සසමඞ්ගී හි පුග්ගමලො පීතිසුමඛහි
නඅත්තමමනො නඅත්තචිත්මතොතිඅනත්තමමනොතිවුච්චති.නසකමමනොති
වාඅනත්තමමනොඅත්තමනොවමස අට්ඨිතචිත්තත්තා. 

චණ්ඩික්ෙභාකවති චණ්ඩිමකො වුච්චති චණ්මඩො ථද්ධපුග්ගමලො, තස්ස

භාමවොචණ්ඩික්කං, ථද්ධභාමවොතිඅත්මථො.ඉධපන ‘‘චණ්ඩික්කභාමව’’ති

වුත්තත්තා චණ්ඩිමකොමයව චණ්ඩික්කන්ති ගමහතබ්බං, මතන 

‘‘චණ්ඩික්කභාමව’’ති එත්ථ ථද්ධභාමවති අත්මථො මවදිතබ්මබො. කිඤ්චි

 න්තන්ති කිඤ්චි මවදං. අඤ්කඤ කෙ ජානස්සන්තීති න මකචි

ොනිස්සන්තීති අධිප්පාමයො. පුච්ඡිත්වා සක්ො ජානතුන්ති අත්තමනො

පමදසඤාමණ ඨිතත්තා මථමරො එවමාහ. සබ්බඤ්ඤුබුද්ධා එව හි ‘‘පුච්ඡ, 

මාණව, යදාකඞ්ඛසී’’තිආදිනා පච්මචකබුද්ධාදීහි අසාධාරණං
සබ්බඤ්ඤුපවාරණං පවාමරන්ති. සාවකා පන පමදසඤාමණ ඨිතත්තා

‘‘සුත්වාමවදිස්සාමා’’තිවා‘‘පුච්ඡිත්වාසක්කාොනිතු’’න්තිවා වදන්ති. 

තීසු කවකදසූතිආදීසු තමයො මවදා පුබ්මබ වුත්තනයා එව. නඝණ්ඩූති

නාමනිඝණ්ඩුරුක්ඛාදීනං මවවචනප්පකාසකං සත්ථං, 

කවවචනප්පොසෙන්ති ච පරියායසද්දදීපකන්ති අත්මථො, එමකකස්ස
අත්ථස්ස අමනකපරියායවචනවිභාවකන්ති වුත්තං මහොති.
නිදස්සනමත්තඤ්මචතං අමනමකසං අත්ථානං එකසද්දස්ස 

වචනීතියතාවිභාවනවමසනපි තස්ස ගන්ථස්ස පවත්තත්තා.
වචනීතියවාචකභාමවන අත්ථං සද්දඤ්ච නිඛණ්මඩති භින්දති විභජ්ෙ

දස්මසතීති නිඛණ්ඩු, මසො එව ඉධ ඛ-කාරස්ස ඝ-කාරං කත්වා නිඝණ්ඩූති

වුත්මතො. කෙටුභන්තිකිරියාකප්පවිකප්මපො කවීනංඋපකාරසත්ථං.එත්ථච 

කිරියාෙප්පවිෙප්කපොති වචීමභදාදිලක්ඛණා කිරියා කප්පීයති විකප්පීයති

එමතනාති කිරියාකප්මපො, මසො පන වණ්ණපදබන්ධපදත්ථාදිවිභාගමතො
බහුවිකප්මපොති කිරියාකප්පවිකප්මපොති වුච්චති. ඉදඤ්ච
මූලකිරියාකප්පගන්ථං සන්ධාය වුත්තං. මසො හි සතසහස්සපරිමාමණො 

නයාදිචරියාදිකංපකරණං.වචනත්ථමතොපනකිටතිගමමතිකිරියාදිවිභාගං, 

තං වා අනවමසසපරියාදානමතො ගමමන්මතො පූමරතීති මකටුභන්ති වුච්චති, 
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සහ නිඝණ්ඩුනා මකටුමභන ච සනඝණ්ඩුකෙටුභා, තමයො මවදා. මතසු
සනිඝණ්ඩුමකටුමභසු. ඨානකරණාදිවිභාගමතො නිබ්බචනවිභාගමතො ච

අක්ඛරාපමභදීයන්ති එමතනාතිඅක්ඛරප්පමභමදො, සික්ඛාචනිරුත්තිච.සහ

අක්ඛරප්පමභමදනාති සාක්ෙරප්පකභදා, මතසු සාක්ඛරප්පමභමදසු. 

ඉතිහාසපඤ්චක සූති අථබ්බනමවදං චතුත්ථං කත්වා ‘‘ඉතිහ ආස ඉතිහ 

ආසා’’ති ඊදිසවචනපටිසංයුත්මතො පුරාණකථාසඞ්ඛාමතො ඉතිහාමසො

පඤ්චමමො එමතසන්ති ඉතිහාසපඤ්චමා, තමයො මවදා. මතසු

ඉතිහාසපඤ්චමමසු. කනව අත්තනා පස්සතීති මනව සයං පස්සති, මනව

ොනාතීති අත්මථො. පුච්ඡ, බයාෙරිස්සාමීති ‘‘සබ්බාපි පුච්ඡා මවමදසුමයව

අන්මතොගධා’’ති සල්ලක්මඛන්මතොඑවමාහ. 

යස්ස චිත්තන්තිආදිපඤ්හද්වයං චුතිචිත්තසමඞ්ගමනො ඛීණාසවස්ස
චුතිචිත්තස්ස උප්පාදක්ඛණං සන්ධාය වුත්තං. තත්ථ පඨමපඤ්මහ 

උප්පජ්ජතීති උප්පාදක්ඛණසමඞ්ගතාය උප්පජ්ෙති. න නරුජ්ෙතීති

නිමරොධක්ඛණං අප්පත්තතාය න නිරුජ්ඣති. තස්ස චිත්තන්ති තස්ස
පුග්ගලස්ස තමතො පට්ඨාය චිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිනුප්පජ්ජිස්සතීති පුච්ඡති. 

යස්ස වා පනාතිආදිමක පන දුතියපඤ්මහ නරුජ්ඣිස්සතීති යස්ස චිත්තං

භඞ්ගක්ඛණං පත්වා නිරුජ්ඣිස්සති. නුප්පජ්ජිස්සතීති භඞ්ගමතො පරභාමග

සයං වාඅඤ්ඤංවානුප්පජ්ජිස්සති, තස්සපුග්ගලස්සචිත්තංඋප්පජ්ෙතින 
නිරුජ්ඣතීති පුච්ඡති. ඉමමසං පන පඤ්හානං පඨමමො පඤ්මහො

විභජ්ෙබයාකරණීමයො, තස්මා ‘‘යස්ස චිත්තං උප්පජ්ෙති න නිරුජ්ඣති, 

තස්සචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සති නුප්පජ්ජිස්සතී’’ති(යම.2.චිත්තයමක.63) එවං 

පුට්මඨන සතා එවමයං පඤ්මහො ච විස්සජ්මෙතබ්මබො ‘‘පච්ඡිමචිත්තස්ස
උප්පාදක්ඛමණමතසං චිත්තං උප්පජ්ෙතිනනිරුජ්ඣතිනිරුජ්ඣිස්සතින

උප්පජ්ජිස්සති, ඉතමරසංචිත්තස්ස උප්පාදක්ඛමණමතසංචිත්තංඋප්පජ්ෙති

න නිරුජ්ඣති, නිරුජ්ඣිස්සති මචව උප්පජ්ජිස්සති චා’’ති (යම.

2.චිත්තයමක.63). මයසඤ්හි පරිච්ඡින්නවට්ටදුක්ඛානං ඛීණාසවානං

සබ්බපච්ඡිමස්ස චුතිචිත්තස්ස උප්පාදක්ඛමණ වත්තති, මතසං තමදව
චුතිචිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති නුප්පජ්ජිස්සතීති. උප්පාදප්පත්තතාය උප්පජ්ෙති

නාම, භඞ්ගං අප්පත්තතාය න නිරුජ්ඣති. භඞ්ගං පන පත්වා තං මතසං

චිත්තංනිරුජ්ඣිස්සති, තමතො අප්පටිසන්ධිකත්තාඅඤ්ඤංනඋප්පජ්ජිස්සති.
ඨමපත්වා පන පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගඛීණාසවං ඉතමරසං
මසක්ඛාමසක්ඛපුථුජ්ෙනානං උප්පාදක්ඛණසමඞ්ගචිත්තංඋප්පාදප්පත්තතාය

උප්පජ්ෙති නාම, භඞ්ගං අප්පත්තතාය න නිරුජ්ඣති. භඞ්ගං පන පත්වා

නිරුජ්ඣිස්සමතව, අඤ්ඤං පන තස්මං වා අඤ්ඤස්මං වා අත්තභාමව
උප්පජ්ජිස්සති මචව නිරුජ්ඣිස්සති ච. දුතිමයො පන පඤ්මහො අරහමතො

චුතිචිත්තස්ස උප්පාදක්ඛමණ නියමතත්තා එකංසබයාකරණීමයො, තස්මා 

‘‘යස්ස වා පන චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති න උප්පජ්ජිස්සති, තස්ස චිත්තං 

උප්පජ්ෙති න නිරුජ්ඣතී’’ති පුට්මඨන ‘‘ආමන්තා’’ති වත්තබ්බං.
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පටුන 

ඛීණාසවස්සහි උප්පාදක්ඛණසමඞ්ගචුතිචිත්තංභඞ්ගංපත්වානිරුජ්ඣිස්සති 

නාම, තමතොපරංනුප්පජ්ජිස්සති.උප්පාදක්ඛණසමඞ්ගතායපන උප්පජ්ෙති
මචවභඞ්ගංඅප්පත්තතායනනිරුජ්ඣතිචාතිවුච්චති. 

අයං පන මාණමවො එවමමම පඤ්මහ විස්සජ්මෙතුමසක්මකොන්මතො

විඝාතං පාපුණි, තස්මා වුත්තං ‘‘ ාණකවො උද්ධං වා අකධො වා හරිතුං 

අසක්කෙොන්කතො’’තිආදි. තත්ථ උද්ධං වා අකධො වා හරිතුං 

අසක්කෙොන්කතොතිඋපරිමපමදවාමහට්ඨිමපදං, මහට්ඨිමපමදවාඋපරිමපදං

අත්ථමතො සමන්නාහරිතුං අසක්මකොන්මතොති අත්මථො, පුබ්මබනාපරං
මයොමෙත්වා පඤ්හස්ස අත්ථං පරිච්ඡින්දිතුං අසක්මකොන්මතොති වුත්තං

මහොති. ද්වත්තිංසාොරෙම් ට්ඨානං තාව ආචික්ඛීති ‘‘අත්ථි ඉමස්මං 

කාමය’’තිආදිකං ද්වත්තිංසාකාරකම්මට්ඨානං ‘‘මන්තස්ස උපචාමරො

අය’’න්ති පඨමං ආචික්ඛි. මසොතාපන්නානං සීමලසු පරිපූරකාරිතාය

සමාදින්නසීලමතො නත්ථි පරිහානීතිති ආහ ‘‘අභබ්කබො දාන සාසනකතො

නවත්තිතු’’න්ති. වඩ්කඪත්වාතිඋපරිමග්ගත්ථායකම්මට්ඨානං වඩ්මඪත්වා. 

අප්කපොස්සුක්කෙො භකවයය බුද්ධවචනං  කහතුන්ති අරහත්තප්පත්තියා
කතකිච්චභාවමතොති අධිප්පාමයො. මවොහාරවිධිම්හි මඡකභාවත්ථං 

‘‘උපජ්ොකයො ංභන්කතතුම්හාෙං සන්තිෙංපහිණී’’තිආදිවුත්තං. 

උදෙදන්තකපොනං උපට්ඨාකපසීති පරිමභොගත්ථාය උදකඤ්ච
දන්තකට්ඨඤ්ච පටියාමදත්වා ඨමපසි. දන්මත පුනන්ති විමසොමධන්ති
එමතනාති දන්තමපොනං වුච්චති දන්තකට්ඨං. ගුණවන්තානං
සඞ්ගමහතබ්බභාවමතො මථමරො සාමමණරස්ස ච 
ඛන්තිවීරියඋපට්ඨානාදිගුමණ පච්චක්ඛකරණත්ථං විනාව අභිඤ්ඤාය

පකතියා වීමංසමාමනො පුන සම්මජ්ෙනාදිං අකාසි. ‘‘සාමමණරස්ස

චිත්තදමනත්ථං අකාසී’’තිපි වදන්ති. බුද්ධවචනං පට්ඨකපසීති බුද්ධවචනං

උග්ගණ්හාමපතුං ආරභි. ඨකපත්වා විනයපිටෙන්ති එත්ථ ‘‘සාමමණරානං
විනයපරියාපුණනං චාරිත්තං න මහොතීති ඨමපත්වා විනයපිටකං අවමසසං

බුද්ධවචනං උග්ගණ්හාමපසී’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං. අවස්සිකෙොව 

ස ාකනොති උපසම්පදමතො පට්ඨාය අපරිපුණ්ණඑකවස්මසොති අධිප්පාමයො. 
මමොග්ගලිපුත්තතිස්සත්මථරස්ස හදමය පතිට්ඨාපිතම්පි බුද්ධවචනං
මවොහාරවමසන තස්ස හත්මථ පතිට්ඨාපිතං නාම මහොතීති කත්වා වුත්තං 

‘‘හත්කථ සෙ ං බුද්ධවචනං පතිට්ඨාකපත්වා’’ති. යාවතායුෙං ඨත්වා 

පරිනබ්බායිංසූති මමොග්ගලිපුත්තතිස්සත්මථරස්ස හත්මථ 

සකලසාසනපතිට්ඨාපමනන දුතියසඞ්ගීතිකාරකාමරොපිතදණ්ඩකම්මමතො
මුත්තාහුත්වා යාවතායුකංඨත්වාපරිනිබ්බායිංසු. 

බින්දුසාරස්ස රඤ්කඤො එෙසතපුත්තාති එත්ථ බින්දුසාකරො නාම
සකයකුලප්පසුමතො චන්දගුත්තස්ස නාම රඤ්මඤො පුත්මතො. තථා හි
විටටූභසඞ්ගාමම කපිලවත්ථුමතො නික්ඛන්තසකයපුත්මතහි මාපිමත
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පටුන 

මමොරියනගමරඛත්තියකුලසම්භමවොචන්දගුත්තකුමාමරොපාටලිපුත්මතරාො
අමහොසි. තස්සපුත්මතොබින්දුසාමරො නාමරාෙකුමාමරොපිතුඅච්චමයනරාො 

හුත්වාඑකසතපුත්තකානංෙනමකොඅමහොසි. එෙසතන්තිඑකඤ්ච සතඤ්ච

එකසතං, එමකනාධිකංසතන්තිඅත්මථො.එකාවමාතාඅස්සාති එෙ ාතිෙං, 
අත්තනා සමහොදරන්ති වුත්තං මහොති. න තාව එකරජ්ෙං කතන්ති ආහ 

‘‘අනභිසිත්කතොව රජ්ජං ොකරත්වා’’ති. එෙරජ්ජාභිකසෙන්ති
සකලෙම්බුදීමප එකාධිපච්චවමසන කරියමානං අභිමසකං.
පුඤ්ඤප්පභාමවන පාපුණිතබ්බාපි රාජිද්ධිමයො අරහත්තමග්මගන ආගතා 
පටිසම්භිදාදමයො අවමසසවිමසසා විය පමයොගසම්පත්තිභූතා 

අභිමසකානුභාමවමනව ආගතාති ආහ ‘‘අභිකසොනුභාකවන චස්ස ඉ ා 

රාජිද්ධිකයොආ තා’’ති. 

තත්ථ රාජිද්ධිකයොති රාෙභාවානුගතප්පභාවා. යකතොති යමතො

මසොළසඝටමතො. සාසකන උප්පන්නසද්කධොති බුද්ධසාසමන

පටිලද්ධසද්මධො. අසන්ධිමත්තාති තස්සාව නාමං. තස්සා කිර සරීමර

සන්ධමයොන පඤ්ඤායන්ති, තස්මා එවංනාමකා ොතාතිපි වදන්ති. මදවතා

එව දිවමස දිවමස ආහරන්තීති සම්බන්මධො. කදවසිෙන්ති දිවමස දිවමස. 

අ දා  ෙන්ති අප්පමකමනව සරීරමසොධනාදිසමත්ථං සබ්බමදොසහරණං 

ඔසධාමලකං. අ දහරීතෙම්පි තාදිසමමව හරීතකං. මතසු කිර ද්වීසු 

යථාකාමමමකං පරිභුඤ්ෙති. ඡද්දන්තදහකතොති ඡද්දන්තදහසමීමප 

ඨිතමදවවිමානමතො කප්පරුක්ඛමතො වා. ‘‘ඡද්දන්තදමහ තාදිසා

රුක්ඛවිමසසාසන්ති, තමතො ආහරන්තී’’තිපිවදන්ති. දිබ්බඤ්චපානෙන්ති 

දිබ්බඵලරසපානකඤ්ච. අසුත්ත යිෙන්ති කප්පරුක්ඛමතො 
නිබ්බත්තදිබ්බදුස්සත්තා සුත්මතහි න කතන්ති අසුත්තමයිකං. 

සු නපුප්ඵපටන්ති සබ්බත්ථ සුඛුමං හුත්වා උග්ගතපුප්ඵානං අත්ථිතාය

සුමනපුප්ඵපටං නාම ොතං. උට්ඨිතස්ස සාලිකනොති සයංොතසාලිමනො.

සමුදායාමපක්ඛඤ්මචත්ථ එකවචනං, සාලීනන්ති අත්මථො. නව

වාහසහස්සානීති එත්ථ ‘‘චතස්මසො මුට්ඨිමයො එමකො කුඩුමවො, චත්තාමරො

කුඩුවා එමකො පත්මථො, චත්තාමරො පත්ථා එමකො ආළ්හමකො, චත්තාමරො

ආළ්හකා එකං මදොණං, චත්තාමරො මදොණාඑකමානිකා, චතස්මසොමානිකා

එකඛාරී, වීසති ඛාරිමයො එමකො වාමහො, තමදව එකං සකට’’න්ති

සුත්තනිපාතට්ඨකථාදීසු(සු.නි.අට්ඨ.2.මකොකාලිකසුත්තවණ්ණනා; සං.නි.

අට්ඨ.1.1.181; අ.නි.3.10; 89) වුත්තං. ඉධපන ‘‘ද්මවසකටානිඑමකො 

වාමහො’’ති වදන්ති. නත්ථුසෙකණ ෙකරොන්තීති ථුසකුණ්ඩකරහිමත 

කමරොන්ති.  ධුං ෙකරොන්තීති ආගන්ත්වා සමීපට්ඨාමන මධුං කමරොන්ති. 

බලිෙම් ං ෙකරොන්තීති සබ්බත්ථ බලිකම්මකාරකා රට්ඨවාසිමනො විය

මධුරසරං විකූෙන්තා බලිං කමරොන්ති. ‘‘ආගන්ත්වා ආකාමසමයව සද්දං 

කත්වාඅත්තානංඅොනාමපත්වාගච්ඡන්තී’’තිවදන්ති. 
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සුවණ්ණසඞ්ඛලිකාමයවබන්ධනං සුවණ්ණසඞ්ෙලිෙබන්ධනං. චතුන්නං 

බුද්ධානන්ති කකුසන්ධාදීනං චතුන්නං බුද්ධානං. අධි තරූපදස්සනන්ති
පටිලද්ධරූපදස්සනං. අයං කිර කප්පායුකත්තා චතුන්නම්පි බුද්ධානං 

රූපසම්පත්තිංපච්චක්ඛමතො අද්දක්ඛි. ොළංනා  නා රාජානංආනයිත්වාති
එත්ථමසොපනනාගරාොගඞ්ගායං නික්ඛිත්තසුවණ්ණසඞ්ඛලිකායගන්ත්වා
අත්තමනො පාමදසු පතිතසඤ්ඤාය ආගමතොති මවදිතබ්මබො. නනු ච

අමසොකස්සරඤ්මඤොආණාමහට්ඨාමයොෙනමතොඋපරිපවත්තති, ඉමස්සච 

විමානං මයොෙනපරිච්මඡදමතො මහට්ඨා පතිට්ඨිතං, තස්මා කථං අයං

නාගරාො රඤ්මඤො ආණාය ආගමතොති? කිඤ්චාපි අත්තමනො විමානං

මයොෙනපරිච්මඡදමතො මහට්ඨා පතිට්ඨිතං, තථාපි රඤ්මඤො
ආණාපවත්තිට්ඨාමනන සහ එකාබද්ධතාය තස්ස ආණං අකාසි. යථා හි 

රජ්ෙසීමන්තරවාසිමනො මනුස්සා මතහි මතහි රාජූහි නිප්පීළියමානා මතසං

මතසංආණාය පවත්තන්ති, එවංසම්පදමදන්තිවදන්ති. 

ආපාථංෙකරොහීතිසම්මුඛංකමරොහි, මගොචරං කමරොහීතිඅත්මථො.මතන
නිම්මතංබුද්ධරූපංපස්සන්මතොතිසම්බන්මධො.කීදිසංතං බුද්ධරූපන්තිආහ 

‘‘සෙ සරීරවිප්පකිණ්ණා’’තිආදි. තත්ථ පුඤ්ඤප්පභාවනබ්බත්තග්ගහණං
මතන නිම්මතානම්පි අසීතිඅනුබයඤ්ෙනපටිමණ්ඩිතානං
ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානං භගවමතො 
පුඤ්ඤප්පභාවනිබ්බත්තඅසීතිඅනුබයඤ්ෙනාදීහි සදිසත්තා කතන්ති
දට්ඨබ්බං. න හි මතන තදා නිම්මතං අමනකාකාරපරිපුණ්ණං බුද්ධරූපං
භගවමතො පුඤ්ඤප්පභාමවන නිබ්බත්තන්ති සක්කා වත්තුං. 

අසීතිඅනුබයඤ්ජනං තම්බනඛතුඞ්ගනාසාදි. ද්වත්තිංස හාපුරිස ක්ෙණං 

සුප්පතිට්ඨිතපාදතාදි. විෙසිත…කප.… සලි ත න්ති සූරියරස්මසම්ඵස්මසන

විකසිමතහි විකාසමුපගමතහි කං අලඞ්කමරොතීති ‘‘කමල’’න්ති 
ලද්ධනාමමහි රත්තපදුමමහි නීතිලුප්පලාදිමභමදහි උප්පමලහි මචව
මසතපදුමසඞ්ඛාමතහි පුණ්ඩරීමකහි ච පටිමණ්ඩිතං සමන්තමතො සජ්ජිතං

ෙලතලමව. තාරා ණ…කප.…   නත න්ති සබ්බත්ථ
විප්පකිණ්ණතාරකගණස්ස රස්මොලවිසමදහි විප්ඵුරිතාය භාසමානාය
මසොභායකන්තියාසමුජ්ෙලංසම්මාභාසමානං ගගනතලමවආකාසතලමව. 

සඤ්ොප්පභා…කප.… ෙනෙගරිසිෙරන්ති 

සඤ්ඣාකාලසඤ්ොතප්පභානුරාමගහි ඉන්දචාමපහි විජ්ජුලතාහි ච
පරික්ඛිත්තං සමන්තමතො පරිවාරිතං කනකගරිසිඛරමව

සුවණ්ණපබ්බතකූටමව. වි  කෙතු ා ාති එත්ථ ‘‘මකතුමාලා නාම

සීසමතොනික්ඛමත්වාඋපරි මුද්ධනිපුඤ්මෙො හුත්වා දිස්සමානරස්මරාසී’’ති

වදන්ති. ‘‘මුද්ධනි මජ්මඣ පඤ්ඤායමාමනො උන්නතප්පමදමසොතිපි

වදන්තී’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං. යස්මා පන අමසොමකො ධම්මරාො
සඤ්ොතපීතිමසොමනස්මසො සත්තාහං නිරාහාමරො හුත්වා යථාඨිමතොව
අවික්ඛිත්තචිත්මතො පසාදමසොම්මමහි චක්ඛූහි නිරන්තරං බුද්ධරූපමමව 

ඔමලොමකසි, තස්මාඅක්ඛීහිපූොකතානාමමහොතීතිආහ ‘‘අක්ඛිපූජංනා  



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

110 

පටුන 

අොසී’’ති. අථ වා චක්ඛූනං තාදිසස්ස ඉට්ඨාරම්මණස්ස උපට්ඨාපමනන

අක්ඛීනං පූොකතානාමමහොතීතිවුත්තං‘‘අක්ඛිපූෙංනාමඅකාසී’’ති. 

ඉද්ධිවිභාවනාධිකාරප්පසඞ්මගන මචතං වත්ථු වුත්තං, නානුක්කමමන.

අයඤ්මහත්ථ අනුක්කමමො – අමසොමකො කිර මහාරාො උපරි 
වක්ඛමානානුක්කමමනසීහපඤ්ෙමරනඔමලොමකන්මතොනිමරොධසාමමණරං
ඉරියාපථසම්පන්නං නාගරෙනනයනානි ආකඩ්ඪන්තං යුගමත්තං
මපක්ඛමානං දිස්වා පසීදිත්වා සඤ්ොතමපමමො සබහුමාමනො
ආමන්තාමපත්වා මසතච්ඡත්තස්ස මහට්ඨා සීහාසමන නිසීදාමපත්වා
මභොමෙත්වා සාමමණරස්ස වචනාදාමස දිස්සමානං දසබලස්ස ධම්මකායං
දිස්වා රතනත්තමය පසීදිත්වා සපරිමසො සරණසීමලසු පතිට්ඨාය තමතො
පට්ඨාය අභිවඩ්ඪමානසද්මධො පුබ්මබ මභොජියමානානි 

තිත්ථියසට්ඨිසහස්සානි නීතිහරිත්වා භික්ඛූනං සට්ඨිසහස්සානං 
සුවකාහතසාලිසම්පාදිතභත්තං පට්ඨමපත්වා මදවමතොපනීතිතං
අමනොතත්තසලිලං නාගලතාදන්තකට්ඨඤ්ච උපනාමමත්වා
නිච්චසඞ්ඝුපට්ඨානං කමරොන්මතො එකදිවසං සුවණ්ණසඞ්ඛලිකබන්ධනං
විස්සජ්මෙත්වා කාළං නාගරාොනං ආනයිත්වා මතන නිම්මතං 
වුත්තප්පකාරං සිරීමසොභග්ගසම්පන්නං බුද්ධරූපං පස්සන්මතො 
දීඝපුථුලනිච්චලනයනප්පභාහිසත්තාහංඅක්ඛිපූෙමකාසි. 

ඉදානිපනයථානුසන්ධිංඝමටත්වාඅනුක්කමමනතස්සසාසනාවතාරං 

දස්මසන්මතො ආහ ‘‘රාජා කිර අභිකසෙං පාපුණිත්වා’’තිආදි. 

බාහිරෙපාසණ්ඩන්ති බාහිරකප්පමවදිතං සමයවාදං. බාහිරකප්පමවදිතා හි
සමයවාදා සත්තානං තණ්හාපාසං දිට්ඨිපාසඤ්ච මඩන්ති ඔඩ්මඩන්තීති

‘‘පාසණ්ඩා’’ති වුච්චන්ති. පරිග් ණ්හීති වීමංසමාමනො පරිග්ගමහසි. 

බින්දුසාකරො බ්රාහ් ණභත්කතො අකහොසීති අත්තමනො පිතු චන්දගුත්තස්ස
කාලමතොපට්ඨායබ්රාහ්මමණසු සම්භත්මතො අමහොසි. චන්දමකනනාමකිර
බ්රාහ්මමණන සමුස්සාහිමතො චන්දගුත්තකුමාමරො මතන දින්නනමය ඨත්වා

සකලෙම්බුදීමප එකරජ්ෙමකාසි, තස්මා තස්මං බ්රාහ්මමණ 
සඤ්ොතබහුමානවමසන චන්දගුත්තකාලමතො පට්ඨාය සට්ඨිසහස්සමත්තා

බ්රාහ්මණොතිකා තස්මං රාෙකුමල නිච්චභත්තිකා අමහසුං. බ්රාහ් ණානන්ති
පණ්ඩරඞ්ගපරිබ්බාෙකාදිභාවමනුපගමත දස්මසති. 
පණ්ඩරඞ්ගපරිබ්බාෙකාදමයො ච බ්රාහ්මණොතිවන්මතොති ආහ 

‘‘බ්රාහ් ණජාතියපාසණ්ඩාන’’න්ති. එත්ථ පන දිට්ඨිපාසාදීනං ඔඩ්ඩනමතො

පණ්ඩරඞ්ගාදමයොව ‘‘පාසණ්ඩා’’ති වුත්තා. සීහපඤ්ජකරති මහාවාතපාමන. 

උපස පරිබාහිකරනාති උපසමමතො පරිබාහිමරන, උපසමරහිමතනාති

අත්මථො. අන්කතපුරංඅතිහරථාතිඅන්මතපුරංපමවමසථ, ආමනථාතිවුත්තං 
මහොති. 
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පටුන 

අමාසහභවන්තිකිච්මචසූති අ ච්චා, රජ්ෙකිච්චමවොසාපනකා. කදවාති

රාොනංආලපන්ති.රාොමනොහි දිබ්බන්තිකාමගුමණහිකීළන්ති, මතසුවා

විහරන්ති විෙයසමත්ථතාමයොමගන පච්චත්ථිමක විමෙතුං ඉච්ඡන්ති, 
ඉස්සරියඨානාදිසක්කාරදානගහණං තං තං අත්ථානුසාසනං වා කමරොන්ති 

මවොහරන්ති, පුඤ්ඤානුභාවප්පත්තාය ජුතියා මෙොතන්තීති වා ‘‘මදවා’’ති

වුච්චන්ති. තථා හි මත චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි ෙනං රඤ්මෙන්තා සයං 

යථාවුත්මතහි විමසමසහි රාෙන්ති දිප්පන්ති මසොභන්තීති ‘‘රාොමනො’’ති ච 

වුච්චන්ති. න ණ්ඨාදකයොති එත්ථ න ණ්කඨො නාම ‘‘අම්හාකං
ගණ්ඨනකිමලමසො සංසාමර පලිබුද්ධනකිච්මචො රාගාදිකිමලමසො

මඛත්තවත්ථුපුත්තදාරාදිවිසමයොනත්ථි, කිමලසගණ්ඨිරහිතාමය’’න්ති එවං

වාදිතාය‘‘නිගණ්ඨා’’තිලද්ධනාමාතිත්ථියා. 

උච්චාවචානීතිඋච්චානිචඅවචානිච, මහන්තානිමචවඛුද්දකානිච, අථ

වා විසිට්ඨානි මචව ලාමකානි චාති අත්මථො. භද්දපීඨකෙසූති

මවත්තමයපීමඨසු. සාකරොති සීලාදිගුණසාමරො. රාජඞ් කණනාති
රාෙනිමවසනද්වාමර විවමටන භූමප්පමදමසන. අඞ්ගණන්ති හි කත්ථචි

කිමලසා වුච්චන්ති ‘‘රාමගො අඞ්ගණ’’න්තිආදීසු (විභ. 924). රාගාදමයො හි
අඞ්ගන්ති එමතහි තංසමඞ්ගීපුග්ගලා නිහීනභාවං ගච්ඡන්තීති අඞ්ගණානීතිති

වුච්චන්ති.කත්ථචිමලංවාපඞ්මකොවා ‘‘තස්මසවරෙස්සවාඅඞ්ගණස්සවා

පහානාය වායමතී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.184). අඤ්ෙති සම්මක්මඛතීති හි

අඞ්ගණං, මලාදි. කත්ථචි තථාරූමපො විවටප්පමදමසො ‘‘මචතියඞ්ගණං 

මබොධියඞ්ගණ’’න්තිආදීසු. අඤ්ෙති තත්ථ ඨිතං අතිසුන්දරතාය

අභිබයඤ්මෙතීති හි අඞ්ගණං, විවමටො භූමප්පමදමසො. ඉධාපි මසොමයව

අධිප්මපමතො. දන්තන්තිආදීසුකිමලසවිප්ඵන්දරහිතචිත්තතාය දන්තං, නිච්චං

පච්චුපට්ඨිතසතාරක්ඛතාය ගුත්තං, චක්ඛාදිඉන්ද්රියානං සන්තතාය 

සන්තින්ද්රියං, පාසාදිමකන ඉරියාපමථන සමන්නාගතත්තා 

සම්පන්නඉරියාපථං. ඉදානිනිමරොධසාමමණරංසරූපමතො විභාමවතුකාමමො

ආහ ‘‘කෙොපනායංනකරොකධොනා ා’’තිආදි. 

තත්රායං අනුපුබ්බිෙථාති එත්ථ බින්දුසාරස්ස කිර එකසතපුත්මතසු
මමොරියවංසොය ධම්මමදවියා අමසොකතිස්සනාමානං ද්වින්නං පුත්තානං
මජ්මඣමෙට්මඨොඅමසොකකුමාමරොඅවන්තිරට්ඨංභුඤ්ෙති.පිතරා මපසිමතො
පාටලිපුත්තමතො පඤ්ඤාසමයොෙනමත්ථමක විටටූභභයාගතානං
සාකියානමාවාසං මවටිසං නාම නගරං පත්වා තත්ථ මවටිසං නාම
මසට්ඨිධීතරංආදායඋජ්මෙනීතිරාෙධානියංරජ්ෙංකමරොන්මතො මහින්දංනාම
කුමාරං සඞ්ඝමත්තඤ්ච කුමාරිකං ලභිත්වා මතහි සද්ධිං 
රජ්ෙසුඛමනුභවන්මතො පිතුමනො ගලානභාවං සුත්වා උජ්මෙනිං පහාය සීඝං
පාටලිපුත්තං උපගන්ත්වා පිතු උපට්ඨානං කත්වා තස්ස අච්චමයන රජ්ෙං

අග්ගමහසි. තං සුත්වා යුවරාො සුමනාභිධාමනො කුජ්ඣිත්වා ‘‘අජ්ෙ මම

මරණං වා මහොතු රජ්ෙං වා’’ති අට්ඨනවුතිභාතිකපරිවුමතො සංවට්ටසාගමර
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ෙලතරඞ්ගසඞ්ඝාමතො විය අජ්මඣොත්ථරන්මතො උපගච්ඡති. තමතො
අමසොමකො උජ්මෙනීතිරාො සඞ්ගාමං පක්ඛන්දිත්වා සත්තුමද්දනං 
කමරොන්මතො සුමනං නාම රාෙකුමාරං ගමහත්වා ඝාමතසි. මතන වුත්තං 

‘‘බින්දුසාරරඤ්කඤො කිර දුබ්බ ොක කයව අකසොෙකු ාකරො අත්තනා

 ද්ධං උජ්කජනීරජ්ජං පහායආ න්ත්වාසබ්බන රං අත්තකනොහත්ථ තං 

ෙත්වාසු නංනා රාජකු ාරංඅග් කහසී’’ති. 

පරිපුණ්ණ බ්භාති පරිපක්කගබ්භා. එෙං සා න්ති සබ්බපරිච්ඡන්නං

එකං පාසාදං. ‘‘මදවතාය පන ආනුභාමවන තස්මං පාසාමද මහාෙමනන

අදිස්සමානාහුත්වාවාසංකප්මපසී’’තිවදන්ති. නබද්ධවත්තන්ති ‘‘එකස්ස

දිවසස්ස එත්තක’’න්ති නියාමමත්වා ඨපිතවත්තං. කහතුසම්පදන්ති 

අරහත්තූපනිස්සයපුඤ්ඤසම්පදං. ඛුරග්ක කයවාති 

ඛුරකම්මපරිමයොසාමනමයව, තචපඤ්චකකම්මට්ඨානං ගමහත්වා තං
පරිග්ගණ්හන්මතො අන්තිමායමකසවට්ටියාමවොමරොපනායසමකාලමමවච

අරහත්තං පාපුණීති වුත්තං මහොති. සරීරං ජග්ගත්වාති
දන්තකට්ඨඛාදනමුඛමධොවනාදීහිසරීරපරිකම්මං කත්වා. 

සීහපඤ්ජකර චඞ්ෙ තීති සීහපඤ්ෙරසමීමප අපරාපරං චඞ්කමති. 

තඞ්ෙණඤ්කඤවාතිතස්මංඛමණමයව. අයංජකනොතිරාෙඞ්ගමණචරමානං

ෙනංදිස්වා වදති. භන්තම ප්පටිභාක ොති අනවට්ඨිතත්තාකායචාපල්මලන
සමන්නාගතත්තා භන්තමගසදිමසො. අතිවිය මසොභතීති සම්බන්මධො. 

ආක ොකිතවික ොකිතන්ති එත්ථ ආක ොකිතං නාම පුරමතොමපක්ඛනං.

අභිමුමඛොමලොකනඤ්හි ‘‘ආමලොකිත’’න්ති වුච්චති. වික ොකිතන්ති

අනුදිසාමපක්ඛනං, යං දිසාභිමුඛං ඔමලොමකති, තදනුගතදිසාමපක්ඛනන්ති

අත්මථො. සමඤ්ජනං පබ්බසඞ්මකොචනං. පසාරණඤ්ච මතසංමයවපසාරණං. 

ක ොකුත්තරධම්ක ොති මසසෙමනසු අවිජ්ෙමාමනො විසිට්ඨධම්මමො. කප ං

සණ්ඨහීති මපමං පතිට්ඨාසි, උප්පජ්ජීති අත්මථො. වාණිජකෙො අකහොසීති
මධුවාණිෙමකොඅමහොසි. 

අතීමත කිර තමයො භාතමරො මධුවාණිෙකා අමහසුං. මතසු කනිට්මඨො

මධුං වික්කිණාති, ඉතමර අරඤ්ඤමතො ආහරන්ති. තදා එමකො
පච්මචකබුද්මධොපණ්ඩුකමරොගාතුමරො අමහොසි.අපමරොපනපච්මචකබුද්මධො
තදත්ථං මධුභික්ඛාය චරමාමනො නගරං පාවිසි. පවිට්ඨඤ්ච තං එකා
කුම්භදාසී උදකහරණත්ථං තිත්ථං ගච්ඡමානා අද්දස. දිස්වා ච පුච්ඡිත්වා

ආගතකාරණඤ්ච ඤත්වා ‘‘එත්ථ, භන්මත, මධුවාණිෙකා වසන්ති, තත්ථ 

ගච්ඡථා’’තිහත්ථංපසාමරත්වාමධුආපණංදස්මසසි.මසොචතත්ථඅගමාසි.
තං දිස්වා කනිට්මඨො මධුවාණිමෙො සඤ්ොතපීතිමසොමනස්මසො

‘‘මකනාගතාත්ථ, භන්මත’’තිපුච්ඡිත්වා තමත්ථංවිදිත්වාපත්තංගමහත්වා
මධුමනො පූමරත්වා දදමාමනො පත්තපුණ්ණං මධුං උග්ගන්ත්වා මුඛමතො

විස්සන්දිත්වාභූමයංපතමානංදිස්වාපසන්නමානමසො ‘‘ඉමනාහං, භන්මත, 
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පුඤ්ඤකම්මමන ෙම්බුදීමප එකරජ්ෙං කමරයයං, ආණා ච මම ආකාමස 

පථවියඤ්ච මයොෙනප්පමාමණ ඨාමන ඵරතූ’’ති පත්ථනමකාසි.

පච්මචකබුද්මධොච‘‘එවංමහොතු උපාසකා’’තිවත්වාගන්ධමාදනංගන්ත්වා
පච්මචකබුද්ධස්සමභසජ්ෙමකාසි. 

කනිට්මඨො පන මධුවාණිමෙො මධුං දත්වා මගමහ නිසින්මනො ඉතමර

අරඤ්ඤමතොආගමතදිස්වාඑවමාහ ‘‘තුම්හාකංභාතමරොචිත්තංපසාමදථ, 
මමඤ්චතුම්හාකඤ්චමධුංගමහත්වාඊදිසස්සනාමපච්මචකබුද්ධස්සපත්තං 

පූමරත්වා අදාසි’’න්ති. මතසු මෙට්මඨො කුජ්ඣිත්වා එවමාහ ‘‘චණ්ඩාලාපි 

කාසාවනිවාසිමනොමහොන්ති, නනුතවහත්ථමතොමධුංපටිග්ගමහත්වාගමතො

චණ්ඩාමලො භවිස්සතී’’ති.මජ්ඣිමමොපනකුජ්ඣිත්වා ‘‘තවපච්මචකබුද්ධං

ගමහත්වා පරසමුද්මද නික්ඛිපාහී’’තිආහ. පච්ඡා පනමතපිද්මවභාතමරො
කනිට්මඨන වුච්චමානං දානානිසංසපටිසංයුත්තකථං සුත්වා

අනුමමොදිංසුමයව. සාපි ච කුම්භදාසී ‘‘තස්ස මධුදායකස්ස අග්ගමමහසී

භමවයය’’න්ති පත්ථනමකාසි. මතසු කනිට්මඨො අමසොමකො ධම්මරාො

අමහොසි, සාචකුම්භදාසීඅතිවියරූපමසොභග්ගප්පත්තා අසන්ධිමත්තානාම
තස්ස අග්ගමමහසී අමහොසි. පරසමුද්දවාදී පන මජ්ඣිමමො ඉමස්මංමයව 

තම්බපණ්ණිදීමප මදවානංපියතිස්මසො නාම මහානුභාමවො රාො අමහොසි.
මෙට්මඨො පන චණ්ඩාලවාදිතාය චණ්ඩාලගාමම ොමතො නිමරොමධො නාම

සාමමණමරොඅමහොසි.මතනවුත්තං ‘‘පුබ්කබහිකිරපුඤ්ඤෙරණොක එස

රඤ්කඤොකජට්ඨභාතාවාණිජකෙො අකහොසී’’ති. 

පුබ්කබ ව සන්නවාකසනාති එත්ථ (ො. අට්ඨ. 2.2.174) 

ගාථාබන්ධවමසන වා-සද්දස්ස රස්සත්තං කතන්ති මවදිතබ්බං, පුබ්මබ

සන්නිවාමසන වාති වුත්තං මහොති. තත්ථ පුබ්කබති අතීතොතියං. 

සන්නවාකසනාති සහවාමසන. සහසද්දත්මථො හි අයං සංසද්මදො. 

පච්චුප්පන්නහිකතන වාතිපච්චුප්පන්මනවත්තමානභමවහිතචරමණනවා.
එවං ඉමමහි ද්වීහි කාරමණහි සිමනහසඞ්ඛාතං මපමං ොයමත උප්පජ්ෙති.

ඉදංවුත්තංමහොති– මපමංනාමමතං ද්වීහිපි කාරමණහිොයති, පුරිමභමව
මාතාවාපිතාවාධීතාවාපුත්මතොවාභාතාවාභගනීතිවාපති වාභරියාවා
සහාමයො වා මත්මතො වා හුත්වා මයො මයන සද්ධිං එකට්ඨාමන 

නිවුත්ථපුබ්මබො, තස්ස ඉමනා පුබ්මබ වා සන්නිවාමසන භවන්තමරපි

අනුබන්ධන්මතො මසො සිමනමහො න විෙහති, ඉමස්මං අත්තභාමව කමතන
පච්චුප්පන්මනනහිමතනවාතිඑවංඉමමහි ද්වීහිකාරමණහිතංමපමංනාම

ොයතීති.කිංවියාතිආහ ‘‘උප්ප ංව යකථොදකෙ’’ති.එත්ථාපි වා-සද්දස්ස
වුත්තනමයමනව රස්සත්තං කතන්ති දට්ඨබ්බං. අවුත්තසම්පිණ්ඩනත්මථො

මචත්ථ වාසද්මදො. මතන පදුමාදමයො සඞ්ගණ්හාති. යථා-සද්මදො උපමායං.

ඉදං වුත්තං මහොති – යථා උප්පලඤ්ච මසසඤ්ච පදුමාදි උදමක ොයමානං

ද්මවකාරණානිනිස්සායොයති උදකඤ්මචවකලලඤ්ච, තථාඑමතහිද්වීහි
කාරමණහිමපමංොයතීති. 
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රඤ්කඤො හත්කථති සන්තිකං උපගතස්ස රඤ්මඤො හත්මථ. රඤ්කඤො

අනුරූපන්ති එකූනසතභාතුකානං ඝාතිතත්තා චණ්ඩපකතිතාය රජ්මෙ

ඨිතත්තා ච ‘‘පමාදවිහාරී අය’’න්ති මඤ්ඤමාමනො තදනුරූපං ධම්මපමද

අප්පමාදවග්ගං මදමසතුං ආරභි. තත්ථ (ධ. ප. අට්ඨ. 1.23) අප්ප ාකදොති

සතියා අවිප්පවාමසො, නිච්චංඋපට්ඨිතායසතියාඑතංඅධිවචනං. අ තපදන්ති

අමතං වුච්චති නිබ්බානං. තඤ්හි අොතත්තා න ජීයති න මීයති, තස්මා

‘‘අමත’’න්ති වුච්චති. අමතස්ස පදං අමතපදං, අමතස්ස අධිගමුපාමයොති 

වුත්තං මහොති. ප ාකදොති පමජ්ෙනභාමවො, මුට්ඨස්සච්චසඞ්ඛාතස්ස සතියා

මවොස්සග්ගස්මසතංනාමං.  ච්චුකනොතිමරණස්ස. පදන්තිඋපාමයො මග්මගො.

පමත්මතොහිොතිංනාතිවත්තති, ොමතොපනජීයතිමචවමීයතිචාතිපමාමදො 

මච්චුමනොපදංනාමමහොති, මරණංඋපමනතීතිවුත්තංමහොති. 

අඤ්ඤාතං තාත, පරිකයොසාකපහීති ඉමනා ‘‘සදා අප්පමාමදන හුත්වා

වත්තිතබ්බන්ති එත්තමකමනව මයා ඤාතං, තුම්මහ ධම්මමදසනං 

නිට්ඨමපථා’’ති තස්මං ධම්මම අත්තමනො පටිපජ්ජිතුකාමතං දීමපන්මතො
ධම්මමදසනාය පරිමයොසානං පාමපත්වා කථමන උස්සාහං ෙමනති. මකචි

පන ‘‘අභාසීති එත්ථ ‘භාසිස්සාම විතක්මකමී’ති අත්ථං ගමහත්වා ‘සබ්බං

අප්පමාදවග්ගංභාසිස්සාමී’ති සල්ලක්ඛිතත්තාඅභාසීතිවුත්තං, රඤ්ඤාපන

අඩ්ඪගාථංසුත්වාව‘අඤ්ඤාතංතාත, පරිමයොසාමපහී’තිවුත්තත්තා‘උපරින

කමථසී’’’ති වදන්ති. ‘‘තං පන යුත්තං න මහොතී’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු 

වුත්තං. ධුවභත්තානීති නිච්චභත්තානි. වජ්ොවජ්ෙං උපනිජ්ඣායතීති 

උපජ්ඣාමයොතිආහ ‘‘වජ්ජාවජ්ජං දිස්වාකචොකදතාසාකරතා චා’’ති.තත්ථ 

වජ්ජාවජ්ජන්තිඛුද්දකංමහන්තඤ්ච වජ්ෙං. කචොකදතාති‘‘ඉදංතයාදුක්කටං, 

ඉදං දුබ්භාසිත’’න්තිආදීනි වත්වා මචොමදතා. සාකරතාති අත්තමනො වජ්ෙං

අස්සරන්තස්ස සතිං උප්පාමදතා, සම්මාපටිපත්තියං වා සාමරතා, 
පවත්මතතාති අත්මථො. 

‘‘එවං තයා බුද්ධවචනං සජ්ඣායිතබ්බං, එවං අභික්කමතබ්බං, එවං 

පටික්කමතබ්බ’’න්තිආදිනා ආචාරස්ස සික්ඛාපනමතො ආචරිමයො නාමාති

ආහ ‘‘ඉ ස්මං සාසකන සික්ඛිතබ්බෙධම්ක සු පතිට්ඨාකපතා’’ති. තත්ථ 

සික්ඛිතබ්බෙධම්ක ො නාම සකලං බුද්ධවචනං සීලාදමයො ච ධම්මා. 

‘‘පබ්බජ්ජා ච උපසම්පදා චා’’ති ඉදං ලබ්භමානවමසන වුත්තං. 

ආචරියුපජ්ොයානන්ති ඉමනා පබ්බජ්ො උපසම්පදා ච මයොමෙතබ්බා,   

චාති ඉමනා පන පබ්බජ්ොව. තදා සාමමණරභූමයං ඨිතත්තා නිමරොධස්ස
භාවිනිංවාඋපසම්පදංසන්ධාය උභයම්පිමයොමෙතබ්බං.සරණගමනවමසන
පබ්බජ්ොසිද්ධිමතොභික්ඛුසඞ්ඝස්සපි පබ්බජ්ොයනිස්සයභාමවොමවදිතබ්මබො.

භණ්ඩුකම්මවමසනපි නිස්සයභාමවො ලබ්භමතවාති ගමහතබ්බං. දිවකස

දිවකස වඩ්ඪාකපන්කතොති වුත්තනමයමනව දිවමස දිවමස තමතො තමතො

දිගුණං කත්වා වඩ්ඪාමපන්මතො. කපොථුජ්ජනකෙනාති
පුථුජ්ෙනභාවානුරූමපන. නිමරොධත්මථරස්ස ආනුභාවකිත්තනාධිකාරත්තා
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පටුන 

පුබ්මබ වුත්තම්පි පච්ඡා වත්තබ්බම්පි සම්පිණ්මඩත්වා ආහ ‘‘පුන රාජා

අකසොොරා ංනා   හාවිහාරං ොකරත්වා’’තිආදි. කචතියපටි ණ්ඩිතානීති

එත්ථචයිතබ්බංපූමෙතබ්බන්ති කචතියං, ඉට්ඨකාදීහිචිතත්තාවාමචතියං, 

මචතිමයහි පටිමණ්ඩිතානි විභූසිතානීතිති මචතියපටිමණ්ඩිතානි. ධම්ක නාති
ධම්මමතො අනමපමතන. 

වුත්තමමවත්ථං විත්ථාරමතො විභාමවන්මතො ආහ ‘‘එෙදිවසං

කිරා’’තිආදි. අකසොොරාක  හාදානං දත්වාතිඑත්ථකමතආරාමමපච්ඡා
කාරාපකස්ස රඤ්මඤො නාමවමසන නිරුළ්හං නාමපණ්ණත්තිං සන්ධාය

වුත්තං ‘‘අකසොොරාක ’’ති. මකචි පන ‘‘තස්මං දිවමස රාො අත්තමනො
ඝමරමයව සබ්බං භික්ඛුසඞ්ඝං නිසීදාමපත්වා මභොමෙත්වා ඉමං පඤ්හං

පුච්ඡී’’තිවදන්ති.  හාදානංදත්වාති මභොමෙත්වාසබ්බපරික්ඛාරදානවමසන

මහාදානංදත්වා.වුත්තඤ්මහතං දීපවංකස – 

‘‘නිමවසනංපමවමසත්වා, නිසීදාමපත්වානආසමන; 

යාගුංනානාවිධංඛජ්ෙං, මභොෙනඤ්චමහාරහං; 

අදාසිපයතපාණි, යාවදත්ථංයදිච්ඡකං. 

‘‘භුත්තාවිභික්ඛුසඞ්ඝස්ස, ඔනීතිතපත්තපාණිමනො; 

එකමමකස්සභික්ඛුමනො, අදාසියුගසාටකං. 

‘‘පාදඅබ්භඤ්ෙනංමතලං, ඡත්තඤ්චාපිඋපාහනං; 

සබ්බංසමණපරික්ඛාරං, අදාසිඵාණිතංමධුං. 

‘‘අභිවාමදත්වා නිසීදි, අමසොකධම්මමො මහීපති; 

නිසජ්ෙරාොපවාමරසි, භික්ඛුසඞ්ඝස්සපච්චයං. 

‘‘යාවතාභික්ඛූඉච්ඡන්ති, තාවමදමයදිච්ඡකං; 

සන්තප්මපත්වාපරික්ඛාමරන, පවාමරත්වානපච්චමය; 

තමතොඅපුච්ඡිගම්භීරං, ධම්මක්ඛන්ධංසුමදසිත’’න්ති. 

අඞ් කතො,  හාරාජ, නවඅඞ් ානීතිආදි මමොග්ගලිපුත්තතිස්සත්මථමරන

වුත්තන්තිවදන්ති. නවෙම් ාධිට්ඨායෙං අදාසීතිචතුරාසීතිවිහාරසහස්මසසු 

කත්තබ්බස්ස නවකම්මස්ස අධිට්ඨායකං විධායකං කත්වා අදාසි. 

එෙදිවසක ව සබ්බන කරහි පණ්ණාන ආ මංසූති සබ්බවිහාමරසු කිර 
රාහුනා චන්දස්ස ගහණදිවමසනවකම්මංආරභිත්වා පුන රාහුනා චන්දස්ස

ගහණදිවමසමයවනිට්ඨාමපසුං, තස්මාඑකදිවසමමවපණ්ණානිආගමංසූති

වදන්ති. අට්ඨ සී ඞ් ානීති අට්ඨ උමපොසථඞ්ගසීලානි. 

‘‘සබ්බා ඞ්ොරවිභූසිතායා’’ති ඉදං අසමාදින්නුමපොසථඞ්ගානං වමසන 

වුත්තං. අ රවතියා රාජධානයාති තාවතිංසමදවනගමර. 

අ ඞ්ෙතපටියත්තන්තිඅලඞ්කතකරණවමසනසබ්බසජ්ජිතං. 
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අධිකංකාරං අධිොරං, අධිකංකිරියන්ති වුත්තංමහොති. ක ොෙවිවරණං

නා පාටිහාරියංඅෙංසූතිඑත්ථ අමනකසහස්සසඞ්ඛයස්සඔකාසමලොකස්ස
තන්නිවාසීසත්තමලොකස්ස ච විවටභාවකරණපාටිහාරියං මලොකවිවරණං

නාම. තං පන කමරොන්මතො ඉද්ධිමා අන්ධකාරං වා ආමලොකං කමරොති, 

පටිච්ඡන්නංවා විවටං, අනාපාථංවාආපාථංකමරොති.කථං? අයඤ්හියථා

පටිච්ඡන්මනොපිදූමරඨිමතොපි අත්තාවාපමරොවාදිස්සති, එවංඅත්තානංවා

පරං වා පාකටං කාතුකාමමො පාදකජ්ඣානමතො වුට්ඨාය ‘‘ඉදං

අන්ධකාරට්ඨානං ආමලොකොතං මහොතූ’’ති වා ‘‘ඉදං පටිච්ඡන්නං විවටං 

මහොතූ’’ති වා ‘‘ඉදං අනාපාථං ආපාථං මහොතූ’’ති වා ආවජ්මෙත්වා පුන
පාදකජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය අධිට්ඨාති. සහ අධිට්ඨාමනන

යථාධිට්ඨිතමමව මහොති. අපමර දූමර ඨිතාපි පස්සන්ති, සයම්පි
පස්සිතුකාමමොපස්සතිභගවාවියමදමවොමරොහමණ.භගවාහි මදවමලොමක
අභිධම්මමදසනංනිට්ඨමපත්වාසඞ්කස්සනගරංඔතරන්මතොසිමනරුමුද්ධනි

ඨත්වා පුරත්ථිමංමලොකධාතුංඔමලොමකසි, අමනකානිචක්කවාළසහස්සානි

විවටානිවියහුත්වා එකඞ්ගණං වියහුත්වාපකාසිංසු.යථාචපුරත්ථිමමන, 
එවං පච්ඡිමමනපිඋත්තමරනපි දක්ඛිමණනපිසබ්බං විවටමද්දස. මහට්ඨාපි

යාව අවීචි උපරි ච යාව අකනිට්ඨභවනං, තාව අද්දස. මනුස්සාපි මදමව

පස්සන්ති, මදවාපිමනුස්මස.තත්ථ මනවමනුස්සාඋද්ධංඋල්මලොමකන්ති, 

න මදවා අමධො ඔමලොමකන්ති, සබ්මබ සම්මුඛසම්මුඛාව අඤ්ඤමඤ්ඤං

පස්සන්ති, තංදිවසංමලොකවිවරණංනාමඅමහොසි. 

අපිච තම්බපණ්ණිදීමප තළඞ්ගරවාසී ධම්මදින්නත්මථමරොපි ඉමං 
පාටිහාරියං අකාසි. මසො කිර එකදිවසං තිස්සමහාවිහාමර මචතියඞ්ගණම්හි

නිසීදිත්වා ‘‘තීහි, භික්ඛමව, ධම්මමහි සමන්නාගමතො භික්ඛු

අපණ්ණකපටිපදං පටිපන්මනො මහොතී’’ති අපණ්ණෙසුත්තං (අ. නි. 3.16) 

කමථන්මතොමහට්ඨාමුඛංබීෙනිං අකාසි, යාවඅවීචිමතොඑකඞ්ගණංඅමහොසි, 

තමතො උපරිමුඛං අකාසි, යාව බ්රහ්මමලොකා එකඞ්ගණං අමහොසි. මථමරො
නිරයභමයන තජ්මෙත්වා සග්ගසුමඛන ච පමලොමභත්වා ධම්මං මදමසසි.

මකචි මසොතාපන්නාඅමහසුං, මකචිසකදාගාමීඅනාගාමීඅරහන්මතොතිඑවං
තස්මං දිවමසපි මලොකවිවරණං නාම අමහොසි. ඉමම පන භික්ඛූ යථා 
අමසොමකො ධම්මරාො අමසොකාරාමම ඨිමතො චතුද්දිසා අනුවිමලොමකන්මතො

සමන්තමතොසමුද්දපරියන්තංෙම්බුදීපං පස්සති, චතුරාසීතිචවිහාරසහස්සානි

උළාරායවිහාරමහපූොයවිමරොචමානානි, එවං අධිට්ඨහිත්වාමලොකවිවරණං
නාමපාටිහාරියංඅකංසු. 

විහාර හපූජායාති විහාරමහසඞ්ඛාතාය පූොය. විභූතින්ති සම්පත්තිං. 

එවරූපං පීතිපාක ොජ්ජන්ති ඊදිසං පරිච්චාගමූලකං පීතිපාමමොජ්ෙං. 

ක ොග් ලිපුත්තතිස්සත්කථරස්ස භාර ොසීති මථරස්ස මහානුභාවත්තා 

‘‘උත්තරිපි මච කමථතබ්බං අත්ථි, තම්පි මසොමයව කමථස්සතී’’ති
මඤ්ඤමාමනො භික්ඛුසඞ්මඝො රඤ්ඤා පුච්ඡිතපඤ්හස්ස විසජ්ෙනං මථරස්ස
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භාරමකාසි. සාසනස්ස දායාකදො කහොම, න කහොමීති සාසනස්ස ඤාතමකො

අබ්භන්තමරො මහොම, න මහොමීති අත්මථො. මයසං සාසමන පබ්බජිතා

පුත්තධීතමරොන සන්ති, නමතසාසමන කත්තබ්බකිච්චං අත්තමනො භාරං

කත්වා වහන්තීතිඉමමත්ථං සන්ධායමථමරො එවමාහ ‘‘නකෙො,  හාරාජ, 

එත්තාවතාසාසනස්සදායාකදොකහොතී’’ති. ෙථඤ්චරහි, භන්කත, සාසනස්ස

දායාකදො කහොතීති එත්ථ චරහීති නිපාමතො අක්ඛන්තිං දීමපති. ඉදං වුත්තං

මහොති – යදි එවරූපං පරිච්චාගං කත්වාපි සාසනස්ස දායාමදො න මහොති, 

අඤ්ඤංකිං නාමකත්වාමහොතීති. 

තිස්සකු ාරස්ස පබ්බජිතො කතො පභුතීති යදා ච තිස්සකුමාමරො

පබ්බජිමතො, මයනචකාරමණනපබ්බජිමතො, තංසබ්බංවිත්ථාරමතො උත්තරි

ආවි භවිස්සති. සක්ෙසීති සක්ඛිස්සසි. පාක ොජ්ජජාකතොති

සඤ්ොතපාමමොජ්මෙො. පුත්තානං  නං  භිත්වාති එත්ථ පුත්තීපි

සාමඤ්ඤමතො පුත්තසද්මදන වුත්තාති මවදිතබ්බා, පුත්මතො ච ධීතා ච
පුත්තාති එවං එකමසසනමයන වා එවං වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. ධීතුසද්මදන

සහ පයුජ්ෙමාමනො හි පුත්තසද්මදො එමකොව අවසිස්සති, ධීතුසද්මදො 

නිවත්තතීති සද්දසත්ථවිදූ වදන්ති. සික්ොය පතිට්ඨාකපසුන්ති තස්මංමයව
සීමමණ්ඩමල සික්ඛාසම්මුතිං දත්වා පාණාතිපාතාමවරමණිආදීසු
විකාලමභොෙනාමවරමණිපරිමයොසානාසු ඡසු සික්ඛාසු සමාදපනවමසන 

සික්ඛාය පතිට්ඨාමපසුං. සට්ඨිවස්සායපි හි සාමමණරියා

‘‘පාණාතිපාතාමවරමණිං ද්මව වස්සානි අවීතික්කම්ම සමාදානං

සමාදියාමී’’තිආදිනා (පාචි. 1078-1079) ඡ සික්ඛාමයො සමාදියිත්වා
සික්ඛිතබ්බාමයව. න හි එතාසු ඡසු සික්ඛාපමදසු ද්මව වස්සානි 

අසික්ඛිතසික්ඛංසාමමණරිංඋපසම්පාමදතුංවට්ටති.ඡවස්සානිඅභිමසකස්ස

අස්සාති ඡබ්බස්සාභිකසකෙො, අභිමසකමතොපට්ඨායඅතික්කන්තඡවස්මසොති 
වුත්තංමහොති. 

සබ්බං කථරවාදන්ති ද්මව සඞ්ගීතිමයො ආරුළ්හා පාළිමයමවත්ථ

‘‘මථරවාමදො’’ති මවදිතබ්බා. සා හි මහාකස්සපපභුතීනං මහාමථරානං

වාදත්තා ‘‘මථරවාමදො’’ති වුච්චති. කෙොන්තපුත්තතිස්සත්කථකරොති එත්ථ

මකොන්තසකුණිමයො නාම කින්නරොතිමයො. ‘‘තාසු එකිස්සා කුච්ඡියං
සයිමතො මනුස්සොතිමකො රඤ්ඤා මපොසිමතො මකොන්තපුත්තතිස්සත්මථමරො

නාමා’’තිතීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං.  හාවංකසපිමචතංවුත්තං– 

‘‘පුමරපාටලිපුත්තම්හා, වමනවනචමරොචරං; 

මකොන්තකින්නරියාසද්ධිං, සංවාසංකිරකප්පයි. 

‘‘මතනසංවාසමන්වාය, සාපුත්මතෙනයීදුමව; 

තිස්මසොමෙට්මඨොකනිට්මඨොතු, සුමත්මතොනාමනාමමතො. 
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‘‘මහාවරුණත්මථරස්ස, කාමලපබ්බජි සන්තිමක; 

අරහත්තංපාපුණිංසු, ඡළභිඤ්ඤාගුණංඋමභො’’ති. 

මකචි පන එවං වදන්ති ‘‘මකොන්තා නාමකට්ඨවාහනරඤ්මඤො වංමස
ොතා එකා රාෙධීතා. තං ගරුළයන්මතන අරඤ්ඤගතං එමකො වනචරමකො
ආමනත්වාතායසද්ධිං සංවාසං කප්මපසි. සා තස්සඋමභො පුත්මතවිොයි.

තත්රායං මෙට්ඨමකො මාතුනාමමන මකොන්තපුත්මතො නාම ොමතො’’ති.
කට්ඨවාහනරඤ්මඤො කිර නගමර සබ්මබපි විභවසම්පන්නා
නදීපබ්බතකීළාදීසු ගරුළසකුණසදිසං යන්තං කාමරත්වා කට්ඨවාහනරාො
වියගරුළවාහමනනවිචරන්ති. 

බයාධිපටිෙම් ත්ථං භික්ොචාරවත්කතන ආහිණ්ඩන්කතො පසත ත්තං

සප්පිං අ භිත්වාති තදා කිර මෙට්ඨස්ස මකොන්තපුත්තතිස්සත්මථරස්ස
කුච්ඡිවාමතො සමුට්ඨාසි. තං බාළ්හාය දුක්ඛමවදනාය පීළිතං කනිට්මඨො

සුමත්මතොනාමමථමරොදිස්වා‘‘කිමමත්ථ, භන්මත, ලද්ධුං වට්ටතී’’තිපුච්ඡි.

තිස්සත්මථමරො, ‘‘ආවුමසො, පසතමත්තං සප්පිං ලද්ධුං වට්ටතී’’ති වත්වා
රඤ්මඤො නිමවදනං තස්ස ගලානපච්චයං පච්ඡාභත්තං සප්පිඅත්ථාය 

චරණඤ්ච පටික්ඛිපිත්වා ‘‘භික්ඛාචාරමවලායමමව පිණ්ඩාය චරන්මතන

තයා යදි සක්කා ලද්ධුං, එවං විචරිත්වා යං ලද්ධං, තං ආහරා’’ති ආහ.
කනිට්මඨොපිවුත්තනමයමනව භික්ඛාචාරවත්මතනචරන්මතොපසතමත්තම්පි
සප්පිං නාලත්ථ. මසො පන කුච්ඡිවාමතො බලවතමරො සප්පිඝටසමතනපි
වූපසමමතුං අසක්කුමණමයයො අමහොසි. මථමරො මතමනව බයාධිබමලන 

කාලමකාසි. මකචි පන ‘‘විච්ඡිකනාමමකන කීටවිමසන ඩට්මඨො මථමරො
තස්ස විසමවමගන අධිමත්තාය දුක්ඛමවදනාය සමන්නාගමතො තං

වූපසමමතුංවුත්තනමයමනව පසතමත්තංසප්පිංඅලභිත්වාපරිනිබ්බුමතො’’ති

වදන්ති.වුත්තඤ්මහතං  හාවංකස – 

‘‘පාමදකීටවිමසනාසි, ඩට්මඨොමෙට්මඨොසමවදමනො; 

ආහපුට්මඨොකනිට්මඨන, මභසජ්ෙංපසතංඝතං. 

‘‘රඤ්මඤොනිමවදනංමථමරො, ගලානපච්චමයපිච; 

සප්පිඅත්ථඤ්චචරණං, පච්ඡාභත්තංපටික්ඛිපි. 

‘‘පිණ්ඩාය මචචරංසප්පිං, ලභමසත්වං තමාහර; 

ඉච්චාහතිස්සත්මථමරොමසො, සුමත්තංමථරමුත්තමං. 

‘‘පිණ්ඩායචරතාමතන, නලද්ධංපසතංඝතං; 

සප්පිකුම්භසමතනාපි, බයාධිොමතොඅසාධිමයො. 

‘‘මතමනවබයාධිනාමථමරො, පත්මතොආයුක්ඛයන්තිකං; 

ඔවදිත්වප්පමාමදන, නිබ්බාතුංමානසංඅකා. 
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‘‘ආකාසම්හිනිසීදිත්වා, මතමෙොධාතුවමසනමසො; 

යථාරුචිඅධිට්ඨාය, සරීරංපරිනිබ්බුමතො. 

‘‘ොලාසරීරානික්ඛම්ම, නිමංසඡාරිකංඩහි; 

මථරස්සසකලංකායං, අට්ඨිකානිතුමනොඩහී’’ති. 

අප්ප ාකදනඔවදිත්වාති ‘‘අම්හාදිසානම්පිඑවංපච්චයාදුල්ලභා, තුම්මහ

ලභමාමනසු පච්චමයසු අප්පමජ්ජිත්වා සමණධම්මං කමරොථා’’ති එවං

අප්පමාමදන ඔවදිත්වා. පල් ඞ්කෙනාති සමන්තමතො ඌරුබද්ධාසමනන.

ඉත්ථම්භූතලක්ඛමණ මචතං කරණවචනං. කතකජොධාතුං ස ාපජ්ජිත්වාති

මතමෙොධාතුකසිණාරම්මණං ඣානං සමාපජ්ජිත්වා. කථරස්ස සක්ොරං

ෙත්වාති මථරස්ස ධාතුසක්කාරං කත්වා. චතූසු ද්වාකරසු කපොක්ෙරණිකයො

ොරාකපත්වා කභසජ්ජස්ස පූරාකපත්වාති එකස්මං ද්වාමර චතස්මසො
මපොක්ඛරණිමයො කාරාමපත්වා තත්ථ එකං මපොක්ඛරණිං සප්පිස්ස

පූරාමපත්වා එකං මධුමනො, එකං ඵාණිතස්ස, එකං සක්කරාය පූරාමපසි.
මසසද්වාමරසුපිඑවමමවකාරාමපසීති වදන්ති. 

සභායං සතසහස්සන්ති නගරමජ්මඣ විනිච්ඡයසාලායං සතසහස්සං.

ඉමනා සකලනගරමතො සමුට්ඨිතං ආයං නිදස්මසති. පඤ්චසතසහස්සාන

රඤ්කඤොඋප්පජ්ජන්තීතිචරට්ඨමතොඋප්පජ්ෙනකං ආයංඨමපත්වාවුත්තං. 

තකතොති යථාවුත්තපඤ්චසතසහස්සමතො. නකරොධත්කථරස්ස කදවසිෙං

සතසහස්සං විසජ්කජසීතිකථං පන මථරස්සසතසහස්සං විසජ්මෙසි? රාො

කිර දිවසස්ස තික්ඛත්තුං සාටමක පරිවත්මතන්මතො ‘‘මථරස්ස චීවරං

නීතිත’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම නීතිත’’න්ති සුත්වාව පරිවත්මතති. මථමරොපි
දිවසස්සතික්ඛත්තුංතිචීවරංපරිවත්මතති.තස්සහිතිචීවරං හත්ථික්ඛන්මධ
ඨමපත්වා පඤ්චහි ච ගන්ධසමුග්ගසමතහි පඤ්චහි ච මාලාසමුග්ගසමතහි

සද්ධිංපාමතොවආහරීයිත්ථ, තථාදිවාමචවසායඤ්ච.මථමරොපින භණ්ඩිකං

බන්ධිත්වා ඨමපසි, සම්පත්තසබ්රහ්මචාරීනං අදාසි. තදා කිර ෙම්බුදීමප 
භික්ඛුසඞ්ඝස්සමයභුමයයනනිමරොධත්මථරස්මසවසන්තකංචීවරංඅමහොසි.

එවං මථරස්ස දිවමස දිවමස සතසහස්සං විසජ්මෙසි. උළාකරො 

 ාභසක්ොකරොති එත්ථ ලබ්භති පාපුණීයතීති ලාමභො, චතුන්නං

පච්චයානමමතං අධිවචනං.සක්කච්චංකාතබ්මබො දාතබ්මබොතිසක්කාමරො, 
චත්තාමරො පච්චයාමයව. පච්චයා එව හි පණීතපණීතා සුන්දරසුන්දරා

අභිසඞ්ඛරිත්වා කතා ‘‘සක්කාමරො’’ති වුච්චන්ති. අථ වා පමරහි
කාතබ්බගාරවකිරියාපුප්ඵාදීහිපූොවාසක්කාමරො. 

දිට්ඨි තානීතිඑත්ථ දිට්ඨිමයව දිට්ඨිගතං ‘‘ගූථගතං මුත්තගතං (ම.නි.

2.119), සඞ්ඛාරගත’’න්තිආදීසු (මහානි. 41) විය. ගන්තබ්බාභාවමතො වා

දිට්ඨියා ගතමත්තං දිට්ඨිගතං, දිට්ඨියා ගහණමත්තන්ති අත්මථො.

දිට්ඨිප්පකාමරො වා දිට්ඨිගතං, දිට්ඨිමභමදොති වුත්තං මහොති. මලොකියා හි 
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විධයුත්තගතප්පකාරසද්මදසමානත්මථඉච්ඡන්ති. නකෙොපකනතංසක්ො 

ඉක සං ජ්කෙවසන්කතනවූපසක තුන්තිමතසඤ්හිමජ්මඣවසන්මතො

මතසුමයව අන්මතොගධත්තා ආමදයයවචමනො න මහොති, තස්මා එවං
චින්මතසි. තදා තස්මං ඨාමන වසන්තස්ස සුඛවිහාරාභාවමතො තං පහාය

ඉච්ඡිතබ්බසුඛවිහාරමත්තං ගමහත්වා වුත්තං ‘‘අත්තනා ඵාසුෙවිහාකරන

විහරිතුොක ො’’ති. අකහො ඞ් පබ්බතන්ති එවංනාමකං පබ්බතං. ධම්ක න 

විනකයන සත්ථුසාසකනනාති එත්ථ ධම්ක ොති භූතං වත්ථු. විනකයොති

මචොදනා සාරණා ච. සත්ථුසාසනන්ති ඤත්තිසම්පදා අනුසාවනසම්පදා ච, 

තස්මා භූමතන වත්ථුනා මචොමදත්වා සාමරත්වා ඤත්තිසම්පදාය
අනුසාවනසම්පදාය ච උක්මඛපනීතියාදිකම්මවමසන නිග්ගය්හමානාපීති

වුත්තං මහොති. අබ්බුදං මථනනට්මඨන,   ං කිලිට්ඨභාවකරණට්මඨන, 

ෙණ්ටෙං විජ්ඣනට්මඨන. අග්ගං පරිචරන්තීති අග්ගහුත්තකා විය අග්ගං

පූමෙන්ති. පඤ්චාතකප තප්පන්තීති චතූසු ඨාමනසු අග්ගං කත්වා මජ්මඣ

ඨත්වා සූරියාතමපන තප්පන්ති. ආදිච්චං අනුපරිවත්තන්තීති උදයකාලමතො
පභුතිසූරියං ඔමලොකයමානා යාවත්ථඞ්ගමනා සූරියාභිමුඛාව පරිවත්තන්ති. 

කවොභින්දිස්සා ාති පග් ණ්හිංසූති විනාමසස්සාමාති උස්සාහමකංසු. 

අවිසහන්කතොතිඅසක්මකොන්මතො. 

සත්තදිවකසන රජ්ජංසම්පටිච්ඡාතිසත්තදිවමසරජ්ෙසුඛංතාවඅනුභව. 

ත ත්ථං සඤ්ඤාකපසීති කුක්කුච්චායිතමත්ථං මබොමධසි. කථං 

සඤ්ඤාමපසීති ආහ ‘‘කසො කිරා’’තිආදි. චිත්තරූපන්ති චිත්තානුරූපං, 

යථාකාමන්ති වුත්තං මහොති. කිස්සාති මකනකාරමණන. අකර ත්වං නා  

පරිච්ඡින්න රණන්ති සත්තහි දිවමසහි පරිච්ඡින්නමරණං. විස්සත්කථොති

නිරාසඞ්කචිත්මතො, මරණසඞ්කාරහිමතො නිබ්භමයොති වුත්තං මහොති. 

අස්සාසපස්සාසනබද්ධං  රණං කපක්ෙ ානාති ‘‘අමහො වතාහං තදන්තරං

ජීමවයයං, යදන්තරං අස්සසිත්වා පස්සසාම පස්සසිත්වා වා අස්සසාම, 

භගවමතො සාසනං මනසි කමරයයං, බහු වත මම කතං අස්සා’’ති එවං
මරණස්සතියා අනුයුඤ්ෙනමතො අස්සාසපස්සාසප්පවත්තිකාලපටිබද්ධං

මරණං මපක්ඛමානා. තත්ථ අස්සාකසොති බහිනික්ඛමනනාසවාමතො. 

පස්සාකසොතිඅන්මතොපවිසනවාමතො.වුත්තවිපරියාමයනපිවදන්ති. 

ම වං නක්ෙමත්වාති මගමාරණත්ථාය ‘‘අරඤ්මඤ මගපරිමයසනං

චරිස්සාමී’’තිනික්ඛමත්වා.තත්ථ ම වන්තිමගානංවානනමතොමහසනමතො

බාධනමතො ‘‘මගව’’න්ති ලද්ධසමඤ්ඤං මගවං. 

කයොනෙ හාධම් රක්ඛිතත්කථරන්ති මයොනකවිසමය ොතං ඉධාගන්ත්වා

පබ්බජිතං ධම්මරක්ඛිතනාමමධයයං මහාමථරං. හත්ථිනාක නාති
මහාහත්ථිනා. මහන්තපරියාමයොපි හිනාගසද්මදොති වදන්ති. අහිනාගාදිමතො

වා විමසසනත්ථං ‘‘හත්ථිනාමගනා’’ති වුත්තං. තස්සාසයං තස්ස

අජ්ඣාසයං. තස්ස පස්සන්තස්කසවාති අනාදමර සාමවචනං, තස්මං

පස්සන්මතමයවාති අත්මථො. ආොකස උප්පතිත්වාති එත්ථ අයං
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පටුන 

විකුබ්බනිද්ධි න මහොතීති ගහිස්සපි ඉමං ඉද්ධිපාටිහාරියං දස්මසසි. සා හි

‘‘පකතිවණ්ණං විෙහිත්වා කුමාරකවණ්ණං වා දස්මසති නාගවණ්ණං වා, 

විවිධම්පි මසනාබූහං දස්මසතී’’ති එවං ආගතා ඉද්ධි
පකතිවණ්ණවිෙහනවිකාරවමසන පවත්තත්තා විකුබ්බනිද්ධි නාම. 
අධිට්ඨානිද්ධියා පන පටික්මඛමපො නත්ථි. තථා ච වක්ඛති 

ඛුද්දෙවත්ථුක්ෙන්ධෙවණ්ණනායං (චූළව.අට්ඨ.252) ‘‘ඉද්ධිපාටිහාරියන්ති

එත්ථ විකුබ්බනිද්ධිපාටිහාරියං පටික්ඛිත්තං, අධිට්ඨානිද්ධි පන

අප්පටික්ඛිත්තාති මවදිතබ්බා’’ති.  ග්ක ත්වාති ආකාමස කායබන්ධනං
පසාමරත්වාතත්ථචීවරං ලග්මගත්වා. 

ඡණකවසන්ති තුට්ඨිෙනනමවසං, උස්සවමවසන්ති අත්මථො. 

පටියාකදසුන්ති‘‘ආගතකාමලචීවරාදීනං පරිමයසනං භාරිය’’න්තිපඨමමමව

පත්තචීවරානි සම්පාමදසුං. පධානඝරන්ති භාවනානුමයොගවමසන

වීරියාරම්භස්සඅනුරූපංවිවිත්තමසනාසනං. කසොපීතිරඤ්මඤොභාගමනයයං

සන්ධාය වුත්තං. අනුපබ්බජිකතොති උළාරවිභමවන ඛත්තියෙමනන

අනුගන්ත්වා පබ්බජිමතො.  න්ත්වාති ඉද්ධියා ගන්ත්වා. කුස ාධිප්පාකයොති

මනාපජ්ඣාසමයො. ද්කවළ්හෙජාකතොති ‘‘ඉමම භික්ඛූ න එකමග්මගන

කමථන්තී’’ති සංසයමාපන්මනො. එකෙෙං භික්ඛුසහස්සපරිවාරන්ති

එමකකස්ස එමකකසහස්සපරිච්ඡින්නං භික්ඛුපරිවාරඤ්ච.  ණ්හිත්වා 

ආ ච්ඡථාති වුත්මතපි ‘‘සාසනං පග්ගණ්හිතුං සමත්මථො’’ති වුත්තත්තා

මථරා භික්ඛූ ‘‘ධම්මකම්ම’’න්ති මඤ්ඤමානා ගතා. ඊදිමසසු හි ඨාමනසු
කුක්කුච්චං න කාතබ්බං. කප්පියසාසනඤ්මහතං න ගහිකම්මපටිසංයුත්තං. 

කථකරො නා ච්ඡීති කිඤ්චාපි ‘‘රාො පක්මකොසතී’’ති වුත්මතපි

ධම්මකම්මත්ථාය ආගන්තුංවට්ටති, ද්වික්ඛත්තුංපනමපසිමතපිනආගමතො
කිර. මථමරො හි සබ්බත්ථ විඛයාතවමසන සම්භාවනුප්පත්තිමතො
සම්භාවිතස්සචඋද්ධං කත්තබ්බකිච්චසිද්ධිමතොඅසාරුප්පවචනමලමසනන

ආගච්ඡීති.  හල් කෙො නු කෙො භන්කත කථකරොති කිඤ්චාපි රාො මථරං

දිට්ඨපුබ්මබො, නාමං පන සල්ලක්මඛතුං අසක්මකොන්මතො එවං පුච්ඡීති

වදන්ති. වය්හන්තිඋපරිමණ්ඩපසදිසංපදරච්ඡන්නං, සබ්බපලිගුණ්ඨිමංවා 

ඡාමදත්වාකතංසකටවිමසසංවය්හන්තිවදන්ති. නාවාසඞ්ඝාටං බන්ධිත්වාති

එත්ථ නාවාති මපොමතො. මසො හි ඔරමතො පාරං පතති ගච්ඡතීති මපොමතො, 

සත්මතමනතීතිනාවාතිචවුච්චති.එකමතොසඞ්ඝටිතානාවා නාවාසඞ්ඝාටං, 
තථාතංබන්ධිත්වාතිඅත්මථො. 

සාසනපච්චත්ථිකානංබහුභාවමතොආහ ‘‘ආරක්ෙං සංවිධායා’’ති. යන්ති

යස්මා, මයන කාරමණනාති අත්මථො. ‘‘ආගුං න කමරොතීති නාමගො’’ති

(චූළව. මමත්තගූමාණවපූච්ඡානිද්මදස 27) වචනමතො පාපකරණාභාවමතො

සමමණො ඉධ නාමගො නාමාති මඤ්ඤමානා ‘‘එකෙො තං  හාරාජ 

ස ණනාක ො දක්ඛිණහත්කථ  ණ්හිස්සතී’’ති බයාකරිංසු. අබ්බාහිංසූති

ආකඩ්ඪිංසු. ‘‘රඤ්මඤො හත්ථග්ගහණං ලීළාවමසන කතං විය මහොතීති
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කස්මාතිආදිමචොදනං කත’’න්ති වදන්ති. බාහිරකතොති උයයානස්ස
බාහිරමතො. පස්සන්තානං අතිදුක්කරං හුත්වා පඤ්ඤායතීති ආහ 

‘‘පකදසපථවීෙම්පනං දුක්ෙර’’න්ති. අධිට්ඨාමන පමනත්ථ විසුං දුක්කරතා

නාම නත්ථි. සී ං අක්ෙමත්වාති අන්මතොසීමං සීමාය අබ්භන්තරං

අක්කමත්වා. අභිඤ්ඤාපාදෙන්තිඅභිඤ්ඤායපතිට්ඨාභූතං. විකුබ්බනිද්ධියා

එව පටික්ඛිත්තත්තා පථවීචලනං අධිට්ඨහි. රථස්ස අන්කතොසී ාය ඨිකතො 

පාකදොව චලීති එත්ථ පාකදොති රථචක්කං සන්ධාය වුත්තං. තඤ්හි රථස්ස

ගමනකිච්චසාධනමතො පාදසදිසත්තා ඉධ ‘‘පාමදො’’ති වුත්තං. සක්ෙතීති

සක්ඛිස්සති. එත ත්ථන්ති විනාමචතනායපාපස්සඅසම්භවසඞ්ඛාතංඅත්ථං. 

කචතනාහන්ති එත්ථ ‘‘මචතනං අහ’’න්ති පදච්මඡමදො කාතබ්මබො. 

කචතයිත්වාති මචතනං පවත්තයිත්වා. දීපෙතිත්තිකරොති අත්තමනො 
නිසින්නභාවස්ස දීපනමතො එවංලද්ධනාමමො තිත්තිමරො. යං අරඤ්ඤං 
මනත්වාසාකුණිමකොතස්සසද්මදනආගතාගමතතිත්තිමරගණ්හාති. 

තාපසංපුච්ඡීතිඅතීමතකිරඑකස්මං පච්චන්තගාමමඑමකොසාකුණිමකො
එකං දීපකතිත්තිරං ගමහත්වා සුට්ඨු සික්ඛාමපත්වා පඤ්ෙමර පක්ඛිපිත්වා
පටිෙග්ගති.මසොතංඅරඤ්ඤංමනත්වාතස්සසද්මදනආගතාගමත තිත්තිමර

ගණ්හාති.තිත්තිමරො ‘‘මංනිස්සායබහූමමඤාතකානස්සන්ති, මය්මහතං 

පාප’’න්ති නිස්සද්මදො අමහොසි. මසො තස්ස නිස්සද්දභාවං ඤත්වා
මවළුමපසිකාය තං සීමස පහරති. තිත්තිමරො දුක්ඛාතුරතාය සද්දං කමරොති.
එවංමසොසාකුණිමකොතංනිස්සාය තිත්තිමරගමහත්වාජීවිකංකප්මපසි.අථ

මසොතිත්තිමරො චින්මතසි ‘‘ඉමමමරන්තූති මය්හං මචතනානත්ථි, පටිච්ච

කම්මං පන මං ඵුසති. මයි සද්දං අකමරොන්මත හි එමත නාගච්ඡන්ති, 

කමරොන්මතමයවාගච්ඡන්ති, ආගතාගමත අයං ගමහත්වා ජීවිතක්ඛයං

පාමපති, අත්ථිනුමඛොඑත්ථමය්හංපාපං, නත්ථී’’ති.මසොතමතොපට්ඨාය

‘‘මකො නු මඛො මම ඉමං කඞ්ඛං ඡින්මදයයා’’ති තථාරූපං පණ්ඩිතං
උපධාමරන්මතො චරති. අමථකදිවසං මසො සාකුණිමකො බහුමක තිත්තිමර

ගමහත්වා පච්ඡිං පූමරත්වා ‘‘පානීතියං පිවිස්සාමී’’ති මබොධිසත්තස්ස
තාපසපබ්බජ්ොයපබ්බජිත්වාඣානාභිඤ්ඤාමයොනිබ්බත්මතත්වා අරඤ්මඤ
වසන්තස්ස අස්සමං ගන්ත්වා තං පඤ්ෙරං මබොධිසත්තස්ස සන්තිමක
ඨමපත්වා පානීතියං පිවිත්වා වාලිකාතමල නිපන්මනො නිද්දං ඔක්කම.

තිත්තිමරොතස්ස නිද්දමමොක්කන්තභාවංඤත්වා ‘‘මමකඞ්ඛං ඉමංතාපසං

පුච්ඡිස්සාම, ොනන්මතොමම කමථස්සතී’’තිපඤ්ෙමරනිසින්මනොමයව– 

‘‘ඤාතමකොමනොනිසින්මනොති, බහුආගච්ඡමතෙමනො; 

පටිච්චකම්මංඵුසති, තස්මංමමසඞ්කමතමමනො’’ති.(ො. 1.4.75) 

– 

තාපසං පුච්ඡි. තස්සත්මථො (ො. අට්ඨ. 3.75) – භන්මත, සචාහං සද්දං න

කමරයයං, අයංතිත්තිරෙමනොනආගච්මඡයය, මයිපන සද්දංකමරොන්මත
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‘‘ඤාතමකොමනොනිසින්මනො’’තිඅයංබහුෙමනොආගච්ඡති, තංආගතාගතං
ලුද්මදො ගමහත්වා ජීවිතක්ඛයං පාමපන්මතො මං පටිච්ච මං නිස්සාය එතං

පාණාතිපාතකම්මංඵුසති පටිලභතිවින්දති, තස්මංමංපටිච්චකමතපාමප

‘‘මම නු මඛො එතං පාප’’න්ති එවං මම මමනො සඞ්කති පරිසඞ්කති
කුක්කුච්චංආපජ්ෙතීති. 

න පටිච්ච ෙම් ං ඵුසතීතිආදිකාය පන තාපමසන වුත්තගාථාය

අයමත්මථො – යදි තව පාපකිරියාය මමනො න පදුස්සති, තන්නින්මනො 

තප්මපොමණොනමහොති, එවංසන්මතලුද්මදනතංපටිච්චකතම්පි පාපකම්මං
තං න ඵුසතින අල්ලීයති. පාපකිරියාය හි අප්මපොස්සුක්කස්ස නිරාලයස්ස
භද්රස්ස පරිසුද්ධස්ස සමතො තව පාණාතිපාතමචතනාය අභාවා තං පාපං න

උපලිම්පති, තවචිත්තංනඅල්ලීයතීති. 

ස යං උග් ණ්හාකපසීති අත්තමනො සම්මාසම්බුද්ධස්ස ලද්ධිං

උග්ගණ්හාමපසි. සාණිපාොරං පරික්ඛිපාකපත්වාති එත්ථ සාණිපාොරන්ති

කරණත්මථ උපමයොගවචනං, අත්තානඤ්ච මථරඤ්ච යථා මත භික්ඛූ න

පස්සන්ති, එවං සාණිපාකාමරන සමන්තමතො පරික්ඛිපාමපත්වාති අත්මථො, 
සාණිපාකාරං වා සමන්තමතො පරික්ඛිපාමපත්වාති එවමමත්ථ අත්මථො

ගමහතබ්මබො. සාණිපාොරන්තකරති සාණිපාකාරස්ස අබ්භන්තමර. 

එෙ ද්ධිකෙති සමානලද්ධිමක.කිං වදති සීමලනාති කිංවාදී. අථ වා මකො

කතමමො වාමදො කිංවාමදො, මසො එතස්ස අත්ථීති කිංවාදී. සස්සතං

අත්තානඤ්චමලොකඤ්ච වදන්තිපඤ්ඤමපන්තිසීමලනාති සස්සතවාදිකනො. 

අථවාවදන්ති එමතනාතිවාමදො, දිට්ඨියාඑතංඅධිවචනං.සස්සමතොවාමදො

සස්සතවාමදො, මසො එමතසං අත්ථීති සස්සතවාදිකනො, සස්සතදිට්ඨිමනොති

අත්මථො. අථ සස්සමතො වාමදො එමතසමත්ථීති කස්මා වුත්තං, මතසඤ්හි

අත්තා මලොමකො ච සස්සමතොති අධිප්මපමතො, න වාමදොති? සච්චමමතං.

සස්සතසහචරිතතාය පන වාමදොපි සස්සමතොති වුත්මතො යථා ‘‘කුන්තා 

පචරන්තී’’ති. සස්සමතොති වාමදො එමතසන්ති වා ඉතිසද්දමලොමපො
දට්ඨබ්මබො.මයරූපාදීසු අඤ්ඤතරංඅත්තාතිචමලොමකොතිචගමහත්වාතං

සස්සතං අමතං නිච්චං ධුවං පඤ්ඤමපන්ති, මත සස්සතවාදිමනොති

මවදිතබ්බා.වුත්තඤ්මහතං නද්කදකස පටිසම්භිදායඤ්ච – 

‘‘රූපං අත්තා මචව මලොමකො ච සස්සමතො චාති අත්තානඤ්ච

මලොකඤ්ච පඤ්ඤමපන්ති. මවදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාමර… 
විඤ්ඤාණං අත්තා මචව මලොමකො ච සස්සමතො චාති අත්තානඤ්ච

මලොකඤ්චපඤ්ඤමපන්තී’’ති. 

අයඤ්චඅත්මථො ‘‘රූපංඅත්තමතොසමනුපස්සති, මවදනං… සඤ්ඤං… 

සඞ්ඛාමර… විඤ්ඤාණං අත්තමතො සමනුපස්සතී’’ති ඉමස්සා පඤ්චවිධාය

සක්කායදිට්ඨියා වමසනවුත්මතො. ‘‘රූපවන්තංඅත්තාන’’න්තිආදිකායපන
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පටුන 

පඤ්චදසවිධාය සක්කායදිට්ඨියා වමසන චත්තාමරො චත්තාමරො ඛන්මධ

‘‘අත්තා’’ති ගමහත්වා තදඤ්මඤො මලොමකොති පඤ්ඤමපන්තීති අයඤ්ච

අත්මථො ලබ්භති. තථා එකං ඛන්ධං ‘‘අත්තා’’ති ගමහත්වා අඤ්මඤො

අත්තමනො උපමභොගභූමතො මලොමකොති, සසන්තතිපතිමත වා ඛන්මධ

‘‘අත්තා’’ති ගමහත්වා තදඤ්මඤො මලොමකොති පඤ්ඤමපන්තීති එවමමත්ථ
අත්මථොමවදිතබ්මබො.සත්මතසුසඞ්ඛාමරසුවා එකච්චංසස්සතංඑතස්සාති

එකච්චසස්සමතො, එකච්චසස්සතවාමදො. මසො එමතසමත්ථීති 

එෙච්චසස්සතිො, එකච්චසස්සතවාදිමනො. මත දුවිධා මහොන්ති 

සත්මතකච්චසස්සතිකා සඞ්ඛාමරකච්චසස්සතිකාති. තත්ථ ‘‘ඉස්සමරො

නිච්මචො, අඤ්මඤ සත්තා අනිච්චා’’ති එවං පවත්තවාදා 

සත්කතෙච්චසස්සතිො මසයයථාපි ඉස්සරවාදා. ‘‘නිච්මචො බ්රහ්මා, අඤ්මඤ

සත්තාඅනිච්චා’’තිඑවංපවත්තවාදාපිසත්මතකච්චසස්සතිකාති මවදිතබ්බා.

‘‘පරමාණමවො නිච්චා, ද්විඅණුකාදමයො අනිච්චා’’ති එවං පවත්තවාදා 

සඞ්ොකරෙච්චසස්සතිො මසයයථාපි කණාදවාදාදමයො. ‘‘චක්ඛාදමයො 

අනිච්චා, විඤ්ඤාණංනිච්ච’’න්තිඑවංවාදිමනොපිසඞ්ඛාමරකච්චසස්සතිකාති 
මවදිතබ්බා. 

නනු ‘‘එකච්මචධම්මාසස්සතා, එකච්මචඅසස්සතා’’තිඑතස්මං වාමද

චක්ඛාදීනං අසස්සතභාවසන්නිට්ඨානං යථාසභාවාවමබොමධො එව, තයිදං

කථං මච්ඡාදස්සනන්ති? මකො වා එවමාහ – ‘‘චක්ඛාදීනං

අසස්සතභාවසන්නිට්ඨානං මච්ඡාදස්සන’’න්ති, අසස්සමතසුමයව පන
මකසඤ්චිධම්මානංසස්සතභාවාභිනිමවමසොඉධ මච්ඡාදස්සනං.මතනපන
එකවාමර පවත්තමාමනන චක්ඛාදීනං අසස්සතභාවාවමබොමධො විදූසිමතො 

සංසට්ඨභාවමතො, විසසංසට්මඨො විය සබ්මබො සප්පිමණ්මඩො
සකිච්චකරණාසමත්ථතාය සම්මාදස්සනපක්මඛ ඨමපතබ්බතං නාරහතීති.
අසස්සතභාමවන නිච්ඡිතාපි වා චක්ඛුආදමයො සමාමරොපිතජීවසභාවා එව
දිට්ඨිගතිමකහි ගය්හන්තීති තදවමබොධස්ස මච්ඡාදස්සනභාමවො න සක්කා
නිවාමරතුං. එවඤ්ච කත්වා අසඞ්ඛතාය ච සඞ්ඛතාය ච ධාතුයා වමසන

යථාක්කමංඑකච්මචධම්මාසස්සතා, එකච්මචඅසස්සතාතිඑවං පවත්මතො
විභජ්ෙවාමදොපි එකච්චසස්සතවාමදො ආපජ්ෙතීති එවංපකාරා මචොදනා
අනවකාසා මහොති අවිපරීතධම්මසභාවසම්පටිපත්තිභාවමතො.කාමඤ්මචත්ථ
පුරිමසස්සතවාමදපි අසස්සතානං ධම්මානං සස්සතාති ගහණං විමසසමතො

මච්ඡාදස්සනං, සස්සතානං පන සස්සතාති ගාමහො න මච්ඡාදස්සනං
යථාසභාවග්ගහණභාවමතො. අසස්සමතසුමයව පන මකචිමදව ධම්මා
සස්සතාති ගමහතබ්බධම්මමසු විභාගප්පවත්තියා ඉමස්ස වාදස්ස
වාදන්තරතා වුත්තා. න මචත්ථ සමුදායන්මතොගධත්තා එකමදසස්ස
සප්පමදසසස්සතග්ගාමහො නිප්පමදසසස්සතග්ගාමහ සමමොධානං ගච්ඡතීති
සක්කා වත්තුං වාදිතබ්බිසයවිමසසවමසන වාදද්වයස්ස පවත්තත්තා. 

අඤ්මඤ එව හි දිට්ඨිගතිකා ‘‘සබ්මබ ධම්මා සස්සතා’’ති අභිනිවිට්ඨා, 
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අඤ්මඤ එකච්චසස්සතාති සඞ්ඛාරානං අනවමසසපරියාදානං
එකමදසපරිග්ගමහොචවාදද්වයස්ස පරිබයත්මතොමයවාති. 

අන්තානන්තිොති එත්ථ අමති ගච්ඡති එත්ථ සභාමවො ඔසානන්ති

අන්මතො, මරියාදා. තප්පටිමසමධන අනන්මතො. කස්ස පනායං 

අන්තානන්මතොති? මලොකීයති සංසාරනිස්සරණත්ථිමකහි දිට්ඨිගතිමකහි, 
මලොකීයති වා එත්ථ මතහි පුඤ්ඤාපුඤ්ඤං තබ්බිපාමකො චාති මලොමකොති
සඞ්ඛයං ගතස්ස පටිභාගනිමත්තාදිසභාවස්ස අත්තමනො. අන්මතො ච
අනන්මතොචඅන්තානන්මතොච මනවන්තනානන්මතොචාතිඅන්තානන්මතො

සාමඤ්ඤනිද්මදමසන, එකමසමසන වා ‘‘නාමරූපපච්චයා 

සළායතන’’න්තිආදීසු විය. අන්තානන්තසහචරිමතො වාමදො අන්තානන්මතො 

යථා ‘‘කුන්තා පචරන්තී’’ති. අන්තානන්තසන්නිස්සමයො වා යථා ‘‘මඤ්චා

උක්කුට්ඨිං කමරොන්තී’’ති. මසො එමතසමත්ථීති අන්තානන්තිකා, 

අන්තානන්තවාදිමනො. ‘‘අන්තවාඅයං මලොමකො, අනන්මතොඅයංමලොමකො, 

අන්තවා ච අයං මලොමකො අනන්මතො ච, මනවායං මලොමකො අන්තවා න 

පනානන්මතො’’ති එවං අන්තං වා අනන්තං වා අන්තානන්තං වා
මනවන්තනානන්තං වා ආරබ්භ පවත්තවාදාති අත්මථො. චතුබ්බිධා හි
අන්තානන්තවාදිමනො අන්තවාදී අනන්තවාදී අන්තානන්තවාදී
මනවන්තනානන්තවාදීති. තථා හි මකොචි පටිභාගනිමත්තං

චක්කවාළපරියන්තං අවඩ්මඪත්වා තං ‘‘මලොමකො’’ති ගමහත්වා 
අන්තසඤ්ඤී මලොකස්මං මහොති. චක්කවාළපරියන්තං කත්වා
වඩ්ඪිතකසිමණ පන අනන්තසඤ්ඤී මහොති. උද්ධමමධො අවඩ්මඪත්වා පන
තිරියං වඩ්මඪත්වා උද්ධමමධො අන්තසඤ්ඤීතිරියං අනන්තසඤ්ඤී මහොති.
මකොචි පන යස්මා මලොකසඤ්ඤිමතො අත්තා අධිගතවිමසමසහි මමහසීහි

කදාචිඅනන්මතොසක්ඛිදිට්මඨොඅනුසුයයති, තස්මාමනවන්තවා. යස්මාපන

මතහිමයව කදාචි අන්තවා සක්ඛිදිට්මඨො අනුසුයයති, තස්මා න පන
අනන්මතොති එවංමනවන්තනානන්තසඤ්ඤීමලොකස්මං මහොති.මකචිපන

යදි පනායං අත්තා අන්තවාසියා, දූරමදමස
උපපජ්ෙමානානුස්සරණාදිකිච්චනිප්ඵත්ති න සියා. අථ අනන්මතො ඉධ
ඨිතස්ස මදවමලොකනිරයාදීසුසුඛදුක්ඛානුභවනම්පිසියා.සමචපනඅන්තවා

ච අනන්මතො ච, තදුභයපටිමසධමදොසසමාමයොමගො, තස්මා අන්තවා
අනන්මතොති ච අබයාකරණීමයො අත්තාති එවං තක්කනවමසන
මනවන්තනානන්තසඤ්ඤීමහොතීතිවණ්ණයන්ති. 

එත්ථචයුත්තංතාවපුරිමානංතිණ්ණංවාදීනංඅන්තඤ්ච අනන්තඤ්ච

අන්තානන්තඤ්ච ආරබ්භ පවත්තවාදත්තා අන්තානන්තිකත්තං, පච්ඡිමස්ස 
පන තදුභයපටිමසධනවමසන පවත්තවාදත්තා කථං

අන්තානන්තිකත්තන්ති? තදුභයපටිමසධනවමසන පවත්තවාදත්තා එව.
යස්මා අන්තානන්තපඅමසධවාමදොපි අන්තානන්තවිසමයො එව තං ආරබ්භ 

පවත්තත්තා. එතදත්ථමමව හි ආරබ්භ ‘‘පවත්තවාදා’’ති මහට්ඨා වුත්තං, 
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එවං සන්මතපි යුත්තං තාව පච්ඡිමවාදද්වයස්ස අන්තානන්තිකත්තං, 

අන්තානන්තානංවමසන උභයවිසයත්තාඑමතසංවාදස්ස, පුරිමවාදද්වයස්ස

පන කථං විසුං අන්තානන්තිකත්තන්ති? උපචාරවුත්තියා. සමුදිමතසු හි
අන්තානන්තවාමදසු පවත්තමාමනො අන්තානන්තිකසද්මදො තත්ථ
නිරුළ්හතාය පච්මචකම්පි අන්තානන්තවාදීසු පවත්තති යථා

අරූපජ්ඣාමනසු පච්මචකං අට්ඨවිමමොක්ඛපරියාමයො, යථා ච මලොමක 
සත්තිසමයොති. 

අ රාවික්කෙපිොති එත්ථ න මරති න උපච්ඡිජ්ෙතීති අමරා. කා සා? 

‘‘එවන්තිපිමමමනො, තථාතිපිමමමනො, අඤ්ඤථාතිපිමම මනො, මනොතිපි

මමමනො, මනොමනොතිපිමම මනො’’ති(දී.නි.1.62) එවං පවත්තවාදවමසන

පරියන්තරහිතා දිට්ඨිගතිකස්ස දිට්ඨි මචව වාචා ච. ‘‘එවන්තිපි මම 

මනො’’තිආදිනා විවිමධො නානප්පකාමරො මඛමපො පරවාදීනං ඛිපනං

වික්මඛමපො, අමරායදිට්ඨියා වාචායවාවික්මඛමපො අමරාවික්මඛමපො, මසො
එමතසමත්ථීති අමරාවික්මඛපිකා. අථ වා අමරාය දිට්ඨියා වාචාය

වික්ඛිපන්තීති අමරාවික්මඛපිමනො, අමරාවික්මඛපිමනො එව 

අ රාවික්කෙපිො. අථ වා අමරා නාම මච්ඡොති, සා

උම්මුජ්ෙනනිමුජ්ෙනාදිවමසන උදමක සන්ධාවමානා ගමහතුං න සක්කා, 
එවමමව අයම්පි වාමදො එකස්මං සභාමව අනවට්ඨානමතො ඉමතො චිමතො ච

සන්ධාවති, ගාහං න උපගච්ඡතීති අමරාය වික්මඛමපො වියාති

අමරාවික්මඛමපොති වුච්චති. අයඤ්හි අමරාවික්මඛපිමකො ‘‘ඉදංකුසල’’න්ති

වා‘‘අකුසල’’න්තිවාපුට්මඨොනකිඤ්චි බයාකමරොති.‘‘ඉදංකුසල’’න්තිවා

පුට්මඨො ‘‘එවන්තිපි මමමනො’’තිවදති.තමතො ‘‘කිං අකුසල’’න්තිවුත්මත

‘‘තථාතිපි මම මනො’’ති වදති. ‘‘කිං උභයමතො අඤ්ඤථා’’තිපි වුත්මත 

‘‘අඤ්ඤථාතිපිමමමනො’’තිවදති.තමතො ‘‘තිවිමධනපිනමහොති, කිංමත

ලද්ධී’’තිවුත්මත ‘‘මනොතිපිමමමනො’’තිවදති.තමතො‘‘කිංමනොමනොමත

ලද්ධී’’ති වුත්මත ‘‘මනො මනොතිපි මම මනො’’ති වදති. එවං වික්මඛපමමව

ආපජ්ෙති, එකමමකස්මම්පි පක්මඛ න තිට්ඨති. තමතො ‘‘අත්ථි පමරො

මලොමකො’’තිආදිනා පුට්මඨොපි එවමමව වික්ඛිපති, න එකස්මං පක්මඛ 
තිට්ඨති. මසො වුත්තප්පකාමරො අමරාවික්මඛමපො එමතසමත්ථීති
අමරාවික්මඛපිකා. 

නනු චායං සබ්මබොපි අමරාවික්මඛපිමකො කුසලාදමයො ධම්මම 
පරමලොකත්ථිකාදීනි ච යථාභූතං අනවබුජ්ඣමාමනො තත්ථ තත්ථ පඤ්හං

පුට්මඨොපුච්ඡාය වික්මඛපනමත්තංආපජ්ෙති, තස්සකථංදිට්ඨිගතිකභාමවො.
න හි අවත්තුකාමස්ස විය පුච්ඡිතං අොනන්තස්ස වික්මඛපකරණමත්මතන

දිට්ඨිගතිකතා යුත්තාති? වුච්චමත – න මහව මඛො පුච්ඡාය

වික්මඛපකරණමත්මතන තස්ස දිට්ඨිගතිකතා, අථ මඛො
මච්ඡාභිනිමවසවමසන සස්සතාභිනිමවසමතො. මච්ඡාභිනිවිට්මඨොමයව හි
පුග්ගමලොමන්දබුද්ධිතාය කුසලාදිධම්මමපරමලොකත්ථිකාදීනිචයාථාවමතො
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අසම්පටිපජ්ෙමාමනො අත්තනා අවිඤ්ඤාතස්ස අත්ථස්ස පරං විඤ්ඤාමපතුං
අසක්කුමණයයතාය මුසාවාදාදිභමයන ච වික්මඛපං ආපජ්ෙතීති. තථා ච

වුත්තං ‘‘සත්මතව උච්මඡදදිට්ඨිමයො, මසසා සස්සතදිට්ඨිමයො’’ති. අථ වා
පුඤ්ඤපාපානං තබ්බිපාකානඤ්ච අනවමබොමධන අසද්දහමනන ච
තබ්බිසයාය පුච්ඡාය වික්මඛපකරණංමයව සුන්දරන්ති ඛන්තිං රුචිං
උප්පාමදත්වා අභිනිවිසන්තස්ස උප්පන්නා විසුංමයව මචසා එකා දිට්ඨි

සත්තභඞ්ගදිට්ඨි වියාති දට්ඨබ්බං. තමතොමයව ච වුත්තං ‘‘පරියන්තරහිතා

දිට්ඨිගතිකස්සදිට්ඨිමචවවාචාචා’’ති. 

අධිච්චසමුප්පන්නොති එත්ථඅධිච්චයදිච්ඡකංයංකිඤ්චිකාරණං විනා
සමුප්පන්මනො අත්තා ච මලොමකො චාති දස්සනං අධිච්චසමුප්පන්නං. 
අත්තමලොකසඤ්ඤිතානඤ්හි ඛන්ධානං අධිච්චුප්පත්තිආකාරාරම්මණං
දස්සනං තදාකාරසන්නිස්සයවමසන පවත්තිමතො තදාකාරසහචරිතතාය ච

අධිච්චසමුප්පන්නන්ති වුච්චති යථා ‘‘මඤ්චා මඝොසන්ති, කුන්තා

පචරන්තී’’තිච.තංඑමතසමත්ථීති අධිච්චසමුප්පන්නිකා. 

සඤ්ඤීවාදාති සඤ්ඤී වාමදො එමතසමත්ථීති සඤ්ඤීවාදා ‘‘බුද්ධං අස්ස

අත්ථීති බුද්මධො’’ති යථා. අථ වා සඤ්ඤීති පවත්මතො වාමදො 

සඤ්ඤීසහචරණනමයන. සඤ්ඤී වාමදො මයසං මත සඤ්ඤීවාදා. ‘‘රූපී

අත්තා මහොති අමරොමගො පරං මරණා, සඤ්ඤීති නං පඤ්ඤමපන්ති, අරූපී

අත්තා මහොති, රූපීච අරූපීච අත්තා මහොති, මනවරූපීනාරූපී ච අත්තා

මහොති. අන්තවා අත්තා මහොති, අනන්තවා අත්තා මහොති, අන්තවා ච

අනන්තවා ච අත්තා මහොති, මනවන්තවා නානන්තවා අත්තා මහොති.

එකත්තසඤ්ඤී අත්තාමහොති, නානත්තසඤ්ඤීඅත්තාමහොති.පරිත්තසඤ්ඤී

අත්තා මහොති, අප්පමාණසඤ්ඤී අත්තා මහොති. එකන්තසුඛී අත්තා මහොති, 

එකන්තදුක්ඛී අත්තා මහොති. සුඛදුක්ඛී අත්තා මහොති, අදුක්ඛමසුඛී අත්තා

මහොතිඅමරොමගොපරංමරණා, සඤ්ඤීතිනං පඤ්ඤමපන්තී’’ති(දී.නි.1.76) 
එවංමසොළසවිමධනවිභත්තවාදානමමතංඅධිවචනං. 

අසඤ්ඤීවාදා කනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදා ච සඤ්ඤීවාමද

වුත්තනමයමනව මවදිතබ්බා. මකවලඤ්හි ‘‘සඤ්ඤී අත්තා’’ති

ගණ්හන්තානං වමසන සඤ්ඤීවාදා වුත්තා, ‘‘අසඤ්ඤී’’ති ච

‘‘මනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී’’ති ච ගණ්හන්තානං වමසන අසඤ්ඤීවාදා ච
මනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදා ච වුත්තාති මවදිතබ්බා. තත්ථ අසඤ්ඤීවාදා

‘‘රූපීඅත්තාමහොතිඅමරොමගොපරංමරණා, අසඤ්ඤීතිනංපඤ්ඤමපන්ති, 

අරූපී අත්තාමහොති, රූපීචඅරූපීචඅත්තාමහොති, මනවරූපීනාරූපීඅත්තා

මහොති. අන්තවා අත්තා මහොති, අනන්තවා අත්තා මහොති, අන්තවා ච

අනන්තවා ච අත්තා මහොති, මනවන්තවා නානන්තවා අත්තා මහොති

අමරොමගොපරංමරණා, අසඤ්ඤීතිනංපඤ්ඤමපන්තී’’තිඑවං අට්ඨවිමධන

විභත්තා. මනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදාපි එවමමව ‘‘රූපී අත්තා මහොති
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පටුන 

අමරොමගො පරං මරණා, මනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීති නං

පඤ්ඤමපන්තී’’තිආදිනා(දී.නි.1.82) අට්ඨවිමධන විභත්තාතිමවදිතබ්බා. 

උච්කඡදවාදාති ‘‘අයං අත්තා රූපී චාතුමහාභූතිමකො

මාතාමපත්තිකසම්භමවොකායස්සමභදාඋච්ඡිජ්ෙති විනස්සති, නමහොතිපරං

මරණා’’ති (දී. නි. 1.85) එවමාදිනා නමයන පවත්තං උච්මඡදදස්සනං

උච්මඡමදො සහචරණනමයන. උච්මඡමදො වාමදො මයසං මත උච්මඡදවාදා, 

උච්මඡදවාමදො වා එමතසමත්ථීති උච්මඡදවාදා, උච්මඡදං වදන්තීති වා 
උච්මඡදවාදා. 

දිට්ඨධම් නබ්බානවාදාති එත්ථ දිට්ඨධම්මමො නාම දස්සනභූමතන

ඤාමණන උපලද්ධධම්මමො, පච්චක්ඛධම්මමොති අත්මථො. තත්ථ තත්ථ
පටිලද්ධත්තභාවස්මසතං අධිවචනං. දිට්ඨධම්මම නිබ්බානං 

දිට්ඨධම්මනිබ්බානං, ඉමස්මංමයවඅත්තභාමවදුක්ඛවූපසමන්තිඅත්මථො.තං 

වදන්තීති දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදා. මත පන ‘‘යමතො මඛො මභො අයං අත්තා

පඤ්චහි කාමගුමණහිසමප්පිමතොසමඞ්ගීභූමතොපරිචාමරති, එත්තාවතාමඛො

මභොඅයංඅත්තා පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්මතොමහොතී’’ති(දී.නි.1.94) 
එවමාදිනා නමයන දිට්මඨව ධම්මම නිබ්බානං පඤ්ඤමපන්ති. මත හි

මන්ධාතුකාමගුණසදිමස මානුසමක කාමගුමණ, 
පරනිම්මතවසවත්තිමදවරාෙස්ස කාමගුණසදිමස දිබ්මබ ච කාමගුමණ
උපගතානංදිට්මඨව ධම්මමනිබ්බානප්පත්තිංවදන්ති. 

විභජ්ජවාදීති මවරඤ්ෙකණ්මඩ ආගතනමයමනව මවනයිකාදිභාවං විභජ්ෙ
වදතීතිවිභජ්ෙවාදී. 

තත්ථ හි භගවතා ‘‘අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, විනයාය ධම්මං මදමසම 

රාගස්සා’’තිආදිං වත්වා ‘‘මනො ච මඛො යංත්වං සන්ධාය වමදසී’’තිආදිනා 
මවරඤ්ෙබ්රාහ්මණස්සඅත්තමනොමවනයිකාදිභාමවොවිභජ්ෙවුත්මතොති.අපිච 
මසොමනස්සාදීනං චීවරාදීනඤ්ච මසවිතබ්බාමසවිතබ්බභාවං විභජ්ෙ වදතීති 

විභජ්ජවාදී, සස්සතුච්මඡදවාමද වා විභජ්ෙ වදතීති විභජ්ෙවාදී, ‘‘සස්සමතො

අත්තා ච මලොමකො චා’’තිආදීනං ඨපනීතියානං පඤ්හානං ඨපනමතො
රාගාදිඛයසඞ්ඛාතස්ස සස්සතස්ස රාගාදිකායදුච්චරිතාදිඋච්මඡදස්ස

වචනමතො විභජ්ෙවාදී, සස්සතුච්මඡදභූමත උමභො අන්මත අනුපග්ගම්ම

මජ්ඣිමපටිපදාභූතස්ස පටිච්චසමුප්පාදස්ස මදසනමතො විභජ්ෙවාදී, භගවා. 

පරප්පවාදං ද්දන්කතොතිතස්මං තතියසඞ්ගීතිකාමලඋප්පන්නංවාදං, තමතො
පට්ඨාය යාව සද්ධම්මන්තරධානා ආයතිං උප්පජ්ෙනකවාදඤ්ච සන්ධාය

වුත්තං.තස්මඤ්හිසමාගමමඅයංමථමරොයානිචතදා උප්පන්නානිවත්ථූනි, 

යානි ච ආයතිං උප්පජ්ජිස්සන්ති, සබ්මබසම්පි මතසං පටිබාහනත්ථං 
සත්ථාරා දින්නනයවමසමනව තථාගමතන ඨපිතමාතිකං විභෙන්මතො

සකවාමද පඤ්ච සුත්තසතානි, පරවාමද පඤ්චාති සුත්තසහස්සං ආහරිත්වා
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තදා උප්පන්නවාදස්ස මද්දනමතො පරප්පවාදමද්දනං ආයතිං
උප්පජ්ෙනකවාදානං පටිමසධනලක්ඛණභාවමතොආයතිංපටිමසධලක්ඛණං
කථාවත්ථුප්පකරණංඅකාසි. 

ඉතිසමන්තපාසාදිකායවිනයට්ඨකථායසාරත්ථදීපනියං 

තතියසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනාසමත්තා. 

ආචරියපරම්පරෙථාවණ්ණනා 

‘‘මකනාභත’’න්ති ඉමං පඤ්හං විසජ්මෙන්මතන ෙම්බුදීමප තාව

ආචරියපරම්පරා යාව තතියසඞ්ගීති, තාව දස්මසත්වා ඉදානි සීහළදීමප 

ආචරියපරම්පරංදස්මසතුං ‘‘තතියසඞ් හකතොපනඋද්ධ’’න්තිආදි ආරද්ධං. 

ඉ ං දීපන්ති ඉමං තම්බපණ්ණිදීපං. ෙඤ්චි ො න්ති කිස්මඤ්චි කාමල. 

කපොරාණාති අට්ඨකථාචරියා. භද්දනාක ොති භද්දසාලත්මථමරො. නාමස්ස

එකමදමසනපිහිමවොහාමරොදිස්සති‘‘මදවදත්මතොදත්මතො’’ති යථා.ආගුංන

කමරොන්තීති නා ා. විනයපිටකං වාචයිංසූති සම්බන්මධො. තම්බපණ්ණියාති

භුම්මවචනං. නොකය පඤ්ච වාකචසුන්ති විනයාභිධම්මවජ්මෙ

දීඝනිකායාදිමක පඤ්ච නිකාමය ච වාමචසුං. සත්ත කචව පෙරකණති 

ධම්මසඞ්ගණීවිභඞ්ගාදිමක සත්ත අභිධම්මප්පකරමණ ච වාමචසුන්ති

අත්මථො. අසනි විය සිලුච්චමය කිමලමස මමධති හිංසතීති මමධා, ඛිප්පං

ගහණධාරණට්මඨන වා මමධා, පඤ්ඤා, සා එතස්ස අත්ථීති ක ධාවී.

තිකපටකෙොති තීණි පිටකානි එතස්ස අත්ථීති තිමපටමකො, මතපිටමකොති

වුත්තං මහොති, තිපිටකපරියත්තිධමරොති අත්මථො. තාරකානං රාොති 

තාරෙරාජා, චන්දිමා. අතිකරොචථාති අතිවිය විමරොචිත්ථ. පුප්ඵනාක ොති

මහාපදුමත්මථමරො. සද්ධම් වංසකෙොවිකදොති සද්ධම්මතන්තියා මකොවිමදො. 

පුප්ඵනාක ොතිසුමනත්මථමරො. ජම්බුදීකප පතිට්ඨිකතොතිසුමනත්මථමරොකිර
එකස්මං සමමය සීහළදීපම්හි සාසමන ඔසක්කමාමන ෙම්බුදීපං ගන්ත්වා
උග්ගණ්හිත්වා සාසනං අනුරක්ඛන්මතො තත්මථව පතිට්ඨාසි. 

 ග් කෙොවිදාතිසග්ගමග්ගමමොක්ඛමග්මගසුමකොවිදා. 

භාරං ෙත්වාතිමතසංමතසංභික්ඛූනංසාසනංභාරංකත්වා, පටිබද්ධං 

කත්වාතිඅත්මථො. ‘‘කතකතභික්ඛූතත්ථතත්ථකපකසසී’’ති සඞ්මඛපමතො

වුත්තමමවත්ථං විත්ථාමරත්වා දස්මසන්මතො ආහ ‘‘ ජ්ෙන්තිෙත්කථරං

ෙස්මීර න්ධාරරට්ඨං කපකසසී’’තිආදි.  හිංසෙ ණ්ඩ න්ති අන්ධකරට්ඨං

වදන්ති. වනවාසින්ති වනවාසිරට්ඨං. අත්තා පඤ්චමමො එමතසන්ති 

අත්තපඤ්ච ා, තං තං දිසාභාගං පඤ්ච පඤ්මචව භික්ඛූ අගමංසූති වුත්තං
මහොති. 

ඉදානි තත්ථ තත්ථ ගතානං මථරානං කිච්චානුභාවං දස්මසතුකාමමො 

මජ්ඣන්තිකත්මථරස්සගතට්ඨාමනකිච්චංතාවදස්මසන්මතො ‘‘කතනකෙො 
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පන ස කයන ෙස්මීර න්ධාරරට්කඨ’’තිආදිමාහ. ෙරෙවස්සන්ති

හිමපාතනකවස්සං. හරාකපත්වාති උදමකොමඝන හරාමපත්වා. 

අරවාළදහපිට්ඨියන්ති අරවාළදහස්ස උදකපිට්ඨියං. ඡින්නභින්නපටධකරොති
සත්ථමකනඡින්නංරඞ්මගනභින්නං වණ්ණවිකාරමාපන්නංපටංධාමරතීති
ඡින්නභින්නපටධමරො. අථ වා සත්ථමකන ඡින්නානං ගහිවත්ථවිසභාගානං

කාසාවානං ධාරණමතො ඡින්නභින්නපටධකරො. භණ්ඩූති මුණ්ඩමකො. 

ොසාවවසකනොති කාසාවවත්ථනිවත්මථො.  ක්ෙං අසහ ාකනොති මථරං 
පටිච්ච අත්තමනො සන්තාමන උප්පන්නං පමරසං ගුණමක්ඛනලක්ඛණං
මක්ඛං අසහමාමනො සන්ධාමරතුං අධිසහිතුං වූපසමමතුං අසක්මකොන්මතො. 

භිංසනොනීතිමභරවාරම්මණානි.තානි දස්මසතුං ‘‘තකතොතකතොභුසාවාතා

වායන්තී’’තිආදිමාහ. භුසාවාතාතිරුක්ඛමභදනපබ්බතකූටනිපාතනසමත්ථා

බලවවාතා. අසනකයො ඵ න්තීති අසනිමයො භිජ්ෙන්ති, පතන්තීති වුත්තං

මහොති. පහරණවුට්ඨිකයොති අමනකප්පකාරා ආවුධවුට්ඨිමයො. නද්ධ ථාති

ගමහත්වා අපමනථ. භිංසනෙන්ති නාගරාෙස්ස
කායිකවාචසිකපමයොගෙනිතභයනිමත්තංවිප්පකාරං. 

මමභයමභරවංෙමනතුංපටිබමලොනඅස්සනභමවයයාතිසම්බන්මධො. 

තත්ථ භයකභරවං නාමඛුද්දානුඛුද්දකංභයං.අථවා භයන්තිචිත්තුත්රාසභයං, 

පටිඝභයස්මසතං අධිවචනං. කභරවන්ති භයෙනකමාරම්මණං. සකචපිත්වං

 හිං සබ්බන්තිසමචපිත්වංමහානාගසබ්බංමහිංසමුද්මදනසහ සසමුද්දං 

පබ්බමතනසහ සපබ්බතං උක්ඛිපිත්වා  මූපරි මය්හංසීමසොපරිඛිමපයයාසීති
අත්මථො. මම භයමභරවං ෙමනතුං මනව සක්කුමණයයාසීති සම්බන්මධො. 

අඤ්ඤදත්ථූති එකංමසන. තකවවස්ස විඝාකතො උර ාධිපාති උරගානං 
නාගානං අධිපති රාෙ තව එව විඝාමතො දුක්ඛං විහිංසා අස්ස භමවයයාති
අත්මථො. 

ධම්මයාෙථායසන්දස්කසත්වාතිආදීසු තඞ්ඛණානුරූපායධම්මමදසනාය

දිට්ඨධම්මසම්පරායිකංඅත්ථංසන්දස්මසත්වාකුසමල ධම්මම ස ාදකපත්වා 

ගණ්හාමපත්වා තත්ථ ච නං සමුත්කතකජත්වා සඋස්සාහං කත්වා තාය ච

සඋස්සාහතාය අඤ්මඤහි ච විජ්ෙමානගුමණහි සම්පහංකසත්වා 
මතොමසත්වාති අත්මථො. මථමරන කතං නාගානුසාසනං දස්මසන්මතො 

‘‘අථායස් ා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ඉකතො උද්ධං යථා පුකරති යථා තුම්මහ
ඉමතො පුමර සද්ධම්මසවනුප්පත්තිවිරහිතකාමල පරස්ස මකොධං

උප්පාදයිත්ථ, ඉදානි ඉමතො පට්ඨාය උද්ධං අනාගමත මකොධඤ්ච මා

ෙනයිත්ථ, විොතමාතුයාපි පුත්මත සිමනහච්මඡදනං සබ්බවිනාසමූලකං

සස්සඝාතකඤ්චමාකරිත්ථාතිඅත්මථො. සුෙො ාහි පාණිකනොතිඑත්ථ හි-

සද්මදො කාරමණොපමදමස, යස්මා සබ්මබ සත්තා සුඛකාමා, තස්මා
හිතසුඛඋපච්මඡදකරංසස්සඝාතඤ්චමාකමරොථාතිවුත්තං මහොති. 
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පටුන 

යථානුසිට්ඨන්තියංයංඅනුසිට්ඨං යථානුසිට්ඨං, අනුසිට්ඨංඅනතික්කම්ම

වා යථානුසිට්ඨං, මථමරන දින්මනොවාදං අනතික්කම්මාති වුත්තං මහොති. 

ධම් ාභිස කයො අකහොසීති පඨමමග්ගඵලාධිගමමො අමහොසීති වදන්ති. 

කු සතසහස්සන්ති ඉමනා පුරිසානං සතසහස්සං දස්මසති. 

ෙස්මීර න්ධාරාති කස්මීරගන්ධාරරට්ඨවාසිමනො. ොසාවපජ්කජොතාති

භික්ඛූනං නිවත්ථපාරුතකාසාවවත්මථහි ඔභාසිතා. ඉසිවාතපටිවාතාති 

භික්ඛූනං නිවාසනපාරුපනවාමතන මචව හත්ථපාදානං 

සමඤ්ෙනපසාරණාදිවාමතන ච සමන්තමතො බීජියමානා අමහසුං. දුට්ඨන්ති

කුපිතං. බන්ධනාති සංසාරබන්ධනමතො. 

ධම් චක්ඛුන්ති මහට්ඨාමග්ගත්තමය ඤාණං. මකචි පමනත්ථ

‘‘පඨමමග්ගඤාණමමවමතපටිලභිංසූ’’තිවදන්ති. කචොකදත්වාකදවදූකතහීති

(ම. නි. අට්ඨ. 3.263 ආදමයො) කදවදූතසුත්තන්තකදසනාවමසන (ම. නි.

3.261 ආදමයො) දහරකුමාමරො ෙරාජිණ්ණසත්මතො ගලානසත්මතො
කම්මකාරණාකම්මකාරණිකාවාමතසත්මතොතිඉමමහිපඤ්චහි මදවදූමතහි

මචොමදත්වා ඔවදිත්වා, සංමවගං උප්පාමදත්වාති අත්මථො. දහරකුමාරාදමයො 

හිතත්ථ‘‘මදවදූතා’’තිවුච්චන්ති.තථාහිදහරකුමාමරොඅත්ථමතො එවංවදති

නාම‘‘පස්සථමභොමය්හම්පිතුම්හාකංවියහත්ථපාදාඅත්ථි, සමකපනම්හි 

මුත්තකරීමස පලිපන්මනො, අත්තමනො ධම්මතාය උට්ඨහිත්වා නහායිතුං න

සක්මකොම, ‘අහං කිලිට්මඨො, නහාමපථ ම’න්ති වත්තුම්පි න සක්මකොම, 

ොතිමතොම්හිඅපරිමුත්තතාය එදිමසොොමතො, නමඛොපනාහමමව, තුම්මහපි

ොතිමතොඅපරිමුත්තාව.යමථවහිමය්හං, එවං තුම්හාකම්පිොතිආගමස්සති, 

ඉති තස්සා පුමර ආගමනාව කලයාණං කමරොථා’’ති. මතමනස මදවදූමතො
නාමොමතො. 

ෙරාජිණ්ණසත්මතොපි අත්ථමතො එවං වදතිනාම ‘‘පස්සථ මභො අහම්පි 

තුම්මහවියතරුමණොඅමහොසිංඌරුබලබාහුබලෙවසම්පන්මනො, තස්සමම

තා බලෙවසම්පත්තිමයො අන්තරහිතා, හත්ථපාදා හත්ථපාදකිච්චඤ්ච න

කමරොන්ති, ෙරායම්හි අපරිමුත්තතාය එදිමසො ොමතො, නමඛො පනාහමමව, 

තුම්මහපි ෙරාය අපරිමුත්තාව. යමථව හි මය්හං, එවං තුම්හාකම්පි ෙරා

ආගමස්සති, ඉතිතස්සාපුමරආගමනාවකලයාණංකමරොථා’’ති.මතමනස 
මදවදූමතොනාමොමතො. 

ගලානසත්මතොපිඅත්ථමතොඑවංවදතිනාම‘‘පස්සථමභොඅහම්පිතුම්මහ 

විය නිමරොමගො අමහොසිං, මසොම්හි එතරහි බයාධිනා අභිහමතො සමක

මුත්තකරීමස පලිපන්මනො, උට්ඨාතුම්පි න සක්මකොම, විජ්ෙමානාපි මම

හත්ථපාදා හත්ථපාදකිච්චං න කමරොන්ති, බයාධිමතොම්හි අපරිමුත්තතාය

එදිමසො ොමතො, න මඛො පනාහමමව, තුම්මහපි බයාධිමතො අපරිමුත්තාව.

යමථව හි මය්හං, එවං තුම්හාකම්පි බයාධි ආගමස්සති, ඉති තස්ස පුමර

ආගමනාවකලයාණංකමරොථා’’ති.මතමනසමදවදූමතොනාමොමතො. 
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කම්මකාරණා කම්මකාරණිකා වා චතුත්මථො මදවදූමතොති මවදිතබ්බා. 
තත්ථ කම්මකාරණපක්මඛ ද්වත්තිංස තාව කම්මකාරණා අත්ථමතො එවං

වදන්ති නාම ‘‘මයං නිබ්බත්තමානා න රුක්මඛ වා පාසාමණ වා

නිබ්බත්තාම, තුම්හාදිසානං සරීමර නිබ්බත්තාම, ඉති අම්හාකං පුමර

නිබ්බත්තිමතොව කලයාණං කමරොථා’’ති. මතමනතා මදවදූතා නාම ොතා.

කම්මකාරණිකාපි අත්ථමතො එවං වදන්ති නාම ‘‘මයං ද්වත්තිංස

කම්මකාරණා කමරොන්තා න රුක්ඛාදීසු කමරොම, තුම්හාදිමසසු

සත්මතසුමයව කමරොම, ඉති අම්හාකං තුම්මහසු පුමර

කම්මකාරණාකාරණමතොව කලයාණං කමරොථා’’ති. මතමනමතපි මදවදූතා
නාමොතා. 

මතකසත්මතොපි අත්ථමතො එවං වදති නාම ‘‘පස්සථ මභො මං

ආමකසුසාමන ඡඩ්ඩිතං උද්ධුමාතකාදිභාවං පත්තං, මරණමතොම්හි

අපරිමුත්තතාය එදිමසො ොමතො, න මඛො පනාහමමව, තුම්මහපි මරණමතො

අපරිමුත්තාව. යමථවහිමය්හං, එවංතුම්හාකම්පිමරණං ආගමස්සති, ඉති

තස්ස පුමර ආගමනාව කලයාණං කමරොථා’’ති. මතමනස මදවදූමතො නාම

ොමතො. තස්මාදහරකුමාරාදමයොඑත්ථ‘‘මදවදූතා’’තිමවදිතබ්බා. 

අන තග්ගයන්ති අනමතග්ගසංයුත්තං (සං. නි. 2.124). ධම් ා තං

පාකයසීති මලොකුත්තරධම්මාමතං පානං පටිලාභකරණවමසන පාමයසීති

අත්මථො. ස ධිොනීති සහාධිකානි. සහත්මථො මහත්ථ සංසද්මදො. ඉසීති
සීලක්ඛන්ධාදමයො ධම්මක්ඛන්මධ එසි ගමවසි පරිමයසීති ඉසීති වුච්චති. 

පඤ්ච රට්ඨානීති පඤ්චවිධචීනරට්ඨානි. හිමවන්තං ගන්ත්වා
ධම්මචක්කප්පවත්තනං පකාමසන්මතො යක්ඛමසනං පසාදයීති
මයොමෙතබ්බං. 

කතනචස කයනාතිතස්මංසමමයමතසංගමනමතො පුබ්බභාගකාමල. 

 ද්ධංභවිස්සතීතිමවස්සවණසන්තිකාලද්ධං භවිස්සති. කව සාතිමවමගන. 

ස න්තකතො ආරක්ෙං ඨකපසීති ‘‘ඉමතො පට්ඨාය මා පවිසන්තූ’’ති

අධිට්ඨානවමසන සමන්තා ආරක්ඛං ඨමපසි. අඩ්ඪුඩ්ඪාන සහස්සානීති

අඩ්මඪන චතුත්ථානි අඩ්ඪුඩ්ඪානි, අතිමරකපඤ්චසතානි තීණි සහස්සානීතිති

වුත්තං මහොති. දියඩ්ඪසහස්සන්ති අඩ්මඪන දුතියං දියඩ්ඪං, 

අතිමරකපඤ්චසතංඑකං සහස්සන්තිඅත්මථො. කසොණුත්තරාතිමසොමණොච

උත්තමරො ච මසොණුත්තරා. නද්ධක ත්වානාතිපලාමපත්වාන. අකදසිසුන්ති
අමදසයුං. 

අජ්ඣිට්කඨොතිආණත්මතො. පුනදානීතිඑත්ථ දානීතිනිපාතමත්තං, පුන 

ආගච්මඡයයාම වා න වාති අත්මථො. රාජ හන රපරිවත්තකෙනාති 
රාෙගහනගරංපරිවජ්මෙත්වාතමතොබහිතංපදක්ඛිණංකත්වාගතමග්මගන
ගමමනන වා. ඉදානි මථරමාතුයා මවටිසනගමර නිවාසකාරණං දස්මසතුං
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තස්සනගරස්සතස්සාොතිභූමභාවං මථරස්සචඅට්ඨුප්පත්තිංදස්මසන්මතො 

‘‘අකසොකෙොකිර කු ාරොක ’’තිආදිමාහ. 

අයං පමනත්ථ අනුපුබ්බිකථා – පුබ්මබ කිර මමොරියවංමස ොතස්ස
චන්දගුත්තස්ස නාම රඤ්මඤො පුත්මතො බින්දුසාමරො නාම කුමාමරො පිතු
අච්චමයන පාටලිපුත්තම්හි නගමර රාො අමහොසි. තස්ස ද්මව පුත්තා

සඋදරියාඅමහසුං, මතසංඑකූනසතමත්තාමවමාතිකභාතමරොඅමහසුං.රාො
පන මතසං සබ්බමෙට්ඨකස්ස අමසොකකුමාරස්ස උපරජ්ෙට්ඨානඤ්ච
අවන්තිරට්ඨඤ්ච දත්වා අමථකදිවසං අත්තමනො උපට්ඨානං ආගතං දිස්වා

‘‘තාත, උපරාෙ, තව රට්ඨං ගන්ත්වා තත්ථ උජ්මෙනීතිනගමර වසාහී’’ති
ආණාමපසි. මසො පිතු වචමනනතං උජ්මෙනිං ගච්ඡන්මතො අන්තරාමග්මග
මවටිසගරිනගමර මවටිසනාමකස්ස මසට්ඨිස්ස ඝමර නිවාසං උපගන්ත්වා 
තස්ස මසට්ඨිස්ස ධීතරං ලක්ඛණසම්පන්නං මයොබ්බනප්පත්තං මවටිසගරිං
නාම කුමාරිං දිස්වා තාය පටිබද්ධචිත්මතො මාතාපිතූනං කථාමපත්වා තං
මතහි දින්නං පටිලභිත්වා තාය සද්ධිං සංවාසං කප්මපසි. සා මතන
සංවාමසන සඤ්ොතගබ්භා හුත්වා තමතො උජ්මෙනිං නීතිතා මහින්දකුමාරං
ෙනයි.තමතොවස්සද්වමයඅතික්කන්මතසඞ්ඝමත්තඤ්චධීතරං උපලභිත්වා
උපරාමෙන සද්ධිං තත්ථ වසති. උපරාෙස්ස පන පිතා බින්දුසාමරො
මරණමඤ්මච නිපන්මනො පුත්තං අමසොකකුමාරං සරිත්වා තං
පක්මකොසාමපතුං උජ්මෙනිං මනුස්මස මපමසසි. මත තමතො උජ්මෙනිං
ගන්ත්වා අමසොකස්ස තං පවත්තිංආමරොමචසුං. මතසං වචමනනමසො පිතු 

සන්තිකං තුරිතගමමනනාගච්ඡන්මතො අන්තරාමග්මග මවටිසගරිනගරම්හි
පුත්තදාමර ඨමපත්වා පිතු සන්තකං පාටලිපුත්තනගරං ගන්ත්වා
ගතසමනන්තරමමවකාලකතස්සපිතුමනො සරීරකිච්චංකාරාමපත්වාතමතො
එකූනසතමත්මත මවමාතිකභාතමරො ච ඝාතාමපත්වා විහතකණ්ටමකො 
හුත්වා තත්ථ ඡත්තං උස්සාමපත්වා අභිමසකං ගණ්හි. තදාපි මථරමාතා
දාරමක රඤ්මඤො සන්තිකං මපමසත්වා සයං තත්මථව මවටිසගරිනගමර

වසි.මතනවුත්තං ‘‘සාතස්ස ාතාකතනස කයනඤාතිඝකරවසී’’ති. 

ආකරොකපසීති පටිපාමදසි. අම්හාෙං ඉධ ෙත්තබ්බකිච්චං නට්ඨිතන්ති

මාතු දස්සනස්ස කතභාවං සන්ධායාහ. අනුභවතු තාව ක  පිතරා කපසිතං 

අභිකසෙන්තිආදීසු අභිමසකමපසනාදිකථා විත්ථාමරන උත්තරමතො ආවි

භවිස්සති. ඡණත්ථන්තිඡණනිමත්තං, ඡණමහතූති අත්මථො, සයං ඡණකීළං 
අකාතුකාමමොති වුත්තං මහොති. තදා කිර මදවානංපියතිස්මසො

මෙට්ඨමූලමාසපුණ්ණමයං නක්ඛත්තං මඝොසාමපත්වා ‘‘සලිලකීළාඡණං 

කමරොථා’’ති අමච්මච ආණාමපත්වා සයං මගවං කීළිතුකාමමො

මස්සකපබ්බතං අගමාසි. මස්සෙපබ්බතන්ති පංසුපාසාණමස්සකත්තා

එවංලද්ධනාමංපබ්බතං. දිට්ඨසච්කචොතිඅනාගාමමග්මගනපටිවිද්ධසච්මචො, 
අනාගාමඵලං පත්මතොති වුත්තං මහොති. මසො කිර මථමරන අත්තමනො

මාතුමදවියාමදසිතංධම්මංසුත්වා අනාගාමඵලංසච්ඡාකාසි, මසොචමථරස්ස
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පටුන 

භාගමනමයයොති මවදිතබ්මබො. තථා හි මථරස්ස මාතුමදවියා භගනීති තස්සා

ධීතා, තස්සාඅයංපුත්මතො.වුත්තඤ්මහතං  හාවංකස – 

‘‘මදවියා භගනීතිධීතු, පුත්මතො භණ්ඩුකනාමමකො; 

මථමරනමදවියාධම්මං, සුත්වාමදසිතමමවතු; 

අනාගාමඵලංපත්වා, වසිමථරස්සසන්තිමක’’ති. 

සම් ාසම්බුද්කධනචතුම්කහබයාෙතාති මබොධිමූමලඑවබුද්ධචක්ඛුනා
මලොකං මවොමලොමකත්වා තම්බපණ්ණිදීපං දිස්වා අනාගමත තස්ස දීපස්ස

සම්පත්තිං දිට්මඨන සම්මාසම්බුද්මධන ‘‘අනාගමත මහින්මදො නාම භික්ඛු 

තම්බපණ්ණිදීපං පසාමදස්සතී’’ති තුම්මහ බයාකතා. තත්ථ 

තම්බපණ්ණිදීපන්ති දීපවාසිමනො වුත්තා. ඉන්ද්රියපමරොපරියත්තඤාණං

ආසයානුසයඤාණඤ්ච ‘‘බුද්ධචක්ඛූ’’ති වුච්චති. මතන පන
ඉන්ද්රියපමරොපරාදිං විනා අඤ්ඤං න සක්කා දට්ඨුන්ති

‘‘මවොමලොමකන්මතො’’ති අවත්වා ‘‘කවොක ොකෙත්වා’’ති වුත්තං. 

එත ත්ථන්ති ‘‘අනාගමත මහින්මදො නාම භික්ඛු තම්බපණ්ණිදීපං

පසාමදස්සතී’’තිඉමමත්ථං. 

කවටිසගරිම්හි රාජ කහති මදවියා කතවිහාමර. කාමලොව ගමනස්ස, 

ගච්ඡාමදීපමුත්තමන්තිමයොමෙතබ්බං.ඉදඤ්චමතසං පරිවිතක්කනිදස්සනං. 

පළිනාති ආකාසං පක්ඛන්දිංසු. අම්බකරති ආකාමස. එවමාකාසං
පක්ඛන්දිත්වා කිං මත අකංසූති මචතියපබ්බමත නිපතිංසූති දස්මසන්මතො

ආහ ‘‘එවමුප්පතිතාකථරා, නපතිංසුනගුත්තක ’’ති.ඉදානිතස්සපබ්බතස්ස

පතිට්ඨිතට්ඨානං මථරානඤ්ච තත්ථ නිපතිතට්ඨානං දස්මසතුං ‘‘පුරකතො 

පුරකසට්ඨස්සා’’තිආදිගාථමාහ. පුරකතොති පාචීනදිසාභාමග. පුරකසට්ඨස්සාති

අනුරාධපුරසඞ්ඛාතස්ස පුරවරස්ස. ක ඝසන්නකභති සමන්තමතො

නීතිලවණ්ණත්තා නීතිලමහාමමඝසදිමස. සී කූටම්හීති එවංනාමමක

පබ්බතකූමට. හංසාවන මුද්ධනීතිපබ්බතමුද්ධනිහංසාවිය. 

තත්ථ පන පතිට්ඨහන්මතො කදා පතිට්ඨහීති ආහ ‘‘එවං ඉට්ටියාදීහි

සද්ධි’’න්තිආදි. පරිනබ්බානකතොති පරිනිබ්බානවස්සමතො තං අවධිභූතං
මුඤ්චිත්වා තමතො උද්ධං ද්වින්නං වස්සසතානං උපරි ඡත්තිංසතිමම

වස්මසතිඅත්මථොගමහතබ්මබො.කථං මවදිතබ්මබොතිආහ ‘‘අජාතසත්තුස්ස

හී’’තිආදි. තස්මංකයව වස්කසති එත්ථ යස්මං සංවච්ඡමර යස්මඤ්ච දිවමස 

භගවාපරිනිබ්බුමතො, තස්මංසංවච්ඡමරතස්මංමයවචදිවමසවිෙයකුමාමරො

ඉමං දීපමාගමතොතිවදන්ති.වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘ලඞ්කායංවිෙයසනාමමකොකුමාමරො, 

ඔතිණ්මණොථිරමතිතම්බපණ්ණිදීමප; 

සාලානං යමකගුණානමන්තරස්මං, 
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නිබ්බාතුංසයිතදිමනතථාගතස්සා’’ති. 

සීහකු ාරස්ස පුත්කතොති එත්ථ කාලිඞ්ගරාෙධීතු කුච්ඡිස්මං සීහස්ස

ොමතො කුමාමරො සීහකුමාමරොති මවදිතබ්මබො, පුබ්මබ අමනුස්සාවාසත්තා

ආහ ‘‘ නුස්සාවාසං අොසී’’ති. චුද්දසක  වස්කසති චුද්දසමම වස්මස

සම්පත්මත. ඉධ විජකයො ො  ොසීති ඉමස්මං තම්බපණ්ණිදීමප
විෙයරාෙකුමාමරො අට්ඨතිංසවස්සානිරජ්ෙංකාමරත්වාකාලමකාසි.තථාහි

අොතසත්තු රාො ද්වත්තිංස වස්සානි රජ්ෙං කාමරසි, උදයභද්මදො මසොළස

වස්සානි, තස්මා අොතසත්තුස්ස අට්ඨමවස්සං ඉධ විෙයස්ස පඨමවස්සන්ති
කත්වාතමතොඋද්ධංඅොතසත්තුස්සචතුවීසති වස්සානිඋදයභද්දස්සචුද්දස

වස්සානීතිතිවිෙයස්සඅට්ඨතිංසවස්සානිපරිපූරිංසු. තථාචවුත්තං– 

‘‘විෙමයොලඞ්කමාගම්ම, සත්ථුනිබ්බානවාසමර; 

අට්ඨතිංසසමාකාසි, රජ්ෙංයක්ඛවිමද්දමකො’’ති. 

‘‘උදයභද්දස්ස පඤ්චදසමම වස්මස පණ්ඩුවාසුමදමවො නාම ඉමස්මං 

දීමපරජ්ෙංපාපුණී’’තිවුත්තත්තාඋදයභද්දස්සචුද්දසමවස්සසඞ්ඛාතංඑකං
වස්සං ඉමස්මං දීමප විෙයස්ස පණ්ඩුවාසුමදවස්ස ච අන්තමර සීහළං
අරාජිකංහුත්වා ඨිතන්තිමවදිතබ්බං.තස්මඤ්හිවස්මසවිෙයරාෙස්සඅමච්චා
උපතිස්සං නාම අමච්චං මෙට්ඨකං කත්වා තස්ස නාමමන කමත

උපතිස්සගාමමවසන්තාඅරාජිකං රජ්ෙමනුසාසිංසු.වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘තස්මං මමතඅමච්චාමත, මපක්ඛන්තා ඛත්තියාගමං; 

උපතිස්සගාමමඨත්වාන, රට්ඨංසමනුසාසිසුං. 

‘‘මමතවිෙයරාෙම්හි, ඛත්තියාගමනාපුරා; 

එකංවස්සංඅයංලඞ්කා-දීමපොආසිඅරාජිමකො’’ති. 

තත්ථාති ෙම්බුදීමප. ඉධ පණ්ඩුවාසුකදකවො ො  ොසීති ඉමස්මං
සීහළදීමප පණ්ඩුවාසුමදමවො තිංස වස්සානි රජ්ෙමනුසාසිත්වා කාලමකාසි.
තථා හිඋදයභද්දස්ස අනන්තරං අනුරුද්මධො ච මුණ්මඩො ච අට්ඨ වස්සානි

රජ්ෙමනුසාසිංසු, තදනන්තරං නාගදාසමකො චතුවීසති වස්සානි, තස්මා 
උදයභද්දස්සපඤ්චදසමමසොළසමවස්මසහිසද්ධිංඅනුරුද්ධස්සච මුණ්ඩස්ස

ච අට්ඨ වස්සානි, නාගදාසකස්ස ච චතුවීසතිවස්මසසු වීසති වස්සානීතිති 

පණ්ඩුවාසුමදවස්සරඤ්මඤොතිංසවස්සානිපරිපූරිංසු.මතමනවවුත්තං– 

‘‘තමතොපණ්ඩුවාසුමදමවො, රජ්ෙංතිංසසමාඅකා’’ති; 

තත්ථාති ෙම්බුදීමප. සත්තරසක  වස්කසති සත්තරසමම වස්මස
සම්පත්මත.තථාහි නාගදාසකස්සඅනන්තරාසුසුනාමගොඅට්ඨාරසවස්සානි

රජ්ෙං කාමරසි, තස්මා නාගදාසකස්ස චතුවීසතිවස්මසසු වීසති වස්සානි
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ඨමපත්වාමසමසහිචතූහිවස්මසහි සද්ධිංසුසුනාගස්සඅට්ඨාරසසුවස්මසසු
මසොළස වස්සානීතිති ඉධ අභයරඤ්මඤො වීසති වස්සානි පරිපූරිංසු.

වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘අභමයොවීසතිවස්සානි, ලඞ්කාරජ්ෙමකාරයී’’ති; 

දා රිකෙොති යුද්ධකාරමකො මචොමරො. පණ්ඩුකාභමයො පන අභයස්ස

භාගමනමයයො රාොමයව, න මචොමරො, බලක්කාමරන පන රජ්ෙස්ස

ගහිතත්තා ‘‘දාමරිමකො’’ති වුත්තං. රජ්ජං අග් කහසීති එකමදසස්ස 
ගහිතත්තා වුත්තං. අභයස්ස හි වීසතිමම වස්මස න තාව සබ්බං
රජ්ෙමග්ගමහසීති.තථා හිවීසතිමවස්සමතොපට්ඨායඅභයස්සනවභාතිමක 
අත්තමනො මාතුමල තත්ථ තත්ථ යුද්ධං කත්වා ඝාමතන්තස්ස

අනභිසිත්තස්මසව සත්තරස වස්සානි අතික්කමංසු, තමතොමයව ච තානි

රාෙසුඤ්ඤානිනාමඅමහසුං.තථාචවුත්තං– 

‘‘පණ්ඩුකාභයරඤ්මඤොච, අභයස්සචඅන්තමර; 

රාෙසුඤ්ඤානිවස්සානි, අමහසුංදසසත්තචා’’ති. 

තත්ථාති ෙම්බුදීමප. පණ්ඩුෙස්සාති පණ්ඩුකාභයස්ස. භවති හි

එකමදමසනපිමවොහාමරො ‘‘මදවදත්මතොදත්මතො’’තියථා. සත්තරසවස්සාන

පරිපූරිංසූති අනභිසිත්තස්මසව පරිපූරිංසු. එත්ථ ච කාළාමසොකස්ස
මසොළසමවස්සං ඨමපත්වා පන්නරස වස්සානි මහට්ඨා සුසුනාගස්ස
සත්තරසමඅට්ඨාරසමවස්සානි ච ද්මව ගමහත්වා සත්තරස වස්සානි

ගණිතබ්බානි. තාන කහට්ඨා එකෙන වස්කසන සහ අට්ඨාරස කහොන්තීති
තානි රාෙසුඤ්ඤානි සත්තරස වස්සානි මහට්ඨා 
විෙයපණ්ඩුවාසුමදවරාජූනමන්තමර අරාජිමකන එමකන වස්මසන සද්ධිං
අට්ඨාරස රාෙසුඤ්ඤවස්සානිනාමමහොන්ති. 

චන්දගුත්තස්ස චුද්දසක  වස්කස ඉධ පණ්ඩුොභකයො ො  ොසීති
චන්දගුත්තස්සචුද්දසමමවස්මසඉමස්මංතම්බපණ්ණිදීමප පණ්ඩුකාභමයො
නාම රාො සත්තති වස්සානි රජ්ෙමනුසාසිත්වා කාලමකාසි. තථා හි 

සුසුනාගස්ස පුත්මතො කාළාමසොමකො අට්ඨවීසති වස්සානි රජ්ෙං කාමරසි.

තමතොතස්ස පුත්තාදසභාතුකාද්මවවීසතිවස්සානිරජ්ෙංකාමරසුං, මතසං

පච්ඡා නව නන්දා ද්මවවීසති, චන්දගුත්මතො චතුවීසති වස්සානි රජ්ෙං
කාමරසි. තත්ථ කාළාමසොකස්ස අට්ඨවීසතිවස්මසසු පන්නරස වස්සානි

මහට්ඨාගහිතානීතිතිතානිඨමපත්වාමසසානිමතරස වස්සානි, දසභාතුකානං

ද්මවවීසති, තථා නවනන්දානං ද්මවවීසති, චන්දගුත්තස්ස චුද්දසමවස්සං
ඨමපත්වා මතරස වස්සානීතිති පණ්ඩුකාභයස්ස සත්තති වස්සානි පරිපූරිංසු.

තථාචවුත්තං– 

‘‘පණ්ඩුකාභයනාමස්ස, රඤ්මඤොවස්සානිසත්තතී’’ති; 
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පටුන 

තත්ථ අකසොෙධම් රාජස්ස සත්තරසක  වස්කස ඉධ මුටසිවරාජා

ො  ොසීති තස්මං ෙම්බුදීමප අමසොකධම්මරාෙස්ස සත්තරසමම වස්මස

ඉධමුටසිමවොනාමරාොසට්ඨිවස්සානිරජ්ෙමනුසාසිත්වාකාලමකාසි. තථා

හිචන්දගුත්තස්සපුත්මතොබින්දුසාමරො අට්ඨවීසති වස්සානිරජ්ෙංකාමරසි, 

තමතො තස්ස පුත්මතො අමසොකධම්මරාො රජ්ෙං පාපුණි, තස්මා 
චන්දගුත්තස්ස මහට්ඨා වුත්මතසු චතුවීසතිවස්මසසු මතරස වස්සානි

ගහිතානීතිති තානි ඨමපත්වා මසසානි එකාදස වස්සානි, බින්දුසාරස්ස

අට්ඨවීසති වස්සානි, අමසොකස්ස අනභිසිත්තස්ස චත්තාරි වස්සානි, 
අභිසිත්තස්ස සත්තරස වස්සානීතිති එවං සට්ඨි වස්සානි ඉධ මුටසිවස්ස

පරිපූරිංසු.තථාචවුත්තං– 

‘‘මුටසිමවොසට්ඨිවස්සානි, ලඞ්කාරජ්ෙමකාරයී’’ති; 

කදවානංපියතිස්කසො රජ්ජං පාපුණීති අමසොකධම්මරාෙස්ස අට්ඨාරසමම
වස්මස පාපුණි. ඉදානි පරිනිබ්බුමත භගවති අොතසත්තුආදීනං
වස්සගණනාවමසනපරිනිබ්බානමතොද්වින්නංවස්සසතානංඋපරි ඡත්තිංසති

වස්සානි එකමතො ගමණත්වා දස්මසන්මතො ආහ ‘‘පරිනබ්බුකත ච

සම් ාසම්බුද්කධ’’තිආදි. තත්ථ අජාතසත්තුස්ස චතුවීසතීති

පරිනිබ්බානවස්සසඞ්ඛාතං අට්ඨමවස්සං මුඤ්චිත්වා වුත්තං. අකසොෙස්ස

පුත්තො දස භාතුෙරාජාකනොති කාළාමසොකස්ස පුත්තා භද්දමසමනො
මකොරණ්ඩවණ්මණොමඞ්කුමරොසබ්බඤ්ෙමහොොලිමකොඋභමකොසඤ්චමයො
මකොරමබයො නන්දිවඩ්ඪමනො පඤ්චමමකොති ඉමම දස භාතුකරාොමනොති
මවදිතබ්බා. උග්ගමසනනන්මදො පණ්ඩුකනන්මදො පණ්ඩුගතිනන්මදො
භූතපාලනන්මදො රට්ඨපාලනන්මදො මගොවිසාණකනන්මදො සවිද්ධකනන්මදො

මකවට්ටකනන්මදො ධනනන්මදොති ඉමම නවනන්දාති මවදිතබ්බා. එකතන

රාජවංසානුසාකරනාති එමතන ෙම්බුදීපවාසිරාජූනං වංසානුසාමරන
මවදිතබ්බමමතන්තිඅත්මථො. 

තම්බපණ්ණිදීපවාසීනම්පිපුනරාජූනංවමසනඑවංගණනාමවදිතබ්බා– 
සම්මාසම්බුද්ධස්සපරිනිබ්බානවස්සංඉධවිෙයස්සපඨමංවස්සන්තිකත්වා

තං අපමනත්වා පරිනිබ්බානවස්සමතො උද්ධං විෙයස්ස සත්තතිංස වස්සානි, 

තමතො අරාජිකමමකවස්සං, පණ්ඩුවාසුමදවස්සතිංසවස්සානි, අභයස්සවීසති

වස්සානි, පණ්ඩුකාභයස්ස අභිමසකමතො පුබ්මබ සත්තරස වස්සානි, 

අභිසිත්තස්ස සත්තති වස්සානි, මුටසිවස්ස සට්ඨි වස්සානි, 
මදවානංපියතිස්සස්ස පඨමං වස්සන්ති එවං පරිනිබ්බානමතො ද්වින්නං
වස්සසතානංඋපරිඡත්තිංසවස්සානිමවදිතබ්බානි. 

මෙට්ඨමාසස්ස පුණ්ණමයං මෙට්ඨනක්ඛත්තං මූලනක්ඛත්තං වා

මහොතීති ආහ ‘‘කජට්ඨමූ නක්ෙත්තං නා  කහොතී’’ති. තස්මං පන
නක්ඛත්මත කත්තබ්බඡණම්පි තන්නිස්සයත්තා තමමව නාමං ලභතීති
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මවදිතබ්බං. ම වන්තිමගානංවානනමතොමහසනමතො බාධනමතොමගවන්ති

ලද්ධසමඤ්ඤං මගවං. කරොහිතම රූපන්ති මගොකණ්ණමගමවසං. ජියන්ති

ධනුජියං. අනුබන්ධන්කතොතිපදසාඅනුධාවන්මතො.   ංකයවරාජා පස්සතූති

එත්ථ ‘‘අම්මහසු බහූසු දිට්මඨසු රාො අතිවිය භායිස්සතී’’ති ඉමනා

කාරමණන අත්තානමමව දස්මසතුං ‘‘මමංමයව පස්සතූ’’ති අධිට්ඨාසීති

මවදිතබ්බං. ‘‘චින්කතසී’’තිවත්වා තස්ස චින්තනාකාරං දස්මසන්මතොආහ 

‘‘ඉ ස්මං දීකප ජාකතො’’තිආදි. මථමරො තස්ස පරිවිතක්කං ොනිත්වා

අත්තමනො සභාවං කමථත්වා තං අස්සාමසතුකාමමො ‘‘ස ණා  යං 

 හාරාජා’’තිආදිමාහ. මහාරාෙ මයං සමණා නාම, ත්වං පරිවිතක්කං මා

අකාසීති වුත්තං මහොති. තකවව අනුෙම්පායාති තව අනුකම්පත්ථාය එව 

ආගතා, න විමුඛභාවත්ථායාති අධිප්පාමයො. ‘‘ඉමම සමණා නාමා’’ති

අොනන්තස්ස ‘‘සමණා මයං, මහාරාො’’ති කස්මා මථමරො ආහාති මච? 
අමසොකධම්මරාමෙන මපසිතසාසමනමනව පුබ්මබ ගහිතසමණසඤ්ඤං

සාමරතුං එවමාහාති. ඉමමත්ථං විභාමවතුං ‘‘කතන ච ස කයනා’’තිආදි
වුත්තං. 

අදිට්ඨා හුත්වා සහායකාති අදිට්ඨසහායො, අඤ්ඤමඤ්ඤං අදිස්වාව

සහායකභාවං උපගතාති වුත්තං මහොති. ඡාතපබ්බතපාකදති ඡාතවාහස්ස
නාමපබ්බතස්සපාමද.තං කිරපබ්බතංඅනුරාධපුරාපුබ්බදක්ඛිණදිසාභාමග
අතිමරකමයොෙනද්වයමත්ථමකතිට්ඨති. තම්හි ඨාමන පච්ඡා සද්ධාතිස්මසො

නාම මහාරාො විහාරං කාරාමපසි, තං ‘‘ඡාතවිහාර’’න්ති මවොහරිංසු. 

‘‘රථයට්ඨිප්ප ාණාති ආයාමමතො ච ආවට්ටමතො ච රථපමතොමදන

සමප්පමාණා’’තිතීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං.  හාවංකසපිවුත්තං– 

‘‘ඡාතපබ්බතපාදම්හි, තිස්මසොච මවළුයට්ඨිමයො; 

ොතාරථපමතොමදන, සමානාපරිමාණමතො’’ති. 

 ණ්ඨිපකද පන‘‘රථයට්ඨිප්පමාණාති රථස්සධෙයට්ඨිප්පමාණා’’තිවුත්තං. 

උප්පජ්ජිංසූති තස්ස අභිමසකසමකාලමමව උප්පජ්ජිංසු. එවමුත්තරිපි
වක්ඛමානානං අච්ඡරියානං පාතුභාමවො මවදිතබ්මබො. තථා ච වුත්තං 

 හාවංකස – 

‘‘මදවානංපියතිස්මසොමසො, රාොසිපිතුඅච්චමය; 

තස්සාභිමසමකනසමං, බහූනච්ඡරියානහූ’’ති. 

එො  තා යට්ඨි නා ාති කඤ්චනලතාය පටිමණ්ඩිතත්තා

එවංලද්ධනාමා එකා යට්ඨි අමහොසි. තං අ ඞ්ෙරිත්වා උප්පන්න තාතිතං
රෙතවණ්ණං යට්ඨිං අලඞ්කරිත්වා තත්මථව චිත්තකම්මකතා විය

උප්පන්නලතා. ොයතීති දිස්සති. කිඤ්ජක්ොනීති මකසරානි. එතානි ච
පුප්ඵයට්ඨියංනීතිලපුප්ඵාදීනි සකුණයට්ඨියඤ්චනානප්පකාරා මගපක්ඛිමනො



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

139 

පටුන 

තත්මථව චිත්තකම්මකතා විය පඤ්ඤායන්තීති දට්ඨබ්බං. කසතා

රජතයට්ඨීවාති රෙතමයයට්ඨි විය එකා යට්ඨි මසතවණ්ණාති අත්මථො. 

 තාති තත්මථව චිත්තකම්මකතා විය දිස්සමානලතා. නී ාදි යාදිසං 

පුප්ඵන්තියාදිසංමලොමකනීතිලාදිපුප්ඵංඅත්ථි, තාදිසංපුප්ඵයට්ඨිම්හි ඛායතීති
අත්මථො. 

අකනෙවිහිතං රතනං උප්පජ්ජීති අමනකප්පකාරං රතනං සමුද්දමතො
සයමමව තීරං ආරුහිත්වා මවලන්මත ඌමමවගාභිොතමරියාදවට්ටි විය

උප්පජ්ජි, උට්ඨහිත්වාඅට්ඨාසීතිඅත්මථො. තම්බපණ්ණියංපනඅට්ඨමුත්තා

උප්පජ්ජිංසූති එත්ථාපි තම්බපණ්ණියං සමුද්දමතො සයමමව උට්ඨහිත්වා
ොතිමතො අට්ඨ මුත්තා සමුද්දතීමර වුත්තනමයමනව ඨිතාති මවදිතබ්බා.

වුත්තඤ්මහතං  හාවංකස – 

‘‘ලඞ්කාදීපම්හිසකමල, නිධමයොරතනානිච; 

අන්මතොඨිතානිඋග්ගන්ත්වා, පථවීතලමාරුහුං. 

‘‘ලඞ්කාදීපසමීපම්හි, භින්නනාවාගතානිච; 

තත්රොතානිචථලං, රතනානිසමාරුහුං. 

‘‘හයගො රථාමලකා, වලයඞ්ගුලිමවඨකා; 

කකුධඵලාපාකතිකා, ඉච්මචතාඅට්ඨොතිමතො. 

‘‘මුත්තාසමුද්දාඋග්ගන්ත්වා, තීමරවට්ටිවියඨිතා; 

මදවානංපියතිස්සස්ස, සබ්බපුඤ්ඤවිෙම්භිත’’න්ති. 

හයමුත්තාති අස්සරූපසණ්ඨානමුත්තා.  ජමුත්තාති හත්ථිරූපසණ්ඨානා.
එවං සබ්බත්ථ තංතංසණ්ඨානවමසන මුත්තාමභමදො මවදිතබ්මබො. 

අඞ්ගුලිකවඨෙමුත්තාති අඞ්ගුලීයකසණ්ඨානා, මුද්දිකාසණ්ඨානාති අත්මථො. 

ෙකුධඵ මුත්තාති කකුධරුක්ඛඵලාකාරා බහූ අසාමුද්දිකා මුත්තා. 

රාජෙකුධභණ්ඩානීති රාොරහඋත්තමභණ්ඩානි. තානි සරූමපන

දස්මසන්මතො ආහ ‘‘ඡත්තං චා ර’’න්තිආදි. අඤ්ඤඤ්ච බහුවිධං

පණ්ණාකාරං පහිණීති සම්බන්මධො. සඞ්ෙන්ති අභිමසකාසිඤ්චනකං
සාමුද්දිකං දක්ඛිණාවට්ටං සඞ්ඛං. අමනොතත්මතොදකමමව 

‘‘ ඞ්ක ොදෙ’’න්ති වුත්තං. වඩ්ඪ ානන්ති අලඞ්කාරචුණ්ණං.

‘‘නහානචුණ්ණ’’න්ති මකචි. වටංසෙන්ති කණ්ණපිළන්ධනවටංසකන්ති

වුත්තං මහොති. ‘‘වටංසකං කණ්ණචූළිකට්ඨාමන ඔලම්බක’’න්තිපි වදන්ති. 

භිඞ් ාරන්ති සුවණ්ණමයං මහාභිඞ්ගාරං. ‘‘මකරමුඛසණ්ඨානා

බලිකම්මාදිකරණත්ථං කතා භාෙනවිකතී’’තිපි වදන්ති. නන්දියාවට්ටන්ති

කාකපදසණ්ඨානා මඞ්ගලත්ථං කතා සුවණ්ණභාෙනවිකති. ෙඤ්ඤන්ති 

ඛත්තියකුමාරිං. අකධොවි ං දුස්සයු න්ති කිලිට්මඨ ොමත අග්ගම්හි
පක්ඛිත්තමත්මත පරිසුද්ධභාවමුපගච්ඡන්තං අමධොවිමං දුස්සයුගං. 
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පටුන 

හත්ථපුඤ්ඡනන්ති පීතවණ්ණං මහග්ඝං හත්ථපුඤ්ඡනපටං. හරිචන්දනන්ති

හරිවණ්ණචන්දනං, සුවණ්ණවණ්ණචන්දනන්ති අත්මථො. මලොහිතචන්දනං

වා, මගොසිතචන්දනන්ති අත්මථො. තං කිර උද්ධමන කුථිතමතලම්හි 
පක්ඛිත්තමත්තං සකලම්පි මතලං අග්ගඤ්ච නිබ්බාපනසමත්ථං චන්දනං.

මතමනව ‘‘මගොසිතචන්දන’’න්තිවුච්චති. මගොසද්මදනහි ෙලං වුච්චති, තං
විය සිතං චන්දනං මගොසිතචන්දනං. නාගභවනසම්භවං 

අරුණවණ්ණ ත්තිෙං.හරීතෙං ආ  ෙන්තිඅගදහරීතකංඅගදාමලකං.තං
ඛිප්පමමවසරීරමලමසොධනාදිකරණසමත්ථං මහොති. 

උණ්හීසන්ති උණ්හීසපට්ටං. කවඨනන්ති සීසමවඨනං. සාරපා ඞ් න්ති 

උත්තමං රතනපාමඞ්ගසුත්තං. වත්ථකෙොටිෙන්ති වත්ථයුගමමව. 

නා  ාහටන්තිනාමගහිආහටං.  -කාමරො පදසන්ධිකමරො. අ කතොසධන්ති

එවංනාමකාගුළිකොති, අමතසදිසකිච්චත්තාඑවංවුච්චති.තංකිරපරිපන්ථං
විධමමත්වා සබ්බත්ථ සාමධන්මතහි අගමදොසධසම්භාමරහි මයොමෙත්වා
වට්මටත්වාකතංගුළිකං.තං පනරාජූනං මුඛමසොධනනහානපරිමයොසාමන

මහතා පරිහාමරන උපමනන්ති. මතන මත අඞ්ගරාගං නාම කමරොන්ති, 
කමරොන්තා ච යථාරහං ද්වීහි තීහි අගමදොසධරඞ්ගතිලකාහි
නලාටකඅංසකූටඋරමජ්ඣසඞ්ඛාතං අඞ්ගං සජ්මෙත්වා අඞ්ගරාගං

කමරොන්තීති මවදිතබ්බං. සා පන ගුළිකා අහිවිච්ඡිකාදීනම්පි විසං හනති, 

මතනපිතංවුච්චති ‘‘අමමතොසධ’’න්ති. 

අහං බුද්ධඤ්චාතිආදීසු සබ්බධම්මම යාථාවමතො අබුජ්ඣි පටිබුජ්ඣීති

බුද්මධොති සඞ්ඛයං ගතං සම්මාසම්බුද්ධඤ්ච, අධිගතමග්මග
සච්ඡිකතනිමරොමධ යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ෙමාමන ච අපාමයසු අපතමාමන
ධාමරතීති ධම්මමොති සඞ්ඛයං ගතං පරියත්තියා සද්ධිං නව

මලොකුත්තරධම්මඤ්ච, දිට්ඨිසීලසාමඤ්මඤනසංහතත්තාසඞ්මඝොතිසඞ්ඛයං

ගතංඅරියසාවකසඞ්ඝඤ්චඅහංසරණං ගමතොපරායණන්තිඋපගමතො, භජිං
මසවින්තිඅත්මථො. අථවාහිංසතිතප්පසාදතග්ගරුකතාහි විහතකිමලමසන
තප්පරායණතාකාරප්පවත්මතන චිත්තුප්පාමදන සරණගතානං මතමනව
සරණගමමනන භයං සන්තාසං දුක්ඛං දුග්ගතිං පරිකිමලසං හනති

විනාමසතීති සරණං, රතනත්තයස්මසතංඅධිවචනං.අපිචසම්මාසම්බුද්මධො
හිමත පවත්තමනන අහිතා ච නිවත්තමනන සත්තානං භයං හිංසතීති
සරණන්තිවුච්චති.ධම්මමොපි භවකන්තාරාඋත්තාරමණනඅස්සාසදාමනනච
සත්තානංභයංහිංසතීතිසරණන්තිවුච්චති. සඞ්මඝොපිඅප්පකානම්පිකාරානං
විපුලඵලපටිලාභකරමණන සත්තානං භයං හිංසතීති සරණන්ති වුච්චති.
ඉමනා අත්මථන සරණභූතං රතනත්තයං මතමනව කාරමණන සරණන්ති

ගමතොඅවගමතො, ොනින්තිඅත්මථො. උපාසෙත්තංකදකසසින්තිරතනත්තයං 
උපාසතීතිඋපාසමකොතිඑවංදස්සිතංඋපාසකභාවංමයිඅභිනිවිට්ඨංවාචාය

පකාමසසින්ති අත්මථො, ‘‘උපාසමකොහං අජ්ෙතග්මග පාණුමපතං සරණං

ගමතො’’තිඑවංඋපාසකත්තං පටිමවමදසින්තිවුත්තංමහොති. සෙයපුත්තස්ස
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සාසකනති සකයස්ස සුද්මධොදනස්ස පුත්මතො මසො භගවා සකයපුත්මතො, 

තස්සසකයපුත්තස්ස සාසමනතිඅත්මථො. සද්ධාතිසද්ධාය, ‘‘සයංඅභිඤ්ඤා 

සච්ඡිකත්වා’’තිආදීසුවියයකාරමලොමපොදට්ඨබ්මබො. උකපහීති උපගච්ඡ. 

අකසොෙරඤ්ඤාකපසිකතනඅභිකසකෙනාති අමසොකරඤ්ඤාමපසිමතන
අභිමසකුපකරමණන. යදා හි මදවානංපියතිස්මසො මහාරාො අත්තමනො 
සහායස්ස ධම්මාමසොකරඤ්මඤො ඉමතො මවළුයට්ඨියාදමයො මහාරමහ
පණ්ණාකාමර මපමසසි. තදා මසොපි මත දිස්වා පසීදිත්වා අතිවිය තුට්මඨො

‘‘ඉමමහි අතිමරකතරං කිං නාම මහග්ඝං පටිපණ්ණාකාරං සහායස්ස මම

මපමසස්සාමී’’ති අමච්මචහි සද්ධිං මන්මතත්වා ලඞ්කාදීමප

අභිමසකපරිහාරංපුච්ඡිත්වා‘‘නතත්ථ ඊදිමසොඅභිමසකපරිහාමරොඅත්ථී’’ති

සුත්වා ‘‘සාධුවතමමසහායස්සඅභිමසකපරිහාරං මපමසස්සාමී’’තිවත්වා
සාමුද්දිකසඞ්ඛාදීනි තීණි සඞ්ඛානි ච ගඞ්මගොදකඤ්ච 
අරුණවණ්ණමත්තිකඤ්ච අට්ඨට්ඨ ඛත්තියබ්රාහ්මණගහපතිකඤ්ඤාමයො ච 

සුවණ්ණරෙතමලොහමත්තිකාමයඝමටචඅට්ඨහිමසට්ඨිකුමලහිසද්ධිංඅට්ඨ

අමච්චකුලානි චාති එවං සබ්බට්ඨකං නාම ඉධ මපමසසි ‘‘ඉමමහි මම

සහායස්ස පුන අභිමසකං කමරොථා’’ති, අඤ්ඤඤ්ච අභිමසකත්ථාය බහුං

පණ්ණාකාරං මපමසසි. මතන වුත්තං ‘‘අමසොකරඤ්ඤා මපසිමතන

අභිමසමකනා’’ති.එමකොමාමසොඅභිසිත්තස්සඅස්සාති එෙ ාසාභිසිත්කතො. 
කථං පන තස්ස තදා එකමාසාභිසිත්තතා විඤ්ඤායතීති ආහ 

‘‘විසාෙපුණ්ණ ායං හිස්ස අභිකසෙ ෙංසූ’’ති, පුබ්මබ කතාභිමසකස්සපි
අමසොකරඤ්ඤා මපසිමතනඅනග්මඝනපරිහාමරනවිසාඛපුණ්ණමායං පුන 

අභිමසකමකංසූතිඅත්මථො.වුත්තඤ්මහතං  හාවංකස – 

‘‘මතමගසිරමාසස්ස, ආදිචන්මදොදයංදිමන; 

අභිසිත්තඤ්චලඞ්කින්දං, අමච්චාසාමභත්තිමනො. 

‘‘ධම්මාමසොකස්සවචනං, සුත්වාසාමහිමතරතා; 

පුනාපිඅභිමසචිංසු, ලඞ්කාහිතසුමඛරත’’න්ති. 

දීපවංකසපිමචතංවුත්තං– 

‘‘විසාඛමාමසද්වාදසියං, ෙම්බුදීපාඉධාගතා; 

අභිමසකංසපරිවාරං, අමසොකධම්මමනමපසිතං. 

‘‘දුතියංඅභිසිඤ්චිත්ථ, රාොනංමදවානංපියං; 

අභිසිත්මතොදුතියාභිමසමකන, විසාඛමාමසඋමපොසමථ. 

‘‘තමතොමාමසඅතික්කම්ම, මෙට්ඨමාමසඋමපොසමථ; 

මහින්මදොසත්තමමොහුත්වා, ෙම්බුදීපාඉධාගමතො’’ති. 
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තදා පන තස්ස රඤ්මඤො විසාඛපුණ්ණමාය අභිමසකස්ස කතත්තා
තමතො පභුතියාවජ්ෙතනාවිසාඛපුණ්ණමායමමවඅභිමසකකරණමාචිණ්ණං.

අභිමසකවිධානඤ්මචත්ථ එවං මවදිතබ්බං – අභිමසකමඞ්ගලත්ථං
අලඞ්කතප්පටියත්තස්ස මණ්ඩපස්ස අන්මතො කතස්ස
උදුම්බරසාඛමණ්ඩපස්ස මජ්මඣ සුප්පතිට්ඨිමත උදුම්බරභද්දපීඨම්හි
අභිමසකාරහං අභිෙච්චං ඛත්තියං නිසීදාමපත්වා පඨමං තාව
මඞ්ගලාභරණභූසිතා ොතිසම්පන්නා ඛත්තියකඤ්ඤා ගඞ්මගොදකපුණ්ණං
සාමුද්දිකං දක්ඛිණාවට්ටසඞ්ඛං උමභොහි හත්මථහි සක්කච්චං ගමහත්වා

සීමසොපරි උස්සාමපත්වා මතන තස්ස මුද්ධනි අභිමසමකොදකං අභිසිඤ්චති, 

එවඤ්ච වමදති ‘‘මදව, තං සබ්මබපි ඛත්තියගණා අත්තානමාරක්ඛණත්ථං 

ඉමනා අභිමසමකන අභිමසකිකං මහාරාෙං කමරොන්ති, ත්වං රාෙධම්මමසු 

ඨිමතො ධම්මමන සමමන රජ්ෙං කාමරහි, එමතසු ඛත්තියගමණසු ත්වං

පුත්තසිමනහානුකම්පාය සහිතචිත්මතො හිතසමමමත්තචිත්මතො ච භව, 

රක්ඛාවරණගුත්තියාමතසංරක්ඛිමතොච භවාහී’’ති. 

තමතො පුන පුමරොහිමතොපි පුමරොහිච්චට්ඨානානුරූපාලඞ්කාමරහි 
අලඞ්කතප්පටියත්මතොගඞ්මගොදකපුණ්ණංරෙතමයසඞ්ඛංඋමභොහිහත්මථහි
සක්කච්චං ගමහත්වා තස්ස සීමසොපරි උස්සාමපත්වා මතන තස්ස මුද්ධනි

අභිමසමකොදකං අභිසිඤ්චති, එවඤ්ච වමදති ‘‘මදව, තං සබ්මබපි
බ්රාහ්මණගණා අත්තානමාරක්ඛණත්ථං ඉමනා අභිමසමකන අභිමසකිකං

මහාරාෙං කමරොන්ති, ත්වං රාෙධම්මමසු ඨිමතො ධම්මමන සමමන රජ්ෙං 

කාමරහි, එමතසු බ්රාහ්මමණසු ත්වං පුත්තසිමනහානුකම්පාය සහිතචිත්මතො 

හිතසමමමත්තචිත්මතො ච භව, රක්ඛාවරණගුත්තියා මතසං රක්ඛිමතො ච

භවාහී’’ති. 

තමතො පුන මසට්ඨිපි මසට්ඨිට්ඨානානුරූපභූසනභූසිමතො 
ගඞ්මගොදකපුණ්ණංරතනමයසඞ්ඛංඋමභොහිහත්මථහිසක්කච්චංගමහත්වා
තස්ස සීමසොපරි උස්සාමපත්වා මතන තස්ස මුද්ධනි අභිමසමකොදකං

අභිසිඤ්චති, එවඤ්ච වමදති ‘‘මදව තං සබ්මබපි ගහපතිගණා
අත්තානමාරක්ඛණත්ථං ඉමනා අභිමසමකන අභිමසකිකං මහාරාෙං 

කමරොන්ති, ත්වං රාෙධම්මමසු ඨිමතො ධම්මමන සමමන රජ්ෙං කාමරහි, 

එමතසු ගහපතිගමණසු ත්වං පුත්තසිමනහානුකම්පාය සහිතචිත්මතො

හිතසමමමත්තචිත්මතො ච භව, රක්ඛාවරණගුත්තියා මතසං රක්ඛිමතො ච

භවාහී’’ති. 

මත පන තස්ස එවං වදන්තා ‘‘සමච ත්වං අම්හාකං වචනානුරූමපන 

රජ්ෙං කාමරස්සසි, ඉච්මචතං කුසලං. මනො මච කාමරස්සසි, තව මුද්ධා

සත්තධාඵලතූ’’ති එවංරඤ්මඤොඅභිසපන්තිවියාතිදට්ඨබ්බං.ඉමස්මංපන
දීමප මදවානංපියතිස්සස්ස මුද්ධනි ධම්මාමසොමකමනව ඉධ මපසිතා
ඛත්තියකඤ්ඤාමයව අමනොතත්මතොදකපුණ්මණන
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පටුන 

සාමුද්දිකදක්ඛිණාවට්ටසඞ්මඛන අභිමසමකොදකං අභිසිඤ්චීති වදන්ති.
ඉදඤ්ච යථාවුත්තං අභිමසකවිධානං මජ්ඣිමනිකාමය 

චූළසීහනාදසුත්තවණ්ණනායං සීහළට්ඨකථායම්පි ‘‘පඨමං තාව අභිමසකං 
ගණ්හන්තානං රාජූනං සුවණ්ණමයාදීනි තීණි සඞ්ඛානි ච ගඞ්මගොදකඤ්ච

ඛත්තියකඤ්ඤඤ්ච ලද්ධුංවට්ටතී’’තිආදිනාවුත්තන්තිවදන්ති. 

සම්ක ොදනීයං ෙථං ෙථය ාකනොති 
පීතිපාමමොජ්ෙසඞ්ඛාතසම්මමොදෙනනමතො සම්මමොදිතුං යුත්තභාවමතො ච

සම්මමොදනීතියං ‘‘කච්චි භන්මත ඛමනීතියං, කච්චි යාපනීතියං, කච්චි මවො

අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාමරො’’ති එවමාදිකථං

කථයමාමනො. ඡ ජකන දස්කසසීති රඤ්ඤා සද්ධිං ආගතානං ‘‘න ඉමම

යක්ඛා, මනුස්සා ඉමම’’ති සඤ්ොනනත්ථං භණ්ඩුකස්ස උපාසකස්ස

ආනීතිතත්තා මතන සද්ධිං ඡ ෙමන දස්මසසි. කතවිජ්ජාති
පුබ්මබනිවාසදිබ්බචක්ඛුආසවක්ඛයසඞ්ඛාතාහි තීහි විජ්ොහි සමන්නාගතා. 

ඉද්ධිප්පත්තාති ඉද්ධිවිධඤාණං පත්තා. කචකතොපරියකෙොවිදාති පමරසං

චිත්තාචාමර කුසලා. එවමමත්ථ පඤ්ච අභිඤ්ඤා සරූමපන වුත්තා, 

දිබ්බමසොතං පන තාසං වමසන ආගතමමව මහොති. බහූති එවරූපා
ඡළභිඤ්ඤා බුද්ධසාවකා බහූ ගණනපථං අතික්කන්තා සකලෙම්බුදීපං

කාසාවපජ්මෙොතංකත්වාවිචරන්තීති.මකචිපන‘‘මතවිජ්ො ඉද්ධිප්පත්තාච
ඛීණාසවා මචමතොපරියමකොවිදා මකචි ඛීණාසවාති විසුං මයොමෙත්වා 

‘අරහන්මතො’තිඉමනාසුක්ඛවිපස්සකාවුත්තා’’තිවදන්ති. 

පඤ්ඤාකවයයත්තියන්ති පඤ්ඤාපාටවං, පඤ්ඤාය තික්ඛවිසදභාවන්ති

අත්මථො. ආසන්නන්ති ආසන්මන ඨිතං. සාධු  හාරාජ පණ්ඩිකතොසීති

රාොනංපසංසති.පුන වීමංසන්මතො ‘‘අත්ථිපනකත හාරාජා’’තිආදිමාහ. 

චූළහත්ථිපකදොප සුත්තන්තං ෙකථසීති ‘‘අයං රාො ‘ඉමම සමණා නාම 

ඊදිසා, සීලාදිපටිපත්ති ච මතසං ඊදිසී’ති ච න ොනාති, හන්ද නං ඉමාය 
චූළහත්ථිපමදොපමසුත්තන්තමදසනාය සමණභාවූපගමනං

සමණපටිපත්තිඤ්ච විඤ්ඤාමපස්සාමී’’ති චින්මතත්වා පඨමං 

චූළහත්ථිපකදොප සුත්තන්තං කමථසි.තත්ථහි– 

‘‘එවමමව මඛො, බ්රාහ්මණ, ඉධ තථාගමතො මලොමක උප්පජ්ෙති

අරහං සම්මාසම්බුද්මධො විජ්ොචරණසම්පන්මනො…මප.… සාත්ථං

සබයඤ්ෙනං මකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකාමසති, තං
ධම්මංසුණාතිගහපති වා ගහපතිපුත්මතොවාඅඤ්ඤතරස්මංවාකුමල

පච්චාොමතො, මසොතංධම්මංසුත්වාතථාගමත සද්ධංපටිලභති, මසො
මතන සද්ධාපටිලාමභන සමන්නාගමතො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති

‘සම්බාමධො ඝරාවාමසො රමෙොපමථො, අබ්මභොකාමසොපබ්බජ්ො, නයිදං
සුකරං අගාරං අජ්ඣාවසතා එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං

සඞ්ඛලිඛිතංබ්රහ්මචරියංචරිතුං, යන්නූනාහං මකසමස්සුංඔහාමරත්වා
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කාසායානි වත්ථානි අච්ඡාමදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං 

පබ්බමෙයය’න්ති. මසො අපමරන සමමයන අප්පං වා මභොගක්ඛන්ධං
පහාය මහන්තං වා මභොගක්ඛන්ධං පහාය අප්පං වා ඤාතිපරිවට්ටං
පහාය මහන්තං වා ඤාතිපරිවට්ටං පහාය මකසමස්සුං ඔහාමරත්වා
කාසායානිවත්ථානිඅච්ඡාමදත්වාඅගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බෙති. 

‘‘මසො එවං පබ්බජිමතො සමාමනො භික්ඛූනං
සික්ඛාසාජීවසමාපන්මනො පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා

පටිවිරමතො මහොති නිහිතදණ්මඩො නිහිතසත්මථො, ලජ්ජී දයාපන්මනො
සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පීවිහරති. 

‘‘අදින්නාදානං පහායඅදින්නාදානාපටිවිරමතො මහොතිදින්නාදායී

දින්නපාටිකඞ්ඛී, අමථමනනසුචිභූමතනඅත්තනා විහරතී’’ති (ම.නි. 
1.291-292) – 

එවමාදිනා සාසමන සද්ධාපටිලාභං පටිලද්ධසද්මධහි ච පබ්බජ්ජුපගමනං
පබ්බජිමතහිචපටිපජ්ජිතබ්බාසීලක්ඛන්ධාදමයොධම්මා පකාසිතා. 

රාජා සුත්තන්තං සුණන්කතොකයව අඤ්ඤාසීති ‘‘මසො

බීෙගාමභූතගාමසමාරම්භා පටිවිරමතො මහොති, එකභත්තිමකො මහොති

රත්තුපරමතො විරමතො විකාලමභොෙනා’’ති එවං තස්මං සුත්තන්මත (ම. නි.

1.293) ආගතත්තා තං සුණන්මතොමයව අඤ්ඤාසි. ඉකධව වසිස්සා ාතින

තාව රත්තියා උපට්ඨිතත්තා අනාගතවචනමකාසි. ආ තඵක ොති

අනාගාමඵලංසන්ධායාහ, සම්පත්තඅනාගාමඵමලොතිඅත්මථො.තමතොමයවච

විමසසමතො අවිපරීතවිදිතසත්ථුසාසනත්තා විඤ්ඤාතසාසකනො. ඉදාන

පබ්බජිස්සතීති ගහිලිඞ්මගන ආනීතිතකිච්චස්ස නිට්ඨිතත්තා එවමාහ. 

අචිරපක්ෙන්තස්ස රඤ්කඤොති රඤ්මඤ අචිරපක්කන්මතති අත්මථො. 

අධිට්ඨහිත්වාති අන්මතොතම්බපණ්ණිදීමප සමාගතා සුණන්තූති 
අධිට්ඨහිත්වා. 

භූ ත්ථරණසඞ්කෙකපනාති භූමත්ථරණාකාමරන. උප්පාතපාඨොති

නිමත්තපාඨකා, මනමත්තකාති අත්මථො.  හිතා දාන ඉක හි පථවීති

ආසනානං පථවියං අත්ථතත්තා එවමාහංසු. පතිට්ඨහිස්සතීති

චින්කතන්කතොති එත්ථ මතන කාරමණන සාසනපතිට්ඨානස්ස අභාවමතො
අවස්සං පතිට්ඨහන්තස්ස සාසනස්ස පුබ්බනිමත්තමදන්ති එවං

පුබ්බනිමත්තභාමවනසල්ලක්මඛසීතිමවදිතබ්බං. පණීකතනාතිඋත්තමමන. 

සහත්ථාති සහත්මථන සන්තප්කපත්වාති සුට්ඨු තප්මපත්වා, පරිපුණ්ණං

සුහිතං යාවදත්ථං කත්වාති අත්මථො. කපතවත්ථුං වි ානවත්ථුං 

සච්චසංයුත්තඤ්ච ෙකථසීති මදසනාවිධිකුසමලො මථමරො ෙනස්ස සංමවගං
ෙමනතුං පඨමං මපතවත්ථුං කමථත්වා තදනන්තරං සංමවගොතං ෙනං
අස්සාමසතුං සග්ගකථාවමසන විමානවත්ථුඤ්ච කමථත්වා තදනන්තරං
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පටිලද්ධස්සාසානං ‘‘මාඑත්ථඅස්සාදංකමරොථ නිබ්බානංවිනානඅඤ්ඤං

කිඤ්චි සඞ්ඛාරගතං ධුවං නාම අත්ථි, තස්මා පරමස්සාසකං 

නිබ්බානමධිගන්තුංවායමථා’’තිසච්චපටිමවධත්ථායඋස්සාහංෙමනන්මතො
අන්මත සච්චසංයුත්තංකමථසීතිමවදිතබ්බං. 

කතසං සුත්වාති මතසං සන්තිකා මථරානං ගුණකථං සුත්වා. රඤ්කඤො

සංවිදිතං ෙත්වාති රඤ්මඤො නිමවදනං කත්වා, රාොනං පටිමවදයිත්වාති

අත්මථො. අ ං  ච්ඡා ාති පුරස්ස අච්චාසන්නත්තා සාරුප්පං න මහොතීති

පටිපක්ඛිපන්මතො ආහ. ක ඝවනංනා  උයයානන්ති මහාමමඝවනුයයානං.
තස්ස කිර උයයානස්ස භූමග්ගහණදිවමස අකාලමහාමමමඝො උට්ඨහිත්වා 
සබ්බතළාකමපොක්ඛරණිමයො පූමරන්මතො ගම්හාභිහතරුක්ඛලතාදීනං

අනුග්ගණ්හන්මතොව පාවස්සි, මතන කාරමණන තං මහාමමඝවනං නාම

උයයානංොතං.වුත්තඤ්මහතං  හාවංකස – 

‘‘උයයානට්ඨානග්ගහමණ, මහාමමමඝොඅකාලමෙො; 

පාවස්සිමතනඋයයානං, මහාමමඝවනංඅහූ’’ති. 

සුෙසයිතභාවංපුච්ඡිත්වාති‘‘කච්චි, භන්මත, ඉධසුඛංසයිත්ථ, තුම්හාකං

ඉධ නිවාමසො සුඛ’’න්ති එවං සුඛසයිතභාවං පුච්ඡිත්වා තමතො මථමරන

‘‘සුඛසයිතම්හි, මහාරාෙ, භික්ඛූනංඵාසුකමදං උයයාන’’න්තිවුත්මත ‘‘එවං

සති ඉදං මනො උයයානං දස්සාමී’’ති චින්මතත්වා ‘‘ෙප්පති, භන්කත, 

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ආරාක ො’’ති පුච්ඡි. ඉ ං සුත්තන්ති 

මවළුවනාරාමපටිග්ගහමණ වුත්තමමං සුත්තං. උදෙන්ති දක්ඛිමණොදකං. 

 හාක ඝවනුයයානංඅදාසීති‘‘ඉමං මහාමමඝවනුයයානංසඞ්ඝස්සදම්මී’’ති
වත්වා මෙට්ඨමාසස්ස කාළපක්මඛ දුතියදිවමස අදාසි. මහාවිහාරස්ස
දක්ඛිමණොදකපාමතමනවසද්ධිංපතිට්ඨිතභාමවපිනතාවතත්ථ විහාරකම්මං

නිට්ඨිතන්තිආහ ‘‘ඉදඤ්චපඨ ංවිහාරට්ඨානං භවිස්සතී’’ති. පුනදිවකසපීති

කාළපක්ඛස්ස දුතියදිවමසමයව. අඩ්ඪනව ානං පාණසහස්සානන්ති

අඩ්මඪන නවමානංපාණසහස්සානං, පඤ්චසතාධිකානංඅට්ඨසහස්සානන්ති

අත්මථො. කජොතිපාතුභාවට්ඨානන්ති ඤාණාමලොකස්ස පාතුභාවට්ඨානං. 

අප්ප ාදසුත්තන්ති අඞ්ගුත්තරනිකාමය  හාඅප්ප ාදසුත්තං, 
රාමෙොවාදසුත්තන්තිවුත්තංමහොති. 

 හච්චන්ති කරණත්මථ පච්චත්තවචනං, මහතා රාොනුභාමවනාති

අත්මථො. තුම්මහ ොනනත්ථන්ති සම්බන්මධො. අරිට්කඨො නා  අ ච්කචොති

රඤ්මඤො භාගමනමයයො අරිට්මඨො නාම අමච්මචො. පඤ්චපණ්ණාසායාති

එත්ථ ‘‘චතුපණ්ණාසායා’’ති වත්තබ්බං. එවඤ්හි සති උපරි වුච්චමානං

‘‘ද්වාසට්ඨිඅරහන්මතො’’තිවචනංසමමති.මතමනවච සීහළභාසායලිඛිමත 

 හාවංකස ‘‘චතුපණ්ණාසාය සද්ධි’’න්ති වුත්තං. දසභාතිෙස ාකු ං

රාජකු න්ති මුටසිවස්ස පුත්මතහි අභමයො මදවානංපියතිස්මසො මහානාමගො
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පටුන 

උත්තිමයො මත්තාභමයො සූරතිස්මසොති එවමාදීහි දසහි භාතිමකහි

සමාකිණ්ණං රාෙකුලං. කචතියගරිම්හි වස්සං වසිංසූති
ආසාළ්හීපුණ්ණමදිවමස රඤ්ඤා දින්නවිහාමරමයව පටිග්ගමහත්වා 

පාටිපදදිවමස වස්සං වසිංසු. පවාකරත්වාති මහාපවාරණාය පවාමරත්වා. 

ෙත්තිෙපුණ්ණ ායන්ති අපරකත්තිකපුණ්ණමායං. මහාමහින්දත්මථමරො හි
පුරිමකායං උපගන්ත්වා වුත්ථවස්මසො මහාපවාරණාය පවාමරත්වා තමතො
එකමාසං අතික්කම්ම චාතුමාසිනියං පුණ්ණමදිවමස අරියගණපරිවුමතො

රාෙකුලං ගන්ත්වා මභොෙනාවසාමන ‘‘මහාරාෙ, අම්මහහි චිරදිට්මඨො 

සම්මාසම්බුද්මධො’’තිආදිවචනමබ්් වි.එවඤ්චකත්වාවක්ඛති ‘‘පුණ්ණමායං

මහාවීමරො, චාතුමාසිනියා ඉධා’’ති. යං පමනත්ථ කෙනචි වුත්තං

‘‘වුත්ථවස්මසො පවාමරත්වාති චාතුමාසිනියා පවාරණායාති අත්මථො, 
පඨමපවාරණාය වා පවාමරත්වා එකමාසං තත්මථව වසිත්වා 

කත්තිකපුණ්ණමයං අමවොච, අඤ්ඤථා ‘පුණ්ණමායං මහාවීමරො’ති 

වුත්තත්තා න සක්කා ගමහතු’’න්ති, තත්ථ චාතුමාසිනියා පවාරණායාති
අයමත්ථවිකප්මපො න යුජ්ෙති. න හි පුරිමකාය වස්සූපගතා චාතුමාසිනියං

පවාමරන්ති. චිරදිට්කඨො සම් ාසම්බුද්කධොති සත්ථුස්ස සරීරාවයමවො ච 
සම්මාසම්බුද්මධොමයවාතිකත්වාඅවයමවසමුදායමවොහාරවමසනඑවමාහාති

දට්ඨබ්බංයථා ‘‘සමුද්මදොදිට්මඨො’’ති. 

මථමරන වුත්තම්පි ගමනකාරණං ඨමපත්වා ඉධ වාමස පමයොෙනමමව 

දස්මසත්වාගමනං පටිමසමධතුකාමමොආහ ‘‘අහංභන්කත තුම්කහ’’තිආදි. 

අභිවාදනාදීසු ආචරියං දිස්වා අභිවාදනකරණං අභිවාදනං නාම. යස්මං වා

දිසාභාමග ආචරිමයො වසති ඉරියාපමථ කප්මපන්මතො, තමතො අභිමුමඛොව

වන්දිත්වා ගච්ඡති, වන්දිත්වා තිට්ඨති, වන්දිත්වා නිසීදති, වන්දිත්වා

නිපජ්ෙති, ඉදං අභිවාදනං නාම. ආචරියං පන දූරමතොව දිස්වා පච්චුට්ඨාය

පච්චුග්ගමනකරණං පච්චුට්ඨානං නාම. ආචරියං පන දිස්වා අඤ්ෙලිං

පග්ගය්හසීමසඨමපත්වාආචරියංනමස්සති, යස්මං දිසාභාමගමසොවසති, 

තදභිමුමඛොපිතමථවනමස්සති, ගච්ඡන්මතොපිඨිමතොපිනිසින්මනොපි අඤ්ෙලිං

පග්ගය්හ නමස්සතිමයවාති ඉදං අඤ්ජලිෙම් ං නාම. අනුච්ඡවිකකම්මස්ස

පනකරණං සාමීචිෙරණං නාම.චීවරාදීසුහි චීවරංමදන්මතොනයංවාතංවා

මදති, මහග්ඝං සතමූලග්ඝම්පි පඤ්චසතමූලග්ඝම්පි සතසහස්සමූලග්ඝම්පි
මදතිමයව. පිණ්ඩපාතාදීසුපි එමසව නමයො. ඉදං සාමීචිකරණං නාම. 

සරීරධාතුකයොති සරීරාවයවා. අඤ්ඤාතන්ති අඤ්ඤාතං, විදිතං මයාති

අත්මථො. කුකතො ච්ඡා ාතිකුමතොලභිස්සාම. සු කනනසද්ධිං  න්කතහීති

පඨමමමව සාමමණරස්ස කථිතත්තා වා ‘‘ොනාති එස 

අම්හාකමධිප්පාය’’න්තිඤත්වාවාඑවමාහාතිදට්ඨබ්බං. 

අප්කපොස්සුක්කෙොත්වං හාරාජාතිමහාරාෙ ත්වංධාතූනංපටිලාමභමා

උස්සුක්කංකමරොහි, මාත්වංතත්ථවාවමටොභව, අඤ්ඤංතයා කත්තබ්බං
කමරොහීතිඅධිප්පාමයො.ඉදානිතමදවරඤ්ඤාකත්තබ්බකිච්චංදස්මසන්මතො 
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‘‘වීථිකයො කසොධාකපත්වා’’තිආදිමාහ. සබ්බතාළාවචකර උපට්ඨාකපත්වාති
කංසතාළාදිතාළංඅවචරතිඑත්ථාති තාළාවචරංවුච්චතිආතතවිතතාදි සබ්බං

තූරියභණ්ඩං.මතමනව පරිනබ්බානසුත්තට්ඨෙථායං ‘‘සබ්බඤ්චතාළාවචරං

සන්නිපාමතථාති එත්ථ සබ්බඤ්ච තාළාවචරන්ති සබ්බං තූරියභණ්ඩ’’න්ති
වුත්තං.එත්ථපන සහචරණනමයනසබ්බතූරියභණ්ඩානංවාදකාපි ගමහතුං
වට්ටන්තීති මත සබ්මබ උපට්ඨාමපත්වා සන්නිපාමතත්වාති වුත්තං මහොති. 

 ච්ඡසීති ලභිස්සසි. කථරා කචතියගරික ව අ  ංසූති රාෙනිමවසනමතො
නික්ඛමත්වාපුනමචතියගරිමමවඅගමංසු. 

තාවකදවාති තං ඛණංමයව. පාටලිපුත්තද්වාකරති

පාටලිපුත්තනගරද්වාමර. කිං භන්කත සු න ආහිණ්ඩසීති සුමන ත්වං

සමණධම්මං අකත්වා කස්මා විචරසීති පුච්ඡති. කචතියගරිම්හිකයව

පතිට්ඨාකපත්වාති පච්ඡා තත්ථ විහාරත්ථාය ආකඞ්ඛිතබ්බභාවමතො

මචතියගරිම්හිමයවපතිට්ඨාමපත්වා. වඩ්ඪ ානෙච්ඡායායාතිපච්ඡාභත්තන්ති

අත්මථො. පච්ඡාභත්තමමව හි ඡායා වඩ්ඪති. අථස්ස එතදකහොසීති

ධාතුචඞ්මකොටකං දිස්වා එවං චින්මතසි. ඡත්තං අපන තූති ඉදං
මසතච්ඡත්තං සයමමව මම සීමසොපරිමතො ධාතුචඞ්මකොටකාභිමුඛං හුත්වා

නමතූති අත්මථො.  ය්හං  ත්ථකෙ පතිට්ඨාතූති ඉදං ධාතුචඞ්මකොටකං
මථරස්ස හත්ථමතො ධාතුයා සහ ආගන්ත්වා සිරස්මං මම පතිට්ඨාතූති

අත්මථො. කපොක්ෙරවස්සං නාම මපොක්ඛරපත්තප්පමාණං වලාහකමජ්මඣ
උට්ඨහිත්වා කමමන ඵරිත්වා මතමමතුකාමමමයව මතමයමානං මහන්තං

හුත්වා වස්සති.  හාවීකරොති මහාපරක්කමමො. මහාවීරාවයවත්තා මචත්ථ
සත්ථුමවොහාමරන ධාතුමයොඑවනිද්දිට්ඨා.ධාතුසරීමරනාගමනඤ්හිසන්ධාය
අයංගාථාවුත්තා. 

පච්ඡි දිසාභිමුකෙොවහුත්වා අපසක්ෙන්කතොතිපිට්ඨිමතොපිට්ඨිමතොමයව

පච්ඡිමදිසාභිමුමඛොහුත්වා ඔසක්කන්මතො, ගච්ඡන්මතොතිඅත්මථො.කිඤ්චාපි

එස පච්ඡිමදිසං න ඔමලොමකති, තථාපි පච්ඡිමදිසං සන්ධාය ගච්ඡතීති

‘‘පච්ඡිමදිසාභිමුමඛො’’තිවුත්තං. පුරත්ථික න ද්වාකරනන රං පවිසිත්වාති
එත්ථ පිට්ඨිමතො පිට්ඨිමතොමයව ආගන්ත්වා ද්වාමර සම්පත්මත

පරිවත්මතත්වා උජුමකමනව නගරං පාවිසීති මවදිතබ්බං.  කහජවත්ථු

නා ාති මමහෙනාමමකන යක්මඛන පරිග්ගහිතං එකං මදවට්ඨානන්ති

මවදිතබ්බං. පරිකභො කචතියට්ඨානන්තිඑත්ථපරිභුත්තූපකරණානිනිදහිත්වා
කතං මචතියං පරිමභොගමචතියන්ති දට්ඨබ්බං. තිවිධඤ්හි මචතියං වදන්ති

පරිමභොගමචතියං ධාතුමචතියං ධම්මමචතියන්ති. තත්ථ පරිකභො කචතියං 

වුත්තනයමමව. ධාතුකචතියං පන ධාතුමයො නිදහිත්වා කතං. 

පටිච්චසමුප්පාදාදිලිඛිතමපොත්ථකංනිදහිත්වාකතංපන ධම් කචතියං නාම.
සාරීරිකං පරිමභොගකං උද්දිස්සකන්ති එවම්පි තිප්පමභදං මචතියං වදන්ති.
අයං පන පමභමදො පටිමාරූපස්සපි උද්දිස්සකමචතිමයමනව සඞ්ගහිතත්තා
සුට්ඨුතරංයුජ්ෙති. 
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කථං පන ඉදං ඨානං තිණ්ණං බුද්ධානං පරිමභොගමචතියට්ඨානං

අමහොසීති ආහ ‘‘අතීකතකිරා’’තිආදි. පජ්ජරකෙනාතිඑත්ථපජ්ෙරමකොනාම
මරොමගොවුච්චති.මසොච යක්ඛානුභාමවනසමුප්පන්මනොති මවදිතබ්මබො.තදා
කිර පුණ්ණකාමළො නාම යක්මඛො අත්තමනො ආනුභාමවන මනුස්සානම්පි

සරීමරපජ්ෙරකංනාමමරොගංසමුට්ඨාමපසි. වුත්තඤ්මහතං  හාවංකස – 

‘‘රක්ඛමසහිෙනස්මසත්ථ, මරොමගොපජ්ෙරමකොඅහූ’’ති; 

දීපවංකසපිමචතංවුත්තං– 

‘‘රක්ඛසාචබහූතත්ථ, පජ්ෙරාචසමුට්ඨිතා; 

පජ්ෙමරනබහූසත්තා, නස්සන්තිදීපමුත්තමම’’ති. 

අනයබයසනන්ති එත්ථ අනකයොති අවඩ්ඪි.කායිකං මචතසිකඤ්ච සුඛං

බයසති වික්ඛිපති විනාමසතීති බයසනන්ති දුක්ඛං වුච්චති. කිඤ්චාපි 

‘‘බුද්ධචක්ඛුනා මලොකං ඔමලොමකන්මතො’’ති වුත්තං, තථාපි ‘‘මත සත්මත 

අනයබයසනමාපජ්ෙන්මතදිස්වා’’තිවචනමතොපඨමංබුද්ධචක්ඛුනාමලොකං
ඔමලොමකත්වා පච්ඡා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාමණන මලොකං ඔමලොමකන්මතො
මත සත්මත අනයබයසනමාපජ්ෙන්මත දිස්වාති ගමහතබ්බං. න හි
ආසයානුසයාදිබුද්ධචක්ඛුස්ස මත සත්තා අනයබයසනං ආපජ්ෙන්තා

දිස්සන්ති. දුබ්බුට්ඨිොති විසමවස්සාදිවමසන දුට්ඨා අමසොභනා වුට්ඨිමයව

දුබ්බුට්ඨිකා, සස්සුප්පත්තිමහතුභූතා කායසුඛුප්පත්තිසප්පායා සත්තුපකාරා

සම්මා වුට්ඨි තත්ථ න මහොතීති අධිප්පාමයො. තමතොමයව ච ‘‘දුබ්භික්ෙං 

දුස්සස්ස’’න්තිවුත්තං.භික්ඛායඅභාමවො, දුල්ලභභාමවොවා දුබ්භික්ෙං, සුලභා

තත්ථභික්ඛානමහොතීති වුත්තංමහොති.සස්සානංඅභාමවො, අසම්පන්නතා

වා දුස්සස්සං. කදකවොති මමඝස්මසතං නාමං. සම් ාධාර නුපකවච්ඡීති 

උදකධාරංසම්මාවිමුඤ්චි, සම්මාඅනුපවස්සීතිවුත්තංමහොති. 

 හාවිවාකදො කහොතීති තස්මං කිර කාමල ෙයන්තමහාරාමෙන ච තස්ස
රඤ්මඤො කනිට්ඨභාතුමකන සමද්ධකුමාරනාමමකන උපරාමෙන ච සද්ධිං

ඉමස්මං දීමප මහායුද්ධං උපට්ඨිතං. මතමනතං වුත්තං ‘‘මතන මඛො පන

සමමයන මණ්ඩදීමප මහාවිවාමදො මහොතී’’ති. කහොතීති කිරියා 

කාලමමපක්ඛිත්වා වත්තමානපමයොමගො, විවාදස්ස පන අතීතකාලිකත්තං

‘‘මතන මඛො පන සමමයනා’’ති ඉමනාව විඤ්ඤායති.

සද්දන්තරසන්නිධාමනන මහත්ථ අතීතකාලාවගමමො යථා ‘‘භාසමත

වඩ්ඪමත තදා’’ති. එවං සබ්බත්ථ ඊදිමසසු ඨාමනසු වත්තමානපමයොමගො

දට්ඨබ්මබො. ෙ හවිග් හජාතාති එත්ථ කලමහො නාම මත්ථකප්පත්මතො
කායකලමහොපි වාචාකලමහොපි. තත්ථ හත්ථපරාමාසාදිවමසන කාමයන

කාතබ්මබොකලමහො ොයෙ කහො. මම්මඝට්ටනාදිවමසනවාචායකාතබ්මබො

කලමහො වාචාෙ කහො. විපච්චනීතිකගහණං විග් කහො. කලහස්සපුබ්බභාමග
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පටුන 

උප්පන්මනො අඤ්ඤමඤ්ඤවිරුද්ධගාමහො. අථ වා කලමහො නාම 

වාචාෙ කහො. අඤ්ඤමඤ්ඤං හත්ථපරාමාසාදිවමසන විරූපං විරුද්ධං වා

ගහණං විග්ගමහො ොයෙ කහො. යථාවුත්මතො කලමහො ච විග්ගමහො ච

ොමතොසඤ්ොමතොඑමතසන්තිකලහවිග්ගහොතා, සඤ්ොතකලහවිග්ගහාති 
අත්මථො. 

තාන සාසනන්තරධාකනන නස්සන්තීති 
පරියත්තිපටිමවධපටිපත්තිසඞ්ඛාතස්ස තිවිධස්සපි සාසනස්ස
අන්තරධාමනන ධාතුපරිනිබ්බාමන සතිතානි මචතියානි විනස්සන්ති. තීණි

(දී.නි.අට්ඨ.3.161; විභ.අට්ඨ.809) හිපරිනිබ්බානානිකිමලසපරිනිබ්බානං

ඛන්ධපරිනිබ්බානං ධාතුපරිනිබ්බානන්ති, තානි පන අම්හාකං භගවමතො

වමසනඑවංමවදිතබ්බානි.තස්සහි කික සපරිනබ්බානං මබොධිපල්ලඞ්මක

අමහොසි, ෙන්ධපරිනබ්බානං කුසිනාරායං. ධාතුපරිනබ්බානං අනාගමත
භවිස්සති. සාසනස්ස කිර ඔසක්කනකාමල ඉමස්මං තම්බපණ්ණිදීමප

ධාතුමයොසන්නිපතිත්වා මහාමචතියං ගමස්සන්ති, මහාමචතියමතොනාගදීමප

රාොයතනමචතියං, තමතො මහාමබොධිපල්ලඞ්කං ගමස්සන්ති, 
නාගභවනමතොපි මදවමලොකමතොපි බ්රහ්මමලොකමතොපි ධාතුමයො

මහාමබොධිපල්ලඞ්කමමව ගමස්සන්ති, සාසපමත්තාපි ධාතු න අන්තරා
නස්සිස්සති. සබ්බා ධාතුමයො මහාමබොධිපල්ලඞ්මක රාසිභූතා
සුවණ්ණක්ඛන්මධො විය එකග්ඝනා හුත්වා ඡබ්බණ්ණරස්මමයො

විස්සජ්මෙස්සන්ති, තා දසසහස්සිමලොකධාතුං ඵරිස්සන්ති. තමතො 

දසසහස්සචක්කවාමළ මදවතා සන්නිපතිත්වා ‘‘අජ්ෙ සත්ථා පරිනිබ්බාති, 

අජ්ෙසාසනං ඔසක්කති, පච්ඡිමදස්සනංදානිඉදංඅම්හාක’’න්තිදසබලස්ස

පරිනිබ්බුතදිවසමතො මහන්තතරං කාරුඤ්ඤං කරිස්සන්ති, ඨමපත්වා
අනාගාමඛීණාසමව අවමසසා සකභාමවන සණ්ඨාතුං න සක්ඛිස්සන්ති.

ධාතූසු මතමෙොධාතු උට්ඨහිත්වා යාව බ්රහ්මමලොකා උග්ගච්ඡිස්සති, 

සාසපමත්තියාපිධාතුයාසතිඑකොලාවභවිස්සති, ධාතූසුපරියාදානං ගතාසු
පරිච්ඡිජ්ජිස්සති. එවං මහන්තං ආනුභාවං දස්මසත්වා ධාතූසු අන්තරහිතාසු 
සාසනංඅන්තරහිතංනාමමහොති. 

දිවා කබොධිරුක්ෙට්ඨාකන හත්ථිසා ායං තිට්ඨතීති දිවා වත්ථුවිචිනනාය
ඔකාසංකුරුමාමනොතමතොධාතුංගමහත්වාකුම්මභ ඨමපත්වාසධාතුමකොව

හුත්වාතිට්ඨතීතිවදන්ති.වුත්තඤ්මහතං  හාවංකස – 

‘‘රත්තිංනාමගොනුපරියාති, තංඨානංමසොසධාතුකං; 

මබොධිට්ඨානම්හිසාලායං, දිවාඨාතිසධාතුමකො’’ති. 

ථූපපතිට්ඨානභූමංපරියායතීතිමත්ථකමතො ධාතුංතත්ථපතිට්ඨාමපත්වා

සධාතුකං ථූපපතිට්ඨානභූමං රත්තිභාමග පරියායති, සමන්තමතො විචරතීති

අත්මථො. ජඞ්ඝප්ප ාණන්ති පුප්ඵට්ඨානප්පමාණං. ථූපකුච්ඡිමතො 
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පටුන 

මහට්ඨාභාගඤ්හි ථූපස්ස ෙඞ්ඝාති වදන්ති. ධාතුඔකරොපනත්ථායාති

හත්ථිකුම්භමතො ධාතුකරණ්ඩකස්ස ඔමරොපනත්ථාය. සෙ න රඤ්ච

ජනපකදො චාති නගරවාසිමනො ෙනපදවාසිමනො ච අමභදමතො 

නගරෙනපදසද්මදහි වුත්තා ‘‘සබ්මබො ගාමමොආගමතො, මඤ්චා උක්කුට්ඨිං 

කමරොන්තී’’තිආදීසු විය.  හාජනොකයති මහාෙනසමූමහ. සමූහපරියාමයො
මහත්ථ කායසද්මදො. එමකකධාතුප්පමදසමතො
මතමෙොදකනික්ඛමනාදිවමසන යමකයමකං හුත්වා පවත්තං පාටිහාරියං 

ය ෙපාටිහාරියං. ඡන්නං වණ්ණානං රස්මමයො චාති සම්බන්මධො
කාතබ්මබො. ඡන්නං වණ්ණානං උදකධාරා චාති එවම්මපත්ථ සම්බන්ධං
වදන්ති. පරිනිබ්බුමතපි භගවති තස්සානුභාමවන එවරූපං

පාටිහාරියමමහොසිමයවාති දස්මසතුං ‘‘එවං අචින්තියා’’තිආදිගාථමාහ. 

බුද්ධධම් ාතිඑත්ථ බුද්ධගුණා. 

ධර ානොක පි තික්ෙත්තුං ආ  ාසීති භගවා කිර අභිසම්මබොධිමතො
නවමම මාමස ඵුස්සපුණ්ණමදිවමස යක්ඛාධිවාසං ලඞ්කාදීපමුපගන්ත්වා
ලඞ්කාමජ්මඣ තිමයොෙනායමත මයොෙනවිත්ථමත මහානාගවනුයයාමන 
මහායක්ඛසමාගමම උපරිආකාමස ඨත්වා කප්පුට්ඨානසමමය 

සමුට්ඨිතවුට්ඨිවාතනිබ්බිමසසවස්සවායුනා ච 
මලොකන්තරිකනිරයන්ධකාරසදිසමඝොරන්ධකාරනිකාමයන ච
සීතනරකනිබ්බිමසසබහලසීමතන ච සංවට්ටකාලසඤ්ොතවාතසඞ්ඛුභිමතහි
මමඝනභගජ්ජිතසදිමසන ගගනමමදනීතිනින්නාමදන ච යක්ඛානං භයං

සන්තාසං ෙමනත්වා මතහි යාචිතාභමයො ‘‘මදථ මම සමග්ගා 

නිසීදනට්ඨාන’’න්ති වත්වා ‘‘මදම මත සකලදීපං, මදහි මනො, මාරිස, 

අභය’’න්තිවුත්මත සබ්බංතංඋපද්දවංඅන්තරධාමපත්වායක්ඛදත්තභූමයා
චම්මඛණ්ඩං පත්ථරිත්වා තත්ථ නිසින්මනො සමන්තමතො ෙලමානං
චම්මඛණ්ඩං පසාමරත්වා කප්පුට්ඨානග්ගසදිසදහනාභිභූතානං
ෙලධිසලිලභීතානං සමන්තා මවලන්මත භමන්තානං යක්ඛානං ගරිදීපං
දස්මසත්වා මතසු තත්ථ පතිට්ඨිමතසු තං යථාඨාමන පතිට්ඨාමපත්වා 
චම්මඛණ්ඩං සඞ්ඛිපිත්වා නිසින්මනො තදා සමාගමත
අමනකමදවතාසන්නිපාමත ධම්මං මදමසත්වා අමනකපාණමකොටීනං
ධම්මාභිසමයං කත්වා සුමනකූටවාසිනා මහාසුමනමදවරාමෙන 

සමධිගතමසොතාපත්තිඵමලනයාචිතපූෙනීතිමයොසීසංපරාමසිත්වාමුට්ඨිමත්තා
නීතිලාමලමකසධාතුමයො තස්සදත්වාෙම්බුදීපමගමාසි. 

දුතියං අභිසම්මබොධිමතො පඤ්චමම සංවච්ඡමර චූමළොදරමමහොදරානං 
ෙලථලනිවාසීනං මාතුලභාගමනයයානං නාගරාජූනං මණිපල්ලඞ්කං
නිස්සාය උපට්ඨිතමහාසඞ්ගාමම නාගානං මහාවිනාසං දිස්වා
චිත්තමාසකාළපක්ඛස්ස උමපොසථදිවමස පාමතොව සමද්ධසුමමනන නාම
රුක්ඛමදවපුත්මතන ඡත්තං කත්වා ධාරිතරාොයතමනො නාගදීපං 
සමාගන්ත්වා සඞ්ගාමමජ්මඣ ආකාමස පල්ලඞ්මකන නිසින්මනො
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මඝොරන්ධකාමරන නාමග සන්තාමසත්වා අස්සාමසන්මතො ආමලොකං
දස්මසත්වා සඤ්ොතපීතිමසොමනස්සානං උපගතනාගානං සාමග්ගකරණීයං
ධම්මං මදමසත්වා මාතුලභාගමනමයයහි ද්වීහි නාගරාජූහි පූජිමත
පථවීතලගමත මණිපල්ලඞ්මක නිසින්මනො නාමගහි දිබ්බන්නපාමනහි
සන්තප්පිමතො ෙලථලනිවාසිමනො අසීතිමකොටිනාමගසරමණසුචසීමලසුච
පතිට්ඨාමපත්වාමතහිනමස්සිතුංපල්ලඞ්කඤ්ච රාොයතනපාදපඤ්චතත්ථ
පතිට්ඨාමපත්වාෙම්බුදීපමගමාසි. 

තතියම්පි අභිසම්මබොධිමතො අට්ඨමම සංවච්ඡමර මමහොදරමාතුමලන 
මණිඅක්ඛිකනාගරාමෙනාභියාචිමතො විසාඛපුණ්ණමදිවමස
පඤ්චභික්ඛුසතපරිවුමතො කලයාණීපමදමස මණිඅක්ඛිකස්ස
භවනමුපගන්ත්වාතත්ථමාපිතරුචිරරතනමණ්ඩමප මමනොහරවරපල්ලඞ්මක
නිසින්මනො නාගරාමෙන දිබ්බන්නපාමනහි සන්තප්මපත්වා 
නාගමාණවිකගණපරිවුමතන දිබ්බමාලාගන්ධාදීහි පූජිමතො තත්ථ ධම්මං
මදමසත්වා වුට්ඨායාසනා සුමනකූමට පදං දස්මසත්වා පබ්බතපාමද
දිවාවිහාරං කත්වා දීඝවාපිමචතියට්ඨාමන ච මුභියඞ්ගණමචතියට්ඨාමන ච
කලයාණීමචතියට්ඨාමන ච මහාමබොධිට්ඨාමන ච ථූපාරාමට්ඨාමන ච
මහාමචතියට්ඨාමන ච සසාවමකො නිසීදිත්වා නිමරොධසමාපත්තිං
සමාපජ්ජිත්වා සිලාමචතියට්ඨාමනමයව ඨත්වා මදවනාමග සමනුසාසිත්වා 
ෙම්බුදීපමගමාසි. එවං භගවා ධරමානකාමලපි ඉමං දීපං තික්ඛත්තුං
ආගමාසීති මවදිතබ්බං. 

ඉදානි තමදව තික්ඛත්තුමාගමනං සඞ්මඛපමතො විභාමවන්මතො ආහ 

‘‘පඨ ං යක්ෙද නත්ථ’’න්තිආදි. රක්ෙං ෙකරොන්කතොති යක්ඛානං පුන

අපවිසනත්ථාය රක්ඛං කමරොන්මතො. ආවිජ්ජීති සමන්තමතො විචරි. 

 ාතු භාගකනයයානන්තිචූමළොදරමමහොදරානං.එත්ථපනකිඤ්චාපිභගවා 

සමද්ධසුමමනනනාමමදවපුත්මතනසද්ධිංආගමතො, තථාපිපච්ඡාසමමණන

එමකනපිභික්ඛුනා සද්ධිංඅනාගතත්තා ‘‘එෙකෙොවආ න්ත්වා’’තිවුත්තං. 

තදනුරූපස්ස පරිපන්ථස්ස විහතත්තා ‘‘පරිළාහං වූපසක ත්වා’’ති වුත්තං. 

රඤ්කඤොභාතාතිරඤ්මඤො කනිට්ඨභාතා. අභකයොතිමත්තාභමයො. 

අනුළා කදවීති රඤ්මඤො මෙට්ඨභාතුොයා අනුළා මදවී. පුරි ොනං

තිණ්ණං සම් ාසම්බුද්ධානං කබොධි පතිට්ඨාසීති යදා හි මසො ෙකුසන්කධො 
නාම භගවා ඉමස්මං දීමප මනුස්මස පජ්ෙරකාභිභූමත
අනයබයසනමාපජ්ෙන්මත දිස්වා කරුණාය සඤ්මචොදිතහදමයො ඉමං

දීපමාගමතො, තදා තං මරොගභයං වූපසමමත්වා සන්නිපතිතානං ධම්මං 
මදමසන්මතො චතුරාසීතියා පාණසහස්සානං ධම්මාභිසමයං කත්වා
සායන්හසමමය මබොධිපතිට්ඨානාරහට්ඨානං ගන්ත්වා තත්ථ සමාපත්තිං

සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය ‘‘මම සිරීසමහාමබොධිමතො දක්ඛිණමහාසාඛමාදාය

රුචනන්දා භික්ඛුනීති ඉධාගච්ඡතූ’’ති අධිට්ඨාසි. සා සත්ථු චිත්තං ඤත්වා
තඞ්ඛණඤ්මඤව මඛමවතීරාෙධානියා මඛමරාොනමාදාය
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මහාමබොධිමුපගන්ත්වා දක්ඛිණමහාසාඛාය මමනොසිලාමලඛං මඛමරාමෙන
දාමපත්වා තං සයං ඡිජ්ජිත්වා සුවණ්ණකටාමහ ඨිතං මබොධිසාඛමාදාය 

පඤ්චසතභික්ඛුනීතිහි මචව මදවතාහි ච පරිවාරිතා ඉද්ධියා ඉධාමනත්වා
තථාගමතන පසාරිමත දක්ඛිණහත්මථ සසුවණ්ණකටාහං මහාමබොධිං
ඨමපසි.තංතථාගමතොඅභයස්සනාමරඤ්මඤොදත්වා මතනතස්මංසමමය

‘‘මහාතිත්ථවන’’න්තිපඤ්ඤාමතමහාමමඝවනුයයාමන පතිට්ඨාමපසි. 

කෙොණා  කනො ච භගවා දුබ්බුට්ඨිපීළිමත දීපවාසිමනො දිස්වා ඉමං
දීපමාගමතො තං භයං වූපසමමත්වා ධම්මං මදමසන්මතො චතුරාසීති 
පාණසහස්සානි මග්ගඵමලසු පතිට්ඨාමපත්වා පුබ්බමබොධිට්ඨානං ගන්ත්වා 

සමාපත්තිපරිමයොසාමන ‘‘මම උදුම්බරමහාමබොධිමතො

දක්ඛිණමහාසාඛමාදායකරකනත්තාභික්ඛුනීති ඉධාගච්ඡතූ’’තිචින්මතසි.සා
භගවමතො අධිප්පායං විදිත්වා තඞ්ඛණඤ්මඤව මසොභරාෙධානියා
මසොභරාොනමාදාය මහාමබොධිමුපගන්ත්වා දක්ඛිණමහාසාඛාය
මමනොසිලාමලඛං මසොභරාමෙනදාමපත්වාතංසයංඡිජ්ජිත්වාමහමකටාමහ
පතිට්ඨිතං මබොධිසාඛමාදාය පඤ්චසතභික්ඛුනීතිහි සද්ධිං සුරගණපරිවුතා
ඉද්ධියා ඉධාහරිත්වා සත්ථාරා පසාරිතදක්ඛිණපාණිතමල සමහමකටාහං
මහාමබොධිංඨමපසි.තංතථාගමතොසමද්ධස්සරඤ්මඤො දත්වාමතනතස්මං

සමමය ‘‘මහානාගවන’’න්ති සඞ්ඛයං ගමත මහාමමඝවනුයයාමන 
මහාමබොධිංපතිට්ඨාමපසි. 

ෙස්සකපොපි ච භගවා උපට්ඨිතරාජූපරාෙයුද්මධන පාණිමනො විනාසං
දිස්වා කරුණාය මචොදිමතො ඉමං දීපමාගන්ත්වා තං කලහං වූපසමමත්වා
ධම්මං මදමසන්මතො චතුරාසීති පාණසහස්සානි මග්ගඵලං පාමපත්වා 

මහාමබොධිට්ඨානං ගන්ත්වාතත්ථසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය ‘‘මම 
නිමරොධමහාමබොධිමතො දක්ඛිණමහාසාඛමාදාය සුධම්මා භික්ඛුනීති

ඉධාගච්ඡතූ’’ති අධිට්ඨාසි. සා භගවමතො චිත්තං විදිත්වා තඞ්ඛණඤ්මඤව
බාරාණසීරාෙධානියා බ්රහ්මදත්තරාොනමාදාය මහාමබොධිමුපගන්ත්වා
දක්ඛිණමහාසාඛාය මමනොසිලාමලඛං බ්රහ්මදත්මතන දාමපත්වා තං සයං
ඡිජ්ජිත්වා කනකකටාමහ ඨිතං මබොධිසාඛමාදාය පඤ්චසතභික්ඛුනීතිපරිවාරා
මදවගණපරිවුතා ඉද්ධියා එත්ථ ආමනත්වා මුනින්මදන පසාරිමත
දක්ඛිණකරතමල සසුවණ්ණකටාහං මහාමබොධිං ඨමපසි. තං භගවා 

ෙයන්තරඤ්මඤොදත්වාමතනතස්මංසමමය ‘‘මහාසාලවන’’න්තිසඞ්ඛයං
ගමත මහාමමඝවනුයයාමන මහාමබොධිං පතිට්ඨාමපසි. එවං ඉමස්මං දීමප
පුරිමකානංතිණ්ණං සම්මාසම්බුද්ධානං මබොධිං පතිට්ඨාමපසි.තං සන්ධාය

එවමාහ‘‘ඉමස්මඤ්චමහාරාෙ දීමපපුරිමකානංතිණ්ණංසම්මාසම්බුද්ධානං

මබොධිපතිට්ඨාසී’’ති. 

සරසරංසිජා විස්සජ්ජනකෙනාති සිනිද්ධතාය රසවන්තං ඔෙවන්තං
අභිනවරංසිොලං විස්සජ්මෙන්මතන. අථ වා ඉමතො චිමතො ච සංසරණමතො
සරසංසජීවංජීවමානංවියරංසිොලංවිස්සජ්මෙන්මතන.අථ වාසරසකාමල
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පටුන 

ධරමානකාමලබුද්මධනවියරංසිොලංමුඤ්චන්මතනාතිඑවමමත්ථඅත්ථං 

වණ්ණයන්ති. එකදිවමසමනව අගමාසීති සම්බන්මධො. පඤ්චහි 

ෙඤ්ඤාසකතහීති අත්තමනො පරිචාරිමකහි පඤ්චහි කඤ්ඤාසමතහි. 

උපස්සයං ොරාකපත්වාති භික්ඛුනුපස්සයං කාරාමපත්වා. අප්කපසීති

මලඛසාසනං පතිට්ඨාමපසි. එවඤ්ච අකවොචාති රාෙසන්මදසං අප්මපත්වා

මථරස්සමුඛසාසනංවිඤ්ඤාමපන්මතොඑවංඅමවොච. උදික්ෙතීතිඅමපක්ඛති
පත්මථති. 

ඡින්නහත්ථං වියාති ඡින්නහත්ථවන්තං විය. ඡින්නා හත්ථා එතස්සාති

ඡින්නහත්මථොති අඤ්ඤපදත්ථසමාමසො දට්ඨබ්මබො. පබ්බජ්ජාපුකරක්ොරාති

පබ්බජ්ොභිමුඛා, පබ්බජ්ොය සඤ්ොතාභිලාසා ‘‘කදා නු මඛො

පබ්බජිස්සාමී’’ති තත්ථ උස්සුක්කමාපන්නාති වුත්තං මහොති.  ං

පටි ාකනතීතිමංඋදික්ඛති.සත්මථනඝාතංනඅරහතීති අසත්ථඝාතාරහං.

හි ව ාහෙ බ්භන්ති හිමපුණ්ණවලාහකගබ්භං. පාටිහාරියවමසන ොතං

හිමමමව ‘‘වලාහකගබ්භ’’න්තිපි වදන්ති. කදොණ ත්තාති මගධනාළියා
මසොළසනාළිප්පමාණා. 

 ග් න්තිසත්තමයොෙනිකංමග්ගං. පටිජග් ාකපත්වාතිමසොධාමපත්වා, 
ඛාණුකණ්ටකාදීනි හරාමපත්වා තත්ථ බහලවිපුලවාලුකං ඔකිරාමපත්වාති

වුත්තං මහොති. ෙම් ාරවණ්ණන්ති රඤ්මඤො පකතිසුවණ්ණකාරවණ්ණං. 

නවහත්ථපරික්කෙපන්ති නවහත්ථප්පමාමණො පරික්මඛමපො අස්සාති 

නවහත්ථපරික්මඛපං, පරික්මඛපමතො නවහත්ථප්පමාණන්ති වුත්තං මහොති. 

‘‘පඤ්චහත්ථුබ්කබධ’’න්තිආදීසුපි ඉමනාව නමයන අත්මථො මවදිතබ්මබො. 

තිහත්ථවික්ෙම්භන්ති තිහත්ථප්පමාණවිත්ථාරං. සමුස්සිතධජපටාෙන්ති 

උස්සාපිතනීතිලපීතාදිවිවිධධෙපටාකං. නානාරතනවිචිත්තන්ති තත්ථ තත්ථ

රචිතනානාරතමනහි සුවිචිත්තං. අකනො ඞ්ොරපටි ණ්ඩිතන්ති
පසන්නෙනපූජිමතහි හත්ථූපගාදීහි නානාලඞ්කාමරහි සජ්ජිතං. 

නානාවිධකුසු ස ාකිණ්ණන්ති උපහාරවමසනඋපනීතිමතහිනානප්පකාමරහි
වණ්ණගන්ධසම්පන්මනහි ෙලථලපුප්මඵහි ආකිණ්ණං. 

අකනෙතූරියසඞ්ඝුට්ඨන්ති ආතභවිතතාදිපඤ්චඞ්ගකතූරියසඞ්මඝොසිතං. 

අවකසසංඅදස්සනං අ  ාසීතිඑත්ථ‘‘හන්ද, මහාරාෙ, තයාගමහතබ්බාඅයං

සාඛා, තස්ස උපනිස්සයභූමතොඅයංඛන්මධො, නමයංතයාගමහතබ්බා’’ති
වදන්තා විය අවමසසා සාඛා සත්ථු මතෙසා අදස්සනමගමංසූති වදන්ති. 

 වක්ෙජා සදිසන්ති භාවනපුංසකං, ොලකවාටසදිසං කත්වාති අත්මථො. 

කචලුක්කෙපසතසහස්සාන පවත්තිංසූති මතසං මතසං ෙනානං සීමසොපරි
භමන්තානං උත්තරාසඞ්ගමචලානං උක්මඛපසතසහස්සානි පවත්තිංසූති 

අත්මථො. මූ සකතනාති දසසු මලඛාසු එමකකාය දස දස හුත්වා

නික්ඛන්තමූලසමතන. දස  හාමූ ාති පඨමමලඛාය
නික්ඛන්තදසමහාමූලානි. 
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කදවදුන්දුභිකයො ඵලිංසූති මදවදුන්දුභිමයො ථනිංසු. කදවදුන්දුභීති ච න

එත්ථ කාචි මභරී අධිප්මපතා, අථ මඛො උප්පාතභාමවන ආකාසගමතො

නිග්මඝොසසද්මදො. කදකවොති හි මමමඝො. තස්ස හි අච්ඡභාමවන
ආකාසවණ්ණස්ස මදවස්සාභාමවන සුක්ඛගජ්ජිතසඤ්ඤිමත සද්මද 

නිච්ඡරන්මත මදවදුන්දුභීති සමඤ්ඤා, තස්මා මදවදුන්දුභිමයො ඵලිංසූති

මදමවො සුක්ඛගජ්ජිතං ගජ්ජීති වුත්තං මහොති. පබ්බතානං නච්කචහීති

පථවීකම්මපනඉමතොචිමතොචභමන්තානංපබ්බතානංනච්මචහි. යක්ොනං

හිඞ්ොකරහීතිවිම්හයොතානංයක්ඛානං විම්හයප්පකාසනවමසනපවත්මතහි

හිඞ්කාරසද්මදහි.යක්ඛාහිවිම්හයොතා ‘‘හිං හි’’න්තිසද්දංනිච්ඡාමරන්ති. 

ථුතිජප්කපහීති පසංසාවචමනහි. බ්රහ් ානං අප්කඵොටකනහීති
පීතිමසොමනස්සොතානං බ්රහ්මානං බාහායං පහරණසඞ්ඛාමතහි
අප්මඵොටමනහි.පීතිමසොමනස්සොතාහිබ්රහ්මාමනො වාමහත්ථංසමඤ්ජිත්වා

දක්ඛිමණනහත්මථනබාහායංපහාරංමදන්ති. එෙකෙො ාහ න්තිඑකමතො

පවත්තමකොලාහලං. එෙනන්නාදන්ති එකමතො පවත්තනිග්මඝොසං. ඵලමතො
නික්ඛන්තා ඡබ්බණ්ණරස්මමයො උජුකං උග්ගන්ත්වා ඔනමත්වා

චක්කවාළපබ්බතමුඛවට්ටිං ආහච්ච තිට්ඨන්තීති ආහ ‘‘සෙ චක්ෙවාළං

රතනක ොපානසීවිනද්ධං විය කුරු ානා’’ති. තඞ්ෙණකතො ච පන පභුතීති
වුත්තනමයන සුවණ්ණකටාමහ පතිට්ඨිතස්ස මහාමබොධිස්ස

ඡබ්බණ්ණරස්මීනංවිස්සජ්ජිතකාලමතො පභුති. හි ව ාහෙ බ්භංපවිසිත්වා

අට්ඨාසීති සුවණ්ණකටාමහමනව සද්ධිං උග්ගන්ත්වා හිමමොදකපුණ්ණං
වලාහකගබ්භංපවිසිත්වා අට්ඨාසි.පඨමංසුවණ්ණකටාමහපතිට්ඨිමතොමයව
හි මබොධි පච්ඡා වුත්තප්පකාරඅච්ඡරියපටිමණ්ඩිමතො හුත්වා

හිමවලාහකගබ්භං පවිසිත්වා අට්ඨාසි. මතමනව වක්ඛති ‘‘පඨමං

සුවණ්ණකටාමහපතිට්ඨහි, තමතොහිමගබ්භසත්තාහං අභිමසකසත්තාහඤ්ච

වීතිනාමමත්වා’’තිආදි.තමතොමයවච  හාවංකසපිවුත්තං– 

‘‘එවංසමතනමූලානං, තත්මථසාගන්ධකද්දමම; 

පතිට්ඨාසිමහාමබොධි, පසාමදන්තීමහාෙනං. 

‘‘තස්සාඛන්මධොදසහත්මථො, පඤ්චසාඛාමමනොරමා; 

චතුහත්ථාචතුහත්ථා, දසඩ්ඪඵලමණ්ඩිතා. 

‘‘සහස්සන්තුපසාඛානං, සාඛානංතාසමාසිච; 

එවංආසිමහාමබොධි, මමනොහරසිරින්ධරා. 

‘‘කටාහම්හි මහාමබොධි, පතිට්ඨිතක්ඛමණ මහී; 

අකම්පිපාටිහීරානි, අමහසුංවිවිධානිච. 

‘‘සයංනාමදහිතූරියානං, මදමවසුමානුමසසුච; 

සාධුකාරනින්නාමදහි, මදවබ්රහ්මගණස්සච. 
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‘‘මමඝානංමගපක්ඛීනං, යක්ඛාදීනංරමවහිච; 

රමවහිචමහීකම්මප, එකමකොලාහලංඅහු. 

‘‘මබොධියාඵලපත්මතහි, ඡබ්බණ්ණරංසිමයොසුභා; 

නික්ඛමත්වාචක්කවාළං, සකලංමසොභයිංසුච. 

‘‘සකටාහාමහාමබොධි, උග්ගන්ත්වානතමතොනභං; 

අට්ඨාසිහිමගබ්භම්හි, සත්තාහානිඅදස්සනා’’ති. 

තස්මා සුවණ්ණකටාමහ පතිට්ඨිමතොමයව මබොධි කටාමහමනව සද්ධි
උග්ගන්ත්වාහිමවලාහකගබ්භංපවිසිත්වාඅට්ඨාසීති මවදිතබ්බං. 

මහට්ඨාපනභගවමතොඅධිට්ඨානක්කමංදස්මසන්මතනයංවුත්තං– 

‘‘භගවා කිර මහාපරිනිබ්බානමඤ්මච නිපන්මනො ලඞ්කාදීමප 
මහාමබොධිපතිට්ඨාපනත්ථායඅමසොකමහාරාොමහාමබොධිග්ගහණත්ථං

ගමස්සති, තදා මහාමබොධිස්ස දක්ඛිණසාඛා සයමමව ඡිජ්ජිත්වා

සුවණ්ණකටාමහපතිට්ඨාතූතිඅධිට්ඨාසි, ඉදමමකමධිට්ඨානං. 

‘‘තත්ථ පතිට්ඨානකාමල ච ‘මහාමබොධි හිමවලාහකගබ්භං

පවිසිත්වා තිට්ඨතූ’තිඅධිට්ඨාසි, ඉදංදුතියමධිට්ඨානං. 

‘‘සත්තමම දිවමස හිමවලාහකගබ්භමතො ඔරුය්හ
සුවණ්ණකටාමහ පතිට්ඨහන්මතො පත්මතහි ච ඵමලහි ච

ඡබ්බණ්ණරස්මමයොමුඤ්චතූතිඅධිට්ඨාසි, ඉදං තතියමධිට්ඨාන’’න්ති. 

තං ඉමනාන සමමති. තත්ථ හි පඨමං හිමවලාහකගබ්භං පවිසිත්වා පච්ඡා
සත්තමම දිවමස හිමවලාහකගබ්භමතො ඔරුය්හ ඡබ්බණ්ණරංසිවිස්සජ්ෙනං

සුවණ්ණකටාමහපතිට්ඨහනඤ්චවුත්තං, තස්මාඅට්ඨකථාය පුබ්මබනාපරං

න සමමති.  හාවංකස පන අධිට්ඨාමනපි පඨමං සුවණ්ණකටාමහ
පතිට්ඨහනං පච්ඡාමයව ඡබ්බණ්ණරංසිවිස්සජ්ෙනං 

හිමවලාහකගබ්භපවිසනඤ්ච.වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘පරිනිබ්බානමඤ්චම්හි, නිපන්මනනජිමනනහි; 

කතංමහාඅධිට්ඨානං, පඤ්චකංපඤ්චචක්ඛුනා. 

‘‘ගය්හමානාමහාමබොධි-සාඛාමසොමකනදක්ඛිණා; 

ඡිජ්ජිත්වානසයංමයව, පතිට්ඨාතුකටාහමක. 

‘‘පතිට්ඨහිත්වාසාසාඛා, ඡබ්බණ්ණරස්මමයොසුභා; 

රාෙයන්තීදිසාසබ්බා, ඵලපත්මතහිමුඤ්චතු. 
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‘‘සසුවණ්ණකටාහාසා, උග්ගන්ත්වානමමනොරමා; 

අදිස්සමානාසත්තාහං, හිමගබ්භම්හිතිට්ඨතූ’’ති. 

කබොධිවංකසපි ච අයමමව අධිට්ඨානක්කමමො වුත්මතො, තස්මා අට්ඨකථායං

වුත්මතො අධිට්ඨානක්කමමො යථා පුබ්මබනාපරං න විරුජ්ඣති, තථා
වීමංසිත්වාගමහතබ්මබො. 

හි ඤ්ච ඡබ්බණ්ණරංසිකයො ච ආවත්තිත්වා  හාකබොධික ව පවිසිංසූති
මහාමබොධිං පටිච්ඡාමදත්වා ඨිතං හිමඤ්ච මබොධිමතො 
නික්ඛන්තඡබ්බණ්ණරස්මමයොචආවත්තිත්වාපදක්ඛිණංකත්වාමබොධිමමව

පවිසිංසු, මබොධිපවිට්ඨාවියහුත්වා අන්තරහිතාතිවුත්තංමහොති.එත්ථපන

‘‘හිමඤ්ච රංසිමයො චා’’ති අයමමව පාමඨො සතමසොධිතසම්මමත

මපොරාණමපොත්ථමක මසමසසු ච සබ්බමපොත්ථමකසු දිස්සති.  හාවංකසපි

මචතංවුත්තං– 

‘‘අතීමතතම්හිසත්තාමහ, සබ්මබහිමවලාහකා; 

පවිසිංසුමහාමබොධිං, සබ්බාතාරංසිමයොපිචා’’ති. 

කෙනචි පන ‘‘පඤ්ච රංසිමයො’’ති පාඨං පරිකප්මපත්වා යං වුත්තං

‘‘සබ්බදිසාහි පඤ්ච රස්මමයො ආවත්තිත්වාති පඤ්චහි ඵමලහි

නික්ඛන්තත්තා පඤ්ච, තා පන ඡබ්බණ්ණාවා’’ති, තං තස්ස
සම්මමොහවිෙම්භිතමත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

පරිපුණ්ණෙන්ධසාොපසාෙපඤ්චඵ පටි ණ්ඩිකතොති 

පරිපුණ්ණඛන්ධසාඛාපසාඛාහි මචව පඤ්චහි ච ඵමලහි පටිමණ්ඩිමතො, 

සමන්තමතොවිභූසිමතොති අත්මථො. අභිකසෙංදත්වාතිඅමනොතත්මතොදමකන

අභිමසකංදත්වා.  හාකබොධිට්ඨාකනකයවඅට්ඨාසීතිමබොධිසමීමපමයවවසි. 

පුබ්බෙත්තිෙපවාරණාදිවකසති අස්සයුෙමාසස්ස
ජුණ්හපක්ඛපුණ්ණමයං. චාතුද්දසීඋමපොසථත්තා ද්විසත්තාමහ ොමත 

උමපොසමථො සම්පත්මතොති ආහ ‘‘ොළපක්ෙස්ස උකපොසථදිවකස’’ති, 
අස්සයුෙමාසකාළපක්ඛස්ස චාතුද්දසීඋමපොසමථති අත්මථො. 

පාචීන හාසා මූක  ඨකපසීති නගරස්ස පාචීනදිසාභාමග ොතස්ස 

මහාසාලරුක්ඛස්සමහට්ඨාමණ්ඩපංකාමරත්වාතත්ථඨමපසි. සත්තරසක 

දිවකසති පාටිපදදිවසමතො දුතියදිවමස. ෙත්තිෙඡණපූජං අද්දසාති

කත්තිකඡණවමසන මබොධිස්ස කරියමානං පූෙං සුමනසාමමණමරො අද්දස, 

දිස්වාචආගමතොසබ්බංතංපවත්තිංආමරොමචසි.තංසන්ධාමයවච මථමරො
මබොධිආහරණත්ථංමපමසසි. 

අට්ඨාරස කදවතාකු ානීති මහාමබොධිං පරිවාමරත්වා
ඨිතනාගයක්ඛාදිමදවතාකුලානි දත්වාති සම්බන්මධො. අමච්චකුලානි 

මබොධිස්ස කත්තබ්බවිචාරණත්ථාය අදාසි, බ්රාහ්මණකුලානි 
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මලොකසම්මතත්තා උදකාසිඤ්චනත්ථාය අදාසි, කුටුම්බියකුලානි මබොධිස්ස 

කත්තබ්බපූමෙොපකරණමගොපනත්ථායඅදාසි.‘‘මගොපකාරාෙකම්මමනොතථා

තරච්ඡා’’ති  හා ණ්ඨිපකද වුත්තං.  ණ්ඨිපකද පන ‘‘මගොපකකුලානි
මබොධිසිඤ්චනත්ථං ඛීරමධනුපාලනත්ථාය තරච්ඡකුලානි කාලිඞ්ගකුලානි 

විස්සාසිකානි පධානමනුස්සකුලානීති’’ති වුත්තං. ොලිඞ් කු ානීති එත්ථ

‘‘උදකාදිගාහකා කාලිඞ්ගා’’ති  හා ණ්ඨිපකද වුත්තං. ‘‘කලිඞ්මගසු

ෙනපමදොතිසම්පන්නකුලං කාලිඞ්ගකුල’’න්තිමකචි. ඉමනාපරිවාකරනාති

සහත්මථ කරණවචනං, ඉමනාවුත්තප්පකාරපරිවාමරනසද්ධින්තිඅත්මථො. 

විඤ්ොටවිං ස තික්ෙම් ාති රාො සයම්පි මහාමබොධිස්ස පච්චුග්ගමනං
කමරොන්මතොමසනඞ්ගපරිවුමතොථලපමථනගච්ඡන්මතො විඤ්ඣාටවිංනාම

අටවිං අතික්කමත්වා. තා ලිත්තිංඅනුප්පත්කතොතිතාමලිත්තිං නාමතිත්ථං

සම්පත්මතො. ඉද ස්ස තතියන්ති සුවණ්ණකටාමහ පතිට්ඨිතමහාමබොධිස්ස
රජ්ෙසම්පදානං සන්ධාය වුත්තං. තමතො පුබ්මබ පමනස එකවාරං සද්ධාය

සකලෙම්බුදීපරජ්මෙන මහාමබොධිං පූමෙසිමයව, තස්මා මතන සද්ධිං
චතුත්ථමදං රජ්ෙසම්පදානං.මහාමබොධිංපනයස්මංයස්මංදිවමසරජ්මෙන

පූමෙසි, තස්මං තස්මං දිවමස සකලෙම්බුදීපරජ්ෙමතො උප්පන්නං ආයං
ගමහත්වාමහාමබොධිපූෙං කාමරසි. 

 ා සිර ාසස්සාති මගසිරමාසස්ස. පඨ පාටිපදදිවකසති 
සුක්කපක්ඛපාටිපදදිවමස. තඤ්හි කණ්හපක්ඛපාටිපදදිවසං අමපක්ඛිත්වා 

‘‘පඨමපාටිපදදිවස’’න්තිවුච්චති.ඉදඤ්චඉමස්මංදීමපපවත්තමානමවොහාරං

ගමහත්වා වුත්තං. තත්ථ පන පුණ්ණමමතො පට්ඨාය යාව අපරා පුණ්ණමී, 
තාව එමකො මාමසොති මවොහාරස්ස පවත්තත්තා මතන මවොහාමරන

‘‘දුතියපාටිපදදිවමස’’තිවත්තබ්බංසියා.තත්ථහි කණ්හපක්ඛපාටිපදදිවසං

‘‘පඨමපාටිපද’’න්ති වුච්චති. උක්ඛිපිත්වාති මහාසාලමූමල දින්මනහි

මසොළසහි ොතිසම්පන්නකුමලහි සද්ධිං උක්ඛිපිත්වාති වදන්ති.  ච්ඡති

වතකරති එත්ථ අකරති මඛමද. මතමනවාහ ‘‘කන්දිත්වා’’ති, මබොධියා

අදස්සනං අසහමාමනොමරොදිත්වාපරිමදවිත්වාතිඅත්මථො. සරසරංසිජා න්ති 
එත්ථ පන මහට්ඨා වුත්තනමයමනව අත්මථො මවදිතබ්මබො. 

 හාකබොධිස ාරුළ්හාති මහාමබොධිනා සමාරුළ්හා. පස්සකතො පස්සකතොති

අනාදමර සාමවචනං, පස්සන්තස්මසවාති අත්මථො.  හාසමුද්දත ං

පක්ෙන්තාති මහාසමුද්දස්ස උදකතලං පක්ඛන්දි. ස න්තා කයොජනන්ති 
සමන්තමතො එමකමකන පස්මසන මයොෙනප්පමාමණ පමදමස.

අච්චන්තසංමයොමගමචතංඋපමයොගවචනං. වීචිකයොවූපසන්තාතිවීචිමයොන

උට්ඨහිංසු, නාමහසුන්ති වුත්තං මහොති. පවජ්ජිංසූති විරවිංසු, නාදං

පවත්තයිංසූති අත්මථො. රුක්ොදිසන්නස්සිතාහීති එත්ථ ආදි-සද්මදන
පබ්බතාදිසන්නිස්සිතාමදවතාසඞ්ගණ්හාති. 

සුපණ්ණරූකපනාති සුපණ්ණසදිමසන රූමපන. නා කු ාන

සන්තාකසසීති මහාමබොධිග්ගහණත්ථං ආගතානි නාගකුලානි සන්තාමසසි, 
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පටුන 

මතසංභයංඋප්පාමදත්වාපලාමපසීතිවුත්තංමහොති.තදාහි සමුද්දවාසිමනො
නාගා මහාමබොධිං ගමහතුං වාතවස්සන්ධකාරාදීහි මහන්තං විකුබ්බනං 
අකංසු. තමතො සඞ්ඝමත්තත්මථරී ගරුළවණ්ණං මාමපත්වා මතන
ගරුළරූමපන ආකාසං පූරයමානා සිඛාමරීචිොමලන ගගනං එකන්ධකාරං
කත්වා පක්ඛප්පහාරවාමතන මහාසමුද්දං ආමලොමළත්වා 
සංවට්ටෙලධිනාදසදිමසන රමවන නාගානං හදයානි භින්දන්තී විය

තාමසත්වානාමගපලාමපසි. කතචඋත්රස්තරූපානා ාආ න්ත්වාතිමතච

වුත්තනමයන උත්තාසිතා නාගා පුන ආගන්ත්වා. තං විභූතින්ති තං 

ඉද්ධිපාටිහාරියසඞ්ඛාතං විභූතිං, තං අච්ඡරියන්ති වුත්තං මහොති. කථරී

යාචිත්වාති ‘‘අමයය, අම්හාකං භගවා මුචලින්දනාගරාෙස්ස මභොගාවලිං
අත්තමනො ගන්ධකුටිං කත්වා සත්තාහං තස්ස සඞ්ගහං අකාසි. 
අභිසම්බුජ්ඣනදිවමස මනරඤ්ෙරානදීතීමර අත්තමනො උච්ඡිට්ඨපත්තං
මහාකාළනාගස්ස විස්සජ්මෙසි. උරුමවලනාමගන මාපිතං විසධූමදහනං
අගමණත්වා තස්ස සරණසීලාභරණමදාසි. මහාමමොග්ගල්ලානත්මථරං
මපමසත්වා නන්මදොපනන්දනාගරාොනං දමමත්වා නිබ්බිසං අකාසි. එවං

මසොමලොකනායමකොඅම්හාකංඋපකාරමකො, ත්වම්පිමනොමදොසමස්සරිත්වා
මුහුත්තං මහාමබොධිං විස්සජ්මෙත්වා නාගමලොකස්ස සග්ගමමොක්ඛමග්ගං

සම්පාමදහී’’ති එවං යාචිත්වා.  හාකබොධිවිකයො දුක්ඛිකතොති

මහාමබොධිවිමයොමගන දුක්ඛිමතො සඤ්ොතමානසිකදුක්මඛො. ෙන්දිත්වාති

ඉමස්සපරියායවචනමත්තං කරොදිත්වාති, ගුණකිත්තනවමසනවාපුනප්පුනං

මරොදිත්වා, විලාපං කත්වාතිඅත්මථො. 

උත්තරද්වාරකතොති අනුරාධපුරස්ස උත්තරද්වාරමතො.  ග් ං

කසොධාකපත්වාති ඛාණුකණ්ටකාදීනං උද්ධරාපනවමසන මග්ගං

මසොධාමපත්වා. අ ඞ්ොරාකපත්වාති වාලුකාදීනං ඔකිරාපනාදිවමසන

සජ්මෙත්වා. සමුද්දසා වත්ථුස්මන්ති සමුද්දාසන්නසාලාය වත්ථුභූමත
පමදමස. තස්මං කිර පමදමස ඨිමතහි සමුද්දස්ස දිට්ඨත්තා තං අච්ඡරියං

පකාමසතුං තත්ථ එකා සාලා කතා. සා නාමමන ‘‘සමුද්දාසන්නසාලා’’ති

පාකටාොතා.වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘සමුද්දාසන්නසාලාය, ඨාමනඨත්වාමහණ්ණමව; 

ආගච්ඡන්තංමහාමබොධිං, මහාමථරිද්ධියාද්දස. 

‘‘තස්මංඨාමනකතාසාලා, පකාමසතුංතමබ්භුතං; 

‘සමුද්දාසන්නසාලා’ති, නාමමනාසිධපාකටා’’ති. 

තාය විභූතියාති තාය වුත්තප්පකාරාය පූොසක්කාරාදිසම්පත්තියා. 

කථරස්සාති මහාමහින්දත්මථරස්ස. මග්ගස්ස කිර උමභොසු පස්මසසු
අන්තරන්තරා පුප්මඵහි කූටාගාරසදිසසණ්ඨානානි පුප්ඵමචතියානි

කාරාමපසි. තං සන්ධාමයතං වුත්තං ‘‘අන්තරන්තකර පුප්ඵඅග්ඝියාන
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ඨකපන්කතො’’ති. ආ කතො වතකරති එත්ථ අකරති පසංසායං, සාධු වතාති

අත්මථො. කසොළසහිජාතිසම්පන්නකුක හීතිඅට්ඨහි අමච්චකුමලහිඅට්ඨහිච

බ්රාහ්මණකුමලහීති එවං මසොළසහි ොතිසම්පන්නකුමලහි. සමුද්දතීකර

 හාකබොධිං ඨකපත්වාති සමුද්දමවලාතමල අලඞ්කතප්පටියත්මත රමණීමය
මණ්ඩමප මහාමබොධිං ඨමපත්වා. එවං පන කත්වා 
සකලතම්බපණ්ණිරජ්මෙන මහාමබොධිං පූමෙත්වා මසොළසන්නං කුලානං
රජ්ෙං නියයාමතත්වා සයං මදොවාරිකට්ඨාමන ඨත්වා තමයො දිවමස

අමනකප්පකාරං පූෙං කාරාමපසි. තං දස්මසන්මතො ‘‘තීණි

දිවසානී’’තිආදිමාහ. රජ්ජං විචාකරසීති රජ්ෙං විචාමරතුං විස්සජ්මෙසි, 

මසොළසහිවාොතිසම්පන්නකුමලහි රජ්ෙංවිචාරාමපසීතිඅත්මථො. චතුත්කථ

දිවකසති මගසිරමාසස්ස සුක්කපක්ඛදසමයං. අනුපුබ්කබන අනුරාධපුරං 

සම්පත්කතොති දසමයං අලඞ්කතප්පටියත්තරමථ මහාමබොධිං ඨමපත්වා
උළාරපූෙං කුරුමාමනොපාචීනපස්සවිහාරස්සපතිට්ඨාතබ්බට්ඨානමාමනත්වා
තත්ථසඞ්ඝස්ස පාතරාසංපවත්මතත්වාමහින්දත්මථමරනභාසිතංනාගදීමප

දසබමලන කතං නාගදමනං සුත්වා ‘‘සම්මාසම්බුද්මධන නිසජ්ොදිනා

පරිභුත්තට්ඨාමනසුථූපාදීහිසක්කාරං කරිස්සාමී’’තිසඤ්ඤාණංකාමරත්වා
තමතොආහරිත්වාතවක්කබ්රාහ්මණස්ස ගාමද්වාමරඨමපත්වාපූමෙත්වාඑවං
තස්මං තස්මං ඨාමන පූෙං කත්වා ඉමනා අනුක්කමමන අනුරාධපුරං 

සම්පත්මතො. චාතුද්දසීදිවකසති මගසිරමාසස්මසව සුක්කපක්ඛචාතුද්දමස. 

වඩ්ඪ ානෙච්ඡායායාති ඡායාය වඩ්ඪමානසමමය, සායන්හසමමයති වුත්තං 

මහොති. ස ාපත්තින්ති ඵලසමාපත්තිං. ති ෙභූකතති අලඞ්කාරභූමත. 

රාජවත්ථුද්වාරකෙොට්ඨෙට්ඨාකනති රාජුයයානස්ස ද්වාරමකොට්ඨකට්ඨාමන.

‘‘සකලරජ්ෙං මහාමබොධිස්ස දින්නපුබ්බත්තා උපචාරත්ථං රාො 

මදොවාරිකමවසංගණ්හී’’තිවදන්ති. 

අනුපුබ්බවිපස්සනන්ති උදයබ්බයාදිඅනුපුබ්බවිපස්සනං. පට්ඨකපත්වාති

ආරභිත්වා. අත්ථඞ් මකතති අත්ථඞ්ගමත. ‘‘සහ මබොධිපතිට්ඨාමනනා’’ති 

වත්තබ්මබ විභත්තිවිපරිණාමං කත්වා ‘‘සහ කබොධිපතිට්ඨානා’’ති
නිස්සක්කවචනං කතං. සති හි සහමයොමග කරණවචමනන භවිතබ්බං. 

 හාපථවී අෙම්පීති ච ඉදං මුඛමත්තනිදස්සනං, අඤ්ඤානිපි අමනකානි
අච්ඡරියානි අමහසුංමයව. තථා හි සහ මබොධිපතිට්ඨාමනනඋදකපරියන්තං

කත්වා මහාපථවීඅකම්පි, තානිමූලානිකටාහමුඛවට්ටිමතොඋග්ගන්ත්වාතං

කටාහං විනන්ධන්තා පථවීතලමමොතරිංසු, සමන්තමතො දිබ්බකුසුමානි

වස්සිංසු, ආකාමස දිබ්බතූරියානි වජ්ජිංසු, මහාමමමඝො උට්ඨහිත්වා

වුට්ඨිධාරමකාසි, ආකාසපමදසා විරවිංසු, විජ්ජුලතා නිච්ඡරිංසු. මදවතා

සාධුකාරමදංසු, සමාගතා සකලදීපවාසිමනො ගන්ධමාලාදීහි පූෙයිංසු, 

ගහිතමකරන්දා මන්දමාරුතා වායිංසු, සමන්තමතො ඝනසීතලහිමවලාහකා
මහාමබොධිං ඡාදයිංසු. එවං මබොධි පථවියං පතිට්ඨහිත්වා හිමගබ්මභ

සන්නිසීදිත්වා සත්තාහං මලොකස්ස අදස්සනං අගමාසි. හි  බ්කභ
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සන්නසීදීතිහිමගබ්භස්ස අන්මතොඅට්ඨාසි. විප්ඵුරන්තාතිවිප්ඵුරන්තාඉමතො

චිමතොච සංසරන්තා. නච්ඡරිංසූතිනික්ඛමංසු. දස්සිංසූතිපඤ්ඤායිංසු. සබ්කබ 

දීපවාසිකනොති සබ්මබ තම්බපණ්ණිදීපවාසිමනො. උත්තරසාෙකතො එෙං 

ඵ න්ති උත්තරසාඛාය ඨිතං එකං ඵලං. ‘‘පාචීනසාඛාය එකං ඵල’’න්තිපි

මකචි.  හාආසනට්ඨාකනතිපුබ්බපස්මසමහාසිලාසමනන පතිට්ඨිතට්ඨාමන. 

ඉස්සරනම් ානවිහාකරති ඉස්සරනිම්මානසඞ්ඛාමත කස්සපගරිවිහාමර.

‘‘ඉස්සරනිම්මානවිහාමර’’ති හි පුබ්බසඞ්මකතවමසන වුත්තං, ඉදානි පන

මසො විහාමරො ‘‘කස්සපගරී’’ති පඤ්ඤාමතො. ‘‘ඉස්සරසමණාරාමම’’තිපි

මකචිපඨන්ති.තථාචවුත්තං– 

‘‘තවක්කබ්රාහ්මණගාමම, ථූපාරාමමතමථවච; 

ඉස්සරසමණාරාමම, පඨමමමචතියඞ්ගමණ’’ති. 

කයොජනයආරාක සූති අනුරාධපුරස්ස සමන්තා මයොෙනස්ස අන්මතො
කතආරාමමසු. සමන්තා පතිට්ඨිමත මහාමබොධිම්හීති සම්බන්මධො.
අනුරාධපුරස්ස සමන්තා එවං පුත්තනත්තුපරම්පරාය මහාමබොධිම්හි 

පතිට්ඨිමතති අත්මථො. ක ොහපාසාදට්ඨානං පූකජසීති මලොහපාසාදස්ස

කත්තබ්බට්ඨානංපූමෙසි.‘‘කිඤ්චාපිමලොහපාසාදංමදවානංපියතිස්මසොමයව 

මහාරාො කාමරස්සති, තථාපි තස්මං සමමය අභාවමතො ‘අනාගමත’ති

වුත්ත’’න්තිතීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං.මකචිපන‘‘දුට්ඨගාමණිඅභමයමනව

කාරිමතො මලොහපාසාමදො’’ති වදන්ති. මූ ාන පනස්ස න තාව ඔතරන්තීති 

ඉමනා, මහාරාෙ, ඉමස්මං දීමප සත්ථුසාසනං පතිට්ඨිතමත්තමමව අමහොසි, 

නතාව සුපතිට්ඨිතන්තිදස්මසති, අස්සසත්ථුසාසනස්සමූලානිපනනතාව

ඔතිණ්ණානීතිති එවමමත්ථ අත්මථො මවදිතබ්මබො. ඔතරන්තීතිහි අතීතත්මථ 

වත්තමානවචනං.මතමනවාහ ‘‘ෙදාපනභන්කතමූ ානඔතිණ්ණානනා  

භවිස්සන්තී’’ති. මයො අමච්මචො චතුපණ්ණාසාය මෙට්ඨකකනිට්ඨභාතුමකහි

සද්ධිං මචතියගරිම්හි පබ්බජිමතො, තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘ හාඅරිට්කඨො 

භික්ඛූ’’ති. ක ඝවණ්ණාභයස්ස අ ච්චස්ස පරිකවණට්ඨාකනති
මමඝවණ්ණාභයස්ස රඤ්මඤො අමච්මචන කත්තබ්බස්ස පරිමවණස්ස 

වත්ථුභූමත ඨාමන.  ණ්ඩපප්පොරන්ති මණ්ඩපසදිසං. සදිසත්ථම්පි හි

පකාරසද්දං වණ්ණයන්ති. සාසනස්ස මූ ාන ඔතරන්තාන පස්සිස්සාමීති
ඉමනාසාසනස්සසුට්ඨුපතිට්ඨානාකාරං පස්සිස්සාමීතිදීමපති. 

මමඝවිරහිතස්ස නිම්මලස්මසව ආකාසස්ස විරවිතත්තා ‘‘ආොසං

 හාවිරවං රවී’’ති වුත්තං. පච්කචෙ ණීහීති විසුං විසුං ගණාචරිමයහි.
පච්මචකං ගණං එමතසං අත්ථීති පච්මචකගණිමනො. යථා මවජ්මෙො
ගලාමනසු කරුණාය තිකිච්ඡනමමව පුරක්ඛත්වා විගතච්ඡන්දමදොමසො
ජිගුච්ඡනීතිමයසු වමණසු ගුය්හට්ඨාමනසු ච මභසජ්ෙමලපනාදිනා 

තිකිච්ඡනමමව කමරොති, එවං භගවාපි කිමලසබයාධිපීළිමතසු සත්මතසු
කරුණාය මත සත්මත කිමලසබයාධිදුක්ඛමතො මමොමචතුකාමමො
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අවත්තබ්බාරහානි ගුය්හට්ඨානනිස්සිතානිපි අසප්පායානි වදන්මතො
විනයපඤ්ඤත්තියා සත්තානං කිමලසබයාධිං තිකිච්ඡති. මතන වුත්තං 

‘‘සත්ථු ෙරුණාගුණපරිදීපෙ’’න්ති. අනුසිට්ඨිෙරානන්ති අනුසාසනීතිකරානං, 

මය භගවමතො අනුසාසනිං සම්මා පටිපජ්ෙන්ති, මතසන්ති අත්මථො. 

ොයෙම් වචීෙම් විප්ඵන්දිතවිනයනන්ති කායවචීද්වාමරසු 
අජ්ඣාචාරවමසනපවත්තස්සකිමලසවිප්ඵන්දිතස්සවිනයනකරං. 

රාජිකනොති උපමයොගත්මථ සාමවචනං, රාොනමනුසාසිංසූති අත්මථො. 

ආක ොෙන්ති ඤාණාමලොකං. නබ්බායිංසු  කහසකයොති එත්ථ

මහාමහින්දත්මථමරොද්වාදසවස්සිමකො හුත්වාතම්බපණ්ණිදීපංසම්පත්මතො, 
තත්ථද්මවවස්සානිවසිත්වාවිනයං පතිට්ඨමපසි.ද්වාසට්ඨිවස්සිමකොහුත්වා
පරිනිබ්බුමතොතිවදන්ති. 

කතසං කථරානං අන්කතවාසිොති මතසං මහාමහින්දත්මථරප්පමුඛානං
මථරානං අන්මතවාසිකා. තිස්සදත්තාදමයො පන මහාඅරිට්ඨත්මථරස්ස

අන්මතවාසිකා, තස්මා තිස්සදත්තකාළසුමනදීඝසුමනාදමයො

මහාඅරිට්ඨත්මථරස්සඅන්මතවාසිකාචාතිමයොමෙතබ්බං. අන්කතවාසිොනං

අන්කතවාසිොති උභයථා වුත්තඅන්මතවාසිකානං අන්මතවාසිකා. පුබ්කබ

වුත්තප්පොරාති– 

‘‘තමතොමහින්මදොඉට්ටිමයො, උත්තිමයොසම්බමලොතථා; 
භද්දනාමමොචපණ්ඩිමතො. 

‘‘එමතනාගාමහාපඤ්ඤා, ෙම්බුදීපාඉධාගතා; 

විනයංමතවාචයිංසු, පිටකංතම්බපණ්ණියා. 

‘‘නිකාමයපඤ්චවාමචසුං, සත්තමචවපකරමණ; 

තමතොඅරිට්මඨොමමධාවී, තිස්සදත්මතොචපණ්ඩිමතො. 

‘‘විසාරමදොකාළසුමමනො, මථමරොචදීඝනාමමකො’’ති.– 

එවමාදිනාපුබ්මබවුත්තප්පකාරාආචරියපරම්පරා. 

ආචරියපරම්පරකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

විනයානසංසෙථාවණ්ණනා 

එත්තාවතා ච ‘‘මකනාභත’’න්ති ඉමං පඤ්හං විත්ථාරමතො විභජිත්වා

ඉදානි ‘‘කත්ථ පතිට්ඨිත’’න්තිඉමං පඤ්හං විස්සජ්මෙන්මතො ආහ ‘‘ෙත්ථ

පතිට්ඨිත’’න්තිආදි. තත්ථ කත මවාති සීහමතලමව. 

අධි ත්තසති තිධීති න්කතසූති එත්ථ සතීති බුද්ධවචනං උග්ගමහත්වා

ධාරණකසති.  තීති උග්ගණ්හනකගති. ධීතීති සන්නිට්ඨානං කත්වා
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පටුන 

ගණ්හනකඤාණං.  තීති වා පඤ්ඤාගති. ධීතීති බුද්ධවචනං 

උග්ගණ්හනවීරියං සජ්ඣායනවීරියං ධාරණවීරියඤ්ච.  ජ්ජීසූති 

පාපජිගුච්ඡනකලක්ඛණාය ලජ්ොය සමන්නාගමතසු. කුක්කුච්චකෙසූති
අණුමත්මතසුපි වජ්මෙසු මදොසදස්සාවිතාය කප්පියාකප්පියං නිස්සාය

කුක්කුච්චකාරීසු. සික්ොොක සූති අධිසීලඅඅචිත්තඅධිපඤ්ඤාවමසන
තිස්මසොසික්ඛා කාමයමාමනසුසම්පියායිත්වාසික්ඛන්මතසු. 

අකත්තබ්බමතො නිවාමරත්වා කත්තබ්මබසු පතිට්ඨාපනමතො 

 ාතාපිතුට්ඨානකයොති වුත්තං. ආචාරක ොචරකුස තාති
මවළුදානාදිමච්ඡාජීවස්ස කායපාගබ්භියාදීනඤ්ච අකරමණන සබ්බමසො

අනාචාරං වජ්මෙත්වා ‘‘කායිමකො අවීතික්කමමො වාචසිමකො

අවීතික්කමමො’’ති (විභ. 511) එවං වුත්තභික්ඛුසාරුප්පආචාරසම්පත්තියා
මවසියාදිඅමගොචරං වජ්මෙත්වා පිණ්ඩපාතාදිඅත්ථං උපසඞ්කමතුං
යුත්තට්ඨානසඞ්ඛාතමගොචමරන ච සම්පන්නත්තා සමණාචාමරසු මචව
සමණමගොචමරසු ච කුසලතා. අපිච මයො භික්ඛු සත්ථරි සගාරමවො
සප්පතිස්මසො සබ්රහ්මචාරීසු සගාරමවො සප්පතිස්මසො
හිමරොත්තප්පසම්පන්මනො සුනිවත්මථො සුපාරුමතො පාසාදිමකන
අභික්කන්මතන පටික්කන්මතන ආමලොකිමතන විමලොකිමතන
සමඤ්ජිමතනපසාරිමතන ඔක්ඛිත්තචක්ඛුඉරියාපථසම්පන්මනොඉන්ද්රිමයසු
ගුත්තද්වාමරො මභොෙමන මත්තඤ්ඤූ ොගරියමනුයුත්මතො
සතිසම්පෙඤ්මඤන සමන්නාගමතො අප්පිච්මඡො සන්තුට්මඨොආරද්ධවීරිමයො 
පවිවිත්මතො අසංසට්මඨො ආභිසමාචාරිමකසු සක්කච්චකාරී

ගරුචිත්තීකාරබහුමලොවිහරති, අයං වුච්චති ආචාකරො. 

ක ොචකරො පන උපනිස්සයමගොචමරො ආරක්ඛමගොචමරො 
උපනිබන්ධමගොචමරොති තිවිමධො. තත්ථ දසකථාවත්ථුගුණසමන්නාගමතො

කලයාණමත්මතො, යං නිස්සායඅස්සුතංසුණාති, සුතංපරිමයොදාමපති, කඞ්ඛං

විතරති, දිට්ඨිං උජුං කමරොති, චිත්තං පසාමදති, යස්ස වා පන

අනුසික්ඛමාමනො සද්ධාය වඩ්ඪති, සීමලන, සුමතන, චාමගන, පඤ්ඤාය

වඩ්ඪති, අයං උපනස්සයක ොචකරො. මයො පන භික්ඛු අන්තරඝරං පවිට්මඨො

වීථිපටිපන්මනොඔක්ඛිත්තචක්ඛුයුගමත්තදස්සාවී සංවුමතොගච්ඡති, නහත්ථිං

ඔමලොමකන්මතො, න අස්සං, න රථං, න පත්තිං, න ඉත්ථිං, න පුරිසං

ඔමලොමකන්මතො, නඋද්ධංඔමලොමකන්මතො, නඅමධොඔමලොමකන්මතො, න

දිසාවිදිසම්පි මපක්ඛමාමනො ගච්ඡති, අයං ආරක්ෙක ොචකරො. 

උපනිබන්ධමගොචමරොපන චත්තාමරොසතිපට්ඨානා, යත්ථභික්ඛුඅත්තමනො

චිත්තං උපනිබන්ධති. වුත්තඤ්මහතං භගවතා – ‘‘මකො ච, භික්ඛමව, 

භික්ඛුමනො මගොචමරො සමකො මපත්තිමකො විසමයො, යදිදං චත්තාමරො 

සතිපට්ඨානා’’ති.අයං උපනබන්ධක ොචකරො. ඉතිඉමනාචආචාමරන ඉමනා
ච මගොචමරන සමන්නාගතත්තා ආචාරමගොචරකුසලතා. එවං අනාචාරං
අමගොචරඤ්ච වජ්මෙත්වා සද්ධාපබ්බජිතානං යථාවුත්තආචාරමගොචමරසු
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කුසලභාමවො විනයධරායත්මතොති අයමානිසංමසො විනයපරියත්තියා
දස්සිමතොතිමවදිතබ්මබො. 

විනයපරියත්තිං නස්සායාති විනයපරියාපුණනං නිස්සාය. අත්තකනො

සී ක්ෙන්කධො සුගුත්කතො කහොති සුරක්ඛිකතොති කථමස්ස අත්තමනො

සීලක්ඛන්මධො සුගුත්මතො මහොති සුරක්ඛිමතො? ආපත්තිඤ්හි ආපජ්ෙන්මතො 

ඡහාකාමරහි ආපජ්ෙති අලජ්ජිතා, අඤ්ඤාණතා, කුක්කුච්චපකතතා, 

අකප්පිමය කප්පියසඤ්ඤිතා, කප්පිමයඅකප්පියසඤ්ඤිතා, සතිසම්මමොසාති.
විනයධමරොපනඉමමහි ඡහාකාමරහිආපත්තිංනාපජ්ෙති. 

කථං අ ජ්ජිතාය නාපජ්ෙති? මසො හි ‘‘පස්සථ මභො, අයං

කප්පියාකප්පියං ොනන්මතොමයව පණ්ණත්තිවීතික්කමං කමරොතී’’ති ඉමං 
පරූපවාදං රක්ඛන්මතොපි අකප්පියභාවං ොනන්මතොමයව මද්දිත්වා
වීතික්කමං න කමරොති. එවං අලජ්ජිතාය නාපජ්ෙති. සහසා ආපන්නම්පි
මදසනාගාමනිං මදමසත්වා වුට්ඨානගාමනියා වුට්ඨහිත්වා සුද්ධන්මත

පතිට්ඨාති, තමතො– 

‘‘සඤ්චිච්චආපත්තිංනාපජ්ෙති, ආපත්තිංනපරිගූහති; 

අගතිගමනඤ්චනගච්ඡති, එදිමසොවුච්චතිලජ්ජිපුග්ගමලො’’ති. (පරි.
359) – 

ඉමස්මංලජ්ජිභාමවපතිට්ඨිමතොවමහොති. 

කථං අඤ්ඤාණතාය නාපජ්ෙති? මසොහිකප්පියාකප්පියංොනාති, තස්මා

කප්පියංමයව කමරොති, අකප්පියං න කමරොති. එවං අඤ්ඤාණතාය
නාපජ්ෙති. 

කථං කුක්කුච්චපෙතතාය නාපජ්ෙති? කප්පියාකප්පියං නිස්සාය
කුක්කුච්මච උප්පන්මන වත්ථුං ඔමලොමකත්වා මාතිකං පදභාෙනං

අන්තරාපත්තිං අනාපත්තිං ඔමලොමකත්වා කප්පියං මච මහොති, කමරොති, 

අකප්පියං මච, න කමරොති. උප්පන්නං පන කුක්කුච්චං අවිනිච්ඡිනිත්වාව

‘‘වට්ටතී’’ති මද්දිත්වානවීතික්කමති.එවංකුක්කුච්චපකතතායනාපජ්ෙති. 

කථං අෙප්පිකය ෙප්පියසඤ්ඤිතාදීහි නාපජ්ෙති? මසො හි

කප්පියාකප්පියං ොනාති, තස්මා අකප්පිමය කප්පියසඤ්ඤී න මහොති, 

කප්පිමය අකප්පියසඤ්ඤී න මහොති, සුපතිට්ඨිතා චස්ස සති මහොති, 

අධිට්ඨාතබ්බං අධිට්මඨති, විකප්මපතබ්බං විකප්මපති. ඉති ඉමමහි

ඡහාකාමරහිආපත්තිංනාපජ්ෙති, ආපත්තිං අනාපජ්ෙන්මතො අඛණ්ඩසීමලො
මහොතිපරිසුද්ධසීමලො.එවමස්සඅත්තමනො සීලක්ඛන්මධොසුගුත්මතොමහොති
සුරක්ඛිමතො. 
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කුක්කුච්චපෙතානන්ති කප්පියාකප්පියං නිස්සාය උප්පන්මනන

කුක්කුච්මචනඅභිභූතානං. කථංපනකුක්කුච්චපකතානංපටිසරණංමහොති? 

තිමරොරට්මඨසු තිමරොෙනපමදසු ච උප්පන්නකුක්කුච්චා භික්ඛූ ‘‘අසුකස්මං

කිර විහාමර විනයධමරො වසතී’’ති දූරමතොපි තස්ස සන්තිකං ආගන්ත්වා
කුක්කුච්චං පුච්ඡන්ති. මසො මතහි කතකම්මස්ස වත්ථුං ඔමලොමකත්වා
ආපත්තානාපත්තිං ගරුකලහුකාදිමභදං සල්ලක්මඛත්වා මදසනාගාමනිං 
මදසාමපත්වා වුට්ඨානගාමනියා වුට්ඨාමපත්වා සුද්ධන්මත පතිට්ඨාමපති.
එවං කුක්කුච්චපකතානංපටිසරණංමහොති. 

විසාරකදො සඞ්ඝ ජ්කෙ කවොහරතීති විගමතො සාරමදො භයං එතස්සාති

විසාරමදො, අභීමතොතිඅත්මථො.අවිනයධරස්සහිසඞ්ඝමජ්මඣ කමථන්තස්ස

භයං සාරජ්ෙං ඔක්කමති, විනයධරස්ස තං න මහොති. කස්මා? ‘‘එවං 

කමථන්තස්සමදොමසොමහොති, එවංනමදොමසො’’තිඤත්වාකථනමතො. 

පච්චත්ථිකෙ සහධම්ක න සුනග් හිතං නග් ණ්හාතීති එත්ථ ද්විධා 
පච්චත්ථිකා නාම අත්තපච්චත්ථිකා ච සාසනපච්චත්ථිකා ච. තත්ථ
මමත්තියභුම්මෙකා චභික්ඛූවඩ්මඪොචලිච්ඡවීඅමූලමකනඅන්තිමවත්ථුනා

මචොමදසුං, ඉමම අත්තපච්චත්ථිො නාම. මය වා පනඤ්මඤපි දුස්සීලා

පාපධම්මා, සබ්මබ මත අත්තපච්චත්ථිකා. විපරීතදස්සනා පන 

අරිට්ඨභික්ඛුකණ්ටකසාමමණරමවසාලිකවජ්ජිපුත්තකාමහාසඞ්ඝිකාදමයොච

අබුද්ධසාසනං ‘‘බුද්ධසාසන’’න්ති වත්වා කතපග්ගහා සාසනපච්චත්ථිො 
නාම. මත සබ්මබපි සහධම්මමන සහකාරමණන වචමනන යථා තං

අසද්ධම්මං පතිට්ඨාමපතුං න සක්මකොන්ති, එවං සුනිග්ගහිතං කත්වා
නිග්ගණ්හාති. 

සද්ධම් ට්ඨිතියා පටිපන්කනො කහොතීති එත්ථ පන තිවිමධො සද්ධම්මමො
පරියත්තිපටිපත්තිඅධිගමවමසන. තත්ථ තිපිටකං බුද්ධවචනං 

පරියත්තිසද්ධම්ක ො නාම. මතරස ධුතඞ්ගගුණා චුද්දස ඛන්ධකවත්තානි

ද්මවඅසීතිමහාවත්තානීතිතිඅයං පටිපත්තිසද්ධම්ක ො නාම.චත්තාමරොමග්ගා

චචත්තාරිඵලානිච, අයං අධි  සද්ධම්ක ො නාම.තත්ථමකචිමථරා‘‘මයො

මවො, ආනන්ද, මයාධම්මමොචවිනමයොචමදසිමතොපඤ්ඤත්මතො, මසොමවො

මමච්චමයන සත්ථා’’ති (දී. නි. 2.216) ඉමනා සුත්මතන ‘‘සාසනස්ස

පරියත්ති මූල’’න්ති වදන්ති. මකචි මථරා ‘‘ඉමම ච, සුභද්ද, භික්ඛූ සම්මා

විහමරයයං, අසුඤ්මඤො මලොමකො අරහන්මතහි අස්සා’’ති ඉමනා සුත්මතන

(දී.නි.2.214) ‘‘සාසනස්සපටිපත්තිමූල’’න්තිවත්වා ‘‘යාව පඤ්චභික්ඛූ

සම්මාපටිපන්නාසංවිජ්ෙන්ති, තාවසාසනංඨිතංමහොතී’’තිආහංසු. ඉතමර

පන මථරා ‘‘පරියත්තියා අන්තරහිතාය සුප්පටිපන්නස්සපි ධම්මාභිසමමයො 

නත්ථී’’ති වත්වා ආහංසු. සමචපි පඤ්ච භික්ඛූ චත්තාරි පාරාජිකානි

රක්ඛණකා මහොන්ති, මත සද්මධ කුලපුත්මත පබ්බාමෙත්වා පච්චන්තිමම
ෙනපමද උපසම්පාමදත්වා දසවග්ගගණං පූමරත්වා මජ්ඣිමෙනපමදපි
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පටුන 

උපසම්පදං කරිස්සන්ති. එමතනුපාමයන වීසතිවග්ගසඞ්ඝං පූමරත්වා
අත්තමනොපි අබ්භානකම්මං කත්වා සාසනං වුඩ්ඪිං විරුළ්හිං ගමයිස්සන්ති.
එවමයං විනයධමරො තිවිධස්සපි සද්ධම්මස්ස චිරට්ඨිතියා පටිපන්මනො
මහොතීති.එවමයංවිනයධමරොඉමමපඤ්චානිසංමසපටිලභතීති මවදිතබ්මබො. 

විනකයො සංවරත්ථායාතිආදීසු (පරි. අට්ඨ. 366) විනකයොති විනයස්ස

පරියාපුණනං, විනකයොති වා විනයපඤ්ඤත්ති වුත්තා, තස්මා සකලාපි
විනයපඤ්ඤත්ති විනයපරියාපුණනං වා කායවචීද්වාරසංවරත්ථායාති

අත්මථො, ආජීවපාරිසුද්ධිපරිමයොසානස්ස සීලස්ස උපනිස්සයපච්චමයො

මහොතීති වුත්තං මහොති. අවිප්පටිසාකරොති පාපපුඤ්ඤානං

කතාකතානුමසොචනවමසන පවත්තචිත්තවිප්පටිසාරාභාමවො. පාක ොජ්ජන්ති

දුබ්බලා තරුණපීති. පීතීතිබලවපීති. පස්සද්ධීතිකායචිත්තදරථපටිප්පස්සද්ධි. 

සුෙන්ති කායිකං මචතසිකඤ්ච සුඛං. තඤ්හි දුවිධම්පි සමාධිස්ස 

උපනිස්සයපච්චමයො මහොති. ස ාධීති චිත්මතකග්ගතා. 

යථාභූතඤාණදස්සනන්ති සප්පච්චයනාමරූපපරිග්ගමහො. නබ්බිදාති

විපස්සනා. අථ වා යථාභූතඤාණදස්සනං තරුණවිපස්සනා, 
උදයබ්බයඤාණස්මසතං අධිවචනං. චිත්මතකග්ගතා හි තරුණවිපස්සනාය

උපනිස්සයපච්චමයො මහොති. නබ්බිදාති සිඛාප්පත්තා 

වුට්ඨානගාමනිබලවවිපස්සනා. විරාක ොති අරියමග්මගො. විමුත්තීති
අරහත්තඵලං. චතුබ්බිමධොපි හි අරියමග්මගො අරහත්තස්ස 

උපනිස්සයපච්චමයො මහොති. විමුත්තිඤාණදස්සනන්ති 

පච්චමවක්ඛණඤාණං. අනුපාදාපරිනබ්බානත්ථායාති කඤ්චි ධම්මං

අග්ගමහත්වා අනවමසමසත්වා පරිනිබ්බානත්ථාය, 
අප්පච්චයපරිනිබ්බානත්ථායාති අත්මථො. අප්පච්චයපරිනිබ්බානස්ස හි 

විමුත්තිඤාණදස්සනං පච්චමයො මහොති තස්මං අනුප්පත්මත අවස්සං 

පරිනිබ්බායිතබ්බමතො, න ච පච්චමවක්ඛණඤාමණ අනුප්පන්මන අන්තරා
පරිනිබ්බානං මහොති. 

එතදත්ථා ෙථාති අයං විනයකථා නාම එතදත්ථාය, 

අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථායාති අත්මථො. එවං සබ්බත්ථපි.  න්තනාපි

විනයමන්තනාඑව, ‘‘එවං කරිස්සාම, න කරිස්සාමා’’ති 

විනයපටිබද්ධසංසන්දනා. එතදත්ථා උපනසාති උපනිසීදති එත්ථ ඵලං

තප්පටිබද්ධවුත්තිතායාති උපනිසා වුච්චති කාරණං පච්චමයොති. ‘‘විනමයො 

සංවරත්ථායා’’තිආදිකා කාරණපරම්පරා එතදත්ථාති අත්මථො. එතදත්ථං 

කසොතාවධානන්ති ඉමස්සා පරම්පරපච්චයකථාය මසොතාවධානං ඉමං කථං

සුත්වා යං උප්පජ්ෙති ඤාණං, තම්පි එතදත්ථං. යදිදං අනුපාදාචිත්තස්ස 

වික ොක්කෙොති යදිදන්ති නිපාමතො. සබ්බලිඞ්ගවිභත්තිවචමනසු තාදිමසොව

තත්ථ තත්ථ අත්ථමතො පරිණාමමතබ්මබො, තස්මා එවමමත්ථ අත්මථො

මවදිතබ්මබො – මයො අයං චතූහි උපාදාමනහි අනුපාදියිත්වා චිත්තස්ස 

අරහත්තඵලසඞ්ඛාමතො විමමොක්මඛො, මසොපි එතදත්ථාය
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අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථායාති එවමමත්ථ සම්බන්මධො මවදිතබ්මබො. මයො

අයං අනුපාදාචිත්තස්ස විමමොක්ඛසඞ්ඛාමතො මග්මගො, මහට්ඨා වුත්තං
සබ්බම්පි එතදත්ථමමවාති. එවඤ්ච සති ඉමනා මහුස්සාහමතො සාධිතබ්බං 

නියතප්පමයොෙනං දස්සිතං මහොති. මහට්ඨා ‘‘විරාමගො…මප.… 

නිබ්බානත්ථායා’’ති ඉමනා පන ලබ්භමානානිසංසඵලං දස්සිතන්ති

මවදිතබ්බං. ආකයොක ොති උග්ගහණචින්තනාදිවමසන පුනප්පුනං
අභිමයොමගො. 

විනයානිසංසකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිසමන්තපාසාදිකායවිනයට්ඨකථායසාරත්ථදීපනියං 

බාහිරනිදානවණ්ණනාසමත්තා. 

කවරඤ්ජෙණ්ඩවණ්ණනා 

1. කසයයථිදන්ති තං කතමං, තං කථන්ති වා අත්මථො. 

අනය නද්කදසවචනන්ති නත්ථි එතස්ස නියමමොති අනියමමො, නිද්දිසීයති

අත්මථො එමතනාති නිද්මදමසො, වුච්චති එමතනාති වචනං, නිද්මදමසොමයව

වචනං නිද්මදසවචනං, අනියමස්ස නිද්මදසවචනං අනියමනිද්මදසවචනං, 

පඨමං අනියමතස්සසමයස්සනිද්මදසවචනන්තිඅත්මථො.‘‘මයනාතිඅවත්වා
මතනාති වුත්තත්තා අනියමං කත්වා නිද්දිට්ඨවචනං

අනියමනිද්මදසවචන’’න්තිපිවදන්ති.යංතංසද්දානං නිච්චසම්බන්ධභාවමතො

ආහ ‘‘තස්ස සරූකපන අවුත්කතනපී’’තිආදි. තත්ථ තස්සාති ‘‘මතනා’’ති 

එතස්ස. සරූකපන අවුත්කතනපීති ‘‘මයනා’’ති එවං සරූපමතො පාළියං 

අවුත්මතනපි. අත්ථකතො සිද්කධනාති පරභාමග සාරිපුත්තත්මථරස්ස
උප්පජ්ෙනකපරිවිතක්කසඞ්ඛාතඅත්ථමතොසිද්මධන.පරිවිතක්මක හිසිද්මධ
මයන සමමයන පරිවිතක්මකො උදපාදීති ඉදං අත්ථමතො සිද්ධමමව මහොති.

මතමනවාහ ‘‘අපරභාක හිවිනයපඤ්ඤත්තියාචනකහතුභූකතොආයස් කතො

සාරිපුත්තස්ස පරිවිතක්කෙො සිද්කධො’’තිආදි. ‘‘මතනා’’ති වත්වා තමතො

තදත්ථමමව ‘‘මයනා’’ති අත්ථමතො වුච්චමානත්තා ‘‘මයනා’’ති අයං

‘‘මතනා’’ති එතස්ස පටිනිද්මදමසො නාම ොමතො. පටිනද්කදකසොති ච
විත්ථාරනිද්මදමසොතිඅත්මථො. 

අපරභාක  හීති එත්ථ හි-සද්මදො මහතුම්හි, යස්මාති අත්මථො. 

විනයපඤ්ඤත්තියාචනකහතුභූකතොති‘‘එතස්සභගවාකාමලො, එතස්සසුගත 

කාමලො, යං භගවා සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤමපයය, උද්දිමසයය

පාතිමමොක්ඛං. යථයිදං බ්රහ්මචරියං අද්ධනියං අස්ස චිරට්ඨිතික’’න්ති එවං
පවත්තස්ස විනයපඤ්ඤත්තියාචනස්ස කාරණභූමතොති අත්මථො. 

පරිවිතක්කෙොති ‘‘කතමමසානංමඛොබුද්ධානංභගවන්තානංබ්රහ්මචරියංන

චිරට්ඨිතිකං අමහොසි, කතමමසානං බුද්ධානං භගවන්තානං බ්රහ්මචරියං
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චිරට්ඨිතිකං අමහොසී’’ති එවං පවත්මතො පරිවිතක්මකො. යංතංසද්දානං

නිච්චසම්බන්මධොතිආහ ‘‘තස් ාකයන ස කයනා’’තිආදි. පුබ්කබවාපච්ඡා

වාඅත්ථකතො සිද්කධනාතිපුබ්මබවාපච්ඡාවාඋප්පන්නඅත්ථමතොසිද්මධන. 

පටිනද්කදකසො ෙත්තබ්කබොති එතස්ස ‘‘යදිද’’න්ති ඉමනා සම්බන්මධො.

‘‘පටිනිද්මදමසො කත්තබ්මබො’’ති යදිදං යං ඉදං විධානං, අයං සබ්බස්මං 

විනමයයුත්තීතිඅත්මථො.අථ වා ‘‘පටිනිද්මදමසොකත්තබ්මබො’’ති යදිදංයා

අයංයුත්ති, අයංසබ්බස්මංවිනමයයුත්තීතිඅත්මථො. 

තත්රිදං මුෙ ත්තනදස්සනන්තිතස්සා යථාවුත්තයුත්තියා පරිදීපමනඉදං 

මුඛමත්තනිදස්සනං, උපායමත්තනිදස්සනන්ති අත්මථො. මුඛං ද්වාරං

උපාමයොති හි අත්ථමතො එකං. ‘‘කතන හි භික්ෙකව භික්ඛූනං සික්ොපදං 

පඤ්ඤකපස්සාමී’’ති පාළිං දස්මසත්වා තත්ථ පටිනිද්මදසමාහ ‘‘කයන

සුදින්කනො’’තිආදිනා. මතනාති මහතුඅත්මථ කරණවචනත්තා තස්ස 

පටිනිද්මදමසොපි තාදිමසොමයවාති ආහ ‘‘යස් ා පටිකසවී’’ති. පුබ්කබ

අත්ථකතො සිද්කධනාති පුබ්මබ 

උප්පන්නමමථුනධම්මපටිමසවනසඞ්ඛාතඅත්ථමතො සිද්මධන. පච්ඡා 

අත්ථකතො සිද්කධනාති රඤ්ඤා අදින්නං දාරූනං 

ආදියනසඞ්ඛාතපච්ඡාඋප්පන්නඅත්ථමතො සිද්මධන. ස යසද්කදොති එතස්ස

‘‘දිස්සතී’’තිඉමනාසම්බන්මධො. 

ස වාකයති පච්චයසාමග්ගයං, කාරණසමවාමයති අත්මථො. ෙකණති

ඔකාමස. අස්සාති අස්ස සමයසද්දස්ස සමවාමයො අත්මථොති සම්බන්මධො. 

අප්කපව නා  ස්කවපි උපසඞ්ෙක යයා  ො ඤ්ච ස යඤ්ච උපාදායාති

එත්ථ ොක ො නාම උපසඞ්කමනස්ස යුත්තපයුත්තකාමලො. ස කයො නාම

තස්මසව පච්චයසාමග්ගී, අත්ථමතො තදනුරූපං සරීරබලඤ්මචව 

තප්පච්චයපරිස්සයාභාමවො ච. උපාදානං නාම ඤාමණන මතසං ගහණං 

සල්ලක්ඛණං, තස්මා කාලඤ්ච සමයඤ්ච පඤ්ඤාය ගමහත්වා

උපධාමරත්වාති අත්මථො. ඉදං වුත්තං මහොති – සමච අම්හාකං ස්මව

ගමනස්ස යුත්තකාමලො භවිස්සති, කාමය බලමත්තා මචව ඵරිස්සති, 

ගමනපච්චයා ච අඤ්මඤො අඵාසුවිහාමරො න භවිස්සති, අමථතං කාලඤ්ච 

ගමනකාරණසමවායසඞ්ඛාතං සමයඤ්ච උපධාමරත්වා අපි එව නාම ස්මව
ආගච්මඡයයාමාති. 

ෙකණොතිඔකාමසො.තථාගතුප්පාදාදිමකොහි මග්ගබ්රහ්මචරියස්සඔකාමසො

තප්පච්චයපටිලාභමහතුත්තා, ඛමණො එව ච සමමයො. මයො ඛමණොති ච 

සමමයොති ච වුච්චති, මසො එමකොවාති හි අත්මථො.  හාස කයොති 

මහාසමූමහො.පවුද්ධංවනං පවනං, තස්මංපවනස්මං, වනසණ්මඩතිඅත්මථො. 

ස කයොපි කෙො කත භද්දාලි අප්පටිවිද්කධො අකහොසීති එත්ථ ස කයොති

සික්ඛාපදපූරණස්ස මහතු. භද්දාලීති තස්ස භික්ඛුමනො නාමං. ඉදං වුත්තං

මහොති – භද්දාලි තයා පටිවිජ්ඣිතබ්බයුත්තකං එතං කාරණං අත්ථි, තම්පි
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පටුන 

මත න පටිවිද්ධං න සල්ලක්ඛිතන්ති. කිං තං කාරණන්ති ආහ ‘‘භ වා 

කෙො’’තිආදි. 

උග් ාහ ාකනො තිආදීසු  ාකනොති තස්ස පරිබ්බාෙකස්ස පකතිනාමං, 

කිඤ්චි කිඤ්චි පන උග්ගමහතුං සමත්ථතාය ‘‘උග්ගාහමාමනො’’ති නං

සඤ්ොනන්ති, තස්මා ‘‘උග්ගාහමාමනො’’ති වුච්චති. සමණමුණ්ඩිකාය

පුත්මතො ස ණමුණ්ඩිොපුත්කතො. මසො කිර මදවදත්තස්ස උපට්ඨාමකො.

සමයං දිට්ඨිං පවදන්ති එත්ථාති ස යප්පවාදකෙො, තස්මං සමයප්පවාදමක, 
දිට්ඨිප්පවාදමකති අත්මථො. තස්මං කිර ඨාමන 

චඞ්කීතාරුක්ඛමපොක්ඛරසාතිපභුතමයො බ්රාහ්මණා
නිගණ්ඨාමචලකපරිබ්බාෙකාදමයොච පරිබ්බාෙකාසන්නිපතිත්වාඅත්තමනො

අත්තමනොසමයංදිට්ඨිංපවදන්තිකමථන්ති දීමපන්ති, තස්මාමසොආරාමමො

‘‘සමයප්පවාදමකො’’ති වුච්චති, ස්මවව තින්දුකාචීරසඞ්ඛාතාය

තිම්බරුරුක්ඛපන්තියා පරික්ඛිත්තත්තා ‘‘තින්දුොචීර’’න්ති වුච්චති. එකා

සාලා එත්ථාති එෙසා කෙො. යස්මා පමනත්ථ පඨමං එකා සාලා කතා

අමහොසි, පච්ඡා මහාපුඤ්ඤං මපොට්ඨපාදපරිබ්බාෙකං නිස්සාය බහූ සාලා

කතා, තස්මාතමමවඑකං සාලමුපාදායලද්ධනාමවමසන‘‘එකසාලමකො’’ති
වුච්චති. මල්ලිකාය පන පමසනදිරඤ්මඤො මදවියා උයයානභූමතො මසො

පුප්ඵඵලසඤ්ඡන්මනොආරාමමොතිකත්වා ‘‘ ල්ලිොය ආරාක ො’’තිසඞ්ඛයං
ගමතො. තස්මං සමයප්පවාදමක තින්දුකාචීමර එකසාලමක මල්ලිකාය

ආරාමම. පටිවසතීතිතස්මංවාසඵාසුතායවසති. 

දිට්කඨ ධම්ක ති පච්චක්මඛ අත්තභාමව. අත්කථොති වුඩ්ඪි. 

සම්පරායිකෙොති කම්මකිමලසවමසන සම්පමරතබ්බමතො

සම්පාපුණිතබ්බමතො සම්පරාමයො, පරමලොමකො. තත්ථ නියුත්මතො

සම්පරායිමකො, පරමලොකත්මථො. අත්ථාභිස යාති 
යථාවුත්තඋභයත්ථසඞ්ඛාතහිතපටිලාභා. සම්පරායිමකොපි හි අත්මථො
කාරණස්ස නිප්ඵන්නත්තාපටිලද්මධොනාමමහොතීතිතමත්ථද්වයංඑකමතො

කත්වා ‘‘අත්ථාභිසමයා’’ති වුත්තං.ධියාපඤ්ඤායරාතිගණ්හාතීති ධීකරො. 

අථවාධී පඤ්ඤාඑතස්සඅත්ථීති ධීකරො. 

සම් ා  ානාභිස යාති මානස්ස සම්මා පහාමනන. සම්මාති ඉමනා

මානස්ස අග්ගමග්ගඤාමණන සමුච්මඡදප්පහානං වුත්තං. දුක්ෙස්ස

පීළනට්කඨොතිආදීසු දුක්ඛසච්චස්ස පීළනං තංසමඞ්ගමනො හිංසනං

අවිප්ඵාරිකතාකරණං, පීළනමමව අත්මථො පීළනට්මඨො, ත්ථකාරස්ස
ට්ඨකාරං කත්වා වුත්තං. එවං මසමසසුපි. සමමච්ච පච්චමයහි කතභාමවො 

සඞ්ෙතට්කඨො. සන්තාකපො දුක්ඛදුක්ඛතාදිවමසන සන්තාපනං පරිදහනං. 

විපරිණාක ො ෙරාය මරමණන චාති ද්විධා විපරිණාමමතබ්බතා.

අභිසමමතබ්මබො පටිවිජ්ඣිතබ්මබොති අභිසමමයො, අභිසමමයොව අත්මථො 

අභිස යට්කඨො, පීළනාදීනි. තානි හි අභිසමමතබ්බභාමවන එකීභාවං 
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උපමනත්වා ‘‘අභිසමයට්මඨො’’ති වුත්තානි, අභිසමයස්ස වා පටිමවධස්ස
විසයභූමතො අත්මථො අභිසමයට්මඨොති තාමනව පීළනාදීනි අභිසමයස්ස
විසයභාවූපගමනසාමඤ්ඤමතොඑකත්මතන වුත්තානි. 

එත්ථචඋපසග්ගානංමෙොතකමත්තත්තාතස්සතස්සඅත්ථස්සවාචමකො 
සමයසද්මදො එවාති සමයසද්දස්ස අත්ථුද්ධාමරපි සඋපසග්මගො
අභිසමයසද්මදො වුත්මතො. තත්ථ සහකාරීකාරණසන්නිජ්ඣං සමමති 

සමමවතීති ස කයො, සමවාමයො.සමමතිසමාගච්ඡතිමග්ගබ්රහ්මචරියංඑත්ථ 

තදාධාරපුග්ගමලහීති ස කයො, ඛමණො. සමමන්ති එත්ථ, එමතන වා 

සංගච්ඡන්ති ධම්මා සහොතධම්මමහි උප්පාදාදීහි වාති ස කයො, කාමලො.
ධම්මප්පවත්තිමත්තතාය අත්ථමතො අභූමතොපි හි කාමලො ධම්මප්පවත්තියා
අධිකරණං කාරණං විය ච පරිකප්පනාමත්තසිද්මධනරූමපන මවොහරීයති.

සමං, සහවාඅවයවානංඅයනං පවත්තිඅවට්ඨානන්ති ස කයො, සමූමහොයථා

‘‘සමුදාමයො’’ති. අවයමවන සහාවට්ඨානමමව හි සමූමහො.

පච්චයන්තරසමාගමමඑතිඵලංඑතස්මාඋප්පජ්ෙති පවත්තතිචාති ස කයො, 

මහතු යථා ‘‘සමුදමයො’’ති. සමමති සංමයොෙනභාවමතො සම්බන්මධො එති

අත්තමනොවිසමයපවත්තති, දළ්හග්ගහණභාවමතොවා තංසංයුත්තාඅයන්ති

පවත්තන්ති සත්තා යථාභිනිමවසං එමතනාති ස කයො, දිට්ඨි.
දිට්ඨිසංමයොෙමනන හි සත්තා අතිවිය බජ්ඣන්ති. සමති සඞ්ගති

සමමොධානන්ති ස කයො, පටිලාමභො. සමස්ස නිමරොධස්ස යානං, සම්මා වා

යානං අපගමමො අප්පවත්තීති ස කයො, පහානං. ඤාමණන අභිමුඛං සම්මා

එතබ්මබො අධිගන්තබ්මබොති අභිස කයො, ධම්මානං අවිපරීමතො සභාමවො.

අභිමුඛභාමවන සම්මා එති ගච්ඡති බුජ්ඣතීති අභිස කයො, ධම්මානං
යථාභූතසභාවාවමබොමධො.එවංතස්මංතස්මංඅත්මථ සමයසද්දස්සපවත්ති
මවදිතබ්බා. 

නනු ච අත්ථමත්තං පටිච්ච සද්දා අභිනිවිසන්ති, න එමකන සද්මදන 

අමනමක අත්ථා අභිධීයන්තීති? සච්චමමතං සද්දවිමසමස අමපක්ඛිමත.
සද්දවිමසමසහි අමපක්ඛියමාමන එමකනසද්මදන අමනකත්ථාභිධානංන

සම්භවති.නහිමයොකාලත්මථො සමයසද්මදො, මසොමයවසමූහාදිඅත්ථංවදති.
එත්ථ පන මතසං මතසං අත්ථානං සමයසද්දවචනීතියතාසාමඤ්ඤමුපාදාය
අමනකත්ථතා සමයසද්දස්ස වුත්තා.එවංසබ්බත්ථඅත්ථුද්ධාමරඅධිප්පාමයො

මවදිතබ්මබො. ඉධ පනස්සොක ොඅත්කථොතිඅස්සසමයසද්දස්සඉධකාමලො
අත්මථො සමවායාදීනං අත්ථානං ඉධ අසම්භවමතො මදසමදසකාදීනං විය
නිදානභාමවනකාලස්සඅපදිසිතබ්බමතොච. 

උපමයොගවචමනන භුම්මවචමනන ච නිද්මදසමකත්වා ඉධ
කරණවචමනන නිද්මදමස පමයොෙනං නිද්ධාමරතුකාමමො පරම්මුමඛන

මචොදනං සමුට්ඨාමපති ‘‘එත්ථාහා’’තිආදි. එත්ථ ‘‘මතන සමමයනා’’ති

ඉමස්මංඨාමනවිතණ්ඩවාදීආහාතිඅත්මථො. අථාති මචොදනායකත්තුකාමතං
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දීමපති, නනූති ඉමනා සමානත්මථො. කස්මා කරණවචමනන නිද්මදමසො 
කමතොති සම්බන්මධො. භුම්මවචමනන නිද්මදමසො කමතොති මයොමෙතබ්බං.

එත්ථාපි ‘‘යථා’’ති ඉදං ආමනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. තත්ථාති මතසු 

සුත්තාභිධම්මමසු. තථාති උපමයොගභුම්මවචමනහි. ඉධාති ඉමස්මං විනමය. 

අඤ්ඤථාති කරණවචමනන. අච්චන්තක වාති ආරම්භමතො පට්ඨාය යාව 

මදසනානිට්ඨානං, තාව අච්චන්තමමව, නිරන්තරමමවාති අත්මථො. 

ෙරුණාවිහාකරනාතිපරහිතපටිපත්තිසඞ්ඛාමතනකරුණාවිහාමරන.තථා හි

කරුණානිදානත්තා මදසනාය ඉධ පරහිතපටිපත්ති ‘‘කරුණාවිහාමරො’’ති

වුත්තා, න පන කරුණාසමආපත්තිවිහාමරො. න හි මදසනාකාමල
මදමසතබ්බධම්මවිසයස්ස මදසනාඤාණස්ස සත්තවිසයාය මහාකරුණාය

සහුප්පත්ති සම්භවති භින්නවිසයත්තා, තස්මා කරුණාවමසන පවත්මතො
පරහිතපඅපත්තිසඞ්ඛාමතො විහාමරො ඉධ කරුණාවිහාමරොති මවදිතබ්මබො. 

තදත්ථකජොතනත්ථන්ති අච්චන්තසංමයොගත්ථදීපනත්ථං

උපමයොගනිද්මදමසො කමතොයථා‘‘මාසංඅජ්මඣතී’’ති. 

අධිෙරණත්කථොති ආධාරත්මථො. භාමවො නාම කිරියා, කිරියාය

කිරියන්තරලක්ඛණං භාමවනභාවලක්ඛණං, මසොමයවත්මථො 

භාකවනභාව ක්ෙණත්කථො. කථං පන අභිධම්මම 

යථාවුත්තඅත්ථද්වයසම්භමවොති ආහ ‘‘අධිෙරණඤ්හී’’තිආදි. තත්ථ

කාලසඞ්ඛාමතොඅත්මථො ො ත්කථො, සමූහසඞ්ඛාමතොඅත්මථො සමූහත්කථො. 

අථ වා කාලසද්දස්ස අත්මථො ො ත්කථො, සමූහසද්දස්ස අත්මථො

සමූහත්මථො. මකො මසො? සමමයො. ඉදං වුත්තං මහොති – කාලත්මථො
සමූහත්මථො ච සමමයො තත්ථ අභිධම්මම වුත්තානං ඵස්සාදිධම්මානං
අධිකරණං ආධාමරොති යස්මං කාමල ධම්මපුඤ්මෙ වා කාමාවචරං කුසලං 

චිත්තං උප්පන්නං මහොති, තස්මංමයව කාමල පුඤ්මෙ ච ඵස්සාදමයොපි
මහොන්තීතිඅයඤ්හි තත්ථඅත්මථො. 

නනු චායංඋපාදායපඤ්ඤත්මතොකාමලොසමූමහොච මවොහාරමත්තමකො, 

මසො කථං ආධාමරො තත්ථ වුත්තධම්මානන්ති? නායං මදොමසො. යථා හි
කාමලො සභාවධම්මපරිච්ඡින්මනො සයං පරමත්ථමතො අවිජ්ෙමාමනොපි
ආධාරභාමවනපඤ්ඤත්මතො තඞ්ඛණප්පවත්තානංතමතොපුබ්මබපරමතොච

අභාවමතො ‘‘පුබ්බණ්මහ ොමතො සායන්මහ ගච්ඡතී’’තිආදීසු, සමූමහො ච
අවයවවිනිමුත්මතො අවිජ්ෙමාමනොපි කප්පනාමත්තසිද්මධො අවයවානං

ආධාරභාමවනපඤ්ඤපීයති‘‘රුක්මඛසාඛා, යවරාසිම්හිසම්භූමතො’’තිආදීසු, 
එවමධාපීතිදට්ඨබ්බං. 

අභිධම්මම ආධාරත්ථසම්භවං දස්මසත්වා ඉදානි 
භාමවනභාවලක්ඛණත්ථසම්භවං දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘ෙණස වායකහතුසඞ්ොතස්සා’’තිආදි. තත්ථ ෙකණො නාම

අට්ඨක්ඛණවිනිමුත්මතො නවමමො බුද්ධුප්පාදසඞ්ඛාමතො ඛමණො, යානි වා
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පටුන 

පමනතානි ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛමව, චක්කානි මයහි සමන්නාගතානං 

මදවමනුස්සානං චතුචක්කං පවත්තතී’’ති (අ. නි. 4.31) එත්ථ

පතිරූපමදසවාමසො, සප්පුරිසූපනිස්සමයො, අත්තසම්මාපණිධි, පුබ්මබ ච

කතපුඤ්ඤතාති චත්තාරි චක්කානි වුත්තානි, තානි එකජ්ඣං කත්වා
ඔකාසට්මඨන ඛමණොති මවදිතබ්මබො. තානි හි කුසලුප්පත්තියා

ඔකාසභූතානි. ස වාකයො නාම ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූමප ච උප්පජ්ෙති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති (ම. නි. 1.204; 3.421; සං. නි. 4.60) එවමාදිනා
නිද්දිට්ඨා චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිසඞ්ඛාතසාධාරණඵලනිප්ඵාදකත්මතන
සණ්ඨිතා චක්ඛුරූපාදිපච්චයසාමග්ගී. චක්ඛුරූපාදීනඤ්හි

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිසාධාරණඵලං. කහතූති ෙනකමහතු.
යථාවුත්තඛණසඞ්ඛආතස්ස සමවායසඞ්ඛාතස්ස මහතුසඞ්ඛාතස්ස ච
සමයස්සභාමවනසත්තායමතසංඵස්සාදිධම්මානංභාමවොසත්තා ලක්ඛීයති

විඤ්ඤායතීති අත්මථො. ඉදං වුත්තං මහොති – යථා ‘‘ගාවීසු දුය්හමානාසු

ගමතො, දුද්ධාසු ආගමතො’’ති මදොහනකිරියාය ගමනකිරියා ලක්ඛීයති, 

එවමධාපි ‘‘යස්මං සමමය, තස්මං සමමය’’ති ච වුත්මත ‘‘සතී’’ති
අයමත්මථො විඤ්ඤායමාමනො එව මහොති අඤ්ඤකිරියාය සම්බන්ධාභාමව
පදත්ථස්ස සත්තාවිරහාභාවමතොති සමයස්ස සත්තාකිරියාය චිත්තස්ස 

උප්පාදකිරියා ඵස්සාදිභවනකිරියා ච ලක්ඛීයතීති. අයඤ්හි තත්ථ අත්මථො
යස්මං යථාවුත්මත ඛමණ පච්චයසමවාමය මහතුම්හි ච සති කාමාවචරං

කුසලං චිත්තං උප්පන්නං මහොති, තස්මංමයව ඛමණ පච්චයසමවාමය

මහතුම්හි ච සති ඵස්සාදමයොපි මහොන්තීති. තදත්ථකජොතනත්ථන්ති
අධිකරණත්ථස්ස භාමවනභාවලක්ඛණත්ථස්සචදීපනත්ථං. 

ඉධ පනාති ඉමස්මං විනමය. කහතුඅත්කථො ෙරණත්කථො ච සම්භවතීති

‘‘අන්මනන වසති, විජ්ොය වසතී’’තිආදීසු විය මහතුඅත්මථො ‘‘ඵරසුනා

ඡින්දති, කුදාමලන ඛණතී’’තිආදීසු විය කරණත්මථො ච සම්භවති. කථං

සම්භවතීති ආහ ‘‘කයො හි කසො’’තිආදි. කතන ස කයන කහතුභූකතන

ෙරණභූකතනාති එත්ථ පන තංතංවත්ථුවීතික්කමමොව
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා මහතු මචව කරණඤ්ච. තථා හි යදා භගවා 
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා පඨමමමව මතසං මතසං තත්ථ තත්ථ 

තංතංසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිමහතුභූතං වීතික්කමං අමපක්ඛමාමනො විහරති, 
තදා තං තං වීතික්කමං අමපක්ඛිත්වා තදත්ථං වසතීති සිද්මධො

වත්ථුවීතික්කමස්ස මහතුභාමවො ‘‘අන්මනන වසති, අන්නං අමපක්ඛිත්වා

තදත්ථාය වසතී’’තිආදීසු විය. සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිකාමල පන මතමනව
පුබ්බසිද්මධන වීතික්කමමන සික්ඛාපදං පඤ්ඤමපතීති
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා සාධකතමත්තා කරණභාමවොපි වීතික්කමස්මසව

සිද්මධො ‘‘අසිනා ඡින්දතී’’තිආදීසු විය. වීතික්කමං පන අමපක්ඛමාමනො
මතමනවසද්ධිං තන්නිස්සයකාලම්පිඅමපක්ඛිත්වාවිහරතීතිකාලස්සපිඉධ

මහතුභාමවොවුත්මතො, සික්ඛාපදංපඤ්ඤමපන්මතොචතංතංවීතික්කමකාලං
අනතික්කමත්වා මතමනව කාමලන සික්ඛාපදං පඤ්ඤමපතීති
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වීතික්කමනිස්සයස්ස කාලස්සපි කරණභාමවො වුත්මතො, තස්මා ඉමනා

පරියාමයනකාලස්සපිමහතුභාමවොකරණභාමවොචලබ්භතීතිවුත්තං‘‘මතන

සමමයන මහතුභූමතන කරණභූමතනා’’ති. නිප්පරියායමතො පන
වීතික්කමමොමයව මහතුභූමතො කරණභූමතො ච. මසො හි වීතික්කමක්ඛමණ
මහතුහුත්වාපච්ඡාසික්ඛාපදපඤ්ඤාපමනකරණම්පිමහොතීති. 

සික්ොපදාන පඤ්ඤාපයන්කතොති වීතික්කමං පුච්ඡිත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං 
සන්නිපාතාමපත්වා ඔතිණ්ණවත්ථුකං පුග්ගලං පටිපුච්ඡිත්වා විගරහිත්වා ච
තං තං වත්ථුං ඔතිණ්ණකාලං අනතික්කමත්වා මතමනව කාමලන
කරණභූමතන සික්ඛාපදානි පඤ්ඤාපයන්මතො. 

සික්ොපදපඤ්ඤත්තිකහතුඤ්ච අකපක්ෙ ාකනොති තතියපාරාජිකාදීසු විය
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා මහතුභූතං තං තං වත්ථුං වීතික්කමසමයං 
අමපක්ඛමාමනොමතනසමමයනමහතුභූමතනභගවාතත්ථතත්ථවිහාසීති

අත්මථො. ‘‘සික්ඛාපදානි පඤ්ඤාපයන්මතො සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිමහතුඤ්ච 

අමපක්ඛමාමනො’’ති වචනමතො ‘‘මතන සමමයන කරණභූමතන

මහතුභූමතනා’’ති එවං වත්තබ්මබපි පඨමං ‘‘මහතුභූමතනා’’ති වචනං ඉධ
මහතුඅත්ථස්ස අධිප්මපතත්තා වුත්තං. භගවා හි මවරඤ්ොයං විහරන්මතො 
මථරස්ස සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාචනමහතුභූතං පරිවිතක්කසමයං

අමපක්ඛමාමනො මතනසමමයන මහතුභූමතනවිහාසීතිතීසුපි  ණ්ඨිපකදසු 

වුත්තං.කිං පමනත්ථයුත්තිචින්තාය, ආචරියස්සඉධකමවචනිච්ඡානත්ථීති

එවමමතං ගමහතබ්බං. මතමනව දීඝනොයට්ඨෙථායම්පි (දී. නි. අට්ඨ. 

1.පරිබ්බාෙකකථාවණ්ණනා) ‘‘මතන සමමයන මහතුභූමතන

කරණභූමතනා’’තිආදිනාඅයමමවඅනුක්කමමො වුත්මතො.නහිතත්ථපඨමං

‘‘මහතුභූමතනා’’ති වචනං ඉධ ‘‘මතන සමමයන මවරඤ්ොයං විහරතී’’ති

එත්ථ මහතුඅත්ථස්ස අධිප්මපතභාවදීපනත්ථං වුත්තං. ‘‘සික්ඛාපදානි 

පඤ්ඤාපයන්මතො මහතුභූමතන කරණභූමතන සමමයන විහාසි, 
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිමහතුඤ්ච අමපක්ඛමාමනො මහතුභූමතන සමමයන

විහාසීති එවමමත්ථ සම්බන්මධො කාතබ්මබො’’තිපි වදන්ති. 

තදත්ථකජොතනත්ථන්ති මහතුඅත්ථස්ස කරණත්ථස්ස වා දීපනත්ථං. ඉධාති

ඉමස්මං විනමය. කහොති කචත්ථාති එත්ථ ඉමස්මං පමදමස

යථාවුත්තත්ථසඞ්ගහවමසන අයං ගාථා මහොති. අඤ්ඤත්රාති
සුත්තාභිධම්මමසු. 

කපොරාණාති අට්ඨකථාචරියා. අභි ාප ත්තකභකදොති වචනමත්මතන
විමසමසො. මතන සුත්තවිනමයසු විභත්තිවිපරිණාමමො කමතොති දස්මසති. 

පරකතො අත්ථං වණ්ණයිස්සා ාති පරමතො ‘‘ඉතිපි මසො භගවා’’තිආදිනා

ආගතට්ඨාමනවණ්ණයිස්සාම. කවරඤ්ජායන්තිඑත්ථ ‘‘බලිකරග්ගහමණන

ෙනස්ස පීළාභාවමතො නිද්මදොසත්තා විගමතො රමෙො අස්සාති කවරඤ්ජා, 
මසරිවාණිෙොතමක මදවදත්තස්ස මවරුප්පන්නපමදමස කතත්තා මවරං

එත්ථ ොතන්ති මවරඤ්ො, පවිට්ඨපවිට්මඨ නටසමජ්ොදීහි
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ඛාදනීතියමභොෙනීතියාලඞ්කාරාදීහි ච විවිමධහි උපකරමණහි රඤ්ෙනමතො

විවිමධහිරඤ්ෙයතීතිමවරඤ්ො, පටිපක්මඛඅභිභවිත්වාකතභාවමතොමවරං 

අභිභවිත්වා ොතාති මවරඤ්ො, මවරඤ්ෙස්ස නාම ඉසිමනො අස්සමට්ඨාමන

කතත්තා මවරඤ්ො’’ති එවමාදිනා මකචි වණ්ණයන්ති. කිං ඉමනා, 

නාමමත්තමමතං තස්ස නගරස්සාති දස්මසන්මතො ආහ ‘‘කවරඤ්ජාති

අඤ්ඤතරස්ස න රස්කසතං අධිවචන’’න්ති. සමීපත්කථ භුම් වචනන්ති

‘‘ගඞ්ගායං ගාමවොචරන්ති, කූමපගග්ගකුල’’න්තිආදීසුවිය. අවිකසකසනාති 

‘‘පාතිමමොක්ඛසංවරසංවුමතො විහරති. පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරති.
මමත්තාසහගමතන මචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති. සබ්බනිමත්තානං

අමනසිකාරා අනිමත්තං මචමතොසමාධිං සමාපජ්ජිත්වා විහරතී’’තිආදීසු විය
සද්දන්තරසන්නිධානසිද්මධන විමසසපරාමසමනන විනා. අථ වා 

අවිකසකසනාතිනවිමසමසන, විහාරභාවසාමඤ්මඤනාතිඅත්මථො. 

ඉරියාපථ…කප.… විහාකරසූති ඉරියාපථවිහාමරො දිබ්බවිහාමරො
බ්රහ්මවිහාමරො අරියවිහාමරොති එමතසු චතූසු විහාමරසු. තත්ථ ඉරියනං 

පවත්තනං ඉරියා, කායප්පමයොමගො කායිකකිරියා. තස්සා

පවත්තනුපායභාවමතො ඉරියාය පමථොති ඉරියාපමථො, ඨානනිසජ්ොදි. න හි
ඨානනිසජ්ොදීහි අවත්ථාහි විනා කඤ්චි කායිකකිරියං පවත්මතතුං සක්කා.
ඨානසමඞ්ගී වා හි කාමයන කිඤ්චි කමරයය ගමනාදීසු අඤ්ඤතරසමඞ්ගී

වාති. විහරණං, විහරති එමතනාති වා විහාමරො, ඉරියාපමථොව විහාමරො 

ඉරියාපථවිහාකරො, මසො ච අත්ථමතො ඨානනිසජ්ොදිආකාරප්පවත්මතො 

චතුසන්තතිරූපප්පබන්මධොව. දිවි භමවො දිබ්මබො, තත්ථ බහුලප්පවත්තියා 
බ්රහ්මපාරිසජ්ොදිමදවමලොකභමවොති අත්මථො. තත්ථ මයො දිබ්බානුභාමවො

තදත්ථාය සංවත්තතීතිවාදිබ්මබො, අභිඤ්ඤාභිනීතිහාරවමසනමහාගතිකත්තා

වාදිබ්මබො, දිබ්මබොච මසොවිහාමරොචාති දිබ්බවිහාකරො, දිබ්බභාවාවමහොවා

විහාමරො දිබ්බවිහාමරො, මහග්ගතජ්ඣානානි. ආරුප්පසමාපත්තිමයොපි හි

එත්මථව සඞ්ගහං ගච්ඡන්ති. කනත්තියං පන ‘‘චතස්මසො

ආරුප්පසමාපත්තිමයො ආමනඤ්ෙවිහාමරො’’ති වුත්තං, තං
මමත්තාඣානාදීනං බ්රහ්මවිහාරතා විය තාසං භාවනාවිමසසභාවං සන්ධාය
වුත්තං. අට්ඨකථාසු පන දිබ්බභාවාවහසාමඤ්ඤමතො තාපි 

‘‘දිබ්බවිහාරා’’ත්මවවවුත්තා.බ්රහ්මානංවිහාරා බ්රහ් විහාරා, බ්රහ්මාමනොවා

විහාරා බ්රහ්මවිහාරා, හිතූපසංහරාදිවමසනපවත්තියා බ්රහ්මභූතා මසට්ඨභූතා

විහාරාති අත්මථො, මමත්තාඣානාදිකා චතස්මසො අප්පමඤ්ඤාමයො. අරියා

උත්තමා විහාරාති අරියවිහාරා, අනඤ්ඤසාධාරණත්තා අරියානං වා විහාරා

අරියවිහාරා, චතස්මසො ඵලසමාපත්තිමයො. විමසසමතො පන
රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානං චතස්මසො අප්පමඤ්ඤාමයො 
චතුත්ථජ්ඣානිකඵලසමාපත්තිචභගවමතොදිබ්බබ්රහ්මඅරියවිහාරා. 

අඤ්ඤතරවිහාරස ඞ්ගීපරිදීපනන්ති යථාවුත්තවිහාමරසු
අඤ්ඤතරවිහාරසමඞ්ගීභාවපරිදීපනං. භගවා හි 
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පටුන 

මලොභමදොසමමොහුස්සන්නකාමල මලොමක තස්ස සකාය පටිපත්තියා
විනයනත්ථං දිබ්බබ්රහ්මඅඅයවිහාමරඋපසම්පජ්ෙවිහරති.තථාහියදාසත්තා

කාමමසු විප්පටිපජ්ෙන්ති, තදාකිරභගවාදිබ්මබනවිහාමරනවිහරතිමතසං 

අමලොභකුසලමූලුප්පාදනත්ථං ‘‘අප්මපව නාම ඉමං පටිපත්තිං දිස්වා එත්ථ

රුචිං උප්පාමදන්තා කාමමසු විරජ්මෙයය’’න්ති. යදා පන ඉස්සරියත්ථං

සත්මතසු විප්පටිපජ්ෙන්ති, තදා පන බ්රහ්මවිහාමරන විහරති මතසං 

අමදොසකුසලමූලුප්පාදනත්ථං ‘‘අප්මපව නාම ඉමං පටිපත්තිං දිස්වා එත්ථ

රුචිං උප්පාමදත්වාඅමදොමසනමදොසංවූපසමමයය’’න්ති.යදාපනපබ්බජිතා

ධම්මාධිකරණං විවදන්ති, තදා අරියවිහාමරන විහරති මතසං

අමමොහකුසලමූලුප්පාදනත්ථං ‘‘අප්මපවනාම ඉමං පටිපත්තිං දිස්වා තත්ථ

රුචිං උප්පාමදත්වා අමමොමහන මමොහං වූපසමමයය’’න්ති. එවඤ්ච කත්වා
ඉමමහි දිබ්බබ්රහ්මඅරියවිහාමරහි සත්තානං විවිධං හිතසුඛං හරති උපහරති

උපමනතිෙමනතිඋප්පාමදතීති‘‘විහරතී’’තිවුච්චති. 

ඉරියාපථවිහාමරන පන න කදාචි න විහරති තං විනා 

අත්තභාවපරිහරණාභාවමතො, තමතොමයවච දිබ්බවිහාරාදීනම්පිසාධාරමණො

ඉරියාපථවිහාමරොතිආහ ‘‘ඉධපනා’’තිආදි. ඉරියාපථස ාකයො පරිදීපනන්ති
ඉතරවිහාරසමාමයොගපරිදීපනස්ස විමසසවචනස්ස අභාවමතො
ඉරියාපථසමාමයොගපරිදීපනස්ස ච අත්ථසිද්ධත්තා වුත්තං. අස්මං පන

පක්මඛ විහරතීති එත්ථ වි-සද්මදො විච්මඡදත්ථමෙොතමනො, හරතීති මනති

පවත්මතතීති අත්මථො, විච්ඡින්දිත්වා හරතීති වුත්තං මහොති. තත්ථ කස්ස

මකන විච්ඡින්දනං, කථං කස්ස පවත්තනන්ති අන්මතොලීනමචොදනං

සන්ධායාහ ‘‘කසො හී’’තිආදි. කසොති භගවා. යදිපි භගවා එමකනපි

ඉරියාපමථන චිරතරං කාලං අත්තභාවං පවත්මතතුං සක්මකොති, තථාපි

උපාදින්නකසරීරස්ස නාම අයං සභාමවොති දස්මසතුං ‘‘එෙං

ඉරියාපථබාධන’’න්තිආදි වුත්තං. අපරිපතන්තන්ති අපතන්තං. යස්මා පන
භගවා යත්ථ කත්ථචි වසන්මතො විමනයයානං ධම්මං මදමසන්මතො
නානාසමාපත්තීහිචකාලංවීතිනාමමන්මතොවසතීති සත්තානංඅත්තමනොච

විවිධංහිතසුඛංහරතිඋපමනති, තස්මාවිවිධංහරතීතිවිහරතීති එවම්මපත්ථ
අත්මථොමවදිතබ්මබො. 

නකළරුපුචි න්දමූක ති එත්ථවණ්ණයන්ති– නකළරූතිතස්මං රුක්මඛ

අධිවත්ථයක්ඛස්මසතං අධිවචනං, තස්මා මතන අධිවත්මථො පුචිමන්මදො 

‘‘නමළරුස්ස පුචිමන්මදො නමළරුපුචිමන්මදො’’ති වුච්චති. අථ වා නමළ

රුහත්තා ොතත්තා නමළරු. සුසිරමමත්ථ නළසද්මදන වුච්චති, තස්මා
රුක්ඛසුසිමර ොතත්තා නමළරු ච මසො පුචිමන්මදො චාති
නමළරුපුචිමන්මදොති වුච්චති. නළවමන රුහත්තා ොතත්තා වා නමළරු. 
නළවමන කිර මසො පුචිමන්දරුක්මඛො ොමතො. උරුනමළො පුචිමන්මදො

නමළරුපුචිමන්මදො. උරුසද්මදො මචත්ථ මහන්තපරියාමයො, නළසද්මදො

සුසිරපරියාමයො, තස්මා මහන්මතන සුසිමරන සමන්නාගමතො පුචිමන්මදො
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පටුන 

නමළරුපුචිමන්මදොති වුච්චතීති. ආචරිමයො පන කිමමත්ථ බහුභාසිමතනාති 

එකමමවත්ථංදස්මසන්මතො ‘‘නකළරුනා යක්කෙො’’තිආදිමාහ. 

මූල-සද්මදො එත්ථ සමීපවචමනො අධිප්මපමතො, න මූලමූලාදීසු 

වත්තමාමනොතිදස්මසන්මතොආහ ‘‘මූ න්තිසමීප’’න්තිආදි. නිප්පරියාමයන
සාඛාදිමමතො සඞ්ඝාතස්ස සුප්පතිට්ඨිතභාවසාධමන අවයවවිමසමස 

පවත්තමාමනො මූලසද්මදො යස්මා තංසදිමසසු තන්නිස්සමය පමදමස ච 

රුළ්හීවමසනපරියායමතොපවත්තති, තස්මා‘‘මූලානිඋද්ධමරයයා’’තිඑත්ථ 
නිප්පරියායමතොමූලංඅධිප්මපතන්තිඑමකනමූලසද්මදනවිමසමසත්වාආහ 

‘‘මූ මූක  දිස්සතී’’ති යථා ‘‘දුක්ඛදුක්ඛං, රූපරූප’’න්ති ච. 

අසාධාරණකහතුම්හීති අසාධාරණකාරමණ. මලොමභො හි 

මලොභසහගතඅකුසලචිත්තුප්පාදස්මසව මහතුත්තා අසාධාරමණො, තස්මා 
මලොභසහගතචිත්තුප්පාදානමමව ආමවණිමක මනසං
සුප්පතිට්ඨිතභාවසාධනමතො මූලට්මඨන උපකාරමක පච්චයධම්මවිමසමසති

අත්මථො.අථවායථාඅමලොභාදමයොකුසලාබයාකතසාධාරණා, මලොභාදමයො
පන තථා න මහොන්ති අකුසලස්මසව සාධාරණත්තාති අසාධාරණකාරණං.

අථ වා ආදීසූති එත්ථ ආදි-සද්මදන අමලොභාදීනම්පි කුසලාබයාකතමූලානං
සඞ්ගමහො දට්ඨබ්මබො. මතසුපි හි අමලොභාදිකුසලමූලං අකුසලාබයාකමතහි

අසාධාරණත්තා අසාධාරණකාරණං, තථා අමලොභාදිඅබයාකතමූලම්පි 

ඉතරද්වමයහි අසාධාරණත්තාති. නවාකතති වාතරහිමත පමදමස, වාතස්ස

අභාමව වා. පතන්තීති නිපතන්ති, අයමමව වා පාමඨො. ර ණීකයොති

මනුඤ්මඤො. පාසාදිකෙොති පසාදාවමහො, පසාදෙනමකොතිඅත්මථො.ආධිපච්චං
කුරුමාමනොවියාතිසම්බන්මධො. 

තත්ථාති ‘‘මතන සමමයන බුද්මධො භගවා මවරඤ්ොයං විහරති

නමළරුපුචිමන්දමූමල’’ති යං වුත්තං, තත්ථ. සියාති කස්සචි එවං

පරිවිතක්මකොසියා, වක්ඛමානාකාමරනකදාචි මචොමදයයවාතිඅත්මථො. යදි

තාව භ වාතිආදීසු මචොදකස්සායමධිප්පාමයො – ‘‘පාටලිපුත්මත පාසාමද

වසතී’’තිආදීසු විය අධිකරණාධිකරණං යදි භමවයය, තදා ‘‘මවරඤ්ොයං

විහරති නමළරුපුචිමන්දමූමල’’ති අධිකරණද්වයනිද්මදමසො යුත්මතො සියා, 

ඉමමසං පන භින්නමදසත්තා න යුත්මතො උභයනිද්මදමසොති. අථ තත්ථ

විහරතීති යදි නමළරුපුචිමන්දමූමල විහරති. න වත්තබ්බන්ති

නානාඨානභූතත්තා මවරඤ්ොනමළරුපුචිමන්දමූලානං ‘‘මතන

සමමයනා’’ති ච වුත්තත්තාති අධිප්පාමයො. ඉදානි මචොදමකො තමමව

අත්තමනො අධිප්පායං ‘‘න හි සක්ො’’තිආදිනා විවරති. 
මවරඤ්ොනමළරුපුචිමන්දමූලානං භූමභාගවමසන භින්නත්තාමයව හි න

සක්කා උභයත්ථ මතමනව සමමයන විහරිතුං, ‘‘උභයත්ථ මතමනව

සමමයනා’’තිචවුත්තත්තානානාසමමයවිහාමරො අවාරිමතොතිමවදිතබ්මබො. 
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ඉතමරො සබ්බමමතං අවිපරීතමත්ථං අොනන්මතන තයා වුත්තන්ති 

දස්මසන්මතො ‘‘නකෙොපකනතංඑවංදට්ඨබ්බ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ එතන්ති

‘‘මවරඤ්ොයංවිහරතිනමළරුපුචිමන්දමූමල’’ති එතංවචනං. එවන්ති ‘‘යදි

තාවභගවා’’තිආදිනායංතංභවතා මචොදිතං, තංඅත්ථමතොඑවංනමඛොපන

දට්ඨබ්බං, නඋභයත්ථඅපුබ්බංඅචරිමං විහාරදස්සනත්ථන්තිඅත්මථො.ඉදානි
අත්තනා යථාධිප්මපතං අවිපරීතමත්ථං තස්ස ච පටිකච්මචව වුත්තභාවං

මතන ච අප්පටිවිද්ධතං පකාමසන්මතො ‘‘නනු අකවොචුම්හ සමීපත්කථ 

භුම් වචන’’න්තිආදිමාහ. ක ොයූථානීති මගොමණ්ඩලානි. එවම්පි

නමළරුපුචිමන්දමූමලවිහරතිච්මචවවත්තබ්බං, නමවරඤ්ොයන්ති, තස්මා 
සමීපාධිකරණත්ථවමසන උභයථා නිදානකිත්තමන කිං පමයොෙනන්ති

මචොදනං මනසි නිධායාහ ‘‘ක ොචර ා නදස්සනත්ථ’’න්තිආදි. අස්සාති
භගවමතො. 

අවස්සඤ්මචත්ථ මගොචරගාමකිත්තනං කත්තබ්බං. යථා හි 
නමළරුපුචිමන්දමූලකිත්තනං

පබ්බජිතානුග්ගහකරණාදිඅමනකප්පමයොෙනං, එවං මගොචරගාමකිත්තනම්පි
ගහට්ඨානුග්ගහකරණාදිවිවිධප්පමයොෙනන්ති දස්මසන්මතො 

‘‘කවරඤ්ජාකිත්තකනනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ  හට්ඨානුග් හෙරණන්ති
මතසං තත්ථ පච්චයග්ගහමණන උපසඞ්කමනපයිරුපාසනාදීනං
ඔකාසදාමනන ධම්මමදසනාය සරමණසු සීමලසු ච පතිට්ඨාපමනන
යථූපනිස්සයං උපරිවිමසසාධිගමාවහමනන ච ගහට්ඨානං අනුග්ගහකරණං. 

පබ්බජිතානුග් හෙරණන්තිඋග්ගහපරිපුච්ඡානං කම්මට්ඨානානුමයොගස්සච
අනුරූපවසනට්ඨානපරිග්ගමහමනත්ථපබ්බජිතානං අනුග්ගහකරණං. 

පච්චයග්ගහමණමනව පච්චයපරිමභොගසිද්ධිමතො ආහ ‘‘තථා

පුරික න…කප.… විවජ්ජනන්ති. තත්ථ පුරික නාති මවරඤ්ොවචමනන.

ආහිමතො අහංමාමනො එත්ථාති අත්තා, අත්තභාමවො. තස්ස කිලමමථො

කිලන්තභාමවො අත්තකිලමමථො, අත්තපීළා අත්තදුක්ඛන්ති වුත්තං මහොති, 

තස්ස අනුමයොමගො කරණං අත්තකිලමථානුමයොමගො, 
උපවාසකණ්ටකාපස්සයමසයයාදිනා අත්තමනො දුක්ඛුප්පාදනන්ති වුත්තං

මහොති. තස්ස විවජ්ෙනං අත්තකි  ථානුකයො විවජ්ජනං. අන්මතොගාමම
වසන්තානං අනිච්ඡන්තානම්පි විසභාගරූපාදිආරම්මණදස්සනාදිසම්භවමතො

බහිගාමම පතිරූපට්ඨාමන වසන්තානං තදභාවමතො ආහ ‘‘පච්ඡික න 

වත්ථුො ප්පහානකතො’’තිආදි. තත්ථ පච්ඡික නාති 
නමළරුපුචිමන්දමූලවචමනන. කිමලසකාමස්ස වත්ථුභූතත්තා රූපාදමයො

පඤ්ච කාමගුණා වත්ථුකාමමො, තස්ස පහානං වත්ථුො ප්පහානං. 

ො සුෙල්ලිොනුකයො විවජ්ජනුපායදස්සනන්ති වත්ථුකාමමසු 

කිමලසකාමසංයුත්තස්ස සුඛස්ස මයොමගො අනුමයොමගො අනුභමවො, තස්ස
පරිවජ්ෙමන උපායදස්සනං. 
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සයමමව මගොචරගාමං උපසඞ්කමත්වා අත්තමනො 
ධම්මස්සවනානුරූපභබ්බපුග්ගලානං දස්සනමතො ධම්මමදසනාය කාමලො
සම්පත්මතො නාම මහොතීති ධම්මමදසනාය අභිමයොමගො විඤ්ඤායතීති ආහ 

‘‘පුරික න ච ධම් කදසනාභිකයො ’’න්ති. ධම්මමදසනාය සඋස්සාහභාමවො 

ධම් කදසනාභිකයොක ො. බහිගාමම විවිත්මතොකාමස වසන්තස්ස 

ආකිණ්ණවිහාරාභාවමතො කායවිමවකාදීසු අධිමුත්ති තප්මපොණතා

විඤ්ඤායතීතිආහ ‘‘පච්ඡික නවිකවොධිමුත්ති’’න්ති. 

ධම්මමදසනාභිමයොගවිමවකාධිමුත්තීනං මහතුභූතා එව කරුණාපඤ්ඤා
ධම්මමදසනාය උපගමනස්ස තමතො අපගමනස්ස කාරණභූතා මහොන්තීති

ආහ ‘‘පුරික න ෙරුණාය උප  න’’න්තිආදි. කරුණාපඤ්ඤාමයව හි 
අනන්තරදුකස්ස මහතූ මහොන්ති. එමතන ච කරුණාය උපගමනං න

ලාභාදිනිමත්තං, පඤ්ඤාය අපගමනං න විමරොධාදිනිමත්තන්ති
උපගමනාපගමනානං නිරුපක්කිමලසතං විභාවිභන්ති දට්ඨබ්බං. 

අධිමුත්තතන්ති තන්නින්නභාවං. නරුපක පනන්ති අනුපමලපනං
අනල්ලීයනං. 

ධම්මෙසුොපරිච්චා නමත්තන්තිඑත්ථ ධම්මකසුඛංනාමඅනවජ්ෙසුඛං.

තඤ්හි ධම්මකං ලාභං පටිච්ච උප්පන්නත්තා ‘‘ධම්මකසුඛ’’න්ති වුච්චති.
උත්තරිමනුස්සධම්මාභිමයොගනිමත්තං ඵාසුවිහාරන්ති සම්බන්මධො. 

 නුස්සානං උපොරබහු තන්ති පච්චයපටිග්ගහණධම්මමදසනාදිවමසන

උපකාරබහුලතං. කදවතානං උපකාරබහුලතං ෙනවිවිත්තතාය.

පචුරෙනවිවිත්තඤ්හි ඨානං මදවා උපසඞ්කමතබ්බං මඤ්ඤන්ති. ක ොකෙ

සංවඩ්ඪභාවන්තිආමමසොපමභොමගන සංවඩ්ඪිතභාවං. 

එෙපුග් ක ොති එත්ථ (අ. නි. අට්ඨ. 1.1.170) එකෙොති

දුතියාදිපටික්මඛපත්මථො ගණනපරිච්මඡමදො. පුග් ක ොති සම්මුතිකථා, න
පරමත්ථකථා. බුද්ධස්ස හි භගවමතො දුවිධා මදසනා සම්මුතිමදසනා
පරමත්ථමදසනා චාති. අයමත්මථො පන මහට්ඨා විත්ථාරිමතොවාති ඉධ න
වුච්චති. එමකො ච මසො පුග්ගමලො චාති එකපුග්ගමලො. මකනට්මඨන 

එකපුග්ගමලො? අසදිසට්මඨන ගුණවිසිට්ඨට්මඨන අසමසමට්මඨන. මසො හි
දසන්නංපාරමීනං පටිපාටියාආවජ්ෙනංආදිංකත්වාමබොධිසම්භාරගුමණහි

මචව බුද්ධගුමණහි ච මසසමහාෙමනන අසදිමසොති අසදිසට්කඨනපි

එකපුග්ගමලො. මය චස්ස මත ගුණා, මතපි අඤ්ඤසත්තානං ගුමණහි

විසිට්ඨාති ගුණවිසිට්ඨට්කඨනපි එකපුග්ගමලො. පුරිමකා සම්මාසම්බුද්ධා

සබ්බසත්මතහි අසමා, මතහිසද්ධිං අයමමව එමකො රූපකායගුමණහිමචව

නාමකායගුමණහි ච සමමොති අස ස ට්කඨනපි එකපුග්ගමලො. ක ොකෙති
සත්තමලොමක. 
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පටුන 

උප්පජ්ජ ාකනො උප්පජ්ජතීති ඉදං පන උභයම්පි විප්පකතවචනමමව.

උප්පජ්ෙන්මතො බහුෙනහිතත්ථාය උප්පජ්ෙති, න අඤ්මඤන කාරමණනාති
එවංපමනත්ථඅත්මථොමවදිතබ්මබො.එවරූපඤ්මචත්ථලක්ඛණංනසක්කා

එතං අඤ්මඤන සද්දලක්ඛමණන පටිබාහිතුං. අපිච උප්පජ්ෙමාමනො නාම, 

උප්පජ්ෙතිනාම, උප්පන්මනොනාමාතිඅයමමත්ථමභමදොමවදිතබ්මබො.එස
හි දීපඞ්කරපාදමූලමතො ලද්ධබයාකරමණො බුද්ධකාරකධම්මම

පරිමයසන්මතො දස පාරමමයො දිස්වා ‘‘ඉමම ධම්මා මයා පූමරතබ්බා’’ති

කතසන්නිට්ඨාමනො දානපාරමං පූමරන්මතොපි උප්පජ්ජ ාකනො නාම.

සීලපාරමං…මප.… උමපක්ඛාපාරමන්ති ඉමා දස පාරමමයො පූමරන්මතොපි, 
දස උපපාරමමයො පූමරන්මතොපි උප්පජ්ෙමාමනො නාම. දස
පරමත්ථපාරමමයො පූමරන්මතොපි උප්පජ්ෙමාමනො නාම. පඤ්ච
මහාපරිච්චාමග පරිච්චෙන්මතොපි උප්පජ්ෙමාමනො නාම. ඤාතත්ථචරියං
මලොකත්ථචරියං බුද්ධත්ථචරියං පූරයමාමනොපි උප්පජ්ෙමාමනො නාම.
කප්පසතසහස්සාධිකානි චත්තාරි අසඞ්මඛයයයානි බුද්ධකාරමක ධම්මම
මත්ථකංපාමපන්මතොපිඋප්පජ්ෙමාමනොනාම.මවස්සන්තරත්තභාවං පහාය
තුසිතපුමරපටිසන්ධිංගමහත්වාසට්ඨිවස්සසතසහස්සාධිකාසත්තපණ්ණාස 
වස්සමකොටිමයො තිට්ඨන්මතොපි උප්පජ්ෙමාමනො නාම. මදවතාහි යාචිමතො
පඤ්ච මහාවිමලොකනානි විමලොමකත්වා මායාමදවියා කුච්ඡිස්මං පටිසන්ධිං

ගණ්හන්මතොපි, අනූනාධිමක දස මාමස ගබ්භවාසං වසන්මතොපි
උප්පජ්ෙමාමනො නාම. එකූනතිංස වස්සානි අගාරමජ්මඣ තිට්ඨන්මතොපි
උප්පජ්ෙමාමනො නාම. කාමමසු ආදීනවං මනක්ඛම්මම ච ආනිසංසං දිස්වා 
රාහුලභද්දස්ස ොතදිවමස ඡන්නසහාමයො කණ්ඩකං අස්සවරමාරුය්හ
නික්ඛමන්මතොපි උප්පජ්ෙමාමනො නාම. තීණි රජ්ොනි අතික්කමන්මතො
අමනොමනදිතීමර පබ්බෙන්මතොපි උප්පජ්ෙමාමනො නාම. ඡබ්බස්සානි
මහාපධානං කමරොන්මතොපි උප්පජ්ෙමාමනො නාම. පරිපාකගමත ඤාමණ
ඔළාරිකං ආහාරං ආහරන්මතොපි උප්පජ්ෙමාමනො නාම. සායන්හසමමය
විසාඛපුණ්ණමායං මහාමබොධිමණ්ඩං ආරුය්හ මාරබලං විධමමත්වා
පඨමයාමම පුබ්මබනිවාසං අනුස්සරිත්වා මජ්ඣිමයාමම දිබ්බචක්ඛුං
පරිමසොමධත්වා පච්ඡිමයාමසමනන්තමර ද්වාදසඞ්ගං පටිච්චසමුප්පාදං
අනුමලොමපටිමලොමමතො සම්මසිත්වා මසොතාපත්තිමග්ගං පටිවිජ්ඣන්මතොපි 
උප්පජ්ෙමාමනො නාම. මසොතාපත්තිඵලක්ඛමණපි සකදාගාමඵලක්ඛමණපි
අනාගාමඵලක්ඛමණපි උප්පජ්ෙමාමනො නාම. අරහත්තමග්ගක්ඛමණ පන 

උප්පජ්ජති නාම. අරහත්තඵලක්ඛමණ උප්පන්කනො නාම. බුද්ධානඤ්හි

සාවකානං විය නපටිපාටියා ඉද්ධිවිධඤාණාදීනිඋප්පජ්ෙන්ති, සමහවපන
අරහත්තමග්මගන සකමලොපි සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදි ගුණරාසි ආගමතොව

නාම මහොති, තස්මා නිබ්බත්තසබ්බකිච්චත්තා අරහත්තඵලක්ඛමණ
උප්පන්මනො නාම මහොති. ඉමස්මම්පි සුත්මත අරහත්තඵලක්ඛණංමයව 

සන්ධාය ‘‘උප්පජ්ෙතී’’ති වුත්තං. උප්පන්මනො මහොතීති අයඤ්මහත්ථ
අත්මථො. 
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බහුජනහිතායාති මහාෙනස්ස හිතත්ථාය උප්පජ්ෙති. බහුජනසුොයාති

මහාෙනස්ස සුඛත්ථාය උප්පජ්ෙති. ක ොොනුෙම්පායාති සත්තමලොකස්ස 

අනුකම්පං පටිච්ච උප්පජ්ෙති. කතරසත්තමලොකස්සාති? මයො තථාගතස්ස 

ධම්මමදසනං සුත්වා අමතපානං පිවි, ධම්මං පටිවිජ්ඣි, තස්ස. භගවතා හි 
මහාමබොධිමණ්මඩ සත්තසත්තාහං වීතිනාමමත්වා මබොධිමණ්ඩා ඉසිපතනං

ආගම්ම ‘‘ද්මවමම, භික්ඛමව, අන්තා පබ්බජිමතන න මසවිතබ්බා’’ති

ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තන්මත (සං. නි. 3.5; මහාව. 13) මදසිමත
ආයස්මතා අඤ්ඤාසිමකොණ්ඩඤ්ඤත්මථමරන සද්ධිං අට්ඨාරසමකොටිසඞ්ඛා

බ්රහ්මාමනො අමතපානං පිවිංසු, එතස්ස සත්තමලොකස්ස අනුකම්පාය 
උප්පන්මනො. පඤ්චමදිවමස අනත්තලක්ඛණසුත්තන්තපරිමයොසාමන

පඤ්චවග්ගයත්මථරා අරහත්මත පතිට්ඨහිංසු, එතස්සපි සත්තමලොකස්ස
අනුකම්පාය උප්පන්මනො. තමතොයසදාරකප්පමුමඛපඤ්චපණ්ණාසපුරිමස

අරහත්මත පතිට්ඨාමපසි, තමතො කප්පාසිකවනසණ්මඩ තිංස භද්දවග්ගමය

තමයො මග්මග ච ඵලානි ච සම්පාමපසි, එතස්සපි සත්තමලොකස්ස
අනුකම්පාය උප්පන්මනො. ගයාසීමස ආදිත්තපරියායපරිමයොසාමන (සං. නි.

4.28; මහාව.54) ෙටිලසහස්සංඅරහත්මත පතිට්ඨාමපසි, තමතොලට්ඨිවමන
බිම්බිසාරප්පමුඛා එකාදස නහුතා බ්රාහ්මණගහපතිකා සත්ථු ධම්මමදසනං

සුත්වා මසොතාපත්තිඵමල පතිට්ඨහිංසු, එකං නහුතං සරමණසු පතිට්ඨිතං.

තිමරොකුට්ටඅනුමමොදනාවසාමන (ඛු. පා. 7. 1 ආදමයො) චතුරාසීතියා

පාණසහස්මසහි අමතපානං පීතං. සුමනමාලාකාරසමාගමම චතුරාසීතියා, 

ධනපාලසමාගමම දසහි පාණසහස්මසහි, ඛදිරඞ්ගාරොතකසමාගමම

චතුරාසීතියා පාණසහස්මසහි, ෙම්බුකආජීවකසමාගමම චතුරාසීතියාව, 
ආනන්දමසට්ඨිසමාගමම චතුරාසීතියාව පාණසහස්මසහි අමතපානං පීතං.

පාසාණකමචතිමය පාරායනසුත්තකථාදිවමස (සු. නි. 982 ආදමයො) චුද්දස

මකොටිමයොඅමතපානංපිවිංසු. යමකපාටිහාරියදිවමසවීසතිපාණමකොටිමයො, 
තාවතිංසභවමනපණ්ඩුකම්බලසිලායංනිසීදිත්වා මාතරංකායසක්ඛිංකත්වා

සත්තප්පකරණං අභිධම්මං මදමසන්තස්ස අසීති පාණමකොටිමයො, 

මදමවොමරොහමණ තිංස පාණමකොටිමයො, සක්කපඤ්හසුත්තන්මත (දී. නි.

2.344 ආදමයො) අසීති මදවසහස්සානි අමතපානං පිවිංසු.

මහාසමයසුත්තන්මත (දී. නි. 2.331 ආදමයො) මඞ්ගලසුත්මත (ඛු. පා. 5.1

ආදමයො; සු. නි. මඞ්ගලසුත්ත) චූළරාහුමලොවාමද (ම. නි. 3.416 ආදමයො)

සමචිත්තපටිපදායාති (අ. නි. 2.33) ඉමමසු චතූසු ඨාමනසු 

අභිසමයප්පත්තසත්තානං පරිච්මඡමදො නත්ථි, එතස්සපි සත්තමලොකස්ස
අනුකම්පාය උප්පන්මනොති. යාවජ්ෙදිවසා ඉමතො පරම්පි අනාගමත ඉමං
සාසනං නිස්සාය සග්ගමමොක්ඛමග්මග පතිට්ඨහන්තානං වමසනපි
අයමත්මථොමවදිතබ්මබො. 

කදව නුස්සානන්ති න මකවලං මදවමනුස්සානංමයව, අවමසසානං
නාගසුපණ්ණාදීනම්පි අත්ථාය හිතාය සුඛාමයව උප්පන්මනො. 
සමහතුකපටිසන්ධිමක පන මග්ගඵලසච්ඡිකිරියාය භබ්මබ පුග්ගමල
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දස්මසතුං එවං වුත්තං. තස්මා එමතසම්පි අත්ථත්ථාය හිතත්ථාය
සුඛත්ථාමයවඋප්පන්මනොතිමවදිතබ්මබො. 

ෙතක ො එෙපුග් ක ොති කමථතුකමයතාපුච්ඡා. ඉදානි තාය පුච්ඡාය

පුට්ඨංඑකපුග්ගලංවිභාමවන්මතො ‘‘තථා කතොඅරහං සම් ාසම්බුද්කධො’’ති

ආහ. තදත්ථපරිනප්ඵාදනන්ති මලොකත්ථනිප්ඵාදනං, 

බුද්ධකිච්චසම්පාදනන්ති අත්මථො. පඨ ං ලුම්බිනීවකන දුතියං

කබොධි ණ්කඩති ලුම්බිනීතිවමන රූපකාමයන ොමතො, මබොධිමණ්මඩ 

ධම්මකාමයන. එව ාදිනාති ආදි-සද්මදන මවරඤ්ොකිත්තනමතො

රූපකායස්ස අනුග්ගණ්හනං දස්මසති, නමළරුපුචිමන්දමූලකිත්තනමතො 

ධම්මකායස්ස. තථා පුරිමමන පරාධීනකිරියාකරණං, දුතිමයන

අත්තාධීනකිරියාකරණං. පුරිමමන වා කරුණාකිච්චං, ඉතමරන

පඤ්ඤාකිච්චං, පුරිමමන චස්ස පරමාය අනුකම්පාය සමන්නාගමං, 
පච්ඡිමමනපරමායඋමපක්ඛායසමන්නාගමන්තිඑවමාදිං සඞ්ගණ්හාති. 

පච්ඡි කෙොති ගුමණන පච්ඡිමමකො. ආනන්දත්මථරං සන්ධාමයතං

වුත්තං. සඞ්ෙයායපීති ගණනමතොපි. දිට්ඨිසීලසාමඤ්මඤන සංහතත්තා
සඞ්මඝොති ඉමමත්ථං විභාමවන්මතො ආහ 

‘‘දිට්ඨිසී සා ඤ්ඤසඞ්ොතසඞ්ඝාකතන ස ණ කණනා’’ති. එත්ථ පන 

‘‘යායං දිට්ඨි අරියානියයානිකානියයාතිතක්කරස්සසම්මා දුක්ඛක්ඛයාය, 

තථාරූපායදිට්ඨියාදිට්ඨිසාමඤ්ඤගමතොවිහරතී’’ති(දී.නි.3.324, 356, ම.

නි. 1.492; 3.54) එවං වුත්තාය දිට්ඨියා, ‘‘යානි තානි සීලානි අඛණ්ඩානි
අච්ඡිද්දානි අසබලානි අකම්මාසානි භුජිස්සානි විඤ්ඤුප්පසත්ථානි

අපරාමට්ඨානි සමාධිසංවත්තනිකානි, තථාරූමපසු සීමලසු

සීලසාමඤ්ඤගමතොවිහරතී’’ති(දී.නි.3.324; 356; ම.නි.1.492; 3.54) එවං
වුත්තානඤ්ච සීලානං සාමඤ්ඤසඞ්ඛාමතන සඞ්ඝමතො සඞ්ඝටිමතො

සමමමතොති දිට්ඨිසී සා ඤ්ඤසඞ්ොතසඞ්ඝාකතො, සමණගමණො.

දිට්ඨිසීලසාමඤ්මඤන සංහමතොති වුත්තං මහොති. තථා හි ‘‘අට්ඨානමමතං, 

භික්ඛමව, අනවකාමසො, යං දිට්ඨිසම්පන්මනො පුග්ගමලො සඤ්චිච්ච පාණං

ජීවිතා මවොමරොමපයය, මනතංඨානංවිජ්ෙතී’’ති ආදිවචනමතො දිට්ඨිසීලානං 
නියතසභාවත්තා මසොතාපන්නාපි අඤ්ඤමඤ්ඤං දිට්ඨිසීලසාමඤ්මඤන

සංහතා, පමගව සකදාගාමආදමයො. අරියපුග්ගලා හි යත්ථ කත්ථචි දූමර

ඨිතාපි අත්තමනො ගුණසාමග්ගයා සංහතාමයව. ‘‘තථාරූපාය දිට්ඨියා

දිට්ඨිසාමඤ්ඤගමතො විහරති (දී. නි. 3.324, 356; ම. නි. 1.492; 3.54), 

තථාරූමපසුසීමලසුසීලසාමඤ්ඤගමතොවිහරතී’’ති(දී.නි.3.324, 356; ම.

නි. 1.492; 3.54) වචනමතො පුථුජ්ෙනානම්පි දිට්ඨිසීලසාමඤ්මඤන

සංහතභාමවො ලබ්භතිමයව, ඉධපන අරියසඞ්මඝොමයව අධිප්මපමතො ‘‘මයො

තත්ථ පච්ඡිමමකො, මසො මසොතාපන්මනො’’ති වචනමතො. එකතනාති

‘‘පඤ්චමත්මතහි භික්ඛුසමතහී’’ති එමතන වචමනන. අස්සාති
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පටුන 

පඤ්චමත්තස්ස භික්ඛුසතස්ස. නරබ්බුකදොතිආදීනංවචනත්මථොපරමතො එව
ආවි භවිස්සති. 

අස්කසොසීති එත්ථ සවනමුපලබ්මභොති ආහ ‘‘අස්කසොසීති සුණි

උප භී’’ති, අඤ්ඤාසීති අත්මථො. මසො චායමුපලබ්මභො සවනවමසමනවාති
ඉමමත්ථං දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘කසොතද්වාරසම්පත්තවචනනග්කඝොසානුසාකරන අඤ්ඤාසී’’ති. 
අවධාරණඵලත්තා සද්දප්පමයොගස්ස සබ්බම්පි වාකයං

අන්මතොගධාවධාරණන්ති ආහ ‘‘කෙොති පදපූරණ ත්කත නපාකතො’’ති. 

අවධාරණත්කථති පන ඉමනා අන්මතොගධාවධාරමණපි සබ්බස්මං වාමකය 

ඉට්ඨමතොවධාරණත්ථං මඛොසද්දග්ගහණන්ති දස්මසති. තමමව

ඉට්ඨමතොවධාරණං දස්මසන්මතො ආහ ‘‘තත්ථ අවධාරණත්කථනා’’තිආදි.

අථපදපූරණත්මථනමඛොසද්මදන කිංපමයොෙනන්ති ආහ ‘‘පදපූරකණනපන 

බයඤ්ජනසිලිට්ඨතා ත්තක වා’’ති. ‘‘අස්මසොසී’’ති හි පදං මඛොසද්මද

ගහිමත මතන ඵුල්ලිතමණ්ඩිතවිභූසිතං විය මහොන්තං පූරිතං නාම මහොති, 

මතනචපුරිමපච්ඡිමපදානි සිලිට්ඨානිමහොන්ති, නතස්මංඅග්ගහිමත, තස්මා

පදපූරමණන බයඤ්ෙනසිලිට්ඨතාමත්තමමව පමයොෙනං.  ත්ත-සද්මදො

මචත්ථ විමසසනිවත්තිඅත්මථො, මතනස්ස අනත්ථන්තරදීපනතං දස්මසති, 

එව-සද්මදනපනබයඤ්ෙනසිලිට්ඨතායඑකන්තිකතං. 

කවරඤ්කජොති එත්ථ සද්දලක්ඛණානුසාමරන අත්ථං දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘කවරඤ්ජායං ජාකතො’’තිආදි. බ්රහ් ං අණතීති එත්ථ බ්රහ් න්ති මවමදො

වුච්චති, මසො පන මන්තබ්රහ්මකප්පවමසන තිවිමධො. තත්ථ මන්තා

පධානමූලභාවමතොමයව අට්ඨකාදීහි පවුත්තා, ඉතමර පන තන්නිස්සමයන

ොතා, මතන පධානස්මසව ගහණං.  න්කත සජ්ොයතීති ඉරුමවදාදිමක
මන්තසත්මථසජ්ඣායතීතිඅත්මථො. ඉරුමවදාදමයොහිගුත්තභාසිතබ්බතාය 

‘‘මන්තා’’ති වුච්චන්ති. ඉදක ව හීති අවධාරමණන බ්රහ්මමතො 

ොමතොතිආදිකං නිරුත්තිං පටික්ඛිපති. ජාතිබ්රාහ් ණානන්ති ඉමනා
අඤ්මඤපි බ්රාහ්මණා අත්ථීති දස්මසති. දුවිධා හි බ්රාහ්මණා ොතිබ්රාහ්මණා
විසුද්ධිබ්රාහ්මණා චාති. ඉදානි තත්ථ විසුද්ධිබ්රාහ්මණානං නිරුත්තිං

දස්මසන්මතොආහ ‘‘අරියාපනා’’තිආදි. 

සමතපාපත්තාති අච්චන්තං අනවමසසමතො සවාසනං සමතපාපත්තා.
එවඤ්හි බාහිරකඅවීතරාගමසක්ඛාමසක්ඛපාපසමණමතො භගවමතො
පාපසමණං විමසසිතංමහොති. වුත්තමමවත්ථංඋදාහරමණනවිභාමවන්මතො

ආහ ‘‘වුත්තඤ්කහත’’න්තිආදි. එත්ථ පන ‘‘බාහිතපාකපොති බ්රාහ් කණො, 

සමතපාපත්තා ස කණොති වුච්චතීති ඉදං භින්නගාථාසන්නිස්සිතපදද්වයං

එකමතො ගමහත්වා වුත්ත’’න්තිවදන්ති. වුත්තඤ්මහතංතීසුපි  ණ්ඨිපකදසු 

‘‘සමතත්තා හි පාපානං, සමමණොති පවුච්චතීති ඉදං වචනං ගමහත්වා

‘සමතත්තාසමමණොතිවුච්චතී’තිවුත්තං. බාහිතපාමපොතිබ්රාහ්මමණොතිඉදං
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පටුන 

පනඅඤ්ඤස්මංගාථාබන්මධවුත්තවචන’’න්ති. අමනකත්ථත්තානිපාතානං

ඉධ අනුස්සවනත්මථ අධිප්මපමතොති ආහ ‘‘ෙලූති අනුස්සවනත්කථ

නපාකතො’’ති. ජාතිසමුදා තන්ති ොතියා ආගතං, ොතිසිද්ධන්ති වුත්තං

මහොති. ආ පන ත්තන්ති පියාලාපවචනමත්තං. පියසමුදාහාරා මහමත

මභොතිවාආවුමසොතිවාමදවානම්පියාතිවා. කභොවාදීනා කසොකහොතීතිමයො

ආමන්තනාදීසු‘‘මභොමභො’’තිවදන්මතො විචරති, මසොමභොවාදීනාමමහොතීති

අත්මථො. සකිඤ්චකනොති රාගාදීහි කිඤ්චමනහි සකිඤ්චමනො. රාගාදමයො හි

සත්මතකිඤ්මචන්තිමද්දන්තිපලිබුන්ධන්තීති ‘‘කිඤ්චනානීති’’තිවුච්චන්ති.

මනුස්සාකිර මගොමණහිඛලං මද්දාමපන්තා ‘‘කිඤ්මචහි කපිල, කිඤ්මචහි

කාළකා’’තිවදන්ති, තස්මාමද්දනට්මඨොකිඤ්චනට්මඨොති මවදිතබ්මබො. 

ක ොත්තවකසනාති එත්ථ ගං තායතීති මගොත්තං. මගොසද්මදන මචත්ථ

අභිධානං බුද්ධි ච වුච්චති, තස්මා එවමමත්ථ අත්මථො දට්ඨබ්මබො.
මගොතමමොති පවත්තමානං අභිධානං බුද්ධිඤ්ච එකංසිකවිසයතාය තායති 
රක්ඛතීති මගොත්තං. යථා හි බුද්ධි ආරම්මණභූමතන අත්මථන විනා න

වත්තති, එවං අභිධානං අභිමධයයභූමතන, තස්මා මසො මගොත්තසඞ්ඛාමතො
අත්මථො තානි බුද්ධිඅභිධානානි තායති රක්ඛතීති වුච්චති. මසො පන
අඤ්ඤකුලපරම්පරාය අසාධාරණං තස්ස කුලස්ස ආදිපුරිසසමුදාගතං
තංකුලපරියාපන්නසාධාරණං සාමඤ්ඤරූපන්ති දට්ඨබ්බං. එත්ථ ච 

ස කණොති ඉමනා සරික්ඛකෙමනහි භගවමතො බහුමතභාමවො දස්සිමතො

සමතපාපතාකිත්තනමතො, ක ොතක ොති ඉමනා මලොකියෙමනහි
උළාරකුලසම්භූතතාදීපනමතො. සකයස්ස සුද්මධොදනමහාරාෙස්ස පුත්මතො 

සෙයපුත්කතො. ඉමනා ච උදිමතොදිතවිපුලඛත්තියකුලවිභාවනමතො වුත්තං 

‘‘ඉදං පන භ වකතො උච්චාකු පඅදීපන’’න්ති. සබ්බඛත්තියානඤ්හි
ආදිභූතමහාසම්මතමහාරාෙමතො පට්ඨාය අසම්භින්නං උළාරතමං 

සකයරාෙකුලං. කෙනචි පාරිජුඤ්කඤන අනභිභූකතොති 
ඤාතිපාරිජුඤ්ඤමභොගපාරිජුඤ්ඤාදිනා මකනචි පාරිජුඤ්මඤන පරිහානියා
අනභිභූමතො අනජ්මඣොත්ථමටො. තථා හි මලොකනාථස්ස අභිොතියං තස්ස

කුලස්ස න කිඤ්චි පාරිජුඤ්ඤං, අථ මඛො වඩ්ඪිමයව. අභිනික්ඛමමන ච

තමතොසමද්ධතමභාමවොමලොමකපාකමටොපඤ්ඤාමතො.මතන ‘‘සෙයකු ා

පබ්බජිකතො’’තිඉදංවචනංභගවමතො සද්ධාපබ්බජිතභාවපරිදීපනත්ථංවුත්තං
මහන්තං ඤාතිපරිවට්ටං මහන්තඤ්ච මභොගක්ඛන්ධං පහාය

පබ්බජිතභාවසිද්ධිමතො. තකතොපරන්ති ‘‘මවරඤ්ොයංවිහරතී’’තිආදි. 

ඉත්ථම්භූතාෙයානත්කථඋපකයො වචනන්ති ඉත්ථං ඉමං පකාරං භූමතො

ආපන්මනොතිඉත්තම්භූමතො, තස්සආඛයානං ඉත්ථම්භූතාඛයානං, මසොමයව
අත්මථො ඉත්ථම්භූතාඛයානත්මථො. අථ වා ඉත්ථං එවං පකාමරො භූමතො

ොමතොති එවං කථනත්මථො ඉත්ථම්භූතාඛයානත්මථො, තස්මං

උපමයොගවචනන්ති අත්මථො. එත්ථ ච අබ්භුග් කතොති එත්ථ අභි-සද්මදො
ඉත්ථම්භූතාඛයානත්ථමෙොතමකො අභිභවිත්වා උග්ගමනප්පකාරස්ස
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දීපනමතො. මතන මයොගමතො ‘‘තං මඛො පන භවන්තං මගොතම’’න්ති ඉදං 
උපමයොගවචනං සාමඅත්මථපි සමානං ඉත්ථම්භූතාඛයානදීපනමතො 

‘‘ඉත්ථම්භූතාඛයානත්මථ’’තිවුත්තං.මතමනවාහ ‘‘තස්සකෙොපන කභොකතො

ක ොත ස්සාති අත්කථො’’ති. ඉදං වුත්තං මහොති – යථා ‘‘සාධු මදවදත්මතො 

මාතරමභී’’තිඑත්ථඅභිසද්දමයොගමතොඉත්ථම්භූතාඛයාමනඋපමයොගවචනං

කතං, එවමධාපි තං මඛො පන භවන්තං මගොතමං අභි එවං කලයාමණො
කිත්තිසද්මදො උග්ගමතොති අභිසද්දමයොගමතො ඉත්ථම්භූතාඛයාමන

උපමයොගවචනන්ති. ‘‘සාධු මදවදත්මතො මාතරමභී’’ති එත්ථ හි

‘‘මදවදත්මතො මාතරමභි මාතරි විසමය මාතුයා වා සාධූ’’ති එවං
අධිකරණත්මථ සාමඅත්මථවාභුම්මවචනස්සවාසාමවචනස්සවාපසඞ්මග 
ඉත්ථම්භූතාඛයානත්ථමෙොතමකන අභිසද්මදන මයොමග උපමයොගවචනං

කතං. යථා මචත්ථ ‘‘මදවදත්මතො මාතු විසමය මාතුසම්බන්ධී වා

සාධුත්තප්පකාරප්පත්මතො’’තිඅයමත්මථො විඤ්ඤායති, එවමධාපි‘‘මභොමතො
මගොතමස්ස සම්බන්ධී කිත්තිසද්මදො අබ්භුග්ගමතො අභිභවිත්වා

උග්ගමනප්පකාරප්පත්මතො’’ති අයමත්මථො විඤ්ඤායති. තත්ථ හි

මදවදත්තග්ගහණංවියඉධකිත්තිසද්දග්ගහණං, තථාතත්ථ ‘‘මාතර’’න්ති

වචනං විය ඉධ ‘‘තං මඛො පන භවන්තං මගොතම’’න්ති වචනං, තත්ථ 
සාධුසද්දග්ගහණංවියඉධඋග්ගතසද්දග්ගහණංමවදිතබ්බං. 

ෙ යාකණොති භද්දමකො. කලයාණභාමවො චස්ස 

කලයාණගුණවිසයතායාති ආහ ‘‘ෙ යාණගුණස න්නා කතො’’ති, 

කලයාමණහි ගුමණහි සමන්නාගමතො තංවිසයතාය යුත්මතොති අත්මථො.
තංවිසයතාමහත්ථ සමන්නාගමමොකලයාණගුණවිසයතායතන්නිස්සිමතොති

අධිප්පාමයො. කසට්කඨොතිඑත්ථාපිඑමසවනමයො.මසට්ඨගුණවිසයතායඑවහි 

කිත්තිසද්දස්සමසට්ඨතා ‘‘භගවාතිවචනංමසට්ඨ’’න්තිආදීසුවිය. ‘‘භගවා 

අරහ’’න්තිආදිනා ගුණානං සංකිත්තනමතො සද්දනීතියමතො ච කිත්තිසද්මදො

වණ්මණොති ආහ ‘‘කිත්තිසද්කදොති කිත්ති එවා’’ති. වණ්මණොමයව හි
කිත්මතතබ්බමතො කිත්තිසද්දනීතියමතො සද්මදොති ච වුච්චති.කිත්තිපරියාමයො

හි සද්දසද්මදො යථා ‘‘උළාරසද්දා ඉසමයො, ගුණවන්මතො තපස්සිමනො’’ති.

අභිත්ථවනවමසනපවත්මතොසද්මදො ථුතිමඝොමසො, අභිත්ථවුදාහාමරො. 

‘‘අබ්භුග්ගමතො’’ති පන එතස්ස අත්මථො අට්ඨකථායං න දස්සිමතො, 

තස්මා තස්සත්මථො එවං මවදිතබ්මබො – අබ්භුග් කතොති අභිභවිත්වා

උග්ගමතො, අනඤ්ඤසාධාරණගුමණආරබ්භපවත්තත්තාසමදවකංමලොකං 
අජ්මඣොත්ථරිත්වාපවත්මතොතිවුත්තංමහොති.කින්තිසද්මදොඅබ්භුග්ගමතොති

ආහ ‘‘ඉතිපි කසො භ වා’’තිආදි. ඉමතො පරං පන ඊදිමසසු ඨාමනසු යත්ථ

යත්ථ පාළිපාඨස්ස අත්මථො වත්තබ්මබො සියා, තත්ථ තත්ථ ‘‘පාළියං

පනා’’ති වත්වා අත්ථං දස්සයිස්සාම, ඉදානි තත්ථ පදමයොෙනාපුබ්බකං

අත්ථං දස්මසන්මතො ආහ ‘‘ඉතිපි කසො භ වාතිආදීසු පන අයං තාව

කයොජනා’’තිආදි. කසො භ වාති මයො මසො සමතිංස පාරමමයො පූමරත්වා
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සබ්බකිමලමස භඤ්ජිත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්මබොධිං අභිසම්බුද්මධො
මදවානං අතිමදමවො සක්කානං අතිසක්මකො බ්රහ්මානං අතිබ්රහ්මා 

මලොකනාමථො භාගයවන්තතාදීහි කාරමණහි භගවාති ලද්ධනාමමො, මසො
භගවා. භගවාති හි ඉදං සත්ථු නාමකිත්තනං. මතනාහ ආයස්මා

ධම්මමසනාපති‘‘භගවාතිමනතංනාමංමාතරා කත’’න්තිආදි(මහානි.84). 
පරමතො පන භගවාති ගුණකිත්තනමමව. යථා කම්මට්ඨානිමකන 

‘‘අරහ’’න්තිආදීසු නවසු ඨාමනසු පච්මචකං ඉතිපිසද්දං මයොමෙත්වා

බුද්ධගුණා අනුස්සරීයන්ති, එවං බුද්ධගුණසංකිත්තමකනපීති දස්මසන්මතො 

‘‘ඉතිපි අරහං ඉතිපි සම් ාසම්බුද්කධො…කප.… ඉතිපි භ වා’’ති ආහ. 

එවඤ්හිසති‘‘අරහ’’න්තිආදීහිනවහිපමදහිමයසමදවමකමලොමකඅතිවිය

පාකටා පඤ්ඤාතා බුද්ධගුණා, මත නානප්පකාරමතො විභාවිතා මහොන්ති.

‘‘ඉතිමපතංභූතං, ඉතිමපතං තච්ඡ’’න්තිආදීසු (දී.නි.1.6) වියහිඉධ ඉති-

සද්මදො ආසන්නපච්චක්ඛකාරණත්මථො, පි-සද්මදො සම්පිණ්ඩනත්මථො, මතන

ච මතසං ගුණානං බහුභාමවො දීපිමතො, තානි ච ගුණසල්ලක්ඛණකාරණානි 
සද්ධාසම්පන්නානං විඤ්ඤුොතිකානං පච්චක්ඛානි මහොන්තීති තානි
සංකිත්මතන්මතන විඤ්ඤුනා චිත්තස්ස සම්මුඛීභූතාමනව කත්වා

සංකිත්මතතබ්බානීතිති දස්මසන්මතො ‘‘ඉමනා ච ඉමනා ච ොරකණනාති

වුත්තංකහොතී’’තිආහ. 

‘‘සුත්තන්තිකානං වචනානමත්ථං, සුත්තානුරූපං පරිදීපයන්තී’’ති 

මහට්ඨා වුත්තත්තා විසුද්ධි ග්ක  (විසුද්ධි. 1.125-128) සබ්බාකාරමතො
සංවණ්ණිතම්පි අත්ථං ඉධාපි විත්ථාමරත්වා දස්මසතුකාමමො තත්ථ

පමයොෙනමාහ ‘‘ඉදාන විනයධරාන’’න්තිආදි. තත්ථ 

චිත්තසම්පහංසනත්ථන්ති චිත්තසන්මතොසනත්ථං, 

චිත්තප්පසාදෙනනත්ථන්ති වුත්තං මහොති. ‘‘ආරකත්තා’’තිආදීසු 

ආරෙත්තාති සුවිදූරත්තා. අරීනන්ති කිමලසාරීනං. අරානන්ති

සංසාරචක්කස්ස අරානං. හතත්තාති විද්ධංසිතත්තා. පච්චයාදීනන්ති
චීවරාදිපච්චයානඤ්මචවපූොවිමසසානඤ්ච. 

ඉදානියථාවුත්තමමවත්ථංවිභාමවන්මතොආහ ‘‘ආරො හිකසො’’තිආදි.
දූරතා නාම ආසන්නතා විය උපාදායුපාදාය වුච්චතීති පරමුක්කංසගතං

දූරභාවං දස්මසන්මතො ‘‘සුවිදූරවිදූකර ඨිකතො’’තිආහ, සුට්ඨුවිදූරභාමවමනව

විදූමර ඨිමතොති අත්මථො. මසො පනස්ස කිමලමසහි දූමර ඨිතභාමවො, න

පමදසවමසන, අථ මඛො මතසං සබ්බමසො පහීනත්තාති දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘ ග්ක නකික සානං විද්ධංසිතත්තා’’ති.නනුඅඤ්මඤසම්පිඛීණාසවානං

මතපහීනාඑවාතිඅනුමයොගං මනසිකත්වාවුත්තං ‘‘සවාසනාන’’න්ති.නහි
ඨමපත්වා භගවන්තංඅඤ්මඤසහවාසනායකිමලමසපහාතුංසක්මකොන්ති.
එමතනඅඤ්මඤහිඅසාධාරණං භගවමතොඅරහත්තන්තිදස්සිතංමහොති.කා

පනායං වාසනා නාම? පහීනකිමලසස්සපි අප්පහීනකිමලසස්ස
පමයොගසදිසපමයොගමහතුභූමතො කිමලසනිස්සිමතො සාමත්ථියවිමසමසො
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පටුන 

ආයස්මමතො පිලින්දවච්ඡස්ස වසලසමුදාචාරනිමත්තං විය. කථං පන

‘‘ආරකා’’ති වුත්මත ‘‘කිමලමසහී’’ති අයමත්මථො ලබ්භතීති
සාමඤ්ඤමචොදනාය විමසමස අවට්ඨානමතො විමසසත්ථිනා ච විමසසස්ස

අනුපයුජ්ජිතබ්බමතො‘‘ආරකාස්සමහොන්තිපාපකාඅකුසලාධම්මා’’තිආදීනි

(ම. නි. 1.434) සුත්තපදාමනත්ථ උදාහරිතබ්බානි. ආරොති මචත්ථ ආ-

කාරස්සරස්සත්තං, ෙ-කාරස්සච හකාරංසානුසාරංකත්වානිරුත්තිනමයන

‘‘අරහ’’න්තිපදසිද්ධිමවදිතබ්බා. යථාවුත්තස්මසවත්ථස්සසුඛග්ගහණත්ථං

ඉදමමත්ථවුච්චති– 

‘‘මසොතමතොආරකානාම, යස්සමයනාසමඞ්ගතා; 

අසමඞ්ගී ච මදොමසහි, නාමථො මතනාරහං මමතො’’ති. (විසුද්ධි. 
1.125); 

අනත්ථචරමණන කිමලසාඑවඅරමයොති කික සාරකයො. අරීනංහතත්තා

අරිහාති වත්තබ්මබ නිරුත්තිනමයන ‘‘අරහ’’න්ති වුත්තං. එත්ථාපි

යථාවුත්තස්සත්ථස්ස සුඛග්ගහණත්ථංඉදංමවදිතබ්බං– 

‘‘යස්මාරාගාදිසඞ්ඛාතා, සබ්මබපිඅරමයොහතා; 

පඤ්ඤාසත්මථන නාමථන, තස්මාපි අරහං මමතො’’ති. (විසුද්ධි. 
1.126); 

යඤ්මචතං සංසාරචක්කන්ති සම්බන්මධො. රථචක්කස්ස නාභි විය 

මූලාවයවභූතං අන්මතො බහි ච සමවට්ඨිතං අවිජ්ොභවතණ්හාද්වයන්ති

වුත්තං ‘‘අවිජ්ජාභවතණ්හා යනාභී’’ති. නාභියා මනමයා ච
සම්බද්ධඅරසදිසා පච්චයඵලභූමතහි අවිජ්ොතණ්හාෙරාමරමණහි සම්බද්ධා 
පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරඅපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරආමනඤ්ොභිසඞ්ඛාරාති වුත්තං 

‘‘පුඤ්ඤාදිඅභිසඞ්ොරාර’’න්ති.තත්ථතත්ථභමවපරියන්තභාමවන පාකටං

ෙරාමරණන්ති තං මනමට්ඨානියං කත්වා ආහ ‘‘ජරා රණකනමී’’ති. යථා

රථචක්කප්පවත්තියාපධානකාරණංඅක්මඛො, එවං සංසාරචක්කප්පවත්තියා

ආසවසමුදමයොති ආහ ‘‘ආසවසමුදය කයන අක්කෙන විජ්ඣිත්වා’’ති.

ආසවාඑවඅවිජ්ොදීනංකාරණත්තාආසවසමුදමයො. යථාහ ‘‘ආසවසමුදයා

අවිජ්ොසමුදමයො’’ති (ම. නි. 1.103). විපාකකටත්තාරූපප්පමභමදො 

කාමභවාදිමකොතිභමවොඑවරමථො, තස්මං තිභවරකථ. අත්තමනො පච්චමයහි

සමං, සබ්බමසො වාආදිමතො පට්ඨාය මයොජිතන්ති ස ාකයොජිතං. ආදිරහිතං

කාලංපවත්තතීතිකත්වා අනාදිො ප්පවත්තං. 

‘‘ඛන්ධානඤ්චපටිපාටි, ධාතුආයතනානච; 

අබ්මබොච්ඡින්නං වත්තමානා, සංසාමරොති පවුච්චතී’’ති. (විසුද්ධි.

2.619; දී. නි. අට්ඨ. 2.95 අපසාදනාවණ්ණනා; සං. නි. අට්ඨ.

2.2.60; අ. නි.අට්ඨ.2.4.199) – 
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එවං වුත්තසංසාමරොව සංසාරචක්ෙං. අකනනාති භගවතා. කබොධි ණ්කඩති
මබොධිසඞ්ඛාතස්ස ඤාණස්සමණ්ඩභාවප්පත්මතඨාමනකාමලවා.මබොධීති

පඤ්ඤා, සාඑත්ථමණ්ඩාපසන්නා ොතාති කබොධි ණ්කඩො.වීරියපාකදහීති
සංකිමලසමවොදානපක්ඛිමයසු සන්නිරුම්භනසන්නික්ඛිපනකිච්චතාය ද්විධා 

පවත්මතති අත්තමනො වීරියසඞ්ඛාමතහි පාමදහි. සී පථවියන්ති

පතිට්ඨානට්මඨන සීලමමව පථවී, තස්සං. පතිට්ඨායාති සම්පාදනවමසන

පතිට්ඨහිත්වා. සද්ධාහත්කථනාති අනවජ්ෙධම්මාදානසාධනමතො සද්ධාව

හත්මථො, මතන. ෙම් ක්ෙයෙරන්ති කායකම්මාදිමභදස්ස සබ්බස්සපි 

කම්මස්ස ඛයකරණමතො කම්මක්ඛයකරං. ඤාණඵරසුන්ති සමාධිසිලායං 
සුනිසිතංමග්ගඤාණඵරසුංගමහත්වා. 

එවං ‘‘අරානං හතත්තා’’ති එත්ථ වුත්තං අරසඞ්ඛාතං සංසාරං චක්කං
විය චක්කන්ති ගමහත්වා අත්ථමයොෙනං කත්වා ඉදානි 

පටිච්චසමුප්පාදමදසනාක්කමමනපි තං දස්මසතුං ‘‘අථ වා’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ අන තග් සංසාරවට්ටන්ති අනු අනු අමතග්ගං

අවිඤ්ඤාතපුබ්බමකොටිකං සංසාරමණ්ඩලං. කසසා දස ධම් ාති
සඞ්ඛාරාදමයො ොතිපරිමයොසානා දස ධම්මා. කථං මතසං සඞ්ඛාරාදීනං 

අරභාමවොතිආහ ‘‘අවිජ්ජාමූ ෙත්තාජරා රණපරියන්තත්තා චා’’ති.තත්ථ

අවිජ්ොමූලංපධානකාරණංමයසංසඞ්ඛාරාදීනංමතඅවිජ්ොමූලකා, මතසං

භාමවො අවිජ්ජාමූ ෙත්තං. ෙරාමරණං පරියන්තං පරිමයොසානභූතං

එමතසන්ති ෙරාමරණපරියන්තා, සඞ්ඛාරාදමයො දස ධම්මා. මතසං භාමවො 

ජරා රණපරියන්තත්තං. සඞ්ඛාරාදිොතිපරිමයොසානානං දසධම්මානං

අවිජ්ොමූලකත්තා ෙරාමරණපරිමයොසානත්තා චාති අත්මථො, නාභිභූතාය 
අවිජ්ොය මූලමතො මනමභූමතන ෙරාමරමණන අන්තමතො සඞ්ඛාරාදීනං
සම්බන්ධත්තාති අධිප්පාමයො. 

දුක්ොදීසූති දුක්ඛසමුදයනිමරොධමග්මගසු. අඤ්ඤාණන්ති

ඤාණප්පටිපක්ඛත්තාමමොමහොඅඤ්ඤාණං, නපන ඤාණමතොඅඤ්ඤං, නපි
ඤාණස්ස අභාවමත්තං. තත්ථ දුක්ඛාදීසු අඤ්ඤාණං 
යථාසභාවප්පටිමවධාප්පදානමතො තප්පටිච්ඡාදනවමසමනව. එත්ථ හි
කිඤ්චාපි ඨමපත්වා මලොකුත්තරසච්චද්වයං මසසට්ඨාමනසු

ආරම්මණවමසනපිඅවිජ්ොඋප්පජ්ෙති, එවං සන්මතපිපටිච්ඡාදනවමසමනව

ඉධ අධිප්මපතා. සා හි උප්පන්නා දුක්ඛසච්චං පටිච්ඡාමදත්වා තිට්ඨති, 

යාථාවසරසලක්ඛණං පටිවිජ්ඣිතුං න මදති, තථා සමුදයං නිමරොධං
මග්ගන්ති. 

දුක්ෙන්තිමචත්ථදුක්ඛංඅරියසච්චං අධිප්මපතන්තිතංකාමභවාදිවමසන
තිධා භින්දිත්වා තථා තප්පටිච්ඡාදිකඤ්ච අවිජ්ෙං තිධා කත්වා
අවිජ්ොදිපච්චමය තීසු භමවසු සඞ්ඛාරාදිමක පටිපාටියා දස්මසන්මතො 

‘‘ො භකවචඅවිජ්ජා’’තිආදිමාහ.තත්ථ ො භකවචඅවිජ්ජාතිකාමභමව
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ආදීනවපටිච්ඡාදිකාඅවිජ්ො. රූපභකවඅවිජ්ජාඅරූපභකවඅවිජ්ජාතිඑත්ථාපි

එමසව නමයො. ො භකව සඞ්ොරානන්ති කාමභූමපරියාපන්නානං 

පුඤ්ඤාපුඤ්ඤසඞ්ඛාරානං, කාමභමව වා නිප්ඵාමදතබ්බා මය

පුඤ්ඤාපුඤ්ඤසඞ්ඛාරා, මතසං කාමභවූපපත්තිනිබ්බත්තකසඞ්ඛාරානන්ති

අත්මථො. සඞ්ොරාති මචත්ථ මලොකියකුසලාකුසලමචතනා මවදිතබ්බා. 

පච්චකයො කහොතීති පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරානං තාව ආරම්මණපච්චමයන මචව 

උපනිස්සයපච්චමයන චාති ද්විධා පච්චමයො මහොති, අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාමරසු

සහොතස්ස සහොතාදිවමසන, අසහොතස්සඅනන්තරසමනන්තරාදිවමසන, 
අනානන්තරස්සපනආරම්මණවමසන මචවඋපනිස්සයවමසනචපච්චමයො

මහොති. අරූපභකව සඞ්ොරානන්ති ආමනඤ්ොභිසඞ්ඛාරානං. පච්චකයො

කහොතීති උපනිස්සයපච්චයවමසමනව. ඉමස්මඤ්ච පනත්මථ එත්ථ

විත්ථාරියමාමන අතිප්පපඤ්මචො මහොති, තස්මා තං නයිධ විත්ථාරයිස්සාම. 

ඉතකරසූතිරූපාරූපභමවසු. 

තිණ්ණං ආයතනානන්ති චක්ඛුමසොතමනායතනානං ඝානාදිත්තයස්ස

තත්ථ අසම්භවමතො. එෙස්සාති මනායතනස්ස ඉතමරසං තත්ථ

අසම්භවමතො. ඉමනා නමයන තිණ්ණං ඵස්සානන්තිආදීසුපි අත්මථො

මවදිතබ්මබො. ඡබ්බිධස්ස ඵස්සස්සාති 

චක්ඛුසම්ඵස්සමසොතසම්ඵස්සඝානසම්ඵස්සජිව්හාසම්ඵස්සකායසම්ඵස්සම

මනොසම්ඵස්සානං වමසන ඡබ්බිධස්ස ඵස්සස්ස. ඡන්නං කවදනානන්ති 

චක්ඛුසම්ඵස්සො මවදනා, තථා මසොතසම්ඵස්සො ඝානසම්ඵස්සො
ජිව්හාසම්ඵස්සො කායසම්ඵස්සො මමනොසම්ඵස්සො මවදනාති ඉමාසං

ඡන්නං මවදනානං. ඡන්නං තණ්හාොයානන්ති රූපතණ්හා සද්දතණ්හා
ගන්ධතණ්හා රසතණ්හාමඵොට්ඨබ්බතණ්හාධම්මතණ්හාතිඉමමසංඡන්නං

තණ්හාකායානං. තත්ථ තත්ථ සා සා තණ්හාති රූපතණ්හාදිමභදා තත්ථ
තත්ථ කාමභවාදීසුඋප්පජ්ෙනකතණ්හා. 

සාතණ්හාදිමූලිකාකථා අතිසංඛිත්තාතිතංඋපාදානභමවචවිභජිත්වා 

විත්ථාමරත්වා දස්මසතුං ‘‘ෙථ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ ොක 

පරිභුඤ්ජිස්සාමීති ඉමනා කාමතණ්හාපවත්තිමාහ, තථා සග් සම්පත්තිං

අනුභවිස්සාමීතිආදීහි.සාපනතණ්හා යස්මාභුසමාදානවමසනපවත්තමානා

කාමුපාදානංනාමමහොති, තස්මාවුත්තං ‘‘ොමුපාදානපච්චයා’’ති. තකථවාති 

කාමුපාදානපච්චයා එව. බ්රහ් ක ොෙසම්පත්තින්ති රූපීබ්රහ්මමලොමක

සම්පත්තිං. ‘‘සබ්මබපි මතභූමකා ධම්මා කාමනීතියට්මඨන කාමා’’ති 

වචනමතොභවරාමගොපිකාමුපාදානමමවාතිකත්වා ‘‘ොමුපාදානපච්චයාඑව 

ක ත්තං භාකවතී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ක ත්තං භාකවතීති මජ්ෙති

සිනිය්හතීති මමත්තා, තං භාමවති වඩ්මඪතීති අත්මථො. අථ වා මමත්තා

එතස්ස අත්ථීති මමත්තං, චිත්තං, තංසම්පයුත්තං ඣානං වා, තං භාමවති 

වඩ්මඪති උප්පාමදති වාති අත්මථො. ෙරුණං භාකවතීතිආදීසුපි ඉමනාව
නමයනඅත්මථොමවදිතබ්මබො. 
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පටුන 

කසසුපාදානමූලිොසුපීති 
දිට්ඨුපාදානසීලබ්බතුපාදානඅත්තවාදුපාදානමූලිකාසුපි මයොෙනාසු එමසව

නමයොති අත්මථො. තත්ථායං මයොෙනා – ඉමධකච්මචො ‘‘නත්ථි

පරමලොමකො’’තිනත්ථිකදිට්ඨිංගණ්හාති, මසො දිට්ඨුපාදානපච්චයාකාමයන

දුච්චරිතං චරතීතිආදි වුත්තනමයන මයොමෙතබ්බං. අපමරො ‘‘අසුකස්මං

සම්පත්තිභමව අත්තා උච්ඡිජ්ෙතී’’ති උච්මඡදදිට්ඨිං ගණ්හාති, මසො 
තතූ්රපපත්තියාකාමයනසුචරිතංචරතීතිආදිවුත්තනමයමනවමයොමෙතබ්බං.

අපමරො ‘‘රූපී මමනොමමයො හුත්වා අත්තා උච්ඡිජ්ෙතී’’ති රූපූපපත්තියා
මග්ගං භාමවති භාවනාපාරිපූරියාති සබ්බං වුත්තනමයමනව මවදිතබ්බං.

අපමරොපි ‘‘අරූපභමව උප්පජ්ජිත්වා අත්තා උච්ඡිජ්ෙතී’’ති අරූපූපපත්තියා 
මග්ගං භාමවති භාවනාපාරිපූරියාති සබ්බං වුත්තනමයමනව මවදිතබ්බං. 
එතාහිමයවඅත්තවාදුපාදානමූලිකාපිමයොෙනාසංවණ්ණිතාතිදට්ඨබ්බං.එවං 

දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදවමසනපි මයොෙනා මවදිතබ්බා. අපමරො ‘‘සීමලන

සුද්ධි, වමතන සුද්ධී’’ති අසුද්ධිමග්ගං ‘‘සුද්ධිමග්මගො’’ති පරාමසන්මතො
සීලබ්බතුපාදානපච්චයා කාමයන දුච්චරිතං චරතීතිආදි සබ්බං
වුත්තනමයමනවමයොමෙතබ්බං. 

ඉදානි ය්වායං සංසාරචක්කං දස්මසන්මතන ‘‘කාමභමව අවිජ්ො 

කාමභමවසඞ්ඛාරානංපච්චමයොමහොතී’’තිආදිනාඅවිජ්ොදීනංපච්චයභාමවො

සඞ්ඛාරාදීනං පච්චයුප්පන්නභාමවො ච දස්සිමතො, තමමව 

පටිසම්භිදා ග් පාළිං ආමනත්වා නිගමනවමසන දස්මසන්මතො 

‘‘එව ය’’න්තිආදිමාහ.තත්ථයථාසඞ්ඛාරාමහතුනිබ්බත්තා, එවං අවිජ්ොපි

කාමාසවාදිනාසමහතුකාඑවාතිආහ ‘‘උකභොකපකත කහතුසමුප්පන්නා’’ති. 

පච්චයපරිග් කහතිනාමරූපස්ස පච්චයානංඅවිජ්ොදීනංපරිච්ඡිජ්ෙගහමණ.

නිප්ඵාමදතබ්මබභුම්මං. පඤ්ඤාතිකඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධිසඞ්ඛාතාපකාරමතො

ොනනා. ධම් ට්ඨිතිඤාණන්ති තිට්ඨන්ති එත්ථ ඵලධම්මා 

තදායත්තවුත්තිතායාති ඨිති, කාරණං, ධම්මානං ඨිති ධම්මට්ඨිති, 

ධම්මට්ඨිතියා ඤාණං ධම්මට්ඨිතිඤාණං, පච්චයඤාණන්ති අත්මථො, 
පටිච්චසමුප්පාදාවමබොමධොතිවුත්තං මහොති.කාමඤ්මචත්ථපච්චයපරිග්ගමහ

පඤ්ඤාමයව ධම්මට්ඨිතිඤාණං, සඞ්ඛාමරසු පන අදිට්මඨසු අවිජ්ොය

සඞ්ඛාරානං පච්චයභාමවො න සක්කා දට්ඨුන්ති ‘‘සඞ්ොරා

කහතුසමුප්පන්නා’’ති පච්චයුප්පන්නධම්මානම්පි ගහණං කතන්ති

මවදිතබ්බං. උකභොකපකත කහතුසමුප්පන්නාති ඉදං පන උභින්නම්පි
පච්චයුප්පන්නභාවං දස්මසතුකාමතාය වුත්තං. ඉදඤ්ච ධම්මට්ඨිතිඤාණං

යස්මා අද්ධත්තමය කඞ්ඛාමලවිතරණවමසන පවත්තති, තස්මා ‘‘අතීතම්පි

අද්ධාන’’න්තිආදිවුත්තං. එකතන නකයනසබ්බපදානවිත්ථාකරතබ්බානීති

එමතන නමයන ‘‘අවිජ්ො මහතූ’’තිආදිනා අවිජ්ොයං වුත්තනමයන

‘‘සඞ්ඛාරා මහතු, විඤ්ඤාණං මහතුසමුප්පන්න’’න්තිආදිනා සබ්බපදානි
විත්ථාමරතබ්බානි. 
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සංඛිප්පන්ති එත්ථ අවිජ්ොදමයො විඤ්ඤාණාදමයො චාති සඞ්කෙකපො, 

මහතු විපාමකො ච. අථ වා මහතුවිපාමකොති සංඛිප්පතීති සඞ්මඛමපො, 
අවිජ්ොදමයොවිඤ්ඤාණාදමයොච.සඞ්මඛපභාවසාමඤ්මඤනපනඑකවචනං

කතන්ති දට්ඨබ්බං. මත පන සඞ්මඛපා අතීමත මහතු, එතරහි විපාමකො, 

එතරහි මහතු, ආයතිං විපාමකොති එවං කාලවිභාමගන චත්තාමරො ොතා, 

මතනාහ ‘‘පුරි සඞ්කෙකපො කචත්ථ අතීකතො අද්ධා’’තිආදි. පච්චුප්පන්මනො 

අද්ධාති සම්බන්මධො. තණ්හුපාදානභවා  හිතාව කහොන්තීති එත්ථ

අවිජ්ොගහමණන කිමලසභාවසාමඤ්ඤමතො තණ්හුපාදානා ගහිතා, 

සඞ්ඛාරග්ගහමණන කම්මභාවසාමඤ්ඤමතො භමවො ගහිමතො, 
අවිජ්ොසඞ්ඛාරානං මතහි විනා සකිච්චාකරණමතො ච තණ්හුපාදානභවා

ගහිතාව මහොන්ති. අථ වා අවිද්වා පරිතස්සති, පරිතසිමතො උපාදියති, 

තස්සුපාදානපච්චයාභමවො, තස්මාතණ්හුපාදානභවාපිගහිතා මහොන්ති.තථා

චවුත්තං– 

‘‘පුරිමකම්මභවස්මං මමොමහො අවිජ්ො, ආයූහනා සඞ්ඛාරා.

නිකන්ති තණ්හා, උපගමනං උපාදානං, මචතනා භමවො, ඉති ඉමම

පඤ්චධම්මාපුරිමකම්මභවස්මංඉධ පටිසන්ධියාපච්චයා’’ති(පටි.ම.
1.47). 

තත්ථ (විභ. අට්ඨ. 242; පටි. ම. අට්ඨ. 1.1.47) පුරි ෙම් භවස්මන්ති

පුරිමමකම්මභමව, අතීතොතියංකම්මභමව කරියමාමනතිඅත්මථො. ක ොකහො

අවිජ්ජාතිමයොතදා දුක්ඛාදීසු මමොමහො මයනමූළ්මහොකම්මංකමරොති, සා

අවිජ්ො. ආයූහනා සඞ්ොරාති තං කම්මං කමරොමතො යා පුරිමමචතනාමයො, 

යථා ‘‘දානං දස්සාමී’’ති චිත්තං උප්පාමදත්වා මාසම්පි සංවච්ඡරම්පි

දානූපකරණානි සජ්මෙන්තස්ස උප්පන්නා පුරිමමචතනාමයො, 
පටිග්ගාහකානං පන හත්මථ දක්ඛිණං පතිට්ඨාපයමතො මචතනා භමවොති

වුච්චති. එකාවජ්ෙමනසු වා ඡසු ෙවමනසු මචතනා ආයූහනසඞ්ඛාරා නාම, 

සත්තමා භමවො. යා කාචි වා පන මචතනා භමවො, සම්පයුත්තා

ආයූහනසඞ්ඛාරානාම. නෙන්තිතණ්හාතියාකම්මංකමරොන්තස්සතස්ස

ඵමල උපපත්තිභමව නිකාමනා පත්ථනා, සා තණ්හා නාම. උප  නං

උපාදානන්ති යං කම්මභවස්ස පච්චයභූතං ‘‘ඉදං කත්වා අසුකස්මං නාම

ඨාමන කාමම මසවිස්සාම උච්ඡිජ්ජිස්සාමී’’තිආදිනා නමයන පවත්තං

උපගමනංගහණංපරාමසනං, ඉදංඋපාදානංනාම. කචතනාභකවොති ‘‘තං

කම්මංකමරොමතො යා පුරිමා මචතනාමයො’’තිආදිනා මහට්ඨා වුත්මතසුතීසු

අත්ථවිකප්මපසු යා මචතනා භමවොති වුත්තා, සා මචතනා භමවොති 
එවමත්මථොමවදිතබ්මබො. 

ඉදානි සබ්මබමපමතඅවිජ්ොදමයොධම්මම ද්වීහිවට්මටහිසඞ්ගමහත්වා

දස්මසතුකාමමොආහ ‘‘ඉක පඤ්චධම් ා අතීකතෙම් වට්ට’’න්ති.එත්ථච

නිප්පරියායමතො සඞ්ඛාරා භමවො ච කම්මං, අවිජ්ොදමයො පන
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කම්මසහායතාය කම්මසරික්ඛකා තදුපකාරකා චාති කම්මන්ති වුත්තා. 
අවිජ්ොදමයො හි විපාකධම්මධම්මතාය කම්මසරික්ඛකා සහොතමකොටියා
උපනිස්සයමකොටියා ච කම්මස්ස ච උපකාරකා. කම්මමමව ච
අඤ්ඤමඤ්ඤසම්බන්ධං හුත්වා පුනප්පුනං පරිවත්තනට්මඨන කම්මවට්ටං. 

විඤ්ඤාණාදකයොපඤ්චාති විඤ්ඤාණාදමයොමවදනාපරියන්තාපඤ්චඑතරහි

ඉදානි ඉමස්මං අත්තභාමවති වුත්තං මහොති. අවිජ්ජාසඞ්ොරා  හිතාව

කහොන්තීති එත්ථාපි පුබ්මබ විය කිමලසකම්මභාවසාමඤ්ඤමතො

තණ්හුපාදානග්ගහමණනඅවිජ්ොගහිතා, භවග්ගහමණනසඞ්ඛාරා ගහිතාති
දට්ඨබ්බං.අථවාභමවගහිමතතස්සපුබ්බභාගාතංසම්පයුත්තාවාසඞ්ඛාරා 

ගහිතාව මහොන්ති, තණ්හුපාදානග්ගහමණන ච තංසම්පයුත්තා යාය වා 

මූළ්මහොකම්මංකමරොති, සාඅවිජ්ොවමහොතීතිතණ්හුපාදානභවග්ගහමණන

අවිජ්ොසඞ්ඛාරා ගහිතාවමහොන්ති.මතමනවවුත්තං– 

‘‘ඉධ පරිපක්කත්තා ආයතනානං මමොමහො අවිජ්ො, ආයූහනා

සඞ්ඛාරා, නිකන්තිතණ්හා, උපගමනංඋපාදානං, මචතනාභමවො, ඉති

ඉමමපඤ්චධම්මාඉධ කම්මභවස්මංආයතිංපටිසන්ධියාපච්චයා’’ති

(පටි.ම.1.47). 

තත්ථ ඉධ පරිපක්ෙත්තා ආයතනානන්ති පරිපක්කායතනස්ස
කම්මකරණකාමලසම්මමොමහොදස්සිමතො.මසසංමහට්ඨාවුත්තනයමමව. 

විඤ්ඤාණනාමරූපසළායතනඵස්සමවදනානං ොතිෙරාභඞ්ගාවත්ථා 
ොතිෙරාමරණන්ති වුත්තාති අවත්ථානං ගහමණන අවත්ථාවන්තා ගහිතාව

මහොන්ති තදවිනාභාවමතොතිආහ ‘‘ජාතිජරා රණාපකදකසනවිඤ්ඤාණාදීනං 

නද්දිට්ඨත්තා’’ති. අපකදකසනාති ොතිෙරාමරණානං කථමනන. ඉක ති

විඤ්ඤාණාදමයො. ආයතිං විපාෙවට්ටන්ති පච්චුප්පන්නමහතුමතො භාවීනං

අනාගතානං ගහිතත්තා. කතති අවිජ්ොදමයො. ආොරකතොති සරූපමතො 
අවුත්තාපිතස්මංතස්මංසඞ්ගමහආකිරීයන්තිඅවිජ්ොසඞ්ඛාරාදිග්ගහමණහි 

පකාසීයන්තීති ආකාරා, අතීතමහතුආදීනං වා පකාරා ආකාරා. තමතො 

ආකාරමතො. වීසතිවිධා කහොන්තීති අතීමත මහතුපඤ්චකාදිමභදමතො 
වීසතිවිධාමහොන්ති. 

සඞ්ොරවිඤ්ඤාණානඤ්කචත්ථ අන්තරා එකෙො සන්ධීති මහතුමතො
ඵලස්ස අවිච්මඡදප්පවත්තිභාවමතො මහතුඵලස්ස සම්බන්ධභූමතො එමකො

සන්ධි, තථා භවොතීනමන්තරා. මවදනාතණ්හානමන්තරා පන ඵලමතො
මහතුමනො අවිච්මඡදප්පවත්තිභාවමතො ඵලමහතුසම්බන්ධභූමතො එමකො
සන්ධි.ඵලභූමතොපිහිධම්මමො අඤ්ඤස්සමහතුසභාවස්සධම්මස්සපච්චමයො
මහොතීති. 

ඉතීති වුත්තප්පකාරපරාමසනං. මතනාහ ‘‘චතුසඞ්කෙප’’න්තිආදි. 

සබ්බාොරකතොති ඉධ වුත්මතහි ච අවුත්මතහි ච පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්මග
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පටුන 

අනන්තනයසමන්තපට්ඨානාදීසුච ආගමතහිසබ්මබහිආකාමරහි. ජානාතීති

අවබුජ්ඣති. පස්සතීතිදස්සනභූමතනඤාණචක්ඛුනාපච්චක්ඛමතොපස්සති. 

අඤ්ඤාති පටිවිජ්ෙතීති මතසංමයව මවවචනං. තන්ති තං ොනනං. 

ඤාතට්කඨනාති යථාසභාවමතො ොනනට්මඨන. පජානනට්කඨනාති
අනිච්චාදීහිපකාමරහි පටිවිජ්ඣනට්මඨන. 

ඉදානි යදත්ථමදං භවචක්කං ඉධානීතිතං, තං දස්මසතුං ‘‘ඉමනා’’තිආදි

වුත්තං. තත්ථ කත ධම්ක ති මත අවිජ්ොදිමක ධම්මම. යථාභූතං ඤත්වාති

මහාවජිරඤාමණන යාථාවමතො ොනිත්වා. නබ්බින්දන්කතොති

බලවවිපස්සනාය නිබ්බින්දන්මතො. විරජ්ජන්කතො විමුච්චන්කතොති
අරියමග්මගහි විරජ්ෙන්මතො විමුච්චන්මතො. අමර හනීතිතිසම්බන්මධො. තත්ථ

යදා භගවා විරජ්ෙති විමුච්චති, තදා අමර හනති නාම. තමතො පරං පන

අභිසම්බුද්ධක්ඛණං ගමහත්වා වුත්තං ‘‘හනි විහනි විද්ධංමසසී’’ති. එවම්පි

අරානං හතත්තා අරහන්ති එවං ඉමනාපි පකාමරන
යථාවුත්තසංසාරචක්කස්ස සඞ්ඛාරාදිඅරානං හතත්තා අරහං. එත්මථදං 

වුච්චති– 

‘‘අරාසංසාරචක්කස්ස, හතාඤාණාසිනායමතො; 

මලොකනාමථනමතමනස, අරහන්ති පවුච්චතී’’ති.(විසුද්ධි.1.128); 

අග් දක්ඛිකණයයත්තාති උත්තමදක්ඛිමණයයභාවමතො.චක්කවත්තිමනො

අමචතමන චක්කරතමන උප්පන්මන තත්මථව මලොමකො පූෙං කමරොති, 

අඤ්ඤත්ථ පූොවිමසසා පච්ඡිජ්ෙන්ති, කිමඞ්ගං පන සම්මාසම්බුද්මධ 

උප්පන්මනති දස්මසන්මතො ‘‘උප්පන්කන තථා කත’’තිආදිමාහ. ‘‘එමකකං

ධම්මක්ඛන්ධං එමකකවිහාමරන පූමෙස්සාමී’’ති වුත්මතපි සත්ථාරංමයව

උද්දිස්ස කතත්තා ‘‘භ වන්තං උද්දිස්සා’’තිආදි වුත්තං. කෙො පන වාකදො

අඤ්කඤසං පූජාවිකසසානන්ති යථාවුත්තමතො අඤ්මඤසං අමමහසක්මඛහි 

මදවමනුස්මසහි කරියමානානං නාතිඋළාරානං පූොවිමසසානං අරහභාමව

කා නාම කථා. පච්චයාදීනං අරහත්තාපි අරහන්ති
යථාවුත්තචීවරාදිපච්චයානං පූොවිමසසස්ස ච අග්ගදක්ඛිමණයයභාමවන

අනුච්ඡවිකත්තාපිඅරහං.ඉමස්සපි අත්ථස්සසුඛග්ගහණත්ථංඉදංවුච්චති– 

‘‘පූොවිමසසංසහපච්චමයහි, 

යස්මාඅයංඅරහතිමලොකනාමථො; 

අත්ථානුරූපං අරහන්තිමලොමක, 

තස්මාජිමනොඅරහතිනාමමමත’’න්ති.(විසුද්ධි.1.129); 

අසික ොෙභකයනාති අකිත්තිභමයන, අයසභමයන ගරහාභමයනාති

වුත්තංමහොති. රකහො පාපංෙකරොන්තීති ‘‘මානං මකොචිෙඤ්ඤා’’තිරහසි
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පාපං කමරොන්ති. එවක ස න ෙදාචි ෙකරොතීති එස භගවා පාපමහතූනං

මබොධිමණ්මඩමයවසුප්පහීනත්තාකදාචිපිඑවංනකමරොති.මහොතිමචත්ථ – 

‘‘යස්මා නත්ථිරමහොනාම, පාපකම්මමසු තාදිමනො; 

රහාභාමවනමතමනස, අරහං ඉති විස්සුමතො’’ති.(විසුද්ධි.1.130); 

ඉදානි සුඛග්ගහණත්ථං යථාවුත්තමත්ථං සබ්බම්පි සඞ්ගමහත්වා 

දස්මසන්මතොආහ ‘‘කහොතිකචත්ථා’’තිආදි. කික සාරීනකසොමුනීතිඑත්ථ

ගාථාබන්ධසුඛත්ථංනිග්ගහීතමලොමපො දට්ඨබ්මබො, කිමලසාරීනංහතත්තාති

අත්මථො. පච්චයාදීන චාරකහොතිඑත්ථාපිනිග්ගහීතමලොමපොවුත්තනමයමනව
දට්ඨබ්මබො. 

අරහන්ති එත්ථ අයමපමරොපි නමයො දට්ඨබ්මබො – ආරකාති අරහං, 

සුවිදූරභාවමතො ඉච්මචව අත්මථො. කුමතො පන සුවිදූරභාවමතොති? මය

අභාවිතකායා අභාවිතසීලා අභාවිතචිත්තා අභාවිතපඤ්ඤා, තමතො එව 
අප්පහීනරාගමදොසමමොහා අරියධම්මස්ස අමකොවිදා අරියධම්මම අවිනීතිතා

අරියධම්මස්ස අදස්සාවිමනො අප්පටිපන්නා මච්ඡාපටිපන්නා ච, තමතො

සුවිදූරභාවමතො.වුත්තඤ්මහතං භගවතා– 

‘‘සඞ්ඝාටිකණ්මණ මචපි මම, භික්ඛමව, භික්ඛු ගමහත්වා

පිට්ඨිමතොපිට්ඨිමතොඅනුබන්මධොඅස්සපාමදපාදංනික්ඛිපන්මතො, මසො
ච මහොති අභිජ්ඣාලු කාමමසු තිබ්බසාරාමගො බයාපන්නචිත්මතො
පදුට්ඨමනසඞ්කප්මපො මුට්ඨස්සති අසම්පොමනො අසමාහිමතො

විබ්භන්තචිත්මතො පාකතින්ද්රිමයො, අථ මඛො මසො ආරකාව මය්හං, 

අහඤ්චතස්ස.තංකිස්සමහතු? ධම්මඤ්හිමසො, භික්ඛමව, භික්ඛුන 

පස්සති, ධම්මංඅපස්සන්මතොනමංපස්සතී’’ති(ඉතිවු.92). 

යථාවුත්තපුග්ගලාහිසමචපිසායංපාතංසත්ථුසන්තිකාවචරාව සියුං, න

මත තාවතා ‘‘සත්ථු සන්තිකා’’ති වත්තබ්බා, තථා සත්ථාපි මනසං. ඉති 

අසප්පුරිසානංආරකාදූමරතිඅරහං.මතමනදංවුච්චති– 

‘‘සම්මානපටිපජ්ෙන්ති, මයනිහීනාසයානරා; 

ආරකාමතහිභගවා, දූමරමතනාරහංමමතො’’ති. 

තථා ආරකාති අරහං, ආසන්නභාවමතොති අත්මථො. කුමතො පන

ආසන්නභාවමතොති? මය භාවිතකායා භාවිතසීලා භාවිතචිත්තා

භාවිතපඤ්ඤා, තමතො එව පහීනරාගමදොසමමොහා අරියධම්මස්ස මකොවිදා 

අරියධම්මම සුවිනීතිතා අරියධම්මස්ස දස්සාවිමනො සම්මාපටිපන්නා, තමතො

ආසන්නභාවමතො.වුත්තම්පිමචතං භගවතා– 



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

193 

පටුන 

‘‘මයොෙනසමත මචපි මම, භික්ඛමව, භික්ඛු විහමරයය, මසො ච
මහොති අනභිජ්ඣාලු කාමමසු න තිබ්බසාරාමගො අබයාපන්නචිත්මතො
අපදුට්ඨමනසඞ්කප්මපො උපට්ඨිතස්සති සම්පොමනො සමාහිමතො

එකග්ගචිත්මතො සංවුතින්ද්රිමයො, අථ මඛො මසො සන්තිමකව මය්හං, 

අහඤ්ච තස්ස. තං කිස්ස මහතු? ධම්මඤ්හි මසො, භික්ඛමව, භික්ඛු 

පස්සති, ධම්මංපස්සන්මතොමංපස්සතී’’ති(ඉතිවු.92). 

තථාරූපාහිපුග්ගලාසත්ථුමයොෙනසතන්තරිකාපිමහොන්ති, නතාවතා 

මත ‘‘සත්ථු දූරචාරිමනො’’ති වත්තබ්බා, තථා සත්ථාපි මනසං. ඉති

සප්පුරිසානංආරකා ආසන්මනතිඅරහං.මතමනදංවුච්චති– 

‘‘මයසම්මාපටිපජ්ෙන්ති, සුප්පණීතාධිමුත්තිකා; 

ආරකාමතහිආසන්මන, මතනාපි අරහං ජිමනො’’ති. 

මය ඉමමරාගාදමයො පාපධම්මායස්මං සන්තාමන උප්පජ්ෙන්ති, තස්ස

දිට්ඨධම්මකම්පි සම්පරායිකම්පි අනත්ථං ආවහන්ති, නිබ්බානගාමනියා

පටිපදාය එකංමසමනව උජුවිපච්චනීතිකභූතා ච, මත අත්තහිතං පරහිතඤ්ච 
පරිපූමරතුංසම්මා පටිපජ්ෙන්මතහිසාධූහි දූරමතො රහිතබ්බා පරිච්චජිතබ්බා 

පහාතබ්බාති රහා නාම, මත ච යස්මා භගවමතො මබොධිමූමලමයව

අරියමග්මගනසබ්බමසොපහීනා සුසමුච්ඡින්නා.යථාහ– 

‘‘තථාගතස්ස මඛො, බ්රාහ්මණ, රාමගො පහීමනොමදොමසො මමොමහො, 
සබ්මබපි පාපකා අකුසලා ධම්මා පහීනා උච්ඡින්නමූලා

තාලාවත්ථුකතාඅනභාවංකතාආයතිං අනුප්පාදධම්මා’’ති(පාරා.9). 

තස්මා සබ්බමසො න සන්ති එතස්ස රහාති අරමහොති වත්තබ්මබ ඔකාරස්ස

සානුසාරංඅකාරාමදසංකත්වා ‘‘අරහ’’න්තිවුත්තං. මතමනදංවුච්චති– 

‘‘පාපධම්මා රහානාම, සාධූහිරහිතබ්බමතො; 

මතසංසුට්ඨුපහීනත්තා, භගවා අරහං මමතො’’ති. 

මය මත සබ්බමසො පරිඤ්ඤාතක්ඛන්ධා පහීනකිමලසා භාවිතමග්ගා 

සච්ඡිකතනිමරොධා අරහන්මතො ඛීණාසවා, මය ච මසඛා අප්පත්තමානසා

අනුත්තරංමයොගක්මඛමං පත්ථයමානාවිහරන්ති, මයචපරිසුද්ධප්පමයොගා

කලයාණජ්ඣාසයා සද්ධාසීලසුතාදිගුණසම්පන්නා පුග්ගලා, මතහි න

රහිතබ්මබො න පරිච්චජිතබ්මබො, මත ච භගවතාති අරහං. තථා හි
අරියපුග්ගලා සත්ථාරා දිට්ඨධම්මස්ස පච්චක්ඛකරණමතො සත්ථු

ධම්මසරීමරනඅවිරහිතාවමහොන්ති.යථාහ ආයස්මාපිඞ්ගමයො– 

‘‘පස්සාමනංමනසාචක්ඛුනාව, 

රත්තින්දිවංබ්රාහ්මණඅප්පමත්මතො; 
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නමස්සමාමනොවිවමසමරත්තිං, 
මතමනවමඤ්ඤාමඅවිප්පවාසං. 

‘‘සද්ධා චපීතිචමමනොසතිච, 

නාමපන්තිමමමගොතමසාසනම්හා; 

යංයංදිසංවෙතිභූරිපඤ්මඤො, 

සමතනමතමනවනමතොහමස්මී’’ති.(සු.නි.1148-1149); 

මතමනවචමතඅඤ්ඤංසත්ථාරංනඋද්දිසන්ති.යථාහ– 

‘‘අට්ඨානමමතං, භික්ඛමව, අනවකාමසො, යං දිට්ඨිසම්පන්මනො

පුග්ගමලො අඤ්ඤංසත්ථාරංඋද්දිමසයය, මනතංඨානංවිජ්ෙතී’’ති(ම.

නි.3.128; අ.නි. 1.276). 

කලයාණපුථුජ්ෙනාපි මයභුමයයන සත්ථරි නිච්චලසද්ධා එව මහොන්ති.
ඉති සුප්පටිපන්මනහි පුරිසවිමසමසහි අවිරහිතබ්බමතො මතසඤ්ච

අවිරහනමතොන සන්ති එතස්ස රහා පරිච්චෙනකා, නත්ථි වා එතස්ස රහා

සාධූහිපරිච්චජිතබ්බතාති අරහං. මතමනදංවුච්චති– 

‘‘මයසච්ඡිකතසද්ධම්මා, අරියාසුද්ධමගොචරා; 

නමතහිරහිමතොමහොති, නාමථොමතනාරහං මමතො’’ති. 

රකහොති චගමනං වුච්චති, භගවමතොචනානාගතීසුපරිබ්භමනසඞ්ඛාතං
සංසාමර ගමනංනත්ථිකම්මක්ඛයකමරන අරියමග්මගන මබොධිමූමලමයව

සබ්බමසොසසම්භාරස්සකම්මවට්ටස්සවිද්ධංසිතත්තා. යථාහ– 

‘‘මයනමදවූපපතයස්ස, ගන්ධබ්මබොවාවිහඞ්ගමමො; 

යක්ඛත්තංමයනගච්මඡයයං, මනුස්සත්තඤ්චඅබ්බමෙ; 

මතමය්හංආසවාඛීණා, විද්ධස්තාවිනළීකතා’’ති.(අ.නි. 4.36); 

එවං නත්ථි එතස්ස රමහො ගමනං ගතීසු පච්චාොතීතිපි අරහං. මතමනදං

වුච්චති– 

‘‘රමහොවාගමනංයස්ස, සංසාමරනත්ථිසබ්බමසො; 

පහීනොතිමරමණො, අරහං සුගමතොමමතො’’ති. 

පාසංසත්තා වා භගවා අරහං. අක්ඛරචින්තකා හි පසංසායං අරහසද්දං
වණ්මණන්ති. පාසංසභාමවො ච භගවමතො අනඤ්ඤසාධාරණමතො 
යථාභුච්චගුණාධිගමතො සමදවමක මලොමක සුප්පතිට්ඨිමතො. තථා මහස
අනුත්තමරන සීමලන අනුත්තමරන සමාධිනා අනුත්තරාය පඤ්ඤාය
අනුත්තරාය විමුත්තියා අසමමො අසමසමමො අප්පටිමමො අප්පටිභාමගො
අප්පටිපුග්ගමලොති එවං තස්මං තස්මං ගුමණ විභජිත්වා වුච්චමාමන
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පණ්ඩිතපුරිමසහි මදමවහි බ්රහ්මමහි භගවතා වා පන පරිමයොසාමපතුං

අසක්කුමණයයරූමපො.ඉතිපාසංසත්තාපිභගවාඅරහං.මතමනදංවුච්චති – 

‘‘ගුමණහිසදිමසොනත්ථි, යස්මාමලොමකසමදවමක; 

තස්මාපාසංසියත්තාපි, අරහං ද්විපදුත්තමමො’’ති. 

සබ්බසඞ්ගහවමසනපන– 

ආරකාමන්දබුද්ධීනං, ආරකාචවිොනතං; 

රහානංසුප්පහීනත්තා, විදූනමරමහයයමතො; 

භමවසුචරහාභාවා, පාසංසාඅරහංජිමනොති. 

එත්තාවතා ච‘‘අරහ’’න්තිපදස්සසබ්බමසො අත්මථොවිභත්මතොමහොති. 

ඉදානි සම් ාසම්බුද්කධොති ඉමස්ස අත්ථං විභජිත්වා දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘සම් ා සා ඤ්චා’’තිආදි. තත්ථ සම් ාති අවිපරීතං. සා න්ති සයමමව, 

අපරමනමයයොහුත්වාතිඅත්මථො. සම්බුද්කධොතිහිඑත්ථ සං-සද්මදොසයන්ති

එතස්සඅත්ථස්සමබොධමකොතිදට්ඨබ්මබො. සබ්බධම් ානන්තිඅනවමසසානං
මනයයධම්මානං. කථං පමනත්ථ සබ්බධම්මානන්ති අයං විමසමසො

ලබ්භතීති? එකමදසස්ස අග්ගහණමතො. පමදසග්ගහමණ හි අසති 

ගමහතබ්බස්ස නිප්පමදසතාව විඤ්ඤායති යථා ‘‘දික්ඛිමතො න දදාතී’’ති.
එවඤ්ච කත්වා අත්ථවිමසසනමපක්ඛා කත්තරි එව බුද්ධසද්දසිද්ධි

මවදිතබ්බා කම්මවචනිච්ඡාය අභාවමතො. ‘‘සම්මා සාමඤ්ච බුද්ධත්තා

සම්මාසම්බුද්මධො’’ති එත්තකමමව හි ඉධ සද්දමතො ලබ්භති, 

‘‘සබ්බධම්මාන’’න්තිඉදංපනඅත්ථමතොලබ්භමානංගමහත්වා වුත්තං.නහි
බුජ්ඣනකිරියාඅවිසයායුජ්ෙති. 

ඉදානිතස්සාවිසයං ‘‘සබ්බධම්මම’’තිසාමඤ්ඤමතොවුත්තං විභජිත්වා

දස්මසතුං ‘‘අභිඤ්කඤකයය ධම්ක ’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ අභිඤ්කඤකයයති
අනිච්චාදිමතො ලක්ඛණරසාදිමතො ච අභිවිසිට්මඨන ඤාමණන ොනිතබ්මබ

චතුසච්චධම්මම. අභිඤ්කඤයයකතො බුද්කධොතිඅභිඤ්මඤයයභාවමතොබුජ්ඣි, 

පුබ්බභාමගවිපස්සනාපඤ්ඤාදීහි අධිගමක්ඛමණමග්ගපඤ්ඤායඅපරභාමග
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදීහි අඤ්ඤාසීති අත්මථො. ඉමතො පමරසුපි එමසව

නමයො. පරිඤ්කඤකයය ධම්ක ති අනිච්චාදිවමසන පරිොනිතබ්බං දුක්ඛං

අරියසච්චමාහ. පහාතබ්කබති සමුදයපක්ඛිමය. සච්ඡිොතබ්කබති නිබ්බානං
සන්ධායාහ.බහුවචනනිද්මදමසොපමනත්ථ මසොපාදිමසසාදිකංපරියායසිද්ධං

මභදමමපක්ඛිත්වාකමතො, උද්මදමසොවාඅයං චතුසච්චධම්මානම්පි.තථාහි

වක්ඛති ‘‘චක්ඛු දුක්ඛසච්ච’’න්තිආදි. උද්මදමසො ච 
අවිනිච්ඡිතත්ථපරිච්මඡදස්ස ධම්මස්ස වමසන කරීයති. උද්මදමසන හි

උද්දිසියමානානං අත්ථිතාමත්තං වුච්චති, න පරිච්මඡමදොති අපරිච්මඡමදන

බහුවචමනන වුත්තං යථා ‘‘අප්පච්චයා ධම්මා, අසඞ්ඛතා ධම්මා’’ති. 
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පටුන 

සච්ඡිොතබ්කබති වා ඵලවිමුත්තීනම්පි ගහණං, න නිබ්බානස්මසවාති 

බහුවචනනිද්මදමසො කමතො. එවඤ්ච භාකවතබ්කබති එත්ථ ඣානානම්පි 

ගහණංදට්ඨබ්බං. කතකනවචාහාතිමසලබ්රාහ්මණස්සඅත්තමනො බුද්ධභාවං
සාමධන්මතොඑවමාහ. 

කිං පන භගවා සයමමව අත්තමනො සම්මාසම්බුද්ධභාවං සාමධතීති? 

සාමධති මහාකරුණාය අඤ්මඤසං අවිසයමතො. තත්ථ ‘‘එමකොම්හි

සම්මාසම්බුද්මධො, සබ්බාභිභූසබ්බවිදූහමස්මී’’තිආදීනි(ම.නි.2.341; මහාව.

11) සුත්තපදානි, ඉදමමව ච ‘‘අභිඤ්මඤයය’’න්තිආදි සුත්තපදං එතස්ස

අත්ථස්ස සාධකං. තත්ථ අභිඤ්කඤයයන්ති ඉමනා දුක්ඛසච්චමාහ, 

භාකවතබ්බන්ති මග්ගසච්චං. ච-සද්මදො පමනත්ථ අවුත්තසමුච්චයත්මථො, 

මතන සච්ඡිකාතබ්බස්ස ගහණං මවදිතබ්බං. අථ වා අභිඤ්කඤයයන්ති
ඉමනාව පාරිමසසඤාමයන පරිඤ්මඤයයධම්මම සච්ඡිකාතබ්බධම්මම ච

දස්මසති. තස් ා බුද්කධොස්මීති යස්මා චත්තාරි සච්චානි මයා බුද්ධානි, 

සච්චවිනිමුත්තඤ්ච කිඤ්චි මඤයයං නත්ථි, තස්මා සබ්බම්පි මඤයයං 

බුද්මධොස්ම, අබ්භඤ්ඤාසින්ති අත්මථො. කස සුත්තට්ඨෙථායං පන ඉදං

වුත්තං– 

‘‘අභිඤ්මඤයයන්තිවිජ්ොචවිමුත්තිච.භාමවතබ්බං මග්ගසච්චං.
පහාතබ්බං සමුදයසච්චං. මහතුවචමනන පන ඵලසිද්ධිමතො මතසං
ඵලානි නිමරොධසච්චදුක්ඛසච්චානිපි වුත්තාමනව මහොන්ති. එවං

සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, පරිඤ්ඤාතබ්බං පරිඤ්ඤාතන්ති
ඉදම්මපත්ථසඞ්ගහිතමමවාතිචතුසච්චභාවනං චතුසච්චභාවනාඵලඤ්ච

විමුත්තිංදස්මසන්මතො‘බුජ්ඣිතබ්බංබුජ්ඣිත්වාබුද්මධො ොමතොස්මී’ති

යුත්තමහතුනාබුද්ධභාවංසාමධතී’’ති(ම.නි.අට්ඨ.2.399). 

තත්ථ විජ්ජාති මග්ගවිජ්ො වුත්තා උක්කට්ඨනිද්මදමසන. විමුත්තීති 

ඵලවිමුත්ති. කාමඤ්මචත්ථ මග්ගවිජ්ොපි භාමවතබ්බභාමවන ගහිතා, 
සබ්මබපි පන සභාවධම්මා අභිඤ්මඤයයාති විජ්ොය අභිඤ්මඤයයභාමවො
වුත්මතො.ඉමනාවනමයන සබ්මබසම්පිඅභිඤ්මඤයයභාමවොවුත්මතොඑවාති
දට්ඨබ්බං.ඵමලනවිනාමහතුභාවස්මසව අභාවමතොමහතුවචමනනඵලසිද්ධි

වුත්තාති මවදිතබ්බං. නිමරොධස්ස හි සම්පාපමනන මග්ගස්ස මහතුභාමවො, 
දුක්ඛස්සනිබ්බත්තමනනතණ්හායසමුදයභාමවොති. 

එවං සච්චවමසන සාමඤ්ඤමතො වුත්තමත්ථං ද්වාරාරම්මමණහි සද්ධිං 
ද්වාරප්පවත්තධම්මමහි මචව ඛන්ධාදීහි ච සච්චවමසමනව විභජිත්වා

දස්මසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි ආරද්ධං. මූ ොරණභාකවනාති සන්මතසුපි
අවිජ්ොදීසු අඤ්මඤසුකාරමණසු මතසම්පි මූලභූතකාරණභාමවන. තණ්හා
හි කම්මස්සවිචිත්තභාවමහතුමතොසහායභාවූපගමනමතොචදුක්ඛවිචිත්තතාය

පධානකාරණං. සමුට්ඨාපිොති උප්පාදිකා. පුරි තණ්හාති පුරිමභවසිද්ධා
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තණ්හා. උභින්නන්ති චක්ඛුස්ස තංසමුදයස්ස ච. අප්පවත්තීති

අප්පවත්තිනිමත්තං. නකරොධප්පජානනාති සච්ඡිකිරියාභිසමයවමසන

නිමරොධස්ස පටිවිජ්ඣනා. එකෙෙපදුද්ධාකරනාති ‘‘චක්ඛුං චක්ඛුසමුදමයො 

චක්ඛුනිමරොමධො’’තිආදිනා එමකකමකොට්ඨාසනිද්ධාරමණන. තණ්හායපි 
පරිඤ්මඤයයභාවසබ්භාවමතො උපාදානක්ඛන්මධොගධත්තා

සඞ්ඛාරදුක්ඛභාවමතො ච දුක්ඛසච්චසඞ්ගහං දස්මසතුං ‘‘රූපතණ්හාදකයො ඡ 

තණ්හාොයා’’ති වුත්තං, තස්මා වත්තමානභමව තණ්හා
ඛන්ධපරියාපන්නත්තා සඞ්ඛාරදුක්ඛභාවමතො ච දුක්ඛසච්චං. යස්මං පන

අත්තභාමව සා උප්පජ්ෙති, තස්ස අත්තභාවස්ස මූලකාරණභාමවන
සමුට්ඨාපිකාපුරිමභවසිද්ධාතණ්හා සමුදයසච්චන්තිගමහතබ්බා. 

ෙසිණානීති කසිණාරම්මණිකජ්ඣානානි. ද්වත්තිංසාොරාති ද්වත්තිංස

මකොට්ඨාසා තදාරම්මණජ්ඣානානි ච. නව භවාති කාමභමවො රූපභමවො
අරූපභමවො සඤ්ඤීභමවො අසඤ්ඤීභමවො මනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභමවො
එකමවොකාරභමවො චතුමවොකාරභමවො පඤ්චමවොකාරභමවොති නව භවා.

තත්ථ භවතීති භමවො, කාමරාගසඞ්ඛාමතන කාමමන යුත්මතො භමවො, 

කාමසඞ්ඛාමතො වා භමවො ො භකවො, එකාදස කාමාවචරභූමමයො. කාමම

පහායරූපරාගසඞ්ඛාමතනරූමපන යුත්මතොභමවො, රූපසඞ්ඛාමතොවාභමවො 

රූපභකවො, මසොළස රූපාවචරභූමමයො. කාමඤ්ච රූපඤ්ච පහාය

අරූපරාගසඞ්ඛාමතන අරූමපන යුත්මතො භමවො, අරූපසඞ්ඛාමතො වා භමවො 

අරූපභකවො, චතස්මසො ආරුප්පභූමමයො. සඤ්ඤාවතං භමවො සඤ්ඤීභකවො, 

සඤ්ඤා වා එත්ථ භමව අත්ථීති සඤ්ඤීභමවො, මසො කාමභමවො ච
අසඤ්ඤීභවමුත්මතො රූපභමවො ච මනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභවමුත්මතො

අරූපභමවො ච මහොති. න සඤ්ඤීභමවො අසඤ්ඤීභකවො, මසො

රූපභමවකමදමසො. ඔළාරිකත්තාභාවමතො මනවසඤ්ඤා, සුඛුමත්තස්ස

සබ්භාවමතො නාසඤ්ඤාති මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා, තාය යුත්මතො භමවො 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභකවො. අථවාඔළාරිකායසඤ්ඤායඅභාවාසුඛුමාය
ච භාවා මනවසඤ්ඤා නාසඤ්ඤා අස්මං භමවති

මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභමවො, මසො අරූපභමවකමදමසො. එමකන

රූපක්ඛන්මධන මවොකිණ්මණො භමවො, එමකන වා මවොකාමරො අස්ස

භවස්සාති එෙකවොොරභකවො, මසො අසඤ්ඤීභමවො. චතූහි අරූපක්ඛන්මධහි

මවොකිණ්මණො භමවො, චතූහි වා මවොකාමරො අස්ස භවස්සාති 

චතුකවොොරභකවො, මසො අරූපභමවො එව. පඤ්චහි ඛන්මධහි මවොකිණ්මණො

භමවො, පඤ්චහි වා මවොකාමරො අස්ස භවස්සාති පඤ්චකවොොරභකවො, මසො

කාමභමවො ච රූපභමවකමදමසො ච මහොති. කවොොකරොති වා

ඛන්ධානමමතමධිවචනං, තස්මා එමකො මවොකාමරො අස්ස භවස්සාති

එකමවොකාරභමවොති එවමාදිනාමපත්ථ අත්මථො මවදිතබ්මබො. චත්තාරි

ොනානීති අග්ගහිතාරම්මණවිමසසානි චත්තාරි රූපාවචරජ්ඣානානි.
විපාකජ්ඣානානංවාඑතංගහණං.එත්ථචකුසලධම්මානංඋපනිස්සයභූතා 
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තණ්හාසමුට්ඨාපිකා පුරිමතණ්හාති මවදිතබ්බා. කිරියධම්මානං පන යත්ථ

මත කිරියධම්මා උප්පජ්ෙන්ති, තස්ස අත්තභාවස්ස කාරණභූතා තණ්හා. 

අනුක ො කතොති එත්ථ ‘‘සඞ්ඛාරා දුක්ඛසච්චං, අවිජ්ො සමුදයසච්ච’’න්ති
ඉමනාඅනුක්කමමනමයොමෙතබ්බං. 

අනුබුද්කධොතිබුජ්ඣිතබ්බධම්මස්ස අනුරූපමතොබුද්මධො. කතනාතියස්මා

සාමඤ්ඤමතො විමසසමතො ච එමකකපදුද්ධාමරන සබ්බධම්මම බුද්මධො, 

තස්මා වුත්තං. කිං වුත්තන්ති ආහ ‘‘සම් ා සා ඤ්ච සබ්බධම් ානං

බුද්ධත්තා’’ති, සබ්බස්සපි මඤයයස්ස සබ්බාකාරමතො අවිපරීතං සයමමව
අභිසම්බුද්ධත්තාති අත්මථො. ඉමනාස්සපමරොපමදසරහිතස්සසබ්බාකාමරන 
සබ්බධම්මාවමබොධනසමත්ථස්ස ආකඞ්ඛප්පටිබද්ධවුත්තිමනො 
අනාවරණඤාණසඞ්ඛාතස්සසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සඅධිගමමොදස්සිමතො. 

නනුචසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණමතොඅඤ්ඤං අනාවරණඤාණං, අඤ්ඤථා

‘‘ඡ අසාධාරණඤාණානි බුද්ධඤාණානීති’’ති වචනං විරුජ්මඣයයාති? න
විරුජ්ඣති විසයප්පවත්තිමභදවමසනඅඤ්මඤහිඅසාධාරණභාවදස්සනත්ථං
එකස්මසව ඤාණස්ස ද්විධා වුත්තත්තා. එකමමව හි තං ඤාණං

අනවමසසසඞ්ඛතාසඞ්ඛතසම්මුතිධම්මවිසයතාය සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, 
තත්ථ ච ආවරණාභාවමතො නිස්සඞ්ගචාරමුපාදාය අනාවරණඤාණන්ති 

වුත්තං. යථාහ පටිසම්භිදායං (පටි. ම. 1.119) ‘‘සබ්බං සඞ්ඛතමසඞ්ඛතං

අනවමසසං ොනාතීති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, තත්ථ ආවරණං නත්ථීති 

අනාවරණඤාණ’’න්තිආදි. තස්මා නත්ථි මනසං අත්ථමතො මභමදො, 
එකන්මතන මචතං එවමච්ඡිතබ්බං. අඤ්ඤථා
සබ්බඤ්ඤුතානාවරණඤාණානං සාධාරණතා අසබ්බධම්මාරම්මණතා ච 

ආපජ්මෙයය. න හි භගවමතො ඤාණස්ස අණුමත්තම්පි ආවරණං අත්ථි, 

අනාවරණඤාණස්ස අසබ්බධම්මාරම්මණභාමව යත්ථ තං න පවත්තති, 
තත්ථාවරණසබ්භාවමතොඅනාවරණභාමවොමයවන සියා.අථවාපනමහොතු

අඤ්ඤමමවඅනාවරණඤාණංසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණමතො, ඉධපනසබ්බත්ථ 
අප්පටිහතවුත්තිතාය අනාවරණඤාණන්ති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණමමව

අධිප්මපතං, තස්ස චාධිගමමනන භගවා සබ්බඤ්ඤූ සබ්බවිදූ
සම්මාසම්බුද්මධොතිචවුච්චතිනසකිංමයව සබ්බධම්මාවමබොධනමතො.තථා

චවුත්තං පටිසම්භිදායං (පටි.ම. 1.162) ‘‘විමමොක්ඛන්තිකමමතංබුද්ධානං
භගවන්තානං මබොධියා මූමල සහ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස පටිලාභා

සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති යදිදං බුද්මධො’’ති. 
සබ්බධම්මාවමබොධනසමත්ථඤාණසමධිගමමන හි භගවමතො සන්තාමන
අනවමසසධම්මමපටිවිජ්ඣිතුං සමත්ථතාඅමහොසීති. 

එත්ථාහ– කිංපනිදං ඤාණංපවත්තමානංසකිංමයවසබ්බස්මංවිසමය 

පවත්තති, උදාහුකමමනාති. කිඤ්මචත්ථ – යදි තාව සකිංමයව සබ්බස්මං

විසමය පවත්තති, 
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අතීතානාගතපච්චුප්පන්නඅජ්ඣත්තබහිද්ධාදිමභදභින්නානං
සඞ්ඛතධම්මානං අසඞ්ඛතසම්මුතිධම්මානඤ්චඑකජ්ඣංඋපට්ඨාමනදූරමතො

චිත්තපටං මපක්ඛන්තස්ස විය පටිවිභාමගනාවමබොමධො න සියා, තථා සති

‘‘සබ්මබ ධම්මා අනත්තා’’ති විපස්සන්තානං අනත්තාකාමරන විය
සබ්බධම්මා අනිරූපිතරූමපන භගවමතො ඤාණස්ස විසයා මහොන්තීති

ආපජ්ෙති. මයපි ‘‘සබ්බමඤයයධම්මානං ඨිතලක්ඛණවිසයං විකප්පරහිතං 

සබ්බකාලං බුද්ධානං ඤාණං පවත්තති, මතන මත සබ්බවිදූති වුච්චන්ති, 

එවඤ්චකත්වා ‘චරංසමාහිමතොනාමගො, තිට්ඨන්මතොපිසමාහිමතො’තිඉදම්පි

වචනං සුවුත්තං මහොතී’’ති වදන්ති, මතසම්පි වුත්තමදොසා නාතිවත්ති, 
ඨිතලක්ඛණාරම්මණතාය ච අතීතානාගතසම්මුතිධම්මානං තදභාවමතො

එකමදසවිසයමමව භගවමතො ඤාණං සියා, තස්මා සකිංමයව ඤාණං
පවත්තතීතිනයුජ්ෙති. 

අථ කමමනසබ්බස්මංවිසමයඤාණංපවත්තතීති. එවම්පිනයුජ්ෙති.න
හි ොතිභූමසභාවාදිවමසන දිසාමදසකාලාදිවමසන ච අමනකමභදභින්මන 
මඤමයය කමමන ගය්හමාමන තස්ස අනවමසසප්පටිමවමධො සම්භවති

අපරියන්තභාවමතො මඤයයස්ස. මය පන ‘‘අත්ථස්ස අවිසංවාදනමතො
මඤයයස්ස එකමදසං පච්චක්ඛං කත්වා මසමසපි එවන්ති අධිමුච්චිත්වා

වවත්ථාපමනන සබ්බඤ්ඤූ භගවා, තඤ්ච ඤාණං න අනුමානඤාණං

සංසයාභාවමතො. සංසයානුබද්ධඤ්හි මලොමක අනුමානඤාණ’’න්ති වදන්ති, 
මතසම්පි තංනයුත්තං.සබ්බස්සහිඅප්පච්චක්ඛභාමවඅත්ථාවිසංවාදමනන
මඤයයස්ස එකමදසං පච්චක්ඛං කත්වා මසමසපි එවන්ති අධිමුච්චිත්වා

වවත්ථාපනස්සඅසම්භවමතො.යඤ්හි තංමසසං, තංඅප්පච්චක්ඛන්ති. 

අථ තම්පි පච්චක්ඛං තස්ස මසසභාමවො එව න සියාති? සබ්බමමතං 

අකාරණං. කස්මා? අවිසයවිචාරණභාවමතො. වුත්තඤ්මහතං භගවතා – 

‘‘බුද්ධවිසමයො, භික්ඛමව, අචින්මතමයයො න චින්මතතබ්මබො, මයො

චින්මතයය, උම්මාදස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්සා’’ති (අ. නි. 4.77). ඉදං

පමනත්ථ සන්නිට්ඨානං – යං කිඤ්චි භගවතා ඤාතුං ඉච්ඡිතං සකලං

එකමදමසො වා, තත්ථ තත්ථ අප්පටිහතවුත්තිතාය පච්චක්ඛමතො ඤාණං 
පවත්තති නිච්චසමාධානඤ්ච වික්මඛපාභාවමතො. ඤාතුං ඉච්ඡිතස්ස ච

සකලස්ස අවිසයභාමව තස්ස ආකඞ්ඛප්පටිබද්ධවුත්තිතා න සියා, 

එකන්මතමනවස්සා ඉච්ඡිතබ්බා ‘‘සබ්මබ ධම්මා බුද්ධස්ස භගවමතො
ආවජ්ෙනප්පටිබද්ධා ආකඞ්ඛප්පටිබද්ධා මනසිකාරප්පටිබද්ධා

චිත්තුප්පාදප්පටිබද්ධා’’ති (මහානි. 69; පටි. ම. 3.5) වචනමතො.
අතීතානාගතවිසයම්පි භගවමතො ඤාණං
අනුමානාගමතක්කගහණවිරහිතත්තා පච්චක්ඛමමව. 

නනු චඑතස්මම්පිපක්මඛයදාසකලංඤාතුං ඉච්ඡිතං, තදාසකිංමයව
සකලවිසයතාය අනිරූපිතරූමපන භගවමතො ඤාණං පවත්මතයයාති 
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පටුන 

වුත්තමදොසා නාතිවත්තිමයවාති? න, තස්ස විමසොධිතත්තා. විමසොධිමතො හි
මසො බුද්ධවිසමයො අචින්මතමයයොති. අඤ්ඤථා
පචුරෙනඤාණසමානවුත්තිතාය බුද්ධානං භගවන්තානං ඤාණස්ස 

අචින්මතයයතා න සියා, තස්මා සකලධම්මාරම්මණම්පි තං
එකධම්මාරම්මණංවිය සුවවත්ථාපිමතමයවමතධම්මමකත්වාපවත්තතීති

ඉදමමත්ථඅචින්මතයයං, ‘‘යාවතකං මඤයයං, තාවතකංඤාණං.යාවතකං

ඤාණං, තාවතකංමඤයයං.මඤයයපරියන්තිකංඤාණං, ඤාණපරියන්තිකං

මඤයය’’න්ති (පටි. ම. 3.5) එවමමකජ්ඣං විසුං සකිං කමමන වා 
ඉච්ඡානුරූපංසම්මාසාමංසබ්බධම්මානංබුද්ධත්තාසම්මාසම්බුද්මධො. 

විජ්ජාහීති එත්ථ වින්දියං වින්දතීති විජ්ො, යාථාවමතො උපලබ්භතීති

අත්මථො. අත්තමනො වා පටිපක්ඛස්ස විජ්ඣනට්මඨන විජ්ො, 
තමමොක්ඛන්ධාදිකස්ස පදාලනට්මඨනාති අත්මථො. තමතො එව අත්තමනො 

විසයස්ස විදිතකරණට්මඨනපි විජ්ො. සම්පන්නත්තාති සමන්නාගතත්තා

පරිපුණ්ණත්තා වා, අවිකලත්තාති අත්මථො. තත්රාති අම්බට්ඨසුත්මත. 

 කනො යිද්ධියාති එත්ථ ‘‘ඉධ භික්ඛු ඉමම්හා කායා අඤ්ඤං කායං 

අභිනිම්මනාතිරූපිංමමනොමයංසබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගංඅහීනින්ද්රිය’’න්ති(දී.නි. 

1.236) ඉමනා නමයන ආගතා ඉද්ධි සරීරබ්භන්තමර අඤ්ඤස්මසව
ඣානමමනන නිබ්බත්තත්තා මමනොමයස්ස සරීරස්ස නිබ්බත්තිවමසන

පවත්තා මමනොමයිද්ධි නාම. ඡ අභිඤ්ඤාති ආසවක්ඛයඤාමණන සද්ධිං
ඉද්ධිවිධාදිකාපඤ්චාභිඤ්ඤාමයො. තිස්සන්නංඅට්ඨන්නඤ්චවිජ්ොනංතත්ථ

තත්ථ සුත්මත ගහණං මවමනයයජ්ඣාසයවමසනාති දට්ඨබ්බං. සත්ත

සද්ධම් ා නාම සද්ධාහිරීඔත්තප්පංබාහුසච්චංවීරියංසතිපඤ්ඤාච.මය

සන්ධායවුත්තං ‘‘ඉධ භික්ඛුසද්මධොමහොති, හිරිමා, ඔත්තප්පී, බහුස්සුමතො, 

ආරද්ධවීරිමයො, උපට්ඨිතස්සති, පඤ්ඤවාමහොතී’’ති(දී.නි.3.330). චත්තාරි 

ොනානීතියානිකානිචිචත්තාරිරූපාවචරජ්ඣානානි. 

කස්මා පමනත්ථ සීලාදමයොමයව පන්නරස ‘‘චරණ’’න්ති වුත්තාති

මචොදනං සන්ධායාහ ‘‘ඉක කයව හී’’තිආදි. මතන මතසං 
සික්ඛත්තයසඞ්ගහමතොනිබ්බානුපගමමනඑකංසමතොසාධනභාවමාහ.ඉදානි

තදත්ථසාධනාය ආගමං දස්මසන්මතො ‘‘යථාහා’’තිආදිමාහ. භ වාතිආදි 

වුත්තස්මසවත්ථස්ස නිගමනවමසන වුත්තං. නනු චායං විජ්ොචරණසම්පදා

සාවමකසුපි ලබ්භතීති? කිඤ්චාපි ලබ්භති, න පන තථා, යථා භගවමතොති

දස්මසතුං ‘‘තත්ථ විජ්ජාසම්පදා’’තිආදි වුත්තං. ආසවක්ඛයවිජ්ොය

සබ්බඤ්ඤුභාවසිද්ධිමතො ආහ ‘‘විජ්ජාසම්පදා භ වකතො සබ්බඤ්ඤුතං

පූකරත්වා ඨිතා’’ති. චතූසු ඣාමනසු අන්මතොගධභාමවන
චරණධම්මපරියාපන්නත්තා කරුණාබ්රහ්මවිහාරස්ස යථාරහං තස්ස ච
මහාකරුණාසමාපත්තිවමසන අසාධාරණසභාවස්ස භගවති උපලබ්භනමතො

ආහ ‘‘චරණසම්පදා  හාොරුණිෙතං පූකරත්වා ඨිතා’’ති. යථා සත්තානං 

අනත්ථංපරිවජ්මෙත්වාඅත්මථනිමයොෙනංපඤ්ඤායවිනානමහොති, එවං



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

201 

පටුන 

මනසං අත්ථානත්ථොනනං සත්ථු කරුණාය විනා න මහොතීති උභයම්පි

උභයත්ථසකිච්චකමමවසියා. යත්ථපනයස්සාපධානභාමවො, තංදස්මසතුං 

‘‘කසො සබ්බඤ්ඤුතායා’’තිආදි වුත්තං. යථා තං විජ්ජාචරණසම්පන්කනොති

එත්ථ තන්ති නිපාතමත්තං, යථා අඤ්මඤොපි විජ්ොචරණසම්පන්මනො

නිමයොමෙති, තථා අයන්ති අත්මථො. මතන විජ්ොචරණසම්පන්නස්මසවායං
ආමවණිකා පටිපත්තීති දස්මසති. සා පනායං සත්ථු විජ්ොචරණසම්පදා
සාසනස්සනියයානිකතායසාවකානංසම්මාපටිපත්තියා එකන්තකාරණන්ති

දස්මසතුං ‘‘කතනස්සා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ අත්තන්තපාදකයොති ආදි-
සද්මදන පරන්තපඋභයන්තපාගහිතා.මසසංසුවිඤ්මඤයයමමව. 

එත්ථ ච විජ්ොසම්පදාය සත්ථු පඤ්ඤාමහත්තං පකාසිතං මහොති, 
චරණසම්පදාය කරුණාමහත්තං. මතසු පඤ්ඤාය භගවමතො 

ධම්මරජ්ෙප්පත්ති, කරුණාය ධම්මසංවිභාමගො. පඤ්ඤාය

සංසාරදුක්ඛනිබ්බිදා, කරුණාය සංසාරදුක්ඛසහනං. පඤ්ඤාය

පරදුක්ඛපරිොනනං, කරුණාය පරදුක්ඛපතිකාරාරම්මභො. පඤ්ඤාය 

පරිනිබ්බානාභිමුඛභාමවො, කරුණාය තදධිගමමො. පඤ්ඤාය සයං තරණං, 

කරුණාය පමරසං තාරණං. පඤ්ඤාය බුද්ධභාවසිද්ධි, කරුණාය

බුද්ධකිච්චසිද්ධි. කරුණාය වා මබොධිසත්තභූමයං සංසාරාභිමුඛභාමවො, 

පඤ්ඤාය තත්ථ අනභිරති, තථාකරුණාය පමරසං අභිංසාපනං, පඤ්ඤාය

සයං පමරහි අභායනං. කරුණාය පරං රක්ඛන්මතො අත්තානං රක්ඛති, 

පඤ්ඤායඅත්තානං රක්ඛන්මතොපරංරක්ඛති.තථාකරුණායඅපරන්තමපො, 

පඤ්ඤාය අනත්තන්තමපො, මතන අත්තහිතාය පටිපන්නාදීසු චතූසු 
පුග්ගමලසු චතුත්ථපුග්ගලභාමවො සිද්මධො මහොති. තථා කරුණාය

මලොකනාථතා, පඤ්ඤාය අත්තනාථතා. කරුණාය චස්ස නින්නතාභාමවො, 

පඤ්ඤායඋන්නමාභාමවො.තථාකරුණායසබ්බසත්මතසුෙනිතානුග්ගමහො, 

පඤ්ඤානුගතත්තා න ච න සබ්බත්ථ විරත්තචිත්මතො, පඤ්ඤාය

සබ්බධම්මමසු විරත්තචිත්මතො, කරුණානුගතත්තා න ච න
සබ්බසත්තානුග්ගහාය පවත්මතො. යථා හි කරුණා භගවමතො

සිමනහමසොකවිරහිතා, එවං පඤ්ඤා අහංකාරමමංකාරවිනිමුත්තාති
අඤ්ඤමඤ්ඤවිමසොධිතා පරමවිසුද්ධා ගුණවිමසසා විජ්ොචරණසම්පදාහි
පකාසිතාතිදට්ඨබ්බං. 

ඉදානි සු කතොති ඉමස්ස අත්ථං දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘කසොභන  නත්තා’’තිආදි. ‘‘ගමත ඨිමත’’තිආදීසු ගමනම්පි ගතන්ති

වුච්චතීති ආහ ‘‘  නම්පි හි  තන්ති වුච්චතී’’ති. කසොභනන්ති සුභං, 

සුභභාමවො විසුද්ධතාය, විසුද්ධතා මදොසවිගමමනාති ආහ 

‘‘පරිසුද්ධ නවජ්ජ’’න්ති.ගමනඤ්චනාම බහුවිධන්තිඉධාධිප්මපතංගමනං

දස්මසන්මතො ‘‘අරිය ග්ක ො’’තිආහ.මසොහිනිබ්බානස්සගතිඅධිගමමොති
ච කත්වා ගතං ගමනන්ති ච වුච්චති. ඉදානි තස්මසව ගමමන කාරණං

දස්මසතුං ‘‘කතන කහසා’’තිආදි වුත්තං. කෙ ං දිසන්ති නිබ්බානං. 
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අසජ්ජ ාකනොති පරිපන්ථාභාමවන සුගතිගමමනපි අසජ්ෙන්මතො සඞ්ගං

අකමරොන්මතො, පමගව ඉතරත්ථ. අථ වා එකාසමන නිසීදිත්වා 
ඛිප්පාභිඤ්ඤාවමසමනව චතුන්නම්පි මග්ගානං පටිලද්ධභාවමතො
අසජ්ෙමාමනොඅබජ්ඣන්මතො ගමතො.යංගමනංගච්ඡන්මතොසබ්බගමනත්ථං

ආවහති, සබ්බඤ්ච අනුත්තරං සම්පත්තිං ආවහති, තමදව මසොභනං නාම, 

මතන ච භගවා ගමතොති ආහ ‘‘ඉති කසොභන  නත්තා සු කතො’’ති
මසොභනත්මථොසුසද්මදොතිකත්වා. 

අසුන්දරානංදුක්ඛානංසඞ්ඛාරප්පවත්තීනංඅභාවමතො අච්චන්තසුඛත්තා

එකන්තමතො සුන්දරං නාම අසඞ්ඛතා ධාතූති ආහ ‘‘සුන්දරඤ්කචස ඨානං

 කතො අ තංනබ්බාන’’න්ති.මතනාහභගවා ‘‘නිබ්බානං පරමංසුඛ’’න්ති

(ම. නි. 2.215; ධ. ප. 203-204). සම් ාති සුට්ඨු. සුට්ඨු ගමනඤ්ච නාම

පටිපක්මඛන අනභිභූතස්ස ගමනන්ති ආහ ‘‘පහීකන කික කස පුන 

අපච්චා ච්ඡන්කතො’’ති, පහීනානං පුන අසමුදාචාරවමසන
අපච්චාගච්ඡන්මතො. වුත්තමමවත්ථංආගමං දස්මසත්වාවිභාමවන්මතොආහ 

‘‘වුත්තඤ්කචත’’න්තිආදි. එතන්තිමතන මතනමග්මගනපහීනකිමලසානං

පුන අපච්චාගමනං, ඉදඤ්ච සිඛාප්පත්තං සම්මාගමනං, යාය 

ආගමනීතියපටිපදාය සිද්ධං, සාපිසම්මාගමනමමවාතිඑවම්පිභගවා සුගමතොති

දස්මසතුං ‘‘සම් ා වා ආ කතො’’තිආදි වුත්තං. සම් ාපටිපත්තියාති

සම්මාසම්මබොධියා සම්පාපමන අවිපරීතපටිපත්තියා. සබ්බක ොෙස්ස

හිතසුෙක ව ෙකරොන්තාති එමතන මහාමබොධියා පටිපදා අවිභාමගන
සබ්බසත්තානං සබ්බදා හිතසුඛාවහභාමවමනව පවත්තතීති දස්මසති. 

සස්සතං උච්කඡදන්ති ඉක  අන්කත අනුප ච්ඡන්කතො  කතොති එමතන

පටිච්චසමුප්පාදගතිං දස්මසති. ො සුෙං අත්තකි  ථන්ති ඉක 

අනුප ච්ඡන්කතො කතොතිඑමතනඅරියමග්ගගතිංදස්මසති. 

තත්රාති යුත්තට්ඨාමන යුත්තස්මසව භාසමන. නිප්ඵාමදතබ්මබ

සාමධතබ්මබ මචතං භුම්මං. අභූතන්ති අභූතත්ථං. අත්ථමුමඛන හි වාචාය

අභූතතා භූතතා වා. අතච්ඡන්ති තස්මසව මවවචනං. අනත්ථසංහිතන්ති

දිට්ඨධම්මමකන සම්පරායිමකන වා අනත්මථන සංහිතං අනත්ථසංහිතං, 

අනත්ථාවහං. න අත්මථොති අනත්මථො, අත්ථස්ස පටිපක්මඛො අභාමවො ච, 

මතන සංහිතං, පිසුණවාචං සම්ඵප්පලාපඤ්චාති අත්මථො. එවමමත්ථ
චතුබ්බිධස්සපි වචීදුච්චරිතස්ස සඞ්ගමහො දට්ඨබ්මබො. එත්ථ ච පඨමා වාචා 

සීලවන්තං ‘‘දුස්සීමලො’’ති, අචණ්ඩාලාදිං ‘‘චණ්ඩාමලො’’තිආදිනා

භාසමානස්ස දට්ඨබ්බා. දුතියා දුස්සීලං ‘‘දුස්සීමලො’’ති, චණ්ඩාලාදිමමව

‘‘චණ්ඩාමලො’’තිආදිනා අවිනමයන භාසමානස්ස. තතියා මනරයිකාදිකස්ස

මනරයිකාදිභාවවිභාවනීතිකථා යථා ‘‘ආපායිමකො මදවදත්මතො

මනරයිමකො’’තිආදිකා. චතුත්ථී ‘‘මවදවිහිමතන යඤ්ඤවිධිනා

පාණාතිපාතාදිකතං සුගතිංආවහතී’’තිමලොකස්සබයාමමොහනකථා.පඤ්චමී
භූමතන මපසුඤ්ඤුපසංහාරා කථා. ඡට්ඨා යුත්තපත්තට්ඨාමන පවත්තිතා
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දානසීලාදිකථා මවදිතබ්බා. එවං සම් ා  දත්තාති යථාවුත්තං අභූතාදිං
වජ්මෙත්වාභූතංතච්ඡංඅත්ථසංහිතං පියංමනාපංතමතොඑවසම්මාසුට්ඨු
ගදනමතො සුගමතො. ආපාථගමනමත්මතන කස්සචි අප්පියම්පි හි භගවමතො
වචනංපියංමනාපමමවඅත්ථසිද්ධියාමලොකස්සහිතසුඛාවහත්තා. එත්ථපන

ද-කාරස්සත-කාරංකත්වා‘‘සුගමතො’’තිවුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

අපමරොනමයො– මසොභනංගතංගමනංඑතස්සාති සු කතො. භගවමතොහි
මවමනයයෙනුපසඞ්කමනං එකන්මතන මතසං හිතසුඛනිප්ඵාදනමතො
මසොභනං භද්දකං. තථා ලක්ඛණානුබයඤ්ෙනප්පටිමණ්ඩිතරූපකායතාය 
දුතවිලම්බිතඛලිතානුකඩ්ඪනනිප්පීළනුක්කුටිකකුටිලාකුලතාදිමදොසවිරහිතං 
විලාසිතරාෙහංසවසභවාරණමගරාෙගමනං කායගමනං ඤාණගමනඤ්ච
විපුලනිම්මලකරුණාසතිවීරියාදිගුණවිමසසහිතමභිනීතිහාරමතො යාව
මහාමබොධි අනවජ්ෙතායසත්තානංහිතසුඛාවහතායචමසොභනමමව.අථවා
සයම්භූඤාමණනසකලම්පි මලොකං පරිඤ්ඤාභිසමයවමසනපරිොනන්මතො

සම්මාගමතොඅවගමතොති සු කතො. තථාමලොකසමුදයංපහානාභිසමයවමසන
පෙහන්මතො අනුප්පත්තිධම්මතං ආපාමදන්මතො සම්මා ගමතො අතීමතොති
සුගමතො.මලොකනිමරොධංනිබ්බානංසච්ඡිකිරියාභිසමයවමසනසම්මාගමතො
අධිගමතොති සුගමතො. මලොකනිමරොධගාමනිං පටිපදං භාවනාභිසමයවමසන
සම්මා ගමතො පටිපන්මනොති සුගමතො. තථා යං ඉමස්ස සමදවකස්ස
මලොකස්සදිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතංපත්තංපරිමයසිතංඤාතං අනුවිචරිතං

මනසා, සබ්බං තං හත්ථතමල ආමලකං විය සම්මා පච්චක්ඛමතො ගමතො 
අබ්භඤ්ඤාසීතිසුගමතො. 

ඉදානි ක ොෙවිදූති ඉමස්ස අත්ථං පකාමසන්මතො ආහ ‘‘සබ්බථා

විදිතක ොෙත්තා’’තිආදි. තත්ථ සබ්බථාති සබ්බප්පකාමරන, මයො මයො

මලොමකො මයන මයන පකාමරන මවදිතබ්මබො, මතන මතන පකාමරනාති

අත්මථො. මත පන පකාමර දස්මසතුං ‘‘සභාවකතො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

සභාවකතොති දුක්ඛසභාවමතො. සබ්මබො හි මලොමකො දුක්ඛසභාමවො. යථාහ

‘‘සංඛිත්මතන පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා’’ති. සමුදයකතොති යමතො

සමුමදති, තමතොතණ්හාදිමතො. නකරොධකතොතියත්ථමසොනිරුජ්ඣති, තමතො

විසඞ්ඛාරමතො. නකරොධූපායකතොතිමයනවිධිනාමසොනිමරොමධොපත්තබ්මබො, 

තමතො අරියමග්ගමතො ඉමතො අඤ්ඤස්ස පකාරස්ස අභාවා. ඉති ‘‘සබ්බථා

මලොකංඅමවදී’’තිවත්වාතදත්ථසාධකං සුත්තංදස්මසන්මතො ‘‘යත්ථකෙො, 

ආවුකසො’’තිආදිමාහ. ඉදඤ්ච සුත්තං ‘‘යත්ථ මඛො, භන්මත, න

ොයති…මප.… න උපපජ්ෙති, සක්කා නු මඛො මසො, භන්මත, ගමමනන

මලොකස්සඅන්මතොඤාතුංවාදට්ඨුංවාපාපුණිතුංවා’’ති(සං.නි.1.107; අ.

නි. 4.45) ඔකාසමලොකස්ස ගතිං සන්ධාය මරොහිතමදවපුත්මතන පුට්මඨො

භගවා අභාසි.තත්ථ නජායතීතිආදිනාඋජුකං ොතිආදීනිපටික්ඛිපිත්වා න

චවති න උපපජ්ජතීති පදද්වමයන අපරාපරං චවනුපපතනානි පටික්ඛිපති. 

මකචි පන ‘‘න ොයතීතිආදි ගබ්භමසයයකාදිවමසන වුත්තං, ඉතරං 
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ඔපපාතිකවමසනා’’ති වදන්ති. තන්ති ොතිආදිරහිතං.   කනනාති පදසා

ගමමනන. ක ොෙස්සන්තන්ති සඞ්ඛාරමලොකස්ස අන්තභූතං නිබ්බානං. 

ඤාකතයයන්ති ොනිතබ්බං. දට්කඨයයන්ති දට්ඨබ්බං. පත්කතයයන්ති

පත්තබ්බං. ‘‘ඤාතායං දිට්ඨායංපත්තාය’’න්ති වාපාමඨො, තත්ථගමමනන
මලොකස්සන්තංඤාතාඅයංදිට්ඨාඅයංපත්තාඅයන්තිනවදාමීති අත්මථො. 

අයන්තිනිබ්බානත්ථිමකො. 

කාමංපදසාගමමනනගන්ත්වාමලොකස්සන්තංඤාතුංදට්ඨුංපත්තුං වා

නසක්කා, අපිචපරිමතපරිච්ඡින්නට්ඨාමන තං පඤ්ඤාමපත්වා දස්මසමීති

දස්මසන්මතො ‘‘අපි චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ බයා  ත්කත ෙකළවකරති

බයාමප්පමාමණ අත්තභාමව. ඉමනාරූපක්ඛන්ධං දස්මසති. සසඤ්ඤිම්හීති
සඤ්ඤාය සහිමත. ඉමනා සඤ්ඤාසීමසන මවදනාදමයො තමයො ඛන්මධ

දස්මසති සඤ්ඤාසහිතත්තා එව. ස නකෙති සවිඤ්ඤාණමකති අත්මථො.

ඉමනා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං දස්මසති, අවිඤ්ඤාණමක පන
උතුසමුට්ඨානරූපසමුදායමත්මත පඤ්ඤාමපතුං න සක්කාති අධිප්පාමයො. 

ක ොෙන්ති ඛන්ධාදිමලොකං. ක ොෙනකරොධන්ති තස්ස මලොකස්ස
නිරුජ්ඣනං නිබ්බානමමව වා. නිබ්බානම්පි හි ඛන්මධ පටිච්ච
පඤ්ඤාපනමතො සරීරස්මංමයව පඤ්ඤාමපති. අමදසම්පි හි තං මයසං

නිමරොමධො, මතසං වමසන මදසමතොපි උපචාරවමසන නිද්දිසීයති යථා

‘‘චක්ඛුංමලොමක පියරූපංසාතරූපං, එත්මථසාතණ්හාපහීයමානාපහීයති, 

එත්ථනිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣතී’’ති(දී.නි.2.401; ම.නි.1.134; විභ.204). 

  කනනාති පාකතිකගමමනන. ක ොෙස්සන්කතොති සඞ්ඛාරමලොකස්ස

අන්මතො අන්තකිරියාය මහතුභූතං නිබ්බානං. කුදාචනන්ති කදාචිපි. 

අප්පත්වාති අග්ගමග්මගන අනධිගන්ත්වා. පක ොචනන්ති පමුත්ති

නිස්සරණං. තස් ාති යස්මා මලොකන්තං අප්පත්වා වට්ටදුක්ඛමතො මුත්ති

නත්ථි, තස්මා. හකවති නිපාතමත්තං. ක ොෙවිදූති සභාවාදිමතො සබ්බං

මලොකං විොනන්මතො. සුක කධොති සුන්දරපඤ්මඤො. ක ොෙන්තගූති
පරිඤ්ඤාභිසමමයන මලොකං විදිත්වා පහානාභිසමමයන මලොකන්තගූ.

මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස පරිනිට්ඨිතත්තා වුසිතබ්රහ් චරිකයො. සබ්මබසං

කිමලසානං සමතත්තා චතුසච්චධම්මානං වා අභිසමතත්තා සමතාවී. 

නාසීසතීතිනපත්මථති, යථා ඉමං මලොකං, එවං පරඤ්ච මලොකංනාසීසති 
අප්පටිසන්ධිකත්තා. 

එවං යදිපිමලොකවිදුතාඅනවමසසමතොදස්සිතා සභාවාදිමතොදස්සිතත්තා, 

මලොමකොපනඑකමදමසමනවවුත්මතොතිතංඅනවමසසමතොදස්මසතුං ‘‘අපි

චතකයොක ොො’’තිආදිවුත්තං.තත්ථඉන්ද්රියබද්ධානං ඛන්ධානංසමූමහො

සන්තාමනො ච සත්තක ොකෙො. රූපාදීසු සත්තවිසත්තතාය සත්මතො, 
මලොකීයති එත්ථ කුසලාකුසලං තබ්බිපාමකො චාති මලොමකො. 

අනින්ද්රියබද්ධානං රූපාදීනං සමූමහො සන්තාමනො ච ඔොසක ොකෙො 
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මලොකීයන්ති එත්ථ ෙඞ්ගමා ථාවරා ච මතසඤ්ච ඔකාසභූමතොති කත්වා.

තදාධාරතාය මහස ‘‘භාෙනමලොමකො’’තිපි වුච්චති. උභමයපි ඛන්ධා 

සඞ්ොරක ොකෙො පච්චමයහි සඞ්ඛරීයන්ති ලුජ්ෙන්ති පලුජ්ෙන්ති චාති. 

ආහාරට්ඨිතිොති පච්චයට්ඨිතිකා, පච්චයායත්තවුත්තිකාති අත්මථො.

පච්චයත්මථො මහත්ථ ආහාරසද්මදො ‘‘අයමාහාමරො අනුප්පන්නස්ස වා 

කාමච්ඡන්දස්සඋප්පාදායා’’තිආදීසු(සං.නි.5.232) විය.එවඤ්හි ‘‘සබ්මබ 

සත්තා’’ති ඉමනා අසඤ්ඤසත්තාපි පරිග්ගහිතා මහොන්ති. සා පනායං

ආහාරට්ඨිතිකතා නිප්පරියායමතො සඞ්ඛාරධම්මමො, න සත්තධම්මමොතිආහ 

‘‘ආහාරට්ඨිතිොතිආ තට්ඨාකනසඞ්ොරක ොකෙොකවදිතබ්කබො’’ති. 

යදි එවං ‘‘සබ්මබ සත්තා’’ති ඉදං කථන්ති? පුග්ගලාධිට්ඨානමදසනාති
නායංමදොමසො.කස්මාපනභගවාකත්ථචිපුග්ගලාධිට්ඨානං කත්වාධම්මං

මදමසති, කත්ථචි ධම්මාධිට්ඨානං කත්වා ධම්මං මදමසතීති? 
මදසනාවිලාසමතො මවමනයයජ්ඣාසයමතො ච. මදසනාවිලාසප්පත්තා හි

බුද්ධාභගවන්මතො, මත යථාරුචිකත්ථචිපුග්ගලාධිට්ඨානංකත්වාකත්ථචි
ධම්මාධිට්ඨානං කත්වා ධම්මං මදමසන්ති. මය වා පන මවමනයයා

සාසනක්කමං අමනොතිණ්ණා, මතසංපුග්ගලාධිට්ඨානං මදසනංමදමසන්ති.

මය ච ඔතිණ්ණා, මතසං ධම්මාධිට්ඨානං. සම්මුතිසච්චවිසයා 

පුග්ගලාධිට්ඨානා මදසනා, ඉතරා පරමත්ථසච්චවිසයා. පුරිමා

කරුණානුකූලා, ඉතරා පඤ්ඤානුකූලා. සද්ධානුසාරීමගොත්තානං වා පුරිමා.

මත හි පුග්ගලප්පමාණිකා, පච්ඡිමා ධම්මානුසාරීමගොත්තානං.

සද්ධාචරිතතාය වා මලොකාධිපතීනං වමසන පුග්ගලාධිට්ඨානා, 
පඤ්ඤාචරිතතාය ධම්මාධිපතීනං වමසන ධම්මාධිට්ඨානා. පුරිමා ච

මනයයත්ථා, පච්ඡිමා නීතිතත්ථා. ඉති භගවා තං තං විමසසං අමපක්ඛිත්වා
තත්ථතත්ථදුවිධංමදසනංමදමසතීති මවදිතබ්බං. 

දිට්ඨිගතිකානං සස්සතාදිවමසන ‘‘අත්තා මලොමකො’’ති පරිකප්පනා

මයභුමයයන සත්තවිසයා, න සඞ්ඛාරවිසයාතිආහ ‘‘සස්සකතො ක ොකෙොති

වා අසස්සකතො ක ොකෙොති වාති ආ තට්ඨාකන සත්තක ොකෙො 

කවදිතබ්කබො’’ති. යාවතා චන්දි සූරියා පරිහරන්තීති යත්තමක ඨාමන

චන්දිමසූරියාපරිවත්තන්තිපරිබ්භමන්ති. දිසා භන්තිවිකරොච ානාතිමතසං

පරිබ්භමමනමනවතාතා දිසා පභස්සරා හුත්වා විමරොචන්ති. අථ වා දිසාති

උපමයොගබහුවචනං, තස්මා සයං විමරොචමානා චන්දිමසූරියා යත්තකා දිසා

භන්ති මසොමභන්ති ඔභාසයන්තීති අත්මථො. තාව සහස්සධා ක ොකෙොති

තත්තමකන පමාමණන සහස්සප්පකාමරො ඔකාසමලොමකො, 

සහස්සමලොකධාතුමයොති අත්මථො. ‘‘තාවසහස්සවා’’ති වා පාමඨො, තාව

තත්තකං සහස්සං අස්ස අත්ථීති තාවසහස්සවා. එත්ථාති
සහස්සමලොකධාතුසඞ්ඛාමත මලොමක. 
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තම්පීතිතිවිධම්පිමලොකං. සබ්බථාඅකවදීතිසබ්බප්පකාරමතොපටිවිජ්ඣි.

කථං පටිවිජ්ඣීති ආහ ‘‘තථා හී’’තිආදි. තථා හිස්සාති ඉමස්ස ‘‘සබ්බථා

විදිමතො’’තිඑමතනසම්බන්මධො. අස්සාති අමනනභගවතා. එකෙොක ොකෙො

සබ්කබසත්තාආහාරට්ඨිතිොතියාය පුග්ගලාධිට්ඨානායකථායසබ්මබසං

සඞ්ඛාරානං පච්චයායත්තවුත්තිතා වුත්තා, තාය සබ්මබො සඞ්ඛාරමලොමකො

එකවිමධො පකාරන්තරස්ස අභාවමතො. ද්කව ක ොොතිආදීසුපි ඉමනාව
නමයන අත්මථො මවදිතබ්මබො. නාමග්ගහමණන මචත්ථ නිබ්බානස්ස

අග්ගහණං තස්ස අමලොකසභාවත්තා. නනු ච ‘‘ආහාරට්ඨිතිකා’’ති එත්ථ

පච්චයායත්තවුත්තිතාය මග්ගඵලධම්මානම්පි මලොකතා ආපජ්ෙතීති? 
නාපජ්ෙති පරිඤ්මඤයයානං දුක්ඛසච්චධම්මානං ඉධ මලොමකොති 

අධිප්මපතත්තා. අථ වා න ලුජ්ෙති න පලුජ්ෙතීති මයො ගහිමතො තථා න

මහොති, මසොමලොමකොති තංගහණරහිතානංමලොකුත්තරානංනත්ථිමලොකතා. 

තිස්කසො කවදනාති සුඛදුක්ඛඋමපක්ඛාවමසන. චත්තාකරො ආහාරාති
කබළීකාරාහාමරො ඵස්සාහාමරො මමනොසඤ්මචතනාහාමරො 
විඤ්ඤාණාහාමරොති චත්තාමරො ආහාරා. තත්ථ කබළීකාරාහාමරො
ඔෙට්ඨමකං රූපං ආහරතීතිආහාමරො. ඵස්මසො තිස්මසො මවදනා ආහරතීති
ආහාමරො. මමනොසඤ්මචතනා තීසු භමවසු පටිසන්ධිං ආහරතීති ආහාමරො.
විඤ්ඤාණං පටිසන්ධික්ඛමණ නාමරූපං ආහරතීති ආහාමරො. උපාදානානං 

ආරම්මණභූතා ඛන්ධා උපාදානක්ෙන්ධා. ඡ අජ්ෙත්තිොන ආයතනානීති

චක්ඛායතනාදිමනායතනපරියන්තානි. සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතිකයොති

නානත්තකායා නානත්තසඤ්ඤිමනො, නානත්තකායා එකත්තසඤ්ඤිමනො, 

එකත්තකායා නානත්තසඤ්ඤිමනො, එකත්තකායා එකත්තසඤ්ඤිමනො, 

මහට්ඨිමා ච තමයො ආරුප්පාති ඉමා සත්ත ‘‘විඤ්ඤාණං තිට්ඨති එත්ථාති

විඤ්ඤාණට්ඨිතිමයො’’ති වුච්චන්ති. තත්ථ නානත්තං කාමයො එමතසං, 

නානත්මතො වා කාමයො එමතසන්ති නානත්තකායා, නානත්තසඤ්ඤා
එමතසංඅත්ථීතිනානත්තසඤ්ඤිමනො. ඉමනානමයනමසසපමදසුපිඅත්මථො
මවදිතබ්මබො. 

සබ්මබ මනුස්සා (දී. නි. අට්ඨ. 2.127; අ. නි. අට්ඨ. 3.7.44-45) 

ඡකාමාවචරා ච මදවා එකච්මච ච විනිපාතිකා ‘‘නානත්තොයා 

නානත්තසඤ්ඤිකනො’’ති වුච්චන්ති. අපරිමාමණසු හි චක්කවාමළසු
අපරිමාණානං මනුස්සානං වණ්ණසණ්ඨානාදිවමසන ද්මවපි එකසදිසා
නත්ථි. මයපි කත්ථචි යමකභාතමරො වණ්මණන වා සණ්ඨාමනන වා

එකසදිසාමහොන්ති, මතසම්පි ආමලොකිතවිමලොකිතකථිතහසිතගමනඨානාදීහි

විමසමසො මහොතිමයව, පටිසන්ධිසඤ්ඤා ච මනසං තිමහතුකාපි දුමහතුකාපි

අමහතුකාපි මහොති, තස්මා සබ්මබපි මනුස්සා නානත්තකායා 
නානත්තසඤ්ඤිමනො. ඡකාමාවචරමදමවසු ච මකසඤ්චි කාමයො නීතිමලො

මහොති, මකසඤ්චි පීතාදිවණ්මණො, පටිසන්ධිසඤ්ඤා ච මනසං දුමහතුකාපි

තිමහතුකාපි මහොති, තස්මා මතපි නානත්තකායා නානත්තසඤ්ඤිමනො.
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එකච්මච විනිපාතිකා පන චතුඅපායවිනිමුත්තකා උත්තරමාතා යක්ඛිනීති, 

පියඞ්කරමාතා, ධම්මගුත්තාති එවමාදමයො දට්ඨබ්බා. එමතසඤ්හි 

ඔදාතකආළමඞ්ගුරච්ඡවිසාමවණ්ණාදිවමසනමචවකිසථූලරස්සදීඝාදිවමසන

චකාමයොනානාමහොති, මනුස්සානංවියතිමහතුකදුමහතුකාමහතුකවමසන

පටිසන්ධිසඤ්ඤාපි, මතපනමදවාවියන මමහසක්ඛා, කපණමනුස්සාවිය

අප්මපසක්ඛා දුල්ලභඝාසච්ඡාදනා දුක්ඛපීළිතා විහරන්ති, එකච්මච

කාළපක්මඛදුක්ඛිතාජුණ්හපක්මඛසුඛිතාමහොන්ති, තස්මාසුඛසමුස්සයමතො
විනිපතිතත්තා සුඛසමුස්සයමතො විනිපාමතො එමතසං අත්ථීති විනිපාතිකාති
වුත්තා සතිපි මදවභාමව දිබ්බසම්පත්තියා අභාවමතො. මය පමනත්ථ 

තිමහතුකා, මතසං ධම්මාභිසමමයොපි මහොති. පියඞ්කරමාතා හි යක්ඛිනීති

පච්චූසසමමය අනුරුද්ධත්මථරස්සධම්මංසජ්ඣායමතොසුත්වා– 

‘‘මා සද්දංකරිපියඞ්කර, භික්ඛුධම්මපදානි භාසති; 

අපිචධම්මපදංවිොනිය, පටිපජ්මෙමහිතායමනොසියා. 

‘‘පාමණසුචසංයමාමමස, සම්පොනමුසානභණාමමස; 

සික්මඛම සුසීලයමත්තමනො, අපි මුච්මචම පිසාචමයොනියා’’ති. (සං. 

නි.1.240) – 

එවං පුත්තකං සඤ්ඤාමපත්වා තං දිවසං මසොතාපත්තිඵලං පත්තා. 
උත්තරමාතාපනභගවමතොධම්මංසුත්වාවමසොතාපන්නාොතා.එවමමමපි

කායස්ස මචව පටිසන්ධිසඤ්ඤාය ච නානත්තා ‘‘නානත්තකායා

නානත්තසඤ්ඤිමනො’’ත්මවවසඞ්ඛයං ගච්ඡන්ති. 

බ්රහ්මපාරිසජ්ෙබ්රහ්මපුමරොහිතමහාබ්රහ්මසඞ්ඛාතා පන 
හීනමජ්ඣිමපණීතමභදභින්මනනපඨමජ්ඣාමනනනිබ්බත්තාබ්රහ්මකායිකා

මචව චතූසු අපාමයසු සත්තා ච ‘‘නානත්තොයා එෙත්තසඤ්ඤිකනො’’ති 

වුච්චන්ති. එමතසු හි බ්රහ්මකායිමකසු බ්රහ්මපුමරොහිතානං කාමයො 

බ්රහ්මපාරිසජ්මෙහිපමාණමතොවිපුලතමරොමහොති, මහාබ්රහ්මානංකාමයොපන 
බ්රහ්මපුමරොහිමතහිපි පමාණමතො විපුලතමරො මහොති. කාමඤ්ච මනසං

පභාවමසනපිකාමයො මහට්ඨිමමහට්ඨිමමහිඋළාරතමරොමහොති, තංපනඉධ
අප්පමාණං. තථා හි පරිත්තාභාදීනං පරිත්තසුභාදීනඤ්ච කාමය සතිපි

පභාමවමත්මත එකත්තවමසමනව වවත්ථපීයතීති ‘‘එකත්තකායා’’ත්මවව
මත වුච්චන්ති. එවමමම බ්රහ්මකායිකා කායස්ස නානත්තා 
පඨමජ්ඣානවිපාකවමසන පන පටිසන්ධිසඤ්ඤාය ච එකත්තා

නානත්තකායා එකත්තසඤ්ඤිමනො. යථා ච මත, එවං චතූසු අපාමයසු

සත්තා.නිරමයසුහිමකසඤ්චිගාවුතං, මකසඤ්චිඅඩ්ඪමයොෙනං, මකසඤ්චි

මයොෙනං අත්තභාමවො මහොති, මදවදත්තස්ස පන මයොෙනසතිමකො ොමතො.

තිරච්ඡාමනසුපි මකචි ඛුද්දකා, මකචි මහන්තා, මපත්තිවිසමයපි මකචි

සට්ඨිහත්ථා, මකචි අසීතිහත්ථා මහොන්ති, මකචි සුවණ්ණා, මකචි
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දුබ්බණ්ණා, තථාකාලකඤ්චිකා අසුරා. අපි මචත්ථ දීඝපිට්ඨිකමපතානාම 

සට්ඨිමයොෙනිකාපි මහොන්ති, පටිසන්ධිසඤ්ඤා පන සබ්මබසම්පි

අකුසලවිපාකාමහතුකාව මහොති. ඉති ආපායිකාපි ‘‘නානත්තකායා 

එකත්තසඤ්ඤිමනො’’ත්මවවසඞ්ඛයංගච්ඡන්ති. 

දුතියජ්ඣානභූමකා පන පරිත්තාභා අප්පමාණාභා ආභස්සරා 

‘‘එෙත්තොයා නානත්තසඤ්ඤිකනො’’ති වුච්චන්ති. මනසඤ්හි සබ්මබසං

කාමයො එකප්පමාමණොව මහොති, පටිසන්ධිසඤ්ඤා පන 
දුතියතතියජ්ඣානවිපාකවමසනනානාමහොති. 

පරිත්තසුභා අප්පමාණසුභා සුභකිණ්හා පන තතියජ්ඣානභූමකා 

එෙත්තොයා එෙත්තසඤ්ඤිකනො. මතසං වුත්තනමයන කායස්ස මචව 

චතුත්ථජ්ඣානවිපාකවමසනපටිසන්ධිසඤ්ඤායචඑකත්තා.‘‘මවහප්ඵලාපි
ඉමංමයව චතුත්ථවිඤ්ඤාණට්ඨිතිං භෙන්ති කායස්ස මචව
පඤ්චමජ්ඣානවිපාකවමසන පටිසන්ධිසඤ්ඤායචඑකරූපත්තා.සුද්ධාවාසා

පන අපුනරාවත්තනමතො විවට්ටපක්මඛ ඨිතා, න සබ්බකාලිකා.

කප්පසතසහස්සම්පි අසඞ්මඛයයයම්පිබුද්ධසුඤ්මඤමලොමක නුප්පජ්ෙන්ති, 
මසොළසකප්පසහස්සබ්භන්තමර බුද්මධසු උප්පජ්ෙන්මතසුමයව 

උප්පජ්ෙන්ති, ධම්මචක්කප්පවත්තිස්ස භගවමතො ඛන්ධාවාරට්ඨානසදිසා

මහොන්ති, තස්මාමනවවිඤ්ඤාණට්ඨිතිං, නසත්තාවාසංභෙන්තී’’තිවදන්ති.

මහාසීවත්මථමරොපන ‘‘නමඛොපනමසොසාරිපුත්තආවාමසොසුලභරූමපො, 
මයොමයාඅනාවුට්ඨපුබ්මබොඉමනාදීමඝන අද්ධුනාඅඤ්ඤත්රසුද්ධාවාමසහි

මදමවහී’’ති (ම. නි. 1.160) ඉමනා සුත්මතන ‘‘සුද්ධාවාසාපි

චතුත්ථවිඤ්ඤාණට්ඨිතිං චතුත්ථසත්තාවාසං භෙන්තී’’ති වදති, තං 
අප්පටිබාහියත්තා සුත්තස්ස අනුඤ්ඤාතං. තස්මා අසඤ්ඤසත්තං
අපමනත්වා පරිත්තසුභාදීසු අකනිට්ඨපරිමයොසානාසු නවසු භූමීසු සත්තා

‘‘එකත්තකායා එකත්තසඤ්ඤිමනො’’තිගමහතබ්බා. 

අසඤ්ඤසත්තාපනවිඤ්ඤාණාභාවාඑත්ථසඞ්ගහංනගච්ඡන්ති.තථා 
හිඅනුප්පන්මනබුද්මධතිත්ථායතමනපබ්බජිතාවාමයොකසිමණපරිකම්මං

කත්වා චතුත්ථජ්ඣානං නිබ්බත්මතත්වා තමතො වුට්ඨාය ‘‘ධී චිත්තං, ධී

චිත්තං, චිත්තස්ස නාම අභාමවොමයව සාධු. චිත්තඤ්හි නිස්සාය

වධබන්ධාදිපච්චයංදුක්ඛං උප්පජ්ෙති, චිත්මතඅසතිනත්මථත’’න්තිඛන්තිං
රුචිං උප්පාමදත්වා අපරිහීනජ්ඣානා කාලං කත්වා රූපපටිසන්ධිවමසන
අසඤ්ඤභමව නිබ්බත්තන්ති. මයො යස්ස ඉරියාපමථො මනුස්සමලොමක

පණිහිමතො අමහොසි, මසො මතන ඉරියාපමථන නිබ්බත්තිත්වා පඤ්ච 
කප්පසතානි ඨිමතො වා නිසින්මනො වා නිපන්මනො වා මහොති. එවං
චිත්තවිරාගභාවනාවමසන මතසං තත්ථ විඤ්ඤාණුප්පත්ති න මහොතීති
විඤ්ඤාණාභාවමතො විඤ්ඤාණට්ඨිතිං මත න භෙන්ති. 

මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං පනයමථවසඤ්ඤාය, එවංවිඤ්ඤාණස්සපි 
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සුඛුමත්තා විඤ්ඤාණට්ඨිතීසු සඞ්ගහං න ගච්ඡති. තඤ්හි සඤ්ඤාය විය 
විඤ්ඤාණස්සපි සඞ්ඛාරාවමසසසුඛුමභාවප්පත්තත්තා

පරිබයත්තවිඤ්ඤාණකිච්චාභාවමතො මනව විඤ්ඤාණං, න ච සබ්බමසො

අවිඤ්ඤාණං මහොතීති මනවවිඤ්ඤාණා නාවිඤ්ඤාණං, තස්මා
පරිප්ඵුටවිඤ්ඤාණකිච්චවන්තීසු විඤ්ඤාණට්ඨිතීසු සඞ්ගහං න ගච්ඡති.
තස්මා විනිපාතිමකහි සද්ධිං ඡකාමාවචරමදවා මනුස්සා ච නානත්තකායා 

නානත්තසඤ්ඤිමනො, පඨමජ්ඣානභූමකා අපායසත්තා ච නානත්තකායා

එකත්තසඤ්ඤිමනො, දුතියජ්ඣානභූමකා එකත්තකායා

නානත්තසඤ්ඤිමනො, තතියජ්ඣානභූමකා අසඤ්ඤසත්තං වජ්මෙත්වා
මසසා චතුත්ථජ්ඣානභූමකා ච එකත්තකායා එකත්තසඤ්ඤිමනොති ඉමා
චතස්මසො විඤ්ඤාණට්ඨිතිමයො මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං වජ්මෙත්වා 

ආකාසානඤ්චායතනාදිමහට්ඨිමාරුප්පත්තමයන සද්ධිං ‘‘සත්ත

විඤ්ඤාණට්ඨිතිමයො’’ති මවදිතබ්බා. 

අට්ඨක ොෙධම් ාතිලාමභොඅලාමභොයමසොඅයමසො නින්දාපසංසාසුඛං
දුක්ඛන්ති ඉමම අට්ඨ මලොකස්ස ධම්මත්තා මලොකධම්මා. ඉමම හි 

සත්තමලොකස්ස අවස්සංභාවිමනො ධම්මා, තස්මා එමතහි විනිමුත්මතො නාම

මකොචිසත්මතො නත්ථි.මතහිඅපරාපරංකදාචිමලොකංඅනුපතන්ති, කදාචි

මත මලොමකො ච අනුපතති. වුත්තම්පි මචතං ‘‘අට්ඨිමම, භික්ඛමව, 

මලොකධම්මා මලොකං අනුපරිවත්තන්ති, මලොමකො ච අට්ඨ මලොකධම්මම

අනුපරිවත්තතී’’ති (අ. නි. 8.6). ඝාසච්ඡාදනාදීනං ලද්ධි, තානි එව වා

ලද්ධබ්බමතො  ාකභො. තදභාමවො අ ාකභො. ලාභග්ගහමණන මචත්ථ

තබ්බිසමයො අනුමරොමධො ගහිමතො, අලාභග්ගහමණන විමරොමධො. එවං 

යසාදීසුපි තබ්බිසයඅනුමරොධවිමරොධානං ගහණං මවදිතබ්බං. ලාමභ පන
ආගමත අලාමභො ආගමතොමයව මහොතීති ලාමභො ච අලාමභො ච වුත්මතො. 

යසාදීසුපි එමසවනමයො.තථාචමලොහිමතසතිතදුපඝාතවමසනපුබ්මබොවිය
ලාභාදීසුඅනුමරොමධසති අලාභාදීසුවිමරොමධොලද්ධාවසමරොඑවමහොති. 

නව සත්තාවාසාති මහට්ඨා වුත්තසත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිතිමයො එව

අසඤ්ඤසත්තචතුත්ථාරුප්මපහි සද්ධිං ‘‘නව සත්තාවාසා’’ති වුච්චන්ති.

සත්තා ආවසන්ති එමතසූති සත්තාවාසා, 
නානත්තකායනානත්තසඤ්ඤීආදිමභදාසත්තනිකායා.මතහිසත්තනිකායා
තප්පරියාපන්නානං සත්තානං තාය එව තප්පරියාපන්නතාය ආධාමරො විය

වත්තබ්බතං අරහන්තිසමුදායාධාරතායඅවයවස්සයථා‘‘රුක්මඛසාඛා’’ති.
සුද්ධාවාසානම්පි සත්තාවාසග්ගහමණකාරණංමහට්ඨාවුත්තමමව. 

දසායතනානීති අරූපසභාවං මනායතනං රූපාරූපාදිමස්සකං
ධම්මායතනඤ්ච ඨමපත්වා මකවලං රූපධම්මානංමයව වමසන 

චක්ඛායතනාදමයොපඤ්ච, රූපායතනාදමයොපඤ්චාතිදසායතනානිවුත්තානි, 
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පටුන 

මනායතනධම්මායතමනහි පන සද්ධිං තානිමයව ‘‘ද්වාදසායතනානී’’ති
වුත්තානි. 

කස්මා පමනත්ථචක්ඛාදමයො ‘‘ආයතනානීති’’ති වුච්චන්ති? ආයතනමතො

(විභ. අට්ඨ. 154) ආයානං වා තනනමතො ආයතස්ස ච නයනමතො
ආයතනානි. චක්ඛුරූපාදීසු හි තංතංද්වාරාරම්මණා චිත්තමචතසිකා ධම්මා
මසන මසන අනුභවනාදිනා කිච්මචන ආයතන්ති උට්ඨහන්ති ඝටන්ති

වායමන්ති, මතචපනආයභූමතධම්මමඑතානි තමනොන්තිවිත්ථාමරන්ති, 
ඉදඤ්චඅනමතග්මගසංසාමරපවත්තංඅතිවියආයතං සංසාරදුක්ඛංයාවන

නිවත්තති, තාවනයන්තිපවත්තයන්ති, තස්මා ‘‘ආයතනානීති’’ති වුච්චන්ති.
අපි ච නිවාසට්ඨානට්මඨන ආකරට්මඨන සමමොසරණට්මඨන
සඤ්ොතිමදසට්මඨන කාරණට්මඨන ච ආයතනානි. තථා හි මලොමක

‘‘ඉස්සරායතනං වාසුමදවායතන’’න්තිආදීසු නිවාසට්ඨානං ආයතනන්ති

වුච්චති. ‘‘සුවණ්ණායතනං රෙතායතන’’න්තිආදීසු ආකමරො. සාසමන පන

‘‘මමනොරමම ආයතමන, මසවන්ති නං විහඞ්ගමා’’තිආදීසු (අ. නි. 5.38) 

සමමොසරණට්ඨානං. ‘‘දක්ඛිණාපමථො ගුන්නං ආයතන’’න්තිආදීසු

සඤ්ොතිමදමසො. ‘‘තත්ර තමත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති

සතිආයතමන’’තිආදීසු (ම. නි. 3.158; අ. නි. 3.102; 5.23) කාරණං
ආයතනන්ති වුච්චති. චක්ඛුආදීසු ච මත මත චිත්තමචතසිකා ධම්මා
නිවසන්ති තදායත්තවුත්තිතායාති චක්ඛාදමයො මතසං නිවාසට්ඨානං.
චක්ඛාදීසු ච මත ආකිණ්ණා තන්නිස්සිතත්තා තදාරම්මණත්තා චාති
චක්ඛාදමයොව මනසං ආකමරො. තත්ථ තත්ථ වත්ථුද්වාරාරම්මණවමසන
සමමොසරණමතො චක්ඛාදමයොව මනසං සමමොසරණට්ඨානං. 
තන්නිස්සයාරම්මණභාමවන තත්මථව උප්පත්තිමතො චක්ඛාදමයොව මනසං
සඤ්ොතිමදමසො. චක්ඛාදීනං අභාමව අභාවමතො චක්ඛාදමයොව මනසං
කාරණන්තියථාවුත්මතනත්මථනචක්ඛුචතං ආයතනඤ්චාතිචක්ඛායතනං.
එවංමසසානිපි. 

ඉමාමනව පන ද්වාදසායතනානි චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිඡවිඤ්ඤාමණහි

සද්ධිං අට්ඨාරස විදහනාදිමතො ‘‘ධාතුකයො’’ති වුච්චන්ති. තථා හි චක්ඛාදීසු

එමකමකො ධම්මමො යථාසම්භවං විදහති, ධීයමත, විධානං, විධීයමතඑතාය, 

එත්ථ වා ධීයතීති ධාතූති වුච්චති. මලොකියා හි ධාතුමයො කාරණභාමවන

වවත්ථිතාව හුත්වා සුවණ්ණරෙතාදිධාතුමයො විය සුවණ්ණරෙතාදිං, 

අමනකප්පකාරංසංසාරදුක්ඛංවිදහන්ති, භාරහාමරහිචභාමරොවිය සත්මතහි

ධීයන්තිධාරීයන්ති, දුක්ඛවිධානමත්තමමවමචතා අවසවත්තනමතො. එතාහි

ච කාරණභූතාහි සංසාරදුක්ඛං සත්මතහි අනුවිධීයති, තථාවිහිතඤ්ච තං

එතාස්මවව ධීයති ඨපීයති, තස්මා ‘‘ධාතුමයො’’ති වුච්චන්ති. අපි ච යථා

තිත්ථියානං අත්තා නාම සභාවමතො නත්ථි, න එවමමතා, එතා පන
අත්තමනො සභාවං ධාමරන්තීති ධාතුමයො. යථා ච මලොමක විචිත්තා 

හරිතාලමමනොසිලාදමයො මසලාවයවා ‘‘ධාතුමයො’’ති වුච්චන්ති, එවමමතාපි
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ධාතුමයො විය ධාතුමයො. විචිත්තා මහතා ඤාණමඤයයාවයවාති. යථා වා
සරීරසඞ්ඛාතස්ස සමුදායස්ස අවයවභූමතසු රසමසොණිතාදීසු

අඤ්ඤමඤ්ඤවිසභාගලක්ඛණපරිච්ඡින්මනසු ධාතුසමඤ්ඤා, එවමමමතසුපි
පඤ්චක්ඛන්ධසඞ්ඛාතස්ස අත්තභාවස්ස අවයමවසු ධාතුසමඤ්ඤා
මවදිතබ්බා. අඤ්ඤමඤ්ඤවිසභාගලක්ඛණපරිච්ඡින්නා මහමත 

චක්ඛාදමයොති.අපිච ධාතූතිනිජ්ජීවමත්තස්මසතංඅධිවචනං. තථාහිභගවා

‘‘ඡධාතුමරො අයං භික්ඛු පුරිමසො’’තිආදීසු (ම. නි. 3.343) 
ජීවසඤ්ඤාසමූහනනත්ථං ධාතුමදසනමකාසි. තස්මා නිජ්ජීවට්මඨනපි
ධාතුමයොති වුච්චන්ති. 

එත්ථ ච ‘‘ආහාරට්ඨිතිකා’’ති පච්චයායත්තවුත්තිතාවචමනන 

සඞ්ඛාරානං අනිච්චතා, තාය ච ‘‘යදනිච්චං තං දුක්ඛං, යං දුක්ඛං

තදනත්තා’’ති (සං. නි. 3.15) වචනමතො දුක්ඛානත්තතා ච පකාසිතා

මහොන්තීති තීණිපි සාමඤ්ඤලක්ඛණානි ගහිතානි. නා න්ති චත්තාමරො

අරූපිමනොඛන්ධා, මතචඅත්ථමතො ඵස්සාදමයො. රූපන්තිභූතුපාදායරූපානි, 

තානි ච අත්ථමතො පථවීආදමයොති අවිමසමසමනවසලක්ඛණමතො සඞ්ඛාරා

ගහිතා. තග්ගහමණමනව මය මත සවිමසසා කුසලාදමයො මහතුආදමයො ච, 

මතපි ගහිතා එව මහොන්තීති ආහ ‘‘ඉති අයං සඞ්ොරක ොකෙොපි සබ්බථා

විදිකතො’’ති. 

එවං සඞ්ඛාරමලොකස්ස සබ්බථා විදිතභාවං දස්මසත්වා ඉදානි

සත්තමලොකස්සපි සබ්බථා විදිතභාවං දස්මසන්මතො ‘‘යස් ා

පකනසා’’තිආදිමාහ.තත්ථ ආසයං ජානාතීතිආගම්මචිත්තංමසතිඑත්ථාති
ආසමයො මගාසමයො විය. යථා මමගො මගොචරාය ගන්ත්වා පච්චාගන්ත්වා

තත්මථව වනගහමන සයතීති මසො තස්ස ආසමයො, එවං අඤ්ඤථා 

පවත්තිත්වාපි චිත්තං ආගම්ම යත්ථ මසති, මසො තස්ස ආසමයොති වුච්චති.

මසොපන සස්සතදිට්ඨිආදිවමසනචතුබ්බිමධො.වුත්තඤ්ච– 

‘‘සස්සතුච්මඡදදිට්ඨීච, ඛන්තිමචවානුමලොමකා; 

යථාභූතඤ්චයංඤාණං, එතංආසයසද්දිත’’න්ති. 

තත්ථ සබ්බදිට්ඨීනං සස්සතුච්මඡදදිට්ඨීහි සඞ්ගහිතත්තා සබ්මබපි
දිට්ඨිගතිකා සත්තා ඉමා එව ද්මව දිට්ඨිමයො සන්නිස්සිතා. යථාහ 

‘‘ද්වයනිස්සිමතො ඛ්වායං කච්චාන මලොමකො මයභුමයයන අත්ථිතඤ්මචව

නත්ථිතඤ්චා’’ති (සං.නි.2.15). අත්ථිතාතිහිසස්සතග්ගාමහොඅධිප්මපමතො, 

නත්ථිතාති උච්මඡදග්ගාමහො. අයං තාව වට්ටනිස්සිතානං පුථුජ්ෙනානං

ආසමයො, විවට්ටනිස්සිතානං පන සුද්ධසත්තානං අනුමලොමකා ඛන්ති 

යථාභූතඤාණන්ති දුවිමධො ආසමයො. තත්ථ ‘‘අනුමලොමකා ඛන්ති

විපස්සනාඤාණං, යථාභූතඤාණං පන මග්ගඤාණ’’න්ති 

සම්ක ොහවිකනොදනයා විභඞ්ගට්ඨකථායං (විභ. අට්ඨ. 815) වුත්තං. තං
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චතුබ්බිධම්පි සත්තානංආසයං ොනාති, ොනන්මතො ච මතසං දිට්ඨිගතානං

මතසඤ්චඤාණානංඅප්පවත්තික්ඛමණපිොනාති. වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘කාමංමසවන්තඤ්මඤවොනාති ‘අයංපුග්ගමලොකාමගරුමකො

කාමාසමයො කාමාධිමුත්මතො’ති, කාමංමසවන්තඤ්මඤවොනාති‘අයං
පුග්ගමලො මනක්ඛම්මගරුමකො මනක්ඛම්මාසමයො

මනක්ඛම්මාධිමුත්මතො’’’තිආදි(පටි.ම.1.113). 

අනුසයං ජානාතීති අනු අනු සයන්තීති අනුසයා, අනුරූපං කාරණං
ලභිත්වා උප්පජ්ෙන්තීති අත්මථො. එමතන මනසං කාරණලාමභ 
උප්පජ්ෙනාරහතං දස්මසති. අප්පහීනා හි කිමලසා කාරණලාමභ සති

උප්පජ්ෙන්ති. මක පන මත? කාමරාගාදමයො සත්ත අනාගතා කිමලසා, 
අතීතා පච්චුප්පන්නා ච තංසභාවත්තා තථා වුච්චන්ති. න හි ධම්මානං

කාලමභමදන සභාවමභමදො අත්ථි, තං සත්තවිධං අනුසයං තස්ස තස්ස
සත්තස්සසන්තාමනපමරොපරභාමවනපවත්තමානං ොනාති. 

චරිතංජානාතීතිඑත්ථ චරිතන්තිසුචරිතදුච්චරිතං.තඤ්හි විභඞ්ක  (විභ.

814ආදමයො)චරිතනිද්මදමසනිද්දිට්ඨං.අථවා චරිතන්තිචරියාමවදිතබ්බා.

තා පන රාගමදොසමමොහසද්ධාබුද්ධිවිතක්කවමසන ඡ මූලචරියා, තාසං

අපරියන්මතොඅන්තරමභමදො, සංසග්ගමභමදොපනමතසට්ඨිවිමධො.තංචරිතං
සභාවමතො සංකිමලසමතො මවොදානමතො සමුට්ඨානමතො ඵලමතො 
නිස්සන්දමතොතිඑවමාදිනාපකාමරනොනාති. 

අධිමුත්තිං ජානාතීති එත්ථ අධිමුත්තීති අජ්ඣාසයධාතු. සා දුවිධා
හීනාධිමුත්ති පණීතාධිමුත්තීති. යාය හීනාධිමුත්තිකා සත්තා

හීනාධිමුත්තිමකමයවමසවන්ති, පණීතාධිමුත්තිකාචපණීතාධිමුත්තිමකඑව.

සමච හි ආචරියුපජ්ඣායා න සීලවන්මතො මහොන්ති, සද්ධිවිහාරිකා

සීලවන්මතො මහොන්ති, මත අත්තමනො ආචරියුපජ්ඣාමයපි න 

උපසඞ්කමන්ති, අත්තනාසදිමසසාරුප්පභික්ඛූමයවඋපසඞ්කමන්ති.සමච 

ආචරියුපජ්ඣායා සාරුප්පභික්ඛූ, ඉතමර අසාරුප්පා, මතපි න

ආචරියුපජ්ඣාමය උපසඞ්කමන්ති, අත්තනා සදිමස හීනාධිමුත්තිමක එව
උපසඞ්කමන්ති. තිපිටකචූළාභයත්මථමරො කිර නාගදීමප මචතියවන්දනාය
පඤ්චහි භික්ඛුසමතහි සද්ධිං ගච්ඡන්මතො එකස්මං ගාමම මනුස්මසහි

නිමන්තිමතොමථමරනචසද්ධිංඑමකො අසාරුප්පභික්ඛුඅත්ථි, ධුරවිහාමරපි

එමකොඅසාරුප්පභික්ඛුඅත්ථි, භික්ඛුසඞ්මඝසුගාමංඔසරන්මතසුමතඋමභො

ෙනාකිඤ්චාපිආගන්තුමකනමනවාසිමකො, මනවාසිමකනවාආගන්තුමකො

නදිට්ඨපුබ්මබො, එවංසන්මතපිඑකමතො හුත්වාහසිත්වාහසිත්වාකථයමානා

අට්ඨංසු. මථමරො දිස්වා ‘‘සම්මාසම්බුද්මධන ොනිත්වා ධාතුසංයුත්තං (සං.

නි. 2.85 ආදමයො) කථිත’’න්ති ආහ. එවමයං හීනාධිමුත්තිකාදීනං
අඤ්ඤමඤ්මඤොපමසවනාදිනියාමකා අජ්ඣාසයධාතු අජ්ඣාසයභාමවො



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

213 

පටුන 

අධිමුත්තීතිවුච්චති, තංඅධිමුත්තිංොනාති.‘‘ඉමස්ස අධිමුත්තිහීනා, ඉමස්ස

පණීතා. තත්ථාපි ඉමස්ස මුදු, ඉමස්ස මුදුතරා, ඉමස්ස මුදුතමා’’තිආදිනා
පටිවිජ්ඣති. අධිමුත්තියා පන තික්ඛමුදුභාවාදිමකො ඉන්ද්රියානං 
තික්ඛමුදුභාවාදිනාමවදිතබ්මබො. 

අප්පරජක්කෙති පඤ්ඤාමමය අක්ඛිම්හි අප්පං පරිත්තං

රාගමදොසමමොහරෙං එමතසන්ති අප්පරෙක්ඛා, අප්පං වා රාගාදිරෙං

එමතසන්ති අප්පරෙක්ඛා, අනුස්සදරාගාදිරො සත්තා. මත අප්පරෙක්මඛ. 

 හාරජක්කෙති එත්ථාපි එමසව නමයො, උස්සදරාගාදිරො මහාරෙක්ඛා. 

ජානාතීති‘‘ඉමස්සරාගරමෙො අප්මපො, ඉමස්සමදොසරමෙොඅප්මපො’’තිආදිනා
අප්පරෙක්ඛාදිමකොනාති. 

තික්ඛින්ද්රිකයති තිඛිමණහි සද්ධාදීහි ඉන්ද්රිමයහි සමන්නාගමත. 

මුදින්ද්රිකයති මුදුමකහි සද්ධාදීහි ඉන්ද්රිමයහි සමන්නාගමත. උභයත්ථාපි

උපනිස්සයභූතින්ද්රියානි අධිප්මපතානි. ස්වාොකරති සුන්දරාකාමර, 
කලයාණපකතිමක විවට්ටජ්ඣාසමයති අත්මථො. මයසං වා ආසයාදමයො

ආකාරා මකොට්ඨාසා සුන්දරා, මත ස්වාොරා. විපරීතා ද්වාොරා. 

සුවිඤ්ඤාපකයති සම්මත්තනියාමං විඤ්ඤාමපතුං සුකමර සද්මධ

පඤ්ඤවන්මතච, මයවාකථිතංකාරණංසල්ලක්මඛන්ති, සුමඛනසක්කා

මහොන්ති විඤ්ඤාමපතුං, මත සුවිඤ්ඤාපයා. විපරීතා දුවිඤ්ඤාපයා. භබ්කබ 

අභබ්කබති එත්ථ මය අරියමග්ගප්පටිමවධස්ස අනුච්ඡවිකා

උපනිස්සයසම්පන්නා කම්මාවරණකිමලසාවරණවිපාකාවරණරහිතා, මත 

භබ්බා. විපරීතා අභබ්බා. තස් ාති යස්මා භගවා අපරිමාමණ සත්මත

ආසයාදිමතො අනවමසමසත්වා ොනාති, තස්මා අස්ස භගවමතො
සත්තමලොමකොපිසබ්බථාවිදිමතො. 

නනු ච සත්මතසු පමාණාදිපි ොනිතබ්මබො අත්ථීති? අත්ථි, තස්ස පන 

ොනනංනනිබ්බිදායවිරාගායනිමරොධායාතිඉධනගහිතං, භගවමතොපන

තම්පිසුවිදිතං සුවවත්ථාපිතමමව, පමයොෙනාභාවාමදසනංනාරුළ්හං.මතන

වුත්තං– 

‘‘අථමඛොභගවාපරිත්තංනඛසිඛායංපංසුංආමරොමපත්වාභික්ඛූ 

ආමන්මතසි – ‘තංකිං මඤ්ඤථ, භික්ඛමව, කතමංනුමඛො බහුතරං

මයො වායං මයා පරිත්මතො නඛසිඛායං පංසු ආමරොපිමතො, අයං වා

මහාපථවී’’’තිආදි(සං.නි.5.1121). 

එවං සත්තමලොකස්සපි සබ්බථා විදිතභාවං දස්මසත්වා ඉදානි

ඔකාසමලොකස්සපි තමථව විදිතභාවං දස්මසන්මතො ආහ ‘‘යථා ච 

සත්තක ොකෙො’’තිආදි. ඔකාසමලොමකොපි සබ්බථා විදිමතොති සම්බන්මධො. 

චක්ෙවාළන්ති මලොකධාතු. සා හි මනමමණ්ඩලසදිමසන
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පටුන 

චක්කවාළපබ්බමතන සමන්තමතො පරික්ඛිත්තත්තා ‘‘චක්කවාළ’’න්ති

වුච්චති. අඩ්ඪුඩ්ඪානීති උපඩ්ඪචතුත්ථානි, තීණි සතානි පඤ්ඤාසඤ්චාති 

අත්මථො. නහුතානීතිදසසහස්සානි. සඞ්ොතාතිකථිතා.යස්මාපථවීනාමායං

තිරියං අපරිච්ඡින්නා, තස්මා ‘‘එත්තෙං බහ ත්කතන, සඞ්ොතායං

වසුන්ධරා’’ති බහලමතොමයව පරිච්මඡමදො වුත්මතො. නනු

චක්කවාළපබ්බමතහි තංතංචක්කවාළපථවී පරිච්ඡින්නාති? න
තදඤ්ඤචක්කවාළපථවියා එකාබද්ධභාවමතො. තිණ්ණං තිණ්ණඤ්හි 

පත්තානං අන්තරාළසදිමසතිණ්ණංතිණ්ණං මලොකධාතූනං අන්තමරමයව

පථවී නත්ථි මලොකන්තරනිරයභාවමතො, චක්කවාළපබ්බතානං පන

චක්කවාළපබ්බතන්තමරහි සම්බද්ධට්ඨාමන පථවී එකාබද්ධාව, 
විවට්ටකාමල සණ්ඨහමානාපි පථවී යථාසණ්ඨිතපථවියා එකාබද්ධාව 

සණ්ඨහති. 

සණ්ඨිතීතිමහට්ඨාඋපරිමතොචාතිසබ්බමසො ඨිති. එවංසණ්ඨිකතතිඑවං

අවට්ඨිමත. එත්ථාති චක්කවාමළ. අජ්කෙො ාළ්කහොති ඔගාහිත්වා

අනුපවිසිත්වා ඨිමතො. අච්චුග් කතො තාවකදවාති තත්තකමමව චතුරාසීති

මයොෙනසතසහස්සානිමයව උග්ගමතො. න මකවලඤ්මචත්ථ උබ්මබමධොව, 

අථමඛො ආයාමවිත්ථාරාපිස්සතත්තකාමයව.වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘සිමනරු, භික්ඛමව, පබ්බතරාො චතුරාසීති මයොෙනසහස්සානි

ආයාමමන, චතුරාසීති මයොෙනසහස්සානි විත්ථාමරනා’’ති (අ. නි.
7.66). 

සිකනරුපබ්බතුත්තක ොති පබ්බමතසු උත්තමමො, පබ්බමතොමයව වා

උත්තමමො පබ්බතුත්තමමො, සිමනරුසඞ්ඛාමතො පබ්බතුත්තමමො 

සිමනරුපබ්බතුත්තමමො, සිමනරුපබ්බතරාොති වුත්තං මහොති. තස්ස ච

පාචීනපස්සං රෙතමයං, තස්මා තස්ස පභාය අජ්මඣොත්ථරන්තියා
පාචීනදිසාය සමුද්මදොදකං ඛීරං විය පඤ්ඤායති. දක්ඛිණපස්සං පන

ඉන්දනීතිලමණිමයං, තස්මා දක්ඛිණදිසාය සමුද්මදොදකං මයභුමයයන

නීතිලවණ්ණං හුත්වා පඤ්ඤායති, තථා ආකාසං. පච්ඡිමපස්සං ඵලිකමයං. 
උත්තරපස්සං සුවණ්ණමයං. චත්තාමරො සමුද්දාපි සිමනරුරස්මීහි එව
පරිච්ඡින්නා. තථා හි පුබ්බදක්ඛිණපස්මසහි නික්ඛන්තා රෙතමණිරස්මමයො
එකමතො හුත්වා මහාසමුද්දපිට්මඨන ගන්ත්වා චක්කවාළපබ්බතං ආහච්ච

තිට්ඨන්ති, දක්ඛිණපච්ඡිමපස්මසහි නික්ඛන්තා මණිඵලිකරස්මමයො, 

පච්ඡිමුත්තරපස්මසහි නික්ඛන්තා ඵලිකසුවණ්ණරස්මමයො, 
උත්තරපාචීනපස්මසහි නික්ඛන්තා සුවණ්ණරෙතරස්මමයො එකමතො හුත්වා 

මහාසමුද්දපිට්මඨන ගන්ත්වා චක්කවාළපබ්බතං ආහච්ච තිට්ඨන්ති, තාසං
රස්මීනංඅන්තමරසුචත්තාමරොමහාසමුද්දාමහොන්ති. 
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පටුන 

තකතොති සිමනරුස්ස මහට්ඨා උපරි ච වුත්තප්පමාණමතො. 

උපඩ්ඪුපඩ්කඪනාති උපඩ්මඪන උපඩ්මඪන. ඉදං වුත්තං මහොති – 

ද්වාචත්තාලීස මයොෙනසහස්සානි සමුද්මද අජ්මඣොගාළ්මහො තත්තකමමව 

උපරි උග්ගමතො යු න්ධරපබ්බකතො, එකවීසති මයොෙනසහස්සානි 

මහාසමුද්මද අජ්මඣොගාළ්මහො තත්තකමමව ච උපරි උග්ගමතො ඊසධකරො 
පබ්බමතොතිඉමනානමයනමසමසසුපිඋපඩ්ඪුපඩ්ඪප්පමාණතාමවදිතබ්බා.

යථා මහාසමුද්මදො යාව චක්කවාළපාදමූලා අනුපුබ්බනින්මනො, එවං යාව
සිමනරුපාදමූලාති මහට්ඨා සිමනරුප්පමාණමතො උපඩ්ඪප්පමාමණොපි

යුගන්ධරපබ්බමතොපථවියංසුප්පතිට්ඨිමතො, එවං ඊසධරාදමයොපීතිදට්ඨබ්බං.

වුත්තඤ්මහතං ‘‘මහාසමුද්මදො, භික්ඛමව, අනුපුබ්බනින්මනො 

අනුපුබ්බමපොමණො අනුපුබ්බපබ්භාමරො’’ති (චූළව. 184; උදා. 45). 

සිමනරුයුගන්ධරාදීනං අන්තමර සීදන්තරසමුද්දා නාමමහොන්ති.තත්ථකිර
උදකං සුඛුමං මමොරපත්තමත්තම්පි පක්ඛිත්තං පතිට්ඨාතුං න සක්මකොති

සීදමතව, තස්මා මත සීදසමුද්දා නාම වුච්චන්ති. මත පන විත්ථාරමතො
යථාක්කමං සිමනරුආදීනං අච්චුග්ගමසමානපඅමාණාති වදන්ති. 

අජ්කෙො ාළ්හුග් තාති අජ්මඣොගාළ්හාචඋග්ගතාච. බ්රහාතිමහන්තා. 

සිකනරුස්ස ස න්තකතොති පරික්ඛිපනවමසන සිමනරුස්ස සමන්තමතො

ඨිතා. සිමනරුං තාව පරික්ඛිපිත්වා ඨිමතො යුගන්ධමරො, තං පරික්ඛිපිත්වා

ඊසධමරො. එවං තං තං පරික්ඛිපිත්වා ඨිතා ‘‘සිමනරුස්ස සමන්තමතො’’ති 

වුත්තා. කත්ථචි පන ‘‘සිමනරුං පරික්ඛිපිත්වා අස්සකණ්මණො නාම

පබ්බමතො පතිට්ඨිමතො, තංපරික්ඛිපිත්වාවිනතමකොනාමපබ්බමතො’’තිඑවං

අඤ්මඤොමයවඅනුක්කමමො ආගමතො.තථාහි නමජාතකෙ – 

‘‘සහස්සයුත්තංහයවාහිං, දිබ්බයානමධිට්ඨිමතො; 

යායමාමනොමහාරාො, අද්දාසීදන්තමරනමග; 

දිස්වානාමන්තයීසූතං, ඉමමමකනාමපබ්බතා’’ති.(ො. 2.22.566) 

එවං නිමමහාරාමෙනපුට්මඨන මාතලිමදවපුත්මතන– 

‘‘සුදස්සමනොකරවීමකො, ඊසධමරොයුගන්ධමරො; 

මනමන්ධමරොවිනතමකො, අස්සකණ්මණොගරීබ්රහා. 

‘‘එමත සීදන්තමරනගා, අනුපුබ්බසමුග්ගතා; 

මහාරාොනමාවාසා, යානිත්වංරාෙපස්සසී’’ති.(ො. 2.22.568-569) 

වුත්තං. 

තත්ථඅට්ඨකථායංඉදංවුත්තං– 
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‘‘අයං, මහාරාෙ, එමතසං සබ්බබාහිමරො සුදස්සමනො පබ්බමතො

නාම, තදනන්තමර කරවීමකො නාම, මසො සුදස්සනමතො උච්චතමරො.
උභින්නම්පි පන මතසං අන්තමර එමකොපි සීදන්තරමහාසමුද්මදො.

කරවීකස්සඅනන්තමරඊසධමරොනාම, මසොකරවීකමතොඋච්චතමරො.
මතසම්පි අන්තමර එමකො සීදන්තරමහාසමුද්මදො. ඊසධරස්ස

අනන්තමරයුගන්ධමරොනාම, මසො ඊසධරමතො උච්චතමරො. මතසම්පි
අන්තමර එමකො සීදන්තරමහාසමුද්මදො. යුගන්ධරස්ස අනන්තමර 

මනමන්ධමරො නාම, මසො යුගන්ධරමතො උච්චතමරො. මතසම්පි
අන්තමර එමකො සීදන්තරමහාසමුද්මදො. මනමන්ධරස්ස අනන්තමර

විනතමකොනාම, මසොමනමන්ධරමතොඋච්චතමරො. මතසම්පිඅන්තමර
එමකොසීදන්තරමහාසමුද්මදො.විනතකස්සඅනන්තමරඅස්සකණ්මණො

නාම, මසො විනතකමතො උච්චතමරො. මතසම්පි අන්තමර එමකො
සීදන්තරමහාසමුද්මදො. එමත සීදන්තරමහාසමුද්මද සත්ත පබ්බතා

අනුපටිපාටියා සමුග්ගතා මසොපානසදිසා හුත්වා ඨිතා’’ති (ො. අට්ඨ.
6.22.569). 

කයොජනානං සතානුච්කචො, හි වා පඤ්ච පබ්බකතොති හිමවා පබ්බමතො

පඤ්ච මයොෙනසතානි උච්මචො, උබ්මබමධොති අත්මථො. තත්ථ හි වාති

හිමපාතසමමයහිමයුත්තතායහිමං අස්ස අත්ථීති හිමවා, ගම්හකාමලහිමං

වමතීතිහිමවා. පබ්බකතොතිමසමලො.මසමලො හිසන්ධිසඞ්ඛාමතහිපබ්මබහි

සහිතත්තා ‘‘පබ්බමතො’’ති වුච්චති, පසවනාදිවමසන ෙලස්ස සාරභූතානං

මභසජ්ොදීනං වත්ථූනඤ්ච ගරණමතො ‘‘ගරී’’ති ච වුච්චති. කයොජනානං

සහස්සාන, තීණිආයතවිත්ථකතොතිමයොෙනානංතීණිසහස්සානි ආයාමමතො 

ච විත්ථාරමතො චාති අත්මථො, ආයාමමතො ච විත්ථාරමතො ච තීණි 
මයොෙනසහස්සානීතිතිවුත්තංමහොති. 

චතුරාසීතිසහස්කසහි, කූකටහි පටි ණ්ඩිකතොති සුදස්සනකූටචිත්රකූටාදීහි

චතුරාසීතිකූටසහස්මසහි පටිමණ්ඩිමතො, මසොභිමතොති අත්මථො. අපිමචත්ථ

අවුත්මතොපි අයං විමසමසො මවදිතබ්මබො (ම.නි. අට්ඨ. 2.31; අ.නි. අට්ඨ.

3.8.19; සු.නි. අට්ඨ. මසලසුත්තවණ්ණනා) – අයං හිමවානාම පබ්බමතො

සමන්තමතො සන්දමානපඤ්චසතනදීවිචිත්මතො, යත්ථ ආයාමවිත්ථාමරන
මචව ගම්භීරතාය ච පණ්ණාස පණ්ණාස මයොෙනා
දියඩ්ඪමයොෙනසතපරිමණ්ඩලා අමනොතත්තදමහො කණ්ණමුණ්ඩදමහො
රථකාරදමහො ඡද්දන්තදමහො කුණාලදමහො මන්දාකිනීතිදමහො 

සීහප්පපාතදමහොති සත්ත මහාසරා පතිට්ඨිතා. මතසු අකනොතත්කතො 
සුදස්සනකූටංචිත්රකූටංකාළකූටංගන්ධමාදනකූටංමකලාසකූටන්තිඉමමහි

පඤ්චහි පබ්බමතහි පරික්ඛිත්මතො. තත්ථ සුදස්සනකූටං මසොවණ්ණමයං 
ද්විමයොෙනසතුබ්මබධං අන්මතොවඞ්කං කාකමුඛසණ්ඨානං තමමව සරං

පටිච්ඡාමදත්වා ඨිතං. චිත්රකූටං සබ්බරතනමයං. ොළකූටං අඤ්ෙනමයං. 

 න්ධ ාදනකූටං සානුමයං අබ්භන්තමර මුග්ගවණ්ණං 
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කාළානුසාරියාදිමූලගන්මධො චන්දනාදිසාරගන්මධො සරලාදිමඵග්ගුගන්මධො
ලවඞ්ගාදිතචගන්මධො කපිට්ඨාදිපපටිකගන්මධො සජ්ොදිරසගන්මධො
තමාලාදිපත්තගන්මධො නාගකුඞ්කුමාදිපුප්ඵගන්මධො ොතිඵලාදිඵලගන්මධො
සබ්බථාගන්ධභාවමතොගන්ධගන්මධොති ඉමමහිදසහිගන්මධහිඋස්සන්නං
නානප්පකාරඔසධසඤ්ඡන්නං කාළපක්ඛඋමපොසථදිවමස ආදිත්තමව
අඞ්ගාරංෙලන්තංතිට්ඨති. 

තත්මථව නන්දමූලකං (සු. නි. අට්ඨ. 1.35) නාම පබ්භාරං 
පච්මචකබුද්ධානංවසමනොකාමසො.තිස්මසොගුහාමයොසුවණ්ණගුහාමණිගුහා
රෙතගුහාති. තත්ථ මණිගුහාද්වාමර මඤ්ජූසමකො නාම රුක්මඛො මයොෙනං

උබ්මබමධන, මයොෙනං විත්ථාමරන, මසො යත්තකානි උදමක වා ථමල වා

පුප්ඵානි, සබ්බානි පුප්ඵති විමසමසන පච්මචකබුද්ධාගමනදිවමස, 

තස්සූපරිමතොසබ්බරතනමාමළොමහොති.තත්ථසම්මජ්ෙනකවාමතො කචවරං

ඡඩ්මඩති, සමකරණවාමතො සබ්බරතනමයං වාලිකං සමං කමරොති, 

සිඤ්චනකවාමතො අමනොතත්තදහමතො ආමනත්වා උදකං සිඤ්චති, 

සුගන්ධකරණවාමතො සබ්මබසං ගන්ධරුක්ඛානං ගන්මධ ආමනති, 

ඔචිනකවාමතො පුප්ඵානි ඔචිනිත්වා පාමතති, සන්ථරණකවාමතො සබ්බත්ථ 

සන්ථරති, සදා පඤ්ඤත්තාමනව මචත්ථ ආසනානි මහොන්ති. මයසු 
පච්මචකබුද්ධුප්පාදදිවමස උමපොසථදිවමස ච සබ්බපච්මචකබුද්ධා 

සන්නිපතිත්වා නිසීදන්ති, අයං තත්ථ පකති. අභිසම්බුද්ධපච්මචකබුද්මධො
තත්ථ ගන්ත්වා පඤ්ඤත්තාසමන නිසීදති. තමතො සමච තස්මං කාමල

අඤ්මඤපි පච්මචකබුද්ධා සංවිජ්ෙන්ති, මතපි තඞ්ඛණං සන්නිපතිත්වා

පඤ්ඤත්තාසමනසු නිසීදන්ති, නිසීදිත්වා කිඤ්චිමදව සමාපත්තිං
සමාපජ්ජිත්වාවුට්ඨහන්ති.තමතොසඞ්ඝත්මථමරො අධුනාගතංපච්මචකබුද්ධං

සබ්මබසං අනුමමොදනත්ථාය ‘‘කථමධිගත’’න්තිකම්මට්ඨානං පුච්ඡති, තදා
මසො අත්තමනො උදානබයාකරණගාථං භාසති. එවමදං ගන්ධමාදනකූටං 
පච්මචකබුද්ධානංආවාසට්ඨානංමහොතීතිමවදිතබ්බං. 

කෙ ාසකූටං පනරෙතමයං.සබ්බානිමචතානි චිත්රකූටාදීනිසුදස්සමනන
සමානුබ්මබධසණ්ඨානානි තමමවසරං පටිච්ඡාමදත්වාඨිතානි.සබ්බානිපන

පුථුලමතො පඤ්ඤාසමයොෙනානි, ආයාමමතො පන උබ්මබධමතො විය
ද්විමයොෙනසතාමනවාති වදන්ති. තානි සබ්බානි මදවානුභාමවන

නාගානුභාමවන ච ඨස්සන්ති, නදිමයො ච මතසු සන්දන්ති, තං සබ්බම්පි

උදකං අමනොතත්තමමව පවිසති, චන්දිමසූරියා දක්ඛිමණන වා උත්තමරන

වාගච්ඡන්තාපබ්බතන්තමරනතත්ථඔභාසං කමරොන්ති, උජුංගච්ඡන්තාන

කමරොන්ති, මතමනවස්ස ‘‘අකනොතත්ත’’න්ති සඞ්ඛා උදපාදි. තත්ථ 

රතනමයමනුඤ්ඤමසොපානසිලාතලානි නිම්මච්ඡකච්ඡපානි
ඵලිකසදිසනිම්මලූදකානි න්හානතිත්ථානි තදුපමභොගීසත්තානං

සාධාරණකම්මුනාව සුප්පටියත්තානි සුසණ්ඨිතානි මහොන්ති, මයසු
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පටුන 

බුද්ධපච්මචකබුද්ධඛීණාසවා ච ඉද්ධිමන්මතො ච ඉසමයො න්හායන්ති, 
මදවයක්ඛාදමයොඋයයානකීළංකීළන්ති. 

තස්ස චතූසු පස්මසසු සීහමුඛං හත්ථිමුඛං අස්සමුඛං උසභමුඛන්ති 

චත්තාරි මුඛානි මහොන්ති, මයහි චතස්මසො නදිමයො සන්දන්ති. සීහමුමඛන 

නික්ඛන්තනදීතීමරසීහාබහුතරා මහොන්ති, හත්ථිමුඛාදීහිහත්ථිඅස්සඋසභා. 
පුරත්ථිමදිසමතොනික්ඛන්තනදීඅමනොතත්තංතික්ඛත්තුං පදක්ඛිණංකත්වා
ඉතරා තිස්මසො නදිමයො අනුපගම්ම පාචීනහිමවන්මතමනව අමනුස්සපථං
ගන්ත්වා මහාසමුද්දං පවිසති. පච්ඡිමදිසමතො ච උත්තරදිසමතො ච
නික්ඛන්තනදිමයොපි තමථව පදක්ඛිණං කත්වා පච්ඡිමහිමවන්මතමනව
උත්තරහිමවන්මතමනව ච අමනුස්සපථං ගන්ත්වා මහාසමුද්දං පවිසන්ති.
දක්ඛිණදිසමතො නික්ඛන්තනදී පන තං තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා 
දක්ඛිමණනඋජුකංපාසාණපිට්මඨමනවසට්ඨිමයොෙනානිගන්ත්වාපබ්බතං
පහරිත්වා වුට්ඨාය පරික්මඛමපන තිගාවුතප්පමාණා උදකධාරා හුත්වා

ආකාමසන සට්ඨි මයොෙනානි ගන්ත්වා තියග්ගමළ නාම පාසාමණ පතිතා, 
පාසාමණො උදකධාරාමවමගන භින්මනො. තත්ථ පඤ්ඤාසමයොෙනප්පමාණා

තියග්ගළානාමමහාමපොක්ඛරණීොතා, මහාමපොක්ඛරණියාකූලංභින්දිත්වා

පාසාණං පවිසිත්වා සට්ඨි මයොෙනානි ගතා, තමතො ඝනපථවිං භින්දිත්වා
උමඞ්මගන සට්ඨි මයොෙනානි ගන්ත්වා විඤ්ඣං නාම තිරච්ඡානපබ්බතං
පහරිත්වා හත්ථතමල පඤ්චඞ්ගුලිසදිසා පඤ්චධාරා හුත්වා පවත්තති. සා

තික්ඛත්තුංඅමනොතත්තංපදක්ඛිණංකත්වාගතට්ඨාමන ‘‘ආවට්ට ඞ් ා’’ති

වුච්චති, උජුකං පාසාණපිට්මඨන සට්ඨි මයොෙනානි ගතට්ඨාමන 

‘‘ෙණ්හ ඞ් ා’’ති, ආකාමසන සට්ඨි මයොෙනානි ගතට්ඨාමන 

‘‘ආොස ඞ් ා’’ති, තියග්ගළපාසාමණ පඤ්ඤාසමයොෙමනොකාමස ඨිතා 

‘‘තියග් ළකපොක්ෙරණී’’ති, කූලං භින්දිත්වා පාසාණං පවිසිත්වා සට්ඨි

මයොෙනානි ගතට්ඨාමන ‘‘බහ  ඞ් ා’’ති, උමඞ්මගන සට්ඨි මයොෙනානි

ගතට්ඨාමන ‘‘උ ඞ්  ඞ් ා’’ති වුච්චති. විඤ්ඣං නාම තිරච්ඡානපබ්බතං 
පහරිත්වා පඤ්චධාරා හුත්වා පවත්තට්ඨාමන පන ගඞ්ගා යමුනා අචිරවතී
සරභූ මහීති පඤ්චධා සඞ්ඛයං ගතා. එවමමතා පඤ්ච මහානදිමයො
හිමවන්තමතොපභවන්ති. 

ඡද්දන්තදහස්ස පන(ො.අට්ඨ. 5.16.ඡද්දන්තොතකවණ්ණනා)මජ්මඣ

ද්වාදසමයොෙනප්පමාමණ ඨාමන මසවාමලො වා පණකං වා නත්ථි, 

මණික්ඛන්ධවණ්ණං උදකමමව සන්තිට්ඨති, තදනන්තරං මයොෙනවිත්ථතං 

සුද්ධකල්ලහාරවනං තං උදකං පරික්ඛිපිත්වා ඨිතං, තදනන්තරං

මයොෙනවිත්ථතමමව සුද්ධනීතිලුප්පලවනං තං පරික්ඛිපිත්වා ඨිතං, 
මයොෙනමයොෙනවිත්ථතාමනව 
රත්තුප්පලමසතුප්පලරත්තපදුමමසතපදුමකුමුදවනානි පුරිමං පුරිමං

පරික්ඛිපිත්වා ඨිතානි, ඉමමසං පන සත්තන්නං වනානං අනන්තරං
සබ්මබසම්පිකල්ලහාරාදීනං වමසන මවොමස්සකවනං මයොෙනවිත්ථතමමව
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පටුන 

තානි පරික්ඛිපිත්වා ඨිතං, තදනන්තරං නාගානං කටිප්පමාමණ උදමක

මයොෙනවිත්ථතමමව රත්තසාලිවනං, තදනන්තරං උදකපරියන්මත 

නීතිලපීතමලොහිමතොදාතසුරභිසුඛුමකුසුමසමාකිණ්ණං ඛුද්දකගච්ඡවනන්ති
ඉමානි දස වනානි මයොෙනමයොෙනවිත්ථතාමනව. තමතො

ඛුද්දකරාෙමාසමහාරාෙමාසමුග්ගවනං, තදනන්තරං 

තිපුසඑළාලුකඅලාබුකුම්භණ්ඩවල්ලිවනානි, තමතො පූගරුක්ඛප්පමාණං

උච්ඡුවනං, තමතො හත්ථිදන්තප්පමාණඵලං කදලිවනං, තමතො සාලවනං, 

තදනන්තරං චාටිප්පමාණඵලං පනසවනං, තමතො මධුරඵලං අම්බවනං, 

තමතො චිඤ්චවනං, තමතො කපිට්ඨවනං, තමතො මවොමස්සමකො

මහාවනසණ්මඩො, තමතො මවණුවනං, මවණුවනං පන පරික්ඛිපිත්වා සත්ත 

පබ්බතා ඨිතා, මතසං බාහිරන්තමතො පට්ඨාය පඨමමො චූළකාළපබ්බමතො

නාම, දුතිමයො මහාකාළපබ්බමතො නාම, තමතො උදකපස්සපබ්බමතො නාම, 

තමතො චන්දපස්සපබ්බමතොනාම, තමතො සූරියපස්සපබ්බමතොනාම, තමතො 

මණිපස්සපබ්බමතො නාම, සත්තමමො සුවණ්ණපස්සපබ්බමතො නාම. මසො
උබ්මබධමතො සත්තමයොෙනිමකො ඡද්දන්තදහං පරික්ඛිපිත්වා පත්තස්ස

මුඛවට්ටි විය ඨිමතො. තස්ස අබ්භන්තරිමපස්සං සුවණ්ණවණ්ණං, තමතො
නික්ඛන්මතන ඔභාමසන ඡද්දන්තදමහො සමුග්ගතබාලසූරිමයො විය මහොති.

බාහිරිමපබ්බමතසු පන එමකො උබ්මබධමතො ඡ මයොෙනානි, එමකො පඤ්ච, 

එමකොචත්තාරි, එමකොතීණි, එමකොද්මව, එමකොමයොෙනං. 

එවංසත්තපබ්බතපරික්ඛිත්තස්සපනතස්සදහස්ස පුබ්බුත්තරකණ්මණ

උදකවාතප්පහරමණොකාමස මහානිමරොධරුක්මඛො, තස්ස ඛන්මධො 

පරික්මඛපමතො පඤ්චමයොෙනිමකො, උබ්මබධමතො සත්තමයොෙනිමකො. චතූසු

දිසාසු චතස්මසො සාඛාමයො ඡඡමයොෙනිකා, උද්ධං උග්ගතසාඛාපි
ඡමයොෙනිකාව.ඉතිමසොමූලමතොපට්ඨායඋබ්මබමධන මතරසමයොෙනිමකො
සාඛානං ඔරිමන්තමතො යාව පාරිමන්තා ද්වාදසමයොෙනිමකො අට්ඨහි 
පාමරොහසහස්මසහි පටිමණ්ඩිමතො මුණ්ඩමණිපබ්බමතො විය විලාසමාමනො
තිට්ඨති. ඡද්දන්තදහස්ස පන පච්ඡිමදිසාභාමග සුවණ්ණපබ්බමත
ද්වාදසමයොෙනිකා කඤ්චනගුහා. ඡද්දන්මතො නාගරාො වස්සාරත්මත

අට්ඨසහස්සනාගපරිවුමතො කඤ්චනගුහායං වසති, ගම්හකාමල උදකවාතං
සම්පටිච්ඡමාමනොමහානිමරොධමූමලපාමරොහන්තමරතිට්ඨති. 

මන්දාකිනියා පනමජ්මඣ පඤ්චවීසතිමයොෙනමත්මතඨාමනමසවාමලො

වා පණකං වා නත්ථි, ඵලිකවණ්ණං උදකමමව මහොති, තමතො පරං පන
නාගානං කටිප්පමාමණ උදමක අඩ්ඪමයොෙනවිත්ථතං මසතපදුමවනං තං

උදකං පරික්ඛිපිත්වා ඨිතං. තත්ථ මුළාලං නඞ්ගලසීසමත්තං මහොති, භිසං 
මහාමභරිමපොක්ඛරප්පමාණං මහොති. තස්ස එමකකස්මං පබ්බන්තමර
ආළ්හකප්පමාණං ඛීරං මහොති. පදුමානං පුප්ඵසමමය වාමතො මරණුවට්ටිං

උට්ඨාමපත්වාපදුමනීතිපත්මතසුඨමපති, තත්ථඋදකඵුසිතානිපතන්ති, තමතො

ආදිච්චපාමකන පච්චිත්වා පක්කඅමයොඝටිකා විය මපොක්ඛරමධු තිට්ඨති, 



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

220 

පටුන 

තදනන්තරංතාවමහන්තමමවරත්තපදුමවනං, තදනන්තරං රත්තකුමුදවනං, 

තදනන්තරං මසතකුමුදවනං, තදනන්තරං නීතිලුප්පලවනං, තදනන්තරං

රත්තුප්පලවනං, තදනන්තරං සුගන්ධසාලිවනං, තදනන්තරං 

එළාලුකඅලාබුකුම්භණ්ඩාදීනි මධුරරසානි වල්ලිඵලානි, තදනන්තරං

අඩ්ඪමයොෙනවිත්ථතමමව උච්ඡුවනං, තත්ථ පූගරුක්ඛක්ඛන්ධප්පමාණං

උච්ඡු. තදනන්තරං කදලිවනං, යමතො දුමව පක්කානි ඛාදන්තා කිලමන්ති.

තදනන්තරං චාටිප්පමාණඵලං පනසවනං, තදනන්තරං අම්බවනං, 

ෙම්බුවනං, කපිට්ඨවනන්ති සඞ්මඛපමතො තස්මං දමහ ඛාදිතබ්බයුත්තකං
ඵලං නාම නත්ථීති න වත්තබ්බං. ඉති ඉමස්මං හිමවති
විජ්ෙමානකසත්තමහාසරප්පභුතීනං පමාණසණ්ඨානාදිමභදං සබ්බමමව
විමසසංභගවාසබ්බථාඅමවදිඅඤ්ඤාසිපටිවිජ්ඣිමයවාති දට්ඨබ්බං. 

තිපඤ්චකයොජනක්ෙන්ධපරික්කෙපාති 

පන්නරසමයොෙනප්පමාණක්ඛන්ධපරික්මඛපා, ඛන්ධස්ස පරිණාමහො

පන්නරසමයොෙනප්පමාමණොති වුත්තං මහොති. න ව්හයාති නගසද්මදන

අව්හාතබ්බා, රුක්ඛාභිධානාති අත්මථො. රුක්මඛො හි න ගච්ඡතීති නමගොති
වුච්චති. නගව්හයා ෙම්බූති මයොමෙතබ්බං. 

පඤ්ඤාසකයොජනක්ෙන්ධසාොයා ාති උබ්මබධමතො 
පඤ්ඤාසමයොෙනප්පමාණක්ඛන්ධායාමා උබ්මබධමතො සමන්තමතො ච

පඤ්ඤාසමයොෙනසාඛායාමාච.තමතො එව සතකයොජනවිත්ථිණ්ණා, තාවකදව

ච උග් තා. ෙම්බුරුක්ඛස්ස හි මූලමතො පට්ඨාය යාව සාඛාවිටපා, තාව

පණ්ණාස මයොෙනානි, තමතො පරම්පි උජුකං උග්ගතසාඛා පණ්ණාස

මයොෙනානි, සමන්තමතොචඑමකකාසාඛාපණ්ණාසපණ්ණාසමයොෙනානි 

වඩ්ඪිතානි. තාසු පන මහන්තා මහන්තා නදිමයො සන්දන්ති, තාසං නදීනං

උභයතීමර ෙම්බුපක්කානං පතිතට්ඨාමන සුවණ්ණඞ්කුරා උට්ඨහන්ති, මත

නදීෙමලන වුය්හමානා අනුපුබ්මබන මහාසමුද්දං පවිසන්ති, තමතොමයව

ෙම්බුනදියංනිබ්බත්තත්තා ‘‘ෙම්බුනද’’න්තිතංසුවණ්ණංවුච්චති. 

යස්සානුභාකවනාති යස්සා මහන්තතා කප්පට්ඨායිකාදිප්පකාමරන

පභාමවන. යඤ්මචතං ෙම්බුයා පමාණං, එතමදව අසුරානං චිත්තපාටලියා, 

ගරුළානං සිම්බලිරුක්ඛස්ස, අපරමගොයාමන කදම්බස්ස, උත්තරකුරූසු 

කප්පරුක්ඛස්ස, පුබ්බවිමදමහ සිරීසස්ස, තාවතිංමසසු පාරිච්ඡත්තකස්සාති.

මතනාහු මපොරාණා– 

‘‘පාටලී සිම්බලීෙම්බූ, මදවානං පාරිඡත්තමකො; 

කදම්මබොකප්පරුක්මඛොච, සිරීමසනභවතිසත්තම’’න්ති. (විසුද්ධි.

1.137; අ.නි.අට්ඨ.1.1.322); 
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එත්ථ සිරීකසන භවති සත්ත න්ති එත්ථ සිරීකසනාති පච්චත්මත

කරණවචනං. සත්ත න්ති ලිඞ්ගවිපල්ලාමසන වුත්තං, සිරීමසො භවති 

සත්තමමොතිඅත්මථො. 

චක්ෙවාළසිලුච්චකයොති චක්කවාළපබ්බමතො. පරික්ඛිපිත්වා තං සබ්බං, 

ක ොෙධාතු යං ඨිකතොති මහට්ඨා වුත්තං සබ්බම්පි තං පරික්ඛිපිත්වා

චක්කවාළසිලුච්චමයො පතිට්ඨිමතො, අයං එකා මලොකධාතුනාමාති අත්මථො.

ම-කාමරොපදසන්ධිවමසනආගමතො. ‘‘තංසබ්බංමලොකධාතුං පරික්ඛිපිත්වා

අයංචක්කවාළසිලුච්චමයොඨිමතො’’තිඑවම්මපත්ථසම්බන්ධංවදන්ති, එවං
වුත්මතපිචක්කවාළපබ්බමතොපිමලොකධාතුමයවාතිමවදිතබ්බං. 

තත්ථාති තිස්සං මලොකධාතුයං. චන්ද ණ්ඩ ං

එකූනපඤ්ඤාසකයොජනන්තිඋජුකංආයාමමතොවිත්ථාරමතො උබ්මබධමතොච

එකූනපඤ්ඤාසමයොෙනං, පරිමණ්ඩලමතො පන තීහි මයොෙමනහි

ඌනදියඩ්ඪසතමයොෙනං. සූරිය ණ්ඩ ං පඤ්ඤාසකයොජනන්ති එත්ථාපි

චන්දමණ්ඩමල වුත්තනමයමනවඋජුකං පඤ්ඤාසමයොෙනන්ති මවදිතබ්බං, 
පරිමණ්ඩලමතොපන දියඩ්ඪසතමයොෙනං. 

මතසුපනචන්දමණ්ඩලං (දී.නි.අට්ඨ.3.121) මහට්ඨා, සූරියමණ්ඩලං

උපරි, අන්තරාමනසංමයොෙනංමහොති.චන්දස්සමහට්ඨිමන්තමතොසූරියස්ස 

උපරිමන්තං මයොෙනසතං මහොති, චන්දවිමානං අන්මතො මණිමයං, බහි

රෙමතන පරික්ඛිත්තං, අන්මතො ච බහි ච සීතලමමව මහොති. සූරියවිමානං

අන්මතො කනකමයං, බාහිරං ඵලිකපරික්ඛිත්තං මහොති, අන්මතො ච බහි ච
උණ්හමමව. චන්මදො උජුකං සණිකං ගච්ඡති. මසො හි අමාවාසියං සූරිමයන
සද්ධිංගච්ඡන්මතොදිවමසදිවමසමථොකංමථොකංඔහීයන්මතොපුණ්ණමාසියං 

උපඩ්ඪමග්ගමතො ඔහීයති, තිරියං පන සීඝං ගච්ඡති. තථා මහස එකස්මං

මාමස කදාචි දක්ඛිණමතො, කදාචි උත්තරමතො දිස්සති, චන්දස්ස උමභොසු

පස්මසසු නක්ඛත්තතාරකා ගච්ඡන්ති, චන්මදො මධනු විය වච්ඡං තං තං

නක්ඛත්තං උපසඞ්කමති, නක්ඛත්තානි පන අත්තමනො ගමනට්ඨානං න

විෙහන්ති, අත්තමනොවීථියාවගච්ඡන්ති.සූරියස්සපනඋජුකං ගමනංසීඝං, 

තිරියං ගමනං දන්ධං. තිරියං ගමනං නාම දක්ඛිණදිසමතො උත්තරදිසාය, 

උත්තරදිසමතො දක්ඛිණදිසාය ගමනං, තං දන්ධං ඡහි ඡහි මාමසහි
ඉජ්ඣනමතො. 

සූරිමයො කාළපක්ඛඋමපොසමථ චන්මදන සමහව ගන්ත්වා තමතො පරං
පාටිපදදිවමස මයොෙනානං සතසහස්සං චන්දමණ්ඩලං ඔහාය ගච්ඡති 

අත්තමනො සීඝගාමතාය තස්ස ච දන්ධගාමතාය, අථ චන්මදො මලඛා විය 
පඤ්ඤායති. තමතො පරම්පි පක්ඛස්ස දුතියාය මයොෙනානං සතසහස්සං
චන්දමණ්ඩලං ඔහාය ගච්ඡති. එවං දිවමස දිවමස යාව

සුක්කපක්ඛඋමපොසථදිවසා සතසහස්සං සතසහස්සං ඔහාය ගච්ඡති, අථ
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පටුන 

චන්මදො අනුක්කමමන වඩ්ඪිත්වා උමපොසථදිවමස පරිපුණ්මණො මහොති.
අනුක්කමමන වඩ්ඪනඤ්මචත්ථ උපරිභාගමතො පතිතසූරියාමලොකතාය
මහට්ඨමතො පවත්තාය සූරියස්ස දූරභාමවන දිවමස දිවමස අනුක්කමමන
පරිහායමානාය අත්තමනො ඡායාය වමසන අනුක්කමමන 

චණ්ඩමණ්ඩලප්පමදසස්ස වඩ්ඪමානස්ස විය දිස්සමානතායාති මවදිතබ්බං, 
තස්මා අනුක්කමමන වඩ්ඪිත්වා විය උමපොසථදිවමස පුණ්ණමායං
පරිපුණ්ණමණ්ඩමලොහුත්වා දිස්සති.අථසූරිමයොපාටිපදදිවමසමයොෙනානං
සතසහස්සං ධාවිත්වා පුනචන්දමණ්ඩලං ගණ්හාති චන්දස්ස දන්ධගතිතාය

අත්තමනො ච සීඝගතිතාය, තථා දුතියාය සතසහස්සන්ති එවං යාව
උමපොසථදිවසා සතසහස්සං සතසහස්සං ධාවිත්වා ගණ්හාති. අථ චන්මදො
අනුක්කමමන හායිත්වා කාළපක්ඛඋමපොසථදිවමස සබ්බමසො න

පඤ්ඤායති, අනුක්කමමන හායමානතා මචත්ථ අනුක්කමමන
වඩ්ඪමානතාය වුත්තනමයනමවදිතබ්බා. තත්ථ පන ඡායාය හායමානතාය

මණ්ඩලං වඩ්ඪමානං විය දිස්සති, ඉධ ච ඡායාය වඩ්ඪමානතාය මණ්ඩලං

හායමානංවියදිස්සති, තස්මාඅනුක්කමමනහායිත්වාවියඋමපොසථදිවමස

සබ්බමසො න පඤ්ඤායති. චන්දං මහට්ඨා කත්වා සූරිමයො උපරි මහොති, 

මහතියා පාතියා ඛුද්දකභාෙනං විය චන්දමණ්ඩලං පිධීයති, මජ්ඣන්හිමක
මගහච්ඡායා විය චන්දස්ස ඡායා න පඤ්ඤායති. මසො ඡායාය
අපඤ්ඤායමානාය දූමරඨිතානංදිවාපදීමපොවියසයම්පිනපඤ්ඤායති. 

ඉමමසංපනඅෙවීථිනාගවීථිමගොවීථීතිතිස්මසොගමනවීථිමයොමහොන්ති. 

තත්ථ අොනං උදකං පටිකූලං මහොති, හත්ථිනාගානං මනාපං, ගුන්නං
සීතුණ්හසමතාය ඵාසු මහොති. තථා ච යාය වීථියා සූරිමය ගච්ඡන්මත
වස්සවලාහකමදවපුත්තා සූරියාභිතාපසන්තත්තා අත්තමනො විමානමතො න

නික්ඛමන්ති, කීළාපසුතා හුත්වා න විචරන්ති, තදා කිර සූරියවිමානං

පකතිමග්ගමතො අමධො ඔතරිත්වා විචරති, තස්ස ඔරුය්හ චරමණමනව

චන්දවිමානම්පි අමධො ඔරුය්හ චරති තග්ගතිකත්තා, තස්මා සා වීථි

උදකාභාමවනඅොනුරූපතාය ‘‘අජවීථී’’තිසමඤ්ඤාගතා.යායපනවීථියා
සූරිමයගච්ඡන්මත වස්සවලාහකමදවපුත්තාසූරියාභිතාපාභාවමතොඅභිණ්හං
අත්තමනොවිමානමතොබහි නික්ඛමත්වාකීළාපසුතාහුත්වාඉමතොචිමතොච

විචරන්ති, තදාකිරසූරියවිමානං පකතිමග්ගමතොඋද්ධංආරුහිත්වාවිචරති, 

තස්ස උද්ධං ආරුය්හ චරමණමනව චන්දවිමානම්පි උද්ධං ආරුය්හ චරති

තග්ගතිකත්තා, තග්ගතිකතාචසමානගතිනාම වාතමණ්ඩමලනවිමානස්ස

මඵල්ලිතබ්බත්තා, තස්මා සා වීථි උදකබහුභාමවන නාගානුරූපතාය 

‘‘නා වීථී’’තිසමඤ්ඤාගතා.යදා සූරිමයොඋද්ධංඅනාමරොහන්මතොඅමධොච

අමනොතරන්මතො පකතිමග්මගමනව ගච්ඡති, තදා වස්සවලාහකා යථාකාලං

යථාරුචිඤ්ච විමානමතො නික්ඛමත්වා සුමඛන විචරන්ති, මතන කාමලන 

කාලංවස්සනමතොමලොමකඋතුසමතාමහොති, තායඋතුසමතායමහතුභූතාය

සාචන්දිමසූරියානංගති ගවානුරූපතාය ‘‘ක ොවීථී’’තිසමඤ්ඤාගතා.තස්මා

යං කාලං චන්දිමසූරියා අෙවීථිං ආරුහන්ති, තදා මදමවො එකබින්දුම්පි න
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වස්සති. යදානාගවීථිං ආමරොහන්ති, තදා භින්නං වියනභං පග්ඝරති. යදා

මගොවීථිංආමරොහන්ති, තදාඋතුසමතා සම්පජ්ෙති. 

යදා පන රාොමනො අධම්මකා මහොන්ති, මතසං අධම්මකතාය 
උපරාෙමසනාපතිප්පභුතමයො සබ්මබ මදවා බ්රහ්මාමනො ච අධම්මකා

මහොන්ති, තදාමතසං අධම්මකතායවිසමංචන්දිමසූරියාපරිවත්තන්ති.තදා
හි බහ්වාබාධතාදිඅනිට්ඨඵලූපනිස්සයභූතස්ස යථාවුත්තස්ස
අධම්මකතාසඤ්ඤිතස්ස සාධාරණස්ස පාපකම්මස්ස බමලන විසමං
වායන්මතන වායුනා මඵල්ලියමානා චන්දිමසූරියා සිමනරුං පරික්ඛිපන්තා

විසමංපරිවත්තන්ති, යථාමග්මගනනපවත්තන්ති.වාමතො යථාමග්මගනන

වායති, අයථාමග්මගන වායති, අයථාමග්මගන වායන්මතො

ආකාසට්ඨවිමානානි මඛොමභති, විමාමනසු මඛොභිමතසු මදවතානං

කීළනත්ථායචිත්තානිනනමන්ති, චිත්මතසු අනමන්මතසුසීතුණ්හමභමදො

උතුයථාකාමලනනසම්පජ්ෙති, තස්මං අසම්පජ්ෙන්මතන සම්මා මදමවො

වස්සති, කදාචි වස්සති, කදාචි න වස්සති, කත්ථචි වස්සති, කත්ථචි න 
වස්සති. වස්සන්මතොපි වප්පකාමල අඞ්කුරකාමල නාළකාමල පුප්ඵකාමල 

ඛීරග්ගහණාදිකාමලසුයථායථා සස්සානංඋපකාමරොනමහොති, තථාතථා 
වස්සති ච විගච්ඡති ච. මතන සස්සානි විසමපාකානි මහොන්ති

විගතගන්ධරසාදිසම්පදානි, එකභාෙමන පක්ඛිත්තතණ්ඩුමලසුපි එකස්මං

පමදමස භත්තං උත්තණ්ඩුලං මහොති, එකස්මං අතිකිලින්නං, එකස්මං

සමපාකං. තං පරිභුත්තං කුච්ඡියම්පි සබ්බමසො අපරිණතං, එකමදමසන

පරිණතං, සුපරිණතන්ති එවං තීහිමයව පකාමරහි පච්චති, පක්කාසයං න
සම්මා උපගච්ඡති.මතනසත්තාබහ්වාබාධාමචවමහොන්තිඅප්පායුකාච. 

ධම්මකානං පන රාජූනං කාමල වුත්තවිපරියාමයන චන්දිමසූරියා සමං 

පරිවත්තන්ති, යථාමග්මගන පවත්තන්ති, උතුසමතා ච සම්පජ්ෙති, 

චන්දිමසූරියා ඡ මාමස සිමනරුමතො බහි නික්ඛමන්ති, ඡ මාමස අන්මතො
විචරන්ති. තථා හි සිමනරුසමීමපන තං පදක්ඛිණං කත්වා ගච්ඡන්තා ඡ
මාමස තමතො ගමනවීථිමතො බහි අත්තමනො තිරියං ගමමනන 

චක්කවාළාභිමුඛා නික්ඛමන්ති. එවං ඡ මාමස ඛමණ ඛමණ සිමනරුමතො 
අපසක්කනවමසනතමතොනික්ඛමත්වාචක්කවාළසමීපංපත්තා.තමතොපිඡ
මාමස ඛමණ ඛමණ අපසක්කනවමසන නික්ඛමත්වා සිමනරුසමීපං
පාපුණන්තා අන්මතො විචරන්ති. මත හි ආසාළ්හීමාමස සිමනරුසමීමපන

චරන්ති, තමතො ද්මවමාමසනික්ඛමත්වාබහිචරන්ති. පඨමකත්තිකමාමස

මජ්මඣන ගච්ඡන්ති, තමතො චක්කවාළාභිමුඛා ගන්ත්වා තමයො මාමස 
චක්කවාළසමීමපන විචරිත්වා පුන නික්ඛමත්වා චිත්රමාමස මජ්මඣන
ගන්ත්වා තමතො පමර ද්මව මාමස සිමනරුඅභිමුඛා පක්ඛන්දිත්වා පුන
ආසාළ්මහසිමනරුසමීමපනචරන්ති. එත්ථචසිමනරුස්සචක්කවාළස්සච

යං ඨානං මවමජ්ඣං, තස්ස සිමනරුස්ස ච යං ඨානං මවමජ්ඣං, මතන

ගච්ඡන්තා සිමනරුසමීමපන චරන්තීති මවදිතබ්බා, න සිමනරුස්ස 
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අග්ගාලින්දං අල්ලීනා, චක්කවාළසමීමපන චරණම්පි ඉමනාව නමයන
මවදිතබ්බං. යදා පන සිමනරුස්ස චක්කවාළස්ස උජුකං මවමජ්මඣන

ගච්ඡන්ති, තදාමවමජ්මඣනවිචරන්තීති මවදිතබ්බං. 

එවං විචරන්තා ච එකප්පහාමරන තීසුපි දීමපසු ආමලොකං කමරොන්ති. 
එමකකාය දිසාය නව නව මයොෙනසතසහස්සානි අන්ධකාරං විධමත්වා

ආමලොකං දස්මසන්ති. කථං? ඉමස්මඤ්හි දීමප සූරියුග්ගමනකාමලො

පුබ්බවිමදමහ මජ්ඣන්හිමකො මහොති, උත්තරකුරූසු අත්ථඞ්ගමනකාමලො, 

අපරමගොයාමන මජ්ඣිමයාමමො, පුබ්බවිමදහම්හි උග්ගමනකාමලො 

උත්තරකුරූසු මජ්ඣන්හිමකො, අපරමගොයාමන අත්ථඞ්ගමනකාමලො, ඉධ

මජ්ඣිමයාමමො, උත්තරකුරූසු උග්ගමනකාමලො අපරමගොයාමන

මජ්ඣන්හිමකො, ඉධ අත්ථඞ්ගමනකාමලො, පුබ්බවිමදමහ මජ්ඣිමයාමමො, 

අපරමගොයානදීමප උග්ගමනකාමලො ඉධ මජ්ඣන්හිමකො, පුබ්බවිමදහදීමප

අත්ථඞ්ගමනකාමලො, උත්තරකුරූසු මජ්ඣිමයාමමො. ඉමස්මඤ්හි දීමප
ඨිතමජ්ඣන්හිකමවලායං පුබ්බවිමදහවාසීනං අත්ථඞ්ගමනවමසන උපඩ්ඪං 

සූරියමණ්ඩලං පඤ්ඤායති, අපරමගොයානවාසීනංඋග්ගමනවමසනඋපඩ්ඪං
පඤ්ඤායති. එවං මසසදීමපසුපි. ඉති ඉමනාව පකාමරන තීසු දීමපසු
එකප්පහාමරමනවචන්දිමසූරියාආමලොකං දස්මසන්තීතිමවදිතබ්බං. 

ඉමතො අඤ්ඤථා පන ද්වීසු එව දීමපසු එකප්පහාමරමනව ආමලොකං 
දස්මසන්ති. යස්මඤ්හි දීමප අත්ථඞ්ගමනවමසන උපඩ්ඪං සූරියමණ්ඩලං

පඤ්ඤායති, අත්ථඞ්ගමමත තත්ථ න පඤ්ඤායති, ආමලොකං න දස්මසති, 
ද්වීසු එව දීමපසු එකප්පහාමරන උභයං. එමකකාය දිසාය නව නව
මයොෙනසතසහස්සානි අන්ධකාරවිධමනම්පි ඉමනාව නමයන දට්ඨබ්බං.
ඉමස්මඤ්හි දීමප ඨිතමජ්ඣන්හිකමවලායං පුබ්බවිමදහවාසීනං 
අත්ථඞ්ගමනවමසන උපඩ්ඪං සූරියමණ්ඩලං පඤ්ඤායතීති පුබ්බවිමදමහ 
නවමයොෙනසතසහස්සප්පමාමණ ඨාමන අන්ධකාරං විධමත්වා ආමලොකං

දස්මසති, තථා අපරමගොයාමන උග්ගමනවමසන තත්ථාපි උපඩ්ඪස්මසව
පඤ්ඤායමානත්තා. පුබ්බවිමදහානං පන අත්ථඞ්ගමමත න පඤ්ඤායතීති
ද්වීසු දීමපසු සබ්බත්ථ අන්ධකාරං විධමත්වා ආමලොකං දස්මසති
අපරමගොයාමනපිඋග්ගමතසූරිමයසබ්බත්ථ අන්ධකාරවිධමනමතො. 

පාතුභවන්තා ච චන්දිමසූරියා එකමතොව මලොමක පාතුභවන්ති, මතසු 
සූරිමයො පඨමතරං පඤ්ඤායති. පඨමකප්පිකානඤ්හි සත්තානං සයංපභාය

අන්තරහිතාය අන්ධකාමරොඅමහොසි.මතභීතතසිතා‘‘භද්දකංවතස්ස, සමච

අඤ්මඤොආමලොමකොභමවයයා’’ති චින්තයිංසු.තමතොමහාෙනස්සසූරභාවං

ෙනයමානං සූරියමණ්ඩලං උට්ඨහි, මතමනවස්ස ‘‘සූරිකයො’’ති නාමං
අමහොසි. තස්මං දිවසං ආමලොකං කත්වා අත්ථඞ්ගමමත පුන අන්ධකාමරො

අමහොසි. මත භීතතසිතා ‘‘භද්දකං වතස්ස, සමච අඤ්මඤො ආමලොමකො

උප්පජ්මෙයයා’’තිචින්තයිංසු.අථමනසංඡන්දංඤත්වාවියචන්දමණ්ඩලං 
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උට්ඨහි, මතමනවස්ස ‘‘චන්කදො’’ති නාමං අමහොසි. එවං චන්දිමසූරිමයසු

පාතුභූමතසු නක්ඛත්තානි තාරකරූපානි පාතුභවන්ති, තමතො පභුති
රත්තින්දිවා පඤ්ඤායන්ති. අනුක්කමමන ච මාසඩ්ඪමාසඋතුසංවච්ඡරා
ොයන්ති. චන්දිමසූරියානං පන පාතුභූතදිවමසමයව 

සිමනරුචක්කවාළහිමවන්තපබ්බතා චත්තාමරො ච දීපා පාතුභවන්ති, මත ච
මඛො අපුබ්බං අචරිමං ඵග්ගුණපුණ්ණමදිවමසමයව පාතුභවන්තීති
මවදිතබ්බං. 

යස්මා මචත්ථ ‘‘එකං චක්කවාළං ආයාමමතො ච විත්ථාරමතො ච
මයොෙනානං ද්වාදස සතසහස්සානි තීණි සහස්සානි චත්තාරි සතානි

පඤ්ඤාසඤ්ච මයොෙනානීති’’ති අට්ඨෙථායං (පාරා. අට්ඨ. 1.1

මවරඤ්ෙකණ්ඩවණ්ණනා) වුත්තං, තස්මා වුත්තප්පමාණමතො ඉමස්ස
චක්කවාළස්ස සිමනරුපතිට්ඨිමතොකාමස චතුරාසීති මයොෙනසහස්සානි
පරමතොයාවචක්කවාළපබ්බතාඋත්තරදිසාභාගප්පමාණඤ්චපහායඉමස්සා 

දක්ඛිණදිසාය– 

සිමනරුචක්කවාළානං, අන්තරංපරිමාණමතො; 

පඤ්චසතසහස්සානි, සහස්සානූනසට්ඨිච. 

සතානිසත්තමඤයයානි, පඤ්චවීසුත්තරානිච; 

මජ්ඣවීථිගමතොනාම, තත්ථමවමජ්ඣමගොරවි. 

මජ්ඣමතොයාවමමරුම්හා, චක්කවාළානමන්තමර; 

මවමජ්ඣමගොයදාමහොති, උභයන්තගමතොතදා. 

මජ්ඣමතො යාවමමරුම්හා, චක්කවාළාච පබ්බතා; 

දුමවසතසහස්සානි, සහස්සානූනසීතිච. 

අට්ඨසතංදුමවසට්ඨි, මයොෙනානිද්විගාවුතං; 
උභමතොඅන්තමතොමමරු-චක්කවාළානමන්තමර. 

එකංසතසහස්සඤ්ච, සහස්සානූනතාලීසං; 

නවසතාමනකතිංස, මයොෙනානිචගාවුතං. 

පමාණමතොසමන්තාච, මණ්ඩලංමජ්ඣවීථියා; 

සතසහස්සානූනවීස, සහස්සාමනකතිංසච. 

සතමමකඤ්චවිඤ්මඤයයං, පඤ්චසත්තතිඋත්තරං; 

දක්ඛිණංඋත්තරඤ්චාපි, ගච්ඡන්මතොපනභාණුමා. 

මජ්ඣවීථිප්පමාමණන, මණ්ඩමලමනවගච්ඡති; 

ගච්ඡන්මතොචපමනවංමසො, ඔරුය්මහොරුය්හමහට්ඨමතො. 
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ආරුය්හාරුය්හඋද්ධඤ්ච, යමතොගච්ඡතිසබ්බදා; 

තමතොගතිවමසනස්ස, දූරමද්ධානමාසිතං. 

තිංසසතසහස්සානි, මයොෙනානිපමාණමතො; 

තස්මාමසොපරිමතොයාති, තත්තකංවදිමනදිමන. 

සහස්සමමකංපඤ්චසතං, චතුපඤ්ඤාසමයොෙනං; 

තිගාවුතංමතරසූසභං, මතත්තිංසරතනානිච. 

අට්ඨඞ්ගුලානිචතිරියං, ගච්ඡමතකදිමනරවි; 

ඡතාලීසසහස්සානි, ඡසතානිතිගාවුතං. 

මයොෙනානං තිතාලීසං, මාමසමනමකනගච්ඡති; 

මතනවුතිසහස්සානි, ද්විසතංසත්තසීතිච. 

ගාවුතානිදුමවචාපි, ද්වීහිමාමසහිගච්ඡති; 
ඉමායගතියාඅන්ත-වීථිමතොවීථිඅන්තිමං. 

ගච්ඡතිඡහිමාමසහි, තිමාමසහිචමජ්ඣිමං; 

සිමනරුසන්තිමකඅන්ත-වීථිමතොපනභාණුමා; 

ආගච්ඡන්මතොද්විමාමසහි, අස්සදීපස්සමජ්ඣමගො. 

තස්මාසීහළදීපස්ස, මජ්ඣමතොමමරුඅන්තරං; 

දුමවසතසහස්සානි, ද්විසමතනාධිකානිතු. 

මතත්තිංසඤ්චසහස්සානි, අට්ඨාරසතිගාවුතං; 

චක්කවාළන්තරඤ්චස්ස, දීපස්මසවචමජ්ඣමතො. 

තීණිසතසහස්සානි, සහස්සානිඡවීසති; 

ඡඋත්තරානිපඤ්මචව, සතාමනකඤ්චගාවුතන්ති. 

එවමමත්ථඅයම්පිවිමසමසොමවදිතබ්මබො. 

තාවතිංසභවනං දසසහස්සකයොජනන්ති එත්ථ මතත්තිංස

සහපුඤ්ඤකාරිමනො එත්ථ නිබ්බත්තාති තංසහචරිතට්ඨානං මතත්තිංසං, 

තමදව තාවතිංසං, තංනිවාමසොඑමතසන්තිතාවතිංසා, මදවා, මතසංභවනං 
තාවතිංසභවනං. තථා හි මමඝන මාණමවන සද්ධිං මචලගාමමක කාලං
කත්වා තත්ථ උප්පන්මන මතත්තිංස මදවපුත්මත උපාදාය අස්ස
මදවමලොකස්ස අයං පණ්ණත්ති ොතාති වදන්ති. අථ වා යස්මා
මසසචක්කවාමළසුපි ඡ කාමාවචරමදවමලොකා අත්ථි. වුත්තම්පි මචතං

‘‘සහස්සං චාතුමහාරාජිකානං සහස්සං තාවතිංසාන’’න්ති. තස්මා
නාමපණ්ණත්තිමයමවසා තස්ස මදවමලොකස්සාති මවදිතබ්බා. 



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

227 

පටුන 

දසසහස්සකයොජනන්තිඉදංපන සක්කපුරංසන්ධායවුත්තන්තිමවදිතබ්බං.

තථා හි තාවතිංසකායිකා මදවා අත්ථි පබ්බතට්ඨකා, අත්ථි ආකාසට්ඨකා, 

මතසං පරම්පරා චක්කවාළපබ්බතං පත්තා, තථා චාතුමහාරාජිකානං
යාමාදීනඤ්ච. එකමදවමලොමකපි හි මදවානං පරම්පරා චක්කවාළපබ්බතං
අප්පත්තා නාම නත්ථි. ඉදං පන තාවතිංසභවනං සිමනරුස්ස උපරිමතමල
දසසහස්සමයොෙනිමක ඨාමන පතිට්ඨිතන්ති මවදිතබ්බං. තස්ස 

පාචීනපච්ඡිමද්වාරානං අන්තරා දසමයොෙනසහස්සං මහොති, තථා
දක්ඛිණුත්තරද්වාරානං. තං මඛො පන නගරං ද්වාරසහස්සයුත්තං අමහොසි
ආරාමමපොක්ඛරණීපටිමණ්ඩිතං. 

තස්ස මජ්මඣ (ධ. ප. අට්ඨ. 1.29 මඝවත්ථු) තිමයොෙනසතුබ්මබමධහි, 
ධමෙහි පටිමණ්ඩිමතො සත්තරතනමමයො සත්තමයොෙනසතුබ්මබමධො

සක්කස්ස කවජයන්කතො නාම පාසාමදො. තත්ථ සුවණ්ණයට්ඨීසු මණිධො

අමහසුං, මණියට්ඨීසු සුවණ්ණධො, පවාළයට්ඨීසු මුත්තධො, මුත්තයට්ඨීසු

පවාළධො, සත්තරතනමයාසුයට්ඨීසුසත්තරතනමයාධො. 

දියඩ්ඪමයොෙනසතායාමමො කවජයන්තරකථො (සං. නි. අට්ඨ. 1.1.249

ආදමයො).තස්සහිපච්ඡිමන්මතොපණ්ණාසමයොෙමනො, මජ්මඣරථපඤ්ෙමරො 

පණ්ණාසමයොෙමනො, රථසන්ධිමතොයාව රථසීසාපණ්ණාමසවමයොෙනානි.

තමදව පමාණං දිගුණං කත්වා ‘‘තිමයොෙනසතායාමමො’’තිපි වදන්තිමයව.
තස්මං මයොෙනිකපල්ලඞ්මකො අත්ථමතො තිට්ඨති. තත්ථ තිමයොෙනිකං

මසතච්ඡත්තං, එකස්මංමයව යුමග සහස්සආෙඤ්ඤයුත්තං. 
මසසාලඞ්කාරස්සපමාණංනත්ථි.ධමෙොපනස්සඅඩ්ඪතියානිමයොෙනසතානි

උග්ගමතො, යස්ස වාතාහතස්සපඤ්චඞ්ගකතූරියස්මසවසද්මදොනිච්ඡරති. 

සක්කස්ස පන එරාවකණො නාම හත්ථී දියඩ්ඪමයොෙනසතිමකො, මසොපි

මදවපුත්මතොමයව. න හි මදවමලොකස්මං තිරච්ඡානගතා මහොන්ති, තස්මා
මසො උයයානකීළාය නික්ඛමනකාමල අත්තභාවං විෙහිත්වා 
දියඩ්ඪමයොෙනසතිමකො එරාවමණො නාම හත්ථී මහොති. මසො

මතත්තිංසකුම්මභ මාමපති ආවට්මටන ගාවුතඅඩ්ඪමයොෙනප්පමාමණ, 

සබ්මබසං මජ්මඣ සක්කස්ස අත්ථාය සුදස්සනං නාම තිංසමයොෙනිකං
කුම්භං මාමපති. තස්ස උපරි ද්වාදසමයොෙනිමකො රතනමණ්ඩමපො මහොති.
තත්ථ අන්තරන්තරා සත්තරතනමයා මයොෙනුබ්මබධා ධො උට්ඨහන්ති.

පරියන්මත කිඞ්කිණිකොලා ඔලම්බන්ති, යස්ස මන්දවාමතරිතස්ස
පඤ්චඞ්ගකතූරියසද්දසදිමසො දිබ්බගීතසද්මදො විය රමවො නිච්ඡරති.
මණ්ඩපමජ්මඣ සක්කස්ස මයොෙනිමකො මණිපල්ලඞ්මකො පඤ්ඤත්මතො

මහොති, තත්ථසක්මකොනිසීදති.මතත්තිංසායකුම්භානංඑමකකස්මංකුම්මභ

සත්ත සත්ත දන්මත මාමපති, මතසු එමකමකො පණ්ණාසමයොෙනායාමමො.

එමකකස්මඤ්මචත්ථ දන්මත සත්ත සත්ත මපොක්ඛරණිමයො මහොන්ති, 

එමකකාය මපොක්ඛරණියා සත්ත සත්ත පදුමනීතිගච්ඡා, එමකකස්මං ගච්මඡ
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සත්තසත්තපුප්ඵානිමහොන්ති, එමකකස්සපුප්ඵස්සසත්තසත්ත පත්තානි, 
එමකකස්මං පත්මත සත්ත සත්ත මදවධීතමරො නච්චන්ති. එවං සමන්තා 
පණ්ණාසමයොෙනට්ඨාමනහත්ථිදන්මතසුමයවනච්චනටසමජ්මෙොමහොති. 

නන්දා නාම පන මපොක්ඛරණී පඤ්ඤාසමයොෙනා.

‘‘පඤ්චසතමයොෙනිකා’’තිපිවදන්ති. 

චිත්ත තාවනං පන සට්ඨිමයොෙනිකං. ‘‘පඤ්චමයොෙනසතික’’න්තිපි

වදන්ති. තං පන දිබ්බරුක්ඛසහස්සපටිමණ්ඩිතං, තථා නන්දනවනං

ඵාරුසෙවනඤ්ච. සක්මකොපමනත්ථඅච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුමතො සට්ඨිමයොෙනිකං
සුවණ්ණමහාවීථිංඔතරිත්වානක්ඛත්තංකීළන්මතොනන්දනවනාදීසු විචරති. 

පාරිච්ඡත්තකෙො පනමකොවිළාමරොසමන්තා තිමයොෙනසතපරිමණ්ඩමලො
පඤ්චදසමයොෙනපරිණාහක්ඛන්මධො මයොෙනසතුබ්මබමධො. තස්ස මූමල 
සට්ඨිමයොෙනායාමා පඤ්ඤාසමයොෙනවිත්ථාරා පඤ්චදසමයොෙනුබ්මබධා

ෙයසුමනපුප්ඵකවණ්ණා පණ්ඩුෙම්බ සි ා, යස්සා මුදුතාය සක්කස්ස

නිසීදමතො උපඩ්ඪකාමයොඅනුපවිසති, උට්ඨිතකාමලඌනංපරිපූරති. 

සුධම් ා නාමමදවසභා ආයාමමතොචවිත්ථාරමතොචතිමයොෙනසතිකා, 

පරික්මඛපමතො නවමයොෙනසතිකා, උබ්මබධමතො පඤ්චමයොෙනසතිකා, 

තස්සා ඵලිකමයා භූම, ථම්භතුලාසඞ්ඝාටාදීසු 

වාළරූපාදිසඞ්ඝට්ටනකආණිමයො මණිමයා, සුවණ්ණමයා ථම්භා, රෙතමයා

ථම්භඝටකා ච සඞ්ඝාටඤ්ච, පවාළමයානි වාළරූපානි, සත්තරතනමයා

මගොපානසිමයො ච පක්ඛපාසා ච මුඛවට්ටි ච, ඉන්දනීතිලඉට්ඨකාහි ඡදනං, 

මසොවණ්ණමයංඡදනවිධං, රෙතමයාථුපිකා. 

ආසාවතී නාමඑකාලතාඅත්ථි, ‘‘සා පුප්ඵිස්සතී’’තිමදවාවස්සසහස්සං

උපට්ඨානං ගච්ඡන්ති, පාරිච්ඡත්තමක පුප්ඵමාමන එකං වස්සං උපට්ඨානං
ගච්ඡන්ති. මත තස්ස පණ්ඩුපලාසාදිභාවමතො පට්ඨාය අත්තමනා මහොන්ති.

යථාහ– 

‘‘යස්මං, භික්ඛමව, සමමයමදවානංතාවතිංසානංපාරිච්ඡත්තමකො 

මකොවිළාමරො පණ්ඩුපලාමසො මහොති, අත්තමනා, භික්ඛමව, මදවා

තාවතිංසා තස්මං සමමය මහොන්ති ‘පණ්ඩුපලාමසො දානි

පාරිච්ඡත්තමකො මකොවිළාමරො, න චිරස්මසව දානි පන්නපලාමසො 

භවිස්සතී’’’තිආදි(අ.නි.7.69). 

සබ්බපාලිඵුල්ලස්සපනපාරිච්ඡත්තකස්සමකොවිළාරස්සසමන්තා පඤ්ච

මයොෙනසතානිආභාඵරති, අනුවාතංමයොෙනසතංගන්මධොගච්ඡති.පුප්ඵිමත 
පාරිච්ඡත්තමක ආමරොහණකිච්චං වා අඞ්කුසං ගමහත්වා නාමනකිච්චං වා
පුප්ඵාහරණත්ථං චඞ්මකොටකකිච්චං වා නත්ථි. කන්තනකවාමතො



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

229 

පටුන 

උට්ඨහිත්වා පුප්ඵානි වණ්ටමතො කන්තති, සම්පටිච්ඡනකවාමතො

සම්පටිච්ඡති, පමවසනකවාමතො සුධම්මමදවසභං පමවමසති, 

සම්මජ්ෙනකවාමතො පුරාණපුප්ඵානි නීතිහරති, සන්ථරණකවාමතො

පත්තකණ්ණිකමකසරානිරමචන්මතොසන්ථරති, මජ්ඣට්ඨාමනධම්මාසනං

මහොති මයොෙනප්පමාමණො රතනපල්ලඞ්මකො, තස්ස උපරි ධාරියමානං

තිමයොෙනිකං මසතච්ඡත්තං, තදනන්තරං සක්කස්ස මදවරඤ්මඤො ආසනං

අත්ථරීයති, තමතො බාත්තිංසාය මදවපුත්තානං, තමතො අඤ්මඤසං
මමහසක්ඛමදවතානං.අඤ්මඤසංමදවතානංපනපුප්ඵකණ්ණිකාවආසනං
මහොති. මදවා මදවසභං පවිසිත්වා නිසීදන්ති. තමතො පුප්මඵහි මරණුවට්ටි
උග්ගන්ත්වා උපරි කණ්ණිකං ආහච්ච නිපතමානා මදවතානං

තිගාවුතප්පමාණං අත්තභාවං ලාඛාපරිකම්මසජ්ජිතංවියකමරොති, මතසංසා
කීළා චතූහි මාමසහි පරිමයොසානං ගච්ඡති. ඉති ඉමාහි සම්පත්තීහි
සමන්නාගතංතාවතිංසභවනංභගවාසබ්බථාඅමවදීතිමවදිතබ්බං. 

තථා අසුරභවනන්ති එත්ථ මදවා විය න සුරන්ති න ඊසරන්ති න

විමරොචන්තීතිඅසුරා.සුරානාමමදවා, මතසංපටිපක්ඛාතිවා අසුරා.සක්මකො
කිරමචලගාමමකමමඝොනාමමාණමවොහුත්වාමතත්තිංසපුරිමසගමහත්වා 
කලයාණකම්මං කමරොන්මතො සත්ත වත්තපදානි පූමරත්වා තත්ථ
කාලකමතො මදවමලොමක නිබ්බත්ති සද්ධිං පරිසාය. තමතො පුබ්බමදවා

‘‘ආගන්තුකමදවපුත්තා ආගතා, සක්කාරං මනසං කමරොමා’’ති වත්වා

දිබ්බපදුමානි උපනාමමසුං, උපඩ්ඪරජ්මෙන ච නිමන්මතසුං. සක්මකො

උපඩ්ඪරජ්මෙන අසන්තුට්මඨො අමහොසි, අථ මනවාසිකා

‘‘ආගන්තුකමදවපුත්තානං සක්කාරං කමරොමා’’ති ගන්ධපානං සජ්ෙයිංසු.

සක්මකො සකපරිසාය සඤ්ඤං අදාසි ‘‘මාරිසා මා ගන්ධපානං පිවිත්ථ, 

පිවමානාකාරමත්තමමව දස්මසථා’’ති. මත තථා අකංසු. මනවාසිකමදවතා
සුවණ්ණසරමකහි උපනීතිතං ගන්ධපානං යාවදත්ථං පිවිත්වා මත්තා තත්ථ 

තත්ථසුවණ්ණපථවියංපතිත්වාසයිංසු.සක්මකො ‘‘ගණ්හථධුත්මත, හරථ

ධුත්මත’’ති මත පාමදසු ගාහාමපත්වා සිමනරුපාමද ඛිපාමපසි. සක්කස්ස
පුඤ්ඤමතමෙන තදනුවත්තකාපි සබ්මබ තත්මථව පතිංසු. අථ මනසං
කම්මපච්චයඋතුසමුට්ඨානං සිමනරුස්ස මහට්ඨිමතමල දසමයොෙනසහස්සං
අසුරභවනං නිබ්බත්ති පාරිච්ඡත්තකපටිච්ඡන්නභූතාය චිත්රපාටලියා 
උපමසොභිතං. සක්මකො මතසං නිවත්තිත්වා අනාගමනත්ථාය ආරක්ඛං

ඨමපසි.යංසන්ධාය වුත්තං– 

‘‘අන්තරාද්වින්නංඅයුජ්ඣපුරානං, පඤ්චවිධාඨපිතා අභිරක්ඛා; 

උරගකමරොටිපයස්සචහාරී, මදනයුතාචතුමරොචමහත්ථා’’ති.(සං.

නි. අට්ඨ.1.1.247; ො.අට්ඨ.1.1.31); 

තත්ථ ද්වින්නං අයුජ්ෙපුරානන්ති ද්වින්නං මදවාසුරනගරානං
අන්තරාති අත්මථො. ද්මව කිර නගරානි යුද්මධන ගමහතුං
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පටුන 

අසක්කුමණයයතාය අයුජ්ෙපුරාන නාම ොතානි.යදාහිඅසුරාබලවන්මතො

මහොන්ති, අථ මදමවහි පලායිත්වා මදවනගරං පවිසිත්වා ද්වාමර පිහිමත
අසුරානංසතසහස්සම්පිකිඤ්චි කාතුංන සක්මකොති.යදාමදවාබලවන්මතො

මහොන්ති, අථ අසුමරහි පලායිත්වා අසුරනගරං පවිසිත්වා ද්වාමර පිහිමත
සක්කානං සතසහස්සම්පි කිඤ්චි කාතුං න සක්මකොති. ඉති ඉමානි ද්මව 
නගරානි අයුජ්ඣපුරානි නාම. මතසං අන්තරා එමතසු උරගාදීසු පඤ්චසු

ඨාමනසුසක්මකන ආරක්ඛාඨපිතා.තත්ථ උර සද්මදනනාගාගහිතා.මත

උදමක මහබ්බලා මහොන්ති, තස්මා සිමනරුස්ස පඨමාලින්මද එමතසං
ආරක්ඛා. සිමනරුස්ස කිර සමන්තමතො බහලමතො පුථුලමතො ච
පඤ්චමයොෙනසහස්සපරිමාණානි චත්තාරි පරිභණ්ඩානි තාවතිංසභවනස්ස
ආරක්ඛායනාමගහිගරුමළහිකුම්භණ්මඩහියක්මඛහිචඅධිට්ඨිතානි. මතහි

කිර සිමනරුස්ස උපඩ්ඪං පරියාදින්නං, එතානිමයව ච සිමනරුස්ස

ආලින්දානි මමඛලානිචවුච්චන්ති. ෙකරොටිසද්මදනසුපණ්ණාගහිතා.මතසං 

කිරකමරොටිනාමපානමභොෙනං, මතනනාමංලභිංසු, දුතියාලින්මදමතසං

ආරක්ඛා. පයස්සහාරීසද්මදන කුම්භණ්ඩා ගහිතා. දානවරක්ඛසා කිර මත, 

තතියාලින්මද මතසං ආරක්ඛා.  දනයුතසද්මදන යක්ඛා ගහිතා. 

විසමචාරිමනො කිර මත යුද්ධමසොණ්ඩා, චතුත්ථාලින්මද මතසං ආරක්ඛා. 

චතුකරො ච  හත්ථාතිචත්තාමරො මහාරාොමනො වුත්තා. මත හි සිමනරුස්ස 

තස්මංතස්මංපස්මසයුගන්ධරාදීසුපඤ්චසතපරිත්තදීපපරිවාමරමහාදීමපච 

සාසිතබ්බස්ස මහමතො අත්ථස්ස වමසන ‘‘මහත්ථා’’ති වුච්චන්ති, 
පඤ්චමාලින්මදමතසං ආරක්ඛා. 

මත පන අසුරා ආයුවණ්ණයසඉස්සරියසම්පත්තීහි තාවතිංසසදිසාව. 

තස්මා අන්තරා අත්තානං අොනිත්වා පාටලියා පුප්ඵිතාය ‘‘නයිදං

මදවනගරං, තත්ථ පාරිච්ඡත්තමකො පුප්ඵති, ඉධ පන චිත්තපාටලී, 

ෙරසක්මකන මයං සුරං පාමයත්වා වඤ්චිතා, මදවනගරඤ්ච මනො ගහිතං, 

ගච්ඡාම මතන සද්ධිං යුජ්ඣිස්සාමා’’ති හත්ථිඅස්සරමථ ආරුය්හ
සුවණ්ණරෙතමණිඵලකානි ගමහත්වා යුද්ධසජ්ො හුත්වා අසුරමභරිමයො
වාමදන්තා මහාසමුද්මද උදකං ද්විධා භින්දිත්වා උට්ඨහන්ති. මත මදමව 

වුට්මඨ වම්මකමක්ඛිකා වම්මකං විය සිමනරුං අභිරුහිතුං ආරභන්ති. අථ
මනසං පඨමං නාමගහි සද්ධිං යුද්ධං මහොති. තස්මං මඛො පන යුද්මධ න

කස්සචි ඡවි වා චම්මං වා ඡිජ්ෙති, න මලොහිතං උප්පජ්ෙති, මකවලං
කුමාරකානංදාරුමමණ්ඩකයුද්ධංවිය අඤ්ඤමඤ්ඤංසන්තාසනමත්තමමව
මහොති. මකොටිසතාපි මකොටිසහස්සාපි නාගා මතහි සද්ධිං යුජ්ඣිත්වා
අසුරපුරංමයව පමවමසත්වා නිවත්තන්ති. සමච පන අසුරා බලවන්මතො

මහොන්ති, අථ නාගා ඔසක්කිත්වා දුතිමය ආලින්මද සුපණ්මණහි සද්ධිං 
එකමතො හුත්වා යුජ්ඣන්ති. එස නමයො සුපණ්ණාදීසුපි. යදා පන තානි

පඤ්චපිඨානානි අසුරාමද්දන්ති, තදාඑකමතොසම්පිණ්ඩිතානිපිතානිපඤ්ච

බලානි ඔසක්කන්ති. අථ චත්තාමරො මහාරාොමනො ගන්ත්වා සක්කස්ස
පවත්තිං ආමරොමචන්ති.සක්මකොමතසංවචනංසුත්වාදියඩ්ඪමයොෙනසතිකං
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පටුන 

මවෙයන්තරථං ආරුය්හ සයං වා නික්ඛමති, එකං වා පුත්තං මපමසති.
එකස්මං පන දිවමස එවං නික්ඛමත්වා අසුමර යුද්මධන අබ්භුග්ගන්ත්වා
සමුද්මද පක්ඛිපිත්වා චතූසු ද්වාමරසු අත්තනා සදිසා පටිමා මාමපත්වා

ඨමපති, තස්මා අසුරා නාගාදමයො ජිනිත්වා ආගතාපි ඉන්දපටිමා දිස්වා 

‘‘සක්මකො නික්ඛන්මතො’’ති පලායන්ති. ඉති සුරානං පටිපක්ඛාති අසුරා, 

මවපචිත්තිපහාරාදාදමයො, මතසංභවනංඅසුරභවනං.තංපනආයාමමතොච

විත්ථාරමතො ච දසසහස්සමයොෙනන්ති දස්මසතුං ‘‘තථා අසුරභවන’’න්ති
වුත්තං. 

අවීචි හානරකයොජම්බුදීකපොචාතිඑත්ථාපි තථා-සද්මදොමයොමෙතබ්මබො, 
අවීචිමහානිරමයො ෙම්බුදීමපො ච තථා දසසහස්සමයොෙනමමවාති අත්මථො.
එත්ථ ච අවීචිමහානිරයස්ස අබ්භන්තරං ආයාමමන ච විත්ථාමරන ච

මයොෙනසතං මහොති, මලොහපථවී මලොහඡදනං එමකකා ච භිත්ති
නවනවමයොෙනිකා මහොති. පුරත්ථිමාය භිත්තියා අච්චි උට්ඨහිත්වා පච්ඡිමං
භිත්තිං ගමහත්වා තං විනිවිජ්ඣිත්වා පරමතො මයොෙනසතං ගච්ඡති.
මසසදිසාසුපි එමසව නමයො. ඉති ොලපරියන්තවමසන ආයාමවිත්ථාරමතො

අට්ඨාරසමයොෙනාධිකානිතීණිමයොෙනසතානිමහොන්ති, පරික්මඛමපනනව 
මයොෙනසතානි චතුපණ්ණාසඤ්ච මයොෙනානි. සමන්තා පන උස්සමදහි

සද්ධිං දසමයොෙනසහස්සං මහොති. කස්මා පමනස නරමකො ‘‘අවීචී’’ති

සඞ්ඛයං ගමතොති? වීචි නාම අන්තරං වුච්චති, තත්ථ ච අග්ගොලානං වා

සත්තානංවාදුක්ඛස්සවාඅන්තරංනත්ථි, තස්මාමසො ‘‘අවීචී’’තිසඞ්ඛයං
ගමතො. තස්ස හි පුරත්ථිමභිත්තිමතො ොලා උට්ඨහිත්වා 
සංසිබ්බමානමයොෙනසතං ගන්ත්වා භිත්තිං විනිවිජ්ඣිත්වා පරමතො
මයොෙනසතං ගච්ඡති. මසසදිසාසුපි එමසව නමයො. එවං ොලානං
නිරන්තරතාය අවීචි. අබ්භන්තමර පනස්ස මයොෙනසතිමක ඨාමන නාළියං

මකොට්මටත්වා පූරිතතිපුපිට්ඨං විය සත්තා නිරන්තරා, ‘‘ඉමස්මං ඨාමන 

සත්මතො අත්ථි, ඉමස්මං ඨාමන නත්ථී’’ති න වත්තබ්බං, ගච්ඡන්තානං

ඨිතානං නිසින්නානං නිපන්නානඤ්ච පච්චමානානං අන්මතො නත්ථි, 
ගච්ඡන්තා ඨිමත වා නිසින්මන වා නිපන්මන වා න බාමධන්ති. එවං
සත්තානං නිරන්තරතාය අවීචි. කායද්වාමර පන ඡ උමපක්ඛාසහගතානි

චිත්තානිඋප්පජ්ෙන්ති, එකං දුක්ඛසහගතං.එවංසන්මතපියථාජිව්හාග්මග
ඡ මධුබින්දූනි ඨමපත්වා එකස්මං තම්බමලොහබින්දුම්හි ඨපිමත

අනුදහනබලවතායතමදවපඤ්ඤායති, ඉතරානිඅබ්මබොහාරිකානි මහොන්ති, 

එවං අනුදහනබලවතාය දුක්ඛමමමවත්ථ නිරන්තරං, ඉතරානි

අබ්මබොහාරිකානීතිති එවං දුක්ඛස්ස නිරන්තරතාය අවීචීති වුච්චති. ‘‘අයඤ්ච

අවීචිමහානිරමයොෙම්බුදීපස්ස මහට්ඨාපතිට්ඨිමතො’’තිවදන්ති. 

ෙම්බුදීමපො පන ආයාමමතො ච විත්ථාරමතො ච 

දසසහස්සමයොෙනපරිමාමණො. තත්ථ ච චතුසහස්සමයොෙනප්පමාමණො
පමදමසො තදුපමභොගීසත්තානං පුඤ්ඤක්ඛයා උදමකන අජ්මඣොත්ථමටො
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‘‘සමුද්මදො’’තිසඞ්ඛයංගමතො. තිසහස්සමයොෙනප්පමාමණමනුස්සාවසන්ති, 
තිසහස්සමයොෙනප්පමාමණහිමවාපතිට්ඨිමතොති මවදිතබ්මබො. 

අපරක ොයානං සත්තසහස්සකයොජනන්තිආදීසු ආයාමමතො ච
විත්ථාරමතො ච පමාණං දස්සිතන්ති මවදිතබ්බං. තත්ථ ෙම්බුදීමපො 

සකටසණ්ඨාමනො, ඡන්නවුතියා පට්ටනමකොටිසතසහස්මසහි
ඡපණ්ණාසරතනාගාමරහි නවනවුතියා මදොණමුඛසතසහස්මසහි තික්ඛත්තුං
මතසට්ඨියා නගරසහස්මසහි ච සමන්නාගමතො. ෙම්බුදීමප කිර ආදිමතො

මතසට්ඨිමත්තානි නගරසහස්සානි උප්පන්නානි, තථා දුතියං, තථා තතියං. 

තානිපනසම්පිණ්මඩත්වාසතසහස්සං, තමතොපරංඅසීතිසහස්සානිචනව

සහස්සානි ච මහොන්ති. කදොණමුෙන්ති ච මහානගරස්ස
ආයුප්පත්තිට්ඨානභූතං පධානඝරං වුච්චති. අපරමගොයාමනො

ආදාසසණ්ඨාමනො, පුබ්බවිමදමහො අඩ්ඪචන්දසණ්ඨාමනො, උත්තරකුරු

පීඨසණ්ඨාමනො. ‘‘තංතංනිවාසීනං තංතංපරිවාරදීපවාසීනඤ්ච මනුස්සානං 

මුඛම්පිතංතංසණ්ඨාන’’න්තිවදන්ති. 

අපි මචත්ථ උත්තරකුරුකානං පුඤ්ඤානුභාවසිද්මධො අයම්පි විමසමසො 
මවදිතබ්මබො. තත්ථ කිර මතසු මතසු පමදමසසු
ඝනනිචිතපත්තසඤ්ඡන්නසාඛාපසාඛා කූටාගාරුපමා මමනොරමා රුක්ඛා

මතසං මනුස්සානං නිමවසනකිච්චං සාමධන්ති. යත්ථ සුඛං නිවසන්ති, 
අඤ්මඤපිතත්ථරුක්ඛාසුොතාසබ්බදාපිපුප්ඵිතග්ගාතිට්ඨන්ති. ෙලාසයාපි
විකසිතපදුමපුණ්ඩරීකමසොගන්ධිකාදිපුප්ඵසඤ්ඡන්නා සබ්බකාලං
පරමසුගන්ධා සමන්තමතොපවායන්තාතිට්ඨන්ති. 

සරීරම්පි මතසංඅතිදීඝතාදිමදොසරහිතං ආමරොහපරිණාහසම්පන්නංෙරාය
අනභිභූතත්තා වලිතපලිතාදිමදොසවිරහිතං යාවතායුකං 
අපරික්ඛීණෙවබලපරක්කමමසොභමමව හුත්වා තිට්ඨති.
අනුට්ඨානඵලූපජීවිතාය න ච මතසං කසිවණිජ්ොදිවමසන

ආහාරපරිමයට්ඨිවමසන දුක්ඛං අත්ථි, තමතො එව න 

දාසදාසීකම්මකරාදිපරිග්ගමහො අත්ථි. න ච තත්ථ 
සීතුණ්හඩංසමකසවාතාතපසරීසපවාළාදිපරිස්සමයො අත්ථි. යථා නාමමත්ථ

ගම්හානං පච්ඡිමම මාමස පච්චූසමවලායං සමසීතුණ්මහො උතු මහොති, 

එවමමවසබ්බකාලංතත්ථසමසීතුණ්මහොවඋතු මහොති, නචමනසංමකොචි
උපඝාමතොවිමහසාවාඋප්පජ්ෙති. 

අකට්ඨපාකිමමමව සාලිං අකණං අථුසං සුද්ධං සුගන්ධං තණ්ඩුලඵලං 
නිද්ධූමඞ්ගාමරන අග්ගනා පචිත්වා පරිභුඤ්ෙන්ති. තත්ථ කිර 

මෙොතිකපාසාණානාමමහොන්ති, අථමතතමයොපාසාමණඨමපත්වාතත්ථ

උක්ඛලිං ආමරොමපන්ති, පාසාමණහි මතමෙො සමුට්ඨහිත්වා තං පාමචති, 

අඤ්මඤො සූමපො වා බයඤ්ෙමනො වා න මහොති, භුඤ්ෙන්තානං
චිත්තානුකූමලොමයවස්සරමසොමහොති.තංපනභුඤ්ෙන්තානංමනසංකුට්ඨං 
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ගණ්මඩො කිලාමසො මසොමසො කාමසො අපමාමරො ෙමරොති එවමාදිමකො න

මකොචි මරොමගො උප්පජ්ෙති. මත තං ඨානං සම්පත්තානං මදන්තිමයව, 

මච්ඡරියචිත්තං නාම මනව මහොති, බුද්ධපච්මචකබුද්ධාදමයොපි මහිද්ධිකා
තත්ථ ගන්ත්වා පිණ්ඩපාතං ගණ්හන්ති. න ච මත ඛුජ්ො වා වාමනා වා
කාණාවාකුණීවාඛඤ්ොවාපක්ඛහතාවාවිකලඞ්ගාවා විකලින්ද්රියාවා
මහොන්ති. 

ඉත්ථිමයොපි තත්ථ නාතිදීඝා නාතිරස්සා නාතිකිසා නාතිථූලා 
නාතිකාළිකානාච්මචොදාතාමසොභග්ගප්පත්තරූපාමහොන්ති.තථාහිදීඝඞ්ගුලී
තම්බනඛා අලම්බථනා තනුමජ්ඣා පුණ්ණචන්දමුඛී විසාලක්ඛී මුදුගත්තා
සහිමභොරූ ඔදාතදන්තා ගම්භීරනාභී තනුෙඞ්ඝා දීඝනීතිලමවල්ලිතමකසී
පුථුලසුස්මසොණී නාතිමලොමා නාමලොමා සුභගා උතුසුඛසම්ඵස්සා සණ්හා

සඛිලසම්භාසා නානාභරණවිභූසිතා විචරන්ති, සබ්බදාපි 
මසොළසවස්සුද්මදසිකාවියමහොන්ති. 

පුරිසාපි පඤ්චවීසතිවස්සුද්මදසිකා විය, න පුත්තා මාතාදීසු රජ්ෙන්ති, 
අයං තත්ථ ධම්මතා. සත්තාහිකමමව ච තත්ථ ඉත්ථිපුරිසා කාමරතියා 

විහරන්ති, තමතො වීතරාගා විය යථාසුඛං ගච්ඡන්ති, න තත්ථ ඉධ විය
ගබ්මභොක්කන්තිමූලකං ගබ්භපරිහරණමූලකං වා දුක්ඛං විොයනමූලකං වා

දුක්ඛං මහොති, රත්තකඤ්චුකමතොකඤ්චනපටිමාවියදාරකාමාතුකුච්ඡිමතො

අමක්ඛිතා එව මසම්හාදිනා සුමඛමනව නික්ඛමන්ති, අයං තත්ථ ධම්මතා.
මාතා පන පුත්තං වා ධීතරං වා විොයිත්වා මතසං විචරණකප්පමදමස
ඨමපත්වා අනමපක්ඛා යථාරුචි ගච්ඡති. මතසං තත්ථ සයිතානං මය

පස්සන්තිපුරිසාවාඉත්ථිමයොවා, මතඅත්තමනොඅඞ්ගුලිමයොඋපනාමමන්ති, 

මතසං කම්මබමලන තමතො ඛීරං පවත්තති, මතන මත දාරකා යාමපන්ති.
එවංපනවඩ්ඪන්තා කතිපයදිවමසමයවලද්ධබලාහුත්වාදාරිකාඉත්ථිමයො

උපගච්ඡන්ති, දාරකාපුරිමස. 

කප්පරුක්ඛමතො එව ච මතසං තත්ථ වත්ථාභරණානි නිප්ඵජ්ෙන්ති. 
නානාවිරාගවණ්ණවිචිත්තානිහිවත්ථානිසුඛුමානිමුදුසුඛසම්ඵස්සානිතත්ථ
තත්ථ කප්පරුක්මඛසු ඔලම්බන්තානි තිට්ඨන්ති. 
නානාවිධරංසිොලසමුජ්ෙලවිවිධවණ්ණරතනවිනද්ධානි 
අමනකවිධමාලාකම්මලතාකම්මභිත්තිකම්මවිචිත්තානි 

සීසූපගගීවූපගකටූපගහත්ථූපගපාදූපගානි මසොවණ්ණමයානි ආභරණානි ච
කප්පරුක්ඛමතො ඔලම්බන්ති. තථා
වීණාමුදිඞ්ගපණවසම්මතාළසඞ්ඛවංසමවතාළපරිවාරාදීනි 

වල්ලකීපභඋතිකානි තූරියභණ්ඩානිපි තමතො ඔලම්බන්ති. තත්ථ ච බහූ

ඵලරුක්ඛාකුම්භමත්තානිඵලානිඵලන්ති, මධුරරසානියානිපරිභුඤ්ජිත්වා
මත සත්තාහම්පිඛුප්පිපාසාහිනබාධීයන්ති. 
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පටුන 

නජ්මෙොපිතත්ථසුවිසුද්ධෙලාසුපතිත්ථාරමණීයාඅකද්දමා වාලුකතලා
නාතිසීතා නාතිඋණ්හා සුරභිගන්ධීහි ෙලෙපුප්මඵහි සඤ්ඡන්නා සබ්බකාලං 

සුරභී වායන්තිමයො සන්දන්ති, න තත්ථ කණ්ටකිනා කක්ඛළගච්ඡලතා

මහොන්ති, අකණ්ටකා පුප්ඵඵලසච්ඡන්නා එව මහොන්ති, චන්දනනාගරුක්ඛා
සයමමව රසං පග්ඝරන්ති. නහායිතුකාමා ච නදීතිත්මථ එකජ්ඣං
වත්ථාභරණානි ඨමපත්වා නදිං ඔතරිත්වා නහායිත්වා උත්තිණ්ණා

උත්තිණ්ණාඋපරිට්ඨිමංඋපරිට්ඨිමංවත්ථාභරණංගණ්හන්ති, නමතසං එවං

මහොති‘‘ඉදංමම, ඉදංපරස්සා’’ති.තමතොඑවනමතසංමකොචිවිග්ගමහොවා

විවාමදොවා, සත්තාහිකාඑවචමනසංකාමරතිකීළාමහොති, තමතොවීතරාගා

විය විචරන්ති. යත්ථ ච රුක්මඛ සයිතුකාමා මහොන්ති, තත්මථව සයනං
උපලබ්භති. 

මමත ච සත්මත න මරොදන්ති න මසොචන්ති, තඤ්ච මණ්ඩයිත්වා
නික්ඛිපන්ති. තාවමදව ච තථාරූපා සකුණා උපගන්ත්වා මතං දීපන්තරං 

මනන්ති, තස්මාසුසානංවාඅසුචිට්ඨානංවාතත්ථනත්ථි, නචතමතොමතා
නිරයං වා තිරච්ඡානමයොනිං වා මපත්තිවිසයං වා උපපජ්ෙන්ති.

‘‘ධම්මතාසිද්ධස්ස පඤ්චසීලස්ස ආනුභාමවන මත මදවමලොමක

නිබ්බත්තන්තී’’ති වදන්ති. වස්සසහස්සමමව ච මනසං සබ්බකාලං 

ආයුප්පමාණං, සබ්බමමතං මනසං පඤ්චසීලං විය ධම්මතාසිද්ධමමවාති
මවදිතබ්බං. 

තදන්තකරසූතිමතසංචක්කවාළානං අන්තමරසු. ක ොෙන්තරිෙනරයාති

මලොකානං මලොකධාතූනං අන්තමරො විවමරො මලොකන්තමරො, තත්ථ භවා

මලොකන්තරිකා, නිරයා. තිණ්ණඤ්හි සකටචක්කානං පත්තානං වා
අඤ්ඤමඤ්ඤංආසන්නභාමවනඨපිතානංඅන්තරසදිමසසුතිණ්ණංතිණ්ණං
චක්කවාළානං අන්තමරසු එමකමකො මලොකන්තරිකනිරමයො. මසො පන
පරිමාණමතො අට්ඨමයොෙනසහස්සප්පමාමණො මහොති නිච්චවිවමටො මහට්ඨා
උපරි ච මකනචි න පිහිමතො. යථා හි මහට්ඨා උදකස්ස පිධායිකා පථවී 

නත්ථීති අසංවුතා මලොකන්තරිකනිරයා, එවං උපරිපි චක්කවාමළසු විය
මදවවිමානානං අභාවමතො අසංවුතා අපිහිතා
චක්ඛුවිඤ්ඤාණුප්පත්තිනිවාරණසමත්මථනච අන්ධකාමරනසමන්නාගතා. 
තත්ථකිරචක්ඛුවිඤ්ඤාණංනොයතිආමලොකස්සඅභාවමතො.තීසුදීමපසු
එකප්පහාමරන ආමලොකකරණසමත්ථාපි චන්දිමසූරියාතත්ථආමලොකංන
දස්මසන්ති. මත හි යුගන්ධරසමප්පමාමණ ආකාසප්පමදමස විචරණමතො

චක්කවාළපබ්බතස්ස මවමජ්මඣන විචරන්ති, චක්කවාළපබ්බතඤ්ච 

අතික්කම්ම මලොකන්තරිකනිරයා, තස්මා මත තත්ථ ආමලොකං න
දස්මසන්තීති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං නුප්පජ්ෙති. යදා පන 

සබ්බඤ්ඤුමබොධිසත්තස්ස පටිසන්ධිග්ගහණාදීසු ඔභාමසො උප්පජ්ෙති, තදා 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ෙති. ‘‘අඤ්මඤපි කිර මභො සන්ති සත්තා

ඉධූපපන්නා’’තිතං දිවසංඅඤ්ඤමඤ්ඤංපස්සන්ති.අයංපනඔභාමසොඑකං
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යාගුපානමත්තම්පිනතිට්ඨති, අච්ඡරාසඞ්ඝාටමත්තමමවවිජ්මෙොභාමසොවිය

නිච්ඡරිත්වා‘‘කිංඉද’’න්ති භණන්තානංමයවඅන්තරධායති. 

කිංපනකම්මංකත්වාතත්ථසත්තානිබ්බත්තන්තීති? භාරියං දාරුණං
ගරුකං මාතාපිතූනං ධම්මකසමණබ්රාහ්මණානඤ්ච උපරි අපරාධං
අඤ්ඤඤ්ච දිවමස දිවමසපාණවධාදිං සාහසිකකම්මංකත්වාඋප්පජ්ෙන්ති
තම්බපණ්ණිදීමප අභයමචොරනාගමචොරාදමයො විය. මතසං අත්තභාමවො

තිගාවුතිමකො මහොති, වග්ගුලීනං විය දීඝනඛා මහොන්ති. මත රුක්මඛ

වග්ගුලිමයො විය නමඛහි චක්කවාළපාමද ලග්ගන්ති, යදා සංසප්පන්තා

අඤ්ඤමඤ්ඤස්සහත්ථපාසගතාමහොන්ති, අථ ‘‘භක්මඛොමනොලද්මධො’’ති
මඤ්ඤමානා ඛාදනත්ථං ගණ්හිතුං උපක්කමන්තා විපරිවත්තිත්වා

මලොකසන්ධාරමක උදමක පතන්ති, වාමත පහරන්මතපි මධුකඵලානි විය 

ඡිජ්ජිත්වා උදමක පතන්ති, පතිතමත්තාව අච්චන්තඛාමර උදමක
පිට්ඨපිණ්ඩං විය විලීයන්ති අතිසීතලභාවමතො ආතපසන්තාපාභාමවන.
අතිසීතලභාවමමව හි සන්ධාය අච්චන්තඛාරතා වුත්තා. න හි තං
කප්පසණ්ඨහනඋදකං සම්පත්තිකරමහාමමඝවුට්ඨං පථවීසන්ධාරකං

කප්පවිනාසකඋදකංවියඛාරංභවිතුංඅරහති.තථාහිසතිපථවීපි විලීමයයය, 
මතසං වා පාපකම්මබමලනමපතානං පකතිඋදකස්ස පුබ්බමඛළභාවාපත්ති

විය තස්ස උදකස්ස තදා ඛාරභාවප්පත්ති මහොතීති වුත්තං ‘‘අච්චන්තඛාමර

උදමක පිට්ඨපිණ්ඩංවියවිලීයන්තී’’ති. 

අනන්තානීති අපරිමාණානි, ‘‘එත්තකානීති’’ති අඤ්මඤහි මනිතුං
අසක්කුමණයයානි. තානි ච භගවා අනන්මතන බුද්ධඤාමණන අමවදි 

‘‘අනන්මතො ආකාමසො, අනන්මතො සත්තනිකාමයො, අනන්තානි

චක්කවාළානීති’’ති.තිවිධම්පිහි අනන්තංබුද්ධඤාමණනපරිච්ඡින්දතිසයම්පි

අනන්තත්තා. යාවතකඤ්හි මඤයයං, තාවතකංඤාණං. යාවතකංඤාණං, 

තාවතකමමව මඤයයං. මඤයයපරියන්තිකං ඤාණං, ඤාණපරියන්තිකං

මඤයයන්ති. මතන වුත්තං ‘‘අනන්කතන බුද්ධඤාකණන අකවදී’’තිආදි.
අනන්තතා චස්ස අනන්තමඤයයප්පටිවිජ්ඣමනමනව මවදිතබ්බා තත්ථ

අප්පටිහතචාරත්තා. ඉදානි යථාවුත්තමත්ථං නිගමමන්මතොආහ ‘‘එව ස්ස

ඔොසක ොකෙොපිසබ්බථාවිදිකතො’’ති. 

අපි මචත්ථ විවට්ටාදීනම්පි විදිතතා වත්තබ්බා, තස්මා විවට්ටාදමයොපි

ආදිමතො පභුති එවං මවදිතබ්බා – සංවට්මටො සංවට්ටට්ඨායී විවට්මටො
විවට්ටට්ඨායීති කප්පස්ස චත්තාරි අසඞ්මඛයයයානි. තත්ථ සංවට්ටනං

විනස්සනං සංවට්කටො, විනස්සමාමනො අසඞ්මඛයයයකප්මපො. මසො පන

අත්ථමතො කාමලොමයව, තදා පවත්තමානසඞ්ඛාරවමසනස්ස විනාමසො 

මවදිතබ්මබො.සංවට්ටමතොඋද්ධංතථාඨායීකාමලො සංවට්ටට්ඨායී. විවට්ටනං

නිබ්බත්තනං වඩ්ඪනං වා විවට්කටො, වඩ්ඪමාමනො අසඞ්මඛයයයකප්මපො.

මසොපි අත්ථමතො කාමලොමයව, තදා පවත්තමානසඞ්ඛාරවමසනස්ස වඩ්ඪි 
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මවදිතබ්බා.විවට්ටමතොඋද්ධං තථාඨායීකාමලො විවට්ටට්ඨායී. තත්ථතමයො
සංවට්ටා මතමෙොසංවට්මටො ආමපොසංවට්මටො වාමයොසංවට්මටොති. තිස්මසො
සංවට්ටසීමා ආභස්සරා සුභකිණ්හා මවහප්ඵලාති. යදා කප්මපො මතමෙන

සංවට්ටති, තදා ආභස්සරමතො මහට්ඨා අග්ගනා ඩය්හති. යදා ආමපන

සංවට්ටති, තදා සුභකිණ්හමතො මහට්ඨා උදමකන විලීයති. යදා වායුනා

සංවට්ටති, තදාමවහප්ඵලමතොමහට්ඨා වාමතනවිද්ධංසති. 

විත්ථාරමතොපනතීසුපිසංවට්ටකාමලසුඑකංබුද්ධක්මඛත්තං විනස්සති.
බුද්ධක්මඛත්තං නාම තිවිධං මහොති ොතික්මඛත්තං ආණාක්මඛත්තං 

විසයක්මඛත්තඤ්ච. තත්ථ ජාතික්කෙත්තං දසසහස්සචක්කවාළපරියන්තං

මහොති, යංතථාගතස්ස පටිසන්ධිග්ගහණාදීසුකම්පති. යත්තමකහි ඨාමන
තථාගතස්ස පටිසන්ධිඤාණාදිඤාණානුභාමවො පුඤ්ඤඵලසමුත්මතජිමතො

සරමසමනව පටිවිෙම්භති, තං සබ්බම්පි බුද්ධඞ්කුරස්ස

නිබ්බත්තනක්මඛත්තංනාමාති බුද්ධක්මඛත්තන්තිවුච්චති. ආණාක්කෙත්තං 

පන මකොටිසතසහස්සචක්කවාළපරියන්තං, යත්ථ රතනසුත්තං (ඛු. පා. 6.1

ආදමයො; සු.නි.224 ආදමයො)ඛන්ධපරිත්තං(අ.නි.4.67; ො.1.2.105-106; 

චූළව.251ආදමයො) ධෙග්ගපරිත්තං(සං.නි.1.249) ආටානාටියපරිත්තං(දී.

නි. 3.275ආදමයො) මමොරපරිත්තන්ති (ො. 1.2.17-18) ඉමමසං පරිත්තානං
ආනුභාමවො වත්තති. ඉද්ධිමා හි මචමතොවසිප්පත්මතො
ආණාක්මඛත්තපරියාපන්මනයත්ථකත්ථචි චක්කවාමළඨත්වා අත්තමනො 
අත්ථාය පරිත්තං කත්වා තත්මථව අඤ්ඤං චක්කවාළං ගමතොපි
කතපරිත්මතො එව මහොති. එකචක්කවාමළ ඨත්වා සබ්බසත්තානං අත්ථාය
පරිත්මත කමත ආණාක්මඛත්මත සබ්බසත්තානම්පි අභිසම්භුණාමතව

පරිත්තානුභාමවො තත්ථ මදවතාහි පරිත්තානං සම්පටිච්ඡිතබ්බමතො, තස්මා

තංආණාක්මඛත්තන්තිවුච්චති. විසයක්කෙත්තං පනඅනන්තං අපරිමාණං.

අනන්තාපරිමාමණසුහි චක්කවාමළසුයංයංතථාගමතොආකඞ්ඛති, තංතං
ොනාති ආකඞ්ඛප්පටිබද්ධවුත්තිතාය බුද්ධඤාණස්ස. එවමමමතසු තීසු

බුද්ධක්මඛත්මතසු එකං ආණාක්මඛත්තං විනස්සති, තස්මං පන
විනස්සන්මතොතික්මඛත්තංවිනට්ඨමමවමහොති.විනස්සන්තම්පිඑකමතොව 

විනස්සති, සණ්ඨහන්තම්පි එකමතොව සණ්ඨහති, තස්මසවං විනාමසො
සණ්ඨහනඤ්ච මවදිතබ්බං. 

යස්මං සමමය කප්මපො අග්ගනා නස්සති, ආදිමතොව
කප්පවිනාසකමහාමමමඝො උට්ඨහිත්වා මකොටිසතසහස්සචක්කවාමළ එකං

මහාවස්සංවස්සති, මනුස්සා තුට්ඨාසබ්බබීොනිනීතිහරිත්වාවපන්ති, සස්මසසු
පන මගොඛායිතමත්මතසු ොමතසු ගද්රභරවං රවන්මතො එකබින්දුම්පි න

වස්සති, තදාපච්ඡින්නපච්ඡින්නමමවමහොති වස්සං.ඉදංසන්ධායහිභගවතා

‘‘මහොති මසො, භික්ඛමව, සමමයො යං බහූනි වස්සානි බහූනි වස්සසතානි

බහූනිවස්සසහස්සානිබහූනිවස්සසතසහස්සානිමදමවොනවස්සතී’’ති (අ. 

නි. 7.66) වුත්තං. වස්සූපජීවිමනොපි සත්තා කාලං කත්වා
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පටුන 

පරිත්තාභාදිබ්රහ්මමලොමක නිබ්බත්තන්ති, පුප්ඵඵලූපජීවිනිමයො ච මදවතා.

එවං දීමඝ අද්ධාමන වීතිවත්මත තත්ථ තත්ථ උදකං පරික්ඛයං ගච්ඡති, 

අථානුපුබ්මබන මච්ඡකච්ඡපාපි කාලං කත්වා බ්රහ්මමලොමක නිබ්බත්තන්ති
මනරයිකසත්තාපි. තත්ථ මනරයිකා සත්තමසූරියපාතුභාමව විනස්සන්තීති
එමක. 

ඣානං පන විනා නත්ථි බ්රහ්මමලොමක නිබ්බත්ති, එමතසඤ්ච මකචි 

දුබ්භික්ඛපීළිතා, මකචි අභබ්බා ඣානාධිගමාය, මත කථං තත්ථ

නිබ්බත්තන්තීති? මදවමලොමක පටිලද්ධජ්ඣානවමසන. තදා හි

‘‘වස්සසතසහස්සස්ස අච්චමයන කප්පවුට්ඨානං භවිස්සතී’’ති මලොකබූහා
නාමකාමාවචරමදවාමුත්තසිරාවිකිණ්ණමකසාරුදම්මුඛා අස්සූනිහත්මථහි
පුඤ්ඡමානා රත්තවත්ථනිවත්ථා අතිවිය විරූපමවසධාරිමනො හුත්වා 

මනුස්සපමථ විචරන්තා එවං ආමරොමචන්ති ‘‘මාරිසා මාරිසා ඉමතො

වස්සසතසහස්සස්ස අච්චමයන කප්පවුට්ඨානං භවිස්සති, අයං මලොමකො

විනස්සිස්සති, මහාසමුද්මදොපි උස්සුස්සිස්සති, අයඤ්ච මහාපථවීසිමනරුච

පබ්බතරාො ඩය්හිස්සන්ති විනස්සිස්සන්ති, යාව බ්රහ්මමලොකා

මලොකවිනාමසො භවිස්සති, මමත්තං මාරිසා භාමවථ, කරුණං, මුදිතං, 

උමපක්ඛං මාරිසා භාමවථ, මාතරං උපට්ඨහථ, පිතරං උපට්ඨහථ, කුමල 

මෙට්ඨාපචායිමනො මහොථා’’ති. මත පන මදවා මලොකං බූමහන්ති

සම්පිණ්මඩන්තීති ‘‘ක ොෙබූහා’’ති වුච්චන්ති. මත කිර දිස්වා මනුස්සා
යත්ථ කත්ථචි ඨිතාපි නිසින්නාපි සංමවගොතා සම්භමප්පත්තාව හුත්වා
මතසංආසන්මනඨාමන සන්නිපතන්ති. 

කථංපමනමතකප්පවුට්ඨානංොනන්තීති? ‘‘ධම්මතායසඤ්මචොදිතා’’ති 

ආචරියා. ‘‘තාදිසනිමත්තදස්සමනනා’’ති එමක. ‘‘බ්රහ්මමදවතාහි

උමයයොජිතා’’තිඅපමර. මතසං පනවචනංසුත්වා මයභුමයයනමනුස්සා ච
භුම්මමදවතා ච සංමවගොතා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුදුචිත්තා හුත්වා මමත්තාදීනි
පුඤ්ඤානි කරිත්වා මදවමලොමක නිබ්බත්තන්ති. තත්ථ දිබ්බසුධාමභොෙනං
භුඤ්ජිත්වා තමතො වාමයොකසිමණ පරිකම්මං කත්වා ඣානං පටිලභන්ති.
මදවානං කිර සුඛසම්ඵස්සවාතග්ගහණපඅචමයන වාමයොකසිමණඣානානි 

සුමඛමනව ඉජ්ඣන්ති. තදඤ්මඤ පන ආපායිකා සත්තා
අපරාපරියමවදනීතිමයන කම්මමන මදවමලොමක නිබ්බත්තන්ති.
අපරාපරියමවදනීතියකම්මරහිමතො හි සංසාමර සංසරන්මතො නාම සත්මතො
නත්ථි. මතපි තත්ථ තමථව ඣානං පටිලභන්ති. එවං මදවමලොමක 
පටිලද්ධජ්ඣානවමසන සබ්මබපි බ්රහ්මමලොමක නිබ්බත්තන්ති. ඉදඤ්ච
මයභුයයවමසන වුත්තං. 

මකචි පන ‘‘අපායසත්තා සංවට්ටමානමලොකධාතූහි අඤ්මඤසු
මලොකධාතූසුපි නිබ්බත්තන්ති. න හි සබ්මබ අපායසත්තා තදා
රූපාරූපභමවසු උප්පජ්ෙන්තීති සක්කා විඤ්ඤාතුං අපාමයසු දීඝායුකානං



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 
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පටුන 

මදවමලොකූපපත්තියා අසම්භවමතො. නියතමච්ඡාදිට්ඨිමකො පන

විනස්සමාමනපි කප්මප නිරයමතො න මුච්චතිමයව, තස්මා මසො තත්ථ
අනිබ්බත්තිත්වා පිට්ඨිචක්කවාමළ නිබ්බත්තති. නියතමච්ඡාදිට්ඨියා හි
සමන්නාගතස්ස භවමතො වුට්ඨානං නාම නත්ථි. තාය හි සමන්නාගතස්ස

මනව සග්මගො අත්ථි, න මග්මගො, තස්මා මසො සංවට්ටමානචක්කවාළමතො
අඤ්ඤත්ථ නිරමය නිබ්බත්තිත්වා පච්චති. කිං පන පිට්ඨිචක්කවාළං න

ඣායතීති? ඣායති. තස්මං ඣායමාමනපි එස ආකාමස එකස්මං පමදමස 

පච්චතී’’තිවදන්ති. 

වස්සූපච්මඡදමතො පන උද්ධං දීඝස්ස අද්ධුමනො අච්චමයන දුතිමයො 

සූරිමයො පාතුභවති, පාතුභූමත පන තස්මං මනව රත්තිපරිච්මඡමදො, න

දිවාපරිච්මඡමදො පඤ්ඤායති.එමකොසූරිමයොඋට්මඨති, එමකොඅත්ථංගච්ඡති, 

අවිච්ඡින්නසූරියසන්තාමපොව මලොමකො මහොති. යථා ච
කප්පවුට්ඨානකාලමතො පුබ්මබ උප්පන්නසූරියවිමාමන සූරියමදවපුත්මතො 

මහොති, එවං කප්පවිනාසකසූරිමය නත්ථි. කප්පවුට්ඨානකාමල පන යථා

අඤ්මඤකාමාවචරමදවා, එවංසූරියමදවපුත්මතොපිඣානංනිබ්බත්මතත්වා
බ්රහ්මමලොකං උපපජ්ෙති. සූරියමණ්ඩලං පන පභස්සරතරඤ්මචව
මතෙවන්තතරඤ්ච හුත්වා පවත්තති. තං අන්තරධායිත්වා අඤ්ඤමමව 
උප්පජ්ෙතීති අපමර. තත්ථ පකතිසූරිමය වත්තමාමනආකාමස වලාහකාපි

ධූමසිඛාපි වත්තන්ති, කප්පවිනාසකසූරිමය වත්තමාමන විගතධූමවලාහකං
ආදාසමණ්ඩලං විය නිම්මලං නභං මහොති. ඨමපත්වා පඤ්ච මහානදිමයො
මසසකුන්නදිආදීසුඋදකංසුස්සති. 

තමතොපි දීඝස්සඅද්ධුමනොඅච්චමයනතතිමයො සූරිමයොපාතුභවති, යස්ස
පාතුභාවාමහානදිමයොපිසුස්සන්ති. 

තමතොපිදීඝස්සඅද්ධුමනොඅච්චමයනචතුත්මථොසූරිමයොපාතුභවති, යස්ස
පාතුභාවා හිමවති මහානදීනං පභවා සීහප්පපාතදමහො මන්දාකිනීතිදමහො
කණ්ණමුණ්ඩදමහො රථකාරදමහො අමනොතත්තදමහො ඡද්දන්තදමහො
කුණාලදමහොතිඉමමසත්තමහාසරාසුස්සන්ති. 

තමතොපි දීඝස්ස අද්ධුමනො අච්චමයන පඤ්චමමො සූරිමයො පාතුභවති, 
යස්ස පාතුභාවා අනුපුබ්මබන මහාසමුද්මද අඞ්ගුලිපබ්බමතමනමත්තම්පි
උදකංනසණ්ඨාති. 

තමතොපිදීඝස්සඅද්ධුමනොඅච්චමයනඡට්මඨොසූරිමයොපාතුභවති, යස්ස 
පාතුභාවා සකලචක්කවාළං එකධූමං මහොති පරියාදින්නසිමනහං ධූමමන.
යාය හි ආමපොධාතුයා තත්ථ තත්ථ පථවීධාතු ආබන්ධත්තා සම්පිණ්ඩිතා

හුත්වාතිට්ඨති, සා ඡට්ඨසූරියපාතුභාමවනපරික්ඛයංගච්ඡති.යථාචිදං, එවං 
මකොටිසතසහස්සචක්කවාළානිපි. 
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තමතොපි දීඝස්ස අද්ධුමනො අච්චමයන සත්තමමො සූරිමයො පාතුභවති, 
යස්ස පාතුභාවා සකලචක්කවාළං එකොලං මහොති සද්ධිං

මකොටිසතසහස්සචක්කවාමළහි, මයොෙනසතිකාදිමභදානි සිමනරුකූටානි
පලුජ්ජිත්වා ආකාමසමයව අන්තරධායන්ති. සා අග්ගොලා උට්ඨහිත්වා
චාතුමහාරාජිමක ගණ්හාති. තත්ථ කනකවිමානරතනවිමානමණිවිමානානි
ඣාමපත්වා තාවතිංසභවනං ගණ්හාති. එමතමනවූපාමයන යාව 

පඨමජ්ඣානභූමං ගණ්හාති, තත්ථ තමයොපි බ්රහ්මමලොමක ඣාමපත්වා

ආභස්සමරආහච්ච තිට්ඨති.සායාවඅණුමත්තම්පිසඞ්ඛාරගතංඅත්ථි, තාව
නනිබ්බායති. සබ්බසඞ්ඛාරපරික්ඛයා පනසප්පිමතලජ්ඣාපනග්ගසිඛා විය
ඡාරිකම්පි අනවමසමසත්වා නිබ්බායති. මහට්ඨාආකාමසන සහ
උපරිආකාමසොඑමකොමහොතිමහන්ධකාමරො. 

එවං එකමසඞ්මඛයයයං එකඞ්ගණං හුත්වා ඨිමත මලොකසන්නිවාමස 

මලොකස්ස සණ්ඨානත්ථාය මදමවො වස්සිතුං ආරභති, ආදිමතොව
අන්තරට්ඨමක හිමපාමතො විය මහොති. තමතො කණමත්තා තණ්ඩුලමත්තා
මුග්ගමාසබදරආමලකඑළාලුකකුම්භණ්ඩඅලාබුමත්තා උදකධාරා හුත්වා
අනුක්කමමන 

උසභද්මවඋසභඅඩ්ඪගාවුතගාවුතඅඩ්ඪමයොෙනමයොෙනද්විමයොෙන…මප.… 
මයොෙනසතමයොෙනසහස්සමත්තා හුත්වා
මකොටිසතසහස්සචක්කවාළගබ්භන්තරං යාව අවිනට්ඨබ්රහ්මමලොකා
පූමරත්වා අන්තරධායති. තං උදකං මහට්ඨා ච තිරියඤ්ච වාමතො 
සමුට්ඨහිත්වාඝනංකමරොතිපරිවටුමංපදුමනීතිපත්මතඋදකබින්දුසදිසං. 

කථංතාවමහන්තංඋදකරාසිංඝනංකමරොතීතිමච? විවරසම්පදානමතො 
වාතස්සාති. තඤ්හිස්ස තහිං තහිං විවරං මදති. තං එවං වාමතන
සම්පිණ්ඩියමානං ඝනං කරියමානං පරික්ඛයමානං අනුපුබ්මබන මහට්ඨා

ඔතරති.ඔතිණ්මණඔතිණ්මණඋදමක බ්රහ්මමලොකට්ඨාමනබ්රහ්මමලොමකො, 
උපරිචතුකාමාවචරමදවමලොකට්ඨාමන ච මදවමලොකා පාතුභවන්ති.
චාතුමහාරාජිකතාවතිංසභවනානි පන පථවීසම්බන්ධතාය න තාව

පාතුභවන්ති. පුරිමපථවිට්ඨානංඔතිණ්මණපනබලවවාතාඋප්පජ්ෙන්ති, මත

තං පිහිතද්වාමර ධම්මකරමණඨිතඋදකමවනිරුස්සාසංකත්වාරුම්භන්ති. 

මධුමරොදකං පරික්ඛයංගච්ඡමානංඋපරිරසපථවිංසමුට්ඨාමපති, උදකපිට්මඨ
උප්පලිනීතිපත්තං විය පථවී සණ්ඨාති. සා වණ්ණසම්පන්නා මචව මහොති
ගන්ධරසසම්පන්නා ච නිරුදකපායාසස්ස උපරි පටලං විය. එත්ථ පන

මහාමබොධිපල්ලඞ්කට්ඨානං විනස්සමාමන මලොමක පච්ඡා විනස්සති, 
සණ්ඨහමාමනපඨමංසණ්ඨහතීතිමවදිතබ්බං. 

තදාචආභස්සරබ්රහ්මමලොමකපඨමතරාභිනිබ්බත්තාසත්තාආයුක්ඛයා 

වාපුඤ්ඤක්ඛයාවාතමතොචවිත්වාඔපපාතිකාහුත්වාඉධූපපජ්ෙන්ති, මත

මහොන්ති සයංපභාඅන්තලික්ඛචරා, මතතංරසපථවිංසායිත්වාතණ්හාභිභූතා
ආලුප්පකාරකං පරිභුඤ්ජිතුං උපක්කමන්ති. අථ මතසං සයංපභා
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අන්තරධායති, අන්ධකාමරොමහොති.මත අන්ධකාරංදිස්වාභායන්ති.තමතො
මතසං භයං නාමසත්වා සූරභාවං ෙනයන්තං පරිපුණ්ණපඤ්ඤාසමයොෙනං

සූරියමණ්ඩලං පාතුභවති. මත තං දිස්වා ‘‘ආමලොකං පටිලභිම්හා’’ති

හට්ඨතුට්ඨා හුත්වා ‘‘අම්හාකං භීතානං භයං නාමසත්වා සූරභාවං 

ෙනයන්මතොඋට්ඨිමතො, තස්මාසූරිමයොමහොතූ’’ති සූරිකයොත්මවවස්සනාමං
කමරොන්ති. 

අථ සූරිමය දිවසං ආමලොකං කත්වා අත්ථඞ්ගමත ‘‘යම්පි ආමලොකං 

ලභිම්හ, මසොපි මනො නට්මඨො’’ති පුන භීතා මහොන්ති. මතසං එවං මහොති

‘‘සාධු වතස්ස, සමච අඤ්ඤං ආමලොකං ලමභයයාමා’’ති. මතසං චිත්තං
ඤත්වා විය එකූනපඤ්ඤාසමයොෙනං චන්දමණ්ඩලං පාතුභවති. මත තං

දිස්වාභිමයයොමසො මත්තාය හට්ඨතුට්ඨාහුත්වා‘‘අම්හාකංඡන්දංඤත්වාවිය

උට්ඨිමතො, තස්මාචන්මදො මහොතූ’’ති චන්කදොත්මවවස්සනාමංකමරොන්ති. 

එවං චන්දිමසූරිමයසු පාතුභූමතසු නක්ඛත්තානි තාරකරූපානි 

පාතුභවන්ති, තමතො පභුති රත්තින්දිවා පඤ්ඤායන්ති, අනුක්කමමන ච 

මාසඩ්ඪමාසඋතුසංවච්ඡරා, චන්දිමසූරියානං පාතුභූතදිවමසමයව 
සිමනරුචක්කවාළහිමවන්තපබ්බතා දීපසමුද්දා ච පාතුභවන්ති. මත ච මඛො

අපුබ්බංඅචරිමං ඵග්ගුණපුණ්ණමදිවමසමයවපාතුභවන්ති.කථං? යථානාම

කඞ්ගුභත්මත පච්චමාමන එකප්පහාමරමනව පුබ්බුළකා උට්ඨහන්ති, එමක

පමදසා ථූපථූපා මහොන්ති, එමක නින්නනින්නා, එමක සමසමා, එවමමව

ථූපථූපට්ඨාමන පබ්බතා මහොන්ති, නින්නනින්නට්ඨාමන සමුද්දා, 
සමසමට්ඨාමනදීපාති. 

අථ මතසං සත්තානං රසපථවිං පරිභුඤ්ෙන්තානං කම්මමන එකච්මච 

වණ්ණවන්මතො මහොන්ති, එකච්මච දුබ්බණ්ණා මහොන්ති. තත්ථ

වණ්ණවන්මතො දුබ්බණ්මණ අතිමඤ්ඤන්ති, මතසං අතිමානපච්චයා සාපි 

රසපථවී අන්තරධායති, භූමපප්පටකෙො පාතුභවති. අථ මනසං මතමනව

නමයන මසොපි අන්තරධායති, අථ පදා තා පාතුභවති. මතමනව නමයන

සාපි අන්තරධායති, අකට්ඨපාමකො සාලි පාතුභවති අකමණො අථුමසො
සුගන්මධොතණ්ඩුලඵමලො.තමතොමනසංභාෙනානිඋප්පජ්ෙන්ති.මතසාලිං

භාෙමන ඨමපත්වාපාසාණපිට්ඨියංඨමපන්ති, සයමමවොලසිඛාඋට්ඨහිත්වා

තංපචති.මසොමහොති ඔදමනොසුමනොතිපුප්ඵසදිමසො, නතස්සසූමපනවා

බයඤ්ෙමනන වා කරණීයං අත්ථි, යං යං රසං භුඤ්ජිතුකාමා මහොන්ති, 
තංතංරමසොව මහොති. මතසං තං ඔළාරිකංආහාරංආහරයතං තමතො පභුති 

මුත්තකරීසං සඤ්ොයති. තථා හි රසපථවී භූමපප්පටමකො පදාලතාති ඉමම
තාව පරිභුත්තා සුධාහාමරො විය ඛුදං විමනොමදත්වා රසහරණීහි රසමමව

පරිබූමහන්තා තිට්ඨන්ති වත්ථුමනො සුඛුමභාමවන, න නිස්සන්දා, 
සුඛුමභාමවමනවගහණින්ධනමමවචමහොති.ඔදමනොපන පරිභුත්මතොරසං
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පටුන 

වඩ්මඪන්මතොපි වත්ථුමනො ඔළාරිකභාමවමනවනිස්සන්දං විස්සජ්මෙන්මතො 
පස්සාවංකරීසඤ්චඋප්පාමදති. 

අථ මතසං නික්ඛමනත්ථාය වණමුඛානි පභිජ්ෙන්ති. පුරිසස්ස 

පුරිසභාමවො, ඉත්ථියා ඉත්ථිභාමවො පාතුභවති. පුරිමත්තභාමවසු හි 
පවත්තඋපචාරජ්ඣානානුභාමවන යාව සත්තසන්තාමනසු කාමරාමගො

වික්ඛම්භනමවමගන සමමතො, න තාව බහලකාමරාගූපනිස්සයානි
ඉත්ථිපුරිසින්ද්රියානි පාතුරමහසුං. යදා පනස්ස විච්ඡින්නතාය

බහලකාමරාමගොලද්ධාවසමරොඅමහොසි, තදා තදුපනිස්සයානිතානිසත්තානං

අත්තභාමවසු සඤ්ොයිංසු, තදා ඉත්ථී පුරිසං, පුරිමසො ච ඉත්ථිං අතිමවලං
උපනිජ්ඣායති. මතසං අතිමවලං උපනිජ්ඣායනපච්චයා කාමපරිළාමහො 

උප්පජ්ෙති, තමතො ක ථුනං ධම් ං පටිමසවන්ති. මත 

අසද්ධම්මපටිමසවනපච්චයා විඤ්ඤූහි ගරහියමානා විමහඨියමානා තස්ස

අසද්ධම්මස්ස පටිච්ඡාදනමහතු අ ාරාන කමරොන්ති. මත අගාරං
අජ්ඣාවසමානා අනුක්කමමන අඤ්ඤතරස්ස අලසොතිකස්ස සත්තස්ස
දිට්ඨානුගතිං ආපජ්ෙන්තා සන්නිධිං කමරොන්ති. තමතො පභුති කමණොපි

ථුමසොපිතණ්ඩුලංපරිමයොනන්ධන්ති, ලායිතට්ඨානම්පිනපටිවිරුහති. 

මත සන්නිපතිත්වා අනුත්ථුනන්ති ‘‘පාපකා වත මභො ධම්මා සත්මතසු 

පාතුභූතා, මයඤ්හිපුබ්මබමමනොමයාඅහුම්හා’’ති, අග් ඤ්ඤසුත්කත (දී.නි.

3.128) වුත්තනමයන විත්ථාමරතබ්බං. තමතො මරියාදං ඨමපන්ති, 

අථඤ්ඤතමරොසත්මතොඅඤ්ඤස්සභාගංඅදින්නංආදියති, තං ද්වික්ඛත්තුං
පරිභාමසත්වා තතියවාමර පාණිමලඩ්ඩුදණ්මඩහි පහරන්ති. මත එවං 
අදින්නාදාමන කලහමුසාවාදදණ්ඩාදාමනසු උප්පන්මනසු ච සන්නිපතිත්වා

චින්තයන්ති ‘‘යන්නූන මයං එකං සත්තං සම්මන්මනයයාම, මයො මනො

සම්මා ඛීයිතබ්බං ඛීමයයය, ගරහිතබ්බං ගරමහයය, පබ්බාමෙතබ්බං

පබ්බාමෙයය, මයං පනස්ස සාලීනං භාගමනුප්පදස්සාමා’’ති. එවං
කතසන්නිට්ඨාමනසු පන සත්මතසු ඉමස්මං තාව කප්මප අයමමව භගවා
මබොධිසත්තභූමතො මතන සමමයන මතසු සත්මතසු අභිරූපතමරො ච 

දස්සනීතියතමරො ච මමහසක්ඛතමරො ච බුද්ධිසම්පන්මනො පටිබමලො 
නිග්ගහපග්ගහංකාතුං.මතතංඋපසඞ්කමත්වායාචිත්වාසම්මන්නිංසු.මසො

මතන මහාෙමනන සම්මමතොති  හාසම් කතො, මඛත්තානං අධිපතීති 

ෙත්තිකයො, ධම්මමන සමමන පමරසං රඤ්මෙතීති රාජාති තීහි නාමමහි

පඤ්ඤායිත්ථ. යඤ්හි මලොමක අච්ඡරියට්ඨානං, මබොධිසත්මතොව තත්ථ
ආදිපුරිමසොති එවං මබොධිසත්තං ආදිං කත්වා ඛත්තියමණ්ඩමල සණ්ඨිමත 

අනුපුබ්මබනබ්රාහ්මණාදමයොපිවණ්ණාසණ්ඨහිංසු. 

තත්ථ කප්පවිනාසකමහාමමඝමතො යාව ොමලොපච්මඡමදො, 

ඉදමමකමසඞ්මඛයයයං සංවට්කටොති වුච්චති. 
කප්පවිනාසකොමලොපච්මඡදමතො යාව 
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මකොටිසතසහස්සචක්කවාළපරිපූරමකො සම්පත්තිමහාමමමඝො, ඉදං

දුතියමසඞ්මඛයයයං සංවට්ටට්ඨායීති වුච්චති. සම්පත්තිමහාමමඝමතො යාව 

චන්දිමසූරියපාතුභාමවො, ඉදං තතියමසඞ්මඛයයයං විවට්කටොති වුච්චති.

චන්දිමසූරියපාතුභාවමතො යාව පුන කප්පවිනාසකමහාමමමඝො, ඉදං 

චතුත්ථමසඞ්මඛයයයං විවට්ටට්ඨායීති වුච්චති. විවට්ටට්ඨායීඅසඞ්මඛයයයං

චතුසට්ඨිඅන්තරකප්පසඞ්ගහං. ‘‘වීසතිඅන්තරකප්පසඞ්ගහ’’න්ති මකචි.
මසසාසඞ්මඛයයයානි කාලමතො මතන සමප්පමාණාමනව. ඉමානි චත්තාරි
අසඞ්මඛයයයානිඑමකොමහාකප්මපොමහොති.එවංතාව අග්ගනාවිනාමසොච
සණ්ඨහනඤ්චමවදිතබ්බං. 

යස්මං පන සමමය කප්මපො උදකෙන නස්සති, ආදිමතොව
කප්පවිනාසකමහාමමමඝො වුට්ඨහිත්වාති පුබ්මබ වුත්තනමයමනව

විත්ථාමරතබ්බං. අයං පන විමසමසො – යථා තත්ථ දුතියසූරිමයො, එවමධ
කප්පවිනාසමකොඛාරුදකමහාමමමඝො වුට්ඨාති.මසොආදිමතොසුඛුමංසුඛුමං
වස්සන්මතො අනුක්කමමන මහාධාරාහි මකොටිසතසහස්සචක්කවාළානං

පූමරන්මතො වස්සති.ඛාරුදමකනඵුට්ඨඵුට්ඨා පථවීපබ්බතාදමයො විලීයන්ති, 
උදකංසමන්තමතොවාමතහිධාරීයති.පථවියාමහට්ඨිමන්තමතොපභුතියාව 
දුතියජ්ඣානභූමං උදකං ගණ්හාති. මතන හි ඛාරුදමකන ඵුට්ඨඵුට්ඨා

පථවීපබ්බතාදමයො උදමක පක්ඛිත්තමලොණසක්ඛරා විය විලීයන්මතව, 
තස්මා පථවීසන්ධාරකඋදමකන සද්ධිං එකූදකමමව තං මහොතීති මකචි.

අපමර පන ‘‘පථවීසන්ධාරකඋදකං තං සන්ධාරකවායුක්ඛන්ධඤ්ච 

අනවමසසමතො විනාමසත්වා සබ්බත්ථ සයමමව එමකො ඝනභූමතො

තිට්ඨතී’’තිවදන්ති, තං යුත්තං.උපරිපනඡපිබ්රහ්මමලොමකවිලීයාමපත්වා

සුභකිණ්මහආහච්චතිට්ඨති, තං යාවඅණුමත්තම්පිසඞ්ඛාරගතංඅත්ථි, තාව

න වූපසම්මති, උදකානුගතං පන සබ්බං සඞ්ඛාරගතං අභිභවිත්වා සහසා

වූපසම්මති, අන්තරධානං ගච්ඡති. මහට්ඨාආකාමසන සහ උපරිආකාමසො
එමකො මහොති මහන්ධකාමරොති සබ්බං වුත්තසදිසං. මකවලං පනිධ 
ආභස්සරබ්රහ්මමලොකං ආදිං කත්වා මලොමකො පාතුභවති. සුභකිණ්හමතො
චවිත්වා ආභස්සරට්ඨානාදීසු සත්තා නිබ්බත්තන්ති. තත්ථ

කප්පවිනාසකමහාමමඝමතො යාව කප්පවිනාසකඛාරුදමකොපච්මඡමදො, 

ඉදමමකමසඞ්මඛයයයං. උදකුපච්මඡදමතො යාව සම්පත්තිමහාමමමඝො, ඉදං

දුතියමසඞ්මඛයයයං. සම්පත්තිමහාමමඝමතො යාව චන්දිමසූරියපාතුභාමවො, 
ඉදං තතියමසඞ්මඛයයයං. චන්දිමසූරියපාතුභාවමතො යාව

කප්පවිනාසකමහආමමමඝො, ඉදං චතුත්ථමසඞ්මඛයයයං. ඉමානි චත්තාරි
අසඞ්මඛයයයානි එමකො මහාකප්මපො මහොති. එවං උදමකන විනාමසො ච
සණ්ඨහනඤ්චමවදිතබ්බං. 

යස්මං සමමය කප්මපො වාකතන නස්සති, ආදිමතොව
කප්පවිනාසකමහාමමමඝො වුට්ඨහිත්වාති පුබ්මබ වුත්තනමයමනව

විත්ථාමරතබ්බං. අයං පන විමසමසො – යථා තත්ථ දුතියසූරිමයො, එවමධ
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කප්පවිනාසනත්ථං වාමතො සමුට්ඨාති. මසො පඨමං ථූලරෙං උට්ඨාමපති, 
තමතො සණ්හරෙං සුඛුමවාලිකං ථූලවාලිකං සක්ඛරපාසාණාදමයොති 

යාවකූටාගාරමත්මතපාසාමණවිසමට්ඨාමනඨිතමහාරුක්මඛචඋට්ඨාමපති.

මත පථවිමතො නභමුග්ගතා න පුන පතන්ති, තත්මථව චුණ්ණවිචුණ්ණා
හුත්වා අභාවං ගච්ඡන්ති. අථානුක්කමමන මහට්ඨා මහාපථවියා වාමතො
සමුට්ඨහිත්වා පථවිං පරිවත්මතත්වා උද්ධං මූලං කත්වා ආකාමස ඛිපති.
මයොෙනසතප්පමාණාපි පථවිප්පමදසා 
ද්විමයොෙනතිමයොෙනචතුමයොෙනපඤ්චමයොෙනඡමයොෙනසත්තමයොෙනප්පමා
ණාපිපභිජ්ජිත්වා වාතමවගුක්ඛිත්තාආකාමසමයවචුණ්ණවිචුණ්ණාහුත්වා
අභාවං ගච්ඡන්ති. චක්කවාළපබ්බතම්පි සිමනරුපබ්බතම්පි වාමතො
උක්ඛිපිත්වා ආකාමස ඛිපති. මත අඤ්ඤමඤ්ඤං අභිහන්ත්වා
චුණ්ණවිචුණ්ණාහුත්වාවිනස්සන්ති.එමතමනවූපාමයන භූමට්ඨකවිමානානි
ච ආකාසට්ඨකවිමානානි ච විනාමසන්මතො ඡකාමාවචරමදවමලොමක
විනාමසත්වා මකොටිසතසහස්සචක්කවාළානි විනාමසති. තත්ථ චක්කවාළා

චක්කවාමළහි, හිමවන්තා හිමවන්මතහි, සිමනරූ සිමනරූහි අඤ්ඤමඤ්ඤං
සමාගන්ත්වා චුණ්ණවිචුණ්ණා හුත්වා විනස්සන්ති. පථවිමතො යාව

තතියජ්ඣානභූම වාමතො ගණ්හාති, නවපි බ්රහ්මමලොමක විනාමසත්වා
මවහප්ඵමල ආහච්ච තිට්ඨති. එවං පථවීසන්ධාරකඋදමකන
තංසන්ධාරකවාමතන ච සද්ධිං සබ්බසඞ්ඛාරගතං විනාමසත්වා සයම්පි
විනස්සති අවට්ඨානස්ස කාරණාභාවමතො. මහට්ඨාආකාමසන සහ
උපරිආකාමසොඑමකොමහොතිමහන්ධකාමරොතිසබ්බංවුත්තසදිසං.ඉධපන 

සුභකිණ්හබ්රහ්මමලොකං ආදිං කත්වා මලොමකො පාතුභවති. මවහප්ඵලමතො
චවිත්වා සුභකිණ්හට්ඨානාදීසු සත්තා නිබ්බත්තන්ති. තත්ථ

කප්පවිනාසකමහාමමඝමතො යාව කප්පවිනාසකවාතුපච්මඡමදො, 

ඉදමමකමසඞ්මඛයයයං. වාතුපච්මඡදමතො යාව සම්පත්තිමහාමමමඝො, ඉදං
දුතියමසඞ්මඛයයයන්තිආදි වුත්තනයමමව. එවං වාමතන විනාමසො ච
සණ්ඨහනඤ්චමවදිතබ්බං. 

අථ කිංකාරණා එවං මලොමකො විනස්සති. යදිපි හි සඞ්ඛාරානං

අමහතුමකො සරසනිමරොමධො විනාසකාභාවමතො, සන්තානනිමරොමධො පන
මහතුවිරහිමතො නත්ථි. යථා තං සත්තනිකාමයසූති භාෙනමලොකස්සපි

සමහතුමකන විනාමසන භවිතබ්බං, තස්මා කිමමවං මලොකවිනාමස

කාරණන්ති? අකුසලමූලං කාරණං. යථා හි තත්ථ නිබ්බත්තනකසත්තානං

පුඤ්ඤබමලන පඨමං මලොමකො විවට්ටති, එවං මතසං පාපකම්මබමලන 

සංවට්ටති, තස්මා අකුසලමූමලසු උස්සන්මනසු එවං මලොමකො විනස්සති.
යථා හි රාගමදොසමමොහානං අධිකභාමවන යථාක්කමං මරොගන්තරකප්මපො
සත්ථන්තරකප්මපො දුබ්භික්ඛන්තරකප්මපොති ඉමම තිවිධා අන්තරකප්පා
විවට්ටට්ඨායිම්හි අසඞ්මඛයයයකප්මප ොයන්ති. එවමමමත යථාවුත්තා
තමයොසංවට්ටාරාගාදීනං අධිකභාමවමනවමහොන්ති. 
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පටුන 

තත්ථරාමගඋස්සන්නතමරඅග්ගනාවිනස්සති, මදොමසඋස්සන්නතමර 
උදමකන විනස්සති. මදොමස හි උස්සන්නතමර අධිකතමරන මදොමසන විය

තික්ඛතමරන ඛාරුදමකන විනාමසො යුත්මතොති. මකචි පන ‘‘මදොමස

උස්සන්නතමර අග්ගනා, රාමග උදමකනා’’ති වදන්ති, මතසං කිර

අයමධිප්පාමයො – පාකටසත්තුසදිසස්ස මදොසස්ස අග්ගසදිසතා, 
අපාකටසත්තුසදිසස්ස රාගස්ස ඛාරුදකසදිසතා ච යුත්තාති. මමොමහ පන
උස්සන්නතමර වාමතන විනස්සති. එවං විනස්සන්මතොපි ච නිරන්තරමමව

සත්තවාමරඅග්ගනානස්සති, අට්ඨමම වාමරඋදමකන, පුනසත්තවාමර

අග්ගනා, අට්ඨමමඋදමකනාතිඑවංඅට්ඨමමඅට්ඨමමවාමර විනස්සන්මතො
සත්තක්ඛත්තුං උදමකන විනස්සිත්වා පුන සත්ත වාමර අග්ගනා නස්සති.
එත්තාවතා මතසට්ඨි කප්පා අතීතා මහොන්ති. එත්ථන්තමර උදමකන
නස්සනවාරං සම්පත්තම්පි පටිබාහිත්වා ලද්මධොකාමසො වාමතො
පරිපුණ්ණචතුසට්ඨිකප්පායුමක සුභකිණ්මහ විද්ධංමසන්මතො මලොකං
විනාමසති. එත්ථ පන රාමගො සත්තානං බහුලං පවත්තතීති අග්ගවමසන
බහුමසො මලොකවිනාමසො මවදිතබ්මබො. ඉති එවං ඉමමහි කාරමණහි
විනස්සිත්වා සණ්ඨහන්තං සණ්ඨහිත්වා ඨිතඤ්ච ඔකාසමලොකං භගවා
යාථාවමතොඅමවදීතිඑවම්පිස්ස සබ්බථාඔකාසමලොමකොවිදිමතොතිදට්ඨබ්බං. 

යංපනමහට්ඨාවුත්තං‘‘සබ්බථාවිදිතමලොකත්තාමලොකවිදූ’’ති, ඉදානි

තංනිගමමන්මතොආහ ‘‘එවංසබ්බථාවිදිතක ොෙත්තා ක ොෙවිදූ’’ති.තත්ථ 

සබ්බථාති ලක්ඛණාදිප්පමභදමතො සඞ්ඛාරමලොකස්ස, ආසයාදිප්පමභදමතො

සත්තමලොකස්ස, පරිමාණසණ්ඨානාදිප්පමභදමතො ඔකාසමලොකස්සාති එවං
සබ්බප්පකාමරනවිදිතමලොකත්තාති අත්මථො. 

ඉදානි අනුත්තකරොතිපදස්සඅත්ථං සංවණ්මණන්මතොආහ ‘‘අත්තකනො

පන ගුකණහී’’තිආදි. තත්ථ අත්තකනොති නිස්සක්කත්මථ සාමවචනමමතං, 
අත්තමතොති අත්මථො. ගුමණහි අත්තමනො විසිට්ඨතරස්සාති සම්බන්මධො.

තරග්ගහණඤ්මචත්ථ ‘‘අනුත්තමරො’’තිපදස්ස අත්ථනිද්මදසතායකතං, න
විසිට්ඨස්ස කස්සචි අත්ථිතාය. සමදවමක හි මලොමක සදිසකප්මපොපි නාම

මකොචිතථාගතස්සනත්ථි, කුමතොසදිමසො, විසිට්මඨපනකාකථා. ෙස්සචීති

කස්සචිපි. අභිභවතීති සීලසම්පදාය උපනිස්සයභූතානං
හිමරොත්තප්පමමත්තාකරුණානං විමසසපච්චයානං
සද්ධාසතිවීරියපඤ්ඤානඤ්ච උක්කංසප්පත්තියා සමුදාගමමතො පට්ඨාය න 
අඤ්ඤසාධාරමණොසවාසනපටිපක්ඛස්සපහීනත්තාඋක්කංසපාරමප්පත්මතො

සත්ථු සීලගුමණො, මතන භගවා සමදවකං මලොකං අඤ්ඤදත්ථු අභිභුයය

පවත්තති, නසයංමකනචිඅභිභුයයතීති අධිප්පාමයො.එවංසමාධිගුණාදීසුපි
යථාරහං වත්තබ්බං. සීලාදමයො මචමත මලොකියමලොකුත්තරමස්සකා

මවදිතබ්බා, විමුත්තිඤාණදස්සනංපනමලොකියංකාමාවචරමමව. 
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යදිඑවංකථංමතනසමදවකංමලොකංඅභිභවතීති? තස්සපිආනුභාවමතො 
අසදිසත්තා. තම්පි හි විසයමතො පවත්තිමතො පවත්තිආකාරමතො ච
උත්තරිතරමමව. තඤ්හි අනඤ්ඤසාධාරණං සත්ථු විමුත්තිගුණං ආරබ්භ

පවත්තති, පවත්තමානඤ්ච අතක්කාවචරං පරමගම්භීරං සණ්හං සුඛුමං
සාතිසයං පටිපක්ඛධම්මානං සුප්පහීනත්තා සුට්ඨු පාකටං විභූතතරංකත්වා

පවත්තති, සම්මමදව ච වසීභාවස්ස පාපකත්තා භවඞ්ගපරිවාසස්ස ච 
අතිපරිත්තකත්තාලහුලහුපවත්තතීති. 

එවං සීලාදිගුමණහි භගවමතො උත්තරිතරස්ස අභාවං දස්මසත්වා ඉදානි 

සදිසස්සපි අභාවං දස්මසතුං ‘‘සී ගුකණනපි අසක ො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

අසක ොති එකස්මං කාමල නත්ථි එතස්ස සීලාදිගුමණන සමමො සදිමසොති

අසමමො. තථා අසමමහි සමමො අස සක ො. අසමා වා සමා එතස්සාති

අසමසමමො. සීලාදිගුමණන නත්ථි එතස්ස පටිමාති අප්පටික ො. 

මසසපදද්වමයපි එමසව නමයො. තත්ථ උපමාමත්තං පටිමා, සදිසූපමා

පටිභාමගො, යුගග්ගාහවමසනඨිමතොපටිපුග්ගමලොතිමවදිතබ්මබො. 

න කෙො පනාහං භික්ෙකව ස නුපස්සාමීතිආදීසු මම සමන්තචක්ඛුනා
හත්ථතමල ආමලකං විය සබ්බං මලොකං පස්සන්මතොපි තත්ථ

සමදවමක…මප.… පොය අත්තමනො අත්තමතො සීලසම්පන්නතරං
සම්පන්නතරසීලං කඤ්චිපි පුග්ගලං න මඛො පන පස්සාම තාදිසස්ස
අභාවමතොතිඅධිප්පාමයො. 

අග් ප්පසාදසුත්තාදීනීතිඑත්ථ– 

‘‘යාවතා, භික්ඛමව, සත්තා අපදා වා ද්විපදා වා චතුප්පදා වා 
බහුප්පදාවාරූපිමනොවාඅරූපිමනොවාසඤ්ඤිමනොවාඅසඤ්ඤිමනො

වාමනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤිමනො වා, තථාගමතොමතසංඅග්ගමක්ඛායති

අරහංසම්මාසම්බුද්මධො.මය, භික්ඛමව, බුද්මධ පසන්නා, අග්මග මත

පසන්නා. අග්මගමඛො පන පසන්නානං අග්මගො විපාමකො මහොතී’’ති

(අ.නි.4.34; ඉතිවු.90) – 

ඉදංඅග්ගප්පසාදසුත්තං. ආදි-සද්මදන – 

‘‘සමදවමක, භික්ඛමව, මලොමක…මප.… සමදවමනුස්සාය

තථාගමතො අභිභූ අනභිභූමතො අඤ්ඤදත්ථු දමසො වසවත්තී, තස්මා

තථාගමතොතිවුච්චතී’’ති(අ.නි.4.23; දී.නි.3.188) – 

එවමාදීනිසුත්තපදානිමවදිතබ්බානි. ආදිො  ාථාකයොති– 

‘‘අහඤ්හිඅරහාමලොමක, අහංසත්ථාඅනුත්තමරො; 
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එමකොම්හිසම්මාසම්බුද්මධො, සීතිභූමතොස්මනිබ්බුමතො. (මහාව. 11; 

ම.නි.1.285; 2.341); 

‘‘දන්මතොදමයතංමසට්මඨො, සන්මතොසමයතංඉසි; 

මුත්මතො මමොචයතං අග්මගො, තිණ්මණො තාරයතං වමරො. (ඉතිවු.
112) 

‘‘නයිමස්මං මලොමකපරස්මංවාපන, 

බුද්මධනමසට්මඨොසදිමසොචවිජ්ෙති; 

ආහුමනයයානංපරමාහුතිංගමතො, 

පුඤ්ඤත්ථිකානංවිපුලප්ඵමලසින’’න්ති.(වි.ව.1047; කථා. 799) – 

එවමාදිකාගාථාවිත්ථාමරතබ්බා. 

පුරිසදම් සාරථීතිආදීසුදමතබ්බාති දම්මා, දමතුංඅරහරූපා.පුරිසාචමත

දම්මාචාතිපුරිසදම්මා.විමසසනස්සමචත්ථ පරනිපාතංකත්වානිද්මදමසො, 

දම්මපුරිසාති අත්මථො. ‘‘සතිපි මාතුගාමස්සපි දම්මභාමව පුරිසග්ගහණං

උක්කට්ඨපරිච්මඡදවමසනා’’ති වදන්ති. සාකරතීති ඉමස්ස අත්ථං

දස්මසන්මතො ආහ ‘‘දක තී’’තිආදි. තත්ථ දක තීති සමමති, කායසමාදීහි
මයොමෙතීති අත්මථො. තං පන කායසමාදීහි මයොෙනං යථාරහං 

තදඞ්ගවිනයාදීසු පතිට්ඨාපනං මහොතීතිආහ ‘‘විකනතීති වුත්තං කහොතී’’ති. 

අදන්තාති ඉදං සබ්මබන සබ්බං දමතං අනුපගතා පුරිසදම්මාති වුත්තාති
කත්වා වුත්තං. මය පන විප්පකතදම්මභාවා සබ්බථා දමමතබ්බතං

නාතිවත්තා, මතපි පුරිසදම්මා එව, යමතො මත සත්ථා දමමති. භගවා හි 

විසුද්ධසීලස්ස පඨමජ්ඣානං ආචික්ඛති, පඨමජ්ඣානලාභිමනො
දුතියජ්ඣානන්තිආදිනා තස්ස තස්ස උපරූපරි විමසසං ආචික්ඛන්මතො

එකමදමසන දන්මතපි සමමති. මතමනව වුත්තං විසුද්ධි ග්ක  (විසුද්ධි.

1.139) ‘‘අපි ච මසො භගවා විසුද්ධසීලාදීනං පඨමජ්ඣානාදීනි
මසොතාපන්නාදීනඤ්ච උත්තරිමග්ගප්පටිපදං ආචික්ඛන්මතො දන්මතපි

දමමතිමයවා’’ති.අථවාසබ්මබනසබ්බංඅදන්තාඑකමදමසනදන්තා චඉධ

අදන්තග්ගහමණමනවසඞ්ගහිතාතිමවදිතබ්බං. දක තුං යුත්තාතිදමනාරහා. 

තිරච්ඡානපුරිසාතිආදීසු උද්ධං අනුග්ගන්ත්වා තිරියං අඤ්චිතා ගතා

වඩ්ඪිතාති තිරච්ඡානා, මදවමනුස්සාදමයො විය උද්ධං දීඝං අහුත්වා තිරියං
දීඝාති අත්මථො. තිරච්ඡානාමයව පුරිසා තිරච්ඡානපුරිසා. මනස්ස 

උස්සන්නතාය  නුස්සා. සතිසූරභාවබ්රහ්මචරියමයොගයතාදිගුණවමසන

උපචිතමානසා උක්කට්ඨගුණචිත්තා. මක පන මත? ෙම්බුදීපවාසිමනො

සත්තවිමසසා.මතනාහභගවා– 
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පටුන 

‘‘තීහි, භික්ඛමව, ඨාමනහිෙම්බුදීපකාමනුස්සාඋත්තරකුරුමකච 

මනුස්මස අධිග්ගණ්හන්ති මදමව ච තාවතිංමස. කතමමහි තීහි? සූරා

සතිමන්මතොඉධ බ්රහ්මචරියවාමසො’’ති(අ.නි.9.21). 

තථා හි බුද්ධා භගවන්මතො පච්මචකබුද්ධා අග්ගසාවකා මහාසාවකා 
චක්කවත්තිමනො අඤ්මඤ ච මහානුභාවා සත්තා තත්මථව උප්පජ්ෙන්ති.
මතහි සමානරූපාදිතායපනසද්ධිංපරිත්තදීපවාසීහිඉතරමහාදීපවාසිමනොපි

මනුස්සාත්මවව පඤ්ඤායිංසූති එමක. අපමර පනභණන්ති – මලොභාදීහි ච
අමලොභාදීහි ච සහිතස්ස මනස්ස උස්සන්නතාය මනුස්සා. මය හි සත්තා

මනුස්සොතිකා, මතසුවිමසසමතොමලොභාදමයොඅමලොභාදමයො චඋස්සන්නා, 

මත මලොභාදිඋස්සන්නතාය අපායමග්ගං, අමලොභාදිඋස්සන්නතාය

සුගතිමග්ගං නිබ්බානගාමමග්ගඤ්චපූමරන්ති, තස්මාමලොභාදීහිඅමලොභාදීහි
ච සහිතස්ස මනස්ස උස්සන්නතාය පරිත්තදීපවාසීහි සද්ධිං
චතුමහාදීපවාසිමනො සත්තවිමසසා මනුස්සාති වුච්චන්ති. මලොකියා පන

‘‘මනුමනො අපච්චභාමවන මනුස්සා’’ති වදන්ති. මනු නාම පඨමකප්පිමකො

මලොකමරියාදාය ආදිභූමතො හිතාහිතවිධායමකො සත්තානං පිතුට්ඨානිමයො, 

මයො සාසමන මහාසම්මමතොති වුච්චති, පච්චක්ඛමතො පරම්පරාය ච තස්ස 
ඔවාදානුසාසනියං ඨිතා තස්ස පුත්තසදිසතාය මනුස්සා මානුසාති ච

වුච්චන්ති.තමතොඑව හිමතමාණවා‘‘මනුො’’තිචමවොහරීයන්ති, මනුස්සා
චමතපුරිසාචාති මනුස්සපුරිසා. 

අ නුස්සපුරිසාති එත්ථ න මනුස්සාති අමනුස්සා. තංසදිසතා එත්ථ

මෙොතීයති.මතනමනුස්සත්තමත්තංනත්ථි, අඤ්ඤං සමානන්තියක්ඛාදමයො

අමනුස්සාති අධිප්මපතා. න මය මකචි මනුස්මසහි අඤ්මඤ, තථා 
තිරච්ඡානපුරිසානං විසුං ගහණං කතං. යක්ඛාදමයො එව ච නිද්දිට්ඨා.

අපලාමලො හිමවන්තවාසී, චූමළොදරමමහොදරා නාගදීපවාසිමනො, 
අග්ගසිඛධූමසිඛා සීහළදීපවාසිමනො නිබ්බිසා කතා මදොසවිසස්ස

විමනොදමනන. මතනාහ ‘‘සරකණසු ච සීක සු ච පතිට්ඨාපිතා’’ති. 

කූටදන්තාදකයොති ආදි-සද්මදන මඝොරමුඛඋපාලිගහපතිආදීනං සඞ්ගමහො

දට්ඨබ්මබො. සක්ොදකයොති ආදි-සද්මදන අෙකලාපයක්ඛබකබ්රහ්මාදීනං
සඞ්ගමහො දට්ඨබ්මබො. එමතසං පන දමනං තත්ථ තත්ථ වුත්තනමයමනව

සක්කා විඤ්ඤාතුන්ති අතිප්පපඤ්චභාවමතො ඉධ න වුච්චති. ඉදඤ්කචත්ථ

සුත්තං විත්ථාකරතබ්බන්ති ඉදං මකසීසුත්තං ‘‘විනීතා විචිකත්රහි

විනයනූපාකයහී’’ති එතස්මං අත්මථ විත්ථාමරතබ්බං යථාරහං සණ්හාදීහි
උපාමයහිවිනයනස්සදීපනමතො. 

අත්ථපදන්ති අත්ථාභිබයඤ්ෙනකං පදං, වාකයන්ති අත්මථො. වාමකයන

හි අත්ථාභිබයත්ති, න නාමාදිපදමත්මතන, එකපදභාමවන ච
අනඤ්ඤසාධාරමණොසත්ථුපුරිසදම්මසාරථිභාමවොදස්සිමතොමහොති.මතනාහ 

‘‘භ වා හී’’තිආදි. අට්ඨ දිසාතිඅට්ඨ සමාපත්තිමයො.තා හි අඤ්ඤමඤ්ඤං
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සම්බන්ධාපිඅසංකිණ්ණභාමවනදිස්සන්ති අපදිස්සන්ති, දිසාවියාතිවාදිසා. 

අසජ්ජ ානාති න සජ්ෙමානා වසීභාවප්පත්තියා නිස්සඞ්ගචාරා. ධාවන්තීති 

ෙවනවුත්තිමයොගමතො ධාවන්ති. එෙංකයව දිසං ධාවතීති අත්තමනො කායං

අපරිවත්තන්මතොති අධිප්පාමයො, සත්ථාරා පන දමතා පුරිසදම්මා

එකිරියාපමථමනව අට්ඨ දිසා ධාවන්ති. මතනාහ ‘‘එෙපල් ඞ්කෙකනව 

නසින්නා’’ති. අට්ඨදිසාතිචනිදස්සනමත්තමමතං මලොකිමයහිඅගතපුබ්බං
නිමරොධසමාපත්තිදිසංඅමතදිසඤ්චපක්ඛන්දනමතො. 

දිට්ඨධම්මෙසම්පරායිෙපර ත්කථහීතිආදීසු දිට්ඨධම්මමො වුච්චති 

පච්චක්මඛො අත්තභාමවො, තත්ථ නියුත්මතොති දිට්ඨධම්මමකො, 
ඉධමලොකත්මථො. කම්මකිමලසවමසන සම්පමරතබ්බමතො සම්මා

ගන්තබ්බමතොසම්පරාමයො, පරමලොමකො.තත්ථ නියුත්මතොතිසම්පරායිමකො, 

පරමලොකත්මථො. පරමමො උත්තමමො අත්මථො පරමත්මථො, නිබ්බානං. මතහි

දිට්ඨධම්මකසම්පරායිකපරමත්මථහි. යථාරහන්ති යථානුරූපං, මතසු මතසු

අත්මථසුමයොමයොපුග්ගමලොයංයංඅරහති, තදනුරූපං. අනුසාසතීතිවිමනති

තස්මං තස්මං අත්මථ පතිට්ඨාමපති. සහ අත්මථන වත්තතීති සත්කථො, 
භණ්ඩමූමලන වණිජ්ොය මදසන්තරං ගච්ඡන්මතො ෙනසමූමහො. 
හිතුපමදසාදිවමසන පරිපාමලතබ්මබො සාසිතබ්මබො මසො එතස්ස අත්ථීති 

සත්ථා සත්ථවාමහොනිරුත්තිනමයන.මසොවියභගවාතිආහ ‘‘සත්ථාවියාති

සත්ථා, භ වාසත්ථවාකහො’’ති. 

ඉදානි තමත්ථං නිද්මදසපාළිනමයන දස්මසතුං ‘‘යථා

සත්ථවාකහො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සත්කථති සත්ථිමක ෙමන. කං උදකං

තාමරන්ති එත්ථාති ෙන්තාකරො, නිරුදමකො අරඤ්ඤප්පමදමසො.
රුළ්හීවමසන පන ඉතමරොපි අරඤ්ඤප්පමදමසො තථා වුච්චති. 

කචොරෙන්තාරන්ති මචොමරහි අධිට්ඨිතකන්තාරං, තථා වාළෙන්තාරං. 

දුබ්භික්ෙෙන්තාරන්ති දුල්ලභභික්ඛං කන්තාරං. තාකරතීති

අමඛමන්තට්ඨානං අතික්කාමමති. උත්තාකරතීතිආදි උපසග්මගන පදං

වඩ්මඪත්වා වුත්තං. අථ වා උත්තාකරතීති මඛමන්තභූමං උපමනන්මතො

තාමරති. නත්තාකරතීති අමඛමන්තට්ඨානමතො නික්ඛාමමන්මතො තාමරති. 

පතාකරතීතිපරිග්ගමහත්වාතාමරති, හත්මථනපරිග්ගමහත්වාතාමරති විය
තාමරතීති අත්මථො. සබ්බම්මපතං තාරණුත්තාරණාදි මඛමට්ඨාමන

ඨපනමමවාති ආහ ‘‘කෙ න්තභූමං සම්පාකපතී’’ති. සත්කතති 
මවමනයයසත්මත. මහාගහනතාය මහානත්ථතාය දුන්නිත්ථරතාය ච

ොතිමයවකන්තාමරො ජාතිෙන්තාකරො, තංොතිකන්තාරං. 

උක්ෙට්ඨපරිච්කඡදවකසනාති උක්කට්ඨසත්තපරිච්මඡදවමසන.

මදවමනුස්සා එව හි උක්කට්ඨසත්තා, න තිරච්ඡානාදමයො. එතන්ති

‘‘මදවමනුස්සාන’’න්ති එතං වචනං. භබ්බපුග්  පරිච්කඡදවකසනාති
සම්මත්තනියාමමොක්කමනස්ස මයොගයපුග්ගලස්ස පරිච්ඡින්දනවමසන. 
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භ වකතොති නිස්සක්මක සාමවචනං යථා ‘‘උපජ්ඣායමතො අජ්මඣතී’’ති.

භගවමතො සන්තිමක වාති අත්මථො. උපනස්සයසම්පත්තින්ති

තිමහතුකපටිසන්ධිආදිකං මග්ගඵලාධිගමස්ස බලවකාරණං.  ග් රායාති

ගග්ගරාය නාම රඤ්මඤො මදවියා, තාය වා කාරිතත්තා ‘‘ගග්ගරා’’ති

ලද්ධනාමාය. සකර නමත්තං අග් කහසීති ‘‘ධම්මමො එමසො වුච්චතී’’ති

ධම්මසඤ්ඤාය සමර නිමත්තං ගණ්හි, ගණ්හන්මතො ච පසන්නචිත්මතො

පරිසපරියන්මතනිපජ්ජි. සන්නරුම්භිත්වා අට්ඨාසීතිතස්ස සීමස දණ්ඩස්ස
ඨපිතභාවං අපස්සන්මතොතත්ථදණ්ඩංඋප්පීමළත්වාඅට්ඨාසි.මණ්ඩූමකොපි
දණ්මඩ ඨපිමතපි උප්පීළිමතපි ධම්මගමතන පසාමදන
විස්සරමකමරොන්මතොව කාලමකාසි. මදවමලොමක නිබ්බත්තසත්තානං අයං

ධම්මතා, යා ‘‘කුමතොහං ඉධ නිබ්බත්මතො, තත්ථ කින්නු මඛො 

කම්මමකාසි’’න්තිආවජ්ෙනා.තස්මාඅත්තමනොපුරිමභවස්සදිට්ඨත්තාආහ 

‘‘අකර අහම්පි නා  ඉධ නබ්බත්කතො’’ති. භ වකතො පාකද සිරසා වන්දීති
කතඤ්ඤුතාසංවඩ්ඪිමතනමපමගාරවබහුමාමනනවන්දි. 

ජානන්කතොව පුච්ඡීතිමහාෙනස්සකම්මඵලං බුද්ධානුභාවඤ්චපච්චක්ඛං

කාතුකාමමොභගවා ‘‘කෙොක  වන්දතී’’තිගාථායපුච්ඡි.තත්ථ(වි.ව.අට්ඨ.

857) කෙොති මදවනාගයක්ඛගන්ධබ්බාදීසු මකො, කතමමොති අත්මථො. ක ති

මම. පාදානීතිපාමද. ඉද්ධියාතිඉමායඑවරූපායමදවිද්ධියා. යසසාතිඉමනා

එදිමසන යමසන ච පරිවාමරන ච. ජ න්ති විජ්මෙොතමාමනො. 

අභික්ෙන්කතනාති අතිවිය කන්මතන කාමනීතිමයන සුන්දමරන. 

වණ්කණනාති ඡවිවණ්මණන සරීරවණ්ණනිභාය. සබ්බා ඔභාසයං දිසාති

සබ්බා දසපි දිසා පභාමසන්මතො, චන්මදො විය සූරිමයො විය ච එමකොභාසං
එකාමලොකංකමරොන්මතොතිඅත්මථො. 

එවං පන භගවතා පුච්ඡිමතො මදවපුත්මතො අත්තානං පමවමදන්මතො 

‘‘ ණ්ඩූකෙොහං පුකර ආසි’’න්ති ගාථමාහ. තත්ථ පුකරති පුරිමොතියං. 

උදකෙතිඉදංතදා අත්තමනොඋප්පත්තිට්ඨානදස්සනං. උදකෙ ණ්ඩූකෙොති
මතන උද්ධුමායිකාදිකස්ස ථමල මණ්ඩූකස්ස නිවත්තනං කතං මහොති.

ගාමවො චරන්ති එත්ථාති මගොචමරො, ගුන්නං ඝාමසසනට්ඨානං. ඉධ පන

මගොචමරොවියාතිමගොචමරො, වාරිඋදකංමගොචමරො එතස්සාති වාරික ොචකරො. 
උදකචාරීපි හි මකොචි කච්ඡපාදි අවාරිමගොචමරොපි මහොතීති

‘‘වාරිමගොචමරො’’ති විමසමසත්වා වුත්තං. තව ධම් ං සුණන්තස්සාති

බ්රහ්මස්සමරන කරවීකරුතමඤ්ජුනා මදමසන්තස්ස තව ධම්මං ‘‘ධම්මමො

එමසොවුච්චතී’’තිසමරනිමත්තග්ගාහවමසනසුණන්තස්ස.අනාදමරමචතං 

සාමවචනං. අවධී වච්ඡපා කෙොති වච්මඡ රක්ඛන්මතො මගොපාලකදාරමකො 
මම සමීපං ආගන්ත්වා දණ්ඩමමොලුබ්භ තිට්ඨන්මතො මම සීමස දණ්ඩං
සන්නිරුම්භිත්වා මංමාමරසීතිඅත්මථො. 
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පටුන 

සිතං ෙත්වාති ‘‘තථා පරිත්තතමරනපි පුඤ්ඤානුභාමවන එවං අතිවිය

උළාරා මලොකියමලොකුත්තරසම්පත්තිමයො ලබ්භන්තී’’ති 

පීතිමසොමනස්සොමතො භාසුරතරධවළවිප්ඵුරන්තදසනඛකිරණාවළීහි
භිමයයොමසො මත්තාය තං පමදසං ඔභාමසන්මතො සිතං කත්වා.

පීතිමසොමනස්සවමසනහිමසො– 

‘‘මුහුත්තංචිත්තපසාදස්ස, ඉද්ධිංපස්සයසඤ්චමම; 

ආනුභාවඤ්චමමපස්ස, වණ්ණංපස්සජුතිඤ්චමම. 

‘‘මය චමතදීඝමද්ධානං, ධම්මංඅස්මසොසුං මගොතම; 

පත්තා මත අචලට්ඨානං, යත්ථ ගන්ත්වා න මසොචමර’’ති. (වි. ව. 
859-860) – 

ඉමා ද්මවගාථාවත්වාපක්කාම. 

යං පනකිඤ්චීති එත්ථ යන්ති අනියමතවචනං, තථා කිඤ්චීති. පනාති
වචනාලඞ්කාරමත්තං.තස්මායංකිඤ්චීතිමඤයයස්ස අනවමසසපරියාදානං

කතං මහොති. පනාති වා විමසසත්ථදීපමකො නිපාමතො. මතන

‘‘සම්මාසම්බුද්මධො’’ති ඉමනා සඞ්මඛපමතො විත්ථාරමතො ච සත්ථු 

චතුසච්චාභිසම්මබොමධො වුත්මතො. බුද්කධොති පන ඉමනා තදඤ්ඤස්සපි

මඤයයස්ස අවමබොමධො. පුරිමමන වා සත්ථු පටිමවධඤාණානුභාමවො, 

පච්ඡිමමන මදසනාඤාණානුභාමවො. පී-ති උපරි වුච්චමාමනො විමසමසො

මෙොතීයති. වික ොක්ෙන්තිෙඤාණවකසනාති එත්ථ සබ්බමසො පටිපක්මඛහි 

විමුච්චතීති විමමොක්මඛො, අග්ගමග්මගො, තස්ස අන්මතො, අග්ගඵලං, තස්මං

ලද්මධ ලද්ධබ්බමතො තත්ථ භවං වික ොක්ෙන්තිෙං, ඤාණං 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාමණනසද්ධිංසබ්බම්පිබුද්ධඤාණං. 

එවංපවත්කතොතිඑත්ථ– 

‘‘සබ්බඤ්ඤුතාය බුද්මධො, සබ්බදස්සාවිතාය බුද්මධො, 

අනඤ්ඤමනයයතායබුද්මධො, විසවිතායබුද්මධො, ඛීණාසවසඞ්ඛාමතන

බුද්මධො, නිරුපමලපසඞ්ඛාමතන බුද්මධො, එකන්තවීතරාමගොති

බුද්මධො, එකන්තවීතමදොමසොති බුද්මධො, එකන්තවීතමමොමහොති

බුද්මධො, එකන්තනික්කිමලමසොති බුද්මධො, එකායනමග්ගං ගමතොති

බුද්මධො, එමකොඅනුත්තරංසම්මාසම්මබොධිංඅභිසම්බුද්මධොතිබුද්මධො, 
අබුද්ධිවිහතත්තා බුද්ධිපටිලාභා බුද්මධො. බුද්මධොති මනතං නාමං

මාතරාකතං, නපිතරාකතං, නභාතරාකතං, නභගනියාකතං, න

මත්තාමච්මචහි කතං, න ඤාතිසාමලොහිමතහි කතං, න

සමණබ්රාහ්මමණහි කතං, න මදවතාහි කතං, විමමොක්ඛන්තිකමමතං
බුද්ධානං භගවන්තානං මබොධියා මූමලසහ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස

පටිලාභාසච්ඡිකාපඤ්ඤත්තියදිදංබුද්මධො’’ති(මහානි.192) – 
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අයං නිද්මදසපාළිනමයො. යස්මා මචත්ථ තස්සා පටිසම්භිදාපාළියා (පටි. ම.

1.162) මභමදො නත්ථි, තස්මා ද්වීසු එමකනපි අත්ථසිද්ධීති දස්සනත්ථං 

‘‘පටිසම්භිදානකයොවා’’ති අනියමත්මථො වාසද්මදොවුත්මතො. 

තත්ථ (පටි. ම. අට්ඨ. 2.1.162; මහානි. අට්ඨ. 192) යථා මලොමක 

අවගන්තා ‘‘අවගමතො’’ති වුච්චති, එවං බුජ්ඣිතා සච්චානීති බුද්කධො 

සුද්ධකත්තුවමසන. යථා පණ්ණමසොසා වාතා ‘‘පණ්ණසුසා’’ති වුච්චන්ති, 

එවං කබොකධතාපජායාතිබුද්කධො මහතුකත්තුවමසන.මහතුඅත්මථො මචත්ථ

අන්මතොනීතිමතො. සබ්බඤ්ඤුතාය බුද්කධොති සබ්බධම්මබුජ්ඣනසමත්ථාය

බුද්ධියා බුද්මධොති අත්මථො. සබ්බදස්සාවිතාය බුද්කධොති
සබ්බධම්මමබොධනසමත්ථාය බුද්ධියා බුද්මධොති අත්මථො. 

අනඤ්ඤකනයයතායබුද්කධොතිඅඤ්මඤන අමබොධිමතොසයමමවබුද්ධත්තා

බුද්මධොති අත්මථො. විසවිතාය බුද්කධොති නානාගුණවිසවනමතො පදුමමව

විකසනට්මඨනබුද්මධොතිඅත්මථො. ඛීණාසවසඞ්ොකතනබුද්කධොතිඑවමාදීහි
ඡහි පමදහි චිත්තසඞ්මකොචකරධම්මප්පහාමනන නිද්දාක්ඛයවිබුද්මධො
පුරිමසො විය සබ්බකිමලසනිද්දාක්ඛයවිබුද්ධත්තා බුද්මධොති වුත්තං මහොති.

තත්ථ සඞ්ඛා සඞ්ඛාතන්ති අත්ථමතො එකත්තා සඞ්ොකතනාති වචනස්ස 
මකොට්ඨාමසනාති අත්මථො. තණ්හාමලපදිට්ඨිමලපාභාමවන 

නරුපක පසඞ්ොකතන. සවාසනානං සබ්බකිමලසානං පහීනත්තා 

එකන්තවචමනමනව විමසමසත්වා ‘‘එෙන්තවීතරාක ො’’තිආදි වුත්තං. 

එෙන්තනක්කික කසොති රාගමදොසමමොහාවමසමසහි සබ්බකිමලමසහි 

නික්කිමලමසො. එොයන ග් ං  කතොති බුද්කධොති ගමනත්ථානං 
බුද්ධිඅත්ථතා විය බුද්ධිඅත්ථානම්පි ගමනත්ථතා ලබ්භතීති එකායනමග්ගං

ගතත්තා බුද්මධොති වුච්චතීති අත්මථො. එකෙො අනුත්තරං සම් ාසම්කබොධිං 

අභිසම්බුද්කධොතිබුද්කධොතිනපමරහිබුද්ධත්තාබුද්මධො, අථමඛොසයමමව 
අනුත්තරං සම්මාසම්මබොධිං අභිසම්බුද්ධත්තා බුද්මධොති අත්මථො. 

අබුද්ධිවිහතත්තා බුද්ධිපටි ාභා බුද්කධොති බුද්ධි බුද්ධං මබොමධොති

අනත්ථන්තරං. තත්ථ යථා රත්තගුණමයොගමතො රත්මතො පමටො, එවං

බුද්ධගුණමයොගමතො බුද්මධොති ඤාපනත්ථං වුත්තං. තමතො පරං බුද්කධොති

කනතං නා න්තිආදි අත්ථානුගතායං පඤ්ඤත්තීති මබොධනත්ථං වුත්තන්ති
එවමමත්ථ ඉමනාපිකාරමණනභගවාබුද්මධොතිමවදිතබ්මබො. 

ඉදානි භ වාති ඉමස්ස අත්ථං දස්මසන්මතො ආහ ‘‘භ වාති ඉදං

පනස්සා’’තිආදි. තත්ථ අස්සාති භගවමතො. 

ගුණවිසිට්ඨසත්තුත්ත  රු ාරවාධිවචනන්ති සබ්මබහි සීලාදිගුමණහි 
විසිට්ඨස්ස තමතො එව සබ්බසත්මතහි උත්තමස්ස ගරුමනො ගාරවවමසන
වුච්චමානවචනමමතං භගවාති. තථා හි මලොකනාමථො
අපරිමතනිරුපමප්පභාවසීලාදිගුණවිමසසසමඞ්ගතාය 
සබ්බානත්ථපරිහාරපුබ්බඞ්ගමාය නිරවමසසහිතසුඛවිධානතප්පරාය
නිරතිසයාය පමයොගසම්පත්තියාසමදවමනුස්සායපොයඅච්චන්තුපකාරිතාය
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ච අපරිමාණාසු මලොකධාතූසු අපරිමාණානං සත්තානං උත්තමං
ගාරවට්ඨානන්ති. 

භ වාති වචනං කසට්ඨන්ති මසට්ඨවාචකං වචනං

මසට්ඨගුණසහචරණමතො ‘‘මසට්ඨ’’න්ති වුත්තං. අථ වා වුච්චතීති වචනං, 

අත්මථො, තස්මා මයො ‘‘භගවා’’ති වචමනන වචනීතිමයො අත්මථො, මසො

මසට්මඨොති අත්මථො. භ වාති වචනමුත්ත න්ති එත්ථාපි එමසව නමයො. 

 ාරවයුත්කතොති ගරුභාවයුත්මතො ගරුගුණමයොගමතො. ගරුකරණං වා

සාතිසයං අරහතීති ගාරවයුත්මතො, ගාරවාරමහොති අත්මථො.

‘‘සිප්පාදිසික්ඛාපකාගරූමහොන්ති, නච ගාරවයුත්තා, අයංපනතාදිමසොන

මහොති, තස්මා‘ගරූ’තිවත්වා‘ගාරවයුත්මතො’ති වුත්ත’’න්තිමකචි. 

ගුණවිමසසමහතුකං ‘‘භගවා’’ති ඉදං භගවමතො නාමන්ති සඞ්මඛපමතො
වුත්තමත්ථංවිත්ථාරමතොවිභජිතුකාමමොනාමංමයවතාව අත්ථුද්ධාරවමසන

දස්මසන්මතො ‘‘චතුබ්බිධඤ්හි නා ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ ආවත්ථිෙන්ති
අවත්ථාය විදිතං තං තං අවත්ථං උපාදාය පඤ්ඤත්තං මවොහරිතං. තථා 

ලිඞ්ගෙං මතන මතන ලිඞ්මගන මවොහරිතං. කනමත්තිෙන්ති නිමත්තමතො

ආගතං. අධිච්චසමුප්පන්නන්ති යදිච්ඡාය පවත්තං, යදිච්ඡාය ආගතං 
යදිච්ඡකං. ඉදානි ආවත්ථිකාදීනි නාමානි සරූපමතො දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘තත්ථ වච්කඡො දම්ක ො බලිබද්කදො’’තිආදි. තත්ථ පඨමමන ආදි-සද්මදන

බාමලො යුවා වුඩ්මඪොති එවමාදිං සඞ්ගණ්හාති, දුතිමයන මුණ්ඩී ෙටීති

එවමාදිං, තතිමයනබහුස්සුමතොධම්මකථිමකොඣායීතිඑවමාදිං, චතුත්මථන 
අඝපදීපනංපාවචනන්තිඑවමාදිංසඞ්ගණ්හාති.මනමත්තිකන්තිවුත්තමත්ථං 

බයතිමරකවමසන පතිට්ඨාමපතුං ‘‘න  හා ායායා’’තිආදි වුත්තං. 

වික ොක්ෙන්තිෙන්ති ඉමනා පන ඉදං නාමං අරියාය ොතියා 

ොතක්ඛමණමයව ොතන්ති දස්මසති. යදි විමමොක්ඛන්තිකං, අථ කස්මා

අඤ්මඤහිඛීණාසමවහිඅසාධාරණන්තිආහ ‘‘සහ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස

පටි ාභා’’ති. බුද්ධානඤ්හි අරහත්තඵලං නිප්ඵජ්ෙමානං
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදීහි සබ්මබහි බුද්ධගුමණහි සද්ධිංමයව නිප්ඵජ්ෙති.

මතනවුත්තං‘‘විමමොක්ඛන්තික’’න්ති. සච්ඡිො පඤ්ඤත්තීතිසබ්බධම්මානං

සච්ඡිකිරියාය නිමත්තා පඤ්ඤත්ති. අථ වා සච්ඡිො පඤ්ඤත්තීති

පච්චක්ඛසිද්ධාපඤ්ඤත්ති. යංගුණනිමත්තාහිසා, මතසත්ථුපච්චක්ඛභූතා, 

තංගුණා විය සාපි සච්ඡිකතා එව නාම මහොති, න පමරසං
මවොහාරමත්මතනාතිඅධිප්පාමයො. 

වදන්තීතිමහාමථරස්සගරුභාවමතො බහුවචමනනාහ, සඞ්ගීතිකාමරහිවා

කතමනුවාදං සන්ධාය. ඉස්සරියාදිමභමදො භමගො අස්ස අත්ථීති භගී. 

මග්ගඵලාදිඅරියධම්මරතනං අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි මසනාසනානි

අප්පසද්දාදිගුණයුත්තානිභජි මසවිසීමලනාති භජී, භෙනසීමලොති අත්මථො. 

භාගීති චීවරපිණ්ඩපාතාදීනං චතුන්නං පච්චයානඤ්මචව
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පටුන 

අත්ථධම්මවිමුත්තිරසස්ස ච අධිසීලාදීනඤ්ච භාගීති අත්මථො. විභජි පවිභජි

ධම්මරතනන්ති විභත්තවා. අොසි භග් න්ති රාගාදිපාපධම්මං භග්ගං

අකාසීතිභගවාතිඅත්මථො.ගරුපිමලොමකභගවාතිවුච්චතීතිආහ ‘‘ රූ’’ති.

යස්මා ගරු, තස්මාපි භගවාති වුත්තං මහොති. මහතුඅත්මථො හි ඉති-සද්මදො.

මසො ච යත්ථ ඉති-සද්මදො නත්ථි භගීතිආදීසු, තත්ථ පච්මචකං

මයොමෙතබ්මබො. භාගයමස්ස අත්ථීති භා යවා. බහූහි ඤාකයහීති

කායභාවනාදිමකහි අමනමකහි භාවනාක්කමමහි. සුභාවිතත්තකනොති

සම්මමදව භාවිතසභාවස්ස. පච්චත්මත මචතං සාමවචනං, මතන

සුභාවිතත්තාති වුත්තං මහොති, සුභාවිතසභාමවොති අත්මථො.  හා ණ්ඨිපකද 

පන‘‘සුභාවිතත්තමනො සුභාවිතකාමයො’’තිවුත්තං.භවානංඅන්තංනිබ්බානං

ගමතොති භවන්තක ො. 

නද්කදකස වුත්තනකයනාතිඑත්ථායංනිද්මදසනමයො– 

‘‘භගවාති ගාරවාධිවචනමමතං. අපිච භග්ගරාමගොති භගවා, 

භග්ගමදොමසොති භගවා, භග්ගමමොමහොතිභගවා, භග්ගමාමනොතිභගවා, 

භග්ගදිට්ඨීතිභගවා, භග්ගතණ්මහොති භගවා, භග්ගකිමලමසොතිභගවා, 

භජිවිභජිපවිභජිධම්මරතනන්තිභගවා, භවානංඅන්තකමරොති භගවා, 

භාවිතකාමයො භාවිතසීමලො භාවිතචිත්මතො භාවිතපඤ්මඤොති භගවා, 
භජි වා භගවා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි මසනාසනානි
අප්පසද්දානි අප්පනිග්මඝොසානි විෙනවාතානි
මනුස්සරාහස්මසයයකානි පටිසල්ලානසාරුප්පානීතිති භගවා. භාගී වා
භගවා 
චීවරපිණ්ඩපාතමසනාසනගලානපච්චයමභසජ්ෙපරික්ඛාරානන්ති
භගවා. භාගී වා භගවා අත්ථරසස්ස ධම්මරසස්ස විමුත්තිරසස්ස
අධිසීලස්ස අධිචිත්තස්ස අධිපඤ්ඤායාති භගවා. භාගී වා භගවා
චතුන්නං ඣානානං චතුන්නං අප්පමඤ්ඤානං චතුන්නං 
අරූපසමාපත්තීනන්තිභගවා.භාගීවාභගවාඅට්ඨන්නංවිමමොක්ඛානං
අට්ඨන්නං අභිභායතනානං නවන්නං අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීනන්ති
භගවා. භාගී වා භගවා දසන්නං සඤ්ඤාභාවනානං දසන්නං
කසිණසමාපත්තීනං ආනාපානස්සතිසමාධිස්ස අසුභසමාපත්තියාති 

භගවා. භාගී වා භගවා චතුන්නං සතිපට්ඨානානං චතුන්නං
සම්මප්පධානානං චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
පඤ්චන්නං බලානං සත්තන්නං මබොජ්ඣඞ්ගානං අරියස්ස
අට්ඨඞ්ගකස්ස මග්ගස්සාති භගවා. භාගී වා භගවා දසන්නං
තථාගතබලානං චතුන්නං මවසාරජ්ොනං චතුන්නං පටිසම්භිදානං
ඡන්නංඅභිඤ්ඤානංඡන්නං බුද්ධධම්මානන්තිභගවා.භගවාතිමනතං

නාමං…මප.… සච්ඡිකාපඤ්ඤත්තියදිදං භගවා’’ති(මහානි.84). 
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එත්ථ ච ‘‘ගාරවාධිවචන’’න්තිආදීනි යදිපි ගාථායං

ආගතපදානුක්කමමන න නිද්දිට්ඨානි, යථාරහං පන මතසං සබ්මබසම්පි

නිද්මදසභාමවන මවදිතබ්බානි. තත්ථ  ාරවාධිවචනන්ති ගරූනං

ගරුභාවවාචකං වචනං. භජීති භාගමසො කමථසි. මතනාහ ‘‘විභජි පවිභජි

ධම්මරතන’’න්ති. මග්ගඵලාදි අරියධම්මමොමයව ධම් රතනං. පුන භජීති

ඉමස්ස මසවීති අත්මථො. භාගීති භාගාභිමධයයවා. පුන භාගීති එත්ථ

භෙනසීමලොති අත්මථො. අත්ථරසස්සාති අත්ථසන්නිස්සයස්ස රසස්ස.
විමුත්තායතනසීමසහි ඨත්වාධම්මංකමථන්තස්සසුණන්තස්සචතදත්ථං
ආරබ්භ උප්පජ්ෙනකපීතිමසොමනස්සං අත්ථරමසො. ධම්මං ආරබ්භ 

ධම් රකසො. යංසන්ධායවුත්තං ‘‘ලභතිඅත්ථමවදං, ලභතිධම්මමවද’’න්ති

(අ. නි. 6.10). විමුත්තිරසස්සාති විමුත්තිභූතස්ස විමුත්තිසන්නිස්සයස්ස වා 

රසස්ස. සඤ්ඤාභාවනානන්ති අනිච්චසඤ්ඤාදීනං දසන්නං

සඤ්ඤාභාවනානං. ඡන්නං බුද්ධධම් ානන්ති ඡ අසාධාරණඤාණානි
සන්ධාය වුත්තං. තත්ථ තත්ථ භගවාතිසද්දසිද්ධි නිරුත්තිනමයමනව
මවදිතබ්බා. 

යදිපි ‘‘භාගයවා’’තිආදීහි පමදහි වුච්චමාමනො අත්මථො ‘‘භගී භජී’’ති

(මහානි. 84) නිද්මදසගාථාය සඞ්ගහිමතො එව, තථාපි 
පදසිද්ධිඅත්ථවිභාගඅත්ථමයොෙනාදිසහිමතො සංවණ්ණනානමයො තමතො

අඤ්ඤාකාමරොතිවුත්තං ‘‘අයංපනඅපකරොනකයො’’ති. වණ්ණවිපරියාකයොති 

එතන්ති එත්ථ ඉතිසද්මදො ආදිඅත්මථො, මතන වණ්ණවිකාමරො 
වණ්ණමලොමපො ධාතුඅත්මථන නිමයොෙනඤ්චාති ඉමං තිවිධං ලක්ඛණං

සඞ්ගණ්හාති. සද්දනකයනාතිසද්දලක්ඛණනමයන. පිමසොදරාදීනංසද්දානං

ආකතිගණභාවමතො වුත්තං ‘‘පිකසොදරාදිපක්කෙප ක්ෙණං  කහත්වා’’ති. 
පක්ඛිපනමමව ලක්ඛණං. තප්පරියාපන්නතාකරණඤ්හි පක්ඛිපනං. 

පාරප්පත්තන්ති පරමුක්කංසගතං පාරමීභාවප්පත්තං. භා යන්ති කුසලං.

තත්ථ මග්ගකුසලං මලොකුත්තරසුඛනිබ්බත්තකං, ඉතරං

මලොකියසුඛනිබ්බත්තකං, ඉතරම්පි වා විවට්ටුපනිස්සයං පරියායමතො 
මලොකුත්තරසුඛනිබ්බත්තකංසියා. 

ඉදානි භ වාති ඉමස්ස අත්ථං විභජිත්වා දස්මසන්මතො ආහ ‘‘යස් ා

පනා’’තිආදි. තත්ථ මලොභාදමයො එකකවමසන ගහිතා, තථා

විපරීතමනසිකාමරො විපල්ලාසභාවසාමඤ්මඤන, අහිරිකාදමයො දුකවමසන.

තත්ථ කුජ්ඣනලක්ඛමණො කෙොකධො, මසො නවවිධආඝාතවත්ථුසම්භමවො. 

‘‘අක්මකොච්ඡි මං අවධි ම’’න්තිආදිනා (ධ. ප. 3-4) පුනප්පුනං

කුජ්ඣනවමසන චිත්තපරිමයොනන්ධමනො උපනාකහො. උභයම්පි

පටිමඝොමයව, මසො පවත්තිනානත්තමතො භින්දිත්වා වුත්මතො. සකිං

උප්පන්මනො මකොමධො මකොමධොමයව, තදුත්තරි උපනාමහො. වුත්තඤ්මචතං

‘‘පුබ්බකාමලමකොමධො, අපරකාමලඋපනාමහො’’ති(විභ.891). අගාරියස්ස

(ම. නි. අට්ඨ. 1.71) අනගාරියස්ස වා සුකතකරණවිනාසමනො  ක්කෙො. 
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අගාරිමයොපි හි මකනචි අනුකම්පමකන දලිද්මදො සමාමනො උච්මච ඨාමන

ඨපිමතොඅපමරනසමමයන‘‘කිංතයාමය්හංකත’’න්තිතස්සසුකතකරණං
විනාමසති. අනගාරිමයොපි සාමමණරකාලමතො පභුති ආචරිමයන වා
උපජ්ඣාමයන වා චතූහි පච්චමයහි උද්මදසපරිපුච්ඡාදීහි ච අනුග්ගමහත්වා
ධම්මකථානයප්පකරණමකොසල්ලාදීනි සික්ඛාපිමතො අපමරන සමමයන
රාෙරාෙමහාමත්තාදීහි සක්කමතො ගරුකමතො ආචරියුපජ්ඣාමයසු

අචිත්තීකමතො චරමාමනො ‘‘අයං අම්මහහි දහරකාමල එවං අනුග්ගහිමතො 

සංවඩ්ඪිමතොච, අථචපනිදානිනිස්සිමනමහොොමතො’’තිවුච්චමාමනො‘‘කිං

මය්හං තුම්මහහි කත’’න්ති මතසං සුකතකරණං විනාමසති, තස්මසමසො
පුබ්බකාරිතාලක්ඛණස්ස ගුණස්ස විනාසමනො උදකපුඤ්ඡනියා විය
සරීරානුගතංඋදකංනිපුඤ්ඡන්මතොමක්මඛො.තථාහි මසොපමරසංගුණානං

මක්ඛනට්මඨන ‘‘මක්මඛො’’ති වුච්චති. පළාසතීති පළාකසො, පරස්ස ගුමණ
දස්මසත්වා අත්තමනො ගුමණහි සමම කමරොතීති අත්මථො. මසො පන

බහුස්සුමතපි පුග්ගමලඅජ්මඣොත්ථරිත්වා ‘‘ඊදිසස්සචබහුස්සුතස්සඅනියතා

ගති, තවවාමමවාමකොවිමසමසො’’ති, රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බජිමතපුග්ගමල

අජ්මඣොත්ථරිත්වා ‘‘ත්වම්පි ඉමස්මං සාසමන පබ්බජිමතො, අහම්පි

පබ්බජිමතො, ත්වම්පි සීලමත්මත ඨිමතො, අහම්පී’’තිආදිනා නමයන
උප්පජ්ෙමාමනො යුගග්ගාමහො.යුගග්ගාහලක්ඛමණොහිපළාමසො. 

පමරසං සක්කාරාදීනි ඛීයමානා උසූයමානා ඉස්සා. අත්තමනො

සම්පත්තියා නිගූහනං පමරහි සාධාරණභාවං අසහමානං  ච්ඡරියං. 

වඤ්චනිකචරියභූතා  ායා, සා සකමදොසපටිච්ඡාදනලක්ඛණා. තථා හි සා
අත්තමනො විජ්ෙමානමදොසපටිච්ඡාදනමතො චක්ඛුමමොහනමායා වියාති

‘‘මායා’’ති වුච්චති. අත්තමනො අවිජ්ෙමානගුණප්පකාසනලක්ඛණං 

මකරාටිකභාමවන උප්පජ්ෙමානං සාකඨයයං. අසන්තගුණදීපනඤ්හි 

‘‘මකරාටිය’’න්ති වුච්චති. මකරාටිමකො හි පුග්ගමලො ආයනමච්මඡො විය
මහොති. ආයනමච්මඡො නාම සප්පමුඛමච්ඡවාලා එකා මච්ඡොති. මසො කිර

මච්ඡානංනඞ්ගුට්ඨං දස්මසති, සප්පානංසීසං ‘‘තුම්හාකංසදිමසොඅහ’’න්ති

ොනාමපතුං, එවමමව මකරාටිමකො පුග්ගමලො යං යං සුත්තන්තිකං වා

ආභිධම්මකං වා උපසඞ්කමති, තං තං එවං වදති ‘‘අහං තුම්හාකං 

අන්මතවාසී, තුම්මහ මය්හං අනුකම්පකා, නාහං තුම්මහ මුඤ්චාමී’’ති.

එවමමමත ‘‘සගාරමවො අයං අම්මහසු සප්පතිස්මසො’’ති මඤ්ඤිස්සන්ති, 
තස්මසවංමකරාටිකභාමවන උප්පජ්ෙමානංසාමඨයයං. 

සබ්බමසො මද්දවාභාමවන වාතභරිතභස්තසදිසස්ස ථද්ධභාවස්ස 

අමනොනමතදණ්ඩසදිසතාය පග්ගහිතසිරඅනිවාතවුත්තිකායස්ස ච කාරමකො 

ථම්කභො. තදුත්තරිකරමණො සාරම්කභො. මසොදුවිමධනලබ්භතිඅකුසලවමසන
මචවකුසලවමසන ච. තත්ථ අගාරියස්ස පමරනකතං අලඞ්කාරාදිං දිස්වා

තද්දිගුණතද්දිගුණකරමණන උප්පජ්ෙමාමනො, අනගාරියස්ස ච යත්තකං

යත්තකං පමරො පරියාපුණාති වා කමථති වා, මානවමසන 
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පටුන 

තද්දිගුණතද්දිගුණකරමණන උප්පජ්ෙමාමනො අකුසමලො. මතන හි
සමන්නාගමතො පුග්ගමලො තද්දිගුණං තද්දිගුණං කමරොති. අගාරිමයො
සමාමනො එමකමනකස්මං ඝරවත්ථුස්මං සජ්ජිමත අපමරො ද්මව වත්ථූනි

සජ්මෙති, අපමරො චත්තාමරො, අපමරො අට්ඨ, අපමරො මසොළස. අනගාරිමයො 

සමාමනො එමකමනකස්මං නිකාමය ගහිමත ‘‘නාහං එතස්ස මහට්ඨා

භවිස්සාමී’’ති අපමරො ද්මව ගණ්හාති, අපමරො තමයො, අපමරො චත්තාමරො, 
අපමරොපඤ්ච.සාරම්භවමසනහිගණ්හිතුංන වට්ටති.අකුසලපක්මඛොමහස
නිරයගාමමග්මගො. අගාරියස්ස පනපරං එකං සලාකභත්තං මදන්තං දිස්වා

අත්තමනොද්මවවාතීණිවාදාතුකාමතායඋප්පජ්ෙමාමනො, අනගාරියස්සච 
පමරනඑකනිකාමයගහිමතමානංඅනිස්සායමකවලංතංදිස්වාඅත්තමනො
ආලසියංඅභිභුයය ද්මවනිකාමයගමහතුකාමතායඋප්පජ්ෙමාමනොකුසමලො.

කුසලපක්ඛවමසන හි එකස්මං එකං සලාකභත්තං මදන්මත ද්මව, ද්මව
මදන්මතචත්තාරිදාතුංවට්ටති.භික්ඛුනාපි පමරනඑකස්මංනිකාමයගහිමත

‘‘ද්මව නිකාමය ගමහත්වා සජ්ඣායන්තස්ස මම ඵාසු මහොතී’’ති

විවට්ටපක්මඛඨත්වාතදුත්තරිගණ්හිතුං වට්ටති, ඉධපනඅකුසලපක්ඛිමයො

තදුත්තරිකරමණො‘‘සාරම්මභො’’තිවුත්මතො. 

ොතිආදීනි නිස්සාය මසයයස්ස ‘‘මසමයයොහමස්මී’’තිආදිනා 

උන්නතිවමසන පග්ගණ්හනවමසන පවත්මතො  ාකනො. අබ්භුන්නතිවමසන 

පවත්මතො අති ාකනො. පුබ්මබමකනචිඅත්තානංසදිසංකත්වා පච්ඡාතමතො
අධිකමතො දහමතො උප්පජ්ෙමානමකො අතිමාමනොති මවදිතබ්මබො. ොතිආදිං

පටිච්ච මජ්ෙනාකාමරො  කදො, මසොපි අත්ථමතො මාමනො එව. මසො පන
ොතිමමදො මගොත්තමමදො ආමරොගයමමදො මයොබ්බනමමදො ජීවිතමමදො
ලාභමමදො සක්කාරමමදො ගරුකාරමමදො පුමරක්ඛාරමමදො පරිවාරමමදො
මභොගමමදො වණ්ණමමදො සුතමමදො පටිභානමමදො රත්තඤ්ඤුමමදො 
පිණ්ඩපාතිකමමදො අනවඤ්ඤත්තිමමදො ඉරියාපථමමදො ඉද්ධිමමදොයසමමදො
සීලමමදො ඣානමමදො සිප්පමමදො ආමරොහමමදො පරිණාහමමදො
සණ්ඨානමමදොපාරිපූරිමමදොතිඅමනකවිමධො. 

තත්ථ (විභ. අට්ඨ. 843-844) ොතිං නිස්සාය උප්පන්මනො

මජ්ෙනාකාරප්පවත්මතො මාමනො ජාති කදො, මසො ඛත්තියාදීනං චතුන්නම්පි

වණ්ණානං උප්පජ්ෙති. ොතිසම්පන්මනො හි ඛත්තිමයො ‘‘මාදිමසො අඤ්මඤො

නත්ථි, අවමසසා අන්තරා උට්ඨාය ඛත්තියා ොතා, අහං පන 

වංසාගතඛත්තිමයො’’ති මානං කමරොති. බ්රාහ්මණාදීසුපි එමසව නමයො.
මගොත්තං නිස්සාය උප්පන්මනො මජ්ෙනාකාරප්පවත්මතො මාමනො 

ක ොත්ත කදො, මසොපි ඛත්තියාදීනං චතුන්නම්පි වණ්ණානං උප්පජ්ෙති.

ඛත්තිමයොපිහි ‘‘අහං මකොණ්ඩඤ්ඤමගොත්මතො, අහංආදිච්චමගොත්මතො’’ති

මානං කමරොති. බ්රාහ්මමණොපි ‘‘අහං කස්සපමගොත්මතො, අහං

භාරද්වාෙමගොත්මතො’’ති මානං කමරොති. මවස්මසොපි සුද්මදොපි අත්තමනො 

අත්තමනොකුලමගොත්තංනිස්සායමානංකමරොති.ආමරොගයමදාදීසුපි ‘‘අහං



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

257 

පටුන 

අමරොමගො, මසසා මරොගබහුලා, කණ්ඩුවනමත්තම්පි මය්හං බයාධි නාම

නත්ථී’’තිමජ්ෙනවමසනඋප්පන්මනො මාමනො ආකරො ය කදො නාම. ‘‘අහං

තරුමණො, අවමසසසත්තානං අත්තභාමවො පපාමත ඨිතරුක්ඛසදිමසො, අහං

පන පඨමවමය ඨිමතො’’ති මජ්ෙනවමසන උප්පන්මනො මාමනො 

කයොබ්බන කදො. ‘‘අහංචිරංජීවිං, චිරංජීවාම, චිරංජීවිස්සාම, සුඛංජීවිං, සුඛං

ජීවාම, සුඛං ජීවිස්සාමී’’ති මජ්ෙනවමසන උප්පන්මනො මාමනො ජීවිත කදො 

නාම.‘‘අහංලාභී, අවමසසාසත්තාඅප්පලාභා, මය්හංපන ලාභස්සපමාණං

නත්ථී’’තිමජ්ෙනවමසනඋප්පන්මනොමාමනො  ාභ කදො නාම. 

‘‘අවමසසා සත්තා යං වා තං වා ලභන්ති, අහං පන සුකතං පණීතං 

චීවරාදිපච්චයංලභාමී’’තිමජ්ෙනවමසනඋප්පන්මනොමාමනො සක්ොර කදො 

නාම.‘‘අවමසසභික්ඛූනංපාදපිට්ඨියංඅක්කමත්වා ගච්ඡන්තාමනුස්සා‘අයං

සමමණො’තිපි න වන්දන්ති, මං පන දිස්වා වන්දන්ති, පාසාණච්ඡත්තං විය

ගරුකං කත්වා අග්ගක්ඛන්ධං විය ච දුරාසදං කත්වා මඤ්ඤන්තී’’ති

මජ්ෙනවමසන උප්පන්මනො මාමනො  රුොර කදො නාම. ‘‘උප්පන්මනො

පඤ්මහොමය්හමමවමුමඛනඡිජ්ෙති, භික්ඛාචාරංගච්ඡන්තාපි ආගච්ඡන්තාපි

මමමව පුරමතො කත්වා පරිවාමරත්වා ගච්ඡන්තී’’ති මජ්ෙනවමසන 

උප්පන්මනොමාමනො පුකරක්ොර කදො නාම.අගාරියස්සතාව මහාපරිවාරස්ස

‘‘පුරිසසතම්පි පුරිසසහස්සම්පි මං පරිවාමරතී’’ති, අනගාරියස්ස 

‘‘සමණසතම්පි සමණසහස්සම්පි මං පරිවාමරති, මසසා අප්පපරිවාරා, අහං

මහාපරිවාමරොමචව සුචිපරිවාමරොචා’’තිමජ්ෙනවමසනඋප්පන්මනොමාමනො 

පරිවාර කදො නාම. ‘‘අවමසසා සත්තා අත්තමනො පරිමභොගමත්තකම්පි න

ලභන්ති, මය්හං පන නිධානගතස්මසව ධනස්ස පමාණං නත්ථී’’ති

මජ්ෙනවමසන උප්පන්මනො මාමනො කභො  කදො නාම. ‘‘අවමසසා සත්තා

දුබ්බණ්ණා දුරූපා, අහං අභිරූමපො පාසාදිමකො’’තිපි ‘‘අවමසසසත්තා

නිග්ගුණා පත්ථටඅකිත්තිමනො, මය්හං පන කිත්තිසද්මදො මදවමනුස්මසසු

පාකමටො ‘ඉතිපි මථමරො බහුස්සුමතො, ඉතිපි සීලවා, ඉතිපි 

ධුතගුණයුත්මතො’’’ති, එවං සරීරවණ්ණං ගුණවණ්ණඤ්ච පටිච්ච

මජ්ෙනවමසනඋප්පන්මනො මාමනො වණ්ණ කදො නාම. 

‘‘අවමසසාසත්තාඅප්පස්සුතා, අහංපනබහුස්සුමතො’’තිමජ්ෙනවමසන 

උප්පන්මනොමාමනො සුත කදො නාම.‘‘අවමසසාසත්තාඅප්පටිභානා, මය්හං

පන පටිභානස්ස පමාණං නත්ථී’’ති මජ්ෙනවමසන උප්පන්මනො මාමනො 

පටිභාන කදො නාම. ‘‘අහං රත්තඤ්ඤූ අසුකං බුද්ධවංසං රාෙවංසං 
ෙනපදවංසං ගාමවංසං රත්තින්දිවපරිච්මඡදං නක්ඛත්තමුහුත්තමයොගං

ොනාමී’’ති මජ්ෙනවමසන උප්පන්මනො මාමනො රත්තඤ්ඤු කදො නාම.

‘‘අවමසසා භික්ඛූ අන්තරා පිණ්ඩපාතිකා ොතා, අහං පන

ොතිපිණ්ඩපාතිමකො’’ති මජ්ෙනවමසන උප්පන්මනො මාමනො 

පිණ්ඩපාතිෙ කදො නාම. ‘‘අවමසසා සත්තා උඤ්ඤාතා අවඤ්ඤාතා, අහං
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පන අනවඤ්ඤාමතො’’ති මජ්ෙනවමසන උප්පන්මනො මාමනො 

අනවඤ්ඤත්ති කදො නාම. ‘‘අවමසසානං සත්තානං ඉරියාපමථො

අපාසාදිමකො, මය්හංපනපාසාදිමකො’’තිමජ්ෙනවමසනඋප්පන්මනොමාමනො 

ඉරියාපථ කදො නාම. ‘‘අවමසසා සත්තා ඡින්නපක්ඛකාකසදිසා, අහං පන 

මහිද්ධිමකො මහානුභාමවො’’ති වා ‘‘අහං යං යං කම්මං කමරොම, තං තං

ඉජ්ඣතී’’තිවා මජ්ෙනවමසනඋප්පන්මනොමාමනො ඉද්ධි කදො නාම. 

යස කදො පන අගාරිමකනපි අනගාරිමකනපි දීමපතබ්මබො. අගාරිමකොපි

හි එකච්මචො අට්ඨාරසසු මසණීසු එකිස්සා මෙට්ඨමකො මහොති, තස්ස 

‘‘අවමසමස පුරිමස අහං පට්ඨමපම, අහං විචාමරමී’’ති, අනගාරිමකොපි

එකච්මචො කත්ථචි මෙට්ඨමකො මහොති, තස්ස ‘‘අවමසසා භික්ඛූ මය්හං

ඔවාමදවත්තන්ති, අහංමෙට්ඨමකො’’ති මජ්ෙනවමසනඋප්පන්මනොමාමනො 

යස කදො නාම. ‘‘අවමසසා සත්තා දුස්සීලා, අහං පන සීලවා’’ති

මජ්ෙනවමසනඋප්පන්මනොමාමනො සී  කදො නාම.‘‘අවමසසානංසත්තානං

කුක්කුටස්ස උදකපානමත්මතපි කාමල චිත්මතකග්ගතා නත්ථි, අහං පන

උපචාරප්පනානං ලාභී’’ති මජ්ෙනවමසන උප්පන්මනො මාමනො ොන කදො 

නාම. ‘‘අවමසසා සත්තා නිස්සිප්පා, අහං සිප්පවා’’ති මජ්ෙනවමසන

උප්පන්මනො මාමනො සිප්ප කදො නාම. ‘‘අවමසසා සත්තා රස්සා, අහං

දීමඝො’’ති මජ්ෙනවමසන උප්පන්මනො මාමනො ආකරොහ කදො නාම. 

‘‘අවමසසා සත්තා රස්සා වා මහොන්ති දීඝා වා, අහං

නිමරොධපරිමණ්ඩමලො’’තිමජ්ෙනවමසන උප්පන්මනොමාමනො පරිණාහ කදො 

නාම. ‘‘අවමසසානංසත්තානං සරීරසණ්ඨානංවිරූපංබීභච්ඡං, මය්හංපන

මනාපං පාසාදික’’න්ති මජ්ෙනවමසන උප්පන්මනො මාමනො සණ්ඨාන කදො 

නාම. ‘‘අවමසසානං සත්තානං සරීමර බහූ මදොසා, මය්හං පන සරීමර

මකසග්ගමත්තම්පි වජ්ෙං නත්ථී’’ති මජ්ෙනවමසන උප්පන්මනො මාමනො 

පාරිපූරි කදො නාම. එවමයං සබ්මබොපි ොතිආදිං නිස්සාය

මජ්ෙනාකාරවසප්පවත්මතො මාමනො ඉධ ‘‘මමදො’’ති වුත්මතො. කාමගුමණසු

චිත්තස්ස මවොස්සග්මගො ප ාකදො, පඤ්චසු කාමගුමණසු සතියා 

අනිග්ගණ්හිත්වා චිත්තස්ස මවොස්සජ්ෙනං, සතිවිරමහොති වුත්තං මහොති. 

තණ්හාවිජ්ජා පාකටාමයව. 

මලොභාදමයො ච පුන තිවිධාකුස මූ න්ති තිකවමසන ගහිතා.

දුච්චරිතාදීසුපි තිවිධ-සද්මදො පච්මචකං මයොමෙතබ්මබො. තත්ථ

කායදුච්චරිතාදීනි තිවිධදුච්චරිතාන. තණ්හාසංකිමලසාදමයො 

තිවිධසංකික සා. රාගමලාදමයොමලීනභාවකරත්තා තිවිධ  ාන. රාගාදමයො

හි චිත්තං මලීනං කමරොන්ති, මලං ගාහාමපන්ති, තස්මා ‘‘මලානීති’’ති

වුච්චන්ති.‘‘රාමගොවිසමං, මදොමසොවිසමං, මමොමහො විසම’’න්ති(විභ.924) 

එවංවුත්තාරාගාදමයො‘‘කායවිසමංවචීවිසමංමමනොවිසම’’න්ති (විභ.924) 

එවමාගතා කායදුච්චරිතාදමයො ච තිවිධවිස ාන. තානි පන යස්මා රාගාදීසු
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මචව කායදුච්චරිතාදීසු ච සත්තා පක්ඛලන්ති, පක්ඛලිතා ච සාසනමතොපි

සුගතිමතොපි පතන්ති, තස්මා පක්ඛලනපාතමහතුභාවමතො ‘‘විසමානීති’’ති 

වුච්චන්ති. ‘‘කාමසඤ්ඤා බයාපාදසඤ්ඤා විහිංසාසඤ්ඤා’’ති (විභ. 911) 

එවමාගතා කාමාදිපටිසංයුත්තා සඤ්ඤා තිවිධසඤ්ඤා. තථා

‘‘කාමවිතක්මකො බයාපාදවිතක්මකො විහිංසාවිතක්මකො’’ති එවමාගතා 

තිවිධවිතක්ො. තණ්හාපපඤ්මචො දිට්ඨිපපඤ්මචො මානපපඤ්මචොති ඉමම 

තිවිධපපඤ්චා. වට්ටස්මං සත්මත පපඤ්මචන්තීති තණ්හාදමයො 

‘‘පපඤ්චා’’තිවුච්චන්ති. 

චතුබ්බිධවිපරිකයසාතිආදීසු චතුබ්බිධ-සද්මදොපච්මචකංමයොමෙතබ්මබො.
තත්ථ අනිච්චාදීනි වත්ථූනිනිච්චන්තිආදිනානමයනවිපරීතමතො එසන්තීති

විපරිමයසා. ‘‘අනිච්මච නිච්චන්ති සඤ්ඤාවිපරිමයමසො චිත්තවිපරිමයමසො

දිට්ඨිවිපරිමයමසො, දුක්මඛ සුඛන්ති සඤ්ඤාවිපරිමයමසො චිත්තවිපරිමයමසො 

දිට්ඨිවිපරිමයමසො, අසුමභ සුභන්ති සඤ්ඤාවිපරිමයමසො චිත්තවිපරිමයමසො 

දිට්ඨිවිපරිමයමසො, අනත්තනි අත්තාති සඤ්ඤාවිපරිමයමසො 

චිත්තවිපරිමයමසො දිට්ඨිවිපරිමයමසො’’ති එවමාගතා ද්වාදස විපල්ලාසා

චතුන්නං අනිච්චාදිවත්ථූනංවමසන ‘‘චතුබ්බිධවිපරිමයසා’’තිවුත්තා.එත්ථ
පන චිත්තකිච්චස්ස දුබ්බලට්ඨාමන දිට්ඨිවිරහිතාය අකුසලසඤ්ඤාය

සකකිච්චස්ස බලවකාමල සඤ්ඤාවිපල්ලාමසො මවදිතබ්මබො, 
දිට්ඨිවිරහිතස්මසව අකුසලචිත්තස්ස සකකිච්චස්ස බලවකාමල

චිත්තවිපල්ලාමසො, දිට්ඨිසම්පයුත්තචිත්මත දිට්ඨිවිපල්ලාමසො. තස්මා

සබ්බදුබ්බමලො සඤ්ඤාවිපල්ලාමසො, තමතො බලවතමරො චිත්තවිපල්ලාමසො, 
සබ්බබලවතමරො දිට්ඨිවිපල්ලාමසො. අොතබුද්ධිදාරකස්ස කහාපණදස්සනං
වියසඤ්ඤාආරම්මණස්සඋපට්ඨානාකාරමත්තගහණමතො.ගාමකපුරිසස්ස 
කහාපණදස්සනං විය චිත්තං ලක්ඛණප්පටිමවධස්සපි සම්පාදනමතො.
කම්මාරස්ස මහාසණ්ඩාමසන අමයොගහණං විය දිට්ඨි

අභිනිමවසපරාමසනමතො. තත්ථ චත්තාමරො දිට්ඨිවිපල්ලාසා, 
අනිච්චානත්මතසු නිච්චන්තිආදිවසප්පවත්තා චත්තාමරො 
සඤ්ඤාචිත්තවිපල්ලාසාති ඉමම අට්ඨ විපල්ලාසා මසොතාපත්තිමග්මගන
පහීයන්ති. අසුමභ සුභන්ති සඤ්ඤාචිත්තවිපල්ලාසා සකදාගාමමග්මගන

තනුකා මහොන්ති, අනාගාමමග්මගන පහීයන්ති. දුක්මඛ සුඛන්ති
සඤ්ඤාචිත්තවිපල්ලාසාඅරහත්තමග්මගනපහීයන්තීති මවදිතබ්බා. 

‘‘කාමාසමවො භවාසමවො දිට්ඨාසමවො අවිජ්ොසමවො’’ති (චූළනි. 

ෙතුකණ්ණිමාණවපුච්ඡානිද්මදස 69) එවමාගතා කාමතණ්හාදමයො

චත්තාමරො ආසවන්ති චක්ඛුආදිමතො සන්දන්ති පවත්තන්තීති ආසවා. 

කිඤ්චාපි චක්ඛුආදිමතො කුසලාදීනම්පි පවත්ති අත්ථි, කාමාසවාදමයො එව

පනවණමතොයූසංවිය පග්ඝරණකඅසුචිභාමවනසන්දන්ති, තස්මාමතඑව

‘‘ආසවා’’ති වුච්චන්ති. තත්ථ හි පග්ඝරණකඅසුචිම්හි නිරුළ්මහො

ආසවසද්මදොති. අථ වා ධම්මමතො යාව මගොත්රභුං, ඔකාසමතො යාවභවග්ගං
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පටුන 

සවන්ති ගච්ඡන්ති ආරම්මණකරණවමසන පවත්තන්තීති ආසවා, එමත
ධම්මම එතඤ්ච ඔකාසං අන්මතොකරිත්වා පවත්තන්තීති අත්මථො.

අවධිඅත්මථො හි ආ-කාමරො. අවධි ච මරියාදාභිවිධිමභදමතො දුවිමධො. තත්ථ

මරියාදං කිරියං බහිකත්වා පවත්තති යථා ‘‘ආපාටලිපුත්තං වුට්මඨො

මදමවො’’ති, අභිවිධි පන කිරියං බයාමපත්වා පවත්තති යථා ‘‘ආභවග්ගං

භගවමතො යමසොපවත්තතී’’ති, අභිවිධිඅත්මථොචායං ආ-කාමරොඉධගහිමතො, 
තස්මාමතධම්මම තඤ්චඔකාසංඅන්මතොකරිත්වාආරම්මණකරණවමසන

සවන්තීති ‘‘ආසවා’’ති වුච්චන්ති. චිරපාරිවාසියට්මඨන මදිරාදමයො ආසවා

වියාතිපි ආසවා. මලොකස්මඤ්හි චිරපාරිවාසිකා මදිරාදමයො ‘‘ආසවා’’ති

වුච්චන්ති. යදි ච චිරපාරිවාසියට්මඨන ආසවා, එමතමයව භවිතුමරහන්ති.

වුත්තඤ්මහතං ‘‘පුරිමා, භික්ඛමව, මකොටි න පඤ්ඤායති අවිජ්ොය, ඉමතො 

පුබ්මබඅවිජ්ොනාමහොසී’’තිආදි(අ.නි.10.61). අඤ්මඤසුපනයථාවුත්මත
ධම්මම ඔකාසඤ්ච ආරම්මණං කත්වා පවත්තමාමනසු මානාදීසු ච
විජ්ෙමාමනසු අත්තත්තනියාදිග්ගාහවමසන අභිබයාපනංමදනකරණවමසන

ආසවසදිසතා ච එමතසංමයව, න අඤ්මඤසන්ති ද්වීසුපි අත්ථවිකප්මපසු
එමතසුමයවආසවසද්මදො නිරුළ්මහොතිදට්ඨබ්මබො.ආයතංවාසංසාරදුක්ඛං

සවන්ති පසවන්තීතිපි ආසවා. න හි තං කිඤ්චි සංසාරදුක්ඛං අත්ථි, යං
ආසමවහිවිනාඋප්පජ්මෙයය. 

‘‘අභිජ්ඣා කායගන්මථො බයාපාමදො කායගන්මථො සීලබ්බතපරාමාමසො 

කායගන්මථොඉදංසච්චාභිනිමවමසොකායගන්මථො’’ති(සං.නි.5.175; මහානි.

29, 147) එවමාගතා අභිජ්ඣාදමයො චත්තාමරො යස්ස සංවිජ්ෙන්ති, තං

චුතිපටිසන්ධිවමසන වට්ටස්මං ගන්මථන්ති ඝමටන්තීති  න්ථා. 

‘‘කාමමොමඝො භමවොමඝො දිට්මඨොමඝො අවිජ්මෙොමඝො’’ති (සං. නි. 5.172; 

මහානි.14; චූළනි. මමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්මදස21) එවමාගතාචත්තාමරො

කාමතණ්හාදමයො යස්ස සංවිජ්ෙන්ති, තං වට්ටස්මං ඔහනන්ති

ඔසීදාමපන්තීති ඔඝා. මතමයව ‘‘කාමමයොමගො භවමයොමගො දිට්ඨිමයොමගො

අවිජ්ොමයොමගො’’ති (සං. නි. 5.173; අ. නි. 4.10) එවමාගතා වට්ටස්මං

මයොමෙන්තීති කයො ා. අරියාඑතායනගච්ඡන්තීති අ ති, සා ඡන්දාදිවමසන

චතුබ්බිධා. ‘‘චීවරමහතු වා භික්ඛුමනො තණ්හා උප්පජ්ෙමානා උප්පජ්ෙති, 

පිණ්ඩපාත, මසනාසන, ඉතිභවාභවමහතු වා භික්ඛුමනො තණ්හා

උප්පජ්ෙමානා උප්පජ්ෙතී’’ති (අ. නි. 4.9) එවමාගතා චත්තාමරො 

තණ්හුප්පාදා. තත්ථ ඉතිභවාභවකහතූති එත්ථ ඉතීති නිදස්සමන නිපාමතො, 

යථා චීවරාදිමහතු, එවං භවාභවමහතුපීති අත්මථො. භවාභකවොති මචත්ථ
පණීතපණීතතරානි මතලමධුඵාණිතාදීනි අධිප්මපතානි. කාමුපාදානාදීනි
චත්තාරිඋපාදානානි. 

පඤ්චකචකතොඛි ාතිආදීසු ‘‘බුද්මධකඞ්ඛති, ධම්මම, සඞ්මඝ, සික්ඛාය

කඞ්ඛති, සබ්රහ්මචාරීසු කුපිමතො මහොති අනත්තමමනො ආහතචිත්මතො

ඛිලොමතො’’ති (ම. නි. 1.185; දී. නි. 3.319) එවමාගතානි පඤ්ච
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මචමතොඛිලානි, මචමතො ඛිලයති ථද්ධභාවං ආපජ්ෙති එමතහීති 

කචකතොඛි ාන. විනබන්ධාදීසුපි පඤ්ච-සද්මදො පච්මචකං මයොමෙතබ්මබො.

‘‘කාමම අවීතරාමගො මහොති, කාමය අවීතරාමගො, රූමප අවීතරාමගො, 
යාවදත්ථං උදරාවමදහකං භුඤ්ජිත්වා මසයයසුඛං පස්සසුඛං මද්ධසුඛං

අනුයුත්මතොවිහරති, අඤ්ඤතරංමදවනිකායංපණිධායබ්රහ්මචරියංචරතී’’ති 

(ම. නි. 1.186; දී. නි. 3.320) ආගතා පඤ්ච චිත්තං බන්ධිත්වා මුට්ඨියං

කත්වා විය ගණ්හන්තීති කචකතොවිනබන්ධා. එමත හි 
තණ්හාප්පවත්තිභාවමතො කුසලප්පවත්තියා අවසරාප්පදානවමසන චිත්තං
බන්ධංවිය සමමොමරොමධත්වාගණ්හන්ති.සද්දත්ථමතොපනමචමතොවිරූපං
නිබන්ධීයතිසංයමීයතිඑමතහීති මචමතොවිනිබන්ධා.කාමච්ඡන්දාදීනිපඤ්ච

කුසලධම්මම නීතිවාමරන්ති ආවරන්තීති නීවරණාන. රූපාභිනන්දනාදමයො 

පඤ්චාභිනන්දනා. 

ඡ විවාදමූ ාතිආදීසු මකොමධො මක්මඛො ඉස්සා සාමඨයයං පාපිච්ඡතා 

සන්දිට්ඨිපරාමාමසොති ඉමානි ඡ විවාදමූ ාන. යස්මා කුද්මධො වා

මකොධවමසන…මප.… සන්දිට්ඨිපරාමාසී වා සන්දිට්ඨිපරාමසිතාය කලහං

විග්ගහං විවාදං ආපජ්ෙති, තස්මා මකොධාදමයො ‘‘ඡ විවාදමූලානීති’’ති

වුච්චන්ති. රූපතණ්හාසද්දතණ්හාදමයො ඡ තණ්හාොයා. 

කාමරාගපටිඝදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාභවරාගමානාවිජ්ො සත්තානුසයා. 
ථාමගතට්මඨන අප්පහීනට්මඨන ච අනුමසන්තීති අනුසයා. 
මච්ඡාදිට්ඨිමච්ඡාසඞ්කප්පමච්ඡාවාචාමච්ඡාකම්මන්තමච්ඡාආජීවමච්ඡාවායාම

මච්ඡාසතිමච්ඡාසමාධී අට්ඨමච්ඡත්තා. 

‘‘තණ්හංපටිච්චපරිමයසනා, පරිමයසනංපටිච්චලාමභො, ලාභංපටිච්ච 

විනිච්ඡමයො, විනිච්ඡයං පටිච්ච ඡන්දරාමගො, ඡන්දරාගං පටිච්ච

අජ්මඣොසානං, අජ්මඣොසානං පටිච්ච පරිග්ගමහො, පරිග්ගහං පටිච්ච

මච්ඡරියං, මච්ඡරියං පටිච්ච ආරක්මඛො, ආරක්ඛාධිකරණං
දණ්ඩාදානසත්ථාදානකලහවිග්ගහවිවාදතුවංතුවංමපසුඤ්ඤමුසාවාදා 

අමනමක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්භවන්තී’’ති (දී. නි. 2.103; 3.359) 

එවමාගතා පරිමයසනාදමයො නවතණ්හාමූ ො. තත්ථ(දී.නි.අට්ඨ.2.103) 

තණ්හං පටිච්චාති තණ්හං නිස්සාය. පරිකයසනාති

රූපාදිආරම්මණපරිමයසනා. සා හි තණ්හාය සති මහොති.  ාකභොති

රූපාදිආරම්මණපටිලාමභො. මසොහි පරිමයසනායසතිමහොති. විනච්ඡකයොති
ඉධ විතක්මකො අධිප්මපමතො. ලාභං ලභිත්වා හි ඉට්ඨානිට්ඨං

සුන්දරාසුන්දරඤ්ච විතක්මකමනව විනිච්ඡිනති ‘‘එත්තකං මම

රූපාරම්මණත්ථාය භවිස්සති, එත්තකං සද්දාදිආරම්මණත්ථාය, එත්තකං 

මය්හං භවිස්සති, එත්තකං පරස්ස, එත්තකං පරිභුඤ්ජිස්සාම, එත්තකං 

නිදහිස්සාමී’’ති.මතනවුත්තං‘‘ලාභංපටිච්චවිනිච්ඡමයො’’ති. ඡන්දරාක ොති
එවංඅකුසලවිතක්මකනවිතක්කිමතවත්ථුස්මං දුබ්බලරාමගොචබලවරාමගො

ච උප්පජ්ෙති. ඡන්කදොති හි ඉධ දුබ්බලරාගස්සාධිවචනං. අජ්කෙොසානන්ති
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අහං මමන්ති බලවසන්නිට්ඨානං. පරිග් කහොති තණ්හාදිට්ඨිවමසන 

පරිග්ගහකරණං.  ච්ඡරියන්ති පමරහි සාධාරණභාවස්ස අසහනතා. 

මතමනවස්සමපොරාණා එවං වචනත්ථං වදන්ති ‘‘ඉදං අච්ඡරියංමය්හමමව

මහොතු, මා අඤ්ඤස්ස අච්ඡරියං මහොතූති පවත්තත්තා මච්ඡරියන්ති

වුච්චතී’’ති. ආරක්කෙොති ද්වාරපිදහනමඤ්ජුසමගොපනාදිවමසන සුට්ඨු

රක්ඛණං. අධිකමරොතීති අධිෙරණං, කාරණස්මසතං නාමං. 

ආරක්ොධිෙරණන්ති භාවනපුංසකං, ආරක්ඛමහතූති අත්මථො. 

දණ්ඩාදානාදීසු පරනිමසධනත්ථං දණ්ඩස්ස ආදානං දණ්ඩාදානං. 

එකමතොධාරාදිමනො සත්ථස්ස ආදානං සත්ථාදානං. ෙ කහොති

කායකලමහොපි වාචාකලමහොපි. පුරිමමො පුරිමමො විමරොමධො විග් කහො. 

පච්ඡිමමො පච්ඡිමමො විවාකදො. තුවං තුවන්ති අගාරවවචනං, ත්වං ත්වන්ති
අත්මථො. 

පාණාතිපාතඅදින්නාදානකාමමසුමච්ඡාචාරමුසාවාදපිසුණවාචාඵරුසවාචා

සම්ඵප්පලාපඅභිජ්ඣාබයාපාදමච්ඡාදිට්ඨී දස අකුස ෙම් පථා. චත්තාමරො
සස්සතවාදා චත්තාමරො එකච්චසස්සතවාදා චත්තාමරො අන්තානන්තිකා
චත්තාමරො අමරාවික්මඛපිකා ද්මව අධිච්චසමුප්පන්නිකා මසොළස
සඤ්ඤීවාදා අට්ඨ අසඤ්ඤීවාදා අට්ඨ මනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදා සත්ත

උච්මඡදවාදා පඤ්ච පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදාති එතානි ද්වාසට්ඨි

දිට්ඨි තාන. රූපතණ්හාදිඡතණ්හාමයව පච්මචකං 
කාමතණ්හාභවතණ්හාවිභවතණ්හාවමසන අට්ඨාරස මහොන්ති. තථා හි

රූපාරම්මණාතණ්හා, රූමපවාතණ්හාතිරූපතණ්හා, සාකාමරාගභාමවන

රූපං අස්සාමදන්තී පවත්තමානා කාමතණ්හා, 

සස්සතදිට්ඨිසහගතරාගභාමවන ‘‘රූපං නිච්චං ධුවං සස්සත’’න්ති එවං 

අස්සාමදන්තී පවත්තමානා භවතණ්හා, උච්මඡදදිට්ඨිසහගතරාගභාමවන

‘‘රූපං උච්ඡිජ්ෙති විනස්සති මපච්ච න භවතී’’ති එවං අස්සාමදන්තී

පවත්තමානා විභවතණ්හාති එවං තිවිධා මහොති. යථා ච රූපතණ්හා, එවං 

සද්දතණ්හාදමයොපීති එතානි අට්ඨාරස තණ්හාවිචරිතානි මහොන්ති, තානි 

අජ්ඣත්තරූපාදීසු අට්ඨාරස, බහිද්ධාරූපාදීසු අට්ඨාරසාති ඡත්තිංස, ඉති

අතීතානි ඡත්තිංස, අනාගතානි ඡත්තිංස, පච්චුප්පන්නානි ඡත්තිංසාති 

අට්ඨසතතණ්හාවිචරිතාන, අට්ඨුත්තරසතතණ්හාවිචරිතානීතිති අත්මථො. 

පකභද-සද්මදො පච්මචකං සම්බන්ධිතබ්මබො. තත්ථායං මයොෙනා 

‘‘මලොභප්පමභමදො මදොසප්පමභමදො යාව

අට්ඨසතතණ්හාවිචරිතප්පමභමදො’’ති. 

සබ්බදරථපරිළාහකික සසතසහස්සානීති සබ්බානි සත්තානං 
දරථපරිළාහකරානි කිමලසානං අමනකානි සතසහස්සානි.
ආරම්මණාදිවිභාගමතො හි පවත්තිආකාරවිභාගමතො ච අනන්තප්පමභදා
කිමලසා. 
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පටුන 

සඞ්කෙපකතො වාතිආදීසු සම්පතිආයතිඤ්ච සත්තානං අනත්ථාවහත්තා

මාරණට්මඨන විබාධනට්මඨන කිමලසාව මාමරොති කික ස ාකරො. 

වධකට්මඨනඛන්ධාවමාමරොති ෙන්ධ ාකරො. තථාහිවුත්තං‘‘වධකංරූපං, 

වධකං රූපන්ති යථාභූතං නප්පොනාතී’’තිආදි.
ොතිෙරාදිමහාබයසනනිබ්බත්තමනන අභිසඞ්ඛාමරොව මාමරො 

අභිසඞ්ොර ාකරො. සංකිමලසනිමත්තං හුත්වා ගුණමාරණට්මඨන 

මදවපුත්මතොව මාමරොති කදවපුත්ත ාකරො. සත්තානං ජීවිතස්ස 
ජීවිතපරික්ඛාරානඤ්ච ොනිකරමණනමහාබාධරූපත්තා මච්චුඑවමාමරොති 

 ච්චු ාකරො. තත්ථසමුච්මඡදප්පහානවමසනසබ්බමසොඅප්පවත්තිකරමණන 

කිමලසමාරං, සමුදයප්පහානපරිඤ්ඤාවමසන ඛන්ධමාරං, 
සහායමවකල්ලකරණවමසන සබ්බමසො අප්පවත්තිකරමණන

අභිසඞ්ඛාරමාරං, බලවිධමනවිසයාතික්කමනවමසනමදවපුත්තමච්චුමාරඤ්ච 

අභඤ්ජි, භග්මගඅකාසීතිඅත්මථො. පරිස්සයානන්ති උපද්දවානං. 

සතපුඤ්ඤජ ක්ෙණධරස්සාති අමනක සත පුඤ්ඤ නිබ්බත්තමහා

පුරිසලක්ඛණධරස්ස. එත්ථ හි ‘‘මකවලං සතමත්මතන පුඤ්ඤකම්මමන 

එමකකලක්ඛණංනිබ්බත්ත’’න්ති ඉමමත්ථංන මරොචයිංසු අට්ඨකථාචරියා 

‘‘එවං සන්මත මයො මකොචි බුද්මධො භමවයයා’’ති, අනන්තාසු පන 

මලොකධාතූසු යත්තකා සත්තා, මතහි සබ්මබහි පච්මචකං සතක්ඛත්තුං

කතානිදානාදීනි පුඤ්ඤකම්මානියත්තකානි, තමතොඑමකකංපුඤ්ඤකම්මං
මහාසත්මතනසතගුණංකතංසතන්ති අධිප්මපතන්තිඉමමත්ථංමරොචයිංසු.

තස්මා ඉධ සත-සද්මදො බහුභාවපරියාමයො, න සඞ්ඛයාවිමසසවචමනොති

දට්ඨබ්මබො ‘‘සතග්ඝං සතං මදවමනුස්සා’’තිආදීසු විය. රූපොයසම්පත්ති 

දීපිතා කහොති ඉතරාසං ඵලසම්පදානං මූලභාවමතො අධිට්ඨානභාවමතො ච. 

දීපිතා කහොතීති ඉදං ධම්මකායසම්පත්තීතිආදීසුපි මයොමෙතබ්බං. තත්ථ 
පහානසම්පදාපුබ්බකත්තා ඤාණසම්පදාදීනං ධම්මකායසම්පත්ති දීපිතා

මහොතීති මවදිතබ්බං. ක ොකියසරික්ෙොනං බහු තභාකවොති එත්ථ 

භාගයවන්තතාය මලොකියානං බහුමතභාමවො, භග්ගමදොසතාය සරික්ඛකානං
බහුමතභාමවොති මයොමෙතබ්බං. එවං ඉමතො පමරසුපි යථාක්කමං මයොෙනා
මවදිතබ්බා. 

පුඤ්ඤවන්තං ගහට්ඨා ඛත්තියාදමයො අභිගච්ඡන්ති, පහීනමදොසං 
මදොසවිනයාය ධම්මං මදමසතීති පබ්බජිතා තාපසපරිබ්බාෙකාදමයො

අභිගච්ඡන්තීතිආහ ‘‘ හට්ඨපබ්බජිකතහි අභි  නීයතා’’ති. අභිගතානඤ්ච
මතසං කායචිත්තදුක්ඛාපනයමන පටිබලභාමවො ආමසදානධම්මදාමනහි

උපකාරසබ්භාවමතො රූපකායං තස්ස පසාදචක්ඛුනා, ධම්මකායං
පඤ්ඤාචක්ඛුනා දිස්වා දුක්ඛද්වයස්ස පටිප්පස්සම්භනමතොති මවදිතබ්මබො.

භාගයවන්තතාය උපගතානං ආමසදානං මදති, භග්ගමදොසතාය ධම්මදානං

මදතීති ආහ ‘‘ආමසදානධම් දාකනහි උපොරිතා’’ති. 

ක ොකියක ොකුත්තරසුකෙහිචසංකයොජනස ත්ථතා දීපිතාකහොතීති‘‘පුබ්මබ
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පටුන 

ආමසදානධම්මදාමනහි මයා අයං මලොකග්ගභාමවො අධිගමතො, තස්මා

තුම්මහහිපි එවමමව පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති එවං සම්මාපටිපත්තියං
නිමයොෙමනන අභිගතානංමලොකියමලොකුත්තරසුමඛහිසංමයොෙනසමත්ථතා
චදීපිතාමහොති. 

සෙචිත්කත ඉස්සරියං නාම අත්තමනො චිත්තස්ස වසීභාවාපාදනංමයව, 

පටිකූලාදීසු අප්පටිකූලසඤ්ඤිතාදිවිහාරසිද්ධි, අධිට්ඨානිද්ධිආදිමකො
ඉද්ධිවිමධොපි චිත්තිස්සරියමමව චිත්තභාවනාය වසීභාවප්පත්තියා

ඉජ්ඣනමතො. අණි ා ඝි ාදිෙන්ති ආදි-සද්මදන මහිමා පත්ති පාකම්මං
ඊසිතා වසිතා යත්ථකාමාවසායිතාති ඉමම ඡපි සඞ්ගහිතා. තත්ථ කායස්ස

අණුභාවකරණං අණි ා. ආකාමසපදසාගමනාදීනංඅරහභාමවනලහුභාමවො 

 ඝි ා. මහත්තං  හි ා කායස්ස මහන්තතාපාදනං.ඉට්ඨමදසස්සපාපුණනං 

පත්ති. අධිට්ඨානාදිවමසන ඉච්ඡිතනිප්ඵාදනං පාෙම් ං. සයංවසිතා 

ඉස්සරභාමවො ඊසිතා. ඉද්ධිවිමධවසීභාමවො වසිතා. ආකාමසනවාගච්ඡමතො
අඤ්ඤං වා කිඤ්චි කමරොමතො යත්ථ කත්ථචි මවොසානප්පත්ති 

යත්ථො ාවසායිතා. ‘‘කුමාරකරූපාදිදස්සන’’න්තිපි වදන්ති. එවමදං
අට්ඨවිධං මලොකියසම්මතංඉස්සරියං.තංපනභගවමතොඉද්ධිවිධන්මතොගධං

අනඤ්ඤසාධාරණඤ්චාති ආහ ‘‘සබ්බොරපරිපූරං අත්ථී’’ති. තථා

මලොකුත්තමරො ධම්මමො අත්ථීති සම්බන්මධො. එවං යසාදීසුපි අත්ථි-සද්මදො 
මයොමෙතබ්මබො. 

මකසඤ්චි යමසො පමදසවුත්ති අයථාභූතගුණසන්නිස්සයත්තා 

අපරිසුද්මධො ච මහොති, න එවං තථාගතස්සාති දස්මසතුං 

‘‘ක ොෙත්තයබයාපකෙො’’ති වුත්තං. තත්ථ ඉධ අධිගතසත්ථුගුණානං 

ආරුප්මප උප්පන්නානං ‘‘ඉතිපි මසො භගවා’’තිආදිනා භගවමතො යමසො

පාකමටො මහොතීති ආහ ‘‘මලොකත්තයබයාපමකො’’ති. 

යථාභුච්චගුණාධි කතොති යථාභූතගුමණහි අධිගමතො. අතිවිය පරිසුද්කධොති 

යථාභූතගුණාධිගතත්තා එව අච්චන්තපරිසුද්මධො. සබ්බාොරපරිපූරාති 
අනවමසසලක්ඛණානුබයඤ්ෙනාදිසම්පත්තියා සබ්බාකාමරහි පරිපුණ්ණා. 

සබ්බඞ් පච්චඞ් සිරීතිසබ්මබසං අඞ්ගපච්චඞ්ගානංමසොභා. යංයං එකතන

ඉච්ඡිතං පත්ථිතන්ති ‘‘තිණ්මණො තාමරයය’’න්තිආදිනා යං යං එමතන
මලොකනාමථන මමනොවචීපණිධානවමසන ඉච්ඡිතං කායපණිධානවමසන

පත්ථිතං. තකථවාති පණිධානානුරූපමමව. සම් ාවායා සඞ්ොකතො 

පයත්කතොති වීරියපාරමභාවප්පත්මතො අරියමග්ගපරියාපන්මනො ච 
සම්මාවායාමසඞ්ඛාමතොඋස්සාමහො. 

කුස ාදීහිකභකදහීති සබ්බත්තිකදුකපදසඞ්ගහිමතහිකුසලාදිප්පමභමදහි. 

පටිච්චසමුප්පාදාදීහීති ආදි-සද්මදන න මකවලං විභඞ්ගපාළියං ආගතා

සතිපට්ඨානාදමයොව සඞ්ගහිතා, අථ මඛො සඞ්ගහාදමයො සමයවිමුත්තාදමයො
ඨපනාදමයො තිකපට්ඨානාදමයො ච සඞ්ගහිතාති මවදිතබ්බං. 
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පීළනසඞ්ෙතසන්තාපවිපරිණා ට්කඨන වා දුක්ෙ රියසච්චන්තිආදීසු 

පීළනට්කඨො තංසමඞ්ගමනො සත්තස්ස හිංසනං අවිප්ඵාරිකතාකරණං. 

සඞ්ෙතට්කඨො සමමච්ච සඞ්ගම්ම සම්භූය පච්චමයහි කතභාමවො. 

සන්තාපට්කඨො දුක්ඛදුක්ඛතාදීහි සන්තාපනං පරිදහනං. විපරිණා ට්කඨො 

ෙරායමරමණනචාතිද්විධාවිපරිණාමමතබ්බතා. සමුදයස්ස ආයූහනට්කඨො 

දුක්ඛස්ස නිබ්බත්තනවමසන සම්පිණ්ඩනං. නදානට්කඨො ‘‘ඉදං තං

දුක්ඛ’’න්ති නිදස්මසන්තස්ස විය සමුට්ඨාපනං. සංකයො ට්කඨො 

සංසාරදුක්මඛන සංමයොෙනං. පලිකබොධට්කඨො මග්ගාධිගමස්ස නිවාරණං.

නිමරොධස්ස නස්සරණට්කඨො සබ්බූපධීනං පටිනිස්සග්ගසභාවත්තා තමතො 

විනිස්සටතා, තංනිස්සරණනිමත්තතා වා. විකවෙට්කඨො 

සබ්බසඞ්ඛාරවිසංයුත්තතා. අසඞ්ෙතට්කඨො මකනචිපි පච්චමයන

අනභිසඞ්ඛතතා. අ තට්කඨො නිච්චසභාවත්තා මරණාභාමවො, සත්තානං

මරණාභාවමහතුතා වා.  ග් ස්ස නයයානට්කඨො වට්ටදුක්ඛමතො

නික්කමනට්මඨො. කහතුඅත්කථො නිබ්බානස්සසම්පාපකභාමවො. දස්සනට්කඨො 

අච්චන්තසුඛුමස්ස නිබ්බානස්ස සච්ඡිකරණං. ආධිපකතයයට්කඨො 

චතුසච්චදස්සමන සම්පයුත්තානං ආධිපච්චකරණං, ආරම්මණාධිපතිභාමවො

වා විමසසමතො මග්ගාධිපතිවචනමතො. සතිපි හි ඣානාදීනං

ආරම්මණාධිපතිභාමව ‘‘ඣානාධිපතිමනො ධම්මා’’ති එවමාදිං අවත්වා 

‘‘මග්ගාධිපතිමනො ධම්මා’’ඉච්මචව වුත්තං, තස්මා විඤ්ඤායති ‘‘අත්ථි

මග්ගස්ස ආරම්මණාධිපතිභාමව විමසමසො’’ති. එමතමයව ච පීළනාදමයො
මසොළසාකාරාතිවුච්චන්ති. 

දිබ්බබ්රහ් අරියවිහාකරතිආදීසු කසිණාදිආරම්මණානි

රූපාවචරජ්ඣානානි දිබ්බවිහාකරො. මමත්තාදිජ්ඣානානි බ්රහ් විහාකරො. 

ඵලසමාපත්ති අරියවිහාකරො. කාමමහි විමවකට්ඨකායතාවමසන එකීභාමවො 

ොයවිකවකෙො. පඨමජ්ඣානාදිනා නීතිවරණාදීහි විවිත්තචිත්තතා 

චිත්තවිකවකෙො. උපධිවිකවකෙො නිබ්බානං. උපධීතිමචත්ථචත්තාමරොඋපධී

කාමුපධි ඛන්ධුපධි කිමලසුපධි අභිසඞ්ඛාරුපධීති. කාමාපි හි ‘‘යං පඤ්ච

කාමගුමණ පටිච්ච උප්පජ්ෙති සුඛං මසොමනස්සං, අයං කාමානං

අස්සාමදො’’ති (ම. නි. 1.166) එවං වුත්තස්ස සුඛස්ස අධිට්ඨානභාවමතො

උපධීයතිඑත්ථසුඛන්තිඉමනාවචනත්මථන‘‘උපධී’’තිවුච්චන්ති, ඛන්ධාපි

ඛන්ධමූලකස්ස දුක්ඛස්ස අධිට්ඨානභාවමතො, කිමලසාපි අපායදුක්ඛස්ස 

අධිට්ඨානභාවමතො, අභිසඞ්ඛාරාපි භවදුක්ඛස්ස අධිට්ඨානභාවමතො

වුත්තනමයන ‘‘උපධී’’ති වුච්චන්ති. ඉමමහිපනචතූහිඋපධීහිවිවිත්තතාය

නිබ්බානං‘‘උපධිවිමවමකො’’ති වුච්චති. 

සුඤ්ඤතාකාමරනනිබ්බානංආරම්මණංකත්වාපවත්මතොඅරියමග්මගො 

සුඤ්ඤතවික ොක්කෙො. මසො හි සුඤ්ඤතාය ධාතුයා උප්පන්නත්තා 

සුඤ්ඤමතො, කිමලමසහි ච විමුත්තත්තා විමමොක්මඛො. එමතමනව නමයන
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අප්පණිහිතාකාමරන නිබ්බානං ආරම්මණං කත්වා පවත්මතො 

අප්පණිහිතවික ොක්කෙො. අනිමත්තාකාමරන නිබ්බානං ආරම්මණං කත්වා

පවත්මතො අනමත්තවික ොක්කෙො. අථ වා සුඤ්ඤතානුපස්සනාසඞ්ඛාතාය 
අනත්තානුපස්සනාය වමසන පටිලද්මධො අරියමග්මගො ආගමනවමසන

‘‘සුඤ්ඤතවිමමොක්මඛො’’ති වුච්චති. තථා අප්පණිහිතානුපස්සනාසඞ්ඛාතාය 
දුක්ඛානුපස්සනාය වමසන පටිලද්මධො අප්පණිහිතවිමමොක්මඛො. 
අනිමත්තානුපස්සනාසඞ්ඛාතාය අනිච්චානුපස්සනාය වමසන පටිලද්මධො 

‘‘අනිමත්තවිමමොක්මඛො’’තිමවදිතබ්මබො.වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘අනිච්චමතො මනසිකමරොන්මතො අධිමමොක්ඛබහුමලො

අනිමත්තවිමමොක්ඛං පටිලභති, දුක්ඛමතො මනසිකමරොන්මතො

පස්සද්ධිබහුමලො අප්පණිහිතවිමමොක්ඛං පටිලභති, අනත්තමතො

මනසිකමරොන්මතො මවදබහුමලො සුඤ්ඤතවිමමොක්ඛං පටිලභතී’’ති

(පටි.ම.1.223). 

අඤ්කඤතිමලොකියඅභිඤ්ඤාදිමක. 

කිමලසාභිසඞ්ඛාරවමසන භමවසුපරිබ්භමනං, තඤ්චතණ්හාපධානන්ති

ආහ ‘‘තණ්හාසඞ්ොතං  න’’න්ති. වන්තන්තිඅරියමග්ගමුමඛනඋග්ගරිතං
පුන අපච්චාගමනවමසන ඡඩ්ඩිතං. භගවාති වුච්චති නිරුත්තිනමයනාති

දස්මසන්මතො ආහ ‘‘යථා ක ොකෙ’’තිආදි. යථා මලොමක නිරුත්තිනමයන

එමකකපදමතොඑමකකමක්ඛරංගමහත්වා ‘‘මමඛලා’’තිවුත්තං, එවමධාපීති

අත්මථො. ක හනස්සාති ගුය්හප්පමදසස්ස. ෙස්සාතිඔකාසස්ස. 

අපමරො නමයො (ඉතිවු. අට්ඨ. නිදානවණ්ණනා) – භාගවාති භගවා.
භතවාති භගවා.භාමගවනීතිතිභගවා.භමගවනීතිතිභගවා.භත්තවාතිභගවා.
භමගවමීතිභගවා.භාමග වමීතිභගවා. 

භාගවාභතවාභාමග, භමගචවනිභත්තවා; 

භමගවමතථාභාමග, වමීතිභගවාජිමනො. 

තත්ථ කථං භා වාති භ වා? මය මත සීලාදමයො ධම්මක්ඛන්ධා

ගුණමකොට්ඨාසා, මත අනඤ්ඤසාධාරණා නිරතිසයා තථාගතස්ස අත්ථි 
උපලබ්භන්ති. තථා හිස්ස සීලං සමාධි පඤ්ඤා විමුත්ති

විමුත්තිඤාණදස්සනං, හිරී ඔත්තප්පං, සද්ධා වීරියං, සති සම්පෙඤ්ඤං, 

සීලවිසුද්ධි දිට්ඨිවිසුද්ධි, සමමථො විපස්සනා, තීණි කුසලමූලානි, තීණි

සුචරිතානි, තමයො සම්මාවිතක්කා, තිස්මසො අනවජ්ෙසඤ්ඤා, තිස්මසො

ධාතුමයො, චත්තාමරො සතිපට්ඨානා, චත්තාමරො සම්මප්පධානා, චත්තාමරො

ඉද්ධිපාදා, චත්තාමරො අරියමග්ගා, චත්තාරි අරියඵලානි, චතස්මසො 

පටිසම්භිදා, චතුමයොනිපරිච්මඡදකඤාණානි, චත්තාමරො අරියවංසා, චත්තාරි 

මවසාරජ්ෙඤාණානි, පඤ්ච පධානියඞ්ගානි, පඤ්චඞ්ගමකො සම්මාසමාධි, 
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පටුන 

පඤ්චඤාණිමකො සම්මාසමාධි, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බලානි, පඤ්ච 

නිස්සාරණීයා ධාතුමයො, පඤ්ච විමුත්තායතනඤාණානි, පඤ්ච

විමුත්තිපරිපාචනීතියා සඤ්ඤා, ඡ අනුස්සතිට්ඨානානි, ඡ ගාරවා, ඡ

නිස්සාරණීයාධාතුමයො, ඡසතතවිහාරා, ඡ අනුත්තරියානි, ඡනිබ්මබධභාගයා

සඤ්ඤා, ඡ අභිඤ්ඤා, ඡ අසාධාරණඤාණානි, සත්ත අපරිහානීතියා ධම්මා, 

සත්ත අරියධනානි, සත්ත මබොජ්ඣඞ්ගානි, සත්ත සප්පුරිසධම්මා, සත්ත

නිජ්ෙරවත්ථූනි, සත්ත සඤ්ඤා, සත්තදක්ඛිමණයයපුග්ගලමදසනා, 

සත්තඛීණාසවබලමදසනා, අට්ඨපඤ්ඤාපටිලාභමහතුමදසනා, අට්ඨ

සම්මත්තානි, අට්ඨමලොකධම්මාතික්කමමො, අට්ඨ ආරම්භවත්ථූනි, 

අට්ඨඅක්ඛණමදසනා, අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්කා, අට්ඨඅභිභායතනමදසනා, 

අට්ඨ විමමොක්ඛා, නව මයොනිමසොමනසිකාරමූලකා ධම්මා, නව

පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගානි, නවසත්තාවාසමදසනා, නව ආඝාතප්පටිවිනයා, 

නව සඤ්ඤා, නවනානත්තා, නවඅනුපුබ්බවිහාරා, දසනාථකරණා ධම්මා, 

දසකසිණායතනානි, දසකුසලකම්මපථා, දසසම්මත්තානි, දසඅරියවාසා, 

දස අමසක්ඛධම්මා, දස තථාගතබලානි, එකාදස මමත්තානිසංසා, ද්වාදස

ධම්මචක්කාකාරා, මතරස ධුතගුණා, චුද්දස බුද්ධඤාණානි, පඤ්චදස

විමුත්තිපරිපාචනීතියා ධම්මා, මසොළසවිධා ආනාපානස්සති, මසොළස

අපරන්තපනීතියා ධම්මා, අට්ඨාරස බුද්ධධම්මා, එකූනවීසති

පච්චමවක්ඛණඤාණානි, චතුචත්තාලීස ඤාණවත්ථූනි, පඤ්ඤාස

උදයබ්බයඤාණානි, පමරොපණ්ණාස කුසලධම්මා, සත්තසත්තති

ඤාණවත්ථූනි, 

චතුවීසතිමකොටිසතසහස්සසමාපත්තිසඤ්චාරිමහාවජිරඤාණං, 

අනන්තනයසමන්තපට්ඨානපවිචයපච්චමවක්ඛණමදසනාඤාණානි, තථා
අනන්තාසු මලොකධාතූසු අනන්තානං සත්තානං ආසයාදිවිභාවනඤාණානි
චාති එවමාදමයො අනන්තාපරිමාණමභදා අනඤ්ඤසාධාරණා නිරතිසයා

ගුණභාගා ගුණමකොට්ඨාසා සංවිජ්ෙන්ති උපලබ්භන්ති, තස්මා 
යථාවුත්තවිභාගා ගුණභාගා අස්ස අත්ථීති භාගවාති වත්තබ්මබ ආකාරස්ස

රස්සත්තං කත්වා‘‘භගවා’’තිවුත්මතො.එවංතාවභාගවාතිභගවා. 

යස්මාසීලාදමයොසබ්මබ, ගුණභාගාඅමසසමතො; 

විජ්ෙන්තිසුගමතතස්මා, භගවාතිපවුච්චති. 

කථං භතවාතිභ වා? මයමතසබ්බමලොකහිතාය උස්සුක්කමාපන්මනහි
මනුස්සත්තාදිමක අට්ඨ ධම්මම සමමොධාමනත්වා සම්මාසම්මබොධියා 
කතමහාභිනීතිහාමරහි මහාමබොධිසත්මතහි පරිපූමරතබ්බා දානපාරමී 

සීලමනක්ඛම්මපඤ්ඤාවීරියඛන්තිසච්චඅධිට්ඨානමමත්තාඋමපක්ඛාපාරමීති
දස පාරමමයො දස උපපාරමමයො දස පරමත්ථපාරමමයොති සමතිංස

පාරමමයො, දානාදීනි චත්තාරි සඞ්ගහවත්ථූනි, චත්තාරි අධිට්ඨානානි, 
අත්තපරිච්චාමගො නයනධනරජ්ෙපුත්තදාරපරිච්චාමගොති පඤ්ච 

මහාපරිච්චාගා, පුබ්බමයොමගො, පුබ්බචරියා, ධම්මක්ඛානං, ඤාතත්ථචරියා, 



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

268 

පටුන 

මලොකත්ථචරියා, බුද්ධත්ථචරියාති එවමාදමයො සඞ්මඛපමතො වා

පුඤ්ඤසම්භාරඤාණසම්භාරා බුද්ධකරා ධම්මා, මත මහාභිනීතිහාරමතො
පට්ඨාය කප්පානං සතසහස්සාධිකානි චත්තාරි අසඞ්මඛයයයානි යථා

හානභාගයා සංකිමලසභාගයා ඨිතිභාගයා වා න මහොන්ති, අථ මඛො 

උත්තරුත්තරි විමසසභාගයාව මහොන්ති, එවං සක්කච්චං නිරන්තරං
අනවමසසමතොභතා සම්භතාඅස්සඅත්ථීතිභතවාතිභගවානිරුත්තිනමයන

ත-කාරස්සග-කාරංකත්වා.අථවා භතවාතිමතමයවයථාවුත්මතබුද්ධකමර

ධම්මම වුත්තනමයන භරි සම්භරි, පරිපූමරසීති අත්මථො. එවම්පි භතවාති
භගවා. 

යස්මාසම්මබොධියාසබ්මබ, දානපාරමආදිමක; 

සම්භාමරභතවානාමථො, තස්මාපිභගවාමමතො. 

කථං භාක  වනීති භ වා? මය මත චතුවීසතිමකොටිසතසහස්සසඞ්ඛා

මදවසිකං වළඤ්ෙනකසමාපත්තිභාගා, මත අනවමසසමතො මලොකහිතත්ථං
අත්තමනො ච දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ථං නිච්චකප්පං වනි භජි මසවි
බහුලමකාසීතිභාමගවනීතිතිභගවා.අථවාඅභිඤ්මඤයයධම්මමසුකුසලාදීසු 
ඛන්ධාදීසු ච මය මත පරිඤ්මඤයයාදිවමසන සඞ්මඛපමතො වා චතුබ්බිධා

අභිසමයභාගා, විත්ථාරමතො පන ‘‘චක්ඛු පරිඤ්මඤයයං, මසොතං

පරිඤ්මඤයයං…මප.… ෙරාමරණං පරිඤ්මඤයය’’න්තිආදිනා (පටි. ම.

1.21) අමනමක පරිඤ්මඤයයභාගා, ‘‘චක්ඛුස්ස සමුදමයො

පහාතබ්මබො…මප.… ෙරාමරණස්ස සමුදමයො පහාතබ්මබො’’තිආදිනා

නමයන පහාතබ්බභාගා, ‘‘චක්ඛුස්ස නිමරොමධො…මප.… ෙරාමරණස්ස

නිමරොමධො සච්ඡිකාතබ්මබො’’තිආදිනා සච්ඡිකාතබ්බභාගා, ‘‘චක්ඛුස්ස

නිමරොධගාමනීති පටිපදා’’තිආදිනා ‘‘චත්තාමරො සතිපට්ඨානා’’තිආදිනා ච

අමනකමභදා භාමවතබ්බභාගා ච ධම්මා වුත්තා, මත සබ්මබ වනි භජි
යථාරහං මගොචරභාවනාමසවනානං වමසන මසවි. එවම්පි භාමග වනීතිති
භගවා. අථ වා මය ඉමම සීලාදමයො ධම්මක්ඛන්ධා සාවමකහි සාධාරණා 

ගුණමකොට්ඨාසා ගුණභාගා, කින්ති නු මඛො මත විමනයයසන්තාමනසු

පතිට්ඨමපයයන්ති මහාකරුණාය වනි අභිපත්ථයි, සා චස්ස අභිපත්ථනා
යථාධිප්මපතඵලාවහාඅමහොසි.එවම්පිභාමගවනීතිතිභගවා. 

යස්මාමඤයයසමාපත්ති-ගුණභාමගතථාගමතො; 

භජිපත්ථයිසත්තානං, හිතායභගවාතමතො. 

කථං භක  වනීති භ වා? සමාසමතො තාව කතපුඤ්මඤහි

පමයොගසම්පන්මනහි යථාවිභවං භජීයන්තීති භගා, 
මලොකියමලොකුත්තරසම්පත්තිමයො. තත්ථ මලොකිමය තාව තථාගමතො

සම්මබොධිමතො පුබ්මබ මබොධිසත්තභූමතො පරමුක්කංසගමත වනි භජි මසවි, 
යත්ථ පතිට්ඨාය නිරවමසසමතො බුද්ධකරධම්මම සමන්නාමනන්මතො
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බුද්ධධම්මම පරිපාමචසි. බුද්ධභූමතො පන මත නිරවජ්ෙසුඛූපසංහිමත
අනඤ්ඤසාධාරමණ මලොකුත්තමරපි වනි භජි මසවි. විත්තාරමතො පන 

පමදසරජ්ෙඉස්සරියචක්කවත්තිසම්පත්තිමදවරජ්ෙසම්පත්තිආදිවමසන 
ඣානවිමමොක්ඛසමාධිසමාපත්තිඤාණදස්සනමග්ගභාවනාඵලසච්ඡිකිරියාදිඋ
ත්තරිමනුස්සධම්මවමසන ච අමනකවිහිමතඅනඤ්ඤසාධාරමණභමගවනි
භජිමසවි.එවංභමගවනීතිතිභගවා. 

යාතාසම්පත්තිමයොමලොමක, යාචමලොකුත්තරාපුථු; 

සබ්බාතාභජිසම්බුද්මධො, තස්මාපිභගවාමමතො. 

කථං භත්තවාති භ වා? භත්තා දළ්හභත්තිකා අස්ස බහූ අත්ථීති
භත්තවා. තථාගමතො හි 

මහාකරුණාසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිඅපරිමතනිරුපමප්පභාවගුණවිමසසසමඞ්

ගීභාවමතො සබ්බසත්තාඋත්තමමො, සබ්බානත්ථපරිහාරපුබ්බඞ්ගමාය
නිරවමසසහිතසුඛවිධානතප්පරාය නිරතිසයාය පමයොගසම්පත්තියා
සමදවමනුස්සාය පොය අච්චන්තුපකාරිතාය ද්වත්තිංස 

මහාපුරිසලක්ඛණාසීති අනුබයඤ්ෙන බයාමප්පභාදි 
අනඤ්ඤසාධාරණවිමසසපටිමණ්ඩිතරූපකායතාය යථාභුච්චගුණාධිගමතන

‘‘ඉතිපිමසො භගවා’’තිආදිනයප්පවත්මතනමලොකත්තයබයාපිනාසුවිපුමලන
සුවිසුද්මධන ච ථුතිමඝොමසන සමන්නාගතත්තා උක්කංසපාරමප්පත්තාසු
අප්පිච්ඡතාසන්තුට්ඨිතාආදීසු සුප්පතිට්ඨිතභාවමතො
දසබලචතුමවසාරජ්ොදිනිරතිසයගුණවිමසසසමඞ්ගීභාවමතො ච

රූපප්පමාමණො රූපප්පසන්මනො, මඝොසප්පමාමණො මඝොසප්පසන්මනො, 

ලූඛප්පමාමණො ලූඛප්පසන්මනො, ධම්මප්පමාමණො ධම්මප්පසන්මනොති එවං
චතුප්පමාණිමක මලොකසන්නිවාමස සබ්බථාපි පසාදාවහභාමවන
සමන්තපාසාදිකත්තා අපරිමාණානං සත්තානං සමදවමනුස්සානං
ආදරබහුමානගාරවායතනතායපරමමපමසම්භත්තිට්ඨානං.මයචස්සඔවාමද 

පතිට්ඨිතා අමවච්චප්පසාමදන සමන්නාගතා මහොන්ති, මකනචි අසංහාරියා
මතසං සම්භත්ති සමමණන වා බ්රාහ්මමණන වා මදමවන වා මාමරන වා
බ්රහ්මුනා වාති. තථා හි මත අත්තමනො ජීවිතපඅච්චාමගපි තත්ථ පසාදං න

පරිච්චෙන්තිතස්සවාආණංදළ්හභත්තිභාවමතො. මතමනවාහ– 

‘‘මයොමවකතඤ්ඤූකතමවදිධීමරො, 

කලයාණමත්මතොදළ්හභත්තිචමහොතී’’ති.(ො.2.17.78); 

‘‘මසයයථාපි, භික්ඛමව, මහාසමුද්මදො ඨිතධම්මමො මවලං

නාතිවත්තති, එවමමවමඛො, භික්ඛමව, යංමයාසාවකානංසික්ඛාපදං

පඤ්ඤත්තං, තං මම සාවකා ජීවිතමහතුපි නාතික්කමන්තී’’ති (උදා.

45; චූළව.385) ච. 
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පටුන 

එවං භත්තවාති භගවානිරුත්තිනමයනඑකස්ස ත-කාරස්ස මලොපං කත්වා
ඉතරස්සත-කාරස්සග-කාරංකත්වා. 

ගුණාතිසයයුත්තස්ස, යස්මාමලොකහිමතසිමනො; 

සම්භත්තාබහමවොසත්ථු, භගවාමතනවුච්චති. 

කථං භක වමීතිභ වා? යස්මාතථාගමතො මබොධිසත්තභූමතොපිපුරිමාසු
ොතීසු පාරමමයො පූමරන්මතො භගසඞ්ඛාතං සිරිං ඉස්සරියං යසඤ්ච වම

උග්ගරි, මඛළපිණ්ඩං විය අනමපක්මඛො ඡඩ්ඩයි. තථා හිස්ස 

කසො නස්සකු ාරොක (ො. 1.15.211 ආදමයො) හත්ථිපා කු ාරොක  

(ො. 1.15.337 ආදමයො) අකයොඝරපණ්ඩිතොක (ො. 1.15.363 ආදමයො) 

මූ පක්ෙපණ්ඩිතොක  (ො. 2.22.1 ආදමයො) චූළසුතකසො ොක ති (ො.

2.17.195 ආදමයො) එවමාදීසු මනක්ඛම්මපාරමීපූරණවමසන

මදවරජ්ෙසදිසාය රජ්ෙසිරියා පරිච්චත්තත්තභාවානං පමාණං නත්ථි, 
චරිමත්තභාමවපි හත්ථගතං චක්කවත්තිසිරිං මදවමලොකාධිපච්චසඅසං
චතුදීපිස්සරියං චක්කවත්තිසම්පත්තිසන්නිස්සයං සත්තරතනසමුජ්ෙලං
යසඤ්ච තිණායපි අමඤ්ඤමාමනො නිරමපක්මඛො පහාය අභිනික්ඛමත්වා

සම්මාසම්මබොධිංඅභිසම්බුද්මධො, තස්මාඉමමසිරිආදිමකභමගවමීති භගවා.

අථවාභානිනාමනක්ඛත්තානි, මතහිසමංගච්ඡන්තිපවත්තන්තීතිභගා, 
සිමනරුයුගන්ධරඋත්තරකුරුහිමවන්තාදිභාෙනමලොකවිමසසසන්නිස්සයා

මසොභා කප්පට්ඨායිභාවමතො, මතපි භගවා වම
තංනිවාසිසත්තාවාසසමතික්කමනමතො තප්පටිබද්ධඡන්දරාගප්පහාමනන
පෙහීති.එවම්පිභමගවමීතිභගවා. 

චක්කවත්තිසිරිංයස්මා, යසංඉස්සරියංසුඛං; 

පහාසිමලොකචිත්තඤ්ච, සුගමතොභගවාතමතො. 

කථං භාක  වමීති භ වා? භාගා නාම සභාගධම්මමකොට්ඨාසා, මත

ඛන්ධායතනධාතාදිවමසන, තත්ථාපි රූපමවදනාදිවමසන අතීතාදිවමසන ච

අමනකවිධා, මත ච භගවා සබ්බං පපඤ්චං සබ්බං මයොගං සබ්බං ගන්ථං

සබ්බංසංමයොෙනං සමුච්ඡින්දිත්වාඅමතධාතුංසමධිගච්ඡන්මතොවමඋග්ගරි, 

අනමපක්මඛොඡඩ්ඩයින පච්චාගම.තථාමහසසබ්බත්ථකමමවපථවිංආපං

මතෙංවායං, චක්ඛුංමසොතංඝානංජිව්හං කායංමනං, රූමපසද්මදගන්මධ

රමස මඵොට්ඨබ්මබ ධම්මම, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…මප.… මමනොවිඤ්ඤාණං, 

චක්ඛුසම්ඵස්සං…මප.… මමනොසම්ඵස්සං, චක්ඛුසම්ඵස්සෙං

මවදනං…මප.… මමනොසම්ඵස්සෙං මවදනං, චක්ඛුසම්ඵස්සෙං

සඤ්ඤං…මප.… මමනොසම්ඵස්සෙං සඤ්ඤං, චක්ඛුසම්ඵස්සෙං

මචතනං…මප.… මමනොසම්ඵස්සෙං මචතනං, රූපතණ්හං…මප.… 

ධම්මතණ්හං, රූපවිතක්කං…මප.… ධම්මවිතක්කං, රූපවිචාරං…මප.… 
ධම්මවිචාරන්තිආදිනා අනුපදධම්මවිභාගවමසනපි සබ්මබව
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ධම්මමකොට්ඨාමස අනවමසසමතො වම උග්ගරි, අනමපක්ඛපරිච්චාමගන

ඡඩ්ඩයි. වුත්තඤ්මහතං ‘‘යං තං, ආනන්ද, චත්තං වන්තං මුත්තං පහීනං

පටිනිස්සට්ඨං, තංතථාගමතොපුනපච්චාගමස්සතීතිමනතංඨානං විජ්ෙතී’’ති

(දී. නි. 2.183). එවම්පි භාමග වමීති භගවා. අථ වා භාක  වමීතිසබ්මබපි
කුසලාකුසමල සාවජ්ොනවජ්මෙ හීනපණීමත කණ්හසුක්කසප්පටිභාමග

ධම්මම අරියමග්ගඤාණමුමඛන වම උග්ගරි, අනමපක්මඛො පරිච්චජි පෙහි, 

පමරසඤ්ච තථත්තාය ධම්මං මදමසසි. වුත්තම්පි මචතං ‘‘ධම්මාපි මවො, 

භික්ඛමව, පහාතබ්බා පමගව අධම්මා (ම. නි. 240). කුල්ලූපමං මවො, 

භික්ඛමව, ධම්මංමදමසස්සාමනිත්ථරණත්ථාය, මනොගහණත්ථායා’’තිආදි

(ම.නි. 1.240). එවම්පිභාමගවමීතිභගවා. 

ඛන්ධායතනධාතාදි ධම්මමභදාමමහසිනා; 

කණ්හාසුක්කායමතොවන්තා, තමතොපිභගවාමමතො. 

මතනවුත්තං– 

‘‘භාගවාභතවාභාමග, භමගචවනිභත්තවා; 

භමගවමතථාභාමග, වමීතිභගවාජිමනො’’ති. 

එත්ථ ච යස්මා සඞ්මඛපමතො අත්තහිතසම්පත්තිපරහිතපටිපත්තිවමසන 

දුවිධා බුද්ධගුණා, තාසු අත්තහිතසම්පත්ති
පහානසම්පදාඤාණසම්පදාමභදමතො දුවිධා ආනුභාවසම්පදාදීනං
තදවිනාභාමවන තදන්මතොගධත්තා. පරහිතපටිපත්ති පමයොගාසයමභදමතො 
දුවිධා. තත්ථ පමයොගමතො ලාභසක්කාරාදිනිරමපක්ඛචිත්තස්ස 

සබ්බදුක්ඛනියයානිකධම්මූපමදමසො, ආසයමතො පටිවිරුද්මධසුපි නිච්චං
හිමතසිතා ඤාණපරිපාකකාලාගමනාදිපරහිතප්පටිපත්ති.

ආමසපටිග්ගහණාදිනාපි අත්ථචරියා පරහිතපඅපත්ති මහොතිමයව, තස්මා

මතසම්පි විභාවනවමසන පාළියං ‘‘අරහ’’න්තිආදීනං පදානං ගහණං
මවදිතබ්බං. 

තත්ථ අරහන්ති ඉමනා පමදන පහානසම්පදාවමසන භගවමතො

අත්තහිතසම්පත්තිවිභාවිතා, සම් ාසම්බුද්කධොක ොෙවිදූතිචඉමමහිපමදහි

ඤාණසම්පදාවමසන. නනු ච ‘‘මලොකවිදූ’’ති ඉමනාපි සම්මාසම්බුද්ධතා

විභාවීයතීති? සච්චංවිභාවීයති, අත්ථි පනවිමසමසො ‘‘සම්මාසම්බුද්මධො’’ති

ඉමනා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණානුභාමවො විභාවිමතො, ‘‘මලොකවිදූ’’ති පන
ඉමනා ආසයානුසයඤාණාදීනම්පි ආනුභාමවො විභාවිමතොති. 

විජ්ජාචරණසම්පන්කනොති ඉමනා සබ්බාපි භගවමතො අත්තහිතසම්පත්ති 

විභාවිතා. සු කතොති පන ඉමනා සමුදාගමමතො පට්ඨාය භගවමතො 

අත්තහිතසම්පත්තිපරහිතපටිපත්තිචවිභාවිතා. අනුත්තකරො පුරිසදම් සාරථි

සත්ථා කදව නුස්සානන්ති ඉමමහි පමදහි භගවමතො පරහිතපටිපත්ති 
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විභාවිතා. බුද්කධොතිඉමනාභගවමතොඅත්තහිතසම්පත්ති පරහිතපටිපත්තිච

විභාවිතා.එවඤ්චකත්වා‘‘සම්මාසම්බුද්මධො’’තිවත්වා ‘‘බුද්මධො’’තිවචනං

සමත්ථිතං මහොති. මතමනවාහ ‘‘අත්තනාපි බුජ්ඣි, අඤ්මඤපි සත්මත 

මබොමධසී’’තිආදි. භ වාති ච ඉමනාපි සමුදාගමමතො පට්ඨාය භගවමතො
සබ්බාඅත්තහිතසම්පත්තිපරහිතපටිපත්තිචවිභාවිතා. 

අපමරො නමයො – මහතුඵලසත්තුපකාරවමසන සඞ්මඛපමතො තිවිධා

බුද්ධගුණා. තත්ථ අරහං සම් ාසම්බුද්කධො විජ්ජාචරණසම්පන්කනො

ක ොෙවිදූති ඉමමහි පමදහි ඵලසම්පත්තිවමසන බුද්ධගුණා විභාවිතා. 

අනුත්තකරො පුරිසදම් සාරථි සත්ථා කදව නුස්සානන්ති ඉමමහි

සත්තුපකාරවමසන බුද්ධගුණා පකාසිතා. බුද්කධොති ඉමනා ඵලවමසන

සත්තුපකාරවමසන ච බුද්ධගුණා විභාවිතා. සු කතො භ වාති පන ඉමමහි
පමදහිමහතුඵලසත්තුපකාරවමසන බුද්ධගුණාවිභාවිතාතිමවදිතබ්බං. 

කසො ඉ ං ක ොෙන්තිආදීසු කසො භ වාති මයො ‘‘අරහ’’න්තිආදිනා

කිත්තිතගුමණො, මසො භගවා. ඉ ං ක ොෙන්ති නයිදං මහාෙනස්ස

සම්මුඛාමත්තංසන්ධායවුත්තං, අථමඛොඅනවමසසං පරියාදායාතිදස්මසතුං 

‘‘සකදවෙ’’න්තිආදි වුත්තං. මතනාහ ‘‘ඉදාන වත්තබ්බං නදස්කසතී’’ති. 

පජාතත්තාති යථාසකං කම්මකිමලමසහිනිබ්බත්තත්තා. සකදවෙවචකනන

පඤ්චො ාවචරකදවග් හණං පාරිමසසඤාමයනාති මවදිතබ්බං ඉතමරසං

පදන්තමරහිසඞ්ගහිතත්තා. සකදවෙන්තිචඅවයමවන විග්ගමහොසමුදාමයො

සමාසත්මථො. ස ාරෙවචකනන ඡට්ඨො ාවචරකදවග් හණං 
පච්චාසත්තිඤාමයනාති දට්ඨබ්බං. තත්ථ හි මසො ොමතො තංනිවාසී ච. 

සබ්රහ් ෙවචකනන බ්රහ් ොයිොදිබ්රහ් ග් හණන්තිඑත්ථාපිඑමසවනමයො. 

පච්චත්ථිො…කප.… ස ණබ්රාහ් ණග් හණන්ති නිදස්සනමත්තමමතං 
අපච්චත්ථිකානං අසමතාබාහිතපාපානඤ්ච සමණබ්රාහ්මණානං
සස්සමණබ්රාහ්මණීවචමනන ගහිතත්තා. කාමං

‘‘සමදවක’’න්තිආදිවිමසසනානං වමසන සත්තවිසමයො මලොකසද්මදොති 

විඤ්ඤායති තුලයමයොගවිසයත්තා මතසං, ‘‘සමලොමමකො

සපක්ඛමකො’’තිආදීසු පන අතුලයමයොමගපි අයං සමාමසො ලබ්භතීති

බයභිචාරදස්සනමතො පොගහණන්ති ආහ ‘‘පජාවචකනන 

සත්තක ොෙග් හණ’’න්ති. සමදවකාදිවචමනන උපපත්තිමදවානං, 
සස්සමණබ්රාහ්මණීවචමනන විසුද්ධිමදවානඤ්ච ගහිතත්තා ආහ 

‘‘සකදව නුස්සවචකනන සම්මුතිකදවඅවකසස නුස්සග් හණ’’න්ති. තත්ථ 

සම්මුතිකදවා රාොමනො. අවකසස නුස්සග් හණන්ති සමණබ්රාහ්මමණහි

අවමසසමනුස්සග්ගහණං. තීහි පකදහීති

සමදවකසමාරකසබ්හ්මකවචමනහි. ද්වීහීති සස්සමණබ්රාහ්මණිං
සමදවමනුස්සන්තිඉමමහිද්වීහි පමදහි. 
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පටුන 

අරූපී සත්තා අත්තමනො ආමනඤ්ෙවිහාමරන විහරන්තා දිබ්බන්තීති

මදවාති ඉමං නිබ්බචනං ලභන්තීති ආහ ‘‘සකදවෙග් හකණන

අරූපාවචරක ොකෙො  හිකතො’’ති. මතමනවාහ භගවා 

‘‘ආකාසානඤ්චායතනූපගානං මදවානං සහබයත’’න්තිආදි (අ. නි. 3.117). 
ඡකාමාවචරමදවමලොකස්ස සවිමසසං මාරස්ස වමස වත්තනමතො ආහ 

‘‘ස ාරෙග් හකණන ඡො ාවචරකදවක ොකෙො’’ති. අරූපීබ්රහ්මමලොකස්ස

විසුං ගහිතත්තා ආහ ‘‘රූපී බ්රහ් ක ොකෙො’’ති. චතුපරිසවකසනාති

ඛත්තියපරිසා, 
බ්රාහ්මණගහපතිසමණචාතුමහාරාජිකතාවතිංසමාරබ්රහ්මපරිසාති ඉමාසු
අට්ඨසු පරිසාසු ඛත්තියාදිචතුපරිසවමසන. ඉතරා පන චතස්මසො පරිසා
සමාරකග්ගහමණනගහිතාඑවාති. 

කථං පමනත්ථ චතුපරිසවමසන මනුස්සමලොමකො ගහිමතො? 

‘‘සස්සමණබ්රාහ්මණි’’න්ති ඉමනා සමණපරිසා බ්රාහ්මණපරිසා ච ගහිතා

මහොන්ති, ‘‘සමදවමනුස්ස’’න්තිඉමනාඛත්තියපරිසාගහපතිපරිසාචගහිතා, 

‘‘පෙ’’න්තිඉමනාපන ඉමාමයවචතස්මසොපරිසාවුත්තා, චතුපරිසසඞ්ඛාතං

පෙන්ති වුත්තං මහොති, කථං පන සම්මුතිමදමවහි සහ මනුස්සමලොමකො

ගහිමතො? එත්ථාපි‘‘සස්සමණබ්රාහ්මණි’’න්තිඉමනා සමණබ්රාහ්මණාගහිතා, 

‘‘සමදවමනුස්ස’’න්ති ඉමනා සම්මුතිමදවසඞ්ඛාතා ඛත්තියා, 
ගහපතිසුද්දසඞ්ඛාතා අවමසසමනුස්සා ච ගහිතා මහොන්ති. ඉමතො පන

අඤ්මඤසං මනුස්සසත්තානංඅභාවමතො‘‘පෙ’’න්තිඉමනාචතූහිපකාමරහි
ඨිතා එමතමයව මනුස්සසත්තා වුත්තාති දට්ඨබ්බං. එවං විකප්පද්වමයපි
පොග්ගහමණන චතුපරිසාදිවමසන ඨිතානං මනුස්සානංමයව ගහිතත්තා

ඉදානි‘‘පෙ’’න්තිඉමනාඅවමසසසත්මතසඞ්ගමහත්වා දස්මසතුකාමමොආහ 

‘‘අවකසසසබ්බසත්තක ොකෙො වා’’ති. තත්ථ නාගගරුළාදිවමසන
අවමසසසත්තමලොමකො මවදිතබ්මබො. එත්ථාපි චතුපරිසවමසන
සම්මුතිමදමවහි වා සහ අවමසසසබ්බසත්තමලොමකො වාති මයොමෙතබ්බං.

චතුපරිසසහිමතො අවමසසසුද්ධනාගසුපණ්ණමනරයිකාදිසත්තමලොමකො, 
චතුධා ඨිතමනුස්සසහිමතො වා 
අවමසසනාගසුපණ්ණමනරයිකාදිසත්තමලොමකොගහිමතොතිවුත්තංමහොති. 

එත්තාවතා භාගමසො මලොකං ගමහත්වා මයොෙනං දස්මසත්වා ඉදානි
මතන මතන විමසමසන අභාගමසො මලොකං ගමහත්වා මයොෙනං දස්මසතුං 

‘‘අපිකචත්ථා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ උක්ෙට්ඨපරිච්කඡදකතොති

උක්කංසගතිවිොනමනන.පඤ්චසුහිගතීසු මදවගතිපරියාපන්නාවමසට්ඨා, 
තත්ථාපි අරූපිමනො දූරසමුස්සාරිතකිමලසදුක්ඛතාය 

සන්තපණීතආමනඤ්ෙවිහාරසමඞ්ගතාය අතිවිය දීඝායුකතායාති එවමාදීහි

විමසමසහි අතිවිය උක්කට්ඨා. බ්රහ් ා  හානුභාකවොති දසසහස්සියං 

මහාබ්රහ්මුමනො වමසන වදති. ‘‘උක්කට්ඨපරිච්මඡදමතො’’ති හි වුත්තං. 

අනුත්තරන්ති මසට්ඨං නවමලොකුත්තරං. අනුසන්ධික්ෙක ොති
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අත්ථානඤ්මචවපදානඤ්චඅනුසන්ධානුක්කමමො. මපොරාණාපමනත්ථඑවං

වණ්ණයන්ති – සකදවෙන්ති මදවතාහි සද්ධිං අවමසසං මලොකං. 

ස ාරෙන්ති මාමරන සද්ධිං අවමසසං මලොකං. සබ්රහ් ෙන්ති බ්රහ්මමහි
සද්ධිං අවමසසං මලොකං. එවං සබ්මබපි තිභවූපමග සත්මත

මදවමාරබ්රහ්මසහිතතාසඞ්ඛාමතහිතීහිපකාමරහි ‘‘සමදවක’’න්තිආදීසුතීසු

පමදසු පක්ඛිපිත්වා පුන ද්වීහි පමදහිපරියාදියන්මතො ‘‘සස්ස ණබ්රාහ් ණිං

පජං සකදව නුස්ස’’න්ති ආහ. එවං පඤ්චහිපි පමදහි සමදවකත්තාදිනා
මතනමතනපකාමරන මතධාතුකමමවපරියාදින්නන්ති. 

අභිඤ්ඤාති යකාරමලොමපනායං නිද්මදමසො, අභිොනිත්වාති අයමමත්ථ

අත්මථොති ආහ ‘‘අභිඤ්ඤාය අධිකෙන ඤාකණන ඤත්වා’’ති. 

අනු ානාදිපටික්කෙකපොති අනුමානඋපමානඅත්ථාපත්තිආදිපටික්මඛමපො
එකප්පමාණත්තා. සබ්බත්ථ අප්පටිහතඤාණචාරතාය හි සබ්බපච්චක්ඛා

බුද්ධා භගවන්මතො. අනුත්තරං විකවෙසුෙන්ති ඵලසමාපත්තිසුඛං. මතන

වීථිමස්සාපි කදාචි භගවමතො ධම්මමදසනා මහොතීති හිත්වාපීති
පිසද්දග්ගහණං. භගවාහිධම්මංමදමසන්මතොයස්මංඛමණපරිසාසාධුකාරං

වා මදති, යථාසුතං වා ධම්මං පච්චමවක්ඛති, තං ඛණං පුබ්බභාමගන

පරිච්ඡින්දිත්වාඵලසමාපත්තිංසමාපජ්ෙති, යථාපරිච්මඡදඤ්චසමාපත්තිමතො

වුට්ඨාය ඨිතට්ඨානමතො පට්ඨාය ධම්මං මදමසති. අප්පං වා බහුං වා

කදකසන්කතොති උග්ඝටිතඤ්ඤුස්ස වමසන අප්පං වා, විපඤ්චිතඤ්ඤුස්ස

මනයයස්ස වා වමසන බහුං වා මදමසන්මතො. ආදිෙ යාණාදිප්පොරක ව

කදකසතීති ආදිම්හිපි කලයාණං භද්දකං අනවජ්ෙමමව කත්වා මදමසති.
මජ්මඣපි පරිමයොසාමනපි කලයාණං භද්දකං අනවජ්ෙමමව කත්වා
මදමසතීති වුත්තං මහොති. ධම්මස්ස හි කලයාණතා නියයානිකතාය
නියයානිකතාචසබ්බමසොඅනවජ්ෙභාමවන. 

ස න්තභද්දෙත්තාති සබ්බභාමගහි සුන්දරත්තා. ධම් ස්සාති
පරියත්තිධම්මස්ස. කිඤ්චාපි අවයවවිනිමුත්මතො සමුදාමයො නාම

පරමත්ථමතො මකොචි නත්ථි, මයසු පන අවයමවසු සමුදායරූමපන 

අමපක්ඛිමතසු ගාථාති සමඤ්ඤා, තං තමතො භින්නං විය කත්වා

සංසාමමවොහාරං ආමරොමපත්වා දස්මසන්මතො ‘‘පඨ පාකදන

ආදිෙ යාණා’’තිආදිමාහ. එොනුසන්ධිෙන්ති ඉදං නාතිබහුවිභාගං
යථානුසන්ධිනා එකානුසන්ධිකං සන්ධාය වුත්තං. ඉතරස්ස පන මතමනව
මදමසතබ්බධම්මවිභාමගන ආදිමජ්ඣපරිමයොසානභාගා ලබ්භන්තීති. 

නදාකනනාති ආනන්දත්මථමරන 
ඨපිතකාලමදසමදසකපරිසාදිඅපදිසනලක්ඛමණන නිදානගන්මථන. 

න ක නාති ‘‘ඉදමමවොචා’’තිආදිමකන ‘‘ඉති යං තං වුත්තං, ඉදමමතං 

පටිච්ච වුත්ත’’න්ති වා යථාවුත්තත්ථනිගමමනන. සඞ්ගීතිකාරමකහි
ඨපිතානිපි හි නිදානනිගමනානි දස්මසත්වා තීණි පිටකානි සත්ථු මදසනාය

අනුවිධානමතො තදන්මතොගධාමනව. මතමනව දීඝනොයට්ඨෙථායං 
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‘‘එකානුසන්ධිකස්ස සුත්තස්ස නිදානං ආදි, ඉදමමවොචාති පරිමයොසානං, 

උභින්නමන්තරාමජ්ඣ’’න්ති(දී.නි.අට්ඨ. 1.190) වුත්තං. 

එවං සුත්තන්තපිටකවමසන ධම්මස්ස ආදිකලයාණාදිතං දස්මසත්වා 

ඉදානිතීණිපිටකානිඑකජ්ඣංගමහත්වාතං දස්මසතුං ‘‘සෙක ොපී’’තිආදි

වුත්තං.තත්ථ සාසනධම්ක ොති– 

‘‘සබ්බපාපස්ස අකරණං, කුසලස්ස උපසම්පදා; 

සචිත්තපරිමයොදපනං, එතංබුද්ධානසාසන’’න්ති. (දී.නි.2.90; ධ. 

ප.183; මනත්ති.30, 50) – 

එවංවුත්තස්සසත්ථුසාසනස්සපකාසමකොපරියත්තිධම්මමො. සීලමූලකත්තා

සාසනස්ස ‘‘සීක න ආදිෙ යාකණො’’ති වුත්තං. සමථාදීනං

සාසනසම්පත්තියා මවමජ්ඣභාවමතො ආහ ‘‘ස ථවිපස්සනා ග් ඵක හි

 ජ්කෙෙ යාකණො’’ති. නිබ්බානාධිගමමතො උත්තරි කරණීයාභාවමතො

වුත්තං ‘‘නබ්බාකනන පරිකයොසානෙ යාකණො’’ති.සාසමනසම්මාපටිපත්ති

නාමපඤ්ඤායමහොති, තස්සාච සීලංසමාධිචමූලන්තිආහ ‘‘සී ස ාධීහි 

වා ආදිෙ යාකණො’’ති. පඤ්ඤා පන අනුමබොධපඅමවධවමසන දුවිධාති

තදුභයම්පි ගණ්හන්මතො ‘‘විපස්සනා ග්ක හි  ජ්කෙෙ යාකණො’’තිආහ.

තස්සා නිප්ඵත්තිඵලකිච්චං නිබ්බානසච්ඡිකිරියා, තමතො පරං කත්තබ්බං

නත්ථීති දස්මසන්මතො ආහ ‘‘ඵ නබ්බාකනහි පරිකයොසානෙ යාකණො’’ති. 

ඵලග්ගහමණනවාසඋපාදිමසසංනිබ්බානමාහ, ඉතමරනඉතරංතදුභයඤ්ච

සාසනසම්පත්තියා ඔසානන්ති ආහ ‘‘ඵලනිබ්බාමනහි

පරිමයොසානකලයාමණො’’ති. 

බුද්ධසුකබොධිතාය වා ආදිෙ යාකණොති බුද්ධස්ස සුමබොධිතා

සම්මාසම්බුද්ධතා, තාය ආදිකලයාමණො තප්පභවත්තා. සබ්බමසො 

සංකිමලසප්පහානං මවොදානපාරිපූරී ච ධම්මසුධම්මතා, තාය 

 ජ්කෙෙ යාකණො තංසරීරත්තා. සත්ථාරා යථානුසිට්ඨං තථා පටිපත්ති 

සඞ්ඝසුප්පටිපත්ති, තාය පරිකයොසානෙ යාකණො තාය සාසනස්ස මලොමක

සුප්පතිට්ඨිතභාවමතො. තන්තිසාසනධම්මං. තථත්තායාතියථත්තායභගවතා

ධම්මමො මදසිමතො, තථත්තාය තථභාවාය. මසො පන අභිසම්මබොධි
පච්මචකමබොධි සාවකමබොධීතිතිවිමධො ඉමතො අඤ්ඤථානිබ්බානාධිගමස්ස 

අභාවමතො. තත්ථ සබ්බගුමණහි අග්ගභාවමතො ඉතරමබොධිද්වයමූලතාය ච

පඨමාය මබොධියා ආදිකලයාණතා, ගුමණහි මවමජ්ඣභාවමතො දුතියාය

මජ්මඣකලයාණතා, තදුභයතාය වා මවොසානතාය ච සාසනධම්මස්ස
තතියායපරිමයොසානකලයාණතාවුත්තා. 
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එකසොති සාසනධම්මමො. නීවරණවික්ෙම්භනකතොති විමුත්තායතනසීමස
ඨත්වා සද්ධම්මං සුණන්තස්ස නීතිවරණානං වික්ඛම්භනසබ්භාවමතො.

වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘යථා යථාවුමසො, භික්ඛුමනො සත්ථා වා ධම්මං මදමසති, 

අඤ්ඤතමරො වා ගරුට්ඨානීතිමයො සබ්රහ්මචාරී, තථා තථා මසො තත්ථ

ලභතිඅත්ථමවදංලභති ධම්මමවද’’න්ති. 

‘‘යස්මං, භික්ඛමව, සමමය අරියසාවමකො ඔහිතමසොමතො ධම්මං

සුණාති, පඤ්චස්සනීතිවරණානිතස්මංසමමයපහීනානිමහොන්තී’’ති– 

ච ආදි. ස ථවිපස්සනාසුොවහනකතොති සමථසුඛස්ස විපස්සනාසුඛස්ස ච

සම්පාපනමතො.වුත්තම්පිමචතං‘‘මසොවිවිච්මචව කාමමහිවිවිච්චඅකුසමලහි 

ධම්මමහිසවිතක්කංසවිචාරංවිමවකෙං පීතිසුඛ’’න්තිආදි, තථා– 

‘‘යමතොයමතොසම්මසති, ඛන්ධානංඋදයබ්බයං; 

ලභතීපීතිපාමමොජ්ෙං, අමතංතංවිොනතං. 

අමානුසී රතීමහොති, සම්මා ධම්මං විපස්සමතො’’තිච. (ධ. ප. 374-

373); 

තථා පටිපන්කනොති යථා සමථවිපස්සනාසුඛං ආවහති, යථා වා සත්ථාරා

අනුසිට්ඨං, තථා පටිපන්මනො සාසනධම්මමො. තාදිභාවාවහනකතොති
ඡළඞ්ගුමපක්ඛාවමසනඉට්ඨාදීසුතාදිභාවස්ස මලොකධම්මමහිඅනුපමලපස්ස

ආවහනමතො. නාථප්පභවත්තාති පභවති එතස්මාති පභමවො, 

උප්පත්තිට්ඨානං, නාමථොවපභමවොඑතස්සාතිනාථප්පභමවො, තස්සභාමවො 

නාථප්පභවත්තං, තස්මා සාසනධම්මස්ස නාථමහතුකත්තාති අත්මථො. 

අත්ථසුද්ධියා  ජ්කෙෙ යාකණොති නිරුපක්කිමලසතාය නියයානිකතා 

අත්ථසුද්ධි, තාය මජ්මඣකලයාමණො. කිච්චසුද්ධියා 

පරිකයොසානෙ යාකණොති සුප්පටිපත්තිසඞ්ඛාතකිච්චස්ස සුද්ධියා 
පරිමයොසානකලයාමණො සුප්පටිපත්තිපරිමයොසානත්තා සාසනධම්මස්ස.

යථාවුත්තමත්ථං නිගමමන්මතොආහ ‘‘තස් ා’’තිආදි. 

සාසනබ්රහ් චරියන්තිආදීසු අවිමසමසන තිස්මසො සික්ඛා සකමලො ච

තන්තිධම්මමොසාසනබ්රහ්මචරියං. යංසන්ධායවුත්තං ‘‘කතමමසානංමඛො, 

භන්මත, බුද්ධානං භගවන්තානං බ්රහ්මචරියං න චිරට්ඨිතිකමමහොසී’’තිආදි

(පාරා. 18). අරිමයො අට්ඨඞ්ගමකො මග්මගො මග්ගබ්රහ්මචරියං. යං සන්ධාය

වුත්තං ‘‘ඛීණා ොති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීය’’න්ති (පාරා. 14). 

යථානුරූපන්ති යථාරහං. සික්ඛත්තයසඞ්ගහඤ්හි සාසනබ්රහ්මචරියං

අත්ථසම්පත්තියා සාත්ථං, තථා මග්ගබ්රහ්මචරියං. ඉතරං පන

තන්තිධම්මසඞ්ඛාතං සාසනබ්රහ්මචරියං යථාවුත්මතනත්මථන සාත්ථං
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සබයඤ්ජනඤ්ච. අත්ථසම්පත්තියාතිසම්පන්නත්ථතාය.සම්පත්තිඅත්මථොහි

ඉධ සහසද්මදො. බයඤ්ජනසම්පත්තියාති එත්ථාපි එමසව නමයො. යස්ස හි 

යාගුභත්තාදිඉත්ථිපුරිසාදිවණ්ණනානිස්සිතාමදසනාමහොති, නමසොසාත්ථං
මදමසති නියයානත්ථවිරහමතො තස්සා මදසනාය. භගවා පන තථාරූපං

මදසනං පහාය චතුසතිපට්ඨානාදිනිස්සිතං මදසනං මදමසති, තස්මා

‘‘අත්ථසම්පත්තියා සාත්ථං මදමසතී’’ති වුච්චති. යස්ස පන මදසනා
සිථිලධනිතාදිමභමදසු බයඤ්ෙමනසු එකප්පකාමරමනව ද්විප්පකාමරමනව

වා බයඤ්ෙමනන යුත්තතාය එකබයඤ්ෙනාදියුත්තා වා දමළභාසා විය, 
විවටකරණතාය ඔට්මඨ අඵුසාමපත්වා උච්චාමරතබ්බමතො

සබ්බනිමරොට්ඨබයඤ්ෙනා වා කිරාතභාසා විය, සබ්බත්මථව 

විස්සජ්ෙනීතියයුත්තතාය සබ්බවිස්සට්ඨබයඤ්ෙනා වා යවනභාසා විය, 

සබ්බත්මථව සානුසාරතාය සබ්බනිග්ගහීතබයඤ්ෙනා වා පාදසිකාදි

මලක්ඛුභාසා විය, තස්ස බයඤ්ෙනපාරිපූරියා අභාවමතො අබයඤ්ෙනා නාම
මදසනා මහොති. සබ්බාපි හි එසා බයඤ්ෙමනකමදසවමසමනව පවත්තියා

අපරිපුණ්ණබයඤ්ෙනාතිකත්වා‘‘අබයඤ්ෙනා’’ති වුච්චති.භගවාපන– 

‘‘සිථිලංධනිතඤ්චදීඝරස්සං, ගරුකංලහුකඤ්චනිග්ගහීතං; 

සම්බන්ධං වවත්ථිතං විමුත්තං, දසධා බයඤ්ෙනබුද්ධියා 

පමභමදො’’ති.(දී.නි.අට්ඨ.1.190; ම.නි.අට්ඨ.1.291; පරි.අට්ඨ.
485) – 

එවංවුත්තංදසවිධංබයඤ්ෙනංඅමක්මඛත්වා පරිපුණ්ණබයඤ්ෙනමමව

කත්වාධම්මංමදමසති, තස්මා‘‘බයඤ්ජනසම්පත්තියා සබයඤ්ෙනං
මදමසතී’’තිවුච්චති. 

ඉදානි ‘‘සාත්ථං සබයඤ්ෙන’’න්ති එත්ථ මනත්තිනමයනපි අත්ථං 

දස්මසතුං ‘‘සඞ්ොසනං…කප.… සබයඤ්ජන’’න්ති වුත්තං. තත්ථ යදිපි 

කනත්තියං ‘‘බයඤ්ෙනමුමඛන බයඤ්ෙනත්ථග්ගහණං මහොතීති අක්ඛරං

පද’’න්තිආදිනා බයඤ්ෙනපදානි පඨමං උද්දිට්ඨානි, ඉධ පන පාළියං

‘‘සාත්ථං සබයඤ්ෙන’’න්ති ආගතත්තා අත්ථපදානිමයව පඨමං දස්මසතුං 

‘‘සඞ්ොසනපොසනා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සඞ්මඛපමතො කාසනං දීපනං 

සඞ්ොසනං. ොසනන්ති ච කාසීයති දීපීයති විභාවීයතීති අත්මථො.

‘‘මඤ්ඤමාමනො මඛො භික්ඛු බද්මධො මාරස්ස අමඤ්ඤමාමනො 

මුත්මතො’’තිආදීසුවියසඞ්මඛමපනදීපනංසඞ්කාසනංනාම.තත්තමකනහි

මතන භික්ඛුනා පටිවිද්ධං. මතනාහ ‘‘අඤ්ඤාතං භගවා’’තිආදි. පඨමං

කාසනං පොසනං. ‘‘සබ්බං, භික්ඛමව, ආදිත්ත’’න්ති එවමාදීසු පච්ඡා 
කථිතබ්බමත්ථං පඨමං වචමනන දීපනං පකාසනංනාම.ආදිකම්මස්මඤ්හි

අයං ප-සද්මදො ‘‘පඤ්ඤමපති පට්ඨමපතී’’තිආදීසු විය.
තික්ඛින්ද්රියාමපක්ඛඤ්මචතං පදද්වයං උද්මදසභාවමතො. තික්ඛින්ද්රිමයො හි
සඞ්මඛපමතොපඨමඤ්චවුත්තමත්ථංපටිපජ්ෙති. සංඛිත්තස්සවිත්ථාරවචනං
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සකිං වුත්තස්සපුනවචනඤ්ච විවරණවිභජනාන, යථා ‘‘කුසලාධම්මා’’ති

සඞ්මඛපමතො සකිංමයව ච වුත්තස්ස අත්ථස්ස ‘‘කතමම ධම්මා කුසලා? 

යස්මං සමමය කාමාවචරං කුසලං චිත්ත’’න්තිආදිනා විත්ථාරමතො
විවරණවමසන විභෙනවමසන ච පුන වචනං. මජ්ඣිමන්ද්රියාමපක්ඛමමතං
පදද්වයං නිද්මදසභාවමතො. විවටස්ස විත්ථාරතරාභිධානං විභත්තස්ස ච
පකාමරහි ඤාපනං විමනයයානං චිත්තපරිමතොසනං 

උත්තානීෙරණපඤ්ඤාපනාන, යථා ‘‘ඵස්මසො මහොතී’’තිආදිනා

විවටවිභත්තස්ස අත්ථස්ස ‘‘කතමමො තස්මං සමමය ඵස්මසො මහොති? මයො

තස්මං සමමය ඵස්මසො ඵුසනා සංඵුසනා’’තිආදිනා උත්තානීතිකිරියා
පඤ්ඤාපනාච. මුදින්ද්රියාමපක්ඛමමතංපදද්වයංපටිනිද්මදසභාවමතො. 

අථ වා ‘‘සබ්බං, භික්ඛමව, ආදිත්ත’’න්ති එවං පඨමං දීපිතමත්ථං පුන

පාකටං කත්වා දීපමනන ‘‘කිඤ්ච, භික්ඛමව, සබ්බං ආදිත්තං? චක්ඛු, 

භික්ඛමව, ආදිත්තං, රූපා ආදිත්තා’’ති එවමාදිනා සංඛිත්තස්ස
විත්ථාරාභිධාමනනසකිං වුත්තස්සපුනපිඅභිධාමනනවිත්ථාමරත්වාමදසනං 

විවරණං නාම. ‘‘කුසලා ධම්මා’’ති සඞ්මඛමපන නික්ඛිත්තස්ස ‘‘කතමම

ධම්මා කුසලා? යස්මං සමමය කාමාවචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං

මහොතී’’තිනිද්මදසවමසනවිවරිමතකුසමල ධම්මම‘‘තස්මංසමමයඵස්මසො

මහොති මවදනා මහොතී’’ති විභාගකරණං විභජනං නාම. විවටස්ස
විත්ථාරාභිධාමනන විභත්තස්ස ච උපමාභිධාමනන උත්තානිං කමරොතීති

විවරමණන විවරිතත්ථස්ස ‘‘කතමමො තස්මං සමමය ඵස්මසො මහොති? මයො 

තස්මං සමමය ඵස්මසො ඵුසනා සංඵුසනා’’ති අතිවිවරිත්වා කථනං, 

විභෙමනන විභත්තස්ස ‘‘මසයයථාපි, භික්ඛමව, ගාවී නිච්චම්මා, එවමමව

ඛ්වායං භික්ඛමව ඵස්සාහාමරො දට්ඨබ්මබොති වදාමී’’ති

එවමාදිඋපමාකථනඤ්ච උත්තානීෙරණං නාම. ධම්මං සුණන්තානං
ධම්මමදසමනන විචිත්මතන අමනකවිමධන මසොමනස්සස්ස උප්පාදනං 

අතිඛිණබුද්ධීනං අමනකවිමධන ඤාණතිඛිණකරණඤ්ච පඤ්ඤත්ති නාම 
මසොතූනං චිත්තමතොසමනන චිත්තනිසාමනන ච පඤ්ඤාපනං පඤ්ඤත්තීති

කත්වා. අත්ථපදස ාකයො කතො සාත්ථන්ති පරියත්තිඅත්ථස්ස 

සඞ්කාසනාදිඅත්ථපදරූපත්තා යථාවුත්තඡඅත්ථපදසමාමයොගමතො සාත්ථං. 

සඞ්කාසනපකාසනාදමයො හි අත්ථාකාරත්තා ‘‘අත්ථපදානී’’ති වුච්චන්ති.
අත්මථොමයවහිබයඤ්ෙනපමදහි සඞ්කාසීයතිපකාසීයතිවිවරීයතිවිභජීයති
උත්තානීතිකරීයතිපඤ්ඤාපීයති. 

අක්ෙරපදබයඤ්ජනාොරනරුත්තිනද්කදසසම්පත්තියාති එත්ථ ‘‘සට්ඨි

වස්සසහස්සානීති’’ති එවමාදීසු ස-කාර දු-කාර මසො-කාරාදි විය

උච්චාරණමවලාය අපරිමයොසිමත පමද වණ්මණො අක්ෙරං පරියායවමසන
අක්ඛරණමතො අමවවචනමතො.නහිවණ්ණස්ස පරියාමයො විජ්ෙති. යථාහි

පදංසමවවචනතාය අත්ථවමසනපරියායංචරන්තංසඤ්චරන්තංවියමහොති, 

නඑවංවණ්මණොඅමවවචනත්තා. එකක්ඛරංවාපදංඅක්ඛරං‘‘මාඑවංකිර
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ත’’න්තිආදීසු මා-කාරාදමයො විය. මකචි පන ‘‘තීසු ද්වාමරසු
පරිසුද්ධපමයොගභාමවන විසුද්ධකරණට්ඨානානං චිත්මතන
පවත්තිතමදසනාවාචාහි අක්ඛරණමතො අමවවචනමතො අකථිතත්තා 
අක්ඛරන්තිසඤ්ඤිතා.තංපාරායනිකබ්රාහ්මණානංමනසාපුච්ඡිතපඤ්හානං
වමසනභගවතා රතනඝමරනිසීදිත්වාසම්මසිතපට්ඨානමහාපකරණවමසන

ච ගමහතබ්බ’’න්ති වදන්ති. විභත්තියන්තං අත්ථස්ස ඤාපනමතො පදං. 
පජ්ෙති අත්මථො එමතනාති හි පදං. තං නාමපදං ආඛයාතපදං උපසග්ගපදං
නිපාතපදන්ති චතුබ්බිධං. තත්ථ ඵස්මසො මවදනා චිත්තන්ති එවමාදිකං

දබ්බපධානං නා පදං. නාමපමදහිදබ්බමාවිභූතරූපං, කිරියාඅනාවිභූතරූපා.

ඵුසති මවදයති විොනාතීති එවමාදිකං කිරියාපධානං ආෙයාතපදං. 

ආඛයාතපමදහි කිරියා ආවිභූතරූපා, දබ්බමනාවිභූතරූපං. යථා

‘‘චිරප්පවාසි’’න්තිඑත්ථප-සද්මදොවසනකිරියාය විමයොගවිසිට්ඨතංදීමපති, 
එවං කිරියාවිමසසදීපනමතො කිරියාවිමසසාවමබොධනිමත්තං. ප-ඉති 

එවමාදිකං උපසග් පදං. කිරියාය දබ්බස්ස ච 

සරූපවිමසසප්පකාසනමහතුභූතං එවන්ති එවමාදිකං නපාතපදං. ‘‘එවං

මනසි කමරොථ, මා එවං මනසාකත්ථා’’තිආදීසු හි කිරියාවිමසසදීපනමතො

කිරියාවිමසසස්ස මෙොතමකො එවංසද්මදො, ‘‘එවංසීලා එවංධම්මා’’තිආදීසු
දබ්බවිමසසස්ස. සඞ්මඛපමතො වුත්තං පදාභිහිතං අත්ථං බයඤ්මෙතීති 

බයඤ්ජනං, වාකයං. ‘‘චත්තාමරො ඉද්ධිපාදා’’ති සඞ්මඛමපන කථිතමත්ථං

‘‘කතමම චත්තාමරො? ඉධ, භික්ඛමව, භික්ඛු

ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භාමවති, වීරිය, චිත්ත, 

වීමංසසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භාමවතී’’තිආදිනා

පාකටංකමරොතීති වාකයමමවබයඤ්ෙනං, තංපනඅත්ථමතොපදසමුදාමයොති
දට්ඨබ්බං.සආඛයාතංසනිපාතං සකාරකංසවිමසසනංවාකයන්තිහිවදන්ති.

නනුචපමදනපිඅත්මථොබයඤ්ජීයතීති පදම්පිබයඤ්ෙනන්තිආපජ්ෙතීති? තං
න. පදමත්තසවමනපි හි අධිකාරාදිවමසන ලබ්භමාමනහි පදන්තමරහි
අනුසන්ධානං කත්වාව අත්ථසම්පටිපත්ති මහොතීති වාකයමමව අත්ථං
බයඤ්ෙයතීති. 

පකාරමතො වාකයවිභාමගො ආොකරො. ‘‘තත්ථ කතමමො ඡන්මදො? මයො

ඡන්මදො ඡන්දිකතා කත්තුකමයතා’’ති එවමාදීසු කථිතස්මසව වාකයස්ස 
අමනකවිමධන විභාගකරණං ආකාමරො නාම. ආකාරාභිහිතං නිබ්බචනං 

නරුත්ති. ‘‘ඵස්මසො මවදනා’’ති එවමාදීසු ආකාමරන කථිතං ‘‘ඵුසතීති 

ඵස්මසො, මවදයතීති මවදනා’’ති නීතිහරිත්වා විත්ථාරවචනං නිරුත්ති නාම.

‘‘නිබ්බානං මග්ගති, නිබ්බානත්ථිමකහි වා මග්ගීයති, කිමලමස වා

මාමරන්මතො ගච්ඡතීති මග්මගො’’තිආදිනා නිබ්බචනවිත්ථාමරො

නිරවමසසමදසනත්තා නද්කදකසො. අථ වා මවදයතීති මවදනාති

නිබ්බචනලද්ධපමදසු සුඛදුක්ඛඅදුක්ඛමසුඛාසු සුඛයතීති සුඛා, දුක්ඛයතීති

දුක්ඛා, මනව දුක්ඛයති න සුඛයතීති අදුක්ඛමසුඛාති අත්ථවිත්ථාමරො
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නිරවමසමසන කථිතත්තා නද්කදකසො නාම. එමතසං අක්ඛරාදීනං

බයඤ්ෙනපදානංසම්පත්තියා සම්පන්නතාය සබයඤ්ජනං. 

එවං පනස්සඅත්ථපදසමාමයොමගො බයඤ්ෙනපදසම්පත්තිචමවදිතබ්බා.

තත්ථ භගවා අක්ඛමරහි සඞ්කාමසති, පමදහි පකාමසති, බයඤ්ෙමනහි

විවරති, ආකාමරහි විභෙති, නිරුත්තීහි උත්තානිං කමරොති, නිද්මදමසහි

පඤ්ඤමපති. තථා හි පදාවයවග්ගහණමුමඛන පදග්ගහණං, ගහිමතන ච
පමදන පදත්ථාවමබොමධොගහිතපුබ්බසඞ්මකතස්සමහොතීතිභගවාඅක්ඛමරහි
සඞ්කාමසති. යස්මා පන අක්ඛමරහි සංඛිත්මතන දීපියමාමනො අත්මථො
පදපරිමයොසාමන වාකයස්ස අපරිමයොසිතත්තා පමදන පඨමං පකාසිමතො

දීපිමතො මහොති, තස්මා පමදහි පකාමසති. වාකයපරිමයොසාමන පන මසො
අත්මථො විවරිමතො විවමටොකමතො මහොතීතිබයඤ්ෙමනහි විවරති. යස්මා ච

පකාමරහි වාකයමභමද කමත තදත්මථො විභත්මතො නාම මහොති, තස්මා
ආකාමරහිවිභෙති.තථාවාකයාවයවානංපච්මචකං නිබ්බචනවිභාමගකමත
මසො අත්මථො පාකමටො මහොතීති නිරුත්තීහි උත්තානිං කමරොති. 
කතනිබ්බචමනහි පන වාකයාවයමවහි විත්ථාරවමසන නිරවමසසමතො
මදසිමතහිමවමනයයානං චිත්තපරිමතොසනංබුද්ධිනිසානඤ්චකතංමහොතීති
නිද්මදමසහි පඤ්ඤමපති. අපිච භගවා අක්ඛමරහි උග්ඝමටත්වා පමදහි

විමනති උග්ඝටිතඤ්ඤුං, බයඤ්ෙමනහි විපඤ්මචත්වා ආකාමරහි විමනති

විපඤ්චිතඤ්ඤුං, නිරුත්තීහි මනත්වා නිද්මදමසහි විමනති මනයයං. 

එවඤ්චායං ධම්මමො උග්ඝටියමාමනො උග්ඝටිතඤ්ඤුං විමනති, 

විපඤ්චියමාමනො විපඤ්චිතඤ්ඤුං, නීතියමාමනො මනයයං. තත්ථ උග්ඝටනා

ආදි, විපඤ්චනාමජ්මඣ, නයනං අන්මත.එවංතීසුකාමලසුතිධාමදසිමතො
මදොසත්තයවිධමමනො ගුණත්තයාවමහො තිවිධවිමනය්යවිනයමනොති එවම්පි
තිවිධකලයාමණොයං ධම්මමො අත්ථබයඤ්ෙනපාරිපූරියා සාත්මථො

සබයඤ්ෙමනොතිමවදිතබ්මබො.වුත්තඤ්මහතං කනත්තිපෙරකණ (මනත්ති.9) 

– 

‘‘තත්ථ භගවා අක්ඛමරහි සඞ්කාමසති, පමදහි පකාමසති, 

බයඤ්ෙමනහි විවරති, ආකාමරහි විභෙති, නිරුත්තීහි උත්තානිං

කමරොති, නිද්මදමසහිපඤ්ඤමපති. තත්ථභගවාඅක්ඛමරහිචපමදහි

චඋග්ඝමටති, බයඤ්ෙමනහිචආකාමරහිචවිපඤ්මචති, නිරුත්තීහිච

නිද්මදමසහිචවිත්ථාමරති.තත්ථඋග්ඝටනාආදි, විපඤ්චනාමජ්මඣ, 
විත්ථාරනා පරිමයොසානං. මසොයං ධම්මවිනමයො උග්ඝටියන්මතො

උග්ඝටිතඤ්ඤුං පුග්ගලං විමනති, මතන නං ආහු ආදිකලයාමණොති.

විපඤ්චියන්මතො විපඤ්චිතඤ්ඤුං පුග්ගලං විමනති, මතන නං ආහු

මජ්මඣකලයාමණොති. විත්ථාරියන්මතො මනයයං පුග්ගලං විමනති, 

මතනනංආහුපරිමයොසානකලයාමණොතී’’ති. 
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අත්ථ ම්භීරතාතිආදීසු අත්කථො නාම තන්තිඅත්මථො. ධම්ක ො තන්ති. 

පටිකවකධො තන්තියා තන්තිඅත්ථස්ස ච යථාභූතාවමබොමධො. කදසනා නාම
මනසා වවත්ථාපිතාය තන්තියා මදසනා. මත පමනමත අත්ථාදමයො යස්මා
සසාදීහි විය මහාසමුද්මදො මන්දබුද්ධීහි දුක්මඛොගාහා අලබ්භමනයයපතිට්ඨා 

ච, තස්මා  ම්භීරා. අථවා අත්කථො නාමමහතුඵලං. ධම්ක ො මහතු. කදසනා 

පඤ්ඤත්ති, යථාධම්මං ධම්මාභිලාමපො. 

අනුමලොමපටිමලොමසඞ්මඛපවිත්ථාරාදිවමසන වා කථනං. පටිකවකධො 

අභිසමමයො, අත්ථානුරූපං ධම්මමසු, ධම්මානුරූපං අත්මථසු, 
පඤ්ඤත්තිපථානුරූපං පඤ්ඤත්තීසුඅවමබොමධො.මතසංමතසංවාධම්මානං
පටිවිජ්ඣිතබ්මබො ලක්ඛණසඞ්ඛාමතො අවිපරීතසභාමවො. මතපි මචමත
අත්ථාදමයො යස්මා අනුපචිතකුසලසම්භාමරහි දුප්පඤ්මඤහි සසාදීහි විය

මහාසමුද්මදො දුක්මඛොගාහාඅලබ්භමනයයපතිට්ඨාච, තස්මා  ම්භීරා. මතසු
පටිමවධස්සපි අත්ථසන්නිස්සිතත්තා වුත්තං 

‘‘අත්ථ ම්භීරතාපටිකවධ ම්භීරතාහි සාත්ථ’’න්ති අත්ථගුණදීපනමතො.
තාසං ධම්මමදසනානං බයඤ්ෙනසන්නිස්සිතත්තා වුත්තං 

‘‘ධම්  ම්භීරතාකදසනා ම්භීරතාහි සබයඤ්ජන’’න්ති තාසං 

බයඤ්ෙනසම්පත්තිදීපනමතො.අත්මථසුපමභදගතංඤාණංඅත්ථපටිසම්භිදා, 
අත්ථධම්මනිරුත්තිපටිසම්භිදාසු පමභදගතං ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදාති
ඉමස්සාපි පටිසම්භිදාය අත්ථවිසයත්තා ආහ 

‘‘අත්ථපටිභානපටිසම්භිදාවිසයකතො සාත්ථ’’න්ති අත්ථසම්පත්තියා අසති

තදභාවමතො. ධම්ක ොති තන්ති. නරුත්තීති තන්තිපදානං නිද්ධාමරත්වා
වචනං. තත්ථ පමභදගතානි ඤාණානි ධම්මනිරුත්තිපටිසම්භිදාති ආහ 

‘‘ධම් නරුත්තිපටිසම්භිදාවිසයකතො සබයඤ්ජන’’න්ති අසති 
බයඤ්ෙනසම්පත්තියාතදභාවමතො. 

පරික්ෙෙජනප්පසාදෙන්තීති එත්ථ ඉති-සද්මදො මහතුඅත්මථො. යස්මා

පරික්ඛකෙනානං කිංකුසලගමවසීනං පසාදාවහං, තස්මා සාත්ථං. 
අත්ථසම්පන්නන්ති ඵමලන මහතුමනො අනුමානං නදීපූමරන විය උපරි

වුට්ඨිපවත්තියා. සාත්ථකතා පනස්ස පණ්ඩිතකවදනීයතාය, සා

පරමගම්භීරසණ්හසුඛුමභාවමතො මවදිතබ්බා. වුත්තඤ්මහතං ‘‘ගම්භීමරො

දුද්දමසො’’තිආදි. ක ොකියජනප්පසාදෙන්ති සබයඤ්ජනන්ති යස්මා

මලොකියෙනස්ස පසාදාවහං, තස්මා සබයඤ්ජනං. මලොකියෙමනො හි
බයඤ්ෙනසම්පත්තියා තුස්සති. ඉධාපි ඵමලන මහතුමනො අනුමානං.

සබයඤ්ෙනතා පනස්ස සද්කධයයතාය, සා ආදිකලයාණාදිභාවමතො

මවදිතබ්බා. අථ වා පණ්ඩිතකවදනීයකතො සාත්ථන්ති පඤ්ඤාපදට්ඨානතාය

අත්ථසම්පන්නතං ආහ, තමතො පරික්ෙෙජනප්පසාදෙං සද්කධයයකතො

සබයඤ්ජනන්ති සද්ධාපදට්ඨානතාය බයඤ්ෙනසම්පන්නතං, තමතො
මලොකියෙනප්පසාදතන්ති එවමමත්ථ අත්මථො දට්ඨබ්මබො. 

 ම්භීරාධිප්පායකතො සාත්ථන්ති අධිප්පායමතො අගාධාපාරතාය

අත්ථසම්පන්නං අඤ්ඤථා තදභාවමතො. උත්තානපදකතො සබයඤ්ජනන්ති
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සුමබොධසද්දකතාය බයඤ්ෙනසම්පන්නං පරමගම්භීරස්සපි අත්ථස්ස
විමනයයානං සුවිඤ්මඤයයභාවාපාදනමතො. සබ්මබොමපස අත්ථසම්පත්තියා 

සාත්ථං, බයඤ්ෙනසම්පත්තියා සබයඤ්ෙනන්ති සබ්බපඨමං වුත්තස්මසව 
අත්ථද්වයස්සපපඤ්මචොතිදට්ඨබ්මබො.තථාමචවතත්ථතත්ථසංවණ්ණිතං.

තථා මහත්ථ විකප්පස්ස සමුච්චයස්ස වා අග්ගහණං. උපකනතබ්බස්ස 

අභාවකතොති පක්ඛිපිතබ්බස්ස මවොදානත්ථස්ස අවුත්තස්ස අභාවමතො. 

කෙව සද්මදො සකලාධිවචනන්ති ආහ ‘‘සෙ පරිපුණ්ණභාකවනා’’ති, 

සබ්බභාමගහි පරිපුණ්ණතායාති අත්මථො. අපකනතබ්බස්සාති 

සංකිමලසධම්මස්ස. 

බ්රහ් චරියං පොකසතීති එත්ථ පන අයං බ්රහ් චරිය-සද්මදො දාමන
මවයයාවච්මච පඤ්චසික්ඛාපදසීමල අප්පමඤ්ඤාසු මමථුනවිරතියං
සදාරසන්මතොමස වීරිමය උමපොසථඞ්මගසු අරියමග්මග සාසමනති ඉමමසු
අත්මථසුදිස්සති. 

‘‘කිං මතවතංකිංපනබ්රහ්මචරියං, 

කිස්සසුචිණ්ණස්සඅයංවිපාමකො; 

ඉද්ධීජුතීබලවීරියූපපත්ති, 
ඉදඤ්චමතනාගමහාවිමානං. 

‘‘අහඤ්චභරියාචමනුස්සමලොමක, 

සද්ධාඋමභොදානපතීඅහුම්හා; 

ඔපානභූතංමමඝරංතදාසි, 
සන්තප්පිතාසමණබ්රාහ්මණාච. 

‘‘තංමමවතංතංපනබ්රහ්මචරියං, 

තස්සසුචිණ්ණස්සඅයංවිපාමකො; 

ඉද්ධීජුතීබලවීරියූපපත්ති, 

ඉදඤ්චමමධීරමහාවිමාන’’න්ති.– 

ඉමස්මඤ්හි පුණ්ණෙජාතකෙ (ො. 2.22.1592-1593, 1595) දානං

‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්තිවුත්තං. 

‘‘මකනපාණිකාමදමදො, මකනපාණිමධුස්සමවො; 

මකනමතබ්රහ්මචරිමයන, පුඤ්ඤංපාණිම්හිඉජ්ඣති. 

‘‘මතනපාණිකාමදමදො, මතනපාණිමධුස්සමවො; 

මතනමමබ්රහ්මචරිමයන, පුඤ්ඤංපාණිම්හිඉජ්ඣතී’’ති.– 

ඉමස්මං අඞ්කුරකපතවත්ථුම්හි (මප. ව. 275, 277) මවයයාවච්චං 

‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්ති වුත්තං. ‘‘එවං මඛො තං භික්ඛමව තිත්තිරියං නාම 
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බ්රහ්මචරියං අමහොසී’’ති (චූළව. 311) ඉමස්මං තිත්තිරජාතකෙ 

පඤ්චසික්ඛාපදසීලං‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්තිවුත්තං. ‘‘තංමඛොපනමමපඤ්චසිඛ
බ්රහ්මචරියං මනව නිබ්බිදාය න විරාගාය න නිමරොධාය යාවමදව 

බ්රහ්මමලොකූපපත්තියා’’ති ඉමස්මං  හාක ොවින්දසුත්කත (දී. නි. 2.329) 

චතස්මසො අප්පමඤ්ඤාමයො ‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්ති වුත්තා. ‘‘පමර අබ්රහ්මචාරී

භවිස්සන්ති, මයමමත්ථ බ්රහ්මචාරී භවිස්සාමා’’ති ඉමස්මං සල්ක ෙසුත්කත 

(ම.නි.1.83) මමථුනවිරති‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්ති වුත්තා. 

‘‘මයඤ්ච භරියානාතික්කමාම, 

අම්මහචභරියානාතික්කමන්ති; 

අඤ්ඤත්රතාහිබ්රහ්මචරියංචරාම, 

තස්මාහිඅම්හංදහරානමීයමර’’ති.– 

 හාධම් පා ජාතකෙ (ො. 1.10.97) සදාරසන්මතොමසො ‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්ති

වුත්මතො. ‘‘අභිොනාම මඛො පනාහං, සාරිපුත්ත, චතුරඞ්ගසමන්නාගතං

බ්රහ්මචරියං චරිතා, තපස්සී සුදං මහොමී’’ති ක ො හංසනසුත්කත (ම. නි.

1.155) වීරියං‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්ති වුත්තං. 

‘‘හීමනනබ්රහ්මචරිමයන, ඛත්තිමයඋපපජ්ෙති; 

මජ්ඣිමමනචමදවත්තං, උත්තමමනවිසුජ්ඣතී’’ති.– 

එවං (ො. 2.22.429) නමජාතකෙ අත්තදමනවමසන කමතො අට්ඨඞ්ගමකො

උමපොසමථො ‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්ති වුත්මතො. ‘‘ඉදං මඛො පන මම, පඤ්චසිඛ, 

බ්රහ්මචරියං එකන්තනිබ්බිදාය විරාගාය…මප.… අයමමව අරිමයො 

අට්ඨඞ්ගමකො මග්මගො’’ති  හාක ොවින්දසුත්තස්මංමයව (දී. නි. 2.329) 

අරියමග්මගො ‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්ති වුත්මතො. ‘‘තයිදං බ්රහ්මචරියං ඉද්ධඤ්මචව
ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං බාහුෙඤ්ඤං පුථුභූතං යාවමදව මනුස්මසහි 

සුප්පකාසිත’’න්ති පාසාදිෙසුත්කත (දී. නි. 3.174) සික්ඛත්තයසඞ්ගහං

සකලසාසනං ‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්ති වුත්තං. ඉමස්මම්පි ඨාමන ඉදමමව

‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්තිඅධිප්මපතන්තිආහ ‘‘සික්ෙත්තයපරිග් හිතත්තා’’තිආදි. 

කසට්කඨහීති බුද්ධාදීහි මසට්මඨහි. මසට්ඨට්මඨන බ්රහ්මභූතං වා චරියං 

බ්රහ් චරියං. 

සනදානන්ති මහට්ඨා වුත්තලක්ඛමණන නිදාමනන සනිදානං. 

සඋප්පත්තිෙන්ති සඅට්ඨුප්පත්තිකං. කවකනයයානං අනුරූපකතොති

මවමනයයානං චරියාදිඅනුරූපමතො. අත්ථස්සාති මදසියමානස්ස

සීලාදිඅත්ථස්ස. කහතුදාහරණයුත්තකතොති ‘‘තං කිස්ස මහතු මසයයථාපි, 

භික්ඛමව’’තිච ආදිනාතත්ථතත්ථමහතුපමග්ගහමණනමහතුදාහරමණහි

යුත්තමතො. සද්ධාපටි ාකභනාති ‘‘මත තං ධම්මං සුත්වා තථාගමත සද්ධං 

පටිලභන්තී’’තිආදිනා වුත්තසද්ධාපටිලාමභන. පටිපත්තියාති 
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පටුන 

සීලවිසුද්ධියාදිසම්මාපටිපත්තියා, පටිපත්තිනිමත්තන්ති අත්මථො. 

අධි  බයත්තිකතොති සච්චප්පටිමවමධන අධිගමමවයයත්තියසබ්භාවමතො 
සාත්ථං කපිලමතාදි විය තුච්ඡං නිරත්ථකං අහුත්වා අත්ථසම්පන්නන්ති

කත්වා. පරියත්තියාති පරියත්තිධම්මපරිචමයන. ආ  බයත්තිකතොති
දුරක්ඛාතධම්මමසු පරිචයං කමරොන්තස්ස විය සම්මමොහං අෙමනත්වා

බාහුසච්චමවයයත්තියසබ්භාවමතො සබයඤ්ජනං. බයඤ්ෙනසම්පත්තියා හි

සතිආගමබයත්තීති. සී ාදිපඤ්චධම් ක්ෙන්ධයුත්තකතොතිසීලාදීහි පඤ්චහි 

ධම්මමකොට්ඨාමසහි අවිරහිතත්තා. කෙව පරිපුණ්ණන්ති අනවමසමසන

සමන්තමතො පුණ්ණං පූරිතං. නරුපක්කික සකතොති 

දිට්ඨිමානාදිඋපක්කිමලසාභාවමතො. නත්ථරණත්ථායාති වට්ටදුක්ඛමතො

නිස්සරණාය. ක ොොමසනරකපක්ෙකතොතිකථඤ්චිපි තණ්හාසන්නිස්සයස්ස

අනිස්සයමතො පරිසුද්ධං. ඉදං වුත්තං මහොති – මයො ‘‘ඉමං ධම්මමදසනං

නිස්සාය ලාභං වා සක්කාරං වා ලභිස්සාමී’’ති මදමසති, තස්ස අපරිසුද්ධා
මදසනා මහොති. භගවා පන මලොකාමසනිරමපක්මඛො හිතඵරමණන
මමත්තාභාවනාය මුදුහදමයො උල්ලුම්පනසභාවසණ්ඨිමතන චිත්මතන

මදමසති, තස්මාතස්සමදසනා පරිසුද්ධාති. 

සාධූති අයං සද්මදො ‘‘සාධු මම භන්මත භගවා සංඛිත්මතන ධම්මං

මදමසතූ’’තිආදීසු (සං.නි.4.95) ආයාචමනදිස්සති. ‘‘සාධු භන්මතතිමඛො

මසොභික්ඛුභගවමතොභාසිතංඅභිනන්දිත්වාඅනුමමොදිත්වා’’තිආදීසු(ම.නි. 

3.86) සම්පටිච්ඡමන. ‘‘සාධු සාධු සාරිපුත්තා’’තිආදීසු (දී. නි. 3.349) 

සම්පහංසමන.‘‘මතනහිබ්රාහ්මණසාධුකංසුමණොහී’’තිආදීසු(ම.නි.5.192) 
දළ්හීකම්මමආණත්තියඤ්චදිස්සති. 

‘‘සාධුධම්මරුචිරාො, සාධුපඤ්ඤාණවානමරො; 

සාධුමත්තානමද්දුබ්මභො, පාපස්සාකරණංසුඛ’’න්ති.– 

ආදීසු (ො. 2.18.101) සුන්දමර. ඉධාපි සුන්දමරමයව දට්ඨබ්මබොති ආහ 

‘‘සාධු කෙො පනාති සුන්දරං කෙො පනා’’ති. තත්ථ සුන්දරන්ති භද්දකං.

භද්දකතා ච පස්සන්තස්ස හිතසුඛාවහභාමවනාති ආහ ‘‘අත්ථාවහං

සුොවහ’’න්ති. තත්ථ අත්ථාවහන්ති 

දිට්ඨධම්මකසම්පරායිකපරමත්ථසඤ්ඤිතහිතාවහං. සුොවහන්ති 

යථාවුත්තතිවිධසුඛාවහං. තථාරූපානන්තිතාදිසානං. යාදිමසහිපනගුමණහි

භගවා සමන්නාගමතො, මතහි චතුප්පමාණිකස්ස මලොකස්ස සබ්බකාමලපි
අච්චන්තාය පසාදනීතිමයො මතසං යථාභූතසභාවත්තාති දස්මසන්මතො 

‘‘යථාරූකපො’’තිආදිමාහ. තත්ථ යථාභුච්ච…කප.… අරහතන්ති ඉමනා
ධම්මප්පමාණානං ලූඛප්පමාණානඤ්ච සත්තානං භගවමතො පසාදාවහතං

දස්මසති, තංදස්සමනන ච ඉතමරසම්පි රූපප්පමාණමඝොසප්පමාණානං
පසාදාවහතා දස්සිතා මහොතීති දට්ඨබ්බං තදවිනාභාවමතො. බ්රහ්මචරියං
පකාමසතීති කිත්තිසද්මදො අබ්භුග්ගමතොති එවමමත්ථ සම්බන්මධොති ආහ 
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‘‘දස්සන ත්තම්පි සාධු කහොතීති එව ජ්ොසයං ෙත්වා’’තිආදි. තත්ථ 

දස්සන ත්තම්පිසාධුකහොතීතිඑත්ථ කෙොසියසකුණවත්ථු කමථතබ්බං. 

2. කයනවාොරකණනාතිමහතුම්හිඉදංකරණවචනං.මහතුඅත්මථොහි 

කිරියාකාරණං, න කරණං විය කිරියත්මථො, තස්මා

නානප්පකාරගුණවිමසසාධිගමත්ථා ඉධ උපසඞ්කමනකිරියාති ‘‘අන්මනන

වසතී’’තිආදීසුවියමහතුඅත්ථමමමවතංකරණවචනංයුත්තං, න කරණත්ථං

තස්සඅයුජ්ෙමානත්තාතිවුත්තං‘‘මයනවාකාරමණනා’’ති.අවිභාගමතොහි 

සතතප්පවත්තනිරතිසයසාදුවිපුලාමතරසසද්ධම්මඵලතායස්ස
සාදුඵලනිච්චඵලිතමහාරුක්මඛන භගවා උපමමතො.
සාදුඵලූපමභොගාධිප්පායග්ගහමණමනවහිමහාරුක්ඛස්සසාදුඵලතාගහිතාති. 

උපසඞ්ෙමීති උපසඞ්කමන්මතො. සම්පත්තකාමතාය හි කිඤ්චි ඨානං
ගච්ඡන්මතො තංතංපමදසාතික්කමමනන උපසඞ්කම උපසඞ්කමන්මතොති

වත්තබ්බතං ලභති. මතනාහ ‘‘ කතොති වුත්තං කහොතී’’ති, උපගමතොති

අත්මථො. උපසඞ්ෙමත්වාති පුබ්බකාලකිරියානිද්මදමසොති ආහ 

‘‘උපසඞ්ෙ නපරිකයොසානදීපන’’න්ති. තකතොති යං ඨානං පත්මතො

උපසඞ්කමීති වුත්මතො, තමතො උපගතට්ඨානමතො. ආසන්නතරං ඨානන්ති
පඤ්හංවාපුච්ඡිතුංධම්මංවාමසොතුංසක්කුමණයයට්ඨානං. 

යථා ෙ නීයාදීන පුච්ඡන්කතොති යථා භගවා ‘‘කච්චි මත බ්රාහ්මණ

ඛමනීතියං, කච්චි යාපනීතිය’’න්තිආදිනා ඛමනීතියාදීනි පුච්ඡන්මතො මතන
බ්රාහ්මමණන සද්ධිං සමප්පවත්තමමොමදො අමහොසි. පුබ්බභාසිතාය
තදනුකරමණනඑවංමසොපි බ්රාහ්මමණොභගවතාසද්ධිංසමප්පවත්තමමොමදො
අමහොසීති මයොෙනා. තං පන සමප්පවත්තමමොදතං උපමාය දස්මසතුං 

‘‘සීකතොදෙං වියා’’තිආදි වුත්තං. සම්ක ොදිතන්ති සංසන්දිතං. එකීභාවන්ති 

සම්මමොදනකිරියාය සමානතං එකරූපතං. ෙ නීයන්ති ‘‘ඉදං චතුචක්කං

නවද්වාරං සරීරයන්තං දුක්ඛබහුලතාය සභාවමතො දුස්සහං, කච්චි ඛමතුං

සක්කුමණයයන්ති පුච්ඡති. යාපනීයන්ති පච්චයායත්තවුත්තිකං
චිරප්පබන්ධසඞ්ඛාතාය යාපනාය කච්චි යාමපතුං සක්කුමණයයං.

සීසමරොගාදිආබාධාභාමවන ෙච්චි අප්පාබාධං. දුක්ඛජීවිකාභාමවන ෙච්චි

අප්පාතඞ්ෙං. තංතංකිච්චකරමණ උට්ඨානසුඛතාය ෙච්චි  හුට්ඨානං. 

තදනුරූපබලමයොගමතො ෙච්චිබ ං. සුඛවිහාරසම්භමවන ෙච්චිඵාසුවිහාකරො 

අත්ථීති තත්ථ තත්ථ කච්චිසද්දං මයොමෙත්වා අත්මථො මවදිතබ්මබො. 

බලප්පත්තා පීති පීතිමයව. තරුණපීති පාක ොජ්ජං. සම්මමොදං ෙමනති

කමරොතීති සම්මමොදනිකං, තමදව සම්මමොදනීතියන්ති ආහ 

‘‘සම්ක ොදජනනකතො’’ති. සම්මමොදිතබ්බමතො සම්මමොදනීතියන්ති ඉදං පන 

අත්ථං දස්මසන්මතො ‘‘සම්ක ොදිතුං යුත්තභාවකතො’’ති ආහ. 

සරිතබ්බභාවකතොතිඅනුස්සරිතබ්බභාවමතො.‘‘සරණීය’’න්ති වත්තබ්මබදීඝං

කත්වා ‘‘සාරණීය’’න්ති වුත්තං. සුයය ානසුෙකතොති ආපාථමධුරතමාහ. 

අනුස්සරිය ානසුෙකතොති විමද්දරමණීයතං. බයඤ්ජනපරිසුද්ධතායාති
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සභාවනිරුත්තිභාමවන තස්සා කථාය වචනචාතුරියමාහ. 

අත්ථපරිසුද්ධතායාතිඅත්ථස්ස නිරුපක්කිමලසතං. අකනකෙහිපරියාකයහීති
අමනමකහිකාරමණහි. 

අතිදූරඅච්චාසන්නපටික්මඛමපනනාතිදූරනාච්චාසන්නංනාමගහිතං, තං

පන අවකංසමතො උභින්නං පසාරිතහත්ථාසඞ්ඝට්ටමනන දට්ඨබ්බං. ගීවං 

පසාකරත්වාති ගීවං පරිවත්තනවමසන පසාමරත්වා. ක ති කත්තුඅත්මථ

සාමවචනන්තිආහ ‘‘ යා සුත’’න්ති. ජාතිබ්රාහ් කණතිොතියා බ්රාහ්මමණ, 

න බාහිතපාපතායාති වුත්තං මහොති. ෙණ්ඩිච්චාදිභාවං ආපාදිකතති 

ඛණ්ඩිතදන්තපලිතමකසාදිභාවං සම්පාපිමත. වුඩ්ඪි රියාදප්පත්කතති

වුඩ්ඪිපරිච්මඡදං සම්පත්මත, වුඩ්ඪිපරියන්තප්පත්මතති වුත්තං මහොති. 

ජාති හල් ෙතායාති උප්පත්තියා මහල්ලකභාමවන. මහත්තං ලාති 

ගණ්හාතීති මහල්ලමකො, ොතියා මහල්ලමකො, න විභවාදිනාති

ොතිමහල්ලමකො. අද්ධානන්තිදීඝකාලං.කිත්තමකොපනමසොතිආහ ‘‘ද්කව

තකයො රාජපරිවට්කට’’ති, ද්වින්නං තිණ්ණං රාජූනං 

රජ්ෙපසාසනපටිපාටිමයොති අත්මථො. ‘‘අද්ධගමත’’ති වත්වා කථං

වමයොගහණං ඔසානවයාමපක්ඛන්ති ආහ ‘‘පච්ඡි වයං අනුප්පත්කත’’ති. 

පච්ඡික ො තතියභාක ොති සත්තසට්ඨිමතො පට්ඨාය පච්ඡිමවමයො 
මකොට්ඨාමසො. 

දුතිමය අත්ථවිකප්මප ජිණ්කණතිනායංජිණ්ණතාවමයොමත්මතන, අථ

මඛො කුලපරිවට්මටන පුරාණතායාති ආහ ‘‘ජිණ්කණති කපොරාකණ’’තිආදි.
මතන මතසං බ්රාහ්මණානං කුලවමසන උදිමතොදිතභාවමාහ.

‘‘වමයොඅනුප්පත්මත’’ති ඉමනා ොතිවුඩ්ඪියා වක්ඛමානත්තා ගුණවුඩ්ඪියා

තමතොසාතිසයත්තාච ‘‘වුඩ්කඪති සී ාචාරාදිගුණවුඩ්ඪියුත්කත’’තිආහ.තථා

ොතිමහල්ලකතායපි මතමනව වක්ඛමානත්තා  හල් කෙති පමදන

විභවමහත්තතා මයොජිතා.  ග් පටිපන්කනති බ්රාහ්මණානං පටිපත්තිවිධිං

උපගමතතං අමවොක්කම්මචරණමතො. අන්ති වයන්තිපච්ඡිමවයං. 

පච්චුට්ඨානං නාම ආසනා වුට්ඨානන්ති ආහ ‘‘නාසනා වුට්ඨහතී’’ති, 

නිසින්නාසනමතො න වුට්ඨාතීති අත්මථො. එත්ථ ච ජිණ්මණ…මප.… 

වමයොඅනුප්පත්මතති උපමයොගවචනං ආසනා වුට්ඨානකිරියාමපක්ඛං න 

මහොති, තස්මා ජිණ්මණ…මප.… වමයොඅනුප්පත්මත දිස්වාති අජ්ඣාහාරං
කත්වා අත්මථො මවදිතබ්මබො. අථ වා පච්චුග්ගමනකිරියාමපක්ඛං

උපමයොගවචනං, තස්මා න පච්චුට්කඨතීති උට්ඨාය පච්චුග්ගමනං න
කමරොතීති අත්මථොමවදිතබ්මබො.පච්චුග්ගමනම්පිහිපච්චුට්ඨානන්තිවුච්චති. 

වුත්තඤ්මහතං ‘‘ආචරියං පන දූරමතොව දිස්වා පච්චුට්ඨාය

පච්චුග්ගමනකරණං පච්චුට්ඨානංනාමා’’ති.නාසනාවුට්ඨාතීතිඉමනාපන

පච්චුග්ගමනාභාවස්ස උපලක්ඛණමත්තං දස්සිතන්ති දට්ඨබ්බං. විභාවකන
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නා  අත්කථති පකතිවිභාවනසඞ්ඛාමත අත්මථ, න අභිවාකදති වාති න
අභිවාමදතබ්බන්තිසල්ලක්මඛතීතිවුත්තංමහොති. 

තං අඤ්ඤාණන්ති ‘‘අයං මම අභිවාදනාදීනි කාතුං අරහරූමපො න

මහොතී’’තිඅොනනවමසනපවත්තංඅඤ්ඤාණං. ඔක ොකෙන්කතොති‘‘දුක්ඛං

මඛොඅගාරමවොවිහරතිඅප්පතිස්මසො, කිංනුමඛො අහංසමණංවාබ්රාහ්මණං

වා සක්කමරයයං, ගරුං කමරයය’’න්තිආදිසුත්තවමසන (අ. නි. 4.21) 

ඤාණචක්ඛුනා ඔමලොමකන්මතො. නපච්චොරාරහන්ති පණිපාතාරහං. 

සම්පතිජාකතොති මුහුත්තොමතො, ොතසමනන්තරමමවාති වුත්තං මහොති.

උත්තමරන මුමඛොති උත්තරාභිමුකෙො, උත්තරදිසාභිමුමඛොති වුත්තං මහොති. 

සත්තපදවීතිහාකරන න්ත්වාසෙ ං දසසහස්සික ොෙධාතුංඔක ොකෙසින්ති

ඉදං‘‘ධම්මතාඑසා, භික්ඛමව, සම්පතිොමතො මබොධිසත්මතොසමමහිපාමදහි

පතිට්ඨහිත්වා උත්තරාභිමුමඛො සත්තපදවීතිහාමරන ගච්ඡති, මසතම්හි

ඡත්මතඅනුධාරියමාමන සබ්බාදිසාවිමලොමකති, ආසභිඤ්ච වාචංභාසතී’’ති

එවං පාළියං (දී. නි. 2.31) සත්තපදවීතිහාරූපරිට්ඨිතස්ස විය 

සබ්බදිසානුවිමලොකනස්ස කථිතත්තා වුත්තං, න පමනතං එවං දට්ඨබ්බං, 
සත්තපදවීතිහාරමතො පමගව දිසාවිමලොකනස්ස කතත්තා. මහාසත්මතො හි

මනුස්සානං හත්ථමතො මුච්චිත්වා පුරත්ථිමදිසං ඔමලොමකසි, අමනකානි
චක්කවාළසහස්සානි එකඞ්ගණානි අමහසුං. තත්ථ මදවමනුස්සා

ගන්ධමාලාදීහිපූෙයමානා‘‘මහාපුරිසඉධතුම්මහහිසදිමසොපිනත්ථි, කුමතො

උත්තරිතමරො’’ති ආහංසු. එවං චතස්මසො දිසා චතස්මසො අනුදිසා මහට්ඨා

උපරීතිදසපි දිසාඅනුවිමලොමකත්වාඅත්තමනොසදිසංඅදිස්වා‘‘අයංඋත්තරා

දිසා’’ති සත්තපදවීතිහාමරන අගමාසීති මවදිතබ්මබො. ඔක ොකෙසින්ති මම 

පුඤ්ඤානුභාමවන මලොකවිවරණපාටිහාරිමය ොමත පඤ්ඤායමානං
දසසහස්සිමලොකධාතුං මංසචක්ඛුනාවඔමලොමකසින්තිඅත්මථො. 

 හාපුරිකසොති ොතිමගොත්තකුලප්පමදසාදිවමසන මහන්තපුරිමසො. 

අග්ක ොති ගුමණහි සබ්බපධාමනො. කජට්කඨොති ගුණවමසමනව සබ්මබසං

වුඩ්ඪතමමො, ගුමණහි මහල්ලකතමමොති වුත්තං මහොති. කසට්කඨොති
ගුණවමසමනව සබ්මබසං පසත්ථතමමො. අත්ථමතො පන පච්ඡිමානි ද්මව

පුරිමස්මසව මවවචනානීතිති මවදිතබ්බං. තයාති නිස්සක්මක කරණවචනං. 

උත්තරිතකරොති අධිකතමරො. පති ාකනසීති පූමෙසි. ආසභින්ති උත්තමං. 

 ය්හං අභිවාදනාදිරකහො පුග් ක ොති මය්හං අභිවාදනාදිකිරියාය අරමහො
අනුච්ඡවිමකොපුග්ගමලො. නිච්චසාමපක්ඛතායපමනත්ථසමාමසොදට්ඨබ්මබො. 

තථා තාති තථාගතමතො, තථාගතස්ස සන්තිකාතිවුත්තංමහොති. එවරූපන්ති

අභිවාදනාදිසභාවං. පරිපාෙසිථි බන්ධනන්තිපරිපාමකනසිථිලබන්ධනං. 

3. තං වචනන්ති ‘‘නාහං තං බ්රාහ්මණා’’තිආදිවචනං. ‘‘නාහං

අරසරූමපො, මාදිසාවාඅරසරූපා’’තිවුත්මතබ්රාහ්මමණොථද්මධොභමවයය.

මතන වුත්තං ‘‘චිත්තමුදුභාවජනනත්ථ’’න්ති. අයඤ්හි පරියායසද්කදො
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පටුන 

කදසනාවාරොරකණසු වත්තතීති එත්ථ පරියාමයති මදමසතබ්බමත්ථං 

අවගමමති මබොමධතීති පරියාකයො, මදසනා. පරියායති අපරාපරං 

පරිවත්මතතීති පරියාකයො, වාමරො.පරියායති අත්තමනොඵලංපරිග්ගමහත්වා

වත්තති, තස්ස වා කාරණභාවං ගච්ඡතීති පරියාකයො, කාරණන්ති එවං

පරියායසද්දස්ස මදසනාවාරකාරමණසු පවත්ති මවදිතබ්බා. අඤ්ඤාය

සණ්ඨකහයයාති අරහත්මත පතිට්ඨමහයය. ෙතක ො පන කසොති

පරියායාමපක්මඛො පුල්ලිඞ්ගනිද්මදමසො, කතමමොමසොපරියාමයොතිඅත්මථො. 

ජාතිවකසනාති ඛත්තියාදිොතිවමසන. උපපත්තිවකසනාති මදමවසු

උපපත්තිවමසන. කසට්ඨසම් තානම්පීති අපි-සද්මදන පමගව 

අමසට්ඨසම්මතානන්ති දස්මසති. අභිනන්දන්තානන්ති 

සප්පීතිකතණ්හාවමසනපමමොදමානානං. රජ්ජන්තානන්ති බලවරාගවමසන
රජ්ෙන්තානං.රූපාදිපරිමභොමගනඋප්පන්නතණ්හායුත්තමසොමනස්සමවදනා

රූපමතො නිබ්බත්තිත්වා හදයතප්පනමතො අම්බරසාදමයො විය ‘‘රූපරසා’’ති 

වුච්චන්ති. ආවිඤ්ඡන්තීති ආකඩ්ඪන්ති. වත්ථාරම් ණාදිසා ග්ගයන්ති

වත්ථුආරම්මණාදිකාරණසාමග්ගයං. අනුක්ඛිපන්කතොති
අත්තුක්කංසනවමසන කථිමත බ්රාහ්මණස්ස අසප්පායභාවමතො අත්තානං
අනුක්ඛිපන්මතොඅනුක්කංමසන්මතො. 

එතස්මංපනත්කථෙරකණසාමවචනන්ති ‘‘ෙහිතා’’තිඑතස්මංඅත්මථ. 

තථා තස්සාතිකරමණසාමවචනං, තථාගමතනෙහිතාතිඅත්මථො. මූ න්ති

භවමූලං. ‘‘තාලවත්ථුවත්ථුකතා’’ති වත්තබ්මබ ‘‘ඔට්ඨමුමඛො’’තිආදීසු විය

මජ්මඣපදමලොපං කත්වා අකාරඤ්ච දීඝං කත්වා ‘‘තාලාවත්ථුකතා’’ති

වුත්තන්තිආහ ‘‘තා වත්ථුවියකනසංවත්ථුෙතන්තිතා ාවත්ථුෙතා’’ති.
තත්ථ තාලස්සවත්ථුතාලවත්ථු.යථාආරාමස්සවත්ථුභූතපුබ්මබොපමදමසො

ආරාමස්ස අභාමව ‘‘ආරාමවත්ථූ’’ති වුච්චති, එවං තාලස්ස
පතිට්ඨිමතොකාමසො සමූලං උද්ධරිමත තාමල පමදසමත්මත ඨිමත තාලස්ස

වත්ථුභූතපුබ්බත්තා ‘‘තාලවත්ථූ’’ති වුච්චති. කනසන්ති රූපරසාදීනං. කථං

පන තාලවත්ථු විය මනසං වත්ථු කතන්ති ආහ ‘‘යථා හී’’තිආදි.
රූපාදිපරිමභොමගන 
උප්පන්නතණ්හායුත්තමසොමනස්සමවදනාසඞ්ඛාතරූපරසාදීනං

චිත්තසන්තානස්ස අධිට්ඨානභාවමතො වුත්තං ‘‘කතසං පුබ්කබ

උප්පන්නපුබ්බභාකවන වත්ථු ත්කත චිත්තසන්තාකන ෙකත’’ති. තත්ථ 

පුබ්කබතිපුමර, සරාගකාමලතිවුත්තංමහොති. තා ාවත්ථුෙතාතිවුච්චන්තීති
තාලවත්ථු විය අත්තමනො වත්ථුස්ස කතත්තා රූපරසාදමයො

‘‘තාලාවත්ථුකතා’’තිවුච්චන්ති.එමතනපහීනකිමලසානංපුන උප්පත්තියා
අභාමවොදස්සිමතො. 

අවිරුළ්හිධම් ත්තාති අවිරුළ්හිසභාවතාය. මත්ථකච්ඡින්මනො තාමලො 

පත්තඵලාදීනංඅවත්ථුභූමතොතාලාවත්ථූතිආහ ‘‘ ත්ථෙච්ඡින්නතාක ො විය

ෙතා’’ති. එමතන ‘‘තාලාවත්ථු විය කතාති තාලාවත්ථුකතා’’ති අයං
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විග්ගමහො දස්සිමතො. එත්ථ පන අවත්ථුභූමතො තාමලො විය කතාති
අවත්ථුතාලාකතාති වත්තබ්මබ විමසසනස්ස පදස්ස පරනිපාතං කත්වා

‘‘තාලාවත්ථුකතා’’තිවුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. ඉමනාපනත්මථනඉදංදස්මසති

– රූපරසාදිවචමනන විපාකධම්මධම්මා හුත්වා පුබ්මබ උප්පන්නා

කුසලාකුසලධම්මා ගහිතා, මත උප්පන්නාපි මත්ථකසදිසානං
තණ්හාවිජ්ොනං මග්ගසත්මථන ඡින්නත්තා ආයතිං තාලපත්තසදිමස

විපාකක්ඛන්මධ නිබ්බත්මතතුං අසමත්ථා ොතා, තස්මා තාලාවත්ථු විය
කතාති තාලාවත්ථුකතා රූපරසාදමයොති. ඉමස්මඤ්හි අත්මථ

‘‘අභිනන්දන්තාන’’න්ති ඉමනා පමදන කුසලමසොමනස්සම්පි සඞ්ගහිතන්ති
වදන්ති. 

අනභාවංෙතාති එත්ථ අනු-සද්මදො පච්ඡා-සද්මදන සමානත්මථොතිආහ 

‘‘යථා කනසං පච්ඡාභාකවො න කහොතී’’තිආදි. අනුඅභාවං  තාති පච්ඡා

අනුප්පත්තිධම්මතාවමසන අභාවං ගතා විනාසමුපගතා, පහීනාති අත්මථො.

‘‘ඉමා අනච්ඡරියා ගාථාමයො පටිභංසූ’’ති (මහාව. 7, 8) එත්ථ

අනච්ඡරියසද්දං උදාහරණවමසන දස්මසන්මතො ආහ ‘‘යථා අනුඅච්ඡරියා

අනච්ඡරියා’’ති. තත්ථ අනුඅච්ඡරියාති සවනකාමල උපරූපරි විම්හයකරාති
අත්මථො. 

යඤ්ච කෙො ත්වං වකදසි, කසො පරියාකයො න කහොතීති යං

වන්දනාදිසාමග්ගරසාභාවසඞ්ඛාතං කාරණං අරසරූපතාය වමදසි, තං

කාරණං න මහොති, න විජ්ෙතීති අත්මථො. නනු ච බ්රාහ්මමණො යං 

වන්දනාදිසාමග්ගරසාභාවසඞ්ඛාතං පරියායං සන්ධාය ‘‘අරසරූමපො භවං

මගොතමමො’’ති ආහ, මසො පරියාමයො නත්ථීති වුත්මත වන්දනාදීනි භගවා

කමරොතීතිආපජ්ෙතීතිඉමං අනිට්ඨප්පසඞ්ගංදස්මසන්මතොආහ ‘‘ෙස් ාපන

භ වා එව ාහා’’තිආදි. 

4. සබ්බපරියාකයසූති සබ්බවාමරසු. සන්ධාය භාසිත ත්තන්ති යං

සන්ධායබ්රාහ්මමණො‘‘නිබ්මභොමගොභවංමගොතමමො’’තිආදිමාහ, භගවාචයං

සන්ධාය නිබ්මභොගතාදිං අත්තනි අනුොනාති, තං සන්ධාය භාසිතමත්තං. 

ඡන්දරා පරිකභොක ොති ඡන්දරාගවමසන පරිමභොමගො. අපරං පරියායන්ති
අඤ්ඤංකාරණං. 

5. කු සමුදාචාරෙම් න්ති කුලාචාරසඞ්ඛාතං කම්මං, කුලචාරිත්තන්ති 

වුත්තංමහොති. අකිරියන්තිඅකරණභාවං.දුට්ඨුචරිතං දුච්චරිතං, කායද්වාමර

බාහුල්ලවුත්තිමතො කායමතො පවත්තං දුච්චරිතන්ති ොයදුච්චරිතං. තං

සරූපමතො දස්මසන්මතො ‘‘තත්ථ චා’’තිආදිමාහ. 

පාණාතිපාතඅදින්නාදානමච්ඡාචාරකචතනා කවදිතබ්බාතිඑත්ථ(ඉතිවු.අට්ඨ.

74) පාකණොති පරමත්ථමතො ජීවිතින්ද්රියං, මවොහාරමතො සත්මතො. 
ජීවිතින්ද්රියඤ්මචත්ථ රූපාරූපවමසන මවදිතබ්බං. රූපජීවිතින්ද්රිමය හි
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විමකොපිමත ඉතරම්පි තංසම්බන්ධතාය විනස්සති. සත්කතොති ච 
ඛන්ධසන්තාමනො ගමහතබ්මබො. තත්ථ හි සත්තපඤ්ඤත්ති. සරමසමනව

පතනසභාවස්ස අන්තරා එව අතීව පාතනං අතිපාමතො, සණිකං පතිතුං
අදත්වා සීඝං පාතනන්ති අත්මථො. අතික්කම්ම වා සත්ථාදීහි අභිභවිත්වා

පාතනං අතිපාමතො, පාණස්ස අතිපාමතො පාණාතිපාකතො, පාණවමධො
පාණඝාමතොතිවුත්තංමහොති.අත්ථමතොපනපාමණ පාණසඤ්ඤිමනොපරස්ස
ජීවිතින්ද්රියුපච්මඡදකපමයොගසමුට්ඨාපිකා 
කායවචීද්වාරානමඤ්ඤතරප්පවත්තා වධකමචතනා. යාය හි මචතනාය
වත්තමානස්ස ජීවිතින්ද්රියස්ස නිස්සයභූමතසු මහාභූමතසු
උපක්කමකරණමහතුකමහාභූතපච්චයා උප්පජ්ෙනකමහාභූතා

නුප්පජ්ජිස්සන්ති, සා තාදිසප්පමයොගසමුට්ඨාපිකා මචතනා පාණාතිපාමතො.
ලද්ධුපක්කමානි හි භූතානි ඉතරභූතානි විය න විසදානීතිති සමානොතියානං 
කාරණානිනමහොන්ති. 

එත්ථාහ– ඛමණඛමණනිරුජ්ඣනසභාමවසුසඞ්ඛාමරසුමකොහන්තා, 

මකො වා හඤ්ඤති, යදි චිත්තමචතසිකසන්තාමනො, මසො අරූපතාය න

මඡදනමභදනාදිවමසන විමකොපනසමත්මථො, නපි විමකොපනීතිමයො. අථ

රූපසන්තාමනො, මසො අමචතනතාය කට්ඨකලිඞ්ගරූපමමොති න තත්ථ
මඡදනාදිනා පාණාතිපාමතො ලබ්භති යථා මතසරීමර. පමයොමගොපි
පාණාතිපාතස්ස පහරණප්පහාරාදි අතීමතසු වා සඞ්ඛාමරසු භමවයය

අනාගමතසුවාපච්චුප්පන්මනසුවා, තත්ථනතාවඅතීතානාගමතසු සම්භවති

මතසං අභාවමතො, පච්චුප්පන්මනසුචසඞ්ඛාරානංඛණිකත්තාසරමසමනව 

නිරුජ්ඣනසභාවතාය විනාසාභිමුමඛසු නිප්පමයොෙමනො පමයොමගො සියා, 
විනාසස්ස ච කාරණරහිතත්තා න පහරණප්පහාරාදිප්පමයොගමහතුකං

මරණං, නිරීහකතාය ච සඞ්ඛාරානං කස්ස මසො පමයොමගො, ඛණිකත්තා

වධාධිප්පායසමකාලභිජ්ෙනමතො කස්ස කිරියා, 

පරිමයොසානකාලානවට්ඨානමතොකස්සවාපාණාතිපාතකම්මබද්මධොති? 

වුච්චමත – යථාවුත්තවධකමචතනාසහිමතො සඞ්ඛාරානං පුඤ්මෙො 
සත්තසඞ්ඛාමතො හන්තා. මතන පවත්තිතවධප්පමයොගනිමත්තං 
අපගතුස්මාවිඤ්ඤාණජීවිතින්ද්රිමයො මතමවොහාරප්පවත්තිනිබන්ධමනො 
යථාවුත්තවධප්පමයොගකරමණ උප්පජ්ෙනාරමහො රූපාරූපධම්මසමූමහො

හඤ්ඤති, මකවමලො වා චිත්තමචතසිකසන්තාමනො.
වධප්පමයොගාවිසයභාමවපි තස්ස පඤ්චමවොකාරභමව 

රූපසන්තානාධීනවුත්තිතාය රූපසන්තාමන පමරන
පමයොජිතජීවිතින්ද්රියුපච්මඡදකපමයොගවමසන 
තන්නිබ්බත්තිවිනිබන්ධකවිසදිසරූපුප්පත්තියාවිහමතවිච්මඡමදොමහොතීතින 

පාණාතිපාතස්ස අසම්භමවො, නපි අමහතුමකො පාණාතිපාමතො, න ච
පමයොමගොනිප්පමයොෙමනො. පච්චුප්පන්මනසුසඞ්ඛාමරසුකතපමයොගවමසන
තදනන්තරං උප්පජ්ෙනාරහස්ස සඞ්ඛාරකලාපස්ස තථා අනුප්පත්තිමතො
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පටුන 

ඛණිකානංසඞ්ඛාරානං ඛණිකමරණස්සඉධමරණභාමවනඅනධිප්මපතත්තා
සන්තතිමරණස්ස ච යථාවුත්තනමයන සමහතුකභාවමතො න අමහතුකං

මරණං, නචකත්තුරහිමතොපාණාතිපාතපමයොමගොනිරීහමකසුපි සඞ්ඛාමරසු
සන්නිහිතතාමත්මතන උපකාරමකසු අත්තමනො අත්තමනො

අනුරූපඵලුප්පාදනියමතසු කාරමණසුකත්තුමවොහාරසිද්ධිමතොයථා‘‘පදීමපො

පකාමසති, නිසාකමරොවචන්දිමා’’ති.නච මකවලස්සවධාධිප්පායසහභුමනො
චිත්තමචතසිකකලාපස්ස පාණාතිපාමතො ඉච්ඡිතබ්මබො සන්තානවමසන
අවට්ඨිතස්මසව පටිොනනමතො. සන්තානවමසන වත්තමානානඤ්ච
පදීපාදීනං අත්ථකිරියා දිස්සතීති අත්මථව පාණාතිපාමතන කම්මබද්මධො.
අයඤ්චවිචාමරො අදින්නාදානාදීසුපියථාසම්භවංවිභාමවතබ්මබො. 

මසො (ම. නි. අට්ඨ. 1.89; ධ. ස. අට්ඨ. අකුසලකම්මපථකථා) ච 

පාණාතිපාමතො ගුණවිරහිමතසු තිරච්ඡානගතාදීසු පාමණසු ඛුද්දමක පාමණ

අප්පසාවජ්මෙො, මහන්මත මහාසාවජ්මෙො. කස්මා? පමයොගමහන්තතාය, 
පමයොගසමත්මතපිවත්ථුමහන්තතාය. ගුණවන්මතසුමනුස්සාදීසු අප්පගුමණ

පාමණ අප්පසාවජ්මෙො, මහාගුමණ මහාසාවජ්මෙො. සරීරගුණානං පන

සමභාමව සතිපි කිමලසානං උපක්කමානඤ්ච මුදුතාය අප්පසාවජ්මෙො, 
තිබ්බතායමහාසාවජ්මෙොතිමවදිතබ්මබො. 

කායවාචාහි න දින්නන්ති අදින්නං, පරසන්තකං, තස්ස ආදානං 

අදින්නාදානං. පරස්සහරණං මථයයං, මචොරිකාති වුත්තං මහොති. අත්ථමතො
පන පරපරිග්ගමහ පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤිමනො
තදාදායකඋපක්කමසමුට්ඨාපිකා කායවචීද්වාරානමඤ්ඤතරද්වාරප්පවත්තා

මථයයමචතනා.තංහීමනපරසන්තමක අප්පසාවජ්ෙං, පණීමතමහාසාවජ්ෙං.

කස්මා? වත්ථුපණීතතාය. වත්ථුසමත්මත සති ගුණාධිකානං සන්තමක

වත්ථුස්මංමහාසාවජ්ෙං, තංතංගුණාධිකංඋපාදායතමතොතමතො හීනගුණස්ස
සන්තමකවත්ථුස්මංඅප්පසාවජ්ෙං. 

මච්ඡා චරණං මච්ඡාචාකරො, මමථුනසමාචාමරසු එකන්තනින්දිමතො
ලාමකාචාමරො. මසො පන ලක්ඛණමතො අසද්ධම්මාධිප්පාමයන 
කායද්වාරප්පවත්තා අගමනීතියට්ඨානවීතික්කමමචතනා. මසො පමනස

මච්ඡාචාමරො සීලාදිගුණවිරහිමත අගමනීතියට්ඨාමන අප්පසාවජ්මෙො, 

සීලාදිගුණසම්පන්මන මහාසාවජ්මෙො. තස්ස චත්තාමරො සම්භාරා – 

අගමනීතියවත්ථු, තස්මං මසවනචිත්තං, මසවනපමයොමගො, 
මග්මගනමග්ගප්පටිපත්තිඅධිවාසනන්ති.එමකොපමයොමගොසාහත්ථිමකොඑව. 

වචීද්වාමර බාහුල්ලවුත්තිමතො වාචමතො පවත්තං දුච්චරිතන්ති 

වචීදුච්චරිතං. තං සරූපමතො දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘මුසාවාදපිසුණවාචාඵරුසවාචාසම්ඵප්ප ාපකචතනා කවදිතබ්බා’’ති. තත්ථ 

මුසාතිඅභූතංඅතච්ඡංවත්ථු. මුසාවදීයතිවුච්චතිඑතායාති මුසාවාකදො, අතථං
වත්ථුං තථමතො පරං විඤ්ඤාමපතුකාමස්ස තථාවිඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපිකා
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මචතනා. මසො යමත්ථං භඤ්ෙති, තස්ස අප්පතාය අප්පසාවජ්මෙො, 
මහන්තතාය මහාසාවජ්මෙො. අපිච ගහට්ඨානං අත්තමනො සන්තකං

අදාතුකාමතායනත්ථීතිආදිනයප්පවත්මතොඅප්පසාවජ්මෙො, සක්ඛිනාහුත්වා 
අත්ථභඤ්ෙනත්ථං වුත්මතො මහාසාවජ්මෙො. පබ්බජිතානං අප්පකම්පිමතලං

වා සප්පිං වා ලභිත්වා හසාධිප්පාමයන ‘‘අජ්ෙ ගාමම මතලංනදී මඤ්මඤ

සන්දතී’’ති පූරණකථානමයන පවත්මතො අප්පසාවජ්මෙො, අදිට්ඨංමයව පන
දිට්ඨන්තිආදිනා නමයන වදන්තානං මහාසාවජ්මෙො. තස්ස චත්තාමරො

සම්භාරා මහොන්ති – අතථං වත්ථු, විසංවාදනචිත්තං, තජ්මෙො වායාමමො, 
පරස්ස තදත්ථවිඤ්ඤාපනන්ති. එමකො පමයොමගො සාහත්ථිමකොව. මසො
කාමයන වා කායපටිබද්මධන වා වාචාය වා පරවිසංවාදකකිරියාකරමණ 

දට්ඨබ්මබො. තාය මච කිරියාය පමරො තමත්ථං ොනාති, අයං
කිරියාසමුට්ඨාපිකමචතනාක්ඛමණමයව මුසාවාදකම්මුනා බජ්ඣති. යස්මා

පන යථා කායකායපටිබද්ධවාචාහි පරං විසංවාමදති, තථා ‘‘ඉදමස්ස

භණාහී’’තිආණාමපන්මතොපි, පණ්ණංලිඛිත්වා පුරමතොනිස්සජ්ෙන්මතොපි, 

‘‘අයං අත්මථො එවං මවදිතබ්මබො’’ති කුට්ටාදීසු ලිඛිත්වා ඨමපන්මතොපි, 
තස්මාඑත්ථ ආණත්තිකනිස්සග්ගයථාවරාපිපමයොගායුජ්ෙන්ති.අට්ඨකථාසු
පනඅනාගතත්තා වීමංසිත්වාගමහතබ්බා. 

පිසතීති පිසුණා, සමග්මග සත්මත අවයවභූමත වග්මග භින්මන

කමරොතීතිඅත්මථො.නිරුත්තිනමයනවාපියසුඤ්ඤකරණමතො පිසුණා. යාය

හිවාචායයස්සතංවාචංභාසති, තස්සහදමයඅත්තමනො පියභාවං, පරස්සච

පියසුඤ්ඤභාවං කමරොති, සා පිසුණවාචා. ලක්ඛණමතො පන
සංකිලිට්ඨචිත්තස්ස පමරසං වා මභදාය අත්තමනො පියකමයතාය වා 
කායවචීපමයොගසමුට්ඨාපිකා මචතනා පිසුණවාචා පිසුණං වදති එතායාති

කත්වා. සා යස්ස මභදං කමරොති, තස්ස අප්පගුණතාය අප්පසාවජ්ො, 

මහාගුණතාය මහාසාවජ්ො. තස්සා චත්තාමරො සම්භාරා – භින්දිතබ්මබො

පමරො, ‘‘ඉති ඉමම නානා භවිස්සන්ති විනා භවිස්සන්තී’’ති 

මභදපුමරක්ඛාරතා වා ‘‘ඉති අහං පිමයො භවිස්සාම විස්සාසිමකො’’ති

පියකමයතා වා, තජ්මෙො වායාමමො, තස්ස තදත්ථවිොනනන්ති. පමර පන

අභින්මනකම්මපථමභමදොනත්ථි, භින්මනඑවමහොති. 

ඵරුසයතීති ඵරුසා, වාචා. යාය හි වාචාය අත්තානම්පි පරම්පි ඵරුසං

සිමනහාභාමවන ලූඛං කමරොති, සා ඵරුසවාචා. අථ වා සයම්පි ඵරුසා
මදොමනස්සසමුට්ඨිතත්තා සභාමවනපි කක්කසා මනව කණ්ණසුඛා න

හදයසුඛාති ඵරුසවාචා. එත්ථ පන පමරසං මම්මච්මඡදනවමසනපවත්තියා
එකන්තනිට්ඨුරතාය සභාමවන කාරණමවොහාමරන ච වාචාය 

ඵරුසසද්දප්පවත්ති දට්ඨබ්බා.තංඵරුසංවදතිඑතායාති ඵරුසවාචා, පරස්ස
මම්මච්මඡදකකායවචීපමයොගසමුට්ඨාපිකා එකන්තඵරුසා මචතනා. තස්සා 

ආවිභාවත්ථමදං වත්ථු – එමකො කිර දාරමකො මාතු වචනං අනාදියිත්වා

අරඤ්ඤංගච්ඡති, තං මාතානිවත්මතතුංඅසක්මකොන්තී‘‘චණ්ඩාතංමහිංසී
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අනුබන්ධතූ’’ති අක්මකොසි. අථස්ස තමථව අරඤ්මඤ මහිංසී උට්ඨාසි.

දාරමකො ‘‘යං මම මාතා මුමඛන කමථසි, තං මා මහොතු. යං චිත්මතන

චින්මතසි, තං මහොතූ’’ති සච්චකිරියමකාසි. මහිංසී තත්මථව බද්ධා විය 

අට්ඨාසි. එවං මම්මච්මඡදමකොපි පමයොමගො චිත්තසණ්හතාය ඵරුසවාචා න

මහොති. මාතාපිතමරො හි කදාචි පුත්තමක එවම්පි වදන්ති ‘‘මචොරා මවො

ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං කමරොන්තූ’’ති, උප්පලපත්තම්පිචමනසංඋපරිපතන්තංන

ඉච්ඡන්ති. ආචරියුපජ්ඣායා චකදාචි නිස්සිතමක එවං වදන්ති ‘‘කිං ඉමම

අහිරිකා අමනොත්තප්පිමනො චරන්ති, නිද්ධමථ මන’’ති. අථ ච මනසං

ආගමාධිගමසම්පත්තිං ඉච්ඡන්ති, යථා චිත්තසණ්හතාය ඵරුසවාචා න

මහොති, එවං වචනසණ්හතාය අඵරුසවාචාපි න මහොති. න හි

මාරාමපතුකාමස්ස ‘‘ඉමං සුඛං සයාමපථා’’ති වචනං අඵරුසවාචා මහොති, 

චිත්තඵරුසතාය පන එසා ඵරුසවාචාව. සා යං සන්ධාය පවත්තිතා, තස්ස

අප්පගුණතාය අප්පසාවජ්ො, මහාගුණතාය මහාසාවජ්ො. තස්සා තමයො

සම්භාරා– අක්මකොසිතබ්මබොපමරො, කුපිතචිත්තං, අක්මකොසනාති. 

සං සුඛං හිතඤ්ච ඵලති විසරති විනාමසතීති සම්ඵං, අත්තමනො 

පමරසඤ්ච අනුපකාරකං යං කිඤ්චි, සම්ඵං පලපති එතායාති 

සම්ඵප්ප ාකපො, අනත්ථවිඤ්ඤාපිකකායවචීපමයොගසමඋට්ඨාපිකා 

අකුසලමචතනා. මසො ආමසවනමන්දතාය අප්පසාවජ්මෙො, 

ආමසවනමහන්තතාය මහාසාවජ්මෙො. තස්ස ද්මව සම්භාරා – 

භාරතයුද්ධසීතාහරණාදිනිරත්ථකකථාපුමරක්ඛාරතා, 
තථාරූපීකථාකථනඤ්ච. පමරපනතංකථංඅගණ්හන්මතකම්මපථමභමදො

නත්ථි, පමරනපනසම්ඵප්පලාමපගහිමතමයව මහොති. 

අභිජ්ොබයාපාදමච්ඡාදිට්ඨිකයොති එත්ථපරසම්පත්තිංඅභිමුඛංඣායතීති 

අභිජ්ො, පරසම්පත්තීසුමලොමභො.සාපන‘‘අමහොවතඉදංමමස්සා’’තිඑවං 
පරභණ්ඩාභිජ්ඣායනලක්ඛණා. අදින්නාදානං විය අප්පසාවජ්ො

මහාසාවජ්ො ච. තස්සා ද්මව සම්භාරා – පරභණ්ඩං, අත්තමනො
පරිණාමනඤ්ච. පරභණ්ඩවත්ථුමක හි මලොමභ උප්පන්මනපි න තාව

කම්මපථමභමදො මහොති, යාව ‘‘අමහො වත ඉදං මමස්සා’’ති අත්තමනො න 

පරිණාමමති. 

හිතසුඛංබයාපාමදතිවිනාමසතීති බයාපාකදො, පටිමඝො.මසොපරවිනාසාය

මමනොපමදොසලක්ඛමණො. මසොඵරුසවාචාවියඅප්පසාවජ්මෙොමහාසාවජ්මෙො

ච. තස්ස ද්මව සම්භාරා – පරසත්මතො, තස්ස ච විනාසනචින්තා.

පරසත්තවත්ථුමකහිමකොමධඋප්පන්මනපි නතාවකම්මපථමභමදොමහොති, 

යාව ‘‘අමහො වතායං උච්ඡිජ්මෙයය විනස්මසයයා’’ති තස්ස විනාසනං න
චින්මතති. 
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පටුන 

යථාභුච්චගහණාභාමවන මච්ඡා පස්සතීති මච්ඡාදිට්ඨි. සා ‘‘නත්ථි

දින්න’’න්තිආදිනා නමයන විපරීතදස්සනලක්ඛණා. සම්ඵප්පලාමපො විය

අප්පසාවජ්ො මහාසාවජ්ො ච. අපිච අනියතා අප්පසාවජ්ො, නියතා

මහාසාවජ්ො.තස්සද්මවසම්භාරා– වත්ථුමනො ගහිතාකාරවිපරීතතා, යථාච

තං ගණ්හාති, තථාභාමවන තස්සුපට්ඨානන්ති. තත්ථ 
නත්ථිකාමහතුකඅඅරියදිට්ඨීහිඑවකම්මපථමභමදොමහොති. 

‘‘අමනකවිහිතානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මාන’’න්ති
සාමඤ්ඤවචමනපි පාරිමසසඤායමතො වුත්තාවමසසා අකුසලා ධම්මා

ගමහතබ්බාති ආහ ‘‘ඨකපත්වා කත ධම්ක ’’තිආදි. මත
යථාවුත්තකායදුච්චරිතාදිමක අකුසලධම්මම ඨමපත්වාති අත්මථො. 

අකනෙවිහිතාති අමනකප්පකාරා. 

6. අයං ක ොෙතන්තීති අයං වුඩ්ඪානං අභිවාදනාදිකිරියාලක්ඛණා 
මලොකප්පමවණී. අනාගාමබ්රහ්මානං අලඞ්කාරාදීසු අනාගාමභික්ඛූනඤ්ච
චීවරාදීසු නිකන්තිවමසන රාගුප්පත්ති මහොතීති අනාගාමමග්මගන
පඤ්චකාමගුණිකරාගස්මසව පහානං මවදිතබ්බන්ති ආහ 

‘‘පඤ්චො ගුණිෙරා ස්සා’’ති. රූපාදීසු පඤ්චසු කාමගුමණසු
වත්ථුකාමමකොට්ඨාමසසු උප්පජ්ෙමාමනො රාමගො 

‘‘පඤ්චකාමගුණිකරාමගො’’ති මවදිතබ්මබො. මකොට්ඨාසවචමනො මහත්ථ

ගුණසද්මදො ‘‘වමයොගුණා අනුපුබ්බං ෙහන්තී’’තිආදීසු (සං. නි. 1.4) විය. 

ද්වීසු අකුස චිත්කතසූති මදොමනස්සසහගමතසු ද්වීසු අකුසලචිත්මතසු.

මමොහස්ස සබ්බාකුසලසාධාරණත්තා ආහ ‘‘සබ්බාකුස සම්භවස්සා’’ති. 

අවකසසානන්තිසක්කායදිට්ඨිආදීනං. 

7. ජිගුච්ඡති  ඤ්කඤති ‘‘අහමභිොමතො රූපවා පඤ්ඤවා, කථං නාම

අඤ්මඤසං අභිවාදනාදිං කමරයය’’න්ති ජිගුච්ඡති විය ජිගුච්ඡතීති වා

සල්ලක්මඛම. අකෙොසල් සම්භූතට්කඨනාති අඤ්ඤාණසම්භූතට්මඨන.
අකුසමල ධම්මම ජිගුච්ඡමාමනො මතසං සමඞ්ගීභාවම්පි ජිගුච්ඡතීති වුත්තං 

‘‘අකුස ානං ධම් ානං ස ාපත්තී’’ති. ස ාපත්තීති එතස්මසව මවවචනං 

ස ාපජ්ජනා ස ඞ්ගභාකවොති.  ණ්ඩනෙජාතිකයොති මණ්ඩනසභාමවො, 

මණ්ඩනසීමලොතිඅත්මථො. කජගුච්ඡිතන්තිජිගුච්ඡනසීලතං. 

8. ක ොෙකජට්ඨෙෙම් න්ති මලොමක මෙට්ඨකානං කත්තබ්බකම්මං, 

මලොමක වා මසට්ඨසම්මතං කම්මං. තත්රාති යථාවුත්මතසු ද්වීසුපි

අත්ථවිකප්මපසු. පදාභිහිමතො අත්මථො පදත්කථො, බයඤ්ෙනත්මථොති වුත්තං

මහොති. විනයං වා අරහතීති එත්ථ විනයනං විනමයො, නිග්ගණ්හනන්ති

අත්මථො. මතනාහ ‘‘නග් හං අරහතීති වුත්තං කහොතී’’ති. නනු ච පඨමං 
වුත්මතසු ද්වීසුපි අත්ථවිකප්මපසු සකත්මථ අරහත්මථ ච භද්ධිතපච්චමයො 

සද්දලක්ඛණමතො දිස්සති, න පන ‘‘විනයාය ධම්මං මදමසතී’’ති ඉමස්මං
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අත්මථ, තස්මා කථමමත්ථ තද්ධිතපච්චමයොති ආහ ‘‘විචිත්රා හි 

තද්ධිතවුත්තී’’ති. විචිත්රතා මචත්ථ මලොකප්පමාණමතො මවදිතබ්බා. තථා හි 

යස්මං යස්මං අත්මථ තද්ධිතප්පමයොමගො මලොකස්ස, තත්ථ තත්ථ

තද්ධිතවුත්ති මලොකමතො සිද්ධාති විචිත්රා තද්ධිතවුත්ති. තස්මා යථා ‘‘මා

සද්දමකාසී’’ති වදන්මතො ‘‘මාසද්දිමකො’’ති වුච්චති, එවං විනයාය ධම්මං
මදමසතීතිමවනයිමකොතිවුච්චතීති අධිප්පාමයො. 

9. ෙපණපුරිකසොති ගුණවිරහිතතාය දීනමනුස්මසො. බයඤ්ජනාන

අවිචාකරත්වාති තිස්සදත්තාදිසද්මදසු විය ‘‘ඉමස්මං අත්මථ අයං නාම

පච්චමයො’’ති එවං බයඤ්ෙනං විචාරං අකත්වා, 
අනිප්ඵන්නපාටිපදිකවමසනාතිවුත්තංමහොති. 

10. කදවක ොෙ බ්භසම්පත්තියාති වත්වා ඨමපත්වා භුම්මමදමව
මසමසසු මදමවසු ගබ්භග්ගහණස්ස අභාවමතො පටිසන්ධිමයමවත්ථ
ගබ්භසම්පත්තීතිමවදිතබ්බාති වුත්තමමවත්ථංවිවරිත්වා දස්මසන්මතොආහ 

‘‘කදවක ොෙපටිසන්ධිපටි ාභාය සංවත්තතී’’ති. අස්සාති

අභිවාදනාදිසාමීචිකම්මස්ස.  ාතුකුච්ඡිස්මං පටිසන්ධිග් හකණ කදොසං

දස්කසන්කතොතිමාතිමතො අපරිසුද්ධභාවංදස්මසන්මතො, අක්මකොසිතුකාමස්ස
දාසියා පුත්මතොති දාසිකුච්ඡිස්මං නිබ්බත්තභාමව මදොසං දස්මසත්වා
අක්මකොසනං විය භගවමතො මාතුකුච්ඡිස්මං පටිසන්ධිග්ගහමණ මදොසං

දස්මසත්වා අක්මකොසන්මතොපි එවමාහාති අධිප්පාමයො.  බ්භකතොති

මදවමලොකපටිසන්ධිමතො. මතමනවාහ ‘‘අභබ්කබො කදවක ොකූපපත්තිං

පාපුණිතුන්ති අධිප්පාකයො’’ති. හීකනො වා  බ්කභො අස්සාති අප බ්කභොති
ඉමස්ස විග්ගහස්ස එමකන පරියාමයන අධිප්පායං දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘කදවක ොෙ බ්භපරිබාහිරත්තා ආයතිං හීන බ්භපටි ාභභාගීතී’’ති. ඉති-

සද්දා එමහතුඅත්මථො, යස්මාආයතිම්පිහීනගබ්භපටිලාභභාගී, තස්මාහීමනො 
වාගබ්මභොඅස්සාතිඅපගබ්මභොතිඅධිප්පාමයො. 

පුන තස්මසව විග්ගහස්ස කෙොධවකසන…කප.… දස්කසන්කතොති

මහට්ඨාවුත්තනයස්සඅනුරූපංකත්වාඅධිප්පායංදස්මසන්මතො ආහ ‘‘හීකනො

වාස්ස ාතුකුච්ඡිස්මං බ්භවාකසොඅකහොසීති අධිප්පාකයො’’ති.  බ්භ-සද්මදො

අත්ථි මාතුකුච්ඡිපරියාමයො ‘‘ගබ්මභ වසති මාණමවො’’තිආදීසු (ො.

1.15.363) විය. අත්ථි මාතුකුච්ඡිස්මං නිබ්බත්තසත්තපරියාමයො

‘‘අන්තමමසො ගබ්භපාතනං උපාදායා’’තිආදීසු (මහාව. 129) විය. තත්ථ

මාතුකුච්ඡිපරියායං ගමහත්වා අත්ථං දස්මසන්මතො ආහ ‘‘අනා කත

 බ්භකසයයා’’ති. ගබ්මභ මසයයා  බ්භකසයයා. අනුත්තකරන  ග්ක නාති
අග්ගමග්මගන. කම්මකිමලසානං මග්මගන විහතත්තා ආහ 

‘‘විහතොරණත්තා’’ති. ඉතරා තිස්කසොපීති අණ්ඩෙසංමසදෙඔපපාතිකා.

එත්ථ ච යදිපි ‘‘අපගබ්මභො’’ති ඉමස්ස අනුරූපමතො ගබ්භමසයයා එව
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වත්තබ්බා, පසඞ්ගමතො පන ලබ්භමානං සබ්බම්පි වත්තුං වට්ටතීති
පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තිපිවුත්තාතිමවදිතබ්බා. 

ඉදානි සත්තපරියායස්ස ගබ්භසද්දස්ස වමසන විග්ගහනානත්තං 

දස්මසන්මතො ආහ ‘‘අපිචා’’තිආදි. ඉමස්මං පන විකප්මප  බ්භකසයයා

පුනබ්භවාභිනබ්බත්තීති උභයම්පි ගබ්භමසයයවමසමනව වුත්තන්තිපි

වදන්ති. නනු ච ‘‘ආයතිං ගබ්භමසයයා පහීනා’’ති (පාරා. 10) වුත්තත්තා

ගබ්භස්ස මසයයා එව පහීනා, න පන ගබ්මභොති ආපජ්ෙතීති ආහ ‘‘යථා

චා’’තිආදි. අථ ‘‘අභිනිබ්බත්තී’’තිඑත්තකමමව අවත්වා පුනබ්භවග්ගහණං

කිමත්ථන්තිආහ ‘‘අභිනබ්බත්ති ච නා ා’’තිආදි. අපුනබ්භවභූතාතිඛමණ
ඛමණ උප්පජ්ෙමානානංධම්මානංඅභිනිබ්බත්ති. 

11. ධම් ධාතුන්ති එත්ථ ධම්මම අනවමසමස ධාමරති යාථාවමතො

උපධාමරතීති ධම්මධාතු, ධම්මානං යථාසභාවමතො අවබුජ්ඣනසභාමවො, 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්මසතං අධිවචනං. පටිවිජ්ඣිත්වාති සච්ඡිකත්වා, 

පටිලභිත්වාති අත්මථො, පටිලාභමහතූති වුත්තං මහොති. 

කදසනාවි ාසප්පත්කතො කහොතීති රුචිවමසන පරිවත්මතත්වා මදමසතුං

සමත්ථතා මදසනාවිලාමසො, තං පත්මතො අධිගමතොති අත්මථො. 

ෙරුණාවිප්ඵාරන්ති සබ්බසත්මතසු මහාකරුණාය ඵරණං. 
තාදිගුණලක්ඛණමමව පුන උපමාය විභාමවත්වා දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘පථවීස චිත්තත’’න්ති. යථා පථවී සුචිඅසුචිනික්මඛපමඡදනමභදනාදීසු න

විකම්පති, අනුමරොධවිමරොධං න පාපුණාති, එවං ඉට්ඨානිට්මඨසු
ලාභාලාභාදීසු අනුමරොධවිමරොධප්පහානමතො අවිකම්පිතචිත්තතාය

පථවීසමචිත්තතන්ති අත්මථො. අකුප්පධම් තන්ති එත්ථ ‘‘අකුප්පධම්මමො

නාම ඵලසමාපත්තී’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත්තං. ‘‘පමරසු පන
අක්මකොසන්මතසුපි අත්තමනො පථවීසමචිත්තතාලක්ඛණං

අකුජ්ඣනසභාවතන්ති එවමමත්ථ අත්මථො ගමහතබ්මබො’’ති අම්හාකං

ඛන්ති. ජරායඅනුසටන්තිෙරායපලිමවඨිතං. වට්ටොණුභූතන්තිඅමනමකසං
අනයබයසනානං නිපාතලක්ඛණත්ථම්භභූතතාය සංසාරඛාණුභූතං.

බ්රාහ්මණස්ස වුඩ්ඪතාය ආසන්නවුත්තිමරණන්ති සම්භාවනවමසන ‘‘අජ්ජ 

 රිත්වා’’තිආදි වුත්තං.  හන්කතන කෙො පන උස්සාකහනාති ‘‘සාධු මඛො

පන තථාරූපානං අරහතං දස්සනං මහොතී’’ති එවං සඤ්ොතමහුස්සාමහන. 

අප්පටිස ං පුකරජාතභාවන්ති අනඤ්ඤසාධාරණං පුමරොතභාවං. නත්ථි

එතස්සපටිසමමොති අප්පටිසක ො, පුමරොතභාමවො. 

‘‘අපී’’තිඅවත්වා ‘‘පී’’තිවදන්මතො පි-සද්මදොපිවිසුං අත්ථි නිපාමතොති

දස්මසති. සම්භාවනත්කථති ‘‘අපි නාමමවං සියා’’ති විකප්පනත්මථො

සම්භාවනත්මථො, තස්මංමෙොතකතායපිසද්මදොවත්තති. වචනසිලිට්ඨතායාති

වචනස්ස මධුරභාවත්ථං, මුදුභාවත්ථන්ති අත්මථො. එවඤ්හි ක ොකෙ

සිලිට්ඨවචනං කහොතීති එවං එකමමව ගණනං අවත්වා අපරාය ගණනාය
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පටුන 

සද්ධිං වචනං මලොමක සිලිට්ඨවචනං මහොති යථා ‘‘ද්මව වා තීණි වා 

උදකඵුසිතානීති’’ති. සම් ා අධිසයිතානීති පාදාදීහි අත්තනා මනසං කිඤ්චි
උපඝාතං අකමරොන්තියා බහිවාතාදිපරිස්සයපරිහාරත්ථං සම්මමදව උපරි 

සයිතානි.උපරිඅත්මථොමහත්ථ අධි-සද්මදො. උතුං ණ්හාකපන්තියාතිමතසං
අල්ලසිමනහපරියාදානත්ථං අත්තමනො කායුස්මාවමසන උතුං

ගණ්හාමපන්තියා. මතනාහ ‘‘උස්මීෙතානී’’ති. සම් ා පරිභාවිතානීති 

සම්මමදවසබ්බමසොකුක්කුටවාසනායවාසිතානි.මතනාහ ‘‘කුක්කුට න්ධං 

 ාහාපිතානී’’ති. 

එත්ථ ච සම්මා පරිමසදනං කුක්කුටගන්ධපරිභාවනඤ්ච සම්මා 
අධිසයනනිප්ඵත්තියා ආනුභාවනිප්ඵාදිතන්ති දට්ඨබ්බං. සම්මා

අධිසයමනමනව හි ඉතරද්වයං ඉජ්ඣති. න හි සම්මා අධිසයනමතො විසුං

සම්මා පරිමසදනස්ස සම්මා පරිභාවනස්ස ච කරණං අත්ථි, මතන පන

සද්ධිංමයවඉතමරසං ද්වින්නම්පිඉජ්ඣනමතොවුත්තං ‘‘එවංතීහිපොකරහි

තාන අණ්ඩාන පරිපාලිය ානානී’’ති. නෙසිොති නඛග්ගානි. 

මුෙතුණ්ඩෙන්ති මුඛග්ගං. ෙපා ස්ස තනුෙත්තාති එත්ථ යථා කපාලස්ස

තනුතා ආමලොකස්ස අන්මතො පඤ්ඤායමානස්ස කාරණං, තථා කපාලස්ස
තනුතාය නඛසිඛාමුඛතුණ්ඩකානං ඛරතාය ච අල්ලසිමනහපරියාදානං 

කාරණවචනන්තිදට්ඨබ්බං. සඞ්කුටිතහත්ථපාදාතිඑත්ථ හත්ථාතිපක්ඛා.න

හි කුක්කුටානං පක්ඛමතො අඤ්මඤො හත්මථො නාම අත්ථි. එත්ථාති

ආමලොකට්ඨාමන. පක්කෙ විධුනන්තාති පක්මඛ චාමලන්තා. 

නක්ෙ න්තානන්ති නිද්ධාරමණසාමවචනං, නික්ඛමන්මතසූතිඅත්මථො. 

කසො කජට්කඨො ඉති අස්ස වචනීකයොතිමයො පඨමතරං අණ්ඩමකොසමතො

නික්ඛන්මතො කුක්කුටමපොතමකො, මසොමයව මෙට්මඨොති වචනීතිමයො අස්ස, 

භමවයයාති අත්මථො. සම්පටිපාකදන්කතොති සංසන්මදන්මතො. 
තිභූමකපරියාපන්නාපි සත්තා අවිජ්ොමකොසස්ස අන්මතො පවිට්ඨා තත්ථ

තත්ථ අප්පහීනායඅවිජ්ොයමවඨිතත්තාතිආහ ‘‘අවිජ්ජාකෙොසස්සඅන්කතො 

පවිට්කඨසුසත්කතසූ’’ති. අණ්ඩකෙොසන්තිබීෙකපාලං. ක ොෙසන්නවාකසති

මලොමකො එව මලොකසන්නිවාමසො. සම් ාසම්කබොධින්ති එත්ථ සම් ාති

අවිපරීතත්මථො, සං-සද්මදො සාමන්ති ඉමමත්ථං දීමපති, තස්මා සම්මා
අවිපරීමතනාකාමරන සයමමව චත්තාරි සච්චානි බුජ්ඣති පටිවිජ්ඣතීති

සම්මාසම්මබොධීතිමග්මගොවුච්චති.මතනාහ ‘‘සම් ාසා ඤ්චකබොධි’’න්ති, 

සම්මාසයමමවචබුජ්ඣනකන්ති අත්මථො. සම් ාතිවාපසත්ථවචමනො, සං-

සද්මදො සුන්දරවචමනොති ආහ ‘‘අථ වා පසත්ථං සුන්දරඤ්ච කබොධි’’න්ති.
මබොධිසද්දස්සඅමනකත්ථතංදස්මසත්වා ඉධාධිප්මපතමත්ථංනිද්ධාමරත්වා

දස්මසතුකාමමොආහ ‘‘කබොධීති රුක්කෙොපි ග්ක ොපී’’තිආදි.තත්ථඅබුජ්ඣි

එත්ථාති රුක්කෙො මබොධි. සයං බුජ්ඣති, බුජ්ඣන්ති වා මතන අරියාති 

 ග්ක ො මබොධි. සබ්බධම්මම සබ්බාකාරමතො බුජ්ඣති පටිවිජ්ඣතීති 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං මබොධි. බුජ්ඣීයති සච්ඡිකරීයතීති නබ්බානං මබොධි. 
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පටුන 

අන්තරාචකබොධින්ති දුතියමුදාහරණංවිනාපිරුක්ඛසද්මදනමබොධිසද්දස්ස

රුක්මඛ පවත්තිදස්සනත්ථං වුත්තං. වරභූරික ධකසොති මහාපථවී විය

පත්ථටවරපඤ්මඤොති අත්මථො. අසබ්බගුණදායෙත්තාති සබ්බගුණානං

අදායකත්තා. සබ්බගුමණ න දදාතීති හි අසබ්බගුණදායමකො, 

අයුත්තසමාමසොයං ගමකත්තායථා‘‘අසූරියංපස්සානිමුඛානීති’’ති. 

තිස්කසො විජ්ජාති උපනිස්සයවමතො සමහව අරහත්තඵමලන තිස්මසො
විජ්ො මදති. නනු මචත්ථ තීසු විජ්ොසු ආසවක්ඛයඤාණස්ස 

මග්ගපරියාපන්නත්තා කථමමතං යුජ්ෙති ‘‘මග්මගො තිස්මසො විජ්ො

මදතී’’ති? නායං මදොමසො. සතිපි ආසවක්ඛයඤාණස්ස
මග්ගපරියාපන්නභාමව අට්ඨඞ්ගමක මග්මග සති මග්ගඤාමණන සද්ධිං

තිස්මසො විජ්ො පරිපුණ්ණා මහොන්තීති ‘‘මග්මගො තිස්මසො විජ්ො මදතී’’ති

වුච්චති. ඡ අභිඤ්ඤාති එත්ථාපි එමසව නමයො. සාවෙපාරමඤාණන්ති
අග්ගසාවමකහි පටිලභිතබ්බං සබ්බමමව මලොකියමලොකුත්තරඤාණං. 

පච්කචෙකබොධිඤාණන්ති එත්ථාපි ඉමනාව නමයන අත්මථො මවදිතබ්මබො. 

අබ්භඤ්ඤාසින්ති ොනිං. ොනනඤ්ච න අනුස්සවාදිවමසනාති ආහ 

‘‘පටිවිජ්ඣි’’න්ති, පච්චක්ඛමකාසින්ති අත්මථො. පටිමවමධොපි න දූමර

ඨිතස්ස ලක්ඛණප්පටිමවමධො වියාති ආහ ‘‘පත්කතොම්හී’’ති, පාපුණින්ති

අත්මථො. පාපුණනඤ්ච න සයං ගන්ත්වාති ආහ ‘‘අධි කතොම්හී’’ති, 
සකසන්තාමනඋප්පාදනවමසන පටිලභින්තිඅත්මථො. 

ඔපම් සම්පටිපාදනන්ති ඔපම්මත්ථස්ස උපමමමයයන සම්මමදව

පටිපාදනං. අත්කථනාති උපමමයයත්මථන. යථා කුක්කුටියා අණ්මඩසු
තිවිධකිරියාකරණං කුක්කුටච්ඡාපකානං අණ්ඩමකොසමතො නික්ඛමනස්ස

මූලකාරණං, එවං මබොධිසත්තභූතස්ස භගවමතො තිවිධානුපස්සනාකරණං 

අවිජ්ෙණ්ඩමකොසමතො නික්ඛමනස්ස මූලකාරණන්ති ආහ ‘‘යථා හි තස්සා 

කුක්කුටියා…කප.… තිවිධානුපස්සනාෙරණ’’න්ති. ‘‘සන්තාමන’’ති
වුත්තත්තා අණ්ඩසදිසතා සන්තානස්ස බහි

නික්ඛන්තකුක්කුටච්ඡාපකසදිසතාබුද්ධගුණානං, බුද්ධගුණාතිච අත්ථමතො

බුද්මධොමයව ‘‘තථාගතස්ස මඛො එතං, වාමසට්ඨ, අධිවචනං ධම්මකාමයො

ඉතිපී’’ති වචනමතො. අවිජ්ජණ්ඩකෙොසස්ස තනුභාකවොති

බලවවිපස්සනාවමසන අවිජ්ෙණ්ඩමකොසස්ස තනුභාමවො, 
පටිච්ඡාදනසාමඤ්මඤන ච අවිජ්ොය අණ්ඩමකොසසදිසතා. මුදුභූතස්සපි

ඛරභාවාපත්ති මහොතීති තන්නිවත්තනත්ථං ‘‘ථද්ධෙරභාකවො’’ති වුත්තං. 

තික්ෙෙරවිප්පසන්නසූරභාකවොති එත්ථ පරිග්ගය්හමාමනසු සඞ්ඛාමරසු 

විපස්සනාඤාණස්ස සමාධින්ද්රියවමසන සුඛානුප්පමවමසො තික්ෙතා, 

අනුපවිසිත්වාපි සතින්ද්රියවමසන අනතික්කමනමතො අකුණ්ඨතා ෙරභාකවො. 

තික්මඛොපිහිඑකච්මචොසමරොලක්ඛංපත්වා කුණ්මඨොමහොති, නතථාඉදං.
සතිපි ඛරභාමව සුඛුමප්පවත්තිවමසන කිමලසසමුදාචාරසඞ්මඛොභරහිතතාය

සද්ධින්ද්රියවමසන පසන්නභාකවො, සතිපි ච පසන්නභාමව අන්තරා
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අමනොසක්කිත්වා කිමලසපච්චත්ථිකානං සුට්ඨු අභිභවනමතො

වීරියින්ද්රියවමසන සූරභාකවො මවදිතබ්මබො. එවමමමහි පකාමරහි

සඞ්ඛාරුමපක්ඛාඤාණමමව ගහිතන්ති දට්ඨබ්බං. විපස්සනාඤාණස්ස

පරිණා ොක ොති විපස්සනාය වුට්ඨානගාමනිභාවප්පත්ති, තදා ච සා

මග්ගඤාණගබ්භං ධාමරන්තී විය මහොතීතිආහ ‘‘ බ්භග් හණොක ො’’ති. 

 බ්භං  ණ්හාකපත්වාති සඞ්ඛාරුමපක්ඛාය අනන්තරං
සිඛාප්පත්තඅනුමලොමවිපස්සනාවමසන මග්ගවිොයනත්ථං ගබ්භං

ගණ්හාමපත්වා. අනුපුබ්බාධි කතනාති පඨමමග්ගපටිපාටියා අධිගමතන. 

අභිඤ්ඤාපක්කෙති මලොකියාභිඤ්ඤාපක්මඛ. මලොකුත්තරාභිඤ්ඤා හි 
අවිජ්ෙණ්ඩමකොසං පදාලිතා. මපොත්ථමකසු පන කත්ථචි

‘‘ඡඅභිඤ්ඤාපක්මඛ’’ති ලිඛන්ති, මසො අපාමඨොති මවදිතබ්මබො. කජට්කඨො

කසට්කඨොති වුද්ධතමත්තා කජට්කඨො, සබ්බගුමණහි උත්තමත්තා

පසත්ථතමමොති කසට්කඨො. 

ඉදානි ‘‘ආරද්ධං මඛො පනමමබ්රාහ්මණවීරිය’’න්තිආදිකායමදසනාය 

අනුසන්ධිං දස්මසන්මතො ආහ ‘‘එවං භ වා’’තිආදි. තත්ථ පුබ්බභා කතො

පභුතීති භාවනාය පුබ්බභාගයවීරියාරම්භාදිමතො පට්ඨාය. 

චිත්තක වමුප්පන්නන්ති එවං උපරි වක්ඛමානපරිවිතක්කවමසන 

චිත්තමුප්පන්නන්තිඅත්මථො. ‘‘චිත්තමමවඋප්පන්න’’න්තිපිපාමඨො, තත්ථ 

චිත්තමමවඋප්පන්නං, නතාවභගවතිපසාමදොතිඅත්මථො. මුට්ඨස්සතිනාති

විනට්ඨස්සතිනා, සතිවිරහිමතනාති අත්මථො. සාරද්ධොකයනාති

සදරථකාමයන. කබොධි ණ්කඩති මබොධිසඞ්ඛාතස්ස ඤාණස්ස

මණ්ඩභාවප්පත්මත ඨාමන. මබොධීති හි පඤ්ඤා වුච්චති, සා එත්ථ මණ්ඩා

පසන්නා ොතාති මසො පමදමසො ‘‘මබොධිමණ්මඩො’’ති පඤ්ඤාමතො. 

චතුරඞ් ස න්නා තන්ති ‘‘කාමං තමචො චන්හාරු ච අට්ඨි ච අවසිස්සතු, 

සරීමරඋපසුස්සතුමංසමලොහිත’’න්ති (ම.නි. 2.184; සං.නි. 2.22; අ.නි. 

2.5; මහානි. 196) එවං වුත්තචතුරඞ්ගසමන්නාගතං වීරියං. තත්ථ තමචොති
එකං අඞ්ගං න්හාරු එකං අඞ්ගං අට්ඨි එකං අඞ්ගං මංසමලොහිතං එකං

අඞ්ගන්තිමවදිතබ්බං. තකචොඑෙංඅඞ් න්තිචතමචනිරමපක්ඛභාමවොඑකං
අඞ්ගන්ති ගමහතබ්බං. පධානං අනුයුඤ්ෙන්තස්ස හි තමච පලුජ්ෙමාමනපි
තංනිමත්තං අමවොසානාපජ්ෙනංතස්සවීරියස්සඑකංඅඞ්ගංඑකංකාරණං.

එවං මසමසසුපි අත්මථො මවදිතබ්මබො. පග් හිතන්ති ආරම්භං සිථිලං 
අකත්වා දළ්හපරක්කමසඞ්ඛාතුස්සාහනභාමවන ගහිතං. මතනාහ 

‘‘අසිථි ප්පවත්තිතන්තිවුත්තංකහොතී’’ති. 

අසල්ලීනන්ති අසඞ්කුචිතං මකොසජ්ෙවමසන සඞ්මකොචං අනාපන්නං. 

උපට්ඨිතාති ඔගාහනසඞ්ඛාමතන අපිලාපභාමවන ආරම්මණං උපගන්ත්වා

ඨිතා. මතනාහ ‘‘ආරම් ණාභිමුඛීභාකවනා’’ති. සම්මමොසස්ස

විද්ධංසනවමසන පවත්තියා න සම්මුට්ඨාති අසම්මුට්ඨා. කිඤ්චාපි 

චිත්තපස්සද්ධිවමසමනව චිත්තමමව පස්සද්ධං, කායපස්සද්ධිවමසමනව ච
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කාමයො පස්සද්මධො මහොති, තථාපි යස්මා කායපස්සද්ධි උප්පජ්ෙමානා

චිත්තපස්සද්ධියා සමහව උප්පජ්ෙති, න විනා, තස්මා වුත්තං 

‘‘ොයචිත්තපස්සද්ධිවකසනා’’ති. කායපස්සද්ධියා උභමයසම්පි කායානං

පස්සම්භනාවහත්තාවුත්තං ‘‘රූපොකයොපිපස්සද්කධොකයව කහොතී’’ති. කසො

ච කෙොති මසො ච මඛො කාමයො. වි තදරකථොති විගතකිමලසදරමථො.
නාමකාමය හි විගතදරමථ රූපකාමයොපි වූපසන්තදරථපරිළාමහො මහොති. 

සම් ා ආහිතන්ති නානාරම්මමණසු විධාවනසඞ්ඛාතං වික්මඛපං
විච්ඡින්දිත්වා එකස්මංමයව ආරම්මමණ අවික්ඛිත්තභාවාපාදමනන

සම්මමදව ආහිතං ඨපිතං. මතනාහ ‘‘සුට්ඨු ඨපිත’’න්තිආදි. චිත්තස්ස

අමනකග්ගභාමවො වික්මඛපවමසන චඤ්චලතා, සා සති එකග්ගතාය න

මහොතීති ආහ ‘‘එෙග් ං අච ං නප්ඵන්දන’’න්ති. එත්තාවතාති ‘‘ආරද්ධං

මඛොපනා’’තිආදිනා වීරියසතිපස්සද්ධිසමාධීනංකිච්චසිද්ධිදස්සමනන. 

නනු ච සද්ධාපඤ්ඤානම්පි කිච්චසිද්ධි ඣානස්ස පුබ්බපටිපදාය 

ඉච්ඡිතබ්බාති? සච්චං ඉච්ඡිතබ්බා, සා පන නානන්තරිකභාමවන

අවුත්තසිද්ධාතින ගහිතා.අසතිහිසද්ධායවීරියාරම්භාදීනංඅසම්භමවොමයව, 

පඤ්ඤාපරිග්ගමහ ච මනසං අසති ඤායාරම්භාදිභාමවො න සියා, තථා
අසල්ලීනාසම්මමොසතාදමයො වීරියාදීනන්ති 
අසල්ලීනතාදිග්ගහමණමනමවත්ථ පඤ්ඤාකිච්චසිද්ධි ගහිතාති දට්ඨබ්බං.
ඣානභාවනායං වා සමාධිකිච්චං අධිකං ඉච්ඡිතබ්බන්ති දස්මසතුං
සමාධිපරිමයොසානාව ඣානස්ස පුබ්බපටිපදා කථිතාති දට්ඨබ්බං.
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පඨ ජ්ොනෙථා 

ඉදානි ‘‘විවිච්මචව කාමමහී’’තිආදිනයප්පවත්තාය පාළියා 

ඣානවිභඞ්මග (විභ. 508) වුත්තම්පි අත්ථං අට්ඨකථානමයමනව
සංවණ්මණතුකාමමො විභඞ්ගපාළියං වුත්තනමයන අවචමන කාරණං 

දස්මසතුං ‘‘කිඤ්චාපි තත්ථ ෙතක  ො ා’’තිආදිමාහ. තත්ථ

පත්ථනාකාමරන පවත්මතො දුබ්බමලො මලොමභො ඡන්දනට්මඨන ඡන්කදො, 

තමතො බලවා රඤ්ෙනට්මඨන රාක ො, තමතොපි බලවතමරො බහලරාමගො 

ඡන්දරාක ො. නිමත්තානුබයඤ්ෙනානි සඞ්කප්මපති එමතනාති සඞ්ෙප්කපො, 

තථාපවත්මතො මලොමභො. තත්ථ නමත්තසඞ්ෙප්පනා නාම අවයමව

සමමොධාමනත්වා ‘‘ඉත්ථී පුරිමසො’’තිආදිනා එකජ්ඣං කත්වා උපරූපරි

කිමලසුප්පත්තියා නිමත්තස්ස කප්පනා. අනුබයඤ්ජනසඞ්ෙප්පනා පන

‘‘හත්ථා මසොභනා, පාදා මසොභනා’’ති එවං අනුබයඤ්ෙනවමසන විභජිත්වා
කප්පනාති. කිමලසානඤ්හි අනු අනු බයඤ්ෙනමතො පරිබයඤ්ෙනමතො
පරිබයත්තිවමසන උප්පත්තියා පච්චයභාවමතො අනුබයඤ්ෙනං 

හත්ථපාදාදිඅවයවා වුච්චන්ති. තමතො බලවා රඤ්ෙනට්මඨන රාක ො, 

සඞ්කප්පවමසමනවපවත්මතොතමතොපිබලවතමරො සඞ්ෙප්පරාක ො. ස්වායං
පමභමදොඑකස්මසවමලොභස්සපවත්තිආකාරවමසනඅවත්ථාමභදවමසනච

මවදිතබ්මබො යථා ‘‘වච්මඡො දම්මමො බලීබද්මදො’’ති. ො ාතිකිමලසකාමා, 

කාමමන්තීතිකාමා, කාමමන්තිඑමතහීතිවා. 

කසයයථිදන්තිඉමස්සතංකතමං, තං කථන්තිවාඅත්මථො. විවිච්චිත්වාති

විසුං හුත්වා. මතනාහ ‘‘විනා හුත්වා අපසක්කිත්වා’’ති, පෙහනවමසන 

අපක්කමත්වාති අත්මථො. විවිච්කචව ොක හීති එත්ථ විවිච්චාති ඉමනා

විමවචනංඣානක්ඛමණ කාමානං අභාවමත්තං වුත්තං. විවිච්කචවාති පන
ඉමනා එකංසමතො කාමානං විමවමචතබ්බතාදීපමනන තප්පටිපක්ඛතා
ඣානස්ස කාමවිමවකප්පහානස්ස ච ඣානාධිගමූපායතා දස්සිතා මහොතීති 

ඉමමත්ථංදස්මසතුං ‘‘පඨ ජ්ොන’’න්තිආදිංවත්වා තමමවත්ථංපාකටතරං

කාතුං ‘‘ෙථ’’න්තිආදිවුත්තං. අන්ධොකරසතිපදීකපොවියාතිඑමතනයථා

පදීපාභාමවන රත්තියං අන්ධකාරාභිභමවො, එවං ඣානාභාමවන
චිත්තසන්තතියංකාමාභිභමවොතිදස්මසති. 

එතන්ති පුබ්බපමදමයව අවධාරණවචනං, න මඛො පන එවං දට්ඨබ්බං

‘‘කාමමහි එවා’’ති අවධාරණස්ස අකතත්තා. තන්නස්සරණකතොති

නිස්සරන්ති නිග්ගච්ඡන්ති එමතන, එත්ථ වාති නිස්සරණං. මක

නිග්ගච්ඡන්ති? කාමා. මතසංකාමානංනිස්සරණං පහානං තන්නස්සරණං, 
තමතො කාමනිස්සරණමතොති අත්මථො. කථං පන සමාමන වික්ඛම්භමන

කාමානමමමවතං නිස්සරණං, න බයාපාදාදීනන්ති මචොදනං යුත්තිමතො

ආගමමතො ච සාමධතුං ‘‘ො ධාතූ’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

ො ධාතුස තික්ෙ නකතොති සකලස්සපි කාමභවස්ස
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සමතික්කමපටිපදාභාවමතො. මතනඉමස්සඣානස්සකාමපරිඤ්ඤාභාවමාහ. 

ො රා පටිපක්ෙකතොති ‘‘ඡන්මදො කාමමො’’තිආදිනා (මහානි. 1) 

වුත්තවිභාගස්ස කිමලසකාමස්ස පච්චත්ථිකභාවමතො. මතන යථා මමත්තා

බයාපාදස්ස, කරුණා විහිංසාය, එවමදං ඣානං කාමරාගස්ස
උජුවිපච්චනීතිකභූතන්ති දස්මසති. විපාමකන මචත්ථකාමධාතුසමතික්කමමො 
අත්තමනො පවත්තික්ඛමණ කාමරාගපටිපක්ඛතා ච මවදිතබ්බා.
එවමත්තමනොපවත්තියාවිපාකප්පවත්තියාචකාමරාගමතො කාමධාතුමතොච

විනිවත්තසභාවත්තා ඉදං ඣානං විමසසමතො කාමානමමව නිස්සරණං, 

ස්වායමත්මථො පාඨාගමතො එවාති ආහ ‘‘යථාහා’’තිආදි. කනක්ෙම් න්ති
පඨමජ්ඣානං. 

කාමඤ්මචත්ථ තමත්ථං දීමපතුං පුරිමපමදමයව අවධාරණං ගහිතං, 
උත්තරපමදපි පන තං ගමහතබ්බමමව තථා අත්ථසම්භවමතොති දස්මසතුං 

‘‘උත්තරපකදපී’’තිආදි වුත්තං. ඉකතොති කාමච්ඡන්දමතො. එස දට්ඨබ්කබොති

එස නියමමො දට්ඨබ්මබො. සාධාරණවචකනනාති
සබ්බවිමවකසාධාරණවචමනන. 
තදඞ්ගවික්ඛම්භනසමුච්මඡදපටිප්පස්සද්ධිනිස්සරණවිමවකා 

තදඞ් විකවොදකයො. කායචිත්තඋපධිවිමවකා ොයවිකවොදකයො.තකයොඑව

ඉධ දට්ඨබ්බාති තමයො එව ඉධ ඣානකථායං දට්ඨබ්බා

සමුච්මඡදවිමවකාදීනංඅසම්භවමතො. නද්කදකසති මහානිද්මදමස(මහානි.1). 

තත්ථ හි ‘‘උද්දානමතො ද්මව කාමා වත්ථුකාමා කිමලසකාමා චා’’ති

උද්දිසිත්වා තත්ථ ‘‘කතමම වත්ථුකාමා මනාපියා රූපා…මප.… මනාපියා 

මඵොට්ඨබ්බා’’තිආදිනාවත්ථුකාමානිද්දිට්ඨා.මතපනකාමීයන්තීතිකාමාති 

මවදිතබ්බා. තත්කථවාතිනිද්මදමසමයව. විභඞ්ක තිඣානවිභඞ්මග. එවඤ්හි

සතීති එවං උභමයසම්පි කාමානං සඞ්ගමහ සති. වත්ථුොක හිපීති 
වත්ථුකාමමහි විවිච්මචවාතිපි අත්මථො යුජ්ෙතීති එවං 

යුජ්ෙමානත්ථන්තරසමුච්චයත්මථො පි-සද්මදො, න 

කිමලසකාමසමුච්චයත්මථො. කස්මා? ඉමස්මං අත්මථ කිමලසකාමමහි

විමවකස්ස දුතියපමදන වුත්තත්තා. කතනාති වත්ථුකාමවිමවමකන. 

ොයවිකවකෙො වුත්කතො කහොතීති පුත්තදාරාදිපරිග්ගහවිමවකදීපනමතො 
කායවිමවමකොවුත්මතොමහොති. 

පුරික නාති කායවිමවමකන. එත්ථාති ‘‘විවිච්මචව කාමමහි විවිච්ච

අකුසමලහි ධම්මමහී’’ති එතස්මං පදද්වමය. ඉමතො වා නිද්ධාරිමත

විමවකද්වමය, අකුසලසද්මදනයදිකිමලසකාමා, සබ්බාකුසලාපිවා ගහිතා, 

සබ්බථා කිමලසකාමමහි විමවමකො වුත්මතොති ආහ ‘‘දුතිකයන

කික සොක හි විකවෙවචනකතො’’ති. දුතිකයනාති ච චිත්තවිමවමකනාති

අත්මථො. එකතසන්ති යථාවුත්තානං ද්වින්නං පදානං. නිද්ධාරමණ මචතං 
සාමවචනං. තණ්හාදිසංකිමලසානං වත්ථුමනො පහානං 

සංකික සවත්ථුප්පහානං. ක ො භාකවො නාම තත්ථ තත්ථ රූපාදීසු
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තණ්හුප්පාමදො, තස්ස මහතූ වත්ථුකාමා එව මවදිතබ්බා. බාලභාවස්ස 

මහතුපරිච්චාමගොති සම්බන්මධො. බා භාකවො නාම අවිජ්ො, 

දුචින්තිතචින්තිතාදි වා, තස්ස අමයොනිමසොමනසිකාමරො, සබ්මබපි වා
අකුසලා ධම්මා මහතූ. කාමගුණාධිගමමහතු

පාණාතිපාතාදිඅසුද්ධප්පමයොමගො මහොතීති තබ්බිමවමකන පකයො සුද්ධි 

විභාවිතා. තණ්හාසංකිමලසමසොධමනන විවට්ටූපනිස්සයසංවඩ්ඪමනන ච

අජ්ඣාසයවිමසොධනං ආසයකපොසනං. ආසයකපොසනන්ති චඣානභාවනාය

පච්චයභූතා පුබ්බමයොගාදිවමසන සිද්ධා අජ්ඣාසයසම්පදා, සා පන
තණ්හුපතාපවිගමමන මහොති. මතන වුත්තං 

‘‘තණ්හාසංකිමලසවිමසොධමනනා’’ති. ොක සූතිනිද්ධාරමණ භුම්මං. 

අකනෙකභකදොති කාමාසවකාමරාගසංමයොෙනාදිවමසන 

රූපතණ්හාදිවමසන ච අමනකප්පමභමදො. ො ච්ඡන්කදොකයවාති 

කාමසභාමවොමයවඡන්මදො, නකත්තුකමයතාඡන්මදොනපිකුසලච්ඡන්මදොති

අධිප්පාමයො. අකුස පරියාපන්කනොපීති ‘‘විවිච්ච අකුසමලහී’’ති එත්ථ 

වුත්තඅකුසමලසු අන්මතොගමධොපි. ොනපටිපක්ෙකතොති ඣානස්ස 

පටිපක්ඛභාවමතො තංමහතු තංනිමත්තං විසුං වුත්මතො, 
අකුසලභාවසාමඤ්මඤන අග්ගමහත්වා විසුං සරූමපන ගහිමතො. යදි

කිමලසකාමමොව පුරිමපමද වුත්මතො, තං කථං බහුවචනන්ති ආහ 

‘‘අකනෙකභදකතො’’තිආදි. අඤ්කඤසම්පීති 

දිට්ඨිමානඅහිරිකාමනොත්තප්පාදීනං තංසහිතඵස්සාදීනඤ්ච. 

උපරිොනඞ් පච්චනීෙපටිපක්ෙභාවදස්සනකතොති ‘‘සවිතක්කං 

සවිචාර’’න්තිආදිනා උපරි වුච්චමානානි ඣානඞ්ගානි උපරිඣානඞ්ගානි, 
මතසං අත්තමනො පච්චනීතිකානං පටිපක්ඛභාවදස්සනමතො

තප්පච්චනීතිකනීතිවරණවචනං. ‘‘උපරිඣානඞ්ගානං 

පච්චනීතිකපටිපක්ඛභාවදස්සනමතො’’තිපි පාමඨො. තත්ථ 

පච්චනීෙපටිපක්ෙභාවදස්සනකතොති උපරි වුච්චමානඣානඞ්ගානං 
උජුවිපච්චනීතිකවමසන පටිපක්ඛභාවදස්සනමතොති අත්ථං වදන්ති. 

ොනඞ් පච්චනීොනීති ඣානඞ්ගානං පවත්තිනිවාරණමතො 

ඣානඞ්ගපච්චනීතිකානි. විද්ධංසොනීති විඝාතකානි. ස ාධි ො ච්ඡන්දස්ස 

පටිපක්කෙොති රාගපණිධියා උජුවිපච්චනීතිකභාවමතො නානාරම්මමණහි 

පමලොභිතස්ස පරිබ්භමන්තස්ස චිත්තස්ස සමාධානමතො කාමච්ඡන්දස්ස

සමාධි පටිපක්මඛො. පීති බයාපාදස්සාති පාමමොජ්මෙන

සමානමයොගක්මඛමත්තා බයාපාදස්ස පීති පටිපක්ඛා. විතක්කෙො

ථිනමද්ධස්සාති මයොනිමසො සඞ්කප්පනවමසන සවිප්ඵාරප්පවත්තිමතො

විතක්මකො ථිනමද්ධස්ස පටිපක්මඛො. සුෙං උද්ධච්චකුක්කුච්චස්සාති සුඛං 
වූපසන්තසීතලසභාවත්තා අවූපසමානුතාපසභාවස්ස උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස

පටිපක්ඛං. විචාකරො විචිකිච්ඡායාති විචාමරොආරම්මමණ අනුමජ්ෙනවමසන 
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පඤ්ඤාපතිරූපසභාවත්තා විචිකිච්ඡාය පටිපක්මඛො. මහාකච්චානත්මථමරන

මදසිතාපිටකානං සංවණ්ණනාමපටකං, තස්මං කපටකෙ. 

පඤ්චො ගුණකභදවිසයස්සාති රූපාදිපඤ්චකාමගුණවිමසසවිසයස්ස. 

ආඝාතවත්ථුකභදාදිවිසයානන්ති බයාපාදවිමවකවචමනන ‘‘අනත්ථං මම 

අචරී’’තිආදිආඝාතවත්ථුමභදවිසයස්ස මදොසස්ස, මමොහාධිමකහි
ථිනමද්ධාදීහි විමවකවචමනන පටිච්ඡාදනවමසන
දුක්ඛාදිපුබ්බන්තාදිමභදවිසයස්ස මමොහස්ස වික්ඛම්භනවිමවමකො වුත්මතො.
කාමරාගබයාපාදතමදකට්ඨථිනමද්ධාදිවික්ඛම්භකඤ්මචතං 

සබ්බාකුසලපටිපක්ඛසභාවත්තා සබ්බකුසලානං, මතන සභාමවන
සබ්බාකුසලප්පහායකං මහොන්තම්පිකාමරාගාදිවික්ඛම්භනසභාවමමවමහොති
තංසභාවත්තාති අවිමසමසත්වා නීතිවරණාකුසලමූලාදීනං
වික්ඛම්භනවිමවමකොවුත්මතොමහොතීතිආහ. 

යථාපච්චයංපවත්තමානානංසභාවධම්මානංනත්ථිකාචිවසවත්තිතාති 

වසවත්තිභාවනිවාරණත්ථං ‘‘විතක්ෙනං විතක්කෙො’’ති වුත්තං. 

විතක්ෙනන්තිහිවිතක්කනකිරියා, සාචවිතක්කස්සඅත්තමනො පච්චමයහි
පවත්තිමත්තමමවාතිභාවනිද්මදමසොවසවත්තිභාවනිවාරණායමහොති.තයිදං 

විතක්කනං ‘‘ඊදිසමද’’න්ති ආරම්මණපරිකප්පනන්ති ආහ ‘‘ඌහනන්ති 

වුත්තං කහොතී’’ති. යස්මා චිත්තං විතක්කබමලන ආරම්මණං අභිනිරුළ්හං

විය මහොති, තස්මාමසොආරම්මණාභිනිමරොපනලක්ඛමණොවුත්මතො.යථාහි
මකොචි රාෙවල්ලභං ඤාතිං වා මත්තං වා නිස්සාය රාෙමගහං ආමරොහති

අනුපවිසති, එවංවිතක්කංනිස්සායචිත්තං ආරම්මණංආමරොහති.යදිඑවං

කථංඅවිතක්කංචිත්තංආරම්මණංආමරොහතීති? විතක්කබමලමනව. යථාහි

මසොපුරිමසොපරිචමයනමතනවිනාපිනිරාසඞ්මකොරාෙමගහංපවිසති, එවං
පරිචමයන විතක්මකන විනාපි අවිතක්කං චිත්තං ආරම්මණං ආමරොහති. 

පරිචකයනාති ච සන්තාමන පවත්තවිතක්කභාවනාසඞ්ඛාමතන පරිචමයන.
විතක්කස්ස හි සන්තාමන අභිණ්හං පවත්තස්ස වමසන චිත්තස්ස

ආරම්මණාභිරුහනංචිරපරිචිතං, මතනතංකදාචිවිතක්මකනවිනාපිතත්ථ 
පවත්තමතව. යථා තං ඤාණසහිතං හුත්වා සම්මසනවමසන චිරපරිචිතං

කදාචි ඤාණරහිතම්පි සම්මසනවමසන පවත්තති, යථා වා කිමලසසහිතං
හුත්වාපවත්තංසබ්බමසොකිමලසරහිතම්පි පරිචමයනකිමලසවාසනාවමසන

පවත්තති, එවංසම්පදමදංදට්ඨබ්බං. 

ආහනනපරියාහනනරකසොති ආදිමතො, අභිමුඛං වා හනනං ආහනනං. 

පරිමතො, පරිවත්තිත්වා වා ආහනනං පරියාහනනං. ‘‘රූපං රූපං, පථවී

පථවී’’ති ආමකොමටන්තස්ස විය පවත්ති ආහනනං පරියාහනනන්ති ච

මවදිතබ්බං. යස්මඤ්හි ආරම්මමණ චිත්තං අභිනිමරොමපති, තං තස්ස
ගහණමයොගයං කමරොන්මතො විතක්මකො ආමකොමටන්මතො විය මහොති. යදි

එවං නාගමසනත්මථමරන ‘‘ආමකොටනලක්ඛමණො විතක්මකො. යථා, 
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මහාරාෙ, මභරීආමකොටිතාඅථපච්ඡාඅනුරවති අනුසද්දායති, එවමමවමඛො, 

මහාරාෙ, යථාආමකොටනා, එවංවිතක්මකොදට්ඨබ්මබො.අථපච්ඡා අනුරවනා

අනුසද්දනා, එවංවිචාමරොදට්ඨබ්මබො’’තිආමකොටනලක්ඛණතාවිතක්කස්ස

කස්මා වුත්තා? නායං විමරොමධො. මථමරන හි කිච්චසන්නිස්සිතං කත්වා
ලක්ඛණං වුත්තං. ධම්මානඤ්හි සභාවවිනිමුත්තා කාචි කිරියා නාම නත්ථි
තථාගමහතබ්බාකාමරොච. මබොධමනයයෙනානුමරොමධනපනපරමත්ථමතො
එකීභාමවොපි සභාවධම්මමො පරියායවචමනහි විය සමාමරොපිතරූමපහි බහූහි
පකාමරහි පකාසීයති. එවඤ්හි මසො සුට්ඨු පකාසිමතො මහොති. 

ආනයනපච්චුපට්ඨාකනොති එත්ථ ආනයනං චිත්මත ආරම්මණස්ස

උපනයනං, ආකඩ්ඪනංවා. 

අනුසඤ්චරණං අනුපරිබ්භමනං. ස්වායං විමසමසො සන්තානම්හි
ලබ්භමාමනො එව සන්තාමන පාකමටො මහොතීති දට්ඨබ්මබො. මසමසසුපි

එමසව නමයො. අනු ජ්ජනන්ති ආරම්මමණ චිත්තස්ස අනුමසනං, 

පරිමජ්ෙනන්ති අත්මථො. තථා හි ‘‘විචාමරො පරිමජ්ෙනහත්මථො විය

සඤ්චරණහත්මථො වියා’’ති ච වුත්මතො. තත්ථාතිආරම්මමණ. සහොතානං
අනුමයොෙනං ආරම්මමණ අනුවිචරණසඞ්ඛාතඅනුමජ්ෙනවමසමනව
මවදිතබ්බං. අනුප්පබන්ධනං ආරම්මමණ චිත්තස්ස අවිච්ඡින්නස්ස විය

පවත්ති. තථා හි මසො ‘‘අනුප්පබන්ධනතා’’ති නිද්දිට්මඨො. මතමනව ච

‘‘ඝණ්ටානුරමවො විය, පරිබ්භමනං වියා’’ති ච වුත්මතො. ෙත්ථචීති

පඨමජ්ඣාමන පරිත්තචිත්තුප්පාමදසු ච. ඔළාරිෙට්කඨනාති විචාරමතො

ඔළාරිකට්මඨන. යථා ඝණ්ටාභිඝාතසද්මදො පඨමාභිනිපාමතො මහොති, එවං
ආරම්මණාභිමුඛනිමරොපනට්මඨනවිතක්මකොමචතමසොපඨමාභිනිපාමතොවිය 

මහොතීති ආහ ‘‘ඝණ්ටාභිඝාතසද්කදො වියා’’තිආදි. විප්ඵාරවාති එත්ථ 

විප්ඵාකරො නාම විතක්කස්සථිනමද්ධපටිපක්මඛොආරම්මමණඅමනොලීනතා

අසඞ්මකොමචො, මසො පන අභිනිමරොපනභාමවන චලනං විය මහොතීති

අධිප්පාමයනාහ ‘‘පරිප්ඵන්දනභාකවො චිත්තස්සා’’ති. පරිබ්භ නං වියාති
එත්ථ පරිස්සයාභාවවීමංසනත්ථං පරිබ්භමනන්ති මවදිතබ්බං. 

දුෙනපාතට්ඨෙථායං පන– 

‘‘ආකාමස ගච්ඡමතො මහාසකුණස්ස උමභොහි පක්මඛහි වාතං
ගමහත්වාපක්මඛ සන්නිසීදාමපත්වාගමනංවියආරම්මමණමචතමසො

අභිනිමරොපනභාමවනපවත්මතොවිතක්මකො, වාතග්ගහණත්ථංපක්මඛ
ඵන්දාපයමානස්ස ගමනං විය අනුමජ්ෙනභාමවන පවත්මතො

විචාමරො’’ති – 

වුත්තං, තං අනුප්පබන්ධමනන පවත්තියං යුජ්ෙති. තථා හි උපචාමර වා
අප්පනායං වා සන්තාමනන පවත්තියං විතක්මකො නිච්චමලො හුත්වා

ආරම්මණං අනුපවිසිත්වාවියපවත්තති, නපඨමාභිනිපාමතපාකමටොමහොති.

යථාහිඅපුබ්බාරම්මමණ පඨමාභිනිපාතභූමතොවිතක්මකොවිප්ඵාරවාමහොති, 
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න තථා එකස්මංමයව ආරම්මමණ නිරන්තරං අනුප්පබන්ධවමසන

පවත්තියං, නාතිවිප්ඵාරවා පන තත්ථ මහොති සන්නිසින්නභාවමතො. 

පඨ දුතියජ්ොකනසු පාෙකටො කහොතීති විතක්කස්ස විමසමසො 

අභිනිමරොපනාකාමරො ඔළාරිකත්තා පඨමජ්ඣාමන පාකමටො මහොති, 
තදභාවමතො පඤ්චකනමය දුතියජ්ඣාමන විචාරස්ස විමසමසො
අනුමජ්ෙනාකාමරොපාකමටොමහොති. 

අයං පමනත්ථ අපමරො නමයො – මලග්ගහිතං කංසභාෙනං එමකන
හත්මථන දළ්හං ගමහත්වා ඉතමරන හත්මථන
චුණ්ණමතලඑළකමලොමාදිකතචුම්බටමකන පරිමජ්ෙන්තස්ස දළ්හං

ගහණහත්මථො විය විතක්මකො, පරිමජ්ෙනහත්මථො විය විචාමරො. තථා 
කුම්භකාරස්ස දණ්ඩප්පහාමරන චක්කං භමයිත්වා භාෙනං කමරොන්තස්ස

පිණ්ඩස්ස උප්පීළනහත්මථො විය විතක්මකො, තස්මසව ඉමතො චිමතො ච
සඤ්චරණහත්මථො විය විචාමරො. තථා කංසභාෙනාදීසු කිඤ්චි මණ්ඩලං
වට්ටමලඛං කමරොන්තස්ස මජ්මඣ සන්නිරුම්භිත්වා ඨිතකණ්ටමකො විය 

අභිනිමරොපමනො විතක්මකො, බහි පරිබ්භමනකණ්ටමකො විය අනුමජ්ෙමනො
විචාමරොතිමවදිතබ්බං. 

යථා පුප්ඵඵලසාඛාදිඅවයවවිනිමුත්මතො අවිජ්ෙමාමනොපි රුක්මඛො 

‘‘සපුප්මඵො සඵමලො’’ති මවොහරීයති, එවං විතක්කාදිඅඞ්ගවිනිමුත්තං

අවිජ්ෙමානම්පි ඣානං ‘‘සවිතක්කං සවිචාර’’න්ති මවොහරීයතීති දස්මසතුං 

‘‘රුක්කෙො වියා’’තිආදි වුත්තං. විභඞ්ක  පනාතිආදීසු ඣානභාවනාය 

පුග්ගලවමසන මදමසතබ්බත්තා ‘‘ඉධ භික්ඛු විවිච්මචව කාමමහී’’තිආදිනා

(විභ. 508) පුග්ගලාධිට්ඨාමනන ඣානානි උද්දිට්ඨානීතිති. යදිපි විභඞ්මග

පුග්ගලාධිට්ඨානා මදසනා කතා, අත්මථො පන තත්රාපි විභඞ්මගපි යථා ඉධ

‘‘ඉමනා ච විතක්මකනා’’තිආදිනා ධම්මවමසන වුත්මතො, එවමමව

දට්ඨබ්මබො, පරමත්ථමතො පුග්ගලස්මසව අභාවමතොති අධිප්පාමයො. අථ වා
ඣානසමඞ්ගමනො විතක්කවිචාරසමඞ්ගතාදස්සමනන ඣානස්මසව 

සවිතක්කසවිචාරතා වුත්තාති ආහ ‘‘අත්කථො පන තත්රාපි එවක ව 

දට්ඨබ්කබො’’ති. 

විකවෙසද්දස්ස භාවසාධනතං සන්ධායාහ ‘‘තස් ා විකවො’’ති.

මහතුඅත්මථමචතංනිස්සක්කවචනං, තස්මාවිමවකාමහතුභූතාතිඅත්මථො. 

විකවෙසද්දස්ස කත්තුසාධනතංකම්මසාධනතංවාසන්ධායාහ ‘‘තස්මංවා 

විකවකෙ’’ති. ‘‘විවිත්මතො’’ති හි ඉමනා නීතිවරමණහි විනාභූමතො මතහි

විමවචිමතොති ච සාධනද්වයම්පි සඞ්ගහිතමමවාති. පිනයතීති තප්මපති

වඩ්මඪති වා. සම්පියායන ක්ෙණාති පරිතුස්සනලක්ඛණා. පීනනරසාති

පරිබ්රහූනරසා. ඵරණරසාති පණීතරූමපහි කායස්ස බයාපනරසා.

උදග්ගභාමවො ඔද යං. සුඛයතීති සුෙං, අත්තනා සම්පයුත්තධම්මම
ලද්ධස්සාමද කමරොතීති අත්මථො. ස්වායං කත්තුනිද්මදමසො පරියායලද්මධො



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමජ්ඣානකථා 

325 

පටුන 

ධම්මමතො අඤ්ඤස්ස කත්තුනිවත්තනත්මථො, නිප්පරියාමයන පන

භාවසාධනමමව ලබ්භතීති ‘‘සුෙනං සුෙ’’න්ති වුත්තං. සාත ක්ෙණන්ති

ඉට්ඨසභාවත්තාතංසමඞ්ගීපුග්ගලං, සම්පයුත්තධම්මමවාඅත්තනිසාදයතීති

සාතංද-කාරස්සත-කාරංකත්වා.සාතං මධුරන්තිවදන්ති, සාතංලක්ඛණං

එතස්සාති සාතලක්ඛණං. උපබූ්රහනරසන්තිආදීසු උපබ්රූහනං 

සම්පයුත්තධම්මානං සංවද්ධනං, දුක්ඛං විය අවිස්සජ්මෙත්වා අදුක්ඛමසුඛා
විය අනජ්ඣුමපක්ඛිත්වා අනු අනු ගණ්හනං උපකාරිතා වා අනුග්ගමහො. 

ෙත්ථචීති පඨමජ්ඣානාදිමක. පටි ාභතුට්ඨීති පටිලාභවමසන

උප්පජ්ෙනකතුට්ඨි. පටි ද්ධරසානුභවනන්ති පටිලද්ධස්ස ආරම්මණරසස්ස

අනුභවනං. එමතනපීතිසුඛානිසභාවමතො විභජිත්වා දස්සිතානි. යත්ථ පීති, 

තත්ථ සුෙන්ති විතක්කස්ස විය විචාමරන පීතියා සුමඛන 

අච්චන්තසංමයොගමාහ. යත්ථසුෙං, තත්ථනනය කතොපීතීති විචාරස්සවිය

විතක්මකන, සුඛස්ස පීතියා අනච්චන්තසංමයොගං. මතන 
අච්චන්තානච්චන්තසංමයොගතායපීතිසුඛානංවිමසසංදස්මසති. 

කංඋදකංතාමරන්තිඑත්ථාති ෙන්තාරං, නිරුදකමරුට්ඨානං.වනමමව 

වනන්තං. වනච්ඡායප්පකවසනඋදෙපරිකභොක සු විය සුෙන්ති යථා හි
පුරිමසො මහාකන්තාරමග්ගංපටිපන්මනොඝම්මපමරමතොතසිමතොපිපාසිමතො

පටිපමථ පුරිසං දිස්වා ‘‘කත්ථ පානීතියං අත්ථී’’ති පුච්මඡයය, මසො ‘‘අටවිං

උත්තරිත්වාව ොතස්සරවනසණ්මඩො අත්ථි, තත්ථ ගන්ත්වා ලභිස්සසී’’ති

වමදයය, මසො තස්ස කථං සුත්වාව හට්ඨපහට්මඨො භමවයය, තමතො
ගච්ඡන්මතො භූමයං පතිතානි උප්පලදලනාළපත්තාදීනි දිස්වා සුට්ඨුතරං
හට්ඨපහට්මඨො හුත්වා ගච්ඡන්මතො අල්ලවත්මථ අල්ලමකමස පුරිමස 

පස්මසයය, වනකුක්කුටවනමමොරාදීනංසද්දංසුමණයය, ොතස්සරපරියන්මත 

ොතමණිොලසදිසං නීතිලවනසණ්ඩං පස්මසයය, සමර ොතානි

උප්පලපදුමකුමුදානිපස්මසයය, අච්ඡංවිප්පසන්නංඋදකම්පිපස්මසයය, මසො
භිමයයො භිමයයො හට්ඨපහට්මඨො හුත්වා ොතස්සරං ඔතරිත්වා යථාරුචි
න්හත්වා ච පිවිත්වා ච පස්සද්ධදරමථො භිසමුළාලමපොක්ඛරාදීනි ඛාදිත්වා
නීතිලුප්පලාදීනි පිළන්ධිත්වා මන්දාලවමූලානි ඛන්මධ ඛිපිත්වා උත්තරිත්වා
සාටකංනිවාමසත්වාඋදකසාටකංආතමපකත්වාසීතච්ඡායාය මන්දමන්මද

වාමත පහරන්මත නිපන්මනොව ‘‘අමහො සුඛං අමහො සුඛ’’න්ති වමදයය, 
එවංසම්පදමදං දට්ඨබ්බං. තස්ස හි පුරිසස්ස ොතස්සරවනසණ්ඩසවනමතො
පට්ඨාය යාව උදකදස්සනා හට්ඨපහට්ඨකාමලො විය පුබ්බභාගාරම්මමණ

හට්ඨපහට්ඨාකාරාපීති, න්හායිත්වාචපිවිත්වාචසීතච්ඡායායමන්දමන්මද

වාමතපහරන්මත ‘‘අමහොසුඛංඅමහො සුඛ’’න්තිවදන්මතොනිපන්නකාමලො
වියබලප්පත්තංආරම්මණරසානුභවනාකාරසණ්ඨිතං සුඛං. 

තස්මං තස්මං ස කයති ඉට්ඨාරම්මණස්ස පටිලාභසමමය පටිලද්ධස්ස
රසානුභවනසමමය වනච්ඡායාදීනං සවනදස්සනසමමය පරිමභොගසමමය ච. 

පාෙටභාවකතොති යථාක්කමං පීතිසුඛානං විභූතභාවමතො. විකවෙජං 
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පීතිසුෙන්ති එත්ථ පුරිමස්මං අත්මථ විමවකෙන්ති ඣානං වුත්තං.

පීතිසුඛසද්දමතො ච අත්ථිඅත්ථවිමසසවමතො අස්ස ොනස්ස, අස්මං වා

ොකනති එත්ථ අකාමරො දට්ඨබ්මබොයථා අරිසමසොති. දුතිමයපීතිසුඛමමව

විමවකෙං, විමවකෙංපීතිසුඛන්ති ච අඤ්ඤපදත්ථසමාමසො 

පච්චත්තනිද්මදසස්ස ච අමලොමපො කමතො, මලොමප වා සති

‘‘විමවකෙපීතිසුඛ’’න්තිපාමඨොතිඅයංවිමසමසො. 

 ණනානුපුබ්බකතො පඨ න්ති ඉමනා මදසනාක්කමං උල්ලිඞ්මගති.

‘‘ගණනානුපුබ්බතා පඨම’’න්තිපි පාමඨො, තත්ථාපි ගණනානුපුබ්බතායාති

අත්මථො, ගණනානුපුබ්බතාමත්තං වා පඨමන්ති ඉදං වචනන්ති අත්මථො. 

පඨ ං ස ාපජ්ජතීති පඨ න්ති ඉදං පන න එකන්තලක්ඛණං. 
චිණ්ණවසීභාමවො හි අට්ඨසමාපත්තිලාභී ආදිමතො පට්ඨාය මත්ථකං

පාමපන්මතොපි සමාපජ්ජිතුං සක්මකොති, මත්ථකමතො පට්ඨාය ආදිං

පාමපන්මතොපි සමාපජ්ජිතුං සක්මකොති, අන්තරන්තරා ඔක්කමන්මතොපි
සක්මකොති. එවං පුබ්බුප්පත්තියට්මඨන පන පඨමං උප්පන්නන්තිපි පඨමං.

මතමනව විසුද්ධි ග්ක  (විසුද්ධි. 1.75) ‘‘ගණනානුපුබ්බතා පඨමං, පඨමං

උප්පන්නන්තිපි පඨම’’න්ති එත්තකමමව වුත්තං. පච්චනීෙධම්ක 

ොකපතීති නීතිවරණාදිපච්චනීතිකධම්මම දහති, වික්ඛම්භනවමසන පෙහතීති

අත්මථො. ක ොචරන්ති කසිණාදිආලම්බනං. තන්ති තං මගොචරං. 

උපනජ්ොයතීති පස්සති. සහ උපචාකරනාති සද්ධිං උපචාරජ්ඣාමනන. 

ෙසිණාරම් ණූපනජ්ොයනකතොති පථවීකසිණාදිමනො අත්තමනො
ආරම්මණස්ස රූපං විය චක්ඛුනා උපනිජ්ඣායනමතො. 

 ක්ෙණූපනජ්ොයනකතොති යථාසම්භවං අනිච්චාදිලක්ඛණත්තයස්ස 

නිබ්බානධාතුයාතථලක්ඛණස්සචඋපනිජ්ඣායනමතො.මතමනවාහ ‘‘එත්ථ 

හී’’තිආදි. නිච්චාදිවිපල්ලාසප්පහාමනන මග්මගො අසම්මමොහමතො 
අනිච්චාදිලක්ඛණානි උපනිජ්ඣායතීති ලක්ඛණූපනිජ්ඣානන්ති ආහ 

‘‘විපස්සනාය උපනජ්ොයනකිච්ච’’න්තිආදි. තථ ක්ෙණන්ති
අවිනාසධම්මස්ස නිබ්බානස්ස අනඤ්ඤථාභාවමතො අවිපරීතසභාමවො

තථලක්ඛණං, මග්ගස්සපි වා නිබ්බානාරම්මණමතො
තථලක්ඛණූපනිජ්ඣානතා මයොමෙතබ්බා. 

විසදිමසොදාහරණං තාව දස්මසන්මතො ආහ ‘‘යථා සධකනො’’තිආදි. 

අඤ්කඤො අපකදසාරකහො කහොතීතිධනමතො පරිෙනමතො ච අඤ්මඤොධනවා
පරිෙනවා ච පුරිමසො සහ ධමනන වත්තති පරිෙමනන චාති සධමනො

සපරිෙමනොති අපමදසං අරහතීති අපමදසාරමහො මහොති, අපදිසිතබ්මබො

මහොතීති වුත්තං මහොති. කසනඞ්ක සු එව කසනාසම්මුතීති 

රථාදිමසනඞ්ගවිනිමුත්තාය මසනාය අභාමවපි රමථහි පත්තීහි ච සහ
වත්තනමතො සරථා සපත්ති මසනාති රථාදිමසනඞ්මගසුමයව
මසනාමවොහාමරොති අත්මථො. කස්මා පමනත්ථ ඣානපාමඨ අග්ගහිතා 

චිත්මතකග්ගතාගහිතාතිඅනුමයොගංසන්ධායාහ ‘‘අවුත්තත්තා’’තිආදි. එවං



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 පඨමජ්ඣානකථා 

327 

පටුන 

වුත්තාකයවාති එවං සරූපමතො විභඞ්මග වුත්තාමයව. සචිත්කතෙග් තන්ති

ඉධ අවුත්කතපීති ‘‘සචිත්මතකග්ගත’’න්ති එවං සරූපමතො ඉමස්මං

ඣානපාමඨ අවුත්මතපීති අත්මථො, සාමඤ්ඤමතො පන ඣානග්ගහමණන

ගහිතා එව. මතමනවාහ ‘‘කයන හී’’තිආදි. ඉදං වුත්තං මහොති – මයන 

විතක්කාදීහිසහවත්තබ්බං, තංධම්මං දීමපතුංතස්සපකාසනාධිප්පාමයන

‘‘සවිතක්කං සවිචාර’’න්තිආදිනා උද්මදමසො කමතො, මසො එව අධිප්පාමයො

මතනභගවතාවිභඞ්මග(විභ.569) ‘‘චිත්තස්මසකග්ගතා’’තිනිද්දිසන්මතන

පකාසිමතො, තස්මාසාඣානපාමඨඅග්ගහිතාතින චින්මතතබ්බන්ති. 

උපසම්පජ්ජාති එත්ථ උප-සංසද්දා ‘‘උපලබ්භතී’’තිආදීසු විය

නිරත්ථකාති දස්මසතුං ‘‘උපගන්ත්වා’’තිආදිං වත්වා පුන මතසං

සාත්ථකභාවං දස්මසතුං ‘‘උපසම්පාදයිත්වා’’තිආදි වුත්තං, තස්මා 

උපසම්පජ්ජාති එත්ථ පත්වා සාමධත්වාති වා අත්මථො. ඉරියන්ති කිරියං. 

වුත්තින්තිආදීනි තස්මසව මවවචනානි. එකං ඉරියාපථබාධනං

ඉරියාපථන්තමරහි රක්ඛණං පා නං. සබ්බබුද්ධානං ආචිණ්ණත්තා
ආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානමමව වුත්තං. තඤ්හි සබ්බබුද්ධානං
ආචිණ්ණන්තිවදන්ති. 

පඨමජ්ඣානකථානිට්ඨිතා.
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දුතියජ්ොනෙථා 

වූපස ාතිවූපසමමහතු. වූපසමමොතිමචත්ථ පහානංඅධිප්මපතං, තඤ්ච
විතක්කවිචාරානංඅතික්කමමොඅත්ථමතොදුතියජ්ඣානක්ඛමණ අනුප්පාමදොති

ආහ ‘‘ස තික්ෙ ා’’තිආදි.කතමමසංපමනත්ථ විතක්කවිචාරානංවූපසමමො

අධිප්මපමතො, කිං පඨමජ්ඣානිකානං, උදාහු දුතියජ්ඣානිකානන්ති, 

කිඤ්මචත්ථ– යදිපඨමජ්ඣානිකානං, නත්ථිමතසංවූපසමමො.නහි කදාචි

පඨමජ්ඣානං විතක්කවිචාරරහිතං අත්ථි. අථ දුතියජ්ඣානිකානං, එවම්පි
නත්මථව වූපසමමො සබ්මබන සබ්බං මතසං තත්ථ අභාවමතොති ඉමං 

අනුමයොගං සන්ධායාහ ‘‘තත්ථ කිඤ්චාපී’’තිආදි. යස්මා දිට්ඨාදීනවස්ස

තංතංඣානක්ඛමණ අනුප්පත්තිධම්මතාපාදනං වූපසමනං අධිප්මපතං, 

විතක්කාදමයො එව ච ඣානඞ්ගභූතා තථා කරීයන්ති, න තංසම්පයුත්තා

ඵස්සාදමයො, තස්මා විතක්කාදීනංමයව වූපසමාධිවචනං ඣාමන ආගතං.

යස්මා පන විතක්කාදීනං විය තංසම්පයුත්තධම්මානම්පි ‘‘එමතන එතං

ඔළාරික’’න්ති ආදීනවදස්සනං සුත්මත ආගතං, තස්මා අවිමසමසන
විතක්කාදීනංතංසහගතානඤ්චවූපසමාදිමකවත්තබ්මබවිතක්කාදීනංමයව 
වූපසමමොවුච්චමාමනොඅධිකවචනංඅඤ්ඤමත්ථංමබොමධතීතිකත්වාකඤ්චි

විමසසං දීමපතීති දස්මසන්මතො ‘‘ඔළාරිෙස්ස පනා’’තිආදිමාහ.

අයඤ්මහත්ථ අධිප්පාමයො – මයහි විතක්කවිචාමරහි පඨමජ්ඣානස්ස

ඔළාරිකතා, මතසංසමතික්කමා දුතියජ්ඣානස්සසමධිගමමො, නසභාවමතො

අමනොළාරිකානං ඵස්සාදීනං සමතික්කමාති අයමත්මථො ‘‘විතක්කවිචාරානං

වූපසමා’’ති එමතන දීපිමතො, තස්මා ‘‘කිං පඨමජ්ඣානිකානං

විතක්කවිචාරානංවූපසමමොඉධාධිප්මපමතො, උදාහු දුතියජ්ඣානිකාන’’න්ති 

එදිසී මචොදනා අමනොකාසාව. ‘‘පීතියා ච විරාගා’’තිආදීසුපි එමසව නමයො.
තස්මා විතක්කවිචාරපීතිසුඛසමතික්කමවචනානි
ඔළාරිමකොළාරිකඞ්ගසමතික්කමා දුතියාදිඅධිගමදීපකානීතිති මතසං
එකමදසභූතං විතක්කවිචාරසමතික්කමවචනං අවයමවන 
සමුදාමයොපලක්ඛණනමයන තං දීපකං වුත්තං. විසුං විසුං ඨිමතපි හි 
විතක්කවිචාරසමතික්කමවචනාදිමක පමහයයඞ්ගනිද්මදසතාසාමඤ්මඤන
චිත්මතන සමූහමතො ගහිමත විතක්කවිචාරවූපසමවචනස්ස තමදකමදසතා
මහොතීති. අථ වා විතක්කවිචාරවූපසමවචමනමනව තංසමතික්කමා
දුතියාදිඅධිගමදීපමකන පීතිවිරාගාදිවචනානං පීතිආදිසමතික්කමා 
තතියාදිඅධිගමදීපකතා දීපිතා මහොතීති තස්ස තංදීපකතා වුත්තා. එවඤ්හි
අවයමවන සමුදාමයොපලක්ඛණං විනා විතක්කවිචාරවූපසමවචමනන
පීතිවිරාගාදිවචනානංසවිසමය සමානබයාපාරතාදස්සිතාමහොති. 

අජ්ඣත්තන්ති නියකජ්ඣත්තං අධිප්මපතං, න අජ්ඣත්තජ්ඣත්තාදීති

දස්මසන්මතොආහ ‘‘අජ්ෙත්තන්ති නයෙජ්ෙත්තංඅධිප්කපත’’න්ති.තත්ථ

කාරණමාහ ‘‘විභඞ්ක  පනා’’තිආදි. පන-සද්මදොපි අපිසද්දත්මථො, 
විභඞ්මගපීතිඅත්මථො.අයමමවවාපාමඨො. 
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නී වණ්ණකයො කතො නී වත්ථං වියාති නීතිලමයොගමතො වත්ථං නීතිලං

වියාතිඅධිප්පාමයො. ඉ ස්මඤ්ච අත්ථවිෙප්කපති ‘‘මචමතොසම්පසාදයතී’’ති

එතස්මං පක්මඛ. කචතකසොති ච උපමයොගත්මථ සාමවචනං. පුරි ස්මන්ති

‘‘සම්පසාදනමයොගමතො ඣානම්පි සම්පසාදන’’න්ති වුත්තපක්මඛ. 

කචතකසොති සම්බන්මධ සාමවචනං. ‘‘යාව න පමර එකගමත

කමරොමී’’තිආදීසු මසට්ඨවචමනොපි එකසද්මදො මලොමක දිස්සතීති ආහ 

‘‘කසට්කඨොපි හි ක ොකෙ එකෙොති වුච්චතී’’ති. ‘‘එකාකීහි ඛුද්දමකහි 

ජිත’’න්තිආදීසු අසහායත්මථොපි එකසද්මදො දිට්මඨොති ආහ ‘‘එකෙො

අසහාකයො හුත්වා’’ති. සද්ධාදමයොපි කාමං සම්පයුත්තධම්මානං

සාධාරණමතො ච අසාධාරණමතො ච පච්චයා මහොන්තිමයව, සමාධි පන
ඣානක්ඛමණසම්පයුත්තධම්මානංඅවික්මඛපලක්ඛමණ ඉන්දට්ඨකරමණන

සාතිසයං පච්චමයො මහොතීති දස්මසන්මතො ‘‘සම්පයුත්තධම්ක …කප.… 

අධිවචන’’න්තිආහ. 

‘‘සම්පසාදනං මචතමසො එමකොදිභාව’’න්ති විමසසනද්වයං ඣානස්ස 
අතිසයවචනිච්ඡාවමසන ගහිතං. ස්වායමතිසමයො යථා ඉමස්මං ඣාමන

ලබ්භති, නතථා පඨමජ්ඣාමනතිඉමංවිමසසංදස්මසතුං ‘‘නනුචා’’තිආදි 

වුත්තං. ආරම්මමණ ආහනනපරියාහනනවමසන
අනුමජ්ෙනඅනුයුජ්ෙනවමසන ච පවත්තමානා ධම්මා සතිපි
නීතිවරණප්පහාමනන කිමලසකාලුස්සියාපගමම සම්පයුත්තානං කිඤ්චි
මඛොභං කමරොන්තා විය මතහි ච මත න සන්නිසින්නා මහොන්තීති වුත්තං 

‘‘විතක්ෙවිචාරක්කෙොකභන…කප.… න සුප්පසන්න’’න්ති. තත්ථ ඛුද්දිකා

ඌමමයො වීචිකයො, මහතිමයො තරඞ් ා. ස ාධිපි න සුට්ඨු පාෙකටොති සතිපි
ඉන්ද්රියසමත්මත වීරියසමතාය ච මතමනව මඛොමතන සම්පසාදාභාමවන ච
බහමල විය ෙමල මච්මඡො සමාධිපි න සුට්ඨු පාකමටො. 

විතක්ෙවිචාරපලිකබොධාභාකවනාති එත්ථ යථාවුත්තමඛොමභො එව 

පලිමබොමධො. එවංවුත්කතනාතියස්සාසද්ධායවමසනසම්පසාදනං, යස්සාච

චිත්මතකග්ගතාය වමසන එමකොදිභාවන්ති ච ඣානං වුත්තං, තාසං එව 

‘‘සද්දහනා’’තිආදිනා (විභ. 574) පවත්තිආකාරවිමසසවිභාවනවමසන

වුත්මතන මතන විභඞ්ගපාමඨන. අයං අත්ථවණ්ණනාති

‘‘සම්පසාදනමයොගමතො, සම්පසාදනමතො වාසම්පසාදනං.එමකොදිංභාමවතීති

එමකොදිභාවන්ති ඣානං වුත්ත’’න්ති එවං පවත්තා අයං අත්ථවණ්ණනා. 

අඤ්ඤදත්ථු සංසන්දති කචව සක ති ච, එවං කවදිතබ්බාති කථං පනායං

අත්ථවණ්ණනා මතන විභඞ්ගපාමඨන සද්ධිං සංසන්දති සමමති, නනු

ඣානවිභඞ්මග ‘‘සම්පසාදන’’න්ති පදං උද්ධරිත්වා ‘‘යා සද්ධා

සද්දහනා’’තිආදිනා (විභ. 574) සද්ධාමයව වුත්තා, ‘‘මචතමසො 

එමකොදිභාව’’න්ති ච පදං උද්ධරිත්වා ‘‘යා චිත්තස්ස ඨිති සණ්ඨිති 

අවට්ඨිතී’’තිආදිනා සමාධිස්මසව නිද්මදමසො කමතො, අට්ඨකථායං පන

‘‘සම්පසාදනං එමකොදිභාව’’න්ති ඣානමමව වුත්තන්ති අට්ඨකථාය
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විභඞ්ගපාමඨනසද්ධිංවිමරොමධො ආපජ්ෙතීති? නාපජ්ෙතිවිභඞ්මගපිඉමනාව
අධිප්පාමයනනිද්මදසස්සකතත්තා. තථා හි මයන සම්පසාදමනන මයොගා

ඣානං ‘‘සම්පසාදන’’න්ති වුච්චති, තස්මං ‘‘යා සද්ධා සද්දහනා’’තිආදිනා
දස්සිමත සම්පසාදනංඣානන්ති සමානාධිකරණනිද්මදමසමනව තංමයොගා 

ඣාමන තංසද්දප්පවත්ති දස්සිතා මහොති. ‘‘එමකොදිභාව’’න්ති ච පදං
උද්ධරිත්වා එමකොදිම්හි දස්සිමත එමකොදිභාවං ඣානන්ති
සමානාධිකරණනිද්මදමසමනව ඣානස්ස එමකොදිවඩ්ඪනතා වුත්තාව
මහොතීති ඉමනා අධිප්පාමයන බයඤ්ෙනවිචාරං අකත්වා ධම්මමත්තමමව
නිද්දිට්ඨන්තිඅවිමරොමධොයුත්මතො. 

යංපනවුත්තංටීකාකාමරහිආචරියධම්මපාලත්මථරාදීහි‘‘යදි එමකොදීති

සමාධිස්ස ගහණං අධිප්මපතං, තදා ‘එමකොදිභාව’න්ති පදං උද්ධරිත්වා 
සමාධිස්සනිද්මදමසො නකත්තබ්මබො සියා. තස්මා එමකොදිභාවසද්මදො එව

සමාධිම්හි පවත්මතොසම්පසාදනසද්මදොවියඣාමනපවත්තතීතියුත්ත’’න්ති, 
තං අට්ඨකථාය විරුජ්ඣති. තස්මා මසො අට්ඨකථානිරමපක්මඛො

විසුංමයමවමකොඅත්ථවිකප්මපොතිගමහතබ්බං. අයඤ්හිමනසංඅධිප්පාමයො– 
විතක්කවිචාමරහි අනජ්ඣාරුළ්හත්තා එකං උමදතීති එමකොදීති 

තථාවිධසමාධියුත්තං ඣානචිත්තමමව ගමහත්වා එමකොදිස්ස භාමවො
එමකොදිභාමවොති සමාධිස්ස ගහණං සක්කා වත්තුන්ති. මයො පනායං

මතසමභිනිමවමසො ‘‘එමකොදීති සමාධිස්ස ගහමණ සති ‘එමකොදිභාව’න්ති

පදං උද්ධරිත්වා සමාධිස්ස නිද්මදමසො න කත්තබ්මබො සියා’’ති, මසො
අමනකන්තිකත්තා අයුත්මතො. අඤ්ඤත්ථපි හි බයඤ්ෙනවිචාරං අකත්වා
අත්ථමත්තස්මසවබාහුල්මලනවිභඞ්මගනිද්මදමසොදිස්සති. 

සන්තාති සමංනිමරොධං ගතා. සමතාතිභාවනායසමංගමතානිමරොධිතා. 

වූපසන්තාතිතමතොඑවසුට්ඨුඋපසන්තා. අත්ථඞ් තාතිඅත්ථංවිනාසංගතා. 

අබ්භත්ථඞ් තාති උපසග්මගන පදං වඩ්මඪත්වා වුත්තං. අප්පිතාති ගමතා

විනාසංගතා. කසොසිතාති පවත්තිසඞ්ඛාතස්සසන්තානස්සඅභාමවනමසොසං

සුක්ඛභාවංගතා. බයන්තීෙතාතිවිගතන්තාකතා. 

අය ත්කථොති භාවනාය පහීනත්තා විතක්කවිචාරානං අභාවසඞ්ඛාමතො

අත්මථො. මචොදමකන වුත්තමත්ථං සම්පටිච්ඡිත්වා පරිහරිතුං ‘‘එවක තං

සිද්කධොවාය ත්කථො’’තිවත්වා ‘‘නපකනත’’න්තිආදිවුත්තං.තත්ථ එතන්ති

‘‘විතක්කවිචාරානං වූපසමා’’ති එතං වචනං. තදත්ථදීපෙන්ති තස්ස

විතක්කවිචාරාභාවමත්තසඞ්ඛාතස්ස අත්ථස්ස දීපකං. න

කික සොලුස්සියස්සාති උපචාරක්ඛමණ විය නීතිවරණසඞ්ඛාතස්ස

කිමලසසඞ්මඛොභස්ස වූපසමා න සම්පසාදනන්ති අත්මථො. නනු ච ‘‘පුරි ං

වත්වාපි වත්තබ්බක වා’’ති ඉදං කස්මා වුත්තං. තථා හි 

දුතියජ්ඣානාදිඅධිගමූපායදීපමකන අජ්ඣත්තං සම්පසාදනතාය මචතමසො
එමකොදිභාවතාය ච මහතුදීපමකන අවිතක්කඅවිචාරභාවමහතුදීපමකන ච
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විතක්කවිචාරවූපසමවචමනමනව විතක්කවිචාරාභාමවො දීපිමතොති, කිං පුන

අවිතක්කඅවිචාරවචමනන කමතනාති? න, අදීපිතත්තා. න හි
විතක්කවිචාරවූපසමවචමනන විතක්කවිචාරානං අප්පවත්ති වුත්තා මහොති. 
විතක්කවිචාමරසුහිතණ්හාප්පහානංඑමතසංවූපසමනං.ඔළාරිකඞ්ගමුමඛන
හි තංතංඣානනිකන්තියා වික්ඛම්භනං විතක්කවිචාරවූපසමවචනාදීහි
පකාසිතං. යමතො විතක්කවිචාමරසු විරත්තභාවදීපකං

විතක්කවිචාරවූපසමවචනං, මය චසඞ්ඛාමරසු තණ්හාප්පහානංකමරොන්ති, 

මතසුමග්මගසුපහීනතණ්මහසුචඵමලසුසඞ්ඛාරප්පවත්ති මහොති, එවමධාපි
වික්ඛම්භිතවිතක්කවිචාරතණ්හස්ස දුතියජ්ඣානස්ස 
විතක්කවිචාරසම්පමයොමගොපුරිමමනනනිවාරිමතොසියාතිතන්නිවාරණත්ථං 
ආවජ්ජිතුකාමතාදිඅතික්කමමො ච මතසං වූපසමමොති දස්සනත්ථඤ්ච 

‘‘අවිතක්ෙං අවිචාර’’න්ති වුත්තං. පඨමජ්ඣානං දුතියජ්ඣානස්ස 

උපනිස්සයපච්චමයනපච්චමයොමහොතීතිආහ ‘‘පඨ ජ්ොනස ාධිකතො’’ති. 

පඨ ම්පීති පඨමජ්ඣානම්පි. 

 ණනානුපුබ්බකතොතිආදිමහට්ඨා වුත්තනමයමනවමවදිතබ්බං.එත්ථාපි

‘‘දුතියං උප්පන්නන්තිපි දුතිය’’න්ති වත්තුං වට්ටතිමයව. වුත්තමමවත්ථං

විභඞ්ගපාමඨනසාමධන්මතොආහ ‘‘යථාහා’’තිආදි. යං පන විභඞ්ක  (විභ. 

580) ‘‘ඣානන්තිසම්පසාමදො පීතිසුඛංචිත්තස්මසකග්ගතා’’ති වුත්තං, තං 
සපරික්ඛාරං ඣානං දස්මසතුං පරියාමයන වුත්තං. රථස්ස පණ්ඩුකම්බලං

විය හි සම්පසාමදො ඣානස්ස පරික්ඛාමරො, න ඣානඞ්ගන්ති ආහ 

‘‘පරියාකයොකයව කචකසො’’ති. නිප්පරියායමතො පන 

උපනිජ්ඣානලක්ඛණප්පත්තානං අඞ්ගානං වමසන තිවඞ්ගකමමමවතං

මහොතීතිආහ ‘‘සම්පසාදනංපනඨකපත්වා’’තිආදි. 

දුතියජ්ඣානකථානිට්ඨිතා.
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තතියජ්ොනෙථා 

විරජ්ෙනං විරාමගො. තං පන විරජ්ෙනං නිබ්බින්දනමුමඛන හීළනං වා 

තප්පටිබද්ධරාගප්පහානං වාති දස්මසතුං ‘‘තස්සා පීතියා ජිගුච්ඡනං වා

ස තික්ෙක ො වා’’ති වුත්තං. උභින්න න්තරාති පීතියා විරාගාති ඉමමසං

ද්වින්නං පදානං අන්තරා, මජ්මඣති අත්මථො. සම්පිණ්ඩනං සමුච්චමයො. 

 ග්ක ොති උපාමයො. දුතියජ්ඣානස්ස හි පටිලාභං විනා තතියජ්ඣානස්ස 

අධිගමමො න මහොතීති විතක්කවිචාරානං වූපසමමො තතියජ්ඣානාධිගමස්ස

උපාමයො. තදධි  ායාතිතතියමග්ගාධිගමාය. 

උපපත්තිකතොති සමවාහිතභාමවන පතිරූපමතො ඣානුමපක්ඛාපි

සමවාහිතමමව අන්මතොනීතිතං කත්වා පවත්තතීති ආහ ‘‘ස ං පස්සතී’’ති. 

විසදායාති සංකිමලසවිගමමන පරිබයත්තාය. විපු ායාති සාතිසයං

මහග්ගතභාවප්පත්තිමතො මහතියා. ථා  තායාති පීතිවිගමමන

ථිරභාවප්පත්තාය. නනු මචත්ථ උමපක්ඛාමවදනාව න සම්භවති, තස්මා
කථමයං තතියජ්ඣානසමඞ්ගී උමපක්ඛාය සමන්නාගතත්තා

‘‘උමපක්ඛමකො’’තිවුච්චතීතිමච? නමකවලංමවදනුමපක්ඛාවඋමපක්ඛාති 

වුච්චති, අථ මඛො අඤ්ඤාපි උමපක්ඛා විජ්ෙන්තීති දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘උකපක්ො පන දසවිධා කහොතී’’තිආදි.තත්ථ (ධ. ස. අට්ඨ. 163; විසුද්ධි.

1.84) ‘‘ඉධ, භික්ඛමව, භික්ඛුචක්ඛුනාරූපංදිස්වාමනවසුමමනොමහොතින 

දුම්මමනො, උමපක්ඛමකො විහරති සමතො සම්පොමනො’’ති (අ. නි. 6.1) 
එවමාගතා ඛීණාසවස්ස ඡසු ද්වාමරසු ඉට්ඨානිට්ඨඡළාරම්මණාපාමථ

පරිසුද්ධපකතිභාවාවිෙහනාකාරභූතාඋමපක්ඛා ඡළඞ්ගුකපක්ො නාම. 

යා පන‘‘උමපක්ඛාසහගමතනමචතසාඑකංදිසං ඵරිත්වාවිහරතී’’ති(දී.

නි. 3.308) එවමාගතා සත්මතසු මජ්ඣත්තාකාරභූතා උමපක්ඛා, අයං 

බ්රහ් විහාරුකපක්ො නාම. 

යා ‘‘උමපක්ඛාසම්මබොජ්ඣඞ්ගං භාමවති විමවකනිස්සිත’’න්ති (ම. නි.

1.27; සං. නි. 5.182, 190-191) එවමාගතා සහොතධම්මානං 

මජ්ඣත්තාකාරභූතාඋමපක්ඛා, අයං කබොජ්ෙඞ්ගුකපක්ො නාම. 

යාපන‘‘කාමලනකාලංඋමපක්ඛානිමත්තංමනසිකමරොතී’’ති(අ.නි. 

3.103) එවමාගතා අනච්චාරද්ධනාතිසිථිලවීරියසඞ්ඛාතා උමපක්ඛා, අයං 

වීරියුකපක්ො නාම. 

යා– 

‘‘කති සඞ්ඛාරුමපක්ඛා සමථවමසන උප්පජ්ෙන්ති, කති 

සඞ්ඛාරුමපක්ඛා විපස්සනාවමසන උප්පජ්ෙන්ති? අට්ඨ
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සඞ්ඛාරුමපක්ඛා සමථවමසන උප්පජ්ෙන්ති, දස සඞ්ඛාරුමපක්ඛා
විපස්සනාවමසනඋප්පජ්ෙන්ති. 

‘‘කතමා අට්ඨ සඞ්ඛාරුමපක්ඛා සමථවමසන උප්පජ්ෙන්ති? 
පඨමජ්ඣානපටිලාභත්ථායනීතිවරමණපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනාපඤ්ඤා

සඞ්ඛාරුමපක්ඛාසු ඤාණං, දුතියජ්ඣානපටිලාභත්ථායවිතක්කවිචාමර

පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුමපක්ඛාසු ඤාණං, 
තතියජ්ඣානපටිලාභත්ථාය පීතිං පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා

සඞ්ඛාරුමපක්ඛාසු ඤාණං, චතුත්ථජ්ඣානපටිලාභත්ථාය සුඛදුක්මඛ

පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුමපක්ඛාසු ඤාණං, 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිපටිලාභත්ථාය රූපසඤ්ඤං
පටිඝසඤ්ඤං නානත්තසඤ්ඤං පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා 

සඞ්ඛාරුමපක්ඛාසු ඤාණං, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිපටිලාභත්ථාය 

ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා

සඞ්ඛාරුමපක්ඛාසු ඤාණං, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිපටිලාභත්ථාය
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා

සඞ්ඛාරුමපක්ඛාසු ඤාණං, 
මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිපටිලාභත්ථාය
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා

සඞ්ඛාරුමපක්ඛාසුඤාණං, ඉමා අට්ඨ සඞ්ඛාරුමපක්ඛා සමථවමසන 
උප්පජ්ෙන්ති. 

‘‘කතමා දස සඞ්ඛාරුමපක්ඛා විපස්සනාවමසන උප්පජ්ෙන්ති? 
මසොතාපත්තිමග්ගපටිලාභත්ථායඋප්පාදංපවත්තංනිමත්තංආයූහනං 
පටිසන්ධිං ගතිං නිබ්බත්තිං උපපත්තිං ොතිං ෙරං බයාධිං මරණං
මසොකං පරිමදවං උපායාසං පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා

සඞ්ඛාරුමපක්ඛාසුඤාණං, මසොතාපත්තිඵලසමාපත්තත්ථාය උප්පාදං
පවත්තංනිමත්තංආයූහනංපටිසන්ධිං පටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනාපඤ්ඤා

සඞ්ඛාරුමපක්ඛාසු ඤාණං, සකදාගාමමග්ගපඅලාභත්ථාය…මප.… 

සකදාගාමඵලසමාපත්තත්ථාය…මප.… 

අනාගාමමග්ගපටිලාභත්ථාය…මප.… 

අනාගාමඵලසමාපත්තත්ථාය…මප.… අරහත්තමග්ගපටිලාභත්ථාය
උප්පාදං පවත්තං නිමත්තං ආයූහනං පටිසන්ධිං ගතිං නිබ්බත්තිං
උපපත්තිං ොතිං ෙරං බයාධිං මරණං මසොකං පරිමදවං උපායාසං

පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා පඤ්ඤා සඞ්ඛාරුමපක්ඛාසු ඤාණං, 

අරහත්තඵලසමාපත්තත්ථාය…මප.… 

සුඤ්ඤතවිහාරසමාපත්තත්ථාය…මප.… 
අනිමත්තවිහාරසමආපත්තත්ථායඋප්පාදංපවත්තං නිමත්තංආයූහනං
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පටිසන්ධිංපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනාපඤ්ඤාසඞ්ඛාරුමපක්ඛාසු ඤාණං, 

ඉමාදසසඞ්ඛාරුමපක්ඛාවිපස්සනාවමසනඋප්පජ්ෙන්තී’’ති(පටි.ම.
1.57) – 

එවමාගතා නීතිවරණාදිපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනාකාරභූතා උමපක්ඛා, අයං 

සඞ්ොරුකපක්ො නාම. 

තත්ථ නීවරකණ පටිසඞ්ොති පඤ්ච නීතිවරණානි පහාතබ්බභාමවන

පටිසඞ්ඛාය, පරිග්ගමහත්වාති අත්මථො. සන්තිට්ඨනාති නීතිවරණානං
පහානාභිමුඛීභූතත්තා මතසං පහාමනපි අබයාපාරභාවූපගමමනන

මජ්ඣත්තතාය සන්තිට්ඨනා. සඞ්ොරුකපක්ොසූති නීතිවරණප්පහාමන
බයාපාරාකරමණන නීතිවරණසඞ්ඛාතානං සඞ්ඛාරානං උමපක්ඛනාසූති

අත්මථො. එස නමයො විතක්ෙවිචාරාදීසු උප්පාදාදීසු ච. තත්ථ උප්පාදන්ති

පුරිමකම්මපච්චයා ඛන්ධානං ඉධ උප්පත්තිමාහ. පවත්තන්ති

තථාඋප්පන්නස්ස පවත්තිං. නමත්තන්ති සබ්බම්පි මතභූමකං සඞ්ඛාරගතං

නිමත්තභාමවන උපට්ඨානමතො. ආයූහනන්ති ආයතිං පටිසන්ධිමහතුභූතං

කම්මං. පටිසන්ධින්තිආයතිංඋපපත්තිං.  තින්තියායගතියාසාපටිසන්ධි

මහොති. නබ්බත්තින්ති ඛන්ධානං නිබ්බත්තනං. උපපත්තින්ති

විපාකප්පවත්තිං. ජාතින්ති ෙරාදීනං පච්චයභූතං භවපච්චයා ොතිං. 

ජරා රණාදමයොපාකටාඑව. 

එත්ථ චඋප්පාදාදමයොපඤ්මචව සඞ්ඛාරුමපක්ඛාඤාණස්සවිසයවමසන

වුත්තා, මසසා මතසං මවවචනවමසන. නිබ්බත්ති ොතීති ඉදඤ්හි ද්වයං
උප්පාදස්ස මචව පටිසන්ධියා ච මවවචනං. ගති උපපත්ති චාති ඉදං ද්වයං

පවත්තස්ස, ෙරාදමයො නිමත්තස්සාති මවදිතබ්බං. නනු මචත්ථ චතූසු 

මග්ගවාමරසු ‘‘උප්පාද’’න්තිආදීනි පඤ්ච මූලපදානි, ‘‘ගතී’’තිආදීනි දස

මවවචනපදානීතිති පන්නරස පදානි වුත්තානි, ඡසු පන ඵලසමාපත්තිවාමරසු

පඤ්ච මූලපදාමනව වුත්තානි, තං කස්මාති මච? සඞ්ඛාරුමපක්ඛාය
තික්ඛභාමව සති කිමලසප්පහානසමත්ථස්ස මග්ගස්ස සබ්භාවමතො තස්සා

තික්ඛභාවදස්සනත්ථංමවවචනපමදහිසහදළ්හංකත්වාමූලපදානි වුත්තානි, 
ඵලස්ස නිරුස්සාහභාමවනසන්තසභාවත්තා මග්ගායත්තත්තාචමන්දභූතාපි
සඞ්ඛාරුමපක්ඛා ඵලස්ස පච්චමයො මහොතීති දස්සනත්ථං මූලපදාමනව
වුත්තානීතිතිමවදිතබ්බානි. 

තත්ථ ‘‘මසොතාපත්තිමග්ගපටිලාභත්ථායා’’තිආදීසු චතූසු මග්ගවාමරසු
සුඤ්ඤතානිමත්තප්පණිහිතමග්ගානං අඤ්ඤතමරො වුත්මතො. 

‘‘මසොතාපත්තිඵලසමාපත්තත්ථායා’’තිආදීසු චතූසු ඵලවාමරසු පන

අප්පණිහිතඵලසමාපත්ති මවදිතබ්බා. කස්මා? 
සුඤ්ඤතවිහාරසමාපත්තත්ථාය අනිමත්තවිහාරසමාපත්තත්ථායාති ඉතරාසං
ද්වින්නං ඵලසමාපත්තීනං විසුං වුත්තත්තා.
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336 

පටුන 

අනිච්චානුපස්සනාවුට්ඨානවමසන හි අනිමත්තමග්මගො, තමථව

ඵලසමාපත්තිකාමල අනිමත්තඵලසමාපත්ති, 

දුක්ඛානුපස්සනාවුට්ඨානවමසන අප්පණිහිතමග්ගඵලසමාපත්තිමයො, 
අනත්තානුපස්සනාවුට්ඨානවසඑන සුඤ්ඤතමග්ගඵලසමාපත්තිමයො
සුත්තන්තනමයන මවදිතබ්බා. එවඤ්චකත්වා සුඤ්ඤතාදිවිමමොක්ඛවමසන

මග්ගුප්පත්තිමහතුභූතා චතස්මසො, තථා අප්පණිහිතඵලසමාපත්තියා

චතස්මසො, සුඤ්ඤතවිහාරඅනිමත්තවිහාරවමසන ද්මවති දස

සඞ්ඛාරුමපක්ඛාවිපස්සනාපඤ්ඤා වුත්තා, සමථසඞ්ඛාරුමපක්ඛා පන 
අප්පනාවීථියාආසන්නපුබ්බභාමගබලප්පත්තංභාවනාමයඤාණං. 

යා පන ‘‘යස්මං සමමය කාමාවචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං මහොති 

උමපක්ඛාසහගත’’න්ති (ධ. ස. 150) එවමාගතා අදුක්ඛමසුඛසඤ්ඤිතා

උමපක්ඛා, අයං කවදනුකපක්ො නාම. 

යා‘‘යදත්ථියංභූතං, තංපෙහති, උමපක්ඛංපටිලභතී’’ති(ම.නි. 3.71; 

අ. නි. 7.55) එවමාගතා විචිනමන මජ්ඣත්තභූතා උමපක්ඛා, අයං 

විපස්සනුකපක්ො නාම. 

තත්ථ යදත්ථියං භූතන්තිඛන්ධපඤ්චකං, තංමුඤ්චිතුකමයතාඤාමණන

පෙහති. උකපක්ෙං පටි භතීති දිට්ඨමසොවත්තිකත්තයස්ස සප්පස්ස 

ලක්ඛණවිචිනමන විය දිට්ඨලක්ඛණත්තයස්ස ඛන්ධපඤ්චකස්ස
සඞ්ඛාරලක්ඛණවිචිනමන උමපක්ඛංපටිලභතීතිඅත්මථො. 

යා පන ඡන්දාදීසු මයවාපනමකසු ආගතා සහොතානං

සමප්පවත්තිමහතුභූතා උමපක්ඛා, අයං තත්ර ජ්ෙත්තුකපක්ො නාම. 

යා‘‘උමපක්ඛමකොචවිහරතී’’ති(දී.නි.1.230; ධ.ස.163) එවමාගතා 

අග්ගසුමඛපිතස්මංඅපක්ඛපාතෙනනීතිඋමපක්ඛා, අයං ොනුකපක්ො නාම. 

යා පන ‘‘උමපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣාන’’න්ති (දී.නි. 1.232; 

ධ. ස. 165) එවමාගතා සබ්බපච්චනීතිකපරිසුද්ධා පච්චනීතිකවූපසමමනපි

අබයාපාරභූතාඋමපක්ඛා, අයං පාරිසුද්ධුකපක්ො නාම. 

තත්ථඡළඞ්ගුමපක්ඛාචබ්රහ්මවිහාරුමපක්ඛාච මබොජ්ඣඞ්ගුමපක්ඛාච
තත්රමජ්ඣත්තුමපක්ඛා ච ඣානුමපක්ඛා ච පාරිසුද්ධුමපක්ඛා ච අත්ථමතො
එකාතත්රමජ්ඣත්තුමපක්ඛාවමහොති.මතනමතනඅවත්ථාමභමදනපනස්සා
අයං මභමදො එකස්සපි සමතො සත්තස්ස
කුමාරයුවමථරමසනාපතිරාොදිවමසන මභමදො විය. තස්මා තාසු යත්ථ 

ඡළඞ්ගුමපක්ඛා, න තත්ථ මබොජ්ඣඞ්ගුමපක්ඛාදමයො. යත්ථ වා පන

මබොජ්ඣඞ්ගුමපක්ඛා, න තත්ථඡළඞ්ගුමපක්ඛාදමයොමහොන්තීතිමවදිතබ්බා.

යථා මචතාසං අත්ථමතො එකීභාමවො, එවං 
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සඞ්ඛාරුමපක්ඛාවිපස්සනුමපක්ඛානම්පි. පඤ්ඤා එව හි සා කිච්චවමසන
ද්විධා භින්නා. යථා හි පුරිසස්ස සායං මගහං පවිට්ඨං සප්පං අෙපදදණ්ඩං

ගමහත්වා පරිමයසමානස්සතංථුසමකොට්ඨමකනිපන්නංදිස්වා‘‘සප්මපොනු

මඛො, මනො’’ති අවමලොමකන්තස්ස මසොවත්තිකත්තයං දිස්වා

නිබ්මබමතිකස්ස ‘‘සප්මපො, නසප්මපො’’ති විචිනමනමජ්ඣත්තතා මහොති, 
එවමමවයාආරද්ධවිපස්සකස්සවිපස්සනාඤාමණන ලක්ඛණත්තමයදිට්මඨ

සඞ්ඛාරානං අනිච්චභාවාදිවිචිනමන මජ්ඣත්තතා උප්පජ්ෙති, අයං 

විපස්සනුකපක්ො. යථා පන තස්ස පුරිසස්ස අෙපමදන දණ්මඩන ගාළ්හං

සප්පං ගමහත්වා ‘‘කින්තාහං ඉමං සප්පං අවිමහමඨන්මතො අත්තානඤ්ච 

ඉමනා අඩංසාමපන්මතො මුඤ්මචයය’’න්ති මුඤ්චනාකාරමමව පරිමයසමතො

ගහමණ මජ්ඣත්තතා මහොති, එවමමව යා ලක්ඛණත්තයස්ස දිට්ඨත්තා

ආදිත්මතවියතමයොභමවපස්සමතො සඞ්ඛාරග්ගහමණ මජ්ඣත්තතා, අයං 

සඞ්ොරුකපක්ො. ඉතිවිපස්සනුමපක්ඛායසිද්ධාය සඞ්ඛාරුමපක්ඛාපිසිද්ධාව
මහොති. ඉමනා පමනසා විචිනනගහමණසු මජ්ඣත්තසඞ්ඛාමතන කිච්මචන
ද්විධා භින්නා. වීරියුමපක්ඛා පන මවදනුමපක්ඛා ච අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච 

අවමසසාහිචඅත්ථමතොභින්නාඑවාති. 

ඉමාසං පන දසන්නම්පි උමපක්ඛානං භූමපුග්ගලාදිවමසන විභාමගො 

තත්ථ තත්ථ වුත්තනමයමනව මවදිතබ්මබොති දස්මසන්මතොආහ ‘‘එව යං 

දසවිධාපී’’තිආදි. තත්ථ භූමපුග්  චිත්තාරම් ණකතොති ‘‘ඡළඞ්ගුමපක්ඛා

කාමාවචරා, බ්රහ්මවිහාරුමපක්ඛා රූපාවචරා’’ති එවමාදිනා භූමකතො. 

‘‘ඡළඞ්ගුමපක්ඛා ඛීණාසවස්මසව, බ්රහ්මවිහාරුමපක්ඛා තිණ්ණම්පි 

පුථුජ්ෙනමසක්ඛාමසක්ඛාන’’න්ති එවමාදිනා පුග්  කතො. ‘‘ඡළඞ්ගුමපක්ඛා

මසොමනස්සුමපක්ඛාසහගතචිත්තසම්පයුත්තා’’තිආදිනා චිත්තකතො. 

‘‘ඡළඞ්ගුමපක්ඛා ඡළාරම්මණා, බ්රහ්මවිහාරුමපක්ඛා 

ධම්මාරම්මණා’’තිආදිනා ආරම් ණකතො. 

ෙන්ධසඞ් හඑෙක්ෙණකුස ත්තිෙසඞ්කෙපවකසනාති ‘‘මවදනුමපක්ඛා 

මවදනාක්ඛන්මධන සඞ්ගහිතා, ඉතරා නව සඞ්ඛාරක්ඛන්මධනා’’ති 

ෙන්ධසඞ් හවකසන. ඡළඞ්ගුමපක්ඛා 
බ්රහ්මවිහාරමබොජ්ඣඞ්ගඣානපාරිසුද්ධිතත්රමජ්ඣත්තුමපක්ඛා ච අත්ථමතො

එකා, තස්මා එකක්ඛමණ තාසු එකාය සති න ඉතරා, තථා 

සඞ්ඛාරුමපක්ඛාවිපස්සනුමපක්ඛාපි මවදිතබ්බා, මවදනාවීරියුමපක්ඛානං

එකක්ඛමණ සියා උප්පත්තීති එවං එෙක්ෙණවකසන. ඡළඞ්ගුමපක්ඛා

අබයාකතා, බ්රහ්මවිහාරුමපක්ඛා කුසලාබයාකතා, තථා මසසා, 

මවදනුමපක්ඛා පන සියා අකුසලාපීති එවං කුස ත්තිෙවකසන. දසමපතා
සඞ්මඛපමතො චත්තාමරොව ධම්මා 

වීරියමවදනාතත්රමජ්ඣත්තතාඤාණවමසනාතිඑවං සඞ්කෙපවකසන. 

ඉදානි ඉධාධිප්මපතාය ඣානුමපක්ඛාය ලක්ඛණාදිං නිද්ධාමරත්වා 

දස්මසන්මතො ආහ ‘‘ ක්ෙණාදිකතො පනා’’තිආදි. තත්ථ අනාකභො රසාති
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පණීතසුමඛපි තස්මං අවනතිපටිපක්ඛකිච්චාති අත්මථො. 

අබයාපාරපච්චුපට්ඨානාතිසතිපිසුඛපාරමප්පත්තියං තස්මංසුමඛඅබයාවටා

හුත්වාපච්චුපතිට්ඨති, සම්පයුත්තානංවාතත්ථ අබයාපාරංපච්චුපට්ඨමපතීති
අත්මථො. සම්පයුත්තධම්මානං මඛොභං උප්පිලවඤ්ච ආවහන්මතහි

විතක්කාදීහි අභිභූතත්තා අපරිබයත්තං තත්ථ තත්රමජ්ඣත්තතාය කිච්චං, 

තදභාවමතො ඉධ පරිබයත්තන්ති ආහ ‘‘අපරිබයත්තකිච්චකතො’’ති.

මතමනවාහ‘‘අපරිබයත්තං හී’’තිආදි. 

ඉදාන සකතො ච සම්පජාකනොති එත්ථ ‘‘වුච්චතී’’ති අජ්ඣාහරිතබ්බං. 

සරතීති ඉමනා ‘‘සමතො’’ති පදස්ස කත්තුසාධනතමාහ. සම්පජානාතීති

සම්මමදව පොනාති. පුග් ක නාති පුග්ගලාධිට්ඨාමනන. සරණං චින්තනං

උපට්ඨානං ලක්ඛණමමතිස්සාති සරණ ක්ෙණා. සම්මුස්සනපටිපක්මඛො 

අසම්මුස්සනං කිච්චං එතිස්සාති අසම්මුස්සනරසා. කිමලමසහි ආරක්ඛා

හුත්වා පච්චුපතිට්ඨති, තමතො වා ආරක්ඛං පච්චුපට්ඨමපතීති 

ආරක්ෙපච්චුපට්ඨානා. අසම්මුය්හනං සම්මමදව පොනනං, 
සම්මමොහපටිපක්මඛො වා අසම්මමොමහො ලක්ඛණමමතස්සාති 

අසම්ක ොහ ක්ෙණං. තීරණං කිච්චස්සපාරගමනං. පවිචකයො වීමංසා.කාමං 

උපචාරජ්ඣානාදිං උපාදාය පඨමදුතියජ්ඣානානිපි සුඛුමාමනව, ඉමං පන

උපරිමජ්ඣානංඋපාදාය ‘‘ඔළාරිෙත්තාපනකතසංොනාන’’න්තිවුත්තං, 
සා ච ඔළාරිකතා විතක්කාදිථූලඞ්ගතාය මවදිතබ්බා. මකචි

‘‘බහුමචතසිකතායා’’ති ච වදන්ති. භූමයං විය පුරිසස්සාති පුරිසස්ස භූමයං

ගති වියාති වුත්තං මහොති.  ති සුො කහොතීති මතසු ඣාමනසු ගති සුඛා

මහොති. අබයත්තං තත්ථ සතිසම්පජඤ්ඤකිච්චන්ති ‘‘ඉදං නාම දුක්කරං 

කරීයතී’’ති වත්තබ්බස්ස අභාවමතො වුත්තං. ඔළාරිෙඞ් ප්පහාකනන පන 

සුඛු ත්තාති අයමත්මථො කාමං දුතියජ්ඣාමනපි සම්භවති, තථාපි
මයභුමයයන අවිප්පමයොගීභාමවනවත්තමාමනසුපීතිසුමඛසුපීතිසඞ්ඛාතස්ස
ඔළාරිකඞ්ගස්ස පහාමනන සුඛුමතාය ඉධ සාතිසමයො

සතිපඤ්ඤාබයාපාමරොති වුත්තං ‘‘පුරිසස්සා’’තිආදි. මධනුං පිවතීති 

කධනුපක ො, මධනුයා ඛීරං පිවන්මතොති වුත්තං මහොති. පුනකදව පීතිං

උප ච්කඡයයාති හානභාගයං ඣානං සියා, දුතියජ්ඣානමමව

සම්පජ්මෙයයාති අත්මථො. මතනාහ ‘‘පීතිසම්පයුත්තක ව සියා’’ති. ඉදඤ්ච

අති ධුරං සුෙන්ති තතියජ්ඣාමන සුඛං සන්ධායාහ, අතිමධුරතා චස්ස

පහාමසොදගයසභාවාය පීතියා අභාමවමනව මවදිතබ්බා. ඉදන්ති ‘‘සමතො

සම්පොමනො’’ති පදද්වයං. 

සුෙඤ්ච ොකයන පටිසංකවකදසින්ති එත්ථ කථමාමභොමගන විනා

සුඛපටිසංමවදනාති ආහ ‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදි. යස්මා තස්ස නාමකාමයන

සම්පයුත්තං සුඛං, තස්මා එතමත්ථං දස්මසන්මතො ‘‘සුඛඤ්ච කාමයන

පටිසංමවමදසි’’න්තිආහාතිමයොමෙතබ්බං.අයංපමනත්ථසඞ්මඛපත්මථො– 

‘‘සුඛං මවදයාමී’’ති එවමාමභොමග අසතිපි නාමකාමයන මචතසිකසුඛං, 
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පටුන 

කායිකසුඛමහතුරූපසමුට්ඨාපමනන කායිකසුඛඤ්ච ඣානසමඞ්ගී

පටිසංමවමදතීතිවුච්චතීති. තස්සාතිඣානසමඞ්ගමනො. යංවාතන්තියං වා

තං යථාවුත්තං නාමකායසම්පයුත්තං සුඛං. තංසමුට්ඨාකනනාති තමතො
සමුට්ඨිමතන අතිපණීමතන රූමපන අස්ස ඣානසමඞ්ගමනො රූපකාමයො

යස්මා ඵුමටො, තස්මා එතමත්ථං දස්මසන්මතොති සම්බන්ධිතබ්බං. යස්සාති

රූපකායස්ස. ඵුටත්තාති බයාපිතත්තාති අත්මථො. යථා හි උදමකන

ඵුට්ඨසරීරස්ස තාදිමස මඵොට්ඨබ්මබ ඵුට්මඨ සුඛං උප්පජ්ෙති, එවං එමතහි

ඣානචිත්තසමුට්ඨිමතහි රූමපහි ඵුට්ඨසරීරස්ස. ොනා වුට්ඨිකතොපීති

ඣානම්හා වුට්ඨිමතොපි. සුෙං පටිසංකවකදයයාති චිත්තසමුට්ඨිතරූමපහි 
අවමසසතිසමුට්ඨිතරූපසඞ්ඝට්ටමනනඋප්පන්නකායවිඤ්ඤාමණනකායිකං

සුඛං පටිසංමවමදයය. එත ත්ථන්ති වුත්තනමයන 

මචතසිකකායිකසුඛපටිසංමවදනසඞ්ඛාතංඅත්ථං. 

යන්ති මහතුඅත්මථ නිපාමතො, යස්මාති අත්මථො. මතනාහ 

‘‘යංොනකහතූ’’ති. ආචික්ෙන්තීතිආදීනි පදානි කිත්තනත්ථානීතිති

අධිප්පාමයනාහ ‘‘පසංසන්තීති අධිප්පාකයො’’ති. කින්තීති 

පසංසනාකාරපුච්ඡා. සුෙපාරමප්පත්කතතිසුඛස්සපරමං පරියන්තං පත්මත. 

සුොභිසඞ්ක නාතිසුඛස්මංආලමයන. එදිමසසුඨාමනසුසතිග්ගහමණමනව
සම්පෙඤ්ඤම්පි ගහිතං මහොතීති ඉධ පාළියං සතියා එව ගහිතත්තා එවං

උපට්ඨිතස්සතිතාය සතිමා ඉච්මචව වුත්තං, සම්පොමනොති මහට්ඨා 

වුත්තත්තා වා. අසංකිලිට්ඨන්ති කිමලමසහි අසම්මස්සත්තා අසංකිලිට්ඨං.

ඣානක්ඛමණ නිප්පරියායමතො මචතසිකසුඛමමව ලබ්භතීති ‘‘සුෙං

නා ොකයන පටිසංකවකදතී’’ති වුත්තං. තතියන්ති  ණනානුපුබ්බකතො

තතියන්තිආදිමහට්ඨාවුත්තනයානුසාමරන මවදිතබ්බං. 

තතියජ්ඣානකථානිට්ඨිතා.
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චතුත්ථජ්ොනෙථා 

‘‘පුබ්කබවා’’ති වුත්තත්තා ‘‘ෙදාපනකනසංපහානංකහොතී’’ති මචොදනං

සමුට්ඨාමපත්වා ආහ ‘‘චතුන්නං ොනානං උපචාරක්ෙකණ’’ති. එවං

මවදිතබ්බන්ති සම්බන්මධො. පහානක්ෙක න අවුත්තානන්ති එත්ථ 

පහානක්ෙක ො නාම පහායකධම්මානං උප්පත්තිපටිපාටි. මතන පන 

වුච්චමාමන ‘‘දුක්ඛං මදොමනස්සං සුඛං මසොමනස්ස’’න්ති වත්තබ්බං සියා, 

කස්මා ඉමතො අඤ්ඤථා වචනන්ති ආහ ‘‘ඉන්ද්රියවිභඞ්ක ’’තිආදි. 

උද්කදසක්ෙක නාති ‘‘සුඛින්ද්රියං දුක්ඛින්ද්රියං මසොමනස්සින්ද්රියං

මදොමනස්සින්ද්රිය’’න්තිඑවං පවත්තඋද්මදසක්කමමන. 

අථ කස්මා ඣාමනස්මවව නිමරොමධො වුත්මතොති සම්බන්මධො. ෙත්ථ

චුප්පන්නං දුක්ඛින්ද්රියන්ති අත්තමනො පච්චමයහි උප්පන්නං අවික්ඛම්භිතං

දුක්ඛින්ද්රියං. ෙත්ථ ච අපරිකසසං නරුජ්ෙතීති නිමරොධට්ඨානං

නිමරොධකාරණං පුච්ඡති. මතන ෙත්ථාති පුච්ඡාය එත්ථාති විස්සජ්ෙමනපි
මහතුම්හි භුම්මවචනං දට්ඨබ්බං.ඣානානුභාවනිමත්තඤ්හි අනුප්පජ්ෙන්තං

දුක්ඛින්ද්රියං අපරිමසසං නිරුජ්ඣතීති වුත්තං. අතිසයනකරොකධො සුට්ඨු

පහානං උජුපටිපක්මඛන වූපසමමො. නකරොකධො පහානමත්තං. 

නානාවජ්ජකනති මයන ආවජ්ෙමනන අප්පනාවීථි, තමතො භින්නාවජ්ෙමන

අමනකාවජ්ෙමන වා. අප්පනාවීථියඤ්හි උපචාමරො එකාවජ්ෙමනො, ඉතමරො
අමනකාවජ්ෙමනො අමනකක්ඛත්තුං පවත්තනමතො. විසමනිසජ්ොය 

උප්පන්නකිලමමථො විස ාසනුපතාකපො. පීතිඵරකණනාති පීතියා 
ඵරණරසත්තා පීතිසමුට්ඨානානං වා පණීතරූපානං කායස්ස බයාපනමතො

වුත්තං. මතනාහ ‘‘සබ්කබො ොකයො සුකෙොක්ෙන්කතො කහොතී’’ති.
පණීතරූපඵුට්ඨසරීරස්ස සුමඛොක්කන්තකායත්තා කුමතො දුක්ඛුප්පත්ති

විසමාසනුපතාපාදිනාති ආහ ‘‘පටිපක්කෙන අවිහතත්තා’’ති. 

විතක්ෙවිචාරපච්චකයපීති පි-සද්මදො අට්ඨානප්පයුත්මතො, මසො

‘‘පහීනස්සා’’ති එත්ථ ආමනත්වා සම්බන්ධිතබ්මබො. පහීනස්සපි

කදො නස්සින්ද්රියස්සාතිඉදඤ්ච‘‘සියා උප්පත්තී’’තිඉමනාසම්බන්ධිතබ්බං. 

එතන්ති මදොමනස්සින්ද්රියං. ‘‘උප්පජ්ෙතී’’ති ඉමනා සම්බන්මධො. ‘‘තස්ස

මය්හං අතිචිරං විතක්කයමතො විචාරයමතො කාමයොපි කිලම, චිත්තම්පි

ඌහඤ්ඤී’’ති වචනමතො කායචිත්තමඛදානං විතක්කවිචාරපච්චයතා

මවදිතබ්බා. විතක්ෙවිචාරභාකවතිඑත්ථ ‘‘උප්පජ්ෙතිමදොමනස්සින්ද්රිය’’න්ති

ආමනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. තත්ථස්ස සියා උප්පත්තීති තත්ථ
දුතියජ්ඣානූපචාමර අස්ස පහීනස්සපි මදොමනස්සින්ද්රියස්ස උප්පත්ති
භමවය්ය. 

එත්ථ ච යමදමක වදන්ති ‘‘තත්ථස්ස සියා උප්පත්තීති වදන්මතන 

ඣානලාභීනම්පි මදොමනස්සුප්පත්ති අත්ථීති දස්සිතං මහොති, මතන ච
අනීතිවරණසභාමවො මලොමභො විය මදොමසොපි අත්ථීති දීමපති.න හි මදොමසන
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විනා මදොමනස්සං පවත්තති, න මචත්ථ පට්ඨානපාළියා විමරොමධො
චින්මතතබ්මබො. යස්මා තත්ථ පරිහීනජ්ඣානං ආරම්මණං කත්වා

පවත්තමානං මදොමනස්සං දස්සිතං, අපරිහීනජ්ඣානං ආරම්මණං කත්වා
උප්පජ්ෙමානස්ස මදොමනස්සස්ස අසම්භවමතො ඣානලාභීනං සබ්බමසො 
මදොමනස්සංනුප්පජ්ෙතීතිචනසක්කා වත්තුං අට්ඨසමාපත්තිලාභිමනොඅපි

තස්සඋප්පන්නත්තා, නමහවමඛොමසොපරිහීනජ්ඣාමනො අමහොසී’’ති, තං

අයුත්තං අනීතිවරණසභාවස්ස මදොමනස්සස්ස අභාවමතො. යදි සියා, 

රූපාරූපාවචරසත්තානම්පිඋප්පජ්මෙයය, නචඋප්පජ්ෙති.තථාහිආරුප්මප 
කාමච්ඡන්දනීතිවරණං පටිච්ච ථිනමද්ධනීතිවරණං උද්ධච්චනීතිවරණං 

අවිජ්ොනීතිවරණන්තිආදීසු බයාපාදකුක්කුච්චනීතිවරණානි අනුද්ධටානි, න
මචත්ථ අනීතිවරණතාපරියාමයො කාමච්ඡන්දාදීනම්පි අනීතිවරණානංමයව
නීතිවරණසදිසතාය නීතිවරණපරියායස්ස වුත්තත්තා. යං පන වුත්තං

‘‘අට්ඨසමාපත්තිලාභිමනො අපි තස්ස උප්පන්නත්තා’’ති, තම්පි අකාරණං
උප්පජ්ෙමාමනන ච මදොමනස්මසන ඣානමතො පරිහායනමතො. ලහුමකන
පන පච්චමයන පරිහීනං තාදිසා නං අප්පකසිමරමනව පටිපාකතිකං

කමරොන්තීති දට්ඨබ්බං. ‘‘තත්ථස්ස සියා උප්පත්තී’’ති ඉදං පන
පරිකප්පනවචනංඋපචාරක්ඛමණමදොමනස්සස්ස අප්පහීනභාවදස්සනත්ථං.

තථා හි වුත්තං ‘‘න ත්කවව අන්කතොඅප්පනාය’’න්ති. යදි පන තදා

මදොමනස්සං උප්පජ්මෙයය, පඨමජ්ඣානම්පිස්ස පරිහීනමමවාති දට්ඨබ්බං.

පහීනම්පි මසොමනස්සින්ද්රියං පීති වියන දූමරතිකත්වා ‘‘ආසන්නත්තා’’ති
වුත්තං. නානාවජ්ෙනූපචාමරපහීනම්පිපහානඞ්ගංපටිපක්මඛනඅවිහතත්තා
අන්තරන්තරා උප්පජ්මෙයය වාති ඉමමත්ථං දස්මසන්මතො 

‘‘අප්පනාප්පත්තායා’’තිආදිමාහ.තාදිසායආමසවනාය ඉච්ඡිතබ්බත්තායථා

මග්ගවීථිමතොපුබ්මබද්මවතමයොෙවනවාරාසදිසානුපස්සනාව පවත්තන්ති, 
එවමධාපි අප්පනාවාරමතො පුබ්මබ ද්මව තමයො ෙවනවාරා
උමපක්ඛාසහගතාව පවත්තන්තීතිවදන්ති. 

ස ාහරීති සමාමනසි, සඞ්ගමහත්වා අභාසීති අත්මථො. සුඛු ාති

සුඛදුක්ඛානි විය අමනොළාරිකත්තා අවිභූතතාය සුඛුමා, තමතො එව

අනුමනිතබ්බසභාවත්තා දුබ්බිඤ්කඤයයා. දුට්ඨස්සාති දුට්ඨපමයොගස්ස, 

දුද්දමස්සාති අත්මථො. සක්ො කහොති එසා  ාහයිතුන්ති

අඤ්ඤාමපොහනනමයන සක්කා ගාහයිතුන්ති අධිප්පාමයො. අදුක්ෙ සුොය

කචකතොවිමුත්තියාති ඉදමමව චතුත්ථං ඣානං දට්ඨබ්බං. 

පච්චයදස්සනත්ථන්ති අධිගමස්ස උපායභූතපච්චයදස්සනත්ථං. මතනාහ 

‘‘දුක්ෙප්පහානාදකයො හි තස්සා පච්චයා’’ති. දුක්ෙප්පහානාදකයොති ච

මසොපචාරා පඨමජ්ඣානාදමයොමවත්ථ අධිප්මපතා. පහීනාති වුත්තාති 

‘‘පඤ්චන්නං ඔරම්භාගයානං සංමයොෙනානං පරික්ඛයා’’ති (ම. නි. 3.147; 

සං.නි. 5.1021) වුත්තත්තා. එතාතිසුඛාදමයොමවදනා. සුෙං කසො නස්සස්ස 

පච්චකයොති වසනගන්ධාමලපනපුප්ඵාභරණසමාමලපනාදිනිබ්බත්තං

කායිකසුඛං මසොමනස්සස්ස පච්චමයො. ‘‘සුඛාය මඛො, ආවුමසො විසාඛ
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මවදනාය, රාගානුසමයො අනුමසතී’’ති (ම. නි. 1.465) වචනමතො ආහ 

‘‘කසො නස්සං රා ස්ස පච්චකයො’’ති. ‘‘දුක්ඛාය මඛො, ආවුමසො විසාඛ, 

මවදනාය පටිඝානුසමයො අනුමසතී’’ති වචනමතො වුත්තං ‘‘කදො නස්සං

කදොසස්සපච්චකයො’’ති. සුොදිඝාකතනාතිසුඛාදීනංපහාමනන. 

අදුක්ෙ සුෙන්ති එත්ථන දුක්ඛන්ති අදුක්ඛං, දුක්ඛවිදූරං. යස්මා තත්ථ

දුක්ඛංනත්ථි, තස්මාවුත්තං ‘‘දුක්ොභාකවනා’’ති. අසුෙන්තිඑත්ථාපි එමසව

නමයො. එකතනාති දුක්ඛසුඛපටික්මඛපවචමනන. පටිපක්ෙභූතන්ති ඉදං ඉධ

තතියමවදනාය දුක්ඛාදීනං සමතික්කමවමසන පත්තබ්බත්තා වුත්තං, න
කුසලාකුසලානං විය උජුවිපච්චනීතිකතාය. 

ඉට්ඨානට්ඨවිපරීතානුභවන ක්ෙණාති ඉට්ඨානිට්ඨවිපරීතස්ස 

මජ්ඣත්තාරම්මණස්ස, ඉට්ඨානිට්ඨවිපරීතං වා මජ්ඣත්තාකාමරන

අනුභවනලක්ඛණා. තමතො එව  ජ්ෙත්තරසා. අවිභූතපච්චුපට්ඨානාති
සුඛදුක්ඛානි විය න විභූතාකාරා පිට්ඨිපාසාමණ මගගතමග්මගො විය මතහි
අනුමාතබ්බාවිභූතාකාමරොපට්ඨානා. සුඛනිමරොමධො නාම ඉධ

චතුත්ථජ්ඣානූපචාමරො, මසො පදට්ඨානං එතිස්සාති සුෙනකරොධපදට්ඨානා.

උකපක්ොසතිපාරිසුද්ධින්තිපුරිමපමද උත්තරපදමලොමපමනතංසමාසපදන්ති

ආහ ‘‘උකපක්ොය ජනතසතිපාරිසුද්ධි’’න්ති.සබ්බපච්චනීතිකධම්මපරිසුද්ධාය
පච්චනීතිකසමමනපි අබයාවටාය පාරිසුද්ධුමපක්ඛාය වත්තමානාය
චතුත්ථජ්ඣාමනසතිසම්පහංසනපඤ්ඤාවිය සුපරිසුද්ධාසුවිසදාචමහොතීති

ආහ ‘‘සතියා පාරිසුද්ධි, සා උකපක්ොය ෙතා න අඤ්කඤනා’’ති. යදි

තත්රමජ්ඣත්තතා ඉධ ‘‘උමපක්ඛා’’ති අධිප්මපතා, කථං සතිමයව

පාරිසුද්ධාති වුත්තාති ආහ ‘‘න කෙව ’’න්තිආදි. සතිසීකසනාති සතිං

උත්තමඞ්ගං කත්වා, පධානංකත්වාතිවුත්තංමහොති. 

එවමපි කස්මා ඉමධව සති ‘‘උමපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධී’’ති වුත්තාති 

අනුමයොගං සන්ධාය ‘‘තත්ථ කිඤ්චාපී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ මහට්ඨා තීසු
ඣාමනසු විජ්ෙමානායපි තත්රමජ්ඣත්තතාය පච්චනීතිකාභිභවනමතො 

සහායපච්චයමවකල්ලමතො ච අපාරිසුද්ධි, තථා තංසම්පයුත්තානං

තදභාවමතො ඉධ පාරිසුද්ධීති ඉමමත්ථං උපමාවමසන දස්මසතුං ‘‘යථා 

පනා’’තිආදි වුත්තං. සූරියප්පභාභිභවාති සූරියප්පභාය අභිභුයයමානත්තා.
අතික්ඛතායචන්දමලඛා විය රත්තිපිමසොම්මසභාවාසභාගායරත්තියමමවච
චන්දමලඛා සමුජ්ෙලතීති සා තස්සා සඞ්ගය්හතීති දස්මසන්මතො 

‘‘කසොම් භාකවනචඅත්තකනොඋපොරෙත්කතන වාසභා ායරත්තියා’’ති
ආහ.මසසමමත්ථඋත්තානත්ථමමව. 

චතුත්ථජ්ඣානකථානිට්ඨිතා. 

පුබ්කබනවාසෙථා 
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12. රූපවිරාගභාවනාවමසන පවත්තං චතුබ්බිධම්පි අරූපජ්ඣානං 

චතුත්ථජ්ඣානසඞ්ගහමමවාති ආහ ‘‘චත්තාරි ොනානී’’ති. යුත්තං තාව
චිත්මතකග්ගතා භමවොක්කමනත්ථතා විය විපස්සනාපාදකතාපි චතුන්නං

ඣානානං සාධාරණාති මතසං වමසන ‘‘චත්තාරි ඣානානීති’’ති වචනං, 
අභිඤ්ඤාපාදකතා පන නිමරොධපාදකතා ච චතුත්ථස්මසව ඣානස්ස

ආමවණිකා, සා කථං චතුන්නං ඣානානං සාධාරණා වුත්තාති? 
පරම්පරාධිට්ඨානභාවමතො. පදට්ඨානපදට්ඨානම්පි හි පදට්ඨානන්ත්මවව

වුච්චති, කාරණකාරණම්පිකාරණන්ති යථා ‘‘තිමණහි භත්තං සිද්ධ’’න්ති.
එවඤ්ච කත්වා පමයොෙනනිද්මදමස අට්ඨසමාපත්තිග්ගහණං සමත්ථිතං

මහොති. චිත්කතෙග් තත්ථානීති ඉත්තසමාධත්ථානි, 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ථානීතිති අත්මථො. චිත්මතකග්ගතාසීමසන හි

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාමරො වුත්මතො, සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසවවමසන මචතං

වුත්තං. මතනාහ ‘‘එෙග් චිත්තා සුෙං දිවසං විහරිස්සා ා’’ති. 

භකවොක්ෙ නත්ථානීති භමවසු නිබ්බත්තිඅත්ථානි. සත්තාහං 

නිමරොධසමාපත්තියාසමාපජ්ෙනමතොආහ ‘‘සත්තාහංඅචිත්තො හුත්වා’’ති.

කස්මා පන සත්තාහමමව නිමරොධං සමාපජ්ෙන්තීති? 

තථාකාලපරිච්මඡදකරණමතො, තඤ්චමයභුමයයනආහාරූපජීවීනංසත්තානං 
උපාදින්නකප්පවත්තස්සඑකදිවසංභුත්තාහාරස්සසත්තාහමමවයාපනමතො. 

කා (විසුද්ධි. 2.867-868) පනායං නිමරොධසමාපත්ති නාම, මක තං 

සමාපජ්ෙන්ති, මක න සමාපජ්ෙන්ති, කත්ථ සමාපජ්ෙන්ති, කස්මා

සමාපජ්ෙන්ති, කථඤ්චස්සා සමාපජ්ෙනං මහොතීති? වුච්චමත – තත්ථ ො

පනායං නකරොධස ාපත්ති නා ාති යා අනුපුබ්බනිමරොධවමසන

චිත්තමචතසිකානං ධම්මානං අප්පවත්ති. කෙ තං ස ාපජ්ජන්ති, කෙ න

ස ාපජ්ජන්තීති සබ්මබපි පුථුජ්ෙනමසොතාපන්නසකදාගාමමනො

සුක්ඛවිපස්සකා ච අනාගාමඅරහන්මතො න සමාපජ්ෙන්ති, 
අට්ඨසමාපත්තිලාභිමනො පන අනාගාමමනො ඛීණාසවා ච සමාපජ්ෙන්ති. 

ෙත්ථ ස ාපජ්ජන්තීති පඤ්චමවොකාරභමව. කස්මා? 

අනුපුබ්බසමාපත්තිසබ්භාවමතො. චතුමවොකාරභමව පන පඨමජ්ඣානාදීනං

උප්පත්තිමයව නත්ථි, තස්මා න සක්කා තත්ථ සමාපජ්ජිතුං. ෙස් ා

ස ාපජ්ජන්තීති සඞ්ඛාරානං පවත්තිමභමද උක්කණ්ඨිත්වා ‘‘දිට්ඨධම්මම

අචිත්තකා හුත්වා නිමරොධං නිබ්බානං පත්වා සුඛං විහරිස්සාමා’’ති. 

ෙථඤ්චස්සා ස ාපජ්ජනං කහොතීති සමථවිපස්සනාවමසන උස්සක්කිත්වා
කතපුබ්බකිච්චස්ස මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං නිමරොධයමතො එවමස්සා

සමාපජ්ෙනං මහොති. මයො හි සමථවමසමනව උස්සක්කති, මසො
මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං පත්වා තිට්ඨති. මයොපි 

විපස්සනාවමසමනවඋස්සක්කති, මසො ඵලසමාපත්තිං පත්වාතිට්ඨති. මයො
පන උභයවමසමනව උස්සක්කිත්වා මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

නිමරොමධති, මසොතංසමාපජ්ෙතීතිඅයමමත්ථ සඞ්මඛමපො. 
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අයං පන විත්ථාමරො – ඉධ භික්ඛු නිමරොධං සමාපජ්ජිතුකාමමො
පඨමජ්ඣානංසමාපජ්ජිත්වාවුට්ඨායතත්ථසඞ්ඛාමරඅනිච්චමතො දුක්ඛමතො
අනත්තමතො විපස්සති. විපස්සනා ච පමනසා තිවිධා 
සඞ්ඛාරපරිග්ගණ්හනකවිපස්සනා ඵලසමාපත්තිවිපස්සනා

නිමරොධසමාපත්තිවිපස්සනාති. තත්ථ සඞ්ොරපරිග් ණ්හනෙවිපස්සනා 
මන්දා වා තික්ඛා වා මග්ගස්ස පදට්ඨානං මහොතිමයව. 

ඵ ස ාපත්තිවිපස්සනා තික්ඛාව වට්ටති මග්ගභාවනාසදිසා. 

නකරොධස ාපත්තිවිපස්සනා පනනාතිමන්දනාතිතික්ඛා වට්ටති, තස්මා එස
නාතිමන්දාය නාතිතික්ඛාය විපස්සනාය මත සඞ්ඛාමර විපස්සති. තමතො

දුතියජ්ඣානං…මප.… තමතොවිඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමාපජ්ජිත්වාවුට්ඨාය
තත්ථසඞ්ඛාමරතමථවවිපස්සති.අථආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජිත්වා
වුට්ඨාය චතුබ්බිධං පුබ්බකිච්චං කමරොති නානාබද්ධඅවිමකොපනං 
සඞ්ඝපතිමානනංසත්ථුපක්මකොසනංඅද්ධානපරිච්මඡදන්ති. 

තත්ථ නානාබද්ධඅවිකෙොපනන්තියංඉමනා භික්ඛුනාසද්ධිංඑකාබද්ධං

න මහොති, නානාබද්ධං හුත්වා ඨිතං පත්තචීවරං වා මඤ්චපීඨං වා

නිවාසමගහං වා අඤ්ඤං වා පන යං කිඤ්චි පරික්ඛාරොතං, තං යථා න 

විකුප්පති, අග්ගඋදකවාතමචොරඋන්දූරාදීනං වමසන න විනස්සති, එවං

අධිට්ඨාතබ්බං. තත්රිදං අධිට්ඨානවිධානං ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච ඉමස්මං 

සත්තාහබ්භන්තමරමාඅග්ගනාඣායතු, මාඋදමකනවුය්හතු, මාවාමතන

විද්ධංසතු, මා මචොමරහිහරීයතු, මාඋන්දූරාදීහිඛජ්ෙතූ’’ති.එවංඅධිට්ඨිමත

තං සත්තාහං තස්ස න මකොචි පරිස්සමයො මහොති, අනධිට්ඨහමතො පන

අග්ගආදීහිනස්සති, ඉදංනානාබද්ධඅවිමකොපනං නාම.යං පනඑකාබද්ධං

මහොතිනිවාසනපාරුපනංවානිසින්නාසනංවා, තත්ථවිසුං අධිට්ඨානකිච්චං

නත්ථි, සමාපත්තිමයවනංරක්ඛති. 

සඞ්ඝපති ානනන්ති භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පතිමානනං උදික්ඛනං, යාව මසො

භික්ඛු ආගච්ඡති, තාව සඞ්ඝකම්මස්ස අකරණන්ති අත්මථො. එත්ථ ච

පතිමානනං එතස්ස න පුබ්බකිච්චං, පතිමානනාවජ්ෙනං පන පුබ්බකිච්චං.

තස්මා එවං ආවජ්ජිතබ්බං ‘‘සමච මයි සත්තාහං නිමරොධං සමාපජ්ජිත්වා 
නිසින්මන සඞ්මඝො අපමලොකනකම්මාදීසුකිඤ්චිමදවකම්මං කත්තුකාමමො

මහොති, යාව මං මකොචි භික්ඛු ආගන්ත්වා න පක්මකොසති, තාවමදව

වුට්ඨහිස්සාමී’’ති.එවංකත්වාසමාපන්මනො හිතස්මංසමමයවුට්ඨහතිමයව.

මයො පන එවං න කමරොති, සඞ්මඝො මච සන්නිපතිත්වා තං අපස්සන්මතො

‘‘අසුමකො භික්ඛුකුහි’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘නිමරොධං සමාපන්මනො’’ති වුත්මත

කඤ්චි භික්ඛුං මපමසති ‘‘තං පක්මකොසාහී’’ති, අථස්ස මතන භික්ඛුනා 

සවනූපචාමර ඨත්වා ‘‘සඞ්මඝො තං ආවුමසො පතිමාමනතී’’ති

වුත්තමත්මතමයව වුට්ඨානං මහොති. එවං ගරුකා හි සඞ්ඝස්සආණානාම, 

තස්මාතංආවජ්ජිත්වායථාපඨමමමවවුට්ඨාති, එවං සමාපජ්ජිතබ්බං. 
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පටුන 

සත්ථුපක්කෙොසනන්ති ඉධාපි සත්ථුපක්මකොසනාවජ්ෙනමමව ඉමස්ස

පුබ්බකිච්චං, තස්මා තම්පි එවං ආවජ්ජිතබ්බං. මසසං පුරිමනමයමනව
මවදිතබ්බං. 

අද්ධානපරිච්කඡකදොති ජීවිතද්ධානස්ස පරිච්මඡමදො. ඉමනා භික්ඛුනා

අද්ධානපරිච්මඡමදසු කුසමලන භවිතබ්බං, ‘‘අත්තමනො ආයුසඞ්ඛාරා

සත්තාහං පවත්තිස්සන්ති න පවත්තිස්සන්තී’’ති ආවජ්ජිත්වාව 

සමාපජ්ජිතබ්බං.සමචහිසත්තාහබ්භන්තමරනිරුජ්ඣනමකආයුසඞ්ඛාමර 

අනාවජ්ජිත්වාවසමාපජ්ෙති, තස්සනිමරොධසමාපත්තිමරණංපටිබාහිතුංන

සක්මකොති, අන්මතොනිමරොමධ මරණස්ස නත්ථිතාය අන්තරාව

සමාපත්තිමතො වුට්ඨාති, තස්මා එතං ආවජ්ජිත්වාව සමාපජ්ජිතබ්බං.

අවමසසඤ්හිඅනාවජ්ජිතුම්පිවට්ටති, ඉදංපන ආවජ්ජිතබ්බමමවාතිවුත්තං.
මසො එවං ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය ඉදං පුබ්බකිච්චං

කත්වා මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපජ්ෙති, අමථකං වා ද්මව වා 

චිත්තවාමර අතික්කමත්වා අචිත්තමකො මහොති, නිමරොධං ඵුසති. කස්මා

පනස්ස ද්වින්නං චිත්තානං උපරි චිත්තානි න පවත්තන්තීති? නිමරොධස්ස 
පමයොගත්තා. ඉදඤ්හි ඉමස්ස භික්ඛුමනො ද්මව සමථවිපස්සනාධම්මම
යුගනද්මධ කත්වා අට්ඨසමාපත්තිආමරොහනං අනුපුබ්බනිමරොධස්ස

පමයොමගො, න මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියාති නිමරොධස්ස
පමයොගත්තාද්වින්නංචිත්තානංඋපරි චිත්තානිනපවත්තන්තීති. 

යස්මාමබොධිසත්මතනමබොධිමණ්ඩුපසඞ්කමනමතොපුබ්මබපිචරිමභමව 

චතුත්ථජ්ඣානං නිබ්බත්තිතපුබ්බං, තදා පන තං නිබ්බත්තිතමත්තමමව

අමහොසි, න විපස්සනාදිපාදකං.තස්මා‘‘මබොධිරුක්ඛමූමලනිබ්බත්තිත’’න්ති

තමතො විමසමසත්වා වුත්තං. විපස්සනාපාදෙන්ති විපස්සනාරම්මභ

විපස්සනාය පාදකං. අභිඤ්ඤාපාදෙන්ති එත්ථාපි එමසව නමයො.

බුද්ධානඤ්හි පඨමාරම්මභ එව පාදකජ්ඣාමනන පමයොෙනං අමහොසි, න
තමතො පරං උපරිමග්ගාධිගමඵලසමාපත්තිඅභිඤ්ඤාවළඤ්ෙනාදිඅත්ථං.
අභිසම්මබොධිසමධිගමමතො පට්ඨාය හි සබ්බං ඤාණසමාධිකිච්චං

ආකඞ්ඛාමත්තපටිබද්ධමමවාති. සබ්බකිච්චසාධෙන්ති
අනුපුබ්බවිහාරාදිසබ්බකිච්චසාධකං. 

සබ්බක ොකියක ොකුත්තරගුණදායෙන්තිඑත්ථවිපස්සනාභිඤ්ඤාපාදකත්තා 
එවචතුත්ථස්සඣානස්සභගවමතොසබ්බමලොකියමලොකුත්තරගුණදායකතා
මවදිතබ්බා. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානඤ්හි මග්ගඤාණං

තංපදට්ඨානඤ්චසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං අභිසම්මබොධි, තදධිගමසමකාලමමව

ච භගවමතො සබ්මබ බුද්ධගුණා හත්ථගතා අමහසුං, 
චතුත්ථජ්ඣානසන්නිස්සමයොචමග්ගාධිගමමොති. 

‘‘චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ෙවිහාසි’’න්තිවත්වා‘‘මසො’’ති වුත්තත්තා

ආහ ‘‘කසො අහ’’න්ති. එවං ස ාහිකතති එත්ථ එවං-සද්මදො මහට්ඨා 
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පටුන 

ඣානත්තයාධිගමපටිපාටිසිද්ධස්ස චතුත්ථජ්ඣානසමාධානස්ස 

නිදස්සනත්මථොතිආහ ‘‘එවන්ති චතුත්ථජ්ොනක්ෙ නදස්සනක ත’’න්ති.

චතුත්ථජ්ඣානස්ස තස්ස ච අධිගමමග්ගස්ස නිදස්සනං, මයන

සමාධානානුක්කමමන චතුත්ථජ්ඣානසමාධි ලද්මධො, තදුභයනිදස්සනන්ති

අත්මථො. මතනාහ ‘‘ඉමනා…කප.… වුත්තං කහොතී’’ති. තත්ථ ඉමනා

ෙක නාති ඉමනා පඨමජ්ඣානාධිගමාදිනා කමමන. යදිපි ‘‘එව’’න්ති ඉදං

ආගමනසමාධිනා සද්ධිං චතුත්ථජ්ඣානසමාධානං දීමපති, 
සතිපාරිසුද්ධිසමාධි එව පන ඉද්ධියා අධිට්ඨානභාවමතො පධානන්ති ආහ 

‘‘චතුත්ථජ්ොනස ාධිනා ස ාහිකත’’ති. 
සබ්බපච්චනීතිකධම්මුපක්කිමලසපරිසුද්ධාය පච්චනීතිකසමමනපි අබයාවටාය 

පාරිසුද්ධුමපක්ඛාය වත්තමානාය චතුත්ථජ්ඣානං තංසම්පයුත්තා ච ධම්මා

සුපරිසුද්ධාසුවිසදාචමහොන්ති, සතිසීමසනපනතත්ථමදසනාකතාතිආහ 

‘‘උකපක්ොසතිපාරිසුද්ධිභාකවන පරිසුද්කධ’’ති, උමපක්ඛාය 
ෙනිතසතිපාරිසුද්ධිසම්භමවනාති අත්මථො. පරිසුද්ධියා එව පච්චයවිමසමසන 

පවත්තිවිමසමසො පරිමයොදාතතා සුධන්තසුවණ්ණස්ස නිඝංසමනන

පභස්සරතා වියාති ආහ ‘‘පරිසුද්ධත්තාකයව පරිකයොදාකත, පභස්සකරති

වුත්තංකහොතී’’ති. 

සුොදීනං පච්චයානං ඝාකතනාති සුඛමසොමනස්සානං
දුක්ඛමදොමනස්සානඤ්ච යථාක්කමං රාගමදොසපච්චයානං වික්ඛම්භමනන. 

‘‘සුඛං මසොමනස්සස්ස පච්චමයො, මසොමනස්සං රාගස්ස, දුක්ඛං

මදොමනස්සස්සපච්චමයො, මදොමනස්සංමදොසස්සා’’තිවුත්තං.යථාරාගාදමයො

මචතමසො මලාසුචිභාමවන ‘‘අඞ්ගණානීති’’ති වුච්චන්ති, එවං උපගන්ත්වා

කිමලසනට්මඨන උපක්කිමලසාති ආහ ‘‘අනඞ් ණත්තා එව ච

වි තුපක්කික කස’’ති.මතනාහ ‘‘අඞ් කණනහිචිත්තංඋපක්කිලිස්සතී’’ති, 

විබාධීයති උපතාපීයතීතිඅත්මථො. සුභාවිතත්තාතිපගුණභාවාපාදමනනසුට්ඨු 

භාවිතත්තා. මතනාහ ‘‘වසීභාවප්පත්කත’’ති, ආවජ්ෙනාදිනා පඤ්චධා

චුද්දසවිමධන වා පරිදමමනන වසං වත්තිතුං උපගමතති අත්මථො. වකස

වත්ත ානඤ්හි චිත්තං මුදූති වුච්චතීති වමස වත්තමානං චිත්තං
පගුණභාවාපත්තියා සුපරිමද්දිතං විය චම්මං සුපරිකම්මකතා විය ච ලාඛා 

මුදූති වුච්චති. ෙම් ක්ෙක ති විකුබ්බනාදිඉද්ධිකම්මක්ඛමම. තදුභයන්ති 

මුදුතාකම්මනියද්වයං. 

නාහන්තිආදීසු(අ.නි.අට්ඨ.1.1.1) න-කාමරොපටිමසධත්මථො. අහන්ති

සත්ථා අත්තානං නිද්දිසති. භික්ෙකවති භික්ඛූ ආලපති. අඤ්ඤන්ති ඉදානි

වුච්චමානචිත්තමතො අඤ්ඤං. එෙධම් ම්පීති එකම්පි සභාවධම්මං. න

සමනුපස්සාමීති සම්බන්මධො. අයඤ්මහත්ථ අත්මථො – අහං, භික්ඛමව, 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාමණන ඔමලොමකන්මතොපි අඤ්ඤං එකධම්මම්පි න

සමනුපස්සාම, යං වසීභාවාපාදමනන භාවිතං තථා පුනප්පුනං කරමණන 
බහුලීකතං එවං සවිමසසමුදුභාවප්පත්තියා මුදු කම්මක්ඛමතාය 
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කම්මනියඤ්ච මහොති යථා ඉදං චිත්තන්ති. ඉදං චිත්තන්ති ච අත්තමනො
මතසඤ්චපච්චක්ඛතායඑවමාහ. 

යථායථාවුත්තාපරිසුද්ධතාදමයොනවිගච්ඡන්ති, එවංසුභාවිතං චිත්තං

තත්ථ අවට්ඨිතං ඉධ ‘‘ඨිතං ආමනඤ්ෙප්පත්ත’’න්ති ච වුත්තන්ති ආහ 

‘‘එකතසු පරිසුද්ධභාවාදීසු ඨිතත්තා ඨිකත, ඨිතත්තාකයව

ආකනඤ්ජප්පත්කත’’ති.යථා මුදුකම්මඤ්ඤතාවසීභාවප්පත්තියාලක්ඛීයති, 

එවං වසීභාවප්පත්තිපි මුදුකම්මඤ්ඤතාහි ලක්ඛීයතීති 

‘‘මුදුෙම් ඤ්ඤභාකවනවාඅත්තකනො වකසඨිතත්තාඨිකත’’තිවුත්තං.යථා

හි කාරමණන ඵලං නිද්ධාරීයති, එවං ඵමලනපි කාරණං නිද්ධාරීයතීති
නිච්චලභාමවන අවට්ඨානං ආමනඤ්ෙප්පත්තියා ච සම්පයුත්තධම්මමසු
ථිරභාමවන පටිපක්මඛහි අකම්මනියතාය ච සම්භවතං සද්ධාදිබලානං 

ආනුභාමවන මහොතීති ආහ ‘‘සද්ධාදීහි පරිග් හිතත්තා 

ආකනඤ්ජප්පත්කත’’ති. 

ඉදානි සඞ්මඛපමතො වුත්තමමවත්ථං විවරිතුං ‘‘සද්ධාපරිග් හිතං

හී’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ සද්ධාපරිග් හිතන්තිඑවංසුභාවිතංවසීභාවප්පත්තං
චිත්තං එකංමසන අභිඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයානං ධම්මානං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාය සංවත්තතීති එවං පවත්තාය සද්ධාය පරිග්ගහිතං

යථාවුත්තසද්ධාබමලන උපත්ථම්භිතං. අස්සද්ධිකයනාති තප්පටිපක්මඛන

අස්සද්ධිමයන මහතුනා. න ඉඤ්ජතීති න චලති න කම්පති, අඤ්ඤදත්ථු

උපරිවිමසසාවහභාමවමනව තිට්ඨති. වීරියපරිග් හිතන්තිආදීසුපි ඉමනාව

නමයන අත්මථො මවදිතබ්මබො. අයං පන විමසමසො – වීරියපරිග් හිතන්ති 
වසීභාවාපාදනපරිදමනසාධමනන වීරිමයන උපත්ථම්භිතං. 

සතිපරිග් හිතන්ති යථාවුත්මත භාවනාබහුලීකාමර අසම්මමොසාදිකාය 
කුසලානඤ්ච ධම්මානං ගතිමයො සමන්මවසමානාය සතියා උපත්ථම්භිතං. 

ස ාධිපරිග් හිතන්ති තත්මථව අවික්මඛපසාධමනන සමාධාමනන 

උපත්ථම්භිතං. පඤ්ඤාපරිග් හිතන්ති තස්සා එව භාවනාය 
උපකාරානුපකාරධම්මානං පොනනලක්ඛණාය පඤ්ඤාය උපත්ථම්භිතං. 

ඔභාස තන්ති ඤාමණොභාසසහගතං. ඔභාසභූමතන හි 

යථාවුත්තසමාධානසංවද්ධිමතන ඤාමණන සංකිමලසපක්ඛං යාථාවමතො

පස්සන්මතො තමතො උත්රාසන්මතො ඔත්තප්පන්මතො තං අභිභවති, න මතන

අභිභුයයති. මතනාහ ‘‘කික සන්ධොකරන න ඉඤ්ජතී’’ති. එමතන

ඤාණපරිග්ගහිතං හිමරොත්තප්පබලං දස්මසති. අට්ඨඞ් ස න්නා තන්ති 
චතුත්ථජ්ඣානසමාධිනාසමාහිතතාපරිසුද්ධතාපරිමයොදාතතාඅනඞ්ගණතා
විගතුපක්කිමලසතා මුදුභාමවො කම්මනියතා ආමනඤ්ෙප්පත්තියා ඨිතතාති
ඉමමහිඅට්ඨහිඅඞ්මගහි සමන්නාගතං.අථවාසමාහිතස්සචිත්තස්සඉමානි

අඞ්ගානීතිති ‘‘සමාහිමත’’ති ඉමං අඞ්ගභාමවන අග්ගමහත්වා
ඨිතිආමනඤ්ෙප්පත්තිමයො විසුං ගමහත්වා යථාවුත්මතහි අට්ඨහි අඞ්මගහි

සමන්නාගතන්ති අත්මථොදට්ඨබ්මබො. අභිනීහාරක්ෙ න්තිඉද්ධිවිධාදිඅත්ථං 
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අභිනීතිහාරක්ඛමං තදභිමුඛකරණමයොග්ගං. මතනාහ 

‘‘අභිඤ්ඤාසච්ඡිෙරණීයානංධම් ානං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියායා’’ති. 

කාමං නීතිවරණානි වික්ඛම්මභත්වා එව පඨමජ්ඣානසමධිගමමො, 

විතක්කාදිවූපසමා එව ච දුතියජ්ඣානාදිසමධිගමමො, තථාපි න තථා මත

මතහි දූරීභූතා, අමපතා වා යථා චතුත්ථජ්ඣානමතො, තස්මා මචතමසො
මලීනභාවසඞ්මඛොභඋප්පිලාභාවකමරහි නීතිවරණාදීහි සුට්ඨු විමුත්තියා තස්ස

පරිසුද්ධිපරිමයොදාතතාචවුත්තාතිආහ ‘‘නීවරණ…කප.… පරිකයොදාකත’’ති. 

ොනපටි ාභපච්චනීොනන්ති එත්ථ ආචරියධම් පා ත්කථකරන 

‘‘ඣානපටිලාභපච්චයාන’’න්ති පාඨං ගමහත්වා 

‘‘ඣානපටිලාභපච්චනීතිකාන’’න්ති අයං පාමඨො පටික්ඛිත්මතො. වුත්තඤ්හි

මතන– 

‘‘ොනපටි ාභපච්චයානන්ති ඣානපටිලාභමහතුකානං

ඣානපටිලාභං නිස්සාය උප්පජ්ෙනකානං. පාපොනන්ති ලාමකානං. 

ඉච්ඡාවචරානන්ති ඉච්ඡාය අවචරානං ඉච්ඡාවමසන ඔතිණ්ණානං

‘අමහො වත මමමව සත්ථා පටිපුච්ඡිත්වා භික්ඛූනං ධම්මං

මදමසයයා’තිආදිනයප්පවත්තානං මානමායාසාමඨයයාදීනං. 

අභිජ්ොදීනන්ති ආදි-සද්මදනපි මතසංමයව සඞ්ගමහො. අභිජ්ඣා
මචත්ථපඨමජ්ඣාමනනඅවික්ඛම්භමනයයාමානාදමයොචතමදකට්ඨා 
දට්ඨබ්බා ඣානපටිලාභපච්චයානන්ති අනුවත්තමානත්තා.
වික්ඛම්භමනයයා පන නීතිවරණග්ගහමණන ගහිතා. කථං පන

පඨමජ්ඣාමනන අවික්ඛම්භමනයයා ඉධ විගච්ඡන්තීති? ‘සබ්මබ

කුසලාධම්මාසබ්බාකුසලානංපටිපක්ඛා’තිසල්මලඛපටිපත්තිවමසන
එවං වුත්තං ඣානස්ස අපරාමට්ඨභාවදස්සනමතො. මය පමනත්ථ

‘ඉච්ඡාවචරානං අභිජ්ඣාදීන’න්ති ඉමමහි පමදහි
මකොපඅප්පච්චයකාමරාගබයාපාදාදමයො ගහිතාති අධිප්පාමයන 

‘ඣානපටිලාභපච්චයාන’න්ති පාඨං පටික්ඛිපිත්වා

‘ඣානපටිලාභපච්චනීතිකාන’න්ති පාමඨොති වදන්ති, තං මතසං

මතිමත්තං තථා පාඨස්මසව අභාවමතො, ඣානපටිලාභපච්චනීතිකා ච

නීතිවරණාමචව තමදකට්ඨාච, මතසං දූරීභාවංවත්වාපුනමතසංමයව
අභාවවිගමමචොදනාය අයුජ්ෙමානත්තා. නනු ච
අනඞ්ගණසුත්තවත්ථසුත්මතසු අයමත්මථො ලබ්භති ඔළාරිකානංමයව 

පාපධම්මානං තත්ථ අධිප්මපතත්තාති. සච්චමමතං, ඉධ පන

අධිගතචතුත්ථජ්ඣානස්සවමසන වුත්තත්තාසුඛුමාමයවමතගහිතා, 
අඞ්ගණුපක්කිමලසතාසාමඤ්මඤන පමනත්ථ සුත්තානං අපදිසනං.

තථාහි‘සුත්තානුසාමරනා’තිවුත්තං, නපනසුත්තවමසනා’’ති. 

අවස්සඤ්මචතමමවං සම්පටිච්ඡිතබ්බං අධිගතජ්ඣානානම්පි මකසඤ්චි

ඉච්ඡාවචරානංපවත්තිසබ්භාවමතොති. මතමනව ආචරියධම් පා ත්කථකරන 
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‘‘ඣානපටිලාභපච්චයාන’’න්ති පාඨං ගමහත්වා 

‘‘ඣානපටිලාභපච්චනීතිකාන’’න්ති අයං පාමඨො පටික්ඛිත්මතො. 

 හා ණ්ඨිපකද විසුද්ධිමග්ගස්ස සීහළ ණ්ඨිපකදපි ච

‘‘ඣානපටිලාභපච්චයාන’’න්තිඉමස්මසවපාඨස්ස අත්මථොවුත්මතො, තස්මා

අයමමව පාමඨො ගමහතබ්මබො, අත්මථොපි මචත්ථ යථාවුත්තනමයමනව 

මවදිතබ්මබො. මතන ‘‘ඉච්ඡාවචරානන්ති ඉච්ඡාය අවචරානං ඉච්ඡාවමසන
ඔතිණ්ණානං පවත්තානං නානප්පකාරානං මකොපඅප්පච්චයානන්ති

අත්මථො’’ති අයම්පි පාමඨො අයුත්මතොමයවාති ගමහතබ්බං, තමතොමයව ච 

විසුද්ධි ග්ක  අයං පාමඨොසබ්මබනසබ්බංනදස්සිමතොති. 

ඉද්ධිපාදෙභාවූප  කනනාති ඉද්ධියා පාදකභාවස්ස පදට්ඨානභාවස්ස

උපගමමනන. භාවනාපාරිපූරියාති ඉමතො පරං කත්තබ්බස්ස අභාවවමසන

අභිනීතිහාරක්ඛමභාවනාය පරිපුණ්ණත්තා. පණීතභාවූප  කනනාති තමතො
එව පධානභාවං නීතිතතාය උත්තමට්මඨන අතිත්තිකරට්මඨන ච

පණීතභාවස්සඋපගමමනන.උභයඤ්මචතංභාවනායඨිතියාකාරණවචනං, 

පරිපුණ්ණාය භාවනාය පණීතභාවප්පත්තියා ඨිමතති. ආකනඤ්ජප්පත්කතති

ඉදං ඨිතියා විමසසනං. මතනාහ ‘‘යථා ආකනඤ්ජප්පත්තං කහොති, එවං

ඨිකත’’ති. ඉමස්මං පක්මඛ ‘‘ඨිමත ආමනඤ්ෙප්පත්මත’’ති උභයමමකං

අඞ්ගං, ‘‘සමාහිමත’’තිපනඉදම්පිඑකමඞ්ගං. මතමනවස්සපඨමවිකප්පමතො

විමසසංසන්ධායාහ ‘‘එවම්පි අට්ඨඞ් ස න්නා ත’’න්ති. 

පුබ්මබනිවාසංඅනුස්සරති, තස්සවාඅනුස්සරණං පුබ්කබනවාසානුස්සති 

තංනිස්සයාදිපච්චයභූතං පටිච්ච උප්පජ්ෙනමතො. පුබ්කබනවාසානුස්සතිම්හි

යංඤාණං තදත්ථායාතිසඞ්මඛමපනවුත්තමත්ථං විවරන්මතොපුබ්මබනිවාසං
තාව දස්මසත්වා තත්ථ සතිඤාණානි දස්මසතුං 

‘‘පුබ්කබනවාකසො’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘පුබ්මබ’’ති ඉදං පදං ‘‘එකම්පි

ොති’’න්තිආදිවචනමතො අතීතභවවිසයං ඉධාධිප්මපතන්ති ආහ 

‘‘අතීතජාතීසූ’’ති. නවාසසද්මදො කම්මසාධමනො, ඛන්ධවිනිමුත්මතො ච

නිවසිතධම්මමො නත්ථීති ආහ ‘‘නවුත්ථක්ෙන්ධා’’ති. නිවුත්ථතා මචත්ථ

සන්තාමනපවත්තතා, තථාභූතාචමතඅනුඅනුභූතාොතාපවත්තා, තත්ථ

උප්පජ්ජිත්වාවිගතාචමහොන්තීති ආහ ‘‘නවුත්ථාතිඅජ්ොවුත්ථාඅනුභූතා

අත්තකනො සන්තාකන උප්පජ්ජිත්වා නරුද්ධා’’ති. එවං
සසන්තතිපරියාපන්නධම්මවමසන නිවාසසද්දස්ස අත්ථං වත්වා ඉදානි

අවිමසමසන වත්තුං ‘‘නවුත්ථධම් ා වා නවුත්ථා’’ති වත්වා තං විවරිතුං 

‘‘ක ොචරනවාකසනා’’තිආදි වුත්තං. මගොචරභූතාපි හි මගොචරාමසවනාය 
ආමසවිතා ආරම්මණකරණවමසන අනුභූතා නිවුත්ථා නාම මහොන්ති. මත
පන දුවිධා සපරවිඤ්ඤාණමගොචරතායාති උභමයපි මත දස්මසතුං 

‘‘අත්තකනො’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ ‘‘අත්තකනො විඤ්ඤාකණනවිඤ්ඤාතා’’ති

වත්වා ‘‘පරිච්ඡින්නා’’තිවචනංමයමතමගොචරනිවාමසන නිවුත්ථධම්මා, න

මත මකවලං විඤ්ඤාමණන විඤ්ඤාතමත්තා, අථ මඛො යථා පුබ්මබ
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නාමමගොත්තවණ්ණලිඞ්ගාහාරාදීහි විමසමසහි පරිච්මඡදකාරිකාය පඤ්ඤාය 

පරිච්ඡිජ්ෙ ගහිතා, තමථමවතං ඤාණං පරිච්ඡිජ්ෙ ගණ්හාතීති ඉමස්ස
අත්ථස්ස දීපනත්ථං වුත්තං. පරවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතාපි වා නිවුත්ථාති

සම්බන්මධො. න මකවලං අත්තමනොව විඤ්ඤාමණන, අථ මඛො පමරසං

විඤ්ඤාමණන විඤ්ඤාතාපීති අත්මථො. ඉධාපි ‘‘පරිච්ඡින්නා’’ති පදං

ආමනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං, පමරසම්පි වා විඤ්ඤාමණන විඤ්ඤාතා
පරිච්ඡින්නාති.තස්සචගහමණපමයොෙනංවුත්තනමයමනවවත්තබ්බං. 

මතචමඛොයස්මාඅතීතාසුඑවොතීසුඅඤ්මඤහිවිඤ්ඤාතා පරිච්ඡින්නා, 

මත ච පරිනිබ්බුතාපි මහොන්ති, මයහි මත විඤ්ඤාතා, මතසං තදා 
වත්තමානසන්තානානුසාමරන මතසම්පි අතීමත පවත්ති විඤ්ඤායතීති
සිඛාප්පත්තං පුබ්මබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස විසයභූතං පුබ්මබනිවාසං

දස්මසතුං ‘‘ඡින්නවටු ොනුස්සරණාදීසූ’’ති වුත්තං. ඡින්නවටුමකා 

සම්මාසම්බුද්ධා, මතසං අනුස්සරණං ඡින්නවටු ොනුස්සරණං. 

‘‘ආදිසද්මදන පච්මචකබුද්ධබුද්ධසාවකානුස්සරණානි ගය්හන්තී’’ති මකචි
වදන්ති. ඡින්නවටුමකා පන සබ්මබව අනුපාදිමසසාය නිබ්බානධාතුයා

පරිනිබ්බුතා ඡින්නසංසාරමග්ගත්තා, මතසං අනුස්සරණං නාම මතසං
පටිපත්තියා අනුස්සරණං. සා පන පටිපත්ති සඞ්මඛපමතො 
ඡළාරම්මණග්ගහණලක්ඛණාති තානි ඉධ 
පරවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතග්ගහමණන ගහිතානි. තස්මා පුරිමාසු ොතීසු
අත්තමනො විඤ්ඤාමණන අවිඤ්ඤාතානං පරිනිබ්බුතානං සබ්මබසම්පි
බුද්ධපච්මචකබුද්ධසාවකානං අනුස්සරණං ඡින්නවටුමකානුස්සරණන්ති

මවදිතබ්බං. ආදි-සද්මදනපමනත්ථ පුරිමාසුොතීසුඅත්තමනොවිඤ්ඤාමණන
අවිඤ්ඤාතානං අපරිනිබ්බුතානම්පි වත්තමානක්ඛන්ධපටිපාටියා අගන්ත්වා

සීමහොක්කන්තිකවමසන අනුස්සරණං ගහිතං, ඉමම පන 
යථාවුත්තඡින්නවටුමකානුස්සරණාදමයො බුද්ධානංමයව ලබ්භන්ති. න හි

අතීමත බුද්ධා භගවන්මතො එවං විපස්සිංසු, එවං මග්ගං භාමවසුං, 

ඵලනිබ්බානානි සච්ඡාකංසු, එවං මවමනමයය විමනසුන්ති එත්ථ සබ්බථා
අඤ්මඤසං ඤාණස්ස ගති අත්ථීති. මය පන පුරිමාසු ොතීසු අත්තමනොව

විඤ්ඤාමණන විඤ්ඤාතා, මත පරිනිබ්බුමතපි ඛන්ධපටිබද්ධත්තා සාවකා

අනුස්සරන්තිමයව. යාය සතියා පුබ්මබනිවාසං අනුස්සරති, සා

පුබ්මබනිවාසානුස්සතීති ආමනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. අභිනීහරින්ති චිත්තං

ඣානාරම්මණමතො අපමනත්වා පුබ්මබනිවාසාභිමුඛං මපමසසිං, 
පුබ්මබනිවාසනින්නංපුබ්මබනිවාසමපොණං පුබ්මබනිවාසපබ්භාරංඅකාසින්ති
අත්මථො. 

පාළියං ‘‘අභිනින්නාමමසි’’න්ති උත්තමපුරිසප්පමයොගත්තා ‘‘මසො’’ති
එත්ථ අහංසද්මදො ආමනත්වා වුච්චමාමනො තදත්මථො පාකමටො මහොතීති 

‘‘කසො අහ’’න්ති වුත්තං. අකනෙවිධන්ති 
නානාභවමයොනිගතිවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසත්තාවාසාදිවමසන බහුවිධං. 
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පොකරහීති නාමමගොත්තාදිආකාමරහි සද්ධිං. සහමයොමග මචතං

කරණවචනං. පවත්තිතන්ති මදසනාවමසන පවත්තිතං. මතනාහ 

‘‘සංවණ්ණිත’’න්ති, විත්ථාරිතන්ති අත්මථො. නවාසන්ති
අන්මතොගධමභදසාමඤ්ඤවචනමමතන්ති මත මභමද බයාපනිච්ඡාවමසන

සඞ්ගමහත්වා දස්මසන්මතො ‘‘තත්ථ තත්ථ නවුත්ථසන්තාන’’න්ති ආහ. 

අනු න්ත්වා අනු න්ත්වාති ඤාණගතියා අනුගන්ත්වා අනුගන්ත්වා. 

අනුකදවාති අනු එව, ද-කාමරො පදසන්ධිවමසන ආගමතො. 

‘‘අභිනින්නාමමසි’’න්ති වත්වා ‘‘අනුස්සරාමී’’ති වුත්තත්තා චිත්තස්ස 

අභිනීතිහාරසමනන්තරභාවසරණං අනුසද්මදො දීමපතීති ආහ ‘‘චිත්කත 

අභිනන්නාමත ත්කතඑවසරාමීතිදස්කසතී’’ති. පරිෙම් ං වත්තබ්බංසියාති

‘‘පුබ්මබනිවාසං අනුස්සරිතුකාමමනආදිකම්මමකනභික්ඛුනා පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්මතනරමහොගමතනපටිසල්ලීමනනපටිපාටියාචත්තාරි 

ඣානානි සමාපජ්ජිත්වා අභිඤ්ඤාපාදකචතුත්ථජ්ඣානමතො වුට්ඨාය

සබ්බපච්ඡිමා නිසජ්ො ආවජ්ජිතබ්බා’’ති එවමාදිනා පුබ්මබනිවාසඤාණස්ස
පරිකම්මභූතංපුබ්බකරණං වත්තබ්බංභමවයය. 

ආරද්ධප්පොරදස්සනත්කථති අනුස්සරිතුං ආරද්ධස්ස පුබ්මබනිවාසස්ස

පමභදදස්සනත්මථ. එෙම්පි ජාතින්ති එකම්පි භවං. මසො හි
එකකම්මනිබ්බත්මතො ආදානනික්මඛපපරිච්ඡින්මනො

අන්මතොගධධම්මප්පමභමදො ඛන්ධප්පබන්මධො ඉධ ‘‘ොතී’’ති අධිප්මපමතො

ොයතීති ොතීති කත්වා. මතනාහ ‘‘එෙම්පි…කප.… ෙන්ධසන්තාන’’න්ති. 

පරිහාය ාකනොති ඛීයමාමනො විනස්සමාමනො. ෙප්කපොති

අසඞ්මඛයයයකප්මපො. මසො පන අත්ථමතො කාමලො, තදා

පවත්තමානසඞ්ඛාරවමසනස්ස පරිහානි මවදිතබ්බා. වඩ්ඪ ාකනො 

විවට්ටෙප්කපොතිඑත්ථාපිඑමසවනමයො.මයොපන‘‘කාලංමඛමපති, කාමලො

ඝසති භූතානි, සබ්බාමනව සහත්තනා’’ති (ො. 1.2.190) ආදීසු කාලස්සපි

ඛමයො වුච්චති, මසො ඉධ නාධිප්මපමතො අනිට්ඨප්පසඞ්ගමතො. සංවට්ටනං

විනස්සනං සංවට්මටො, සංවට්ටමතො උද්ධං තථාඨායී සංවට්ටට්ඨායී. 

තම්මූ ෙත්තාති තංපුබ්බකත්තා. විවට්ටනං නිබ්බත්තනං, වඩ්ඪනං වා 

විවට්කටො. 

මතමෙන සංවට්මටො කතකජොසංවට්කටො. සංවට්ටසී ාති

සංවට්ටනමරියාදා. සංවට්ටතීති විනස්සති. සදාති සබ්බකාලං, තීසුපි

සංවට්ටකාමලසූති අත්මථො. එෙං බුද්ධක්කෙත්තන්ති ඉධ යං සන්ධාය

වුත්තං, තං නියමමත්වා දස්මසතුං ‘‘බුද්ධක්කෙත්තං නා  තිවිධ’’න්තිආදි
වුත්තං. යත්තමක ඨාමන තථාගතස්ස පටිසන්ධිඤාණාදිඤාණානුභාමවො

පුඤ්ඤඵලසමුත්මතජිමතො සරමසමනව පරිෙම්භති, තං සබ්බම්පි

බුද්ධඞ්කුරස්ස නිබ්බත්තනක්මඛත්තං නාමාති ආහ ‘‘ජාතික්කෙත්තං

දසසහස්සචක්ෙවාළපරියන්ත’’න්ති. ආනුභාකවො පවත්තතීති ඉධ ඉද්ධිමා
මචමතොවසිප්පත්මතො ආණාක්මඛත්තපරියාපන්මන යත්ථ කත්ථචි
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පටුන 

චක්කවාමළ ඨත්වා අත්තමනො අත්ථාය පරිත්තං කත්වා තත්මථව අඤ්ඤං
චක්කවාළංගමතොපිකතපරිත්මතොඑවමහොතීතිකත්වාවුත්තං.අථවා තත්ථ
එකස්මං චක්කවාමළ ඨත්වා සබ්බසත්තානං අත්ථාය පරිත්මත කමත
ආණාක්මඛත්මත සබ්බසත්තානං අභිසම්භුණාත්මවව පරිත්තානුභාමවො

තත්ථ මදවතාහි පරිත්තානං සම්පටිච්ඡිතබ්බමතොති වුත්තං ‘‘ආනුභාමවො

පවත්තතී’’ති. යං යාවතා වා පන ආෙඞ්කෙයයාති වුත්තන්ති යං
විසයක්මඛත්තං සන්ධාය එකස්මංමයව ඛමණ සමරන අභිවිඤ්ඤාපනං

අත්තමනො රූපදස්සනඤ්ච පටිොනන්මතන භගවතා ‘‘යාවතා වා පන

ආකඞ්මඛයයා’’ති වුත්තං. යත්ථාති යස්මං පමදමස අනන්තාපරිමාමණ

විසයක්මඛත්මත. යං යං ආෙඞ්ෙති, තං තං අනුස්සරතීති

ආකඞ්ඛමත්තපටිබද්ධවුත්තිතායබුද්ධඤාණස්සයංයං අනුස්සරිතුං ඉච්ඡති, 

තං තං අනුස්සරති. එෙං ආණාක්කෙත්තං විනස්සතීති ඉමනා තිරියමතො

සංවට්ටමානපරිච්මඡමදොවුත්මතො. සණ්ඨහන්තන්තිවිවට්ටමානංොයමානං. 

තස්ස විනාකසො ච සණ්ඨහනඤ්ච විසුද්ධි ග්ක  වුත්තන්ති අම්මහහිපි

මහට්ඨා ‘‘මලොකවිදූ’’ති ඉමස්ස අත්ථසංවණ්ණනාධිකාමර පසඞ්ගමතො 
වුත්තත්තාඉධනවුච්චති. 

එවං පසඞ්මගන සංවට්ටාදිමක පකාමසත්වා ඉදානි යථාධිගතං මතසං 

අනුස්සරණාකාරං දස්මසතුං ‘‘කය පකනකත සංවට්ටවිවට්ටා 

වුත්තා’’තිආදිමාහ. තත්ථ එකතසූති නිද්ධාරමණ භුම්මං
සංවට්ටවිවට්ටකප්පසමුදායමතො අමනමකසං සංවට්ටකප්පාදීනං 

නිද්ධාරියමානත්තා. අමුම්හි සංවට්ටෙප්කපති එත්ථ වා-සද්මදො
ලුත්තනිද්දිට්මඨො දට්ඨබ්මබො. මතන ච අනියමත්මථන ඉතරාසං

අසඞ්මඛයයයානම්පි සඞ්ගමහො සිද්මධොති. අථ වා අමුම්හි සංවට්ටෙප්කපති
ඉදංසංවට්ටකප්පස්සආදිමතොපාළියංගහිතත්තාවුත්තං. තත්ථාපිහිඉමස්ස
කතිපයකාලං භවාදීසු සංසරණං උපලබ්භතීති. සංවට්ටකප්මප වා 

වත්තමාමන මයසු භවාදීසු ඉමස්ස උපපත්ති අමහොසි, තංදස්සනමමතං

දට්ඨබ්බං. භකව වාතිආදීසු කාමාදිභමව වා අණ්ඩොදිමයොනියා වා
මදවාදිගතියා වා නානත්තකායනානත්තසඤ්ඤීආදිවිඤ්ඤාණට්ඨිතියා වා
සත්තාවාමසවා ඛත්තියාදිසත්තනිකාමයවා. යස්මා ඉදං භගවමතො වමසන

පුබ්මබනිවාසානුස්සතිඤාණංආගතං, තස්මාතස්මසවනාමාදිවමසනඅත්ථං

මයොමෙත්වා දස්මසන්මතො ආහ ‘‘එවංනාක ොති කවස්සන්තකරො වා

කජොතිපාක ො වා’’තිආදි. සාලි ංකසොදනාහාකරො වාති ගහිකාලං සන්ධාය

වුත්තං. පවත්තඵ කභොජකනො වාති තාපසාදිකාලං සන්ධාය. 

පවත්තඵ කභොජකනොති සයම්පතිතඵලාහාමරො. 

සාමසනරාමසාදිප්පකභදානන්තිඑත්ථ සාමසා මගහස්සිතමසොමනස්සාදමයො, 

නරාමසා මනක්ඛම්මස්සිතමසොමනස්සාදමයො. ආදි-සද්මදන 
විමවකෙසමාධිෙසුඛාදීනංසඞ්ගමහො. 
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පටුන 

මහට්ඨාසාමඤ්ඤමතොවුත්තමමවත්ථංවිභජිත්වාදස්මසතුකාමමො ‘‘අථ

වා’’තිආදිමාහ. තත්ථ අමුත්රාසින්ති සාමඤ්ඤනිද්මදමසොයං, 

බයාපනිච්ඡාමලොමපො වා, අමුත්ර අමුත්රආසින්ති වුත්තං මහොති. අනුපුබ්කබන

ආකරොහන්තස්ස යාවදිච්ඡෙං අනුස්සරණන්ති එත්ථ ආකරොහන්තස්සාති
පටිමලොමමතො ඤාමණන පුබ්මබනිවාසං ආමරොහන්තස්ස. 

පටිනවත්තන්තස්සාති පුබ්මබනිවාසං අනුස්සරණවමසන යාවදිච්ඡකං

ගන්ත්වා පච්චාගච්ඡන්තස්ස. පච්චකවක්ෙණන්ති අනුස්සරිතානුස්සරිතස්ස

පච්චමවක්ඛණං. තස් ාතිවුත්තස්මසවත්ථස්සකාරණභාමවනපච්චාමසනං, 

පටිනිවත්තන්තස්සපච්චමවක්ඛණභාවමතොතිවුත්තංමහොති. ඉධූපපත්තියාති 

ඉධ චරිමභමව උපපත්තියා. අනන්තරන්ති අතීතානන්තරමාහ. අමුත්රාති 

අමුකස්මං භමවති අත්මථො. උදපාදින්ති උප්පජ්ජිං. තාහි කදවතාහීති

තුසිතමදවතාහි. එෙක ොත්කතොති තුසිතමගොත්මතන එකමගොත්මතො.
මහාමබොධිසත්තානං සන්තානස්ස පරිමයොසානාවත්ථායං 
මදවමලොකූපපත්තිෙනකං නාම අකුසමලන කම්මුනා අනුපද්දුතමමව

මහොතීති අධිප්පාමයන ‘‘දුක්ෙං පන සඞ්ොරදුක්ෙ ත්තක වා’’ති වුත්තං. 
මහාපුඤ්ඤානම්පි පන මදවපුත්තානං පුබ්බනිමත්තුප්පත්තිකාලාදීසු 

අනිට්ඨාරම්මණසමාමයොමගො මහොතිමයවාති ‘‘කදාචි දුක්ඛදුක්ඛස්සපි

සම්භමවො නත්ථී’’ති න සක්කා වත්තුං, ධම්මානං

උප්පාදනිමරොධසඞ්ඛාරදුක්ඛන්ති මවදිතබ්බං. සත්තපඤ්ඤාස…කප.… 

පරියන්කතොති ඉදං මනුස්සවස්සගණනාවමසන වුත්තං. තත්ථ මදවානං
වස්සගණනායපනචතුසහස්සමමව. 

ඉතීති වුත්තත්ථනිදස්සනමමතං, තඤ්ච මඛො යථාරහමතො, න

යථානුපුබ්බමතොති දස්මසන්මතො ‘‘නා ක ොත්තවකසනා’’තිආදිමාහ. 

උද්දිසීයතීති දිස්වාව අවිඤ්මඤයයත්තා ‘‘අයං මකො නාමමො’’ති පුච්ඡිමත

‘‘තිස්මසො මගොතමමො’’ති නාමමගොත්මතන උද්දිසීයති. වණ්ණාදීහීති

වණ්ණාහාරමවදයිතායුපරිච්මඡමදහි. සාක ොතීති එත්ථ ඉති-සද්මදො

ආදිඅත්මථො, පකාරත්මථො වා. මතන එවමාදිඑවංපකාරනානත්තමතොති

දස්සිතං මහොති. නා ක ොත්තං උද්කදකසොති උද්දිසීයති සත්මතො එමතනාති

උද්මදමසො නාමමගොත්තං. ඉතකර ආොරාති ආකරීයති දිස්වාව සත්මතො 

විඤ්ඤායති එමතහීති ඉතමර වණ්ණාදමයො ආකාරා. ‘‘කනො ච කෙො 

අවිකසකසනා’’ති සඞ්මඛපමතො වුත්තමමවත්ථං විත්ථාමරන දස්මසන්මතො

ආහ ‘‘තිත්ථියා හී’’තිආදි. තත්ථ තිත්ථියාති අඤ්ඤතිත්ථියා. මත පන

කම්මවාදිමනොකිරියවාදිමනොතාපසාදමයො.යස්මාතිත්ථියානං බ්රහ් ජා ාදීසු

චත්තාලීසායඑවසංවට්ටවිවට්ටානංඅනුස්සරණං ආගතං, තස්මා ‘‘නතකතො

පර’’න්තිවත්වාතත්ථකාරණංවදන්මතො ‘‘දුබ්බ පඤ්ඤත්තා’’තිආදිමාහ.
මතන විපස්සනාභිමයොමගො පුබ්මබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස
විමසසකාරණන්ති දස්මසති. තමතොමයව ච බලවපඤ්ඤත්තා ඨමපත්වා
අග්ගසාවකමහාසාවමකඉතමරපකතිසාවකාකප්පසතම්පිකප්පසහස්සම්පි 
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අනුස්සරන්තිමයවාති දට්ඨබ්බං. මතමනව වුත්තං විසුද්ධි ග්ක  (විසුද්ධි.

2.402) ‘‘පකතිසාවකා කප්පසතම්පි කප්පසහස්සම්පි අනුස්සරන්තිමයව

බලවපඤ්ඤත්තා’’ති. එත්තකෙො හි කතසං අභිනීහාකරොති කප්පානං
සතසහස්සම්පි තදධිකං එකං ද්මව ච අසඞ්මඛයයයානීතිති කාලවමසන
එවංපරිමාමණො යථාක්කමං මතසං මහාසාවකඅග්ගසාවකපච්මචකබුද්ධානං

පුඤ්ඤඤාණාභිනීතිහාමරො, සාවකපච්මචකමබොධිපාරමතා සිද්ධා. යදි
මබොධිසම්භාරසම්භරණකාලපරිච්ඡින්මනො මතසං මතසං අරියානං 

අභිඤ්ඤාඤාණවිභමවො, එවං සන්මත බුද්ධානම්පිස්ස පරිච්මඡදතා

ආපන්නාති ආහ ‘‘බුද්ධානං පන පරිච්කඡකදො නත්ථී’’ති. ‘‘යාවතකං

මඤයයං, තාවතකං ඤාණ’’න්ති (පටි. ම. 3.5) වචනමතො
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස විය බුද්ධානං අභිඤ්ඤාඤාණානම්පි සවිසමය

පරිච්මඡමදොනාමනත්ථීතිතත්ථයංයංඤාතුංඉච්ඡන්ති, තංතංොනන්ති 
එව. අථ වා සතිපි කාලපරිච්මඡමද කාරණූපායමකොසල්ලපරිග්ගහාදිනා
සාතිසයත්තා මහාමබොධිසම්භාරානං පඤ්ඤාපාරමතාය පවත්තිආනුභාවස්ස

පරිච්මඡමදො නාම නත්ථි, කුමතො තංනිබ්බත්තානං අභිඤ්ඤාඤාණානන්ති 

ආහ ‘‘බුද්ධානංපනපරිච්කඡකදොනත්ථී’’ති.අතීමත ‘‘එත්තකානංකප්පානං

අසඞ්මඛයයයානීති’’ති එවං කාලපරිච්මඡමදො නත්ථි අනාගමත 

අනාගතංසඤාණස්සවිය.මතනාහ ‘‘යාවඉච්ඡන්තිතාව සරන්තී’’ති. 

එවං පඤ්චන්නං ෙනානං පුබ්මබනිවාසානුස්සරණං කාලවිභාගමතො 
දස්මසත්වා ඉදානි ආරම්මණග්ගහණවමසනස්ස පවත්තිවිමසසං

දස්මසන්මතො ‘‘තිත්ථියාචා’’තිආදිමාහ. ෙන්ධපටිපාටික ව සරන්තීතිඑත්ථ 

ෙන්ධපටිපාටි ඛන්ධානං අනුක්කමමො, සා ච මඛො චුතිමතො පට්ඨාය

උප්පටිපාටිවමසන. මකචි පමනත්ථ ‘‘ඉරියාපථපටිපාටි ඛන්ධපටිපාටී’’ති

වදන්ති. වුත්තමමවත්ථං බයතිමරකමතො විභාමවන්මතො ආහ ‘‘පටිපාටිං

මුඤ්චිත්වා’’තිආදි. තත්ථ චුතිපටිසන්ධිවකසනාති අත්තමනො පරස්ස වා
තස්මං තස්මං අත්තභාමව චුතිං දිස්වා අන්තරා කිඤ්චි අනාමසිත්වා
පටිසන්ධියා එව ගහණවමසන. යථා පන අන්ධා යට්ඨිං අමුඤ්චිත්වා

ගච්ඡන්ති, එවංමතඛන්ධපටිපාටිංඅමුඤ්චිත්වාව සරන්තීතිආහ ‘‘කතසඤ්හි

අන්ධානං විය ඉච්ඡිතප්පකදකසොක්ෙ නං නත්ථී’’ති. සාවොති
පකතිසාවකාපි මහාසාවකාපි අග්ගසාවකාපි සාමඤ්ඤමතො වුත්තා.

පකතිසාවකාපි හි ඛන්ධපටිපාටියාපි අනුස්සරන්ති, චුතිපටිසන්ධිවමසනපි

සඞ්කමන්ති බලවපඤ්ඤත්තා, තථා අසීතිමහාසාවකා. ද්වින්නං පන
අග්ගසාවකානං ඛන්ධපටිපාටිකිච්චං නත්ථි. එකස්ස අත්තභාවස්ස චුතිං

දිස්වා පටිසන්ධිං පස්සන්ති, පුන අපරස්ස චුතිං දිස්වා පටිසන්ධින්ති එවං
චුතිපටිසන්ධිවමසනපි සඞ්කමන්තා ගච්ඡන්ති. යථා නාම සරදසමමය 
ඨිතමජ්ඣන්හිකමවලායං චතුරතනිමක මගමහ චක්ඛුමමතො පුරිසස්ස
රූපගතං සුපාකටමමව මහොතීති මලොකසිද්ධමමතං. සියා පන තස්ස

සුඛුමතරතිමරොකුට්ටාදිමභදස්සරූපගතස්සඅමගොචරතා, න ත්මවවබුද්ධානං

ඤාතුං ඉච්ඡිතස්ස මඤයයස්ස අමගොචරතා, අථ මඛො තං ඤාණාමලොමකන 
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ඔභාසිතං හත්ථතමල ආමලකං විය සුපාකටං සුවිභූතමමව මහොති, තථා

මඤයයාවරණස්ස සුප්පහීනත්තාතිආහ ‘‘බුද්ධාපනා’’තිආදි. 

තත්ථ සීකහොක්ෙන්තවකසනාති සීහගතිපතනවමසන. යං යං ඨානං

ආෙඞ්ෙන්තීතියස්මංකප්මප යස්මංභමවයංයංඨානංොනිතුංඉච්ඡන්ති. 

තං සබ්බං සරන්තිකයවාතිඤාතුං ඉච්ඡිතං තං සබ්බං සරන්තිමයව, න න

සරන්ති. බුද්ධානඤ්හිමනවඛන්ධපටිපාටිකිච්චං, නචචුතිපටිසන්ධිවමසන
සඞ්කමනකිච්චං අත්ථි.මතසඤ්හිඅමනකාසුකප්පමකොටීසුමහට්ඨාවාඋපරි

වා යං යං ඨානං ඉච්ඡන්ති, තං තං පාකටමමව මහොති. තස්මා යථා

මපයයාලපාළිං පඨන්තා ‘‘පඨමං ඣානං…මප.… පඤ්චමං 

ඣාන’’න්තිආදිපරිමයොසානමමවගණ්හන්තාසඞ්ඛිපිත්වාසජ්ඣායන්ති, න

අනුපදං, එවං අමනකාපි කප්පමකොටිමයොමපයයාලපාළිංවියසඞ්ඛිපිත්වායං

යං ඉච්ඡන්ති, තත්ථතත්මථවඤාමණනඔක්කමන්තාසීමහොක්කන්තවමසන
ගච්ඡන්ති. එවං ගච්ඡන්තානඤ්ච මතසං ඤාණං යථා නාම
කතවාලමවධිපරිචයස්ස සරභඞ්ගසදිසස්ස ධනුග්ගහස්ස ඛිත්මතො සමරො
අන්තරන්තරාරුක්ඛලතාදීසුඅසජ්ෙමාමනොලක්මඛමයවපතතින සජ්ෙතින

විරජ්ඣති, එවංඅන්තරන්තරාසුොතීසුනසජ්ෙතිනවිරජ්ඣති, අසජ්ෙමානං 
අවිරජ්ඣමානංඉච්ඡිතිච්ඡිතට්ඨානංමයවගණ්හාති. 

අතීතභමව ඛන්ධා තප්පටිබද්ධනාමමගොත්තානි ච සබ්බං 

පුබ්මබනිවාසන්ත්මවව සඞ්ගහිතානීතිති ආහ ‘‘කිං විදිතං ෙකරොති? 

පුබ්කබනවාස’’න්ති. මමොමහො පටිච්ඡාදකට්මඨන තමමො විය තමමොති ආහ 

‘‘ස්කවව ක ොකහො’’තිආදි. ඔභාසෙරණට්කඨනාති කාතබ්බමතො කරණං, 

ඔභාමසොව කරණං ඔභාසකරණං, අත්තමනො පච්චමයහි ඔභාසභාමවන 

නිබ්බත්මතතබ්බට්මඨනාති අත්මථො. කසසං පසංසාවචනන්ති 

පටිපක්ඛවිධමනපවත්තිවිමසසානං මබොධනමතො වුත්තං. අවිජ්ජා විහතාති
එමතන විොනනට්මඨන විජ්ොති අයම්පි අත්මථො දීපිමතොති දට්ඨබ්බං. 

ෙස් ා? යස් ා විජ්ජා උප්පන්නාති එමතන විජ්ොපටිපක්ඛා අවිජ්ො, 
පටිපක්ඛතා චස්සා පහාතබ්බභාමවන විජ්ොය ච පහායකභාමවනාති

දස්මසති. එස නකයො ඉතරස්මම්පි පදද්වකයති ඉමනා තමමො විහමතො

විනට්මඨො. කස්මා? යස්මා ආමලොමකො උප්පන්මනොති ඉමමත්ථං අතිදිසති. 
කිමලසානං ආතාපනපරිතාපනට්මඨන වීරියං ආතාමපොති ආහ 

‘‘වීරියාතාකපන ආතාපිකනො’’ති, වීරියවමතොති අත්මථො. කපසිතචිත්තස්සාති 

යථාධිප්මපතත්ථසිද්ධිං පතිවිස්සට්ඨචිත්තස්ස. යථා අප්ප ත්තස්ස

ආතාපිකනො පහිතත්තස්ස විහරකතොති අඤ්ඤස්සපි කස්සචි මාදිසස්සාති

අධිප්පාමයො. පධානානුකයො ස්සාති සම්මප්පධානමනුයුත්තස්ස.මසසමමත්ථ
උත්තානත්තාවුත්තනයත්තාච සුවිඤ්මඤයයමමව. 

පුබ්මබනිවාසකථානිට්ඨිතා. 
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13. චුතියාති චවමන. උපපාකතති උපපජ්ෙමන. සමීපත්මථ මචතං

භුම්මවචනං, චුතික්ඛණසාමන්තා උපපත්තික්ඛණසාමන්තා චාති වුත්තං 

මහොති. තථා හි වක්ඛති ‘‘මය පන ආසන්නචුතිකා’’තිආදි. කයන 

ඤාකණනාති මයන දිබ්බචක්ඛුඤාමණන. දිබ්බචක්ඛුඤාමණමනව හි

සත්තානං චුති ච උපපත්ති ච ඤායති. පරිෙම් ං වත්තබ්බං සියාති 

‘‘දිබ්බචක්ඛුඤාණං උප්පාමදතුකාමමන ආදිකම්මමකන කුලපුත්මතන
කසිණාරම්මණං අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානං සබ්බාකාමරන අභිනීතිහාරක්ඛමං
කත්වා මතමෙොකසිණං ඔදාතකසිණං ආමලොකකසිණන්ති ඉමමසු තීසු

කසිමණසු අඤ්ඤතරංආසන්නංකාතබ්බං, උපචාරජ්ඣානමගොචරංකත්වා

වඩ්මඪත්වා ඨමපතබ්බ’’න්තිආදිනා දිබ්බචක්ඛුඤාණස්ස පරිකම්මං
වත්තබ්බංභමවයය. 

කසො අහන්ති මසො කතචිත්තාභිනීතිහාමරො අහං. දිබ්බසදිසත්තාති දිවි

භවන්ති දිබ්බං, මදවානං පසාදචක්ඛු, මතනදිබ්මබනචක්ඛුනාසදිසත්තාති

අත්මථො. දිබ්බසදිසත්තාති ච හීනූපමාදස්සනං මදවතානං දිබ්බචක්ඛුමතොපි 
ඉමස්ස මහානුභාවත්තා. ඉදානි තං දිබ්බසදිසත්තං විභාමවතුං 

‘‘කදවතානඤ්හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සුචරිතෙම් නබ්බත්තන්ති 
සද්ධාබහුලතාවිසුද්ධදිට්ඨිතාආනිසංසදස්සාවිතාදිසම්පත්තියා සුට්ඨු
චරිතත්තා සුචරිමතන මදවූපපත්තිෙනමකන පුඤ්ඤකම්මමන නිබ්බත්තං. 

පිත්තකසම්හරුහිරාදීහීති ආදි-සද්මදන වාතමරොගාදීනං සඞ්ගමහො. 

අපලිබුද්ධන්තිඅනුපද්දුතං. පිත්තාදීහිඅනුපද්දුතත්තාකම්මස්සචඋළාරතාය
උපක්කිමලසවිමුත්ති මවදිතබ්බා. උපක්කිමලසමදොසරහිතඤ්හි කම්මං
තිණාදිමදොසරහිතං විය සස්සං උළාරඵලං අනුපක්කිලිට්ඨං මහොති.

කාරණූපචාමරන චස්ස ඵලං තථා මවොහරීයති යථා ‘‘සුක්කං

සුක්කවිපාක’’න්ති. දූකරපීති පි-සද්මදන සුඛුමස්සපි ආරම්මණස්ස

සම්පටිච්ඡනසමත්ථතං සඞ්ගණ්හාති. පසාදචක්ඛූති චතුන්නං මහාභූතානං

පසාදලක්ඛණං චක්ඛු. වීරියභාවනාබ නබ්බත්තන්ති වීරියාරම්භවමසමනව

ඉජ්ඣනමතො සබ්බාපි කුසලභාවනා වීරියභාවනා, 

පධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතා වා ඉද්ධිපාදභාවනා විමසසමතො වීරියභාවනා, 
තස්සාආනුභාමවනනිබ්බත්තංවීරියභාවනාබලනිබ්බත්තං.ඤාණමයංචක්ඛු 

ඤාණචක්ඛු. තාදිසක වාති උපක්කිමලසවිමුත්තතාය දූමරපි සුඛුමස්සපි
ආරම්මණස්සසම්පටිච්ඡනසමත්ථතායචතංසදිසමමව. 

දිබ්බවිහාරවකසන පටි ද්ධත්තාති දිබ්බවිහාරසඞ්ඛාතානං චතුන්නං
ඣානානං වමසන පටිලද්ධත්තා. ඉමනා කාරණවමසනස්ස දිබ්බභාවමාහ. 

දිබ්බවිහාරසන්නස්සිතත්තාති අට්ඨඞ්ගසමන්නාගමමන උක්කංසගතං

පාදකජ්ඣානසඞ්ඛාතං දිබ්බවිහාරං සන්නිස්සාය පවත්තත්තා, 
දිබ්බවිහාරපරියාපන්නං වා අත්තනා සම්පයුත්තං රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානං
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නිස්සාය පච්චයභූතං සන්නිස්සිතත්තාති එවමමත්ථ අත්මථො දට්ඨබ්මබො. 

ආක ොෙපරිග් කහන හාජුතිෙත්තාපිදිබ්බන්ති කසිණාමලොකානුග්ගමහන
පත්තබ්බත්තා සයං ඤාණාමලොකඵරණභාමවන ච මහාජුතිකභාවමතොපි 

දිබ්බන්ති අත්මථො. මහාජුතිකම්පි හි දිබ්බන්ති වුච්චති ‘‘දිබ්බමදං 

බයම්හ’’න්තිආදීසු.  හා තිෙත්තාති මහනීතියගමනත්තා, 
විම්හයනීතියප්පවත්තිකත්තාති අත්මථො. විම්හයනීතියා හිස්ස පවත්ති 

තිමරොකුට්ටාදිගතරූපදස්සනමතො. තං සබ්බන්ති ‘‘මහට්ඨා වුත්තං

අත්ථපඤ්චකමමපක්ඛිත්වා වුත්ත’’න්ති වදන්ති. මකචි පන 

‘‘ජුතිගතිඅත්මථසුපි සද්දවිදූ දිවුසද්දං ඉච්ඡන්තීති මහාජුතිකත්තා 

මහාගතිකත්තාති ඉදමමව ද්වයං සන්ධාය වුත්තං, තස්මා

‘සද්දසත්ථානුසාමරන මවදිතබ්බ’න්ති ඉදං දිබ්බති මෙොතයතීති දිබ්බං, 
දිබ්බති ගච්ඡති අසජ්ෙමානං පවත්තතීති දිබ්බන්ති ඉමමත්ථං දස්මසතුං 

වුත්ත’’න්තිවදන්ති. ආචරියධම් පා ත්කථකරො පන– 

‘‘දිබ්බචක්ඛුලාභාය මයොගමනො පරිකම්මකරණං 

තප්පටිපක්ඛාභිභවස්ස අත්ථමතො තස්ස විෙයිච්ඡා නාම මහොති, 
දිබ්බචක්ඛුලාභී ච ඉද්ධිමා මදවතානං
වචනගහණක්ඛමනධම්මදානවමසන මහාමමොග්ගල්ලානත්මථරාදමයො
විය දානග්ගහණලක්ඛමණ මවොහාමර ච පවත්මතයයාති එවං 
විහාරවිෙයිච්ඡාමවොහාරජුතිගතිසඞ්ඛාතානං අත්ථානං වමසන ඉමස්ස
අභිඤ්ඤාඤාණස්ස දිබ්බචක්ඛුභාවසිද්ධිමතො සද්දවිදූ ච මතසු එව

අත්මථසු දිවුසද්දං ඉච්ඡන්තීති ‘තං සබ්බං සද්දසත්ථානුසාමරන

මවදිතබ්බ’න්තිවුත්ත’’න්ති– 

ආහ. 

දස්සනට්කඨනාති රූපදස්සනභාමවන. චක්ඛුනා හි සත්තා රූපං
පස්සන්ති.යථාමංසචක්ඛුවිඤ්ඤාණාධිට්ඨිතංසමවිසමං ආචික්ඛන්තං විය

පවත්තති, නතථාඉදං.ඉදංපනසයමමවතමතොසාතිසයං චක්ඛුකිච්චකාරීති

ආහ ‘‘චක්ඛුකිච්චෙරකණන චක්ඛුමවාතිපි චක්ඛූ’’ති. 

දිට්ඨිවිසුද්ධිකහතුත්තාතිසඞ්මඛපමතො වුත්තමත්ථංවිවරිතුං ‘‘කයොහී’’තිආදි

වුත්තං. උච්කඡදදිට්ඨිං  ණ්හාතීති පරමතො උප්පත්තියා අදස්සනමතො

‘‘එත්මථ වායං සත්මතො උච්ඡින්මනො, එවමතමරපී’’ති උච්මඡදදිට්ඨිං

ගණ්හාති. නවසත්තපාතුභාවදිට්ඨිං  ණ්හාතීති ඣානලාභී
අධිච්චසමුප්පන්නිමකො වියගණ්හාති.යථාහිමසොඅසඤ්ඤසත්තාචවිත්වා
ඉධූපපන්මනො පබ්බජිමතො සමාමනො අභිඤ්ඤාලාභී හුත්වා පුබ්මබනිවාසං
අනුස්සරන්මතොඉධූපපත්තිමමවදිස්වාතමතොපරං අසඤ්ඤභමවඋප්පත්තිං

අනුස්සරිතුමසක්මකොන්මතො ‘‘අහං අධිච්චසමුප්පන්මනො පුබ්මබ නාමහොසිං, 

මසොම්හි එතරහි අහුත්වා සත්තතාය පරිණමතො, මසසාපි සත්තා

තාදිසාමයවා’’ති අභිනවසත්තපාතුභාවදිට්ඨිං ගණ්හාති, එවමයම්පි
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උපපාතමත්තමමව දිස්වා චුතිං අපස්සන්මතො නවසත්තපාතුභාවදිට්ඨිං
ගණ්හාති. 

ඉදානි අඤ්ඤථාපි විසුද්ධිකාරණං දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘එොදසඋපක්කික සවිරහකතො වා’’තිආදි. යථාහාති උපක්කිමලසසුත්මත
ආගතපාළිං නිදස්මසති. තත්ථ හි අනුරුද්මධො නන්දිමයො කිමමලොති ඉමම

තමයොකුලපුත්මතආමන්මතත්වාධම්මංදස්මසන්මතන ‘‘අනුරුද්ධාතුම්මහ

කිං ඉමමහි න ආලුළිස්සන්ති, අහම්පි ඉමමහි උපාදාය එකාදසහි 

උපක්කිමලමසහිආලුළිතපුබ්මබො’’තිදස්මසතුං– 

‘‘අහම්පි සුදං අනුරුද්ධා පුබ්මබව සම්මබොධා අනභිසම්බුද්මධො
මබොධිසත්මතොව සමාමනො ඔභාසඤ්මචව සඤ්ොනාම දස්සනඤ්ච

රූපානං, මසො මඛො පන මම ඔභාමසො න චිරස්මසව අන්තරධායති 

දස්සනඤ්චරූපානං.තස්සමය්හංඅනුරුද්ධාඑතදමහොසි‘මකොනුමඛො

මහතු, මකොපච්චමයො, මයනමමඔභාමසොඅන්තරධායති දස්සනඤ්ච

රූපාන’න්ති.තස්සමය්හංඅනුරුද්ධාඑතදමහොසි ‘විචිකිච්ඡාමඛොමම

උදපාදි, විචිකිච්ඡාධිකරණඤ්ච මම සමාධි චවි, සමාධිම්හි චුමත 

ඔභාමසො අන්තරධායති දස්සනඤ්චරූපානං, මසොහංතථාකරිස්සාම, 

යථාමමපුනන විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජිස්සතී’ති. 

‘‘මසො මඛො අහං අනුරුද්ධා අප්පමත්මතො ආතාපී පහිතත්මතො

විහරන්මතො ඔභාසඤ්මචවසඤ්ොනාමදස්සනඤ්චරූපානං, මසොමඛො
පන මම ඔභාමසො න චිරස්මසව අන්තරධායති දස්සනඤ්ච රූපානං.

තස්ස මය්හං අනුරුද්ධා එතදමහොසි ‘මකො නු මඛො මහතු, මකො

පච්චමයො, මයනමමඔභාමසොඅන්තරධායතිදස්සනඤ්චරූපාන’න්ති.

තස්සමය්හං අනුරුද්ධාඑතදමහොසි ‘අමනසිකාමරො මඛො මමඋදපාදි, 

අමනසිකාරාධිකරණඤ්ච පන මම සමාධි චවි, සමාධිම්හි චුමත

ඔභාමසො අන්තරධායති දස්සනඤ්චරූපානං, මසොහංතථාකරිස්සාම, 

යථාමම පුනනවිචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජිස්සතිනඅමනසිකාමරො’’’ති– 

ආදිනා (ම. නි. 3.241) මදසනං ආරභිත්වා ඉදං වුත්තං ‘‘මසො මඛො අහං 

අනුරුද්ධාවිචිකිච්ඡාචිත්තස්සඋපක්කිමලමසොතිඉතිවිදිත්වා’’තිආදි. 

තත්ථ (ම. නි. අට්ඨ. 3.241) විචිකිච්ඡාති මහාසත්තස්ස ආමලොකං

වඩ්මඪත්වා දිබ්බචක්ඛුනා නානාවිධානිරූපානිපස්සන්තස්ස ‘‘ඉදංනුමඛො

කි’’න්ති උප්පන්නා විචිකිච්ඡා. මනසිකාරවමසන පන මම රූපානි

උපට්ඨහිංසු, රූපානිපස්සමතොවිචිකිච්ඡාඋප්පජ්ෙති, තස්මාඉදානිකිඤ්චින

මනසි කරිස්සාමීති තුණ්හී භවති, තං තුණ්හීභාවප්පත්තිං සන්ධායාහ 

‘‘අ නසිොකරො’’ති. ථිනමද්ධන්තිකිඤ්චි අමනසිකමරොන්තස්සඋප්පන්නං
ථිනමද්ධං. තථාභූතස්ස හි සවිප්ඵාරිකමනසිකාරස්ස අභාවමතො ථිනමද්ධං



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 චතුත්ථජ්ඣානකථා 

360 

පටුන 

උප්පජ්ෙති. ඡම්භිතත්තන්ති ථිනමද්ධං විමනොමදත්වා
යථාරද්ධමනසිකාරවමසන හිමවන්තාභිමුඛං ආමලොකං වඩ්මඪත්වා

දානවරක්ඛසඅෙගරාදමයො පස්සන්තස්සඋප්පන්නංඡම්භිතත්තං. උප්පි න්ති

‘‘මයා දිට්ඨභයං පකතියා චක්ඛුවිඤ්ඤාමණනඔමලොකියමානංන පස්සති, 

අදිට්මඨ පරිකප්පිතසදිමස කිංනාම භය’’න්ති භයස්ස විමනොදනවමසන
චින්මතන්තස්ස අත්තමනො පච්චමවක්ඛණාමකොසල්ලං නිස්සාය උප්පන්නං

උප්පිලාවිතත්තං. දුට්ඨුල් න්ති කායාලසියං. ‘‘මයා ථිනමද්ධං

ඡම්භිතත්තානං වූපසමනත්ථං ගාළ්හං වීරියං පග්ගහිතං, මතන මම

උප්පිලසඞ්ඛාතා චිත්තසමාධිදූසිතා මගහස්සිතා බලවපීති උප්පන්නා’’ති
වීරියං සිථිලං කමරොන්තස්ස හි කායදුට්ඨුල්ලං කායදරමථො කායාලසියං
උදපාදි. 

අච්චාරද්ධවීරියන්ති ‘‘මම වීරියං සිථිලං කමරොමතො දුට්ඨුල්ලං

උප්පන්න’’න්ති පුන වීරියං පග්ගණ්හමතො උප්පන්නං අච්චාරද්ධවීරියං. 

අතිලීනවීරියන්ති ‘‘මම වීරියං පග්ගණ්හමතො එවං ොත’’න්ති පුන වීරියං

සිථිලයමතො උප්පන්නං අතිලීනවීරියං. අභිජප්පාති මදවමලොකාභිමුඛං

ආමලොකංවඩ්මඪත්වාමදවසඞ්ඝංපස්සමතො උප්පන්නාතණ්හා. ‘‘එවංමම

මහොතූ’’ති හි අභිනිවිසනවමසන ෙප්පතීති අභිෙප්පා, තණ්හා. 

නානත්තසඤ්ඤාති‘‘මය්හංඑකොතිකංරූපං මනසිකමරොන්තස්සඅභිෙප්පා

උප්පන්නා, නානාවිධං රූපං මනසිකාරං කරිස්සාමී’’ති කාමලන
මදවමලොකාභිමුඛංකාමලනමනුස්සමලොකාභිමුඛං වඩ්මඪත්වානානාවිධානි

රූපානි මනසිකමරොමතො උප්පන්නා නානත්තසඤ්ඤා, නානත්මත

නානාසභාමවසඤ්ඤාතිනානත්තසඤ්ඤා. අතිනජ්ොයිතත්තන්ති ‘‘මය්හං

නානාවිධානිරූපානි මනසිකමරොන්තස්සනානත්තසඤ්ඤාඋදපාදි, ඉට්ඨංවා

අනිට්ඨංවාඑකොතිකමමවරූපංමනසි කරිස්සාමී’’තිතථාමනසිකමරොමතො

උප්පන්නංරූපානංඅතිනිජ්ඣායිතත්තං, අතිවිය උත්තරිකත්වානිජ්ඣානං

මපක්ඛනංඅතිනිජ්ඣායිතත්තං. ඔභාසන්තිපරිකම්මසමුට්ඨිතංඔභාසං. නච

රූපාන පස්සාමීති පරිකම්මමොභාසමනසිකාරප්පසුතතාය දිබ්බචක්ඛුනා

රූපානි න පස්සාම. රූපාන හි කෙො පස්සාමීති මතන පරිකම්මමොභාමසන 
ඵරිත්වාඨිතට්ඨාමනදිබ්බචක්ඛුමනොවිසයභූතානිරූපගතානිපස්සාම. 

එව ාදීති ආදි-සද්මදන– 

‘‘මකවලම්පිරත්තිංමකවලම්පිදිවංමකවලම්පිරත්තින්දිවංතස්ස 

මය්හං අනුරුද්ධා එතදමහොසි ‘මකො නු මඛො මහතු, මකො පච්චමයො, 

ය්වාහං ඔභාසඤ්හි මඛො සඤ්ොනාම, න ච රූපානි පස්සාම, රූපානි

මඛො පස්සාම, නචඔභාසංසඤ්ොනාමමකවලම්පිරත්තිංමකවලම්පි

දිවං මකවලම්පි රත්තින්දිව’න්ති.තස්ස මය්හං අනුරුද්ධා එතදමහොසි

‘යස්මඤ්හි මඛො අහං සමමය රූපනිමත්තං අමනසිකරිත්වා
ඔභාසනිමත්තං මනසි කමරොම. ඔභාසඤ්හි මඛො තස්මං සමමය 



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 චතුත්ථජ්ඣානකථා 

361 

පටුන 

සඤ්ොනාම, න ච රූපානි පස්සාම. යස්මං පනාහං සමමය
ඔභාසනිමත්තං අමනසිකරිත්වා රූපනිමත්තං මනසිකමරොම. රූපානි

හිමඛොතස්මංසමමයපස්සාම, නචඔභාසං සඤ්ොනාමමකවලම්පි

රත්තිංමකවලම්පිදිවංමකවලම්පිරත්තින්දිව’’න්ති(ම. නි.3.243) – 

එවමාදිපාළිං සඞ්ගණ්හාති. 

මනුස්සානං ඉදන්ති මානුසකං, මනුස්සානං මගොචරභූතං රූපාරම්මණං. 
තදඤ්ඤස්ස පන දිබ්බතිමරොකුට්ටසුඛුමාදිමභදස්ස රූපස්ස දස්සනමතො 
අතික්කන්තමානුසකං. එවරූපං තඤ්ච මනුස්සූපචාරං අතික්කන්තං නාම

මහොතීති ආහ ‘‘ නුස්සූපචාරං අතික්ෙමත්වා රූපදස්සකනනා’’ති. තත්ථ 

 නුස්සූපචාරන්ති මනුස්මසහි උපචරිතබ්බට්ඨානං, පකතියා චක්ඛුද්වාමරන
ගමහතබ්බං විසයන්ති අධිප්පාමයො. එවං විසයමුමඛන දස්මසත්වා ඉදානි 

විසයිමුමඛන දස්මසතුං ‘‘ ානුසෙං වා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාපි

මංසචක්ඛාතික්කමමො තස්ස කිච්චාතික්කමමමනව දට්ඨබ්මබො. දිබ්කබන

චක්ඛුනාතිදිබ්බචක්ඛුඤාමණනපිදට්ඨුංනසක්කාඛණස්ස අතිඉත්තරතාය

අතිසුඛුමතාය මකසඤ්චි රූපස්ස, අපිච දිබ්බචක්ඛුස්ස පච්චුප්පන්නං 

රූපාරම්මණං, තඤ්චපුමරොතපච්චයභූතං, නචආවජ්ෙනපරිකම්මමහිවිනා

මහග්ගතස්ස පවත්ති අත්ථි, නාපි උප්පජ්ෙමානමමව රූපං

ආරම්මණපච්චමයො භවිතුං සක්මකොති, භිජ්ෙමානං වා, තස්මා
චුතූපපාතක්ඛමණරූපංදිබ්බචක්ඛුනාදට්ඨුංනසක්කාති සුවුත්තමමතං. 

යදි දිබ්බචක්ඛුඤාණං රූපාරම්මණමමව, අථ කස්මා ‘‘සත්මත 

පස්සාමී’’තිවුත්තන්ති? මයභුමයයනසත්තසන්තානගතරූපදස්සනමතොඑවං
වුත්තං. සත්තගහණස්ස වා කාරණභාවමතො මවොහාරවමසන වුත්තන්තිපි

වදන්ති. මත චවමානාති අධිප්මපතාති සම්බන්මධො. එවරූකපති න 
චුතූපපාතක්ඛණසමඞ්ගමනොති අධිප්පාමයො. මමොහූපනිස්සයං නාම කම්මං

නිහීනං නිහීනඵලං මහොතීති ආහ ‘‘ක ොහනස්සන්දයුත්තත්තා’’ති.
මමොහූපනිස්සයතා ච කුසලකම්මස්ස පුබ්බභාමග මමොහප්පවත්තිබහුලතාය
මවදිතබ්බා. තාය පන මමොහප්පවත්තියා සංකිලිට්ඨං කුසලකම්මං
නිහීනමමව ොතිආදිං නිප්ඵාමදතීති නිහීනොතිආදමයො මමොහස්ස

නිස්සන්දඵලානීතිති ආහ ‘‘හීනානං ජාතිකු කභො ාදීන’’න්තිආදි. හීළිකතති

ගරහිමත. ඔහීළිකතති විමසසමතො ගරහිමත. උඤ්ඤාකතති ලාමකභාමවන

ඤාමත. අවඤ්ඤාකතති විමසසමතො ලාමකභාමවන විදිමත. 

අක ොහනස්සන්දයුත්තත්තාති එත්ථ අමමොමහො සම්පයුත්තවමසන 

පුබ්බභාගවමසන ච පවත්මතො කථිමතො, මතන ච තිමහතුකපටිසන්ධිමක

දස්මසති. තබ්බිපරීකතති තස්ස හීළිතාදිභාවස්ස විපරීමත, අහීළිමත
අමනොහීළිමත අනුඤ්ඤාමතඅනවඤ්ඤාමතචිත්තීකමතතිඅත්මථො. 
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සුවණ්කණති සුන්දරවණ්මණ. දුබ්බණ්කණති අසුන්දරවණ්මණ. සා
පනායං සුවණ්ණදුබ්බණ්ණතා යථාක්කමං කම්මස්ස
අමදොසමදොසූපනිස්සයතාය මහොතීති ආහ 

‘‘අකදොසනස්සන්දයුත්තත්තා’’තිආදි. අමදොසූපනිස්සයතා ච කම්මස්ස 

මමත්තාදීහි පරිභාවිතසන්තානප්පවත්තියා මවදිතබ්බා. අභිරූකප විරූකපති 

ඉදං සණ්ඨානවමසන වුත්තං. සණ්ඨානවචමනොපි හි වණ්ණසද්මදො මහොති

‘‘මහන්තං හත්ථිවණ්ණං අභිනිම්මනිත්වා’’තිආදීසු (සං. නි. 1.138) විය.
පඨමංවුත්මතොපනඅත්මථොවණ්ණවමසමනවවුත්මතො.සුන්දරංගතිංගතා 

සුගතාති ආහ ‘‘සු ති කත’’ති, සුගතිං උපපන්මනති අත්මථො. 
අමලොභජ්ඣාසයා සත්තා වදඤ්ඤූ විගතමච්මඡරා අමලොභූපනිස්සමයන

කම්මුනා සුගතා සමද්ධා මහොන්තීති ආහ ‘‘අක ොභනස්සන්දයුත්තත්තා වා

අඩ්කඪ  හද්ධකන’’ති. දුක්ඛංගතිංගතා දුග්ගතාතිආහ ‘‘දුග් ති කත’’ති.
මලොභජ්ඣාසයා සත්තා ලුද්ධා මච්ඡරිමනො මලොභූපනිස්සමයන කම්මුනා

දුග්ගතා දුරූපා මහොන්තීති ආහ ‘‘ක ොභනස්සන්දයුත්තත්තා වා දලිද්කද

අප්පන්නපාකන’’ති. උපචිතන්ති ඵලාවහභාමවන කතං. යථා කතඤ්හි

කම්මං ඵලදානසමත්ථං මහොති, තථා කතං උපචිතං. චව ාකනතිආදීහි

දිබ්බචක්ඛුකිච්චං වුත්තන්ති විසයමුමඛන විසයිබයාපාරමාහ. පුරික හීති 

‘‘දිබ්මබන චක්ඛුනා’’තිආදීනි පදානි සන්ධාය වුත්තං. ආදීහීති එත්ථ ච-

සද්මදො ලුත්තනිද්දිට්මඨො, තස්මා ‘‘දිබ්මබන…මප.… පස්සාමී’’ති ඉමමහි

‘‘චවමාමන’’තිආදීහි ච දිබ්බචක්ඛුකිච්චං වුත්තන්ති අත්මථො. ඉමනා පන

පකදනාති ‘‘යථාකම්මූපමගසත්මත පොනාමී’’තිඉමනාවාමකයන.පජ්ෙති
ඤායතිඅත්මථොඉමනාතිහිපදංවාකයං. 

 හන්තං දුක්ෙ නුභව ාකනති එත්ථ දිබ්බචක්ඛුඤාමණන රූපං දිස්වා

මතසං දුක්ඛානුභවනංකාමාවචරචිත්මතමනවොනාතීති මවදිතබ්බං. කසොති

මනරයිකසත්මත පච්චක්ඛමතො දිස්වා ඨිමතො දිබ්බචක්ඛුඤාණලාභී. එවං

 නසි ෙකරොතීති මතසං මනරයිකානං නිරයසංවත්තනිකස්ස කම්මස්ස
ඤාතුකාමතාවමසනපාදකජ්ඣානංසමාපජ්ජිත්වාවුට්ඨාය පරිකම්මවමසන

මනසිකමරොති. කිංනුකෙොතිආදි මනසිකාරවිධිදස්සනං.එවංපනපරිකම්මං
කත්වා පාදකජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨිතස්ස තං කම්මං ආරම්මණං

කත්වාආවජ්ෙනංඋප්පජ්ෙති, තස්මංනිරුද්මධ චත්තාරිපඤ්චවාෙවනානි
ෙවන්ති. මයසං පුරිමානි තීණි චත්තාරි වා 

පරිකම්මඋපචාරානුමලොමමගොත්රභුනාමකානි කාමාවචරානි, චතුත්ථං

පඤ්චමං වා අප්පනාචිත්තංරූපාවචරං චතුත්ථජ්ඣානිකං, තත්ථයං මතන

අප්පනාචිත්මතන සද්ධිං උප්පන්නං ඤාණං, තං යථාකම්මූපගඤාණන්ති

මවදිතබ්බං. ‘‘විසුං පරිෙම් ංනත්ථී’’තිඉදංපනදිබ්බචක්ඛුඤාමණනවිනා
යථාකම්මූපගඤාණස්ස විසුං පරිකම්මං නත්ථීති අධිප්පාමයන වුත්තං.

එවඤ්මචතංඉච්ඡිතබ්බං, අඤ්ඤථා යථාකම්මූපගඤාණස්සමහග්ගතභාමවො
එව න සියා. මදවානං දස්සමනපි එමසව නමයො. 
මනරයිකමදවග්ගහණඤ්මචත්ථ නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බං. ආකඞ්ඛමාමනො
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පටුන 

හි දිබ්බචක්ඛුලාභී අඤ්ඤගතිමකසුපි එවං පටිපජ්ෙතිමයව. තථා හි වක්ඛති

‘‘අපායග්ගහමණන තිරච්ඡානමයොනිං දීමපතී’’තිආදි, ‘‘සුගතිග්ගහමණන

මනුස්සගතිපි සඞ්ගය්හතී’’ති ච. තං නිරයසංවත්තනියකම්මං

ආරම්මණමමතස්සාති තංෙම් ාරම් ණං. ඵාරුසෙවනාදීසූති ආදි-සද්මදන
චිත්තලතාවනාදීනං සඞ්ගමහො. 

යථා චි ස්සාතියථා ච ඉමස්ස යථාකම්මූපගඤාණස්ස විසුං පරිකම්මං 

නත්ථි, එවං අනාගතංසඤාණස්සපීති විසුං පරිකම්මාභාවඤ්ච නිදස්මසති.

තත්ථකාරණමාහ ‘‘දිබ්බචක්ඛුපාදොකනවහිඉ ානී’’ති.තත්රායමධිප්පාමයො

– යථා දිබ්බචක්ඛුලාභී නිරයාදිඅභිමුඛං ආමලොකං වඩ්මඪත්වා
මනරයිකාදිමකසත්මතදිස්වා මතහිපුබ්මබආයූහිතංනිරයසංවත්තනියාදිකං
කම්මංතාදිමසනසමාදාමනනතජ්මෙනච මනසිකාමරනපරික්ඛමතචිත්මත

යාථාවමතො ොනාති, එවං යස්ස යස්ස සත්තස්ස සමනන්තරං අනාගතං

අත්තභාවංඤාතුකාමමො, තංතංඔදිස්සආමලොකංවඩ්මඪත්වාමතනමතන
අතීමත එතරහි වා ආයූහිතං තස්ස නිබ්බත්තකං කම්මං
යථාකම්මූපගඤාමණන දිස්වා මතන මතන නිබ්බත්මතතබ්බං අනාගතං
අත්තභාවංඤාතුකාමමො තාදිමසනසමාදාමනනතජ්මෙනචමනසිකාමරන
පරික්ඛමත චිත්මත යාථාවමතො ොනාති. එස නමයො තමතො පමරසුපි
අත්තභාමවසු. එතං අනාගතංසඤාණං නාම. යස්මා එතං ද්වයං

දිබ්බචක්ඛුඤාමණ සති එව සිජ්ඣති, නාසති. මතන වුත්තං ‘‘ඉ ාන

දිබ්බචක්ඛුනාසකහව ඉජ්ෙන්තී’’ති. 

ොකයනදුච්චරිතං, ොයකතොවාඋප්පන්නං දුච්චරිතන්තිකාමයනදුට්ඨු

චරිතං, කායමතො වා උප්පන්නං කිමලසපූතිකත්තා දුට්ඨු චරිතං

කායදුච්චරිතන්ති එවං යථාක්කමං මයොමෙතබ්බං. ොකයොති මචත්ථ
මචොපනකාමයො අධිප්මපමතො. කායවිඤ්ඤත්තිවමසන පවත්තං අකුසලං

කායකම්මං කායදුච්චරිතං. යස්මං සන්තාමන කම්මං කතුපචිතං, අසති 
ආහාරුපච්මඡමද විපාකාරහසභාවස්ස අවිගච්ඡනමතො මසො මතන

සහිමතොමයවාති වත්තබ්මබොති ආහ ‘‘ස න්නා තාති ස ඞ්ගීභූතා’’ති. 

අනත්ථො ාහුත්වාතිඑමතනමාතාපිතමරොවියපුත්තානං, ආචරියුපජ්ඣායා
විය ච නිස්සිතකානං අත්ථකාමා හුත්වා ගරහකා උපවාදකා න මහොන්තීති 

දස්මසති. ගුණපරිධංසකනනාති විජ්ෙමානානං ගුණානං විද්ධංසමනන, 
විනාසමනනාති අත්මථො. නනු ච අන්තිමවත්ථුනාපි උපවාමදො 

ගුණපරිධංසනමමවාති? සච්චමමතං, ගුණාති පමනත්ථ ඣානාදිවිමසසා
උත්තරිමනුස්සධම්මා අධිප්මපතාති සීලපරිධංසනං විසුං ගහිතං. මතනාහ 

‘‘නත්ථි ඉක සං ස ණධම්ක ො’’තිආදි. ස ණධම්ක ොති ච සීලසංයමං

සන්ධාය වදති. ජානං වාති යං උපවදති, තස්ස අරියභාවං ොනන්මතො වා. 

අජානං වාති අොනන්මතො වා. ොනනාොනනඤ්මචත්ථ අප්පමාණං, 

අරියභාමවො එව පමාණං. මතනාහ ‘‘උභයථාපි අරියූපවාකදොව කහොතී’’ති. 

‘‘අරිමයොති පන අොනමතො අදුට්ඨචිත්තස්මසව තත්ථ අරියගුණභාවං



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 චතුත්ථජ්ඣානකථා 
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පටුන 

පමවමදන්තස්ස ගුණපරිධංසනං න මහොතීති තස්ස අරියූපවාමදො නත්ථී’’ති

වදන්ති. භාරියං ෙම් න්තිආනන්තරියසදිසත්තාභාරියංකම්මං, සමතකිච්ඡං

පනමහොතිඛමාපමනන, නආනන්තරියංවියඅමතකිච්ඡං. 

තස්ස චආවිභාවත්ථන්තිභාරියාදිසභාවස්සපකාසනත්ථං. තංජිගුච්ඡීති

තං මථරං, තං වා කිරියං ජිගුච්ඡි. අතිච්ඡාකතොති අතිවිය ඛුදාභිභූමතො. 

 හල් කෙොතිසමණානංසාරුප්පමසාරුප්පං, මලොකසමුදාචාරමත්තංවාන 

ොනාතීතිඅධිප්පාමයනවුත්තත්තාගුණපරිධංසමනනගරහතීති මවදිතබ්බං. 

අම්හාෙං ජ්ජිතබ්බෙං අොසීති ‘‘සමමණනනාමඑවංකත’’න්තිවුත්මත
මයංසීසංඋක්ඛිපිතුංන සක්මකොමාතිඅධිප්පාමයො.ොනන්මතොඑවමථමරො 

‘‘අත්ථි කත ආවුකසො ඉ ස්මං සාසකන පතිට්ඨා’’ති පුච්ඡි. ඉතමරොපි

සච්චාභිසමමයො සාසමන පතිට්ඨාති ආහ ‘‘කසොතාපන්කනො අහ’’න්ති.

මථමරො තං කරුණායමාමනො ‘‘ඛීණාසකවො තයා උපවදිකතො’’ති අත්තානං

ආවි අකාසි. කතනස්ස තං පාෙතිෙං අකහොසීති මතන අස්ස තං කම්මං
මග්ගාවරණං නාමහොසීති අධිප්පාමයො. පුබ්මබව පන මසොතාපන්නත්තා
අපායගාමීනං සුප්පහීනභාවමතො සග්ගාවරණමස්ස කාතුමසමත්ථමමව තං

කම්මං. අත්තනා වුඩ්ඪතකරො කහොතීති එත්ථ ‘‘උක්කුටිකං නිසීදිත්වා

ඛමාමපතබ්මබො’’ති විසුද්ධි ග්ක  වුත්තං. මසොතාපන්නසකදාගාමමනො

මදොමසනපි නක්ඛමන්ති, මසසඅරියා වා තස්ස අත්ථකාමා හුත්වා ආයතිං

සංවරණත්ථායන ඛමාමපයයන්තිආහ ‘‘සකචකසොනක්ෙ තී’’ති. අත්තනා

වුඩ්ඪතකරො කහොති, ඨිතකෙකනවාති එත්ථාපි ‘‘උක්කුටිකං නිසීදිත්වා’’ති 

විසුද්ධි ග්ක  (විසුද්ධි.2.411) වුත්තං.එවඤ්හිතත්ථවුත්තං– 

‘‘සමචදිසාපක්කන්මතොමහොති, සයංවාගන්ත්වාසද්ධිවිහාරිමක

වා මපමසත්වා ඛමාමපතබ්මබො. සමච නාපි ගන්තුං, න මපමසතුං

සක්කා මහොති, මය තස්මං විහාමර භික්ඛූ වසන්ති, මතසං සන්තිකං

ගන්ත්වා සමච නවකතරා මහොන්ති, උක්කුටිකං නිසීදිත්වා, සමච

වුඩ්ඪතරා, වුඩ්මඪසු වුත්තනමයමනව පටිපජ්ජිත්වා ‘අහං, භන්මත, 

අසුකං නාම ආයස්මන්තං ඉදඤ්චිදඤ්ච අවචං, ඛමතු මම මසො

ආයස්මා’ති වත්වා ඛමාමපතබ්බං. සම්මුඛා අඛමන්මතපි එතමදව

කාතබ්බ’’න්ති. 

ඉදංපනපරම්පිතත්ථ(විසුද්ධි.2.411) වුත්තං– 

‘‘සමච එකචාරිකභික්ඛු මහොති, මනවස්ස වසනට්ඨානං, න

ගතට්ඨානං පඤ්ඤායති, එකස්ස පණ්ඩිතස්ස භික්ඛුමනො සන්තිකං

ගන්ත්වා ‘අහං, භන්මත, අසුකං නාම ආයස්මන්තං ඉදඤ්චිදඤ්ච

අවචං, තං මම අනුස්සරමතො අනුස්සරමතො විප්පටිසාමරො මහොති, කිං

කමරොමී’තිවත්තබ්බං.මසොවක්ඛති ‘තුම්මහමාචින්තයිත්ථ, මථමරො 
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තුම්හාකං ඛමති, චිත්තං වූපසමමථා’ති. මතනපි අරියස්ස

ගතදිසාභිමුමඛනඅඤ්ෙලිං පග්ගමහත්වා‘ඛමතූ’තිවත්තබ්බ’’න්ති. 

පරිනබ්බුත ඤ්චට්ඨානන්ති පූොකරණට්ඨානං සන්ධායාහ. 

පාෙතිෙක ව කහොතීති එවං කමත අත්තමනො චිත්තං පසීදතීති තං කම්මං 
සග්ගාවරණං මග්ගාවරණඤ්ච න මහොතීති අධිප්පාමයොති මකචි වදන්ති. 

චරියාපිටකෙ ාතඞ් චරිතසංවණ්ණනායං (චරියා.අට්ඨ.2.64) – 

‘‘පාරමතාපරිභාවනසමද්ධාහි නානාසමාපත්තිවිහාරපරිපූරිතාහි 
සීලදිට්ඨිසම්පදාහි සුසඞ්ඛතසන්තාමන මහාකරුණාධිවාමස
මහාසත්මත අරියූපවාදකම්මඅභිසපසඞ්ඛාතං ඵරුසවචනං සංයුත්තං
මහාසත්තස්ස මඛත්තවිමසසභාවමතො තස්ස ච අජ්ඣාසයඵරුසතාය

දිට්ඨධම්මමවදනීතියං හුත්වා සමච මසො මහාසත්තං න ඛමාමපති, 
සත්තමම දිවමස විපච්චනසභාවං ොතං. ඛමාපිමත පන මහාසත්මත
පමයොගසම්පත්තියා විපාකස්සපටිබාහිතත්තාඅවිපාකධම්මතංආපජ්ජි
අමහොසිකම්මභාවමතො. අයඤ්හි අරියූපවාදපාපස්ස

දිට්ඨධම්මමවදනීතියස්සචධම්මතා’’ති– 

ආචරියධම් පා ත්කථකරන වුත්තත්තා එවං ඛමාපිමත තං කම්මං
පමයොගසම්පත්තියා විපාකස්ස පටිබාහිතත්තා අමහොසිකම්මභාමවන 

අවිපාකධම්මතං ආපන්නන්ති මනව සග්ගාවරණං න මමොක්ඛාවරණඤ්ච
මහොතීතිඑවමමත්ථඅත්මථො ගමහතබ්මබො. 

විපරීතං දස්සනමමමතසන්ති විපරීතදස්සනා. සමාදාතබ්බට්මඨන

සමාදානානි, කම්මානි සමාදානානි මයසං මත කම්මසමාදානා, 

මච්ඡාදිට්ඨිවමසනකම්මසමාදානා මච්ඡාදිට්ඨිෙම් ස ාදානා, මහතුඅත්ථංවා
අන්මතොගධං කත්වා මච්ඡාදිට්ඨිවමසන පමර කම්මමසු සමාදාපකා 

මච්ඡාදිට්ඨිෙම් ස ාදානා. තයිමං අත්ථං දස්මසන්මතො 

‘‘මච්ඡාදිට්ඨිවකසනා’’තිආදිමාහ. මය ච…මප.… සමාදමපන්ති, මතපි 

මච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානාති මයොමෙතබ්බං. සී සම්පන්කනොතිආදි

පරිපක්කින්ද්රියස්ස මග්ගසමඞ්ගමනො වමසන වුත්තං, අග්ගමග්ගට්මඨ පන
වත්තබ්බමමව නත්ථි. අථ වා අග්ගමග්ගපරියාපන්නා එව සීලාදමයො

මවදිතබ්බා.අග්ගමග්ගට්ඨස්සහිදිට්මඨවධම්මමඑකංසිකාඅඤ්ඤාරාධනා, 

ඉතමරසං අමනකංසිකා. අඤ්ඤන්ති අරහත්තං. එවංසම්පදමදන්ති එත්ථ

සම්පජ්ෙනංසම්පදා, නිප්ඵත්ති, එවං අවිරජ්ඣනකනිප්ඵත්තිකන්තිඅත්මථො, 

යථා තං අවස්සම්භාවී, එවමදම්පීති වුත්තං මහොති. යථා හි මග්ගානන්තරං

අවිරජ්ඣිත්වාව ඵලං නිබ්බත්තං, එවමමතං ඉමස්සපි පුග්ගලස්ස
චුතිඅනන්තරං අවිරජ්ඣිත්වාව නිරමය පටිසන්ධි මහොතීති දස්මසති.
සකලස්මඤ්හිබුද්ධවචමනනඉමායඋපමායගාළ්හතරංකත්වාවුත්තඋපමා 

අත්ථි. තංවාචංඅප්පහායාතිආදීසු(ම.නි.අට්ඨ.1.149) අරියූපවාදංසන්ධාය
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‘‘පුන එවරූපිං වාචං න වක්ඛාමී’’ති වදන්මතො වාචං පෙහති නාම, ‘‘පුන

එවරූපං චිත්තංනඋප්පාමදස්සාමී’’තිචින්මතන්මතො චිත්තං පෙහතිනාම, 

‘‘පුනඑවරූපිං දිට්ඨිංනගණ්හිස්සාමී’’ති පෙහන්මතො දිට්ඨිං පෙහතිනාම.

තථාඅකමරොන්මතොමනවපෙහතිනපටිනිස්සජ්ෙති. යථාභතංනක්ඛිත්කතො

එවංනරකයතියථානිරයපාමලහිආහරිත්වානිරමය ඨපිමතො, එවංනිරමය

ඨපිමතොමයව, නාස්ස නිරයූපපත්තියා මකොචි විබන්මධො. තත්රායං යුත්ති – 
නිරයූපමගොඅරියූපවාදීතදාදායකස්සඅවිෙහනමතොමසයයථාපිමච්ඡාදිට්ඨීති.

එත්ථ ච ‘‘තං වාචං අප්පහායා’’ති එවමාදිවචමනන තදාදායකස්ස

අප්පහාමනමනව අරියූපවාමදො අන්තරායිමකො අනත්ථාවමහොව, පහාමනන
පනඅච්චයංමදමසත්වාඛමාපමනනනඅන්තරායිමකො අනත්ථාවමහොයථා
තං වුට්ඨිතා මදසිතා චආපත්තීති දස්මසති. මච්ඡාදිට්ඨිවමසන අකත්තබ්බං

නාම පාපං නත්ථි, යමතො සංසාරඛාණුභාමවොපි නාම මහොතීති ආහ 

‘‘මච්ඡාදිට්ඨිපර ාන, භික්ෙකව, වජ්ජානී’’ති. 

‘‘උච්ඡින්නභවමනත්තිමකො, භික්ඛමව, තථාගතස්සකාමයොතිට්ඨති (දී.

නි.1. 147), අයඤ්මචවකාමයොබහිද්ධාචනාමරූප’’න්තිචඑවමාදීසුවිය

ඉධ ොය-සද්මදො ඛන්ධපඤ්චකවිසමයොති ආහ ‘‘ොයස්ස කභදාති

උපාදින්නක්ෙන්ධපරිච්චා ා’’ති. අවීතරාගස්ස මරණමතො පරං නාම 

භවන්තරූපාදානමමවාති ආහ ‘‘පරං  රණාති තදනන්තරං 

අභිනබ්බත්තක්ෙන්ධග් හකණ’’ති. මයන තිට්ඨති, තස්ස උපච්මඡමදමනව

කාමයො භිජ්ෙතීතිආහ ‘‘ොයස්සකභදාතිජීවිතින්ද්රියස්ස උපච්කඡදා’’ති.එති

ඉමස්මාසුඛන්තිඅමයො, පුඤ්ඤන්තිආහ ‘‘පුඤ්ඤසම් තාඅයා’’ති.ආයන්ති

එතස්මාසුඛානීතිතිආමයො, පුඤ්ඤකම්මාදීනංසුඛසාධනං.මතනාහ ‘‘සුොනං

වාආයස්ස අභාවා’’ති. විවසාතිකම්මස්සවමසවත්තනමතොඅත්තමනො වමස

වත්තිතුං න සක්මකොන්තීති විගමතො වමසො එමතසන්ති විවසා, 

අවසවත්තිමනොති අත්මථො. ඉයති අස්සාදීයතීති අමයො, අස්සාමදොති ආහ 

‘‘අස්සාදසඤ්ඤිකතොඅකයො’’ති. 

නා රාජාදීනන්ති ආදි-සද්මදනසුපණ්ණාදීනංසඞ්ගමහො. අසුරසදිසන්ති

මපතාසුරසදිසං. කසො හීති මසො අසුරකාමයො. සබ්බසමුස්සකයහීති සබ්මබහි 

සම්පත්තිසමුස්සමයහි, සබ්බසම්පත්තිරාසිමතොති වුත්තං මහොති. 

වුත්තවිපරියාකයනාති ‘‘සුට්ඨු චරිතං, මසොභනං වා චරිතං අනවජ්ෙත්තාති

සුචරිත’’න්තිආදිනා කායදුච්චරිමතනාතිආදීනං පදානං වුත්තස්ස අත්ථස්ස

විපරියාමයන. ‘‘ඉමතො මභො සුගතිං ගච්ඡා’’ති (ඉතිවු. 83) වචනමතො

මනුස්සගතිපි සුගතිමයවාති ආහ ‘‘සු තිග් හකණන  නුස්ස තිපි 

සඞ් ය්හතී’’ති. මසසමමත්ථ වුත්තනයත්තා උත්තානත්ථමතො ච 
සුවිඤ්මඤයයමමව. 

දිබ්බචක්ඛුඤාණකථානිට්ඨිතා. 
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ආසවක්ෙයඤාණෙථා 

14. විපස්සනාපාදෙන්ති විපස්සනායපදට්ඨානභූතං. විපස්සනාචතිවිධා
විපස්සකපුග්ගලමභමදන. මහාමබොධිසත්තානඤ්හි 
පච්මචකමබොධිසත්තානඤ්ච චින්තාමයඤාණසංවද්ධිතත්තා

සයම්භූඤාණභූතා, ඉතමරසං සුතමයඤාණසංවද්ධිතත්තා

පමරොපමදසසම්භූතා. සා ‘‘ඨමපත්වා මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 

අවමසසරූපාරූපජ්ඣානානං අඤ්ඤතරමතො වුට්ඨායා’’තිආදිනා අමනකධා
අරූපමුඛවමසන චතුධාතුවවත්ථාමන වුත්තානං මතසං මතසං

ධාතුපරිග්ගහමුඛානං අඤ්ඤතරමුඛවමසන අමනකධාව විසුද්ධි ග්ක  

නානානයමතො විභාවිතා. මහාමබොධිසත්තානං පන 
චතුවීසතිමකොටිසතසහස්සමුමඛන පමභදගමනමතො නානානයං
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසන්නිස්සයස්ස අරියමග්ගඤාණස්ස අධිට්ඨානභූතං
පුබ්බභාගඤාණගබ්භං ගණ්හාමපන්තං පරිපාකං ගච්ඡන්තං පරමගම්භීරං
සණ්හසුඛුමතරං අනඤ්ඤසාධාරණං විපස්සනාඤාණං මහොති. යං 
අට්ඨකථාසු මහාවජිරඤ්ඤාණන්ති වුච්චති. යස්ස ච පවත්තිවිභාමගන 

චතුවීසතිමකොටිසතසහස්සපමභදස්ස පාදකභාමවන සමාපජ්ජියමානා 
චතුවීසතිමකොටිසතසහස්සසඞ්ඛයා මදවසිකං සත්ථු

වළඤ්ෙනකසමාපත්තිමයො වුච්චන්ති, ස්වායං බුද්ධානං විපස්සනාචාමරො 

පර ත්ථ ඤ්ජුසායං විසුද්ධිමග්ගවණ්ණනායං උද්මදසමතො දස්සිමතො, 
අත්ථිමකහිතමතො ගමහතබ්මබො. 

ආසවානං මඛපනමතො සමුච්ඡින්දනමතො ආසවක්ඛමයො අරියමග්මගො, 
උක්කට්ඨනිද්මදසවමසන අරහත්තමග්ගග්ගහණං. ආසවානං ඛමය ඤාණං

ආසවක්ඛයඤාණන්ති දස්මසන්මතො ‘‘තත්රකචතංඤාණ’’න්තිවත්වා ෙකයති

චආධාමරභුම්මං, නවිසමයතිදස්මසන්මතො ‘‘තප්පරියාපන්නත්තා’’තිආහ. 

ඉදං දුක්ෙන්තිදුක්ඛස්සඅරියසච්චස්සතදාපච්චක්ඛමතොගහිතභාවදස්සනං. 

එත්තෙං දුක්ෙන්තිතස්සපරිච්ඡිජ්ෙගහිතභාවදස්සනං. නඉකතොභිකයයොති

අනවමසමසත්වා ගහිතභාවදස්සනං. මතනාහ ‘‘සබ්බම්පි

දුක්ෙසච්ච’’න්තිආදි. සරස ක්ෙණපටිකවකධනාති සභාවසඞ්ඛාතස්ස
ලක්ඛණස්ස අසම්මමොහමතො පටිවිජ්ඣමනන. අසම්මමොහපටිමවමධොති ච
යථා තස්මං ඤාමණ පවත්මත පච්ඡා දුක්ඛස්ස සරූපාදිපරිච්මඡමද

සම්මමොමහො න මහොති, තථා පවත්ති. මතනාහ ‘‘යථාභූතං 

අබ්භඤ්ඤාසි’’න්ති. නබ්බත්තිෙන්ති නිප්ඵාමදන්තං. යංඨානංපත්වාතියං
නිබ්බානං මග්ගස්ස ආරම්මණපච්චයට්මඨන කාරණභූතං ආගම්ම.

තදුභයවමතො හි පුග්ගලස්ස පත්ති තදුභයස්ස පත්තීති වුත්තං. පත්වාති වා

පාපුණනමහතු. අප්පවත්තින්ති අප්පවත්තිනිමත්තං. මත වා න පවත්තන්ති 

එත්ථාති අප්පවත්ති, නිබ්බානං. තස්සාති දුක්ඛනිමරොධස්ස. සම්පාපෙන්ති
සච්ඡිකිරියාවමසනසම්මමදව පාපකං. 
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කික සවකසනාති ආසවසඞ්ඛාතකිමලසවමසන. යස්මා ආසවානං

දුක්ඛසච්චපරියාමයො, තප්පරියාපන්නත්තා, මසසසච්චානඤ්ච

තංසමුදයාදිපරියාමයොඅත්ථි, තස්මාවුත්තං ‘‘පරියායකතො’’ති.දස්මසන්මතො

සච්චානීතිති මයොෙනා. ආසවානංමයව මචත්ථ ගහණං ‘‘ආසවානං

ඛයඤාණායා’’ති ආරද්ධත්තා. තථා හි ආසවවිමුත්තිසීමසමනව 

සබ්බසංකිමලසවිමුත්ති වුත්තා. ඉදං දුක්ෙන්ති යථාභූතං 

අබ්භඤ්ඤාසින්තිආදිනා මස්සකමග්මගො ඉධ කථිමතොති ‘‘සහ විපස්සනාය

කෙොටිප්පත්තං ග් ංෙකථතී’’තිවුත්තං.එත්ථච සච්චප්පටිමවධස්සතදා

අතීතකාලිකත්තා ‘‘යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසි’’න්ති වත්වාපි අභිසමයකාමල

තස්ස පච්චුප්පන්නතං උපාදාය ‘‘එවං ොනමතො එවං පස්සමතො’’ති 
වත්තමානකාමලනනිද්මදමසොකමතො.මසොචකාමංමග්ගක්ඛණමතොපරං

යාවජ්ෙතනා අතීතකාලිමකො එව, සබ්බපඨමං පනස්ස අතීතකාලිකත්තං

ඵලක්ඛමණමනව මවදිතබ්බන්ති ආහ ‘‘විමුච්චිත්ථාති ඉමනා ඵ ක්ෙණං 

දස්කසතී’’ති. ජානකතො පස්සකතොති වා මහතුනිද්මදමසොයං. ොනනමහතු
දස්සනමහතු කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චිත්ථාති මයොෙනා.
භවාසවග්ගහමණමනව මචත්ථභවරාගස්සවියභවදිට්ඨියාපිසමවමරොමධොති
දිට්ඨාසවස්සපිසඞ්ගමහො දට්ඨබ්මබො. 

යස්මාපහීනකිමලසපච්චමවක්ඛමණනවිජ්ෙමානස්සපිකම්මස්සආයතිං 

අප්පටිසන්ධිකභාවමතො ‘‘ඛීණා ොතී’’ති ොනාති, යස්මා ච

මග්ගපච්චමවක්ඛණාදීහි වුසිතංබ්රහ්මචරියන්තිආදිංපොනාති, තස්මාවුත්තං 

‘‘ඛීණා ජාතීති ආදීහි තස්ස භූම’’න්ති. තත්ථ තස්සාති 

පච්චමවක්ඛණඤාණස්ස. භූමන්ති පවත්තිට්ඨානං. මයනාධිප්පාමයන 

‘‘ෙත ා පනා’’තිආදිනා මචොදනා කතා, තං පකාමසත්වා පරිහාරං

වත්තුකාමමො ආහ ‘‘න තාවස්සා’’තිආදි. න තාවස්ස අතීතා ජාති ඛීණාති

මග්ගභාවනාය න ඛීණාති අධිප්පාමයො. තත්ථ කාරණමාහ ‘‘පුබ්කබව

ඛීණත්තා’’ති.න අනාගතා අස්ස ොති ඛීණාති මයොෙනා. න අනා තාති ච 

අනාගතත්තසාමඤ්ඤං ගමහත්වා මලමසන වදති. මතනාහ ‘‘අනා කත 

වායා ාභාවකතො’’ති. විජ්ෙමාමනමයව හි පමයොමගො සම්භවති, 

නාවිජ්ෙමාමනති අධිප්පාමයො. අනාගතවිමසමසො පමනත්ථ අධිප්මපමතො, 

තස්ස ච මඛපමන වායාමමොපි ලබ්භමතව. මතනාහ ‘‘යා පන

 ග් ස්සා’’තිආදි. ‘‘යා පනා’’ති හි ආදිනා මග්ගභාවනාය අනාගතොතියා
එව මහතුවිනාසනද්වාමරන ඛීණභාමවො පකාසීයති. 

එෙචතුපඤ්චකවොොරභකවසූති භවත්තයග්ගහණං වුත්තනමයන

අනවමසසමතො ොතියාඛීණභාවදස්සනත්ථං. තන්තියථාවුත්තොතිං. කසොති
භගවා. 

බ්රහ්මචරියවාමසොනාමඉධමග්ගබ්රහ්මචරියස්ස නිබ්බත්තනමමවාතිආහ 

‘‘නට්ඨිත’’න්ති.සම්මාදිට්ඨියා චතූසුසච්මචසුපරිඤ්ඤාදිකිච්චසාධනවමසන
පවත්තමානායසම්මාසඞ්කප්පාදීනම්පි දුක්ඛසච්මචපරිඤ්ඤාභිසමයානුගුණා
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පවත්ති, ඉතරසච්මචසු ච මනසං පහානාභිසමයාදිවමසන පවත්ති පාකටා

එව. මතන වුත්තං ‘‘චතූහි  ග්ක හි

පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරියාභාවනාභිස යවකසනා’’ති. නාපරං

ඉත්ථත්තායාති ඉමම පකාරා ඉත්ථං, තබ්භාමවො ඉත්ථත්තං, තදත්ථන්ති
වුත්තං මහොති. මත පන පකාරා අරියමග්ගබයාපාරභූතා පරිඤ්ඤාදමයො 

ඉධාධිප්මපතාති ආහ ‘‘එවංකසොළසකිච්චභාවායා’’ති. මත හි මග්ගං 

පච්චමවක්ඛමතොමග්ගානුභාමවනපාකටාහුත්වාඋපට්ඨහන්ති, පරිඤ්ඤාදීසු

ච පහානමමව පධානං, තදත්ථත්තාය ඉතමරසන්තිආහ ‘‘කික සක්ෙයාය

වා’’ති. පහීනකිමලසපච්චමවක්ඛණවමසන වා එතං වුත්තං. ‘‘නාපරං

ඉත්ථත්තායාතිඅබ්භඤ්ඤාසි’’න්තිඑත්ථායමපමරොනමයො– ඉත්ථත්තායාති

නිස්සක්මක සම්පදානවචනං. මතනායමත්මථො – ඉත්ථත්තාය
ඉත්ථම්භාවමතො ඉමස්මා එවංපකාරා ඉදානි වත්තමානක්ඛන්ධසන්තානා

අපරං අනාගතක්ඛන්ධසන්තානං මය්හං නත්ථි, ඉමම පන
චරිමත්තභාවසඞ්ඛාතා පඤ්චක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤාතා අප්පතිට්ඨා තිට්ඨන්ති
ඡින්නමූලකා රුක්ඛා විය. අපරිඤ්ඤාතමූලකා හි පතිට්ඨා. යථාහ

‘‘කබළීකාමර මච, භික්ඛමව, ආහාමර අත්ථි රාමගො අත්ථි නන්දී අත්ථි 

තණ්හා, පතිට්ඨිතංතත්ථවිඤ්ඤාණංවිරුළ්හ’’න්තිආදි(සං.නි.2.64; කථා.

296; මහානි. 7). මත පන පඤ්චක්ඛන්ධා චරිමකවිඤ්ඤාණනිමරොමධන
අනුපාදාමනොවියොතමවමදො නිබ්බායිස්සන්තීතිඅබ්භඤ්ඤාසින්ති. 

පච්චකවක්ෙණඤාණපරිග් හිතන්තින පඨමදුතියඤාණද්වයාධිගමංවිය

මකවලන්ති අධිප්පාමයො. දස්කසන්කතොති නිගමනවමසන දස්මසන්මතො.
සරූපමතො හි පුබ්මබ දස්සිතමමවාති. මසසමමත්ථ වුත්තනයත්තා
සුවිඤ්මඤයයමමව. 

තික්ෙත්තුං ජාකතොති ඉමනා පන ඉදං දස්මසති ‘‘අහං, බ්රාහ්මණ, 
පඨමවිජ්ොයොමතොමයවපුමරොතස්සසහොතස්සවාඅභාවමතො සබ්මබසං

වුඩ්මඪො මහල්ලමකො, කිමඞ්ගං පන තීහි විජ්ොහි තික්ඛත්තුං ොමතොති. 

පුබ්කබනවාසඤාකණන අතීතංසඤාණන්ති අතීතාරම්මණසභාගතාය 

තබ්භාවීභාවමතො ච පුබ්මබනිවාසඤාමණන අතීතංසඤාණං පකාමසත්වාති

මයොමෙතබ්බං.තත්ථ අතීතංසඤාණන්තිඅතීතක්ඛන්ධායතනධාතුසඞ්ඛාමත
අතීතමකොට්ඨාමස අප්පටිහතඤාණං. දිබ්බචක්ඛුඤාණස්ස
පච්චුප්පන්නාරම්මණත්තා යථාකම්මූපගඤාණස්ස අනාගතංසඤාණස්ස ච
දිබ්බචක්ඛුවමසමනව ඉජ්ඣනමතො දිබ්බචක්ඛුමනො පරිභණ්ඩඤාණත්තා 
දිබ්බචක්ඛුම්හිමයව ච ඨිතස්ස මචමතොපරියඤාණසිද්ධිමතො වුත්තං 

‘‘දිබ්බචක්ඛුනා පච්චුප්පන්නානා තංසඤාණ’’න්ති. තත්ථ දිබ්බචක්ඛුනාති
සපරිභණ්මඩන දිබ්බචක්ඛුඤාමණන. පච්චුප්පන්නංමසො ච අනාගතංමසො ච

පච්චුප්පන්නානාගතංසං, තත්ථ ඤාණං පච්චුප්පන්නානා තංසඤාණං. 
ආසවක්ඛයඤාණාධිගමමමනව සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස විය
මසසාසාධාරණඤාණදසබලඤාණආමවණිකබුද්ධධම්මාදීනම්පි 
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පටුන 

අනඤ්ඤසාධාරණානංබුද්ධගුණානංඉජ්ඣනමතො වුත්තං ‘‘ආසවක්ෙකයන 

සෙ ක ොකියක ොකුත්තරගුණ’’න්ති. මතනාහ ‘‘සබ්කබපි සබ්බඤ්ඤුගුකණ

පොකසත්වා’’ති. 

ආසවක්ඛයඤාණකථානිට්ඨිතා. 

කදසනානුක ොදනෙථා 

15. පීතිවිප්ඵාරපරිපුණ්ණ ත්තචිත්කතොති පීතිඵරමණන 

පරිපුණ්ණකායචිත්මතො. අඤ්ඤාණන්තිඅඤ්ඤාණස්සාතිඅත්මථො. ධීසද්දස්ස

මයොගමතො හි සාමඅත්මථ එතං උපමයොගවචනං. අභික්ෙන්තාති එත්ථ

අතික්කන්තා, විගතාති අත්මථොති ආහ ‘‘ෙකය දිස්සතී’’ති. මතමනව හි 

‘‘නක්ෙන්කතො පඨක ො යාක ො’’ති වුත්තං. අභික්ෙන්තතකරො චාති අතිවිය 

කන්තතමරොමමනොරමමො, තාදිමසොචසුන්දමරොභද්දමකොනාමමහොතීතිආහ 

‘‘සුන්දකර දිස්සතී’’ති. කෙොති මදවනාගයක්ඛගන්ධබ්බාදීසු මකො කතමමො. 

ක තිමම. පාදානීතිපාමද. ඉද්ධියාතිඉමායඑවරූපාය මදවිද්ධියා. යසසාති

ඉමනා එදිමසන පරිවාමරන පරිච්මඡමදන. ජ න්ති විජ්මෙොතමාමනො. 

අභික්ෙන්කතනාතිඅතිවියකන්මතනකමනීතිමයනඅභිරූමපන. වණ්කණනාති

ඡවිවණ්මණන සරීරවණ්ණනිභාය. සබ්බා ඔභාසයං දිසාති දසපි දිසා
පභාමසන්මතො චන්මදො විය සූරිමයො විය ච එමකොභාසං එකාමලොකං

කමරොන්මතොතිගාථායඅත්මථො. අභිරූකපතිඋළාරරූමප සම්පන්නරූමප. 

අභික්ෙන්තංකභොක ොත , අභික්ෙන්තංකභො ක ොත ාතිවචනද්වයස්ස 

‘‘සාධු සාධු කභො ක ොත ා’’ති ආමමඩිතවමසන අත්ථං දස්මසත්වා තස්ස

විසයං නිද්ධාමරන්මතො ආහ ‘‘භකය කෙොකධ’’තිආදි. තත්ථ ‘‘මචොමරො

මචොමරො, සප්මපොසප්මපො’’තිආදීසු භකය ආමමඩිතං. ‘‘විජ්ඣවිජ්ඣ, පහර

පහරා’’තිආදීසු කෙොකධ. ‘‘සාධු සාධූ’’තිආදීසු පසංසායං. ‘‘ගච්ඡ ගච්ඡ, 

ලුනාහි ලුනාහී’’තිආදීසු තුරිකත. ‘‘ආගච්ඡ ආගච්ඡා’’තිආදීසු කෙොතූහක . 

‘‘බුද්මධො බුද්මධොති චින්මතන්මතො’’තිආදීසු (බු. වං. 2.44) අච්ඡකර. 

‘‘අභික්කමථායස්මන්මතො, අභික්කමථායස්මන්මතො’’තිආදීසු (දී. නි. 3.20; 

අ. නි. 9.11) හාකස. ‘‘කහං එකපුත්තක, කහං එකපුත්තකා’’තිආදීසු 

කසොකෙ. ‘‘අමහොසුඛං, අමහොසුඛ’’න්තිආදීසු(උදා.20; චූළව. 332) පසාකද. 

ච-සද්මදො අවුත්තසමුච්චයත්මථො. මතන ගරහඅසම්මානාදීනං සඞ්ගමහො 

දට්ඨබ්මබො. තත්ථ ‘‘පාමපො පාමපො’’තිආදීසු  රහායං. ‘‘අභිරූපක 

අභිරූපකා’’තිආදීසු අසම් ාකන දට්ඨබ්බං. 

නයිදං ආමමඩිතවමසන ද්වික්ඛත්තුං වුත්තං, අථ මඛො

අත්ථද්වයවමසනාති දස්මසන්මතො ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ. අභික්ෙන්තන්ති
වචනංඅමපක්ඛිත්වානපුංසකලිඞ්ගවමසන වුත්තං.තංපනභගවමතොවචනං

ධම්මස්ස මදසනාති කත්වා වුත්තං ‘‘යදිදං කභොකතො ක ොත ස්ස
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ධම් කදසනා’’ති. අත්ථමත්තදස්සනං වා එතං, තස්මා අත්ථවමසන
ලිඞ්ගවිභත්තිවිපරිණාමමො මවදිතබ්මබො. දුතියපමදපි එමසව නමයො. 

කදොසනාසනකතොති රාගාදිකිමලසවිද්ධංසනමතො. ගුණාධි  නකතොති

සීලාදිගුණානං සම්පාපනමතො. මය ගුමණ මදසනා අධිගමමති, මතසු
පධානභූතා ගුණා දස්මසතබ්බාති මත පධානභූමත ගුමණ තාව දස්මසතුං 

‘‘සද්ධාජනනකතො පඤ්ඤාජනනකතො’’ති වුත්තං. සද්ධාපමුඛා හි මලොකියා 

ගුණා, පඤ්ඤාපමුඛා මලොකුත්තරා. සාත්ථකතොතිආදීසු 

සීලාදිඅත්ථසම්පත්තියා සාත්ථකතො, සභාවනිරුත්තිසම්පත්තියා 

සබයඤ්ජනකතො. සුවිඤ්මඤයයසද්දප්පමයොගතාය උත්තානපදකතො, 

සණ්හසුඛුමභාමවන දුවිඤ්මඤයයත්ථතාය  ම්භීරත්ථකතො. 

සිනිද්ධමුදුමධුරසද්දප්පමයොගතාය ෙණ්ණසුෙකතො, 

විපුලවිසුද්ධමපමනීතියත්ථතාය හදයඞ්  කතො. මානාතිමානවිධමමනන 

අනත්තුක්ෙංසනකතො, ථම්භසාරම්භනිම්මද්දමනන අපරවම්භනකතො. 
හිතාධිප්පායප්පවත්තියා පමරසං රාගපරිළාහාදිවූපසමමනන 

ෙරුණාසීත කතො, කිමලසන්ධකාරවිධමමනන පඤ්ඤාවදාතකතො. 

කරවීකරුතමඤ්ජුතාය ආපාථර ණීයකතො, 

පුබ්බාපරාවිරුද්ධසුවිසුද්ධත්ථතාය වි ද්දක්ෙ කතො. ආපාථරමණීයතාය එව 

සුයය ානසුෙකතො, විමද්දක්ඛමතාය හිතජ්ඣාසයප්පවත්තිතාය ච 

වී ංසිය ානහිතකතොති එවමත්මථො මවදිතබ්මබො. එව ාදීහීති ආදි-සද්මදන 

සංසාරචක්කනිවත්තනමතො, සද්ධම්මචක්කප්පවත්තනමතො, 

මච්ඡාවාදවිධමනමතො, සම්මාවාදපතිට්ඨාපනමතො, 

අකුසලමූලසමුද්ධරණමතො, කුසලමූලසංමරොපනමතො, 

අපායද්වාරපිධානමතො, සග්ගමග්ගද්වාරවිවරණමතො, 

පරියුට්ඨානවූපසමනමතො, අනුසයසමුග්ඝාතනමතොති එවමාදීනං සඞ්ගමහො
දට්ඨබ්මබො. 

අකධොමුෙඨපිතන්ති මකනචි අමධොමුඛං ඨපිතං. කහට්ඨාමුෙජාතන්ති

සභාමවමනව මහට්ඨාමුඛං ොතං. උග්ඝාකටයයාති විවටං කමරයය. හත්කථ 

 කහත්වාති ‘‘පුරත්ථාභිමුමඛො උත්තරාභිමුමඛො වා ගච්ඡා’’තිආදීනි අවත්වා

හත්මථ ගමහත්වා ‘‘නිස්සන්මදහං එස මග්මගො, එවං ගච්ඡා’’ති දස්මසයය. 

ොළපක්ෙචාතුද්දසීති කාළපක්මඛ චාතුද්දසී කාළපක්ඛචාතුද්දසී. 

නක්කුජ්ජිතං උක්කුජ්කජයයාති ආමධයයස්ස අනාධාරභූතං භාෙනං
ආධාරභාවාපාදනවමසන උක්කුජ්මෙයය. මහට්ඨාමුඛොතතාය 

සද්ධම් විමුෙං අමධොමුඛඨපිතතාය අසද්ධම්ක පතිට්ඨිතන්තිඑවංපදද්වයං 

යථාරහං මයොමෙතබ්බං, න යථාසඞ්ඛයං. කාමං කාමච්ඡන්දාදමයොපි

පටිච්ඡාදකා නීතිවරණභාවමතො, මච්ඡාදිට්ඨිපනසවිමසසංපටිච්ඡාදිකාසත්මත

මච්ඡාභිනිමවසමනනාති ආහ ‘‘මච්ඡාදිට්ඨි හනපටිච්ඡන්න’’න්ති. මතනාහ

භගවා – ‘‘මච්ඡාදිට්ඨිපරමාහං, භික්ඛමව, වජ්ෙං වදාමී’’ති. සබ්මබො

අපායගාමමග්මගො කුම් ග්ක ො කුච්ඡිමතො මග්මගොති කත්වා, 
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සම්මාදිට්ඨිආදීනං උජුපටිපක්ඛතායමච්ඡාදිට්ඨිආදමයොඅට්ඨ මච්ඡත්තධම්මා 

මච්ඡා ග්ක ො. මතමනව හි තදුභයපටිපක්ඛතං සන්ධාය 

‘‘සග් ක ොක්ෙ ග් ං ආචික්ෙන්කතනා’’ති වුත්තං. සප්පිආදිසන්නිස්සමයො

පදීමපො න තථා, උජ්ෙමලො යථා මතලසන්නිස්සමයොති 

මතලපජ්මෙොතග්ගහණං. එකතහි පරියාකයහීති එමතහි 

නික්කුජ්ජිතුක්කුජ්ෙනපටිච්ඡන්නවිවරණාදිඋපමමොපමතබ්බප්පකාමරහි, 

එමතහි වා යථාවුත්මතහි අරසරූපතාදීනං අත්තනි අඤ්ඤථා
පටිපාදනපරියාමයහි අත්තමනො දිබ්බවිහාරවිභාවනපරියාමයහි
විජ්ෙත්තයවිභාවනාපමදමසන අත්තමනො සබ්බඤ්ඤුගුණවිභාවනපරියාමයහි

ච.මතනාහ ‘‘අකනෙපරියාකයනධම්ක ො පොසිකතො’’ති. 

මදසනානුමමොදනකථානිට්ඨිතා. 

පසන්නාොරෙථා 

පසන්නාොරන්ති පසන්මනහි කාතබ්බං සක්කාරං. සරණං  ච්ඡාමීති

එත්ථඉති-සද්මදො ලුත්තනිද්දිට්මඨොතිආහ ‘‘සරණන්ති ච්ඡාමී’’ති.එත්ථහි 

නායං ගමසද්මදො නීතිසද්දාදමයො විය ද්විකම්මමකො, තස්මා යථා අෙං ගාමං

මනතීති වුච්චති, එවං ‘‘මගොතමං සරණං ගච්ඡාමී’’ති වත්තුං න සක්කා, 

‘‘සරණන්ති ගච්ඡාමී’’ති පන වත්තබ්බං, තස්මා එත්ථ ඉති-සද්මදො

ලුත්තනිද්දිට්මඨොති මවදිතබ්බං. සරණන්ති පටිසරණං. මතනාහ 

‘‘පරායණ’’න්ති. පරායණභාමවො ච අනත්ථනිමසධමනන 

අත්ථසම්පටිපාදමනනචමහොතීතිආහ ‘‘අඝස්සතාතාහිතස්සච විධාතා’’ති. 

අඝස්සාතිදුක්ඛමතොතිවදන්ති, පාපමතොති පනඅත්මථොයුත්මතො, නිස්සක්මක
මචතං සාමවචනං. සරණන්ති ගමනඤ්මචත්ථ තදධිප්පාමයන භෙනං තථා

ොනනං වාති දස්මසන්මතො ‘‘ඉති ඉමනා අධිප්පාකයනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

 ච්ඡාමීතිආදීසු පුරිමස්ස පුරිමස්ස පච්ඡිමං පච්ඡිමං අත්ථවචනං. භජනං වා 

සරණාධිප්පාමයන උපසඞ්කමනං, කසවනා සන්තිකාවචරතා, පයිරුපාසනං 
වත්තප්පටිවත්තකරමණන උපට්ඨානන්ති එවං සබ්බථාපි 

අනඤ්ඤසරණතංමයව දීමපති.  ච්ඡාමීති පදස්ස කථං බුජ්ඣාමීති 

අයමත්මථොලබ්භතීතිආහ ‘‘කයසංහී’’තිආදි. 

අධි ත ග්ක සච්ඡිෙතනකරොකධති පදද්වමයනපිඵලට්ඨාඑවදස්සිතා, 

නමග්ගට්ඨාතිමතදස්මසන්මතො ‘‘යථානුසිට්ඨංපටිපජ්ජ ාකනචා’’තිආහ.

නනුච කලයාණපුථුජ්ෙමනොපියථානුසිට්ඨංපටිපජ්ෙතීතිවුච්චතීති? කිඤ්චාපි

වුච්චති, නිප්පරියාමයන පන මග්ගට්ඨා එව තථා වත්තබ්බා, න ඉතමර

නියාමමොක්කමනාභාවමතො. තථා හි මත එව ‘‘අපාකයසු අපත ාකන

ධාකරතී’’ති වුත්තා. සම්මත්තනියාමමොක්කමමනන හි

අපායවිනිමුත්තසම්භමවො. අක්ොයතීති එත්ථ ඉති-සද්මදො ආදිඅත්මථො, 

පකාරත්මථොවා.මතන‘‘යාවතා, භික්ඛමව, ධම්මාසඞ්ඛතා වාඅසඞ්ඛතාවා, 
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පටුන 

විරාමගො මතසං අග්ගමක්ඛායතී’’ති (ඉතිවු. 90; අ. නි. 4.34) සුත්තපදං 

සඞ්ගණ්හාති, ‘‘විත්ථාකරො’’ති වා ඉමනා. එත්ථ ච අරියමග්මගො

නියයානිකතාය, නිබ්බානං තස්ස තදත්ථසිද්ධිමහතුතායාති උභයමමව
නිප්පරියාමයන ධම්මමොති වුත්මතො. නිබ්බානඤ්හි ආරම්මණපච්චයභූතං

ලභිත්වා අරියමග්ගස්ස තදත්ථසිද්ධි, තථාපි අරියඵලානං ‘‘යස්මා තාය

සද්ධාය අවූපසන්තායා’’තිආදිවචනමතො මග්මගන සමුච්ඡින්නානං
කිමලසානං පටිප්පස්සද්ධිප්පහානකිච්චතාය නියයානානුගුණතාය
නියයානපරිමයොසානතාය ච. පරියත්තිධම්මස්ස පන
නියයානධම්මසමධිගමමහතුතායාති ඉමනා පරියාමයන වුත්තනමයන 

ධම්මභාමවොලබ්භතිඑව, ස්වායමත්මථොපාඨාරුළ්මහො එවාති දස්මසන්මතො 

‘‘නකෙව ’’න්තිආදිමාහ. 

රා විරාක ොති  ග්ක ො ෙථිකතොති කාමරාමගො භවරාමගොති
එවමාදිමභමදො සබ්මබොපිරාමගො විරජ්ෙතිපහීයතිඑමතනාතිරාගවිරාමගොති

මග්මගො කථිමතො. අකනජ කසොෙන්ති ඵ න්ති එොසඞ්ඛාතාය තණ්හාය 
අන්මතොනිජ්ඣානලක්ඛණස්ස මසොකස්ස ච තදුප්පත්තියං සබ්බමසො 

පරික්ඛීණත්තා අමනෙමමසොකන්ති ඵලං කථිතං. අප්පටිකූ න්ති 

අවිමරොධදීපනමතො මකනචි අවිරුද්ධං, ඉට්ඨං පණීතන්ති වා අත්මථො.

පගුණරූමපන පවත්තිතත්තා, පකට්ඨගුණවිභාවනමතො වා පගුණං. යථාහ 

‘‘විහිංසසඤ්ඤීපගුණංනභාසිං, ධම්මංපණීතංමනුමෙසුබ්රහ්මම’’ති(ම.නි.

1.283; මහාව. 9). සබ්බධම්මක්ඛන්ධා කථිතාති මයොෙනා. 

දිට්ඨිසී සඞ්ඝාකතනාති‘‘යායංදිට්ඨිඅරියානියයානිකා නියයාතිතක්කරස්ස

සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය, තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨිසාමඤ්ඤගමතො විහරතී’’ති

(දී.නි.3.324, 356; ම.නි.1.492; 3.54) එවංවුත්තායදිට්ඨියා ‘‘යානිතානි
සීලානි අඛණ්ඩානි අච්ඡිද්දානි අසබලානි අකම්මාසානි භුජිස්සානි 

විඤ්ඤුප්පසත්ථානි අපරාමට්ඨානි සමාධිසංවත්තනිකානි, තථාරූමපහි

සීමලහි සීලසාමඤ්ඤගමතො විහරතී’’ති (දී.නි. 3.324, 356; ම.නි. 1.492; 

3.54; අ. නි. 6.12) එවං වුත්තානං සීලානඤ්ච සංහතභාමවන, 

දිට්ඨිසීලසාමඤ්මඤනාතිඅත්මථො. සංහකතොතිඝටිමතො, සමමමතොතිඅත්මථො.
අරියපුග්ගලාහියත්ථකත්ථචි දූමරඨිතාපිඅත්තමනොගුණසාමග්ගයාසංහතා

එව. අට්ඨ ච පුග්  ා ධම් දසා කතති පුරිසයුගළවමසන චත්තාමරොපි
පුග්ගලවමසනඅට්මඨවඅරියධම්මස්ස පච්චක්ඛදස්සාවිතායධම්මදසා.තීණි

වත්ථූනිසරණන්තිගමමනනතික්ඛත්තුංගමමනනච තීණිසරණ  නාන.

පටිකවකදසීතිඅත්තමනොහදයඞ්ගතංවාචාය පමවමදසි. 

පසන්නාකාරකථානිට්ඨිතා. 

සරණ  නෙථා 
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සරණගමනස්ස විසයප්පමභදඵලසංකිමලසමභදානං විය කත්තු ච

විභාවනා තත්ථ මකොසල්ලාය මහොතීති ‘‘සරණ  කනසු කෙොසල් ත්ථං 

සරණං…කප.… කවදිතබ්කබො’’ති වුත්තං මතන විනා සරණගමනස්මසව

අසම්භවමතො. තත්ථ සරණන්ති පදත්ථමතො තාව හිංසතීති සරණං.

හිංසත්ථස්සහි සරසද්දස්සවමසමනතංපදංදට්ඨබ්බං, තස්මාසරණගතානං
මතමනව සරණගමමනන වට්ටභයං චිත්තුත්රාසං කායිකං දුක්ඛං

දුග්ගතිපරියාපන්නං සබ්බම්පි දුක්ඛං හනති, විනාමසතීති අත්මථො.

රතනත්තයස්මසමවතං අධිවචනං. අථ වා හිමත පවත්තමනන

‘‘සම්පන්නසීලා, භික්ඛමව, විහරථා’’තිආදිනා (ම. නි. 1.64) අත්මථ 

නිමයොෙමනනඅහිතාචනිවත්තමනන‘‘පාණාතිපාතස්සමඛොපනපාපමකො

විපාමකො, පාපකං අභිසම්පරාය’’න්තිආදිනා ආදීනවදස්සනාදිමුමඛන

අනත්ථමතො නිවත්තමනන සත්තානං භයං හිංසති, හිතාහිමතසු
අප්පවත්තිපවත්තිමහතුකං බයසනං අපවත්තිකරමණන විනාමසති බුද්මධො.

භවකන්තාරඋත්තරමණනමග්ගසඞ්ඛාමතොධම්මමොසත්තානංභයංහිංසති, 
ඉතමරො අස්සාසදාමනන. අප්පකානම්පි දානවමසන පූොවමසන ච
උපනීතිතානංසක්කාරානං විපුලඵලපටිලාභකරමණනසත්තානංභයංහිංසති

සඞ්මඝො අනුත්තරදක්ඛිමණයයභාවමතො, තස්මා ඉමනාපි විභජිත්වා

වුත්තපරියාමයන රතනත්තයං සරණං. ‘‘සම්මාසම්බුද්මධො භගවා, 

ස්වාක්ඛාමතො ධම්මමො, සුප්පටිපන්මනො සඞ්මඝො’’ති එවං 
පවත්තරතනත්තයපසආදතග්ගරුකතාහි
විධුතදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසම්මමොහඅස්සද්ධියාදිතාය විහතකිමලමසො තමදව
රතනත්තයං සරණං පරායණං ගති තාණං මලණන්ති එවං පවත්තියා 

තප්පරායණතාකාරප්පවත්මතො චිත්තුප්පාමදො සරණ  නං සරණන්ති 

ගච්ඡති එමතනාති කත්වා. මතන යථාවුත්තචිත්තුප්පාමදන සමන්නාගමතො

සත්මතොසරණන්ති ගච්ඡති, වුත්තප්පකාමරනචිත්තුප්පාමදන ‘‘එතානිමම

තීණි රතනානි සරණං, එතානි පරායණ’’න්ති එවං උමපති භෙති මසවති

පයිරුපාසති, එවං වා ොනාති, බුජ්ඣතීති අත්මථො. එවං තාව සරණං, 

සරණගමනං, මයොචසරණංගච්ඡති, ඉදංතයංමවදිතබ්බං. 

සරණ  නප්පකභකද පන දුවිධං සරණගමනං මලොකුත්තරං
මලොකියඤ්ච. තත්ථ මලොකුත්තරං දිට්ඨසච්චානං මග්ගක්ඛමණ 
සරණගමනුපක්කිමලසසමුච්මඡදමනන ආරම්මණමතො නිබ්බානාරම්මණං
හුත්වා කිච්චමතො සකමලපි රතනත්තමය ඉජ්ඣති. අත්ථමතො
චතුසච්චාධිගමමොඑවහිමලොකුත්තරසරණගමනං.තත්ථහි නිබ්බානධම්මමො

සච්ඡිකිරියාභිසමයවමසන, මග්ගධම්මමො භාවනාභිසමයවමසන 

පටිවිජ්ඣියමාමනොමයව සරණගමනත්ථං සාමධති, බුද්ධගුණා පන

සාවකමගොචරභූතා පරිඤ්ඤාභිසමයවමසන, තථා අරියසඞ්ඝගුණා. මතන

වුත්තං ‘‘කිච්චමතො සකමලපි රතනත්තමය ඉජ්ඣතී’’ති. ඉජ්ඣන්තඤ්ච

සමහව ඉජ්ඣති, න මලොකියං විය පටිපාටියා අසම්මමොහපටිමවමධන

පටිවිද්ධත්තා.මයපනවදන්ති ‘‘නසරණගමනං නිබ්බානාරම්මණංහුත්වා
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පවත්තති, මග්ගස්ස අධිගතත්තා පන අධිගතමමව මහොති එකච්චානං

මතවිජ්ොදීනං මලොකියවිජ්ොදමයො වියා’’ති, මතසං මලොකියමමව

සරණගමනං සියා, න මලොකුත්තරං. තඤ්ච අයුත්තං දුවිධස්සපි 
ඉච්ඡිතබ්බත්තා. මලොකියං පන සරණගමනං පුථුජ්ෙනානං
සරණගමනුපක්කිමලසවික්ඛම්භමනන ආරම්මණමතො බුද්ධාදිගුණාරම්මණං

හුත්වා ඉජ්ඣති. තං අත්ථමතො බුද්ධාදීසු වත්ථූසු ‘‘සම්මාසම්බුද්මධො

භගවා’’තිආදිනාසද්ධාපටිලාමභොයථාවුත්තසද්ධාපුබ්බඞ්ගමාච සම්මාදිට්ඨි, 
දසසු පුඤ්ඤකිරියවත්ථූසු දිට්ඨිජුකම්මන්ති වුච්චති. එත්ථ ච 

‘‘සද්ධාපටිලාමභො’’ති ඉමනා මාතාදීහි උස්සාහිතදාරකාදීනං විය

ඤාණවිප්පයුත්තසරණගමනං දස්සිතන්ති මවදිතබ්බං. ‘‘සම්මාදිට්ඨී’’ති
ඉමනා පන ඤාණසම්පයුත්තං සරණගමනං දස්සිතං බුද්ධසුබුද්ධතං
ධම්මසුධම්මතං සඞ්ඝසුප්පටිපත්තිඤ්ච මලොකියාවමබොධවමසමනව සම්මා
ඤාමයනදස්සනමතො. 

තයිදං මලොකියසරණගමනං චතුධා පවත්තති අත්තසන්නියයාතමනන 
තප්පරායණතාය සිස්සභාවූපගමමනන පණිපාමතනාති. තත්ථ 

අත්තසන්නයයාතනං නාම ‘‘අජ්ෙ ආදිං කත්වා අහං අත්තානං බුද්ධස්ස

නියයාමතම, ධම්මස්ස, සඞ්ඝස්සා’’ති එවං බුද්ධාදීනංමයව 
සංසාරදුක්ඛනිත්ථරණත්ථං අත්තමනො අත්තභාවස්ස පරිච්චෙනං. 

තප්පරායණතා නාම ‘‘අජ්ෙ ආදිං කත්වා අහං බුද්ධපරායමණො 

ධම්මපරායමණොසඞ්ඝපරායමණොතිමංධාමරථා’’තිඑවංතප්පරායණභාමවො. 

සිස්සභාවූප  නං නාම‘‘අජ්ෙආදිංකත්වා‘අහංබුද්ධස්ස අන්මතවාසිමකො, 

ධම්මස්ස, සඞ්ඝස්සා’තිමංධාමරථා’’තිඑවංසිස්සභාවූපගමමො. පණිපාකතො 

නාම ‘‘අජ්ෙ ආදිං කත්වා ‘අහං අභිවාදනං පච්චුට්ඨානං අඤ්ෙලිකම්මං

සාමීචිකම්මංබුද්ධාදීනංමයවතිණ්ණංවත්ථූනංකමරොමී’තිමං ධාමරථා’’ති
එවං බුද්ධාදීසු පරමනිපච්චකාමරො. ඉමමසඤ්හි චතුන්නං ආකාරානං 
අඤ්ඤතරම්පිකමරොන්මතනගහිතංමයවමහොතිසරණගමනං. 

අපිච ‘‘භගවමතො අත්තානං පරිච්චොම, ධම්මස්ස සඞ්ඝස්ස අත්තානං

පරිච්චොම, ජීවිතං පරිච්චොම, පරිච්චත්මතොමයව මම අත්තා, 

පරිච්චත්තංමයව මම ජීවිතං, ජීවිතපරියන්තිකං බුද්ධං සරණං ගච්ඡාම, 

බුද්මධො මම සරණං මලණං තාණ’’න්ති එවම්පි අත්තසන්නයයාතනං 

මවදිතබ්බං. ‘‘සත්ථාරඤ්ච වතාහං පස්සාම, භගවන්තමමව පස්සාම, 

සුගතඤ්ච වතාහං පස්සාම, භගවන්තමමව පස්සාම, සම්මාසම්බුද්ධඤ්ච

වතාහං පස්සාම, භගවන්තමමව පස්සාමී’’ති (සං. නි. 2.154) එවං

මහාකස්සපත්මථරස්සසරණගමනංවිය සිස්සභාවූප  නං දට්ඨබ්බං. 

‘‘මසො අහංවිචරිස්සාම, ගාමාගාමංපුරාපුරං; 

නමස්සමාමනොසම්බුද්ධං, ධම්මස්සචසුධම්මතං.(සං.නි. 1.246; සු.

නි.194); 
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‘‘මත මයං විචරිස්සාම, ගාමා ගාමං නගා නගං…මප.… 

සුධම්මත’’න්ති. (සු.නි.182) – 

එවම්පි ආළවකසාතාගරමහමවතාදීනං සරණගමනං විය තප්පරායණතා 

මවදිතබ්බා. නනු මචමත ආළවකාදමයො මග්මගමනව ආගතසරණගමනා, 

කථං මතසං තප්පරායණතාසරණගමනං වුත්තන්ති? 

මග්මගනාගතසරණගමමනහිපි ‘‘මසොහං විචරිස්සාමගාමාගාම’’න්තිආදිනා

(සං.නි.1.246; සු.නි.194) මතහි තප්පරායණතාකාරස්සපමවදිතත්තාතථා
වුත්තං.අථමඛොබ්රහ්මායුබ්රාහ්මමණො උට්ඨායාසනාඑකංසංඋත්තරාසඞ්ගං
කරිත්වා භගවමතො පාමදසු සිරසා නිපතිත්වා භගවමතො පාදානි මුමඛන ච

පරිචුම්බති, පාණීහිචපරිසම්බාහති, නාමඤ්චසාමවති ‘‘බ්රහ්මායු අහං, මභො

මගොතම, බ්රාහ්මමණො, බ්රහ්මායු අහං, මභො මගොතම, බ්රාහ්මමණො’’ති (ම.නි. 

2.394) එවම්පි පණිපාකතො දට්ඨබ්මබො. 

මසො පමනස ඤාතිභයාචරියදක්ඛිමණයයතාවමසන චතුබ්බිමධො මහොති.

තත්ථ දක්ඛිමණයයතාමහතුමකන පණිපාමතන සරණගමනං මහොති, න
ඉතමරහිඤාතිභයාදිවසප්පවත්මතහි තීහිපණිපාමතහි. මසට්ඨවමසමනවහි

සරණංගය්හති, මසට්ඨවමසනභිජ්ෙති, තස්මාමයො සාකිමයොවාමකොලිමයො

වා‘‘බුද්මධොඅම්හාකංඤාතමකො’’තිවන්දති, අග්ගහිතමමවමහොතිසරණං. 

මයො වා ‘‘සමමණො මගොතමමො රාෙපූජිමතො මහානුභාමවො අවන්දියමාමනො

අනත්ථම්පි කමරයයා’’ති භමයන වන්දති, අග්ගහිතමමව මහොති සරණං.
මයොපිමබොධිසත්තකාමලභගවමතොසන්තිමකකිඤ්චි උග්ගහිතංසරමාමනො

බුද්ධකාමලවා– 

‘‘එමකනමභොගංභුඤ්මෙයය, ද්වීහිකම්මංපමයොෙමය; 

චතුත්ථඤ්චනිධාමපයය, ආපදාසුභවිස්සතී’’ති.(දී.නි.3.265) – 

එවරූපිං දිට්ඨධම්මකං අනුසාසනිං උග්ගමහත්වා ‘‘ආචරිමයො මම’’ති

වන්දති, අග්ගහිතමමව මහොති සරණං, සම්පරායිකං පන නියයානිකං වා
අනුසාසනිං පච්චාසීසන්මතො දක්ඛිමණයයපණිපාතමමවකමරොති. මයො පන

‘‘අයං මලොමක අග්ගදක්ඛිමණමයයො’’ති වන්දති, මතමනව ගහිතං මහොති
සරණං. 

එවං ගහිතසරණස්සච උපාසකස්සවාඋපාසිකායවාඅඤ්ඤතිත්ථිමයසු

පබ්බජිතම්පිඤාතිං ‘‘ඤාතමකොමම අය’’න්තිවන්දමතොපිසරණගමනංන

භිජ්ෙති, පමගව අපබ්බජිතං. තථා රාොනං භයවමසන වන්දමතො. මසො හි
රට්ඨපූජිතත්තා අවන්දියමාමනො අනත්ථම්පි කමරයයාති. තථා යං කිඤ්චි

සිප්පසික්ඛාපකං තිත්ථියම්පි ‘‘ආචරිමයො මම අය’’න්ති වන්දමතොපි න 

භිජ්ෙති.එවං සරණ  නස්සපකභකදො මවදිතබ්මබො. 

සරණගමනකථානිට්ඨිතා. 
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සරණ  නඵ ෙථා 

එත්ථ ච මලොකුත්තරස්ස සරණගමනස්ස චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි 
විපාකඵලං අරියමග්ගස්මසව මලොකුත්තරසරණගමනන්ති අධිප්මපතත්තා.
සකලස්ස පන වට්ටදුක්ඛස්ස අනුප්පාදනිමරොමධො ආනිසංසඵලං.

වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘මයොචබුද්ධඤ්චධම්මඤ්ච, සඞ්ඝඤ්චසරණංගමතො; 

චත්තාරිඅරියසච්චානි, සම්මප්පඤ්ඤායපස්සති. 

‘‘දුක්ඛංදුක්ඛසමුප්පාදං, දුක්ඛස්සචඅතික්කමං; 

අරියඤ්චට්ඨඞ්ගකංමග්ගං, දුක්ඛූපසමගාමනං. 

‘‘එතංමඛොසරණංමඛමං, එතංසරණමුත්තමං; 

එතංසරණමාගම්ම, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති.(ධ.ප. 190-192); 

අපිච නිච්චමතො අනුපගමනාදිවමසන මපතස්ස ආනිසංසඵලං

මවදිතබ්බං. වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘අට්ඨානමමතං, භික්ඛමව, අනවකාමසො, යං දිට්ඨිසම්පන්මනො

පුග්ගමලො කඤ්චි සඞ්ඛාරං නිච්චමතො උපගච්මඡයය, සුඛමතො

උපගච්මඡයය, කඤ්චිධම්මං අත්තමතො උපගච්මඡයය, මාතරංජීවිතා

මවොමරොමපයය, පිතරං ජීවිතා මවොමරොමපයය, අරහන්තං ජීවිතා 

මවොමරොමපයය, පදුට්ඨචිත්මතො තථාගතස්ස මලොහිතං උප්පාමදයය, 

සඞ්ඝං භින්මදයය, අඤ්ඤං සත්ථාරං උද්දිමසයය, මනතං ඨානං

විජ්ෙතී’’ති(ම.නි.3.128; අ.නි. 1.276). 

මලොකියස්ස පන සරණගමනස්සභවසම්පදාපිමභොගසම්පදාපිඵලමමව.

වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘මයමකචිබුද්ධංසරණංගතාමස, 

නමතගමස්සන්තිඅපායභූමං; 

පහායමානුසංමදහං, 

මදවකායංපරිපූමරස්සන්තී’’ති.(දී.නි.2.332; සං.නි. 1.37); 

අපරම්පිවුත්තං– 

‘‘අථ මඛො සක්මකො මදවානමන්මදො අසීතියා මදවතාසහස්මසහි

සද්ධිං මයනායස්මා මහාමමොග්ගල්ලාමනො මතනුපසඞ්කම…මප.… 
එකමන්තං ඨිතං මඛො සක්කං මදවානමන්දං ආයස්මා

මහාමමොග්ගල්ලාමනො එතදමවොච ‘සාධු මඛො, මදවානමන්ද, 

බුද්ධසරණගමනං මහොති, බුද්ධසරණගමනමහතු මඛො, මදවානමන්ද, 
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එවමමධකච්මච සත්තා කායස්ස මභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං
මලොකං උපපජ්ෙන්ති. මත අඤ්මඤ මදමව දසහි ඨාමනහි
අධිගණ්හන්තිදිබ්මබනආයුනාදිබ්මබනවණ්මණනසුමඛනයමසන
ආධිපමතමයයන දිබ්මබහි රූමපහි සද්මදහි ගන්මධහි රමසහි

මඵොට්ඨබ්මබහී’’’ති(සං.නි.4.341). 

එසනමයොධම්මමසඞ්මඝච. 

අපිච මවලාමසුත්තාදිවමසනපි සරණගමනස්ස ඵලවිමසමසො

මවදිතබ්මබො. තථා හි කව ා සුත්කත (අ. නි. 9.20) ‘‘කරීසස්ස 
චතුත්ථභාගප්පමාණානං චතුරාසීතිසහස්සසඞ්ඛයානං
සුවණ්ණපාතිරූපියපාතිකංසපාතීනං යථාක්කමං
රූපියසුවණ්ණහිරඤ්ඤපූරානං සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතානං චතුරාසීතියා 
හත්ථිසහස්සානං චතුරාසීතියා අස්සසහස්සානං චතුරාසීතියා රථසහස්සානං
චතුරාසීතියා මධනුසහස්සානංචතුරාසීතියාකඤ්ඤාසහස්සානංචතුරාසීතියා
පල්ලඞ්කසහස්සානං චතුරාසීතියා වත්ථමකොටිසහස්සානං අපරිමාණස්ස ච
ඛජ්ෙමභොජ්ොදිමභදස්ස ආහාරස්ස පරිච්චෙනවමසන සත්තමාසාධිකානි
සත්ත සංවච්ඡරානි නිරන්තරං පවත්තමවලාමමහාදානමතො එකස්ස

මසොතාපන්නස්ස දින්නං මහප්ඵලතරං, තමතො සතං මසොතාපන්නානං

දින්නදානමතොඑකස්ස සකදාගාමමනො, තමතො එකස්සඅනාගාමමනො, තමතො

එකස්ස අරහමතො, තමතො එකස්ස පච්මචකසම්බුද්ධස්ස, තමතො

සම්මාසම්බුද්ධස්ස, තමතො බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස දින්නදානං

මහප්ඵලතරං, තමතො චාතුද්දිසං සඞ්ඝං උද්දිස්ස විහාරකරණං, තමතො

සරණගමනංමහප්ඵලතර’’න්තිපකාසිතං.වුත්තඤ්මහතං– 

‘‘යං, ගහපති, මවලාමමොබ්රාහ්මමණොදානංඅදාසිමහාදානං, මයො

මචකං දිට්ඨිසම්පන්නංමභොමෙයය, ඉදංතමතොමහප්ඵලතර’’න්ති(අ.

නි.9.20) – 

ආදි.එවං සරණ  නඵ ං මවදිතබ්බං. 

සරණගමනඵලකථානිට්ඨිතා. 

සරණ  නසංකික සකභදෙථා 

තත්ථ ච මලොකියසරණගමනං තීසු වත්ථූසු

අඤ්ඤාණසංසයමච්ඡාඤාණාදීහි සංකිලිස්සති, න මහාජුතිකං, න උජ්ෙලං

අපරිසුද්ධං අපරිමයොදාතං මහොති, න මහාවිප්ඵාරං අනුළාරං. එත්ථ ච 

අඤ්ඤාණං නාම වත්ථුත්තයස්ස ගුණානං අොනනං තත්ථ සම්මමොමහො.

‘‘බුද්මධොනු මඛො, නනු මඛො’’තිආදිනා විචිකිච්ඡා සංසකයො. මච්ඡාඤාණං 
නාමතස්සගුණානංඅගුණභාවපරිකප්පමනන විපරීතග්ගාමහොතිමවදිතබ්බං.
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මලොකුත්තරස්ස පන සරණගමනස්ස නත්ථි සංකිමලමසො. මලොකියස්ස ච

සරණගමනස්ස දුවිමධො මභමදො සාවජ්මෙො අනවජ්මෙො ච. තත්ථ සාවජ්කජො 

අඤ්ඤසත්ථාරාදීසු අත්තනියයාතනාදීහි මහොති, මසො අනිට්ඨඵමලො. 

අනවජ්කජො පන කාලකිරියාය මහොති. මලොකියඤ්හි සරණගමනං
සික්ඛාපදසමාදානං විය අග්ගහිතකාලපරිච්මඡදකං ජීවිතපරියන්තමමව

මහොති, තස්මා තස්ස ඛන්ධමභමදන මභමදො, මසො අවිපාකත්තා අඵමලො.
මලොකුත්තරස්ස පන මනවත්ථි මභමදො. භවන්තමරපි හි අරියසාවමකො

අඤ්ඤංසත්ථාරංනඋද්දිසතීති.එවංසරණගමනස්ස සංකික කසො ච කභකදො 
චමවදිතබ්මබො. 

කස්මා පමනත්ථ මවොදානං න ගහිතං, නනු මවොදානවිභාවනාපි තත්ථ 

මකොසල්ලාය මහොතීති? සච්චමමතං, තං පන සංකිමලසග්ගහමණන
අත්ථමතො දීපිතං මහොතීති න ගහිතං. යානි හි මතසං සංකිමලසකාරණානි

අඤ්ඤාණාදීනි, මතසං සබ්මබන සබ්බං අනුප්පාදමනන උප්පන්නානඤ්ච

පහාමනනමවොදානංමහොතීති.එවමමත්ථ ‘‘සරණංසරණගමන’’න්තිආදීනං
පපඤ්මචො මවදිතබ්මබො. ඉමස්ස පන යථාවුත්තපපඤ්චස්ස ඉධ අවචමන

කාරණං දස්මසන්මතො ආහ ‘‘කසො පන ඉධ වුච්ච ාකනො’’තිආදි. තත්ථ 

සරණවණ්ණනකතොතිසාමඤ්ඤඵලසුත්මත වුත්තසරණවණ්ණනමතො. 

සරණගමනසංකිමලසමභදකථානිට්ඨිතා. 

උපාසෙත්තපටිකවදනාෙථා 

එවං ධාකරතූති එවං ොනාතූති අත්මථො. එත්ථ කෙො උපාසකෙොති

සරූපපුච්ඡා, තස්මා කිංලක්ඛමණො උපාසමකොති වුත්තං මහොති. ෙස් ාති
මහතුපුච්ඡා. මතන මකන පවත්තිනිමත්මතන උපාසකසද්මදො තස්මං

පුග්ගමලනිරුළ්මහොතිදස්මසති.මතනාහ ‘‘ෙස් ාඋපාසකෙොති වුච්චතී’’ති.

සද්දස්ස හි අභිමධයයපවත්තිනිමත්තං තදත්ථස්ස තබ්භාවකාරණං. කි ස්ස

සී න්ති කීදිසං අස්ස උපාසකස්ස සීලං, කිත්තමකන සීමලනායං

සීලසම්පන්මනො නාම මහොතීති අත්මථො. කෙො ආජීකවොති මකො අස්ස
සම්මාආජීමවො. මසො පන මච්ඡාජීවස්ස පරිවජ්ෙමනන මහොතීති මසොපි

විභජීයති. ොවිපත්තීතිකස්සසීලස්සආජීවස්සවා විපත්ති.අනන්තරස්සහි

විධිවාපටිමසමධොවා. සම්පත්තීති එත්ථාපිඑමසවනමයො. 

ඉදං පකිණ්ණෙං කවදිතබ්බන්ති කථං මවදිතබ්බං? වුච්චමත – කෙො

උපාසකෙොති ඛත්තියාදීසු මයො මකොචි තිසරණං ගමතො ගහට්මඨො.

සරණගමනමමව මහත්ථ කාරණං, න ොතිආදිවිමසමසො. වුත්තඤ්මහතං

‘‘යමතො මඛො, මහානාම, බුද්ධංසරණංගමතොමහොති, ධම්මං, සඞ්ඝංසරණං

ගමතො මහොති. එත්තාවතා මඛො, මහානාම, උපාසමකො මහොතී’’ති (සං. නි.
5.1033). 
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ෙස් ාඋපාසකෙොතිරතනත්තයඋපාසනමතො.මතමනව සරණගමමනන
තත්ථ ච සක්කච්චකිරියාය ආදරගාරවබහුමානාදිමයොමගන
පයිරුපාසනමතොති වුත්තං මහොති. මසො හි බුද්ධං උපාසතීති උපාසමකො.

ධම්මං, සඞ්ඝංඋපාසතීතිඋපාසමකො. 

කි ස්ස සී න්ති පඤ්ච මවරමණිමයො. කවර ණිකයොති මචත්ථ මවරං

වුච්චතිපාණාතිපාතාදීසුදුස්සීලයං, තස්සමනනමතොහනනමතොවිනාසනමතො 
මවරමණිමයො පඤ්ච විරතිමයො විරතිප්පධානත්තා තස්ස සීලස්ස.

වුත්තඤ්මහතං‘‘යමතොමඛො, මහානාම, උපාසමකොපාණාතිපාතාපටිවිරමතො

මහොති, අදින්නාදානා, කාමමසුමච්ඡාචාරා, මුසාවාදා, 

සුරාමමරයමජ්ෙපමාදට්ඨානාපටිවිරමතොමහොති.එත්තාවතාමඛො, මහානාම, 

උපාසමකො සීලවාමහොතී’’ති(සං.නි.5.1033). 

කෙො ආජීකවොති පඤ්ච මච්ඡාවණිජ්ො පහාය ධම්මමන සමමන

ජීවිතකප්පනං.වුත්තඤ්මහතං– ‘‘පඤ්චිමා, භික්ඛමව, වණිජ්ො උපාසමකන

අකරණීයා. කතමා පඤ්ච? සත්ථවණිජ්ො සත්තවණිජ්ො මංසවණිජ්ො

මජ්ෙවණිජ්ොවිසවණිජ්ො.ඉමාමඛො, භික්ඛමව, පඤ්ච වණිජ්ොඋපාසමකන

අකරණීයා’’ති(අ.නි.5.177). 

එත්ථ ච සත්ථවණිජ්ජාති ආවුධභණ්ඩං කත්වා වා කාමරත්වා වා

යථාකතං වා පටිලභිත්වා තස්ස වික්කමයො. සත්තවණිජ්ජාති

මනුස්සවික්කමයො.  ංසවණිජ්ජාති සූනකාරාදමයො විය මගසූකරාදිමක

මපොමසත්වා මංසං සම්පාමදත්වා වික්කමයො.  ජ්ජවණිජ්ජාති යං කිඤ්චි

මජ්ෙං මයොමෙත්වා තස්ස වික්කමයො. විසවණිජ්ජාති විසං මයොමෙත්වා 
සඞ්ගමහත්වා වා තස්ස වික්කමයො. තත්ථ සත්ථවණිජ්ො

පමරොපමරොධනිමත්තතාය අකරණීයා වුත්තා, සත්තවණිජ්ො

අභුජිස්සභාවකරණමතො, මංසවිසවණිජ්ො වධමහතුමතො, මජ්ෙවණිජ්ො 
පමාදට්ඨානමතොතිමවදිතබ්බා. 

ො විපත්තීති යා තස්මසව සීලස්ස ච ආජීවස්ස ච විපත්ති මභමදො

මකොමපොපමකොමපොච, අයමස්සවිපත්ති. අපිචයායඑසචණ්ඩාමලො මචව

මහොති මලඤ්ච පටිකුට්මඨො ච, සාපිස්ස විපත්තීති මවදිතබ්බා. මත ච

අත්ථමතො අස්සද්ධියාදමයොපඤ්චධම්මාමහොන්ති.යථාහ– 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛමව, ධම්මමහි සමන්නාගමතො උපාසමකො
උපාසකචණ්ඩාමලොච මහොතිඋපාසකමලඤ්චඋපාසකපටිකුට්මඨොච.

කතමමහි පඤ්චහි? අස්සද්මධො මහොති, දුස්සීමලො මහොති, 

මකොතූහලමඞ්ගලිමකොමහොති, මඞ්ගලංපච්මචති, මනොකම්මං, ඉමතො 

චබහිද්ධාදක්ඛිමණයයංපරිමයසති, තත්ථචපුබ්බකාරංකමරොතී’’ති

(අ.නි. 5.175). 
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පටුන 

එත්ථ ච උපාසෙපටිකුට්කඨොති උපාසකනිහීමනො. බුද්ධාදීසු

කම්මකම්මඵමලසු ච සද්ධාවිපරියාමයො අස්සද්ධියං මච්ඡාධිමමොක්මඛො, 

යථාවුත්මතන අස්සද්ධිමයන සමන්නාගමතො අස්සද්කධො. 

යථාවුත්තසීලවිපත්තිආජීවවිපත්තිවමසන දුස්සීක ො. ‘‘ඉමනා දිට්ඨාදිනාඉදං

නාම මඞ්ගලං මහොතී’’ති එවං බාලෙනපරිකප්පිතමකොතූහලසඞ්ඛාමතන 

දිට්ඨසුතමුතමඞ්ගමලන සමන්නාගමතො කෙොතූහ  ඞ් ලිකෙො.  ඞ්  ං 

පච්කචතීති දිට්ඨමඞ්ගලාදිමභදං මඞ්ගලමමව පත්තියායති. කනො ෙම් න්ති

කම්මස්සකතං මනො පත්තියායති. ඉකතොබහිද්ධාති ඉමතො

සබ්බඤ්ඤුබුද්ධසාසනමතො බහිද්ධා බාහිරකසමමය. දක්ඛිකණයයං

පරිකයසතීති දුප්පටිපන්නං දක්ඛිණාරහසඤ්ඤී ගමවසති. පුබ්බොරං

ෙකරොතීති දානමානනාදිකං කුසලකිරියං පඨමතරං කමරොති. එත්ථ ච
දක්ඛිමණයයපඅමයසනපුබ්බකාමරඑකංකත්වාපඤ්චධම්මා මවදිතබ්බා. 

ො සම්පත්තීතිසාවතස්සසීලසම්පදාචආජීවසම්පදාචසම්පත්ති, මය

චස්සරතනභාවාදිකරාසද්ධාදමයොපඤ්චධම්මා.යථාහ– 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛමව, ධම්මමහි සමන්නාගමතො උපාසමකො
උපාසකරතනඤ්ච මහොති උපාසකපදුමඤ්ච උපාසකපුණ්ඩරීමකො ච.

කතමමහි පඤ්චහි? සද්මධො මහොති, සීලවා මහොති, න 

මකොතූහලමඞ්ගලිමකො මහොති, කම්මං පච්මචති, මනො මඞ්ගලං, න

ඉමතො බහිද්ධා දක්ඛිමණයයං පරිමයසති, ඉධ ච පුබ්බකාරං

කමරොතී’’ති. 

එත්ථ ච චතුන්නම්පි පරිසානං රතිෙනනට්මඨන උපාසමකොව රතනං 

උපාසෙරතනං, ගුණමසොභාකිත්තිසද්දසුගන්ධතාහි උපාසමකොව පදුමං 

උපාසෙපදු ං, තථා උපාසෙපුණ්ඩරීකෙො ච මවදිතබ්මබො. මසසමමත්ථ

විපත්තියං වුත්තවිපරියාමයන විඤ්මඤයයං. එවමදං ‘‘මකො 

උපාසමකො’’තිආදිකං පකිණ්ණකං විත්ථාරමතො මවදිතබ්බං. ඉමස්ස පන

පකිණ්ණකස්සඉධ විත්ථාමරත්වාඅවචමනකාරණංදස්මසන්මතොආහ ‘‘තං 

අතිභාරියෙරණකතො’’තිආදි. 

ආදිම්හීති ආදිඅත්මථ. කෙොටියන්ති පරියන්තමකොටියං. විහාරග්ක නාති

ඔවරකමකොට්ඨාමසන, ‘‘ඉමස්මං ගබ්මභ වසන්තානං ඉදං පනසඵලං

පාපුණාතී’’තිආදිනා තංතංවසනට්ඨානමකොට්ඨාමසනාති අත්මථො. 

අජ්ජතන්ති අජ්ෙ ඉච්මචව අත්මථො. පාකණහි උකපතන්ති ඉමනා තස්ස

සරණගමනස්ස ආපාණමකොටිකතං දස්මසන්මතො ‘‘යාව ක  ජීවිතං

පවත්තතී’’තිආදීනි වත්වා පුන ජීවිමතනපහං වත්ථුත්තයං පටිපූමෙන්මතො
සරණගමනඤ්ච රක්ඛාමීති උප්පන්නං තස්ස බ්රාහ්මණස්ස අධිප්පායං

විභාමවන්මතො ‘‘අහඤ්හී’’තිආදිමාහ. පාකණහිඋකපතන්තිහියාවමමපාණා

ධරන්ති, තාවසරණංඋමපතං, උමපන්මතොන වාචාමත්මතනනඑකවාරං
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චිත්තුප්පාදනමත්මතන, අථ මඛො පාණානං පරිච්චෙනවමසන යාවජීවං
උමපතන්තිඑවමමත්ථඅත්මථොමවදිතබ්මබො. 

අධිවාකසතූතිසාදියතු, තංපනසාදියනංමනසා සම්පටිග්ගමහොමහොතීති

ආහ ‘‘සම්පටිච්ඡතූ’’ති. ොයඞ් න්තිකායමමවඅඞ්ගන්තිවදන්ති, කායස්ස

වාඅඞ්ගං සීසාදිකායඞ්ගං, සීසාදිසරීරාවයවන්තිවුත්තංමහොති. වාචඞ් න්ති

‘‘මහොතුසාධූ’’තිඑවමාදිවාචායඅඞ්ගංඅවයවං. වාචඞ්ගස්සමචොපනංවාචාය

පවත්තනමමවාති මවදිතබ්බං. අබ්භන්තකරකයවාති අත්තමනො

චිත්තසන්තාමනමයව. ෙන්තිං චාකරත්වාති ඛන්තිං පවත්මතත්වා, රුචිං

උප්පාමදත්වාති වුත්තංමහොති.‘‘ඛන්තිංධාමරත්වා’’තිපිපාමඨො, උප්පන්නං
රුචිං අබ්භන්තමරමයව ධාමරත්වා වචීමභමදන අපකාමසත්වාති වුත්තං
මහොති. 

කථං පනමවරඤ්මෙොබ්රාහ්මමණොභගවමතොඅධිවාසනං අඤ්ඤාසි.නහි

මතන සක්කා භගවමතො චිත්තප්පවත්ති පච්චක්ඛමතො විඤ්ඤාතුං, තස්මා 

‘‘භගවමතො අධිවාසනංවිදිත්වා’’තිකස්මා වුත්තන්තිමච? කිඤ්චාපිමතන

න සක්කා චිත්තප්පවත්ති පච්චක්ඛමතො විඤ්ඤාතුං, තථාපි
ආකාරසල්ලක්ඛණකුසලතාය අන්වයබයතිමරකවමසන අනුමානමතො

අඤ්ඤාසීති දස්මසන්මතො ආහ ‘‘සකච ක  ස කණො ක ොතක ො’’තිආදි. 

ආොරසල් ක්ෙණකුස තායාති චිත්තප්පවත්තිආකාරවිොනමනමඡකතාය, 
අධිප්පායවිොනමන කුසලතායාති වුත්තං මහොති. 

දසනෙසක ොධානසමුජ්ජ න්ති ද්වීසු හත්මථසු දසන්නං නඛානං 

සමමොධාමනන එකීභාමවන සමුජ්ෙලන්තං. අඤ්ජලින්ති හත්ථපුටං. 

පටිමුකෙොකයවාතිඅභිමුමඛොමයව, නභගවමතොපිට්ඨිංදස්මසත්වාති අත්මථො. 

වන්දිත්වාතිපඤ්චපතිට්ඨිමතනවන්දිත්වා. 

උපාසකත්තපටිමවදනාකථානිට්ඨිතා. 

දුබ්භික්ෙෙථා 

16. සුසස්සොක පීති සම්පන්නසස්සකාමලපි. අතිස ග්කඝපීති

අතිසමයන අප්පග්මඝපි, යදා කිඤ්චිමදව දත්වා බහුං පුබ්බණ්ණාපරණ්ණං

ගණ්හන්ති, තාදිමස කාමලපීති අත්මථො. සාලිආදි ධඤ්ඤං පුබ්බණ්ණං, 

මුග්ගමාසාදි අපරණ්ණං. ද්විධා පවත්තං ඊහිතං එත්ථාති ද්වීහිතිකාති

මජ්ඣපදමලොපීබාහිරත්ථසමාමසොයමීති දස්මසන්මතො ආහ ‘‘ද්විධා

පවත්තඊහිතිො’’ති. ඊහනං ඊහිතන්ති ඊහිතසද්මදොයං භාවසාධමනොති ආහ 

‘‘ඊහිතංනා  ඉරියා’’ති.තත්ථ ඉරියාතිකිරියා.කස්සපමනසා කිරියාතිආහ 

‘‘චිත්තඉරියා’’ති, චිත්තකිරියා චිත්තප්පමයොමගොති අත්මථො. මතමනවාහ 

‘‘චිත්තඊහා’’ති.කථං පමනත්ථඊහිතස්සද්විධාපවත්තීතිආහ ‘‘ ච්ඡා නු 

කෙො’’තිආදි.තත්ථ  ච්ඡා නුකෙොතිඉදංදුග්ගතානං වමසනවුත්තං. ජීවිතුං
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වා සක්ඛිස්සා  නු කෙො, කනොති ඉදං පන ඉස්සරානං වමසන වුත්තන්ති

මවදිතබ්බං. භික්ෙ ානාති යාචමානා. ‘‘දුහිතිකා’’තිපි පාමඨො. තත්ථාපි
වුත්තනමයමනවත්මථො මවදිතබ්මබො. ද්වි-සද්දස්ස හි දු-සද්දාමදමසනායං
නිද්මදමසො මහොති. දුක්ඛං වා ඊහිතං එත්ථ න සක්කා මකොචි පමයොමගො

සුමඛනකාතුන්ති දුහිතිො, දුක්කරජීවිතප්පමයොගාතිඅත්මථො. 

දු-සද්මද වා උකාරස්ස වකාරං කත්වා ද්වීහිතිකාති අයං නිද්මදමසොති

ආහ ‘‘අථ වා’’තිආදි. බයාධි කරොක ොති එතානි ‘‘ආතුරතා’’ති ඉමස්ස
මවවචනානි.මතනමසතට්ටිකානාමඑකා මරොගොතීතිදස්මසති.මසොපන
මරොමගොපාණකමදොමසනසම්භවති.එමකොකිරපාණමකො නාළමජ්ඣගතං

ගණ්ඨිංවිජ්ඣති, මයනවිද්ධත්තානික්ඛන්තම්පි සාලිසීසංඛීරංගමහතුංන

සක්මකොති.මතනාහ ‘‘පච්ඡින්නඛීර’’න්තිආදි. 

වුත්තසස්සන්ති වපිතසස්සං. තත්ථාති මවරඤ්ොයං. සලාකාමත්තං

වුත්තං එත්ථාති ස ාොවුත්තා, පුරිමපමද උත්තරපදමලොමපනායං

නිද්මදමසො.මතනාහ ‘‘ස ාොඑවසම්පජ්ජතී’’ති.යංතත්ථවුත්තංවාපිතං, 

තං සලාකාමත්තමමව අමහොසි, ඵලං න ොයතීති අත්මථො. සම්පජ්ජතීති ච

ඉමනා ‘‘සලාකාවුත්තා’’ති එත්ථායං වුත්තසද්මදො නිප්ඵත්තිඅත්මථොති

දස්මසති. ස ාොයාති මවළුවිලීවතාලපණ්ණාදීහි කතසලාකාය. 

ධඤ්ඤවික්ෙයොනං සන්තිෙන්ති ධඤ්ඤං වික්කිණන්තීති 

ධඤ්ඤවික්කයකා, මතසං සමීපන්ති අත්මථො. ෙයකෙසූති 

ධඤ්ඤගණ්හනමකසු. කිණිත්වාති ගමහත්වා. ධඤ්ඤෙරණට්ඨාකනති

මකොට්ඨාගාරස්ස සමීපට්ඨාමන, ධඤ්ඤමනනට්ඨාමනති වුත්තං මහොති. 

වණ්ණජ්ෙක්ෙන්ති කහාපණපරික්ඛකං. නසුෙරා උඤ්කඡන පග් කහන

යාකපතුන්ති පග්ගය්හතීති පග්ගමහො, පත්මතො. මතන පග්ගමහන 

පත්මතනාතිඅත්මථො, පත්තංගමහත්වාභික්ඛාචරියායයාමපතුංනසක්කාති

වුත්තං මහොති. මතමනවාහ ‘‘පග් කහන කයො උඤ්කඡො’’තිආදි. නසුෙරාති

සුකරභාමවො එත්ථ නත්ථීති නසුකරා. පිණ්ඩාය චරිත්වාති පිණ්ඩාය
චරණමහතු.මහතුඅත්මථපිහි ත්වාසද්දමමමකඉච්ඡන්ති. 

උත්තරාපථමතො ආගතා, උත්තරාපමථො වා නිවාමසො එමතසන්ති

උත්තරාපථකාති වත්තබ්මබ නිරුත්තිනමයන ‘‘උත්තරාහකා’’ති වුත්තං.

මතනාහ ‘‘උත්තරාපථවාසිො’’තිආදි. ‘‘උත්තරාපථකා’’ඉච්මචව වා

පාළිපාමඨො මවදිතබ්මබො.මකචිපන‘‘උත්තරංවිසිට්ඨංභණ්ඩංආහරන්තීති

උත්තරාහකා, උත්තරංවා අධිකංඅග්ඝංමනන්තීතිඋත්තරාහකා’’තිආදිනා

අඤ්මඤන පකාමරන අත්ථං වණ්ණයන්ති. අස්සානං උට්ඨානට්ඨාකනති

අස්සානං ආකරට්ඨාමන. කවරඤ්ජන්ති මවරඤ්ොයං. භුම්මත්මථ මහතං

උපමයොගවචනං.  න්දිරන්ති අස්සසාලං. අස්ස ණ්ඩලිොකයොති 

පඤ්ඤායිංසූතිපරිමණ්ඩලාකාමරනකතත්තාඅස්සමණ්ඩලිකාමයොතිපාකටා
අමහසුං. එවං කතානඤ්ච අස්සසාලානං බහුත්තා බහුවචනනිද්මදමසො
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කමතො. දසන්නං දසන්නං අස්සානං වසමනොකාමසො එමකකා

අස්සමණ්ඩලිකාතිපි වදන්ති. අද්ධානක්ෙ ා න කහොන්තීති දීඝකාලං

පවත්මතතුංඛමානමහොන්ති, නචිරකාලප්පවත්තිමනොති වුත්තංමහොති. 

ගඞ්ගායදක්ඛිණාදිසාඅප්පතිරූපමදමසො, උත්තරාදිසා පතිරූපමදමසොති

අධිප්පාමයනාහ ‘‘න හි කත’’තිආදි. ගඞ්ගාය දක්ඛිණතීරොතා 

දක්ඛිණාපථ නුස්සා. ‘‘අම්හාකං බුද්මධො’’ති එවං බුද්ධං මමායන්තීති 

බුද්ධ ා ො. එවං මසමසසුපි. පටියාකදතුන්ති සම්පාමදතුං. 

නච්චභත්තසඞ්කෙකපනාති නිච්චභත්තාකාමරන. පුබ්බණ්හස යන්ති ඉදං

භුම්මත්මථ උපමයොගවචනන්ති ආහ ‘‘පුබ්බණ්හස කයති අත්කථො’’ති.
අච්චන්තසංමයොමග වා ඉදං උපමයොගවචනන්ති දස්මසතුං යථා 

අච්චන්තසංමයොගත්මථො සම්භවති, තථා අත්ථං දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘පුබ්බණ්කහවාස ය’’න්තිආදි. එවන්ති එවංපච්ඡාවුත්තනමයනඅත්මථ
වුච්චමාමන. නනු ච විහාමර නිසීදන්තාපි අන්තරවාසකං නිවාමසත්වාව

නිසීදන්ති, තස්මා ‘‘නිවාමසත්වා’’ති ඉදං කස්මා වුත්තන්ති ආහ 

‘‘විහාරනවාසනපරිවත්තනවකසනා’’තිආදි. විහාරනිවාසනපරිවත්තනඤ්ච
විහාමර නිසින්නකාමල නිවත්ථම්පි පුන ගාමප්පමවසනසමමය චාමලත්වා 
ඉමතො චිමතො ච සණ්ඨමපත්වා සක්කච්චං නිවාසනමමවාති මවදිතබ්බං.

මතමනවාහ ‘‘න හි කත තකතො පුබ්කබ අනවත්ථා අකහසු’’න්ති. 

පත්තචීවර ාදායාති පත්තඤ්ච චීවරඤ්ච ගමහත්වා. ගහණඤ්මචත්ථ න

මකවලං හත්මථමනව, අථ මඛො මයන මකනචිආකාමරන ධාරණමමවාති 

දස්මසන්මතො යථාසම්භවමත්ථමයොෙනං කමරොති ‘‘පත්තං 

හත්කථහී’’තිආදිනා. 

 ත තට්ඨාකනති අස්සමණ්ඩලිකාසු සම්පත්තසම්පත්තට්ඨාමන. 

උදුක්ෙක කෙොට්කටත්වාකෙොට්කටත්වා පරිභුඤ්ජන්තීතිඑත්ථකස්මාපන

මත භික්ඛූ සයමමව එවං කත්වා පරිභුඤ්ෙන්ති, කිමමවං ලද්ධං
කප්පියකාරමකහි යාගුං වා භත්තං වා පචාමපත්වා සයං වා පචිත්වා

පරිභුඤ්ජිතුං න වට්ටතීති ආහ ‘‘කථරානං කෙොචි ෙප්පියොරකෙො

නත්ථී’’තිආදි. කප්පියාකප්පියභාවං අනමපක්ඛිත්වා භික්ඛූනං එවං කාතුං

සාරුප්පංනමහොතීතිවත්වාපුනඅකප්පියභාවම්පිදස්මසන්මතොආහ ‘‘නච

වට්ටතී’’ති. භාෙනාදිපරිහරණවමසන බහුභණ්ඩිකතාය අභාවමතො වුත්තං 

‘‘සල් හුෙවුත්තිතා’’ති. සෙං සෙං පටිවීසන්ති අත්තමනො අත්තමනො

මකොට්ඨාසං. අප්කපොස්සුක්ොති සමණධම්මමතො අඤ්ඤත්ථ නිරුස්සාහා. 

තදුපියන්ති තදනුරූපං. පිසතීති චුණ්මණති. පුඤ්ඤඤාණවිමසමසහි

කත්තබ්බකම්මස්සමනාපතාමහොතීතිආහ ‘‘පුඤ්ඤවතා’’තිආදි. නන්තිනං 

පත්ථපුලකං. ‘‘න තමතො පට්ඨායා’’ති වචනමතො තමතො පුබ්මබ භගවමතො
පිණ්ඩායචරණම්පි දස්සිතන්තිමවදිතබ්බං. 
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පටුන 

 ද්ධාති ලභිත්වා. ‘‘ලද්මධො’’ති වා පාමඨො, උපට්ඨාකට්ඨානං මනව

ලද්මධොතිඅත්මථො.කදාපනමථමරොඋපට්ඨාකට්ඨානංලද්මධොති? වුච්චමත

(දී. නි. අට්ඨ. 2.11; අ. නි. අට්ඨ. 1.1.219-223) – එකදා කිර භගවා 
නාගසමාලත්මථමරන සද්ධිං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්මනො ද්මවධාපථං

පත්මතො. මථමරො මග්ගා උක්කම්ම ‘‘භගවා අහං ඉමනා මග්මගන

ගච්ඡාමී’’තිආහ.අථනංභගවා‘‘එහිභික්ඛු, ඉමනාගච්ඡාමා’’තිආහ.මසො

‘‘හන්දභගවාතුම්හාකංපත්තචීවරංගණ්හථ, අහංඉමනා ගච්ඡාමී’’තිවත්වා

පත්තචීවරංඡමායංඨමපතුංආරද්මධො.අථභගවා ‘‘ආහරභික්ඛූ’’ති වත්වා
පත්තචීවරං ගමහත්වා ගමතො. තස්සපි භික්ඛුමනො ඉතමරන මග්මගන 

ගච්ඡමතොමචොරා පත්තචීවරඤ්මචවහරිංසු, සීසඤ්චභින්දිංසු. මසො ‘‘භගවා

දානිමමපටිසරණං, නඅඤ්මඤො’’තිචින්මතත්වාමලොහිමතනගළන්මතන

භගවමතො සන්තිකං ආගම. ‘‘කිමදං භික්ඛූ’’ති ච වුත්මත තං පවත්තිං

ආමරොමචසි. අථ නං භගවා ‘‘මා චින්තයි භික්ඛු, එතං කාරණංමයව මත

නිවාරයිම්හා’’ති වත්වාසමස්සාමසසි. 

එකදා පන භගවා මමඝියත්මථමරන සද්ධිං පාචීනවංසමගදාමය
ෙන්තුගාමං අගමාසි. තත්රාපි මමඝිමයො ෙන්තුගාමම පිණ්ඩාය චරිත්වා

නදීතීමරපාසාදිකංඅම්බවනං දිස්වා‘‘භගවාතුම්හාකංපත්තචීවරංගණ්හථ, 

අහං එතස්මං අම්බවමන සමණධම්මං කමරොමී’’ති වත්වා භගවතා
තික්ඛත්තුං නිවාරියමාමනොපි ගන්ත්වා අකුසලවිතක්මකහි අන්වාසත්මතො

පච්චාගන්ත්වාතංපවත්තිංආමරොමචසි.තම්පිභගවා‘‘ඉදමමවමතකාරණං 

සල්ලක්ඛයිත්වා නිවාරයිම්හා’’ති වත්වා අනුපුබ්මබන සාවත්ථිං අගමාසි.
තත්ථ ගන්ධකුටිපරිමවමණ පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසමන නිසින්මනො

භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුමතො භික්ඛූ ආමන්මතසි – ‘‘භික්ඛමව, ඉදානිම්හි

මහල්ලමකො, එකච්මච භික්ඛූ ‘ඉමනා මග්මගන ගච්ඡාමා’ති වුත්මත

අඤ්මඤන ගච්ඡන්ති, එකච්මච මය්හං පත්තචීවරං භූමයං නික්ඛිපන්ති, 

මය්හං නිබද්ධුපට්ඨාකං භික්ඛුං ොනාථා’’ති. භික්ඛූනං ධම්මසංමවමගො

උදපාදි. අථායස්මා සාරිපුත්මතො උට්ඨාය භගවන්තං වන්දිත්වා ‘‘අහං, 

භන්මත, තුම්මහමයව පත්ථයමාමනො සතසහස්සකප්පාධිකං අසඞ්මඛයයයං

පාරමමයො පූමරසිං, නනුමාදිමසොමහාපඤ්මඤොඋපට්ඨාමකොනාමවට්ටති, 

අහං උපට්ඨහිස්සාමී’’ති ආහ. තං භගවා ‘‘අලං, සාරිපුත්ත, යස්සං දිසායං

ත්වංවිහරසි, අසුඤ්ඤාමයවසාදිසා, තව ඔවාමදොබුද්ධානංඔවාදසදිමසො, න

මම තයා උපට්ඨාකකිච්චං අත්ථී’’ති පටික්ඛිපි. එමතමනවුපාමයන
මහාමමොග්ගල්ලානංආදිංකත්වාඅසීතිමහාසාවකාඋට්ඨහිංසු.සබ්මබභගවා 
පටික්ඛිපි. 

ආනන්දත්මථමරො පන තුණ්හීමයව නිසීදි. අථ නං භික්ඛූ ආහංසු 

‘‘ආවුමසො, භික්ඛුසඞ්මඝො උපට්ඨාකට්ඨානං යාචති, ත්වම්පි යාචාහී’’ති.

යාචිත්වා ලද්ධට්ඨානංනාමආවුමසොකීදිසංමහොති, කිංමංසත්ථානපස්සති, 

සමච මරොමචස්සති, ‘‘ආනන්මදො මං උපට්ඨාතූ’’ති වක්ඛතීති. අථ භගවා
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පටුන 

‘‘න, භික්ඛමව, ආනන්මදොඅඤ්මඤන උස්සාමහතබ්මබො, සයමමවොනිත්වා

මං උපට්ඨහිස්සතී’’ති ආහ. තමතො භික්ඛූ ‘‘උට්මඨහි ආවුමසො ආනන්ද, 

උට්මඨහි, ආවුමසො ආනන්ද, දසබලං උපට්ඨාකට්ඨානං යාචාහී’’තිආහංසු. 
මථමරො උට්ඨහිත්වා චත්තාමරො පටික්මඛමප ච චතස්මසො ච ආයාචනාති
අට්ඨවමරයාචි. 

චත්තාකරො පටික්කෙපා නාම‘‘සමචමම, භන්මතභගවා, අත්තනාලද්ධං

පණීතං චීවරංනදස්සති, පිණ්ඩපාතංනදස්සති, එකගන්ධකුටියංවසිතුං න

දස්සති, නිමන්තනං ගමහත්වා න ගමස්සති, එවාහං භගවන්තං

උපට්ඨහිස්සාමී’’ති වත්වා ‘‘කං පමනත්ථ, ආනන්ද, ආදීනවං අද්දසා’’ති

වුත්මත ආහ ‘‘සචාහං, භන්මත, ඉමානි වත්ථූනි ලභිස්සාම, භවිස්සන්ති

වත්තාමරො ‘ආනන්මදො දසබමලන ලද්ධං පණීතං චීවරං පරිභුඤ්ෙති, 

පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ෙති, එකගන්ධකුටියං වසති, එකනිමන්තනං ගච්ඡති, 

එතං ලාභං ලභන්මතො තථාගතං උපට්ඨාති, මකො එවං උපට්ඨහමතො

භාමරො’’’ති.ඉමම චත්තාමරොපටික්මඛමපයාචි. 

චතස්කසො ආයාචනා නාම ‘‘සමච, භන්මත භගවා, මයා ගහිතං

නිමන්තනං ගමස්සති, සචාහං තිමරොරට්ඨා තිමරොෙනපදා භගවන්තං දට්ඨුං 

ආගතපරිසං ආගතක්ඛමණ එව භගවන්තං දස්මසතුං ලච්ඡාම, යදා මම

කඞ්ඛා උප්පජ්ෙති, තස්මංමයව ඛමණ භගවන්තං උපසඞ්කමතුං ලච්ඡාම, 

තථා යං භගවා මය්හං පරම්මුඛං ධම්මං මදමසති, තං ආගන්ත්වා මය්හං

කමථස්සති, එවාහං භගවන්තං උපට්ඨහිස්සාමී’’ති වත්වා ‘‘කං පමනත්ථ, 

ආනන්ද, ආනිසංසං පස්සසී’’ති වුත්මත ආහ ‘‘ඉධ, භන්මත, සද්ධා

කුලපුත්තා භගවමතොඔකාසං අලභන්තාමං එවං වදන්ති ‘ස්මවව, භන්මත

ආනන්ද, භගවතා සද්ධිං අම්හාකං ඝමර භික්ඛං ගණ්මහයයාථා’ති. සමච

භගවා තත්ථනගමස්සති, ඉච්ඡිතක්ඛමණමයවපරිසං දස්මසතුංකඞ්ඛඤ්ච

විමනොමදතුං ඔකාසං න ලච්ඡාම, භවිස්සන්ති වත්තාමරො ‘කිං ආනන්මදො

දසබලං උපට්ඨාති, එත්තකම්පිස්ස අනුග්ගහං භගවා න කමරොතී’ති.

භගවමතොචපරම්මුඛාමංපුච්ඡිස්සන්ති ‘අයං, ආවුමසො ආනන්ද, ගාථාඉදං

සුත්තං ඉදං ොතකං කත්ථ මදසිත’න්ති. සචාහං තං න සම්පායිස්සාම, 

භවිස්සන්තිවත්තාමරො‘එත්තකම්පි, ආවුමසො, නොනාසි, කස්මා ත්වංඡායා

වියභගවන්තංනවිෙහන්මතො දීඝරත්තංචිරංවිචරී’ති.මතනාහංපරම්මුඛා 

මදසිතස්සපි ධම්මස්ස පුන කථනං ඉච්ඡාමී’’ති. ඉමා චතස්මසො ආයාචනා
යාචි.භගවාපිස්ස අදාසි.එවංඉමමඅට්ඨවමරගමහත්වානිබද්ධුපට්ඨාමකො
අමහොසි. 

තස්මසව ඨානන්තරස්ස අත්ථාය කප්පසතසහස්සං පූරිතානං පාරමීනං 

ඵලං පාපුණි, පාපුණිත්වා ච උපට්ඨාකානං අග්මගො හුත්වා භගවන්තං
උපට්ඨහි. මථමරො හි උපට්ඨාකට්ඨානං ලද්ධකාලමතො පට්ඨාය භගවන්තං
දුවිමධන උදමකන තිවිමධන දන්තකට්මඨන පාදපරිකම්මමන
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පිට්ඨිපරිකම්මමන ගන්ධකුටිපරිමවණසම්මජ්ෙමනනාති එවමාදීහි කිච්මචහි

උපට්ඨහන්මතො ‘‘ඉමායනාමමවලායසත්ථුඉදං නාම ලද්ධුංවට්ටති, ඉදං

නාම කාතුං වට්ටතී’’ති චින්මතත්වා තං තං නිප්ඵාමදන්මතො මහතිං
දණ්ඩදීපිකං ගමහත්වා එකරත්තිං ගන්ධකුටිපරිමවණං නව වාමර

අනුපරියායති. එවඤ්හිස්ස අමහොසි ‘‘සමච මම ථිනමද්ධං ඔක්කමමයය, 

භගවතිපක්මකොසන්මතපටිවචනං දාතුංනාහංසක්කුමණයය’’න්ති.තස්මා

සබ්බරත්තිං දණ්ඩදීපිකං හත්මථන න මුඤ්චති, එවමමතස්ස

නිබද්ධුපට්ඨාකට්ඨානස්ස අලද්ධභාවං සන්ධාය වුත්තං ‘‘කනො ච කෙො

උපට්ඨාෙට්ඨානං  ද්ධා’’ති. නබද්ධුපට්ඨාකෙො නා  නත්ථීති
නියතුපට්ඨාමකොනාමනත්ථි. අනියතුපට්ඨාකාපනභගවමතොපඨමමබොධියං

බහූ අමහසුං, මත දස්මසන්මතො ආහ ‘‘ෙදාචි නා ස ා ත්කථකරො’’තිආදි.

ඤාති ච මසො පසත්ථතමගුණමයොගමතො මසට්මඨො චාති ඤාතිකසට්කඨො. 

එවරූකපසුඨාකනසු අයක වපතිරූකපොතිආපදාසුආමසස්සඅභිසඞ්ඛරිත්වා
දානංනාමඤාතමකමනවකාතුං යුත්තතරන්තිඅධිප්පාමයො. 

 ාරාවට්ටනායාති මාමරන කතචිත්තාවට්ටනාය, මාරානුභාමවන

සඤ්ොතචිත්තසම්මමොමහනාති වුත්තං මහොති. මතමනවාහ ‘‘ආවට්කටත්වා

ක ොකහත්වා’’තිආදි. තිට්ඨන්තු…කප.… තම්පි  ාකරො ආවට්කටයයාති
ඵුස්සස්ස භගවමතො කාමල කතුපචිතස්ස අකුසලකම්මස්ස තදා

ලද්මධොකාසවමසනඋපට්ඨිතත්තා.වුත්තඤ්මහතං අපදාකන – 

‘‘ඵුස්සස්සාහංපාවචමන, සාවමකපරිභාසයිං; 

යවංඛාදථභුඤ්ෙථ, මාචභුඤ්ෙථසාලමයො. 

‘‘මතනකම්මවිපාමකන, මතමාසංඛාදිතංයවං; 

නිමන්තිමතො බ්රාහ්මමණන, මවරඤ්ොයං වසිං තදා’’ති. (අප. මථර 

1.39.88-89); 

පරියුට්ඨිතචිත්කතොති පරිමයොනද්ධචිත්මතො, අභිභූතචිත්මතොති අත්මථො. 

ආවට්ටිතපරිකයොසාකන ආ මංසූති මාමරන ආවට්මටත්වා ගමත පච්ඡා

ආගමංසු. අවිසහතායාති අසක්කුමණයයතාය. අභිහටභික්ොයාති පචිත්වා 

අභිහරියමානභික්ඛාය. නබද්ධදානස්සාති ‘‘එත්තකං කාලං භගවමතො

දස්සාමා’’ති නිච්චභත්තවමසන පරිච්ඡින්දිත්වා ඨපිතදානස්ස. 

අප්පිතවත්ථස්සාති ‘‘ඉදං බුද්ධස්ස චතුපච්චයපරිමභොගත්ථ’’න්ති විහාරං

මනත්වා දින්නවත්ථුමනො. න විසහතීති න සක්මකොති. 

අභිහටභික්ොසඞ්කෙකපනාති අභිහටභික්ඛානීතිහාමරන. බයා ප්පභායාති
සමන්තමතො බයාමමත්තායපභාය.එත්ථචඅනුබයඤ්ෙනානංබයාමප්පභාය
ච නිප්පභාකරණං අන්තරාමයොති දට්ඨබ්බං. මතමනවාහ 

‘‘චන්දි සූරියකදවබ්රහ් ානම්පි හී’’තිආදි. අනුබයඤ්ෙනානං බයාමප්පභාය
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එකාබද්ධත්තා වුත්තං ‘‘අනුබයඤ්ජනබයා ප්පභාප්පකදසං පත්වා’’ති. 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සඅන්තරාකයො නාමමඤයයධම්මමසුආවරණං. 

අස්කසොසි කෙො භ වා උදුක්ෙ සද්දන්ති කිං සයමමව උප්පන්නං

උදුක්ඛලසද්දං අස්මසොසීති මචති ආහ ‘‘පත්ථපත්ථපු ෙං

කෙොට්කටන්තාන’’න්තිආදි. අත්ථසඤ්හිතන්ති පමයොෙනසාධකං. 

අනත්ථසඤ්හිකතති අනත්ථනිස්සිමත වචමන. ඝාතාමපක්ඛං භුම්මවචනං. 

යස්මඤ්ච මයන ඝාමතො නිප්ඵාදීයති, තස්මසව මතන ඝාමතොකමතො නාම

මහොතීති ආහ ‘‘ ග්ක කනව තාදිසස්ස වචනස්ස ඝාකතො සමුච්කඡකදොති

වුත්තං කහොතී’’ති.සාමඅත්මථවාභුම්මවචනන්තිමඤ්ඤමාමනොඑවමාහාති
දට්ඨබ්බං. වචනස්ස ච සමුග්ඝාමතො තම්මූලකිමලසානං සමුග්ඝාමතනාති
මවදිතබ්බං. 

ආකමරොති අත්තමනො අනුරූපතාය සමරියාදං සපරිච්මඡදං ඵලං 

නිප්ඵත්මතතීති ආකාමරො කාරණන්ති ආහ ‘‘ආොකරහීති ොරකණහී’’ති. 

අට්ඨුප්පත්තියුත්තන්ති පච්චුප්පන්නවත්ථුං නිස්සාය පවත්තං. තාය පුච්ඡාය

වීතික්ෙ ං පාෙටංෙත්වාති ‘‘සච්චංකිරත්වංභික්ඛූ’’තිආදිපුච්ඡායමතන

භික්ඛුනා කතවීතික්කමංපකාමසත්වා, වීතික්කමප්පකාසනඤ්චකිමත්ථමදං
සික්ඛාපදං පඤ්ඤමපතීතිඅනුොනනත්ථං. 

නත්ථි කිඤ්චි වත්තබ්බන්ති පුබ්මබ වුත්තනයත්තා න කිඤ්චි එත්ථ

අපුබ්බංවත්තබ්බමත්ථීතිදස්මසති.මතනාහ ‘‘පුබ්කබවුත්තක වහී’’තිආදි. 

සාධු සාධූතිඉදංපසංසායංආමමඩිතවචනන්තිආහ ‘‘ආයස් න්තං ආනන්දං

සම්පහංකසන්කතො’’ති. ද්වීසු ආොකරසූති 

ධම්මමදසනසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාමතසු ද්වීසු කාරමණසු. එෙං 

 කහත්වාති ධම්මං වා මදමසස්සාමාති එවං වුත්තකාරණං ගමහත්වා. 

එවංදුබ්භික්කෙති එවං දුක්මඛන ලභිතබ්බා භික්ඛා එත්ථාති එවංදුබ්භික්මඛ

කාමල, මදමස වා. දුල් භපිණ්කඩති එතස්මසව අත්ථදීපනං.

භාෙනාදිපරිහරණවමසන බහුභණ්ඩිකතාය අභාවමතො වුත්තං ‘‘ඉ ාය

සල් හුෙවුත්තිතායා’’ති. එත්තකමමව අලං යාමපතුන්ති උත්තරි

පත්ථනාභාවමතො පන ‘‘ඉමනා ච සල්ක කෙනා’’ති වුත්තං. දුබ්භික්ෙං

විජිතන්ති එත්ථ හි භික්ඛානං අභාමවො දුබ්භික්ෙං ‘‘නිම්මක්ඛික’’න්තිආදීසු
විය. භික්ඛාභාමවොමයව හි තංනිමත්තචිත්තවිඝාතානං අභාවමතො භික්ඛූහි 

විජිමතො වමස වත්තිමතො. ක ොකභො විජිකතොති ආමසමහතු 
රත්තිච්මඡදවස්සච්මඡදසමුට්ඨාපමකො මලොලුප්පාමදොපි මතසං නාමහොසීති

ආමසමලොලතාසඞ්ඛාමතො මලොමභො විජිමතො. ඉච්ඡාචාකරො විජිකතොති

‘‘ආමසමහතු අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මප්පකාසනවමසන

ගුණවණිජ්ෙං කත්වා ජීවිකං කප්මපස්සාමා’’ති එවං පවත්තඉච්ඡාචාරස්ස
අභාවමතො යථාවුත්මතො ඉච්ඡාචාමරො විජිමතො. චිත්තුප්පාදමත්තස්සපි

අනුප්පන්නභාවං සන්ධාය ‘‘චින්තා වා’’ති වුත්තං.
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පුනප්පුනානුමසොචනවමසන පන චිත්තපීළාපි නාමහොසීති දස්සනත්ථං 

‘‘විඝාකතොවා’’තිවුත්තං. 

රත්තිච්කඡකදො වාති සත්තාහකරණීයවමසන ගන්ත්වා බහි
අරුණුට්ඨාපනවමසන රත්තිච්මඡමදො වා න කමතො සත්තාහකිච්චවමසනපි 

කත්ථචි අගතත්තා. සත්තාහකිච්චවමසන විප්පවාසඤ්හි සන්ධාය

රත්තිච්මඡමදොති අට්ඨකථාමවොහාමරො, තමතොමයව ච 

වස්සූපනායිෙක්ෙන්ධෙවණ්ණනායං (මහාව. අට්ඨ. 199) ‘‘අයං පමනත්ථ 

පාළිමුත්තකරත්තිච්මඡදවිනිච්ඡමයො’’ති වත්වා ‘‘ධම්මස්සවනත්ථාය

අනිමන්තිමතන ගන්තුංනවට්ටතී’’තිආදිනාසත්තාහකරණීයමමවවිභත්තං. 

 හාඅට්ඨෙථායම්පි වුත්තං ‘‘සත්තාහකිච්මචන ගන්ත්වා එකභික්ඛුනාපි

රත්තිච්මඡමදො වා න කමතො’’ති. එවඤ්ච කත්වා රත්තිච්මඡමදො නාම 

සත්තාහකරණීයවමසන මහොති, න අඤ්ඤථාති රත්තිච්මඡදලක්ඛණඤ්ච
කථිතන්ති දට්ඨබ්බං. එත්ථ ච පච්චයමවකල්ලසඞ්ඛාමත
වස්සච්මඡදකාරමණ සති රත්තිච්මඡදස්සපි වුත්තත්තා යත්ථ

වස්සච්මඡදකාරණං ලබ්භති, තත්ථ සත්තාහකිච්මචන ගන්තුම්පි වට්ටතීති

සිද්ධන්ති චූළ ණ්ඨිපකද  ජ්ඣි  ණ්ඨිපකද ච වුත්තං, තං සුවුත්තං

වස්සූපනායිකක්ඛන්ධමකවස්සච්මඡදාධිකාමර– 

‘‘මතන මඛො පන සමමයන අඤ්ඤතරස්මං ආවාමස
වස්සූපගතානං භික්ඛූනං ගාමමො මචොමරහි වුට්ඨාසි. භගවමතො

එතමත්ථං ආමරොමචසුං. අනුොනාම, භික්ඛමව, මයන ගාමමො මතන

ගන්තු’’න්ති(මහාව.201) – 

එත්ථ ‘‘සමච ගාමමො අවිදූරගමතො මහොති, තත්ථ පිණ්ඩාය චරිත්වා 

විහාරමමවආගන්ත්වාවසිතබ්බං.සමචදූරගමතො, සත්තාහවාමරනඅරුමණො

උට්ඨාමපතබ්මබො. න සක්කා මච මහොති, තත්මථව සභාගට්ඨාමන

වසිතබ්බ’’න්ති (මහාව. අට්ඨ. 201) ඉමනා අට්ඨකථාවචමනනපි
සංසන්දනමතො.තථාහිගාමමවුට්ඨිමත භික්ඛාය අභාවමතොවස්සච්මඡමදපි

අනාපත්තිංවදන්මතනභගවතා‘‘අනුොනාම, භික්ඛමව, මයනගාමමො මතන

ගන්තු’’න්ති(මහාව.201) වුත්තත්තාභික්ඛායඅභාමවොවස්සච්මඡදකාරණං.

තත්ථ ‘‘සමච දූරගමතො, සත්තාහවාමරන අරුමණො උට්ඨාමපතබ්මබො’’ති

(මහාව. අට්ඨ. 201) ඉදං අට්ඨකථාවචනං වස්සච්මඡදකාරමණ සති
සත්තාහකිච්මචනගන්තුම්පිවට්ටතීතිඉමමත්ථං සාමධති. 

යංපනවුත්තං කෙනචි – 

‘‘රත්තිච්කඡකදොති සත්තාහකිච්චං සන්ධාය වුත්මතො, 
සත්තාහකරණීමයන ගන්ත්වා රත්තිච්මඡමදො වා වස්සච්මඡමදො වා

එකභික්ඛුනාපි න කමතොති වුත්තං කිර මහාඅට්ඨකථායං, තස්මා
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පටුන 

වස්සච්මඡදස්ස කාරමණ සති සත්තාහකිච්චං කාතුං වට්ටතීති එමක.

විනයධරා පන න ඉච්ඡන්ති, තස්මා අට්ඨකථාධිප්පාමයො

වීමංසිතබ්මබො’’ති. 

තංපනසයංසම්මූළ්හස්සපමරසංමමොහුප්පාදනමත්තං.නහි විනයධරානං
අනිච්ඡායකාරණං දිස්සති අට්ඨකථාය විරුජ්ඣනමතො යුත්තිඅභාවමතො ච.

යඤ්හි කාරණං වස්සච්මඡමදපි අනාපත්තිං සාමධති, තස්මං සති විනා 
වස්සච්මඡදං සත්තාහකිච්මචන ගන්තුං න වට්ටතීති කා නාම යුත්ති.

‘‘පච්ඡිමකාය තත්ථ වස්සං උපගච්ඡාමා’’ති ඉදං මතසං භික්ඛූනං

අනුරූපපරිවිතක්කනපඅදීපනං, න පන විමසසත්ථපරිදීපනං. තථා හි
දුබ්භික්ඛතාය වස්සච්මඡදකරණසබ්භාවමතො පුරිමකාය තාව වස්සච්මඡමදපි
අනාපත්ති. පච්ඡිමකායං අනුපගන්තුකාමතාය ගමමනපි නත්ථි මදොමසො 
පච්ඡිමකායවස්සූපනායිකදිවසස්සඅසම්පත්තභාවමතො. 

න කිස්මඤ්චි  ඤ්ඤන්තීති කිස්මඤ්චි ගුමණ සම්භාවනවමසන න

මඤ්ඤන්ති. පොකසත්වාති පටිලද්ධජ්ඣානාදිගුණවමසන පකාමසත්වා.

‘‘පච්ඡා සීලං අධිට්ඨමහයයාමා’’ති වුත්තනමයන කුච්ඡිපටිෙග්ගමන සති
තථාපවත්තඉච්ඡාචාරස්සඅපරිසුද්ධභාවමතො ආජීවසුද්ධියාචඅභාවමතොපුන

වායමත්වා සංවමර පතිට්ඨාතබ්බන්ති ආහ ‘‘පච්ඡා සී ං

අධිට්ඨකහයයා ා’’ති. 

කිංඉදන්තිගරහණවමසනවුත්තං. සාලිතණ්ඩුමලහිසම්පාදිතංමංමසන

උපසිත්තං ඔදනං සාලි ංකසොදනං. අති ඤ්ඤිස්සතීති 

අවඤ්ඤාතකරණවමසන අතික්කමත්වා මඤ්ඤිස්සති, ලාමකං නිහීනං

කත්වා මඤ්ඤිස්සතීති වුත්තං මහොති. මතනාහ ‘‘ඔඤ්ඤාතං අවඤ්ඤාතං 

ෙරිස්සතී’’ති. මහට්ඨා කත්වා නිහීනං කත්වා ඤාතං ඔඤ්ඤාතං. 

අවඤ්ඤාතන්තිතස්මසවමවවචනං. ස්වායන්තිමසො අයංෙනපමදො. ඉ ාය 

පටිපත්තියාති මවරඤ්ොයං පූරිතාය සුදුක්කරාය පටිපත්තියා. තුම්කහ

නස්සායාතිතුම්හාකං ඉමං අප්පිච්ඡපටිපදංනිස්සාය. සබ්රහ් චාරීසඞ්ොතාති

ඡබ්බග්ගයාදමයොවුත්තා. තුම්හාෙංඅන්තකරනසීදිත්වාතිතුම්හාකංමජ්මඣ

නිසීදිත්වා, තුම්මහහිසද්ධිංනිසීදිත්වාතිවුත්තංමහොති. ඔ ානන්ති අතිමානං.

අතිමාමනොමයව මහත්ථ නිහීනතාය ‘‘ඔමාන’’න්ති වුත්මතො, න පන

හීමළත්වා මඤ්ඤනං. තුම්මහහි, ආනන්ද, සප්පුරිමසහි විජිතං
සාලිමංමසොදනං පච්ඡිමා ෙනතා අතිමඤ්ඤිස්සතීති එවමමත්ථ පාළිං

මයොමෙත්වාඅත්ථංවණ්ණයන්ති.ඉදංවුත්තංමහොති – යංලද්ධං, මතමනව
තුස්සිත්වාසාලිමංමසොදනපත්ථනායඡින්නත්තාචතුම්මහහි විජිතංඅභිභූතං
සාලිමංමසොදනං පච්ඡිමා ෙනතා තත්ථ පත්ථනං ඡින්දිතුං අසමත්ථතාය 
අතිමඤ්ඤිස්සතීති. 

දුබ්භික්ඛකථානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

 හාක ොග් ල් ානස්සසීහනාදෙථා 

17. ආයස්මාති වා මදවානංපියාති වා භද්රභවන්ති වා පියසමුදාචාමරො

එමසොති ආහ ‘‘ආයස් ාති පියවචනක ත’’න්ති. විඤ්ඤුොතිකා හි පරං

පිමයන සමුදාචරන්තා ‘‘භව’’න්ති වා ‘‘මදවානංපියා’’ති වා ‘‘ආයස්මා’’ති

වාසමුදාචරන්ති, තස්මා සම්මුඛාසම්මබොධනවමසනආවුමසොති, තිමරොක්ඛං
ආයස්මාතිඅයම්පිසමුදාචාමරො.තයිදං පියවචනංගරුගාරවසප්පතිස්සවමසන

වුච්චතීති ආහ ‘‘ රු ාරවසප්පතිස්සාධිවචනක ත’’න්ති. ගුණමහත්තතාය 

මහාමමොග්ගල්ලාමනො, නචූළමමොග්ගල්ලානස්සඅත්ථිතායාතිආහ ‘‘ හාච 

කසො ගුණ හන්තතායා’’ති. පප්පටකෙොජන්ති පථවීසන්ධාරකං උදකං
ආහච්ච ඨිමත මහාපථවියා මහට්ඨිමතමල සමුට්ඨිතං උදමකොමඝන
අජ්මඣොත්ථමට භූමප්පමදමස සඤ්ොතකද්දමපටලසදිසං

අතිමධුරපථවීමණ්ඩං. නක තං අස්සපතිරූපන්තිතංඅනාපුච්ඡාකරණංන
මම අනුච්ඡවිකං භමවයයාති අත්මථො. අනාපුච්ඡා කමරොන්මතන ච යථා

භගවා ඉච්ඡිතිච්ඡිතං කිඤ්චි අනාපුච්ඡා කමරොති, එවමහම්පීති භගවතා

සමානංකත්වාඅත්තානංමාමනනකතංවියභවිස්සතීති ආහ ‘‘යු ග් ාකහො

විය භ වතා සද්ධිං ෙකතො භකවයයා’’ති. පමරන හි සද්ධිං අත්තානං යුගං

යුගළං සමානං කත්වා ගාමහො, තස්ස මම වා මකො විමසමසොති ගහණං 

යු ග් ාකහො. 

සම්පන්නන්ති සම්පත්තියුත්තං. සා පමනත්ථ රසසම්පත්ති අධිප්මපතා

සාමඤ්ඤමෙොතනාය විමසමස අවට්ඨානමතො. මතනාහ ‘‘සම්පන්නන්ති

 ධුරං සාදුරසන්ති අත්කථො’’ති. තිවිධඤ්හි සම්පන්නං

පරිපුණ්ණසමඞ්ගීමධුරවමසන.තත්ථ– 

‘‘සම්පන්නංසාලිමකදාරං, සුවාභුඤ්ෙන්තිමකොසිය; 

පටිමවමදමමතබ්රහ්මම, නමනවාමරතුමුස්සමහ’’ති.(ො.1.14.1) – 

ඉදං පරිපුණ්ණසම්පන්නං නාම. පරිපුණ්ණම්පි හි සමන්තමතො පන්නං

පත්තන්තිසම්පන්නන්තිවුච්චති. ‘‘ඉමනා පාතිමමොක්ඛසංවමරනඋමපමතො

මහොති සමුමපමතො උපගමතො සමුපගමතො සම්පන්මනො සමන්නාගමතො’’ති 

(විභ. 511) ඉදං ස ඞ්ගීසම්පන්නං නාම. සමඞ්ගීපි හි සම්මමදව පන්මනො

ගමතො උපගමතොති සම්පන්මනොති වුච්චති. ‘‘තත්රස්ස රුක්මඛො 

සම්පන්නඵමලොචඋපපන්නඵමලොචා’’ති(ම.නි.2.48) ඉදං  ධුරසම්පන්නං 
නාම. තත්ථ මධුරසම්පන්නං ඉධාධිප්මපතන්ති මවදිතබ්බං. 

උපපන්නඵක ොති බහුඵමලො. අස්සාති පථවියා මහට්ඨිමතලස්ස. 

ඔපම් නදස්සනත්ථන්ති උපමාය නිදස්සනත්ථං. අනීළෙන්ති නිද්මදොසං.

නිද්මදොසතා මචත්ථ මක්ඛිකාදිරහිතතායාති ආහ ‘‘නම් ක්ඛිෙ’’න්තිආදි.
නත්ථි එත්ථ මක්ඛිකාති නිම්මක්ඛිකං. මක්ඛිකාසද්මදන මචත්ථ

මක්ඛිකණ්ඩකම්පි සාමඤ්ඤමතො ගහිතන්ති වදන්ති. මතමනව තීසුපි
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පටුන 

 ණ්ඨිපකදසු වුත්තං ‘‘නිම්මක්ඛිකන්ති ඉමස්මසවත්ථං පකාමසතුං

නිම්මක්ඛිකණ්ඩකන්තිවුත්තං, මක්ඛිකාහිතාසංඅණ්ඩමකහි චවිරහිතන්ති

අත්මථො’’ති. අයං පමනත්ථ අම්හාකං ඛන්ති ‘‘මක්ඛිකානං අණ්ඩානි

මක්ඛිකණ්ඩානි, නත්ථි එත්ථ මක්ඛිකණ්ඩානීතිති නිම්මක්ඛිකණ්ඩන්ති.

ඉමනාමක්ඛිකානංඅණ්මඩහිරහිතතා වුත්තා, ‘නිම්මක්ඛික’න්තිඉමනාපන

මක්ඛිකානංමයව අභාමවො වුත්මතො’’ති. එතං කිර  ධූති ඛුද්දකමක්ඛිකාහි

කතමධු. සබ්බ ධූහීති මහාමක්ඛිකභමරමක්ඛිකාදිකමතහි. අග් න්ති

උත්තමං. කසට්ඨන්ති පසත්ථතමං. සුරසන්ති මසොභනරසං. ඔජවන්තන්ති
අච්චන්තමමොෙසම්පන්නං. 

ආයාචනවචනක තන්ති ඉමනා සම්පටිච්ඡනසම්පහංසනාදිඅත්ථං

නිවත්මතති. එෙං හත්ථන්ති එකං පාණිතලං. ‘‘අභිනම්මනස්සාමී’’ති

වුත්තමත්ථං පකාමසතුං ‘‘පථවීසදිසං ෙරිස්සාමී’’ති වුත්තං. අයං නු කෙො

පථවී, උදාහු න අයන්ති ඉමනා නිම්මතපථවියා පකතිපථවියා ච

සන්දිස්සමානත්තා ‘‘එසා නු මඛො අම්හාකං පථවී, උදාහු අඤ්ඤා’’ති

උප්පජ්ෙමානකුක්කුච්චං දස්මසති. නිබද්ධවිපුලාගමමො ගාමමො න ක ො, 

පවත්තිතමහාආමයොමහාගාමමොති වුත්තංමහොති. නවා එසවිපල් ාකසොති
පුබ්බපක්ඛං නිදස්මසති. කස්මා පමනස විපල්ලාමසො න මහොතීති ආහ 

‘‘අචින්කතකයයො හි ඉද්ධි කතො ඉද්ධිවිසකයො’’ති. ඉද්ධිබමලමනව මතසං
සත්තානංතාදිමසො විපල්ලාමසොනභවිස්සතීතිඅධිප්පාමයො.ඉදානිඅඤ්ඤථා

විපල්ලාසප්පටිලාභං දස්මසන්මතො ආහ ‘‘එවං පනා’’තිආදි.  රහන්තාති

සම්මුඛාගරහන්තා. උපවදන්තාතිපරම්මුඛාඅක්මකොසන්තා. 

නනු ච උත්තරකුරුං පිණ්ඩාය ගමනං පටිමසමධත්වා විපල්ලාසම්පි 

සත්තා පටිලමභයයන්ති කාරණං න වුත්තං, තස්මා කිමමත්ථ කාරණන්ති

ආහ ‘‘තත්ථකිඤ්චාපී’’තිආදි.යදිපිනවුත්තං, තථාපි ‘‘විපල්ලාසම්පිසත්තා

පටිලමභයය’’න්ති පුබ්මබ අධිකතත්තා මතමනව කාරමණන පිණ්ඩාය

උත්තරකුරුගමනම්පි භගවතා පටිසිද්ධන්ති විඤ්ඤායති, තස්මා තමදව

කාරණං ඉධාපිගමහතබ්බන්තිදස්මසන්මතොආහ ‘‘පුබ්කබවුත්තනකයකනව 

 කහතබ්බ’’න්ති. විපල් ාසම්පිසත්තා පටි කභයුන්තිඉදංඉධඅවුත්තම්පි
ආමනත්වාසම්බන්ධිතබ්බන්ති අධිප්පාමයො.අත්මථොපිචස්සවුත්තසදිසමමව

මවදිතබ්මබොති. ‘‘එවං පන විපල්ලාසං පටිලමභයය’’න්තිආදිනා පච්ඡා

වුත්තමමවඅත්ථවිකප්පංසන්ධායවදති.යංපනතත්ථ වුත්තං‘‘මතගුමණ
නිබ්බත්මතත්වා දුබ්භික්ඛකාමල පථවිං පරිවත්මතත්වා පප්පටමකොෙං

පරිභුඤ්ජිංසූ’’ති, තංඅපමනත්වාමතගුමණනිබ්බත්මතත්වා දුබ්භික්ඛකාමල
උත්තරකුරුංගන්ත්වාපිණ්ඩායචරිත්වාපරිභුඤ්ජිංසූතිඑවමමත්ථ මයොෙනා

කාතබ්බා. එකෙන පදවීතිහාකරනාති එත්ථ පදස්ස වීතිහරණං නික්ඛිපනං

පදවීතිහාමරො, පදනික්මඛමපො, තස්මා එමකන පදනික්මඛමපනාති වුත්තං
මහොති. එමකන පදවීතිහාමරන අතික්කමතබ්බට්ඨානඤ්ච සමගමමනන 
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පටුන 

ද්වින්නං පදානං අන්තමර මුට්ඨිරතනමත්තං, තස්මා.  ාතිො ත්තං 

අධිට්ඨහිත්වාතිමුට්ඨිරතනප්පමාණංමාතිකාමත්තංඅධිට්ඨායාතිඅත්මථො. 

නිට්ඨිතාමහාමමොග්ගල්ලානස්සසීහනාදකථා. 

විනයපඤ්ඤත්තියාචනෙථා 

18. විනයපඤ්ඤත්තියාති පුබ්මබ අපඤ්ඤත්තසික්ඛාපදං සන්ධාය
වුත්තං. මථමරො හි පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදානි ඨමපත්වා ඉදානි

පඤ්ඤමපතබ්බසික්ඛාපදානි පාතිමමොක්ඛුද්මදසඤ්ච සන්ධාය ‘‘එතස්ස

භගවා කාමලො, එතස්ස සුගත කාමලො, යං භගවා සාවකානං සික්ඛාපදං

පඤ්ඤමපයය, උද්දිමසයය පාතිමමොක්ඛ’’න්ති(පාරා.21) ආහ.භගවතාපි– 

‘‘මකො නු මඛො, භන්මත, මහතු, මකො පච්චමයො, මයන පුබ්මබ

අප්පතරානි මචව සික්ඛාපදානි අමහසුං, බහුතරා ච භික්ඛූ අඤ්ඤාය

සණ්ඨහිංසු.මකොපන, භන්මත, මහතු, මකොපච්චමයො, මයනඑතරහි

බහුතරානි මචව සික්ඛාපදානි මහොන්ති, අප්පතරා ච භික්ඛූ අඤ්ඤාය

සණ්ඨහන්තීති. එවමමතං, භද්දාලි, මහොති, සත්මතසු හායමාමනසු

සද්ධම්මම අන්තරධායමාමනබහුතරානිමචවසික්ඛාපදානිමහොන්ති, 

අප්පතරාචභික්ඛූඅඤ්ඤාය සණ්ඨහන්තීති.නතාව, භද්දාලි, සත්ථා

සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤමපති, යාව න ඉමධකච්මච

ආසවට්ඨානීතියාධම්මාසඞ්මඝපාතුභවන්තී’’ති– 

ඉමස්මං භද්දාලිසුත්කත (ම. නි. 2.145) විය එකච්මචසු පඤ්ඤත්මතසුපි

තමතො පරං පඤ්ඤමපතබ්බානි සන්ධාය ‘‘න තාව, සාරිපුත්ත, සත්ථා

සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤමපතී’’ති වුත්තං. ඉමධව ච අට්ඨකථායං 

‘‘සාමම්පි පචනං සමණසාරුප්පං න මහොති, න ච වට්ටතී’’ති වචනං

‘‘රත්තිච්මඡමදො වා වස්සච්මඡමදො වා න කමතො’’ති වචනඤ්ච පුබ්මබ
පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදානං සබ්භාමව පමාණන්ති දට්ඨබ්බං.
මසසසික්ඛාපදානඤ්මචව පාතිමමොක්ඛුද්මදසස්ස ච මථරස්ස ආයාචමනන

පඤ්ඤත්තත්තා ‘‘මූ කතො පභුති නදානං දස්කසතු’’න්ති ආහ. 

රකහො තස්සාති රමහො ෙනවිවිත්තං ඨානං උපගතස්ස. මතන

ගණසඞ්ගණිකාභාමවන මථරස්ස කායවිමවකමාහ. පටිසල්ලීනස්සාති
නානාරම්මණචාරමතොචිත්තස්සනිවත්තියාපටි සම්මමදවනිලීනස්සතත්ථ
අවිසටචිත්තස්ස. මතන චිත්තසඞ්ගණිකාභාමවනස්ස පුබ්බභාගයං

චිත්තවිමවකමාහ. චිරන්ති කාලාමපක්ඛං අච්චන්තසංමයොමග

උපමයොගවචනං. චිරාතිචිරකාලයුත්තාඨිති අමභමදනවුත්තා. 

එතං න සක්කෙොතීති එතං විනිච්ඡිනිතුං න සක්මකොති. අට්ඨකථායං
වුත්තනයං දස්මසත්වා ඉදානි මථරවාදං දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘ හාපදු ත්කථකරො පනා’’තිආදි. අට්ඨකථායම්පි ‘‘න සක්මකොතී’’ති ඉදං
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යස්මා ොනමාමනොපි සම්මමදව පරිච්ඡින්දිතුං න සක්මකොති, තස්මා

වුත්තන්ති වදන්ති. කසොළසවිධාය පඤ්ඤාය  ත්ථෙං පත්තස්සාති 

 ජ්ඣි නොකයඅනුපදසුත්තන්තකදසනාය (ම.නි.3.93) – 

‘‘මහාපඤ්මඤො භික්ඛමව සාරිපුත්මතො, පුථුපඤ්මඤො භික්ඛමව 

සාරිපුත්මතො, හාසපඤ්මඤො භික්ඛමව සාරිපුත්මතො, ෙවනපඤ්මඤො

භික්ඛමව සාරිපුත්මතො, තික්ඛපඤ්මඤො භික්ඛමව සාරිපුත්මතො, 

නිබ්මබධිකපඤ්මඤොභික්ඛමවසාරිපුත්මතො’’ති – 

එවමාගතා මහාපඤ්ඤාදිකා ඡ, තස්මංමයව සුත්මත ආගතා 

නවානුපුබ්බවිහාරසමාපත්තිපඤ්ඤා, අරහත්තමග්ගපඤ්ඤාති ඉමාසං
මසොළසප්පමභදානං පඤ්ඤානංසාවකවිසමයඋක්කට්ඨමකොටිප්පත්තස්ස. 

කස්මා පමනත්ථ භගවා විපස්සීආදීනං සත්තන්නංමයව බුද්ධානං 

බ්රහ්මචරියස්ස චිරට්ඨිතිකාචිරට්ඨිතිකභාවං කමථසි, න බුද්ධවංසමදසනායං

විය පඤ්චවීසතියා බුද්ධානං, තමතො වා පන භිමයයොති? මයසං

සම්මාසම්බුද්ධානං පටිමවධසාසනංඑකංසමතොනිච්ඡමයනඅජ්ොපිධරති, න

අන්තරහිතං, මත එව කිත්මතන්මතො විපස්සීආදීනංමයව භගවන්තානං
බ්රහ්මචරියස්ස චිරට්ඨිතිකාචිරට්ඨිතිකභාවං ඉධ කමථසි. මතසංමයව හි

සාවකා තදා මචව එතරහි ච සුද්ධාවාසභූමයං ඨිතා, න අඤ්මඤසං 
පරිනිබ්බුතත්තා. සිද්ධත්ථතිස්සඵුස්සානං කිර බුද්ධානං සාවකා
සුද්ධාවාමසසු උප්පන්නා උප්පත්තිසමනන්තරමමව ඉමස්මං සාසමන

උපකාදමයො විය අරහත්තං අධිගන්ත්වා න චිරස්මසව පරිනිබ්බායිංසු, න
තත්ථ තත්ථ සාවකා යාවතායුකං අට්ඨංසූති වදන්ති. අපුබ්බාචරිමනියමමො
පන අපරාපරං සංසරණකසත්තාවාසවමසන එකිස්සා මලොකධාතුයා
ඉච්ඡිමතොතිනමතමනතංවිරුජ්ඣතීතිදට්ඨබ්බං. 

19. අසාධාරමණො මහතු, සාධාරමණොපච්චමයොතිඑවමාදිවිභාමගනඉධ

පමයොෙනං නත්ථි, විපස්සීආදීනං පන බ්රහ්මචරියස්ස අචිරට්ඨිතිකතාය

චිරට්ඨිතිකතාය ච කාරණපුච්ඡාපරත්තා මචොදනායාති ආහ ‘‘කහතු

පච්චකයොති උභයක තං ොරණාධිවචන’’න්ති. හිමනොති මතන ඵලන්ති

මහතූතිකරණසාධමනොයංමහතුසද්මදොතිආහ ‘‘කතනතස්සඵ ’’න්තිආදි.
කත්තුසාධමනොපිමහතුසද්මදො මනොන යුජ්ෙතිහිමනොතිඵලස්සමහතුභාවං
උපගච්ඡතීතිමහතූති.තංපටිච්චඑතිපවත්තතීතිතං කාරණංපටිච්චතස්ස
ඵලංඑතිපවත්තතිනිබ්බත්තතීතිඅත්මථො. 

කි ාසුකනො අකහසුන්ති අප්මපොස්සුක්කා අමහසුං, නිරුස්සාහා

අමහසුන්ති අත්මථො. සා පනනිරුස්සාහතානආලසියවමසනාතිආහ ‘‘න 

ආ සියකි ාසුකනො’’ති, ආලසියවමසන කිලාසුමනො නාමහසුන්ති අත්මථො.

තත්ථ කාරණමාහ ‘‘න හී’’තිආදි. ආ සියං වාති ඉමනා 

ථිනමද්ධවසප්පවත්තානං අකුසලානං අභාවමාහ. ඔසන්නවීරියතා වාති
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ඉමනා පන ‘‘ආලසියාභාමවපි අන්තමමසො අන්නභාරමනසාදානම්පි

සක්කච්චංමයව ධම්මං මදමසතී’’ති වචනමතො යස්ස කස්සචිපි
ධම්මමදසනාය නිරුස්සාහතා නත්ථීති දීමපති සබ්මබසං සමමකමනව

උස්සාමහන ධම්මමදසනාය පවත්තනමතො. මතනාහ ‘‘බුද්ධා හී’’තිආදි. 

ඔසන්නවීරියාති ඔහීනවීරියා, අප්මපොස්සුක්කාති අත්මථො. උස්සන්නවීරියාති 

අධිකවීරියා, මහුස්සාහාති අත්මථො. කවක නාති ෙමවන. ධම්මම ගරු

එමතසන්ති ධම්  රුකනො. ධම්මම ගාරවමමමතසන්ති ධම්  ාරවා. 
විපස්සිස්ස භගවමතො කාමල අසීති වස්සසහස්සානි ආයුප්පමාණං සිඛිස්ස

සත්තතිවස්සසහස්සානි, මවස්සභුස්සසට්ඨිවස්සසහස්සානි ආයුප්පමාණන්ති

ආහ ‘‘කතසංකිරොක දීඝායුොසත්තා’’ති. අභිසක න්තීතිපටිවිජ්ඣන්ති. 

නද්කදොසතායාති වීතික්කමමදොසස්ස අභාවමතො. ‘‘ඉමස්මං වීතික්කමම

අයංනාමආපත්තී’’තිඑවංආපත්තිවමසනඅපඤ්ඤමපත්වා ‘‘පාණාතිපාතං

පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරමතො මහොතී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.8, 194) 
ධම්මමදසනාවමසන ඔවාදසික්ඛාපදානංමයව පඤ්ඤත්තත්තා වුත්තං 

‘‘සත්තාපත්තික්ෙන්ධවකසන ආණාසික්ොපදං අපඤ්ඤත්ත’’න්ති. ඡන්නං
ඡන්නං වස්සානං අච්චමයනාති පාඨමසමසො දට්ඨබ්මබො. අථ වා ඡන්නං

ඡන්නං වස්සානං ඔසානදිවසං අමපක්ඛිත්වා ‘‘සකිං සකි’’න්ති වුත්තත්තා
තදමපක්ඛමදං සාමවචනං. සකලෙම්බුදීමප සබ්මබොපි භික්ඛුසඞ්මඝො 
එකස්මංමයවඨාමනඋමපොසථංඅකාසීතිසම්බන්මධො.කතමංතංඨානන්ති

ආහ ‘‘බන්ධු තියා රාජධානයා’’තිආදි. ඉසිපතනං මතන සමමයන මඛමං

නාමඋයයානංමහොති, මගානංපනඅභයවාසත්ථායදින්නත්තාමගදාමයොති 

වුච්චති.තංසන්ධායවුත්තං ‘‘කෙක ම දාකය’’ති. 

අබ්කබොකිණ්ණාන දසපි වීසතිපි භික්ඛුසහස්සාන වසන්තීති
විසභාගපුග්ගමලහි අසංසට්ඨානි දසපි වීසතිපිභික්ඛූනං සහස්සානි වසන්ති. 

දීඝනොයට්ඨෙථායං පන ‘‘මත සබ්මබපි ද්වාදසසහස්සභික්ඛුගණ්හනකා

මහාවිහාරාඅභයගරිමචතියපබ්බතචිත්තලපබ්බතවිහාරසදිසා චඅමහසු’’න්ති

වුත්තං. උකපොසථාකරොචිොතිඋමපොසථාමරොචනකා.තා කිරමදවතාඑකම්හි

වස්මසනික්ඛන්මතතත්ථතත්ථගන්ත්වාආමරොමචන්ති ‘‘නික්ඛන්තංමඛො, 

මාරිසා, එකං වස්සං, පඤ්ච දානි වස්සානි මසසානි, පඤ්චන්නං වස්සානං

අච්චමයනබන්ධුමතීරාෙධානීතිඋපසඞ්කමතබ්බාපාතිමමොක්ඛුද්මදසායා’’ති. 

තථා ද්වීසු වස්මසසු නික්ඛන්මතසු ‘‘නික්ඛන්තානි මඛො, මාරිසා, ද්මව

වස්සානි, චත්තාරි වස්සානි මසසානි, චතුන්නං වස්සානං අච්චමයන 

බන්ධුමතී රාෙධානීති උපසඞ්කමතබ්බා පාතිමමොක්ඛුද්මදසායා’’ති
ආමරොමචන්ති.ඉමනාව නමයනතීසුචතූසුපඤ්චසුවස්මසසුඅතික්කන්මතසු

ආමරොමචන්ති. මතන වුත්තං ‘‘ ාරිසා එෙං වස්සං අතික්ෙන්ත’’න්තිආදි. 

සානුභාවාති ඉද්ධානුභාමවන සානුභාවා. කත කිර භික්ඛූති මය

මදවතානුභාමවන ගච්ඡන්ති, මත සන්ධාය වදති. පාචීනසමුද්දන්කතති

පාචීනසමුද්දස්ස සමීපමදමස.  මයවත්තන්ති ගමමකහි කාතබ්බං
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පටුන 

මසනාසනපටිෙග්ගනාදිවත්තං. උකපොසථග් න්ති උමපොසථකරණට්ඨානං. 

 තාව කහොන්තීති මදවතානුභාමවන ගතා එව මහොන්ති. කතති අත්තමනො
අත්තමනොආනුභාමවනමදවතානුභාමවනචගතාසබ්මබපි. 

ෙන්තීපර න්තිආදීසු(දී.නි.අට්ඨ. 2.90; ධ.ප.අට්ඨ.2.185) පරූපවාදං
පරාපකාරං සීතුණ්හාදිමභදඤ්ච ගුමණොපමරොධං ඛමති සහති අධිවාමසතීති 

ෙන්ති. සා පන සීලාදීනං පටිපක්ඛධම්මම සවිමසසං තපති සන්තපති

විධමතීති පර ං උත්තමං තකපො. තිතික්ඛනං ඛමනං තිතික්ො. 
ඛන්තියාමයමවතං මවවචනං. අක්ඛරචින්තකා හි ඛමායං තිතික්ඛාසද්දං

වණ්මණන්ති, තස්මා එවමමත්ථ අත්මථො දට්ඨබ්මබො ‘‘තිතික්ඛාසඞ්ඛාතා

අධිවාසනඛන්තිනාමඋත්තමං තමපො’’ති. නබ්බානංපර ංවදන්තිබුද්ධාති

භමවනභවන්තරං විනාතිභවනිකන්තිභාමවනසංසිබ්බති, සතණ්හස්මසවවා
ආයතිං පුනබ්භවභාවමතො ඵමලන සද්ධිං කම්මං විනාති සංසිබ්බතීති 
වානන්ති සඞ්ඛයං ගතාය තණ්හාය නික්ඛන්තං නිබ්බානං තත්ථ තස්සා
සබ්බමසො අභාවමතො. තං නිබ්බානං පන සන්තපණීතනිපුණසිවමඛමාදිනා
සබ්බාකාමරනපරමන්තිවදන්තිබුද්ධා. 

න හි පබ්බජිකතො පරූපඝාතීති මයො අධිවාසනඛන්තිරහිතත්තා පරං

උපඝාමතති බාධති විහිංසති, මසො පබ්බජිමතො නාම න මහොති 
පබ්බාමෙතබ්බධම්මස්සඅපබ්බාෙනමතො.චතුත්ථපාමදොපනතතියපාදස්මසව

මවවචනං අනත්ථන්තරත්තා.‘‘නහිපබ්බජිමතො’’තිඑතස්සහි‘‘නසමමණො

මහොතී’’ති මවවචනං. ‘‘පරූපඝාතී’’ති එතස්ස ‘‘පරං විමහඨයන්මතො’’ති

මවවචනං. අථ වා පරූපඝාතීති සීලූපඝාතී. සීලඤ්හි උත්තමට්මඨන

‘‘පර’’න්ති වුච්චති පරසද්දස්ස මසට්ඨවාචකත්තා

‘‘පුග්ගලපමරොපරඤ්ඤූ’’තිආදීසුවිය.මයොචසමමණො පරංයංකඤ්චිසත්තං

විමහඨයන්මතො පරූපඝාතී මහොති අත්තමනො සීලවිනාසමකො, මසො
පබ්බජිමතො නාමනමහොතීතිඅත්මථො.අථවාමයොඅධිවාසනඛන්තියාඅභාවා

පරූපඝාතීමහොති, පරංඅන්තමමසො ඩංසමකසම්පිජීවිතාමවොමරොමපති, මසො

න හි පබ්බජිමතො. කිං කාරණා? පාපමලස්ස අපබ්බාජිතත්තා අනීතිහටත්තා.

‘‘පබ්බාෙයමත්තමනො මලං, තස්මා පබ්බජිමතොති වුච්චතී’’ති (ධ. ප. 388) 

ඉදඤ්හිපබ්බජිතලක්ඛණං. මයොපිනමහව මඛොඋපඝාමතතිනමාමරති, අපිච

දණ්ඩාදීහි විමහමඨති, මසොපි පරං විමහඨයන්මතො සමමණො න මහොති.

කිංකාරණා? විමහසායඅසමතත්තා.සමතත්තාසමමණොතිවුච්චතීතිඉදඤ්හි 

සමණලක්ඛණං. ‘‘සමතත්තා හි පාපානං, සමමණොති පවුච්චතී’’ති (ධ. ප.

265) හි වුත්තං. 

අපිචභගවාභික්ඛූනංපාතිමමොක්ඛංඋද්දිසන්මතොපාතිමමොක්ඛකථායච 
සීලප්පධානත්තා සීලස්ස ච විමසසමතො මදොමසො පටිපක්මඛොති තස්ස

නිග්ගණ්හනවිධිං දස්මසතුංආදිමතො ‘‘ෙන්තී පර ං තකපො’’තිආහ. මතන

අනිට්ඨස්ස පටිහනනූපාමයො වුත්මතො, තිතික්ඛාග්ගහමණන පන ඉට්ඨස්ස, 
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පටුන 

තදුභමයනපි උප්පන්නං අරතිං උප්පන්නං රතිං අභිභුයය විහරතීති
අයමත්මථො දස්සිමතො. තණ්හාවානස්ස වූපසමනමතො නිබ්බානං පරමං
වදන්ති බුද්ධා. තත්ථ ඛන්තිග්ගහමණන පමයොගවිපත්තියා අභාමවො 

දස්සිමතො, තිතික්ඛාග්ගහමණන ආසයවිපත්තියා අභාමවො. තථා

ඛන්තිග්ගහමණන පරාපරාධසහතා, තිතික්ඛාග්ගහමණන පමරසු
අනපරජ්ඣනා දස්සිතා. එවං කාරණමුමඛන අන්වයමතො පාතිමමොක්ඛං 

දස්මසත්වාඉදානිබයතිමරකමතො තංදස්මසතුං ‘‘නහී’’තිආදිවුත්තං.මතන
යථාසත්තානංජීවිතාමවොමරොපනංපරං පාණිමලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහිවිමහඨනඤ්ච

‘‘පරූපඝාමතොපරංවිමහඨන’’න්තිවුච්චති, එවංමතසං සාපමතයයාවහරණං
පරාමසනං විසංවාදනං අඤ්ඤමඤ්ඤමභදනං ඵරුසවචමනන මම්මඝට්ටනං 
නිරත්ථකවිප්පලාමපො පරසන්තකාභිජ්ඣානං උච්මඡදචින්තනං
මච්ඡාභිනිමවසනඤ්ච උපඝාමතො පරවිමහඨනඤ්ච මහොතීති යස්ස කස්සචි
අකුසලස්සකම්මපථස්සකම්මස්සචකරමණන පබ්බජිමතොසමමණොචන
මහොතීතිදස්මසති. 

දුතියගාථාය සබ්බපාපස්සාති සබ්බාකුසලස්ස සබ්බස්සපි
ද්වාදසාකුසලස්ස සබ්බචිත්තුප්පාදසඞ්ගහිතස්ස සාවජ්ෙධම්මස්ස. 

අෙරණන්ති අනුප්පාදනං. කරණඤ්හි නාම තස්ස අත්තමනො සන්තාමන

උප්පාදනන්ති තප්පටික්මඛපමතො අකරණං අනුප්පාදනං. කුස ස්සාති

චතුභූමකකුසලස්ස. ‘‘කුසලස්සා’’ති හි ඉදං ‘‘එතං බුද්ධාන සාසන’’න්ති
වක්ඛමානත්තා අරියමග්ගධම්මම මතසඤ්ච සම්භාරභූමත මතභූමකකුසමල

ධම්මම මබොමධති. උපසම්පදාති උපසම්පාදනං. තං පන අත්ථමතො තස්ස

කුසලස්ස සමධිගමමො පටිලාමභො. සචිත්තපරිකයොදපනන්ති අත්තමනො
චිත්තස්ස මෙොතනං චිත්තස්ස පභස්සරභාවකරණං සබ්බමසො පරිමසොධනං.
තංපනඅරහත්මතනමහොති.එත්ථචයස්මා අග්ගමග්ගසමඞ්ගමනොචිත්තං

සබ්බමසො පරිමයොදපීයති නාම, අග්ගඵලක්ඛමණ පන පරිමයොදපිතං මහොති

පුන පරිමයොදමපතබ්බතාය අභාවමතො, තස්මා පරිනිට්ඨිතපරිමයොදපනතං

සන්ධාය වුත්තං ‘‘තං පන අරහත්මතන මහොතී’’ති. ඉති සීලසංවමරන
සබ්බපාපං පහාය මලොකියමලොකුත්තරාහි සමථවිපස්සනාහි කුසලං
සම්පාමදත්වා අරහත්තඵමලනචිත්තං පරිමයොදමපතබ්බන්තිඑතංබුද්ධානං
සාසනංඔවාමදොඅනුසිට්ඨි. 

තතියගාථාය අනුපවාකදොති වාචාය කස්සචි අනුපවදනං. අනුපඝාකතොති
කාමයන මනසා ච කස්සචි උපඝාතාකරණං මනසාපි පමරසං
අනත්ථචින්තනාදිවමසන උපඝාතකරණස්ස වජ්මෙතබ්බත්තා. 

පාතික ොක්කෙතියංතංපඅතිමමොක්ඛංඅතිපමමොක්ඛංඋත්තමංසීලං, පාති වා

සුගතිභමයහිමමොක්මඛතිදුග්ගතිභමයහි, මයොවානංපාති, තංමමොක්මඛතීති 

පාතිමමොක්ඛන්ති වුච්චති, තස්මං පාතිමමොක්මඛ ච. සංවකරොති සත්තන්නං

ආපත්තික්ඛන්ධානං අවීතික්කමලක්ඛමණො සංවමරො.  ත්තඤ්ඤුතාති
මභොෙමන මත්තඤ්ඤුතා පටිග්ගහණපරිමභොගවමසන පමාණඤ්ඤුතා. 



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 චතුත්ථජ්ඣානකථා 

398 

පටුන 

පන්තඤ්ච සයනාසනන්ති ෙනසඞ්ඝට්ටවිරහිතං නිජ්ෙනසම්බාධං විවිත්තං
මසනාසනඤ්ච. එත්ථ ද්වීහිමයව පච්චමයහි චතුපච්චයසන්මතොමසො
දීපිමතොති මවදිතබ්මබො පච්චයසන්මතොසසාමඤ්මඤන ඉතරද්වයස්සපි

ලක්ඛණහාරනමයන මෙොතිතභාවමතො. අධිචිත්කත ච ආකයොක ොති

විපස්සනාපාදකං අට්ඨසමාපත්තිචිත්තං අධිචිත්තං, තමතොපි ච

මග්ගඵලචිත්තමමවඅධිචිත්තං, තස්මංයථාවුත්මතඅධිචිත්මත ආමයොමගොච, 

අනුමයොමගොති අත්මථො. එතං බුද්ධාන සාසනන්ති එතං පරස්ස අනුපවදනං
අනුපඝාතනංපාතිමමොක්මඛසංවමරොපටිග්ගහණපරිමභොමගසුමත්තඤ්ඤුතා 
විවිත්තමසනාසනමසවනංඅධිචිත්තානුමයොමගොචබුද්ධානංසාසනංඔවාමදො
අනුසිට්ඨි. 

ඉමාපනසබ්බබුද්ධානංපාතිමමොක්ඛුද්මදසගාථාමහොන්තීති මවදිතබ්බා.

මතනාහ ‘‘එකතකනව උපාකයනා’’තිආදි. යාව සාසනපරියන්තාති

ධරමානකබුද්ධානං අනුසාසනපරියන්තං සන්ධාය වුත්තං, යාව බුද්ධා

ධරන්ති, තාව උද්දිසිතබ්බතං ආගච්ඡන්තීති වුත්තං මහොති. 

ඔවාදපාතිමමොක්ඛඤ්හි බුද්ධාමයව උද්දිසන්ති, න සාවකා.
පඨමමබොධියංමයව උද්මදසමාගච්ඡන්තීති සම්බන්මධො. පඨමමබොධි මචත්ථ

වීසතිවස්සපරිච්ඡින්නාති  හා ණ්ඨිපකද වුත්තං. තඤ්ච මහට්ඨා

අට්ඨකථායමමව ‘‘භගවමතො හි පඨමමබොධියං වීසතිවස්සන්තමර

නිබද්ධුපට්ඨාමකො නාම නත්ථී’’ති කථිතත්තා ‘‘පඨමමබොධි නාම

වීසතිවස්සානීති’’ති ගමහත්වා වුත්තං. ආචරියධම් පා ත්කථකරන පන

‘‘පඤ්චචත්තාලීසාය වස්මසසු ආදිමතො පන්නරස වස්සානි පඨමමබොධී’’ති

වුත්තං. එවඤ්ච සති මජ්මඣ පන්නරස වස්සානි මජ්ඣිමමබොධි, අන්මත
පන්නරසවස්සානිපච්ඡිමමබොධීතිතිණ්ණංමබොධීනංසමප්පමාණතා සියාති
තම්පි යුත්තං. පන්නරසත්තිමකන හි පඤ්චචත්තාලීස වස්සානි පූමරන්ති. 
අට්ඨකථායං පන පන්නරසවස්සප්පමාණාය පඨමමබොධියා

වීසතිවස්මසසුමයව අන්මතොගධත්තා ‘‘පඨමමබොධියං වීසතිවස්සන්තමර’’ති
වුත්තන්තිඑවම්පිසක්කාවිඤ්ඤාතුං. 

නනු ච කානිචි සික්ඛාපදානි පඤ්ඤමපත්වාපි න තාව
ආණාපාතිමමොක්ඛං අනුඤ්ඤාතං පච්ඡා මථරස්ස ආයාචමනන

අනුඤ්ඤාතත්තා, තස්මා කථමමතං වුත්තං ‘‘සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිකාලමතො

පනපභුතිආණාපාතිමමොක්ඛමමව උද්දිසීයතී’’ති, යදිපිකානිචිසික්ඛාපදානි

පඤ්ඤමපත්වාවආණාපාතිමමොක්ඛංන අනුඤ්ඤාතං, තථාපිඅපඤ්ඤත්මත

සික්ඛාපමද ආණාපාතිමමොක්ඛං නත්ථි, කින්තු පඤ්ඤත්මතමයවාති

ඉමමත්ථං දස්මසතුං ‘‘සික්ොපදපඤ්ඤත්තිො කතො පන පභුතී’’ති වුත්තං. 

පුබ්බාරාක ති සාවත්ථියා පාචීනදිසාභාමග කතත්තා එවංලද්ධමවොහාමර

මහාවිහාමර. ම ාර ාතුපාසාකදති මගාරමසට්ඨිමනො මාතුට්ඨානියත්තා
මගාරමාතාති සඞ්ඛයං ගතාය විසාඛාමහාඋපාසිකාය කාරිමත පාසාමද. 
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අට්ඨානන්ති මහතුපටික්මඛමපො. අනවොකසොති පච්චයපටික්මඛමපො.

උභමයනපිකාරණමමවපටික්ඛිපති. යන්තිමයන කාරමණන. 

කතසන්ති භික්ඛූනං. සම්මුෙසාවොනං සන්තිකෙ පබ්බජිතාති
සබ්බන්තිමානං සුභද්දසදිසානං සම්මුඛසාවකානං සන්තිමක පබ්බජිමත
සන්ධාය වදති. ඛත්තියකුලාදිවමසමනව විවිධා කුලාති සම්බන්මධො. 

උච්චනීචඋළාරුළාරකභො ාදිකු වකසන වාති උච්චනීතිචකුලවමසන 
උළාරුළාරමභොගාදිකුලවමසන වාති මයොමෙතබ්බං. තත්ථ
ඛත්තියබ්රාහ්මණවමසන වා ඛත්තියබ්රාහ්මණගහපතිකානං වමසන වා 

උච්චකු තා මවදිතබ්බා, මසසානං වමසන නීචකු තා. 

උළාරුළාරකභො ාදිකු වකසන වාති
උළාරතරතමඋපමභොගවන්තාදිකුලවමසන. උළාරාතිසයමෙොතනත්ථඤ්හි

පුන උළාරග්ගහණං ‘‘දුක්ඛදුක්ඛ’’න්තිආදීසු විය. ආදි-සද්මදන
උළාරානුළාරානංගහණංමවදිතබ්බං. 

බ්රහ් චරියංරක්ෙන්තීති වුත්තමමවත්ථංපකාමසත්වාදස්මසන්මතොආහ 

‘‘චිරං පරියත්තිධම් ං පරිහරන්තී’’ති. අපඤ්ඤත්මතපි සික්ඛාපමද යදි

සමානොතිආදිකා සියුං, අත්තමනො අත්තමනො කුලානුගතගන්ථං විය න

නාමසයයං. යස්මා පන සික්ඛාපදම්පි අපඤ්ඤත්තං, ඉමම ච භික්ඛූ න

සමානොතිආදිකා, තස්මා විනාමසසුන්ති ඉමමත්ථං දස්මසතුං ‘‘යස් ා

එෙනා ා…කප.… තස් ාඅඤ්ඤ ඤ්ඤංවිකහකඨන්තා’’තිආදි වුත්තං.යදි

එවංකස්මාචිරට්ඨිතිකවාමරපි‘‘නානානාමා’’තිආදිවුත්තන්ති? සතිපි මතසං
නානාෙච්චාදිභාමව සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා එව සාසනස්ස චිරප්පවත්තීති 
දස්සනත්ථංවුත්තං.සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිවමසමනවසාසනස්සචිරප්පවත්ති.
යස්මා බුද්ධාඅත්තමනොපරිනිබ්බානමතොඋද්ධම්පිවිමනතබ්බසත්තසම්භමව

සති සික්ඛාපදං පඤ්ඤමපන්ති, අසති න පඤ්ඤමපන්ති, තස්මාති
මවදිතබ්මබො. යථා කායවචීද්වාරසඞ්ඛාතං විඤ්ඤත්තිං සමුට්ඨාමපත්වා
පවත්තමානම්පි චිත්තං තස්සාමයව විඤ්ඤත්තියා වමසන පවත්තනමතො

‘‘කායවචීද්වාමරහි පවත්ත’’න්ති වුච්චති, එවංසම්පදමදං දට්ඨබ්බං. යථා

තන්ති එත්ථ තන්ති නිපාතමත්තං. වග් සඞ් හපණ්ණාසසඞ් හාදීහීති 
සීලක්ඛන්ධවග්ගමහාවග්ගාදිවග්ගසඞ්ගහවමසන 

මූලපණ්ණාසමඅඣමපණ්ණාසාදිපණ්ණාසසඞ්ගහවමසන. ආදි-සද්මදන 
සංයුත්තාදිසඞ්ගමහොමවදිතබ්මබො. 

එවං විතක්කෙථ,  ාඑවංවිතක්ෙයිත්ථාතිඑත්ථ එවන්තියථානුසිට්ඨාය

අනුසාසනියාවිධිවමසනපටිමසධනවමසනච පවත්තිතාකාරපරාමසනං, සා
ච සම්මාවිතක්කානං මච්ඡාවිතක්කානඤ්ච පවත්තිආකාරදස්සනවමසන
පවත්තති අත්ථආනිසංසස්ස ආදීනවස්ස ච විභාවනත්ථං. මතනාහ 

‘‘කනක්ෙම් විතක්ොදකයො තකයො විතක්කෙ විතක්කෙථා’’තිආදි. එත්ථ 

ආදි-සද්මදන අබයාපාදවිතක්කඅවිහිංසාවිතක්කානං ගහණං මවදිතබ්බං.
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පටුන 

තත්ථ මනක්ඛම්මං වුච්චති මලොභමතො නික්ඛන්තත්තා අමලොමභො, 

නීතිවරමණහි නික්ඛන්තත්තා පඨමජ්ඣානං, සබ්බාකුසමලහිනික්ඛන්තත්තා

සබ්මබො කුසමලො ධම්මමො, සබ්බසඞ්ඛමතහි නික්ඛන්තත්තා නිබ්බානං, 
උපනිස්සයමතො සම්පමයොගමතො ආරම්මණකරණමතො ච මනක්ඛම්මමන

පටිසංයුත්මතො විතක්මකො කනක්ෙම් විතක්කෙො, සම්මාසඞ්කප්මපො. මසො

අසුභජ්ඣානස්ස පුබ්බභාමග කාමාවචමරො මහොති, අසුභජ්ඣාමන 

රූපාවචමරො, තං ඣානං පාදකං කත්වා උප්පන්නමග්ගඵලකාමල

මලොකුත්තමරො. බයාපාදස්ස පටිපක්මඛො අබයාපාමදො, කඤ්චිපි න

බයාපාමදන්ති එමතනාති වා අබයාපාමදො, මමත්තා. යථාවුත්මතන

අබයාපාමදන පටිසංයුත්මතො විතක්මකො අබයාපාදවිතක්කෙො. මසො

මමත්තාඣානස්ස පුබ්බභාමග කාමාවචමරො මහොති, මමත්තාභාවනාවමසන

අධිගමත පඨමජ්ඣාමන රූපාවචමරො, තං ඣානං පාදකං කත්වා 

උප්පන්නමග්ගඵලකාමලමලොකුත්තමරො.විහිංසායපටිපක්ඛා, නවිහිංසන්ති

වා එතාය සත්මතති අවිහිංසා, කරුණා. තාය පටිසංයුත්මතො විතක්මකො 

අවිහිංසාවිතක්කෙො. මසො කරුණාඣානස්ස පුබ්බභාමග කාමාවචමරො, 

කරුණාභාවනාවමසන අධිගමත පඨමජ්ඣාමන රූපාවචමරො, තං ඣානං
පාදකංකත්වා උප්පන්නමග්ගඵලකාමලමලොකුත්තමරො. 

නනුචඅමලොභාමදොසාමමොහානංඅඤ්ඤමඤ්ඤාවිරහමතොමනසංවමසන 
උප්පජ්ෙනකානං ඉමමසං මනක්ඛම්මවිතක්කාදීනං අඤ්ඤමඤ්ඤං

අසඞ්කරමතො වවත්ථානං න මහොතීති? මනො න මහොති. යදා හි අමලොමභො

පධාමනො මහොති නියමතපරිණතසමුදාචාරාදිවමසන, තදා ඉතමර ද්මව
තදන්වායිකා භවන්ති. තථා හි යදා අමලොභප්පධාමනො මනක්ඛම්මගරුමකො 

චිත්තුප්පාමදො මහොති, තදා ලද්ධාවසමරො මනක්ඛම්මවිතක්මකො පතිට්ඨහති. 
තංසම්පයුත්තස්ස පන අමදොසලක්ඛණස්ස අබයාපාදස්ස වමසන මයො

තස්මසව අබයාපාදවිතක්කභාමවො සම්භමවයය, සති ච
අබයාපාදවිතක්කභාමව කස්සචිපි අවිමහඨනොතිකතාය
අවිහිංසාවිතක්කභාමවො ච සම්භමවයය. මත ඉතමර ද්මව තස්මසව
මනක්ඛම්මවිතක්කස්ස අනුගාමමනො සරූපමතො අදිස්සනමතො තස්මං සති

මහොන්ති, අසති න මහොන්තීති අනුමාමනයයා භවන්ති. එවමමව යදා 

මමත්තාපධාමනො චිත්තුප්පාමදො මහොති, තදා ඉතමර ද්මව තදන්වායිකා 

භවන්ති. යදා කරුණාපධාමනො චිත්තුප්පාමදො මහොති, තදා ඉතමර ද්මව 
තදන්වායිකාභවන්ති. 

ො විතක්ොදකයොති එත්ථ ආදි-සද්මදන
බයාපාදවිතක්කවිහිංසාවිතක්කානං ගහණං මවදිතබ්බං. තත්ථ

කාමපටිසංයුත්මතො විතක්මකො ො විතක්කෙො. එත්ථ හි ද්මව කාමා
වත්ථුකාමමොචකිමලසකාමමොච.තත්ථවත්ථුකාමපක්මඛආරම්මණවමසන

කාමමහි පටිසංයුත්මතොවිතක්මකොකාමවිතක්මකො, කිමලසකාමපක්මඛපන
සම්පමයොගවමසන කාමමන පටිසංයුත්මතොති මයොමෙතබ්බං.
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බයාපාදපටිසංයුත්මතො විතක්මකො බයාපාදවිතක්කෙො. විහිංසාපටිසංයුත්මතො

විතක්මකො විහිංසාවිතක්කෙො. මතසු ද්මව සත්මතසුපි සඞ්ඛාමරසුපි 

උප්පජ්ෙන්ති. කාමවිතක්මකො හි පිමය මනාමප සත්මත වා සඞ්ඛාමර වා

විතක්මකන්තස්ස උප්පජ්ෙති, බයාපාදවිතක්මකොඅප්පිමයඅමනාමපසත්මත
වා සඞ්ඛාමර වා කුජ්ඣිත්වා ඔමලොකනකාලමතො පට්ඨාය යාව විනාසනා

උප්පජ්ෙති, විහිංසාවිතක්මකො සඞ්ඛාමරසු නුප්පජ්ෙති. සඞ්ඛාමරො හි

දුක්ඛාමපතබ්මබොනාමනත්ථි, ‘‘ඉමමසත්තා හඤ්ඤන්තු වා උච්ඡිජ්ෙන්තු

වා විනස්සන්තු වා මා වා අමහසු’’න්ති චින්තනකාමල පන සත්මතසු 

උප්පජ්ෙති. අථ කස්මා වුත්තං ‘‘සඞ්ඛාමරො දුක්ඛාමපතබ්මබො නාම

නත්ථී’’ති, නනු මය දුක්ඛාමපතබ්බාති ඉච්ඡිතා සත්තසඤ්ඤිතා, මතපි

අත්ථමතො සඞ්ඛාරා එවාති? සච්චමමතං, මත පන ඉන්ද්රියබද්ධා

සවිඤ්ඤාණකතාය දුක්ඛං පටිසංමවමදන්ති, තස්මා මත විහිංසාවිතක්කස්ස
විසයා ඉච්ඡිතා සත්තසඤ්ඤිතා. මය පන න දුක්ඛං පටිසංමවමදන්ති

වුත්තලක්ඛණාමයොගමතො, මත සන්ධාය ‘‘විහිංසාවිතක්මකො සඞ්ඛාමරසු 

නුප්පජ්ෙතී’’තිවුත්තං. 

අනුපාදාය ආසකවහි චිත්තාන විමුච්චිංසූති එත්ථ ආසකවහීති

කත්ථුඅත්මථ කරණනිද්මදමසො, චිත්තානීතිපච්චත්තබහුවචනං, විමුච්චිංසූති

කම්මසාධනං, තස්මා ආසමවහි කත්තුභූමතහි අනුපාදාය ආරම්මණවමසන
අග්ගමහත්වා චිත්තානි විමුච්චිතානීතිති එවමමත්ථ අත්මථො ගමහතබ්මබොති 

ආහ ‘‘කතසඤ්හි චිත්තානී’’තිආදි. කයහි ආසකවහීතිඑත්ථාපිකත්තුඅත්මථ

එව කරණනිද්මදමසො. විමුච්චිංසූති කම්මසාධනං. න කත තාන  කහත්වා

විමුච්චිංසූති මත ආසවා තානි චිත්තානි ආරම්මණවමසන න ගමහත්වා

විමුච්චිංසුවිමමොමචසුං.එත්ථහි චිත්තානීතිඋපමයොගබහුවචනං, විමුච්චිංසූති 

කත්තුසාධනං. අනුප්පාදනකරොකධන නරුජ්ෙ ානාති ආයතිං 

අනුප්පත්තිසඞ්ඛාමතන නිමරොමධන නිරුජ්ඣමානා ආසවා. අග් කහත්වා 

විමුච්චිංසූති ආරම්මණකරණවමසන අග්ගමහත්වා චිත්තානි විමමොමචසුං. 

විෙසිතචිත්තා අකහසුන්ති සාතිසයඤාණරස්මසම්ඵස්මසන සම්ඵුල්ලචිත්තා

අමහසුං. පුරි වචනාකපක්ෙන්ති ‘‘අඤ්ඤතරස්මංභිංසනමකවනසණ්මඩ’’ති

වුත්තවචනාමපක්ඛං. මතනාහ ‘‘යං වුත්තං අඤ්ඤතරස්මං භිංසනකෙ

වනසණ්කඩති, තත්රා’’ති. ෙතන්ති භාවසාධනවාචි ඉදං පදන්ති ආහ 

‘‘භිංසනෙතස්මං කහොති, භිංසනෙකිරියායා’’ති. භිංසනස්ස කරණං කිරියා

භිංසනකතං, තස්මං භිංසනෙතස්මං. 

ඉදානි අඤ්ඤථාපි අත්ථමයොෙනං දස්මසන්මතො ආහ ‘‘අථ වා’’තිආදි.

ඉමස්මං අත්ථවිකප්මප භිංසයතීති භිංසමනො, භිංසමනො එව භිංසනමකො, 
තස්ස භාමවො භිංසනකත්තන්ති වත්තබ්මබ ත-කාරස්ස මලොපං කත්වා

‘‘භිංසනකත’’න්ති වුත්තන්ති දස්මසන්මතො ආහ ‘‘භිංසනෙතස්මන්ති

භිංසනෙභාකවති අත්කථො’’තිආදි. මයභුයයග්ගහණං මලොමවන්තවමසනපි

මයොමෙතබ්බං, නමලොමවමසමනවාති ආහ ‘‘බහුතරානංවා’’තිආදි. 
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පුරිසයු වකසනාති පුරිසකාලවමසන, පුරිසානං ආයුප්පමාණවමසනාති

වුත්තං මහොති. ‘‘සබ්බපච්ඡිමමකො සුභද්දසදිමසො’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු 

වුත්තං. තස්මං කාමල විජ්ෙමානානං ද්වින්නං පුරිසානං ආයුපරිච්මඡදං

සකලමමවගමහත්වා ‘‘සතසහස්සං…කප.… අට්ඨාසී’’තිවුත්තං. ද්කවකයව 

පුරිසයු ානීති එත්ථ පුරිසානං යුගප්පවත්තිකාමලො පුරිසයුගං.

අභිලාපමත්තමමව මචතං, අත්ථමතො පන පුරිමසොව පුරිසයුගං. ධරමාමන

භගවති එකං පුරිසයුගං, පරිනිබ්බුමත එකන්ති කත්වා ‘‘ද්මවමයව

පුරිසයුගානීති’’ති වුත්තං. පරිනිබ්බුමත පන භගවති එකමමව පුරිසයුගං
අසීතිමයවවස්සසහස්සානිබ්රහ්මචරියංඅට්ඨාසීතිමවදිතබ්බං. 

20. සාවෙයු ානීති සාවකා එව සාවකයුගානි. අසම්භුණන්කතනාති

අපාපුණන්මතන.  බ්භං  ණ්හාකපන්තස්සාති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස
විොයනත්ථංඤාණගබ්භං ගණ්හාමපන්තස්ස. 

21. කෙො අනුසන්ධීති පුබ්බාපරකථානං කිං අනුසන්ධානං, මකො

සම්බන්මධොති අත්මථො. සික්ොපදපඤ්ඤත්තියාචනාකපක්ෙන්ති යාචීයතීති

යාචනා, සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිමයව යාචනා සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාචනා, තං

අමපක්ඛතීති සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාචනාමපක්ඛං භුම්මවචනං, 
යාචියමානසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිඅමපක්ඛං භුම්මවචනන්ති වුත්තං මහොති.

යාචනවිසිට්ඨා සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිමයව හි ‘‘තත්ථා’’ති ඉමනා පරාමට්ඨා, 

මතමනවවක්ඛති ‘‘තත්ථතස්සා සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා’’ති. යංවුත්තන්ති

‘‘සික්ඛාපදං පඤ්ඤමපයයා’’ති ඉමනා යං සික්ඛාපදපඤ්ඤපනං වුත්තං, 

යාචිතන්ති අත්මථො. තත්ථ තස්සා සික්ොපදපඤ්ඤත්තියාති තස්සං 

යාචියමානසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියන්ති අත්මථො. අො න්ති 
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාඅකාලං. 

ආසවට්ඨානීයාති එත්ථ අධිකරමණ අනීතියසද්මදොති ආහ ‘‘ආසවා

තිට්ඨන්ති එකතසූ’’තිආදි. මක පන මත ආසවා, මක ච ධම්මා

තදධිකරණභූතාති ආහ ‘‘කයසු දිට්ඨධම්මෙසම්පරායිො’’තිආදි. 

දිට්ඨධම්මො පරූපවාදාදමයො, සම්පරායිො ආපායිකා අපායදුක්ඛවිමසසා.

මතආසවන්තිමතනමතනපච්චයවමසනපවත්තන්තීති ආසවා.කනසන්ති

පරූපවාදාදිආසවානං. කතති වීතික්කමධම්මා.අසතිආසවට්ඨානීතිමයධම්මම

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියං මකො මදොමසො, මයමනවං වුත්තන්ති ආහ ‘‘යදි හි

පඤ්ඤකපයයා’’තිආදි, වීතික්කමමදොසං අදිස්වා යදි පඤ්ඤමපයයාති

අධිප්පාමයො. පරම්මුඛා අක්මකොසනං පරූපවාකදො, පමරහි වචමනසු

මදොසාමරොපනං පරූපාරම්කභො, සම්මුඛාගරහනං  රහකදොකසො. 

කථඤ්හි නාම පලිමවමඨස්සතීති සම්බන්මධො, කථං-සද්දමයොමග 

අනාගතප්පමයොමගො දට්ඨබ්මබො. අන්වායිකෙොති අනුවත්තමකො. 

කභො ක්ෙන්ධන්ති මභොගරාසිං. ‘‘අම්හාකමමමත’’ති ඤායන්තීති ඤාතී, 
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පටුන 

පිතාමහපිතුපුත්තාදිවමසන පරිවට්ටනට්මඨන පරිවට්මටො, ඤාතීමයව

පරිවට්මටො ඤාතිපරිවට්කටො. ඝාසච්ඡාදනපර තාය සන්තුට්ඨාති

ඝාසච්ඡාදමන පරමතාය උත්තමතාය සන්තුට්ඨා, ඝාසච්ඡාදනපරිමයසමන
සල්මලඛවමසන පරමතාය උක්කට්ඨභාමව සණ්ඨිතාති අත්මථො.
ඝාසච්ඡාදනමමව වා පරමං පරමා මකොටි එමතසං න තමතො පරං කිඤ්චි

අසාමසොතං පරිමයසන්ති පච්චාසීසන්ති චාති ඝාසච්ඡාදනපරමා, මතසං

භාමවො ඝාසච්ඡාදනපරමතා, තස්සං ඝාසච්ඡාදනපර තායසන්තුට්ඨා. කතසු

නා  කෙොති යථාවුත්තගුණවිසිට්මඨසු මතසු භික්ඛූසු මකො නාම. 

ක ොොමසභූතන්ති මලොකපරියාපන්නං හුත්වා කිමලමසහි ආමසිතබ්බත්තා

මලොකාමසභූතං. පබ්බජ්ජාසඞ්කෙකපකනවාති ‘‘පාණාතිපාතා

මවරමණී’’තිආදිනා පබ්බජ්ොමුමඛමනව. එතන්ති මමථුනාදීනං අකරණං. 

ථා න්තිසික්ඛාපදානංපඤ්ඤාපනකිරියාය සාමත්ථියං. බ න්තියාථාවමතො

සබ්බධම්මානංපටිමවධසමත්ථං ඤාණබලං. කුප්කපයයාතිකුප්පංභමවයය.

එතස්මසවත්ථස්ස පාකටකරණං න යථාඨාකන තිට්කඨයයාති, 

පඤ්ඤත්තිට්ඨාමන න තිට්මඨයයාති අත්මථො. අකුසක ොති තිකිච්ඡිතුං 

යුත්තකාලස්ස අපරිොනනමතො අකුසමලො අමඡමකො. අවුද්ධි අනකයො, 

බයසනං දුක්ඛං. පටිෙච්කචවාති ගණ්ඩුප්පාදනමතො පඨමමමව. සඤ්ඡවිං

ෙත්වාති මසොභනච්ඡවිං කත්වා. බා කවජ්කජොති අපණ්ඩිතමවජ්මෙො. 

ක ොහිතක්ෙයඤ්ච ං පාකපතීතිවිභත්තිවිපරිණාමංකත්වාමයොමෙතබ්බං. 

අො ංදස්කසත්වාති සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාඅකාලංදස්මසත්වා. කරො ං 

වූපසක ත්වාතිඵාසුංකත්වා. සකෙආචරියකෙති ආචරියස්සභාමවො, කම්මං

වා ආචරියකං, තස්මං අත්තමනො ආචරියභාමව, ආචරියකම්මම වා. 

නිමත්තත්මථමචතංභුම්මවචනං. විදිතානුභාකවොති පාකටානුභාමවො. 

විපු භාකවනාති පබ්බජිතානං බහුභාමවන. සාසකන එෙච්කච 

ආසවට්ඨානීයා ධම් ා න උප්පජ්ජන්තීති යස්මා මසනාසනානි පමහොන්ති, 
තස්මා ආවාසමච්ඡරියාදිමහතුකාසාසමනඑකච්මචආසවට්ඨානීතියාධම්මාන

උප්පජ්ෙන්ති. ඉමනා නකයනාති එමතන පදමසොධම්මසික්ඛාපදාදීනං
සඞ්ගමහො දට්ඨබ්මබො. 

 ාභග්  හත්තන්ති චීවරාදිලභිතබ්බපච්චමයො ලාමභො, තස්ස අග්ගං

මහත්තං පණීතතා බහුභාමවො වා. බහුස්සුතස්ස භාමවො බාහුසච්චං.

අකයොනකසො උම්මුජ්ජ ානාති අනුපාමයන අභිනිවිසමානා, විපරීතමතො

ොනමානාති අත්මථො. රකසන රසං සංසන්දිත්වාති සභාමවන සභාවං

සංසන්දිත්වා, අනුඤ්ඤාතපච්චත්ථරණාදීසු සුඛසම්ඵස්සසාමඤ්ඤමතො
උපාදින්නඵස්සරමසපි අනවජ්ෙසඤ්ඤිතාය අනුපාදින්නඵස්සරමසන 

උපාදින්නඵස්සරසං සංසන්දිත්වා, සමානභාවං උපමනත්වාති අත්මථො. 

උද්ධම් ං උබ්බිනයං සත්ථුසාසනං දීකපන්තීති ‘‘තථාහං භගවතා ධම්මං
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මදසිතං ආොනාමී’’තිආදිනා(පාචි.418) සත්ථුසාසනංඋද්ධම්මංඋබ්බිනයං
කත්වා දීමපන්ති. 

ඉ ස්මං අත්කථති ‘‘නිරබ්බුමදොහි, සාරිපුත්ත, භික්ඛුසඞ්මඝො’’ති (පාරා.

21) එවං වුත්තභික්ඛුසඞ්ඝසඤ්ඤිමත අත්මථ. කථං පන දුස්සීලානං

මචොරභාමවොති ආහ ‘‘කත හි අස්ස ණාව හුත්වා’’තිආදි. 

ොළෙධම් කයො ාති දුස්සීලතාසඞ්ඛාතපාපධම්මමයොගමතො. පභස්සකරොති

පභස්සරසීමලො. සාකරොති වුච්චන්තීති සාසනබ්රහ්මචරියස්ස සාරභූතත්තා 

සීලාදමයොගුණා‘‘සාමරො’’තිවුච්චන්ති. 

සබ්බපරිත්තගුකණොති සබ්මබහි නිහීනගුමණො, අප්පගුමණො වා. කසො

කසොතාපන්කනොති ආනන්දත්මථරං සන්ධාය වදති. කසොතං ආපන්කනොති
මග්ගමසොතං ආපන්මනො. පටිපක්ඛධම්මානං අනවමසසමතො සවනමතො

මපල්ලනමතො මසොමතො අරියමග්මගොති ආහ ‘‘කසොකතොති ච  ග් ස්කසතං

අධිවචන’’න්ති. කසොතාපන්කනොති කතන ස න්නා තස්ස පුග්  ස්සාති
ඉමනා මග්ගසමඞ්ගී මසොතාපන්මනොති වත්වා තමමවත්ථං උදාහරමණන
සාමධත්වා ඉදානි ඉධාධිප්මපතපුග්ගලං නිද්ධාමරත්වා දස්මසන්මතො ආහ 

‘‘ඉධ පනා’’තිආදි. ඉධ ආපන්නසද්මදො ‘‘ඵලසච්ඡිකිරියාය

පටිපන්මනො’’තිආදීසු (සං. නි. 5.488) විය වත්තමානකාලිමකොති ආහ 

‘‘ ග්ක න ඵ ස්ස නා ං දින්න’’න්ති. මග්මගන හි අත්තනා සදිසස්ස

අට්ඨඞ්ගකස්ස වා සත්තඞ්ගකස්ස වා ඵලස්ස මසොමතොති නාමං දින්නං, 
අතීතකාලිකත්මත පන සරසමතොව නාමලාමභො සියා. මග්ගක්ඛමණ හි

මග්ගමසොතංආපජ්ෙතිනාම, ඵලක්ඛමණආපන්මනො. 

විරූපං සදුක්ඛං සඋපායාසං නිපාමතතීති විනපාකතො, අපායදුක්මඛ

ඛිපනමකො. ධම්ක ොති සභාමවො. මතනාහ ‘‘න අත්තානං අපාකයසු

විනපාතනසභාකවො’’ති. අථ වා ධම්ක ොති අපාමයසු ඛිපනමකො
සක්කායදිට්ඨිආදිමකො අකුසලධම්මමො. යස්ස පන මසො අකුසලධම්මමො

නත්ථි සබ්බමසො පහීනත්තා, මසො යස්මා අපාමයසු අත්තානං

විනිපාතනසභාමවො න මහොති, තස්මා වුත්තං ‘‘න අත්තානං අපාකයසු

විනපාතනසභාකවොති වුත්තං කහොතී’’ති. ෙස් ාති අවිනිපාතනධම්මතාය

කාරණං පුච්ඡති. අපායං ගමමන්තීති අපාය  නීයා. විනපාතනසභාකවොති

උප්පජ්ෙනසභාමවො. සම් ත්තනයාක න  ග්ක නාති සම්මා 

භවනියාමමකන පටිලද්ධමග්මගන. නයකතොති වා මහට්ඨිමන්තමතො

සත්තමභවමතො උපරි අනුප්පජ්ෙනධම්මතාය නියමතො. සම්කබොධීති

උපරිමග්ගත්තයසඞ්ඛාතා සම්මබොධි. සම්බුජ්ඣතීති හි සම්මබොධි, 
අරියමග්මගො. මසො ච ඉධ පඨමමග්ගස්ස අධිගතත්තා අවසිට්මඨො එව

අධිගන්තබ්බභාමවන ඉච්ඡිතබ්මබොති. මතනාහ ‘‘උපරි ග් ත්තයං අවස්සං

සම්පාපකෙො’’ති. උපරිමග්ගත්තයං අවස්සං සම්පාපුණාතීති සම්පාපකෙො, 
මසොතාපන්මනො. 



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 චතුත්ථජ්ඣානකථා 

405 

පටුන 
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බුද්ධාචිණ්ණකථා 

22. අනුධම් තාති මලොකුත්තරධම්මානුගමතො ධම්මමො. 

අනපක ොකෙත්වාති පදස්ස විවරණං ‘‘අනාපුච්ඡිත්වා’’ති. ජනපදචාරිෙං 

පක්ෙ න්තීති එත්ථ ඉති-සද්මදො ගමයමානතාය න වුත්මතො, එවං

අඤ්ඤත්ථාපි ඊදිමසසුඨාමනසු.තත්ථ ජනපදචාරිෙන්තිෙනපමදසුචරණං, 

චරණං වා චාමරො, මසො එව චාරිකා, ෙනපමදසු චාරිකා ෙනපදචාරිකා. තං

පක්කමන්ති, ෙනපදගමනං ගච්ඡන්තීති අත්මථො. පක්ෙ න්තිකයවාති

අවධාරමණන මනො න පක්කමන්තීති දස්මසති. ‘‘ෙනපදචාරිකං

පක්කමන්තී’’තිඑත්ථඨත්වාභගවමතො චාරිකාපක්කමනවිධිංදස්මසන්මතො

ආහ ‘‘ජනපදචාරිෙංචරන්තා චා’’තිආදි.චාරිකාචනාමමසා (දී.නි.අට්ඨ.

1.254; ම.නි.අට්ඨ.1.254) දුවිධාතුරිතචාරිකාමචවඅතුරිතචාරිකාච.තත්ථ
දූමරපි මබොධමනයයපුග්ගලං දිස්වා තස්ස මබොධනත්ථාය සහසා ගමනං 

තුරිතචාරිො නාම, සා මහාකස්සපත්මථරපච්චුග්ගමනාදීසු දට්ඨබ්බා.භගවා

හි මහාකස්සපත්මථරං පච්චුග්ගච්ඡන්මතො මුහුත්මතන තිගාවුතමගමාසි, 

ආළවකස්සත්ථාය තිංසමයොෙනං, තථා අඞ්ගුලිමාලස්ස, පුක්කුසාතිස්ස පන

පඤ්චචත්තාලීසමයොෙනං, මහාකප්පිනස්ස වීසමයොෙනසතං, ධනියස්සත්ථාය

සත්තමයොෙනසතානි අගමාසි, ධම්මමසනාපතිමනො සද්ධිවිහාරිකස්ස

වනවාසීතිස්සසාමමණරස්ස තිගාවුතාධිකං වීසමයොෙනසතං අගමාසි, අයං 
තුරිතචාරිකා. යං පන ගාමනිගමනගරපටිපාටියා මදවසිකං
මයොෙනඅඩ්ඪමයොෙනවමසන පිණ්ඩපාතචරියාදීහි මලොකං

අනුග්ගණ්හන්තස්ස ගමනං, අයං අතුරිතචාරිො නාම. ඉමං පන චාරිකං
චරන්මතො භගවා මහාමණ්ඩලං මජ්ඣිමමණ්ඩලං අන්තිමමණ්ඩලන්ති
ඉමමසං තිණ්ණං මණ්ඩලානං අඤ්ඤතරස්මං චරති. තත්ථ

‘‘ෙනපදචාරික’’න්ති වුත්තත්තා අතුරිතචාරිකාව ඉධාධිප්මපතා. තමමව

විභජිත්වාදස්මසන්මතොආහ ‘‘ හා ණ්ඩ ං ජ්ඣි  ණ්ඩ ’’න්තිආදි. 

තත්ථ අන්ති  ණ්ඩ න්ති ඛුද්දකමණ්ඩලං, ඉතමරසං වා මණ්ඩලානං

අන්මතොගධත්තාඅන්තිමමණ්ඩලං, අබ්භන්තරිමමණ්ඩලන්තිවුත්තංමහොති.

ඉමමසං පන මණ්ඩලානං කිං පමාණන්ති ආහ ‘‘තත්ථ  හා ණ්ඩ ං

නවකයොජනසතිෙ’’න්තිආදි. නවමයොෙනසතිකම්පි ඨානං 

මජ්ඣිමමදසපරියාපන්නමමව, තමතොපරංනාධිප්මපතංතුරිතචාරිකාවමසන
අගමනමතො. යස්මා නික්ඛන්තකාලමතො පට්ඨාය ගතගතට්ඨානස්ස චතූසු

පස්මසසු සමන්තමතො මයොෙනසතං එකමකොලාහලං මහොති, පුරිමං පුරිමං

ආගතා නිමන්මතතුං ලභන්ති, ඉතමරසු ද්වීසු මණ්ඩමලසු සක්කාමරො 

මහාමණ්ඩලංඔසරති, තත්ථබුද්ධාභගවන්මතොමතසුමතසුගාමනිගමමසු

එකාහං ද්වීහං වසන්තා මහාෙනං ආමසපටිග්ගමහන අනුග්ගණ්හන්ති, 

ධම්මදාමනන ච විවට්ටූපනිස්සිතං කුසලං වඩ්මඪන්ති, තස්මා වුත්තං 

‘‘ ා න  ාදීසු  හාජනං ආමසපටිග් කහන අනුග් ණ්හන්තා’’තිආදි. 

ස ථවිපස්සනා තරුණා කහොන්තීති එත්ථ තරුණා විපස්සනාති
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සඞ්ඛාරපරිච්මඡදමන ඤාණං කඞ්ඛාවිතරමණ ඤාණං සම්මසමන ඤාණං
මග්ගාමග්මග ඤාණන්ති චතුන්නං ඤාණානං අධිවචනං. සමථස්ස

තරුණභාමවො පන උපචාරසමාධිවමසන මවදිතබ්මබො. ‘‘සමච පන

අන්මතොවස්මස භික්ඛූනං සමථවිපස්සනා තරුණා මහොන්තී’’ති ඉදං
නිදස්සනමත්තන්ති දට්ඨබ්බං. අඤ්මඤනපි මජ්ඣිමමණ්ඩමල
මවමනයයානං ඤාණපරිපාකාදිකාරමණන මජ්ඣිමමණ්ඩමල චාරිකං
චරිතුකාමා චාතුමාසංවසිත්වාවනික්ඛමන්ති. 

පවාරණාසඞ් හං දත්වාති අනුමතිදානවමසන දත්වා.  ා සිරස්ස

පඨ දිවකසති මාගසිරමාසස්ස පඨමදිවමස. ඉදඤ්මචතරහි
පවත්තමවොහාරවමසන කත්තිකමාසස්ස අපරපක්ඛපාටිපදදිවසං සන්ධාය

වුත්තං. කතසන්ති මතසං බුද්ධානං. මතහි විමනතබ්බත්තා ‘‘මතසං 

විමනයයසත්තා’’තිවුත්තං. විකනයයසත්තාතිචචාරිකාය විමනතබ්බසත්තා. 

 ා සිර ාසම්පි තත්කථව වසිත්වා ඵුස්ස ාසස්ස පඨ දිවකසති ඉදම්පි
නිදස්සනමත්තන්තිදට්ඨබ්බං.චතුමාසවුත්ථානම්පි බුද්ධානංවිමනයයසත්තා

අපරිපක්කින්ද්රියා මහොන්ති, මතසං ඉන්ද්රියපරිපාකං ආගමයමානා අපරම්පි
එකමාසං වා ද්විතිචතුමාසං වා තත්මථවවසිත්වා මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවාරා
නික්ඛමත්වා පුරිමනමයමනවමලොකං අනුග්ගණ්හන්තා සත්තහිවාඡහිවා
පඤ්චහි වා චතූහි වා මාමසහි චාරිකං පරිමයොසාමපන්ති. 

කවකනයයවකසකනවාති අවධාරමණන න චීවරාදිමහතු චරන්තීති දස්මසති.
තථා හි ඉමමසු තීසු මණ්ඩමලසු යත්ථ කත්ථචි චාරිකං චරන්තා න

චීවරාදිමහතුචරන්ති, අථමඛො මය දුග්ගතබාලජිණ්ණබයාධිකා, මත ‘‘කදා

තථාගතං ආගන්ත්වා පස්සිස්සන්ති, මයි පන චාරිකං චරන්මත මහාෙමනො

තථාගතදස්සනං ලභිස්සති, තත්ථ මකචි චිත්තානි පසාමදස්සන්ති, මකචි

මාලාදීහිපූමෙස්සන්ති, මකචිකටච්ඡුභික්ඛං දස්සන්ති, මකචිමච්ඡාදස්සනං

පහාය සම්මාදිට්ඨිකා භවිස්සන්ති, තං මනසං භවිස්සති දීඝරත්තං හිතාය

සුඛායා’’ති එවං මලොකානුකම්පාය චාරිකං චරන්ති.
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බුද්ධචාරිො 

අපිච චතූහි කාරමණහි බුද්ධා භගවන්මතො චාරිකං චරන්ති 

ෙඞ්ඝවිහාරවමසන සරීරඵාසුකත්ථාය, අට්ඨුප්පත්තිකාලාභිකඞ්ඛනත්ථාය, 

භික්ඛූනං සික්ඛාපදපඤ්ඤාපනත්ථාය, තත්ථ තත්ථ පරිපාකගතින්ද්රිමය
මබොධමනයයසත්මත මබොධනත්ථායාති. අපමරහිපි චතූහි කාරමණහි බුද්ධා

භගවන්මතොචාරිකංචරන්තිබුද්ධං සරණංගච්ඡිස්සන්තීතිවා, ධම්මං, සඞ්ඝං

සරණං ගච්ඡිස්සන්තීති වා, මහතා ධම්මවස්මසන චතස්මසො පරිසා
සන්තප්මපස්සාමාති වා. අපමරහිපි පඤ්චහි කාරමණහි බුද්ධා භගවන්මතො

චාරිකං චරන්ති පාණාතිපාතා විරමස්සන්තීති වා, අදින්නාදානා, 

කාමමසුමච්ඡාචාරා, මුසාවාදා, සුරාමමරයමජ්ෙපමාදට්ඨානා විරමස්සන්තීති
වා. අපමරහිපිඅට්ඨහිකාරමණහිබුද්ධාභගවන්මතොචාරිකංචරන්තිපඨමං

ඣානං පටිලභිස්සන්තීති වා, දුතියං…මප.… 
මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං පටිලභිස්සන්තීති වා. අපමරහිපි
අට්ඨහි කාරමණහි බුද්ධා භගවන්මතො චාරිකං චරන්ති මසොතාපත්තිමග්ගං

අධිගමස්සන්තීති වා, මසොතාපත්තිඵලං…මප.… අරහත්තඵලං 
සච්ඡිකරිස්සන්තීතිවාති. 

පුප්ඵාන ඔචිනන්තා විය චරන්තීති ඉමනා යථා මාලාකාමරො බහුං
පුප්ඵගච්ඡං දිස්වා තත්ථ චිරම්පි ඨත්වා පුප්ඵානි ඔචිනිත්වා පුප්ඵසුඤ්ඤං
ගච්ඡංදිස්වාතත්ථපපඤ්චංඅකත්වාතංපහායඅඤ්ඤත්ථ ගන්ත්වාපුප්ඵානි

ඔචිනන්මතොවිචරති, එවමමවබුද්ධාපියත්ථගාමනිගමාදීසු විමනයයසත්තා

බහූමහොන්ති, තත්ථචිරම්පිවසන්තාමතවිමනත්වා විමනයයසුඤ්ඤගාමාදීසු
පපඤ්චංඅකත්වාතංපහායඅඤ්ඤත්ථබහුවිමනයයමකසු ගාමාදීසුවසන්තා
විචරන්තීති දස්මසති. තමතොමයව ච අතිඛුද්දමකපි අන්තිමමණ්ඩමල 
උපනිස්සයවන්තානං බහුභාවමතො තාව බහුම්පි කාලං සත්තමාසපරියන්තං
චාරිකං චරන්ති. 

සන්තසභාවත්තා කිමලසසමණමහතුතාය වා සන්තං නිබ්බානං, 

සුඛකාරණතාය ච සුඛන්ති ආහ ‘‘සන්තං සුෙං නබ්බාන ාරම් ණං

ෙත්වා’’ති. දසසහස්සචක්ෙවාකළති ොතික්මඛත්තභූතාය

දසසහස්සිමලොකධාතුයා.ඉදඤ්චමදවබ්රහ්මානංවමසනවුත්තං, මනුස්සාපන
ඉමස්මංමයව චක්කවාමළ මබොධමනයයා මහොන්ති. 

කබොධකනයයසත්තස වක ොෙනන්ති පඨමං මහාකරුණාය ඵරිත්වා පච්ඡා 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණොලං පත්ථරිත්වා තස්ස අන්මතො පවිට්ඨානං
මබොධමනයයසත්තානං සමමොමලොකනං. බුද්ධාකිරමහාකරුණාසමාපත්තිං

සමාපජ්ජිත්වාතමතොවුට්ඨාය‘‘මයසත්තා භබ්බාපරිපාකඤාණාඅජ්ෙමයව

මයා විමනතබ්බා, මතමය්හංඤාණස්සඋපට්ඨහන්තූ’’ති චිත්තං අධිට්ඨාය
සමන්නාහරන්ති.මතසංසහසමන්නාහාරාඑමකොවාද්මවවාබහූවාතදා 

විනයූපගා මවමනයයා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස ආපාථමාගච්ඡන්ති, 
අයමමත්ථ බුද්ධානුභාමවො. එවං ආපාථමාගතානං පන මනසං උපනිස්සයං
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පුබ්බචරියං පුබ්බමහතුං සම්පතිවත්තමානඤ්ච පටිපත්තිං ඔමලොමකන්ති.
මවමනයයසත්තපරිග්ගණ්හනත්ථඤ්හි සමන්නාහාමර කමත පඨමං මනසං

මවමනයයභාමවමනව උපට්ඨානං මහොති. අථ ‘‘කිං නු මඛො භවිස්සතී’’ති
සරණගමනාදිවමසන කඤ්චි නිප්ඵත්තිං වීමංසමානා පුබ්බුපනිස්සයානි 
ඔමලොමකන්ති. 

ඔතිණ්කණතිආමරොචිමත, පරිසමජ්ඣං වා ඔතිණ්මණ. ද්වික්ෙත්තුන්ති
එකස්මං සංවච්ඡමර ද්වික්ඛත්තුං. බුද්ධකාමලකිරඑමකකස්මං සංවච්ඡමර
ද්මව වාමර භික්ඛූ සන්නිපතන්ති උපකට්ඨවස්සූපනායිකකාමල ච
පවාරණාකාමල ච. උපකට්ඨාය වස්සූපනායිකාය දසපි වීසම්පි තිංසම්පි
චත්තාලීසම්පි පඤ්ඤාසම්පි භික්ඛූ වග්ගවග්ගා හුත්වා කම්මට්ඨානත්ථාය

ආගච්ඡන්ති. භගවා මතහි සද්ධිං සම්මමොදිත්වා ‘‘කස්මා, භික්ඛමව, 

උපකට්ඨාය වස්සූපනායිකාය විචරථා’’ති පුච්ඡති. අථ මත ‘‘භගවා 

කම්මට්ඨානත්ථංආගතම්හ, කම්මට්ඨානං මනො මදථා’’තියාචන්ති. සත්ථා

මතසං චරියවමසන රාගචරිතස්ස අසුභකම්මට්ඨානං මදති, මදොසචරිතස්ස

මමත්තාකම්මට්ඨානං, මමොහචරිතස්ස ‘‘උද්මදමසො පරිපුච්ඡා කාමලන

ධම්මස්සවනංකාමලනධම්මසාකච්ඡාඉදං තුය්හංසප්පාය’’න්තිආචික්ඛති.

කිඤ්චාපි හි මමොහචරිතස්ස ආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානං සප්පායං, 
කම්මට්ඨානභාවනාය පන භාෙනභූතං කාතුං සම්මමොහවිගමාය පඨමං 
උද්මදසපරිපුච්ඡාධම්මස්සවනධම්මසාකච්ඡාසුනිමයොමෙති.විතක්කචරිතස්ස 

ආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානං මදති. සද්ධාචරිතස්ස විමසසමතො පුරිමා ඡ

අනුස්සතිමයො සප්පායා, තාසංපනඅනුයුඤ්ෙමනඅයංපුබ්බභාගපටිපත්තීති
දස්මසතුං පසාදනීතියසුත්තන්මතන බුද්ධසුමබොධිතං ධම්මසුධම්මතං
සඞ්ඝසුප්පටිපත්තිඤ්ච පකාමසති. ඤාණචරිතස්ස පන මරණස්සති
උපසමානුස්සති චතුධාතුවවත්ථානං ආහාමරපටිකූලසඤ්ඤා විමසසමතො

සප්පායා, මතසංඋපකාරධම්මදස්සනත්ථං අනිච්චතාදිපටිසංයුත්මතගම්භීමර

සුත්තන්මත කමථති. මත කම්මට්ඨානං ගමහත්වා සමච සප්පායං මහොති, 

සත්ථු සන්තිමක එව වසන්ති. මනො මච මහොති, සප්පායං මසනාසනං 
පුච්ඡන්තා ගච්ඡන්ති. මතපි තත්ථ වසන්තා මතමාසිකං පටිපදං ගමහත්වා
ඝමටන්තා වායමන්තා මසොතාපන්නාපි මහොන්ති සකදාගාමමනොපි
අනාගාමමනොපි අරහන්මතොපි. තමතො වුත්ථවස්සා පවාමරත්වා සත්ථු

සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘භගවා අහං තුම්හාකං සන්තිමක කම්මට්ඨානං 

ගමහත්වාමසොතාපත්තිඵලංපත්මතො…මප.… අහංඅග්ගඵලං අරහත්ත’’න්ති

පටිලද්ධගුණංආමරොමචන්ති, උපරිඅනධිගතස්සඅධිගමායකම්මට්ඨානඤ්ච 

යාචන්ති. මතන වුත්තං ‘‘පුකර වස්සූපනායිොය ච 

ෙම් ට්ඨානග් හණත්ථං…කප.… උපරිෙම් ට්ඨානග් හණත්ථඤ්චා’’ති. 

ආයා ාති එත්ථ ආ-සද්මදො ‘‘ආගච්ඡා’’ති ඉමනා සමානත්මථොති ආහ 

‘‘ආයා ාති ආ ච්ඡ යා ා’’ති, එහි ගච්ඡාමාති අත්මථො. ආනන්දාති භගවා

සන්තිකාවචරත්තාමථරංආලපති, නපනතදාසත්ථු සන්තිමකවසන්තානං
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භික්ඛූනං අභාවමතො. පඤ්චසතපරිමාමණො හි තදා භගවමතො සන්තිමක 

භික්ඛුසඞ්මඝො. මථමරො පන ‘‘ගණ්හථාවුමසො පත්තචීවරානි, භගවා

අසුකට්ඨානං ගන්තුකාමමො’’ති භික්ඛූනං ආමරොමචති. ‘‘අථ මඛො භගවා

ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්මතසී’’ති වුත්තත්තා ‘‘භ වකතො

පච්චස්කසොසී’’ති ඉධ භ වකතොති සාමවචනං ආමන්තනවචනමමව

සම්බන්ධීඅන්තරං අමපක්ඛතීති ඉමනා අධිප්පාමයන ‘‘භ වකතො වචනං

පටිඅස්කසොසී’’ති වුත්තං. භ වකතොති පන ඉදං පතිස්සවසම්බන්මධන

සම්පදානවචනං යථා ‘‘මදවදත්තස්ස පටිස්සුමණොතී’’ති. පච්චස්කසොසීති

එත්ථ පටි-සද්මදො අභිමුඛවචමනොති ආහ ‘‘අභිමුකෙො හුත්වා සුණී’’ති.

භගවමතො මුඛාභිමුමඛො හුත්වා අධිවාමසත්වා සුණි, න උදාසිමනො හුත්වාති
අධිප්පාමයො. 

තස්ස පාටිහාරියස්ස ආගන්තුකවමසන කතත්තා වුත්තං 

‘‘න රද්වාරකතො පට්ඨායා’’ති. සුවණ්ණරසපිඤ්ජරාහි රස්මීහීති එත්ථ රස-

සද්මදො උදකපරියාමයො, පිඤ්ජර-සද්මදො මහමවණ්ණපරියාමයො, තස්මා
සුවණ්ණෙලධාරා විය සුවණ්ණවණ්ණාහි රස්මීහීති අත්මථො. 

සමුජ්කජොතය ාකනොති ඔභාසයමාමනො. අස්සාති මවරඤ්ෙස්ස බ්රාහ්මණස්ස. 

භ වන්තං උපනසීදිතුොක ොති භගවන්තං උපගන්ත්වා නිසීදිතුකාමමො, 
භගවමතොසමීමප නිසීදිතුකාමමොතිවුත්තංමහොති. 

බ්රාහ්මණ තයා නිමන්තිතා වස්සංවුත්ථා අම්හාති පාළියං සම්බන්මධො

මවදිතබ්මබො. දාතබ්කබො අස්සාති දාතබ්මබො භමවයය. කනො අසන්කතොති

මනව අවිජ්ෙමාමනො, කින්තු විජ්ෙමාමනොමයවාති දීමපති. විනා වා

ලිඞ්ගවිපල්ලාමසමනත්ථඅත්මථොදට්ඨබ්මබොතිආහ ‘‘අථවා’’තිආදි.ඉමනා

සාමඤ්ඤවචනමතො එත්ථ නපුංසකලිඞ්ගනිද්මදමසොති දස්මසති. කනො

නත්ථීතිමනොඅම්හාකං නත්ථි. කනොතිවාඑතස්සවිවරණං නත්ථීති.මකසං

අදාතුකාමතා වියාති ආහ ‘‘යථා’’තිආදි. පහූතවිත්තූපෙරණානන්ති එත්ථ 

විත්තීති තුට්ඨි, විත්තියා උපකරණං විත්තූපකරණං, තුට්ඨිකාරණන්ති
අත්මථො. පහූතං
ධනධඤ්ඤොතරූපරෙතනානාවිධාලඞ්කාරසුවණ්ණභාෙනාදිමභදං 

විත්තූපකරණමමමතසන්ති පහූතවිත්තූපකරණා, මතසං

පහූතවිත්තූපකරණානං මච්ඡරීනං යථා අදාතුකාමතා, එවං මනො

අදාතුකාමතාපි නත්ථීතිසම්බන්මධො. තංකුකතත්ථ බ්භාතිඑත්ථ තන්තිතං 

කාරණං, තං කිච්චං වා. එත්ථාති ඝරාවාමස. දුතිමය පන අත්ථවිකප්මප 

තන්ති මදයයධම්මස්ස පරාමසනං. එත්ථාති ඉමස්මං මතමාසබ්භන්තමරති

අත්මථො. යන්ති මයන කාරමණන, කිරියාපරාමසනං වා. දුතිමය පන

අත්ථවිකප්මප යන්තියංමදයයධම්මන්තිඅත්මථො. 

අ ං ඝරාවාසපලිකබොධචින්තායාති සඤ්ඤාකපත්වාති බ්රාහ්මණ මනතං

ඝරාවාසපලිමබොමධන කතං, අථ මඛො මාරාවට්ටමනනාති බ්රාහ්මණං



විනයපිටමක සාරත්ථදීපනීතිටීකා-1 බුද්ධචාරිකා 

415 

පටුන 

සඤ්ඤාමපත්වා. තඞ්ෙණානුරූපායාතියාදිසීතදා තස්සඅජ්ඣාසයප්පවත්ති, 
තදනුරූපායාති අත්මථො. තස්ස තදා තාදිසස්ස විවට්ටසන්නිස්සිතස්ස
ඤාණපරිපාකස්සඅභාවමතොමකවලංඅබ්භන්තරසන්නිස්සිමතොඑව අත්මථො

දස්සිමතොති ආහ ‘‘දිට්ඨධම්මෙසම්පරායිෙං අත්ථං සන්දස්කසත්වා’’ති, 

පච්චක්ඛමතොවිභාමවත්වාතිඅත්මථො. කුසක ධම්ක තිමතභූමමකකුසමල 

ධම්මම. තත්ථාති කුසලධම්මම යථාසමාදපිමත. නන්ති බ්රාහ්මණං. 

සමුත්කතකජත්වාති සම්මමදව උපරූපරි නිමවමසත්වා පුඤ්ඤකිරියාය
තික්ඛවිසදභාවං ආපාමදත්වා. තං පන අත්ථමතො තස්ස උස්සාහෙනනං

මහොතීතිආහ ‘‘සඋස්සාහං ෙත්වා’’ති. එවං පුඤ්ඤකිරියාය සඋස්සාහමතො
එවරූපගුණසමඞ්ගතා ච නියමමතො දිට්ඨධම්මකාදිඅත්ථසම්පාදනන්ති එවං

සඋස්සාහතාය අඤ්මඤහි ච තස්මං විජ්ෙමානගුමණහි සම්පහංකසත්වා 
සම්මමදවහට්ඨතුට්ඨභාවං ආපාමදත්වා. 

යදිභගවාධම්මරතනවස්සංවස්සි, අථකස්මාමසොවිමසසං නාධිගච්ඡි? 
උපනිස්සයසම්පත්තියා අභාවමතො. යදි එවං කස්මා භගවා තස්ස තථා 

ධම්මරතනවස්සං වස්සීති? වුච්චමත – යදිපි තස්ස විමසසාධිගමමො නත්ථි, 
ආයතිං පන නිබ්බානාධිගමත්ථාය වාසනාභාගයා ච සබ්බා
පුරිමපච්ඡිමධම්මකථා අමහොසීති දට්ඨබ්බා. න හි භගවමතො නිරත්ථකා

ධම්මමදසනා අත්ථි. කත ාසිකෙොපි කදයයධම්ක ොති මතමාසං දාතබ්මබොපි

මදයයධම්මමො. යං දිවසන්තියස්මංදිවමස. 

23. බුද්ධපරිණායෙන්ති බුද්මධො පරිණායමකො එතස්සාති

බුද්ධපරිණායමකො, භික්ඛුසඞ්මඝො. තං බුද්ධපරිණායකං, බුද්ධමෙට්ඨකන්ති

අත්මථො. යාවදත්ථංෙත්වාතියාවඅත්මථො, තාවමභොෙමනනතදාකතන්ති 

අධිප්පාමයො. දාතුං උපනීතිතභික්ඛාය පටික්මඛමපො නාම හත්ථසඤ්ඤාය

මුඛවිකාමරන වචීමභමදන වා මහොතීති ආහ ‘‘හත්ථසඤ්ඤායා’’තිආදි. 

ඔනීතපත්තපාණින්ති එත්ථ ඔනීතිමතො පත්තමතො පාණි එතස්සාති 

ඔනීතිතපත්තපාණීති භින්නාධිකරණවිසමයොයං සද්මදො බාහිරත්ථසමාමසොති

ආහ ‘‘පත්තකතොඔනීතපාණි’’න්තිආදි.‘‘ඔනිත්තපත්තපාණි’’න්තිපිපාමඨො, 
තස්සත්මථො ඔනිත්තංනානාභූතං විනාභූතංආමසාපනයමනනවා සුචිකතං

පත්තං පාණිමතො අස්සාති ඔනිත්තපත්තපාණි, තං ඔනිත්තපත්තපාණිං, 
හත්මථ ච පත්තඤ්ච මධොවිත්වා එකමන්මත පත්තං නික්ඛිපිත්වා

නිසින්නන්ති අත්මථො. පත්තුණ්ණපට්ටපකට චාති පත්තුණ්ණපමට ච

පට්ටපමට ච. තත්ථ පත්තුණ්ණපමදමස භවා පත්තුණ්ණා, 

මකොසියවිමසසාතිපි වදන්ති. පට්ටානි පන චීනපටානි. ආකයො ාදීසු 

ආකයොක ොති පටිආමයොමගො, අංසබද්ධෙං පත්තත්ථවිකාදීසු. 

කභසජ්ජකත ානන්ති මභසජ්ෙසම්පාමකන සාධිතමතලානං. තුම්බානීති 

චම්මමයමතලභාෙනානි. එකමමකස්ස භික්ඛුමනො සහස්සග්ඝනකං
මතලමදාසීතිසම්බන්මධො. 
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පටුන 

 හායා ං යජිත්වාති මහාදානං දත්වා. සපුත්තදාරං වන්දිත්වා

නසින්නන්ති පුත්තදාමරහි සද්ධිං වන්දිත්වා නිසින්නං. කත ාසන්ති

අච්චන්තසංමයොමග උපමයොගවචනං. ‘‘මතමාසං මසොතබ්බධම්මං අජ්මෙව

සුණිස්සාමී’’ති නිසින්නස්ස තං අජ්ඣාසයං පූමරත්වා මදසිතත්තා වුත්තං 

‘‘පරිපුණ්ණසඞ්ෙප්පං කුරු ාකනො’’ති. අනුබන්ධිත්වාතිඅනුගන්ත්වා. 

බුද්ධානං අනභිරතිපරිතස්සිතා නාම නත්ථීති ආහ ‘‘යථාජ්ොසයං

යථාරුචිතං වාසං වසිත්වා’’ති. අභිරන්තං අභිරතීති හි අත්ථමතො එකං.

අභිරන්තසද්මදො චායං අභිරුචිපරියාමයො, න අස්සාදපරියාමයො. 
අස්සාදවමසන ච කත්ථචි වසන්තස්ස අස්සාදවත්ථුවිගමමනන සියා තස්ස

තත්ථ අනභිරති, තයිදං ඛීණාසවානං නත්ථි, පමගව බුද්ධානං, තස්මා
අභිරතිවමසන කත්ථචි වසිත්වා තදභාවමතො අඤ්ඤත්ථ ගමනං නාම

බුද්ධානංනත්ථි, විමනයයවිනයනත්ථංපනකත්ථචි වසිත්වාතස්මංසිද්මධ

විමනයයවිනයත්ථමමව තමතො අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡන්ති, අයමමත්ථ යථාරුචි. 

කසොකරයයාදීන අනුප ම් ාති මහාමණ්ඩලචාරිකාය වීථිභූතානි

මසොමරයයනගරාදීනි අනුපගන්ත්වා. පයා පතිට්ඨානන්ති ගාමස්සපි

අධිවචනං තිත්ථස්සපි.  ඞ් ං නදින්ති ගඞ්ගං නාම නදිං. තදවසරීති එත්ථ 

තන්තිකරණත්මථ උපමයොගවචනන්තිආහ ‘‘කතනඅවසරිතදවසරී’’ති. 

බුද්ධාචිණ්ණකථානිට්ඨිතා. 

ස න්තපාසාදිොයාති සමන්තමතො සබ්බමසො පසාදං ෙමනතීති

සමන්තපාසාදිකා, තස්සා සමන්තපාසාදිකාය. තත්රිදං ස න්තපාසාදිොය

ස න්තපාසාදිෙත්තස්මන්ති එත්ථ තත්රාති පුරිමවචනාමපක්ඛං, ඉදන්ති 

වක්ඛමානකාරණවචනාමපක්ඛං. තත්රායං මයොෙනා – යං වුත්තං

‘‘සමන්තපාසාදිකාය විනයසංවණ්ණනායා’’ති, තත්ර යා සා

සමන්තපාසාදිකාති සංවණ්ණනා වුත්තා, තස්සා සමන්තපාසාදිකාය
සංවණ්ණනාය සමන්තපාසාදිකත්තස්මං සමන්තපාසාදිකභාමව සබ්බමසො
පසාදෙනකත්මත ඉදං මහොති. කිං මහොතීති ආහ 

‘‘ආචරියපරම්පරකතො’’තිආදි. 

ආචරියපරම්පරකතොති ‘‘උපාලි දාසමකො’’තිආදිනා (පරි. 3). 

වුත්තආචරියපරම්පරමතො. නදානවත්ථුප්පකභදදීපනකතොති
නිදානප්පමභදදීපනමතො වත්ථුප්පමභදදීපනමතො ච. තත්ථ
බාහිරනිදානඅබ්භන්තරනිදානසික්ඛාපදනිදානදස්සනවමසන 

නදානප්පමභදදීපනං මවදිතබ්බං, මථරවාදප්පකාසනං පන 

වත්ථුප්පමභදදීපනං. පරස යවිවජ්ජනකතොති ‘‘සකායපටිඤ්ඤායමමත්තියං

භික්ඛුනිං නාමසථා’’තිආදීසු (පාරා. 384) මච්ඡාපටිපන්නානං පමරසං

ලද්ධිනිරාකරණමතො, තමතොමයව ච අත්තමනො සමයපතිට්ඨාපමනන 
සකසමයවිසුද්ධිමතො. 
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පටුන 

බයඤ්ජනපරිකසොධනකතොති පාඨමසොධමනන බයඤ්ෙනපරිමසොධනං

මවදිතබ්බං, සද්දසත්ථානුසාමරන වා නිබ්බචනං දස්මසත්වා 

පදනිප්ඵත්තිදස්සනං බයඤ්ෙනපරිමසොධනං. විභඞ් නයකභදදස්සනකතොති

‘‘තිස්මසො ඉත්ථිමයො’’තිආදිපදභාෙනස්ස අනුරූපවමසන

නයමභදදස්සනමතො. සම්පස්සතන්ති ඤාණචක්ඛුනා සම්මා පස්සන්තානං, 

උපපරික්ඛන්තානන්ති අත්මථො. අපාසාදිෙන්ති අප්පසාදාවහං. එත්ථාති 
සමන්තපාසාදිකාය. සම්පස්සතං විඤ්ඤූනන්ති සම්බන්මධො. තස්මා අයං
සංවණ්ණනා සමන්තපාසාදිකාත්මවව පවත්තාති මයොමෙතබ්බං. කස්ස

මකනමදසිතස්සසංවණ්ණනාතිආහ ‘‘විනයස්සා’’තිආදි. 

ඉතිසමන්තපාසාදිකායවිනයට්ඨකථායසාරත්ථදීපනියං 

මවරඤ්ෙකණ්ඩවණ්ණනාසමත්තා. 

පඨමමොභාමගොනිට්ඨිමතො. 
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