
  
 

 

  

 

ධම්මවිචය 

 

 

 
මජ්ඣිමනිකායෙ 
මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා 

(පඨයමොභාය ො) 

 



මජ්ඣිමනිකායය  මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා 

i 

පටුන 
පඨයමොභාය ො ............................................................................................. 1 

 න්ථාරම්භකථා ........................................................................................... 1 

නිදානකථා ................................................................................................... 2 

1. මූලපරියායවග්ය ො ................................................................................... 4 

1. මූලපරියායසුත්තවණ්ණනා ................................................................... 4 

සුත්තනික්යෙපවණ්ණනා ................................................................... 15 

පථවීවාරවණ්ණනා ............................................................................. 23 

ආයපොවාරාදිවණ්ණනා ....................................................................... 28 

භූතවාරාදිවණ්ණනා ............................................................................ 29 

ආකාසානඤ්චායතනවාරාදිවණ්ණනා ................................................. 33 

දිට්ඨසුතවාරාදිවණ්ණනා .................................................................... 34 

එකත්තවාරාදිවණ්ණනා ..................................................................... 35 

යසක්ෙවාරදුතියනයවණ්ණනා ............................................................ 37 

ඛීණාසවවාරතතියාදිනයවණ්ණනා ...................................................... 39 

තථා තවාරසත්තමනයවණ්ණනා ....................................................... 42 

තථා තවාරඅට්ඨමනයවණ්ණනා ........................................................ 49 

2. සබ්බාසවසුත්තවණ්ණනා ................................................................... 55 

දස්සනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනා ....................................................... 61 

සංවරාපහාතබ්බආසවවණ්ණනා ......................................................... 68 

පටියසවනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනා .................................................. 71 

අධිවාසනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනා ................................................... 72 

පරිවජ්ජනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනා ................................................... 74 

වියනොදනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනා ................................................... 75 

භාවනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනා ........................................................ 76 

3. ධම්මදායාදසුත්තවණ්ණනා ................................................................. 81 

4. භයයභරවසුත්තවණ්ණනා ................................................................ 100 

කායකම්මන්තවාරකථා .................................................................... 103 

වචීකම්මන්තවාරාදිවණ්ණනා ........................................................... 105 



මජ්ඣිමනිකායය  මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා 

ii 

භයයභරවයසනාසනාදිවණ්ණනා ...................................................... 108 

අසම්යමොහවිහාරවණ්ණනා ............................................................... 111 

පුබ්බභා පටිපදාදිවණ්ණනා .............................................................. 113 

පුබ්යබනිවාසකථාවණ්ණනා ............................................................. 115 

දිබ්බචක්ඛුඤාණකථාවණ්ණනා ........................................................ 116 

ආසවක්ෙයඤාණකථාවණ්ණනා ....................................................... 116 

අරඤ්ඤවාසකාරණවණ්ණනා ........................................................... 118 

යදසනානුයමොදනාවණ්ණනා ............................................................. 119 

පසන්නාකාරවණ්ණනා .................................................................... 120 

සරණ මනකථාවණ්ණනා ............................................................... 121 

උපාසකවිධිකථාවණ්ණනා ............................................................... 125 

5. අනඞ් ණසුත්තවණ්ණනා ................................................................. 127 

සම්මුතිපරමත්ථයදසනාකථාවණ්ණනා .............................................. 127 

6. ආකඞ්යෙයයසුත්තවණ්ණනා ............................................................ 141 

7. වත්ථසුත්තවණ්ණනා ....................................................................... 152 

8. සල්යලෙසුත්තවණ්ණනා .................................................................. 165 

9. සම්මාදිට්ඨිසුත්තවණ්ණනා ............................................................... 178 

අකුසලකම්මපථවණ්ණනා ............................................................... 179 

කුසලකම්මපථවණ්ණනා .................................................................. 184 

ආහාරවාරවණ්ණනා ......................................................................... 187 

සච්චවාරවණ්ණනා ........................................................................... 195 

ජරාමරණවාරවණ්ණනා ................................................................... 195 

ජාතිවාරවණ්ණනා ............................................................................ 197 

භවවාරවණ්ණනා ............................................................................. 198 

උපාදානවාරවණ්ණනා ..................................................................... 198 

තණ්හාවාරවණ්ණනා ....................................................................... 199 

යවදනාවාරවණ්ණනා ....................................................................... 200 

ඵස්සවාරවණ්ණනා .......................................................................... 201 



මජ්ඣිමනිකායය  මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා 

iii 

සළායතනවාරවණ්ණනා ................................................................... 201 

නාමරූපවාරවණ්ණනා ..................................................................... 201 

විඤ්ඤාණවාරවණ්ණනා ................................................................... 202 
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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

මජ්ඣිමනිකායෙ 

මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා 

(පඨයමොභාය ො) 

 න්ථාරම්භකථා 
කරුණාසීතලහදයං, පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතමං; 

සනරාමරයලොක රුං, වන්යද සු තං  තිවිමුත්තං. 

බුද්යධොපිබුද්ධභාවං, භායවත්වායචවසච්ඡිකත්වාච; 

යංඋප යතො තමලං, වන්යදතමනුත්තරං ධම්මං. 

සු තස්සඔරසානං, පුත්තානංමාරයසනමථනානං; 

අට්ඨන්නම්පිසමූහං, සිරසාවන්යද අරිෙසඞ්ඝං. 

ඉති යමපසන්නමතියනො, රතනත්තයවන්දනාමයං පුඤ්ඤං; 

යංසුවිහතන්තරායයො, හුත්වාතස්සානුභායවන. 

මජ්ඣිමපමාණසුත්තඞ්කිතස්සඉධ මජ්ඣිමා මවරස්ස; 

බුද්ධානුබුද්ධසංවණ්ණිතස්සපරවාදමථනස්ස. 

අත්ථප්පකාසනත්ථං, අට්ඨකථා ආදියතො වසිසයතහි; 

පඤ්චහියාසඞ්ගීතා, අනුසඞ්ගීතාචපච්ඡාපි. 

සීහළදීපංපනආභතාථවසිනාමහාමහින්යදන; 

ඨපිතාසීහළභාසාය, දීපවාසීනමත්ථාය. 

අපයනත්වානතයතොහං, සීහළභාසංමයනොරමංභාසං; 

තන්තිනයානුච්ඡවිකං, ආයරොයපන්යතොවි තයදොසං. 

සමයං අවියලොයමන්යතො, යථරානංයථරවංසදීපානං; 

සුනිපුණවිනිච්ඡයානං, මහාවිහායරනිවාසීනං. 

හිත්වාපුනප්පුනා තමත්ථං, අත්ථංපකාසයිස්සාමි; 
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සුජනස්සචතුට්ඨත්ථං, චිරට්ඨිතත්ථඤ්චධම්මස්ස. 

සීලකථා ධුතධම්මා, කම්මට්ඨානානියචව සබ්බානි; 

චරියාවිධානසහියතො, ඣානසමාපත්තිවිත්ථායරො. 

සබ්බාචඅභිඤ්ඤායයො, පඤ්ඤාසඞ්කලනනිච්ඡයයොයචව; 

ෙන්ධාධාතායතනින්ද්රියානිඅරියානියචවචත්තාරි. 

සච්චානි පච්චයාකාරයදසනා සුපරිසුද්ධනිපුණනයා; 

අවිමුත්තතන්තිමග් ා, විපස්සනාභාවනායචව. 

ඉතිපනසබ්බංයස්මා, විසුද්ධිමග්ය  මයා සුපරිසුද්ධං; 

වුත්තංතස්මාභියයයො, නතංඉධවිචාරයිස්සාමි. 

‘‘මජ්යඣ විසුද්ධිමග්ය ො, එසචතුන්නම්පි ආ මානඤ්හි; 

ඨත්වාපකාසයිස්සති, තත්ථයථාභාසිතමත්ථං’’. 

ඉච්යචවකයතොතස්මා, තම්පි යහත්වානසද්ධියමතාය; 

අට්ඨකථායවිජානථ, මජ්ඣිමසඞ්ගීතියාඅත්ථන්ති. 

නිදානකථා 
1. තත්ථ මජ්ඣිමසඞ්ගීති නාම පණ්ණාසයතො මූලපණ්ණාසා

මජ්ඣිමපණ්ණාසා උපරිපණ්ණාසාති පණ්ණාසත්තයසඞ් හා. වග් යතො

එයකකායපණ්ණාසායපඤ්චපඤ්චවග්ය කත්වාපන්නරසවග් සමායයො ා.

සුත්තයතො දියඩ්ඪසුත්තසතං ද්යව ච සුත්තන්තා. පදයතො

යතවීසුත්තරපඤ්චසතාධිකානි අසීතිපදසහස්සානි.යතනාහුයපොරාණා– 

‘‘අසීතිපදසහස්සානි, භියයයොපඤ්චසතානිච; 

පුනයතවීසතිවුත්තා, පදයමවංවවත්ථිත’’න්ති. 

අක්ෙරයතො සත්ත අක්ෙරසතසහස්සානි චත්තාලීසඤ්ච සහස්සානි

යතපඤ්ඤාසඤ්චඅක්ෙරානි.භාණවාරයතො අසීතිභාණවාරා යතවීසපදාධියකො

ච උපඩ්ඪභාණවායරො. අනුසන්ධියතො පුච්ඡානුසන්ධි-අජ්ඣාසයානුසන්ධි-

යථානුසන්ධිවයසන සඞ්යෙපයතො තිවියධො අනුසන්ධි. විත්ථාරයතො පයනත්ථ

තීණිඅනුසන්ධිසහස්සානිනවචසතානියහොන්ති.යතනාහුයපොරාණා – 

‘‘තීණි සන්ධිසහස්සානි, තථානවසතානිච; 
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අනුසන්ධිනයාඑයත, මජ්ඣිමස්සපකාසිතා’’ති. 

තත්ථපණ්ණාසාසු මූලපණ්ණාසා ආදි, වග්ය සු මූලපරිොෙවග්ය ො, සුත්යතසු 

මූලපරිොෙසුත්තං. තස්සාපි‘‘එවංයමසුත’’න්තිආදිකංආයස්මතා ආනන්යදන

පඨමමහාසඞ්ගීතිකායල වුත්තං නිදානමාදි. සා පයනසා පඨමමහාසඞ්ගීති 

සුමඞ් ලවිලාසිනියාදීඝනිකායට්ඨකථායආදිම්හිවිත්ථාරිතා.තස්මාසාතත්ථ 

විත්ථාරිතනයයයනවයවදිතබ්බා. 
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පටුන 

1. මූලපරිොෙවග්ය ො 

1. මූලපරිොෙසුත්තවණ්ණනා 

1. යං පයනතං‘‘එවංයමසුත’’න්තිආදිකංනිදානං.තත්ථ එවන්තිනිපාතපදං. 

යමතිආදීනිනාමපදානි. උක්කට්ඨාෙංවිහරතීතිඑත්ථ වීති උපසග් පදං, හරතීති

ආෙයාතපදන්තිඉමිනාතාවනයයනපදවිභාය ො යවදිතබ්යබො. 

අත්ථයතො පන එවං-සද්යදො තාව 

උපමූපයදසසම්පහංසන රහණවචනසම්පටිග් හාකාරනිදස්සනාවධාරණාදිඅ

යනකත්ථප්පයභයදො. තථායහස–‘‘එවංජායතනමච්යචනකත්තබ්බංකුසලං

බහු’’න්තිඑවමාදීසු(ධ.ප.53) උපමායංආ යතො.‘‘එවංයතඅභික්කමිතබ්බං, 

එවං යත පටික්කමිතබ්බ’’න්තිආදීසු (අ. නි. 4.122) උපයදයස. ‘‘එවයමතං

භ වා, එවයමතං සු තා’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) සම්පහංසයන. ‘‘එවයමවං

පනායං වසලී යස්මිං වා තස්මිං වා තස්ස මුණ්ඩකස්ස සමණකස්ස වණ්ණං 

භාසතී’’තිආදීසු (සං. නි. 1.187)  රහයණ. ‘‘එවං භන්යතති යෙො යත භික්ඛූ

භ වයතො පච්චස්යසොසු’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.1) වචනසම්පටිග් යහ. ‘‘එවං

බයායෙො අහං, භන්යත, භ වතා ධම්මං යදසිතං ආජානාමී’’තිආදීසු (ම. නි.

1.398) ආකායර. ‘‘එහි ත්වං, මාණවක, යයන සමයණො ආනන්යදො

යතනුපසඞ්කම, උපසඞ්කමිත්වා මම වචයනනසමණං, ආනන්දං, අප්පාබාධං

අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ඡ – ‘සුයභො මාණයවො 

යතොයදයයපුත්යතො, භවන්තං ආනන්දං, අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං

බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ඡතී’ති, එවඤ්ච වයදහි සාධු කිර භවං ආනන්යදො යයන

සුභස්සමාණවස්ස යතොයදයයපුත්තස්සනියවසනං, යතනුපසඞ්කමතුඅනුකම්පං

උපාදායා’’තිආදීසු (දී. නි. 1.445) නිදස්සයන. ‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, කාලාමා, 

ඉයමධම්මාකුසලාවාඅකුසලා වාති? අකුසලා, භන්යත.සාවජ්ජාවාඅනවජ්ජා

වාති? සාවජ්ජා, භන්යත. විඤ්ඤු රහිතා වා විඤ්ඤුප්පසත්ථා වාති? 

විඤ්ඤු රහිතා, භන්යත. සමත්තා සමාදින්නා අහිතාය දුක්ොය සංවත්තන්ති

යනො වා, කථං යවො එත්ථ යහොතීති? සමත්තා, භන්යත, සමාදින්නා අහිතාය

දුක්ොය සංවත්තන්ති, එවං යනො එත්ථ යහොතී’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) 

අවධාරයණ.ස්වායමිධආකාරනිදස්සනාවධාරයණසුදට්ඨබ්යබො. 

තත්ථ ආකාරට්යඨන එවංසද්යදන එතමත්ථං දීයපති – නානානයනිපුණං

අයනකජ්ඣාසයසමුට්ඨානං අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නං විවිධපාටිහාරියං

ධම්මත්ථයදසනාපටියවධ ම්භීරං සබ්බසත්තානං සකසකභාසානුරූපයතො

යසොතපථමා ච්ඡන්තං තස්ස භ වයතො වචනං සබ්බප්පකායරන යකො

සමත්යථො විඤ්ඤාතුං, සබ්බථායමනපනයසොතුකාමතං ජයනත්වාපි එවං යම

සුතං, මයාපිඑයකනාකායරනසුතන්ති. 
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නිදස්සනට්යඨන ‘‘නාහං සයම්භූ, න මයා ඉදං සච්ඡිකත’’න්ති අත්තානං

පරියමොයචන්යතොඑවංයමසුතං, මයාපිඑවංසුතන්තිඉදානිවත්තබ්බංසකලං 

සුත්තංනිදස්යසති. 

අවධාරණට්යඨන‘‘එතදග් ං, භික්ෙයව, මමසාවකානංභික්ඛූනං බහුස්සුතානං

යදිදං ආනන්යදො,  තිමන්තානං, සතිමන්තානං, ධිතිමන්තානං, උපට්ඨාකානං 

යදිදංආනන්යදො’’ති (අ.නි.1.219-223) එවංභ වතා, ‘‘ආයස්මාආනන්යදො

අත්ථකුසයලො ධම්මකුසයලො බයඤ්ජනකුසයලො නිරුත්තිකුසයලො

පුබ්බාපරකුසයලො’’ති (අ. නි. 5.169) එවං ධම්මයසනාපතිනා ච

පසත්ථභාවානුරූපං අත්තයනො ධාරණබලං දස්යසන්යතො සත්තානං 

යසොතුකමයතං ජයනති ‘‘එවං යම සුතං, තඤ්ච යෙො අත්ථයතො වා

බයඤ්ජනයතොවාඅනූනමනධිකං, එවයමවනඅඤ්ඤථාදට්ඨබ්බ’’න්ති. 

යම-සද්යදො තීසු අත්යථසු දිස්සති. තථා හිස්ස ‘‘ ාථාභිගීතං යම

අයභොජයනයය’’න්තිආදීසු (සු. නි. 81) මයාති අත්යථො. ‘‘සාධු යම, භන්යත

භ වා, සංඛිත්යතනධම්මංයදයසතූ’’තිආදීසු(සං.නි.4.88) මය්හන්ති අත්යථො.

‘‘ධම්මදායාදායම, භික්ෙයව, භවථා’’තිආදීසු (ම.නි. 1.29) මමාතිඅත්යථො.ඉධ

පන‘‘මයාසුත’’න්තිච‘‘මමසුත’’න්තිචඅත්ථද්වයය යුජ්ජති. 

සුතන්ති අයං සුත-සද්යදො සඋපසග්ය ො ච අනුපසග්ය ො ච  මන-විස්සුත-

කිලින්න-උපචිතානුයයො -යසොතවිඤ්යඤයය-

යසොතද්වාරානුසාරවිඤ්ඤාතාදිඅයනකත්ථප්පයභයදො. තථා හිස්ස ‘‘යසනාය

පසුයතො’’තිආදීසු  ච්ඡන්යතොති අත්යථො. ‘‘සුතධම්මස්ස පස්සයතො’’තිආදීසු

(උදා. 11) විස්සුතධම්මස්සාති අත්යථො, ‘‘අවස්සුතා අවස්සුතස්සාති’’ආදීසු

(පාචි. 657) කිලින්නා කිලින්නස්සාති අත්යථො. ‘‘තුම්යහහි පුඤ්ඤං පසුතං

අනප්පක’’න්තිආදීසු (ඛු. පා. 7.12) උපචිතන්ති අත්යථො. ‘‘යයඣානපසුතා

ධීරා’’තිආදීසු (ධ. ප. 181) ඣානානුයුත්තාති අත්යථො. ‘‘දිට්ඨං සුතං

මුත’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.241) යසොතවිඤ්යඤයයන්ති අත්යථො. ‘‘සුතධයරො

සුතසන්නිචයයො’’තිආදීසු (ම. නි. 1.339) යසොතද්වාරානුසාරවිඤ්ඤාතධයරොති

අත්යථො. ඉධ පනස්ස යසොතද්වාරානුසායරන ‘‘උපධාරිත’’න්ති වා

‘‘උපධාරණ’’න්තිවාති අත්යථො. යම-සද්දස්සහිමයාතිඅත්යථසති‘‘එවංමයා

සුතංයසොතද්වාරානුසායරනඋපධාරිත’’න්ති යුජ්ජති.මමාතිඅත්යථසති‘‘එවං

මමසුතංයසොතද්වාරානුසායරනඋපධාරණ’’න්ති යුජ්ජති. 

එවයමයතසුතීසුපයදසු එවන්ති යසොතවිඤ්ඤාණාදිවිඤ්ඤාණකිච්චනිදස්සනං. 

යමති වුත්තවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිපුග් ලනිදස්සනං. සුතන්ති 

අස්සවනභාවප්පටික්යෙපයතො අනූනානධිකාවිපරීතග් හණනිදස්සනං. තථා 
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එවන්ති තස්සා යසොතද්වාරානුසායරන පවත්තාය විඤ්ඤාණවීථියා 

නානප්පකායරනආරම්මයණ පවත්තිභාවප්පකාසනං. යමති අත්තප්පකාසනං. 

සුතන්ති ධම්මප්පකාසනං. අයඤ්යහත්ථ සඞ්යෙයපො ‘‘නානප්පකායරන

ආරම්මයණපවත්තායවිඤ්ඤාණවීථියාමයානඅඤ්ඤංකතං, ඉදං පනකතං, 

අයංධම්යමොසුයතො’’ති. 

තථා එවන්ති නිද්දිසිතබ්බප්පකාසනං. යමති පුග් ලප්පකාසනං. සුතන්ති 

පුග් ලකිච්චප්පකාසනං.ඉදංවුත්තංයහොති–යංසුත්තංනිද්දිසිස්සාමි, තංමයා 

එවංසුතන්ති. 

තථා එවන්ති යස්ස චිත්තසන්තානස්ස නානාකාරප්පවත්තියා

නානත්ථබයඤ්ජනග් හණං යහොති, තස්ස නානාකාරනිද්යදයසො. එවන්ති හි

අයං ආකාරපඤ්ඤත්ති, යමති කත්තුනිද්යදයසො, සුතන්ති විසයනිද්යදයසො.

එත්තාවතා නානාකාරප්පවත්යතන චිත්තසන්තායනන තංසමඞ්ගියනො

කත්තුවිසයය හණසන්නිට්ඨානංකතංයහොති. 

අථ වා එවන්ති පුග් ලකිච්චනිද්යදයසො. සුතන්ති විඤ්ඤාණකිච්චනිද්යදයසො. 

යමති උභයකිච්චයුත්තපුග් ලනිද්යදයසො. අයං පයනත්ථ සඞ්යෙයපො – මයා

සවනකිච්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිනා පුග් යලන විඤ්ඤාණවයසන

ලද්ධසවනකිච්චයවොහායරන සුතන්ති. 

තත්ථ එවන්ති ච යමති ච සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසන අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති.

කිඤ්යහත්ථ තංපරමත්ථයතොඅත්ථි, යංඑවන්තිවායමතිවානිද්යදසංලයභථ? 

සුතන්ති විජ්ජමානපඤ්ඤත්ති. යඤ්හි තයමත්ථ යසොයතන උපලද්ධං, තං

පරමත්ථයතොවිජ්ජමානන්ති. 

තථා එවන්ති ච යමති ච තං තං උපාදාය වත්තබ්බයතො උපාදාපඤ්ඤත්ති. 

සුතන්ති දිට්ඨාදීනි උපනිධාය වත්තබ්බයතො උපනිධාපඤ්ඤත්ති. එත්ථ ච 

එවන්ති වචයනන අසම්යමොහං දීයපති. න හි සම්මූළ්යහො 

නානප්පකාරපටියවධසමත්යථොයහොති. සුතන්තිවචයනනසුතස්ස අසම්යමොසං

දීයපති.යස්සහිසුතංසම්මුට්ඨංයහොති, නයසො කාලන්තයරනමයාසුතන්ති

පටිජානාති. ඉච්චස්ස අසම්යමොයහන පඤ්ඤාසිද්ධි, අසම්යමොයසන පන

සතිසිද්ධි. තත්ථ පඤ්ඤා පුබ්බඞ් මාය සතියා බයඤ්ජනාවධාරණසමත්ථතා, 

සතිපුබ්බඞ් මාය පඤ්ඤාය අත්ථපටියවධසමත්ථතා, 

තදුභයසමත්ථතායයොය න අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නස්ස ධම්මයකොසස්ස

අනුපාලනසමත්ථයතො ධම්මභණ්ඩා ාරිකත්තසිද්ධි. 
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අපයරොනයයො– එවන්තිවචයනනයයොනියසො මනසිකාරංදීයපති, අයයොනියසො

මනසිකයරොයතො හි නානප්පකාරපටියවධාභාවයතො. සුතන්ති වචයනන

අවික්යෙපං දීයපති, වික්ඛිත්තචිත්තස්ස සවනාභාවයතො. තථා හි

වික්ඛිත්තචිත්යතො පුග් යලො සබ්බසම්පත්තියා වුච්චමායනොපි ‘‘න මයා සුතං, 

පුන භණථා’’ති භණති. යයොනියසො මනසිකායරන යචත්ථ අත්තසම්මාපණිධිං

පුබ්යබ ච කතපුඤ්ඤතං සායධති, සම්මා අපණිහිතත්තස්ස පුබ්යබ

අකතපුඤ්ඤස්ස වා තදභාවයතො. අවික්යෙයපන පන සද්ධම්මස්සවනං

සප්පුරිසූපනිස්සයඤ්ච සායධති.නහිවික්ඛිත්තචිත්යතොයසොතුංසක්යකොති, න

චසප්පුරියසඅනුපස්සයමානස්ස සවනංඅත්ථීති. 

අපයරොනයයො–යස්මා එවන්තියස්ස චිත්තසන්තානස්සනානාකාරප්පවත්තියා

නානත්ථබයඤ්ජනග් හණංයහොති, තස්ස නානාකාරනිද්යදයසොතිවුත්තං.යසො

ච එවං භද්දයකො ආකායරො න සම්මා අප්පණිහිතත්තයනො පුබ්යබ

අකතපුඤ්ඤස්ස වා යහොති, තස්මා එවන්ති ඉමිනා භද්දයකන ආකායරන

පච්ඡිමචක්කද්වයසම්පත්තිං අත්තයනො දීයපති, සුතන්ති සවනයයොය න

පුරිමචක්කද්වයසම්පත්තිං. න හි අප්පතිරූපයදයස වසයතො

සප්පුරිසූපනිස්සයවිරහිතස්ස වා සවනං අත්ථි. ඉච්චස්ස 

පච්ඡිමචක්කද්වයසිද්ධියා ආසයසුද්ධි සිද්ධා යහොති. පුරිමචක්කද්වයසිද්ධියා 

පයයො සුද්ධි. තාය ච ආසයසුද්ධියා අධි මබයත්තිසිද්ධි, පයයො සුද්ධියා 

ආ මබයත්තිසිද්ධි. ඉති පයයො ාසයසුද්ධස්ස ආ මාධි මසම්පන්නස්ස වචනං

අරුණුග් ං විය සූරියස්ස උදයයතො යයොනියසොමනසිකායරො විය ච

කුසලකම්මස්ස අරහති භ වයතො වචනස්ස පුබ්බඞ් මං භවිතුන්ති ඨායන

නිදානංඨයපන්යතො එවංයමසුතන්තිආදිමාහ. 

අපයරො නයයො – එවන්ති ඉමිනා නානප්පකාරපටියවධදීපයකන වචයනන

අත්තයනො අත්ථපටිභානපටිසම්භිදාසම්පත්තිසබ්භාවං දීයපති. සුතන්ති ඉමිනා

යසොතබ්බයභදපටියවධදීපයකන ධම්මනිරුත්තිපටිසම්භිදාසම්පත්තිසබ්භාවං. 

එවන්තිච ඉදං යයොනියසොමනසිකාරදීපකංවචනංභාසමායනො – ‘‘එයතමයා 

ධම්මා මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා’’ති දීයපති. සුතන්ති ඉදං

සවනයයො දීපකං වචනං භාසමායනො – ‘‘බහූ මයා ධම්මා සුතා ධාතා වචසා

පරිචිතා’’ති දීයපති. තදුභයයනපි අත්ථබයඤ්ජනපාරිපූරිං දීයපන්යතො සවයන 

ආදරං ජයනති. අත්ථබයඤ්ජනපරිපුණ්ණඤ්හි ධම්මංආදයරන අස්සුණන්යතො

මහතා හිතා පරිබාහියරො යහොතීති ආදරං ජයනත්වා සක්කච්චං ධම්යමො

යසොතබ්යබොති. 
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පටුන 

‘‘එවං යම සුත’’න්ති ඉමිනා පන සකයලන වචයනන ආයස්මා ආනන්යදො 

තථා තප්පයවදිතං ධම්මං අත්තයනො අදහන්යතො අසප්පුරිසභූමිං අතික්කමති, 

සාවකත්තං පටිජානන්යතො සප්පුරිසභූමිං ඔක්කමති. තථා අසද්ධම්මා චිත්තං

වුට්ඨායපති, සද්ධම්යම චිත්තං පතිට්ඨායපති. ‘‘යකවලං සුතයමයවතං මයා 

තස්යසව පන භ වයතො වචන’’න්ති දීයපන්යතො අත්තානං පරියමොයචති, 

සත්ථාරංඅපදිසති, ජිනවචනංඅප්යපති, ධම්මයනත්තිංපතිට්ඨායපති. 

අපිච ‘‘එවං යම සුත’’න්ති අත්තනා උප්පාදිතභාවං අප්පටිජානන්යතො 

පුරිමවචනං විවරන්යතො ‘‘සම්මුො පටිග් හිතමිදං මයා තස්ස භ වයතො 

චතුයවසාරජ්ජවිසාරදස්ස දසබලධරස්ස ආසභට්ඨානට්ඨායියනො

සීහනාදනාදියනො සබ්බසත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස

ධම්මාධිපතියනො ධම්මදීපස්ස ධම්මසරණස්ස සද්ධම්මවරචක්කවත්තියනො

සම්මාසම්බුද්ධස්සවචනං, නඑත්ථඅත්යථ වාධම්යමවාපයදවාබයඤ්ජයන

වා කඞ්ො වා විමති වා කත්තබ්බා’’ති සබ්බයදවමනුස්සානං ඉමස්මිං ධම්යම

අස්සද්ධියංවිනායසති, සද්ධාසම්පදං උප්පායදතීති.යතයනතංවුච්චති– 

‘‘විනාසයති අස්සද්ධං, සද්ධංවඩ්යඪති සාසයන; 

එවංයමසුතමිච්යචවං, වදංය ොතමසාවයකො’’ති. 

එකන්ති  ණනපරිච්යඡදනිද්යදයසො. සමෙන්ති පරිච්ඡින්නනිද්යදයසො. එකං 

සමෙන්තිඅනියමිතපරිදීපනං.තත්ථ සමෙසද්යදො– 

සමවායයෙයණකායල, සමූයහයහතුදිට්ඨිසු; 

පටිලායභපහායනච, පටියවයධචදිස්සති. 

තථා හිස්ස ‘‘අප්යපව නාම ස්යවපි උපසඞ්කයමයයාම කාලඤ්ච සමයඤ්ච

උපාදායා’’ති එවමාදීසු (දී. නි. 1.447) සමවායයො අත්යථො. ‘‘එයකොව යෙො, 

භික්ෙයව, ෙයණො ච සමයයො ච බ්රහ්මචරියවාසායා’’තිආදීසු (අ. නි. 8.29) 

ෙයණො. ‘‘උණ්හසමයයො පරිළාහසමයයො’’තිආදීසු (පාචි. 358) කායලො.

‘‘මහාසමයයො පවනස්මි’’න්තිආදීසු සමූයහො. ‘‘සමයයොපි යෙො යත, භද්දාලි, 

අප්පටිවිද්යධොඅයහොසි, භ වායෙොසාවත්ථියං විහරති, භ වාපිමංජානිස්සති, 

‘භද්දාලි, නාම භික්ඛු සත්ථුසාසයන සික්ොය න පරිපූරකාරී’ති, අයම්පි යෙො

යත, භද්දාලි, සමයයො අප්පටිවිද්යධො අයහොසී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.135) යහතු. 

‘‘යතන යෙො පන සමයයන උග් ාහමායනො පරිබ්බාජයකො 

සමණමුණ්ඩිකාපුත්යතොසමයප්පවාදයකතින්දුකාචීයරඑකසාලයකමල්ලිකාය

ආරායම පටිවසතී’’තිආදීසු(ම.නි.2.260) දිට්ඨි. 

‘‘දිට්යඨධම්යමචයයොඅත්යථො, යයොචත්යථොසම්පරායියකො; 
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අත්ථාභිසමයාධීයරො, පණ්ඩියතොතිපවුච්චතී’’ති.– 

ආදීසු (සං. නි. 1.129) පටිලායභො. ‘‘සම්මා මානාභිසමයා අන්තමකාසි

දුක්ෙස්සා’’තිආදීසු(ම.නි.1.24) පහානං.‘‘දුක්ෙස්සපීළනට්යඨො සඞ්ෙතට්යඨො

සන්තාපට්යඨො විපරිණාමට්යඨො අභිසමයට්යඨො’’තිආදීසු (පටි. ම. 3.1) 

පටියවයධො. ඉධ පනස්ස කායලො අත්යථො. යතන සංවච්ඡර-උතු-මාසඩ්ඪමාස-

රත්ති-දිව-පුබ්බණ්හ-මජ්ඣන්හික-සායන්හ- පඨමමජ්ඣිමපච්ඡිමයාම-

මුහුත්තාදීසුකාලප්පයභදභූයතසුසමයයසුඑකංසමයන්ති දීයපති. 

තත්ථ කිඤ්චාපි එයතසු සංවච්ඡරාදීසු සමයයසු යං යං සුත්තං යම්හි යම්හි

සංවච්ඡයරඋතුම්හිමායසපක්යෙරත්තිභාය දිවසභාය වාවුත්තං, සබ්බංතං

යථරස්ස සුවිදිතං සුවවත්ථාපිතං පඤ්ඤාය. යස්මා පන ‘‘එවං යම සුතං

අසුකසංවච්ඡයර අසුකඋතුම්හි අසුකමායස අසුකපක්යෙ අසුකරත්තිභාය  

අසුකදිවසභාය වා’’තිඑවංවුත්යතනසක්කාසුයෙනධායරතුංවාඋද්දිසිතුං

වා උද්දිසායපතුං වා, බහු ච වත්තබ්බං යහොති, තස්මා එයකයනව පයදන

තමත්ථංසයමොධායනත්වා ‘‘එකංසමය’’න්තිආහ. 

යය වා ඉයම  බ්යභොක්කන්තිසමයයො ජාතිසමයයො සංයව සමයයො 

අභිනික්ෙමනසමයයො දුක්කරකාරිකසමයයො මාරවිජයසමයයො

අභිසම්යබොධිසමයයො දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරසමයයො යදසනාසමයයො

පරිනිබ්බානසමයයොතිඑවමාදයයොභ වයතොයදවමනුස්යසසු අතිවියසුප්පකාසා

අයනකකාලප්පයභදා එව සමයා, යතසු සමයයසු යදසනාසමයසඞ්ොතං එකං

සමයන්තිදීයපති.යයොචායංඤාණකරුණාකිච්චසමයයසු අරුණාකිච්චසමයයො, 

අත්තහිතපරහිතපටිපත්තිසමයයසු පරහිතපටිපත්තිසමයයො, සන්නිපතිතානං 

කරණීයද්වයසමයයසු ධම්මිකථාසමයයො, යදසනාපටිපත්තිසමයයසු 

යදසනාසමයයො, යතසුපිසමයයසුඅඤ්ඤතරංසන්ධාය‘‘එකංසමය’’න්ති ආහ. 

කස්මා පයනත්ථ යථා අභිධම්යම ‘‘යස්මිං සමයයකාමාවචර’’න්ති ච ඉයතො

අඤ්යඤසු සුත්තපයදසු ‘‘යස්මිං සමයය, භික්ෙයව, භික්ඛු විවිච්යචව

කායමහී’’ති චභුම්මවචයනනනිද්යදයසොකයතො, විනයයච‘‘යතනසමයයන

බුද්යධො භ වා’’ති කරණවචයනන, තථා අකත්වා ‘‘එකං සමය’’න්ති

උපයයො වචනනිද්යදයසො කයතොති. තත්ථ තථා ඉධ ච අඤ්ඤථා 

අත්ථසම්භවයතො. තත්ථ හි අභිධම්යම ඉයතො අඤ්යඤසු සුත්තපයදසු ච

අධිකරණත්යථො භායවනභාවලක්ෙණත්යථො ච සම්භවති. අධිකරණඤ්හි

කාලත්යථො ච සමූහත්යථො ච සමයයො, තත්ථ වුත්තානං ඵස්සාදිධම්මානං

ෙණසමවායයහතුසඞ්ොතස්ස ච සමයස්ස භායවන යතසං භායවො ලක්ඛීයති, 

තස්මාතදත්ථයජොතනත්ථංතත්ථභුම්මවචනනිද්යදයසොකයතො. 
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විනයය ච යහතුඅත්යථො කරණත්යථො ච සම්භවති. යයො හි යසො 

සික්ොපදපඤ්ඤත්තිසමයයොසාරිපුත්තාදීහිපිදුබ්බිඤ්යඤයයයො, යතනසමයයන

යහතුභූයතන කරණභූයතන ච සික්ොපදානි පඤ්ඤාපයන්යතො

සික්ොපදපඤ්ඤත්තියහතුඤ්ච අයපක්ෙමායනො භ වා තත්ථ තත්ථ විහාසි, 

තස්මාතදත්ථයජොතනත්ථංතත්ථකරණවචයනනනිද්යදයසො කයතො. 

ඉධ පනඅඤ්ඤස්මිඤ්චඑවංජාතියක අච්චන්තසංයයො ත්යථොසම්භවති.යඤ්හි

සමයංභ වා ඉමං අඤ්ඤං වා සුත්තන්තං යදයසසි, අච්චන්තයමවතංසමයං

කරුණාවිහායරන විහාසි, තස්මා තදත්ථයජොතනත්ථං ඉධ 

උපයයො වචනනිද්යදයසොකයතොති. 

යතයනතංවුච්චති– 

‘‘තංතංඅත්ථමයපක්ඛිත්වා, භුම්යමනකරයණනච; 

අඤ්ඤත්රසමයයොවුත්යතො, උපයයොය නයසොඉධා’’ති. 

යපොරාණා පනවණ්ණයන්ති–‘‘තස්මිංසමයය’’ති වා–‘‘යතනසමයයනා’’ති

වා – ‘‘එකං සමය’’න්ති වා අභිලාපමත්තයභයදො එස, සබ්බත්ථ භුම්මයමව

අත්යථොති.තස්මා ‘‘එකංසමය’’න්ති වුත්යතපි ‘‘එකස්මිංසමයය’’තිඅත්යථො

යවදිතබ්යබො. 

භ වාති  රු.  රුඤ්හි යලොයක ‘‘භ වා’’ති වදන්ති. අයඤ්ච

සබ්බගුණවිසිට්ඨතාය සබ්බසත්තානං  රු, තස්මා ‘‘භ වා’’ති යවදිතබ්යබො.

යපොරායණහිපිවුත්තං– 

‘‘භ වාතිවචනංයසට්ඨං, භ වාතිවචනමුත්තමං; 

 රු ාරවයුත්යතොයසො, භ වායතනවුච්චතී’’ති. 

අපිච– 

‘‘භා යවාභග් වායුත්යතො, භය හිචවිභත්තවා; 

භත්තවාවන්ත මයනො, භයවසුභ වාතයතො’’ති.– 

ඉමිස්සා ාථායවයසනස්සපදස්සවිත්ථාරයතොඅත්යථොයවදිතබ්යබො. යසොච 

විසුද්ධිමග්ය  බුද්ධානුස්සතිනිද්යදයස වුත්යතොයයව. 

එත්තාවතායචත්ථ එවංයමසුතන්තිවචයනන යථාසුතංධම්මං දස්යසන්යතො

භ වයතො ධම්මසරීරං පච්චක්ෙං කයරොති. යතන – ‘‘නයිදං 
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අතික්කන්තසත්ථුකං පාවචනං, අයං යවො සත්ථා’’ති සත්ථු අදස්සයනන

උක්කණ්ඨිතංජනං සමස්සායසති. 

එකං සමෙං භ වාති වචයනන තස්මිං සමයය භ වයතො අවිජ්ජමානභාවං

දස්යසන්යතො රූපකායපරිනිබ්බානං සායධති. යතන ‘‘එවංවිධස්ස නාම

අරියධම්මස්සයදසයකොදසබලධයරොවජිරසඞ්ඝාතසමානකායයො, යසොපිභ වා 

පරිනිබ්බුයතො, යකනඅඤ්යඤනජීවියතආසා ජයනතබ්බා’’ති ජීවිතමදමත්තං

ජනංසංයවයජති, සද්ධම්යමචස්සඋස්සාහංජයනති. 

එවන්ති ච භණන්යතො යදසනාසම්පත්තිං නිද්දිසති. යම සුතන්ති

සාවකසම්පත්තිං. එකංසමෙන්තිකාලසම්පත්තිං. භ වාති යදසකසම්පත්තිං. 

උක්කට්ඨාෙංවිහරතීතිඑත්ථඋක්කාති දීපිකා, තඤ්චන රං ‘‘මඞ් ලදිවයසො

සුෙයණොසුනක්ෙත්තං මා අතික්කමී’’තිරත්තිම්පිඋක්කාසුඨිතාසුමාපිතත්තා

උක්කට්ඨාති වුච්චති. දණ්ඩදීපිකාසු ජායලත්වා ධාරීයමානාසු මාපිතත්තාති

වුත්තං යහොති, තස්සං උක්කට්ඨාෙං. සමීපත්යථයචතංභුම්මවචනං. විහරතීති

අවියසයසන ඉරියාපථදිබ්බබ්රහ්මඅරියවිහායරසු 

අඤ්ඤතරවිහාරසමඞ්ගිපරිදීපනයමතං. ඉධ පන 

ඨාන මනනිසින්නසයනප්පයභයදසු රියාපයථසු

අඤ්ඤතරඉරියාපථසමායයො පරිදීපනං. යතන ඨියතොපි  ච්ඡන්යතොපි

නිසින්යනොපිසයායනොපිභ වාවිහරතිච්යචවයවදිතබ්යබො.යසොහිභ වාඑකං 

ඉරියාපථබාධනං අඤ්යඤන ඉරියාපයථන විච්ඡින්දිත්වා අපරිපතන්තං

අත්තභාවංහරති පවත්යතති, තස්මාවිහරතීතිවුච්චති. 

සුභ වයනතිඑත්ථසුභ ත්තා සුභ ං, සුන්දරසිරිකත්තාසුන්දරකාමත්තාචාති

වුත්තංයහොති. තස්සහිවනස්සසිරිසම්පත්තියාමනුස්සාඅන්නපානාදීනිආදාය

දිවසං තත්යථව ඡණසමජ්ජඋස්සයව කයරොන්තා යභො සුෙං අනුයභොන්ති, 

සුන්දරසුන්දයරයචත්ථකායම පත්යථන්ති‘‘පුත්තංලභාම, ධීතරංලභාමා’’ති, 

යතසංතංතයථවයහොති, එවංතං සුන්දරසිරිකත්තාසුන්දරකාමත්තාච සුභ ං. 

අපිච බහුජනකන්තතායපි සුභ ං. වනයතීති වනං, අත්තසම්පදාය සත්තානං

භත්තිංකායරති, අත්තනිසියනහංඋප්පායදතීතිඅත්යථො.වනුයතඉතිවා වනං, 

නානාවිධකුසුම- න්ධසම්යමොදමත්තයකොකිලාදිවිහඞ් මාභිරුයතහි 

මන්දමාලුතචලිතරුක්ෙසාොවිටපපල්ලවපලායසහිච‘‘එථමංපරිභුඤ්ජථා’’ති

සබ්බපාණියනො යාචති වියාති අත්යථො. සුභ ඤ්ච තං වනඤ්චාති සුභ වනං. 

තස්මිං සුභ වයන. වනඤ්ච නාම යරොපිමං, සයංජාතන්ති දුවිධං. තත්ථ

යවළුවනයජතවනාදීනි යරොපිමානි. අන්ධවනමහාවනඅඤ්ජනවනාදීනි සයං

ජාතානි.ඉදම්පිසයංජාතන්තියවදිතබ්බං. 
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පටුන 

සාලරාජමූයලති එත්ථ සාලරුක්යෙොපි සායලොති වුච්චති. යථාහ ‘‘යසයයථාපි, 

භික්ෙයව,  ාමස්ස වා නි මස්ස වා අවිදූයර මහන්තං සාලවනං, තඤ්චස්ස

එළණ්යඩහිසඤ්ඡන්න’’න්ති(ම.නි.1.225) ‘‘අන්තයරන යමකසාලාන’’න්ති

ච(දී.නි.2.195) වනප්පතියජට්ඨකරුක්යෙොපි.යථාහ– 

‘‘තයවවයදවවිජියත, තයවවුයයානභූමියා; 

උජුවංසාමහාසාලා, නීයලොභාසාමයනොරමා’’ති.(ජා.2.19.4); 

යයො යකොචි රුක්යෙොපි. යථාහ ‘‘අථ යෙො තං, භික්ෙයව, මාලුවබීජං

අඤ්ඤතරස්මිං සාලමූයල නිපයතයයා’’ති (ම. නි. 1.469). ඉධ පන

වනප්පතියජට්ඨකරුක්යෙො අධිප්යපයතො. රාජසද්යදො පනස්ස තයමව 

යජට්ඨකභාවං සායධති. යථාහ ‘‘සුප්පතිට්ඨිතස්ස යෙො බ්රාහ්මණ ධම්මික 

නියරොධරාජස්සා’’ති(අ.නි.6.54). තත්ථද්යවධාසමායසො, සාලානංරාජාතිපි 

සාලරාජා, සායලො ච යසො යජට්ඨකට්යඨන රාජා ච ඉතිපි සාලරාජා. මූලන්ති

සමීපං. අයඤ්හි මූලසද්යදො, ‘‘මූලානි උද්ධයරයය, අන්තමයසො

උසිරනාළිමත්තානිපී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.195) මූලමූයල දිස්සති. ‘‘යලොයභො

අකුසලමූල’’න්තිආදීසු (දී. නි. 3.305) අසාධාරණයහතුම්හි. ‘‘යාව 

මජ්ඣන්හියක කායල ඡායා ඵරති, නිවායත පණ්ණානි පතන්ති, එත්තාවතා 

රුක්ෙමූල’’න්තිආදීසු සමීයප. ඉධ පන සමීයප අධිප්යපයතො, තස්මා

සාලරාජස්සසමීයපති එවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

තත්ථ සියා – යදි තාව භ වා උක්කට්ඨායං විහරති, ‘‘සුභ වයන 

සාලරාජමූයල’’ති න වත්තබ්බං, අථ තත්ථ විහරති, ‘‘උක්කට්ඨාය’’න්ති න

වත්තබ්බං, නහිසක්කාඋභයත්ථඑකංසමයං විහරිතුන්ති.නයෙො පයනතං

එවංදට්ඨබ්බං. 

නනු අයවොචුම්හ ‘‘සමීපත්යථ යචතං භුම්මවචන’’න්ති. තස්මා යථා 

 ඞ් ායමුනාදීනං සමීයප ය ොයූථානි චරන්තානි ‘‘ ඞ් ාය චරන්ති, යමුනාය

චරන්තී’’ති වුච්චන්ති, එවමිධාපි යදිදං උක්කට්ඨාය සමීයප සුභ වනං

සාලරාජමූලං, තත්ථ විහරන්යතො වුච්චති ‘‘උක්කට්ඨායං විහරති සුභ වයන

සාලරාජමූයල’’ති. ය ොචර ාමනිදස්සනත්ථඤ්හිස්ස උක්කට්ඨාවචනං, 

පබ්බජිතානුරූපනිවාසට්ඨානනිදස්සනත්ථංයසසවචනං. 

තත්ථ උක්කට්ඨාකිත්තයනන ආයස්මා ආනන්යදො භ වයතො 

 හට්ඨානුග් හකරණං දස්යසති, සුභ වනාදිකිත්තයනන

පබ්බජිතානුග් හකරණං. තථා පුරියමන පච්චයග් හණයතො

අත්තකිලමථානුයයො විවජ්ජනං, පච්ඡියමන වත්ථුකාමප්පහානයතො 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 
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පටුන 

කාමසුෙල්ලිකානුයයො විවජ්ජනුපායදස්සනං. පුරියමන ච

ධම්මයදසනාභියයො ං, පච්ඡියමන වියවකාධිමුත්තිං. පුරියමන කරුණාය

උප මනං, පච්ඡියමන පඤ්ඤාය අප මනං. පුරියමන සත්තානං

හිතසුෙනිප්ඵාදනාධිමුත්තතං, පච්ඡියමන පරහිතසුෙකරයණ නිරුපයලපනං.

පුරියමන ධම්මිකසුොපරිච්චා නිමිත්තං ඵාසුවිහාරං, පච්ඡියමන 

උත්තරිමනුස්සධම්මානුයයො නිමිත්තං. පුරියමනමනුස්සානං උපකාරබහුලතං, 

පච්ඡියමන යදවානං. පුරියමන යලොයක ජාතස්ස යලොයක සංවඩ්ඪභාවං, 

පච්ඡියමන යලොයකන අනුපලිත්තතං. පුරියමන ‘‘එකපුග් යලො, භික්ෙයව, 

යලොයක උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති බහුජනහිතාය බහුජනසුොය

යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුොය යදවමනුස්සානං. කතයමො

එකපුග් යලො, තථා යතොඅරහංසම්මාසම්බුද්යධො’’ති(අ.නි.1.170) වචනයතො

යදත්ථං භ වා උප්පන්යනො, තදත්ථපරිනිප්ඵාදනං, පච්ඡියමන යත්ථ

උප්පන්යනො, තදනුරූපවිහාරං. භ වා හි පඨමං ලුම්බිනිවයන, දුතියං

යබොධිමණ්යඩති යලොකියයලොකුත්තරාය උප්පත්තියා වයනයයව උප්පන්යනො, 

යතනස්සවයනයයවවිහාරංදස්යසතීතිඑවමාදිනා නයයයනත්ථඅත්ථයයොජනා

යවදිතබ්බා. 

තත්රාති යදසකාලපරිදීපනං. තඤ්හි යං සමයං විහරති, තත්ර සමයය. යස්මිඤ්ච

සාලරාජමූයල විහරති, තත්ර සාලරාජමූයලති දීයපති. භාසිතබ්බයුත්යත වා

යදසකායල දීයපති. න හි භ වා අයුත්යත යදයස කායල වා ධම්මං භාසති.

‘‘අකායලො යෙො තාව බාහියා’’ති (උදා. 10) ආදියචත්ථ සාධකං. ය ොති

පදපූරණමත්යත අවධාරයණ ආදිකාලත්යථ වා නිපායතො. භ වාති

යලොක රුදීපනං. භික්ඛූති කථාසවනයුත්තපුග් ලවචනං. අපියචත්ථ, 

‘‘භික්ෙයකොතිභික්ඛු, භික්ොචරියං අජ්ඣුප යතොතිභික්ඛූ’’තිආදිනා(පාරා.45) 

නයයනවචනත්යථොයවදිතබ්යබො. ආමන්යතසීතිආලපිඅභාසිසම්යබොයධසීති

අයයමත්ථ අත්යථො. අඤ්ඤත්ර පන ඤාපයනපි යහොති. යථාහ ‘‘ආමන්තයාමි

යවො, භික්ෙයව, පටියවදයාමි යවො, භික්ෙයව’’ති.පක්යකොසයනපි.යථාහ‘‘එහි

ත්වංභික්ඛුමමවචයනනසාරිපුත්තං ආමන්යතහී’’ති(අ.නි.9.11). 

භික් යවොතිආමන්තනාකාරදීපනං.තඤ්ච භික්ෙනසීලතාදිගුණයයො සිද්ධත්තා

වුත්තං. භික්ෙනසීලතාගුණයුත්යතොපි හි භික්ඛු භික්ෙනධම්මතාගුණයුත්යතොපි.

භික්ෙයන සාධුකාරිතාගුණයුත්යතොපීති සද්දවිදූ මඤ්ඤන්ති. යතන ච යනසං 

භික්ෙනසීලතාදිගුණයයො සිද්යධන වචයනන හීනාධිකජනයසවිතං වුත්තිං

පකායසන්යතො උද්ධතදීනභාවනිග් හං කයරොති. භික්ෙයවොති ඉමිනා ච 

කරුණාවිප්ඵාරයසොම්මහදයනයනනිපාතපුබ්බඞ් යමන වචයනන යත

අත්තයනොමුොභිමුයෙකයරොති. යතයනවචකයථතුකමයතාදීපයකනවචයනන
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යනසං යසොතුකමයතං ජයනති. යතයනව ච සම්යබොධනට්යඨන සාධුකං

සවනමනසිකායරපි යන නියයොයජති. සාධුකසවනමනසිකාරායත්තා හි 

සාසනසම්පත්ති. 

අපයරසුපියදවමනුස්යසසුවිජ්ජමායනසුකස්මාභික්ඛූයයව ආමන්යතසීතියච.

යජට්ඨයසට්ඨාසන්නසදාසන්නිහිතභාවයතො. සබ්බපරිසසාධාරණා හි භ වයතො 

ධම්මයදසනා. පරිසාය ච යජට්ඨා භික්ඛූ, පඨමුප්පන්නත්තා. යසට්ඨා, 

අන ාරියභාවං ආදිං කත්වා සත්ථුචරියානුවිධායකත්තා

සකලසාසනපටිග් ාහකත්තා ච. ආසන්නා, තත්ථ නිසින්යනසු

සත්ථුසන්තිකත්තා. සදාසන්නිහිතා, සත්ථුසන්තිකාවචරත්තාති. අපිච යත 

ධම්මයදසනාය භාජනං, යථානුසිට්ඨං පටිපත්තිසබ්භාවයතො. වියසසයතො ච

එකච්යචභික්ඛූයයව සන්ධායඅයංයදසනාතිපියතඑවආමන්යතසි. 

තත්ථ සියා – කිමත්ථං පන භ වා ධම්මං යදයසන්යතො පඨමං භික්ඛූ 

ආමන්යතසි, න ධම්මයමව යදයසතීති. සතිජනනත්ථං. භික්ඛූ හි අඤ්ඤං

චින්යතන්තාපි වික්ඛිත්තචිත්තාපි ධම්මං පච්චයවක්ෙන්තාපි කම්මට්ඨානං

මනසිකයරොන්තාපි නිසින්නා යහොන්ති, යත අනාමන්යතත්වා ධම්යම

යදසියමායන–‘‘අයංයදසනාකින්නිදානා කිංපච්චයාකතමායඅට්ඨුප්පත්තියා

යදසිතා’’ති සල්ලක්යෙතුං අසක්යකොන්තා දුග් හිතං වා  ණ්යහයයං, න වා

 ණ්යහයයං.යතනයනසංසතිජනනත්ථංභ වාපඨමං ආමන්යතත්වාපච්ඡා

ධම්මංයදයසති. 

භදන්යතති  ාරවවචනයමතං, සත්ථුයනො පටිවචනදානං වා, අපියචත්ථ

භික්ෙයවොති වදමායනො භ වා යත භික්ඛූ ආලපති. භදන්යතති වදමානා යත

භ වන්තං පච්චාලපන්ති. තථා භික්ෙයවොති භ වා ආභාසති. භදන්යතති යත

පච්චාභාසන්ති. භික්ෙයවොති පටිවචනං දායපති, භදන්යතතිපටිවචනං යදන්ති. 

යත භික්ඛූති යය භ වා ආමන්යතසි. භ වයතො පච්චස්යසොසුන්ති භ වයතො

ආමන්තනං පටිඅස්යසොසුං, අභිමුො හුත්වා සුණිංසු සම්පටිච්ඡිංසු

පටිග් යහසුන්ති අත්යථො. භ වා එතදයවොචාති භ වා එතං ඉදානි වත්තබ්බං

සකලංසුත්තංඅයවොච. 

එත්තාවතා ච යං ආයස්මතා ආනන්යදන 

කමලකුවලයුජ්ජලවිමලසාදුරසසලිලාය යපොක්ෙරණියා සුොවතරණත්ථං 

නිම්මලසිලාතලරචනවිලාසයසොභිතරතනයසොපානං 

විප්පකිණ්ණමුත්තාතලසදිසවාලිකාකිණ්ණපණ්ඩරභූමිභා ං තිත්ථං විය

සුවිභත්තභිත්තිවිචිත්රයවදිකාපරික්ඛිත්තස්ස නක්ෙත්තපථං ඵුසිතුකාමතාය විය, 

විජම්භිතසමුස්සයස්ස පාසාදවරස්ස සුොයරොහණත්ථං දන්තමය-
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සණ්හමුදුඵලක-කඤ්චනලතාවිනද්ධ- මණි ණප්පභාසමුදයුජ්ජලයසොභං

යසොපානං විය, 

සුවණ්ණවලයානූපුරාදිසඞ්ඝට්ටනසද්දසම්මිස්සිතකථිතහසිතමධුරස්සරය හජන

විචරිතස්ස උළාරඉස්සරියවිභවයසොභිතස්ස මහාඝරස්ස සුෙප්පයවසනත්ථං 

සුවණ්ණරජතමණිමුත්තාපවාළාදිජුතිවිස්සරවිජ්යජොතිත-

සුප්පතිට්ඨිතවිසාලද්වාරබාහං මහාද්වාරං විය ච අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නස්ස

බුද්ධානං යදසනාඤාණ ම්භීරභාවසංසූචකස්ස ඉමස්ස සුත්තස්ස

සුොව ාහණත්ථං කාලයදසයදසකවත්ථුපරිසාපයදසපටිමණ්ඩිතං නිදානං

භාසිතං, තස්සඅත්ථවණ්ණනා සමත්තා. 

සුත්තනික්යෙපවණ්ණනා 

ඉදානි‘‘සබ්බධම්මමූලපරියායංයවො’’තිආදිනානයයනභ වතා නික්ඛිත්තස්ස

සුත්තස්ස වණ්ණනාය ඔකායසො අනුප්පත්යතො. සා පයනසා සුත්තවණ්ණනා 

යස්මා සුත්තනික්යෙපං විචායරත්වා වුච්චමානා පාකටා යහොති, තස්මා

සුත්තනික්යෙපං තාව විචාරයිස්සාම. චත්තායරො හි සුත්තනික්යෙපා

අත්තජ්ඣාසයයොපරජ්ඣාසයයො පුච්ඡාවසියකොඅට්ඨුප්පත්තියකොති. 

තත්ථ යානි සුත්තානි භ වා පයරහි අනජ්ඣිට්යඨො යකවලං අත්තයනො

අජ්ඣාසයයයනව කයථසි. යසයයථිදං, ආකඞ්යෙයයසුත්තං, වත්ථසුත්තං, 

මහාසතිපට්ඨානසුත්තං, මහාසළායතනවිභඞ් සුත්තං, අරියවංසසුත්තං, 

සම්මප්පධානසුත්තන්තහාරයකො, 

ඉද්ධිපාදඉන්ද්රියබලයබොජ්ඣඞ් මග් ඞ් සුත්තන්තහාරයකොතිඑවමාදීනි.යතසං 

අත්තජ්ඣාසයයොනික්යෙයපො. 

යානි පන ‘‘පරිපක්කා යෙො රාහුලස්ස විමුත්තිපරිපාචනීයා ධම්මා, යංනූනාහං

රාහුලංඋත්තරිආසවානංෙයයවියනයය’’න්ති (සං.නි.4.121) එවං පයරසං 

අජ්ඣාසයං ෙන්තිං මනං අභිනීහාරං බුජ්ඣනභාවඤ්ච අයවක්ඛිත්වා 

පරජ්ඣාසයවයසන කථිතානි. යසයයථිදං, චූළරාහුයලොවාදසුත්තං, 

මහාරාහුයලොවාදසුත්තං, ධම්මචක්කප්පවත්තනං, ධාතුවිභඞ් සුත්තන්ති

එවමාදීනි.යතසංපරජ්ඣාසයයො නික්යෙයපො. 

භ වන්තං පන උපසඞ්කමිත්වා චතස්යසො පරිසා චත්තායරො වණ්ණා නා ා

සුපණ්ණා  න්ධබ්බා අසුරා යක්ො මහාරාජායනො තාවතිංසාදයයො යදවා 

මහාබ්රහ්මාතිඑවමාදයයො‘‘යබොජ්ඣඞ් ායබොජ්ඣඞ් ා’’ති, භන්යත, වුච්චන්ති. 

‘‘නීවරණා නීවරණා’’ති, භන්යත, වුච්චන්ති. ඉයම නු යෙො, භන්යත, 

පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා. ‘‘කිං සූධ විත්තං පුරිසස්ස යසට්ඨ’’න්තිආදිනා (සු.නි. 

183) නයයන පඤ්හං පුච්ඡන්ති. එවං පුට්යඨන භ වතා යානි කථිතානි 
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යබොජ්ඣඞ් සංයුත්තාදීනි. යානි වා පනඤ්ඤානිපි යදවතාසංයුත්ත-

මාරසංයුත්ත-බ්රහ්මසංයුත්ත-සක්කපඤ්හ-චූළයවදල්ල-මහායවදල්ල-

සාමඤ්ඤඵල- ආළවක-සූචියලොම-ෙරයලොමසුත්තාදීනි, යතසං පුච්ඡාවසියකො

නික්යෙයපො. 

යානිපයනතානිඋප්පන්නංකාරණංපටිච්චකථිතානි.යසයයථිදං, ධම්මදායාදං

චූළසීහනාදං චන්දූපමං පුත්තමංසූපමං දාරුක්ෙන්ධූපමං අග්ගික්ෙන්ධූපමං

යඵණපිණ්ඩූපමං පාරිච්ඡත්තකූපමන්ති එවමාදීනි. යතසං අට්ඨුප්පත්තියකො

නික්යෙයපො. 

එවමියමසුචතූසුනික්යෙයපසුඉමස්සසුත්තස්සඅට්ඨුප්පත්තියකො නික්යෙයපො.

අට්ඨුප්පත්තියඤ්හි ඉදං භ වතා නික්ඛිත්තං. කතරාය අට්ඨුප්පත්තියා? 

පරියත්තිං නිස්සාය උප්පන්යන මායන. පඤ්චසතා කිර බ්රාහ්මණා තිණ්ණං

යවදානං පාරගූ අපරභාය  භ වයතො ධම්මයදසනං සුත්වා කායමසු ආදීනවං

යනක්ෙම්යම ච ආනිසංසං සම්පස්සමානා භ වයතො සන්තියක පබ්බජිත්වා

නචිරස්යසව සබ්බං බුද්ධවචනං උග් ණ්හිත්වා පරියත්තිං නිස්සාය මානං

උප්පායදසුං ‘‘යංයංභ වාකයථති, තංතං මයංඛිප්පයමවජානාම, භ වාහි

තීණිලිඞ් ානි චත්තාරිපදානි සත්තවිභත්තියයොමුඤ්චිත්වා නකිඤ්චිකයථති, 

එවං කථියත ච අම්හාකං  ණ්ඨිපදං නාම නත්ථී’’ති. යත භ වති අ ාරවා

හුත්වා තයතො පට්ඨාය භ වයතො උපට්ඨානම්පි ධම්මස්සවනම්පි අභිණ්හං න

 ච්ඡන්ති.භ වායතසංතංචිත්තචාරං ඤත්වා‘‘අභබ්බාඉයමඉමංමානඛිලං

අනුපහච්ච මග් ං වා ඵලං වා සච්ඡිකාතු’’න්ති යතසං සුතපරියත්තිංනිස්සාය

උප්පන්නං මානං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා යදසනාකුසයලො භ වා

මානභඤ්ජනත්ථං සබ්බධම්මමූලපරිොෙන්තියදසනං ආරභි. 

තත්ථ සබ්බධම්මමූලපරිොෙන්ති සබ්යබසං ධම්මානං මූලපරියායං.

සබ්යබසන්ති අනවයසසානං. අනවයසසවාචයකො හි අයං සබ්බ-සද්යදො. යසො

යයන යයන සම්බන්ධං  ච්ඡති, තස්ස තස්ස අනවයසසතං දීයපති. යථා, 

‘‘සබ්බං රූපං අනිච්චං සබ්බා යවදනා අනිච්චා සබ්බසක්කායපරියාපන්යනසු 

ධම්යමසූ’’ති. ධම්ම-සද්යදො පනායං පරියත්ති-සච්ච-සමාධි-පඤ්ඤා-පකති-

සභාවසුඤ්ඤතා-පුඤ්ඤාපත්ති-යඤයයාදීසු දිස්සති. ‘‘ඉධ භික්ඛු ධම්මං

පරියාපුණාති සුත්තං ය යය’’න්තිආදීසු (අ. නි. 5.73) හි ධම්මසද්යදො

පරියත්තියං වත්තති. ‘‘දිට්ඨධම්යමො විදිතධම්යමො’’තිආදීසු (දී. නි. 1.299) 

සච්යචසු.‘‘එවංධම්මායතභ වන්යතො’’තිආදීසුසමාධිම්හි. 

‘‘යස්යසයතචතුයරොධම්මා, වානරින්දයථාතව; 

සච්චංධම්යමොධිතිචාය ො, දිට්ඨංයසොඅතිවත්තතී’’ති.– 
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ආදීසු(ජා.1.1.57) පඤ්ඤාය. 

‘‘ජාතිධම්මා ජරාධම්මා, අයථො මරණධම්මියනො’’තිආදීසු පකතියං. ‘‘කුසලා

ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. ස. 1.තිකමාතිකා) සභායව. ‘‘තස්මිං යෙො පන සමයය

ධම්මා යහොන්තී’’තිආදීසු (ධ. ස. 121) සුඤ්ඤතායං. ‘‘ධම්යමො සුචිණ්යණො

සුෙමාවහාතී’’තිආදීසු (ජා. 1.10.102) පුඤ්යඤ. ‘‘ද්යව අනියතා

ධම්මා’’තිආදීසු (පාරා. 443) ආපත්තියං. ‘‘සබ්යබ ධම්මා සබ්බාකායරන

බුද්ධස්ස භ වයතො ඤාණමුයෙ ආපාථං ආ ච්ඡන්තී’’තිආදීසු යඤයයය. ඉධ

පනායං සභායව වත්තති. තත්රායං වචනත්යථො – අත්තයනො ලක්ෙණං

ධායරන්තීති ධම්මා. මූල-සද්යදො විත්ථාරියතො එව. ඉධ පනායං 

අසාධාරණයහතුම්හිදට්ඨබ්යබො. 

පරිොෙසද්යදො ‘‘මධුපිණ්ඩිකපරියායයොතිනංධායරහී’’තිආදීසු (ම.නි.1.205) 

යදසනායංවත්තති.‘‘අත්ථිඛ්යවසබ්රාහ්මණ, පරියායයො, යයනමංපරියායයන

සම්මා වදමායනොවයදයයඅකිරියවායදොසමයණොය ොතයමො’’තිආදීසු(පාරා.3) 

කාරයණ. ‘‘කස්ස නු යෙො, ආනන්ද, අජ්ජ පරියායයො භික්ඛුනියයො

ඔවදිතු’’න්තිආදීසු (ම. නි. 3.398) වායර. ඉධ පන කාරයණපි යදසනායම්පි

වත්තති. තස්මා ‘‘සබ්බධම්මමූලපරියාය’’න්ති එත්ථ සබ්යබසං ධම්මානං

අසාධාරණයහතුසඤ්ඤිතං කාරණන්ති වා සබ්යබසං ධම්මානං

කාරණයදසනන්ති වා එවං අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යනයයත්ථත්තා චස්ස

සුත්තස්ස, න චතුභූමකාපි සභාවධම්මා සබ්බධම්මාති යවදිතබ්බා.

සක්කායපරියාපන්නා පන යතභූමකා ධම්මාව අනවයසසයතො යවදිතබ්බා, 

අයයමත්ථඅධිප්පායයොති. 

යවොති අයං යවො-සද්යදො 

පච්චත්තඋපයයො කරණසම්පදානසාමිවචනපදපූරයණසු දිස්සති. ‘‘කච්චි පන

යවො, අනුරුද්ධා, සමග් ාසම්යමොදමානා’’තිආදීසු(ම.නි.1.326) හිපච්චත්යත

දිස්සති. ‘‘ ච්ඡථ, භික්ෙයව, පණායමමි යවො’’තිආදීසු (ම. නි. 2.157) 

උපයයොය . ‘‘න යවො මම සන්තියක වත්ථබ්බ’’න්තිආදීසු (ම. නි. 2.157) 

කරයණ. ‘‘වනපත්ථපරියායං යවො, භික්ෙයව, යදයසස්සාමී’’තිආදීසු (ම. නි.

1.190) සම්පදායන. ‘‘සබ්යබසං යවො, සාරිපුත්ත, සුභාසිත’’න්තිආදීසු (ම. නි.

1.345) සාමිවචයන. ‘‘යයහියවොඅරියා පරිසුද්ධකායකම්මන්තා’’තිආදීසු (ම.

නි.1.35) පදපූරණමත්යත.ඉධපනායංසම්පදායන දට්ඨබ්යබො. 

භික් යවති පතිස්සයවන අභිමුඛීභූතානං පුනාලපනං. යදයසස්සාමීති

යදසනාපටිජානනං. ඉදං වුත්තං යහොති, භික්ෙයව, සබ්බධම්මානං මූලකාරණං

තුම්හාකං යදයසස්සාමි, දුතියයන නයයන කාරණයදසනං තුම්හාකං
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යදයසස්සාමීති. තංසුණාථාතිතමත්ථංතංකාරණංතං යදසනංමයාවුච්චමානං

සුණාථ. සාධුකං මනසි කයරොථාති එත්ථ පන සාධුකං සාධූති එකත්ථයමතං.

අයඤ්ච සාධු සද්යදො ආයාචනසම්පටිච්ඡනසම්පහංසනසුන්දරදළ්හීකම්මාදීසු

දිස්සති. ‘‘සාධුයමභන්යත භ වා, සංඛිත්යතනධම්මංයදයසතූ’’තිආදීසු(සං.

නි. 4.95) හිආයාචයන දිස්සති. ‘‘සාධු, භන්යතතියෙො යසො භික්ඛුභ වයතො

භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා’’තිආදීසු (ම. නි. 3.86) සම්පටිච්ඡයන.

‘‘සාධු, සාධුසාරිපුත්තා’’තිආදීසු(දී.නි.3.349) සම්පහංසයන. 

‘‘සාධුධම්මරුචීරාජා, සාධුපඤ්ඤාණවානයරො; 

සාධුමිත්තානමද්දුබ්යභො, පාපස්සාකරණංසුෙ’’න්ති. 

ආදීසු(ජා.2.18.101) සුන්දයර.‘‘යතනහි, බ්රාහ්මණ, සාධුකං සුණාහී’’තිආදීසු

(අ. නි. 5.192) සාධුකසද්යදොයයව දළ්හීකම්යම, ආණත්තියන්තිපි වුච්චති.

ඉධාපි අයං එත්යථව දළ්හීකම්යම ච ආණත්තියඤ්ච අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

සුන්දරත්යථපි වත්තති. දළ්හීකරණත්යථන හි දළ්හමිමං ධම්මං සුණාථ

සුග් හිතං  ණ්හන්තා. ආණත්තිඅත්යථන මම ආණත්තියා සුණාථ.

සුන්දරත්යථනසුන්දරමිමංභද්දකං ධම්මංසුණාථාතිඑවංදීපිතංයහොති. 

මනසි කයරොථාති ආවජ්යජථ, සමන්නාහරථාති අත්යථො, අවික්ඛිත්තචිත්තා 

හුත්වා නිසායමථ චිත්යත කයරොථාති අධිප්පායයො. ඉදායනත්ථ තං සුණාථාති

යසොතින්ද්රියවික්යෙපවාරණයමතං. සාධුකං මනසි කයරොථාති මනසිකායර 

දළ්හීකම්මනියයොජයනන මනින්ද්රියවික්යෙපවාරණං. පුරිමඤ්යචත්ථ 

බයඤ්ජනවිපල්ලාසග් ාහවාරණං, පච්ඡිමං අත්ථවිපල්ලාසග් ාහවාරණං.

පුරියමන ච ධම්මස්සවයන නියයොයජති, පච්ඡියමන සුතානං ධම්මානං

ධාරණූපපරික්ොදීසු. පුරියමන ච සබයඤ්ජයනො අයං ධම්යමො, තස්මා

සවනීයයොති දීයපති. පච්ඡියමන සාත්යථො, තස්මා මනසි කාතබ්යබොති.

සාධුකපදං වා උභයපයදහි යයොයජත්වා යස්මා අයං ධම්යමො ධම්ම ම්භීයරො 

යදසනා ම්භීයරො ච, තස්මා සුණාථ සාධුකං, යස්මා අත්ථ ම්භීයරො

පටියවධ ම්භීයරො ච, තස්මා සාධුකං මනසි කයරොථාති එවං යයොජනා

යවදිතබ්බා. 

භාසිස්සාමීති යදයසස්සාමි. ‘‘තං සුණාථා’’ති එත්ථ පටිඤ්ඤාතං යදසනං න

සංඛිත්තයතොවයදයසස්සාමි, අපිචයෙො විත්ථාරයතොපිනංභාසිස්සාමීතිවුත්තං

යහොති, සඞ්යෙපවිත්ථාරවාචකානිහිඑතානි පදානි.යථාහවඞ්ගීසත්යථයරො– 

‘‘සංඛිත්යතනපි යදයසති, විත්ථායරනපි භාසති; 

සාළිකායිවනිග්යඝොයසො, පටිභානංඋදීරයී’’ති.(සං.නි.1.214); 
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එවං වුත්යත උස්සාහජාතා හුත්වා එවං භන්යතති ය ො යත භික්ඛූ භ වයතො

පච්චස්යසොසුං සත්ථුවචනං සම්පටිච්ඡිංසු, පටිග් යහසුන්තිවුත්තංයහොති.අථ

යනසං භ වා එතදයවොච එතංඉදානිවත්තබ්බං ඉධභික් යවොතිආදිකං සකලං

සුත්තංඅයවොච.තත්ථ ඉධාතියදසාපයදයසනිපායතො.ස්වායං කත්ථචියලොකං

උපාදාය වුච්චති. යථාහ – ‘‘ඉධ තථා යතො යලොයක උප්පජ්ජතී’’ති (දී. නි. 

1.190). කත්ථචිසාසනං.යථාහ – ‘‘ඉයධව, භික්ෙයව, සමයණො, ඉධදුතියයො

සමයණො’’ති(අ.නි. 4.241). කත්ථචිඔකාසං.යථාහ– 

‘‘ඉයධවතිට්ඨමානස්ස, යදවභූතස්සයමසයතො; 

පුනරායුචයමලද්යධො, එවංජානාහිමාරිසා’’ති.(දී.නි. 2.369); 

කත්ථචි පදපූරණමත්තයමව. යථාහ ‘‘ඉධාහං – භික්ෙයව, භුත්තාවී අස්සං

පවාරියතො’’ති(ම.නි.1.30). ඉධපනයලොකංඋපාදාය වුත්යතොතියවදිතබ්යබො. 

2. භික් යවති යථාපටිඤ්ඤාතං යදසනං යදයසතුං පුන භික්ඛූ ආලපති.

උභයයනාපි, භික්ෙයව, ඉමස්මිං යලොයකති වුත්තං යහොති. අස්සුතවා

පුථුජ්ජයනොතිඑත්ථපනආ මාධි මාභාවායඤයයයො අස්සුතවාඉති.යස්සහි

ෙන්ධධාතුආයතනසච්චපච්චයාකාරසතිපට්ඨානාදීසු 

උග් හපරිපුච්ඡාවිනිච්ඡයරහිතත්තා මඤ්ඤනාපටියසධයකො යනව ආ යමො, 

පටිපත්තියා අධි න්තබ්බස්ස අනධි තත්තා යනව අධි යමො අත්ථි. යසො

ආ මාධි මාභාවායඤයයයො අස්සුතවාඉති.ස්වායං– 

පුථූනංජනනාදීහි, කාරයණහිපුථුජ්ජයනො; 

පුථුජ්ජනන්යතො ධත්තා, පුථුවායංජයනොඉති. 

යසො හි පුථූනං නානප්පකාරානං කියලසාදීනං ජනනාදීහි කාරයණහි 

පුථුජ්ජයනො. යථාහ – පුථු කියලයස ජයනන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු 

අවිහතසක්කායදිට්ඨිකාති පුථුජ්ජනා, පුථු සත්ථාරානං මුෙමුල්යලොකිකාති

පුථුජ්ජනා, පුථු සබ්බ තීහි අවුට්ඨිතාති පුථුජ්ජනා, පුථු නානාභිසඞ්ොයර

අභිසඞ්ෙයරොන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු නානාඔයඝහි වුය්හන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු

නානාසන්තායපහි සන්තප්පන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු නානාපරිළායහහි

පරිදය්හන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු පඤ්චසු කාමගුයණසු රත්තා ගිද්ධා  ධිතා 

මුච්ඡිතා අජ්යඣොසන්නා ලග් ා ලගිතා පලිබුද්ධාති පුථුජ්ජනා, පුථු පඤ්චහි

නීවරයණහිආවුටා නිවුතා ඔවුතාපිහිතාපටිච්ඡන්නාපටිකුජ්ජිතාතිපුථුජ්ජනාති 

(මහානි. 51). පුථූනං වා  ණනපථමතීතානං අරියධම්මපරම්මුොනං

නීචධම්මසමාචාරානං ජනානං අන්යතො ධත්තාපි පුථුජ්ජනා. පුථු වා අයං, 

විසුංයයව සඞ්ෙං  යතො, විසංසට්යඨො සීලසුතාදිගුණයුත්යතහි අරියයහි
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ජයනොතිපිපුථුජ්ජයනො.එවයමයතහි ‘‘අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො’’තිද්වීහිපිපයදහි

යයයත– 

දුයවපුථුජ්ජනාවුත්තා, බුද්යධනාදිච්චබන්ධුනා; 

අන්යධොපුථුජ්ජයනොඑයකො, කලයායණයකොපුථුජ්ජයනොති.– 

ද්යව පුථුජ්ජනාවුත්තා.යතසු අන්ධපුථුජ්ජයනොවුත්යතොයහොතීතියවදිතබ්යබො. 

අරිොනං අදස්සාවීතිආදීසු අරිොති ආරකත්තා කියලයසහි, අනයය 

නඉරියනයතො, අයයඉරියනයතො, සයදවයකනචයලොයකනඅරණීයයතොබුද්ධා

චපච්යචකබුද්ධාච බුද්ධසාවකාචවුච්චන්ති, බුද්ධාඑවවාඉධඅරියා.යථාහ

‘‘සයදවයක, භික්ෙයව, යලොයක…යප.…තථා යතොඅරියයොතිවුච්චතී’’ති(සං.

නි. 5.1098). සප්පුරිසාති එත්ථ පන පච්යචකබුද්ධා තථා තසාවකා ච 

‘‘සප්පුරිසා’’තියවදිතබ්බා.යතහියලොකුත්තරගුණයයොය නයසොභනාපුරිසාති 

සප්පුරිසා. සබ්යබවවාඑයතද්යවධාපිවුත්තා.බුද්ධාපිහි අරියාචසප්පුරිසාච, 

පච්යචකබුද්ධාබුද්ධසාවකාපි.යථාහ– 

‘‘යයොයවකතඤ්ඤූකතයවදිධීයරො, 

කලයාණමිත්යතොදළ්හභත්තිචයහොති; 

දුඛිතස්සසක්කච්චකයරොතිකිච්චං, 

තථාවිධංසප්පුරිසංවදන්තී’’ති.(ජා.2.17.78); 

කලයාණමිත්යතොදළ්හභත්තිචයහොතීතිඑත්තාවතාහිබුද්ධසාවයකො වුත්යතො, 

කතඤ්ඤුතාදීහි පච්යචකබුද්ධා බුද්ධාති. ඉදානි යයො යතසං අරියානං 

අදස්සනසීයලො, න ච දස්සයන සාධුකාරී, යසො අරිොනං අදස්සාවීති 

යවදිතබ්යබො. යසො ච චක්ඛුනා අදස්සාවීඤායණන අදස්සාවීති දුවියධො, යතසු

ඤායණන අදස්සාවීඉධඅධිප්යපයතො.මංසචක්ඛුනාහිදිබ්බචක්ඛුනාවාඅරියා 

දිට්ඨාපි අදිට්ඨාව යහොන්ති. යතසං චක්ඛූනං වණ්ණමත්තග් හණයතො, න

අරියභාවය ොචරයතො.යසොණසිඞ් ාලාදයයොපිචචක්ඛුනාඅරියයපස්සන්ති.න

චයතඅරියානං දස්සාවියනො. 

තත්රිදං වත්ථු – චිත්තලපබ්බතවාසියනො කිර ඛීණාසවත්යථරස්ස උපට්ඨායකො

වුඩ්ඪපබ්බජියතො එකදිවසං යථයරන සද්ධිං පිණ්ඩාය චරිත්වා යථරස්ස

පත්තචීවරං  යහත්වා පිට්ඨියතො ආ ච්ඡන්යතො යථරං පුච්ඡි ‘‘අරියා නාම, 

භන්යත, කීදිසා’’ති. යථයරො ආහ ‘‘ඉයධකච්යචො මහල්ලයකො අරියානං

පත්තචීවරං  යහත්වා වත්තපටිපත්තිං කත්වා සහචරන්යතොපි යනව අරියය

ජානාති, එවංදුජ්ජානා, ආවුයසො, අරියා’’ති.එවංවුත්යතපියසොයනවඅඤ්ඤාසි.
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තස්මාන චක්ඛුනා දස්සනං දස්සනං, ඤායණන දස්සනයමව දස්සනං. යථාහ

‘‘කිං යත, වක්කලි, ඉමිනාපූතිකායයන දිට්යඨන, යයොයෙො, වක්කලි, ධම්මං

පස්සති, යසො මං පස්සතී’’ති (සං. නි. 3.87). තස්මා චක්ඛුනා පස්සන්යතොපි

ඤායණන අරියයහි දිට්ඨං අනිච්චාදිලක්ෙණං අපස්සන්යතො අරියාධි තඤ්ච

ධම්මං අනධි ච්ඡන්යතො අරියකරධම්මානං අරියභාවස්ස ච අදිට්ඨත්තා

‘‘අරියානංඅදස්සාවී’’තියවදිතබ්යබො. 

අරිෙධම්මස්ස අයකොවියදොති සතිපට්ඨානාදියභයද අරියධම්යම අකුසයලො. 

අරිෙධම්යමඅවිනීයතොති එත්ථපන– 

දුවියධොවිනයයොනාම, එකයමයකත්ථපඤ්චධා; 

අභාවයතොතස්සඅයං, ‘‘අවිනීයතො’’තිවුච්චති. 

අයඤ්හි සංවරවිනයයො පහානවිනයයොති දුවියධො විනයයො. එත්ථ ච දුවියධපි 

විනයයඑකයමයකොවිනයයොපඤ්චධාභිජ්ජති. සංවරවිනයෙොපිහි සීලසංවයරො

සතිසංවයරො ඤාණසංවයරො ෙන්තිසංවයරො වීරියසංවයරොති පඤ්චවියධො. 

පහානවිනයෙොපි තදඞ් පහානං වික්ෙම්භනපහානං සමුච්යඡදපහානං 

පටිප්පස්සද්ධිපහානංනිස්සරණපහානන්තිපඤ්චවියධො. 

තත්ථ ‘‘ඉමිනා පාතියමොක්ෙසංවයරන උයපයතො යහොති සමුයපයතො’’ති (විභ. 

511) අයං සීලසංවයරො. ‘‘රක්ෙති චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං

ආපජ්ජතී’’ති (දී.නි.1.213; ම.නි.1.295; සං.නි.4.239; අ.නි.3.16) අයං 

සතිසංවයරො. 

‘‘යානි යසොතානියලොකස්මිං, (අජිතාතිභ වා) 

සතියතසංනිවාරණං; 

යසොතානංසංවරංබූ්රමි, 

පඤ්ඤායයයතපිධීයයර’’ති.(සු.නි.1041); 

අයං ඤාණසංවයරො. ‘‘ෙයමො යහොතිසීතස්සඋණ්හස්සා’’ති(ම.නි.1.23; අ.නි.

4.114; 6.58) අයං  න්තිසංවයරො. ‘‘උප්පන්නංකාමවිතක්කංනාධිවායසතී’’ති

(ම.නි. 1.26; අ.නි.4.114; 6.58) අයං වීරිෙසංවයරො. සබ්යබොපිචායංසංවයරො

යථාසකං සංවරිතබ්බානං වියනතබ්බානඤ්ච කායදුච්චරිතාදීනං සංවරණයතො

‘‘සංවයරො’’, විනයනයතො ‘‘විනයයො’’ති වුච්චති. එවං තාව සංවරවිනයයො

පඤ්චධාභිජ්ජතීතියවදිතබ්යබො. 
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තථා යං නාමරූපපරිච්යඡදාදීසු විපස්සනාඤායණසු පටිපක්ෙභාවයතො 

දීපායලොයකයනව තමස්ස, යතන යතන විපස්සනාඤායණන තස්ස තස්ස

අනත්ථස්ස පහානං. යසයයථිදං, නාමරූපවවත්ථායනන සක්කායදිට්ඨියා, 

පච්චයපරිග් යහන අයහතුවිසමයහතුදිට්ඨීනං, තස්යසව අපරභාය න

කඞ්ොවිතරයණන කථංකථීභාවස්ස, කලාපසම්මසයනන ‘‘අහං මමා’’ති

 ාහස්ස, මග් ාමග් වවත්ථායනන අමග්ය  මග් සඤ්ඤාය, උදයදස්සයනන

උච්යඡදදිට්ඨියා, වයදස්සයනන සස්සතදිට්ඨියා, භයදස්සයනන සභයය 

අභයසඤ්ඤාය, ආදීනවදස්සයනන අස්සාදසඤ්ඤාය, නිබ්බිදානුපස්සනාය

අභිරතිසඤ්ඤාය, මුච්චිතුකමයතාඤායණන අමුච්චිතුකමයතාය, 

උයපක්ොඤායණන අනුයපක්ොය, අනුයලොයමන ධම්මට්ඨිතියංනිබ්බායන ච

පටියලොමභාවස්ස, ය ොත්රභුනා සඞ්ොරනිමිත්තග් ාහස්ස පහානං, එතං 

තදඞ් පහානංනාම. 

යං පන උපචාරප්පනායභයදන සමාධිනා පවත්තිභාවනිවාරණයතො 

ඝටප්පහායරයනව උදකපිට්යඨ යසවාලස්ස යතසං යතසං නීවරණාදිධම්මානං

පහානං, එතං වික් ම්භනපහානං නාම. 

යංචතුන්නංඅරියමග් ානංභාවිතත්තාතංතංමග් වයතොඅත්තයනො අත්තයනො

සන්තායන‘‘දිට්ඨි තානංපහානායා’’තිආදිනා(ධ.ස.277) නයයනවුත්තස්ස 

සමුදයපක්ඛිකස්සකියලස ණස්ස අච්චන්තං අප්පවත්තිභායවන පහානං, ඉදං 

සමුච්යෙදපහානං නාම. යං පන ඵලක්ෙයණ පටිප්පස්සද්ධත්තං කියලසානං, 

එතං පටිප්පස්සද්ධිපහානං නාම. යං සබ්බසඞ්ෙතනිස්සටත්තා

පහීනසබ්බසඞ්ෙතං නිබ්බානං එතං නිස්සරණපහානං නාම. සබ්බම්පි යචතං

පහානං යස්මා චා ට්යඨන පහානං, විනයනට්යඨන විනයයො, තස්මා

‘‘පහානවිනයයො’’ති වුච්චති. තංතංපහානවයතො වා තස්ස තස්ස විනයස්ස

සම්භවයතොයපතං ‘‘පහානවිනයයො’’ති වුච්චති. එවං පහානවිනයයොපිපඤ්චධා

භිජ්ජතීතියවදිතබ්යබො. 

එවමයංසඞ්යෙපයතොදුවියධො, යභදයතොචදසවියධොවිනයයොභින්නසංවරත්තා 

පහාතබ්බස්සචඅප්පහීනත්තා යස්මාඑතස්සඅස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්සනත්ථි, 

තස්මා අභාවයතො තස්ස අයං අවිනීයතොති වුච්චතීති. එස නයයො සප්පුරිසානං

අදස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියදො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතොති එත්ථපි.

නින්නානාකරණඤ්හි එතං අත්ථයතො. යථාහ ‘‘යයව යත අරියා, යතව යත

සප්පුරිසා. යයව යත සප්පුරිසා, යතව යත අරියා. යයො එව යසො අරියානං

ධම්යමො, යසො එව යසො සප්පුරිසානං ධම්යමො. යයො එව යසො සප්පුරිසානං

ධම්යමො, යසො එව යසො අරියානං ධම්යමො. යයව යත අරියවිනයා, යතව යත
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සප්පුරිසවිනයා.යයවයතසප්පුරිසවිනයා, යතවයත අරියවිනයා.අරියයතිවා

සප්පුරියසති වා, අරියධම්යමති වා සප්පුරිසධම්යමති වා, අරියවිනයයති වා

සප්පුරිසවිනයයති වා එයසයස එයක එකත්යථ සයම සමභාය  තජ්ජායත 

තඤ්යඤවා’’ති. 

‘‘කස්මා පන භ වා සබ්බධම්මමූලපරියායං යවො, භික්ෙයව, යදයසස්සාමී’’ති

වත්වා තං අයදයසත්වාව ‘‘ඉධ, භික්ෙයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං

අදස්සාවී’’ති එවං පුථුජ්ජනං නිද්දිසීති? පුග් ලාධිට්ඨානාය ධම්මයදසනාය 

තමත්ථංආවිකාතුං.භ වයතොහිධම්මාධිට්ඨානාධම්මයදසනා, ධම්මාධිට්ඨානා 

පුග් ලයදසනා, පුග් ලාධිට්ඨානා පුග් ලයදසනා, පුග් ලාධිට්ඨානා

ධම්මයදසනාති ධම්මපුග් ලවයසයනවතාවචතුබ්බිධායදසනා. 

තත්ථ, ‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ෙයව, යවදනා.කතමාතිස්යසො? සුො යවදනාදුක්ො

යවදනා අදුක්ෙමසුොයවදනා. ඉමායෙො, භික්ෙයව, තිස්යසොයවදනා’’ති (සං. 

නි.4.250) එවරූපීධම්මාධිට්ඨානාධම්මයදසනායවදිතබ්බා.‘‘ඡධාතුයයොඅයං

පුතියසො ඡ ඵස්සායතයනො අට්ඨාරසමයනොපවිචායරො චතුරාධිට්ඨායනො’’ති (ම.

නි. 3.343) එවරූපී ධම්මාධිට්ඨානා පුග් ලයදසනා. ‘‘තයයොයම, භික්ෙයව, 

පුග් ලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං.කතයමතයයො? අන්යධොඑකචක්ඛු

ද්විචක්ඛු.කතයමොච, භික්ෙයව, පුග් යලොඅන්යධො’’ති? (අ.නි.3.29) එවරූපී

පුග් ලාධිට්ඨානා පුග් ලයදසනා. ‘‘කතමඤ්ච, භික්ෙයව, දුග් තිභයං? ඉධ, 

භික්ෙයව, එකච්යචො ඉති පටිසඤ්චික්ෙති, කායදුච්චරිතස්ස යෙො පාපයකො

විපායකො අභිසම්පරායං…යප.… සුද්ධමත්තානං පරිහරති. ඉදං වුච්චති, 

භික්ෙයව, දුග් තිභය’’න්ති (අ. නි. 4.121) එවරූපී පුග් ලාධිට්ඨානා

ධම්මයදසනා. 

ස්වායං ඉධ යස්මා පුථුජ්ජයනො අපරිඤ්ඤාතවත්ථුයකො, අපරිඤ්ඤාමූලිකා ච

ඉධාධිප්යපතානං සබ්බධම්මානං මූලභූතා මඤ්ඤනා යහොති, තස්මා පුථුජ්ජනං

දස්යසත්වාපුග් ලාධිට්ඨානායයදසනායතමත්ථං ආවිකාතුං, ‘‘ඉධ, භික්ෙයව, 

අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අදස්සාවී’’ති එවං පුථුජ්ජනං නිද්දිසීති

යවදිතබ්යබො. 

සුත්තනික්යෙපවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පථවීවාරවණ්ණනා 

එවං පුථුජ්ජනං නිද්දිසිත්වා ඉදානි තස්ස පථවීආදීසු වත්ථූසු 

සබ්බසක්කායධම්මජනිතංමඤ්ඤනංදස්යසන්යතො, පථවිං පථවියතොතිආදිමාහ.

තත්ථ ලක්ෙණපථවී සසම්භාරපථවී ආරම්මණපථවී සම්මුතිපථවීති චතුබ්බිධා
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පථවී. තාසු ‘‘කතමා ච, ආවුයසො, අජ්ඣත්තිකා පථවීධාතු? යං අජ්ඣත්තං 

පච්චත්තං කක්ෙළං ෙරි ත’’න්තිආදීසු (විභ. 173) වුත්තා ලක් ණපථවී. 

‘‘පථවිං ෙයණයය වා ෙණායපයය වා’’තිආදීසු (පාචි. 85) වුත්තා 

සසම්භාරපථවී. යය ච යකසාදයයො වීසති යකොට්ඨාසා, අයයොයලොහාදයයො ච

බාහිරා. සා හි වණ්ණාදීහි සම්භායරහි සද්ධිං පථවීති සසම්භාරපථවී. 

‘‘පථවීකසිණයමයකො සඤ්ජානාතී’’තිආදීසු (දී. නි. 3.360) ආ තා පන 

ආරම්මණපථවී, නිමිත්තපථවීතිපි වුච්චති. පථවීකසිණජ්ඣානලාභී 

යදවයලොයක නිබ්බත්යතො ආ මනවයසන පථවීයදවතාති නාමං ලභති. අයං 

සම්මුතිපථවීතියවදිතබ්බා.සාසබ්බාපිඉධලබ්භති.තාසු යංකඤ්චිපථවිංඅයං

පුථුජ්ජයනො පථවියතො සඤ්ජානාති, පථවීති සඤ්ජානාති, පථවීභාය න 

සඤ්ජානාති, යලොකයවොහාරං  යහත්වා සඤ්ඤාවිපල්ලායසන සඤ්ජානාති

පථවීති. එවං පථවීභා ං අමුඤ්චන්යතොයයව වා එතං ‘‘සත්යතොති වා

සත්තස්සා’’ති වා ආදිනානයයන සඤ්ජානාති. කස්මා එවං සඤ්ජානාතීතින 

වත්තබ්බං. උම්මත්තයකො විය හි පුථුජ්ජයනො. යසො යංකිඤ්චි යයන යකනචි

ආකායරන ණ්හාති.අරියානංඅදස්සාවිතාදියභදයමව වාඑත්ථකාරණං.යංවා

පරයතො‘‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’’තිවදන්යතනභ වතාවවුත්තං. 

පථවිං පථවියතො සඤ්ඤත්වාති යසො තං පථවිං එවං විපරීතසඤ්ඤාය

සඤ්ජානිත්වා, ‘‘සඤ්ඤානිදානා හි පපඤ්චසඞ්ො’’ති (සු.නි. 880) වචනයතො

අපරභාය  ථාමපත්යතහි තණ්හාමානදිට්ඨිපපඤ්යචහි ඉධ මඤ්ඤනානායමන

වුත්යතහිමඤ්ඤතිකප්යපතිවිකප්යපති, නානප්පකාරයතොඅඤ්ඤථා ණ්හාති.

යතන වුත්තං ‘‘පථවිං මඤ්ඤතී’’ති. එවං මඤ්ඤයතො චස්ස තා මඤ්ඤනා

ඔළාරිකනයයන දස්යසතුං ‘‘යා අයං යකසා යලොමා’’තිආදිනා නයයන

වීසතියභදා අජ්ඣත්තිකා පථවී වුත්තා. යා චායං විභඞ්ය  ‘‘තත්ථ කතමා

බාහිරා පථවීධාතු? යංබාහිරංකක්ෙළං ෙරි තංකක්ෙළත්තංකක්ෙළභායවො

බහිද්ධා අනුපාදින්නං.යසයයථිදං, අයයොයලොහංතිපුසීසංසජ්ඣංමුත්තාමණි

යවළුරියං සඞ්යෙො සිලා පවාළං රජතං ජාතරූපං යලොහිතඞ්යකො මසාර ල්ලං

තිණං කට්ඨං සක්ෙරා කඨලං භූමි පාසායණො පබ්බයතො’’ති (විභ. 173) එවං

බාහිරා පථවී වුත්තා. යා ච අජ්ඣත්තාරම්මණත්තියක නිමිත්තපථවී, තං

 යහත්වාඅයමත්ථයයොජනාවුච්චති. 

පථවිං මඤ්ඤතීති තීහි මඤ්ඤනාහි අහං පථවීති මඤ්ඤති, මම පථවීති

මඤ්ඤති, පයරො පථවීති මඤ්ඤති, පරස්ස පථවීති මඤ්ඤති, අථ වා

අජ්ඣත්තිකංපථවිංතණ්හාමඤ්ඤනායමඤ්ඤති, මානමඤ්ඤනායමඤ්ඤති, 

දිට්ඨිමඤ්ඤනායමඤ්ඤති.කථං? අයඤ්හියකසාදීසුඡන්දරා ංජයනතියකයස

අස්සායදති අභිනන්දතිඅභිවදතිඅජ්යඣොසායතිට්ඨති.යලොයම, නයෙ, දන්යත, 
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තචං, අඤ්ඤතරං වා පන රජ්ජනීයවත්ථුං. එවං අජ්ඣත්තිකං පථවිං

තණ්හාමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති. ඉති යම යකසා සියුං අනා තමද්ධානං. ඉති

යලොමාතිආදිනා වා පන නයයන තත්ථ නන්දිං සමන්නායනති. ‘‘ඉමිනාහං

සීයලන වා…යප.… බ්රහ්මචරියයන වා එවං සිනිද්ධමුදුසුඛුමනීලයකයසො 

භවිස්සාමී’’තිආදිනා වා පන නයයන අප්පටිලද්ධානං පටිලාභාය චිත්තං

පණිදහති.එවම්පි අජ්ඣත්තිකංපථවිංතණ්හාමඤ්ඤනායමඤ්ඤති. 

තථාඅත්තයනොයකසාදීනංසම්පත්තිංවාවිපත්තිංවානිස්සායමානං ජයනති, 

‘‘යසයයයොහමස්මීති වා සදියසොහමස්මීති වා හීයනොහමස්මීති වා’’ති. එවං 

අජ්ඣත්තිකං පථවිංමානමඤ්ඤනායමඤ්ඤති. ‘‘තංජීවංතං සරීර’’න්ති (ම.

නි. 2.187) ආ තනයයන පන යකසං ‘‘ජීයවො’’ති අභිනිවිසති. එස නයයො 

යලොමාදීසු.එවංඅජ්ඣත්තිකංපථවිංදිට්ඨිමඤ්ඤනායමඤ්ඤති. 

අථ වා ‘‘යා යචව යෙො පනාවුයසො, අජ්ඣත්තිකා පථවීධාතු, යා ච බාහිරා 

පථවීධාතු, පථවීධාතුයරයවසා, තං යනතං මමා’’ති (ම. නි. 1.302) ඉමිස්සා

පවත්තියා පච්චනීකනයයනයකසාදියභදංපථවිංඑතංමම එයසොහමස්මිඑයසො

යම අත්තාති අභිනිවිසති. එවම්පි අජ්ඣත්තිකං පථවිං දිට්ඨිමඤ්ඤනාය

මඤ්ඤති.එවංතාවඅජ්ඣත්තිකංපථවිංතීහිමඤ්ඤනාහිමඤ්ඤති. 

යථාචඅජ්ඣත්තිකංඑවංබාහිරම්පි.කථං? ‘‘අයඤ්හිඅයයලොහාදීසු ඡන්දරා ං

ජයනති. අයයලොහාදීනි අස්සායදති අභිනන්දති අභිවදති අජ්යඣොසාය තිට්ඨති.

මම අයයොමමයලොහන්තිආදිනානයයනඅයාදීනිමමායතිරක්ෙතිය ොපයති, 

එවංබාහිරංපථවිං තණ්හාමඤ්ඤනායමඤ්ඤති.ඉතියමඅයයලොහාදයයොසියුං

අනා තමද්ධානන්තිවාපයනත්ථ නන්දිංසමන්නායනති, ඉමිනාහංසීයලනවා

වයතනවාතයපනවාබ්රහ්මචරියයනවාඑවං සම්පන්නඅයයලොහාදිඋපකරයණො

භවිස්සාමී’’ති අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාභාය චිත්තං පණිදහති. එවම්පි බාහිරං

පථවිංතණ්හාමඤ්ඤනායමඤ්ඤති. 

තථා අත්තයනො අයයලොහාදීනං සම්පත්තිං වා විපත්තිං වා නිස්සාය මානං

ජයනති ‘‘ඉමිනාහං යසයයයොස්මීති වා, සදියසොස්මීති වා හීයනොස්මීති වා’’ති

(විභ. 832) එවං බාහිරං පථවිං මානමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති. අයය ජීවසඤ්ඤී

හුත්වා පන අයං ‘‘ජීයවො’’ති අභිනිවිසති. එසනයයො යලොහාදීසු. එවං බාහිරං

පථවිංදිට්ඨිමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති. 

අථවා‘‘ඉයධකච්යචොපථවීකසිණංඅත්තයතොසමනුපස්සති.යංපථවීකසිණං, 

යසො අහං. යයො අහං, තං පථවීකසිණන්ති පථවීකසිණඤ්ච අත්තඤ්ච අද්වයං

සමනුපස්සතී’’ති (පටි.ම.1.131) පටිසම්භිදායංවුත්තනයයයනවනිමිත්තපථවිං 

‘‘අත්තා’’ති අභිනිවිසති.එවංබාහිරංපථවිංදිට්ඨිමඤ්ඤනායමඤ්ඤති.එවම්පි



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 
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පටුන 

බාහිරංපථවිංතීහි මඤ්ඤනාහිමඤ්ඤති.එවංතාව‘‘පථවිංමඤ්ඤතී’’තිඑත්ථ

තිස්යසොපිමඤ්ඤනා යවදිතබ්බා.ඉයතොපරංසඞ්යෙයපයනවකථයිස්සාම. 

පථවිො මඤ්ඤතීති එත්ථ පථවිොති භුම්මවචනයමතං. තස්මා අහං පථවියාති

මඤ්ඤති, මය්හං කිඤ්චනංපලියබොයධො පථවියාතිමඤ්ඤති, පයරොපථවියාති

මඤ්ඤති, පරස්ස කිඤ්චනං පලියබොයධො පථවියාති මඤ්ඤතීති අයයමත්ථ

අත්යථො. 

අථ වා ය්වායං ‘‘කථං රූපස්මිං අත්තානං සමනුපස්සති? ඉයධකච්යචො 

යවදනං…සඤ්ඤං…සඞ්ොයර…විඤ්ඤාණංඅත්තයතොසමනුපස්සති, තස්ස

එවංයහොති, අයංයෙො යමඅත්තා, යසොයෙොපනයමඅත්තාඉමස්මිංරූයපති

එවං රූපස්මිං වා අත්තානං සමනුපස්සතී’’ති (පටි. ම. 1.131) එතස්ස

අත්ථනයයොවුත්යතො, එයතයනව නයයනයවදනාදිධම්යමඅත්තයතො යහත්වා

තයතො අජ්ඣත්තිකබාහිරාසු පථවීසු යංකිඤ්චි පථවිං තස්යසොකාසභායවන

පරිකප්යපත්වායසොයෙොපනයමඅයංඅත්තාඉමිස්සාපථවියාති මඤ්ඤන්යතො

පථවියා මඤ්ඤති, අයමස්ස දිට්ඨිමඤ්ඤනා. තස්මිංයයව පනස්ස අත්තනි 

සියනහං තබ්බත්ථුකඤ්ච මානං උප්පාදයයතො තණ්හාමානමඤ්ඤනාපි

යවදිතබ්බා. යදා පන යතයනව නයයන යසො යෙො පනස්ස අත්තා පථවියාති

මඤ්ඤති, තදාදිට්ඨිමඤ්ඤනාඑවයුජ්ජති. ඉතරායයොපිපනඉච්ඡන්ති. 

පථවියතො මඤ්ඤතීති එත්ථ පන පථවියතොති නිස්සක්කවචනං. තස්මා

සඋපකරණස්ස අත්තයනො වා පරස්ස වා යථාවුත්තප්පයභදයතො පථවියතො

උප්පත්තිං වා නිග් මනං වා පථවියතො වා අඤ්යඤො අත්තාති මඤ්ඤමායනො

පථවියතො මඤ්ඤතීති යවදිතබ්යබො, අයමස්ස දිට්ඨිමඤ්ඤනා. තස්මිංයයව

පනස්ස දිට්ඨිමඤ්ඤනාය මඤ්ඤියත වත්ථුස්මිං සියනහං මානඤ්ච

උප්පාදයයතො තණ්හාමානමඤ්ඤනාපි යවදිතබ්බා. අපයර ආහු පථවීකසිණං

පරිත්තංභායවත්වාතයතොඅඤ්ඤං අප්පමාණංඅත්තානං යහත්වාපථවියතො

බහිද්ධාපියමඅත්තාතිමඤ්ඤමායනොපථවියතො මඤ්ඤතීති. 

පථවිං යමති මඤ්ඤතීති එත්ථ පන යකවලඤ්හි මහාපථවිං තණ්හාවයසන

මමායතීති ඉමිනා නයයන පවත්තා එකා තණ්හාමඤ්ඤනා එව ලබ්භතීති 

යවදිතබ්බා.සාචායංමමයකසා, මමයලොමා, මමඅයයො, මමයලොහන්තිඑවං

යථාවුත්තප්පයභදාය සබ්බායපිඅජ්ඣත්තිකබාහිරායපථවියායයොයජතබ්බාති. 

පථවිං අභිනන්දතීති වුත්තප්පකාරයමව පථවිං තණ්හාදීහි අභිනන්දති, 

අස්සායදති, පරාමසති චාති වුත්තං යහොති. ‘‘පථවිං මඤ්ඤතී’’ති එයතයනව

එතස්මිං අත්යථ සිද්යධ කස්මා එතං වුත්තන්ති යච. අවිචාරිතයමතං

යපොරායණහි. අයං පන අත්තයනො මති, යදසනාවිලාසයතො වා
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ආදීනවදස්සනයතො වා. යස්සා හි ධම්මධාතුයා සුප්පටිවිද්ධත්තා

නානානයවිචිත්රයදසනාවිලාසසම්පන්යනො, අයං සා භ වතා සුප්පටිවිද්ධා.

තස්මා පුබ්යබ මඤ්ඤනාවයසන කියලසුප්පත්තිං දස්යසත්වා ඉදානි 

අභිනන්දනාවයසනදස්යසන්යතොයදසනාවිලාසයතොවාඉදමාහ. යයොවා පථවිං

මඤ්ඤති, පථවියාමඤ්ඤති, පථවියතොමඤ්ඤති, පථවිංයමතිමඤ්ඤති, යසො

යස්මාන සක්යකොතිපථවීනිස්සිතංතණ්හංවාදිට්ඨිංවාපහාතුං, තස්මාපථවිං

අභිනන්දතියයව. යයොචපථවිංඅභිනන්දති, දුක්ෙංයසොඅභිනන්දති, දුක්ෙඤ්ච

ආදීනයවොති ආදීනවදස්සනයතොපි ඉදමාහ. වුත්තඤ්යචතං භ වතා ‘‘යයො, 

භික්ෙයව, පථවීධාතුං අභිනන්දති, දුක්ෙං යසො අභිනන්දති, යයො දුක්ෙං

අභිනන්දති, අපරිමුත්යතොයසොදුක්ෙස්මාති වදාමී’’ති. 

එවංපථවීවත්ථුකංමඤ්ඤනංඅභිනන්දනඤ්චවත්වාඉදානියයනකාරයණන 

යසො මඤ්ඤති, අභිනන්දති ච, තං කාරණං ආවිකයරොන්යතො ආහ තං කිස්ස 

යහතු, අපරිඤ්ඤාතංතස්සාතිවදාමීති.තස්සත්යථො, යසොපුථුජ්ජයනොතංපථවිං 

කිස්ස යහතු මඤ්ඤති, යකන කාරයණන මඤ්ඤති, අභිනන්දතීති යච.

අපරිඤ්ඤාතංතස්සාති වදාමීති, යස්මාතංවත්ථුතස්සඅපරිඤ්ඤාතං, තස්මාති

වුත්තං යහොති. යයො හි පථවිං පරිජානාති, යසො තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානාති

ඤාතපරිඤ්ඤායතීරණපරිඤ්ඤාය පහානපරිඤ්ඤායාති. 

තත්ථ කතමා ඤාතපරිඤ්ඤා. පථවීධාතුං පරිජානාති, අයං පථවීධාතු 

අජ්ඣත්තිකා, අයං බාහිරා, ඉදමස්සා ලක්ෙණං, ඉමානි

රසපච්චුපට්ඨානපදට්ඨානානීති, අයං ඤාතපරිඤ්ඤා. කතමා තීරණපරිඤ්ඤා? 

එවං ඤාතං කත්වා පථවීධාතුං තීයරති අනිච්චයතො දුක්ෙයතො යරො යතොති

ද්වාචත්තාලීසාය ආකායරහි, අයං තීරණපරිඤ්ඤා. කතමා පහානපරිඤ්ඤා? 

එවං තීරයිත්වා අග් මග්ය න පථවීධාතුයා ඡන්දරා ං පජහති, අයං 

පහානපරිඤ්ඤා. 

නාමරූපවවත්ථානං වා ඤාතපරිඤ්ඤා. 

කලාපසම්මසනාදිඅනුයලොමපරියයොසානාතීරණපරිඤ්ඤා. අරියමග්ය ඤාණං

පහානපරිඤ්ඤාති. යයො පථවිං පරිජානාති, යසො ඉමාහි තීහි පරිඤ්ඤාහි

පරිජානාති, අස්ස ච පුථුජ්ජනස්ස තා පරිඤ්ඤායයො නත්ථි, තස්මා

අපරිඤ්ඤාතත්තා පථවිංමඤ්ඤතිච අභිනන්දතිචාති.යතනාහභ වා –ඉධ, 

භික්ෙයව, අස්සුතවාපුථුජ්ජයනො…යප.…පථවිං මඤ්ඤති, පථවියාමඤ්ඤති, 

පථවියතොමඤ්ඤති, පථවිංයමතිමඤ්ඤති, පථවිංඅභිනන්දති. තංකිස්සයහතු? 

අපරිඤ්ඤාතංතස්සාතිවදාමී’’ති. 

පථවීවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 

28 

පටුන 

ආයපොවාරාදිවණ්ණනා 

ආපං ආපයතොතිඑත්ථාපිලක්ෙණසසම්භාරාරම්මණසම්මුතිවයසනචතුබ්බියධො 

ආයපො. යතසු ‘‘තත්ථ, කතමා අජ්ඣත්තිකා ආයපොධාතු. යං අජ්ඣත්තං

පච්චත්තං ආයපො ආයපො තං, සියනයහො සියනහ තං බන්ධනත්තං රූපස්ස

අජ්ඣත්තං උපාදින්න’’න්තිආදීසු (විභ. 174) වුත්යතො ලක් ණආයපො. 

‘‘ආයපොකසිණං උග් ණ්හන්යතො ආපස්මිං නිමිත්තං  ණ්හාතී’’තිආදීසු

වුත්යතො සසම්භාරායපො. යසසං සබ්බං පථවියං වුත්තසදිසයමව. යකවලං

යයොජනානයයපන ‘‘පිත්තංයසම්හ’’න්තිආදිනා නයයනවුත්තාද්වාදසයභදා

අජ්ඣත්තිකා ආයපොධාතු, ‘‘තත්ථ, කතමා බාහිරා ආයපොධාතු? යං බාහිරං

ආයපො ආයපො තං, සියනයහො සියනහ තං බන්ධනත්තං රූපස්ස බහිද්ධා

අනුපාදින්නං. යසයයථිදං, මූලරයසො ෙන්ධරයසො තචරයසො පත්තරයසො

පුප්ඵරයසොඵලරයසොඛීරංදධිසප්පි නවනීතංයතලංමධුඵාණිතංභුම්මානිවා

උදකානි අන්තලික්ොනි වා’’ති (විභ. 174) එවං වුත්තා ච බාහිරාආයපොධාතු

යවදිතබ්බා, යයොචඅජ්ඣත්තාරම්මණත්තියක නිමිත්තආයපො. 

යතජං යතජයතොති ඉමස්මිං යතයජොවායරපි වුත්තනයයයනව විත්ථායරො

යවදිතබ්යබො.යයොජනානයයපයනත්ථ‘‘යයනචසන්තප්පති, යයනච ජීරීයති, 

යයන ච පරිඩය්හති, යයන ච අසිතපීතොයිතසායිතං සම්මා පරිණාමං

 ච්ඡතී’’ති (විභ. 175) එවං වුත්තා චතුප්පයභදා අජ්ඣත්තිකා යතයජොධාතු.

‘‘තත්ථකතමා බාහිරා යතයජොධාතු? යං බාහිරං යතයජො යතයජො තං උස්මා

උස්මා තං උසුමං උසුම තං බහිද්ධා අනුපාදින්නං. යසයයථිදං, කට්ඨග්ගි

පලාලග්ගිතිණග්ගි ය ොමයග්ගිථුසග්ගිසඞ්කාරග්ගිඉන්දග්ගිඅග්ගිසන්තායපො

සූරියසන්තායපො කට්ඨසන්නිචයසන්තායපො තිණසන්නිචයසන්තායපො 

ධඤ්ඤසන්නිචයසන්තායපො භණ්ඩසන්නිචයසන්තායපො’’ති (විභ. 175) එවං

වුත්තාචබාහිරා යතයජොධාතුයවදිතබ්බා. 

වාෙංවාෙයතොතිඉමස්සවායවාරස්සාපි යයොජනානයයපන‘‘උද්ධඞ් මාවාතා

අයධො මා වාතා කුච්ඡිසයා වාතා යකොට්ඨාසයා වාතා අඞ් මඞ් ානුසාරියනො

වාතා සත්ථකවාතා ඛුරකවාතා උප්පලකවාතා අස්සායසො පස්සායසො’’ති එවං

වුත්තා අජ්ඣත්තිකා වායයොධාතු. ‘‘තත්ථ කතමා බාහිරා වායයොධාතු? යං

බාහිරං වායයො වායයො තං ථම්භිතත්තං රූපස්ස බහිද්ධා අනුපාදින්නං.

යසයයථිදං, පුරත්ථිමාවාතා පච්ඡිමාවාතාඋත්තරාවාතාදක්ඛිණාවාතාසරජා

වාතා අරජා වාතා සීතා වාතා උණ්හා වාතා පරිත්තා වාතා අධිමත්තා වාතා

කාළවාතා යවරම්භවාතා පක්ෙවාතා සුපණ්ණවාතා තාලවණ්ටවාතා

විධූපනවාතා’’ති (විභ. 176) එවං වුත්තා ච බාහිරා වායයොධාතු යවදිතබ්බා.

යසසංවුත්තනයයමවාති.එත්තාවතාච ය්වායං– 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 

29 

පටුන 

‘‘වුත්තම්හිඑකධම්යම, යයධම්මාඑකලක්ෙණායතන; 

වුත්තාභවන්තිසබ්යබ, ඉතිවුත්යතොලක්ෙයණොහායරො’’ති.– 

එවංයනත්තියං ලක් යණො නාමහායරො වුත්යතො, තස්සවයසනයස්මාචතූසු

භූයතසු හියතසුඋපාදාරූපම්පි හිතයමවභවති, රූපලක්ෙණං අනතීතත්තා.

යඤ්ච භූයතොපාදාරූපං යසො රූපක්ෙන්යධො. තස්මා ‘‘අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො

පථවිංආපං යතජං වායං මඤ්ඤතී’’ති වදන්යතන අත්ථයතොරූපං අත්තයතො 

සමනුපස්සතීතිපි වුත්තං යහොති. ‘‘පථවියා ආපස්මිං යතජස්මිං වායස්මිං

මඤ්ඤතී’’ති වදන්යතන රූපස්මිං වා අත්තානං සමනුපස්සතීති වුත්තම්පි

යහොති. ‘‘පථවියතො ආපයතො යතජයතො වායයතො මඤ්ඤතී’’ති වදන්යතන

රූපයතො අඤ්යඤො අත්තාති සිද්ධත්තා රූපවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා

රූපං සමනුපස්සතීතිපි වුත්තං යහොති. එවයමතා චතස්යසො රූපවත්ථුකා

සක්කායදිට්ඨිමඤ්ඤනා යවදිතබ්බා. තත්ථ එකා උච්යඡදදිට්ඨි, තිස්යසො

සස්සතදිට්ඨියයොති ද්යවව දිට්ඨියයො යහොන්තීති අයම්පි අත්ථවියසයසො

යවදිතබ්යබො. 

ආයපොවාරාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භූතවාරාදිවණ්ණනා 

3. එවං රූපමුයෙන සඞ්ොරවත්ථුකං මඤ්ඤනං වත්වා ඉදානි යය සඞ්ොයර

උපාදාය සත්තා පඤ්ඤපීයන්ති, යතසු සඞ්ොයරසු සත්යතසුපි යස්මා

පුථුජ්ජයනො මඤ්ඤනං කයරොති, තස්මා යත සත්යත නිද්දිසන්යතො භූයත

භූතයතො සඤ්ජානාතීතිආදිමාහ. තත්ථායං භූතසද්යදො 

පඤ්චක්ෙන්ධඅමනුස්සධාතුවිජ්ජමානඛීණාසවසත්තරුක්ොදීසු දිස්සති. 

‘‘භූතමිදන්ති, භික්ෙයව, සමනුපස්සථා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.401) හි අයං 

පඤ්චක්ෙන්යධසුදිස්සති. ‘‘යානීධභූතානිසමා තානී’’ති(සු.නි.224) එත්ථ 

අමනුස්යසසු.‘‘චත්තායරොයෙො, භික්ඛු, මහාභූතායහතූ’’ති(ම.නි.3.86) එත්ථ 

ධාතූසු. ‘‘භූතස්මිං පාචිත්තිය’’න්තිආදීසු (පාචි. 69) විජ්ජමායන. ‘‘යයො ච

කාලඝයසො භූයතො’’ති (ජා. 1.10.190) එත්ථ ඛීණාසයව. ‘‘සබ්යබව

නික්ඛිපිස්සන්තිභූතායලොයක සමුස්සය’’න්ති(දී.නි.2.220) එත්ථසත්යතසු.

‘‘භූත ාමපාතබයතායා’’ති (පාචි.90) එත්ථරුක්ොදීසු.ඉධපනායංසත්යතසු

වත්තති, යනොච යෙොඅවියසයසන.චාතුමහාරාජිකානංහියහට්ඨාසත්තාඉධ

භූතාතිඅධිප්යපතා. 

තත්ථ භූයතභූතයතොසඤ්ජානාතීතිආදි වුත්තනයයමව. භූයතමඤ්ඤතීතිආදීසු

පනතිස්යසොපිමඤ්ඤනා යයොයජතබ්බා.කථං? අයඤ්හි‘‘යසොපස්සති හපතිං
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වා හපතිපුත්තංවාපඤ්චහි කාමගුයණහිසමප්පිතංසමඞ්ගිභූත’’න්ති (අ.නි.

7.50) වුත්තනයයනභූයතසුභා සුඛිතාති යහත්වාරජ්ජති, දිස්වාපියනරජ්ජති, 

සුත්වාපි, ඝායිත්වාපි, සායිත්වාපි, ඵුසිත්වාපි, ඤත්වාපි. එවං භූයත

තණ්හාමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති. ‘‘අයහො වතාහං ෙත්තියමහාසාලානං වා

සහබයතං උපපජ්යජයය’’න්තිආදිනා (දී. නි. 3.337) වා පන නයයන 

අප්පටිලද්ධස්සපටිලාභායචිත්තංපණිදහති, එවම්පිභූයතතණ්හාමඤ්ඤනාය

මඤ්ඤති. අත්තයනොපනභූතානඤ්චසම්පත්තිවිපත්තිංනිස්සායඅත්තානංවා

යසයයංදහති. භූයතසුචයංකිඤ්චිභූතංහීනංඅත්තානංවාහීනං, යංකිඤ්චිභූතං

යසයයං. අත්තානං වා භූයතන, භූතං වා අත්තනා සදිසං දහති. යථාහ 

‘‘ඉයධකච්යචො ජාතියා වා…යප.… අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වත්ථුනා

පුබ්බකාලංපයරහිසදිසං අත්තානංදහති.අපරකාලංඅත්තානංයසයයංදහති.

පයර හීයන දහති, යයො එවරූයපො මායනො …යප.… අයං වුච්චති

මානාතිමායනො’’ති(විභ.876-880). එවංභූයත මානමඤ්ඤනායමඤ්ඤති. 

භූයත පන ‘‘නිච්චා ධුවා සස්සතා අවිපරිණාමධම්මා’’ති වා ‘‘සබ්යබ සත්තා

සබ්යබ පාණා සබ්යබ භූතා සබ්යබ ජීවා අවසා අබලා අවීරියා 

නියතිසඞ් තිභාවපරිණතාඡස්යවවාභිජාතීසුසුෙදුක්ෙංපටිසංයවයදන්තී’’ති(දී.

නි. 1.168) වා මඤ්ඤමායනො දිට්ඨිමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති. එවං භූයත තීහි

මඤ්ඤනාහි මඤ්ඤති. 

කථං භූයතසු මඤ්ඤති? යතසු යතසු භූයතසු අත්තයනො උපපත්තිං වා

සුඛුප්පත්තිං වා ආකඞ්ෙති. එවං තාව තණ්හාමඤ්ඤනාය භූයතසු මඤ්ඤති.

භූයතසු වා උපපත්තිං ආකඞ්ෙමායනො දානං යදති, සීලං සමාදියති, 

උයපොසථකම්මං කයරොති.එවම්පිභූයතසුතණ්හාමඤ්ඤනායමඤ්ඤති.භූයත

පන සමූහග් ායහන  යහත්වා තත්ථ එකච්යච භූයත යසයයයතො දහති, 

එකච්යචසදිසයතොවාහීනයතොවාති.එවංභූයතසු මානමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති.

තථාඑකච්යචභූයතනිච්චාධුවාති මඤ්ඤති.එකච්යචඅනිච්චාඅධුවාති, අහම්පි

භූයතසු අඤ්ඤතයරොස්මීති වා මඤ්ඤති. එවං භූයතසු දිට්ඨිමඤ්ඤනාය

මඤ්ඤති. 

භූතයතොමඤ්ඤතීතිඑත්ථපනසඋපකරණස්ස අත්තයනොවාපරස්සවායයතො

කුයතොචිභූතයතොඋප්පත්තිංමඤ්ඤමායනොභූතයතොමඤ්ඤතීති යවදිතබ්යබො, 

අයමස්ස දිට්ඨිමඤ්ඤනා. තස්මිංයයව පනස්ස දිට්ඨිමඤ්ඤනාය මඤ්ඤියත 

වත්ථුස්මිං සියනහං මානඤ්ච උප්පාදයයතො තණ්හාමානමඤ්ඤනාපි

යවදිතබ්බා. භූයත යමති මඤ්ඤතීති එත්ථ පන එකා තණ්හාමඤ්ඤනාව

ලබ්භති. සා චායං ‘‘මම පුත්තා, මම ධීතා, මම අයජළකා, කුක්කුටසූකරා, 

හත්ථි වස්සවළවා’’ති එවමාදිනානයයනමමායයතො පවත්තතීති යවදිතබ්බා. 
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භූයත අභිනන්දතීතිඑතංවුත්තනයයමව. අපරිඤ්ඤාතංතස්සාති එත්ථපනයය

සඞ්ොයර උපාදාය භූතානං පඤ්ඤත්ති, යතසං අපරිඤ්ඤාතත්තා භූතා 

අපරිඤ්ඤාතායහොන්තීතියවදිතබ්බා.යයොජනාපනවුත්තනයයයනවකාතබ්බා. 

එවං සඞ්යෙපයතො සඞ්ොරවයසන ච සත්තවයසන ච මඤ්ඤනාවත්ථුං

දස්යසත්වා ඉදානි භූමිවියසසාදිනා යභයදන විත්ථාරයතොපි තං දස්යසන්යතො 

යදයවයදවයතොතිආදිමාහ.තත්ථදිබ්බන්තිපඤ්චහි කාමගුයණහිඅත්තයනොවා

ඉද්ධියාති යදවා, කීළන්තියජොයතන්තිචාතිඅත්යථො. යතතිවිධාසම්මුතියදවා

උපපත්තියදවා විසුද්ධියදවාති. සම්මුතියදවා නාම රාජායනො යදවියයො 

රාජකුමාරා. උපපත්තියදවා නාම චාතුමහාරාජියක යදයව උපාදාය 

තතුත්තරියදවා. විසුද්ධියදවා නාම අරහන්යතො ඛීණාසවා. ඉධ පන 

උපපත්තියදවා දට්ඨබ්බා, යනො ච යෙො අවියසයසන.

පරනිම්මිතවසවත්තියදවයලොයකමාරංසපරිසං ඨයපත්වායසසාඡකාමාවචරා

ඉධ යදවාති අධිප්යපතා. තත්ථ සබ්බා අත්ථවණ්ණනා භූතවායර 

වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බා. 

පජාපතින්ති එත්ථ පන මායරො පජාපතීති යවදිතබ්යබො. යකචි පන ‘‘යතසං

යතසං යදවානං අධිපතීනං මහාරාජාදීනයමතං අධිවචන’’න්ති වදන්ති. තං

යදවග් හයණයනව යතසං  හිතත්තා අයුත්තන්ති මහාඅට්ඨකථාෙං 

පටික්ඛිත්තං, මායරොයයව පන සත්තසඞ්ොතාය පජාය අධිපතිභායවන ඉධ

පජාපතීති අධිප්යපයතො. යසො කුහිං වසති? පරනිම්මිතවසවත්තියදවයලොයක. 

තත්ර හි වසවත්තිරාජා රජ්ජං කායරති. මායරො එකස්මිං පයදයස අත්තයනො

පරිසාය ඉස්සරියං පවත්යතන්යතො රජ්ජපච්චන්යත දාමරිකරාජපුත්යතො විය

වසතීතිවදන්ති.මාරග් හයණයනවයචත්ථ මාරපරිසායපි හණංයවදිතබ්බං.

යයොජනානයයො යචත්ථ පජාපතිං වණ්ණවන්තං දීඝායුකං සුෙබහුලං දිස්වා වා

සුත්වා වා රජ්ජන්යතො තණ්හාමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති. ‘‘අයහො වතාහං 

පජාපතියනො සහබයතං උපපජ්යජයය’’න්තිආදිනා වා පන නයයන

අප්පටිලද්ධස්සපටිලාභාය චිත්තංපණිදහන්යතොපිපජාපතිංතණ්හාමඤ්ඤනාය

මඤ්ඤති. පජාපතිභාවං පන පත්යතො සමායනො අහමස්මි පජානමිස්සයරො

අධිපතීති මානං ජයනන්යතො පජාපතිං මානමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති. ‘‘පජාපති

නිච්යචො ධුයවො’’ති වා ‘‘උච්ඡිජ්ජිස්සතිවිනස්සිස්සතී’’ති වා ‘‘අවයසො අබයලො

අවීරියයො නියතිසඞ් තිභාවපරිණයතො ඡස්යවවාභිජාතීසු සුෙදුක්ෙං

පටිසංයවයදතී’’ති වාමඤ්ඤමායනොපනපජාපතිංදිට්ඨිමඤ්ඤනායමඤ්ඤතීති

යවදිතබ්යබො. 
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පජාපතිස්මින්තිඑත්ථපනඑකා දිට්ඨිමඤ්ඤනාවයුජ්ජති.තස්සාඑවංපවත්ති

යවදිතබ්බා.ඉයධකච්යචො ‘‘පජාපතිස්මිංයයචධම්මාසංවිජ්ජන්ති, සබ්යබයත

නිච්චා ධුවා සස්සතා අවිපරිණාමධම්මා’’ති මඤ්ඤති. අථ වා ‘‘පජාපතිස්මිං 

නත්ථිපාපං, නතස්මිංපාපකානිකම්මානිඋපලබ්භන්තී’’තිමඤ්ඤති. 

පජාපතියතොති එත්ථ තිස්යසොපි මඤ්ඤනා ලබ්භන්ති. කථං? ඉයධකච්යචො

සඋපකරණස්සඅත්තයනොවාපරස්සවා පජාපතියතොඋප්පත්තිංවානිග් මනං

වා මඤ්ඤති, අයමස්ස දිට්ඨිමඤ්ඤනා. තස්මිංයයව පනස්ස දිට්ඨිමඤ්ඤනාය

මඤ්ඤියතවත්ථුස්මිංසියනහංමානඤ්චඋප්පාදයයතො තණ්හාමානමඤ්ඤනාපි

යවදිතබ්බා. පජාපතිං යමති එත්ථ පන එකා තණ්හාමඤ්ඤනාව ලබ්භති. සා

චායං‘‘පජාපතිමමසත්ථාමමසාමී’’තිආදිනානයයනමමායයතො පවත්තතීති

යවදිතබ්බා.යසසංවුත්තනයයමව. 

බ්රහ්මං බ්රහ්මයතොතිඑත්ථ බ්රහූියතො යතහියතහිගුණවියසයසහීති බ්රහ්මා. අපිච

බ්රහ්මාති මහාබ්රහ්මාපි වුච්චති, තථා යතොපි බ්රාහ්මයණොපි මාතාපිතයරොපි

යසට්ඨම්පි. ‘‘සහස්යසො බ්රහ්මා ද්විසහස්යසො බ්රහ්මා’’තිආදීසු (ම. නි. 3.165-

166) හි මහාබ්රහ්මාබ්රහ්මාතිවුච්චති.‘‘බ්රහ්මාතියෙො, භික්ෙයව, තථා තස්යසතං

අධිවචන’’න්තිඑත්ථතථා යතො. 

‘‘තයමොනුයදොබුද්යධොසමන්තචක්ඛු, 

යලොකන්තගූසබ්බභවාතිවත්යතො; 

අනාසයවොසබ්බදුක්ෙප්පහීයනො, 

සච්චව්හයයොබ්රහ්යමඋපාසියතොයම’’ති.(චූළනි.104) – 

එත්ථබ්රාහ්මයණො. 

‘‘බ්රහ්මාති මාතාපිතයරො, පුබ්බාචරියාති වුච්චයර’’ති. (ඉතිවු. 106; ජා.

2.20.181) – 

එත්ථමාතාපිතයරො.‘‘බ්රහ්මචක්කංපවත්යතතී’’ති(ම.නි. 1.148; අ.නි.5.11) 

එත්ථයසට්ඨං.ඉධපනපඨමාභිනිබ්බත්යතොකප්පායුයකොබ්රහ්මා අධිප්යපයතො.

තග් හයණයනව ච බ්රහ්මපුයරොහිතබ්රහ්මපාරිසජ්ජාපි  හිතාති යවදිතබ්බා.

අත්ථවණ්ණනාපයනත්ථපජාපතිවායරවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බා. 

ආභස්සරවායර දණ්ඩදීපිකාය අච්චි විය එයතසං සරීරයතො ආභා ඡිජ්ජිත්වා

ඡිජ්ජිත්වා පතන්තී විය සරති විසරතීති ආභස්සරා. යතසං  හයණන සබ්බාපි 

දුතියජ්ඣානභූමි  හිතා, එකතලවාසියනො එව යචයත සබ්යබපි පරිත්තාභා

අප්පමාණාභා ආභස්සරාතියවදිතබ්බා. 
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සුභකිණ්හවායර සුයභන ඔකිණ්ණා විකිණ්ණා සුයභන සරීරප්පභාවණ්යණන 

එකග්ඝනා සුවණ්ණමඤ්ජූසාය ඨපිතසම්පජ්ජලිතකඤ්චනපිණ්ඩසස්සිරිකාති 

සුභකිණ්හා. යතසං  හයණන සබ්බාපි තතියජ්ඣානභූමි  හිතා. 

එකතලවාසියනොඑවයචයතසබ්යබපිපරිත්තසුභාඅප්පමාණසුභාසුභකිණ්හාති 

යවදිතබ්බා. 

යවහප්ඵලවායර, විපුලා ඵලාති යවහප්ඵලා. චතුත්ථජ්ඣානභූමි බ්රහ්මායනො

වුච්චන්ති. අත්ථනයයයොජනා පන ඉයමසු තීසුපි වායරසු භූතවායර

වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බා. 

අභිභූවායර අභිභවීති අභිභූ. කිං අභිභවි? චත්තායරො ෙන්යධ අරූපියනො.

අසඤ්ඤභවස්යසතං අධිවචනං. අසඤ්ඤසත්තා යදවා යවහප්ඵයලහි සද්ධිං

එකතලායයව එකස්මිං ඔකායස යයන ඉරියාපයථන නිබ්බත්තා, යතයනව

යාවතායුකං තිට්ඨන්ති චිත්තකම්මරූපසදිසා හුත්වා. යත ඉධ සබ්යබපි

අභිභූවචයනන හිතා.යකචි අභිභූ නාමසහස්යසොබ්රහ්මාතිඑවමාදිනානයයන

තත්ථ තත්ථ අධිපතිබ්රහ්මානං වණ්ණයන්ති. බ්රහ්මග් හයණයනව පන තස්ස

 හිතත්තා අයුත්තයමතන්ති යවදිතබ්බං. යයොජනානයයො යචත්ථ අභිභූ

වණ්ණවා දීඝායුයකොති සුත්වා තත්ථ ඡන්දරා ං උප්පායදන්යතො අභිභුං

තණ්හාමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති. ‘‘අයහො වතාහං අභිභුයනො සහබයතං

උපපජ්යජයය’’න්තිආදිනා පන නයයන අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාභාය චිත්තං

පණිදහන්යතොපිඅභිභුංතණ්හාමඤ්ඤනායමඤ්ඤති.අත්තානංහීනයතො අභිභුං

යසයයයතො දහන්යතො පනඅභිභුංමානමඤ්ඤනායමඤ්ඤති. ‘‘අභිභූනිච්යචො 

ධුයවො’’තිආදිනා නයයන පරාමසන්යතො අභිභුං දිට්ඨිමඤ්ඤනාය මඤ්ඤතීති

යවදිතබ්යබො.යසසං පජාපතිවායරවුත්තනයයමව. 

භූතවාරාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආකාසානඤ්චායතනවාරාදිවණ්ණනා 

4. එවං භ වා පටිපාටියා යදවයලොයක දස්යසන්යතොපි අභිභූවචයනන

අසඤ්ඤභවං දස්යසත්වා ඉදානි යස්මා අයං වට්ටකථා, සුද්ධාවාසා ච

විවට්ටපක්යෙ ඨිතා, අනා ාමිඛීණාසවා එව හි යත යදවා. යස්මා වා 

කතිපයකප්පසහස්සායුකා යත යදවා, බුද්ධුප්පාදකායලයයව යහොන්ති. බුද්ධා

පන අසඞ්යෙයයපි කප්යප න උප්පජ්ජන්ති, තදා සුඤ්ඤාපි සා භූමි යහොති. 

රඤ්යඤොෙන්ධාවාරට්ඨානංවියහිබුද්ධානංසුද්ධාවාසභයවො.යතයතයනවච

කාරයණන විඤ්ඤාණට්ඨිතිසත්තාවාසවයසනපි න  හිතා, සබ්බකාලිකා පන

ඉමා මඤ්ඤනා. තස්මා තාසං සදාවිජ්ජමානභූමිං දස්යසන්යතො සුද්ධාවායස

අතික්කමිත්වා, ආකාසානඤ්චාෙතනන්තිආදිමාහ. තත්ථ 
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පටුන 

ආකාසානඤ්චාෙතනන්තිතබ්භූමිකාචත්තායරොකුසලවිපාකකිරියාෙන්ධා. යත

ච තත්රූපපන්නායයව දට්ඨබ්බා භවපරිච්යඡදකථා අයන්ති කත්වා. එස නයයො 

විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනාදීසු. අත්ථයයොජනා පන චතූසුපි එයතසු වායරසු 

අභිභූවායරවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බා.මානමඤ්ඤනායචත්ථපජාපතිවායර

වුත්තනයයනාපි යුජ්ජති. 

ආකාසානඤ්චායතනවාරාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දිට්ඨසුතවාරාදිවණ්ණනා 

5. එවං භූමිවියසසාදිනා යභයදන විත්ථාරයතොපි මඤ්ඤනාවත්ථුං දස්යසත්වා

ඉදානි සබ්බමඤ්ඤනාවත්ථුභූතං සක්කායපරියාපන්නං යතභූමකධම්මයභදං 

දිට්ඨාදීහිචතූහිසඞ් ණ්හිත්වාදස්යසන්යතො, දිට්ඨං දිට්ඨයතොතිආදිමාහ. 

තත්ථ දිට්ඨන්ති මංසචක්ඛුනාපි දිට්ඨං, දිබ්බචක්ඛුනාපි දිට්ඨං.

රූපායතනස්යසතංඅධිවචනං.තත්ථ දිට්ඨංමඤ්ඤතීතිදිට්ඨංතීහිමඤ්ඤනාහි

මඤ්ඤති.කථං? රූපායතනං සුභසඤ්ඤායසුෙසඤ්ඤායචපස්සන්යතොතත්ථ

ඡන්දරා ං ජයනති, තං අස්සායදති අභිනන්දති. වුත්තම්පි යහතං භ වතා

‘‘ඉත්ථිරූයප, භික්ෙයව, සත්තාරත්තාගිද්ධා ධිතාමුච්ඡිතාඅජ්යඣොසන්නා, 

යත දීඝරත්තං යසොචන්ති ඉත්ථිරූපවසානු ා’’ති (අ. නි. 5.55). එවං දිට්ඨං

තණ්හාමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති. ‘‘ඉති යම රූපං සියා අනා තමද්ධානන්ති වා

පයනත්ථ නන්දිං සමන්නායනති, රූපසම්පදං වා පන ආකඞ්ෙමායනො දානං

යදතී’’ති විත්ථායරො. එවම්පි දිට්ඨං තණ්හාමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති. අත්තයනො

පන පරස්ස ච රූපසම්පත්තිං විපත්තිං නිස්සාය මානං ජයනති. ‘‘ඉමිනාහං

යසයයයොස්මී’’ති වා ‘‘සදියසොස්මී’’ති වා ‘‘හීයනොස්මී’’ති වාති එවං දිට්ඨං

මානමඤ්ඤනායමඤ්ඤති.රූපායතනංපනනිච්චංධුවංසස්සතන්ති මඤ්ඤති, 

අත්තානංඅත්තනියන්තිමඤ්ඤති, මඞ් ලංඅමඞ් ලන්තිමඤ්ඤති, එවං දිට්ඨං

දිට්ඨිමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති. එවං දිට්ඨං තීහි මඤ්ඤනාහි මඤ්ඤති. කථං 

දිට්ඨස්මිං මඤ්ඤති? රූපස්මිං අත්තානං සමනුපස්සනනයයන මඤ්ඤන්යතො

දිට්ඨස්මිං මඤ්ඤති. යථා වා ධයන ධඤ්යඤ. එවං රූපස්මිං රා ාදයයොති 

මඤ්ඤන්යතොපි දිට්ඨස්මිං මඤ්ඤති. අයමස්ස දිට්ඨිමඤ්ඤනා. තස්මිඤ්යඤව

පනස්ස දිට්ඨිමඤ්ඤනාය මඤ්ඤියත වත්ථුස්මිං සියනහං මානඤ්ච

උප්පාදයයතො තණ්හාමානමඤ්ඤනාපි යවදිතබ්බා. එවං දිට්ඨස්මිං මඤ්ඤති.

යසසංපථවීවායර වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. 

සුතන්ති මංසයසොයතනපි සුතං, දිබ්බයසොයතනපි සුතං, සද්දායතනස්යසතං

අධිවචනං. 
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මුතන්තිමුත්වාමුනිත්වාච හිතං, ආහච්චඋප න්ත්වාතිඅත්යථො, ඉන්ද්රියානං

ආරම්මණානඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤසංසියලයස විඤ්ඤාතන්ති වුත්තං යහොති, 

 න්ධරසයඵොට්ඨබ්බායතනානයමතංඅධිවචනං. 

විඤ්ඤාතන්ති මනසා විඤ්ඤාතං, යසසානං සත්තන්නං ආයතනානයමතං

අධිවචනං ධම්මාරම්මණස්ස වා. ඉධ පන සක්කායපරියාපන්නයමව ලබ්භති.

විත්ථායරොපයනත්ථදිට්ඨවායරවුත්තනයයයනවයවදිතබ්යබො. 

දිට්ඨසුත්තවාරාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එකත්තවාරාදිවණ්ණනා 

6. එවං සබ්බං සක්කායයභදං දිට්ඨාදීහි චතූහි දස්යසත්වා ඉදානි තයමව

සමාපන්නකවායරනචඅසමාපන්නකවායරනචද්විධාදස්යසන්යතො එකත්තං

නානත්තන්තිආදිමාහ. 

එකත්තන්ති ඉමිනා හි සමාපන්නකවාරං දස්යසති. නානත්තන්ති ඉමිනා

අසමාපන්නකවාරං.යතසං අයංවචනත්යථොඑකභායවො එකත්තං. නානාභායවො 

නානත්තන්ති. යයොජනා පයනත්ථ සමාපන්නකවාරං චතූහි ෙන්යධහි, 

අසමාපන්නකවාරඤ්ච පඤ්චහි ෙන්යධහි භින්දිත්වා ‘‘රූපං අත්තයතො

සමනුපස්සතී’’තිආදිනා සාසනනයයන පථවීවාරාදීසු වුත්යතන ච 

අට්ඨකථානයයනයථානුරූපං වීමංසිත්වා යවදිතබ්බා. යකචිපන එකත්තන්ති

එකත්තනයං වදන්ති නානත්තන්ති නානත්තනයං. අපයර ‘‘එකත්තසඤ්ඤී

අත්තා යහොති අයරොය ො පරං මරණා, නානත්තසඤ්ඤී අත්තා යහොතී’’ති එවං

දිට්ඨාභිනියවසං.තංසබ්බංඉධනාධිප්යපතත්තා අයුත්තයමවයහොති. 

එවං සබ්බංසක්කායංද්විධාදස්යසත්වා ඉදානිතයමවඑකධාසම්පිණ්යඩත්වා

දස්යසන්යතො සබ්බං සබ්බයතොතිආදිමාහ. යයොජනානයයො පයනත්ථ සබ්බං

අස්සායදන්යතො සබ්බං තණ්හාමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති. ‘‘මයා එයත සත්තා

නිම්මිතා’’තිආදිනා නයයන අත්තනා නිම්මිතං මඤ්ඤන්යතො සබ්බං

මානමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති. ‘‘සබ්බං පුබ්යබකතකම්මයහතු, සබ්බං

ඉස්සරනිම්මානයහතු, සබ්බං අයහතුඅපච්චයා, සබ්බං අත්ථි, සබ්බං 

නත්ථී’’තිආදිනා නයයන මඤ්ඤන්යතො සබ්බං දිට්ඨිමඤ්ඤනාය මඤ්ඤතීති

යවදිතබ්යබො. කථං සබ්බස්මිං මඤ්ඤති? ඉයධකච්යචො එවංදිට්ඨියකො යහොති

‘‘මහා යම අත්තා’’ති. යසො සබ්බයලොකසන්නිවාසං තස්යසොකාසභායවන

පරිකප්යපත්වායසොයෙොපනයමඅයංඅත්තා සබ්බස්මින්තිමඤ්ඤති, අයමස්ස

දිට්ඨිමඤ්ඤනා. තස්මිංයයව පනස්ස අත්තනි සියනහං තබ්බත්ථුකඤ්ච මානං
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උප්පාදයයතො තණ්හාමානමඤ්ඤනාපි යවදිතබ්බා. යසසං පථවීවායර

වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. 

එවංසබ්බංසක්කායංඑකධාදස්යසත්වාඉදානිඅපයරනපිනයයනතං එකධා

දස්යසන්යතො නිබ්බානංනිබ්බානයතොතිආහ.තත්ථ නිබ්බානන්ති‘‘යයතොයෙො, 

යභො, අයං අත්තා පඤ්චහිකාමගුයණහි සමප්පියතො සමඞ්ගිභූයතො පරිචායරති.

එත්තාවතා යෙො, යභො, අයං අත්තා පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං පත්යතො

යහොතී’’තිආදිනා නයයන පඤ්චධා ආ තං පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං

යවදිතබ්බං. තත්ථ නිබ්බානං අස්සායදන්යතො තණ්හාමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති.

යතන නිබ්බායනන ‘‘අහමස්මි නිබ්බානං පත්යතො’’ති මානං ජයනන්යතො 

මානමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති. අනිබ්බානංයයව සමානං තං නිබ්බානයතො

නිච්චාදියතොච ණ්හන්යතො දිට්ඨිමඤ්ඤනායමඤ්ඤතීතියවදිතබ්යබො. 

නිබ්බානයතොපනඅඤ්ඤංඅත්තානං යහත්වායසොයෙොපනයමඅයංඅත්තා 

ඉමස්මිං නිබ්බායනති මඤ්ඤන්යතො නිබ්බානස්මිං මඤ්ඤති, අයමස්ස

දිට්ඨිමඤ්ඤනා. තස්මිංයයව පනස්ස අත්තනි සියනහං තබ්බත්ථුකඤ්ච මානං

උප්පාදයයතො තණ්හාමානමඤ්ඤනාපි යවදිතබ්බා. එස නයයො නිබ්බානයතො 

මඤ්ඤනායපි. තත්රපි හි නිබ්බානයතො අඤ්ඤං අත්තානං  යහත්වා ‘‘ඉදං

නිබ්බානං, අයං අත්තා, යසො යෙො පන යම අයං අත්තා ඉයතො නිබ්බානයතො

අඤ්යඤො’’තිමඤ්ඤන්යතොනිබ්බානයතො මඤ්ඤති, අයමස්ස දිට්ඨිමඤ්ඤනා.

තස්මිංයයව පනස්ස අත්තනි සියනහං තබ්බත්ථුකඤ්ච මානං උප්පාදයයතො

තණ්හාමානමඤ්ඤනාපි යවදිතබ්බා. ‘‘අයහො සුෙං මම නිබ්බාන’’න්ති

මඤ්ඤන්යතො පන නිබ්බානං යමති මඤ්ඤතීති යවදිතබ්යබො. යසසං 

වුත්තනයයමව.අයංපයනත්ථඅනුගීති– 

යාදියසො එසසක්කායයො, තථානංඅවිජානයතො; 

පුථුජ්ජනස්සසක්කායය, ජායන්තිසබ්බමඤ්ඤනා. 

යජගුච්යඡොභිදුයරොචායං, දුක්යෙොඅපරිණායයකො; 

තංපච්චනීකයතොබායලො,  ණ්හං ණ්හාතිමඤ්ඤනං. 

සුභයතොසුෙයතොයචව, සක්කායංඅනුපස්සයතො; 

සලභස්යසවඅග්ගිම්හි, යහොතිතණ්හායමඤ්ඤනා. 

නිච්චසඤ්ඤංඅධිට්ඨාය, සම්පත්තිංතස්සපස්සයතො; 

ගූථාදීවියගූථස්මිං, යහොතිමායනනමඤ්ඤනා. 
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අත්තාඅත්තනියයොයමති, පස්සයතොනංඅබුද්ධියනො; 

ආදායසවියයබොන්ධිස්ස, දිට්ඨියායහොතිමඤ්ඤනා. 

මඤ්ඤනාතිචනායමතං, සුඛුමංමාරබන්ධනං; 

සිථිලංදුප්පමුඤ්චඤ්ච, යයනබද්යධොපුථුජ්ජයනො. 

බහුං විප්ඵන්දමායනොපි, සක්කායං නාතිවත්තති; 

සමුස්සිතංදළ්හත්ථම්භං, සාව ද්දුලබන්ධයනො. 

ස’යසොසක්කායමලීයනො, ජාතියාචජරායච; 

යරො ාදීහිචදුක්යෙහි, නිච්චංහඤ්ඤතිබාළ්හයසො. 

තංයවොවදාමිභද්දන්යත, සක්කායංඅනුපස්සථ; 

අසාතයතොඅසුභයතො, යභදයතොචඅනත්තයතො. 

එයසොසභායවොයහතස්ස, පස්සංඑවමිමංබුයධො; 

පහායමඤ්ඤනාසබ්බා, සබ්බදුක්ොපමුච්චතීති. 

එකත්තවාරාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පුථුජ්ජනවයසන චතුවීසතිපබ්බාපඨමනයකථා නිට්ඨිතා. 

යසක්ෙවාරදුතියනයවණ්ණනා 

7. එවං භ වා පථවීආදීසු වත්ථූසු සබ්බසක්කායධම්මමූලභූතං පුථුජ්ජනස්ස

පවත්තිං දස්යසත්වා ඉදානි යතස්යවව වත්ථූසු යසක්ෙස්ස පවත්තිං

දස්යසන්යතො යෙොපියසො, භික් යව, භික්ඛුයසක්ය ොතිආදිමාහ.තත්ථ යෙොති

උද්යදසවචනං. යසොති නිද්යදසවචනං. පිකායරො සම්පිණ්ඩනත්යථො අයම්පි

ධම්යමො අනියයතොතිආදීසු විය. යතන ච ආරම්මණසභාය න පුග් ලං 

සම්පිණ්යඩති, යනො පුග් ලසභාය න, යහට්ඨයතො හි පුග් ලා දිට්ඨිවිපන්නා, 

ඉධ දිට්ඨිසම්පන්නා, න යතසං සභා තා අත්ථි. ආරම්මණං පන යහට්ඨා

පුග් ලානම්පි තයදව, ඉයමසම්පිතයදවාති.යතනවුත්තං‘‘ආරම්මණසභාය න

පුග් ලං සම්පිණ්යඩති යනො පුග් ලසභාය නා’’ති. යෙොපි යසොති ඉමිනා පන

සකයලන වචයනන ඉදානි වත්තබ්බං යසක්ෙං දස්යසතීති යවදිතබ්යබො. 

භික් යව, භික්ඛූතිඉදංවුත්තනයයමව. 

යසක්ය ොති යකනට්යඨන යසක්යෙො? යසක්ෙධම්මප්පටිලාභයතො යසක්ය ො. 

වුත්තඤ්යහතං ‘‘කිත්තාවතා නු යෙො, භන්යත, යසක්යෙො යහොතීති? ඉධ, 
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භික්ෙයව, භික්ඛු යසක්ොය සම්මාදිට්ඨියා සමන්නා යතො යහොති…යප.…

යසක්යෙන සම්මාසමාධිනා සමන්නා යතො යහොති. එත්තාවතා යෙො භික්ඛු, 

යසක්යෙො යහොතී’’ති (සං. නි. 5.13). අපිච සික්ෙතීතිපි යසක්යෙො.

වුත්තඤ්යහතං ‘‘සික්ෙතීති යෙො භික්ඛු තස්මා යසක්යෙොති වුච්චති. කිඤ්ච 

සික්ෙති? අධිසීලම්පි සික්ෙති, අධිචිත්තම්පි සික්ෙති, අධිපඤ්ඤම්පි සික්ෙති, 

සික්ෙතීතියෙොභික්ඛුතස්මායසක්යෙොතිවුච්චතී’’ති(අ.නි.3.86). 

යයොපි කලයාණපුථුජ්ජයනො අනුයලොමපටිපදාය පරිපූරකාරී සීලසම්පන්යනො 

ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යභොජයන මත්තඤ්ඤූ ජා රියානුයයො මනුයුත්යතො 

පුබ්බරත්තාපරරත්තං යබොධිපක්ඛියානං ධම්මානං භාවනානුයයො මනුයුත්යතො

විහරති – ‘‘අජ්ජ වා ස්යව වා අඤ්ඤතරං සාමඤ්ඤඵලං අධි මිස්සාමී’’ති, 

යසොපි වුච්චති සික්ෙතීති යසක්යෙොති. ඉමස්මිං පනත්යථ පටියවධප්පත්යතොව

යසක්යෙොඅධිප්යපයතො, යනො පුථුජ්ජයනො. 

අප්පත්තංමානසංඑයතනාති අප්පත්තමානයසො. මානසන්තිරාය ොපිචිත්තම්පි

අරහත්තම්පි. ‘‘අන්තලික්ෙචයරො පායසො, ය්වායං චරති මානයසො’’ති (මහාව.

33; සං.නි.1.151) එත්ථහිරාය ො මානසං.‘‘චිත්තංමයනොමානස’’න්ති(ධ.

ස. 65) එත්ථ චිත්තං. ‘‘අප්පත්තමානයසො යසක්යෙො, කාලං කයිරා

ජයනසුතා’’ති (සං. නි. 1.159) එත්ථ අරහත්තං. ඉධාපි අරහත්තයමව

අධිප්යපතං.යතනඅප්පත්තාරහත්යතොතිවුත්තංයහොති. 

අනුත්තරන්ති යසට්ඨං, අසදිසන්ති අත්යථො. චතූහි යයොය හි යෙමං

අනනුයුත්තන්ති යෙො ක්ය මං, අරහත්තයමව අධිප්යපතං. පත්ථෙමායනොති

ද්යව පත්ථනා තණ්හාපත්ථනා ච, ඡන්දපත්ථනා ච. ‘‘පත්ථයමානස්ස හි

පජප්පිතානි, පයවධිතං වාපි පකප්පියතසූ’’ති (සු. නි. 908) එත්ථ

තණ්හාපත්ථනා. 

‘‘ඡින්නංපාපිමයතොයසොතං, විද්ධස්තංවිනළීකතං; 

පායමොජ්ජබහුලායහොථ, යෙමංපත්තත්ථභික්ෙයවො’’ති.(ම.නි. 1.352) – 

එත්ථ කත්තුකමයතා කුසලච්ඡන්දපත්ථනා. අයයමව ඉධාධිප්යපතා. යතන 

පත්ථෙමායනොති තං යයො ක්යෙමං පත්තුකායමො අධි න්තුකායමො

තන්නින්යනො තප්යපොයණො තප්පබ්භායරොති යවදිතබ්යබො. විහරතීති අඤ්ඤං

ඉරියාපථදුක්ෙං අඤ්යඤන ඉරියාපයථන විච්ඡින්දිත්වා අපරිපතන්තං කායං

හරති. අථ වා ‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා අනිච්චාති අධිමුච්චන්යතො සද්ධාය

විහරතී’’තිආදිනාපිනිද්යදසනයයයනත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. පථවිංපථවියතො

අභිජානාතීති පථවිං පථවීභායවන අභිජානාති, න පුථුජ්ජයනො විය



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 

39 

පටුන 

සබ්බාකාරවිපරීතාය සඤ්ඤාය සඤ්ජානාති. අපිච යෙො අභිවිසිට්යඨන

ඤායණන ජානාති, එවං පථවීති එතං පථවීභාවං අධිමුච්චන්යතො එව නං

අනිච්චාතිපිදුක්ොතිපි අනත්තාතිපිඑවංඅභිජානාතීතිවුත්තංයහොති.එවඤ්චනං

අභිඤ්ඤත්වාපථවිංමා මඤ්ඤීතිවුත්තංයහොති.මඤ්ඤතීති මඤ්ඤි. අයංපන

මඤ්ඤී ච න මඤ්ඤී ච න වත්තබ්යබොති. එතස්මිඤ්හි අත්යථ ඉදං පදං

නිපායතත්වා වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. යකො පයනත්ථ අධිප්පායයොති. වුච්චයත, 

පුථුජ්ජයනො තාව සබ්බමඤ්ඤනානං අප්පහීනත්තා මඤ්ඤතීති වුත්යතො.

ඛීණාසයවො පහීනත්තානමඤ්ඤතීති.යසක්ෙස්සපනදිට්ඨිමඤ්ඤනාපහීනා, 

ඉතරාපනතනුභාවං තා, යතනයසොමඤ්ඤතීතිපිනවත්තබ්යබොපුථුජ්ජයනො

විය, නමඤ්ඤතීතිපිනවත්තබ්යබො ඛීණාසයවොවියාති. 

පරිඤ්යඤෙයං තස්සාති තස්ස යසක්ෙස්ස තං මඤ්ඤනාවත්ථු

ඔක්කන්තනියාමත්තා සම්යබොධිපරායණත්තා ච තීහි පරිඤ්ඤාහි 

පරිඤ්යඤයයං, අපරිඤ්යඤයයඤ්ච අපරිඤ්ඤාතඤ්ච න යහොති පුථුජ්ජනස්ස

විය, යනොපිපරිඤ්ඤාතංඛීණාසවස්සවිය.යසසංසබ්බත්ථ වුත්තනයයමව. 

යසක්ෙවයසනදුතියනයකථානිට්ඨිතා. 

ඛීණාසවවාරතතියාදිනයවණ්ණනා 

8. එවංපථවීආදීසුවත්ථූසුයසක්ෙස්සපවත්තිංදස්යසත්වා ඉදානිඛීණාසවස්ස

පවත්තිං දස්යසන්යතො යෙොපි යසො, භික් යව, භික්ඛු අරහන්තිආදිමාහ. තත්ථ 

යෙොපීති පි-සද්යදො සම්පිණ්ඩනත්යථො. යතන ඉධ උභයසභා තාපි ලබ්භතීති

දස්යසති. යසක්යෙො හි ඛීණාසයවන අරියපුග් ලත්තා සභාය ො, යතන

පුග් ලසභා තා ලබ්භති, ආරම්මණසභා තා පන වුත්තනයා එව. අරහන්ති

ආරකකියලයසො, දූරකියලයසො පහීනකියලයසොති අත්යථො. වුත්තඤ්යචතං

භ වතා‘‘කථඤ්ච, භික්ෙයව, භික්ඛුඅරහංයහොති? ආරකාස්සයහොන්තිපාපකා

අකුසලා ධම්මා සංකියලසිකා යපොයනොබ්භවිකා සදරා දුක්ෙවිපාකා ආයතිං

ජාතිජරාමරණියා.එවංයෙො, භික්ෙයව, භික්ඛුඅරහංයහොතී’’ති.(ම.නි.1.434) 

ඛීණාසයවොති චත්තායරො ආසවා කාමාසයවො…යප.… අවිජ්ජාසයවො, ඉයම 

චත්තායරො ආසවා අරහයතො ඛීණා පහීනා සමුච්ඡින්නා පටිප්පස්සද්ධා, 

අභබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනාදඩ්ඪා, යතනවුච්චතිඛීණාසයවොති. 

වුසිතවාති රුසංවායසපිඅරියමග් සංවායසපි දසසුඅරියවායසසුපිවසිපරිවසි

වුත්යථො පරිවුත්යථො, යසො වුත්ථවායසො චිණ්ණචරයණොති වුසිතවා

කතකරණීයෙොතිපුථුජ්ජනකලයාණකංඋපාදායසත්ත යසක්ොචතූහිමග්ය හි

කරණීයං කයරොන්ති නාම, ඛීණාසවස්ස සබ්බකරණීයානි කතානි 
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පරියයොසිතානි, නත්ථි තස්ස උත්තරි කරණීයං දුක්ෙක්ෙයාධි මායාති

කතකරණීයයො. වුත්තම්පියහතං– 

‘‘තස්ස සම්මාවිමුත්තස්ස, සන්තචිත්තස්ස භික්ඛුයනො; 

කතස්සපටිචයයොනත්ථි, කරණීයංනවිජ්ජතී’’ති.(යථර ා. 642); 

ඔහිතභායරොති තයයො භාරා ෙන්ධභායරො කියලසභායරො අභිසඞ්ොරභායරොති, 

තස්සියම තයයො භාරා ඔහිතා ඔයරොපිතා නික්ඛිත්තා පාතිතා, යතන වුච්චති 

ඔහිතභායරොති. අනුප්පත්තසදත්යථොති අනුප්පත්යතො සදත්ථං, සකත්ථන්ති

වුත්තං යහොති. කකාරස්සායං දකායරො කයතො, සදත්යථොති ච අරහත්තං

යවදිතබ්බං. තඤ්හි අත්තුපනිබන්ධනට්යඨන අත්තානං අවිජහනට්යඨන

අත්තයනොපරමත්ථට්යඨනචඅත්තයනො අත්යථොසකත්යථොතිවුච්චති. 

පරික්ඛීණභවසංයෙොජයනොති භවසංයෙොජනානීති දස සංයයොජනානි

කාමරා සංයයොජනං 

පටිඝමානදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බතපරාමාසභවරා ඉස්සාමච්ඡරියසංයයොජනං 

අවිජ්ජාසංයයොජනං.ඉමානිහිසත්යතභයවසුසංයයොයජන්තිඋපනිබන්ධන්ති, 

භවංවාභයවන සංයයොයජන්ති, තස්මා‘‘භවසංයයොජනානී’’තිවුච්චන්ති.ඉමානි

භවසංයයොජනානිඅරහයතො පරික්ඛීණානිපහීනානිඤාණග්ගිනාදඩ්ඪානි, යතන

වුච්චති ‘‘පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො’’ති. සම්මදඤ්ඤා විමුත්යතොති එත්ථ 

සම්මදඤ්ඤාති සම්මා අඤ්ඤාය. කිං වුත්තං යහොති – ෙන්ධානං ෙන්ධට්ඨං, 

ආයතනානං ආයතනට්ඨං, ධාතූනං ධාතුට්ඨං, දුක්ෙස්ස පීළනට්ඨං, සමුදයස්ස

පභවට්ඨං, නියරොධස්ස සන්තට්ඨං, මග් ස්ස දස්සනට්ඨං, සබ්යබ සඞ්ොරා

අනිච්චාති එවමාදිං වා යභදං සම්මා යථාභූතං අඤ්ඤාය ජානිත්වා තීරයිත්වා

තුලයිත්වාවිභායවත්වාවිභූතංකත්වාති. 

විමුත්යතොති ද්යව විමුත්තියයො චිත්තස්ස ච විමුත්ති නිබ්බානඤ්ච. අරහා

සබ්බකියලයසහි විමුත්තචිත්තත්තා චිත්තවිමුත්තියාපි විමුත්යතො. නිබ්බානං

අධිමුත්තත්තා නිබ්බායනපි විමුත්යතො. යතන වුච්චති ‘‘සම්මදඤ්ඤා

විමුත්යතො’’ති. පරිඤ්ඤාතං තස්සාතිතස්ස අරහයතො තං මඤ්ඤනාවත්ථුතීහි

පරිඤ්ඤාහිපරිඤ්ඤාතං.තස්මා යසොතංවත්ථුංනමඤ්ඤති, තංවාමඤ්ඤනං

නමඤ්ඤතීතිවුත්තංයහොති, යසසං වුත්තනයයමව. 

නිබ්බානවායර පන  ො රා ස්සාතිආදයයො තයයො වාරා වුත්තා. යත

පථවීවාරාදීසුපි විත්ථායරතබ්බා. අයඤ්ච පරිඤ්ඤාතවායරො නිබ්බානවායරපි

විත්ථායරතබ්යබො. විත්ථායරන්යතන ච පරිඤ්ඤාතං තස්සාති සබ්බපයදහි
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පටුන 

යයොයජත්වා පුන ෙයා රා ස්ස වීතරා ත්තාති යයොයජතබ්බං. එස නයයො

ඉතයරසු.යදසනාපනඑකත්ථවුත්තංසබ්බත්ථවුත්තයමවයහොතීති සංඛිත්තා. 

 ොරා ස්සවීතරා ත්තාතිඑත්ථච යස්මාබාහිරයකොකායමසුවීතරාය ො, න

ෙයාරා ස්සවීතරාය ො.අරහාපනෙයායයව, තස්මා වුත්තං ‘‘ෙයාරා ස්ස

වීතරා ත්තා’’ති.එසනයයොයදොසයමොයහසුපි. යථාච ‘‘පරිඤ්ඤාතංතස්සාති

වදාමී’’ති වුත්යතපි පරිඤ්ඤාතත්තා යසො තං වත්ථුං තං වා මඤ්ඤනං න

මඤ්ඤතීති අත්යථො යහොති, එවමිධාපි වීතරා ත්තා යසො තං වත්ථුං තං වා 

මඤ්ඤනංනමඤ්ඤතීතිදට්ඨබ්යබො. 

එත්ථ ච පරිඤ්ඤාතං තස්සාති අයං වායරො මග් භාවනාපාරිපූරිදස්සනත්ථං

වුත්යතො. ඉතයර පන ඵලසච්ඡිකිරියාපාරිපූරිදස්සනත්ථන්ති යවදිතබ්බා. ද්වීහි

වා කාරයණහි අරහා න මඤ්ඤති වත්ථුස්ස ච පරිඤ්ඤාතත්තා

අකුසලමූලානඤ්ච සමුච්ඡින්නත්තා. යතනස්ස පරිඤ්ඤාතවායරන වත්ථුයනො

වත්ථුපරිඤ්ඤං දීයපති, ඉතයරහි අකුසලමූලසමුච්යඡදන්ති. තත්ථ පච්ඡියමසු

තීසුවායරසුඅයංවියසයසොයවදිතබ්යබො, තීසුහිවායරසුරාය ආදීනවං දිස්වා

දුක්ොනුපස්සී විහරන්යතො අප්පණිහිතවියමොක්යෙන විමුත්යතො ෙයා රා ස්ස 

වීතරාය ො යහොති. යදොයස ආදීනවං දිස්වා අනිච්චානුපස්සී විහරන්යතො 

අනිමිත්තවියමොක්යෙන විමුත්යතො ෙයා යදොසස්ස වීතයදොයසො යහොති. යමොයහ

ආදීනවං දිස්වා අනත්තානුපස්සීවිහරන්යතොසුඤ්ඤතවියමොක්යෙනවිමුත්යතො

ෙයායමොහස්සවීතයමොයහො යහොතීති. 

එවංසන්යතනඑයකොතීහිවියමොක්යෙහිවිමුච්චතීතිද්යවවාරාන වත්තබ්බා

සියුන්තියච, තංන.කස්මා? අනියමිතත්තා.අනියයමනහිවුත්තං‘‘යයොපි යසො, 

භික්ෙයව, භික්ඛු අරහ’’න්ති. න පන වුත්තං අප්පණිහිතවියමොක්යෙන වා 

විමුත්යතො, ඉතයරන වාති, තස්මා යං අරහයතො යුජ්ජති, තං සබ්බං

වත්තබ්බයමවාති. 

අවියසයසනවායයොයකොචිඅරහාසමායනපිරා ාදික්ෙයය විපරිණාමදුක්ෙස්ස

පරිඤ්ඤාතත්තා ෙයා රා ස්ස වීතරාය ොති වුච්චති, දුක්ෙදුක්ෙස්ස

පරිඤ්ඤාතත්තාෙයායදොසස්සවීතයදොයසොති.සඞ්ොරදුක්ෙස්ස පරිඤ්ඤාතත්තා

ෙයා යමොහස්ස වීතයමොයහොති. ඉට්ඨාරම්මණස්ස වා පරිඤ්ඤාතත්තා ෙයා 

රා ස්ස වීතරාය ො. අනිට්ඨාරම්මණස්ස පරිඤ්ඤාතත්තා ෙයා යදොසස්ස

වීතයදොයසො. මජ්ඣත්තාරම්මණස්ස පරිඤ්ඤාතත්තා ෙයා යමොහස්ස

වීතයමොයහො. සුොයවායවදනායරා ානුසයස්සසමුච්ඡින්නත්තාෙයාරා ස්ස

වීතරාය ො, ඉතරාසු පටිඝයමොහානුසයානං සමුච්ඡින්නත්තා වීතයදොයසො
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වීතයමොයහො චාති. තස්මා තං වියසසං දස්යසන්යතො ආහ ‘‘ෙයා රා ස්ස

වීතරා ත්තා…යප.… වීතයමොහත්තා’’ති. 

ඛීණාසවවයසනතතියචතුත්ථපඤ්චමඡට්ඨනයකථානිට්ඨිතා. 

තථා තවාරසත්තමනයවණ්ණනා 

12. එවංපථවීආදීසුවත්ථූසුඛීණාසවස්සපවත්තිංදස්යසත්වා ඉදානිඅත්තයනො

පවත්තිං දස්යසන්යතො තථා යතොපි, භික් යවතිආදිමාහ. තත්ථ තථා යතොති

අට්ඨහිකාරයණහි භ වාතථා යතොති වුච්චති –තථාආ යතොතිතථා යතො, 

තථා  යතොති තථා යතො, තථලක්ෙණං ආ යතොති තථා යතො, තථධම්යම

යාථාවයතො අභිසම්බුද්යධොති තථා යතො, තථදස්සිතාය තථා යතො, 

තථාවාදිතාය තථා යතො, තථාකාරිතාය තථා යතො, අභිභවනට්යඨන

තථා යතොති. 

කථං භ වා තථා ආ යතොති තථා යතො? යථා සබ්බයලොකහිතාය

උස්සුක්කමාපන්නා පුරිමකා සම්මාසම්බුද්ධා ආ තා, යථා විපස්සී භ වා

ආ යතො, යථාසිඛීභ වා, යථායවස්සභූභ වා, යථාකකුසන්යධොභ වා, යථා

යකොණා මයනො භ වා, යථාකස්සයපොභ වාආ යතොති.කිංවුත්තංයහොති? 

යයන අභිනීහායරන එයත භ වන්යතො ආ තා, යතයනව අම්හාකම්පි භ වා

ආ යතො. 

අථ වා යථා විපස්සී භ වා…යප.… යථා කස්සයපො භ වා දානපාරමිං 

පූයරත්වා, 

සීලයනක්ෙම්මපඤ්ඤාවීරියෙන්තිසච්චඅධිට්ඨානයමත්තාඋයපක්ොපාරමිං 

පූයරත්වා, ඉමා දස පාරමියයො, දස උපපාරමියයො, දස පරමත්ථපාරමියයොති, 

සමතිංස පාරමියයො පූයරත්වා, අඞ් පරිච්චා ං

නයනධනරජ්ජපුත්තදාරපරිච්චා න්තිඉයමපඤ්ච මහාපරිච්චාය පරිච්චජිත්වා

පුබ්බයයො පුබ්බචරියධම්මක්ොනඤාතත්ථචරියාදයයො පූයරත්වා, බුද්ධිචරියාය

යකොටිංපත්වාආ යතො, තථාඅම්හාකම්පිභ වාආ යතො. 

යථාචවිපස්සීභ වා…යප.…යථාකස්සයපොභ වාචත්තායරොසතිපට්ඨායන 

සම්මප්පධායන ඉද්ධිපායද පඤ්චින්ද්රියානි පඤ්ච බලානි සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය 

අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවත්වා බ්රූයහත්වා ආ යතො, තථා අම්හාකං 

භ වාපිආ යතොතිතථා යතො. 

යයථව යලොකම්හිවිපස්සිආදයයො, 

සබ්බඤ්ඤුභාවංමුනයයොඉධා තා; 
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තථාඅයංසකයමුනීපිආ යතො, 

තථා යතොවුච්චතියතනචක්ඛුමාති. 

එවංතථාආ යතොතිතථා යතො. 

කථං තථා  යතොති තථා යතො. යථා සම්පතිජායතො විපස්සී භ වා

 යතො…යප.… කස්සයපො භ වා  යතො. කථඤ්ච යසො  යතොති, යසො හි

සම්පතිජායතොව සයමහි පායදහි පථවියං පතිට්ඨාය උත්තරාභිමුයෙො

සත්තපදවීතිහායරන  යතො. යථාහ – සම්පතිජායතො, ආනන්ද, යබොධිසත්යතො

සයමහි පායදහි පථවියං පතිට්ඨහිත්වා උත්තරාභිමුයෙො සත්තපදවීතිහායරන

 ච්ඡති යසතම්හි ඡත්යත අනුධාරීයමායන, සබ්බා ච දිසා අනුවියලොයකති, 

ආසභිඤ්ච වාචං භාසති ‘‘අග්ය ොහමස්මි යලොකස්ස, යජට්යඨොහමස්මි 

යලොකස්ස, යසට්යඨොහමස්මි යලොකස්ස, අයමන්තිමා ජාති, නත්ථි දානි

පුනබ්භයවො’’ති(ම. නි.3.207). 

තඤ්චස්ස  මනං තථං අයහොසි අවිතථං අයනයකසං වියසසාධි මානං 

පුබ්බනිමිත්තභායවන. යඤ්හි යසො සම්පතිජායතොව සයමහි පායදහි පතිට්ඨහි, 

ඉදමස්ස චතුරිද්ධිපාදපටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං. උත්තරාභිමුෙභායවො පන 

සබ්බයලොකුත්තරභාවස්ස පුබ්බනිමිත්තං. සත්තපදවීතිහායරො 

සත්තයබොජ්ඣඞ් රතනපටිලාභස්ස. ‘‘සුවණ්ණදණ්ඩා වීතිපතන්ති චාමරා’’ති

(සු. නි. 693) එත්ථ වුත්යතො චාමරුක්යෙයපො සබ්බතිත්ථියනිම්මථනස්ස.

යසතච්ඡත්තධාරණං අරහත්තවිමුත්තිවරවිමලයසතච්ඡත්තපටිලාභස්ස.

සබ්බදිසානුවියලොකනං සබ්බඤ්ඤුතානාවරණඤාණපටිලාභස්ස.

ආසභීවාචාභාසනං අප්පටිවත්තියවරධම්මචක්කප්පවත්තනස්ස පුබ්බනිමිත්තං.

තථා අයං භ වාපි  යතො. තඤ්චස්ස  මනං තථං අයහොසි අවිතථං

යතසඤ්යඤවවියසසාධි මානංපුබ්බනිමිත්තභායවන. යතනාහුයපොරාණා– 

‘‘මුහුත්තජායතොව වම්පතීයථා, 

සයමහිපායදහිඵුසීවසුන්ධරං; 

යසොවික්කමීසත්තපදානිය ොතයමො, 

යසතඤ්චඡත්තංඅනුධාරයුංමරූ. 

 න්ත්වාන යසොසත්ත පදානිය ොතයමො, 

දිසාවියලොයකසිසමාසමන්තයතො; 

අට්ඨඞ්ගුයපතංගිරමබ්භුදීරයී, 
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සීයහොයථාපබ්බතමුද්ධනිට්ඨියතො’’ති.– 

එවංතථා යතොතිතථා යතො. 

අථ වා යථා විපස්සී භ වා…යප.… යථා කස්සයපො භ වා, අයම්පි භ වා

තයථව යනක්ෙම්යමන කාමච්ඡන්දං පහාය  යතො. අබයාපායදන බයාපාදං, 

ආයලොකසඤ්ඤාය ථිනමිද්ධං, අවික්යෙයපන උද්ධච්චකුක්කුච්චං, 

ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡං පහාය, ඤායණන අවිජ්ජං පදායලත්වා, 

පායමොජ්යජන අරතිං වියනොයදත්වා, පඨමජ්ඣායනන නීවරණකවාටං

උග්ඝායටත්වා, දුතියජ්ඣායනන විතක්කවිචාරධූමං වූපසයමත්වා, 

තතියජ්ඣායනන පීතිං විරායජත්වා, චතුත්ථජ්ඣායනන සුෙදුක්ෙං පහාය, 

ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා

රූපසඤ්ඤාපටිඝසඤ්ඤානානත්තසඤ්ඤායයො සමතික්කමිත්වා, 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං, 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤං, 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං

සමතික්කමිත්වා යතො. 

අනිච්චානුපස්සනාය නිච්චසඤ්ඤං පහාය, දුක්ොනුපස්සනාය සුෙසඤ්ඤං, 

අනත්තානුපස්සනාය අත්තසඤ්ඤං, නිබ්බිදානුපස්සනාය නන්දිං, 

විරා ානුපස්සනාය රා ං, නියරොධානුපස්සනාය සමුදයං, 

පටිනිස්සග් ානුපස්සනාය ආදානං, ෙයානුපස්සනාය ඝනසඤ්ඤං, 

වයානුපස්සනාය ආයූහනං, විපරිණාමානුපස්සනාය ධුවසඤ්ඤං, 

අනිමිත්තානුපස්සනාය නිමිත්තං, අප්පණිහිතානුපස්සනාය පණිධිං, 

සුඤ්ඤතානුපස්සනාය අභිනියවසං, අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය

සාරාදානාභිනියවසං, යථාභූතඤාණදස්සයනන සම්යමොහාභිනියවසං, 

ආදීනවානුපස්සනාය ආලයාභිනියවසං, පටිසඞ්ොනුපස්සනාය අප්පටිසඞ්ෙං, 

විවට්ටානුපස්සනාය සංයයො ාභිනියවසං, යසොතාපත්තිමග්ය න දිට්යඨකට්යඨ

කියලයස භඤ්ජිත්වා, සකදා ාමිමග්ය න ඔළාරියක කියලයස පහාය, 

අනා ාමිමග්ය නඅණුසහ යතකියලයසසමුග්ඝායටත්වා, අරහත්තමග්ය න

සබ්බකියලයස සමුච්ඡින්දිත්වා යතො.එවම්පිතථා යතොතිතථා යතො. 

කථං තථලක්ෙණංආ යතොතිතථා යතො. පථවීධාතුයා කක්ෙළත්තලක්ෙණං

තථං අවිතථං. ආයපොධාතුයා පග්ඝරණලක්ෙණං. යතයජොධාතුයා 

උණ්හත්තලක්ෙණං. වායයොධාතුයා විත්ථම්භනලක්ෙණං. ආකාසධාතුයා

අසම්ඵුට්ඨලක්ෙණං. විඤ්ඤාණධාතුයාවිජානනලක්ෙණං. 
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රූපස්ස රුප්පනලක්ෙණං. යවදනාය යවදයිතලක්ෙණං. සඤ්ඤාය 

සඤ්ජානනලක්ෙණං. සඞ්ොරානං අභිසඞ්ෙරණලක්ෙණං. විඤ්ඤාණස්ස

විජානනලක්ෙණං. 

විතක්කස්ස අභිනියරොපනලක්ෙණං. විචාරස්ස අනුමජ්ජනලක්ෙණං. පීතියා

ඵරණලක්ෙණං.සුෙස්සසාතලක්ෙණං.චිත්යතකග් තාය අවික්යෙපලක්ෙණං.

ඵස්සස්සඵුසනලක්ෙණං. 

සද්ධින්ද්රියස්ස අධියමොක්ෙලක්ෙණං. වීරියින්ද්රියස්ස පග් හණලක්ෙණං.

සතින්ද්රියස්ස උපට්ඨානලක්ෙණං. සමාධින්ද්රියස්ස අවික්යෙපලක්ෙණං.

පඤ්ඤින්ද්රියස්සපජානනලක්ෙණං. 

සද්ධාබලස්ස අස්සද්ධියය අකම්පියලක්ෙණං. වීරියබලස්ස යකොසජ්යජ.

සතිබලස්ස මුට්ඨසච්යච. සමාධිබලස්ස උද්ධච්යච. පඤ්ඤාබලස්ස අවිජ්ජාය 

අකම්පියලක්ෙණං. 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උපට්ඨානලක්ෙණං. ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස

පවිචයලක්ෙණං. වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස පග් හණලක්ෙණං.

පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස ඵරණලක්ෙණං. පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස 

උපසමලක්ෙණං. සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස අවික්යෙපලක්ෙණං. 

උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සපටිසඞ්ොනලක්ෙණං. 

සම්මාදිට්ඨියා දස්සනලක්ෙණං. සම්මාසඞ්කප්පස්ස අභිනියරොපනලක්ෙණං.

සම්මාවාචාය පරිග් ාහලක්ෙණං. සම්මාකම්මන්තස්ස සමුට්ඨානලක්ෙණං.

සම්මාආජීවස්ස යවොදානලක්ෙණං. සම්මාවායාමස්ස පග් හණලක්ෙණං. 

සම්මාසතියාඋපට්ඨානලක්ෙණං.සම්මාසමාධිස්සඅවික්යෙපලක්ෙණං. 

අවිජ්ජාය අඤ්ඤාණලක්ෙණං. සඞ්ොරානං යචතනාලක්ෙණං. විඤ්ඤාණස්ස

විජානනලක්ෙණං. නාමස්ස නමනලක්ෙණං. රූපස්ස රුප්පනලක්ෙණං. 

සළායතනස්ස ආයතනලක්ෙණං. ඵස්සස්ස ඵුසනලක්ෙණං. යවදනාය

යවදයිතලක්ෙණං. තණ්හාය යහතුලක්ෙණං. උපාදානස්ස  හණලක්ෙණං.

භවස්සආයූහනලක්ෙණං. ජාතියා නිබ්බත්තිලක්ෙණං. ජරායජීරණලක්ෙණං.

මරණස්සචුතිලක්ෙණං. 

ධාතූනං සුඤ්ඤතාලක්ෙණං. ආයතනානං ආයතනලක්ෙණං. සතිපට්ඨානානං

උපට්ඨානලක්ෙණං. සම්මප්පධානානං පදහනලක්ෙණං. ඉද්ධිපාදානං

ඉජ්ඣනලක්ෙණං. ඉන්ද්රියානං අධිපතිලක්ෙණං. බලානං අකම්පියලක්ෙණං. 

යබොජ්ඣඞ් ානංනියයානලක්ෙණං.මග් ස්සයහතුලක්ෙණං. 
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සච්චානං තථලක්ෙණං. සමථස්ස අවික්යෙපලක්ෙණං. විපස්සනාය

අනුපස්සනාලක්ෙණං. සමථවිපස්සනානං එකරසලක්ෙණං. යු නන්ධානං 

අනතිවත්තනලක්ෙණං. 

සීලවිසුද්ධියා සංවරලක්ෙණං. චිත්තවිසුද්ධියා අවික්යෙපලක්ෙණං.

දිට්ඨිවිසුද්ධියාදස්සනලක්ෙණං. 

ෙයයඤාණස්ස සමුච්යඡදලක්ෙණං. අනුප්පායද ඤාණස්ස පස්සද්ධිලක්ෙණං.

ඡන්දස්ස මූලලක්ෙණං. මනසිකාරස්ස සමුට්ඨානලක්ෙණං. ඵස්සස්ස 

සයමොධානලක්ෙණං. යවදනාය සයමොසරණලක්ෙණං. සමාධිස්ස

පමුෙලක්ෙණං. සතියා ආධිපයතයයලක්ෙණං. පඤ්ඤාය තතුත්තරිලක්ෙණං.

විමුත්තියා සාරලක්ෙණං. අමයතො ධස්ස නිබ්බානස්ස පරියයොසානලක්ෙණං

තථංඅවිතථං.එවංතථලක්ෙණංඤාණ තියාආ යතො අවිරජ්ඣිත්වාපත්යතො

අනුප්පත්යතොතිතථා යතො, එවංතථලක්ෙණංආ යතොතිතථා යතො. 

කථං තථධම්යම යාථාවයතො අභිසම්බුද්යධොති තථා යතො? තථධම්මා නාම 

චත්තාරි අරියසච්චානි. යථාහ ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ෙයව, තථානි අවිතථානි

අනඤ්ඤථානි. කතමානි චත්තාරි, ඉදං දුක්ෙන්ති, භික්ෙයව, තථයමතං

අවිතථයමතං අනඤ්ඤථයමත’’න්ති (සං. නි. 5.1050) විත්ථායරො. තානි ච

භ වා අභිසම්බුද්යධො, තස්මා තථානං අභිසම්බුද්ධත්තා තථා යතොති වුච්චති.

අභිසම්බුද්ධත්යථො හි එත්ථ  තසද්යදො. අපිච ජරාමරණස්ස

ජාතිපච්චයසම්භූතසමුදා තට්යඨො තයථො අවිතයථො අනඤ්ඤයථො…යප.…

සඞ්ොරානං අවිජ්ජාපච්චයසම්භූතසමුදා තට්යඨො තයථො අවිතයථො

අනඤ්ඤයථො. තථා අවිජ්ජාය සඞ්ොරානං පච්චයට්යඨො. සඞ්ොරානං

විඤ්ඤාණස්සපච්චයට්යඨො…යප.…ජාතියාජරාමරණස්ස පච්චයට්යඨොතයථො

අවිතයථො අනඤ්ඤයථො. තං සබ්බං භ වා අභිසම්බුද්යධො, තස්මාපි තථානං 

ධම්මානං අභිසම්බුද්ධත්තා තථා යතොති වුච්චති. එවං තථධම්යම යාථාවයතො

අභිසම්බුද්යධොතිතථා යතො. 

කථං තථදස්සිතාය තථා යතො? භ වා යං සයදවයක යලොයක…යප.…

සයදවමනුස්සාය අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු අපරිමාණානං සත්තානං

චක්ඛුද්වායර ආපාථං ආ ච්ඡන්තං රූපාරම්මණං නාම අත්ථි. තං

සබ්බාකාරයතො ජානාති, පස්සති. එවං ජානතා පස්සතා ච යතන තං

ඉට්ඨානිට්ඨාදිවයසන වා දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤායතසු ලබ්භමානකපදවයසන වා

‘‘කතමං තං රූපං රූපායතනං, යං රූපං චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය

වණ්ණනිභා සනිදස්සනං සප්පටිඝං නීලං පීතක’’න්ති (ධ. ස. 616) ආදිනා

නයයන අයනයකහි නායමහි යතරසහි වායරහි ද්යවපඤ්ඤාසාය නයයහි
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විභජ්ජමානං තථයමව යහොති, විතථං නත්ථි. එස නයයො යසොතද්වාරාදීසුපි

ආපාථමා ච්ඡන්යතසු සද්දාදීසු. වුත්තඤ්යචතං භ වතා ‘‘යං, භික්ෙයව, 

සයදවකස්සයලොකස්ස…යප.…සයදවමනුස්සායදිට්ඨං සුතංමුතංවිඤ්ඤාතං

පත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසා, තමහංජානාමි, …තමහං අභිඤ්ඤාසිං, 

තං තථා තස්ස විදිතං, තං තථා යතො න උපට්ඨාසී’’ති (අ. නි. 4.24). එවං 

තථදස්සිතාය තථා යතො. තත්ථ තථදස්සීඅත්යථ තථා යතොති පදසම්භයවො

යවදිතබ්යබො. 

කථං තථාවාදිතාය තථා යතො? යං රත්තිං භ වා යබොධිමණ්යඩ 

අපරාජිතපල්ලඞ්යක නිසින්යනො තිණ්ණං මාරානං මත්ථකං මද්දිත්වා

අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො, යඤ්ච රත්තිං

යමකසාලානමන්තයර අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායි, 

එත්ථන්තයර පඤ්චචත්තාලීසවස්සපරිමායණ කායල පඨමයබොධියාපි

මජ්ඣිමයබොධියාපි පච්ඡිමයබොධියාපි යං භ වතා භාසිතං සුත්තං

ය යයං…යප.… යවදල්ලං, තං සබ්බං අත්ථයතො ච බයඤ්ජනයතො ච

අනුපවජ්ජං අනූනමනධිකං සබ්බාකාරපරිපුණ්ණං රා මදනිම්මදනං

යදොසයමොහමදනිම්මදනං, නත්ථිතත්ථ වාලග් මත්තම්පිපක්ෙලිතං, සබ්බංතං

එකමුද්දිකාය ලඤ්ඡිතං විය, එකනාළියා මිතං විය, එකතුලාය තුලිතං විය ච

තථයමව යහොති අවිතථං. යතනාහ – ‘‘යඤ්ච, චුන්ද, රත්තිං තථා යතො

අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුජ්ඣති, යඤ්ච රත්තිං අනුපාදියසසාය 

නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායති, යං එතස්මිං අන්තයර භාසති ලපති නිද්දිසති, 

සබ්බං තංතයථවයහොතියනොඅඤ්ඤථා.තස්මාතථා යතොතිවුච්චතී’’ති(අ.නි.

4.23).  දඅත්යථො හි එත්ථ  තසද්යදො. එවං තථාවාදිතාය තථා යතො. අපිච

ආ දනං ආ යදො, වචනන්ති අත්යථො. තයථො අවිපරීයතො ආ යදො අස්සාති

දකාරස්ස තකාරං කත්වා තථා යතොති එවයමතස්මිං අත්යථ පදසිද්ධි

යවදිතබ්බා. 

කථං තථාකාරිතාය තථා යතො? භ වයතො හි වාචාය කායයො අනුයලොයමති, 

කායස්සපි වාචා. තස්මා යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී ච යහොති. 

එවංභූතස්සචස්සයථාවාචා, කායයොපිතථා යතොපවත්යතොතිඅත්යථො. යථාච

කායයො, වාචාපිතථා තාපවත්තාතිතථා යතො.යතනාහ‘‘යථාවාදී, භික්ෙයව, 

තථා යතො තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී. ඉති යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරී

තථාවාදී, තස්මා තථා යතොති වුච්චතී’’ති (අ. නි. 4.23). එවං තථාකාරිතාය

තථා යතො. 

කථං අභිභවනට්යඨන තථා යතො? උපරි භවග් ං යහට්ඨා අවිචිං පරියන්තං 

කත්වා තිරියං අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු සබ්බසත්යත අභිභවති, සීයලනපි



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 
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සමාධිනාපි පඤ්ඤායපි විමුත්තියාපි විමුත්තිඤාණදස්සයනනපි, නතස්සතුලා

වා පමාණං වා අත්ථි, අතුයලො අප්පයමයයයො අනුත්තයරො රාජරායජො

යදවයදයවොසක්කානංඅතිසක්යකොබ්රහ්මානං අතිබ්රහ්මා.යතනාහ‘‘සයදවයක, 

භික්ෙයව, යලොයක…යප.… සයදවමනුස්සාය තථා යතො අභිභූ අනභිභූයතො

අඤ්ඤදත්ථුදයසොවසවත්තී.තස්මාතථා යතොතිවුච්චතී’’ති. 

තයත්රවං පදසිද්ධි යවදිතබ්බා, අ යදො විය අ යදො. යකො පයනස? 

යදසනාවිලාසමයයො යචව පුඤ්ඤුස්සයයො ච. යතන යහස මහානුභායවො

භිසක්යකොදිබ්බා යදනසප්යප වියසබ්බපරප්පවාදියනොසයදවකඤ්චයලොකං

අභිභවති, ඉති සබ්බයලොකාභිභවයන තයථො අවිපරීයතො යදසනාවිලාසමයයො

යචවපුඤ්ඤස්සයයොචඅ යදොඅස්සාතිදකාරස්සතකාරංකත්වාතථා යතොති 

යවදිතබ්යබො.එවංඅභිභවනට්යඨනතථා යතො. 

අපිච තථාය  යතොතිපි තථා යතො, තථං  යතොතිපි තථා යතො.  යතොති

අව යතො, අතීයතො, පත්යතො, පටිපන්යනොති අත්යථො. තත්ථ සකලං යලොකං

තීරණපරිඤ්ඤාය තථාය  යතො අව යතොති තථා යතො. යලොකසමුදයං 

පහානපරිඤ්ඤාය තථාය  යතො අතීයතොති තථා යතො. යලොකනියරොධං

සච්ඡිකිරියාය තථාය  යතො පත්යතොති තථා යතො. යලොකනියරොධ ාමිනිං

පටිපදං තථං  යතො පටිපන්යනොති තථා යතො. යතන යං වුත්තං භ වතා 

‘‘යලොයකො, භික්ෙයව, තථා යතන අභිසම්බුද්යධො, යලොකස්මා තථා යතො

විසංයුත්යතො. යලොකසමුදයයො, භික්ෙයව, තථා යතන අභිසම්බුද්යධො, 

යලොකසමුදයයොතථා තස්ස පහීයනො.යලොකනියරොයධො, භික්ෙයව, තථා යතන

අභිසම්බුද්යධො, යලොකනියරොයධො තථා තස්ස සච්ඡිකයතො.

යලොකනියරොධ ාමිනී පටිපදා, භික්ෙයව, තථා යතන අභිසම්බුද්ධා, 

යලොකනියරොධ ාමිනී පටිපදා තථා තස්ස භාවිතා. යං, භික්ෙයව, සයදවකස්ස 

යලොකස්ස…යප.…සබ්බංතංතථා යතනඅභිසම්බුද්ධං, තස්මාතථා යතොති 

වුච්චතී’’ති (අ. නි. 4.23). තස්ස එවම්පි අත්යථො යවදිතබ්යබො. ඉදම්පි ච

තථා තස්ස තථා තභාවදීපයන මුෙමත්තයමව. සබ්බාකායරන පන

තථා යතොවතථා තස්සතථා තභාවං වණ්යණයය. 

අරහං සම්මාසම්බුද්යධොති පදද්වයය පන ආරකත්තා අරීනං, අරානඤ්ච

හතත්තා, පච්චයාදීනං අරහත්තා, පාපකරයණ රහාභාවාති ඉයමහි තාව

කාරයණහි අරහන්තියවදිතබ්යබො. 

සම්මාසාමඤ්චසබ්බධම්මානංබුද්ධත්තාපන සම්මාසම්බුද්යධොති.අයයමත්ථ

සඞ්යෙයපො. විත්ථාරයතො පයනතං පදද්වයං විසුද්ධිමග්ය  

බුද්ධානුස්සතිවණ්ණනායං පකාසිතං. 
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පරිඤ්ඤාතන්තං තථා තස්සාති එත්ථ පන තං මඤ්ඤනාවත්ථු පරිඤ්ඤාතං

තථා තස්සාතිපිඅත්යථොයවදිතබ්යබො.පරිඤ්ඤාතන්තංනාම පරිඤ්ඤාතපාරං

පරිඤ්ඤාතාවසානංඅනවයසසයතොපරිඤ්ඤාතන්තිවුත්තංයහොති. බුද්ධානඤ්හි

සාවයකහිසද්ධිංකිඤ්චාපියතනයතනමග්ය නකියලසප්පහායනවියසයසො 

නත්ථි, පරිඤ්ඤාය පන අත්ථි. සාවකා හි චතුන්නං ධාතූනං එකයදසයමව

සම්මසිත්වා නිබ්බානංපාපුණන්ති.බුද්ධානංපනඅණුප්පමාණම්පිසඞ්ොර තං

ඤායණන අදිට්ඨමතුලිතමතීරිතමසච්ඡිකතංනත්ථි. 

තථා තවාරසත්තමනයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තථා තවාරඅට්ඨමනයවණ්ණනා 

13. නන්දී දුක් ස්ස මූලන්තිආදීසු ච නන්දීති පුරිමතණ්හා. දුක් න්ති

පඤ්චක්ෙන්ධා. මූලන්තිආදි. ඉති විදිත්වාති තං පුරිමභවනන්දිං ‘‘ඉමස්ස

දුක්ෙස්ස මූල’’න්ති එවං ජානිත්වා. භවාති කම්මභවයතො. ජාතීති

විපාකක්ෙන්ධා.යතහියස්මාජායන්ති, තස්මා ‘‘ජාතී’’ති වුත්තා.ජාතිසීයසන

වාඅයංයදසනා.එතම්පි‘‘ඉතිවිදිත්වා’’තිඉමිනායයොයජතබ්බං. අයඤ්හිඑත්ථ

අත්යථො ‘‘කම්මභවයතො උපපත්තිභයවො යහොතීති එවඤ්ච ජානිත්වා’’ති. 

භූතස්සාති සත්තස්ස. ජරාමරණන්ති ජරා ච මරණඤ්ච. ඉදං වුත්තං යහොති – 

යතන උපපත්තිභයවන භූතස්ස සත්තස්ස ෙන්ධානං ජරාමරණං යහොතීති

එවඤ්ච ජානිත්වාති. 

එත්තාවතායංයබොධිරුක්ෙමූයලඅපරාජිතපල්ලඞ්යකනිසින්යනො සම්මසිත්වා

සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො, තස්ස පටිච්චසමුප්පාදස්ස පටියවධා මඤ්ඤනානං 

අභාවකාරණං දස්යසන්යතො චතුසඞ්යෙපං තිසන්ධිං තියද්ධං වීසතාකාරං

තයමව පටිච්චසමුප්පාදංදස්යසති. 

කථං පන එත්තාවතා එස සබ්යබො දස්සියතො යහොතීති. එත්ථ හිනන්දීති අයං

එයකොසඞ්යෙයපො.දුක්ෙස්සාතිවචනයතොදුක්ෙංදුතියයො, භවාජාතීතිවචනයතො

භයවො තතියයො, ජාතිජරාමරණං චතුත්යථො. එවං තාව චත්තායරො සඞ්යෙපා

යවදිතබ්බා, යකොට්ඨාසාති අත්යථො. තණ්හාදුක්ොනං පන අන්තරං එයකො

සන්ධි, දුක්ෙස්ස ච භවස්ස ච අන්තරං දුතියයො, භවස්ස ච ජාතියා ච අන්තරං

තතියයො. එවං චතුන්නං අඞ්ගුලීනං අන්තරසදිසා චතුසඞ්යෙපන්තරා තයයො

සන්ධීයවදිතබ්බා. 

තත්ථනන්දීතිඅතීයතොඅද්ධා, ජාතිජරාමරණංඅනා යතො, දුක්ෙඤ්ච භයවොච

පච්චුප්පන්යනොතිඑවංතයයොඅද්ධායවදිතබ්බා.අතීයතපනපඤ්චසුආකායරසු 

නන්දීවචයනන තණ්හා එකා ආ තා, තාය අනා තාපි
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අවිජ්ජාසඞ්ොරඋපාදානභවා පච්චයලක්ෙයණන  හිතාව යහොන්ති.

ජාතිජරාමරණවචයනනපනයයසංෙන්ධානංතජ්ජාතිජරාමරණං, යතවුත්තා

යයවාති කත්වා ආයතිං විඤ්ඤාණනාමරූපසළායතනඵස්සයවදනා  හිතාව 

යහොන්ති. 

එවයමයත‘‘පුරිමකම්මභවස්මිංයමොයහොඅවිජ්ජා, ආයූහනාසඞ්ොරා, නිකන්ති

තණ්හා, උප මනං උපාදානං, යචතනා භයවො ඉති ඉයම පඤ්ච ධම්මා 

පුරිමකම්මභවස්මිං ඉධ පටිසන්ධියා පච්චයා. ඉධ පටිසන්ධි විඤ්ඤාණං, 

ඔක්කන්ති නාමරූපං, පසායදො ආයතනං, ඵුට්යඨො ඵස්යසො, යවදයිතං යවදනා

ඉති ඉයමපඤ්චධම්මාඉධූපපත්තිභවස්මිංපුයරකතස්සකම්මස්සපච්චයා.ඉධ 

පරිපක්කත්තා ආයතනානං යමොයහො අවිජ්ජා, ආයූහනා සඞ්ොරා, නිකන්ති

තණ්හා, උප මනමුපාදානං, යචතනා භයවො ඉති ඉයම පඤ්ච ධම්මා ඉධ

කම්මභවස්මිං ආයතිං පටිසන්ධියා පච්චයා. ආයතිං පටිසන්ධි විඤ්ඤාණං, 

ඔක්කන්ති නාමරූපං, පසායදො ආයතනං, ඵුට්යඨො ඵස්යසො, යවදයිතං යවදනා

ඉති ඉයම පඤ්ච ධම්මා ආයතිං උපපත්තිභවස්මිං ඉධ කතස්ස කම්මස්ස

පච්චයා’’තිඑවං නිද්දිට්ඨලක්ෙණාවීසතිආකාරාඉධයවදිතබ්බා.එවං‘‘නන්දී

දුක්ෙස්සමූලන්ති ඉතිවිදිත්වාභවාජාති, භූතස්සජරාමරණ’’න්තිඑත්තාවතා

එස සබ්යබොපි චතුසඞ්යෙයපො තිසන්ධි තියද්යධො වීසතාකායරො

පටිච්චසමුප්පායදොදස්සියතොයහොතීතියවදිතබ්යබො. 

ඉදානි තස්මා තිහ, භික් යව…යප.… අභිසම්බුද්යධොති වදාමීති එත්ථ

අපුබ්බපදවණ්ණනං කත්වා පදයයොජනාය අත්ථනි මනං කරිස්සාම. තස්මා

තිහාති තස්මා ඉච්යචව වුත්තං යහොති. තිකාරහකාරා හි නිපාතා. සබ්බයසොති 

අනවයසසවචනයමතං. තණ්හානන්තිනන්දීතිඑවංවුත්තානං සබ්බතණ්හානං. 

 ොති යලොකුත්තරමග්ය න අච්චන්තක්ෙයා. විරා ාදීනි ෙයයවවචනායනව.

යාහිතණ්හාඛීණා, විරත්තාපිතා භවන්තිනිරුද්ධාපිචත්තාපිපටිනිස්සට්ඨාපි. 

 ොති වා චතුමග් කිච්චසාධාරණයමතං. තයතො පඨමමග්ය න විරා ා, 

දුතියයන නියරොධා, තතියයන චා ා, චතුත්යථන පටිනිස්සග් ාතියයොයජතබ්බං.

යාහි වා තණ්හාහි පථවිං පථවියතො සඤ්ජායනයය, තාසං ෙයා. යාහි පථවිං

මඤ්යඤයය, තාසං විරා ා. යාහි පථවියා මඤ්යඤයය, තාසං නියරොධා. යාහි

පථවියතො මඤ්යඤයය, තාසං චා ා. යාහි පථවිං යමති මඤ්යඤයය, තාසං

පටිනිස්සග් ා. යාහි වා පථවිං මඤ්යඤයය, තාසං ෙයා…යප.… යාහි පථවිං

අභිනන්යදයය, තාසංපටිනිස්සග් ාතිඑවයමත්ථයයොජනාකාතබ්බා, නකිඤ්චි 

විරුජ්ඣති. 
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පටුන 

අනුත්තරන්ති උත්තරවිරහිතං සබ්බයසට්ඨං. සම්මාසම්යබොධින්ති සම්මා

සාමඤ්ච යබොධිං. අථ වා පසත්ථං සුන්දරඤ්ච යබොධිං. යබොධීති රුක්යෙොපි 

මග්ය ොපි සබ්බඤ්ඤුතඤාණම්පි නිබ්බානම්පි. ‘‘යබොධිරුක්ෙමූයල 

පඨමාභිසම්බුද්යධො’’ති (මහාව.1; උදා.1) ච ‘‘අන්තරා චයබොධිං අන්තරාච

 ය’’න්ති (මහාව. 11; ම. නි. 1.285) ච ආ තට්ඨායනහි රුක්යෙො යබොධීති 

වුච්චති. ‘‘චතූසු මග්ය සුඤාණ’’න්ති (චූළනි. 121) ආ තට්ඨායන මග්ය ො.

‘‘පප්යපොති යබොධිං වරභූරියමධයසො’’ති (දී. නි. 3.217) ආ තට්ඨායන

සබ්බඤ්ඤුතඤාණං. ‘‘පත්වාන යබොධිං අමතං අසඞ්ෙත’’න්ති ආ තට්ඨායන

නිබ්බානං. ඉධ පන භ වයතො අරහත්තමග් ඤාණං අධිප්යපතං. අපයර

සබ්බඤ්ඤුතඤාණන්තිපිවදන්ති. 

සාවකානං අරහත්තමග්ය ො අනුත්තරා යබොධි යහොති න යහොතීති. න යහොති.

කස්මා? අසබ්බගුණදායකත්තා. යතසඤ්හි කස්සචි අරහත්තමග්ය ො

අරහත්තඵලයමවයදති, කස්සචි තිස්යසොවිජ්ජා, කස්සචිඡඅභිඤ්ඤා, කස්සචි

චතස්යසො පටිසම්භිදා, කස්සචි සාවකපාරමීඤාණං. පච්යචකබුද්ධානම්පි 

පච්යචකයබොධිඤාණයමව යදති. බුද්ධානං පන සබ්බගුණසම්පත්තිං යදති

අභියසයකොවිය රඤ්යඤොසබ්බයලොකිස්සරියභාවං.තස්මාඅඤ්ඤස්සකස්සචිපි

අනුත්තරායබොධින යහොතීති. 

අභිසම්බුද්යධොතිඅභිඤ්ඤාසිපටිවිජ්ඣි, පත්යතොඅධි යතොතිවුත්තංයහොති. ඉති

වදාමීතිඉතිවදාමි ආචික්ොමියදයසමිපඤ්ඤයපමි, පට්ඨයපමිවිවරාමිවිභජාමි

උත්තානීකයරොමීති.තත්රායං යයොජනා–තථා යතොපි, භික්ෙයව…යප.…පථවිං

න මඤ්ඤති…යප.… පථවිං නාභිනන්දති. තං කිස්ස යහතු, නන්දී දුක්ෙස්ස

මූලං, භවා ජාති, භූතස්ස ජරාමරණන්ති ඉති විදිත්වාති. තත්ථ ඉති විදිත්වාති 

ඉතිකායරො කාරණත්යථො. යතන ඉමස්ස පටිච්චසමුප්පාදස්ස විදිතත්තා 

පටිවිද්ධත්තාති වුත්තං යහොති. කිඤ්ච භියයයො – යස්මා ච එවමිමං 

පටිච්චසමුප්පාදංවිදිත්වාතථා තස්සයානන්දීතිවුත්තතණ්හාසබ්බප්පකාරා, 

සා පහීනා, තාසඤ්චතථා යතොසබ්බයසොතණ්හානංෙයා…යප.…අනුත්තරං

සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො. තස්මා පථවිං න මඤ්ඤති…යප.… පථවිං

නාභිනන්දතීති වදාමීති එවං අභිසම්බුද්ධත්තා න මඤ්ඤති නාභිනන්දතීති

වදාමීතිවුත්තංයහොති. 

අථ වා යස්මා ‘‘නන්දී දුක්ෙස්ස මූල’’න්තිආදිනා නයයන පටිච්චසමුප්පාදං

විදිත්වා සබ්බයසො තණ්හා ෙයං  තා, තස්මා තිහ, භික්ෙයව, තථා යතො 

සබ්බයසො තණ්හානං ෙයා…යප.… අභිසම්බුද්යධොති වදාමි. යසො එවං

අභිසම්බුද්ධත්තා පථවිංන මඤ්ඤති…යප.…නාභිනන්දතීති. යත්ථ යත්ථ හි
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යස්මාති අවත්වා තස්මාති වුච්චති, තත්ථ තත්ථ යස්මාති ආයනත්වා

යයොයජතබ්බං, අයං සාසනයුත්ති.එසනයයොසබ්බත්ථ. 

ඉදමයවොචභ වාතිඉදංනිදානාවසානයතොපභුති යාවඅභිසම්බුද්යධොතිවදාමීති

සකලසුත්තන්තංභ වාපයරසංපඤ්ඤාය අලබ්භයණයයපතිට්ඨංපරම ම්භීරං

සබ්බඤ්ඤුතඤාණං දස්යසන්යතො එයකන පුථුජ්ජනවායරන එයකන 

යසක්ෙවායරන චතූහි ඛීණාසවවායරහි ද්වීහි තථා තවායරහීති අට්ඨහි 

මහාවායරහි එකයමකස්මිඤ්ච වායර පථවීආදීහි චතුවීසතියා අන්තරවායරහි

පටිමණ්යඩත්වාද්යවභාණවාරපරිමාණායතන්තියාඅයවොච. 

එවං විචිත්රනයයදසනාවිලාසයුත්තං පයනතං සුත්තං කරවිකරුදමඤ්ජුනා 

කණ්ණසුයෙන පණ්ඩිතජනහදයානං අමතාභියසකසදියසන බ්රහ්මස්සයරන

භාසමානස්සාපි. නයතභික්ඛූභ වයතොභාසිතංඅභිනන්දුන්තියතපඤ්චසතා

භික්ඛූ ඉදංභ වයතොවචනංනානුයමොදිංසු.කස්මා? අඤ්ඤාණයකන.යතකිර

ඉමස්ස සුත්තස්ස අත්ථං න ජානිංසු, තස්මා නාභිනන්දිංසු. යතසඤ්හි තස්මිං

සමයය එවං විචිත්රනයයදසනාවිලාසයුත්තම්පි එතං සුත්තං ඝනපුථුයලන

දුස්සපට්යටන මුයෙ බන්ධං කත්වා පුරයතො ඨපිතමනුඤ්ඤයභොජනං විය

අයහොසි. නනු ච භ වා අත්තනා යදසිතං ධම්මං පයර ඤායපතුං

කප්පසතසහස්සාධිකානි චත්තාරි අසඞ්යෙයයයානි පාරමියයො පූයරත්වා 

සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො. යසො කස්මා යථා යත න ජානන්ති, තථා යදයසසීති.

වුත්තමිදං ඉමස්ස සුත්තස්ස නික්යෙපවිචාරණායං එව ‘‘මානභඤ්ජනත්ථං

සබ්බධම්මමූලපරියායන්ති යදසනං ආරභී’’ති, තස්මා න යිධ පුන

වත්තබ්බමත්ථි, එවංමානභඤ්ජනත්ථංයදසිතඤ්ච පයනතංසුත්තංසුත්වායත

භික්ඛූ තංයයව කිර පථවිං දිට්ඨි තියකොපි සඤ්ජානාති, යසක්යෙොපි අරහාපි

තථා යතොපි සඤ්ජානාති. කින්නාමිදං කථං නාමිදන්ති චින්යතන්තා පුබ්යබ

මයං භ වතා කථිතං යංකිඤ්චි ඛිප්පයමව ජානාම, ඉදානි පනිමස්ස

මූලපරියායස්ස අන්තංවායකොටිංවානජානාමනපස්සාම, අයහොබුද්ධානාම

අප්පයමයයාඅතුලාති උද්ධටදාඨාවියසප්පානිම්මදාහුත්වාබුද්ධුපට්ඨානඤ්ච

ධම්මස්සවනඤ්ච සක්කච්චංආ මංසු. 

යතන යෙො පන සමයයන භික්ඛූ ධම්මසභායං සන්නිසින්නා ඉමං කථං

සමුට්ඨායපසුං‘‘අයහොබුද්ධානංආනුභායවො, යතනාම බ්රාහ්මණපබ්බජිතාතථා

මානමදමත්තාභ වතාමූලපරියායයදසනායනිහතමානාකතා’’ති, අයඤ්චරහි

යතසංභික්ඛූනංඅන්තරාකථාවිප්පකතා.අථ භ වා  න්ධකුටියානික්ෙමිත්වා

තඞ්ෙණානුරූයපන පාටිහාරියයන ධම්මසභායං පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන

නිසීදිත්වා යත භික්ඛූ ආහ – ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ෙයව, එතරහි කථාය

සන්නිසින්නා’’ති. යත තමත්ථං භ වයතො ආයරොයචසුං. භ වා එතදයවොච –
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‘‘න, භික්ෙයව, ඉදායනව, පුබ්යබපි අහං ඉයම එවං මානපග් හිතසියර

විචරන්යත නිහතමායන අකාසි’’න්ති. තයතො ඉමිස්සා අට්ඨුප්පත්තියා ඉදං

අතීතංආයනසි– 

භූතපුබ්බං, භික්ෙයව, අඤ්ඤතයරො දිසාපායමොක්යෙො බ්රාහ්මයණො බාරාණසියං

පටිවසති තිණ්ණං යවදානං පාරගූ සනිඝණ්ටුයකටුභානං සාක්ෙරප්පයභදානං

ඉතිහාසපඤ්චමානං පදයකො යවයයාකරයණො යලොකායතමහාපුරිසලක්ෙයණසු

අනවයයො, යසො පඤ්චමත්තානි මාණවකසතානි මන්යත වායචති. පණ්ඩිතා

මාණවකා බහුඤ්ච  ණ්හන්ති ලහුඤ්ච, සුට්ඨු ච උපධායරන්ති,  හිතඤ්ච

යතසං න විනස්සති. යසොපි බ්රාහ්මයණො ආචරියමුට්ඨිං අකත්වා ඝයට උදකං

ආසිඤ්චන්යතො විය සබ්බම්පි සිප්පං උග් ණ්හායපත්වා යත මාණවයක

එතදයවොච‘‘එත්තකමිදංසිප්පං දිට්ඨධම්මසම්පරායහිත’’න්ති.යතමාණවකා–

‘‘යං අම්හාකං ආචරියයො ජානාති, මයම්පි තං ජානාම, මයම්පි දානි ආචරියා

එවා’’තිමානංඋප්පායදත්වාතයතොපභුතිආචරියයඅ ාරවා නික්ඛිත්තවත්තා

විහරිංසු. ආචරියයො ඤත්වා ‘‘කරිස්සාමි යනසං මානනිග් හ’’න්ති චින්යතසි.

යසො එකදිවසං උපට්ඨානං ආ න්ත්වා වන්දිත්වා නිසින්යන යත මාණවයක

ආහ ‘‘තාතා පඤ්හං පුච්ඡිස්සාමි, කච්චිත්ථ සමත්ථා කයථතු’’න්ති. යත

‘‘පුච්ඡථ ආචරිය, පුච්ඡථආචරියා’’තිසහසාවආහංසු, යථාතංසුතමදමත්තා.

ආචරියයොආහ– 

‘‘කායලොඝසතිභූතානි, සබ්බායනවසහත්තනා; 

යයොචකාලඝයසොභූයතො, සභූතපචනිංපචී’’ති.(ජා.1.10.190) – 

විස්සජ්යජථතාතාඉමංපඤ්හන්ති. 

යත චින්යතත්වා අජානමානා තුණ්හී අයහසුං. ආචරියයො ආහ ‘‘අලං තාතා

 ච්ඡථජ්ජ, ස්යවකයථයයාථා’’තිඋයයයොයජසි.යතදසපි වීසතිපිසම්පිණ්ඩිතා

හුත්වා න තස්ස පඤ්හස්ස ආදිං, න අන්තමද්දසංසු. ආ න්ත්වා ආචරියස්ස

ආයරොයචසුං ‘‘න ඉමස්ස පඤ්හස්ස අත්ථං ආජානාමා’’ති. ආචරියයො යතසං

නිග් හත්ථායඉමං ාථමභාසි– 

‘‘බහූනි නරසීසානි, යලොමසානිබ්රහානිච; 

ගීවාසුපටිමුක්කානි, යකොචියදයවත්ථකණ්ණවා’’ති.(ජා.1.10.191) – 

 ාථාෙත්යථො – බහූනිනරානංසීසානි දිස්සන්ති, සබ්බානිචතානියලොමසානි

සබ්බානි ච මහන්තානි ගීවායයමව ච ඨපිතානි, න තාලඵලං විය හත්යථන

 හිතානි, නත්ථියතසං ඉයමහිධම්යමහිනානාකරණං.එත්ථපනයකොචියදව

කණ්ණවාතිඅත්තානංසන්ධායාහ. කණ්ණවාතිපඤ්ඤවා.කණ්ණච්ඡිද්දංපන
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පටුන 

න කස්සචි නත්ථි, තං සුත්වා යත මාණවකා මඞ්කුභූතා පත්තක්ෙන්ධා

අයධොමුොඅඞ්ගුලියාභූමිංවිලිෙන්තා තුණ්හීඅයහසුං. 

අථයනසංඅහිරිකභාවංපස්සිත්වාආචරියයො‘‘උග් ණ්හථතාතා පඤ්හ’’න්ති

පඤ්හං විස්සජ්යජසි. කායලොති පුයරභත්තකායලොපි පච්ඡාභත්තකායලොපීති

එවමාදි. භූතානීති සත්තාධිවචනයමතං. කායලො හි භූතානං න චම්මමංසාදීනි

ොදති, අපිච යෙො යනසං ආයුවණ්ණබලානි යෙයපන්යතො යයොබ්බඤ්ඤං

මද්දන්යතො ආයරො යං විනායසන්යතො ඝසති ොදතීති වුච්චති. සබ්බායනව

සහත්තනාති එවං ඝසන්යතො ච න කිඤ්චි වජ්යජති, සබ්බායනව ඝසති. න

යකවලඤ්ච භූතානියයව, අපිච යෙො සහත්තනා අත්තානම්පි ඝසති.

පුයරභත්තකායලො හි පච්ඡාභත්තකාලං න පාපුණාති. එස නයයො

පච්ඡාභත්තකාලාදීසු. යෙොචකාලඝයසොභූයතොතිඛීණාසවස්යසතංඅධිවචනං.

යසොහිආයතිං පටිසන්ධිකාලංයෙයපත්වාොදිත්වාඨිතත්තා‘‘කාලඝයසො’’ති

වුච්චති. ස භූතපචනිං පචීති යසො යායං තණ්හා අපායයසු භූයත පචති, තං 

ඤාණග්ගිනා පචි දය්හි භස්මමකාසි, යතන ‘‘භූතපචනිං පචී’’ති වුච්චති. 

‘‘පජනි’’න්තිපිපායඨො.ජනිකංනිබ්බත්තිකන්තිඅත්යථො. 

අථ යත මාණවකා දීපසහස්සායලොයකන විය රත්තිං සමවිසමං ආචරියස්ස 

විස්සජ්ජයනනපඤ්හස්සඅත්ථංපාකටංදිස්වා‘‘ඉදානිමයංයාවජීවංගුරුවාසං 

වසිස්සාම, මහන්තාඑයතආචරියානාම, මයඤ්හිබහුස්සුතමානං උප්පායදත්වා

චතුප්පදික ාථායපි අත්ථං න ජානාමා’’ති නිහතමානා පුබ්බසදිසයමව 

ආචරියස්සවත්තප්පටිපත්තිංකත්වාසග් පරායණාඅයහසුං. 

අහංයෙො, භික්ෙයව, යතනසමයයනයතසංආචරියයො අයහොසිං, ඉයමභික්ඛූ 

මාණවකා. එවං පුබ්යබපාහං ඉයම එවං මානපග් හිතසියර විචරන්යත 

නිහතමායනඅකාසින්ති. 

ඉමඤ්ච ජාතකං සුත්වා යත භික්ඛූ පුබ්යබපි මයං මායනයනව උපහතාති 

භියයයොයසොමත්තාය නිහතමානා හුත්වා අත්තයනො

උපකාරකකම්මට්ඨානපරායණාඅයහසුං. 

තයතො භ වාඑකංසමයංජනපදචාරිකංචරන්යතො යවසාලිංපත්වාය ොතමයක

යචතියයවිහරන්යතො ඉයමසං පඤ්චසතානංභික්ඛූනංඤාණපරිපාකං විදිත්වා

ඉමංය ොතමකසුත්තංකයථසි– 

‘‘අභිඤ්ඤායාහං, භික්ෙයව, ධම්මං යදයසමි යනො අනභිඤ්ඤාය, 

සනිදානාහං…යප.… සප්පාටිහාරියාහං, භික්ෙයව, ධම්මං යදයසමි යනො

අප්පාටිහාරියං. තස්සමය්හං, භික්ෙයව, අභිඤ්ඤායධම්මංයදසයයතො…යප.…
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යනො අප්පාටිහාරියං. කරණීයයො ඔවායදො, කරණීයා අනුසාසනී. අලඤ්ච පන

යවො, භික්ෙයව, තුට්ඨියා අලං අත්තමනතාය අලං යසොමනස්සාය.

සම්මාසම්බුද්යධො භ වා, ස්වාක්ොයතො ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො සඞ්යඝොති.

ඉදමයවොච භ වා, ඉමස්මිඤ්ච පන යවයයාකරණස්මිං භඤ්ඤමායන 

දසසහස්සියලොකධාතුඅකම්පිත්ථා’’ති(අ.නි.3.126). 

ඉදඤ්චසුත්තංසුත්වායතපඤ්චසතාභික්ඛූතස්මිංයයවාසයනසහ පටිසම්භිදාහි

අරහත්තංපාපුණිංසු, එවායංයදසනාඑතස්මිංඨායනනිට්ඨම මාසීති. 

තථා තවාරඅට්ඨමනයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මූලපරියායසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සබ්බාසවසුත්තවණ්ණනා 

14. එවං යම සුතං…යප.… සාවත්ථිෙන්ති සබ්බාසවසුත්තං. තත්රායං

අපුබ්බපදවණ්ණනා– සාවත්ථීති සවත්ථස්සඉසියනොනිවාසට්ඨානභූතාන රී, 

යථාකාකන්දීමාකන්දීයකොසම්බීතිඑවංතාව අක්ෙරචින්තකා.අට්ඨකථාචරියා

පනභණන්ති‘‘යංකිඤ්චිමනුස්සානංඋපයභො පරියභො ං සබ්බයමත්ථඅත්ථීති

සාවත්ථී. සත්ථසමායයොය  ච කිං භණ්ඩමත්ථීති පුච්ඡියත සබ්බමත්ථී’’ති

වචනමුපාදායසාවත්ථී. 

‘‘සබ්බදාසබ්බූපකරණං, සාවත්ථියංසයමොහිතං; 

තස්මාසබ්බමුපාදාය, සාවත්ථීතිපවුච්චති. 

යකොසලානං පුරංරම්මං, දස්සයනයයං මයනොරමං; 

දසහිසද්යදහිඅවිවිත්තං, අන්නපානසමායුතං. 

වුද්ධිංයවපුල්ලතංපත්තං, ඉද්ධංඵීතංමයනොරමං; 

අළකමන්දාවයදවානං, සාවත්ථිපුරමුත්තම’’න්ති. 

තස්සං සාවත්ථිෙං. යජතවයනති එත්ථ අත්තයනො පච්චත්ථිකජනං ජිනාතීති

යජයතො, රඤ්ඤා වා අත්තයනො පච්චත්ථිකජයන ජියත ජායතොති යජයතො, 

මඞ් ලකමයතාය වා තස්ස එවංනාමයමව කතන්ති යජයතො, යජතස්ස වනං

යජතවනං. තඤ්හියජයතනරාජකුමායරනයරොපිතංසංවද්ධිතංපරිපාලිතං, යසො

ච තස්ස සාමී අයහොසි. තස්මා යජතවනන්ති වුච්චති, තස්මිං යජතවයන.

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායමති එත්ථ සුදත්යතො නාම යසො  හපති මාතාපිතූහි

කතනාමවයසන. සබ්බකාමසමිද්ධිතාය පන වි තමලමච්යඡරතාය
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කරුණාදිගුණසමඞ්ගිතාය ච නිච්චකාලං අනාථානං පිණ්ඩමදාසි, යතන

අනාථපිණ්ඩියකොති සඞ්ෙං  යතො. ආරමන්ති එත්ථ පාණියනො වියසයසන වා

පබ්බජිතාති ආරායමො, තස්ස පුප්ඵඵලාදියසොභාය 

නාතිදූරනච්චාසන්නතාදිපඤ්චවිධයසනාසනඞ් සම්පත්තියා ච තයතො තයතො

ආ ම්ම රමන්ති අභිරමන්ති අනුක්කණ්ඨිතා හුත්වා නිවසන්තීති අත්යථො. 

වුත්තප්පකාරාය වා සම්පත්තියා තත්ථ තත්ථ  යතපි අත්තයනො

අබ්භන්තරංයයව ආයනත්වා රයමතීති ආරායමො. යසො හි අනාථපිණ්ඩියකන

 හපතිනා යජතස්ස රාජකුමාරස්ස හත්ථයතො අට්ඨාරසහි හිරඤ්ඤයකොටීහි

යකොටිසන්ථයරන කීණිත්වා අට්ඨාරසහි හිරඤ්ඤයකොටීහි යසනාසනානි

කාරායපත්වා අට්ඨාරසහි හිරඤ්ඤයකොටීහි විහාරමහං නිට්ඨායපත්වා එවං

චතුපඤ්ඤාසහිරඤ්ඤයකොටිපරිච්චාය න බුද්ධප්පමුෙස්ස සඞ්ඝස්ස

නියයාදියතො. තස්මා ‘‘අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායමො’’ති වුච්චති. තස්මිං 

අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. 

එත්ථ ච ‘‘යජතවයන’’ති වචනං පුරිමසාමිපරිකිත්තනං. ‘‘අනාථපිණ්ඩිකස්ස

ආරායම’’තිපච්ඡිමසාමිපරිකිත්තනං.කියමයතසංපරිකිත්තයන පයයොජනන්ති.

පුඤ්ඤකාමානං දිට්ඨානු තිආපජ්ජනං. තත්ර හි ද්වාරයකොට්ඨකපාසාදමාපයන 

භූමිවික්කයලද්ධා අට්ඨාරස හිරඤ්ඤයකොටියයො අයනකයකොටිඅග්ඝනකා

රුක්ො ච යජතස්ස පරිච්චාය ො, චතුපඤ්ඤාස යකොටියයො අනාථපිණ්ඩිකස්ස.

ඉති යතසං පරිකිත්තයනන එවං පුඤ්ඤකාමා පුඤ්ඤානි කයරොන්තීති

දස්යසන්යතො ආයස්මා ආනන්යදො අඤ්යඤපි පුඤ්ඤකායම යතසං

දිට්ඨානු තිආපජ්ජයනනියයොයජති. 

සබ්බාසවසංවරපරිොෙං යවො, භික් යවති කස්මා ඉදං සුත්තමභාසි? යතසං

භික්ඛූනං උපක්කියලසවියසොධනං ආදිං කත්වා ආසවක්ෙයාය 

පටිපත්තිදස්සනත්ථං. තත්ථ සබ්බාසවසංවරපරිොෙන්ති සබ්යබසං ආසවානං

සංවරකාරණං සංවරභූතං කාරණං, යයන කාරයණන යත සංවරිතා පිදහිතා

හුත්වා අනුප්පාදනියරොධසඞ්ොතංෙයං ච්ඡන්තිපහීයන්තිනප්පවත්තන්ති, තං

කාරණන්ති අත්යථො. තත්ථ ආසවන්තීති ආසවා, චක්ඛුයතොපි…යප.…

මනයතොපි සන්දන්ති පවත්තන්තීති වුත්තං යහොති. ධම්මයතො යාව ය ොත්රභුං

ඔකාසයතොයාවභවග් ං සවන්තීතිවාආසවා, එයතධම්යමඑතඤ්චඔකාසං

අන්යතො කරිත්වා පවත්තන්තීති අත්යථො. අන්යතොකරණත්යථො හි අයං

ආකායරො. චිරපාරිවාසියට්යඨන මදිරාදයයො ආසවා, ආසවා වියාතිපි ආසවා.

යලොකස්මිඤ්හි චිරපාරිවාසිකා මදිරාදයයො ආසවාති වුච්චන්ති. යදි ච 

චිරපාරිවාසියට්යඨන ආසවා, එයතයයව භවිතුමරහන්ති. වුත්තඤ්යහතං

‘‘පුරිමා, භික්ෙයව, යකොටි න පඤ්ඤායති අවිජ්ජාය, ඉයතො පුබ්යබ අවිජ්ජා
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නායහොසී’’තිආදි(අ.නි.10.61). ආයතංවාසංසාරදුක්ෙංසවන්තිපසවන්තීතිපි

ආසවා. පුරිමානි යචත්ථ නිබ්බචනානි යත්ථ කියලසා ආසවාති ආ ච්ඡන්ති, 

තත්ථයුජ්ජන්ති, පච්ඡිමං කම්යමපි.නයකවලඤ්චකම්මකියලසායයවආසවා, 

අපිච යෙො නානප්පකාරකා උප්පද්දවාපි. සුත්යතසු හි ‘‘නාහං, චුන්ද, 

දිට්ඨධම්මිකානංයයව ආසවානං සංවරාය ධම්මං යදයසමී’’ති (දී. නි. 3.182) 

එත්ථවිවාදමූලභූතාකියලසාආසවාතිආ තා. 

‘‘යයන යදවූපපතයස්ස,  න්ධබ්යබොවා විහඞ් යමො; 

යක්ෙත්තංයයන ච්යඡයයං, මනුස්සත්තඤ්චඅබ්බයජ; 

යතමය්හංආසවාඛීණා, විද්ධස්තාවිනළීකතා’’ති.(අ.නි.4.36); – 

එත්ථ යතභූමකඤ්ච කම්මං අවයසසා ච අකුසලා ධම්මා. ‘‘දිට්ඨධම්මිකානං

ආසවානංසංවරායසම්පරායිකානංආසවානංපටිඝාතායා’’ති(පාරා.39) එත්ථ

පරූපවාදවිප්පටිසාරවධබන්ධාදයයො යචව අපායදුක්ෙභූතා ච නානප්පකාරා

උපද්දවා.යතපයනයතආසවායත්ථයථාආ තා, තත්ථතථායවදිතබ්බා. 

එයත හි විනයය තාව ‘‘දිට්ඨධම්මිකානං ආසවානං සංවරාය, සම්පරායිකානං

ආසවානං පටිඝාතායා’’ති ද්යවධා ආ තා. සළායතයන ‘‘තයයොයම ආවුයසො

ආසවා, කාමාසයවො භවාසයවො අවිජ්ජාසයවො’’ති (අ. නි. 6.63) තිධා ආ තා.

අඤ්යඤසු ච සුත්තන්යතසු අභිධම්යම ච යතයයව දිට්ඨාසයවන සහ චතුධා

ආ තා.නිබ්යබධිකපරියායය–‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, ආසවානිරය ාමිනියා, අත්ථි

ආසවා තිරච්ඡානයයොනි ාමිනියා, අත්ථි ආසවා යපත්තිවිසය ාමිනියා, අත්ථි

ආසවා මනුස්සයලොක ාමිනියා, අත්ථිආසවා යදවයලොක ාමිනියා’’ති (අ.නි.

6.63) පඤ්චධා ආ තා. ඡක්කනිපායත – ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, ආසවා සංවරා

පහාතබ්බා’’තිආදිනා නයයන ඡධා ආ තා. ඉමස්මිං පන සුත්යත යතයයව 

දස්සනාපහාතබ්යබහි සද්ධිං සත්තධා ආ තාති. අයං තාව ආසවපයද

වචනත්යථොයචවපයභයදො ච. 

සංවරපයද පන සංවරයතීති සංවයරො, පිදහති නිවායරති පවත්තිතුං න යදතීති

අත්යථො. තථා හි ‘‘අනුජානාමි, භික්ෙයව, දිවා පටිසල්ලීයන්යතන ද්වාරං

සංවරිත්වා පටිසල්ලීයිතු’’න්ති (පාරා. 77), ‘‘යසොතානං සංවරංබ්රඌමමි, 

පඤ්ඤායයයතපිධීයයර’’ති (සු.නි.1041) චආදීසු පිධානට්යඨනසංවරමාහ.

ස්වායං සංවයරො පඤ්චවියධො යහොති සීලසංවයරො සතිඤාණ ෙන්ති 

වීරියසංවයරොති. තත්ථ ‘‘ඉමිනා පාතියමොක්ෙසංවයරන උයපයතො’’ති (විභ.

511) අයං සීලසංවයරො. පාතියමොක්ෙසීලඤ්හි එත්ථ සංවයරොති වුත්තං.

‘‘චක්ඛුන්ද්රියය සංවරමාපජ්ජතී’’තිආදීසු (දී. නි. 1.213) සතිසංවයරො. සති
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යහත්ථසංවයරොතිවුත්තා. ‘‘යසොතානංසංවරංබ්රූමි, පඤ්ඤායයයතපිධීයයර’’ති

අයං ඤාණසංවයරො. ඤාණඤ්යහත්ථ පිධීයයරති ඉමිනා පිධානට්යඨන

සංවයරොතිවුත්තං. ‘‘ෙයමොයහොතිසීතස්ස…යප.…, උප්පන්නං කාමවිතක්කං

නාධිවායසතී’’තිආදිනා(ම.නි.1.24-26) පනනයයනඉයධවෙන්තිවීරියසංවරා 

ආ තා. යතසඤ්ච ‘‘සබ්බාසවසංවරපරියාය’’න්ති ඉමිනා උද්යදයසන

සඞ් හිතත්තාසංවරභායවො යවදිතබ්යබො. 

අපිචපඤ්චවියධොපි අයංසංවයරො ඉධආ යතොයයව, තත්ථෙන්තිවීරියසංවරා

තාවවුත්තායයව.‘‘යසොතඤ්චඅනාසනංතඤ්චඅය ොචර’’න්ති(ම. නි.1.25) 

අයං පයනත්ථ සීලසංවයරො. ‘‘පටිසඞ්ො යයොනියසො

චක්ඛුන්ද්රියසංවරසංවුයතො’’ති (ම. නි. 1.22) අයං සතිසංවයරො. සබ්බත්ථ

පටිසඞ්ො ඤාණසංවයරො. අග් හිතග් හයණන පන දස්සනං පටියසවනා

භාවනාචඤාණසංවයරො. පරියායන්තිඑයතනධම්මාතිපරියායයො, උප්පත්තිං

නියරොධං වා  ච්ඡන්තීති වුත්තං යහොති. එත්තාවතා 

‘‘සබ්බාසවසංවරපරියාය’’න්තිඑත්ථයංවත්තබ්බං, තංවුත්තංයහොති. 

15. ඉදානි ජානයතො අහන්තිආදීසු ජානයතොති ජානන්තස්ස. පස්සයතොති 

පස්සන්තස්ස.ද්යවපිපදානිඑකත්ථානි, බයඤ්ජනයමවනානං.එවංසන්යතපි

ජානයතොති ඤාණලක්ෙණං උපාදාය පුග් ලං නිද්දිසති, ජානනලක්ෙණඤ්හි

ඤාණං. පස්සයතොති ඤාණප්පභාවං උපාදාය, පස්සනප්පභාවඤ්හි ඤාණං.

ඤාණසමඞ්ගීපුග් යලොචක්ඛුමාවිය චක්ඛුනාරූපානිඤායණනවිවයටධම්යම

පස්සති. අපිච යයොනියසොමනසිකාරං උප්පායදතුං ජානයතො, 

අයයොනියසොමනසිකායරො යථා න උප්පජ්ජති, එවං පස්සයතොති අයයමත්ථ

සායරො. යකචි පනාචරියා බහූ පපඤ්යච භණන්ති, යත ඉමස්මිං අත්යථ න

යුජ්ජන්ති. 

ආසවානං  ෙන්ති ආසවප්පහානං ආසවානං අච්චන්තක්ෙයසමුප්පාදං

ඛීණාකාරං නත්ථිභාවන්ති අයයමව හි ඉමස්මිඤ්ච සුත්යත, ‘‘ආසවානං ෙයා

අනාසවං යචයතොවිමුත්ති’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.438) ච ආසවක්ෙයත්යථො.

අඤ්ඤත්ථපන මග් ඵලනිබ්බානානිපිආසවක්ෙයයොතිවුච්චන්ති.තථාහි– 

‘‘යසෙස්ස සික්ෙමානස්ස, උජුමග් ානුසාරියනො; 

ෙයස්මිංපඨමංඤාණං, තයතොඅඤ්ඤාඅනන්තරා’’ති.(ඉතිවු.62) – 

ආදීසුමග්ය ොආසවක්ෙයයොතිවුත්යතො, 

‘‘ආසවානංෙයාසමයණොයහොතී’’තිආදීසු(ම.නි.1.438) ඵලං. 

‘‘පරවජ්ජානුපස්සිස්ස, නිච්චංඋජ්ඣානසඤ්ඤියනො; 
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ආසවාතස්සවඩ්ඪන්ති, ආරායසොආසවක්ෙයා’’ති.(ධ.ප.253) – 

ආදීසුනිබ්බානං‘‘ආසවක්ෙයයො’’තිවුත්තං. 

යනොඅජානයතොයනොඅපස්සයතොතියයොපනනජානාති නපස්සති, තස්සයනො

වදාමීති අත්යථො. එයතන යය අජානයතො අපස්සයතොපි සංවරාදීහියයව සුද්ධිං

වදන්ති, යතපටික්ඛිත්තායහොන්ති.පුරියමනවා පදද්වයයනඋපායයොවුත්යතො, 

ඉමිනා අනුපායපටියසයධො. සඞ්යෙයපන යචත්ථ ඤාණං 

ආසවසංවරපරියායයොතිදස්සිතංයහොති. 

ඉදානි යං ජානයතො ආසවානං ෙයයො යහොති, තං දස්යසතුකායමො කිඤ්ච, 

භික් යව, ජානයතොතිපුච්ඡංආරභි, තත්ථජානනාබහුවිධා. දබ්බජාතියකොඑව

හි යකොචි භික්ඛු ඡත්තං කාතුං ජානාති, යකොචි චීවරාදීනං අඤ්ඤතරං, තස්ස

ඊදිසානි කම්මානි වත්තසීයස ඨත්වා කයරොන්තස්ස සා ජානනා මග් ඵලානං 

පදට්ඨානං න යහොතීති න වත්තබ්බා. යයො පන සාසයන පබ්බජිත්වා

යවජ්ජකම්මාදීනි කාතුං ජානාති, තස්යසවං ජානයතො ආසවා වඩ්ඪන්තියයව, 

තස්මායංජානයතො පස්සයතොචආසවානංෙයයොයහොති, තයදවදස්යසන්යතො

ආහ යෙොනියසොචමනසිකාරංඅයෙොනියසොචමනසිකාරන්ති. 

තත්ථ යෙොනියසො මනසිකායරො නාම උපායමනසිකායරො පථමනසිකායරො, 

අනිච්චාදීසුඅනිච්චන්තිආදිනාඑවනයයනසච්චානුයලොමියකනවා චිත්තස්ස

ආවට්ටනා අන්වාවට්ටනා ආයභොය ො සමන්නාහායරො මනසිකායරො, අයං

වුච්චති යයොනියසොමනසිකායරොති. 

අයෙොනියසො මනසිකායරොති අනුපායමනසිකායරො උප්පථමනසිකායරො.

අනිච්යච නිච්චන්ති දුක්යෙ සුෙන්ති අනත්තනි අත්තාති අසුයභ සුභන්ති

අයයොනියසොමනසිකායරොඋප්පථමනසිකායරො.සච්චප්පටිකුයලනවාචිත්තස්ස 

ආවට්ටනා අන්වාවට්ටනා ආයභොය ො සමන්නාහායරො මනසිකායරො, අයං 

වුච්චති අයයොනියසො මනසිකායරොති. එවං යයොනියසො මනසිකාරං උප්පායදතුං

ජානයතො, අයයොනියසො මනසිකායරො ච යථා න උප්පජ්ජති, එවං පස්සයතො

ආසවානංෙයයොයහොති. 

ඉදානි ඉමස්යසවත්ථස්ස යුත්තිං දස්යසන්යතො ආහ අයෙොනියසො, 

භික් යව…යප.… පහීෙන්තීති. යතනකිං වුත්තං යහොති, යස්මා අයයොනියසො

මනසිකයරොයතොආසවා උප්පජ්ජන්ති, යයොනියසො මනසිකයරොයතො පහීයන්ති, 

තස්මා ජානිතබ්බං යයොනියසොමනසිකාරංඋප්පායදතුං ජානයතො, අයයොනියසො

මනසිකායරොචයථාන උප්පජ්ජති, එවංපස්සයතොආසවානංෙයයොයහොතීති, 

අයංතායවත්ථසඞ්යෙපවණ්ණනා. 
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අයංපනවිත්ථායරො –තත්ථ ‘‘යයොනියසොඅයයොනියසො’’තිඉයමහිතාව ද්වීහි

පයදහි ආබද්ධං යහොති උපරි සකලසුත්තං. වට්ටවිවට්ටවයසන හි උපරි

සකලසුත්තං වුත්තං. අයයොනියසො මනසිකාරමූලකඤ්ච වට්ටං, යයොනියසො

මනසිකාරමූලකඤ්චවිවට්ටං.කථං? අයයොනියසොමනසිකායරොහිවඩ්ඪමායනො

ද්යව ධම්යම පරිපූයරති අවිජ්ජඤ්ච භවතණ්හඤ්ච. අවිජ්ජාය ච සති

‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ොරා…යප.… දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස සමුදයයො යහොති.

තණ්හායසතිතණ්හාපච්චයා උපාදානං…යප.…සමුදයයොයහොතී’’ති.එවංඅයං

අයයොනියසො මනසිකාරබහුයලො පුග් යලො වාතයව ාභිඝායතන

විප්පනට්ඨනාවා විය  ඞ් ාවට්යට පතිතය ොකුලං විය චක්කයන්යත 

යුත්තබලිබද්යදො වියචපුනප්පුනං භවයයොනි තිවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසත්තාවායසසු

ආවට්ටපරිවට්ටංකයරොති, එවංතාවඅයයොනියසො මනසිකාරමූලකංවට්ටං. 

යයොනියසො මනසිකායරො පන වඩ්ඪමායනො – ‘‘යයොනියසො 

මනසිකාරසම්පන්නස්යසතං, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ෙං, අරියං

අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකරිස්සතී’’ති

(සං.නි.5.55) වචනයතොසම්මාදිට්ඨිපමුෙංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංපරිපූයරති.යාච

සම්මාදිට්ඨි, සා විජ්ජාතිතස්සවිජ්ජුප්පාදාඅවිජ්ජානියරොයධො, ‘‘අවිජ්ජානියරොධා 

සඞ්ොරනියරොයධො…යප.… එවං එතස්ස යකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස

නියරොයධො යහොතී’’ති (මහාව. 1) එවං යයොනියසො මනසිකාරමූලකං විවට්ටං

යවදිතබ්බං.එවංඉයමහිද්වීහිපයදහිආබද්ධං යහොතිඋපරිසකලසුත්තං. 

එවං ආබද්යධ යචත්ථ යස්මා පුබ්යබ ආසවප්පහානං දස්යසත්වා පච්ඡා

උප්පත්තිවුච්චමානානයුජ්ජති.නහිපහීනාපුන උප්පජ්ජන්ති.උප්පන්නානං

පනපහානංයුජ්ජති, තස්මාඋද්යදසපටියලොමයතොපි ‘‘අයයොනියසො, භික්ෙයව, 

මනසිකයරොයතො’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ අයෙොනියසොමනසිකයරොයතොති වුත්තප්පකාරං අයයොනියසොමනසිකාරං

උප්පාදයයතො. අනුප්පන්නා යචව ආසවා උප්පජ්ජන්තීති එත්ථ යය පුබ්යබ

අප්පටිලද්ධපුබ්බංචීවරාදිංවා පච්චයංඋපට්ඨාකසද්ධිවිහාරිකඅන්යතවාසිකානං

වා අඤ්ඤතරං මනුඤ්ඤං වත්ථුං පටිලභිත්වා, තං සුභං සුෙන්ති අයයොනියසො

මනසිකයරොයතො, අඤ්ඤතරඤ්ඤතරංවාපන අනනුභූතපුබ්බංආරම්මණංයථා

වා තථා වා අයයොනියසො මනසිකයරොයතො ආසවා උප්පජ්ජන්ති, යත 

අනුප්පන්නා උප්පජ්ජන්තීති යවදිතබ්බා, අඤ්ඤථා හි අනමතග්ය  සංසායර 

අනුප්පන්නානාමආසවානසන්ති.අනුභූතපුබ්යබපිචවත්ථුම්හිආරම්මයණ

වා යස්ස පකතිසුද්ධියා වා

උද්යදසපරිපුච්ඡාපරියත්තිනවකම්මයයොනියසොමනසිකාරානං වා

අඤ්ඤතරවයසන පුබ්යබ අනුප්පජ්ජිත්වා පච්ඡා තාදියසන පච්චයයන සහසා
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උප්පජ්ජන්ති, ඉයමපිඅනුප්පන්නාඋප්පජ්ජන්තීතියවදිතබ්බා. යතසුයයවපන

වත්ථාරම්මයණසුපුනප්පුනංඋප්පජ්ජමානාඋප්පන්නාපවඩ්ඪන්තීති වුච්චන්ති.

ඉයතොඅඤ්ඤථාහිපඨමුප්පන්නානංවඩ්ඪිනාමනත්ථි. 

යෙොනියසො චය ො, භික් යවතිඑත්ථපනයස්සපකතිසුද්ධියාවා යසයයථාපි 

ආයස්මයතො මහාකස්සපස්ස භද්දාය ච කාපිලානියා, උද්යදසපරිපුච්ඡාදීහි වා

කාරයණහි ආසවානුප්පජ්ජන්ති, යසොචජානාති‘‘නයෙොයමආසවාමග්ය න

සමුග්ඝාතං  තා, හන්ද යනසං සමුග්ඝාතාය පටිපජ්ජාමී’’ති. තයතො

මග් භාවනාය සබ්යබ සමුග්ඝායතති. තස්ස යත ආසවා අනුප්පන්නා න

උප්පජ්ජන්තීති වුච්චන්ති. යස්ස පන කාරකස්යසව සයතො සතිසම්යමොයසන

සහසාආසවාඋප්පජ්ජන්ති, තයතොසංයව මාපජ්ජිත්වායයොනියසොපදහන්යතො

යත ආසයව සමුච්ඡින්දති, තස්ස උප්පන්නා පහීයන්තීති වුච්චන්ති 

මණ්ඩලාරාමවාසීමහාතිස්සභූතත්යථරස්ස විය. යසො කිර තස්මිංයයව විහායර

උද්යදසං  ණ්හාති, අථස්ස  ායම පිණ්ඩාය චරයතො විසභා ාරම්මයණ

කියලයසොඋප්පජ්ජි, යසොතං විපස්සනායවික්ෙම්යභත්වාවිහාරංඅ මාසි.තස්ස

සුපිනන්යතපි තං ආරම්මණං න උපට්ඨාසි. යසො ‘‘අයං කියලයසො වඩ්ඪිත්වා

අපායසංවත්තනියකො යහොතී’’ති සංයව ං ජයනත්වා ආචරියං ආපුච්ඡිත්වා

විහාරා නික්ෙම්ම මහාසඞ්ඝරක්ඛිතත්යථරස්ස සන්තියක රා පටිපක්ෙං

අසුභකම්මට්ඨානං යහත්වාගුම්බන්තරංපවිසිත්වා පංසුකූලචීවරංසන්ථරිත්වා

නිසජ්ජ අනා ාමිමග්ය නපඤ්චකාමගුණිකරා ං ඡින්දිත්වා උට්ඨායආචරියං

වන්දිත්වා පුනදිවයස උද්යදසමග් ං පාපුණි. යය පන වත්තමානුප්පන්නා, 

යතසංපටිපත්තියාපහානංනාමනත්ථි. 

16. ඉදානි‘‘උප්පන්නාචආසවාපහීයන්තී’’තිඉදයමවපදං  යහත්වායයයත

ආසවාපහීයන්ති, යතසංනානප්පකාරයතොඅඤ්ඤම්පිපහානකාරණංආවිකාතුං 

යදසනංවිත්ථායරන්යතො අත්ථි, භික් යව, ආසවාදස්සනා පහාතබ්බාතිආදිමාහ

යථා තං යදසනාපයභදකුසයලො ධම්මරාජා. තත්ථ දස්සනා පහාතබ්බාති

දස්සයනනපහාතබ්බා.එසනයයොසබ්බත්ථ. 

දස්සනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනා 

17. ඉදානි තානිපදානිඅනුපුබ්බයතො බයාකාතුකායමො ‘‘කතයමච, භික්ෙයව, 

ආසවා දස්සනා පහාතබ්බා’’ති පුච්ඡං කත්වා මූලපරියායවණ්ණනායං

වුත්තනයයයනව ‘‘ඉධ, භික්ෙයව, අස්සුතවාපුථුජ්ජයනො’’ති පුග් ලාධිට්ඨානං

යදසනං ආරභි. තත්ථ මනසිකරණීයෙ ධම්යම නප්පජානාතීති ආවජ්ජිතබ්යබ

සමන්නාහරිතබ්යබධම්යමනපජානාති. අමනසිකරණීයෙතිතබ්බිපරීයත.එස

නයයො යසසපයදසුපි. යස්මා පන ඉයම ධම්මා මනසිකරණීයා, ඉයම
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අමනසිකරණීයාති ධම්මයතො නියයමො නත්ථි, ආකාරයතො පන අත්ථි. යයනා

ආකායරනමනසිකරියමානාඅකුසලුප්පත්තිපදට්ඨානායහොන්ති, යතනාකායරන

න මනසිකාතබ්බා. යයන කුසලුප්පත්තිපදට්ඨානා යහොන්ති, යතනාකායරන 

මනසිකාතබ්බා. තස්මා ‘‘ය’ස්ස, භික්ෙයව, ධම්යම මනසිකයරොයතො

අනුප්පන්යනොවා කාමාසයවො’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ ෙ’ස්සාති යය අස්ස අස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්ස. මනසිකයරොයතොති

ආවජ්ජයයතො සමන්නාහරන්තස්ස. අනුප්පන්යනො වා කාමාසයවොති එත්ථ

සමුච්චයත්යථො වාසද්යදො, න විකප්පත්යථො. තස්මා යථා ‘‘යාවතා, භික්ෙයව, 

සත්තා අපදා වා ද්විපදා වා…යප.… තථා යතො යතසං අග් මක්ොයතී’’ති

(ඉතිවු. 90) වුත්යත අපදා ච ද්විපදා චාති අත්යථො, යථා ච ‘‘භූතානං වා

සත්තානං ඨිතියා සම්භයවසීනං වා අනුග් හායා’’ති (ම. නි. 1.402) වුත්යත

භූතානඤ්චසම්භයවසීනඤ්චාතිඅත්යථො, යථාච ‘‘අග්ගියතොවාඋදකයතොවා

මිථුයභදයතොවා’’ති (උදා.76) වුත්යතඅග්ගියතොචඋදකයතොච මිථුයභදයතො

චාතිඅත්යථො, එවමිධාපිඅනුප්පන්යනොචකාමාසයවොඋප්පජ්ජති, උප්පන්යනො

ච කාමාසයවොපවඩ්ඪතීතිඅත්යථොදට්ඨබ්යබො.එවංයසයසසු. 

එත්ථච කාමාසයවොතිපඤ්චකාමගුණියකොරාය ො. භවාසයවොතිරුපාරූපභයව

ඡන්දරාය ො, ඣානනිකන්ති ච සස්සතුච්යඡදදිට්ඨිසහ තා. එවං දිට්ඨාසයවොපි

භවාසයවඑවසයමොධානං ච්ඡති. අවිජ්ජාසයවොතිචතූසුසච්යචසුඅඤ්ඤාණං.

තත්ථ කාමගුයණ අස්සාදයතො මනසිකයරොයතො අනුප්පන්යනො ච කාමාසයවො

උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ච පවඩ්ඪති. මහග් තධම්යම අස්සාදයතො

මනසිකයරොයතො අනුප්පන්යනො ච භවාසයවො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ච

පවඩ්ඪති. තීසු භූමීසු ධම්යම චතුවිපල්ලාසපදට්ඨානභායවන මනසිකයරොයතො

අනුප්පන්යනො ච අවිජ්ජාසයවො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ච පවඩ්ඪතීති

යවදිතබ්යබො. වුත්තනයපච්චනීකයතොසුක්කපක්යෙොවිත්ථායරතබ්යබො. 

කස්මා පන තයයො එව ආසවා ඉධ වුත්තාති. වියමොක්ෙපටිපක්ෙයතො.

අප්පණිහිතවියමොක්ෙපටිපක්යෙො හි කාමාසයවො,. 

අනිමිත්තසුඤ්ඤතවියමොක්ෙපටිපක්ො ඉතයර. තස්මා ඉයම තයයො ආසයව

උප්පායදන්තා තිණ්ණං වියමොක්ොනං අභාගියනො යහොන්ති, අනුප්පායදන්තා

භාගියනොති එතමත්ථං දස්යසන්යතන තයයො එව වුත්තාති යවදිතබ්බා.

දිට්ඨාසයවොපිවාඑත්ථවුත්යතොයයවාති වණ්ණිතයමතං. 

තස්ස අමනසිකරණීොනංධම්මානංමනසිකාරාතිමනසිකාරයහතු, යස්මායත

ධම්යම මනසි කයරොති, තස්මාති වුත්තං යහොති. එස නයයො දුතියපයදපි.



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 

63 

පටුන 

‘‘අනුප්පන්නායචවආසවා උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නාචආසවාපවඩ්ඪන්තී’’ති

යහට්ඨාවුත්තආසවානංයයවඅයභදයතො නි මනයමතං. 

18. එත්තාවතා යයො අයං පුග් ලාධිට්ඨානාය යදසනාය දස්සනා පහාතබ්යබ

ආසයවනිද්දිසිතුං අස්සුතවාපුථුජ්ජයනොවුත්යතො, යසොයස්මා ‘‘අයයොනියසො, 

භික්ෙයව, මනසිකයරොයතො අනුප්පන්නා යචව ආසවා උප්පජ්ජන්තී’’ති එවං

සාමඤ්ඤයතො වුත්තානං අයයොනියසො මනසිකාරපච්චයානං කාමාසවාදීනම්පි 

අධිට්ඨානං, තස්මා යතපි ආසයව යතයනව පුග් යලන දස්යසත්වා ඉදානි 

දස්සනා පහාතබ්යබ ආසයව දස්යසන්යතො යසො එවං අයෙොනියසො මනසි

කයරොති, අයහොසිං නු ය ො අහන්තිආදිමාහ. විචිකිච්ඡාසීයසන යචත්ථ

දිට්ඨාසවම්පි දස්යසතුංඉමංයදසනංආරභි. 

තස්සත්යථො, යස්ස යත ඉමිනා වුත්තනයයන ආසවා උප්පජ්ජන්ති, යසො 

පුථුජ්ජයනො, යයො චායං ‘‘අස්සුතවා’’තිආදිනා නයයන වුත්යතො, යසො

පුථුජ්ජයනො එවං අයයොනියසො අනුපායයන උප්පයථන මනසිකයරොති. කථං? 

අයහොසිංනුයෙො…යප.…යසොකුහිං ාමීභවිස්සතීති. කිංවුත්තංයහොති, යසො

එවං අයයොනියසො මනසිකයරොති, යථාස්ස ‘‘අහං අයහොසිංනු යෙො’’තිආදිනා 

නයයනවුත්තායසොළසවිධාපිවිචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජතීති. 

තත්ථ අයහොසිං නු ය ො නනු ය ොති සස්සතාකාරඤ්ච

අධිච්චසමුප්පත්තිආකාරඤ්ච නිස්සාය අතීයත අත්තයනො විජ්ජමානතං 

අවිජ්ජමානතඤ්චකඞ්ෙති.කිංකාරණන්තිනවත්තබ්බං.උම්මත්තයකොවියහි 

බාලපුථුජ්ජයනො යථා වා තථා වා පවත්තති. අපිච අයයොනියසො

මනසිකායරොයයයවත්ථ කාරණං. එවං අයයොනියසො මනසිකාරස්ස පන කිං

කාරණන්ති. ස්යවව පුථුජ්ජනභායවො අරියානං අදස්සනාදීනි වා. නනු ච

පුථුජ්ජයනොපි යයොනියසො මනසි කයරොතීති. යකො වා එවමාහ න මනසි

කයරොතීති. න පන තත්ථ පුථුජ්ජනභායවො කාරණං, 

සද්ධම්මස්සවනකලයාණමිත්තාදීනි තත්ථ කාරණානි. න හි මච්ඡමංසාදීනි

අත්තයනොඅත්තයනොපකතියාසු න්ධානි, අභිසඞ්ොරපච්චයාපනසු න්ධානිපි

යහොන්ති. 

කිං නු ය ො අයහොසින්ති ජාතිලිඞ්ගූපපත්තියයො නිස්සාය ෙත්තියයො නු යෙො 

අයහොසිං, බ්රාහ්මණයවස්සසුද්ද හට්ඨපබ්බජිතයදවමනුස්සානං අඤ්ඤතයරොති 

කඞ්ෙති. 

කථං නු ය ොති සණ්ඨානාකාරං නිස්සාය දීයඝො නු යෙො අයහොසිං, 

රස්සඔදාතකණ්හප්පමාණිකඅප්පමාණිකාදීනං අඤ්ඤතයරොති කඞ්ෙති. යකචි
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පන ඉස්සරනිම්මානාදිං නිස්සාය යකන නු යෙො කාරයණන අයහොසින්ති

යහතුයතොකඞ්ෙතීති වදන්ති. 

කිං හුත්වා කිං අයහොසින්ති ජාතිආදීනි නිස්සාය ෙත්තියයො හුත්වා නු යෙො

බ්රාහ්මයණොඅයහොසිං…යප.…යදයවොහුත්වාමනුස්යසොති අත්තයනොපරම්පරං

කඞ්ෙති.සබ්බත්යථවපන අද්ධානන්ති කාලාධිවචනයමතං. 

භවිස්සාමි නු ය ො නනු ය ොති සස්සතාකාරඤ්ච උච්යඡදාකාරඤ්ච නිස්සාය

අනා යත අත්තයනො විජ්ජමානතං අවිජ්ජමානතඤ්ච කඞ්ෙති. යසසයමත්ථ

වුත්තනයයමව. 

එතරහි වා පච්චුප්පන්නමද්ධානන්ති ඉදානි වා පටිසන්ධිං ආදිං කත්වා

චුතිපරියන්තං සබ්බම්පි වත්තමානකාලං  යහත්වා. අජ්ඣත්තං කථංකථී

යහොතීතිඅත්තයනොෙන්යධසුවිචිකිච්යඡො යහොති. අහංනුය ොස්මීතිඅත්තයනො

අත්ථිභාවංකඞ්ෙති. යුත්තංපයනතන්ති? යුත්තංඅයුත්තන්තිකාඑත්ථචින්තා.

අපියචත්ථ ඉදං වත්ථුම්පි උදාහරන්ති. චූළමාතාය කිර පුත්යතො මුණ්යඩො, 

මහාමාතායපුත්යතොඅමුණ්යඩො, තංපුත්තංමුණ්යඩසුං.යසොඋට්ඨායඅහංනු

යෙොචූළමාතායපුත්යතොතිචින්යතසි.එවං අහංනුයෙොස්මීතිකඞ්ොයහොති. 

යනොනුය ොස්මීතිඅත්තයනොනත්ථිභාවං කඞ්ෙති.තත්රාපිඉදංවත්ථු–එයකො

කිර මච්යඡ  ණ්හන්යතො උදයක චිරට්ඨායනන සීතිභූතං අත්තයනො ඌමරුං

මච්යඡොතිචින්යතත්වාපහරි.අපයරොසුසානපස්යසයෙත්තං රක්ෙන්යතොභීයතො

සඞ්කුටියතො සයි. යසො පටිබුජ්ඣිත්වා අත්තයනො ජණ්ණුකානි ද්යව යක්ොති

චින්යතත්වාපහරි.එවංයනොනුයෙොස්මීතිකඞ්ෙති. 

කිංනු ය ොස්මීතිෙත්තියයොව සමායනො අත්තයනො ෙත්තියභාවංකඞ්ෙති. එස

නයයො යසයසසු. යදයවො පන සමායනො යදවභාවං අජානන්යතො නාම නත්ථි.

යසොපි පන ‘‘අහං රූපී නු යෙො අරූපී නු යෙො’’තිආදිනා නයයන කඞ්ෙති.

ෙත්තියාදයයොකස්මානජානන්තීතියච.අපච්චක්ොයතසංතත්ථතත්ථකුයල 

උප්පත්ති.  හට්ඨාපි ච යපොත්ථලිකාදයයො පබ්බජිතසඤ්ඤියනො. පබ්බජිතාපි

‘‘කුප්පංනුයෙොයමකම්ම’’න්තිආදිනානයයන හට්ඨසඤ්ඤියනො.මනුස්සාපි 

චරාජායනොවියඅත්තනියදවසඤ්ඤියනොයහොන්ති. 

කථංනුය ොස්මීතිවුත්තනයයමව. යකවලඤ්යචත්ථඅබ්භන්තයරජීයවොනාම

අත්ථීති  යහත්වා තස්ස සණ්ඨානාකාරං නිස්සාය දීයඝො නු යෙොස්මි, 

රස්සචතුරංසඡළංසඅට්ඨංසයසොළසංසාදීනංඅඤ්ඤතරප්පකායරොතිකඞ්ෙන්යතො 

කථංනුයෙොස්මීතිකඞ්ෙතීතියවදිතබ්යබො.සරීරසණ්ඨානංපනපච්චුප්පන්නං

අජානන්යතො නාමනත්ථි. 
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කුයතො ආ යතො, යසො කුහිං  ාමී භවිස්සතීති අත්තභාවස්ස ආ ති තිට්ඨානං 

කඞ්ෙති. 

19. එවං යසොළසප්පයභදං විචිකිච්ඡං දස්යසත්වා ඉදානි යං ඉමිනා 

විචිකිච්ඡාසීයසනදිට්ඨාසවංදස්යසතුංඅයංයදසනාආරද්ධා.තං දස්යසන්යතො 

තස්ස එවං අයෙොනියසො මනසිකයරොයතො ෙන්නං දිට්ඨීනන්තිආදිමාහ. තත්ථ 

තස්ස පුග් ලස්ස යථා අයං විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, එවං අයයොනියසො

මනසිකයරොයතො තස්යසව සවිචිකිච්ඡස්ස අයයොනියසො මනසිකාරස්ස

ථාම තත්තා ඡන්නං දිට්ඨීනං අඤ්ඤතරා දිට්ඨි උප්පජ්ජතීති වුත්තං යහොති.

තත්ථසබ්බපයදසුවාසද්යදොවිකප්පත්යථො, එවංවාඑවං වාදිට්ඨිඋප්පජ්ජතීති

වුත්තංයහොති. අත්ථියමඅත්තාති යචත්ථසස්සතදිට්ඨිසබ්බකායලසුඅත්තයනො

අත්ථිතං  ණ්හාති. සච්චයතො යථතයතොති භූතයතො ච ථිරයතො ච, ‘‘ඉදං

සච්ච’’න්තිභූතයතො සුට්ඨුදළ්හභායවනාතිවුත්තංයහොති. නත්ථියමඅත්තාති 

අයංපනඋච්යඡදදිට්ඨි, සයතොසත්තස්සතත්ථතත්ථවිභවග් හණයතො.අථවා

පුරිමාපි තීසු කායලසු අත්ථීති  හණයතො සස්සතදිට්ඨි, පච්චුප්පන්නයමව

අත්ථීති  ණ්හන්යතො උච්යඡදදිට්ඨි. පච්ඡිමාපි අතීතානා යතසු නත්ථීති

 හණයතොභස්මන්තාහුතියයොති  හිතදිට්ඨිකානංවිය, උච්යඡදදිට්ඨි.අතීයතඑව

නත්ථීති ණ්හන්යතො අධිච්චසමුප්පත්තිකස්යසවසස්සතදිට්ඨි. 

අත්තනාව අත්තානං සඤ්ජානාමීති සඤ්ඤාක්ෙන්ධසීයසන ෙන්යධ අත්තාති

 යහත්වා සඤ්ඤාය අවයසසක්ෙන්යධ සඤ්ජානයතො ඉමිනා අත්තනා ඉමං

අත්තානං සඤ්ජානාමීති යහොති. අත්තනාව අනත්තානන්ති

සඤ්ඤාක්ෙන්ධංයයව අත්තාති  යහත්වා, ඉතයර චත්තායරොපි අනත්තාති

 යහත්වා සඤ්ඤාය යතසං ජානයතො එවං යහොති. අනත්තනාව අත්තානන්ති

සඤ්ඤාක්ෙන්ධං අනත්තාති. ඉතයරචත්තායරො අත්තාති යහත්වා සඤ්ඤාය

යතසංජානයතොඑවංයහොති, සබ්බාපි සස්සතුච්යඡදදිට්ඨියයොව. 

වයදො යවයදයෙයොතිආදයයො පන සස්සතදිට්ඨියා එව අභිනියවසාකාරා. තත්ථ

වදතීති වයදො, වචීකම්මස්සකාරයකොති වුත්තංයහොති.යවදයතීති යවයදයෙයො, 

ජානාති අනුභවති චාති වුත්තං යහොති. කිං යවයදතීති, තත්ර තත්ර

කලයාණපාපකානංකම්මානංවිපාකං පටිසංයවයදති. තත්රතත්රාතියතසුයතසු 

යයොනි තිට්ඨිතිනිවාසනිකායයසු ආරම්මයණසු වා. නිච්යචොති 

උප්පාදවයරහියතො. ධුයවොති ථියරො සාරභූයතො. සස්සයතොති සබ්බකාලියකො. 

අවිපරිණාමධම්යමොති අත්තයනො පකතිභාවං අවිජහනධම්යමො, කකණ්ටයකො

විය නානප්පකාරතං නාපජ්ජති. සස්සතිසමන්ති

චන්දසූරියසමුද්දමහාපථවීපබ්බතා යලොකයවොහායරන සස්සතියයොති වුච්චන්ති.
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සස්සතීහිසමං සස්සතිසමං. යාව සස්සතියයොතිට්ඨන්ති, තාවතයථවඨස්සතීති

 ණ්හයතොඑවංදිට්ඨියහොති. 

ඉදං වුච්චති, භික් යව, දිට්ඨි තන්තිආදීසු. ඉදන්ති ඉදානි වත්තබ්බස්ස 

පච්චක්ෙනිදස්සනං. දිට්ඨි තසම්බන්යධන ච ඉදන්ති වුත්තං, න 

දිට්ඨිසම්බන්යධන. එත්ථ ච දිට්ඨියයව දිට්ඨි තං, ගූථ තං විය. දිට්ඨීසු වා

 තමිදංදස්සනංද්වාසට්ඨිදිට්ඨිඅන්යතො ධත්තාතිපිදිට්ඨි තං. දිට්ඨියාවා තං

දිට්ඨි තං.ඉදඤ්හිඅත්ථියමඅත්තාතිආදිදිට්ඨියා  මනමත්තයමව, නත්යථත්ථ

අත්තා වා නිච්යචො වා යකොචීති වුත්තං යහොති. සා චායං දිට්ඨි

දුන්නිග් මනට්යඨන  හනං. දුරතික්කමට්යඨන සප්පටිභයට්යඨන ච 

කන්තායරො, දුබ්භික්ෙකන්තාරවාළකන්තාරාදයයො විය. සම්මාදිට්ඨියා

විනිවිජ්ඣනට්යඨන වියලොමනට්යඨන වා විසූකං. කදාචි සස්සතස්ස, කදාචි 

උච්යඡදස්ස  හණයතො විරූපං ඵන්දිතන්ති විප්ඵන්දිතං. බන්ධනට්යඨන 

සංයෙොජනං. යතනාහ ‘‘දිට්ඨි හනං…යප.… දිට්ඨිසංයයොජන’’න්ති.ඉදානිස්ස

තයමව බන්ධනත්ථං දස්යසන්යතො දිට්ඨිසංයෙොජනසංයුත්යතොතිආදිමාහ.

තස්සායං සඞ්යෙපත්යථො. ඉමිනා දිට්ඨිසංයයොජයනන සංයුත්යතො පුථුජ්ජයනො

එයතහි ජාතිආදීහි න පරිමුච්චතීති. කිං වා බහුනා, සකලවට්ටදුක්ෙයතොපි න

මුච්චතීති. 

20. එවං ඡප්පයභදං දිට්ඨාසවං දස්යසත්වා යස්මා සීලබ්බතපරාමායසො

කාමාසවාදිවචයනයනව දස්සියතො යහොති. කාමසුෙත්ථඤ්හි

භවසුෙභවවිසුද්ධිඅත්ථඤ්ච අවිජ්ජාය අභිභූතා ඉයතො බහිද්ධා සමණබ්රාහ්මණා

සීලබ්බතානි පරාමසන්ති, තස්මා තං අදස්යසත්වා දිට්ඨිග් හයණන වා තස්ස

 හිතත්තාපි තං අදස්යසත්වාව ඉදානි යයො පුග් යලො දස්සනා පහාතබ්යබ

ආසයව පජහති, තංදස්යසත්වායතසංආසවානංපහානංදස්යසතුං පුබ්යබවා 

අයයොනියසොමනසිකයරොයතොපුථුජ්ජනස්සයතසංඋප්පත්තිංදස්යසත්වාඉදානි 

තබ්බිපරීතස්සපහානංදස්යසතුං සුතවාචය ො, භික් යවතිආදිමාහ. 

තස්සත්යථො, යාව‘‘යසොඉදංදුක්ෙ’’න්තිආ ච්ඡති, තාවයහට්ඨා වුත්තනයයන

ච වුත්තපච්චනීකයතො ච යවදිතබ්යබො. පච්චනීකයතො ච සබ්බාකායරන 

අරියධම්මස්ස අයකොවිදාවිනීතපච්චනීකයතො අයං ‘‘සුතවා අරියසාවයකො

අරියධම්මස්ස යකොවියදො අරියධම්යම සුවිනීයතො’’ති යවදිතබ්යබො. අපිච යෙො

සිොපත්තවිපස්සනයතොපභුතියාව ය ොත්රභු, තාවතදනුරූයපනඅත්යථනඅයං

අරියසාවයකොතියවදිතබ්යබො. 

21. ‘‘යසො ඉදං දුක්ෙන්ති යයොනියසො මනසි කයරොතී’’තිආදීසු පන අයං 

අත්ථවිභාවනා, යසො චතුසච්චකම්මට්ඨානියකො අරියසාවයකො තණ්හාවජ්ජා
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පටුන 

යතභූමකා ෙන්ධා දුක් ං, තණ්හා දුක් සමුදයෙො, උභින්නං අප්පවත්ති 

නියරොයධො, නියරොධසම්පාපයකො මග්ය ොති එවං පුබ්යබව ආචරියසන්තියක 

උග් හිතචතුසච්චකම්මට්ඨායනො අපයරන සමයයන විපස්සනාමග් ං

සමාරුළ්යහොසමායනොයත යතභූමයකෙන්යධ ඉදංදුක් න්තියෙොනියසොමනසි

කයරොති, උපායයන පයථන සමන්නාහරති යචව විපස්සති ච. එත්ථ හි යාව

යසොතාපත්තිමග්ය ො, තාව මනසිකාරසීයසයනවවිපස්සනාවුත්තා.යාපනායං

තස්යසවදුක්ෙස්සසමුට්ඨාපිකා පභාවිකාතණ්හා, අෙංසමුදයෙොතියෙොනියසො

මනසි කයරොති. යස්මා පන දුක්ෙඤ්ච සමුදයයො ච ඉදං ඨානං පත්වා

නිරුජ්ඣන්ති නප්පවත්තන්ති, තස්මා යදිදං නිබ්බානං නාම, අෙං

දුක් නියරොයධොති යෙොනියසො මනසි කයරොති. නියරොධසම්පාපකං අට්ඨඞ්ගිකං

මග් ං අෙං දුක් නියරොධ ාමිනී පටිපදාති යෙොනියසො මනසි කයරොති, 

උපායයනපයථනසමන්නාහරතියචව විපස්සතිච. 

තත්රායං උපායයො, අභිනියවයසො නාම වට්යට යහොති, විවට්යට නත්ථි. තස්මා

‘‘අයං අත්ථි ඉමස්මිං කායය පථවීධාතු, ආයපොධාතූ’’තිආදිනා නයයන

සකසන්තතියං චත්තාරි භූතානි තදනුසායරන උපාදාරූපානි ච පරිග් යහත්වා

අයං රූපක්ෙන්යධොති වවත්ථයපති. තං වවත්ථාපයයතො උප්පන්යන 

තදාරම්මයණ චිත්තයචතසියක ධම්යම ඉයම චත්තායරො අරූපක්ෙන්ධාති

වවත්ථයපති. තයතො ඉයම පඤ්චක්ෙන්ධා දුක්ෙන්ති වවත්ථයපති. යත පන

සඞ්යෙපයතො නාමඤ්චරූපඤ්චාතිද්යවභා ායයවයහොන්ති.ඉදඤ්චනාමරූපං

සයහතු සප්පච්චයං උප්පජ්ජති. තස්ස අයං යහතු අයං පච්චයයොති 

අවිජ්ජාභවතණ්හාකම්මාහාරාදියක යහතුපච්චයය වවත්ථයපති. තයතො යතසං

පච්චයානඤ්ච පච්චයුප්පන්නධම්මානඤ්ච යාථාවසරසලක්ෙණං

වවත්ථයපත්වාඉයමධම්මාඅහුත්වා යහොන්තීතිඅනිච්චලක්ෙණංආයරොයපති, 

උදයබ්බයපීළිතත්තා දුක්ොති දුක්ෙලක්ෙණං ආයරොයපති. අවසවත්තනයතො

අනත්තාතිඅනත්තලක්ෙණංආයරොයපති.එවංතීණිලක්ෙණානි ආයරොයපත්වා

පටිපාටියාවිපස්සනංපවත්යතන්යතොයසොතාපත්තිමග් ංපාපුණාති. 

තස්මිං ෙයණ චත්තාරි සච්චානි එකපටියවයධයනව පටිවිජ්ඣති, 

එකාභිසමයයනඅභිසයමති. දුක්ෙංපරිඤ්ඤාපටියවයධනපටිවිජ්ඣති, සමුදයං

පහානපටියවයධන, නියරොධං සච්ඡිකිරියාපටියවයධන, මග් ං

භාවනාපටියවයධන.දුක්ෙඤ්චපරිඤ්ඤාභිසමයයන අභිසයමති…යප.…මග් ං

භාවනාභිසමයයන අභිසයමති, යනො ච යෙො අඤ්ඤමඤ්යඤන ඤායණන. 

එකඤායණයනව හි එස නියරොධං ආරම්මණයතො, යසසානි කිච්චයතො

පටිවිජ්ඣතියචවඅභිසයමතිච.න හිස්සතස්මිංසමයයඑවංයහොති – ‘‘අහං

දුක්ෙං පරිජානාමී’’ති වා…යප.… ‘‘මග් ං භායවමී’’ති වා. අපිච ඛ්වස්ස
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ආරම්මණංකත්වාපටියවධවයසනනියරොධංසච්ඡිකයරොයතොඑවං තංඤාණං

දුක්ෙපරිඤ්ඤාකිච්චම්පි සමුදයපහානකිච්චම්පි මග් භාවනාකිච්චම්පි 

කයරොතියයව. තස්යසවං උපායයන යයොනියසො මනසිකයරොයතො තීණි

සංයයොජනානිපහීයන්ති, වීසතිවත්ථුකාසක්කායදිට්ඨි, අට්ඨවත්ථුකාවිචිකිච්ඡා, 

‘‘සීයලන සුද්ධි වයතන සුද්ධී’’ති සීලබ්බතානං පරාමසනයතො

සීලබ්බතපරාමායසොති. තත්ථ චතූසුආසයවසු සක්කායදිට්ඨිසීලබ්බතපරාමාසා

දිට්ඨාසයවන සඞ් හිතත්තා ආසවා යචව සංයයොජනා ච. විචිකිච්ඡා

සංයයොජනයමව, න ආසයවො. ‘‘දස්සනා පහාතබ්බා ආසවා’’ති එත්ථ

පරියාපන්නත්තාපනආසවාති. 

‘‘ඉයමවුච්චන්ති…යප.…පහාතබ්බා’’ති ඉයමසක්කායදිට්ඨිආදයයො දස්සනා

පහාතබ්බානාම ආසවාතිදස්යසන්යතොආහ.අථවායාඅයං ඡන්නංදිට්ඨීනං

අඤ්ඤතරා දිට්ඨි උප්පජ්ජතීති එවං සරූයපයනව සක්කායදිට්ඨි විභත්තා. තං

සන්ධායාහ ‘‘ඉයම වුච්චන්ති, භික්ෙයව’’ති. සා ච යස්මා 

සහජාතපහායනකට්යඨහි සද්ධිං පහීයති. දිට්ඨාසයව හි පහීයමායන

තංසහජායතො චතූසු දිට්ඨිසම්පයුත්තචිත්යතසු කාමාසයවොපි අවිජ්ජාසයවොපි

පහීයති. පහායනකට්යඨො පන චතූසු දිට්ඨිවිප්පයුත්යතසු

නා සුපණ්ණාදිසමිද්ධිපත්ථනාවයසන උප්පජ්ජමායනො භවාසයවො. යතයනව

සම්පයුත්යතො අවිජ්ජාසයවොපි, ද්වීසු යදොමනස්සචිත්යතසු

පාණාතිපාතාදිනිබ්බත්තයකො අවිජ්ජාසයවොපි, තථා 

විචිකිච්ඡාචිත්තසම්පයුත්යතො අවිජ්ජාසයවොපීති එවං සබ්බථාපි අවයසසා

තයයොපි ආසවා පහීයන්ති. තස්මා බහුවචනනිද්යදයසො කයතොති එවයමත්ථ

අත්යථොයවදිතබ්යබො.එසයපොරාණානං අධිප්පායයො. 

දස්සනා පහාතබ්බාති දස්සනං නාම යසොතාපත්තිමග්ය ො, යතන පහාතබ්බාති

අත්යථො. කස්මා යසොතාපත්තිමග්ය ො දස්සනං? පඨමං නිබ්බානදස්සනයතො.

නනුය ොත්රභුපඨමතරංපස්සතීති? යනොනපස්සති.දිස්වාකත්තබ්බකිච්චංපන

න කයරොති සංයයොජනානං අප්පහානයතො. තස්මා පස්සතීති න වත්තබ්යබො.

යත්ථ කත්ථචි රාජානං දිස්වාපි පණ්ණාකාරං දත්වා කිච්චනිප්ඵත්තියා

අදිට්ඨත්තා ‘‘අජ්ජාපි රාජානං න පස්සාමී’’ති වදන්යතො  ාමවාසී පුරියසො

යචත්ථනිදස්සනං. 

දස්සනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සංවරාපහාතබ්බආසවවණ්ණනා 

22. එවංදස්සයනනපහාතබ්යබආසයවදස්යසත්වාඉදානි තදනන්තරුද්දිට්යඨ

සංවරාපහාතබ්යබදස්යසතුං, කතයමච, භික් යව, ආසවාසංවරාපහාතබ්බාති
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ආහ.එවංසබ්බත්ථසම්බන්යධොයවදිතබ්යබො.ඉයතො පරඤ්හිඅත්ථමත්තයමව

වණ්ණයිස්සාම. 

නනු ච දස්සයනන භාවනායාති ඉයමහි ද්වීහි අප්පහාතබ්යබො ආසයවො නාම 

නත්ථි, අථකස්මාවිසුංසංවරාදීහිපහාතබ්යබදස්යසතීති.සංවරාදීහිපුබ්බභාය  

වික්ෙම්භිතා ආසවා චතූහි මග්ය හි සමුග්ඝාතං  ච්ඡන්ති, තස්මා යතසං

මග් ානං පුබ්බභාය  ඉයමහි පඤ්චහාකායරහි වික්ෙම්භනප්පහානං 

දස්යසන්යතොඑවමාහ.තස්මායයොචායංවුත්යතොපඨයමොදස්සනමග්ය ොයයව, 

ඉදානි භාවනානායමන වුච්චිස්සන්ති තයයො මග් ා, යතසං සබ්යබසම්පි අයං 

පුබ්බභා පටිපදාතියවදිතබ්බා. 

තත්ථ ඉධාති ඉමස්මිංසාසයන. පටිසඞ් ාතිපටිසඞ්ොය.තත්ථායං සඞ්ොසද්යදො

ඤාණයකොට්ඨාසපඤ්ඤත්ති ණනාසු දිස්සති. ‘‘සඞ්ොයයකං 

පටියසවතී’’තිආදීසු(ම.නි.2.168) හිඤායණදිස්සති.‘‘පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ො 

සමුදාචරන්තී’’තිආදීසු (ම.නි.1.201) යකොට්ඨායස. ‘‘යතසංයතසංධම්මානං

සඞ්ො සමඤ්ඤා’’තිආදීසු (ධ. ස. 1313) පඤ්ඤත්තියං. ‘‘න සුකරං

සඞ්ොතු’’න්තිආදීසු(සං. නි.2.128)  ණනායං.ඉධපනඤායණදට්ඨබ්යබො. 

පටිසඞ් ා යෙොනියසොති හි උපායයන පයථන පටිසඞ්ොය ඤත්වා

පච්චයවක්ඛිත්වාති අත්යථො. එත්ථ ච අසංවයර ආදීනවපටිසඞ්ො යයොනියසො

පටිසඞ්ොති යවදිතබ්බා. සා චායං ‘‘වරං, භික්ෙයව, තත්තාය අයයොසලාකාය 

ආදිත්තායසම්පජ්ජලිතායසයජොතිභූතායචක්ඛුන්ද්රියංසම්පලිමට්ඨං, නත්යවව 

චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු අනුබයඤ්ජනයසො නිමිත්තග් ායහො’’තිආදිනා

(සං.නි. 4.235) ආදිත්තපරියායනයයනයවදිතබ්බා. චක්ඛුන්ද්රිෙසංවරසංවුයතො 

විහරතීති එත්ථ චක්ඛුයමව ඉන්ද්රියං චක්ඛුන්ද්රියං, සංවරණයතො සංවයරො, 

පිදහනයතො ථකනයතොති වුත්තං යහොති. සතියා එතං අධිවචනං. චක්ඛුන්ද්රියය

සංවයරො චක්ඛුන්ද්රියසංවයරො. තිත්ථකායකො ආවාටකච්ඡයපො

වනමහිංයසොතිආදයයොවිය. 

තත්ථ කිඤ්චාපි චක්ඛුන්ද්රියය සංවයරො වා අසංවයරො වා නත්ථි. න හි

චක්ඛුපසාදංනිස්සායසතිවාමුට්ඨසච්චංවාඋප්පජ්ජති.අපිචයදාරූපාරම්මණං 

චක්ඛුස්සආපාථංආ ච්ඡති, තදාභවඞ්ය ද්වික්ෙත්තුංඋප්පජ්ජිත්වානිරුද්යධ 

කිරියමයනොධාතුආවජ්ජනකිච්චංසාධයමානාඋප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣති, තයතො 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දස්සනකිච්චං, තයතො විපාකමයනොධාතු සම්පටිච්ඡනකිච්චං, 

තයතො විපාකායහතුකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු සන්තීරණකිච්චං, තයතො

කිරියායහතුකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු යවොට්ඨබ්බනකිච්චං සාධයමානා

උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣති.තදනන්තරංජවනංජවති. 
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තත්ථපි යනවභවඞ් සමයය, නආවජ්ජනාදීනං අඤ්ඤතරසමයයසංවයරොවා

අසංවයරො වා අත්ථි. ජවනක්ෙයණ පන සයච දුස්සීලයං වා මුට්ඨසච්චං වා

අඤ්ඤාණංවාඅක්ෙන්තිවායකොසජ්ජංවා උප්පජ්ජති, අයංඅසංවයරොයහොති.

එවං යහොන්යතොපි යසො චක්ඛුන්ද්රියය අසංවයරොති වුච්චති. කස්මා? තස්මිඤ්හි

සති ද්වාරම්පි අගුත්තං යහොති, භවඞ් ම්පි ආවජ්ජනාදීනි වීථිචිත්තානිපි. යථා

කිං, යථා න යර චතූසු ද්වායරසු අසංවුයතසු කිඤ්චාපි අන්යතො

ඝරයකොට්ඨක බ්භාදයයො සුසංවුතා, තථාපි අන්යතොන යර සබ්බං භණ්ඩං

අරක්ඛිතං අය ොපිතයමව යහොති. න රද්වායරන හි පවිසිත්වා යචොරා

යදිච්ඡන්ති, තංකයරයයං, එවයමවජවයනදුස්සීලයාදීසුඋප්පන්යනසු, තස්මිං

අසංවයර සති ද්වාරම්පි අගුත්තං යහොති, භවඞ් ම්පි ආවජ්ජනාදීනි 

වීථිචිත්තානිපීති. 

තස්මිං පන සීලාදීසු උප්පන්යනසු ද්වාරම්පි ගුත්තං යහොති, භවඞ් ම්පි

ආවජ්ජනාදීනි වීථිචිත්තානිපි. යථා කිං? යථා න රද්වායරසු සුසංවුයතසු 

කිඤ්චාපි අන්යතො ඝරාදයයො අසංවුතා, තථාපි අන්යතොන යර සබ්බං භණ්ඩං

සුරක්ඛිතං සුය ොපිතයමව යහොති. න රද්වායරසු හි පිහියතසු යචොරානං

පයවයසො නත්ථි, එවයමව ජවයන සීලාදීසු උප්පන්යනසු ද්වාරම්පි සුගුත්තං

යහොති, භවඞ් ම්පි ආවජ්ජනාදීනි වීථිචිත්තානිපි. තස්මා ජවනක්ෙයණ

උප්පජ්ජමායනොපි චක්ඛුන්ද්රියය සංවයරොති වුත්යතො. ඉධ චායං සතිසංවයරො

අධිප්යපයතොති යවදිතබ්යබො. චක්ඛුන්ද්රියසංවයරන සංවුයතො 

චක්ඛුන්ද්රිෙසංවරසංවුයතො, උයපයතොති වුත්තං යහොති. තථා හි, 

පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතොතිඉමස්සවිභඞ්ය  ‘‘ඉමිනාපාතියමොක්ෙසංවයරන

උයපයතොයහොති…යප.… සමන්නා යතො’’ති(විභ.511) වුත්තං.තංඑකජ්ඣං

කත්වාචක්ඛුන්ද්රියසංවයරන සංවුයතොතිඑවමත්යථොයවදිතබ්යබො. 

අථ වා සංවරීති සංවුයතො, ථයකසි පිදහීති වුත්තං යහොති. චක්ඛුන්ද්රියය

සංවරසංවුයතො චක්ඛුන්ද්රියසංවරසංවුයතො, චක්ඛුන්ද්රියසංවරසඤ්ඤිතං

සතිකවාටංචක්ඛුද්වායර, ඝරද්වායරකවාටංවියසංවරි ථයකසිපිදහීතිවුත්තං

යහොති. අයයමව යචත්ථ අත්යථො සුන්දරතයරො. තථා හි ‘‘චක්ඛුන්ද්රියසංවරං

අසංවුතස්සවිහරයතොසංවුතස්සවිහරයතො’’තිඑයතසුපයදසුඅයයමව අත්යථො

දිස්සති. 

විහරතීති එවං චක්ඛුන්ද්රියසංවරසංවුයතො යයන යකනචි ඉරියාපථවිහායරන

විහරති. ෙඤ්හිස්සාතිආදිම්හි යංචක්ඛුන්ද්රියසංවරංඅස්සභික්ඛුයනො අසංවුතස්ස

අථයකත්වාඅපිදහිත්වාවිහරන්තස්සාතිඑවමත්යථොයවදිතබ්යබො.අථවා, යය-

කාරස්ස ෙන්තිආයදයසො. හිකායරොච පදපූරයණො, යයඅස්සාතිඅත්යථො. 
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උප්පජ්යජෙුන්ති නිබ්බත්යතයයං. ආසවාවිඝාතපරිළාහාති චත්තායරොආසවා

ච අඤ්යඤ ච විඝාතකරා කියලසපරිළාහා විපාකපරිළාහා ච. චක්ඛුද්වායර හි 

ඉට්ඨාරම්මණං ආපාථ තං කාමස්සාදවයසන අස්සාදයයතො අභිනන්දයතො

කාමාසයවො උප්පජ්ජති, ඊදිසං අඤ්ඤස්මිම්පි සු තිභයව ලභිස්සාමීති

භවපත්ථනාය අස්සාදයයතො භවාසයවො උප්පජ්ජති, සත්යතොතිවාසත්තස්සාති

වා  ණ්හන්තස්ස දිට්ඨාසයවො උප්පජ්ජති, සබ්යබයහව සහජාතං අඤ්ඤාණං

අවිජ්ජාසයවොති චත්තායරො ආසවා උප්පජ්ජන්ති. යතහි සම්පයුත්තා අපයර

කියලසා විඝාතපරිළාහා, ආයතිං වා යතසං විපාකා. යතපි හි අසංවුතස්යසව

විහරයතොඋප්පජ්යජයයන්තිවුච්චන්ති. 

එවංස යතති එවං අස්ස යත. එවං එයතන උපායයන න යහොන්ති, යනො

අඤ්ඤථාති වුත්තං යහොති. එස නයයො පටිසඞ් ා යෙොනියසො 

යසොතින්ද්රිෙසංවරසංවුයතොතිආදීසු. 

ඉයම වුච්චන්ති, භික් යව, ආසවා සංවරා පහාතබ්බාති ඉයම ඡසු ද්වායරසු

චත්තායරො චත්තායරො කත්වා චතුවීසති ආසවා සංවයරන පහාතබ්බාති

වුච්චන්ති.සබ්බත්යථවයචත්ථසතිසංවයරොඑවසංවයරොති යවදිතබ්යබො. 

සංවරාපහාතබ්බආසවවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පටියසවනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනා 

23. පටිසඞ් ා යෙොනියසො චීවරන්තිආදීසු යං වත්තබ්බං, තං සබ්බං

විසුද්ධිමග්ය සීලකථායංවුත්තයමව. ෙඤ්හිස්සාතියංචීවරපිණ්ඩපාතාදීසුවා

අඤ්ඤතරං අස්ස. අප්පටියසවයතොති එවං යයොනියසො අප්පටියසවන්තස්ස.

යසසංවුත්තනයයමව. යකවලංපනිධඅලද්ධංචීවරාදිංපත්ථයයතොලද්ධංවා 

අස්සාදයයතො කාමාසවස්ස උප්පත්ති යවදිතබ්බා. ඊදිසං අඤ්ඤස්මිම්පි

සම්පත්තිභයවසු තිභයව ලභිස්සාමීතිභවපත්ථනායඅස්සාදයයතොභවාසවස්ස, 

අහං ලභාමි න ලභාමීති වා මය්හං වා ඉදන්ති අත්තසඤ්ඤං අධිට්ඨහයතො

දිට්ඨාසවස්සඋප්පත්තියවදිතබ්බා.සබ්යබයහවපන සහජායතොඅවිජ්ජාසයවොති

එවං චතුන්නංආසවානං උප්පත්ති විපාකපරිළාහා ච නවයවදනුප්පාදනයතොපි

යවදිතබ්බා. 

ඉයම වුච්චන්ති, භික් යව, ආසවාපටියසවනාපහාතබ්බාතිඉයම එකයමකස්මිං

පච්චයය චත්තායරො චත්තායරො කත්වා යසොළස ආසවා ඉමිනා 

ඤාණසංවරසඞ්ොයතනපච්චයවක්ෙණපටියසවයනනපහාතබ්බාතිවුච්චන්ති. 

පටියසවනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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අධිවාසනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනා 

24. පටිසඞ් ා යෙොනියසො  යමො යහොති සීතස්සාති උපායයන පයථන

පච්චයවක්ඛිත්වාෙයමොයහොතිසීතස්සසීතංෙමතිසහති, නඅවීරපුරියසොවිය

අප්පමත්තයකනපි සීයතන චලති කම්පති කම්මට්ඨානං විජහති. අපිච යෙො 

යලොමසනා ත්යථයරො විය අනප්පයකනාපි සීයතන ඵුට්යඨො න චලති න

කම්පති, කම්මට්ඨානයමව මනසි කයරොති. යථයරො කිර යචතියපබ්බයත

පියඞ්ගුගුහායං පධානඝයර විහරන්යතො අන්තරට්ඨයක හිමපාතසමයය

යලොකන්තරිකනිරයය පච්චයවක්ඛිත්වා කම්මට්ඨානං අවිජහන්යතොව

අබ්යභොකායස වීතිනායමසි.එවං උණ්හාදීසුපි අත්ථයයොජනායවදිතබ්බා. 

යකවලඤ්හි යයො භික්ඛු අධිමත්තම්පිඋණ්හංසහතිස්යවවයථයරො විය, අයං

‘‘ෙයමො උණ්හස්සා’’ති යවදිතබ්යබො. යථයරො කිර ගිම්හසමයය පච්ඡාභත්තං 

බහිචඞ්කයම නිසීදි. කම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්යතො යසදාපිස්ස කච්යඡහි

මුච්චන්ති. අථ නං අන්යතවාසියකො ආහ ‘‘ඉධ, භන්යත, නිසීදථ, සීතයලො

ඔකායසො’’ති. යථයරො ‘‘උණ්හභයයයනවම්හි ආවුයසො ඉධ නිසින්යනො’’ති

අවීචිමහානිරයං පච්චයවක්ඛිත්වා නිසීදියයව. උණ්හන්ති යචත්ථ

අග්ගිසන්තායපොවයවදිතබ්යබො. සූරියසන්තාපවයසනපයනතංවත්ථුවුත්තං. 

යයො ච ද්යවතයයො වායරභත්තං වා පානීයං වා අලභමායනොපි අනමතග්ය 

සංසායර අත්තයනො යපත්තිවිසයූපපත්තිං පච්චයවක්ඛිත්වා අයවයධන්යතො

කම්මට්ඨානං න විජහතියයව. අධිමත්යතහි ඩංසමකසවාතාතපසම්ඵස්යසහි 

ඵුට්යඨොචාපිතිරච්ඡානූපපත්තිංපච්චයවක්ඛිත්වාඅයවයධන්යතොකම්මට්ඨානං

න විජහතියයව. සරීසපසම්ඵස්යසන ඵුට්යඨො චාපි අනමතග්ය  සංසායර

සීහබයග්ඝාදිමුයෙසු අයනකවාරං පරිවත්තිතපුබ්බභාවං පච්චයවක්ඛිත්වා

අයවයධන්යතො කම්මට්ඨානං න විජහතියයව පධානියත්යථයරො විය. අයං

‘‘ෙයමොජිඝච්ඡාය…යප.…සරීසපසම්ඵස්සාන’’න්ති යවදිතබ්යබො. 

යථරං කිර ෙණ්ඩයචලවිහායර කණිකාරපධානියඝයර අරියවංසං සුණන්තං

යඝොරවියසො සප්යපො ඩංසි. යථයරො ජානිත්වාපි පසන්නචිත්යතො නිසින්යනො 

ධම්මංයයව සුණාති. විසයවය ො ථද්යධො අයහොසි. යථයරො උපසම්පදමණ්ඩලං

ආදිං කත්වා සීලං පච්චයවක්ඛිත්වා පරිසුද්ධසීයලොහමස්මීති පීතිං උප්පායදසි.

සහ පීතුප්පාදා විසං නිවත්තිත්වා පථවිං පාවිසි. යථයරො තත්යථව

චිත්යතකග් තං ලභිත්වාවිපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත්තංපාපුණි. 

යයො පන අක්යකොසවයසන දුරුත්යත දුරුත්තත්තායයව ච දුරා යත අපි 

අන්තිමවත්ථුසඤ්ඤියත වචනපයථ සුත්වා ෙන්තිගුණංයයව පච්චයවක්ඛිත්වා
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පටුන 

නයවධති දීඝභාණකඅභයත්යථයරොවිය.අයං‘‘ෙයමොදුරුත්තානංදුරා තානං

වචනපථාන’’න්ති යවදිතබ්යබො. 

යථයරො කිර පච්චයසන්යතොසභාවනාරාමතාය මහාඅරියවංසප්පටිපදං කයථසි, 

සබ්යබො මහා ායමො ආ ච්ඡති. යථරස්ස මහාසක්කායරො උප්පජ්ජති. තං

අඤ්ඤතයරො මහායථයරො අධිවායසතුං අසක්යකොන්යතො දීඝභාණයකො

අරියවංසං කයථමීති සබ්බරත්තිං යකොලාහලං කයරොසීතිආදීහි අක්යකොසි.

උයභොපි ච අත්තයනො අත්තයනො විහාරං  ච්ඡන්තා  ාවුතමත්තං එකපයථන

අ මංසු. සකල ාවුතම්පි යසො තං අක්යකොසියයව. තයතො යත්ථ ද්වින්නං

විහාරානං මග්ය ො භිජ්ජති, තත්ථ ඨත්වා දීඝභාණකත්යථයරො තං වන්දිත්වා

‘‘එස, භන්යත, තුම්හාකං මග්ය ො’’ති ආහ. යසො අසුණන්යතො විය අ මාසි.

යථයරොපි විහාරං  න්ත්වා පායද පක්ොයලත්වා නිසීදි. තයමනං

අන්යතවාසියකො ‘‘කිං, භන්යත, සකල ාවුතං පරිභාසන්තං න කිඤ්චි

අයවොචුත්ථා’’ති ආහ. යථයරො ‘‘ෙන්තියයව, ආවුයසො, මය්හං භායරො, න

අක්ෙන්ති. එකපදුද්ධායරපිකම්මට්ඨානවියයො ංනපස්සාමී’’තිආහ.එත්ථච

වචනයමව වචනපයථොතියවදිතබ්යබො. 

යයො පන උප්පන්නා සාරීරිකා යවදනා දුක්ෙමනට්යඨන දුක් ා, බහලට්යඨන 

තිබ්බා, ඵරුසට්යඨන  රා, තිඛිණට්යඨන කටුකා, අස්සාදවිරහයතො අසාතා, 

මනං අවඩ්ඪනයතො අමනාපා, පාණහරණසමත්ථතාය පාණහරා 

අධිවායසතියයව, න යවධති. එවං සභායවො යහොති චිත්තලපබ්බයත 

පධානියත්යථයරො විය. අයං ‘‘උප්පන්නානං…යප.… අධිවාසනජාතියකො’’ති

යවදිතබ්යබො. 

යථරස්ස කිර රත්තිං පධායනන වීතිනායමත්වා ඨිතස්ස උදරවායතො උප්පජ්ජි.

යසො තං අධිවායසතුං අසක්යකොන්යතො ආවත්තති පරිවත්තති. තයමනං

චඞ්කමපස්යසඨියතොපිණ්ඩපාතියත්යථයරොආහ ‘‘ආවුයසො, පබ්බජියතොනාම

අධිවාසනසීයලො යහොතී’’ති. යසො ‘‘සාධු, භන්යත’’ති අධිවායසත්වානිච්චයලො

සයි. වායතො නාභියතො යාව හදයං ඵායලති. යථයරො යවදනං වික්ෙම්යභත්වා 

විපස්සන්යතොමුහුත්යතන අනා ාමීහුත්වාපරිනිබ්බායීති. 

ෙඤ්හිස්සාති සීතාදීසු යංකිඤ්චි එකධම්මම්පි අස්ස. අනධිවාසෙයතොති

අනධිවායසන්තස්ස අක්ෙමන්තස්ස. යසසං වුත්තනයයමව. ආසවුප්පත්ති

පයනත්ථ එවං යවදිතබ්බා. සීයතන ඵුට්ඨස්ස උණ්හං පත්ථයන්තස්ස

කාමාසයවොඋප්පජ්ජති, එවංසබ්බත්ථ.නත්ථියනො සම්පත්තිභයවසු තිභයව

සීතංවාඋණ්හංවාතිභවංපත්ථයන්තස්සභවාසයවො.මය්හං සීතංඋණ්හන්ති

 ායහොදිට්ඨාසයවො.සබ්යබයහවසම්පයුත්යතොඅවිජ්ජාසයවොති. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 

74 

පටුන 

‘‘ඉයම වුච්චන්ති…යප.… අධිවාසනා පහාතබ්බා’’ති ඉයම සීතාදීසු

එකයමකස්ස වයසන චත්තායරො චත්තායරො කත්වා අයනයක ආසවා ඉමාය

ෙන්තිසංවරසඞ්ොතායඅධිවාසනායපහාතබ්බාතිවුච්චන්තීතිඅත්යථො.එත්ථ ච

යස්මා අයං ෙන්ති සීතාදිධම්යම අධිවායසති, අත්තයනො උපරි ආයරොයපත්වා

වායසතියයව.න අසහමානාහුත්වානිරස්සති, තස්මා‘‘අධිවාසනා’’තිවුච්චතීති

යවදිතබ්බා. 

අධිවාසනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පරිවජ්ජනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනා 

25. පටිසඞ් ා යෙොනියසො චණ්ඩං හත්ථිං පරිවජ්යජතීති අහං සමයණොති

චණ්ඩස්සහත්ථිස්සආසන්යනනඨාතබ්බං.තයතොනිදානඤ්හිමරණම්පිසියා 

මරණමත්තම්පිදුක්ෙන්තිඑවංඋපායයනපයථනපච්චයයනපච්චයවක්ඛිත්වා

චණ්ඩං හත්ථිං පරිවජ්යජති පටික්කමති. එස නයයො සබ්බත්ථ. චණ්ඩන්ති ච

දුට්ඨං, වාළන්ති වුත්තං යහොති.  ාණුන්තිෙදිරොණුආදිං. කණ්ටකට්ඨානන්ති

කණ්ටකානංඨානං, යත්ථකණ්ටකාවිජ්ජන්ති, තං ඔකාසන්තිවුත්තංයහොති. 

යසොබ්භන්ති සබ්බයතො පරිච්ඡින්නතටං. පපාතන්ති එකයතො ඡින්නතටං. 

චන්දනිකන්ති උච්ඡිට්යඨොදක බ්භමලාදීනං ඡඩ්ඩනට්ඨානං. ඔළි ල්ලන්ති

යතසංයයව සකද්දමාදීනං සන්දයනොකාසං. තං ජණ්ණුමත්තම්පි අසුචිභරිතං

යහොති, ද්යවපි යචතානි ඨානානි අමනුස්සදුට්ඨානි යහොන්ති. තස්මා තානි

වජ්යජතබ්බානි. අනාසයනති එත්ථ පන අයුත්තං ආසනං අනාසනං, තං

අත්ථයතොඅනියතවත්ථුකංරයහොපටිච්ඡන්නාසනන්තියවදිතබ්බං. අය ොචයරති

එත්ථපි ච අයුත්යතො ය ොචයරො අය ොචයරො, යසො යවසියාදියභදයතො

පඤ්චවියධො. පාපයක මිත්යතතිලාමයකදුස්සීයලමිත්තපතිරූපයක, අමිත්යත

වා. භජන්තන්ති යසවමානං. විඤ්ඤූ සබ්රහ්මචාරීති පණ්ඩිතා බුද්ධිසම්පන්නා

සබ්රහ්මචාරයයො, භික්ඛූනයමතං අධිවචනං. යත හි එකකම්මං එකුද්යදයසො 

සමසික්ෙතාති ඉමං බ්රහ්මං සමානං චරන්ති, තස්මා සබ්රහ්මචාරීති වුච්චන්ති. 

පාපයකසු ඨායනසූති ලාමයකසු ඨායනසු. ඔකප්යපෙුන්ති සද්දයහයයං, 

අධිමුච්යචයයං‘‘අද්ධා අයමායස්මාඅකාසිවාකරිස්සතිවා’’ති. 

ෙඤ්හිස්සාති හත්ථිආදීසු යංකිඤ්චි එකම්පි අස්ස. යසසං වුත්තනයයමව.

ආසවුප්පත්ති පයනත්ථ එවං යවදිතබ්බා. හත්ථිආදිනිදායනන දුක්යෙන

ඵුට්ඨස්සසුෙංපත්ථයයතොකාමාසයවොඋප්පජ්ජති.නත්ථි යනොසම්පත්තිභයව

සු තිභයවඊදිසං දුක්ෙන්තිභවංපත්යථන්තස්සභවාසයවො.මංහත්ථී මද්දති, 

මංඅස්යසොති ායහොදිට්ඨාසයවො.සබ්යබයහවසම්පයුත්යතොඅවිජ්ජාසයවොති. 
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ඉයමවුච්චන්ති…යප.…පරිවජ්ජනා පහාතබ්බාතිඉයමහත්ථිආදීසුඑයකකස්ස

වයසන චත්තායරො චත්තායරො කත්වා අයනයක ආසවා ඉමිනා

සීලසංවරසඞ්ොයතනපරිවජ්ජයනනපහාතබ්බාතිවුච්චන්තීති යවදිතබ්බා. 

පරිවජ්ජනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

වියනොදනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනා 

26. පටිසඞ් ා යෙොනියසොඋප්පන්නංකාමවිතක්කං නාධිවායසතීති‘‘ඉතිපායං

විතක්යකො අකුසයලො, ඉතිපි සාවජ්යජො, ඉතිපි දුක්ෙවිපායකො, යසො ච යෙො

අත්තබයාබාධාය සංවත්තතී’’තිආදිනා නයයන යයොනියසො කාමවිතක්යක 

ආදීනවං පච්චයවක්ඛිත්වා තස්මිං තස්මිං ආරම්මයණ උප්පන්නං

ජාතමභිනිබ්බත්තං කාමවිතක්කං නාධිවායසති, චිත්තං ආයරොයපත්වා න

වායසති, අබ්භන්තයරවානවායසතීතිපි අත්යථො. 

අනධිවායසන්යතොකිංකයරොතීති? පජහති ඡඩ්යඩති. 

කිංකචවරංවියපිටයකනාති? නහි, අපිචයෙොනං වියනොයදති තුදතිවිජ්ඣති

නීහරති. 

කිං බලිබද්දංවියපයතොයදනාති? නහි, අථයෙො නං බයන්තීකයරොති වි තන්තං

කයරොති.යථාස්සඅන්යතොපි නාවසිස්සතිඅන්තමයසොභඞ් මත්තම්පි, තථානං

කයරොති. 

කථං පන නං තථා කයරොතීති? අනභාවං  යමතීති අනු අනු අභාවං  යමති, 

වික්ෙම්භනප්පහායනන යථා සුවික්ෙම්භියතො යහොති, තථා කයරොතීති වුත්තං

යහොති.එසනයයො බයාපාදවිහිංසාවිතක්යකසු. 

එත්ථ ච කාමවිතක්යකොති ‘‘යයො කාමපටිසංයුත්යතො තක්යකො විතක්යකො

මිච්ඡාසඞ්කප්යපො’’ති විභඞ්ය  (විභ. 910) වුත්යතො. එස නයයො ඉතයරසු. 

උප්පන්නුප්පන්යනතිඋප්පන්යන උප්පන්යන, උප්පන්නමත්යතයයවාතිවුත්තං

යහොති. සකිං වා උප්පන්යන වියනොයදත්වා දුතියවායර අජ්ඣුයපක්ඛිතා න

යහොති, සතක්ෙත්තුම්පි උප්පන්යන උප්පන්යන වියනොයදතියයව. පාපයක

අකුසයලති ලාමකට්යඨන පාපයක, අයකොසල්ලතාය අකුසයල. ධම්යමති

යතයයව කාමවිතක්කාදයයො සබ්යබපි වා නව මහාවිතක්යක. තත්ථ තයයො

වුත්තා එව. අවයසසා ‘‘ඤාතිවිතක්යකො ජනපදවිතක්යකො අමරවිතක්යකො

පරානුද්දයතාපටිසංයුත්යතො විතක්යකො ලාභසක්කාරසියලොකපටිසංයුත්යතො

විතක්යකො අනවඤ්ඤත්තිපටිසංයුත්යතොවිතක්යකො’’ති(මහානි.207) ඉයමඡ. 
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ෙඤ්හිස්සාති එයතසු විතක්යකසු යංකිඤ්චි අස්ස, යසසං වුත්තනයයමව.

කාමවිතක්යකො පයනත්ථ කාමාසයවො එව. තබ්බියසයසො භවාසයවො.

තංසම්පයුත්යතො දිට්ඨාසයවො. සබ්බවිතක්යකසු අවිජ්ජාසයවොති එවං 

ආසවුප්පත්තිපියවදිතබ්බා. 

ඉයමවුච්චන්ති…යප.…වියනොදනා පහාතබ්බාතිඉයමකාමවිතක්කාදිවයසන

වුත්තප්පකාරා ආසවා ඉමිනා තස්මිං තස්මිං විතක්යක

ආදීනවපච්චයවක්ෙණසහියතන වීරියසංවරසඞ්ොයතන වියනොදයනන

පහාතබ්බාති වුච්චන්තීතියවදිතබ්බා. 

වියනොදනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භාවනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනා 

27. පටිසඞ් ායෙොනියසොසතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවතීතිඅභාවනායආදීනවං, 

භාවනායචආනිසංසංඋපායයනපයථනපච්චයවක්ඛිත්වා සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං 

භායවති, එස නයයො සබ්බත්ථ. එත්ථ ච කිඤ්චාපි ඉයම

උපරිමග් ත්තයසමයසම්භූතායලොකුත්තරයබොජ්ඣඞ් ාඑවඅධිප්යපතා, තථාපි

ආදිකම්මිකානං යබොජ්ඣඞ්ය සු අසම්යමොහත්ථං

යලොකියයලොකුත්තරමිස්සයකනයනසං නයයනඅත්ථවණ්ණනංකරිස්සාමි.ඉධ

පන යලොකියනයං පහාය යලොකුත්තරනයයො එව  යහතබ්යබො. තත්ථ

සතිසම්යබොජ්ඣඞ් න්තිආදිනානයයන වුත්තානං සත්තන්නංආදිපදානංයයව

තාව – 

අත්ථයතොලක්ෙණාදීහි, කමයතොචවිනිච්ඡයයො; 

අනූනාධිකයතොයචව, විඤ්ඤාතබ්යබොවිභාවිනා. 

තත්ථ සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය  තාව සරණට්යඨන සති. සා පයනසා

උපට්ඨානලක්ෙණා, අපිලාපනලක්ෙණාවා.වුත්තම්පි යහතං‘‘යථා, මහාරාජ, 

රඤ්යඤො භණ්ඩා ාරියකො රඤ්යඤො සාපයතයයං අපිලායපති, එත්තකං, 

මහාරාජ, හිරඤ්ඤං, එත්තකං සුවණ්ණං, එත්තකං සාපයතයයන්ති, එවයමව

යෙො, මහාරාජ, සති උප්පජ්ජමානා 

කුසලාකුසලසාවජ්ජානවජ්ජහීනපණීතකණ්හසුක්කසප්පටිභාය  ධම්යම

අපිලායපති. ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’ති (මි. ප. 2.1.13) විත්ථායරො.

අපිලාපනරසා. කිච්චවයසයනව හිස්ස එතං ලක්ෙණං යථයරන වුත්තං.

අසම්යමොසරසා වා. ය ොචරාභිමුෙභාවපච්චුපට්ඨානා. සති එව

සම්යබොජ්ඣඞ්ය ො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො. තත්ථ යබොධියා යබොධිස්ස වා

අඞ්ය ොතියබොජ්ඣඞ්ය ො. 
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කිං වුත්තං යහොති? යා හි අයං ධම්මසාමග්ගී, යාය 

යලොකියයලොකුත්තරමග් ක්ෙයණ උප්පජ්ජමානාය 

ලීනුද්ධච්චපතිට්ඨානායූහන-කාමසුෙත්තකිලමථානුයයො -

උච්යඡදසස්සතාභිනියවසාදීනං අයනයකසං උපද්දවානං පටිපක්ෙභූතාය 

සතිධම්මවිචයවීරියපීතිපස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ොසඞ්ොතාය ධම්මසාමග්ගියා

අරියසාවයකො බුජ්ඣතීති කත්වා ‘‘යබොධී’’ති වුච්චති. බුජ්ඣතීති 

කියලසසන්තානනිද්දාය උට්ඨහති, චත්තාරි වා අරියසච්චානි පටිවිජ්ඣති, 

නිබ්බානයමව වාසච්ඡිකයරොතීතිවුත්තංයහොති.යථාහ ‘‘සත්තයබොජ්ඣඞ්ය 

භායවත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’’ති. තස්සා

ධම්මසාමග්ගිසඞ්ොතාය යබොධියා අඞ්ය ොතිපි යබොජ්ඣඞ්ය ො, 

ඣානඞ් මග් ඞ් ාදයයොවිය. 

යයොයපස යථාවුත්තප්පකාරාය එතාය ධම්මසාමග්ගියා බුජ්ඣතීති කත්වා

අරියසාවයකො‘‘යබොධී’’තිවුච්චති, තස්සයබොධිස්ස අඞ්ය ොතිපියබොජ්ඣඞ්ය ො, 

යසනඞ් රථඞ් ාදයයො විය. යතනාහු අට්ඨකථාචරියා ‘‘බුජ්ඣනකස්ස

පුග් ලස්සඅඞ් ාතිවායබොජ්ඣඞ් ා’’ති.අපිච‘‘යබොජ්ඣඞ් ාති යකනට්යඨන

යබොජ්ඣඞ් ා? යබොධාය සංවත්තන්තීති යබොජ්ඣඞ් ා, බුජ්ඣන්තීති 

යබොජ්ඣඞ් ා, අනුබුජ්ඣන්තීති යබොජ්ඣඞ් ා, පටිබුජ්ඣන්තීති යබොජ්ඣඞ් ා, 

සම්බුජ්ඣන්තීතියබොජ්ඣඞ් ා’’තිආදිනා (පටි. ම. 3.17) පටිසම්භිදානයයනාපි

අත්යථො යවදිතබ්යබො. පසත්යථො සුන්දයරො වා යබොජ්ඣඞ්ය ොති

සම්යබොජ්ඣඞ්ය ො.එවංසතිඑව සම්යබොජ්ඣඞ්ය ොසතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො.තං 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං. එවං තාව එකස්සආදිපදස්ස අත්ථයතො ලක්ෙණාදීහි ච

විනිච්ඡයයොවිඤ්ඤාතබ්යබො. 

දුතියාදීසු පන චතුසච්චධම්යම විචිනාතීති ධම්මවිචයෙො. යසො පන

විචයලක්ෙයණො, ඔභාසනරයසො, අසම්යමොහපච්චුපට්ඨායනො. වීරභාවයතො

විධිනා ඊරයිතබ්බයතො ච වීරිෙං. තං පග් හලක්ෙණං, උපත්ථම්භනරසං, 

අයනොසීදනපච්චුපට්ඨානං. පීණයතීති පීති. සා ඵරණලක්ෙණා, තුට්ඨිලක්ෙණා

වා, කායචිත්තානං පීණනරසා, යතසංයයව ඔද යපච්චුපට්ඨානා.

කායචිත්තදරථපස්සම්භනයතො පස්සද්ධි. සා උපසමලක්ෙණා, 

කායචිත්තදරථනිම්මද්දනරසා, ආයචිත්තානං

අපරිප්ඵන්දනභූතසීතිභාවපච්චුපට්ඨානා. සමාධානයතො සමාධි. යසො

අවික්යෙපලක්ෙයණො, අවිසාරලක්ෙයණො වා, චිත්තයචතසිකානං 

සම්පිණ්ඩනරයසො, චිත්තට්ඨිතිපච්චුපට්ඨායනො.අජ්ඣුයපක්ෙනයතො උයපක් ා. 

සා පටිසඞ්ොනලක්ෙණා, සමවාහිතලක්ෙණා වා, ඌමනාධිකතානිවාරණරසා, 
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පටුන 

පක්ෙපාතුපච්යඡදරසාවා, මජ්ඣත්තභාවපච්චුපට්ඨානා.යසසං වුත්තනයයමව.

එවංයසසපදානම්පිඅත්ථයතොලක්ෙණාදීහිචවිනිච්ඡයයො විඤ්ඤාතබ්යබො. 

කමයතොතිඑත්ථච‘‘සතිඤ්චඛ්වාහං, භික්ෙයව, සබ්බත්ථිකංවදාමී’’ති(සං.නි.

5.234) වචනයතො සබ්යබසං යසසයබොජ්ඣඞ් ානං උපකාරකත්තා

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොව පඨමං වුත්යතො. තයතො පරං ‘‘යසො තථා සයතො

විහරන්යතො තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනතී’’තිආදිනා (විභ. 469) නයයන

යසසයබොජ්ඣඞ් ානං පුබ්බාපරියවචයන පයයොජනං සුත්යතයයව වුත්තං.

එවයමත්ථකමයතොපිවිනිච්ඡයයො විඤ්ඤාතබ්යබො. 

අනූනාධිකයතොතිකස්මා පන භ වතා සත්යතව යබොජ්ඣඞ් ා වුත්තා අනූනා

අනධිකාති. ලීනුද්ධච්චපටිපක්ෙයතො සබ්බත්ථිකයතො ච. එත්ථ හි තයයො 

යබොජ්ඣඞ් ාලීනස්සපටිපක්ො.යථාහ– ‘‘යස්මිඤ්චයෙො, භික්ෙයව, සමයය

ලීනං චිත්තං යහොති, කායලො තස්මිං සමයය ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස

භාවනාය, කායලො වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, කායලො 

පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනායා’’ති (සං. නි. 5.234). තයයො උද්ධච්චස්ස

පටිපක්ො. යථාහ–‘‘යස්මිඤ්චයෙො, භික්ෙයව, සමයයඋද්ධතංචිත්තංයහොති, 

කායලො තස්මිං සමයය පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, කායලො

සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, කායලො උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස

භාවනායා’’ති (සං. නි. 5.234). එයකො පයනත්ථ සබ්බත්ථියකො. යථාහ –

‘‘සතිඤ්ච ඛ්වාහං, භික්ෙයව, සබ්බත්ථිකං වදාමී’’ති. ‘‘සබ්බත්ථක’’න්තිපි

පායඨො, ද්වින්නම්පි සබ්බත්ථ ඉච්ඡිතබ්බන්ති අත්යථො. එවං

ලීනුද්ධච්චපටිපක්ෙයතො සබ්බත්ථිකයතො ච සත්යතව යබොජ්ඣඞ් ා වුත්තා

අනූනාඅනධිකාති, එවයමත්ථඅනූනාධිකයතොපිවිනිච්ඡයයො විඤ්ඤාතබ්යබො. 

එවං තාව ‘‘සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ’’න්තිආදිනා නයයන වුත්තානං සත්තන්නං

ආදිපදානංයයව අත්ථවණ්ණනං ඤත්වා ඉදානි භායවති

වියවකනිස්සිතන්තිආදීසු එවං ඤාතබ්බා. භායවතීති වඩ්යඪති, අත්තයනො

චිත්තසන්තායන පුනප්පුනං ජයනති අභිනිබ්බත්යතතීති අත්යථො. 

වියවකනිස්සිතන්ති වියවයක නිස්සිතං. වියවයකොති විවිත්තතා. ස්වායං

තදඞ් වියවයකො වික්ෙම්භනසමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධි නිස්සරණවියවයකොති

පඤ්චවියධො. තස්ස නානත්තං ‘‘අරියධම්යම අවිනීයතො’’ති එත්ථ

වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. අයයමව හි තත්ථ විනයයොති වුත්යතො. එවං

එතස්මිංපඤ්චවියධවියවයක. 

වියවකනිස්සිතන්ති තදඞ් වියවකනිස්සිතං සමුච්යඡදවියවකනිස්සිතං

නිස්සරණවියවකනිස්සිතඤ්ච සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවතීති අයමත්යථො



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 
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යවදිතබ්යබො. තථා හි අයං යබොජ්ඣඞ් භාවනානුයුත්යතො යයොගී

විපස්සනාක්ෙයණ කිච්චයතො තදඞ් වියවකනිස්සිතං, අජ්ඣාසයයතො

නිස්සරණවියවකනිස්සිතං, මග් කායල පන කිච්චයතො

සමුච්යඡදවියවකනිස්සිතං, ආරම්මණයතො නිස්සරණවියවකනිස්සිතං 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ංභායවති. පඤ්චවිධවියවකනිස්සිතන්තිපිඑයක, යතහින

යකවලං බලවවිපස්සනාමග් ඵලක්ෙයණසු එව යබොජ්ඣඞ්ය  උද්ධරන්ති, 

විපස්සනාපාදකකසිණජ්ඣානආනාපානාසුභබ්රහ්මවිහාරජ්ඣායනසුපි

උද්ධරන්ති.නච පටිසිද්ධාඅට්ඨකථාචරියයහි.තස්මායතසංමයතනඑයතසං

ඣානානං පවත්තික්ෙයණකිච්චයතො එව වික්ෙම්භනවියවකනිස්සිතං. යථා ච

‘‘විපස්සනාක්ෙයණ අජ්ඣාසයයතො නිස්සරණවියවකනිස්සිත’’න්ති වුත්තං, 

එවං පටිප්පස්සද්ධිවියවකනිස්සිතම්පි භායවතීති වත්තුං වට්ටති. එස නයයො 

විරා නිස්සිතාදීසු.වියවකට්ඨාඑවහිවිරා ාදයයො. 

යකවලඤ්යහත්ථ යවොස්සග්ය ො දුවියධො පරිච්චා යවොස්සග්ය ො ච

පක්ෙන්දනයවොස්සග්ය ො චාති. තත්ථ පරිච්චා යවොස්සග්ය ොති

විපස්සනාක්ෙයණ ච තදඞ් වයසන, මග් ක්ෙයණ ච සමුච්යඡදවයසන

කියලසප්පහානං. පක් න්දනයවොස්සග්ය ොති විපස්සනාක්ෙයණ

තන්නින්නභායවන, මග් ක්ෙයණ පන ආරම්මණකරයණන

නිබ්බානපක්ෙන්දනං. තදුභයම්පි ඉමස්මිං යලොකියයලොකුත්තරමිස්සයක

අත්ථවණ්ණනානයය වට්ටති. තථා හි අයං සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො 

යථාවුත්යතන පකායරන කියලයස පරිච්චජති, නිබ්බානඤ්ච පක්ෙන්දති. 

යවොස්සග් පරිණාමින්ති ඉමිනා පන සකයලන වචයනන යවොස්සග් ත්තං

පරිණමන්තං පරිණතඤ්ච පරිපච්චන්තං පරිපක්කඤ්චාති. ඉදං වුත්තං යහොති

‘‘අයඤ්හි යබොජ්ඣඞ් භාවනානුයුත්යතො භික්ඛු යථා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො 

කියලසපරිච්චා යවොස්සග් ත්තං නිබ්බානපක්ෙන්දනයවොස්සග් ත්තඤ්ච 

පරිපච්චති, යථා ච පරිපක්යකො යහොති, තථා නං භායවතී’’ති. එස නයයො 

යසසයබොජ්ඣඞ්ය සු. 

ඉධ පන නිබ්බානංයයව සබ්බසඞ්ෙයතහි විවිත්තත්තා වියවයකො, සබ්යබසං

විරා භාවයතො විරාය ො, නියරොධභාවයතො නියරොයධොතිවුත්තං.මග්ය ොඑවච 

යවොස්සග් පරිණාමී, තස්මාසතිසම්යබොජ්ඣඞ් ංභායවතිවියවකංආරම්මණං

කත්වා පවත්තියා වියවකනිස්සිතං. තථා විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං. 

තඤ්ච යෙො අරියමග් ක්ෙණුප්පත්තියා කියලසානං සමුච්යඡදයතො 

පරිච්චා භායවන ච නිබ්බානපක්ෙන්දනභායවන ච පරිණතං පරිපක්කන්ති

අයයමවඅත්යථො දට්ඨබ්යබො.එසනයයොයසසයබොජ්ඣඞ්ය සු. 
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ෙඤ්හිස්සාති එයතසු යබොජ්ඣඞ්ය සු යංකිඤ්චි අස්ස. යසසං වුත්තනයයමව.

ආසවුප්පත්තියං පයනත්ථ ඉයමසං උපරිමග් ත්තයසම්පයුත්තානං

යබොජ්ඣඞ් ානං අභාවිතත්තා යය උප්පජ්යජයයං කාමාසයවො භවාසයවො

අවිජ්ජාසයවොතිතයයොආසවා, භාවයයතොඑවංසයතආසවානයහොන්තීතිඅයං

නයයො යවදිතබ්යබො. 

ඉයම වුච්චන්ති…යප.… භාවනා පහාතබ්බාති ඉයම තයයො ආසවා ඉමාය

මග් ත්තයසම්පයුත්තාය යබොජ්ඣඞ් භාවනාය පහාතබ්බාති වුච්චන්තීති

යවදිතබ්බා. 

28. ඉදානි ඉයමහි සත්තහාකායරහි පහීනාසවං භික්ඛුං යථොයමන්යතො

ආසවප්පහායන චස්ස ආනිසංසං දස්යසන්යතො එයතයහව ච කාරයණහි 

ආසවප්පහායන සත්තානං උස්සුක්කං ජයනන්යතො ෙයතො ය ො, 

භික් යව…යප.… අන්තමකාසි දුක් ස්සාති ආහ. තත්ථ ෙයතො ය ොති 

සාමිවචයන යතොකායරො, යස්ස යෙොති වුත්තං යහොති. යපොරාණා පන යස්මිං

කායලතිවණ්ණයන්ති. යෙආසවාදස්සනාපහාතබ්බාතියයආසවාදස්සයනන

පහාතබ්බා, යත දස්සයනයනව පහීනා යහොන්ති, න අප්පහීයනසුයයව

පහීනසඤ්ඤීයහොති.එවංසබ්බත්ථ විත්ථායරො. 

සබ්බාසවසංවරසංවුයතොති සබ්යබහි ආසවපිධායනහි පිහියතො, සබ්යබසං වා

ආසවානං පිධායනහි පිහියතො. අච්යෙච්ඡි තණ්හන්ති සබ්බම්පි තණ්හං ඡින්දි, 

සංඡින්දිසමුච්ඡින්දි. විවත්තයි සංයෙොජනන්තිදසවිධම්පි සංයයොජනංපරිවත්තයි

නිම්මලමකාසි. සම්මාති යහතුනා කාරයණන. මානාභිසමොති මානස්ස

දස්සනාභිසමයා පහානාභිසමයා ච. අරහත්තමග්ය ො හි කිච්චවයසන මානං

පස්සති, අයමස්සදස්සනාභිසමයයො.යතනදිට්යඨොපන යසොතාවයදවපහීයති

දිට්ඨවියසනදිට්ඨසත්තානංජීවිතංවිය.අයමස්සපහානාභිසමයයො. 

අන්තමකාසි දුක් ස්සාති එවං අරහත්තමග්ය න සම්මා මානස්ස දිට්ඨත්තා

පහීනත්තා ච යය ඉයම ‘‘කායබන්ධනස්ස අන්යතො ජීරති (චූළව. 278). 

හරිතන්තං වා’’ති (ම. නි. 1.304) එවං වුත්තඅන්තිමමරියාදන්යතො ච, 

‘‘අන්තමිදං, භික්ෙයව, ජීවිකාන’’න්ති (ඉතිවු. 91; සං. නි. 3.80) එවං

වුත්තලාමකන්යතො ච, ‘‘සක්කායයො එයකො අන්යතො’’ති (අ. නි. 6.61) එවං 

වුත්තයකොට්ඨාසන්යතො ච, ‘‘එයසවන්යතො දුක්ෙස්ස සබ්බපච්චයසඞ්ෙයා’’ති

(සං. නි. 2.51) එවං වුත්තයකොටන්යතො චාති එවං චත්තායරො අන්තා, යතසු

සබ්බස්යසව වට්ටදුක්ෙස්ස අන්තං චතුත්ථයකොටිසඞ්ොතං

අන්තිමයකොටිසඞ්ොතං අන්තමකාසි පරිච්යඡදං පරිවටුමං අකාසි.

අන්තිමසමුස්සයමත්තාවයසසංදුක්ෙංඅකාසීතිවුත්තං යහොති. 
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අත්තමනා යත භික්ඛූති සකමනා තුට්ඨමනා, පීතියසොමනස්යසහි වා

සම්පයුත්තමනා හුත්වා. භ වයතො භාසිතං අභිනන්දුන්ති ඉදං දුක්ෙස්ස

අන්තකිරියාපරියයොසානං භ වයතොභාසිතංසුකථිතංසුලපිතං, එවයමතංභ වා

එවයමතංසු තාති මත්ථයකනසම්පටිච්ඡන්තාඅබ්භනුයමොදිංසූති. 

යසසයමත්ථයංනවුත්තං, තංපුබ්යබවුත්තත්තා ච සුවිඤ්යඤයයත්තාචන

වුත්තං.තස්මාසබ්බංවුත්තානුසායරනඅනුපදයසො පච්චයවක්ඛිතබ්බං. 

භාවනාපහාතබ්බආසවවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සබ්බාසවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ධම්මදාොදසුත්තවණ්ණනා 

29. එවං යම සුතන්ති ධම්මදායාදසුත්තං. යස්මා පනස්ස අට්ඨුප්පත්තියකො 

නික්යෙයපො, තස්මා තං දස්යසත්වා වස්ස අපුබ්බපදවණ්ණනං කරිස්සාම.

කතරායචපනිදං අට්ඨුප්පත්තියානික්ඛිත්තන්ති.ලාභසක්කායර.භ වයතොකිර

මහාලාභසක්කායරො උප්පජ්ජි. යථා තං චත්තායරො අසඞ්යෙයයයය

පූරිතදානපාරමීසඤ්චයස්ස.සබ්බදිසාසු යමකමහායමයඝො වුට්ඨහිත්වාමයහොඝං

වියසබ්බපාරමියයො එකස්මිං අත්තභායව විපාකං දස්සාමාතිසම්පිණ්ඩිතා විය

ලාභසක්කාරමයහොඝං නිබ්බත්තයිංසු. තයතො තයතො

අන්නපානයානවත්ථමාලා න්ධවියලපනාදිහත්ථා ෙත්තියබ්රාහ්මණාදයයො 

ආ න්ත්වා – ‘‘කහං බුද්යධො, කහං භ වා, කහං යදවයදයවො, නරාසයභො, 

පුරිසසීයහො’’ති භ වන්තං පරියයසන්ති. සකටසයතහිපි පච්චයය ආහරිත්වා

ඔකාසං අලභමානා සමන්තා  ාවුතප්පමාණම්පි සකටධුයරන

සකටධුරමාහච්චතිට්ඨන්තියචවඅනුබන්ධන්තිච. අන්ධකවින්දබ්රාහ්මණාදයයො

විය. සබ්බං ෙන්ධයකයතසු යතසුසුත්යතසුචආ තනයයයනව යවදිතබ්බං.

යථාචභ වයතො, එවංභික්ඛුසඞ්ඝස්සාපි. 

වුත්තම්පි යචතං – ‘‘යතන යෙො පන සමයයන භ වා සක්කයතො යහොති

 රුකයතො මානියතො පූජියතො අපචියතො ලාභී

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ොරානං, භික්ඛුසඞ්යඝොපි

යෙොසක්කයතොයහොති…යප.…පරික්ොරාන’’න්ති(උදා.14). තථා–‘‘යාවතා 

යෙො, චුන්ද, එතරහිසඞ්යඝොවා යණොවායලොයකඋප්පන්යනො, නාහං, චුන්ද, 

අඤ්ඤංඑකසඞ්ඝම්පිසමනුපස්සාමි, එවංලාභග් යසග් පත්තං, යථරිව, චුන්ද, 

භික්ඛුසඞ්යඝො’’ති(දී.නි.3.176). 
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ස්වායං භ වයතො ච භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච උප්පන්යනො ලාභසක්කායරො එකයතො 

හුත්වා ද්වින්නං මහානදීනං උදකමිව අප්පයමයයයො අයහොසි. කයමන භික්ඛූ

පච්චය රුකා පච්චයබාහුලිකා අයහසුං. පච්ඡාභත්තම්පි යතලමධුඵාණිතාදීසු

ආහයටසු  ණ්ඩිංයයව පහරිත්වා ‘‘අම්හාකංආචරියස්ස යදථ, උපජ්ඣායස්ස

යදථා’’ති උච්චාසද්දමහාසද්දං කයරොන්ති. සා ච යනසං පවත්ති භ වයතොපි 

පාකටා අයහොසි. තයතො භ වා අනනුච්ඡවිකන්ති ධම්මසංයව ං උප්පායදත්වා

චින්යතසි– 

‘‘පච්චයා අකප්පියාතිනසක්කාසික්ොපදං පඤ්ඤයපතුං. පච්චයපටිබද්ධාහි

කුලපුත්තානං සමණධම්මවුත්ති. හන්දාහං ධම්මදායාදපටිපදං යදයසමි. සා

සික්ොකාමානංකුලපුත්තානංසික්ොපදපඤ්ඤත්තිවියභවිස්සති න රද්වායර

ඨපිතසබ්බකායිකආදායසො විය ච, යථා හින රද්වායරඨපියතසබ්බකායියක

ආදායස චත්තායරො වණ්ණා අත්තයනො ඡායං දිස්වා වජ්ජං පහාය නිද්යදොසා

යහොන්ති, එවයමව සික්ොකාමා කුලපුත්තා පයයො මණ්ඩයනන අත්තානං

මණ්යඩතුකාමා ඉමං සබ්බකායිකාදාසූපමං යදසනං ආවජ්ජිත්වා

ආමිසදායාදපටිපදං වජ්යජත්වා ධම්මදායාදපටිපදං පූයරන්තා ඛිප්පයමව

ජාතිජරාමරණස්සඅන්තංකරිස්සන්තී’’ති. ඉමිස්සාඅට්ඨුප්පත්තියාඉදංසුත්තං

අභාසි. 

තත්ථ ධම්මදාොදා යම, භික් යව, භවථ, මා ආමිසදාොදාති ධම්මස්ස යම

දායාදා, භික්ෙයව, භවථ, මාආමිසස්ස.යයොමය්හං ධම්යමො, තස්සපටිග් ාහකා

භවථ, යඤ්චයෙොමය්හංආමිසං, තස්සමාපටිග් ාහකා භවථාතිවුත්තංයහොති.

තත්ථ ධම්යමොපි දුවියධො – නිප්පරියායධම්යමො, පරියායධම්යමොති. ආමිසම්පි

දුවිධං–නිප්පරියායාමිසං, පරියායාමිසන්ති.කථං? මග් ඵලනිබ්බානයභයදො හි

නවවියධොපි යලොකුත්තරධම්යමො නිප්පරිොෙධම්යමො නිබ්බත්තිතධම්යමො, න

යයන යකනචි පරියායයන කාරයණන වා යලයසන වා ධම්යමො. යං පනිදං 

විවට්ටූපනිස්සිතංකුසලං, යසයයථිදං, ඉයධකච්යචො විවට්ටං පත්යථන්යතොදානං

යදති, සීලං සමාදියති, උයපොසථකම්මං කයරොති,  න්ධමාලාදීහි වත්ථුපූජං

කයරොති, ධම්මං සුණාති යදයසති ඣානසමාපත්තියයො නිබ්බත්යතති, එවං 

කයරොන්යතො අනුපුබ්යබනනිප්පරියායධම්මං අමතංනිබ්බානං පටිලභති, අයං 

පරිොෙධම්යමො. තථාචීවරාදයයොචත්තායරොපච්චයා නිප්පරිොොමිසයමව, න

අඤ්යඤන පරියායයන කාරයණන වා යලයසන වා ආමිසං. යං පනිදං

වට්ට ාමිකුසලං, යසයයථිදං, ඉයධකච්යචොවට්ටංපත්යථන්යතො සම්පත්තිභවං

ඉච්ඡමායනො දානං යදති…යප.… සමාපත්තියයො නිබ්බත්යතති, එවං

කයරොන්යතො අනුපුබ්යබනයදවමනුස්සසම්පත්තිං පටිලභති, ඉදං පරිොොමිසං 

නාම. 
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පටුන 

තත්ථනිප්පරියායධම්යමොපිභ වයතොයයවසන්තයකො.භ වතාහිකථිතත්තා 

භික්ඛූ මග් ඵලනිබ්බානානිඅධි ච්ඡන්ති. වුත්තම්පියචතං ‘‘යසො හිබ්රාහ්මණ

භ වා අනුප්පන්නස්ස මග් ස්ස උප්පායදතා, අසඤ්ජාතස්ස මග් ස්ස

සඤ්ජයනතා, අනක්ොතස්ස මග් ස්ස අක්ොතා, මග් ඤ්ඤූ මග් විදූ 

මග් යකොවියදො. මග් ානු ා ච පන එතරහි සාවකා විහරන්ති පච්ඡා

සමන්නා තා’’ති (ම. නි. 3.79) ච – ‘‘යසො හාවුයසො, භ වා ජානං ජානාති, 

පස්සං පස්සති චක්ඛුභූයතො ඤාණභූයතො ධම්මභූයතො බ්රහ්මභූයතො වත්තා

පවත්තාඅත්ථස්සනින්යනතාඅමතස්සදාතා ධම්මස්සාමීතථා යතො’’ති(ම.නි.

1.203) ච.පරියායධම්යමොපිභ වයතොයයවසන්තයකො.භ වතා හිකථිතත්තා

එවං ජානන්ති ‘‘විවට්ටං පත්යථත්වා දානං යදන්යතො…යප.… සමාපත්තියයො

නිබ්බත්යතන්යතො අනුක්කයමන අමතං නිබ්බානං පටිලභතී’’ති. 

නිප්පරියායාමිසම්පි ච භ වයතොයයව සන්තකං. භ වතා හි

අනුඤ්ඤාතත්තායයව භික්ඛූහි ජීවකවත්ථුං ආදිං කත්වා පණීතචීවරං ලද්ධං.

යථාහ‘‘අනුජානාමි, භික්ෙයව,  හපතිචීවරං.යයොඉච්ඡති, පංසුකූලියකොයහොතු, 

යයො ඉච්ඡති,  හපතිචීවරං සාදියතු. ඉතරීතයරනපාහං, භික්ෙයව, 

සන්තුට්ඨිංයයවවණ්යණමී’’ති(මහාව.337). 

පුබ්යබ ච භික්ඛූ පණීතපිණ්ඩපාතංනාලත්ථුං. සපදානපිණ්ඩියායලොපයභොජනා

එවායහසුං. යතහි රාජ යහ විහරන්යතන භ වතා – ‘‘අනුජානාමි, භික්ෙයව, 

සඞ්ඝභත්තං උද්යදසභත්තං නිමන්තනං සලාකභත්තං පක්ඛිකං උයපොසථිකං

පාටිපදික’’න්ති(චූළව.325) එවංඅනුඤ්ඤාතත්තායයව පණීතයභොජනංලද්ධං.

තථා යසනාසනං. පුබ්යබ හි අකතපබ්භාරරුක්ෙමූලාදියසනාසනායයව භික්ඛූ

අයහසුං. යත ‘‘අනුජානාමි, භික්ෙයව, පඤ්ච යලණානී’’ති (චූළව. 294) එවං

භ වතා අනුඤ්ඤාතත්තායයවවිහායරොඅඩ්ඪයයොය ොපාසායදොහම්මියංගුහාති

ඉමානියසනාසනානි ලභිංසු.පුබ්යබචමුත්තහරීතයකයනවයභසජ්ජංඅකංසු.

යත භ වතායයව – ‘‘අනුජානාමි, භික්ෙයව, පඤ්ච යභසජ්ජානි, යසයයථිදං, 

සප්පි, නවනීතං, යතලං, මධු, ඵාණිත’’න්ති (මහාව. 260) එවමාදිනානයයන

අනුඤ්ඤාතත්තානානායභසජ්ජානිලභිංසු. 

පරියායාමිසම්පිභ වයතොයයවසන්තකං.භ වතාහිකථිතත්තායයව ජානන්ති

– ‘‘සම්පත්තිභවං පත්යථන්යතො දානං දත්වා සීලං…යප.… සමාපත්තියයො 

නිබ්බත්යතත්වා අනුක්කයමනපරියායාමිසං දිබ්බසම්පත්තිංමනුස්සසම්පත්තිං 

පටිලභතී’’ති. තයදව, යස්මා නිප්පරියායධම්යමොපි පරියායධම්යමොපි 

නිප්පරියායාමිසම්පි පරියායාමිසම්පි භ වයතොයයව සන්තකං, තස්මා තත්ථ

අත්තයනොසාමිභාවං දස්යසන්යතොආහ– ‘‘ධම්මදායාදායම, භික්ෙයව, භවථ

මා ආමිසදායාදා’’ති. 
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පටුන 

යයොමය්හංසන්තයකොදුවියධොපිධම්යමො, තස්සදායාදාභවථ.යඤ්චයෙො එතං

මය්හයමව සන්තකං ආමිසං, තස්ස දායාදා මා භවථ. ධම්මයකොට්ඨාසස්යසව

සාමියනො භවථ, මා ආමිසයකොට්ඨාසස්ස. යයො හි ජිනසාසයන පබ්බජිත්වා 

පච්චයපරයමො විහරති චතූසුතණ්හුප්පායදසු සන්දිස්සමායනොනික්ඛිත්තධුයරො 

ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තියං, අයං ආමිසදාොයදො නාම. තාදිසා මා භවථ. යයො

පන අනුඤ්ඤාතපච්චයයසු අප්පිච්ඡතාදීනි නිස්සාය පටිසඞ්ො යසවමායනො 

පටිපත්තිපරයමො විහරති චතූසු අරියවංයසසු සන්දිස්සමායනො, අයං 

ධම්මදාොයදො නාම.තාදිසාභවථාතිවුත්තංයහොති. 

ඉදානි යයසං තත්ථ එතදයහොසි, භවිස්සති වා අනා තමද්ධානං ‘‘කිංනු යෙො

භ වා සාවකානං අලාභත්ථියකො එවමාහා’’ති, යතසං අතිපණීතලාභත්ථියකො

අහං එවං වදාමීති දස්යසතුමාහ අත්ථි යම තුම්යහසු…යප.… යනො

ආමිසදාොදාති. 

තස්සායමත්යථො – අත්ථියමතුම්යහසු අනුකම්පාඅනුද්දයාහියතසිතා, යකන

නු යෙො කාරයණන යකන උපායයන සාවකා ධම්මදායාදා අස්සු

ධම්මයකොට්ඨාසසාමියනො, යනොආමිසදායාදාති. අයංපනඅධිප්පායයො, පස්සති

කිරභ වා ආමිස රුකානංආමියසඋපක්ෙලිතානංඅතීතකායලතාවකපිලස්ස

භික්ඛුයනො, ‘‘සඞ්ඝාටිපි ආදිත්තායහොතී’’තිආදිනා(පාරා.230; සං.නි.2.218) 

නයයන ආ තපාපභික්ඛුභික්ඛුනීසික්ෙමානාදීනඤ්ච අයනකසතානං

අපායපරිපූරණත්තං අත්තයනො සාසයන පබ්බජිතානඤ්ච යදවදත්තාදීනං.

ධම්ම රුකානං පන සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානමහාකස්සපාදීනං

අභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාදිගුණප්පටිලාභං. තස්මා යතසං අපායා පරිමුත්තිං

සබ්බගුණසම්පත්තිඤ්ච ඉච්ඡන්යතො ආහ – ‘‘අත්ථි යම තුම්යහසු අනුකම්පා

කින්ති යම සාවකා ධම්මදායාදා භයවයයං, යනො ආමිසදායාදා’’ති. 

පච්චය රුයකොචචතුපරිසන්තයරකූටකහාපයණොවියනිබ්බුතඞ් ායරොවියච

නිත්යතයජො නිප්පයභොයහොති.තයතොවිවත්තිතචිත්යතොධම්ම රුයකො යතජවා

සීයහොව අභිභුයයචාරී, තස්මාපි එවමාහ – ‘‘අත්ථි යම…යප.… යනො

ආමිසදායාදා’’ති. 

එවං‘‘ධම්මදායාදායම, භික්ෙයව, භවථ, මාආමිසදායාදා’’තිඉදං අනුකම්පාය

පණීතතරං ලාභං ඉච්ඡන්යතන වුත්තං, යනො අලාභත්ථියකනාති සායවත්වා

ඉදානි ඉමස්සඔවාදස්සඅකරයණආදීනවංදස්යසන්යතොආහ‘‘තුම්යහචයම, 

භික්ෙයව…යප.… යනො ධම්මදායාදා’’ති. තත්ථ තුම්යහපි යතන ආදිො

භයවෙයාථාති තුම්යහපි යතන ආමිසදායාදභායවන යනො ධම්මදායාදභායවන

ආදියා භයවයයාථ. අපදිසිතබ්බා විසුං කාතබ්බා වවත්ථයපතබ්බා, විඤ්ඤූහි
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 ාරය්හා භයවයයාථාති වුත්තං යහොති. කින්ති? ආමිසදායාදා සත්ථුසාවකා

විහරන්ති, යනොධම්මදායාදාති. 

අහම්පි යතන ආදියෙො භයවෙයන්ති අහම්පි යතන තුම්හාකං

ආමිසදායාදභායවන යනො ධම්මදායාදභායවන  ාරය්යහො භයවයයං. කින්ති? 

ආමිස…යප.… දායාදාති. ඉදං භ වා යතසං අතීවමුදුකරණත්ථමාහ. අයඤ්හි

එත්ථ අධිප්පායයො – සයච, භික්ෙයව, තුම්යහ ආමිසයලොලා චරිස්සථ, තත්ථ

විඤ්ඤූ මං  රහිස්සන්ති ‘‘කථඤ්හි නාම සබ්බඤ්ඤූ සමායනො අත්තයනො

සාවයක ධම්මදායායදයනො ආමිසදායායදකාතුංනසක්යකොතී’’ති.යසයයථාපි

නාම අනාකප්පසම්පන්යන භික්ඛූ දිස්වා ආචරියුපජ්ඣායය  රහන්ති

‘‘කස්සියම සද්ධිවිහාරිකා, කස්සන්යතවාසිකා’’ති; යසයයථා වා පන

කුලකුමාරයක වා කුලකුමාරිකායයො වා දුස්සීයල පාපධම්යම දිස්වා 

මාතාපිතයරො  රහන්ති ‘‘කස්සියම පුත්තා, කස්ස ධීතයරො’’ති; එවයමව මං

විඤ්ඤූ  රහිස්සන්ති‘‘කථඤ්හිනාමසබ්බඤ්ඤූසමායනොඅත්තයනොසාවයක

ධම්මදායායදයනො ආමිසදායායදකාතුංනසක්යකොතී’’ති. 

එවං ඉමස්ස ඔවාදස්ස අකරයණ ආදීනවං දස්යසත්වා කරයණ ආනිසංසං 

දස්යසන්යතො තුම්යහ ච යමතිආදිමාහ. තත්ථ අහම්පි යතන න ආදියෙො

භයවෙයන්ති යසයයථාපි නාම වත්තපරිපූරයක දහරභික්ඛූ

උද්යදසපරිපුච්ඡාසම්පන්යන වස්සසතිකත්යථයර විය ආකප්පසම්පන්යන 

දිස්වා, කස්ස සද්ධිවිහාරිකා, කස්සන්යතවාසිකාති, අසුකස්සාති, ‘‘පතිරූපං 

යථරස්ස, පටිබයලොවතඔවදිතුංඅනුසාසිතු’’න්තිආචරියුපජ්ඣායානආදියාන

 ාරය්හා භවන්ති, එවයමව අහම්පි යතන තුම්හාකං ධම්මදායාදභායවන යනො

ආමිසදායාදභායවන කස්ස සාවකා නාලකපටිපදං තුවට්ටකපටිපදං

චන්දූපමපටිපදං රථවිනීතපටිපදං මහාය ොසිඞ් සාලපටිපදං

මහාසුඤ්ඤතපටිපදං පටිපන්නා චතුපච්චයසන්යතොසභාවනාරාමඅරියවංයසසු

සක්ඛිභූතාපච්චයය ධයතොවිවත්තමානසාඅබ්භා මුත්තචන්දසමාවිහරන්තීති; 

‘‘සමණස්ස ය ොතමස්සා’’ති වුත්යත ‘‘සබ්බඤ්ඤූ වත භ වා, අසක්ඛි වත

සාවයක ආමිසදායාදපටිපදං ඡඩ්ඩායපත්වා ධම්මදායාදපටිපත්තිපූරයක

කාතු’’න්තිවිඤ්ඤූනංනආදියයොන ාරය්යහොභයවයයන්ති. එවමිමස්මිංපයද

අධිප්පායං ඤත්වා යසසං කණ්හපක්යෙ වුත්තනයපච්චනීයකන යවදිතබ්බං.

එවං ඉමස්ස ඔවාදස්ස කරයණ ආනිසංසං දස්යසත්වා ඉදානි තං ඔවාදං 

නියයායතන්යතො ආහ – ‘‘තස්මා තිහ යම, භික්ෙයව…යප.… යනො

ආමිසදායාදා’’ති. 
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30. එවමිමං ඔවාදං නියයායතත්වා ඉදානි තස්සා ධම්මදායාදපටිපත්තියා

පරිපූරකාරිං යථොයමතුං ඉධාහං, භික් යවතිආදිමාහ. භ වයතො හි යථොමනං

සුත්වාපියහොන්තියයවතදත්ථාය පටිපජ්ජිතායරො. 

තත්ථ ඉධාති නිපාතපදයමතං. භුත්තාවීතිභුත්තවා, කතභත්තකිච්යචොති වුත්තං

යහොති. පවාරියතොති යාවදත්ථපවාරණාය පවාරියතො, යාවදත්ථං භුඤ්ජිත්වා

පටික්ඛිත්තයභොජයනො තිත්යතොවාති වුත්තං යහොති. චතුබ්බිධා හි පවාරණා

වස්සංවුට්ඨපවාරණා පච්චයපවාරණා අනතිරිත්තපවාරණා

යාවදත්ථපවාරණාති.තත්ථ, ‘‘අනුජානාමිභික්ෙයව, වස්සංවුට්ඨානංභික්ඛූනං

තීහි ඨායනහි පවායරතු’’න්ති (මහාව. 209) අයං වස්සංවුට්ඨපවාරණා. 

‘‘ඉච්ඡාමහං, භන්යත, සඞ්ඝංචතුමාසංයභසජ්යජනපවායරතු’’න්ති(පාචි.303) 

ච‘‘අඤ්ඤත්රපුනපවාරණාය අඤ්ඤත්රනිච්චපවාරණායා’’ති(පාචි.307) චඅයං 

පච්චෙපවාරණා. ‘‘පවාරියතොනාම අසනං පඤ්ඤායති, යභොජනං පඤ්ඤායති, 

හත්ථපායස ඨියතො අභිහරති, පටික්යෙයපො පඤ්ඤායති, එයසො පවාරියතො

නාමා’’ති (පාචි. 239) අයං අනතිරිත්තපවාරණා. ‘‘පණීයතන ොදනීයයන

යභොජනීයයනසහත්ථා සන්තප්යපසිසම්පවායරසී’’ති(දී.නි.1.297, 358) අයං 

ොවදත්ථපවාරණා. අයමිධ අධිප්යපතා. යතන වුත්තං ‘‘පවාරියතොති 

යාවදත්ථපවාරණායපවාරියතො’’ති. 

පරිපුණ්යණොති යභොජයනන පරිපුණ්යණො. පරියෙොසියතොති

පරියයොසිතයභොජයනො, උත්තරපදයලොයපො දට්ඨබ්යබො. යාවතකං භුඤ්ජිතබ්බං, 

තාවතකං භුත්තං යහොති, අවසිතා යම යභොජනකිරියාති අත්යථො. සුහියතොති

ධායතො, ජිඝච්ඡාදුක්ොභායවන වා සුඛියතොති වුත්තං යහොති. ොවදත්යථොති

යාවතයකො යම යභොජයනන අත්යථො, යසො සබ්යබො පත්යතොති. එත්ථ ච

පුරිමානං තිණ්ණං පච්ඡිමානි සාධකානි. යයො හි පරියයොසියතො, යසො භුත්තාවී

යහොති.යයොචසුහියතො, යසො යාවදත්ථපවාරණායපවාරියතො.යයොයාවදත්යථො, 

යසො පරිපුණ්යණොති. පුරිමානි වා පච්ඡිමානං. යස්මා හි භුත්තාවී, තස්මා

පරියයොසියතො. යස්මාපවාරියතො, තස්මාසුහියතො. යස්මා පරිපුණ්යණො, තස්මා

යාවදත්යථොති.සබ්බඤ්යචතංපරිකප්යපත්වාවුත්තන්ති යවදිතබ්බං. 

සිොති එකංයස ච විකප්පයන ච. ‘‘පථවීධාතු සියා අජ්ඣත්තිකා, සියා

බාහිරා’’ති (ම.නි.3.349) එකංයස. ‘‘සියාඅඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුයනොආපත්ති

වීතික්කයමො’’ති(ම.නි.3.39) විකප්පයන.ඉධඋභයම්පිවට්ටති. අතියරයකොව 

අතියරකධම්යමො. තථා ෙඩ්ඩනීෙ ධම්යමො. අධියකො ච ඡඩ්යඩතබ්යබො ච, න

අඤ්ඤං කිඤ්චි කාතබ්යබොති අත්යථො. අථාති තම්හි කායල. 

ජිඝච්ොදුබ්බලයපයරතාතිජිඝච්ඡායචදුබ්බයලයනචපයරතා ඵුට්ඨාඅනු තාච
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අට්ඨපි දසපි දිවසානි. තත්ථ යකචි ජිඝච්ඡිතාපි න දුබ්බලා යහොන්ති, 

සක්යකොන්ති ජිඝච්ඡං සහිතුං. ඉයම පන න තාදිසාති දස්යසතුං උභයමාහ. 

තයාහන්තියතඅහං. සයචආකඞ් ථාතියදි ඉච්ඡථ. 

අප්පහරියතති අප්පරුළ්හහරියත, යස්මිං ඨායන පිණ්ඩපාතජ්යඣොත්ථරයණන

විනස්සනධම්මානි තිණානි නත්ථි, තස්මින්ති අත්යථො. යතන නිත්තිණඤ්ච

මහාතිණ හනං ච, යත්ථ සකයටනපි ඡඩ්ඩියත පිණ්ඩපායත තිණානි න 

විනස්සන්ති, තඤ්ච ඨානං පරිග් හිතං යහොති. භූත ාමසික්ොපදස්ස හි 

අවියකොපනත්ථයමතංවුත්තං. 

අප්පාණයකති නිප්පාණයක පිණ්ඩපාතජ්යඣොත්ථරයණන

මරිතබ්බපාණකරහියත වා මහාඋදකක්ෙන්යධ. පරිත්යතොදයක එව හි 

භත්තපක්යෙයපන ආළුලියත සුඛුමපාණකා මරන්ති, න මහාතළාකාදීසූති. 

පාණකානුරක්ෙණත්ථඤ්හිඑතංවුත්තං. ඔපිලායපස්සාමීති නිමුජ්ජායපස්සාමි. 

තයත්රකස්සාති යතසු ද්වීසු එකස්ස. යයො ඉමං ධම්මයදසනං සුට්ඨු සුතවා

පුනප්පුනංආවජ්යජතිච, තං සන්ධායාහ වුත්තංය ොපයනතන්ති.අයං වුත්ත-

සද්යදො යකයසොහාරයණපි දිස්සති ‘‘කාපටියකො මාණයවො දහයරො 

වුත්තසියරො’’තිආදීසු (ම. නි. 2.426). යරොපියතපි ‘‘යථා සාරදිකං බීජං, 

යෙත්යතවුත්තං විරූහතී’’තිආදීසු (ජා.1.3.31). කථියතපි‘‘වුත්තමිදංභ වතා, 

වුත්තමිදං අරහතා’’තිආදීසු. ඉධ පන කථියත දට්ඨබ්යබො. කථිතං යෙො

පයනතන්ති අයඤ්හිස්සඅත්යථො. ආමිසඤ්ඤතරන්තිචතුන්නං පච්චයාමිසානං

අඤ්ඤතරං, එකන්ති අත්යථො. ෙදිදන්තිනිපායතො, සබ්බලිඞ් විභත්තිවචයනසු

තාදියසොවතත්ථතත්ථඅත්ථයතොපරිණායමතබ්යබො.ඉධපනාස්ස යයොඑයසොති

අත්යථො.යයොඑයසොපිණ්ඩපායතොනාම.ඉදංආමිසඤ්ඤතරන්තිවුත්තංයහොති. 

ෙංනූනාහන්ති සාධු වතාහං. එවන්ති යථා ඉදානි ඉමං ෙණං වීතිනායමමි, 

එවයමවරත්තින්දිවං. වීතිනායමෙයන්තියෙයපයයංඅතිවත්තායපයයං. 

යසො තං පිණ්ඩපාතන්ති යසො තං සයදවයකන යලොයකන සිරසා

සම්පටිච්ඡිතබ්බරූපං සු තාතිරිත්තම්පි පිණ්ඩපාතං අභුඤ්ජිත්වා 

ධම්මදායාදභාවං ආකඞ්ෙමායනො ආදිත්තසීසූපමං පච්චයවක්ඛිත්වා යතයනව

ජිඝච්ඡාදුබ්බයලයනඑවංතංරත්තින්දිවංවීතිනායමයය. 

අථ දුතිෙස්සාති ඉමස්මිං පන වායර එස සඞ්යෙයපො, සයච යසො භික්ඛු, 

යංනූනාහං…යප.… වීතිනායමයයන්ති චින්යතන්යතො එවම්පි චින්යතයය, 

පබ්බජියතන යෙො වාළමි ාකුයල අරඤ්යඤ යභසජ්ජං විය

පඤ්චකාමගුණවාළාකුයල  ායමපිණ්ඩපායතොපි දුක්ෙං පරියයසිතුං. අයං පන
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පිණ්ඩපායතොඉති පරියයසනාදීනවවිමුත්යතොචසු තාතිරිත්යතොචාතිඋභයතො

සුජාතෙත්තියකුමායරොවියයහොති, යයහිචපඤ්චහිකාරයණහිපිණ්ඩපායතොන

පරිභුඤ්ජිතබ්යබො යහොති. යසයයථිදං, පුග් ලං  රහිත්වා න පරිභුඤ්ජිතබ්යබො

යහොති ‘‘අලජ්ජිපුග් ලස්ස සන්තයකො’’ති. අපරිසුද්ධඋප්පත්තිතාය න

පරිභුඤ්ජිතබ්යබො යහොති ‘‘භික්ඛුනිපරිපාචනඅසන්තසම්භාවනුප්පන්යනො’’ති.

සාමිකානුකම්පාය න පරිභුඤ්ජිතබ්යබො යහොති ‘‘පිණ්ඩපාතසාමියකො භික්ඛු

ජිඝච්ඡියතො’’ති. යසො ධායතො තස්යසව අන්යතවාසිකාදීසු අනුකම්පාය න

පරිභුඤ්ජිතබ්යබො යහොති ‘‘අන්යතවාසිකා අඤ්යඤ වා තප්පටිබද්ධා

ජිඝච්ඡිතා’’ති, යතපිධාතාසුහිතා, අපිචයෙොඅස්සද්ධතායන පරිභුඤ්ජිතබ්යබො

යහොති ‘‘පිණ්ඩපාතසාමියකො භික්ඛු අස්සද්යධො’’ති. යතහි ච කාරයණහි අයං

විමුත්යතො. භ වා හි ලජ්ජීනං අග්ය ො, පරිසුද්ධුප්පත්තියකො පිණ්ඩපායතො, 

භ වා ච ධායතො සුහියතො, පච්චාසීසයකොපි අඤ්යඤො පුග් යලො නත්ථි, යය

යලොයක සද්ධා, භ වා යතසං අග්ය ොති එවං චින්යතත්වා ච යසො තං

පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජිත්වා…යප.…වීතිනායමයය.එත්තාවතා යයොපිඅභුඤ්ජිත්වා 

සමණධම්මං කයරොති, යසොපි භුඤ්ජිතබ්බකයමව පිණ්ඩපාතං න භුත්යතො

යහොති. යයොපි භුඤ්ජිත්වා සමණධම්මං කයරොති, යසොපි භුඤ්ජිතබ්බකයමව

භුත්යතොයහොති.නත්ථි පිණ්ඩපායතවියසයසො.පුග් යලපනඅත්ථිවියසයසො.

තස්මාතංදස්යසන්යතො කිඤ්චාපියසොතිආදිමාහ. 

තත්ථ කිඤ්චාපීතිඅනුජානනප්පසංසනත්යථ නිපායතො.කිංඅනුජානාති? තස්ස

භික්ඛුයනොතංඅනවජ්ජපරියභො ං.කිංපසංසති? භුත්වා සමණධම්මකරණං.ඉදං

වුත්තංයහොතියදිපියසොභික්ඛුඑවංභුඤ්ජිතබ්බයමවභුඤ්ජිත්වා කාතබ්බයමව

කයරයය. අථ ය ො අසුයෙව යම පුරියමො භික්ඛූති යයො පුරියමො භික්ඛු තම්පි

පිණ්ඩපාතං පටික්ඛිපිත්වා සමණධම්මං කයරොති, යසොයයව මම ද්වීසු සූයරසු

සූරතයරො විය ද්වීසු පණ්ඩියතසු පණ්ඩිතතයරො විය ච පුජ්ජතයරො ච

පාසංසතයරො ච, දුතියභික්ඛුයතො අතියරයකන පූජනීයයො ච පසංසනීයයො චාති 

වුත්තංයහොති. 

ඉදානි තමත්ථං කාරයණන සායධන්යතො තං කිස්ස යහතූතිආදිමාහ.

තස්සත්යථො, තත්ථසියාතුම්හාකං, කස්මායසොභික්ඛුභ වයතො පුජ්ජතයරොච

පාසංසතයරො චාති? තඤ්හි තස්සාති යස්මා තං පිණ්ඩපාතපටික්ඛිපනං තස්ස

භික්ඛුයනොදීඝරත්තංඅප්පිච්ඡතාය…යප.…වීරියාරම්භාය සංවත්තිස්සති.කථං? 

තස්ස හි සයච අපයරන සමයයන පච්චයයසු අත්රිච්ඡතා වා පාපිච්ඡතා වා

මහිච්ඡතාවාඋප්පජ්ජිස්සති.තයතොනංඉමිනා පිණ්ඩපාතපටික්යෙපඞ්කුයසන

නිවායරස්සති ‘‘අයර ත්වං සු තාතිරිත්තම්පි පිණ්ඩපාතං පටික්ඛිපිත්වා ඊදිසං

ඉච්ඡං උප්පායදසී’’ති එවං පච්චයවක්ෙමායනො. එස නයයො අසන්තුට්ඨියා
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පටුන 

අසංයලෙස්සචුප්පන්නස්සනිවාරයණ.එවංතාවස්සඅප්පිච්ඡතාය සන්තුට්ඨියා

සංයලොයසංවත්තිස්සති. 

සුභරතාොති එත්ථ අයං සංවණ්ණනා – ඉයධකච්යචො අත්තයනොපි

උපට්ඨාකානම්පි දුබ්භයරො යහොති දුප්යපොයසො. එකච්යචො අත්තයනොපි 

උපට්ඨාකානම්පි සුභයරො යහොතිසුයපොයසො.කථං? යයො හි අම්බිලාදීනිලද්ධා

අනම්බිලාදීනි පරියයසති, අඤ්ඤස්ස ඝයර ලද්ධං අඤ්ඤස්ස ඝයර

ඡඩ්යඩන්යතො සබ්බං  ාමං විචරිත්වා රිත්තපත්යතොව විහාරං පවිසිත්වා

නිපජ්ජති, අයං අත්තයනො දුබ්භයරො. යයො පන සාලිමංයසොදනාදීනං පත්යත

පූයරත්වා දින්යනපි දුම්මුෙභාවං අනත්තමනභාවයමව ච දස්යසති, යතසං වා

සම්මුොව තං පිණ්ඩපාතං ‘‘කිං තුම්යහහි දින්න’’න්ති අපසායදන්යතො 

සාමයණර හට්ඨාදීනම්පි යදති, අයං උපට්ඨාකානං දුබ්භයරො. එතං දිස්වා

මනුස්සාදූරයතොපරිවජ්ජන්තිදුබ්භයරො භික්ඛුනසක්කා යපොසිතුන්ති.යයොපන

යංකිඤ්චිලූෙංවාපණීතංවාලද්ධා තුට්ඨචිත්යතොවභුඤ්ජිත්වාවිහාරං න්ත්වා

අත්තයනොකම්මංකයරොති, අයංඅත්තයනො සුභයරො.යයොචපයරසම්පිඅප්පංවා

බහුං වා ලූෙං වා පණීතං වා දානං අහීයළත්වා අත්තමයනො විප්පසන්නමුයෙො

හුත්වායතසංසම්මුොවපරිභුඤ්ජිත්වායාති, අයං උපට්ඨාකානංසුභයරො.එතං

දිස්වා මනුස්සා අතිවිය විස්සත්ථා යහොන්ති – ‘‘අම්හාකං භදන්යතො සුභයරො

යථොයකනපි තුස්සති, මයයමව නං යපොසිස්සාමා’’ති පටිඤ්ඤං කත්වා 

යපොයසන්ති. 

තත්ථ සයච අපයරන සමයයන අස්ස අත්තයනො වා උපට්ඨාකානං වා 

දුබ්භරතානයයන චිත්තං උප්පජ්ජිස්සති. තයතො නං ඉමිනා

පිණ්ඩපාතපටික්යෙපඞ්කුයසන නිවායරස්සති – ‘‘අයරත්වං සු තාතිරිත්තම්පි

පිණ්ඩපාතං පටික්ඛිපිත්වා ඊදිසං චිත්තං උප්පායදසී’’ති එවං

පච්චයවක්ෙමායනො, එවමස්ස සුභරතාය සංවත්තිස්සති. සයච පනස්ස

යකොසජ්ජං උප්පජ්ජිස්සති, තම්පි එයතයනවඞ්කුයසන නිවායරස්සති – ‘‘අයර

ත්වං නාම තදා සු තාතිරිත්තම්පි පිණ්ඩපාතං පටික්ඛිපිත්වා තථා

ජිඝච්ඡාදුබ්බලයපයරයතොපිසමණධම්මංකත්වාඅජ්ජයකොසජ්ජමනුයුඤ්ජසී’’ති

එවං පච්චයවක්ෙමායනො, එවමස්සවීරියාරම්භායසංවත්තිස්සති.එවමස්සඉදං 

පිණ්ඩපාතපටික්ඛිපනං දීඝරත්තං අප්පිච්ඡතාය…යප.… වීරියාරම්භාය

සංවත්තිස්සති. එවමස්සියම පඤ්ච ගුණා පරිපූරා දස කථාවත්ථූනි

පරිපූයරස්සන්ති. 

කථං? අත්ර හි පාළියංයයව අප්පිච්ඡතාසන්තුට්ඨිතාවීරියාරම්භවයසන තීණි

ආ තානි, යසසානි සල්යලයෙන සඞ් හිතානි. ඉදඤ්හි සබ්බකථාවත්ථූනං

නාමයමව, යදිදං සල්යලයෙො. යථාහ – ‘‘යා ච යෙො අයං, ආනන්ද, කථා
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අභිසල්යලඛිකා යචයතොවිනීවරණසප්පායා එකන්තනිබ්බිදාය විරා ාය 

නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති.

යසයයථිදං, අප්පිච්ඡකථා’’ති(ම.නි.3.189, 192) විත්ථායරො.එවංඉයමපඤ්ච

ගුණා පරිපූරා දස කථාවත්ථූනි පරිපූයරස්සන්ති. දස කථාවත්ථූනි පරිපූරානි

තිස්යසොසික්ො පරිපූයරස්සන්ති. 

කථං? එයතසුහිඅප්පිච්ඡකථාසන්යතොසකථාඅසංසග් කථාසීලකථාති ඉමා

චතස්යසො කථා අධිසීලසික්ොසඞ් හිතායයව. පවියවකකථා වීරියාරම්භකථා

සමාධිකථාතිඉමාතිස්යසොඅධිචිත්තසික්ෙසඞ් හිතා. පඤ්ඤාකථාවිමුත්තිකථා

විමුත්තිඤාණදස්සනකථාති ඉමා තිස්යසො අධිපඤ්ඤාසික්ොසඞ් හිතාති. එවං

දස කථාවත්ථූනි පරිපූරානි තිස්යසො සික්ො පරිපූයරස්සන්ති. තිස්යසො සික්ො

පරිපූරාපඤ්චඅයසක්ෙධම්මක්ෙන්යධ පරිපූයරස්සන්ති. 

කථං? පරිපූරා හි අධිසීලසික්ො අයසක්යෙො සීලක්ෙන්යධොයයව යහොති, 

අධිචිත්තසික්ො අයසක්යෙො සමාධික්ෙන්යධො, අධිපඤ්ඤාසික්ො අයසක්ො 

පඤ්ඤා-විමුත්ති-විමුත්තිඤාණදස්සනක්ෙන්ධා එවාති එවං තිස්යසො සික්ො

පරිපූරා පඤ්ච අයසක්ෙධම්මක්ෙන්යධ පරිපූයරස්සන්ති. පඤ්ච ධම්මක්ෙන්ධා

පරිපූරා අමතං නිබ්බානං පරිපූයරස්සන්ති. යසයයථාපි උපරිපබ්බයත

පාවුස්සයකො මහායමයඝො අභිවුට්යඨො පබ්බතකන්දරසරසාො පරිපූයරති. තා

පරිපූරා කුයසොබ්යභ, කුයසොබ්භා මහායසොබ්යභ, මහායසොබ්භා කුන්නදියයො, 

කුන්නදියයොමහානදියයො, මහානදියයො මහාසමුද්දසා රංපරිපූයරන්ති; එවයමව

තස්සභික්ඛුයනොඉයමපඤ්චගුණාපරිපූරාදස කථාවත්ථුනිආදිංකත්වායාව

අමතං නිබ්බානං පරිපූයරස්සන්ති. එවමයං භික්ඛු ධම්මදායාදපටිපදං

පටිපන්යනොපරමධම්මදායාදංලභතීතිඑතමත්ථංසම්පස්සමායනොභ වා ‘‘තං

කිස්සයහතුතඤ්හිතස්ස, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො’’තිආදිමාහ. 

එවං තස්ස භික්ඛුයනො පුජ්ජතරපාසංසතරභාවං කාරයණන සායධත්වා ඉදානි 

යතභික්ඛූතථත්තායසන්නියයොයජන්යතො තස්මාතිහයම භික් යවතිආදිමාහ.

කිං වුත්තං යහොති, යස්මා යයො තං පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජිත්වා සමණධම්මං

කයරයය, යසොඉයමහිපඤ්චහිමූලගුයණහිපරිබාහියරො.යයොපනඅභුඤ්ජිත්වා 

කයරයය, යසොඉයමසංභාගීයහොති–‘‘තස්මාතිහයම, භික්ෙයව…යප.…යනො 

ආමිසදායාදා’’ති. 

ඉදමයවොචභ වාතිඉදංනිදානපරියයොසානයතොපභුති යාවයනොආමිසදායාදාති

සුත්තප්පයදසංභ වාඅයවොච. ඉදංවත්වාන සු යතොතිඉදඤ්චසුත්තප්පයදසං

වත්වාවයසොභනායපටිපදාය තත්තා සු යතොතිසඞ්ෙංපත්යතොයයවභ වා. 

උට්ඨාොසනා විහාරං පාවිසී පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසනයතො උට්ඨහිත්වා විහාරං
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අත්තයනො මහා න්ධකුටිං පාවිසි අසම්භින්නාය එව පරිසාය. කස්මා 

ධම්මයථොමනත්ථං. 

බුද්ධා කිර අපරිනිට්ඨිතාය යදසනාය විහාරං පවිසන්තා ද්වීහි කාරයණහි

පවිසන්ති පුග් ලයථොමනත්ථං වා ධම්මයථොමනත්ථං වා. පුග් ලයථොමනත්ථං

පවිසන්යතො එවං චින්යතසි – ‘‘ඉමං මයා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිට්ඨං, 

විත්ථායරන අවිභත්තං, ධම්මපටිග් ාහකා භික්ඛූ උග් යහත්වා ආනන්දං වා

කච්චානං වා උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡිස්සන්ති, යත මය්හං ඤායණන

සංසන්යදත්වා කයථස්සන්ති, තයතො ධම්මපටිග් ාහකා පුන මං පුච්ඡිස්සන්ති, 

යතසං අහංසුකථිතං, භික්ෙයව, ආනන්යදනසුකථිතංකච්චායනන, මංයචපි

තුම්යහඑතමත්ථංපුච්යඡයයාථ, අහම්පිනංඑවයමවබයාකයරයයන්තිඑවංයත

පුග් යල යථොයමස්සාමි, තයතො යතසු  ාරවං ජයනත්වා භික්ඛූ

උපසඞ්කමිස්සන්ති, යතපි භික්ඛූ අත්යථ ච ධම්යම ච නියයොයජස්සන්ති, යත

යතහිනියයොජිතාතිස්යසොසික්ොපරිපූයරන්තා දුක්ෙස්සන්තංකරිස්සන්තී’’ති. 

ධම්මයථොමනත්ථංපවිසන්යතොඑවංචින්යතසි, යථාඉයධවචින්යතසි– ‘‘මයි

විහාරං පවිට්යඨ තයමව ආමිසදායාදං  රහන්යතො ධම්මදායාදඤ්ච

යථොයමන්යතො ඉමිස්සංයයව පරිසති නිසින්යනො සාරිපුත්යතො ධම්මං

යදයසස්සති, එවං ද්වින්නම්පි අම්හාකං එකජ්ඣාසයාය මතියා යදසිතා අයං

යදසනා අග් ා ච  රුකා ච භවිස්සති පාසාණච්ඡත්තසදිසා.

චතුයරොඝනිත්ථරණට්යඨන තිත්යථ ඨපිතා නාවා විය මග්  මනට්යඨන 

චතුයුත්තආජඤ්ඤරයථො විය ච භවිස්සති. යථා ච ‘එවං කයරොන්තස්ස අයං

දණ්යඩො’ති පරිසති ආණං ඨයපත්වා උට්ඨායාසනා පාසාදං ආරුළ්යහ රාජිනි

තත්යථවනිසින්යනොයසනාපතිතං රඤ්ඤාඨපිතංආණංපවත්යතති; එවම්පි

මයාඨපිතංයදසනංඉමිස්සංයයවපරිසතිනිසින්යනො සාරිපුත්යතොයථොයමත්වා

යදයසස්සති, එවංද්වින්නම්පිඅම්හාකංමතියායදසිතාඅයං යදසනාබලවතරා

මජ්ඣන්හිකසූරියයො විය පජ්ජලිස්සතී’’ති. එවමිධ ධම්මයථොමනත්ථං 

උට්ඨායාසනාවිහාරංපාවිසි. 

ඊදියසසු ච ඨායනසු භ වා නිසින්නාසයනයයව අන්තරහියතො චිත්ත තියා 

විහාරං පවිසතීති යවදිතබ්යබො. යදි හි කාය තියා  ච්යඡයය, සබ්බා පරිසා

භ වන්තං පරිවායරත්වා  ච්යඡයය, සා එකවාරං භින්නා පුන දුස්සන්නිපාතා

භයවයයාතිභ වා චිත්ත තියාඑවපාවිසි. 

31. එවං පවිට්යඨ පන භ වති භ වයතො අධිප්පායානුරූපං තං ධම්මං

යථොයමතුකායමො තත්ර ය ො ආෙස්මා සාරිපුත්යතො…යප.…එතදයවොච. තත්ථ 

ආෙස්මාති පියවචනයමතං. සාරිපුත්යතොතිතස්ස යථරස්ස නාමං, තඤ්ච යෙො
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මාතියතො, න පිතියතො. රූපසාරියා හි බ්රාහ්මණියා යසො පුත්යතො, තස්මා

සාරිපුත්යතොති වුච්චති. අචිරපක්කන්තස්සාති පක්කන්තස්ස සයතො නචියරන. 

ආවුයසො, භික් යවති එත්ථ පන බුද්ධා භ වන්යතො සාවයක ආලපන්තා 

භික්ෙයවති ආලපන්ති. සාවකා පන බුද්යධහි සදිසා මා යහොමාති ආවුයසොති

පඨමංවත්වා පච්ඡාභික්ෙයවතිභණන්ති.බුද්යධහිචආලපියතොභික්ඛුසඞ්යඝො

භදන්යතතිපටිවචනං යදති, සාවයකහිආවුයසොති. 

කිත්තාවතා නු ය ො, ආවුයසොති එත්ථ කිත්තාවතාති පරිච්යඡදවචනං, 

කිත්තයකනාති වුත්තං යහොති. නුකායරො පුච්ඡායං. ය ොකායරො නිපාතමත්තං. 

සත්ථු පවිවිත්තස්ස විහරයතොති, තීහි වියවයකහි කායචිත්තඋපධිවියවයකහි

සත්ථුයනො විහරන්තස්ස. වියවකං නානුසික් න්තීති තිණ්ණං වියවකානං 

අඤ්ඤතරම්පි නානුසික්ෙන්ති, ආමිසදායාදාව යහොන්තීති ඉමමත්ථං ආයස්මා

සාරිපුත්යතො භික්ඛූපුච්ඡි.එසනයයොසුක්කපක්යෙපි. 

එවං වුත්යත තමත්ථං යසොතුකාමා භික්ඛූ දූරයතොපි ය ොතිආදිමාහංසු. තත්ථ 

දූරයතොපීතිතියරොරට්ඨයතොපි තියරොජනපදයතොපිඅයනකයයොජන ණනයතොපීති

වුත්තං යහොති. සන්තියකති සමීයප. අඤ්ඤාතුන්ති ජානිතුං බුජ්ඣිතුං. 

ආෙස්මන්තංයෙවසාරිපුත්තංපටිභාතූතිආයස්මයතොයයවසාරිපුත්තස්ස භාය ො

යහොතු, ආයස්මා පන සාරිපුත්යතො අත්තයනො භා ං කත්වා විභජතූති වුත්තං

යහොති. ආයස්මයතො හි භාය ො යදිදං අත්ථක්ොනං, අම්හාකං පන සවනං

භාය ොති අයයමත්ථ අධිප්පායයො, එවං සද්දලක්ෙයණන සයමති. යකචි පන

භණන්ති ‘‘පටිභාතූති දිස්සතූ’’ති. අපයර ‘‘උපට්ඨාතූ’’ති. ධායරස්සන්තීති

උග් යහස්සන්ති පරියාපුණිස්සන්ති. තයතො යනසං කයථතුකායමො යථයරො 

යතන හීතිආදිමාහ. තත්ථ යතනාතිකාරණවචනං. හිකායරොනිපායතො. යස්මා

යසොතුකාමාත්ථ, යස්මාචමය්හංභාරං ආයරොපයිත්ථ, තස්මාසුණාථාතිවුත්තං

යහොති. යතපි භික්ඛූ යථරස්ස වචනං සම්පටිච්ඡිංසු, යතනාහ

‘‘එවමාවුයසොති…යප.…පච්චස්යසොසු’’න්ති. 

අථ යනසං, ආමිසදායාදං  රහන්යතන භ වතා ‘‘තුම්යහපි යතන ආදියා 

භයවයයාථා’’තිඑයකයනවාකායරන වුත්තමත්ථංතීහිආකායරහි දස්යසන්යතො

ආයස්මා සාරිපුත්යතො එතදයවොච – ‘‘ඉධාවුයසො, සත්ථු පවිවිත්තස්ස

විහරයතො…යප.… එත්තාවතා යෙො, ආවුයසො, සත්ථු පවිවිත්තස්ස විහරයතො

සාවකා වියවකංනානුසික්ෙන්තී’’ති. 

එත්තාවතා යඤ්ච භ වා ආමිසදායාදපටිපදං  රහන්යතො ‘‘තුම්යහපි යතන 

ආදියා භයවයයාථා’’ති ආහ, යඤ්ච අත්තනා පුච්ඡං පුච්ඡි ‘‘කිත්තාවතා නු

යෙො…යප.… නානුසික්ෙන්තී’’ති, තස්ස විත්ථාරයතො අත්යථො සුවිභත්යතො
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යහොති. යසො ච යෙො භ වයතො ආදියභාවං අනාමසිත්වාව. භ වයතොයයව හි

යුත්තං සාවයක අනුග් ණ්හන්තස්ස ‘‘අහම්පි යතන ආදියයො භවිස්සාමී’’ති

වත්තුං, න සාවකානං. එස නයයො සුක්කපක්යෙපි, අයං තායවත්ථ

අනුසන්ධික්කමයයොජනා. 

අයං පනත්ථවණ්ණනා ඉධාති ඉමස්මිං සාසයන, සත්ථු පවිවිත්තස්සාති

සත්ථුයනො තීහි වියවයකහි අච්චන්තපවිවිත්තස්ස. වියවකං නානුසික් න්තීති 

කායවියවකංනානුසික්ෙන්ති, නපරිපූයරන්තීතිවුත්තංයහොති.යදිපනතිවිධං

වියවකං සන්ධායවයදයය, පුච්ඡායඅවියසයසොසියා.බයාකරණපක්යෙොහිඅයං.

තස්මා ඉමිනා පයදන කායවියවකං, ‘‘යයසඤ්ච ධම්මාන’’න්තිආදිනා

චිත්තවියවකං, ‘‘බාහුලිකා’’තිආදිනා උපධිවියවකඤ්ච දස්යසතීති එවයමත්ථ

සඞ්යෙපයතොඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

යෙසඤ්ච ධම්මානන්ති යලොභාදයයො සන්ධායාහ, යය පරයතො ‘‘තත්රාවුයසො

යලොයභො ච පාපයකො’’තිආදිනා නයයන වක්ෙති. නප්පජහන්තීති න

පරිච්චජන්ති, චිත්තවියවකං න පරිපූයරන්තීති වුත්තං යහොති. බාහුලිකාති

චීවරාදිබාහුල්ලාය පටිපන්නා. සාසනං සිථිලං  ණ්හන්තීති සාථලිකා.

ඔක්කමයන පුබ්බඞ් මාතිඑත්ථ ඔක්කමනං වුච්චන්ති අව මනට්යඨනපඤ්ච

නීවරණානි, යතන පඤ්චනීවරණපුබ්බඞ් මාති වුත්තං යහොති. පවියවයකති

උපධිවියවයක නිබ්බායන. නික්ඛිත්තධුරාති ඔයරොපිතධුරා, තදධි මාය

ආරම්භම්පි අකුරුමානාති, එත්තාවතා උපධිවියවකං න පරිපූයරන්තීති වුත්තං

යහොති. 

එත්තාවතා අනියයමයනව වත්වා ඉදානි යදසනං නියයමන්යතො 

‘‘තත්රාවුයසො’’තිආදිමාහ. කස්මා? සාවකා ‘‘තීහි ඨායනහී’’ති එවඤ්හි

අනියයමත්වාව වුච්චමායන‘‘කම්පිමඤ්යඤභණති, නඅම්යහ’’තිඋදාසිනාපි 

යහොන්ති.‘‘යථරානවාමජ්ඣිමා’’තිඑවංපනනියයමත්වාවුච්චමායනඅම්යහ

භණතීති ආදරං කයරොන්ති. යථා රඤ්ඤා ‘‘අමච්යචහි න රවීථියයො

යසොයධතබ්බා’’ති වුත්යතපි‘‘යකනනුයෙොයසොයධතබ්බා’’තිමඤ්ඤමානාන

යසොයධන්ති, අත්තයනො අත්තයනො ඝරද්වාරං යසොයධතබ්බන්ති පන යභරියා

නික්ෙන්තාය සබ්යබ මුහුත්යතන යසොයධන්ති ච අලඞ්කයරොන්ති ච, 

එවංසම්පදමිදංයවදිතබ්බං. 

තත්ථ තත්රාති යතසු සාවයකසු. යථරාති දසවස්යස උපාදාය වුච්චන්ති. තීහි 

ඨායනහීතිතීහිකාරයණහි. අයඤ්හි ඨානසද්යදො ඉස්සරියට්ඨිතිෙණකාරයණසු 

දිස්සති. ‘‘කිං පනායස්මා යදවානමින්යදො කම්මං කත්වා ඉමං ඨානං

පත්යතො’’තිආදීසු හි ඉස්සරියය දිස්සති. ‘‘ඨානකුසයලො යහොති



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 

94 

පටුන 

අක්ෙණයවධී’’තිආදීසු ඨිතියං. ‘‘ඨානයසොයවතං තථා තං පටිභාතී’’තිආදීසු

(ම.නි.2.87) ෙයණ.‘‘ඨානඤ්චඨානයතො අට්ඨානඤ්චඅට්ඨානයතො’’තිආදීසු

(විභ.809; ම.නි.1.148) කාරයණ.ඉධපනකාරයණයයව. කාරණඤ්හියස්මා

තත්ථඵලංතිට්ඨතිතදායත්තවුත්තිභායවන, තස්මාඨානන්ති වුච්චති. 

ඉමිනා පඨයමන ඨායනන යථරා භික්ඛූ  ාරය්හාති එත්ථ  ාරය්හාති

 රහිතබ්බා. යථරා නාමසමානාඅරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානි

න උයපන්ති,  ාමන්තයසනාසනං න මුඤ්චන්ති, සඞ් ණිකාරාමතං

වඩ්යඪන්තා විහරන්ති, කායවියවකම්පි න පරිපූයරන්ති, නවමජ්ඣිමකායල

කීදිසාඅයහසුන්තිඑවංනින්දිතබ්බා යහොන්ති, ඉමංනින්දංආවුයසොලභන්තීති

දස්යසති. දුතියෙන ඨායනනාති එත්ථාපි ඉයමනාමආවුයසො යථරාපි සමානා

යයසං ධම්මානං සත්ථා පහානමාහ, යත යලොභාදිධම්යම න ජහන්ති, 

අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පි එකමන්තං නිසීදිත්වා චිත්යතකග් තං න ලභන්ති, 

නවමජ්ඣිමකායලකීදිසාඅයහසුන්තිඑවං නින්දිතබ්බායහොන්ති, ඉමංනින්දං

ආවුයසොලභන්තීතිදස්යසතීතිඑවංයයොජනා කාතබ්බා. තතියෙනඨායනනාති

එත්ථාපි ඉයම නාමාවුයසො, යථරාපි සමානා ඉතරීතයරන න යායපන්ති, 

චීවරපත්තයසනාසනපූතිකායමණ්ඩනානුයයො මනුයුත්තා විහරන්ති

උපධිවියවකං අපූරයමානා, නවමජ්ඣිමකායල කීදිසා අයහසුන්ති එවං 

නින්දිතබ්බා යහොන්ති, ඉමං නින්දං, ආවුයසො, ලභන්තීති දස්යසතීති එවං

යයොජනා යවදිතබ්බා.එසනයයොමජ්ඣිමනවවායරසු. 

අයං පන වියසයසො. මජ්ඣිමාති පඤ්චවස්යස උපාදාය යාව නව වස්සා

වුච්චන්ති. නවාති ඌමනපඤ්චවස්සාවුච්චන්ති.යථාචතත්ථනවමජ්ඣිමකායල

කීදිසා අයහසුන්තිවුත්තං, එවමිධ නවකායලකීදිසාඅයහසුං, යථරකායල කීදිසා

භවිස්සන්ති, මජ්ඣිමයථරකායලකීදිසාභවිස්සන්තීතිවත්වායයොයජතබ්බං. 

32. ඉමස්මිඤ්ච කණ්හපක්යෙ වුත්තපච්චනීකනයයන සුක්කපක්යෙ අත්යථො

යවදිතබ්යබො. අයං පයනත්ථ සඞ්යෙයපො. ඉයම වත යථරාපි සමානා

යයොජනපරම්පරාය අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි යසවන්ති, 

 ාමන්තයසනාසනං උප න්තුං යුත්තකායලපි න උප ච්ඡන්ති, එවං

ජිණ්ණසරීරාපි ආරද්ධවීරියා පච්චයදායකානං පසාදං ජයනන්ති, 

නවමජ්ඣිමකායලකීදිසාඅයහසුන්ති ඉමිනාපඨයමනඨායනනයථරාපාසංසා

භවන්ති, පසංසංලභන්ති.යලොභාදයයොපහායචිත්තවියවකං පූයරන්ති, අයම්පි

මහායථයරො සද්ධිවිහාරිකඅන්යතවාසිකපරිවාරියතො හුත්වා නිසීදිතුං 

යුත්තකායලපිඊදියසපිවයයවත්තමායනභත්තකිච්චංකත්වාපවිට්යඨොසායං

නික්ෙමති, සායං පවිට්යඨො පායතො නික්ෙමති, කසිණපරිකම්මං කයරොති, 
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සමාපත්තියයොනිබ්බත්යතති, මග් ඵලානිඅධි ච්ඡති, සබ්බථාපිචිත්තවියවකං

පූයරතීති ඉමිනා දුතියයන ඨායනන යථරා භික්ඛූ පාසංසා භවන්ති, පසංසං

ලභන්ති. යස්මිං කායල යථරස්ස පට්ටදුකූලයකොයසයයාදීනි සුෙසම්ඵස්සානි

ලහුචීවරාදීනි යුත්තානි, තස්මිම්පි නාම කායල අයං මහායථයරො පංසුකූලානි

ධායරති, අසිථිලංසාසනං යහත්වාවි තනීවරයණො ඵලසමාපත්තිංඅප්යපත්වා

උපධිවියවකං පරිපූරයමායනො විහරති, නවමජ්ඣිමකායල කීදියසො අයහොසීති

ඉමිනා තතියයන ඨායනන යථරා පාසංසා භවන්ති, පසංසං ලභන්තීති. එස

නයයො මජ්ඣිමනවවායරසු. 

33. තත්රාවුයසොති යකො අනුසන්ධි, එවං නවහාකායරහි ආමිසදායාදපටිපදං

 රහන්යතො, නවහි ධම්මදායාදපටිපදං යථොයමන්යතො, අට්ඨාරසහාකායරහි

යදසනංනිට්ඨායපත්වා, යයයත‘‘යයසඤ්චධම්මානංසත්ථාපහානමාහ, යත

චධම්යමනපජහන්තී’’තිඑවංපහාතබ්බධම්මාවුත්තා.යතසරූපයතො‘‘ඉයම

යත’’ති දස්යසතුමිදං‘‘තත්රාවුයසො, යලොයභොචා’’තිආදිමාහ, අයංඅනුසන්ධි. 

අපිච යහට්ඨා පරියායයයනව ධම්යමො කථියතො. ආමිසං පන පරියායයනපි 

නිප්පරියායයනපි කථිතං. ඉදානි නිප්පරියායධම්මං යලොකුත්තරමග් ං

කයථතුමිදමාහ.අයං යපත්ථඅනුසන්ධි. 

තත්ථ තත්රාති අතීතයදසනානිදස්සනං, ‘‘සත්ථු පවිවිත්තස්ස විහරයතො සාවකා

වියවකං නානුසික්ෙන්තී’’තිආදිනානයයනවුත්තයදසනායන්තිවුත්තංයහොති. 

යලොයභොචපාපයකො, යදොයසොචපාපයකොතිඉයමද්යවධම්මාපාපකාලාමකා, 

ඉයම පහාතබ්බාති දස්යසති. තත්ථ ලුබ්භනලක්ෙයණො යලොයභො. 

දුස්සනලක්ෙයණො යදොයසො. යතසු යලොයභො ආමිසදායාදස්ස පච්චයානං ලායභ

යහොති, යදොයසො අලායභ. යලොයභන අලද්ධං පත්යථති, යදොයසනඅලභන්යතො

විඝාතවා යහොති. යලොයභො ච යදයයධම්යම යහොති, යදොයසො අදායයක වා 

අමනුඤ්ඤදායයක වා. යලොයභන නවතණ්හාමූලයක ධම්යම පරිපූයරති, 

යදොයසනපඤ්ච මච්ඡරියානි. 

ඉදානි යතසං පහානූපායං දස්යසන්යතො යලොභස්ස ච පහානාොතිආදිමාහ.

තස්සත්යථො, තස්ස පන පාපකස්ස යලොභස්ස ච යදොසස්ස ච පහානාය. අත්ථි

මජ්ඣිමා පටිපදාති මග් ං සන්ධාය ඉදං වුත්තං. මග්ය ො හි යලොයභො එයකො

අන්යතො, යදොයසො එයකො අන්යතොති එයත ද්යව අන්යත න උයපති, න

උප ච්ඡති, විමුත්යතොඑයතහිඅන්යතහි, තස්මා‘‘මජ්ඣිමාපටිපදා’’තිවුච්චති. 

එයතසං මජ්යඣ භවත්තා ‘‘මජ්ඣිමා, පටිපජ්ජිතබ්බයතො ච පටිපදාති. තථා

කාමසුෙල්ලිකානුයයොය ො එයකො අන්යතො, අත්තකිලමථානුයයොය ො එයකො
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අන්යතො, සස්සතං එයකො අන්යතො, උච්යඡයදො එයකො අන්යතොති

පුරිමනයයයනව විත්ථායරතබ්බං. 

චක්ඛුකරණීතිආදීහි පනතයමව පටිපදං යථොයමති. සා හි සච්චානං දස්සනාය

සංවත්තති දස්සනපරිණායකට්යඨනාති චක්ඛුකරණී. සච්චානං ඤාණාය

සංවත්තති විදිතකරණට්යඨනාති ඤාණකරණී. රා ාදීනඤ්ච වූපසමනයතො 

උපසමාෙ සංවත්තති. චතුන්නම්පි සච්චානං අභිඤ්යඤයයභාවදස්සනයතො 

අභිඤ්ඤාෙ සංවත්තති. සම්යබොයධොති මග්ය ො, තස්සත්ථාය සංවත්තනයතො 

සම්යබොධාෙ සංවත්තති. මග්ය ොයයව හි මග් ත්ථාය සංවත්තති මග්ය න

කාතබ්බකිච්චකරණයතො. නිබ්බානං නාමඅප්පච්චයං තස්සපනසච්ඡිකිරියාය

පච්චක්ෙකම්මාය සංවත්තනයතො නිබ්බානාෙ සංවත්තතීතිවුච්චති. අයයමත්ථ

සායරො.ඉයතොඅඤ්ඤථාවණ්ණනාපපඤ්චා. 

ඉදානි තං මජ්ඣිමං පටිපදං සරූපයතො දස්යසතුකායමො ‘‘කතමා ච සා’’ති 

පුච්ඡිත්වා‘‘අයයමවා’’තිආදිනානයයනවිස්සජ්යජති. 

තත්ථ අෙයමවාති අවධාරණවචනං, අඤ්ඤමග් ප්පටියසධනත්ථං, 

බුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකානං සාධාරණභාවදස්සනත්ථඤ්ච.

වුත්තඤ්යචතං‘‘එයසව මග්ය ො නත්ථඤ්යඤොදස්සනස්සවිසුද්ධියා’’ති(ධ.ප.

274). ස්වායං කියලසානං ආරකත්තාපි අරියෙො. අරිපහානාය සංවත්තතීතිපි

අරියයන යදසියතොතිපි අරියභාවප්පටිලාභාය සංවත්තතීතිපි අරියයො. අට්ඨහි

අඞ්ය හි උයපතත්තා අට්ඨඞ්ගියකො, න ච අඞ් විනිමුත්යතො 

පඤ්චඞ්ගිකතූරියාදීනි විය. කියලයස මායරන්යතො  ච්ඡති, මග් ති වා

නිබ්බානං, මග්ගීයති වා නිබ්බානත්ථියකහි,  ම්මති වා යතහි පටිපජ්ජීයතීති 

මග්ය ො. යසෙයථිදන්ති නිපායතො, තස්ස කතයමො යසො ඉති යචති අත්යථො, 

කතමානි වා තානි අට්ඨඞ් ානීති. එකයමකඤ්හි අඞ් ං මග්ය ොයයව. යථාහ

‘‘සම්මාදිට්ඨි මග්ය ොයචවයහතුචා’’ති(ධ.ස.1039). යපොරාණාපිභණන්ති–

‘‘දස්සනමග්ය ො සම්මාදිට්ඨි, අභිනියරොපනමග්ය ොසම්මාසඞ්කප්යපො…යප.…

අවික්යෙපමග්ය ො සම්මාසමාධී’’ති. 

සම්මාදිට්ඨාදීසු යචයතසු සම්මා දස්සනලක්ෙණා සම්මාදිට්ඨි. සම්මා

අභිනියරොපනලක්ෙයණො සම්මාසඞ්කප්යපො. සම්මා පරිග් හලක්ෙණා 

සම්මාවාචා. සම්මා සමුට්ඨානලක්ෙයණො සම්මාකම්මන්යතො. සම්මා

යවොදානලක්ෙයණො සම්මාආජීයවො. සම්මා පග් හලක්ෙයණො සම්මාවාොයමො. 

සම්මාඋපට්ඨානලක්ෙණා සම්මාසති. සම්මාසමාධානලක්ෙයණො සම්මාසමාධි. 

නිබ්බචනම්පි යනසං සම්මා පස්සතීති සම්මාදිට්ඨීති එයතයනව නයයන

යවදිතබ්බං. 
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තත්ථ සම්මාදිට්ඨි උප්පජ්ජමානා මිච්ඡාදිට්ඨිං තප්පච්චනීයකියලයස ච

අවිජ්ජඤ්ච පජහති, නිබ්බානඤ්ච ආරම්මණං කයරොති, සම්පයුත්තධම්යම ච

පස්සති, යත ච යෙො අසම්යමොහයතො, යනො ආරම්මණයතො, තස්මා 

‘‘සම්මාදිට්ඨී’’තිවුච්චති. 

සම්මාසඞ්කප්යපො මිච්ඡාසඞ්කප්පං තප්පච්චනීයකියලයස ච පජහති, 

නිබ්බානඤ්චආරම්මණංකයරොති, සම්පයුත්තධම්යමචසම්මාඅභිනියරොයපති, 

තස්මා ‘‘සම්මාසඞ්කප්යපො’’තිවුච්චති. 

සම්මාවාචා මිච්ඡාවාචං තප්පච්චනීයකියලයස ච පජහති, නිබ්බානඤ්ච

ආරම්මණං කයරොති, සම්පයුත්තධම්යම ච සම්මා පරිග් ණ්හාති, තස්මා 

‘‘සම්මාවාචා’’තිවුච්චති. 

සම්මාකම්මන්යතො මිච්ඡාකම්මන්තං තප්පච්චනීයකියලයස ච පජහති, 

නිබ්බානඤ්චආරම්මණංකයරොති, සම්පයුත්තධම්යම ච සම්මා සමුට්ඨායපති, 

තස්මා‘‘සම්මාකම්මන්යතො’’ති වුච්චති. 

සම්මාආජීයවො මිච්ඡාආජීවං තප්පච්චනීයකියලයස ච පජහති, නිබ්බානඤ්ච

ආරම්මණං කයරොති, සම්පයුත්තධම්යම ච සම්මා යවොදායපති, තස්මා

‘‘සම්මාආජීයවො’’තිවුච්චති. 

සම්මාවායායමොමිච්ඡාවායාමංතප්පච්චනීයකියලයසචයකොසජ්ජඤ්ච පජහති, 

නිබ්බානඤ්ච ආරම්මණං කයරොති, සම්පයුත්තධම්යම ච සම්මා පග් ණ්හාති, 

තස්මා‘‘සම්මාවායායමො’’තිවුච්චති. 

සම්මාසති මිච්ඡාසතිං තප්පච්චනීයකියලයස ච පජහති, නිබ්බානඤ්ච 

ආරම්මණං කයරොති, සම්පයුත්තධම්යම ච සම්මා උපට්ඨායපති, තස්මා

‘‘සම්මාසතී’’ති වුච්චති. 

සම්මාසමාධි මිච්ඡාසමාධිං තප්පච්චනීයකියලයස ච උද්ධච්චඤ්ච පජහති, 

නිබ්බානඤ්ච ආරම්මණං කයරොති, සම්පයුත්තධම්යම ච සම්මා සමාධියති, 

තස්මා ‘‘සම්මාසමාධී’’තිවුච්චති. 

ඉදානි අෙං ය ො සා, ආවුයසොති තයමව පටිපදං නි යමන්යතො ආහ.

තස්සත්යථො, ය්වායංචත්තායරොපියලොකුත්තරමග්ය එකයතොකත්වාකථියතො 

‘‘අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො’’, අයං යෙො සා, ආවුයසො…යප.… නිබ්බානාය

සංවත්තතීති. 

එවං පහාතබ්බධම්යමසු යලොභයදොයස තප්පහානුපායඤ්ච දස්යසත්වා ඉදානි

අඤ්යඤපි පහාතබ්බධම්යම යතසං පහානුපායඤ්ච දස්යසන්යතො තත්රාවුයසො, 
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යකොයධො චාතිආදිමාහ. තත්ථ කුජ්ඣනලක්ෙයණො යකොයධො, 

චණ්ඩික්කලක්ෙයණො වා, ආඝාතකරණරයසො, දුස්සනපච්චුපට්ඨායනො. 

උපනන්ධනලක්ෙයණො උපනායහො, යවර අප්පටිනිස්සජ්ජනරයසො, 

යකොධානුපබන්ධභාවපච්චුපට්ඨායනො.වුත්තඤ්යචතං–‘‘පුබ්බකායලයකොයධො, 

අපරකායල උපනායහො’’තිආදි(විභ.891). 

පරගුණමක්ෙනලක්ෙයණො මක්ය ො, යතසං විනාසනරයසො, 

තදවච්ඡාදනපච්චුපට්ඨායනො. යු ග් ාහලක්ෙයණො පළායසො, පරගුයණහි

අත්තයනො ගුණානං සමීකරණරයසො, පයරසං ගුණප්පමායණන 

උපට්ඨානපච්චුපට්ඨායනො. 

පරසම්පත්තිඛීයනලක්ෙණා ඉස්සා, තස්සා අක්ෙමනලක්ෙණා වා, තත්ථ

අනභිරතිරසා, තයතො විමුෙභාවපච්චුපට්ඨානා. අත්තයනො 

සම්පත්තිනිගූහනලක්ෙණං මච්යෙරං, අත්තයනො සම්පත්තියා පයරහි

සාධාරණභාවඅසුොයනරසං, සඞ්යකොචනපච්චුපට්ඨානං. 

කතපාපපටිච්ඡාදනලක්ෙණා මාො, තස්ස නිගූහනරසා, 

තදාවරණපච්චුපට්ඨානා. අත්තයනො අවිජ්ජමානගුණපකාසනලක්ෙණං 

සායඨෙයං, යතසං සමුදාහරණරසං, සරීරාකායරහිපි යතසං 

විභූතකරණපච්චුපට්ඨානං. 

චිත්තස්ස උද්ධුමාතභාවලක්ෙයණො ථම්යභො, අප්පතිස්සයවුත්තිරයසො, 

අමද්දවතාපච්චුපට්ඨායනො. කරණුත්තරියලක්ෙයණො සාරම්යභො, 

විපච්චනීකතාරයසො, අ ාරවපච්චුපට්ඨායනො. 

උණ්ණතිලක්ෙයණො මායනො, අහංකාරරයසො, උද්ධුමාතභාවපච්චුපට්ඨායනො.

අබ්භුණ්ණතිලක්ෙයණො අතිමායනො, අතිවිය අහඞ්කාරරයසො.

අච්චුද්ධුමාතභාවපච්චුපට්ඨායනො. 

මත්තභාවලක්ෙයණො මයදො, මදග් ාහණරයසො, උම්මාදපච්චුපට්ඨායනො.

පඤ්චසු කාමගුයණසු චිත්තයවොස්සග් ලක්ෙයණො පමායදො, 

යවොස්සග් ානුප්පදානරයසො, සතිවිප්පවාසපච්චුපට්ඨායනොති එවං ඉයමසං

ධම්මානං ලක්ෙණාදීනි යවදිතබ්බානි. අයයමත්ථ සඞ්යෙයපො, විත්ථායරො පන 

‘‘තත්ථ කතයමො යකොයධො’’තිආදිනා විභඞ්ය  (විභ. 891) වුත්තනයයයනව

යවදිතබ්යබො. 

වියසසයතො යචත්ථආමිසදායායදො අත්තනා අලභන්යතො අඤ්ඤස්ස ලාභියනො 

කුජ්ඣති, තස්ස සකිං උප්පන්යනො යකොයධො යකොයධොයයව, තතුත්තරි 
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උපනායහො. යසො එවං කුද්යධො උපනය්හන්යතො ච සන්යතපි අඤ්ඤස්ස 

ලාභියනොගුයණමක්යෙති, අහම්පිතාදියසොතිචයු ග් ාහං ණ්හාති, අයමස්ස

මක්යෙොච පළායසොච, එවංමක්ඛීපළාසීතස්සලාභසක්කාරාදීසුකිංඉමස්ස

ඉමිනාතිඉස්සති පදුස්සති, අයමස්ස ඉස්සා. සයචපනස්සකාචිසම්පත්ති යහොති, 

තස්සායතනසාධාරණභාවං නසහති, ඉදමස්ස මච්යෙරං. ලාභයහතුයෙොපන

අත්තයනො සන්යතපි යදොයස පටිච්ඡායදති, අයමස්ස මාො. අසන්යතපි ගුයණ

පකායසති.ඉදමස්ස සායඨෙයං. යසොඑවංපටිපන්යනොසයචයථාධිප්පායංලාභං

ලභති, යතන ථද්යධො යහොති අමුදුචිත්යතො, නයිදං එවං කාතබ්බන්ති ඔවදිතුං

අසක්කුයණයයයො, අයමස්ස ථම්යභො. සයචපනනංයකොචිකිඤ්චිවදති‘‘නයිදං

එවං කාතබ්බ’’න්ති, යතනසාරද්ධචිත්යතො යහොතිභාකුටිකමුයෙො ‘‘යකො යම 

ත්ව’’න්ති පසය්හ භාණී, අයමස්ස සාරම්යභො. තයතො ථම්යභන ‘‘අහයමව

යසයයයො’’තිඅත්තානංමඤ්ඤන්යතො මානීයහොති.සාරම්යභන‘‘යකඉයම’’ති

පයරඅතිමඤ්ඤන්යතොඅතිමානී, අයමස්ස මායනො ච අතිමායනො ච.යසොයතහි

මානාතිමායනහි ජාතිමදාදිඅයනකරූපං මදං ජයනති. මත්යතො සමායනො

කාමගුණාදියභයදසුවත්ථූසුපමජ්ජති, අයමස්ස මයදො ච පමායදො චාති. 

එවංආමිසදායායදොඅපරිමුත්යතොයහොතිඉයමහිපාපයකහිධම්යමහි අඤ්යඤහි

ච එවරූයපහි. එවං තායවත්ථ පහාතබ්බධම්මා යවදිතබ්බා. පහානුපායයො 

පාඨයතොචඅත්ථයතොචසබ්බත්ථනිබ්බියසයසොයයව. 

ඤාණපරිචයපාටවත්ථං පයනත්ථ අයං යභයදො ච කයමො ච භාවනානයයො ච 

යවදිතබ්යබො. තත්ථ යභයදො තාව, අයඤ්හි මජ්ඣිමා පටිපදා කදාචි අරියයො

අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො යහොති, කදාචි සත්තඞ්ගියකො. අයඤ්හි 

යලොකුත්තරපඨමජ්ඣානවයසනඋප්පජ්ජමායනොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොයහොති, 

අවයසසජ්ඣානවයසන සත්තඞ්ගියකො. උක්කට්ඨනිද්යදසයතො පනිධ

අට්ඨඞ්ගියකොති වුත්යතො. ඉයතො පරඤ්හි මග් ඞ් ං නත්ථි. එවං තායවත්ථ

යභයදොයවදිතබ්යබො. 

යස්මා පන සබ්බකුසලානං සම්මාදිට්ඨි යසට්ඨා, යථාහ ‘‘පඤ්ඤා හි යසට්ඨා

කුසලාවදන්තී’’ති(ජා.2.17.81). කුසලවායරචපුබ්බඞ් මා, යථාහ‘‘කථඤ්ච, 

භික්ෙයව, සම්මාදිට්ඨිපුබ්බඞ් මායහොති, සම්මාදිට්ඨිංසම්මාදිට්ඨීති පජානාති, 

මිච්ඡාදිට්ඨිං මිච්ඡාදිට්ඨීති පජානාතී’’ති (ම. නි. 3.136) විත්ථායරො. යථා චාහ

‘‘විජ්ජා ච යෙො, භික්ෙයව, පුබ්බඞ් මාකුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා’’ති. 

තප්පභවාභිනිබ්බත්තානියසසඞ් ානි, යථාහ‘‘සම්මාදිට්ඨිස්සසම්මාසඞ්කප්යපො 

පයහොති…යප.… සම්මාසතිස්ස සම්මාසමාධි පයහොතී’’ති (ම. නි. 3.141). 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 

100 

පටුන 

තස්මා ඉමිනා කයමන එතානි අඞ් ානි වුත්තානීති එවයමත්ථ කයමො 

යවදිතබ්යබො. 

භාවනානයෙොති යකොචි සමථපුබ්බඞ් මං විපස්සනං භායවති, යකොචි

විපස්සනාපුබ්බඞ් මං සමථං. කථං? ඉයධකච්යචො පඨමං උපචාරසමාධිං වා

අප්පනාසමාධිං වා උප්පායදති, අයං සමයථො; යසො තඤ්ච තංසම්පයුත්යත ච 

ධම්යම අනිච්චාදීහි විපස්සති, අයං විපස්සනා. ඉති පඨමං සමයථො, පච්ඡා

විපස්සනා. යතන වුච්චති ‘‘සමථපුබ්බඞ් මං විපස්සනං භායවතී’’ති. තස්ස

සමථපුබ්බඞ් මං විපස්සනං භාවයයතො මග්ය ො සඤ්ජායති, යසො තං මග් ං

ආයසවති භායවති බහුලීකයරොති, තස්ස තං මග් ං ආයසවයතො භාවයයතො

බහුලීකයරොයතො සංයයොජනානි පහීයන්ති, අනුසයා බයන්තීයහොන්ති, එවං

සමථපුබ්බඞ් මංවිපස්සනං භායවති. 

ඉධ පයනකච්යචො වුත්තප්පකාරං සමථං අනුප්පායදත්වාව 

පඤ්චුපාදානක්ෙන්යධ අනිච්චාදීහි විපස්සති, අයං විපස්සනා. තස්ස

විපස්සනාපාරිපූරියා තත්ථ ජාතානං ධම්මානං යවොස්සග් ාරම්මණයතො

උප්පජ්ජති චිත්තස්ස එකග් තා, අයං සමයථො. ඉති පඨමං විපස්සනා පච්ඡා

සමයථො. යතන වුච්චති ‘‘විපස්සනාපුබ්බඞ් මං සමථං භායවතී’’ති. තස්ස

විපස්සනාපුබ්බඞ් මං සමථං භාවයයතො මග්ය ො සඤ්ජායති, යසො තං මග් ං

ආයසවති…යප.… බහුලීකයරොති, තස්ස තං මග් ං ආයසවයතො…යප.…

අනුසයා බයන්තීයහොන්ති (අ. නි. 4.170; පටි. ම. 2.1), එවං 

විපස්සනාපුබ්බඞ් මංසමථංභායවති. 

සමථපුබ්බඞ් මං පන විපස්සනං භාවයයතොපි විපස්සනාපුබ්බඞ් මං සමථං

භාවයයතොපි යලොකුත්තරමග් ක්ෙයණ සමථවිපස්සනා යු නද්ධාව යහොන්ති.

එවයමත්ථ භාවනානයයොයවදිතබ්යබොති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ධම්මදායාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. භෙයභරවසුත්තවණ්ණනා 

34. එවං යමසුතන්තිභයයභරවසුත්තං.තත්රායංඅපුබ්බපදවණ්ණනා– අථාති

අවිච්යඡදනත්යථ නිපායතො. ය ොති අවධාරණත්යථ, භ වයතො සාවත්ථියං

විහායර අවිච්ඡින්යනයයවාති වුත්තං යහොති. ජාණුස්යසොණීති යනතං තස්ස

මාතාපිතූහි කතනාමං, අපිච යෙො ඨානන්තරපටිලාභලද්ධං.

ජාණුස්යසොණිට්ඨානං කිර නායමතං පුයරොහිතට්ඨානං, තං තස්ස රඤ්ඤා

දින්නං, තස්මා‘‘ජානුස්යසොණී’’තිවුච්චති.බ්රහ්මංඅණතීති බ්රාහ්මයණො, මන්යත
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සජ්ඣායතීතිඅත්යථො.ඉදයමවහි ජාතිබ්රාහ්මණානංනිරුත්තිවචනං.අරියාපන

බාහිතපාපත්තා බ්රාහ්මණාතිවුච්චන්ති. 

යෙන භ වායතනුපසඞ්කමීති යෙනාතිභුම්මත්යථ කරණවචනං, තස්මායත්ථ

භ වා, තත්ථ උපසඞ්කමීති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යයන වා 

කාරයණන භ වා යදවමනුස්යසහි උපසඞ්කමිතබ්යබො, යතන කාරයණන

උපසඞ්කමීති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යකන ච කාරයණන භ වා

උපසඞ්කමිතබ්යබො? නානප්පකාරගුණවියසසාධි මාධිප්පායයන, 

සාදුඵලූපයභො ාධිප්පායයන දිජ යණහිනිච්චඵලිතමහාරුක්යෙොවිය. 

උපසඞ්කමීති ච  යතොති වුත්තං යහොති. උපසඞ්කමිත්වාති

උපසඞ්කමනපරියයොසානදීපනං.අථවාඑවං යතොතයතො ආසන්නතරංඨානං

භ වයතොසමීපසඞ්ොතං න්ත්වාතිපිවුත්තංයහොති. භ වතාසද්ධිංසම්යමොදීති

යථා ෙමනීයාදීනි පුච්ඡන්යතො භ වා යතන, එවං යසොපි භ වතා සද්ධිං

සමප්පවත්තයමොයදො අයහොසි, සීයතොදකං විය උණ්යහොදයකන සම්යමොදිතං 

එකීභාවංඅ මාසි.යායච‘‘කච්චියත, යභොය ොතම, ෙමනීයං, කච්චියාපනීයං, 

කච්චි යභොයතො ය ොතමස්ස ය ොතමසාවකානඤ්ච අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං

ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහායරො’’තිආදිකාය කථාය සම්යමොදි, තං

පීතිපායමොජ්ජසඞ්ොතසම්යමොදජනනයතො සම්යමොදිතුං යුත්තභාවයතො ච 

සම්යමොදනීෙං, අත්ථබයඤ්ජනමධුරතාය සුචිරම්පි කාලං සායරතුං නිරන්තරං

පවත්යතතුංඅරහරූපයතො සරිතබ්බභාවයතොච සාරාණීෙං. සුයයමානසුෙයතොච

සම්යමොදනීයං, අනුස්සරියමානසුෙයතො ච සාරණීයං. තථා

බයඤ්ජනපරිසුද්ධතාය සම්යමොදනීයං, අත්ථපරිසුද්ධතාය සාරණීයන්ති එවං

අයනයකහි පරියායයහි සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා

පරියයොසායපත්වා නිට්ඨායපත්වා යයනත්යථන ආ යතො, තං පුච්ඡිතුකායමො

එකමන්තංනිසීදි. 

එකමන්තන්ති භාවනපුංසකනිද්යදයසො, ‘‘විසමං චන්දිමසූරියා

පරිවත්තන්තී’’තිආදීසු (අ.නි. 4.70) විය. තස්මා යථා නිසින්යනො එකමන්තං

නිසින්යනොයහොති, තථානිසීදීතිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. භුම්මත්යථවා

එතං උපයයො වචනං. නිසීදීති උපාවිසි. පණ්ඩිතා හි පුරිසා  රුට්ඨානියං

උපසඞ්කමිත්වා ආසනකුසලතාය එකමන්තං නිසීදන්ති, අයඤ්ච යනසං

අඤ්ඤතයරො, තස්මාඑකමන්තංනිසීදි. 

කථං නිසින්යනො පන එකමන්තං නිසින්යනො යහොතීති. ඡ නිසජ්ජයදොයස 

වජ්යජත්වා. යසයයථිදං, අතිදූරං අච්චාසන්නං උපරිවාතං උන්නතපයදසං

අතිසම්මුෙං අතිපච්ඡාති. අතිදූයර නිසින්යනො හි සයච කයථතුකායමො යහොති, 
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උච්චාසද්යදන කයථතබ්බං යහොති. අච්චාසන්යන නිසින්යනො සඞ්ඝට්ටනං

කයරොති. උපරිවායත නිසින්යනො සරීර න්යධන බාධති. උන්නතප්පයදයස

නිසින්යනො අ ාරවං පකායසති. අතිසම්මුො නිසින්යනො සයච දට්ඨුකායමො 

යහොති, චක්ඛුනා චක්ඛුං ආහච්ච දට්ඨබ්බං යහොති. අතිපච්ඡානිසින්යනොසයච

දට්ඨුකායමොයහොති, ගීවංපසායරත්වා දට්ඨබ්බංයහොති.තස්මාඅයම්පිඑයතඡ

නිසජ්ජයදොයසවජ්යජත්වානිසීදි, යතන වුත්තං‘‘එකමන්තංනිසීදී’’ති. 

යෙයමති යය ඉයම. කුලපුත්තාති දුවිධා කුලපුත්තා ජාතිකුලපුත්තා

ආචාරකුලපුත්තා. තත්ථ ‘‘යතන යෙො පන සමයයන රට්ඨපායලො නාම

කුලපුත්යතො තස්මිංයයව ථුල්ලයකොට්ඨියක අග් කුලස්ස පුත්යතො’’ති (ම. නි.

2.294) එවං ආ තා උච්චාකුලප්පසුතා ජාතිකුලපුත්තා නාම. ‘‘යය යත

කුලපුත්තාසද්ධාඅ ාරස්මා අන ාරියංපබ්බජිතා’’ති(ම.නි.3.78) එවංආ තා

පනයත්ථකත්ථචිකුයලපසුතාපි ආචාරසම්පන්නා ආචාරකුලපුත්තා නාම.ඉධ

පනද්වීහිපි කාරයණහිකුලපුත්තායයව. 

සද්ධාති සද්ධාය. අ ාරස්මාති අ ාරයතො. අන ාරිෙන්ති පබ්බජ්ජං

භික්ඛුභාවඤ්ච. පබ්බජ්ජාපි හි නත්යථත්ථ අ ාරියන්ති අන ාරිො, අ ාරස්ස

හිතං කසිය ොරක්ොදිකම්මයමත්ථ නත්ථීති අත්යථො. භික්ඛුපි නත්යථතස්ස

අ ාරන්තිඅන ායරො, අන ාරස්සභායවොඅන ාරියං. පබ්බජිතාති උප තා, එවං

සබ්බථාපි අන ාරියසඞ්ොතංපබ්බජ්ජංභික්ඛුභාවංවාඋප තාතිවුත්තංයහොති. 

පුබ්බඞ් යමොතිපුරයතො ාමීනායයකො. බහුකායරොතිහිතකිරියායබහූපකායරො. 

භවං යතසං ය ොතයමො සමාදයපතාති යත කුලපුත්යත භවං ය ොතයමො

අධිසීලාදීනි ායහතාසික්ොයපතා. සාජනතාතියසොජනසමූයහො. දිට්ඨානු තිං 

ආපජ්ජතීති දස්සනානු තිං පටිපජ්ජති, යන්දිට්ඨියකො භවං ය ොතයමො

යංෙන්තියකො යංරුචියකො, යතපිතන්දිට්ඨිකායහොන්තිතංෙන්තිකාතංරුචිකාති

අත්යථො. 

කස්මාපනායංඑවමාහාති? එසකිරපුබ්යබඅයනයකකුලපුත්යත අ ාරමජ්යඣ

වසන්යතයදවපුත්යතවියපඤ්චහිකාමගුයණහිපරිචාරියමායනඅන්යතොචබහි

ච සුසංවිහිතාරක්යෙ දිස්වා, යත අපයරන සමයයන භ වයතො මධුරරසං

ධම්මයදසනංසුත්වා සද්ධායඝරානික්ෙම්මපබ්බජිත්වාඝාසච්ඡාදනපරමතාය 

සන්තුට්යඨ ආරඤ්ඤයකසු යසනාසයනසු යකනචි අරක්ඛියමායනපි 

අනුස්සඞ්කිතාපරිසඞ්කියතහට්ඨපහට්යඨ උදග්ගුදග්ය අද්දස, දිස්වාචඉයමසං

කුලපුත්තානං‘‘අයංඵාසුවිහායරොකංනිස්සායඋප්පන්යනො’’ති චින්යතන්යතො

‘‘සමණං ය ොතම’’න්ති භ වති පසාදං අලත්ථ. යසො තං පසාදං නියවයදතුං

භ වයතො සන්තිකංආ යතො, තස්මාඑවමාහ. 
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අථස්ස භ වා තං වචනං සම්පටිච්ඡන්යතො අබ්භනුයමොදන්යතො ච එවයමතං

බ්රාහ්මණාතිආදිමාහ. වචනසම්පටිච්ඡනානුයමොදනත්යථොයයව හි එත්ථ අයං 

එවන්ති නිපායතො. මමං උද්දිස්සාති මං උද්දිස්ස. සද්ධාති සද්ධායයව. න 

ඉණට්ඨානභයට්ටාතිආදීනිසන්ධායාහ.ඊදිසානංයයවහිභ වාපුබ්බඞ් යමො, 

න ඉතයරසං. දුරභිසම්භවානි හීති සම්භවිතුං දුක්ොනි දුස්සහානි, න සක්කා

අප්යපසක්යෙහි අජ්යඣො ාහිතුන්ති වුත්තං යහොති. අරඤ්ඤවනපත්ථානීති

අරඤ්ඤානි ච වනපත්ථානි ච. තත්ථ කිඤ්චාපි අභිධම්යම නිප්පරියායයන, 

‘‘නික්ෙමිත්වාබහිඉන්දඛිලාසබ්බයමතංඅරඤ්ඤ’’න්ති වුත්තං, තථාපියන්තං

‘‘පඤ්චධනුසතිකංපච්ඡිම’’න්තිආරඤ්ඤිකඞ් නිප්ඵාදකං යසනාසනංවුත්තං, 

තයදවඅධිප්යපතන්තියවදිතබ්බං. 

වනපත්ථන්ති ාමන්තංඅතික්කමිත්වා මනුස්සානංඅනුපචාරට්ඨානං, යත්ථන

කසීයතිනවපීයති.වුත්තම්පියචතං ‘‘වනපත්ථන්තිදූරානයමතංයසනාසනානං

අධිවචනං, වනපත්ථන්ති වනසණ්ඩානයමතං යසනාසනානං, වනපත්ථන්ති

භිංසනකානයමතං, වනපත්ථන්ති සයලොමහංසානයමතං, වනපත්ථන්ති 

පරියන්තානයමතං, වනපත්ථන්ති න මනුස්සූපචාරානයමතං යසනාසනානං 

අධිවචන’’න්ති. එත්ථ ච පරිෙන්තානන්ති ඉමයමකං පරියායං ඨයපත්වා

යසසපරියායයහිවනපත්ථානියවදිතබ්බානී. පන්තානීති පරියන්තානිඅතිදූරානි. 

දුක්කරං පවියවකන්තිකායවියවකං දුක්කරං. දුරභිරමන්ති අභිරමිතුංන සුෙං. 

එකත්යතති එකීභායව. කිං දස්යසති? කායවියවයක කයතපි තත්ථ චිත්තං 

අභිරමායපතුං දුක්කරං. ද්වයංද්වයාරායමො හි අයං යලොයකොති. හරන්ති 

මඤ්යඤතිහරන්තිවියඝසන්තිවිය. මයනොතිමනං. සමාධිං අලභමානස්සාති 

උපචාරසමාධිං වා අප්පනාසමාධිං වා අලභන්තස්ස. කිං දස්යසති? ඊදිසස්ස

භික්ඛුයනො තිණපණ්ණමි ාදිසද්යදහි විවියධහි ච භිංසනයකහි වනානි චිත්තං

වික්ඛිපන්ති මඤ්යඤති, සබ්බං බ්රාහ්මයණො සද්ධාපබ්බජිතානං කුලපුත්තානං

අරඤ්ඤවායස(විභ. 529) විම්හියතොආහ. 

කායකම්මන්තවාරකථා 

35. අථස්ස භ වා පුරිමනයයයනව ‘‘එවයමතං බ්රාහ්මණා’’තිආදීහි තං තං

වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා අබ්භනුයමොදිත්වා ච යස්මා යසොළසසු ඨායනසු

ආරම්මණපරිග් හරහිතානංයයව තාදිසානි යසනාසනානි දුරභිසම්භවානි, න 

යතසු ආරම්මණපරිග් ාහයුත්තානං, අත්තනා ච යබොධිසත්යතො සමායනො

තාදියසො අයහොසි, තස්මා අත්තයනො තාදිසානං යසනාසනානං දුරභිසම්භවතං

දස්යසතුං, මය්හම්පි ය ොතිආදිමාහ. 
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තත්ථ පුබ්යබව සම්යබොධාති සම්යබොධයතො පුබ්යබව, අරියමග් ප්පත්තියතො

අපරභාය යයවාති වුත්තං යහොති. අනභිසම්බුද්ධස්සාති

අප්පටිවිද්ධචතුසච්චස්ස. යබොධිසත්තස්යසව සයතොති බුජ්ඣනකසත්තස්යසව

සම්මාසම්යබොධිං අධි න්තුංඅරහසත්තස්යසවසයතො, යබොධියාවාසත්තස්යසව

ලග් ස්යසව සයතො. දීපඞ්කරස්ස හි භ වයතො පාදමූයල

අට්ඨධම්මසයමොධායනන අභිනීහාරසමිද්ධියතො පභුති තථා යතො යබොධියා

සත්යතො ලග්ය ො ‘‘පත්තබ්බා මයා එසා’’ති තදධි මාය පරක්කමං

අමුඤ්චන්යතොයයව ආ යතො, තස්මා යබොධිසත්යතොතිවුච්චති. තස්ස මය්හන්ති

තස්ස එවං යබොධිසත්තස්යසව සයතො මය්හං. යෙ ය ො යකචි සමණා වා

බ්රාහ්මණාවාතියයයකචිපබ්බජ්ජූප තාවායභොවාදියනොවා. 

අපරිසුද්ධකාෙකම්මන්තාතිඅපරිසුද්යධන පාණාතිපාතාදිනාකායකම්මන්යතන

සමන්නා තා. අපරිසුද්ධකාෙකම්මන්තසන්යදොසයහතූති අපරිසුද්ධස්ස

කායකම්මන්තසඞ්ොතස්ස අත්තයනො යදොසස්ස යහතු, 

අපරිසුද්ධකායකම්මන්තකාරණාති වුත්තං යහොති. හයවති එකංසවචයන

නිපායතො. අකුසලන්ති සාවජ්ජං අක්යෙමඤ්ච. භෙයභරවන්ති භයඤ්ච

යභරවඤ්ච.චිත්තුත්රාසස්සච භයානකාරම්මණස්සයචතංඅධිවචනං.තත්ර භෙං 

සාවජ්ජට්යඨනඅකුසලං, යභරවං අක්යෙමට්යඨනාතියවදිතබ්බං. අව්හාෙන්තීති

පක්යකොසන්ති. කථං? යතහිපාණාතිපාතාදීනිකත්වා ‘‘මයංඅයුත්තමකම්හා, 

සයච යනො යත ජායනයයං, යයසං අපරජ්ඣිම්හා, ඉදානි අනුබන්ධිත්වා

අනයබයසනං ආපායදයය’’න්ති අරඤ්ඤං පවිසිත්වා  ච්ඡන්තයර වා

ගුම්බන්තයරවානිසීදන්ති. යත ‘‘අප්පමත්තකම්පි තිණසද්දං වා පණ්ණසද්දං

වා සුත්වා, ඉදානිම්හා නට්ඨා’’ති තසන්ති විත්තසන්ති, ආ න්ත්වා පයරහි

පරිවාරිතා විය බද්ධා වධිතා විය ච යහොන්ති. එවං තං භයයභරවං අත්තනි

සමායරොපනට්යඨනඅව්හායන්තිපක්යකොසන්ති. 

න ය ො පනාහං…යප.… පටියසවාමීති අහං යෙො පන

අපරිසුද්ධකායකම්මන්යතො හුත්වාඅරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානි

නපටියසවාමි. යෙහි යවොතිඑත්ථ යවොතිනිපාතමත්තං. අරිො වුච්චන්තිබුද්ධා

ච බුද්ධසාවකා ච. පරිසුද්ධකාෙකම්මන්තාති ඊදිසා හුත්වා. යතසමහං 

අඤ්ඤතයරොතියතසංඅහම්පිඑයකොඅඤ්ඤතයරො.යබොධිසත්යතොහි හට්යඨොපි

පබ්බජියතොපි පරිසුද්ධකායකම්මන්යතොව යහොති. භියෙයොති අතියරකත්යථ 

නිපායතො. පල්යලොමන්ති පන්නයලොමතං, යෙමං යසොත්ථිභාවන්ති අත්යථො. 

ආපාදින්ති ආපජ්ජිං, අතියරකං යසොත්ථිභාවං අතියරයකන වා
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යසොත්ථිභාවමාපජ්ජින්ති වුත්තං යහොති. අරඤ්යඤ විහාරාොති අරඤ්යඤ

විහාරත්ථාය. 

කායකම්මන්තවාරකථානිට්ඨිතා. 

වචීකම්මන්තවාරාදිවණ්ණනා 

36. එස නයයො සබ්බත්ථ. අයං පන වියසයසො, වචීකම්මන්තවායර තාව 

අපරිසුද්ධවචීකම්මන්තාති අපරිසුද්යධන මුසාවාදාදිනා වචීකම්මන්යතන

සමන්නා තා. යත කථං භයයභරවං අව්හායන්ති? යත මුසාවායදන පරස්ස 

අත්ථං භඤ්ජිත්වා, පිසුණවාචාය මිත්තයභදං කත්වා ඵරුසවාචාය පයරසං

පරිසමජ්යඣ මම්මානි තුදිත්වා නිරත්ථකවාචාය පරසත්තානං කම්මන්යත

නායසත්වා ‘‘මයං අයුත්තමකම්හා, සයච යනො යත ජායනයයං, යයසං

අපරජ්ඣිම්හා, ඉදානි අනුබන්ධිත්වා අනයබයසනං පායපයය’’න්ති අරඤ්ඤං

පවිසිත්වා  ච්ඡන්තයර වා ගුම්බන්තයර වානිසීදන්ති. යත ‘‘අප්පමත්තකම්පි

තිණසද්දංවාපණ්ණසද්දංවා සුත්වාඉදානිම්හානට්ඨා’’තිතසන්තිවිත්තසන්ති

ආ න්ත්වා පයරහි පරිවාරිතා විය බද්ධා වධිතා විය ච යහොන්ති. එවං තං

භයයභරවං අත්තනි සමායරොපනට්යඨනඅව්හායන්ති, පක්යකොසන්ති. 

මයනොකම්මන්තවායර අපරිසුද්ධමයනොකම්මන්තාති අපරිසුද්යධන

අභිජ්ඣාදිනා මයනොකම්මන්යතන සමන්නා තා. යත කථං භයයභරවං

අව්හායන්ති? යත පයරසං රක්ඛිතය ොපියතසු භණ්යඩසු අභිජ්ඣාවිසමයලොභං

උප්පායදත්වාපරස්සකුජ්ඣිත්වාපරසත්යත මිච්ඡාදස්සනං ාහායපත්වාමයං

අයුත්තමකම්හා…යප.… අත්තනි සමායරොපනට්යඨන අව්හායන්ති

පක්යකොසන්ති. 

ආජීවවායර අපරිසුද්ධාජීවාති අපරිසුද්යධන 

යවජ්ජකම්මදූතකම්මවඩ්ඪිපයයො ාදිනා එකවීසතිඅයනසනයභයදන ආජීයවන

සමන්නා තා.යතකථං භයයභරවංඅව්හායන්ති? යතඑවංජීවිකංකප්යපත්වා

සුණන්ති – ‘‘සාසනයසොධකා කිර යතපිටකා භික්ඛූ සාසනං යසොයධතුං

නික්ෙන්තා, අජ්ජ වා ස්යව වා ඉධා මිස්සන්තී’’ති අරඤ්ඤං පවිසිත්වා

 ච්ඡන්තයරවා…යප.…තසන්තිවිත්තසන්ති.යතහිආ න්ත්වා පරිවායරත්වා

 හිතාවියඔදාතවත්ථනිවාසිතාවියචයහොන්තීති.යසසංතාදිසයමව. 

37. ඉයතො පරං අභිජ්ඣාලූතිආදීසු කිඤ්චාපි අභිජ්ඣාබයාපාදා

මයනොකම්මන්යතන සඞ් හිතා තථාපි නීවරණවයසන පුන වුත්තාති

යවදිතබ්බා. තත්ථ අභිජ්ඣාලූති පරභණ්ඩාදිඅභිජ්ඣායනසීලා. කායමසු

තිබ්බසාරා ාති වත්ථුකායමසු බහලකියලසරා ා, යත කථං භයයභරවං
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අව්හායන්ති? යතඅවවත්ථිතාරම්මණා යහොන්ති, යතසංඅවවත්ථිතාරම්මණානං

අරඤ්යඤවිහරන්තානංදිවාදිට්ඨංරත්තිං භයයභරවංහුත්වාඋපට්ඨාති–‘‘යත

ආකුලචිත්තාඅප්පමත්තයකනපිතසන්ති විත්තසන්ති, රජ්ජුංවාලතං වාදිස්වා

සප්පසඤ්ඤියනොයහොන්ති, ොණුංදිස්වා යක්ෙසඤ්ඤියනො, ථලංවාපබ්බතංවා

දිස්වා හත්ථිසඤ්ඤියනො සප්පාදීහි අනයබයසනං ආපාදිතා විය යහොන්තී’’ති.

යසසංතාදිසයමව. 

38. බයාපන්නචිත්තාති පකතිභාවවිජහයනන විපන්නචිත්තා.

කියලසානු තඤ්හි චිත්තං පකතිභාවං විජහති, පුරාණභත්තබයඤ්ජනං විය

පූතිකං යහොති. පදුට්ඨමනසඞ්කප්පාති පදුට්ඨචිත්තසඞ්කප්පා, අභද්රයකන

පයරසං අනත්ථජනයකන චිත්තසඞ්කප්යපන සමන්නා තාති වුත්තං යහොති.

යත කථං භයයභරවං අව්හායන්ති? භයයභරවාව්හායනං ඉයතො පභුති

අභිජ්ඣාලුවායර වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං.යත්ථපනවියසයසොභවිස්සති, 

තත්ථවක්ොම. නය ොපනාහංබයාපන්නචිත්යතොතිඑත්ථපනයමත්තචිත්යතො

අහං හිතචිත්යතොති දස්යසති, ඊදිසා හි යබොධිසත්තා යහොන්ති. එවං සබ්බත්ථ 

වුත්තයදොසපටිපක්ෙවයසනයබොධිසත්තස්සගුණාවණ්යණතබ්බා. 

39. ථිනමිද්ධපරියුට්ඨිතාති චිත්තය ලඤ්ඤභූයතන ථියනන

යසසනාමකායය ලඤ්ඤභූයතන මිද්යධන ච පරියුට්ඨිතා, අභිභූතා  හිතාති

වුත්තංයහොති.යතනිද්දාබහුලායහොන්ති. 

40. උද්ධතාති උද්ධච්චපකතිකා විප්ඵන්දමානචිත්තා, උද්ධච්යචන හි

එකාරම්මයණ චිත්තං විප්ඵන්දති ධජයට්ඨියං වායතන පටාකා විය. 

අවූපසන්තචිත්තාතිඅනිබ්බුතචිත්තා, ඉධකුක්කුච්චං යහතුං වට්ටති. 

41. කඞ්ඛීවිචිකිච්ඡීතිඑත්ථ එකයමවිදංපඤ්චමංනීවරණං.කිංනුයෙොඉදන්ති

ආරම්මණං කඞ්ෙනයතො කඞ්ො, ඉදයමවිදන්ති නිච්යඡතුං අසමත්ථභාවයතො

විචිකිච්ඡාතිවුච්චති, යතනසමන්නා තා සමණබ්රාහ්මණා‘‘කඞ්ඛීවිචිකිච්ඡී’’ති

වුත්තා. 

42. අත්තුක්කංසනකා පරවම්භීති යය අත්තානං උක්කංයසන්ති උක්ඛිපන්ති, 

උච්යචඨායනඨයපන්ති, පරඤ්චවම්යභන්ති  රහන්තිනින්දන්ති, නීයචඨායන

ඨයපන්ති, යතසයමතං අධිවචනං. යත කථං භයයභරවං අව්හායන්ති? යත

පයරහි‘‘අසුයකොචකිරඅසුයකොචඅත්තානංඋක්කංයසන්ති, අම්යහ  රහන්ති, 

දායස විය කයරොන්ති,  ණ්හථ යන’’ති අනුබද්ධා පලායිත්වා අරඤ්ඤං 

පවිසිත්වා  ච්ඡන්තයර වා ගුම්බන්තයර වාති කායකම්මන්තසදිසං 

විත්ථායරතබ්බං. 
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43. ෙම්භීති කායථම්භනයලොමහංසනකයරන ථම්යභන සමන්නා තා. 

භීරුකජාතිකාති භීරුකපකතිකා,  ාමදාරකා විය භයබහුලා අසූරා කාතරාති

වුත්තංයහොති. 

44. ලාභසක්කාරසියලොකන්ති එත්ථ ලබ්භතීති ලායභො, චතුන්නං 

පච්චයානයමතං අධිවචනං. සක්කායරොති සුන්දරකායරො, පච්චයා එව හි

පණීතපණීතාසුන්දරසුන්දරාචඅභිසඞ්ෙරිත්වාකතාසක්කාරාතිවුච්චන්ති.යා

ච පයරහි අත්තයනො  ාරවකිරියා පුප්ඵාදීහි වා පූජා. සියලොයකොති 

වණ්ණභණනං එතං, ලාභඤ්ච සක්කාරඤ්ච සියලොකඤ්ච 

ලාභසක්කාරසියලොකං. නිකාමෙමානාති පත්ථයමානා. භයයභරවාව්හායනං 

අභිජ්ඣාලුවාරසදිසයමව.තදත්ථදීපකංපයනත්ථපිය ාමිකවත්ථුංකයථන්ති– 

එයකො කිර පිය ාමියකො නාම භික්ඛු සමාදින්නධුතඞ් ානං භික්ඛූනං ලාභං

දිස්වා ‘‘අහම්පි ධුතඞ් ං සමාදියිත්වා ලාභං උප්පායදමී’’ති චින්යතත්වා 

යසොසානිකඞ් ං සමාදාය සුසායන වසති. අයථකදිවසං එයකො කම්මමුත්යතො

ජරග් යවො දිවා ය ොචයර චරිත්වා රත්තිං තස්මිං සුසායන පුප්ඵගුම්යබ සීසං

කත්වා යරොමන්ථයමායනො අට්ඨාසි. පිය ාමියකො රත්තිං චඞ්කමනා

නික්ෙන්යතො තස්ස හනුසද්දං සුත්වා චින්යතසි ‘‘අද්ධා මං ලාභගිද්යධො එස

සුසායනවසතීතිඤත්වායදවරාජා වියහයඨතුංආ යතො’’ති, යසොජරග් වස්ස

පුරයතො අඤ්ජලිං පග් යහත්වා ‘‘සප්පුරිස යදවරාජ අජ්ජ යමඑකරත්තිංෙම, 

ස්යව පට්ඨාය න එවං කරිස්සාමී’’ති නමස්සමායනො සබ්බරත්තිං යාචන්යතො

අට්ඨාසි.තයතොසූරියයඋට්ඨියතතංදිස්වාකත්තරයට්ඨියා පහරිත්වාපලායපසි

‘‘සබ්බරත්තිංමංභිංසායපසී’’ති. 

45. කුසීතාතියකොසජ්ජානු තා. හීනවීරිොතිහීනාවීරියයනවිරහිතා වියුත්තා, 

නිබ්බීරියාති වුත්තං යහොති. තත්ථ කුසීතා කායිකවීරියාරම්භවිරහිතා යහොන්ති, 

හීනවීරියා යචතසිකවීරියාරම්භවිරහිතා. යත ආරම්මණවවත්ථානමත්තම්පි

කාතුං න සක්යකොන්ති. යතසං අවවත්ථිතාරම්මණානන්ති සබ්බං

පුබ්බසදිසයමව. 

46. මුට්ඨස්සතීති නට්ඨස්සතී. අසම්පජානාති පඤ්ඤාරහිතා, ඉමස්ස ච

පටිපක්යෙ ‘‘උපට්ඨිතස්සතීහමස්මී’’ති වචනයතො සතිභාජනියයමයවතං.

පඤ්ඤා පයනත්ථ සතිදුබ්බලයදීපනත්ථං වුත්තා. දුවිධා හි සති

පඤ්ඤාසම්පයුත්තා පඤ්ඤාවිප්පයුත්තාච.තත්ථපඤ්ඤාසම්පයුත්තාබලවතී, 

විප්පයුත්තා දුබ්බලා, තස්මා යදාපි යතසං සති යහොති, තදාපි අසම්පජානන්තා

මුට්ඨස්සතීයයවයත, දුබ්බලාය සතියාසතිකිච්චාභාවයතොතිඑතමත්ථංදීයපතුං
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‘‘අසම්පජානා’’ති වුත්තං. යත එවං මුට්ඨස්සතී අසම්පජානා

ආරම්මණවවත්ථානමත්තම්පිකාතුංන සක්යකොන්තීතිසබ්බංපුබ්බසදිසයමව. 

47. අසමාහිතාති උපචාරප්පනාසමාධිවිරහිතා. විබ්භන්තචිත්තාති 

උබ්භන්තචිත්තා. සමාධිවිරයහන ලද්යධොකායසන උද්ධච්යචන යතසං

සමාධිවිරහානං චිත්තං නානාරම්මයණසු පරිබ්භමති, වනමක්කයටො විය

වනසාොසු උද්ධච්යචන එකාරම්මයණ විප්ඵන්දති. පුබ්යබ වුත්තනයයයනන

යත එවං අසමාහිතා විබ්භන්තචිත්තා ආරම්මණවවත්ථානමත්තම්පි කාතුං න

සක්යකොන්තීතිසබ්බංපුබ්බසදිසයමව. 

48. දුප්පඤ්ඤාති නිප්පඤ්ඤානයමතං අධිවචනං. පඤ්ඤා පන දුට්ඨා නාම

නත්ථි. එළමූ ාති එලමුො, ෙ-කාරස්ස  -කායරො කයතො. ලාලමුොති වුත්තං

යහොති. දුප්පඤ්ඤානඤ්හිකයථන්තානංලාලා මුෙයතො ලති, ලාලාචඑලාති 

වුච්චති.යථාහ‘‘පස්යසලමූ ංඋර ං දුජ්ජිව්හ’’න්ති.තස්මායත‘‘එළමූ ා’’ති

වුච්චන්ති. ‘‘එලමුො’’තිපි පායඨො. ‘‘එලමු ා’’ති යකචි පඨන්ති, අපයර

‘‘එලමුකා’’තිපි, සබ්බත්ථ ‘‘එලමුො’’ති අත්යථො. යත කථං භයයභරවං

අව්හායන්ති? යත දුප්පඤ්ඤා එළමූ ාආරම්මණවවත්ථානමත්තම්පි කාතුංන

සක්යකොන්ති. යතසං අවවත්ථිතාරම්මණානං අරඤ්යඤ විහරන්තානං දිවා

දිට්ඨං රත්තිං භයයභරවං හුත්වා උපට්ඨාති ‘‘යත ආකුලචිත්තා

අප්පමත්තයකනපි තසන්ති විත්තසන්ති, රජ්ජුං වා ලතං වා දිස්වා

සප්පසඤ්ඤියනොයහොන්ති, ොණුංදිස්වා යක්ෙසඤ්ඤියනො, ථලංවාපබ්බතංවා

දිස්වා හත්ථිසඤ්ඤියනො සප්පාදීහි අනයවයසනං ආපාදිතා විය යහොන්තී’’ති.

එවං තං භයයභරවං අත්තනි සමායරොපනට්යඨන අව්හායන්ති පක්යකොසන්ති. 

පඤ්ඤාසම්පන්යනොහමස්මීති එත්ථ පඤ්ඤාසම්පන්යනොති පඤ්ඤාය

සම්පන්යනො සමන්නා යතො, යනො ච යෙො විපස්සනාපඤ්ඤාය, න

මග් පඤ්ඤාය, අපිච යෙො පන ඉයමසු යසොළසසු ඨායනසු 

ආරම්මණවවත්ථානපඤ්ඤායාතිඅත්යථො.යසසංසබ්බත්ථවුත්තනයයමවාති. 

වචීකම්මන්තවාරාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යසොළසට්ඨානාරම්මණපරිග් යහොනිට්ඨියතො. 

භයයභරවයසනාසනාදිවණ්ණනා 

49. තස්ස මය්හන්ති යකො අනුසන්ධි? යබොධිසත්යතො කිර ඉමානි

යසොළසාරම්මණානි පරිග් ණ්හන්යතොචභයයභරවංඅදිස්වාභයයභරවංනාම

එවරූපාසු රත්තීසු එවරූයප යසනාසයන ච පඤ්ඤායති, හන්ද නං තත්ථාපි
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 යවසිස්සාමීතිභයයභරව යවසනමකාසි, එතමත්ථංභ වා ඉදානිබ්රාහ්මණස්ස

දස්යසන්යතො තස්ස මය්හන්තිආදිමාහ. 

තත්ථ ො තාති උභයයමතං රත්තීනංයයව උද්යදසනිද්යදසවචනං. 

අභිඤ්ඤාතාති එත්ථ අභීති ලක්ෙණත්යථ උපසග්ය ො. තස්මා අභිඤ්ඤාතාති

චන්දපාරිපූරියා චන්දපරික්ෙයයනාති එවමාදීහි ලක්ෙයණහි ඤාතාති 

යවදිතබ්බා. අභිලක්ඛිතාති එත්ථ උපසග් මත්තයමව, තස්මා අභිලක්ඛිතාති

ලක්ෙණීයා ඉච්යචව අත්යථො, 

උයපොසථසමාදානධම්මස්සවනපූජාසක්කාරාදිකරණත්ථං ලක්යෙතබ්බා

සල්ලක්යෙතබ්බා උපලක්යෙතබ්බාතිවුත්තංයහොති. 

චාතුද්දසීති පක්ෙස්සපඨමදිවසයතොපභුතිචතුද්දසන්නංපූරණීඑකාරත්ති.එවං 

පඤ්චදසී අට්ඨමී ච. පක් ස්සාති සුක්කපක්ෙස්ස කණ්හපක්ෙස්ස ච. එතා

තිස්යසො තිස්යසො කත්වා ඡ රත්තියයො, තස්මා සබ්බත්ථ පක්ෙවචනං

යයොයජතබ්බං ‘‘පක්ෙස්ස චාතුද්දසී පක්ෙස්ස පඤ්චදසී පක්ෙස්ස අට්ඨමී’’ති.

අථ පඤ්චමී කස්මා න  හිතාති? අසබ්බකාලිකත්තා. බුද්යධ කිර භ වති

අනුප්පන්යනපි උප්පජ්ජිත්වා අපරිනිබ්බුයතපි පඤ්චමී අනභිලක්ඛිතායයව, 

පරිනිබ්බුයත පන ධම්මසඞ් ාහකත්යථරා චින්යතසුං ‘‘ධම්මස්සවනං චියරන

යහොතී’’ති.තයතොසම්මන්නිත්වාපඤ්චමීතිධම්මස්සවනදිවසංඨයපසුං, තයතො

පභුති සාඅභිලක්ඛිතාජාතා, එවංඅසබ්බකාලිකත්තාඑත්ථන හිතාති. 

තථාරූපාසූති තථාවිධාසු. ආරාමයචතිොනීති පුප්ඵාරාමඵලාරාමාදයයො ආරාමා

එව ආරාමයචතියානි. චිත්තීකතට්යඨන හි යචතිොනීති වුච්චන්ති, 

පූජනීයට්යඨනාති වුත්තං යහොති. වනයචතිොනීති 

බලිහරණවනසණ්ඩසුභ වනයදවසාලවනාදීනි වනානියයව වනයචතියානි. 

රුක් යචතිොනීති  ාමනි මාදිද්වායරසු පූජනීයරුක්ොයයව රුක්ෙයචතියානි.

යලොකියා හි දිබ්බාධිවත්ථාති වා මඤ්ඤමානා යතසුයයව වා දිබ්බසඤ්ඤියනො

හුත්වා ආරාමවනරුක්යෙ චිත්තීකයරොන්ති, පූයජන්ති, යතන යත සබ්යබපි 

යචතිොනීතිවුච්චන්ති. භිංසනකානීතිභයජනකානි, පස්සයතොපිසුණයතොපිභයං

ජයනන්ති. සයලොමහංසානීති සයහව යලොමහංයසන වත්තන්ති, 

පවිසමානස්යසව යලොමහංසජනනයතො. අප්යපවනාමපස්යසෙයන්තිඅපිනාම

තං භයයභරවං පස්යසයයයමව. අපයරන සමයෙනාති, ‘‘එතදයහොසි 

යංනූනාහ’’න්තිඑවංචින්තිතකාලයතොපට්ඨායඅඤ්යඤනකායලන. 

තත්ථ ච යම බ්රාහ්මණ විහරයතොති තථාරූයපසු යසනාසයනසු යං යං

මනුස්සානං ආයාචනඋපහාරකරණාරහං යක්ෙට්ඨානං

පුප්ඵධූපමංසරුහිරවසායමදපිහකපප්ඵාසසුරායමරයාදීහි 
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ඔකිණ්ණකිලින්නධරණිතලංඑකනිපාතංවියයක්ෙරක්ෙසපිසාචානං, යංදිවාපි

පස්සන්තානං හදයං මඤ්යඤ ඵලති, තං ඨානං සන්ධායාහ ‘‘තත්ථ ච යම, 

බ්රාහ්මණ, විහරයතො’’ති. මය ො වා ආ ච්ෙතීති සිඞ් ානි වා ඛුරානි වා

යකොට්යටන්යතො ය ොකණ්ණෙග් දීපිවරාහාදියභයදො මය ො වා ආ ච්ඡති, 

සබ්බචතුප්පදානඤ්හි ඉධ මය ොති නාමං. කත්ථචි පන කාළසිඞ් ායලොපි

වුච්චති.යථාහ– 

‘‘උසභස්යසව යතෙන්යධො, සීහස්යසව විජම්භිතං; 

ම රාජනයමොතයත්ථු, අපිකිඤ්චිලභාමයස’’ති.(ජා. 1.3.133); 

යමොයරොවාකට්ඨංපායතතීතියමොයරොවා සුක්ෙකට්ඨංරුක්ෙයතොචායලත්වා

පායතති.යමොරග් හයණනචඉධසබ්බපක්ඛිග් හණං අධිප්යපතං, යතනයයො

යකොචිපක්ඛීතිවුත්තංයහොති.අථවායමොයරොවාතිවාසද්යදනඅඤ්යඤො වා

යකොචි පක්ඛීති. එස නයයො පුරියම ම ග් හයණපි. වායතො වා පණ්ණකසටං 

එයරතීති වායතො වා පණ්ණකචවරං ඝට්යටති. එතං නූන තං භෙයභරවං 

ආ ච්ෙතීති යයමතං ආ ච්ඡති, තං භයයභරවං නූනාති. ඉයතො පභුති ච

ආරම්මණයමව භයයභරවන්ති යවදිතබ්බං. පරිත්තස්ස ච අධිමත්තස්ස ච

භයස්ස ආරම්මණත්තා සුොරම්මණං රූපං සුෙමිව. කිං නු ය ො අහං

අඤ්ඤදත්ථුභෙපටිකඞ්ඛී විහරාමීතිඅහංයෙොකිංකාරණංඑකංයසයනවභයං

ආකඞ්ෙමායනොඉච්ඡමායනොහුත්වා විහරාමි. 

ෙථාභූතං ෙථාභූතස්සාති යයන යයන ඉරියාපයථන භූතස්ස භවිතස්ස සයතො

වත්තමානස්ස සමඞ්ගීභූතස්ස වා. යමති මම සන්තියක. තථාභූතං තථාභූයතො

වාති යතන යතයනව ඉරියාපයථන භූයතො භවියතො සන්යතො වත්තමායනො

සමඞ්ගීභූයතො වාති අත්යථො. යසො ය ො අහං…යප.… පටිවියනමීති

යබොධිසත්තස්ස කිර චඞ්කමන්තස්ස තස්මිං ම සිඞ් ඛුරසද්දාදියභයද

භයයභරවාරම්මයණආ යතයනවමහාසත්යතොතිට්ඨති, න නිසීදතිනසයති, 

අථ යෙො චඞ්කමන්යතොව පරිවීමංසන්යතො පරිවිචිනන්යතො භයයභරවං න

පස්සති, ම සිඞ් ඛුරසද්දාදිමත්තයමව යචතං යහොති, යසො තං ඤත්වා ඉදං 

නායමතං, නභයයභරවන්තිතයතොතිට්ඨතිවානිසීදතිවාසයතිවා.එතමත්ථං

දස්යසන්යතො ‘‘යසො යෙො අහ’’න්තිආදිමාහ. එස නයයො සබ්බයපයයායලසු.

ඉයතො පරඤ්ච ඉරියාපථපටිපාටියා අවත්වා ආසන්නපටිපාටියා ඉරියාපථා

වුත්තාති යවදිතබ්බා, චඞ්කමන්තස්ස හි භයයභරයව ආ යත න ඨියතො න

නිසින්යනො න නිපන්යනො ඨිතස්සාපි ආ යත න චඞ්කමීති එවං තස්ස 

ආසන්නපටිපාටියාවුත්තාති. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 
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පටුන 

භයයභරවයසනාසනාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අසම්යමොහවිහාරවණ්ණනා 

50. එවං භිංසනයකසුපිඨායනසුඅත්තයනො භයයභරවාභාවංදස්යසත්වාඉදානි

ඣායීනං සම්යමොහට්ඨායනසු අත්තයනො අසම්යමොහවිහාරං දස්යසතුං සන්ති

ය ොපන, බ්රාහ්මණාතිආදිමාහ. 

තත්ථ සන්තීති අත්ථි සංවිජ්ජන්ති උපලබ්භන්ති. රත්තිංයෙව සමානන්ති

රත්තිංයයව සන්තං, දිවාති සඤ්ජානන්තීති ‘‘දිවයසො අය’’න්ති සඤ්ජානන්ති. 

දිවායෙව සමානන්ති දිවසංයයව සන්තං. රත්තීති සඤ්ජානන්තීති ‘‘රත්ති

අය’’න්ති සඤ්ජානන්ති. කස්මා පයනයත එවංසඤ්ඤියනො යහොන්තීති.

වුට්ඨානයකොසල්ලාභාවයතො වා සකුණරුතයතො වා. කථං? ඉයධකච්යචො

ඔදාතකසිණලාභීදිවාපරිකම්මංකත්වාදිවාසමාපන්යනොදිවායයවවුට්ඨහාමීති 

මනසිකාරංඋප්පායදති, යනොචයෙොඅද්ධානපරිච්යඡයදකුසයලොයහොති.යසො

දිවසං අතික්කමිත්වා රත්තිභාය  වුට්ඨාති. ඔදාතකසිණඵරණවයසන චස්ස

විසදං යහොති විභූතං සුවිභූතං. යසො, දිවා වුට්ඨහාමීති උප්පාදිතමනසිකාරතාය

ඔදාතකසිණඵරණවිසදවිභූතතායච රත්තිංයයවසමානංදිවාතිසඤ්ජානාති.ඉධ

පයනකච්යචො නීලකසිණලාභී රත්තිං පරිකම්මං කත්වා රත්තිං සමාපන්යනො

රත්තිංයයව වුට්ඨහාමීති මනසිකාරං උප්පායදති, යනො ච යෙො

අද්ධානපරිච්යඡයද කුසයලො යහොති. යසො රත්තිං අතික්කමිත්වා දිවසභාය 

වුට්ඨාති. නීලකසිණඵරණවයසන චස්ස අවිසදං යහොති අවිභූතං. යසො රත්තිං 

වුට්ඨහාමීති උප්පාදිතමනසිකාරතාය නීලකසිණඵරණාවිසදාවිභූතතාය ච

දිවායයවසමානං රත්තීතිසඤ්ජානාති. එවංතාව වුට්ඨානයකොසල්ලාභාවයතො

එවංසඤ්ඤියනොයහොන්ති. 

සකුණරුතයතොපනඉයධකච්යචොඅන්යතොයසනාසයනනිසින්යනොයහොති.අථ

දිවා රවනකසකුණා කාකාදයයො චන්දායලොයකන දිවාති මඤ්ඤමානා රත්තිං 

රවන්ති, අඤ්යඤහි වා කාරයණහි. යසො යතසං සද්දං සුත්වා රත්තිංයයව

සමානං දිවාති සඤ්ජානාති. ඉධ පයනකච්යචො පබ්බතන්තයර  ම්භීරාය

ඝනවනප්පටිච්ඡන්නාය ගිරිගුහාය සත්තාහවද්දලිකාය වත්තමානාය

අන්තරහිතසූරියායලොයකකායලනිසින්යනොයහොති.අථරත්තිං රවනකසකුණා

උලූකාදයයො මජ්ඣන්හිකසමයයපි තත්ථ තත්ථ සමන්ධකායර නිලීනා

රත්තිසඤ්ඤාය වාඅඤ්යඤහිවාකාරයණහිරවන්ති.යසොයතසංසද්දංසුත්වා

දිවායයව සමානං රත්තීති සඤ්ජානාති. එවං සකුණරුතයතො එවංසඤ්ඤියනො

යහොන්තීති. ඉදමහන්තිඉදංඅහංඑවංසඤ්ජානනං. සම්යමොහවිහාරස්මිංවදාමීති
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සම්යමොහවිහාරපරියාපන්නං අන්යතො ධං, සම්යමොහවිහාරානං අඤ්ඤතරං

වදාමීතිවුත්තංයහොති. 

අහං ය ො පන බ්රාහ්මණ…යප.… සඤ්ජානාමීති පාකයටො යබොධිසත්තස්ස

රත්තින්දිවපරිච්යඡයදො සත්තාහවද්දයලපි චන්දිමසූරියයසු අදිස්සමායනසුපි

ජානාතියයව ‘‘එත්තකං පුයරභත්තකායලො  යතො, එත්තකං

පච්ඡාභත්තකායලො, එත්තකංපඨමයායමො, එත්තකංමජ්ඣිමයායමො, එත්තකං

පච්ඡිමයායමො’’ති, තස්මා එවමාහ. අනච්ඡරියඤ්යචතං යං පූරිතපාරමී

යබොධිසත්යතො එවං ජානාති. පයදසඤායණ ඨිතානං සාවකානම්පි හි

රත්තින්දිවපරිච්යඡයදොපාකයටොයහොති. 

කලයාණියමහාවිහායර කිර ය ොදත්තත්යථයරො ද්වඞ්ගුලකායල භත්තං 

 යහත්වා අඞ්ගුලකායල භුඤ්ජති. සූරියය අදිස්සමායනපි පායතොයයව

යසනාසනං පවිසිත්වා තාය යවලාය නික්ෙමති. එකදිවසං ආරාමිකා ‘‘ස්යව

යථරස්සනික්ෙමනකායලපස්සාමා’’ති භත්තංසම්පායදත්වාකාලත්ථම්භමූයල

නිසීදිංසු. යථයරො ද්වඞ්ගුලකායලයයව නික්ෙමති. තයතො පභුති කිර සූරියය

අදිස්සමායනපියථරස්සනික්ෙමනසඤ්ඤායඑවයභරිං ආයකොයටන්ති. 

අජ රවිහායරපි කාළයදවත්යථයරො අන්යතොවස්යස යාම ණ්ඩිකං පහරති, 

ආචිණ්ණයමතංයථරස්ස.නචයාමයන්තනාළිකංපයයොයජති, අඤ්යඤ භික්ඛූ

පයයොයජන්ති. අථ නික්ෙන්යත පඨයම යායම යථයර මුග් රං  යහත්වා

ඨිතමත්යතයයව එකංද්යවවායරපහරන්යතයයවවායාමයන්තංපතති, එවං

තීසු යායමසු සමණධම්මං කත්වා යථයරො පායතොයයව  ාමං පවිසිත්වා

පිණ්ඩපාතං ආදාය විහාරං ආ න්ත්වා යභොජනයවලාය පත්තං  යහත්වා දිවා

විහාරට්ඨානං  න්ත්වා සමණධම්මං කයරොති. භික්ඛූ කාලත්ථම්භං දිස්වා

යථරස්ස අදිස්වා ආ මනත්ථාය යපයසන්ති. යසො භික්ඛු යථරං දිවා

විහාරට්ඨානා නික්ෙමන්තයමව වා අන්තරාමග්ය  වා පස්සති. එවං

පයදසඤායණ ඨිතානං සාවකානම්පි රත්තින්දිවපරිච්යඡයදො පාකයටො යහොති, 

කිමඞ් ංපන යබොධිසත්තානන්ති. 

ෙංය ොතංබ්රාහ්මණ…යප.…වයදෙයාති එත්ථපන‘‘යංයෙොතං, බ්රාහ්මණ, 

අසම්යමොහධම්යමො සත්යතො යලොයක උප්පන්යනො…යප.… සුොය

යදවමනුස්සාන’’න්ති වචනං වදමායනො යකොචි සම්මා වයදයය, සම්මා

වදමායනො සියා, න විතථවාදී අස්ස. මයමව තං වචනං වදමායනො සම්මා

වයදයය, සම්මා වදමායනො සියා, න විතථවාදී අස්සාති එවං පදසම්බන්යධො

යවදිතබ්යබො. 
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තත්ථ අසම්යමොහධම්යමොති අසම්යමොහසභායවො. යලොයකති මනුස්සයලොයක. 

බහුජනහිතාොති බහුජනස්ස හිතත්ථාය, පඤ්ඤාසම්පත්තියා

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකහිතූපයදසයකොති. බහුජනසු ාොති බහුජනස්ස

සුෙත්ථාය, චා සම්පත්තියා උපකරණසුෙස්සදායයකොති. යලොකානුකම්පාොති

යලොකස්ස අනුකම්පත්ථාය, යමත්තාකරුණාසම්පත්තියා මාතාපිතයරො විය

යලොකස්ස රක්ඛිතා ය ොපයිතාති. අත්ථාෙ හිතාෙ සු ාෙ යදවමනුස්සානන්ති

ඉධ යදවමනුස්සග් හයණන ච භබ්බපුග් ලයවයනයයසත්යතයයව  යහත්වා

යතසං නිබ්බානමග් ඵලාධි මාය අත්තයනො උප්පත්තිං දස්යසතීති

යවදිතබ්යබො. අත්ථාොති හි වුත්යත පරමත්ථත්ථාය නිබ්බානායාති වුත්තං

යහොති. හිතාොති වුත්යත තං සම්පාපකමග් ත්ථායාති වුත්තං යහොති, 

නිබ්බානසම්පාපකමග් යතො හි උත්තරි හිතං නාම නත්ථි. සු ාොති වුත්යත

ඵලසමාපත්තිසුෙත්ථායාති වුත්තං යහොති, තයතො උත්තරි සුොභාවයතො.

වුත්තඤ්යචතං ‘‘අයං සමාධි පච්චුප්පන්නසුයෙො යචව ආයතිඤ්ච 

සුෙවිපායකො’’ති(දී.නි.3.355; අ.නි.5.27; විභ.804). 

අසම්යමොහවිහාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පුබ්බභා පටිපදාදිවණ්ණනා 

51. එවං භ වා බුද්ධගුණපටිලාභාවසානං අත්තයනො අසම්යමොහවිහාරං

බ්රාහ්මණස්ස දස්යසත්වා ඉදානි යාය පටිපදාය තං යකොටිප්පත්තං

අසම්යමොහවිහාරං අධි යතො, තං පුබ්බභා යතො පභුති දස්යසතුං ආරද්ධං ය ො

පනයමබ්රාහ්මණාතිආදිමාහ. 

යකචි පනාහු ‘‘ඉමං අසම්යමොහවිහාරං සුත්වා බ්රාහ්මණස්ස චිත්තයමවං

උප්පන්නං ‘කාය නු යෙො පටිපදාය ඉමං පත්යතො’ති, තස්ස චිත්තමඤ්ඤාය 

ඉමායාහං පටිපදාය ඉමං උත්තමං අසම්යමොහවිහාරං පත්යතොති දස්යසන්යතො

එවමාහා’’ති. 

තත්ථ ආරද්ධං ය ො පන යම, බ්රාහ්මණ, වීරිෙං අයහොසීති, බ්රාහ්මණ, නමයා 

අයං උත්තයමො අසම්යමොහවිහායරො කුසීයතන මුට්ඨස්සතිනා සාරද්ධකායයන 

වික්ඛිත්තචිත්යතනවාඅධි යතො, අපිචයෙොතදධි මායආරද්ධංයෙොපනයම

වීරියං අයහොසි, යබොධිමණ්යඩ නිසින්යනන මයා චතුරඞ් වීරියං ආරද්ධං

අයහොසි, පග් හිතං අසිථිලප්පවත්තිතන්ති වුත්තං යහොති. ආරද්ධත්තායයව ච

යමතං අසල්ලීනං අයහොසි. 

උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨාති න යකවලඤ්ච වීරියයමව, සතිපි යම

ආරම්මණාභිමුඛීභායවනඋපට්ඨිතාඅයහොසි.උපට්ඨිතත්තායයවච අසම්මුට්ඨා. 
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පස්සද්යධොකායෙොති කායචිත්තප්පස්සද්ධිසම්භයවනකායයොපියමපස්සද්යධො

අයහොසි. තත්ථ යස්මා නාමකායය පස්සද්යධ රූපකායයොපි පස්සද්යධොයයව

යහොති, තස්මානාමකායයොරූපකායයොතිඅවියසයසත්වාව පස්සද්යධොකායයොති

වුත්තං. අසාරද්යධොති යසො ච යෙො පස්සද්ධත්තායයව අසාරද්යධො, 

වි තදරයථොතිවුත්තංයහොති. සමාහිතං චිත්තංඑකග් න්තිචිත්තම්පියමසම්මා

ආහිතංසුට්ඨුඨපිතංඅප්පිතං වියඅයහොසි.සමාහිතත්තාඑවචඑකග් ංඅචලං

නිප්ඵන්දනන්ති, එත්තාවතාඣානස්ස පුබ්බභා පටිපදාකථිතායහොති. 

ඉදානි ඉමාය පටිපදාය අධි තං පඨමජ්ඣානං ආදිං කත්වා 

විජ්ජාත්තයපරියයොසානං වියසසං දස්යසන්යතො යසො ය ො අහන්තිආදිමාහ.

තත්ථ විවිච්යචව කායමහි…යප.… චතුත්ථජ්ඣානං උපසම්පජ්ජ විහාසින්ති

එත්ථ තාව යං වත්තබ්බං සියා, තං සබ්බං විසුද්ධිමග්ය  පථවීකසිණකථායං

වුත්තං. යකවලඤ්හි තත්ථ ‘‘උපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති ආ තං, ඉධ

‘‘විහාසි’’න්ති, අයයමව වියසයසො. කිං කත්වා පන භ වා ඉමානි ඣානානි 

උපසම්පජ්ජ විහාසීති, කම්මට්ඨානං භායවත්වා. කතරං? 

ආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානං. 

ඉමානි ච පන චත්තාරි ඣානානි යකසඤ්චි චිත්යතකග් තත්ථානි යහොන්ති, 

යකසඤ්චි විපස්සනාපාදකානි, යකසඤ්චි අභිඤ්ඤාපාදකානි, යකසඤ්චි 

නියරොධපාදකානි, යකසඤ්චි භයවොක්කමනත්ථානි. තත්ථ ඛීණාසවානං

චිත්යතකග් තත්ථානි යහොන්ති.යතහිසමාපජ්ජිත්වා එකග් චිත්තාසුෙංදිවසං 

විහරිස්සාමාති ඉච්යචවං කසිණපරිකම්මං කත්වා අට්ඨ සමාපත්තියයො

නිබ්බත්යතන්ති. යසක්ෙපුථුජ්ජනානං සමාපත්තියතො වුට්ඨාය සමාහියතන

චිත්යතන විපස්සිස්සාමාති නිබ්බත්යතන්තානං විපස්සනාපාදකානි යහොන්ති.

යය පන අට්ඨ සමාපත්තියයො නිබ්බත්යතත්වා අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානං

සමාපජ්ජිත්වාසමාපත්තියතොවුට්ඨාය‘‘එයකොපි හුත්වාබහුධායහොතී’’ති(දී.නි.

1.238; පටි.ම.1.102) වුත්තනයාඅභිඤ්ඤායයොපත්යථන්තානිබ්බත්යතන්ති, 

යතසං අභිඤ්ඤාපාදකානි යහොන්ති. යය පන අට්ඨ සමාපත්තියයො

නිබ්බත්යතත්වා නියරොධසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා සත්තාහං අචිත්තා හුත්වා

දිට්යඨවධම්යමනියරොධංනිබ්බානංපත්වාසුෙංවිහරිස්සාමාති නිබ්බත්යතන්ති, 

යතසං නියරොධපාදකානි යහොන්ති. යය පන අට්ඨ සමාපත්තියයො 

නිබ්බත්යතත්වා අපරිහීනජ්ඣානා බ්රහ්මයලොයක උප්පජ්ජිස්සාමාති 

නිබ්බත්යතන්ති, යතසංභයවොක්කමනත්ථානියහොන්ති. 
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භ වතා පනිදං චතුත්ථජ්ඣානං යබොධිරුක්ෙමූයල නිබ්බත්තිතං, තං තස්ස

විපස්සනාපාදකඤ්යචව අයහොසි අභිඤ්ඤාපාදකඤ්ච සබ්බකිච්චසාධකඤ්ච, 

සබ්බයලොකියයලොකුත්තරගුණදායකන්තියවදිතබ්බං. 

පුබ්බභා පටිපදාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පුබ්යබනිවාසකථාවණ්ණනා 

52. යයසඤ්ච ගුණානං දායකං අයහොසි, යතසං එකයදසං දස්යසන්යතො යසො

එවං සමාහියත චිත්යතතිආදිමාහ. තත්ථ ද්වින්නං විජ්ජානං අනුපදවණ්ණනා

යචව භාවනානයයො ච විසුද්ධිමග්ය  විත්ථාරියතො. යකවලඤ්හි තත්ථ ‘‘යසො

එවං සමාහියත චිත්යත…යප.… අභිනින්නායමතී’’ති වුත්තං, ඉධ 

‘‘අභිනින්නායමසි’’න්ති. අෙං ය ො යම බ්රාහ්මණාති අයඤ්ච අප්පනාවායරො

තත්ථ අනා යතොති අයයමව වියසයසො. තත්ථ යසොති යසො අහං. 

අභිනින්නායමසින්තිඅභිනීහරිං.අභිනින්නායමසින්තිච වචනයතො යසොතිඑත්ථ

යසොඅහන්තිඑවමත්යථොයවදිතබ්යබො. 

යස්මා චිදං භ වයතො වයසන පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණං ආ තං, තස්මා 

‘‘යසොතයතොචුයතොඉධූපපන්යනො’’තිඑත්ථඑවංයයොජනායවදිතබ්බා.එත්ථ

හි යසො තයතො චුයතොති පටිනිවත්තන්තස්ස පච්චයවක්ෙණං. තස්මා 

ඉධූපපන්යනොති ඉමිස්සා ඉධූපපත්තියා අනන්තරං. අමුත්ර උදපාදින්ති

තුසිතභවනං සන්ධායාහාති යවදිතබ්යබො. තත්රාපාසිං එවංනායමොති තත්රාපි

තුසිතභවයන යසතයකතු නාම යදවපුත්යතො අයහොසිං. එවංය ොත්යතොති තාහි

යදවතාහි සද්ධිං එකය ොත්යතො. එවංවණ්යණොති සුවණ්ණවණ්යණො. 

එවමාහායරොති දිබ්බසුධාහායරො. එවංසු දුක් ප්පටිසංයවදීති එවං

දිබ්බසුෙපටිසංයවදී. දුක්ෙංපන සඞ්ොරදුක්ෙමත්තයමව. එවමායුපරිෙන්යතොති

එවං සත්තපඤ්ඤාසවස්සයකොටිසට්ඨිවස්සසතසහස්සායුපරියන්යතො. යසො 

තයතො චුයතොතියසො අහං තයතොතුසිතභවනයතො චුයතො. ඉධූපපන්යනොතිඉධ

මහාමායායයදවියාකුච්ඡිම්හි නිබ්බත්යතො. 

අෙංය ොයමබ්රාහ්මණාතිආදීසු යමතිමයා. විජ්ජාතිවිදිතකරණට්යඨන විජ්ජා.

කිං විදිතං කයරොති? පුබ්යබනිවාසං. අවිජ්ජාති තස්යසව පුබ්යබනිවාසස්ස

අවිදිතකරණට්යඨන තප්පටිච්ඡාදයකො යමොයහො වුච්චති. තයමොති ස්යවව

යමොයහො පටිච්ඡාදකට්යඨන ‘‘තයමො’’ති වුච්චති. ආයලොයකොතිසායයව විජ්ජා

ඔභාසකරණට්යඨන ‘‘ආයලොයකො’’ති වුච්චති. එත්ථ ච විජ්ජා අධි තාති අයං

අත්යථො, යසසංපසංසාවචනං.යයොජනාපයනත්ථඅයංයෙොයමවිජ්ජා අධි තා, 
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තස්සයමඅධි තවිජ්ජස්සඅවිජ්ජා විහතා, විනට්ඨාතිඅත්යථො.කස්මා? යස්මා

විජ්ජාඋප්පන්නා.එසනයයොඉතරස්මිම්පිපදද්වයය. 

ෙථා තන්ති එත්ථ ෙථාති ඔපම්යම. තන්ති නිපායතො. සතියා අවිප්පවායසන 

අප්පමත්තස්ස. වීරියාතායපන ආතාපියනො. කායයචජීවියතචඅනයපක්ෙතාය 

පහිතත්තස්ස, යපසිතත්තස්සාති අත්යථො. ඉදං වුත්තං යහොති ‘‘යථා

අප්පමත්තස්සආතාපියනො පහිතත්තස්සවිහරයතොඅවිජ්ජාවිහඤ්යඤයය, විජ්ජා

උප්පජ්යජයය. තයමො විහඤ්යඤයය, ආයලොයකො උප්පජ්යජයය. එවයමව මම

අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා උප්පන්නා. තයමො විහයතො, ආයලොයකො උප්පන්යනො.

එතස්සයමපධානානුයයො ස්සඅනුරූපයමවඵලං ලද්ධ’’න්ති. 

පුබ්යබනිවාසකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දිබ්බචක්ඛුඤාණකථාවණ්ණනා 

53. චුතූපපාතකථායං යස්මා ඉධ භ වයතො වයසන පාළි ආ තා, තස්මා 

‘‘පස්සාමි පජානාමී’’ති වුත්තං, අයං වියසයසො. යසසං විසුද්ධිමග්ය  

වුත්තසදිසයමව. 

එත්ථ පන විජ්ජාති දිබ්බචක්ඛුඤාණවිජ්ජා. අවිජ්ජාති සත්තානං 

චුතිපටිසන්ධිපටිච්ඡාදිකා අවිජ්ජා. යසසං වුත්තනයයමවාති. යස්මා ච

පූරිතපාරමීනං මහාසත්තානං පරිකම්මකිච්චං නාම නත්ථි. යත හි චිත්යත

අභිනින්නාමිතමත්යතයයව අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරන්ති, 

දිබ්යබනචක්ඛුනා සත්යතපස්සන්ති.තස්මායයොතත්ථපරිකම්මංආදිංකත්වා

භාවනානයයොවුත්යතො, නයතන ඉධඅත්යථොති. 

දිබ්බචක්ඛුඤාණකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආසවක්ෙයඤාණකථාවණ්ණනා 

54. තතියවිජ්ජාය යසො එවං සමාහියත චිත්යතති විපස්සනාපාදකං

චතුත්ථජ්ඣානචිත්තං යවදිතබ්බං. ආසවානං  ෙඤාණාොති 

අරහත්තමග් ඤාණත්ථාය. අරහත්තමග්ය ො හි ආසවවිනාසනයතො ආසවානං

ෙයයොති වුච්චති, තත්ර යචතං ඤාණං, තප්පරියාපන්නත්තාති. චිත්තං

අභිනින්නායමසින්ති විපස්සනාචිත්තංඅභිනීහරිං. යසොඉදං දුක් න්තිඑවමාදීසු

‘‘එත්තකං දුක්ෙං, න ඉයතො භියයයො’’ති සබ්බම්පි දුක්ෙසච්චං

සරසලක්ෙණපටියවයධනයථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං ජානිං පටිවිජ්ඣිං. තස්ස ච 

දුක්ෙස්ස නිබ්බත්තිකං තණ්හං අෙං දුක් සමුදයෙොති. තදුභයම්පි යං ඨානං

පත්වා නිරුජ්ඣති, තං යතසං අප්පවත්තිං නිබ්බානං අෙං දුක් නියරොයධොති.
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තස්ස සම්පාපකං අරියමග් ං අෙං දුක් නියරොධ ාමිනී පටිපදාති

සරසලක්ෙණපටියවයධන යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං ජානිං පටිවිජ්ඣින්ති

එවමත්යථොයවදිතබ්යබො. 

එවං සරූපයතො සච්චානි දස්යසත්වා ඉදානි කියලසවයසන පරියායයතො 

දස්යසන්යතො ඉයමආසවාතිආදිමාහ. තස්සයම එවංජානයතොඑවංපස්සයතොති

තස්ස මය්හං එවං ජානන්තස්ස එවං පස්සන්තස්ස. සහ විපස්සනාය

යකොටිප්පත්තංමග් ංකයථති. කාමාසවාති කාමාසවයතො. විමුච්චිත්ථාතිඉමිනා

ඵලක්ෙණං දස්යසති, මග් ක්ෙයණහිචිත්තං විමුච්චති, ඵලක්ෙයණවිමුත්තං

යහොති. විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණන්ති ඉමිනා පච්චයවක්ෙණඤාණං 

දස්යසති. ඛීණා ජාතීතිආදීහි තස්ස භූමිං, යතන හි ඤායණන භ වා 

පච්චයවක්ෙන්යතො‘‘ඛීණාජාතී’’තිආදීනිඅබ්භඤ්ඤාසි.කතමාපනභ වයතො

ජාති ඛීණා, කථඤ්ච නං අබ්භඤ්ඤාසීති? න තාවස්ස අතීතා ජාති ඛීණා, 

පුබ්යබවඛීණත්තා, න අනා තා, අනා යතවායාමාභාවයතො, නපච්චුප්පන්නා, 

විජ්ජමානත්තා. යා පන මග් ස්ස අභාවිතත්තා උප්පජ්යජයය

එකචතුපඤ්චයවොකාරභයවසු එකචතුපඤ්චක්ෙන්ධයභදා ජාති, සා මග් ස්ස

භාවිතත්තා අනුප්පාදධම්මතං ආපජ්ජයනන ඛීණා, තං යසො මග් භාවනාය 

පහීනකියලයසපච්චයවක්ඛිත්වා ‘‘කියලසාභායවවිජ්ජමානම්පිකම්මංආයතිං 

අප්පටිසන්ධිකංයහොතී’’තිජානන්යතොඅබ්භඤ්ඤාසි. 

වුසිතන්ති වුත්ථං පරිවුත්ථං, කතංචරිතංනිට්ඨිතන්තිඅත්යථො. බ්රහ්මචරිෙන්ති

මග් බ්රහ්මචරියං, පුථුජ්ජනකලයාණයකන හි සද්ධිං සත්තයසක්ො

බ්රහ්මචරියවාසං වසන්ති නාම, ඛීණාසයවො වුත්ථවායසො. තස්මා භ වා

අත්තයනො බ්රහ්මචරියවාසං පච්චයවක්ෙන්යතො ‘‘වුසිතං බ්රහ්මචරිය’’න්ති 

අබ්භඤ්ඤාසි. කතං කරණීෙන්ති චතූසු සච්යචසු චතූහි මග්ය හි

පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරියාභාවනාවයසන යසොළසවිධම්පිකිච්චංනිට්ඨාපිතන්ති

අත්යථො. පුථුජ්ජනකලයාණකාදයයො හි තං කිච්චං කයරොන්ති, ඛීණාසයවො

කතකරණීයයො.තස්මාභ වා අත්තයනොකරණීයංපච්චයවක්ෙන්යතො ‘‘කතං 

කරණීය’’න්තිඅබ්භඤ්ඤාසි. 

නාපරං ඉත්ථත්තාොති ඉදානි පුන ඉත්ථභාවාය එවංයසොළසකිච්චභාවාය, 

කියලසක්ෙයාය වා මග් භාවනාකිච්චං යම නත්ථීති අබ්භඤ්ඤාසි. අථ වා 

ඉත්ථත්තාොති ඉත්ථභාවයතො ඉමස්මා එවංපකාරා ඉදානි 

වත්තමානක්ෙන්ධසන්තානා අපරං ෙන්ධසන්තානං මය්හං නත්ථි. ඉයම පන

පඤ්චක්ෙන්ධා පරිඤ්ඤාතා තිට්ඨන්ති ඡින්නමූලකා රුක්ො විය. යත
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චරිමකවිඤ්ඤාණනියරොයධන අනුපාදායනොවියජාතයවයදොනිබ්බායිස්සන්තීති

අබ්භඤ්ඤාසි. 

ඉදානි එවං පච්චයවක්ෙණඤාණපරිග් හිතං ආසවානං ෙයඤාණාධි මං 

බ්රාහ්මණස්ස දස්යසන්යතො, අෙංය ො යම බ්රාහ්මණාතිආදිමාහ.තත්ථ විජ්ජාති 

අරහත්තමග් ඤාණවිජ්ජා. අවිජ්ජාති චතුසච්චපටිච්ඡාදිකා අවිජ්ජා. යසසං

වුත්තනයයමව. එත්තාවතා ච පුබ්යබනිවාසඤායණන අතීතංසඤාණං, 

දිබ්බචක්ඛුනා පච්චුප්පන්නානා තංසඤාණං, ආසවක්ෙයයන

සකලයලොකියයලොකුත්තරගුණන්ති එවංතීහිවිජ්ජාහිසබ්යබපිසබ්බඤ්ඤුගුයණ

සඞ් යහත්වා පකායසන්යතො අත්තයනො අසම්යමොහවිහාරං බ්රාහ්මණස්ස

දස්යසසි. 

ආසවක්ෙයඤාණකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අරඤ්ඤවාසකාරණවණ්ණනා 

55. එවං වුත්යත කිර බ්රාහ්මයණො චින්යතසි – ‘‘සමයණො ය ොතයමො 

සබ්බඤ්ඤුතංපටිජානාති, අජ්ජාපිචඅරඤ්ඤවාසංනවිජහති, අත්ථිනුඛ්වස්ස 

අඤ්ඤම්පි කිඤ්චි කරණීය’’න්ති. අථස්ස භ වා අජ්ඣාසයං විදිත්වා ඉමිනා 

අජ්ඣාසයානුසන්ධිනා, සිොය ොපනයතතිආදිමාහ.තත්ථ සිොය ොපනයත, 

බ්රාහ්මණ, එවමස්සාති, බ්රාහ්මණ, කදාචි තුය්හංඑවංභයවයය. නය ොපයනතං

බ්රාහ්මණ එවං දට්ඨබ්බන්ති එතං යෙො පන, බ්රාහ්මණ, තයා මය්හං

පන්තයසනාසනපටියසවනං අවීතරා ාදිතායාති එවං න දට්ඨබ්බං. එවං

පන්තයසනාසනපටියසවයන අකාරණං පටික්ඛිපිත්වා කාරණං දස්යසන්යතො 

ද්යවය ො අහන්තිආදිමාහ.තත්ථඅත්යථොයයවඅත්ථවයසො.තස්මා ද්යවය ො 

අහං, බ්රාහ්මණ, අත්ථවයසතිඅහංයෙො, බ්රාහ්මණ, ද්යවඅත්යථද්යව කාරණානි

සම්පස්සමායනොති වුත්තං යහොති. අත්තයනො ච දිට්ඨධම්මසු විහාරන්ති එත්ථ 

දිට්ඨධම්යමො නාම අයංපච්චක්යෙොඅත්තභායවො. සු විහායරො නාමචතුන්නම්පි 

ඉරියාපථවිහාරානං ඵාසුතා, එකකස්ස හි අරඤ්යඤ අන්තමයසො

උච්චාරපස්සාවකිච්චං උපාදාය සබ්යබව ඉරියාපථා ඵාසුකා යහොන්ති, තස්මා

දිට්ඨධම්මස්ස සුෙවිහාරන්ති අයමත්යථො යවදිතබ්යබො. පච්ඡිමඤ්ච ජනතං

අනුකම්පමායනොතිකථංඅරඤ්ඤවායසනපච්ඡිමාජනතා අනුකම්පිතායහොති? 

සද්ධාපබ්බජිතා හි කුලපුත්තා භ වයතො අරඤ්ඤවාසං දිස්වා භ වාපි නාම

අරඤ්ඤයසනාසනානි න මුඤ්චති, යස්ස යනවත්ථි පරිඤ්ඤාතබ්බං න

පහාතබ්බං න භායවතබ්බං න සච්ඡිකාතබ්බං, කිමඞ් ං පන මයන්ති

චින්යතත්වා තත්ථ වසිතබ්බයමව මඤ්ඤිස්සන්ති. එවං ඛිප්පයමව
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දුක්ෙස්සන්තකරා භවිස්සන්ති. එවං පච්ඡිමා ජනතා අනුකම්පිතා යහොති.

එතමත්ථංදස්යසන්යතොආහ‘‘පච්ඡිමඤ්චජනතං අනුකම්පමායනො’’ති. 

අරඤ්ඤවාසකාරණවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යදසනානුයමොදනාවණ්ණනා 

56. තං සුත්වා අත්තමයනො බ්රාහ්මයණො අනුකම්පිතරූපාතිආදිමාහ. තත්ථ 

අනුකම්පිතරූපාතිඅනුකම්පිතජාතිකාඅනුකම්පිතසභාවා. ජනතාතිජනසමූයහො. 

ෙථා තං අරහතා සම්මාසම්බුද්යධනාති යථා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො

අනුකම්යපය්ය, තයථව අනුකම්පිතරූපාති. 

එවඤ්ච පන වත්වා පුන තං භ වයතො ධම්මයදසනං අබ්භනුයමොදමායනො 

භ වන්තං එතදයවොච අභික්කන්තං, යභො ය ොතම, අභික්කන්තං, යභො 

ය ොතමාති. තත්ථායං අභික්කන්තසද්යදො ෙයසුන්දරාභිරූපඅබ්භනුයමොදයනසු 

දිස්සති. ‘‘අභික්කන්තා, භන්යත, රත්ති, නික්ෙන්යතො පඨයමො යායමො, 

චිරනිසින්යනො භික්ඛුසඞ්යඝො’’තිආදීසු (චූළව. 383; අ. නි. 8.20) හි ෙයය

දිස්සති.‘‘අයංඉයමසං චතුන්නංපුග් ලානංඅභික්කන්තතයරොචපණීතතයරො

චා’’තිආදීසු(අ.නි.4.100) සුන්දයර. 

‘‘යකො යමවන්දතිපාදානි, ඉද්ධියායසසා ජලං; 

අභික්කන්යතනවණ්යණන, සබ්බාඔභාසයංදිසා’’ති.– 

ආදීසු(වි.ව.857) අභිරූයප. ‘‘අභික්කන්තං, භන්යත’’තිආදීසු (දී.නි.1.250; 

පාරා. 15) අබ්භනුයමොදයන. ඉධාපි අබ්භනුයමොදයනයයව. යස්මා ච

අබ්භනුයමොදයන, තස්මා සාධු සාධු යභො, ය ොතමාති වුත්තං යහොතීති

යවදිතබ්බං. 

‘‘භයයයකොයධපසංසායං, තුරියතයකොතූහලච්ඡයර; 

හායසයසොයකපසායදච, කයරආයමඩිතංබුයධො’’ති.– 

ඉමිනා ච ලක්ෙයණන ඉධ පසාදවයසන පසංසාවයසන චායං ද්වික්ෙත්තුං 

වුත්යතොති යවදිතබ්යබො. අථ වා අභික්කන්තන්ති අභිකන්තං. අතිඉට්ඨං

අතිමනාපං, අතිසුන්දරන්ති වුත්තංයහොති. 

තත්ථ එයකන අභික්කන්තසද්යදන යදසනං යථොයමති, එයකන අත්තයනො 

පසාදං.අයඤ්යහත්ථඅධිප්පායයො–අභික්කන්තං, යභොය ොතම, යදිදංයභොයතො

ය ොතමස්ස ධම්මයදසනා, අභික්කන්තං යදිදං යභොයතො ය ොතමස්ස

ධම්මයදසනං ආ ම්ම මම පසායදොති. භ වයතොයයව වා වචනං ද්යව ද්යව
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අත්යථ සන්ධාය යථොයමති – යභොයතො ය ොතමස්ස වචනං අභික්කන්තං

යදොසනාසනයතො, අභික්කන්තං ගුණාධි මනයතො, තථා සද්ධාජනනයතො, 

පඤ්ඤාජනනයතො, සාත්ථයතො, සබයඤ්ජනයතො, උත්තානපදයතො, 

 ම්භීරත්ථයතො, කණ්ණසුෙයතො, හදයඞ් මයතො, අනත්තුක්කංසනයතො, 

අපරවම්භනයතො, කරුණාසීතලයතො, පඤ්ඤාවදාතයතො, ආපාථරමණීයයතො, 

විමද්දක්ෙමයතො, සුයයමානසුෙයතො, වීමංසීයමානහිතයතොති එවමාදීහි

යයොයජතබ්බං. 

තයතො පරම්පි චතූහි උපමාහි යදසනංයයව යථොයමති. තත්ථ නික්කුජ්ජිතන්ති

අයධොමුෙඨපිතං, යහට්ඨාමුෙජාතං වා. උක්කුජ්යජෙයාති උපරි මුෙං කයරයය. 

පටිච්ෙන්නන්තිතිණපණ්ණාදිච්ඡාදිතං. විවයරෙයාතිඋග්ඝායටයය. මූළ්හස්සාති 

දිසාමූළ්හස්ස. මග් ං ආචික්ය ෙයාති හත්යථ  යහත්වා ‘‘එස මග්ය ො’’ති

වයදයය. අන්ධකායරති 

කාළපක්ෙචාතුද්දසීඅඩ්ඪරත්තඝනවනසණ්ඩයමඝපටයලහි චතුරඞ්ය  තයම, 

අයංතාව අනුත්තානපදත්යථො. 

අයං පන අධිප්පායයයොජනා – යථා යකොචිනික්කුජ්ජිතං උක්කුජ්යජයය, එවං

සද්ධම්මවිමුෙං අසද්ධම්යම පතිතං මං අසද්ධම්මා වුට්ඨායපන්යතන, යථා

පටිච්ඡන්නංවිවයරයය. එවංකස්සපස්ස භ වයතොසාසනන්තරධානයතොපභුති

මිච්ඡාදිට්ඨි හනපටිච්ඡන්නං සාසනං විවරන්යතන, යථා මූළ්හස්ස මග් ං

ආචික්යෙයය, එවං කුම්මග් මිච්ඡාමග් ප්පටිපන්නස්ස යම

සග් යමොක්ෙමග් ං ආචික්ෙන්යතන, යථා අන්ධකායර යතලපජ්යජොතං

ධායරයය, එවං යමොහන්ධකායර නිමුග් ස්ස යම බුද්ධාදිරතනරූපානි

අපස්සයතො තප්පටිච්ඡාදකයමොහන්ධකාරවිද්ධංසකයදසනාපජ්යජොතධාරයණන 

මය්හංයභොතාය ොතයමනඑයතහිපරියායයහිපකාසිතත්තාඅයනකපරියායයන

ධම්යමො පකාසියතොති. 

යදසනානුයමොදනාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පසන්නාකාරවණ්ණනා 

එවං යදසනං යථොයමත්වා ඉමාය යදසනාය රතනත්තයපසන්නචිත්යතො 

පසන්නාකාරංකයරොන්යතො එසාහන්තිආදිමාහ.තත්ථ එසාහන්තිඑයසො අහං. 

භවන්තං ය ොතමං සරණං  ච්ොමීති භවං යම ය ොතයමො සරණං පරායණං, 

අඝස්ස තාතා, හිතස්ස ච විධාතාති ඉමිනා අධිප්පායයන භවන්තං ය ොතමං

 ච්ඡාමි, භජාමි, යසවාමි, පයිරුපාසාමි, එවංවාජානාමි, බුජ්ඣාමීති.යයසඤ්හි

ධාතූනං තිඅත්යථො, බුද්ධිපි යතසංඅත්යථො.තස්මා ච්ඡාමීතිඉමස්සජානාමි, 

බුජ්ඣාමීති අයමත්යථො වුත්යතො. ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්චාති එත්ථ පන
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අධි තමග්ය  සච්ඡිකතනියරොයධ යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජමායන ච අපායයසු

අපතමායන ධායරතීති ධම්යමො, යසො අත්ථයතො අරියමග්ය ො යචව

නිබ්බානඤ්ච. වුත්තඤ්යහතං – ‘‘යාවතා, භික්ෙයව, ධම්මා සඞ්ෙතා, අරියයො

අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොයතසං අග් මක්ොයතී’’ති(අ.නි.4.34) විත්ථායරො.න

යකවලඤ්ච අරියමග්ය ො යචව නිබ්බානඤ්ච, අපිච යෙො අරියඵයලහි සද්ධිං

පරියත්තිධම්යමොපි.වුත්තඤ්යහතං ඡත්තමාණවකවිමායන– 

‘‘රා විරා මයනජමයසොකං, ධම්මමසඞ්ෙතමප්පටිකූලං; 

මධුරමිමංපගුණංසුවිභත්තං, ධම්මමිමංසරණත්ථමුයපහී’’ති.(වි. ව.887); 

එත්ථ රා විරාය ොති මග්ය ො කථියතො. අයනජමයසොකන්ති ඵලං. 

ධම්මමසඞ් තන්ති නිබ්බානං. අප්පටිකූලං මධුරමිමං පගුණං සුවිභත්තන්ති 

පිටකත්තයයන විභත්තා සබ්බධම්මක්ෙන්ධාති. දිට්ඨිසීලසඞ්ඝායතන 

සංහයතොති සඞ්යඝො, යසොඅත්ථයතොඅට්ඨ අරියපුග් ලසමූයහො.වුත්තඤ්යහතං

තස්මිංයයවවිමායන. 

‘‘යත්ථ චදින්නමහප්ඵලමාහු, චතූසුසුචීසු පුරිසයුය සු; 

අට්ඨචපුග් ලධම්මදසායත, සඞ්ඝමිමංසරණත්ථමුයපහී’’ති. (වි.ව.888); 

භික්ඛූනං සඞ්යඝො භික්ඛුසඞ්යඝො. එත්තාවතා බ්රාහ්මයණො තීණිසරණ මනානි

පටියවයදසි. 

පසන්නාකාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සරණ මනකථාවණ්ණනා 

ඉදානි යතසු සරණ මයනසු යකොසල්ලත්ථං සරණං, සරණ මනං. යයො ච

සරණං  ච්ඡති, සරණ මනප්පයභයදො, සරණ මනස්ස ඵලං, සංකියලයසො, 

යභයදොති අයංවිධියවදිතබ්යබො.යසයයථිදං–පදත්ථයතොතාවහිංසතීති සරණං, 

සරණ තානං යතයනව සරණ මයනන භයං සන්තාසං දුක්ෙං 

දුග් තිපරිකියලසං හනති විනායසතීති අත්යථො, රතනත්තයස්යසයවතං

අධිවචනං. 

අථ වා හියත පවත්තයනන අහිතා ච නිවත්තයනන සත්තානං භයං හිංසති 

බුද්යධො. භවකන්තාරා උත්තාරයණන අස්සාසදායනන ච ධම්යමො.

අප්පකානම්පි කාරානං විපුලඵලපටිලාභකරයණන සඞ්යඝො. තස්මා ඉමිනාපි

පරියායයන රතනත්තයං සරණං. තප්පසාදතග් රුතාහි විහතකියලයසො

තප්පරායණතාකාරප්පවත්යතො චිත්තුප්පායදො සරණ මනං. තංසමඞ්ගිසත්යතො

සරණං  ච්ඡති, වුත්තප්පකායරන චිත්තුප්පායදන එතානි යම තීණි සරණානි
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සරණං, එතානි පරායණන්ති එවං උයපතීති අත්යථො. එවං තාව සරණං 

සරණ මනංයෙොචසරණං ච්ෙතීතිඉදංතයංයවදිතබ්බං. 

සරණ මනප්පයභයද පන දුවිධං සරණ මනං යලොකුත්තරං යලොකියඤ්ච.

තත්ථ යලොකුත්තරං දිට්ඨසච්චානං මග් ක්ෙයණ

සරණ මනුපක්කියලසසමුච්යඡයදනආරම්මණයතො නිබ්බානාරම්මණං හුත්වා

කිච්චයතො සකයලපි රතනත්තයය ඉජ්ඣති. යලොකියං පුථුජ්ජනානං 

සරණ මනුපක්කියලසවික්ෙම්භයනන ආරම්මණයතො බුද්ධාදිගුණාරම්මණං

හුත්වාඉජ්ඣති, තං අත්ථයතොබුද්ධාදීසුවත්ථූසුසද්ධාපටිලායභො, සද්ධාමූලිකා

චසම්මාදිට්ඨිදසසු පුඤ්ඤකිරියවත්ථූසුදිට්ඨිජුකම්මන්තිවුච්චති. 

තයිදං චතුධා පවත්තති අත්තසන්නියයාතයනන තප්පරායණතාය 

සිස්සභාවූප මයනනපණිපායතනාති.තත්ථ අත්තසන්නිෙයාතනං නාම‘‘අජ්ජ 

ආදිංකත්වාඅහංඅත්තානංබුද්ධස්සනියයායතමි, ධම්මස්ස, සඞ්ඝස්සා’’තිඑවං

බුද්ධාදීනං අත්තපරිච්චජනං. තප්පරාෙණතා නාම ‘‘අජ්ජ ආදිං කත්වා අහං

බුද්ධපරායයණො, ධම්මපරායයණො, සඞ්ඝපරායයණො ඉති මං ධායරථා’’ති එවං

තප්පරායණභායවො. සිස්සභාවූප මනං නාම‘‘අජ්ජආදිංකත්වාඅහංබුද්ධස්ස 

අන්යතවාසියකො, ධම්මස්ස, සඞ්ඝස්සාතිමංධායරථා’’තිඑවංසිස්සභාවූප යමො. 

පණිපායතො නාම ‘‘අජ්ජ ආදිං කත්වා අහං 

අභිවාදනපච්චුට්ඨානඅඤ්ජලිකම්මසාමීචිකම්මං බුද්ධාදීනංයයව තිණ්ණං

වත්ථූනං කයරොමි, ඉති මං ධායරථා’’ති එවං බුද්ධාදීසු පරමනිපච්චකායරො. 

ඉයමසඤ්හි චතුන්නං ආකාරානං අඤ්ඤතරම්පි කයරොන්යතන  හිතංයයව

යහොතිසරණ මනං. 

අපිචභ වයතොඅත්තානංපරිච්චජාමි, ධම්මස්ස, සඞ්ඝස්සඅත්තානං පරිච්චජාමි.

ජීවිතංපරිච්චජාමි, පරිච්චත්යතොයයවයමඅත්තා, පරිච්චත්තංයයවයම ජීවිතං, 

ජීවිතපරියන්තිකංබුද්ධංසරණං ච්ඡාමි, බුද්යධොයමසරණංයලණංතාණන්ති 

එවම්පි අත්තසන්නියයාතනං යවදිතබ්බං. ‘‘සත්ථාරඤ්ච වතාහං පස්යසයයං 

භ වන්තයමව පස්යසයයං, සු තඤ්ච වතාහං පස්යසයයං භ වන්තයමව

පස්යසයයං, සම්මාසම්බුද්ධඤ්ච වතාහං පස්යසයයං භ වන්තයමව

පස්යසයය’’න්ති (සං. නි. 2.154) එවම්පි මහාකස්සපස්ස සරණ මනං විය

සිස්සභාවූප මනංදට්ඨබ්බං. 

‘‘යසොඅහංවිචරිස්සාමි,  ාමා ාමංපුරාපුරං; 

නමස්සමායනො සම්බුද්ධං, ධම්මස්ස ච සුධම්මත’’න්ති. (සු. නි. 194; සං. නි.

1.246) – 
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එවම්පිආළවකාදීනංසරණ මනංවියතප්පරායණතායවදිතබ්බා. ‘‘අථ යෙො

බ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණො උට්ඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ් ං කරිත්වා භ වයතො

පායදසු සිරසා නිපතිත්වා භ වයතො පාදානි මුයෙන ච පරිචුම්බති, පාණීහි ච

පරිසම්බාහති, නාමඤ්ච සායවති බ්රහ්මායු අහං, යභො ය ොතම, බ්රාහ්මයණො, 

බ්රහ්මායුඅහං, යභොය ොතම, බ්රාහ්මයණො’’ති(ම.නි.2.394) එවම්පිපණිපායතො 

දට්ඨබ්යබො. 

යසො පයනස ඤාතිභයාචරියදක්ඛියණයයවයසන චතුබ්බියධො යහොති. තත්ථ 

දක්ඛියණයයපණිපායතනසරණ මනං යහොති, නඉතයරහි. යසට්ඨවයසයනව

හිසරණං ය්හති, යසට්ඨවයසනභිජ්ජති, තස්මායයොසාකියයො වායකොලියයො

වා ‘‘බුද්යධො අම්හාකං ඤාතයකො’’ති වන්දති, අග් හිතයමව යහොති සරණං.

යයො වා ‘‘සමයණො ය ොතයමො රාජපූජියතො මහානුභායවො, අවන්දියමායනො

අනත්ථම්පිකයරයයා’’තිභයයනවන්දති, අග් හිතයමවයහොති සරණං.යයොවා

යබොධිසත්තකායල භ වයතො සන්තියක කිඤ්චි උග් හිතං සරමායනො

බුද්ධකායලවා – 

‘‘එයකනයභොය භුඤ්යජයය, ද්වීහිකම්මංපයයොජයය; 

චතුත්ථඤ්චනිධායපයය, ආපදාසුභවිස්සතී’’ති.(දී.නි.3.265) – 

එවරූපංඅනුසාසනිංඋග් යහත්වා ‘‘ආචරියයොයම’’තිවන්දති, අග් හිතයමව 

යහොති සරණං. යයො පන ‘‘අයං යලොයක අග් දක්ඛියණයයයො’’ති වන්දති, 

යතයනව හිතංයහොතිසරණං. 

එවං  හිතසරණස්ස ච උපාසකස්ස වා උපාසිකාය වා අඤ්ඤතිත්ථියයසු 

පබ්බජිතම්පි ඤාතිං ‘‘ඤාතයකො යම අය’’න්ති වන්දයතො සරණ මනං න

භිජ්ජති, පය ව අපබ්බජිතං. තථා රාජානං භයවයසන වන්දයතො, යසො හි

රට්ඨපූජිතත්තාඅවන්දියමායනො අනත්ථම්පිකයරයයාති.තථායංකිඤ්චිසිප්පං

සික්ොපකංතිත්ථියං ‘‘ආචරියයො යම අය’’න්ති වන්දයතොපිනභිජ්ජතීතිඑවං

සරණ මනප්පයභයදොයවදිතබ්යබො. 

එත්ථචයලොකුත්තරස්සසරණ මනස්සචත්තාරිසාමඤ්ඤඵලානි විපාකඵලං, 

සබ්බදුක්ෙක්ෙයයොආනිසංසඵලං.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යයො චබුද්ධඤ්චධම්මඤ්ච, සඞ්ඝඤ්චසරණං  යතො; 

චත්තාරිඅරියසච්චානි, සම්මප්පඤ්ඤායපස්සති. 

දුක්ෙංදුක්ෙසමුප්පාදං, දුක්ෙස්සචඅතික්කමං; 

අරියඤ්චට්ඨඞ්ගිකංමග් ං, දුක්ඛූපසම ාමිනං. 
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එතංයෙොසරණංයෙමං, එතංසරණමුත්තමං; 

එතංසරණමා ම්ම, සබ්බදුක්ොපමුච්චතී’’ති.(ධ.ප. 190-192); 

අපිච නිච්චයතො අනුප මනාදිවයසන යපතස්ස ආනිසංසඵලං යවදිතබ්බං. 

වුත්තඤ්යහතං, ‘‘අට්ඨානයමතං, භික්ෙයව, අනවකායසො, යංදිට්ඨිසම්පන්යනො

පුග් යලො කඤ්චි සඞ්ොරං නිච්චයතො උප ච්යඡයය, සුෙයතො උප ච්යඡයය, 

කඤ්චි ධම්මං අත්තයතො උප ච්යඡයය, මාතරං ජීවිතා යවොයරොයපයය, පිතරං

අරහන්තං ජීවිතා යවොයරොයපයය, දුට්ඨචිත්යතො තථා තස්ස යලොහිතං

උප්පායදයය, සඞ්ඝං භින්යදයය, අඤ්ඤං සත්ථාරං උද්දියසයය, යනතං ඨානං

විජ්ජතී’’ති(ම.නි.3.128; අ.නි. 1.268-276). 

යලොකියස්ස පන සරණ මනස්ස භවසම්පදාපි යභො සම්පදාපි ඵලයමව. 

වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යයයකචිබුද්ධංසරණං තායස, 

නයත මිස්සන්තිඅපායභූමිං; 

පහායමානුසංයදහං, 

යදවකායංපරිපූයරස්සන්තී’’ති.(සං.නි.1.37); 

අපරම්පි වුත්තං‘‘අථයෙොසක්යකො යදවානමින්යදොඅසීතියායදවතාසහස්යසහි

සද්ධිංයයනායස්මාමහායමොග් ල්ලායනො, යතනුපසඞ්කමි…යප.…එකමන්තං

ඨිතං යෙො සක්කං යදවානමින්දං ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො එතදයවොච

‘සාධු යෙො යදවානමින්ද බුද්ධං සරණ මනං යහොති, බුද්ධං සරණ මනයහතු

යෙො යදවානමින්ද එවමියධකච්යච සත්තාකායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං

සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්තී’ති. යත අඤ්යඤ යදයව දසහි ඨායනහි

අධි ණ්හන්ති දිබ්යබන ආයුනා දිබ්යබන වණ්යණන සුයෙන යයසන

ආධිපයතයයයනදිබ්යබහිරූයපහි සද්යදහි න්යධහිරයසහියඵොට්ඨබ්යබහී’’ති

(සං.නි.4.341). එසනයයොධම්යමසඞ්යඝ ච.අපිචයවලාමසුත්තාදිවයසනාපි

(අ.නි.9.20) සරණ මනස්සඵලවියසයසොයවදිතබ්යබො.එවං සරණ මනඵලං

යවදිතබ්බං. 

තත්ථ යලොකියසරණ මනං තීසු වත්ථූසු අඤ්ඤාණසංසයමිච්ඡාඤාණාදීහි 

සංකිලිස්සති, න මහාජුතිකං යහොති, න මහාවිප්ඵාරං. යලොකුත්තරස්ස නත්ථි

සංකියලයසො. යලොකියස්ස ච සරණ මනස්ස දුවියධො යභයදො සාවජ්යජො

අනවජ්යජො ච. තත්ථ සාවජ්යජො අඤ්ඤසත්ථාරාදීසු අත්තසන්නියයාතනාදීහි

යහොති, යසො අනිට්ඨඵයලො. අනවජ්යජො කාලං කිරියාය, යසො අවිපාකත්තා
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අඵයලො.යලොකුත්තරස්සපනයනවත්ථියභයදො.භවන්තයරපිහි අරියසාවයකො

අඤ්ඤසත්ථාරංනඋද්දිසතීතිඑවංසරණ මනස්සසංකියලයසො චයභයදො ච 

යවදිතබ්යබොති. උපාසකං මං භවං ය ොතයමො ධායරතූති මං භවං ය ොතයමො 

‘‘උපාසයකොඅය’’න්තිඑවංධායරතු, ජානාතූතිඅත්යථො. 

සරණ මනකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උපාසකවිධිකථාවණ්ණනා 

උපාසකවිධියකොසල්ලත්ථං පයනත්ථ යකො උපාසයකො, කස්මා උපාසයකොති

වුච්චති, කිමස්ස සීලං, යකො ආජීයවො, කා විපත්ති, කා සම්පත්තීති ඉදං

පකිණ්ණකංයවදිතබ්බං. 

තත්ථ යකොඋපාසයකොතියයොයකොචිතිසරණ යතො  හට්යඨො.වුත්තඤ්යහතං

– ‘‘යයතො යෙො මහානාම උපාසයකො බුද්ධං සරණං  යතො යහොති, ධම්මං 

සරණං යතොයහොති, සඞ්ඝංසරණං යතොයහොති.එත්තාවතායෙොමහානාම

උපාසයකොයහොතී’’ති(සං. නි.5.1033). 

කස්මා උපාසයකොති රතනත්තයස්ස උපාසනයතො. යසො හි බුද්ධං උපාසතීති

උපාසයකො.ධම්මං, සඞ්ඝංඋපාසතීතිඋපාසයකො. 

කිමස්ස සීලන්ති පඤ්ච යවරමණියයො. යථාහ ‘‘යයතො යෙො මහානාම

උපාසයකොපාණාතිපාතා පටිවිරයතොයහොතිඅදින්නාදානා, කායමසුමිච්ඡාචාරා, 

මුසාවාදා, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති. එත්තාවතා යෙො

මහානාමඋපාසයකොසීලවා යහොතී’’ති(සං.නි.5.1033). 

යකොආජීයවොතිපඤ්චමිච්ඡාවණිජ්ජාපහාය ධම්යමනසයමනජීවිතකප්පනං.

වුත්තඤ්යහතං‘‘පඤ්චිමා, භික්ෙයව, වණිජ්ජාඋපාසයකන අකරණීයා.කතමා

පඤ්ච? සත්ථවණිජ්ජා, සත්තවණිජ්ජා, මංසවණිජ්ජා, මජ්ජවණිජ්ජා, 

විසවණිජ්ජා.ඉමායෙො, භික්ෙයව, පඤ්චවණිජ්ජාඋපාසයකනඅකරණීයා’’ති

(අ.නි. 5.177). 

කා විපත්තීතියා තස්යසව සීලස්ස ච ආජීවස්ස ච විපත්ති, අයමස්ස විපත්ති.

අපිච යාය එස චණ්ඩායලො යචව යහොති මලඤ්ච පතිකුට්යඨො ච. සාපිස්ස

විපත්තීතියවදිතබ්බා.යතචඅත්ථයතොඅස්සද්ධියාදයයොපඤ්ච ධම්මායහොන්ති.

යථාහ ‘‘පඤ්චහි, භික්ෙයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො 

උපාසකචණ්ඩායලො ච යහොති උපාසකමලඤ්ච උපාසකපතිකුට්යඨො ච.

කතයමහිපඤ්චහි? අස්සද්යධො යහොති, දුස්සීයලොයහොති, යකොතූහලමඞ් ලියකො
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යහොති, මඞ් ලං පච්යචති යනො කම්මං, ඉයතො ච බහිද්ධා දක්ඛියණයයං

පරියයසතිතත්ථචපුබ්බකාරංකයරොතී’’ති(අ.නි.5.175). 

කා සම්පත්තීතියාචස්සසීලසම්පදාචආජීවසම්පදාච, සා සම්පත්ති.යයචස්ස

රතනභාවාදිකරා සද්ධාදයයො පඤ්ච ධම්මා. යථාහ ‘‘පඤ්චහි, භික්ෙයව, 

ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො උපාසකරතනඤ්ච යහොති

උපාසකපදුමඤ්ච උපාසකපුණ්ඩරීකඤ්ච. කතයමහි පඤ්චහි? සද්යධො යහොති, 

සීලවායහොති, නයකොතූහලමඞ් ලියකො යහොති, කම්මංපච්යචතියනොමඞ් ලං, 

නඉයතොබහිද්ධාදක්ඛියණයයං යවසති, ඉධච පුබ්බකාරංකයරොතී’’ති(අ.නි.

5.175). 

අජ්ජතග්ය තිඑත්ථඅයං අග් සද්යදොආදියකොටියකොට්ඨාසයසට්යඨසුදිස්සති.

‘‘අජ්ජතග්ය , සම්ම යදොවාරික, ආවරාමි ද්වාරං නි ණ්ඨානං

නි ණ්ඨීන’’න්තිආදීසු (ම. නි. 2.70) හි ආදිම්හි දිස්සති. ‘‘යතයනව

අඞ්ගුලග්ය න තං අඞ්ගුලග් ං පරාමයසයය, (කථා. 441) උච්ඡග් ං

යවළග් ’’න්තිආදීසුයකොටියං.‘‘අම්බිලග් ංවා මධුරග් ංවාතිත්තකග් ංවා

(සං.නි.5.374), අනුජානාමි, භික්ෙයව, විහාරග්ය න වාපරියවණග්ය නවා

භායජතු’’න්තිආදීසු (චූළව. 318) යකොට්ඨායස. ‘‘යාවතා, භික්ෙයව, සත්තා

අපදා වා…යප.… තථා යතො යතසං අග් මක්ොයතී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.34) 

යසට්යඨ. ඉධපනායං ආදිම්හි දට්ඨබ්යබො.තස්මා අජ්ජතග්ය තිඅජ්ජතංආදිං

කත්වා, එවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. අජ්ජතන්තිඅජ්ජභාවං.අජ්ජදග්ය ති

වාපායඨො, ද-කායරො පදසන්ධිකයරො, අජ්ජඅග් ංකත්වාතිඅත්යථො. 

පාණුයපතන්ති පායණහි උයපතං, යාව යම ජීවිතං පවත්තති, තාව උයපතං.

අනඤ්ඤසත්ථුකං තීහි සරණ මයනහි සරණං  තං උපාසකං කප්පියකාරකං

මංභවංය ොතයමොධායරතුජානාතු.අහඤ්හිසයචපියමතිඛියණනඅසිනාසීසං 

ඡින්යදයය, යනවබුද්ධං‘‘නබුද්යධො’’තිවාධම්මං‘‘නධම්යමො’’තිවා, සඞ්ඝං

‘‘න සඞ්යඝො’’තිවාවයදයයන්ති.එවංඅත්තසන්නියයාතයනනසරණං න්ත්වා

චතූහි ච පච්චයයහි පවායරත්වා උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා

තික්ෙත්තුංපදක්ඛිණං කත්වාපක්කාමීති. 

උපාසකවිධිකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

භයයභරවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. අනඞ් ණසුත්තවණ්ණනා 

57. එවං යමසුතං…යප.…ආෙස්මාසාරිපුත්යතොති අනඞ් ණසුත්තං.තත්රායං

අනුත්තානපදවණ්ණනා–යථායචත්ථ, එවංසබ්බසුත්යතසු. තස්මාඉයතොපරං

එත්තකම්පිඅවත්වාඅපුබ්බපදවණ්ණනංයයවකරිස්සාම. 

චත්තායරොති ණනපරිච්යඡයදො. පුග් ලාතිසත්තානරායපොසා.එත්තාවතාච

පුග් ලවාදී මහායථයරොති න  යහතබ්බං, අයඤ්හි ආයස්මා බුද්ධපුත්තානං

යසට්යඨො, යසොබුද්ධස්සභ වයතොයදසනං අවියලොයමන්යතොයයවයදයසති. 

සම්මුතිපරමත්ථයදසනාකථාවණ්ණනා 

බුද්ධස්සභ වයතොදුවිධායදසනාසම්මුතියදසනා, පරමත්ථයදසනා චාති.තත්ථ

පුග් යලො සත්යතො ඉත්ථී පුරියසො ෙත්තියයො බ්රාහ්මයණො යදයවො මායරොති 

එවරූපා සම්මුතියදසනා. අනිච්චං දුක්ෙං අනත්තා, ෙන්ධා ධාතූ ආයතනානි

සතිපට්ඨානාතිඑවරූපා පරමත්ථයදසනා. 

තත්ථභ වායයසම්මුතිවයසනයදසනංසුත්වාඅත්ථං පටිවිජ්ඣිත්වායමොහං

පහාය වියසසං අධි න්තුං සමත්ථා, යතසං සම්මුතියදසනං යදයසති. යය පන

පරමත්ථවයසන යදසනං සුත්වා අත්ථං පටිවිජ්ඣිත්වා යමොහං පහාය

වියසසමධි න්තුං සමත්ථා, යතසංපරමත්ථයදසනංයදයසති.තත්ථායංඋපමා, 

යථා හියදසභාසාකුසයලොතිණ්ණං යවදානං අත්ථසංවණ්ණනයකොආචරියයො

යය දමිළභාසාය වුත්යත අත්ථං ජානන්ති, යතසං දමිළභාසායආචික්ෙති. යය

අන්ධකභාසාදීසු අඤ්ඤතරාය, යතසං තායතාය භාසාය. එවං යත මාණවකා

යඡකං බයත්තං ආචරියමා ම්ම ඛිප්පයමව සිප්පං උග් ණ්හන්ති. තත්ථ

ආචරියයොවියබුද්යධොභ වා.තයයොයවදාවියකයථතබ්බභායවනඨිතානි තීණි

පිටකානි.යදසභාසායකොසල්ලමිවසම්මුතිපරමත්ථයකොසල්ලං.නානායදසභාසා

මාණවකා විය සම්මුතිපරමත්ථයදසනාපටිවිජ්ඣනසමත්ථා යවයනයයසත්තා.

ආචරියස්ස දමිළභාසාදිආචික්ෙනං විය භ වයතො සම්මුතිපරමත්ථවයසන

යදසනා යවදිතබ්බා.ආහයචත්ථ– 

‘‘දුයවසච්චානිඅක්ොසි, සම්බුද්යධොවදතංවයරො; 

සම්මුතිංපරමත්ථඤ්ච, තතියංනූපලබ්භති. 

සඞ්යකතවචනං සච්චං, යලොකසම්මුතිකාරණා; 

පරමත්ථවචනංසච්චං, ධම්මානංභූතකාරණා. 

තස්මායවොහාරකුසලස්ස, යලොකනාථස්සසත්ථුයනො; 

සම්මුතිංයවොහරන්තස්ස, මුසාවායදොනජායතී’’ති. 
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අපිචඅට්ඨහිකාරයණහිභ වාපුග් ලකථංකයථති– හියරොත්තප්පදීපනත්ථං, 

කම්මස්සකතාදීපනත්ථං, පච්චත්තපුරිසකාරදීපනත්ථං, ආනන්තරියදීපනත්ථං, 

බ්රහ්මවිහාරදීපනත්ථං, පුබ්යබනිවාසදීපනත්ථං, දක්ඛිණාවිසුද්ධිදීපනත්ථං, 

යලොකසම්මුතියා අප්පහානත්ථඤ්චාති. ‘‘ෙන්ධධාතුආයතනානි හිරීයන්ති

ඔත්තප්පන්තී’’ති හි වුත්යත මහාජයනො න ජානාති, සම්යමොහමාපජ්ජති, 

පටිසත්තු යහොති ‘‘කිමිදං ෙන්ධධාතුආයතනානි හිරීයන්ති ඔත්තප්පන්ති

නාමා’’ති. ‘‘ඉත්ථී හිරීයති ඔත්තප්පති පුරියසො ෙත්තියයො බ්රාහ්මයණො යදයවො

මායරො’’ති වුත්යත පන ජානාති, න සම්යමොහමාපජ්ජති, න පටිසත්තු යහොති.

තස්මාභ වා හියරොත්තප්පදීපනත්ථං පුග් ලකථං කයථති. 

‘‘ෙන්ධාකම්මස්සකාධාතුයයොආයතනානී’’තිවුත්යතපිඑයසවනයයො. තස්මා

භ වා කම්මස්සකතාදීපනත්ථං පුග් ලකථංකයථති. 

‘‘යවළුවනාදයයො මහාවිහාරා ෙන්යධහි කාරාපිතා ධාතූහි ආයතයනහී’’ති 

වුත්යතපි එයසව නයයො. තස්මා භ වා පච්චත්තපුරිසකාරදීපනත්ථං 

පුග් ලකථංකයථති. 

‘‘ෙන්ධා මාතරං ජීවිතා යවොයරොයපන්ති පිතරං අරහන්තං රුහිරුප්පාදකම්මං 

කයරොන්ති, සඞ්ඝයභදකම්මං කයරොන්ති, ධාතුයයො ආයතනානී’’ති වුත්යතපි

එයසව නයයො. තස්මා භ වා ආනන්තරිෙදීපනත්ථං පුග් ලකථං කයථති.

‘‘ෙන්ධා යමත්තායන්ති ධාතුයයො ආයතනානී’’ති වුත්යතපි එයසව නයයො.

තස්මාභ වා බ්රහ්මවිහාරදීපනත්ථං පුග් ලකථංකයථති. 

‘‘ෙන්ධාපුබ්යබනිවාසමනුස්සරන්තිධාතුයයොආයතනානී’’ති වුත්යතපිඑයසව

නයයො. තස්මා භ වා පුබ්යබනිවාසදීපනත්ථං පුග් ලකථං කයථති. ‘‘ෙන්ධා

දානං පටිග් ණ්හන්ති ධාතුයයො ආයතනානී’’ති වුත්යතපි මහාජයනො න

ජානාති, සම්යමොහමාපජ්ජති, පටිසත්තු යහොති ‘‘කිමිදං ෙන්ධධාතුආයතනානි 

පටිග් ණ්හන්ති නාමා’’ති. ‘‘පුග් ලා පටිග් ණ්හන්ති සීලවන්යතො 

කලයාණධම්මා’’ති වුත්යත පන ජානාති, නසම්යමොහමාපජ්ජති, නපටිසත්තු

යහොති. තස්මාභ වා දක්ඛිණාවිසුද්ධිදීපනත්ථං පුග් ලකථං කයථති. 

යලොකසම්මුතිඤ්ච බුද්ධා භ වන්යතො නප්පජහන්ති, යලොකසමඤ්ඤාය

යලොකනිරුත්තියං යලොකාභිලායප ඨිතායයව ධම්මං යදයසන්ති. තස්මා භ වා 

යලොකසම්මුතිො අප්පහානත්ථම්පි පුග් ලකථං කයථති. තස්මා අයම්පි

ආයස්මා යලොකයවොහාරකුසලතාය බුද්ධස්ස භ වයතො යදසනං 

අවියලොයමන්යතොයලොකසම්මුතියංඨත්වාව චත්තායරොයම, ආවුයසො, පුග් ලාති
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ආහ.තස්මාඑත්ථපරමත්ථවයසනඅග් යහත්වාසම්මුතිවයසයනව පුග් යලො

යවදිතබ්යබො. 

සන්යතො සංවිජ්ජමානාති යලොකසඞ්යකතවයසන අත්ථි උපලබ්භමානා. 

යලොකස්මින්තිසත්තයලොයක. සාඞ් යණොවසමායනොතිආදීසුපන අඞ් ණන්ති 

කත්ථචිකියලසාවුච්චන්ති.යථාහ‘‘තත්ථකතමානිතීණිඅඞ් ණානි? රාය ො

අඞ් ණං, යදොයසො අඞ් ණං, යමොයහො අඞ් ණ’’න්ති (විභ. 924). කත්ථචි

යංකිඤ්චි මලං වා පඞ්යකො වා, යථාහ ‘‘තස්යසව රජස්ස වා අඞ් ණස්ස වා

පහානාය වායමතී’’ති. කත්ථචි තථාරූයපො භූමිභාය ො, යසො යබොධියඞ් ණං

යචතියඞ් ණන්තිආදීනං වයසන යවදිතබ්යබො. ඉධ පන නානප්පකාරා 

තිබ්බකියලසා ‘‘අඞ් ණ’’න්ති අධිප්යපතා. තථා හි වක්ෙති ‘‘පාපකානං යෙො

එතං, ආවුයසො, අකුසලානංඉච්ඡාවචරානංඅධිවචනං, යදිදංඅඞ් ණ’’න්ති(ම.

නි.1.60). සහඅඞ් යණන සාඞ් යණො. 

සාඞ් යණොව සමායනොති සකියලයසොයයව සන්යතො. අත්ථි යම අජ්ඣත්තං

අඞ් ණන්ති ෙථාභූතං නප්පජානාතීති මය්හං අත්තයනො චිත්තසන්තායන

කියලයසොඅත්ථීතිපිනජානාති.‘‘ඉයමකියලසානාමකක්ෙළාවාළා ජහිතබ්බා

න හිතබ්බාවිසදුට්ඨසල්ලසදිසා’’තිඑවංයාථාවසරසයතොපිනජානාති.යයො 

අත්ථීතිචජානාති, එවඤ්චජානාති.යසො ‘‘අත්ථියමඅජ්ඣත්තංඅඞ් ණන්ති

යථාභූතං පජානාතී’’තිවුච්චති.යස්සපනනචමග්ය නසමූහතාකියලසා, න

ච උප්පජ්ජන්ති යයන වා යතන වා වාරිතත්තා, අයමිධ අනඞ් යණොති

අධිප්යපයතො. නත්ථි යම අජ්ඣත්තං අඞ් ණන්ති ෙථාභූතං නප්පජානාතීති

‘‘මය්හං කියලසා යයන වා යතන වා වාරිතත්තා නත්ථි, න මග්ය න

සමූහතත්තා’’ති න ජානාති, ‘‘යත උප්පජ්ජමානා මහාඅනත්ථං කරිස්සන්ති

කක්ෙළාවාළාවිසදුට්ඨසල්ලසදිසා’’තිඑවංයාථාවසරසයතොපින ජානාති.යයො

පන‘‘ඉමිනාකාරයණනනත්ථී’’තිචජානාති, එවඤ්චජානාති, යසො ‘‘නත්ථි

යම අජ්ඣත්තංඅඞ් ණන්තියථාභූතංපජානාතී’’තිවුච්චති. තත්රාතියතසුචතූසු

පුග් යලසු, යතසු වා ද්වීසු සාඞ් යණසු, ය්වාෙන්ති යයො අයං, යායන්තිපි

පායඨො. 

58. යකො නු ය ො, ආවුයසො, සාරිපුත්ත, යහතු යකො පච්චයෙොති උභයයනාපි

කාරණයමවපුච්ඡති. යෙනියමසන්ති යයනයහතුනායයනපච්චයයනඉයමසං

ද්වින්නංඑයකොයසට්ඨපුරියසොඑයකොහීනපුරියසොති අක්ොයති, යසොයකොයහතු

යකො පච්චයයොති එවයමත්ථ සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. තත්ථ කිඤ්චාපි

‘‘නප්පජානාති පජානාතී’’ති එවං වුත්තං, පජානනා නප්පජානනාති ඉදයමව

උභයං යහතුයචවපච්චයයොච. 
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59. යථයරොපනඅත්තයනොවිචිත්රපටිභානතායතංපාකටතරංකත්වා දස්යසතුං

පුන තත්රාවුයසොතිආදිමාහ. තත්ථ තස්යසතං පාටිකඞ් න්ති තස්ස පුග් ලස්ස

එතං පාටිකඞ්ඛිතබ්බං. ඉදයමව එස පාපුණිස්සති, න අඤ්ඤන්ති ඉච්ඡිතබ්බං, 

අවස්සංභාවීතිවුත්තංයහොති. ‘‘නඡන්දංජයනස්සතී’’තිආදිනානයයනවුත්තං

අඡන්දජනනාදිංසන්ධායාහ. 

තත්ථච නෙන්දංජයනස්සතීති අප්පජානන්යතොතස්සඅඞ් ණස්සපහානත්ථං

කත්තුකමයතාඡන්දංනජයනස්සති. නවාෙමිස්සතීතිතයතොබලවතරංවායාමං

නකරිස්සති, නවීරිෙංආරභිස්සතීතිථාම තවීරියංපනයනවආරභිස්සති, න 

පවත්යතස්සතීති වුත්තං යහොති. සාඞ් යණොති ඉයමහි රා ාදීහි අඞ් යණහි 

සාඞ් යණො. සංකිලිට්ඨචිත්යතොති යතහියයව සුට්ඨුතරං කිලිට්ඨචිත්යතො

මලීනචිත්යතොවිබාධිතචිත්යතොඋපතාපිතචිත්යතොච හුත්වා. කාලංකරිස්සතීති

මරිස්සති. 

යසෙයථාපීති යථා නාම. කංසපාතීති කංසයලොහභාජනං. ආභතාති ආනීතා. 

ආපණාවාකම්මාරකුලාවාතිආපණයතොවාකංසපාතිකාරකානං කම්මාරානං

ඝරයතො වා. රයජනාති ආ න්තුකරයජන පංසුආදිනා. මයලනාති තත්යථව

උට්ඨියතන යලොහමයලන. පරියෙොනද්ධාති සඤ්ඡන්නා. න යචව 

පරිභුඤ්යජෙුන්ති උදකොදනීයපක්ඛිපනාදීහි පරියභො ං න කයරයයං. න ච

පරියෙොදයපෙුන්ති යධොවනඝංසනාදීහින පරිසුද්ධංකාරායපයයං. රජාපයථති

රජපයථ.අයයමවවාපායඨො, රජස්සආ මනට්ඨායනවා වුට්ඨානුට්ඨායනවා

යහට්ඨාමඤ්යච වා ථුසයකොට්ඨයක වා භාජනන්තයර වා, යත්ථ රයජන 

ඔකිරීයතීති අත්යථො. සංකිලිට්ඨතරා අස්ස මලග් හිතාති එත්ථ රජාපයථ

නික්ඛිපයනන සංකිලිට්ඨතරා, අපරියභො ාපරියයොදපයනහි මලග් හිතතරාති

වුත්තං යහොති, පටිපුච්ඡාවචනඤ්යචතං. යතනස්ස එවමත්යථො යවදිතබ්යබො, 

ආවුයසො, සා කංසපාති එවං කරීයමානා අපයරන කායලන සංකිලිට්ඨතරා ච 

මලග් හිතතරාචමත්තිකපාතීතිවාකංසපාතීතිවාඉතිපිදුජ්ජානාභයවයයනු

යෙො යනොති, යථයරො තං පටිජානන්යතො ආහ ‘‘එවමාවුයසො’’ති. පුන

ධම්මයසනාපති ඔපම්මං සම්පටිපායදන්යතො, එවයමව ය ොතිආදිමාහ.

තත්යථවං ඔපම්මසංසන්දනායවදිතබ්බා–කිලිට්ඨකංසපාතිසදියසොසාඞ් යණො

පුග් යලො. සංකිලිට්ඨකංසපාතියා නපරිභුඤ්ජනමාදිං කත්වා

රජාපථනික්යෙයපො විය තස්ස පුග් ලස්ස පබ්බජ්ජං ලභමානස්ස

යවජ්ජකම්මාදීසු පසුතපුග් ලසන්තියක පබ්බජ්ජාපටිලායභො. 

සංකිලිට්ඨකංසපාතියා පුන සංකිලිට්ඨතරභායවො විය තස්ස පුග් ලස්ස

අනුක්කයමන ආචරියුපජ්ඣායානංඅනුසික්ෙයතොයවජ්ජකම්මාදිකරණං, එත්ථ
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ඨිතස්ස සාඞ් ණකාලකිරියා. අථ වා අනුක්කයමන

දුක්කටදුබ්භාසිතවීතික්කමනං, එත්ථ ඨිතස්ස සාඞ් ණකාලකිරියා. අථ වා

අනුක්කයමන පාචිත්තියථුල්ලච්චයවීතික්කමනං, සඞ්ඝාදියසසවීතික්කමනං, 

පාරාජිකවීතික්කමනං, මාතුඝාතාදිආනන්තරියකරණං, එත්ථ ඨිතස්ස 

සාඞ් ණකාලකිරියාති. 

සංකිලිට්ඨචිත්යතො කාලං කරිස්සතීති එත්ථ ච අකුසලචිත්යතන කාලං

කරිස්සතීති න එවමත්යථො දට්ඨබ්යබො. සබ්බසත්තා හි පකතිචිත්යතන

භවඞ් චිත්යතයනව කාලං කයරොන්ති. අයං පන අවියසොයධත්වා

චිත්තසන්තානං කාලං කරිස්සතීති එතමත්ථං සන්ධාය එවං වුත්යතොති 

යවදිතබ්යබො. 

දුතියවායර පරියෙොදයපෙුන්ති යධොවනඝංසනසණ්හඡාරිකාපරිමජ්ජනාදීහි

පරිසුද්ධං ආදාසමණ්ඩලසදිසං කයරයයං. න ච නං රජාපයථති පුබ්යබ 

වුත්තප්පකායර ඨායන අනික්ඛිපිත්වා කරණ්ඩමඤ්ජූසාදීසු වා ඨයපයයං, 

පලියවයඨත්වා වා නා දන්යත ලය යයං. යසසං වුත්තනයානුසායරයනව

 යහතබ්බං. 

උපමාසංසන්දනා යචත්ථ එවං යවදිතබ්බා – කිලිට්ඨකංසපාතිසදියසො 

සාඞ් යණො භබ්බපුග් යලො. කිලිට්ඨකංසපාතියා පරිභුඤ්ජනමාදිං කත්වා

සුද්ධට්ඨායන ඨපනං විය තස්ස පුග් ලස්ස පබ්බජ්ජං ලභමානස්ස

යපසලභික්ඛූනං සන්තියක පබ්බජ්ජාපටිලායභො. යය ඔවදන්ති අනුසාසන්ති

අප්පමත්තකම්පි පමාදං දිස්වා දණ්ඩකම්මං කත්වා පුනප්පුනං සික්ොයපන්ති, 

සංකිලිට්ඨකංසපාතියා අපරකායල පරිසුද්ධපරියයොදාතභායවො විය තස්ස

පුග් ලස්ස ආචරියුපජ්ඣායානං අනුසික්ෙයතො අනුක්කයමන

සම්මාවත්තපටිපත්ති, එත්ථ ඨිතස්ස අනඞ් ණකාලකිරියා. අථ වා

අනුක්කයමන පරිසුද්යධ සීයල පතිට්ඨාය අත්තයනො අනුරූපං බුද්ධවචනං 

උග් ණ්හිත්වාධුතඞ් ානිසමාදායඅත්තයනොඅනුකූලකම්මට්ඨානං යහත්වා 

 ාමන්තයසනාසනවාසං මුඤ්චිත්වා පන්තයසනාසනවායසො, එත්ථ ඨිතස්ස

අනඞ් ණකාලකිරියා. අථ වා අනුක්කයමන කසිණපරිකම්මං කත්වා

අට්ඨසමාපත්තිනිබ්බත්තයනන කියලසවික්ෙම්භනං, විපස්සනාපාදකජ්ඣානා

වුට්ඨාය විපස්සනාය කියලසානං තදඞ් නිවාරණං, 

යසොතාපත්තිඵලාධි යමො…යප.… අරහත්තසච්ඡිකිරියාති එත්ථ ඨිතස්ස 

අච්චන්තංඅනඞ් ණකාලකිරියාඑව. 

තතියවායර සුභනිමිත්තන්ති රා ට්ඨානියං ඉට්ඨාරම්මණං. මනසි කරිස්සතීති

තස්මිං විපන්නස්සති තං නිමිත්තං ආවජ්ජිස්සති. තස්ස සුභනිමිත්තස්ස
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මනසිකාරාති තස්ස පුග් ලස්ස සුභනිමිත්තමනසිකාරකාරණා. 

අනුද්ධංයසස්සතීති හිංසිස්සති අධිභවිස්සති. රාය ො හි උප්පජ්ජන්යතො

කුසලවාරං පච්ඡින්දිත්වා සයයමව අකුසලජවනං හුත්වා තිට්ඨන්යතො 

කුසලචිත්තං අනුද්ධංයසතීති යවදිතබ්යබො. යසසං වුත්තනයානුසායරයනව

 යහතබ්බං. 

ඔපම්මසංසන්දනා පයනත්ථ එවං යවදිතබ්බා – පරිසුද්ධකංසපාතිසදියසො 

පකතියා අප්පකියලයසො අනඞ් ණපුග් යලො. පරිසුද්ධකංසපාතියා 

නපරිභුඤ්ජනං ආදිං කත්වා රජාපයථ නික්යෙයපො විය තස්ස පුග් ලස්ස

පබ්බජ්ජං ලභමානස්සාතිඉයතොපරංසබ්බංපඨමවාරසදිසයමව. 

චතුත්ථවායර සුභනිමිත්තංන මනසිකරිස්සතීතිතස්මිංසතිවිරහාභාවයතොතං

නිමිත්තං නාවජ්ජිස්සති, යසසං දුතියවාරානුසායරන යවදිතබ්බං. ‘‘අයං යෙො, 

ආවුයසො’’තිආදි‘‘යකොනුයෙො, ආවුයසො’’තිආදිම්හිවුත්තනයයමව. 

60. ඉදානිතංඅඞ් ණංනානප්පකාරයතොපාකටං කාරායපතුකායමනායස්මතා

මහායමොග් ල්ලායනන ‘‘අඞ් ණං අඞ් ණ’’න්තිආදිනා නයයන පුට්යඨො තං

බයාකයරොන්යතො පාපකානං ය ො එතං, ආවුයසොතිආදිමාහ. තත්ථ 

ඉච්ොවචරානන්ති ඉච්ඡාය අවචරානං, ඉච්ඡාවයසන ඔතිණ්ණානං පවත්තානං

නානප්පකාරානංයකොපඅප්පච්චයානන්තිඅත්යථො. ෙංඉයධකච්චස්සාතියයන

ඉයධකච්චස්සඑවංඉච්ඡාඋප්පජ්යජයය, තංඨානංතංකාරණංවිජ්ජතිඅත්ථි, 

උපලබ්භතීති වුත්තංයහොති. ආපන්යනොඅස්සන්තිආපන්යනොභයවයයං. නච 

මං භික්ඛූ ජායනෙුන්ති භික්ඛූ ච මං න ජායනයයං. කිං පයනත්ථ ඨානං, 

ලාභත්ථිකතා. ලාභත්ථියකො හි භික්ඛු පකතියාපි ච කතපුඤ්යඤො මනුස්යසහි

සක්කයතො  රුකයතො එවං චින්යතති ‘‘ආපත්තිං ආපන්නං භික්ඛුං යථරා

ඤත්වා මජ්ඣිමානං ආයරොයචන්ති, යත නවකානං, නවකා විහායර

විඝාසාදාදීනං, යතඔවාදංආ තානංභික්ඛුනීනං, එවංකයමනචතස්යසොපරිසා

ජානන්ති. එවමස්ස ලාභන්තරායයො යහොති. අයහො වතාහං ආපත්තිඤ්ච වත

ආපන්යනොඅස්සං, නචමංභික්ඛූජායනයය’’න්ති. 

ෙංතංභික්ඛුංභික්ඛූජායනෙුන්ති යයනකාරයණනතංභික්ඛුංඅඤ්යඤභික්ඛූ

ජායනයයං, තං කාරණං විජ්ජති යෙො පන අත්ථියයව, යනො නත්ථි. යථරා හි

ඤත්වා මජ්ඣිමානං ආයරොයචන්ති. එවං යසො පුබ්යබ වුත්තනයයන චතූසු

පරිසාසුපාකයටොයහොති.එවංපාකයටොචඅයසාභිභූයතො ාමසතම්පි පවිසිත්වා

උම්මාරසයතසුඨායනසුඋඤ්ඡිත්වායථායධොයතනපත්යතනනික්ෙමති.තයතො 

ජානන්ති මං භික්ඛූ ආපත්තිං ආපන්යනොති යතහි චම්හි එවං නාසියතොති 
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චින්යතත්වා, ඉති යසො කුපියතො යහොති අප්පතීයතො යසො ඉමිනා කාරයණන

කුපියතොයචවයහොතියකොධාභිභූයතොඅප්පතීයතොචයදොමනස්සාභිභූයතො. 

යයො යචව යෙො, ආවුයසො, යකොයපො යෙො ච අප්පච්චයෙො උභෙයමතං

අඞ් ණන්ති, ආවුයසො, යයොචායං සඞ්ොරක්ෙන්ධසඞ් හියතොයකොයපො, යයොච

යවදනාක්ෙන්ධසඞ් හියතො අප්පච්චයයො, එතං උභයං අඞ් ණන්ති එවයමත්ථ

අත්යථො දට්ඨබ්යබො. ඉදඤ්ච තාදිසානං පුග් ලානං වයසන වුත්තං. යලොයභො

පන ඉමස්ස අඞ් ණස්ස පුබ්බභා වයසන, යමොයහො සම්පයයො වයසනාපි

 හියතොයයවයහොති. 

අනුරයහො මන්තිපුරිමසදිසයමවභික්ඛුං යහත්වාවිහාරපච්චන්යතයසනාසනං 

පයවයසත්වා ද්වාරං ථයකත්වා යචොයදන්යත ඉච්ඡති. ඨානං ය ො පයනතන්ති

එතං කාරණං විජ්ජති, යං තං භික්ඛුං චතුපරිසමජ්යඣ ආයනත්වා බයත්තා

විනීතා ‘‘තයා අසුකම්හි නාම ඨායන යවජ්ජකම්මං කත’’න්තිආදිනා නයයන 

යචොයදයයං. යසො චතූසු පරිසාසු පාකයටො යහොති. එවං පාකයටො ච

අයසාභිභූයතොතිසබ්බං පුරිමසදිසයමව. 

සප්පටිපුග් යලොති සමායනො පුග් යලො. සමායනොති සාපත්තියකො. 

පටිපුග් යලොති යචොදයකො. අයං සාපත්තියකයනව යචොදනං ඉච්ඡති, ත්වම්පි

ඉමඤ්චිමඤ්ච ආපත්තිං ආපන්යනො, තං තාව පටිකයරොහි පච්ඡා මං

යචොයදස්සසීති වත්තුං සක්කාති මඤ්ඤමායනො. අපිච ජාතිආදීහිපි සමායනො

පුග් යලොසප්පටිපුග් යලො. අයඤ්හිඅත්තයනොජාතියාකුයලනබාහුසච්යචන

බයත්තතාය ධුතඞ්ය නාති එවමාදීහිපි සමායනයනව යචොදනං ඉච්ඡති, 

තාදියසනවුත්තංනාතිදුක්ෙංයහොතීතිමඤ්ඤමායනො. අප්පටිපුග් යලොතිඑත්ථ

අයුත්යතො පටිපුග් යලො අප්පටිපුග් යලො. ඉයමහි ආපත්තාදීහි අසදිසත්තා

පටිසත්තු පටිසල්යලො යචොදයකො භවිතුං අයුත්යතොති වුත්තං යහොති. ඉති යසො

කුපියතොතිඉතියසොඉමායඅප්පටිපුග් ලයචොදනාය එවංකුපියතොයහොති. 

චතුත්ථවායර අයහො වතාති ‘‘අයහො වතයර අම්හාකං පණ්ඩිතකා, අයහො වත

යර අම්හාකං බහුස්සුතකා යතවිජ්ජකා’’ති (දී. නි. 1.291)  රහායං දිස්සති.

‘‘අයහො වත මං දහරංයයව සමානං රජ්යජ අභිසිඤ්යචයය’’න්ති (මහාව. 57) 

පත්ථනායං. ඉධ පත්ථනායයමව. පටිපුච්ඡිත්වා පටිපුච්ඡිත්වාති පුනප්පුනං

පුච්ඡිත්වා.අයංභික්ඛුලාභත්ථියකොභ වයතො අත්තානංපටිපුච්ඡිතබ්බංඉච්ඡති, 

තඤ්ච යෙො අනුමතිපුච්ඡාය, යනො මග් ං වා ඵලං වා විපස්සනං වා අන්තරං

කත්වා. අයඤ්හි පස්සති භ වන්තං සාරිපුත්තාදයයො මහායථයර ‘‘තං කිං

මඤ්ඤසි, සාරිපුත්ත, යමොග් ල්ලාන, කස්සප, රාහුල චක්ඛුංනිච්චංවාඅනිච්චං

වා’’ති එවං පරිසමජ්යඣ පටිපුච්ඡිත්වා පටිපුච්ඡිත්වා ධම්මං යදයසන්තං, 
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මනුස්යස ච ‘‘යතස පණ්ඩිතා යථරා සත්ථු චිත්තං ආරායධන්තී’’ති වණ්ණං

භණන්යත, ලාභසක්කාරඤ්ච උපහරන්යත. තස්මා තං ලාභසක්කාරං 

ඉච්ඡන්යතොඑවංචින්යතත්වානිෙණිත්වාඨපිතොණුවියභ වයතො පුරයතොව

යහොති. 

ඉති යසො කුපියතොති අථ භ වා තං අමනසිකරිත්වාව අඤ්ඤං යථරං

පටිපුච්ඡිත්වාධම්මංයදයසති, යතනයසොකුපියතොයහොතිභ වයතොචයථරස්ස

ච. කථං භ වයතො කුප්පති? ‘‘අහං පබ්බජිතකාලයතො පභුති

 න්ධකුටිපරියවණයතො බහිනික්ෙමනං න ජානාමි, සබ්බකාලං ඡායාව න

විජහාමි, මං නාම පුච්ඡිත්වා ධම්මයදසනාමත්තම්පි නත්ථි. තංමුහුත්තං

දිට්ඨමත්තකයමවයථරං පුච්ඡිත්වාධම්මංයදයසතී’’තිඑවංභ වයතොකුප්පති.

කථංයථරස්සකුප්පති? ‘‘අයං මහල්ලකත්යථයරොභ වයතොපුරයතොොණු විය

නිසීදති, කදා නු යෙො ඉමං ධම්මකම්මිකා අභබ්බට්ඨානං පායපත්වා

නීහරිස්සන්ති, අයඤ්හි යදි ඉමස්මිං විහායරනභයවයය, අවස්සං භ වා මයා

සද්ධිංසල්ලයපයයා’’තිඑවංයථරස්ස කුප්පති. 

පුරක් ත්වා පුරක් ත්වාතිපුරයතොපුරයතො කත්වා, සම්පරිවායරත්වාතිවුත්තං

යහොති. අයම්පි ලාභත්ථියකොයයව, අයඤ්හි පස්සති බහුස්සුයත භික්ඛූ

මහාපරිවායරන ාමංපවිසන්යත, යචතියංවන්දන්යත, යතසඤ්චතං සම්පත්තිං

දිස්වා උපාසයක පසන්යන පසන්නාකාරං කයරොන්යත. තස්මා එවං ඉච්ඡති. 

කුපියතොතිඅයම්පිද්වීසුඨායනසුකුප්පතිභික්ඛූනං යථරස්සච.කථංභික්ඛූනං? 

‘‘ඉයම යයදව මය්හං උප්පජ්ජති චීවරං වා පිණ්ඩපායතො වා, තං  යහත්වා

පරිභුඤ්ජන්ති, මය්හං පන පත්තචීවරං  යහත්වා පිට්ඨියතො ආ ච්ඡන්යතොපි

නත්ථී’’තිඑවංභික්ඛූනංකුප්පති.කථංයථරස්ස? ‘‘එයසො මහල්ලකත්යථයරො

යතසු යතසු ඨායනසු සයයමව පඤ්ඤායති, කුදාස්සු නාම නං ධම්මකම්මිකා 

නික්කඩ්ඪිස්සන්ති, ඉමස්මිංඅසතිඅවස්සංමංයයවපරිවායරස්සන්තී’’ති. 

භත්තග්ය ති යභොජනට්ඨායන. අග් ාසනන්ති සඞ්ඝත්යථරාසනං. 

අග්ය ොදකන්තිදක්ඛියණොදකං. අග් පිණ්ඩන්තිසඞ්ඝත්යථරපිණ්ඩං.සබ්බත්ථ

වා අග් න්ති පණීතාධිවචනයමතං. තත්ථ අහයමව ලයභෙයන්ති ඉච්ඡා

නාතිමහාසාවජ්ජා. නඅඤ්යඤොභික්ඛු ලයභෙයාතිපනඅතිමහාසාවජ්ජා. අයම්පි

ලාභත්ථියකො පාසාදියකො යහොති චීවරධාරණාදීහි, කදාචි පබ්බජති, කදාචි

විබ්භමති. යතන යසො පුබ්යබ ලද්ධපුබ්බං ආසනාදිං පච්ඡා අලභන්යතො එවං

චින්යතසි. න යසො භික්ඛු ලයභෙයාතින යසො භික්ඛු යථරානං අග් ාසනාදීසු

තදනුසායරන මජ්ඣිමානං අඤ්යඤසඤ්ච නවානං කදාචි යං වා තං වා

සබ්බනිහීනං ආසනාදිං ලභති. කුපියතොති අයම්පි ද්වීසු ඨායනසු කුප්පති
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මනුස්සානඤ්ච යථරානඤ්ච.කථංමනුස්සානං? ‘‘ඉයමමඞ් ලාදීසුමංනිස්සාය

භික්ඛූලභන්ති, එයත, ‘භන්යත, එත්තයකභික්ඛූ යහත්වාඅම්හාකංඅනුකම්පං

කයරොථා’ති වදන්ති, ඉදානි තංමුහුත්තං දිට්ඨමත්තකං මහල්ලකත්යථරං

 යහත්වා තා, යහොතුඉදානි, යනසංකිච්යච උප්පන්යනජානිස්සාමී’’තිඑවං 

මනුස්සානංකුප්පති.කථං යථරානං? ‘‘ඉයමනාම යදින භයවයයං, මංයයව

මනුස්සානිමන්යතයය’’න්තිඑවං යථරානංකුප්පති. 

අනුයමොයදෙයන්ති අනුයමොදනංකයරයයං. අයම්පිලාභත්ථියකොයංවාතංවා

ෙණ්ඩානුයමොදනං ජානාති, ‘‘යසො අනුයමොදනට්ඨායන බහූ මාතු ාමා

ආ ච්ඡන්ති, තා මං සඤ්ජානිත්වා තයතො පභුති ථාලකභික්ෙං දස්සන්තී’’ති

පත්යථන්යතො එවං චින්යතසි. ඨානන්ති බහුස්සුතානං අනුයමොදනා භායරො, 

යතන බහුස්සුයතො අනුයමොයදයයාති වුත්තං යහොති. කුපියතොති අයම්පි තීසු

ඨායනසු කුප්පති මනුස්සානං යථරස්ස ධම්මකථිකස්ස ච. කථං මනුස්සානං? 

‘‘ඉයම පුබ්යබ මංයයව උපසඞ්කමිත්වා යාචන්ති ‘අම්හාකං නා ත්යථයරො

අම්හාකං සුමනත්යථයරො අනුයමොදතූ’ති, අජ්ජ පන නායවොචු’’න්ති එවං

මනුස්සානංකුප්පති.කථංයථරස්ස? ‘‘අයංසඞ්ඝත්යථයරො ‘තුම්හාකංකුලුපකං

නා ත්යථරංසුමනත්යථරංඋපසඞ්කමථ, අයංඅනුයමොදිස්සතී’තින භණතී’’ති

එවං යථරස්ස කුප්පති. කථං ධම්මකථිකස්ස? ‘‘යථයරන වුත්තමත්යතයයව

පහාරං ලද්ධකුක්කුයටො විය තුරිතතුරිතං වස්සති, ඉමං නාම නික්කඩ්ඪන්තා

නත්ථි, ඉමස්මිඤ්හි අසති අහයමව අනුයමොයදයය’’න්ති එවං ධම්මකථිකස්ස

කුප්පති. 

ආරාම තානන්තිවිහායරසන්නිපතිතානං. අයම්පිලාභත්ථියකොයංවාතංවා

ෙණ්ඩධම්මකථං ජානාති, යසො පස්සති තාදියසසු ඨායනසු 

ද්වියයොජනතියයොජනයතො සන්නිපතිත්වා භික්ඛූ සබ්බරත්තිකානි

ධම්මස්සවනානි සුණන්යත, තුට්ඨචිත්යත ච දහයර වා සාමයණයර වා සාධු

සාධූති මහාසද්යදනසාධුකාරංයදන්යත, තයතොදුතියදිවයසඅන්යතො ාම යත

භික්ඛූඋපාසකා පුච්ඡන්ති‘‘යක, භන්යත, ධම්මංකයථසු’’න්ති.යතභණන්ති

‘‘අසුයකො ච අසුයකො චා’’ති. තං සුත්වා පසන්නා මනුස්සා ධම්මකථිකානං

මහාසක්කාරං කයරොන්ති. යසො තං ඉච්ඡමායනො එවං චින්යතසි. ඨානන්ති

බහුස්සුතානං විනිච්ඡයකුසලානං ධම්මයදසනා භායරො, යතන බහුස්සුයතො

යදයසයයාති වුත්තං යහොති. කුපියතොති චතුප්පදිකං  ාථම්පි වත්තුං ඔකාසං

අලභමායනො කුපියතො යහොති අත්තයනො මන්දභාවස්ස ‘‘අහඤ්හි මන්යදො

දුප්පඤ්යඤොකුයතොලභිස්සාමි යදයසතු’’න්ති. 
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භික්ඛුනීනන්තිඔවාදත්ථංවා උද්යදසත්ථංවාපරිපුච්ඡත්ථංවාපූජාකරණත්ථං

වාආරාමංආ න්ත්වා සන්නිපතිතභික්ඛුනීනං.අයම්පිලාභත්ථියකො, තස්යසවං

යහොති ඉමා මහාකුලා පබ්බජිතා භික්ඛුනියයො, තාසු කුයලසු පවියසත්වා

නිසින්නාසු මනුස්සා පුච්ඡිස්සන්ති ‘‘කස්ස සන්තියක ඔවාදං වා උද්යදසං වා

පරිපුච්ඡං වා  ණ්හථා’’ති. තයතො වක්ෙන්ති ‘‘අසුයකො නාම අයයයො 

බහුස්සුයතො, තස්ස යදථ කයරොථා’’ති, යතනස්ස එවං ඉච්ඡා උප්පජ්ජති. 

ඨානන්ති ඔවාදාදයයො නාම බහුස්සුතානං භායරො, යතන බහුස්සුයතො 

යදයසයයාතිවුත්තංයහොති. කුපියතොතිඅයම්පිද්වීසුඨායනසු කුප්පති, තාසඤ්ච

භික්ඛුනීනං ‘‘ඉමා පුබ්යබ මං නිස්සාය උයපොසථප්පවාරණාදීනි ලභන්ති, තා

ඉදානි තංමුහුත්තං දිට්ඨමත්තකමහල්ලකත්යථරස්ස සන්තිකං  තා’’ති. 

ධම්මකථිකස්සච‘‘එසඉමාසංසහසාඔවාදංඅදාසියයවා’’ති. 

උපාසකානන්ති, ආරාම තානං උපාසකානං. නිස්සට්ඨකම්මන්තා නාම

මහාඋපාසකා යහොන්ති, යත පුත්තභාතුකානං කම්මං නියයායතත්වා ධම්මං

සුණන්තාවිචරන්ති, අයංයතසංයදයසතුංඉච්ඡති, කිංකාරණා? ඉයමපසීදිත්වා

උපාසිකානම්පි ආයරොයචස්සන්ති, තයතො සද්ධිං උපාසිකාහි මය්හයමව 

ලාභසක්කාරං උපහරිස්සන්තීති. ඨානං බහුස්සුයතයනව යයොයජතබ්බං. 

කුපියතොති අයම්පි ද්වීසු ඨායනසුකුප්පති, උපාසකානඤ්ච ‘‘ඉයම අඤ්ඤත්ථ

සුණන්ති, අම්හාකං කුලුපකස්ස සන්තියක සුණාමාති නා ච්ඡන්ති, යහොතු 

ඉදානි, යතසං උප්පන්යන කිච්යච ජානිස්සාමී’’ති ධම්මකථිකස්ස ච, 

‘‘අයයමයතසං යදයසතී’’ති. 

උපාසිකානන්ති ආරාම තානං. උපාසිකා නාම ආසනපූජාදිකරණත්ථං වා

උයපොසථදිවයස වා ධම්මස්සවනත්ථං සන්නිපතිතා. යසසං උපාසකවායර

වුත්තනයයමව. 

සක්කයරෙුන්ති සක්කච්චඤ්ච කයරයයං, සුන්දරඤ්ච කයරයයං. ඉමිනා

අත්තනි කාරං කරීයමානං සක්කච්චං කතඤ්ච සුන්දරඤ්ච පත්යථති.  රුං

කයරෙුන්ති භාරියං කයරයයං. ඉමිනා භික්ඛූහි අත්තානං  රුට්ඨායන

ඨපීයමානං පත්යථති. මායනෙුන්ති පියායයයයං. පූයජෙුන්ති එවං

සක්කයරොන්තා  රුං කයරොන්තා මායනන්තා පච්චයයහි පූයජයයන්ති

පච්චයපූජං පත්යථති. ඨානන්ති ‘‘පියයො  රු භාවනියයො’’ති වුත්තප්පකායරො

බහුස්සුයතො ච සීලවා ච එතං විධිං අරහති යතන භික්ඛූ එවරූපං එවං

කයරයයන්ති වුත්තං යහොති. කුපියතොති අයම්පි ද්වීසු ඨායනසු කුප්පති

භික්ඛූනඤ්ච ‘‘ඉයම එතං සක්කයරොන්තී’’ති යථරස්ස ච ‘‘ඉමස්මිං අසති

මංයයවසක්කයරයය’’න්ති.එසනයයොඉයතොපයරසුතීසුවායරසු. 
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පණීතානං චීවරානන්ති පට්ටදුකූලපට්ටුණ්ණයකොයසයයාදීනං

මහග්ඝසුඛුමසුෙසම්ඵස්සානං චීවරානං. ඉධාපි අහයමව ලාභී අස්සන්ති ඉච්ඡා

නාතිමහාසාවජ්ජා. නඅඤ්යඤොභික්ඛුලාභීඅස්සාතිපනමහාසාවජ්ජා. 

පණීතානං පිණ්ඩපාතානන්ති සප්පියතලමධුසක්කරාදිපූරිතානං

යසට්ඨපිණ්ඩපාතානං. පණීතානං යසනාසනානන්ති

අයනකසතසහස්සග්ඝනකානං මඤ්චපීඨාදීනං පණීතානං. 

ගිලානප්පච්චෙයභසජ්ජපරික් ාරානන්ති සප්පියතලමධුඵාණිතාදීනං 

උත්තමයභසජ්ජානං. සබ්බත්ථාපි ඨානං බහුස්සුයතහි පුඤ්ඤවන්යතහි ච

යයොයජතබ්බං. කුපියතොති සබ්බත්ථාපි ද්වීසු ඨායනසුකුප්පති, මනුස්සානඤ්ච

‘‘ඉයමසං නාම පරිචිතභායවොපි නත්ථි, දීඝරත්තං එකයතො වසන්තස්ස 

පංසුකූලත්ථායවාපිණ්ඩපාතත්ථායවාසප්පියතලාදිකාරණාවාඝරපටිපාටියා 

චරන්තස්සාපියමඑකදිවසම්පිකිඤ්චිපණීතංපච්චයංනයදන්ති.ආ න්තුකං

මහල්ලකං පන දිස්වාව යං ඉච්ඡති, තං යදන්තී’’ති, යථරස්ස ච ‘‘අයම්පි

මහල්ලයකො ඉයමසං අත්තානං දස්යසන්යතොයයව චරති, කුදාස්සු නාම නං

ධම්මකම්මිකානික්කඩ්යඪයයං, එවංඉමස්මිංඅසතිඅහයමවලාභීඅස්ස’’න්ති. 

ඉයමසං ය ො, එතංආවුයසොති ඉයමසං යහට්ඨා එකූනවීසතිවායරහි වුත්තානං

ඉච්ඡාවචරානං. 

61. දිස්සන්ති යචව සූෙන්ති චාති න ඉච්ඡාවචරා චක්ඛුනා දිස්සන්ති, න

යසොයතන සූයන්ති, මයනොවිඤ්ඤාණවිසයත්තා. අප්පහීනඉච්ඡාවචරස්ස පන

පුග් ලස්ස ඉච්ඡාවචරවයසන පවත්තකායකම්මං දිස්වා දිට්ඨා විය වචීකම්මං

සුත්වා සුතා විය ච යහොන්ති, යතන වුත්තං ‘‘දිස්සන්ති යචව සූයන්ති චා’’ති.

පච්චක්ෙකායල දිස්සන්ති, ‘‘අසුයකො කිර භික්ඛු ඊදියසො’’ති තියරොක්ෙකායල

සූයන්ති. කිඤ්චාපීති අනුග් හ රහවචනං. යතන ආරඤ්ඤිකත්තං

අනුග් ණ්හාති, ඉච්ඡාවචරානංඅප්පහානං  රහති. 

තත්රායං යයොජනා, කිඤ්චාපි යසො භික්ඛු  ාමන්තයසනාසනං පටික්ඛිපිත්වා

ආරඤ්ඤියකො යහොති, අන්යත පන්තයසනාසයන වසති, ඉයම චස්ස එත්තකා 

ඉච්ඡාවචරා අප්පහීනා. කිඤ්චාපි යසො අතියරකලාභං පටික්ඛිපිත්වා

පිණ්ඩපාතියකො යහොති. කිඤ්චාපි යසො යලොලුප්පචාරං වජ්යජත්වා සපදානචාරී

යහොති. කිඤ්චාපියසො හපතිචීවරංපටික්ඛිපිත්වාපංසුකූලියකොයහොති. 

ලූ චීවරධයරොති එත්ථ පන ලූ න්ති සත්ථලූෙං සුත්තලූෙං රජනලූෙන්ති තීහි

කාරයණහි ලූෙං යවදිතබ්බං. තත්ථ සත්යථන ෙණ්ඩාෙණ්ඩිකං ඡින්නං 

සත්ථලූ ං නාම, තං අග්යඝන පරිහායති, ථූලදීඝසුත්තයකන සිබ්බිතං 
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සුත්තලූ ං නාම, තංඵස්යසනපරිහායතිෙරසම්ඵස්සංයහොති. රජයනනරත්තං 

රජනලූ ං නාම, තං වණ්යණන පරිහායති දුබ්බණ්ණං යහොති. කිඤ්චාපි යසො

භික්ඛුඑවංසත්ථලූෙසුත්තලූෙරජනලූෙචීවරධයරොයහොති, ඉයමචස්ස එත්තකා

ඉච්ඡාවචරා අප්පහීනා දිස්සන්ති යචව සූයන්ති ච, අථ යෙො නං විඤ්ඤූ 

සබ්රහ්මචාරී යනව සක්කයරොන්ති…යප.… න පූයජන්තීති. තං කිස්ස යහතූති

එත්ථ තන්තිනිපාතමත්තං, කිස්සයහතූතිකිංකාරණා. යතහිතස්ස…යප.… 

සූෙන්ති ච යස්මා තස්ස යත පාපකා සූයන්ති චාති වුත්තං යහොති. ඉයමසං 

ඉච්ඡාවචරානංඅප්පහීනත්තාතිඅයයමත්ථඅධිප්පායයො. 

ඉදානි තමත්ථං උපමාය පාකටං කයරොන්යතො යසෙයථාපීතිආදිමාහ. තත්ථ 

කුණපන්ති මතකයළවරං. අහිස්ස කුණපං අහිකුණපං. එවං ඉතරානි. 

අතිපටිකූලජිගුච්ඡනීයභාවයතො යචත්ථ ඉමායනව තීණි වුත්තානීති

යවදිතබ්බානි. අඤ්යඤසඤ්හිසසසූකරාදීනංකුණපංමනුස්සාකටුකභණ්ඩාදීහි

අභිසඞ්ෙරිත්වා පරිභුඤ්ජන්තිපි. ඉයමසං පන කුණපං අභිනවම්පි

ජිගුච්ඡන්තියයව, යකො පන වායදො කාලාතික්කයමන පූතිභූයත. රචයිත්වාති

වඩ්යඪත්වා, පරිපූයරත්වාති අත්යථො, කුණපං  යහත්වා කංසපාතියං

පක්ඛිපිත්වාතිවුත්තංයහොති. අඤ්ඤිස්සාතිඅපරාය. පටිකුජ්ජිත්වාතිපිදහිත්වා. 

අන්තරාපණන්ති ආපණානමන්තයර මහාජනසංකිණ්ණං රච්ඡාමුෙං. 

පටිපජ්යජෙුන්ති  ච්යඡයයං. ජඤ්ඤජඤ්ඤං විොති යචොක්ෙයචොක්ෙං විය

මනාපමනාපං විය. අපිච වධුකාපණ්ණාකාරං වියාති වුත්තං යහොති. වධුකාති

ජයනත්ති වුච්චති, තස්සා නීයමානං පණ්ණාකාරං ජඤ්ඤං, උභයත්ථාපි

ආදරවයසන වා පසංසාවයසන වා පුනරුත්තං. ‘‘ජඤ්ඤජඤ්ඤං බයා’’තිපි

පායඨො. 

අපාපුරිත්වාතිවිවරිත්වා. තස්සසහ දස්සයනනඅමනාපතා චසණ්ඨයහෙයාති

තස්ස කුණපස්ස දස්සයනන සයහව තස්ස ජනස්ස අමනාපතා තිට්යඨයය. 

අමනාපතාති ච ‘‘අමනාපමිද’’න්ති උප්පන්නචිත්තයචතසිකානයමතං 

අධිවචනං.එසනයයො පටිකුලයයජගුච්ෙතාසු.ජිඝච්ඡිතානම්පීති ඡාතානම්පි. න

යභොත්තුකමයතා අස්සාති භුඤ්ජිතුකාමතා න භයවයය. පය ව සුහිතානන්ති

ධාතානංපනපඨමතරයමව භුඤ්ජිතුකාමතානභයවයයාතිවුත්තංයහොති. 

තත්රායං උපමාසංසන්දනා – පරිසුද්ධකංසපාතිසදිසං ඉමස්ස පබ්බජ්ජාලිඞ් ං, 

කුණපරචනංවියඉච්ඡාවචරානං අප්පහානං, අපරකංසපාතියාපටිකුජ්ඣනංවිය

ආරඤ්ඤිකඞ් ාදීහි ඉච්ඡාවචරප්පටිච්ඡාදනං, කංසපාතිං විවරිත්වා

කුණපදස්සයනන ජනස්ස අමනාපතා විය ආරඤ්ඤිකඞ් ාදීනි අනාදියිත්වා

ඉච්ඡාවචරදස්සයනනසබ්රහ්මචාරීනං අසක්කාරකරණාදිතාති. 
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පටුන 

62. සුක්කපක්යෙ පන, කිඤ්චාපීති අනුග් හපසංසාවචනං, යතන

ආරඤ්ඤිකත්තං අනුග් ණ්හාති, ඉච්ඡාවචරප්පහානං පසංසති. 

යනමන්තනියකොති නිමන්තනපටිග් ාහයකො. විචිතකාළකන්ති විචිනිත්වා

අපනීතකාළකං. අයනකසූපං අයනකබයඤ්ජනන්ති එත්ථ සූයපො නාම

හත්ථහාරියයො වුච්චති. බයඤ්ජනන්ති උත්තරිභඞ් ං, යතන 

මච්ඡමංසමුග් සූපාදීහි අයනකසූපං, නානප්පකාරමංසාදිබයඤ්ජයනහි

අයනකබයඤ්ජනන්ති වුත්තංයහොති.යසසංවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. 

උපමාසංසන්දයන ච සාලිවරභත්තරචනං විය ඉච්ඡාවචරප්පහානං, 

අපරකංසපාතියාපටිකුජ්ඣනංවියඅප්පිච්ඡතාසමුට්ඨායනහි ාමන්තවිහාරාදීහි 

ඉච්ඡාවචරප්පහානප්පටිච්ඡාදකං, කංසපාතිංවිවරිත්වාසාලිවරභත්තදස්සයනන

ජනස්ස මනාපතා විය  ාමන්තවිහාරාදීනි අනාදියිත්වා 

ඉච්ඡාවචරප්පහානදස්සයනනසබ්රහ්මචාරීනංසක්කාරකරණාදිතායවදිතබ්බා. 

63. උපමා මං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, පටිභාතීති මය්හං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, 

උපමා උපට්ඨාති. එකං උපමං වත්තුකායමො අහන්ති අධිප්පායයො. පටිභාතු

තන්තිතුය්හංපටිභාතු උපට්ඨාතු, වදත්වන්තිඅධිප්පායයො. එකමිදාහන්තිඑත්ථ 

ඉදාති නිපාතමත්තං, එකස්මිං සමයය අහන්ති වුත්තං යහොති, භුම්මත්යථ

උපයයො වචනං. රාජ යහ විහරාමි ගිරිබ්බයජති, රාජ හන්ති තස්සන රස්ස

නාමං. සමන්තයතො පන ගිරිපරික්යෙයපන වයජො විය සණ්ඨිතත්තා 

ගිරිබ්බජන්ති වුච්චති. තස්මිං න යර විහරාමි, තං නිස්සාය අහං විහරාමීති

වුත්තං යහොති. අථ ඛ්වාහන්ති අථ යෙො අහං. එත්ථ ච අථාති 

අඤ්ඤාධිකාරවචනාරම්යභ නිපායතො. ය ොති පදපූරණමත්යත. 

පුබ්බණ්හසමෙන්ති දිවසස්ස පුබ්බභා සමයං. පුබ්බණ්හසමයයති අත්යථො, 

පුබ්බණ්යහ වා සමයං පුබ්බණ්හසමයං, පුබ්බණ්යහ එකං ෙණන්ති වුත්තං 

යහොති, එවං අච්චන්තසංයයොය  උපයයො වචනං ලබ්භති. නිවායසත්වාති

පරිදහිත්වා, විහාරනිවාසනපරිවත්තනවයසයනතං යවදිතබ්බං.

 ාමප්පයවසනත්ථාය වා සණ්ඨයපත්වා නිවාසනවයසන, න හි යසො තයතො

පුබ්යබ අනිවත්යථොඅයහොසි. 

පත්තචීවරමාදාොති පත්තං හත්යථන චීවරං කායයනආදියිත්වා. පිණ්ඩාොති

පිණ්ඩපාතත්ථාය. සමීතීති තස්ස නාමං. ොනකාරපුත්යතොති රථකාරපුත්යතො. 

පණ්ඩුපුත්යතොති පණ්ඩුස්ස පුත්යතො. ආජීවයකොති නග් සමණයකො. 

පුරාණොනකාරපුත්යතොතියපොරාණයානකාරකුලස්සපුත්යතො. පච්චුපට්ඨියතොති

උප න්ත්වා ඨියතො. වඞ්කං නාම එකයතො කුටිලං. ජිම්හං නාම 

සප්ප තමග් සදිසං. යදොසන්තියඵග්ගුවිසම ණ්ඨිකාදි. ෙථාෙථාතිකාලත්යථ
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නිපායතො, යදායදායස්මිංතස්මිංකායලති වුත්තංයහොති. තථාතථාතිඅයම්පි

කාලත්යථොයයව, තස්මිං තස්මිං කායලති වුත්තං යහොති. යසො අත්තයනො

සුත්තානුයලොයමන චින්යතසි, ඉතයරො යතන චින්තිතක්ෙයණ

චින්තිතට්ඨානයමව තච්ඡති. අත්තමයනොති සකමයනො තුට්ඨමයනො

පීතියසොමනස්යසහි  හිතමයනො. අත්තමනවාචං නිච්ොයරසීති අත්තමනතාය

වාචං, අත්තමනභාවස්සවා යුත්තංවාචංනිච්ඡායරසිඋදීරයි, පබයාහරීතිවුත්තං

යහොති. හදො හදෙංමඤ්යඤඅඤ්ඤාොතිචිත්යතනචිත්තංජානිත්වාවිය. 

අස්සද්ධාතිබුද්ධධම්මසඞ්යඝසු සද්ධාවිරහිතා. ජීවිකත්ථාතිඉණභයාදීහිපීළිතා

බහි ජීවිතුං අසක්යකොන්තා ඉධ ජීවිකත්ථිකා හුත්වා. න සද්ධාති න සද්ධාය. 

සඨා මාොවියනොති මායාසායඨයයයහි යුත්තා. යකතබියනොති

සික්ඛිතයකරාටිකා, නිප්ඵන්නථාම තසායඨයයාතිවුත්තං යහොති.සායඨයයඤ්හි

අභූතගුණදස්සනයතො අභූතභණ්ඩගුණදස්සනසමං කත්වා ‘‘යකරාටිය’’න්ති

වුච්චති. උන්නළාතිඋග් තනළා, උට්ඨිතතුච්ඡමානාතිවුත්තංයහොති. චපලාති

පත්තචීවරමණ්ඩනාදිනා චාපල්යලන යුත්තා. මු රාති මුෙෙරා, ෙරවචනාති

වුත්තං යහොති, විකිණ්ණවාචාති අසංයතවචනා, දිවසම්පි

නිරත්ථකවචනප්පලාපියනො. ඉන්ද්රියෙසු අගුත්තද්වාරාති ඡසු ඉන්ද්රියයසු 

අසංවුතකම්මද්වාරා. යභොජයන අමත්තඤ්ඤුයනොති යභොජයන යා මත්තා 

ජානිතබ්බා පරියයසනපටිග් හණපරියභොය සු යුත්තතා, තස්සා අජානනකා. 

ජා රිෙං අනනුයුත්තාති ජා යර අනනුයුත්තා. සාමඤ්යඤ

අනයපක් වන්යතොති සමණධම්යම නිරයපක්ො, 

ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තිරහිතාති අත්යථො. සික් ාෙ න තිබ්බ ාරවාති

සික්ොපයදසු බහුල ාරවා න යහොන්ති, ආපත්තිවීතික්කමබහුලා වා. 

බාහුලිකාතිආදි ධම්මදායායද වුත්තං, කුසීතාතිආදි භයයභරයව. 

ධම්මපරිොයෙනාති ධම්මයදසනාය. 

සද්ධාඅ ාරස්මාතිපකතියාපිසද්ධා, පබ්බජිතාපිසද්ධායඅ ාරස්මාඅන ාරියං

පබ්බජිතා. පිවන්ති මඤ්යඤ ඝසන්ති මඤ්යඤති පිවන්ති විය ඝසන්ති විය.

අත්තමනවාචං නිච්ඡායරන්තා වචසා පිවන්ති විය, අබ්භනුයමොදන්තා මනසා

ඝසන්තිවිය. සාධුවතාතිසුන්දරංවත. සබ්රහ්මචාරීතිරස්සම්පිවට්ටතිදීඝම්පි.

රස්යස සති සාරිපුත්තස්ස උපරි යහොති, දීයඝ සති සබ්රහ්මචාරීනං. යදා

සාරිපුත්තස්ස උපරි යහොති, තදා සබ්රහ්මචාරී සාරිපුත්යතො අම්යහ අකුසලා

වුට්ඨායපත්වාති අත්යථො. යදා සබ්රහ්මචාරීනං, තදා සබ්රහ්මචාරයයො අකුසලා

වුට්ඨායපත්වාති අත්යථො. දහයරොති තරුයණො. යුවාති යයොබ්බනභායව ඨියතො. 

මණ්ඩනකජාතියකොති අලඞ්කාරකසභායවො. තත්ථ යකොචි තරුයණොපි යුවා න
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යහොති යථා අතිතරුයණො, යකොචි යුවාපි මණ්ඩනකජාතියකො න යහොති යථා 

උපසන්තසභායවො, ආලසියබයසනාදීහිවාඅභිභූයතො, ඉධපනදහයරොයචවයුවා

ච මණ්ඩනකජාතියකො ච අධිප්යපයතො, තස්මා එවමාහ. උප්පලාදීනි

යලොකසම්මතත්තා වුත්තානි. ඉතිහයතතිඑවංයත. උයභො මහානා ාතිද්යවපි

මහානා ා, ද්යවපි හි එයත අග් සාවකා ‘‘මහානා ා’’ති වුච්චන්ති. තත්රායං

වචනත්යථො, ඡන්දාදීහි න  ච්ඡන්තීති නා ා, යතන යතන මග්ය න පහීයන

කියලයසනආ ච්ඡන්තීති නා ා, නානප්පකාරකංආගුංනකයරොන්තීති නා ා, 

අයයමත්ථ සඞ්යෙයපො. විත්ථායරො පන මහානිද්යදයස (මහානි. 80) 

වුත්තනයයයනවයවදිතබ්යබො.අපිච– 

‘‘ආගුං නකයරොතිකිඤ්චියලොයක, 

සබ්බසංයයොය විසජ්ජබන්ධනානි; 

සබ්බත්ථනසජ්ජතීවිමුත්යතො, 

නාය ොතාදිපවුච්චයතතථත්තා’’ති.(සු.නි.527; මහානි. 80); 

එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. මහන්තා නා ා මහානා ා, අඤ්යඤහි

ඛීණාසවනාය හි පුජ්ජතරා ච පාසංසතරා චාති අත්යථො. අඤ්ඤමඤ්ඤස්සාති

අඤ්යඤොඅඤ්ඤස්ස. සමනුයමොදිංසූතිසමංඅනුයමොදිංසු.තත්ථඉමායඋපමාය

මහායමොග් ල්ලායනො අනුයමොදි, පටිභාතුතංආවුයසොතිධම්මයසනාපති.යතන

වුත්තං‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤස්සසුභාසිතං සමනුයමොදිංසූ’’ති. 

සම්මුතිපරමත්ථයදසනාකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

අනඞ් ණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ආකඞ්ය ෙයසුත්තවණ්ණනා 

64. එවං යම සුතන්ති ආකඞ්යෙයයසුත්තං. තත්ථ සම්පන්නසීලාති තිවිධං

සම්පන්නංපරිපුණ්ණසමඞ්ගිමධුරවයසන. තත්ථ– 

‘‘සම්පන්නංසාලියකදාරං, සුවාභුඤ්ජන්තියකොසිය; 

පටියවයදමියතබ්රහ්යම, නනංවායරතුමුස්සයහ’’ති.(ජා. 1.14.1); 

ඉදං පරිපුණ්ණසම්පන්නං නාම. ‘‘ඉමිනා පාතියමොක්ෙසංවයරන උයපයතො

යහොති සමුයපයතො උපා යතො සමුපා යතො උපපන්යනො සම්පන්යනො 

සමන්නා යතො’’ති(විභ.511) ඉදං සමඞ්ගිසම්පන්නං නාම.‘‘ඉමිස්සා, භන්යත, 

මහාපථවියා යහට්ඨිමතලං සම්පන්නං, යසයයථාපි ඛුද්දමධුං අයනළකං, 
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එවමස්සාද’’න්ති (පාරා. 17) ඉදං මධුරසම්පන්නං නාම. ඉධ පන

පරිපුණ්ණසම්පන්නම්පි සමඞ්ගිසම්පන්නම්පි වට්ටති. තස්මා සම්පන්නසීලාති

පරිපුණ්ණසීලා හුත්වාතිපි සීලසමඞ්ගියනො හුත්වාතිපි එවයමත්ථ අත්යථො

යවදිබ්යබො. සීලන්ති යකනට්යඨන සීලං? සීලනට්යඨන සීලං. තස්ස

විත්ථාරකථා විසුද්ධිමග්ය  වුත්තා. 

තත්ථ ‘‘පරිපුණ්ණසීලා’’ති ඉමිනා අත්යථන යෙත්තයදොසවි යමන

යෙත්තපාරිපූරී විය සීලයදොසවි යමන සීලපාරිපූරී වුත්තා යහොති. යථා හි 

යෙත්තං බීජෙණ්ඩං වප්පෙණ්ඩං උදකෙණ්ඩං ඌමසෙණ්ඩන්ති

චතුයදොසසමන්නා තංඅපරිපූරං යහොති. 

තත්ථ බීජ ණ්ඩං නාම යත්ථ අන්තරන්තරා බීජානි ෙණ්ඩානි වා පූතීනි වා

යහොන්ති, තානි යත්ථ වපන්ති, තත්ථ සස්සං න උට්යඨති, යෙත්තං ෙණ්ඩං

යහොති. වප්ප ණ්ඩං නාම යත්ථ අකුසයලො බීජානි වපන්යතො අන්තරන්තරා

නිපායතති. එවඤ්හි සබ්බත්ථ සස්සං න උට්යඨති, යෙත්තං ෙණ්ඩං යහොති. 

උදක ණ්ඩං නාම යත්ථ කත්ථචි උදකං අතිබහු වා න වා යහොති, තත්රාපි හි

සස්සානි න උට්යඨන්ති, යෙත්තං ෙණ්ඩං යහොති. ඌස ණ්ඩං නාම යත්ථ

කස්සයකො කිස්මිඤ්චි පයදයස නඞ් යලන භූමිං චත්තායරො පඤ්ච වායර

කසන්යතොඅති ම්භීරං කයරොති, තයතොඌමසංඋප්පජ්ජති, තත්රාපිහිසස්සංන

උට්යඨති, යෙත්තංෙණ්ඩංයහොති, තාදිසඤ්චයෙත්තංනමහප්ඵලංයහොතින

මහානිසංසං, තත්රාපි හි බහුම්පි වපිත්වා අප්පං ලභති. ඉයමසං පන චතුන්නං

යදොසානං වි මා යෙත්තං පරිපුණ්ණං යහොති. තාදිසඤ්ච යෙත්තං මහප්ඵලං

යහොති මහානිසංසං. එවයමව ෙණ්ඩං ඡිද්දං සබලං කම්මාසන්ති 

චතුයදොසසමන්නා තං සීලං අපරිපූරං යහොති. තාදිසඤ්ච සීලං න මහප්ඵලං

යහොති, න මහානිසංසං. ඉයමසං පන චතුන්නං යදොසානං වි මා සීලයෙත්තං

පරිපුණ්ණංයහොති, තාදිසඤ්ච සීලංමහප්ඵලංයහොතිමහානිසංසං. 

‘‘සීලසමඞ්ගියනො’’තිඉමිනාපනත්යථනසීයලනසමඞ්ගිභූතාසයමොධානං  තා

සමන්නා තාහුත්වාවිහරථාතිඉදයමවවුත්තංයහොති.තත්ථද්වීහිකාරයණහි 

සම්පන්නසීලතායහොතිසීලවිපත්තියාචආදීනවදස්සයනනසීලසම්පත්තියා ච

ආනිසංසදස්සයනන.තදුභයම්පි විසුද්ධිමග්ය  විත්ථාරිතං. 

තත්ථ‘‘සම්පන්නසීලා’’තිඑත්තාවතාකිරභ වා චතුපාරිසුද්ධිසීලංඋද්දිසිත්වා

‘‘පාතියමොක්ෙසංවරසංවුතා’’ති ඉමිනා තත්ථ යජට්ඨකසීලං විත්ථායරත්වා

දස්යසසීති දීපවිහාරවාසී සුමනත්යථයරො ආහ. අන්යතවාසියකො පනස්ස 

යතපිටකචූළනා ත්යථයරො ආහ – උභයත්ථාපි පාතියමොක්ෙසංවයරො භ වතා

වුත්යතො, පාතියමොක්ෙසංවයරොයයව හි සීලං. ඉතරානි පන තීණි සීලන්ති
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වුත්තට්ඨානංනාම අත්ථීති අනනුජානන්යතො වත්වාආහ – ‘‘ඉන්ද්රියසංවයරො

නාම ඡද්වාරරක්ොමත්තකයමව, ආජීවපාරිසුද්ධි ධම්යමන සයමන 

පච්චයුප්පත්තිමත්තකං, පච්චයනිස්සිතං පටිලද්ධපච්චයය ඉදමත්ථන්ති 

පච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජනමත්තකං. නිප්පරියායයන පාතියමොක්ෙසංවයරොව

සීලං.යස්ස යසොභින්යනො, අයංඡින්නසීයසොවියපුරියසොහත්ථපායදයසසානි

රක්ඛිස්සතීතින වත්තබ්යබො. යස්සපනයසො අයරොය ො, අයං අච්ඡින්නසීයසො

විය පුරියසො ජීවිතං යසසානි පුන පාකතිකානි කත්වා රක්ඛිතුං සක්යකොති.

තස්මා ‘සම්පන්නසීලා’ති ඉමිනා පාතියමොක්ෙසංවරං උද්දිසිත්වා

‘සම්පන්නපාතියමොක්ො’ති තස්යසව යවවචනං වත්වා තං විත්ථායරත්වා

දස්යසන්යතො‘පාතියමොක්ෙසංවරසංවුතා’තිආදිමාහා’’ති. 

තත්ථ පාතියමොක් සංවරසංවුතාති පාතියමොක්ෙසංවයරන සමන්නා තා. 

ආචාරය ොචරසම්පන්නාති ආචායරන ච ය ොචයරන ච සම්පන්නා. 

අණුමත්යතසූති අප්පමත්තයකසු. වජ්යජසූති අකුසලධම්යමසු. භෙදස්සාවීති

භයදස්සියනො. සමාදාොති සම්මා ආදියිත්වා. සික් ථ සික් ාපයදසූති

සික්ොපයදසු තං තං සික්ොපදං සමාදියිත්වා සික්ෙථ. අපිච සමාදාෙ සික් ථ 

සික් ාපයදසූති යංකිඤ්චි සික්ොයකොට්ඨායසසු සික්ඛිතබ්බං කායිකං 

වාචසිකඤ්ච, තං සබ්බං සමාදාය සික්ෙථාති අයයමත්ථ සඞ්යෙයපො, 

විත්ථාරයතො පන සබ්බායනතානි පාතියමොක්ෙසංවරාදීනි පදානි විසුද්ධිමග්ය  

වුත්තානි. 

65. ආකඞ්ය ෙය යචතිඉදංකස්මා ආරද්ධං? සීලානිසංසදස්සනත්ථං. සයචපි

අචිරපබ්බජිතානංවාදුප්පඤ්ඤානං වාඑවමස්ස‘‘භ වාසීලංපූයරථාතිවදති, 

යකො නු යෙො සීලපූරයණ ආනිසංයසො, යකො වියසයසො, කා වඩ්ඪී’’ති? යතසං

සත්තරස ආනිසංයස දස්යසතුං එවමාහ. අප්යපව නාම එතං සබ්රහ්මචාරීනං

පියමනාපතාදිආසවක්ෙයපරියයොසානං ආනිසංසං සුත්වාපි සීලං 

පරිපූයරයයන්ති. විසකණ්ටකවාණියජො විය. විසකණ්ටකවාණියජො නාම

ගුළවාණියජොවුච්චති. 

යසොකිරගුළඵාණිතෙණ්ඩසක්ෙරාදීනිසකයටනාදාය පච්චන්ත ාමං  න්ත්වා

‘‘විසකණ්ටකං ණ්හථ, විසකණ්ටකං ණ්හථා’’තිඋග්යඝොයසසි.තංසුත්වා 

 ාමිකා ‘‘විසං නාම කක්ෙළං, යයො නං ොදති, යසො මරති, කණ්ටකම්පි

විජ්ඣිත්වා මායරති, උයභොයපයත කක්ෙළා, යකො එත්ථ ආනිසංයසො’’ති

ය හද්වාරානි ථයකසුං, දාරයක ච පලායපසුං. තං දිස්වා වාණියජො 

‘‘අයවොහාරකුසලා ඉයම  ාමිකා, හන්ද යන උපායයන  ණ්හායපමී’’ති

‘‘අතිමධුරං ණ්හථ, අතිසාදුං ණ්හථ, ගුළංඵාණිතංසක්ෙරං සමග්ඝංලබ්භති, 
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කූටමාසකකූටකහාපණාදීහිපි ලබ්භතී’’ති උග්යඝොයසසි. තං සුත්වා  ාමිකා

හට්ඨතුට්ඨා ආ න්ත්වා බහුම්පි මූලං දත්වා  යහසුං. තත්ථ වාණිජස්ස 

‘‘විසකණ්ටකං  ණ්හථා’’ති උග්යඝොසනං විය භ වයතො ‘‘සම්පන්නසීලා, 

භික්ෙයව, විහරථ…යප.… සමාදාය සික්ෙථ සික්ොපයදසූ’’ති වචනං.

‘‘උයභොයපයතකක්ෙළා, යකොඑත්ථ ආනිසංයසො’’ති ාමිකානංචින්තනංවිය

භ වා‘‘සම්පන්නසීලාවිහරථා’’තිආහ, ‘‘සීලඤ්ච නායමතංකක්ෙළංඵරුසං

ඛිඩ්ඩාදිපච්චනීකං, යකො නු යෙො සම්පන්නසීලානං ආනිසංයසො’’ති භික්ඛූනං

චින්තනං. අථ තස්ස වාණිජස්ස ‘‘අතිමධුරං  ණ්හථා’’තිආදිවචනං විය 

භ වයතො පියමනාපතාදිආසවක්ෙයපරියයොසානං

සත්තරසආනිසංසප්පකාසනත්ථං ‘‘ආකඞ්යෙයයයච’’තිආදිවචනංයවදිතබ්බං. 

තත්ථ ආකඞ්ය ෙයයචතියදිආකඞ්යෙයය යදිඉච්යඡයය. පියෙොචඅස්සන්ති

පියචක්ඛූහි සම්පස්සිතබ්යබො, සියනහුප්පත්තියා පදට්ඨානභූයතො භයවයයන්ති

වුත්තං යහොති. මනායපොති යතසං මනවඩ්ඪනයකො, යතසං වා මයනන

පත්තබ්යබො, යමත්තචිත්යතන ඵරිතබ්යබොති වුත්තං යහොති.  රූති යතසං 

 රුට්ඨානියයොපාසාණච්ඡත්තසදියසො. භාවනීයෙොති‘‘අද්ධා අයමායස්මාජානං

ජානාති පස්සං පස්සතී’’ති එවං සම්භාවනීයයො. සීයලස්යවවස්ස පරිපූරකාරීති

චතුපාරිසුද්ධිසීයලසුයයව පරිපූරකාරී අස්ස, අනූයනන පරිපූරිතාකායරන

සමන්නා යතො භයවයයාති වුත්තං යහොති. අජ්ඣත්තං

යචයතොසමථමනුයුත්යතොති අත්තයනො චිත්තසමයථ යුත්යතො, එත්ථ හි

අජ්ඣත්තන්ති වා අත්තයනොති වා එතං එකත්ථං, බයඤ්ජනයමව නානං. 

භුම්මත්යථ පයනතං සමථන්ති උපයයො වචනං. අනූති ඉමිනා උපසග්ය න

යයොය  සිද්ධං. අනිරාකතජ්ඣායනොති බහි අනීහටජ්ඣායනො, 

අවිනාසිතජ්ඣායනොවා, නීහරණවිනාසත්ථඤ්හිඉදංනිරාකරණංනාම.ථම්භං

නිරංකත්වානිවාතවුත්තීතිආදීසු චස්සපයයොය ොදට්ඨබ්යබො. 

විපස්සනාෙ සමන්නා යතොති සත්තවිධාය අනුපස්සනාය යුත්යතො, සත්තවිධා 

අනුපස්සනා නාම අනිච්චානුපස්සනා දුක්ොනුපස්සනා අනත්තානුපස්සනා

නිබ්බිදානුපස්සනා විරා ානුපස්සනා නියරොධානුපස්සනා

පටිනිස්සග් ානුපස්සනාති. තා විසුද්ධිමග්ය  විත්ථාරිතා. බූ්රයහතා 

සුඤ්ඤා ාරානන්තිවඩ්යඪතා සුඤ්ඤා ාරානං, එත්ථච සමථවිපස්සනාවයසන

කම්මට්ඨානං යහත්වාරත්තින්දිවංසුඤ්ඤා ාරංපවිසිත්වා නිසීදමායනොභික්ඛු

‘‘බූ්රයහතා සුඤ්ඤා ාරාන’’න්ති යවදිතබ්යබො. එකභූමකාදිපාසායද 

කුරුමායනොපිපනයනවසුඤ්ඤා ාරානංබූ්රයහතාතිදට්ඨබ්යබොති. 
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එත්තාවතා ච යථා තණ්හාවිචරිතයදසනා පඨමං තණ්හාවයසන ආරද්ධාපි 

තණ්හාපදට්ඨානත්තා මානදිට්ඨීනං මානදිට්ඨියයො ඔසරිත්වා කයමන

පපඤ්චත්තයයදසනා ජාතා, එවමයං යදසනා පඨමං අධිසීලසික්ොවයසන

ආරද්ධාපි සීලපදට්ඨානත්තා සමථවිපස්සනානං සමථවිපස්සනායයො ඔසරිත්වා

කයමනසික්ෙත්තයයදසනාජාතාති යවදිතබ්බා. 

එත්ථ හි ‘‘සීයලස්යවවස්ස පරිපූරකාරී’’ති එත්තාවතා අධිසීලසික්ො වුත්තා.

‘‘අජ්ඣත්තං යචයතොසමථමනුයුත්යතො අනිරාකතජ්ඣායනො’’ති එත්තාවතා

අධිචිත්තසික්ො, ‘‘විපස්සනාය සමන්නා යතො’’ති එත්තාවතා

අධිපඤ්ඤාසික්ො, ‘‘බූ්රයහතා සුඤ්ඤා ාරාන’’න්ති ඉමිනා පන සමථවයසන 

සුඤ්ඤා ාරවඩ්ඪයන අධිචිත්තසික්ො, විපස්සනාවයසන අධිපඤ්ඤාසික්ොති

එවං ද්යවපි සික්ො සඞ් යහත්වා වුත්තා. එත්ථ ච ‘‘අජ්ඣත්තං

යචයතොසමථමනුයුත්යතො අනිරාකතජ්ඣායනො’’ති ඉයමහි පයදහි

සීලානුරක්ඛිකාඑවචිත්යතකග් තාකථිතා. ‘‘විපස්සනායා’’තිඉමිනාපයදන

සීලානුරක්ඛියකොසඞ්ොරපරිග් යහො. 

කථං චිත්යතකග් තා සීලමනුරක්ෙති? යස්ස හි චිත්යතකග් තා නත්ථි, යසො

බයාධිම්හි උප්පන්යන විහඤ්ඤති, යසො බයාධිවිහයතො වික්ඛිත්තචිත්යතො සීලං

විනායසත්වාපිබයාධිවූපසමංකත්තායහොති.යස්සපන චිත්යතකග් තාඅත්ථි, 

යසො තං බයාධිදුක්ෙං වික්ෙම්යභත්වා සමාපත්තිං සමාපජ්ජති, 

සමාපන්නක්ෙයණ දුක්ෙං දූරාපකතං යහොති, බලවතරසුෙමුප්පජ්ජති. එවං 

චිත්යතකග් තාසීලංඅනුරක්ෙති. 

කථං සඞ්ොරපරිග් යහො සීලමනුරක්ෙති? යස්ස හි සඞ්ොරපරිග් යහො නත්ථි, 

තස්ස‘‘මමරූපංමමවිඤ්ඤාණ’’න්තිඅත්තභායවබලවමමත්තංයහොති, යසො 

තථාරූයපසු දුබ්භික්ෙබයාධිභයාදීසු සම්පත්යතසු සීලං විනායසත්වාපි

අත්තභාවං යපොයසතා යහොති. යස්ස පන සඞ්ොරපරිග් යහො අත්ථි, තස්ස

අත්තභායව බලවමමත්තං වා සියනයහො වා න යහොති, යසො තථාරූයපසු

දුබ්භික්ෙබයාධිභයාදීසු සම්පත්යතසු සයචපිස්ස අන්තානි බහි නික්ෙමන්ති, 

සයචපි උස්සුස්සතිවිසුස්සති, ෙණ්ඩාෙණ්ඩියකොවායහොතිසතධාපිසහස්සධාපි, 

යනවසීලංවිනායසත්වාඅත්තභාවංයපොයසතා යහොති.එවංසඞ්ොරපරිග් යහො

සීලමනුරක්ෙති.‘‘බූ්රයහතාසුඤ්ඤා ාරාන’’න්තිඉමිනා පනතස්යසවඋභයස්ස

බූ්රහනාවඩ්ඪනාසාතච්චකිරියාදස්සිතා. 

එවංභ වායස්මා‘‘සබ්රහ්මචාරීනංපියයොචස්සංමනායපොච රුච භාවනීයයො

චා’’තිඉයමචත්තායරොධම්යමආකඞ්ෙන්යතනනත්ථඤ්ඤංකිඤ්චිකාතබ්බං, 
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අඤ්ඤදත්ථු සීලාදිගුණසමන්නා යතන භවිතබ්බං, ඉදියසො හි සබ්රහ්මචාරීනං

පියයොයහොති මනායපො රුභාවනීයයො.වුත්තම්පියහතං– 

‘‘සීලදස්සනසම්පන්නං, ධම්මට්ඨං සච්චවාදිනං; 

අත්තයනොකම්මකුබ්බානං, තංජයනොකුරුයතපිය’’න්ති.(ධ.ප. 217); 

තස්මා ‘‘ආකඞ්යෙයය යච, භික්ෙයව, භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං පියයො චස්සං

මනායපො ච  රු ච භාවනීයයො චාති සීයලස්යවවස්ස පරිපූරකාරී…යප.… 

සුඤ්ඤා ාරාන’’න්ති වත්වා ඉදානි යස්මා පච්චයලාභාදිං පත්ථයන්යතනාපි

ඉදයමව කරණීයං, න අඤ්ඤං කිඤ්චි, තස්මා ‘‘ආකඞ්යෙයය යච, භික්ෙයව, 

භික්ඛු ලාභී අස්ස’’න්තිආදිමාහ. න යචත්ථ භ වා ලාභනිමිත්තං

සීලාදිපරිපූරණංකයථතීති යවදිතබ්යබො.භ වාහිඝායසසනං ඡින්නකයථොන

වාචං පයුත්තං භයණති, එවං සාවයක ඔවදති, යසො කථං ලාභනිමිත්තං

සීලාදිපරිපූරණං කයථස්සති, පුග් ලජ්ඣාසයවයසන පයනතං වුත්තං.

යයසඤ්හි එවං අජ්ඣාසයයො භයවයය ‘‘සයච මයං චතූහි පච්චයයහි න

කිලයමයයාම, සීලාදිංපූයරතුංසක්කුයණයයාමා’’ති, යතසංඅජ්ඣාසයවයසන 

භ වාඑවමාහ.අපිචරසානිසංයසොඑසසීලස්ස, යදිදංචත්තායරොපච්චයානාම.

තථාහි පණ්ඩිතමනුස්සා යකොට්ඨාදීසුඨපිතංනීහරිත්වා පුත්තාදීනම්පි අදත්වා

අත්තනාපි අපරිභුඤ්ජිත්වා සීලවන්තානං යදන්තීති සීලස්ස

සරසානිසංසදස්සනත්ථංයපතං වුත්තං. 

තතියවායර යෙසාහන්ති යයසං අහං. යතසං යත කාරාති යතසං යදවානං වා

මනුස්සානංවායතමයිකතා පච්චයදානකාරා.යදවාපිහිසීලාදිගුණයුත්තානං

පච්චයය යදන්ති, න යකවලං මනුස්සායයව, සක්යකො විය ආයස්මයතො

මහාකස්සපස්ස. මහප්ඵලා මහානිසංසාති උභයයමතං අත්ථයතො එකං, 

බයඤ්ජනයමවනානං.මහන්තංවායලොකියසුෙං ඵලන්තීති මහප්ඵලා. මහයතො 

යලොකුත්තරසුෙස්ස ච පච්චයා යහොන්තීති මහානිසංසා. සීලාදිගුණයුත්තස්සහි

කටච්ඡුභික්ොපි පඤ්චරතනමත්තාය භූමියා පණ්ණසාලාපි කත්වා දින්නා

අයනකානි කප්පසහස්සානි දුග් තිවිනිපාතයතො රක්ෙති, පරියයොසායන ච 

අමතායපරිනිබ්බානධාතුයාපච්චයයොයහොති. ‘‘ඛීයරොදනංඅහමදාසි’’න්තිආදීනි

(වි.ව.413) යචත්ථවත්ථූනි, සකලයමවවා යපතවත්ථුවිමානවත්ථු චසාධකං. 

තස්මාපච්චයදායයකහිඅත්තනිකතානංකාරානංමහප්ඵලතංඉච්ඡන්යතනාපි 

සීලාදිගුණයුත්යතයනවභවිතබ්බන්තිදස්යසති. 

චතුත්ථවායර ඤාතීතිසස්සුසසුරපක්ඛිකා. සායලොහිතාති එකයලොහිතසම්බද්ධා

පීතිපිතාමහාදයයො. යපතාතියපච්චභාවං තා. කාලඞ්කතාතිමතා. යතසංතන්ති

යතසං තං මයි පසන්නචිත්තතං වා පසන්යනන චිත්යතන අනුස්සරණං වා.
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පටුන 

යස්ස හි භික්ඛුයනො කාලඞ්කයතො පිතා වා මාතා වා ‘‘අම්හාකං ඤාතයකො

යථයරො සීලවා කලයාණධම්යමො’’ති පසන්නචිත්යතො හුත්වා තං භික්ඛුං

අනුස්සරති, තස්ස යසො චිත්තප්පසායදොපි තං අනුස්සරණමත්තම්පි මහප්ඵලං

මහානිසංසයමව යහොති, අයනකානි කප්පසතසහස්සානි දුග් තියතො වායරතුං

අන්යතච අමතං පායපතුංසමත්ථයමවයහොති. වුත්තඤ්යහතංභ වතා ‘‘යය

යත, භික්ෙයව, භික්ඛූ සීලසම්පන්නා සමාධිසම්පන්නා පඤ්ඤා, විමුත්ති, 

විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නා, දස්සනංපාහං, භික්ෙයව, යතසං භික්ඛූනං

බහුකාරං වදාමි. සවනං, අනුස්සතිං, අනුපබ්බජ්ජං, උපසඞ්කමනං, 

පයිරුපාසනංපාහං, භික්ෙයව, යතසංභික්ඛූනංබහුකාරංවදාමී’’ති(ඉතිවු.104). 

තස්මා ඤාතිසායලොහිතානං අත්තනි චිත්තප්පසාදස්ස අනුස්සතියා ච

මහප්ඵලතංඉච්ඡන්යතනාපි සීලාදිගුණයුත්යතයනව, භවිතබ්බන්තිදස්යසති. 

66. පඤ්චමවායර අරතිරතිසයහොඅස්සන්ති අරතියාරතියාචසයහොඅභිභවිතා

අජ්යඣොත්ථරිතා භයවයයං. එත්ථ ච අරතීති අධිකුසයලසු ධම්යමසු

පන්තයසනාසයනසු ච උක්කණ්ඨා. රතීති පඤ්චකාමගුණරති. න ච මං අරති 

සයහෙයාති මඤ්ච අරති න අභිභයවයය න මද්යදයය න අජ්යඣොත්ථයරයය. 

උප්පන්නන්තිජාතංනිබ්බත්තං.සීලාදිගුණයුත්යතොහිඅරතිඤ්ච රතිඤ්චසහති

අජ්යඣොත්ථරති මද්දිත්වා තිට්ඨති. තස්මා ඊදිසං අත්තානං ඉච්ඡන්යතනාපි

සීලාදිගුණයුත්යතයනවභවිතබ්බන්තිදස්යසති. 

ඡට්ඨවායර භෙං චිත්තුත්රායසොපිආරම්මණම්පි. යභරවං ආරම්මණයමව.යසසං 

පඤ්චමවායර වුත්තනයයමව. සීලාදිගුණයුත්යතො හි භයයභරවං සහති

අජ්යඣොත්ථරති මද්දිත්වාතිට්ඨතිඅරියයකොටියවාසීමහාදත්තත්යථයරොවිය. 

යථයරො කිර මග් ං පටිපන්යනො අඤ්ඤතරං පාසාදිකං අරඤ්ඤං දිස්වා 

‘‘ඉයධවජ්ජසමණධම්මංකත්වා මිස්සාමී’’තිමග් ාඔක්කම්මඅඤ්ඤතරස්මිං 

රුක්ෙමූයල සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤයපත්වා පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා නිසීදි.

රුක්ෙයදවතාය දාරකා යථරස්ස සීලයතයජන සකභායවන සණ්ඨාතුං

අසක්යකොන්තා විස්සරමකංසු. යදවතාපි රුක්ෙං චායලසි. යථයරො අචයලොව

නිසීදි. සා යදවතා ධූමායි, පජ්ජලි, යනව සක්ඛි යථරං චායලතුං, තයතො

උපාසකවණ්යණනා න්ත්වා වන්දිත්වා අට්ඨාසි. ‘‘යකො එයසො’’ති වුත්තා

‘‘අහං, භන්යත, එතස්මිං රුක්යෙ අධිවත්ථා යදවතා’’ති අයවොච. ත්වං එයත

විකායර අකාසීති. ආම භන්යතති. කස්මාති ච වුත්තා ආහ – ‘‘තුම්හාකං, 

භන්යත, සීලයතයජන දාරකා සකභායවන සණ්ඨාතුං අසක්යකොන්තා

විස්සරමකංසු, සාහංතුම්යහපලායපතුංඑවමකාසි’’න්ති.යථයරොආහ– ‘‘අථ 

කස්මා ඉධ, භන්යත, මා වසථ, මය්හං අඵාසූති පටිකච්යචවනාවචාසි. ඉදානි
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පන මා කිඤ්චි අවච, අරියයකොටියමහාදත්යතො අමනුස්සභයයන  යතොති

වචනයතොලජ්ජාමි, යතනාහංඉයධව වසිස්සං, ත්වංපනඅජ්යජකදිවසංයත්ථ

කත්ථචි වසාහී’’ති. එවං සීලාදිගුණයුත්යතො භයයභරවසයහො යහොති. තස්මා

ඊදිසමත්තානංඉච්ඡන්යතනාපිසීලාදිගුණයුත්යතයනව භවිතබ්බන්තිදස්යසති. 

සත්තමවායර ආභියචතසිකානන්ති අභියචයතොති අභික්කන්තං විසුද්ධචිත්තං

වුච්චති, අධිචිත්තං වා, අභියචතසි ජාතානි ආභියචතසිකානි, අභියචයතො

සන්නිස්සිතානීති වාආභියචතසිකානි. දිට්ඨධම්මසු විහාරානන්ති දිට්ඨධම්යම

සුෙවිහාරානං. දිට්ඨධම්යමොති පච්චක්යෙො අත්තභායවො වුච්චති, තත්ථ 

සුෙවිහාරභූතානන්ති අත්යථො, රූපාවචරජ්ඣානානයමතං අධිවචනං. තානි හි

අප්යපත්වා නිසින්නා ඣායියනො ඉමස්මිංයයව අත්තභායව අසංකිලිට්ඨං

යනක්ෙම්මසුෙං වින්දන්ති, තස්මා ‘‘දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරානී’’ති වුච්චන්ති. 

නිකාමලාභීති නිකායමන ලාභී අත්තයනො ඉච්ඡාවයසන ලාභී, 

ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ෙයණ සමාපජ්ජිතුං සමත්යථොති වුත්තං යහොති. අකිච්ෙලාභීති

සුයෙයනව පච්චනීකධම්යම වික්ෙම්යභත්වා සමාපජ්ජිතුං සමත්යථොති වුත්තං

යහොති. අකසිරලාභීතිඅකසිරානං විපුලානංලාභී, යථාපරිච්යඡයදයයවවුට්ඨාතුං

සමත්යථොති වුත්තං යහොති. එකච්යචො හි ලාභීයයවයහොති, නපනසක්යකොති

ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ෙයණ සමාපජ්ජිතුං. එකච්යචො සක්යකොති තථා සමාපජ්ජිතුං, 

පාරිබන්ධියක පන කිච්යඡන වික්ෙම්යභති. එකච්යචො තථා සමාපජ්ජති, 

පාරිබන්ධියකචඅකිච්යඡයනවවික්ෙම්යභති, නසක්යකොතිනාළිකායන්තං විය

යථාපරිච්යඡයදයයවචවුට්ඨාතුං.යයොපනඉමංතිවිධම්පිසම්පදංඉච්ඡති, යසොපි 

සීයලස්යවවස්සපරිපූරකාරීති. 

එවංඅභිඤ්ඤාපාදයකඣායනවුත්යතකිඤ්චාපිඅභිඤ්ඤානංවායරොආ යතො, 

අථ යෙො නං භ වා අග් යහත්වාව යස්මා න යකවලං

අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානානි ච අභිඤ්ඤායයොයයව චසීලානං ආනිසංයසො, අපිච

යෙො චත්තාරි ආරුප්පඣානානිපි තයයො ච යහට්ඨිමා අරියමග් ා, තස්මා තං

සබ්බං පරියාදියිත්වා දස්යසතුං ආකඞ්ය ෙය යච…යප.… යෙ යත සන්තාති 

එවමාදිමාහ. 

තත්ථ සන්තාති අඞ් සන්තතාය යචව ආරම්මණසන්තතාය ච. වියමොක් ාති

පච්චනීකධම්යමහි විමුත්තත්තා ආරම්මයණ ච අධිමුත්තත්තා. අතික්කම්ම 

රූයපති රූපාවචරජ්ඣායන අතික්කමිත්වා, යය යත වියමොක්ො අතික්කම්ම

රූයප සන්තාතිපදසම්බන්යධො, ඉතරථාහිඅතික්කම්මරූයපකිංකයරොතීතින

පඤ්ඤායයයයං. ආරුප්පාති ආරම්මණයතො ච විපාකයතො ච රූපවිරහිතා. 

කායෙන ඵුසිත්වාතිනාමකායයන ඵුසිත්වා පාපුණිත්වා, අධි න්ත්වාති වුත්තං
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යහොති. යසසං වුත්තානයමව. ඉදං වුත්තං යහොති ‘‘යයොපි භික්ඛු ඉයම

වියමොක්යෙඵුසිත්වාවිහරිතුකායමො, යසොපිසීයලස්යවවස්සපරිපූරකාරී’’ති. 

67. නවමවායර තිණ්ණං සංයෙොජනානන්ති 

සක්කායදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බතපරාමාසසඞ්ොතානං තිණ්ණං බන්ධනානං.

තානි හි සංයයොයජන්ති ෙන්ධ තිභවාදීහි ෙන්ධ තිභවාදයයො, කම්මං වා

ඵයලන, තස්මා සංයෙොජනානීතිවුච්චන්ති, බන්ධනානීතිඅත්යථො. පරික් ොති

පරික්ෙයයන. යසොතාපන්යනොති යසොතං ආපන්යනො. යසොයතොති ච

මග් ස්යසතං අධිවචනං. යසොතාපන්යනොති තංසමඞ්ගිපුග් ලස්ස. යථාහ

‘‘යසොයතො යසොයතොති හිදං, සාරිපුත්ත, වුච්චති. කතයමො නු යෙො, සාරිපුත්ත, 

යසොයතොති? අයයමව හි, භන්යත, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො. යසයයථිදං, 

සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධීති. යසොතාපන්යනො යසොතාපන්යනොති හිදං, 

සාරිපුත්ත, වුච්චති. කතයමො නු යෙො, සාරිපුත්ත, යසොතාපන්යනොති? යයො හි, 

භන්යත, ඉමිනා අට්ඨඞ්ගියකන මග්ය න සමන්නා යතො, අයං වුච්චති

යසොතාපන්යනො, යයොයං ආයස්මා එවංනායමො එවංය ොත්යතො’’ති. ඉධ පන

මග්ය න ඵලස්ස නාමං දින්නං, තස්මා ඵලට්යඨො ‘‘යසොතාපන්යනො’’ති

යවදිතබ්යබො. අවිනිපාතධම්යමොති විනිපායතතීතිවිනිපායතො, නාස්සවිනිපායතො

ධම්යමොති අවිනිපාතධම්යමො, න අත්තානං අපායය විනිපාතසභායවොති වුත්තං

යහොති. කස්මා? යය ධම්මා අපාය මනියා, යතසං පහීනත්තා. සම්යබොධි පරං

අයනං  ති අස්සාති සම්යබොධිපරාෙයණො, උපරිමග් ත්තයං අවස්සං

සම්පාපයකොති අත්යථො. කස්මා? පටිලද්ධපඨමමග් ත්තා. සීයලස්යවවාති

ඊදියසොයහොතුකායමොපි සීයලස්යවවස්සපරිපූරණාරීති. 

දසමවායර පඨමමග්ය න පරික්ඛීණානිපි තීණි සංයයොජනානි

සකදා ාමිමග් ස්ස වණ්ණභණනත්ථං වුත්තානි. රා යදොසයමොහානං

තනුත්තාති එයතසං තනුභායවන, තනුත්තකරයණනාති වුත්තං යහොති. තත්ථ

ද්වීහිකාරයණහිතනුත්තංයවදිතබ්බංඅධිච්චුප්පත්තියාච පරියුට්ඨානමන්දතාය

ච. සකදා ාමිස්ස හි වට්ටානුසාරිමහාජනස්යසව කියලසා අභිණ්හං න 

උප්පජ්ජන්ති, කදාචි කරහචි උප්පජ්ජන්ති විරළාකාරා හුත්වා, විරළවාපියත

යෙත්යත අඞ්කුරාවිය.උප්පජ්ජමානාපිචවට්ටානුසාරිමහාජනස්යසවමද්දන්තා

ඵරන්තා ඡායදන්තා අන්ධකාරං කයරොන්තා න උප්පජ්ජන්ති, මන්දමන්දා

උප්පජ්ජන්ති තනුකාකාරාහුත්වා, අබ්භපටලමිවමක්ඛිකාපත්තමිවච. 

තත්ථ යකචි යථරා භණන්ති ‘‘සකදා ාමිස්ස කියලසා කිඤ්චාපි චියරන 

උප්පජ්ජන්ති, බහලාව උප්පජ්ජන්ති, තථා හිස්ස පුත්තා ච ධීතයරො ච 

දිස්සන්තී’’ති, එතං පන අප්පමාණං. පුත්තධීතයරො හි
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පටුන 

අඞ් පච්චඞ් පරාමසනමත්යතනපි යහොන්තීති. ද්වීහියයව කාරයණහිස්ස

කියලසානං තනුත්තං යවදිතබ්බං අධිච්චුප්පත්තියා ච පරියුට්ඨානමන්දතාය

චාති. 

සකදා ාමීති සකිං ආ මනධම්යමො. සකියදව ඉමං යලොකං ආ න්ත්වාති

එකවාරංයයවඉමං මනුස්සයලොකංපටිසන්ධිවයසනආ න්ත්වා.යයොපිහිඉධ

සකදා ාමිමග් ංභායවත්වාඉයධව පරිනිබ්බාති, යසොපිඉධන හියතො.යයොපි

ඉධ මග් ං භායවත්වා යදයවසු උපපජ්ජිත්වා තත්යථව පරිනිබ්බාති. යයොපි

යදවයලොයක මග් ං භායවත්වා තත්යථව පරිනිබ්බාති. යයොපි යදවයලොයක

මග් ංභායවත්වාඉයධවමනුස්සයලොයකනිබ්බත්තිත්වාපරිනිබ්බාති.යයොපන 

ඉධමග් ංභායවත්වායදවයලොයකනිබ්බත්යතො, තත්ථයාවතායුකංඨත්වාපුන

ඉයධව උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බාති, අයමිධ  හියතොති යවදිතබ්යබො. 

දුක් ස්සන්තංකයරෙයන්තිවට්ටදුක්ෙස්සපරිච්යඡදං කයරයයං. සීයලස්යවවාති

ඊදියසොයහොතුකායමොපිසීයලස්යවවස්ස පරිපූරකාරීති. 

එකාදසමවායර පඤ්චන්නන්ති  ණනපරිච්යඡයදො. ඔරම්භාගිොනන්ති ඔරං

වුච්චති යහට්ඨා, යහට්ඨාභාගියානන්ති අත්යථො, කාමාවචරයලොයක

උප්පත්තිපච්චයානන්ති අධිප්පායයො. සංයෙොජනානන්ති බන්ධනානං, තානි

කාමරා බයාපාදසංයයොජයනහි සද්ධිං පුබ්යබ වුත්තසංයයොජනායනව

යවදිතබ්බානි. යස්ස හි එතානි අප්පහීනානි, යසො කිඤ්චාපි භවග්ය 

උප්පන්යනො යහොති, අථ යෙො ආයුපරික්ෙයා කාමාවචයර නිබ්බත්තතියයව, 

ගිලිතබලිසමච්ඡූපයමො ස්වායං පුග් යලො දීඝසුත්තයකන පායද 

බද්ධවිහඞ්ගූපයමො චාති යවදිතබ්යබො. පුබ්යබ වුත්තානම්පි යචත්ථ වචනං

වණ්ණභණනත්ථයමවාති යවදිතබ්බං. ඔපපාතියකොති 

යසසයයොනිපටික්යෙපවචනයමතං. තත්ථපරිනිබ්බායීතිතත්යථව බ්රහ්මයලොයක

පරිනිබ්බායී. අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකාති තයතො බ්රහ්මයලොකා

පටිසන්ධිවයසන පුන අනාවත්තිසභායවො. සීයලස්යවවාති ඊදියසො

යහොතුකායමොපිසීයලස්යවවස්සපරිපූරකාරීති. 

68. එවංඅනා ාමිමග්ය වුත්යතකිඤ්චාපිචතුත්ථමග් ස්ස වායරොආ යතො, 

අථයෙොනංභ වාඅග් යහත්වාවයස්මානයකවලාආසවක්ෙයාභිඤ්ඤාඑව

සීලානං ආනිසංයසො, අපිච යෙො යලොකියපඤ්චාභිඤ්ඤායයොපි, තස්මා තාපි

දස්යසතුං, යස්මාච ආසවක්ෙයයකථියතයදසනානිට්ඨිතායහොති, එවඤ්චසති

ඉයමසං ගුණානං අකථිතත්තා අයං කථා මුණ්ඩාභිඤ්ඤාකථා නාම භයවයය, 

තස්මා ච අභිඤ්ඤාපාරිපූරිං කත්වා දස්යසතුම්පි, යස්මා ච අනා ාමිමග්ය 

ඨිතස්ස සුයෙන ඉද්ධිවිකුප්පනා ඉජ්ඣති, සමාධිපරිබන්ධානං
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කාමරා බයාපාදානං සමූහතත්තා, අනා ාමී හි සීයලසු ච සමාධිම්හි ච

පරිපූරකාරී, තස්මා යුත්තට්ඨායනයයව යලොකියාභිඤ්ඤායයො දස්යසතුම්පි

‘‘ආකඞ්යෙයයයච…යප.…අයනකවිහිත’’න්තිඑවමාදිමාහාති අයමනුසන්ධි. 

තත්ථ ‘‘අයනකවිහිතංඉද්ධිවිධ’’න්තිආදිනානයයනආ තානං පඤ්චන්නම්පි

යලොකියාභිඤ්ඤානං පාළිවණ්ණනා සද්ධිං භාවනානයයන විසුද්ධිමග්ය  

වුත්තා. 

69. ඡට්ඨාභිඤ්ඤාය ආසවානං ොති අරහත්තමග්ය නසබ්බකියලසානංෙයා. 

අනාසවන්ති ආසවවිරහිතං. යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තින්ති එත්ථ

යචයතොවචයනන අරහත්තඵලසම්පයුත්යතොව සමාධි, පඤ්ඤාවචයනන

තංසම්පයුත්තා පඤ්ඤාව වුත්තා. තත්ථ ච සමාධි රා යතො විමුත්තත්තා 

යචයතොවිමුත්ති, පඤ්ඤා අවිජ්ජාය විමුත්තත්තා පඤ්ඤාවිමුත්තීති යවදිතබ්බා. 

වුත්තඤ්යචතංභ වතා‘‘යයොහිස්ස, භික්ෙයව, සමාධි, තදස්සසමාධින්ද්රියං.යා 

හිස්ස, භික්ෙයව, පඤ්ඤා, තදස්සපඤ්ඤින්ද්රියං.ඉතියෙො, භික්ෙයව, රා විරා ා

යචයතොවිමුත්ති, අවිජ්ජාවිරා ා පඤ්ඤාවිමුත්තී’’ති, අපියචත්ථ සමථඵලං 

යචයතොවිමුත්ති, විපස්සනාඵලං පඤ්ඤාවිමුත්තීතියවදිතබ්බා. 

දිට්යඨව ධම්යමති ඉමස්මිංයයව අත්තභායව. සෙං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාති

අත්තයනොයයවපඤ්ඤාය පච්චක්ෙං කත්වා, අපරපච්චයයනඤත්වාතිඅත්යථො. 

උපසම්පජ්ජ විහයරෙයන්ති පාපුණිත්වා සම්පායදත්වා විහයරයයං. 

සීයලස්යවවාතිඑවංසබ්බාසයවනිද්ධුනිත්වා යචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං

අධි න්තුකායමොපිසීයලස්යවවස්සපරිපූරකාරීති. 

එවං භ වා සීලානිසංසකථං යාව අරහත්තා කයථත්වා ඉදානි සබ්බම්පි තං

සීලානිසංසං සම්පිණ්යඩත්වා දස්යසන්යතො නි මනං ආහ ‘‘සම්පන්නසීලා, 

භික්ෙයව…යප.… ඉදයමතං පටිච්ච වුත්ත’’න්ති. තස්සායං සඞ්යෙපත්යථො, 

‘‘සම්පන්නසීලා, භික්ෙයව, විහරථ…යප.…සමාදායසික්ෙථසික්ොපයදසූ’’ති

ඉති යං තං මයා පුබ්යබ එවං වුත්තං, ඉදං සබ්බම්පි සම්පන්නසීයලො භික්ඛු

සබ්රහ්මචාරීනං පියයො යහොති මනායපො,  රු භාවනීයයො පච්චයානං ලාභී, 

පච්චයදායකානං මහප්ඵලකයරො, පුබ්බඤාතීනං අනුස්සරණයචතනාය

ඵලමහත්තකයරො, අරතිරතිසයහො, භයයභරවසයහො, රූපාවචරජ්ඣානානං

අරූපාවචරජ්ඣානානඤ්ච ලාභී, යහට්ඨිමානි තීණි සාමඤ්ඤඵලානි පඤ්ච 

යලොකියාභිඤ්ඤා ආසවක්ෙයඤාණන්ති ච ඉයම ච ගුයණ සයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්තා යහොති, එතං පටිච්ච ඉදං සන්ධාය වුත්තන්ති. ඉදමයවොච භ වා, 

අත්තමනායතභික්ඛුභ වයතොභාසිතංඅභිනන්දුන්ති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 
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ආකඞ්යෙයයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. වත්ථසුත්තවණ්ණනා 

70. එවං යම සුතන්ති වත්ථසුත්තං. තත්ථ යසෙයථාපි, භික් යව, වත්ථන්ති

උපමාවචනයමයවතං.උපමංකයරොන්යතොචභ වාකත්ථචිපඨමංයයව උපමං

දස්යසත්වා පච්ඡා අත්ථං දස්යසති, කත්ථචි පඨමමත්ථං දස්යසත්වා පච්ඡා

උපමං, කත්ථචි උපමාය අත්ථං පරිවායරත්වා දස්යසති, කත්ථචි අත්යථන

උපමං. 

තථායහස–‘‘යසයයථාපිස්සු, භික්ෙයව, ද්යවඅ ාරාසද්වාරා, තත්ථචක්ඛුමා

පුරියසොමජ්යඣඨියතොපස්යසයයා’’ති(ම.නි.3.261) සකලම්පි යදවදූතසුත්තං

උපමං පඨමං දස්යසත්වා පච්ඡා අත්ථං දස්යසන්යතො ආහ. ‘‘තියරොකුට්ටං 

තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං අසජ්ජමායනො  ච්ඡති, යසයයථාපි

ආකායස’’තිආදිනා (දී. නි. 1.238; පටි. ම. 1.102) පන නයයන සකලම්පි

ඉද්ධිවිධමත්ථංපඨමංදස්යසත්වාපච්ඡා උපමංදස්යසන්යතොආහ.‘‘යසයයථාපි

බ්රාහ්මණපුරියසොසාරත්ථියකොසාර යවසී’’තිආදිනාව (ම.නි.1.318) නයයන

සකලම්පිචූළසායරොපමසුත්තංඋපමායඅත්ථංපරිවායරත්වා දස්යසන්යතොආහ.

‘‘ඉධ පන, භික්ෙයව, එකච්යච කුලපුත්තා ධම්මං පරියාපුණන්ති 

සුත්තං…යප.…යසයයථාපි, භික්ෙයව, පුරියසොඅල ද්දත්ථියකො’’තිආදිනා(ම.

නි. 1.238) නයයන සකලම්පි අල ද්දසුත්තං මහාසායරොපමසුත්තන්ති

එවමාදීනිසුත්තානිඅත්යථන උපමංපරිවායරත්වාදස්යසන්යතොආහ. 

ස්වායං ඉධ පඨමං උපමං දස්යසත්වා පච්ඡා අත්ථං දස්යසති. කස්මා පයනවං

භ වා දස්යසතීති? පුග් ලජ්ඣාසයයන වා යදසනාවිලායසන වා. යය හි 

පුග් ලා පඨමං උපමං දස්යසත්වා වුච්චමානමත්ථං සුයෙන පටිවිජ්ඣන්ති, 

යතසං පඨමං උපමං දස්යසති. එස නයයො සබ්බත්ථ. යස්සා ච ධම්මධාතුයා 

සුප්පටිවිද්ධත්තා යදසනාවිලාසං පත්යතො යහොති, තස්සා සුප්පටිවිද්ධා. තස්මා

එස යදසනාවිලාසම්පත්යතො ධම්මිස්සයරො ධම්මරාජා, යසො යථා යථා ඉච්ඡති, 

තථා තථා ධම්මං යදයසතීති එවං ඉමිනා පුග් ලජ්ඣාසයයන වා

යදසනාවිලායසනවාඑවං දස්යසතීති යවදිතබ්යබො. 

තත්ථ වත්ථන්ති පකතිපරිසුද්ධං වත්ථං. සංකිලිට්ඨං මලග් හිතන්ති 

ආ න්තුයකන පංසුරජාදිනා සංකියලයසන සංකිලිට්ඨං, යසදජල්ලිකාදිනා

මයලන  හිතත්තා මලග් හිතං. රඞ් ජායතති එත්ථ රඞ් යමව රඞ් ජාතං. 

උපසංහයරෙයාති උපනායමයය. ෙදි නීලකාොති නීලකාය වා, නීලකත්ථාය

වාති වුත්තං යහොති. එවං සබ්බත්ථ. රජයකො හිනීලකත්ථාය උපසංහරන්යතො

කංසනීලපලාසනීලාදියක නීලරඞ්ය  උපසංහරති. පීතකත්ථාය
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උපසංහරන්යතො කණිකාරපුප්ඵසදියස පීතකරඞ්ය . යලොහිතකත්ථාය

උපසංහරන්යතො බන්ධුජීවකපුප්ඵසදියස යලොහිතකරඞ්ය . මඤ්ජිට්ඨකත්ථාය

උපසංහරන්යතො කණවීරපුප්ඵසදියස මන්දරත්තරඞ්ය . යතන වුත්තං ‘‘යදි

නීලකාය…යප.…යදිමඤ්ජිට්ඨකායා’’ති. 

දුරත්තවණ්ණයමවස්සාති දුට්ඨු රඤ්ජිතවණ්ණයමව අස්ස. 

අපරිසුද්ධවණ්ණයමවස්සාති නීලවණ්යණොපිස්ස පරිසුද්යධො න භයවයය, 

යසසවණ්යණොපි. තාදිසඤ්හි වත්ථං නීලකුම්භියා පක්ඛිත්තම්පි සුනීලං න

යහොති, යසසකුම්භීසු පක්ඛිත්තම්පි පීතකාදිවණ්ණං න යහොති, මිලාතනීල

කුරණ්ඩ-කණිකාර-බන්ධුජීවක-කණවීරපුප්ඵවණ්ණයමව යහොති. තං කිස්ස

යහතූතිතං වත්ථංකිස්ස යහතුකිංකාරණා ඊදිසං යහොති, තස්මිං වා වත්යථ

රඞ් ජාතං කිස්ස යහතු ඊදිසං දුරත්තවණ්ණං අපරිසුද්ධවණ්ණං යහොතීති? 

යස්මා පනස්ස වත්ථස්ස සංකිලිට්ඨභායවොයයයවත්ථ කාරණං, න අඤ්ඤං

කිඤ්චි, තස්මා‘‘අපරිසුද්ධත්තා, භික්ෙයව, වත්ථස්සා’’තිආහ. 

එවයමව ය ොති උපමාසම්පටිපාදනං. චිත්යත සංකිලිට්යඨති චිත්තම්හි

සංකිලිට්ඨම්හි. කස්මා පන භ වා සංකිලිට්ඨවත්යථන ඔපම්මං අකාසීති යච, 

වායාමමහප්ඵලදස්සනත්ථං. යථා හි ආ න්තුයකහිමයලහිසංකිලිට්ඨං වත්ථං

පකතියා පණ්ඩරත්තා පුන යධොවීයමානං පණ්ඩරං යහොති, න තත්ථ

ජාතිකාළයක විය එළකයලොයම වායායමො නිප්ඵයලො යහොති, එවං චිත්තම්පි 

ආ න්තුයකහි කියලයසහි සංකිලිට්ඨං. පකතියා පන තං සකයලපි

පටිසන්ධිභවඞ් වායර පණ්ඩරයමව.යථාහ–‘‘පභස්සරමිදං, භික්ෙයව, චිත්තං, 

තඤ්ච යෙො ආ න්තුයකහිඋපක්කියලයසහිඋපක්කිලිට්ඨ’’න්ති(අ.නි.1.51). 

තංවියසොධීයමානං සක්කාපභස්සරතරංකාතුං, නතත්ථවායායමොනිප්ඵයලොති

එවං වායාමමහප්ඵලදස්සනත්ථං සංකිලිට්ඨවත්යථන ඔපම්මං අකාසීති

යවදිතබ්යබො. 

දුග් තිපාටිකඞ් ාතිඊදියසචිත්යත දුග් තිපාටිකඞ්ඛිතබ්බා, දුග් තිංඑවඑස

පාපුණිස්සති, නාඤ්ඤන්ති එවං දුග් ති ඉච්ඡිතබ්බා, අවස්සං භාවීති වුත්තං

යහොති. සා චායං දුග් ති නාම පටිපත්තිදුග් ති,  තිදුග් තීති දුවිධා යහොති.

පටිපත්තිදුග් තිපි අ ාරියපටිපත්තිදුග් ති, අන ාරියපටිපත්තිදුග් තීති දුවිධා

යහොති. 

අ ාරියයොහිසංකිලිට්ඨචිත්යතොපාණම්පි හනති, අදින්නම්පිආදියති, සකයලපි

දස අකුසලකම්මපයථ පූයරති, අයමස්ස අ ාරිෙපටිපත්තිදුග් ති. යසො තත්ථ

ඨියතොකායස්ස යභදානිරයම්පි  ච්ඡති, තිරච්ඡානයයොනිම්පි, යපත්තිවිසයම්පි

 ච්ඡති, අයමස්ස  තිදුග් ති. 
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අන ාරියයොපි ඉමස්මිං සාසයන පබ්බජියතො සංකිලිට්ඨචිත්යතො 

දූයතයයපහිණ මනං  ච්ඡති, යවජ්ජකම්මං කයරොති, සඞ්ඝයභදාය

යචතියයභදායපරක්කමති, යවළුදානාදීහිජීවිකංකප්යපති, සකලම්පිඅනාචාරං

අය ොචරඤ්චපරිපූයරති, අයමස්ස අන ාරිෙපටිපත්තිදුග් ති.යසොතත්ථඨියතො

කායස්සයභදා නිරයම්පි ච්ඡති, තිරච්ඡානයයොනිම්පි, යපත්තිවිසයම්පි ච්ඡති

සමණයක්යෙො නාම යහොති සමණයපයතො, ආදිත්යතහි සඞ්ඝාටිආදීහි

සම්පජ්ජලිතකායයොඅට්ටස්සරංකයරොන්යතො විචරති, අයමස්ස  තිදුග් ති. 

යසෙයථාපීති සුක්කපක්ෙං දස්යසතුමාරද්යධො, තස්සත්යථො කණ්හපක්යෙ

වුත්තපච්චනීයකයනව යවදිතබ්යබො. එත්ථාපි ච සු ති නාම පටිපත්තිසු ති

 තිසු තීති දුවිධා යහොති. පටිපත්තිසු තිපි අ ාරියපටිපත්තිසු ති

අන ාරියපටිපත්තිසු තීති දුවිධා යහොති. අ ාරියයො හි පරිසුද්ධචිත්යතො

පාණාතිපාතාපි විරමති, අදින්නාදානාපි, සකයලපි දස කුසලකම්මපයථ 

පරිපූයරති, අයමස්ස අ ාරිෙපටිපත්තිසු ති. යසොතත්ථඨියතො කායස්ස යභදා

මනුස්සමහන්තතම්පියදවමහන්තතම්පිඋපපජ්ජති, අයමස්ස  තිසු ති. 

අන ාරියයොපි ඉමස්මිංසාසයනපබ්බජිත්වා පරිසුද්ධචිත්යතොචතුපාරිසුද්ධිසීලං

යසොයධති, යතරස ධුතඞ් ානි සමාදියති, අට්ඨතිංසාරම්මයණසු අත්තයනො

අනුකූලකම්මට්ඨානං  යහත්වා පන්තයසනාසයන පටියසවමායනො 

කසිණපරිකම්මංකත්වාඣානසමාපත්තියයොනිබ්බත්යතති, යසොතාපත්තිමග් ං

භායවති…යප.… අනා ාමිමග් ං භායවති, අයමස්ස අන ාරිෙපටිපත්තිසු ති. 

යසො තත්ථඨියතොකායස්සයභදාමනුස්සයලොයකවාතීසුමහාකුයලසු, ඡසුවා

කාමාවචරයදයවසු, දසසුවාබ්රහ්මභවයනසු, පඤ්චසුවාසුද්ධාවායසසු, චතූසුවා 

ආරුප්යපසුඋපපජ්ජති, අයමස්ස  තිසු තීති. 

71. එවං සංකිලිට්යඨ චිත්යත දුග් ති පාටිකඞ්ො, අසංකිලිට්යඨ ච සු තීති

වත්වා ඉදානි යයහි උපක්කියලයසහි චිත්තං සංකිලිට්ඨං යහොති, යත

දස්යසන්යතො කතයම ච, භික් යව, චිත්තස්ස උපක්කියලසා? අභිජ්ඣා

විසමයලොයභොතිආදිමාහ. 

තත්ථ සකභණ්යඩ ඡන්දරාය ො අභිජ්ඣා, පරභණ්යඩ විසමයලොයභො. අථ වා

සකභණ්යඩ වා පරභණ්යඩ වා යහොතු, යුත්තපත්තට්ඨායන ඡන්දරාය ො

අභිජ්ඣා, අයුත්තාපත්තට්ඨායන විසමයලොයභො. යථයරො පනාහ ‘‘කිස්ස

විනිබ්යභො ංකයරොථ, යුත්යතවාඅයුත්යතවායහොතු, ‘රාය ොවිසමංයදොයසො

විසමං යමොයහොවිසම’න්ති(විභ.924) වචනයතොනයකොචියලොයභොඅවිසයමො

නාම, තස්මායලොයභොයයව අභිජ්ඣායනට්යඨනඅභිජ්ඣා, විසමට්යඨනවිසමං, 

එකත්ථයමතංබයඤ්ජනයමවනාන’’න්ති. යසොපයනසඅභිජ්ඣාවිසමයලොයභො
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උප්පජ්ජිත්වා චිත්තං දූයසති, ඔභාසිතුං න යදති. තස්මා ‘‘චිත්තස්ස

උපක්කියලයසො’’තිවුච්චති. 

යථා යචස, එවං නවවිධආඝාතවත්ථුසම්භයවො බයාපායදො. 

දසවිධආඝාතවත්ථුසම්භයවො යකොයධො. පුනප්පුනං චිත්තපරියයොනන්ධයනො 

උපනායහො. අ ාරියස්සවා අන ාරියස්සවාසුකතකරණවිනාසයනො මක්ය ො. 

අ ාරියයොපි හි යකනචි අනුකම්පයකන දලිද්යදො සමායනො උච්යච ඨායන

ඨපියතො, අපයරනසමයයන ‘‘කිංතයාමය්හං කත’’න්තිතස්සසුකතකරණං

විනායසති. අන ාරියයොපි සාමයණරකාලයතො පභුති ආචරියයන වා

උපජ්ඣායයන වා චතූහි පච්චයයහි උද්යදසපරිපුච්ඡාහි ච අනුග් යහත්වා

ධම්මකථානයපකරණයකොසල්ලාදීනි සික්ොපියතො, අපයරන සමයයන 

රාජරාජමහාමත්තාදීහිසක්කයතො රුකයතොආචරියුපජ්ඣායයසුඅචිත්තීකයතො

චරමායනො‘‘අයං අම්යහහිදහරකායලඑවංඅනුග් හියතොසංවඩ්ඪියතොච, අථ

පනිදානි නිස්සියනයහො ජායතො’’ති වුච්චමායනො ‘‘කිං මය්හං තුම්යහහි

කත’’න්තියතසංසුකතකරණංවිනායසති, තස්සයසො සුකතකරණවිනාසයනො

මක්යෙො උප්පජ්ජිත්වා චිත්තං දූයසති, ඔභාසිතුං න යදති. තස්මා ‘‘චිත්තස්ස

උපක්කියලයසො’’තිවුච්චති. 

යථා චායං, එවං බහුස්සුයතපි පුග් යල අජ්යඣොත්ථරිත්වා ‘‘ඊදිසස්ස යචව

බහුස්සුතස්ස අනියතා ති, තවවා මම වා යකො වියසයසො’’තිආදිනානයයන

උප්පජ්ජමායනොයු ග් ාහ ාහී පළායසො. පයරසංසක්කාරාදීනිඛීයනා ඉස්සා. 

අත්තයනො සම්පත්තියා පයරහි සාධාරණභාවං අසහමානං මච්ෙරිෙං. 

වඤ්චනිකචරියභූතා මාො. යකරාටිකභායවන උප්පජ්ජමානං සායඨෙයං. 

යකරාටියකොහිආයතනමච්යඡොවියයහොති. ආෙතනමච්යෙො නාමකිරමච්ඡානං

නඞ්ගුට්ඨං දස්යසතිසප්පානං සීසං, ‘‘තුම්යහහිසදියසොඅහ’’න්තිජානායපතුං.

එවයමව යකරාටියකො පුග් යලො යං යං සුත්තන්තිකං වා ආභිධම්මිකං වා

උපසඞ්කමති, තං තං එවං වදති ‘‘අහං තුම්හාකං බද්ධචයරො, තුම්යහ මය්හං

අනුකම්පකා, නාහංතුම්යහමුඤ්චාමී’’ති ‘‘එවයමයත‘ස ාරයවොඅයංඅම්යහසු

සප්පතිස්යසො’ති මඤ්ඤිස්සන්තී’’ති. තස්යසතං යකරාටිකභායවන

උප්පජ්ජමානං සායඨයයං උප්පජ්ජිත්වා චිත්තං දූයසති, ඔභාසිතුං න යදති.

තස්මා‘‘චිත්තස්සඋපක්කියලයසො’’තිවුච්චති. 

යථා යචතං, එවං 

වාතභරිතභස්තසදිසථද්ධභාවපග් හිතසිරඅනිවාතවුත්තිකාරකරයණො ථම්යභො. 

තදුත්තරිකරයණො සාරම්යභො. යසො දුවියධන ලබ්භති අකුසලවයසන යචව

කුසලවයසන ච. තත්ථ අ ාරියස්ස පයරන කතං අලඞ්කාරාදිං දිස්වා



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 
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පටුන 

තද්දිගුණකරයණනඋප්පජ්ජමායනො, අන ාරියස්සචයත්තකංයත්තකංපයරො 

පරියාපුණාති වා කයථති වා, මානවයසන තද්දිගුණතද්දිගුණකරයණන

උප්පජ්ජමායනො අකුසයලො. අ ාරියස්ස පන පරං එකං සලාකභත්තං යදන්තං

දිස්වාඅත්තනාද්යවවාතීණිවා දාතුකාමතායඋප්පජ්ජමායනො, අන ාරියස්සච

පයරන එකනිකායය  හියත මානං අනිස්සාය යකවලං තං දිස්වා අත්තනා

ආලසියං අභිභුයය ද්යව නිකායය  යහතුකාමතාය උප්පජ්ජමායනො කුසයලො.

ඉධ පන අකුසයලො අධිප්යපයතො. අයඤ්හි උප්පජ්ජිත්වා චිත්තං දූයසති, 

ඔභාසිතුංනයදති.තස්මා‘‘චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’’තිවුච්චති. 

යථාචායං, එවංජාතිආදීනිනිස්සායචිත්තස්සඋණ්ණතිවයසන පවත්තමායනො 

මායනො, අච්චුණ්ණතිවයසන අතිමායනො, මදග් හණාකායරො මයදො, 

කාමගුයණසු චිත්තයවොස්සග් වයසන උප්පජ්ජමායනො පමායදො උප්පජ්ජිත්වා 

චිත්තං දූයසති, ඔභාසිතුං න යදති. තස්මා ‘‘චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’’ති 

වුච්චති. 

කස්මා පනභ වාඋපක්කියලසංදස්යසන්යතො යලොභමාදිංකත්වාදස්යසතීති? 

තස්ස පඨමුප්පත්තියතො. සබ්බසත්තානඤ්හි යත්ථ කත්ථචි උපපන්නානං

අන්තමයසො සුද්ධාවාසභූමියම්පි සබ්බපඨමං භවනිකන්තිවයසන යලොයභො 

උප්පජ්ජති, තයතො අත්තයනො අත්තයනො අනුරූපපච්චයං පටිච්ච යථාසම්භවං

ඉතයර, නචඑයත යසොළයසවචිත්තස්සඋපක්කියලසා, එයතනපනනයයන

සබ්යබපිකියලසා හිතායයවයහොන්තීති යවදිතබ්බා. 

72. එත්තාවතා සංකියලසං දස්යසත්වා ඉදානියවොදානං දස්යසන්යතො සය ො

යසො, භික් යවතිආදිමාහ. තත්ථ ඉති විදිත්වාති එවං ජානිත්වා. පජහතීති

සමුච්යඡදප්පහානවයසන අරියමග්ය න පජහති. තත්ථ කියලසපටිපාටියා

මග් පටිපාටියාති ද්විධා පහානං යවදිතබ්බං. කියලසපටිපාටියා තාව 

අභිජ්ඣාවිසමයලොයභොථම්යභොසාරම්යභොමායනොඅතිමායනොමයදොතිඉයමඡ

කියලසා අරහත්තමග්ය න පහීයන්ති. බයාපායදො යකොයධො උපනායහො

පමායදොති ඉයම චත්තායරො කියලසා අනා ාමිමග්ය න පහීයන්ති. මක්යෙො

පළායසො ඉස්සා මච්ඡරියං මායා සායඨයයන්ති ඉයම ඡ යසොතාපත්තිමග්ය න

පහීයන්තීති. මග් පටිපාටියා පන, යසොතාපත්තිමග්ය න මක්යෙො පළායසො 

ඉස්සා මච්ඡරියං මායා සායඨයයන්ති ඉයම ඡ පහීයන්ති. අනා ාමිමග්ය න

බයාපායදො යකොයධොඋපනායහොපමායදොතිඉයමචත්තායරො.අරහත්තමග්ය න

අභිජ්ඣාවිසමයලොයභොථම්යභො සාරම්යභොමායනොඅතිමායනොමයදොතිඉයමඡ

පහීයන්තීති. 
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ඉමස්මිං පන ඨායන ඉයම කියලසා යසොතාපත්තිමග් වජ්ඣා වා යහොන්තු, 

යසසමග් වජ්ඣා වා, අථ යෙො අනා ාමිමග්ය යනව පහානං සන්ධාය

‘‘අභිජ්ඣාවිසමයලොභං චිත්තස්ස උපක්කියලසං පජහතී’’තිආදිමාහාති 

යවදිතබ්බා. අයයමත්ථ පයවණිමග් ා යතො සම්භයවො, යසො ච උපරි

චතුත්ථමග් ස්යසව නිද්දිට්ඨත්තායුජ්ජති, තතියමග්ය නපහීනාවයසසානඤ්හි

විසමයලොභාදීනං යතන පහානං යහොති, යසසානං ඉමිනාව. යයපි හි

යසොතාපත්තිමග්ය නපහීයන්ති, යතපි තංසමුට්ඨාපකචිත්තානං අප්පහීනත්තා

අනා ාමිමග්ය යනවසුප්පහීනායහොන්තීති.යකචි පනපඨමමග්ය නයචත්ථ

පහානං වණ්ණයන්ති, තං පුබ්බාපයරන න සන්ධියති. යකචි 

වික්ෙම්භනප්පහානම්පි, තංයතසංඉච්ඡාමත්තයමව. 

73. ෙයතො ය ො, භික් යවති එත්ථ ෙයතොති යම්හි කායල. පහීයනො යහොතීති

අනා ාමිමග් ක්ෙයණපහානංසන්ධායයවාහ. 

74. යසො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදනාති එතං ‘‘යයතො යෙො, භික්ෙයව, 

අභිජ්ඣාවිසමයලොයභො පහීයනො යහොති, යසො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන 

සමන්නා යතොයහොතී’’තිඑවංඑකයමයකනපයදනයයොයජතබ්බං.ඉමස්සහි

භික්ඛුයනො අනා ාමිමග්ය නයලොකුත්තරප්පසායදොආ යතො, අථස්සඅපයරන

සමයයන බුද්ධගුයණ ධම්මගුයණ සඞ්ඝගුයණ ච අනුස්සරයතො යලොකියයො

උප්පජ්ජති, තමස්සසබ්බම්පි යලොකියයලොකුත්තරමිස්සකං පසාදංදස්යසන්යතො

භ වා‘‘බුද්යධ අයවච්චප්පසායදනා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ අයවච්චප්පසායදනාති බුද්ධධම්මසඞ්ඝගුණානං යාථාවයතො ඤාතත්තා

අචයලනඅච්චුයතනපසායදන.ඉදානියථාතස්ස භික්ඛුයනොඅනුස්සරයතොයසො

අයවච්චප්පසායදො උප්පන්යනො, තං විධිං දස්යසන්යතො ‘‘ඉතිපි යසො

භ වා’’තිආදිනා නයයන තීණි අනුස්සතිට්ඨානානි විත්ථායරසි. යතසං

අත්ථවණ්ණනා සබ්බාකායරන විසුද්ධිමග්ය  අනුස්සතිකථායංවුත්තා. 

75. එවමස්ස යලොකියයලොකුත්තරමිස්සකං පසාදං දස්යසත්වා ඉදානි 

කියලසප්පහානං අයවච්චප්පසාදසමන්නා තඤ්ච පච්චයවක්ෙයතො

උප්පජ්ජමානං යසොමනස්සාදිආනිසංසං දස්යසන්යතො ෙයථොධි ය ො 

පනස්සාතිආදිමාහ. අනා ාමිස්ස හි පච්චන්යත වුට්ඨිතං යචොරුපද්දවං 

වූපසයමත්වාතංපච්චයවක්ෙයතොමහාන යරවසන්තස්සරඤ්යඤොවියඉයම

චියම ච මම කියලසා පහීනාති අත්තයනො කියලසප්පහානං පච්චයවක්ෙයතො

බලවයසොමනස්සං උප්පජ්ජති. තං දස්යසන්යතො භ වා ‘‘යයථොධි යෙො

පනස්සා’’තිආදිමාහ. 
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තස්සත්යථො – ය්වායං අනා ාමී භික්ඛු එවං ‘‘බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන

සමන්නා යතො යහොති…යප.… ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අනුත්තරං 

පුඤ්ඤක්යෙත්තං යලොකස්සා’’ති, තස්ස යයථොධි යෙො චත්තං යහොති

පටිනිස්සට්ඨං, සකසකඔධිවයසන චත්තයමව යහොති, තං තං කියලසජාතං

වන්තං මුත්තං පහීනං පටිනිස්සට්ඨං. සකසකඔධිවයසනාති ද්යව ඔධී

කියලයසොධි ච මග්ය ොධි ච. තත්ථ කියලයසොධිවයසනාපි යය කියලසා යං

මග් වජ්ඣා, යත අඤ්ඤමග් වජ්යඣහි අමිස්සා හුත්වා සයකයනව ඔධිනා

පහීනා. මග්ය ොධිවයසනාපි යය කියලසා යයන මග්ය න පහාතබ්බා, යතන

යතයයව පහීනා යහොන්ති. එවං සකසකඔධිවයසන තං තං කියලසජාතං

චත්තයමව යහොති පටිනිස්සට්ඨං, තං පච්චයවක්ඛිත්වා ච ලද්ධයසොමනස්යසො

තතුත්තරිපි යසො ‘‘බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතොම්හී’’ති ලභති

අත්ථයවදන්තිසම්බන්යධො. 

යයතොධි ය ොතිපිපායඨො. තස්සවයසනඅයමත්යථො, අස්සභික්ඛුයනොයයතොධි

යෙොපනචත්තංයහොතිපටිනිස්සට්ඨං. තත්ථ ෙයතොතිකාරණවචනං, යස්මාති

වුත්තං යහොති. ඔධීති යහට්ඨා තයයො මග් ා වුච්චන්ති. කස්මා? යත හි ඔධිං

කත්වා යකොට්ඨාසං කත්වා උපරිමග්ය න පහාතබ්බකියලයස ඨයපත්වා

පජහන්ති, තස්මා ඔධීති වුච්චන්ති. අරහත්තමග්ය ො පන කිඤ්චි කියලසං

අනවයසයසත්වා පජහති, තස්මා අයනොධීති වුච්චති. ඉමස්ස ච භික්ඛුයනො 

යහට්ඨාමග් ත්තයයන චත්තං. යතන වුත්තං ‘‘යයතොධි යෙො පනස්ස චත්තං

යහොතී’’ති. තත්ථ ය ො පනාති නිපාතමත්තං. අයං පන පිණ්ඩත්යථො. යස්මා

අස්ස ඔධි චත්තං යහොති පටිනිස්සට්ඨං, තස්මා තං පච්චයවක්ඛිත්වා ච

ලද්ධයසොමනස්යසො තතුත්තරිපි යසො ‘‘බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන

සමන්නා යතොම්හී’’තිලභතිඅත්ථයවදන්ති යථාපාළියනතබ්බං. 

තත්ථ චත්තන්ති ඉදං සකභාවපරිච්චජනවයසන වුත්තං. වන්තන්ති ඉදං පන

අනාදියනභාවදස්සනවයසන. මුත්තන්තිඉදං සන්තතියතො විනියමොචනවයසන. 

පහීනන්ති ඉදං මුත්තස්සපික්වචි අනවට්ඨානදස්සනවයසන. පටිනිස්සට්ඨන්ති

ඉදං පුබ්යබ ආදින්නපුබ්බස්ස පටිනිස්සග් දස්සනවයසන පටිමුෙං වා

නිස්සට්ඨභාවදස්සනවයසන භාවනාබයලන අභිභුයය

නිස්සට්ඨභාවදස්සනවයසනාති වුත්තං යහොති. ලභති අත්ථයවදං ලභති

ධම්මයවදන්ති එත්ථ බුද්ධාදීසු අයවච්චප්පසායදොයයව අරණීයයතො අත්යථො, 

උප න්තබ්බයතොති වුත්තං යහොති. ධාරණයතො ධම්යමො, විනිපතිතුං

අප්පදානයතොති වුත්තංයහොති. යවයදොති න්යථොපිඤාණම්පියසොමනස්සම්පි. 

‘‘තිණ්ණං යවදානං පාරගූ’’තිආදීසු (දී. නි. 1.256) හි  න්යථො ‘‘යවයදො’’ති

වුච්චති. ‘‘යං බ්රාහ්මණං යවදගුමාභිජඤ්ඤා, අකිඤ්චනං කාමභායව
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අසත්ත’’න්තිආදීසු (සු. නි. 1065) ඤාණං. ‘‘යය යවදජාතා විචරන්ති

යලොයක’’තිආදීසු යසොමනස්සං. ඉධ පන යසොමනස්සඤ්ච 

යසොමනස්සසම්පයුත්තඤාණඤ්චඅධිප්යපතං, තස්මා‘‘ලභතිඅත්ථයවදංලභති 

ධම්මයවදන්ති අයවච්චප්පසාදාරම්මණයසොමනස්සඤ්ච

යසොමනස්සමයඤාණඤ්චලභතී’’ති එවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

අථ වා අත්ථයවදන්ති අයවච්චප්පසාදං පච්චයවක්ෙයතො උප්පන්නං

වුත්තප්පකාරයමව යවදං. ධම්මයවදන්ති අයවච්චප්පසාදස්ස යහතුං ඔධියසො

කියලසප්පහානං පච්චයවක්ෙයතො උප්පන්නං වුත්තප්පකාරයමව යවදන්ති

එවම්පි එත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. වුත්තඤ්යහතං ‘‘යහතුම්හි ඤාණං

ධම්මපටිසම්භිදා, යහතුඵයල ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා’’ති (විභ. 718-719). 

ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ජන්ති තයමව අත්ථඤ්ච ධම්මඤ්ච

අත්ථධම්මානිසංසභූතං යවදඤ්ච පච්චයවක්ෙයතො උප්පන්නං පායමොජ්ජං.

තඤ්හි අනවජ්ජලක්ෙයණන පච්චයවක්ෙණාකාරප්පවත්යතන ධම්යමන 

උපසඤ්හිතන්ති වුච්චති. පමුදිතස්ස පීති ජාෙතීති ඉමිනා පායමොජ්යජන 

පමුදිතස්ස නිරාමිසා පීති ජායති. පීතිමනස්සාති තාය පීතියා පීණිතමනස්ස. 

කායෙො පස්සම්භතීති කායයොපි පස්සද්යධො යහොති වූපසන්තදරයථො. 

පස්සද්ධකායෙො සු න්ති එවං වූපසන්තකායදරයථො යචතසිකං සුෙං

පටිසංයවයදති. චිත්තංසමාධිෙතීතිචිත්තං සම්මාආධියති අප්පිතං විය අචලං

තිට්ඨති. 

76. එවමස්ස කියලසප්පහානං අයවච්චප්පසාදසමන්නා තං පච්චයවක්ෙයතො

උප්පජ්ජමානං යසොමනස්සාදිආනිසංසං දස්යසත්වා ඉදානි ‘‘යයථොධි යෙො පන 

යම’’ති වායරනතස්ස පච්චයවක්ෙණායපවත්තාකාරං පකායසත්වාතස්යසව 

අනා ාමිමග් ානුභාවසූචකං ඵලං දස්යසන්යතො ස ය ො යසො, 

භික් යවතිආදිමාහ. 

තත්ථ එවංසීයලොති තස්ස අනා ාමිමග් සම්පයුත්තං සීලක්ෙන්ධං දස්යසති. 

එවංධම්යමො එවංපඤ්යඤොති තංසම්පයුත්තයමව සමාධික්ෙන්ධං

පඤ්ඤාක්ෙන්ධඤ්ච දස්යසති. සාලීනන්ති යලොහිතසාලි න්ධසාලිආදීනං

අයනකරූපානං. පිණ්ඩපාතන්ති ඔදනං. විචිතකාළකන්ති අපනීතකාළකං. 

යනවස්ස තං යහොති අන්තරාොොති තස්ස එවංවිධස්ස භික්ඛුයනො තං

වුත්තප්පකාරපිණ්ඩපාතයභොජනං මග් ස්ස වා ඵලස්ස වා යනව අන්තරායාය

යහොති, පටිලද්ධගුණස්ස හි තං කිමන්තරායං කරිස්සති? යයොපිස්ස 

අප්පටිලද්යධොචතුත්ථමග්ය ොචඵලංචතප්පටිලාභායවිපස්සනංආරභයතොපි
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යනවස්ස තං යහොති අන්තරායාය, අන්තරායං කාතුං අසමත්ථයමව යහොති.

කස්මා? වුත්තප්පකාරසීලධම්මපඤ්ඤාසඞ් යහනමග්ය නවිසුද්ධචිත්තත්තා. 

යස්මා යචත්ථ එතයදව කාරණං, තස්මා තදනුරූපං උපමං දස්යසන්යතො 

යසෙයථාපීතිආදිමාහ. 

තත්ථ අච්ෙන්ති විප්පසන්නං. පරිසුද්ධං මලවි යමන. පරියෙොදාතං 

පභස්සරතාය. උක්කාමු න්ති සුවණ්ණකාරානං මූසාමුෙං. සුවණ්ණකාරානං

මූසා හි ඉධ උක්කා, අඤ්ඤත්ථ පන දීපිකාදයයොපි වුච්චන්ති. ‘‘උක්කාසු

ධාරීයමානාසූ’’ති(දී.නි.1.159) හිආ තට්ඨායනදීපිකා‘‘උක්කා’’තිවුච්චති.

‘‘උක්කංබන්යධයය, උක්කං බන්ධිත්වාඋක්කාමුෙංආලිම්යපයයා’’ති(ම.නි.

3.360) ආ තට්ඨායන අඞ් ාරකපල්ලං. ‘‘කම්මාරානං යථා උක්කා, අන්යතො

ඣායති යනො බහී’’ති (ජා. 2.22.649) ආ තට්ඨායන කම්මාරුද්ධනං.

‘‘එවංවිපායකො උක්කාපායතො භවිස්සතී’’ති (දී. නි. 1.24) ආ තට්ඨායන

වාතයවය ො‘‘උක්කා’’තිවුච්චති.ඉමස්මිංපනඨායනඅඤ්යඤසුචඑවරූයපසු 

‘‘සණ්ඩායසනජාතරූපං යහත්වාඋක්කාමුයෙපක්ඛිපතී’’තිආ තට්ඨායනසු

සුවණ්ණකාරානං මූසා‘‘උක්කා’’තියවදිතබ්බා. 

තත්රායංඋපමාසංසන්දනා–සංකිලිට්ඨවත්ථංවියහි සංකිලිට්ඨජාතරූපංවියච

ඉමස්ස භික්ඛුයනො පුථුජ්ජනකායල කාමරා ාදිමලානු තං චිත්තං දට්ඨබ්බං.

අච්යඡොදකංවියඋක්කාමුෙංවියචඅනා ාමිමග්ය ො.තංඋදකංඋක්කාමුෙඤ්ච 

ආ ම්ම වත්ථසුවණ්ණානං පරිසුද්ධතා විය තස්ස භික්ඛුයනො 

වුත්තප්පකාරසීලධම්මපඤ්ඤාසඞ් හං අනා ාමිමග් ං ආ ම්ම

විසුද්ධචිත්තතාති. 

77. යසො යමත්තාසහ යතන යචතසාති යථානුසන්ධිවයසන යදසනා ආ තා.

තයයො හි අනුසන්ධී පුච්ඡානුසන්ධි අජ්ඣාසයානුසන්ධි යථානුසන්ධීති. තත්ථ

‘‘එවං වුත්යත අඤ්ඤතයරො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච ‘සියා නු යෙො, 

භන්යත, බහිද්ධාඅසතිපරිතස්සනා’ති? ‘සියාභික්ඛූ’තිභ වාඅයවොචා’’ති(ම.

නි. 1.242). එවං පුච්ඡන්තානං විස්සජ්ජිතසුත්තවයසන පුච්ොනුසන්ධි 

යවදිතබ්යබො. ‘‘සියා යෙො පනයතබ්රාහ්මණඑවමස්ස, අජ්ජාපිනූනසමයණො

ය ොතයමො අවීතරාය ො’’ති (ම. නි. 1.55) එවං පයරසං අජ්ඣාසයං විදිත්වා 

වුත්තස්ස සුත්තස්ස වයසන අජ්ඣාසොනුසන්ධි යවදිතබ්යබො. යයන පන

ධම්යමන ආදිම්හි යදසනා උට්ඨිතා, තස්ස ධම්මස්ස අනුරූපධම්මවයසන වා 

පටිපක්ෙවයසන වා යයසු සුත්යතසු උපරි යදසනා ආ ච්ඡති, යතසං වයසන 

ෙථානුසන්ධි යවදිතබ්යබො. යසයයථිදං, ආකඞ්යෙයයසුත්යත යහට්ඨා සීයලන

යදසනාඋට්ඨිතා, උපරිඡඅභිඤ්ඤාආ තා.කකචූපයම යහට්ඨාඅක්ෙන්තියා
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උට්ඨිතා, උපරි කකචූපයමොවායදො ආ යතො. අල ද්යද යහට්ඨා 

දිට්ඨිපරිදීපයනන උට්ඨිතා, උපරි තිපරිවට්ටසුඤ්ඤතාපකාසනා ආ තා, 

චූළඅස්සපුයර යහට්ඨාකියලසපරිදීපයනනඋට්ඨිතා, උපරිබ්රහ්මවිහාරා ආ තා. 

යකොසම්බියසුත්යත යහට්ඨා භණ්ඩයනන උට්ඨිතා, උපරි සාරණීයධම්මා

ආ තා. ඉමස්මිම්පි වත්ථසුත්යත යහට්ඨා කියලසපරිදීපයනන උට්ඨිතා, උපරි

බ්රහ්මවිහාරා ආ තා. යතන වුත්තං ‘‘යථානුසන්ධිවයසන යදසනා ආ තා’’ති.

බ්රහ්මවිහායරසුපනඅනුපදවණ්ණනාච භාවනානයයොචසබ්යබොසබ්බාකායරන

විසුද්ධිමග්ය වුත්යතො. 

78. එවං භ වා අභිජ්ඣාදීනං උපක්කියලසානං පටිපක්ෙභූතං සබ්බයසො ච

කාමරා බයාපාදප්පහායනන විහතපච්චත්ථිකත්තා ලද්ධපදට්ඨානං තස්ස 

අනා ාමියනො බ්රහ්මවිහාරභාවනං දස්යසත්වා ඉදානිස්ස අරහත්තාය විපස්සනං 

දස්යසත්වාඅරහත්තප්පත්තිංදස්යසතුං යසොඅත්ථි ඉදන්තිආදිමාහ. 

තස්සත්යථො–යසොඅනා ාමීඑවංභාවිතබ්රහ්මවිහායරොඑයතසං බ්රහ්මවිහාරානං

යයතොකුයතොචිවුට්ඨායයතඑවබ්රහ්මවිහාරධම්යමනාමවයසන යතසංනිස්සයං

හදයවත්ථුං වත්ථුනිස්සයානි භූතානීති ඉමිනා නයයන භූතුපාදායධම්යම

රූපවයසන ච වවත්ථයපත්වා අත්ථි ඉදන්ති පජානාති, එත්තාවතායනන

දුක්ෙසච්චවවත්ථානං කතං යහොති. තයතො තස්ස දුක්ෙස්ස සමුදයං 

පටිවිජ්ඣන්යතො අත්ථි හීනන්ති පජානාති, එත්තාවතායනන 

සමුදයසච්චවවත්ථානං කතං යහොති. තයතො තස්ස පහානුපායං විචිනන්යතො 

අත්ථි පණීතන්ති පජානාති, එත්තාවතායනන මග් සච්චවවත්ථානං කතං 

යහොති.තයතොයතනමග්ය නඅධි න්තබ්බට්ඨානංවිචිනන්යතො අත්ථි උත්තරි

ඉමස්ස සඤ්ඤා තස්ස නිස්සරණන්ති පජානාති, ඉමස්ස මයා අධි තස්ස 

බ්රහ්මවිහාරසඤ්ඤා තස්ස උත්තරි නිස්සරණං නිබ්බානං අත්ථීති එවං

පජානාතීති අධිප්පායයො, එත්තාවතායනන නියරොධසච්චවවත්ථානං කතං

යහොති. තස්ස එවං ජානයතො එවං පස්සයතොතිතස්ස විපස්සනාපඤ්ඤාය එවං

චතූහි ආකායරහි චත්තාරි සච්චානි ජානයතො, මග් පඤ්ඤාය එවං පස්සයතො, 

භයයභරයව වුත්තනයයයනව කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චති…යප.…

ඉත්ථත්තායාති පජානාතීති. 

එවං යාව අරහත්තා යදසනං පායපත්වා ඉදානි යස්මා තස්සං පරිසති 

න්හානසුද්ධියකො බ්රාහ්මයණො නිසින්යනො, යසො එවං න්හානසුද්ධියා වණ්ණං

වුච්චමානං සුත්වාපබ්බජිත්වාඅරහත්තංපාපුණිස්සතීතිභ වතාවිදියතො, තස්මා

තස්ස යචොදනත්ථාය ‘‘අයං වුච්චති, භික්ෙයව, භික්ඛු සිනායතො අන්තයරන 
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සිනායනනා’’ති ඉමං පාටියයක්කං අනුසන්ධිමාහ. තත්ථ අන්තයරන 

සිනායනනාතිඅබ්භන්තයරනකියලසවුට්ඨානසිනායනන. 

79. සුන්දරිකභාරද්වායජොති භාරද්වායජො නාම යසො බ්රාහ්මයණො අත්තයනො

ය ොත්තවයසන, සුන්දරිකාය පන නදියා සිනාතස්ස පාපප්පහානං යහොතීති

අයමස්ස දිට්ඨි, තස්මා ‘‘සුන්දරිකභාරද්වායජො’’ති වුච්චති. යසො තං භ වයතො

වචනංසුත්වාචින්යතසි‘‘මයං සිනානසුද්ධිංවණ්යණම, සමයණොපිය ොතයමො

තයථව වණ්යණති, සමානච්ඡන්යදො දානි එස අම්යහහී’’ති. අථ භ වන්තං

බාහුකංනදිං න්ත්වාතංතත්ථපාපංපවායහත්වාආ තං වියමඤ්ඤමායනො

ආහ‘‘ ච්ඡතිපනභවංය ොතයමොබාහුකංනදිංසිනායිතු’’න්ති? භ වාතස්ස 

 ච්ඡාමීති වා න  ච්ඡාමීති වා අවත්වායයව බ්රාහ්මණස්ස දිට්ඨිසමුග්ඝාතං 

කත්තුකායමො ‘‘කිං බ්රාහ්මණ බාහුකායනදියා, කිං බාහුකා නදී කරිස්සතී’’ති

ආහ. තස්සත්යථො කිං පයයොජනං බාහුකාය, කිං සා කරිස්සති? අසමත්ථා සා 

කස්සචිඅත්ථාය, කිංතත්ථ මිස්සාමීති? 

අථ බ්රාහ්මයණො තං පසංසන්යතො යලොක් සම්මතාතිආදිමාහ. තත්ථ 

යලොක් සම්මතාති ලූෙභාවසම්මතා, ලූ භාවන්ති යචොක්ෙභාවං, විසුද්ධිභාවං

යදතීතිඑවංසම්මතාති වුත්තංයහොති. යලොකයසම්මතාතිපිපායඨො.තස්සත්යථො, 

යසට්ඨං යලොකං  මයතීති එවං සම්මතාති. පුඤ්ඤසම්මතාති පුඤ්ඤන්ති 

සම්මතා. පවායහතීති මයතිවියසොයධති.  ාථාහි අජ්ඣභාසීති ාථාහිඅභාසි.

 ාථා ච වුච්චමානා තදත්ථදීපනත්ථයමව වා  ාථාරුචිකානං වුච්චති, 

වියසසත්ථදීපනත්ථංවා.ඉධපයනතාඋභයත්ථදීපනත්ථං වුත්තාති යවදිතබ්බා. 

බාහුකන්තිඉදයමවහිඑත්ථවචනං තදත්ථදීපකං, යසසානිවියසසත්ථදීපකානි.

යයථව හි බාහුකං, එවං අධිකක්කාදීනිපි යලොයකො  ච්ඡති න්හායනන පාපං

පවායහතුං. තත්ථ යය යතසං ඨානානං ආසන්නා යහොන්ති, යත දිවසස්ස

තික්ෙත්තුං න්හායන්ති. යය දූරා, යත යථාක්කමං ද්වික්ෙත්තුං සකිං 

එකදිවසන්තරං, එවං යාව සංවච්ඡරන්තරං න්හායන්ති. යය පන සබ්බථාපි

 න්තුංන සක්යකොන්ති, යතඝයටහිපිතයතොඋදකංආහරායපත්වාන්හායන්ති.

සබ්බඤ්යචතං නිරත්ථකං, තස්මා ඉමං වියසසත්ථං දීයපතුං අධිකක්කාදීනිපීති

ආහ. 

තත්ථ අධිකක්කන්ති න්හානසම්භාරවයසන ලද්ධයවොහාරං එකං තිත්ථං

වුච්චති.  ොතිපි මණ්ඩලවාපිසණ්ඨානං තිත්ථයමව වුච්චති. පො ාති එතම්පි

 ඞ් ාය එකංතිත්ථයමවමහාපනාදස්ස රඤ්යඤො  ඞ් ායංනිමුග් පාසාදස්ස

යසොපානසම්මුෙට්ඨානං, බාහුකා සුන්දරිකා සරස්සතී බාහුමතීති ඉමා පන
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චතස්යසො නදියයො. බායලොති දුප්පඤ්යඤො. පක් න්යදොති පවිසන්යතො. න

සුජ්ඣතීති කියලසසුද්ධිංනපාපුණාති, යකවලංරයජොජල්ලයමවපවායහති. 

කිං සුන්දරිකා කරිස්සතීති සුන්දරිකා කියලසවියසොධයන කිං කරිස්සති? න

කිඤ්චිකාතුංසමත්ථාතිඅධිප්පායයො.එසනයයො පො බාහුකාසු.ඉයමහිචතීහි

පයදහි වුත්යතහි ඉතරානිපි චත්තාරි ලක්ෙණාහාරනයයන වුත්තායනව

යහොන්ති, තස්මායයථවසුන්දරිකාපයා ා බාහුකානකිඤ්චිකයරොන්ති, තථා

අධිකක්කාදයයොපීතියවදිතබ්බා. 

යවරින්ති පාණාතිපාතාදිපඤ්චයවරසමන්නා තං. කතකිබ්බිසන්ති 

කතලුද්දකම්මං. නහිනංයසොධයෙතිසුන්දරිකාවාපයා ාවා බාහුකාවාන

යසොධයය, න යසොයධතීති වුත්තං යහොති. පාපකම්මිනන්ති පාපයකහි

යවරකිබ්බිසකම්යමහි යුත්තං, ලාමකකම්යම යුත්තං වා යවරකිබ්බිසභාවං

අප්පත්යතහිඛුද්දයකහිපිපායපහියුත්තන්තිවුත්තං යහොති. 

සුද්ධස්සාති නික්කියලසස්ස. සදා ඵග්ගූති නිච්චම්පි ඵග්ගුනීනක්ෙත්තයමව.

ඵග්ගුනමායස කිර ‘‘උත්තරඵග්ගුනදිවයස යයො න්හායති, යසො සංවච්ඡරං

කතපාපං යසොයධතී’’ති එවං දිට්ඨියකො යසො බ්රාහ්මයණො, යතනස්සභ වාතං 

දිට්ඨිංපටිහනන්යතොආහ‘‘සුද්ධස්සයවසදාඵග්ගූ’’ති.නික්කියලසස්සනිච්චං 

ඵග්ගුනීනක්ෙත්තං, ඉතයරො කිං සුජ්ඣතීති? උයපොසයථො සදාති සුද්ධස්ස ච

චාතුද්දසපන්නරසාදීසු උයපොසථඞ් ානි අසමාදියයතොපි නිච්චයමව

උයපොසයථො. සුද්ධස්ස සුචිකම්මස්සාති නික්කියලසතාය සුද්ධස්ස සුචීහි ච

කායකම්මාදීහි සමන්නා තස්ස. සදා සම්පජ්ජයත වතන්ති ඊදිසස්ස ච

කුසලූපසඤ්හිතං වතසමාදානම්පි නිච්චං සම්පන්නයමව යහොතීති. ඉයධව

සිනාහීති ඉමස්මිංයයව මම සාසයන සිනාහි. කිං වුත්තං යහොති? ‘‘සයච

අජ්ඣත්තිකකියලසමලප්පවාහනං ඉච්ඡසි, ඉයධව මම සාසයන 

අට්ඨඞ්ගිකමග් සලියලනසිනාහි, අඤ්ඤත්රහිඉදංනත්ථී’’ති. 

ඉදානිස්ස සප්පායයදසනාවයසන තීසුපි ද්වායරසු සුද්ධිං දස්යසන්යතො 

සබ්බභූයතසුකයරොහි ය මතන්තිආදිමාහ.තත්ථ ය මතන්තිඅභයංහිතභාවං, 

යමත්තන්තිවුත්තංයහොති.එයතනස්සමයනොද්වාරසුද්ධිදස්සිතායහොති. 

සයචමුසානභණසීතිඑයතනස්ස වචීද්වාරසුද්ධි. සයචපාණංනහිංසසිසයච

අදින්නං නාදිෙසීතිඑයතහිකායද්වාරසුද්ධි. සද්දහායනො අමච්ෙරීතිඑයතහිපන

නංඑවංපරිසුද්ධද්වාරංසද්ධාසම්පදායචා සම්පදායච නියයොයජසි. කිංකාහසි

 ෙං  න්ත්වා, උදපායනොපි යත  ොති අයං පන උපඩ්ඪ ාථා, සයච

සබ්බභූයතසු යෙමතං කරිස්සසි, මුසා න භණිස්සසි, පාණං න හනිස්සසි, 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 

164 

පටුන 

අදින්නංනාදියිස්සසි, සද්ධහායනොඅමච්ඡරීභවිස්සසි, කිංකාහසි යං  න්ත්වා

උදපායනොපි යත  යා,  යායපි හි යතන්හායන්තස්ස උදපායනපි ඉමාය එව

පටිපත්තියා කියලසසුද්ධි, සරීරමලසුද්ධි පන උභයත්ථ සමාති එවං 

යයොයජතබ්බං. යස්මා ච යලොයක  යා සම්මතතරා, තස්මා තස්ස භ වා

‘‘ ච්ඡති පන භවං ය ොතයමො බාහුක’’න්ති පුට්යඨොපි ‘‘කිං කාහසි බාහුකං

 න්ත්වා’’තිඅවත්වා‘‘කිං කාහසි යං න්ත්වා’’තිආහාතියවදිතබ්යබො. 

80. එවං වුත්යතති එවමාදි භයයභරයව වුත්තත්තා පාකටයමව. එයකො

වූපකට්යඨොතිආදීසුපන එයකො කායවියවයකන. වූපකට්යඨො චිත්තවියවයකන. 

අප්පමත්යතො කම්මට්ඨායන සති අවිජහයනන. ආතාපී 

කායිකයචතසිකවීරියසඞ්ොයතනආතායපන. පහිතත්යතො කායයච ජීවියත ච

අනයපක්ෙතාය. විහරන්යතො අඤ්ඤතරඉරියාපථවිහායරන. නචිරස්යසවාති

පබ්බජ්ජං උපාදාය වුච්චති. කුලපුත්තාති දුවිධා කුලපුත්තා ජාතිකුලපුත්තා ච

ආචාරකුලපුත්තා ච, අයං පන උභයථාපි කුලපුත්යතො. අ ාරස්මාති ඝරා.

අ ාරස්ස හිතං අ ාරිෙං, කසිය ොරක්ොදිකුටුම්බයපොසනකම්මංවුච්චති, නත්ථි

එත්ථ අ ාරියන්ති අන ාරිෙං, පබ්බජ්ජායයතං අධිවචනං. පබ්බජන්තීති

උප ච්ඡන්ති උපසඞ්කමන්ති. තදනුත්තරන්ති තං අනුත්තරං. 

බ්රහ්මචරිෙපරියෙොසානන්තිමග් බ්රහ්මචරියස්සපරියයොසානං, අරහත්තඵලන්ති

වුත්තං යහොති. තස්ස හි අත්ථාය කුලපුත්තා පබ්බජන්ති. දිට්යඨව ධම්යමති

තස්මිංයයවඅත්තභායව. සෙං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාතිඅත්තනායයවපඤ්ඤාය

පච්චක්ෙං කත්වා, අපරප්පච්චයං කත්වාති අත්යථො. උපසම්පජ්ජ විහාසීති 

පාපුණිත්වා සම්පායදත්වා විහාසීති, එවං විහරන්යතො ච ඛීණා ජාති…යප.…

අබ්භඤ්ඤාසි. එයතනස්සපච්චයවක්ෙණභූමිංදස්යසති. 

කතමා පනස්ස ජාති ඛීණා? කථඤ්ච නං අබ්භඤ්ඤාසීති? වුච්චයත, 

කාමඤ්යචතං භයයභරයවපි වුත්තං, තථාපි නං ඉධ පඨමපුරිසවයසන 

යයොජනානයස්සදස්සනත්ථංපුනසඞ්යෙපයතොභණාම.නතාවස්සඅතීතාජාති

ඛීණා, පුබ්යබව ඛීණත්තා. න අනා තා, තත්ථ වායාමාභාවයතො. න

පච්චුප්පන්නා, විජ්ජමානත්තා. මග් ස්ස පන අභාවිතත්තා යා උප්පජ්යජයය

එකචතුපඤ්චයවොකාරභයවසු එකචතුපඤ්චක්ෙන්ධප්පයභදාජාති, සාමග් ස්ස

භාවිතත්තා අනුප්පාදධම්මතං ආපජ්ජයනන ඛීණා, තං යසො මග් භාවනාය

පහීනකියලයස පච්චයවක්ඛිත්වා කියලසාභායව විජ්ජමානම්පි කම්මං ආයතිං

අප්පටිසන්ධිකංයහොතීතිජානන්යතොජානාති. 

වුසිතන්ති වුත්ථං පරිවුත්ථං, කතංචරිතංනිට්ඨාපිතන්තිඅත්යථො. බ්රහ්මචරිෙන්ති

මග් බ්රහ්මචරියං. කතං කරණීෙන්ති චතූසු සච්යචසු චතූහි මග්ය හි
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පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරියභාවනාවයසන යසොළසවිධම්පිකිච්චංනිට්ඨාපිතන්ති

අත්යථො. නාපරං ඉත්ථත්තාොති ඉදානි පුනඉත්ථභාවාය 

එවංයසොළසකිච්චභාවාය, කියලසක්ෙයාය වා මග් භාවනා නත්ථීති. අථ වා, 

ඉත්ථත්තාොති ඉත්ථභාවයතො ඉමස්මා එවංපකාරා ඉදානි 

වත්තමානක්ෙන්ධසන්තානා අපරං ෙන්ධසන්තානං නත්ථි. ඉයම පන

පඤ්චක්ෙන්ධා පරිඤ්ඤාතා තිට්ඨන්ති, ඡින්නමූලයකො රුක්යෙො වියාති

අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරොති එයකො. අරහතන්ති අරහන්තානං, භ වයතො

සාවකානංඅරහතංඅබ්භන්තයරොඅයහොසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

වත්ථසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සල්යල සුත්තවණ්ණනා 

81. එවං යම සුතන්ති සල්යලෙසුත්තං. තත්ථ මහාචුන්යදොති තස්ස යථරස්ස

නාමං. සාෙන්හසමෙන්ති සායන්හකායල. පටිසල්ලානා වුට්ඨියතොති එත්ථ 

පටිසල්ලානන්ති යතහි යතහි සත්තසඞ්ොයරහි පටිනිවත්තිත්වා සල්ලානං

නිලීයනං, එකීභායවොපවියවයකොතිවුත්තං යහොති.යයොතයතොවුට්ඨියතො, යසො

පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො නාම යහොති. අයං පන යස්මා පටිසල්ලානානං

උත්තමයතො ඵලසමාපත්තියතො වුට්ඨාසි, තස්මා ‘‘පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො’’ති

වුත්යතො. භ වන්තං අභිවායදත්වාති සමදසනඛුජ්ජලවිභූසියතන සිරසා

භ වන්තංසක්කච්චංවන්දිත්වා, අභිවාදායපත්වාවා ‘‘සුඛීභව, චුන්දා’’තිඑවං

වචීයභදං කාරායපත්වා, භ වා පන කිර වන්දියතො සමායනො 

සුවණ්ණදුන්දුභිසදිසංගීවංපග් ය්හකණ්ණසුෙංයපමනියංඅමතාභියසකසදිසං 

බ්රහ්මයඝොසං නිච්ඡායරන්යතො ‘‘සුඛී යහොහී’’ති තස්ස තස්ස නාමං  යහත්වා

වදති, එතං ආචිණ්ණංතථා තානං.තත්රිදංසාධකසුත්තං, ‘‘සක්යකො, භන්යත, 

යදවානමින්යදො සාමච්යචො සපරිජයනො භ වයතො පායද සිරසා වන්දතීති, සුඛී

යහොතුපඤ්චසිෙසක්යකොයදවානමින්යදො සාමච්යචොසපරිජයනො, සුෙකාමාහි

යදවා මනුස්සා අසුරා නා ා  න්ධබ්බා, යය චඤ්යඤ සන්ති පුථුකායා’’ති.

එවඤ්චපනතථා තාඑවරූයපමයහසක්යෙයක්යෙ අභිවදන්තීති. 

ො ඉමාති ඉදානි වත්තබ්බාභිමුෙං කයරොන්යතො විය ආහ. අයනකවිහිතාති

නානප්පකාරා. දිට්ඨියෙොති මිච්ඡාදිට්ඨියයො. යලොයක උප්පජ්ජන්තීති සත්යතසු

පාතුභවන්ති. අත්තවාදප්පටිසංයුත්තාති ‘‘රූපං අත්තයතො 

සමනුපස්සතී’’තිආදිනයප්පවත්යතන අත්තවායදන පටිසංයුත්තා, තා වීසති

භවන්ති. යලොකවාදප්පටිසංයුත්තාති ‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො 

චා’’තිආදිනයප්පවත්යතන යලොකවායදන පටිසංයුත්තා, තා අට්ඨ යහොන්ති



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 

166 

පටුන 

සස්සයතො, අසස්සයතො, සස්සයතො ච අසස්සයතො ච, යනව සස්සයතො

නාසස්සයතො, අන්තවා, අනන්තවා, අන්තවා ච අනන්තවා ච, යනවන්තවා

නානන්තවාඅත්තාචයලොයකොචාතිඑවං පවත්තත්තා. 

ආදියමවාතිආදීසුඅයමත්යථොකිංනුයෙො භන්යතආදියමවමනසිකයරොන්තස්ස

අප්පත්වාපි යසොතාපත්තිමග් ං විපස්සනාමිස්සකපඨමමනසිකාරයමව

මනසිකයරොන්තස්සභික්ඛුයනො එවයමතාසංඑත්තයකයනවඋපායයනඑතාසං

දිට්ඨීනං පහානඤ්ච පටිනිස්සග්ය ො ච යහොතීති. ඉදඤ්ච යථයරො අත්තනා

අනධිමානියකොපි සමායනො අධිමානිකානං අධිමානප්පහානත්ථං අධිමානියකො 

විය හුත්වා පුච්ඡතීති යවදිතබ්යබො. අපයර පනාහු ‘‘යථරස්ස අන්යතවාසිකා 

ආදිමනසිකායරයනව දිට්ඨීනං සමුච්යඡදප්පහානං යහොතීති එවංසඤ්ඤියනොපි, 

සමාපත්තිවිහාරා සල්යලෙවිහාරාති එවංසඤ්ඤියනොපි අත්ථි. යසො යතසං

අත්ථායභ වන්තංපුච්ඡතී’’ති. 

82. අථස්සභ වාතාසංදිට්ඨීනංපහානූපායංදස්යසන්යතො ොඉමාතිආදිමාහ.

තත්ථ යත්ථ යචතා දිට්ඨියයො උප්පජ්ජන්තීතිආදි පඤ්චක්ෙන්යධ සන්ධාය

වුත්තං.එයතසුහිඑතාදිට්ඨියයොඋප්පජ්ජන්ති.යථාහ ‘‘රූයපයෙො, භික්ෙයව, 

සතිරූපං අභිනිවිස්ස එවං දිට්ඨි උප්පජ්ජති, යසො අත්තා යසො යලොයකො යසො

යපච්ච භවිස්සාමි නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො අවිපරිණාමධම්යමො’’ති (සං. නි. 

3.152) විත්ථායරො.ආරම්මණවයසනපනඑකවචනංකත්වා ෙත්ථචාති ආහ, 

යස්මිං ආරම්මයණ උප්පජ්ජන්තීති වුත්තං යහොති. එත්ථ ච උප්පජ්ජන්ති

අනුයසන්තිසමුදාචරන්තීතිඉයමසංඑවංනානාකරණං යවදිතබ්බං.ජාතිවයසන

හිඅජාතාජායමානා උප්පජ්ජන්තීති වුච්චන්ති.පුනප්පුනංආයසවිතාථාම තා 

අප්පටිවිනීතා අනුයසන්තීති. කායවචීද්වාරං සම්පත්තා සමුදාචරන්තීති, 

ඉදයමයතසංනානාකරණං. තංයනතං මමාතිආදීසුතංපඤ්චක්ෙන්ධප්පයභදං

ආරම්මණයමතංමය්හංනයහොති, අහම්පි එයසොන අස්මි, එයසොයමඅත්තාපින

යහොතීතිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤායපස්සයතොතිඑවංතාවපදත්යථො

යවදිතබ්යබො. 

යස්මා පන එත්ථ එතං මමාති තණ්හා ායහො, තඤ්ච  ණ්හන්යතො 

අට්ඨසතතණ්හාවිචරිතප්පයභදං තණ්හාපපඤ්චං  ණ්හාති. එයසොහමස්මීති

මාන ායහො, තඤ්ච  ණ්හන්යතොනවප්පයභදංමානපපඤ්චං ණ්හාති.එයසො

යම අත්තාති දිට්ඨි ායහො, තඤ්ච  ණ්හන්යතො ද්වාසට්ඨිදිට්ඨි තප්පයභදං

දිට්ඨිපපඤ්චං  ණ්හාති. තස්මා යනතං මමාති වදන්යතො භ වා

යථාවුත්තප්පයභදං තණ්හාපපඤ්චං පටික්ඛිපති. යනයසොහමස්මීති

මානපපඤ්චං. න යමයසො අත්තාති දිට්ඨිපපඤ්චං. දිට්යඨකට්ඨායයව යචත්ථ
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පටුන 

තණ්හාමානා යවදිතබ්බා. එවයමතන්ති එවං ‘‘යනතං මමා’’තිආදිනා

ආකායරනඑතං ෙන්ධපඤ්චකං. ෙථාභූතන්තියථාසභාවං, යථාඅත්ථීතිවුත්තං 

යහොති. ෙන්ධපඤ්චකඤ්හි එයතයනව ආකායරන අත්ථි. මමන්තිආදිනා පන

 ය්හමානම්පි යතනාකායරන යනවත්ථීති අධිප්පායයො. සම්මප්පඤ්ඤාෙ 

පස්සයතොතියසොතාපත්තිමග් පඤ්ඤාපරියයොසානාය විපස්සනාපඤ්ඤායසුට්ඨු

පස්සන්තස්ස. එවයමතාසන්ති එයතන උපායයන එතාසං. පහානං 

පටිනිස්සග්ය ොතිඋභයම්යපතංසමුච්යඡදප්පහානස්යසවාධිවචනං. 

එවං භ වා ආදිමනසිකායරයනව දිට්ඨීනං පහානං යහොති නු යෙො යනොති 

ආයස්මතා මහාචුන්යදන අධිමානිකානං වයසන පඤ්හං පුට්යඨො

යසොතාපත්තිමග්ය න දිට්ඨිප්පහානංදස්යසත්වාඉදානිසයයමවඅධිමානිකානං

ඣානං විභජන්යතො ඨානං ය ො පයනතන්තිආදිමාහ. තත්ථ අධිමානිකා නාම

යයසං අප්පත්යත පත්තසඤ්ඤාය අධිමායනො උප්පජ්ජති, ස්වායං

උප්පජ්ජමායනො යනව යලොකවට්ටානුසාරීනං බාලපුථුජ්ජනානං උප්පජ්ජති, න

අරියසාවකානං. න හි යසොතාපන්නස්ස ‘‘සකදා ාමී අහ’’න්ති අධිමායනො

උප්පජ්ජති, නසකදා ාමිස්ස ‘‘අනා ාමී අහ’’න්ති, න අනා ාමියනො ‘‘අරහා

අහ’’න්ති, කාරකස්යසව පන සමථවයසන වා විපස්සනාවයසන වා 

වික්ෙම්භිතකියලසස්සනිච්චංයුත්තපයුත්තස්සආරද්ධවිපස්සකස්සඋප්පජ්ජති. 

තස්ස හි සමථවික්ෙම්භිතානං වා විපස්සනාවික්ෙම්භිතානං වා කියලසානං

සමුදාචාරං අපස්සයතො ‘‘යසොතාපන්යනො අහන්ති වා, සකදා ාමී, අනා ාමී, 

අරහා අහ’’න්ති වා අධිමායනො උප්පජ්ජති, 

තලඞ් රතිස්සපබ්බතවාසිධම්මදින්නත්යථයරනඔවාදියමානත්යථරානංවිය. 

යථරස්ස කිර අචිරූපසම්පන්නස්යසව ඔවායද ඨත්වා බහූ භික්ඛූ වියසසං

අධි ච්ඡිංසු. තං පවත්තිං සුත්වා තිස්සමහාවිහාරවාසී භික්ඛුසඞ්යඝො ‘‘න 

අට්ඨානනියයොජයකොයථයරොතියථරංආයනථා’’තිසම්බහුයලභික්ඛූපායහසි.

යත  න්ත්වා, ‘‘ආවුයසො, ධම්මදින්න භික්ඛුසඞ්යඝො තං පක්යකොසායපතී’’ති

ආහංසු. යසොආහ ‘‘කිං පන තුම්යහ, භන්යත, අත්තානං  යවසථ පර’’න්ති? 

අත්තානං සප්පුරිසාති, යසො යතසං කම්මට්ඨානමදාසි, සබ්යබව අරහත්තං

පාපුණිංසු.භික්ඛුසඞ්යඝොපුනඅඤ්යඤභික්ඛූ පායහසි, එවංයාවතතියංපහිතා

සබ්යබපිතත්යථවඅරහත්තංපත්වාවිහරිංසු. 

තයතො සඞ්යඝො  ත තා නා ච්ඡන්තීති අඤ්ඤතරං වුඩ්ඪපබ්බජිතං පායහසි.

යසො  න්ත්වා ච, ‘‘භන්යත, ධම්මදින්න තික්ෙත්තුං තිස්සමහාවිහාරවාසී 

භික්ඛුසඞ්යඝොතුය්හංසන්තියකයපයසසි, ත්වංනාමසඞ්ඝස්සආණං රුංන

කයරොසි, නා ච්ඡසී’’තිආහ.යථයරොකියමතන්තිපණ්ණසාලංඅප්පවිසිත්වාව
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පත්තචීවරං  ාහායපත්වා තාවයදව නික්ෙමි, යසො අන්තරාමග්ය 

හඞ්කනවිහාරං පාවිසි. තත්ථ යචයකො මහායථයරො සට්ඨිවස්සාතීයතො

අධිමායනන අරහත්තං පටිජානාති. යථයරො තං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා

පටිසන්ථාරං කත්වා අධි මං පුච්ඡි. යථයරො ආහ ‘‘ආම ධම්මදින්න, යං

පබ්බජියතන කාතබ්බං, චිරකතං තං මයා, අතීතසට්ඨිවස්යසොම්හි එතරහී’’ති.

කිං, භන්යත, ඉද්ධිම්පිවළඤ්යජථාති.ආමධම්මදින්නාති.සාධුවත, භන්යත, 

හත්ථිං තුම්හාකං පටිමුෙං ආ ච්ඡන්තං මායපථාති. සාධාවුයසොති යථයරො 

සබ්බයසතං සත්තප්පතිට්ඨං තිධාපභින්නං නඞ්ගුට්ඨං බීජයමානං යසොණ්ඩං

මුයෙ පක්ඛිපිත්වා ද්වීහි දන්යතහි විජ්ඣිතුකාමං විය පටිමුෙං ආ ච්ඡන්තං

මහාහත්ථිං මායපසි. යසො තං අත්තනායයව මාපිතං හත්ථිං දිස්වා භීයතො

පලායිතුං ආරභි. තදාව අත්තානං ‘‘නාහං අරහා’’ති ඤත්වා ධම්මදින්නස්ස

පාදමූයල උක්කුටිකං නිසීදිත්වා ‘‘පතිට්ඨා යම යහොහි, ආවුයසො’’ති ආහ.

ධම්මදින්යනො‘‘මා, භන්යත, යසොචි, මාඅනත්තමයනො අයහොසි, කාරකානංයයව

අධිමායනො උප්පජ්ජතී’’ති යථරං සමස්සායසත්වා කම්මට්ඨානමදාසි. යථයරො

තස්යසොවායදඨත්වාඅරහත්තංපාපුණි. 

චිත්තලපබ්බයතපි තාදියසොව යථයරො වසති. ධම්මදින්යනො තම්පි

උපසඞ්කමිත්වාතයථවපුච්ඡි.යසොපිතයථවබයාකාසි.තයතොනං ධම්මදින්යනො

කිං, භන්යත, ඉද්ධිම්පි වළඤ්යජථාති ආහ. ආමාවුයසොති. සාධු වත, භන්යත, 

එකං යපොක්ෙරණිං මායපථාති. යථයරො මායපසි. එත්ථ, භන්යත, පදුමගුම්බං 

මායපථාති. තම්පි මායපසි. පදුමගුම්යබ මහාපදුමං මායපථාති. තම්පි මායපසි.

එතස්මිං පදුමගුම්යබ ඨත්වා මධුරස්සයරන  ායන්තං නච්චන්තඤ්ච එකං

ඉත්ථිවිග් හං මායපථාති. තම්පි මායපසි. යසො එතං, භන්යත, පුනප්පුනං

උපනිජ්ඣායථාති වත්වා සයං පාසාදං පාවිසි. යථරස්ස තං උපනිජ්ඣායයතො

සට්ඨිවස්සානි වික්ෙම්භිතකියලසා චලිංසු, යසො තදා අත්තානං ඤත්වා

පුරිමත්යථයරො විය ධම්මදින්නත්යථරස්ස සන්තියක කම්මට්ඨානං  යහත්වා

අරහත්තංපාපුණි. 

ධම්මදින්යනොපි අනුපුබ්යබන තිස්සමහාවිහාරං අ මාසි. තස්මිඤ්ච සමයය

යථරායචතියඞ් ණංසම්මජ්ජිත්වාබුද්ධාරම්මණංපීතිංඋප්පායදත්වා නිසින්නා

යහොන්ති, එතං කිර යතසං වත්තං. යතන යනසං එයකොපි ‘‘ඉධ පත්තචීවරං

ඨයපහී’’ති ධම්මදින්නං වත්තා පුච්ඡිතාපි නායහොසි. ධම්මදින්යනො එයසො

භයවයයාතිඤත්වාපන පඤ්හංපුච්ඡිංසු.යසොපුච්ඡිතපඤ්යහතිණ්යහනඅසිනා

කුමුදනාළකලාපං විය ඡින්දිත්වා පාදඞ්ගුලියා මහාපථවිං පහරි. භන්යත අයං

අයචතනාමහාපථවීපි ධම්මදින්නස්සගුණංජානාති.තුම්යහපනනජානිත්ථාති

චවත්වාඉමං ාථමාහ– 
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‘‘අයචතනායං පථවී, විජානාතිගුණාගුණං; 

සයචතනාථයෙොභන්යත, නජානාථගුණාගුණ’’න්ති. 

තාවයදවචආකායසඅබ්භුග් න්ත්වාතලඞ් රතිස්සපබ්බතයමව අ මාසි.එවං

කාරකස්යසවඅධිමායනොඋප්පජ්ජති.තස්මාභ වාතාදිසානංභික්ඛූනංවයසන 

ඣානංවිභජන්යතො ඨානංය ොපයනතන්තිආදිමාහ. 

තස්සත්යථො, අත්යථතං කාරණං, යනො නත්ථි. යයන ඉයධකච්යචො භික්ඛු 

බාහිරපරිබ්බාජයකහි සාධාරණං විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං 

උපසම්පජ්ජ විහයරයය, යං පන තස්ස එවමස්ස සල්යලය න විහරාමීති, යං

පටිපත්තිවිධානංකියලයසසංලිෙති, යතනාහංවිහරාමීති, තංන යුජ්ජති, න හි

අධිමානිකස්ස භික්ඛුයනොඣානං සල්යලයෙො වා සල්යලෙපටිපදා වා යහොති.

කස්මා? අවිපස්සනාපාදකත්තා.නහියසොඣානංසමාපජ්ජිත්වා තයතොවුට්ඨාය

සඞ්ොයර සම්මසති, ඣානං පනස්ස චිත්යතකග් මත්තං කයරොති, 

දිට්ඨධම්මසුෙවිහායරො යහොති. තස්මා තමත්ථං දස්යසන්යතො භ වා ‘‘න යෙො

පයනයත, චුන්ද, අරියස්ස විනයය සල්යලො වුච්චන්ති, දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරා

එයතඅරියස්සවිනයය වුච්චන්තී’’තිආහ. 

තත්ථ එයතති ඣානධම්මවයසන බහුවචනං යවදිතබ්බං, එයත

පඨමජ්ඣානධම්මාති වුත්තං යහොති. සමාපත්තිවයසන වා, එකම්පි හි 

පඨමජ්ඣානං පුනප්පුනං සමාපත්තිවයසන පවත්තත්තා බහුත්තං  ච්ඡති.

ආරම්මණවයසන වා, එකම්පිහිපඨමජ්ඣානංපථවීකසිණාදීසුපවත්තිවයසන

බහුත්තං ච්ඡතීති.එසනයයො දුතියතතියචතුත්ථජ්ඣායනසු.ආරුප්පඣායනසු

පන ආරම්මණයභදාභාවයතො පුරිමකාරණද්වයවයසයනව බහුවචනං

යවදිතබ්බං. 

යස්මායචයතසංඅඞ් ානිපිසන්තානිආරම්මණානිපි, නිබ්බුතානි යචවසුඛුමානි

චාති වුත්තං යහොති, තස්මා තානි සන්තා එයත විහාරාති එවං වුත්තානීති

යවදිතබ්බානි. අයං තාව යතසං චතුන්නම්පි සාධාරණා වණ්ණනා.

වියසසවණ්ණනා පන ‘‘සබ්බයසො රූපසඤ්ඤාන’’න්තිආදිපදානුසාරයතො

වත්තබ්බා සියා.සා විසුද්ධිමග්ය  සබ්බාකායරනවුත්තායයව. 

83. එවං යස්මාඅධිමානිකස්සභික්ඛුයනො ඣානවිහායරොඅවිපස්සනාපාදකත්තා

සල්යලෙවිහායරොනයහොති, නහියසොඣානංසමාපජ්ජිත්වා තයතො වුට්ඨාය

සඞ්ොයර සම්මසති, චිත්යතකග් කයරො දිට්ඨධම්යම සුෙවිහායරො පනස්ස 

යහොති, තස්මා තමත්ථං දස්යසන්යතො රූපජ්ඣානානි ච අරූපජ්ඣානානි ච
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විභජිත්වාඉදානි චයත්ථසල්යලයෙොකාතබ්යබොචතුචත්තාලීසායආකායරහි, 

තඤ්චවත්ථුංතඤ්චසල්යලෙං දස්යසන්යතො ඉධය ොපනයවොතිආදිමාහ. 

කස්මා පන ‘‘අට්ඨහි සමාපත්තීහි අවිහිංසාදයයො සල්යලො’’ති වුත්තා? 

යලොකුත්තරපාදකත්තා.බාහිරකානඤ්හිඅට්ඨසමාපත්තියයොවට්ටපාදකායයව. 

සාසයන සරණ මනම්පියලොකුත්තරපාදකං, පය වඅවිහිංසාදයයො.ඉමිනායයව 

ච සුත්යතන යවදිතබ්බං ‘‘යථා බාහිරකස්ස අට්ඨසමාපත්තිලාභියනො

පඤ්චාභිඤ්ඤස්සාපි දින්නදානයතො සාසයන තිසරණ තස්ස දින්නදානං

මහප්ඵලතරං යහොතී’’ති. ඉදඤ්හි සන්ධාය දක්ඛිණාවිසුද්ධිසුත්යත ‘‘බාහිරයක

කායමසු වීතරාය  දානං දත්වා යකොටිසතසහස්සගුණා පාටිකඞ්ඛිතබ්බා.

යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යන දානං දත්වා අසඞ්යෙයයා

අප්පයමයයා දක්ඛිණා පාටිකඞ්ඛිතබ්බා, යකො පන වායදො යසොතාපන්යන’’ති

වුත්තං (ම. නි. 3.379). සරණ මනයතො පට්ඨාය හි තත්ථ 

යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො අධිප්යපයතොති, අයං තායවත්ථ

පාළියයොජනා. 

අනුපදවණ්ණනායං පන ඉධාති විහිංසාදිවත්ථුදීපනයමතං. ය ො පනාති

නිපාතමත්තං. යවොතිකරණත්යථසාමිවචනං, අයංපනසඞ්යෙපත්යථො, යයදතං

‘‘පයර විහිංසකා භවිස්සන්තී’’තිආදිනා නයයන විහිංසාදිවත්ථුං වදාම. ඉධ, 

චුන්ද, තුම්යහහි සල්යලයෙොකාතබ්යබොති. 

එවංසඞ්යෙපයතොවත්වාඉදානිවිත්ථායරන්යතො‘‘පයරවිහිංසකා භවිස්සන්ති, 

මයයමත්ථඅවිහිංසකාභවිස්සාමාතිසල්යලයෙොකරණීයයො’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ පයරති යය යකචි ඉමං සල්යලෙමනනුයුත්තා. විහිංසකා භවිස්සන්තීති

පාණිනාවා යලඩ්ඩුනාවාතිආදීහිසත්තානංවියහසකාභවිස්සන්ති. මෙයමත්ථ 

අවිහිංසකා භවිස්සාමාති මයං පන යත්යථව වත්ථුස්මිං පයර එවං විහිංසකා 

භවිස්සන්ති, එත්යථවඅවිහිංසකාභවිස්සාම, අවිහිංසංඋප්පායදත්වාවිහරිස්සාම. 

ඉති සල්යලය ො කරණීයෙොති එවං තුම්යහහි සල්යලයෙො කාතබ්යබො. 

සල්යලය ොතිචඉධඅවිහිංසාවයවදිතබ්බා. අවිහිංසාහිවිහිංසංසල්යලෙති, තං

ඡින්දති, තස්මා සල්යලය ොතිවුච්චති.එසනයයොසබ්බත්ථ.අයංපනවියසයසො. 

පයර මිච්ොදිට්ඨීති එත්ථ කම්මපථානං අන්තමිච්ඡාදිට්ඨිඤ්ච මිච්ඡත්තානං

ආදිමිච්ඡාදිට්ඨිඤ්ච මිස්යසත්වා දිට්ඨි වුත්තාති යවදිතබ්බා. තථා මෙයමත්ථ

සම්මාදිට්ඨීති වුත්තට්ඨායන සම්මාදිට්ඨි. එත්ථ ච කම්මපථකථා විත්ථාරයතො

සම්මාදිට්ඨිසුත්යත ආවි භවිස්සති. මිච්ඡත්යතසු මිච්ඡාදිට්ඨිආදයයො

ද්යවධාවිතක්යක. 
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අයංපයනත්ථසඞ්යෙයපො, පාණංඅතිපායතන්තීති පාණාතිපාතී පාණඝාතකාති

අත්යථො. අදින්නං ආදියන්තීති අදින්නාදායී, පරස්ස හාරියනොති අත්යථො. 

අබ්රහ්මංහීනංලාමකධම්මංචරන්තීති අබ්රහ්මචාරී, යමථුනධම්මප්පටියසවකාති 

අත්යථො. බ්රහ්මං යසට්ඨං පටිපදං චරන්තීති බ්රහ්මචාරී, යමථුනා පටිවිරතාති

අත්යථො. එත්ථ ච බ්රහ්මචරියං සල්යලයෙොති යවදිතබ්බං. බ්රහ්මචරියඤ්හි

අබ්රහ්මචරියං සල්යලෙති. මුසා වදන්තීති මුසාවාදී, පයරසං අත්ථභඤ්ජනකං

තුච්ඡං අලිකං වාචං භාසිතායරොති අත්යථො. පිසුණා වාචා එයතසන්ති 

පිසුණවාචා. පයරසංමම්මච්යඡදිකාඵරුසාවාචාඑයතසන්ති ඵරුසවාචා. සම්ඵං

නිරත්ථකවචනං පලපන්තීති සම්ඵප්පලාපී. අභිජ්ඣායන්තීති අභිජ්ඣාලූ, 

පරභණ්ඩලුබ්භනසීලාති අත්යථො. බයාපන්නං පූතිභූතං චිත්තයමයතසන්ති 

බයාපන්නචිත්තා. මිච්ඡා පාපිකා විඤ්ඤු රහිතා එයතසං දිට්ඨීති මිච්ොදිට්ඨී, 

කම්මපථපරියාපන්නාය නත්ථි දින්නන්තිආදිවත්ථුකාය, 

මිච්ඡත්තපරියාපන්නාය අනියයානිකදිට්ඨියාචසමන්නා තාතිඅත්යථො.සම්මා

යසොභනාවිඤ්ඤුප්පසත්ථාඑයතසං දිට්ඨීති සම්මාදිට්ඨී, කම්මපථපරියාපන්නාය

අත්ථි දින්නන්තිආදිකාය කම්මස්සකතාදිට්ඨියා, සම්මත්තපරියාපන්නාය

මග් දිට්ඨියාච සමන්නා තාතිඅත්යථො. 

මිච්ොසඞ්කප්පාති අයාථාවඅනියයානිකඅකුසලසඞ්කප්පා. එස නයයො 

මිච්ොවාචාතිආදීසු.අයංපනවියසයසො, මිච්ඡාසඞ්කප්පාදයයොවියහි මිච්ොසති 

නාමපාටිඑක්යකොයකොචිධම්යමොනත්ථි, අතීතංපන චින්තයයතොපවත්තානං

චතුන්නම්පි අකුසලක්ෙන්ධානයමතං අධිවචනං. යම්පි වුත්තං භ වතා –

‘‘අත්යථසා, භික්ෙයව, අනුස්සති, යනසා නත්ථීති වදාමි, පුත්තලාභං වා, 

භික්ෙයව, අනුස්සරයතො, ධනලාභංවා, භික්ෙයව, අනුස්සරයතො, යසලාභංවා, 

භික්ෙයව, අනුස්සරයතො’’ති, තම්පි තං තං චින්යතන්තස්ස සතිපතිරූපයකන

උප්පත්තිං සන්ධාය වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. මිච්ොඤාණීති එත්ථ ච 

මිච්ොඤාණන්ති පාපකිරියාසු උපායචින්තාවයසන පාපං කත්වා ‘‘සුකතං

මයා’’තිපච්චයවක්ෙණාකායරනචඋප්පන්යනොයමොයහොයවදිතබ්යබො, යතන 

සමන්නා තාපුග් ලා මිච්ොඤාණී.සම්මාඤාණීතිඑත්ථපන එකූනවීසතියභදං 

පච්චයවක්ෙණාඤාණං ‘‘සම්මාඤාණ’’න්ති වුච්චති, යතන සමන්නා තා

පුග් ලා සම්මාඤාණී. මිච්ොවිමුත්තීති අවිමුත්තායයව සමානා ‘‘විමුත්තා

මය’’න්ති එවංසඤ්ඤියනො, අවිමුත්තියං වා විමුත්තිසඤ්ඤියනො. තත්රායං

වචනත්යථො, මිච්ඡා පාපිකා විපරීතා විමුත්ති එයතසං අත්ථීති මිච්ොවිමුත්තී. 

මිච්ඡාවිමුත්තීතිච යථාවුත්යතනාකායරනපවත්තානංඅකුසලක්ෙන්ධානයමතං

අධිවචනං. ඵලසම්පයුත්තානි පන සම්මාදිට්ඨිආදීනි අට්ඨඞ් ානි ඨයපත්වා

යසසධම්මා සම්මාවිමුත්තීති යවදිතබ්බා. සා ච මිච්ඡාවිමුත්තිං සල්ලිඛිත්වා
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ඨිතත්තා සල්යලය ොති යවදිතබ්බා.තත්ථනියයොයජන්යතොආහ ‘‘මයයමත්ථ

සම්මාවිමුත්තී භවිස්සාමාතිසල්යලයෙොකරණීයයො’’ති. 

ඉයතො පරානි තීණි නීවරණවයසන වුත්තානි. අභිජ්ඣාලූ බයාපන්නචිත්තාති

එවංකම්මපයථසුවුත්තත්තාපයනත්ථපඨමානිද්යව නීවරණානිනවුත්තානීති

යවදිතබ්බානි.තත්ථථිනමිද්යධනපරියුට්ඨිතාඅභිභූතාති ථිනමිද්ධපරියුට්ඨිතා. 

උද්ධච්යචන සමන්නා තාති උද්ධතා. විචිනන්තා කිච්ඡන්ති න සක්යකොන්ති

සන්නිට්ඨානං කාතුන්ති විචිකිච්ඡී. යකොධනාතිආදීනි දස චිත්තස්ස 

උපක්කියලසවයසනවුත්තානි.තත්ථයකොධාදීසුයංවත්තබ්බංසියා, තංසබ්බං 

ධම්මදායාදවත්ථසුත්යතසු වුත්තං. අයං පයනත්ථ වචනත්යථො – යකොධනාති

කුජ්ඣනසීලා. උපනාහීති උපනාහනසීලා, උපනායහො වා එයතසං අත්ථීති 

උපනාහී. තථා මක්ඛී පලාසී ච. ඉස්සන්තීති ඉස්සුකී. මච්ඡරායන්තීති මච්ෙරී, 

මච්යඡරං වා එයතසං අත්ථීති මච්ඡරී. සඨයන්තීති සඨා, නසම්මාභාසන්තීති

වුත්තං යහොති, යකරාටිකයුත්තානයමතං අධිවචනං. මායා එයතසං අත්ථීති 

මාොවී. ථම්භසමඞ්ගිතාය ථද්ධා. අතිමානයයොය න අතිමානී. 

වුත්තපච්චනීකනයයනසුක්කපක්යෙො යවදිතබ්යබො. 

දුබ්බචාති වත්තුං දුක්ො කිඤ්චි වුච්චමානා න සහන්ති. තබ්බිපරීතා සුවචා. 

යදවදත්තාදිසදිසා පාපකා මිත්තා එයතසන්ති පාපමිත්තා. බුද්ධා වා 

සාරිපුත්තාදිසදිසා වා කලයාණා මිත්තා එයතසන්ති කලයාණමිත්තා. 

කායදුච්චරිතාදීසු චිත්තයවොස්සග් වයසන පමත්තා. විපරීතා අප්පමත්තාති 

යවදිතබ්බා.ඉමානි තීණිපකිණ්ණකවයසනවුත්තානි. අස්සද්ධාතිආදීනිසත්ත

අසද්ධම්මවයසන. තත්ථ තීසු වත්ථූසු සද්ධා එයතසං නත්ථීති අස්සද්ධා. 

සුක්කපක්යෙ සද්දහන්තීති සද්ධා, සද්ධා වා එයතසං අත්ථීතිපි සද්ධා. නත්ථි

එයතසංහිරීති අහිරිකා, අකුසලසමාපත්තියාඅජිගුච්ඡමානානයමතංඅධිවචනං.

හිරී එයතසං මයන, හිරියා වා යුත්තමනාති හිරිමනා. න ඔත්තප්පන්තීති 

අයනොත්තප්පී, අකුසලසමාපත්තියා න භායන්තීති වුත්තං යහොති. තබ්බිපරීතා 

ඔත්තප්පී. අප්පං සුතයමයතසන්ති අප්පස්සුතා, අප්පන්ති ච යථොකන්ති න

 යහතබ්බං, නත්ථීති  යහතබ්බං. ‘‘අප්පස්සුතා’’ති හි නිස්සුතා සුතවිරහිතා

වුච්චන්ති. බහු සුතයමයතසන්ති බහුස්සුතා, තථා තභාසිතං එකම්පි  ාථං 

යාථාවයතො ඤත්වා අනුරූපපටිපන්නානයමතං අධිවචනං. කුච්ඡිතා සීදන්තීති 

කුසීතා, හීනවීරියානයමතංඅධිවචනං.ආරද්ධං වීරියයමයතසන්ති ආරද්ධවීරිො, 

සම්මප්පධානයුත්තානයමතං අධිවචනං, මුට්ඨා සති එයතසන්ති මුට්ඨස්සතී, 

නට්ඨස්සතීතිවුත්තංයහොති.උපට්ඨිතාසති එයතසන්ති උපට්ඨිතස්සතී, නිච්චං 

ආරම්මණාභිමුෙප්පවත්තසතීනයමතං අධිවචනං. දුට්ඨා පඤ්ඤා එයතසන්ති 
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දුප්පඤ්ඤා, නට්ඨපඤ්ඤාති වුත්තං යහොති. පඤ්ඤාය සම්පන්නාති 

පඤ්ඤාසම්පන්නා, පඤ්ඤාති ච ඉධ විපස්සනාපඤ්ඤා යවදිතබ්බා.

විපස්සනාසම්භායරො හි පරිපූයරො ඉමස්මිං ඨායන ආ යතො, තස්මා 

විපස්සනාපඤ්ඤාවඅයන්තියපොරාණානංආණා. 

ඉදානි එකයමව යලොකුත්තරගුණානං අන්තරායකරං අනියයානිකදිට්ඨිං 

තීහාකායරහි දස්යසන්යතො සන්දිට්ඨිපරාමාසීතිආදිමාහ. තත්ථ සන්දිට්ඨිං

පරාමසන්තීති සන්දිට්ඨිපරාමාසී. ආධානං  ණ්හන්තීති ආධානග් ාහී, 

ආධානන්තිදළ්හංවුච්චති, දළ්හග් ාහීතිඅත්යථො.යුත්තකාරණංදිස්වාවලද්ධිං

පටිනිස්සජ්ජන්තීති පටිනිස්සග්ගී, දුක්යෙනකිච්යඡනකසියරනබහුම්පිකාරණං 

දස්යසත්වානසක්කාපටිනිස්සග් ංකාතුන්ති දුප්පටිනිස්සග්ගී, යයඅත්තයනො

උප්පන්නං දිට්ඨිං ඉදයමව සච්චන්ති දළ්හං  ණ්හිත්වා අපි බුද්ධාදීහිකාරණං

දස්යසත්වා වුච්චමානාන පටිනිස්සජ්ජන්ති, යතසයමතං අධිවචනං. තාදිසා හි

පුග් ලායංයයදවධම්මංවා අධම්මංවා ණ්හන්ති, තංසබ්බං‘‘එවංඅම්හාකං

ආචරියයහිකථිතං, එවංඅම්යහහි සුත’’න්තිකුම්යමොවඅඞ් ානිසයකකපායල

අන්යතොයයව සයමොදහන්ති, කුම්භීලග් ාහං  ණ්හන්ති න විස්සජ්ජන්ති.

වුත්තවිපරියායයනසුක්කපක්යෙො යවදිතබ්යබො. 

84. එවං චතුචත්තාලීසාය ආකායරහි සල්යලෙං දස්යසත්වා ඉදානි තස්මිං

සල්යලයෙ චිත්තුප්පාදස්සාපි බහූපකාරතං දස්යසතුං චිත්තුප්පාදම්පි ය ො

අහන්තිආදිමාහ. 

තස්සත්යථො, අහං, චුන්ද, කුසයලසුධම්යමසු චිත්තුප්පාදම්පිබහූපකාරංවදාමි, 

යාපයනතාකායයනචවාචායචඅනුවිධියනා, යථාපඨමං චිත්තංඋප්පන්නං, 

තයථවයතසංධම්මානංකායයනකරණං, වාචායච‘‘කයරොථා’’තිආණාපනං 

වා, උග් හපරිපුච්ඡාදීනිවා, තත්ථවායදොයයවයකො, එකන්තබහූපකාරායයවහි

තා අනුවිධියනාති දස්යසති. කස්මා පයනත්ථ චිත්තුප්පායදොපි බහූපකායරොති? 

එකන්තහිතසුොවහත්තාඅනුවිධියනානංයහතුත්තාච. 

‘‘දානං දස්සාමී’’ති හි චිත්තුප්පායදො සයම්පි එකන්තහිතසුොවයහො

අනුවිධියනානම්පි යහතු, එවඤ්හි උප්පන්නචිත්තත්තායයව දුතියදිවයස

මහාවීථිංපිදහිත්වාමහාමණ්ඩපංකත්වාභික්ඛුසතස්සවා භික්ඛුසහස්සස්සවා

දානං යදති, ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්යතථ පූයජථ පරිවිසථා’’ති පරිජයන

ආණායපති. එවං ‘‘සඞ්ඝස්ස චීවරං යසනාසනං යභසජ්ජං දස්සාමී’’ති 

චිත්තුප්පායදො සයම්පි එකන්තහිතසුොවයහො අනුවිධියනානම්පි යහතු, එවං 

උප්පන්නචිත්තත්තායයව හි චීවරාදීනි අභිසඞ්ෙයරොති යදති දායපති ච. එස

නයයො සරණ මනාදීසු. 
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‘‘සරණං  ච්ඡාමී’’තිහි චිත්තං උප්පායදත්වාව පච්ඡාකායයනවා වාචාය වා

සරණං  ණ්හාති. තථා ‘‘පඤ්චඞ් ං අට්ඨඞ් ං දසඞ් ං වා සීලං 

සමාදියිස්සාමී’’ති චිත්තං උප්පායදත්වා කායයන වා වාචාය වා සමාදියති, 

‘‘පබ්බජිත්වාචතූසුසීයලසුපතිට්ඨහිස්සාමී’’තිචචිත්තංඋප්පායදත්වාකායයන 

වාචාය ච පූයරතබ්බං සීලං පූයරති. ‘‘බුද්ධවචනං උග් යහස්සාමී’’ති චිත්තං 

උප්පායදත්වාව එකං වානිකායං ද්යව වාතයයො වා චත්තායරො වා පඤ්ච වා

නිකායය වාචාය උග් ණ්හාති. එවං ධුතඞ් සමාදාන-කම්මට්ඨානුග් හ-

කසිණපරිකම්ම-ඣානසමාපත්තිවිපස්සනාමග් ඵල- පච්යචකයබොධි-

සම්මාසම්යබොධිවයසනයනතබ්බං. 

‘‘බුද්යධො භවිස්සාමී’’ති හි චිත්තුප්පායදො සයම්පි එකන්තහිතසුොවයහො

අනුවිධියනානම්පියහතු, එවඤ්හිඋප්පන්නචිත්තත්තායයව අපයරනසමයයන

කප්පසතසහස්සාධිකානිචත්තාරිඅසඞ්යෙයයානිකායයන වාචායචපාරමියයො

පූයරත්වාසයදවකංයලොකංතායරන්යතොවිචරති.එවංසබ්බත්ථ චිත්තුප්පායදොපි

බහූපකායරො.කායවාචාහිපනඅනුවිධියනාඅතිබහූපකාරායයවාති යවදිතබ්බා. 

එවං කුසයලසුධම්යමසුචිත්තුප්පාදස්සාපි බහූපකාරතංදස්යසත්වාඉදානිතත්ථ

නියයොයජන්යතො‘‘තස්මාතිහචුන්දා’’තිආදිමාහ.තං අත්ථයතොපාකටයමව. 

85. එවං චතුචත්තාලීසාය ආකායරහි දස්සියත සල්යලයෙ චිත්තුප්පාදස්සාපි

බහූපකාරතංදස්යසත්වාඉදානිතස්යසවසල්යලෙස්සහිතාධි මාය මග් භාවං

දස්යසන්යතො යසෙයථාපීතිආදිමාහ. 

තස්සත්යථො, යථා නාම, චුන්ද, ොණුකණ්ටකපාසාණාදීහි විසයමො මග්ය ො

භයවයය, තස්ස පරික්කමනාය පරිවජ්ජනත්ථාය අඤ්යඤො සුපරිකම්මකයතො

විය භූමිභාය ො සයමො මග්ය ො භයවයය, යථා ච 

රුක්ෙමූලපාසාණපපාතකුම්භීලමකරාදි පරිබයාකුලං විසමං තිත්ථමස්ස, තස්ස 

පරික්කමනාය පරිවජ්ජනත්ථාය අඤ්ඤං අවිසමං අනුපුබ්බ ම්භීරං

යසොපානඵලකසදිසං තිත්ථංභයවයය, යංපටිපන්යනොසුයෙයනවතංනදිංවා

තළාකංවාඅජ්යඣො ායහත්වා න්හායයයයවාඋත්තයරයයවා, එවයමවයෙො, 

චුන්ද, විසමමග් විසමතිත්ථසදිසාය විහිංසාය සමන්නා තස්ස

විහිංසකපුග් ලස්ස සමමග් සමතිත්ථසදිසා අවිහිංසා යහොති පරික්කමනාය.

යයථව හි විසමමග් තිත්ථපරිවජ්ජනත්ථාය සයමො මග්ය ො ච තිත්ථඤ්ච 

පටියත්තං, එවං විහිංසාපරිවජ්ජනත්ථාය අවිහිංසා පටියත්තා, යං පටිපන්යනො

සුයෙයනව මනුස්ස තිං වා යදව තිං වා අජ්යඣො ායහත්වා සම්පත්තිං වා

අනුභයවයය උත්තයරයය වා යලොකා. එයතයනව උපායයන සබ්බපදානි

යයොයජතබ්බානි. 
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86. එවං තස්යසව හිතාධි මාය මග් භාවං දස්යසත්වා ඉදානි 

උපරිභා ඞ් මනීයතංදස්යසන්යතො, යසෙයථාපීතිආදිමාහ. 

තස්සත්යථො, යථානාම, චුන්ද, යයයකචිඅකුසලාධම්මාපටිසන්ධියා ජනකා

වාඅජනකාවා, දින්නායපිපටිසන්ධියාවිපාකජනකාවාඅජනකාවා, සබ්යබ

යත ජාතිවයසන අයධොභා ඞ් මනීයාති එවංනාමාව යහොන්ති, විපාකකායල

අනිට්ඨාකන්තවිපාකත්තා. යථාචයයයකචිකුසලාධම්මා පටිසන්ධියාජනකා

වා අජනකා වා දින්නායපි පටිසන්ධියා විපාකජනකා වා අජනකා වා, සබ්යබ

යත ජාතිවයසන උපරිභා ඞ් මනීයාති එවංනාමාව යහොන්ති, විපාකකායල

ඉට්ඨකන්තවිපාකත්තා, එවයමව යෙො, චුන්ද, විහිංසකස්ස…යප.…

උපරිභා ායාති. තත්රායං ඔපම්මසංසන්දනා – යථා සබ්යබ අකුසලා

අයධොභා ඞ් මනීයා, එවං විහිංසකස්ස එකාවිහිංසාපි. යථා ච සබ්යබකුසලා

උපරිභා ඞ් මනීයා, එවංඅවිහිංසකස්සඑකාඅවිහිංසාපි.එයතයනවඋපායයන 

අකුසලං අකුසයලන කුසලඤ්ච කුසයලන උපයමතබ්බං, අයං කියරත්ථ

අධිප්පායයොති. 

87. එවං තස්යසව සල්යලෙස්ස උපරිභා ඞ් මනීයතං දස්යසත්වා ඉදානි

පරිනිබ්බාපයනසමත්ථභාවංදස්යසතුං යසොවත චුන්දාතිආදිමාහ.තත්ථ යසොති 

වුත්තප්පකාරපුග් ලනිද්යදයසො. තස්ස යයොති ඉමං උද්යදසවචනං ආහරිත්වා

යයො අත්තනා පලිපපලිපන්යනො, යසො වත, චුන්ද, පරං පලිපපලිපන්නං

උද්ධරිස්සතීතිඑවංසබ්බපයදසු සම්බන්යධොයවදිතබ්යබො. පලිපපලිපන්යනොති

 ම්භීරකද්දයම නිමුග්ය ොවුච්චති, යනොචයෙොඅරියස්සවිනයය.අරියස්සපන

විනයය පලිපන්තිපඤ්චකාමගුණාවුච්චන්ති. පලිපන්යනොතිතත්ථනිමුග්ය ො

බාලපුථුජ්ජයනො, තස්මා එවයමත්ථ අත්ථයයොජනා යවදිතබ්බා. යථා, චුන්ද, 

යකොචිපුරියසොයාවනාසිකග් ා ම්භීයරකද්දයම නිමුග්ය ොඅපරංතත්යථව

නිමුග් ංහත්යථවාසීයසවා යහත්වාඋද්ධරිස්සතීතියනතං ඨානංවිජ්ජති, න

හිතංකාරණමත්ථි, යයනයසොතංඋද්ධරිත්වාථයලපතිට්ඨයපයය, එවයමව

යයො අත්තනා පඤ්චකාමගුණපලියප පලිපන්යනො, යසො වත පරං තයථව

පලිපපලිපන්නං උද්ධරිස්සතීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

තත්ථ සියා අයුත්තයමතං, පුථුජ්ජනානම්පි භික්ඛුභික්ඛුනීඋපාසකඋපාසිකානං

ධම්මයදසනං සුත්වා යහොන්තියයව ධම්මං අභිසයමතායරො, තස්මා

පලිපපලිපන්යනො උද්ධරතීති, තං න තථා දට්ඨබ්බං. භ වායයව හි තත්ථ

උද්ධරති, පසංසාමත්තයමව පන ධම්මකථිකා ලභන්ති රඤ්ඤා

පහිතයලෙවාචයකො විය. යථා හි රඤ්යඤො පච්චන්තජනපයද පහිතං යලෙං

තත්ථ මනුස්සා යලෙං වායචතුං අජානන්තා යයො වායචතුං ජානාති, යතන



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 
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පටුන 

වාචායපත්වාතමත්ථංසුත්වා‘‘රඤ්යඤොආණා’’තිආදයරනසම්පායදන්ති, න 

ච යනසං යහොති ‘‘යලෙවාචකස්ස අයං ආණා’’ති. යලෙවාචයකො පන 

‘‘විස්සට්ඨාය වාචාය වායචසි අයනල ළායා’’ති පසංසාමත්තයමව ලභති, 

එවයමවකිඤ්චාපි සාරිපුත්තපභුතයයොධම්මකථිකාධම්මංයදයසන්ති, අථයෙො

ලිඛිතපණ්ණවාචයකොවිය යත යහොන්ති.භ වයතොයයවපනසාධම්මයදසනා

රඤ්යඤොආණා විය. යය ච තං සුත්වා ධම්මං අභිසයමන්ති, යත භ වායයව

උද්ධරතීති යවදිතබ්බා. ධම්මකථිකා පන ‘‘විස්සට්ඨාය වාචාය ධම්මං

යදයසන්ති අයනල ළායා’’ති පසංසාමත්තයමව ලභන්තීති. තස්මා 

යුත්තයමයවතන්ති.වුත්තවිපරියායයනසුක්කපක්යෙොයවදිතබ්යබො. 

අදන්යතො අවිනීයතො අපරිනිබ්බුයතොති එත්ථ පන අනිබ්බිසතාය අදන්යතො. 

අසික්ඛිතවිනයතාය අවිනීයතො. අනිබ්බුතකියලසතාය අපරිනිබ්බුයතොති

යවදිතබ්යබො.යසොතාදියසො පරංදයමස්සති, නිබ්බිසංකරිස්සති, වියනස්සතිවා

තිස්යසො සික්ො සික්ොයපස්සති, පරිනිබ්බායපස්සති වා තස්ස කියලයස

නිබ්බායපස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. වුත්තවිපරියායයන සුක්කපක්යෙො

යවදිතබ්යබො. 

එවයමව ය ො, චුන්ද, විහිංසකස්ස…යප.… පරිනිබ්බානාොති එත්ථ පන

එවමත්යථො යවදිතබ්යබො – යථා හි අත්තනා අපලිපපලිපන්යනො පරං

පලිපපලිපන්නං උද්ධරිස්සති, දන්යතො දයමස්සති, විනීයතො වියනස්සති, 

පරිනිබ්බුයතො පරිනිබ්බායපස්සතීති ඨානයමතං විජ්ජතීති. කිං පන තන්ති? 

අපලිපපලිපන්නත්තං, දන්තත්තං විනීතත්තං පරිනිබ්බුතත්තඤ්ච, එවයමව

යෙො, චුන්ද, විහිංසකස්ස පුරිසපුග් ලස්ස අවිහිංසා යහොති පරිනිබ්බානාය.කිං

වුත්තං යහොති? යයො අත්තනා අවිහිංසයකො, තස්ස යා අවිහිංසා, අයං යා එසා

විහිංසකස්ස පරස්ස විහිංසා, තස්සා පරිනිබ්බානාය යහොති, අත්තනා හි

අවිහිංසයකොපරස්සවිහිංසායචතනං නිබ්බායපස්සතීතිඨානයමතංවිජ්ජති.කිං

පනතන්ති? අවිහිංසකත්තයමව. යඤ්හි යයන අත්තනා අධි තං යහොති, යසො

පරංතදත්ථායසමාදයපතුංසක්යකොතීති. 

අථ වා යථා අත්තනා අපලිපන්යනො දන්යතො විනීයතො පරිනිබ්බුයතො පරං 

පලිපපලිපන්නං අදන්තං අවිනීතං අපරිනිබ්බුතඤ්ච උද්ධරිස්සති දයමස්සති 

වියනස්සති පරිනිබ්බායපස්සතීති ඨානයමතං විජ්ජති, එවයමව විහිංසකස්ස 

පුරිසපුග් ලස්සවිහිංසාපහානායමග් ංභාවයයතොඋප්පන්නාඅවිහිංසායහොති 

පරිනිබ්බානාය. පරිනිබ්බුයතො විය හි අපරිනිබ්බුතං අවිහිංසායචතනාව

විහිංසායචතනං පරිනිබ්බායපතුං සමත්ථා. එතමත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘එවයමව

යෙො, චුන්දා’’තිආදිමාහාති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යථා යචත්ථ, එවං

සබ්බපයදසු. අතිවිත්ථාරභයයනපනඅනුපදයයොජනානකතාති. 
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88. එවං තස්ස පරිනිබ්බාපයන සමත්ථභාවං දස්යසත්වා ඉදානි තං යදසනං

නි යමත්වා ධම්මපටිපත්තියංනියයොයජතුං ඉති ය ො, චුන්දාතිආදිමාහ. තත්ථ 

සල්යල පරිොයෙොති සල්යලෙකාරණං. එස නයයො සබ්බත්ථ එත්ථ

අවිහිංසාදයයො එව විහිංසාදීනං සල්යලෙනයතො සල්යලෙකාරණං. යතසං

වයසන චිත්තස්ස උප්පායදතබ්බයතො චිත්තුපාදකාරණං, විහිංසාදි, 

පරික්කමනස්ස යහතුයතො පරික්කමනකාරණං, උපරිභා නිප්ඵාදනයතො

උපරිභා කාරණං, විහිංසාදීනං පරිනිබ්බාපනයතො පරිනිබ්බානකාරණන්ති

යවදිතබ්බා. හියතසිනාති හිතං එසන්යතන. අනුකම්පයකනාති

අනුකම්පමායනන. අනුකම්පංඋපාදාොතිඅනුකම්පංචිත්යතනපරිග් යහත්වා, 

පරිච්චාතිපිවුත්තංයහොති. කතංයවොතංමොතිතංමයාඉයම පඤ්චපරියායය

දස්යසන්යතනතුම්හාකංකතං.එත්තකයමවහිඅනුකම්පකස්සසත්ථු කිච්චං, 

යදිදංඅවිපරීතධම්මයදසනා.ඉයතොපරංපනපටිපත්තිනාමසාවකානංකිච්චං. 

යතනාහ එතානි, චුන්ද, රුක් මූලානි…යප.…අම්හාකං අනුසාසනීති. 

තත්ථ ච රුක් මූලානීති ඉමිනා රුක්ෙමූලයසනාසනං දස්යසති. 

සුඤ්ඤා ාරානීති ඉමිනා ජනවිවිත්තට්ඨානං. උභයයනාපි ච

යයො ානුරූපයසනාසනමාචික්ෙති, දායජ්ජං නියයායතති. ඣාෙථාති

ආරම්මණූපනිජ්ඣායනන අට්ඨතිංසාරම්මණානි, ලක්ෙණූපනිජ්ඣායනන ච

අනිච්චාදියතො ෙන්ධායතනාදීනි උපනිජ්ඣායථ, සමථඤ්ච විපස්සනඤ්ච

වඩ්යඪථාති වුත්තං යහොති. මා පමාදත්ථාති මා පමජ්ජිත්ථ. මා පච්ො

විප්පටිසාරියනො අහුවත්ථාති යය හි පුබ්යබ දහරකායල, ආයරො යකායල, 

සත්තසප්පායාදිසම්පත්තිකායල, සත්ථු සම්මුඛීභාවකායල ච

යයොනියසොමනසිකාරවිරහිතා රත්තින්දිවං මඞ්ගුලභත්තා හුත්වා යසයයසුෙං

මිද්ධසුෙමනුයභොන්තා පමජ්ජන්ති, යත පච්ඡා ජරාකායල, යරො කායල, 

මරණකායල, විපත්තිකායල, සත්ථුපරිනිබ්බුතකායලචතංපුබ්යබපමාදවිහාරං

අනුස්සරන්තා, සප්පටිසන්ධිකාලකිරියඤ්ච භාරියං සම්පස්සමානා

විප්පටිසාරියනො යහොන්ති, තුම්යහ පන තාදිසා මා අහුවත්ථාති එතමත්ථං

දස්යසන්යතො ආහ ‘‘මා පච්ඡා විප්පටිසාරියනො අහුවත්ථා’’ති. අෙං යවො

අම්හාකං අනුසාසනීති අයං අම්හාකං සන්තිකා ‘‘ඣායථ මා පමාදත්ථා’’ති

තුම්හාකංඅනුසාසනී, ඔවායදොති වුත්තංයහොති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සල්යලෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. සම්මාදිට්ඨිසුත්තවණ්ණනා 

89. එවං යම සුතන්ති සම්මාදිට්ඨිසුත්තං. තත්ථ ‘‘සම්මාදිට්ඨි සම්මාදිට්ඨීති, 

ආවුයසො, වුච්චති, කිත්තාවතා නු යෙො, ආවුයසො’’ති වා ‘‘කතමං පනාවුයසො, 

අකුසල’’න්තිවාඑවංයත්තකායථයරනපුච්ඡාවුත්තා, සබ්බාකයථතුකම්යතා

පුච්ඡාඑව. 

තත්ථ යස්මා ජානන්තාපි සම්මාදිට්ඨීති වදන්ති අජානන්තාපි බාහිරකාපි

සාසනිකාපි අනුස්සවාදිවයසනාපි අත්තපච්චක්යෙනාපි, තස්මා තං බහූනං

වචනං උපාදායද්වික්ෙත්තුංආමසන්යතො‘‘සම්මාදිට්ඨිසම්මාදිට්ඨීති, ආවුයසො, 

වුච්චතී’’ති ආහ. අයඤ්හි එත්ථ අධිප්පායයො, අපයරහිපි සම්මාදිට්ඨීති වුච්චති, 

අථාපයරහිපි සම්මාදිට්ඨීති වුච්චති, ස්වායං එවං වුච්චමායනො අත්ථඤ්ච

ලක්ෙණඤ්ච උපාදායකිත්තාවතානුයෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකොසම්මාදිට්ඨි

යහොතීති.තත්ථ සම්මාදිට්ඨීතියසොභනායපසත්ථායචදිට්ඨියාසමන්නා යතො.

යදා පන ධම්යමයයව අයං සම්මාදිට්ඨිසද්යදො වත්තති, තදාස්ස යසොභනා

පසත්ථාචදිට්ඨි සම්මාදිට්ඨීතිඑවමත්යථොයවදිතබ්යබො. 

සා චායං සම්මාදිට්ඨි දුවිධා යහොති යලොකියා යලොකුත්තරාති. තත්ථ 

කම්මස්සකතාඤාණං සච්චානුයලොමිකඤාණඤ්ච යලොකියා සම්මාදිට්ඨි, 

සඞ්යෙපයතො වා සබ්බාපි සාසවා පඤ්ඤා. අරියමග් ඵලසම්පයුත්තා පඤ්ඤා

යලොකුත්තරාසම්මාදිට්ඨි. පුග් යලොපනතිවියධොයහොතිපුථුජ්ජයනොයසක්යෙො

අයසක්යෙො ච. තත්ථ පුථුජ්ජයනො දුවියධො යහොති බාහිරයකො සාසනියකො ච.

තත්ථ බාහිරයකො කම්මවාදී කම්මස්සකතාදිට්ඨියා සම්මාදිට්ඨි යහොති, යනො

සච්චානුයලොමිකාය අත්තදිට්ඨිපරාමාසකත්තා. සාසනියකො ද්වීහිපි. යසක්යෙො

නියතායසම්මාදිට්ඨියාසම්මාදිට්ඨි.අයසක්යෙොඅයසක්ොය.ඉධ පනනියතාය

නියයානිකායයලොකුත්තරකුසලසම්මාදිට්ඨියාසමන්නා යතො ‘‘සම්මාදිට්ඨී’’ති

අධිප්යපයතො. යතයනවාහ ‘‘උජු තාස්ස දිට්ඨි ධම්යම අයවච්චප්පසායදන

සමන්නා යතො ආ යතො ඉමං සද්ධම්ම’’න්ති, 

යලොකුත්තරකුසලසම්මාදිට්ඨියයව හි අන්තද්වයමනුප ම්ම උජුභායවන

 තත්තා, කායවඞ්කාදීනි ච සබ්බවඞ්කානි සමුච්ඡින්දිත්වා  තත්තා උජු තා

යහොති, තායයව ච දිට්ඨියා සමන්නා යතොනවප්පකායරපි යලොකුත්තරධම්යම

අයවච්චප්පසායදනඅචලප්පසායදනසමන්නා යතොයහොති, සබ්බදිට්ඨි හනානි

ච විනිබ්යබයඨන්යතො සබ්බකියලයසපජහන්යතො ජාතිසංසාරා නික්ෙමන්යතො

පටිපත්තිං පරිනිට්ඨයපන්යතො අරියයන මග්ය න ආ යතො ඉමං 

සම්බුද්ධප්පයවදිතංඅමයතො ධංනිබ්බානසඞ්ොතං සද්ධම්මන්තිවුච්චති. 
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පටුන 

ෙයතො ය ොති කාලපරිච්යඡදවචනයමතං, යස්මිං කායලති වුත්තං යහොති. 

අකුසලඤ්ච පජානාතීති දසාකුසලකම්මපථසඞ්ොතං අකුසලඤ්ච පජානාති, 

නියරොධාරම්මණාය පජානනාය කිච්චවයසන ‘‘ඉදං දුක්ෙ’’න්ති

පටිවිජ්ඣන්යතො අකුසලං පජානාති. අකුසලමූලඤ්ච පජානාතීති තස්ස

මූලපච්චයභූතං අකුසලමූලඤ්ච පජානාති, යතයනව පකායරන ‘‘අයං

දුක්ෙසමුදයයො’’ති පටිවිජ්ඣන්යතො. එස නයයො කුසලඤ්ච කුසලමූලඤ්චාති

එත්ථාපි. යථා යචත්ථ, එවං ඉයතො පයරසු සබ්බවායරසු කිච්චවයසයනව

වත්ථුපජානනා යවදිතබ්බා. එත්තාවතාපීති එත්තයකන ඉමිනා

අකුසලාදිප්පජානයනනාපි. සම්මාදිට්ඨි යහොතීති වුත්තප්පකාරාය

යලොකුත්තරසම්මාදිට්ඨියා සමන්නා යතො යහොති. උජු තාස්ස…යප.… ඉමං

සද්ධම්මන්ති එත්තාවතාසංඛිත්තයදසනානිට්ඨිතායහොති.යදසනායයවයචසා

සංඛිත්තා, යතසං පන භික්ඛූනං විත්ථාරවයසයනව

සම්මාමනසිකාරප්පටියවයධොයවදිතබ්යබො. 

දුතියවායරපනයදසනාපිවිත්ථායරනමනසිකාරප්පටියවයධොපි විත්ථායරයනව

වුත්යතොති යවදිතබ්යබො. තත්ථ ‘‘සංඛිත්තයදසනාය ද්යව යහට්ඨිමමග් ා, 

විත්ථාරයදසනාය ද්යව උපරිමමග් ා කථිතා’’ති භික්ඛූ ආහංසු

විත්ථාරයදසනාවසායන ‘‘සබ්බයසො රා ානුසයං පහායා’’තිආදිවචනං

සම්පස්සමානා. යථයරො පනාහ ‘‘සංඛිත්තයදසනායපි චත්තායරො මග් ා

රාසියතො කථිතා, විත්ථාරයදසනායපී’’ති. යා චායං ඉධ

සංඛිත්තවිත්ථාරයදසනාසු විචාරණා ආවිකතා, සා සබ්බවායරසු ඉධ 

වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බා. අපුබ්බානුත්තානපදවණ්ණනාමත්තයමව හි

ඉයතොපරං කරිස්සාම. 

අකුසලකම්මපථවණ්ණනා 

තත්ථ පඨමවාරස්ස තාව විත්ථාරයදසනාය ‘‘පාණාතිපායතො යෙො, ආවුයසො, 

අකුසල’’න්තිආදීසු අයකොසල්ලප්පවත්තියා අකුසලං යවදිතබ්බං, පරයතො 

වත්තබ්බකුසලප්පටිපක්ෙයතො වා. තං ලක්ෙණයතො සාවජ්ජදුක්ෙවිපාකං

සංකිලිට්ඨංවා.අයංතායවත්ථසාධාරණපදවණ්ණනා. 

අසාධාරයණසු පන පාණස්ස අතිපායතො පාණාතිපායතො, පාණවයධො

පාණඝායතොති වුත්තං යහොති. පායණොති යචත්ථ යවොහාරයතො සත්යතො, 

පරමත්ථයතො ජීවිතින්ද්රියං. තස්මිං පන පායණ පාණසඤ්ඤියනො

ජීවිතින්ද්රියුපච්යඡදකඋපක්කමසමුට්ඨාපිකා කායවචීද්වාරානං

අඤ්ඤතරද්වාරප්පවත්තා වධකයචතනා පාණාතිපායතො. යසො ගුණවිරහියතසු 

තිරච්ඡාන තාදීසු පායණසු ඛුද්දයක පායණ අප්පසාවජ්යජො, මහාසරීයර 
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මහාසාවජ්යජො. කස්මා? පයයො මහන්තතාය. පයයො සමත්යතපි 

වත්ථුමහන්තතාය. ගුණවන්යතසු මනුස්සාදීසු අප්පගුයණ පායණ

අප්පසාවජ්යජො, මහාගුයණ මහාසාවජ්යජො. සරීරගුණානං පන සමභායව සති

කියලසානං උපක්කමානඤ්ච මුදුතාය අප්පසාවජ්යජො, තිබ්බතාය

මහාසාවජ්යජොති යවදිතබ්යබො. තස්ස පඤ්ච සම්භාරා යහොන්ති පායණො, 

පාණසඤ්ඤිතා, වධකචිත්තං, උපක්කයමො, යතන මරණන්ති. ඡ පයයො ා

සාහත්ථියකො, ආණත්තියකො, නිස්සග්ගියයො, ථාවයරො, විජ්ජාමයයො, 

ඉද්ධිමයයොති.ඉමස්මිංපයනත්ථ විත්ථාරීයමායනඅතිපපඤ්යචොයහොති, තස්මා

නං න විත්ථාරයාම, අඤ්ඤඤ්ච එවරූපං. අත්ථියකහි පන සමන්තපාසාදිකං

විනෙට්ඨකථං (පාරා.අට්ඨ. 2.172) ඔයලොයකත්වා යහතබ්යබො. 

අදින්නස්සආදානං අදින්නාදානං, පරස්ස හරණං යථයයං, යචොරිකාති වුත්තං

යහොති. තත්ථ අදින්නන්ති පරපරිග් හිතං, යත්ථ පයරො යථාකාමකාරිතං

ආපජ්ජන්යතො අදණ්ඩාරයහො අනුපවජ්යජො ච යහොති. තස්මිං පන

පරපරිග් හියත පරපරිග් හිතසඤ්ඤියනො තදාදායකඋපක්කමසමුට්ඨාපිකා 

යථයයයචතනා අදින්නාදානං. තං හීයන පරසන්තයක අප්පසාවජ්ජං, පණීයත

මහාසාවජ්ජං. කස්මා? වත්ථුපණීතතාය. වත්ථුසමත්යත සති ගුණාධිකානං

සන්තයක වත්ථුස්මිං මහාසාවජ්ජං. තං තං ගුණාධිකං උපාදාය තයතො තයතො

හීනගුණස්සසන්තයක වත්ථුස්මිංඅප්පසාවජ්ජං.තස්සපඤ්චසම්භාරායහොන්ති

පරපරිග් හිතං, පරපරිග් හිතසඤ්ඤිතා, යථයයචිත්තං, උපක්කයමො, යතන

හරණන්ති. ඡ පයයො ා සාහත්ථිකාදයයොව. යත ච යෙො යථානුරූපං

යථයයාවහායරො, පසය්හාවහායරො, පටිච්ඡන්නාවහායරො, පරිකප්පාවහායරො, 

කුසාවහායරොතිඉයමසංඅවහාරානංවයසනපවත්තාතිඅයයමත්ථසඞ්යෙයපො. 

විත්ථායරොපන සමන්තපාසාදිකාෙං (පාරා.අට්ඨ.1.92) වුත්යතො. 

කායමසුමිච්ොචායරොති එත්ථ පන කායමසූති යමථුනසමාචායරසු. 

මිච්ොචායරොති එකන්තනින්දියතො ලාමකාචායරො. ලක්ෙණයතො පන 

අසද්ධම්මාධිප්පායයන කායද්වාරප්පවත්තා අ මනීයට්ඨානවීතික්කමයචතනා 

කායමසුමිච්ඡාචායරො. 

තත්ථ අ මනීෙට්ඨානං නාම පුරිසානං තාව මාතුරක්ඛිතා, පිතුරක්ඛිතා, 

මාතාපිතුරක්ඛිතා, භාතුරක්ඛිතා, භගිනිරක්ඛිතා, ඤාතිරක්ඛිතා, 

ය ොත්තරක්ඛිතා, ධම්මරක්ඛිතා, සාරක්ො, සපරිදණ්ඩාති මාතුරක්ඛිතාදයයො

දස; ධනක්කීතා, ඡන්දවාසිනී, යභො වාසිනී, පටවාසිනී, ඔදපත්තකිනී, 

ඔභටචුම්බටා, දාසීචභරියාච, කම්මකාරීචභරියාච, ධජාහතා, මුහුත්තිකාති

එතා ච ධනක්කීතාදයයො දසාති වීසති ඉත්ථියෙො. ඉත්ථීසු පන ද්වින්නං
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සාරක්ොසපරිදණ්ඩානං, දසන්නඤ්චධනක්කීතාදීනන්ති ද්වාදසන්නංඉත්ථීනං

අඤ්යඤ පුරිසා, ඉදං අ මනීෙට්ඨානං නාම. යසො පයනස මිච්ඡාචායරො

සීලාදිගුණරහියත අ මනීයට්ඨායන අප්පසාවජ්යජො, සීලාදිගුණසම්පන්යන

මහාසාවජ්යජො. තස්ස චත්තායරො සම්භාරා අ මනීයවත්ථු, තස්මිං 

යසවනචිත්තං, යසවනපයයොය ො, මග්ය නමග් ප්පටිපත්තිඅධිවාසනන්ති.

එයකොපයයොය ො සාහත්ථියකොඑව. 

මුසාති විසංවාදනපුයරක්ොරස්සඅත්ථභඤ්ජයකොවචීපයයොය ොකායපයයොය ො

වා. විසංවාදනාධිප්පායයනපනස්සපරවිසංවාදනකකායවචීපයයො සමුට්ඨාපිකා

යචතනා මුසාවායදො. අපයරොනයයො මුසාතිඅභූතංඅතච්ඡං වත්ථු. වායදොතිතස්ස

භූතයතොතච්ඡයතොවිඤ්ඤාපනං.ලක්ෙණයතො පනඅතථංවත්ථුංතථයතොපරං

විඤ්ඤායපතුකාමස්ස තථාවිඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපිකා යචතනා මුසාවායදො. යසො

යමත්ථංභඤ්ජති, තස්සඅප්පතායඅප්පසාවජ්යජො, මහන්තතාය මහාසාවජ්යජො.

අපිච  හට්ඨානං අත්තයනො සන්තකං අදාතුකාමතාය

නත්ථීතිආදිනයප්පවත්යතො අප්පසාවජ්යජො, සක්ඛිනාහුත්වාඅත්ථභඤ්ජනත්ථං

වුත්යතොමහාසාවජ්යජො. පබ්බජිතානංඅප්පකම්පියතලංවාසප්පිංවාලභිත්වා

හසාධිප්පායයන ‘‘අජ්ජ  ායම යතලං නදීමඤ්යඤ සන්දතී’’ති

පුරාණකථානයයන පවත්යතො අප්පසාවජ්යජො, අදිට්ඨංයයව පන 

දිට්ඨන්තිආදිනානයයනවදන්තානංමහාසාවජ්යජො.තස්සචත්තායරොසම්භාරා

යහොන්ති අතථං වත්ථු, විසංවාදනචිත්තං, තජ්යජො වායායමො, පරස්ස

තදත්ථවිජානනන්ති. එයකො පයයොය ො සාහත්ථියකොව. යසො කායයන වා

කායප්පටිබද්යධනවාවාචායවාවිසංවාදකකිරියාකරයණ දට්ඨබ්යබො.තායයච

කිරියායපයරොතමත්ථංජානාති, අයං කිරියාසමුට්ඨාපිකයචතනාක්ෙයණයයව

මුසාවාදකම්මුනාබජ්ඣති. 

පිසුණාවාචාතිආදීසුයායවාචායයස්සතං වාචංභාසති, තස්සහදයයඅත්තයනො

පියභාවං පරස්ස ච සුඤ්ඤභාවං කයරොති, සා පිසුණා වාචා. යාය පන

අත්තානම්පි පරම්පි ඵරුසම්පි කයරොති, සා වාචා සයම්පි ඵරුසා යනව

කණ්ණසුො න හදයසුො වා, අයං ඵරුසා වාචා. යයන සම්ඵං පලපති

නිරත්ථකං, යසො සම්ඵප්පලායපො. යතසං මූලභූතා යචතනාපි

පිසුණාවාචාදිනාමයමව ලභති, සා එව ච ඉධ අධිප්යපතාති. තත්ථ

සංකිලිට්ඨචිත්තස්ස පයරසං වා යභදාය අත්තයනො පියකමයතාය වා

කායවචීපයයො සමුට්ඨාපිකා යචතනා පිසුණා වාචා. සා යස්ස යභදං කයරොති, 

තස්ස අප්පගුණතාය අප්පසාවජ්ජා, මහාගුණතාය මහාසාවජ්ජා. තස්සා

චත්තායරොසම්භාරා භින්දිතබ්යබොපයරො, ‘‘ඉතිඉයමනානාභවිස්සන්තිවිනා
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භවිස්සන්තී’’ති යභදපුයරක්ොරතාවා, ‘‘අහං පියයොභවිස්සාමිවිස්සාසියකො’’ති 

පියකමයතාවා, තජ්යජොවායායමො, තස්සතදත්ථවිජානනන්ති. 

පරස්ස මම්මච්යඡදකකායවචීපයයො සමුට්ඨාපිකා එකන්තඵරුසා යචතනා 

ඵරුසා වාචා. තස්සආවිභාවත්ථමිදං වත්ථු – එයකොකිර දාරයකොමාතුවචනං

අනාදියිත්වා අරඤ්ඤං ච්ඡති, තංමාතානිවත්යතතුංඅසක්යකොන්තී‘‘චණ්ඩා

තං මහිංසී අනුබන්ධතූ’’ති අක්යකොසි. අථස්ස තත්යථව අරඤ්යඤ මහිංසී

උට්ඨාසි.දාරයකො‘‘යංමම මාතාමුයෙනකයථසිතංමායහොතු, යංචිත්යතන

චින්යතසිතංයහොතූ’’තිසච්චකිරියමකාසි. මහිංසීතත්යථවබද්ධාවියඅට්ඨාසි.

එවං මම්මච්යඡදයකොපි පයයොය ො චිත්තසණ්හතාය ඵරුසා වාචා න යහොති.

මාතාපිතයරොහිකදාචිපුත්තයකඑවම්පිවදන්ති‘‘යචොරායවො ෙණ්ඩාෙණ්ඩිකං

කයරොන්තූ’’ති, උප්පලපත්තම්පි ච යනසං උපරි පතන්තං න ඉච්ඡන්ති. 

ආචරියුපජ්ඣායා ච කදාචි නිස්සිතයක එවං වදන්ති ‘‘කිං ඉයම අහිරිකා

අයනොත්තප්පියනො චරන්ති නිද්ධමථ යන’’ති. අථ යෙො යනසං

ආ මාධි මසම්පත්තිං ඉච්ඡන්ති. යථා ච චිත්තසණ්හතාය ඵරුසා වාචා න

යහොති, එවං වචනසණ්හතාය අඵරුසා වාචාපි න යහොති. න හි 

මාරායපතුකාමස්ස ‘‘ඉමං සුෙං සයායපථා’’ති වචනං අඵරුසා වාචා යහොති.

චිත්තඵරුසතාය පයනසා ඵරුසා වාචාව. සා යං සන්ධාය පවත්තිතා, තස්ස 

අප්පගුණතාය අප්පසාවජ්ජා, මහාගුණතාය මහාසාවජ්ජා. තස්සා තයයො

සම්භාරා අක්යකොසිතබ්යබොපයරො, කුපිතචිත්තං, අක්යකොසනාති. 

අනත්ථවිඤ්ඤාපකකායවචීපයයො සමුට්ඨාපිකා අකුසලයචතනා 

සම්ඵප්පලායපො. යසො ආයසවනමන්දතාය අප්පසාවජ්යජො, 

ආයසවනමහන්තතාය මහාසාවජ්යජො. තස්ස ද්යව සම්භාරා

භාරතයුද්ධසීතාහරණාදිනිරත්ථකකථාපුයරක්ොරතා, තථාරූපීකථාකථනන්ති. 

අභිජ්ඣායතීති අභිජ්ඣා, පරභණ්ඩාභිමුඛී හුත්වා තන්නින්නතාය පවත්තතීති 

අත්යථො.සා‘‘අයහොවතඉදංමමස්සා’’තිඑවංපරභණ්ඩාභිජ්ඣායනලක්ෙණා.

අදින්නාදානං විය අප්පසාවජ්ජා ච මහාසාවජ්ජා ච. තස්සා ද්යව සම්භාරා

පරභණ්ඩං, අත්තයනො පරිණාමනඤ්ච. පරභණ්ඩවත්ථුයක හි යලොයභ

උප්පන්යනපිනතාවකම්මපථයභයදොයහොති, යාව ‘‘අයහොවතීදංමමස්සා’’ති

අත්තයනොනපරිණායමති. 

හිතසුෙංබයාපාදයතීති බයාපායදො. යසො පරවිනාසායමයනොපයදොසලක්ෙයණො, 

ඵරුසා වාචා විය අප්පසාවජ්යජො මහාසාවජ්යජො ච. තස්ස ද්යව සම්භාරා

පරසත්යතො ච, තස්ස ච විනාසචින්තා. පරසත්තවත්ථුයක හි යකොයධ
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උප්පන්යනපි න තාව කම්මපථයභයදො යහොති, යාව ‘‘අයහො වතායං 

උච්ඡිජ්යජයයවිනස්යසයයා’’තිතස්සවිනාසංනචින්යතති. 

යථාභුච්ච හණාභායවන මිච්ඡා පස්සතීති මිච්ොදිට්ඨි. සා ‘‘නත්ථි

දින්න’’න්තිආදිනා නයයන විපරීතදස්සනලක්ෙණා. සම්ඵප්පලායපො විය

අප්පසාවජ්ජා මහාසාවජ්ජා ච. අපිච අනියතා අප්පසාවජ්ජා, නියතා

මහාසාවජ්ජා.තස්සාද්යවසම්භාරාවත්ථුයනොච  හිතාකාරවිපරීතතා, යථාච

තං ණ්හාති, තථාභායවනතස්සුපට්ඨානන්ති. 

ඉයමසං පන දසන්නං අකුසලකම්මපථානං ධම්මයතො යකොට්ඨාසයතො

ආරම්මණයතො යවදනායතො මූලයතොති පඤ්චහාකායරහි විනිච්ඡයයො

යවදිතබ්යබො. 

තත්ථ ධම්මයතොති එයතසු හි පටිපාටියා සත්ත, යචතනාධම්මාව යහොන්ති, 

අභිජ්ඣාදයයොතයයො යචතනාසම්පයුත්තා. 

යකොට්ඨාසයතොතිපටිපාටියාසත්ත, මිච්ඡාදිට්ඨිචාතිඉයමඅට්ඨකම්මපථාඑව

යහොන්ති, යනොමූලානි.අභිජ්ඣාබයාපාදා කම්මපථායචවමූලානිච.අභිජ්ඣාහි

මූලංපත්වායලොයභොඅකුසලමූලංයහොති.බයාපායදො යදොයසොඅකුසලමූලං. 

ආරම්මණයතොති පාණාතිපායතො ජීවිතින්ද්රියාරම්මණයතො සඞ්ොරාරම්මයණො

යහොති. අදින්නාදානං සත්තාරම්මණං වා සඞ්ොරාරම්මණං වා. මිච්ඡාචායරො

යඵොට්ඨබ්බවයසනසඞ්ොරාරම්මයණො. සත්තාරම්මයණොතිපි එයක. මුසාවායදො

සත්තාරම්මයණො වා සඞ්ොරාරම්මයණො වා. තථා පිසුණා වාචා. ඵරුසා වාචා

සත්තාරම්මණාව. සම්ඵප්පලායපො දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතවයසන 

සත්තාරම්මයණො වා සඞ්ොරාරම්මයණො වා, තථා අභිජ්ඣා. බයාපායදො 

සත්තාරම්මයණොව.මිච්ඡාදිට්ඨියතභූමකධම්මවයසනසඞ්ොරාරම්මණා. 

යවදනායතොති පාණාතිපායතො දුක්ෙයවදයනො යහොති. කිඤ්චාපි හි රාජායනො

යචොරං දිස්වා හසමානාපි ‘‘ ච්ඡථ නං ඝායතථා’’ති වදන්ති, 

සන්නිට්ඨාපකයචතනා පන යනසං දුක්ෙසම්පයුත්තාව යහොති. අදින්නාදානං

තියවදනං. මිච්ඡාචායරො සුෙමජ්ඣත්තවයසන ද්වියවදයනො, 

සන්නිට්ඨාපකචිත්යත පන මජ්ඣත්තයවදයනො න යහොති. මුසාවායදො

තියවදයනො, තථා පිසුණා වාචා. ඵරුසා වාචා දුක්ෙයවදනාව. සම්ඵප්පලායපො

තියවදයනො. අභිජ්ඣා සුෙමජ්ඣත්තවයසන ද්වියවදනා, තථා මිච්ඡාදිට්ඨි.

බයාපායදොදුක්ෙයවදයනො. 

මූලයතොතිපාණාතිපායතොයදොසයමොහවයසන ද්විමූලයකොයහොති.අදින්නාදානං

යදොසයමොහවයසන වා යලොභයමොහවයසන වා. මිච්ඡාචායරො 
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යලොභයමොහවයසන.මුසාවායදොයදොසයමොහවයසනවායලොභයමොහවයසනවා, 

තථාපිසුණාවාචාසම්ඵප්පලායපො ච.ඵරුසාවාචායදොසයමොහවයසන.අභිජ්ඣා

යමොහවයසන එකමූලා, තථා බයාපායදො. මිච්ඡාදිට්ඨි යලොභයමොහවයසන

ද්විමූලාති. 

යලොයභොඅකුසලමූලන්තිආදීසුලුබ්භතීති යලොයභො. දුස්සතීති යදොයසො. මුය්හතීති 

යමොයහො. යතසු යලොයභො සයඤ්ච අකුසයලො සාවජ්ජදුක්ෙවිපාකට්යඨන, 

ඉයමසඤ්ච පාණාතිපාතාදීනං අකුසලානං යකසඤ්චි 

සම්පයුත්තප්පභාවකට්යඨන යකසඤ්චි උපනිස්සයපච්චයට්යඨන මූලන්ති 

අකුසලමූලං. වුත්තම්පි යචතං ‘‘රත්යතො යෙො ආවුයසො රාය න අභිභූයතො 

පරියාදින්නචිත්යතොපාණම්පිහනතී’’තිආදි.යදොසයමොහානංඅකුසලමූලභායවපි

එයසවනයයො. 

අකුසලකම්මපථවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කුසලකම්මපථවණ්ණනා 

පාණාතිපාතා යවරමණී කුසලන්තිආදීසු පාණාතිපාතාදයයො වුත්තත්ථා එව.

යවරං මණතීති යවරමණී, යවරං පජහතීති අත්යථො. විරමති වා එතාය

කරණභූතාය, විකාරස්ස යවකාරං කත්වාපි යවරමණී. අයං තායවත්ථ

බයඤ්ජනයතො වණ්ණනා. අත්ථයතො පන යවරමණීති කුසලචිත්තසම්පයුත්තා

විරති.යා ‘‘පාණාතිපාතාවිරමන්තස්ස, යාතස්මිංසමයය පාණාතිපාතාආරති 

විරතී’’ති එවං වුත්තා කුසලචිත්තසම්පයුත්තා විරති, සා යභදයතො තිවියධො

යහොති සම්පත්තවිරති සමාදානවිරති සමුච්යඡදවිරතීති. තත්ථ

අසමාදින්නසික්ොපදානං අත්තයනො ජාතිවයබාහුසච්චාදීනි පච්චයවක්ඛිත්වා

‘‘අයුත්තං අම්හාකං එවරූපං කාතු’’න්ති සම්පත්තවත්ථුං අවීතික්කමන්තානං

උප්පජ්ජමානා විරති සම්පත්තවිරතීති යවදිතබ්බා සීහළදීයප 

චක්කනඋපාසකස්ස විය. 

තස්ස කිර දහරකායලයයව මාතුයා යරොය ො උප්පජ්ජි. යවජ්යජන ච 

‘‘අල්ලසසමංසං ලද්ධුං වට්ටතී’’ති වුත්තං. තයතො චක්කනස්ස භාතා ‘‘ ච්ඡ

තාත යෙත්තංආහිණ්ඩාහී’’තිචක්කනංයපයසසි.යසොතත්ථ යතො.තස්මිඤ්ච

සමයය එයකො සයසො තරුණසස්සං ොදිතුං ආ යතො යහොති, යසො තං දිස්වා

යවය නධායවන්යතොවල්ලියාබද්යධො ‘‘කිරිකිරී’’තිසද්දමකාසි.චක්කයනො

යතනසද්යදන න්ත්වාතං යහත්වාචින්යතසි ‘‘මාතු යභසජ්ජංකයරොමී’’ති.

පුන චින්යතසි ‘‘න යමතං පතිරූපං, ය්වාහං මාතු ජීවිතකාරණා පරං ජීවිතා

යවොයරොයපයය’’න්ති. අථ නං ‘‘ ච්ඡ අරඤ්යඤ සයසහි සද්ධිං තියණොදකං
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පරිභුඤ්ජා’’ති මුඤ්චි. භාතරා ච ‘‘කිං තාත සයසො ලද්යධො’’ති පුච්ඡියතො තං

පවත්තිං ආචික්ඛි. තයතො නං භාතා පරිභාසි. යසො මාතුසන්තිකං  න්ත්වා 

‘‘යයතොහං ජායතො, නාභිජානාමි සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා යවොයරොයපතා’’ති 

සච්චංවත්වාඅධිට්ඨාසි.තාවයදවස්සමාතාඅයරො ාඅයහොසි. 

සමාදින්නසික්ොපදානං පන සික්ොපදසමාදායන ච තතුත්තරි ච අත්තයනො

ජීවිතම්පි පරිච්චජිත්වා වත්ථුං අවීතික්කමන්තානං උප්පජ්ජමානා විරති 

සමාදානවිරතීතියවදිතබ්බා උත්තරවඩ්ඪමානපබ්බතවාසීඋපාසකස්සවිය. 

යසො කිර අම්බරිෙවිහාරවාසීපිඞ් ලබුද්ධරක්ඛිතත්යථරස්ස සන්තියක 

සික්ොපදානි යහත්වායෙත්තංකස්සති.අථස්සය ොයණොනට්යඨො, යසොතං

 යවසන්යතො උත්තරවඩ්ඪමානපබ්බතං ආරුහි, තත්ර නං මහාසප්යපො

අග් යහසි. යසො චින්යතසි ‘‘ඉමායස්ස තිඛිණවාසියා සීසං ඡින්දාමී’’ති. පුන

චින්යතසි ‘‘න යමතං පතිරූපං, ය්වාහං භාවනීයස්ස  රුයනො සන්තියක

සික්ොපදං  යහත්වා භින්යදයය’’න්ති. එවං යාවතතියං චින්යතත්වා ‘‘ජීවිතං 

පරිච්චජාමි, න සික්ොපද’’න්ති අංයස ඨපිතං තිඛිණදණ්ඩවාසිං අරඤ්යඤ

ඡඩ්යඩසි.තාවයදවනංමහාවායළො මුඤ්චිත්වාඅ මාසීති. 

අරියමග් සම්පයුත්තා පන විරති සමුච්යෙදවිරතීති යවදිතබ්බා. යස්සා

උප්පත්තියතො පභුති ‘‘පාණං ඝායතස්සාමී’’ති අරියපුග් ලානං චිත්තම්පි න

උප්පජ්ජතීති. සා පනායං විරති යකොසල්ලප්පවත්තියා කුසලන්ති වුත්තා.

කුච්ඡිතසයනයතො වා කුසන්ති ලද්ධයවොහාරං දුස්සීලයං ලුනාතීතිපි කුසලං. 

කතමඤ්චාවුයසොකුසලන්තිඉමස්සපනපඤ්හස්සඅනනුරූපත්තාකුසලාතින

වුත්තා. 

යථා ච අකුසලානං, එවං ඉයමසම්පි කුසලකම්මපථානං ධම්මයතො 

යකොට්ඨාසයතො ආරම්මණයතො යවදනායතො මූලයතොති පඤ්චහාකායරහි

විනිච්ඡයයොයවදිතබ්යබො. 

තත්ථ ධම්මයතොතිඑයතසුහිපටිපාටියා සත්තයචතනාපිවට්ටන්ති, විරතියයොපි.

අන්යතතයයොයචතනාසම්පයුත්තාව. 

යකොට්ඨාසයතොති පටිපාටියාසත්තකම්මපථාඑව, යනොමූලානි.අන්යතතයයො

කම්මපථා යචව මූලානි ච. අනභිජ්ඣා හි මූලං පත්වා අයලොයභො කුසලමූලං

යහොති. අබයාපායදොඅයදොයසොකුසලමූලං.සම්මාදිට්ඨිඅයමොයහොකුසලමූලං. 

ආරම්මණයතොති පාණාතිපාතාදීනං ආරම්මණායනව එයතසං ආරම්මණානි, 

වීතික්කමිතබ්බයතොයයව හි යවරමණී නාම යහොති. යථා පන 

නිබ්බානාරම්මයණො අරියමග්ය ො කියලයස පජහති, එවං
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ජීවිතින්ද්රියාදිආරම්මණායපයත කම්මපථා පාණාතිපාතාදීනි දුස්සීලයානි

පජහන්තීතියවදිතබ්බා. 

යවදනායතොති සබ්යබ සුෙයවදනා වා යහොන්ති, මජ්ඣත්තයවදනා වා. කුසලං

පත්වාහිදුක්ෙයවදනානාමනත්ථි. 

මූලයතොතිපටිපාටියාසත්තකම්මපථා ඤාණසම්පයුත්තචිත්යතනවිරමන්තස්ස

අයලොභඅයදොසඅයමොහවයසන තිමූලා යහොන්ති. ඤාණවිප්පයුත්තචිත්යතන

විරමන්තස්ස ද්විමූලා. අනභිජ්ඣා ඤාණසම්පයුත්තචිත්යතන විරමන්තස්ස 

ද්විමූලා. ඤාණවිප්පයුත්තචිත්යතන එකමූලා. අයලොයභො පන අත්තනාව

අත්තයනො මූලං න යහොති, අබයාපායදපි එයසව නයයො. සම්මාදිට්ඨි 

අයලොභායදොසවයසනද්විමූලාවාති. 

අයලොයභො කුසලමූලන්තිආදීසු න යලොයභොති අයලොයභො, යලොභපටිපක්ෙස්ස

ධම්මස්යසතං අධිවචනං. අයදොසායමොයහසුපි එයසව නයයො. යතසු අයලොයභො

සයඤ්ච කුසලං, ඉයමසඤ්ච පාණාතිපාතා යවරමණීආදීනං කුසලානං

යකසඤ්චි සම්පයුත්තප්පභාවකට්යඨන යකසඤ්චි උපනිස්සයපච්චයට්යඨන

මූලන්ති කුසලමූලං. අයදොසායමොහානම්පිකුසලමූලභායවඑයසවනයයො. 

ඉදානිසබ්බම්පිතංසඞ්යෙයපනචවිත්ථායරනචයදසිතමත්ථං නි යමන්යතො 

ෙයතො ය ො ආවුයසොතිආදිඅප්පනාවාරමාහ. තත්ථ එවං අකුසලං පජානාතීති

එවං යථානිද්දිට්ඨදසාකුසලකම්මපථවයසන අකුසලං පජානාති. එවං

අකුසලමූලන්තිආදීසුපි එයසව නයයො. එත්තාවතා එයකන නයයන

චතුසච්චකම්මට්ඨානිකස්ස යාව අරහත්තා නියයානං කථිතං යහොති. කථං? 

එත්ථ හි ඨයපත්වා අභිජ්ඣං දස අකුසලකම්මපථා ච කුසලකම්මපථා ච

දුක්ෙසච්චං. අභිජ්ඣා ච යලොයභො අකුසලමූලඤ්චාති ඉයම ද්යව ධම්මා

නිප්පරියායයනසමුදයසච්චං. පරියායයනපනසබ්යබපිකම්මපථාදුක්ෙසච්චං.

සබ්බානිකුසලාකුසලමූලානි සමුදයසච්චං.උභින්නංඅප්පවත්තිනියරොධසච්චං. 

දුක්ෙං පරිජානන්යතොසමුදයංපජහමායනොනියරොධං පජානන්යතොඅරියමග්ය ො 

මග් සච්චන්තිඉතිද්යවසච්චානිසරූයපනවුත්තානි, ද්යවආවත්තහාරවයසන 

යවදිතබ්බානි. 

යසො සබ්බයසො රා ානුසෙං පහාොති යසො එවං අකුසලාදීනි පජානන්යතො

සබ්බාකායරන රා ානුසයං පජහිත්වා. පටිඝානුසෙං පටිවියනොයදත්වාති

පටිඝානුසයඤ්ච සබ්බාකායරයනව නීහරිත්වාති වුත්තං යහොති. එත්තාවතා

අනා ාමිමග්ය ො කථියතො. අස්මීති දිට්ඨිමානානුසෙං සමූහනිත්වාති පඤ්චසු
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පටුන 

ෙන්යධසු කඤ්චි ධම්මං අනවකාරීකරිත්වා ‘‘අස්මී’’ති ඉමිනා

සමූහග් හණාකායරනපවත්තංදිට්ඨිමානානුසයංසමුග්ඝායටත්වා. 

තත්ථ දිට්ඨිමානානුසෙන්තිදිට්ඨිසදිසං මානානුසයන්තිවුත්තංයහොති.අයඤ්හි

මානානුසයයො අස්මීති පවත්තත්තා දිට්ඨිසදියසො යහොති, තස්මා එවං වුත්යතො. 

ඉමඤ්ච අස්මිමානං විත්ථාරයතො විඤ්ඤාතුකායමන ෙන්ධියවග්ය 

යෙමකසුත්තං(සං.නි.3.89) ඔයලොයකතබ්බන්ති. 

අවිජ්ජං පහාොති වට්ටමූලං අවිජ්ජං පජහිත්වා. විජ්ජං උප්පායදත්වාති තස්සා

අවිජ්ජාය සමුග්ඝාටිකං අරහත්තමග් විජ්ජං උප්පායදත්වා. එත්තාවතා

අරහත්තමග්ය ො කථියතො. දිට්යඨව ධම්යම දුක් ස්සන්තකයරො යහොතීති

අස්මිංයයව අත්තභායව වට්ටදුක්ෙස්ස පරිච්යඡදකයරො යහොති. එත්තාවතාපි

ය ො, ආවුයසොති යදසනං නියයායතති, ඉමාය කම්මපථයදසනාය 

වුත්තමනසිකාරප්පටියවධවයසනපීතිවුත්තංයහොති.යසසංවුත්තනයයමව.එවං 

අනා ාමිමග් අරහත්තමග්ය හියදසනංනිට්ඨයපසීති. 

කුසලකම්මපථවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආහාරවාරවණ්ණනා 

90. සාධාවුයසොතිය ො…යප.…ආ යතොඉමං සද්ධම්මන්තිඑවංආයස්මයතො

සාරිපුත්තස්ස කුසලාකුසලමුයෙන චතුසච්චයදසනං සුත්වා තං ආයස්මයතො

සාරිපුත්තස්ස භාසිතං ‘‘සාධාවුයසො’’ති ඉමිනා වචයනන යත භික්ඛූ 

අභිනන්දිත්වා ඉමස්යසව වචනස්ස සමුට්ඨාපයකන චිත්යතන අනුයමොදිත්වා

වචසා සම්පටිච්ඡිත්වා යචතසා සම්පියායිත්වාති වුත්තං යහොති. ඉදානි යස්මා

යථයරො නානප්පකායරන චතුසච්චයදසනං යදයසතුං පටිබයලො, යථාහ 

‘‘සාරිපුත්යතො, භික්ෙයව, පයහොති චත්තාරි අරියසච්චානි විත්ථායරන

ආචික්ඛිතුං යදයසතු’’න්ති යස්මා වා උත්තරිම්පි යදයසතුකායමොව හුත්වා

‘‘එත්තාවතාපි යෙො’’ති අවච, තස්මා අපයරනපි නයයන සච්චයදසනං

යසොතුකාමා යත භික්ඛූ ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං උත්තරිං පඤ්හං අපුච්ඡිංසු.

යතනසයයමවපුච්ඡිත්වා විස්සජ්ජිතපඤ්හයතොඋත්තරිංසියායෙොපනාවුයසො, 

අඤ්යඤොපිපරියායයොභයවයය අඤ්ඤම්පිකාරණන්තිඉමිනානයයනඅඤ්ඤං

අතියරකං පඤ්හං පුච්ඡිංසු, පුරිමපඤ්හස්ස වා උපරිභාය  පුච්ඡිංසූති වුත්තං

යහොති.අථයනසංබයාකරමායනොයථයරො සිො, ආවුයසොතිආදිමාහ.තත්ථායං

අනුත්තානපදවණ්ණනා, ආහාරන්ති පච්චයං. පච්චයයො හි ආහරති අත්තයනො

ඵලං, තස්මා ‘‘ආහායරො’’තිවුච්චති. 
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භූතානං වාසත්තානන්තිආදීසු භූතාතිසඤ්ජාතා, නිබ්බත්තා. සම්භයවසීනන්ති

යය සම්භවං ජාතිං නිබ්බත්තිං එසන්ති  යවසන්ති. තත්ථ චතූසු යයොනීසු

අණ්ඩජජලාබුජාසත්තායාව අණ්ඩයකොසංවත්ථියකොසඤ්චනභින්දන්ති, තාව 

සම්භයවසියනො නාම.අණ්ඩයකොසංවත්ථියකොසඤ්චභින්දිත්වාබහිනික්ෙන්තා 

භූතා නාම.සංයසදජාඔපපාතිකාචපඨමචිත්තක්ෙයණසම්භයවසියනොනාම. 

දුතියචිත්තක්ෙණයතොපභුතිභූතානාම.යයනයයනවාඉරියාපයථනජායන්ති, 

යාවයතතයතො අඤ්ඤංනපාපුණන්ති, තාවසම්භයවසියනොනාම.තයතොපරං

භූතානාම. 

අථවා භූතාතිජාතාඅභිනිබ්බත්තා, යය භූතායයවනපුනභවිස්සන්තීතිසඞ්ෙයං

 ච්ඡන්ති, යතසං ඛීණාසවානයමතං අධිවචනං. සම්භවයමසන්තීති 

සම්භයවසියනො. අප්පහීනභවසංයයොජනත්තා ආයතිම්පි සම්භවං එසන්තානං

යසක්ෙපුථුජ්ජනානයමතං අධිවචනං. එවං සබ්බථාපි ඉයමහි ද්වීහි පයදහි

සබ්බසත්යත පරියාදියති. වාසද්යදො යචත්ථ සම්පිණ්ඩනත්යථො, තස්මා

භූතානඤ්චසම්භයවසීනඤ්චාතිඅයමත්යථොයවදිතබ්යබො. 

ඨිතිොති ඨිතත්ථං. අනුග් හාොති අනුග් හත්ථං උපකාරත්ථං. වචනයභයදො

යචස, අත්යථොපන ද්වින්නම්පිපදානංඑයකොයයව.අථවා ඨිතිොතිතස්සතස්ස 

සත්තස්සඋප්පන්නධම්මානංඅනුප්පබන්ධවයසනඅවිච්යඡදාය. අනුග් හාොති

අනුප්පන්නානංඋප්පාදාය.උයභොපියචතානිභූතානං ඨිතියායචවඅනුග් හාය

ච.සම්භයවසීනංවාඨිතියායචවඅනුග් හායචාතිඑවංඋභයත්ථ දට්ඨබ්බානි. 

කබළීකායරො ආහායරොති කබළං කත්වා අජ්යඣොහරිතබ්බයතො කබළීකායරො

ආහායරො, ඔදනකුම්මාසාදිවත්ථුකාය ඔජායයතං අධිවචනං. ඔළාරියකො වා

සුඛුයමො වාති වත්ථුඔළාරිකතාය ඔළාරියකො, වත්ථුසුඛුමතාය සුඛුයමො.

සභායවන පන සුඛුමරූපපරියාපන්නත්තා කබළීකායරො ආහායරො සුඛුයමොව

යහොති.සාපිචස්සවත්ථුයතො ඔළාරිකතාසුඛුමතාචඋපාදායුපාදායයවදිතබ්බා. 

කුම්භීලානඤ්හි ආහාරං උපාදාය යමොරානං ආහායරො සුඛුයමො. කුම්භීලා කිර

පාසායණ ගිලන්ති. යත ච යනසං කුච්ඡිප්පත්තාව විලීයන්ති. යමොරා 

සප්පවිච්ඡිකාදිපායණ ොදන්ති. යමොරානං පන ආහාරං උපාදාය තරච්ඡානං

ආහායරො සුඛුයමො. යත කිර තිවස්සඡඩ්ඩිතානි විසාණානි යචව අට්ඨීනි ච

ොදන්ති.තානිචයනසංයෙයළන යතමිතමත්යතයනවකන්දමූලංවිය මුදුකානි

යහොන්ති. තරච්ඡානම්පි ආහාරං උපාදාය හත්ථීනං ආහායරො සුඛුයමො. යතපි

නානාරුක්ෙසාොයයොොදන්ති.හත්ථීනං ආහාරයතො වයය ොකණ්ණමි ාදීනං

ආහායරො සුඛුයමො. යත කිර නිස්සාරානි නානාරුක්ෙපණ්ණාදීනි ොදන්ති.

යතසම්පි ආහාරයතො ගුන්නං ආහායරො සුඛුයමො. යත අල්ලසුක්ෙතිණානි
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ොදන්ති. යතසං ආහාරයතො සසානං ආහායරො සුඛුයමො. සසානං ආහාරයතො

සකුණානංආහායරොසුඛුයමො.සකුණානං ආහාරයතොපච්චන්තවාසීනංආහායරො

සුඛුයමො. පච්චන්තවාසීනං ආහාරයතො  ාමයභොජකානං ආහායරො සුඛුයමො.

 ාමයභොජකානංආහාරයතොරාජරාජමහාමත්තානංආහායරොසුඛුයමො.යතසම්පි

ආහාරයතො චක්කවත්තියනො ආහායරො සුඛුයමො. චක්කවත්තියනො ආහාරයතො

භුම්මයදවානංආහායරොසුඛුයමො. භුම්මයදවානංආහාරයතොචාතුමහාරාජිකානං

ආහායරො සුඛුයමො. එවං යාව පරනිම්මිතවසවත්තීනං ආහායරො

විත්ථායරතබ්යබො, යතසංආහායරොසුඛුයමොත්යවවනිට්ඨංපත්යතො. 

එත්ථ ච ඔළාරියක වත්ථුස්මිං ඔජා පරිත්තා යහොති දුබ්බලා, සුඛුයම බලවතී.

තථා හි එකපත්තපූරම්පි යාගුං පීවයතො මුහුත්යතයනව ජිඝච්ඡියතො යහොති, 

යංකඤ්චියදව ොදිතුකායමො. සප්පිං පන පසටමත්තං පිවිත්වා දිවසං

අයභොත්තුකායමොයහොති. තත්ථවත්ථුපරිස්සමංවියනොයදති, නපනසක්යකොති

පායලතුං. ඔජා පායලති, න සක්යකොති පරිස්සමං වියනොයදතුං. ද්යව පන

එකයතොහුත්වාපරිස්සමඤ්යචවවියනොයදන්තිපායලන්ති චාති. 

ඵස්යසො දුතියෙොති චක්ඛුසම්ඵස්සාදි ඡබ්බියධොපි ඵස්යසො. එයතසු චතූසු

ආහායරසු දුතියයො ආහායරොති යවදිතබ්යබො. යදසනානයයො එව යචස. තස්මා 

ඉමිනානාමකාරයණනදුතියයොවාතතියයොවාතිඉදයමත්ථන යවසිතබ්බං. 

මයනොසඤ්යචතනාතියචතනාඑවවුච්චති. විඤ්ඤාණන්තියංකිඤ්චිචිත්තං. 

එත්ථාහ, යදි පච්චයට්යඨො ආහාරට්යඨො, අථ කස්මා අඤ්යඤසුපි සත්තානං

පච්චයයසු විජ්ජමායනසු ඉයමයයව චත්තායරො වුත්තාති? වුච්චයත, 

අජ්ඣත්තිකසන්තතියා වියසසපච්චයත්තා. වියසසපච්චයයො හි 

කබළීකාරාහාරභක්ොනං සත්තානං රූපකායස්ස කබළීකායරො ආහායරො.

නාමකායයයවදනායඵස්යසො, විඤ්ඤාණස්සමයනොසඤ්යචතනා, නාමරූපස්ස

විඤ්ඤාණං.යථාහ– 

‘‘යසයයථාපි, භික්ෙයව, අයංකායයොආහාරට්ඨිතියකො, ආහාරංපටිච්ච තිට්ඨති, 

අනාහායරො යනො තිට්ඨති. තථා ඵස්සපච්චයා යවදනා, සඞ්ොරපච්චයා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයානාමරූප’’න්ති. 

යකොපයනත්ථආහායරො, කිංආහරතීති? කබළීකාරාහායරොඔජට්ඨමකරූපානි 

ආහරති.ඵස්සාහායරොතිස්යසොයවදනා, මයනොසඤ්යචතනාහායරොතයයොභයව, 

විඤ්ඤාණාහායරො පටිසන්ධිනාමරූපන්ති. 
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කථං? කබළීකාරාහායරො තාව මුයෙ ඨපිතමත්යතොයයව අට්ඨ රූපානි 

සමුට්ඨායපති. දන්තවිචුණ්ණිතං පන අජ්යඣොහරියමානං එයකකං සිත්ථං

අට්ඨට්ඨරූපානි සමුට්ඨායපතියයව.එවංඔජට්ඨමකරූපානිආහරති. 

ඵස්සාහායරොපනසුෙයවදනියයොඵස්යසොඋප්පජ්ජමායනොසුෙයවදනංආහරති, 

තථා දුක්ෙයවදනියයො දුක්ෙං, අදුක්ෙමසුෙයවදනියයො අදුක්ෙමසුෙන්ති එවං

සබ්බථාපි ඵස්සාහායරොතිස්යසොයවදනාආහරති. 

මයනොසඤ්යචතනාහායරො කාමභවූප ං කම්මං කාමභවං ආහරති, 

රූපාරූපභවූප ානි තං තං භවං. එවං සබ්බථාපි මයනොසඤ්යචතනාහායරො

තයයොභයව ආහරති. 

විඤ්ඤාණාහායරො පන යය ච පටිසන්ධික්ෙයණ තංසම්පයුත්තකා තයයො 

ෙන්ධා, යානි ච තිසන්තතිවයසන තිංසරූපානි උප්පජ්ජන්ති, 

සහජාතාදිපච්චයනයයන තානි ආහරතීති වුච්චති. එවං විඤ්ඤාණාහායරො

පටිසන්ධිනාමරූපංආහරතීති. 

එත්ථ ච මයනොසඤ්යචතනාහායරො තයයො භයව ආහරතීති සාසවා

කුසලාකුසලයචතනාව වුත්තා. විඤ්ඤාණං පටිසන්ධිනාමරූපං ආහරතීති

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණයමව වුත්තං. අවියසයසන පන

තංසම්පයුත්තතංසමුට්ඨානධම්මානංආහරණයතොයපයත ආහාරාතියවදිතබ්බා. 

එයතසු චතූසු ආහායරසු කබළීකාරාහායරො උපත්ථම්යභන්යතො ආහාරකිච්චං

සායධති. ඵස්යසො ඵුසන්යතොයයව, මයනොසඤ්යචතනා ආයූහමානාව. 

විඤ්ඤාණංවිජානන්තයමව. 

කථං? කබළීකාරාහායරොහිඋපත්ථම්යභන්යතොයයවකායට්ඨපයනනසත්තානං 

ඨිතියා යහොති. කම්මජනියතොපි හි අයං කායයො කබළීකාරාහායරන

උපත්ථම්භියතො දසපි වස්සානි වස්සසතම්පි යාව ආයුපරිමාණං තිට්ඨති. යථා

කිං? යථා මාතුයා ජනියතොපි දාරයකො ධාතියා ථඤ්ඤාදීනි පායයත්වා

යපොසියමායනොව චිරං තිට්ඨති, යථා චුපත්ථම්යභන උපත්ථම්භිතය හං.

වුත්තම්පියචතං– 

‘‘යථා මහාරාජ ය යහ පතන්යත අඤ්යඤන දාරුනා උපත්ථම්යභන්ති, 

අඤ්යඤන දාරුනා උපත්ථම්භිතං සන්තං එවං තං ය හං න පතති, එවයමව

යෙොමහාරාජඅයංකායයො ආහාරට්ඨිතියකො, ආහාරංපටිච්චතිට්ඨතී’’ති. 

එවං කබළීකායරො ආහායරො උපත්ථම්යභන්යතො ආහාරකිච්චං සායධති. එවං 

සායධන්යතොපි ච කබළීකායරො ආහායරො ද්වින්නං රූපසන්තතීනං පච්චයයො
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යහොති ආහාරසමුට්ඨානස්සචඋපාදින්නස්සච.කම්මජානංඅනුපාලයකොහුත්වා

පච්චයයොයහොති. ආහාරසමුට්ඨානානංජනයකොහුත්වාපච්චයයොයහොති. 

ඵස්යසො පන සුොදිවත්ථුභූතං ආරම්මණං ඵුසන්යතොයයව

සුොදියවදනාපවත්තයනන සත්තානං ඨිතියා යහොති. මයනොසඤ්යචතනා 

කුසලාකුසලකම්මවයසන ආයූහමානායයව භවමූලනිප්ඵාදනයතො සත්තානං

ඨිතියා යහොති. විඤ්ඤාණං විජානන්තයමවනාමරූපප්පවත්තයනන සත්තානං

ඨිතියායහොති. 

එවං උපත්ථම්භනාදිවයසන ආහාරකිච්චං සාධයමායනසු පයනයතසු චත්තාරි 

භයානි දට්ඨබ්බානි. යසයයථිදං, කබළීකාරාහායරනිකන්තියයව භයං, ඵස්යස

උප මනයමව, මයනොසඤ්යචතනාය ආයූහනයමව, විඤ්ඤායණ

අභිනිපායතොයයවභයන්ති.කිංකාරණා? කබළීකාරාහායර හිනිකන්තිංකත්වා

සීතාදීනංපුයරක්ෙතාසත්තාආහාරත්ථායමුද්දා ණනාදිකම්මානි කයරොන්තා

අනප්පකං දුක්ෙං නි ච්ඡන්ති. එකච්යච ච ඉමස්මිං සාසයන පබ්බජිත්වාපි

යවජ්ජකම්මාදිකාය අයනසනාය ආහාරං පරියයසන්තා දිට්යඨපි ධම්යම

 ාරය්හා යහොන්ති. සම්පරායයපි තස්ස සඞ්ඝාටිපි ආදිත්තා 

සම්පජ්ජලිතාතිආදිනාලක්ෙණසංයුත්යතවුත්තනයයනසමණයපතායහොන්ති.

ඉමිනාවතාව කාරයණනකබළීකාරාහායරනිකන්තියයවභයන්තියවදිතබ්බා. 

ඵස්සං උප ච්ඡන්තාපි ඵස්සස්සාදියනො පයරසං රක්ඛිතය ොපියතසු දාරාදීසු

භණ්යඩසු අපරජ්ඣන්ති. යත සහ භණ්යඩන භණ්ඩසාමිකා  යහත්වා

ෙණ්ඩාෙණ්ඩිකං වා ඡින්දිත්වා සඞ්කාරකූයටසු ඡඩ්යඩන්ති. රඤ්යඤො වා 

නියයායතන්ති.තයතොයන රාජා විවිධාකම්මකාරණාකාරායපති.කායස්ස ච

යභදාදුග් ති යනසංපාටිකඞ්ොයහොති.ඉතිඵස්සස්සාදමූලකංදිට්ඨධම්මිකම්පි

සම්පරායිකම්පි භයං සබ්බමා තයමව යහොති. ඉමිනා කාරයණන ඵස්සාහායර

උප මනයමවභයන්තියවදිතබ්බං. 

කුසලාකුසලකම්මායූහයනයනව පන තම්මූලකං තීසු භයවසු භයං 

සබ්බමා තංයයව යහොති. ඉමිනා කාරයණන මයනොසඤ්යචතනාහායර

ආයූහනයමවභයන්ති යවදිතබ්බං. 

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණඤ්චයස්මිංයස්මිංඨායනඅභිනිපතති, තස්මිං තස්මිංඨායන

පටිසන්ධිනාමරූපං යහත්වාවනිබ්බත්තති, තස්මිඤ්චනිබ්බත්යත සබ්බභයානි

නිබ්බත්තානියයව යහොන්ති, තම්මූලකත්තාති, ඉමිනා කාරයණන

විඤ්ඤාණාහායර අභිනිපායතොයයවභයන්තියවදිතබ්යබො. 
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එවං සභයයසු පන ඉයමසු ආහායරසු සම්මාසම්බුද්යධො කබළීකාරාහායර

නිකන්තිපරියාදානත්ථං ‘‘යසයයථාපි, භික්ෙයව, ද්යව ජායම්පතිකා’’තිආදිනා

(සං. නි. 2.63) නයයන පුත්තමංසූපමං යදයසසි. ඵස්සාහායර

නිකන්තිපරියාදානත්ථං ‘‘යසයයථාපි, භික්ෙයව,  ාවී නිච්චම්මා’’තිආදිනා

නයයන නිච්චම්ම ාවූපමං යදයසසි. මයනොසඤ්යචතනාහායර 

නිකන්තිපරියාදානත්ථං ‘‘යසයයථාපි, භික්ෙයව, අඞ් ාරකාසූ’’තිආදිනා

නයයන අඞ් ාරකාසූපමං යදයසසි. විඤ්ඤාණාහායර නිකන්තිපරියාදානත්ථං 

‘‘යසයයථාපි, භික්ෙයව, යචොරං ආගුචාරි’’න්තිආදිනා නයයන 

සත්තිසතාහතූපමං යදයසසි. 

තත්රායංභූතමත්ථංකත්වාසඞ්යෙපයතොඅත්ථයයොජනා, ද්යවකිර ජායම්පතිකා

පුත්තං  යහත්වා පරිත්යතන පායථයයයන යයොජනසතිකං කන්තාරමග් ං 

පටිපජ්ජිංසු. යතසං පඤ්ඤාස යයොජනානි  න්ත්වා පායථයයං නිට්ඨාසි. යත

ඛුප්පිපාසාතුරා විරළච්ඡායායං නිසීදිංසු. තයතො පුරියසො භරියං ආහ ‘‘භද්යද

ඉයතොසමන්තාපඤ්ඤාසයයොජනානි ායමොවානි යමොවානත්ථි, තස්මායං

තං පුරියසනකාතබ්බංබහුම්පිකසිය ොරක්ොදිකම්මං, නදානිසක්කාතංමයා

කාතුං, එහි මං මායරත්වා උපඩ්ඪමංසං ොදිත්වා උපඩ්ඪං පායථයයං කත්වා 

පුත්යතනසද්ධිංකන්තාරංනිත්ථරාහී’’ති. සාපිආහ ‘‘සාමිමයා දානියං තං

ඉත්ථියා කාතබ්බංබහුම්පිසුත්තකන්තනාදිකම්මං, තංකාතුංනසක්කා, එහිමං

මායරත්වා උපඩ්ඪමංසං ොදිත්වා උපඩ්ඪං පායථයයංකත්වා පුත්යතනසද්ධිං

කන්තාරං නිත්ථරාහී’’ති. තයතො යසො තං ආහ ‘‘භද්යද මාතු ාමමරයණන

ද්වින්නං මරණං පඤ්ඤායති. න හි මන්යදො කුමායරො මාතරං විනා ජීවිතුං

සක්යකොති.යදිපනමයංජීවාම, පුනදාරකං ලයභය්යාම, හන්දදානිපුත්තකං

මායරත්වාමංසං යහත්වාකන්තාරං නිත්ථරාමා’’ති. 

තයතොමාතාපුත්තමාහ‘‘තාතපිතුසන්තිකං ච්ඡාහී’’ති.යසො අ මාසි.අථස්ස

පිතා ‘‘මයා පුත්තකං යපොයසස්සාමීති කසිය ොරක්ොදීහි අනප්පකං 

දුක්ෙමනුභූතං, න සක්යකොමි පුත්තං මායරතුං, ත්වංයයව තව පුත්තකං

මායරහී’’ති වත්වා ‘‘තාත මාතුසන්තිකයමව  ච්ඡාහී’’ති ආහ. යසො අ මාසි.

අථස්ස මාතාපි ‘‘මයා පුත්තං පත්යථන්තියා

ය ොවතකුක්කුරවතයදවතායාචනාදීහිපි තාව අනප්පකං දුක්ෙං අනුභූතං, යකො

පනවායදොකුච්ඡිනාපරිහරන්තියා? නසක්කාහංපුත්තංමායරතු’’න්ති වත්වා

‘‘තාත පිතුසන්තිකංයයව  ච්ඡාහී’’ති ආහ. එවං යසො ද්වින්නං අන්තරා 

 ච්ඡන්යතොයයව මයතො. යතතං දිස්වා පරියදවිත්වා පුබ්යබ වුත්තනයයයනව

මංසානි  යහත්වා ොදන්තා පක්කමිංසු. යතසං යසො පුත්තමංසාහායරො නවහි
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කාරයණහි පටිකුලත්තා යනව දවාය යහොති, න මදාය න මණ්ඩනාය න 

විභූසනාය, යකවලංකන්තාරනිත්ථරණත්ථායයවයහොති. 

කතයමහි නවහි කාරයණහි පටිකූයලොති යච? සජාතිමංසතාය ඤාතිමංසතාය 

පුත්තමංසතාය පියපුත්තමංසතාය තරුණමංසතාය ආමකමංසතාය

අය ොරසමංසතාය අයලොණතාය අධූපිතතායාති. තස්මා යයො භික්ඛු

කබළීකාරාහාරං එවං පුත්තමංසසදිසං පස්සති, යසො තත්ථ නිකන්තිං

පරියාදියති.අයංතාව පුත්තමංසූපමාෙං අත්ථයයොජනා. 

නිච්චම්ම ාවූපමාෙං පන යථා සා  ාවී ගීවයතො යාව ඛුරා, තාව චම්මං

උද්දායලත්වාමුත්තායංයයදවනිස්සායතිට්ඨති, තත්ථපාණයකහිෙජ්ජමානා

දුක්ෙස්යසවාධිකරණංයහොති, එවංඵස්යසොපියංයයදවවත්ථුං ආරම්මණංවා

නිස්සාය තිට්ඨති, තංතංවත්ථාරම්මණසම්භවස්ස යවදයිතදුක්ෙස්ස 

අධිකරණයමවයහොති.තස්මායයොභික්ඛුඵස්සාහාරංඑවංනිච්චම්ම ාවිසදිසං

පස්සති, යසො තත්ථ නිකන්තිං පරියාදියති, අයං නිච්චම්ම ාවූපමාෙං 

අත්ථයයොජනා. 

අඞ් ාරකාසූපමාෙං පනයථාසාඅඞ් ාරකාසු, එවංමහාපරිළාහට්යඨනතයයො

භවා.යථානානාබාහාසු යහත්වාතත්ථඋපකඩ්ඪකාද්යව පුරිසා, එවංභයවසු

උපකඩ්ඪනට්යඨන මයනොසඤ්යචතනා. තස්මා යයො භික්ඛු 

මයනොසඤ්යචතනාහාරං එවං අඞ් ාරකාසූපකඩ්ඪකපුරිසසදිසං පස්සති, යසො

තත්ථනිකන්තිං පරියාදියති, අයං අඞ් ාරකාසූපමාෙං අත්ථයයොජනා. 

සත්තිසතාහතූපමාෙං පන යයන යසො පුරියසො පුබ්බණ්හසමයය සත්තිසයතන

හඤ්ඤති, තමස්ස සරීයර වණමුෙසතං කත්වා අන්තරා අට්ඨත්වා

විනිවිජ්ඣිත්වා අපරභාය යයව පතති, එවං ඉතරානි ද්යව සත්තිසතානි, 

එවමස්ස පතියතොකායස අපතිත්වා අපතිත්වා  තාහි සත්තීහි සබ්බසරීරං 

ඡිද්දාවඡිද්දයමවයහොති, තස්සඑකවණමුයෙපිඋප්පන්නස්සදුක්ෙස්සපමාණං

නත්ථි, යකො පන වායදො තීසු වණමුෙසයතසු? තත්ථ සත්තිනිපාතකායලො විය 

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණනිබ්බත්තකායලො. වණමුෙජනනං විය ෙන්ධජනනං.

වණමුයෙසු දුක්ෙයවදනුප්පායදො විය ජායතසු ෙන්යධසු 

වට්ටමූලකනානාවිධදුක්ඛුප්පායදො. අපයරො නයයො, ආගුචාරී පුරියසො විය

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං. තස්ස සත්තිඝායතහි උප්පන්නවණමුොනි විය

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං. වණමුෙපච්චයා තස්ස පුරිසස්ස

කක්ෙළදුක්ඛුප්පායදො විය නාමරූපපච්චයා විඤ්ඤාණස්ස 

ද්වත්තිංසකම්මකාරණඅට්ඨනවුතියරො ාදිවයසන නානප්පකාරකදුක්ඛුප්පායදො

දට්ඨබ්යබො. තස්මා යයො භික්ඛු විඤ්ඤාණාහාරං එවං සත්තිසතාහතසදිසං
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පස්සති. යසො තත්ථ නිකන්තිං පරියාදියති, අයං සත්තිසතාහතූපමාෙං 

අත්ථයයොජනා. 

යසො එවං ඉයමසු ආහායරසු නිකන්තිං පරියාදියන්යතො චත්තායරොපි ආහායර

පරිජානාති, යයසුපරිඤ්ඤායතසුසබ්බම්පි පරිඤ්ඤාතංවත්ථුපරිඤ්ඤාතයමව

යහොති.වුත්තඤ්යහතංභ වතා– 

‘‘කබළීකායර, භික්ෙයව, ආහායර පරිඤ්ඤායත පඤ්චකාමගුණියකො රාය ො 

පරිඤ්ඤායතො යහොති. පඤ්චකාමගුණියක රාය  පරිඤ්ඤායත නත්ථි තං

සංයයොජනං, යයනසංයයොජයනන සංයුත්යතොඅරියසාවයකොපුනඉමංයලොකං

ආ ච්යඡයය. ඵස්යස, භික්ෙයව, ආහායර පරිඤ්ඤායත තිස්යසො යවදනා

පරිඤ්ඤාතා යහොන්ති. තීසු යවදනාසු පරිඤ්ඤාතාසු අරියසාවකස්ස නත්ථි

කිඤ්චි උත්තරිකරණීයන්ති වදාමි. මයනොසඤ්යචතනාය, භික්ෙයව, ආහායර

පරිඤ්ඤායත තිස්යසො තණ්හා පරිඤ්ඤාතා යහොන්ති. තීසු තණ්හාසු

පරිඤ්ඤාතාසු අරියසාවකස්ස නත්ථි කිඤ්චි උත්තරිකරණීයන්ති වදාමි.

විඤ්ඤායණ, භික්ෙයව, ආහායර පරිඤ්ඤායත නාමරූපං පරිඤ්ඤාතං යහොති.

නාමරූයප පරිඤ්ඤායත අරියසාවකස්ස නත්ථි කිඤ්චි උත්තරිකරණීයන්ති

වදාමී’’ති(සං.නි.2.63). 

තණ්හාසමුදො ආහාරසමුදයෙොති පුරිමතණ්හාසමුදයා පටිසන්ධිකානං

ආහාරානංසමුදයයොනිබ්බත්යතොයහොතීතිඅත්යථො.කථං? පටිසන්ධික්ෙයණහි

තිසන්තතිවයසන උප්පන්නසමතිංසරූපබ්භන්තයර ජාතා ඔජා අත්ථි. අයං

තණ්හාපච්චයා නිබ්බත්යතො උපාදින්නකකබළීකාරාහායරො. 

පටිසන්ධිචිත්තසම්පයුත්තා පන ඵස්සයචතනා සයඤ්ච චිත්තං විඤ්ඤාණන්ති

ඉයම තණ්හාපච්චයා නිබ්බත්තා උපාදින්නකඵස්සමයනොසඤ්යචතනා

විඤ්ඤාණාහාරාති. එවං තාව පුරිමතණ්හාසමුදයා පටිසන්ධිකානං ආහාරානං

සමුදයයො යවදිතබ්යබො. යස්මා පනිධ උපාදින්නකාපිඅනුපාදින්නකාපිආහාරා

මිස්යසත්වා කථිතා, තස්මා අනුපාදින්නකානම්පි එවං තණ්හාසමුදයා

ආහාරසමුදයයො යවදිතබ්යබො. අට්ඨයලොභසහ තචිත්තසමුට්ඨියතසු හි රූයපසු

ඔජා අත්ථි, අයං සහජාතතණ්හාපච්චයා නිබ්බත්යතො

අනුපාදින්නකකබළීකාරාහායරො. යලොභසහ තචිත්තසම්පයුත්තා පන

ඵස්සයචතනා සයඤ්චචිත්තංවිඤ්ඤාණන්තිඉයමතණ්හාපච්චයානිබ්බත්තා 

අනුපාදින්නකඵස්සමයනොසඤ්යචතනාවිඤ්ඤාණාහාරාති. 

තණ්හානියරොධා ආහාරනියරොයධොති ඉමිස්සා උපාදින්නකානඤ්ච

අනුපාදින්නකානඤ්ච ආහාරානං පච්චයභූතාය තණ්හාය නියරොයධන

ආහාරනියරොයධොපඤ්ඤායති.යසසංවුත්තනයයමව. අයං පනවියසයසො, ඉධ



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 

195 

පටුන 

චත්තාරිපිසච්චානිසරූයපයනවවුත්තානි.යථාචඉධ, එවංඉයතො උත්තරිම්පි

සබ්බවායරසූති. තස්මා සබ්බත්ථ අසම්මුය්හන්යතන සච්චානි උද්ධරිතබ්බානි.

සබ්බවායරසුච‘‘එත්තාවතාපියෙොආවුයසො’’තිඉදංයදසනානියයාතනං තත්ථ

තත්ථ යදසිතධම්මවයසන යයොයජතබ්බං. තස්ස ඉධ තාව අයං යයොජනා 

එත්තාවතාපීති ඉමාය ආහාරයදසනාය වුත්තමනසිකාරප්පටියවධවයසනාපීති 

වුත්තංයහොති.එසනයයොසබ්බත්ථාපි. 

ආහාරවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සච්චවාරවණ්ණනා 

91. ඉදානි ‘‘සාධාවුයසො’’ති පුරිමනයයයනව යථරස්ස භාසිතං අභිනන්දිත්වා

අනුයමොදිත්වා යත භික්ඛූ උත්තරිම්පි පඤ්හං පුච්ඡිංසු. යථයරො ච යනසං

අඤ්යඤනපි පරියායයන බයාකාසි. එස නයයො ඉයතො පයරසුපි සබ්බවායරසු.

තස්මා ඉයතො පරං එවරූපානි වචනානි අනාමසිත්වා යයන යයන පරියායයන 

බයාකයරොති, තස්ස තස්යසව අත්ථං වණ්ණයිස්සාම. ඉමස්ස පන වාරස්ස

සඞ්යෙපයදසනායං දුක් ඤ්ච පජානාතීති එත්ථ දුක් න්ති දුක්ෙසච්චං.

විත්ථාරයදසනායං පන යං වත්තබ්බං සියා, තං සබ්බං විසුද්ධිමග්ය  

සච්චනිද්යදයස වුත්තයමවාති. 

සච්චවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ජරාමරණවාරවණ්ණනා 

92. ඉයතො පරංපටිච්චසමුප්පාදවයසනයදසනා යහොති.තත්ථජරාමරණවායර

තාව යතසං යතසන්ති අයං සඞ්යෙපයතො අයනයකසං සත්තානං

සාධාරණනිද්යදයසොතිඤාතබ්යබො. යා යදවදත්තස්ස ජරා, යා යසොමදත්තස්ස

ජරාති එවඤ්හි දිවසම්පි කයථන්තස්ස යනව සත්තා පරියාදානං  ච්ඡන්ති.

ඉයමහි පන ද්වීහි පයදහි න යකොචි සත්යතො අපරියාදින්යනො යහොති. තස්මා

වුත්තං‘‘අයංසඞ්යෙපයතොඅයනයකසංසත්තානංසාධාරණනිද්යදයසො’’ති. 

තම්හි තම්හීති අයං  තිජාතිවයසන අයනයකසං නිකායානං

සාධාරණනිද්යදයසො. සත්තනිකායෙති සාධාරණනිද්යදයසන නිද්දිට්ඨස්ස

සරූපනිදස්සනං. ජරාජීරණතාතිආදීසුපන ජරාතිසභාවනිද්යදයසො. ජීරණතාති 

ආකාරනිද්යදයසො.  ණ්ඩිච්චන්තිආදයයො කාලාතික්කයම කිච්චනිද්යදසා.

පච්ඡිමාද්යවපකතිනිද්යදසා.අයඤ්හි ජරාතිඉමිනාපයදනසභාවයතොදීපිතා, 

යතනස්සායං සභාවනිද්යදයසො. ජීරණතාති ඉමිනා ආකාරයතො. යතනස්සායං

ආකාරනිද්යදයසො.  ණ්ඩිච්චන්ති ඉමිනා කාලාතික්කයම දන්තනොනං 
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ෙණ්ඩිතභාවකරණකිච්චයතො. පාලිච්චන්ති ඉමිනා යකසයලොමානං 

පලිතභාවකරණකිච්චයතො. වලිත්තචතාති ඉමිනා මංසං මිලායපත්වා තයච

වලිත්තභාවකරණකිච්චයතො දීපිතා. යතනස්සා ඉයම  ණ්ඩිච්චන්තිආදයයො

තයයොකාලාතික්කයමකිච්චනිද්යදසා.යතහි ඉයමසංවිකාරානංදස්සනවයසන

පාකටීභූතාපාකටජරාදස්සිතා.යයථවහිඋදකස්සවා අග්ගියනොවාවාතස්සවා

තිණරුක්ොදීනංසම්භග් පලිභග් තායවාඣාමතායවා තමග්ය ො පාකයටො

යහොති, න ච යසො  තමග්ය ො තායනව උදකාදීනි, එවයමව ජරාය දන්තාදීසු

ෙණ්ඩිච්චාදිවයසන තමග්ය ොපාකයටො, චක්ඛුංඋම්මීයලත්වාපි ය්හති.න ච

ෙණ්ඩිච්චාදීයනවජරා, නහිජරාචක්ඛුවිඤ්යඤයයායහොති. 

ආයුයනො සංහානි ඉන්ද්රිොනං පරිපායකොති ඉයමහි පන පයදහි

කාලාතික්කයමයයව අභිබයත්තතාය 

ආයුක්ෙයචක්ොදිඉන්ද්රියපරිපාකසඤ්ඤිතාය පකතියා දීපිතා. යතනස්සියම

පච්ඡිමා ද්යවපකතිනිද්යදසාතියවදිතබ්බා. 

තත්ථ යස්මා ජරං පත්තස්ස ආයු හායති, තස්මා ජරා ‘‘ආයුයනො සංහානී’’ති

ඵලූපචායරනවුත්තා. යස්මාචදහරකායල සුප්පසන්නානිසුඛුමම්පිඅත්තයනො

විසයං සුයෙයනව  ණ්හනසමත්ථානි චක්ොදීනි ඉන්ද්රියානි ජරං පත්තස්ස

පරිපක්කානි ආලුළිතානි අවිසදානි ඔළාරිකම්පි අත්තයනො විසයං  යහතුං

අසමත්ථානි යහොන්ති, තස්මා ‘‘ඉන්ද්රියානං පරිපායකො’’තිපි ඵලූපචායරයනව 

වුත්තා. සා පනායං එවං නිද්දිට්ඨා සබ්බාපි ජරා පාකටා පටිච්ඡන්නාති දුවිධා

යහොති. 

තත්ථ දන්තාදීසු ෙණ්ඩභාවාදිදස්සනයතො රූපධම්යමසු ජරා පාකටජරා නාම.

අරූපධම්යමසු පන තාදිසස්ස විකාරස්ස අදස්සනයතො පටිච්ෙන්නජරා නාම.

තත්ථ ය්වායං ෙණ්ඩාදිභායවො දිස්සති, යසො තාදිසානං දන්තාදීනං

සුවිඤ්යඤයයත්තා වණ්යණොයයව, තං චක්ඛුනා දිස්වා මයනොද්වායරන

චින්යතත්වා‘‘ඉයමදන්තාජරායපහටා’’තිජරංජානාතිඋදකට්ඨායන බද්ධානි

ය ොසීසාදීනි ඔයලොයකත්වා යහට්ඨා උදකස්ස අත්ථිභාවං ජානනං විය. පුන

අවීචි සවීචීති එවම්පි දුවිධා යහොති. තත්ථ මණිකනකරජතපවාළසූරියාදීනං

මන්දදසකාදීසුපාණීනං වියපුප්ඵඵලපල්ලවාදීසුචඅපාණීනංවියඅන්තරන්තරා

වණ්ණවියසසාදීනං දුවිඤ්යඤයයත්තා ජරා අවීචිජරා නාම, නිරන්තරජරාති 

අත්යථො. තයතො අඤ්යඤසු පන යථාවුත්යතසු අන්තරන්තරා

වණ්ණවියසසාදීනං සුවිඤ්යඤයයත්තාජරා සවීචිජරා නාමාතියවදිතබ්බා. 

ඉයතො පරං, යතසං යතසන්තිආදි වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. චුති

චවනතාතිආදීසු පන චුතීති චවනකවයසන වුච්චති, එකචතුපඤ්චක්ෙන්ධානං
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සාමඤ්ඤවචනයමතං. චවනතාති භාවවචයනන ලක්ෙණනිදස්සනං. යභයදොති

චුතික්ෙන්ධානං භඞ්ගුප්පත්තිපරිදීපනං. අන්තරධානන්ති ඝටස්යසව භින්නස්ස

භින්නානං චුතික්ෙන්ධානං යයන යකනචි පරියායයන ඨානාභාවපරිදීපනං. 

මච්චුමරණන්ති මච්චුසඞ්ොතංමරණං.යතන සමුච්යෙදමරණාදීනිනියසයධති. 

කායලො නාමඅන්තයකො, තස්සකිරියාති කාලකිරිො. එයතනයලොකසම්මුතියා

මරණංදීයපති. 

ඉදානි පරමත්යථන දීයපතුං,  න්ධානං යභයදොතිආදිමාහ. පරමත්යථන හි

ෙන්ධායයව භිජ්ජන්ති, න සත්යතො නාම යකොචි මරති. ෙන්යධසු පන

භිජ්ජමායනසුසත්යතොමරති, භින්යනසුමයතොති යවොහායරොයහොති. 

එත්ථ ච චතුයවොකාරවයසන ෙන්ධානං යභයදො, එකයවොකාරවයසන

කයළවරස්ස නික්යෙයපො. චතුයවොකාරවයසන වා ෙන්ධානං යභයදො, 

යසසද්වයවයසන කයළවරස්සනික්යෙයපොයවදිතබ්යබො.කස්මා? භවද්වයයපි

රූපකායසඞ්ොතස්ස කයළවරස්ස සම්භවයතො. අථ වා යස්මා ච

චාතුමහාරාජිකාදීසුෙන්ධාභිජ්ජන්යතව, නකිඤ්චි නික්ඛිපන්ති, තස්මායතසං

වයසන ෙන්ධානං යභයදො, මනුස්සාදීසු කයළවරස්ස නික්යෙයපො. එත්ථ ච

කයළවරස්ස නික්යෙපකාරණයතො මරණං කයළවරස්ස නික්යෙයපොති 

වුත්තන්තිඑවමත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

ඉතිඅෙඤ්චජරාඉදඤ්චමරණං.ඉදං වුච්චතාවුයසොතිඉදංඋභයම්පිඑකයතො

කත්වාජරාමරණන්තිකථීයති.යසසං වුත්තනයයමවාති. 

ජරාමරණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ජාතිවාරවණ්ණනා 

93. ජාතිවායර ජාති සඤ්ජාතීතිආදීසු ජායනට්යඨන ජාති, සා

අපරිපුණ්ණායතනවයසන යුත්තා. සඤ්ජායනට්යඨන සඤ්ජාති, සා

පරිපුණ්ණායතනවයසන යුත්තා. ඔක්කමනට්යඨන ඔක්කන්ති, සා

අණ්ඩජජලාබුජවයසන යුත්තා. යත හි අණ්ඩයකොසඤ්ච වත්ථියකොසඤ්ච

ඔක්කමන්තා පවිසන්තා විය පටිසන්ධිං  ණ්හන්ති. අභිනිබ්බත්තනට්යඨන 

අභිනිබ්බත්ති, සාසංයසදජඔපපාතිකවයසන යුත්තා, යතහිපාකටායයවහුත්වා

නිබ්බත්තන්ති.අයංතාවයවොහාරයදසනා. 

ඉදානි පරමත්ථයදසනා යහොති. ෙන්ධායයව හි පරමත්ථයතො පාතුභවන්ති, න 

සත්යතො. තත්ථ ච  න්ධානන්ති එකයවොකාරභයව එකස්ස චතුයවොකාරභයව

චතුන්නංපඤ්චයවොකාරභයවපඤ්චන්නම්පි හණංයවදිතබ්බං. පාතුභායවොති

උප්පත්ති. ආෙතනානන්ති එත්ථ තත්ර තත්ර උප්පජ්ජමානායතනවයසයනව
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සඞ් යහො යවදිතබ්යබො. පටිලායභොති සන්තතියං පාතුභායවොයයව.

පාතුභවන්තායනව හි තානි පටිලද්ධානි නාම යහොන්ති. අෙං වුච්චතාවුයසො

ජාතීතිඉමිනා පයදනයවොහාරයතොපරමත්ථයතොචයදසිතායජාතියානි මනං

කයරොතීති. භවසමුදොති එත්ථ පන ජාතියා පච්චයභූයතො කම්මභයවො

යවදිතබ්යබො.යසසං වුත්තනයයමවාති. 

ජාතිවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

භවවාරවණ්ණනා 

94. භවවායර කාමභයවොතිකම්මභයවොචඋපපත්තිභයවොච.තත්ථ කම්මභයවො 

නාම කාමභවූප ං කම්මයමව. තඤ්හි උපපත්තිභවස්ස කාරණත්තා ‘‘සුයෙො

බුද්ධානමුප්පායදො(ධ.ප.194) දුක්යෙොපාපස්සඋච්චයයො’’තිආදීනි (ධ.ප.117) 

විය ඵලයවොහායරන භයවොති වුත්තං. උපපත්තිභයවො නාම යතන කම්යමන

නිබ්බත්තං උපාදින්නෙන්ධපඤ්චකං. තඤ්හි තත්ථ භවතීති කත්වා භයවොති

වුත්තං. එවං සබ්බථාපි ඉදං කම්මඤ්ච උපපත්ති ච උභයම්යපතමිධ

‘‘කාමභයවො’’තිවුත්තං. එසනයයො රූපාරූපභයවසු. උපාදානසමුදොතිඑත්ථ

පන උපාදානං කුසලකම්මභවස්ස උපනිස්සයවයසයනව පච්චයයො යහොති.

අකුසලකම්මභවස්ස උපනිස්සයවයසනපිසහජාතාදිවයසනපි. උපපත්තිභවස්ස

පන සබ්බස්සාපිඋපනිස්සයවයසයනව.යසසංවුත්තනයයමවාති. 

භවවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උපාදානවාරවණ්ණනා 

95. උපාදානවායර කාමුපාදානන්තිආදීසු වත්ථුකාමංඋපාදියතිඑයතන, සයංවා

තංඋපාදියතීති කාමුපාදානං. කායමොචයසොඋපාදානඤ්චාතිවාකාමුපාදානං. 

උපාදානන්තිදළ්හග් හණංවුච්චති.දළ්හත්යථොහිඑත්ථ උපසද්යදො, ‘‘උපායාස

උපකට්ඨා’’තිආදීසු විය පඤ්චකාමගුණිකරා ස්යසතං අධිවචනං. අයයමත්ථ

සඞ්යෙයපො.විත්ථාරයතොපයනතං ‘‘තත්ථකතමංකාමුපාදානං, යයොකායමසු 

කාමච්ඡන්යදො’’ති(ධ.ස.1220; විභ.938) වුත්තනයයනයවදිතබ්බං. 

තථා දිට්ඨි ච සා උපාදානඤ්චාති දිට්ඨුපාදානං. අථ වා දිට්ඨිං උපාදියති, 

උපාදියන්ති වා එයතන දිට්ඨින්ති දිට්ඨුපාදානං. උපාදියති හි පුරිමදිට්ඨිං

උත්තරදිට්ඨි.උපාදියන්ති චතායදිට්ඨිං.යථාහ‘‘සස්සයතොඅත්තාචයලොයකො

ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්තිආදි (ම. නි. 3.27), 

සීලබ්බතුපාදානඅත්තවාදුපාදානවජ්ජස්ස සබ්බදිට්ඨි තස්යසතං අධිවචනං.

අයයමත්ථ සඞ්යෙයපො. විත්ථාරයතො පයනතං ‘‘තත්ථ කතමං දිට්ඨුපාදානං

නත්ථිදින්න’’න්ති(ධ.ස.1220; විභ.938) වුත්තනයයන යවදිතබ්බං. 
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තථා සීලබ්බතංඋපාදියන්තිඑයතන, සයංවාතං උපාදියති, සීලබ්බතඤ්චතං

උපාදානඤ්චාති වා සීලබ්බතුපාදානං. ය ොසීලය ොවතාදීනි හි එවං සුද්ධීති

අභිනියවසයතො සයයමව උපාදානානි අයයමත්ථ සඞ්යෙයපො. විත්ථාරයතො

පයනතං ‘‘තත්ථකතමං සීලබ්බතුපාදානං, ඉයතොබහිද්ධා සමණබ්රාහ්මණානං

සීයලන සුද්ධී’’තිවුත්තනයයනයවදිතබ්බං. 

ඉදානිවදන්තිඑයතනාති වායදො. උපාදියන්ති එයතනාති උපාදානං. කිංවදන්ති, 

උපාදියන්ති වා? අත්තානං. අත්තයනො වාදුපාදානං අත්තවාදුපාදානං. 

අත්තවාදමත්තයමව වා අත්තාති උපාදියති එයතනාති අත්තවාදුපාදානං, 

වීසතිවත්ථුකාය සක්කායදිට්ඨියා එතං අධිවචනං. අයයමත්ථ සඞ්යෙයපො.

විත්ථාරයතො පයනතං ‘‘තත්ථ කතමං අත්තවාදුපාදානං, ඉධ අස්සුතවා

පුථුජ්ජයනොඅරියානංඅදස්සාවී’’ති(ධ.ස.1223) වුත්තනයයන යවදිතබ්බං. 

තණ්හාසමුදොති එත්ථ තණ්හා කාමුපාදානස්ස උපනිස්සයවයසන

අනන්තරසමනන්තරනත්ථිවි තායසවනවයසනවාපච්චයයො. අවයසසානංපන

සහජාතාදිවයසනාපි.යසසංවුත්තනයයමවාති. 

උපාදානවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තණ්හාවාරවණ්ණනා 

96. තණ්හාවායර රූපතණ්හා…යප.… ධම්මතණ්හාති එවං චක්ඛුද්වාරාදීසු

ජවනවීථියං පවත්තාය තණ්හාය ‘‘යසට්ඨිපුත්යතො බ්රාහ්මණපුත්යතො’’ති

එවමාදීසු පිතියතො නාමං විය පිතිසදිසාරම්මණයතො නාමං. එත්ථ ච

රූපාරම්මණාතණ්හා, රූයපතණ්හාති රූපතණ්හා. සාකාමරා භායවනරූපං

අස්සායදන්තී පවත්තමානා කාමතණ්හා. සස්සතදිට්ඨිසහ තරා භායවනරූපං

නිච්චං ධුවං සස්සතන්ති එවං අස්සායදන්තී පවත්තමානා භවතණ්හා. 

උච්යඡදදිට්ඨිසහ තරා භායවන රූපං උච්ඡිජ්ජති විනස්සති යපච්ච න

භවිස්සතීතිඑවංඅස්සායදන්තීපවත්තමානා විභවතණ්හාතිඑවංතිවිධායහොති.

යථා ච රූපතණ්හා, තථා සද්දතණ්හාදයයොපීති එතානි අට්ඨාරස

තණ්හාවිචරිතානියහොන්ති.තානි අජ්ඣත්තරූපාදීසුඅට්ඨාරස, බහිද්ධාරූපාදීසු

අට්ඨාරසාති ඡත්තිංස. ඉති අතීතානි ඡත්තිංස, අනා තානි ඡත්තිංස, 

පච්චුප්පන්නානි ඡත්තිංසාති අට්ඨසතං. ‘‘අජ්ඣත්තිකස්සුපාදාය ‘අස්මී’ති

යහොති, ‘ඉත්ථස්මී’ති යහොතී’’ති (විභ. 973-974) වා එවමාදීනා 

අජ්ඣත්තිකරූපාදිනිස්සිතානි අට්ඨාරස, ‘‘බාහිරස්සුපාදාය ‘ඉමිනා අස්මී’ති

යහොති, ‘ඉමිනා ඉත්ථස්මී’ති යහොතී’’ති වා (විභ. 975) එවමාදිනා

බාහිරරූපාදිනිස්සිතානි අට්ඨාරසාති ඡත්තිංස. ඉති අතීතානි ඡත්තිංස, 
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පටුන 

අනා තානි ඡත්තිංස, පච්චුප්පන්නානි ඡත්තිංසාති එවම්පි 

අට්ඨසතතණ්හාවිචරිතානි යහොන්ති. පුන සඞ් යහ කරීයමායන රූපාදීසු

ආරම්මයණසුඡයළවතණ්හාකායාතිස්යසොයයවකාමතණ්හාදයයො යහොන්තීති

එවං– 

නිද්යදසත්යථනනිද්යදස-විත්ථාරාවිත්ථාරස්සච; 

පුනසඞ් හයතොතණ්හා, විඤ්ඤාතබ්බාවිභාවිනාති. 

යවදනාසමුදොතිඑත්ථපන යවදනාතිවිපාකයවදනාඅධිප්යපතා.සාකථංඡසු

ද්වායරසුතණ්හාය පච්චයයොයහොතීතියච? අස්සාදනීයයතො.සුොයහියවදනාය

අස්සාදයනන සත්තා යවදනං මමායන්තා යවදනාය තණ්හං උප්පායදත්වා

යවදනාරා රත්තා හුත්වා චක්ඛුද්වායර ඉට්ඨයමවරූපං පත්යථන්ති, ලද්ධා ච

නං අස්සායදන්ති, ආරම්මණදායකානඤ්ච චිත්තකාරාදීනං සක්කාරං

කයරොන්ති. තථා යසොතද්වාරාදීසු ඉට්යඨ ච සද්දාදයයො පත්යථන්ති, ලද්ධා ච

යනඅස්සායදන්ති, ආරම්මණදායකානඤ්ච වීණාවාදක- න්ධිකසූද-තන්තවාය-

නානාවිධසිප්පසන්දස්සකාදීනං සක්කාරං කයරොන්ති. යථා කිං? යථා

පුත්තසියනයහන පුත්තං මමායන්තා ධාතියා සක්කාරං කයරොන්ති, 

සප්පායසප්පිඛීරාදීනියයව නං පායයන්ති යචව යභොයජන්ති ච. යසසං

වුත්තනයයමව. 

තණ්හාවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යවදනාවාරවණ්ණනා 

97. යවදනාවායර යවදනාකාොති යවදනාසමූහා. චක්ඛුසම්ඵස්සජා 

යවදනා…යප.…මයනොසම්ඵස්සජායවදනාතිඑතං‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජායවදනා

අත්ථි කුසලා, අත්ථි අකුසලා, අත්ථි අබයාකතා’’ති (විභ. 34) එවං විභඞ්ය 

ආ තත්තා චක්ඛුද්වාරාදීසු පවත්තානං කුසලාකුසලාබ්යාකතයවදනානං

‘‘සාරිපුත්යතො, මන්තාණිපුත්යතො’’ති එවමාදීසු මාතියතො නාමං විය

මාතිසදිසවත්ථුයතො නාමං. වචනත්යථො පයනත්ථ චක්ඛුසම්ඵස්සයහතු ජාතා

යවදනා චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවදනාති. එස නයයො සබ්බත්ථ. අයං තායවත්ථ 

සබ්බසඞ් ාහිකකථා. විපාකවයසනපනචක්ඛුද්වායරද්යව චක්ඛුවිඤ්ඤාණානි, 

ද්යව මයනොධාතුයයො, තිස්යසො මයනොවිඤ්ඤාණධාතුයයොති එතාහි 

සම්පයුත්තවයසන යවදනා යවදිතබ්බා. එස නයයො යසොතද්වාරාදීසු.

මයනොද්වායර මයනොවිඤ්ඤාණධාතුසම්පයුත්තාව. 

ඵස්සසමුදොති එත්ථ පන පඤ්චද්වායර පඤ්චවත්ථුකයවදනානං

සහජාතචක්ඛුසම්ඵස්සාදිසමුදයා සමුදයයො යහොති. අවයසසානං 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 

201 

පටුන 

චක්ඛුසම්ඵස්සාදයයො උපනිස්සයාදිවයසන පච්චයා. මයනොද්වායර

තදාරම්මණයවදනානං අද්වාරිකානඤ්ච පටිසන්ධිභවඞ් චුතියවදනානං

සහජාතමයනොසම්ඵස්සසමුදයා සමුදයයො යහොතීති යවදිතබ්යබො. යසසං

වුත්තනයයමව. 

යවදනාවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඵස්සවාරවණ්ණනා 

98. ඵස්සවායර චක්ඛුසම්ඵස්යසොති චක්ඛුම්හිසම්ඵස්යසො.එසනයයොසබ්බත්ථ. 

චක්ඛුසම්ඵස්යසො…යප.… කාෙසම්ඵස්යසොතිඑත්තාවතාචකුසලාකුසලවිපාකා

පඤ්චවත්ථුකා දස සම්ඵස්සා වුත්තා යහොන්ති. මයනොසම්ඵස්යසොති ඉමිනා

යසසා බාවීසති යලොකියවිපාකමනසම්පයුත්තඵස්සා. සළාෙතනසමුදොති

ඡන්නං චක්ොදීනංආයතනානංසමුදයයනඉමස්ස ඡබ්බිධස්සාපිසම්ඵස්සස්ස

සමුදයයොයහොතීති යවදිතබ්යබො.යසසංවුත්තනයයමවාති. 

ඵස්සවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සළායතනවාරවණ්ණනා 

99. සළායතනවායර චක් ාෙතනන්තිආදීසු යං වත්තබ්බං, තං සබ්බං 

විසුද්ධිමග්ය  ෙන්ධනිද්යදයස යචව ආයතනනිද්යදයස ච වුත්තනයයමව. 

නාමරූපසමුදොති එත්ථ පන යං නාමං යඤ්ච රූපං, යඤ්ච නාමරූපං යස්ස

ආයතනස්ස පච්චයයො යහොති, තස්ස වයසන විසුද්ධිමග්ය  

පටිච්චසමුප්පාදනිද්යදයස වුත්තනයයන නාමරූපසමුදයා සළායතනසමුදයයො

යවදිතබ්යබො.යසසං වුත්තප්පකාරයමවාති. 

සළායතනවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නාමරූපවාරවණ්ණනා 

100. නාමරූපවායර නමනලක්ෙණං නාමං. රුප්පනලක්ෙණං රූපං. 

විත්ථාරවායර පනස්ස යවදනාති යවදනාක්ෙන්යධො. සඤ්ඤාති 

සඤ්ඤාක්ෙන්යධො. යචතනා ඵස්යසො මනසිකායරොති සඞ්ොරක්ෙන්යධො 

යවදිතබ්යබො. කාමඤ්ච අඤ්යඤපි සඞ්ොරක්ෙන්ධසඞ් හිතා ධම්මා සන්ති, 

ඉයම පන තයයො සබ්බදුබ්බයලසුපි චිත්යතසු සන්ති. තස්මා එයතසංයයව

වයසයනත්ථ සඞ්ොරක්ෙන්යධොපි දස්සියතො. චත්තාරි ච මහාභූතානීති එත්ථ 

චත්තාරීති  ණනපරිච්යඡයදො. මහාභූතානීති පථවීආපයතජවායානයමතං

අධිවචනං. යයන පනකාරයණනතානි මහාභූතානීති වුච්චන්ති, යයො යචත්ථ
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අඤ්යඤො විනිච්ඡයනයයො, යසො සබ්යබො විසුද්ධිමග්ය  රූපක්ෙන්ධනිද්යදයස

වුත්යතො. 

චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං උපාදාොති එත්ථ පන චතුන්නන්ති උපයයො ත්යථ

සාමිවචනං, චත්තාරි ච මහාභූතානීති වුත්තං යහොති. උපාදාොති උපාදියිත්වා, 

 යහත්වාති අත්යථො. නිස්සායාතිපි එයක. වත්තමානන්ති අයඤ්යචත්ථ

පාඨයසයසො. සමූහත්යථවාඑතංසාමිවචනං.යතනචතුන්නඤ්චමහාභූතානං

සමූහං උපාදාය පවත්තමානං රූපන්ති අයමත්යථො යවදිතබ්යබො. එවං

සබ්බත්ථාපියානිචත්තාරිපථවීආදීනි මහාභූතානි, යඤ්චචතුන්නංමහාභූතානං

උපාදාය වත්තමානං චක්ොයතනාදියභයදන අභිධම්මපාළියයමව වුත්තං

යතවීසතිවිධංරූපං, තංසබ්බම්පි ‘‘රූප’’න්ති යවදිතබ්බං. විඤ්ඤාණසමුදොති

එත්ථපනයංවිඤ්ඤාණංයස්ස නාමස්සයස්සචරූපස්සයස්සච නාමරූපස්ස

පච්චයයො යහොති, තස්ස වයසන විසුද්ධිමග්ය  පටිච්චසමුප්පාදනිද්යදයස 

වුත්තනයයයනව විඤ්ඤාණසමුදයා නාමරූපසමුදයයො යවදිතබ්යබො. යසසං

වුත්තනයයමවාති. 

නාමරූපවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

විඤ්ඤාණවාරවණ්ණනා 

101. විඤ්ඤාණවායර චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්තිචක්ඛුම්හිවිඤ්ඤාණං, චක්ඛුයතොවා

ජාතං විඤ්ඤාණන්ති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. එවං 

යසොතඝානජිව්හාකාෙවිඤ්ඤාණානි. ඉතරං පන මයනොයයව විඤ්ඤාණන්ති 

මයනොවිඤ්ඤාණං. ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණවජ්ජස්ස යතභූමකවිපාකචිත්තස්යසතං

අධිවචනං. සඞ් ාරසමුදොති එත්ථ පන යයො සඞ්ොයරො යස්ස විඤ්ඤාණස්ස

පච්චයයො යහොති, තස්ස වයසන සඞ්ොරසමුදයා විඤ්ඤාණසමුදයයො

යවදිතබ්යබො.යසසංවුත්තනයයමවාති. 

විඤ්ඤාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සඞ්ොරවාරවණ්ණනා 

102. සඞ්ොරවායර අභිසඞ්ෙරණලක්ෙයණො සඞ් ායරො. විත්ථාරවායර පනස්ස 

කාෙසඞ් ායරොති කායයතො පවත්තසඞ්ොයරො, කායද්වායර යචොපනවයසන 

පවත්තානං කාමාවචරකුසලයතො අට්ඨන්නං, අකුසලයතො ද්වාදසන්නන්ති 

වීසතියා කායසඤ්යචතනානයමතං අධිවචනං. වචීසඞ් ායරොති වචියතො

පවත්තසඞ්ොයරො, වචීද්වායර වචනයභදවයසන පවත්තානං වීසතියා එව

වචීසඤ්යචතනානයමතං අධිවචනං. චිත්තසඞ් ායරොති චිත්තයතො



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 

203 

පටුන 

පවත්තසඞ්ොයරො, කායවචීද්වායර යචොපනං අකත්වා රයහො නිසීදිත්වා

චින්තයන්තස්ස පවත්තානං යලොකියකුසලාකුසලවයසන 

එකූනතිංසමයනොසඤ්යචතනානයමතං අධිවචනං. අවිජ්ජාසමුදොති එත්ථ පන

කුසලානංඋපනිස්සයවයසනඅකුසලානංසහජාතාදිවයසනාපිඅවිජ්ජාපච්චයයො

යහොතීති යවදිතබ්බා.යසසංවුත්තනයයමවාති. 

සඞ්ොරවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අවිජ්ජාවාරවණ්ණනා 

103. අවිජ්ජාවායර දුක්ය  අඤ්ඤාණන්ති දුක්ෙසච්යච අඤ්ඤාණං, 

යමොහස්යසතංඅධිවචනං. එසනයයො සමුදයෙඅඤ්ඤාණන්තිආදීසු.තත්ථචතූහි

කාරයණහි දුක්යෙ අඤ්ඤාණං යවදිතබ්බං අන්යතො ධයතො වත්ථුයතො

ආරම්මණයතො පටිච්ඡාදනයතො ච. තථා හි තං දුක්ෙසච්චපරියාපන්නත්තා

දුක්යෙ අන්යතො ධං, දුක්ෙසච්චඤ්චස්ස නිස්සයපච්චයභායවන වත්ථු, 

ආරම්මණපච්චයභායවනආරම්මණං, දුක්ෙසච්චඤ්ච එතං පටිච්ඡායදති, තස්ස

යාථාවලක්ෙණප්පටියවධනිවාරයණන, ඤාණප්පවත්තියායචත්ථ අප්පදායනන. 

සමුදයය අඤ්ඤාණං තීහි කාරයණහි යවදිතබ්බං වත්ථුයතො ආරම්මණයතො 

පටිච්ඡාදනයතොච.නියරොයධපටිපදායඤ්චඅඤ්ඤාණංඑයකයනවකාරයණන

යවදිතබ්බං පටිච්ඡාදනයතො. නියරොධපටිපදාය හි පටිච්ඡාදකයමව අඤ්ඤාණං

යතසං යාථාවලක්ෙණප්පටියවධනිවාරයණන, යතසු ච ඤාණප්පවත්තියා

අප්පදායනන. න පන තත්ථ අන්යතො ධං, තස්මිං සච්චද්වයය

අපරියාපන්නත්තා.නතස්සතංසච්චද්වයංවත්ථු, අසහජාතත්තා.නාරම්මණං, 

තදාරබ්භ අප්පවත්තනයතො. පච්ඡිමඤ්හි සච්චද්වයං  ම්භීරත්තා දුද්දසං, න

යචත්ථ අන්ධභූතං අඤ්ඤාණං පවත්තති. පුරිමං පන වඤ්චනියට්යඨන

සභාවලක්ෙණස්ස දුද්දසත්තා  ම්භීරං, තත්ථ විපල්ලාසග් ාහවයසන 

පවත්තති. 

අපිච දුක්ය තිඑත්තාවතාසඞ් හයතො වත්ථුයතොආරම්මණයතොකිච්චයතො ච

අවිජ්ජාදීපිතා. දුක් සමුදයෙතිඑත්තාවතාවත්ථුයතොආරම්මණයතො කිච්චයතො

ච. දුක් නියරොයධ දුක් නියරොධ ාමිනිො පටිපදාොති එත්තාවතා කිච්චයතො.

අවියසසයතො පන අඤ්ඤාණන්ති එයතන සභාවයතො නිද්දිට්ඨාති ඤාතබ්බා. 

ආසවසමුදොති එත්ථ පන කාමාසවභවාසවා සහජාතාදිවයසන අවිජ්ජාය 

පච්චයා යහොන්ති. අවිජ්ජාසයවො උපනිස්සයවයසයනව. පුබ්බුප්පන්නා යචත්ථ

අවිජ්ජා අවිජ්ජාසයවොති යවදිතබ්බා. සා අපරාපරුප්පන්නාය අවිජ්ජාය 

උපනිස්සයපච්චයයොයහොති.යසසංවුත්තනයයමවාති. 
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අවිජ්ජාවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආසවවාරවණ්ණනා 

104. ආසවවායර අවිජ්ජාසමුදොති එත්ථ අවිජ්ජා කාමාසවභවාසවානං

සහජාතාදිවයසන පච්චයයො යහොති. අවිජ්ජාසවස්ස උපනිස්සයවයසයනව.

අපරාපරුප්පන්නා යචත්ථ අවිජ්ජා අවිජ්ජාසයවොති යවදිතබ්බා. පුබ්බුප්පන්නා

අවිජ්ජායයවස්ස අපරාපරුප්පන්නස්ස අවිජ්ජාසවස්ස උපනිස්සයපච්චයයො

යහොති. යසසං වුත්තනයයමවාති. අයං වායරො යා එසා පටිච්චසමුප්පාදපයදසු

යජට්ඨිකා අවිජ්ජා, තස්සාපි පච්චයදස්සනවයසන වුත්යතො. එවං වුත්යතන

වායරන සංසාරස්ස අනමතග් තා සාධිතා යහොති. කථං? ආසවසමුදයයන හි 

අවිජ්ජාසමුදයයො. අවිජ්ජාසමුදයයනාපි ආසවසමුදයයො. එවං ආසවා අවිජ්ජාය

අවිජ්ජාපි ආසවානං පච්චයයොතිකත්වා පුබ්බයකොටින පඤ්ඤායති අවිජ්ජාය, 

තස්සාඅපඤ්ඤායනයතො සංසාරස්සඅනමතග් තාසිද්ධායහොතීති. 

එවං සබ්යබපියම ඉමස්මිං සුත්යත කම්මපථවායරො ආහාරවායරො දුක්ෙවායරො

ජරා-මරණ-ජාති-භව-උපාදාන-තණ්හා-යවදනා-ඵස්ස-සළායතන-නාමරූප- 

විඤ්ඤාණ-සඞ්ොර-අවිජ්ජා-ආසවවායරොති යසොළසවාරා වුත්තා. 

යතසු එයකකස්ස වාරස්ස සඞ්යෙපවිත්ථාරවයසන ද්විධා විභත්තා 

ද්වත්තිංසට්ඨානානියහොන්ති.ඉතිඉමස්මිංසුත්යතඉයමසුද්වත්තිංසට්ඨායනසු 

චත්තාරි සච්චානිකථිතානි. එයතසංයයව විත්ථාරවයසන වුත්යතසු යසොළසසු

ඨායනසු අරහත්තං කථිතං. යථරස්ස පන මයතන ද්වත්තිංසායපි ඨායනසු

චත්තාරි සච්චානි චත්තායරො ච මග් ා කථිතාති. ඉති සකයලපි

පඤ්චමහානිකායසඞ් හියත බුද්ධවචයන නත්ථි තං සුත්තං, යත්ථ

ද්වත්තිංසක්ෙත්තුංචත්තාරිසච්චානි ද්වත්තිංසක්ෙත්තුඤ්චඅරහත්තංපකාසිතං

අඤ්ඤත්රඉමම්හා සම්මාදිට්ඨිසුත්තාති. 

ඉදමයවොචාෙස්මා සාරිපුත්යතොති ඉදං ද්වත්තිංසාය චතුසච්චපරියායයහි

ද්වත්තිංසාය අරහත්තපරියායයහීති චතුසට්ඨියා කාරයණහි අලඞ්කරිත්වා

සම්මාදිට්ඨිසුත්තං ආයස්මා සාරිපුත්යතො අයවොච, අත්තමනා යත භික්ඛූ

ආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සභාසිතං අභිනන්දුන්ති. 

ආසවවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සම්මාදිට්ඨිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. සතිපට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

105. එවං යමසුතන්තිසතිපට්ඨානසුත්තං.තත්ථ කුරූසු විහරතීතිකුරුනාමකා

ජානපදියනො රාජකුමාරා, යතසං නිවායසො එයකොපි ජනපයදො රුළ්හීසද්යදන 

කුරූති වුච්චති, තස්මිං කුරූසු ජනපයද. අට්ඨකථාචරියා පනාහු –

මන්ධාතුකායල තීසු දීයපසු මනුස්සා ජම්බුදීයපො නාම 

බුද්ධපච්යචකබුද්ධමහාසාවකචක්කවත්තිපභුතීනං උත්තමපුරිසානං

උප්පත්තිභූමි උත්තමදීයපො අතිරමණීයයොති සුත්වා රඤ්ඤා

මන්ධාතුචක්කවත්තිනා චක්කරතනං පුරක්ෙත්වා චත්තායරො දීයප

අනුසංයායන්යතනසද්ධිංආ මංසු.තයතොරාජාපරිණායකරතනං පුච්ඡි– 

‘‘අත්ථිනුයෙොමනුස්සයලොකයතොරමණීයතරංඨාන’’න්ති? 

‘‘කස්මායදවඑවංභණසි? 

‘‘කිංනපස්සසිචන්දිමසූරියානංආනුභාවං? 

‘‘නනුඑයතසංඨානංඉයතොරමණීයතර’’න්ති? 

රාජා චක්කරතනං පුරක්ෙත්වා තත්ථ අ මාසි. චත්තායරො මහාරාජායනො 

‘‘මන්ධාතුමහාරාජාආ යතො’’තිසුත්වාව ‘‘මහිද්ධියකොමහානුභායවොරාජාන

සක්කා යුද්යධන පටිබාහිතු’’න්ති සකරජ්ජං නියයායතසුං. යසො තං  යහත්වා

පුන පුච්ඡි – ‘‘අත්ථි නු යෙො ඉයතො රමණීයතරං ඨාන’’න්ති. අථස්ස

තාවතිංසභවනං කථයිංසු – ‘‘තාවතිංසභවනං, යදව, රමණීයතරං, තත්ථ

සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො ඉයම චත්තායරො මහාරාජායනො පරිචාරකා

යදොවාරිකභූමියං තිට්ඨන්ති. සක්යකො යදවරාජා මහිද්ධියකො මහානුභායවො. 

තස්සිමානි පන උපයභො ට්ඨානානි, යයොජනසහස්සුබ්යබයධො

යවජයන්තපාසායදො, පඤ්චයයොජනසතුබ්යබධා සුධම්මා යදවසභා, 

දියඩ්ඪයයොජනසතියකො යවජයන්තරයථො, තථා එරාවයණො හත්ථී, 

දිබ්බරුක්ෙසහස්සපටිමණ්ඩිතං නන්දනවනං චිත්තලතාවනං ඵාරුසකවනං

මිස්සකවනං. යයොජනසතුබ්යබයධො පාරිච්ඡත්තයකො යකොවිළායරො, තස්ස

යහට්ඨා සට්ඨියයොජනායාමා පණ්ණාසයයොජනවිත්ථතා

පඤ්චදසයයොජනුබ්යබධා ජයසුමනපුප්ඵවණ්ණා පණ්ඩුකම්බලසිලා, යස්සා

මුදුතායසක්කස්සනිසීදයතොඋපඩ්ඪකායයො අනුපවිසතී’’ති. 

තං සුත්වා රාජා තත්ථ  න්තුකායමො චක්කරතනං අබ්භුක්කිරි. තං ආකායස

පතිට්ඨාසි සද්ධිං චතුරඞ්ගිනියා යසනාය. අථ ද්වින්නං යදවයලොකානං

යවමජ්ඣයතො චක්කරතනං ඔතරිත්වා පථවියං පතිට්ඨාසි සද්ධිං 

පරිණායකරතනප්පමුොය චතුරඞ්ගිනියා යසනාය. රාජා එකයකොව
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තාවතිංසභවනං අ මාසි. සක්යකො ‘‘මන්ධාතා ආ යතො’’ති සුත්වාව තස්ස

පච්චුග් මනංකත්වා–‘‘ස්වා තංයත, මහාරාජ, සකංයත, මහාරාජ.අනුසාස, 

මහාරාජා’’ති වත්වා සද්ධිං නාටයකහි රජ්ජං ද්යවභාය  කත්වා එකං

භා මදාසි. රඤ්යඤො තාවතිංසභවයන පතිට්ඨිතමත්තස්යසව මනුස්සභායවො 

වි ච්ඡි, යදවභායවොපාතුරයහොසි. 

තස්ස කිර සක්යකන සද්ධිං පණ්ඩුකම්බලසිලායං නිසින්නස්ස 

අක්ඛිනිමිසමත්යතන නානත්තං පඤ්ඤායති. තං අසල්ලක්යෙන්තා යදවා

සක්කස්ස ච තස්ස ච නානත්යත මුය්හන්ති. යසො තත්ථ දිබ්බසම්පත්තිං

අනුභවමායනොයාවඡත්තිංස සක්කාඋප්පජ්ජිත්වාචුතා, තාවරජ්ජංකායරත්වා

අතිත්යතොයයව කායමහි තයතො චවිත්වා අත්තයනො උයයායන පතිට්ඨියතො

වාතාතයපනඵුට්ඨ ත්යතොකාලමකාසි. 

චක්කරතයන පන පථවියං පතිට්ඨියත පරිණායකරතනං සුවණ්ණපට්යට 

මන්ධාතුඋපාහනංලිොයපත්වාඉදංමන්ධාතුරජ්ජන්තිරජ්ජමනුසාසි.යතපිතීහි

දීයපහි ආ තමනුස්සා පුන  න්තුං අසක්යකොන්තා පරිණායකරතනං

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘යදවමයං රඤ්යඤො ආනුභායවනආ තා, ඉදානි න්තුංන

සක්යකොම, වසනට්ඨානං යනො යදහී’’ති යාචිංසු. යසො යතසං එයකකං

ජනපදමදාසි.තත්ථපුබ්බවියදහයතොආ තමනුස්යසහිආවසිතපයදයසොතායයව

පුරිමසඤ්ඤාය වියදහරට්ඨන්තිනාමංලභි.අපරය ොයානයතොආ තමනුස්යසහි 

ආවසිතපයදයසො අපරන්තජනපයදොති නාමං ලභි. උත්තරකුරුයතො 

ආ තමනුස්යසහි ආවසිතපයදයසො කුරුරට්ඨන්ති නාමං ලභීති. බහුයක පන

 ාමනි මාදයයො උපාදාය බහුවචයනන යවොහරීයති. යතන වුත්තං ‘‘කුරූසු

විහරතී’’ති. 

කම්මාසධම්මං නාම කුරූනං නි යමොති. කම්මාසධම්මන්ති එත්ථ යකචි ධ-

කාරස්ස ද-කායරන අත්ථං වණ්ණයන්ති. කම්මායසො එත්ථ දමියතොති 

කම්මාසදම්යමො. කම්මායසොතිකම්මාසපායදො යපොරිසායදො වුච්චති. තස්ස කිර

පායද ොණුයකන විද්ධට්ඨායන වයණො රුහන්යතො චිත්තදාරුසදියසො හුත්වා

රුහි, තස්මා කම්මාසපායදොති පඤ්ඤායිත්ථ. යසො ච තස්මිං ඔකායස දමියතො

යපොරිසාදභාවයතොපටියසධියතො.යකන? මහාසත්යතන.කතරස්මිංජාතයකති? 

මහාසුතයසොමජාතයකති එයක. ඉයම පන යථරා ජෙද්දිසජාතයකති වදන්ති.

තදාහිමහාසත්යතනකම්මාසපායදොදමියතො. යථාහ– 

‘‘පුත්යතොයදායහොමිජයද්දිසස්ස, 

පඤ්චාලරට්ඨාධිපතිස්සඅත්රයජො; 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 
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පටුන 

චජිත්වානපාණංපිතරංපයමොචයිං, 

කම්මාසපාදම්පිචහංපසාදයි’’න්ති. 

යකචි පන ධ-කායරයනව අත්ථං වණ්ණයන්ති. කුරුරට්ඨවාසීනං කිර 

කුරුවත්තධම්යමොතස්මිංකම්මායසොජායතො, තස්මාතංඨානංකම්මායසොඑත්ථ

ධම්යමො ජායතොති කම්මාසධම්මන්තිවුච්චති.තත්ථ නිවිට්ඨනි මස්සාපිඑතයදව

නාමං.භුම්මවචයනනකස්මානවුත්තන්ති? අවසයනොකාසයතො. භ වයතොකිර

තස්මිං නි යම වසයනොකායසො යකොචි විහායරො නායහොසි. නි මයතො පන

අපක්කම්ම අඤ්ඤතරස්මිං උදකසම්පන්යන රමණීයය භූමිභාය 

මහාවනසණ්යඩොඅයහොසි.තත්ථභ වා විහාසි.තංනි මංය ොචර ාමංකත්වා, 

තස්මා එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො ‘‘කුරූසු විහරතිකම්මාසධම්මංනාම

කුරූනංනි යමො, තංය ොචර ාමංකත්වා’’ති. 

උද්යදසවාරකථාවණ්ණනා 

106. එකාෙයනො අෙං, භික් යව, මග්ය ොති. කස්මාභ වාඉදංසුත්තමභාසි? 

කුරුරට්ඨවාසීනං  ම්භීරයදසනාපටිග් හණසමත්ථතාය. කුරුරට්ඨවාසියනො

කිර භික්ඛූ භික්ඛුනියයො උපාසකා උපාසිකායයො උතුපච්චයාදිසම්පන්නත්තා

තස්සරට්ඨස්සසප්පායඋතුපච්චයයසවයනනනිච්චං කල්ලසරීරාකල්ලචිත්තා

ච යහොන්ති. යත චිත්තසරීරකල්ලතාය අනුග් හිතපඤ්ඤාබලා  ම්භීරකථං

පරිග් යහතුං සමත්ථා යහොන්ති. යතන යතසං භ වා ඉමං 

 ම්භීරයදසනාපටිග් හණසමත්ථතං සම්පස්සන්යතො එකවීසතියා ඨායනසු

කම්මට්ඨානං අරහත්යත පක්ඛිපිත්වා ඉදං  ම්භීරත්ථං සතිපට්ඨානසුත්තං

අභාසි. යථා හි පුරියසො සුවණ්ණචඞ්යකොටකං ලභිත්වා තත්ථ නානාපුප්ඵානි

පක්ඛියපයය, සුවණ්ණමඤ්ජූසං වා පන ලභිත්වා සත්තරතනානි පක්ඛියපයය, 

එවං භ වා කුරුරට්ඨවාසිපරිසං ලභිත්වා  ම්භීරයදසනං යදයසසි.

යතයනයවත්ථ අඤ්ඤානිපි  ම්භීරත්ථානි දීඝනිකායය මහානිදානං 

මහාසතිපට්ඨානං ඉමස්මිං මජ්ඣිමනිකායය සායරොපමංරුක්ඛූපමං රට්ඨපාලං

මා ණ්ඩිෙංආයනඤ්ජසප්පාෙන්තිඅඤ්ඤානිපිසුත්තානියදයසසි. 

අපිච තස්මිං ජනපයද චතස්යසො පරිසා පකතියාව 

සතිපට්ඨානභාවනානුයයො මනුයුත්තා විහරන්ති, අන්තමයසො

දාසකම්මකරපරිජනාපි සතිපට්ඨානප්පටිසංයුත්තයමව කථං කයථන්ති.

උදකතිත්ථසුත්තකන්තනට්ඨානාදීසුපි නිරත්ථකකථානාමනපවත්තති.සයච

කාචිඉත්ථී ‘‘අම්මත්වංකතරංසතිපට්ඨානභාවනං මනසිකයරොසී’’තිපුච්ඡිතා

‘‘න කිඤ්චී’’ති වදති. තං  රහන්ති ‘‘ධිරත්ථු තව ජීවිතං, ජීවමානාපි ත්වං

මතසදිසා’’ති. අථ නං ‘‘මා දානි පුන එවමකාසී’’ති ඔවදිත්වා අඤ්ඤතරං 
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සතිපට්ඨානං උග් ණ්හායපන්ති. යා පන ‘‘අහං අසුකං සතිපට්ඨානං

මනසිකයරොමී’’ති වදති. තස්සා ‘‘සාධු සාධූ’’ති සාධුකාරං දත්වා ‘‘තව ජීවිතං

සුජීවිතං, ත්වං නාම මනුස්සත්තං පත්තා, තවත්ථාය සම්මාසම්බුද්යධො

උප්පන්යනො’’තිආදීහි පසංසන්ති. න යකවලඤ්යචත්ථ මනුස්සජාතියායයව

සතිපට්ඨානමනසිකාරයුත්තා, යතනිස්සාය විහරන්තා තිරච්ඡාන තාපි. තත්රිදං

වත්ථු–එයකොකිරනටයකොසුවයපොතකං යහත්වාසික්ොයපන්යතො විචරති.

යසො භික්ඛුනුපස්සයං උපනිස්සාය වසිත්වා  මනකායල සුවයපොතකං

පමුස්සිත්වා  යතො. තං සාමයණරියයො  යහත්වා පටිජග්ගිංසු.

බුද්ධරක්ඛියතොතිස්ස නාමං අකංසු. තං එකදිවසං පුරයතො නිසින්නං දිස්වා

මහායථරීආහ–‘‘බුද්ධරක්ඛිතා’’ති? 

කිංඅයයයති. 

අත්ථියකොචිතවමනසිකායරොති? 

නත්ථිඅයයයති. 

ආවුයසො, පබ්බජිතානං සන්තියක වසන්යතන නාම විස්සට්ඨඅත්තභායවන

භවිතුංනවට්ටති, යකොචියදව මනසිකායරො ඉච්ඡිතබ්යබො, ත්වංපනඅඤ්ඤංන

සක්ඛිස්සසි‘‘අට්ඨිඅට්ඨී’’ති සජ්ඣායංකයරොහීති.යසොයථරියාඔවායදඨත්වා

‘‘අට්ඨිඅට්ඨී’’ති සජ්ඣායන්යතොචරති. 

තං එකදිවසං පායතොව යතොරණග්ය  නිසීදිත්වා බාලාතපං තපමානං එයකො 

සකුයණො නෙපඤ්ජයරන අග් යහසි. යසො ‘‘කිරි කිරී’’ති සද්දමකාසි.

සාමයණරියයො සුත්වා ‘‘අයයය බුද්ධරක්ඛියතො සකුයණන හියතො, යමොයචම

න’’න්ති යලඩ්ඩුආදීනි  යහත්වා අනුබන්ධිත්වා යමොයචසුං. තං ආයනත්වා

පුරයතොඨපිතංයථරීආහ– 

‘‘බුද්ධරක්ඛිත, සකුයණන හිතකායලකිංචින්යතසී’’ති? 

නඅයයයඅඤ්ඤංචින්යතසිං, ‘‘අට්ඨිපුඤ්යජොවඅට්ඨිපුඤ්ජං  යහත්වා ච්ඡති, 

කතරස්මිම්පි ඨායන විප්පකිරිස්සතී’’ති එවං අයයය අට්ඨිපුඤ්ජයමව

චින්යතසින්ති. 

සාධුසාධු, බුද්ධරක්ඛිත, අනා යතභවක්ෙයස්සයතපච්චයයො භවිස්සතීති.එවං

තත්ථ තිරච්ඡාන තාපි සතිපට්ඨානමනසිකාරයුත්තා, තස්මා යනසං භ වා 

සතිපට්ඨානබුද්ධියමවජයනන්යතොඉදංසුත්තංඅභාසි. 

තත්ථ එකාෙයනොතිඑකමග්ය ො.මග් ස්සහි – 

‘‘මග්ය ොපන්යථොපයථොපජ්යජො, අඤ්ජසංවටුමායනං; 
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නාවාඋත්තරයසතූච, කුල්යලොචභිසිසඞ්කයමො’’ති.(චූළනි.101) – 

බහූනිනාමානි. ස්වායං ඉධ අයනනායමන වුත්යතො. තස්මා එකාෙයනො අෙං, 

භික් යව, මග්ය ොති එත්ථ එකමග්ය ො අයං, භික්ෙයව, මග්ය ො, න

ද්යවධාපථභූයතොති එවමත්යථො දට්ඨබ්යබො. අථ වා එයකන අයිතබ්යබොති

එකායයනො. එයකනාති ණසඞ් ණිකංපහායවූපකට්යඨනපවිවිත්තචිත්යතන. 

අයිතබ්යබොති පටිපජ්ජිතබ්යබො. අයන්ති වා එයතනාති අෙයනො, සංසාරයතො

නිබ්බානං  ච්ඡන්තීති අත්යථො. එකස්ස අයයනො එකාෙයනො, එකස්සාති 

යසට්ඨස්ස. සබ්බසත්තානං යසට්යඨො ච භ වා, තස්මා භ වයතොති වුත්තං

යහොති.කිඤ්චාපි හියතනඅඤ්යඤපිඅයන්ති, එවංසන්යතපිභ වයතොවයසො

අයයනොයතනඋප්පාදිතත්තා.යථාහ ‘‘යසොහි, බ්රාහ්මණ, භ වාඅනුප්පන්නස්ස

මග් ස්ස උප්පායදතා’’තිආදි (ම. නි. 3.79). අයතීති වා අෙයනො,  ච්ඡති

පවත්තතීති අත්යථො. එකස්මිං අයයනොති එකාෙයනො, ඉමස්මිංයයව

ධම්මවිනයය පවත්තති, නඅඤ්ඤත්රාති වුත්තං යහොති. යථාහ ‘‘ඉමස්මිං යෙො, 

සුභද්ද, ධම්මවිනයය අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො උපලබ්භතී’’ති (දී. නි.

2.214). යදසනායභයදොයයව යහයසො, අත්යථො පයනයකො. අපිච එකං අයතීති

එකායයනො. පුබ්බභාය  නානාමුෙභාවනානයප්පවත්යතොපි අපරභාය  එකං

නිබ්බානයමව ච්ඡතීතිවුත්තංයහොති.යථාහ බ්රහ්මාසහම්පති– 

‘‘එකායනංජාතිෙයන්තදස්සී, 

මග් ංපජානාතිහිතානුකම්පී; 

එයතනමග්ය නතරිංසුපුබ්යබ, 

තරිස්සන්තියයචතරන්තිඔඝ’’න්ති.(සං.නි.5.409); 

යකචිපන‘‘නපාරංදිගුණංයන්තී’’ති ාථානයයනයස්මාඑකවාරං නිබ්බානං

 ච්ඡති. තස්මා ‘‘එකායයනො’’ති වදන්ති, තං න යුජ්ජති. ඉමස්ස හි අත්ථස්ස

සකිංඅයයනොතිඉමිනාබයඤ්ජයනනභවිතබ්බං.යදිපනඑකංඅයනමස්සඑකා

 ති පවත්තීතිඑවමත්ථංයයොයජත්වාවුච්යචයය, බයඤ්ජනංයුජ්යජයය, අත්යථො

පන උභයථාපි න යුජ්ජති. කස්මා? ඉධ පුබ්බභා මග් ස්ස අධිප්යපතත්තා. 

කායාදිචතුආරම්මණප්පවත්යතො හි පුබ්බභා සතිපට්ඨානමග්ය ො ඉධ

අධිප්යපයතො, න යලොකුත්තයරො.යසොචඅයනකවාරම්පිඅයති, අයනකඤ්චස්ස

අයනංයහොති. 

පුබ්යබපි ච ඉමස්මිං පයද මහායථරානං සාකච්ඡා අයහොසියයව. 

තිපිටකචූළනා ත්යථයරො ‘‘පුබ්බභා සතිපට්ඨානමග්ය ො’’ති ආහ. ආචරියයො

පනස්ස තිපිටකචූළසුමත්යථයරො ‘‘මිස්සකමග්ය ො’’ති ආහ. පුබ්බභාය ො
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භන්යතති. මිස්සයකො ආවුයසොති. ආචරියය පුනප්පුනං භණන්යත

අප්පටිබාහිත්වා තුණ්හී අයහොසි. පඤ්හං අවිනිච්ඡිනිත්වාව උට්ඨහිංසු.

අථාචරියත්යථයරො න්හානයකොට්ඨකං  ච්ඡන්යතො ‘‘මයා මිස්සකමග්ය ො

කථියතො, චූළනාය ො පුබ්බභාය ොති ආදාය යවොහරති, යකො නු යෙො එත්ථ

නිච්ඡයයො’’තිසුත්තන්තංආදියතොපට්ඨායපරිවත්යතන්යතො ‘‘යයොහියකොචි, 

භික්ෙයව, ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨායන එවං භායවයය සත්ත වස්සානී’’ති

ඉමස්මිං ඨායන සල්ලක්යෙසි, යලොකුත්තරමග්ය ො උප්පජ්ජිත්වා සත්ත

වස්සානිතිට්ඨමායනොනාම නත්ථි, මයා වුත්යතොමිස්සකමග්ය ොනලබ්භති, 

චූළනාය න දිට්යඨො පුබ්බභා මග්ය ොව ලබ්භතීති ඤත්වා අට්ඨමියං

ධම්මස්සවයනසඞ්ඝුට්යඨඅ මාසි. 

යපොරාණකත්යථරා කිර පියධම්මස්සවනා යහොන්ති. සද්දං සුත්වාව ‘‘අහං

පඨමං, අහං පඨම’’න්ති එකප්පහායරයනව ඔසරන්ති. තස්මිඤ්ච දිවයස

චූළනා ත්යථරස්ස වායරො. යතන ධම්මාසයන නිසීදිත්වා වීජනිං  යහත්වා

පුබ්බ ාථාසු වුත්තාසු යථරස්ස ආසනපිට්ඨියං ඨිතස්ස එතදයහොසි ‘‘රයහො

නිසීදිත්වා න වක්ොමී’’ති. යපොරාණකත්යථරා හි අනුසූයකා යහොන්ති, න 

අත්තයනො රුචියමව උච්ඡුභාරං විය එවං උක්ඛිපිත්වා විචරන්ති, කාරණයමව

 ණ්හන්ති, අකාරණං විස්සජ්යජන්ති.තස්මා යථයරො ‘‘ආවුයසො චූළනා ා’’ති

ආහ. යසොආචරියස්ස විය සද්යදොති ධම්මං ඨයපත්වා ‘‘කිං භන්යත’’තිආහ.

ආවුයසො චූළනා  මයා වුත්යතො මිස්සකමග්ය ො න ලබ්භති, තයා වුත්යතො

පුබ්බභා සතිපට්ඨානමග්ය ොවලබ්භතීති. 

යථයරො චින්යතසි ‘‘අම්හාකං ආචරියයො සබ්බපරියත්තියකො යතපිටයකො 

සුතබුද්යධො, එවරූපස්සපිනාමභික්ඛුයනොඅයංපඤ්යහොආලුයළති, අනා යත

මම භාතිකා ඉමං පඤ්හං ආලුයළස්සන්තීති සුත්තං  යහත්වා ඉමං පඤ්හං

නිච්චලං කරිස්සාමී’’ති පටිසම්භිදාමග් යතො ‘‘එකායනමග්ය ො වුච්චති

පුබ්බභා සතිපට්ඨානමග්ය ො– 

‘‘මග් ානට්ඨඞ්ගියකොයසට්යඨො, සච්චානංචතුයරොපදා; 

විරාය ොයසට්යඨොධම්මානං, ද්විපදානඤ්චචක්ඛුමා. 

එයසවමග්ය ොනත්ථඤ්යඤො, දස්සනස්සවිසුද්ධියා; 

එතඤ්හිතුම්යහපටිපජ්ජථ, මාරයසනප්පමද්දනං; 

එතඤ්හිතුම්යහපටිපන්නා, දුක්ෙස්සන්තංකරිස්සථා’’ති.(ධ. ප.273-275) – 

සුත්තං ආහරිත්වාඨයපසි. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 

211 

පටුන 

මග්ය ොති යකනට්යඨන මග්ය ො? නිබ්බාන මනට්යඨන නිබ්බානත්ථියකහි

මග් නියට්යඨන ච. සත්තානං විසුද්ධිොති රා ාදීහි මයලහි

අභිජ්ඣාවිසමයලොභාදීහි ච උපක්කියලයසහි කිලිට්ඨචිත්තානං සත්තානං

විසුද්ධත්ථාය. තථා හි ඉමිනාව මග්ය න ඉයතො සතසහස්සකප්පාධිකානං

චතුන්නං අසඞ්යෙයයයානං උපරි එකස්මිඤ්යඤව කප්යප නිබ්බත්යත

තණ්හඞ්කරයමධඞ්කරසරණඞ්කරදීපඞ්කරනාමයක බුද්යධ ආදිං කත්වා

සකයමුනිපරියයොසානා අයනයක සම්මාසම්බුද්ධා අයනකසතා පච්යචකබුද්ධා 

 ණනපථං වීතිවත්තා අරියසාවකා චාති ඉයම සත්තා සබ්යබ චිත්තමලං 

පවායහත්වා පරමවිසුද්ධිං පත්තා. රූපමලවයසන පන

සංකියලසයවොදානපඤ්ඤත්තියයවනත්ථි. තථාහි– 

රූයපනසංකිලිට්යඨන, සංකිලිස්සන්තිමාණවා; 

රූයපසුද්යධවිසුජ්ඣන්ති, අනක්ොතංමයහසිනා. 

චිත්යතනසංකිලිට්යඨන, සංකිලිස්සන්තිමාණවා; 

චිත්යතසුද්යධවිසුජ්ඣන්ති, ඉතිවුත්තංමයහසිනා. 

යථාහ ‘‘චිත්තසංකියලසා, භික්ෙයව, සත්තා සංකිලිස්සන්ති, චිත්තයවොදානා

විසුජ්ඣන්තී’’ති (සං. නි. 3.100). තඤ්ච චිත්තයවොදානං ඉමිනා 

සතිපට්ඨානමග්ය නයහොති.යතනාහ‘‘සත්තානංවිසුද්ධියා’’ති. 

යසොකපරියදවානංසමතික්කමාොතියසොකස්සච පරියදවස්සචසමතික්කමාය, 

පහානායාති අත්යථො. අයඤ්හි මග්ය ො භාවියතො සන්තතිමහාමත්තාදීනං විය

යසොකසමතික්කමාය, පටාචාරාදීනංවියචපරියදවසමතික්කමායචසංවත්තති.

යතනාහ ‘‘යසොකපරියදවානං සමතික්කමායා’’ති. කිඤ්චාපි හි

සන්තතිමහාමත්යතො– 

‘‘යං පුබ්යබතංවියසොයධහි, පච්ඡායතමාහු කිඤ්චනං; 

මජ්යඣයචයනො යහස්සසි, උපසන්යතොචරිස්සසී’’ති.(සු.නි. 955); 

ඉමං ාථංසුත්වාසහපටිසම්භිදාහිඅරහත්තංපත්යතො. 

පටාචාරා– 

‘‘නසන්තිපුත්තාතාණාය, නපිතානාපිබන්ධවා; 

අන්තයකනාධිපන්නස්ස, නත්ථිඤාතීසුතාණතා’’ති.(ධ.ප. 288); 
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ඉමං  ාථං සුත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨිතා. යස්මා පන 

කායයවදනාචිත්තධම්යමසු කඤ්චි ධම්මං අනාමසිත්වා භාවනා නාම නත්ථි, 

තස්මායතපි ඉමිනාවමග්ය නයසොකපරියදයවසමතික්කන්තාතියවදිතබ්බා. 

දුක් යදොමනස්සානං අත්ථඞ් මාොති කායිකදුක්ෙස්ස ච

යචතසිකයදොමනස්සස්ස චාති ඉයමසං ද්වින්නං අත්ථඞ් මාය, නියරොධායාති

අත්යථො. අයඤ්හි මග්ය ො භාවියතො තිස්සත්යථරාදීනං විය දුක්ෙස්ස, 

සක්කාදීනංවියචයදොමනස්සස්සඅත්ථඞ් මායසංවත්තති. 

තත්රායං අත්ථදීපනා – සාවත්ථියං කිර තිස්යසො නාම කුටුම්බිකපුත්යතො

චත්තාලීසහිරඤ්ඤයකොටියයොපහාය පබ්බජිත්වාඅ ාමයකඅරඤ්යඤවිහරති.

තස්ස කනිට්ඨභාතුභරියා ‘‘ ච්ඡථ නං ජීවිතා යවොයරොයපථා’’ති පඤ්චසයත

යචොයර යපයසසි. යත  න්ත්වා යථරං පරිවායරත්වා නිසීදිංසු. යථයරො ආහ

‘‘කස්මාආ තත්ථඋපාසකා’’ති? තංජීවිතායවොයරොයපස්සාමාති.පාටියභො ං

යම උපාසකා  යහත්වා අජ්යජකරත්තිං ජීවිතං යදථාති. යකො යත, සමණ, 

ඉමස්මිංඨායනපාටියභොය ො භවිස්සතීති? යථයරොමහන්තංපාසාණං යහත්වා

ද්යව ඌමරුට්ඨීනි භින්දිත්වා ‘‘වට්ටති උපාසකා පාටියභොය ො’’ති ආහ. යත

අපක්කමිත්වා චඞ්කමනසීයස අග්ගිං කත්වා නිපජ්ජිංසු. යථරස්ස යවදනං

වික්ෙම්යභත්වාසීලංපච්චයවක්ෙයතොපරිසුද්ධංසීලං නිස්සායපීතිපායමොජ්ජං

උප්පජ්ජි. තයතො අනුක්කයමන විපස්සනං වඩ්යඪන්යතො තියාමරත්තිං

සමණධම්මංකත්වාඅරුණුග් මයනඅරහත්තංපත්යතොඉමංඋදානං උදායනසි

– 

‘‘උයභොපාදානිභින්දිත්වා, සඤ්ඤයපස්සාමියවොඅහං; 

අට්ටියාමිහරායාමි, සරා මරණංඅහං. 

එවාහංචින්තයිත්වාන, යථාභූතංවිපස්සිසං; 

සම්පත්යතඅරුණුග් ම්හි, අරහත්තමපාපුණි’’න්ති. 

අපයරපි තිංස භික්ඛූ භ වයතො සන්තියක කම්මට්ඨානං  යහත්වා 

අරඤ්ඤවිහායර වස්සං උප න්ත්වා ‘‘ආවුයසො, තියාමරත්තිං සමණධම්යමොව

කාතබ්යබො, න අඤ්ඤමඤ්ඤස්සසන්තිකංආ න්තබ්බ’’න්තිවත්වා විහරිංසු.

යතසං සමණධම්මං කත්වා පච්චූසසමයය පචලායන්තානං එයකො බයග්යඝො

ආ න්ත්වා එයකකං භික්ඛුං  යහත්වා  ච්ඡති. න යකොචි ‘‘මං බයග්යඝො

 ණ්හී’’ති වාචම්පි නිච්ඡායරසි. එවං පඤ්චසු දසසු භික්ඛූසු ොදියතසු

උයපොසථදිවයස ‘‘ඉතයර, ආවුයසො, කුහි’’න්ති පුච්ඡිත්වා ඤත්වා ච ‘‘ඉදානි

 හියතන,  හියතොම්හීතිවත්තබ්බ’’න්තිවත්වාවිහරිංසු. 
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අථඅඤ්ඤතරංදහරභික්ඛුංපුරිමනයයයනවබයග්යඝො ණ්හි.යසො ‘‘බයග්යඝො, 

භන්යත’’ති ආහ. භික්ඛූ කත්තරදණ්යඩ ච උක්කායයො ච  යහත්වා 

යමොයචස්සාමාති අනුබන්ධිංසු. බයග්යඝො භික්ඛූනං අ තිං ඡින්නතටට්ඨානං 

ආරුය්හතංභික්ඛුංපාදඞ්ගුට්ඨකයතොපට්ඨායොදිතුංආරභි. ඉතයරපි‘‘ඉදානි, 

සප්පුරිස, අම්යහහිකත්තබ්බංනත්ථි, භික්ඛූනංවියසයසොනාමඑවරූයපඨායන

පඤ්ඤායතී’’ති ආහංසු. යසො බයග්ඝමුයෙ නිපන්යනොව තං යවදනං

වික්ෙම්යභත්වා විපස්සනං වඩ්යඪන්යතො යාව ය ොප්ඵකා ොදිතසමයය 

යසොතාපන්යනොහුත්වා, යාවජණ්ණුකාොදිතසමයයසකදා ාමී, යාවනාභියා

ොදිතසමයය අනා ාමී හුත්වා, හදයරූයප අොදියතයයව සහ පටිසම්භිදාහි

අරහත්තංපත්වාඉමංඋදානං උදායනසි– 

‘‘සීලවා වතසම්පන්යනො, පඤ්ඤවාසුසමාහියතො; 

මුහුත්තංපමාදමන්වාය, බයග්යඝයනොරුද්ධමානයසො. 

පඤ්ජරස්මිං යහත්වාන, සිලායඋපරීකයතො; 

කාමංොදතුමංබයග්යඝො, භක්යෙොකායයොඅමිත්තානං; 

පටිලද්යධකම්මට්ඨායන, මරණංයහහිතිභද්දක’’න්ති. 

අපයරොපි පීතමල්ලත්යථයරොනාම ගිහිකායලතීසු රජ්යජසු පටාකං  යහත්වා 

තම්බපණ්ණිදීපං ආ ම්ම රාජානං දිස්වා රඤ්ඤා කතානුග් යහො එකදිවසං

කිලඤ්ජකාපණසාලද්වායරන ච්ඡන්යතො ‘‘රූපං, භික්ෙයව, න තුම්හාකං, තං

පජහථ, තංයවොපහීනංදීඝරත්තංහිතායසුොයභවිස්සතී’’ති(සං.නි. 3.33-34) 

නතුම්හාකවග් ංසුත්වාචින්යතසි‘‘යනවකිරරූපංඅත්තයනො, නයවදනා’’ති. 

යසො තංයයව අඞ්කුසං කත්වා නික්ෙමිත්වා මහාවිහාරං  න්ත්වා පබ්බජ්ජං

යාචිත්වා පබ්බජියතොඋපසම්පන්යනොද්යවමාතිකාපගුණංකත්වාතිංසභික්ඛූ

 යහත්වා  බලවාලියඅඞ් ණං  න්ත්වා සමණධම්මමකාසි. පායදසු

අවහන්යතසු ජණ්ණුයකහි චඞ්කමති. තයමනං රත්තිං එයකො මි ලුද්දයකො

මිය ොති මඤ්ඤමායනො සත්තියා පහරි. සත්ති විනිවිජ්ඣිත්වා  තා. යසො තං

සත්තිං හරායපත්වා පහාරමුොනි තිණවට්ටියා පූරායපත්වා පාසාණපිට්ඨියං

අත්තානං නිසීදායපත්වා ඔකාසං කායරත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා සහ

පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පත්වා උක්කාසිතසද්යදන ආ තානං භික්ඛූනං 

බයාකරිත්වාඉමංඋදානංඋදායනසි– 

‘‘භාසිතං බුද්ධයසට්ඨස්ස, සබ්බයලොකග් වාදියනො; 

නතුම්හාකමිදංරූපං, තංජයහයයාථභික්ෙයවො. 
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අනිච්චා වතසඞ්ොරා, උප්පාදවයධම්මියනො; 

උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ති, යතසංවූපසයමොසුයෙො’’ති. 

අථනංභික්ඛූආහංසු‘‘සයච, භන්යත, සම්මාසම්බුද්යධොඅයරොය ො අභවිස්සා, 

අද්ධා යත මුද්ධමත්ථයක හත්ථං පසායරත්වා සීසං පරාමයසයයා’’ති.

එත්තාවතා අයං මග්ය ො තිස්සත්යථරාදීනං විය දුක්ෙස්ස අත්ථඞ් මාය

සංවත්තති. 

සක්යකො පන යදවානමින්යදො අත්තයනො පඤ්චවිධං පුබ්බනිමිත්තං දිස්වා

මරණභයසන්තජ්ජියතො යදොමනස්සජායතො භ වන්තං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හං

පුච්ඡි. යසොඋයපක්ොපඤ්හවිස්සජ්ජනාවසායනඅසීතිසහස්සාහියදවතාහිසද්ධිං

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි.සාචස්සඋපපත්තිපුනපාකතිකාවඅයහොසි. 

සුබ්රහ්මාපි යදවපුත්යතො අච්ඡරාසහස්සපරිවායරො සග් සම්පත්තිං අනුයභොති, 

තත්ථ පඤ්චසතා අච්ඡරායයො රුක්ෙයතො පුප්ඵානි ඔචිනන්තියයො චවිත්වා

නිරයය උපපන්නා. යසො ‘‘කිං ඉමා චිරායන්තී’’ති උපධායරන්යතො තාසං

නිරයය නිබ්බත්තභාවං දිස්වා ‘‘කිත්තකං නු යෙො මම ආයූ’’ති

උපපරික්ෙන්යතො අත්තයනොපි ආයුපරික්ෙයං විදිත්වා තත්යථව නිරයය

නිබ්බත්තනභාවං දිස්වා භීයතො අතිවිය යදොමනස්සජායතො හුත්වා ‘‘ඉමං යම

යදොමනස්සං සත්ථා විනයිස්සති න අඤ්යඤො’’ති අවයසසා පඤ්චසතා

අච්ඡරායයො  යහත්වාභ වන්තංඋපසඞ්කමිත්වාපඤ්හංපුච්ඡි– 

‘‘නිච්චංඋත්රස්තමිදංචිත්තං, නිච්චංඋබ්බිග්ගිදංමයනො; 

අනුප්පන්යනසුකිච්යඡසු, අයථොඋප්පතියතසුච; 

සයචඅත්ථිඅනුත්රස්තං, තංයමඅක්ොහිපුච්ඡියතො’’ති.(සං. නි.1.98); 

තයතොනංභ වාආහ– 

‘‘නාඤ්ඤත්රයබොජ්ඣාතපසා, නාඤ්ඤත්රින්ද්රියසංවරා; 

නාඤ්ඤත්රසබ්බනිස්සග් ා, යසොත්ථිංපස්සාමිපාණින’’න්ති. (සං.නි.1.98); 

යසො යදසනාපරියයොසායන පඤ්චහි අච්ඡරාසයතහි සද්ධිං යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨාය තං සම්පත්තිං ථාවරං කත්වා යදවයලොකයමව අ මාසීති. එවමයං

මග්ය ො භාවියතො සක්කාදීනං විය යදොමනස්සස්ස අත්ථඞ් මාය සංවත්තතීති

යවදිතබ්යබො. 

ඤාෙස්ස අධි මාොති ඤායයො වුච්චති අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, තස්ස

අධි මාය, පත්තියාති වුත්තං යහොති. අයඤ්හි පුබ්බභාය  යලොකියයො
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සතිපට්ඨානමග්ය ො භාවියතො යලොකුත්තරස්ස මග් ස්ස අධි මාය සංවත්තති.

යතනාහ ‘‘ඤායස්ස අධි මායා’’ති. නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරිොොති 

තණ්හාවානවිරහිතත්තා නිබ්බානන්ති ලද්ධනාමස්ස අමතස්ස සච්ඡිකිරියාය, 

අත්තපච්චක්ෙතායාති වුත්තං යහොති. අයඤ්හි මග්ය ො භාවියතො අනුපුබ්යබන 

නිබ්බානසච්ඡිකිරියංසායධති.යතනාහ‘‘නිබ්බානස්සසච්ඡිකිරියායා’’ති. 

තත්ථ කිඤ්චාපි ‘‘සත්තානං විසුද්ධියා’’ති වුත්යත යසොකසමතික්කමාදීනි

අත්ථයතො සිද්ධායනව යහොන්ති, ඨයපත්වා පන සාසනයුත්තියකොවියද 

අඤ්යඤසංනපාකටානි, නචභ වාපඨමංසාසනයුත්තියකොවිදංජනංකත්වා

පච්ඡාධම්මං යදයසති.යතනයතයනවපනසුත්යතනතංතංඅත්ථංඤායපති.

තස්මා ඉධ යං යං අත්ථං එකායනමග්ය ො සායධති, තං තං පාකටං කත්වා

දස්යසන්යතො ‘‘යසොකපරියදවානං සමතික්කමායා’’තිආදිමාහ. යස්මා වා යා

සත්තානං විසුද්ධි එකායනමග්ය න සංවත්තති, සා යසොකපරියදවානං

සමතික්කයමන යහොති, යසොකපරියදවානං සමතික්කයමො දුක්ෙයදොමනස්සානං 

අත්ථඞ් යමන, දුක්ෙයදොමනස්සානං අත්ථඞ් යමො ඤායස්සාධි යමන, 

ඤායස්සාධි යමො නිබ්බානස්සසච්ඡිකිරියාය.තස්මාඉමම්පිකමංදස්යසන්යතො

‘‘සත්තානං විසුද්ධියා’’ති වත්වා ‘‘යසොකපරියදවානං

සමතික්කමායා’’තිආදිමාහ. 

අපිච වණ්ණභණනයමතං එකායනමග් ස්ස. යයථව හි භ වා ‘‘ධම්මං යවො, 

භික්ෙයව, යදයසස්සාමිආදිකලයාණංමජ්යඣකලයාණංපරියයොසානකලයාණං

සාත්ථං සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසස්සාමි, 

යදිදං ඡඡක්කානී’’ති (ම.නි.3.420) ඡඡක්කයදසනායඅට්ඨහිපයදහිවණ්ණං

අභාසි, යථා ච අරියවංසයදසනාය ‘‘චත්තායරොයම, භික්ෙයව, අරියවංසා

අග් ඤ්ඤා රත්තඤ්ඤාවංසඤ්ඤා යපොරාණාඅසංකිණ්ණා අසංකිණ්ණපුබ්බා

න සංකීයන්ති, න සංකීයිස්සන්ති, අප්පටිකුට්ඨා සමයණහි බ්රාහ්මයණහි

විඤ්ඤූහී’’ති (අ. නි. 4.28) නවහි පයදහි වණ්ණං අභාසි, එවං ඉමස්සපි

එකායනමග් ස්සසත්තානංවිසුද්ධියාතිආදීහිසත්තහිපයදහිවණ්ණං අභාසි. 

කස්මාඉතියච? යතසංභික්ඛූනංඋස්සාහජනනත්ථං.වණ්ණභාසනඤ්හි සුත්වා

යතභික්ඛූ ‘‘අයංකිරමග්ය ො හදයසන්තාපභූතං යසොකං, වාචාවිප්පලාපභූතං 

පරියදවං, කායිකඅසාතභූතං දුක්ෙං, යචතසිකඅසාතභූතං යදොමනස්සන්ති

චත්තායරො උපද්දයව හනති, විසුද්ධිං ඤායං නිබ්බානන්ති තයයො වියසයස

ආවහතී’’තිඋස්සාහජාතා ඉමං ධම්මයදසනංඋග් යහතබ්බං පරියාපුණිතබ්බං

ධායරතබ්බං වායචතබ්බං, ඉමඤ්ච මග් ං භායවතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්ති. ඉති

යතසං භික්ඛූනං උස්සාහජනනත්ථං වණ්ණං අභාසි, කම්බලවාණිජාදයයො

කම්බලාදීනංවණ්ණංවිය. 
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යථා හි සතසහස්සග්ඝනිකපණ්ඩුකම්බලවාණියජන කම්බලං  ණ්හථාති 

උග්යඝොසියතපි අසුකකම්බයලොති න තාව මනුස්සා ජානන්ති.

යකසකම්බලවාලකම්බලාදයයොපි හි දුග් න්ධා ෙරසම්ඵස්සා කම්බලාත්යවව

වුච්චන්ති. යදා පන යතන  න්ධාරයකො රත්තකම්බයලො සුඛුයමො උජ්ජයලො

සුෙසම්ඵස්යසොතිඋග්යඝොසිතංයහොති, තදායයපයහොන්ති, යත  ණ්හන්ති.යය

න පයහොන්ති, යතපි දස්සනකාමා යහොන්ති, එවයමවං ‘‘එකායයනො අයං, 

භික්ෙයව, මග්ය ො’’ති වුත්යතපි අසුකමග්ය ොති න තාව පාකයටො යහොති.

නානප්පකාරකා හි අනියයානමග් ාපි මග් ාත්යවව වුච්චන්ති. ‘‘සත්තානං

විසුද්ධියා’’තිආදිම්හි පන වුත්යත ‘‘අයං කිර මග්ය ො චත්තායරො උපද්දයව

හනති, තයයො වියසයස ආවහතී’’ති උස්සාහජාතා ඉමං ධම්මයදසනං

උග් යහතබ්බං පරියාපුණිතබ්බං ධායරතබ්බං වායචතබ්බං, ඉමඤ්ච මග් ං

භායවතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්තීති වණ්ණං භාසන්යතො ‘‘සත්තානං 

විසුද්ධියා’’තිආදිමාහ. යථා ච සතසහස්සග්ඝනිකපණ්ඩුකම්බලවාණියජොපමා, 

එවං 

රත්තජම්බුනදසුවණ්ණඋදකප්පසාදකමණිරතනසුවිසුද්ධමුත්තාරතනයධොතපවා

ළාදිවාණිජූපමාදයයොයපත්ථ ආහරිතබ්බා. 

ෙදිදන්ති නිපායතො, යය ඉයමති අයමස්ස අත්යථො. චත්තායරොති

 ණනපරිච්යඡයදො, යතන න තයතො යහට්ඨා න උද්ධන්ති

සතිපට්ඨානපරිච්යඡදං දීයපති. සතිපට්ඨානාති තයයො සතිපට්ඨානා

සතිය ොචයරොපි, තිධා පටිපන්යනසු සාවයකසු සත්ථුයනො 

පටිඝානුනයවීතිවත්තතාපි, සතිපි. ‘‘චතුන්නං, භික්ෙයව, සතිපට්ඨානානං

සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච යදයසස්සාමි, තං සුණාථ…යප.…. යකො ච, 

භික්ෙයව, කායස්ස සමුදයයො? ආහාරසමුදයා කායසමුදයයො’’තිආදීසු (සං. නි.

3.408) හි සතිය ොචයරො සතිපට්ඨානන්ති වුච්චති. තථා ‘‘කායයො පට්ඨානං, 

යනොසති.සතිපට්ඨානඤ්යචවසතිචා’’තිආදීසුපි(පටි.ම.3.35). තස්සත්යථො–

පතිට්ඨාති අස්මින්ති පට්ඨානං. කා පතිට්ඨාති? සති. සතියා පට්ඨානං 

සතිපට්ඨානං. පධානට්ඨානන්ති වා පට්ඨානං. සතියා පට්ඨානං සතිපට්ඨානං, 

හත්ථිට්ඨානඅස්සට්ඨානාදීනි විය. ‘‘තයයො සතිපට්ඨානා, යදරියයො යසවති, 

යදරියයොයසවමායනොසත්ථා ණමනුසාසිතුමරහතී’’ති(ම.නි.3.311) එත්ථාපි

තිධා පටිපන්යනසු සාවයකසු සත්ථුයනො පටිඝානුනයවීතිවත්තතා

‘‘සතිපට්ඨාන’’න්ති වුත්තා. තස්සත්යථො – පට්ඨයපතබ්බයතො පට්ඨානං, 

පවත්තයිතබ්බයතොති අත්යථො. යකන පට්ඨයපතබ්බයතොති? සතියා. සතියා

පට්ඨානංසතිපට්ඨානන්ති.‘‘චත්තායරොසතිපට්ඨානා භාවිතාබහුලීකතාසත්ත

යබොජ්ඣඞ්ය  පරිපූයරන්තී’’තිආදීසු (සං. නි. 5.989) පන සතියයව



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 
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‘‘සතිපට්ඨාන’’න්ති වුච්චති. තස්සත්යථො – පතිට්ඨාතීති පට්ඨානං, උපට්ඨාති

ඔක්කන්තිත්වා පක්ෙන්දිත්වා පවත්තතීති අත්යථො. සතියයව පට්ඨානං 

සතිපට්ඨානං.අථවාසරණට්යඨනසති, උපට්ඨානට්යඨනපට්ඨානං.ඉතිසතිච

සා පට්ඨානඤ්චාතිපිසතිපට්ඨානං.ඉදමිධඅධිප්යපතං. 

යදිඑවං, කස්මා‘‘සතිපට්ඨානා’’තිබහුවචනං? සතිබහුත්තා. ආරම්මණයභයදන

හි බහුකා එතා සතියයො. අථ මග්ය ොති කස්මා එකවචනං? මග් ට්යඨන

එකත්තා. චතස්යසොපි හි එතා සතියයො මග් ට්යඨන එකත්තං  ච්ඡන්ති.

වුත්තඤ්යහතං ‘‘මග්ය ොති යකනට්යඨන මග්ය ො? නිබ්බාන මනට්යඨන, 

නිබ්බානත්ථියකහි මග් නීයට්යඨන චා’’ති. චතස්යසොපි යචතා අපරභාය 

කායාදීසු ආරම්මයණසු කිච්චං සාධයමානා නිබ්බානං  ච්ඡන්ති. ආදියතො

පට්ඨායචනිබ්බානත්ථියකහිමග්ගීයන්ති, තස්මාචතස්යසොපිඑයකො මග්ය ොති

වුච්චන්ති. එවඤ්ච සති වචනානුසන්ධිනා සානුසන්ධිකාව යදසනා යහොති, 

‘‘මාරයසනප්පමද්දනං යවො, භික්ෙයව, මග් ං යදයසස්සාමි, තං

සුණාථ…යප.…කතයමොච, භික්ෙයව, මාරයසනප්පමද්දයනොමග්ය ො? යදිදං 

සත්තයබොජ්ඣඞ් ා’’තිආදීසු (සං. නි. 5.224) විය හි යථා

මාරයසනප්පමද්දයනොති ච සත්තයබොජ්ඣඞ් ාති ච අත්ථයතො එකං, 

බයඤ්ජනයමයවත්ථ නානං. එවං එකායනමග්ය ොති ච චත්තායරො

සතිපට්ඨානාති ච අත්ථයතො එකං, බයඤ්ජනයමයවත්ථ නානං. තස්මා

මග් ට්යඨන එකත්තා එකවචනං, ආරම්මණයභයදන සතිබහුත්තා බහුවචනං 

යවදිතබ්බං. 

කස්මා පන භ වතා චත්තායරොව සතිපට්ඨානා වුත්තා අනූනා අනධිකාති? 

යවයනයයහිතත්තා. තණ්හාචරිතදිට්ඨිචරිතසමථයානිකවිපස්සනායානියකසු හි

මන්දතික්ෙවයසන ද්යවධා ද්යවධා පවත්යතසු යවයනයයයසු මන්දස්ස

තණ්හාචරිතස්ස ඔළාරිකං කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං විසුද්ධිමග්ය ො, 

තික්ෙස්ස සුඛුමං යවදනානුපස්සනං සතිපට්ඨානං. දිට්ඨිචරිතස්සාපි මන්දස්ස

නාතිප්පයභද තං චිත්තානුපස්සනාසතිපට්ඨානං විසුද්ධිමග්ය ො, තික්ෙස්ස

අතිප්පයභද තං ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානං. සමථයානිකස්ස ච මන්දස්ස

අකිච්යඡන අධි න්තබ්බනිමිත්තං පඨමං සතිපට්ඨානං විසුද්ධිමග්ය ො, 

තික්ෙස්ස ඔළාරිකාරම්මයණ අසණ්ඨහනයතො දුතියං. විපස්සනායානිකස්සපි

මන්දස්ස නාතිප්පයභද තාරම්මණංතතියං, තික්ෙස්සඅතිප්පයභද තාරම්මණං

චතුත්ථං.ඉති චත්තායරොවවුත්තාඅනූනාඅනධිකාති. 

සුභසුෙනිච්චඅත්තභාවවිපල්ලාසපහානත්ථං වා. කායයො හි අසුයභො, තත්ථ ච

සුභවිපල්ලාසවිපල්ලත්ථා සත්තා, යතසං තත්ථ අසුභභාවදස්සයනන තස්ස 

විපල්ලාසස්ස පහානත්ථං පඨමං සතිපට්ඨානං වුත්තං. සුෙං නිච්චං අත්තාති 
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 හියතසුපිචයවදනාදීසුයවදනාදුක්ො, චිත්තංඅනිච්චං, ධම්මාඅනත්තා, යතසු

ච සුෙනිච්චඅත්තවිපල්ලාසවිපල්ලත්ථා සත්තා, යතසං තත්ථ

දුක්ොදිභාවදස්සයනන යතසං විපල්ලාසානං පහානත්ථං යසසානි තීණි

වුත්තානීති එවං සුභසුෙනිච්චඅත්තභාවවිපල්ලාසපහානත්ථං වා චත්තායරොව

වුත්තාඅනූනාඅනධිකාති යවදිතබ්බා. 

න යකවලඤ්ච විපල්ලාසපහානත්ථයමව, අථ යෙො 

චතුයරොඝයයො ාසව න්ථඋපාදානඅ තිපහානත්ථම්පි 

චතුබ්බිධාහාරපරිඤ්ඤත්ථඤ්ච චත්තායරොව වුත්තාති යවදිතබ්බා. අයං තාව

පකරණනයයො. 

අට්ඨකථාෙං පන සරණවයසන යචව එකත්තසයමොසරණවයසන ච එකයමව

සතිපට්ඨානංආරම්මණවයසනචත්තායරොතිඑතයදවවුත්තං.යථා හිචතුද්වායර

න යර පාචීනයතො ආ ච්ඡන්තා පාචීනදිසාය උට්ඨානකං භණ්ඩං  යහත්වා 

පාචීනද්වායරන න රයමව පවිසන්ති, දක්ඛිණයතො පච්ඡිමයතො උත්තරයතො

ආ ච්ඡන්තා උත්තරදිසාය උට්ඨානකං භණ්ඩං  යහත්වා උත්තරද්වායරන

න රයමව පවිසන්ති, එවංසම්පදමිදං යවදිතබ්බං. න රං විය හි

නිබ්බානමහාන රං. ද්වාරං විය අට්ඨඞ්ගියකො යලොකුත්තරමග්ය ො.

පාචීනදිසාදයයොවියකායාදයයො. 

යථා පාචීනයතො ආ ච්ඡන්තා පාචීනදිසාය උට්ඨානකං භණ්ඩං  යහත්වා

පාචීනද්වායරන න රයමව පවිසන්ති, එවං කායානුපස්සනාමුයෙන 

ආ ච්ඡන්තා චුද්දසවියධන කායානුපස්සනං භායවත්වා 

කායානුපස්සනාභාවනානුභාවනිබ්බත්යතනඅරියමග්ය නඑකංනිබ්බානයමව

ඔසරන්ති. 

යථා දක්ඛිණයතො ආ ච්ඡන්තා දක්ඛිණදිසාය උට්ඨානකං භණ්ඩං  යහත්වා

දක්ඛිණද්වායරන න රයමව පවිසන්ති, එවං යවදනානුපස්සනාමුයෙන

ආ ච්ඡන්තා නවවියධන යවදනානුපස්සනං භායවත්වා

යවදනානුපස්සනාභාවනානුභාවනිබ්බත්යතන අරියමග්ය න එකං

නිබ්බානයමවඔසරන්ති. 

යථා පච්ඡිමයතො ආ ච්ඡන්තා පච්ඡිමදිසාය උට්ඨානකං භණ්ඩං  යහත්වා

පච්ඡිමද්වායරන න රයමව පවිසන්ති, එවං චිත්තානුපස්සනාමුයෙන

ආ ච්ඡන්තා යසොළසවියධන චිත්තානුපස්සනං භායවත්වා

චිත්තානුපස්සනාභාවනානුභාවනිබ්බත්යතන අරියමග්ය නඑකංනිබ්බානයමව

ඔසරන්ති. 
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යථා උත්තරයතො ආ ච්ඡන්තා උත්තරදිසාය උට්ඨානකං භණ්ඩං  යහත්වා 

උත්තරද්වායරන න රයමව පවිසන්ති, එවං ධම්මානුපස්සනාමුයෙන

ආ ච්ඡන්තා පඤ්චවියධන ධම්මානුපස්සනං භායවත්වා

ධම්මානුපස්සනාභාවනානුභාවනිබ්බත්යතනඅරියමග්ය නඑකං නිබ්බානයමව

ඔසරන්ති. 

එවංසරණවයසනයචව එකත්තසයමොසරණවයසනචඑකයමවසතිපට්ඨානං 

ආරම්මණවයසනචත්තායරොවවුත්තාතියවදිතබ්බා. 

කතයම චත්තායරොති කයථතුකමයතා පුච්ඡා. ඉධාති ඉමස්මිං සාසයන. 

භික් යවති ධම්මපටිග් ාහකපුග් ලාලපනයමතං. භික්ඛූති 

පටිපත්තිසම්පාදකපුග් ලනිදස්සනයමතං.අඤ්යඤපිචයදවමනුස්සාපටිපත්තිං 

සම්පායදන්තියයව, යසට්ඨත්තා පන පටිපත්තියා භික්ඛුභාවදස්සනයතො ච, 

‘‘භික්ඛූ’’ති ආහ.භ වයතොහිඅනුසාසනිංසම්පටිච්ඡන්යතසුභික්ඛුයසට්යඨො, 

සබ්බප්පකාරාය අනුසාසනියා භාජනභාවයතො, තස්මා යසට්ඨත්තා ‘‘භික්ඛූ’’ති

ආහ. තස්මිං  හියත පන යසසා  හිතාව යහොන්ති රාජ මනාදීසු

රාජග් හයණනයසසපරිසාවිය.යයොචඉමංපටිපත්තිං පටිපජ්ජති, යසොභික්ඛු

නාම යහොතීති පටිපත්තියා භික්ඛුභාවදස්සනයතොපි ‘‘භික්ඛූ’’ති ආහ. 

පටිපන්නයකො හි යදයවො වා යහොතු මනුස්යසො වා, ‘‘භික්ඛූ’’ති සඞ්ෙං

 ච්ඡතියයව.යථාහ– 

‘‘අලඞ්කයතොයචපිසමංචයරයය, 

සන්යතොදන්යතොනියයතොබ්රහ්මචාරී; 

සබ්යබසුභූයතසුනිධායදණ්ඩං, 

යසොබ්රාහ්මයණොයසොසමයණොසභික්ඛූ’’ති.(ධ.ප.142); 

කායෙති රූපකායය. රූපකායයො හි ඉධ අඞ් පච්චඞ් ානං යකසාදීනඤ්ච

ධම්මානං සමූහට්යඨන හත්ථිකායරථකායාදයයො විය කායයොති අධිප්යපයතො.

යථා ච සමූහට්යඨන, එවං කුච්ඡිතානං ආයට්යඨන. කුච්ඡිතානඤ්හි 

පරමයජගුච්ඡානං යසො ආයයොතිපි කායෙො. ආයෙොති උප්පත්තියදයසො. තත්රායං

වචනත්යථො, ආයන්ති තයතොති ආයයො. යක ආයන්ති? කුච්ඡිතා යකසාදයයො.

ඉතිකුච්ඡිතානංආයයොති කායෙො. කායානුපස්සීතිකායමනුපස්සනසීයලො, කායං

වාඅනුපස්සමායනො. 

‘‘කායය’’ති ච වත්වාපි පුන ‘‘කායානුපස්සී’’ති දුතියං කායග් හණං 

අසම්මිස්සයතො වවත්ථානඝනවිනිබ්යභො ාදිදස්සනත්ථං කතන්ති යවදිතබ්බං.
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යතන න කායය යවදනානුපස්සී වා, චිත්තධම්මානුපස්සී වා, අථ යෙො

කායානුපස්සීයයවාති කායසඞ්ොයත වත්ථුස්මිං කායානුපස්සනාකාරස්යසව

දස්සයනන අසම්මිස්සයතො වවත්ථානං දස්සිතං යහොති. තථා න කායය

අඞ් පච්චඞ් විමුත්තඑකධම්මානුපස්සී, නාපි 

යකසයලොමාදිවිනිමුත්තඉත්ථිපුරිසානුපස්සී. යයොපි යචත්ථ යකසයලොමාදියකො 

භූතුපාදායසමූහසඞ්ොයතො කායයො, තත්ථපි න 

භූතුපාදායවිනිමුත්තඑකධම්මානුපස්සී, අථ යෙො රථසම්භාරානුපස්සයකො විය 

අඞ් පච්චඞ් සමූහානුපස්සී, න රාවයවානුපස්සයකො විය

යකසයලොමාදිසමූහානුපස්සී, කදලික්ෙන්ධපත්තවට්ටිවිනිබ්භුජනයකො විය

රිත්තමුට්ඨිවිනියවඨයකො විය ච භූතුපාදායසමූහානුපස්සීයයවාති

නානප්පකාරයතො සමූහවයසයනව කායසඞ්ොතස්ස වත්ථුයනො දස්සයනන

ඝනවිනිබ්යභොය ො දස්සියතො යහොති. න යහත්ථ යථාවුත්තසමූහවිනිමුත්යතො

කායයො වා ඉත්ථී වා පුරියසො වා අඤ්යඤො වා යකොචි ධම්යමො දිස්සති, 

යථාවුත්තධම්මසමූහමත්යතයයව පන තථා තථා සත්තා මිච්ඡාභිනියවසං

කයරොන්ති.යතනාහු යපොරාණා– 

‘‘යං පස්සතිනතංදිට්ඨං, යංදිට්ඨංතංන පස්සති; 

අපස්සංබජ්ඣයතමූළ්යහො, බජ්ඣමායනොනමුච්චතී’’ති.– 

ඝනවිනිබ්යභො ාදිදස්සනත්ථන්ති වුත්තං.ආදිසද්යදන යචත්ථ අයම්පි අත්යථො

යවදිතබ්යබො – අයඤ්හි එකස්මිං කායය කායානුපස්සීයයව, න 

අඤ්ඤධම්මානුපස්සී. කිං වුත්තං යහොති? යථා අනුදකභූතායපි මරීචියා

උදකානුපස්සියනො යහොන්ති, න එවං අනිච්චදුක්ොනත්තඅසුභභූයතයයව

ඉමස්මිං කායය නිච්චසුෙඅත්තසුභභාවානුපස්සී, අථ යෙො කායානුපස්සී 

අනිච්චදුක්ොනත්තඅසුභාකාරසමූහානුපස්සීයයවාති. අථ වා ය්වායං පරයතො

‘‘ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛු අරඤ්ඤ යතො වා…යප.… යසො සයතොව

අස්සසතී’’තිආදිනා නයයන 

අස්සාසපස්සාසාදිචුණ්ණිකජාතඅට්ඨිකපරියයොසායනොකායයොවුත්යතො, යයොච

‘‘ඉයධකච්යචො පථවිකායං අනිච්චයතො අනුපස්සතිආයපොකායං යතයජොකායං

වායයොකායං යකසකායං යලොමකායං ඡවිකායං චම්මකායං මංසකායං

රුහිරකායංනහාරුකායංඅට්ඨිකායංඅට්ඨිමිඤ්ජකාය’’න්ති පටිසම්භිදායං(පටි.

ම.3.35) කායයොවුත්යතො, තස්සසබ්බස්සඉමස්මිංයයවකායය අනුපස්සනයතො

‘‘කායයකායානුපස්සී’’තිඑවම්පිඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

අථ වා කායය අහන්ති වා මමන්ති වා එවං  යහතබ්බස්ස යස්ස කස්සචි

අනනුපස්සනයතො තස්ස තස්යසව පන යකසායලොමාදිකස්ස
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නානාධම්මසමූහස්ස අනුපස්සනයතො කායය

යකසාදිධම්මසමූහසඞ්ොතකායානුපස්සීති එවමත්යථො දට්ඨබ්යබො. අපිච 

‘‘ඉමස්මිං කායය අනිච්චයතො අනුපස්සති, යනො නිච්චයතො’’තිආදිනා නයයන 

පටිසම්භිදායං ආ තනයස්ස සබ්බස්යසව අනිච්චලක්ෙණාදියනො 

ආකාරසමූහසඞ්ොතස්ස කායස්සානුපස්සනයතොපි ‘‘කායය කායානුපස්සී’’ති

එවම්පිඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

තථා හි අයං කායය කායානුපස්සනාපටිපදං පටිපන්යනො භික්ඛු ඉමං කායං 

අනිච්චානුපස්සනාදීනං සත්තන්නං අනුපස්සනානං වයසන අනිච්චයතො

අනුපස්සති, යනො නිච්චයතො.දුක්ෙයතොඅනුපස්සති, යනොසුෙයතො.අනත්තයතො 

අනුපස්සති, යනොඅත්තයතො.නිබ්බින්දති, යනොනන්දති.විරජ්ජති, යනොරජ්ජති.

නියරොයධති, යනොසමුයදති.පටිනිස්සජ්ජති, යනොආදියති.යසොතංඅනිච්චයතො 

අනුපස්සන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජහති, දුක්ෙයතො අනුපස්සන්යතො සුෙසඤ්ඤං 

පජහති, අනත්තයතො අනුපස්සන්යතො අත්තසඤ්ඤං පජහති, නිබ්බින්දන්යතො

නන්දිං පජහති, විරජ්ජන්යතො රා ං පජහති, නියරොයධන්යතො සමුදයං පජහති, 

පටිනිස්සජ්ජන්යතොආදානංපජහතීතියවදිතබ්යබො. 

විහරතීති ඉරියති. ආතාපීති තීසු භයවසු කියලයස ආතායපතීති ආතායපො, 

වීරියස්යසතං නාමං. ආතායපො අස්ස අත්ථීති ආතාපී. සම්පජායනොති 

සම්පජඤ්ඤසඞ්ොයතන ඤායණන සමන්නා යතො. සතිමාති 

කායපරිග් ාහිකායසතියාසමන්නා යතො.අයංපනයස්මාසතියාආරම්මණං

පරිග් යහත්වා පඤ්ඤාය අනුපස්සති, න හි සතිවිරහිතස්ස අනුපස්සනා නාම

අත්ථි.යතයනවාහ‘‘සතිඤ්ච ඛ්වාහං, භික්ෙයව, සබ්බත්ථිකංවදාමී’’ති(සං.නි.

5.234). තස්මා එත්ථ ‘‘කායය කායානුපස්සී විහරතී’’ති එත්තාවතා

කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානකම්මට්ඨානං වුත්තං යහොති. අථ වා යස්මා

අනාතාපියනො අන්යතොසඞ්යෙයපො අන්තරායකයරො යහොති, අසම්පජායනො 

උපායපරිග් යහ අනුපායපරිවජ්ජයන ච සම්මුය්හති, මුට්ඨස්සති

උපායාපරිච්චාය  අනුපායාපරිග් යහ ච අසමත්යථො යහොති, යතනස්ස තං

කම්මට්ඨානං න සම්පජ්ජති, තස්මා යයසං ධම්මානං ආනුභායවන තං

සම්පජ්ජති.යතසංදස්සනත්ථං‘‘ආතාපීසම්පජායනො සතිමාතිඉදංවුත්ත’’න්ති

යවදිතබ්බං. 

ඉති කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං සම්පයයො ඞ් ඤ්චස්ස දස්යසත්වා ඉදානි

පහානඞ් ංදස්යසතුං වියනෙයයලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සන්තිවුත්තං.තත්ථ 

වියනෙයාති තදඞ් විනයයනවාවික්ෙම්භනවිනයයනවාවිනයිත්වා. යලොයකති 

තස්මිංයයව කායය. කායයො හි ඉධ ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන යලොයකොති 
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අධිප්යපයතො.යස්මාපනස්සනකායමත්යතයයවඅභිජ්ඣායදොමනස්සංපහීයති, 

යවදනාදීසුපි පහීයතියයව, තස්මා ‘‘පඤ්චපි උපාදානක්ෙන්ධා යලොයකො’’ති 

විභඞ්ය  (විභ. 362) වුත්තං. යලොකසඞ්ොතත්තා වා යතසං ධම්මානං 

අත්ථුද්ධාරනයයයනතංවුත්තං.යංපනාහ‘‘තත්ථකතයමොයලොයකො? ස්යවව

කායයො යලොයකො’’ති. අයයමයවත්ථ අත්යථො, තස්මිං යලොයක

අභිජ්ඣායදොමනස්සං වියනයයාති එවං සම්බන්යධො දට්ඨබ්යබො. යස්මා

පයනත්ථඅභිජ්ඣා හයණනකාමච්ඡන්යදො, යදොමනස්සග් හයණනබයාපායදො

සඞ් හං  ච්ඡති, තස්මා නීවරණපරියාපන්නබලවධම්මද්වයදස්සයනන

නීවරණප්පහානංවුත්තංයහොතීති යවදිතබ්බං. 

වියසයසන යචත්ථ අභිජ්ඣාවිනයයන කායසම්පත්තිමූලකස්ස අනුයරොධස්ස, 

යදොමනස්සවිනයයනපනකායවිපත්තිමූලකස්ස වියරොධස්ස, අභිජ්ඣාවිනයයන

ච කායය අභිරතියා, යදොමනස්සවිනයයන කායභාවනාය අනභිරතියා, 

අභිජ්ඣාවිනයයන කායය අභූතානං සුභසුෙභාවාදීනං පක්යෙපස්ස, 

යදොමනස්සවිනයයන ච කායය භූතානං අසුභාසුෙභාවාදීනං අපනයනස්ස ච

පහානං වුත්තං. යතන යයො ාවචරස්ස යයො ානුභායවො යයො සමත්ථතා ච

දීපිතා යහොති. යයො ානුභායවො හි එස, යදිදං අනුයරොධවියරොධවිප්පමුත්යතො 

අරතිරතිසයහො අභූතපක්යෙපභූතාපනයනවිරහියතො ච යහොති.

අනුයරොධවියරොධවිප්පමුත්යතො යචස අරතිරතිසයහො අභූතං අපක්ඛිපන්යතො

භූතඤ්චඅනපයනන්යතොයයො සමත්යථොයහොතීති. 

අපයරො නයයො ‘‘කායය කායානුපස්සී’’ති එත්ථ අනුපස්සනාය කම්මට්ඨානං

වුත්තං. ‘‘විහරතී’’ති එත්ථ වුත්තවිහායරනකම්මට්ඨානිකස්ස කායපරිහරණං.

‘‘ආතාපී’’තිආදීසු ආතායපන සම්මප්පධානං, සතිසම්පජඤ්යඤන 

සබ්බත්ථිකකම්මට්ඨානං, කම්මට්ඨානපරිහරණූපායයො වා, සතියා වා

කායානුපස්සනාවයසන පටිලද්ධසමයථො, සම්පජඤ්යඤන විපස්සනා, 

අභිජ්ඣායදොමනස්සවිනයයනභාවනාඵලං වුත්තන්තියවදිතබ්බං. 

විභඞ්ය  පන ‘‘අනුපස්සී’’ති තත්ථ කතමා අනුපස්සනා? යා පඤ්ඤා

පජානනා…යප.… සම්මාදිට්ඨි.අයංවුච්චතිඅනුපස්සනා.ඉමායඅනුපස්සනාය

උයපයතොයහොතිසමුයපයතො උපා යතොසමුපා යතොඋපපන්යනොසම්පන්යනො

සමන්නා යතො.යතනවුච්චතිඅනුපස්සීති. 

විහරතීතිඉරියති වත්තතිපායලතියයපතියායපතිචරතිවිහරති.යතනවුච්චති 

විහරතීති. 
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ආතාපීති තත්ථ කතයමො ආතායපො? යයො යචතසියකො වීරියාරම්යභො…යප.…

සම්මාවායායමො. අයං වුච්චති ආතායපො. ඉමිනා ආතායපන උයපයතො

යහොති…යප.… සමන්නා යතො.යතනවුච්චතිආතාපීති. 

සම්පජායනොති තත්ථ කතමං සම්පජඤ්ඤං? යා පඤ්ඤා පජානනා…යප.…

සම්මාදිට්ඨි. ඉදං වුච්චති සම්පජඤ්ඤං. ඉමිනා සම්පජඤ්යඤන උයපයතො

යහොති…යප.…සමන්නා යතො.යතන වුච්චතිසම්පජායනොති. 

සතිමාතිතත්ථකතමාසති? යාසති අනුස්සති…යප.…සම්මාසති.අයංවුච්චති

සති. ඉමාය සතියා උයපයතො යහොති…යප.… සමන්නා යතො. යතන වුච්චති

සතිමාති. 

වියනෙය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සන්ති තත්ථකතයමො යලොයකො? ස්යවව

කායයොයලොයකො, පඤ්චපිඋපාදානක්ෙන්ධායලොයකො.අයංවුච්චති යලොයකො.

තත්ථකතමා අභිජ්ඣා? යයො රාය ො සාරාය ො අනුනයයො අනුයරොයධොනන්දී

නන්දීරාය ො චිත්තස්ස සාරාය ො, අයං වුච්චති අභිජ්ඣා. තත්ථ කතමං

යදොමනස්සං? යං යචතසිකං අසාතං, යචතසිකං දුක්ෙං, යචයතොසම්ඵස්සජං

අසාතං…යප.…දුක්ොයවදනා.ඉදංවුච්චති යදොමනස්සං.ඉතිඅයඤ්චඅභිජ්ඣා

ඉදඤ්ච යදොමනස්සං ඉමම්හි යලොයක විනීතා යහොන්ති පටිවිනීතා සන්තා

වූපසන්තා සමිතා වූපසමිතා අත්ථඞ් තා අබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතා බයප්පිතා

යසොසිතා වියසොසිතා බයන්තීකතා, යතන වුච්චති වියනයය යලොයක 

අභිජ්ඣායදොමනස්සන්ති (විභ. 356) එවයමයතසං පදානමත්යථො වුත්යතො.

යතනසහඅයං අට්ඨකථානයයොයථාසංසන්දති, එවංයවදිතබ්යබො.අයංතාව 

කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානුද්යදසස්සඅත්ථවණ්ණනා. 

යවදනාසු… චිත්යත… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති…යප.… වියනෙය

යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සන්ති එත්ථ පන යවදනානුපස්සීති එවමාදීසු

යවදනාදීනං පුන වචයන පයයොජනං කායානුපස්සනායං වුත්තනයයයනව

යවදිතබ්බං. යවදනාසු යවදනානුපස්සී, චිත්යත චිත්තානුපස්සී, ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සීති එත්ථ පන යවදනාති තිස්යසො යවදනා, තා ච යලොකියා එව.

චිත්තම්පි යලොකියං, තථා ධම්මා. යතසං විභාය ො නිද්යදසවායර පාකයටො

භවිස්සති. යකවලං පනිධයථා යවදනා අනුපස්සිතබ්බා, තථා අනුපස්සන්යතො 

යවදනාසු යවදනානුපස්සීතියවදිතබ්යබො.එසනයයොචිත්තධම්යමසුපි.කථඤ්ච

යවදනා අනුපස්සිතබ්බාති? සුො තාව යවදනා දුක්ෙයතො, දුක්ො සල්ලයතො, 

අදුක්ෙමසුොඅනිච්චයතො.යථාහ– 

‘‘යයො සුෙංදුක්ෙයතො අද්ද, දුක්ෙමද්දක්ඛිසල්ලයතො; 
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අදුක්ෙමසුෙංසන්තං, අදක්ඛිනංඅනිච්චයතො; 

සයවසම්මද්දයසොභික්ඛු, උපසන්යතොචරිස්සතී’’ති.(සං.නි. 4.253); 

සබ්බා එව යචතා දුක්ොතිපි අනුපස්සිතබ්බා. වුත්තඤ්යහතං ‘‘යංකිඤ්චි

යවදයිතං, සබ්බංතංදුක්ෙස්මින්තිවදාමී’’ති(සං.නි.4.259). සුෙදුක්ෙයතොපිච

අනුපස්සිතබ්බා. යථාහ ‘‘සුො යවදනා ඨිතිසුො විපරිණාමදුක්ො’’ති (ම. නි.

1.464) සබ්බං විත්ථායරතබ්බං. අපිච අනිච්චාදිසත්තානුපස්සනාවයසනපි 

අනුපස්සිතබ්බා. යසසංනිද්යදසවායරයයවපාකටංභවිස්සති. චිත්තධම්යමසුපි

චිත්තං තාව ආරම්මණාධිපතිසහජාතභූමිකම්මවිපාකකිරියාදිනානත්තයභදානං 

අනිච්චාදිසත්තානුපස්සනානංනිද්යදසවායරආ තසරා ාදියභදානඤ්චවයසන 

අනුපස්සිතබ්බං. ධම්මා සලක්ෙණසාමඤ්ඤලක්ෙණානං සුඤ්ඤතධම්මස්ස 

අනිච්චාදිසත්තානුපස්සනානං නිද්යදසවායර ආ තසන්තාසන්තාදියභදානඤ්ච

වයසන අනුපස්සිතබ්බා. යසසං වුත්තනයයමව. කාමඤ්යචත්ථ යස්ස

කායසඞ්ොයත යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං පහීනං, තස්ස

යවදනාදියලොයකසුපි තං පහීනයමව. නානාපුග් ලවයසන පන 

නානාචිත්තක්ෙණිකසතිපට්ඨානභාවනාවයසන ච සබ්බත්ථ වුත්තං. යයතො වා

එකත්ථ පහීනං යසයසසුපි පහීනං යහොති. යතයනවස්ස තත්ථ

පහානදස්සනත්ථම්පිඑවංවුත්තන්ති යවදිතබ්බන්ති. 

උද්යදසවාරකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

කායානුපස්සනාආනාපානපබ්බවණ්ණනා 

107. ඉදානි යසයයථාපි නාම යඡයකො විලීවකාරයකො 

ථූලකිලඤ්ජසණ්හකිලඤ්ජචඞ්යකොටකයපළාපුටාදීනි උපකරණානි

කත්තුකායමො එකං මහායවණුං ලභිත්වා චතුධා භින්දිත්වා තයතො එයකකං

යවණුෙණ්ඩං යහත්වාඵායලත්වාතංතංඋපකරණං කයරයය, එවයමවභ වා

සතිපට්ඨානයදසනාය සත්තානං අයනකප්පකාරවියසසාධි මං කත්තුකායමො 

එකයමව සම්මාසතිං ‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, 

භික්ෙයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරතී’’තිආදිනා නයයන

ආරම්මණවයසන චතුධා භින්දිත්වා තයතො එයකකං සතිපට්ඨානං  යහත්වා

විභජන්යතො ‘‘කථඤ්ච භික්ෙයව’’තිආදිනා නයයන නිද්යදසවාරං

වත්තුමාරද්යධො. 

තත්ථ කථඤ්චාතිආදි විත්ථායරතුකමයතාපුච්ඡා.අයංපයනත්ථසඞ්යෙපත්යථො

– භික්ෙයව, යකන ච පකායරන භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරතීති? එස

නයයොසබ්බපුච්ඡාවායරසු. ඉධ, භික් යව, භික්ඛූති, භික්ෙයව, ඉමස්මිංසාසයන
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භික්ඛු. අයඤ්යහත්ථ ඉධ-සද්යදො සබ්බප්පකාරකායානුපස්සනානිබ්බත්තකස්ස

පුග් ලස්ස සන්නිස්සයභූතසාසනපරිදීපයනො අඤ්ඤසාසනස්ස

තථාභාවපටියසධයනොච.වුත්තඤ්යහතං‘‘ඉයධව, භික්ෙයව, සමයණො…යප.…

සුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමයණභි අඤ්යඤහී’’ති (ම. නි. 1.139). යතන වුත්තං

‘‘ඉමස්මිංසාසයනභික්ඛූ’’ති. 

‘‘අරඤ්ඤ යතො වා…යප.… සුඤ්ඤා ාර යතො වා’’ති ඉදමස්ස 

සතිපට්ඨානභාවනානුරූපයසනාසනපරිග් හපරිදීපනං. ඉමස්ස හි භික්ඛුයනො

දීඝරත්තං රූපාදීසුආරම්මයණසුඅනුවිසටංචිත්තංකම්මට්ඨානවීථිංඔතරිතුංන

ඉච්ඡති, කූටය ොණයුත්තරයථොවියඋප්පථයමවධාවති, තස්මායසයයථාපිනාම

ය ොයපො කූටයධනුයා සබ්බං ඛීරං පිවිත්වා වඩ්ඪිතං කූටවච්ඡං දයමතුකායමො

යධනුයතො අපයනත්වා එකමන්යත මහන්තං ථම්භං නිෙණිත්වා තත්ථ

යයොත්යතන බන්යධයය. අථස්ස යසො වච්යඡො ඉයතො චියතො ච විප්ඵන්දිත්වා

පලායිතුංඅසක්යකොන්යතොතයමවථම්භංඋපනිසීයදයයවා උපනිපජ්යජයයවා, 

එවයමව ඉමිනාපි භික්ඛුනා දීඝරත්තං රූපාරම්මණාදිරසපානවඩ්ඪිතං 

දුට්ඨචිත්තං දයමතුකායමන රූපාදිආරම්මණයතො අපයනත්වා අරඤ්ඤං වා

රුක්ෙමූලං වා සුඤ්ඤා ාරං වා පයවයසත්වා තත්ථ

සතිපට්ඨානාරම්මණත්ථම්යභ සතියයොත්යතන බන්ධිතබ්බං. එවමස්ස තං

චිත්තං ඉයතො චියතො ච විප්ඵන්දිත්වාපි පුබ්යබ ආචිණ්ණාරම්මණං අලභමානං

සතියයොත්තං ඡින්දිත්වා පලායිතුං අසක්යකොන්තං තයමවාරම්මණං

උපචාරප්පනාවයසනඋපනිසීදතියචවඋපනිපජ්ජතිච.යතනාහුයපොරාණා– 

‘‘යථාථම්යභනිබන්යධයය, වච්ඡංදමංනයරොඉධ; 

බන්යධයයයවංසකංචිත්තං, සතියාරම්මයණදළ්හ’’න්ති. 

එවමස්ස තං යසනාසනං භාවනානුරූපං යහොති. යතන වුත්තං ‘‘ඉදමස්ස 

සතිපට්ඨානභාවනානුරූපයසනාසනපරිග් හපරිදීපන’’න්ති. 

අපිච යස්මා ඉදං කායානුපස්සනාය මුද්ධභූතං 

සබ්බබුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකානං

වියසසාධි මදිට්ඨධම්මසුෙවිහාරපදට්ඨානං ආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානං

ඉත්ථිපුරිසහත්ථිඅස්සාදිසද්දසමාකුලං  ාමන්තං අපරිච්චජිත්වා න සුකරං

සම්පායදතුං, සද්දකණ්ටකත්තා ඣානස්ස. අ ාමයක පන අරඤ්යඤ සුකරං

යයො ාවචයරන ඉදං කම්මට්ඨානං පරිග් යහත්වා ආනාපානචතුත්ථජ්ඣානං 

නිබ්බත්යතත්වාතයදවඣානංපාදකංකත්වාසඞ්ොයරසම්මසිත්වාඅග් ඵලං

අරහත්තං පාපුණිතුං. තස්මාස්ස අනුරූපයසනාසනං දස්යසන්යතො භ වා

‘‘අරඤ්ඤ යතො වා’’තිආදිමාහ. 
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වත්ථුවිජ්ජාචරියයො විය හි භ වා. යසො යථා වත්ථුවිජ්ජාචරියයො න රභූමිං

පස්සිත්වා සුට්ඨු උපපරික්ඛිත්වා ‘‘එත්ථ න රං මායපථා’’ති උපදිසති, 

යසොත්ථිනා ච න යර නිට්ඨියත රාජකුලයතො මහාසක්කාරං ලභති, එවයමව

යයො ාවචරස්ස අනුරූපං යසනාසනං උපපරික්ඛිත්වා ‘‘එත්ථ කම්මට්ඨානං

අනුයුඤ්ජිතබ්බ’’න්තිඋපදිසති. තයතො තත්ථකම්මට්ඨානං අනුයුඤ්ජන්යතන

යයොගිනා අනුක්කයමන අරහත්යත පත්යත ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො වත යසො

භ වා’’තිමහන්තංසක්කාරංලභති. 

අයංපනභික්ඛුදීපිසදියසොතිවුච්චති.යථාහිමහාදීපිරාජා අරඤ්යඤතිණ හනං

වා වන හනං වා පබ්බත හනං වා නිස්සාය නිලීයිත්වා 

වනමහිංසය ොකණ්ණසූකරාදයයො මිය   ණ්හාති, එවයමව අයං අරඤ්ඤාදීසු

කම්මට්ඨානං අනුයුඤ්ජන්යතො භික්ඛු යථාක්කයමන චත්තායරො මග්ය  යචව

චත්තාරිඅරියඵලානිච  ණ්හාති.යතනාහුයපොරාණා– 

‘‘යථාපිදීපියකොනාම, නිලීයිත්වා ණ්හතීමිය ; 

තයථවායංබුද්ධපුත්යතො, යුත්තයයොය ොවිපස්සයකො; 

අරඤ්ඤංපවිසිත්වාන,  ණ්හාතිඵලමුත්තම’’න්ති. 

යතනස්ස පරක්කමජවයයොග් භූමිං අරඤ්ඤයසනාසනං දස්යසන්යතො භ වා 

‘‘අරඤ්ඤ යතොවා’’තිආදිමාහ.ඉයතොපරංඉමස්මිංතාවආනාපානපබ්යබයං

වත්තබ්බංසියා, තං විසුද්ධිමග්ය  වුත්තයමව. 

තස්ස පනඉයමසං‘‘දීඝංවාඅස්සසන්යතොදීඝං අස්සසාමීතිපජානාති…යප.…

පස්සම්භයං කායසඞ්ොරං පස්සසිස්සාමීති සික්ෙතී’’ති එවං වුත්තානං 

අස්සාසපස්සාසානං වයසන සික්ෙයතො අස්සාසපස්සාසනිමිත්යත චත්තාරි

ඣානානි උප්පජ්ජන්ති. යසො ඣානා වුට්ඨහිත්වා අස්සාසපස්සායස වා

පරිග් ණ්හාති ඣානඞ් ානි වා. තත්ථ අස්සාසපස්සාසකම්මියකො ‘‘ඉයම

අස්සාසපස්සාසා කිං නිස්සිතා, වත්ථුං නිස්සිතා, වත්ථු නාම කරජකායයො, 

කරජකායයො නාම චත්තාරි මහාභූතානි උපාදාරූපඤ්චා’’ති එවං රූපං 

පරිග් ණ්හාති, තයතොතදාරම්මයණඵස්සපඤ්චමයකනාමන්තිඑවංනාමරූපං

පරිග් යහත්වා තස්ස පච්චයං පරියයසන්යතො අවිජ්ජාදිපටිච්චසමුප්පාදං දිස්වා 

‘‘පච්චයපච්චයුප්පන්නධම්මමත්තයමයවතං, අඤ්යඤො සත්යතො වා පුග් යලො

වානත්ථී’’ති විතිණ්ණකඞ්යෙොසප්පච්චයනාමරූයපතිලක්ෙණංආයරොයපත්වා

විපස්සනං වඩ්යඪන්යතො අනුක්කයමන අරහත්තං පාපුණාති. ඉදං එකස්ස

භික්ඛුයනොයාවඅරහත්තා නියයානමුෙං. 
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පටුන 

ඣානකම්මියකොපි ‘‘ඉමානි ඣානඞ් ානි කිං නිස්සිතානි, වත්ථුං නිස්සිතානි.

වත්ථු නාම කරජකායයොති ඣානඞ් ානි නාමං, කරජකායයො රූප’’න්ති

නාමරූපං වවත්ථයපත්වාතස්සපච්චයංපරියයසන්යතොඅවිජ්ජාදිපච්චයාකාරං

දිස්වා ‘‘පච්චයපච්චයුප්පන්නධම්මමත්තයමයවතං, අඤ්යඤො සත්යතො වා

පුග් යලො වා නත්ථී’’ති විතිණ්ණකඞ්යෙො සප්පච්චයනාමරූයප තිලක්ෙණං

ආයරොයපත්වාවිපස්සනංවඩ්යඪන්යතො අනුක්කයමනඅරහත්තංපාපුණාති, ඉදං

එකස්සභික්ඛුයනොයාවඅරහත්තා නියයානමුෙං. 

ඉති අජ්ඣත්තං වාති එවං අත්තයනො වා අස්සාසපස්සාසකායය කායානුපස්සී

විහරති. බහිද්ධාවාති පරස්සවාඅස්සාසපස්සාසකායය. අජ්ඣත්තබහිද්ධාවාති 

කායලන අත්තයනො, කායලන පරස්ස අස්සාසපස්සාසකායය. එයතනස්ස

පගුණකම්මට්ඨානං අට්ඨයපත්වා අපරාපරං සඤ්චරණකායලො කථියතො.

එකස්මිංකායලපනිදංඋභයංනලබ්භති. 

සමුදෙධම්මානුපස්සී වාති යථා නාම කම්මාරභස්තඤ්ච  ග් රනාළිඤ්ච

තජ්ජඤ්ච වායාමං පටිච්ච වායතො අපරාපරං සඤ්චරති, එවං භික්ඛුයනො

කරජකායඤ්ච නාසාපුටඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච අස්සාසපස්සාසකායයො 

අපරාපරං සඤ්චරති. කායාදයයො ධම්මා සමුදයධම්මා, යත පස්සන්යතො 

‘‘සමුදයධම්මානුපස්සීවාකායස්මිංවිහරතී’’තිවුච්චති. වෙධම්මානුපස්සීවාති

යථාභස්තායඅපනීතාය ග් රනාළියාභින්නාය තජ්යජචවායායමඅසතියසො

වායතොනප්පවත්තති, එවයමවකායය භින්යනනාසාපුයටවිද්ධස්යතචිත්යත ච

නිරුද්යධ අස්සාසපස්සාසකායයො නාම නප්පවත්තතීති කායාදිනියරොධා

අස්සාසපස්සාසනියරොයධොතිඑවං පස්සන්යතො ‘‘වයධම්මානුපස්සී වාකායස්මිං

විහරතී’’ති වුච්චති. සමුදෙවෙධම්මානුපස්සී වාති කායලන සමුදයං, කායලන 

වයං අනුපස්සන්යතො. අත්ථි කායෙොති වා පනස්සාති කායයොව අත්ථි, න

සත්යතො, නපුග් යලො, නඉත්ථී, නපුරියසො, නඅත්තා, නඅත්තනියං, නාහං, 

න මම, නයකොචි, නකස්සචීතිඑවමස්සසතිපච්චුපට්ඨිතායහොති. 

ොවයදවාතිපයයොජනපරිච්යඡදවවත්ථාපනයමතං. ඉදංවුත්තංයහොති–යාසති

පච්චුපට්ඨිතා යහොති, සා න අඤ්ඤත්ථාය. අථ යෙො යාවයදව ඤාණමත්තාය

අපරාපරං උත්තරුත්තරි ඤාණපමාණත්ථාය යචව සතිපමාණත්ථාය ච, 

සතිසම්පජඤ්ඤානං වුඩ්ඪත්ථායාති අත්යථො. අනිස්සියතො ච විහරතීති

තණ්හානිස්සයදිට්ඨිනිස්සයානං වයසන අනිස්සියතො විහරති. න ච කිඤ්චි

යලොයකඋපාදිෙතීතියලොකස්මිංකිඤ්චිරූපංවා…යප.… විඤ්ඤාණංවා‘‘අයං

යම අත්තා වා අත්තනියං වා’’තින  ණ්හාති. එවම්පීති උපරිඅත්ථං උපාදාය
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සම්පිණ්ඩනත්යථොපිකායරො.ඉමිනාපන පයදනභ වාආනාපානපබ්බයදසනං

නියයායතත්වාදස්යසති. 

තත්ථ අස්සාසපස්සාසපරිග් ාහිකා සති දුක්ෙසච්චං, තස්සා සමුට්ඨාපිකා

පුරිමතණ්හා සමුදයසච්චං, උභින්නං අප්පවත්ති නියරොධසච්චං, 

දුක්ෙපරිජානයනො සමුදයපජහයනො නියරොධාරම්මයණො අරියමග්ය ො

මග් සච්චං. එවං චතුසච්චවයසන උස්සක්කිත්වා නිබ්බුතිං පාපුණාතීති

ඉදයමකස්ස අස්සාසපස්සාසවයසන අභිනිවිට්ඨස්ස භික්ඛුයනො යාව අරහත්තා

නියයානමුෙන්ති. 

ආනාපානපබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉරියාපථපබ්බවණ්ණනා 

108. එවං අස්සාසපස්සාසවයසන කායානුපස්සනං විභජිත්වා ඉදානි 

ඉරියාපථවයසන විභජිතුං පුන චපරන්තිආදිමාහ. තත්ථ කාමං 

යසොණසිඞ් ාලාදයයොපි ච්ඡන්තා‘‘ ච්ඡාමා’’තිජානන්ති.නපයනතංඑවරූපං

ජානනං සන්ධාය වුත්තං. එවරූපඤ්හි ජානනං සත්තූපලද්ධිං න පජහති, 

අත්තසඤ්ඤං න උග්ඝායටති, කම්මට්ඨානං වා සතිපට්ඨානභාවනා වා න

යහොති. ඉමස්ස පන භික්ඛුයනො ජානනං සත්තූපලද්ධිං පජහති, අත්තසඤ්ඤං

උග්ඝායටති, කම්මට්ඨානඤ්යචවසතිපට්ඨානභාවනාචයහොති.ඉදඤ්හි ‘‘යකො 

 ච්ඡති, කස්ස  මනං, කිං කාරණා  ච්ඡතී’’ති එවං සම්පජානනං සන්ධාය

වුත්තං. ඨානාදීසුපිඑයසවනයයො. 

තත්ථ යකො  ච්ෙතීති න යකොචි සත්යතො වා පුග් යලො වා  ච්ඡති. කස්ස

 මනන්තිනකස්සචිසත්තස්ස වාපුග් ලස්සවා මනං. කිංකාරණා ච්ෙතීති 

චිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵායරන  ච්ඡති. තස්මා එස එවං පජානාති

‘‘ ච්ඡාමී’’ති චිත්තංඋප්පජ්ජති, තංවායංජයනති, වායයොවිඤ්ඤත්තිංජයනති, 

චිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵායරන සකලකායස්ස පුරයතො අභිනීහායරො

 මනන්තිවුච්චති. ඨානාදීසුපිඑයසවනයයො. 

තත්රාපි හි ‘‘තිට්ඨාමී’’ති චිත්තං උප්පජ්ජති, තං වායං ජයනති, වායයො

විඤ්ඤත්තිං ජයනති, චිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵායරන සකලකායස්ස

යකොටියතො පට්ඨාය උස්සිතභායවො ඨානන්ති වුච්චති. ‘‘නිසීදාමී’’ති චිත්තං

උප්පජ්ජති, තං වායං ජයනති, වායයො විඤ්ඤත්තිං ජයනති, 

චිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵායරන යහට්ඨිමකායස්සසමිඤ්ජනංඋපරිමකායස්ස

උස්සිතභායවො නිසජ්ජාති වුච්චති. ‘‘සයාමී’’ති චිත්තං උප්පජ්ජති, තං වායං
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ජයනති, වායයො විඤ්ඤත්තිං ජයනති, චිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵායරන

සකලසරීරස්සතිරියයතොපසාරණංසයනන්ති වුච්චතීති. 

තස්ස එවං පජානයතො එවං යහොති ‘‘සත්යතො  ච්ඡති සත්යතො තිට්ඨතී’’ති 

වුච්චති.අත්ථිපනයකොචිසත්යතො ච්ඡන්යතොවාඨියතොවානත්ථි.යථාපන

‘‘සකටං  ච්ඡතිසකටංතිට්ඨතී’’තිවුච්චති, නචකිඤ්චිසකටංනාම ච්ඡන්තං

වා තිට්ඨන්තං වා අත්ථි. චත්තායරො පන ය ොයණ යයොයජත්වා යඡකම්හි

සාරථිම්හිපායජන්යත ‘‘සකටං ච්ඡතිසකටංතිට්ඨතී’’තියවොහාරමත්තයමව

යහොති, එවයමවඅජානනට්යඨනසකටංවිය කායයො.ය ොණාවියචිත්තජවාතා.

සාරථි විය චිත්තං.  ච්ඡාමි තිට්ඨාමීති චිත්යත උප්පන්යන වායයොධාතු

විඤ්ඤත්තිං ජනයමානා උප්පජ්ජති, චිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵායරන

 මනාදීනි පවත්තන්ති. තයතො ‘‘සත්යතො  ච්ඡති, සත්යතො තිට්ඨති, අහං

 ච්ඡාමි, අහංතිට්ඨාමී’’තියවොහාරමත්තං යහොතීති.යතනාහ– 

‘‘නාවා මාලුතයවය න, ජියායවය නයතජනං; 

යථායාතිතථාකායයො, යාතිවාතාහයතොඅයං. 

යන්තංසුත්තවයසයනව, චිත්තසුත්තවයසනිදං; 

පයුත්තංකායයන්තම්පි, යාතිඨාතිනිසීදති. 

යකොනාමඑත්ථයසොසත්යතො, යයොවිනායහතුපච්චයය; 

අත්තයනොආනුභායවන, තිට්යඨවායදිවාවයජ’’ති. 

තස්මාඑවංයහතුපච්චයවයසයනවපවත්තානි මනාදීනිසල්ලක්යෙන්යතො එස

 ච්ඡන්යතො වා  ච්ඡාමීති පජානාති, ඨියතො වා, නිසින්යනො වා, සයායනො වා 

සයායනොම්හීතිපජානාතීතියවදිතබ්යබො. 

ෙථා ෙථා වා පනස්ස කායෙො පණිහියතො යහොති, තථා තථා නං පජානාතීති

සබ්බසඞ් ාහිකවචනයමතං. ඉදං වුත්තං යහොති – යයන යයන වාආකායරන 

තස්සකායයොඨියතොයහොති, යතනයතනනං පජානාති. මනාකායරනඨිතං

 ච්ඡතීතිපජානාති. ඨානනිසජ්ජාසයනාකායරනඨිතංසයායනොතිපජානාතීති. 

ඉතිඅජ්ඣත්තංවාතිඑවංඅත්තයනොවා චතුඉරියාපථපරිග් ණ්හයනනකායය

කායානුපස්සී විහරති. බහිද්ධා වාතිපරස්ස වා චතුඉරියාපථපරිග් ණ්හයනන. 

අජ්ඣත්තබහිද්ධා වාති කායලන අත්තයනො, කායලන පරස්ස 

චතුඉරියාපථපරිග් ණ්හයනන කායය කායානුපස්සී විහරති. 

සමුදෙධම්මානුපස්සී වාතිආදීසු පන ‘‘අවිජ්ජාසමුදයා රූපසමුදයයො’’තිආදිනා

(පටි.ම.1.49) නයයනපඤ්චහාකායරහිරූපක්ෙන්ධස්සසමුදයයොච වයයොච
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නීහරිතබ්යබො. තඤ්හි සන්ධාය ඉධ ‘‘සමුදයධම්මානුපස්සී වා’’තිආදි වුත්තං. 

අත්ථිකායෙොතිවාපනස්සාතිආදිවුත්තසදිසයමව. 

ඉධ පන චතුඉරියාපථපරිග් ාහිකා සති දුක්ෙසච්චං, තස්සා සමුට්ඨාපිකා

පුරිමතණ්හා සමුදයසච්චං, උභින්නං අප්පවත්ති නියරොධසච්චං, 

දුක්ෙපරිජානයනො සමුදයපජහයනො නියරොධාරම්මයණො අරියමග්ය ො

මග් සච්චං. එවං චතුසච්චවයසන උස්සක්කිත්වා නිබ්බුතිං පාපුණාතීති

ඉදයමකස්ස චතූඉරියාපථපරිග් ාහකස්ස භික්ඛුයනො යාව අරහත්තා

නියයානමුෙන්ති. 

ඉරියාපථපබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුසම්පජඤ්ඤපබ්බවණ්ණනා 

109. එවං ඉරියාපථවයසන කායානුපස්සනං විභජිත්වා ඉදානි

චතුසම්පජඤ්ඤවයසන විභජිතුං පුන චපරන්තිආදිමාහ. තත්ථ අභික්කන්යත

පටික්කන්යතති එත්ථ තාව අභික්කන්තං වුච්චති  මනං. පටික්කන්තං 

නිවත්තනං.තදුභයම්පිචතූසුඉරියාපයථසුලබ්භති.  මයනතාවපුරයතොකායං

අභිහරන්යතො අභික්කමති නාම. පටිනිවත්යතන්යතො පටික්කමති නාම.ඨායනපි

ඨිතයකොව කායං පුරයතො ඔනායමන්යතො අභික්කමති නාම. පච්ඡයතො

අපනායමන්යතො පටික්කමති නාම. නිසජ්ජායපි නිසින්නයකොව ආසනස්ස

පුරිමඅඞ් ාභිමුයෙොසංසරන්යතොඅභික්කමතිනාම. පච්ඡිමඅඞ් ප්පයදසංපච්ඡා

සංසරන්යතොපටික්කමතිනාම.නිපජ්ජායපිඑයසවනයයො. 

සම්පජානකාරීයහොතීතිසම්පජඤ්යඤන සබ්බකිච්චකාරී, සම්පජඤ්ඤයමවවා

කාරී. යසො හි අභික්කන්තාදීසු සම්පජඤ්ඤං කයරොයතව, න කත්ථචි

සම්පජඤ්ඤවිරහියතොයහොති.තත්ථසාත්ථකසම්පජඤ්ඤං සප්පායසම්පජඤ්ඤං

ය ොචරසම්පජඤ්ඤං අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤන්ති චතුබ්බිධං සම්පජඤ්ඤං.

තත්ථඅභික්කමනචිත්යතඋප්පන්යනචිත්තවයසයනවඅ න්ත්වා‘‘කිංනු යම

එත්ථ  යතන අත්යථො අත්ථි නත්ථී’’ති අත්ථානත්ථං පරිග් ණ්හිත්වා 

අත්ථපරිග් හණං සාත්ථකසම්පජඤ්ඤං. තත්ථ ච අත්යථොති 

යචතියදස්සනයබොධිදස්සනසඞ්ඝදස්සනයථරදස්සනඅසුභදස්සනාදිවයසන

ධම්මයතො වඩ්ඪි. යචතියං වා යබොධිං වා දිස්වාපි හි බුද්ධාරම්මණං

සඞ්ඝදස්සයනන සඞ්ඝාරම්මණං පීතිං උප්පායදත්වා තයදව ෙයවයයතො

සම්මසන්යතො අරහත්තං පාපුණාති. යථයර දිස්වා යතසං ඔවායද පතිට්ඨාය

අසුභං දිස්වා තත්ථ පඨමජ්ඣානං උප්පායදත්වා තයදව ෙයවයයතො

සම්මසන්යතො අරහත්තං පාපුණාති. තස්මා එයතසං දස්සනං සාත්ථකං. යකචි
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පන ‘‘ආමිසයතොපි වඩ්ඪි අත්යථොයයව, තං නිස්සාය බ්රහ්මචරියානුග් හාය

පටිපන්නත්තා’’තිවදන්ති. 

තස්මිං පන  මයන සප්පායාසප්පායං පරිග් ණ්හිත්වා සප්පායපරිග් හණං 

සප්පාෙසම්පජඤ්ඤං. යසයයථිදං, යචතියදස්සනං තාව සාත්ථකං. සයච පන

යචතියස්ස මහාපූජාය දසද්වාදසයයොජනන්තයර පරිසා සන්නිපතන්ති.

අත්තයනො විභවානුරූපං ඉත්ථියයොපි පුරිසාපි අලඞ්කතප්පටියත්තා

චිත්තකම්මරූපකානිවිය සඤ්චරන්ති.තත්රචස්සඉට්යඨආරම්මයණ යලොයභො, 

අනිට්යඨ පටියඝො, අසමයපක්ෙයන යමොයහො උප්පජ්ජති, කායසංසග් ාපත්තිං

වා ආපජ්ජති, ජීවිතබ්රහ්මචරියානං වා අන්තරායයො යහොති, එවං තං ඨානං

අසප්පායං යහොති. වුත්තප්පකාරඅන්තරායාභායව සප්පායං. යබොධිදස්සයනපි

එයසවනයයො.සඞ්ඝදස්සනම්පි සාත්ථං.සයචපනඅන්යතො ායමමහාමණ්ඩපං

කායරත්වා සබ්බරත්තිං ධම්මස්සවනං කායරන්යතසු මනුස්යසසු

වුත්තප්පකායරයනව ජනසන්නිපායතො යචව අන්තරායයො ච යහොති, එවං තං

ඨානං අසප්පායං. අන්තරායාභායව සප්පායං. මහාපරිසපරිවාරානං යථරානං

දස්සයනපි එයසවනයයො. 

අසුභදස්සනම්පි සාත්ථං. තදත්ථදීපනත්ථඤ්ච ඉදං වත්ථු – එයකො කිර

දහරභික්ඛුසාමයණරං යහත්වාදන්තකට්ඨත්ථාය යතො.සාමයණයරොමග් ා 

ඔක්කමිත්වාපුරයතො ච්ඡන්යතොඅසුභං දිස්වා පඨමජ්ඣානංනිබ්බත්යතත්වා

තයදව පාදකං කත්වා සඞ්ොයර සම්මසන්යතො තීණි ඵලානි සච්ඡිකත්වා

උපරිමග් ත්ථාය කම්මට්ඨානං පරිග් යහත්වා අට්ඨාසි. දහයරො තං

අපස්සන්යතො ‘‘සාමයණරා’’ති පක්යකොසි. යසො ‘‘මයා පබ්බජිතදිවසයතො

පට්ඨායභික්ඛුනාසද්ධිංද්යවකථානාමන කථිතපුබ්බා.අඤ්ඤස්මිම්පිදිවයස

උපරිවියසසං නිබ්බත්යතස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘කිං, භන්යත’’ති පටිවචනං

අදාසි. එහීති ච වුත්යත එකවචයනයනව ආ න්ත්වා ‘‘භන්යත, ඉමිනා තාව

මග්ය න  න්ත්වා මයා ඨියතොකායස මුහුත්තං පුරත්ථාභිමුයෙො ඨත්වා

ඔයලොයකථා’’තිආහ.යසොතථාකත්වායතනපත්තවියසසයමවපාපුණි. එවං

එකංඅසුභංද්වින්නංජනානංඅත්ථායජායති.එවංසාත්ථම්පිපයනතංපුරිසස්ස 

මාතු ාමාසුභං අසප්පායං. මාතු ාමස්ස ච පුරිසාසුභං සභා යමව සප්පායන්ති

එවං සප්පායපරිග් හණං සප්පාෙසම්පජඤ්ඤං නාම. 

එවංපරිග් හිතසාත්ථසප්පායස්සපනඅට්ඨතිංසායකම්මට්ඨායනසු අත්තයනො

චිත්තරුචිතකම්මට්ඨානසඞ්ොතං ය ොචරං උග් යහත්වා භික්ොචාරය ොචයර

තං  යහත්වා  මනං ය ොචරසම්පජඤ්ඤං නාම. තස්සාවිභාවත්ථං ඉදං 

චතුක්කං යවදිතබ්බං. ඉයධකච්යචො භික්ඛු හරතින පච්චාහරති, එකච්යචොන
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හරති පච්චාහරති, එකච්යචො යනව හරති න පච්චාහරති, එකච්යචො හරති ච

පච්චාහරතිච. 

තත්ථයයොභික්ඛුදිවසංචඞ්කයමනනිසජ්ජායආවරණීයයහිධම්යමහි චිත්තං

පරියසොයධත්වා තථා රත්තියා පඨමං යාමං මජ්ඣියම යායම යසයයං

කප්යපත්වා පච්ඡිමයායමපි නිසජ්ජාචඞ්කයමහි වීතිනායමත්වා පය ව

යචතියඞ් ණයබොධියඞ් ණවත්තං කත්වා යබොධිරුක්යෙ උදකං අභිසිඤ්චිත්වා

පානීයං පරියභොජනීයං පච්චුපට්ඨයපත්වා ආචරියුපජ්ඣායවත්තාදීනි සබ්බානි

ෙන්ධකවත්තානි සමාදාය වත්තති. යසො සරීරපරිකම්මං කත්වා යසනාසනං

පවිසිත්වා ද්යව තයයො පල්ලඞ්යක උසුමං  ාහායපන්යතො කම්මට්ඨානං 

අනුයුඤ්ජිත්වා භික්ොචාරයවලාය උට්ඨහිත්වා කම්මට්ඨානසීයසයනව

පත්තචීවරමාදාය යසනාසනයතො නික්ෙමිත්වා කම්මට්ඨානං

මනසිකයරොන්යතොව යචතියඞ් ණං  න්ත්වා සයච බුද්ධානුස්සතිකම්මට්ඨානං

යහොති, තංඅවිස්සජ්යජත්වාවයචතියඞ් ණංපවිසති. අඤ්ඤංයචකම්මට්ඨානං

යහොති, යසොපානපාදමූයල ඨත්වා හත්යථන  හිතභණ්ඩං විය තං ඨයපත්වා

බුද්ධාරම්මණං පීතිං  යහත්වා යචතියඞ් ණංආරුය්හ මහන්තං යචතියං යච, 

තික්ෙත්තුංපදක්ඛිණංකත්වාචතූසුඨායනසුවන්දිතබ්බං.ඛුද්දකංයචතියංයච, 

තයථව පදක්ඛිණං කත්වා අට්ඨසු ඨායනසු වන්දිතබ්බං. යචතියං වන්දිත්වා 

යබොධියඞ් ණං පත්යතනාපි බුද්ධස්ස භ වයතො සම්මුො විය නිපච්චකාරං

දස්යසත්වා යබොධි වන්දිතබ්යබො. යසො එවං යචතියඤ්ච යබොධිඤ්ච වන්දිත්වා

පටිසාමිතට්ඨානං  න්ත්වා පටිසාමිතභණ්ඩකං හත්යථන  ණ්හන්යතො විය

නික්ඛිත්තකම්මට්ඨානං  යහත්වා  ාමසමීයප කම්මට්ඨානසීයසයනව චීවරං

පාරුපිත්වා ාමංපිණ්ඩායපවිසති. 

අථ නං මනුස්සා දිස්වා ‘‘අයයයො යනො ආ යතො’’ති පච්චුග් න්ත්වා පත්තං

 යහත්වාආසනසාලායංවාය යහවානිසීදායපත්වායාගුංදත්වායාවභත්තං

න නිට්ඨාති, තාව පායද යධොවිත්වා යතයලන මක්යෙත්වා පුරයතො නිසීදිත්වා

පඤ්හංවා පුච්ඡන්ති, ධම්මංවායසොතුකාමායහොන්ති.සයචපිනකථායපන්ති, 

ජනසඞ් හත්ථං ධම්මකථා නාම කාතබ්බායයවාති අට්ඨකථාචරියා වදන්ති.

ධම්මකථා හි කම්මට්ඨානවිනිමුත්තා නාම නත්ථි. තස්මා

කම්මට්ඨානසීයසයනව ධම්මං කයථත්වා කම්මට්ඨානසීයසයනව ආහාරං

පරිභුඤ්ජිත්වාඅනුයමොදනංකත්වා නිවත්තියමායනහිපිමනුස්යසහිඅනු යතොව

 ාමයතො නික්ෙමිත්වා තත්යථව නිවත්යතත්වා මග් ං පටිපජ්ජති. අථ නං

පුයරතරං නික්ෙමිත්වා බහි ායම කතභත්තකිච්චා සාමයණරදහරභික්ඛූ දිස්වා

පච්චුග් න්ත්වා පත්තචීවරමස්ස ණ්හන්ති. 
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යපොරාණා භික්ඛූ කිර ‘‘න අම්හාකං උපජ්ඣායයො ආචරියයො’’ති මුෙං 

උල්යලොයකත්වාවත්තංකයරොන්ති.සම්පත්තපරිච්යඡයදයනවකයරොන්ති.යත

තං පුච්ඡන්ති ‘‘භන්යත, එයතමනුස්සාතුම්හාකංකිංයහොන්තිමාතුපක්ෙයතො

සම්බන්ධා පිතිපක්ෙයතො’’ති. කිං දිස්වා පුච්ඡථාති. තුම්යහසු එයතසං යපමං

බහුමානන්ති. ආවුයසො, යං මාතාපිතූහිපි දුක්කරං, තං එයත අම්හාකං

කයරොන්ති, පත්තචීවරම්පි යනො එයතසං සන්තකයමව, එයතසං ආනුභායවන

යනව භයය භයං, න ඡාතයක ඡාතකං ජානාම, එදිසා නාම අම්හාකං

උපකාරියනොනත්ථීතියතසංගුයණකයථන්යතො ච්ඡති, අයංවුච්චති හරතින

පච්චාහරතීති. 

යස්සපනපය වවුත්තප්පකාරංවත්තපටිපත්තිංකයරොන්තස්ස කම්මජයතයජො

පජ්ජලති, අනුපාදින්නකංමුඤ්චිත්වා උපාදින්නකං ණ්හාති, සරීරයතො යසදා

මුච්චන්ති, කම්මට්ඨානවීථිංනායරොහති, යසොපය වපත්තචීවරමාදායයව සාව

යචතියං වන්දිත්වා ය ොරූපානං නික්ෙමනයවලායයමව  ාමං යාගුභික්ොය

පවිසිත්වායාගුං ලභිත්වාආසනසාලං න්ත්වාපිවති.අථස්සද්වත්තික්ෙත්තුං

අජ්යඣොහරණමත්යතයනව කම්මජයතයජො උපාදින්නකං මුඤ්චිත්වා

අනුපාදින්නකං  ණ්හාති. ඝටසයතන න්හායතො විය 

යතයජොධාතුපරිළාහනිබ්බාපනංපත්වාකම්මට්ඨානසීයසනයාගුංපරිභුඤ්ජිත්වා

පත්තඤ්ච මුෙඤ්ච යධොවිත්වා අන්තරාභත්යත කම්මට්ඨානං මනසිකත්වා

අවයසසට්ඨායනපිණ්ඩාය චරිත්වාකම්මට්ඨානසීයසනආහාරං පරිභුඤ්ජිත්වා

තයතො පට්ඨාය යපොඞ්ොනුයපොඞ්ෙං උපට්ඨහමානං කම්මට්ඨානං  යහත්වාව

ආ ච්ඡති, අයං වුච්චති නහරති පච්චාහරතීති. එදිසා ච භික්ඛූ යාගුං පිවිත්වා

විපස්සනං ආරභිත්වා බුද්ධසාසයන අරහත්තං පත්තා නාම  ණනපථං

වීතිවත්තා, සීහළදීයපයයවයතසුයතසු ායමසුආසනසාලායංනතංආසනං

අත්ථි, යත්ථයාගුංපිවිත්වා අරහත්තප්පත්තභික්ඛූනත්ථීති. 

යයො පන පමාදවිහාරී යහොති නික්ඛිත්තධුයරො, සබ්බවත්තානි භින්දිත්වා

පඤ්චවිධයචයතොඛිලවිනිබන්ධචිත්යතො විහරන්යතො ‘‘කම්මට්ඨානං නාම 

අත්ථී’’තිපි සඤ්ඤං අකත්වා  ාමං පිණ්ඩාය පවිසිත්වා අනනුයලොමියකන

ගිහිසංසග්ය න සංසට්යඨො චරිත්වා ච භුඤ්ජිත්වා ච තුච්යඡො නික්ෙමති, අයං

වුච්චති යනවහරතිනපච්චාහරතීති. 

යයො පනායං හරති ච පච්චාහරති චාති වුත්යතො, යසො

 තපච්චා තිකවත්තවයසන යවදිතබ්යබො. අත්තකාමා හි කුලපුත්තා සාසයන

පබ්බජිත්වා දසපිවීසම්පිතිංසම්පිචත්තාලීසම්පිපඤ්ඤාසම්පිසතම්පිඑකයතො

වසන්තා කතිකවත්තං කත්වා විහරන්ති, ආවුයසො, තුම්යහ න ඉණට්ඨා න

භයට්ටා න ජීවිකාපකතා පබ්බජිතා, දුක්ො මුච්චිතුකාමා පයනත්ථ පබ්බජිතා, 
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තස්මා  මයන උප්පන්නකියලසං  මයනයයව නිග් ණ්හථ, ඨායන, 

නිසජ්ජායං, සයයනඋප්පන්නකියලසංසයයනයයව නිග් ණ්හථාති.යතඑවං

කතිකවත්තං කත්වා භික්ොචාරං  ච්ඡන්තා 

අඩ්ඪඋසභඋසභඅඩ්ඪ ාවුත ාවුතන්තයරසු පාසාණා යහොන්ති. තාය සඤ්ඤාය

කම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්තාව  ච්ඡන්ති. සයච කස්සචි  මයන කියලයසො

උප්පජ්ජති, තත්යථවනං නිග් ණ්හාති.තථාඅසක්යකොන්යතොතිට්ඨති.අථස්ස

පච්ඡයතොආ ච්ඡන්යතොපිතිට්ඨති. යසො‘‘අයංභික්ඛුතුය්හංඋප්පන්නවිතක්කං

ජානාති, අනනුච්ඡවිකං යත එත’’න්ති අත්තානං පටියචොයදත්වා විපස්සනං

වඩ්යඪත්වා තත්යථව අරියභූමිං ඔක්කමති. තථා අසක්යකොන්යතො නිසීදති.

අථස්ස පච්ඡයතො ආ ච්ඡන්යතොපි නිසීදතීති යසොයයව නයයො. අරියභූමිං

ඔක්කමිතුං අසක්යකොන්යතොපි තං කියලසං වික්ෙම්යභත්වා කම්මට්ඨානං 

මනසිකයරොන්යතොව  ච්ඡති. න කම්මට්ඨානවිප්පයුත්යතන චිත්යතන පාදං

උද්ධරති. උද්ධරතියච, පටිනිවත්යතත්වාපුරිමපයදසංයයවඑතිආළින්දකවාසී 

මහාඵුස්සයදවත්යථයරොවිය. 

යසො කිර එකූනවීසතිවස්සානි  තපච්චා තිකවත්තං පූයරන්යතො එව විහාසි.

මනුස්සාපි සුදංඅන්තරාමග්ය කසන්තාචවපන්තාච මද්දන්තාචකම්මානිච

කයරොන්තායථරංතථා ච්ඡන්තංදිස්වා‘‘අයංයථයරො පුනප්පුනංනිවත්තිත්වා

 ච්ඡති. කිං නු යෙො මග් මූළ්යහො උදාහුකිඤ්චි පමුට්යඨො’’ති සමුල්ලපන්ති.

යසොතංඅනාදියිත්වාකම්මට්ඨානයුත්තචිත්යතයනව සමණධම්මංකයරොන්යතො

වීසතිවස්සබ්භන්තයර අරහත්තං පාපුණි. අරහත්තප්පත්තදිවයසයයවස්ස

චඞ්කමනයකොටියං අධිවත්ථා යදවතා අඞ්ගුලීහි දීපං උජ්ජායලත්වා අට්ඨාසි.

චත්තායරොපි මහාරාජායනො සක්යකො ච යදවානමින්යදො බ්රහ්මා ච සහම්පති

උපට්ඨානං අ මංසු. තඤ්ච ඔභාසං දිස්වා වනවාසීමහාතිස්සත්යථයරො තං 

දුතියදිවයස පුච්ඡි ‘‘රත්තිභාය ආයස්මයතො සන්තියකඔභායසො අයහොසි, කිං

යසො ඔභායසො’’ති. යථයරො වික්යෙපං කයරොන්යතො ‘‘ඔභායසො නාම

දීයපොභායසොපි යහොති මණිඔභායසොපී’’ති එවමාදිමාහ. තයතො පටිච්ඡායදථ

තුම්යහති නිබද්යධො ආමාති පටිජානිත්වා ආයරොයචසි කාලවල්ලිමණ්ඩපවාසී

මහානා ත්යථයරොවියච. 

යසොපි කිර  තපච්චා තිකවත්තං පූයරන්යතො පඨමං තාව භ වයතො

මහාපධානං පූයජස්සාමීති සත්ත වස්සානි ඨානචඞ්කමනයමව අධිට්ඨාසි. පුන

යසොළස වස්සානි  තපච්චා තිකවත්තං පූයරත්වා අරහත්තං පාපුණි. යසො

කම්මට්ඨානයුත්යතයනව චිත්යතන පාදං උද්ධරන්යතො වියුත්යතන උද්ධයත

පටිනිවත්තන්යතො  ාමස්ස සමීපං  න්ත්වා ‘‘ ාවී නු පබ්බජියතො නූ’’ති

ආසඞ්කනීයපයදයස ඨත්වා චීවරං පාරුපිත්වා කච්ඡකන්තරයතො උදයකන
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පත්තංයධොවිත්වාඋදක ණ්ඩූසංකයරොති.කිංකාරණා? මායමභික්ෙං දාතුං 

වන්දිතුං වා ආ යත මනුස්යස දීඝායුකා යහොථාති වචනමත්යතනාපි

කම්මට්ඨානවික්යෙයපො අයහොසීති. අජ්ජ, භන්යත, කතිමීති දිවසං වා

භික්ඛු ණනංවාපඤ්යහවාපුච්ඡියතොපන උදකංගිලිත්වාආයරොයචසි.සයච

දිවසාදිපුච්ඡකානයහොන්ති, නික්ෙමනයවලාය ාමද්වායර නිට්ඨුභිත්වාවයාති

කලම්බතිත්ථවිහායරවස්සූප තපඤ්ඤාසභික්ඛූවිය. 

යත කිර ආසාළ්හීපුණ්ණමායං කතිකවත්තං අකංසු ‘‘අරහත්තං අප්පත්වා

අඤ්ඤමඤ්ඤං න ආලපිස්සාමා’’ති.  ාමඤ්ච පිණ්ඩාය පවිසන්තා

උදක ණ්ඩූසං කත්වා පවිසිංසු. දිවසාදීසු පුච්ඡියතසු වුත්තනයයයනව 

පටිපජ්ජිංසු.තත්ථමනුස්සානිට්ඨුභනං දිස්වා ජානිංසු, ‘‘අජ්යජයකොආ යතො, 

අජ්ජ ද්යව’’ති.එවඤ්චචින්යතසුං‘‘කිංනුයෙොඑයතඅම්යහහියයවසද්ධිංන

සල්ලපන්ති, උදාහුඅඤ්ඤමඤ්ඤම්පි, යදිඅඤ්ඤමඤ්ඤංනසල්ලපන්ති, අද්ධා

විවාදජාතා භවිස්සන්ති, එථ යන අඤ්ඤමඤ්ඤං ෙමායපස්සාමා’’ති සබ්යබ

විහාරං  න්ත්වා පඤ්ඤාසාය භික්ඛුසු ද්යවපි භික්ඛූ එයකොකායස නාද්දසංසු.

තයතො යයො යතසු චක්ඛුමා පුරියසො, යසො ආහ ‘‘න යභො කලහකාරකානං

ඔකායසො ඊදියසො යහොති, සුසම්මට්ඨං යචතියඞ් ණං යබොධියඞ් ණං, 

සුනික්ඛිත්තා සම්මජ්ජනියයො, සූපට්ඨපිතං පානීයං පරියභොජනීය’’න්ති. යත

තයතොව නිවත්තා, යතපි භික්ඛූ අන්යතොයතමායසයයව අරහත්තං පත්වා

මහාපවාරණාය විසුද්ධිපවාරණංපවායරසුං. 

එවං කාලවල්ලිමණ්ඩපවාසී මහානා ත්යථයරො විය කලම්බතිත්ථවිහායර 

වස්සූප තභික්ඛූවිය චකම්මට්ඨානයුත්යතයනවචිත්යතනපාදං උද්ධරන්යතො

 ාමසමීපං පත්වා උදක ණ්ඩූසං කත්වා වීථියයො සල්ලක්යෙත්වා යත්ථ

සුරායසොණ්ඩධුත්තාදයයොකලහකාරකා චණ්ඩහත්ථිඅස්සාදයයො වා නත්ථි, තං

වීථිං පටිපජ්ජති. තත්ථ ච පිණ්ඩාය චරමායනො න තුරිතතුරියතො විය ජයවන 

 ච්ඡති. න හි ජයවන පිණ්ඩපාතියධුතඞ් ං නාම කිඤ්චි අත්ථි.

විසමභූමිභා ප්පත්තං පනඋදකසකටංවියනිච්චයලොහුත්වා ච්ඡති.අනුඝරං

පවිට්යඨො චතං දාතුකාමං වා අදාතුකාමං වා සල්ලක්යෙතුංතදනුරූපංකාලං

ආ යමන්යතොභික්ෙං යහත්වාඅන්යතො ායම වාබහි ායමවාවිහාරයමවවා

ආ න්ත්වා යථාඵාසුයක පතිරූයප ඔකායස නිසීදිත්වා කම්මට්ඨානං

මනසිකයරොන්යතො ආහායර පටිකූලසඤ්ඤං උපට්ඨායපත්වා 

අක්ෙබ්භඤ්ජනවණයලපනපුත්තමංසූපමාවයසන නං පච්චයවක්ෙන්යතො

අට්ඨඞ් සමන්නා තං ආහාරංආහායරති, යනවදවායනමදායනමණ්ඩනාය

න විභූසනාය. භුත්තාවී ච උදකකිච්චං කත්වා මුහුත්තං භත්තකිලමථං

පටිප්පස්සම්යභත්වායථාපුයරභත්තං, එවං පච්ඡාභත්තං.යථාපුරිමයාමං, එවං
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පටුන 

පච්ඡිමයාමඤ්ච කම්මට්ඨානයමව මනසි කයරොති, අයං වුච්චති හරති ච

පච්චාහරතිචාති. 

ඉදං පන හරණපච්චාහරණසඞ්ොතං  තපච්චා තිකවත්තං පූයරන්යතො යදි

උපනිස්සයසම්පන්යනො යහොති. පඨමවයයඑව අරහත්තං පාපුණාති. යනො යච

පඨමවයයපාපුණාති, අථමජ්ඣිමවයය.යනොයචමජ්ඣිමවයයපාපුණාති, අථ 

පච්ඡිමවයය. යනො යච පච්ඡිමවයය පාපුණාති, අථ මරණසමයය. යනො යච

මරණසමයයපාපුණාති, අථ යදවපුත්යතොහුත්වා.යනොයචයදවපුත්යතොහුත්වා

පාපුණාති, අනුප්පන්යන බුද්යධ නිබ්බත්යතො පච්යචකයබොධිං සච්ඡිකයරොති.

යනො යච පච්යචකයබොධිං සච්ඡිකයරොති, අථ බුද්ධානං සම්මුඛීභායව

ඛිප්පාභිඤ්යඤො වා යහොති යසයයථාපි යථයරො බාහියයො දාරුචීරියයො, 

මහාපඤ්යඤොවායසයයථාපියථයරොසාරිපුත්යතො, මහිද්ධියකොවායසයයථාපි

යථයරො මහායමොග් ල්ලායනො, ධුතඞ් ධයරො වා යසයයථාපි යථයරො

මහාකස්සයපො, දිබ්බචක්ඛුයකොවා යසයයථාපියථයරොඅනුරුද්යධො, විනයධයරො

වායසයයථාපියථයරොඋපාලි, ධම්මකථියකොවා යසයයථාපියථයරොපුණ්යණො

මන්තාණිපුත්යතො, ආරඤ්ඤියකොවායසයයථාපියථයරොයරවයතො, බහුස්සුයතො

වා යසයයථාපි යථයරො ආනන්යදො, සික්ොකායමො වා යසයයථාපි යථයරො

රාහුයලො බුද්ධපුත්යතොති.ඉතිඉමස්මිංචතුක්යකය්වායංහරතිචපච්චාහරතිච, 

තස්ස ය ොචරසම්පජඤ්ඤං සිොපත්තංයහොති. 

අභික්කමාදීසු පනඅසම්මුය්හනං අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං. තංඑවංයවදිතබ්බං

– ඉධ භික්ඛු අභික්කමන්යතො වා පටික්කමන්යතො වා යථා අන්ධපුථුජ්ජනා 

අභික්කමාදීසු‘‘අත්තාඅභික්කමති, අත්තනාඅභික්කයමොනිබ්බත්තියතො’’තිවා

‘‘අහං අභික්කමාමි, මයාඅභික්කයමොනිබ්බත්තියතො’’තිවාසම්මුය්හන්ති.තථා 

අසම්මුය්හන්යතො‘‘අභික්කමාමී’’තිචිත්යතඋප්පජ්ජමායනයතයනවචිත්යතන

සද්ධිං චිත්තසමුට්ඨානා වායයොධාතු විඤ්ඤත්තිං ජනයමානා උප්පජ්ජති, ඉති 

චිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵාරවයසන අයං කායසම්මයතො අට්ඨිසඞ්ඝායතො

අභික්කමති, තස්යසවං අභික්කමයතො එයකකපාදුද්ධරයණ පථවීධාතු

ආයපොධාතූතිද්යවධාතුයයොඔමත්තා යහොන්තිමන්දා, ඉතරා ද්යව අධිමත්තා

යහොන්ති බලවතියයො, තථා අතිහරණවීතිහරයණසු. යවොස්සජ්ජයන

යතයජොවායයොධාතුයයො ඔමත්තා යහොන්ති මන්දා, ඉතරා ද්යව අධිමත්තා

යහොන්ති බලවතියයො. තථා සන්නික්යෙපනසන්නිරුම්භයනසු. තත්ථ

උද්ධරයණපවත්තා රූපාරූපධම්මාඅතිහරණංනපාපුණන්ති.තථාඅතිහරයණ

පවත්තා වීතිහරණං, වීතිහරයණ පවත්තා යවොස්සජ්ජනං, යවොස්සජ්ජයන

පවත්තා සන්නික්යෙපනං, සන්නික්යෙපයන පවත්තා සන්නිරුම්භනං න

පාපුණන්ති. තත්ථ තත්යථව පබ්බං පබ්බං සන්ධි සන්ධි ඔධි ඔධි හුත්වා
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තත්තකපායල පක්ඛිත්තතිලානි විය පටපටායන්තා භිජ්ජන්ති. තත්ථ යකො

එයකො අභික්කමති? කස්ස වා එකස්ස අභික්කමනං? පරමත්ථයතො හි 

ධාතූනංයයව  මනං, ධාතූනං ඨානං, ධාතූනං නිසජ්ජනං, ධාතූනං සයනං, 

තස්මිංතස්මිඤ්හි යකොට්ඨායසසද්ධිංරූයපන– 

අඤ්ඤංඋප්පජ්ජයතචිත්තං, අඤ්ඤංචිත්තංනිරුජ්ඣති; 

අවීචිමනුසම්බන්යධො, නදීයසොයතොවවත්තතීති. 

එවංඅභික්කමාදීසුඅසම්මුය්හනං අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං නාමාති; 

නිට්ඨියතොඅභික්කන්යතපටික්කන්යතසම්පජානකාරීයහොතීති පදස්සඅත්යථො; 

ආයලොකියත වියලොකියතති එත්ථ පන ආයලොකිතං නාම පුරයතො යපක්ෙනං. 

වියලොකිතං නාම අනුදිසායපක්ෙනං. අඤ්ඤානිපි යහට්ඨා උපරි පච්ඡයතො

යපක්ෙනවයසන ඔයලොකිතඋල්යලොකිතාපයලොකිතානි නාම යහොන්ති, තානි

ඉධ න  හිතානි. සාරුප්පවයසන පන ඉමායනව ද්යව  හිතානි, ඉමිනා වා

මුයෙනසබ්බානිපිතානි  හිතායනවාති. 

තත්ථ ‘‘ආයලොයකස්සාමී’’ති චිත්යත උප්පන්යන චිත්තවයසයනව

අයනොයලොයකත්වා අත්ථපරිග් හණං සාත්ථකසම්පජඤ්ඤං. තං ආයස්මන්තං

නන්දං කායසක්ඛිං කත්වා යවදිතබ්බං. වුත්තඤ්යහතං භ වතා – ‘‘සයච, 

භික්ෙයව, නන්දස්ස පුරත්ථිමා දිසා ආයලොයකතබ්බා යහොති, සබ්බං යචතසා 

සමන්නාහරිත්වානන්යදොපුරත්ථිමංදිසංආයලොයකති, එවංයමපුරත්ථිමංදිසං

ආයලොකයයතො න අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා

අන්වාස්සයවයයන්ති ඉති යසො තත්ථ සම්පජායනො යහොති, සයච, භික්ෙයව, 

නන්දස්ස පච්ඡිමා දිසා, උත්තරා දිසා, දක්ඛිණා දිසා, උද්ධං, අයධො, අනුදිසා

ආයලොයකතබ්බා යහොති, සබ්බං යචතයසො සමන්නාහරිත්වා නන්යදො අනුදිසං

ආයලොයකති. එවං යම අනුදිසං ආයලොකයයතො…යප.… සම්පජායනො

යහොතී’’ති(අ.නි. 8.9). 

අපිචඉධාපිපුබ්යබවුත්තයචතියදස්සනාදිවයසයනවසාත්ථකතාච සප්පායතා

චයවදිතබ්බා.කම්මට්ඨානස්සපනඅවිජහනයමවය ොචරසම්පජඤ්ඤං.තස්මා 

ෙන්ධධාතුආයතනකම්මට්ඨානියකහි අත්තයනො කම්මට්ඨානවයසයනව, 

කසිණාදිකම්මට්ඨානියකහි වා පන කම්මට්ඨානසීයසයනව

ආයලොකනවියලොකනං කාතබ්බං. අබ්භන්තයර අත්තා නාම ආයලොයකතා වා

වියලොයකතා වා නත්ථි, ආයලොයකස්සාමීති පන චිත්යත උප්පජ්ජමායන

යතයනව චිත්යතන සද්ධිං චිත්තසමුට්ඨානා වායයොධාතු විඤ්ඤත්තිං 

ජනයමානාඋප්පජ්ජති.ඉතිචිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵාරවයසයනවයහට්ඨිමං
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අක්ඛිදලං අයධො සීදති, උපරිමං උද්ධං ලඞ්යඝති, යකොචි යන්තයකන

විවරන්යතො නාම නත්ථි, තයතො චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දස්සනකිච්චං සායධන්තං

උප්පජ්ජතීති.එවංසම්පජානනංපයනත්ථ අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං නාම. 

අපිච මූලපරිඤ්ඤාආ න්තුකතාවකාලිකභාවවයසනයපත්ථ 

අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං.මූලපරිඤ්ඤාවයසනතාව– 

භවඞ් ාවජ්ජනඤ්යචව, දස්සනංසම්පටිච්ඡනං; 

සන්තීරණංයවොට්ඨබ්බනං, ජවනංභවතිසත්තමං. 

තත්ථ භවඞ් ං උපපත්තිභවස්ස අඞ් කිච්චං සාධයමානං පවත්තති, තං

ආවට්යටත්වා කිරියමයනොධාතු ආවජ්ජනකිච්චං සාධයමානා, තන්නියරොධා

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දස්සනකිච්චං සාධයමානං, තන්නියරොධා විපාකමයනොධාතු

සම්පටිච්ඡනකිච්චං සාධයමානා, තන්නියරොධා විපාකමයනොවිඤ්ඤාණධාතු 

සන්තීරණකිච්චං සාධයමානා, තන්නියරොධා කිරියමයනොවිඤ්ඤාණධාතු

යවොට්ඨබ්බපනකිච්චං සාධයමානා, තන්නියරොධා සත්තක්ෙත්තුං ජවනං ජවති.

තත්ථ පඨමජවයනපි ‘‘අයං ඉත්ථී, අයං පුරියසො’’ති

රජ්ජනදුස්සනමුය්හනවයසන ආයලොකිතවියලොකිතං න යහොති.

දුතියජවයනපි…යප.… සත්තමජවයනපි.එයතසුපනයුද්ධමණ්ඩයලයයොයධසු

විය යහට්ඨුපරියවයසන භිජ්ජිත්වා පතියතසු ‘‘අයං ඉත්ථී, අයං පුරියසො’’ති

රජ්ජනාදිවයසන ආයලොකිතවියලොකිතං යහොති. එවං තායවත්ථ

මූලපරිඤ්ඤාවයසනඅසම්යමොහසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 

චක්ඛුද්වායර පන රූයප ආපාථ යත භවඞ් චලනයතො උද්ධං සකකිච්චං 

නිප්ඵාදනවයසන ආවජ්ජනාදීසු උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්යධසු අවසායන ජවනං

උප්පජ්ජති. තං පුබ්යබ උප්පන්නානංආවජ්ජනාදීනං ය හභූයත චක්ඛුද්වායර

ආ න්තුකපුරියසොවිය යහොති.තස්සයථාපරය යහකිඤ්චියාචිතුංපවිට්ඨස්ස

ආ න්තුකපුරිසස්ස ය හසාමියකසු තුණ්හීමාසියනසුආණාකරණං න යුත්තං.

එවං ආවජ්ජනාදීනං ය හභූයත චක්ඛුද්වායර ආවජ්ජනාදීසුපි අරජ්ජන්යතසු

අදුස්සන්යතසු අමුය්හන්යතසු ච රජ්ජනදුස්සනමුය්හනං අයුත්තන්ති එවං

ආ න්තුකභාවවයසනඅසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං යවදිතබ්බං. 

යානි පන තානි චක්ඛුද්වායර යවොට්ඨබ්බපනපරියයොසානානි චිත්තානි 

උප්පජ්ජන්ති, තානි සද්ධිං සම්පයුත්තධම්යමහි තත්ථ තත්යථව භිජ්ජන්ති, 

අඤ්ඤමඤ්ඤංනපස්සන්තීතිඉත්තරානිතාවකාලිකානියහොන්ති.තත්ථයථා

එකස්මිං ඝයර සබ්යබසු මානුසයකසු මයතසු අවයසසස්ස එකස්ස

තඞ්ෙයණඤ්යඤව මරණධම්මස්ස න යුත්තා නච්චගීතාදීසු අභිරති නාම, 
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එවයමව එකද්වායර සසම්පයුත්යතසු ආවජ්ජනාදීසු තත්ථ තත්යථව මයතසු

අවයසසස්ස තඞ්ෙයණඤ්යඤව මරණධම්මස්ස ජවනස්සාපි 

රජ්ජනදුස්සනමුය්හනවයසන අභිරති නාම න යුත්තාති එවං

තාවකාලිකභාවවයසන අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 

අපිචෙන්ධායතනධාතුපච්චයපච්චයවක්ෙණවයසනයපතංයවදිතබ්බං.එත්ථ හි

චක්ඛු යචව රූපඤ්ච රූපක්ෙන්යධො, දස්සනං විඤ්ඤාණක්ෙන්යධො, 

තංසම්පයුත්තා යවදනා යවදනාක්ෙන්යධො, සඤ්ඤා සඤ්ඤාක්ෙන්යධො, 

ඵස්සාදිකා සඞ්ොරක්ෙන්යධො. එවයමයතසං පඤ්චන්නං ෙන්ධානං සමවායය

ආයලොකනවියලොකනං පඤ්ඤායති. තත්ථ යකො එයකො ආයලොයකති, යකො

වියලොයකති? තථාචක්ඛු චක්ොයතනං, රූපංරූපායතනං, දස්සනංමනායතනං, 

යවදනාදයයො සම්පයුත්තධම්මා ධම්මායතනං. එවයමයතසං චතුන්නං

ආයතනානංසමවායයආයලොකනවියලොකනංපඤ්ඤායති.තත්ථයකො එයකො

ආයලොයකති, යකොවියලොයකති? තථාචක්ඛුචක්ඛුධාතු, රූපංරූපධාතු, දස්සනං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු, තංසම්පයුත්තා යවදනාදයයො ධම්මධාතු. එවයමතාසං

චතුන්නං ධාතූනං සමවායය ආයලොකනවියලොකනං පඤ්ඤායති. තත්ථ යකො

එයකො ආයලොයකති, යකො වියලොයකති? තථා චක්ඛු නිස්සයපච්චයයො, රූපං

ආරම්මණපච්චයයො, ආවජ්ජනං 

අනන්තරසමනන්තරූපනිස්සයනත්ථිවි තපච්චයයො, ආයලොයකො

උපනිස්සයපච්චයයො යවදනාදයයො සහජාතපච්චයයො. එවයමයතසං පච්චයානං

සමවායයආයලොකනවියලොකනංපඤ්ඤායති.තත්ථයකොඑයකො ආයලොයකති, 

යකො වියලොයකතීති? එවයමත්ථ

ෙන්ධායතනධාතුපච්චයපච්චයවක්ෙණවයසනපි අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං

යවදිතබ්බං. 

සමිඤ්ජියතපසාරියතතිපබ්බානං සමිඤ්ජනපසාරයණ.තත්ථචිත්තවයසයනව

සමිඤ්ජනපසාරණං අකත්වා හත්ථපාදානං සමිඤ්ජනපසාරණපච්චයා

අත්ථානත්ථං පරිග් යහත්වා අත්ථපරිග් හණං සාත්ථකසම්පජඤ්ඤං. තත්ථ

හත්ථපායද අතිචිරං සමිඤ්යජත්වා පසායරත්වා එව වා ඨිතස්ස ෙයණ ෙයණ

යවදනා උප්පජ්ජන්ති, චිත්තං එකග් ං න ලභති, කම්මට්ඨානං පරිපතති, 

වියසසංනාධි ච්ඡති.කායලසමිඤ්යජන්තස්සකායලපසායරන්තස්සපනතා 

යවදනානඋප්පජ්ජන්ති, චිත්තංඑකග් ංයහොති, කම්මට්ඨානංඵාතිං ච්ඡති, 

වියසසමධි ච්ඡතීතිඑවංඅත්ථානත්ථපරිග් හණංයවදිතබ්බං. 

අත්යථ පන සතිපි සප්පායාසප්පායං පරිග් ණ්හිත්වා සප්පායපරිග් හණං

සප්පායසම්පජඤ්ඤං. තත්රායං නයයො – මහායචතියඞ් යණ කිර දහරභික්ඛූ

සජ්ඣායං  ණ්හන්ති. යතසං පිට්ඨිපස්යස දහරභික්ඛුනියයො ධම්මං සුණන්ති.
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තයත්රයකො දහයරො හත්ථං පසායරන්යතො කායසංසග් ං පත්වා යතයනව

කාරයණන ගිහී ජායතො. අපයරොපි භික්ඛු පාදං පසායරන්යතො අග්ගිම්හි

පසායරසි, අට්ඨිං ආහච්ච පායදො ඣායි. අපයරො වම්මියක පසායරසි, යසො

ආසීවියසනදට්යඨො.අපයරොචීවරකුටිදණ්ඩයකපසායරසි, තංමණිසප්යපො ඩංසි.

තස්මාඑවරූයපඅසප්පායයඅපසායරත්වා සප්පායයපසායරතබ්බං.ඉදයමත්ථ

සප්පායසම්පජඤ්ඤං. 

ය ොචරසම්පජඤ්ඤං පන මහායථරවත්ථුනා දීයපතබ්බං – මහායථයරො කිර

දිවාට්ඨායන නිසින්යනො අන්යතවාසියකහි සද්ධිං කථයමායනො සහසා හත්ථං

සමිඤ්යජත්වා පුන යථාඨායන ඨයපත්වා සණිකං සමිඤ්යජසි. තං

අන්යතවාසිකා පුච්ඡිංසු ‘‘කස්මා භන්යත සහසා හත්ථං සමිඤ්යජත්වා පුන

යථාඨායනඨයපත්වාසණිකං සමිඤ්ජයිත්ථා’’ති.යයතොපට්ඨායාහං, ආවුයසො, 

කම්මට්ඨානංමනසිකාතුංආරද්යධො, නයම කම්මට්ඨානංමුඤ්චිත්වාහත්යථො

සමිඤ්ජිතපුබ්යබො, ඉදානි පන තුම්යහහි සද්ධිං කථයමායනන කම්මට්ඨානං

මුඤ්චිත්වා සමිඤ්ජියතො, තස්මා පුන යථාඨායන ඨයපත්වා සමිඤ්යජසින්ති.

සාධු, භන්යත, භික්ඛුනා නාම එවරූයපන භවිතබ්බන්ති. එවයමත්ථාපි

කම්මට්ඨානාවිජහනයමව ය ොචරසම්පජඤ්ඤන්තියවදිතබ්බං. 

අබ්භන්තයරඅත්තානාමයකොචිසමිඤ්යජන්යතොවාපසායරන්යතොවා නත්ථි.

වුත්තප්පකාරචිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵායරන පන සුත්තකඩ්ඪනවයසන 

දාරුයන්තස්ස හත්ථපාදලළනං විය සමිඤ්ජනපසාරණං යහොතීති එවං

පරිජානනංපයනත්ථ අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤන්තියවදිතබ්බං. 

සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණති එත්ථ සඞ්ඝාටිචීවරානං නිවාසනපාරුපනවයසන

පත්තස්ස භික්ොපටිග් හණාදිවයසන පරියභොය ො ධාරණං නාම. තත්ථ

සඞ්ඝාටිචීවරධාරයණ තාව නිවායසත්වා පාරුපිත්වා ච පිණ්ඩාය චරයතො 

ආමිසලායභො ‘‘සීතස්ස පටිඝාතායා’’තිආදිනා නයයන භ වතා

වුත්තප්පකායරොයයව ච අත්යථො අත්යථො නාම. තස්ස වයසන

සාත්ථකසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 

උණ්හපකතිකස්සපනදුබ්බලස්සචචීවරංසුඛුමංසප්පායං. සීතාලුකස්සඝනං

දුපට්ටං. විපරීතං අසප්පායං. යස්ස කස්සචි ජිණ්ණං අසප්පායයමව. 

අග් ළාදිදායන හිස්ස තං පලියබොධකරං යහොති. තථා පට්ටුණ්ණදුකූලාදියභදං

යලොභනීයචීවරං. තාදිසඤ්හි අරඤ්යඤ එකකස්ස නිවාසන්තරායකරං

ජීවිතන්තරායකරං වාපි යහොති. නිප්පරියායයන පන යං

නිමිත්තකම්මාදිමිච්ඡාජීවවයසනඋප්පන්නං, යඤ්චස්ස යසවමානස්ස අකුසලා

ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, තං අසප්පායං. විපරීතං
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සප්පායං. තස්ස වයසයනත්ථ සප්පායසම්පජඤ්ඤං, 

කම්මට්ඨානාවිජහනවයසයනවචය ොචරසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 

අබ්භන්තයර අත්තා නාම යකොචි චීවරං පාරුපන්යතො නත්ථි. 

වුත්තප්පකාරචිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵායරයනව පන චීවරපාරුපනං යහොති.

තත්ථ චීවරම්පි අයචතනං, කායයොපි අයචතයනො. චීවරං න ජානාති ‘‘මයා

කායයො පාරුයතො’’ති. කායයොපි න ජානාති ‘‘අහං චීවයරන පාරුයතො’’ති, 

ධාතුයයොව ධාතුසමූහං පටිච්ඡායදන්ති පටපියලොතිකාය

යපොත්ථකරූපපටිච්ඡාදයන විය. තස්මා යනව සුන්දරං චීවරං ලභිත්වා

යසොමනස්සං කාතබ්බං, න අසුන්දරං ලභිත්වා යදොමනස්සං. 

නා වම්මිකයචතියරුක්ොදීසු හි යකචි මාලා න්ධධූමවත්ථාදීහි සක්කාරං

කයරොන්ති, යකචි ගූථමුත්තකද්දමදණ්ඩසත්ථප්පහාරාදීහි අසක්කාරං, න යත 

නා වම්මිකරුක්ොදයයොයසොමනස්සංවායදොමනස්සංවාකයරොන්ති; එවයමව

යනව සුන්දරං චීවරං ලභිත්වා යසොමනස්සං කාතබ්බං, න අසුන්දරං ලභිත්වා

යදොමනස්සන්ති එවං පවත්තපටිසඞ්ොනවයසන පයනත්ථ

අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 

පත්තධාරයණපි පත්තං සහසාව අග් යහත්වා ඉමං  යහත්වා පිණ්ඩාය 

චරමායනො භික්ෙං ලභිස්සාමීති එවං පත්ත හණපච්චයා

පටිලභිතබ්බඅත්ථවයසන සාත්ථකසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 

කිසදුබ්බලසරීරස්ස පන  රු පත්යතො අසප්පායයො. යස්ස කස්සචි 

චතුපඤ්ච ණ්ඩිකාහයතො දුබ්බියසොධනීයයො අසප්පායයොව. දුද්යධොතපත්යතො හි

නවට්ටති, තං යධොවන්තස්යසවචස්සපලියබොයධොයහොති.මණිවණ්ණපත්යතො

පනයලොභනීයයොචීවයරවුත්තනයයයනව අසප්පායයො.නිමිත්තකම්මාදිවයසන

ලද්යධො පන යඤ්චස්ස යසවමානස්ස අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා

ධම්මා පරිහායන්ති, අයං එකන්තඅසප්පායයොව. විපරීයතො සප්පායයො. තස්ස

වයසයනත්ථ සප්පායසම්පජඤ්ඤං, කම්මට්ඨානාවිජහනවයසයනව ච

ය ොචරසම්පජඤ්ඤං යවදිතබ්බං. 

අබ්භන්තයර අත්තා නාම යකොචි පත්තං  ණ්හන්යතො නත්ථි. 

වුත්තප්පකාරචිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵායරයනව පන පත්තග් හණං නාම

යහොති.තත්ථ පත්යතොපි අයචතයනො, හත්ථාපි අයචතනා. පත්යතොන ජානාති

‘‘අහං හත්යථහි  හියතො’’ති. හත්ථාපි න ජානන්ති ‘‘පත්යතො අම්යහහි

 හියතො’’ති. ධාතුයයොව ධාතුසමූහං  ණ්හන්ති සණ්ඩායසන

අග්ගිවණ්ණපත්තග් හයණ වියාති එවං පවත්තපටිසඞ්ොනවයසයනත්ථ

අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 
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අපිච යථා ඡින්නහත්ථපායද වණමුයෙහි පග්ඝරිතපුබ්බයලොහිතකිමිකුයල 

නීලමක්ඛිකසම්පරිකිණ්යණ අනාථසාලායං නිපන්යන අනාථමනුස්යස දිස්වා

දයාලුකා පුරිසා යතසං වණපට්ටයචොළකානි යචව කපාලාදීහි ච යභසජ්ජානි

උපනායමන්ති. තත්ථ යචොළකානිපි යකසඤ්චි සණ්හානි, යකසඤ්චි ථූලානි

පාපුණන්ති. යභසජ්ජකපාලකානිපි යකසඤ්චි සුසණ්ඨානානි, යකසඤ්චි

දුස්සණ්ඨානානි පාපුණන්ති, න යත තත්ථ සුමනා වා දුම්මනා වා යහොන්ති.

වණප්පටිච්ඡාදනමත්යතයනවහියචොළයකන යභසජ්ජපටිග් හණමත්යතයනව

චකපාලයකන යතසමත්යථො, එවයමව යයො භික්ඛු වණයචොළකං විය චීවරං, 

යභසජ්ජකපාලකං විය පත්තං, කපායලයභසජ්ජමිව ච පත්යත ලද්ධං භික්ෙං

සල්ලක්යෙති. අයං සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ අසම්යමොහසම්පජඤ්යඤන 

උත්තමසම්පජානකාරීතියවදිතබ්යබො. 

අසිතාදීසු අසියතති පිණ්ඩපාතයභොජයන. පීයතති යාගුආදිපායන.  ායියතති 

පිට්ඨෙජ්ජකාදිොදයන. සායියතති මධුඵාණිතාදිසායයන. තත්ථ ‘‘යනව

දවායා’’තිආදිනානයයනවුත්යතො අට්ඨවියධොපි අත්යථො අත්යථොනාම.තස්ස

වයසන සාත්ථකසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං.ලූෙපණීතතිත්තමධුරාදීසුපනයයන

යභොජයනන යස්ස අඵාසු යහොති, තං තස්ස අසප්පායං. යං පන

නිමිත්තකම්මාදිවයසන පටිලද්ධං, යඤ්චස්ස භුඤ්ජයතො අකුසලා ධම්මා

අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, තං එකන්තඅසප්පායයමව. විපරීතං

සප්පායං. තස්ස වයසයනත්ථ සප්පායසම්පජඤ්ඤං, 

කම්මට්ඨානාවිජහනවයසයනවචය ොචරසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 

අබ්භන්තයර අත්තා නාම යකොචි භුඤ්ජයකො නත්ථි, 

වුත්තප්පකාරචිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵාරවයසයනව පන පත්තපටිග් හණං

නාමයහොති. චිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵායරයනවහත්ථස්සපත්යතඔතාරණං

නාම යහොති. චිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵායරයනව ආයලොපකරණං

ආයලොපඋද්ධරණංමුෙවිවරණඤ්චයහොති.නයකොචි කුඤ්චිකායයන්තයකනච

හනුකට්ඨීනි විවරති, චිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵායරයනව ආයලොපස්ස මුයෙ

ඨපනං, උපරිදන්තානං මුසලකිච්චසාධනං, යහට්ඨාදන්තානං 

උදුක්ෙලකිච්චසාධනං, ජිව්හායහත්ථකිච්චසාධනඤ්චයහොති. 

ඉති තංතත්ථඅග් ජිව්හායතනුකයෙයළො මූලජිව්හායබහලයෙයළොමක්යෙති.

තං යහට්ඨාදන්තඋදුක්ෙයල ජිව්හාහත්ථපරිවත්තිතං යෙළඋදකයතමිතං

උපරිදන්තමුසලසඤ්චුණ්ණිතං යකොචි කටච්ඡුනා වා දබ්බියා වා 

අන්යතොපයවයසන්යතොනාමනත්ථි, වායයොධාතුයාවපවිසති.පවිට්ඨංපවිට්ඨං

යකොචි පලාලසන්ථරංකත්වාධායරන්යතොනාමනත්ථි, වායයොධාතුවයසයනව

තිට්ඨති.ඨිතංඨිතං යකොචිඋද්ධනංකත්වාඅග්ගිංජායලත්වාපචන්යතොනාම
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නත්ථි, යතයජොධාතුයාවපච්චති. පක්කංපක්කං යකොචි දණ්යඩනවායට්ඨියා 

වාබහිනීහාරයකොනාමනත්ථි, වායයොධාතුයයවනීහරති. 

ඉති වායයොධාතු අතිහරති ච වීතිහරති ච ධායරති ච පරිවත්යතති ච 

සඤ්චුණ්යණතිවියසොයසතිචනීහරතිච.පථවීධාතුධායරතිචපරිවත්යතතිච

සඤ්චුණ්යණති ච වියසොයසති ච. ආයපොධාතු සියනයහති ච අල්ලත්තඤ්ච

අනුපායලති. යතයජොධාතු අන්යතොපවිට්ඨං පරිපායචති.ආකාසධාතු අඤ්ජයසො

යහොති. විඤ්ඤාණධාතු තත්ථ තත්ථ සම්මාපයයො මන්වාය ආභුජතීති

එවංපවත්තපටිසඞ්ොනවයසයනත්ථඅසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං යවදිතබ්බං. 

අපිච  මනයතො පරියයසනයතො පරියභො යතො ආසයයතො නිධානයතො

අපරිපක්කයතො පරිපක්කයතො ඵලයතො නිස්සන්දයතො සම්මක්ෙණයතොති එවං 

දසවිධපටිකූලභාවපච්චයවක්ෙණයතොයපත්ථ අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං

යවදිතබ්බං. විත්ථාරකථා පයනත්ථ විසුද්ධිමග්ය  

ආහාරපටිකූලසඤ්ඤානිද්යදසයතො  යහතබ්බා. 

උච්චාරපස්සාවකම්යමති උච්චාරස්ස ච පස්සාවස්ස ච කරයණ. තත්ථ

පත්තකායලඋච්චාරපස්සාවංඅකයරොන්තස්සසකලසරීරයතොයසදා මුච්චන්ති, 

අක්ඛීනිභමන්ති, චිත්තංනඑකග් ංයහොති, අඤ්යඤචයරො ා උප්පජ්ජන්ති.

කයරොන්තස්ස පන සබ්බං තංන යහොතීති අයයමත්ථ අත්යථො. තස්ස වයසන 

සාත්ථකසම්පජඤ්ඤං යවදිතබ්බං. අට්ඨායන උච්චාරපස්සාවං කයරොන්තස්ස

පනආපත්ති යහොති, අයයසොවඩ්ඪති, ජීවිතන්තරායයොයහොති.පතිරූයපඨායන

කයරොන්තස්ස සබ්බං තං න යහොතීති ඉදයමත්ථ සප්පායං. තස්ස වයසන

සප්පායසම්පජඤ්ඤං, කම්මට්ඨානාවිජහනවයසයනව ච ය ොචරසම්පජඤ්ඤං

යවදිතබ්බං. 

අබ්භන්තයර අත්තා නාම යකොචි උච්චාරපස්සාවං කයරොන්යතො නත්ථි.

චිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵායරයනව පන උච්චාරපස්සාවකම්මං යහොති. යථා

පනපක්යක ණ්යඩ ණ්ඩයභයදනපුබ්බයලොහිතංඅකාමතාය නික්ෙමති, යථා

ච අතිභරිතා උදකභාජනා උදකං අකාමතාය නික්ෙමති, එවං 

පක්කාසයමුත්තවත්ථීසු සන්නිචිතා උච්චාරපස්සාවා වායුයව සමුප්පීළිතා 

අකාමතායපිනික්ෙමන්ති.යසොපනායංඑවංනික්ෙමන්යතො උච්චාරපස්සායවො

යනව තස්ස භික්ඛුයනො අත්තයනො යහොති, න පරස්ස. යකවලං 

සරීරනිස්සන්යදොව යහොති. යථා කිං? යථා උදකකුම්භයතො පුරාණඋදකං 

ඡඩ්යඩන්තස්ස යනව තං අත්තයනො යහොති, න පයරසං. යකවලං

පටිජග් නමත්තයමව යහොති. එවංපවත්තපටිසඞ්ොනවයසයනත්ථ

අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤංයවදිතබ්බං. 
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පටුන 

 තාදීසු  යතති  මයන. ඨියතති ඨායන. නිසින්යනති නිසජ්ජාය. සුත්යතති

සයයන. ජා රියතතිජා රයණ. භාසියතතිකථයන. තුණ්හීභායවති අකථයන.

‘‘ ච්ඡන්යතො වා  ච්ඡාමීති පජානාති, ඨියතො වා ඨියතොම්හීති පජානාති, 

නිසින්යනො වා නිසින්යනොම්හීති පජානාති, සයායනො වා සයායනොම්හීති

පජානාතී’’ති ඉමස්මිඤ්හි ඨායන අද්ධානඉරියාපථා කථිතා. ‘‘අභික්කන්යත

පටික්කන්යත ආයලොකියත වියලොකියත සමිඤ්ජියත පසාරියත’’ති ඉමස්මිං

මජ්ඣිමා. ‘‘ යත ඨියත නිසින්යන සුත්යත ජා රියත’’ති ඉධ පන

ඛුද්දකචුණ්ණිකඉරියාපථා කථිතා. තස්මා එයතසුපි වුත්තනයයයනව 

සම්පජානකාරිතායවදිතබ්බා. 

තිපිටකමහාසීවත්යථයරො පනාහ – යයො චිරං  න්ත්වා වා චඞ්කමිත්වා වා

අපරභාය  ඨියතො ඉති පටිසඤ්චික්ෙති ‘‘චඞ්කමනකායල පවත්තා

රූපාරූපධම්මා එත්යථව නිරුද්ධා’’ති, අයං  යත සම්පජානකාරී නාම. යයො

සජ්ඣායං වා කයරොන්යතො පඤ්හං වා විස්සජ්යජන්යතො කම්මට්ඨානං වා

මනසිකයරොන්යතො චිරං ඨත්වා අපරභාය  නිසින්යනො ඉති පටිසඤ්චික්ෙති

‘‘ඨිතකායල පවත්තා රූපාරූපධම්මා එත්යථව නිරුද්ධා’’ති, අයං ඨියත

සම්පජානකාරී නාම. යයො සජ්ඣායාදිකරණවයසයනව චිරං නිසීදිත්වා

අපරභාය  නිපන්යනො ඉති පටිසඤ්චික්ෙති ‘‘නිසින්නකායල පවත්තා

රූපාරූපධම්මා එත්යථව නිරුද්ධා’’ති, අයං නිසින්යන සම්පජානකාරී නාම.

යයො පන නිපන්නයකො සජ්ඣායං වා කයරොන්යතො කම්මට්ඨානං වා

මනසිකයරොන්යතොනිද්දංඔක්කමිත්වාඅපරභාය වුට්ඨාය ඉතිපටිසඤ්චික්ෙති

‘‘සයනකායල පවත්තා රූපාරූපධම්මා එත්යථව නිරුද්ධා’’ති, අයං සුත්යත

ජා රියත ච සම්පජානකාරී නාම. කිරියමයචිත්තානඤ්හි අප්පවත්තං සුත්තං

නාම, පවත්තං ජා රිතං නාමාති. යයො පන භාසමායනො ‘‘අයං සද්යදො නාම

ඔට්යඨ ච පටිච්ච දන්යත ච ජිව්හඤ්ච තාලුඤ්ච පටිච්ච චිත්තස්ස තදනුරූපං

පයයො ං පටිච්ච ජායතී’’ති සයතො සම්පජායනො භාසති, චිරං වා පන කාලං 

සජ්ඣායං වා කත්වා ධම්මං වා කයථත්වා කම්මට්ඨානං වා පරිවත්යතත්වා

පඤ්හං වා විස්සජ්යජත්වා අපරභාය  තුණ්හීභූයතො ඉති පටිසඤ්චික්ෙති

‘‘භාසිතකායලඋප්පන්නාරූපාරූපධම්මා එත්යථවනිරුද්ධා’’ති, අයං භාසියත

සම්පජානකාරී නාම. යයො තුණ්හීභූයතො චිරං ධම්මං වා කම්මට්ඨානං වා

මනසිකත්වා අපරභාය  ඉති පටිසඤ්චික්ෙති ‘‘තුණ්හීභූතකායල පවත්තා

රූපාරූපධම්මාඑත්යථවනිරුද්ධා, උපාදාරූපපවත්තියාසති භාසති නාම, අසති 

තුණ්හීභවති නාමා’’ති, අයං තුණ්හීභායව සම්පජානකාරී නාමාති. 

තයිදං මහාසීවත්යථයරන වුත්තං අසම්යමොහධුරං ඉමස්මිං සතිපට්ඨානසුත්යත 

අධිප්යපතං. සාමඤ්ඤඵයල පන සබ්බම්පි චතුබ්බිධං සම්පජඤ්ඤං ලබ්භති.
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තස්මා වියසසයතො එත්ථ අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤස්යසව වයසන

සම්පජානකාරිතා යවදිතබ්බා. සම්පජානකාරී සම්පජානකාරීති ච සබ්බපයදසු

සතිසම්පයුත්තස්යසව සම්පජඤ්ඤස්ස වයසනත්යථො යවදිතබ්යබො. 

විභඞ් ප්පකරයණ පන, ‘‘සයතොසම්පජායනො අභික්කමති, සයතොසම්පජායනො

පටික්කමතී’’ති(විභ.523) එවයමතානිපදානි විභත්තායනව. 

ඉතිඅජ්ඣත්තංවාතිඑවං චතුසම්පජඤ්ඤපරිග් හයණනඅත්තයනොවාකායය, 

පරස්ස වා කායය, කායලන වා අත්තයනො, කායලන වා පරස්ස කායය

කායානුපස්සී විහරති. ඉධ සමුදෙවෙධම්මානුපස්සීතිආදීසු රූපක්ෙන්ධස්යසව

සමුදයයොචවයයොච නීහරිතබ්යබො.යසසංවුත්තසදිසයමව. 

ඉධ චතුසම්පජඤ්ඤපරිග් ාහිකා සති දුක්ෙසච්චං, තස්සා සමුට්ඨාපිකා

පුරිමතණ්හාසමුදයසච්චං, උභින්නංඅප්පවත්තිනියරොධසච්චං, වුත්තප්පකායරො

අරියමග්ය ො මග් සච්චං. එවං චතුසච්චවයසන උස්සක්කිත්වා නිබ්බුතිං

පාපුණාතීති ඉදයමකස්ස චතුසම්පජඤ්ඤපරිග් ාහකස්ස භික්ඛුයනො වයසන

යාවඅරහත්තානියයානමුෙන්ති. 

චතුසම්පජඤ්ඤපබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පටිකූලමනසිකාරපබ්බවණ්ණනා 

110. එවං චතුසම්පජඤ්ඤවයසන කායානුපස්සනං විභජිත්වා ඉදානි

පටිකූලමනසිකාරවයසන විභජිතුං පුන චපරන්තිආදිමාහ. තත්ථ ඉමයමව

කාෙන්තිආදීසු යං වත්තබ්බං සියා, තං සබ්බං සබ්බාකායරන විත්ථාරයතො 

විසුද්ධිමග්ය  කාය තාසතිකම්මට්ඨායන වුත්තං. උභයතොමු ාති යහට්ඨා ච

උපරිචාතිද්වීහිමුයෙහියුත්තා. නානාවිහිතස්සාති නානාවිධස්ස. 

ඉදං පයනත්ථ ඔපම්මසංසන්දනං – උභයතොමුො පුයතොළි විය හි 

චාතුමහාභූතියකො කායයො, තත්ථ මිස්යසත්වා පක්ඛිත්තනානාවිධධඤ්ඤං විය

යකසාදයයො ද්වත්තිංසාකාරා, චක්ඛුමා පුරියසො විය යයො ාවචයරො, තස්ස තං

පුයතොළිං මුඤ්චිත්වා පච්චයවක්ෙයතො නානාවිධධඤ්ඤස්ස පාකටකායලො විය

යයොගියනොද්වත්තිංසාකාරස්ස විභූතාකායරොයවදිතබ්යබො. 

ඉතිඅජ්ඣත්තංවාතිඑවං යකසාදිපරිග් හයණනඅත්තයනොවාකායය, පරස්ස

වාකායය, කායලනවා අත්තයනො, කායලනවා පරස්සකායයකායානුපස්සී

විහරති, ඉයතො පරං වුත්තනයයමව. යකවලඤ්හි ඉධ 

ද්වත්තිංසාකාරපරිග් ාහිකා සති දුක්ෙසච්චන්ති එවං යයොජනං කත්වා

නියයානමුෙං යවදිතබ්බං.යසසංපුරිමසදිසයමවාති. 
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පටිකූලමනසිකාරපබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ධාතුමනසිකාරපබ්බවණ්ණනා 

111. එවං පටිකූලමනසිකාරවයසන කායානුපස්සනං විභජිත්වා ඉදානි 

ධාතුමනසිකාරවයසන විභජිතුං පුන චපරන්තිආදිමාහ. තත්රායං 

ඔපම්මසංසන්දයනන සද්ධිං අත්ථවණ්ණනා – යථා යකොචි ය ොඝාතයකො වා 

තස්යසවවාභත්තයවතනභයතොඅන්යතවාසියකො ාවිංවධිත්වාවිනිවිජ්ඣිත්වා

චතස්යසො දිසා  තානං මහාපථානං යවමජ්ඣට්ඨානසඞ්ොයත චතුමහාපයථ

යකොට්ඨාසං යකොට්ඨාසං කත්වා නිසින්යනො අස්ස, එවයමව භික්ඛු චතුන්නං

ඉරියාපථානං යයන යකනචි ආකායරන ඨිතත්තා යථාඨිතං, යථාඨිතත්තා ච

යථාපණිහිතං කායං – ‘‘අත්ථි ඉමස්මිං කායය පථවීධාතු…යප.…

වායයොධාතූ’’තිඑවංපච්චයවක්ෙති. 

කිං වුත්තං යහොති – යථා ය ොඝාතකස්ස  ාවිං යපොයසන්තස්සාපි ආඝාතනං 

ආහරන්තස්සාපි ආහරිත්වා තත්ථ බන්ධිත්වා ඨයපන්තස්සාපි වයධන්තස්සාපි

වධිතං මතංපස්සන්තස්සාපිතාවයදව ාවීතිසඤ්ඤානඅන්තරධායති, යාවනං

පදායලත්වා බීලයසො න විභජති. විභජිත්වා නිසින්නස්ස පන  ාවීති සඤ්ඤා 

අන්තරධායති, මංසසඤ්ඤා පවත්තති, නාස්ස එවං යහොති ‘‘අහං  ාවිං

වික්කිණාමි, ඉයම  ාවිංහරන්තී’’ති.අථඛ්වස්ස‘‘අහංමංසංවික්කිණාමි, ඉයම

මංසං හරන්ති’’ච්යචව යහොති, එවයමව ඉමස්සාපි භික්ඛුයනො පුබ්යබ

බාලපුථුජ්ජනකායල ගිහිභූතස්සාපි පබ්බජිතස්සාපි තාවයදව සත්යතොති වා

පුග් යලොති වා සඤ්ඤා න අන්තරධායති, යාව ඉමයමව කායං යථාඨිතං

යථාපණිහිතං ඝනවිනිබ්යභො ං කත්වා ධාතුයසො න පච්චයවක්ෙති. ධාතුයසො 

පච්චයවක්ෙයතො පනස්ස සත්තසඤ්ඤා අන්තරධායති, ධාතුවයසයනව චිත්තං

සන්තිට්ඨති. යතනාහ භ වා – ‘‘ඉමයමව කායං යථාඨිතං යථාපණිහිතං

ධාතුයසො පච්චයවක්ෙති, අත්ථි ඉමස්මිං කායය පථවීධාතු ආයපොධාතු

යතයජොධාතු වායයොධාතූති. යසයයථාපි, භික්ෙයව, දක්යෙො ය ොඝාතයකො

වා…යප.…වායයොධාතූ’’ති. 

ය ොඝාතයකොවියහියයොගී,  ාවීතිසඤ්ඤාවියසත්තසඤ්ඤා, චතුමහාපයථො 

විය චතුඉරියාපයථො, බීලයසො විභජිත්වා නිසින්නභායවො විය ධාතුයසො

පච්චයවක්ෙණන්ති අයයමත්ථ පාළිවණ්ණනා, කම්මට්ඨානකථා පන 

විසුද්ධිමග්ය  විත්ථාරිතා. 

ඉතිඅජ්ඣත්තංවාතිඑවං චතුධාතුපරිග් හයණනඅත්තයනොවාකායය, පරස්ස

වාකායය, කායලනවා අත්තයනො, කායලනවා පරස්සකායයකායානුපස්සී 

විහරති.ඉයතොපරංවුත්තනයයමව. යකවලඤ්හිඉධචතුධාතුපරිග් ාහිකාසති



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 
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පටුන 

දුක්ෙසච්චන්ති එවං යයොජනං කත්වා නියයානමුෙං යවදිතබ්බං. යසසං

පුරිමසදිසයමවාති. 

ධාතුමනසිකාරපබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නවසිවථිකපබ්බවණ්ණනා 

112. එවං ධාතුමනසිකාරවයසන කායානුපස්සනං විභජිත්වා ඉදානි නවහි

සිවථිකපබ්යබහි විභජිතුං, පුන චපරන්තිආදිමාහ. තත්ථ යසෙයථාපි

පස්යසෙයාති යථා පස්යසයය. සරීරන්ති මතසරීරං. සිවථිකාෙ ෙඩ්ඩීතන්ති

සුසායනඅපවිද්ධං.එකාහංමතස්සඅස්සාති එකාහමතං. ද්වීහංමතස්සඅස්සාති 

ද්වීහමතං. තීහං මතස්ස අස්සාති තීහමතං. භස්තා විය වායුනා උද්ධං

ජීවිතපරියාදානා යථානුක්කමං සමුග් යතන සූනභායවන උද්ධුමාතත්තා 

උද්ධුමාතකං. විනීලං වුච්චති විපරිභින්නවණ්ණං. විලීනයමව විනීලකං. 

පටිකූලත්තා වා කුච්ඡිතං විනීලන්ති විනීලකං. මංසුස්සදට්ඨායනසු

රත්තවණ්ණස්ස පුබ්බසන්නිචයට්ඨායනසු යසතවණ්ණස්ස යයභුයයයන ච

නීලවණ්ණස්ස නීලට්ඨායනසු නීලසාටකපාරුතස්යසව ඡවසරීරස්යසතං

අධිවචනං. පරිභින්නට්ඨායනහි නවහි වා වණමුයෙහි විසන්දමානං පුබ්බං

විපුබ්බං. විපුබ්බයමව විපුබ්බකං, පටිකූලත්තා වා කුච්ඡිතං විපුබ්බන්ති 

විපුබ්බකං. විපුබ්බකංජාතංතථාභාවං තන්ති විපුබ්බකජාතං. 

යසොඉමයමවකාෙන්තියසොභික්ඛුඉමං අත්තයනොකායංයතනකායයනසද්ධිං

ඤායණන උපසංහරති උපයනති. කථං? අයම්පි යෙො කායයො එවංධම්යමො

එවංභාවී එවංඅනතීයතොති. ඉදං වුත්තං යහොති – ආයු, උස්මා, විඤ්ඤාණන්ති 

ඉයමසංතිණ්ණං ධම්මානං අත්ථිතාය අයංකායයො ඨාන මනාදිෙයමො යහොති

ඉයමසං පන වි මා අයම්පි එවංධම්යමො එවංපූතිකසභායවොයයව, එවංභාවී 

එවංඋද්ධුමාතාදියභයදො භවිස්සති, එවංඅනතීයතො එවංඋද්ධුමාතාදිභාවං

අනතික්කන්යතොති. 

ඉති අජ්ඣත්තං වාති එවං උද්ධුමාතාදිපරිග් හයණන අත්තයනො වා කායය, 

පරස්ස වා කායය, කායලන වා අත්තයනො, කායලන වා පරස්ස කායය

කායානුපස්සීවිහරති. 

 ජ්ජමානන්ති උදරාදීසුනිසීදිත්වාඋදරමංසඔට්ඨමංසඅක්ඛිකූටාදීනිලුඤ්චිත්වා 

ලුඤ්චිත්වා ොදියමානං. සමංසයලොහිතන්ති යසසාවයසසමංසයලොහිතයුත්තං. 

නිමංසයලොහිතමක්ඛිතන්ති මංයස ඛීයණපි යලොහිතං න සුස්සති, තං සන්ධාය

වුත්තං ‘‘නිමංසයලොහිතමක්ඛිත’’න්ති. අඤ්යඤනාති අඤ්යඤන දිසාභාය න. 

හත්ථට්ඨිකන්ති චතුසට්ඨියභදම්පි හත්ථට්ඨිකං පාටියයක්කං විප්පකිණ්ණං. 
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පාදට්ඨිකාදීසුපි එයසව නයයො. යතයරොවස්සිකානීති අතික්කන්තසංවච්ඡරානි. 

පූතීනීතිඅබ්යභොකායසඨිතානි වාතාතපවුට්ඨිසම්ඵස්යසනයතයරොවස්සිකායනව

පූතීනියහොන්ති. අන්යතොභූමි තානිපනචිරතරංතිට්ඨන්ති. චුණ්ණකජාතානීති 

චුණ්ණං චුණ්ණං හුත්වා විප්පකිණ්ණානි. සබ්බත්ථ යසො ඉමයමවාති

වුත්තනයයන ෙජ්ජමානාදීනංවයසනයයොජනාකාතබ්බා. 

ඉති අජ්ඣත්තං වාති එවං ෙජ්ජමානාදිපරිග් හයණන යාව චුණ්ණකභාවා

අත්තයනො වාකායය, පරස්සවාකායය, කායලනවාඅත්තයනො, කායලනවා

පරස්සකායයකායානුපස්සීවිහරති. 

ඉධ පන ඨත්වා නවසිවථිකා සයමොධායනතබ්බා. ‘‘එකාහමතං වා’’තිආදිනා 

නයයන වුත්තා සබ්බාපි එකා, ‘‘කායකහි වා ෙජ්ජමාන’’න්තිආදිකා එකා, 

‘‘අට්ඨිකසඞ්ෙලිකං සමංසයලොහිතං න්හාරුසම්බන්ධ’’න්ති එකා, 

‘‘නිමංසයලොහිතමක්ඛිතං න්හාරුසම්බන්ධ’’න්ති එකා, ‘‘අප තමංසයලොහිතං

න්හාරුසම්බන්ධ’’න්තිඑකා, ‘‘අට්ඨිකානිඅප තසම්බන්ධානී’’තිආදිකාඑකා, 

‘‘අට්ඨිකානි යසතානි සඞ්ෙවණ්ණපටිභා ානී’’ති එකා, ‘‘පුඤ්ජකිතානි

යතයරොවස්සිකානී’’තිඑකා, ‘‘පූතීනි චුණ්ණකජාතානී’’තිඑකා. 

එවං ය ො, භික් යවති ඉදං නවසිවථිකා දස්යසත්වා කායානුපස්සනං

නිට්ඨයපන්යතො ආහ. තත්ථ නවසිවථිකපරිග් ාහිකා සති දුක්ෙසච්චං, තස්සා

සමුට්ඨාපිකා පුරිමතණ්හා සමුදයසච්චං, උභින්නං අප්පවත්ති නියරොධසච්චං, 

දුක්ෙපරිජානයනො සමුදයපජහයනො නියරොධාරම්මයණො අරියමග්ය ො

මග් සච්චං.එවං චතුසච්චවයසයනවඋස්සක්කිත්වානිබ්බුතිංපාපුණාතීතිඉදං

නවසිවථිකපරිග් ාහකානං භික්ඛූනංයාවඅරහත්තානියයානමුෙන්ති. 

නවසිවථිකපබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එත්තාවතා ච ආනාපානපබ්බං ඉරියාපථපබ්බං චතුසම්පජඤ්ඤපබ්බං 

පටිකූලමනසිකාරපබ්බං ධාතුමනසිකාරපබ්බං නවසිවථිකපබ්බානීති

චුද්දසපබ්බා කායානුපස්සනානිට්ඨිතායහොති. 

තත්ථ ආනාපානපබ්බං පටිකූලමනසිකාරපබ්බන්ති ඉමායනව ද්යව

අප්පනාකම්මට්ඨානානි.සිවථිකානංපන ආදීනවානුපස්සනාවයසනවුත්තත්තා

යසසානිද්වාදසාපිඋපචාරකම්මට්ඨානායනවාති. 

කායානුපස්සනානිට්ඨිතා. 
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යවදනානුපස්සනාවණ්ණනා 

113. එවංභ වාචුද්දසවියධනකායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං කයථත්වාඉදානි

නවවියධන යවදනානුපස්සනං කයථතුං කථඤ්ච, භික් යවතිආදිමාහ. තත්ථ 

සු ංයවදනන්තිකායිකංවා යචතසිකංවාසුෙංයවදනංයවදයමායනො ‘‘අහං

සුෙං යවදනං යවදයාමී’’ති පජානාතීති අත්යථො. තත්ථ කාමං

උත්තානයසයයකාපි දාරකා ථඤ්ඤපිවනාදිකායල සුෙං යවදයමානා ‘‘සුෙං 

යවදයාමා’’ති පජානන්ති, න පයනතං එවරූපං ජානනං සන්ධාය වුත්තං.

එවරූපං ජානනං හි සත්තූපලද්ධිං න ජහති, සත්තසඤ්ඤං න උග්ඝායටති, 

කම්මට්ඨානං වා සතිපට්ඨානභාවනා වා න යහොති. ඉමස්ස පන භික්ඛුයනො

ජානනං සත්තූපලද්ධිං ජහති, සත්තසඤ්ඤං උග්ඝායටති, කම්මට්ඨානං යචව

සතිපට්ඨානභාවනා ච යහොති. ඉදඤ්හි ‘‘යකො යවදයති, කස්ස යවදනා, කිං

කාරණායවදනා’’තිඑවංසම්පජානයවදියනංසන්ධාය වුත්තං. 

තත්ථ යකො යවදෙතීති න යකොචි සත්යතො වා පුග් යලො වා යවදයති. කස්ස

යවදනාති න කස්සචි සත්තස්ස වා පුග් ලස්ස වා යවදනා. කිං කාරණා

යවදනාතිවත්ථුආරම්මණාව පනස්සයවදනා.තස්මාඑසඑවංපජානාති–‘‘තං

තං සුොදීනං වත්ථුං ආරම්මණං කත්වා යවදනාව යවදයති. තං පන

යවදනාපවත්තිං උපාදාය ‘අහං යවදයාමී’ති යවොහාරමත්තං යහොතී’’ති. එවං

යවදනාවවත්ථුංආරම්මණංකත්වායවදනාවයවදයතීතිසල්ලක්යෙන්යතොඑස

‘‘සුෙං යවදනං යවදයාමී’’ති පජානාතීති යවදිතබ්යබො. චිත්තලපබ්බයත

අඤ්ඤතයරො යථයරො විය. යථයරො කිර අඵාසුකකායල බලවයවදනාය

නිත්ථුනන්යතො අපරාපරං පරිවත්තති. තයමයකො දහයරො ආහ ‘‘කතරං යවො, 

භන්යත, ඨානංරුජ්ජතී’’ති.ආවුයසො, පාටියයක්කංරුජ්ජනට්ඨානංනාමනත්ථි, 

වත්ථුංආරම්මණංකත්වායවදනාවයවදයතීති.එවංජානනකාලයතො පට්ඨාය

අධිවායසතුං වට්ටති යනො, භන්යතති. අධිවායසමි ආවුයසොති. අධිවාසනා, 

භන්යත, යසයයාති. යථයරො අධිවායසසි. තයතො වායතො යාව හදයා ඵායලසි, 

මඤ්චයක අන්තානි රාසිකතානි අයහසුං. යථයරො දහරස්ස දස්යසසි 

‘‘වට්ටතාවුයසො, එත්තකා අධිවාසනා’’ති. දහයරො තුණ්හී අයහොසි. යථයරො

වීරියසමතං යයොයජත්වාසහපටිසම්භිදාහිඅරහත්තංපාපුණිත්වාසමසීසීහුත්වා

පරිනිබ්බායි. 

යථාචසුෙං, එවංදුක්ෙං…යප.…නිරාමිසංඅදුක්ෙමසුෙංයවදනං යවදයමායනො

‘‘නිරාමිසං අදුක්ෙමසුෙං යවදනං යවදයාමී’’ති පජානාති. ඉති භ වා 

රූපකම්මට්ඨානං කයථත්වා අරූපකම්මට්ඨානං කයථන්යතො යවදනාවයසන

කයථසි. දුවිධඤ්හි කම්මට්ඨානං රූපකම්මට්ඨානඤ්ච අරූපකම්මට්ඨානඤ්ච.

රූපපරිග් යහො අරූපපරිග් යහොතිපි එතයදව වුච්චති. තත්ථ භ වා
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රූපකම්මට්ඨානං කයථන්යතො සඞ්යෙපමනසිකාරවයසන වා

විත්ථාරමනසිකාරවයසන වා චතුධාතුවවත්ථානං කයථසි. තදුභයම්පි 

සබ්බාකාරයතො විසුද්ධිමග්ය  දස්සිතයමව. 

අරූපකම්මට්ඨානං පන කයථන්යතො යයභුයයයන යවදනාවයසන කයථති.

තිවියධො හි අරූපකම්මට්ඨායන අභිනියවයසො ඵස්සවයසන යවදනාවයසන 

චිත්තවයසනාති. කථං? එකච්චස්ස හි සංඛිත්යතන වා විත්ථායරන වා

පරිග් හියත රූපකම්මට්ඨායන තස්මිං ආරම්මයණ චිත්තයචතසිකානං

පඨමාභිනිපායතොතංආරම්මණං ඵුසන්යතොඋප්පජ්ජමායනොඵස්යසොපාකයටො

යහොති. එකච්චස්ස තංආරම්මණං අනුභවන්තී උප්පජ්ජමානා යවදනා පාකටා

යහොති. එකච්චස්ස තං ආරම්මණං පරිග් යහත්වා විජානන්තං උප්පජ්ජමානං

විඤ්ඤාණං පාකටං යහොති.තත්ථයස්සඵස්යසො පාකයටො යහොති, යසොපි ‘‘න 

යකවලං ඵස්යසොව උප්පජ්ජති, යතන සද්ධිං තයදව ආරම්මණං අනුභවමානා

යවදනාපි උප්පජ්ජති, සඤ්ජානනමානා සඤ්ඤාපි, යචතයමානා යචතනාපි, 

විජානනමානං විඤ්ඤාණම්පි උප්පජ්ජතී’’ති ඵස්සපඤ්චමයකයයව

පරිග් ණ්හාති. යස්ස යවදනා පාකටා යහොති. යසො ‘‘න යකවලං යවදනාව

උප්පජ්ජති, තාය සද්ධිං තයදවාරම්මණං ඵුසමායනො ඵස්යසොපි උප්පජ්ජති, 

සඤ්ජානනමානා සඤ්ඤාපි, යචතයමානා යචතනාපි, විජානනමානං

විඤ්ඤාණම්පි උප්පජ්ජතී’’ති ඵස්සපඤ්චමයකයයව පරිග් ණ්හාති. යස්ස

විඤ්ඤාණං පාකටං යහොති, යසො ‘‘න යකවලං විඤ්ඤාණයමව උප්පජ්ජති, 

යතන සද්ධිං තයදවාරම්මණං ඵුසමායනො ඵස්යසොපි උප්පජ්ජති, අනුභවමානා

යවදනාපි, සඤ්ජානනමානා සඤ්ඤාපි, යචතයමානා යචතනාපි උප්පජ්ජතී’’ති

ඵස්සපඤ්චමයකයයවපරිග් ණ්හාති. 

යසො ‘‘ඉයමඵස්සපඤ්චමකාධම්මාකිං නිස්සිතා’’තිඋපධායරන්යතො‘‘වත්ථුං

නිස්සිතා’’තිපජානාති.වත්ථුනාමකරජකායයො, යංසන්ධායවුත්තං‘‘ඉදඤ්ච

යම විඤ්ඤාණං එත්ථ සිතං එත්ථ පටිබද්ධ’’න්ති (දී. නි. 1.234,235; ම. නි.

2.252). යසොඅත්ථයතොභූතානියචවඋපාදාරූපානිච.එවයමත්ථ ‘‘වත්ථුරූපං, 

ඵස්සපඤ්චමකා නාම’’න්ති නාමරූපමත්තයමව පස්සති. රූපං යචත්ථ 

රූපක්ෙන්යධො, නාමං චත්තායරො අරූපියනො ෙන්ධාති පඤ්චක්ෙන්ධමත්තං

යහොති. නාමරූපවිනිමුත්තා හි පඤ්චක්ෙන්ධා, පඤ්චක්ෙන්ධවිනිමුත්තඤ්ච

නාමරූපං නත්ථි. 

යසො ‘‘ඉයම පඤ්චක්ෙන්ධා කිං යහතුකා’’ති උපපරික්ෙන්යතො 

‘‘අවිජ්ජාදියහතුකා’’තිපස්සති.තයතොපච්චයයොයචවපච්චයුප්පන්නඤ්චඉදං, 

අඤ්යඤො සත්යතො වා පුග් යලො වා නත්ථි, සුද්ධසඞ්ොරපුඤ්ජමත්තයමවාති 
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සප්පච්චයනාමරූපවයසන තිලක්ෙණං ආයරොයපත්වා විපස්සනාපටිපාටියා

‘‘අනිච්චංදුක්ෙං අනත්තා’’තිසම්මසන්යතොවිචරති. 

යසො ‘‘අජ්ජඅජ්ජා’’තිපටියවධංආකඞ්ෙමායනො තථාරූයපදිවයසඋතුසප්පාය

පුග් ලසප්පාය යභොජනසප්පාය ධම්මස්සවනසප්පායං ලභිත්වා 

එකපල්ලඞ්යකන නිසින්යනො විපස්සනං මත්ථකං පායපත්වා අරහත්යත

පතිට්ඨාති. එවං ඉයමසම්පි තිණ්ණං ජනානං යාව අරහත්තා කම්මට්ඨානං

කථිතංයහොති. 

ඉධ පන භ වා අරූපකම්මට්ඨානං කයථන්යතො යවදනාවයසන කයථසි. 

ඵස්සවයසන වා හි විඤ්ඤාණවයසන වා කථීයමානං න පාකටං යහොති, 

අන්ධකාරංවියොයති. යවදනාවයසනපනපාකටංයහොති.කස්මා? යවදනානං

උප්පත්තිපාකටතාය. සුෙදුක්ෙයවදනානඤ්හි උප්පත්ති පාකටා. යදා සුෙං

උප්පජ්ජති, සකලසරීරං යෙොයභන්තං මද්දන්තං ඵරමානං අභිසන්දයමානං

සතයධොතං සප්පිං ොදාපයන්තං විය සතපාකයතලං මක්ෙයමානං විය

ඝටසහස්යසන පරිළාහං නිබ්බාපයමානං විය ‘‘අයහො සුෙං අයහො සුෙ’’න්ති

වාචං නිච්ඡාරයමානයමව උප්පජ්ජති. යදා දුක්ෙං උප්පජ්ජති, සකලසරීරං

යෙොයභන්තං මද්දන්තං ඵරමානං අභිසන්දයමානං තත්තඵාලං පයවයසන්තං

වියවිලීනතම්බයලොයහනආසිඤ්චන්තංවිය සුක්ෙතිණවනප්පතිම්හිඅරඤ්යඤ

දාරුඋක්කාකලාපං ඛිපමානං විය ‘‘අයහො දුක්ෙං අයහො දුක්ෙ’’න්ති

විප්පලාපයමානයමව උප්පජ්ජති. ඉති සුෙදුක්ෙයවදනානං උප්පත්ති පාකටා

යහොති. 

අදුක්ෙමසුො පන දුද්දීපනා අන්ධකාරාව අවිභූතා. සා සුෙදුක්ොනං අප යම

සාතාසාතප්පටික්යෙපවයසන මජ්ඣත්තාකාරභූතා අදුක්ෙමසුො යවදනාති

නයයතො ණ්හන්තස්සපාකටායහොති.යථාකිං? යථාඅන්තරා පිට්ඨිපාසාණං

ආයරොහිත්වා පලාතස්ස මි ස්ස අනුපථං  ච්ඡන්යතො මි ලුද්දයකො 

පිට්ඨිපාසාණස්ස ඔරභාය පි පරභාය පි පදං දිස්වා මජ්යඣ අපස්සන්යතොපි

‘‘ඉයතො ආරුළ්යහො, ඉයතො ඔරුළ්යහො, මජ්යඣ පිට්ඨිපාසායණ ඉමිනා

පයදයසන යතොභවිස්සතී’’තිනයයතො ජානාති, එවංආරුළ්හට්ඨායනපදංවිය

හි සුෙයවදනාය උප්පත්ති පාකටා යහොති. ඔරුළ්හට්ඨායන පදං විය

දුක්ෙයවදනාය උප්පත්ති පාකටා යහොති. ‘‘ඉයතො ආරුය්හ ඉයතො ඔරුය්හ

මජ්යඣ එවං  යතො’’ති නයයතො  හණං විය සුෙදුක්ොනං අප යම 

සාතාසාතප්පටික්යෙපවයසන මජ්ඣත්තාකාරභූතා අදුක්ෙමසුො යවදනාති

නයයතො  ණ්හන්තස්ස පාකටා යහොති. එවං භ වා පඨමං රූපකම්මට්ඨානං 

කයථත්වාපච්ඡාඅරූපකම්මට්ඨානංයවදනාවයසනනිබ්බත්යතත්වාවදස්යසසි. 
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පටුන 

නයකවලඤ්චඉයධවඑවංදස්යසසි, චූළතණ්හාසඞ්ෙයය, මහාතණ්හාසඞ්ෙයය, 

චූළයවදල්යල, මහායවදල්යල, රට්ඨපාලසුත්යත, මා ණ්ඩියසුත්යත, 

ධාතුවිභඞ්ය , ආයනඤ්ජසප්පායය, දීඝනිකාෙම්හි මහානිදායන, සක්කපඤ්යහ, 

මහාසතිපට්ඨායන, සංයුත්තම්හි චූළනිදානසුත්යත, රුක්යෙොපයම, 

පරිවීමංසනසුත්යත, සකයල යවදනාසංයුත්යතති එවං අයනයකසු සුත්යතසු

පඨමං රූපකම්මට්ඨානං කයථත්වා පච්ඡා අරූපකම්මට්ඨානං යවදනාවයසන 

නිබ්බත්යතත්වා දස්යසසි. යථා ච යතසු, එවං ඉමස්මිම්පි සතිපට්ඨානසුත්යත

පඨමං රූපකම්මට්ඨානං කයථත්වා පච්ඡා අරූපකම්මට්ඨානං යවදනාවයසන

නිබ්බත්යතත්වා දස්යසසි. 

තත්ථ සු ංයවදනන්තිආදීසුඅයංඅපයරොපි පජානනපරියායයො– සු ංයවදනං

යවදොමීති පජානාතීති සුෙයවදනාක්ෙයණ දුක්ොයයවදනාය අභාවයතො සුෙං

යවදනංයවදයමායනො‘‘සුෙංයවදනං යවදයාමී’’තිපජානාති.යතනයාපුබ්යබ

අනුභූතපුබ්බා දුක්ො යවදනා, තස්සා ඉදානි අභාවයතො ඉමිස්සා ච සුොය

යවදනාය ඉයතො පඨමං අභාවයතො යවදනා නාම අනිච්චා අධුවා

විපරිණාමධම්මා, ඉතිහතත්ථසම්පජායනොයහොති. 

වුත්තම්පියචතංභ වතා– 

‘‘යස්මිං අග්ගියවස්සන සමයය සුෙං යවදනං යවයදති, යනව තස්මිං සමයය

දුක්ෙං යවදනං යවයදති, න අදුක්ෙමසුෙං යවදනං යවයදති, සුෙංයයව තස්මිං

සමයය යවදනං යවයදති, යස්මිං අග්ගියවස්සන සමයය දුක්ෙං…යප.… 

අදුක්ෙමසුෙංයවදනංයවයදති, යනවතස්මිංසමයයසුෙංයවදනංයවයදති, න

දුක්ෙංයවදනං යවයදති, අදුක්ෙමසුෙඤ්යඤවතස්මිංසමයයයවදනංයවයදති.

සුොපි යෙො අග්ගියවස්සන යවදනා අනිච්චා සඞ්ෙතා පටිච්චසමුප්පන්නා

ෙයධම්මා වයධම්මා විරා ධම්මා නියරොධධම්මා. දුක්ොපි යෙො…යප.…

අදුක්ෙමසුොපි යෙො අග්ගියවස්සන යවදනා අනිච්චා…යප.… නියරොධධම්මා.

එවං පස්සං අග්ගියවස්සන සුතවා අරියසාවයකො සුොයපි යවදනාය දුක්ොයපි

යවදනාය අදුක්ෙමසුොයපි යවදනාය නිබ්බින්දති, නිබ්බින්දං විරජ්ජති, විරා ා

විමුච්චති, විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං

බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාතී’’ති (ම. නි.

2.205). 

සාමිසං වා සු න්තිආදීසු සාමිසා සු ා නාම පඤ්චකාමගුණාමිසනිස්සිතා ඡ

ය හසිතයසොමනස්සයවදනා. නිරාමිසා සු ා නාම ඡ

යනක්ෙම්මසිතයසොමනස්සයවදනා. සාමිසා දුක් ා නාම ඡ

ය හසිතයදොමනස්සයවදනා. නිරාමිසා දුක් ා නාම ඡ
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යනක්ෙම්මසිතයදොමනස්සයවදනා. සාමිසා අදුක් මසු ා නාම ඡ

ය හසිතඋයපක්ො යවදනා. නිරාමිසා අදුක් මසු ා නාම ඡ

යනක්ෙම්මසිතඋයපක්ො යවදනා. තාසං විභාය ො උපරිපණ්ණාසයක පාළියං

ආ යතොයයව. 

ඉතිඅජ්ඣත්තංවාතිඑවං සුෙයවදනාදිපරිග් හයණනඅත්තයනොවායවදනාසු, 

පරස්ස වා යවදනාසු, කායලන වා අත්තයනො, කායලන වා පරස්ස යවදනාසු

යවදනානුපස්සී විහරති. සමුදෙවෙධම්මානුපස්සී වාති එත්ථ පන

‘‘අවිජ්ජාසමුදයා යවදනාසමුදයයො’’තිආදීහි (පටි. ම. 1.50) පඤ්චහි පඤ්චහි

ආකායරහියවදනානංසමුදයඤ්ච වයඤ්චපස්සන්යතොසමුදයධම්මානුපස්සීවා 

යවදනාසු විහරති, වයධම්මානුපස්සී වා යවදනාසු විහරති, කායලන

සමුදයධම්මානුපස්සී වා, කායලන වයධම්මානුපස්සී වා යවදනාසු විහරතීති

යවදිතබ්යබො.ඉයතොපරංකායානුපස්සනායං වුත්තනයයමව. 

යකවලඤ්හි ඉධයවදනාපරිග් ාහිකාසති දුක්ෙසච්චන්තිඑවංයයොජනංකත්වා

යවදනාපරිග් ාහකස්ස භික්ඛුයනො නියයානමුෙං යවදිතබ්බං. යසසං

තාදිසයමවාති. 

යවදනානුපස්සනානිට්ඨිතා. 

චිත්තානුපස්සනාවණ්ණනා 

114. එවං නවවියධන යවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨානං කයථත්වා ඉදානි 

යසොළසවියධනචිත්තානුපස්සනංකයථතුං කථඤ්ච, භික් යවතිආදිමාහ.තත්ථ 

සරා න්තිඅට්ඨවිධං යලොභසහ තං. වීතරා න්තියලොකියකුසලාබයාකතං.ඉදං

පනයස්මා සම්මසනංනධම්මසයමොධානං, තස්මාඉධඑකපයදපියලොකුත්තරං

න ලබ්භති. යසසානි චත්තාරි අකුසලචිත්තානි යනව පුරිමපදං, න පච්ඡිමපදං

භජන්ති. සයදොසන්ති දුවිධං යදොසසහ තං. වීතයදොසන්ති

යලොකියකුසලාබයාකතං. යසසානි දසාකුසලචිත්තානි යනව පුරිමං පදං, න

පච්ඡිමං පදං භජන්ති. සයමොහන්ති විචිකිච්ඡාසහ තඤ්යචව

උද්ධච්චසහ තඤ්චාතිදුවිධං.යස්මාපනයමොයහොසබ්බාකුසයලසු උප්පජ්ජති, 

තස්මාතානිපිඉධවට්ටන්තියයව.ඉමස්මිංයයවහිදුයක ද්වාදසාකුසලචිත්තානි

පරියාදිණ්ණානීති. වීතයමොහන්ති යලොකියකුසලාබයාකතං. සංඛිත්තන්ති

ථිනමිද්ධානුපතිතං, එතඤ්හි සංකුටිතචිත්තං නාම. වික්ඛිත්තන්ති 

උද්ධච්චසහ තං, එතඤ්හිපසටචිත්තංනාම. 

මහග් තන්ති රූපාරූපාවචරං. අමහග් තන්ති කාමාවචරං. සඋත්තරන්ති 

කාමාවචරං. අනුත්තරන්ති රූපාවචරඤ්ච අරූපාවචරඤ්ච. තත්රාපි සඋත්තරං
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රූපාවචරං, අනුත්තරං අරූපාවචරයමව. සමාහිතන්ති යස්ස අප්පනාසමාධි

උපචාරසමාධි වා අත්ථි. අසමාහිතන්ති උභයසමාධිවිරහිතං. විමුත්තන්ති

තදඞ් වික්ෙම්භනවිමුත්තීහි විමුත්තං. අවිමුත්තන්ති උභයවිමුත්තිවිරහිතං, 

සමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධිනිස්සරණවිමුත්තීනංපනඉධඔකායසොවනත්ථි. 

ඉති අජ්ඣත්තංවාතිඑවංසරා ාදිපරිග් හයණනයස්මිංයස්මිංෙයණයං යං

චිත්තංපවත්තති, තංතංසල්ලක්යෙන්යතොඅත්තයනොවා චිත්යත, පරස්සවා 

චිත්යත, කායලන වා අත්තයනො, කායලන වා පරස්ස චිත්යත චිත්තානුපස්සී

විහරති. සමුදෙවෙධම්මානුපස්සීති එත්ථ පන ‘‘අවිජ්ජාසමුදයා 

විඤ්ඤාණසමුදයයො’’ති (පටි. ම. 1.50) එවං පඤ්චහි පඤ්චහි ආකායරහි 

විඤ්ඤාණස්සසමුදයයොචවයයොචනීහරිතබ්යබො.ඉයතොපරංවුත්තනයයමව. 

යකවලඤ්හි ඉධ චිත්තපරිග් ාහිකා සති දුක්ෙසච්චන්ති එවං යයොජනං කත්වා

චිත්තපරිග් ාහකස්ස භික්ඛුයනො නියයානමුෙං යවදිතබ්බං. යසසං 

තාදිසයමවාති. 

චිත්තානුපස්සනාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ධම්මානුපස්සනානීවරණපබ්බවණ්ණනා 

115. එවං යසොළසවියධන චිත්තානුපස්සනාසතිපට්ඨානං කයථත්වා ඉදානි

පඤ්චවියධන ධම්මානුපස්සනං කයථතුං කථඤ්ච, භික් යවතිආදිමාහ. අපිච

භ වතා කායානුපස්සනාය සුද්ධරූපපරිග් යහො කථියතො, 

යවදනාචිත්තානුපස්සනාහි සුද්ධඅරූපපරිග් යහො. ඉදානි

රූපාරූපමිස්සකපරිග් හං කයථතුං ‘‘කථඤ්ච, භික්ෙයව’’තිආදිමාහ. 

කායානුපස්සනාය වා රූපක්ෙන්ධපරිග් යහොව කථියතො, යවදනානුපස්සනාය

යවදනාක්ෙන්ධපරිග් යහොව, චිත්තානුපස්සනාය

විඤ්ඤාණක්ෙන්ධපරිග් යහොවාති ඉදානි සඤ්ඤාසඞ්ොරක්ෙන්ධපරිග් හම්පි

කයථතුං‘‘කථඤ්ච, භික්ෙයව’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ සන්තන්ති අභිණ්හසමුදාචාරවයසන සංවිජ්ජමානං. අසන්තන්ති

අසමුදාචාරවයසනවාපහීනත්තාවා අවිජ්ජමානං. ෙථාචාතියයනකාරයණන

කාමච්ඡන්දස්සඋප්පායදො යහොති. තඤ්චපජානාතීතිතඤ්චකාරණංපජානාති.

ඉමිනානයයන සබ්බපයදසුඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

තත්ථ සුභනිමිත්යත අයයොනියසොමනසිකායරන කාමච්ඡන්දස්ස උප්පායදො 

යහොති.සුභනිමිත්තංනාමසුභම්පිසුභනිමිත්තං, සුභාරම්මණම්පිසුභනිමිත්තං. 

අයෙොනියසොමනසිකායරො නාම අනුපායමනසිකායරො උප්පථමනසිකායරො 

අනිච්යච නිච්චන්ති වා දුක්යෙ සුෙන්ති වා අනත්තනි අත්තාති වා අසුයභ 
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සුභන්ති වා මනසිකායරො, තං තත්ථ බහුලං පවත්තයයතො කාමච්ඡන්යදො 

උප්පජ්ජති. යතනාහ භ වා – ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, සුභනිමිත්තං, තත්ථ 

අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා 

කාමච්ඡන්දස්ස උප්පාදාය උප්පන්නස්ස වා කාමච්ඡන්දස්ස භියයයොභාවාය 

යවපුල්ලායා’’ති(සං.නි.5.232). 

අසුභනිමිත්යතපනයයොනියසොමනසිකායරනස්සපහානංයහොති. අසුභනිමිත්තං 

නාම අසුභම්පි අසුභාරම්මණම්පි. යෙොනියසොමනසිකායරො නාම

උපායමනසිකායරොපථමනසිකායරොඅනිච්යච අනිච්චන්තිවාදුක්යෙදුක්ෙන්ති

වාඅනත්තනිඅනත්තාතිවාඅසුයභඅසුභන්තිවා මනසිකායරො, තංතත්ථබහුලං

පවත්තයයතො කාමච්ඡන්යදො පහීයති. යතනාහ භ වා – ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, 

අසුභනිමිත්තං, තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, අයමනාහායරො

අනුප්පන්නස්ස වාකාමච්ඡන්දස්සඅනුප්පාදායඋප්පන්නස්සවාකාමච්ඡන්දස්ස

පහානායා’’ති(සං. නි.5.232). 

අපිච ඡ ධම්මා කාමච්ඡන්දස්ස පහානාය සංවත්තන්ති අසුභනිමිත්තස්ස

උග් යහො අසුභභාවනානුයයොය ො ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා යභොජයන

මත්තඤ්ඤුතා කලයාණමිත්තතා සප්පායකථාති. දසවිධඤ්හි අසුභනිමිත්තං

උග් ණ්හන්තස්සාපි කාමච්ඡන්යදො පහීයති, භායවන්තස්සාපි, ඉන්ද්රියයසු

පිහිතද්වාරස්සාපි, චතුන්නං පඤ්චන්නං ආයලොපානං ඔකායස සති උදකං

පිවිත්වායාපනසීලතායයභොජයනමත්තඤ්ඤුයනොපි.යතයනතංවුත්තං– 

‘‘චත්තායරොපඤ්චආයලොයප, අභුත්වාඋදකංපියව; 

අලංඵාසුවිහාරාය, පහිතත්තස්සභික්ඛුයනො’’ති.(යථර ා. 983); 

අසුභකම්මිකතිස්සත්යථරසදියස අසුභභාවනාරයත කලයාණමිත්යත 

යසවන්තස්සාපි කාමච්ඡන්යදො පහීයති, ඨානනිසජ්ජාදීසු

දසඅසුභනිස්සිතසප්පායකථායපි පහීයති. යතන වුත්තං ‘‘ඡ ධම්මා

කාමච්ඡන්දස්සපහානායසංවත්තන්තී’’ති.ඉයමහිපන ඡහිධම්යමහිපහීනස්ස

කාමච්ඡන්දස්සඅරහත්තමග්ය නආයතිංඅනුප්පායදොයහොතීති පජානාති. 

පටිඝනිමිත්යත අයයොනියසොමනසිකායරන පන බයාපාදස්ස උප්පායදො යහොති. 

තත්ථ පටිඝම්පි පටිඝනිමිත්තං, පටිඝාරම්මණම්පි පටිඝනිමිත්තං.

අයයොනියසොමනසිකායරො සබ්බත්ථ එකලක්ෙයණොව. තං තස්මිං නිමිත්යත

බහුලං පවත්තයයතො බයාපායදො උප්පජ්ජති. යතනාහ භ වා – ‘‘අත්ථි, 

භික්ෙයව, පටිඝනිමිත්තං, තත්ථ අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, 
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අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා බයාපාදස්ස උප්පාදාය උප්පන්නස්ස වා

බයාපාදස්සභියයයොභාවාය යවපුල්ලායා’’ති(සං.නි.5.232). 

යමත්තායපනයචයතොවිමුත්තියායයොනියසොමනසිකායරනස්සපහානංයහොති. 

තත්ථ තත්ථ ‘‘යමත්තා’’ති වුත්යත අප්පනාපි උපචායරොපි වට්ටති. 

‘‘යචයතොවිමුත්තී’’තිඅප්පනාව.යයොනියසොමනසිකායරොවුත්තලක්ෙයණොව.තං

තත්ථ බහුලං පවත්තයයතො බයාපායදො පහීයති. යතනාහ භ වා – ‘‘අත්ථි, 

භික්ෙයව, යමත්තා යචයතොවිමුත්ති, තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, 

අයමනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා බයාපාදස්ස අනුප්පාදාය උප්පන්නස්ස වා

බයාපාදස්සපහානායා’’ති(සං.නි. 5.232). 

අපිච ඡ ධම්මා බයාපාදස්ස පහානාය සංවත්තන්ති යමත්තානිමිත්තස්ස

උග් යහො යමත්තාභාවනානුයයොය ො කම්මස්සකතාපච්චයවක්ෙණා

පටිසඞ්ොනබහුතා කලයාණමිත්තතා සප්පායකථාති. 

ඔධිසකඅයනොධිසකදිසාඵරණානඤ්හි අඤ්ඤතරවයසන යමත්තං

උග් ණ්හන්තස්සාපිබයාපායදො පහීයති, ඔධියසොඅයනොධියසොදිසාඵරණවයසන

යමත්තං භායවන්තස්සාපි. ‘‘ත්වං එතස්ස කුද්යධො කිං කරිස්සසි, කිමස්ස

සීලාදීනි නායසතුං සක්ඛිස්සසි, නනු ත්වං අත්තයනො කම්යමන ආ න්ත්වා

අත්තයනො කම්යමයනව  මිස්සසි, පරස්ස කුජ්ඣනං නාම වීතච්චිතඞ් ාර-

තත්තඅයසලාක-ගූථාදීනි  යහත්වා පරං පහරිතුකාමතාසදිසං යහොති. එයසොපි 

තව කුද්යධො කිං කරිස්සති, කිං යත සීලාදීනි විනායසතුං සක්ඛිස්සති, එස

අත්තයනො කම්යමයනව ආ න්ත්වා අත්තයනො කම්යමන  මිස්සති, 

අප්පටිච්ඡිතපයහණකං විය පටිවාතං ඛිත්තරයජොමුට්ඨි විය ච එතස්යසයවස

යකොයධො මත්ථයක පතිස්සතී’’ති එවං අත්තයනො ච පරස්ස ච කම්මස්සකතං

පච්චයවක්ෙයතොපි, උභයකම්මස්සකතං පච්චයවක්ඛිත්වා පටිසඞ්ොයන

ඨිතස්සාපි, අස්සගුත්තත්යථරසදියස යමත්තාභාවනාරයත කලයාණමිත්යත 

යසවන්තස්සාපි බයාපායදො පහීයති. ඨානනිසජ්ජාදීසු

යමත්තානිස්සිතසප්පායකථායපි පහීයති. යතනවුත්තං ‘‘ඡ ධම්මා බයාපාදස්ස

පහානාය සංවත්තන්තී’’ති. ඉයමහි පන ඡහි ධම්යමහි පහීනස්ස බයාපාදස්ස

අනා ාමිමග්ය නආයතිංඅනුප්පායදොයහොතීති පජානාති. 

අරතිආදීසු අයයොනියසොමනසිකායරන ථිනමිද්ධස්ස උප්පායදො යහොති. අරති 

නාමඋක්කණ්ඨිතා. තන්දී නාම කායාලසියතා. විජම්භිතා නාමකායවිනාමනා. 

භත්තසම්මයදො නාම භත්තමුච්ඡා භත්තපරිළායහො. යචතයසො ලීනත්තං නාම

චිත්තස්ස ලීනාකායරො. ඉයමසු අරතිආදීසු අයයොනියසොමනසිකාරං බහුලං

පවත්තයයතොථිනමිද්ධංඋප්පජ්ජති.යතනාහ–‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, අරතිතන්දී

විජම්භිතා භත්තසම්මයදො යචතයසො ලීනත්තං, තත්ථ 
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අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා

ථිනමිද්ධස්ස උප්පාදාය උප්පන්නස්ස වා ථිනමිද්ධස්ස භියයයොභාවාය

යවපුල්ලායා’’ති(සං.නි.5.232). 

ආරම්භධාතුආදීසුපනයයොනියසොමනසිකායරනස්සපහානංයහොති. ආරම්භධාතු 

නාම පඨමාරම්භවීරියං. නික්කමධාතු නාම යකොසජ්ජයතො නික්ෙන්තතාය 

තයතො බලවතරං. පරක්කමධාතු නාමපරංපරංඨානංඅක්කමනයතොතයතොපි 

බලවතරං. ඉමස්මිං තිප්පයභයද වීරියය යයොනියසොමනසිකාරං බහුලං

පවත්තයයතො ථිනමිද්ධං පහීයති. යතනාහ – ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, ආරම්භධාතු

නික්කමධාතු පරක්කමධාතු, තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, 

අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා ථිනමිද්ධස්ස අනුප්පාදාය උප්පන්නස්ස වා

ථිනමිද්ධස්සපහානායා’’ති(සං.නි.5.232). 

අපිච ඡ ධම්මා ථිනමිද්ධස්ස පහානාය සංවත්තන්ති, අතියභොජයන 

නිමිත්තග් ායහො ඉරියාපථසම්පරිවත්තනතා ආයලොකසඤ්ඤාමනසිකායරො

අබ්යභොකාසවායසො කලයාණමිත්තතා සප්පායකථාති.

ආහරහත්ථකතත්රවට්ටකඅලංසාටකකාකමාසකභුත්තවමිතකයභොජනං 

භුඤ්ජිත්වා රත්තිට්ඨායනදිවාට්ඨායනනිසින්නස්සහිසමණධම්මංකයරොයතො 

ථිනමිද්ධංමහාහත්ථීවියඔත්ථරන්තංආ ච්ඡති.චතුපඤ්චආයලොපඔකාසංපන

ඨයපත්වා පානීයං පිවිත්වා යාපනසීලස්ස භික්ඛුයනො තං න යහොතීති එවං

අතියභොජයනනිමිත්තං  ණ්හන්තස්සාපිථිනමිද්ධංපහීයති.යස්මිංඉරියාපයථ

ථිනමිද්ධං ඔක්කමති, තයතො අඤ්ඤං පරිවත්යතන්තස්සාපි, රත්තිං

චන්දායලොකදීපායලොකඋක්කායලොයක දිවා සූරියායලොකං 

මනසිකයරොන්තස්සාපි, අබ්යභොකායසවසන්තස්සාපි, මහාකස්සපත්යථරසදියස 

පහීනථිනමිද්යධ කලයාණමිත්යත යසවන්තස්සාපි ථිනමිද්ධං පහීයති.

ඨානනිසජ්ජාදීසු ධුතඞ් නිස්සිතසප්පායකථායපි පහීයති. යතන වුත්තං ‘‘ඡ

ධම්මා ථිනමිද්ධස්ස පහානාය සංවත්තන්තී’’ති. ඉයමහි පන ඡහි ධම්යමහි 

පහීනස්ස ථිනමිද්ධස්ස අරහත්තමග්ය න ආයතිං අනුප්පායදො යහොතීති

පජානාති. 

යචතයසො අවූපසයම අයයොනියසොමනසිකායරන උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස 

උප්පායදො යහොති. අවූපසයමො නාම අවූපසන්තාකායරො. 

උද්ධච්චකුක්කුච්චයමයවතං අත්ථයතො. තත්ථ අයයොනියසොමනසිකාරං බහුලං

පවත්තයයතො උද්ධච්චකුක්කුච්චං උප්පජ්ජති. යතනාහ ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, 

යචතයසො අවූපසයමො, තත්ථ අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, අයමාහායරො

අනුප්පන්නස්ස වා උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස උප්පාදාය උප්පන්නස්ස වා 

උද්ධච්චකුක්කුච්චස්සභියයයොභාවායයවපුල්ලායා’’ති(සං.නි.5.232). 
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සමාධිසඞ්ොයත පන යචතයසො වූපසයම යයොනියසොමනසිකායරනස්ස පහානං

යහොති. යතනාහ – ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, යචතයසො වූපසයමො, තත්ථ

යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා

උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස අනුප්පාදාය උප්පන්නස්ස වා උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස

පහානායා’’ති(සං.නි.5.232). 

අපිච ඡ ධම්මා උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස පහානාය සංවත්තන්ති බහුස්සුතතා

පරිපුච්ඡකතා විනයය පකතඤ්ඤුතා වුද්ධයසවිතා කලයාණමිත්තතා 

සප්පායකථාති. බාහුසච්යචනපි හි එකං වා ද්යව වා තයයො වා චත්තායරො වා

පඤ්ච වා නිකායය පාළිවයසන ච අත්ථවයසන ච උග් ණ්හන්තස්සාපි

උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීයති. කප්පියාකප්පියපරිපුච්ඡාබහුලස්සාපි, 

විනයපඤ්ඤත්තියං චිණ්ණවසිභාවතාය පකතඤ්ඤුයනොපි, වුද්යධ

මහල්ලකත්යථයර උපසඞ්කමන්තස්සාපි, උපාලිත්යථරසදියස විනයධයර

කලයාණමිත්යතයසවන්තස්සාපි උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීයති. ඨානනිසජ්ජාදීසු

කප්පියාකප්පියනිස්සිතසප්පායකථායපි පහීයති. යතන වුත්තං – ‘‘ඡ ධම්මා

උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස පහානාය සංවත්තන්තී’’ති. ඉයමහි පන ඡහි ධම්යමහි 

පහීයන උද්ධච්චකුක්කුච්යච උද්ධච්චස්ස අරහත්තමග්ය න කුක්කුච්චස්ස 

අනා ාමිමග්ය නආයතිංඅනුප්පායදොයහොතීතිපජානාති. 

විචිකිච්ඡාට්ඨානීයයසු ධම්යමසු අයයොනියසොමනසිකායරන විචිකිච්ඡාය 

උප්පායදො යහොති. විචිකිච්ොට්ඨානීො ධම්මා නාම පුනප්පුනං විචිකිච්ඡාය

කාරණත්තා විචිකිච්ඡාව. තත්ථ අයයොනියසොමනසිකාරං බහුලං පවත්තයයතො

විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති.යතනාහ–‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, විචිකිච්ඡාට්ඨානීයාධම්මා, 

තත්ථ අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, අයමාහායරො අනුප්පන්නාය වා

විචිකිච්ඡාය උප්පාදාය උප්පන්නාය වා විචිකිච්ඡාය භියයයොභාවාය

යවපුල්ලායා’’ති(සං.නි.5.232). 

කුසලාදීසුධම්යමසුයයොනියසොමනසිකායරනපනස්සාපහානංයහොති.යතනාහ

– ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, කුසලාකුසලා ධම්මා සාවජ්ජානවජ්ජා ධම්මා 

යසවිතබ්බායසවිතබ්බා ධම්මා හීනප්පණීතා ධම්මා කණ්හසුක්කසප්පටිභා ා

ධම්මා, තත්ථයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, අයමාහායරොඅනුප්පන්නායවා 

විචිකිච්ඡාය අනුප්පාදාය උප්පන්නාය වා විචිකිච්ඡාය පහානායා’’ති (සං. නි. 

5.232). 

අපිච ඡ ධම්මා විචිකිච්ඡාය පහානාය සංවත්තන්ති බහුස්සුතතා පරිපුච්ඡකතා

විනයය පකතඤ්ඤුතා අධියමොක්ෙබහුලතා කලයාණමිත්තතා සප්පායකථාති. 

බාහුසච්යචනපි හි එකං වා…යප.… පඤ්ච වා නිකායය පාළිවයසන
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අත්ථවයසනච උග් ණ්හන්තස්සාපිවිචිකිච්ඡාපහීයති.තීණිරතනානිආරබ්භ 

පරිපුච්ඡාබහුලස්සාපි, විනයය චිණ්ණවසිභාවස්සාපි, තීසු රතයනසු 

ඔකප්පනියසද්ධාසඞ්ොතඅධියමොක්ෙබහුලස්සාපි, සද්ධාධිමුත්යත

වක්කලිත්යථරසදියස කලයාණමිත්යත යසවන්තස්සාපි විචිකිච්ඡා පහීයති.

ඨානනිසජ්ජාදීසුතිණ්ණංරතනානං ගුණනිස්සිතසප්පායකථායපිපහීයති.යතන

වුත්තං – ‘‘ඡ ධම්මා විචිකිච්ඡාය පහානාය සංවත්තන්තී’’ති. ඉයමහි පන ඡහි

ධම්යමහි පහීනාය විචිකිච්ඡාය යසොතාපත්තිමග්ය න ආයතිං අනුප්පායදො

යහොතීතිපජානාති. 

ඉතිඅජ්ඣත්තංවාතිඑවං පඤ්චනීවරණපරිග් හයණනඅත්තයනොවාධම්යමසු, 

පරස්ස වා ධම්යමසු, කායලන වා අත්තයනො, කායලන වා පරස්ස ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සී විහරති. සමුදයවයා පයනත්ථ සුභනිමිත්ත අසුභනිමිත්තාදීසු

අයයොනියසොමනසිකාරයයොනියසොමනසිකාරවයසන පඤ්චසු නීවරයණසු

වුත්තනයයන නීහරිතබ්බා.ඉයතොපරංවුත්තනයයමව. 

යකවලඤ්හි ඉධනීවරණපරිග් ාහිකාසති දුක්ෙසච්චන්තිඑවංයයොජනංකත්වා

නීවරණපරිග් ාහකස්ස භික්ඛුයනො නියයානමුෙං යවදිතබ්බං. යසසං

තාදිසයමවාති. 

නීවරණපබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ෙන්ධපබ්බවණ්ණනා 

116. එවං පඤ්චනීවරණවයසන ධම්මානුපස්සනං විභජිත්වා ඉදානි

පඤ්චක්ෙන්ධවයසන විභජිතුං පුන චපරන්තිආදිමාහ. තත්ථ පඤ්චසු

උපාදානක් න්යධසූති උපාදානස්ස ෙන්ධා උපාදානක්ෙන්ධා, උපාදානස්ස

පච්චයභූතා ධම්මපුඤ්ජා ධම්මරාසයයොති අත්යථො. අයයමත්ථ සඞ්යෙයපො. 

විත්ථාරයතො පන ෙන්ධකථා විසුද්ධිමග්ය  වුත්තා. ඉති රූපන්ති ‘‘ඉදංරූපං, 

එත්තකං රූපං, න ඉයතො පරං රූපං අත්ථී’’ති සභාවයතො රූපං පජානාති. 

යවදනාදීසුපිඑයසවනයයො.අයයමත්ථසඞ්යෙයපො. විත්ථායරනපනරූපාදීනි 

විසුද්ධිමග්ය  ෙන්ධකථායයමව වුත්තානි. ඉති රූපස්ස සමුදයෙොති එවං

අවිජ්ජාසමුදයාදිවයසන පඤ්චහාකායරහි රූපස්ස සමුදයයො. ඉති රූපස්ස

අත්ථඞ් යමොති එවං අවිජ්ජානියරොධාදිවයසන පඤ්චහාකායරහි රූපස්ස

අත්ථඞ් යමො, යවදනාදීසුපි එයසව නයයො. අයයමත්ථ සඞ්යෙයපො. විත්ථායරො

පන විසුද්ධිමග්ය  උදයබ්බයඤාණකථායංවුත්යතො. 

ඉති අජ්ඣත්තං වාති එවං පඤ්චක්ෙන්ධපරිග් හයණන අත්තයනො වා

ධම්යමසු, පරස්ස වා ධම්යමසු, කායලන වා අත්තයනො, කායලන වා පරස්ස
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පටුන 

ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති. සමුදයවයා පයනත්ථ ‘‘අවිජ්ජාසමුදයා

රූපසමුදයයො’’තිආදීනං (පටි. ම. 1.50) පඤ්චසු ෙන්යධසු වුත්තානං 

පඤ්ඤාසායලක්ෙණානංවයසනනීහරිතබ්බා.ඉයතොපරංවුත්තනයයමව. 

යකවලඤ්හි ඉධෙන්ධපරිග් ාහිකා සති දුක්ෙසච්චන්ති එවං යයොජනං කත්වා

ෙන්ධපරිග් ාහකස්ස භික්ඛුයනො නියයානමුෙං යවදිතබ්බං. යසසං 

තාදිසයමවාති. 

ෙන්ධපබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආයතනපබ්බවණ්ණනා 

117. එවං පඤ්චක්ෙන්ධවයසන ධම්මානුපස්සනං විභජිත්වා ඉදානි

ආයතනවයසන විභජිතුං පුන චපරන්තිආදිමාහ. තත්ථ ෙසු

අජ්ඣත්තිකබාහියරසු ආෙතයනසූති චක්ඛු යසොතං ඝානං ජිව්හා කායයො

මයනොති ඉයමසු ඡසු අජ්ඣත්තියකසු රූපං සද්යදො  න්යධො රයසො

යඵොට්ඨබ්යබොධම්මාතිඉයමසුඡසු බාහියරසු. චක්ඛුංචපජානාතීති චක්ඛුපසාදං

යාථාවසරසලක්ෙණවයසන පජානාති. රූයප ච පජානාතීති බහිද්ධා

චතුසමුට්ඨානිකරූපඤ්චයාථාවසරසලක්ෙණවයසනපජානාති. ෙඤ්ච තදුභෙං

පටිච්ච උප්පජ්ජති සංයෙොජනන්ති යඤ්ච තං චක්ඛුං යචව රූයප චාති උභයං

පටිච්ච කාමරා සංයයොජනං පටිඝ-මාන-දිට්ඨි-විචිකිච්ඡා-සීලබ්බතපරාමාස-

භවරා -ඉස්සා-මච්ඡරියාවිජ්ජාසංයයොජනන්ති දසවිධං සංයයොජනං උප්පජ්ජති, 

තඤ්චයාථාවසරසලක්ෙණවයසනපජානාති. 

කථං පයනතං උප්පජ්ජතීති? චක්ඛුද්වායර තාව ආපාථ තං ඉට්ඨාරම්මණං

කාමස්සාදවයසනඅස්සාදයයතොඅභිනන්දයතොකාමරා සංයයොජනං උප්පජ්ජති.

අනිට්ඨාරම්මයණකුජ්ඣයතොපටිඝසංයයොජනංඋප්පජ්ජති. ‘‘ඨයපත්වාමංන 

යකොචිඅඤ්යඤොඑතංආරම්මණංවිභායවතුංසමත්යථො අත්ථී’’තිමඤ්ඤයතො

මානසංයයොජනං උප්පජ්ජති.‘‘එතංරූපාරම්මණංනිච්චංධුව’’න්ති ණ්හයතො

දිට්ඨිසංයයොජනං උප්පජ්ජති. ‘‘එතංරූපාරම්මණංසත්යතොනුයෙො, සත්තස්ස

නුයෙො’’තිවිචිකිච්ඡයතො විචිකිච්ඡාසංයයොජනංඋප්පජ්ජති.‘‘සම්පත්තිභයවවත

යනො ඉදං සුලභං ජාත’’න්ති භවං පත්යථන්තස්ස භවරා සංයයොජනං

උප්පජ්ජති. ‘‘ආයතිම්පි එවරූපං සීලබ්බතං සමාදියිත්වා සක්කා ලද්ධු’’න්ති

සීලබ්බතං සමාදියන්තස්ස සීලබ්බතපරාමාසසංයයොජනං උප්පජ්ජති. ‘‘අයහො

වතඑතංරූපාරම්මණංඅඤ්යඤනලයභයය’’න්තිඋසූයයතො ඉස්සාසංයයොජනං

උප්පජ්ජති. අත්තනා ලද්ධං රූපාරම්මණං අඤ්ඤස්ස මච්ඡරායයතො 

මච්ඡරියසංයයොජනං උප්පජ්ජති. සබ්යබයහව සහජාතඅඤ්ඤාණවයසන

අවිජ්ජාසංයයොජනං උප්පජ්ජති. 
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ෙථාචඅනුප්පන්නස්සාතියයනකාරයණන අසමුදාචාරවයසනඅනුප්පන්නස්ස

තස්සදසවිධස්සාපිසංයයොජනස්සඋප්පායදොයහොති, තඤ්ච කාරණංපජානාති. 

ෙථාචඋප්පන්නස්සාතිඅප්පහීනට්යඨනපන සමුදාචාරවයසනවාඋප්පන්නස්ස

තස්ස දසවිධස්සාපි සංයයොජනස්ස යයන කාරයණන පහානං යහොති, තඤ්ච

කාරණං පජානාති. ෙථා ච පහීනස්සාති තදඞ් වික්ෙම්භනප්පහානවයසන 

පහීනස්සාපි තස්ස දසවිධස්ස සංයයොජනස්ස යයන කාරයණන ආයතිං

අනුප්පායදො යහොති, තඤ්ච පජානාති. යකන කාරයණන පනස්ස ආයතිං

අනුප්පායදො යහොති? දිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බතපරාමාසඉස්සාමච්ඡරියයභදස්ස

තාව පඤ්චවිධස්ස සංයයොජනස්ස යසොතාපත්තිමග්ය න ආයතිං අනුප්පායදො 

යහොති. කාමරා පටිඝසංයයොජනද්වයස්ස ඔළාරිකස්ස සකදා ාමිමග්ය න, 

අණුසහ තස්ස අනා ාමිමග්ය න, මානභවරා ාවිජ්ජාසංයයොජනත්තයස්ස

අරහත්තමග්ය නආයතිංඅනුප්පායදො යහොති. 

යසොතඤ්ච පජානාති සද්යද චා තිආදීසුපි එයසව නයයො. අපියචත්ථ

ආයතනකථා විත්ථාරයතො විසුද්ධිමග්ය  ආයතනනිද්යදයස වුත්තනයයයනව

යවදිතබ්බා. 

ඉති අජ්ඣත්තං වාති එවං අජ්ඣත්තිකායතනපරිග් හයණන අත්තයනො වා

ධම්යමසු, බාහිරායතනපරිග් හයණන පරස්ස වා ධම්යමසු, කායලන වා

අත්තයනො, කායලන වා පරස්ස ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති. සමුදයවයා

පයනත්ථ ‘‘අවිජ්ජාසමුදයා චක්ඛුසමුදයයො’’ති රූපායතනස්ස රූපක්ෙන්යධ, 

අරූපායතයනසු මනායතනස්ස විඤ්ඤාණක්ෙන්යධ, ධම්මායතනස්ස

යසසක්ෙන්යධසු වුත්තනයයනනීහරිතබ්බා.යලොකුත්තරධම්මාන යහතබ්බා.

ඉයතොපරංවුත්තනයයමව. 

යකවලඤ්හිඉධආයතනපරිග් ාහිකාසතිදුක්ෙසච්චන්තිඑවංයයොජනං කත්වා

ආයතනපරිග් ාහකස්ස භික්ඛුයනො නියයානමුෙං යවදිතබ්බං. යසසං 

තාදිසයමවාති. 

ආයතනපබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යබොජ්ඣඞ් පබ්බවණ්ණනා 

118. එවංඡඅජ්ඣත්තිකබාහිරායතනවයසනධම්මානුපස්සනං විභජිත්වාඉදානි

යබොජ්ඣඞ් වයසනවිභජිතුං පුනචපරන්ති ආදිමාහ.තත්ථ යබොජ්ඣඞ්ය සූති

බුජ්ඣනකසත්තස්ස අඞ්ය සු. සන්තන්ති පටිලාභවයසන සංවිජ්ජමානං. 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ් න්ති සතිසඞ්ොතං සම්යබොජ්ඣඞ් ං. එත්ථ හි සම්බුජ්ඣති

ආරද්ධවිපස්සකයතො පට්ඨාය යයො ාවචයරොති සම්යබොධි, යාය වා යසො
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සතිආදිකාය සත්තධම්මසාමග්ගියා සම්බුජ්ඣති කියලසනිද්දායතො උට්ඨාති, 

සච්චානි වා පටිවිජ්ඣති, සා ධම්මසාමග්ගී සම්යබොධි. තස්ස සම්යබොධිස්ස, 

තස්සා වා සම්යබොධියා අඞ් න්ති සම්යබොජ්ඣඞ් ං. යතන වුත්තං 

‘‘සතිසඞ්ොතං සම්යබොජ්ඣඞ් ’’න්ති. යසසසම්යබොජ්ඣඞ්ය සුපි ඉමිනාව

නයයනවචනත්යථො යවදිතබ්යබො. 

අසන්තන්ති අප්පටිලාභවයසන අවිජ්ජමානං. ෙථා ච අනුප්පන්නස්සාතිආදීසු

පන සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස තාව – ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානීයා ධම්මා, තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, 

අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, 

උප්පන්නස්සවා සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභියයයොභාවායයවපුල්ලායභාවනාය

පාරිපූරියාසංවත්තතී’’ති (සං.නි.5.183) එවංඋප්පායදොයහොති. තත්ථසතියයව 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානීයා ධම්මා. යයොනියසොමනසිකායරො

වුත්තලක්ෙයණොයයව, තං තත්ථ බහුලං පවත්තයයතො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො

උප්පජ්ජති. 

අපිච චත්තායරො ධම්මා සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය සංවත්තන්ති

සතිසම්පජඤ්ඤං මුට්ඨස්සතිපුග් ලපරිවජ්ජනතා 

උපට්ඨිතස්සතිපුග් ලයසවනතා තදධිමුත්තතාති. අභික්කන්තාදීසු හි සත්තසු

ඨායනසු සතිසම්පජඤ්යඤන භත්තනික්ඛිත්තකාකසදියස මුට්ඨස්සතිපුග් යල

පරිවජ්ජයනන තිස්සදත්තත්යථරඅභයත්යථරසදියස උපට්ඨිතස්සතිපුග් යල

යසවයනන ඨානනිසජ්ජාදීසු සතිසමුට්ඨාපනත්ථං

නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තතායචසතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොඋප්පජ්ජති. එවංචතූහි

කාරයණහි උප්පන්නස්ස පනස්ස අරහත්තමග්ය න භාවනාපාරිපූරී යහොතීති 

පජානාති. 

ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස පන – ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, කුසලාකුසලා

ධම්මා…යප.… කණ්හසුක්කසප්පටිභා ා ධම්මා, තත්ථ 

යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා

ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා

ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා

සංවත්තතී’’ති(සං.නි.5.232) එවංඋප්පායදොයහොති. 

අපිච සත්ත ධම්මා ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය සංවත්තන්ති

පරිපුච්ඡකතා වත්ථුවිසදකිරියා ඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනා 

දුප්පඤ්ඤපුග් ලපරිවජ්ජනා පඤ්ඤවන්තපුග් ලයසවනා

 ම්භීරඤාණචරියපච්චයවක්ෙණා තදධිමුත්තතාති. තත්ථ පරිපුච්ෙකතාති 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 

263 

පටුන 

ෙන්ධධාතුආයතනඉන්ද්රියබලයබොජ්ඣඞ් මග් ඞ් ඣානඞ් සමථවිපස්සනානං 

අත්ථසන්නිස්සිතපරිපුච්ඡාබහුලතා. 

වත්ථුවිසදකිරිොති අජ්ඣත්තිකබාහිරානංවත්ථූනංවිසදභාවකරණං.යදාහිස්ස

යකසනෙයලොමා අතිදීඝා යහොන්ති, සරීරං වා උස්සන්නයදොසඤ්යචව

යසදමලමක්ඛිතඤ්ච, තදා අජ්ඣත්තිකං වත්ථුඅවිසදංයහොතිඅපරිසුද්ධං. යදා

පනචීවරංජිණ්ණං කිලිට්ඨංදුග් න්ධංයහොති, යසනාසනංවාඋක්ලාපං, තදා

බාහිරං වත්ථු අවිසදං යහොති අපරිසුද්ධං. තස්මා යකසාදිච්යඡදාපයනන

උද්ධංවියරචනඅයධොවියරචනාදීහි සරීරසල්ලහුකභාවකරයණන 

උච්ඡාදනන්හාපයනනචඅජ්ඣත්තිකංවත්ථු විසදංකාතබ්බං. 

සූචිකම්මයධොවනරජනපරිභණ්ඩකරණාදීහි බාහිරං වත්ථු විසදං කාතබ්බං. 

එතස්මිඤ්හි අජ්ඣත්තිකබාහියර වත්ථුස්මිං අවිසයද උප්පන්යනසු

චිත්තයචතසියකසු ඤාණම්පි අපරිසුද්ධං යහොති, අපරිසුද්ධානි

දීපකපල්ලකවට්ටියතලානි නිස්සාය උප්පන්නදීපසිොය ඔභායසො විය. විසයද

පනඅජ්ඣත්තිකබාහියර වත්ථුම්හිඋප්පන්යනසු චිත්තයචතසියකසුඤාණම්පි

විසදං යහොති, පරිසුද්ධානි දීපකපල්ලකවට්ටියතලානි නිස්සාය

උප්පන්නදීපසිොය ඔභායසො විය. යතන වුත්තං – ‘‘වත්ථුවිසදකිරියා 

ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සඋප්පාදායසංවත්තතී’’ති. 

ඉන්ද්රිෙසමත්තපටිපාදනා නාම සද්ධාදීනං ඉන්ද්රියානං සමභාවකරණං. සයච

හිස්ස සද්ධින්ද්රියං බලවං යහොති, ඉතරානි මන්දානි. තයතො වීරියින්ද්රියං

පග් හකිච්චං, සතින්ද්රියං උපට්ඨානකිච්චං, සමාධින්ද්රියං අවික්යෙපකිච්චං, 

පඤ්ඤින්ද්රියං දස්සනකිච්චං කාතුං න සක්යකොති. තස්මා තං

ධම්මසභාවපච්චයවක්ෙයණනවායථාවාමනසිකයරොයතොබලවංජාතං, තථා 

අමනසිකායරන හායපතබ්බං. වක්කලිත්යථරස්ස වත්ථු යචත්ථ නිදස්සනං.

සයචපන වීරියින්ද්රියංබලවංයහොති, අථයනවසද්ධින්ද්රියංඅධියමොක්ෙකිච්චං

කාතුං සක්යකොති, නඉතරානිඉතරකිච්චයභදං.තස්මාතංපස්සද්ධාදිභාවනාය

හායපතබ්බං. තත්රාපි යසොණත්යථරස්ස වත්ථු දස්යසතබ්බං. එවං යසයසසුපි

එකස්සබලවභායවසති ඉතයරසංඅත්තයනොකිච්යචසුඅසමත්ථතායවදිතබ්බා. 

වියසසයතො පයනත්ථ සද්ධාපඤ්ඤානං සමාධිවීරියානං ච සමතං පසංසන්ති. 

බලවසද්යධො හි මන්දපඤ්යඤො මුධාපසන්යනො යහොති, අවත්ථුස්මිං පසීදති.

බලවපඤ්යඤො මන්දසද්යධො යකරාටිකපක්ෙං භජති. යභසජ්ජසමුට්ඨියතො විය

යරොය ො අයතකිච්යඡො යහොති. චිත්තුප්පාදමත්යතයනව කුසලං යහොතීති

අතිධාවිත්වා දානාදීනි අකයරොන්යතො නිරයය උප්පජ්ජති. උභින්නං සමතාය

වත්ථුස්මිංයයව පසීදති. බලවසමාධිං පන මන්දවීරියං සමාධිස්ස
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යකොසජ්ජපක්ෙත්තා යකොසජ්ජං අධිභවති. බලවවීරියං මන්දසමාධිං වීරියස්ස

උද්ධච්චපක්ෙත්තා උද්ධච්චං අධිභවති. සමාධි පන වීරියයන සංයයොජියතො

යකොසජ්යජපතිතුංනලභති. වීරියංසමාධිනාසංයයොජිතංඋද්ධච්යචපතිතුංන

ලභති.තස්මාතදුභයංසමංකාතබ්බං. උභයසමතායහිඅප්පනායහොති. 

අපිච සමාධිකම්මිකස්ස බලවතීපි සද්ධා වට්ටති. එවං සද්දහන්යතො 

ඔකප්යපන්යතො අප්පනං පාපුණිස්සති. සමාධිපඤ්ඤාසු පනසමාධිකම්මිකස්ස

එකග් තා බලවතී වට්ටති, එවඤ්හි යසො අප්පනං පාපුණාති.

විපස්සනාකම්මිකස්ස පඤ්ඤා බලවතී වට්ටති, එවඤ්හි යසො

ලක්ෙණප්පටියවධං පාපුණාති. උභින්නං පන සමතායපි අප්පනා යහොතියයව.

සති පන සබ්බත්ථ බලවතී වට්ටති. සති හි චිත්තං උද්ධච්චපක්ඛිකානං 

සද්ධාවීරියපඤ්ඤානං වයසන උද්ධච්චපාතයතො, යකොසජ්ජපක්ඛියකන ච

සමාධිනා යකොසජ්ජපාතයතො රක්ෙති. තස්මා සා යලොණධූපනං විය

සබ්බබයඤ්ජයනසු සබ්බකම්මිකඅමච්යචො විය ච සබ්බරාජකිච්යචසු සබ්බත්ථ

ඉච්ඡිතබ්බා.යතනාහ–‘‘සතිචපනසබ්බත්ථිකා වුත්තාභ වතා.කිංකාරණා? 

චිත්තඤ්හි සති පටිසරණං, ආරක්ෙපච්චුපට්ඨානා ච සති, න ච විනා සතියා

චිත්තස්සපග් හනිග් යහොයහොතී’’ති. 

දුප්පඤ්ඤපුග් ලපරිවජ්ජනා නාම ෙන්ධාදියභයද අයනො ාළ්හපඤ්ඤානං

දුම්යමධපුග් ලානං ආරකාව පරිවජ්ජනං. පඤ්ඤවන්තපුග් ලයසවනා නාම

සමපඤ්ඤාසලක්ෙණපරිග් ාහිකාය උදයබ්බයපඤ්ඤාය

සමන්නා තපුග් ලයසවනා.  ම්භීරඤාණචරිෙපච්චයවක් ණා නාම

 ම්භීයරසු ෙන්ධාදීසු පවත්තාය  ම්භීරපඤ්ඤාය පයභදපච්චයවක්ෙණා. 

තදධිමුත්තතා නාම ඨානනිසජ්ජාදීසුධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් සමුට්ඨාපනත්ථං

නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තතා. එවං උප්පන්නස්ස පනස්ස අරහත්තමග්ය න

භාවනාපාරිපූරීයහොතීතිපජානාති. 

වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස – ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, ආරබ්භධාතු නික්කමධාතු

පරක්කමධාතු, තත්ථ යයොනියසො මනසිකාරබහුලීකායරො, අයමාහායරො

අනුප්පන්නස්ස වා වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා

වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා

සංවත්තතී’’ති(සං.නි.5.232) එවං උප්පායදොයහොති. 

අපිච එකාදස ධම්මා වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය සංවත්තන්ති 

අපායභයපච්චයවක්ෙණතා ආනිසංසදස්සාවිතා  මනවීථිපච්චයවක්ෙණතා

පිණ්ඩපාතාපචායනතා දායජ්ජමහත්තපච්චයවක්ෙණතා

සත්ථුමහත්තපච්චයවක්ෙණතා ජාතිමහත්තපච්චයවක්ෙණතා 
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සබ්රහ්මචාරිමහත්තපච්චයවක්ෙණතා කුසීතපුග් ලපරිවජ්ජනතා 

ආරද්ධවීරියපුග් ලයසවනතාතදධිමුත්තතාති. 

තත්ථ නිරයයසු පඤ්චවිධබන්ධනකම්මකාරණයතො පට්ඨාය මහාදුක්ෙං 

අනුභවනකායලපි, තිරච්ඡානයයොනියං ජාලක්ඛිපකුමීනාදීහි  හිතකායලපි, 

පාජනකණ්ටකාදිප්පහාරතුන්නස්ස පන සකටවාහනාදිකායලපි, යපත්තිවිසයය

අයනකානිපි වස්සසහස්සානිඑකංබුද්ධන්තරම්පිඛුප්පිපාසාහිආතුරිතකායලපි, 

කාලකඤ්ජිකඅසුයරසු සට්ඨිහත්ථඅසීතිහත්ථප්පමායණන

අට්ඨිචම්මමත්යතයනව අත්තභායවන වාතාතපාදිදුක්ොනුභවනකායලපි න

සක්කා වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ං උප්පායදතුං. අයයමව යත භික්ඛු කායලො

වීරියකරණායාති එවං අපායභයං පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි 

වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොඋප්පජ්ජති. 

‘‘න සක්කා කුසීයතන නවයලොකුත්තරධම්මං ලද්ධුං, ආරද්ධවීරියයයනව 

සක්කා අයමානිසංයසො වීරියස්සා’’ති එවං ආනිසංසදස්සාවියනොපි උප්පජ්ජති. 

‘‘සබ්බබුද්ධපච්යචකබුද්ධමහාසාවයකහියත තමග්ය ො න්තබ්යබො, යසොච

න සක්කා කුසීයතන  න්තු’’න්ති එවං  මනවීථිං පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි

උප්පජ්ජති. ‘‘යය තං පිණ්ඩපාතාදීහි උපට්ඨහන්ති, ඉයම යත මනුස්සා යනව

ඤාතකා, න දාසකම්මකරා, නාපි ‘තං නිස්සාය ජීවිස්සාමා’ති යත පණීතානි

පිණ්ඩපාතාදීනි යදන්ති, අථ යෙො අත්තයනො කාරානං මහප්ඵලතං

පච්චාසීසමානා යදන්ති, සත්ථාරාපි ‘අයං ඉයම පච්චයය පරිභුඤ්ජිත්වා 

කායදළ්හීබහුයලො සුෙං විහරිස්සතී’ති න එවං සම්පස්සතා තුය්හං පච්චයා

අනුඤ්ඤාතා, අථ යෙො ‘අයං ඉයම පරිභුඤ්ජමායනො සමණධම්මං කත්වා

වට්ටදුක්ෙයතොමුච්චිස්සතී’තියත පච්චයාඅනුඤ්ඤාතා, යසොදානිත්වංකුසීයතො

විහරන්යතො න තං පිණ්ඩං අපචායිස්සසි, ආරද්ධවීරියස්යසව හි

පිණ්ඩපාතාපචායනං නාම යහොතී’’ති එවං පිණ්ඩපාතාපචායනං 

පච්චයවක්ෙන්තස්සාපිඋප්පජ්ජතිමහාමිත්තත්යථරස්ස විය. 

යථයරො කිර කස්සකයලයණ නාම පටිවසති. තස්ස ච ය ොචර ායම එකා

මහාඋපාසිකා යථරං පුත්තං කත්වා පටිජග් ති. සා එකදිවසං අරඤ්ඤං

 ච්ඡන්තීධීතරංආහ – ‘‘අම්ම අසුකස්මිංඨායනපුරාණතණ්ඩුලා, අසුකස්මිං

ඛීරං, අසුකස්මිං සප්පි, අසුකස්මිං ඵාණිතං, තව භාතිකස්ස අයයමිත්තස්ස

ආ තකායල භත්තං පචිත්වා ඛීරසප්පිඵාණියතහි සද්ධිං යදහි, ත්වං ච 

භුඤ්යජයයාසි, අහං පන හියයයො පක්කං පාරිවාසිකභත්තං කඤ්ජියකන 

භුත්තාම්හී’’ති. දිවා කිං භුඤ්ජිස්සසි අම්මාති? සාකපණ්ණං පක්ඛිපිත්වා 

කණතණ්ඩුයලහිඅම්බිලයාගුංපචිත්වාඨයපහිඅම්මාති. 
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පටුන 

යථයරොචීවරංපාරුපිත්වාපත්තංනීහරන්යතොවතංසද්දංසුත්වා අත්තානංඔවදි

– ‘‘මහාඋපාසිකා කිර කඤ්ජියයන පාරිවාසිකභත්තං භුඤ්ජි, දිවාපි 

කණපණ්ණම්බිලයාගුං භුඤ්ජිස්සති, තුය්හං අත්ථාය පන පුරාණතණ්ඩුලාදීනි 

ආචික්ෙති, තංනිස්සායයෙොපයනසා යනවයෙත්තංනවත්ථුංනභත්තංන

වත්ථං පච්චාසීසති, තිස්යසො පන සම්පත්තියයො පත්ථයමානා යදති, ත්වං

එතිස්සා තා සම්පත්තියයො දාතුං සක්ඛිස්සසි න සක්ඛිස්සසීති, අයං යෙො පන

පිණ්ඩපායතොතයා සරාය නසයදොයසනසයමොයහනනසක්කා ණ්හිතුන්ති

පත්තං ථවිකාය පක්ඛිපිත්වා  ණ්ඨිකං මුඤ්චිත්වා නිවත්තිත්වා

කස්සකයලණයමව  න්ත්වා පත්තං යහට්ඨාමඤ්යච චීවරං චීවරවංයස

ඨයපත්වා අරහත්තං අපාපුණිත්වා න නික්ෙමිස්සාමී’’ති වීරියං අධිට්ඨහිත්වා

නිසීදි. දීඝරත්තං අප්පමත්යතො හුත්වා නිවුත්ථභික්ඛු විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

පුයරභත්තයමව අරහත්තං පත්වා විකසිතං විය පදුමං මහාඛීණාසයවො සිතං 

කයරොන්යතොවනික්ෙමි.යලණද්වායරරුක්ෙම්හිඅධිවත්ථායදවතා– 

‘‘නයමොයතපුරිසාජඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 

යස්සයතආසවාඛීණා, දක්ඛියණයයයොසිමාරිසා’’ති.– 

එවං උදානං උදායනත්වා ‘‘භන්යත, පිණ්ඩාය පවිට්ඨානං තුම්හාදිසානං

අරහන්තානංභික්ෙංදත්වාමහල්ලකිත්ථියයොදුක්ො මුච්චිස්සන්තී’’තිආහ. 

යථයරො උට්ඨහිත්වා ද්වාරං විවරිත්වා කාලං ඔයලොයකන්යතො පායතොයයවාති

ඤත්වා පත්තචීවරමාදාය ාමං පාවිසි. දාරිකාපි භත්තං සම්පායදත්වා ‘‘ඉදානි

යමභාතාආ මිස්සති, ඉදානි ආ මිස්සතී’’තිද්වාරංඔයලොකයමානානිසීදි.සා

යථයර ඝරද්වාරං සම්පත්යත පත්තං  යහත්වා සප්පිඵාණිතයයොජිතස්ස

ඛීරපිණ්ඩපාතස්ස පූයරත්වා හත්යථ ඨයපසි. යථයරො ‘‘සුෙං යහොතූ’’ති

අනුයමොදනංකත්වාපක්කාමි.සාපිතංඔයලොකයමානාව අට්ඨාසි.යථරස්සහි

තදා අතිවියපරිසුද්යධොඡවිවණ්යණොඅයහොසි, විප්පසන්නානිඉන්ද්රියානි, මුෙං

බන්ධනා පමුත්තතාලපක්කං විය අතිවිය වියරොචිත්ථ. මහාඋපාසිකා අරඤ්ඤා

ආ න්ත්වා‘‘කිංඅම්ම, භාතියකොයතආ යතො’’ති පුච්ඡි.සාසබ්බංතංපවත්තිං

ආයරොයචසි. සා උපාසිකා ‘‘අජ්ජ යම පුත්තස්ස පබ්බජිතකිච්චං මත්ථකං

පත්ත’’න්ති ඤත්වා ‘‘අභිරමති යත අම්ම භාතා බුද්ධසාසයන න

උක්කණ්ඨතී’’තිආහ. 

‘‘මහන්තං යෙො පයනතං සත්ථු දායජ්ජං, යදිදං සත්තඅරියධනං නාම, තං න

සක්කා කුසීයතන  යහතුං. යථා හි විප්පටිපන්නං පුත්තං මාතාපිතයරො ‘අයං

අම්හාකං අපුත්යතො’තිපරිබාහිරංකයරොන්ති, යසොයතසංඅච්චයයනදායජ්ජංන

ලභති, එවං කුසීයතොපි ඉදං අරියධනදායජ්ජං න ලභති, ආරද්ධවීරියයොව
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ලභතී’’තිදායජ්ජමහත්තතං පච්චයවක්ෙයතොපිඋප්පජ්ජති.‘‘මහායෙොපනයත

සත්ථා, සත්ථුයනො හි මාතුකුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිග් හණකායලපි

අභිනික්ෙමයනපි අභිසම්යබොධියම්පි 

ධම්මචක්කප්පවත්තනයමකපාටිහාරියයදයවොයරොහණ-

ආයුසඞ්ොරයවොස්සජ්ජයනසුපි පරිනිබ්බානකායලපි දසසහස්සියලොකධාතු

කම්පිත්ථ, යුත්තංනුයතඑවරූපස්සසත්ථුයනො සාසයන‘පබ්බජිත්වාකුසීයතන

භවිතු’’’න්තිඑවංසත්ථුමහත්තංපච්චයවක්ෙයතොපි උප්පජ්ජති. 

ජාතියාපි – ‘‘ත්වං ඉදානි න ලාමකජාතියකො, අසම්භින්නාය 

මහාසම්මතපයවණියා ආ යතො, උක්කාකරාජවංයස ජායතොසි, 

සුද්යධොධනමහාරාජස්සමහාමායායදවියා චනත්තා, රාහුලභද්දස්සකනිට්යඨො, 

තයානාමඑවරූයපනජිනපුත්යතනහුත්වානයුත්තං කුසීයතනවිහරිතු’’න්ති

එවං ජාතිමහත්තං පච්චයවක්ෙයතොපි උප්පජ්ජති. ‘‘සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා

යචව අසීති ච මහාසාවකා වීරියයයනව යලොකුත්තරධම්මං පටිවිජ්ඣිංසු, ත්වං

එයතසං සබ්රහ්මචාරීනං මග් ං පටිපජ්ජිස්සසි න පටිපජ්ජිස්සසී’’ති එවං

සබ්රහ්මචාරිමහත්තං පච්චයවක්ෙයතොපි උප්පජ්ජති. කුච්ඡිං පූයරත්වා

ඨිතඅජ රසදියස විස්සට්ඨකායිකයචතසිකවීරියය කුසීතපුග් යල

පරිවජ්ජන්තස්සාපි, ආරද්ධවීරියය පහිතත්යත පුග් යල යසවන්තස්සාපි, 

ඨානනිසජ්ජාදීසුවීරියුප්පාදනත්ථං නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තස්සාපිඋප්පජ්ජති.

එවංඋප්පන්නස්ස පනස්සඅරහත්තමග්ය නභාවනාපාරිපූරීයහොතීතිපජානාති. 

පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස – ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානීයා

ධම්මා, තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස

වාපීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්සවාපීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස

භියයයොභාවායයවපුල්ලායභාවනාය පාරිපූරියාසංවත්තතී’’ති(සං.නි.5.232) 

එවං උප්පායදො යහොති. තත්ථ පීතියයව පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානීයා ධම්මා

නාම, තස්සඋප්පාදකමනසිකායරොයයොනියසොමනසිකායරො නාම. 

අපිච එකාදස ධම්මා පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය සංවත්තන්ති

බුද්ධානුස්සති ධම්මසඞ්ඝසීලචා යදවතානුස්සති උපසමානුස්සති 

ලූෙපුග් ලපරිවජ්ජනතා සිනිද්ධපුග් ලයසවනතා

පසාදනීයසුත්තන්තපච්චයවක්ෙණතා තදධිමුත්තතාති. 

බුද්ධගුයණ අනුස්සරන්තස්සාපි හි යාව උපචාරා සකලසරීරං ඵරමායනො 

පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො උප්පජ්ජති. ධම්මසඞ්ඝගුයණ අනුස්සරන්තස්සාපි, 

දීඝරත්තං අෙණ්ඩං කත්වා රක්ඛිතං චතුපාරිසුද්ධිසීලං පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි, 

ගිහියනො දසසීලපඤ්චසීලං පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි, දුබ්භික්ෙභයාදීසු පණීතං
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යභොජනං සබ්රහ්මචාරීනං දත්වා ‘‘එවං නාම අදම්හා’’ති චා ං

පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි, ගිහියනොපි එවරූයප කායල සීලවන්තානං දින්නදානං

පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි, යයහිගුයණහි සමන්නා තායදවතායදවත්තංපත්තා, 

තථාරූපානංගුණානංඅත්තනිඅත්ථිතං පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි, ‘‘සමාපත්තියා

වික්ෙම්භිතා කියලසා සට්ඨිපි, සත්තතිපි වස්සානි න සමුදාචරන්තී’’ති

පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි, යචතියදස්සනයබොධිදස්සනයථරදස්සයනසු

අසක්කච්චකිරියාය සංසූචිතලූෙභායව බුද්ධාදීසු පසාදසියනහාභායවන

 ද්රභපිට්යඨරජසදියසලූෙපුග් යල පරිවජ්ජන්තස්සාපි, බුද්ධාදීසුපසාදබහුයල

මුදුචිත්යත සිනිද්ධපුග් යල යසවන්තස්සාපි, රතනත්තයගුණපරිදීපයක

පසාදනීයය සුත්තන්යත පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි, ඨානනිසජ්ජාදීසු

පීතිඋප්පාදනත්ථං නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තස්සාපි උප්පජ්ජති. එවං 

උප්පන්නස්සපනස්සඅරහත්තමග්ය නභාවනාපාරිපූරීයහොතීතිපජානාති. 

පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස – ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, කායපස්සද්ධිචිත්තපස්සද්ධි, 

තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා

පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා 

පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා 

සංවත්තතී’’තිඑවංඋප්පායදොයහොති. 

අපිච සත්ත ධම්මා පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය සංවත්තන්ති

පණීතයභොජනයසවනතා උතුසුෙයසවනතා ඉරියාපථසුෙයසවනතා

මජ්ඣත්තපයයො තා සාරද්ධකායපුග් ලපරිවජ්ජනතා

පස්සද්ධකායපුග් ලයසවනතා තදධිමුත්තතාති. 

පණීතඤ්හි සිනිද්ධං සප්පායයභොජනං භුඤ්ජන්තස්සාපි, සීතුණ්යහසු උතූසු

ඨානාදීසුඉරියාපයථසුසප්පායංඋතුංචඉරියාපථංචයසවන්තස්සාපි පස්සද්ධි

උප්පජ්ජති.යයොපනමහාපුරිසජාතියකොසබ්බඋතුඉරියාපථක්ෙයමොවයහොති, න

තං සන්ධායයතං වුත්තං. යස්ස සභා විසභා තා අත්ථි, තස්යසව විසභාය 

උතුඉරියාපයථ වජ්යජත්වා සභාය  යසවන්තස්සාපි උප්පජ්ජති.

මජ්ඣත්තපයයොය ො වුච්චති අත්තයනො ච පරස්ස ච

කම්මස්සකතාපච්චයවක්ෙණා, ඉමිනා මජ්ඣත්තපයයොය න උප්පජ්ජති. යයො 

යලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහිපරංවියහඨයමායනොවවිචරති.එවරූපංසාරද්ධකායංපුග් ලං 

පරිවජ්ජන්තස්සාපි, සංයතපාදපාණිං පස්සද්ධකායං පුග් ලං යසවන්තස්සාපි, 

ඨානනිසජ්ජාදීසු පස්සද්ධිඋප්පාදනත්ථාය නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තස්සාපි 

උප්පජ්ජති. එවං උප්පන්නස්ස පනස්ස අරහත්තමග්ය න භාවනාපාරිපූරී

යහොතීති පජානාති. 
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සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස – ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, සමථනිමිත්තං 

අබයග් නිමිත්තං, තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, අයමාහායරො

අනුප්පන්නස්ස වා සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා 

සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා

සංවත්තතී’’ති (සං. නි. 5.232) එවං උප්පායදො යහොති. තත්ථ සමයථොව

සමථනිමිත්තං, අවික්යෙපට්යඨනච අබයග් නිමිත්තන්ති. 

අපිච එකාදස ධම්මා සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය සංවත්තන්ති

වත්ථුවිසදකිරියතා ඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනතා නිමිත්තකුසලතා සමයය 

චිත්තස්ස පග් හණතා සමයය චිත්තස්සනිග් හණතා සමයය සම්පහංසනතා

සමයය අජ්ඣුයපක්ෙනතා අසමාහිතපුග් ලපරිවජ්ජනතා

සමාහිතපුග් ලයසවනතා ඣානවියමොක්ෙපච්චයවක්ෙණතා තදධිමුත්තතාති.

තත්ථ වත්ථුවිසදකිරිෙතා ච ඉන්ද්රිෙසමත්තපටිපාදනතා ච වුත්තනයයයනව 

යවදිතබ්බා. 

නිමිත්තකුසලතා නාමකසිණනිමිත්තස්ස උග් හණකුසලතා. සමයෙචිත්තස්ස

පග් හණතාතියස්මිංසමයය අතිසිථිලවීරියතාදීහිලීනංචිත්තංයහොති, තස්මිං

සමයය ධම්මවිචයවීරියසම්යබොජ්ඣඞ් සමුට්ඨාපයනන තස්ස පග් හණං. 

සමයෙ චිත්තස්සනිග් හණතාතියස්මිංසමයයඅච්චාරද්ධවීරියතාදීහි උද්ධතං

චිත්තං යහොති, තස්මිං සමයය 

පස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ් සමුට්ඨාපයනන තස්ස නිග් හණං. 

සමයෙ සම්පහංසනතාති යස්මිං සමයය චිත්තං පඤ්ඤාපයයො මන්දතාය වා 

උපසමසුොනධි යමන වා නිරස්සාදං යහොති, තස්මිං සමයය

අට්ඨසංයව වත්ථුපච්චයවක්ෙයණන සංයවයජති. අට්ඨ සංයව වත්ථූනි නාම

ජාතිජරාබයාධිමරණානි චත්තාරි, අපායදුක්ෙං පඤ්චමං, අතීයත වට්ටමූලකං

දුක්ෙං, අනා යත වට්ටමූලකං දුක්ෙං, පච්චුප්පන්යන ආහාරපරියයට්ඨිමූලකං

දුක්ෙන්ති. රතනත්තයගුණානුස්සරයණන ච පසාදං ජයනති. අයං වුච්චති

‘‘සමයයසම්පහංසනතා’’ති. 

සමයෙඅජ්ඣුයපක් නතා නාමයස්මිංසමයය සම්මාපටිපත්තිංආ ම්මඅලීනං

අනුද්ධතං අනිරස්සාදං ආරම්මයණ සමප්පවත්තං සමථවීථිපටිපන්නං චිත්තං

යහොති, තදාස්සපග් හනිග් හසම්පහංසයනසුනබයාපාරං ආපජ්ජතිසාරථිවිය

සමප්පවත්යතසු. අස්යසසු. අයං වුච්චති ‘‘සමයය අජ්ඣුයපක්ෙනතා’’ති. 

අසමාහිතපුග් ලපරිවජ්ජනතා නාම උපචාරං වා අප්පනං වා අප්පත්තානං

වික්ඛිත්තචිත්තානං පුග් ලානං ආරකා පරිවජ්ජනං. සමාහිතපුග් ලයසවනතා 

නාම උපචායරන වා අප්පනාය වා සමාහිතචිත්තානං යසවනා භජනා



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මූලපරියායවග්ය ො 

270 

පටුන 

පයිරුපාසනා. තදධිමුත්තතා නාම ඨානනිසජ්ජාදීසු සමාධිඋප්පාදනත්ථංයයව 

නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තතා. එවඤ්හි පටිපජ්ජයතො එස උප්පජ්ජති. එවං

උප්පන්නස්ස පනස්සඅරහත්තමග්ය නභාවනාපාරිපූරීයහොතීතිපජානාති. 

උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස – ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, 

උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානීයා ධම්මා, තත්ථ

යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො, අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා

උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා 

උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා 

සංවත්තතී’’ති (සං. නි. 5.232) එවං උප්පායදො යහොති. තත්ථ උයපක්ොයයව

උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානීයාධම්මානාම. 

අපිච පඤ්ච ධම්මා උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය සංවත්තන්ති

සත්තමජ්ඣත්තතා සඞ්ොරමජ්ඣත්තතා 

සත්තසඞ්ොරයකලායනපුග් ලපරිවජ්ජනතා

සත්තසඞ්ොරමජ්ඣත්තපුග් ලයසවනතා තදධිමුත්තතාති. 

තත්ථ ද්වීහාකායරහි සත්තමජ්ඣත්තතං සමුට්ඨායපති – ‘‘ත්වං අත්තයනො

කම්යමන ආ න්ත්වා අත්තයනො කම්යමන  මිස්සසි, එයසොපි අත්තයනො

කම්යමන ආ න්ත්වා අත්තයනොකම්යමන මිස්සති, ත්වංකං යකලායසී’’ති 

එවංකම්මස්සකතාපච්චයවක්ෙයණනච, ‘‘පරමත්ථයතොසත්යතොයයවනත්ථි, 

යසො ත්වං කං යකලායසී’’ති එවං නිස්සත්තපච්චයවක්ෙයණන ච.

ද්වීයහවාකායරහි සඞ්ොරමජ්ඣත්තතං සමුට්ඨායපති – ‘‘ඉදං චීවරං

අනුපුබ්යබන වණ්ණවිකාරං යචව ජිණ්ණභාවං ච උප න්ත්වා 

පාදපුඤ්ඡනයචොළකංහුත්වායට්ඨියකොටියාඡඩ්ඩනීයංභවිස්සති, සයචපනස්ස

සාමියකො භයවයය, නාස්ස එවං විනස්සිතුං දයදයයා’’ති එවං අසාමිකභාවං

පච්චයවක්ෙයණන, ‘‘අනද්ධනියං ඉදං තාවකාලික’’න්ති එවං

තාවකාලිකතාපච්චයවක්ෙයණනච.යථාචචීවයර, එවංපත්තාදීසුපියයොජනා

කාතබ්බා. 

සත්තසඞ් ාරයකලාෙනපුග් ලපරිවජ්ජනතාති එත්ථ යයො පුග් යලො ගිහි වා

අත්තයනො පුත්තධීතාදියක, පබ්බජියතො වා අත්තයනො 

අන්යතවාසිකසමානුපජ්ඣායකාදියක මමායති, සහත්යථයනව යනසං 

යකසච්යඡදනසූචිකම්මචීවරයධොවනරජනපත්තපචනාදීනි කයරොති, මුහුත්තම්පි

අපස්සන්යතො ‘‘අසුයකො සාමයණයරො කුහිං, අසුයකො දහයරො කුහි’’න්ති

භන්තමිය ොවියඉයතොචියතොචආයලොයකති, අඤ්යඤනයකසච්යඡදනාදීනං

අත්ථාය ‘‘මුහුත්තං තාව අසුකං යපයසථා’’ති යාචීයමායනොපි ‘‘අම්යහපි තං
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අත්තයනොකම්මංනකායරම, තුම්යහතං යහත්වා කිලයමස්සථා’’තිනයදති.

අයං සත්තයකලාෙයනො නාම. යයො පන පත්තචීවරථාලකකත්තරයට්ඨිආදීනි

මමායති, අඤ්ඤස්ස හත්යථන පරාමසිතුම්පි න යදති, තාවකාලිකං යාචියතො

‘‘මයම්පිඉදංමමායන්තානපරිභුඤ්ජාම, තුම්හාකංකිං දස්සාමා’’තිවදති.අයං 

සඞ් ාරයකලාෙයනො නාම. යයො පන යතසු ද්වීසුපි වත්ථූසු මජ්ඣත්යතො

උදාසියනො. අයං සත්තසඞ් ාරමජ්ඣත්යතො නාම. ඉති අයං

උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො එවරූපංසත්තසඞ්ොරයකලායනංපුග් ලංආරකා

පරිවජ්ජන්තස්සාපි, සත්තසඞ්ොරමජ්ඣත්තපුග් ලං යසවන්තස්සාපි, 

ඨානනිසජ්ජාදීසු තදුප්පාදනත්ථං නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තස්සාපි උප්පජ්ජති.

එවං උප්පන්නස්සපනස්සඅරහත්තමග්ය නභාවනාපාරිපූරීයහොතීතිපජානාති. 

ඉති අජ්ඣත්තං වාති එවං අත්තයනො වා සත්ත සම්යබොජ්ඣඞ්ය 

පරිග් ණ්හිත්වා, පරස්ස වා, කායලන වා අත්තයනො, කායලන වා පරස්ස

යබොජ්ඣඞ්ය  පරිග් ණ්හිත්වා ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති. සමුදයවයා

පයනත්ථ යබොජ්ඣඞ් ානං නිබ්බත්තිනියරොධවයසන යවදිතබ්බා. ඉයතො පරං 

වුත්තනයයමව. 

යකවලඤ්හි ඉධ යබොජ්ඣඞ් පරිග් ාහිකා සති දුක්ෙසච්චන්ති එවං යයොජනං

කත්වායබොජ්ඣඞ් පරිග් ාහකස්සභික්ඛුයනොනියයානමුෙංයවදිතබ්බං.යසසං 

තාදිසයමවාති. 

යබොජ්ඣඞ් පබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුසච්චපබ්බවණ්ණනා 

119. එවං සත්තයබොජ්ඣඞ් වයසන ධම්මානුපස්සනං විභජිත්වා ඉදානි

චතුසච්චවයසනවිභජිතුං පුනචපරන්තිආදිමාහ. 

තත්ථ ඉදංදුක් න්තිෙථාභූතංපජානාතීති ඨයපත්වාතණ්හංයතභූමයකධම්යම

‘‘ඉදංදුක්ෙ’’න්තියථාසභාවයතොපජානාති, තස්යසවයෙො පනදුක්ෙස්සජනිකං

සමුට්ඨාපිකං පුරිමතණ්හං ‘‘අයං දුක්ෙසමුදයයො’’ති, උභින්නං අප්පවත්තිං

නිබ්බානං ‘‘අයං දුක්ෙනියරොයධො’’ති, දුක්ෙපරිජානනං සමුදයපජහනං 

නියරොධසච්ඡිකරණං අරියමග් ං ‘‘අයං දුක්ෙනියරොධ ාමිනී පටිපදා’’ති

යථාසභාවයතො පජානාතීති අත්යථො. අවයසසා අරියසච්චකථා විසුද්ධිමග්ය  

විත්ථාරිතායයව. 

ඉති අජ්ඣත්තං වාති එවං අත්තයනො වා චත්තාරි සච්චානි පරිග් ණ්හිත්වා, 

පරස්ස වා, කායලන වා අත්තයනො, කායලන වා පරස්ස චත්තාරි සච්චානි

පරිග් ණ්හිත්වාධම්යමසු ධම්මානුපස්සීවිහරති.සමුදයවයාපයනත්ථචතුන්නං
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සච්චානං යථාසම්භවයතො උප්පත්තිනිවත්තිවයසන යවදිතබ්බා. ඉයතො පරං

වුත්තනයයමව. 

යකවලඤ්හි ඉධචතුසච්චපරිග් ාහිකාසති දුක්ෙසච්චන්තිඑවංයයොජනංකත්වා

සච්චපරිග් ාහකස්සභික්ඛුයනොනියයානමුෙං යවදිතබ්බං.යසසංතාදිසයමවාති. 

චතුසච්චපබ්බවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එත්තාවතා ආනාපානං චතුඉරියාපථං චතුසම්පජඤ්ඤං ද්වත්තිංසාකාරං

චතුධාතුවවත්ථානං නවසිවථිකා යවදනානුපස්සනා චිත්තානුපස්සනා

නීවරණපරිග් යහො ෙන්ධපරිග් යහො ආයතනපරිග් යහො

යබොජ්ඣඞ් පරිග් යහො සච්චපරිග් යහොතිඑකවීසතිකම්මට්ඨානානිවුත්තානි.

යතසු ආනාපානං ද්වත්තිංසාකායරො නවසිවථිකාති එකාදස

අප්පනාකම්මට්ඨානානි යහොන්ති. දීඝභාණකමහාසීවත්යථයරො පන 

‘‘නවසිවථිකාආදීනවානුපස්සනාවයසනවුත්තා’’තිආහ.තස්මාතස්සමයතන

ද්යවයයව අප්පනාකම්මට්ඨානානි, යසසානි උපචාරකම්මට්ඨානානි. කිං

පයනයතසු සබ්යබසු අභිනියවයසො ජායතීති? න ජායති.

ඉරියාපථසම්පජඤ්ඤනීවරණයබොජ්ඣඞ්ය සු හි අභිනියවයසො න ජායති, 

යසයසසුජායතීති.මහාසීවත්යථයරොපනාහ–‘‘එයතසුපිඅභිනියවයසොජායති, 

අයඤ්හි අත්ථිනුයෙොයමචත්තායරොඉරියාපථා, උදාහුනත්ථි, අත්ථිනුයෙො

යම චතුසම්පජඤ්ඤං, උදාහුනත්ථි, අත්ථිනුයෙො යම පඤ්චනීවරණා, උදාහු

නත්ථි, අත්ථි නු යෙො යම සත්තයබොජ්ඣඞ් ා, උදාහු නත්ථීති එවං

පරිග් ණ්හාති, තස්මාසබ්බත්ථඅභිනියවයසො ජායතී’’ති. 

137. යෙොහියකොචි, භික් යවතියයොහි යකොචිභික්ඛුවාභික්ඛුනීවාඋපාසයකො

වා උපාසිකා වා. එවං භායවෙයාති ආදියතො පට්ඨාය වුත්යතන

භාවනානුක්කයමන භායවයය. පාටිකඞ් න්ති පටිකඞ්ඛිතබ්බං, අවස්සං භාවීති

අත්යථො. අඤ්ඤාතිඅරහත්තං. සතිවාඋපාදියසයසති උපාදානයසයසවාසති 

අපරික්ඛීයණ. අනා ාමිතාතිඅනා ාමිභායවො. 

එවංසත්තන්නංවස්සානංවයසනසාසනස්සනියයානිකභාවං දස්යසත්වාපුන

තයතො අප්පතයරපි කායල දස්යසන්යතො ‘‘තිට්ඨන්තු, භික්ෙයව’’තිආදිමාහ.

සබ්බම්පි යචතං මජ්ඣිමස්යසව යනයයපුග් ලස්ස වයසන වුත්තං.

තික්ෙපඤ්ඤංපනසන්ධාය–‘‘පායතොඅනුසිට්යඨොසායංවියසසංඅධි මිස්සති, 

සායංඅනුසිට්යඨොපායතොවියසසංඅධි මිස්සතී’’ති(ම.නි.2.345) වුත්තං. 

ඉති භ වා ‘‘එවංනියයානිකං, භික්ෙයව, මම සාසන’’න්ති දස්යසත්වා

එකවීසතියාපි ඨායනසු අරහත්තනිකූයටන යදසිතං යදසනං නියයායතන්යතො
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‘‘එකායයනො අයං, භික්ෙයව, මග්ය ො…යප.… ඉති යං තං වුත්තං, ඉදයමතං

පටිච්චවුත්ත’’න්තිආහ.යසසංඋත්තානත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සතිපට්ඨානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. සීහනාදවග්ය ො 

1. චූළසීහනාදසුත්තවණ්ණනා 

139. එවං යම සුතන්ති චූළසීහනාදසුත්තං. යස්මා පනස්ස අත්ථුප්පත්තියකො

නික්යෙයපො, තස්මා තං දස්යසත්වා චස්ස අනුපුබ්බපදවණ්ණනං කරිස්සාම.

කතරාය පනිදං අත්ථුප්පත්තියා නික්ඛිත්තන්ති? ලාභසක්කාරපච්චයා

තිත්ථියපරියදවියත. භ වයතො කිර ධම්මදායාදසුත්යත වුත්තනයයන

මහාලාභසක්කායරො උප්පජ්ජි. චතුප්පමාණියකො හි අයං යලොකසන්නිවායසො, 

රූපප්පමායණො රූපප්පසන්යනො, යඝොසප්පමායණො යඝොසප්පසන්යනො, 

ලූෙප්පමායණො ලූෙප්පසන්යනො, ධම්මප්පමායණො ධම්මප්පසන්යනොති ඉයමසං

පුග් ලානංවයසනචතුධා ඨියතො. 

යතසං ඉදං නානාකරණං – කතයමො ච පුග් යලො රූපප්පමායණො

රූපප්පසන්යනො? ඉයධකච්යචොපුග් යලොආයරොහංවාපස්සිත්වාපරිණාහංවා

පස්සිත්වා සණ්ඨානං වා පස්සිත්වා පාරිපූරිං වා පස්සිත්වා තත්ථ පමාණං

 යහත්වා පසාදං ජයනති, අයං වුච්චති පුග් යලො රූපප්පමායණො

රූපප්පසන්යනො. 

කතයමො ච පුග් යලො යඝොසප්පමායණො යඝොසප්පසන්යනො? ඉයධකච්යචො

පුග් යලො පරවණ්ණනාය පරයථොමනාය පරපසංසනාය පරවණ්ණහාරිකාය, 

තත්ථ පමාණං  යහත්වා පසාදං ජයනති, අයං වුච්චති පුග් යලො

යඝොසප්පමායණොයඝොසප්පසන්යනො. 

කතයමොචපුග් යලොලූෙප්පමායණොලූෙප්පසන්යනො? ඉයධකච්යචොපුග් යලො 

චීවරලූෙංවාපස්සිත්වාපත්තලූෙංවාපස්සිත්වා, යසනාසනලූෙංවාපස්සිත්වා 

විවිධං වා දුක්කරකාරිකං පස්සිත්වා තත්ථ පමාණං යහත්වා පසාදං ජයනති, 

අයං වුච්චතිපුග් යලොලූෙප්පමායණො ලූෙප්පසන්යනො. 

කතයමො ච පුග් යලො ධම්මප්පමායණො ධම්මප්පසන්යනො? ඉයධකච්යචො 

පුග් යලොසීලංවාපස්සිත්වාසමාධිංවාපස්සිත්වාපඤ්ඤංවාපස්සිත්වාතත්ථ 

පමාණං  යහත්වා පසාදං ජයනති, අයං වුච්චති පුග් යලො ධම්මප්පමායණො 

ධම්මප්පසන්යනොති. 

ඉයමසු චතූසු පුග් යලසු රූපප්පමායණොපි භ වයතො 

ආයරොහපරිණාහසණ්ඨානපාරිපූරිවණ්ණයපොක්ෙරතං, 

අසීතිඅනුබයඤ්ජනප්පටිමණ්ඩිතත්තා නානාරතනවිචිත්තමිවසුවණ්ණමහාපටං, 

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ෙණසමාකිණ්ණතාය තාරා ණසමුජ්ජලං විය

  නතලං සබ්බඵාලිඵුල්ලං විය ච යයොජනසතුබ්යබධං පාරිච්ඡත්තකං 
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පටුන 

අට්ඨාරසරතනුබ්යබධංබයාමප්පභාපරික්යෙපංසස්සිරිකංඅයනොපමසරීරංදිස්වා 

සම්මාසම්බුද්යධයයවපසීදති. 

යඝොසප්පමායණොපි, භ වතාකප්පසතසහස්සාධිකානිචත්තාරි අසඞ්යෙයයයානි

දසපාරමියයොදසඋපපාරමියයොදසපරමත්ථපාරමියයොපූරිතා අඞ් පරිච්චාය ො

පුත්තදාරපරිච්චාය ො, රජ්ජපරිච්චාය ො අත්තපරිච්චාය ො නයනපරිච්චාය ො ච

කයතොතිආදිනානයයනපවත්තංයඝොසංසුත්වාසම්මාසම්බුද්යධයයව පසීදති. 

ලූෙප්පමායණොපි භ වයතො චීවරලූෙං දිස්වා ‘‘සයච භ වා අ ාරං 

අජ්ඣාවසිස්ස, කාසිකවත්ථයමව අධාරයිස්ස. පබ්බජිත්වා පනායනන

සාණපංසුකූලචීවයරන සන්තුස්සමායනන භාරියං කත’’න්ති

සම්මාසම්බුද්යධයයව පසීදති. පත්තලූෙම්පි දිස්වා – ‘‘ඉමිනා අ ාරං

අජ්ඣාවසන්යතන රත්තවරසුවණ්ණභාජයනසු චක්කවත්තියභොජනාරහං 

සු න්ධසාලියභොජනං පරිභුත්තං, පබ්බජිත්වා පන පාසාණමයං පත්තං ආදාය 

උච්චනීචකුලද්වායරසු සපදානං පිණ්ඩාය චරිත්වා ලද්ධපිණ්ඩියායලොයපන

සන්තුස්සමායනො භාරියං කයරොතී’’ති සම්මාසම්බුද්යධයයව පසීදති.

යසනාසනලූෙං දිස්වාපි – ‘‘අයං අ ාරං අජ්ඣාවසන්යතො තිණ්ණං උතූනං

අනුච්ඡවියකසු තීසු පාසායදසු තිවිධනාටකපරිවායරො දිබ්බසම්පත්තිං විය

රජ්ජසිරිං අනුභවිත්වා ඉදානි පබ්බජ්ජූප යතො රුක්ෙමූලයසනාසනාදීසු

දාරුඵලකසිලාපට්ටපීඨමඤ්චකාදීහි සන්තුස්සමායනො භාරියං කයරොතී’’ති

සම්මාසම්බුද්යධයයව පසීදති.දුක්කරකාරිකමස්ස දිස්වාපි–‘‘ඡබ්බස්සානිනාම

මුග් යූසකුලත්ථයූසහයරණුයූසාදීනං පසටමත්යතන යායපස්සති, අප්පාණකං 

ඣානං ඣායිස්සති, සරීයර ච ජීවියත ච අනයපක්යෙො විහරිස්සති, අයහො

දුක්කරකාරයකොභ වා’’තිසම්මාසම්බුද්යධයයව පසීදති. 

ධම්මප්පමායණොපි භ වයතො සීලගුණං සමාධිගුණං පඤ්ඤාගුණං

ඣානවියමොක්ෙසමාධිසමාපත්තිසම්පදං අභිඤ්ඤාපාරිපූරිං යමකපාටිහාරියං 

යදයවොයරොහණං පාථිකපුත්තදමනාදීනි ච අයනකානි අච්ඡරියානි දිස්වා

සම්මාසම්බුද්යධයයව පසීදති, යත එවං පසන්නා භ වයතො මහන්තං

ලාභසක්කාරං අභිහරන්ති. තිත්ථියානං පන බායවරුජාතයක කාකස්ස විය

ලාභසක්කායරොපරිහායිත්ථ.යථාහ – 

‘‘අදස්සයනනයමොරස්ස, සිඛියනොමඤ්ජුභාණියනො; 

කාකංතත්ථඅපූයජසුං, මංයසනචඵයලනච. 

යදාචසරසම්පන්යනො, යමොයරොබායවරුමා මා; 

අථ ලායභොචසක්කායරො, වායසස්සඅහායථ. 
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යාවනුප්පජ්ජතිබුද්යධො, ධම්මරාජාපභඞ්කයරො; 

තාවඅඤ්යඤඅපූයජසුං, පුථූසමණබ්රාහ්මයණ. 

යදාචසරසම්පන්යනො, බුද්යධොධම්මමයදසයි; 

අථලායභොචසක්කායරො, තිත්ථියානංඅහායථා’’ති.(ජා. 1.4.153-156); 

යත එවං පහීනලාභසක්කාරා රත්තිං එකද්වඞ්ගුලමත්තං ඔභායසත්වාපි 

සූරියුග් මයනෙජ්යජොපනකාවියහතප්පභාඅයහසුං. 

යථා හිෙජ්යජොපනකා, කාළපක්ෙම්හි රත්තියා; 

නිදස්සයන්තිඔභාසං, එයතසංවිසයයොහියසො. 

යදාචරස්මිසම්පන්යනො, අබ්භුයදතිපභඞ්කයරො; 

අථෙජ්ජුපසඞ්ඝානං, පභාඅන්තරධායති. 

එවංෙජ්ජුපසදිසා, තිත්ථියාපිපුථූඉධ; 

කාළපක්ඛූපයමයලොයක, දීපයන්තිසකංගුණං. 

යදාචබුද්යධොයලොකස්මිං, උයදතිඅමිතප්පයභො; 

නිප්පභාතිත්ථියායහොන්ති, සූරියයෙජ්ජුපකායථාති. 

යතඑවංනිප්පභා හුත්වාකච්ඡුපිළකාදීහිකිණ්ණසරීරා පරමපාරිජුඤ්ඤපත්තා

යයනබුද්යධොයයනධම්යමොයයනසඞ්යඝොයයනචමහාජනස්ස සන්නිපායතො, 

යතන යතන  න්ත්වා අන්තරවීථියම්පි සිඞ්ඝාටයකපි චතුක්යකපි සභායම්පි

ඨත්වාපරියදවන්ති– 

‘‘කිං යභො සමයණොයයව ය ොතයමො සමයණො, මයං අස්සමණා; සමණස්යසව

ය ොතමස්ස සාවකා සමණා, අම්හාකං සාවකා අස්සමණා? සමණස්යසව

ය ොතමස්ස සාවකානඤ්චස්ස දින්නං මහප්ඵලං, න අම්හාකං, සාවකානඤ්ච

යනොදින්නංමහප්ඵලං? නනුසමයණොපිය ොතයමොසමයණො, මයම්පිසමණා.

සමණස්සපි ය ොතමස්ස සාවකා සමණා, අම්හාකම්පි සාවකා සමණා.

සමණස්සපි ය ොතමස්ස සාවකානඤ්චස්ස දින්නං මහප්ඵලං, අම්හාකම්පි

සාවකානඤ්ච යනො දින්නං මහප්ඵලඤ්යචව? සමණස්සපි ය ොතමස්ස

සාවකානඤ්චස්ස යදථ කයරොථ, අම්හාකම්පි සාවකානඤ්ච යනො යදථ

සක්කයරොථ? නනුසමයණොය ොතයමොපුරිමානිදිවසානිඋප්පන්යනො, මයංපන 

යලොයකඋප්පජ්ජමායනයයවඋප්පන්නා’’ති. 
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එවංනානප්පකාරංවිරවන්ති.අථභික්ඛූභික්ඛුනියයොඋපාසකා උපාසිකායයොති

චතස්යසොපරිසායතසංසද්දංසුත්වාභ වයතොආයරොයචසුං‘‘තිත්ථියාභන්යත 

ඉදඤ්චිදඤ්ච කයථන්තී’’ති. තං සුත්වා භ වා – ‘‘මා තුම්යහ, භික්ෙයව, 

තිත්ථියානං වචයනන ‘අඤ්ඤත්රසමයණො අත්ථී’ති සඤ්ඤියනො අහුවත්ථා’’ති 

වත්වා අඤ්ඤතිත්ථියයසු සමණභාවං පටියසයධන්යතො ඉයධව ච

අනුජානන්යතො ඉමිස්සා අත්ථුප්පත්තියා ඉයධව, භික් යව, සමයණොති ඉදං

සුත්තං අභාසි. 

තත්ථ ඉයධවාති ඉමස්මිංයයව සාසයන. අයං පන නියයමො යසසපයදසුපි

යවදිතබ්යබො. දුතියාදයයොපි හි සමණා ඉයධව, න අඤ්ඤත්ථ. සමයණොති

යසොතාපන්යනො.යතයනවාහ–‘‘කතයමොච, භික්ෙයව, පඨයමොසමයණො? ඉධ, 

භික්ෙයව, භික්ඛු තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ෙයා යසොතාපන්යනො යහොති

අවිනිපාතධම්යමො නියයතො සම්යබොධිපරායයණො, අයං, භික්ෙයව, පඨයමො

සමයණො’’ති(අ.නි.4.241). 

දුතියෙොතිසකදා ාමී.යතයනවාහ–‘‘කතයමොච? භික්ෙයව, දුතියයොසමයණො.

ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛු තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ෙයා රා යදොසයමොහානං 

තනුත්තා සකදා ාමී යහොති, සකියදව ඉමං යලොකං ආ න්ත්වා දුක්ෙස්සන්තං

කයරොති.අයං, භික්ෙයව, දුතියයොසමයණො’’ති. 

තතියෙොතිඅනා ාමී.යතයනවාහ–‘‘කතයමොච, භික්ෙයව, තතියයොසමයණො? 

ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛු පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ෙයා

ඔපපාතියකොයහොතිතත්ථපරිනිබ්බායීඅනාවත්තිධම්යමොතස්මා යලොකා.අයං, 

භික්ෙයව, තතියයොසමයණො’’ති. 

චතුත්යථොතිඅරහා.යතයනවාහ–‘‘කතයමොච, භික්ෙයව, චතුත්යථොසමයණො? 

ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛු ආසවානං ෙයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 

පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරති. අයං, භික්ෙයව, චතුත්යථොසමයණො’’ති (අ.නි. 4.241). ඉතිඉමස්මිං

ඨායනචත්තායරො ඵලට්ඨකසමණාවඅධිප්යපතා. 

සුඤ්ඤාති රිත්තා තුච්ඡා. පරප්පවාදාති චත්තායරො සස්සතවාදා, චත්තායරො

එකච්චසස්සතිකා, චත්තායරො අන්තානන්තිකා, චත්තායරො අමරාවික්යෙපිකා, 

ද්යව අධිච්චසමුප්පන්නිකා, යසොළස සඤ්ඤීවාදා, අට්ඨ අසඤ්ඤීවාදා, අට්ඨ

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදා, සත්ත උච්යඡදවාදා, පඤ්ච

දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදාති ඉයම සබ්යබපි බ්රහ්මජායල ආ තා ද්වාසට්ඨි

දිට්ඨියයො.ඉයතොබාහිරානංපයරසං වාදා පරප්පවාදා නාම.යතසබ්යබපිඉයමහි 
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චතූහි ඵලට්ඨකසමයණහි සුඤ්ඤා, න හි යත එත්ථ සන්ති. න යකවලඤ්ච

එයතයහව සුඤ්ඤා, චතූහි පන මග් ට්ඨකසමයණහිපි චතුන්නං මග් ානං

අත්ථාය ආරද්ධවිපස්සයකහිපීති ද්වාදසහිපි සමයණහි සුඤ්ඤා එව. ඉමයමව

අත්ථංසන්ධායභ වතා මහාපරිනිබ්බායන වුත්තං– 

‘‘එකූනතිංයසොවයසාසුභද්ද, 

යංපබ්බජිංකිංකුසලානුඑසී; 

වස්සානිපඤ්ඤාසසමාධිකානි, 

යයතොඅහංපබ්බජියතොසුභද්ද; 

ඤායස්සධම්මස්සපයදසවත්තී, 

ඉයතොබහිද්ධාසමයණොපිනත්ථි. 

‘‘දුතියයොපිසමයණොනත්ථි, තතියයොපිසමයණොනත්ථි, චතුත්යථොපිසමයණො 

නත්ථි.සුඤ්ඤාපරප්පවාදාසමයණභිඅඤ්යඤහී’’ති(දී.නි.2.214). 

එත්ථ හි පයදසවත්තීති ආරද්ධවිපස්සයකො අධිප්යපයතො. තස්මා

යසොතාපත්තිමග් ස්සආරද්ධවිපස්සකංමග් ට්ඨංඵලට්ඨන්ති තයයොපිඑකයතො

කත්වා සමයණොපි නත්ථීති ආහ. සකදා ාමිමග් ස්ස ආරද්ධවිපස්සකං 

මග් ට්ඨං ඵලට්ඨන්ති තයයොපි එකයතො කත්වා දුතියයොපි සමයණො නත්ථීති

ආහ.ඉතයරසුපි ද්වීසුඑයසවනයයො. 

කස්මා පයනයත අඤ්ඤත්ථ නත්ථීති? අයෙත්තතාය. යථා හි න ආරග්ය  

සාසයපො තිට්ඨති, න උදකපිට්යඨ අග්ගි ජලති, න පිට්ඨිපාසායණ බීජානි

රුහන්ති, එවයමව බාහියරසු තිත්ථායතයනසු න ඉයම සමණා උප්පජ්ජන්ති, 

ඉමස්මිංයයව පන සාසයන උප්පජ්ජන්ති. කස්මා? යෙත්තතාය. යතසං

අයෙත්තතාච යෙත්තතාචඅරියමග් ස්සඅභාවයතොචභාවයතොචයවදිතබ්බා.

යතනාහභ වා– 

‘‘යස්මිං යෙො, සුභද්ද, ධම්මවිනයය අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො න 

උපලබ්භති, සමයණොපි තත්ථ න උපලබ්භති, දුතියයොපි තත්ථ සමයණො න 

උපලබ්භති, තතියයොපි තත්ථ සමයණො න උපලබ්භති, චතුත්යථොපි තත්ථ

සමයණො න උපලබ්භති. යස්මිඤ්ච යෙො, සුභද්ද, ධම්මවිනයය අරියයො

අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො උපලබ්භති, සමයණොපි තත්ථ උපලබ්භති, දුතියයොපි

තත්ථ…යප.….චතුත්යථොපිතත්ථසමයණොඋපලබ්භති.ඉමස්මිං යෙො, සුභද්ද, 

ධම්මවිනයය අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො උපලබ්භති, ඉයධව, සුභද්ද, 
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සමයණො, ඉධදුතියයොසමයණො, ඉධතතියයොසමයණො, ඉධචතුත්යථොසමයණො, 

සුඤ්ඤාපරප්පවාදාසමයණභි අඤ්යඤහී’’ති(දී.නි.2.214). 

එවං යස්මා තිත්ථායතනං අයෙත්තං, සාසනං යෙත්තං, තස්මා යථා 

සුරත්තහත්ථපායදො සූරයකසරයකො සීයහො මි රාජා න සුසායන වා

සඞ්කාරකූයට වා පටිවසති, තියයොජනසහස්සවිත්ථතං පන හිමවන්තං

අජ්යඣො ායහත්වාමණිගුහායංයයවපටිවසති.යථාච ඡද්දන්යතොනා රාජාන

ය ොචරියහත්ථිකුලාදීසු නවසු නා කුයලසු උප්පජ්ජති, ඡද්දන්තකුයලයයව

උප්පජ්ජති. යථා ච වලාහයකො අස්සරාජාන  ද්රභකුයල වා යඝොටකකුයලවා 

උප්පජ්ජති, සින්ධුයා තීයර පන සින්ධවකුයලයයව උප්පජ්ජති. යථා ච

සබ්බකාමදදං මයනොහරං මණිරතනං න සඞ්කාරකූයට වා පංසුපබ්බතාදීසු වා 

උප්පජ්ජති, යවපුල්ලපබ්බතබ්භන්තයරයයවඋප්පජ්ජති.යථාචතිමිරපිඞ් යලො 

මච්ඡරාජා න ඛුද්දකයපොක්ෙරණීසු උප්පජ්ජති, 

චතුරාසීතියයොජනසහස්ස ම්භීයර මහාසමුද්යදයයව උප්පජ්ජති. යථා ච

දියඩ්ඪයයොජනසතියකොසුපණ්ණරාජාන ාමද්වායර එරණ්ඩවනාදීසුපටිවසති, 

මහාසමුද්දං පන අජ්යඣො ායහත්වා සිම්බලිදහවයනයයව පටිවසති. යථා ච

ධතරට්යඨො සුවණ්ණහංයසො න  ාමද්වායර ආවාටකාදීසු පටිවසති, 

නවුතිහංසසහස්සපරිවායරො හුත්වා චිත්තකූටපබ්බයතයයව පටිවසති. යථා ච 

චතුද්දීපිස්සයරො චක්කවත්තිරාජා න නීචකුයල උප්පජ්ජති, 

අසම්භින්නජාතිෙත්තියකුයලයයවපනඋප්පජ්ජති. එවයමවඉයමසුසමයණසු

එකසමයණොපින අඤ්ඤතිත්ථායතයනඋප්පජ්ජති, අරියමග් පරික්ඛිත්යතපන

බුද්ධසාසයනයයව උප්පජ්ජති. යතනාහ භ වා ‘‘ඉයධව, භික්ෙයව, 

සමයණො…යප.…සුඤ්ඤාපරප්පවාදාසමයණහි සමයණභිඅඤ්යඤහී’’ති. 

සම්මා සීහනාදං නදථාති එත්ථ සම්මාති යහතුනා නයයන කාරයණන. 

සීහනාදන්ති යසට්ඨනාදං අභීතනාදං අප්පටිනාදං. ඉයමසඤ්හි චතුන්නං

සමණානං ඉයධව අත්ථිතාය අයං නායදො යසට්ඨනායදො නාම යහොති

උත්තමනායදො.‘‘ඉයමසමණාඉයධවඅත්ථී’’තිවදන්තස්ස අඤ්ඤයතොභයංවා

ආසඞ්කා වා නත්ථීති අභීතනායදො නාම යහොති. ‘‘අම්හාකම්පි සාසයන ඉයම

සමණා අත්ථී’’තිපූරණාදීසු එකස්සාපිඋට්ඨහිත්වා වත්තුං අසමත්ථතාය අයං

නායදො අප්පටිනායදො නාම යහොති. යතන වුත්තං ‘‘සීහනාදන්ති යසට්ඨනාදං

අභීතනාදංඅප්පටිනාද’’න්ති. 

140. ඨානං ය ො පයනතං විජ්ජතීති ඉදං යෙො පන කාරණං විජ්ජති. යං 

අඤ්ඤතිත්ථිොති යයන කාරයණන අඤ්ඤතිත්ථියා. එත්ථ ච තිත්ථං

ජානිතබ්බං, තිත්ථකයරො ජානිතබ්යබො තිත්ථියා ජානිතබ්බා, තිත්ථියසාවකා
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ජානිතබ්බා. තිත්ථංනාම ද්වාසට්ඨි දිට්ඨියයො. එත්ථ හි සත්තා තරන්ති

උප්පලවන්තිඋම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොන්ති, තස්මා තිත්ථන්ති වුච්චන්ති. තාසං

දිට්ඨීනං උප්පායදතා තිත්ථකයරො නාම. තස්ස ලද්ධිං  යහත්වා පබ්බජිතා 

තිත්ථිො නාම. යතසං පච්චයදායකා තිත්ථිෙසාවකාති යවදිතබ්බා. 

පරිබ්බාජකාති ගිහිබන්ධනං පහාය පබ්බජ්ජූප තා. අස්සායසොති අවස්සයයො

පතිට්ඨාඋපත්ථම්යභො. බලන්තිථායමො. යෙනතුම්යහතියයන අස්සායසනවා

බයලනවාඑවංවයදථ. 

අත්ථි ය ො යනො, ආවුයසො, යතන භ වතා ජානතා පස්සතා අරහතා 

සම්මාසම්බුද්යධනාති එත්ථ අයං සඞ්යෙපත්යථො – යයො යසො භ වා සමතිංස

පාරමියයො පූයරත්වා සබ්බකියලයස භඤ්ජිත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං

අභිසම්බුද්යධො, යතන භ වතායතසංයතසංසත්තානංආසයානුසයං ජානතා, 

හත්ථතයල ඨපිතං ආමලකං විය සබ්බං යඤයයධම්මං පස්සතා. අපිච 

පුබ්යබනිවාසාදීහිජානතා, දිබ්යබනචක්ඛුනාපස්සතා.තීහිවිජ්ජාහි ඡහිවාපන

අභිඤ්ඤාහි ජානතා, සබ්බත්ථ අප්පටිහයතන සමන්තචක්ඛුනා පස්සතා.

සබ්බධම්මජානනසමත්ථාය පඤ්ඤාය ජානතා, සබ්බසත්තානං 

චක්ඛුවිසයාතීතානි තියරොකුට්ටාදි තානි වාපි රූපානි අතිවිසුද්යධන

මංසචක්ඛුනා පස්සතා.අත්තහිතසාධිකායසමාධිපදට්ඨානායපටියවධපඤ්ඤාය

ජානතා, පරහිතසාධිකාය කරුණාපදට්ඨානායයදසනාපඤ්ඤායපස්සතා.අරීනං

හතත්තාපච්චයාදීනංඅරහත්තාච අරහතා, සම්මාසාමඤ්චසච්චානංබුද්ධත්තා 

සම්මාසම්බුද්යධන. අන්තරායිකධම්යමවාජානතා, නියයානිකධම්යම පස්සතා.

කියලසාරීනං හතත්තා අරහතා, සම්මා සාමං සබ්බධම්මානං බුද්ධත්තා 

සම්මාසම්බුද්යධනාති, එවංචතුයවසාරජ්ජවයසනචතූහිආකායරහියථොමියතන

චත්තායරො ධම්මා අක්ොතා, යයමයං අත්තනිසම්පස්සමානා එවං වයදම, න

රාජරාජමහාමත්තාදීනං උපත්ථම්භංකායබලන්ති. 

සත්ථරි පසායදොති ‘‘ඉතිපි යසො භ වා’’තිආදිනා නයයන බුද්ධගුයණ 

අනුස්සරන්තානං උප්පන්නප්පසායදො. ධම්යම පසායදොති ‘‘ස්වාක්ොයතො

භ වතා ධම්යමො’’තිආදිනා නයයන ධම්මගුයණ අනුස්සරන්තානං 

උප්පන්නප්පසායදො. සීයලසු පරිපූරකාරිතාති අරියකන්යතසු සීයලසු

පරිපූරකාරිතා.අරියකන්තසීලානිනාම පඤ්චසීලානි. තානිහිභවන්තර යතොපි

අරියසාවයකො අත්තයනො අරියසාවකභාවං අජානන්යතොපි න වීතික්කමති. 

සයචපිහිනංයකොචිවයදයය–‘‘ඉමංසකලංචක්කවත්තිරජ්ජංසම්පටිච්ඡිත්වා 

ඛුද්දකමක්ඛිකංජීවිතායවොයරොයපහී’’ති, අට්ඨානයමතං, යංයසොතස්සවචනං
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කයරයය. එවං අරියානං සීලානි කන්තානි පියානි මනාපානි. තානි සන්ධාය

වුත්තං‘‘සීයලසු පරිපූරකාරිතා’’ති. 

සහධම්මිකා ය ො පනාති භික්ඛු භික්ඛුනී සික්ෙමානා සාමයණයරො සාමයණරී

උපාසයකොඋපාසිකාතිඑයතසත්ත සහධම්මචාරියනො. එයතසුහිභික්ඛුභික්ඛූහි

සද්ධිං සහධම්මං චරති සමානසික්ෙතාය. තථා භික්ඛුනී භික්ඛුනීහි…යප.…

උපාසිකා උපාසිකාහි, යසොතාපන්යනො යසොතාපන්යනහි, සකදා ාමී…යප.…

අනා ාමීහි සහධම්මං චරති. තස්මා සබ්යබයපයත සහධම්මිකාති වුච්චන්ති.

අපියචත්ථ අරියසාවකායයව අධිප්යපතා. යතසඤ්හි භවන්තයරපි 

මග් දස්සනම්හි විවායදො නත්ථි, තස්මා යත අච්චන්තං එකධම්මචාරිතාය

සහධම්මිකා. ඉමිනා, ‘‘සුප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො’’තිආදිනා

නයයන සඞ්ඝං අනුස්සරන්තානං උප්පන්නප්පසායදො කථියතො. එත්තාවතා

චත්තාරියසොතාපන්නස්සඅඞ් ානිකථිතානි යහොන්ති. 

ඉයමය ොයනො, ආවුයසොති, ආවුයසො, ඉයමචත්තායරො ධම්මායතනභ වතා

අම්හාකං අස්සායසො යචව බලඤ්චාති අක්ොතා, යය මයං අත්තනි 

සම්පස්සමානාඑවංවයදම. 

141. යෙො අම්හාකං සත්ථාති ඉමිනා පූරණකස්සපාදියක ඡ සත්ථායරො

අපදිස්සන්ති. යථා පන ඉදානි සාසයන ආචරියුපජ්ඣායාදීසු ‘‘අම්හාකං

ආචරියයො, අම්හාකං උපජ්ඣායයො’’ති ය හසිතයපමං යහොති. එවරූපං යපමං

සන්ධාය ‘‘සත්ථරිපසායදො’’තිවදන්ති.යථයරොපනාහ–‘‘යස්මාසත්ථානාම

නඑකස්ස, න ද්වින්නංයහොති, සයදවකස්සයලොකස්සඑයකොවසත්ථා, තස්මා

තිත්ථියා ‘අම්හාකං සත්ථා’ ති එකපයදයනව සත්ථාරං විසුං කත්වා ඉමිනාව

පයදනවිරුද්ධාපරාජිතා’’ති. ධම්යමපසායදොතිඉදංපනයථාඉදානිසාසයන

‘‘අම්හාකං දීඝනිකායෙො අම්හාකං මජ්ඣිමනිකායෙො’’ති මමායන්ති, එවං

අත්තයනො අත්තයනො පරියත්තිධම්යම ය හසිතයපමං සන්ධාය වදන්ති. 

සීයලසූති අජසීලය ොසීලයමණ්ඩකසීලකුක්කුරසීලාදීසු. ඉධ යනො ආවුයසොති

එත්ථ ඉධාති පසාදං සන්ධාය වදන්ති. යකො අධිප්පොයසොති යකො

අධිකප්පයයොය ො. ෙදිදන්තියමිදං තුම්හාකඤ්යචවඅම්හාකඤ්චනානාකරණං

වයදයයාථ.තංකිංනාම? තුම්හාකම්පිහි චතූසුඨායනසුපසායදො, අම්හාකම්පි.

නනු එතස්මිං පසායද තුම්යහ ච අම්යහ ච ද්යවධා භින්නසුවණ්ණං විය

එකසදිසාතිවාචායසමධුරාහුත්වාඅට්ඨංසු. 

අථ යනසං තං සමධුරතං භින්දන්යතො භ වා එවං වාදියනොතිආදිමාහ. තත්ථ 

එකානිට්ඨාතියාතස්ස පසාදස්සපරියයොසානභූතා නිට්ඨා, කිංසාඑකා, උදාහු

පුථූති එවං පුච්ඡථාති වදති. යස්මා පන තස්මිං තස්මිං සමයය නිට්ඨං
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අපඤ්ඤයපන්යතො නාම නත්ථි, බ්රාහ්මණානඤ්හි බ්රහ්මයලොයකො නිට්ඨා, 

මහාතාපසානං ආභස්සරා, පරිබ්බාජකානං සුභකිණ්හා, ආජීවකානං

‘‘අනන්තමානයසො’’තිඑවංපරිකප්පියතො අසඤ්ඤීභයවො. ඉමස්මිංසාසයනපන

අරහත්තංනිට්ඨා.සබ්යබවයචයත අරහත්තයමවනිට්ඨාතිවදන්ති.දිට්ඨිවයසන

පනබ්රහ්මයලොකාදීනිපඤ්ඤයපන්ති. තස්මාඅත්තයනොඅත්තයනොලද්ධිවයසන

එකයමව නිට්ඨං පඤ්ඤයපන්ති, තං දස්යසතුං භ වා සම්මා

බයාකරමානාතිආදිමාහ. 

ඉදානි භික්ඛූනම්පි එකා නිට්ඨා, තිත්ථියානම්පි එකා නිට්ඨාති ද්වීසු

අට්ටකාරයකසු විය ඨියතසු භ වා අනුයයො වත්තං දස්යසන්යතො සා 

පනාවුයසො, නිට්ඨා සරා ස්ස, උදාහු වීතරා ස්සාතිආදිමාහ. තත්ථ යස්මා 

රා රත්තාදීනං නිට්ඨා නාම නත්ථි. යදි සියා, යසොණසිඞ් ාලාදීනම්පි සියාති

ඉමං යදොසං පස්සන්තානං තිත්ථියානං ‘‘වීතරා ස්ස ආවුයසො සා

නිට්ඨා’’තිආදිනානයයනබයාකරණං දස්සිතං. 

තත්ථ විද්දසුයනොති පණ්ඩිතස්ස. අනුරුද්ධපටිවිරුද්ධස්සාති රාය න

අනුරුද්ධස්ස යකොයධන පටිවිරුද්ධස්ස. පපඤ්චාරාමස්ස පපඤ්චරතියනොති

එත්ථ ආරමන්ති එත්ථාති ආරායමො. පපඤ්යචො ආරායමො අස්සාති 

පපඤ්චාරායමො. පපඤ්යච රති අස්සාති පපඤ්චරති. පපඤ්යචොති ච

මත්තපමත්තාකාරභායවන පවත්තානං තණ්හාදිට්ඨිමානානයමතං අධිවචනං.

ඉධ පන තණ්හාදිට්ඨියයොව අධිප්යපතා. සරා ස්සාතිආදීසු පඤ්චසු ඨායනසු

එයකොව කියලයසො ආ යතො. තස්ස ආකාරයතො නානත්තං යවදිතබ්බං. 

සරා ස්සාති හි වුත්තට්ඨායන පඤ්චකාමගුණිකරා වයසන  හියතො. 

සතණ්හස්සාති භවතණ්හාවයසන. සඋපාදානස්සාති  හණවයසන. 

අනුරුද්ධපටිවිරුද්ධස්සාති යු ළවයසන. පපඤ්චාරාමස්සාති

පපඤ්චුප්පත්තිදස්සනවයසන. සරා ස්සාති වා එත්ථ අකුසලමූලවයසන

 හියතො. සතණ්හස්සාති එත්ථ තණ්හාපච්චයා උපාදානදස්සනවයසන. යසසං 

පුරිමසදිසයමව.යථයරොපනාහ ‘‘කස්මාඑවංවිද්ධංයසථ? එයකොයයවහිඅයං

යලොයභො රජ්ජනවයසන රාය ොති වුත්යතො. තණ්හාකරණවයසන තණ්හා. 

 හණට්යඨන උපාදානං. යු ළවයසන අනුයරොධපටිවියරොයධො. 

පපඤ්චුප්පත්තිදස්සනට්යඨන පපඤ්යචො’’ති. 

142. ඉදානි ඉයමසං කියලසානං මූලභූතං දිට්ඨිවාදං දස්යසන්යතො ද්යවමා, 

භික් යව, දිට්ඨියෙොතිආදිමාහ. 
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තත්ථ භවදිට්ඨීතිසස්සතදිට්ඨි. විභවදිට්ඨීතිඋච්යඡදදිට්ඨි. භවදිට්ඨිං අල්ලීනාති

තණ්හාදිට්ඨිවයසන සස්සතදිට්ඨිං අල්ලීනා. උප තාති තණ්හාදිට්ඨිවයසයනව

උප තා. අජ්යඣොසිතාතිතණ්හාදිට්ඨිවයසයනවඅනුපවිට්ඨා. විභවදිට්ඨිොයත

පටිවිරුද්ධාති යත සබ්යබ උච්යඡදවාදීහි සද්ධිං – ‘‘තුම්යහ අන්ධබාලා න

ජානාථ, සස්සයතො අයංයලොයකො, නායං යලොයකොඋච්ඡිජ්ජතී’’ති පටිවිරුද්ධා

නිච්චංකලහභණ්ඩනපසුතාවිහරන්ති.දුතියවායරපිඑයසවනයයො. 

සමුදෙඤ්චාතිආදීසු ද්යව දිට්ඨීනං සමුදයා ෙණිකසමුදයයො පච්චයසමුදයයො ච. 

 ණිකසමුදයෙො දිට්ඨීනං නිබ්බත්ති. පච්චෙසමුදයෙො අට්ඨඨානානි.යසයයථිදං, 

ෙන්ධාපි දිට්ඨිට්ඨානං, අවිජ්ජාපි, ඵස්යසොපි, සඤ්ඤාපි, විතක්යකොපි, 

අයයොනියසොමනසිකායරොපි, පාපමිත්යතොපි, පරයතොයඝොයසොපි දිට්ඨිට්ඨානං.

‘‘ෙන්ධා යහතු ෙන්ධා පච්චයයො දිට්ඨීනං උපාදාය සමුට්ඨානට්යඨන. එවං

ෙන්ධාපි දිට්ඨිට්ඨානං. අවිජ්ජා… ඵස්යසො… සඤ්ඤා… විතක්යකො…

අයයොනියසොමනසිකායරො… පාපමිත්යතො… පරයතොයඝොයසො යහතු, 

පරයතොයඝොයසො පච්චයයො දිට්ඨීනං උපාදාය සමුට්ඨානට්යඨන. එවං

පරයතොයඝොයසොපි දිට්ඨිට්ඨානං’’ (පටි. ම. 1.124). අත්ථඞ් මාපි ද්යවයයව

ෙණිකත්ථඞ් යමොපච්චයත්ථඞ් යමොච.  ණිකත්ථඞ් යමො නාමෙයයොවයයො

යභයදො පරියභයදො අනිච්චතා අන්තරධානං. පච්චෙත්ථඞ් යමො නාම

යසොතාපත්තිමග්ය ො. යසොතාපත්තිමග්ය ො හි දිට්ඨිට්ඨානසමුග්ඝායතොති

වුත්යතො. 

අස්සාදන්ති දිට්ඨිමූලකංආනිසංසං.යංසන්ධායවුත්තං–‘‘යංදිට්ඨියකොසත්ථා 

යහොති, තංදිට්ඨිකා සාවකා යහොන්ති. යංදිට්ඨිකා සත්ථාරං සාවකා

සක්කයරොන්ති,  රුං කයරොන්ති, මායනන්ති, පූයජන්ති, ලභන්තිතයතොනිදානං 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ොරං. අයං, භික්ෙයව, 

දිට්ඨියා දිට්ඨධම්මියකො ආනිසංයසො’’ති. ආදීනවන්ති දිට්ඨිග් හණමූලකං 

උපද්දවං. යසො වග්ගුලිවතං උක්කුටිකප්පධානං කණ්ටකාපස්සයතා

පඤ්චාතපතප්පනං සානුපපාතපතනං යකසමස්සුලුඤ්චනං අප්යපොණකං

ඣානන්තිආදීනං වයසනං යවදිතබ්යබො. නිස්සරණන්ති දිට්ඨීනං නිස්සරණං

නාම නිබ්බානං. ෙථාභූතං නප්පජානන්තීති යය එතං සබ්බං යථාසභාවං න

ජානන්ති. න පරිමුච්චන්ති දුක් ස්මාති සකලවට්ටදුක්ෙයතො න පරිමුච්චන්ති.

ඉමිනා එයතසං නිට්ඨා නාම නත්ථීති දස්යසති. පරිමුච්චන්ති දුක් ස්මාති

සකලවට්ටදුක්ෙයතො පරිමුච්චන්ති. ඉමිනා එයතසං නිට්ඨා නාම අත්ථීති

ද්වින්නං අට්ටකාරකානං අට්ටං ඡින්දන්යතො විය සාසනස්මිංයයව නිට්ඨාය

අත්ථිතංපතිට්ඨයපති. 
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143. ඉදානි දිට්ඨිච්යඡදනං දස්යසන්යතො චත්තාරිමානි, භික් යව, 

උපාදානානීතිආදිමාහ.යතසංවිත්ථාරකථා විසුද්ධිමග්ය  වුත්තායයව. 

සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤාවාදා පටිජානමානාති මයං සබ්යබසං උපාදානානං

පරිඤ්ඤං සමතික්කමං වදාමාති එවං පටිජානමානා. න සම්මා

සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤන්ති සබ්යබසං උපාදානානං සමතික්කමං සම්මා න

පඤ්ඤයපන්ති. යකචි කාමුපාදානමත්තස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති. යකචි 

දිට්ඨුපාදානමත්තස්ස පඤ්ඤයපන්ති, යකචි සීලබ්බතුපාදානස්සාපි. 

අත්තවාදුපාදානස්ස පන පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්යතො නාම නත්ථි. යතසං පන

යභදං දස්යසන්යතො කාමුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්තීතිආදිමාහ.තත්ථ 

සබ්යබපිකාමුපාදානස්සපරිඤ්ඤංපඤ්ඤයපන්තියයව, ඡන්නවුතිපාසණ්ඩාපි

හි ‘‘කාමා යෙො පබ්බජියතන න යසවිතබ්බා’’ති වත්ථුපටියසවනං කාමං

කප්පතීති න පඤ්ඤයපන්ති, අකප්පියයමව කත්වා පඤ්ඤයපන්ති. යය පන

යසවන්ති, යතයථයයයනයසවන්ති.යතන වුත්තං ‘‘කාමුපාදානස්සපරිඤ්ඤං

පඤ්ඤයපන්තී’’ති. 

යස්මා ‘‘නත්ථි දින්න’’න්තිආදීනි යහත්වා චරන්ති. ‘‘සීයලන සුද්ධි වයතන

සුද්ධි, භාවනාය සුද්ධී’’ති  ණ්හන්ති, අත්තුපලද්ධිං න පජහන්ති, තස්මා න

දිට්ඨුපාදානස්ස, න සීලබ්බතුපාදානස්ස, න අත්තවාදුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං

පඤ්ඤයපන්ති. තංකිස්ස යහතූතිතංඅපඤ්ඤාපනංඑයතසංකිස්සයහතු, කිං

කාරණා? ඉමානි හි යත යභොන්යතොති යස්මා යත යභොන්යතො ඉමානි තීණි

කාරණානි යථාසභාවයතො න ජානන්තීති අත්යථො. යය පයනත්ථ ද්වින්නං

පරිඤ්ඤානං පඤ්ඤාපනකාරණං දිට්ඨිඤ්යචව සීලබ්බතඤ්ච ‘‘එතං

පහාතබ්බ’’න්ති යථාසභාවයතො ජානන්ති. යත සන්ධාය පරයතො ද්යව වාරා

වුත්තා. තත්ථ යය ‘‘අත්ථි දින්න’’න්තිආදීනි  ණ්හන්ති, යත දිට්ඨුපාදානස්ස

පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති. යය පන ‘‘න සීයලන සුද්ධි, න වයතන සුද්ධි, න 

භාවනාය සුද්ධී’’ති  ණ්හන්ති, යත සීලබ්බතුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං

පඤ්ඤයපන්ති. අත්තවාදුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පන එයකොපි පඤ්ඤයපතුං න 

සක්යකොති. අට්ඨසමාපත්තිලාභියනොපි හි චන්දිමසූරියය පාණිනා පරිමජ්ජිත්වා

චරමානාපිචතිත්ථියාතිස්යසො පරිඤ්ඤා පඤ්ඤයපන්ති. අත්තවාදං මුඤ්චිතුං

න සක්යකොන්ති. තස්මා පුනප්පුනං වට්ටස්මිංයයව පතන්ති.

පථවිජිගුච්ඡනසසයකොවියහිඑයත. 

තත්ථායංඅත්ථසල්ලාපිකාඋපමා–පථවීකිරසසකංආහ–‘‘යභො සසකා’’ති.

සසයකො ආහ – ‘‘යකො එයසො’’ති. ‘‘කස්මා මයමව උපරි සබ්බඉරියාපයථ

කප්යපන්යතො උච්චාරපස්සාවං කයරොන්යතො මං න ජානාසී’’ති. ‘‘සුට්ඨු තයා
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අහංදිට්යඨො, මයා අක්කන්තට්ඨානම්පිඅඞ්ගුලග්ය හිඵුට්ඨට්ඨානංවියයහොති, 

විස්සට්ඨඋදකං අප්පමත්තකං, කරීසං කතකඵලමත්තං. හත්ථිඅස්සාදීහි පන

අක්කන්තට්ඨානම්පි මහන්තං, පස්සායවොපි යනසං ඝටමත්යතො යහොති, 

උච්චායරොපිපච්ඡිමත්යතොයහොති, අලංමය්හං තයා’’තිඋප්පතිත්වාඅඤ්ඤස්මිං

ඨායන පතියතො. තයතො නං පථවී ආහ – ‘‘අයර දූරං  යතොපි නනු මය්හං

උපරියයව පතියතොසී’’ති. යසො පුන තං ජිගුච්ඡන්යතො උප්පතිත්වා අඤ්ඤත්ථ 

පතියතො, එවංවස්සසහස්සම්පිඋප්පතිත්වාපතමායනොසසයකොපථවිංමුඤ්චිතුං

න සක්යකොති. එවයමවං තිත්ථියා සබ්බූපාදානපරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්යතොපි

කාමුපාදානාදීනං තිණ්ණංයයව සමතික්කමං පඤ්ඤයපන්ති. අත්තවාදං පන

මුඤ්චිතුංනසක්යකොන්ති, අසක්යකොන්තාපුනප්පුනංවට්ටස්මිංයයවපතන්තීති. 

එවංයංතිත්ථියාසමතික්කමිතුංනසක්යකොන්ති, තස්සවයසන දිට්ඨිච්යඡදවාදං

වත්වා ඉදානි පසාදපච්යඡදවාදං දස්යසන්යතො එවරූයප ය ො, භික් යව, 

ධම්මවිනයෙතිආදිමාහ. තත්ථ ධම්මවිනයෙති ධම්යම යචව විනයය ච, 

උභයයනපි අනියයානිකසාසනං දස්යසති. ‘‘යයො සත්ථරි පසායදො යසො න

සම්මග් යතො’’ති අනියයානිකසාසනම්හි හි සත්ථා කාලං කත්වා සීයහොපි

යහොති, බයග්යඝොපි යහොති, දීපිපි අච්යඡොපිතරච්යඡොපි. සාවකා පනස්ස මි ාපි

සූකරාපි පසදාපි යහොන්ති, යසො ‘‘ඉයම මය්හං පුබ්යබ උපට්ඨාකා

පච්චයදායකා’’ති ෙන්තිං වා යමත්තං වා අනුද්දයං වා අකත්වා යතසං උපරි

පතිත්වා යලොහිතං පිවති, ථූලථූලමංසානිපි ොදති. සත්ථා වා පන බිළායරො

යහොති, සාවකා කුක්කුටා වාමූසිකා වා. අථයනවුත්තනයයයනවඅනුකම්පං 

අකත්වා ොදති. අථ වා සත්ථා නිරයපායලො යහොති, සාවකා යනරයිකසත්තා.

යසො ‘‘ඉයම මය්හං පුබ්යබ උපට්ඨාකා පච්චයදායකා’’ති අනුකම්පං අකත්වා

විවිධා කම්මකාරණාකයරොති, ආදිත්යතපි රයථ යයොයජති, අඞ් ාරපබ්බතම්පි

ආයරොයපති, යලොහකුම්භියම්පි ඛිපති, අයනයකහිපි දුක්ෙධම්යමහි

සම්පයයොයජති. සාවකා වා පන කාලං කත්වා සීහාදයයො යහොන්ති, සත්ථා

මි ාදීසුඅඤ්ඤතයරො.යත ‘‘ඉමංමයංපුබ්යබචතූහිපච්චයයහි උපට්ඨහිම්හා, 

සත්ථා යනො අය’’න්ති තස්මිං ෙන්තිං වා යමත්තං වා අනුද්දයං වා අකත්වා

වුත්තනයයයනව අනයබයසනං පායපන්ති. එවං අනියයානිකසාසයන යයො

සත්ථරි පසායදො, යසොනසම්මග් යතොයහොති, කඤ්චිකාලං න්ත්වාපිපච්ඡා

විනස්සතියයව. 

යෙො ධම්යම පසායදොති අනියයානිකසාසනස්මිඤ්හි ධම්යම පසායදො නාම, 

උග් හිතපරියාපුට – ධාරිතවාචිත්තමත්තයක තන්තිධම්යම පසායදො යහොති, 

වට්ටයමොක්යෙො පයනත්ථනත්ථි. තස්මායයොඑත්ථපසායදො, යසො පුනප්පුනං
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වට්ටයමව  ම්භීරං කයරොතීති සාසනස්මිං අසම්මග් යතො අසභාවයතො

අක්ොයති. 

ො සීයලසු පරිපූරකාරිතාති යාපි ච අනියයානිකසාසයන අජසීලාදීනං වයසන

පරිපූරකාරිතා, සාපි යස්මා වට්ටයමොක්ෙං භවනිස්සරණං න සම්පායපති, 

සම්පජ්ජමානාපනතිරච්ඡානයයොනිංආවහති, විපච්චමානා නිරයං, තස්මාසාන

සම්මග් තා අක්ොයති. ො සහධම්මියකසූති අනියයානිකසාසනස්මිඤ්හි යය

සහධම්මිකා, යතසු යස්මා එකච්යච කාලං කත්වා සීහාදයයොපි යහොන්ති, 

එකච්යච මි ාදයයො, තත්ථ සීහාදිභූතා ‘‘ඉයම අම්හාකං සහධම්මිකා

අයහසු’’න්ති මි ාදිභූයතසු ෙන්තිආදීනි අකත්වා පුබ්යබ වුත්තනයයයනව

යනසං මහාදුක්ෙං උප්පායදන්ති. තස්මා එත්ථ සහධම්මියකසු පියමනාපතාපි

අසම්මග් තාඅක්ොයති. 

ඉදංපනසබ්බම්පිකාරණයභදංඑකයතොකත්වාදස්යසන්යතොභ වා තංකිස්ස

යහතු? එවඤ්යහතං, භික් යව, යහොතීතිආදිමාහ. තත්රායං සංයෙපත්යථො –

එවඤ්යහතං, භික්ෙයව, යහොති, යංමයාවුත්තං‘‘යයොසත්ථරිපසායදොයසොන

සම්මග් යතො අක්ොයතී’’තිආදි, තං එවයමව යහොති. කස්මා? යස්මා යත

පසාදාදයයො දුරක්ොයත ධම්මවිනයය …යප.…අසම්මාසම්බුද්ධප්පයවදියතති, 

එත්ථහි ෙථාතන්තිකාරණත්යථනිපායතො.තත්ථ දුරක් ායතති දුක්කථියත, 

දුක්ෙථිතත්තායයව දුප්පයවදියත. යසො පයනස යස්මා මග් ඵලත්ථාය න

නියයාති, තස්මා අනිෙයානියකො. රා ාදීනං උපසමාය අසංවත්තනයතො 

අනුපසමසංවත්තනියකො. න සම්මාසම්බුද්යධන සබ්බඤ්ඤුනා පයවදියතොති 

අසම්මාසම්බුද්ධප්පයවදියතො. තස්මිං අනිෙයානියක අනුපසමසංවත්තනියක 

අසම්මාසම්බුද්ධප්පයවදියත. එත්තාවතා භ වා තිත්ථියයසු පසායදො 

සුරාපීතසිඞ් ායලපසායදොවියනිරත්ථයකොතිදස්යසති. 

එයකො කිර කාළසිඞ් ායලො රත්තිං න රං පවිට්යඨො සුරාජල්ලිකං ොදිත්වා

පුන්නා වයන නිපජ්ජිත්වා නිද්දායන්යතො සූරියුග් මයන පබුජ්ඣිත්වා 

චින්යතසි ‘‘ඉමස්මිංකායලනසක්කා න්තුං, බහූඅම්හාකංයවරියනො, එකං

වඤ්යචතුං වට්ටතී’’ති. යසො එකං බ්රාහ්මණං  ච්ඡන්තං දිස්වා ඉමං

වඤ්යචස්සාමීති ‘‘අයය බ්රාහ්මණා’’ති ආහ. යකො එයසො බ්රාහ්මණං

පක්යකොසතීති.‘‘අහං, සාමී, ඉයතොතාවඑහීති. කිංයභොති? මංබහි ාමංයනහි, 

අහං යත ද්යව කහාපණසතානි දස්සාමීති. යසොපි නයිස්සාමීති තං පායදසු

 ණ්හි. අයර බාල බ්රාහ්මණ, න මය්හං කහාපණා ඡඩ්ඩිතකා අත්ථි, දුල්ලභා 

කහාපණා, සාධුකං මං  ණ්හාහීති. කථං යභො  ණ්හාමීති? උත්තරාසඞ්ය න

 ණ්ඨිකංකත්වා අංයසලග්ය ත්වා ණ්හාහීති.බ්රාහ්මයණොතංතථා යහත්වා 
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දක්ඛිණද්වාරසමීපට්ඨානං න්ත්වාඑත්ථඔතායරමීතිපුච්ඡි.කතරට්ඨානංනාම 

එතන්ති? මහාද්වාරං එතන්ති. අයර බාල, බ්රාහ්මණ, කිං තව ඤාතකා

අන්තරද්වායර කහාපණං ඨයපන්ති, පරයතො මං හරා’’ති. යසො පුනප්පුනං

යථොකං යථොකං  න්ත්වා ‘‘එත්ථ ඔතායරමි එත්ථ ඔතායරමී’’ති පුච්ඡිත්වා

යතනතජ්ජියතොයෙමට්ඨානං න්ත්වාතත්ථ ඔතායරහීතිවුත්යතොඔතායරත්වා

සාටකං ණ්හි.කාළසිඞ් ායලොආහ‘‘අහංයතද්යව කහාපණසතානිදස්සාමීති

අයවොචං. මය්හං පන කහාපණා බහූ, න ද්යව කහාපණසතායනව, යාව අහං 

කහාපයණ ආහරාමි, තාව ත්වං සූරියං ඔයලොයකන්යතො තිට්ඨා’’ති වත්වා

යථොකං න්ත්වා නිවත්යතත්වාපුනබ්රාහ්මණංආහ‘‘අයයබ්රාහ්මණමාඉයතො

ඔයලොයකහි, සූරියයමව ඔයලොයකන්යතො තිට්ඨා’’ති. එවඤ්ච පන වත්වා

යකතකවනං පවිසිත්වා යථාරුචිං පක්කන්යතො. බ්රාහ්මණස්සපි සූරියං 

ඔයලොයකන්තස්යසව නලාටයතො යචව කච්යඡහි ච යසදා මුච්චිංසු. අථ නං

රුක්ෙයදවතාආහ– 

‘‘සද්දහාසි සිඞ් ාලස්ස, සුරාපීතස්ස බ්රාහ්මණ; 

සිප්පිකානංසතංනත්ථි, කුයතොකංසසතාදුයව’’ති.(ජා. 1.1.113); 

එවංයථාකාළසිඞ් ායලපසායදොනිරත්ථයකො, එවංතිත්ථියයසුපීති. 

144. අනියයානිකසාසයන පසාදස්ස නිරත්ථකභාවං දස්යසත්වා

නියයානිකසාසයන තස්ස සාත්ථකතං දස්යසතුං තථා යතො ච ය ො, 

භික් යවතිආදිමාහ. තත්ථ කාමුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපතීති

අරහත්තමග්ය න කාමුපාදානස්ස පහානපරිඤ්ඤං සමතික්කමං පඤ්ඤයපති, 

ඉතයරසංතිණ්ණංඋපාදානානංයසොතාපත්තිමග්ය න පරිඤ්ඤංපඤ්ඤයපති. 

එවරූයපය ො, භික් යව, ධම්මවිනයෙති, භික්ෙයව, එවරූයපධම්යමචවිනයය

ච.උභයයනපිනියයානිකසාසනංදස්යසති. සත්ථරිපසායදොතිඑවරූයපසාසයන

යයො සත්ථරි පසායදො, යසො සම්මග් යතො අක්ොයති, භවදුක්ෙනිස්සරණාය

සංවත්තති. 

තත්රිමානි වත්ථූනි – භ වා කිර යවදියකපබ්බයත ඉන්දසාලගුහායං පටිවසති.

අයථයකො උලූකසකුයණො භ වති  ාමං පිණ්ඩාය පවිසන්යත උපඩ්ඪමග් ං

අනු ච්ඡති, නික්ෙමන්යතඋපඩ්ඪමග් ංපච්චුග් මනංකයරොති.යසොඑකදිවසං

සම්මාසම්බුද්ධං සායන්හසමයයභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුතංනිසින්නංපබ්බතාඔරුය්හ

වන්දිත්වා පක්යෙ පණායමත්වා අඤ්ජලිං පග් ය්හ සීසං යහට්ඨා කත්වා

දසබලං නමස්සමායනො අට්ඨාසි. භ වා තං ඔයලොයකත්වා සිතං පාත්වාකාසි.

ආනන්දත්යථයරො ‘‘යකො නු යෙො, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො සිතස්ස

පාතුකම්මායා’’ති පුච්ඡි. ‘‘පස්සානන්ද, ඉමං උලූකසකුණං, අයං මයි ච
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භික්ඛුසඞ්යඝචචිත්තංපසායදත්වාසතසහස්සකප්යපයදයවසුචමනුස්යසසුච 

සංසරිත්වායසොමනස්යසොනාමපච්යචකබුද්යධොභවිස්සතී’’තිආහ– 

උලූකමණ්ඩලක්ඛික, යවදියයකචිරදීඝවාසික; 

සුඛියතොසිත්වංඅයයයකොසිය, කාලුට්ඨිතංපස්සසි බුද්ධවරං. 

මයි චිත්තංපසායදත්වා, භික්ඛුසඞ්යඝඅනුත්තයර; 

කප්පානංසතසහස්සානි, දුග් යතයසොන ච්ඡති. 

යදවයලොකාචවිත්වාන, කුසලමූයලනයචොදියතො; 

භවිස්සතිඅනන්තඤායණො, යසොමනස්යසොතිවිස්සුයතොති. 

අඤ්ඤානිපියචත්ථ රාජ හන යරසුමනමාලාකාරවත්ථු මහායභරිවාදකවත්ථු

යමොරජිකවත්ථු වීණාවාදකවත්ථු සඞ්ෙධමකවත්ථූති එවමාදීනි වත්ථූනි 

විත්ථායරතබ්බානි. එවං නියයානිකසාසයන සත්ථරි පසායදො සම්මග් යතො

යහොති. 

ධම්යමපසායදොතිනියයානිකසාසනම්හි ධම්යමපසායදො සම්මග් යතො යහොති.

සරමත්යත නිමිත්තං  යහත්වා සුණන්තානං තිරච්ඡාන තානම්පි

සම්පත්තිදායයකො යහොති, පරමත්යථ කිං පන වත්තබ්බං. අයමත්යථො 

මණ්ඩූකයදවපුත්තාදීනංවත්ථුවයසනයවදිතබ්යබො. 

සීයලසු පරිපූරකාරිතාති නියයානිකසාසනම්හි සීයලසු පරිපූරකාරිතාපි

සම්මග් තා යහොති, සග් යමොක්ෙසම්පත්තිං ආවහති. තත්ථ

ඡත්තමාණවකවත්ථුසාමයණරවත්ථුආදීනි දීයපතබ්බානි. 

සහධම්මියකසූතිනියයානිකසාසයන සහධම්මියකසුපියමනාපතාපිසම්මග් තා

යහොති, මහාසම්පත්තිං ආවහති. අයමත්යථො විමානයපතවත්ථූහි දීයපතබ්යබො.

වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘ඛීයරොදනමහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.… 

ඵාණිතං…යප.…උච්ඡුෙණ්ඩිකං…තිම්බරුසකං…කක්කාරිකං… 

එළාලුකං…වල්ලිපක්කං…ඵාරුසකං…හත්ථපතාකං… 

සාකමුට්ඨිං … පුප්ඵකමුට්ඨිං…මූලකං… නිම්බමුට්ඨිං… 

අම්බිකඤ්ජිකං…යදොණිනිම්මජ්ජනිං…කායබන්ධනං… 

අංසබද්ධකං…ආයයො පට්ටං…විධූපනං…තාලවණ්ටං… 
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යමොරහත්ථං…ඡත්තං…උපාහනං…පූවංයමොදකං… 

සක්ෙලිකං අහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩාය චරන්තස්ස…යප.… 

තස්සායමපස්සවිමානං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනීහමස්මී’’ති(වි.ව. 406). 

තංකිස්සයහතූතිආදිවුත්තනයානුසායරයනව යයොයජත්වායවදිතබ්බං. 

145. ඉදානි යයසංඋපාදානානං තිත්ථියාන සම්මා පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, 

තථා යතොපඤ්ඤයපති, යතසංපච්චයංදස්යසතුං ඉයමච, භික් යවතිආදිමාහ.

තත්ථ කිංනිදානාතිආදීසු නිදානාදීනි සබ්බායනව කාරණයවවචනානි.

කාරණඤ්හි යස්මා ඵලං නියදති හන්ද, නං  ණ්හථාති අප්යපති විය, තස්මා 

නිදානන්තිවුච්චති.යස්මාතංතයතොජායතිසමුයදතිපභවති, තස්මා සමුදයෙො, 

ජාති, පභයවොති වුච්චති. අයං පයනත්ථ පදත්යථො – කිං නිදානං එයතසන්ති 

කිංනිදානා. යකො සමුදයයො එයතසන්ති කිංසමුදො. කා ජාති එයතසන්ති 

කිංජාතිකා. යකො පභයවො එයතසන්ති කිංපභවා. යස්මා පන යතසං තණ්හා 

යථාවුත්යතනඅත්යථනනිදානඤ්යචවසමුදයයොචජාතිචපභයවොච, තස්මා 

‘‘තණ්හානිදානා’’තිආදිමාහ. එවං සබ්බපයදසු අත්යථො යවදිතබ්යබො. යස්මා

පන භ වා න යකවලං උපාදානස්යසව පච්චයං ජානාති, උපාදානස්ස

පච්චයභූතාය තණ්හායපි, තණ්හාදිපච්චයානං යවදනාදීනම්පි පච්චයං

ජානාතියයව, තස්මා තණ්හා චාෙං, භික් යවතිආදිමාහ. 

ෙයතො ච ය ොති යස්මිං කායල. අවිජ්ජා පහීනා යහොතීති වට්ටමූලිකා අවිජ්ජා

අනුප්පාදනියරොයධන පහීනා යහොති. විජ්ජා උප්පන්නාති අරහත්තමග් විජ්ජා

උප්පන්නා. යසො අවිජ්ජාවිරා ා විජ්ජුප්පාදාති. යසො භික්ඛු අවිජ්ජාය ච 

පහීනත්තා විජ්ජාය ච උප්පන්නත්තා. යනව කාමුපාදානං උපාදිෙතීති යනව

කාමුපාදානං  ණ්හාති න උයපති, න යසසානි උපාදානානි. අනුපාදිෙං න

පරිතස්සතීති එවං කිඤ්චි උපාදානං අග් ණ්හන්යතො තණ්හාපරිතස්සනාය න

පරිතස්සති. අපරිතස්සන්ති අපරිතස්සන්යතො තණ්හං අනුප්පායදන්යතො. 

පච්චත්තංයෙව පරිනිබ්බාෙතීතිසයයමවකියලසපරිනිබ්බායනනපරිනිබ්බායති.

එවමස්ස ආසවක්ෙයං දස්යසත්වා ඉදානි ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො

පච්චයවක්ෙණංදස්යසන්යතො ඛීණාජාතීතිආදිමාහ.තංවුත්තත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළසීහනාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. මහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනා 

යවසාලින රවණ්ණනා 

146. එවං යමසුතන්ති මහාසීහනාදසුත්තං.තත්ථ යවසාලිෙන්තිඑවංනාමයක

න යර.තං කිර අපරාපරං විසාලීභූතතාය ‘‘යවසාලී’’ති සඞ්ෙං  තං. තත්රායං

අනුපුබ්බකථා – බාරාණසිරඤ්යඤො කිර අග් මයහසියා කුච්ඡිම්හි  බ්යභො

සණ්ඨාසි.සාඤත්වාරඤ්යඤො නියවයදසි.රාජා බ්භපරිහාරංඅදාසි.සාසම්මා

පරිහරීයමානා  බ්භපරිපාකකායල විජායනඝරං පාවිසි. පුඤ්ඤවන්තීනං

පච්චූසසමයය  බ්භවුට්ඨානං යහොති, සා ච තාසං අඤ්ඤතරා, යතන

පච්චූසසමයය අලත්තකපටලබන්ධුජීවකපුප්ඵසදිසං මංසයපසිං විජායි. තයතො 

‘‘අඤ්ඤා යදවියයො සුවණ්ණබිම්බසදියස පුත්යත විජායන්ති, අග් මයහසී

මංසයපසින්ති රඤ්යඤො පුරයතො මම අවණ්යණො උප්පජ්යජයයා’’ති

චින්යතත්වා යතන අවණ්ණභයයන තං මංසයපසිං එකස්මිං භාජයන

පක්ඛිපිත්වා පටිකුජ්ජිත්වා රාජමුද්දිකාය ලඤ්යඡත්වා  ඞ් ාය යසොයත

පක්ඛිපායපසි. මනුස්යසහි ඡඩ්ඩිතමත්යත යදවතා ආරක්ෙං සංවිදහිංසු. 

සුවණ්ණපට්ටකඤ්යචත්ථ ජාතිහිඞ්ගුලයකන ‘‘බාරාණසිරඤ්යඤො

අග් මයහසියා පජා’’ති ලිඛිත්වා බන්ධිංසු. තයතො තං භාජනං ඌමමිභයාදීහි

අනුපද්දුතං ඞ් ායසොයතනපායාසි. 

යතනචසමයයනඅඤ්ඤතයරොතාපයසොය ොපාලකකුලංනිස්සාය ඞ් ාතීයර 

විහරති. යසො පායතොව  ඞ් ං ඔතිණ්යණො තං භාජනං ආ ච්ඡන්තං දිස්වා

පංසුකූලසඤ්ඤාය අග් යහසි. අයථත්ථ තං අක්ෙරපට්ටිකං

රාජමුද්දිකාලඤ්ඡනං ච දිස්වා මුඤ්චිත්වා තං මංසයපසිං අද්දස, දිස්වානස්ස

එතදයහොසි ‘‘සියා  බ්යභො, තථා හිස්ස දුග් න්ධපූතිකභායවො නත්ථී’’ති.

අස්සමං යනත්වා සුද්යධ ඔකායස ඨයපසි. අථ අඩ්ඪමාසච්චයයන ද්යව

මංසයපසියයො අයහසුං. තාපයසො දිස්වා සාධුතරං ඨයපසි. තයතො පුන 

අඩ්ඪමාසච්චයයන එකයමකිස්සා මංසයපසියා හත්ථපාදසීසානමත්ථාය පඤ්ච

පඤ්ච පිළකා උට්ඨහිංසු. අථ තයතො අඩ්ඪමාසච්චයයන එකා මංසයපසි

සුවණ්ණබිම්බසදියසොදාරයකො, එකා දාරිකාඅයහොසි. 

යතසු තාපසස්ස පුත්තසියනයහො උප්පජ්ජි, අඞ්ගුට්ඨකයතො චස්ස ඛීරං

නිබ්බත්ති. තයතො පභුති ච ඛීරභත්තං අලභිත්ථ, යසො භත්තං භුඤ්ජිත්වා ඛීරං

දාරකානං මුයෙ ආසිඤ්චති. යතසං උදරං යං යං පවිසති, තං තං සබ්බං

මණිභාජන තං විය දිස්සති, එවං නිච්ඡවී අයහසුං. අපයර ආහු ‘‘සිබ්යබත්වා

ඨපිතාවියයනසං අඤ්ඤමඤ්ඤංලීනාඡවිඅයහොසී’’ති.එවංයතනිච්ඡවිතාය

වාලීනච්ඡවිතායවා ලිච්ෙවීතිපඤ්ඤායිංසු. 
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තාපයසො දාරයක යපොයසන්යතො උස්සූයර  ාමං සික්ොය පවිසති, අතිදිවා 

පටික්කමති. තස්ස තං බයාපාරං ඤත්වා ය ොපාලකා ආහංසු – ‘‘භන්යත, 

පබ්බජිතානං දාරකයපොසනං පලියබොයධො, අම්හාකං දාරයක යදථ, මයං

යපොයසස්සාම, තුම්යහ අත්තයනො කම්මං කයරොථා’’ති. තාපයසො සාධූති

පටිස්සුණි. ය ොපාලකා දුතියදිවයස මග් ං සමං කත්වා පුප්යඵහි ඔකිරිත්වා

ධජපටාකාඋස්සායපත්වාතූරියයහිවජ්ජමායනහි අස්සමංආ තා. තාපයසො –

‘‘මහාපුඤ්ඤා දාරකා අප්පමායදන වඩ්යඪථ, වඩ්යඪත්වා ච අඤ්ඤමඤ්ඤං 

ආවාහවිවාහං කයරොථ, පඤ්චය ොරයසන රාජානං යතොයසත්වා භූමිභා ං

 යහත්වාන රංමායපථ, තත්ථකුමාරංඅභිසිඤ්චථා’’තිවත්වාදාරයකඅදාසි.

යතසාධූතිපටිස්සුණිත්වාදාරයක යනත්වායපොයසසුං. 

දාරකා වුද්ධිමන්වාය කීළන්තා විවාදට්ඨායනසු අඤ්යඤ ය ොපාලකදාරයක

හත්යථනපි පායදනපි පහරන්ති. යත යරොදන්ති. ‘‘කිස්ස යරොදථා’’ති ච 

මාතාපිතූහි වුත්තා ‘‘ඉයම නිම්මාතාපිතිකා තාපසයපොසිතා අම්යහ

අතිපහරන්තී’’ති වදන්ති. තයතො යතසං මාතාපිතයරො ‘‘ඉයම දාරකා අඤ්යඤ

දාරයක විනායසන්ති දුක්ොයපන්ති, න ඉයම සඞ් යහතබ්බා, වජ්යජතබ්බා

ඉයම’’ති ආහංසු. තයතො පභුති කිර යසො පයදයසො වජ්ජීති වුච්චති

යයොජනසතියකො පරිමායණන. අථ තං පයදසං ය ොපාලකා රාජානං

යතොයසත්වා අග් යහසුං. තත්ථ ච න රං මායපත්වා යසොළසවස්සුද්යදසිකං

කුමාරං අභිසිඤ්චිත්වා රාජානං අකංසු. තාය චස්ස දාරිකාය සද්ධිං විවාහං

කත්වා කතිකං අකංසු ‘‘බාහිරකදාරිකා න ආයනතබ්බා, ඉයතො දාරිකා න

කස්සචිදාතබ්බා’’ති.යතසං පඨමසංවායසනද්යවදාරකාජාතාධීතාචපුත්යතො

ච.එවංයසොළසක්ෙත්තුංද්යවද්යව ජාතා.තයතොයතසංදාරකානංයථාක්කමං

වඩ්ඪන්තානං ආරාමුයයානනිවාසට්ඨානපරිවාරසම්පත්තිං  යහතුං

අප්පයහොන්තාන රංතික්ෙත්තුං  ාවුතන්තයරන ාවුතන්තයරන පරික්ඛිපිංසු. 

තස්ස පුනප්පුනං විසාලීකතත්තා යවසාලීත්යවව නාමං ජාතං. යතන වුත්තං 

‘‘යවසාලියන්තිඑවංනාමයකන යර’’ති. 

01 බහින යරති න රස්සබහි, නඅම්බපාලිවනංවියඅන්යතොන රස්මිං.අයං

පන ජීවකම්බවනං විය න රස්ස බහිද්ධා වනසණ්යඩො. යතන වුත්තං

‘‘බහින යර’’ති. අපරපුයරති පුරස්ස අපයර, පච්ඡිමදිසායන්ති අත්යථො. 

වනසණ්යඩති යසො කිර වනසණ්යඩො න රස්ස පච්ඡිමදිසායං  ාවුතමත්යත 

ඨායන.තත්ථමනුස්සාභ වයතො න්ධකුටිංකත්වාතංපරිවායරත්වාභික්ඛූනං 

රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානචඞ්කමයලණකුටිමණ්ඩපාදීනි පතිට්ඨයපසුං, භ වා

තත්ථ විහරති. යතන වුත්තං ‘‘අපරපුයර වනසණ්යඩ’’ති. සුනක් ත්යතොති

තස්ස නාමං. ලිච්ඡවීනං පන පුත්තත්තා ලිච්ෙවිපුත්යතොති වුත්යතො. 
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අචිරපක්කන්යතොති විබ්භමිත්වා ගිහිභාවූප මයනන අධුනාපක්කන්යතො. 

පරිසතීති පරිසමජ්යඣ. උත්තරිමනුස්සධම්මාති එත්ථ මනුස්සධම්මා නාම

දසකුසලකම්මපථා. යත පටියසයධතුං න සක්යකොති. කස්මා? උපාරම්භභයා.

යවසාලියඤ්හිබහූමනුස්සා රතනත්තයයපසන්නාබුද්ධමාමකා ධම්මමාමකා

සඞ්ඝමාමකා.යතදසකුසලකම්මපථමත්තම්පිනත්ථිසමණස්සය ොතමස්සාති 

වුත්යත ත්වං කත්ථ භ වන්තං පාණං හනන්තං අද්දස, කත්ථ අදින්නං 

ආදියන්තන්තිආදීනි වත්වා අත්තයනො පමාණං න ජානාසි? කිං දන්තා යම

අත්ථීති පාසාණසක්ෙරා ොදසි, අහිනඞ්ගුට්යඨ  ණ්හිතුං වායමසි, 

කකචදන්යතසු පුප්ඵාවළිකං කීළිතුං ඉච්ඡසි? මුෙයතො යත දන්යත

පායතස්සාමාතිවයදයයං.යසොයතසංඋපාරම්භභයා එවංවත්තුංනසක්යකොති. 

යවසාලින රවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උත්තරිමනුස්සධම්මාදිවණ්ණනා 

තයතො උත්තරිං පන වියසසාධි මං පටියසයධන්යතො උත්තරි මනුස්සධම්මා

අලමරිෙඤාණදස්සනවියසයසොතිආහ. 

තත්ථඅලමරියංඤාතුන්ති අලමරියෙො, අරියභාවායසමත්යථොතිවුත්තංයහොති.

ඤාණදස්සනයමව ඤාණදස්සනවියසයසො. අලමරියයො ච යසො

ඤාණදස්සනවියසයසො චාති අලමරිෙඤාණදස්සනවියසයසො. ඤාණදස්සනන්ති

දිබ්බචක්ඛුපි විපස්සනාපි මග්ය ොපි ඵලම්පි පච්චයවක්ෙණඤාණම්පි 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණම්පි වුච්චති. ‘‘අප්පමත්යතො සමායනො ඤාණදස්සනං 

ආරායධතී’’ති (ම. නි. 1.311) හි එත්ථ දිබ්බචක්ඛු ඤාණදස්සනං නාම.

‘‘ඤාණදස්සනාය චිත්තංඅභිනීහරති අභිනින්නායමතී’’ති (දී.නි.1.235) එත්ථ

විපස්සනාඤාණං.‘‘අභබ්බායතඤාණදස්සනායඅනුත්තරාය සම්යබොධායා’’ති

(අ. නි. 4.196) එත්ථ මග්ය ො. ‘‘අයමඤ්යඤො උත්තරි මනුස්සධම්මා 

අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධි යතො ඵාසු විහායරො’’ති (ම. නි. 1.328) 

එත්ථඵලං.‘‘ඤාණඤ්ච පනයමදස්සනංඋදපාදි, අකුප්පායමයචයතොවිමුත්ති, 

අයමන්තිමා ජාති, නත්ථි දානි පුනබ්භයවො’’ති (මහාව. 16) එත්ථ

පච්චයවක්ෙණඤාණං. ‘‘ඤාණඤ්ච පන යම දස්සනං උදපාදි 

සත්තාහකාලඞ්කයතො ආළායරො කාළායමො’’ති (ම. නි. 2.340) එත්ථ

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.ඉධපන යලොකුත්තරමග්ය ොඅධිප්යපයතො.තඤ්හියසො

භ වයතොපටියසයධති. 

තක්කපරිොහතන්ති ඉමිනා ආචරියං පටිබාහති. එවං කිරස්ස අයහොසි –

සමයණන ය ොතයමන ආචරියය උපසඞ්කමිත්වා සුඛුමං ධම්මන්තරං  හිතං

නාමනත්ථි, තක්කපරියාහතංපනතක්යකත්වාඑවංභවිස්සතිඑවං භවිස්සතීති



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා සීහනාදවග්ය ො 
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පටුන 

තක්කපරියාහතං ධම්මං යදයසතීති. වීමංසානුචරිතන්ති ඉමිනා චස්ස

යලොකියපඤ්ඤං අනුජානාති. සමයණො ය ොතයමො පඤ්ඤවා, යසො තං

පඤ්ඤාසඞ්ොතං ඉන්දවජිරූපමං වීමංසං එවං වට්ටිස්සති, එවං වට්ටිස්සතීති

ඉයතො චියතො ච අනුචරායපත්වා වීමංසාය අනුචරිතං ධම්මං යදයසති. 

සෙංපටිභානන්ති ඉමිනාස්ස ධම්යමසු පච්චක්ෙභාවං පටිබාහති. එවං හිස්ස

අයහොසි–සමණස්සය ොතමස්සසුඛුමංධම්මන්තරංවිපස්සනාවාමග්ය ොවා

ඵලං වා පච්චයවක්ෙණා වා නත්ථි, අයං පන ලද්ධපරියසො, රාජානං

චක්කවත්තිං විය නං චත්තායරො වණ්ණා පරිවායරන්ති, සුඵුසිතං පනස්ස

දන්තාවරණං, මුදුකා ජිව්හා, මධුයරො සයරො, අයනල ළා වාචා, යසො යං

යයදවස්ස උපට්ඨාති, තං තං  යහත්වා සයංපටිභානං කයථන්යතො මහාජනං

රඤ්යජතීති. 

ෙස්ස ච ඛ්වාස්ස අත්ථාෙ ධම්යමො යදසියතොති යස්ස ච යෙො අත්ථාය අස්ස

ධම්යමො යදසියතො. යසයයථිදං, රා පටිඝාතත්ථාය අසුභකම්මට්ඨානං, 

යදොසප්පටිඝාතත්ථාය යමත්තාභාවනා, යමොහපටිඝාතත්ථාය පඤ්ච ධම්මා, 

විතක්කූපච්යඡදාය ආනාපානස්සති. 

යසො නිෙයාති තක්කරස්ස සම්මා දුක් ක් ොොති යසො ධම්යමො යයො තං

යථායදසිතං කයරොති, තස්ස තක්කරස්ස සම්මා යහතුනා නයයනකාරයණන

වට්ටදුක්ෙක්ෙයායනියයාති ච්ඡතිතමත්ථංසායධතීති දීයපති. ඉදංපයනසන

අත්තයනො අජ්ඣාසයයන වදති. බුද්ධානඤ්හි ධම්යමො අනියයානියකොති

එවයමවං පයවයදයය, න පන සක්යකොති වත්තුං. කස්මා? උපාරම්භභයා.

යවසාලියඤ්හි බහූ යසොතාපන්න-සකදා ාමි-අනා ාමිඋපාසකා. යත එවං 

වයදයයං‘‘සුනක්ෙත්තත්වංභ වතායදසිතධම්යමොඅනියයානියකොතිවදසි, යදි

අයං ධම්යමො අනියයානියකො, ඉමස්මිං න යර ඉයම කස්මා එත්තකා

යසොතාපන්නා ජාතා, එත්තකා සකදා ාමී, එත්තකා අනා ාමීති පුබ්යබ

වුත්තනයයන උපාරම්භං කයරයය’’න්ති. යසො ඉමිනා උපාරම්භභයයන

අනියයානියකොති වත්තුං අසක්යකොන්යතො අජ්ජුයනන විස්සට්ඨකණ්ඩං විය

අස්සධම්යමොඅයමොයඝොනියයාති, අබ්භන්තයරපනස්සකිඤ්චි නත්ථීතිවදති. 

අස්යසොසි ය ොති යවසාලියං බ්රාහ්මණකුලයසට්ඨිකුලාදීසු තත්ථ තත්ථ

පරිසමජ්යඣඑවංභාසමානස්සතංවචනංසුණි, නපනපටියසයධසි.කස්මා? 

කාරුඤ්ඤතාය.එවංකිරස්සඅයහොසිඅයංකුද්යධොඣායමානං යවළුවනංවිය

පක්ඛිත්තයලොණංඋද්ධනංවියචයකොධවයසනපටපටායති, මයාපටිබාහියතො

පන මයිපිආඝාතංබන්ධිස්සති, එවමස්සතථා යතචමයිචාතිද්වීසුජයනසු

ආඝායතො අතිභාරියයො භවිස්සතීති කාරුඤ්ඤතාය න පටියසයධසි. අපි චස්ස
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එවං අයහොසි, බුද්ධානං අවණ්ණකථනං නාම පුණ්ණචන්යද

යදොසායරොපනසදිසං, යකො ඉමස්ස කථං  ණ්හිස්සති? සයයමව යෙයළ

පච්ඡින්යන මුයෙ සුක්යෙ ඔරමිස්සතීති ඉමිනා කාරයණන න පටියසයධසි. 

පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොතිපිණ්ඩපාතපරියයසනයතොඅප යතො. 

147. යකොධයනොති චණ්යඩො ඵරුයසො. යමොඝපුරියසොති තුච්ඡපුරියසො. යස්ස හි

තස්මිං අත්තභායව මග් ඵලානං උපනිස්සයයො නත්ථි, තං බුද්ධා

‘‘යමොඝපුරියසො’’තිවදන්ති.උපනිස්සයයසතිපිතස්මිං ෙයණමග්ය වාඵයල

වා අසති ‘‘යමොඝපුරියසො’’ති වදන්තියයව. ඉමස්ස පන තස්මිං අත්තභායව

මග් ඵලානං උපනිස්සයයො සමුච්ඡින්යනොයයව, යතනතං ‘‘යමොඝපුරියසො’’ති

ආහ. යකොධාචපනස්සඑසාවාචාභාසිතාතිඑසාච පනස්සවාචායකොයධන

භාසිතා. 

කස්මා පයනස භ වයතො කුද්යධොති? අයඤ්හි පුබ්යබ භ වන්තං

උපසඞ්කමිත්වා දිබ්බචක්ඛුපරිකම්මං පුච්ඡි. අථස්ස භ වා කයථසි. යසො

දිබ්බචක්ඛුං නිබ්බත්යතත්වා ආයලොකං වඩ්යඪත්වා යදවයලොයක

ඔයලොයකන්යතො නන්දනවනචිත්තලතාවනඵාරුසකවනමිස්සකවයනසු

දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවමායන යදවපුත්යත ච යදවධීතයරො ච දිස්වා එයතසං

එවරූපාය අත්තභාවසම්පත්තියාඨිතානංකීවමධුයරොනුයෙොසද්යදොභවිස්සතීති

සද්දං යසොතුකායමො හුත්වා දසබලං උපසඞ්කමිත්වා දිබ්බයසොතධාතුපරිකම්මං

පුච්ඡි. භ වා පනස්ස දිබ්බයසොතධාතුයා උපනිස්සයයො නත්ථීති ඤත්වා

පරිකම්මං න කයථසි. න හි බුද්ධා උපනිස්සයවිරහිත තස්ස පරිකම්මං

කයථන්ති.යසොභ වතිආඝාතංබන්ධිත්වාචින්යතසි ‘‘අහංසමණංය ොතමං

පඨමං දිබ්බචක්ඛුපරිකම්මං පුච්ඡිං, යසො ‘මය්හං තං සම්පජ්ජතු වා මා වා

සම්පජ්ජතූ’ති කයථසි. අහං පන පච්චත්තපුරිසකායරන තං නිබ්බත්යතත්වා 

දිබ්බයසොතධාතුපරිකම්මංපුච්ඡිං, තංයමනකයථසි.අද්ධාස්සඑවංයහොති‘අයං 

රාජපබ්බජියතො දිබ්බචක්ඛුඤාණං නිබ්බත්යතත්වා දිබ්බයසොතධාතුඤාණං 

නිබ්බත්යතත්වා යචයතොපරියඤාණං නිබ්බත්යතත්වා ආසවානං ෙයඤාණං

නිබ්බත්යතත්වා මයා සමසයමො භවිස්සතී’ති ඉස්සාමච්ඡරියවයසන මය්හං න

කයථතී’’ති. භියයයොයසොආඝාතං බන්ධිත්වා කාසායානි ඡඩ්යඩත්වා ගිහිභාවං

පත්වාපි න තුණ්හීභූයතො විචරති. දසබලං පන අසතා තුච්යඡන

අබ්භාචික්ෙන්යතො විචරති. යතනාහ භ වා ‘‘යකොධා ච පනස්ස එසා වාචා 

භාසිතා’’ති. 

වණ්යණො යහයසො, සාරිපුත්තාති, සාරිපුත්ත, තථා යතන

සතසහස්සකප්පාධිකානි චත්තාරි අසඞ්යෙයයයානි පාරමියයො පූයරන්යතන 

එතදත්ථයමව වායායමො කයතො ‘‘යදසනාධම්යමො යම නියයානියකො
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භවිස්සතී’’ති.තස්මායයොඑවං වයදයය, යසොවණ්ණංයයවතථා තස්සභාසති.

වණ්යණො යහයසො, සාරිපුත්ත, තථා තස්ස ගුයණො එයසො තථා තස්ස, න

අගුයණොතිදස්යසති. 

අෙම්පි හිනාමසාරිපුත්තාතිආදිනාකිංදස්යසති? සුනක්ෙත්යතන පටිසිද්ධස්ස

උත්තරිමනුස්සධම්මස්සඅත්තනිඅත්ථිතංදස්යසති.භ වාකිරඅයං, සාරිපුත්ත, 

සුනක්ෙත්යතොයමොඝපුරියසොනත්ථිතථා තස්සඋත්තරිමනුස්සධම්යමොතිවදති. 

මය්හඤ්ච සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං නාම අත්ථි, ඉද්ධිවිධඤාණං නාම අත්ථි, 

දිබ්බයසොතධාතුඤාණං නාම අත්ථි, යචයතොපරියඤාණං නාම අත්ථි, 

දසබලඤාණං නාම අත්ථි, චතුයවසාරජ්ජඤාණං නාම අත්ථි, අට්ඨසු පරිසාසු 

අකම්පනඤාණං නාම අත්ථි, චතුයයොනිපරිච්යඡදකඤාණං නාම අත්ථි, 

පඤ්ච තිපරිච්යඡදකඤාණං නාම අත්ථි, සබ්යබපි යචයත

උත්තරිමනුස්සධම්මායයව. එවරූයපසු උත්තරිමනුස්සධම්යමසු එකස්සාපි

විජානනසමත්ථං ධම්මන්වයමත්තම්පි නාම එතස්ස යමොඝපුරිසස්ස න

භවිස්සතීති එතමත්ථං දස්යසතුං අෙම්පි හි නාම සාරිපුත්තාතිආදිනා නයයන

ඉමං යදසනං ආරභි. තත්ථ අන්යවතීති අන්වයෙො, ජානාති, අනුබුජ්ඣතීති

අත්යථො. ධම්මස්ස අන්වයයො ධම්මන්වයෙො, තං තං 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිධම්මං ජානනපඤ්ඤායයතං අධිවචනං. ‘‘ඉතිපි යසො

භ වා’’තිආදීහි එවරූපම්පි නාම මය්හං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසඞ්ොතං

උත්තරිමනුස්සධම්මං විජ්ජමානයමව අත්ථීති ජානිතුං තස්ස යමොඝපුරිසස්ස

ධම්මන්වයයොපි න භවිස්සතීති දස්යසති. ඉද්ධිවිධඤාණාදීසුපි එවං යයොජනා

යවදිතබ්බා. 

උත්තරිමනුස්සධම්මාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දසබලඤාණාදිවණ්ණනා 

148. එත්ථචකිඤ්චාපියචයතොපරියඤාණානන්තරංතිස්යසොවිජ්ජා වත්තබ්බා

සියුං, යස්මා පන තාසු වුත්තාසු උපරි දසබලඤාණං න පරිපූරති, තස්මා තා 

අවත්වා තථා තස්ස දසබලඤාණං පරිපූරං කත්වා දස්යසන්යතො දස ය ො 

පනිමානි සාරිපුත්තාතිආදිමාහ. තත්ථ තථා තබලානීති අඤ්යඤහි

අසාධාරණානි තථා තස්යසව බලානි. යථා වා පුබ්බබුද්ධානං බලානි 

පුඤ්ඤුස්සයසම්පත්තියාආ තානි, තථාආ තබලානීතිපිඅත්යථො.තත්ථදුවිධං

තථා තබලං කායබලඤ්චඤාණබලඤ්ච.යතසුකායබලංහත්ථිකුලානුසායරන

යවදිතබ්බං.වුත්තඤ්යහතං යපොරායණහි– 

‘‘කාලාවකඤ්ච ඞ්ය යයං, පණ්ඩරංතම්බපිඞ් ලං; 
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පටුන 

 න්ධමඞ් ලයහමඤ්ච, උයපොසථඡද්දන්තියමදසා’’ති. 

ඉමානි හිදසහත්ථිකුලානි.තත්ථ කාලාවකන්තිපකතිහත්ථිකුලංදට්ඨබ්බං.යං

දසන්නං පුරිසානං කායබලං, තං එකස්ස කාලාවකහත්ථියනො. යං දසන්නං

කාලාවකානංබලං, තංඑකස්ස ඞ්ය යයස්ස.යංදසන්නං  ඞ්ය යයානං, තං

එකස්ස පණ්ඩරස්ස. යං දසන්නං පණ්ඩරානං, තං එකස්ස තම්බස්ස. යං

දසන්නංතම්බානං, තංඑකස්සපිඞ් ලස්ස.යංදසන්නංපිඞ් ලානං, තංඑකස්ස 

 න්ධහත්ථියනො. යං දසන්නං  න්ධහත්ථීනං, තං එකස්ස මඞ් ලස්ස. යං

දසන්නං මඞ් ලානං, තංඑකස්සයහමවතස්ස. යං දසන්නං යහමවතානං, තං

එකස්සඋයපොසථස්ස.යං දසන්නංඋයපොසථානං, තංඑකස්සඡද්දන්තස්ස.යං

දසන්නං ඡද්දන්තානං තං එකස්ස තථා තස්ස. නාරායනසඞ්ඝාතබලන්තිපි

ඉදයමව වුච්චති. තයදතං පකතිහත්ථි ණනාය හත්ථීනං යකොටිසහස්සානං

පුරිස ණනාය දසන්නං පුරිසයකොටිසහස්සානං බලං යහොති. ඉදං තාව

තථා තස්ස කාෙබලං. 

ඤාණබලංපනපාළියංතාවආ තයමව.දසබලඤාණං, චතුයවසාරජ්ජඤාණං, 

අට්ඨසු පරිසාසු අකම්පනඤාණං, චතුයයොනිපරිච්යඡදකඤාණං, 

පඤ්ච තිපරිච්යඡදකඤාණං. සංයුත්තයක(සං.නි.2.34) ආ තානියතසත්තති

ඤාණානි සත්තසත්තති ඤාණානීති එවං අඤ්ඤානිපි අයනකානි

ඤාණසහස්සානි, එතං ඤාණබලං නාම. ඉධාපි ඤාණබලයමව අධිප්යපතං.

ඤාණඤ්හිඅකම්පියට්යඨනඋපත්ථම්භනට්යඨනච බලන්තිවුත්තං. 

යෙහිබයලහිසමන්නා යතොතියයහිදසහි ඤාණබයලහිඋයපයතොසමුයපයතො. 

ආසභංඨානන්තියසට්ඨට්ඨානං උත්තමට්ඨානං.ආසභාවාපුබ්බබුද්ධා, යතසං

ඨානන්ති අත්යථො. අපිච  වසතයජට්ඨයකො උසයභො,  වසහස්සයජට්ඨයකො

වසයභො. වජසතයජට්ඨයකො වා උසයභො, වජසහස්සයජට්ඨයකො වසයභො. 

සබ්බ වයසට්යඨො සබ්බපරිස්සයසයහො යසයතො පාසාදියකො මහාභාරවයහො

අසනිසතසද්යදහිපි අකම්පනියයො නිසයභො, යසො ඉධ උසයභොති අධිප්යපයතො.

ඉදම්පිහිතස්සපරියායවචනං.උසභස්ස ඉදන්ති ආසභං.ඨානන්තිචතූහිපායදහි

පථවිං උප්පීයළත්වා අචලට්ඨානං. ඉදං පනආසභං වියාතිආසභං. යයථව හි

නිසභසඞ්ොයතො උසයභො උසභබයලන සමන්නා යතො චතූහි පායදහි පථවිං

උප්පීයළත්වා අචලට්ඨායනන තිට්ඨති, එවංතථා යතොපිදසහිතථා තබයලහි

සමන්නා යතො චතූහි යවසාරජ්ජපායදහි අට්ඨපරිසපථවිං උප්පීයළත්වා

සයදවයක යලොයක යකනචි පච්චත්ථියකන පච්චාමිත්යතන අකම්පියයො

අචලට්ඨායනන තිට්ඨති. එවං තිට්ඨමායනොව තං ආසභං ඨානං පටිජානාති, 
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උප ච්ඡතිනපච්චක්ොතිඅත්තනිආයරොයපති.යතනවුත්තං ‘‘ආසභංඨානං 

පටිජානාතී’’ති. 

පරිසාසූති අට්ඨසු පරිසාසු. සීහනාදං නදතීති යසට්ඨනාදං අභීතනාදං නදති, 

සීහනාදසදිසංවානාදං නදති.අයමත්යථොසීහනාදසුත්යතන දීයපතබ්යබො.යථා

වා සීයහො සහනයතො හනනයතො ච සීයහොති වුච්චති, එවං තථා යතො

යලොකධම්මානංසහනයතොපරප්පවාදානඤ්චහනනයතො සීයහොතිවුච්චති.එවං

වුත්තස්සසීහස්සනාදංසීහනාදං.තත්ථයථාසීයහොසීහබයලන සමන්නා යතො

සබ්බත්ථ විසාරයදො වි තයලොමහංයසො සීහනාදං නදති, එවං තථා තසීයහොපි 

තථා තබයලහි සමන්නා යතො අට්ඨසු පරිසාසු විසාරයදො වි තයලොමහංයසො 

ඉතිරූපන්තිආදිනානයයනනානාවිධයදසනාවිලාසසම්පන්නංසීහනාදංනදති.

යතන වුත්තං ‘‘පරිසාසු සීහනාදං නදතී’’ති. බ්රහ්මචක්කං පවත්යතතීති එත්ථ 

බ්රහ්මන්තියසට්ඨංඋත්තමංවිසිට්ඨං. චක්ක-සද්යදොපනායං– 

සම්පත්තියංලක්ෙයණච, රථඞ්ය ඉරියාපයථ; 

දායනරතනධම්මූර-චක්කාදීසුචදිස්සති; 

ධම්මචක්යකඉධමයතො, තඤ්චද්යවධාවිභාවයය. 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ෙයව, චක්කානි, යයහි සමන්නා තානං 

යදවමනුස්සාන’’න්තිආදීසු (අ. නි. 4.31) හි අයං සම්පත්තියං දිස්සති.

‘‘පාදතයලසු චක්කානිජාතානී’’ති (දී.නි.2.35) එත්ථලක්ෙයණ. ‘‘චක්කංව

වහයතොපද’’න්ති(ධ. ප.1) එත්ථරථඞ්ය .‘‘චතුචක්කංනවද්වාර’’න්ති(සං.

නි. 1.29) එත්ථ ඉරියාපයථ. ‘‘දදං භුඤ්ජ මා ච පමායදො, චක්කං පවත්තය

සබ්බපාණින’’න්ති (ජා. 1.7.149) එත්ථ දායන. ‘‘දිබ්බං චක්කරතනං

පාතුරයහොසී’’ති (දී. නි. 2.243) එත්ථ රතනචක්යක. ‘‘මයා පවත්තිතං

චක්ක’’න්ති (සු. නි. 562) එත්ථ ධම්මචක්යක. ‘‘ඉච්ඡාහතස්ස යපොසස්ස, 

චක්කං භමති මත්ථයක’’ති (ජා. 1.1.104; 1.5.103) එත්ථ උරචක්යක.

‘‘ඛුරපරියන්යතන යචපිචක්යකනා’’ති (දී.නි. 1.166) එත්ථ පහරණචක්යක. 

‘‘අසනිවිචක්ක’’න්ති(දී.නි.3.61; සං.නි.2.162) එත්ථඅසනිමණ්ඩයල.ඉධ

පනායං ධම්මචක්යකඅධිප්යපයතො. 

තං පන ධම්මචක්කං දුවිධං යහොති පටියවධඤාණඤ්යචව යදසනාඤාණඤ්ච. 

තත්ථ පඤ්ඤාපභාවිතං අත්තයනො අරියබලාවහං පටියවධඤාණං.

කරුණාපභාවිතං සාවකානං අරියබලාවහං යදසනාඤාණං. තත්ථ

පටියවධඤාණංඋප්පජ්ජමානංඋප්පන්නන්ති දුවිධං. තඤ්හිඅභිනික්ෙමනයතො

යාව අරහත්තමග් ා උප්පජ්ජමානං, ඵලක්ෙයණ උප්පන්නං නාම. 
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තුසිතභවනයතොවා යාවමහායබොධිපල්ලඞ්යක අරහත්තමග් ා උප්පජ්ජමානං, 

ඵලක්ෙයණ උප්පන්නං නාම. දීපඞ්කරදසබලයතො පට්ඨාය වා යාව 

අරහත්තමග් ාඋප්පජ්ජමානං, ඵලක්ෙයණඋප්පන්නංනාම.යදසනාඤාණම්පි

පවත්තමානං පවත්තන්ති දුවිධං. තඤ්හි යාව අඤ්ඤාතයකොණ්ඩඤ්ඤස්ස

යසොතාපත්තිමග් ා පවත්තමානං, ඵලක්ෙයණ පවත්තං නාම. යතසු

පටියවධඤාණං යලොකුත්තරං, යදසනාඤාණං යලොකියං. උභයම්පි පයනතං

අඤ්යඤහිඅසාධාරණං, බුද්ධානංයයවඔරසඤාණං. 

ඉදානියයහිබයලහිසමන්නා යතොතථා යතොආසභංඨානංපටිජානාති, යානි 

ආදියතොව ‘‘දස යෙො පනිමානි, සාරිපුත්ත, තථා තස්ස තථා තබලානී’’ති

නික්ඛිත්තානි, තානි විත්ථාරයතො දස්යසතුං කතමානි දස? ඉධ, සාරිපුත්ත, 

තථා යතො ඨානඤ්ච ඨානයතොතිආදිමාහ. තත්ථ ඨානඤ්ච ඨානයතොති 

කාරණඤ්ච කාරණයතො. කාරණඤ්හි යස්මා තත්ථ ඵලං තිට්ඨති

තදායත්තවුත්තියාය උප්පජ්ජතියචවපවත්තතිච, තස්මාඨානන්තිවුච්චති.තං

භ වා‘‘යයයයධම්මා යයසංයයසංධම්මානංයහතූපච්චයාඋප්පාදාය, තංතං

ඨානං.යයයයධම්මායයසංයයසං ධම්මානංනයහතූනපච්චයාඋප්පාදාය, 

තං තං අට්ඨාන’’න්ති පජානන්යතො ඨානඤ්ච ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච

අට්ඨානයතො යථාභූතං පජානාති. අභිධම්යම පයනතං, ‘‘තත්ථ කතමං 

තථා තස්ස ඨානඤ්ච ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානයතො යථාභූතං

ඤාණ’’න්තිආදිනා (විභ. 809) නයයන විත්ථාරිතයමව. ෙම්පීති යයන

ඤායණන. ඉදම්පි, සාරිපුත්ත, තථා තස්සාති ඉදම්පි ඨානාට්ඨානඤාණං 

තථා තස්ස තථා තබලං නාම යහොතීති අත්යථො. එවං සබ්බපයදසු යයොජනා

යවදිතබ්බා. 

කම්මසමාදානානන්ති සමාදියිත්වාකතානංකුසලාකුසලකම්මානං, කම්මයමව

වාකම්මසමාදානං. ඨානයසොයහතුයසොතිපච්චයයතොයචවයහතුයතොච.තත්ථ 

 තිඋපධිකාලපයයො ාවිපාකස්සඨානං.කම්මංයහතු. ඉමස්සපනඤාණස්ස

විත්ථාරකථා ‘‘අත්යථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි

 තිසම්පත්තිපටිබාළ්හානි න විපච්චන්තී’’තිආදිනා (විභ. 810) නයයන 

අභිධම්යම ආ තායයව. 

සබ්බත්ථ ාමිනින්ති සබ්බ ති ාමිනිං අ ති ාමිනිඤ්ච. පටිපදන්ති මග් ං. 

ෙථාභූතංපජානාතීතිබහූසුපිමනුස්යසසුඑකයමවපාණංඝායතන්යතසු ඉමස්ස 

යචතනා නිරය ාමිනී භවිස්සති, ඉමස්ස යචතනා තිරච්ඡානයයොනි ාමිනීති

ඉමිනානයයනඑකවත්ථුස්මිම්පිකුසලාකුසලයචතනාසඞ්ොතානං පටිපත්තීනං

අවිපරීතයතොසභාවංජානාති.ඉමස්සචඤාණස්සවිත්ථාරකථා‘‘තත්ථකතමං 
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තථා තස්ස සබ්බත්ථ ාමිනිං පටිපදං යථාභූතංඤාණං? ඉධ තථා යතො අයං 

මග්ය ො අයං පටිපදා නිරය ාමීති පජානාතී’’තිආදිනා (විභ. 811) නයයන 

අභිධම්යම ආ තායයව. 

අයනකධාතුන්ති චක්ඛුධාතුආදීහි කාමධාතුආදීහි වා ධාතූහි බහුධාතුං. 

නානාධාතුන්ති තාසංයයව ධාතූනං විලක්ෙණතාය නානප්පකාරධාතුං. 

යලොකන්ති ෙන්ධායතනධාතුයලොකං. ෙථාභූතංපජානාතීතිතාසංතාසංධාතූනං 

අවිපරීතයතො සභාවං පටිවිජ්ඣති. ඉදම්පිඤාණං ‘‘තත්ථකතමං තථා තස්ස 

අයනකධාතුනානාධාතුයලොකං යථාභූතං ඤාණං, ඉධ තථා යතො

ෙන්ධනානත්තංපජානාතී’’තිආදිනානයයන අභිධම්යම විත්ථාරිතයමව. 

නානාධිමුත්තිකතන්ති හීනාදීහි අධිමුත්තීහි නානාධිමුත්තිකභාවං. ඉදම්පි

ඤාණං, ‘‘තත්ථ කතමං තථා තස්ස සත්තානං නානාධිමුත්තිකතං යථාභූතං

ඤාණං, ඉධ තථා යතො පජානාති සන්ති සත්තා හීනාධිමුත්තිකා’’ති ආදිනා

නයයන අභිධම්යම විත්ථාරිතයමව. 

පරසත්තානන්ති පධානසත්තානං. පරපුග් ලානන්ති තයතො පයරසං

හීනසත්තානං.එකත්ථයමවවාඑතං පදද්වයං.යවයනයයවයසනපනද්යවධා

වුත්තං. ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තන්ති සද්ධාදීනං ඉන්ද්රියානං පරභාවං 

අපරභාවඤ්ච, වුද්ධිඤ්චහානිඤ්චාතිඅත්යථො.ඉමස්සපිඤාණස්සවිත්ථාරකථා

– ‘‘තත්ථ කතමං තථා තස්ස පරසත්තානං පරපුග් ලානං

ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තං යථාභූතං ඤාණං, ඉධ තථා යතො සත්තානං ආසයං

පජානාති අනුසයං පජානාතී’’තිආදිනා (විභ. 814) නයයන අභිධම්යම 

ආ තායයව. 

ඣානවියමොක් සමාධිසමාපත්තීනන්ති පඨමාදීනං චතුන්නං ඣානානං රූපී

රූපානි පස්සතීතිආදීනං අට්ඨන්නං වියමොක්ොනං සවිතක්කසවිචාරාදීනං

තිණ්ණං සමාධීනං පඨමජ්ඣානසමාපත්තිආදීනඤ්ච නවන්නං 

අනුපුබ්බසමාපත්තීනං. සංකියලසන්ති හානභාගියධම්මං. යවොදානන්ති

වියසසභාගියධම්මං. වුට්ඨානන්ති ‘‘යවොදානම්පි වුට්ඨානං. තම්හා තම්හා

සමාධිම්හා වුට්ඨානම්පි වුට්ඨාන’’න්ති (විභ. 828) එවං 

වුත්තපගුණජ්ඣානඤ්යචව භවඞ් ඵලසමාපත්තියයො ච. යහට්ඨිමං

යහට්ඨිමඤ්හි පගුණජ්ඣානං උපරිමස්ස උපරිමස්ස පදට්ඨානං යහොති. තස්මා

‘‘යවොදානම්පි වුට්ඨාන’’න්තිවුත්තං.භවඞ්ය නපනසබ්බජ්ඣායනහිවුට්ඨානං

යහොති. ඵලසමාපත්තියානියරොධසමාපත්තියතො වුට්ඨානං යහොති. තං සන්ධාය 

‘‘තම්හා තම්හා සමාධිම්හා වුට්ඨානම්පි වුට්ඨාන’’න්ති වුත්තං. ඉදම්පිඤාණං 

‘‘තත්ථ කතමං තථා තස්ස ඣානවියමොක්ෙසමාධිසමාපත්තීනං සංකියලසං
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යවොදානංවුට්ඨානං යථාභූතංඤාණං, ඣායීතිචත්තායරොඣායී, අත්යථකච්යචො

ඣායීසම්පත්තිංයයවසමානං විපත්තීතිපච්යචතී’’තිආදිනා(විභ.828) නයයන 

අභිධම්යම විත්ථාරිතං. සත්තන්නං ඤාණානං විත්ථාරකථාවිනිච්ඡයයො

සම්යමොහවියනොදනියං විභඞ් ට්ඨකථාෙං වුත්යතො. 

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිදිබ්බචක්ඛුඤාණකථා විසුද්ධිමග්ය  විත්ථාරිතා.

ආසවක්ෙයකථාභයයභරයව. 

149. ඉමානි ය ො සාරිපුත්තාති යානි පුබ්යබ ‘‘දස යෙො පනිමානි, සාරිපුත්ත, 

තථා තස්ස තථා තබලානී’’ති අයවොචං, ඉමානි තානීති අප්පනං කයරොති.

තත්ථ පරවාදීකථා යහොති – දසබලඤාණං නාම පාටියයක්කං නත්ථි, 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්යසවායං පයභයදොති.තංනතථාදට්ඨබ්බං.අඤ්ඤයමව

හි දසබලඤාණං, අඤ්ඤං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. දසබලඤාණඤ්හි

සකසකකිච්චයමව ජානාති. සබ්බඤ්ඤුතඤාණං තම්පි තයතො අවයසසම්පි 

පජානාති. දසබලඤායණසු හි පඨමං කාරණාකාරණයමව ජානාති. දුතියං

කම්මන්තරවිපාකන්තරයමව. තතියං කම්මපරිච්යඡදයමව. චතුත්ථං

ධාතුනානත්තකාරණයමව.පඤ්චමංසත්තානං අජ්ඣාසයාධිමුත්තියමව.ඡට්ඨං

ඉන්ද්රියානං තික්ෙමුදුභාවයමව. සත්තමං ඣානාදීහි සද්ධිං යතසං

සංකියලසාදියමව.අට්ඨමංපුබ්යබනිවුත්ථෙන්ධසන්තතියමව.නවමං සත්තානං

චුතිපටිසන්ධියමව. දසමං සච්චපරිච්යඡදයමව. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පන

එයතහි ජානිතබ්බඤ්ච තයතො උත්තරිඤ්ච පජානාති. එයතසං පන කිච්චං න

සබ්බං කයරොති. තඤ්හි ඣානං හුත්වා අප්යපතුං න සක්යකොති, ඉද්ධි හුත්වා

විකුබ්බිතුංන සක්යකොති, මග්ය ො හුත්වා කියලයස යෙයපතුංන සක්යකොති.

අපිචපරවාදීඑවංපුච්ඡිතබ්යබො– ‘‘දසබලඤාණංනාමඑතංසවිතක්කසවිචාරං

අවිතක්කවිචාරමත්තං අවිතක්කඅවිචාරං කාමාවචරං රූපාවචරං අරූපාවචරං

යලොකියං යලොකුත්තර’’න්ති? ජානන්යතො පටිපාටියා සත්ත ඤාණානි 

සවිතක්කසවිචාරානීති වක්ෙති. තයතො පරානි ද්යව අවිතක්කඅවිචාරානීති

වක්ෙති. ආසවක්ෙයඤාණං සියා සවිතක්කසවිචාරං, සියා

අවිතක්කවිචාරමත්තං, සියා අවිතක්කඅවිචාරන්ති වක්ෙති. තථා පටිපාටියා

සත්ත කාමාවචරානි, තයතො පරානි ද්යව රූපාවචරානි, අවසායන එකං

යලොකුත්තරන්ති වක්ෙති, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පන සවිතක්කසවිචාරයමව

කාමාවචරයමවයලොකියයමවාතිවක්ෙති. 

එවයමත්ථ අනුපදවණ්ණනං කත්වා ඉදානි යස්මා තථා යතො පඨමංයයව

ඨානාට්ඨානඤායණන යවයනයයසත්තානං ආසවක්ෙයාධි මස්ස යචව

අනධි මස්ස ච ඨානාට්ඨානභූතං කියලසාවරණාභාවං පස්සති, 

යලොකියසම්මාදිට්ඨිට්ඨානදස්සනයතො නියතමිච්ඡාදිට්ඨිට්ඨානාභාවදස්සනයතො
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පටුන 

ච. අථ යනසං කම්මවිපාකඤායණන විපාකාවරණාභාවං පස්සති, 

තියහතුකපටිසන්ධිදස්සනයතො. සබ්බත්ථ ාමිනීපටිපදාඤායණන 

කම්මාවරණාභාවං පස්සති, අනන්තරියකම්මාභාවදස්සනයතො. එවං 

අනාවරණානං අයනකධාතුනානාධාතුඤායණන අනුකූලධම්මයදසනත්ථං

චරියවියසසං පස්සති, ධාතුයවමත්තදස්සනයතො. අථ යනසං

නානාධිමුත්තිකතාඤායණන අධිමුත්තිං පස්සති, පයයො ං අනාදියිත්වාපි

අධිමුත්තිවයසන ධම්මයදසනත්ථං. අයථවං දිට්ඨාධිමුත්තීනං යථාසත්ති 

යථාබලං ධම්මං යදයසතුං ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤායණන

ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තං පස්සති, සද්ධාදීනං තික්ෙමුදුභාවදස්සනයතො. එවං

පරිඤ්ඤාතින්ද්රියපයරොපරියත්තාපනයතසයච දූයරයහොන්ති, පඨමජ්ඣානාදීසු

වසීභූතත්තා ඉද්ධිවියසයසන යත ඛිප්පං උප ච්ඡති. උප න්ත්වා ච යනසං

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණනපුබ්බජාතිභාවනං, දිබ්බචක්ඛුඤාණානුභාවයතො

පත්තබ්යබන යචයතොපරියඤායණන සම්පති චිත්තවියසසං පස්සන්යතො

ආසවක්ෙයඤාණානුභායවන ආසවක්ෙය ාමිනියා පටිපදාය

වි තසම්යමොහත්තා ආසවක්ෙයාය ධම්මං යදයසති. තස්මා ඉමිනා

අනුක්කයමනඉමානිදසබලානිවුත්තානීති යවදිතබ්බානි. 

තං, සාරිපුත්ත, වාචං අප්පහාොතිආදීසු පුන එවරූපිං වාචං න වක්ොමීති

වදන්යතො තං වාචං පජහති නාම. පුන එවරූපං චිත්තං න උප්පායදස්සාමීති

චින්යතන්යතො චිත්තං පජහති නාම. පුන එවරූපං දිට්ඨිං න  ණ්හිස්සාමීති

පජහන්යතොදිට්ඨිංපටිනිස්සජ්ජතිනාම, තථාඅකයරොන්යතොයනවපජහති, න

පටිනිස්සජ්ජති. යසොෙථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයෙතියථා නිරයපායලහි

ආහරිත්වානිරයයඨපියතො, එවංනිරයයඨපියතොයයවාතියවදිතබ්යබො. 

ඉදානිස්ස අත්ථසාධකං උපමං දස්යසන්යතො යසෙයථාපීතිආදිමාහ. තත්ථ 

සීලසම්පන්යනොතිආදීසු යලොකියයලොකුත්තරා සීලසමාධිපඤ්ඤා යවදිතබ්බා. 

යලොකුත්තරවයසයනව විනිවත්යතතුම්පි වට්ටති. අයඤ්හි

සම්මාවාචාකම්මන්තාජීයවහි සීලසම්පන්යනො, සම්මාවායාමසතිසමාධීහි

සමාධිසම්පන්යනො, සම්මාදිට්ඨිසඞ්කප්යපහි පඤ්ඤාසම්පන්යනො, යසො එවං

සීලාදිසම්පන්යනො භික්ඛු යථා දිට්යඨව ධම්යම ඉමස්මිංයයව අත්තභායව

අඤ්ඤං ආරායධති අරහත්තං පාපුණාති, එවංසම්පදමිදං, සාරිපුත්ත, වදාමි

ඉමම්පි කාරණං එවරූපයමව. යථා හි මග් ානන්තරං අවිරජ්ඣිත්වාව ඵලං

නිබ්බත්තති, එවයමව ඉමස්සාපි පුග් ලස්ස චුතිඅනන්තරං අවිරජ්ඣිත්වාව

නිරයයපටිසන්ධියහොතීති දස්යසති.සකලස්මිඤ්හිබුද්ධවචයනඉමායඋපමාය

 ාළ්හතරංකත්වාවුත්තඋපමානාම නත්ථි. 
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150. යවසාරජ්ජානීති එත්ථ සාරජ්ජපටිපක්යෙො යවසාරජ්ජං, චතූසු ඨායනසු

සාරජ්ජාභාවං පච්චයවක්ෙන්තස්ස උප්පන්නයසොමනස්සමයඤාණස්යසතං

නාමං. සම්මාසම්බුද්ධස්ස යත පටිජානයතොති අහං සම්මාසම්බුද්යධො, සබ්යබ

ධම්මාමයාඅභිසම්බුද්ධාතිඑවං පටිජානයතොතව. අනභිසම්බුද්ධාතිඉයමනාම

ධම්මා තයා අනභිසම්බුද්ධා. තත්ර වතාති යතසු වත අනභිසම්බුද්ධාති එවං

දස්සිතධම්යමසු. සහධම්යමනාති සයහතුනා සකාරයණන වචයනන 

සුනක්ෙත්යතො විය විප්පලපන්යතො අප්පමාණං. නිමිත්තයමතන්ති එත්ථ

පුග් යලොපිධම්යමොපිනිමිත්තන්ති අධිප්යපයතො.තංපුග් ලංනපස්සාමි, යයො

මංපටියචොයදස්සති, තංධම්මංනපස්සාමි, යංදස්යසත්වාඅයංනාමධම්යමො

තයා අනභිසම්බුද්යධොති මං පටියචොයදස්සතීති අයයමත්ථ අත්යථො. 

ය මප්පත්යතොති යෙමං පත්යතො, යසසපදද්වයං ඉමස්යසව යවවචනං.

සබ්බඤ්යහතංයවසාරජ්ජඤාණයමවසන්ධායවුත්තං.දසබලස්සහිඅයංනාම

ධම්යමො තයා අනභිසම්බුද්යධොති යචොදකං පුග් ලං වා යචොදනාකාරණං

අනභිසම්බුද්ධධම්මං වා අපස්සයතො සභාවබුද්යධොයයව වා සමායනො අහං

බුද්යධොස්මීති වදාමීති පච්චයවක්ෙන්තස්ස බලවතරං යසොමනස්සංඋප්පජ්ජති.

යතන සම්පයුත්තං ඤාණං යවසාරජ්ජං නාම. තං සන්ධාය

‘‘යෙමප්පත්යතො’’තිආදිමාහ.එවං සබ්බත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

අන්තරායිකා ධම්මාති එත්ථ පන අන්තරායං කයරොන්තීති අන්තරායිකා, යත

අත්ථයතො සඤ්චිච්ච වීතික්කන්තා සත්ත ආපත්තික්ෙන්ධා. සඤ්චිච්ච

වීතික්කන්තඤ්හි අන්තමයසො දුක්කට-දුබ්භාසිතම්පි මග් ඵලානං අන්තරායං

කයරොති. ඉධ පන යමථුනධම්යමො අධිප්යපයතො. යමථුනං යසවයතො හි යස්ස

කස්සචිනිස්සංසයයමව මග් ඵලානංඅන්තරායයොයහොති. ෙස්සය ොපනයතසු

අත්ථාොති රා ක්ෙයාදීසු යස්ස අත්ථාය. ධම්යමො යදසියතොති 

අසුභභාවනාදිධම්යමොකථියතො. තත්රවත මන්තිතස්මිංඅනියයානිකධම්යමමං.

යසසංවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. 

දසබලඤාණාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අට්ඨපරිසවණ්ණනා 

151. ‘‘අට්ඨ යෙො ඉමා සාරිපුත්තා’’ති ඉදං කස්මා ආරද්ධං? 

යවසාරජ්ජඤාණස්ස බලදස්සනත්ථං. යථා හි බයත්තං පරිසං 

අජ්යඣො ායහත්වා විඤ්ඤූනං චිත්තං ආරාධනසමත්ථාය කථාය

ධම්මකථිකස්ස යඡකභායවො පඤ්ඤායති, එවං ඉමා අට්ඨ පරිසා පත්වා

යවසාරජ්ජඤාණස්ස යවසාරජ්ජභායවො සක්කා ඤාතුන්ති යවසාරජ්ජඤාණස්ස

බලංදස්යසන්යතො, අට්ඨය ොඉමා සාරිපුත්තාතිආදිමාහ. 
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තත්ථ  ත්තිෙපරිසාතිෙත්තියානං සන්නිපතිත්වානිසින්නට්ඨානං, එසනයයො

සබ්බත්ථ. මාරකායිකානං පන සන්නිපතිත්වා නිසින්නට්ඨානං මාරපරිසා

යවදිතබ්බා, න මාරානං. සබ්බාපි යචතා පරිසා උග් ට්ඨානදස්සනවයසන

 හිතා. මනුස්සා හි ‘‘එත්ථ රාජා නිසින්යනො’’ති පකතිවචනම්පි වත්තුං න

සක්යකොන්ති, කච්යඡහියසදාමුච්චන්ති.එවංඋග් ාෙත්තියපරිසා. බ්රාහ්මණා

තීසු යවයදසු කුසලා යහොන්ති,  හපතයයො නානායවොහායරසු යචව

අක්ෙරචින්තායච. සමණාසකවාදපරවායදසුකුසලායහොන්ති.යතසංමජ්යඣ

ධම්මකථාකථනං නාම අතිවිය භායරො. අමනුස්සාපි උග් ා යහොන්ති.

අමනුස්යසොති හි වුත්තමත්යතපි මනුස්සානං සකලසරීරං සඞ්කම්පති, යතසං

රූපං වා දිස්වා සද්දං වා සුත්වා සත්තා විසඤ්ඤියනො යහොන්ති. එවං

අමනුස්සපරිසා උග් ා. තාසුපි ධම්මකථාකථනං නාම අතිවිය භායරො. ඉති 

උග් ට්ඨානදස්සනවයසනතා හිතාතියවදිතබ්බා. 

අජ්යඣො ාහතීති අනුපවිසති. අයනකසතං  ත්තිෙපරිසන්ති බිම්බිසාරසමා ම

ඤාතිසමා ම ලිච්ඡවීසමා මසදිසං. අඤ්යඤසුපි චක්කවායළසු ලබ්භතියයව.

කිං පන භ වා අඤ්ඤානි චක්කවාළානිපි  ච්ඡතීති? ආම  ච්ඡති. කීදියසො

හුත්වා? යාදිසා යත, තාදියසොයයව. යතයනවාහ ‘‘අභිජානාමි යෙො පනාහං, 

ආනන්ද, අයනකසතං ෙත්තියපරිසං උපසඞ්කමිතා, තත්ථ යාදිසයකො යතසං 

වණ්යණොයහොති, තාදිසයකොමය්හං වණ්යණොයහොති.යාදිසයකොයතසංසයරො

යහොති, තාදිසයකොමය්හංසයරොයහොති.ධම්මියාකථාය සන්දස්යසමිසමාදයපමි

සමුත්යතයජමිසම්පහංයසමි.භාසමානඤ්චමංනජානන්ති‘යකොනු යෙොඅයං

භාසති යදයවො වා මනුස්යසො වා’ති. ධම්මියා කථාය සන්දස්යසත්වා

සමාදයපත්වා සමුත්යතයජත්වාසම්පහංයසත්වාඅන්තරධායාමි. අන්තරහිතඤ්ච 

මංනජානන්ති‘යකොනුයෙොඅයංඅන්තරහියතොයදයවොවාමනුස්යසොවා’’’ති

(දී.නි. 2.172). 

ෙත්තියා යකයූරඞ් දමාලා න්ධාදිවිභූසිතා නානාවිරා වසනා 

ආමුක්කමණිකුණ්ඩලා යමොළිධරා යහොන්ති. කිං භ වාපි එවං අත්තානං

මණ්යඩති? යත ච ඔදාතාපි යහොන්ති කාළාපි මංගුලච්ඡවීපි. කිං සත්ථාපි

එවරූයපොයහොතීති? සත්ථාඅත්තයනො පබ්බජිතවයසයනව ච්ඡති, යතසංපන

තාදියසොහුත්වාඋපට්ඨාති,  න්ත්වාරාජාසයන නිසින්නංඅත්තානං දස්යසති, 

යතසං‘‘අජ්ජඅම්හාකංරාජාඅතිවියවියරොචතී’’තියහොති. යතචභින්නස්සරාපි

යහොන්ති ග් ස්සරාපිකාකස්සරාපි.සත්ථාබ්රහ්මස්සයරයනව ධම්මංකයථති.

තාදිසයකො මය්හං සයරො යහොතීති ඉදං පන භාසන්තරං සන්ධාය කථිතං. 

මනුස්සානංපනතංසුත්වා ‘‘අජ්ජරාජාමධුයරනසයරනකයථතී’’තියහොති.
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පටුන 

කයථත්වා පක්කන්යත ච භ වති පුන රාජානංආ තං දිස්වා ‘‘යකොනු යෙො

අය’’න්තිවීමංසා උප්පජ්ජති. 

ඉදංවුත්තංයහොති–යකොනුයෙොඅයංඉමස්මිංඨායනඉදායනවමා ධභාසාය 

සීහළභාසාය මධුයරනසයරනකයථන්යතො අන්තරහියතො, කිං යදයවො, උදාහු

මනුස්යසොති? කිමත්ථං පයනවං අජානන්තානං ධම්මං යදයසතීති? 

වාසනත්ථාය. එවං සුයතොපි හි ධම්යමො අනා යත පච්චයයො යහොතියයවාති

අනා තංපටිච්චයදයසතීති. 

සන්නිසින්නපුබ්බන්ති සඞ් ම්ම නිසින්නපුබ්බං. සල්ලපිතපුබ්බන්ති

ආලාපසල්ලායපො කතපුබ්යබො. සාකච්ොති ධම්මසාකච්ඡාපි සමාපජ්ජිතපුබ්බා. 

අයනකසතං බ්රාහ්මණපරිසන්තිආදීනම්පි යසොණදණ්ඩසමා මාදිවයසන යචව

අඤ්ඤචක්කවාළවයසනචසම්භයවොයවදිතබ්යබො. 

අට්ඨපරිසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුයයොනිවණ්ණනා 

152. චතස්යසො ය ො ඉමා, සාරිපුත්ත, යෙොනියෙොති එත්ථ යෙොනීති

ෙන්ධයකොට්ඨාසස්සපි කාරණස්සපි පස්සාවමග් ස්සපි නාමං. ‘‘චතස්යසො

නා යයොනියයොචතස්යසොසුපණ්ණයයොනියයො’’ති(සං.නි.3.342, 392) එත්ථ 

හිෙන්ධයකොට්ඨායසොයයොනිනාම.‘‘යයොනියහසා භූමිජඵලස්සඅධි මායා’’ති

(ම. නි. 2.227) එත්ථ කාරණං. ‘‘න චාහං බ්රාහ්මණං බ්රූමි, යයොනිජං

මත්තිසම්භව’’න්ති(ම.නි.2.457; ධ.ප.396) එත්ථ පස්සාවමග්ය ො.ඉධපන

ෙන්ධයකොට්ඨායසො යයොනීති අධිප්යපයතො. තත්ථ අණ්යඩ ජාතා අණ්ඩජා. 

ජලාබුම්හිජාතා ජලාබුජා. සංයසයද ජාතා සංයසදජා. විනාඑයතහිකාරයණහි

උප්පතිත්වා විය නිබ්බත්තා අභිනිබ්බත්තාති ඔපපාතිකා. අභිනිබ්භිජ්ජ 

ජාෙන්තීති භින්දිත්වා නික්ෙමනවයසන ජායන්ති. පූතිකුණයප වාතිආදීහි

අනිට්ඨට්ඨානායනව දස්සිතානි. ඉට්යඨසුපි සප්පියතලමධුඵාණිතාදීසු සත්තා

ජායන්තිඑව. යදවාතිආදීසුචාතුමහාරාජිකයතොපට්ඨාය උපරියදවාඔපපාතිකාව

යහොන්ති.භූමයදවාපනචතුයයොනිකා. එකච්යචච මනුස්සාතිමනුස්යසසුයකචි

යදවාවියඔපපාතිකාචයහොන්ති.යයභුයයයනපයනයත ජලාබුජාව, අණ්ඩජාපි

එත්ථ යකොන්තපුත්තා ද්යවභාතියත්යථරා විය, සංයසදජාපි පදුම බ්යභ

නිබ්බත්තයපොක්ෙරසාතිබ්රාහ්මණපදුමවතියදවීආදයයො විය, එවං විනිපාතියකසු 

නිජ්ඣාමතණ්හිකයපතා යනරයිකා විය ඔපපාතිකායයව, අවයසසා

චතුයයොනිකාපි යහොන්ති. යථා යත එවං යක්ොපි

සබ්බචතුප්පදපක්ඛිජාතිදීඝජාතිආදයයොපිසබ්යබචතුයයොනිකායයව. 
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චතුයයොනිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්ච තිවණ්ණනා 

153. පඤ්චය ොඉමා, සාරිපුත්ත,  තියෙොතිඑත්ථසුකතදුක්කටකම්මවයසන

 න්තබ්බාති  තියයො. අපිච  ති ති නිබ්බත්ති ති අජ්ඣාසය ති විභව ති

නිප්ඵත්ති තීතිබහුවිධා තිනාම.තත්ථ‘‘තං  තිංයපච්ච ච්ඡාමී’’ති(අ.නි.

4.184) ච, ‘‘යස්ස තිංනජානන්ති, යදවා  න්ධබ්බමානුසා’’ති(ධ.ප.420) ච

අයං  ති ති නාම. ‘‘ඉයමසං යෙොඅහංභික්ඛූනංසීලවන්තානංයනවජානාමි

 තිංවාඅ තිංවා’’ති (ම.නි.1.508) අයං නිබ්බත්ති ති නාම. ‘‘එවම්පියෙො

යතඅහංබ්රහ්යම  තිංචපජානාමිජුතිඤ්චපජානාමී’’ති (ම.නි.1.503) අයං 

අජ්ඣාසෙ ති නාම.‘‘විභයවො තිධම්මානං, නිබ්බානංඅරහයතො තී’’ති (පරි.

339) අයං විභව ති නාම. ‘‘ද්යවයයව තියයොභවන්ති අනඤ්ඤා’’ති (දී.නි.

1.258; 2.34) අයං නිප්ඵත්ති ති නාම.තාසුඉධ ති තිඅධිප්යපතා. 

නිරයෙොතිආදීසු නිරතිඅත්යථන නිරස්සාදට්යඨන නිරයෙො. තිරියං අඤ්ඡිතාති 

තිරච්ොනා. යතසං යයොනි තිරච්ොනයෙොනි. යපච්චභාවං පත්තානං විසයයොති 

යපත්තිවිසයෙො. මනයසො උස්සන්නත්තා මනුස්සා. පඤ්චහි කාමගුයණහි

අත්තයනො අත්තයනො ආනුභායවහි ච දිබ්බන්තීති යදවා. නිරෙඤ්චාහං, 

සාරිපුත්තාතිආදීසු නිරයයොති සද්ධිං ඔකායසන ෙන්ධා. තිරච්ොනයෙොනිං

චාතිආදීසුපි එයසව නයයො. මග් ං පටිපදන්ති උභයයනාපි

වුත්ත තිසංවත්තනික කම්මයමව දස්යසති. ෙථා ච පටිපන්යනොති යයන

මග්ය න යාය පටිපදාය පටිපන්යනොති උභයම්පි එකයතො කත්වා නිද්දිසති. 

අපාෙන්තිආදීසු වඩ්ඪිසඞ්ොතා සුෙසඞ්ොතා වා අයා අයපතත්තා අපායෙො. 

දුක්ෙස්ස  ති පටිසරණන්ති දුග් ති. දුක්කටකාරියනො එත්ථ විනිපතන්තීති 

විනිපායතො. නිබ්බානඤ්චාහන්ති ඉදං පන න යකවලං  ති තියමව, 

 තිනිස්සරණං නිබ්බානම්පි ජානාමීති දස්සනත්ථමාහ. ඉධ මග්ය ො පටිපදාති

උභයයනාපිඅරියමග්ය ොවවුත්යතො. 

පඤ්ච තිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඤාණප්පවත්තාකාරවණ්ණනා 

154. ඉදානි යථාවුත්යතසු සත්තසු ඨායනසු අට්ඨසු ඨායනසු අත්තයනො

ඤාණප්පවත්තාකාරංදස්යසන්යතො ඉධාහං, සාරිපුත්තාතිආදිමාහ. 
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තත්ථ එකන්තදුක් ාතිනිච්චදුක්ො නිරන්තරදුක්ො. තිබ්බාතිබහලා. කටුකාති

ෙරා. යසෙයථාපීතිආදීනි ඔපම්මදස්සනත්ථංවුත්තානි.තත්ථ කාසූතිආවායටොපි 

වුච්චතිරාසිපි. 

‘‘කින්නුසන්තරමායනොව, කාසුංෙණසිසාරථි; 

පුට්යඨොයමසම්මඅක්ොහි, කිංකාසුයාකරිස්සසී’’ති.(ජා. 2.22.3) – 

එත්ථ හිආවායටොකාසුනාම. 

‘‘අඞ් ාරකාසුං අපයර ඵුනන්ති, නරා රුදන්තා පරිදඩ්ඪ ත්තා’’ති. (ජා.

2.22.462) – 

එත්ථරාසි.ඉධපනආවායටොඅධිප්යපයතො.යතයනවාහ ‘‘සාධිකයපොරිසා’’ති.

තත්ථ සාධිකං යපොරිසං පමාණං අස්සාති සාධිකයපොරිසා, 

අතියරකපඤ්චරතනාතිඅත්යථො. වීතච්චිකානංවීතධූමානන්තිඑතංපරිළාහස්ස

බලවභාවදීපනත්ථං වුත්තං, අච්චියා වා සතිධූයමවා සති, වායතොසමුට්ඨාති, 

යතනපරිළායහොනබලවායහොති. ඝම්මපයරයතොතිඝම්මානු යතො. තසියතොති

ජාතතණ්යහො. පිපාසියතොති උදකං පාතුකායමො. එකාෙයනන මග්ය නාති

එකපයථයනව මග්ය න, අනුක්කමනියයන උයභොසු පස්යසසු

නිරන්තරකණ්ටකරුක්ෙ හයනන. පණිධාොති අඞ් ාරකාසුයං පත්ථනා නාම

නත්ථි, අඞ් ාරකාසුංආරබ්භ පනඉරියාපථස්සඨපිතත්තාඑවංවුත්තං. 

එවයමව ය ොති එත්ථ ඉදං ඔපම්මසංසන්දනං – අඞ් ාරකාසු විය හි නිරයයො

දට්ඨබ්යබො. අඞ් ාරකාසුමග්ය ො විය නිරයූප ං කම්මං. මග් ාරුළ්යහො විය

කම්මසමඞ්ගීපුග් යලො.චක්ඛුමාපුරියසොවියදිබ්බචක්ඛුයකො භ වා.යථායසො

පුරියසො මග් ාරුළ්හං දිස්වා විජානාති ‘‘අයං ඉමිනා මග්ය න  න්ත්වා 

අඞ් ාරකාසුයං පතිස්සතී’’ති, එවයමවං භ වා පාණාතිපාතාදීසු යංකිඤ්චි

කම්මං ආයූහන්තං එවං ජානාති ‘‘අයං ඉමං කම්මං කත්වා නිරයය

නිබ්බත්තිස්සත්තී’’ති.යථා යසොපුරියසොඅපරභාය තංඅඞ් ාරකාසුයාපතිතං

පස්සති, එවයමව භ වා අපරභාය  ‘‘යසො පුරියසො තං කම්මං කත්වා කුහිං

නිබ්බත්යතො’’තිආයලොකංවඩ්යඪත්වාදිබ්බචක්ඛුනා ඔයලොයකන්යතොනිරයය

නිබ්බත්තංපස්සතිපඤ්චවිධබන්ධනාදිමහාදුක්ෙංඅනුභවන්තං. තත්ථකිඤ්චාපි

තස්සකම්මායූහනකායලඅඤ්යඤොවණ්යණො, නිරයයනිබ්බත්තස්සඅඤ්යඤො. 

අථාපි ‘‘යසො සත්යතො තං කම්මං කත්වා කත්ථ නිබ්බත්යතො’’ති

ඔයලොයකන්තස්ස අයනකසහස්සානං සත්තානං මජ්යඣ ඨියතොපි ‘‘අයං

යසො’’තියසොයයවසත්යතොආපාථංආ ච්ඡති, ‘‘දිබ්බචක්ඛුබලංනාමඑත’’න්ති

වදන්ති. 
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දුතියඋපමායං යස්මා අඞ් ාරකාසුයං විය ගූථකූයප පරිළායහො නත්ථි, තස්මා

‘‘එකන්තදුක්ො’’ති අවත්වා ‘‘දුක්ො’’තිආදිමාහ. එත්ථාපි පුරිමනයයයනව 

ඔපම්මසංසන්දනං යවදිතබ්බං. ඉමම්පි හි පුග් ලං භ වා හත්ථියයොනිආදීසු 

යත්ථ කත්ථචි නිබ්බත්තං වධබන්ධනආකඩ්ඪනවිකඩ්ඪනාදීහි මහාදුක්ෙං

අනුභවමානංපස්සතියයව. 

තතියඋපමායං තනුපත්තපලායසොති න අබ්භපටලං විය තනුපණ්යණො, 

විරළපණ්ණත්තංපනස්සසන්ධායඉදංවුත්තං. කබරච්ොයෙොතිවිරළච්ඡායයො. 

දුක් බහුලාති යපත්තිවිසයස්මිඤ්හි දුක්ෙයමව බහුලං, සුෙං පරිත්තං කදාචි 

අනුභවිතබ්බං යහොති, තස්මා එවමාහ. එත්ථාපි පුරිමනයයයනව

ඔපම්මසංසන්දනං යවදිතබ්බං. 

චතුත්ථඋපමායං බහලපත්තපලායසොති නිරන්තරපණ්යණොපත්තසඤ්ඡන්යනො. 

සන්තච්ොයෙොති පාසාණච්ඡත්තං විය ඝනච්ඡායයො. සු බහුලා යවදනාති 

මනුස්සයලොයක ෙත්තියකුලාදීසු සුෙබහුලා යවදනා යවදයිතබ්බා යහොති, තා

යවදයමානං නිපන්නං වා නිසින්නං වා පස්සාමීති දස්යසති. ඉධාපි

ඔපම්මසංසන්දනංපුරිමනයයයනව යවදිතබ්බං. 

පඤ්චමඋපමායං පාසායදොතිදීඝපාසායදො. උල්ලිත්තාවලිත්තන්තිඅන්යතොයචව

උල්ලිත්තං බහි ච අවලිත්තං. ඵුසිතග් ළන්ති ද්වාරබාහාහි සද්ධිං

සුපිහිතකවාටං. ය ොනකත්ථයතොතිචතුරඞ්ගුලාධිකයලොයමනකාළයකොජයවන

අත්ථයතො. පටිකත්ථයතොති උණ්ණාමයයන යසතඅත්ථරයණන අත්ථයතො. 

පටලිකත්ථයතොති ඝනපුප්ඵයකන උණ්ණාමයඅත්ථරයණන අත්ථයතො. 

කදලිමි පවරපච්චත්ථරයණොතිකදලිමි චම්මමයයන උත්තමපච්චත්ථරයණන 

අත්ථයතො. තං කිර පච්චත්ථරණං යසතවත්ථස්ස උපරි කදලිමි චම්මං

අත්ථරිත්වා සිබ්යබත්වා කයරොන්ති. සඋත්තරච්ෙයදොති සහ උත්තරච්ඡයදන, 

උත්තරිබද්යධන රත්තවිතායනන සද්ධින්ති අත්යථො. 

උභයතොයලොහිතකූපධායනොති සීසූපධානඤ්ච පාදූපධානඤ්චාති පල්ලඞ්කස්ස 

උභයතො ඨපිතයලොහිතකූපධායනො. ඉධාපි උපමාසංසන්දනං පුරිමනයයයනව

යවදිතබ්බං. 

අයංපයනත්ථඅපරභා යයොජනා, යථායසොපුරියසොමග් ාරුළ්හයමවජානාති 

‘‘අයං එයතන මග්ය න  න්ත්වා පාසාදං ආරුය්හ කූටා ාරං පවිසිත්වා

පල්ලඞ්යක නිසීදිස්සති වා නිපජ්ජිස්සති වා’’ති, එවයමවං භ වා දානාදීසු

පුඤ්ඤකිරියවත්ථූසු යංකිඤ්චි කුසලකම්මං ආයූහන්තංයයව පුග් ලං දිස්වා

‘‘අයංඉමංකත්වායදවයලොයක නිබ්බත්තිස්සතී’’තිජානාති.යථායසොපුරියසො

අපරභාය  තංපාසාදංආරුය්හකූටා ාරංපවිසිත්වාපල්ලඞ්යකනිසින්නංවා 
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නිපන්නං වා එකන්තසුෙං නිරන්තරසුෙං යවදනං යවදයමානං පස්සති, 

එවයමවංභ වාඅපරභාය  ‘‘යසොතංකලයාණංකත්වාකුහිංනිබ්බත්යතො’’ති

ආයලොකංවඩ්යඪත්වාදිබ්බචක්ඛුනා ඔයලොයකන්යතොයදවයලොයක නිබ්බත්තං

පස්සති, නන්දනවනාදීසු අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුතංදිබ්බසම්පත්තිංඅනුභවමානං. 

ඤාණප්පවත්තාකාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආසවක්ෙයවාරවණ්ණනා 

ආසවක්ෙයවායර ‘‘දිබ්යබන චක්ඛුනා’’ති අවත්වා ‘‘තයමනං පස්සාමී’’ති

වුත්තං. තං කස්මාති යච? නියමාභාවා. ඉමඤ්හි පුග් ලං දිබ්බචක්ඛුනාපි

පස්සිස්සති, යචයතොපරියඤායණනාපි ජානිස්සති, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණනපි

ජානිස්සතියයව. එකන්තසු ායවදනාති ඉදංකිඤ්චාපියදවයලොකසුයෙනසද්ධිං

බයඤ්ජනයතො එකං, අත්ථයතො පන නානා යහොති. යදවයලොකසුෙඤ්හි

රා පරිළාහාදීනං අත්ථිතාය න එකන්යතයනව සුෙං. නිබ්බානසුෙං පන 

සබ්බපරිළාහානං වූපසමාය සබ්බාකායරන එකන්තසුෙං. උපමායම්පි ‘‘යථා

පාසායද එකන්තසුො’’ති වුත්තං. තං මග් පරිළාහස්ස අවූපසන්තතාය

ඡාතජ්ඣත්තතාය පිපාසාභිභූතතායචනඑකන්තයමවසුෙං.වනසණ්යඩපන

යපොක්ෙරණියං ඔරුය්හ රයජොජල්ලස්ස පවාහිතත්තා මග් දරථස්ස

වූපසන්තතාය භිසමූලොදයනන යචව මධුයරොදකපායනන ච ඛුප්පිපාසානං

විනීතතාය උදකසාටකං පරිවත්යතත්වා මට්ඨදුකූලං නිවායසත්වා 

තණ්ඩුලත්ථවිකංඋස්සීසයකකත්වාඋදකසාටකංපීයළත්වාහදයයඨයපත්වා

මන්දමන්යදන ච වායතන බීජයමානස්ස නිපන්නත්තා සබ්බාකායරන

එකන්තසුෙංයහොති. 

එවයමව ය ොති එත්ථ ඉදං ඔපම්මසංසන්දනං – යපොක්ෙරණී විය හි

අරියමග්ය ො දට්ඨබ්යබො. යපොක්ෙරණිමග්ය ො විය පුබ්බභා පටිපදා. 

මග් ාරුළ්යහො විය පටිපදාසමඞ්ගීපුග් යලො. චක්ඛුමා පුරියසො විය දිබ්බචක්ඛු

භ වා. වනසණ්යඩො විය නිබ්බානං. යථා යසො පුරියසො මග් ාරුළ්හං දිස්වාව

ජානාති ‘‘අයං ඉමිනා මග්ය න  න්ත්වා යපොක්ෙරණියං න්හත්වා රමණීයය

වනසණ්යඩරුක්ෙමූයලනිසීදිස්සති වානිපජ්ජිස්සති වා’’ති, එවයමවං භ වා

පටිපදං පූයරන්තයමව නාමරූපං පරිච්ඡින්දන්තයමව පච්චයපරිග් හං

කයරොන්තයමව ලක්ෙණාරම්මණාය විපස්සනාය කම්මං කයරොන්තයමව

ජානාති ‘‘අයං ඉමං පටිපදං පූයරත්වා සබ්බආසයව යෙයපත්වා අනාසවං

යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තින්ති එවං වුත්තං ඵලසමාපත්තිං උපසම්පජ්ජ 

විහරිස්සතී’’ති. යථා යසො පුරියසො අපරභාය  තායං යපොක්ෙරණියං න්හත්වා

වනසණ්ඩං පවිසිත්වා නිසින්නං වා නිපන්නං වා එකන්තසුෙං යවදනං



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා සීහනාදවග්ය ො 

309 

පටුන 

යවදයමානංපස්සති, එවයමවභ වාඅපරභාය තංපුග් ලං පටිපදංපූයරත්වා

මග් ං භායවත්වා ඵලං සච්ඡිකත්වා නියරොධසයනවර තං නිබ්බානාරම්මණං

ඵලසමාපත්තිංඅප්යපත්වාඑකන්තසුෙංයවදනංයවදයමානංපස්සති. 

ආසවක්ෙයවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුක්කරකාරිකාදිසුද්ධිවණ්ණනා 

155. ‘‘අභිජානාමි යෙො පනාහං, සාරිපුත්ත, චතුරඞ් සමන්නා ත’’න්ති ඉදං

කස්මා ආරද්ධං? පාටියයක්කං අනුසන්ධිවයසන ආරද්ධං. අයං කිර

සුනක්ෙත්යතො දුක්කරකාරිකාය සුද්ධි යහොතීතිඑවං ලද්ධියකො. අථස්ස භ වා

මයා එකස්මිං අත්තභායව ඨත්වා චතුරඞ් සමන්නා තං දුක්කරං කතං, 

දුක්කරකාරයකො නාම මයා සදියසො නත්ථි. දුක්කරකායරන සුද්ධියා සති

අහයමව සුද්යධො භයවයයන්ති දස්යසතුං ඉමං යදසනං ආරභි. අපිච අයං

සුනක්ෙත්යතො දුක්කරකාරිකාය පසන්යනො, යසො චස්ස පසන්නභායවො, 

‘‘අද්දසායෙො, භග් ව, සුනක්ෙත්යතොලිච්ඡවිපුත්යතොඅයචලං යකොරක්ෙත්තියං

චතුක්කුණ්ඩිකංඡමානිකිණ්ණංභක්ෙසංමුයෙනොදන්තංමුයෙන භුඤ්ජන්තං.

දිස්වානස්සඑතදයහොසි‘සාධුරූයපොවත, යභො, අයංසමයණොචතුක්කුණ්ඩියකො 

ඡමානිකිණ්ණංභක්ෙසංමුයෙයනවොදති, මුයෙයනවභුඤ්ජතී’’’තිඑවමාදිනා 

පාථිකසුත්යත (දී.නි.3.7) ආ තනයයනයවදිතබ්යබො. 

අථභ වාඅයංදුක්කරකාරිකායපසන්යනො, මයාචඑතස්මිංඅත්තභායව ඨත්වා

චතුරඞ් සමන්නා තං දුක්කරං කතං, දුක්කරකායර පසීදන්යතනාපි අයනන

මයි පසීදිතබ්බං සියා, යසොපිස්ස පසායදො මයි නත්ථීති දස්යසන්යතො ඉමං

යදසනංආරභි. 

තත්ර බ්රහ්මචරිෙන්ති දානම්පි යවයයාවච්චම්පි සික්ොපදම්පි බ්රහ්මවිහාරාපි

ධම්මයදසනාපියමථුනවිරතිපිසදාරසන්යතොයසොපිඋයපොසයථොපිඅරියමග්ය ොපි 

සකලසාසනම්පිඅජ්ඣාසයයොපිවීරියම්පිවුච්චති. 

‘‘කිං යතවතංකිංපනබ්රහ්මචරියං, 

කිස්සසුචිණ්ණස්සඅයංවිපායකො; 

ඉද්ධීජුතීබලවීරියූපපත්ති, 

ඉදඤ්චයතනා මහාවිමානං. 

අහඤ්ච භරියාචමනුස්සයලොයක, 

සද්ධාඋයභොදානපතීඅහුම්හා; 
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ඔපානභූතංයමඝරංතදාසි, 

සන්තප්පිතාසමණබ්රාහ්මණාච. 

තංයමවතංතංපනබ්රහ්මචරියං, 

තස්සසුචිණ්ණස්සඅයංවිපායකො; 

ඉද්ධීජුතීබලවීරියූපපත්ති, 

ඉදඤ්චයමධීරමහාවිමාන’’න්ති.(ජා.2.22.1592, 1593, 1595) – 

ඉමස්මිඤ්හිපුණ්ණකජාතයකදානංබ්රහ්මචරියන්ති වුත්තං. 

‘‘යකනපාණිකාමදයදො, යකනපාණිමධුස්සයවො; 

යකනයතබ්රහ්මචරියයන, පුඤ්ඤංපාණිම්හිඉජ්ඣති. 

යතනපාණිකාමදයදො, යතනපාණිමධුස්සයවො; 

යතනයමබ්රහ්මචරියයන, පුඤ්ඤංපාණිම්හිඉජ්ඣතී’’ති.(යප.ව. 275) – 

ඉමස්මිං අඞ්කුරයපතවත්ථුස්මිං යවයයාවච්චංබ්රහ්මචරියන්තිවුත්තං.‘‘එවංයෙො

තං, භික්ෙයව, තිත්තිරියංනාම බ්රහ්මචරියං අයහොසී’’ති (චූළව. 311) ඉමස්මිං

තිත්තිරජාතයක පඤ්චසික්ොපදං බ්රහ්මචරියන්ති වුත්තං. ‘‘තං යෙො පන යම

පඤ්චසිෙ බ්රහ්මචරියං යනව නිබ්බිදාය න විරා ාය න නියරොධාය, යාවයදව

බ්රහ්මයලොකූපපත්තියා’’ති (දී. නි. 2.329) ඉමස්මිං මහාය ොවින්දසුත්යත 

බ්රහ්මවිහාරා බ්රහ්මචරියන්ති වුත්තං. ‘‘එකස්මිං බ්රහ්මචරියස්මිං, සහස්සං

මච්චුහායින’’න්ති (සං.නි. 1.184) එත්ථධම්මයදසනාබ්රහ්මචරියන්තිවුත්තා.

‘‘පයර අබ්රහ්මචාරී භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ බ්රහ්මචාරී භවිස්සාමා’’ති (ම. නි.

1.83) සල්යලෙසුත්යත යමථුනවිරතිබ්රහ්මචරියන්තිවුත්තා. 

‘‘මයඤ්ච භරියානාතික්කමාම, 

අම්යහචභරියානාතික්කමන්ති; 

අඤ්ඤත්රතාහිබ්රහ්මචරියංචරාම, 

තස්මාහිඅම්හංදහරානමීයයර’’ති.(ජා.1.10.97) – 

මහාධම්මපාලජාතයක සදාරසන්යතොයසො බ්රහ්මචරියන්තිවුත්යතො. 

‘‘හීයනනබ්රහ්මචරියයන, ෙත්තියයඋපපජ්ජති; 

මජ්ඣියමනචයදවත්තං, උත්තයමනවිසුජ්ඣතී’’ති.(ජා.1.8.75) – 
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එවං නිමිජාතයක අත්තදමනවයසන කයතො අට්ඨඞ්ගියකො උයපොසයථො

බ්රහ්මචරියන්ති වුත්යතො. ‘‘ඉදං යෙො පන යම, පඤ්චසිෙ, බ්රහ්මචරියං

එකන්තනිබ්බිදායවිරා ාය…යප.…අයයමවඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො’’ති 

(දී. නි. 2.329) මහාය ොවින්දසුත්තස්මිඤ්යඤව අරියමග්ය ො බ්රහ්මචරියන්ති

වුත්යතො. ‘‘තයිදං බ්රහ්මචරියං ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං බාහුජඤ්ඤං

පුථුභූතංයාවයදවමනුස්යසහිසුප්පකාසිත’’න්ති(දී.නි.3.174) පාසාදිකසුත්යත

සික්ෙත්තයසඞ් හංසාසනංබ්රහ්මචරියන්තිවුත්තං. 

‘‘අපි අතරමානානං, ඵලාසාවසමිජ්ඣති; 

විපක්කබ්රහ්මචරියයොස්මි, එවංජානාහි ාමණී’’ති.(ජා.1.1.8) – 

එත්ථ අජ්ඣාසයයො බ්රහ්මචරියන්ති වුත්යතො. ඉධ පන වීරියං බ්රහ්මචරිෙන්ති

අධිප්යපතං. වීරියබ්රහ්මචරියස්ස හි ඉදයමව සුත්තං. තයදතං එකස්මිං

අත්තභායව චතුබ්බිධස්ස දුක්කරස්ස කතත්තා චතුරඞ් සමන්නා තන්ති

වුත්තං. 

තපස්සීසුදංයහොමීති සුදන්තිනිපාතමත්තං, තපනිස්සිතයකොයහොමීතිඅත්යථො. 

පරමතපස්සීති පරයමො තපස්සී, තපනිස්සිතකානං උත්තයමො. ලූය ො සුදං

යහොමීතිලූයෙොයහොමි. යජගුච්ඡීති පාපයජගුච්ඡියකො. පවිවිත්යතොසුදංයහොමීති

පවිවිත්යතො අහං යහොමි. තත්රාස්සු යම ඉදං, සාරිපුත්තාති තත්ර චතුරඞ්ය  

බ්රහ්මචරියය ඉදං මම තපස්සිතාය යහොති, තපනිස්සිතකභායව මය්හං ඉදං 

අයචලකාදිතපස්සිතකත්තංයහොතීතිදස්යසති. 

තත්ථ අයචලයකොති නිච්යචයලො නග්ය ො. මුත්තාචායරොති විසට්ඨාචායරො, 

උච්චාරකම්මාදීසු යලොකියකුලපුත්තාචායරන විරහියතො, ඨිතයකොව උච්චාරං

කයරොමි, පස්සාවං කයරොමි, ොදාමි භුඤ්ජාමි ච. හත්ථාපයල යනොති හත්යථ 

පිණ්ඩම්හි ඨියත ජිව්හාය හත්ථං අපලිොමි, උච්චාරං වා කත්වා

හත්ථස්මිඤ්යඤව දණ්ඩකසඤ්ඤී හුත්වා හත්යථන අපලිොමීති දස්යසති. යත

කිර දණ්ඩකං සත්යතොති පඤ්ඤයපන්ති, තස්මා යතසං පටිපදං පූයරන්යතො

එවමකාසි. භික්ො හණත්ථං එහි භද්දන්යතති වුත්යතො න එතීති න

එහිභද්දන්තියකො. යතන හි තිට්ඨ භද්දන්යතති වුත්යතොපි න තිට්ඨතීති න 

තිට්ඨභද්දන්තියකො. තදුභයම්පි තිත්ථියාඑවංඑතස්ස වචනංකතංභවිස්සතීතින

කයරොන්ති. අහම්පි එවං අකාසින්ති දස්යසති. අභිහටන්ති පුයරතරං  යහත්වා

ආහටං භික්ෙං. උද්දිස්සකතන්ති ඉදං තුම්යහ උද්දිස්ස කතන්ති එවං 

ආයරොචිතභික්ෙං. නනිමන්තනන්ති අසුකං නාම කුලං වා වීථිං වා  ාමං වා

පවියසයයාථාතිඑවංනිමන්තිතභික්ෙම්පිනසාදියාමින ණ්හාමි. 
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න කුම්භිමු ාති කුම්භියතො උද්ධරිත්වා දියයමානං භික්ෙං න  ණ්හාමි. න

කයළොපිමු ාතිකයළොපීති උක්ෙලිවාපච්ඡිවා.තයතොපින ණ්හාමි.කස්මා? 

කුම්භිකයළොපියයො මං නිස්සාය කටච්ඡුනා පහාරං ලභන්තීති. න 

එළකමන්තරන්ති උම්මාරං අන්තරං කත්වා දියයමානං න  ණ්හාමි. කස්මා? 

අයං මංනිස්සාය අන්තරකරණං ලභතීති. දණ්ඩමුසයලසුපි එයසවනයයො. න 

ද්වින්නන්ති ද්වීසු භුඤ්ජමායනසු එකස්මිං උට්ඨාය යදන්යත න  ණ්හාමි. 

කස්මා? කබළන්තරායයො යහොතීති. න  බ්භිනිොතිආදීසු පන  බ්භිනියා

කුච්ඡියං දාරයකො කිලමති, පායන්තියා දාරකස්ස ඛීරන්තරායයො යහොති, 

පුරිසන්තර තාය රතිඅන්තරායයො යහොතීති න  ණ්හාමි. න සංකිත්තීසූති

සංකිත්යතත්වා කතභත්යතසු. දුබ්භික්ෙසමයය කිර අයචලකසාවකා 

අයචලකානංඅත්ථායතයතොතයතොතණ්ඩුලාදීනිසමාදයපත්වාභත්තංපචන්ති. 

උක්කට්ඨායචලයකොතයතොපිනපටිග් ණ්හාති. 

නෙත්ථ සාතියත්ථ සුනයෙො පිණ්ඩං ලභිස්සාමීතිඋපට්ඨියතො යහොති, තත්ථ

තස්සඅදත්වාආහටංන ණ්හාමි.කස්මා? එතස්ස පිණ්ඩන්තරායයොයහොතීති. 

සණ්ඩසණ්ඩචාරිනීතිසමූහසමූහචාරිනී, සයචහිඅයචලකංදිස්වාඉමස්සභික්ෙං

දස්සාමාති මානුසකා භත්තය හං පවිසන්ති. යතසු ච පවිසන්යතසු

කයළොපිමුොදීසු නිලීනා මක්ඛිකා උප්පතිත්වා සණ්ඩසණ්ඩා චරන්ති. තයතො 

ආහටං භික්ෙං න  ණ්හාමි. කස්මා? මං නිස්සාය මක්ඛිකානං

ය ොචරන්තරායයො ජායතොති, අහම්පි තථා අකාසිං. න ථුයසොදකන්ති

සබ්බසස්සසම්භායරහිකතංයලොණයසොවීරකං.එත්ථචසුරාපානයමව සාවජ්ජං, 

අයංපනසබ්යබසුපිසාවජ්ජසඤ්ඤී. 

එකා ාරියකොති යයො එකස්මිඤ්යඤව ය යහ භික්ෙං ලභිත්වා නිවත්තති. 

එකායලොපියකොති යයො එයකයනව ආයලොයපන යායපති. ද්වා ාරිකාදීසුපි

එයසව නයයො. එකිස්සාපි දත්තිොති එකාය දත්තියා. දත්ති නාම එකා

ඛුද්දකපාති යහොති, යත්ථ අග් භික්ෙං පක්ඛිපිත්වා ඨයපන්ති. එකාහිකන්ති

එකදිවසන්තරිකං. අද්ධමාසිකන්ති අද්ධමාසන්තරිකං. 

පරිොෙභත්තයභොජනන්ති වාරභත්තයභොජනං. එකාහවායරන ද්වීහවායරන 

සත්තාහවායරනඅඩ්ඪමාසවායරනාතිඑවංදිවසවායරනආභතංභත්තයභොජනං. 

සාකභක්ය ොතිඅල්ලසාකභක්යෙො. සාමාකභක්ය ොතිසාමාකතණ්ඩුලභක්යෙො. 

නීවාරාදීසු නීවාරා නාම තාව අරඤ්යඤ සයංජාතවීහිජාති. දද්දුලන්ති

චම්මකායරහි චම්මං ලිඛිත්වා ඡඩ්ඩිතකසටං. හටං වුච්චති සියලයසොපි

යසවායලොපි කණිකාරාදිරුක්ෙනියයායසොපි. කණන්ති කුණ්ඩකං. ආචායමොති

භත්තඋක්ෙලිකායලග්ය ො ඣාමඔදයනො, තංඡඩ්ඩිතට්ඨායන යහත්වාොදති.
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‘‘ඔදනකඤ්ජිය’’න්තිපි වදන්ති. පිඤ්ඤාකාදයයො පාකටා එව. 

පවත්තඵලයභොජීති පතිතඵලයභොජී. 

සාණානීති සාණවාකයචොළානි. මසාණානීති මිස්සකයචොළානි. ෙවදුස්සානීති 

මතසරීරයතොඡඩ්ඩිතවත්ථානි.එරකතිණාදීනිවා න්යථත්වාකතනිවාසනානි. 

පංසුකූලානීති පථවියං ඡඩ්ඩිතනන්තකානි. තිරිතානීති රුක්ෙත්තචවත්ථානි. 

අජිනන්ති අජිනමි චම්මං. අජිනක්ඛිපන්ති තයදව මජ්යඣ ඵාලිතං.

සඛුරකන්තිපි වදන්ති. කුසචීරන්ති කුසතිණං  න්යථත්වා කතචීරං. 

වාකචීරඵලකචීයරසුපි එයසව නයයො. යකසකම්බලන්ති මනුස්සයකයසහි

කතකම්බලං. යං සන්ධාය වුත්තං ‘‘යානි කානිචි, භික්ෙයව, තන්තාවුතානං

වත්ථානං, යකසකම්බයලො යතසං පටිකුට්යඨො අක්ොයති. යකසකම්බයලො, 

භික්ෙයව, සීයත සීයතො, උණ්යහ උණ්යහො, දුබ්බණ්යණො දුග් න්යධො

දුක්ෙසම්ඵයසො’’ති(අ.නි.3.138). වාලකම්බලන්තිඅස්සවාලාදීහිකතකම්බලං. 

උලූකපක් කන්ති උලූකපත්තානි  න්යථත්වාකතනිවාසනං. උබ්භට්ඨයකොති

උද්ධංඨිතයකො. උක්කුටිකප්පධානමනුයුත්යතොතිඋක්කුටිකවීරියංඅනුයුත්යතො, 

 ච්ඡන්යතොපි උක්කුටියකොව හුත්වා උප්පතිත්වා උප්පතිත්වා  ච්ඡති. 

කණ්ටකාපස්සයියකොති අයකණ්ටයක වා පකතිකණ්ටයක වා භූමියං

යකොට්යටත්වාතත්ථචම්මං අත්ථරිත්වාඨානචඞ්කමාදීනි කයරොමීති දස්යසති. 

යසෙයන්ති සයන්යතොපි තත්යථව යසයයං කප්යපමි. සායං තතියමස්සාති 

සාෙතතිෙකං. පායතො මජ්ඣන්හියක සායන්ති දිවසස්ස තික්ෙත්තුං පාපං

පවායහස්සාමීතිඋදයකොයරොහනානුයයො ංඅනුයුත්යතො විහරාමීතිදස්යසති. 

156. යනකවස්ස ණිකන්ති යනකවස්ස ණසඤ්ජාතං. රයජොජල්ලන්ති

රජමලං, ඉදං අත්තයනො රයජොජල්ලකවතසමාදානකාලං සන්ධාය වදති. 

යජගුච්ඡිස්මින්ති පාපජිගුච්ඡනභායව. ොව උදකබින්දුම්හිපීති යාව

උදකයථවයකපි මම දයා පච්චුපට්ඨිතා යහොති, යකො පන වායදො අඤ්යඤසු

සක්ෙරකඨලදණ්ඩකවාලිකාදීසු. යත කිර උදකබින්දුං ච එයත ච

සක්ෙරකඨලාදයයො ඛුද්දකපාණාති පඤ්ඤයපන්ති. යතනාහ ‘‘යාව 

උදකබින්දුම්හිපියමදයාපච්චුපට්ඨිතායහොතී’’ති.උදකබින්දුම්පිනහනාමින 

විනායසමි, කිං කාරණා. මාහං ඛුද්දයක පායණ විසම යත සඞ්ඝාතං 

ආපායදසින්ති. නින්නථලතිණග් රුක්ෙසාොදීසු විසමට්ඨායන  යත 

උදකබින්දුසඞ්ොයතඛුද්දකපායණසඞ්ඝාතං වධංමාආපායදසින්ති. එතමත්ථං

‘‘සයතොවඅභික්කමාමී’’තිදස්යසති.අයචලයකසුකිරභූමිංඅක්කන්තකාලයතො 

පභුතිසීලවානාමනත්ථි.භික්ොචාරං ච්ඡන්තාපිදුස්සීලාවහුත්වා ච්ඡන්ති, 

උපට්ඨාකානංය යහභුඤ්ජන්තාපිදුස්සීලාවහුත්වාභුඤ්ජන්ති.ආ ච්ඡන්තාපි 
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පටුන 

දුස්සීලාව හුත්වා ආ ච්ඡන්ති. යදා පන යමොරපිඤ්යඡන ඵලකං සම්මජ්ජිත්වා

සීලං අධිට්ඨායනිසීදන්ති, තදාසීලවන්තානාමයහොන්ති. 

වනකම්මිකන්ති කන්දමූලඵලාඵලාදීනං අත්ථාය වයන විචරන්තං. වයනන

වනන්ති වනයතො වනං, එස නයයො සබ්බත්ථ. සංපතාමීති  ච්ඡාමි. 

ආරඤ්ඤයකොතිඅරඤ්යඤජාතවුද්යධො, ඉදංඅත්තයනොආජීවකකාලංසන්ධාය 

වදති. යබොධිසත්යතොකිර පාසණ්ඩපරිග් ණ්හණත්ථාය තං පබ්බජ්ජං පබ්බජි, 

නිරත්ථකභාවංපනඤත්වාපිනඋප්පබ්බජ්ජියතො, යබොධිසත්තාහියංයංඨානං

උයපන්ති, තයතො අනිවත්තිතධම්මා යහොන්ති, පබ්බජිත්වා පන මා මං යකොචි

අද්දසාති තයතොව අරඤ්ඤං පවිට්යඨො. යතයනවාහ ‘‘මා මං යත අද්දසංසු

අහඤ්චමායතඅද්දස’’න්ති. 

ය ොට්ඨාති ය ොවජා. පට්ඨිත ායවොති නික්ෙන්ත ායවො. තත්ථ 

චතුක්කුණ්ඩියකොති වනන්යතයයව ඨියතො ය ොපාලකානං  ාවීහි සද්ධිං

අප තභාවං දිස්වා ද්යව හත්යථ ද්යව ච ජණ්ණුකානි භූමියං ඨයපත්වා එවං 

චතුක්කුණ්ඩියකො උපසඞ්කමිත්වාති අත්යථො. තානි සුදං ආහායරමීති

මහල්ලකවච්ඡකානං ය ොමයානි කසටානි නියරොජානි යහොන්ති, තස්මා තානි 

වජ්යජත්වා යානි තරුණවච්ඡකානං ඛීරපායනයනව වඩ්ඪන්තානං සඔජානි

ය ොමයානි තානි කුච්ඡිපූරං ොදිත්වා පුන වනසණ්ඩයමව පවිසති. තං

සන්ධායාහ‘‘තානිසුදං ආහායරමී’’ති. ොවකීවඤ්චයමතියත්තකංකාලංමම

සකං මුත්තකරීසං අපරික්ඛීණං යහොති. යාව යම ද්වාරවළඤ්යජො පවත්තිත්ථ, 

තාව තයදව ආහායරමීති අත්යථො. කායල පන  ච්ඡන්යත  ච්ඡන්යත

පරික්ඛීණමංසයලොහියතො උපච්ඡින්නද්වාරවළඤ්යජො වච්ඡකානං ය ොමයානි

ආහායරමි. මහාවිකටයභොජනස්මින්ති මහන්යත විකටයභොජයන, 

අපකතියභොජයනති අත්යථො. 

157. තත්රාස්සුදං, සාරිපුත්ත, භිංසනකස්ස වනසණ්ඩස්ස භිංසනකතස්මිං

යහොතීති. තත්රාති පුරිමවචනායපක්ෙනං. සුදන්ති පදපූරණමත්යත නිපායතො. 

සාරිපුත්තාති ආලපනං. අයං පයනත්ථ අත්ථයයොජනා – තත්රාති යං වුත්තං

අඤ්ඤතරංභිංසනකංවනසණ්ඩන්ති, තත්රයයොයසො භිංසනයකොවනසණ්යඩො 

වුත්යතො, තස්ස භිංසනකස්ස වනසණ්ඩස්ස භිංසනකතස්මිං යහොති, 

භිංසනකකිරියාය යහොතීති අත්යථො. කිං යහොති? ඉදං යහොති, යයො යකොචි 

අවීතරාය ො…යප.…යලොමානිහංසන්තීති. 

අථවා තත්රාතිසාමිඅත්යථභුම්මං.සු ඉතිනිපායතො.කිංසුනාමයතයභොන්යතො

සමණබ්රාහ්මණාතිආදීසු විය. ඉදන්ති අධිප්යපතමත්ථං පච්චක්ෙං විය කත්වා

දස්සනවචනං. සුදන්ති සු ඉදං, සන්ධිවයසන ඉකාරයලොයපො යවදිතබ්යබො. 
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චක්ඛුන්ද්රියං ඉත්ථින්ද්රියං අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං කිං 

සූධවිත්තන්තිආදීසු විය. අයං පයනත්ථ අත්ථයයොජනා, තස්ස, සාරිපුත්ත, 

භිංසනකස්ස වනසණ්ඩස්සභිංසනකතස්මිංඉදංසුයහොතීති. භිංසනකතස්මින්ති 

භිංසනකභායවති අත්යථො. එකස්ස තකාරස්ස යලොයපො දට්ඨබ්යබො. 

‘‘භිංසනකත්තස්මි’’න්තියයව වා පායඨො, භිංසනකතාය ඉති වා වත්තබ්යබ

ලිඞ් විපල්ලායසො කයතො, නිමිත්තත්යථ යචතං භුම්මවචනං. තස්මා එවං 

සම්බන්යධොයවදිතබ්යබො, භිංසනකභායවඉදංසුයහොති, භිංසනකභාවනිමිත්තං

භිංසනකභාවයහතු, භිංසනකභාවපච්චයාඉදංසුයහොති.යයොයකොචිඅවීතරාය ො

තං වනසණ්ඩං පවිසති. යයභුයයයන යලොමානි හංසන්ති බහුතරානි යලොමානි

හංසන්ති, උද්ධං මුොනි සූචිසදිසානි කණ්ටකසදිසානි ච හුත්වා තිට්ඨන්ති, 

අප්පානි න හංසන්ති, බහුතරානං වා සත්තානං හංසන්ති, අප්පකානං

අතිසූරපුරිසානංනහංසන්තීති. 

අන්තරට්ඨකාති මාඝමාසස්ස අවසායන චතස්යසො, ඵග්ගුණමාසස්ස ආදිම්හි

චතස්යසොතිඑවංඋභින්නංඅන්තයරඅට්ඨරත්ති. අබ්යභොකායසතිමහාසත්යතො

හිමපාතසමයය රත්තිං අබ්යභොකායස විහරති, අථස්ස යලොමකූයපසු

ආවුතමුත්තා විය හිමබින්දූනිතිට්ඨන්ති, සරීරං යසතදුකූලපාරුතං විය යහොති. 

දිවාවනසණ්යඩතිදිවා හිමබින්දූසුසූරියාතපසම්ඵස්යසනවි යතසුඅස්සායසොපි

භයවයය, අයංපනසූරියය උග් ච්ඡන්යතයයවවනසණ්ඩංපවිසති, තත්රාපිස්ස

සූරියාතයපනපග්ඝරන්තංහිමං සරීයරයයවපතති. දිවාඅබ්යභොකායසවිහරාමි

රත්තිංවනසණ්යඩති ගිම්හකායලකියරසදිවාඅබ්යභොකායසවිහාසි, යතනස්ස

කච්යඡහි යසදධාරා මුච්චිංසු, රත්තිං අස්සායසො භයවයය, අයං පන සූරියය

අත්ථං  ච්ඡන්යතයයව වනසණ්ඩං පවිසති. අථස්ස දිවා  හිතඋස්යම

වනසණ්යඩ අඞ් ාරකාසුයං පක්ඛිත්යතො විය අත්තභායවො පරිදය්හිත්ථ. 

අනච්ෙරිොතිඅනුඅච්ඡරියා. පටිභාසීතිඋපට්ඨාසි. 

යසොතත්යතොති දිවා ආතයපන රත්තිං වනඋස්මාය සුතත්යතො. යසොසින්යනොති

රත්තිං හියමන දිවා හියමොදයකන සුට්ඨු තින්යතො. භිංසනයකති භයජනයක. 

නග්ය ොති නිච්යචයලො. නිවාසනපාරුපයන හි සති සීතං වා උණ්හං වා න

අතිබායධයය, තම්පි යම නත්ථීති දස්යසති. න චග්ගිමාසියනොති අග්ගිම්පි න

උප යතො. එසනාපසුයතොති සුද්ධිඑසනත්ථායපසුයතො, පයුත්යතො. මුනීති, තදා

අත්තානං මුනීතිකත්වාකයථති. 

ෙවට්ඨිකානීති උපඩ්ඪදඩ්ඪානි අට්ඨීනි. උපධාොති යථා සීසූපධානඤ්ච

පාදූපධානඤ්ච පඤ්ඤායති, එවං සන්ථරිත්වා තත්ථ යසයයං කප්යපමීති

දස්යසති.  ාමණ්ඩලාති ය ොපාලදාරකා. යත කිර යබොධිසත්තස්ස සන්තිකං
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 න්ත්වා, සුයමධ, ත්වංඉමස්මිංඨායනකස්මානිසින්යනො, කයථහීතිවදන්ති.

යබොධිසත්යතො අයධොමුයෙො නිසීදති, න කයථති. අථ නං යත අකයථතුං න 

දස්සාමාති පරිවායරත්වා ඔට්ඨුභන්ති සරීයර යෙළං පායතන්ති. යබොධිසත්යතො 

එවම්පිනකයථති.අථනංත්වංනකයථසීති ඔමුත්යතන්ති පස්සාවමස්සඋපරි

විස්සජ්යජන්ති. යබොධිසත්යතො එවම්පි න කයථතියයව. තයතො නං කයථහි

කයථහීතිපංසුයකනඔකිරන්ති. යබොධිසත්යතොඑවම්පිනකයථතියයව.අථස්ස

න කයථසීති දණ්ඩකසලාකා  යහත්වා කණ්ණයසොයතසු පයවයසන්ති.

යබොධිසත්යතොදුක්ොතිබ්බාකටුකායවදනාඅධිවායසන්යතොකස්සචිකිඤ්චි න

කරිස්සාමීති මතයකො විය අච්ඡති. යතනාහ ‘‘න යෙො පනාහං, සාරිපුත්ත, 

අභිජානාමි යතසු පාපකං චිත්තං උප්පායදතා’’ති. න මයා යතසු පාපකං

චිත්තම්පි උප්පාදිතන්ති අත්යථො. උයපක් ාවිහාරස්මිං යහොතීති

උයපක්ොවිහායරොයහොති. විහායරොඑවහිවිහාරස්මින්තිවුත්යතො.යතයනවච

‘‘ඉදංසු යම’’ති එත්ථාපි අයංසු යමති එවං අත්යථො යවදිතබ්යබො. ඉමිනා

නයයන අඤ්ඤානිපි එවරූපානි පදානි යවදිතබ්බානි. ඉමිනා ඉයතො

එකනවුතිකප්යපපූරිතංඋයපක්ොවිහාරංදස්යසති.යංසන්ධායාහ– 

‘‘සුෙපත්යතොනරජ්ජාමි, දුක්යෙනයහොමිදුම්මයනො; 

සබ්බත්ථතුලියතොයහොමි, එසායමඋයපක්ොපාරමී’’ති. 

දුක්කරකාරිකාදිසුද්ධිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ආහාරසුද්ධිවණ්ණනා 

158. ආහායරන සුද්ධීති යකොලාදිනා එකච්යචන පරිත්තකආහායරන සක්කා

සුජ්ඣිතුන්ති එවංදිට්ඨියනො යහොන්ති. එවමාහංසූති එවං වදන්ති. යකොයලහීති

පදයරහි. යකොයලොදකන්ති යකොලානි මද්දිත්වා කතපානකං. යකොලවිකතින්ති

යකොලසාළවයකොලපූවයකොලගුළාදියකොලවිකාරං. එතපරයමොති එතං පමාණං

පරමං අස්සාති එතපරයමො. තදා එකනවුතිකප්පමත්ථයක පන න

යබලුවපක්කතාලපක්කපමායණො යකොයලො යහොති, යං එතරහි යකොලස්ස 

පමාණං, එත්තයකොවයහොතීතිඅත්යථො. 

159. අධිමත්තකසිමානන්ති අතිවිය කිසභාවං. ආසීතිකපබ්බානි වා

කාළපබ්බානිවාතියථා ආසීතිකවල්ලියාවාකාළවල්ලියාවාසන්ධිට්ඨායනසු

මිලායිත්වාමජ්යඣ උන්නතුන්නතානියහොන්ති, එවංමය්හං අඞ් පච්චඞ් ානි

යහොන්තීතිදස්යසති. ඔට්ඨපදන්ති යථාඔට්ඨස්සපදංමජ්යඣ  ම්භීරංයහොති, 

එවයමවං යබොධිසත්තස්ස මිලායත මංසයලොහියත වච්චද්වාරස්ස 

අන්යතොපවිට්ඨත්තා ආනිසදං මජ්යඣ  ම්භීරං යහොති. අථස්ස භූමියං
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පටුන 

නිසින්නට්ඨානං සරයපොඞ්යෙන අක්කන්තං විය මජ්යඣ උන්නතං යහොති. 

වට්ටනාවළීති යථා රජ්ජුයා ආවුනිත්වා කතා වට්ටනාවළී වට්ටනානං 

අන්තරන්තරා නින්නා යහොති, වට්ටනට්ඨායනසු උන්නතා, එවං

පිට්ඨිකණ්ටයකො උන්නතාවනයතො යහොති, ජරසාලාෙ ය ොපානසියෙොති

ජිණ්ණසාලාය ය ොපානසියයො, තාවංසයතොමුච්චිත්වාමණ්ඩයලපතිට්ඨහන්ති, 

මණ්ඩලයතො මුච්චිත්වා භූමියන්ති; එවං එකා උපරි යහොති, එකා යහට්ඨාති

ඔලුග් විලුග් ා භවන්ති. යබොධිසත්තස්ස පන න එවං ඵාසුළියයො, තස්ස හි

යලොහියත ඡින්යන මංයස මිලායත ඵාසුළන්තයරහි චම්මානි යහට්ඨා

ඔතිණ්ණානි, තංසන්ධායයතංවුත්තං. 

ඔක් ායිකාති යහට්ඨා අනුපවිට්ඨා. තස්ස කිර යලොහියත ඡින්යන මංයස

මිලායත අක්ඛිආවාටකා මත්ථලුඞ් ං ආහච්ච අට්ඨංසු, යතනස්ස එවරූපා

අක්ඛිතාරකා අයහසුං. ආමකච්ඡින්යනොති අතිතරුණකායල ඡින්යනො, යසො හි

වාතාතයපනසංඵුසතියචවමිලායතිච. ොවස්සුයම, සාරිපුත්තාති, සාරිපුත්ත, 

මය්හං උදරච්ඡවි යාව පිට්ඨිකණ්ටකං අල්ලීනා යහොති. අථ වා යාවස්සු යම, 

සාරිපුත්ත, භාරියභාරියා අයහොසි දුක්කරකාරිකා, මය්හං උදරච්ඡවි යාව

පිට්ඨිකණ්ටකං අල්ලීනා අයහොසීති එවයමත්ථ සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. 

පිට්ඨිකණ්ටකංයෙව පරිග් ණ්හාමීති සහඋදරච්ඡවිං  ණ්හාමි. උදරච්ෙවිංයෙව 

පරිග් ණ්හාමීති සහපිට්ඨිකණ්ටකං  ණ්හාමි. අවකුජ්යජො පපතාමීති තස්ස හි

උච්චාරපස්සාවත්ථායනිසින්නස්සපස්සායවොයනව නික්ෙමති, වච්චංපනඑකං

ද්යව කටකට්ඨිමත්තං නික්ෙමති. බලවදුක්ෙං උප්පායදති. සරීරයතො යසදා

මුච්චන්ති, තත්යථව අවකුජ්යජො භූමියං පතති. යතනාහ ‘‘අවකුජ්යජො 

පපතාමී’’ති. තයමව කාෙන්ති තං එකනවුතිකප්පමත්ථයක කායං. 

මහාසච්චකසුත්යත පන පච්ඡිමභවිකකායං සන්ධාය ඉමයමව කායන්ති ආහ. 

පූතිමූලානීති මංයස වා යලොහියත වා සති තිට්ඨන්ති. තස්ස පන අභායව 

චම්මෙණ්යඩ යලොමානි විය හත්යථයයව ලග් න්ති, තං සන්ධායාහ

‘‘පූතිමූලානියලොමානි කායස්මාපතන්තී’’ති. 

අලමරිෙඤාණදස්සනවියසසන්ති අරියභාවංකාතුංසමත්ථංයලොකුත්තරමග් ං. 

ඉමිස්සායෙව අරිොෙ පඤ්ඤාොති විපස්සනාපඤ්ඤාය අනධි මා. ොෙං

අරිොති යා අයං මග් පඤ්ඤා අධි තා. ඉදං වුත්තං යහොති – යථා එතරහි

විපස්සනාපඤ්ඤාය අධි තත්තා මග් පඤ්ඤා අධි තා, එවං

එකනවුතිකප්පමත්ථයක විපස්සනාපඤ්ඤාය අනධි තත්තා

යලොකුත්තරමග් පඤ්ඤං නාධි යතොස්මීති, මජ්ඣිමභාණකත්යථරා පනාහු, 

ඉමිස්සායයවාති වුත්තපඤ්ඤාපි යායං අරියාති වුත්තපඤ්ඤාපි

මග් පඤ්ඤායයව. අථ යන භික්ඛූ ආහංසු ‘‘එවං සන්යත මග් ස්ස
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අනධි තත්තා මග් ං නාධි යතොස්මීති ඉදං වුත්තං යහොති, භන්යත’’ති.

ආවුයසො, කිඤ්චාපි දීයපතුං න සක්යකොමි, ද්යවපි පන මග් පඤ්ඤායයවාති, 

එතයදවයචත්ථ යුත්තං.ඉතරථාහියාඅයන්තිනිද්යදයසොඅනනුරූයපොසියා. 

ආහාරසුද්ධිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සංසාරසුද්ධිආදිවණ්ණනා 

160. සංසායරනසුද්ධීතිබහුකං සංසරිත්වාසුජ්ඣන්තීතිවදන්ති. උපපත්තිො

සුද්ධීති බහුකං උපපජ්ජිත්වා සුජ්ඣන්තීති වදන්ති. ආවායසන සුද්ධීති බහූසු

ඨායනසු වසිත්වා සුජ්ඣන්තීති වදන්ති. තීසුපි ඨායනසු සංසරණකවයසන 

සංසායරො. උපපජ්ජනකවයසන උපපත්ති. වසනකවයසන ආවායසොති

ෙන්ධායයව වුත්තා. ෙඤ්යඤනාති බහුයාය  යජිත්වා සුජ්ඣන්තීති වදන්ති. 

මුද්ධාවසිත්යතනාති තීහි සඞ්යෙහි ෙත්තියාභියසයකන මුද්ධනි අභිසිත්යතන. 

අග්ගිපාරිචරිොොතිබහුඅග්ගිපරිචරයණනසුජ්ඣන්තීති වදන්ති. 

161. දහයරොති තරුයණො. යුවාති යයොබ්බයනන සමන්නා යතො. 

සුසුකාළයකයසොතිසුට්ඨුකාළයකයසො. භයෙන යෙොබ්බයනනසමන්නා යතොති

ඉමිනාස්ස යයන යයොබ්බයනන සමන්නා යතො යුවා, තං යයොබ්බනං භද්දං

ලද්ධකන්තිදස්යසති.පඨයමනවයසාතිපඨමවයයොනාමයතත්තිංස වස්සානි, 

යතන සමන්නා යතොති අත්යථො, පඤ්ඤායවෙයත්තියෙනාති

පඤ්ඤායවයයත්තිභායවන. ජිණ්යණොති ජරාජිණ්යණො. වුද්යධොති වඩ්ඪිත්වා

ඨිතඅඞ් පච්චඞ්ය ො. මහල්ලයකොති ජාතිමහල්ලයකො. අද්ධ යතොති

බහුඅද්ධානං යතොචිරකාලාතික්කන්යතො. වයෙොඅනුප්පත්යතොතිවස්සසතස්ස

තතියයකොට්ඨාසං පච්ඡිමවයං අනුප්පත්යතො. ආසීතියකො යම වයෙො වත්තතීති

ඉමං කිර සුත්තං භ වා පරිනිබ්බානසංවච්ඡයර කයථසි. තස්මා එවමාහ. 

පරමාොති උත්තමාය. සතිොතිආදීසු පදසතම්පි පදසහස්සම්පි වදන්තස්යසව

 හණසමත්ථතා සති නාම. තයදවආධාරණඋපනිබන්ධනසමත්ථතා  ති නාම.

එවං හිතංධාරිතං සජ්ඣායංකාතුං සමත්ථවීරියං ධිති නාම. තස්සඅත්ථඤ්ච

කාරණඤ්චදස්සනසමත්ථතා පඤ්ඤායවෙයත්තිෙං නාම. 

දළ්හධම්මා ධනුග් යහොති දළ්හං ධනුං  යහත්වා ඨියතො ඉස්සායසො. දළ්හධනු 

නාම ද්විසහස්සථාමං වුච්චති, ද්විසහස්සථාමං නාම යස්ස ආයරොපිතස්ස

ජියාබද්යධො යලොහසීසාදීනං භායරො දණ්යඩ  යහත්වා යාව කණ්ඩප්පමාණා

උක්ඛිත්තස්සපථවියතොමුච්චති. සික්ඛියතොතිදසද්වාදසවස්සානිආචරියකුයල

උග් හිතසිප්යපො. කතහත්යථොතියකොචිසිප්පයමවඋග් ණ්හාති.කතහත්යථො

නයහොති, අයංපනකතහත්යථොචිණ්ණවසීභායවො. කතූපාසයනොතිරාජකුලාදීසු 
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දස්සිතසිප්යපො. ලහුයකන අසයනනාති අන්යතො සුසිරං කත්වා තූලාදීනි

පූයරත්වා කතලාොපරිකම්යමන සල්ලහුකකණ්යඩන. එවං කතඤ්හි

එකඋසභ ාමීද්යව උසභානි ච්ඡති, අට්ඨඋසභ ාමීයසොළසඋසභානි ච්ඡති. 

අප්පකසියරනාති නිදුක්යෙන. අතිපායතෙයාති අතික්කයමයය. එවං 

අධිමත්තසතිමන්යතොතියථායසොධනුග් යහොතංවිදත්ථිචතුරඞ්ගුලඡායංසීඝං

එව අතික්කයමති, එවං පදසතම්පි පදසහස්සම්පි උග් යහතුං උපධායරතුං

සජ්ඣායිතුං අත්ථකාරණානි ච උපපරික්ඛිතුං සමත්ථාති අත්යථො. අඤ්ඤත්ර 

අසිතපීත ායිතසායිතාති අසිතපීතාදීනි හි භ වතාපි කාතබ්බානි යහොන්ති, 

භික්ඛූහිපි.තස්මායතසංකරණමත්තකාලංඨයපත්වාතිදස්යසති. 

අපරිොදින්නායෙවාති අපරික්ඛීණායයව.සයචහිඑයකොභික්ඛුකායානුපස්සනං

පුච්ඡති, අඤ්යඤො යවදනානුපස්සනං, අඤ්යඤො චිත්තානුපස්සනං, අයයයො

ධම්මානුපස්සනං.ඉමිනා පුට්ඨංඅහංපුච්ඡිස්සාමීතිඑයකොඑකංනඔයලොයකති.

එවං සන්යතපි යතසං වායරො පඤ්ඤායති. එවං බුද්ධානං පන වායරො න

පඤ්ඤායති, විදත්ථිචතුරඞ්ගුලඡායං අතික්කමයතො පුයරතරංයයව භ වා

චුද්දසවියධනකායානුපස්සනං, නවවියධනයවදනානුපස්සනං, යසොළසවියධන 

චිත්තානුපස්සනං, පඤ්චවියධන ධම්මානුපස්සනං කයථති. තිට්ඨන්තු වා තාව

එයත චත්තායරො. සයච හි අඤ්යඤ චත්තායරො සම්මප්පධායනසු, අඤ්යඤ

ඉද්ධිපායදසු, අඤ්යඤ පඤ්ච ඉන්ද්රියයසු, අඤ්යඤ පඤ්ච බයලසු, අඤ්යඤ

සත්තයබොජ්ඣඞ්ය සු, අඤ්යඤ අට්ඨමග් ඞ්ය සුපඤ්හංපුච්යඡයයං, තම්පි

භ වා කයථයය. තිට්ඨන්තු වා එයත අට්ඨ. සයච අඤ්යඤ සත්තතිංස ජනා 

යබොධිපක්ඛියයසුපඤ්හං පුච්යඡයයං, තම්පිභ වාතාවයදව කයථයය.කස්මා? 

යාවතාහියලොකියමහාජනාඑකංපදංකයථන්ති.තාවආනන්දත්යථයරොඅට්ඨ 

පදානි කයථති. ආනන්දත්යථයර පන එකං පදං කයථන්යතයයව භ වා

යසොළසපදානි කයථති. කස්මා? භ වයතො හි ජිව්හා මුදුකා දන්තාවරණං

සුඵුසිතං වචනං අ ලිතං භවඞ් පරිවායසො ලහුයකො. යතනාහ

‘‘අපරියාදින්නායයවස්ස, සාරිපුත්ත, තථා තස්සධම්මයදසනා’’ති. 

තත්ථ ධම්මදයසනාති තන්තිඨපනා. ධම්මපදබයඤ්ජනන්ති පාළියා

පදබයඤ්ජනං, තස්සතස්ස අත්ථස්සබයඤ්ජනකංඅක්ෙරං. පඤ්හපටිභානන්ති 

පඤ්හබයාකරණං. ඉමිනා කිං දස්යසති? තථා යතො පුබ්යබ දහරකායල

අක්ෙරානි සම්පිණ්යඩත්වාපදංවත්තුංසක්යකොති, පදානිසම්පිණ්යඩත්වා ාථං

වත්තුං සක්යකොති, චතුඅක්ෙයරහිවාඅට්ඨඅක්ෙයරහිවායසොළසඅක්ෙයරහිවා

පයදහියුත්තාය  ාථායඅත්ථංවත්තුංසක්යකොති.ඉදානිපනමහල්ලකකායල

අක්ෙරානි සම්පිණ්යඩත්වා පදං වා, පදානි සම්පිණ්යඩත්වා  ාථං වා,  ාථාය

අත්ථංවාවත්තුංනසක්යකොතීතිඑවං නත්ථි.දහරකායලචමහල්ලකකායලච
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පටුන 

සබ්බයමතංතථා තස්සඅපරියාදින්නයමවාතිඉමං දස්යසති. මඤ්චයකනයචපි

මන්තිඉදංබුද්ධබලදීපනත්ථයමව පරිකප්යපත්වාආහ.දසබලංපනමඤ්චයක

ආයරොයපත්වා ාමනි මරාජධානියයොපරිහරණකායලොනාම නත්ථි.තථා තා

හිපඤ්චයමආයුයකොට්ඨායසෙණ්ඩිච්චාදීහිඅනභිභූතා සුවණ්ණවණ්ණසරීරස්ස

යවවණ්ණියය අනනුප්පත්යත යදවමනුස්සානං පියමනාපකායලයයව 

පරිනිබ්බායන්ති. 

162. නා සමායලොති තස්ස යථරස්ස නාමං. පඨමයබොධියඤ්හි

වීසතිවස්සබ්භන්තයර උපවානනාගිතයමඝියත්යථරා විය අයම්පි භ වයතො

උපට්ඨායකො අයහොසි. බීජෙමායනොති මන්දමන්යදන තාලවණ්ටවායතන

භ වයතො උතුසුෙං සමුට්ඨාපයමායනො. එතදයවොචාති සකලසුත්තන්තං සුත්වා

භ වයතො පුබ්බචරිතං දුක්කරකාරකං ආ ම්ම පසන්යනො එතං ‘‘අච්ඡරියං

භන්යත’’තිආදිවචනං අයවොච. තත්ථ අච්ඡරං පහරිතුං යුත්තන්ති අච්ෙරිෙං. 

අභූතපුබ්බං භූතන්ති අබ්භුතං. උභයයනපිඅත්තයනොවිම්හයයමව දීයපති. යකො

නායමො අෙං භන්යතති ඉදං භද්දයකො වතායං ධම්මපරියායයො, හන්දස්ස

භ වන්තංආයාචිත්වානාමං ණ්හායපමීතිඅධිප්පායයන ආහ.අථස්සභ වා

නාමං  ණ්හන්යතො තස්මා තිහ ත්වන්තිආදිමාහ. තස්සත්යථො, යස්මා ඉදං

සුත්තං සුත්වා තව යලොමානි හට්ඨානි, තස්මා තිහ ත්වං, නා සමාල, ඉමං

ධම්මපරියායං ‘‘යලොමහංසනපරියායයො’’ත්යවවනංධායරහීති. 

සංසාරසුද්ධිආදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. මහාදුක් ක් න්ධසුත්තවණ්ණනා 

163. එවං යමසුතන්තිමහාදුක්ෙක්ෙන්ධසුත්තං.තත්ථවිනයපරියායයනතයයො 

ජනාසම්බහුලාතිවුච්චන්ති, තයතොපරංසඞ්යඝො.සුත්තන්තපරියායයනතයයො

තයයො එව, තයතො උද්ධං සම්බහුලාති වුච්චන්ති. ඉධ සුත්තන්තපරියායයන

සම්බහුලාතියවදිතබ්බා. පිණ්ඩාෙපාවිසිංසූතිපවිට්ඨා, යතපනනතාවපවිට්ඨා, 

පවිසිස්සාමාති නික්ෙන්තත්තා පන පවිසිංසූති වුත්තා. යථා  ාමං  මිස්සාමීති 

නික්ෙන්තපුරියසො තං  ාමං අප්පත්යතොපි ‘‘කුහිං ඉත්ථන්නායමො’’ති වුත්යත

‘‘ ාමං  යතො’’ති වුච්චති, එවං. පරිබ්බාජකානං ආරායමොති යජතවනයතො 

අවිදූයර අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො අත්ථි, තං සන්ධාය

එවමාහංසු. සමයණො, ආවුයසොති, ආවුයසො, තුම්හාකං සත්ථා සමයණො
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ය ොතයමො. කාමානංපරිඤ්ඤන්තිකාමානංපහානංසමතික්කමංපඤ්ඤයපති. 

රූපයවදනාසුපිඑයසවනයයො. 

තත්ථ තිත්ථියා සකසමයං ජානන්තා කාමානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපයයං 

පඨමජ්ඣානංවදමානා, රූපානංපරිඤ්ඤංපඤ්ඤයපයයංඅරූපභවංවදමානා, 

යවදනානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපයයං අසඤ්ඤභවං වදමානා. යත පන ‘‘ඉදං

නාම පඨමජ්ඣානං අයං රූපභයවො අයං අරූපභයවො’’තිපි න ජානන්ති. යත

පඤ්ඤයපතුං අසක්යකොන්තාපි යකවලං ‘‘පඤ්ඤයපම පඤ්ඤයපමා’’ති

වදන්ති. තථා යතො කාමානං පරිඤ්ඤං අනා ාමිමග්ය න පඤ්ඤයපති, 

රූපයවදනානං අරහත්තමග්ය න. යත එවං මහන්යත වියසයස විජ්ජමායනපි 

ඉධයනො, ආවුයසො, යකොවියවයසොතිආදිමාහංසු. 

තත්ථ ඉධාතිඉමස්මිංපඤ්ඤාපයන. ධම්මයදසනාෙවාධම්මයදසනන්තියදිදං

සමණස්ස වා ය ොතමස්ස ධම්මයදසනාය සද්ධිං අම්හාකං ධම්මයදසනං, 

අම්හාකංවාධම්මයදසනායසද්ධිංසමණස්ස ය ොතමස්සධම්මයදසනංආරබ්භ

නානාකරණංවුච්යචථ, තංකින්නාමාතිවදන්ති.දුතියපයදපි එයසවනයයො. ඉති

යවමජ්යඣ භින්නසුවණ්ණං විය සාසයනන සද්ධිං අත්තයනො

ලද්ධිවචනමත්යතන සමධුරං ඨපයිංසු. යනව අභිනන්දිංසූති එවයමතන්ති න

සම්පටිච්ඡිංසු. නප්පටික්යකොසිංසූති නයිදං එවන්ති නප්පටියසයධසුං. කස්මා? 

යත කිරතිත්ථියානාමඅන්ධසදිසා, ජානිත්වාවාඅජානිත්වාවාකයථයයන්ති 

නාභිනන්දිංසු, පරිඤ්ඤන්ති වචයනන ඊසකං සාසන න්යධො අත්ථීති 

නප්පටික්යකොසිංසු. ජනපදවාසියනො වා යත සකසමයපරසමයයසු න සුට්ඨු

කුසලාතිපිඋභයං නාකංසු. 

165. න යචව සම්පායිස්සන්තීති සම්පායදත්වා කයථතුං න සක්ඛිස්සන්ති. 

උත්තරිඤ්ච විඝාතන්ති අසම්පායනයතො උත්තරිම්පි දුක්ෙං ආපජ්ජිස්සන්ති. 

සම්පායදත්වාකයථතුංඅසක්යකොන්තානංනාමහිදුක්ෙංඋප්පජ්ජති. ෙථාතං, 

භික් යව, අවිසෙස්මින්ති එත්ථ ෙථාති කාරණවචනං, තන්ති නිපාතමත්තං. 

යස්මාඅවිසයයපඤ්යහොපුච්ඡියතොයහොතීතිඅත්යථො. සයදවයකතිසහ යදයවහි

සයදවයක. සමාරකාදීසුපි එයසව නයයො. එවං තීණි ඨානානි යලොයක

පක්ඛිපිත්වාද්යවපජායාතිපඤ්චහිපිසත්තයලොකයමවපරියාදියිත්වාඑතස්මිං 

සයදවකාදියභයදයලොයකතංයදවංවාමනුස්සංවානපස්සාමීතිදීයපති. ඉයතො

වා පන සුත්වාති ඉයතො වා පන මම සාසනයතො සුත්වා අතථා යතොපි 

අතථා තසාවයකොපි ආරායධයය පරියතොයසයය. අඤ්ඤථා ආරාධනං නාම

නත්ථීතිදස්යසති. 
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166. ඉදානි අත්තයනො යතසං පඤ්හානං යවයයාකරයණන චිත්තාරාධනං 

දස්යසන්යතො යකො ච, භික් යවතිආදිමාහ. කාමගුණාති කාමයිතබ්බට්යඨන 

කාමා. බන්ධනට්යඨන ගුණා. ‘‘අනුජානාමි, භික්ෙයව, අහතානං වත්ථානං 

ද්විගුණං සඞ්ඝාටි’’න්ති (මහාව. 348) එත්ථ හි පටලට්යඨො ගුණට්යඨො.

‘‘අච්යචන්ති කාලා තරයන්ති රත්තියයො, වයයොගුණා අනුපුබ්බං ජහන්තී’’ති

(සං. නි. 1.4) එත්ථ රාසට්යඨො ගුණට්යඨො. ‘‘සතගුණා දක්ඛිණා

පාටිකඞ්ඛිතබ්බා’’ති(ම.නි. 3.379) එත්ථආනිසංසට්යඨොගුණට්යඨො.‘‘අන්තං

අන්තගුණං (ඛු. පා. 3 ද්වත්තිංසාකායර; දී. නි. 2.377) කයිරා මාලාගුයණ

බහූ’’ති(ධ.ප.53) එත්ථ බන්ධනට්යඨොගුණට්යඨො.ඉධාපිඑයසවඅධිප්යපයතො, 

යතන වුත්තං ‘‘බන්ධනට්යඨන ගුණා’’ති. චක්ඛුවිඤ්යඤෙයාති 

චක්ඛුවිඤ්ඤායණන පස්සිතබ්බා. එයතනුපායයන යසොතවිඤ්යඤෙයාදීසුපි

අත්යථො යවදිතබ්යබො. ඉට්ඨාති පරියිට්ඨා වා යහොන්තු මා වා, 

ඉට්ඨාරම්මණභූතාති අත්යථො. කන්තාති කමනීයා. මනාපාති මනවඩ්ඪනකා. 

පිෙරූපාති පියජාතිකා. කාමූපසංහිතාති ආරම්මණං කත්වා උප්පජ්ජමායනන

කායමනඋපසංහිතා. රජනීොතිරජ්ජනියා, රාගුප්පත්තිකාරණභූතාතිඅත්යථො. 

167. ෙදි මුද්දාොතිආදීසු මුද්දාති අඞ්ගුලිපබ්යබසු සඤ්ඤං ඨයපත්වා

හත්ථමුද්දා.  ණනාති අච්ඡිද්ද ණනා. සඞ් ානන්ති පිණ්ඩ ණනා. යාය

යෙත්තංඔයලොයකත්වාඉධඑත්තකාවීහීභවිස්සන්ති, රුක්ෙංඔයලොයකත්වා

ඉධ එත්තකානි ඵලානි භවිස්සන්ති, ආකාසං ඔයලොයකත්වා ඉයම ආකායස

සකුණාඑත්තකානාමභවිස්සන්තීතිජානන්ති. 

කසීති කසිකම්මං. වණිජ්ජාති ජඞ්ඝවණිජ්ජථලවණිජ්ජාදිවණිප්පයථො. 

ය ොරක් න්ති අත්තයනො වා පයරසං වා  ායවො රක්ඛිත්වා 

පඤ්චය ොරසවික්කයයන ජීවනකම්මං. ඉස්සත්යථො වුච්චති ආවුධං  යහත්වා

උපට්ඨානකම්මං. රාජයපොරිසන්ති ආවුයධන රාජකම්මං කත්වා උපට්ඨානං. 

සිප්පඤ්ඤතරන්ති  හිතාවයසසං හත්ථිඅස්සසිප්පාදි. සීතස්ස පුරක් යතොති

ලක්ෙංවිය සරස්සසීතස්සපුරයතො, සීයතනබාධීයමායනොතිඅත්යථො.උණ්යහපි

එයසව නයයො. ඩංසාදීසු ඩංසාති පිඞ් ලමක්ඛිකා. මකසාති සබ්බමක්ඛිකා, 

සරීසපාති යය යකචි සරිත්වා  ච්ඡන්ති. රිස්සමායනොති රුප්පමායනො, 

ඝට්ටියමායනො. මීෙමායනොති මරමායනො. අෙං, භික් යවති, භික්ෙයව, අයං

මුද්දාදීහි ජීවිකකප්පනං ආ ම්ම සීතාදිපච්චයයො ආබායධො. කාමානං

ආදීනයවොති කායමසු උපද්දයවො, උපස්සග්ය ොති අත්යථො. සන්දිට්ඨියකොති

පච්චක්යෙො සාමංපස්සිතබ්යබො. දුක් ක් න්යධොති දුක්ෙරාසි. කාමයහතූතිආදීසු

පච්චයට්යඨනකාමාඅස්සයහතූති කාමයහතු.මූලට්යඨනකාමානිදානමස්සාති 
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කාමනිදායනො. ලිඞ් විපල්ලායසන පන කාමනිදානන්ති වුත්යතො.

කාරණට්යඨන කාමා අධිකරණං අස්සාති කාමාධිකරයණො. 

ලිඞ් විපල්ලායසයනව පන කාමාධිකරණන්ති වුත්යතො. කාමානයමව යහතූති

ඉදංනියමවචනං, කාමපච්චයා උප්පජ්ජතියයවාතිඅත්යථො. 

උට්ඨහයතොති ආජීවසමුට්ඨාපකවීරියයනඋට්ඨහන්තස්ස. ඝටයතොතිතං වීරියං

පුබ්යබනාපරං ඝයටන්තස්ස. වාෙමයතොති වායාමං පරක්කමං පයයො ං

කයරොන්තස්ස. නාභිනිප්ඵජ්ජන්තීති න නිප්ඵජ්ජන්ති, හත්ථං නාභිරුහන්ති. 

යසොචතීති චිත්යත උප්පන්නබලවයසොයකන යසොචති. කිලමතීති කායය

උප්පන්නදුක්යෙනකිලමති. පරියදවතීතිවාචායපරියදවති. උරත්තාළින්තිඋරං

තායළත්වා. කන්දතීති යරොදති. සම්යමොහංආපජ්ජතීතිවිසඤ්ඤීවියසම්මූළ්යහො

යහොති. යමොඝන්ති තුච්ඡං. අඵයලොති නිප්ඵයලො. ආරක් ාධිකරණන්ති

ආරක්ෙකාරණා. කින්තීතියකනනුයෙොඋපායයන. ෙම්පියමති යම්පිමය්හං

කසිකම්මාදීනි කත්වා උප්පාදිතං ධනං අයහොසි. තම්පි යනො නත්ථීති තම්පි

අම්හාකංඉදානිනත්ථි. 

168. පුන චපරං, භික් යව, කාමයහතූතිආදිනාපි කාරණං දස්යසත්වාව

ආදීනවං දීයපති.තත්ථ කාමයහතූතිකාමපච්චයාරාජායනොපිරාජූහි විවදන්ති. 

කාමනිදානන්ති භාවනපුංසකං, කායම නිදානං කත්වා විවදන්තීති අත්යථො. 

කාමාධිකරණන්තිපි භාවනපුංසකයමව, කායම අධිකරණං කත්වා විවදන්තීති

අත්යථො. කාමානයමව යහතූති 

 ාමනි මන රයසනාපතිපුයරොහිතට්ඨානන්තරාදීනං කාමානයමව යහතු

විවදන්තීති අත්යථො. උපක්කමන්තීති පහරන්ති. අසිචම්මන්ති අසිඤ්යචව

යෙටකඵලකාදීනිච. ධනුකලාපංසන්නය්හිත්වාතිධනුං  යහත්වාසරකලාපං

සන්නය්හිත්වා. උභයතොබූළන්තිඋභයතො රාසිභූතං. පක් න්දන්තීතිපවිසන්ති. 

උසූසූතිකණ්යඩසු. විජ්යජොතලන්යතසූති විපරිවත්තන්යතසු. යතතත්ථාතියත

තස්මිංසඞ් ායම. 

අද්දාවයලපනා උපකාරියෙොති යචත්ථ මනුස්සා පාකාරපාදං

අස්සඛුරසණ්ඨායනන ඉට්ඨකාහි චිනිත්වා උපරි සුධාය ලිම්පන්ති. එවං කතා

පාකාරපාදා උපකාරියයොති වුච්චන්ති. තා තින්යතන කලයලන සිත්තා

අද්දාවයලපනානාමයහොන්ති. පක් න්දන්තීතිතාසංයහට්ඨාතිඛිණඅයසූලාදීහි

විජ්ඣීයමානාපි පාකාරස්ස පිච්ඡිලභායවන ආයරොහිතුං අසක්යකොන්තාපි

උපධාවන්තියයව. ෙකණකාොති කුථිතය ොමයයන. අභිවග්ය නාති 

සතදන්යතන. තං අට්ඨදන්තාකායරන කත්වා ‘‘න රද්වාරං භින්දිත්වා 
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පවිසිස්සාමා’’තිආ යතඋපරිද්වායරඨිතාතස්සබන්ධනයයොත්තානි ඡින්දිත්වා

යතනඅභිවග්ය නඔමද්දන්ති. 

169. සන්ධිම්පි ඡින්දන්තීති ඝරසන්ධිම්පි ඡින්දන්ති. නිල්යලොපන්ති  ායම

පහරිත්වා මහාවියලොපං කයරොන්ති. එකා ාරිකන්ති පණ්ණාසමත්තාපි 

සට්ඨිමත්තාපි පරිවායරත්වා ජීවග් ාහං  යහත්වාආහරායපන්ති. පරිපන්යථපි

තිට්ඨන්තීති පන්ථදූහනකම්මං කයරොන්ති. අඩ්ඪදණ්ඩයකහීති මුග් යරහි

පහාරසාධනත්ථං වා චතුහත්ථදණ්ඩං ද්යවධා යඡත්වා  හිතදණ්ඩයකහි. 

බිලඞ් ථාලිකන්ති කඤ්ජියඋක්ෙලිකම්මකාරණං, තං කයරොන්තා සීසකපාලං

උප්පායටත්වා තත්තං අයයොගුළං සණ්ඩායසන  යහත්වා තත්ථ පක්ඛිපන්ති, 

යතන මත්ථලුඞ් ං පක්කුථිත්වා උපරි උත්තරති. සඞ් මුණ්ඩිකන්ති

සඞ්ෙමුණ්ඩකම්මකාරණං, තං කයරොන්තා

උත්තයරොට්ඨඋභයතොකණ්ණචූළික ළවාටපරිච්යඡයදන චම්මං ඡින්දිත්වා

සබ්බයකයස එකයතො  ණ්ඨිං කත්වා දණ්ඩයකන වල්ලිත්වා උප්පායටන්ති, 

සහ යකයසහි චම්මං උට්ඨහති. තයතො සීසකටාහං ථූලසක්ෙරාහි ඝංසිත්වා

යධොවන්තාසඞ්ෙවණ්ණංකයරොන්ති. 

රාහුමු න්ති රාහුමුෙකම්මකාරණං, තං කයරොන්තා සඞ්කුනා මුෙං විවරිත්වා

අන්යතොමුයෙ දීපං ජායලන්ති. කණ්ණචූළිකාහි වා පට්ඨාය මුෙං නිොදයනන 

ෙණන්ති. යලොහිතං පග්ඝරිත්වා මුෙං පූයරති. යජොතිමාලිකන්ති සකලසරීරං

යතලපියලොතිකාය යවයඨත්වා ආලිම්පන්ති. හත්ථපජ්යජොතිකන්ති හත්යථ

යතලපියලොතිකාය යවයඨත්වා දීපං විය ජායලන්ති. එරකවත්තිකන්ති

එරකවත්තකම්මකාරණං, තං කයරොන්තා ගීවයතො පට්ඨාය චම්මබද්යධ

කන්තිත්වා ය ොප්ඵයකඨයපන්ති. අථනං යයොත්යතහිබන්ධිත්වාකඩ්ඪන්ති.

යසො අත්තයනොචම්මබද්යධඅක්කමිත්වා අක්කමිත්වාපතති. චීරකවාසිකන්ති

චීරකවාසිකකම්මකාරණං, තං කයරොන්තා තයථව චම්මබද්යධ කන්තිත්වා

කටියං ඨයපන්ති. කටියතො පට්ඨාය කන්තිත්වා ය ොප්ඵයකසු ඨයපන්ති.

උපරියමහි යහට්ඨිමසරීරං චීරකනිවාසනනිවත්ථං විය යහොති. එයණෙයකන්ති

එයණයයකකම්මකාරණං. තං කයරොන්තා උයභොසු කප්පයරසු ච ජාණූසු ච

අයවලයානි දත්වා අයසූලානි යකොට්යටන්ති. යසො චතූහි අයසූයලහි භූමියං 

පතිට්ඨහති. අථ නං පරිවායරත්වා අග්ගිං කයරොන්ති. ‘‘එයණයයයකො

යජොතිපරිග් යහො යථා’’ති ආ තට්ඨායනපිඉදයමවවුත්තං.තංකායලනකාලං

සූලානි අපයනත්වාචතූහිඅට්ඨියකොටීහියයවඨයපන්ති.එවරූපාකාරණානාම

නත්ථි. 
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බළිසමංසිකන්ති උභයතොමුයෙහි බළියසහි පහරිත්වා චම්මමංසන්හාරූනි

උප්පායටන්ති. කහාපණිකන්ති සකලසරීරංතිණ්හාහිවාසීහියකොටියතොපට්ඨාය

කහාපණමත්තංකහාපණමත්තංපායතන්තා යකොට්යටන්ති.  ාරාපතච්ඡිකන්ති

සරීරං තත්ථ තත්ථ ආවුයධහි පහරිත්වා යකොච්යඡහි ොරං ඝංසන්ති.

චම්මසංසන්හාරූනි පග්ඝරිත්වා සවන්ති. අට්ඨිකසඞ්ෙලිකාව තිට්ඨති. 

පලිඝපරිවත්තිකන්ති එයකන පස්යසන නිපජ්ජායපත්වා කණ්ණච්ඡිද්යද

අයසූලංයකොට්යටත්වාපථවියාඑකාබද්ධං කයරොන්ති.අථනංපායද යහත්වා

ආවිජ්ඣන්ති. පලාලපීඨකන්ති යඡයකො කාරණියකො ඡවිචම්මං අච්ඡින්දිත්වා

නිසදයපොයතහි අට්ඨීනි භින්දිත්වා යකයසසු  යහත්වා උක්ඛිපන්ති.

මංසරාසියයව යහොති, අථ නං යකයසයහව පරියයොනන්ධිත්වා  ණ්හන්ති.

පලාලවට්ටිං විය කත්වා පන යවයඨන්ති. සුනය හිපීති කතිපයානි දිවසානි

ආහාරං අදත්වා ඡාතයකහි සුනයෙහි ොදායපන්ති. යත මුහුත්යතන

අට්ඨිසඞ්ෙලිකයමව කයරොන්ති. සම්පරායියකොති සම්පරායය දුතියත්තභායව

විපායකොතිඅත්යථො. 

170. ෙන්දරා විනයෙො ෙන්දරා ප්පහානන්තිනිබ්බානං.නිබ්බානඤ්හිආ ම්ම

කායමසු ඡන්දරාය ො විනීයති යචව පහීයති ච, තස්මා නිබ්බානං

ඡන්දරා විනයයො ඡන්දරා ප්පහානන්ති ච වුත්තං. සාමං වා කායම

පරිජානිස්සන්තීති සයං වා යත කායම තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානිස්සන්ති. 

තථත්තාොතිතථභාවාය. ෙථාපටිපන්යනොතියායපටිපදායපටිපන්යනො. 

171.  ත්තිෙකඤ්ඤා වාතිආදි අපරිත්යතන විපුයලන කුසයලන 

 හිතපටිසන්ධිකං වත්ථාලඞ්කාරාදීනි ලභනට්ඨායන නිබ්බත්තං දස්යසතුං

වුත්තං. පන්නරසවස්සුද්යදසිකාති පන්නරසවස්සවයා. දුතියපයදපි එයසව 

නයයො.වයපයදසංකස්මා ණ්හාති? වණ්ණසම්පත්තිදස්සනත්ථං.මාතු ාමස්ස

හි දුග් තකුයලනිබ්බත්තස්සාපිඑතස්මිංකායලයථොකංයථොකංවණ්ණායතනං

පසීදති. පුරිසානං පන වීසතිවස්සකායල පඤ්චවීසතිවස්සකායල පසන්නං

යහොති. නාතිදීඝාතිආදීහි ඡයදොසවිරහිතං සරීරසම්පත්තිං දීයපති. වණ්ණනිභාති

වණ්යණොයයව. 

ජිණ්ණන්ති ජරාජිණ්ණං. ය ොපානසිවඞ්කන්ති ය ොපානසී විය වඞ්කං. 

යභොග් න්ති භග් ං, ඉමිනාපිස්ස වඞ්කභාවයමව දීයපති. දණ්ඩපරාෙණන්ති

දණ්ඩපටිසරණංදණ්ඩදුතියං. පයවධමානන්තිකම්පමානං. ආතුරන්ති ජරාතුරං. 

 ණ්ඩදන්තන්ති ජිණ්ණභායවන ෙණ්ඩිතදන්තං. පලිතයකසන්ති

පණ්ඩරයකසං. විලූනන්ති ලුඤ්චිත්වා හිතයකසංවියෙල්ලාටං.  ලිතසිරන්ති 

මහාෙල්ලාටසීසං. වලිනන්ති සඤ්ජාතවලිං. තිලකාහත ත්තන්ති
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යසතකාළතිලයකහි විකිණ්ණසරීරං. ආබාධිකන්ති බයාධිකං. දුක්ඛිතන්ති 

දුක්ෙපත්තං. 

බාළ්හගිලානන්ති අධිමත්තගිලානං. සිවථිකාෙ ෙඩ්ඩිතන්ති ආමකසුසායන

පාතිතං. යසසයමත්ථ සතිපට්ඨායන වුත්තයමව. ඉධාපි නිබ්බානංයයව

ඡන්දරා විනයයො. 

173. යනව තස්මිං සමයෙ අත්තබයාබාධාොති තස්මිං සමයය අත්තයනොපි

දුක්ෙත්ථායනයචයතති. අබයාබජ්ඣංයෙවාතිනිද්දුක්ෙයමව. 

174. ෙං, භික් යව, යවදනා අනිච්චාති, භික්ෙයව, යස්මා යවදනා අනිච්චා, 

තස්මා අයං අනිච්චාදිආකායරොව යවදනාය ආදීනයවොති අත්යථො, නිස්සරණං

වුත්තප්පකාරයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාදුක්ෙක්ෙන්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චූළදුක් ක් න්ධසුත්තවණ්ණනා 

175. එවං යම සුතන්ති චූළදුක්ෙක්ෙන්ධසුත්තං. තත්ථ සක්යකසූති

එවංනාමයක ජනපයද. යසො හි ජනපයදො සකයානං රාජකුමාරානං 

වසනට්ඨානත්තා සකයාත්යවව සඞ්ෙයං  යතො. සකයානං පන උප්පත්ති 

අම්බට්ඨසුත්යත ආ තාව. කපිලවත්ථුස්මින්ති එවංනාමයක න යර. තඤ්හි

කපිලස්ස ඉසියනො නිවාසට්ඨායන කතත්තා කපිලවත්ථූති වුත්තං, තං 

ය ොචර ාමං කත්වා. නියරොධාරායමති නියරොයධො නාම සක්යකො, යසො

ඤාතිසමා මකායල කපිලවත්ථුං ආ යත භ වති අත්තයනො ආරායම විහාරං

කායරත්වා භ වයතො නියයායතසි, තස්මිං විහරතීති අත්යථො. මහානායමොති

අනුරුද්ධත්යථරස්ස භාතා භ වයතො චුළපිතුපුත්යතො. සුද්යධොදයනො 

සුක්යකොදයනොසක්යකොදයනොයධොයතොදයනොඅමියතොදයනොතිඉයමපඤ්ච ජනා

භාතයරො. අමිතා නාම යදවී යතසං භගිනී. තිස්සත්යථයරො තස්සා පුත්යතො.

තථා යතො ච නන්දත්යථයරො ච සුද්යධොදනස්ස පුත්තා, මහානායමො ච 

අනුරුද්ධත්යථයරො ච සුක්යකොදනස්ස.ආනන්දත්යථයරො අමියතොදනස්ස, යසො

භ වයතොකනිට්යඨො. මහානායමොමහල්ලකතයරොසකදා ාමීඅරියසාවයකො. 

දීඝරත්තන්ති මය්හං සකදා ාමිඵලුප්පත්තියතො පට්ඨාය චිරරත්තං ජානාමීති

දස්යසති. යලොභධම්මාති යලොභසඞ්ොතා ධම්මා, නානප්පකාරකං යලොභංයයව

සන්ධාය වදති. ඉතයරසුපි ද්වීසු එයසව නයයො. පරිොදාෙ තිට්ඨන්තීති 

යෙයපත්වා තිට්ඨන්ති. ඉදඤ්හි පරියාදානං නාම ‘‘සබ්බං හත්ථිකායං
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පරියාදියිත්වා සබ්බං අස්සකායං සබ්බං රථකායං සබ්බං පත්තිකායං

පරියාදියිත්වා ජීවන්තංයයව නං ඔසජ්යජයය’’න්ති (සං. නි. 1.126) එත්ථ

 හයණ ආ තං. ‘‘අනිච්චසඤ්ඤා, භික්ෙයව, භාවිතා බහුලීකතා සබ්බං 

කාමරා ං පරියාදියතී’’ති (සං. නි. 3.102) එත්ථ යෙපයන. ඉධාපි යෙපයන

අධිප්යපතං.යතනවුත්තං‘‘පරියාදියිත්වාති යෙයපත්වා’’ති. 

යෙන යම එකදා යලොභධම්මාපීති යයන මය්හං එයකකස්මිං කායල

යලොභධම්මාපි චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨන්තීති පුච්ඡති. අයං කිර රාජා

‘‘සකදා ාමිමග්ය න යලොභයදොසයමොහා නිරවයසසා පහීයන්තී’’ති සඤ්ඤී

අයහොසි, අයං ‘‘අප්පහීනං යම අත්ථී’’තිපි ජානාති, අප්පහීනකං උපාදාය 

පහීනකම්පි පුන පච්ඡයතොවාවත්තතීති සඤ්ඤී යහොති. අරියසාවකස්ස එවං

සන්යදයහො උප්පජ්ජතීති? ආම උප්පජ්ජති. කස්මා? පණ්ණත්තියා

අයකොවිදත්තා.‘‘අයංකියලයසො අසුකමග් වජ්යඣො’’තිඉමිස්සාපණ්ණත්තියා

අයකොවිදස්ස හි අරියසාවකස්සපි එවං යහොති. කිං තස්ස පච්චයවක්ෙණා

නත්ථීති? අත්ථි. සා පන න සබ්යබසං පරිපුණ්ණා යහොති. එයකො හි

පහීනකියලසයමව පච්චයවක්ෙති. එයකො අවසිට්ඨකියලසයමව, එයකො

මග් යමව, එයකො ඵලයමව, එයකො නිබ්බානයමව. ඉමාසු පන පඤ්චසු

පච්චයවක්ෙණාසු එකං වා ද්යව වා යනො ලද්ධුං න වට්ටති. ඉති යස්ස

පච්චයවක්ෙණා න පරිපුණ්ණා, තස්ස මග් වජ්ඣකියලසපණ්ණත්තියං 

අයකොවිදත්තාඑවංයහොති. 

176. යසො එව ය ො යතති යසොයයව යලොයභො යදොයසො යමොයහො ච තව

සන්තායනඅප්පහීයනො, ත්වං පනපහීනසඤ්ඤීඅයහොසීති දස්යසති. යසොචහි

යතති යසො තුය්හං යලොභයදොසයමොහධම්යමො. කායමති දුවියධ කායම. න 

පරිභුඤ්යජෙයාසීතිමයංවියපබ්බයජයයාසීතිදස්යසති. 

177. අප්පස්සාදාති පරිත්තසුො. බහුදුක් ාති

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකදුක්ෙයමයවත්ථ බහුකං. බහුපාොසාති

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායියකො උපායාසකියලයසොයයයවත්ථ බහු. ආදීනයවොති

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායියකො උපද්දයවො. එත්ථ භියෙයොති එයතසු කායමසු අයං

ආදීනයවොයයවබහු.අස්සායදොපන හිමවන්තංඋපනිධායසාසයපොවියඅප්යපො, 

පරිත්තයකො. ඉති යචපි මහානාමාති මහානාම එවං යචපි අරියසාවකස්ස. 

ෙථාභූතන්ති යථාසභාවං. සම්මා නයයන කාරයණන පඤ්ඤාය සුට්ඨු දිට්ඨං

යහොතීති දස්යසති. තත්ථ පඤ්ඤාොති විපස්සනාපඤ්ඤාය, 

යහට්ඨාමග් ද්වයඤායණනාති අත්යථො. යසො චාති යසො එව මග් ද්වයයන

දිට්ඨකාමාදීනයවො අරියසාවයකො. පීතිසු න්ති ඉමිනා සප්පීතිකානි ද්යව
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ඣානානි දස්යසති. අඤ්ඤං වා තයතො සන්තතරන්ති තයතො ඣානද්වයයතො 

සන්තතරං අඤ්ඤං උපරිඣානද්වයඤ්යචව මග් ද්වයඤ්ච. යනව තාව 

අනාවට්ටීකායමසුයහොතීතිඅථයෙොයසොද්යවමග්ය පටිවිජ්ඣිත්වාඨියතොපි 

අරියසාවයකො උපරි ඣානානං වා මග් ානං වා අනධි තත්තා යනව තාව

කායමසුඅනාවට්ටීයහොති, අනාවට්ටියනොඅනායභොය ොනයහොති.ආවට්ටියනො

සායභොය ොයයවයහොති.කස්මා? චතූහිඣායනහි වික්ෙම්භනප්පහානස්ස, ද්වීහි

මග්ය හිසමුච්යඡදප්පහානස්සඅභාවා. 

මය්හම්පි ය ොතිනයකවලංතුය්යහව, අථයෙොමය්හම්පි. පුබ්යබවසම්යබොධාති

මග් සම්යබොධියතො පඨමතරයමව. පඤ්ඤාෙ සුදිට්ඨං යහොතීති එත්ථ

ඔයරොධනාටකා පජහනපඤ්ඤා අධිප්යපතා. පීතිසු ං නාජ්ඣ මන්ති

සප්පීතිකානිද්යවඣානානින පටිලභිං. අඤ්ඤංවාතයතොසන්තතරන්තිඉධ

උපරි ඣානද්වයං යචව චත්තායරො ච මග් ා අධිප්යපතා. පච්චඤ්ඤාසින්ති 

පටිඅඤ්ඤාසිං. 

179. එකමිදාහං මහානාම සමෙන්ති කස්මා ආරද්ධං? අයං පාටියයක්යකො

අනුසන්ධි. යහට්ඨාකාමානං අස්සායදොපිආදීනයවොපිකථියතො, නිස්සරණංන

කථිතං, තංකයථතුංඅයංයදසනාආරද්ධා. කාමසුෙල්ලිකානුයයොය ොහිඑයකො

අන්යතො අත්තකිලමථානුයයොය ො එයකොති ඉයමහි අන්යතහි මුත්තං මම

සාසනන්තිඋපරිඵලසමාපත්තිසීයසනසකලසාසනංදස්යසතුම්පිඅයංයදසනා

ආරද්ධා. 

ගිජ්ඣකූයට පබ්බයතති තස්ස පබ්බතස්ස ගිජ්ඣසදිසං කූටං අත්ථි, තස්මා 

ගිජ්ඣකූයටොතිවුච්චති. ගිජ්ඣාවාතස්සකූයටසුනිවසන්තීතිපිගිජ්ඣකූයටොති

වුච්චති. ඉසිගිලිපස්යසති ඉසිගිලිපබ්බතස්ස පස්යස. කාළසිලාෙන්ති

කාළවණ්යණ පිට්ඨිපාසායණ. උබ්භට්ඨකා යහොන්තීති උද්ධංයයව ඨිතකා

යහොන්තිඅනිසින්නා. ඔපක්කමිකාතිඋබ්භට්ඨකාදිනාඅත්තයනොඋපක්කයමන

නිබ්බත්තිතා. නි ණ්යඨො, ආවුයසොතිඅඤ්ඤංකාරණංවත්තුං අසක්යකොන්තා 

නි ණ්ඨස්සඋපරිපක්ඛිපිංසු. සබ්බඤ්ඤූසබ්බදස්සාවීති යසොඅම්හාකංසත්ථා

අතීතානා තපච්චුප්පන්නං සබ්බං ජානාති පස්සතීති දස්යසති. අපරියසසං

ඤාණදස්සනං පටිජානාතීති යසො අම්හාකං සත්ථා අපරියසසං ධම්මං

ජානන්යතො අපරියසසසඞ්ොතං ඤාණදස්සනං පටිජානාති, පටිජානන්යතො ච

එවං පටිජානාති ‘‘චරයතො ච යම තිට්ඨයතො ච…යප.… පච්චුපට්ඨිත’’න්ති. 

තත්ථ සතතන්තිනිච්චං. සමිතන්ති තස්යසවයවවචනං. 
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180. කිං පන තුම්යහ, ආවුයසො, නි ණ්ඨා ජානාථ එත්තකං වා දුක් ං

නිජ්ජිණ්ණන්ති ඉදං භ වා පුරියසො නාම යං කයරොති, තං ජානාති.

වීසතිකහාපයණඉණං යහත්වා දසදත්වා ‘‘දසයමදින්නාදසඅවසිට්ඨා’’ති 

ජානාති, යතපි දත්වා ‘‘සබ්බං දින්න’’න්ති ජානාති. යෙත්තස්ස තතියභා ං

ලායිත්වා ‘‘එයකො භාය ො ලායියතො, ද්යව අවසිට්ඨා’’ති ජානාති. පුන එකං

ලායිත්වා ‘‘ද්යව ලායිතා, එයකො අවසිට්යඨො’’ති ජානාති. තස්මිම්පි ලායියත 

‘‘සබ්බං නිට්ඨිත’’න්ති ජානාති, එවං සබ්බකිච්යචසු කතඤ්ච අකතඤ්ච

ජානාති, තුම්යහහිපි තථා ඤාතබ්බං සියාති දස්යසති. අකුසලානං ධම්මානං 

පහානන්ති ඉමිනා අකුසලං පහාය කුසලං භායවත්වා සුද්ධන්තං පත්යතො

නි ණ්යඨො නාමතුම්හාකංසාසයනඅත්ථීතිපුච්ඡති. 

එවං සන්යතති තුම්හාකං එවං අජානනභායව සති. ලුද්දාති ලුද්දාචාරා. 

යලොහිතපාණියනොති පායණ ජීවිතා යවොයරොයපන්තා යලොහියතන

මක්ඛිතපාණියනො. පාණං හි හනන්තස්සපි යස්ස යලොහියතන පාණි න

මක්ඛියති, යසොපි යලොහිතපාණීත්යවව වුච්චති. කුරූරකම්මන්තාති

දාරුණකම්මා. මාතරි පිතරි ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණාදීසු ච කතාපරාධා.

මා විකාදයයොවා කක්ෙළකම්මා. 

නය ො, ආවුයසො, ය ොතමාතිඉදංනි ණ්ඨා‘‘අයං අම්හාකංවායදයදොසංයදති, 

මයම්පිස්ස යදොසං ආයරොයපමා’’ති මඤ්ඤමානා ආරභිංසු. තස්සත්යථො, 

‘‘ආවුයසො, ය ොතම යථා තුම්යහ පණීතචීවරානි ධායරන්තා සාලිමංයසොදනං 

භුඤ්ජන්තා යදවවිමානවණ්ණාය  න්ධකුටියා වසමානා සුයෙන සුෙං

අධි ච්ඡථ, න එවං සුයෙන සුෙං අධි න්තබ්බං. යථා පන මයං

උක්කුටිකප්පධානාදීහිනානප්පකාරණං දුක්ෙං අනුභවාම, එවං දුක්යෙනසුෙං

අධි න්තබ්බ’’න්ති. සුය න ච හාවුයසොති ඉදං සයච සුයෙන ච සුෙං

අධි න්තබ්බං සියා. රාජා අධි ච්යඡයයාති දස්සනත්ථං වුත්තං. තත්ථ 

මා යධොති ම ධරට්ඨස්ස ඉස්සයරො. යසනියෙොති තස්ස නාමං. බිම්බීති

අත්තභාවස්ස නාමං. යසො තස්ස සාරභූයතො දස්සනීයයො පාසාදියකො

අත්තභාවසමිද්ධියා බිම්බිසායරොතිවුච්චති. සු විහාරිතයරොතිඉදංයතනි ණ්ඨා

රඤ්යඤො තීසු පාසායදසු තිවිධවයයහි නාටයකහි සද්ධිං සම්පත්තිඅනුභවනං

සන්ධාය වදන්ති. අද්ධාති එකංයසන. සහසා අප්පටිසඞ් ාති සාහසං කත්වා, 

අප්පච්චයවක්ඛිත්වාවයථා රත්යතොරා වයසනදුට්යඨොයදොසවයසනමූළ්යහො 

යමොහවයසනභාසති, එවයමවංවාචාභාසිතාතිදස්යසති. 

තත්ථපටිපුච්ඡිස්සාමීතිතස්මිං අත්යථපුච්ඡිස්සාමි. ෙථායවො යමෙයාතියථා

තුම්හාකං රුච්යචයය. පයහොතීතිසක්යකොති. 
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අනිඤ්ජමායනොති අචලමායනො. එකන්තසු ං පටිසංයවදීති නිරන්තරසුෙං

පටිසංයවදී. ‘‘අහං යෙො, ආවුයසො, නි ණ්ඨා පයහොමි…යප.… එකන්තසුෙං

පටිසංයවදී’’ති ඉදං අත්තයනො ඵලසමාපත්තිසුෙං දස්යසන්යතොආහ. එත්ථ ච

කථාපතිට්ඨාපනත්ථං රාජවායර සත්ත ආදිං කත්වා පුච්ඡා කතා. සත්ත

රත්තින්දිවානිනප්පයහොතීතිහිවුත්යතඡපඤ්ච චත්තාරීතිසුෙංපුච්ඡිතුංයහොති.

සුද්ධවායර පන සත්තාති වුත්යත පුන ඡ පඤ්ච චත්තාරීති වුච්චමානං

අනච්ඡරියං යහොති, තස්මා එකංආදිං කත්වා යදසනාකතා. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළදුක්ෙක්ෙන්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. අනුමානසුත්තවණ්ණනා 

181. එවං යම සුතන්ති අනුමානසුත්තං. තත්ථ භග්ය සූති එවංනාමයක

ජනපයද, වචනත්යථො පයනත්ථ වුත්තානුසායරයනව යවදිතබ්යබො. 

සුසුමාරගියරතිඑවංනාමයකන යර.තස්සකිර න රස්සවත්ථුපරිග් හදිවයස

අවිදූයර උදකරහයද සුංසුමායරො සද්දමකාසි, ගිරං නිච්ඡායරසි. අථ න යර

නිට්ඨියත සුංසුමාරගිරං ත්යවවස්ස නාමං අකංසු. යභසකළාවයනති

යභසකළානාමයකවයන. ‘‘යභස ළාවයන’’තිපිපායඨො. මි දායෙතිතංවනං

මි පක්ඛීනං අභයදින්නට්ඨායනජාතං, තස්මා මි දායෙොතිවුච්චති. 

පවායරතීති ඉච්ඡායපති. වදන්තූති ඔවාදානුසාසනිවයසන වදන්තු, 

අනුසාසන්තූති අත්යථො. වචනීයෙොම්හීති අහං තුම්යහහි වත්තබ්යබො, 

අනුසාසිතබ්යබො ඔවදිතබ්යබොති අත්යථො. යසො ච යහොති දුබ්බයචොති යසො ච

දුක්යෙන වත්තබ්යබො යහොති, වුත්යතො න සහති. යදොවචස්සකරයණහීති

දුබ්බචභාවකාරයකහි උපරි ආ යතහි යසොළසහි ධම්යමහි. අප්පදක්ඛිණග් ාහී

අනුසාසනින්ති යයො හි වුච්චමායනො තුම්යහ මං කස්මා වදථ, අහං අත්තයනො

කප්පියාකප්පියං සාවජ්ජානවජ්ජං අත්ථානත්ථං ජානාමීති වදති. අයං

අනුසාසනිං පදක්ඛිණයතො න  ණ්හාති, වාමයතො  ණ්හාති, තස්මා 

අප්පදක්ඛිණග් ාහීතිවුච්චති. 

පාපිකානං ඉච්ොනන්ති ලාමකානං අසන්තසම්භවනපත්ථනානං. පටිප්ඵරතීති

පටිවිරුද්යධො, පච්චනීයකො හුත්වා තිට්ඨති, අපසායදතීති කිං නු යෙො තුය්හං 

බාලස්සඅබයත්තස්සභණියතන, ත්වම්පිනාමභණිතබ්බංමඤ්ඤිස්සසීතිඑවං 

ඝට්යටති. පච්චායරොයපතීති, ත්වම්පියෙොසිඉත්ථන්නාමං ආපත්තිංආපන්යනො, 

තංතාවපටිකයරොහීතිඑවංපටිආයරොයපති. 
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අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරතීති අඤ්යඤන කාරයණන වචයනන වා අඤ්ඤං

කාරණං වචනං වා පටිච්ඡායදති. ‘‘ආපත්තිං ආපන්යනොසී’’ති වුත්යත ‘‘යකො

ආපන්යනො, කිංආපන්යනො, කිස්මිංආපන්යනො, කංභණථ, කිංභණථා’’තිවා

වදති. ‘‘එවරූපං කිඤ්චි තයා දිට්ඨ’’න්ති වුත්යත ‘‘න සුණාමී’’ති යසොතං වා

උපයනති. බහිද්ධා කථං අපනායමතීති ‘‘ඉත්ථන්නාමං ආපත්තිං

ආපන්යනොසී’’ති පුට්යඨො ‘‘පාටලිපුත්තං  යතොම්හී’’ති වත්වා පුන ‘‘න තව

පාටලිපුත්ත මනංපුච්ඡාම, ආපත්තිං පුච්ඡාමා’’ති වුත්යත ‘‘තයතො රාජය හං

 යතොම්හී’’ති, රාජය හංවායාහිබ්රාහ්මණය හංවා, ආපත්තිං ආපන්යනොසීති.

තත්ථයමසූකරමංසංලද්ධන්තිආදීනිවදන්යතොකථංබහිද්ධා වික්ඛිපති. 

අපදායනතිඅත්තයනොචරියාය. නසම්පාෙතීති, ආවුයසො, ත්වංකුහිංවසසි, කං

නිස්සාය වසසීති වා, යං ත්වං වයදසි ‘‘මයා එස ආපත්තිං ආපජ්ජන්යනො

දිට්යඨො’’ති.ත්වංතස්මිංසමයයකිං කයරොසි, අයංකිංකයරොති, කත්ථවාත්වං

අච්ඡසිකත්ථවාඅයන්තිආදිනානයයනචරියං පුට්යඨොසම්පායදත්වාකයථතුං

නසක්යකොති. 

183. තත්රාවුයසොති, ආවුයසො, යතසු යසොළසසු ධම්යමසු. අත්තනාව අත්තානං

එවං අනුමිනිතබ්බන්ති එවං අත්තනාව අත්තා අනුයමතබ්යබො තුයලතබ්යබො 

තීයරතබ්යබො. 

184. පච්චයවක්ඛිතබ්බන්ති පච්චයවක්ඛිතබ්යබො. අයහොරත්තානුසික්ඛිනාති

දිවාපි රත්තිම්පි සික්ෙන්යතන, රතිඤ්ච දිවා ච කුසයලසු ධම්යමසු

සික්ෙන්යතන පීතිපායමොජ්ජයමවඋප්පායදතබ්බන්තිඅත්යථො. 

අච්යෙ වා උදකපත්යතති පසන්යන වා උදකභාජයන. මු නිමිත්තන්ති

මුෙපටිබිම්බං. රජන්තිආ න්තුකරජං. අඞ් ණන්ති තත්ථ ජාතකං තිලකං වා

පිළකං වා. සබ්යබපියම පාපයක අකුසයල ධම්යම පහීයනති ඉමිනා

සබ්බප්පහානං කයථසි. කථං? එත්තකා අකුසලා ධම්මා පබ්බජිතස්ස

නානුච්ඡවිකාති පටිසඞ්ොනං උප්පාදයයතො හි පටිසඞ් ානප්පහානංකථිතං

යහොති.සීලංපදට්ඨානංකත්වා කසිණපරිකම්මංආරභිත්වාඅට්ඨසමාපත්තියයො

නිබ්බත්යතන්තස්ස වික් ම්භනප්පහානං කථිතං.සමාපත්තිංපදට්ඨානංකත්වා

විපස්සනං වඩ්යඪන්තස්ස තදඞ් ප්පහානං කථිතං. විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

මග් ං භායවන්තස්ස සමුච්යෙදප්පහානං කථිතං. ඵයල ආ යත 

පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං, නිබ්බායනආ යත නිස්සරණප්පහානන්තිඑවංඉමස්මිං

සුත්යතසබ්බප්පහානංකථිතංව යහොති. 
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ඉදඤ්හි සුත්තං භික්ඛුපාතියමොක් ං නාමාති යපොරාණා වදන්ති. ඉදං දිවසස්ස 

තික්ෙත්තුංපච්චයවක්ඛිතබ්බං.පායතොඑවවසනට්ඨානංපවිසිත්වානිසින්යනන

‘‘ඉයම එත්තකාකියලසාඅත්ථිනුයෙොමය්හංනත්ථී’’තිපච්චයවක්ඛිතබ්බා.

සයච අත්ථීති පස්සති, යතසං පහානාය වායමිතබ්බං. යනො යච පස්සති, 

සුපබ්බජියතොස්මීති අත්තමයනනභවිතබ්බං.භත්තකිච්චංකත්වාරත්තිට්ඨායන

වා දිවාට්ඨායන වා නිසීදිත්වාපි පච්චයවක්ඛිතබ්බං. සායං වසනට්ඨායන

නිසීදිත්වාපි පච්චයවක්ඛිතබ්බං. තික්ෙත්තුං අසක්යකොන්යතන ද්යව වායර

පච්චයවක්ඛිතබ්බං. ද්යව වායර අසක්යකොන්යතන පන අවස්සං එකවාරං

පච්චයවක්ඛිතබ්බං, අප්පච්චයවක්ඛිතුං න වට්ටතීති වදන්ති. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

අනුමානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. යචයතොඛිලසුත්තවණ්ණනා 

185. එවං යම සුතන්ති යචයතොඛිලසුත්තං. තත්ථ යචයතොඛිලාති චිත්තස්ස

ථද්ධභාවාකචවරභාවාොණුකභාවා. යචතයසොවිනිබන්ධාතිචිත්තංබන්ධිත්වා

මුට්ඨියංකත්වාවිය  ණ්හන්තීතියචතයසොවිනිබන්ධා. වුද්ධින්තිආදීසුසීයලන 

වුද්ධිං, මග්ය න විරුළ්හිං, නිබ්බායනන යවපුල්ලං. සීලසමාධීහි වා වුද්ධිං, 

විපස්සනාමග්ය හි විරුළ්හිං, ඵලනිබ්බායනහි යවපුල්ලං. සත්ථරි කඞ් තීති

සත්ථු සරීයර වා ගුයණ වා කඞ්ෙති. සරීයර කඞ්ෙමායනො 

ද්වත්තිංසවරලක්ෙණප්පටිමණ්ඩිතංනාමසරීරංඅත්ථිනුයෙොනත්ථීතිකඞ්ෙති, 

ගුයණ කඞ්ෙමායනො අතීතානා තපච්චුප්පන්නජානනසමත්ථං

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං අත්ථි නු යෙො නත්ථීති කඞ්ෙති. විචිකිච්ෙතීති

විචිනන්යතො කිච්ඡති, දුක්ෙං ආපජ්ජති, විනිච්යඡතුං න සක්යකොති. 

නාධිමුච්චතීති එවයමතන්තිඅධියමොක්ෙංනපටිලභති. නසම්පසීදතීතිගුයණසු 

ඔතරිත්වා නිබ්බිචිකිච්ඡභායවන පසීදිතුං, අනාවියලො භවිතුං න සක්යකොති. 

ආතප්පාොති කියලසසන්තාපකවීරියකරණත්ථාය. අනුයෙො ාොති පුනප්පුනං

යයො ාය. සාතච්චාොතිසතතකිරියාය පධානාොති පදහනත්ථාය. අෙංපඨයමො

යචයතොඛියලොති අයං සත්ථරි විචිකිච්ඡාසඞ්ොයතො පඨයමො චිත්තස්ස

ථද්ධභායවො, එවයමතස්ස භික්ඛුයනො අප්පහීයනො යහොති. ධම්යමති

පරියත්තිධම්යමචපටියවධධම්යමච. පරියත්තිධම්යමකඞ්ෙමායනො, යතපිටකං

බුද්ධවචනං චතුරාසීති ධම්මක්ෙන්ධසහස්සානීති වදන්ති, අත්ථි නු යෙො එතං

නත්ථීතිකඞ්ෙති.පටියවධධම්යමකඞ්ෙමායනො විපස්සනානිස්සන්යදොමග්ය ො

නාම, මග් නිස්සන්යදො ඵලං නාම, සබ්බසඞ්ොරපටිනිස්සග්ය ො නිබ්බානං



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා සීහනාදවග්ය ො 
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පටුන 

නාමාති වදන්ති. තං අත්ථි නු යෙො නත්ථීති කඞ්ෙති. සඞ්යඝ කඞ් තීති

සුප්පටිපන්යනොතිආදීනංපදානං වයසනඑවරූපංපටිපදංපටිපන්නා චත්තායරො

මග් ට්ඨා චත්තායරො ඵලට්ඨාති අට්ඨන්නං පුග් ලානං සමූහභූයතො සඞ්යඝො 

නාම, යසො අත්ථිනුයෙොනත්ථීතිකඞ්ෙති. සික් ාෙකඞ් මායනො අධිසීලසික්ො

නාමඅධිචිත්තසික්ොනාමඅධිපඤ්ඤාසික්ො නාමාතිවදන්ති.සාඅත්ථිනුයෙො

නත්ථීති කඞ්ෙති. අෙං පඤ්චයමොති අයං සබ්රහ්මචාරීසු යකොපසඞ්ොයතො

පඤ්චයමො චිත්තස්සථද්ධභායවොකචවරභායවොොණුකභායවො. 

186. විනිබන්යධසු කායමතිවත්ථුකායමපිකියලසකායමපි. කායෙති අත්තයනො

කායය. රූයපති බහිද්ධා රූයප. ොවදත්ථන්ති යත්තකං ඉච්ඡති, තත්තකං. 

උදරාවයදහකන්ති උදරපූරං. තඤ්හි උදරං අවයදහනයතො උදරාවයදහකන්ති 

වුච්චති. යසෙයසු න්ති මඤ්චපීඨසුෙං, උතුසුෙං වා. පස්සසු න්ති යථා

සම්පරිවත්තකං සයන්තස්ස දක්ඛිණපස්සවාමපස්සානං සුෙං යහොති, එවං

උප්පන්නසුෙං. මිද්ධසු න්තිනිද්දාසුෙං. අනුයුත්යතොති යුත්තපයුත්යතොවිහරති. 

පණිධාොති පත්ථයිත්වා. සීයලනාතිආදීසු සීලන්ති චතුපාරිසුද්ධිසීලං. වතන්ති

වතසමාදානං. තයපොති තපචරණං. බ්රහ්මචරිෙන්ති යමථුනවිරති. යදයවො වා

භවිස්සාමීති මයහසක්ෙයදයවො වා භවිස්සාමි. යදවඤ්ඤතයරො වාපි

අප්යපසක්ෙයදයවසුවා අඤ්ඤතයරො. 

189. ඉද්ධිපායදසු ඡන්දං නිස්සාය පවත්යතො සමාධි ෙන්දසමාධි. පධානභූතා

සඞ්ොරා පධානසඞ් ාරා. සමන්නා තන්ති යතහි ධම්යමහි උයපතං. ඉද්ධියා

පාදං, ඉද්ධිභූතං වා පාදන්ති ඉද්ධිපාදං. යසයසසුපි එයසවනයයො, අයයමත්ථ

සඞ්යෙයපො. විත්ථායරො පන ඉද්ධිපාදවිභඞ්ය  ආ යතො යයව. 

විසුද්ධිමග්ය පිස්ස අත්යථො දීපියතො. ඉති ඉයමහි චතූහි ඉද්ධිපායදහි

වික්ෙම්භනප්පහානං කථිතං. උස්යසොළ්හීයෙව පඤ්චමීති එත්ථ උස්යසොළ්හීති

සබ්බත්ථ කත්තබ්බවීරියං දස්යසති. උස්යසොළ්හීපන්නරසඞ් සමන්නා යතොති

පඤ්චයචයතොඛිලප්පහානානි පඤ්චවිනිබන්ධප්පහානානිචත්තායරොඉද්ධිපාදා

උස්යසොළ්හීතිඑවංඋස්යසොළ්හියා සද්ධිංපන්නරසහිඅඞ්ය හිසමන්නා යතො. 

භබ්යබොතිඅනුරූයපො, අනුච්ඡවියකො. අභිනිබ්භිදාොතිඤායණනකියලසයභදාය. 

සම්යබොධාොති චතුමග් සම්යබොධාය. අනුත්තරස්සාති යසට්ඨස්ස. 

යෙො ක්ය මස්සාති චතූහි යයොය හි යෙමස්ස අරහත්තස්ස. අධි මාොති

පටිලාභාය. යසෙයථාති ඔපම්මත්යථ නිපායතො. පීති සම්භාවනත්යථ.

උභයයනපි යසයයථාපිනාම, භික්ෙයවතිදස්යසති. 
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කුක්කුටිො අණ්ඩානි අට්ඨ වා දස වා ද්වාදස වාති එත්ථ පන කිඤ්චාපි 

කුක්කුටියා වුත්තප්පකාරයතො ඌමනාධිකානිපි අණ්ඩානි යහොන්ති, 

වචනසිලිට්ඨතාය පන එවං වුත්තං. එවඤ්හි යලොයක සිලිට්ඨං වචනං යහොති. 

තානස්සූති තානිඅස්සු, භයවයයන්තිඅත්යථො. කුක්කුටිොසම්මා අධිසයිතානීති

තාය ජයනත්තියා කුක්කුටියා පක්යෙ පසායරත්වා යතසං උපරි සයන්තියා

සම්මාඅධිසයිතානි. සම්මාපරියසදිතානීතිකායලන කාලංඋතුං ාහායපන්තියා

සුට්ඨු සමන්තයතො යසදිතානි උස්මීකතානි. සම්මා පරිභාවිතානීති කායලන 

කාලං සුට්ඨු සමන්තයතො භාවිතානි, කුක්කුට න්ධං  ාහාපිතානීති අත්යථො. 

කිඤ්චාපි තස්සා කුක්කුටිොති තස්සා කුක්කුටියා ඉමං තිවිධකිරියාකරයණන

අප්පමාදංකත්වාකිඤ්චාපිනඑවංඉච්ඡාඋප්පජ්යජයය. අථය ොභබ්බාවයතති

අථ යෙො යත කුක්කුටයපොතකා වුත්තනයයන යසොත්ථිනා අභිනිබ්භිජ්ජිතුං

භබ්බාව. යත හි යස්මා තාය කුක්කුටියා එවං තීහාකායරහි තානි අණ්ඩානි

පරිපාලීයමානානි න පූතීනි යහොන්ති. යයොපි යනසං අල්ලසියනයහො, යසොපි

පරියාදානං  ච්ඡති, කපාලං තනුකං යහොති, පාදනෙසිො ච මුෙතුණ්ඩකඤ්ච

ෙරං යහොති, සයං පරිපාකං  ච්ඡති, කපාලස්ස තනුත්තා බහි ආයලොයකො

අන්යතො පඤ්ඤායති, තස්මා ‘‘චිරං වත මයං සඞ්කුටිතහත්ථපාදා සම්බායධ

සයිම්හා, අයඤ්ච බහි ආයලොයකො දිස්සති, එත්ථ දානි යනො සුෙවිහායරො

භවිස්සතී’’ති නික්ෙමිතුකාමා හුත්වා කපාලං පායදන පහරන්ති, ගීවං 

පසායරන්ති, තයතො තං කපාලං ද්යවධා භිජ්ජති. අථ යත පක්යෙ විධුනන්තා

තඞ්ෙණානුරූපං විරවන්තා නික්ෙමන්තියයව, නික්ෙමිත්වා ච  ාමක්යෙත්තං

උපයසොභයමානා විචරන්ති. 

එවයමව ය ොති ඉදං ඔපම්මසම්පටිපාදනං. තං එවං අත්යථන සංසන්යදත්වා

යවදිතබ්බං – තස්සාකුක්කුටියා අණ්යඩසු තිවිධකිරියාකරණං විය හි ඉමස්ස

භික්ඛුයනො උස්යසොළ්හීපන්නරයසහි අඞ්ය හි සමන්නා තභායවො. කුක්කුටියා

තිවිධකිරියාසම්පාදයනන අණ්ඩානං අපූතිභායවො විය 

පන්නරසඞ් සමන්නා තස්ස භික්ඛුයනො තිවිධානුපස්සනාසම්පාදයනන

විපස්සනාඤාණස්ස අපරිහානි. තස්සා තිවිධකිරියාකරයණන අණ්ඩානං

අල්ලසියනහපරියාදානං විය තස්ස භික්ඛුයනො තිවිධානුපස්සනාසම්පාදයනන

භවත්තයානු තනිකන්තිසියනහපරියාදානං. අණ්ඩකලාපානං තනුභායවො විය 

භික්ඛුයනො අවිජ්ජණ්ඩයකොසස්ස තනුභායවො. කුක්කුටයපොතකානං

පාදනෙමුතුණ්ඩකානං ථද්ධෙරභායවො විය භික්ඛුයනො විපස්සනාඤාණස්ස

තික්ෙෙරවිප්පසන්නසූරභායවො. කුක්කුටයපොතකානං පරිණාමකායලො විය

භික්ඛුයනො විපස්සනාඤාණස්ස පරිණාමකායලො වඩ්ඪිතකායලො 

 බ්භග් හණකායලො. කුක්කුටයපොතකානං පාදනෙසිොය වා මුෙතුණ්ඩයකන
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වා අණ්ඩයකොසං පදායලත්වා පක්යෙ පප්යඵොයටත්වා යසොත්ථිනා

අභිනික්ෙමනකායලො විය තස්ස භික්ඛුයනො විපස්සනාඤාණ බ්භං

 ණ්හායපත්වා විචරන්තස්ස තජ්ජාතිකංඋතුසප්පායං වා යභොජනසප්පායං වා

පුග් ලසප්පායං වා ධම්මස්සවනසප්පායං වා ලභිත්වා එකාසයන 

නිසින්නස්යසව විපස්සනං වඩ්යඪන්තස්ස අනුපුබ්බාධි යතන

අරහත්තමග්ය න අවිජ්ජණ්ඩයකොසං පදායලත්වා අභිඤ්ඤාපක්යෙ

පප්යඵොයටත්වා යසොත්ථිනා අරහත්තප්පත්තකායලො යවදිතබ්යබො. යථා පන

කුක්කුටයපොතකානං පරිණතභාවංඤත්වාමාතාපිඅණ්ඩයකොසංභින්දති, එවං

තථාරූපස්සභික්ඛුයනොඤාණපරිපාකං ඤත්වාසත්ථාපි– 

‘‘උච්ඡින්දසියනහමත්තයනො, කුමුදංසාරදිකංවපාණිනා; 

සන්තිමග් යමවබ්රහූය, නිබ්බානංසු යතනයදසිත’’න්ති.(ධ.ප. 285) – 

ආදිනා නයයන ඔභාසං ඵරිත්වා  ාථාය අවිජ්ජණ්ඩයකොසං පහරති, යසො 

 ාථාපරියයොසායනඅවිජ්ජාණ්ඩයකොසංභින්දිත්වාඅරහත්තංපාපුණාති.තයතො

පට්ඨාය යථා යත කුක්කුටයපොතකා  ාමක්යෙත්තං උපයසොභයමානා තත්ථ

තත්ථවිචරන්ති, එවංඅයම්පි මහාඛීණාසයවොනිබ්බානරම්මණංඵලසමාපත්තිං

අප්යපත්වාසඞ්ඝාරාමංඋපයසොභයමායනො විචරති. 

ඉති ඉමස්මිං සුත්යත චත්තාරි පහානානි කථිතානි. කථං? යචයතොඛිලානඤ්හි

යචයතොවිනිබන්ධානං පහායනන පටිසඞ් ානප්පපහානං කථිතං, ඉද්ධිපායදහි 

වික් ම්භනප්පහානං කථිත, මග්ය ආ යත සමුච්යෙදප්පහානං කථිතං, ඵයල

ආ යත පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං කථිතං.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

යචයතොඛිලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. වනපත්ථපරිොෙසුත්තවණ්ණනා 

190. එවං යම සුතන්ති වනපත්ථපරියායං. තත්ථ වනපත්ථපරිොෙන්ති

වනපත්ථකාරණං, වනපත්ථයදසනංවා. 

191. වනපත්ථං උපනිස්සාෙ විහරතීති මනුස්සූපචාරාතික්කන්තං

වනසණ්ඩයසනාසනං නිස්සාය සමණධම්මං කයරොන්යතො විහරති. 

අනුපට්ඨිතාතිආදීසු පුබ්යබ අනුපට්ඨිතා සති තං උපනිස්සාය විහරයතොපි න

උපට්ඨාති, පුබ්යබඅසමාහිතංචිත්තංනසමාධියති, පුබ්යබඅපරික්ඛීණා ආසවා

න පරික්ෙයං  ච්ඡන්ති, පුබ්යබ අනනුප්පත්තං අනුත්තරං

යයො ක්යෙමසඞ්ොතං අරහත්තඤ්චනපාපුණාතීතිඅත්යථො. ජීවිතපරික් ාරාති 
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පටුන 

ජීවිතසම්භාරා. සමුදායනතබ්බාති සමාහරිතබ්බා. කසියරන සමුදා ච්ෙන්තීති

දුක්යෙන උප්පජ්ජන්ති. රත්තිභා ං වා දිවසභා ං වාති රත්තියකොට්ඨායස වා

දිවසයකොට්ඨායස වා. එත්ථ ච රත්තිභාය  පටිසඤ්චික්ෙමායනන ඤත්වා

රත්තිංයයව පක්කමිතබ්බං, රත්තිං චණ්ඩවාළාදීනං පරිබන්යධ සති

අරුණුග් මනං ආ යමතබ්බං. දිවසභාය  ඤත්වා දිවාව පක්කමිතබ්බං, දිවා

පරිබන්යධසතිසූරියත්ථඞ් මනංආ යමතබ්බං. 

192. සඞ් ාපීති එවං සමණධම්මස්ස අනිප්ඵජ්ජනභාවං ජානිත්වා.

අනන්තරවායරපනසඞ්ොපීතිඑවංසමණධම්මස්ස නිප්ඵජ්ජනභාවංජානිත්වා. 

194. ොවජීවන්තියාවජීවිතං පවත්තති, තාවවත්ථබ්බයමව. 

195. යසො පුග් යලොති පදස්ස නානුබන්ධිතබ්යබොති ඉමිනා සම්බන්යධො. 

අනාපුච්ොතිඉධපන තංපුග් ලංඅනාපුච්ඡාපක්කමිතබ්බන්තිඅත්යථො. 

197. සඞ් ාපීතිඑවංසමණධම්මස්ස අනිප්ඵජ්ජනභාවංඤත්වායසොපුග් යලො

නානුබන්ධිතබ්යබො, තංආපුච්ඡා පක්කමිතබ්බං. 

198. අපි පනුජ්ජමායනනාපීති අපි නික්කඩ්ඪීයමායනනාපි. එවරූයපො හි

පුග් යලො සයචපි දාරුකලාපසතං වා උදකඝටසතං වා වාලිකම්බණසතං වා

දණ්ඩං ආහරායපති, මා ඉධ වසීති නික්කඩ්ඪායපති වා, තං තං ෙමායපත්වා

යාවජීවංවත්ථබ්බයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

වනපත්ථපරියායසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. මධුපිණ්ඩිකසුත්තවණ්ණනා 

199. එවං යම සුතන්ති මධුපිණ්ඩිකසුත්තං. තත්ථ මහාවනන්ති හිමවන්යතන

සද්ධිං එකාබද්ධං අයරොපිමං ජාතිවනං, න යථා යවසාලියං

යරොපිතායරොපිතමිස්සකං. දිවාවිහාරාොති දිවා පටිසල්ලානත්ථාය. 

යබලුවලට්ඨිකාොති තරුණයබලුවරුක්ෙස්ස. දණ්ඩපාණීති න ජරාදුබ්බලතාය

දණ්ඩහත්යථො. අයඤ්හි තරුයණො පඨමවයය ඨියතො, දණ්ඩචිත්තතාය පන

සුවණ්ණදණ්ඩං  යහත්වා විචරති, තස්මා දණ්ඩපාණීති වුත්යතො. 

ජඞ්ඝාවිහාරන්ති ජඞ්ඝාකිලමථවියනොදනත්ථං ජඞ්ඝාචාරං. අනුචඞ්කමමායනො 

අනුවිචරමායනොතිආරාමදස්සන-වනදස්සන-පබ්බතදස්සනාදීනංඅත්ථායඉයතො

චියතොච විචරමායනො.අධිච්චනික්ෙමයනොකියරසකදාචියදවනික්ෙමිත්වාඑවං

විචරති. දණ්ඩයමොලුබ්භාතිදණ්ඩංඔලුම්භිත්වාය ොපාලකදාරයකොවිය දණ්ඩං 
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පුරයතො ඨයපත්වා දණ්ඩමත්ථයක ද්යව හත්යථ පතිට්ඨායපත්වා පිට්ඨිපාණිං

හනුයකන උප්පීයළත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි. 

200. කිංවාදීතිකිංදිට්ඨියකො. කිමක් ායීතිකිංකයථති. අයං රාජා භ වන්තං

අවන්දිත්වා පටිසන්ථාරමත්තකයමව කත්වා පඤ්හං පුච්ඡති. තම්පි න

අඤ්ඤාතුකාමතාය, අචිත්තීකායරනපුච්ඡති.කස්මා? යදවදත්තස්සපක්ඛියකො

කියරස. යදවදත්යතො අත්තයනො සන්තිකං ආ ච්ඡමායන තථා යත භින්දති.

යසොකිරඑවංවයදති‘‘සමයණොය ොතයමොඅම්හාකං කුයලනසද්ධිංයවරී, න

යනො කුලස්ස වුද්ධිං ඉච්ඡති. භගිනීපි යම චක්කවත්තිපරියභො ා, තං පහාය

‘නස්සයතසා’තිනික්ෙමිත්වාපබ්බජි.භාගියනයයයොපි යමචක්කවත්තිබීජන්ති

ඤත්වා අම්හාකං කුලස්ස වඩ්ඪියා අතුස්සන්යතො ‘නස්සයතත’න්ති තම්පි

දහරකායලයයවපබ්බායජසි. අහං පනයතනවිනාවත්තිතුං අසක්යකොන්යතො

අනුපබ්බජියතො. එවං පබ්බජිතම්පිමං පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨායනඋජුයකහි 

අක්ඛීහිඔයලොයකති.පරිසමජ්යඣභාසන්යතොපිමහාඵරසුනාපහරන්යතොවිය

ආපායියකො යදවදත්යතොතිආදීනි භාසතී’’ති. එවං අයම්පි රාජා යදවදත්යතන

භින්යනො, තස්මා එවමකාසි. 

අථ භ වායථාඅයංරාජාමයාපඤ්යහපුච්ඡියත නකයථතීතිවත්තුංනලභති, 

යථා චභාසිතස්සඅත්ථංනජානාති, එවමස්ස කයථස්සාමීතිතස්සානුච්ඡවිකං

කයථන්යතො ෙථාවාදීය ොතිආදිමාහ. 

තත්ථ න යකනචි යලොයක විග් ය්හ තිට්ඨතීති යලොයක යකනචි සද්ධිං

විග් ාහිකකථං න කයරොති න විවදති. තථා යතො හි යලොයකන සද්ධිං න

විවදති; යලොයකො පන තථා යතන සද්ධිං අනිච්චන්ති වුත්යත නිච්චන්ති 

වදමායනො, දුක්ෙං, අනත්තා, අසුභන්ති වුත්යත සුභන්ති වදමායනො විවදති.

යතයනවාහ ‘‘නාහං, භික්ෙයව, යලොයකනවිවදාමි, යලොයකොවයෙො, භික්ෙයව, 

මයා විවදති, තථා න, භික්ෙයව, ධම්මවාදී යකනචි යලොකස්මිං විවදති, 

අධම්මවාදීව යෙො, භික්ෙයව, විවදතී’’ති (සං. නි. 3.94). ෙථාති යයන

කාරයණන. කායමහීතිවත්ථුකායමහිපිකියලසකායමහිපි. තං බ්රාහ්මණන්තිතං

ඛීණාසවං බ්රාහ්මණං. අකථංකථින්ති නිබ්බිචිකිච්ඡං. ඡින්නකුක්කුච්චන්ති

විප්පටිසාරකුක්කුච්චස්ස යචව හත්ථපාදකුක්කුච්චස්ස ච ඡින්නත්තා

ඡින්නකුක්කුච්චං. භවාභයවතිපුනප්පුනබ්භයව, හීනපණීයතවාභයව, පණීයතො

හි භයවො වුද්ධිප්පත්යතො අභයවොති වුච්චති. සඤ්ඤාති කියලසසඤ්ඤා. 

කියලසායයව වා ඉධ සඤ්ඤානායමන වුත්තා, තස්මා යයන කාරයණන

කායමහි විසංයුත්තං විහරන්තං තං යලොයක නින්නාවාදිං ඛීණාසවබ්රාහ්මණං

කියලසසඤ්ඤානානුයසන්ති, තඤ්ච කාරණංඅහංවදාමීතිඅයයමත්ථඅත්යථො.
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ඉති භ වා අත්තයනො ඛීණාසවභාවං දීයපති. නිල්ලායළත්වාති නීහරිත්වා

කීළායපත්වා. තිවිසා න්තිතිසාෙං. නලාටිකන්ති වලිභඞ් ංනලායටතිස්යසො

රාජියයො දස්යසන්යතො වලිභඞ් ං වුට්ඨායපත්වාති අත්යථො. දණ්ඩයමොලුබ්භාති

දණ්ඩං උප්පීයළත්වා. ‘‘දණ්ඩමාලුබ්භා’’තිපි පායඨො,  යහත්වා පක්කාමීති

අත්යථො. 

201. අඤ්ඤතයරොති නායමන අපාකයටො එයකො භික්ඛු. යසො කිර

අනුසන්ධිකුසයලො, භ වතායථා දණ්ඩපාණීනජානාති, තථාමයාකථිතන්ති 

වුත්යත කින්ති නු යෙො භ වතා අවිඤ්යඤයයං කත්වා පඤ්යහො කථියතොති

අනුසන්ධිං  යහත්වා දසබලං යාචිත්වා ඉමං පඤ්හං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පාකටං

කරිස්සාමීති උට්ඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ් ං කරිත්වා දසනෙසමුජ්ජලං 

අඤ්ජලිංපග් ය්හ කිංවාදීපන, භන්යත භ වාතිආදිමාහ. 

ෙයතොනිදානන්ති භාවනපුංසකංඑතං, යයනකාරයණනයස්මිංකාරයණසතීති

අත්යථො. පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ් ාති එත්ථ සඞ් ාති යකොට්ඨායසො. 

පපඤ්චසඤ්ඤාති තණ්හාමානදිට්ඨිපපඤ්චසම්පයුත්තා සඤ්ඤා, 

සඤ්ඤානායමන වා පපඤ්චායයව වුත්තා. තස්මා පපඤ්චයකොට්ඨාසාති

අයයමත්ථ අත්යථො. සමුදාචරන්තීති පවත්තන්ති. එත්ථ යච නත්ථි 

අභිනන්දිතබ්බන්ති යස්මිං ද්වාදසායතනසඞ්ොයත කාරයණ සති 

පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ො සමුදාචරන්ති, එත්ථ එකායතනම්පි යච අභිනන්දිතබ්බං 

අභිවදිතබ්බංඅජ්යඣොසිතබ්බංනත්ථීතිඅත්යථො.තත්ථ අභිනින්දිතබ්බන්තිඅහං

මමන්ති අභිනන්දිතබ්බං. අභිවදිතබ්බන්ති අහං මමාති වත්තබ්බං. 

අජ්යඣොසිතබ්බන්ති අජ්යඣොසිත්වා ගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා 

 යහතබ්බයුත්තං. එයතයනත්ථ තණ්හාදීනංයයව අප්පවත්තිං කයථති. 

එයසවන්යතොතිඅයංඅභිනන්දනාදීනංනත්ථිභායවොවරා ානුසයාදීනං අන්යතො.

එයසවනයයොසබ්බත්ථ. 

දණ්ඩාදානාදීසු පන යාය යචතනාය දණ්ඩං ආදියති, සා දණ්ඩාදානං. යාය

සත්ථං ආදියති පරාමසති, සා සත්ථාදානං. මත්ථකප්පත්තං කලහං. 

නානා ාහමත්තං විග් හං. නානාවාදමත්තං විවාදං.තුවංතුවන්තිඑවංපවත්තං

තුවංතුවං.පියසුඤ්ඤකරණං යපසුඤ්ඤං. අයථාසභාවංමුසාවාදංකයරොති, සා 

මුසාවායදොති යවදිතබ්බා. එත්යථයතති එත්ථ ද්වාදසසු ආයතයනසු එයත

කියලසා.කියලසාහිඋප්පජ්ජමානාපිද්වාදසායතනානිනිස්සාය උප්පජ්ජන්ති, 

නිරුජ්ඣමානාපිද්වාදසසුආයතයනසුයයවනිරුජ්ඣන්ති.එවං යත්ථුප්පන්නා, 

තත්යථවනිරුද්ධායහොන්ති.ස්වායමත්යථොසමුදයසච්චපඤ්යහන දීයපතබ්යබො

– 
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පටුන 

‘‘සායෙොපයනසාතණ්හාකත්ථඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, කත්ථ නිවිසමානා

නිවිසතී’’ති වත්වා – ‘‘යං යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා 

උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති.කිඤ්චයලොයකපියරූපං

සාතරූපං? චක්ඛු යලොයක පියරූපං සාතරූප’’න්තිආදිනා (විභ. 203) නයයන

ද්වාදසසුයයවආයතයනසු තස්සාඋප්පත්තිචනියරොයධොචවුත්යතො.යයථවච

තණ්හා ද්වාදසසු ආයතයනසු උප්පජ්ජිත්වා නිබ්බානං ආ ම්ම නිරුද්ධාපි

ආයතයනසුපුන සමුදාචාරස්සඅභාවයතොආයතයනසුයයවනිරුද්ධාතිවුත්තා, 

එවමියමපිපාපකාඅකුසලාධම්මා ආයතයනසුනිරුජ්ඣන්තීතියවදිතබ්බා.අථ

වා ය්වායං අභිනන්දනාදීනං අභායවොව රා ානුසයාදීනං අන්යතොති වුත්යතො.

එත්යථයත රා ානුසයාදීනං අන්යතොති ලද්ධයවොහායර නිබ්බායන පාපකා

අකුසලා ධම්මා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති. යඤ්හි යත්ථ නත්ථි, තං තත්ථ

නිරුද්ධං නාම යහොති, ස්වායමත්යථො නියරොධපඤ්යහන දීයපතබ්යබො.

වුත්තඤ්යහතං ‘‘දුතියං ඣානං සමාපන්නස්ස විතක්කවිචාරා වචීසඞ්ොරා

පටිප්පස්සද්ධායහොන්තී’’තිආදි(පටි. ම.1.83). 

202. සත්ථුයචවසංවණ්ණියතොති සත්ථාරාචපසංසියතො. විඤ්ඤූනන්තිඉදම්පි

කරණත්යථ සාමිවචනං, පණ්ඩියතහි සබ්රහ්මචාරීහි ච සම්භාවියතොති අත්යථො. 

පයහොතීතිසක්යකොති. 

203. අතික්කම්යමවමූලංඅතික්කම්ම  න්ධන්තිසායරොනාමමූයලවාෙන්යධ

වාභයවයය, තම්පිඅතික්කමිත්වාති අත්යථො. එවංසම්පදන්තිඑවංසම්පත්තිකං, 

ඊදිසන්තිඅත්යථො. අතිසිත්වාතිඅතික්කමිත්වා. ජානං ජානාතීතිජානිතබ්බයමව

ජානාති. පස්සං පස්සතීති පස්සිතබ්බයමවපස්සති.යථා වා එකච්යචො විපරීතං

 ණ්හන්යතොජානන්යතොපිනජානාති, පස්සන්යතොපිනපස්සති, නඑවංභ වා.

භ වා පන ජානන්යතො ජානාතියයව, පස්සන්යතො පස්සතියයව. ස්වායං

දස්සනපරිණායකට්යඨන චක්ඛුභූයතො. විදිතකරණට්යඨන ඤාණභූයතො. 

අවිපරීතසභාවට්යඨන පරියත්තිධම්මප්පවත්තනයතො වා හදයයන චින්යතත්වා

වාචායනිච්ඡාරිතධම්මමයයොති ධම්මභූයතො. යසට්ඨට්යඨන බ්රහ්මභූයතො. අථවා

චක්ඛු විය භූයතොති චක්ඛුභූයතොති එවයමයතසු පයදසු අත්යථො යවදිතබ්යබො.

ස්වායං ධම්මස්ස වත්තනයතො වත්තා. පවත්තාපනයතො පවත්තා. අත්ථං

නීහරිත්වා දස්සනසමත්ථතාය අත්ථස්ස නින්යනතා. අමතාධි මාය පටිපත්තිං

දදාතීති අමතස්සදාතා.අ රුංකත්වාතිපුනප්පුනංආයාචායපන්යතොපිහි රුං 

කයරොතිනාම, අත්තයනොසාවකපාරමීඤායණඨත්වාසියනරූපාදයතොවාලුකං

උද්ධරමායනො විය දුබ්බිඤ්යඤයයං කත්වා කයථන්යතොපි  රුං කයරොතියයව

නාම. එවං අකත්වා අම්යහ පුනප්පුනං අයාචායපත්වා සුවිඤ්යඤයයම්පි යනො

කත්වාකයථහීතිවුත්තංයහොති. 
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204. ෙං ය ො යනොආවුයසොති එත්ථකිඤ්චාපි ‘‘යං යෙො යවො’’ති වත්තබ්බං

සියා, යතපනභික්ඛූඅත්තනාසද්ධිංසඞ් ණ්හන්යතො‘‘යංයෙොයනො’’තිආහ.

යස්මා වා උද්යදයසොව යතසං උද්දිට්යඨොව. භ වා පන යථරස්සාපි යතසම්පි 

භ වාව. තස්මා භ වාති පදං සන්ධායපි එවමාහ, යං යෙො අම්හාකං භ වා 

තුම්හාකංසංඛිත්යතනඋද්යදසංඋද්දිසිත්වාතිඅත්යථො. 

චක්ඛුඤ්චාවුයසොතිආදීසුඅයමත්යථො, ආවුයසො, නිස්සයභායවනචක්ඛුපසාදඤ්ච

ආරම්මණභායවන චතුසමුට්ඨානිකරූයප ච පටිච්ච චක්ඛුවිඤ්ඤාණං නාම

උප්පජ්ජති. තිණ්ණංසඞ් ති ඵස්යසොතියතසංතිණ්ණංසඞ් තියාඵස්යසොනාම

උප්පජ්ජති. තං ඵස්සං පටිච්ච සහජාතාදිවයසන ඵස්සපච්චයා යවදනා

උප්පජ්ජති. තාය යවදනාය යං ආරම්මණං යවයදති, තයදව සඤ්ඤා

සඤ්ජානාති, යං සඤ්ඤා සඤ්ජානාති, තයදව ආරම්මණං විතක්යකො

විතක්යකති. යං විතක්යකො විතක්යකති, තයදවාරම්මණං පපඤ්යචො

පපඤ්යචති. තයතොනිදානන්ති එයතහි චක්ඛුරූපාදීහි කාරයණහි. පුරිසං

පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ් ා සමුදාචරන්තීති තං අපරිඤ්ඤාතකාරණං පුරිසං

පපඤ්චයකොට්ඨාසා අභිභවන්ති, තස්ස පවත්තන්තීති අත්යථො. තත්ථ 

ඵස්සයවදනාසඤ්ඤා චක්ඛුවිඤ්ඤායණන සහජාතා යහොන්ති. විතක්යකො 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණානන්තරාදීසු සවිතක්කචිත්යතසු දට්ඨබ්යබො. පපඤ්චසඞ්ො

ජවයනන සහජාතායහොන්ති.යදිඑවංකස්මාඅතීතානා තග් හණංකතන්ති? 

තථා උප්පජ්ජනයතො. යයථව හි එතරහි චක්ඛුද්වාරියකො පපඤ්යචො චක්ඛුඤ්ච

රූයප ච ඵස්සයවදනාසඤ්ඤාවිතක්යක ච පටිච්ච උප්පන්යනො, එවයමවං

අතීතානා යතසුපි චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු තස්සුප්පත්තිං දස්යසන්යතො

එවමාහ. 

යසොතඤ්චාවුයසොතිආදීසුපි එයසව නයයො. ඡට්ඨද්වායර පන මනන්ති

භවඞ් චිත්තං. ධම්යමති යතභූමකධම්මාරම්මණං. මයනොවිඤ්ඤාණන්ති

ආවජ්ජනං වා ජවනං වා. ආවජ්ජයන  හියත ඵස්සයවදනාසඤ්ඤාවිතක්කා

ආවජ්ජනසහජාතා යහොන්ති. පපඤ්යචො ජවනසහජායතො. ජවයන  හියත 

සහාවජ්ජනකං භවඞ්  මයනො නාම යහොති, තයතො ඵස්සාදයයො සබ්යබපි

ජවයනන සහජාතාව. මයනොද්වායර පන යස්මා අතීතාදියභදං සබ්බම්පි

ආරම්මණංයහොති, තස්මා අතීතානා තපච්චුප්පන්යනසූතිඉදංයුත්තයමව. 

ඉදානි වට්ටං දස්යසන්යතො යසොවතාවුයසොතියදසනංආරභි. ඵස්සපඤ්ඤත්තිං 

පඤ්ඤයපස්සතීති ඵස්යසො නාම එයකො ධම්යමො උප්පජ්ජතීති එවං

ඵස්සපඤ්ඤත්තිං පඤ්ඤයපස්සති, දස්යසස්සතීති අත්යථො. එස නයයො

සබ්බත්ථ. එවංඉමස්මිංසතිඉදං යහොතීතිද්වාදසායතනවයසනසකලංවට්ටං
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දස්යසත්වා ඉදානි ද්වාදසායතනපටික්යෙපවයසන විවට්ටං දස්යසන්යතො යසො

වතාවුයසොචක්ඛුස්මිං අසතීතියදසනංආරභි.තත්ථවුත්තනයයයනව අත්යථො

යවදිතබ්යබො. 

එවං පඤ්හං විස්සජ්යජත්වා ඉදානි සාවයකන පඤ්යහො කථියතොති මා 

නික්කඞ්ො අහුවත්ථ, අයං භ වා සබ්බඤ්ඤුතඤාණතුලං  යහත්වා 

නිසින්යනො, ඉච්ඡමානා තයමව උපසඞ්කමිත්වා නික්කඞ්ො යහොථාති

උය්යයොයජන්යතො ආකඞ් මානාචපනාතිආදිමාහ. 

205. ඉයමහි ආකායරහීති ඉයමහි කාරයණහි පපඤ්චුප්පත්තියා

පාටියයක්කකාරයණහියචවවට්ටවිවට්ටකාරයණහිච. ඉයමහිපයදහීතිඉයමහි

අක්ෙරසම්පිණ්ඩයනහි. බයඤ්ජයනහීති පාටියයක්කඅක්ෙයරහි. පණ්ඩියතොති

පණ්ඩිච්යචන සමන්නා යතො. චතූහි වා කාරයණහි පණ්ඩියතො ධාතුකුසයලො

ආයතනකුසයලො පච්චයාකාරකුසයලො කාරණාකාරණකුසයලොති. 

මහාපඤ්යඤොති මහන්යත අත්යථ මහන්යත ධම්යම මහන්තා නිරුත්තියයො 

මහන්තානි පටිභානානි පරිග් හණසමත්ථාය මහාපඤ්ඤාය සමන්නා යතො. 

ෙථා තං මහාකච්චායනනාති යථා මහාකච්චායනන බයාකතං, තං සන්ධාය 

තන්ති වුත්තං. යථා මහාකච්චායනන බයාකතං, අහම්පි තං එවයමවං 

බයාකයරයයයන්තිඅත්යථො. 

මධුපිණ්ඩිකන්ති මහන්තං ගුළපූවං බද්ධසත්තුගුළකං වා. අයසචනකන්ති

අයසචිතබ්බකං. සප්පිඵාණිතමධුසක්කරාදීසු ඉදං නායමත්ථ මන්දං ඉදං

බහුකන්ති න වත්තබ්බං සමයයොජිතරසං. යචතයසොති චින්තකජාතියකො. 

දබ්බජාතියකොති පණ්ඩිතසභායවො. යකො නායමො අෙන්ති ඉදං යථයරො

අතිභද්දයකොඅයංධම්මපරියායයො, දසබලස්ස සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණයනවස්ස

නාමං ණ්හායපස්සාමීතිචින්යතත්වාආහ. තස්මාතියස්මාමධුපිණ්ඩියකොවිය

මධුයරො, තස්මා මධුපිණ්ඩිකපරියායයොත්යවව නං ධායරහීති වදති. යසසං

සබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මධුපිණ්ඩිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ද්යවධාවිතක්කසුත්තවණ්ණනා 

206. යමසුතන්තිද්යවධාවිතක්කසුත්තං.තත්ථ ද්විධාකත්වාද්විධාකත්වාති

ද්යව ද්යව භාය  කත්වා. කාමවිතක්යකොති කාමපටිසංයුත්යතො විතක්යකො. 

බයාපාදවිතක්යකොති බයාපාදපටිසංයුත්යතො විතක්යකො. විහිංසාවිතක්යකොති

විහිංසාපටිසංයුත්යතො විතක්යකො. එකං භා න්ති අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා
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ඔළාරියකොවාසුඛුයමොවා සබ්යබොපායංවිතක්යකොඅකුසලපක්ඛියකොයයවාති

තයයොපි කාමබයාපාදවිහිංසාවිතක්යක එකං යකොට්ඨාසමකාසිං. කායමහි

නිස්සයටො යනක්ෙම්මපටිසංයුත්යතො විතක්යකො යනක් ම්මවිතක්යකො නාම, 

යසො යාව පඨමජ්ඣානා වට්ටති. අබයාපාදපටිසංයුත්යතො විතක්යකො 

අබයාපාදවිතක්යකො, යසො යමත්තාපුබ්බභා යතො පට්ඨාය යාව පඨමජ්ඣානා

වට්ටති. අවිහිංසාපටිසංයුත්යතො විතක්යකො අවිහිංසාවිතක්යකො, යසො

කරුණාපුබ්බභා යතො පට්ඨාය යාව පඨමජ්ඣානා වට්ටති. දුතිෙං භා න්ති

සබ්යබොපායං කුසලපක්ඛියකොයයවාති දුතියං යකොට්ඨාසමකාසිං. ඉමිනා

යබොධිසත්තස්ස විතක්කනිග් හණකායලොකථියතො. 

යබොධිසත්තස්සහිඡබ්බස්සානිපධානංපදහන්තස්ස යනක්ෙම්මවිතක්කාදයයො

පුඤ්ජපුඤ්ජා මහානදියං ඔඝා විය පවත්තිංසු. සතිසම්යමොයසන පන සහසා

කාමවිතක්කාදයයො උප්පජ්ජිත්වා කුසලවාරං පච්ඡින්දිත්වා සයං

අකුසලජවනවාරා හුත්වාතිට්ඨන්ති.තයතොයබොධිසත්යතොචින්යතසි–‘‘මය්හං

ඉයම කාමවිතක්කාදයයො කුසලවාරං පච්ඡින්දිත්වා තිට්ඨන්ති, හන්දාහං ඉයම

විතක්යක ද්යව භාය  කත්වා විහරාමී’’ති කාමවිතක්කාදයයො

අකුසලපක්ඛිකාති එකං භා ං කයරොති යනක්ෙම්මවිතක්කාදයයො 

කුසලපක්ඛිකාති එකං. අථ පුන චින්යතසි – ‘‘අකුසලපක්ෙයතො ආ තං

විතක්කං මන්යතන කණ්හසප්පං උප්පීයළත්වා  ණ්හන්යතො විය අමිත්තං

ගීවාය අක්කමන්යතො විය ච නිග් යහස්සාමි, නාස්ස වඩ්ඪිතුං දස්සාමි.

කුසලපක්ෙයතො ආ තං විතක්කං යමඝසමයය යමඝං විය සුයෙත්යත

සාලකලයාණියපොතකං විය ච සීඝං වඩ්යඪස්සාමී’’ති. යසො තථා කත්වා 

අකුසලවිතක්යක නිග් ණ්හි, කුසලවිතක්යක වඩ්යඪසි. එවං ඉමිනා

යබොධිසත්තස්ස විතක්කනිග් හණනකායලොකථියතොතියවදිතබ්යබො. 

207. ඉදානි යථාස්ස යත විතක්කා උප්පජ්ජිංසු, යථා ච යන නිග් යහසි, තං

දස්යසන්යතො තස්සමය්හං, භික් යවතිආදිමාහ.තත්ථ අප්පමත්තස්සාතිසතියා 

අවිප්පවායස ඨිතස්ස. ආතාපියනොති ආතාපවීරියවන්තස්ස. පහිතත්තස්සාති

යපසිතචිත්තස්ස. උප්පජ්ජති කාමවිතක්යකොති යබොධිසත්තස්ස ඡබ්බස්සානි

පධානංපදහයතොරජ්ජසුෙංවාආරබ්භ, පාසායදවානාටකානිවාඔයරොයධවා

කිඤ්චියදව වා සම්පත්තිං ආරබ්භ කාමවිතක්යකොනාම න උප්පන්නපුබ්යබො.

දුක්කරකාරිකාය පනස්ස ආහාරූපච්යඡයදන අධිමත්තකසිමානං පත්තස්ස 

එතදයහොසි – ‘‘න සක්කා ආහාරූපච්යඡයදන වියසසං නිබ්බත්යතතුං, 

යංනූනාහං ඔළාරිකං ආහාරං ආහායරයය’’න්ති. යසො උරුයවලං පිණ්ඩාය

පාවිසි. මනුස්සා – ‘‘මහාපුරියසො පුබ්යබ ආහරිත්වා දින්නම්පි න  ණ්හි, 

අද්ධාස්සඉදානිමයනොරයථොමත්ථකංපත්යතො, තස්මාසයයමවආ යතො’’ති
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පණීතපණීතං ආහාරං උපහරිංසු. යබොධිසත්තස්ස අත්තභායවො නචිරස්යසව

පාකතියකො අයහොසි. ජරාජිණ්ණත්තභායවො හි සප්පායයභොජනං ලභිත්වාපි

පාකතියකොන යහොති.යබොධිසත්යතොපනදහයරො.යතනස්සසප්පායයභොජනං

භුඤ්ජයතො අත්තභායවො න චිරස්යසව පාකතියකො ජායතො, විප්පසන්නානි

ඉන්ද්රියානි, පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො, සමුග් තතාරා ණං විය නභං

පරිපුණ්ණද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ෙණප්පටිමණ්ඩිතසරීරං අයහොසි. යසො තං

ඔයලොයකත්වා ‘‘තාව කිලන්යතො නාම අත්තභායවො එවං පටිපාකතියකො

ජායතො’’ති චින්යතත්වා අත්තයනො පඤ්ඤාමහන්තතාය එවං පරිත්තකම්පි

විතක්කං යහත්වා කාමවිතක්යකොතිඅකාසි. 

පණ්ණසාලාය පුරයතො නිසින්යනො චමරපසද වයයරොහිතමි ාදියක ම  යණ 

මනුඤ්ඤසද්දරවයන යමොරවනකුක්කුටාදියක පක්ඛි යණ

නීලුප්පලකුමුදකමලාදිසඤ්ඡන්නානි පල්ලලානි නානාකුසුමසඤ්ඡන්නවිටපා

වනරාජියයොමණික්ෙන්ධනිම්මලජලපවාහඤ්චනදිං යනරඤ්ජරංපස්සති.තස්ස

එවං යහොති ‘‘යසොභනා වතියම මි ජාතා පක්ඛි ණා පල්ලලානි වනරාජියයො

නදී යනරඤ්ජරා’’ති. යසො තම්පි එවං පරිත්තකං විතක්කං  යහත්වා 

කාමවිතක්කමකාසි, යතනාහ‘‘උප්පජ්ජතිකාමවිතක්යකො’’ති. 

අත්තබයාබාධාෙපීති අත්තදුක්ොයපි. එයසවනයයො සබ්බත්ථ. කිං පන

මහාසත්තස්ස උභයදුක්ොය සංවත්තනකවිතක්යකො නාම අත්ථීති? නත්ථි.

අපරිඤ්ඤායංඨිතස්සපන විතක්යකොයාවඋභයබයාබාධායසංවත්තතීතිඑතානි

තීණි නාමානි ලභති, තස්මා එවමාහ. පඤ්ඤානියරොධියකොති අනුප්පන්නාය 

යලොකියයලොකුත්තරාය පඤ්ඤාය උප්පජ්ජිතුං න යදති, යලොකියපඤ්ඤං පන 

අට්ඨසමාපත්තිපඤ්චාභිඤ්ඤාවයසන උප්පන්නම්පි සමුච්ඡින්දිත්වා ඛිපතීති 

පඤ්ඤානියරොධියකො. විඝාතපක්ඛියකොති දුක්ෙයකොට්ඨාසියකො. අසඞ්ෙතං 

නිබ්බානං නාම, තං පච්චක්ෙං කාතුං න යදතීති අනිබ්බානසංවත්තනියකො.

අබ්භත්ථං ච්ෙතීතිෙයංනත්ථිභාවං  ච්ඡති.උදකපුප්ඵුළයකොවියනිරුජ්ඣති. 

පජහයමවාති පජහියමව. වියනොදයමවාති නීහරියමව. බයන්තයමව නං 

අකාසින්තිවි තන්තංනිස්යසසංපරිවටුමංපරිච්ඡින්නයමවනංඅකාසිං. 

208. බයාපාදවිතක්යකොතින යබොධිසත්තස්ස පරූපඝාතප්පටිසංයුත්යතො නාම

විතක්යකො චිත්යත උප්පජ්ජති, අථස්ස අතිවස්සඅච්චුණ්හඅතිසීතාදීනි පන

පටිච්ච චිත්තවිපරිණාමභායවො යහොති, තං සන්ධාය ‘‘බයාපාදවිතක්යකො’’ති

ආහ. විහිංසාවිතක්යකොති න මහාසත්තස්ස පයරසං

දුක්ඛුප්පාදනප්පටිසංයුත්යතො විතක්යකො උප්පජ්ජති, චිත්යත පන

උද්ධතාකායරො අයනකග් තාකායරො යහොති, තං  යහත්වා
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විහිංසාවිතක්කමකාසි. පණ්ණසාලාද්වායර නිසින්යනො හි සීහබයග්ඝාදියක

වාළමිය  සූකරාදයයො ඛුද්දමිය  විහිංසන්යත පස්සති. අථ යබොධිසත්යතො

ඉමස්මිම්පි නාම අකුයතොභයය අරඤ්යඤ ඉයමසං තිරච්ඡාන තානං

පච්චත්ථිකා උප්පජ්ජන්ති, බලවන්යතො දුබ්බයල ොදන්ති, බලවන්තොදිතා

වත්තන්තීතිකාරුඤ්ඤංඋප්පායදති.අඤ්යඤපිබිළාරාදයයො කුක්කුටමූසිකාදීනි

ොදන්යත පස්සති,  ාමං පිණ්ඩාය පවිට්යඨො මනුස්යස රාජකම්මියකහි

උපද්දුයත වධබන්ධාදීනි අනුභවන්යත අත්තයනො කසිවණිජ්ජාදීනි කම්මානි 

කත්වාජීවිතුංනලභන්තීතිකාරුඤ්ඤංඋප්පායදති, තංසන්ධාය ‘‘උප්පජ්ජති 

විහිංසාවිතක්යකො’’තිආහ. තථා තථාති යතන යතනආකායරන. ඉදං වුත්තං

යහොති – කාමවිතක්කාදීසු යං යං විතක්යකති, යං යං විතක්කං පවත්යතති, 

යතන යතයනචස්සාකායරනකාමවිතක්කාදිභායවො යචතයසො නහි යහොතීති. 

පහාසි යනක් ම්මවිතක්කන්ති යනක්ෙම්මවිතක්කං පජහති. බහුලමකාසීති

බහුලං කයරොති. තස්ස තං කාමවිතක්කාෙ චිත්තන්ති තස්ස තං චිත්තං

කාමවිතක්කත්ථාය. යථා කාමවිතක්කසම්පයුත්තං යහොති, එවයමවං නමතීති

අත්යථො.යසසපයදසුපිඑයසවනයයො. 

ඉදානි අත්ථදීපිකං උපමං දස්යසන්යතො යසෙයථාපී තිආදිමාහ. තත්ථ 

කිට්ඨසම්බායධතිසස්සසම්බායධ. ආයකොයටෙයාතිඋජුකංපිට්ඨියංපහයරයය. 

පටියකොයටෙයාති තිරියං ඵාසුකාසු පහයරයය. සන්නිරුන්යධෙයාතිආවරිත්වා

තිට්යඨයය. සන්නිවායරෙයාති ඉයතො චියතො ච  න්තුං න දයදයය. 

තයතොනිදානන්ති යතන කාරයණන, එවං අරක්ඛිතානං ගුන්නං පයරසං

සස්සොදනකාරයණනාති අත්යථො. බායලො හි ය ොපායලොයකො එවං  ායවො 

අරක්ෙමායනො ‘‘අයං අම්හාකංභත්තයවතනංොදති, උජුං  ායවො රක්ඛිතුම්පි

න සක්යකොති, කුයලහි සද්ධිං යවරං  ණ්හායපතී’’ති ය ොසාමිකානම්පි

සන්තිකා වධාදීනි පාපුණාති, කිට්ඨසාමිකානම්පි. පණ්ඩියතො පන ඉමානි

චත්තාරි භයානි සම්පස්සන්යතො  ායවො සාධුකං රක්ෙති, තං සන්ධායයතං

වුත්තං. ආදීනවන්ති උපද්දවං. ඔකාරන්ති ලාමකං, ෙන්යධසු වා ඔතාරං. 

සංකියලසන්ති කිලිට්ඨභාවං. යනක් ම්යමති යනක්ෙම්මම්හි. ආනිසංසන්ති

විසුද්ධිපක්ෙං. යවොදානපක් න්තිඉදංතස්යසවයවවචනං, කුසලානංධම්මානං 

යනක්ෙම්මම්හිවිසුද්ධිපක්ෙංඅද්දසන්තිඅත්යථො. 

209. යනක් ම්මන්ති ච කායමහි නිස්සටං සබ්බකුසලං, එකධම්යම

සඞ් ය්හමායනනිබ්බානයමව.තත්රිදං ඔපම්මසංසන්දනං –කිට්ඨසම්බාධංවිය

හි රූපාදිආරම්මණං, කූට ායවො විය කූටචිත්තං, පණ්ඩිතය ොපාලයකො විය

යබොධිසත්යතො, චතුබ්බිධභයං විය අත්තපරූභයබයාබාධාය 

සංවත්තනවිතක්යකො, පණ්ඩිතය ොපාලකස්ස චතුබ්බිධං භයං දිස්වා



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා සීහනාදවග්ය ො 
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පටුන 

කිට්ඨසම්බායධ අප්පමායදන ය ොරක්ෙණං විය යබොධිසත්තස්ස ඡබ්බස්සානි

පධානං පදහයතො අත්තබයාබාධාදිභයං දිස්වා රූපාදීසු ආරම්මයණසු යථා

කාමවිතක්කාදයයො න උප්පජ්ජන්ති, එවං චිත්තරක්ෙණං. 

පඤ්ඤාවුද්ධියකොතිආදීසු අනුප්පන්නාය යලොකියයලොකුත්තරපඤ්ඤාය

උප්පාදාය, උප්පන්නාය ච වුද්ධියා සංවත්තතීති පඤ්ඤාවුද්ධියකො. න 

දුක්ෙයකොට්ඨාසාය සංවත්තතීති අවිඝාතපක්ඛියකො. නිබ්බානධාතුසච්ඡිකිරියාය

සංවත්තතීති නිබ්බානසංවත්තනියකො. රත්තිං යචපි නං, භික් යව, 

අනුවිතක්යකෙයන්ති සකලරත්තිං යචපි තං විතක්කං පවත්යතයයං. 

තයතොනිදානන්ති තංමූලකං. ඔහඤ්යඤෙයාති උග්ඝාතීයයයය, උද්ධච්චාය

සංවත්යතයයාති අත්යථො. ආරාති දූයර. සමාධිම්හාති උපචාරසමාධියතොපි

අප්පනාසමාධියතොපි. යසොය ොඅහං, භික් යව, අජ්ඣත්තයමවචිත්තන්තියසො

අහං, භික්ෙයව, මායමචිත්තංසමාධිම්හාදූයරයහොතූතිඅජ්ඣත්තයමවචිත්තං

සණ්ඨයපමි, ය ොචරජ්ඣත්යතඨයපමීතිඅත්යථො. සන්නිසායදමීතිතත්යථවච

නං සන්නිසීදායපමි. එයකොදිංකයරොමීතිඑකග් ංකයරොමි. සමාදහාමීතිසම්මා

ආදහාමි, සුට්ඨුආයරොයපමීති අත්යථො. මා යම චිත්තංඌහඤ්ඤීතිමා මය්හං

චිත්තංඋග්ඝාතීයිත්ථ, මා උද්ධච්චායසංවත්තතූතිඅත්යථො. 

210. උප්පජ්ජතිඅබයාපාදවිතක්යකො…යප.… අවිහිංසාවිතක්යකොතිඑත්ථයයො

යසො ඉමාය යහට්ඨා වුත්තතරුණවිපස්සනාය සද්ධිං උප්පන්නවිතක්යකො 

කාමපච්චනීකට්යඨන යනක් ම්මවිතක්යකොති වුත්යතො. යසොයයව 

බයාපාදපච්චනීකට්යඨන අබයාපාදවිතක්යකොති ච විහිංසාපච්චනීකට්යඨන 

අවිහිංසාවිතක්යකොතිචවුත්යතො. 

එත්තාවතා යබොධිසත්තස්ස සමාපත්තිං නිස්සාය විපස්සනාපට්ඨපනකායලො

කථියතො. යස්ස හි සමාධිපි තරුයණො, විපස්සනාපි. තස්ස විපස්සනං 

පට්ඨයපත්වා අතිචිරං නිසින්නස්ස කායයො කිලමති, අන්යතො අග්ගි විය

උට්ඨහති, කච්යඡහි යසදා මුච්චන්ති, මත්ථකයතො උසුමවට්ටි විය උට්ඨහති, 

චිත්තංහඤ්ඤති විහඤ්ඤතිවිප්ඵන්දති.යසොපුනසමාපත්තිංසමාපජ්ජිත්වාතං

පරිදයමත්වා මුදුකං කත්වා සමස්සායසත්වා පුන විපස්සනං පට්ඨයපති. තස්ස

පුන අතිචිරංනිසින්නස්ස තයථව යහොති. යසො පුන සමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා

තයථවකයරොති.විපස්සනායහිබහූපකාරා සමාපත්ති. 

යථායයොධස්සඵලකයකොට්ඨයකොනාමබහූපකායරොයහොති, යසොතංනිස්සාය 

සඞ් ාමංපවිසති, තත්ථහත්ථීහිපිඅස්යසහිපියයොයධහිපිසද්ධිංකම්මංකත්වා 

ආවුයධසු වා ඛීයණසු භුඤ්ජිතුකාමතාදිභායව වා සති නිවත්තිත්වා 

ඵලකයකොට්ඨකං පවිසිත්වා ආවුධානිපි  ණ්හාති, විස්සමතිපි, භුඤ්ජතිපි, 
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පානීයම්පි පිවති, සන්නාහම්පි පටිසන්නය්හති, තං තං කත්වා පුන සඞ් ාමං

පවිසති, තත්ථ කම්මං කත්වා පුන උච්චාරාදිපීළියතො වා යකනචියදව වා

කරණීයයන ඵලකයකොට්ඨකං පවිසති. තත්ථ සන්ථම්භිත්වා පුන සඞ් ාමං

පවිසති, එවං යයොධස්ස ඵලකයකොට්ඨයකො විය විපස්සනාය බහූපකාරා

සමාපත්ති. 

සමාපත්තියා පන සඞ් ාමනිත්ථරණකයයොධස්ස ඵලකයකොට්ඨකයතොපි 

විපස්සනා බහූපකාරතරා. කිඤ්චාපි හි සමාපත්තිං නිස්සාය විපස්සනං

පට්ඨයපති, විපස්සනාපනථාමජාතාසමාපත්තිම්පිරක්ෙති.ථාමජාතංකයරොති. 

යථාහිථයලනාවම්පිනාවායභණ්ඩම්පිසකටභාරංකයරොන්ති.උදකං පත්වා

පන සකටම්පි සකටභණ්ඩම්පි යුත්තය ොයණපි නාවාභාරං කයරොන්ති. නාවා

තිරියං යසොතං ඡින්දිත්වා යසොත්ථිනා සුපට්ටනං  ච්ඡති, එවයමවං කිඤ්චාපි

සමාපත්තිං නිස්සාය විපස්සනං පට්ඨයපති, විපස්සනා පන ථාමජාතා 

සමාපත්තිම්පිරක්ෙති, ථාමජාතංකයරොති.ථලංපත්වාසකටංවියහිසමාපත්ති.

උදකං පත්වානාවාවියවිපස්සනා.ඉතියබොධිසත්තස්සඑත්තාවතාසමාපත්තිං

නිස්සාය විපස්සනාපට්ඨපනකායලොකථියතොතියවදිතබ්යබො. 

ෙඤ්ඤයදවාතිආදි කණ්හපක්යෙ වුත්තානුසායරයනව යවදිතබ්බං, ඉධාපි

අත්ථදීපිකංඋපමංදස්යසතුං යසෙයථාපීතිආදිමාහ.තත්ථ  ාමන්තසම්භයතසූති

 ාමන්තං ආහයටසු. සතිකරණීෙයමව යහොතීති එතා  ායවොති

සතිඋප්පාදනමත්තයමව කාතබ්බං යහොති. ඉයතො චියතො ච  න්ත්වා

ආයකොටනාදිකිච්චං නත්ථි. එයත ධම්මාති එයත සමථවිපස්සනා ධම්මාති

සතුප්පාදනමත්තයමව කාතබ්බං යහොති. ඉමිනා යබොධිසත්තස්ස

සමථවිපස්සනානං ථාමජාතකායලො කථියතො. තදා කිරස්ස සමාපත්තිං 

අප්පනත්ථාය නිසින්නස්ස අට්ඨ සමාපත්තියයො එකාවජ්ජයනන ආපාථං

ආ ච්ඡන්ති, විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නිසින්යනො සත්ත අනුපස්සනා

එකප්පහායරයනවආරුළ්යහො යහොති. 

215. යසෙයථාපීති ඉධ කිං දස්යසති? අයං පාටියයක්යකො අනුසන්ධි, 

සත්තානඤ්හි හිතූපචාරං අත්තයනො සත්ථුභාවසම්පදඤ්ච දස්යසන්යතො භ වා

ඉමං යදසනං ආරභි. තත්ථ අරඤ්යඤති අටවියං. පවයනති වනසණ්යඩ. 

අත්ථයතො හි ඉදං ද්වයං එකයමව, පඨමස්ස පන දුතියං යවවචනං. 

අයෙො ක්ය මකායමොතිචතූහියයොය හියෙමංනිබ්භයට්ඨානං අනිච්ඡන්යතො 

භයයමව ඉච්ඡන්යතො. යසොවත්ථියකොති සුවත්ථිභාවාවයහො. පීති මනීයෙොති

තුට්ඨිං  මනීයයො. ‘‘පීත මනීයයො’’ති වා පායඨො. පිදයහෙයාති සාොදීහි

ථයකයය. විවයරෙයාති විසදමුෙං කත්වා විවටං කයරයය. කුම්මග් න්ති
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උදකවනපබ්බතාදීහිසන්නිරුද්ධංඅමග් ං. ඔදයහෙයඔකචරන්තියතසංඔයක

චරමානං විය එකං දීපකමි ං එකස්මිං ඨායන ඨයපයය. ඔකචාරිකන්ති

දීඝරජ්ජුයාබන්ධිතංයයව මිගිං. 

මි ලුද්දයකොහිඅරඤ්ඤංමි ානංවසනට්ඨානං න්ත්වා‘‘ඉධ වසන්ති, ඉමිනා

මග්ය න නික්ෙමන්ති, එත්ථ චරන්ති, එත්ථ පිවන්ති, ඉමිනා මග්ය න

පවිසන්තී’’ති සල්ලක්යෙත්වා මග් ං පිධායකුම්මග් ං විවරිත්වා ඔකචරඤ්ච

ඔකචාරිකඤ්ච ඨයපත්වා සයං පටිච්ඡන්නට්ඨායන සත්තිං  යහත්වා තිට්ඨති. 

අථ සායන්හසමයය මි ා අකුයතොභයය අරඤ්යඤ චරිත්වා පානීයං පිවිත්වා

මි යපොතයකහි සද්ධිංකීළමානාවසනට්ඨානසන්තිකංආ න්ත්වාඔකචරඤ්ච

ඔකචාරිකඤ්ච දිස්වා ‘‘සහායකා යනො ආ තා භවිස්සන්තී’’ති නිරාසඞ්කා

පවිසන්ති, යත මග් ංපිහිතංදිස්වා‘‘නායංමග්ය ො, අයංමග්ය ොභවිස්සතී’’ති

කුම්මග් ං පටිපජ්ජන්ති.මි ලුද්දයකොනතාවකිඤ්චිකයරොති, පවිට්යඨසුපන

සබ්බපච්ඡිමං සණිකං පහරති. යසො උත්තසති, තයතො සබ්යබ උත්තසිත්වා

‘‘භයං උප්පන්න’’න්ති පුරයතො ඔයලොයකන්තා උදයකන වා වයනන වා

පබ්බයතනවාසන්නිරුද්ධංමග් ං දිස්වාඋයභොහි පස්යසහිඅඞ්ගුලිසඞ්ෙලිකං

විය  හනවනං පවිසිතුං අසක්යකොන්තා පවිට්ඨමග්ය යනව නික්ෙමිතුං

ආරභන්ති.ලුද්දයකොයතසංනිවත්තනභාවංඤත්වාආදියතොපට්ඨායතිංසම්පි 

චත්තාලීසම්පි මිය  ඝායතති. ඉදං සන්ධාය එවඤ්හි යසො, භික් යව, 

මහාමි සඞ්යඝොඅපයරනසමයෙනඅනෙබයසනංආපජ්යජෙයාතිවුත්තං. 

‘‘නන්දීරා ස්යසතංඅධිවචනං, අවිජ්ජායයතංඅධිවචන’’න්තිඑත්ථ යස්මාඉයම

සත්තා අවිජ්ජාය අඤ්ඤාණා හුත්වා නන්දීරාය න ආබන්ධිත්වා 

රූපාරම්මණාදීනි උපනීතා වට්ටදුක්ෙසත්තියා ඝාතං ලභන්ති. තස්මා භ වා

ඔකචරංනන්දීරාය ොති, ඔකචාරිකංඅවිජ්ජාතිකත්වාදස්යසසි. 

මි ලුද්දයකොහිඑකදාපියතසංසාොභඞ්ය නසරීරංපුඤ්ඡිත්වා මනුස්ස න්ධං

අපයනත්වා ඔකචරං එකස්මිං ඨායන ඨයපත්වා ඔකචාරිකං සහ රජ්ජුයා 

විස්සජ්යජත්වා අත්තානං පටිච්ඡායදත්වා සත්තිං ආදාය ඔකචරස්ස සන්තියක 

තිට්ඨති, ඔකචාරිකා මි  ණස්ස චරණට්ඨානාභිමුඛී  ච්ඡති. තං දිස්වා මි ා

සීසානිඋක්ඛිපිත්වාතිට්ඨන්ති, සාපිසීසංඋක්ඛිපිත්වාතිට්ඨති, යත‘‘අම්හාකං

සමජාතිකාඅය’’න්තිය ොචරං ණ්හන්ති.සාපිතිණානිොදන්තීවිය සණිකං

උප ච්ඡති. ආරඤ්ඤියකො යූථපතිමිය ො තස්සා වාතං ලභිත්වා සකභරියං 

විස්සජ්යජත්වාතදභිමුයෙොයහොති. 

සත්තානඤ්හි නවනවයමව පියං යහොති. ඔකචාරිකා ආරඤ්ඤිකස්ස මි ස්ස 

අච්චාසන්නභාවං අදත්වා තදභිමුඛීව පච්ඡයතො පටික්කමිත්වා ඔකචරස්ස



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා සීහනාදවග්ය ො 
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පටුන 

සන්තිකං  ච්ඡති, යත්ථ යත්ථස්සා රජ්ජු ලග් ති, තත්ථ තත්ථ ඛුයරන

පහරිත්වා යමොයචති, ආරඤ්ඤියකො මිය ො ඔකචරං දිස්වා ඔකචාරිකාය

සම්මත්යතො හුත්වා ඔකචයර උසූයං කත්වා පිට්ඨිං නායමත්වා සීසං

කම්යපන්යතො තිට්ඨති, තස්මිං ෙයණ සත්තිං ජිව්හාය යලහන්යතොපි ‘‘කිං

එත’’න්තිනජානාති, ඔකචයරොපි සචස්ස උපරිභාය නතංමි ංපහරිතුංසුෙං

යහොති, පිට්ඨිං නායමති. සචස්ස යහට්ඨාභාය න පහරිතුං සුෙං යහොති, හදයං

උන්නායමති. අථ ලුද්දයකො ආරඤ්ඤිකං මි ං සත්තියා පහරිත්වා තත්යථව

ඝායතත්වා මංසං ආදාය  ච්ඡති. එවයමව යථා යසො මිය ො ඔකචාරිකාය 

සම්මත්යතො ඔකචයරඋසූයංකත්වා සත්තිං ජිව්හාය යලහන්යතොපිකිඤ්චින

ජානාති, තථා ඉයමසත්තාඅවිජ්ජායසම්මත්තාඅන්ධභූතාකිඤ්චිඅජානන්තා

රූපාදීසුනන්දීරා ං උප ම්මවට්ටදුක්ෙසත්තියාවධංලභන්තීතිභ වාඔකචරං

නන්දීරාය ොති, ඔකචාරිකං අවිජ්ජාතිකත්වාදස්යසසි. 

ඉතිය ො, භික් යව, විවයටොමොය යමො මග්ය ොතිඉතියෙො, භික්ෙයව, මයා

ඉයමසං සත්තානං හිතචරයණන සම්මාසම්යබොධිං පත්වා අහං බුද්යධොස්මීති

තුණ්හීභූයතන අනිසීදිත්වා ධම්මචක්කප්පවත්තනයතො පට්ඨාය ධම්මං

යදයසන්යතන විවයටො යෙයමො අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, පිහියතො 

කුම්මග්ය ො, අඤ්ඤාතයකොණ්ඩඤ්ඤාදීනං භබ්බපුග් ලානං ඌමහයතො 

ඔකචයරොනන්දීරාය ොද්යවධායඡත්වාපාතියතො, නාසිතාඔකචාරිකාඅවිජ්ජා

සබ්යබන සබ්බං සමුග්ඝාතිතාති අත්තයනො හිතූපචාරං දස්යසසි. යසසං

සබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ද්යවධාවිතක්කසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. විතක්කසණ්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

216. එවං යම සුතන්ති විතක්කසණ්ඨානසුත්තං. තත්ථ 

අධිචිත්තමනුයුත්යතනාති දසකුසලකම්මපථවයසන උප්පන්නං චිත්තං

චිත්තයමව, විපස්සනාපාදකඅට්ඨසමාපත්තිචිත්තං තයතො චිත්තයතො අධිකං 

චිත්තන්ති අධිචිත්තං. අනුයුත්යතනාති තං අධිචිත්තං අනුයුත්යතන, තත්ථ

යුත්තප්පයුත්යතනාතිඅත්යථො. 

තත්රායං භික්ඛු පුයරභත්තං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං 

පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතො නිසීදනං ආදාය අසුකස්මිං රුක්ෙමූයල වා

වනසණ්යඩ වා පබ්බතපායද වා පබ්භායර වා සමණධම්මං කරිස්සාමීති

නික්ෙමන්යතොපි, තත්ථ  න්ත්වා හත්යථහි වා පායදහි වා නිසජ්ජට්ඨානයතො

තිණපණ්ණානි අපයනන්යතොපි අධිචිත්තං අනුයුත්යතොයයව. නිසීදිත්වා පන
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හත්ථපායද යධොවිත්වා පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා මූලකම්මට්ඨානං  යහත්වා

විහරන්යතොපිඅධිචිත්තංඅනුයුත්යතොයයව. 

නිමිත්තානීති කාරණානි. කායලන කාලන්ති සමයය සමයය. න නු ච

කම්මට්ඨානංනාමමුහුත්තම්පි අඡඩ්යඩත්වානිරන්තරංමනසිකාතබ්බං, කස්මා

භ වා ‘‘කායලන කාල’’න්ති ආහාති. පාළියඤ්හි අට්ඨතිංස කම්මට්ඨානානි

විභත්තානි, යතසු භික්ඛුනා අත්තයනො චිත්තරුචිතං කම්මට්ඨානං  යහත්වා

නිසින්යනන යාව යකොචියදව උපක්කියලයසො නුප්පජ්ජති, තාව ඉයමසං

නිමිත්තානං මනසිකාරකිච්චං නත්ථි. යදා පන උප්පජ්ජති, තදා ඉමානි

 යහත්වාචිත්යතඋප්පන්නංඅබ්බුදංනීහරිතබ්බන්තිදස්යසන්යතො එවමාහ. 

ෙන්දූපසංහිතාති ඡන්දසහ තා රා සම්පයුත්තා. ඉයමසං පන තිණ්ණං

විතක්කානංයෙත්තඤ්චආරම්මණඤ්චජානිතබ්බං. තත්ථඡන්දූපසඤ්හිතානං

අට්ඨ යලොභසහ තචිත්තානි යෙත්තං, යදොසූපසඤ්හිතානං ද්යව

යදොමනස්සසහ තානි, යමොහූපසඤ්හිතානං ද්වාදසපි අකුසලචිත්තානි. 

විචිකිච්ඡාඋද්ධච්චසම්පයුත්තචිත්තානි පන ද්යව එයතසං පාටිපුග් ලිකං

යෙත්තං. සබ්යබසම්පි සත්තා යචව සඞ්ොරා ච ආරම්මණං, 

ඉට්ඨානිට්ඨඅසමයපක්ඛියතසුහි සත්යතසුචසඞ්ොයරසු ච යතඋප්පජ්ජන්ති. 

අඤ්ඤම්පි නිමිත්තං මනසිකාතබ්බං කුසලූපසංහිතන්ති තයතො නිමිත්තයතො

අඤ්ඤංකුසලනිස්සිතංනිමිත්තංමනසිකාතබ්බං.තත්ථ අඤ්ඤංනිමිත්තං නාම

ඡන්දූපසඤ්හියත විතක්යක සත්යතසු උප්පන්යන අසුභභාවනා අඤ්ඤං

නිමිත්තංනාම.සඞ්ොයරසුඋප්පන්යනඅනිච්චමනසිකායරො අඤ්ඤංනිමිත්තං 

නාම.යදොසූපසඤ්හියතසත්යතසුඋප්පන්යන යමත්තාභාවනාඅඤ්ඤංනිමිත්තං

නාම. සඞ්ොයරසු උප්පන්යන ධාතුමනසිකායරො අඤ්ඤං නිමිත්තං නාම.

යමොහූපසඤ්හියත යත්ථ කත්ථචි උප්පන්යන පඤ්චධම්මූපනිස්සයයො අඤ්ඤං

නිමිත්තංනාම. 

ඉමස්ස හත්ථා වා යසොභනා පාදා වාතිආදිනා නයයන හි සත්යතසු යලොයභ 

උප්පන්යන අසුභයතො උපසංහරිතබ්බං. කිම්හි සාරත්යතොසි? යකයසසු

සාරත්යතොසි. යලොයමසු…යප.… මුත්යතසු සාරත්යතොසි. අයං අත්තභායවො

නාම තීහි අට්ඨිසයතහි උස්සාපියතො, නවහි න්හාරුසයතහි ආබද්යධො, නවහි

මංසයපසිසයතහි අනුලිත්යතො, අල්ලචම්යමන පරියයොනද්යධො, ඡවිරාය න

පටිච්ඡන්යනො, නවහි වණමුයෙහි නවනවුතියලොමකූපසහස්යසහි ච අසුචි 

පග්ඝරති, කුණපපූරියතො, දුග් න්යධො, යජගුච්යඡො, පටිකූයලො, 

ද්වත්තිංසකුණපසඤ්චයයො, නත්යථත්ථ සාරං වා වරං වාති එවං අසුභයතො

උපසංහරන්තස්සසත්යතසුඋප්පන්යනොයලොයභො පහීයති, යතනස්සඅසුභයතො

උපසංහරණංඅඤ්ඤංනිමිත්තංනාමයහොති. 
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පත්තචීවරාදීසු සඞ්ොයරසු යලොයභ උප්පන්යන ද්වීහාකායරහි 

සඞ්ොරමජ්ඣත්තතං සමුට්ඨායපතීති සතිපට්ඨානවණ්ණනායං වුත්තනයයන 

අස්සාමිකතාවකාලිකභාවවයසන මනසිකයරොයතො යසො පහීයති. යතනස්ස

අනිච්චයතො මනසිකායරො අඤ්ඤං නිමිත්තං නාම යහොති. සත්යතසු යදොයස

උප්පන්යන පන ආඝාතවිනයකකයචොපයමොවාදාදීනං වයසන යමත්තා

භායවතබ්බා, තංභාවයයතොයදොයසොපහීයති, යතනස්සයමත්තාභාවනාඅඤ්ඤං

නිමිත්තං නාම යහොති. ොණුකණ්ටකතිණපණ්ණාදීසු පනයදොයසඋප්පන්යන

ත්වං කස්ස කුප්පසි, කිං පථවීධාතුයා, උදාහු ආයපොධාතුයා, යකො වා පනායං

කුප්පතිනාම, කිං පථවීධාතුඋදාහුආයපොධාතූතිආදිනානයයනධාතුමනසිකාරං

කයරොන්තස්සයදොයසො පහීයති. යතනස්ස ධාතුමනසිකායරො අඤ්ඤංනිමිත්තං

නාමයහොති. 

යමොයහපනයත්ථකත්ථචිඋප්පන්යන– 

‘‘ රූසංවායසො උද්යදයසො, උද්දිට්ඨපරිපුච්ඡනං; 

කායලනධම්මස්සවනං, ඨානාට්ඨානවිනිච්ඡයයො; 

පඤ්චධම්මූපනිස්සාය, යමොහධාතුපහීයතී’’ති.– 

ඉයම පඤ්චධම්මාඋපනිස්සිතබ්බා. රුං උපනිස්සායවිහරන්යතොහිභික්ඛු–

‘‘ආචරියයො  ාමප්පයවසනං අනාපුච්ඡන්තස්ස පත්තකායල වත්තං

අකයරොන්තස්ස ඝටසතඋදකාහරණාදිදණ්ඩකම්මං කයරොතී’’ති 

යත්තප්පටියත්යතොයහොති, අථස්සයමොයහොපහීයති.උද්යදසං ණ්හන්යතොපි–

‘‘ආචරියයො උද්යදසකායල උද්යදසං අග් ණ්හන්තස්ස අසාධුකං

සජ්ඣායන්තස්ස ච දණ්ඩකම්මං කයරොතී’’ති යත්තප්පටියත්යතො යහොති, 

එවම්පිස්සයමොයහොපහීයති. රුභාවනීයයභික්ඛූ උපසංකමිත්වා‘‘ඉදංභන්යත

කථං ඉමස්ස යකො අත්යථො’’ති පරිපුච්ඡන්යතො කංෙං වියනොයදති, එවම්පිස්ස

යමොයහො පහීයති. කායලන ධම්මසවනට්ඨානං  න්ත්වා සක්කච්චං ධම්මං 

සුණන්තස්සාපි යතසු යතසු ඨායනසු අත්යථො පාකයටො යහොති. එවම්පිස්ස

යමොයහොපහීයති. ඉදමස්සකාරණං, ඉදංනකාරණන්තිඨානාට්ඨානවිනිච්ඡයය

යඡයකොයහොති, එවම්පිස්සයමොයහො පහීයති.යතනස්සපඤ්චධම්මූපනිස්සයයො

අඤ්ඤංනිමිත්තංනාමයහොති. 

අපිච අට්ඨතිංසාය ආරම්මයණසු යංකිඤ්චි භායවන්තස්සාපි ඉයම විතක්කා

පහීයන්ති එව. ඉමානි පන නිමිත්තානි උජුවිපච්චනීකානි පටිපක්ෙභූතානි. 

ඉයමහිපහීනාරා ාදයයොසුප්පහීනායහොන්ති.යථාහිඅග්ගිංඅල්ලකට්යඨහිපි

පංසූහිපි සාොදීහිපි යපොයථත්වා නිබ්බායපන්තියයව, උදකං පන අග්ගිස්ස
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උජුවිපච්චනීකං, යතන නිබ්බුයතො සුනිබ්බුයතො යහොති, එවමියමහිනිමිත්යතහි

පහීනාරා ාදයයොසුප්පහීනා යහොන්ති.තස්මාඑතානිකථිතානීතියවදිතබ්බානි. 

කුසලූපසංහිතන්ති කුසලනිස්සිතං කුසලස්ස පච්චයභූතං. අජ්ඣත්තයමවාති

ය ොචරජ්ඣත්තංයයව. පල ණ්යඩොති වඩ්ඪකී. සුඛුමාෙ ආණිොති යං ආණිං

නීහරිතුකායමොයහොති, තයතොසුඛුමතරායසාරදාරුආණියා. ඔළාරිකං ආණින්ති

චන්දඵලයක වා සාරඵලයක වා ආයකොටිතං විසමාණිං. අභිනිහයනෙයාති

මුග් යරනආයකොයටන්යතොහයනයය. අභිනීහයරෙයාතිඑවංඅභිනිහනන්යතො

ඵලකයතො නීහයරයය. අභිනිවයසෙයාති ඉදානි බහු නික්ෙන්තාති ඤත්වා

හත්යථන චායලත්වා නික්කඩ්යඪයය. තත්ථ ඵලකං විය චිත්තං, ඵලයක

විසමාණී විය අකුසලවිතක්කා, සුඛුමාණී විය අඤ්ඤං 

අසුභභාවනාදිකුසලනිමිත්තං, සුඛුමාණියා ඔළාරිකාණිනීහරණං විය

අසුභභාවනාදීහි කුසලනිමිත්යතහියතසංවිතක්කානංනීහරණං. 

217. අහිකුණයපනාතිආදි අතියජගුච්ඡපටිකූලකුණපදස්සනත්ථං වුත්තං. 

කණ්යඨ ආසත්යතනාති යකනචියදව පච්චත්ථියකන ආයනත්වා කණ්යඨ

බද්යධන පටිමුක්යකන. අට්ටියෙෙයාති අට්යටො දුක්ඛියතො භයවයය. 

හරායෙෙයාතිලජ්යජයය. ජිගුච්යෙෙයාතිසඤ්ජාතජිගුච්යඡොභයවයය. 

පහීෙන්තීති එවං ඉමිනාපි කාරයණන එයත අකුසලා ධම්මා සාවජ්ජා

දුක්ෙවිපාකාති අත්තයනො පඤ්ඤාබයලන උපපරික්ෙයතො අහිකුණපාදීනි විය

ජිගුච්ඡන්තස්සපහීයන්ති.යයොපනඅත්තයනොපඤ්ඤාබයලන උපපරික්ඛිතුංන

සක්යකොති, යතන ආචරියං වා උපජ්ඣායං වා අඤ්ඤතරං වා  රුට්ඨානියං 

සබ්රහ්මචාරිං සඞ්ඝත්යථරං වා උපසඞ්කමිත්වා ඝණ්ඩිං පහරිත්වා

භික්ඛුසඞ්ඝයමව වාසන්නිපායතත්වාආයරොයචතබ්බං, බහුනඤ්හිසන්නිපායත

භවිස්සයතව එයකො පණ්ඩිතමනුස්යසො, ස්වායං එවං එයතසු ආදීනයවො

දට්ඨබ්යබොති කයථස්සති, කායවිච්ඡින්දනීයකථාදීහි වා පන යත විතක්යක

නිග් ණ්හිස්සතීති. 

218. අසතිඅමනසිකායරොආපජ්ජිතබ්යබොති යනවයසොවිතක්යකොසරිතබ්යබො

න මනසිකාතබ්යබො, අඤ්ඤවිහිතයකන භවිතබ්බං. යථා හි රූපං 

අපස්සිතුකායමො පුරියසො අක්ඛීනි නිමීයලයය, එවයමව මූලකම්මට්ඨානං

 යහත්වා නිසින්යනන භික්ඛුනා චිත්තම්හි විතක්යක උප්පන්යන 

අඤ්ඤවිහිතයකනභවිතබ්බං.එවමස්සයසොවිතක්යකොපහීයති, තස්මිංපහීයන

පුන කම්මට්ඨානං යහත්වානිසීදිතබ්බං. 
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සයච න පහීයති, උග් හියතො ධම්මකථාපබන්යධො යහොති, යසො මහාසද්යදන 

සජ්ඣායිතබ්යබො. එවම්පි යච අඤ්ඤවිහිතකස්ස සයතො යසො න පහීයති.

ථවිකාය මුට්ඨියපොත්ථයකො යහොති, යත්ථ ච බුද්ධවණ්ණාපි ධම්මවණ්ණාපි

ලිඛිතා යහොන්ති, තං නීහරිත්වා වායචන්යතන අඤ්ඤවිහිතයකන භවිතබ්බං.

එවම්පියචනපහීයති, ථවිකයතො අරණිසහිතානිනීහරිත්වා‘‘අයං උත්තරාරණී

අයංඅධරාරණී’’ති ආවජ්යජන්යතනඅඤ්ඤවිහිතයකනභවිතබ්බං.එවම්පියච

න පහීයති, සිපාටිකං නීහරිත්වා ‘‘ඉදං ආරකණ්ටකං නාම, අයං පිප්ඵලයකො

නාම, ඉදං නෙච්යඡදනං නාම, අයං සූචි නාමා’’ති පරික්ොරං

සමන්නායනන්යතනඅඤ්ඤවිහිතයකන භවිතබ්බං.එවම්පියචනපහීයති, සූචිං

 යහත්වා චීවයර ජිණ්ණට්ඨානං සිබ්බන්යතන අඤ්ඤවිහිතයකන භවිතබ්බං.

එවං යාව න පහීයති, තාව තං තං කුසලකම්මං කයරොන්යතන 

අඤ්ඤවිහිතයකන භවිතබ්බං. පහීයන පුන මූලකම්මට්ඨානං  යහත්වා

නිසීදිතබ්බං, නවකම්මංපනනපට්ඨයපතබ්බං.කස්මා? විතක්යකපච්ඡින්යන

කම්මට්ඨානමනසිකාරස්ස ඔකායසොනයහොති. 

යපොරාණකපණ්ඩිතා පන නවකම්මං කත්වාපි විතක්කං පච්ඡින්දිංසු. තත්රිදං

වත්ථු – තිස්සසාමයණරස්ස කිර උපජ්ඣායයො තිස්සමහාවිහායර වසති. 

තිස්සසාමයණයරො ‘‘භන්යත උක්කණ්ඨියතොම්හී’’ති ආහ. අථ නං යථයරො

‘‘ඉමස්මිං විහායර න්හානඋදකං දුල්ලභං, මං  යහත්වා චිත්තලපබ්බතං

 ච්ඡාහී’’ති ආහ. යසො තථා අකාසි. තත්ථ නං යථයරො ආහ ‘‘අයං විහායරො

අච්චන්තසඞ්ඝියකො, එකං පුග් ලිකට්ඨානං කයරොහී’’ති. යසො සාධු භන්යතති

ආදියතො පට්ඨාය සංයුත්තනිකායං පබ්භාරයසොධනං 

යතයජොධාතුකසිණපරිකම්මන්ති තීණීපි එකයතො ආරභිත්වා කම්මට්ඨානං

අප්පනං පායපසි, සංයුත්තනිකාෙං පරියයොසායපසි, යලණකම්මං නිට්ඨායපසි, 

සබ්බං කත්වා උපජ්ඣායස්ස සඤ්ඤං අදාසි. උපජ්ඣායයො ‘‘දුක්යෙන යත

සාමයණරකතං, අජ්ජතාව ත්වංයයවවසාහී’’තිආහ.යසොතංරත්තිංයලයණ

වසන්යතො උතුසප්පායං ලභිත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්තං පත්වා

තත්යථව පරිනිබ්බායි. තස්ස ධාතුයයො  යහත්වා යචතියං අකංසු. අජ්ජාපි 

තිස්සත්යථරයචතිෙන්තිපඤ්ඤායති.ඉදංපබ්බංඅසතිපබ්බං නාම. 

219. ඉමස්මිං ඨත්වා විතක්යක නිග් ණ්හිතුං අසක්යකොන්යතො ඉධ ඨත්වා

නිග් ණ්හිස්සතීති විතක්කමූලයභදං පබ්බං දස්යසන්යතො පුන තස්ස යච

භික් යවතිආදිමාහ. තත්ථ විතක්කසඞ් ාරසණ්ඨානං මනසිකාතබ්බන්ති

සඞ්ෙයරොතීති සඞ් ායරො, පච්චයයො, කාරණං මූලන්ති අත්යථො. සන්තිට්ඨති

එත්ථාති සණ්ඨානං, විතක්කසඞ්ොරස්සසණ්ඨානං විතක්කසඞ් ාරසණ්ඨානං, 

තං මනසිකාතබ්බන්ති. ඉදං වුත්තං යහොති, අයං විතක්යකො කිං යහතු කිං
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පටුන 

පච්චයා කිං කාරණා උප්පන්යනොති විතක්කානං මූලඤ්ච මූලමූලඤ්ච

මනසිකාතබ්බන්ති. කිංනුය ොඅහංසීඝං  ච්ොමීතියකනනුයෙොකාරයණන

අහං සීඝං  ච්ඡාමි? ෙංනූනාහං සණිකං  ච්යෙෙයන්ති කිං යම ඉමිනා 

සීඝ මයනන, සණිකං ච්ඡිස්සාමීති චින්යතසි. යසොසණිකං ච්යෙෙයාතියසො

එවංචින්යතත්වාසණිකං ච්යඡයය.එස නයයොසබ්බත්ථ. 

තත්ථ තස්ස පුරිසස්ස සීඝ මනකායලො විය ඉමස්ස භික්ඛුයනො 

විතක්කසමාරුළ්හකායලො. තස්ස සණික මනකායලො විය ඉමස්ස

විතක්කචාරපච්යඡදනකායලො. තස්ස ඨිතකායලො විය ඉමස්ස විතක්කචායර

පච්ඡින්යනමූලකම්මට්ඨානංචිත්යතොතරණකායලො.තස්ස නිසින්නකායලොවිය

ඉමස්ස විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්තප්පත්තකායලො. තස්ස නිපන්නකායලො

විය ඉමස්ස නිබ්බානාරම්මණාය ඵලසමාපත්තියා දිවසං වීතිවත්තනකායලො. 

තත්ථ ඉයම විතක්කා කිං යහතුකා කිං පච්චයාති විතක්කානං මූලමූලං

 ච්ඡන්තස්ස විතක්කචායරො සිථියලො යහොති. තස්මිං සිථිලීභූයත මත්ථකං

 ච්ඡන්යත විතක්කා සබ්බයසො නිරුජ්ඣන්ති. අයමත්යථො දුද්දුභජාතයකනපි

දීයපතබ්යබො– 

සසකස්ස කිර යබලුවරුක්ෙමූයල නිද්දායන්තස්ස යබලුවපක්කං වණ්ටයතො

ඡිජ්ජිත්වා කණ්ණමූයල පතිතං. යසො තස්ස සද්යදන ‘‘පථවී භිජ්ජතී’’ති 

සඤ්ඤායඋට්ඨහිත්වායවය නපලායි.තංදිස්වාපුරයතොඅඤ්යඤපිචතුප්පදා

පලායිංසු. තදායබොධිසත්යතොසීයහොයහොති.යසොචින්යතසි–‘‘අයංපථවීනාම

කප්පවිනායසභිජ්ජති, අන්තරා පථවීයභයදොනාමනත්ථි, යංනූනාහං මූලමූලං

 න්ත්වා අනුවිජ්යජයය’’න්ති. යසො හත්ථිනා යතො පට්ඨායයාව සසකං පුච්ඡි

‘‘තයා, තාත, පථවී භිජ්ජමානා දිට්ඨා’’ති.සයසො ‘‘ආමයදවා’’තිආහ.සීයහො

‘‘එහි, යභො, දස්යසහී’’ති. සයසො ‘‘න සක්යකොමි සාමී’’ති. ‘‘එහි, යර, මා

භායී’’තිසණ්හමුදුයකන යහත්වා යතොසයසො රුක්ෙස්සඅවිදූයරඨත්වා– 

‘‘දුද්දුභායතිභද්දන්යත, යස්මිංයදයසවසාමහං; 

අහම්යපතංනජානාමි, කියමතංදුද්දුභායතී’’ති.(ජා.1.4.85) – 

 ාථමාහ. යබොධිසත්යතො ‘‘ත්වං එත්යථව තිට්ඨා’’ති රුක්ෙමූලං  න්ත්වා

සසකස්ස නිපන්නට්ඨානං අද්දස, යබලුවපක්කං අද්දස, උද්ධං ඔයලයකත්වා 

වණ්ටං අද්දස, දිස්වා ‘‘අයං සයසො එත්ථනිපන්යනො, නිද්දායමායනො ඉමස්ස

කණ්ණමූයල පතිතස්සසද්යදන‘පථවීභිජ්ජතී’තිඑවංසඤ්ඤීහුත්වා පලායී’’ති 

ඤත්වා තං කාරණං සසං පුච්ඡි. සයසො ‘‘ආම, යදවා’’ති ආහ. යබොධිසත්යතො

ඉමං ාථමාහ– 
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‘‘යබලුවපතිතංසුත්වා, දුද්දුභන්තිසයසොජවි; 

සසස්සවචනංසුත්වා, සන්තත්තාමි වාහිනී’’ති.(ජා. 1.4.86); 

තයතොයබොධිසත්යතො‘‘මාභායථා’’තිමි  යණඅස්සායසසි.එවං විතක්කානං

මූලමූලං ච්ඡන්තස්සවිතක්කාපහීයන්ති. 

220. ඉමස්මිං විතක්කමූලයභදපබ්යබ ඨත්වා විතක්යක නිග් ණ්හිතුං

අසක්යකොන්යතනපනඑවංනිග් ණ්හිතබ්බාතිඅපරම්පිකාරණං දස්යසන්යතො

පුන තස්සයච, භික් යවතිආදිමාහ. 

දන්යතභිදන්තමාධාොති යහට්ඨාදන්යත උපරිදන්තං ඨයපත්වා. යචතසා

චිත්තන්තිකුසලචිත්යතන අකුසලචිත්තංඅභිනිග් ණ්හිතබ්බං. බලවාපුරියසොති

යථා ථාමසම්පන්යනො මහාබයලො පුරියසො දුබ්බලං පුරිසං සීයස වා  යල වා

ෙන්යධ වා  යහත්වා අභිනිග් ණ්යහයය අභිනිප්පීයළයය අභිසන්තායපයය

සන්තත්තං කිලන්තං මුච්ඡාපයරතං විය කයරයය, එවයමව භික්ඛුනා

විතක්යකහි සද්ධිං පටිමල්යලන හුත්වා ‘‘යක ච තුම්යහ යකො චාහ’’න්ති

අභිභවිත්වා–‘‘කාමංතයචොචන්හාරුචඅට්ඨිච අවසිස්සතුසරීයරඋපසුස්සතු

මංසයලොහිත’’න්ති (අ. නි. 2.5) එවං මහාවීරියං පග් ය්හ විතක්කා

නිග් ණ්හිතබ්බාතිදස්යසන්යතොඉම අත්ථදීපිකංඋපමංආහරි. 

221. ෙයතො ය ො, භික් යවති ඉදං පරියාදානභාජනියං නාම, තං

උත්තානත්ථයමව. යථා පන සත්ථාචරියයො තියරොරට්ඨා ආ තං රාජපුත්තං

පඤ්චාවුධසිප්පං උග් ණ්හායපත්වා ‘‘ ච්ඡ, අත්තයනො රට්යඨ රජ්ජං  ණ්හ.

සයච යත අන්තරාමග්ය  යචොරා උට්ඨහන්ති, ධනුනා කම්මං කත්වා  ච්ඡ.

සයච යත ධනු නස්සති වා භිජ්ජති වා සත්තියා අසිනා’’ති එවං පඤ්චහිපි

ආවුයධහි කත්තබ්බං දස්යසත්වා උයයයොයජති. යසො තථා කත්වා සකරට්ඨං

 න්ත්වා රජ්ජං  යහත්වා රජ්ජසිරිං අනුයභොති. එවයමවං භ වා

අධිචිත්තමනුයුත්තංභික්ඛුංඅරහත්ත හණත්ථාය උයයයොයජන්යතො–‘‘සචස්ස

අන්තරා අකුසලවිතක්කා උප්පජ්ජන්ති, අඤ්ඤනිමිත්තපබ්යබ ඨත්වා යත

නිග් ණ්හිත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්තං පාපුණිස්සති. තත්ථ

අසක්යකොන්යතො ආදීනවපබ්යබ ඨත්වා, තත්රාපි අසක්යකොන්යතො අසතිපබ්යබ

ඨත්වා, තත්රාපි අසක්යකොන්යතො විතක්කමූලයභදපබ්යබ ඨත්වා, තත්රාපි

අසක්යකොන්යතො අභිනිග් ණ්හනපබ්යබ ඨත්වා විතක්යක නිග් ණ්හිත්වා

විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්තං පාපුණිස්සතී’’ති ඉමානි පඤ්ච පබ්බානි

යදයසසි. 
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වසී විතක්කපරිොෙපයථසූති විතක්කචාරපයථසු චිණ්ණවසී පගුණවසීති

වුච්චති. ෙං විතක්කං ආකඞ්ඛිස්සතීති ඉදං අස්ස වසීභාවාකාරදස්සනත්ථං

වුත්තං. අයඤ්හි පුබ්යබ යං විතක්කං විතක්යකතුකායමො යහොති, තං න

විතක්යකති. යං න විතක්යකතුකායමො යහොති, තං විතක්යකති. ඉදානි පන

වසීභූතත්තායං විතක්කං විතක්යකතුකායමො යහොති, තංයයව විතක්යකති.යං

න විතක්යකතුකායමො, න තං විතක්යකති. යතන වුත්තං ‘‘යං විතක්කං 

ආකඞ්ඛිස්සති, තංවිතක්කංවිතක්යකස්සති.යංවිතක්කංනාකඞ්ඛිස්සති, නතං 

විතක්කං විතක්යෙස්සතී’’ති. අච්යෙච්ඡි තණ්හන්තිආදි සබ්බාසවසුත්යත 

වුත්තයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

විතක්කසණ්ඨානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතියවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මූලපණ්ණාසට්ඨකථායපඨයමොභාය ොනිට්ඨියතො. 

නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 
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මජ්ඣිමනිකායෙ 

මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා 

(දුතියෙොභාය ො) 

3. ඔපම්මවග්ය ො 

1. කකචූපමසුත්තවණ්ණනා 

222. එවං යම සුතන්ති කකචූපමසුත්තං. තත්ථ යමොළිෙඵග්ගුයනොති යමොළීති

චූළාවුච්චති.යථාහ– 

‘‘යඡත්වානයමොළිංවර න්ධවාසිතං, 

යවහායසංඋක්ඛිපිසකයපුඞ් යවො; 

රතනචඞ්යකොටවයරනවාසයවො, 

සහස්සයනත්යතොසිරසාපටිග් හී’’ති. 

සා තස්ස ගිහිකායල මහතී අයහොසි, යතනස්ස යමොළිෙඵග්ගුයනොති සඞ්ො

උදපාදි.පබ්බජිතම්පිනංයතයනව නායමනසඤ්ජානන්ති. අතියවලන්තියවලං

අතික්කමිත්වා. තත්ථකාලයවලා, සීමයවලා, සීලයවලාතිතිවිධායවලා.‘‘තායං

යවලායං ඉමං උදානං උදායනසී’’ති (ධම්මපයද වග් ානමුද්දානං, 

 ාථානමුද්දානං; මහාව. 1-3) අයං කාලයවලා නාම. ‘‘ඨිතධම්යමො යවලං

නාතිවත්තතී’’ති (චූළව. 384; උදා. 45; අ. නි. 8.19) අයං සීමයවලා නාම.

‘‘යවලාඅනතික්කයමො යසතුඝායතො’’ති (ධ. ස. 299-301) ච, ‘‘යවලා යචසා 

අවීතික්කමනට්යඨනා’’ති ච, අයං සීලයවලා නාම. තං තිවිධම්පි යසො

අතික්කමියයව. භික්ඛුනියයොහිඔවදිතුංකායලොනාමඅත්ථි, යසොඅත්ථඞ් යතපි

සූරියය ඔවදන්යතො තං කාලයවලම්පි අතික්කමි. භික්ඛුනීනං ඔවායද පමාණං

නාම අත්ථි සීමා මරියාදා. යසො උත්තරිඡප්පඤ්චවාචාහි ඔවදන්යතො තං

සීමයවලම්පි අතික්කමි. කයථන්යතො පන දවසහ තං කත්වා

දුට්ඨුල්ලාපත්තිපයහොනකංකයථති, එවං සීලයවලම්පිඅතික්කමි. 

සංසට්යඨොති මිස්සීභූයතො සමානසුෙදුක්යෙො හුත්වා. සම්මු ාති පුරයතො. 

අවණ්ණං භාසතීති තා පන පචනයකොට්ටනාදීනි කයරොන්තියයො දිස්වා නත්ථි

ඉමාසංඅනාපත්ති නාම, ඉමාභික්ඛුනියයොඅනාචාරාදුබ්බචාප බ්භාතිඅගුණං

කයථති. අධිකරණම්පි කයරොතීති ඉයමසං භික්ඛූනං ඉමා භික්ඛුනියයො

දිට්ඨකාලයතො පට්ඨාය අක්ඛීනි දය්හන්ති, ඉමස්මිං විහායර පුප්ඵපූජා වා 

ආසනයධොවනපරිභණ්ඩකරණාදීනි වා ඉමාසං වයසන වත්තන්ති.කුලධීතයරො
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එතාලජ්ජිනියයො, තුම්යහඉමාඉදඤ්චිදඤ්චවදථ, අයංනාමතුම්හාකංආපත්ති

යහොති, විනයධරානං සන්තිකංආ න්ත්වා විනිච්ඡයං යම යදථාති අධිකරණං

ආකඩ්ඪති. 

යමොළිෙඵග්ගුනස්ස අවණ්ණං භාසතීති නත්ථි ඉමස්ස භික්ඛුයනො අනාපත්ති

නාම. නිච්චකාලං ඉමස්ස පරියවණද්වාරං අසුඤ්ඤං භික්ඛුනීහීති අගුණං

කයථති. අධිකරණම්පි කයරොන්තීති ඉයමසං භික්ඛූනං

යමොළියඵග්ගුනත්යථරස්ස දිට්ඨකාලයතො පට්ඨාය අක්ඛීනි දය්හන්ති. ඉමස්මිං

විහායර අඤ්යඤසං වසනට්ඨානං ඔයලොයකතුම්පි න සක්කා. විහාරං

ආ තභික්ඛුනියයො ඔවාදං වා පටිසන්ථාරං වා උද්යදසපදං වා යථරයමව

නිස්සායලභන්ති, කුලපුත්තයකො ලජ්ජීකුක්කුච්චයකො, එවරූපංනාමතුම්යහ

ඉදඤ්චිදඤ්ච වදථ, එථවිනයධරානං සන්තියක විනිච්ඡයං යදථාති අධිකරණං

ආකඩ්ඪන්ති. 

යසො භික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොචාතියනවපියකමයතායනයභදාධිප්පායයන, 

අත්ථකාමතාය අයවොච. එකං කිරස්ස අයහොසි – ‘‘ඉමස්ස භික්ඛුස්ස එවං

සංසට්ඨස්ස විහරයතො අයයසො උප්පජ්ජිස්සති. යසො සාසනස්සාපි

අවණ්යණොයයව.අඤ්යඤනපනකථියතොඅයංන ඔරමිස්සති, භ වතාධම්මං

යදයසත්වා ඔවදියතො ඔරමිස්සතී’’ති තස්ස අත්ථකාමතාය භ වන්තං එතං, 

‘‘ආයස්මා, භන්යත’’තිආදිවචනංඅයවොච. 

223. ආමන්යතහීතිජානායපහි. ආමන්යතතීතිපක්යකොසති. 

224. සද්ධාති සද්ධාය. තස්මාති යස්මා ත්වං කුලපුත්යතො යචව

සද්ධාපබ්බජියතොච, යස්මාවායතඑතාහිසද්ධිංසංසට්ඨස්සවිහරයතො යයතා

අක්යකොසිස්සන්ති වා, පහරිස්සන්ති වා, යතසු යදොමනස්සං උප්පජ්ජිස්සති, 

සංසග්ය  පහීයන නුප්පජ්ජිස්සති, තස්මා. තත්රාති තස්මිං අවණ්ණභාසයන. 

ය හසිතාති පඤ්චකාමගුණනිස්සිතා. ෙන්දාති තණ්හාඡන්දාපි පටිඝඡන්දාපි. 

විපරිණතන්ති රත්තම්පි චිත්තං විපරිණතං. දුට්ඨම්පි, මූළ්හම්පි චිත්තං

විපරිණතං. ඉධ පන තණ්හාඡන්දවයසන රත්තම්පි වට්ටති, පටිඝඡන්දවයසන

දුට්ඨම්පිවට්ටති. හිතානුකම්පීතිහියතන අනුකම්පමායනොහියතනඵරමායනො. 

නයදොසන්තයරොතිනයදොසචිත්යතො භවිස්සාමි. 

225. අථය ොභ වාතිකස්මාආරභි? ඵග්ගුනස්සකිරඑත්තකංඔවාදංසුත්වාපි, 

‘‘භික්ඛුනිසංසග් යතො ඔරමිස්සාමි විරමිස්සාමී’’ති චිත්තම්පි න උප්පන්නං, 

භ වතාපනසද්ධිං පටාණීවියපටිවිරුද්යධොඅට්ඨාසි, අථස්සභ වයතොයථා

නාමජිඝච්ඡිතස්සයභොජයන, පිපාසිතස්සපානීයය, සීයතනඵුට්ඨස්සඋණ්යහ
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දුක්ඛිතස්ස සුයෙ පත්ථනා උප්පජ්ජති. එවයමව ඉමං දුබ්බචං භික්ඛුං දිස්වා

පඨමයබොධියං සුබ්බචා භික්ඛූ ආපාථං ආ මිංසු. අථ යතසං වණ්ණං

කයථතුකායමොහුත්වාඉමංයදසනංආරභි. 

තත්ථ ආරාධයිංසූති  ණ්හිංසු පූරයිංසු. එකං සමෙන්ති එකස්මිං සමයය. 

එකාසනයභොජනන්ති එකං පුයරභත්තයභොජනං. සූරියුග් මනයතො හි යාව 

මජ්ඣන්හිකා සත්තක්ෙත්තුං භුත්තයභොජනම්පි ඉධ එකාසනයභොජනන්යතව

අධිප්යපතං. අප්පාබාධතන්ති නිරාබාධතං. අප්පාතඞ්කතන්ති නිද්දුක්ෙතං. 

ලහුට්ඨානන්ති සරීරස්ස සල්ලහුකං උට්ඨානං. බලන්ති කායබලං. 

ඵාසුවිහාරන්ති කායස්ස සුෙවිහාරං. ඉමිනා කිං කථිතං? දිවා විකාලයභොජනං

පජහාපිතකායලො කථියතො. භද්දාලිසුත්යත පන රත්තිං විකාලයභොජනං

පජහාපිතකායලොකථියතො.ඉමානිහිද්යව යභොජනානිභ වානඑකප්පහායරන

පජහායපසි. කස්මා? ඉමායනව හි ද්යව යභොජනානි වට්යට සත්තානං

ආචිණ්ණානි. සන්ති කුලපුත්තා සුඛුමාලා, යත එකයතො ද්යවපි යභොජනානි 

පජහන්තා කිලමන්ති. තස්මා එකයතො අපජහායපත්වා එකස්මිං කායල දිවා

විකාලයභොජනං, එකස්මිංරත්තිංවිකාලයභොජනන්තිවිසුංපජහායපසි.යතසුඉධ

දිවා විකාලයභොජනං පජහාපිතකායලො කථියතො. තත්ථ යස්මා බුද්ධා න භයං

දස්යසත්වා තජ්යජත්වාපජහායපන්ති, ආනිසංසංපනදස්යසත්වාපජහායපන්ති, 

එවඤ්හිසත්තා සුයෙනපජහන්ති.තස්මාආනිසංසංදස්යසන්යතොඉයමපඤ්ච

ගුයණ දස්යසසි. අනුසාසනී කරණීොති පුනප්පුනං සාසයන කත්තබ්බං

නායහොසි. ‘‘ඉදං කයරොථ, ඉදං මා කයරොථා’’ති සතුප්පාදකරණීයමත්තයමව

අයහොසි. තාවත්තයකයනව යත කත්තබ්බං අකංසු, පහාතබ්බං පජහිංසු, 

පඨමයබොධියං, භික්ෙයව, සුබ්බචාභික්ඛූඅයහසුංඅස්සවා ඔවාදපටිකරාති. 

ඉදානි යනසං සුබ්බචභාවදීපිකං උපමං ආහරන්යතො යසෙයථාපීතිආදිමාහ.

තත්ථ සුභූමිෙන්ති සමභූමියං. ‘‘සුභූමයං සුයෙත්යත විහතොණුයක බීජානි

පතිට්ඨයපයයා’’ති (දී. නි. 2.438) එත්ථ පන මණ්ඩභූමි සුභූමීති ආ තා. 

චතුමහාපයථති ද්වින්නං මහාමග් ානං විනිවිජ්ඣිත්වා  තට්ඨායන. 

ආජඤ්ඤරයථොති විනීතඅස්සරයථො. ඔධස්තපයතොයදොති යථා රථං අභිරුහිත්වා

ඨියතන සක්කා යහොති  ණ්හිතුං, එවං ආලම්බනං නිස්සාය තිරියයතො

ඨපිතපයතොයදො. යෙොග් ාචරියෙොති අස්සාචරියයො.ස්යවවඅස්සදම්යමසායරතීති 

අස්සදම්මසාරථි. යෙනිච්ෙකන්තියයනයයනමග්ය නඉච්ඡති. ෙදිච්ෙකන්ති

යංයං තිංඉච්ඡති. සායරෙයාතිඋජුකංපුරයතොයපයසයය. පච්චාසායරෙයාති

පටිනිවත්යතයය. 
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එවයමව ය ොති යථා හි යසො යයොග් ාචරියයො යයන යයන මග්ය න  මනං

ඉච්ඡති, තංතංඅස්සාආරුළ්හාවයහොන්ති.යායයායච තියා ඉච්ඡති, සාසා

 ති හිතාවයහොති.රථංයපයසත්වාඅස්සායනවවායරතබ්බාන විජ්ඣිතබ්බා

යහොන්ති. යකවලං යතසං සයම භූමිභාය  ඛුයරසු නිමිත්තං ඨයපත්වා

 මනයමව පස්සිතබ්බං යහොති. එවං මය්හම්පි යතසු භික්ඛූසු පුනප්පුනං

වත්තබ්බං නායහොසි. ඉදං කයරොථ ඉදං මා කයරොථාති සතුප්පාදනමත්තයමව

කත්තබ්බංයහොති.යතහිපිතාවයදව කත්තබ්බංකතයමවයහොති, අකත්තබ්බං

ජහිතයමව. තස්මාති යස්මා සුබ්බචා යුත්තයානපටිභා ා හුත්වා

සතුප්පාදනමත්යතයනව පජහිංසු, තස්මා තුම්යහපි පජහථාති අත්යථො. 

එලණ්යඩහීති එලණ්ඩා කිර සාලදූසනා යහොන්ති, තස්මා එවමාහ. 

වියසොයධෙයාති එලණ්යඩ යචව අඤ්ඤා ච වල්ලියයො ඡින්දිත්වා බහි

නීහරයණන යසොයධයය. සුජාතාති සුසණ්ඨිතා. සම්මා පරිහයරෙයාති මරියාදං

බන්ධිත්වා උදකාසිඤ්චයනනපි කායලනකාලං මූලමූයල ෙණයනනපි

වල්ලිගුම්බාදිච්යඡදයනනපි කිපිල්ලපූටකහරයණනපි 

මක්කටකජාලසුක්ෙදණ්ඩකහරයණනපි සම්මා වඩ්යඪත්වා යපොයසයය. 

වුද්ධිආදීනිවුත්තත්ථායනව. 

226. ඉදානි අක්ෙන්තියා යදොසං දස්යසන්යතො භූතපුබ්බන්තිආදිමාහ. තත්ථ 

යවයදහිකාති වියදහරට්ඨවාසිකස්ස ධීතා. අථ වා යවයදොති පඤ්ඤා වුච්චති, 

යවයදන ඊහති ඉරියතීති යවයදහිකා, පණ්ඩිතාති අත්යථො.  හපතානීති

ඝරසාමිනී. කිත්තිසද්යදොති කිත්තියඝොයසො. යසොරතාති යසොරච්යචන

සමන්නා තා. නිවාතාති නිවාතවුත්ති. උපසන්තාති නිබ්බුතා. දක් ාති 

භත්තපචනසයනත්ථරණදීපුජ්ජලනාදිකම්යමසු යඡකා. අනලසාති උට්ඨාහිකා, 

සුසංවිහිතකම්මන්තාතිසුට්ඨුසංවිහිතකම්මන්තා.එකාඅනලසා යහොති, යංයං

පනභාජනං ණ්හාති, තංතංභින්දතිවාඡිද්දංවාකයරොති, අයංන තාදිසාති

දස්යසති. 

දිවාඋට්ඨාසීතිපායතොවකත්තබ්බානි යධනුදුහනාදිකම්මානිඅකත්වාඋස්සූයර

උට්ඨිතා. යහයජ කාළීතිඅයරකාළි. කිං යජ දිවා උට්ඨාසීතිකිං යත කිඤ්චි

අඵාසුකං අත්ථි, කිං දිවාඋට්ඨාසීති? යනො වතයර කිඤ්චීතිඅයරයදියතන

කිඤ්චිඅඵාසුකංඅත්ථි, යනවසීසංරුජ්ඣති, න පිට්ඨි, අථකස්මාපාපිදාසිදිවා

උට්ඨාසීති කුපිතා අනත්තමනා භාකුටිමකාසි. දිවාතරං උට්ඨාසීති පුනදිවයස

උස්සූරතරංඋට්ඨාසි. අනත්තමනවාචන්තිඅයරපාපිදාසිඅත්තයනොපමාණංන

ජානාසි; කිං අග්ගිං සීයතොති මඤ්ඤසි, ඉදානි තං සික්ොයපස්සාමීතිආදීනි

වදමානාකුපිතවචනං නිච්ඡායරසි. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

360 

පටුන 

පටිවිසකානන්තිසාමන්තය හවාසීනං. උජ්ඣායපසීතිඅවජානායපසි. චණ්ඩීති

අයසොරතා කිබ්බිසා. ඉති යත්තකා ගුණා, තයතො දිගුණා යදොසා උප්පජ්ජිංසු.

ගුණා නාම සණිකං සණිකං ආ ච්ඡන්ති; යදොසා එකදිවයසයනව පත්ථටා

යහොන්ති. යසොරතයසොරයතොති අතිවිය යසොරයතො, යසොතාපන්යනො නු යෙො, 

සකදා ාමීඅනා ාමීඅරහානු යෙොතිවත්තබ්බතංආපජ්ජති. ඵුසන්තීතිඵුසන්තා 

ඝට්යටන්තාආපාථංආ ච්ඡන්ති. 

අථ භික්ඛු යසොරයතොති යවදිතබ්යබොති අථ අධිවාසනක්ෙන්තියං ඨියතො භික්ඛු 

යසොරයතොති යවදිතබ්යබො. යෙො චීවර…යප.… පරික් ාරයහතූති යයො එතානි 

චීවරාදීනි පණීතපණීතානි ලභන්යතො පාදපරිකම්මපිට්ඨිපරිකම්මාදීනි

එකවචයනයනවකයරොති. අලභමායනොතියථාපුබ්යබලභති, එවංඅලභන්යතො. 

ධම්මඤ්යඤව සක්කයරොන්යතොති ධම්මංයයව සක්කාරං සුකතකාරං 

කයරොන්යතො.  රුං කයරොන්යතොති  රුභාරියං කයරොන්යතො. මායනන්යතොති

මයනන පියං කයරොන්යතො. පූයජන්යතොති පච්චයපූජාය පූයජන්යතො. 

අපචාෙමායනොතිධම්මංයයවඅපචායමායනොඅපචිතිංනීචවුත්තිං දස්යසන්යතො. 

227. එවංඅක්ෙන්තියායදොසං දස්යසත්වාඉදානියය අධිවායසන්ති, යතඑවං

අධිවායසන්තීතිපඤ්චවචනපයථදස්යසන්යතො පඤ්චියම, භික් යවතිආදිමාහ.

තත්ථ කායලනාති යුත්තපත්තකායලන. භූයතනාති සතා විජ්ජමායනන. 

සණ්යහනාති සම්මට්යඨන. අත්ථසඤ්හියතනාති අත්ථනිස්සියතන

කාරණනිස්සියතන. අකායලනාතිආදීනි යතසංයයව පටිපක්ෙවයසන

යවදිතබ්බානි. යමත්තචිත්තාති උප්පන්නයමත්තචිත්තා හුත්වා. යදොසන්තරාති

දුට්ඨචිත්තා, අබ්භන්තයර උප්පන්නයදොසා හුත්වා. තත්රාති යතසු වචනපයථසු. 

ඵරිත්වාති අධිමුච්චිත්වා. තදාරම්මණඤ්චාති කථං තදාරම්මණං සබ්බාවන්තං

යලොකං කයරොති? පඤ්ච වචනපයථ  යහත්වා ආ තං පුග් ලං

යමත්තචිත්තස්ස ආරම්මණං කත්වා පුන තස්යසව යමත්තචිත්තස්ස

අවයසසසත්යත ආරම්මණං කයරොන්යතො සබ්බාවන්තං යලොකං තදාරම්මණං

කයරොති නාම. තත්රායං වචනත්යථො. තදාරම්මණඤ්චාති තස්යසව

යමත්තචිත්තස්ස ආරම්මණං කත්වා. සබ්බාවන්තන්ති සබ්බසත්තවන්තං. 

යලොකන්ති සත්තයලොකං. විපුයලනාති අයනකසත්තාරම්මයණන. 

මහග් යතනාති මහග් තභූමියකන. අප්පමායණනාති සුභාවියතන. 

අයවයරනාති නිද්යදොයසන. අබයාබජ්යඣනාති නිද්දුක්යෙන. ඵරිත්වා

විහරිස්සාමාති එවරූයපන යමත්තාසහ යතන යචතසා තඤ්ච පුග් ලං

සබ්බඤ්චයලොකංතස්සචිත්තස්සආරම්මණංකත්වාඅධිමුච්චිත්වා විහරිස්සාම. 
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228. ඉදානි තදත්ථදීපිකං උපමං ආහරන්යතො යසෙයථාපීතිආදිමාහ. තත්ථ 

අපථවින්ති නිප්පථවිංකරිස්සාමීතිඅත්යථො. තත්රතත්රාති තස්මිංතස්මිංඨායන. 

විකියරෙයාති පච්ඡියාපංසුංඋද්ධරිත්වා බීජානිවියවිකියරයය. ඔට්ඨුයභෙයාති

යෙළං පායතයය. අපථවිං කයරෙයාති එවං කායයන ච වාචාය ච පයයො ං

කත්වාපි සක්කුයණයය අපථවිං කාතුන්ති?  ම්භීරාති බහලත්යතන

ද්වියයොජනසතසහස්සානි චත්තාරි ච නහුතානි  ම්භීරා. අප්පයමෙයාතිතිරියං

පන අපරිච්ඡින්නා. එවයමවය ොතිඑත්ථඉදංඔපම්මසංසන්දනං– පථවීවියහි

යමත්තචිත්තං දට්ඨබ්බං. කුදාලපිටකං  යහත්වා ආ තපුරියසො විය පඤ්ච 

වචනපයථ  යහත්වා ආ තපුග් යලො. යථා යසො කුදාලපිටයකන මහාපථවිං

අපථවිං කාතුං න සක්යකොති, එවං යවො පඤ්ච වචනපයථ  යහත්වා

ආ තපුග් යලොයමත්තචිත්තස්සඅඤ්ඤථත්තං කාතුංනසක්ඛිස්සතීති. 

229. දුතියඋපමායං හලිද්දින්ති යංකිඤ්චිපීතකවණ්ණං. නීලන්තිකංසනීලංවා

පලාසනීලං වා. අරූපීති අරූයපො. නනු ච, ද්වින්නං කට්ඨානං වා ද්වින්නං

රුක්ොනං වා ද්වින්නං යසයයානං වා ද්වින්නං යසලානං වා අන්තරං

පරිච්ඡින්නාකාසරූපන්ති ආ තං, කස්මා ඉධ අරූපීති වුත්යතොති? 

සනිදස්සනභාවපටික්යෙපයතො.යතයනවාහ‘‘අනිදස්සයනො’’ති.තස්මිඤ්හිරූපං 

ලිඛිතුං, රූපපාතුභාවං දස්යසතුං න සක්කා, තස්මා ‘‘අරූපී’’ති වුත්යතො. 

අනිදස්සයනොති දස්සනස්සචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස අනාපායථො. උපමාසංසන්දයන

පයනත්ථආකායසො විය යමත්තචිත්තං. තුලිකපඤ්චමා චත්තායරො රඞ් ජාතා 

විය පඤ්ච වචනපථා, තුලිකපඤ්චයම රඞ්ය   යහත්වා ආ තපුරියසො විය

පඤ්ච වචනපයථ  යහත්වා ආ තපුග් යලො. යථා යසො තුලිකපඤ්චයමහි

රඞ්ය හි ආකායස රූපපාතුභාවං කාතුං න සක්යකොති, එවං යවො පඤ්ච

වචනපයථ  යහත්වා ආ තපුග් යලො යමත්තචිත්තස්ස අඤ්ඤථත්තං කත්වා

යදොසුප්පත්තිංදස්යසතුංනසක්ඛිස්සතීති. 

230. තතියඋපමායං ආදිත්තන්ති පජ්ජලිතං.  ම්භීරා අප්පයමෙයාති ඉමිස්සා

 ඞ් ාය  ම්භීරට්ඨානං ාවුතම්පිඅත්ථි, අඩ්ඪයයොජනම්පි, යයොජනම්පි.පුථුලං

පනස්සා එවරූපංයයව, දීඝයතො පන පඤ්චයයොජනසතානි. සා කථං  ම්භීරා

අප්පයමයයාති? එයතන පයයොය න පරිවත්යතත්වා උද්ධයන උදකං විය

තායපතුංඅසක්කුයණයයයතො.ඨියතොදකංපනයකනචිඋපායයන අඞ්ගුලමත්තං

වාඅඩ්ඪඞ්ගුලමත්තංවාඑවංතායපතුංසක්කාභයවයය, අයංපනන සක්කා, 

තස්මා එවං වුත්තං. උපමාසංසන්දයන පයනත්ථ  ඞ් ා විය යමත්තචිත්තං, 

තිණුක්කං ආදාය ආ තපුරියසො විය පඤ්ච වචනපයථ  යහත්වා

ආ තපුග් යලො. යථා යසො ආදිත්තාය තිණුක්කාය  ඞ් ං තායපතුං න
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සක්යකොති, එවං යවො පඤ්ච වචනපයථ  යහත්වා ආ තපුග් යලො

යමත්තචිත්තස්ස අඤ්ඤථත්තංකාතුංනසක්ඛිස්සතීති. 

231. චතුත්ථඋපමායං බිළාරභස්තාති බිළාරචම්මපසිබ්බකා. සුමද්දිතාතිසුට්ඨු

මද්දිතා. සුපරිමද්දිතාති අන්යතො ච බහි ච සමන්තයතො සුපරිමද්දිතා. තූලිනීති

සිම්බලිතූලලතාතූලසමානා. ඡින්නසස්සරාති ඡින්නසස්සරසද්දා. 

ඡින්නභබ්භරාති ඡින්නභබ්භරසද්දා. උපමාසංසන්දයන පයනත්ථ බිළාරභස්තා

විය යමත්තචිත්තං, කට්ඨකඨලං ආදාය ආ තපුරියසො විය පඤ්ච වචනපයථ 

 යහත්වාආ තපුග් යලො.යථායසොකට්යඨනවාකඨයලනවා බිළාරභස්තං 

සරසරං භරභරං සද්දං කාතුං න සක්යකොති, එවං යවො පඤ්ච වචනපයථ

 යහත්වා ආ තපුග් යලො යමත්තචිත්තස්ස අඤ්ඤථත්තං කත්වා

යදොසානු තභාවංකාතුංනසක්ඛිස්සතීති. 

232. ඔචරකාති අවචරකා යහට්ඨාචරකා, නීචකම්මකාරකාති අත්යථො. යෙො

මයනොපදූයසෙයාතියයොභික්ඛුවා භික්ඛුනීවාමයනොපදූයසයය, තංකකයචන

ඔකන්තනං නාධිවායසයය. න යම යසො යතන සාසනකයරොති යසො යතන

අනධිවාසයනනමය්හංඔවාදකයරොනයහොති.ආපත්තිපයනත්ථ නත්ථි. 

233. අණුං වා ථූලං වාති අප්පසාවජ්ජං වා මහාසාවජ්ජං වා. ෙං තුම්යහ

නාධිවායසෙයාථාති යයො තුම්යහහි අධිවායසතබ්යබො න භයවයයාති අත්යථො. 

යනො යහතං, භන්යතති, භන්යත, අනධිවායසතබ්බං නාම වචනපථං න

පස්සාමාති අධිප්පායයො. දීඝරත්තං හිතාෙ සු ාොති ඉති භ වා අරහත්යතන

කූටං  ණ්හන්යතොයථානුසන්ධිනායදසනංනිට්ඨයපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

කකචූපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අල ද්දූපමසුත්තවණ්ණනා 

234. එවං යම සුතන්ති අල ද්දූපමසුත්තං. තත්ථ  ද්යධ බාධයිංසූති

 ද්ධබාධියනො,  ද්ධබාධියනො පුබ්බපුරිසා අස්සාති  ද්ධබාධිපුබ්යබො, තස්ස 

 ද්ධබාධිපුබ්බස්ස, ගිජ්ඣඝාතකකුලප්පසුතස්සාති අත්යථො. සග් යමොක්ොනං

අන්තරායං කයරොන්තීති අන්තරායිකා. යත

කම්මකියලසවිපාකඋපවාදආණාවීතික්කමවයසන පඤ්චවිධා. තත්ථ

පඤ්චානන්තරියධම්මා කම්මන්තරායිකා නාම. තථා භික්ඛුනීදූසකකම්මං, තං

පන යමොක්ෙස්යසවඅන්තරායංකයරොති, නසග් ස්ස.නියතමිච්ඡාදිට්ඨිධම්මා 

කියලසන්තරායිකා නාම. පණ්ඩකතිරච්ඡාන තඋභයතොබයඤ්ජනකානං

පටිසන්ධිධම්මා විපාකන්තරායිකා නාම. අරියූපවාදධම්මා උපවාදන්තරායිකා
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පටුන 

නාම, යතපනයාවඅරියයන ෙමායපන්ති, තාවයදව, නතයතොපරං.සඤ්චිච්ච

වීතික්කන්තා සත්තආපත්තික්ෙන්ධා ආණාවීතික්කමන්තරායිකා නාම. යතපි

යාවභික්ඛුභාවං වා පටිජානාති, නවුට්ඨාති වා, න යදයසතිවා, තාවයදව, න

තයතොපරං. 

තත්රායං භික්ඛු බහුස්සුයතො ධම්මකථියකො යසසන්තරායියක ජානාති, විනයය

පන අයකොවිදත්තා පණ්ණත්තිවීතික්කමන්තරායියක න ජානාති, තස්මා

රයහො යතොඑවංචින්යතසි–ඉයමආ ාරිකාපඤ්චකාමගුයණපරිභුඤ්ජන්තා 

යසොතාපන්නාපිසකදා ාමියනොපිඅනා ාමියනොපියහොන්ති.භික්ඛූපිමනාපිකානි 

චක්ඛුවිඤ්යඤයයානි රූපානි පස්සන්ති…යප.… කායවිඤ්යඤයයය

යඵොට්ඨබ්යබ ඵුසන්ති, මුදුකානි අත්ථරණපාවුරණාදීනි පරිභුඤ්ජන්ති, එතං

සබ්බං වට්ටති. කස්මා ඉත්ථීනංයයව රූපසද්ද න්ධරසයඵොට්ඨබ්බා න

වට්ටන්ති? එයතපි වට්ටන්තීති. එවං රයසන රසං සංසන්යදත්වා

සච්ඡන්දරා පරියභො ඤ්චනිච්ඡන්දරා පරියභො ඤ්චඑකංකත්වා ථූලවායකහි

සද්ධිං අතිසුඛුමසුත්තං උපයනන්යතො විය, සාසයපන සද්ධිං සියනරුං 

උපසංහරන්යතො විය, පාපකං දිට්ඨි තං උප්පායදත්වා, ‘‘කිං භ වතා

මහාසමුද්දං බන්ධන්යතනවියමහතාඋස්සායහනපඨමපාරාජිකංපඤ්ඤත්තං, 

නත්ථි එත්ථ යදොයසො’’ති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන සද්ධිං පටිවිරුජ්ඣන්යතො

යවසාරජ්ජඤාණං පටිබාහන්යතො අරියමග්ය  ොණුකණ්ටකාදීනි

පක්ඛිපන්යතො යමථුනධම්යම යදොයසො නත්ථීති ජිනස්ස ආණාචක්යක පහාරං

අදාසි.යතනාහ–‘‘තථාහංභ වතාධම්මංයදසිතංආජානාමී’’තිආදි. 

එවං බයා ය ොති එවං විය යෙො. සමනුයුඤ්ජන්තීතිආදීසු කිං ලද්ධියකො ත්වං, 

ලද්ධිං වයදහීති පුච්ඡමානා සමනුයුඤ්ජන්ති නාම. දිට්ඨිං පතිට්ඨායපන්තා

සමනුග් ාහන්ති නාම. යකන කාරයණන එවං වදසීති කාරණං පුච්ඡන්තා

සමනුභාසන්ති නාම. අට්ඨිකඞ්කලූපමාතිආදීසු (ම. නි. 2.42-48) 

අට්ඨිකඞ්කලූපමා අප්පස්සාදට්යඨන. මංසයපසූපමා බහුසාධාරණට්යඨන. 

තිණුක්කූපමා අනුදහනට්යඨන. අඞ් ාරකාසූපමා මහාභිතාපනට්යඨන. 

සුපිනකූපමා ඉත්තරපච්චුපට්ඨානට්යඨන. ොචිතකූපමා තාවකාලිකට්යඨන. 

රුක් ඵලූපමා සබ්බඞ් පච්චඞ් පලිභඤ්ජනට්යඨන. අසිසූනූපමා 

අධිකුට්ටනට්යඨන. සත්තිසූලූපමා විනිවිජ්ඣනට්යඨන. සප්පසිරූපමා 

සාසඞ්කසප්පටිභයට්යඨන. ථාමසාති දිට්ඨිථායමන. පරාමාසාති 

දිට්ඨිපරාමායසන. අභිනිවිස්සයවොහරතීතිඅධිට්ඨහිත්වා යවොහරතිදීයපතිවා. 

235. ෙයතොය ොයතභික්ඛූතියදායත භික්ඛූ. එවං බයා ය ො අහං, භන්යත, 

භ වතාතිඉදංඑසඅත්තයනොඅජ්ඣාසයයනනත්ථීතිවත්තුකායමොපි භ වයතො
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ආනුභායවන සම්පටිච්ඡති, බුද්ධානං කිර සම්මුො ද්යව කථා කයථතුං

සමත්යථො නාමනත්ථි. 

236. කස්සය ොනාමත්වංයමොඝපුරිසාති ත්වංයමොඝපුරිසකස්සෙත්තියස්ස

වා බ්රාහ්මණස්ස වා යවස්සස්සවා සුද්දස්ස වා  හට්ඨස්ස වා පබ්බජිතස්සවා

යදවස්සවාමනුස්සස්සවාමයාඑවංධම්මංයදසිතං ආජානාසි. අථය ොභ වා

භික්ඛූආමන්යතසීතිඅයංපාටියයක්යකො අනුසන්ධි.අරිට්යඨොකිරචින්යතසි–

‘‘භ වාමංයමොඝපුරියසොතිවදති, නයෙොපන යමොඝපුරිසාතිවුත්තමත්තයකන

මග් ඵලානං උපනිස්සයයො න යහොති. උපයසනම්පි හි වඞ් න්තපුත්තං, 

‘අතිලහුංයෙොත්වං, යමොඝපුරිස, බාහුල්ලායආවත්යතො’ති(මහාව.75) භ වා

යමොඝපුරිසවායදන ඔවදි. යථයරො අපරභාය  ඝයටන්යතො වායමන්යතො ඡ

අභිඤ්ඤා සච්ඡාකාසි. අහම්පි තථාරූපං වීරියං පග් ණ්හිත්වා මග් ඵලානි

නිබ්බත්යතස්සාමී’’ති.අථස්ස භ වාබන්ධනාපවුත්තස්සපණ්ඩුපලාසස්සවිය

අවිරුළ්හිභාවංදස්යසන්යතොඉමංයදසනං ආරභි. 

උස්මීකයතොපීති, භික්ෙයව, තුම්යහ කින්ති මඤ්ඤථ, අයං අරිට්යඨො

එවංලද්ධියකො සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන පටිවිරුජ්ඣිත්වා යවසාරජ්ජඤාණං

පටිබාහිත්වා තථා තස්ස ආණාචක්යක පහාරං දදමායනො අපි නු ඉමස්මිං

ධම්මවිනයය උස්මීකයතොපි? යථා නිබ්බුයතපි මහන්යත අග්ගික්ෙන්යධ 

ෙජ්ජුපනකමත්තාපි අග්ගිපපටිකා යහොතියයව, යං නිස්සාය පුන 

මහාඅග්ගික්ෙන්යධො භයවයය. කිං නු යෙො එවං ඉමස්ස අප්පමත්තිකාපි

ඤාණුස්මා අත්ථි, යං නිස්සාය වායමන්යතො මග් ඵලානි නිබ්බත්යතයයාති? 

යනො යහතං, භන්යතති, භන්යත, එවංලද්ධිකස්සකුයතොඑවරූපාඤාණුස්මාති? 

මග් ඵලානං පච්චයසමත්ථාය ඤාණුස්මාය උස්මීකතභාවං පටික්ඛිපන්තා

වදන්ති. මඞ්කුභූයතොති නිත්යතජභූයතො. පත්තක් න්යධොති පතිතක්ෙන්යධො. 

අප්පටිභායනොති කිඤ්චි පටිභානං අපස්සන්යතො භින්නපටිභායනො එවරූපම්පි

නාම නියයානිකසාසනං ලභිත්වා අවිරුළ්හිධම්යමො කිරම්හි 

සමුග්ඝාතිතපච්චයයො ජායතොති අත්තයනො අභබ්බතං පච්චයවක්ෙන්යතො

පාදඞ්ගුට්ඨයකන භූමිංෙණමායනොනිසීදි. 

පඤ්ඤායිස්සසි ය ොතිඅයම්පිපාටියයක්යකොඅනුසන්ධි. අරිට්යඨොකිරචින්යතසි

–‘‘භ වාමය්හංමග් ඵලානංඋපනිස්සයයොපච්ඡින්යනොතිවදති, නයෙොපන

බුද්ධාසඋපනිස්සයානංයයවධම්මංයදයසන්ති, අනුපනිස්සයානම්පියදයසන්ති, 

අහං සත්ථු සන්තිකා සු යතොවාදං ලභිත්වා අත්තයනො සම්පත්තූප ං කුසලං 

කරිස්සාමී’’ති. අථස්ස භ වා ඔවාදං පටිපස්සම්යභන්යතො

‘‘පඤ්ඤායිස්සසී’’තිආදිමාහ. තස්සත්යථො, ත්වංයයව, යමොඝපුරිස, ඉමිනා
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පාපයකන දිට්ඨි යතන නිරයාදීසු පඤ්ඤායිස්සසි, මම සන්තිකා තුය්හං

සු යතොවායදො නාම නත්ථි, න යම තයා අත්යථො, ඉධාහං භික්ඛූ

පටිපුච්ඡිස්සාමීති. 

237. අථ ය ො භ වාති අයම්පි පාටියයක්යකො අනුසන්ධි. ඉමස්මිඤ්හි ඨායන

භ වා පරිසං යසොයධති, අරිට්ඨං  ණයතො නිස්සායරති. සයච හි පරිස තානං

කස්සචි එවං භයවයය – ‘‘අයං අරිට්යඨො භ වතා අකථිතං කයථතුං කිං

සක්ඛිස්සති, කච්චි නු යෙො පරිසමජ්යඣ භ වතා කථාය සමාරද්ධාය සහසා 

කථිත’’න්ති. එවං කථිතං පන න අරිට්යඨොව සුණාති, අඤ්යඤනපි සුතං

භවිස්සති. අථාපිස්ස සියා ‘‘යථා සත්ථා අරිට්ඨං නිග් ණ්හාති, මම්පි එවං 

නිග් ණ්යහයයාති සුත්වාපි තුණ්හීභාවං ආපජ්යජයයා’’ති. ‘‘තං සබ්බං න

කරිස්සන්තී’’ති.මයාපිනකථිතං, අඤ්යඤනසුතම්පි නත්ථීති ‘‘තුම්යහපියම, 

භික්ෙයව’’තිආදිනා පරිසාය ලද්ධිං යසොයධති. පරිසාය පන 

ලද්ධියසොධයනයනවඅරිට්යඨො ණයතොනිස්සාරියතොනාමයහොති. 

ඉදානි අරිට්ඨස්ස ලද්ධිං පකායසන්යතො යසො වත, භික් යවතිආදිමාහ. තත්ථ 

අඤ්ඤයත්රව කායමහීතිආදීසු යයො යසො, භික්ෙයව, භික්ඛු ‘‘යත පටියසවයතො

නාලං අන්තරායායා’’ති එවංලද්ධියකො, යසො වත කියලසකායමහි යචව

කියලසකාමසම්පයුත්යතහි සඤ්ඤාවිතක්යකහි ච අඤ්ඤත්ර, එයත ධම්යම

පහාය, විනා එයතහි ධම්යමහි, වත්ථුකායම පටියසවිස්සති, යමථුනසමාචාරං

සමාචරිස්සතීතියනතංඨානංවිජ්ජති.ඉදංකාරණංනාමනත්ථි, අට්ඨානයමතං

අනවකායසොති. 

238. එවංභ වාඅයංඅරිට්යඨොයථානාමරජයකොසු න්ධානිපි දුග් න්ධානිපි

ජිණ්ණානිපි නවානිපි සුද්ධානිපි අසුද්ධානිපි වත්ථානි එකයතො භණ්ඩිකං

කයරොති, එවයමව භික්ඛූනං නිච්ඡන්දරා පණීතචීවරාදිපරියභො ඤ්ච

අනිබද්ධසීලානං  හට්ඨානං අන්තරායකරං සච්ඡන්දරා පරියභො ඤ්ච

නිබද්ධසීලානං භික්ඛූනං ආවරණකරං සච්ඡන්දරා පරියභො ඤ්ච සබ්බං

එකසදිසං කයරොතීති අරිට්ඨස්ස ලද්ධිං පකායසත්වා ඉදානි දුග් හිතාය 

පරියත්තියා යදොසං දස්යසන්යතො ඉධ, භික් යව, එකච්යචතිආදිමාහ. තත්ථ 

පරිොපුණන්තීති උග් ණ්හන්ති. සුත්තන්තිආදීසු 

උභයතොවිභඞ් නිද්යදසෙන්ධකපරිවාරා, සුත්තනිපායත 

මඞ් ලසුත්තරතනසුත්තනාලකසුආතුවට්ටකසුත්තානි, අඤ්ඤම්පි ච

සුත්තනාමකං තථා තවචනං සුත්තන්තියවදිතබ්බං.සබ්බම්පිස ාථකං සුත්තං 

ය ෙයන්ති යවදිතබ්බං, වියසයසන සංයුත්තයක සකයලොපි ස ාථාවග්ය ො.

සකලංඅභිධම්මපිටකං, නිග් ාථකංසුත්තං, යඤ්චඅඤ්ඤම්පිඅට්ඨහි අඞ්ය හි



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 
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පටුන 

අසඞ් හිතං බුද්ධවචනං, තං යවෙයාකරණන්ති යවදිතබ්බං. ධම්මපදං, 

යථර ාථා, යථරි ාථා, සුත්තනිපායතයනොසුත්තනාමිකා සුද්ධික ාථාච  ාථාති

යවදිතබ්බා. යසොමනස්සඤාණමයික ාථාපටිසංයුත්තා ද්යවඅසීතිසුත්තන්තා 

උදානන්ති යවදිතබ්බා. ‘‘වුත්තඤ්යහතං භ වතා’’තිආදිනයප්පවත්තා (ඉතිවු.

1,2) දසුත්තරසතසුත්තන්තා ඉතිවුත්තකන්ති යවදිතබ්බා.අපණ්ණකජාතකාදීනි

පණ්ණාසාධිකානි පඤ්චජාතකසතානි ජාතකන්ති යවදිතබ්බානි.

‘‘චත්තායරොයම, භික්ෙයව, අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා

ආනන්යද’’තිආදිනයප්පවත්තා (අ. නි. 4.129) සබ්යබපි 

අච්ඡරියඅබ්භුතධම්මප්පටිසංයුත්තා සුත්තන්තා අබ්භුතධම්මන්ති යවදිතබ්බා. 

චූළයවදල්ලමහායවදල්ලසම්මාදිට්ඨිසක්කපඤ්හසඞ්ොරභාජනියමහාපුණ්ණමසු

ත්තාදයයො සබ්යබපි යවදඤ්ච තුට්ඨිඤ්ච ලද්ධා ලද්ධා පුච්ඡිතසුත්තන්තා 

යවදල්ලන්තියවදිතබ්බා. 

අත්ථං න උපපරික් න්තීති අත්ථත්ථං කාරණත්ථං න පස්සන්ති න

පරිග් ණ්හන්ති. අනුපපරික් තන්ති අනුපපරික්ෙන්තානං. න නිජ්ඣානං

 මන්තීතිනඋපට්ඨහන්තිනආපාථංආ ච්ඡන්ති, ඉමස්මිංඨායන සීලංසමාධි

විපස්සනා මග්ය ො ඵලං වට්ටං විවට්ටං කථිතන්ති එවං ජානිතුං න සක්කා

යහොන්තීති අත්යථො. යත උපාරම්භානිසංසා යචවාති යත පයරසං වායද

යදොසායරොපනානිසංසා හුත්වා පරියාපුණන්තීති අත්යථො. 

ඉතිවාදප්පයමොක් ානිසංසා චාතිඑවං වාදපයමොක්ොනිසංසා, පයරහිසකවායද

යදොයස ආයරොපියත තං යදොසං එවං යමොයචස්සාමාති ඉමිනාව කාරයණන

පරියාපුණන්තීතිඅත්යථො. තඤ්චස්සඅත්ථං නානුයභොන්තීතියස්සචමග් ස්ස

වා ඵලස්ස වා අත්ථායකුලපුත්තා ධම්මං පරියාපුණන්ති, තඤ්චස්සධම්මස්ස

අත්ථංඑයතදුග් හිතග් ාහියනොනානුයභොන්ති. අපිචපරස්සවායදඋපාරම්භං

ආයරොයපතුං අත්තයනො වාදං යමොයචතුං අසක්යකොන්තාපි තඤ්ච අත්ථං

නානුයභොන්තියයව. 

239. අල ද්දත්ථියකොති ආසිවිසඅත්ථියකො.  යදොතිහිවිසස්සනාමං, තංතස්ස

අලං පරිපුණ්ණං අත්ථීති අල ද්යදො. යභොය ති සරීයර. ඉධ පන, භික් යව, 

එකච්යච කුලපුත්තා ධම්මං පරිොපුණන්තීති නිත්ථරණපරියත්තිවයසන

උග් ණ්හන්ති.තිස්යසොහිපරියත්තියයො අල ද්දපරියත්ති නිත්ථරණපරියත්ති

භණ්ඩා ාරිකපරියත්තීති. 

තත්ථ යයො බුද්ධවචනං උග් යහත්වා එවං චීවරාදීනි වා ලභිස්සාමි, 

චතුපරිසමජ්යඣවාමංජානිස්සන්තීතිලාභසක්කාරයහතුපරියාපුණාති, තස්ස
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සා පරියත්ති අල ද්දපරිෙත්ති නාම. එවං පරියාපුණයතො හි බුද්ධවචනං

අපරියාපුණිත්වානිද්යදොක්කමනංවරතරං. 

යයො පන බුද්ධවචනං උග් ණ්හිත්වා සීලස්ස ආ තට්ඨායන සීලං පූයරත්වා

සමාධිස්ස ආ තට්ඨායන සමාධි බ්භං  ණ්හායපත්වා විපස්සනාය

ආ තට්ඨායන විපස්සනං පට්ඨයපත්වා මග් ඵලානං ආ තට්ඨායන මග් ං

භායවස්සාමි ඵලං සච්ඡිකරිස්සාමීති උග් ණ්හාති, තස්ස සා පරියත්ති 

නිත්ථරණපරිෙත්ති නාමයහොති. 

ඛීණාසවස්සපනපරියත්ති භණ්ඩා ාරිකපරිෙත්ති නාම.තස්සහිඅපරිඤ්ඤාතං

අප්පහීනං අභාවිතං අසච්ඡිකතං වා නත්ථි. යසො හි පරිඤ්ඤාතක්ෙන්යධො

පහීනකියලයසො භාවිතමග්ය ො සච්ඡිකතඵයලො, තස්මා බුද්ධවචනං

පරියාපුණන්යතො තන්තිධාරයකො පයවණිපාලයකො වංසානුරක්ෙයකොව හුත්වා

උග් ණ්හාති.ඉතිස්සසාපරියත්තිභණ්ඩා ාරිකපරියත්ති නාමයහොති. 

යයො පන පුථුජ්ජයනො ඡාතභයාදීසු  න්ථධයරසු එකස්මිං ඨායන වසිතුං

අසක්යකොන්යතසුසයංභික්ොචායරනඅකිලමමායනො අතිමධුරංබුද්ධවචනංමා

නස්සතු, තන්තිං ධායරස්සාමි, වංසං ඨයපස්සාමි, පයවණිං පායලස්සාමීති

පරියාපුණාති, තස්ස පරියත්ති භණ්ඩා ාරිකපරියත්ති යහොති, න යහොතීති? න

යහොති. කස්මා? න අත්තයනො ඨායන ඨත්වා පරියාපුතත්තා. පුථුජ්ජනස්ස හි

පරියත්ති නාම අල ද්දා වා යහොති නිත්ථරණා වා, සත්තන්නං යසක්ොනං

නිත්ථරණාව, ඛීණාසවස්ස භණ්ඩා ාරිකපරියත්තියයව. ඉමස්මිං පන ඨායන

නිත්ථරණපරියත්තිඅධිප්යපතා. 

නිජ්ඣානං මන්තීතිසීලාදීනං ආ තට්ඨායනසුඉධසීලංකථිතං, ඉධසමාධි, 

ඉධ විපස්සනා, ඉධ මග්ය ො, ඉධ ඵලං, ඉධ වට්ටං, ඉධ විවට්ටන්ති ආපාථං

ආ ච්ඡන්ති. තඤ්චස්ස අත්ථං අනුයභොන්තීති යයසං මග් ඵලානං අත්ථාය

පරියාපුණන්ති. සුග් හිතපරියත්තිං නිස්සාය මග් ං භායවත්වා ඵලං

සච්ඡිකයරොන්තා තඤ්චස්ස ධම්මස්ස අත්ථං අනුභවන්ති. පරවායද උපාරම්භං

ආයරොයපතුං සක්යකොන්තාපි සකවායදආයරොපිතං යදොසං ඉච්ඡිතිච්ඡිතට්ඨානං

 යහත්වා යමොයචතුං සක්යකොන්තාපි අනුයභොන්තියයව. දීඝරත්තං හිතාෙ

සු ාෙ සංවත්තන්තීති සීලාදීනං ආ තට්ඨායන සීලාදීනි පූයරන්තානම්පි, 

පයරසංවායදසහධම්යමනඋපාරම්භංආයරොයපන්තානම්පි, සකවාදයතොයදොසං

හරන්තානම්පි, අරහත්තං පත්වා පරිසමජ්යඣ ධම්මං යදයසත්වා 

ධම්මයදසනායපසන්යනහිඋපනීයතචත්තායරොපච්චයයපරිභුඤ්ජන්තානම්පි

දීඝරත්තං හිතායසුොයසංවත්තන්ති. 
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එවං සුග් හියත බුද්ධවචයන ආනිසංසං දස්යසත්වා ඉදානි තත්යථව

නියයොයජන්යතො තස්මා තිහ, භික් යවතිආදිමාහ. තත්ථ තස්මාති යස්මා 

දුග් හිතපරියත්ති දුග් හිතඅල ද්යදො විය දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ොය

සංවත්තති, සුග් හිතපරියත්තිසුග් හිතඅල ද්යදොවියදීඝරත්තංහිතායසුොය

සංවත්තති, තස්මාතිඅත්යථො. තථානංධායරෙයාථාතිතයථවනංධායරයයාථ, 

යතයනව අත්යථන  ණ්යහයයාථ. යෙ වා පනාස්සු විෙත්තා භික්ඛූති යය වා

පන අඤ්යඤ සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානමහාකස්සපමහාකච්චානාදිකා බයත්තා

පණ්ඩිතා භික්ඛූ අස්සු, යත පුච්ඡිතබ්බා. අරිට්යඨන විය පන මම සාසයනන 

කලලංවාකචවරංවාපක්ඛිපිතබ්බං. 

240. කුල්ලූපමන්ති කුල්ලසදිසං. නිත්ථරණත්ථාොති

චතුයරොඝනිත්ථරණත්ථාය. උදකණ්ණවන්තියඤ්හි උදකං  ම්භීරංන පුථුලං.

පුථුලංවාපනන ම්භීරං, නතංඅණ්ණයවොතිවුච්චති.යං පන ම්භීරඤ්යචව

පුථුලඤ්ච, තංඅණ්ණයවොතිවුච්චති.තස්මා මහන්තංඋදකණ්ණවන්තිමහන්තං

පුථුලං ම්භීරංඋදකන්තිඅයයමත්ථ අත්යථො. සාසඞ්කං නාමයත්ථයචොරානං

නිවුත්යථොකායසොදිස්සති. ඨියතොකායසො, නිසින්යනොකායසො, නිපන්යනොකායසො

දිස්සති. සප්පටිභෙං නාම යත්ථ යචොයරහි මනුස්සා හතා දිස්සන්ති, විලුත්තා 

දිස්සන්ති, ආයකොටිතාදිස්සන්ති. උත්තරයසතූති උදකණ්ණවස්සඋපරිබද්යධො

යසතු. කුල්ලං බන්ධිත්වාති කුල්යලො නාම තරණත්ථාය කලාපං කත්වා

බද්යධො. පත්ථරිත්වා බද්ධා පන පදරචාටිආදයයො උළුම්යපොති වුච්චන්ති. 

උච්චායරත්වාති ඨයපත්වා. කිච්චකාරීති පත්තකාරී යුත්තකාරී, පතිරූපකාරීති

අත්යථො. ධම්මාපි යවො පහාතබ්බාති එත්ථ ධම්මාතිසමථවිපස්සනා. භ වා හි 

සමයථපි ඡන්දරා ං පජහායපසි, විපස්සනායපි. සමයථ ඡන්දරා ං කත්ථ

පජහායපසි? ‘‘ඉති යෙො, උදායි, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්සපි පහානං

වදාමි, පස්සසියනොත්වං, උදායි, තං සංයයොජනංඅණුංවාථූලංවා, යස්සාහං

යනො පහානං වදාමී’’ති (ම. නි. 2.156) එත්ථ සමයථ ඡන්දරා ං පජහායපසි.

‘‘ඉමං යච තුම්යහ, භික්ෙයව, දිට්ඨිං එවං පරිසුද්ධං එවං පරියයොදාතං න

අල්ලීයයථනයකලායයථනධනායයථා’’ති(ම.නි.1.401) එත්ථවිපස්සනාය 

ඡන්දරා ං පජහායපසි. ඉධ පන උභයත්ථ පජහායපන්යතො ‘‘ධම්මාපි යවො 

පහාතබ්බා, පය වඅධම්මා’’තිආහ. 

තත්රායං අධිප්පායයො – භික්ෙයව, අහං එවරූයපසු සන්තප්පණීයතසු ධම්යමසු

ඡන්දරා ප්පහානං වදාමි, කිං පන ඉමස්මිං අසද්ධම්යම  ාමධම්යම

වසලධම්යම දුට්ඨුල්යල ඔදකන්තියක, යත්ථ අයං අරිට්යඨො යමොඝපුරියසො

නිද්යදොසසඤ්ඤීපඤ්චසු කාමගුයණසුඡන්දරා ංනාලංඅන්තරායායාතිවදති.
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අරිට්යඨන විය න තුම්යහහි මය්හං සාසයන කලලං වා කචවරං වා

පක්ඛිපිතබ්බන්තිඑවංභ වාඉමිනාපිඔවායදනඅරිට්ඨංයයව නිග් ණ්හාති. 

241. ඉදානි යයොපඤ්චසුෙන්යධසු තිවිධග් ාහවයසනඅහංමමන්ති ණ්හාති, 

යසො මය්හං සාසයන අයං අරිට්යඨො විය කලලං කචවරං පක්ඛිපතීති

දස්යසන්යතො ෙයිමානි, භික් යවතිආදිමාහ. තත්ථ දිට්ඨිට්ඨානානීති දිට්ඨිපි

දිට්ඨිට්ඨානං, දිට්ඨියා ආරම්මණම්පි දිට්ඨිට්ඨානං, දිට්ඨියා පච්චයයොපි. රූපං 

එතංමමාතිආදීසු එතංමමාතිතණ්හාග් ායහො. එයසොහමස්මීතිමානග් ායහො. 

එයසො යම අත්තාති දිට්ඨිග් ායහො. එවං රූපාරම්මණා තණ්හාමානදිට්ඨියයො

කථිතායහොන්ති.රූපංපන අත්තාතිනවත්තබ්බං.යවදනාදීසුපිඑයසවනයයො. 

දිට්ඨං රූපායතනං, සුතං සද්දායතනං, මුතං  න්ධායතනං රසායතනං

යඵොට්ඨබ්බායතනං, තඤ්හිපත්වා  යහතබ්බයතො මුතන්තිවුත්තං.අවයසසානි

සත්තායතනානි විඤ්ඤාතං නාම. පත්තන්තිපරියයසිත්වා වාඅපරියයසිත්වාවා

පත්තං. පරියෙසිතන්ති පත්තං වා අප්පත්තං වා පරියයසිතං. අනුවිචරිතං

මනසාති චිත්යතන අනුසඤ්චරිතං. යලොකස්මිඤ්හි පරියයසිත්වා පත්තම්පි

අත්ථි, පරියයසිත්වා යනොපත්තම්පි. අපරියයසිත්වා පත්තම්පි අත්ථි, 

අපරියයසිත්වා යනොපත්තම්පි. තත්ථ පරියයසිත්වා පත්තං පත්තං නාම.

පරියයසිත්වා යනොපත්තං පරියයසිතං නාම. අපරියයසිත්වා පත්තඤ්ච, 

අපරියයසිත්වායනොපත්තඤ්චමනසානුවිචරිතංනාම. 

අථ වා පරියයසිත්වා පත්තම්පි අපරියයසිත්වා පත්තම්පි පත්තට්යඨන පත්තං

නාම. පරියයසිත්වා යනොපත්තං පරියයසිතං නාම. අපරියයසිත්වා යනොපත්තං

මනසානුවිචරිතංනාම.සබ්බංවාඑතංමනසාඅනුවිචරිතත්තාමනසානුවිචරිතං

නාම. ඉමිනා විඤ්ඤාණාරම්මණා තණ්හාමානදිට්ඨියයො කථිතා, 

යදසනාවිලායසනයහට්ඨා දිට්ඨාදිආරම්මණවයසනවිඤ්ඤාණංදස්සිතං. ෙම්පි

තං දිට්ඨිට්ඨානන්ති යම්පි එතං යසො යලොයකොතිආදිනා නයයන පවත්තං

දිට්ඨිට්ඨානං. 

යසොයලොයකොයසොඅත්තාතියාඑසා‘‘රූපං අත්තයතොසමනුපස්සතී’’තිආදිනා

නයයනපවත්තාදිට්ඨියලොයකොචඅත්තාචාති ණ්හාති, තංසන්ධායවුත්තං. 

යසො යපච්ච භවිස්සාමීති යසො අහං පරයලොකං  න්ත්වා නිච්යචො භවිස්සාමි, 

ධුයවො සස්සයතො අවිපරිණාමධම්යමො භවිස්සාමි, 

සියනරුමහාපථවීමහාසමුද්දාදීහි සස්සතීහි සමං තයථව ඨස්සාමි. තම්පි එතං

මමාතිතම්පි දස්සනංඑතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම අත්තාතිසමනුපස්සති.

ඉමිනා දිට්ඨාරම්මණා තණ්හාමානදිට්ඨියයො කථිතා. විපස්සනාය 

පටිවිපස්සනාකායලවියපච්ඡිමදිට්ඨියාපුරිමදිට්ඨිග් හණකායලඑවංයහොති. 
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සුක්කපක්යෙ රූපංයනතංමමාතිරූයප තණ්හාමානදිට්ඨිග් ාහාපටික්ඛිත්තා.

යවදනාදීසුපි එයසව නයයො. සමනුපස්සතීති ඉමස්ස පන පදස්ස

තණ්හාසමනුපස්සනා මානසමනුපස්සනා දිට්ඨිසමනුපස්සනා

ඤාණසමනුපස්සනාති චතස්යසො සමනුපස්සනාති අත්යථො. තා කණ්හපක්යෙ 

තිස්සන්නං සමනුපස්සනානං, සුක්කපක්යෙ ඤාණසමනුපස්සනාය වයසන

යවදිතබ්බා. අසති න පරිතස්සතීති අවිජ්ජමායන භයපරිතස්සනාය

තණ්හාපරිතස්සනාය වා න පරිතස්සති. ඉමිනා භ වා

අජ්ඣත්තක්ෙන්ධවිනායස අපරිතස්සමානං ඛීණාසවං දස්යසන්යතො යදසනං

මත්ථකංපායපසි. 

242. එවං වුත්යත අඤ්ඤතයරො භික්ඛූති එවං භ වතා වුත්යත අඤ්ඤතයරො 

අනුසන්ධිකුසයලො භික්ඛු – ‘‘භ වතා අජ්ඣත්තක්ෙන්ධවිනායස

අපරිතස්සන්තං ඛීණාසවං දස්යසත්වා යදසනා නිට්ඨාපිතා, අජ්ඣත්තං

අපරිතස්සන්යත යෙො පන සති අජ්ඣත්තං පරිතස්සයකන බහිද්ධා

පරික්ොරවිනායසපරිතස්සයකනඅපරිතස්සයකනචාපිභවිතබ්බං. ඉතිඉයමහි

චතූහි කාරයණහි අයං පඤ්යහො පුච්ඡිතබ්යබො’’ති චින්යතත්වා එකංසං චීවරං 

කත්වා අඤ්ජලිං පග් ය්හ භ වන්තං එතදයවොච. බහිද්ධා අසතීති බහිද්ධා

පරික්ොරවිනායස. අහු වත යමති අයහොසි වත යම භද්දකං යානං වාහනං

හිරඤ්ඤං සුවණ්ණන්ති අත්යථො. තං වත යම නත්ථීති තං වත ඉදානි මය්හං

නත්ථි, රාජූහි වා යචොයරහි වා හටං, අග්ගිනා වා දඩ්ඪං, උදයකනවා වුළ්හං, 

පරියභොය න වා ජිණ්ණං. සිොවතයමතිභයවයයවතමය්හංයානං වාහනං

හිරඤ්ඤංසුවණ්ණං සාලිවීහියයවොය ොධුයමො. තංවතාහංනලභාමීතිතමහං

අලභමායනො තදනුච්ඡවිකං කම්මං අකත්වා නිසින්නත්තා ඉදානි න ලභාමීති

යසොචති, අයං අ ාරියයසොචනා, අන ාරියස්ස පත්තචීවරාදීනං වයසන

යවදිතබ්බා. 

අපරිතස්සනාවායර න එවං යහොතීති යයහි කියලයසහි එවං භයවයය, යතසං

පහීනත්තා න එවං යහොති. 

දිට්ඨිට්ඨානාධිට්ඨානපරියුට්ඨානාභිනියවසානුසොනන්ති දිට්ඨීනඤ්ච

දිට්ඨිට්ඨානානඤ්ච දිට්ඨාධිට්ඨානානඤ්ච දිට්ඨිපරියුට්ඨානානඤ්ච

අභිනියවසානුසයානඤ්ච. සබ්බසඞ් ාරසමථාොති නිබ්බානත්ථාය.

නිබ්බානඤ්හි ආ ම්ම සබ්බසඞ්ොරාඉඤ්ජිතානි, සබ්බසඞ්ොරචලනානි

සබ්බසඞ්ොරවිප්ඵන්දිතානි සම්මන්ති වූපසම්මන්ති, තස්මා තං, 

‘‘සබ්බසඞ්ොරසමයථො’’ති වුච්චති. තයදව ච ආ ම්ම ෙන්ධූපධි කියලසූපධි

අභිසඞ්ොරූපධි, පඤ්චකාමගුණූපධීති ඉයම උපධයයො පටිනිස්සජ්ජියන්ති, 

තණ්හා ඛීයති විරජ්ජති නිරුජ්ඣති, තස්මා තං, ‘‘සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො
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තණ්හාක්ෙයයො විරාය ො නියරොයධො’’ති වුච්චති. නිබ්බානාොති අයං පනස්ස

සරූපනිද්යදයසො, ඉතිසබ්යබයහවඉයමහි පයදහිනිබ්බානස්සසච්ඡිකිරියත්ථාය

ධම්මං යදයසන්තස්සාති අයමත්යථො දීපියතො. තස්යසවං යහොතීති තස්ස

දිට්ඨි තිකස්ස උච්ඡිජ්ජිස්සාමි නාමස්සු, විනස්සිස්සාමි නාමස්සු, නාස්සු නාම 

භවිස්සාමීති එවං යහොති. දිට්ඨි තිකස්ස හි තිලක්ෙණං ආයරොයපත්වා 

සුඤ්ඤතාපටිසංයුත්තං කත්වා යදසියමානං ධම්මං සුණන්තස්ස තායසො

උප්පජ්ජති. වුත්තඤ්යහතං – ‘‘තායසො යහයසො, භික්ෙයව, අසුතවයතො

පුථුජ්ජනස්සයනොචස්සං, යනොචයම සියා’’ති(සං.නි.3.55). 

243. එත්තාවතා බහිද්ධාපරික්ොරවිනායස තස්සනකස්සචයනොතස්සනකස්ස

චඅජ්ඣත්තක්ෙන්ධවිනායසතස්සනකස්සච යනොතස්සනකස්සචාතිඉයමසං

වයසනචතුක්යකොටිකාසුඤ්ඤතාකථිතා.ඉදානිබහිද්ධා පරික්ොරංපරිග් හං

නාම කත්වා, වීසතිවත්ථුකං සක්කායදිට්ඨිං අත්තවාදුපාදානං නාම කත්වා, 

සක්කායදිට්ඨිපමුොද්වාසට්ඨිදිට්ඨියයොදිට්ඨිනිස්සයංනාමකත්වා තියකොටිකං

සුඤ්ඤතං දස්යසතුං තං, භික් යව, පරිග් හන්තිආදිමාහ.තත්ථ පරිග් හන්ති

බහිද්ධා පරික්ොරං. පරිග් ණ්යහෙයාථාති යථා විඤ්ඤූ මනුස්යසො 

පරිග් ණ්යහයය. අහම්පිය ොතං, භික් යවති, භික්ෙයව, තුම්යහපිනපස්සථ, 

අහම්පිනපස්සාමි, ඉතිඑවරූයපො පරිග් යහොනත්ථීතිදස්යසති.එවංසබ්බත්ථ

අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

244. එවං තියකොටිකං සුඤ්ඤතං දස්යසත්වා ඉදානි අජ්ඣත්තක්ෙන්යධ

අත්තාතිබහිද්ධාපරික්ොයරඅත්තනියන්තිකත්වාද්වියකොටිකං දස්යසන්යතො 

අත්තනි වා, භික් යව, සතීතිආදිමාහ. තත්ථ අයං සඞ්යෙපත්යථො, භික්ෙයව, 

අත්තනිවාසතිඉදංයම පරික්ොරජාතංඅත්තනියන්තිඅස්ස, අත්තනියයවවා

පරික්ොයරසතිඅයංයමඅත්තා ඉමස්සපරික්ොරස්සසාමීති, එවංඅහන්ති.සති

මමාති, මමාතිසතිඅහන්තියුත්තං භයවයය. සච්චයතොතිභූතයතො, යථතයතොති 

තථයතොථිරයතොවා. 

ඉදානිඉයමපඤ්චක්ෙන්යධඅනිච්චංදුක්ෙංඅනත්තාතිඑවං තිපරිවට්ටවයසන

අග් ණ්හන්යතොඅයංඅරිට්යඨොවියමය්හංසාසයනකලලංකචවරං පක්ඛිපතීති

දස්යසන්යතො තං කිං මඤ්ඤථ, භික් යව, රූපං නිච්චං වාතිආදිමාහ. තත්ථ 

අනිච්චං, භන්යතති, භන්යත, යස්මා හුත්වා න යහොති, තස්මා අනිච්චං.

උප්පාදවයවත්තියතො විපරිණාමතාවකාලිකනිච්චපටික්යෙපට්යඨන වාති චතූහි

කාරයණහි අනිච්චං. දුක් ං, භන්යතති, භන්යත, පටිපීළනාකායරන දුක්ෙං, 

සන්තාපදුක්ෙමදුක්ෙවත්ථුකසුෙපටික්යෙපට්යඨන වාති චතූහි කාරයණහි

දුක්ෙං. විපරිණාමධම්මන්ති භවසඞ්කන්තිඋප මනසභාවං
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පකතිභාවවිජහනසභාවං. කල්ලංනුතංසමනුපස්සිතුංඑතංමම, එයසොහමස්මි, 

එයසො යම අත්තාති යුත්තං නු යෙො තං ඉයමසං තිණ්ණං

තණ්හාමානදිට්ඨිග් ාහානං වයසන අහං මමාති එවං  යහතුං. යනො යහතං, 

භන්යතතිඉමිනායතභික්ඛූ අවසවත්තනාකායරනරූපං, භන්යත, අනත්තාති

පටිජානන්ති. සුඤ්ඤඅස්සාමිකඅනිස්සරඅත්තපටික්යෙපට්යඨන වාති චතූහි

කාරයණහිඅනත්තා. 

භ වා හිකත්ථචිඅනිච්චවයසනඅනත්තත්තං දස්යසති, කත්ථචි දුක්ෙවයසන, 

කත්ථචි උභයවයසන. ‘‘චක්ඛු අත්තාති යයො වයදයය, තං න උපපජ්ජති, 

චක්ඛුස්සඋප්පායදොපිවයයොපිපඤ්ඤායති.යස්සයෙොපනඋප්පායදොපිවයයොපි 

පඤ්ඤායති, අත්තා යමඋප්පජ්ජති ච යවතිචාති ඉච්චස්ස එවමා තං යහොති, 

තස්මාතංන උපපජ්ජතිචක්ඛුඅත්තාතියයොවයදයය, ඉතිචක්ඛුඅනත්තා’’ති

(ම.නි.3.422) ඉමස්මිඤ්හි ෙෙක්කසුත්යත අනිච්චවයසනඅනත්තතංදස්යසති.

‘‘රූපඤ්චහිදං, භික්ෙයව, අත්තාඅභවිස්ස, නයිදංරූපංආබාධායසංවත්යතයය, 

ලබ්යභථච රූයප‘එවංයමරූපංයහොතු, එවංයමරූපංමාඅයහොසී’ති.යස්මාච

යෙො, භික්ෙයව, රූපං අනත්තා, තස්මාරූපංආබාධායසංවත්තති, නචලබ්භති

රූයප‘එවංයමරූපංයහොතු, එවං යමරූපංමා අයහොසී’’’ති(මහාව.20; සං.නි.

3.59) ඉමස්මිං අනත්තලක් ණසුත්යත දුක්ෙවයසන අනත්තතං දස්යසති.

‘‘රූපං, භික්ෙයව, අනිච්චං, යදනිච්චං තං දුක්ෙං, යං දුක්ෙං තදනත්තා, 

යදනත්තා තං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං

යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බ’’න්ති (සං. නි. 3.76) ඉමස්මිං 

අරහත්තසුත්යත උභයවයසනඅනත්තතංදස්යසති.කස්මා? අනිච්චංදුක්ෙඤ්ච

පාකටං.අනත්තාතින පාකටං. 

පරියභො භාජනාදීසුහිභින්යනසුඅයහොඅනිච්චන්තිවදන්ති, අයහො අනත්තාති

වත්තා නාම නත්ථි. සරීයර  ණ්ඩපිළකාදීසු වා උට්ඨිතාසු කණ්ටයකන වා 

විද්ධා අයහො දුක්ෙන්ති වදන්ති, අයහො අනත්තාති පන වත්තා නාම නත්ථි.

කස්මා? ඉදඤ්හිඅනත්තලක්ෙණංනාමඅවිභූතංදුද්දසංදුප්පඤ්ඤාපනං.යතන

තංභ වා අනිච්චවයසනවා දුක්ෙවයසනවාඋභයවයසනවාදස්යසති.තයිදං

ඉමස්මිම්පි යතපරිවට්යට අනිච්චදුක්ෙවයසයනව දස්සිතං. යවදනාදීසුපි එයසව

නයයො. 

තස්මා තිහ, භික් යවති, භික්ෙයව, යස්මා එතරහි අඤ්ඤදාපි රූපං අනිච්චං

දුක්ෙං අනත්තා, තස්මාති අත්යථො. ෙංකිඤ්චි රූපන්තිආදීනි විසුද්ධිමග්ය  

ෙන්ධනිද්යදයසවිත්ථාරිතායනව. 
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245. නිබ්බින්දතීතිඋක්කණ්ඨති. එත්ථච නිබ්බිදාතිවුට්ඨාන ාමිනීවිපස්සනා

අධිප්යපතා. වුට්ඨාන ාමිනීවිපස්සනාය හි බහූනි නාමානි. එසා හි කත්ථචි

සඤ්ඤග් න්ති වුත්තා. කත්ථචි ධම්මට්ඨිතිඤාණන්ති. කත්ථචි

පාරිසුද්ධිපධානියඞ් න්ති. කත්ථචි පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධීති. කත්ථචි

තම්මයතාපරියාදානන්ති. කත්ථචිතීහිනායමහි.කත්ථචිද්වීහීති. 

තත්ථ යපොට්ඨපාදසුත්යත තාව ‘‘සඤ්ඤායෙො, යපොට්ඨපාද, පඨමංඋප්පජ්ජති, 

පච්ඡාඤාණ’’න්ති (දී. නි. 1.416) එවං සඤ්ඤග් න්ති වුත්තා. සුසිමසුත්යත 

‘‘පුබ්යබයෙො, සුසිම, ධම්මට්ඨිතිඤාණං, පච්ඡානිබ්බායන ඤාණ’’න්ති(සං.නි.

2.70) එවං ධම්මට්ඨිතිඤාණන්ති වුත්තා. දසුත්තරසුත්යත 

‘‘පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධිපධානියඞ් ’’න්ති (දී. නි. 3.359) එවං 

පාරිසුද්ධිපදානිෙඞ් න්ති වුත්තා. රථවිනීයත ‘‘කිං නු යෙො, ආවුයසො, 

පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධත්ථං භ වතිබ්රහ්මචරියංවුස්සතී’’ති(ම.නි.1.257) 

එවං පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධීති වුත්තා. සළාෙතනවිභඞ්ය  ‘‘අතම්මයතං, 

භික්ෙයව, නිස්සාය අතම්මයතං ආ ම්ම යායං උයපක්ො නානත්තා

නානත්තසිතා, තංඅභිනිවජ්යජත්වායායංඋයපක්ොඑකත්තා එකත්තසිතා, තං

නිස්සායතංආ ම්මඑවයමතිස්සාපහානංයහොති, එවයමතිස්සාසමතික්කයමො 

යහොතී’’ති (දී. නි. 3.310) එවං තම්මෙතාපරිොදානන්ති වුත්තා. 

පටිසම්භිදාමග්ය  ‘‘යා ච මුඤ්චිතුකමයතා, යා ච පටිසඞ්ොනුපස්සනා, යා ච

සඞ්ොරුයපක්ො, ඉයම ධම්මා එකත්ථා බයඤ්ජනයමව නාන’’න්ති (පටි. ම.

1.54) එවං තීහි නායමහි වුත්තා. පට්ඨායන ‘‘අනුයලොමං ය ොත්රභුස්ස

අනන්තරපච්චයයන පච්චයයො, අනුයලොමං යවොදානස්ස අනන්තරපච්චයයන

පච්චයයො’’ති (පට්ඨා. 1.1.417) එවං ද්වීහි නායමහි වුත්තා. ඉමස්මිං පන

අල ද්දසුත්යතනිබ්බින්දතීතිනිබ්බිදානායමන ආ තා. 

නිබ්බිදාවිරජ්ජතීතිඑත්ථ විරාය ොතිමග්ය ො විරා ාවිමුච්චතීති එත්ථවිරාය න

මග්ය නවිමුච්චතීතිඵලංකථිතං. විමුත්තස්මිං විමුත්තමිතිඤාණංයහොතීතිඉධ

පච්චයවක්ෙණාකථිතා. 

එවංවිමුත්තචිත්තංමහාඛීණාසවංදස්යසත්වාඉදානිතස්ස යථාභූයතහිපඤ්චහි

කාරයණහි නාමං  ණ්හන්යතො අෙං වුච්චති, භික් යවතිආදිමාහ. අවිජ්ජාති

වට්ටමූලිකා අවිජ්ජා. අයඤ්හි දුරුක්ඛිපනට්යඨන පලියඝොති වුච්චති. යතයනස

තස්ස උක්ඛිත්තත්තා උක්ඛිත්තපලියඝොති වුත්යතො. තාලාවත්ථුකතාති

සීසච්ඡින්නතායලොවියකතා, සමූලංවාතාලං උද්ධරිත්වාතාලස්සවත්ථුවිය

කතා, යථා තස්මිං වත්ථුස්මිං පුන යසො තායලො න පඤ්ඤායති, එවං පුන

අපඤ්ඤත්තිභාවං නීතාති අත්යථො. යපොයනොබ්භවියකොති පුනබ්භවදායයකො. 
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පටුන 

ජාතිසංසායරොතිආදීසු ජායනවයසන යචව සංසරණවයසන ච එවං

ලද්ධනාමානං පුනබ්භවෙන්ධානං පච්චයයො කම්මාභිසඞ්ොයරො. යසො හි

පුනප්පුනං උප්පත්තිකරණවයසන පරික්ඛිපිත්වා ඨිතත්තා පරික් ාති වුච්චති, 

යතයනස තස්සාසංකිණ්ණත්තාවිකිණ්ණත්තා සංකිණ්ණපරික්ය ොති වුත්යතො. 

තණ්හාති වට්ටමූලිකාතණ්හා.අයඤ්හි ම්භීරානු තට්යඨන එසිකාතිවුච්චති.

යතයනස තස්සා අබ්බූළ්හත්තා ලුඤ්චිත්වා ඡඩ්ඩිතත්තා අබ්බූළ්යහසියකොති

වුත්යතො. ඔරම්භාගිොනීති ඔරං භජනකානි කාමභයව උපපත්තිපච්චයානි.

එතානි හි කවාටං විය න රද්වාරං චිත්තං පිදහිත්වා ඨිතත්තා අග් ළාති

වුච්චන්ති. යතයනස යතසංනිරාකතත්තා භින්නත්තා නිරග් යළොති වුත්යතො. 

අරියෙොති නික්කියලයසො පරිසුද්යධො. පන්නද්ධයජොති පතිතමානද්ධයජො. 

පන්නභායරොති ෙන්ධභාරකියලසභාරඅභිසඞ්ොරභාරපඤ්ච්කාමගුණභාරා 

පන්නා ඔයරොහිතා අස්සාති පන්නභායරො. අපිච ඉධ මානභාරස්යසව 

ඔයරොපිතත්තා පන්නභායරොති අධිප්යපයතො. විසංයුත්යතොති චතූහි යයොය හි

සබ්බකියලයසහිචවිසංයුත්යතො.ඉධපනමානසංයයොය යනවවිසංයුත්තත්තා 

විසංයුත්යතොතිඅධිප්යපයතො. අස්මිමායනොතිරූයපඅස්මීති මායනො, යවදනාය…

සඤ්ඤාය…සඞ්ොයරසු…විඤ්ඤායණඅස්මීතිමායනො. 

එත්තාවතා භ වතා මග්ය න කියලයස යෙයපත්වා නියරොධසයනවර තස්ස 

නිබ්බානාරම්මණං ඵලසමාපත්තිං අප්යපත්වා විහරයතො ඛීණාසවස්ස කායලො

දස්සියතො. යථා හි ද්යව න රානි එකං යචොරන රං, එකං යෙමන රං. අථ

එකස්ස මහායයොධස්ස එවං භයවයය – ‘‘යාවිමං යචොරන රං තිට්ඨති, තාව

යෙමන රංභයයතොනමුච්චති, යචොරන රංඅන රං කරිස්සාමී’’තිසන්නාහං

කත්වාෙග් ං යහත්වායචොරන රංඋපසඞ්කමිත්වාන රද්වායර උස්සාපියත

එසිකත්ථම්යභ ෙග්ය න ඡින්දිත්වා සද්වාරබාහකං කවාටං ඡින්දිත්වා පලිඝං

උක්ඛිපිත්වා පාකාරං භින්දන්යතො පරික්ෙං සංකිරිත්වා න රයසොභනත්ථාය 

උස්සියතධයජපායතත්වාන රංඅග්ගිනාඣායපත්වායෙමන රංපවිසිත්වා

පාසාදං අභිරුය්හ ඤාති ණපරිවුයතො සුරසයභොජනං භුඤ්යජයය, එවං

යචොරන රං විය සක්කායයො, යෙමන රං විය නිබ්බානං, මහායයොයධො විය

යයො ාවචයරො. තස්යසවං යහොති, ‘‘යාව සක්කායවට්ටං වත්තති, තාව

ද්වත්තිංසකම්මකාරණඅට්ඨනවුතියරො පඤ්චවීසතිමහාභයයහි පරිමුච්චනං

නත්ථී’’ති. යසො මහායයොයධො විය සන්නාහං සීලසන්නාහං කත්වා, 

පඤ්ඤාෙග් ං  යහත්වා ෙග්ය න එසිකත්ථම්යභ විය අරහත්තමග්ය න

තණ්යහසිකං ලුඤ්චිත්වා, යසො යයොයධො සද්වාරබාහකං න රකවාටං විය

පඤ්යචොරම්භාගියසංයයොජනග් ළං උග්ඝායටත්වා, යසො යයොයධො පලිඝං විය, 

අවිජ්ජාපලිඝං උක්ඛිපිත්වා, යසො යයොයධො පාකාරං භින්දන්යතො පරික්ෙං විය
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කම්මාභිසඞ්ොරං භින්දන්යතො ජාතිසංසාරපරික්ෙං සංකිරිත්වා, යසො යයොයධො

න රයසොභනත්ථාය උස්සාපියත ධයජ විය මානද්ධයජ පායතත්වා

සක්කායන රං ඣායපත්වා, යසො යයොයධො යෙමන යර උපරිපාසායද

සුරසයභොජනං විය කියලසනිබ්බානං න රං පවිසිත්වා අමතනියරොධාරම්මණං

ඵලසමාපත්තිසුෙංඅනුභවමායනො කාලංවීතිනායමති. 

246. ඉදානි එවං විමුත්තචිත්තස්ස ඛීණාසවස්ස පයරහි 

අනධි මනීයවිඤ්ඤාණතං දස්යසන්යතො එවං විමුත්තචිත්තං ය ොතිආදිමාහ.

තත්ථ අන්යවසන්ති අන්යවසන්තා  යවසන්තා. ඉදං නිස්සිතන්ති ඉදං නාම

නිස්සිතං. තථා තස්සාති එත්ථ සත්යතොපි තථා යතොති අධිප්යපයතො, 

උත්තමපුග් යලො ඛීණාසයවොපි. අනනුවිජ්යජොති අසංවිජ්ජමායනො වා

අවින්යදයයයොවා.තථා යතොතිහිසත්යත හියතඅසංවිජ්ජමායනොති අත්යථො

වට්ටති, ඛීණාසයව හියතඅවින්යදයයයොතිඅත්යථොවට්ටති. 

තත්ථ පුරිමනයය අයමධිප්පායයො – භික්ෙයව, අහං දිට්යඨව ධම්යම 

ධරමානකංයයව ඛීණාසවං තථා යතො සත්යතො පුග් යලොති න පඤ්ඤයපමි.

අප්පටිසන්ධිකං පන පරිනිබ්බුතං ඛීණාසවං සත්යතොති වා පුග් යලොති වාකිං

පඤ්ඤයපස්සාමි? අනනුවිජ්යජො තථා යතො.නහිපරමත්ථයතොසත්යතොනාම

යකොචි අත්ථි, තස්ස අවිජ්ජමානස්ස ඉදං නිස්සිතං විඤ්ඤාණන්ති

අන්යවසන්තාපි කිං අධි ච්ඡිස්සන්ති? කථං පටිලභිස්සන්තීති අත්යථො.

දුතියනයයඅයමධිප්පායයො –භික්ෙයව, අහංදිට්යඨවධම්යම ධරමානකංයයව

ඛීණාසවං විඤ්ඤාණවයසන ඉන්දාදීහි අවින්දියං වදාමි. න හි සඉන්දා යදවා 

සබ්රහ්මකා සපජාපතිකා අන්යවසන්තාපි ඛීණාසවස්ස විපස්සනාචිත්තං වා

මග් චිත්තං වාඵලචිත්තංවා, ඉදංනාමආරම්මණංනිස්සායවත්තතීතිජානිතුං

සක්යකොන්ති.යත අප්පටිසන්ධිකස්සපරිනිබ්බුතස්සකිංජානිස්සන්තීති? 

අසතාතිඅසන්යතන. තුච්ොතිතුච්ඡයකන. මුසාතිමුසාවායදන. අභූයතනාතියං

නත්ථි, යතන. අබ්භාචික් න්තීති අභිආචික්ෙන්ති, අභිභවිත්වා වදන්ති. 

යවනයියකොති විනයති විනායසතීති විනයෙො, යසො එව යවනයියකො, 

සත්තවිනාසයකොති අධිප්පායයො. ෙථා චාහං න, භික් යවති, භික්ෙයව, යයන

වාකායරන අහං න සත්තවිනාසයකො. ෙථා චාහං න වදාමීති යයන වා 

කාරයණනඅහංසත්තවිනාසංනපඤ්ඤයපමි. ඉදං වුත්තංයහොති–යථාහංන

සත්තවිනාසයකො, යථා ච න සත්තවිනාසං පඤ්ඤයපමි, තථා මං යත 

යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා ‘‘යවනයියකො සමයණො ය ොතයමො’’ති වදන්තා

සත්තවිනාසයකොසමයණො ය ොතයමොතිච, ‘‘සයතොසත්තස්සඋච්යඡදංවිනාසං
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විභවං පඤ්ඤයපතී’’ති වදන්තා සත්තවිනාසං පඤ්ඤයපතීති ච අසතා තුච්ඡා

මුසාඅභූයතනඅබ්භාචික්ෙන්තීති. 

පුබ්යබ චාති පුබ්යබ මහායබොධිමණ්ඩම්හියයව ච. එතරහි චාති එතරහි

ධම්මයදසනායඤ්ච. දුක් ඤ්යචව පඤ්ඤයපමි, දුක් ස්ස ච නියරොධන්ති 

ධම්මචක්කං අප්පවත්යතත්වා යබොධිමණ්යඩ විහරන්යතොපි

ධම්මචක්කප්පවත්තනයතො පට්ඨාය ධම්මං යදයසන්යතොපි චතුසච්චයමව

පඤ්ඤයපමීතිඅත්යථො. එත්ථහි දුක්ෙග් හයණනතස්සමූලභූයතොසමුදයයො, 

නියරොධග් හයණනතංසම්පාපයකොමග්ය ො හියතොව යහොතීතියවදිතබ්යබො. 

තත්රයචතිතස්මිංචතුසච්චප්පකාසයන. පයරතිසච්චානිආජානිතුංපටිවිජ්ඣිතුං

අසමත්ථපුග් ලා. අක්යකොසන්තීති දසහි අක්යකොසවත්ථූහි අක්යකොසන්ති. 

පරිභාසන්තීති වාචාය පරිභාසන්ති. යරොයසන්ති වියහයසන්තීති යරොයසස්සාම

වියහයසස්සාමාති අධිප්පායයන ඝට්යටන්ති දුක්ොයපන්ති. තත්රාති යතසු

අක්යකොසාදීසු, යතසු වා පරපුග් යලසු. ආඝායතොති යකොයපො. අප්පච්චයෙොති

යදොමනස්සං. අනභිරද්ධීති අතුට්ඨි. 

තත්ර යචති චතුසච්චප්පකාසයනයයව. පයරති චතුසච්චප්පකාසනං ආජානිතුං

පටිවිජ්ඣිතුං සමත්ථපුග් ලා. ආනන්යදොති ආනන්දපීති. උප්පිලාවිතත්තන්ති

උප්පිලාපනපීති. තත්ර යචති චතුසච්චප්පකාසනම්හියයව. තත්රාති සක්කාරාදීසු. 

ෙංය ොඉදංපුබ්යබපරිඤ්ඤාතන්තිඉදං ෙන්ධපඤ්චකංපුබ්යබයබොධිමණ්යඩ

තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිඤ්ඤාතං. තත්ථයමති තස්මිං ෙන්ධපඤ්චයක ඉයම. කිං

වුත්තං යහොති? තත්රාපි තථා තස්ස ඉයම සක්කාරා මයි කරීයන්තීති වා අහං

එයතඅනුභවාමීතිවානයහොති.පුබ්යබ පරිඤ්ඤාතක්ෙන්ධපඤ්චකංයයවඑයත

සක්කායර අනුයභොතීති එත්තකයමව යහොතීති. තස්මාති යස්මා සච්චානි

පටිවිජ්ඣිතුං අසමත්ථා තථා තම්පි අක්යකොසන්ති, තස්මා. යසසං

වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. 

247. තස්මා තිහ, භික් යව, ෙං න තුම්හාකන්ති යස්මා අත්තනියයපි 

ඡන්දරා ප්පහානංදීඝරත්තංහිතායසුොයසංවත්තති, තස්මායංනතුම්හාකං, 

තං පජහථාතිඅත්යථො. ෙථාපච්චෙංවා කයරෙයාතියථායථාඉච්යඡයයතථා

තථා කයරයය. න හි යනො එතං, භන්යත, අත්තා වාති, භන්යත, එතං

තිණකට්ඨසාොපලාසං අම්හාකං යනව අත්තා න අම්හාකං රූපං න

විඤ්ඤාණන්ති වදන්ති. අත්තනිෙං වාති අම්හාකං චීවරාදිපරික්ොයරොපි න

යහොතීති අත්යථො. එවයමව ය ො, භික් යව, ෙං න තුම්හාකං තං පජහථාති

භ වා, ෙන්ධපඤ්චකංයයව න තුම්හාකන්ති දස්යසත්වා පජහායපති, තඤ්ච

යෙොනඋප්පායටත්වා, ලුඤ්චිත්වාවා.ඡන්දරා විනයයනපයනතංපජහායපති. 
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248. එවං ස්වාක් ායතොති එත්ථ තිපරිවට්ටයතො පට්ඨාය යාව ඉමං ඨානං

ආහරිතුම්පිවට්ටති, පටියලොයමනයපමමත්තයකන සග් පරායණයතොපට්ඨාය

යාව ඉමං ඨානංආහරිතුම්පි වට්ටති. ස්වාක් ායතොතිසුකථියතො. සුකථිතත්තා

එව උත්තායනො විවයටො පකාසියතො. ඡින්නපියලොතියකොති පියලොතිකා වුච්චති

ඡින්නං භින්නං තත්ථ තත්ථ සිබ්බිතං  ණ්ඨිකතං ජිණ්ණං වත්ථං, තං යස්ස

නත්ථි, අට්ඨහත්ථං වා නවහත්ථං වා අහතසාටකං නිවත්යථො, යසො

ඡින්නපියලොතියකො නාම. අයම්පි ධම්යමො තාදියසො, න යහත්ථ

යකොහඤ්ඤාදිවයසන ඡින්නභින්නසිබ්බිත ණ්ඨිකතභායවො අත්ථි. අපිච

කචවයරො පියලොතියකොති වුච්චති. ඉමස්මිඤ්ච සාසයන සමණකචවරං නාම

පතිට්ඨාතුංනලභති.යතයනවාහ – 

‘‘කාරණ්ඩවංනිද්ධමථ, කසම්බුඤ්චාපකස්සථ; 

තයතොපලායපවායහථ, අස්සමයණසමණමානියන. 

නිද්ධමිත්වානපාපිච්යඡ, පාපආචාරය ොචයර; 

සුද්ධාසුද්යධහිසංවාසං, කප්පයව්යහොපතිස්සතා; 

තයතොසමග් ානිපකා, දුක්ෙස්සන්තංකරිස්සථා’’ති.(සු.නි. 283-285); 

ඉති සමණකචවරස්ස ඡින්නත්තාපි අයං ධම්යමො ඡින්නපියලොතියකො නාම 

යහොති. වට්ටං යතසංං නත්ථි පඤ්ඤාපනාොතියතසංවට්ටංඅපඤ්ඤත්තිභාවං

 තං නිප්පඤ්ඤත්තිකං ජාතං. එවරූයපො මහාඛීණාසයවො එවං ස්වාක්ොයත

සාසයනයයවඋප්පජ්ජති.යථාචඛීණාසයවො, එවං අනා ාමිආදයයොපි. 

තත්ථ ධම්මානුසාරියනොසද්ධානුසාරියනොතිඉයමද්යවයසොතාපත්තිමග් ට්ඨා 

යහොන්ති. යථාහ – ‘‘කතයමො ච පුග් යලො ධම්මානුසාරී? යස්ස පුග් ලස්ස 

යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති, 

පඤ්ඤාවාහිං පඤ්ඤාපුබ්බඞ් මං අරියමග් ං භායවති. අයං වුච්චති පුග් යලො 

ධම්මානුසාරී. යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො පුග් යලො

ධම්මානුසාරී, ඵයල ඨියතොදිට්ඨිප්පත්යතො.කතයමොචපුග් යලොසද්ධානුසාරී? 

යස්ස පුග් ලස්ස යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස සද්ධින්ද්රියං

අධිමත්තං යහොති, සද්ධාවාහිං සද්ධාපුබ්බඞ් මං අරියමග් ං භායවති. අයං

වුච්චති පුග් යලො සද්ධානුසාරී. යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො

පුග් යලොසද්ධානුසාරී, ඵයල ඨියතොසද්ධාවිමුත්යතො’’ති(පු.ප.30). යෙසංමයි

සද්ධාමත්තං යපමමත්තන්ති ඉමිනා යයසං අඤ්යඤො අරියධම්යමො නත්ථි, 

තථා යත පන සද්ධාමත්තං යපමමත්තයමව යහොති. යත විපස්සකපුග් ලා

අධිප්යපතා. විපස්සකභික්ඛූනඤ්හි එවං විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නිසින්නානං
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දසබයල එකා සද්ධා එකං යපමං උප්පජ්ජති. තාය සද්ධාය යතන යපයමන

හත්යථ  යහත්වා සග්ය  ඨපිතා විය යහොන්ති, නියත තිකා කිර එයත. 

යපොරාණකත්යථරා පන එවරූපං භික්ඛුං චූළයසොතාපන්යනොතිවදන්ති. යසසං

සබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

අල ද්දූපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. වම්මිකසුත්තවණ්ණනා 

249. එවං යම සුතන්ති වම්මිකසුත්තං. තත්ථ ආෙස්මාති පියවචනයමතං. 

කුමාරකස්සයපොති තස්ස නාමං. කුමාරකායල පබ්බජිතත්තා පන භ වතා, 

‘‘කස්සපංපක්යකොසථ, ඉදංඵලංවා ොදනීයංවාකස්සපස්සයදථා’’තිවුත්යත, 

කතරස්ස කස්සපස්සාති කුමාරකස්සපස්සාති එවං  හිතනාමත්තා තයතො

පට්ඨාය වුඩ්ඪකායලපි ‘‘කුමාරකස්සයපො’’ ත්යවව වුච්චති. අපිච රඤ්ඤා

යපොසාවනිකපුත්තත්තාපි තං ‘‘කුමාරකස්සයපො’’ති සඤ්ජානිංසු. අයං පනස්ස

පුබ්බයයො යතොපට්ඨායආවිභාවකථා– 

යථයරො කිර පදුමුත්තරස්ස භ වයතො කායල යසට්ඨිපුත්යතො අයහොසි.

අයථකදිවසං භ වන්තං චිත්රකථිං එකං අත්තයනො සාවකං ඨානන්තයර 

ඨයපන්තං දිස්වා භ වයතො සත්තාහං දානං දත්වා, ‘‘අහම්පිභ වා අනා යත

එකස්ස බුද්ධස්ස අයං යථයරො විය චිත්රකථීසාවයකො භයවයය’’න්ති පත්ථනං

කත්වා පුඤ්ඤානි කයරොන්යතො කස්සපස්ස භ වයතො සාසයන පබ්බජිත්වා

වියසසංනිබ්බත්යතතුංනාසක්ඛි. 

තදා කිර පරිනිබ්බුතස්ස භ වයතො සාසයන ඔසක්කන්යත පඤ්ච භික්ඛූ 

නිස්යසණිංබන්ධිත්වාපබ්බතං අභිරුය්හසමණධම්මං අකංසු.සඞ්ඝත්යථයරො

තතියදිවයස අරහත්තං පත්යතො. අනුයථයරො චතුත්ථදිවයස අනා ාමී අයහොසි.

ඉතයර තයයො වියසසං නිබ්බත්යතතුං අසක්යකොන්තා යදවයලොයක

නිබ්බත්තිංසු. යතසං එකං බුද්ධන්තරං යදයවසු ච මනුස්යසසු ච සම්පත්තිං

අනුයභොන්තානං එයකො තක්කසිලායං රාජකුයල නිබ්බත්තිත්වා පුක්කුසාති

නාම රාජා හුත්වා භ වන්තං උද්දිස්ස පබ්බජිත්වා රාජ හං  ච්ඡන්යතො 

කුම්භකාරසාලායං භ වයතො ධම්මයදසනං සුත්වා අනා ාමිඵලං පත්යතො.

එයකො එකස්මිං සමුද්දපට්ටයන කුලඝයර නිබ්බත්තිත්වා නාවං ආරුය්හ

භින්නනායවොදාරුචීරානි නිවායසත්වාලාභසම්පත්තිංපත්යතො, ‘‘අහංඅරහා’’ති

චිත්තං උප්පායදත්වා, ‘‘න ත්වං අරහා,  ච්ඡ සත්ථාරං පඤ්හං පුච්ඡා’’ති

අත්ථකාමායයදවතායයචොදියතොතථා කත්වාඅරහත්තඵලංපත්යතො. 
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එයකො රාජ යහ එකිස්සා කුලදාරිකාය කුච්ඡිම්හි උප්පන්යනො. සා ච පඨමං

මාතාපිතයරො යාචිත්වා පබ්බජ්ජං අලභමානා කුලඝරං  තා  බ්භසණ්ඨිතම්පි

අජානන්තී සාමිකං ආරායධත්වා යතන අනුඤ්ඤාතා භික්ඛුනීසු පබ්බජිතා.

තස්සා  බ්භිනිනිමිත්තං දිස්වා භික්ඛුනියයො යදවදත්තං පුච්ඡිංසු, යසො 

‘‘අස්සමණී’’ති ආහ. දසබලං පුච්ඡිංසු, සත්ථා උපාලිත්යථරං පටිච්ඡායපසි.

යථයරො සාවත්ථින රවාසීනි කුලානි විසාෙඤ්ච උපාසිකං පක්යකොසායපත්වා

යසොයධන්යතො, – ‘‘පුයර ලද්යධො බ්යභො, පබ්බජ්ජාඅයරො ා’’තිආහ.සත්ථා

‘‘සුවිනිච්ඡිතං අධිකරණ’’න්ති යථරස්ස සාධුකාරං අදාසි. සා භික්ඛුනී 

සුවණ්ණබිම්බසදිසං පුත්තං විජායි, තං  යහත්වා රාජා පයසනදි යකොසයලො

යපොසායපසි. ‘‘කස්සයපො’’ති චස්ස නාමං කත්වා අපරභාය  අලඞ්කරිත්වා 

සත්ථු සන්තිකං යනත්වා පබ්බායජසි. ඉති රඤ්යඤො යපොසාවනිකපුත්තත්තාපි

තං‘‘කුමාරකස්සයපො’’ති සඤ්ජානිංසූති. 

අන්ධවයනති එවංනාමයක වයන. තං කිර වනං ද්වින්නං බුද්ධානං කායල

අවිජහිතනාමං අන්ධවනංත්යවව පඤ්ඤායති. තත්රායං පඤ්ඤත්තිවිභාවනා –

අප්පායුකබුද්ධානඤ්හි සරීරධාතු න එකග්ඝනා යහොති. අධිට්ඨානානුභායවන

විප්පකිරියති. යතයනව අම්හාකම්පි භ වා, – ‘‘අහං න චිරට්ඨිතියකො, 

අප්පයකහි සත්යතහි අහං දිට්යඨො, යයහින දිට්යඨො, යතව බහුතරා, යත යම 

ධාතුයයො ආදාය තත්ථ තත්ථ පූයජන්තා සග් පරායණා භවිස්සන්තී’’ති

පරිනිබ්බානකායල, ‘‘අත්තයනො සරීරං විප්පකිරියතූ’’ති අධිට්ඨාසි.

දීඝායුකබුද්ධානංපන සුවණ්ණක්ෙන්යධොවියඑකග්ඝනංධාතුසරීරංතිට්ඨති. 

කස්සපස්සාපි භ වයතො තයථව අට්ඨාසි. තයතො මහාජනා සන්නිපතිත්වා, 

‘‘ධාතුයයො එකග්ඝනා න සක්කා වියයොයජතුං, කිං කරිස්සාමා’’ති

සම්මන්තයිත්වා එකග්ඝනයමව යචතියං කරිස්සාම, කිත්තකං පන යහොතු

තන්තිආහංසු.එයකසත්තයයොජනියන්ති ආහංසු.එතංඅතිමහන්තං, අනා යත

ජග්ගිතුං න සක්කා, ඡයයොජනං යහොතු, පඤ්චයයොජනං… චතුයයොජනං…

තියයොජනං… ද්වියයොජනං… එකයයොජනං යහොතූති සන්නිට්ඨානං කත්වා

ඉට්ඨකා කීදිසායහොන්තූතිබාහිරන්යතඉට්ඨකාරත්තසුවණ්ණමයාඑකග්ඝනා

සතසහස්සග්ඝනිකා යහොන්තු, අබ්භන්තරිමන්යත පඤ්ඤාසසහස්සග්ඝනිකා.

හරිතාලමයනොසිලාහි මත්තිකාකිච්චංකයිරතු, යතයලනඋදකකිච්චන්තිනිට්ඨං

 න්ත්වාචත්තාරිමුොනි චතුධාවිභජිංසු.රාජාඑකංමුෙං ණ්හි, රාජපුත්යතො

පථවින්දරකුමායරො එකං, අමච්චානං යජට්ඨයකො හුත්වා යසනාපති එකං, 

ජනපදානංයජට්ඨයකො හුත්වායසට්ඨිඑකං. 

තත්ථධනසම්පන්නතායරාජාපිසුවණ්ණංනීහරායපත්වාඅත්තනා  හිතමුයෙ

කම්මං ආරභි, උපරාජාපි, යසනාපතිපි. යසට්ඨිනා  හිතමුයෙ පන කම්මං
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ඔලීයති. තයතො යයසොරයතො නාම එයකො උපාසයකො යතපිටයකො භාණයකො

අනා ාමී අරියසාවයකො, යසො කම්මං ඔලීයතීති ඤත්වා පඤ්ච සකටසතානි 

යයොජායපත්වා ජනපදං  න්ත්වා ‘‘කස්සපසම්මාසම්බුද්යධො 

වීසතිවස්සසහස්සානි ඨත්වා පරිනිබ්බුයතො. තස්ස යයොජනිකං රතනයචතියං

කයිරති, යයො යං දාතුං උස්සහති සුවණ්ණං වා හිරඤ්ඤං වා සත්තරතනං වා

හරිතාලංවාමයනොසිලංවා, යසොතංයදතූ’’තිසමාදයපසි. මනුස්සාඅත්තයනො

අත්තයනො ථායමන හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදීනි අදංසු. අසක්යකොන්තා 

යතලතණ්ඩුලාදීනි යදන්තියයව. උපාසයකො යතලතණ්ඩුලාදීනි කම්මකාරානං

භත්තයවතනත්ථං පහිණාති, අවයසයසහි සුවණ්ණං යචතායපත්වා පහිණාති, 

එවංසකලජම්බුදීපංඅචරි. 

යචතියයකම්මංනිට්ඨිතන්තියචතියට්ඨානයතොපණ්ණංපහිණිංසු– ‘‘නිට්ඨිතං

කම්මං ආචරියයො ආ න්ත්වා යචතියං වන්දතූ’’ති. යසොපි පණ්ණං පහිණි – 

‘‘මයා සකලජම්බුදීයපො සමාදපියතො, යං අත්ථි, තං  යහත්වා කම්මං

නිට්ඨායපන්තූ’’ති. ද්යවපි පණ්ණානි අන්තරාමග්ය  සමා මිංසු. ආචරියස්ස

පණ්ණයතො පන යචතියට්ඨානයතො පණ්ණං පඨමතරං ආචරියස්ස හත්ථං

අ මාසි. යසො පණ්ණං වායචත්වා යචතියං වන්දිස්සාමීති එකයකොව නික්ෙමි.

අන්තරාමග්ය අටවියංපඤ්චයචොරසතානිඋට්ඨහිංසු. තයත්රකච්යචතංදිස්වා

ඉමිනා සකලජම්බුදීපයතො හිරඤ්ඤසුවණ්ණං සම්පිණ්ඩිතං, නිධිකුම්භී යනො

පවට්ටමානා ආ තාති අවයසසානං ආයරොයචත්වා තං අග් යහසුං. කස්මා

තාතා, මං  ණ්හථාති? තයා සකලජම්බුදීපයතො සබ්බං හිරඤ්ඤසුවණ්ණං

සම්පිණ්ඩිතං, අම්හාකම්පි යථොකං යථොකං යදහීති. කිං තුම්යහ න ජානාථ, 

කස්සයපො භ වා පරිනිබ්බුයතො, තස්ස යයොජනිකං රතනයචතියං කයිරති, 

තදත්ථාය මයා සමාදපිතං, යනො අත්තයනො අත්ථාය. තං තං 

ලද්ධලද්ධට්ඨානයතො තත්යථව යපසිතං, මය්හං පන නිවත්ථසාටකමත්තං

ඨයපත්වාඅඤ්ඤං විත්තංකාකණිකම්පිනත්ථීති. 

එයක, ‘‘එවයමතංවිස්සයජථආචරිය’’න්තිආහංසු.එයක, ‘‘අයං රාජපූජියතො

අමච්චපූජියතො, අම්යහසුකඤ්චියදවන රවීථියංදිස්වා රාජරාජමහාමත්තාදීනං

ආයරොයචත්වා අනයවයසනං පාපුණායපයයා’’තිආහංසු. උපාසයකො, ‘‘තාතා, 

නාහංඑවංකරිස්සාමී’’තිආහ.තඤ්චයෙොයතසුකාරුඤ්යඤන, නඅත්තයනො 

ජීවිතනිකන්තියා. අථ යතසු  යහතබ්යබො විස්සජ්යජතබ්යබොති විවදන්යතසු

 යහතබ්යබොති ලද්ධිකාඑවබහුතරාහුත්වාජීවිතායවොයරොපයිංසු. 

යතසං බලවගුයණ අරියසාවයක අපරායධන නිබ්බුතදීපසිො විය අක්ඛීනි

අන්තරධායිංසු. යත, ‘‘කහං යභො චක්ඛු, කහං යභො චක්ඛූ’’ති විප්පලපන්තා

එකච්යචඤාතයකහිය හංනීතා. එකච්යච යනොඤාතකා අනාථාති තත්යථව
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අටවියං රුක්ෙමූයල පණ්ණසාලායං වසිංසු. අටවිං ආ තමනුස්සා

කාරුඤ්යඤන යතසං තණ්ඩුලං වා පුටභත්තං වා පරිබ්බයං වා යදන්ති.

දාරුපණ්ණාදීනං අත්ථාය  න්ත්වා ආ තා මනුස්සා කුහිං  තත්ථාති වුත්යත

අන්ධවනං  තම්හාති වදන්ති. එවං ද්වින්නම්පි බුද්ධානං කායල තං වනං

අන්ධවනංත්යවව පඤ්ඤායති. කස්සපබුද්ධකායල පයනතං ඡඩ්ඩිතජනපයද

අටවි අයහොසි. අම්හාකං භ වයතො කායල සාවත්ථියා අවිදූයර යජතවනස්ස 

පිට්ඨිභාය පවියවකකාමානංකුලපුත්තානංවසනට්ඨානංපධානඝරංඅයහොසි, 

තත්ථ ආයස්මා කුමාරකස්සයපො යතන සමයයන යසෙපටිපදං පූරයමායනො

විහරති.යතනවුත්තං‘‘අන්ධවයන විහරතී’’ති. 

අඤ්ඤතරා යදවතාති නාමය ොත්තවයසන අපාකටා එකා යදවතාති අත්යථො.

‘‘අභිජානාති යනො, භන්යත, භ වා අහුඤාතඤ්ඤතරස්ස මයහසක්ෙස්ස 

සංඛිත්යතන තණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්තිං භාසිතා’’ති (ම. නි. 1.365) එත්ථ පන

අභිඤ්ඤායතො සක්යකොපි යදවරාජා අඤ්ඤතයරොති වුත්යතො. යදවතාති ච ඉදං 

යදවානම්පි යදවධීතානම්පි සාධාරණවචනං. ඉමස්මිං පනත්යථ යදයවො

අධිප්යපයතො. අභික්කන්තාෙ රත්තිොති එත්ථ අභික්කන්තසද්යදො 

ෙයසුන්දරාභිරූපඅබ්භනුයමොදනාදීසු දිස්සති.තත්ථ – ‘‘අභික්කන්තා, භන්යත, 

රත්ති, නික්ෙන්යතො පඨයමො යායමො, චිරනිසින්යනො භික්ඛුසඞ්යඝො, උද්දිසතු, 

භන්යත, භ වා භික්ඛූනං පාතියමොක්ෙ’’න්ති එවමාදීසු (අ. නි. 8.20) ෙයය

දිස්සති.‘‘අයං ඉයමසංචතුන්නංපුග් ලානංඅභික්කන්තතයරොචපණීතතයරො

චා’’ති(අ.නි.4.100) එවමාදීසුසුන්දයර. 

‘‘යකො යමවන්දතිපාදානි, ඉද්ධියායසසා ජලං; 

අභික්කන්යතනවණ්යණන, සබ්බාඔභාසයංදිසා’’ති.(වි.ව.857) – 

එවමාදීසු අභිරූයප. ‘‘අභික්කන්තං, යභො ය ොතමා’’ති එවමාදීසු (පාරා. 15) 

අබ්භනුයමොදයන.ඉධපනෙයය.යතන අභික්කන්තාෙ රත්තිොතිපරික්ඛීණාය 

රත්තියාති වුත්තං යහොති. තත්ථායං යදවපුත්යතො මජ්ඣිමයාමසමනන්තයර

ආ යතොති යවදිතබ්යබො. අභික්කන්තවණ්ණාති ඉධ අභික්කන්තසද්යදො

අභිරූයප. වණ්ණසද්යදො පන ඡවි-ථුති-කුලවග් කාරණ-

සණ්ඨානපමාණරූපායතනාදීසුදිස්සති.තත්ථ, ‘‘සුවණ්ණවණ්යණොසිභ වා’’ති

එවමාදීසු ඡවියා. ‘‘කදා සඤ්ඤූළ්හා පන යත  හපති සමණස්ස ය ොතමස්ස

වණ්ණා’’ති (ම. නි. 2.77) එවමාදීසු ථුතියං. ‘‘චත්තායරොයම, යභො ය ොතම, 

වණ්ණා’’තිඑවමාදීසු (දී.නි.3.115) කුලවග්ය . ‘‘අථයකනනුවණ්යණන, 

 න්ධයථයනොති වුච්චතී’’ති එවමාදීසු (සං. නි. 1.234) කාරයණ. ‘‘මහන්තං

හත්ථිරාජවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා’’ති එවමාදීසු (සං. නි. 1.138) සණ්ඨායන.
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‘‘තයයො පත්තස්ස වණ්ණා’’ති එවමාදීසු (පාරා. 602) පමායණ. ‘‘වණ්යණො

 න්යධො රයසො ඔජා’’ති එවමාදීසු රූපායතයන. යසො ඉධ ඡවියං දට්ඨබ්යබො.

යතන අභික්කන්තවණ්ණාති අභිරූපඡවිඉට්ඨවණ්ණා, මනාපවණ්ණාති වුත්තං

යහොති. යදවතා හි මනුස්සයලොකං ආ ච්ඡමානා පකතිවණ්ණං පකතිඉද්ධිං

පජහිත්වා ඔළාරිකං අත්තභාවං කත්වා අතියරකවණ්ණං අතියරකඉද්ධිං

මායපත්වා නටසමජ්ජාදීනි  ච්ඡන්තා මනුස්සා විය අභිසඞ්ෙයතන කායයන 

ආ ච්ඡන්ති. අයම්පි යදවපුත්යතො තයථව ආ යතො. යතන වුත්තං 

‘‘අභික්කන්තවණ්ණා’’ති. 

යකවලකප්පන්ති එත්ථ යකවලසද්යදො අනවයසස-යයභූයය-

අබයාමිස්සානතියරකදළ්හත්ථ-විසංයයො ාදිඅයනකත්යථො. තථා හිස්ස, 

‘‘යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරිය’’න්ති (පාරා. 1) එවමාදීසු 

අනවයසසත්තමත්යථො. ‘‘යකවලකප්පා ච අඞ් ම ධා පහූතං ොදනීයං

යභොජනීයං ආදාය උපසඞ්කමිස්සන්තී’’ති එවමාදීසු යයභුයයතා. ‘‘යකවලස්ස

දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස සමුදයයො යහොතී’’ති (විභ. 225) එවමාදීසු අබයාමිස්සතා.

‘‘යකවලං සද්ධාමත්තකං නූන අයමායස්මා’’ති (මහාව. 244) එවමාදීසු

අනතියරකතා. ‘‘ආයස්මයතො අනුරුද්ධස්ස බාහියයො නාම සද්ධිවිහාරියකො

යකවලකප්පං සඞ්ඝයභදාය ඨියතො’’ති (අ. නි. 4.243) එවමාදීසු දළ්හත්ථතා. 

‘‘යකවලී වුසිතවා උත්තමපුරියසොති වුච්චතී’’ති (සං. නි. 3.57) එවමාදීසු

විසංයයොය ො.ඉධපනස්සඅනවයසසත්තමත්යථොතිඅධිප්යපයතො. 

කප්පසද්යදො පනායං අභිසද්දහන-යවොහාර-කාල-පඤ්ඤත්ති- යඡදන-විකප්ප-

යලස-සමන්තභාවාදි-අයනකත්යථො. තථා හිස්ස, ‘‘ඔකප්පනියයමතං යභොයතො 

ය ොතමස්ස, යථාතංඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති(ම.නි.1.387) එවමාදීසු

අභිසද්දහනමත්යථො. ‘‘අනුජානාමි, භික්ෙයව, පඤ්චහි සමණකප්යපහි ඵලං

පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති(චූළව.250) එවමාදීසු යවොහායරො. ‘‘යයනසුදංනිච්චකප්පං

විහරාමී’’තිඑවමාදීසු (ම.නි.1.387) කායලො. ‘‘ඉච්චායස්මාකප්යපො’’ති (සං.

නි. 3.124) එවමාදීසු පඤ්ඤත්ති. ‘‘අලඞ්කතා කප්පිතයකසමස්සූ’’ති (සං.නි.

4.365) එවමාදීසුයඡදනං.‘‘කප්පති ද්වඞ්ගුලකප්යපො’’ති(චූළව.446) එවමාදීසු

විකප්යපො. ‘‘අත්ථි කප්යපො නිපජ්ජිතු’’න්ති (අ. නි. 8.80) එවමාදීසු යලයසො.

‘‘යකවලකප්පං යවළුවනං ඔභායසත්වා’’ති (සං. නි. 1.94) එවමාදීසු

සමන්තභායවො. ඉධ පනස්ස සමන්තභායවො අත්යථො අධිප්යපයතො. තස්මා 

යකවලකප්පං අන්ධවනන්ති එත්ථ අනවයසසං සමන්තයතො අන්ධවනන්ති

එවමත්යථොදට්ඨබ්යබො. 
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පටුන 

ඔභායසත්වාති වත්ථාලඞ්කාරසරීරසමුට්ඨිතායආභායඵරිත්වා, චන්දිමාවියච

සූරියයො විය ච එයකොභාසං එකපජ්යජොතං කරිත්වාති අත්යථො. එකමන්තං

අට්ඨාසීති එකස්මිං අන්යත, එකස්මිං ඔකායස අට්ඨාසි. එතදයවොචාති එතං 

‘‘භික්ඛු භික්ඛූ’’තිආදිවචනමයවොච. කස්මා පනායං අවන්දිත්වා

සමණයවොහායරයනවකයථතීති? සමණසඤ්ඤාසමුදාචායරයනව.එවංකිරස්ස

අයහොසි – ‘‘අයං අන්තරාකාමාවචයර වසි. අහං පන අස්මි තයතොකාලයතො

පට්ඨාය බ්රහ්මචාරී’’ති සමණසඤ්ඤාවස්ස සමුදාචරති, තස්මා අවන්දිත්වා

සමණයවොහායරයනවකයථති.පුබ්බසහායයොකියරයසොයදවපුත්යතොයථරස්ස.

කුයතො පට්ඨායාති? කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකාලයතො පට්ඨාය. යයො හි

පුබ්බයයොය ආ යතසුපඤ්චසු සහායයසුඅනුයථයරොචතුත්ථදිවයසඅනා ාමී

අයහොසීතිවුත්යතො, අයංයසො.තදාකිරයතසු සඞ්ඝත්යථරස්සඅරහත්යතයනව

සද්ධිංඅභිඤ්ඤාආ මිංසු.යසො, ‘‘මය්හංකිච්චං මත්ථකංපත්ත’’න්තියවහාසං

උප්පතිත්වා අයනොතත්තදයහ මුෙං යධොවිත්වා උත්තරකුරුයතො පිණ්ඩපාතං

ආදාය ආ න්ත්වා, ‘‘ඉමං, ආවුයසො, පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජිත්වා අප්පමත්තා 

සමණධම්මංකයරොථා’’තිආහ.ඉතයරආහංසු–‘‘න, ආවුයසො, අම්හාකංඑවං

කතිකා අත්ථි – ‘යයො පඨමං වියසසං නිබ්බත්යතත්වා පිණ්ඩපාතං ආහරති, 

යතනාභතං භුඤ්ජිත්වා යසයසහි සමණධම්යමො කාතබ්යබො’ති. තුම්යහ

අත්තයනො උපනිස්සයයන කිච්චං මත්ථකං පාපයිත්ථ. මයම්පි සයච යනො 

උපනිස්සයයොභවිස්සති, කිච්චංමත්ථකංපායපස්සාම.පපඤ්යචොඑසඅම්හාකං, 

 ච්ඡථ තුම්යහ’’ති.යසොයථාඵාසුකං න්ත්වාආයුපරියයොසායනපරිනිබ්බායි. 

පුනදිවයසඅනුයථයරොඅනා ාමිඵලංසච්ඡකාසි, තස්සඅභිඤ්ඤායයො ආ මිංසු.

යසොපිතයථවපිණ්ඩපාතංආහරිත්වායතහිපටික්ඛිත්යතොයථාඵාසුකං න්ත්වා 

ආයුපරියයොසායනසුද්ධාවායසනිබ්බත්ති.යසොසුද්ධාවායසඨත්වායතසහායය

ඔයලොයකන්යතො, එයකො තදාව පරිනිබ්බුයතො, එයකො අධුනා භ වයතො

සන්තියකඅරියභූමිංපත්යතො, එයකො ලාභසක්කාරංනිස්සාය, ‘‘අහංඅරහා’’ති

චිත්තංඋප්පායදත්වාසුප්පාරකපට්ටයන වසතීතිදිස්වාතංඋපසඞ්කමිත්වා, ‘‘න

ත්වං අරහා, නඅරහත්තමග් ංපටිපන්යනො,  ච්ඡභ වන්තංඋපසඞ්කමිත්වා

ධම්මං සුණාහී’’ති උයයයොයජසි. යසොපි අන්තරඝයර භ වන්තං ඔවාදං

යාචිත්වා, ‘‘තස්මා තිහ යත බාහිය එවං සික්ඛිතබ්බං දිට්යඨ දිට්ඨමත්තං

යහොතූ’’ති(උදා.10) භ වතාසංඛිත්යතනඔවදියතොඅරියභූමිං සම්පාපුණි. 

තයතො අඤ්යඤො එයකො අත්ථි, යසො කුහින්ති ඔයලොයකන්යතො අන්ධවයන 

යසක්ෙපටිපදං පූරයමායනො විහරතීති දිස්වා චින්යතසි – ‘‘සහායකස්ස

සන්තියක  මිස්සාමීති,  ච්ඡන්යතන පන තුච්ඡහත්යථන අ න්ත්වා කිඤ්චි

පණ්ණාකාරං  යහත්වා  න්තුං වට්ටති, සහායයො යෙො පන යම නිරාමියසො
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පබ්බතමත්ථයක වසන්යතො මයා ආකායස ඨත්වා දින්නං පිණ්ඩපාතම්පි

අපරිභුඤ්ජිත්වා සමණධම්මං අකාසි, ඉදානි ආමිසපණ්ණාකාරං කිං

 ණ්හිස්සති? ධම්මපණ්ණාකාරං  යහත්වා  මිස්සාමී’’ති බ්රහ්මයලොයක

ඨියතොව රතනාවළිං  න්යථන්යතො විය පන්නරස පඤ්යහ විභජිත්වා තං 

ධම්මපණ්ණාකාරං ආදාය ආ න්ත්වා සහායස්ස අවිදූයර ඨත්වා අත්තයනො 

සමණසඤ්ඤාසමුදාචාරවයසන තං අනභිවායදත්වාව, ‘‘භික්ඛු භික්ඛූ’’ති

ආලපිත්වා අෙංවම්මියකොතිආදිමාහ.තත්ථතුරිතාලපනවයසනභික්ඛුභික්ඛූති 

ආයමඩිතං යවදිතබ්බං. යථා වා එකයනවතිලයකනනලාටංන යසොභති, තං

පරිවායරත්වා අඤ්යඤසුපි දින්යනසු ඵුල්ලිතමණ්ඩිතං විය යසොභති, එවං

එයකයනවපයදනවචනංනයසොභති, පරිවාරිකපයදනසද්ධිං ඵුල්ලිතමණ්ඩිතං

විය යසොභතීති තං පරිවාරිකපදවයසන වචනං ඵුල්ලිතමණ්ඩිතං විය

කයරොන්යතොපිඑවමාහ. 

අෙං වම්මියකොති පුරයතො ඨියතො වම්මියකො නාම නත්ථි, යදසනාවයසන පන

පුරයතො ඨිතං දස්යසන්යතො විය අෙන්ති ආහ. ලඞ්ගින්ති සත්ථං ආදාය

ෙණන්යතොපලිඝංඅද්දස. උක්ඛිපලඞ්ගිංඅභික් ණසුයමධාතිතාත, පණ්ඩිත, 

ලඞ්ගී නාම රත්තිං ධූමායති දිවා පජ්ජලති. උක්ඛියපත පරං පරයතො ෙණාති.

එවංසබ්බපයදසුඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. උද්ධුමායිකන්තිමණ්ඩූකං. චඞ්කවාරන්ති

ොරපරිස්සාවනං. කුම්මන්ති කච්ඡපං. අසිසූනන්ති මංසච්යඡදකං අසිඤ්යචව

අධිකුට්ටනඤ්ච. මංසයපසින්ති නිසදයපොතප්පමාණං අල්ලමංසපිණ්ඩං. 

නා න්ති සුමනපුප්ඵකලාපසදිසං මහාඵණං තිවිධයසොවත්ථිකපරික්ඛිත්තං

අහිනා ං අද්දස. මානා ංඝට්යටසීතිදණ්ඩකයකොටියාවා වල්ලියකොටියාවා

පංසුචුණ්ණං වාපනඛිපමායනොමානා ංඝට්ටයි. නයමොකයරොහිනා ස්සාති 

උපරිවාතයතොඅප ම්මසුද්ධවත්ථංනිවායසත්වානා ස්සනමක්කාරංකයරොහි.

නාය න අධිසයිතංධනංනාමයාවසත්තමාකුලපරිවට්ටාොදයතොනඛීයති, 

නාය ොයතඅධිසයිතංධනං දස්සති, තස්මානයමොකයරොහිනා ස්සාති. ඉයතො

වාපනසුත්වාති යථාදුක්ෙක්ෙන්යධඉයතොතිසාසයනනිස්සකං, නතථාඉධ.

ඉධපනයදවපුත්යත නිස්සක්කං, තස්මා ඉයතොවාපනාතිමමවාපනසන්තිකා 

සුත්වාතිඅයයමත්ථඅත්යථො. 

251. චාතුම්මහාභූතිකස්සාති චතුමහාභූතමයස්ස. කාෙස්යසතං අධිවචනන්ති

සරීරස්ස නාමං. යයථව හි බාහිරයකො වම්මියකො, වමතීති වන්තයකොති

වන්තුස්සයයොති වන්තසියනහසම්බන්යධොති චතූහි කාරයණහි වම්මියකොති

වුච්චති. යසො හි අහිමඞ්ගුසඋන්දූරඝරය ොළිකාදයයො නානප්පකායර පාණයක

වමතීති වම්මියකො. උපචිකාහි වන්තයකොති වම්මියකො. උපචිකාහි වමිත්වා
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මුෙතුණ්ඩයකන උක්ඛිත්තපංසුචුණ්යණන කටිප්පමායණනපි

යපොරිසප්පමායණනපිඋස්සියතොතිවම්මියකො.උපචිකාහි වන්තයෙළසියනයහන

ආබද්ධතාය සත්තසත්තාහං යදයව වස්සන්යතපි න විප්පකිරියති, නිදායඝපි

තයතොපංසුමුට්ඨිං යහත්වාතස්මිංමුට්ඨිනාපීළියමායන සියනයහොනික්ෙමති, 

එවංවන්තසියනයහනසම්බද්යධොතිවම්මියකො.එවමයංකායයොපි, ‘‘අක්ඛිම්හා 

අක්ඛිගූථයකො’’තිආදිනා නයයන නානප්පකාරකං අසුචිකලිමලං වමතීති

වම්මියකො. බුද්ධපච්යචකබුද්ධඛීණාසවා ඉමස්මිං අත්තභායව 

නිකන්තිපරියාදායනන අත්තභාවං ඡඩ්යඩත්වා  තාති අරියයහි වන්තයකොතිපි

වම්මියකො. යයහි චායං තීහි අට්ඨිසයතහි උස්සියතො න්හාරුසම්බද්යධො

මංසාවයලපයනො අල්ලචම්මපරියයොනද්යධො ඡවිරඤ්ජියතො සත්යත වඤ්යචති, 

තං සබ්බං අරියයහි වන්තයමවාති වන්තුස්සයයොතිපි වම්මියකො. ‘‘තණ්හා

ජයනතිපුරිසං, චිත්තමස්සවිධාවතී’’ති(සං. නි.1.55) එවංතණ්හායජනිතත්තා 

අරියයහිවන්යතයනව තණ්හාසියනයහනසම්බද්යධොඅයන්තිවන්තසියනයහන

සම්බද්යධොතිපිවම්මියකො.යථාච වම්මිකස්සඅන්යතොනානප්පකාරාපාණකා

තත්යථවජායන්ති, උච්චාරපස්සාවංකයරොන්ති, ගිලානාසයන්ති, මතාපතන්ති.

ඉති යසො යතසං සූතිඝරං වච්චකුටි ගිලානසාලා සුසානඤ්ච යහොති. එවං

ෙත්තියමහාසාලාදීනම්පි කායයො අයං ය ොපිතරක්ඛියතො මණ්ඩිතප්පසාධියතො 

මහානුභාවානංකායයොතිඅචින්යතත්වාඡවිනිස්සිතාපාණාචම්මනිස්සිතාපාණා 

මංසනිස්සිතා පාණා න්හාරුනිස්සිතා පාණා අට්ඨිනිස්සිතා පාණා 

අට්ඨිමිඤ්ජනිස්සිතා පාණාති එවං කුල ණනාය අසීතිමත්තානි

කිමිකුලසහස්සානි අන්යතොකායස්මිංයයව ජායන්ති, උච්චාරපස්සාවං

කයරොන්ති, ය ලඤ්යඤන ආතුරිතානි සයන්ති, මතානි පතන්ති, ඉති අයම්පි

යතසං පාණානං සූතිඝරං වච්චකුටි ගිලානසාලා සුසානඤ්ච යහොතීති

‘‘වම්මියකො’’ ත්යවව සඞ්ෙං  යතො. යතනාහ භ වා – ‘‘වම්මියකොති යෙො, 

භික්ඛු, ඉමස්සචාතුමහාභූතිකස්සකායස්යසතංඅධිවචන’’න්ති. 

මාතායපත්තිකසම්භවස්සාති මාතියතො ච පිතියතො ච නිබ්බත්යතන

මාතායපත්තියකන සුක්කයසොණියතන සම්භූතස්ස. ඔදනකුම්මාසූපචෙස්සාති

ඔදයනන යචව කුම්මායසන ච උපචිතස්ස වඩ්ඪිතස්ස. 

අනිච්චුච්ොදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධංසනධම්මස්සාතිඑත්ථඅයං කායයොහුත්වා

අභාවට්යඨන අනිච්චධම්යමො. දුග් න්ධවිඝාතත්ථාය තනුවියලපයනන 

උච්ොදනධම්යමො. අඞ් පච්චඞ් ාබාධවියනොදනත්ථාය ඛුද්දකසම්බාහයනන 

පරිමද්දනධම්යමො. දහරකායල වා ඌමරූසු සයායපත්වා  බ්භවායසන

දුස්සණ්ඨිතානං යතසං යතසං අඞ් ානං සණ්ඨානසම්පාදනත්ථං 

අඤ්ඡනපීළනාදිවයසන පරිමද්දනධම්යමො. එවං පරිහරයතොපි ච
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පටුන 

යභදනවිද්ධංසනධම්යමො භිජ්ජති යචව විකිරති ච, එවං සභායවොති අත්යථො.

තත්ථ මාතායපත්තිකසම්භවඔදනකුම්මාසූපචයඋච්ඡාදනපරිමද්දනපයදහි

සමුදයයො කථියතො, අනිච්චයභදවිද්ධංසනපයදහි අත්ථඞ් යමො. එවං සත්තහිපි

පයදහි චාතුමහාභූතිකස්ස කායස්ස උච්චාවචභායවො වඩ්ඪිපරිහානි

සමුදයත්ථඞ් යමොකථියතොති යවදිතබ්යබො. 

දිවාකම්මන්යතතිදිවා කත්තබ්බකම්මන්යත. ධූමාෙනාතිඑත්ථඅයංධූමසද්යදො

යකොයධ තණ්හායවිතක්යකපඤ්චසුකාමගුයණසුධම්මයදසනායපකතිධූයමති

ඉයමසුඅත්යථසු වත්තති. ‘‘යකොයධොධූයමොභස්මනියමොසවජ්ජ’’න්ති (සං.නි.

1.165) එත්ථහියකොයධ වත්තති.‘‘ඉච්ඡාධූමායිතාසත්තා’’ති එත්ථතණ්හාය.

‘‘යතනයෙො පනසමයයනඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුභ වයතොඅවිදූයරධූමායන්යතො

නිසින්යනොයහොතී’’තිඑත්ථ විතක්යක. 

‘‘පඞ්යකොචකාමාපලියපොචකාමා, 

භයඤ්චයමතංතිමූලංපවුත්තං; 

රයජොචධූයමොචමයාපකාසිතා; 

හිත්වාතුවංපබ්බජබ්රහ්මදත්තා’’ති.(ජා.1.6.14) – 

එත්ථ පඤ්චකාමගුයණසු. ‘‘ධූමං කත්තා යහොතී’’ති (ම. නි. 1.349) එත්ථ

ධම්මයදසනාය. ‘‘ධයජො රථස්ස පඤ්ඤාණං, ධූයමො පඤ්ඤාණමග්ගියනො’’ති

(සං.නි. 1.72) එත්ථපකතිධූයම.ඉධපනායංවිතක්යකඅධිප්යපයතො.යතනාහ

‘‘අයංරත්තිං ධූමායනා’’ති. 

තථා තස්යසතංඅධිවචනන්තිතථා යතොහි සත්තන්නංධම්මානංබාහිතත්තා 

බ්රාහ්මයණො නාම. යථාහ – ‘‘සත්තන්නං යෙො, භික්ඛු, ධම්මානං බාහිතත්තා

බ්රාහ්මයණො. කතයමසං සත්තන්නං? රාය ො බාහියතො යහොති, යදොයසො…

යමොයහො… මායනො… සක්කායදිට්ඨි… විචිකිච්ඡා… සීලබ්බතපරාමායසො 

බාහියතො යහොති. ඉයමසං භික්ඛු සත්තන්නං ධම්මානං බාහිතත්තා

බ්රාහ්මයණො’’ති (චූළනි. යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්යදස 28). සුයමයධොති 

සුන්දරපඤ්යඤො. යසක් ස්සාති එත්ථ සික්ෙතීති යසක්යෙො. යථාහ –

‘‘සික්ෙතීති යෙො, භික්ඛු, තස්මා යසක්යෙොති වුච්චති. කිඤ්ච සික්ෙති? 

අධිසීලම්පි සික්ෙති, අධිචිත්තම්පි සික්ෙති, අධිපඤ්ඤම්පි සික්ෙතී’’ති (අ. නි.

3.86). 

පඤ්ඤාෙ අධිවචනන්ති යලොකියයලොකුත්තරාය පඤ්ඤාය එතං අධිවචනං, න 

ආවුධසත්ථස්ස. වීරිොරම්භස්සාති කායිකයචතසිකවීරියස්ස. තං
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පඤ්ඤා තිකයමව යහොති. යලොකියාය පඤ්ඤාය යලොකියං, යලොකුත්තරාය

පඤ්ඤායයලොකුත්තරං. එත්ථපනායංඅත්ථදීපනා– 

එයකො කිර ජානපයදො බ්රාහ්මයණො පායතොව මාණවයකහි සද්ධිං  ාමයතො 

නික්ෙම්ම දිවසං අරඤ්යඤ මන්යත වායචත්වා සායං  ාමං ආ ච්ඡති.

අන්තරාමග්ය ච එයකොවම්මියකොඅත්ථි.යසොරත්තිං ධූමායති, දිවාපජ්ජලති. 

බ්රාහ්මයණොඅන්යතවාසිංසුයමධංමාණවංආහ–‘‘තාත, අයංවම්මියකොරත්තිං

ධූමායති, දිවා පජ්ජලති, විකාරමස්ස පස්සිස්සාම, භින්දිත්වා නං චත්තායරො

යකොට්ඨායස කත්වාඛිපාහී’’ති.යසොසාධූතිකුදාලං යහත්වාසයමහිපායදහි

පථවියං පතිට්ඨාය තථා අකාසි. තත්ර ආචරියබ්රාහ්මයණො විය භ වා.

සුයමධමාණවයකොවියයසක්යෙොභික්ඛු. වම්මියකොවියකායයො. ‘‘තාත, අයං

වම්මියකො රත්තිංධූමායති, දිවා පජ්ජලති, විකාරමස්ස පස්සිස්සාම, භින්දිත්වා

නංචත්තායරොයකොට්ඨායසකත්වාඛිපාහී’’ති බ්රාහ්මයණනවුත්තකායලොවිය, 

‘‘භික්ඛු චාතුමහාභූතිකං කායං චත්තායරො යකොට්ඨායස කත්වා

පරිග් ණ්හාහී’’ති භ වතා වුත්තකායලො. තස්ස සාධූති කුදාලං  යහත්වා

තථාකරණං විය යසක්ෙස්ස භික්ඛුයනො, ‘‘යයො වීසතියා යකොට්ඨායසසු

ථද්ධභායවො, අයං පථවීධාතු. යයො ද්වාදසසු යකොට්ඨායසසු ආබන්ධනභායවො, 

අයංආයපොධාතු.යයොචතූසුයකොට්ඨායසසු පරිපාචනභායවො, අයංයතයජොධාතු.

යයො ඡසු යකොට්ඨායසසු විත්ථම්භනභායවො, අයං වායයොධාතූ’’ති එවං

චතුධාතුවවත්ථානවයසනකායපරිග් යහොයවදිතබ්යබො. 

ලඞ්ගීතිය ො, භික්ඛූතිකස්මාභ වා අවිජ්ජංලඞ්ගීතිකත්වාදස්යසසීති? යථාහි

න රස්ස ද්වාරං පිධාය පලියඝයයොජියත මහාජනස්ස මනං පච්ඡිජ්ජති, යය

න රස්සඅන්යතො, යතඅන්යතොයයවයහොන්ති.යයබහි, යත බහියයව.එවයමව

යස්සඤාණමුයෙඅවිජ්ජාලඞ්ගීපතති, තස්සනිබ්බානසම්පාපකංඤාණ මනං 

පච්ඡිජ්ජති, තස්මා අවිජ්ජං ලඞ්ගීති කත්වා දස්යසසි. පජහ අවිජ්ජන්ති එත්ථ

කම්මට්ඨානඋග් හපරිපුච්ඡාවයසන අවිජ්ජාපහානංකථිතං. 

උද්ධුමායිකාති ය ො, භික්ඛූති එත්ථ උද්ධුමායිකමණ්ඩූයකො නාම යනො

මහන්යතො, නෙපිට්ඨිප්පමායණොයහොති, පුරාණපණ්ණන්තයරවා ච්ඡන්තයර

වා වල්ලිඅන්තයර වා වසති. යසො දණ්ඩයකොටියා වා වල්ලියකොටියා වා

පංසුචුණ්ණයකන වා ඝට්ටියතො ආයමිත්වා මහන්යතො පරිමණ්ඩයලො 

යබලුවපක්කප්පමායණො හුත්වා චත්තායරො පායද ආකාස යත කත්වා

පච්ඡින්න මයනො හුත්වා අමිත්තවසං යාති, කාකකුලලාදිභත්තයමව යහොති.

එවයමව අයං යකොයධො පඨමං උප්පජ්ජන්යතො චිත්තාවිලමත්තයකොව යහොති.

තස්මිංෙයණඅනිග් හියතොවඩ්ඪිත්වාමුෙවිකුලනංපායපති. තදාඅනිග් හියතො

හනුසඤ්යචොපනං පායපති. තදා අනිග් හියතො ඵරුසවාචානිච්ඡාරණං පායපති. 
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තදා අනිග් හියතො දිසාවියලොකනං පායපති. තදා අනිග් හියතො

ආකඩ්ඪනපරිකඩ්ඪනං පායපති. තදා අනිග් හියතො පාණිනා

යලඩ්ඩුදණ්ඩසත්ථපරාමසනංපායපති.තදාඅනිග් හියතො දණ්ඩසත්ථාභිනිපාතං

පායපති. තදා අනිග් හියතො පරඝාතනම්පි අත්තඝාතනම්පි පායපති. වුත්තම්පි

යහතං – ‘‘යයතො අයං යකොයධො පරං ඝායතත්වා අත්තානං ඝායතති, 

එත්තාවතායං යකොයධො පරමුස්සද යතො යහොති පරමයවපුල්ලප්පත්යතො’’ති.

තත්ථ යථා උද්ධුමායිකාය චතූසු පායදසු ආකාස යතසු  මනං පච්ඡිජ්ජති, 

උද්ධුමායිකා අමිත්තවසං  න්ත්වා කාකාදිභත්තං යහොති, එවයමව

යකොධසමඞ්ගීපුග් යලො කම්මට්ඨානං  යහත්වා වඩ්යඪතුං න සක්යකොති, 

අමිත්තවසං යාති, සබ්යබසං මාරානං යථාකාමකරණීයයො යහොති. යතනාහ 

භ වා – ‘‘උද්ධුමායිකාති යෙො, භික්ඛු, යකොධූපායාසස්යසතං අධිවචන’’න්ති.

තත්ථ බලවප්පත්යතො යකොයධොව යකොධූපායායසො. පජහ යකොධූපාොසන්ති

එත්ථ පටිසඞ්ොනප්පහානංකථිතං. 

ද්විධාපයථොති එත්ථ, යථා පුරියසො සධයනො සයභොය ො

කන්තාරද්ධානමග් ප්පටිපන්යනො ද්යවධාපථං පත්වා, ‘‘ඉමිනා නු යෙො 

 න්තබ්බං, ඉමිනා  න්තබ්බ’’න්ති නිච්යඡතුං අසක්යකොන්යතො තත්යථව

තිට්ඨති, අථ නං යචොරා උට්ඨහිත්වා අනයබයසනං පායපන්ති, එවයමව යෙො

මූලකම්මට්ඨානං යහත්වා නිසින්යනොභික්ඛුබුද්ධාදීසුකඞ්ොයඋප්පන්නාය

කම්මට්ඨානං වඩ්යඪතුංනසක්යකොති, අථනංකියලසමාරාදයයොසබ්යබමාරා

අනයබයසනං පායපන්ති, ඉතිවිචිකිච්ඡාද්යවධාපථසමායහොති.යතනාහභ වා

– ‘‘ද්විධාපයථොති යෙො, භික්ඛු, විචිකිච්ඡායයතං අධිවචන’’න්ති. පජහ 

විචිකිච්ෙන්ති එත්ථ කම්මට්ඨානඋග් හපරිපුච්ඡාවයසන විචිකිච්ඡාපහානං 

කථිතං. 

චඞ් වාරන්ති එත්ථ, යථා රජයකහි ොරපරිස්සාවනම්හි උදයක පක්ඛිත්යත

එයකො උදකඝයටො ද්යවපි දසපි වීසතිපි ඝටසතම්පි පග්ඝරතියයව, 

පසටමත්තම්පි උදකං න තිට්ඨති, එවයමව නීවරණසමඞ්ගියනො පුග් ලස්ස 

අබ්භන්තයරකුසලධම්යමොනතිට්ඨති.යතනාහභ වා–‘‘චඞ් වාරන්තියෙො, 

භික්ඛු, පඤ්චන්යනතං නීවරණානං අධිවචන’’න්ති. පජහ පඤ්චනීවරයණති 

එත්ථවික්ෙම්භනතදඞ් වයසනනීවරණප්පහානංකථිතං. 

කුම්යමොතිඑත්ථ, යථාකච්ඡපස්ස චත්තායරොපාදාසීසන්තිපඤ්යචවඅඞ් ානි

යහොන්ති, එවයමව සබ්යබපි සඞ්ෙතා ධම්මා  ය්හමානා පඤ්යචව ෙන්ධා

භවන්ති. යතනාහ භ වා – ‘‘කුම්යමොති යෙො, භික්ඛු, පඤ්චන්යනතං



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 
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පටුන 

උපාදානක්ෙන්ධානං අධිවචන’’න්ති. පජහ පඤ්චුපාදානක් න්යධති එත්ථ

පඤ්චසුෙන්යධසුඡන්දරා ප්පහානංකථිතං. 

අසිසූනාති එත්ථ, යථා සූනාය උපරි මංසං ඨයපත්වා අසිනා යකොට්යටන්ති, 

එවමියමසත්තා වත්ථුකාමත්ථාය කියලසකායමහිඝාතයමානා වත්ථුකාමානං

උපරිකත්වාකියලසකායමහිකන්තිතායකොට්ටිතාච යහොන්ති.යතනාහභ වා

–‘‘අසිසූනාතියෙො, භික්ඛු, පඤ්චන්යනතංකාමගුණානං අධිවචන’’න්ති. පජහ

පඤ්චකාමගුයණතිඑත්ථපඤ්චසු කාමගුයණසුඡන්දරා ප්පහානංකථිතං. 

මංසයපසීති ය ො, භික්ඛූති එත්ථ අයං මංසයපසි නාම බහුජනපත්ථිතා

ෙත්තියාදයයො මනුස්සාපි නං පත්යථන්ති කාකාදයයො තිරච්ඡානාපි. ඉයම හි

සත්තා අවිජ්ජාය සම්මත්තා නන්දිරා ං උප ම්ම වට්ටං වඩ්යඪන්ති. යථා වා

මංසයපසිඨපිතඨපිතට්ඨායනලග් ති, එවමියමසත්තා නන්දිරා බද්ධාවට්යට

ලග් න්ති, දුක්ෙං පත්වාපි න උක්කණ්ඨන්ති, ඉති නන්දිරාය ො

මංසයපසිසදියසො යහොති. යතනාහ භ වා – ‘‘මංසයපසීති යෙො, භික්ඛු, 

නන්දිරා ස්යසතංඅධිවචන’’න්ති. පජහ නන්දීරා න්තිඑත්ථචතුත්ථමග්ය න

නන්දීරා ප්පහානංකථිතං. 

නාය ොති ය ො, භික්ඛු, ඛීණාසවස්යසතං භික්ඛුයනො අධිවචනන්ති එත්ථ

යයනත්යථන ඛීණාසයවො නාය ොති වුච්චති, යසො අනඞ් ණසුත්යත (ම. නි.

අට්ඨ. 1.63) පකාසියතො එව. නයමො කයරොහි නා ස්සාති ඛීණාසවස්ස

බුද්ධනා ස්ස, ‘‘බුද්යධො යසො භ වා යබොධාය ධම්මං යදයසති, දන්යතො යසො

භ වා දමථායධම්මංයදයසති, සන්යතොයසොභ වාසමථායධම්මංයදයසති, 

තිණ්යණො යසො භ වා තරණාය ධම්මං යදයසති, පරිනිබ්බුයතො යසො භ වා

පරිනිබ්බානායධම්මං යදයසතී’’ති(ම.නි.1.361) එවංනමක්කාරංකයරොහීති

අයයමත්ථඅත්යථො.ඉතිඉදංසුත්තං යථරස්සකම්මට්ඨානංඅයහොසි.යථයරොපි

ඉදයමවසුත්තංකම්මට්ඨානංකත්වාවිපස්සනං වඩ්යඪත්වාඅරහත්තංපත්යතො. 

අෙයමතස්ස අත්යථොති අයං එතස්ස පඤ්හස්ස අත්යථො. ඉති භ වා

රතනරාසිම්හි මණිකූටං  ණ්හන්යතො විය යථානුසන්ධිනාව යදසනං

නිට්ඨයපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

වම්මිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. රථවිනීතසුත්තවණ්ණනා 

252. එවං යම සුතන්ති රථවිනීතසුත්තං. තත්ථ රාජ යහති එවංනාමයක

න යර, තඤ්හිමන්ධාතුමහාය ොවින්දාදීහි පරිග් හිතත්තා රාජ හන්තිවුච්චති.
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අඤ්යඤයපත්ථපකායර වණ්ණයන්ති.කිංයතහි? නාමයමතංතස්සන රස්ස.

තං පයනතං බුද්ධකායල ච චක්කවත්තිකායල ච න රං යහොති, යසසකායල

සුඤ්ඤං යහොති යක්ෙපරිග් හිතං, යතසං වසන්තවනං හුත්වා තිට්ඨති. 

යවළුවයනකලන්දකනිවායපති යවළුවනන්තිතස්සඋයයානස්සනාමං, තංකිර

යවළූහි පරික්ඛිත්තං අයහොසි අට්ඨාරසහත්යථන ච පාකායරන, 

ය ොපුරට්ටාලකයුත්තං නීයලොභාසං මයනොරමං, යතන යවළුවනන්ති වුච්චති.

කලන්දකානඤ්යචත්ථනිවාපංඅදංසු, යතන කලන්දකනිවායපොතිවුච්චති. 

පුබ්යබකිරඅඤ්ඤතයරොරාජාතත්ථඋයයානකීළනත්ථංආ යතො සුරාමයදන

මත්යතො දිවායසයයං උප යතො සුපි. පරිජයනොපිස්ස, ‘‘සුත්යතො රාජා’’ති

පුප්ඵඵලාදීහි පයලොභියමායනො ඉයතො චියතො ච පක්කාමි, අථ සුරා න්යධන 

අඤ්ඤතරස්මා සුසිරරුක්ො කණ්හසප්යපො නික්ෙමිත්වා රඤ්ඤාභිමුයෙො

ආ ච්ඡති.තං දිස්වාරුක්ෙයදවතා, ‘‘රඤ්යඤොජීවිතංදම්මී’’තිකාළකයවයසන

ආ න්ත්වා කණ්ණමූයල සද්දමකාසි. රාජා පටිබුජ්ඣි, කණ්හසප්යපො 

නිවත්යතො.යසොතං දිස්වා, ‘‘ඉමායමමජීවිතංදින්න’’න්තිකාළකානංතත්ථ

නිවාපං පට්ඨයපසි, අභයයඝොසනඤ්ච යඝොසායපසි. තස්මා තං තයතො පභුති 

කලන්දකනිවාපන්තිසඞ්ෙයං තං. කලන්දකාතිකාළකානංනාමං. 

ජාතිභූමිකාතිජාතිභූමිවාසියනො.තත්ථ ජාතිභූමීතිජාතට්ඨානං.තංයෙොපයනතං

යනව යකොසලමහාරාජාදීනං න චඞ්කීබ්රාහමණාදීනං න

සක්කසුයාමසන්තුසිතාදීනංන අසීතිමහාසාවකාදීනංන අඤ්යඤසං සත්තානං

ජාතට්ඨානං‘‘ජාතිභූමී’’තිවුච්චති.යස්සපනජාතදිවයසදසසහස්සියලොකධාතු 

එකද්ධජමාලාවිප්පකිණ්ණකුසුමවාසචුණ්ණ න්ධසු න්ධා සබ්බපාලිඵුල්ලමිව

නන්දනවනං වියරොචමානා පදුමිනිපණ්යණ උදකබින්දු විය අකම්පිත්ථ, 

ජච්චන්ධාදීනඤ්ච රූපදස්සනාදීනි අයනකානි පාටිහාරියානි පවත්තිංසු, තස්ස 

සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්තස්ස ජාතට්ඨානසාකියජනපයදො කපිලවත්ථාහායරො, සා

‘‘ජාතිභූමී’’ති වුච්චති. 

ධම්ම රුභාවවණ්ණනා 

වස්සංවුට්ඨාති යතමාසං වස්සංවුට්ඨා පවාරිතපවාරණා හුත්වා. භ වා

එතදයවොචාති ‘‘කච්චි, භික්ෙයව, ෙමනීය’’න්තිආදීහි වචයනහි

ආ න්තුකපටිසන්ථාරං කත්වා එතං, ‘‘යකො නු යෙො, 

භික්ෙයව’’තිආදිවචනමයවොච. යතකිර භික්ඛු, – ‘‘කච්චි, භික්ෙයව, ෙමනීයං

කච්චි යාපනීයං, කච්චිත්ථඅප්පකිලමයථනඅද්ධානංආ තා, නචපිණ්ඩයකන

කිලමිත්ථ, කුයතො ච තුම්යහ, භික්ෙයව, ආ ච්ඡථා’’ති පටිසන්ථාරවයසන

පුච්ඡිතා – ‘‘භ වා සාකියජනපයද කපිලවත්ථාහාරයතො ජාතිභූමියතො
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ආ ච්ඡාමා’’ති ආහංසු. අථ භ වා යනව සුද්යධොදනමහාරාජස්ස, න

සක්යකොදනස්ස, නසුක්යකොදනස්ස, නයධොයතොදනස්ස, නඅමියතොදනස්ස, න

අමිත්තාය යදවියා, න මහාපජාපතියා, න සකලස්ස සාකියමණ්ඩලස්ස

ආයරො යං පුච්ඡි. අථ යෙො අත්තනා ච දසකථාවත්ථුලාභිං පරඤ්ච තත්ථ

සමාදයපතාරං පටිපත්තිසම්පන්නං භික්ඛුං පුච්ඡන්යතො ඉදං – ‘‘යකොනුයෙො, 

භික්ෙයව’’තිආදිවචනංඅයවොච. 

කස්මා පනභ වාසුද්යධොදනාදීනංආයරො යං අපුච්ඡිත්වාඑවරූපංභික්ඛුයමව

පුච්ඡති? පියතාය. බුද්ධානඤ්හි පටිපන්නකා භික්ඛූ භික්ඛුනියයො උපාසකා

උපාසිකායයො ච පියා යහොන්ති මනාපා. කිං කාරණා? ධම්ම රුතාය.

ධම්ම රුයනො හි තථා තා, යසො ච යනසං ධම්ම රුභායවො, ‘‘දුක්ෙං යෙො

අ ාරයවො විහරති, අප්පතිස්යසො’’ති(අ.නි.4.21) ඉමිනාඅජපාලනියරොධමූයල 

උප්පන්නජ්ඣාසයයන යවදිතබ්යබො. ධම්ම රුතායයව හි භ වා

මහාකස්සපත්යථරස්ස අභිනික්ෙමනදිවයස පච්චුග් මනං කයරොන්යතො

ති ාවුතංමග් ංඅ මාසි.අතියරකතියයොජනසතං මග් ං න්ත්වා ඞ් ාතීයර

ධම්මං යදයසත්වා මහාකප්පිනං සපරිසං අරහත්යත පතිට්ඨයපසි. එකස්මිං

පච්ඡාභත්යත පඤ්චචත්තාලීසයයොජනං මග් ං  න්ත්වා කුම්භකාරස්ස

නියවසයන තියාමරත්තිං ධම්මකථං කත්වා පුක්කුසාතිකුලපුත්තං 

අනා ාමිඵයල පතිට්ඨයපසි. වීසයයොජනසතං  න්ත්වා වනවාසිසාමයණරස්ස

අනුග් හං අකාසි. සට්ඨියයොජනමග් ං  න්ත්වා ෙදිරවනියත්යථරස්ස ධම්මං

යදයසසි. අනුරුද්ධත්යථයරො පාචීනවංසදායය නිසින්යනො මහාපුරිසවිතක්කං

විතක්යකතීති ඤත්වා තත්ථ ආකායසන  න්ත්වා යථරස්ස පුරයතො ඔරුය්හ

සාධුකාරමදාසි. යකොටිකණ්ණයසොණත්යථරස්ස එක න්ධකුටියං යසනාසනං

පඤ්ඤපායපත්වා පච්චූසකායල ධම්මයදසනං අජ්යඣසිත්වා

සරභඤ්ඤපරියයොසායන සාධුකාරමදාසි. ති ාවුතං මග් ං  න්ත්වා තිණ්ණං

කුලපුත්තානං වසනට්ඨායන ය ොසිඞ් සාලවයනසාමග්ගිරසානිසංසං කයථසි.

කස්සයපොපි භ වා – ‘‘අනා ාමිඵයල පතිට්ඨියතො අරියසාවයකො අය’’න්ති

විස්සාසං උප්පායදත්වාඝටිකාරස්සකුම්භකාරස්සනියවසනං න්ත්වාසහත්ථා

ආමිසං යහත්වා පරිභුඤ්ජි. 

අම්හාකංයයව භ වා උපකට්ඨාය වස්සූපනායිකාය යජතවනයතො 

භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො චාරිකං නික්ෙමි. යකොසලමහාරාජඅනාථපිණ්ඩිකාදයයො

නිවත්යතතුං නාසක්ඛිංසු. අනාථපිණ්ඩියකො ඝරං ආ න්ත්වා

යදොමනස්සප්පත්යතොනිසීදි.අථනං පුණ්ණානාමදාසීයදොමනස්සප්පත්යතොසි

සාමීතිආහ.‘‘ආමයජ, සත්ථාරංනිවත්යතතුං නාසක්ඛිං, අථයමඉමං යතමාසං

ධම්මං වා යසොතුං, යථාධිප්පායං වා දානං දාතුං න ලභිස්සාමී’’ති චින්තා
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උප්පන්නාති. අහම්පි සාමි සත්ථාරං නිවත්යතස්සාමීති. සයච නිවත්යතතුං

සක්යකොසි, භුජිස්සායයව ත්වන්ති. සා  න්ත්වා දසබලස්ස පාදමූයල

නිපජ්ජිත්වා ‘‘නිවත්තථභ වා’’තිආහ.පුණ්යණත්වං පරපටිබද්ධජීවිකාකිං

යම කරිස්සසීති. භ වා මය්හං යදයයධම්යමො නත්ථීති තුම්යහපි ජානාථ, 

තුම්හාකං නිවත්තනපච්චයා පනාහං තීසු සරයණසු පඤ්චසු සීයලසු

පතිට්ඨහිස්සාමීති.භ වාසාධුසාධුපුණ්යණතිසාධුකාරං කත්වානිවත්යතත්වා

යජතවනයමවපවිට්යඨො.අයංකථාපාකටාඅයහොසි.යසට්ඨිසුත්වා පුණ්ණාය

කිරභ වානිවත්තියතොතිතංභුජිස්සංකත්වාධීතුට්ඨායනඨයපසි.සා පබ්බජ්ජං

යාචිත්වා පබ්බජි, පබ්බජිත්වා විපස්සනං ආරභි. අථස්සා සත්ථා 

ආරද්ධවිපස්සකභාවංඤත්වාඉමංඔභාස ාථංවිස්සජ්යජසි– 

‘‘පුණ්යණපූයරසිසද්ධම්මං, චන්යදොපන්නරයසොයථා; 

පරිපුණ්ණායපඤ්ඤාය, දුක්ෙස්සන්තංකරිස්සසී’’ති.(යථරී ා. 3); 

 ාථාපරියයොසායන අරහත්තං පත්වා අභිඤ්ඤාතා සාවිකා අයහොසීති. එවං 

ධම්ම රුයනොතථා තා. 

නන්දකත්යථයර උපට්ඨානසාලායං ධම්මං යදයසන්යතපි භ වා අනහායතොව

 න්ත්වා තියාමරත්තිං ඨිතයකොව ධම්මකථං සුත්වා යදසනාපරියයොසායන

සාධුකාරමදාසි. යථයරො ආ න්ත්වා වන්දිත්වා, ‘‘කාය යවලාය, භන්යත, 

ආ තත්ථා’’ති පුච්ඡි. තයා සුත්තන්යත ආරද්ධමත්යතති. දුක්කරං කරිත්ථ, 

භන්යත, බුද්ධසුඛුමාලා තුම්යහති. සයච ත්වං, නන්ද, කප්පං යදයසතුං

සක්කුයණයයාසි, කප්පමත්තම්පාහං ඨිතයකොව සුයණයයන්ති භ වා අයවොච.

එවංධම්ම රුයනොතථා තා.යතසං ධම්ම රුතායපටිපන්නකාපියායහොන්ති, 

තස්මා පටිපන්නයක පුච්ඡි. පටිපන්නයකො ච නාම අත්තහිතාය පටිපන්යනො

යනොපරහිතාය, පරහිතායපටිපන්යනොයනොඅත්තහිතාය, යනොඅත්තහිතාය ච

පටිපන්යනො යනො පරහිතාය ච, අත්තහිතාය ච පටිපන්යනො පරහිතාය චාති

චතුබ්බියධො යහොති. 

තත්ථයයොසයං දසන්නංකථාවත්ථූනංලාභීයහොති, පරංතත්ථනඔවදති න

අනුසාසති ආයස්මා බාකුයලො විය. අයං අත්තහිතාය පටිපන්යනො නාම යනො

පරහිතාය පටිපන්යනො, එවරූපං භික්ඛුං භ වා න පුච්ඡති. කස්මා? න මය්හං

සාසනස්ස වඩ්ඪිපක්යෙඨියතොති. 

යයො පන දසන්නං කථාවත්ථූනං අලාභී, පරං යතහි ඔවදති යතන 

කතවත්තසාදියනත්ථං උපනන්යදො සකයපුත්යතො විය, අයං පරහිතාය
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පටිපන්යනො නාම යනො අත්තහිතාය, එවරූපම්පි න පුච්ඡති. කස්මා? අස්ස

තණ්හා මහාපච්ඡිවියඅප්පහීනාති. 

යයොඅත්තනාපිදසන්නංකථාවත්ථූනංඅලාභී, පරම්පියතහිනඔවදති, ලාළුදායී

විය, අයංයනවඅත්තහිතායපටිපන්යනොනපරහිතාය, එවරූපම්පිනපුච්ඡති. 

කස්මා? අස්සඅන්යතොකියලසාඵරසුයඡජ්ජාවියමහන්තාති. 

යයො පන සයං දසන්නං කථාවත්ථූනං ලාභී, පරම්පි යතහි ඔවදති, අයං 

අත්තහිතාය යචව පරහිතාය ච පටිපන්යනො නාම

සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානමහාකස්සපාදයයො අසීතිමහායථරා විය, එවරූපං

භික්ඛුං පුච්ඡති. කස්මා? මය්හං සාසනස්ස වුඩ්ඪිපක්යෙ ඨියතොති. ඉධාපි

එවරූපයමවපුච්ඡන්යතො–‘‘යකොනුයෙො, භික්ෙයව’’තිආදිමාහ. 

එවං භ වතා පුට්ඨානං පන යතසං භික්ඛූනං භ වා අත්තයනො ජාතිභූමියං 

උභයහිතායපටිපන්නං දසකථාවත්ථුලාභිංභික්ඛුංපුච්ඡති, යකොනු යෙොතත්ථ

එවරූයපොති න අඤ්ඤමඤ්ඤං චින්තනා වා සමන්තනා වා අයහොසි. කස්මා? 

ආයස්මා හිමන්තාණිපුත්යතොතස්මිං ජනපයදආකාසමජ්යඣඨියතො චන්යදො

වියසූරියයොවියචපාකයටො පඤ්ඤායතො.තස්මායතභික්ඛූයමඝසද්දංසුත්වා

එකජ්ඣංසන්නිපතිතයමොරඝටාවිය ඝනසජ්ඣායංකාතුං, ආරද්ධභික්ඛූවියච

අත්තයනොආචරියංපුණ්ණත්යථරංභ වයතො ආයරොයචන්තායථරස්සචගුණං

භාසිතුංඅප්පයහොන්යතහිමුයෙහිඑකප්පහායරයනව පුණ්යණොනාම, භන්යත, 

ආෙස්මාතිආදිමාහංසු. තත්ථ පුණ්යණොති තස්ස යථරස්ස නාමං. මන්තාණියා

පන යසො පුත්යතො, තස්මා මන්තාණිපුත්යතොති වුච්චති. සම්භාවියතොති

ගුණසම්භාවනායසම්භාවියතො. 

අප්පිච්ෙතාදිවණ්ණනා 

අප්පිච්යෙොති ඉච්ඡාවිරහියතො නිඉච්යඡො නිත්තණ්යහො. එත්ථ හි බයඤ්ජනං

සාවයසසංවිය, අත්යථොපනනිරවයසයසො.නහිතස්ස අන්යතොඅණුමත්තාපි

පාපිකා ඉච්ඡා නාම අත්ථි. ඛීණාසයවො යහස සබ්බයසො පහීනතණ්යහො. 

අපියචත්ථ අත්රිච්ඡතා පාපිච්ඡතා මහිච්ඡතා අප්පිච්ඡතාති අයං යභයදො 

යවදිතබ්යබො. 

තත්ථ සකලායභ අතිත්තස්ස පරලායභ පත්ථනා අත්රිච්ෙතා නාම. තාය 

සමන්නා තස්ස එකභායජන පක්කපූයවොපි අත්තයනො පත්යත පතියතො න

සුපක්යකො විය ඛුද්දයකො විය ච ොයති. ස්යවව පරස්ස පත්යත පක්ඛිත්යතො

සුපක්යකො විය මහන්යතො විය ච ොයති. අසන්තගුණසම්භාවනතා පන

පටිග් හයණ ච අමත්තඤ්ඤුතා පාපිච්ෙතා නාම, සා, ‘‘ඉයධකච්යචො



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

394 

පටුන 

අස්සද්යධොසමායනොසද්යධොතිමං ජයනොජානාතූ’’තිආදිනානයයනඅභිධම්යම

ආ තායයව, තාය සමන්නා යතො පුග් යලො යකොහඤ්යඤ පතිට්ඨාති.

සන්තගුණසම්භාවනා පන පටිග් හයණ ච අමත්තඤ්ඤුතා මහිච්ෙතා නාම.

සාපි, ‘‘ඉයධකච්යචොසද්යධොසමායනොසද්යධොතිමංජයනො ජානාතූතිඉච්ඡති, 

සීලවා සමායනො සීලවාති මං ජයනො ජානාතූ’’ති (විභ. 851) ඉමිනා නයයන 

ආ තායයව, තාය සමන්නා යතො පුග් යලො දුස්සන්තප්පයයො යහොති, 

විජාතමාතාපිස්සචිත්තං  යහතුංනසක්යකොති.යතයනතංවුච්චති– 

‘‘අග්ගික්ෙන්යධො සමුද්යදොච, මහිච්යඡොචාපි පුග් යලො; 

සකයටනපච්චයංයදතු, තයයොයපයතඅතප්පයා’’ති. 

සන්තගුණනිගූහනතාපනපටිග් හයණචමත්තඤ්ඤුතා අප්පිච්ෙතා නාම, තාය

සමන්නා යතො පුග් යලො අත්තනි විජ්ජමානම්පි ගුණං පටිච්ඡායදතුකාමතාය, 

‘‘සද්යධො සමායනො සද්යධොති මං ජයනො ජානාතූති න ඉච්ඡති. සීලවා, 

පවිවිත්යතො, බහුස්සුයතො, ආරද්ධවීරියයො, සමාධිසම්පන්යනො, පඤ්ඤවා, 

ඛීණාසයවො සමායනො ඛීණාසයවොති මං ජයනො ජානාතූ’’ති න ඉච්ඡති, 

යසයයථාපි මජ්ඣන්තිකත්යථයරො. 

යථයරො කිර මහාඛීණාසයවො අයහොසි, පත්තචීවරං පනස්ස පාදමත්තයමව 

අග්ඝති, යසො අයසොකස්ස ධම්මරඤ්යඤො විහාරමහදිවයස සඞ්ඝත්යථයරො

අයහොසි.අථස්ස අතිලූෙභාවංදිස්වාමනුස්සා, ‘‘භන්යත, යථොකංබහියහොථා’’ති

ආහංසු. යථයරො, ‘‘මාදියස ඛීණාසයව රඤ්යඤො සඞ් හං අකයරොන්යත

අඤ්යඤො යකො කරිස්සතී’’ති පථවියං නිමුජ්ජිත්වා සඞ්ඝත්යථරස්ස

උක්ඛිත්තපිණ්ඩං  ණ්හන්යතොයයව උම්මුජ්ජි. එවං ඛීණාසයවො සමායනො, 

‘‘ඛීණාසයවොති මං ජයනො ජානාතූ’’තින ඉච්ඡති. එවං අප්පිච්යඡො පන භික්ඛු

අනුප්පන්නං ලාභං උප්පායදති, උප්පන්නං ලාභං ථාවරං කයරොති, දායකානං 

චිත්තංආරායධති, යථායථාහි යසොඅත්තයනො අප්පිච්ඡතායඅප්පං ණ්හාති, 

තථාතථාතස්සවත්යතපසන්නාමනුස්සාබහූ යදන්ති. 

අපයරොපි චතුබ්බියධො අප්පිච්යඡො – පච්චයඅප්පිච්යඡො ධුතඞ් අප්පිච්යඡො

පරියත්තිඅප්පිච්යඡො අධි මඅප්පිච්යඡොති. තත්ථ චතූසු පච්චයයසු අප්පිච්යඡො 

පච්චෙඅප්පිච්යෙො නාම, යසො දායකස්ස වසං ජානාති, යදයයධම්මස්ස වසං

ජානාති, අත්තයනො ථාමං ජානාති. යදි හි යදයයධම්යමො බහු යහොති, දායයකො

අප්පං දාතුකායමො, දායකස්ස වයසනඅප්පං ණ්හාති. යදයයධම්යමො අප්යපො, 

දායයකො බහුං දාතුකායමො, යදයයධම්මස්ස වයසන අප්පං  ණ්හාති. 

යදයයධම්යමොපි බහු, දායයකොපි බහුං දාතුකායමො, අත්තයනො ථාමං ඤත්වා

පමායණයනව  ණ්හාති. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

395 

පටුන 

ධුතඞ් සමාදානස්සඅත්තනිඅත්ථිභාවංනජානායපතුකායමො ධුතඞ් අප්පිච්යෙො 

නාම.තස්සවිභාවනත්ථං ඉමානිවත්ථූනි–යසොසානිකමහාසුමනත්යථයරොකිර

සට්ඨිවස්සානි සුසායනවසි, අඤ්යඤොඑකභික්ඛුපිනඅඤ්ඤාසි, යතයනවාහ– 

‘‘සුසායනසට්ඨිවස්සානි, අබ්යබොකිණ්ණංවසාමහං; 

දුතියයොමංනජායනයය, අයහොයසොසානිකුත්තයමො’’ති. 

යචතියපබ්බයත ද්යවභාතියත්යථරා වසිංසු. යතසු කනිට්යඨො උපට්ඨායකන

යපසිතා උච්ඡුෙණ්ඩිකා  යහත්වා යජට්ඨස්ස සන්තිකං අ මාසි. පරියභො ං, 

භන්යත, කයරොථාති. යථරස්ස ච භත්තකිච්චං කත්වා මුෙං වික්ොලනකායලො

අයහොසි. යසො අලං, ආවුයසොති ආහ. කච්චි, භන්යත, එකාසනිකත්ථාති.

ආහරාවුයසො, උච්ඡුෙණ්ඩිකාති පඤ්ඤාස වස්සානි එකාසනියකො සමායනොපි

ධුතඞ් ං නිගූහමායනො පරියභො ං කත්වා මුෙං වික්ොයලත්වා පුන ධුතඞ් ං

අධිට්ඨාය යතො. 

යයොපනසායකතකතිස්සත්යථයරොවියබහුස්සුතභාවංජානායපතුංන ඉච්ඡති, 

අයං පරිෙත්තිඅප්පිච්යෙො නාම.යථයරොකිරෙයණො නත්ථීතිඋද්යදසපරිපුච්ඡාසු

ඔකාසං අකයරොන්යතො මරණක්ෙයං, භන්යත, ලභිස්සථාති යචොදියතො  ණං

විස්සජ්යජත්වා කණිකාරවාලිකසමුද්දවිහාරං  යතො. තත්ථ අන්යතොවස්සං 

යථරනවමජ්ඣිමානං උපකායරො හුත්වා මහාපවාරණාය උයපොසථදිවයස 

ධම්මකථායජනතංයෙොයභත්වා යතො. 

යයො පන යසොතාපන්නාදීසු අඤ්ඤතයරො හුත්වා යසොතාපන්නාදිභාවං 

ජානායපතුං න ඉච්ඡති, අයං අධි මඅප්පිච්යෙො නාම, තයයො කුලපුත්තා විය

ඝටිකාරකුම්භකායරොවියච. 

ආයස්මා පන පුණ්යණො අත්රිච්ඡතං පාපිච්ඡතං මහිච්ඡතඤ්ච පහාය සබ්බයසො

ඉච්ඡාපටිපක්ෙභූතාය අයලොභසඞ්ොතාය පරිසුද්ධාය අප්පිච්ඡතාය 

සමන්නා තත්තාඅප්පිච්යඡොනාමඅයහොසි.භික්ඛූනම්පි, ‘‘ආවුයසො, අත්රිච්ඡතා 

පාපිච්ඡතා මහිච්ඡතාතිඉයමධම්මා පහාතබ්බා’’තියතසුආදීනවං දස්යසත්වා

එවරූපං අප්පිච්ඡතං සමාදාය වත්තිතබ්බන්ති අප්පිච්ඡකථං කයථසි. යතන

වුත්තං‘‘අත්තනා චඅප්පිච්යඡොඅප්පිච්ඡකථඤ්චභික්ඛූනංකත්තා’’ති. 

ද්වාදසවිධසන්යතොසවණ්ණනා 

ඉදානි අත්තනා ච සන්තුට්යඨොතිආදීසු වියසසත්ථයමව දීපයිස්සාම. යයොජනා

පනවුත්තනයයයනව යවදිතබ්බා. සන්තුට්යඨොතිඉතරීතරපච්චයසන්යතොයසන 

සමන්නා යතො. යසො පයනස සන්යතොයසො ද්වාදසවියධො යහොති. යසයයථිදං, 
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චීවයර යථාලාභසන්යතොයසො යථාබලසන්යතොයසො යථසාරුප්පසන්යතොයසොති

තිවියධො, එවං පිණ්ඩපාතාදීසු.තස්සායං පයභදසංවණ්ණනා. 

ඉධභික්ඛුචීවරංලභතිසුන්දරංවාඅසුන්දරංවා.යසොයතයනව යායපතිඅඤ්ඤං

නපත්යථති, ලභන්යතොපින ණ්හාති, අයමස්සචීවයර ෙථාලාභසන්යතොයසො. 

අථ යයො පකතිදුබ්බයලො වා යහොති ආබාධජරාභිභූයතො වා,  රුචීවරං

පාරුපන්යතො කිලමති, යසො සභාය න භික්ඛුනා සද්ධිං තං පරිවත්යතත්වා

ලහුයකන යායපන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති, අයමස්ස චීවයර 

ෙථාබලසන්යතොයසො. අපයරො පණීතපච්චයලාභී යහොති, යසො පට්ටචීවරාදීනං 

අඤ්ඤතරං මහග්ඝචීවරං බහූනි වා පන චීවරානි ලභිත්වා ඉදං යථරානං

චිරපබ්බජිතානංඉදං බහුස්සුතානංඅනුරූපං, ඉදංගිලානානංඉදංඅප්පලාභානං

යහොතූති දත්වා යතසං පුරාණචීවරං වා සඞ්කාරකූටාදියතො වා නන්තකානි

උච්චිනිත්වා යතහි සඞ්ඝාටිං කත්වා ධායරන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති, 

අයමස්සචීවයර ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉධපනභික්ඛුපිණ්ඩපාතංලභතිලූෙංවාපණීතංවා, යසොයතයනව යායපති, 

අඤ්ඤං න පත්යථති, ලභන්යතොපි න  ණ්හාති, අයමස්ස පිණ්ඩපායත 

ෙථාලාභසන්යතොයසො. යයොපනඅත්තයනොපකතිවිරුද්ධංවාබයාධිවිරුද්ධං වා

පිණ්ඩපාතං ලභති, යයනස්ස පරිභුත්යතන අඵාසු යහොති, යසො සභා ස්ස

භික්ඛුයනොතංදත්වාතස්සහත්ථයතොසප්පායයභොජනංභුඤ්ජිත්වාසමණධම්මං 

කයරොන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති, අයමස්ස පිණ්ඩපායත 

ෙථාබලසන්යතොයසො. අපයරොබහුං පණීතංපිණ්ඩපාතංලභති, යසොතංචීවරං

විය චිරපබ්බජිතබහුස්සුතඅප්පලාභිගිලානානං දත්වා යතසං වා යසසකං

පිණ්ඩාය වා චරිත්වා මිස්සකාහාරං භුඤ්ජන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති, 

අයමස්සපිණ්ඩපායත ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉධපනභික්ඛු යසනාසනංලභතිමනාපං වා අමනාපං වා, යසො යතනයනව 

යසොමනස්සං න පටිඝං උප්පායදති, අන්තමයසො තිණසන්ථාරයකනාපි

යථාලද්යධයනව තුස්සති, අයමස්ස යසනාසයන ෙථාලාභසන්යතොයසො. යයො

පන අත්තයනොපකතිවිරුද්ධංවාබයාධිවිරුද්ධංවායසනාසනංලභති, යත්ථස්ස

වසයතො අඵාසු යහොති, යසො තං සභා ස්ස භික්ඛුයනො දත්වා තස්ස සන්තයක

සප්පායයසනාසයන වසන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති, අයමස්ස යසනාසයන 

ෙථාබලසන්යතොයසො. අපයරො මහාපුඤ්යඤොයලණමණ්ඩපකූටා ාරාදීනිබහූනි

පණීතයසනාසනානි ලභති, යසො තානි චීවරාදීනි විය 

චිරපබ්බජිතබහුස්සුතඅප්පලාභිගිලානානං දත්වා යත්ථ කත්ථචි වසන්යතොපි 

සන්තුට්යඨොව යහොති, අයමස්ස යසනාසයන ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. යයොපි, 
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පටුන 

‘‘උත්තමයසනාසනං නාම පමාදට්ඨානං, තත්ථ නිසින්නස්ස ථිනමිද්ධං

ඔක්කමති, නිද්දාභිභූතස්ස පුන පටිබුජ්ඣයතො පාපවිතක්කා පාතුභවන්තී’’ති

පටිසඤ්චික්ඛිත්වා තාදිසං යසනාසනං පත්තම්පි න සම්පටිච්ඡති, යසො තං

පටික්ඛිපිත්වා අබ්යභොකාසරුක්ෙමූලාදීසු වසන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති, 

අයම්පිස්සයසනාසයන ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉධපනභික්ඛුයභසජ්ජංලභතිලූෙංවාපණීතංවා, යසොයංලභති, යතයනව

සන්තුස්සති, අඤ්ඤං න පත්යථති, ලභන්යතොපි න  ණ්හාති, අයමස්ස 

ගිලානපච්චයය ෙථාලාභසන්යතොයසො. යයො පනයතයලනඅත්ථියකොඵාණිතං 

ලභති, යසොතංසභා ස්සභික්ඛුයනොදත්වාතස්සහත්ථයතොයතලං  යහත්වා

අඤ්ඤයදව වා පරියයසිත්වා යතහි යභසජ්ජං කයරොන්යතොපි සන්තුට්යඨොව

යහොති, අයමස්ස ගිලානපච්චයය ෙථාබලසන්යතොයසො. අපයරො මහාපුඤ්යඤො

බහුං යතලමධුඵාණිතාදිපණීතයභසජ්ජං ලභති, යසො තං චීවරං විය 

චිරපබ්බජිතබහුස්සුතඅප්පලාභිගිලානානං දත්වා යතසං ආභතයකන යයන

යකනචි යායපන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති. යයො පන එකස්මිං භාජයන

මුත්තහරීතකං ඨයපත්වා එකස්මිං චතුමධුරං, ‘‘ ණ්හ, භන්යත, යදිච්ඡසී’’ති

වුච්චමායනො සචස්ස යතසු අඤ්ඤතයරනපි යරොය ො වූපසම්මති, අථ

මුත්තහරීතකං නාම බුද්ධාදීහි වණ්ණිතන්ති චතුමධුරං පටික්ඛිපිත්වා

මුත්තහරීතයකයනව යභසජ්ජං කයරොන්යතො පරමසන්තුට්යඨොව යහොති, 

අයමස්සගිලානපච්චයය ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉයමසං පන පච්යචකං පච්චයයසු තිණ්ණං තිණ්ණං සන්යතොසානං 

යථාසාරුප්පසන්යතොයසොව අග්ය ො.ආයස්මා පුණ්යණො එයකකස්මිං පච්චයය

ඉයමහි තීහි සන්යතොයසහි සන්තුට්යඨො අයහොසි. සන්තුට්ඨිකථඤ්චාති 

භික්ඛූනම්පිචඉමංසන්තුට්ඨිකථංකත්තාවඅයහොසි. 

තිවිධපවියවකවණ්ණනා 

පවිවිත්යතොති කායපවියවයකොචිත්තපවියවයකොඋපධිපවියවයකොතිඉයමහිතීහි

පවියවයකහි සමන්නා යතො. තත්ථ එයකො  ච්ඡති, එයකො තිට්ඨති, එයකො

නිසීදති, එයකො යසයයං කප්යපති, එයකො  ාමං පිණ්ඩාය පවිසති, එයකො

පටික්කමති, එයකො චඞ්කමමධිට්ඨාති, එයකො චරති, එයකො විහරතීති අයං 

කාෙපවියවයකො නාම. අට්ඨ සමාපත්තියයො පන චිත්තපවියවයකො නාම.

නිබ්බානං උපධිපවියවයකො නාම. වුත්තම්පි යහතං – ‘‘කායපවියවයකො ච

වියවකට්ඨකායානං යනක්ෙම්මාභිරතානං. චිත්තපවියවයකො ච

පරිසුද්ධචිත්තානං පරමයවොදානප්පත්තානං. උපධිවියවයකො ච නිරුපධීනං 
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පුග් ලානංවිසඞ්ොර තාන’’න්ති (මහානි.57). පවියවකකථන්තිභික්ඛූනම්පි

චඉමංපවියවකකථංකත්තා. 

පඤ්චවිධසංසග් වණ්ණනා 

අසංසට්යඨොති පඤ්චවියධන සංසග්ය න විරහියතො. සවනසංසග්ය ො

දස්සනසංසග්ය ො සමුල්ලපනසංසග්ය ොසම්යභො සංසග්ය ොකායසංසග්ය ොති

පඤ්චවියධොසංසග්ය ො.යතසුඉධ භික්ඛුසුණාති, ‘‘අසුකස්මිං ායමවානි යම

වා ඉත්ථී වා කුමාරිකා වා අභිරූපා දස්සනීයා පාසාදිකා පරමාය

වණ්ණයපොක්ෙරතාය සමන්නා තා’’ති. යසො තං සුත්වා සංසීදති විසීදති න

සක්යකොති බ්රහ්මචරියං සන්ධායරතුං, සික්ොදුබ්බලයං අනාවිකත්වා 

හීනායාවත්තතීති එවං පයරහි වා කථීයමානං රූපාදිසම්පත්තිං අත්තනා වා 

හසිතලපිතගීතසද්දං සුණන්තස්ස යසොතවිඤ්ඤාණවීථිවයසන උප්පන්යනො 

රාය ො සවනසංසග්ය ො නාම. යසො අනිත්ථි න්ධපච්යචකයබොධිසත්තස්ස ච

පඤ්චග් ළයලණවාසීතිස්සදහරස්සචවයසන යවදිතබ්යබො– 

දහයරො කිර ආකායසන  ච්ඡන්යතො ගිරි ාමවාසිකම්මාරධීතාය පඤ්චහි 

කුමාරීහි සද්ධිං පදුමසරං  න්ත්වා න්හත්වා පදුමානි ච පිලන්ධිත්වා

මධුරස්සයරන  ායන්තියා සද්දං සුත්වා කාමරාය න විද්යධො වියසසා

පරිහායිත්වාඅනයබයසනං පාපුණි.ඉධභික්ඛුනයහවයෙොසුණාති, අපිචයෙො

සාමං පස්සති ඉත්ථිං වා කුමාරිං වා අභිරූපං දස්සනීයං පාසාදිකං පරමාය

වණ්ණයපොක්ෙරතාය සමන්නා තං. යසො තං දිස්වා සංසීදති විසීදති න

සක්යකොති බ්රහ්මචරියං සන්ධායරතුං, සික්ොදුබ්බලයං අනාවිකත්වා

හීනායාවත්තතීති එවං විසභා රූපං ඔයලොයකන්තස්ස පන 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණවීථිවයසනඋප්පන්නරාය ො දස්සනසංසග්ය ො නාම. යසොඑවං

යවදිතබ්යබො– 

එයකො කිර දහයරො කාලදීඝවාපිද්වාරවිහාරං උද්යදසත්ථාය  යතො. ආචරියයො 

තස්ස අන්තරායං දිස්වා ඔකාසං න කයරොති. යසො පුනප්පුන්නං අනුබන්ධති.

ආචරියයොසයච අන්යතො ායමනචරිස්සසි.දස්සාමියතඋද්යදසන්තිආහ.යසො

සාධූති සම්පටිච්ඡිත්වා උද්යදයස නිට්ඨියත ආචරියං වන්දිත්වා  ච්ඡන්යතො

ආචරියයො යමඉමස්මිං ායමචරිතුං නයදති, කිංනුයෙොකාරණන්තිචීවරං

පාරුපිත්වා ාමංපාවිසි, එකාකුලධීතා පීතකවත්ථංනිවායසත්වාය යහඨිතා

දහරං දිස්වා සඤ්ජාතරා ා උළුඞ්යකන යාගුං ආහරිත්වා තස්ස පත්යත

පක්ඛිපිත්වානිවත්තිත්වාමඤ්චයකනිපජ්ජි.අථනං මාතාපිතයරො කිංඅම්මාති

පුච්ඡිංසු, ද්වායරන  තං දහරං ලභමානා ජීවිස්සාමි, අලභමානා මරිස්සාමීති.

මාතාපිතයරො යවය න  න්ත්වා  ාමද්වායර දහරං පත්වා වන්දිත්වා, 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

399 

පටුන 

‘‘නිවත්තථ, භන්යත, භික්ෙං ණ්හාහී’’තිආහංසු.දහයරොඅලං  ච්ඡාමීති.යත, 

‘‘ඉදං නාම, භන්යත, කාරණ’’න්ති යාචිත්වා – ‘‘අම්හාකං, භන්යත, ය යහ

එත්තකං නාම ධනං අත්ථි, එකායයව යනො ධීතා, ත්වං යනො

යජට්ඨපුත්තට්ඨායන ඨස්සසි, සුයෙනසක්කාජීවිතු’’න්තිආහංසු.දහයරො, ‘‘න

මය්හංඉමිනාපලියබොයධන අත්යථො’’තිඅනාදියිත්වාවපක්කන්යතො. 

මාතාපිතයරො  න්ත්වා, ‘‘අම්ම, නාසක්ඛිම්හා දහරංනිවත්යතතුං, යං අඤ්ඤං

සාමිකං ඉච්ඡසි, තං ලභිස්සසි, උට්යඨහි ොද ච පිව චා’’ති ආහංසු. සා 

අනිච්ඡන්තී සත්තාහං නිරාහාරා හුත්වා කාලමකාසි. මාතාපිතයරො තස්සා

සරීරකිච්චං කත්වා තං පීතකවත්ථං ධුරවිහායර භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අදංසු, භික්ඛූ 

වත්ථං ෙණ්ඩාෙන්ඩං කත්වා භාජයිංසු. එයකො මහල්ලයකො අත්තයනො 

යකොට්ඨාසං  යහත්වා කලයාණීවිහාරං ආ යතො. යසොපි දහයරො යචතියං

වන්දිස්සාමීති තත්යථව  න්ත්වා දිවාට්ඨායන නිසීදි. මහල්ලයකො තං

වත්ථෙණ්ඩං යහත්වා, ‘‘ඉමිනායම පරිස්සාවනංවිචායරථා’’තිදහරංඅයවොච.

දහයරොමහායථර ‘‘කුහිංලද්ධ’’න්තිආහ.යසො සබ්බංපවත්තිංකයථසි.යසො

තං සුත්වාව, ‘‘එවරූපාය නාම සද්ධිං සංවාසං නාලත්ථ’’න්ති රා ග්ගිනා

දඩ්යඪොතත්යථවකාලමකාසි. 

අඤ්ඤමඤ්ඤං ආලාපසල්ලාපවයසන උප්පන්නරාය ො පන 

සමුල්ලපනසංසග්ය ො නාම. භික්ඛුයනො භික්ඛුනියා සන්තකං, භික්ඛුනියා වා

භික්ඛුස්ස සන්තකං  යහත්වා පරියභො කරණවයසන උප්පන්නරාය ො 

සම්යභො සංසග්ය ො නාම.යසොඑවංයවදිතබ්යබො–මරිචවට්ටිවිහාරමයහකිර 

භික්ඛූනං සතසහස්සං භික්ඛුනීනං නවුතිසහස්සානි එව අයහසුං. එයකො

සාමයණයරො උණ්හයාගුං  යහත්වා  ච්ඡන්යතො සකිං චීවරකණ්යණඨයපසි, 

සකිං භූමියං. එකා සාමයණරී දිස්වා එත්ථ පත්තං ඨයපත්වා යාහීති ථාලකං

අදාසි. යත අපරභාය  එකස්මිං භයය උප්පන්යන පරසමුද්දං අ මංසු. යතසු

භික්ඛුනී පුයරතරං අ මාසි. සා, ‘‘එයකොකිර සීහළභික්ඛු ආ යතො’’ති සුත්වා

යථරස්ස සන්තිකං  න්ත්වා පටිසන්ථාරං කත්වා නිසින්නා, – ‘‘භන්යත, 

මරිචවට්ටිවිහාරමහකායල තුම්යහ කතිවස්සා’’ති පුච්ඡි. තදාහං 

සත්තවස්සිකසාමයණයරො. ත්වං පන කතිවස්සාති? අහං

සත්තවස්සිකසාමයණරීයයව එකස්ස සාමයණරස්ස උණ්හයාගුං  යහත්වා

 ච්ඡන්තස්සපත්තඨපනත්ථං ථාලකමදාසින්ති.යථයරො, ‘‘අහංයසො’’තිවත්වා

ථාලකං නීහරිත්වා දස්යසසි. යත එත්තයකයනව සංසග්ය න බ්රහ්මචරියං

සන්ධායරතුංඅසක්යකොන්තාද්යවපි සට්ඨිවස්සකායලවිබ්භමිංසු. 

හත්ථ ාහාදිවයසනපනඋප්පන්නරාය ො කාෙසංසග්ය ො නාම.තත්රිදංවත්ථු–

මහායචතියඞ් යණකිර දහරභික්ඛූ සජ්ඣායං  ණ්හන්ති. යතසං පිට්ඨිපස්යස



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

400 

පටුන 

දහරභික්ඛුනියයො ධම්මං සුණන්ති. තයත්රයකො දහයරො හත්ථං පසායරන්යතො

එකිස්සාදහරභික්ඛුනියාකායංඡුපි.සා තංහත්ථං යහත්වාඅත්තයනොඋරස්මිං

ඨයපසි, එත්තයකනසංසග්ය නද්යවපි විබ්භමිත්වාගිහිභාවංපත්තා. 

 ාහ ාහකාදිවණ්ණනා 

ඉයමසු පන පඤ්චසු සංසග්ය සු භික්ඛුයනො භික්ඛූහි සද්ධිං

සවනදස්සනසමුල්ලපනසම්යභො කායපරාමාසා නිච්චම්පි යහොන්තියයව, 

භික්ඛුනීහිසද්ධිංඨයපත්වාකායසංසග් ංයසසාකායලනකාලංයහොන්ති; තථා 

උපාසකඋපාසිකාහි සද්ධිං සබ්යබපි කායලන කාලං යහොන්ති. යතසු හි

කියලසුප්පත්තියතො චිත්තංරක්ඛිතබ්බං.එයකොහිභික්ඛු ාහ ාහයකොයහොති, 

එයකො ාහමුත්තයකො, එයකො මුත්ත ාහයකො, එයකොමුත්තමුත්තයකො. 

තත්ථ යං භික්ඛුං මනුස්සාපි ආමියසන උපලායපත්වා  හණවයසන 

උපසඞ්කමන්ති, භික්ඛුපි පුප්ඵඵලාදීහි උපලායපත්වා  හණවයසන 

උපසඞ්කමති, අයං  ාහ ාහයකො නාම. යං පන මනුස්සා වුත්තනයයන 

උපසඞ්කමන්ති, භික්ඛුදක්ඛියණයයවයසනඋපසඞ්කමති, අයං  ාහමුත්තයකො 

නාම. යස්ස මනුස්සා දක්ඛියණයයවයසනචත්තායරො පච්චයයයදන්ති, භික්ඛු

පුප්ඵඵලාදීහි උපලායපත්වා  හණවයසන උපසඞ්කමති, අයං මුත්ත ාහයකො 

නාම. යස්ස මනුස්සාපි දක්ඛියණයයවයසන චත්තායරො පච්චයය යදන්ති, 

භික්ඛුපි චූළපිණ්ඩපාතියතිස්සත්යථයරො විය දක්ඛියණයයවයසන පරිභුඤ්ජති, 

අයං මුත්තමුත්තයකො නාම. 

යථරංකිරඑකාඋපාසිකාද්වාදසවස්සානිඋපට්ඨහි.එකදිවසං තස්මිං ායම

අග්ගිඋට්ඨහිත්වාය හානිඣායපසි. අඤ්යඤසංකුලූපකභික්ඛූ ආ න්ත්වා – 

‘‘කිං උපාසියක, අපි කිඤ්චි භණ්ඩකං අයරො ං කාතුං අසක්ඛිත්ථා’’ති

පටිසන්ථාරං අකංසු. මනුස්සා, ‘‘අම්හාකං මාතු කුලූපකත්යථයරො 

භුඤ්ජනයවලායයමව ආ මිස්සතී’’ති ආහංසු. යථයරොපි පුනදිවයස

භික්ොචාරයවලං සල්ලක්යෙත්වාව ආ යතො. උපාසිකා යකොට්ඨච්ඡායාය

නිසීදායපත්වා භික්ෙං සම්පායදත්වා අදාසි. යථයර භත්තකිච්චං කත්වා

පක්කන්යත මනුස්සා ආහංසු – ‘‘අම්හාකං මාතු කුලූපකත්යථයරො

භුඤ්ජනයවලායයමව ආ යතො’’ති. උපාසිකා, ‘‘තුම්හාකං කුලූපකා

තුම්හාකංයයව අනුච්ඡවිකා, මය්හං යථයරො මය්යහව අනුච්ඡවියකො’’ති ආහ. 

ආයස්මා පන මන්තාණිපුත්යතො ඉයමහි පඤ්චහි සංසග්ය හි චතූහිපි පරිසාහි

සද්ධිං අසංසට්යඨො  ාහමුත්තයකො යචව මුත්තමුත්තයකො ච අයහොසි. යථා ච

සයංඅසංසට්යඨො, එවං භික්ඛූනම්පිතංඅසංසග් කථංකත්තාඅයහොසි. 
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ආරද්ධවීරියෙොති පග් හිතවීරියයො, පරිපුණ්ණකායිකයචතසිකවීරියයොති

අත්යථො. යයො හි භික්ඛු  මයනඋප්පන්නකියලසං ඨානං පාපුණිතුං න යදති, 

ඨායන උප්පන්නකියලසං නිසජ්ජං, නිසජ්ජාය උප්පන්නකියලසං සයනං

පාපුණිතුං න යදති, මන්යතන කණ්හසප්පං උප්පීයළත්වා  ණ්හන්යතො විය, 

අමිත්තංගීවායඅක්කමන්යතොවියචවිචරති, අයං ආරද්ධවීරියෙො නාම.යථයරො

චතාදියසොඅයහොසි.භික්ඛූනම්පිතයථව වීරියාරම්භකථංකත්තාඅයහොසි. 

සීලසම්පන්යනොතිආදීසු සීලන්ති චතුපාරිසුද්ධිසීලං. සමාධීති විපස්සනාපාදකා

අට්ඨ සමාපත්තියයො. පඤ්ඤාති යලොකියයලොකුත්තරඤාණං. විමුත්තීති

අරියඵලං. විමුත්තිඤාණදස්සනන්ති එකූනවීසතිවිධං පච්චයවක්ෙණඤාණං.

යථයරො සයම්පි සීලාදීහිසම්පන්යනො අයහොසි භික්ඛූනම්පි සීලාදිකථං කත්තා.

ස්වායං දසහි කථාවත්ථූහි ඔවදතීති ඔවාදයකො. යථා පන එයකො ඔවදතියයව, 

සුඛුමං අත්ථං පරිවත්යතත්වා ජානායපතුං න සක්යකොති. න එවං යථයරො.

යථයරො පන තානි දස කථාවත්ථූනි විඤ්ඤායපතීති විඤ්ඤාපයකො. එයකො

විඤ්ඤායපතුංසක්යකොති, කාරණංදස්යසතුංන සක්යකොති.යථයරොකාරණම්පි

සන්දස්යසතීති සන්දස්සයකො. එයකො විජ්ජමානං කාරණං දස්යසති,  ායහතුං

පන න සක්යකොති. යථයරො  ායහතුම්පි සක්යකොතීති සමාදපයකො. එවං

සමාදයපත්වා පන යතසු කථාවත්ථූසු උස්සාහජනනවයසන භික්ඛූ

සමුත්යතයජතීති සමුත්යතජයකො. උස්සාහජායත වණ්ණං වත්වා

සම්පහංයසතීති සම්පහංසයකො. 

පඤ්චලාභවණ්ණනා 

253. සුලද්ධලාභාති අඤ්යඤසම්පි මනුස්සත්තභාවපබ්බජ්ජාදිගුණලාභා නාම

යහොන්ති.ආයස්මයතොපනපුණ්ණස්ස සුලද්ධලාභාඑයත, යස්සසත්ථුසම්මුො

එවංවණ්යණොඅබ්භුග් යතොතිඅත්යථො.අපිච අපණ්ඩියතහිවණ්ණකථනංනාම

න තථා ලායභො, පණ්ඩියතහි වණ්ණකථනං පන ලායභො. ගිහී හි වා 

වණ්ණකථනංනතථාලායභො, ගිහීහි ‘‘වණ්ණංකයථස්සාමී’’ති, ‘‘අම්හාකං

අයයයො සණ්යහො සඛියලො සුෙසම්භායසො, විහාරං ආ තානං

යාගුභත්තඵාණිතාදීහිසඞ් හංකයරොතී’’තිකයථන්යතො අවණ්ණයමවකයථති.

‘‘අවණ්ණංකයථස්සාමී’’ති ‘‘අයං යථයරො මන්දමන්යදො විය අබලබයලො විය 

භාකුටිකභාකුටියකො විය නත්ථි ඉමිනා සද්ධිං විස්සායසො’’ති කයථන්යතො

වණ්ණයමව කයථති. සබ්රහ්මචාරීහිපි සත්ථු පරම්මුො වණ්ණකථනං න තථා

ලායභො, සත්ථු සම්මුො පන අතිලායභොති ඉමම්පි අත්ථවසං පටිච්ච

‘‘සුලද්ධලාභා’’තිආහ. අනුමස්ස අනුමස්සාති දසකථාවත්ථූනි අනුපවිසිත්වා 

අනුපවිසිත්වා. තඤ්ච සත්ථා අබ්භනුයමොදතීති තඤ්චස්ස වණ්ණං එවයමතං
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අප්පිච්යඡොචයසොභික්ඛුසන්තුට්යඨොචයසොභික්ඛූතිඅනුයමොදති.ඉති විඤ්ඤූහි

වණ්ණභාසනං එයකො ලායභො, සබ්රහ්මචාරීහි එයකො, සත්ථු සම්මුො එයකො, 

අනුමස්ස අනුමස්ස එයකො, සත්ථාරා අබ්භනුයමොදනං එයකොති ඉයම පඤ්ච

ලායභ සන්ධාය ‘‘සුලද්ධලාභා’’ති ආහ. කදාචීති කිස්මිඤ්චියදව කායල. 

කරහචීතිතස්යසවයවවචනං. අප්යපවනාමසිො යකොචියදවකථාසල්ලායපොති

අපිනාමයකොචිකථාසමුදාචායරොපිභයවයය.යථයරනකිර ආයස්මාපුණ්යණො

යනව දිට්ඨපුබ්යබො, නස්ස ධම්මකථා සුතපුබ්බා. ඉති යසො තස්ස දස්සනම්පි

ධම්මකථම්පිපත්ථයමායනොඑවමාහ. 

චාරිකාදිවණ්ණනා 

254. ෙථාභිරන්තන්ති යථාඅජ්ඣාසයංවිහරිත්වා.බුද්ධානඤ්හිඑකස්මිංඨායන

වසන්තානං ඡායූදකාදිවිපත්තිං වා අප්ඵාසුකයසනාසනං වා, මනුස්සානං

අස්සද්ධාදිභාවං වා ආ ම්ම අනභිරති නාම නත්ථි. යතසං සම්පත්තියා ‘‘ඉධ

ඵාසු විහරාමා’’ති අභිරමිත්වා චිරවිහායරොපි නත්ථි. යත්ථ පන තථා යත

විහරන්යත සත්තා සරයණසු වා පතිට්ඨහන්ති, සීලානි වා සමාදියන්ති, 

පබ්බජන්ති වා, තයතො යසොතාපත්තිමග් ාදීනං වා පන යතසං උපනිස්සයයො

යහොති. තත්ථ බුද්ධා සත්යත තාසු සම්පත්තීසු පතිට්ඨාපනඅජ්ඣාසයයන

වසන්ති; තාසං අභායව පක්කමන්ති. යතන වුත්තං – ‘‘යථාඅජ්ඣාසයං

විහරිත්වා’’ති. චාරිකං චරමායනොති අද්ධාන මනං  ච්ඡන්යතො. චාරිකා ච

නායමසාභ වයතොදුවිධායහොතිතුරිතචාරිකාච, අතුරිතචාරිකාච. 

තත්ථ දූයරපි යබොධයනයයපුග් ලං දිස්වා තස්ස යබොධනත්ථායසහසා  මනං 

තුරිතචාරිකා නාම. සා මහාකස්සපපච්චුග් මනාදීසු දට්ඨබ්බා. භ වා හි

මහාකස්සපං පච්චුග් ච්ඡන්යතො මුහුත්යතන ති ාවුතං මග් ං අ මාසි, 

ආළවකස්සත්ථාය තිංසයයොජනං, තථා අඞ්ගුලිමාලස්ස. පුක්කුසාතිස්ස පන

පඤ්චචත්තාලීසයයොජනං, මහාකප්පිනස්ස වීසයයොජනසතං, 

ෙදිරවනියස්සත්ථාය සත්ත යයොජනසතානි අ මාසි; ධම්මයසනාපතියනො

සද්ධිවිහාරිකස්ස වනවාසීතිස්සසාමයණරස්සති ාවුතාධිකංවීසයයොජනසතං. 

එකදිවසං කිර යථයරො, ‘‘තිස්සසාමයණරස්ස සන්තිකං, භන්යත,  ච්ඡාමී’’ති

ආහ.භ වා, ‘‘අහම්පි මිස්සාමී’’තිවත්වාආයස්මන්තංආනන්දං ආමන්යතසි

– ‘‘ආනන්ද, වීසතිසහස්සානං ඡළභිඤ්ඤානං ආයරොයචහි – ‘භ වා 

වනවාසීතිස්සසාමයණරස්ස සන්තිකං  මිස්සතී’’’ති. තයතො දුතියදිවයස 

වීසතිසහස්සඛීණාසවපරිවුයතො ආකායස උප්පතිත්වා වීසයයොජනසතමත්ථයක

තස්ස ය ොචර ාමද්වායර ඔතරිත්වා චීවරං පාරුපි. කම්මන්තං  ච්ඡමානා

මනුස්සා දිස්වා, ‘‘සත්ථා, යභො, ආ යතො, මාකම්මන්තං අ මිත්ථා’’තිවත්වා
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ආසනානිපඤ්ඤයපත්වායාගුං දත්වාපානවත්තංකයරොන්තා, ‘‘කුහිං, භන්යත, 

භ වා ච්ඡතී’’තිදහරභික්ඛූ පුච්ඡිංසු.උපාසකා, නභ වාඅඤ්ඤත්ථ ච්ඡති, 

ඉයධව තිස්සසාමයණරස්ස දස්සනත්ථාය ආ යතොති. යත ‘‘අම්හාකං කිර

කුලූපකත්යථරස්ස දස්සනත්ථාය සත්ථා ආ යතො, යනො වත යනො යථයරො

ඔරමත්තයකො’’තියසොමනස්සජාතාඅයහසුං. 

අථ භ වයතො භත්තකිච්චපරියයොසායන සාමයණයරො  ාමං පිණ්ඩාය චරිත්වා

‘‘උපාසකා මහා භික්ඛුසඞ්යඝො’’ති පුච්ඡි. අථස්ස යත, ‘‘සත්ථා, භන්යත, 

ආ යතො’’ති ආයරොයචසුං, යසො භ වන්තං උපසඞ්කමිත්වා පිණ්ඩපායතන

ආපුච්ඡි. සත්ථා තස්ස පත්තං හත්යථන  යහත්වා, ‘‘අලං, තිස්ස, නිට්ඨිතං 

භත්තකිච්ච’’න්තිආහ.තයතොඋපජ්ඣායංආපුච්ඡිත්වාඅත්තයනොපත්තාසයන

නිසීදිත්වා භත්තකිච්චමකාසි.අථස්සභත්තකිච්චපරියයොසායනසත්ථාමඞ් ලං

වත්වා නික්ෙමිත්වා  ාමද්වායර ඨත්වා, ‘‘කතයරො යත, තිස්ස, වසනට්ඨානං

 මනමග්ය ො’’ති ආහ. ‘‘අයං භ වා’’ති. මග් ං යදසයමායනො පුරයතො යාහි

තිස්සාති. භ වා කිර සයදවකස්ස යලොකස්ස මග් යදසයකො සමායනොපි

‘‘සකලති ාවුයතමග්ය සාමයණරංදට්ඨුංලච්ඡාමී’’තිතං මග් යදසකමකාසි. 

යසොඅත්තයනොවසනට්ඨානං න්ත්වාභ වයතොවත්තමකාසි.අථනංභ වා, 

‘‘කතයරො යත, තිස්ස, චඞ්කයමො’’ති පුච්ඡිත්වා තත්ථ න්ත්වා සාමයණරස්ස

නිසීදනපාසායණනිසීදිත්වා, ‘‘තිස්ස, ඉමස්මිංඨායනසුෙංවසසී’’ති පුච්ඡි.යසො

ආහ – ‘‘ආම, භන්යත, ඉමස්මිං යම ඨායන වසන්තස්ස 

සීහබයග්ඝහත්ථිමි යමොරාදීනං සද්දං සුණයතො අරඤ්ඤසඤ්ඤා උප්පජ්ජති, 

තාය සුෙං වසාමී’’ති. අථ නං භ වා, ‘‘තිස්ස, භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපායතහි, 

බුද්ධදායජ්ජං යත දස්සාමී’’ති වත්වා සන්නිපතියත භික්ඛුසඞ්යඝ

උපසම්පායදත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානයමව අ මාසීති. අයං තුරිතචාරිකා 

නාම. 

යං පන  ාමනි මපටිපාටියා යදවසිකං යයොජනඩ්ඪයයොජනවයසන 

පිණ්ඩපාතචරියාදීහි යලොකං අනුග් ණ්හන්තස්ස  මනං, අයං අතුරිතචාරිකා 

නාම. ඉමං පන චාරිකං චරන්යතො භ වා මහාමණ්ඩලං මජ්ඣිමමණ්ඩලං

අන්තිමමණ්ඩලන්තිඉයමසංතිණ්ණංමණ්ඩලානංඅඤ්ඤතරස්මිංචරති. තත්ථ

මහාමණ්ඩලං නවයයොජනසතිකං, මජ්ඣිමමණ්ඩලං ඡයයොජනසතිකං, 

අන්තිමමණ්ඩලං තියයොජනසතිකං. යදා මහාමණ්ඩයල චාරිකං චරිතුකායමො

යහොති, මහාපවාරණාය පවායරත්වා පාටිපදදිවයස මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො

නික්ෙමති.සමන්තායයොජනසතංඑකයකොලාහලංඅයහොසි, පුරිමංපුරිමංආ තා

නිමන්යතතුං ලභන්ති; ඉතයරසු ද්වීසු මණ්ඩයලසු සක්කායරො මහාමණ්ඩයල 

ඔසරති. තත්ර භ වා යතසු යතසු  ාමනි යමසු එකාහං ද්වීහං වසන්යතො
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පටුන 

මහාජනං ආමිසපටිග් යහන අනුග් ණ්හන්යතො ධම්මදායනන චස්ස 

විවට්ටූපනිස්සිතං කුසලංවඩ්යඪන්යතොනවහිමායසහිචාරිකං පරියයොසායපති. 

සයච පන අන්යතොවස්යස භික්ඛූනං සමථවිපස්සනා තරුණා යහොති, 

මහාපවාරණාය අපවායරත්වා පවාරණාසඞ් හං දත්වා කත්තිකපුණ්ණමාය

පවායරත්වා මි සිරස්ස පඨමදිවයස මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො නික්ෙමිත්වා

මජ්ඣිමමණ්ඩලං ඔසරති. අඤ්යඤනපිකාරයණනමජ්ඣිමමණ්ඩයල චාරිකං

චරිතුකායමො චතුමාසං වසිත්වාව නික්ෙමති. වුත්තනයයයනව ඉතයරසු ද්වීසු

මණ්ඩයලසු සක්කායරො මජ්ඣිමමණ්ඩයල ඔසරති. භ වා පුරිමනයයයනව

යලොකංඅනුග් ණ්හන්යතොඅට්ඨහිමායසහිචාරිකංපරියයොසායපති. 

සයච පන චතුමාසං වුට්ඨවස්සස්සාපි භ වයතො යවයනයයසත්තා 

අපරිපක්කින්ද්රියා යහොන්ති, යතසං ඉන්ද්රියපරිපාකං ආ මයමායනො අපරම්පි

එකං මාසං වා ද්විතිචතුමාසං වා තත්යථව වසිත්වා මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො

නික්ෙමති. වුත්තනයයයනව ඉතයරසු ද්වීසු මණ්ඩයලසු සක්කායරො 

අන්යතොමණ්ඩයලඔසරති.භ වාපුරිමනයයයනවයලොකංඅනුග් ණ්හන්යතො

සත්තහිවාඡහිවා පඤ්චහිවාචතූහිවාමායසහිචාරිකංපරියයොසායපති.ඉති

ඉයමසුතීසුමණ්ඩයලසුයත්ථ කත්ථචිචාරිකංචරන්යතොනචීවරාදියහතුචරති.

අථයෙොයය දුග් තාබාලාජිණ්ණා බයාධිතා, යතකදාතථා තංආ න්ත්වා

පස්සිස්සන්ති? මයිපනචාරිකංචරන්යත මහාජයනොතථා තදස්සනංලභිස්සති, 

තත්ථ යකචි චිත්තානි පසායදස්සන්ති, යකචි මාලාදීහි පූයජස්සන්ති, යකචි

කටච්ඡුභික්ෙංදස්සන්ති, යකචිමිච්ඡාදස්සනංපහාය සම්මාදිට්ඨිකාභවිස්සන්ති, 

තංයතසංභවිස්සතිදීඝරත්තංහිතායසුොයාතිඑවං යලොකානුකම්පායචාරිකං

චරති. 

අපිචචතූහිකාරයණහිබුද්ධාභ වන්යතොචාරිකංචරන්ති– ජඞ්ඝාවිහාරවයසන

සරීරඵාසුකත්ථාය, අත්ථුප්පත්තිකාලං අභිකඞ්ෙනත්ථාය, භිඛූනං සික්ොපදං

පඤ්ඤාපනත්ථාය, තත්ථ තත්ථ පරිපාක තින්ද්රියය යබොධයනයයසත්යත 

යබොධනත්ථායාති. අපයරහිපි චතූහි කාරයණහි බුද්ධා භ වන්යතො චාරිකං

චරන්ති–බුද්ධං සරණං ච්ඡිස්සන්තීතිවා, ධම්මංසරණං ච්ඡිස්සන්තීතිවා, 

සඞ්ඝං සරණං  ච්ඡිස්සන්තීති වා, මහතා ධම්මවස්යසන චතස්යසො පරිසා

සන්තප්යපස්සාමීති වාති. අපයරහි පඤ්චහි කාරයණහි බුද්ධා භ වන්යතො

චාරිකං චරන්ති – පාණාතිපාතා විරමිස්සන්තීති වා, අදින්නාදානා… 

කායමසුමිච්ඡාචාරා…මුසාවාදා…සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානාවිරමිස්සන්තීති

වාති. අපයරහි අට්ඨහි කාරයණහි බුද්ධා භ වන්යතො චාරිකං චරන්ති –

පඨමජ්ඣානං පටිලභිස්සන්තීති වා, දුතියං…යප.…

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං පටිලභිස්සන්තීති වාති. අපයරහි
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අට්ඨහි කාරයණහි බුද්ධා භ වන්යතො චාරිකං චරන්ති – යසොතාපත්තිමග් ං

අධි මිස්සන්තීති වා, යසොතාපත්තිඵලං…යප.… අරහත්තඵලං 

සච්ඡිකරිස්සන්තීතිවාති. අයං අතුරිතචාරිකා, සාඉධ අධිප්යපතා.සා පයනසා

දුවිධා යහොති නිබද්ධචාරිකා, අනිබද්ධචාරිකා ච. තත්ථ යං එකස්යසව

යබොධයනයයසත්තස්ස අත්ථාය  ච්ඡති, අයං නිබද්ධචාරිකා නාම. යං පන

 ාමනි මන රපටිපාටිවයසන චරති, අයං අනිබද්ධචාරිකා නාම. එසා ඉධ

අධිප්යපතා. 

යසනාසනංසංසායමත්වාතියසනාසනං පටිසායමත්වා.තංපනපටිසායමන්යතො

යථයරො න චූළපත්තමහාපත්ත-චූළථාලකමහාථාලක-පට්ටුණ්ණචීවර-

දුකූලචීවරාදීනං භණ්ඩිකං කත්වා සප්පියතලාදීනං වා පන ඝයට පූරායපත්වා

 බ්යභ නිදහිත්වා ද්වාරං පිධාය කුඤ්චිකමුද්දිකාදීනි යයොජායපසි. ‘‘සයච න

යහොති භික්ඛු වා සාමයණයරො වා ආරාමියකො වා උපාසයකො වා, චතූසු

පාසායණසුමඤ්යචමඤ්චංආයරොයපත්වාපීයඨපීඨංආයරොයපත්වාචීවරවංයස 

වා චීවරරජ්ජුයා වා උපරි පුඤ්ජං කත්වා ද්වාරවාතපානං ථයකත්වා 

පක්කමිතබ්බ’’න්ති (චූළව. 361) වචනයතො පන යනවාසිකං භික්ඛුං

ආපුච්ඡනමත්තයකයනව පටිසායමසි. 

යෙන සාවත්ථි යතන චාරිකං පක්කාමීති සත්ථු දස්සනකායමො හුත්වා යයන

දිසාභාය න සාවත්ථි යතන පක්කාමි. පක්කමන්යතො ච න 

සුද්යධොදනමහාරාජස්ස ආයරොචායපත්වා සප්පියතලමධුඵාණිතාදීනි

 ාහායපත්වා පක්කන්යතො. යූථං පහාය නික්ෙන්යතො පන මත්තහත්ථී විය, 

අසහායකිච්යචො සීයහො විය, පත්තචීවරමත්තං ආදාය එකයකොව පක්කාමි.

කස්මා පයනස පඤ්චසයතහි අත්තයනො අන්යතවාසියකහි සද්ධිං රාජ හං

අ න්ත්වා ඉදානි නික්ෙන්යතොති? රාජ හං කපිලවත්ථුයතො දූරං

සට්ඨියයොජනානි, සාවත්ථි පන පඤ්චදස. සත්ථා රාජ හයතො

පඤ්චචත්තාලීසයයොජනං ආ න්ත්වා සාවත්ථියං විහරති, ඉදානි ආසන්යනො

ජායතොතිසුත්වානික්ෙමීතිඅකාරණයමතං.බුද්ධානංසන්තිකං  ච්ඡන්යතොහි

එස යයොජනසහස්සම්පි  ච්යඡයය, තදා පන කායවියවයකො න සක්කා

ලද්ධුන්ති. බහූහි සද්ධිං  මනකායල හි එකස්මිං  ච්ඡාමාති වදන්යත එයකො

ඉයධව වසාමාති වදති. එකස්මිං වසාමාති වදන්යත එයකො  ච්ඡාමාති වදති.

තස්මා ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ෙයණ සමාපත්තිං අප්යපත්වා නිසීදිතුං වා 

ඵාසුකයසනාසයනකායවියවකංලද්ධුංවානසක්කායහොති, එකකස්සපනතං

සබ්බංසුලභං යහොතීතිතදාඅ න්ත්වාඉදානිපක්කාමි. 

චාරිකං චරමායනොති එත්ථ කිඤ්චාපි අයං චාරිකා නාම මහාජනසඞ් හත්ථං 

බුද්ධානංයයව ලබ්භති, බුද්යධ උපාදාය පන රුළ්හීසද්යදන සාවකානම්පි



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 
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පටුන 

වුච්චති කිලඤ්ජාදීහිකතංබීජනම්පිතාලවණ්ටංවිය. යෙනභ වාති සාවත්ථියා

අවිදූයර එකස්මිං  ාමයක පිණ්ඩාය චරිත්වා කතභත්තකිච්යචො යජතවනං 

පවිසිත්වා සාරිපුත්තත්යථරස්ස වා මහායමොග් ල්ලානත්යථරස්ස වා

වසනට්ඨානං  න්ත්වා පායද යධොවිත්වා මක්යෙත්වා පානීයං වා පානකං වා

පිවිත්වායථොකං විස්සමිත්වාසත්ථාරංපස්සිස්සාමීතිචිත්තම්පිඅනුප්පායදත්වා

උජුකං  න්ධකුටිපරියවණයමව අ මාසි. යථරස්ස හි සත්ථාරං දට්ඨුකාමස්ස

අඤ්යඤනභික්ඛුනා කිච්චංනත්ථි. තස්මා රාහුලං වාආනන්දං වා  යහත්වා

ඔකාසංකායරත්වාසත්ථාරං පස්සිස්සාමීතිඑවම්පිචිත්තංනඋප්පායදසි. 

යථයරො හි සයයමව බුද්ධසාසයන වල්ලයභො රඤ්යඤො

සඞ් ාමවිජයමහායයොයධො විය. යථා හි තාදිසස්ස යයොධස්ස රාජානං

දට්ඨුකාමස්ස අඤ්ඤං යසවිත්වා දස්සනකම්මං නාම නත්ථි; වල්ලභතාය

සයයමව පස්සති. එවං යථයරොපි බුද්ධසාසයන වල්ලයභො, තස්ස අඤ්ඤං

යසවිත්වා සත්ථුදස්සනකිච්චං නත්ථීති පායද යධොවිත්වා පාදපුඤ්ඡනම්හි 

පුඤ්ඡිත්වා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි. භ වාපි ‘‘පච්චූසකායලයයව

මන්තාණිපුත්යතො ආ මිස්සතී’’ති අද්දස. තස්මා  න්ධකුටිං පවිසිත්වා

සූචිඝටිකංඅදත්වාවදරථං පටිප්පස්සම්යභත්වාඋට්ඨායනිසීදි.යථයරොකවාටං

පණායමත්වා න්ධකුටිං පවිසිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 

ධම්මිො කථාොතිභ වාධම්මිංකථංකයථන්යතොචූළය ොසිඞ් සුත්යත(ම.නි.

1.325 ආදයයො) තිණ්ණං කුලපුත්තානං සාමග්ගිරසානිසංසං කයථසි; 

යසක්ෙසුත්යත(ම.නි.2.22ආදයයො) ආවසථානිසංසං, ඝටිකාරසුත්යත(ම.නි.

2.282 ආදයයො) සතිපටිලාභිකං පුබ්යබනිවාසප්පටිසංයුත්තකථං; 

රට්ඨපාලසුත්යත(ම.නි.2.304) චත්තායරො ධම්මුද්යදයස, යසලසුත්යත(ම.නි.

2.396 ආදයයො) පානකානිසංසකථං, උපක්කියලසසුත්යත (ම. නි. 3.236

ආදයයො)භගුත්යථරස්සධම්මකථං කයථන්යතොඑකීභායවආනිසංසංකයථසි.

ඉමස්මිං පන රථවිනීයත ආයස්මයතො පුණ්ණස්ස කයථන්යතො

දසකථාවත්ථුනිස්සයං අනන්තනයං නාම දස්යසසි පුණ්ණ, අයම්පි

අප්පිච්ඡකථායයව සන්යතොසකථායයවාති. පටිසම්භිදාපත්තස්ස සාවකස්ස 

යවලන්යතඨත්වාමහාසමුද්යදහත්ථප්පසාරණංවියඅයහොසි. 

යෙනඅන්ධවනන්තිතදාකිරපච්ඡාභත්යත යජතවනංආකිණ්ණංයහොති, බහූ

ෙත්තියබ්රාහ්මණාදයයො යජතවනං ඔසරන්ති; රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස

ෙන්ධාවාරට්ඨානං විය යහොති, න සක්කා පවියවකං ලභිතුං. අන්ධවනං පන 

පධානඝරසදිසං පවිවිත්තං, තස්මා යයනන්ධවනං යතනුපසඞ්කමි.කස්මා පන

මහායථයර න අද්දස? එවං කිරස්ස අයහොසි – ‘‘සායන්හසමයය ආ න්ත්වා

මහායථයරදිස්වාපුනදසබලං පස්සිස්සාමි, එවංමහායථරානංඑකංඋපට්ඨානං
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භවිස්සති, සත්ථු ද්යව භවිස්සන්ති, තයතො සත්ථාරං වන්දිත්වා මම

වසනට්ඨානයමව මිස්සාමී’’ති. 

සත්තවිසුද්ධිපඤ්හවණ්ණනා 

256. අභිණ්හං කිත්තෙමායනො අයහොසීති පුනප්පුනං වණ්ණං කිත්තයමායනො

විහාසි.යථයරොකිරතයතොපට්ඨායදිවයසදිවයස සඞ්ඝමජ්යඣ‘‘පුණ්යණොකිර

නාම මන්තාණිපුත්යතො චතූහි පරිසාහි සද්ධිං අසංසට්යඨො, යසො දසබලස්ස

දස්සනත්ථාය ආ මිස්සති; කච්චි නු යෙො මං අදිස්වාව  මිස්සතී’’ති 

යථරනවමජ්ඣිමානංසතිකරණත්ථංආයස්මයතොපුණ්ණස්සගුණංභාසති.එවං

කිරස්ස අයහොසි – ‘‘මහල්ලකභික්ඛූ නාම න සබ්බකාලං අන්යතොවිහායර

යහොන්ති; ගුණකථාය පනස්ස කථිතාය යයො ච නං භික්ඛුං පස්සිස්සති; යසො

ආ න්ත්වා ආයරොයචස්සතී’’ති. අථායං යථරස්යසව සද්ධිවිහාරියකො තං

ආයස්මන්තං මන්තාණිපුත්තං පත්තචීවරමාදාය  න්ධකුටිං පවිසන්තං අද්දස.

කථං පන නං එස අඤ්ඤාසීති? පුණ්ණ, පුණ්ණාති වත්වා කයථන්තස්ස 

භ වයතොධම්මකථායඅඤ්ඤාසි–‘‘අයංයසොයථයරො, යස්සයමඋපජ්ඣායයො

අභිණ්හං කිත්තයමායනොයහොතී’’ති.ඉතියසොආ න්ත්වායථරස්සආයරොයචසි. 

නිසීදනං ආදාොති නිසීදනං නාම සදසං වුච්චති අවායිමං. යථයරො පන 

චම්මෙණ්ඩං  යහත්වා අ මාසි. පිට්ඨියතො පිට්ඨියතොති පච්ඡයතො පච්ඡයතො. 

සීසානුයලොකීතියයො උන්නතට්ඨායනපිට්ඨිංපස්සන්යතො නින්නට්ඨායනසීසං 

පස්සන්යතො ච්ඡති, අයම්පිසීසානුයලොකීතිවුච්චති.තාදියසොහුත්වාඅනුබන්ධි. 

යථයරො හි කිඤ්චාපි සංයතපදසද්දතාය අච්චාසන්යනො හුත්වා  ච්ඡන්යතොපි

පදසද්යදන න බාධති, ‘‘නායං සම්යමොදනකායලො’’ති ඤත්වා පන න

අච්චාසන්යනො, අන්ධවනං නාම මහන්තං, එකස්මිං ඨායන නිලීනං

අපස්සන්යතන, ආවුයසො පුණ්ණ, පුණ්ණාති අඵාසුකසද්යදො කාතබ්යබො

යහොතීති නිසින්නට්ඨානජානනත්ථං නාතිදූයර හුත්වා සීසානුයලොකී අ මාසි. 

දිවාවිහාරංනිසීදීතිදිවාවිහාරත්ථායනිසීදි. 

තත්ථ ආයස්මාපි පුණ්යණො උදිච්චබ්රාහ්මණජච්යචො, සාරිපුත්තත්යථයරොපි.

පුණ්ණත්යථයරොපිසුවණ්ණවණ්යණො, සාරිපුත්තත්යථයරොපි. පුණ්ණත්යථයරොපි

අරහත්තඵලසමාපත්තිසමාපන්යනො, සාරිපුත්තත්යථයරොපි. පුණ්ණත්යථයරොපි

කප්පසතසහස්සං අභිනීහාරසම්පන්යනො, සාරිපුත්තත්යථයරොපි 

කප්පසතසහස්සාධිකං එකමසඞ්යෙයයයං. පුණ්ණත්යථයරොපි

පටිසම්භිදාපත්යතො මහාඛීණාසයවො, සාරිපුත්තත්යථයරොපි.ඉතිඑකංකනකගුහං

පවිට්ඨාද්යවසීහාවිය, එකං විජම්භනභූමිංඔතිණ්ණාද්යවබයග්ඝාවිය, එකං

සුපුප්ඵිතසාලවනංපවිට්ඨාද්යව ඡද්දන්තනා රාජායනොවිය, එකංසිම්බලිවනං
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පවිට්ඨා ද්යව සුපණ්ණරාජායනො විය, එකං නරවාහනයානං අභිරුළ්හා ද්යව

යවස්සවණා විය, එකං පණ්ඩුකම්බලසිලං අභිනිසින්නා ද්යව සක්කා විය, 

එකවිමානබ්භන්තර තා ද්යව හාරිතමහාබ්රහ්මායනො විය ච යත ද්යවපි 

බ්රාහ්මණජච්චා ද්යවපි සුවණ්ණවණ්ණා ද්යවපි සමාපත්තිලාභියනො ද්යවපි 

අභිනීහාරසම්පන්නා ද්යවපි පටිසම්භිදාපත්තා මහාඛීණාසවා එකං වනසණ්ඩං

අනුපවිට්ඨා තංවනට්ඨානංයසොභයිංසු. 

භ වතියනො, ආවුයසො, බ්රහ්මචරිෙං වුස්සතීති, ආවුයසො, කිංඅම්හාකංභ වයතො

සන්තියකආයස්මතා බ්රහ්මචරියං වුස්සතීති? ඉදංආයස්මා සාරිපුත්යතො තස්ස

භ වතිබ්රහ්මචරියවාසං ජානන්යතොපි කථාසමුට්ඨාපනත්ථං පුච්ඡි. පුරිමකථාය

හි අප්පතිට්ඨිතාය පච්ඡිමකථා න ජායති, තස්මා එවං පුච්ඡි. යථයරො

අනුජානන්යතො‘‘එවමාවුයසො’’තිආහ.අථස්සපඤ්හවිස්සජ්ජනං යසොතුකායමො

ආයස්මාසාරිපුත්යතො‘‘කිංනුයෙොආවුයසොසීලවිසුද්ධත්ථංභ වති බ්රහ්මචරියං

වුස්සතී’’ති පටිපාටියා සත්ත විසුද්ධියයො පුච්ඡි. තාසං විත්ථාරකථා 

විසුද්ධිමග්ය  වුත්තා. ආයස්මා පන පුණ්යණො යස්මා චතුපාරිසුද්ධිසීලාදීසු

ඨිතස්සාපි බ්රහ්මචරියවායසො මත්ථකං න පාපුණාති, තස්මා, ‘‘යනො හිදං, 

ආවුයසො’’තිසබ්බංපටික්ඛිපි. 

කිමත්ථං චරහාවුයසොතියදිසීලවිසුද්ධිආදීනං අත්ථාය බ්රහ්මචරියංනවුස්සති, 

අථකිමත්ථංවුස්සතීතිපුච්ඡි. අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථංය ො, ආවුයසොතිඑත්ථ 

අනුපාදාපරිනිබ්බානං නාම අප්පච්චයපරිනිබ්බානං. ද්යවධා උපාදානානි

 හණූපාදානඤ්ච පච්චයූපාදානඤ්ච.  හණූපාදානං නාම කාමුපාදානාදිකං

චතුබ්බිධං, පච්චයූපාදානං නාම අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ොරාති එවං වුත්තපච්චයා.

තත්ථ  හණූපාදානවාදියනො ආචරියා අනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති චතූසු

උපාදායනසු අඤ්ඤතයරනාපි කඤ්චි ධම්මං අග් යහත්වා පවත්තං

අරහත්තඵලං අනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති කයථන්ති. තඤ්හි න ච 

උපාදානසම්පයුත්තං හුත්වා කඤ්චි ධම්මං උපාදියති, කියලසානඤ්ච

පරිනිබ්බුතන්යත ජාතත්තාපරිනිබ්බානන්තිවුච්චති.පච්චයූපාදානවාදියනොපන 

අනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති අප්පච්චයපරිනිබ්බානං. පච්චයවයසන අනුප්පන්නං

අසඞ්ෙතං අමතධාතුයමව අනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති කයථන්ති. අයං අන්යතො, 

අයංයකොටි, අයංනිට්ඨා. අප්පච්චයපරිනිබ්බානංපත්තස්සහිබ්රහ්මචරියවායසො

මත්ථකංපත්යතොනාමයහොති, තස්මායථයරො‘‘අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථ’’න්ති

ආහ. අථනං අනුයුඤ්ජන්යතොආයස්මා සාරිපුත්යතො ‘‘කිංනු යෙො, ආවුයසො, 

සීලවිසුද්ධිඅනුපාදාපරිනිබ්බාන’’න්තිපුන පුච්ඡංආරභි. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 
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258. යථයරොපි සබ්බපරිවත්යතසු තයථව පටික්ඛිපිත්වා පරියයොසායන යදොසං

දස්යසන්යතො සීලවිසුද්ධිං යච, ආවුයසොතිආදිමාහ. තත්ථ පඤ්ඤයපෙයාතියදි

පඤ්ඤයපයය. සඋපාදානංයෙවසමානංඅනුපාදාපරිනිබ්බානංපඤ්ඤයපෙයාති 

සඞ් හණධම්මයමව නිග් හණධම්මං සප්පච්චයධම්මයමව අප්පච්චයධම්මං 

සඞ්ෙතධම්මයමව අසඞ්ෙතධම්මන්ති පඤ්ඤයපයයාති අත්යථො.

ඤාණදස්සනවිසුද්ධියං පන සප්පච්චයධම්මයමව අප්පච්චයධම්මං

සඞ්ෙතධම්මයමව අසඞ්ෙතධම්මන්ති පඤ්ඤයපයයාති අයයමව අත්යථො

 යහතබ්යබො. පුථුජ්ජයනො හි, ආවුයසොති එත්ථ වට්ටානු යතො

යලොකියබාලපුථුජ්ජයනො දට්ඨබ්යබො. යසො හි චතුපාරිසුද්ධිසීලමත්තස්සාපි

අභාවයතොසබ්බයසොඅඤ්ඤත්රඉයමහිධම්යමහි. යතනහීතියයනකාරයණන

එකච්යච පණ්ඩිතා උපමාය අත්ථං ජානන්ති, යතන කාරයණන උපමං යත

කරිස්සාමීති අත්යථො. 

සත්තරථවිනීතවණ්ණනා 

259. සත්ත රථවිනීතානීති විනීතඅස්සාජානියයුත්යත සත්ත රයථ. ොවයදව, 

චිත්තවිසුද්ධත්ථාති, ආවුයසො, අයං සීලවිසුද්ධි නාම, යාවයදව, 

චිත්තවිසුද්ධත්ථා. චිත්තවිසුද්ධත්ථාති නිස්සක්කවචනයමතං. අයං පයනත්ථ

අත්යථො, යාවයදව, චිත්තවිසුද්ධිසඞ්ොතා අත්ථා, තාව අයං සීලවිසුද්ධි නාම

ඉච්ඡිතබ්බා. යාපනඅයංචිත්තවිසුද්ධි, එසාසීලවිසුද්ධියාඅත්යථො, අයංයකොටි, 

ඉදං පරියයොසානං, චිත්තවිසුද්ධියං ඨිතස්ස හි සීලවිසුද්ධිකිච්චං කතං නාම

යහොතීති.එසනයයො සබ්බපයදසු. 

ඉදං පයනත්ථ ඔපම්මසංසන්දනං – රාජා පයසනදි යකොසයලො විය හි 

ජරාමරණභීරුයකො යයො ාවචයරො දට්ඨබ්යබො. සාවත්ථින රං විය

සක්කායන රං, සායකතන රං විය නිබ්බානන රං, රඤ්යඤො සායකයත

වඩ්ඪිආවහස්ස සීඝං  න්ත්වා පාපුණිතබ්බස්ස අච්චායිකස්ස කිච්චස්ස

උප්පාදකායලො විය යයොගියනො අනභිසයමතානං චතුන්නං අරියසච්චානං

අභිසමයකිච්චස්ස උප්පාදකායලො. සත්ත රථවිනීතානි විය සත්ත විසුද්ධියයො, 

පඨමං රථවිනීතං ආරුළ්හකායලො විය සීලවිසුද්ධියං ඨිතකායලො, 

පඨමරථවිනීතාදීහි දුතියාදීනි ආරුළ්හකායලො විය සීලවිසුද්ධිආදීහි 

චිත්තවිසුද්ධිආදීසු ඨිතකායලො. සත්තයමන රථවිනීයතන සායකයත

අන්යතපුරද්වායර ඔරුය්හ උපරිපාසායද ඤාතිමිත්ත ණපරිවුතස්ස

සුරසයභොජනපරියභො කායලො විය යයොගියනො ඤාණදස්සනවිසුද්ධියා

සබ්බකියලයස යෙයපත්වා ධම්මවරපාසාදං ආරුය්හ 

පයරොපණ්ණාසකුසලධම්මපරිවාරස්ස නිබ්බානාරම්මණං ඵලසමාපත්තිං



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

410 

පටුන 

අප්යපත්වා නියරොධසයයන නිසින්නස්ස යලොකුත්තරසුොනුභවනකායලො

දට්ඨබ්යබො. 

ඉති ආයස්මන්තං පුණ්ණං දසකථාවත්ථුලාභිං 

ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථයරොසත්තවිසුද්ධියයොපුච්ඡි.ආයස්මාපුණ්යණො

දස කථාවත්ථූනි විස්සජ්යජසි. එවං පුච්ඡන්යතො පන ධම්මයසනාපති කිං

ජානිත්වා පුච්ඡි, උදාහු අජානිත්වා? තිත්ථකුසයලො වා පන හුත්වා විසයස්මිං

පුච්ඡි, උදාහු අතිත්ථකුසයලො හුත්වා අවිසයස්මිං? පුණ්ණත්යථයරොපි ච කිං

ජානිත්වා විස්සජ්යජසි, උදාහු අජානිත්වා? තිත්ථකුසයලො වා පන හුත්වා

විසයස්මිං විස්සජ්යජසි, උදාහු අතිත්ථකුසයලො හුත්වා අවිසයයති? ජානිත්වා

තිත්ථකුසයලො හුත්වා විසයය පුච්ඡීති හි වදමායනො ධම්මයසනාපතිංයයව

වයදයය. ජානිත්වා තිත්ථකුසයලො හුත්වා විසයය විස්සජ්යජසීති වදමායනො

පුණ්ණත්යථරංයයව වයදයය. යඤ්හි විසුද්ධීසු සංඛිත්තං, තං කථාවත්ථූසු 

විත්ථිණ්ණං. යං කථාවත්ථූසු සංඛිත්තං, තං විසුද්ධීසු විත්ථිණ්ණං. තදමිනා

නයයන යවදිතබ්බං. 

විසුද්ධීසු හිඑකාසීලවිසුද්ධිචත්තාරි කථාවත්ථූනිහුත්වාආ තාඅප්පිච්ඡකථා

සන්තුට්ඨිකථාඅසංසග් කථා, සීලකථාති.එකා චිත්තවිසුද්ධිතීණිකථාවත්ථූනි

හුත්වා ආ තා – පවියවකකථා, වීරියාරම්භකථා, සමාධිකථාති, එවං තාව යං

විසුද්ධීසු සංඛිත්තං, තං කථාවත්ථූසු විත්ථිණ්ණං. කථාවත්ථූසු පන එකා

පඤ්ඤාකථා පඤ්ච විසුද්ධියයො හුත්වා ආ තා – දිට්ඨිවිසුද්ධි, 

කඞ්ොවිතරණවිසුද්ධි, මග් ාමග් ඤාණදස්සනවිසුද්ධි, 

පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධි, ඤාණදස්සනවිසුද්ධීති, එවං යං කථාවත්ථූසු

සංඛිත්තං, තං විසුද්ධීසු විත්ථිණ්ණං. තස්මා සාරිපුත්තත්යථයරො සත්ත

විසුද්ධියයො පුච්ඡන්යතො න අඤ්ඤං පුච්ඡි, දස කථාවත්ථූනියයව පුච්ඡි.

පුණ්ණත්යථයරොපිසත්තවිසුද්ධියයොවිස්සජ්යජන්යතොන අඤ්ඤංවිස්සජ්යජසි, 

දසකථාවත්ථූනියයවවිස්සජ්යජසීති.ඉතිඋයභොයපයතජානිත්වා තිත්ථකුසලා

හුත්වාවිසයයවපඤ්හංපුච්ඡිංසුයචවවිස්සජ්යජසුංචාති යවදිතබ්යබො. 

260. යකො නායමො ආෙස්මාති න යථයරො තස්ස නාමං න ජානාති.

ජානන්යතොයයව පන සම්යමොදිතුං ලභිස්සාමීති පුච්ඡි. කථඤ්ච

පනාෙස්මන්තන්තිඉදංපනයථයරොසම්යමොදමායනොආහ. මන්තාණිපුත්යතොති

මන්තාණියාබ්රාහ්මණියාපුත්යතො. ෙථාතන්තිඑත්ථ තන්තිනිපාතමත්තං, යථා 

සුතවතා සාවයකන බයාකාතබ්බා, එවයමව බයාකතාති අයයමත්ථ

සඞ්යෙපත්යථො. අනුමස්ස අනුමස්සාති දස කථාවත්ථූනි ඔ ායහත්වා

අනුපවිසිත්වා. යචලණ්ඩුපයකනාති එත්ථ යචලං වුච්චති වත්ථං, අණ්ඩුපකං 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

411 

පටුන 

චුම්බටකං. වත්ථචුම්බටකං සීයස කත්වා ආයස්මන්තං තත්ථ නිසීදායපත්වා

පරිහරන්තාපි සබ්රහ්මචාරී දස්සනාය ලයභයයං, එවං ලද්ධදස්සනම්පි යතසං

ලාභායයවාති අට්ඨානපරිකප්යපන අභිණ්හදස්සනස්ස උපායං දස්යසසි. එවං

අපරිහරන්යතන හි පඤ්හං වා පුච්ඡිතුකායමන ධම්මං වා යසොතුකායමන

‘‘යථයරො කත්ථ ඨියතො කත්ථ නිසින්යනො’’ති පරියයසන්යතන චරිතබ්බං

යහොති.එවංපරිහරන්තාපන ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ෙයණයයවසීසයතොඔයරොයපත්වා

මහාරයහආසයනනිසීදායපත්වාසක්කා යහොන්තිපඤ්හංවාපුච්ඡිතුංධම්මංවා

යසොතුං.ඉතිඅට්ඨානපරිකප්යපන අභිණ්හදස්සනස්සඋපායංදස්යසසි. 

සාරිපුත්යතොති ච පන මන්ති සාරියා බ්රාහ්මණියා පුත්යතොති ච පන එවං මං

සබ්රහ්මචාරී ජානන්ති. සත්ථුකප්යපනාති සත්ථුසදියසන. ඉති එකපයදයනව

ආයස්මා පුණ්යණො සාරිපුත්තත්යථරං චන්දමණ්ඩලංආහච්චඨයපන්යතො විය 

උක්ඛිපි. යථරස්ස හි ඉමස්මිං ඨායන එකන්තධම්මකථිකභායවො පාකයටො 

අයහොසි.අමච්චඤ්හිපුයරොහිතංමහන්යතොතිවදමායනොරාජසදියසොති වයදයය, 

ය ොණං හත්ථිප්පමායණොති, වාපිං සමුද්දප්පමායණොති, ආයලොකං 

චන්දිමසූරියායලොකප්පමායණොති, ඉයතො පරං එයතසං මහන්තභාවකථා නාම

නත්ථි. සාවකම්පි මහාති වදන්යතො සත්ථුපටිභාය ොති වයදයය, ඉයතො පරං

තස්ස මහන්තභාවකථා නාම නත්ථි. ඉච්චායස්මා පුණ්යණො එකපයදයනව

යථරංචන්දමණ්ඩලංආහච්චඨයපන්යතොවිය උක්ඛිපි. 

එත්තකම්පි යනො නප්පටිභායසෙයාති පටිසම්භිදාපත්තස්ස අප්පටිභානං නාම

නත්ථි.යාපනායංඋපමාආහටා, තංන ආහයරයයාම, අත්ථයමවකයථයයාම.

උපමාහිඅජානන්තානංආහරීයතීතිඅයයමත්ථ අධිප්පායයො.අට්ඨකථායංපන

ඉදම්පි පටික්ඛිපිත්වා උපමා නාම බුද්ධානම්පි සන්තියක ආහරීයති, යථරං

පයනසඅපචායමායනොඑවමාහාති. 

අනුමස්ස අනුමස්ස පුච්ඡිතාති දස කථාවත්ථූනි ඔ ායහත්වා ඔ ායහත්වා

පුච්ඡිතා. කිං පන පඤ්හස්ස පුච්ඡනං භාරියං, උදාහු විස්සජ්ජනන්ති? 

උග් යහත්වා පුච්ඡනං යනො භාරියං, විස්සජ්ජනං පන භාරියං. සයහතුකං වා

සකාරණං කත්වා පුච්ඡනම්පි විස්සජ්ජනම්පි භාරියයමව. සමනුයමොදිංසූති

සමචිත්තාහුත්වාඅනුයමොදිංසු.ඉතියථානුසන්ධිනාව යදසනානිට්ඨිතාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

රථවිනීතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 
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පටුන 

5. නිවාපසුත්තවණ්ණනා 

261. එවං යම සුතන්ති නිවාපසුත්තං. තත්ථ යනවාපියකොති යයො මි ානං

 හණත්ථාය අරඤ්යඤ තිණබීජානි වපති ‘‘ඉදං තිණං ොදිතුං ආ යත මිය 

සුෙං  ණ්හිස්සාමී’’ති. නිවාපන්ති වප්පං. නිවුත්තන්ති වපිතං. මි ජාතාති

මි ඝටා. අනුප ජ්ජාති අනුපවිසිත්වා. මුච්ඡිතාති තණ්හාමුච්ඡනාය මුච්ඡිතා, 

තණ්හාය හදයං පවිසිත්වා මුච්ඡනාකාරං පාපිතාති අත්යථො. මදං

ආපජ්ජිස්සන්තීති මානමදං ආපජ්ජිස්සන්ති. පමාදන්ති විස්සට්ඨසතිභාවං. 

ෙථාකාමකරණීො භවිස්සන්තීතියථාඉච්ඡිස්සාම, තථාකාතබ්බාභවිස්සන්ති. 

ඉමස්මිංනිවායපතිඉමස්මිංනිවාපට්ඨායන.එකංකිරනිවාපතිණංනාම අත්ථි

නිදාඝභද්දකං, තං යථා යථා නිදායඝො යහොති, තථා තථා නීවාරවනං විය

යමඝමාලාවියච එකග්ඝනංයහොති, තංලුද්දකාඑකස්මිංඋදකඵාසුකට්ඨායන

කසිත්වා වපිත්වා වතිං කත්වා ද්වාරං යයොයජත්වා රක්ෙන්ති. අථ යදා

මහානිදායඝ සබ්බතිණානි සුක්ොනි යහොන්ති, ජිව්හායතමනමත්තම්පි උදකං

දුල්ලභංයහොති, තදාමි ජාතාසුක්ෙතිණානියචව පුරාණපණ්ණානිචොදන්තා

කම්පමානා විය විචරන්තා නිවාපතිණස්ස  න්ධං ඝායිත්වා වධබන්ධනාදීනි

අ ණයිත්වාවතිංඅජ්යඣොත්ථරන්තාපවිසන්ති.යතසඤ්හිනිවාපතිණං අතිවිය

පියංයහොතිමනාපං.යනවාපියකොයතදිස්වාද්යවතීණිදිවසානිපමත්යතොවිය

යහොති, ද්වාරං විවරිත්වා තිට්ඨති. අන්යතොනිවාපට්ඨායන තහිං තහිං

උදකආවාටකාපි යහොන්ති, මි ා විවටද්වායරන පවිසිත්වා ොදිතමත්තකං

පිවිතමත්තකයමව කත්වා පක්කමන්ති, පුනදිවයස කිඤ්චි න කයරොන්තීති

කණ්යණචාලයමානාොදිත්වාපිවිත්වාඅතරමානා  ච්ඡන්ති, පුනදිවයසයකොචි

කිඤ්චිකත්තානත්ථීතියාවදත්ථංොදිත්වාපිවිත්වා මණ්ඩලගුම්බංපවිසිත්වා

නිපජ්ජන්ති. ලුද්දකා යතසං පමත්තභාවං ජානිත්වා ද්වාරං පිධාය

සම්පරිවායරත්වායකොටියතොපට්ඨායයකොට්යටත්වා ච්ඡන්ති, එවංයත තස්මිං

නිවායපයනවාපිකස්සයථාකාමකරණීයාභවන්ති. 

262. තත්ර, භික් යවති, භික්ෙයව, යතසු මි ජායතසු. පඨමා මි ජාතාති, 

මි ජාතාපඨමදුතියානාම නත්ථි.භ වාපනආ තපටිපාටිවයසනකප්යපත්වා

පඨමා, දුතියා, තතියා, චතුත්ථාතිනාමංආයරොයපත්වාදස්යසසි. ඉද්ධානුභාවාති

යථාකාමංකත්තබ්බභාවයතො; වසීභායවොයයවහිඑත්ථ ඉද්ධීතිචආනුභායවොති

චඅධිප්යපයතො. 

263. භෙයභො ාති භයයන යභො යතො. බලවීරිෙන්ති අපරාපරං 

සඤ්චරණවායයොධාතු, සාපරිහායීතිඅත්යථො. 
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264. උපනිස්සාෙආසෙංකප්යපෙයාමාති අන්යතොනිපජ්ජිත්වාොදන්තානම්පි

භයයමව, බාහිරයතො ආ න්ත්වා ොදන්තානම්පි භයයමව, මයං පන අමුං

නිවාපට්ඨානං නිස්සාය එකමන්යත ආසයං කප්යපයයාමාති චින්තයිංසු. 

උපනිස්සාෙ ආසෙං කප්පයිංසූති ලුද්දකා නාම න සබ්බකාලං අප්පමත්තා

යහොන්ති. මයංතත්ථතත්ථමණ්ඩලගුම්යබසුයචවවතිපායදසුචනිපජ්ජිත්වා

එයතසු මුෙයධොවනත්ථං වා ආහාරකිච්චකරණත්ථං වා පක්කන්යතසු

නිවාපවත්ථුං පවිසිත්වා ොදිතමත්තං කත්වා අම්හාකං වසනට්ඨානං

පවිසිස්සාමාති නිවාපවත්ථුං උපනිස්සාය  හයනසු ගුම්බවතිපාදාදීසු ආසයං

කප්පයිංසු. භුඤ්ජිංසූති වුත්තනයයනලුද්දකානංපමාදකාලංඤත්වාසීඝංසීඝං

පවිසිත්වා භුඤ්ජිංසු. යකතබියනොති සික්ඛිතයකරාටිකා. ඉද්ධිමන්තාති

ඉද්ධිමන්යතොවිය. පරජනාති යක්ො.ඉයමනමි ජාතාති. ආ තිංවා තිංවාති

ඉමිනානාම ඨායනනආ ච්ඡන්ති, අමුත්ර  ච්ඡන්තීති ඉදං යනසංන ජානාම. 

දණ්ඩවාකරාහීති දණ්ඩවාකරජායලහි. සමන්තා සප්පයදසං අනුපරිවායරසුන්ති

අතිමායාවියනො එයත, න දූරං  මිස්සන්ති, සන්තියකයයව නිපන්නා

භවිස්සන්තීති නිවාපක්යෙත්තස්ස සමන්තා සප්පයදසං මහන්තං ඔකාසං

අනුපරිවායරසුං. අද්දසංසූති එවං පරිවායරත්වා වාකරජාලං සමන්තයතො

චායලත්වා ඔයලොයකන්තා අද්දසංසු. ෙත්ථ යතති යස්මිං ඨායන යත  ාහං

අ මංසු, තංඨානංඅද්දසංසූතිඅත්යථො. 

265. ෙංනූන මෙං ෙත්ථ අ තීති යත කිර එවං චින්තයිංසු – ‘‘අන්යතො

නිපජ්ජිත්වා අන්යතො ොදන්තානම්පි භයයමව, බාහිරයතො ආ න්ත්වා

ොදන්තානම්පි සන්තියක වසිත්වා ොදන්තානම්පි භයයමව, යතපි හි 

වාකරජායලන පරික්ඛිපිත්වා  හිතායයවා’’ති, යතන යතසං එතදයහොසි –

‘‘යංනූන මයං යත්ථ යනවාපිකස්ස ච යනවාපිකපරිසාය ච අ ති අවිසයයො, 

තත්ථ තත්ථ යසයයං කප්යපයයාමා’’ති. අඤ්යඤ ඝට්යටස්සන්තීති තයතො

තයතො දූරතරවාසියනොඅඤ්යඤඝට්යටස්සන්ති. යතඝට්ටිතාඅඤ්යඤති යතපි

ඝට්ටිතා අඤ්යඤ තයතො දූරතරවාසියනො ඝට්යටස්සන්ති. එවං ඉමං නිවාපං

නිවුත්තං සබ්බයසො මි ජාතා පරිමුච්චිස්සන්තීති එවං ඉමං අම්යහහි නිවුත්තං

නිවාපං සබ්යබ මි ඝටා මි සඞ්ඝා විස්සජ්යජස්සන්ති පරිච්චජිස්සන්ති. 

අජ්ඣුයපක්ය ෙයාමාති යතසං  හයණ අබයාවටා භයවයයාමාති; යථා තථා

ආ ච්ඡන්යතසු හි තරුණයපොතයකො වා මහල්ලයකො වා දුබ්බයලො වා

යූථපරිහීයනො වා සක්කා යහොන්ති ලද්ධුං, අනා ච්ඡන්යතසු කිඤ්චි නත්ථි. 

අජ්ඣුයපක්ඛිංසුය ො, භික් යවතිඑවංචින්යතත්වාඅබයාවටාව අයහසුං. 
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267. අමුං නිවාපංනිවුත්තංමාරස්සඅමූනිචයලොකාමිසානීතිඑත්ථනිවායපොති

වා යලොකාමිසානීති වා වට්ටාමිසභූතානං පඤ්චන්නං කාමගුණානයමතං

අධිවචනං. මායරො න ච බීජානි විය කාමගුයණ වයපන්යතො ආහිණ්ඩති, 

කාමගුණගිද්ධානංපනඋපරිවසංවත්යතති, තස්මා කාමගුණාමාරස්සනිවාපා

නාම යහොන්ති. යතන වුත්තං – ‘‘අමුං නිවාපං නිවුත්තං මාරස්සා’’ති. න

පරිමුච්චිංසු මාරස්ස ඉද්ධානුභාවාති මාරස්ස වසං  තා අයහසුං, 

යථාකාමකරණීයා.අයංසපුත්තභරියපබ්බජ්ජායආ තඋපමා. 

268. යචයතොවිමුත්ති පරිහායීති එත්ථ යචයතොවිමුත්ති නාම අරඤ්යඤ

වසිස්සාමාති උප්පන්නඅජ්ඣාසයයො; යසො පරිහායීති අත්යථො. තථූපයම අහං

ඉයම දුතියෙති අයං බ්රාහ්මණධම්මිකපබ්බජ්ජාය උපමා. බ්රාහ්මණා හි 

අට්ඨචත්තාලීසවස්සානි යකොමාරබ්රහ්මචරියං චරිත්වා වට්ටුපච්යඡදභයයන

පයවණිං ඝටයිස්සාමාති ධනං පරියයසිත්වා භරියං  යහත්වා අ ාරමජ්යඣ

වසන්තා එකස්මිං පුත්යත ජායත ‘‘අම්හාකං පුත්යතො ජායතො වට්ටං න

උච්ඡින්නං පයවණි ඝටිතා’’ති පුන නික්ෙමිත්වා පබ්බජන්ති වා තයමව වා

ස’කලත්තවාසංවසන්ති. 

269. එවඤ්හියත, භික් යව, තතිොපි සමණබ්රාහ්මණානපරිමුච්චිංසූතිපුරිමා

වියයතපිමාරස්සඉද්ධානුභාවාන මුච්චිංසු; යථාකාමකරණීයාවඅයහසුං.කිං

පන යත අකංසූති?  ාමනි මරාජධානියයො ඔසරිත්වා යතසු යතසු

ආරාමඋයයානට්ඨායනසු අස්සමං මායපත්වා නිවසන්තා කුලදාරයක 

හත්ථිඅස්සරථසිප්පාදීනි නානප්පකාරානි සිප්පානි සික්ොයපසුං. ඉති යත

වාකරජායලන තතියා මි ජාතා විය මාරස්ස පාපිමයතො දිට්ඨිජායලන 

පරික්ඛිපිත්වායථාකාමකරණීයාඅයහසුං. 

270. තථූපයම අහංඉයමචතුත්යථතිඅයංඉමස්සසාසනස්ස උපමාආහටා. 

271. අන්ධමකාසිමාරන්තිනමාරස්ස අක්ඛීනිභින්දි.විපස්සනාපාදකජ්ඣානං

සමාපන්නස්සපනභික්ඛුයනොඉමංනාම ආරම්මණංනිස්සායචිත්තංවත්තතීති

මායරොපස්සිතුංනසක්යකොති.යතනවුත්තං– ‘‘අන්ධමකාසිමාර’’න්ති. අපදං

වධිත්වාමාරචක්ඛුන්ති යතයනවපරියායයනයථාමාරස්සචක්ඛුඅපදං යහොති

නිප්පදං, අප්පතිට්ඨං, නිරාරම්මණං, එවංවධිත්වාතිඅත්යථො. අදස්සනං යතො 

පාපිමයතොතියතයනවපරියායයනමාරස්සපාපිමයතො අදස්සනං යතො.නහි

යසො අත්තයනො මංසචක්ඛුනා තස්ස විපස්සනාපාදකජ්ඣානං සමාපන්නස්ස

භික්ඛුයනො ඤාණසරීරං දට්ඨුං සක්යකොති. පඤ්ඤාෙ චස්ස දිස්වා ආසවා

පරික්ඛීණායහොන්තීති මග් පඤ්ඤායචත්තාරි අරියසච්චානි දිස්වා චත්තායරො

ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. තිණ්යණො යලොයක විසත්තිකන්ති යලොයක



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 
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පටුන 

සත්තවිසත්තභායවන විසත්තිකාති එවං සඞ්ෙං  තං. අථ වා ‘‘විසත්තිකාති

යකනට්යඨන විසත්තිකා? විසතාති විසත්තිකා විසටාති විසත්තිකා, විපුලාති

විසත්තිකා, විසාලාතිවිසත්තිකා, විසමාති විසත්තිකා, විසක්කතීතිවිසත්තිකා, 

විසං හරතීති විසත්තිකා, විසංවාදිකාති විසත්තිකා, විසමූලාති විසත්තිකා, 

විසඵලාති විසත්තිකා, විසපරියභො ාති විසත්තිකා, විසාලා වා පනසාතණ්හා

රූයප සද්යද  න්යධ රයස යඵොට්ඨබ්යබ’’ති (මහානි. 3; චූළනි. 

යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්යදස22, ෙග් විසාණසුත්තනිද්යදස124) විසත්තිකා.

එවං විසත්තිකාතිසඞ්ෙං තංතණ්හංතිණ්යණොනිත්තිණ්යණොඋත්තිණ්යණො.

යතනවුච්චති– ‘‘තිණ්යණොයලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

නිවාපසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. පාසරාසිසුත්තවණ්ණනා 

272. එවං යම සුතන්ති පාසරාසිසුත්තං. තත්ථ සාධු මෙං, ආවුයසොති

ආයාචන්තා භණන්ති. එයතකිර පඤ්චසතා භික්ඛූ ජනපදවාසියනො ‘‘දසබලං 

පස්සිස්සාමා’’ති සාවත්ථිං අනුප්පත්තා. සත්ථුදස්සනං පන එයතහි ලද්ධං, 

ධම්මිං කථං න තාව සුණන්ති. යත සත්ථු ාරයවන ‘‘අම්හාකං, භන්යත, 

ධම්මකථං කයථථා’’ති වත්තුං න සක්යකොන්ති. බුද්ධා හි  රූ යහොන්ති, 

එකචාරියකො සීයහො මි රාජා විය, පභින්නකුඤ්ජයරො විය, ඵණකතආසීවියසො

විය, මහාඅග්ගික්ෙන්යධොවියච දුරාසදාවුත්තම්පියචතං– 

‘‘ආසීවියසොයථායඝොයරො, මි රාජාවයකසරී; 

නාය ොවකුඤ්ජයරොදන්තී, එවංබුද්ධාදුරාසදා’’ති. 

එවං දුරාසදං සත්ථාරං යත භික්ඛූ සයං යාචිතුං අසක්යකොන්තා ආයස්මන්තං

ආනන්දංයාචමානා‘‘සාධුමයං, ආවුයසො’’ති ආහංසු. 

අප්යපව නාමාති අපි නාම ලයභයයාථ. කස්මා පන යථයරො යත භික්ඛූ

‘‘රම්මකස්ස බ්රාහ්මණස්ස අස්සමං උපසඞ්කයමයයාථා’’ති ආහ? 

පාකටකිරියතාය.දසබලස්සහිකිරියායථරස්සපාකටායහොති; ජානාතියථයරො, 

‘‘අජ්ජ සත්ථා යජතවයන වසිත්වා පුබ්බාරායම දිවාවිහාරං කරිස්සති; අජ්ජ

පුබ්බාරායමවසිත්වායජතවයනදිවාවිහාරංකරිස්සති; අජ්ජඑකයකොවපිණ්ඩාය 

පවිසිස්සති; අජ්ජ භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො ඉමස්මිං කායල ජනපදචාරිකං 

නික්ෙමිස්සතී’’ති. කිං පනස්ස එවං ජානනත්ථං යචයතොපරියඤාණං අත්ථීති? 

නත්ථි. අනුමානබුද්ධියාපනකතකිරියායනයග් ායහනජානාති.යඤ්හිදිවසං

භ වා යජතවයන වසිත්වා පුබ්බාරායම දිවාවිහාරං කාතුකායමො යහොති, තදා



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 
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පටුන 

යසනාසනපරික්ොරභණ්ඩානං පටිසාමනාකාරං දස්යසති, යථයරො

සම්මජ්ජනිසඞ්කාරඡඩ්ඩනකාදීනි පටිසායමති. පුබ්බාරායම වසිත්වා යජතවනං

දිවාවිහාරායආ මනකායලපිඑයසවනයයො. 

යදා පන එකයකො පිණ්ඩාය පවිසිතුකායමො යහොති, තදා පායතොව

සරීරපටිජග් නං කත්වා  න්ධකුටිං පවිසිත්වා ද්වාරං පිධාය ඵලසමාපත්තිං 

අප්යපත්වා නිසීදති. යථයරො ‘‘අජ්ජ භ වා යබොධයනයයබන්ධවං දිස්වා

නිසින්යනො’’ති තාය සඤ්ඤාය ඤත්වා ‘‘අජ්ජ, ආවුයසො, භ වා එකයකො

පවිසිතුකායමො, තුම්යහ භික්ොචාරසජ්ජා යහොථා’’ති භික්ඛූනං සඤ්ඤං යදති.

යදා පන භික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො පවිසිතුකායමො යහොති, තදා  න්ධකුටිද්වාරං

උපඩ්ඪපිදහිතං කත්වා ඵලසමාපත්තිං අප්යපත්වා නිසීදති, යථයරො තාය

සඤ්ඤාය ඤත්වා පත්තචීවරග් හණත්ථාය භික්ඛූනං සඤ්ඤං යදති. යදා

ජනපදචාරිකං නික්ෙමිතුකායමො යහොති, තදා එකං ද්යව ආයලොයප අතියරකං

භුඤ්ජති, සබ්බකාලං චඞ්කමනඤ්චාරුය්හ අපරාපරං චඞ්කමති, යථයරො තාය 

සඤ්ඤාය ඤත්වා ‘‘භ වා, ආවුයසො, ජනපදචාරිකං චරිතුකායමො, තුම්හාකං

කත්තබ්බං කයරොථා’’තිභික්ඛූනංසඤ්ඤංයදති. 

භ වාපඨමයබොධියංවීසතිවස්සානිඅනිබද්ධවායසොඅයහොසි, පච්ඡා පඤ්චවීසති

වස්සානි අබ්යබොකිණ්ණං සාවත්ථිංයයව උපනිස්සාය වසන්යතො එකදිවයස 

ද්යව ඨානානි පරිභුඤ්ජති. යජතවයන රත්තිං වසිත්වා පුනදිවයස 

භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො දක්ඛිණද්වායරන සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පවිසිත්වා

පාචීනද්වායරන නික්ෙමිත්වා පුබ්බාරායම දිවාවිහාරං කයරොති. පුබ්බාරායම

රත්තිං වසිත්වා පුනදිවයස පාචීනද්වායරන සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පවිසිත්වා

දක්ඛිණද්වායරන නික්ෙමිත්වා යජතවයන දිවාවිහාරං කයරොති. කස්මා? 

ද්වින්නංකුලානංඅනුකම්පාය. මනුස්සත්තභායවඨියතනහිඅනාථපිණ්ඩියකන

විය අඤ්යඤනයකනචි, මාතු ාමත්තභායවඨිතාය චවිසාොය විය අඤ්ඤාය

ඉත්ථියාතථා තංඋද්දිස්සධනපරිච්චාය ොකයතොනාමනත්ථි, තස්මාභ වා

යතසං අනුකම්පාය එකදිවයස ඉමානි ද්යව ඨානානි පරිභුඤ්ජති. තස්මිං පන 

දිවයස යජතවයන වසි, තස්මා යථයරො – ‘‘අජ්ජ භ වා සාවත්ථියං පිණ්ඩාය

චරිත්වා සායන්හකායල ත්තානිපරිසිඤ්චනත්ථායපුබ්බයකොට්ඨකං මිස්සති; 

අථාහං  ත්තානි පරිසිඤ්චිත්වා ඨිතං භ වන්තං යාචිත්වා රම්මකස්ස

බ්රාහ්මණස්සඅස්සමං  යහත්වා මිස්සාමි.එවමියමභික්ඛූභ වයතොසම්මුො

ලභිස්සන්තිධම්මකථං සවනායා’’තිචින්යතත්වායතභික්ඛූඑවමාහ. 

මි ාරමාතුපාසායදොති විසාොය පාසායදො. සා හි මි ායරන යසට්ඨිනා

මාතුට්ඨායනඨපිතත්තා මි ාරමාතාති වුච්චති. පටිසල්ලානාවුට්ඨියතොතිතස්මිං

කිර පාසායද ද්වින්නං මහාසාවකානං සිරි බ්භානං මජ්යඣ භ වයතො



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 
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පටුන 

සිරි බ්යභො අයහොසි. යථයරො ද්වාරං විවරිත්වා අන්යතො බ්භං සම්මජ්ජිත්වා

මාලාකචවරංනීහරිත්වා මඤ්චපීඨංපඤ්ඤයපත්වාසත්ථුසඤ්ඤංඅදාසි.සත්ථා

සිරි බ්භං පවිසිත්වා දක්ඛියණන පස්යසන සයතො සම්පජායනො සීහයසයයං

උප ම්ම දරථං පටිප්පස්සම්යභත්වා උට්ඨාය ඵලසමාපත්තිං අප්යපත්වා

නිසීදිත්වා සායන්හසමයයතයතො වුට්ඨාසි.තංසන්ධායවුත්තං‘‘පටිසල්ලානා

වුට්ඨියතො’’ති. 

පරිසිඤ්චිතුන්ති යයො හි චුණ්ණමත්තිකාදීහි  ත්තානි උබ්බට්යටන්යතො

මල්ලකමුට්ඨාදීහිවාඝංසන්යතො න්හායති, යසො න්හාෙතීතිවුච්චති.යයොතථා

අකත්වා පකතියාව න්හායති, යසො පරිසිඤ්චතීති වුච්චති. භ වයතොපි සරීයර

තථා හරිතබ්බංරයජොජල්ලංනාමනඋපලිම්පති, උතුග් හණත්ථංපනභ වා

යකවලං උදකං ඔතරති. යතනාහ – ‘‘ ත්තානි පරිසිඤ්චිතු’’න්ති. 

පුබ්බයකොට්ඨයකොති පාචීනයකොට්ඨයකො. 

සාවත්ථියං කිර විහායරො කදාචි මහා යහොති කදාචි ඛුද්දයකො. තථා හි යසො

විපස්සිස්ස භ වයතො කායල යයොජනියකො අයහොසි, සිඛිස්ස ති ාවුයතො, 

යවස්සභුස්ස අඩ්ඪයයොජනියකො, කකුසන්ධස්ස  ාවුතප්පමායණො, 

යකොණා මනස්ස අඩ්ඪ ාවුතප්පමායණො, කස්සපස්ස වීසතිඋසභප්පමායණො, 

අම්හාකං භ වයතොකායල අට්ඨකරීසප්පමායණො ජායතො. තම්පින රං තස්ස

විහාරස්ස කදාචි පාචීනයතො යහොති, කදාචි දක්ඛිණයතො, කදාචි පච්ඡිමයතො, 

කදාචි උත්තරයතො. යජතවයන  න්ධකුටියං පන චතුන්නං මඤ්චපාදානං

පතිට්ඨිතට්ඨානංඅචලයමව. 

චත්තාරිහි අචලයචතිෙට්ඨානානි නාම මහායබොධිපල්ලඞ්කට්ඨානංඉසිපතයන

ධම්මචක්කප්පවත්තනට්ඨානං සඞ්කස්සන රද්වායර යදයවොයරොහණකායල

යසොපානස්සපතිට්ඨට්ඨානංමඤ්චපාදට්ඨානන්ති. අයංපනපුබ්බයකොට්ඨයකො 

කස්සපදසබලස්සවීසතිඋසභවිහාරකායලපාචීනද්වායරයකොට්ඨයකොඅයහොසි.

යසො ඉදානිපි පුබ්බයකොට්ඨයකොත්යවව පඤ්ඤායති. කස්සපදසබලස්ස කායල

අචිරවතී න රං පරික්ඛිපිත්වා සන්දමානා පුබ්බයකොට්ඨකං පත්වා උදයකන

භින්දිත්වා මහන්තං උදකරහදං මායපසි සමතිත්ථං අනුපුබ්බ ම්භීරං. තත්ථ

එකං රඤ්යඤො න්හානතිත්ථං, එකං නා රානං, එකං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස, එකං

බුද්ධානන්ති එවං පාටියයක්කානි න්හානතිත්ථානි යහොන්ති රමණීයානි

විප්පකිණ්ණරජතපට්ටසදිසවාලිකානි.ඉතිභ වාආයස්මතාආනන්යදනසද්ධිං 

යයනඅයංඑවරූයපො පුබ්බයකොට්ඨයකොයතනුපසඞ්කමි ත්තානි පරිසිඤ්චිතුං. 

අථායස්මාආනන්යදොඋදකසාටිකංඋපයනසි.භ වා රත්තදුපට්ටංඅපයනත්වා

උදකසාටිකං නිවායසසි. යථයරො දුපට්යටන සද්ධිං මහාචීවරං අත්තයනො



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

418 

පටුන 

හත්ථ තමකාසි. භ වා උදකං ඔතරි. සයහොතරයණයනවස්ස උදයක

මච්ඡකච්ඡපා සබ්යබ සුවණ්ණවණ්ණා අයහසුං. යන්තනාලිකාහි

සුවණ්ණරසධාරානිසිඤ්චමානකායලො විය සුවණ්ණපටපසාරණකායලො විය ච

අයහොසි. අථ භ වයතොන්හානවත්තං දස්යසත්වාන්හත්වා පච්චුත්තිණ්ණස්ස

යථයරො රත්තදුපට්ටං උපයනසි. භ වා තං නිවායසත්වා විජ්ජුලතාසදිසං

කායබන්ධනංබන්ධිත්වාමහාචීවරංඅන්තන්යතනසංහරිත්වා පදුම බ්භසදිසං

කත්වා උපනීතං ද්වීසු කණ්යණසු  යහත්වා අට්ඨාසි. යතන වුත්තං – 

‘‘පුබ්බයකොට්ඨයක  ත්තානි පරිසිඤ්චිත්වා පච්චුත්තරිත්වා එකචීවයරො 

අට්ඨාසී’’ති. 

එවං ඨිතස්ස පන භ වයතො සරීරං විකසිතකමලුප්පලසරං සබ්බපාලිඵුල්ලං

පාරිච්ඡත්තකං තාරාමරීචිවිකසිතං ච   නතලං සිරියා අවහසමානං විය

වියරොචිත්ථ. බයාමප්පභාපරික්යෙපවිලාසිනී චස්ස ද්වත්තිංසවරලක්ෙණමාලා

 න්යථත්වා ඨපිතා ද්වත්තිංසචන්දමාලා විය, ද්වත්තිංසසූරියමාලා විය, 

පටිපාටියා ඨපිතා ද්වත්තිංසචක්කවත්ති ද්වත්තිංසයදවරාජා

ද්වත්තිංසමහාබ්රහ්මායනො විය ච අතිවිය වියරොචිත්ථ, වණ්ණභූමිනායමසා.

එවරූයපසුඨායනසුබුද්ධානංසරීරවණ්ණංවාගුණවණ්ණංවා චුණ්ණියපයදහි

වා  ාථාහි වා අත්ථඤ්ච උපමායයො ච කාරණානි ච ආහරිත්වා පටිබයලන 

ධම්මකථියකන පූයරත්වා කයථතුං වට්ටතීති එවරූයපසු ඨායනසු

ධම්මකථිකස්සථායමො යවදිතබ්යබො. 

273.  ත්තානි පුබ්බාපෙමායනොති පකතිභාවං  මයමායනො නිරුදකානි

කුරුමායනො, සුක්ොපයමායනොති අත්යථො. යසොදයකන  ත්යතන චීවරං

පාරුපන්තස්ස හි චීවයර කණ්ණිකා උට්ඨහන්ති, පරික්ොරභණ්ඩං දුස්සති. 

බුද්ධානං පන සරීයර රයජොජල්ලං න උපලිම්පති; පදුමපත්යත

පක්ඛිත්තඋදකබින්දු විය උදකං විනිවත්යතත්වා  ච්ඡති, එවං සන්යතපි

සික්ො ාරවතාය භ වා, ‘‘පබ්බජිතවත්තං නායමත’’න්ති මහාචීවරං උයභොසු

කණ්යණසු  යහත්වා පුරයතො කායං පටිච්ඡායදත්වා අට්ඨාසි. තස්මිං ෙයණ

යථයරො චින්යතසි – ‘‘භ වාමහාචීවරං පාරුපිත්වා මි ාරමාතුපාසාදංආරබ්භ

 මනාභිහාරයතො පට්ඨාය දුන්නිවත්තියයො භවිස්සති; බුද්ධානඤ්හි

අධිප්පායයකොපනං නාම එකචාරිකසීහස්ස  හණත්ථං හත්ථප්පසාරණං විය; 

පභින්නවරවාරණස්ස යසොණ්ඩාය පරාමසනං විය; උග් යතජස්ස ආසීවිසස්ස

ගීවාය හණංවියචභාරියංයහොති.ඉයධවරම්මකස්ස බ්රාහ්මණස්සඅස්සමස්ස

වණ්ණං කයථත්වා තත්ථ  මනත්ථාය භ වන්තං යාචිස්සාමී’’ති. යසො තථා

අකාසි. යතන වුත්තං – ‘‘අථ යෙො ආයස්මා ආනන්යදො…යප.… අනුකම්පං

උපාදායා’’ති. 
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තත්ථ අනුකම්පංඋපාදාොතිභ වයතො සම්මුොධම්මිංකථංයසොස්සාමාතිතං

අස්සමං තානංපඤ්චන්නංභික්ඛුසතානං අනුකම්පංපටිච්ච, යතසුකාරුඤ්ඤං

කත්වාති අත්යථො. ධම්මිො කථාොති දසසු පාරමිතාසු අඤ්ඤතරාය පාරමියා

යචව මහාභිනික්ෙමනස්ස ච වණ්ණං කථයමානා සන්නිසින්නා යහොන්ති. 

ආ මෙමායනොතිඔයලොකයමායනො.අහංබුද්යධොතිසහසාඅප්පවිසිත්වායාවසා 

කථානිට්ඨාති, තාව අට්ඨාසීති අත්යථො. අග් ළංආයකොයටසීති අග් නයෙන

කවායට සඤ්ඤං අදාසි. විවරිංසූති යසොතං ඔදහිත්වාව නිසින්නත්තා

තඞ්ෙණංයයවආ න්ත්වාවිවරිංසු. 

පඤ්ඤත්යතආසයනතිබුද්ධකායලකිර යත්ථ යත්ථ එයකොපි භික්ඛු විහරති, 

සබ්බත්ථ බුද්ධාසනං පඤ්ඤත්තයමව යහොති. කස්මා? භ වා කිර අත්තයනො

සන්තියක කම්මට්ඨානං  යහත්වා ඵාසුකට්ඨායන විහරන්යත මනසි කයරොති 

‘‘අසුයකොමය්හංසන්තියකකම්මට්ඨානං යහත්වා යතො, සක්ඛිස්සතිනුයෙො

වියසසං නිබ්බත්යතතුං යනො වා’’ති. අථ නං පස්සති කම්මට්ඨානං

විස්සජ්යජත්වා අකුසලවිතක්යක විතක්කයමානං, තයතො ‘‘කථඤ්හි නාම

මාදිසස්සසත්ථුසන්තියක කම්මට්ඨානං යහත්වාවිහරන්තංඉමංකුලපුත්තං

අකුසලවිතක්කා අභිභවිත්වා අනමතග්ය  වට්ටදුක්යෙ සංසායරස්සන්තී’’ති

තස්ස අනුග් හත්ථංතත්යථව අත්තානං දස්යසත්වාතංකුලපුත්තං ඔවදිත්වා

ආකාසං උප්පතිත්වා පුන අත්තයනො වසනට්ඨානයමව  ච්ඡති. අයථවං

ඔවදියමානා යත භික්ඛූ චින්තයිංසු – ‘‘සත්ථා අම්හාකං මනං ජානිත්වා

ආ න්ත්වා අම්හාකං සමීයප ඨිතංයයව අත්තානං දස්යසති; තස්මිං ෙයණ, 

‘භන්යත, ඉධනිසීදථ, ඉධනිසීදථා’තිආසනපරියයසනං නාමභායරො’’ති.යත

ආසනං පඤ්ඤයපත්වාව විහරන්ති. යස්ස පීඨං අත්ථි, යසො තං පඤ්ඤයපති.

යස්සනත්ථි, යසොමඤ්චංවාඵලකංවාකට්ඨංවාපාසාණංවාවාලිකපුඤ්ජං වා

පඤ්ඤයපති.තංඅලභමානාපුරාණපණ්ණානිපිසඞ්කඩ්ඪිත්වාතත්ථපංසුකූලං 

පත්ථරිත්වා ඨයපන්ති. ඉධ පන පකතිපඤ්ඤත්තයමව ආසනං අයහොසි, තං

සන්ධායවුත්තං– ‘‘පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදී’’ති. 

කාෙ නුත්ථාති කතමාය නු කථාය සන්නිසින්නා භවථාති අත්යථො. ‘‘කාය 

යනත්ථා’’තිපි පාළි, තස්සා කතමාය නු එත්ථාති අත්යථො. ‘‘කාය

යනොත්ථා’’තිපි පාළි, තස්සාපි පුරියමොයයව අත්යථො. අන්තරා කථාති 

කම්මට්ඨානමනසිකාරඋද්යදසපරිපුච්ඡාදීනං අන්තරා අඤ්ඤා එකා කථා. 

විප්පකතාති මම ආ මනපච්චයා අපරිනිට්ඨිතා සිෙං අප්පත්තා. අථ භ වා

අනුප්පත්යතොති අථ එතස්මිං කායල භ වා ආ යතො. ධම්මී වා කථාති

දසකථාවත්ථුනිස්සිතා වා ධම්මී කථා. අරියෙො වා තුණ්හීභායවොති එත්ථ පන

දුතියජ්ඣානම්පි අරියයො තුණ්හීභායවො මූලකම්මට්ඨානම්පි. තස්මා තංඣානං



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

420 

පටුන 

අප්යපත්වා නිසින්යනොපි, මූලකම්මට්ඨානං  යහත්වා නිසින්යනොපි භික්ඛු

අරියයනතුණ්හීභායවනනිසින්යනොති යවදිතබ්යබො. 

274. ද්යවමා, භික් යව, පරියෙසනාති යකො අනුසන්ධි? යත භික්ඛූ සම්මුො

ධම්මිං කථං යසොස්සාමාති යථරස්ස භාරං අකංසු, යථයරො යතසං

අස්සම මනමකාසි. යත තත්ථ නිසීදිත්වා අතිරච්ඡානකථිකා හුත්වා ධම්මියා 

කථාය නිසීදිංසු. අථ භ වා ‘‘අයං තුම්හාකං පරියයසනා අරියපරියයසනා

නාමා’’ති දස්යසතුං ඉමං යදසනං ආරභි. තත්ථ කතමා ච, භික් යව, 

අනරිෙපරියෙසනාති එත්ථ යථා මග් කුසයලො පුරියසො පඨමං වජ්යජතබ්බං

අපායමග් ං දස්යසන්යතො ‘‘වාමං මුඤ්චිත්වා දක්ඛිණං ණ්හා’’තිවදති.එවං

භ වායදසනාකුසලතායපඨමංවජ්යජතබ්බං අනරියපරියයසනංආචික්ඛිත්වා

පච්ඡා ඉතරං ආචික්ඛිස්සාමීති උද්යදසානුක්කමං භින්දිත්වා එවමාහ. 

ජාතිධම්යමොති ජායනසභායවො. ජරාධම්යමොති ජීරණසභායවො. බයාධිධම්යමොති

බයාධිසභායවො. මරණධම්යමොති මරණසභායවො. යසොකධම්යමොති 

යසොචනකසභායවො. සංකියලසධම්යමොතිසංකිලිස්සනසභායවො. 

පුත්තභරිෙන්ති පුත්තා ච භරියා ච. එස නයයො සබ්බත්ථ. ජාතරූපරජතන්ති

එත්ථ පන ජාතරූපන්ති සුවණ්ණං. රජතන්ති යංකිඤ්චි යවොහාරූප ං

යලොහමාසකාදි. ජාතිධම්මා යහයත, භික් යව, උපධයෙොති එයත

පඤ්චකාමගුණූපධයයො නාම යහොන්ති, යත සබ්යබපි ජාතිධම්මාති දස්යසති. 

බයාධිධම්මවාරාදීසු ජාතරූපරජතං න  හිතං, න යහතස්ස සීසයරො ාදයයො

බයාධයයොනාම යහොන්ති, නසත්තානංවියචුතිසඞ්ොතංමරණං, නයසොයකො

උප්පජ්ජති. අයාදීහි පන සංකියලයසහි සංකිලිස්සතීති සංකියලසධම්මවායර

 හිතං. තථා උතුසමුට්ඨානත්තා ජාතිධම්මවායර. මලං  යහත්වා ජීරණයතො

ජරාධම්මවායරච. 

275. අෙං , භික් යව, අරිො පරියෙසනාති, භික්ෙයව, අයං නිද්යදොසතායපි

අරියයහිපරියයසිතබ්බතායපිඅරියපරියයසනාතියවදිතබ්බා. 

276. අහම්පිසුදං, භික් යවතිකස්මා ආරභි? මූලයතොපට්ඨායමහාභිනික්ෙමනං

දස්යසතුං.එවංකිරස්සඅයහොසි–‘‘භික්ෙයව, අහම්පිපුබ්යබඅනරියපරියයසනං

පරියයසිං. ස්වාහං තං පහාය අරියපරියයසනං පරියයසිත්වා සබ්බඤ්ඤුතං

පත්යතො. පඤ්චවග්ගියාපි අනරියපරියයසනං පරියයසිංසු. යත තං පහාය

අරියපරියයසනං පරියයසිත්වා ඛීණාසවභූමිං පත්තා. තුම්යහපි මම යචව 

පඤ්චවග්ගියානඤ්ච මග් ං ආරුළ්හා. අරියපරියයසනා තුම්හාකං

පරියයසනා’’ති මූලයතො පට්ඨාය අත්තයනො මහාභිනික්ෙමනං දස්යසතුං ඉමං

යදසනංආරභි. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

421 

පටුන 

277. තත්ථ දහයරොව සමායනොති තරුයණොව සමායනො. සුසුකාළයකයසොති

සුට්ඨු කාළයකයසො, අඤ්ජනවණ්ණයකයසොව හුත්වාති අත්යථො. භයෙනාති

භද්දයකන. පඨයමනවෙසාතිතිණ්ණංවයානං පඨමවයයන. අකාමකානන්ති

අනිච්ඡමානානං, අනාදරත්යථසාමිවචනං.අස්සූනිමුයෙ එයතසන්තිඅස්සුමුො; 

යතසං අස්සුමු ානං, අස්සුකිලින්නමුොනන්ති අත්යථො. රුදන්තානන්ති 

කන්දිත්වා යරොදමානානං. කිං කුසල යවසීති කිං කුසලන්ති  යවසමායනො. 

අනුත්තරං සන්තිවරපදන්ති උත්තමං සන්තිසඞ්ොතං වරපදං, නිබ්බානං

පරියයසමායනොති අත්යථො. යෙන ආළායරො කාලායමොති එත්ථ ආළායරොති

තස්ස නාමං, දීඝපිඞ් යලො කියරයසො. යතනස්ස ආළායරොති නාමං අයහොසි. 

කාලායමොති ය ොත්තං. විහරතාෙස්මාති විහරතු ආයස්මා. ෙත්ථ විඤ්ඤූ

පුරියසොති යස්මිං ධම්යම පණ්ඩියතො පුරියසො. සකං ආචරිෙකන්ති අත්තයනො

ආචරියසමයං. උපසම්පජ්ජ විහයරෙයාති පටිලභිත්වා විහයරයය. එත්තාවතා

යතන ඔකායසො කයතො යහොති. තං ධම්මන්ති තං යතසං සමයං තන්තිං. 

පරිොපුණින්තිසුත්වාවඋග් ණ්හිං. 

ඔට්ඨපහතමත්යතනාති යතන වුත්තස්ස පටිග් හණත්ථං

ඔට්ඨපහරණමත්යතන; අපරාපරං කත්වා ඔට්ඨසඤ්චරණමත්තයකනාති

අත්යථො. ලපිතලාපනමත්යතනාති යතන ලපිතස්ස පටිලාපනමත්තයකන. 

ඤාණවාදන්තිජානාමීතිවාදං. යථරවාදන්තිථිරභාවවාදං, යථයරොඅහයමත්ථාති

එතංවචනං. අහඤ්යචවඅඤ්යඤචාතිනයකවලංඅහං, අඤ්යඤපිබහූඑවං

වදන්ති. යකවලං සද්ධාමත්තයකනාති පඤ්ඤාය අසච්ඡිකත්වා සුද්යධන 

සද්ධාමත්තයකයනව.යබොධිසත්යතොකිරවාචායධම්මංඋග් ණ්හන්යතොයයව, 

‘‘න කාලාමස්ස වාචාය පරියත්තිමත්තයමව අස්මිං ධම්යම, අද්ධා එස 

සත්තන්නංසමාපත්තීනංලාභී’’තිඅඤ්ඤාසි, යතනස්සඑතදයහොසි. 

ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනං පයවයදසීති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනපරියයොසානා සත්ත

සමාපත්තියයො මං ජානායපසි. සද්ධාති ඉමාසං සත්තන්නං සමාපත්තීනං

නිබ්බත්තනත්ථාය සද්ධා. වීරිොදීසුපි එයසව නයයො. පදයහෙයන්ති පයයො ං

කයරයයං. නචිරස්යසව තං ධම්මං සෙං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහාසින්ති යබොධිසත්යතො කිර වීරියං පග් යහත්වා කතිපාහඤ්යඤව සත්ත

සුවණ්ණනිස්යසණියයොපසායරන්යතොවියසත්ත සමාපත්තියයොනිබ්බත්යතසි; 

තස්මාඑවමාහ. 

ලාභා යනො, ආවුයසොති අනුසූයයකො කියරස කාලායමො. තස්මා ‘‘අයං

අධුනා යතො, කින්ති කත්වා ඉමං ධම්මං නිබ්බත්යතසී’’ති උසූයං අකත්වා 

පසන්යනො පසාදං පයවයදන්යතො එවමාහ. උයභොව සන්තා ඉමං  ණං 
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පරිහරාමාති ‘‘මහා අයං  යණො, ද්යවපි ජනා පරිහරාමා’’ති වත්වා  ණස්ස

සඤ්ඤං අදාසි, ‘‘අහම්පි සත්තන්නං සමාපත්තීනං ලාභී, මහාපුරියසොපි

සත්තන්නයමව, එත්තකාජනාමහාපුරිසස්සසන්තියකපරිකම්මංඋග් ණ්හථ, 

එත්තකා මය්හ’’න්ති මජ්යඣ භින්දිත්වා අදාසි. උළාරාොති උත්තමාය. 

පූජාොති කාලාමස්ස කිර උපට්ඨාකා ඉත්ථියයොපි පුරිසාපි  න්ධමාලාදීනි

 යහත්වාආ ච්ඡන්ති.කාලායමො–‘‘ ච්ඡථ, මහාපුරිසං පූයජථා’’තිවදති.යත

තං පූයජත්වා යං අවසිට්ඨං යහොති, යතන කාලාමං පූයජන්ති. මහග්ඝානි

මඤ්චපීඨානිආහරන්ති; තානිපිමහාපුරිසස්ස දායපත්වා යදි අවසිට්ඨං යහොති, 

අත්තනා  ණ්හාති.  ත තට්ඨායන වරයසනාසනං යබොධිසත්තස්ස

ජග් ායපත්වායසසකං අත්තනා ණ්හාති.එවංඋළාරායපූජායපූයජසි. නාෙං

ධම්යමො නිබ්බිදාොතිආදීසු අයං සත්තසමාපත්තිධම්යමො යනව වට්යට 

නිබ්බින්දනත්ථාය, න විරජ්ජනත්ථාය, න රා ාදිනියරොධත්ථාය, න 

උපසමත්ථාය, න අභිඤ්යඤයයධම්මං අභිජානනත්ථාය, න 

චතුමග් සම්යබොධාය, නනිබ්බානසච්ඡිකිරියායසංවත්තතීතිඅත්යථො. 

ොවයදවආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනූපපත්තිොතියාව සට්ඨිකප්පසහස්සායුපරිමායණ

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනභයව උපපත්ති, තාවයදව සංවත්තති, න තයතො උද්ධං.

එවමයං පුනරාවත්තනධම්යමොයයව; යඤ්ච ඨානං පායපති, තං

ජාතිජරාමරයණහි අපරිමුත්තයමවමච්චුපාසපරික්ඛිත්තයමවාති.තයතොපට්ඨාය

චපනමහාසත්යතොයථානාම ඡාතජ්ඣත්තපුරියසොමනුඤ්ඤයභොජනං ලභිත්වා

සම්පියායමායනොපි භුඤ්ජිත්වා පිත්තවයසන වා යසම්හවයසන වා

මක්ඛිකාවයසන වා ඡඩ්යඩත්වා පුන එකං පිණ්ඩම්පි භුඤ්ජිස්සාමීති මනං න

උප්පායදති; එවයමව ඉමා සත්ත සමාපත්තියයො මහන්යතන උස්සායහන

නිබ්බත්යතත්වාපි, තාසු ඉමං පුනරාවත්තිකාදියභදංආදීනවං දිස්වා, පුන ඉමං

ධම්මංආවජ්ජිස්සාමිවාසමාපජ්ජිස්සාමිවාඅධිට්ඨහිස්සාමි වාවුට්ඨහිස්සාමිවා

පච්චයවක්ඛිස්සාමි වාති චිත්තයමව න උප්පායදසි. අනලඞ්කරිත්වාති අලං

ඉමිනා, අලං ඉමිනාති පුනප්පුනං අලඞ්කරිත්වා. නිබ්බිජ්ජාති නිබ්බින්දිත්වා. 

අපක්කමින්තිඅ මාසිං. 

278. න ය ො රායමො ඉමං ධම්මන්ති ඉධාපි යබොධිසත්යතො තං ධම්මං

උග් ණ්හන්යතොයයව අඤ්ඤාසි – ‘‘නායං අට්ඨසමාපත්තිධම්යමො උදකස්ස

වාචාය උග් හිතමත්යතොව, අද්ධා පයනස අට්ඨසමාපත්තිලාභී’’ති. යතනස්ස

එතදයහොසි – ‘‘නයෙොරායමො…යප.…ජානං පස්සංවිහාසී’’ති.යසසයමත්ථ

පුරිමවායරවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. 
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279. යෙන උරුයවලා යසනානි යමොති එත්ථ උරුයවලාති මහායවලා, 

මහාවාලිකරාසීති අත්යථො. අථ වා උරූති වාලිකා වුච්චති; යවලාති මරියාදා, 

යවලාතික්කමනයහතුආහටාඋරු උරුයවලාතිඑවයමත්ථඅත්යථො දට්ඨබ්යබො.

අතීයත කිර අනුප්පන්යන බුද්යධ දසසහස්සා කුලපුත්තා තාපසපබ්බජ්ජං 

පබ්බජිත්වා තස්මිං පයදයස විහරන්තා එකදිවසං සන්නිපතිත්වා කතිකවත්තං

අකංසු – ‘‘කායකම්මවචීකම්මානි නාම පයරසම්පි පාකටානි යහොන්ති, 

මයනොකම්මංපනඅපාකටං.තස්මා යයොකාමවිතක්කංවාබයාපාදවිතක්කංවා

විහිංසාවිතක්කංවාවිතක්යකති, තස්ස අඤ්යඤොයචොදයකො නාමනත්ථි; යසො

අත්තනාව අත්තානං යචොයදත්වා පත්තපුයටන වාලිකං ආහරිත්වා ඉමස්මිං

ඨායන ආකිරතු, ඉදමස්ස දණ්ඩකම්ම’’න්ති. තයතො පට්ඨාය යයො තාදිසං

විතක්කං විතක්යකති, යසො තත්ථ පත්තපුයටන වාලිකංආකිරති, එවං තත්ථ

අනුක්කයමනමහාවාලිකරාසිජායතො.තයතොතංපච්ඡිමාජනතාපරික්ඛිපිත්වා 

යචතියට්ඨානමකාසි; තං සන්ධාය වුත්තං – ‘‘උරුයවලාති මහායවලා, 

මහාවාලිකරාසීති අත්යථො’’ති. තයමව සන්ධාය වුත්තං – ‘‘අථ වා උරූති

වාලිකා වුච්චති, යවලාති මරියාදා. යවලාතික්කමනයහතු ආහටා උරු

උරුයවලාතිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති. 

යසනානි යමොති යසනාය නි යමො. පඨමකප්පිකානං කිර තස්මිං ඨායන

යසනානියවයසො අයහොසි; තස්මා යසො පයදයසො යසනානි යමොති වුච්චති.

‘‘යසනානි- ායමො’’තිපිපායඨො. යසනානී නාමසුජාතායපිතා, තස්ස ායමොති

අත්යථො. තදවසරින්ති තත්ථ ඔසරිං. රමණීෙං භූමිභා න්ති

සුපුප්ඵිතනානප්පකාරජලජථලජපුප්ඵවිචිත්තං මයනොරම්මං භූමිභා ං. 

පාසාදිකඤ්චවනසණ්ඩන්තියමොරපිඤ්ඡකලාපසදිසං පසාදජනනවනසණ්ඩඤ්ච

අද්දසං. නදිඤ්ච සන්දන්තින්ති සන්දමානඤ්ච මණික්ෙන්ධසදිසං

විමලනීලසීතලසලිලං යනරඤ්ජරං නදිං අද්දසං. යසතකන්ති පරිසුද්ධං

නික්කද්දමං. සුපතිත්ථන්ති අනුපුබ්බ ම්භීයරහි සුන්දයරහි තිත්යථහි උයපතං. 

රමණීෙන්ති රජතපට්ටසදිසං විප්පකිණ්ණවාලිකං පහූතමච්ඡකච්ඡපං

අභිරාමදස්සනං. සමන්තාචය ොචර ාමන්තිතස්සපයදසස්සසමන්තාඅවිදූයර 

 මනා මනසම්පන්නං සම්පත්තපබ්බජිතානං සුලභපිණ්ඩං ය ොචර ාමඤ්ච

අද්දසං. අලං වතාති සමත්ථං වත. තත්යථව නිසීදින්ති යබොධිපල්ලඞ්යක

නිසජ්ජං සන්ධායාහ. උපරිසුත්තස්මිඤ්හි තත්යථවාති දුක්කරකාරිකට්ඨානං

අධිප්යපතං, ඉධ පන යබොධිපල්ලඞ්යකො. යතනාහ – ‘‘තත්යථව නිසීදි’’න්ති. 

අලමිදං පධානාොති ඉදං ඨානං පධානත්ථාය සමත්ථන්ති එවං චින්යතත්වා

නිසීදින්ති අත්යථො. 
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280. අජ්ඣ මන්ති අධි ච්ඡිං පටිලභිං. ඤාණඤ්ච පන යම දස්සනන්ති 

සබ්බධම්මදස්සනසමත්ථඤ්ච යමසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංඋදපාදි. අකුප්පා යම

විමුත්තීති මය්හං අරහත්තඵලවිමුත්ති අකුප්පතාය ච අකුප්පාරම්මණතාය ච

අකුප්පා, සා හි රා ාදීහි න කුප්පතීති අකුප්පතායපි අකුප්පා, අකුප්පං

නිබ්බානමස්සාරම්මණන්තිපි අකුප්පා. අෙමන්තිමා ජාතීති අයං සබ්බපච්ඡිමා

ජාති. නත්ථි දානි පුනබ්භයවොති ඉදානි යම පුන පටිසන්ධි නාමනත්ථීති එවං

පච්චයවක්ෙණඤාණම්පියමඋප්පන්නන්තිදස්යසති. 

281. අධි යතොති පටිවිද්යධො. ධම්යමොති චතුසච්චධම්යමො.  ම්භීයරොති 

උත්තානභාවපටික්යෙපවචනයමතං. දුද්දයසොති ම්භීරත්තාව දුද්දයසොදුක්යෙන

දට්ඨබ්යබො, න සක්කා සුයෙන දට්ඨුං. දුද්දසත්තාව දුරනුයබොයධො, දුක්යෙන

අවබුජ්ඣිතබ්යබො, න සක්කා සුයෙන අවබුජ්ඣිතුං. සන්යතොති නිබ්බුයතො. 

පණීයතොති අතප්පයකො. ඉදං ද්වයං යලොකුත්තරයමව සන්ධාය වුත්තං. 

අතක්කාවචයරොති තක්යකන අවචරිතබ්යබො ඔ ාහිතබ්යබො න යහොති, 

ඤායණයනව අවචරිතබ්යබො. නිපුයණොති සණ්යහො. පණ්ඩිතයවදනීයෙොති

සම්මාපටිපදං පටිපන්යනහි පණ්ඩියතහි යවදිතබ්යබො. ආලෙරාමාති සත්තා

පඤ්චසු කාමගුයණසු අල්ලීයන්ති. තස්මා යත ආලොති වුච්චන්ති. 

අට්ඨසතතණ්හාවිචරිතානි ආලයන්ති, තස්මා ආලයාති වුච්චන්ති. යතහි

ආලයයහි රමන්තීති ආලෙරාමා. ආලයයසුරතාති ආලෙරතා. ආලයයසුසුට්ඨු

මුදිතාති ආලෙසම්මුදිතා. යයථවහිසුසජ්ජිතං පුප්ඵඵලභරිතරුක්ොදිසම්පන්නං

උයයානං පවිට්යඨො රාජා තාය තාය සම්පත්තියා රමති, සම්මුදියතො

ආයමොදිතපයමොදියතොයහොති, න උක්කණ්ඨති, සායම්පි නික්ෙමිතුංනඉච්ඡති; 

එවමියමහිපි කාමාලයතණ්හාලයයහි සත්තා රමන්ති, සංසාරවට්යට සම්මුදිතා

අනුක්කණ්ඨිතාවසන්ති.යතනයනසංභ වාදුවිධම්පිආලයංඋයයානභූමිං විය

දස්යසන්යතො‘‘ආලයරාමා’’තිආදිමාහ. 

ෙදිදන්ති නිපායතො, තස්ස ඨානං සන්ධාය ‘‘යං ඉද’’න්ති, පටිච්චසමුප්පාදං

සන්ධාය ‘‘යයො අය’’න්ති එවමත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

ඉදප්පච්චෙතාපටිච්චසමුප්පායදොති ඉයමසං පච්චයා ඉදප්පච්චයා; ඉදප්පච්චයා

එව ඉදප්පච්චයතා; ඉදප්පච්චයතා ච සා පටිච්චසමුප්පායදො චාති 

ඉදප්පච්චෙතාපටිච්චසමුප්පායදො. සඞ්ොරාදිපච්චයානයමතං අධිවචනං. 

සබ්බසඞ් ාරසමයථොතිආදි සබ්බං නිබ්බානයමව. යස්මා හි තං ආ ම්ම

සබ්බසඞ්ොරවිප්ඵන්දිතානි සම්මන්ති වූපසම්මන්ති, තස්මා 

සබ්බසඞ් ාරසමයථොති වුච්චති. යස්මා ච තං ආ ම්ම සබ්යබ උපධයයො

පටිනිස්සට්ඨා යහොන්ති, සබ්බා තණ්හා ඛීයන්ති, සබ්යබ කියලසරා ා
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විරජ්ජන්ති, සබ්බං දුක්ෙං නිරුජ්ඣති; තස්මා සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො

තණ්හාක් යෙො විරාය ො නියරොයධොති වුච්චති. සා පයනසා තණ්හා භයවන

භවං, ඵයලන වා සද්ධිං කම්මං විනති සංසිබ්බතීති කත්වා වානන්ති වුච්චති, 

තයතො නික්ෙන්තං වානයතොති නිබ්බානං. යසො මමස්ස කිලමයථොති යා

අජානන්තානං යදසනා නාම, යසො මම කිලමයථො අස්ස, සා මම වියහසා 

අස්සාතිඅත්යථො.කායකිලමයථොයචවකායවියහසාචඅස්සාතිවුත්තංයහොති.

චිත්යතපන උභයම්යපතංබුද්ධානංනත්ථි. අපිස්සූතිඅනුබ්රූහනත්යථ නිපායතො, 

යසො ‘‘න යකවලං එතදයහොසි, ඉමාපි  ාථා පටිභංසූ’’ති දීයපති. මන්ති මම. 

අනච්ෙරිොති අනුඅච්ඡරියා. පටිභංසූතිපටිභානසඞ්ොතස්සඤාණස්ස ය ොචරා

අයහසුං; පරිවිතක්කයිතබ්බතංපාපුණිංසු. 

කිච්යෙනාති දුක්යෙන, නදුක්ොය පටිපදාය.බුද්ධානඤ්හිචත්තායරොපිමග් ා

සුෙප්පටිපදාව යහොන්ති. පාරමීපූරණකායල පන සරා සයදොසසයමොහස්යසව

සයතො ආ තා තානං යාචකානං, අලඞ්කතප්පටියත්තං සීසං කන්තිත්වා, 

 ලයලොහිතංනීහරිත්වා, සුඅඤ්ජිතානි අක්ඛීනි උප්පායටත්වා, කුලවංසප්පදීපං

පුත්තං මනාපචාරිනිං භරියන්ති එවමාදීනි යදන්තස්ස, අඤ්ඤානි ච

ෙන්තිවාදිසදියසසු අත්තභායවසු යඡජ්ජයභජ්ජාදීනි පාපුණන්තස්ස 

ආ මනියපටිපදං සන්ධායයතං වුත්තං. හලන්ති එත්ථ හ-කායරො

නිපාතමත්යතො, අලන්ති අත්යථො. පකාසිතුන්ති යදසිතුං, එවං කිච්යඡන

අධි තස්ස ධම්මස්ස අලං යදසිතුං, පරියත්තං යදසිතුං, යකො අත්යථො 

යදසියතනාති වුත්තං යහොති. රා යදොසපයරයතහීති රා යදොසපරිඵුට්යඨහි

රා යදොසානු යතහිවා. 

පටියසොත ාමින්තිනිච්චාදීනංපටියසොතං අනිච්චංදුක්ෙමනත්තාඅසුභන්තිඑවං

 තං චතුසච්චධම්මං. රා රත්තාති කාමරාය න භවරාය න දිට්ඨිරාය න ච

රත්තා. න දක් න්තීති අනිච්චං දුක්ෙමනත්තා අසුභන්ති ඉමිනා සභායවනන 

පස්සිස්සන්ති, යත අපස්සන්යත යකො සක්ඛිස්සති එවං  ාහායපතුං. 

තයමො න්යධනආවුටාතිඅවිජ්ජාරාසිනාඅජ්යඣොත්ථතා. 

282. අප්යපොස්සුක්කතාොති නිරුස්සුක්කභායවන, අයදයසතුකාමතායාති

අත්යථො. කස්මා පනස්ස එවං චිත්තං නමි, නනු එස මුත්යතො යමොයචස්සාමි, 

තිණ්යණොතායරස්සාමි. 

‘‘කිංයමඅඤ්ඤාතයවයසන, ධම්මංසච්ඡිකයතනිධ; 

සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිත්වා, තාරයිස්සංසයදවක’’න්ති.(බු.වං. 2.56) – 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

426 

පටුන 

පත්ථනං කත්වා පාරමියයො පූයරත්වා සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතොති. සච්චයමතං, 

තයදවං පච්චයවක්ෙණානුභායවන පනස්ස එවං චිත්තං නමි. තස්ස හි

සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා සත්තානං කියලස හනතං, ධම්මස්ස ච  ම්භීරතං 

පච්චයවක්ෙන්තස්ස සත්තානං කියලස හනතා ච ධම්ම ම්භීරතා ච

සබ්බාකායරනපාකටා ජාතා.අථස්ස‘‘ඉයමසත්තාකඤ්ජිකපුණ්ණාලාබුවිය, 

තක්කභරිතා චාටි විය, වසායතලපීතපියලොතිකා විය, අඤ්ජනමක්ඛිතහත්යථො

විය ච කියලසභරිතා අතිසංකිලිට්ඨා රා රත්තා යදොසදුට්ඨා යමොහමූළ්හා, යත

කිං නාම පටිවිජ්ඣිස්සන්තී’’ති චින්තයයතො 

කියලස හනපච්චයවක්ෙණානුභායවනාපිඑවංචිත්තංනමි. 

‘‘අයඤ්ච ධම්යමො පථවීසන්ධාරකඋදකක්ෙන්යධො විය  ම්භීයරො, පබ්බයතන

පටිච්ඡායදත්වා ඨපියතො සාසයපො විය දුද්දයසො, සතධා භින්නස්ස වාලස්ස

යකොටියා යකොටිපටිපාදනං විය දුරනුයබොයධො. නනු මයා හි ඉමං ධම්මං 

පටිවිජ්ඣිතුංවායමන්යතනඅදින්නං දානංනාමනත්ථි, අරක්ඛිතංසීලං නාම

නත්ථි, අපරිපූරිතාකාචිපාරමීනාමනත්ථි? තස්සයම නිරුස්සාහංවියමාරබලං

විධමන්තස්සාපි පථවී න කම්පිත්ථ, පඨමයායම පුබ්යබනිවාසං 

අනුස්සරන්තස්සාපිනකම්පිත්ථ, මජ්ඣිමයායමදිබ්බචක්ඛුංයසොයධන්තස්සාපි

න කම්පිත්ථ, පච්ඡිමයායම පන පටිච්චසමුප්පාදං පටිවිජ්ඣන්තස්යසව යම 

දසසහස්සියලොකධාතු කම්පිත්ථ. ඉති මාදියසනාපි තික්ෙඤායණන

කිච්යඡයනවායං ධම්යමො පටිවිද්යධො, තං යලොකියමහාජනා කථං

පටිවිජ්ඣිස්සන්තී’’ති ධම්ම ම්භීරතාපච්චයවක්ෙණානුභායවනාපි එවං චිත්තං

නමීතියවදිතබ්බං. 

අපිච බ්රහ්මුනා යාචියත යදයසතුකාමතායපිස්ස එවං චිත්තං නමි. ජානාති හි

භ වා – ‘‘මම අප්යපොස්සුක්කතාය චිත්යත නමමායන මං මහාබ්රහ්මා 

ධම්මයදසනංයාචිස්සති, ඉයමචසත්තාබ්රහ්ම රුකා, යත‘සත්ථාකිරධම්මං

න යදයසතුකායමොඅයහොසි, අථනංමහාබ්රහ්මායාචිත්වායදසායපසි, සන්යතො

වත, යභො, ධම්යමො පණීයතො වත, යභො, ධම්යමො’ති මඤ්ඤමානා

සුස්සූසිස්සන්තී’’ති.ඉදම්පිස්සකාරණං පටිච්චඅප්යපොස්සුක්කතායචිත්තංනමි, 

යනොධම්මයදසනායාතියවදිතබ්බං. 

සහම්පතිස්සාතියසොකිරකස්සපස්සභ වයතො සාසයනසහයකොනාමයථයරො

පඨමජ්ඣානං නිබ්බත්යතත්වා පඨමජ්ඣානභූමියං කප්පායුකබ්රහ්මා හුත්වා

නිබ්බත්යතො. තත්ර නං සහම්පතිබ්රහ්මාති පටිසඤ්ජානන්ති, තං සන්ධායාහ –

‘‘බ්රහ්මුයනො සහම්පතිස්සා’’ති. නස්සතිවත, යභොතියසො කිරඉමංසද්දංතථා

නිච්ඡායරසි, යථාදසසහස්සියලොකධාතුබ්රහ්මායනොසුත්වාසබ්යබ සන්නිපතිංසු. 

ෙත්ර හි නාමාති යස්මිං නාම යලොයක. පුරයතො පාතුරයහොසීති යතහි දසහි
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බ්රහ්මසහස්යසහි සද්ධිං පාතුරයහොසි. අප්පරජක් ජාතිකාති පඤ්ඤාමයය

අක්ඛිම්හි අප්පං පරිත්තං රා යදොසයමොහරජං එයතසං, එවංසභාවාති 

අප්පරජක් ජාතිකා. අස්සවනතාති අස්සවනතාය. භවිස්සන්තීති පුරිමබුද්යධසු 

දසපුඤ්ඤකිරියවයසන කතාධිකාරා පරිපාක තපදුමානි විය

සූරියරස්මිසම්ඵස්සං, ධම්මයදසනංයයවආකඞ්ෙමානා චතුප්පදික ාථාවසායන

අරියභූමිං ඔක්කමනාරහා න එයකො, න ද්යව, අයනකසතසහස්සා ධම්මස්ස

අඤ්ඤාතායරොභවිස්සන්තීතිදස්යසති. 

පාතුරයහොසීති පාතුභවි. සමයලහි චින්තියතොති සමයලහි ඡහි සත්ථායරහි

චින්තියතො. යත හි පුයරතරං උප්පජ්ජිත්වා සකලජම්බුදීයප කණ්ටයක 

පත්ථරමානාවිය, විසංසිඤ්චමානා වියචසමලංමිච්ඡාදිට්ඨිධම්මංයදසයිංසු. 

අපාපුයරතන්ති විවර එතං. අමතස්ස ද්වාරන්ති අමතස්ස නිබ්බානස්ස

ද්වාරභූතං අරියමග් ං. සුණන්තු ධම්මං විමයලනානුබුද්ධන්ති ඉයම සත්තා

රා ාදිමලානං අභාවයතො විමයලන සම්මාසම්බුද්යධන අනුබුද්ධං

චතුසච්චධම්මංසුණන්තුතාවභ වාති යාචති. 

යසයල ෙථා පබ්බතමුද්ධනිට්ඨියතොති යසලමයය එකග්ඝයන පබ්බතමුද්ධනි

යථා ඨියතොව. න හි තස්ස ඨිතස්ස දස්සනත්ථං ගීවුක්ඛිපනපසාරණාදිකිච්චං

අත්ථි. තථූපමන්ති තප්පටිභා ං යසලපබ්බතූපමං. අයං පයනත්ථ

සඞ්යෙපත්යථො – යථා යසලපබ්බතමුද්ධනි ඨියතොව චක්ඛුමා පුරියසො

සමන්තයතො ජනතං පස්යසයය, තථා ත්වම්පි, සුයමධ, සුන්දරපඤ්ඤ-

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන සමන්තචක්ඛු භ වා ධම්මමයං පාසාදමාරුය්හ සයං 

අයපතයසොයකො යසොකාවතිණ්ණං ජාතිජරාභිභූතං ජනතං අයවක්ෙස්සු

උපධාරය උපපරික්ෙ. අයං පයනත්ථ අධිප්පායයො – යථා හි පබ්බතපායද

සමන්තා මහන්තං යෙත්තං කත්වා තත්ථ යකදාරපාළීසු කුටිකායයො කත්වා

රත්තිංඅග්ගිංජායලයයං.චතුරඞ් සමන්නා තඤ්ච අන්ධකාරංඅස්ස, අථතස්ස

පබ්බතස්ස මත්ථයක ඨත්වා චක්ඛුමයතො පුරිසස්ස භූමිං ඔයලොකයයතො යනව

යෙත්තං, න යකදාරපාළියයො, න කුටියයො, න තත්ථ සයිතමනුස්සා 

පඤ්ඤායයයයං. කුටිකාසු පන අග්ගිජාලාමත්තකයමව පඤ්ඤායයයය. එවං

ධම්මපාසාදං ආරුය්හ සත්තනිකායං ඔයලොකයයතො තථා තස්ස, යය යත 

අකතකලයාණා සත්තා, යත එකවිහායර දක්ඛිණජාණුපස්යස නිසින්නාපි

බුද්ධචක්ඛුස්ස ආපාථංනා ච්ඡන්ති, රත්තිංඛිත්තාසරාවියයහොන්ති.යයපන

කතකලයාණා යවයනයයපුග් ලා, යතඑවස්සදූයරපිඨිතාආපාථංආ ච්ඡන්ති, 

යසොඅග්ගිවිය හිමවන්තපබ්බයතොවියච.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘දූයර සන්යතොපකායසන්ති, හිමවන්යතොව පබ්බයතො; 
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අසන්යතත්ථනදිස්සන්ති, රත්තිංඛිත්තායථාසරා’’ති.(ධ. ප.304); 

උට්යඨහීති භ වයතො ධම්මයදසනත්ථං චාරිකචරණං යාචන්යතො භණති. 

වීරාතිආදීසු භ වා වීරියවන්තතාය වීයරො. යදවපුත්තමච්චුකියලසමාරානං

විජිතත්තා විජිතසඞ් ායමො. ජාතිකන්තාරාදිනිත්ථරණත්ථාය 

යවයනයයසත්ථවාහනසමත්ථතාය සත්ථවායහො. කාමච්ඡන්දඉණස්සඅභාවයතො 

අණයණොතියවදිතබ්යබො. 

283. අජ්යඣසනන්තියාචනං. බුද්ධචක්ඛුනාතිඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤායණන

ච ආසයානුසයඤායණන ච. ඉයමසඤ්හි ද්වින්නං ඤාණානං බුද්ධචක්ඛූති

නාමං, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස සමන්තචක්ඛූති, තිණ්ණං මග් ඤාණානං

ධම්මචක්ඛූති. අප්පරජක්ය තිආදීසු යයසං වුත්තනයයයනව පඤ්ඤාචක්ඛුම්හි 

රා ාදිරජං අප්පං, යත අප්පරජක් ා. යයසං තං මහන්තං, යත මහාරජක් ා. 

යයසංසද්ධාදීනිඉන්ද්රියානිතික්ොනි, යත තික්ඛින්ද්රිො. යයසංතානිමුදූනි, යත 

මුදින්ද්රිො. යයසං යතයයව සද්ධාදයයො ආකාරා සුන්දරා, යත ස්වාකාරා. යය

කථිතකාරණං සල්ලක්යෙන්ති, සුයෙන සක්කා යහොන්ති විඤ්ඤායපතුං, යත 

සුවිඤ්ඤාපො. යය පරයලොකඤ්යචව වජ්ජඤ්ච භයයතො පස්සන්ති, යත 

පරයලොකවජ්ජභෙදස්සාවියනො නාම. 

අයං පයනත්ථ පාළි – ‘‘සද්යධො පුග් යලො අප්පරජක්යෙො, අස්සද්යධො 

පුග් යලො මහාරජක්යෙො. ආරද්ධවීරියයො…, කුසියතො…, උපට්ඨිතස්සති…, 

මුට්ඨස්සති…, සමාහියතො…, අසමාහියතො…, පඤ්ඤවා…, දුප්පඤ්යඤො

පුග් යලො මහාරජක්යෙො. තථා සද්යධො පුග් යලො තික්ඛින්ද්රියයො…යප.…

පඤ්ඤවා පුග් යලො පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී, දුප්පඤ්යඤො පුග් යලො න

පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවී. යලොයකොති ෙන්ධයලොයකො, ආයතනයලොයකො, 

ධාතුයලොයකො, සම්පත්තිභවයලොයකො, සම්පත්තිසම්භවයලොයකො, 

විපත්තිභවයලොයකො, විපත්තිසම්භවයලොයකො, එයකො යලොයකො සබ්යබ සත්තා 

ආහාරට්ඨිතිකා. ද්යවයලොකා –නාමඤ්චරූපඤ්ච.තයයොයලොකා –තිස්යසො

යවදනා. චත්තායරො යලොකා – චත්තායරො ආහාරා. පඤ්ච යලොකා –

පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා. ඡ යලොකා – ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි. සත්ත

යලොකා–සත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිතියයො.අට්ඨයලොකා–අට්ඨ යලොකධම්මා.නව

යලොකා – නව සත්තාවාසා. දස යලොකා – දසායතනානි. ද්වාදස යලොකා – 

ද්වාදසායතනානි. අට්ඨාරස යලොකා – අට්ඨාරස්ස ධාතුයයො. වජ්ජන්තිසබ්යබ

කියලසා වජ්ජා, සබ්යබ දුච්චරිතා වජ්ජා, සබ්යබ අභිසඞ්ොරා වජ්ජා, සබ්යබ

භව ාමිකම්මා වජ්ජා. ඉති ඉමස්මිඤ්ච යලොයක ඉමස්මිඤ්ච වජ්යජ තිබ්බා

භයසඤ්ඤාපච්චුපට්ඨිතායහොති, යසයයථාපිඋක්ඛිත්තාසියකවධයක.ඉයමහි 
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පටුන 

පඤ්ඤාසාය ආකායරහි ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි ජානාති පස්සති අඤ්ඤාසි

පටිවිජ්ඣි. ඉදං තථා තස්ස ඉන්ද්රියපයරොපරියත්යත ඤාණ’’න්ති (පටි. ම.

1.112). 

උප්පලිනිෙන්ති උප්පලවයන. ඉතයරසුපි එයසව නයයො. 

අන්යතොනිමුග් යපොසීනීති යානි අන්යතො නිමුග් ායනව යපොසියන්ති. උදකං

අච්චුග් ම්ම ඨිතානීති උදකං අතික්කමිත්වා ඨිතානි. තත්ථ යානි අච්චුග් ම්ම

ඨිතානි, තානි සූරියරස්මිසම්ඵස්සං ආ මයමානානි ඨිතානි අජ්ජ පුප්ඵනකානි.

යානි සයමොදකං ඨිතානි, තානි ස්යව පුප්ඵනකානි. යානි උදකානුග් තානි

අන්යතොනිමුග් යපොසීනි, තානි තතියදිවයස පුප්ඵනකානි. උදකා පන 

අනුග් තානි අඤ්ඤානිපි සයරො උප්පලාදීනි නාම අත්ථි, යානි යනව

පුප්ඵිස්සන්ති, මච්ඡකච්ඡපභක්ොයනව භවිස්සන්ති. තානි පාළිං නාරුළ්හානි.

ආහරිත්වාපන දීයපතබ්බානීතිදීපිතානි. 

යයථවහිතානිචතුබ්බිධානිපුප්ඵානි, එවයමවඋග්ඝටිතඤ්ඤූ විපඤ්චිතඤ්ඤූ

යනයයයො පදපරයමොති චත්තායරො පුග් ලා. තත්ථ ‘‘යස්ස පුග් ලස්ස සහ 

උදාහටයවලායධම්මාභිසමයයොයහොති, අයංවුච්චතිපුග් යලො උග්ඝටිතඤ්ඤූ. 

යස්ස පුග් ලස්ස සංඛිත්යතන භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්යථ විභජියමායන

ධම්මාභිසමයයො යහොති, අයං වුච්චති පුග් යලො විපඤ්චිතඤ්ඤූ. යස්ස

පුග් ලස්ස උද්යදසයතො පරිපුච්ඡයතො යයොනියසො මනසිකයරොයතො

කලයාණමිත්යත යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො අනුපුබ්යබන 

ධම්මාභිසමයයො යහොති, අයං වුච්චති පුග් යලො යනයෙයො. යස්ස පුග් ලස්ස

බහුම්පිසුණයතොබහුම්පිභණයතොබහුම්පිධාරයයතොබහුම්පිවාචයයතොනතාය 

ජාතියා ධම්මාභිසමයයො යහොති, අයං වුච්චති පුග් යලො පදපරයමො’’ (පු. ප.

151). තත්ථභ වාඋප්පලවනාදිසදිසංදසසහස්සියලොකධාතුංඔයලොයකන්යතො

‘‘අජ්ජ පුප්ඵනකානිවියඋග්ඝටිතඤ්ඤූ, ස්යවපුප්ඵනකානිවියවිපඤ්චිතඤ්ඤූ, 

තතියදිවයස පුප්ඵනකානි විය යනයයයො, මච්ඡකච්ඡපභක්ොනි පුප්ඵානි විය

පදපරයමො’’ති අද්දස. පස්සන්යතො ච ‘‘එත්තකා අප්පරජක්ො, එත්තකා 

මහාරජක්ො, තත්රාපිඑත්තකාඋග්ඝටිතඤ්ඤූ’’තිඑවංසබ්බාකාරයතොවඅද්දස. 

තත්ථ තිණ්ණං පුග් ලානං ඉමස්මිංයයව අත්තභායව භ වයතො ධම්මයදසනා

අත්ථංසායධති.පදපරමානංඅනා යතවාසනත්ථායයහොති.අථභ වාඉයමසං 

චතුන්නං පුග් ලානං අත්ථාවහං ධම්මයදසනං විදිත්වා යදයසතුකමයතං

උප්පායදත්වා පුන සබ්යබපි තීසු භයවසු සත්යත භබ්බාභබ්බවයසන ද්යව

යකොට්ඨායසඅකාසි.යයසන්ධාය වුත්තං–‘‘කතයමයතසත්තාඅභබ්බා, යය

යත සත්තා කම්මාවරයණන සමන්නා තා කියලසාවරයණන සමන්නා තා
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විපාකාවරයණන සමන්නා තා අස්සද්ධා අච්ඡන්දිකා දුප්පඤ්ඤා අභබ්බා

නියාමංඔක්කමිතුංකුසයලසුධම්යමසු සම්මත්තං, ඉයමයතසත්තා අභබ්බා.

කතයමයතසත්තාභබ්බා? යයයතසත්තාන කම්මාවරයණන…යප.…ඉයම

යත සත්තා භබ්බා’’ති (විභ. 827; පටි. ම. 1.115). තත්ථ සබ්යබපි

අභබ්බපුග් යල පහාය භබ්බපුග් යලයයව ඤායණන පරිග් යහත්වා

‘‘එත්තකා රා චරිතා, එත්තකායදොසයමොහචරිතාවිතක්කසද්ධාබුද්ධිචරිතා’’ති

ඡයකොට්ඨායසඅකාසි; එවංකත්වාධම්මංයදසිස්සාමීතිචින්යතසි. 

පච්චභාසින්ති පතිඅභාසිං. අපාරුතාති විවටා. අමතස්ස ද්වාරාති අරියමග්ය ො.

යසො හි අමතසඞ්ොතස්සනිබ්බානස්ස ද්වාරං, යසො මයා විවරිත්වා ඨපියතොති 

දස්යසති. පමුඤ්චන්තු සද්ධන්ති සබ්යබ අත්තයනො සද්ධං පමුඤ්චන්තු, 

විස්සජ්යජන්තු. පච්ඡිමපදද්වයය අයමත්යථො, අහඤ්හි අත්තයනො පගුණං 

සුප්පවත්තිතම්පිඉමංපණීතංඋත්තමංධම්මංකායවාචාකිලමථසඤ්ඤීහුත්වා

නභාසිං. ඉදානිපනසබ්යබොජයනොසද්ධාභාජනංඋපයනතු, පූයරස්සාමියනසං 

සඞ්කප්පන්ති. 

284. තස්සමය්හං, භික් යව, එතදයහොසීතිඑතංඅයහොසි– කස්සනුය ොඅහං

පඨමං ධම්මං යදයසෙයන්ති අයං ධම්මයදසනාපටිසංයුත්යතො විතක්යකො

උදපාදීතිඅත්යථො.කදා පයනසඋදපාදීති? බුද්ධභූතස්සඅට්ඨයමසත්තායහ. 

තත්රායං අනුපුබ්බිකථා – යබොධිසත්යතො කිර මහාභිනික්ෙමනදිවයස විවටං

ඉත්ථා ාරං දිස්වා සංවිග් හදයයො, ‘‘කණ්ඩකං ආහරා’’ති ඡන්නං

ආමන්යතත්වා ඡන්නසහායයො අස්සරාජපිට්ඨි යතො න රයතො නික්ෙමිත්වා 

කණ්ඩකනිවත්තනයචතියට්ඨානං නාම දස්යසත්වා තීණි රජ්ජානි අතික්කම්ම 

අයනොමානදීතීයර පබ්බජිත්වා අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො රාජ යහ

පිණ්ඩාය චරිත්වා පණ්ඩවපබ්බයත නිසින්යනො ම ධිස්සයරන රඤ්ඤා

නාමය ොත්තං පුච්ඡිත්වා, ‘‘ඉමං රජ්ජං සම්පටිච්ඡාහී’’ති වුත්යතො, ‘‘අලං

මහාරාජ, න මය්හං රජ්යජන අත්යථො, අහං රජ්ජං පහාය යලොකහිතත්ථාය

පධානං අනුයුඤ්ජිත්වා යලොයක විවටච්ඡයදො භවිස්සාමීති නික්ෙන්යතො’’ති

වත්වා, ‘‘යතන හි බුද්යධො හුත්වා පඨමං මය්හං විජිතං ඔසයරයයාසී’’ති

පටිඤ්ඤං  හියතො කාලාමඤ්ච උදකඤ්ච උපසඞ්කමිත්වා යතසං

ධම්මයදසනාය සාරං අවින්දන්යතො තයතො පක්කමිත්වා උරුයවළාය

ඡබ්බස්සානි දුක්කරකාරිකං කයරොන්යතොපි අමතං පටිවිජ්ඣිතුං

අසක්යකොන්යතොඔළාරිකාහාරපටියසවයනනකායං සන්තප්යපසි. 

තදා ච උරුයවල ායම සුජාතා නාම කුටුම්බියධීතා එකස්මිං නියරොධරුක්යෙ

පත්ථනමකාසි – ‘‘සචාහංසමානජාතිකංකුලඝරං න්ත්වාපඨම බ්යභපුත්තං
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ලභිස්සාමි, බලිකම්මං කරිස්සාමී’’ති. තස්සා සා පත්ථනා සමිජ්ඣි. සා

විසාෙපුණ්ණමදිවයස පායතොව බලිකම්මං කරිස්සාමීති රත්තියා පච්චූසසමයය

එව පායසං පටියායදසි. තස්මිං පායයස පච්චමායන මහන්තමහන්තා පුප්ඵුළා

උට්ඨහිත්වා දක්ඛිණාවට්ටා හුත්වා සඤ්චරන්ති. එකඵුසිතම්පි බහින  ච්ඡති.

මහාබ්රහ්මා ඡත්තං ධායරසි. චත්තායරො යලොකපාලා ෙග් හත්ථා ආරක්ෙං

 ණ්හිංසු. සක්යකො අලාතානි සමායනන්යතො අග්ගිං ජායලසි. යදවතා චතූසු

දීයපසු ඔජං සංහරිත්වා තත්ථ පක්ඛිපිංසු. යබොධිසත්යතො භික්ොචාරකාලං

ආ මයමායනො පායතොව  න්ත්වා රුක්ෙමූයල නිසීදි. රුක්ෙමූයල

යසොධනත්ථාය  තා ධාතී ආ න්ත්වා සුජාතාය ආයරොයචසි – ‘‘යදවතා

රුක්ෙමූයල නිසින්නා’’ති. සුජාතා, සබ්බං පසාධනං පසායධත්වා

සතසහස්සග්ඝනියක සුවණ්ණථායල පායසං වඩ්යඪත්වා අපරාය 

සුවණ්ණපාතියා පිදහිත්වා උක්ඛිපිත්වා  තා මහාපුරිසං දිස්වා සයහව පාතියා

හත්යථ ඨයපත්වා වන්දිත්වා ‘‘යථා මය්හං මයනොරයථො නිප්ඵන්යනො, එවං

තුම්හාකම්පි නිප්ඵජ්ජතූ’’තිවත්වාපක්කාමි. 

යබොධිසත්යතො යනරඤ්ජරාය තීරං  න්ත්වා සුවණ්ණථාලං තීයර ඨයපත්වා

න්හත්වා පච්චුත්තරිත්වා එකූනපණ්ණාසපිණ්යඩ කයරොන්යතො පායසං

පරිභුඤ්ජිත්වා‘‘සචාහංඅජ්ජබුද්යධොභවාමි, ථාලංපටියසොතං  ච්ඡතූ’’තිඛිපි.

ථාලං පටියසොතං  න්ත්වා යථොකං ඨත්වාකාලනා රාජස්ස භවනං පවිසිත්වා

තිණ්ණංබුද්ධානංථාලානිඋක්ඛිපිත්වාඅට්ඨාසි. 

මහාසත්යතො වනසණ්යඩ දිවාවිහාරං කත්වා සායන්හසමයය යසොත්තියෙන 

දින්නාඅට්ඨතිණමුට්ඨියයො යහත්වායබොධිමණ්ඩං ආරුය්හදක්ඛිණදිසාභාය 

අට්ඨාසි.යසොපයදයසොපදුමිනිපත්යතඋදකබින්දුවිය අකම්පිත්ථ.මහාසත්යතො, 

‘‘අයං මම ගුණං ධායරතුංන සක්යකොතී’’ති පච්ඡිමදිසාභා ං අ මාසි, යසොපි

තයථව අකම්පිත්ථ. උත්තරදිසාභා ං අ මාසි, යසොපි තයථව අකම්පිත්ථ. 

පුරත්ථිමදිසාභා ං අ මාසි, තත්ථ පල්ලඞ්කප්පමාණං ඨානං

සුනිොතඉන්දඛියලො විය නිච්චලමයහොසි. මහාසත්යතො ‘‘ඉදං ඨානං

සබ්බබුද්ධානං කියලසභඤ්ජනවිද්ධංසනට්ඨාන’’න්ති තානි තිණානි අග්ය 

 යහත්වා චායලසි. තානි චිත්තකායරන තූලිකග්ය න පරිච්ඡින්නානි විය

අයහසුං.යබොධිසත්යතො, ‘‘යබොධිංඅප්පත්වාඉමංපල්ලඞ්කංනභින්දිස්සාමී’’ති 

චතුරඞ් වීරියංඅධිට්ඨහිත්වාපල්ලඞ්කංආභුජිත්වානිසීදි. 

තඞ්ෙණඤ්යඤව මායරො බාහුසහස්සං මායපත්වා දියඩ්ඪයයොජනසතිකං 

ගිරියමෙලං නාම හත්ථිං ආරුය්හ නවයයොජනං මාරබලං  යහත්වා

අද්ධක්ඛියකන ඔයලොකයමායනො පබ්බයතො විය අජ්යඣොත්ථරන්යතො

උපසඞ්කමි. මහාසත්යතො, ‘‘මය්හං දස පාරමියයො පූයරන්තස්ස අඤ්යඤො



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 
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පටුන 

සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා සක්ඛි නත්ථි, 

යවස්සන්තරත්තභායව පන මය්හං සත්තසු වායරසු මහාපථවී සක්ඛි අයහොසි; 

ඉදානිපියමඅයයමවඅයචතනාකට්ඨකලිඞ් රූපමාමහාපථවීසක්ඛී’’ති හත්ථං

පසායරති. මහාපථවී තාවයදව අයදණ්යඩන පහතං කංසථාලං විය රවසතං

රවසහස්සං මුඤ්චමානා විරවිත්වා පරිවත්තමානා මාරබලං

චක්කවාළමුෙවට්ටියං මුඤ්චනමකාසි. මහාසත්යතො සූරියය ධරමායනයයව

මාරබලං විධමිත්වා පඨමයායම පුබ්යබනිවාසඤාණං, මජ්ඣිමයායම

දිබ්බචක්ඛුංවියසොයධත්වාපච්ඡිමයායමපටිච්චසමුප්පායදඤාණං ඔතායරත්වා

වට්ටවිවට්ටං සම්මසිත්වා අරුයණොදයය බුද්යධො හුත්වා, ‘‘මයා

අයනකකප්පයකොටිසතසහස්සං අද්ධානං ඉමස්ස පල්ලඞ්කස්ස අත්ථාය

වායායමො කයතො’’ති සත්තාහං එකපල්ලඞ්යකන නිසීදි. අයථකච්චානං

යදවතානං, ‘‘කිං නු යෙො අඤ්යඤපි බුද්ධත්තකරා ධම්මා අත්ථී’’ති කඞ්ො

උදපාදි. 

අථ භ වා අට්ඨයම දිවයස සමාපත්තියතො වුට්ඨාය යදවතානංකඞ්ෙං ඤත්වා

කඞ්ොවිධමනත්ථං ආකායස උප්පතිත්වා යමකපාටිහාරියං දස්යසත්වා තාසං

කඞ්ෙං විධමිත්වා පල්ලඞ්කයතො ඊසකං පාචීනනිස්සියත උත්තරදිසාභාය 

ඨත්වා චත්තාරි අසඞ්යෙයයයානි කප්පසතසහස්සඤ්ච පූරිතානං පාරමීනං

ඵලාධි මට්ඨානං පල්ලඞ්කඤ්යචව යබොධිරුක්ෙඤ්ච අනිමියසහි අක්ඛීහි

ඔයලොකයමායනොසත්තාහංවීතිනායමසි, තංඨානං අනිමිසයචතිෙං නාමජාතං. 

අථ පල්ලඞ්කස්ස ච ඨිතට්ඨානස්ස ච අන්තරා පුරත්ථිමපච්ඡිමයතො ආයයත

රතනචඞ්කයම චඞ්කමන්යතො සත්තාහං වීතිනායමසි, තං ඨානං 

රතනචඞ්කමයචතිෙං නාම ජාතං. තයතො පච්ඡිමදිසාභාය  යදවතා රතනඝරං 

මාපයිංසු, තත්ථ පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා අභිධම්මපිටකං වියසසයතො යචත්ථ

අනන්තනයසමන්තපට්ඨානං විචිනන්යතො සත්තාහං වීතිනායමසි, තං ඨානං 

රතනඝරයචතිෙං නාම ජාතං. එවං යබොධිසමීයපයයව චත්තාරි සත්තාහානි

වීතිනායමත්වාපඤ්චයමසත්තායහයබොධිරුක්ෙමූලායයනඅජපාලනියරොයධො 

යතනුපසඞ්කමි, තත්රාපි ධම්මං විචිනන්යතොයයව විමුත්තිසුෙඤ්ච 

පටිසංයවයදන්යතො නිසීදි, ධම්මං විචිනන්යතො යචත්ථ එවං අභිධම්යම

නයමග් ං සම්මසි – පඨමං ධම්මසඞ් ණීපකරණං නාම, තයතො

විභඞ් පකරණං, ධාතුකථාපකරණං, පුග් ලපඤ්ඤත්තිපකරණං, කථාවත්ථු

නාමපකරණං, යමකංනාමපකරණං, තයතොමහාපකරණං පට්ඨානංනාමාති. 

තත්ථස්ස සණ්හසුඛුමපට්ඨානම්හි චිත්යත ඔතිණ්යණ පීති උප්පජ්ජි; පීතියා

උප්පන්නායයලොහිතංපසීදි, යලොහියතපසන්යනඡවි පසීදි.ඡවියාපසන්නාය

පුරත්ථිමකායයතො කූටා ාරාදිප්පමාණා රස්මියයො උට්ඨහිත්වා ආකායස
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පක්ෙන්දඡද්දන්තනා කුලං විය පාචීනදිසාය අනන්තානි චක්කවාළානි

පක්ෙන්දා, පච්ඡිමකායයතො උට්ඨහිත්වා පච්ඡිමදිසාය, දක්ඛිණංසකූටයතො

උට්ඨහිත්වා දක්ඛිණදිසාය, වාමංසකූටයතො උට්ඨහිත්වා උත්තරදිසාය

අනන්තානි චක්කවාළානිපක්ෙන්දා, පාදතයලහිපවාළඞ්කුරවණ්ණාරස්මියයො

නික්ෙමිත්වා මහාපථවිං විනිවිජ්ඣිත්වාඋදකං ද්විධාභින්දිත්වා වාතක්ෙන්ධං

පදායලත්වා අජටාකාසංපක්ෙන්දා, සීසයතොසම්පරිවත්තියමානංමණිදාමංවිය

නීලවණ්ණා රස්මිවට්ටි උට්ඨහිත්වා ඡ යදවයලොයක විනිවිජ්ඣිත්වා නව

බ්රහ්මයලොයක යවහප්ඵයල පඤ්ච සුද්ධාවායස ච විනිවිජ්ඣිත්වා චත්තායරො

ආරුප්යප අතික්කම්ම අජටාකාසං පක්ෙන්දා. තස්මිං දිවයස අපරිමායණසු

චක්කවායළසු අපරිමාණා සත්තා සබ්යබ සුවණ්ණවණ්ණාව අයහසුං. තං

දිවසඤ්ච පන භ වයතො සරීරා නික්ෙන්තා යාවජ්ජදිවසාපි තා රස්මියයො

අනන්තායලොකධාතුයයො ච්ඡන්තියයව. 

එවංභ වාඅජපාලනියරොයධසත්තාහංවීතිනායමත්වාතයතොඅපරං සත්තාහං

මුචලින්යද නිසීදි, නිසින්නමත්තස්යසව චස්ස සකලං චක්කවාළ බ්භං 

පූයරන්යතොමහාඅකාලයමයඝොඋදපාදි. එවරූයපොකිරමහායමයඝො ද්වීසුයයව

කායලසු වස්සති චක්කවත්තිම්හි වා උප්පන්යන බුද්යධ වා. ඉධ බුද්ධකායල

උදපාදි. තස්මිං පන උප්පන්යන මුචලින්යදො නා රාජා චින්යතසි – ‘‘අයං

යමයඝො සත්ථරි මය්හං භවනං පවිට්ඨමත්යතව උප්පන්යනො, වාසා ාරමස්ස

ලද්ධුං වට්ටතී’’ති. යසො සත්තරතනමයං පාසාදං නිම්මිනිතුං සක්යකොන්යතොපි

එවං කයත මය්හං මහප්ඵලං න භවිස්සති, දසබලස්ස කායයවයයාවච්චං

කරිස්සාමීති මහන්තං අත්තභාවං කත්වා සත්ථාරං සත්තක්ෙත්තුං යභොය හි

පරික්ඛිපිත්වා උපරි ඵණං ධායරසි. පරික්යෙපස්ස අන්යතො ඔකායසො යහට්ඨා 

යලොහපාසාදප්පමායණො අයහොසි. ඉච්ඡිතිච්ඡියතන ඉරියාපයථන සත්ථා

විහරිස්සතීති නා රාජස්සඅජ්ඣාසයයොඅයහොසි.තස්මාඑවංමහන්තංඔකාසං 

පරික්ඛිපි. මජ්යඣ රතනපල්ලඞ්යකො පඤ්ඤත්යතො යහොති, උපරි 

සුවණ්ණතාරකවිචිත්තං සයමොසරිත න්ධදාමකුසුමදාමයචලවිතානං අයහොසි.

චතූසු යකොයණසු  න්ධයතයලන දීපා ජලිතා, චතූසු දිසාසු විවරිත්වා

චන්දනකරණ්ඩකා ඨපිතා. එවං භ වා තං සත්තාහං තත්ථ වීතිනායමත්වා

තයතොඅපරං සත්තාහංරාජායතයනනිසීදි. 

අට්ඨයම සත්තායහ සක්යකන යදවානමින්යදන ආභතං දන්තකට්ඨඤ්ච 

ඔසධහරීතකඤ්ච ොදිත්වා මුෙං යධොවිත්වා චතූහි යලොකපායලහි උපනීයත 

පච්චග්යඝ යසලමයය පත්යත තපුස්සභල්ලිකානං පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා

පුනපච්චා න්ත්වා අජපාලනියරොයධනිසින්නස්සසබ්බබුද්ධානං ආචිණ්යණො

අයංවිතක්යකොඋදපාදි. 
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තත්ථ පණ්ඩියතොතිපණ්ඩිච්යචන සමන්නා යතො. විෙත්යතොතියවයයත්තියයන

සමන්නා යතො. යමධාවීති ඨානුප්පත්තියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො. 

අප්පරජක් ජාතියකොති සමාපත්තියා වික්ෙම්භිතත්තා නික්කියලසජාතියකො

විසුද්ධසත්යතො. ආජානිස්සතීති සල්ලක්යෙස්සති පටිවිජ්ඣිස්සති. ඤාණඤ්ච

පන යමති මය්හම්පි සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං උප්පජ්ජි. භ වා කිර යදවතාය

කථියතයනව නිට්ඨං අ න්ත්වා සයම්පි සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන

ඔයලොයකන්යතො ඉයතො සත්තමදිවසමත්ථයක කාලං කත්වා

ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන නිබ්බත්යතොති අද්දස. තං සන්ධායාහ – ‘‘ඤාණඤ්ච

පන යම දස්සනං උදපාදී’’ති. මහාජානියෙොති සත්තදිවසබ්භන්තයර 

පත්තබ්බමග් ඵලයතො පරිහීනත්තා මහතී ජානි අස්සාති මහාජානියෙො. 

අක්ෙයණ නිබ්බත්තත්තා  න්ත්වා යදසියමානං ධම්මම්පිස්ස යසොතුං

යසොතප්පසායදො නත්ථි, ඉධ ධම්මයදසනට්ඨානං ආ මනපාදාපි නත්ථි, එවං

මහාජානියයො ජායතොති දස්යසති. අභියදොසකාලඞ්කයතොති අඩ්ඪරත්යත

කාලඞ්කයතො. ඤාණඤ්ච පන යමති මය්හම්පි සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං උදපාදි.

ඉධාපි කිර භ වා යදවතාය වචයනන සන්නිට්ඨානං අකත්වා 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන ඔයලොයකන්යතො ‘‘හියයයො අඩ්ඪරත්යත

කාලඞ්කත්වා උදයකො රාමපුත්යතො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන

නිබ්බත්යතො’’තිඅද්දස.තස්මාඑවමාහ.යසසං පුරිමනයසදිසයමව. බහුකාරාති

බහූපකාරා. පධානපහිතත්තං උපට්ඨහිංසූති පධානත්ථාය යපසිතත්තභාවං

වසනට්ඨායන පරියවණසම්මජ්ජයනන පත්තචීවරං  යහත්වා අනුබන්ධයනන

මුයෙොදකදන්තකට්ඨදානාදිනා ච උපට්ඨහිංසු. යක පන යත පඤ්චවග්ගිො 

නාම? යයයත– 

රායමො ධයජොලක්ෙයණො යජොතිමන්ති, 

යඤ්යඤොසුයභොයජොසුයායමොසුදත්යතො; 

එයතතදාඅට්ඨඅයහසුංබ්රාහ්මණා, 

ඡළඞ් වාමන්තංවියාකරිංසූති. 

යබොධිසත්තස්ස ජාතකායල සුපිනපටිග් ාහකා යචව ලක්ෙණපටිග් ාහකා ච

අට්ඨ බ්රාහ්මණා. යතසු තයයො ද්යවධා බයාකරිංසු – ‘‘ඉයමහි ලක්ෙයණහි

සමන්නා යතො අ ාරං අජ්ඣාවසමායනො රාජා යහොති චක්කවත්තී, 

පබ්බජමායනො බුද්යධො’’ති. පඤ්ච බ්රාහ්මණා එකංසබයාකරණා අයහසුං –

‘‘ඉයමහිලක්ෙයණහි සමන්නා යතොඅ ායරනතිට්ඨති, බුද්යධොවයහොතී’’ති.

යතසු පුරිමා තයයො යථාමන්තපදං  තා, ඉයම පන පඤ්ච මන්තපදං
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අතික්කන්තා. යත අත්තනා ලද්ධං පුණ්ණපත්තං ඤාතකානං විස්සජ්යජත්වා

‘‘අයං මහාපුරියසො අ ාරං න අජ්ඣාවසිස්සති, එකන්යතන බුද්යධො 

භවිස්සතී’’ති නිබ්බිතක්කා යබොධිසත්තං උද්දිස්ස සමණපබ්බජ්ජං පබ්බජිතා.

යතසං පුත්තාතිපිවදන්ති.තංඅට්ඨකථායපටික්ඛිත්තං. 

එයත කිර දහරකායලයයව බහූ මන්යත ජානිංසු, තස්මා යත බ්රාහ්මණා 

ආචරියට්ඨායන ඨපයිංසු. යත පච්ඡා අම්යහහි පුත්තදාරජටං ඡඩ්යඩත්වා න

සක්කා භවිස්සති පබ්බජිතුන්ති දහරකායලයයව පබ්බජිත්වා රමණීයානි

යසනාසනානි පරිභුඤ්ජන්තා විචරිංසු. කායලන කාලං පන ‘‘කිං, යභො, 

මහාපුරියසො මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙන්යතො’’ති පුච්ඡන්ති. මනුස්සා, ‘‘කුහිං

තුම්යහමහාපුරිසංපස්සිස්සථ, තීසුපාසායදසුතිවිධනාටකමජ්යඣයදයවොවිය

සම්පත්තිං අනුයභොතී’’ති වදන්ති. යත සුත්වා, ‘‘නතාව මහාපුරිසස්සඤාණං

පරිපාකං  ච්ඡතී’’ති අප්යපොස්සුක්කා විහරිංසුයයව. කස්මා පයනත්ථ භ වා, 

‘‘බහුකාරා යෙො ඉයම පඤ්චවග්ගියා’’ති ආහ? කිං උපකාරකානංයයව එස

ධම්මං යදයසති, අනුපකාරකානං න යදයසතීති? යනො න යදයසති.

පරිචයවයසන යහසආළාරඤ්යචවකාලාමංඋදකඤ්චරාමපුත්තංඔයලොයකසි.

එතස්මිංපනබුද්ධක්යෙත්යත ඨයපත්වාඅඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤංපඨමංධම්මං

සච්ඡිකාතුංසමත්යථොනාමනත්ථි.කස්මා? තථාවිධඋපනිස්සයත්තා. 

පුබ්යබ කිරපුඤ්ඤකරණකායලද්යවභාතයරො අයහසුං.යතඑකයතොවසස්සං

අකංසු.තත්ථයජට්ඨකස්ස ‘‘එකස්මිං සස්යසනවවායරඅග් සස්සදානංමයා

දාතබ්බ’’න්ති අයහොසි. යසො වප්පකායල බීජග් ං නාම දත්වා  බ්භකායල

කනිට්යඨනසද්ධිං මන්යතසි – ‘‘ බ්භකායල බ්භං ඵායලත්වා දස්සාමා’’ති.

කනිට්යඨො ‘‘තරුණසස්සං නායසතුකායමොසී’’ති ආහ. යජට්යඨො කනිට්ඨස්ස 

අනනුවත්තනභාවං ඤත්වා යෙත්තං විභජිත්වා අත්තයනො යකොට්ඨාසයතො 

 බ්භං ඵායලත්වා ඛීරං නීහරිත්වා සප්පිඵාණියතහි යයොයජත්වා අදාසි, 

පුථුකකායල පුථුකං කායරත්වා අදාසි, ලායයන ලායනග් ං යවණිකරයණ

යවණග් ං කලාපාදීසු කලාපග් ං ෙළග් ං භණ්ඩග් ං යකොට්ඨග් න්ති එවං

එකසස්යසනවවායර අග් දානං අදාසි.කනිට්යඨො පනස්සඋද්ධරිත්වා අදාසි, 

යතසු යජට්යඨො අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයරො ජායතො, කනිට්යඨො 

සුභද්දපරිබ්බාජයකො. ඉතිඑකස්මිංසස්යසනවන්නංඅග් දානානං දින්නත්තා

ඨයපත්වා යථරං අඤ්යඤො පඨමං ධම්මං සච්ඡිකාතුං සමත්යථො නාම නත්ථි.

‘‘බහුකාරා යෙො ඉයම පඤ්චවග්ගියා’’ති ඉදං පන

උපකාරානුස්සරණමත්තයකයනවවුත්තං. 

ඉසිපතයන මි දායෙති තස්මිං කිර පයදයස අනුප්පන්යන බුද්යධ

පච්යචකසම්බුද්ධා  න්ධමාදනපබ්බයත සත්තාහං නියරොධසමාපත්තියා
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වීතිනායමත්වා නියරොධා වුට්ඨාය නා ලතාදන්තකට්ඨං ොදිත්වා 

අයනොතත්තදයහ මුෙං යධොවිත්වා පත්තචීවරමාදාය ආකායසන ආ න්ත්වා

නිපතන්ති.තත්ථ චීවරංපාරුපිත්වාන යරපිණ්ඩායචරිත්වාකතභත්තකිච්චා

 මනකායලපිතයතොයයව උප්පතිත්වා ච්ඡන්ති.ඉතිඉසයයොඑත්ථනිපතන්ති

උප්පතන්තිචාතිතංඨානං ඉසිපතනන්තිසඞ්ෙං තං.මි ානංපනඅභයත්ථාය

දින්නත්තා මි දායෙොතිවුච්චති.යතනවුත්තං‘‘ඉසිපතයනමි දායය’’ති. 

285. අන්තරා ච  ෙං අන්තරා ච යබොධින්ති  යාය ච යබොධිස්ස ච විවයර

ති ාවුතන්තයර ඨායන. යබොධිමණ්ඩයතො හි  යා තීණි  ාවුතානි. බාරාණසී

අට්ඨාරසයයොජනානි.උපයකොයබොධිමණ්ඩස්සච යායචඅන්තයර භ වන්තං

අද්දස. අන්තරාසද්යදන පන යුත්තත්තා උපයයො වචනං කතං. ඊදියසසු ච

ඨායනසු අක්ෙරචින්තකා ‘‘අන්තරා ාමඤ්චනදිඤ්චයාතී’’තිඑවං එකයමව

අන්තරාසද්දං පයුජ්ජන්ති. යසො දුතියපයදනපි යයොයජතබ්යබො යහොති. 

අයයොජියමායන උපයයො වචනං න පාපුණාති. ඉධ පන යයොයජත්වා එව

වුත්යතොති. අද්ධානමග් පටිපන්නන්ති අද්ධානසඞ්ොතං මග් ං පටිපන්නං, 

දීඝමග් පටිපන්නන්ති අත්යථො. අද්ධානමග්  මනසමයස්ස හි විභඞ්ය 

‘‘අද්ධයයොජනං  ච්ඡිස්සාමීති භුඤ්ජිතබ්බ’’න්තිආදිවචනයතො (පාචි. 218) 

අද්ධයයොජනම්පිඅද්ධානමග්ය ොයහොති.යබොධිමණ්ඩයතොපන  යාති ාවුතං. 

සබ්බාභිභූති සබ්බං යතභූමකධම්මං අභිභවිත්වා ඨියතො. සබ්බවිදූති සබ්බං

චතුභූමකධම්මං අයවදිං අඤ්ඤාසිං. සබ්යබසු ධම්යමසු අනුපලිත්යතොති

සබ්යබසු යතභූමකධම්යමසුකියලසයලපයනනඅනුපලිත්යතො. සබ්බංජයහොති 

සබ්බං යතභූමකධම්මං ජහිත්වා ඨියතො. තණ්හාක් යෙ විමුත්යතොති

තණ්හාක්ෙයයනිබ්බායනආරම්මණයතොවිමුත්යතො. සෙංඅභිඤ්ඤාොතිසබ්බං

චතුභූමකධම්මංඅත්තනාවජානිත්වා. කමුද්දියසෙයන්තිකංඅඤ්ඤං‘‘අයංයම

ආචරියයො’’ති උද්දියසයයං. 

න යම ආචරියෙො අත්ථීති යලොකුත්තරධම්යම මය්හං ආචරියයො නාම නත්ථි. 

නත්ථි යම පටිපුග් යලොති මය්හං පටිභා පුග් යලො නාම නත්ථි. 

සම්මාසම්බුද්යධොති සයහතුනා නයයන චත්තාරි සච්චානි සයං බුද්යධො. 

සීතිභූයතොති සබ්බකියලසග්ගිනිබ්බාපයනන සීතිභූයතො. කියලසානංයයව

නිබ්බුතත්තා නිබ්බුයතො. කාසිනං පුරන්ති කාසිරට්යඨ න රං. ආහඤ්ෙං

අමතදුන්දුභින්ති ධම්මචක්කපටිලාභාය අමතයභරිං පහරිස්සාමීති  ච්ඡාමි. 

අරහසිඅනන්තජියනොතිඅනන්තජියනොති භවිතුංයුත්යතො. හුයපෙයපාවුයසොති, 

ආවුයසො, එවම්පිනාම භයවයය. පක්කාමීතිවඞ්කහාරජනපදංනාමඅ මාසි. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

437 

පටුන 

තත්යථකං මි ලුද්දක ාමකංනිස්සාය වාසංකප්යපසි. යජට්ඨකලුද්දයකො තං

උපට්ඨාසි.තස්මිඤ්චජනපයදචණ්ඩාමක්ඛිකායහොන්ති.අථනං එකායචාටියා

වසායපසුං, මි ලුද්දයකො දූයර මි වං  ච්ඡන්යතො ‘‘අම්හාකං අරහන්යත මා 

පමජ්ජී’’ති ොවං නාමධීතරංආණායපත්වාඅ මාසිසද්ධිං පුත්තභාතුයකහි.සා

චස්ස ධීතා දස්සනීයා යහොති යකොට්ඨාසසම්පන්නා. දුතියදිවයස උපයකො ඝරං

ආ යතොතං දාරිකංසබ්බංඋපචාරංකත්වාපරිවිසිතුං උප තංදිස්වාරාය න

අභිභූයතොභුඤ්ජිතුම්පිඅසක්යකොන්යතො භාජයනනභත්තංආදායවසනට්ඨානං

 න්ත්වාභත්තංඑකමන්යතනික්ඛිපිත්වාසයචඡාවං ලභාමි, ජීවාමි, යනොයච, 

මරාමීති නිරාහායරො සයි. සත්තයම දිවයස මා වියකො ආ න්ත්වා ධීතරං

උපකස්සපවත්තිංපුච්ඡි.සා‘‘එකදිවසයමවආ න්ත්වාපුන නා තපුබ්යබො’’ති

ආහ. මා වියකො ආ තයවයසයනව නං උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡිස්සාමීති 

තංෙණංයයව  න්ත්වා ‘‘කිං, භන්යත, අප්ඵාසුක’’න්ති පායද පරාමසන්යතො 

පුච්ඡි.උපයකොනිත්ථුනන්යතොපරිවත්තතියයව.යසො ‘‘වදථභන්යත, යං මයා

සක්කා කාතුං, තං සබ්බං කරිස්සාමී’’තිආහ. උපයකො, ‘‘සයච ඡාවං ලභාමි, 

ජීවාමි, යනො යච, ඉයධව මරණං යසයයයො’’ති ආහ. ජානාසි පන, භන්යත, 

කිඤ්චි සිප්පන්ති. න ජානාමීති. න, භන්යත, කිඤ්චි සිප්පං අජානන්යතන

සක්කාඝරාවාසං අධිට්ඨාතුන්ති. 

යසො ආහ – ‘‘නාහං කිඤ්චි සිප්පං ජානාමි, අපිච තුම්හාකං මංසහාරයකො 

භවිස්සාමි, මංසඤ්ච වික්කීණිස්සාමී’’ති. මා වියකො, ‘‘අම්හාකම්පි එතයදව 

රුච්චතී’’ති උත්තරසාටකං දත්වා ඝරං ආයනත්වා ධීතරං අදාසි. යතසං

සංවාසමන්වාය පුත්යතො විජායි. සුභද්යදොතිස්ස නාමං අකංසු. ඡාවා තස්ස 

යරොදනකායල‘‘මංසහාරකස්සපුත්ත, මි ලුද්දකස්සපුත්තමායරොදී’’තිආදීනි

වදමානා පුත්තයතොසනගීයතන උපකං උප්පණ්යඩසි. භද්යද ත්වං මං

අනායථොති මඤ්ඤසි. අත්ථි යම අනන්තජියනො නාම සහායයො. තස්සාහං

සන්තියක  මිස්සාමීති ආහ. ඡාවා එවමයං අට්ටීයතීති ඤත්වා පුනප්පුනං

කයථති.යසොඑකදිවසංඅනායරොයචත්වාව මජ්ඣිමයදසාභිමුයෙොපක්කාමි. 

භ වාචයතනසමයයනසාවත්ථියංවිහරතියජතවයනමහාවිහායර.අථයෙො 

භ වා පටිකච්යචව භික්ඛූ ආණායපසි – ‘‘යයො, භික්ෙයව, ‘අනන්තජියනො’ති

පුච්ඡමායනො ආ ච්ඡති, තස්ස මං දස්යසයයාථා’’ති. උපයකොපි යෙො ‘‘කුහිං

අනන්තජියනො වසතී’’ති පුච්ඡන්යතො අනුපුබ්යබන සාවත්ථිං ආ න්ත්වා

විහාරමජ්යඣ ඨත්වා කුහිං අනන්තජියනොති පුච්ඡි. තං භික්ඛූ භ වයතො

සන්තිකං නයිංසු. යසො භ වන්තං දිස්වා – ‘‘සඤ්ජානාථ මං භ වා’’තිආහ.

ආම, උපක, සඤ්ජානාමි, කුහිං පන ත්වං වසිත්ථාති. වඞ්කහාරජනපයද, 

භන්යතති.උපක, මහල්ලයකොසිජායතොපබ්බජිතුංසක්ඛිස්සසීති. පබ්බජිස්සාමි, 
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භන්යතති.භ වාපබ්බායජත්වාතස්සකම්මට්ඨානංඅදාසි.යසො කම්මට්ඨායන

කම්මං කයරොන්යතො අනා ාමිඵයල පතිට්ඨාය කාලං කත්වා අවියහසු 

නිබ්බත්යතො. නිබ්බත්තක්ෙයණයයව අරහත්තං පාපුණීති. අවියහසු

නිබ්බත්තමත්තාහිසත්තජනාඅරහත්තංපාපුණිංසු, යතසංයසො අඤ්ඤතයරො. 

වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘අවිහං උපපන්නායස, විමුත්තාසත්ත භික්ෙයවො; 

රා යදොසපරික්ඛීණා, තිණ්ණායලොයක විසත්තිකං. 

උපයකොපල ණ්යඩොච, පුක්කුසාතිචයතතයයො; 

භද්දියයොෙණ්ඩයදයවොච, බහුරග්ගිචසඞ්ගියයො; 

යතහිත්වාමානුසංයදහං, දිබ්බයයො ංඋපජ්ඣගු’’න්ති.(සං.නි. 1.105); 

286. සණ්ඨයපසුන්ති කතිකං අකංසු. බාහුල්ලියකොති චීවරබාහුල්ලාදීනං

අත්ථාය පටිපන්යනො. පධානවිබ්භන්යතොති පධානයතො විබ්භන්යතො භට්යඨො

පරිහීයනො. ආවත්යතො බාහුල්ලාොති චීවරාදීනං බහුලභාවත්ථාය ආවත්යතො. 

අපිචය ොආසනංඨයපතබ්බන්තිඅපිචයෙොපනස්සඋච්චකුයල නිබ්බත්තස්ස

ආසනමත්තං ඨයපතබ්බන්ති වදිංසු. නාසක්ඛිංසූති බුද්ධානුභායවන

බුද්ධයතජසා අභිභූතා අත්තයනො කතිකාය ඨාතුං නාසක්ඛිංසු. නායමන ච

ආවුයසොවායදන ච සමුදාචරන්තීති ය ොතමාති, ආවුයසොති ච වදන්ති.ආවුයසො

ය ොතම, මයං උරුයවලායං පධානකායල තුය්හං පත්තචීවරං  යහත්වා

විචරිම්හා, මුයෙොදකංදන්තකට්ඨංඅදම්හා, වුත්ථපරියවණං සම්මජ්ජිම්හා, පච්ඡා

යකො යත වත්තප්පටිපත්තිමකාසි, කච්චි අම්යහසු පක්කන්යතසු න

චින්තයිත්ථාතිඑවරූපිංකථංකයථන්තීතිඅත්යථො. ඉරිොොති දුක්කරඉරියාය. 

පටිපදාොති දුක්කරපටිපත්තියා. දුක්කරකාරිකාොති පසතපසත-

මුග් යූසාදිආහරකරණාදිනා දුක්කරකරයණන. අභිජානාථ යම යනොති

අභිජානාථ නු මම. එවරූපං පභාවිතයමතන්ති එතං එවරූපං වාකයයභදන්ති

අත්යථො. අපි නු අහං උරුයවලාය පධායන තුම්හාකං සඞ් ණ්හනත්ථං

අනුක්කණ්ඨනත්ථං රත්තිං වා දිවා වා ආ න්ත්වා, – ‘‘ආවුයසො, මා

විතක්කයිත්ථ, මය්හංඔභායසොවානිමිත්තංවා පඤ්ඤායතී’’තිඑවරූපංකඤ්චි

වචනයභදං අකාසින්ති අධිප්පායයො. යත එකපයදයනව සතිං ලභිත්වා

උප්පන්න ාරවා, ‘‘හන්දඅද්ධාඑසබුද්යධොජායතො’’තිසද්දහිත්වා යනොයහතං, 

භන්යතති ආහංසු. අසක්ඛිං ය ො අහං, භික් යව, පඤ්චවග්ගියෙ භික්ඛූ

සඤ්ඤායපතුන්ති අහං, භික්ෙයව, පඤ්චවග්ගියය භික්ඛූ බුද්යධො අහන්ති
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ජානායපතුංඅසක්ඛිං.තදාපනභ වා උයපොසථදිවයසයයවආ ච්ඡි.අත්තයනො

බුද්ධභාවං ජානායපත්වා යකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරං කායසක්ඛිං කත්වා

ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තංකයථසි.සුත්තපරියයොසායනයථයරො අට්ඨාරසහි

බ්රහ්මයකොටීහි සද්ධිං යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි. සූරියය ධරමායනයයව

යදසනානිට්ඨාසි.භ වාතත්යථවවස්සංඋප ච්ඡි. 

ද්යවපි සුදං, භික් යව, භික්ඛූ ඔවදාමීතිආදි පාටිපදදිවසයතො පට්ඨාය

පිණ්ඩපාතත්ථායපි  ාමං අප්පවිසනදීපනත්ථං වුත්තං. යතසඤ්හි භික්ඛූනං

කම්මට්ඨායනසු උප්පන්නමලවියසොධනත්ථං භ වා අන්යතොවිහායරයයව

අයහොසි. උප්පන්යන උප්පන්යන කම්මට්ඨානමයල යතපි භික්ඛූ භ වයතො

සන්තිකං  න්ත්වා පුච්ඡන්ති. භ වාපි යතසං නිසින්නට්ඨානං  න්ත්වා මලං

වියනොයදති. අථ යනසං භ වතා එවං නීහටභත්යතන ඔවදියමානානං

වප්පත්යථයරො පාටිපදදිවයස යසොතාපන්යනො අයහොසි. භද්දියත්යථයරො

දුතියායං, මහානාමත්යථයරො තතියායං, අස්සජිත්යථයරො චතුත්ථියං. පක්ෙස්ස

පනපඤ්චමියංසබ්යබව යතඑකයතොසන්නිපායතත්වාඅනත්තලක්ෙණසුත්තං

කයථසි, සුත්තපරියයොසායන සබ්යබපි අරහත්තඵයල පතිට්ඨහිංසු. යතනාහ –

‘‘අථ යෙො, භික්ෙයව, පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ මයා එවං ඔවදියමානා…යප.…

අනුත්තරං යයො ක්යෙමං නිබ්බානං අජ්ඣ මංසු…යප.… නත්ථි දානි 

පුනබ්භයවො’’ති. එත්තකං කථාමග් ං භ වා යං පුබ්යබ අවච – ‘‘තුම්යහපි

මමඤ්යචව පඤ්චවග්ගියානඤ්ච මග් ං ආරුළ්හා, අරියපරියයසනා තුම්හාකං

පරියයසනා’’තිඉමං එකයමවඅනුසන්ධිංදස්යසන්යතොආහරි. 

287. ඉදානි යස්මා න අ ාරියානංයයව පඤ්චකාමගුණපරියයසනා යහොති, 

අන ාරියානම්පි චත්තායරො පච්චයය අප්පච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජන්තානං

පඤ්චකාමගුණවයසන අනරියපරියයසනා යහොති, තස්මා තං දස්යසතුං 

පඤ්චියම, භික් යව, කාමගුණාතිආදිමාහ. තත්ථනවරත්යතසු පත්තචීවරාදීසු

චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපාතිආදයයො චත්තායරො කාමගුණා ලබ්භන්ති. රයසො 

පයනත්ථපරියභො රයසොයහොති.මනුඤ්යඤපිණ්ඩපායතයභසජ්යජචපඤ්චපි

ලබ්භන්ති. යසනාසනම්හි චීවයර විය චත්තායරො. රයසො පන එත්ථාපි

පරියභො රයසොව. යෙ හි යකචි, භික් යවති කස්මා ආරභි? එවං පඤ්ච

කාමගුයණදස්යසත්වාඉදානියය එවංවයදයයං, ‘‘පබ්බජිතකාලයතොපට්ඨාය

අනරියපරියයසනා නාම කුයතො, අරියපරියයසනාව පබ්බජිතාන’’න්ති, යතසං

පටියසධනත්ථාය ‘‘පබ්බජිතානම්පි චතූසු පච්චයයසු 

අප්පච්චයවක්ෙණපරියභොය ො අනරියපරියයසනා එවා’’ති දස්යසතුං ඉමං 

යදසනං ආරභි. තත්ථ  ධිතාති තණ්හාය යධන  ධිතා. මුච්ඡිතාති

තණ්හාමුච්ඡාය මුච්ඡිතා. අජ්යඣොපන්නාති තණ්හාය අජ්යඣො ාළ්හා. 
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අනාදීනවදස්සාවියනොතිආදීනවංඅපස්සන්තා. අනිස්සරණපඤ්ඤාතිනිස්සරණං

වුච්චතිපච්චයවක්ෙණඤාණං.යතයතන විරහිතා. 

ඉදානි තස්සත්ථස්ස සාධකං උපමං දස්යසන්යතො යසෙයථාපි, 

භික් යවතිආදිමාහ.තයත්රවංඔපම්මසංසන්දනං යවදිතබ්බං–ආරඤ්ඤකමය ො

විය හි සමණබ්රාහ්මණා, ලුද්දයකන අරඤ්යඤ ඨපිතපායසො විය චත්තායරො

පච්චයා, තස්සලුද්දස්සපාසරාසිංඅජ්යඣොත්ථරිත්වාසයනකායලොවියයතසං 

චත්තායරො පච්චයය අප්පච්චයවක්ඛිත්වා පරියභො කායලො. ලුද්දයක

ආ ච්ඡන්යත ම ස්ස යයන කාමං අ මනකායලො විය සමණබ්රාහ්මණානං

මාරස්ස යථාකාමකරණීයකායලො, මාරවසං උප තභායවොති අත්යථො. ම ස්ස

පන අබද්ධස්ස පාසරාසිං අධිසයිතකායලො විය සමණබ්රාහ්මණානං චතූසු

පච්චයයසු පච්චයවක්ෙණපරියභොය ො, ලුද්දයක ආ ච්ඡන්යත ම ස්ස යයන

කාමං  මනං විය සමණබ්රාහ්මණානං මාරවසං අනුප මනං යවදිතබ්බං. 

විස්සත්යථොතිනිබ්භයයොනිරාසඞ්යකො.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

පාසරාසිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අරියපරියයසනාතිපිඑතස්යසවනාමං. 

7. චූළහත්ථිපයදොපමසුත්තවණ්ණනා 

288. එවං යම සුතන්ති චූළහත්ථිපයදොපමසුත්තං. තත්ථ සබ්බයසයතන

වළවාභිරයථනාති, ‘‘යසතා සුදං අස්සා යුත්තා යහොන්ති යසතාලඞ්කාරා.

යසයතො රයථො යසතාලඞ්කායරො යසතපරිවායරො, යසතා රස්මියයො, යසතා 

පයතොදලට්ඨි, යසතං ඡත්තං, යසතං උණ්හීසං, යසතානි වත්ථානි, යසතා

උපාහනා, යසතායසුදං වාලබීජනියාබීජියතී’’ති (සං.නි.5.4) එවංවුත්යතන

සකලයසයතනචතූහිවළවාහි යුත්තරයථන. 

රයථො ච නායමයසො දුවියධො යහොති – යයොධරයථො, අලඞ්කාරරයථොති. තත්ථ

යයොධරයථො චතුරස්සසණ්ඨායනො යහොති නාතිමහා, ද්වින්නං තිණ්ණං වා 

ජනානං  හණසමත්යථො. අලඞ්කාරරයථො මහා යහොති, දීඝයතො දීයඝො, 

පුථුලයතො පුථුයලො. තත්ථ ඡත්තග් ාහයකො වාලබීජනිග් ාහයකො

තාලවණ්ටග් ාහයකොති එවං අට්ඨ වා දස වා සුයෙන ඨාතුං වා නිසීදිතුං වා

නිපජ්ජිතුං වා සක්යකොන්ති, අයම්පි අලඞ්කාරරයථොයයව. යසො සබ්යබො 

සචක්කපඤ්ජරකුබ්බයරො රජතපරික්ඛිත්යතො අයහොසි. වළවා පකතියා

යසතවණ්ණාව.පසාධනම්පි තාදිසංරජතමයංඅයහොසි.රස්මියයොපිරජතපනාළි

සුපරික්ඛිත්තා. පයතොදලට්ඨිපි රජතපරික්ඛිත්තා. බ්රාහ්මයණොපි යසතවත්ථං
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පටුන 

නිවායසත්වා යසතංයයව උත්තරාසඞ් මකාසි, යසතවියලපනං විලිම්පි, 

යසතමාලං පිලන්ධි, දසසු අඞ්ගුලීසු අඞ්ගුලිමුද්දිකා, කණ්යණසුකුණ්ඩලානීති

එවමාදිඅලඞ්කායරොපිස්ස රජතමයයොව අයහොසි. පරිවාරබ්රාහ්මණාපිස්ස

දසසහස්සමත්තා තයථව යසතවත්ථවියලපනමාලාලඞ්කාරා අයහසුං. යතන

වුත්තං‘‘සබ්බයසයතනවළවාභිරයථනා’’ති. 

සාවත්ථිො නිෙයාතීති යසො කිර ඡන්නං ඡන්නං මාසානං එකවාරං න රං

පදක්ඛිණංකයරොති.ඉයතොඑත්තයකහිදිවයසහින රංපදක්ඛිණං කරිස්සතීති

පුයරතරයමවයඝොසනාකරීයති; තංසුත්වායයන රයතොනපක්කන්තා, යත

න පක්කමන්ති. යය පක්කන්තා, යතපි, ‘‘පුඤ්ඤවයතො සිරිසම්පත්තිං

පස්සිස්සාමා’’ති ආ ච්ඡන්ති. යං දිවසං බ්රාහ්මයණො න රං අනුවිචරති, තදා

පායතොව න රවීථියයො සම්මජ්ජිත්වා වාලිකං ඔකිරිත්වා ලාජපඤ්චයමහි

පුප්යඵහි අභිප්පකිරිත්වා පුණ්ණඝයට ඨයපත්වා කදලියයො ච ධයජ ච

උස්සායපත්වාසකලන රංධූපිතවාසිතංකයරොන්ති.බ්රාහ්මයණොපායතොවසීසං 

න්හායිත්වාපුයරභත්තංභුඤ්ජිත්වාවුත්තනයයයනවයසතවත්ථාදීහිඅත්තානං 

අලඞ්කරිත්වා පාසාදා ඔරුය්හ රථං අභිරුහති. අථ නං යත බ්රාහ්මණා 

සබ්බයසතවත්ථවියලපනමාලාලඞ්කාරා යසතච්ඡත්තානි  යහත්වා

පරිවායරන්ති; තයතො මහාජනස්ස සන්නිපාතනත්ථං පඨමංයයව

තරුණදාරකානංඵලාඵලානිවිකිරිත්වාතදනන්තරං මාසකරූපානි; තදනන්තරං

කහාපයණ විකිරන්ති; මහාජනා සන්නිපතන්ති. උක්කුට්ඨියයො යචව 

යචලුක්යෙපා ච පවත්තන්ති. අථ බ්රාහ්මයණො මඞ් ලිකයසොවත්ථිකාදීසු

මඞ් ලානි යචව සුවත්ථියයො ච කයරොන්යතසු මහාසම්පත්තියා න රං

අනුවිචරති. පුඤ්ඤවන්තා මනුස්සා එකභූමකාදිපාසායද ආරුය්හ

සුකපත්තසදිසානි වාතපානකවාටානි විවරිත්වා ඔයලොයකන්ති. බ්රාහ්මයණොපි

අත්තයනො යසසිරිසම්පත්තියා න රං අජ්යඣොත්ථරන්යතො විය

දක්ඛිණද්වාරාභිමුයෙොයහොති.යතනවුත්තං‘‘සාවත්ථියා නියයාතී’’ති. 

දිවා දිවස්සාති දිවසස්ස දිවා, මජ්ඣන්හකායලති අත්යථො. පියලොතිකං

පරිබ්බාජකන්ති පියලොතිකාති එවං ඉත්ථිලිඞ් යවොහාරවයසන ලද්ධනාමං

පරිබ්බාජකං. යසො කිර පරිබ්බාජයකො දහයරො පඨමවයය ඨියතො

සුවණ්ණවණ්යණො බුද්ධුපට්ඨායකො, පායතොව තථා තස්ස යචව

මහායථරානඤ්ච උපට්ඨානං කත්වා තිදණ්ඩකුණ්ඩිකාදිපරික්ොරං ආදාය

යජතවනා නික්ෙමිත්වාන රාභිමුයෙො පායාසි. තං එස දූරයතොවආ ච්ඡන්තං

අද්දස. එතදයවොචාති අනුක්කයමන සන්තිකං ආ තං සඤ්ජානිත්වා එතං, 

‘‘හන්ද කුයතො නු භවං වච්ඡායයනො ආ ච්ඡතී’’ති ය ොත්තං කිත්යතන්යතො



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

442 

පටුන 

වචනං අයවොච. පණ්ඩියතො මඤ්යඤති භවං වච්ඡායයනො සමණං ය ොතමං

පණ්ඩියතොතිමඤ්ඤති, උදාහුයනොතිඅයයමත්ථඅත්යථො. 

යකොචාහං, යභොති, යභො, සමණස්සය ොතමස්ස පඤ්ඤායවයයත්තියංජානයන

අහං යකො නාම? යකො ච සමණස්ස ය ොතමස්ස පඤ්ඤායවෙයත්තිෙං

ජානිස්සාමීති කුයතො චාහං සමණස්ස ය ොතමස්ස පඤ්ඤායවයයත්තියං

ජානිස්සාමි, යකන කාරයණන ජානිස්සාමීති? එවං සබ්බථාපි අත්තයනො 

අජානනභාවංදීයපති. යසොපිනූනස්ස තාදියසොවාතියයොසමණස්සය ොතමස්ස

පඤ්ඤායවයයත්තියං ජායනයය, යසොපි නූන දස පාරමියයො පූයරත්වා

සබ්බඤ්ඤුතංපත්යතොතාදියසොබුද්යධොයයවභයවයය.සියනරුංවා හිමවන්තං

වාපථවිංවාආකාසංවාපයමතුකායමනතප්පමායණොවදණ්යඩොවාරජ්ජුවා 

ලද්ධුං වට්ටති. සමණස්ස ය ොතමස්ස පඤ්ඤං ජානන්යතනපි තස්ස 

ඤාණසදිසයමව සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං ලද්ධුං වට්ටතීති දීයපති. ආදරවයසන

පයනත්ථ ආයමඩිතං කතං. උළාරාොති උත්තරාය යසට්ඨාය. යකො චාහං, 

යභොති, යභො, අහංසමණස්සය ොතමස්සපසංසයනයකොනාම? යකොච සමණං

ය ොතමං පසංසිස්සාමීති යකන කාරයණන පසංසිස්සාමි? පසත්ථපසත්යථොති

සබ්බගුණානං උත්තරිතයරහි සබ්බයලොකපසත්යථහි අත්තයනො ගුයණයහව

පසත්යථො, නතස්සඅඤ්යඤහිපසංසනකිච්චංඅත්ථි.යථාහි චම්පකපුප්ඵංවා

නීලුප්පලං වා පදුමං වා යලොහිතචන්දනං වා අත්තයනො වණ්ණ න්ධසිරියාව 

පාසාදිකඤ්යචව සු න්ධඤ්ච, න තස්ස ආ න්තුයකහි වණ්ණ න්යධහි

යථොමනකිච්චං අත්ථි. යථා ච මණිරතනං වා චන්දමණ්ඩලං වා අත්තයනො

ආයලොයකයනව ඔභාසති, න තස්ස අඤ්යඤන ඔභාසනකිච්චං අත්ථි. එවං

සමයණො ය ොතයමො සබ්බයලොකපසත්යථහි අත්තයනො ගුයණයහව පසත්යථො

යථොමියතො සබ්බයලොකස්ස යසට්ඨතං පාපියතො, න තස්ස අඤ්යඤන

පසංසනකිච්චංඅත්ථි.පසත්යථහිවාපසත්යථොතිපිපසත්ථපසත්යථො. 

යක පසත්ථා නාම? රාජා පයසනදි යකොසයලො කාසියකොසලවාසියකහි

පසත්යථො, බිම්බිසායරො අඞ් ම ධවාසීහි. යවසාලිකා ලිච්ඡවී වජ්ජිරට්ඨවාසීහි

පසත්ථා. පායවයයකා මල්ලා, යකොසිනාරකා මල්ලා, අඤ්යඤපි යත යත

ෙත්තියා යතහි යතහි ජානපයදහි පසත්ථා. චඞ්කීආදයයො බ්රාහ්මණා

බ්රාහ්මණ යණහි, අනාථපිණ්ඩිකාදයයො උපාසකා අයනකසයතහි

උපාසක යණහි, විසාොදයයො උපාසිකා අයනකසතාහි උපාසිකාහි, 

සකුලුදායිආදයයො පරිබ්බාජකා අයනයකහි පරිබ්බාජකසයතහි, 

උප්පලවණ්ණායථරිආදිකා මහාසාවිකා අයනයකහි භික්ඛුනිසයතහි, 

සාරිපුත්තත්යථරාදයයොමහාසාවකාඅයනකසයතහි භික්ඛූහි, සක්කාදයයොයදවා

අයනකසහස්යසහි යදයවහි, මහාබ්රහ්මාදයයො බ්රහ්මායනො අයනකසහස්යසහි
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බ්රහ්යමහි පසත්ථා. යත සබ්යබපි දසබලං යථොයමන්ති වණ්යණන්ති, 

පසංසන්තීතිභ වා‘‘පසත්ථපසත්යථො’’තිවුච්චති. 

අත්ථවසන්ති අත්ථානිසංසං. අථස්ස පරිබ්බාජයකො අත්තයනො පසාදකාරණං

ආචික්ෙන්යතො යසෙයථාපි, යභො, කුසයලො නා වනියකොතිආදිමාහ. තත්ථ 

නා වනියකොති නා වනවාසියකො අනුග් හිතසිප්යපො පුරියසො. පරයතො පන

උග් හිතසිප්යපො පුරියසො නා වනියකොතිආ යතො. චත්තාරි පදානීති චත්තාරි

ඤාණපදානිඤාණවලඤ්ජානි, ඤායණන අක්කන්තට්ඨානානීතිඅත්යථො. 

289.  ත්තිෙපණ්ඩියතතිආදීසු පණ්ඩියතති පණ්ඩිච්යචන සමන්නා යත. 

නිපුයණති සණ්යහ සුඛුමබුද්ධියනො, සුඛුමඅත්ථන්තරපටිවිජ්ඣනසමත්යථ. 

කතපරප්පවායදති විඤ්ඤාතපරප්පවායදයචවපයරහිසද්ධිංකතවාදපරිචයයච. 

වාලයවධිරූයපතිවාලයවධිධනුග් හසදියස. යත භින්දන්තාමඤ්යඤචරන්තීති

වාලයවධි වියවාලං සුඛුමානිපිපයරසංදිට්ඨි තානිඅත්තයනොපඤ්ඤා යතන

භින්දන්තාවියචරන්තීති අත්යථො. පඤ්හංඅභිසඞ් යරොන්තීතිදුපදම්පිතිපදම්පි 

චතුප්පදම්පි පඤ්හං කයරොන්ති. වාදං ආයරොයපස්සාමාති යදොසං 

ආයරොයපස්සාම. න යචව සමණං ය ොතමං පඤ්හං පුච්ෙන්තීති; කස්මා න

පුච්ඡන්ති? භ වා කිර පරිසමජ්යඣධම්මං යදයසන්යතො පරිසාය අජ්ඣාසයං 

ඔයලොයකති, තයතොපස්සති–‘‘ඉයමෙත්තියපණ්ඩිතාගුළ්හංරහස්සංපඤ්හං

ඔවට්ටිකසාරං කත්වාආ තා’’ති.යසොයතහිඅපුට්යඨොයයවඑවරූයපපඤ්යහ

පුච්ඡාය එත්තකා යදොසා, විස්සජ්ජයන එත්තකා, අත්යථ පයද අක්ෙයර

එත්තකාති ඉයම පඤ්යහ පුච්ඡන්යතො එවං පුච්යඡයය, විස්සජ්යජන්යතො එවං

විස්සජ්යජයයාති, ඉති ඔවට්ටිකසාරං කත්වා ආනීයත පඤ්යහ ධම්මකථාය

අන්තයරපක්ඛිපිත්වාවිද්ධංයසති.ෙත්තියපණ්ඩිතා ‘‘යසයයයොවතයනො, යය

මයංඉයමපඤ්යහනපුච්ඡිම්හා, සයචහිමයංපුච්යඡයයාම, අප්පතිට්යඨවයනො

කත්වාසමයණොය ොතයමොඛියපයයා’’තිඅත්තමනාභවන්ති. 

අපිච බුද්ධා නාම ධම්මං යදයසන්තා පරිසං යමත්තාය ඵරන්ති, 

යමත්තාඵරයණන දසබයල මහාජනස්ස චිත්තං පසීදති, බුද්ධා ච නාම

රූපග් ප්පත්තා යහොන්ති දස්සනසම්පන්නා මධුරස්සරා මුදුජිව්හා

සුඵුසිතදන්තාවරණා අමයතන හදයං සිඤ්චන්තා විය ධම්මං කයථන්ති. තත්ර

යනසං යමත්තාඵරයණන පසන්නචිත්තානං එවං යහොති – ‘‘එවරූපං

අද්යවජ්ඣකථංඅයමොඝකථං නියයානිකකථංකයථන්යතනභ වතාසද්ධිංන

සක්ඛිස්සාමපච්චනීකග් ාහං  ණ්හිතු’’න්තිඅත්තයනොපසන්නභායවයනවන

පුච්ඡන්ති. 
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පටුන 

අඤ්ඤදත්ථූති එකංයසන. සාවකා සම්පජ්ජන්තීති සරණ මනවයසන සාවකා

යහොන්ති. තදනුත්තරන්ති තං අනුත්තරං. බ්රහ්මචරිෙපරියෙොසානන්ති

මග් බ්රහ්මචරියස්ස පරියයොසානභූතං අරහත්තඵලං, තදත්ථාය හි යත

පබ්බජන්ති. මනං වත, යභො, අනස්සාමාති, යභො, සයච මයං න

උපසඞ්කයමයයාම, ඉමිනා යථොයකන අනුපසඞ්කමනමත්යතන

අපයිරුපාසනමත්යතයනව නට්ඨා භයවයයාම. උපසඞ්කමනමත්තයකන 

පනම්හා න නට්ඨාති අත්යථො. දුතියපදං පුරිමස්යසව යවවචනං. අස්සමණාව

සමානාතිආදීසු පාපානං අසමිතත්තා අස්සමණාව. අබාහිතත්තා ච පන 

අබ්රාහ්මණාව. කියලසාරීනංඅහතත්තා අනරහන්යතොයයවසමානාතිඅත්යථො. 

290. උදානංඋදායනසීතිඋදාහාරංඋදාහරි. යථාහියංයතලංමානං යහතුංන

සක්යකොති, විස්සන්දිත්වා  ච්ඡති, තං අවයසයකොති වුච්චති, යඤ්ච ජලං

තළාකං යහතුංනසක්යකොති, අජ්යඣොත්ථරිත්වා ච්ඡති, තංඔයඝොතිවුච්චති.

එවයමව යං පීතිමයං වචනං හදයං  යහතුං න සක්යකොති, අධිකං හුත්වා

අන්යතොඅසණ්ඨහිත්වාබහිනික්ෙමති, තං උදානන්තිවුච්චති.එවරූපංපීතිමයං

වචනං නිච්ඡායරසීති අත්යථො. හත්ථිපයදොපයමොති හත්ථිපදං උපමා අස්ස

ධම්මස්සාති හත්ථිපයදොපයමො. යසො න එත්තාවතා විත්ථායරන පරිපූයරො

යහොතීති දස්යසති. නා වනියකොති උග් හිතහත්ථිසිප්යපො හත්ථිවනචාරියකො.

අථකස්මා ඉධ කුසයලොතින වුත්යතොති? පරයතො ‘‘යයො යහොති කුසයලො’’ති

විභා දස්සනයතො.යයොහියකොචිපවිසති, යයොපනකුසයලොයහොති, යසොයනව

තාවනිට්ඨං ච්ඡති.තස්මාඉධකුසයලොතිඅවත්වාපරයතො වුත්යතො. 

291. වාමනිකාතිරස්සාආයාමයතොපින දීඝාමහාකුච්ඡිහත්ථිනියයො. උච්චාච

නියසවිතන්ති සත්තට්ඨරතනුබ්යබයධ වටරුක්ොදීනං ෙන්ධප්පයදයස

ඝංසිතට්ඨානං. උච්චාකාළාරිකාතිඋච්චාචයට්ඨිසදිසපාදාහුත්වා, කාළාරිකාච 

දන්තානං කළාරතාය. තාසං කිර එයකො දන්යතො උන්නයතො යහොති, එයකො

ඔනයතො. උයභොපි ච විරළා යහොන්ති, න ආසන්නා. උච්චා ච දන්යතහි

ආරඤ්ජිතානීති සත්තට්ඨරතනුබ්යබයධ වටරුක්ොදීනං ෙන්ධප්පයදයස

ඵරසුනාපහතට්ඨානං විය දාට්ඨාහිඡින්නට්ඨානං. උච්චාකයණරුකානාමාති

උච්චාචයට්ඨිසදිසදීඝපාදාහුත්වා, කයණරුකාචදන්තානංකයණරුතාය, තා

කිරමකුළදාඨායහොන්ති.තස්මාකයණරුකාති වුච්චන්ති. යසොනිට්ඨං ච්ෙතීති

යසොනා වනියකොයස්සවතාහං නා ස්සඅනුපදංආ යතො, අයයමවයසො, න

අඤ්යඤො. යඤ්හි අහං පඨමං පදං දිස්වා වාමනිකානං පදං ඉදං භවිස්සතීති

නිට්ඨං න  යතො, යම්පි තයතො ඔරභාය  දිස්වා කාළාරිකානං භවිස්සති, 
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කයණරුකානං භවිස්සතීති නිට්ඨං න  යතො, සබ්බං තං ඉමස්යසව

මහාහත්ථියනො පදන්තිමහාහත්ථිංදිස්වාවනිට්ඨං ච්ඡති. 

එවයමව ය ොති එත්ථ ඉදං ඔපම්මසංසන්දනං – නා වනං විය හි ආදියතො

පට්ඨායයාවනීවරණප්පහානාධම්මයදසනායවදිතබ්බා.කුසයලො නා වනියකො

වියයයො ාවචයරො; මහානාය ොවිය සම්මාසම්බුද්යධො; මහන්තංහත්ථිපදංවිය

ඣානාභිඤ්ඤා.නා වනිකස්සතත්ථතත්ථහත්ථිපදංදිස්වාපි වාමනිකානංපදං

භවිස්සති, කාළාරිකානංකයණරුකානංපදංභවිස්සතීතිඅනිට්ඨඞ් තභායවො විය

යයොගියනො, ඉමා ඣානාභිඤ්ඤා නාම බාහිරකපරිබ්බාජකානම්පි සන්තීති

අනිට්ඨඞ් තභායවො. නා වනිකස්ස, තත්ථ තත්ථ මයා දිට්ඨං පදං ඉමස්යසව

මහාහත්ථියනො, න අඤ්ඤස්සාති මහාහත්ථිං දිස්වා නිට්ඨඞ් මනං විය 

අරියසාවකස්ස අරහත්තං පත්වාව නිට්ඨඞ් මනං. ඉදඤ්ච පන

ඔපම්මසංසන්දනං මත්ථයක ඨත්වාපි කාතුං වට්ටති. ඉමස්මිම්පි ඨායන

වට්ටතියයව. අනුක්කමා තං පන පාළිපදං  යහත්වා ඉයධව කතං. තත්ථ 

ඉධාතියදසාපයදයසනිපායතො.ස්වායං කත්ථචියලොකංඋපාදායවුච්චති.යථාහ

– ‘‘ඉධ තථා යතො යලොයකඋප්පජ්ජතී’’ති (දී. නි. 1.279). කත්ථචි සාසනං.

යථාහ – ‘‘ඉයධව, භික්ෙයව, සමයණො, ඉධ දුතියයො සමයණො’’ති (අ. නි. 

4.241). කත්ථචිඔකාසං.යථාහ– 

‘‘ඉයධවතිට්ඨමානස්ස, යදවභූතස්සයමසයතො; 

පුනරායුචයමලද්යධො, එවංජානාහිමාරිසා’’ති. (දී.නි.2.369; දී.නි.අට්ඨ.

1.190); 

කත්ථචි පදපූරණමත්තයමව. යථාහ – ‘‘ඉධාහං, භික්ෙයව, භුත්තාවී අස්සං

පවාරියතො’’ති(ම.නි.1.30). ඉධපනයලොකංඋපාදාය වුත්යතොතියවදිතබ්යබො.

ඉදං වුත්තං යහොති ‘‘බ්රාහ්මණ ඉමස්මිං යලොයක තථා යතො උප්පජ්ජති

අරහං…යප.…බුද්යධොභ වා’’ති. 

තත්ථ තථා තසද්යදො මූලපරියායය, අරහන්තිආදයයො විසුද්ධිමග්ය 

විත්ථාරිතා. යලොයක උප්පජ්ජතීති එත්ථ පන යලොයකොති ඔකාසයලොයකො

සත්තයලොයකො සඞ්ොරයලොයකොති තිවියධො. ඉධ පන සත්තයලොයකො

අධිප්යපයතො. සත්තයලොයකඋප්පජ්ජමායනොපි ච තථා යතොන යදවයලොයක, 

න බ්රහ්මයලොයක, මනුස්සයලොයකයයව උප්පජ්ජති. මනුස්සයලොයකපි න 

අඤ්ඤස්මිංචක්කවායළ, ඉමස්මිංයයවචක්කවායළ.තත්රාපිනසබ්බට්ඨායනසු, 

‘‘පුරත්ථිමායදිසාය  ජඞ් ලං නාමනි යමො.තස්සාපයරන මහාසායලො, තයතො

පරා පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරයතො මජ්යඣ. පුරත්ථිමදක්ඛිණාය දිසාය 

සල්ලවතී නාම නදී, තයතො පරා පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරයතො මජ්යඣ. 
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දක්ඛිණාය දිසාය යසතකණ්ණිකං නාම නි යමො, තයතො පරා පච්චන්තිමා

ජනපදා, ඔරයතොමජ්යඣ.පච්ඡිමායදිසායථූණංනාමබ්රාහ්මණ ායමො, තයතො

පරාපච්චන්තිමාජනපදා, ඔරයතොමජ්යඣ.උත්තරාය දිසාය උසිරද්ධයජො නාම

පබ්බයතො, තයතොපරා පච්චන්තිමාජනපදා, ඔරයතොමජ්යඣ’’ති(මහාව.259) 

එවං පරිච්ඡින්යන ආයාමයතො තියයොජනසයත විත්ථාරයතො

අඩ්ඪයතයයයයොජනසයත පරික්යෙපයතො නවයයොජනසයත මජ්ඣිමපයදයස 

උප්පජ්ජති. න යකවලඤ්ච තථා යතොව, පච්යචකබුද්ධා අග් සාවකා අසීති

මහායථරා බුද්ධමාතා බුද්ධපිතා චක්කවත්තී රාජා අඤ්යඤ ච සාරප්පත්තා

බ්රාහ්මණ හපතිකා එත්යථව උප්පජ්ජන්ති. තත්ථ තථා යතො සුජාතාය

දින්නමධුපායසයභොජනයතො පට්ඨාය යාව අරහත්තමග්ය ො, තාව උප්පජ්ජති

නාම. අරහත්තඵයල උප්පන්යනො නාම. මහාභිනික්ෙමනයතො වා යාව

අරහත්තමග්ය ො. තුසිතභවනයතො වා යාව අරහත්තමග්ය ො.

දීපඞ්කරපාදමූලයතො වා යාව අරහත්තමග්ය ො, තාව උප්පජ්ජති නාම.

අරහත්තඵයල උප්පන්යනො නාම. ඉධ සබ්බපඨමං උප්පන්නභාවං සන්ධාය

උප්පජ්ජතීති වුත්තං, තථා යතො යලොයක උප්පන්යනො යහොතීති අයඤ්යහත්ථ

අත්යථො. 

යසො ඉමං යලොකන්ති යසො භ වා ඉමං යලොකං, ඉදානි වත්තබ්බංනිදස්යසති. 

සයදවකන්තිසහයදයවහිසයදවකං.එවං සහමායරන සමාරකං. සහබ්රහ්මුනා 

සබ්රහ්මකං. සහ සමණබ්රාහ්මයණහි සස්සමණබ්රාහ්මණිං. පජාතත්තා පජා, තං 

පජං. සහ යදවමනුස්යසහි සයදවමනුස්සං. තත්ථ සයදවකවචයනන

පඤ්චකාමාවචරයදවග් හණං යවදිතබ්බං. සමාරකවචයනන 

ඡට්ඨකාමාවචරයදවග් හණං.සබ්රහ්මකවචයනනබ්රහ්මකායිකාදිබ්රහ්මග් හණං. 

සස්සමණබ්රාහ්මණිවචයනන සාසනස්ස

පච්චත්ථිපච්චාමිත්තසමණබ්රාහ්මණග් හණං 

සමිතපාපබාහිතපාපසමණබ්රාහ්මණග් හණඤ්ච. පජාවචයනන

සත්තයලොකග් හණං. සයදවමනුස්සවචයනන

සම්මුතියදවඅවයසසමනුස්සග් හණං. එවයමත්ථතීහිපයදහිඔකාසයලොයකන 

සද්ධිං සත්තයලොයකො, ද්වීහි පජාවයසන සත්තයලොයකොව  හියතොති

යවදිතබ්යබො. 

අපයරො නයයො – සයදවකග් හයණන අරූපාවචරයදවයලොයකො  හියතො.

සමාරකග් හයණන ඡකාමාවචරයදවයලොයකො. සබ්රහ්මකග් හයණන රූපී

බ්රහ්මයලොයකො. සස්සමණබ්රාහ්මණාදිග් හයණන චතුපරිසවයසන

සම්මුතියදයවහිවාසහමනුස්සයලොයකො අවයසසසබ්බසත්තයලොයකොවා. 
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පටුන 

අපියචත්ථ සයදවකවචයනන උක්කට්ඨපරිච්යඡදයතො සබ්බස්ස යලොකස්ස

සච්ඡිකතභාවමාහ. තයතො යයසං අයහොසි – ‘‘මායරො මහානුභායවො 

ඡකාමාවචරිස්සයරො වසවත්තී. කිං යසොපි එයතන සච්ඡිකයතො’’ති? යතසං

විමතිං විධමන්යතො සමාරකන්ති ආහ. යයසං පන අයහොසි – ‘‘බ්රහ්මා

මහානුභායවො, එකඞ්ගුලියා එකස්මිං චක්කවාළසහස්යස ආයලොකං ඵරති, 

ද්වීහි…යප.… දසහි අඞ්ගුලීහි දසසු චක්කවාළසහස්යසසු ආයලොකං ඵරති, 

අනුත්තරඤ්චඣානසමාපත්තිසුෙං පටිසංයවයදති.කිංයසොපිසච්ඡිකයතො’’ති? 

යතසං විමතිං විධමන්යතො සබ්රහ්මකන්තිආහ.තයතො යය චින්යතසුං – ‘‘පුථූ

සමණබ්රාහ්මණා සාසනස්සපච්චත්ථිකා, කිංයතපිසච්ඡිකතා’’ති? යතසංවිමතිං

විධමන්යතො සස්සමණබ්රාහ්මණිං පජන්ති ආහ. එවං උක්කට්ඨුක්කට්ඨානං 

සච්ඡිකතභාවං පකායසත්වා අථ සම්මුතියදයව අවයසසමනුස්යස ච උපාදාය 

උක්කට්ඨපරිච්යඡදවයසන යසසසත්තයලොකස්සසච්ඡිකතභාවං පකායසන්යතො 

සයදවමනුස්සන්ති ආහ. අයයමත්ථ භාවානුක්කයමො. යපොරාණා පනාහු – 

සයදවකන්ති යදවතාහි සද්ධිං අවයසසයලොකං. සමාරකන්ති මායරන සද්ධිං

අවයසසයලොකං. සබ්රහ්මකන්තිබ්රහ්යමහිසද්ධිංඅවයසසයලොකං.එවංසබ්යබපි 

තිභවූපය  සත්යත තීහාකායරහි තීසු පයදසු පක්ඛියපත්වා පුන ද්වීහි පයදහි 

පරියාදියන්යතො ‘‘සස්සමණබ්රාහ්මණිං පජං සයදවමනුස්ස’’න්ති ආහ. එවං

පඤ්චහිපයදහි යතනයතනාකායරනයතධාතුකයමවපරියාදින්නන්ති. 

සෙං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදතීති සෙන්තිසාමං අපරයනයයයොහුත්වා. 

අභිඤ්ඤාතිඅභිඤ්ඤාය, අධියකනඤායණනඤත්වාතිඅත්යථො. සච්ඡිකත්වාති

පච්චක්ෙංකත්වා.එයතනඅනුමානාදිපටික්යෙයපොකයතො යහොති. පයවයදතීති

යබොයධතිවිඤ්ඤායපතිපකායසති. යසොධම්මංයදයසතිආදිකලයාණං…යප.…

පරියෙොසානකලයාණන්තියසොභ වා සත්යතසුකාරුඤ්ඤතංපටිච්චහිත්වාපි

අනුත්තරං වියවකසුෙං ධම්මං යදයසති. තඤ්ච යෙො අප්පං වා බහුං වා

යදයසන්යතො ආදිකලයාණාදිප්පකාරයමව යදයසති. ආදිම්හිපි කලයාණං

භද්දකංඅනවජ්ජයමවකත්වායදයසති.මජ්යඣපි…පරියයොසායනපිකලයාණං 

භද්දකංඅනවජ්ජයමවකත්වායදයසතීතිවුත්තංයහොති. 

තත්ථ අත්ථියදසනායආදිමජ්ඣපරියයොසානං, අත්ථිසාසනස්ස. යදසනාෙ තාව

චතුප්පදිකායපි  ාථාය පඨමපායදො ආදි නාම, තයතො ද්යව මජ්ඣං නාම, 

අන්යත එයකො පරියයොසානං නාම. එකානුසන්ධිකස්ස සුත්තස්ස නිදානමාදි, 

ඉදමයවොචාතිපරියයොසානං, උභින්නංඅන්තරාමජ්ඣං. අයනකානුසන්ධිකස්ස

සුත්තස්සපඨමානුසන්ධිආදි, අන්යතඅනුසන්ධිපරියයොසානං, මජ්යඣඑයකො

වාද්යවවාබහූවාමජ්ඣයමව. සාසනස්ස පන සීලසමාධිවිපස්සනා ආදිනාම.

වුත්තම්පියචතං–‘‘යකොචාදි කුසලානංධම්මානං, සීලඤ්චසුවිසුද්ධං, දිට්ඨිච
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උජුකා’’ති (සං.නි. 5.369). ‘‘අත්ථි, භික්ෙයව, මජ්ඣිමාපටිපදාතථා යතන

අභිසම්බුද්ධා’’ති එවං වුත්යතො පන අරියමග්ය ො මජ්ඣං නාම, ඵලඤ්යචව

නිබ්බානඤ්ච පරියයොසානං නාම. ‘‘එතදත්ථමිදං, බ්රාහ්මණ, බ්රහ්මචරියයමතං

සාරං, එතංපරියයොසාන’’න්ති (ම.නි.1.324) හිඑත්ථ ඵලංපරියයොසානන්ති

වුත්තං. ‘‘නිබ්බායනො ධඤ්හි, ආවුයසො විසාෙ, බ්රහ්මචරියං වුස්සති

නිබ්බානපරායණංනිබ්බානපරියයොසාන’’න්ති(ම.නි.1.466) එත්ථනිබ්බානං

පරියයොසානන්ති වුත්තං. ඉධ යදසනාය ආදිමජ්ඣපරියයොසානං අධිප්යපතං. 

භ වා හි ධම්මං යදයසන්යතො ආදිම්හි සීලං දස්යසත්වා මජ්යඣ මග් ං

පරියයොසායන නිබ්බානං දස්යසති. යතන වුත්තං – ‘‘යසො ධම්මං යදයසති

ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණ’’න්ති. තස්මා

අඤ්යඤොපිධම්මකථියකොධම්මංකයථන්යතො– 

‘‘ආදිම්හිසීලංදස්යසයය, මජ්යඣමග් ංවිභාවයය; 

පරියයොසානම්හිනිබ්බානං, එසාකථිකසණ්ඨිතී’’ති.(දී.නි. අට්ඨ.1.190); 

සාත්ථං සබයඤ්ජනන්ති යස්ස හි යාගුභත්තඉත්ථිපුරිසාදිවණ්ණනා නිස්සිතා

යදසනායහොති, නයසොසාත්ථංයදයසති.භ වා පනතථාරූපංයදසනංපහාය

චතුසතිපට්ඨානාදිනිස්සිතං යදසනං යදයසති. තස්මා ‘‘සාත්ථං යදයසතී’’ති

වුච්චති.යස්සපනයදසනාඑකබයඤ්ජනාදියුත්තාවා සබ්බනියරොට්ඨබයඤ්ජනා

වා සබ්බවිස්සට්ඨසබ්බනිග් හීතබයඤ්ජනා වා, තස්ස 

දමිළකිරාසවරාදිමිලක්ඛූනං භාසා විය බයඤ්ජනපාරිපූරියා අභාවයතො

අබයඤ්ජනානාම යදසනායහොති.භ වාපන– 

‘‘සිථිලං ධනිතඤ්චදීඝරස්සං,  රුකංලහුකඤ්ච නිග් හීතං; 

සම්බන්ධං වවත්ථිතං විමුත්තං, දසධා බයඤ්ජනබුද්ධියා පයභයදො’’ති. (දී. නි.

අට්ඨ.1.190) – 

එවං වුත්තංදසවිධංබයඤ්ජනං අමක්යෙත්වාපරිපුණ්ණබයඤ්ජනයමවකත්වා

ධම්මංයදයසති.තස්මා‘‘සබයඤ්ජනං ධම්මංයදයසතී’’තිවුච්චති. 

යකවලපරිපුණ්ණන්ති එත්ථ යකවලන්ති සකලාධිවචනං. පරිපුණ්ණන්ති 

අනූනාධිකවචනං. ඉදං වුත්තං යහොති – ‘‘සකලපරිපුණ්ණයමව යදයසති, 

එකයදසනාපි අපරිපුණ්ණා නත්ථී’’ති. පරිසුද්ධන්ති නිරුපක්කියලසං. යයො හි

ඉදං ධම්මයදසනංනිස්සායලාභංවාසක්කාරංවාලභිස්සාමීතියදයසති, තස්ස

අපරිසුද්ධා යදසනා යහොති. භ වා පන යලොකාමිසනිරයපක්යෙො හිතඵරයණන

යමත්තාභාවනාය මුදුහදයයොඋල්ලුම්පනසභාවසණ්ඨියතනචිත්යතනයදයසති.

තස්මා ‘‘පරිසුද්ධං ධම්මං යදයසතී’’ති වුච්චති. බ්රහ්මචරිෙං පකායසතීති එත්ථ 
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බ්රහ්මචරිෙන්ති සික්ෙත්තයසඞ් හං සකලසාසනං. තස්මා බ්රහ්මචරියං

පකායසතීති යසො ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං…යප.… පරිසුද්ධං, එවං 

යදයසන්යතො ච සික්ෙත්තයසඞ් හිතං සකලසාසනං බ්රහ්මචරියං පකායසතීති

එවයමත්ථ අත්යථොදට්ඨබ්යබො. බ්රහ්මචරිෙන්තියසට්ඨට්යඨන බ්රහ්මභූතංචරියං.

බ්රහ්මභූතානංවාබුද්ධාදීනංචරියන්තිවුත්තංයහොති. 

තං ධම්මන්ති තං වුත්තප්පකාරසම්පදං ධම්මං. සුණාති  හපති වාති කස්මා

පඨමං හපතිං නිද්දිසතීති? නිහතමානත්තාඋස්සන්නත්තාච.යයභුයයයනහි

ෙත්තියකුලයතො පබ්බජිතා ජාතිං නිස්සාය මානං කයරොන්ති. බ්රාහ්මණකුලා

පබ්බජිතා මන්යත නිස්සාය මානං කයරොන්ති. හීනජච්චකුලා පබ්බජිතා

අත්තයනොවිජාතිතායපතිට්ඨාතුංන සක්යකොන්ති. හපතිදාරකාපනකච්යඡහි

යසදං මුඤ්චන්යතහි පිට්ඨියා යලොණං පුප්ඵමානාය භූමිං කසිත්වා

නිහතමානදප්පා යහොන්ති. යත පබ්බජිත්වා මානං වා දප්පං වා අකත්වා

යථාබලං බුද්ධවචනං උග් යහත්වා විපස්සනාය කම්මං කයරොන්තා

සක්යකොන්ති අරහත්යතපතිට්ඨාතුං.ඉතයරහිචකුයලහිනික්ෙමිත්වාපබ්බජිතා

නාම න බහුකා,  හපතිකාව බහුකා, ඉති නිහතමානත්තා උස්සන්නත්තා ච

පඨමං හපතිංනිද්දිසතීති. 

අඤ්ඤතරස්මිං වාති ඉතයරසං වා කුලානං අඤ්ඤතරස්මිං. පච්චාජායතොති

පතිජායතො. තථා යතසද්ධංපටිලභතීතිපරිසුද්ධංධම්මංසුත්වා ධම්මස්සාමිම්හි

තථා යත ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො වත භ වා’’ති සද්ධං පටිලභති. ඉති

පටිසඤ්චික් තීති එවං පච්චයවක්ෙති. සම්බායධො ඝරාවායසොති සයචපි

සට්ඨිහත්යථඝයරයයොජනසතන්තයරපිවා ද්යවජායම්පතිකාවසන්ති, තථාපි

යනසංසකිඤ්චනසපලියබොධට්යඨනඝරාවායසොසම්බායධොයයව. රයජොපයථොති

රා රජාදීනං උට්ඨානට්ඨානන්ති මහාඅට්ඨකථායං වුත්තං. ආ මනපයථොතිපි

වට්ටති.අලග් නට්යඨනඅබ්යභොකායසොවියාති අබ්යභොකායසො. පබ්බජියතොහි

කූටා ාරරතනපාසාදයදවවිමානාදීසු පිහිතද්වාරවාතපායනසු පටිච්ඡන්යනසු

වසන්යතොපි යනව ලග් ති න සජ්ජති න බජ්ඣති. යතන වුත්තං –

‘‘අබ්යභොකායසො පබ්බජ්ජා’’ති. අපිච සම්බායධො ඝරාවායසො කුසලකිරියාය

ඔකාසාභාවයතො. රයජොපයථො අසංවුතසඞ්කාරට්ඨානං විය රජානං

කියලසරජානංසන්නිපාතට්ඨානයතො. අබ්යභොකායසො පබ්බජ්ජාකුසලකිරියාය

යථාසුෙං ඔකාසසබ්භාවයතො. 

නයිදං සුකරං…යප.… පබ්බයජෙයන්ති එත්ථ අයං සඞ්යෙපකථා – යයදතං

සික්ෙත්තයබ්රහ්මචරියං එකම්පි දිවසං අෙණ්ඩං කත්වා චරිමකචිත්තං

පායපතබ්බතාය එකන්තපරිපුණ්ණං. එකදිවසම්පි ච කියලසමයලන අමලිනං 
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කත්වා චරිමකචිත්තං පායපතබ්බතාය එකන්තපරිසුද්ධං, සඞ්ෙලිඛිතං

ලිඛිතසඞ්ෙසදිසං යධොතසඞ්ෙසප්පටිභා ං චරිතබ්බං, ඉදං න සුකරං අ ාරං

අජ්ඣාවසතා අ ාරමජ්යඣ වසන්යතන එකන්තපරිපුණ්ණං…යප.… චරිතුං.

යංනූනාහං යකයස ච මස්සුඤ්ච ඔහායරත්වා කාසායරසපීතතාය කාසායානි

බ්රහ්මචරියං චරන්තානං අනුච්ඡවිකානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා පරිදහිත්වා

අ ාරස්මානික්ෙමිත්වාඅන ාරියංපබ්බයජයයන්ති. එත්ථචයස්මාඅ ාරස්ස

හිතං කසිවාණිජ්ජාදිකම්මං අ ාරිෙන්ති වුච්චති, තඤ්ච පබ්බජ්ජාය නත්ථි.

තස්මා පබ්බජ්ජා අන ාරියාති ඤාතබ්බා, තං අන ාරිෙං. පබ්බයජෙයන්ති

පටිපජ්යජයයං. අප්පංවාති සහස්සයතොයහට්ඨායභො ක්ෙන්යධොඅප්යපොනාම

යහොති, සහස්සයතො පට්ඨාය මහා. ආබන්ධනට්යඨන ඤාති එව පරිවට්යටො 

ඤාතිපරිවට්යටො. යසොවීසතියා යහට්ඨාඅප්යපොයහොති, වීසතියාපට්ඨායමහා. 

292. භික්ඛූනං සික් ාසාජීවසමාපන්යනොති යා භික්ඛූනං අධිසීලසඞ්ොතා

සික්ො, තඤ්ච, යත්ථ යචයතසහජීවන්තිඑකජීවිකාසභා වුත්තියනො යහොන්ති, 

තං භ වතා පඤ්ඤත්තසික්ොපදසඞ්ොතං සාජීවඤ්ච තත්ථ සික්ෙනභායවන

සමාපන්යනොති භික්ඛූනං සික්ොසාජීවසමාපන්යනො. සමාපන්යනොති සික්ෙං

පරිපූයරන්යතො, සාජීවඤ්ච අවීතික්කමන්යතො හුත්වා තදුභයං උප යතොති

අත්යථො. පාණාතිපාතං පහාොතිආදීසු පාණාතිපාතාදිකථා යහට්ඨා විත්ථාරිතා

එව. පහාොති ඉමං පාණාතිපාතයචතනාසඞ්ොතං දුස්සීලයං පජහිත්වා. 

පටිවිරයතො යහොතීති පහීනකාලයතො පට්ඨාය තයතො දුස්සීලයයතො ඔරයතො

විරයතොව යහොති. නිහිතදණ්යඩො නිහිතසත්යථොති පරූපඝාතත්ථාය දණ්ඩං වා

සත්ථං වා ආදාය අවත්තනයතො නික්ඛිත්තදණ්යඩො යචව නික්ඛිත්තසත්යථො

චාති අත්යථො. එත්ථ ච ඨයපත්වා දණ්ඩං සබ්බම්පි අවයසසං උපකරණං

සත්තානං විහිංසනභාවයතො සත්ථන්ති යවදිතබ්බං. යං පන භික්ඛූ

කත්තරදණ්ඩංවාදන්තකට්ඨවාසිංවාපිප්ඵලකංවා  යහත්වාවිචරන්ති, නතං

පරූපඝාතත්ථාය. තස්මා නිහිතදණ්යඩො නිහිතසත්යථොත්යවව සඞ්ෙං  ච්ඡති. 

ලජ්ජීති පාපජිගුච්ඡනලක්ෙණාය ලජ්ජාය සමන්නා යතො. දොපන්යනොති දයං

යමත්තචිත්තතං ආපන්යනො. සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පීති සබ්යබ පාණභූයත

හියතන අනුකම්පයකො. තාය දයාපන්නතාය සබ්යබසං පාණභූතානං

හිතචිත්තයකොතිඅත්යථො. විහරතීතිඉරියතිපායලති. 

දින්නයමව ආදියතීති දින්නාදායී. චිත්යතනපි දින්නයමව පටිකඞ්ෙතීති 

දින්නපාටිකඞ්ඛී. යථයනතීති යථයනො. න යථයනන අයථයනන. 

අයථනත්තායයව සුචිභූයතන. අත්තනාති අත්තභායවන, අයථනං සුචිභූතං

අත්තභාවං කත්වාවිහරතීතිවුත්තංයහොති. 
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අබ්රහ්මචරිෙන්ති අයසට්ඨචරියං. බ්රහ්මං යසට්ඨං ආචාරං චරතීති බ්රහ්මචාරී.

ආරාචාරීති අබ්රහ්මචරියයතො දූරචාරී. යමථුනාති රා පරියුට්ඨානවයසන 

සදිසත්තා යමථුනකාති ලද්ධයවොහායරහි පටියසවිතබ්බයතො යමථුනාති සඞ්ෙං

 තා අසද්ධම්මා.  ාමධම්මාති ාමවාසීනංධම්මා. 

සච්චංවදතීති සච්චවාදී. සච්යචනසච්චං සන්දහතිඝයටතීති සච්චසන්යධො, න

අන්තරන්තරා මුසා වදතීති අත්යථො. යයො හි පුරියසොකදාචිමුසා වදති, කදාචි

සච්චං, තස්සමුසාවායදන අන්තරිතත්තාසච්චංසච්යචනනඝටීයති. තස්මාන

යසො සච්චසන්යධො, අයං පන න තාදියසො, ජීවිතයහතුපි මුසාවාදං අවත්වා

සච්යචනසච්චං සන්දහතියයවාති සච්චසන්යධො.යථයතොතිථියරො, ථිරකයථොති

අත්යථො. එයකොහිපුග් යලොහලිද්දිරාය ො විය, ථුසරාසිම්හිනිොතොණුවිය, 

අස්සපිට්යඨ ඨපිතකුම්භණ්ඩමිවචනථිරකයථො යහොති. එයකො පාසාණයලො

වියඉන්දඛියලොවියචථිරකයථො යහොති; අසිනාසීයසඡිජ්ජන්යතපිද්යවකථා

න කයථති; අයං වුච්චති යථයතො. පච්චයියකොති පත්තියායිතබ්බයකො, 

සද්ධායියකොති අත්යථො. එකච්යචො හි පුග් යලො න පච්චයියකො යහොති, ‘‘ඉදං

යකන වුත්තං, අසුයකනා’’ති වුත්යත ‘‘මා තස්ස වචනං සද්දහථා’’ති

වත්තබ්බතං ආපජ්ජති. එයකො පච්චයියකො යහොති, ‘‘ඉදං යකන වුත්තං, 

අසුයකනා’’ති වුත්යත, ‘‘යදි යතන වුත්තං, ඉදයමව පමාණං, ඉදානි

උපපරික්ඛිතබ්බංනත්ථි, එවයමවඉද’’න්තිවත්තබ්බතං ආපජ්ජති, අයංවුච්චති

පච්චයියකො. අවිසංවාදයකො යලොකස්සාති තාය සච්චවාදිතාය යලොකං න

විසංවායදතීතිඅත්යථො. 

ඉයමසං යභදාොති යයසං ඉයතො සුත්වාති වුත්තානං සන්තියක සුතං, යතසං

යභදාය. භින්නානං වා සන්ධාතාති ද්වින්නම්පි මිත්තානං වා

සමානුපජ්ඣායකාදීනං වා යකනචියදව කාරයණන භින්නානං එකයමකං

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘තුම්හාකං ඊදියසකුයල ජාතානං එවං බහුස්සුතානං ඉදං න

යුත්ත’’න්තිආදීනිවත්වාසන්ධානංකත්තා. අනුප්පදාතාතිසන්ධානානුප්පදාතා, 

ද්යව ජයන සමග්ය  දිස්වා, ‘‘තුම්හාකං එවරූයපකුයල ජාතානං එවරූයපහි

ගුයණහි සමන්නා තානං අනුච්ඡවිකයමත’’න්තිආදීනි වත්වා දළ්හීකම්මං

කත්තාතිඅත්යථො.සමග්ය ොආරායමො අස්සාති සමග් ාරායමො. යත්ථසමග් ා

නත්ථි, තත්ථ වසිතුම්පි න ඉච්ඡතීති අත්යථො. ‘‘සමග් රායමො’’තිපි පාළි, 

අයයමයවත්ථඅත්යථො. සමග් රයතොතිසමග්ය සුරයතො, යතපහායඅඤ්ඤත්ර

 න්තුම්පි න ඉච්ඡතීති අත්යථො. සමග්ය  දිස්වාපි සුත්වාපි නන්දතීති 

සමග් නන්දී. සමග් කරණිං වාචං භාසිතාතියා වාචා සත්යත සමග්ය යයව

කයරොති, තංසාමග්ගිගුණපරිදීපකයමවවාචංභාසති, නඉතරන්ති. 
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යනලාතිඑලංවුච්චතියදොයසො, නාස්සා එලන්තියනලා, නිද්යදොසාතිඅත්යථො.

‘‘යනලඞ්ය ො යසතපච්ඡායදො’’ති එත්ථ වුත්තයනලං විය. කණ්ණසු ාති 

බයඤ්ජනමධුරතාය කණ්ණානං සුො, සූචිවිජ්ඣනං විය කණ්ණසූලං න

ජයනති. අත්ථමධුරතාය සකලසරීයර යකොපං අජයනත්වා යපමං ජයනතීති 

යපමනීො. හදයං  ච්ඡති, අපටිහඤ්ඤමානා සුයෙන චිත්තං පවිසතීති 

හදෙඞ් මා. ගුණපරිපුණ්ණතාය පුයර භවාති යපොරී, පුයර සංවද්ධනාරී විය 

සුකුමාරාතිපි යපොරී, පුරස්ස එසාතිපි යපොරී, න රවාසීනං කථාති අත්යථො. 

න රවාසියනොහියුත්තකථායහොන්ති, පිතිමත්තංපිතාති, මාතිමත්තං මාතාති, 

භාතිමත්තං භාතාති වදන්ති. එවරූපී කථා බහුයනො ජනස්ස කන්තා යහොතීති 

බහුජනකන්තා. කන්තභායවයනව බහුයනො ජනස්ස මනාපා චිත්තවුද්ධිකරාති 

බහුජනමනාපා. 

කායලන වදතීති කාලවාදී, වත්තබ්බයුත්තකාලං සල්ලක්යෙත්වා වදතීති

අත්යථො. භූතං තච්ඡං සභාවයමව වදතීති භූතවාදී. 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකත්ථසන්නිස්සිතයමව කත්වා වදතීති අත්ථවාදී. 

නවයලොකුත්තරධම්මසන්නිස්සිතං කත්වා වදතීති ධම්මවාදී. 

සංවරවිනයපහානවිනයසන්නිස්සිතංකත්වාවදතීති විනෙවාදී. නිධානංවුච්චති

ඨපයනොකායසො, නිධානමස්සා අත්ථීති නිධානවතී, හදයය නිධාතබ්බ

යුත්තවාචං භාසිතාති අත්යථො. කායලනාති එවරූපිං භාසමායනොපි ච ‘‘අහං

නිධානවතිං වාචං භාසිස්සාමී’’ති න අකායලන භාසති, යුත්තකාලං පන

අයවක්ඛිත්වාභාසතීතිඅත්යථො. සාපයදසන්ති සඋපමං, සකාරණන්තිඅත්යථො. 

පරිෙන්තවතින්තිපරිච්යඡදං දස්යසත්වායථාස්සාපරිච්යඡයදොපඤ්ඤායති, එවං

භාසතීති අත්යථො. අත්ථසංහිතන්ති අයනයකහිපි නයයහි විභජන්යතන

පරියාදාතුං අසක්කුයණයයතායඅත්ථසම්පන්නං, යංවායසොඅත්ථවාදී අත්ථං

වදති, යතන අත්යථන සංහිතත්තා අත්ථසංහිතං වාචං භාසති, න අඤ්ඤං

නික්ඛිපිත්වාඅඤ්ඤංභාසතීති වුත්තංයහොති. 

293. බීජ ාමභූත ාමසමාරම්භාති මූලබීජං ෙන්ධබීජං ඵළුබීජං අග් බීජං

බීජබීජන්ති පඤ්චවිධස්ස බීජ ාමස්ස යචව යස්ස කස්සචි

නීලතිණරුක්ොදිකස්සභූත ාමස්සචසමාරම්භා, යඡදනයභදනපචනාදිභායවන

වියකොපනා පටිවිරයතොති අත්යථො. එකභත්තියකොති පාතරාසභත්තං 

සායමාසභත්තන්ති ද්යව භත්තානි. යතසු පාතරාසභත්තං

අන්යතොමජ්ඣන්හියකන පරිච්ඡින්නං, ඉතරං මජ්ඣන්හිකයතො උද්ධං

අන්යතොඅරුයණන.තස්මා අන්යතොමජ්ඣන්හියක දසක්ෙත්තුංභුඤ්ජමායනොපි 

එකභත්තියකොව යහොති, තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘එකභත්තියකො’’ති. රත්තියා
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යභොජනංරත්ති, තයතොඋපරයතොති රත්තූපරයතො. අතික්කන්යතමජ්ඣන්හියක

යාවසූරියත්ථං මනායභොජනං විකාලයභොජනං නාම.තයතොවිරතත්තා විරයතො 

විකාලයභොජනා. සාසනස්ස අනනුයලොමත්තා විසූකං පටාණීභූතං දස්සනන්ති 

විසූකදස්සනං. අත්තනානච්චනනච්චාපනාදිවයසන නච්චාචගීතාචවාදිතාච, 

අන්තමයසො මයූරනච්චනාදිවයසනාපි පවත්තානං නච්චාදීනං විසූකභූතා

දස්සනාචාති නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනා. නච්චාදීනිහිඅත්තනාපයයොයජතුං

වා පයරහි පයයොජායපතුං වා පයුත්තානි පස්සිතුං වා යනව භික්ඛූනං න

භික්ඛුනීනංවට්ටන්ති. මාලාදීසු මාලාතියංකිඤ්චි පුප්ඵං.  න්ධන්ති යංකිඤ්චි

 න්ධජාතං. වියලපනන්තිඡවිරා කරණං.තත්ථ පිළන්ධන්යතො ධායරති නාම.

ඌමනට්ඨානං පූයරන්යතො මණ්යඩති නාම.  න්ධවයසන ඡවිරා වයසන ච

සාදියන්යතො විභූයසති නාම. ඨානං වුච්චති කාරණං. තස්මා යාය

දුස්සීලයයචතනාය තානි මාලාධාරණාදීනි මහාජයනො කයරොති, තයතො

පටිවිරයතොතිඅත්යථො. 

උච්චාසෙනං වුච්චති පමාණාතික්කන්තං. මහාසෙනං අකප්පියත්ථරණං.තයතො

පටිවිරයතොති අත්යථො. ජාතරූපන්ති සුවණ්ණං. රජතන්ති කහාපයණො

යලොහමාසයකො ජතුමාසයකො දාරුමාසයකොති යය යවොහාරං  ච්ඡන්ති, තස්ස

උභයස්සපි පටිග් හණා පටිවිරයතො, යනව නං උග් ණ්හාති, න 

උග් ණ්හායපති, න උපනික්ඛිත්තං සාදියතීති අත්යථො. 

ආමකධඤ්ඤපටිග් හණාති සාලිවීහියවය ොධූමකඞ්ගුවරකකුද්රූසකසඞ්ොතස්ස

සත්තවිධස්සාපි ආමකධඤ්ඤස්ස පටිග් හණා. න යකවලඤ්ච එයතසං

පටිග් හණයමව, ආමසනම්පි භික්ඛූනං න වට්ටතියයව. 

ආමකමංසපටිග් හණාති එත්ථ අඤ්ඤත්ර ඔදිස්ස අනුඤ්ඤාතා 

ආමකමංසමච්ඡානංපටිග් හණයමවභික්ඛූනංනවට්ටති, යනොආමසනං. 

ඉත්ථිකුමාරිකපටිග් හණාති එත්ථ ඉත්ථීති පුරිසන්තර තා, ඉතරා කුමාරිකා 

නාම. තාසං පටිග් හණම්පිආමසනම්පි අකප්පියයමව. දාසිදාසපටිග් හණාති

එත්ථදාසිදාසවයසයනවයතසංපටිග් හණංන වට්ටති, ‘‘කප්පියකාරකංදම්මි, 

ආරාමිකං දම්මී’’ති එවං වුත්යත පන වට්ටති. අයජළකාදීසු

යෙත්තවත්ථුපරියයොසායනසු කප්පියාකප්පියනයයො විනයවයසන

උපපරික්ඛිතබ්යබො.තත්ථ ය ත්තං නාමයස්මිංපුබ්බණ්ණංරුහති. වත්ථු නාම

යස්මිං අපරණ්ණං රුහති. යත්ථ වා උභයම්පිරුහති, තං ය ත්තං. තදත්ථාය

අකතභූමිභාය ො වත්ථු. යෙත්තවත්ථුසීයසන යචත්ථ වාපිතළාකාදීනිපි

සඞ් හිතායනව. දූයතෙයං වුච්චති දූතකම්මං, ගිහීනං පණ්ණං වා සාසනං වා 

 යහත්වා තත්ථ තත්ථ  මනං. පහිණ මනං වුච්චති ඝරා ඝරං යපසිතස්ස
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ඛුද්දක මනං. අනුයෙොය ො නාමතදුභයකරණං, තස්මා දූයතයයපහිණ මනානං

අනුයයො ාතිඑවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

කෙවික්කොති කයා ච වික්කයා ච. තුලාකූටාදීසු කූටන්ති වඤ්චනං. තත්ථ 

තුලාකූටං තාවරූපකූටං අඞ් කූටං  හණකූටං පටිච්ඡන්නකූටන්ති චතුබ්බිධං

යහොති. තත්ථ රූපකූටං නාමද්යවතුලාසරූපාකත්වා ණ්හන්යතො මහතියා

 ණ්හාති, දදන්යතොඛුද්දිකායයදති. අඞ් කූටං නාම  ණ්හන්යතොපච්ඡාභාය 

හත්යථනතුලංඅක්කමති, දදන්යතොපුබ්බභාය .  හණකූටං නාම ණ්හන්යතො

මූයල රජ්ජුං  ණ්හාති, දදන්යතො අග්ය . පටිච්ෙන්නකූටං නාම තුලං සුසිරං

කත්වා අන්යතො අයචුණ්ණං පක්ඛිපිත්වා  ණ්හන්යතො තං පච්ඡාභාය 

කයරොති, දදන්යතො අග් භාය . කංයසො වුච්චති සුවණ්ණපාති, තාය වඤ්චනං 

කංසකූටං. කථං? එකං සුවණ්ණපාතිං කත්වා අඤ්ඤා ද්යව තිස්යසො 

යලොහපාතියයොසුවණ්ණවණ්ණාකයරොති, තයතොජනපදං න්ත්වාකිඤ්චියදව

අද්ධකුලං පවිසිත්වා, ‘‘සුවණ්ණභාජනානි කිණථා’’තිවත්වාඅග්යඝ පුච්ඡියත

සමග්ඝතරං දාතුකාමායහොන්ති.තයතොයතහි ‘‘කථංඉයමසංසුවණ්ණභායවො 

ජානිතබ්යබො’’තිවුත්යත–‘‘වීමංසිත්වා ණ්හථා’’තිසුවණ්ණපාතිංපාසායණ

ඝංසිත්වා සබ්බාපාතියයොදත්වා ච්ඡති. 

මානකූටං නාම හදයයභදසිොයභදරජ්ජුයභදවයසන තිවිධං යහොති. තත්ථ 

හදෙයභයදො සප්පියතලාදිමිනනකායලලබ්භති. තානිහි ණ්හන්යතොයහට්ඨා

ඡිද්යදන මායනන, ‘‘සණිකං ආසිඤ්චා’’ති වත්වා අන්යතොභාජයන බහුං

පග්ඝරායපත්වා  ණ්හාති; දදන්යතො ඡිද්දං පිධාය සීඝං පූයරත්වා යදති. 

සි ායභයදො තිලතණ්ඩුලාදිමිනනකායලලබ්භති.තානිහි  ණ්හන්යතොසණිකං

සිෙංඋස්සායපත්වා ණ්හාති, දදන්යතොයවය නපූයරත්වාසිෙං ඡින්දන්යතො

යදති. රජ්ජුයභයදො යෙත්තවත්ථුමිනනකායල ලබ්භති. ලඤ්ජං අලභන්තා හි

යෙත්තංඅමහන්තම්පිමහන්තංකත්වා මිනන්ති. 

උක්යකොටනාදීසු උක්යකොටනන්තිසාමියකඅස්සාමියකකාතුංලඤ්ජග් හණං. 

වඤ්චනන්ති යතහි යතහි උපායයහි පයරසං වඤ්චනං. තත්රිදයමකං වත්ථු – 

එයකොකිරලුද්දයකොමි ඤ්චමි යපොතකඤ්ච යහත්වාආ ච්ඡති.තයමයකො

ධුත්යතො, ‘‘කිං, යභො, මිය ොඅග්ඝති, කිංමි යපොතයකො’’තිආහ.‘‘මිය ොද්යව

කහාපයණමි යපොතයකොඑක’’න්තිච වුත්යතකහාපණං දත්වාමි යපොතකං

 යහත්වා යථොකං  න්ත්වා නිවත්යතො, ‘‘න යම, යභො, මි යපොතයකන

අත්යථො, මි ං යම යදහී’’තිආහ. යතන හි ‘‘ද්යවකහාපයණ යදහී’’ති. යසො

ආහ – ‘‘නනු යත, යභො, මයා පඨමං එයකො කහාපයණො දින්යනො’’ති. ආම

දින්යනොති. ‘‘ඉමම්පි මි යපොතකං  ණ්හ, එවං යසො ච කහාපයණො අයඤ්ච



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

455 

පටුන 

කහාපණග්ඝනයකො මි යපොතයකොති ද්යව කහාපණා භවිස්සන්තී’’ති. යසො

කාරණංවදතීතිසල්ලක්යෙත්වාමි යපොතකං යහත්වාමි ං අදාසීති. 

නිකතීති යයො වයසන වා මායාවයසන වා අපාමඞ් ං පාමඞ් න්ති, අමණිං

මණින්ති, අසුවණ්ණං සුවණ්ණන්ති කත්වා පටිරූපයකන වඤ්චනං. 

සාචියෙොය ොති කුටිලයයොය ො, එයතසංයයව උක්යකොටනාදීනයමතං නාමං, 

තස්මා උක්යකොටනසාචියයොය ො වඤ්චනසාචියයොය ො නිකතිසාචියයොය ොති

එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යකචි අඤ්ඤං දස්යසත්වා අඤ්ඤස්ස

පරිවත්තනං සාචියයොය ොති වදන්ති. තං පන වඤ්චයනයනව සඞ් හිතං. 

යෙදනාදීසු යෙදනන්ති හත්ථච්යඡදනාදි. වයධොති මාරණං. බන්යධොති

රජ්ජුබන්ධනාදීහි බන්ධනං. විපරායමොයසොති හිමවිපරායමොයසො

ගුම්බවිපරායමොයසොති දුවියධො. යං හිමපාතසමයය හියමන පටිච්ඡන්නා හුත්වා

මග් පටිපන්නං ජනං මුසන්ති, අයං හිමවිපරායමොයසො. යං ගුම්බාදීහි

පටිච්ඡන්නා මුසන්ති, අයං ගුම්බවිපරායමොයසො. ආයලොයපො වුච්චති

 ාමනි මාදීනං වියලොපකරණං. සහසාකායරොති සාහසිකකිරියා, ය හං

පවිසිත්වා මනුස්සානං උයර සත්ථං ඨයපත්වා ඉච්ඡිතභණ්ඩග් හණං.

එවයමතස්මායඡදන…යප.…සහසාකාරාපටිවිරයතොයහොති. 

294. යසො සන්තුට්යඨො යහොතීති ස්වායං භික්ඛු යහට්ඨා වුත්යතන චතූසු

පච්චයයසුද්වාදසවියධනඉතරීතරපච්චයසන්යතොයසන සමන්නා යතොයහොති.

ඉමිනා පන ද්වාදසවියධන ඉතරීතරපච්චයසන්යතොයසන සමන්නා තස්ස

භික්ඛුයනො අට්ඨ පරික්ොරා වට්ටන්ති තීණි චීවරානි පත්යතො

දන්තකට්ඨච්යඡදනවාසි එකා සූචි කායබන්ධනං පරිස්සාවනන්ති. වුත්තම්පි

යචතං– 

‘‘තිචීවරඤ්ච පත්යතොච, වාසිසූචිච බන්ධනං; 

පරිස්සාවයනනඅට්යඨයත, යුත්තයයො ස්සභික්ඛුයනො’’ති. 

යතසබ්යබපිකායපරිහාරිකාපියහොන්තිකුච්ඡිපරිහාරිකාපි.කථං? තිචීවරංතාව

නිවායසත්වා පාරුපිත්වා ච විචරණකායල කායං පරිහරති යපොයසතීති 

කාෙපරිහාරිකං යහොති, චීවරකණ්යණන උදකං පරිස්සායවත්වා පිවනකායල 

ොදිතබ්බඵලාඵලග් හණකායලචකුච්ඡිංපරිහරතියපොයසතීති කුච්ඡිපරිහාරිකං 

යහොති. පත්යතොපි යතන උදකං උද්ධරිත්වා නහානකායල 

කුටිපරිභණ්ඩකරණකායල ච කායපරිහාරියකො යහොති, ආහාරං  යහත්වා

භුඤ්ජනකායල කුච්ඡිපරිහාරියකොයහොති.වාසිපිතායදන්තකට්ඨච්යඡදනකායල

මඤ්චපීඨානං අඞ් පාදචීවරකුටිදණ්ඩකසජ්ජනකායලචකායපරිහාරිකායහොති, 
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උච්ඡුච්යඡදනනාළියකරාදිතච්ඡනකායල කුච්ඡිපරිහාරිකා. සූචිපි

චීවරසිබ්බනකායල කායපරිහාරිකා යහොති, පූවං වා ඵලං වා විජ්ඣිත්වා

ොදනකායල කුච්ඡිපරිහාරිකා. කායබන්ධනං බන්ධිත්වා විචරණකායල

කායපරිහාරිකං, උච්ඡුආදීනි බන්ධිත්වා  හණකායල කුච්ඡිපරිහාරිකං.

පරිස්සාවනං යතන උදකං පරිස්සායවත්වා නහානකායල, 

යසනාසනපරිභණ්ඩකරණකායල ච කායපරිහාරිකං, පානීයපරිස්සාවනකායල

යතයනව තිලතණ්ඩුලපුථුකාදීනි  යහත්වා ොදනකායල ච කුච්ඡිපරිහාරිකං.

අයංතාව අට්ඨපරික්ොරිකස්සපරික්ොරමත්තා. 

නවපරික්ොරිකස්ස පන යසයයං පවිසන්තස්ස තත්රට්ඨකපච්චත්ථරණං වා

කුඤ්චිකාවා වට්ටති. දසපරික්ොරිකස්සනිසීදනංවා චම්මෙණ්ඩංවා වට්ටති.

එකාදසපරික්ොරිකස්ස කත්තරයට්ඨි වා යතලනාළිකා වා වට්ටති.

ද්වාදසපරික්ොරිකස්ස ඡත්තං වා උපාහනා වා වට්ටති. එයතසු ච 

අට්ඨපරික්ොරියකොවසන්තුට්යඨො, ඉතයරඅසන්තුට්ඨා, මහිච්ඡාමහාභාරාතින 

වත්තබ්බා. එයතපි හි අප්පිච්ඡාව සන්තුට්ඨාව සුභරාව සල්ලහුකවුත්තියනොව.

භ වාපනනයිමංසුත්තංයතසංවයසනකයථසි, අට්ඨපරික්ොරිකස්ස වයසන

කයථසි. යසො හි ඛුද්දකවාසිඤ්ච සූචිඤ්ච පරිස්සාවයන පක්ඛිපිත්වා පත්තස්ස 

අන්යතොඨයපත්වාපත්තංඅංසකූයටලග්ය ත්වාතිචීවරංකායපටිබද්ධංකත්වා 

යයනිච්ඡකංසුෙංපක්කමති.පටිනිවත්යතත්වා යහතබ්බංනාමස්සනයහොති, 

ඉති ඉමස්ස භික්ඛුයනො සල්ලහුකවුත්තිතං දස්යසන්යතො භ වා, සන්තුට්යඨො

යහොතිකාෙපරිහාරියකනචීවයරනාතිආදිමාහ. 

තත්ථ කාෙපරිහාරියකනාති කායපරිහරණමත්තයකන. කුච්ඡිපරිහාරියකනාති 

කුච්ඡිපරිහරණමත්තයකන. සමාදායෙවපක්කමතීතිතං අට්ඨපරික්ොරමත්තකං

සබ්බං  යහත්වා කායපටිබද්ධං කත්වාව  ච්ඡති, ‘‘මම විහායරො පරියවණං

උපට්ඨායකො’’තිස්සසඞ්ය ොවාබද්යධොවානයහොති, යසොජියාමුත්යතොසයරො

විය, යූථාඅපක්කන්යතොමත්තහත්ථීවියඉච්ඡිතිච්ඡිතංයසනාසනංවනසණ්ඩං

රුක්ෙමූලං වනපබ්භාරං පරිභුඤ්ජන්යතො එයකොව තිට්ඨති, එයකොව නිසීදති, 

සබ්බිරියාපයථසුඑයකොව අදුතියයො. 

‘‘චාතුද්දියසොඅප්පටියඝොචයහොති, 

සන්තුස්සමායනොඉතරීතයරන; 

පරිස්සයානංසහිතාඅඡම්භී, 

එයකොචයරෙග් විසාණකප්යපො’’ති.(සු.නි.42); 

එවංවණ්ණිතංෙග් විසාණකප්පතංආපජ්ජති. 
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ඉදානි තමත්ථං උපමාය සායධන්යතො යසෙයථාපීතිආදිමාහ. තත්ථ පක්ඛී

සකුයණොති පක්ෙයුත්යතො සකුයණො. යඩතීති උප්පතති. අයං පයනත්ථ 

සඞ්යෙපත්යථො – සකුණා නාම ‘‘අසුකස්මිං පයදයස රුක්යෙො 

පරිපක්කඵයලො’’තිඤත්වානානාදිසාහිආ න්ත්වානෙපක්ෙතුණ්ඩාදීහිතස්ස

ඵලානි විජ්ඣන්තා විධුනන්තා ොදන්ති. ‘‘ඉදං අජ්ජතනාය ඉදං ස්වාතනාය

භවිස්සතී’’ති යනසං න යහොති. ඵයල පන ඛීයණ යනව රුක්ෙස්ස ආරක්ෙං

ඨයපන්ති, නතත්ථපත්තංවානෙං වාතුණ්ඩංවාඨයපන්ති, අථයෙොතස්මිං

රුක්යෙ අනයපක්යෙො හුත්වා යයො යං දිසාභා ං ඉච්ඡති, යසො යතන

සපත්තභායරොව – උප්පතිත්වා  ච්ඡති. එවයමව අයං භික්ඛු නිස්සඞ්ය ො 

නිරයපක්යෙොයයව පක්කමති. යතන වුත්තං ‘‘සමාදායයව පක්කමතී’’ති. 

අරියෙනාතිනිද්යදොයසන. අජ්ඣත්තන්තිසයකඅත්තභායව. අනවජ්ජසු න්ති

නිද්යදොසසුෙං. 

295. යසො චක්ඛුනා රූපං දිස්වාති යසො ඉමිනා අරියයන සීලක්ෙන්යධන

සමන්නා යතො භික්ඛු චක්ඛුවිඤ්ඤායණන රූපං පස්සිත්වාති අත්යථො.

යසසපයදසු යං වත්තබ්බං සියා, තං සබ්බං විසුද්ධිමග්ය  වුත්තං. 

අබයායසකසු න්ති කියලයසහි අනවසිත්තසුෙං, අවිකිණ්ණසුෙන්තිපි වුත්තං. 

ඉන්ද්රියසංවරසුෙඤ්හි දිට්ඨාදීසු දිට්ඨමත්තාදිවයසන පවත්තතාය අවිකිණ්ණං

යහොති. යසො අභික්කන්යත පටික්කන්යතති යසො මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රියානං

සංවයරන සමන්නා යතො භික්ඛු ඉයමසු අභික්කන්තපටික්කන්තාදීසු සත්තසු

ඨායනසු සතිසම්පජඤ්ඤවයසන සම්පජානකාරී යහොති. තත්ථ යං වත්තබ්බං

සියා, තං සතිපට්ඨායනවුත්තයමව. 

296. යසොඉමිනාචාතිආදිනාකිං දස්යසති? අරඤ්ඤවාසස්සපච්චයසම්පත්තිං

දස්යසති. යස්ස හි ඉයම චත්තායරො පච්චයා නත්ථි, තස්ස අරඤ්ඤවායසො න

ඉජ්ඣති, තිරච්ඡාන යතහි වා වනචරයකහි වා සද්ධිං වත්තබ්බතංආපජ්ජති, 

අරඤ්යඤ අධිවත්ථා යදවතා, ‘‘කිං එවරූපස්ස පාපභික්ඛුයනො

අරඤ්ඤවායසනා’’ති යභරවසද්දං සායවන්ති, හත්යථහි සීසං පහරිත්වා 

පලායනාකාරංකයරොන්ති. ‘‘අසුයකො භික්ඛු අරඤ්ඤං පවිසිත්වා ඉදඤ්චිදඤ්ච

පාපකම්මං අකාසී’’ති අයයසො පත්ථරති. යස්ස පයනයත චත්තායරො පච්චයා 

අත්ථි, තස්ස අරඤ්ඤවායසො ඉජ්ඣති, යසො හි අත්තයනො සීලං

පච්චයවක්ෙන්යතො කිඤ්චි කාළකං වා තිලකං වා අපස්සන්යතො පීතිං

උප්පායදත්වා තං ෙයයතො වයයතො සම්මසන්යතො අරියභූමිං ඔක්කමති, 

අරඤ්යඤ අධිවත්ථා යදවතා අත්තමනා වණ්ණං භාසන්ති, ඉතිස්ස උදයක 

පක්ඛිත්තයතලබින්දුවියයයසොවිත්ථාරියකොයහොති. 
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පටුන 

තත්ථ විවිත්තන්ති සුඤ්ඤංඅප්පසද්දං, අප්පනිග්යඝොසන්තිඅත්යථො.එතයදවහි

සන්ධාය විභඞ්ය , ‘‘විවිත්තන්ති සන්තියක යචපි යසනාසනං යහොති, තඤ්ච

අනාකිණ්ණං  හට්යඨහි පබ්බජියතහි, යතන තං විවිත්ත’’න්ති (විභ. 526) 

වුත්තං. යසති යචව ආසති ච එත්ථාති යසනාසනං, මඤ්චපීඨාදීනයමතං

අධිවචනං. යතනාහ – ‘‘යසනාසනන්ති මඤ්යචොපි යසනාසනං, පීඨම්පි භිසිපි

බිම්යබොහනම්පි, විහායරොපි අඩ්ඪයයොය ොපි, පාසායදොපි, හම්මියම්පි, ගුහාපි, 

අට්යටොපි, මායළොපි, යලණම්පි, යවළුගුම්යබොපි, රුක්ෙමූලම්පි, මණ්ඩයපොපි

යසනාසනං, යත්ථවාපනභික්ඛූ පටික්කමන්ති, සබ්බයමතංයසනාසන’’න්ති.

අපිච‘‘විහායරොඅඩ්ඪයයොය ොපාසායදොහම්මියං ගුහා’’තිඉදංවිහාරයසනාසනං

නාම. ‘‘මඤ්යචොපීඨං, භිසිබිම්යබොහන’’න්තිඉදං මඤ්චපීඨයසනාසනංනාම.

‘‘චිමිලිකා, චම්මෙණ්යඩො, තිණසන්ථායරො, පණ්ණසන්ථායරො’’ති ඉදං 

සන්ථතයසනාසනං නාම. ‘‘යත්ථ වා පන භික්ඛූ පටික්කමන්තී’’ති ඉදං

ඔකාසයසනාසනං නාමාති එවං චතුබ්බිධං යසනාසනං යහොති, තං සබ්බම්පි

යසනාසනග් හයණන  හිතයමව. ඉමස්ස පන සකුණසදිසස්ස චාතුද්දිසස්ස

භික්ඛුයනොඅනුච්ඡවිකංදස්යසන්යතො අරඤ්ඤංරුක් මූලන්තිආදිමාහ. 

තත්ථ අරඤ්ඤන්ති ‘‘නික්ෙමිත්වා බහි ඉන්දඛීලා, සබ්බයමතං අරඤ්ඤ’’න්ති

ඉදං භික්ඛුනීනං වයසන ආ තං අරඤ්ඤං. ‘‘ආරඤ්ඤකං නාම යසනාසනං

පඤ්චධනුසතිකං පච්ඡිම’’න්ති (පාරා. 654) ඉදං පන ඉමස්ස භික්ඛුයනො 

අනුරූපං, තස්ස ලක්ෙණං විසුද්ධිමග්ය  ධුතඞ් නිද්යදයස වුත්තං. 

රුක් මූලන්තියංකිඤ්චි සන්දච්ඡායං විවිත්තං රක්ෙමූලං. පබ්බතන්තියසලං.

තත්ථ හි උදකයසොණ්ඩීසු උදකකිච්චං කත්වා සීතාය රුක්ෙච්ඡායාය

නිසින්නස්ස නානාදිසාසු ොයමානාසු සීයතන වායතන වීජියමානස්ස චිත්තං

එකග් ංයහොති. කන්දරන්තිකංවුච්චතිඋදකං, යතන දාරිතං, උදයකනභින්නං

පබ්බතප්පයදසං, යං නදීතුම්බන්තිපි නදීකුඤ්ජන්තිපි වදන්ති. තත්ථ හි

රජතපට්ටසදිසා වාලිකා යහොන්ති, මත්ථයක මණිවිතානං විය වන හනං, 

මණික්ෙන්ධසදිසං උදකං සන්දති. එවරූපංකන්දරං ඔරුය්හ පානීයං පිවිත්වා

 ත්තානි සීතානිකත්වාවාලිකංඋස්සායපත්වාපංසුකූලචීවරංපඤ්ඤායපත්වා

නිසින්නස්ස සමණධම්මං කයරොයතො චිත්තං එකග් ං යහොති. ගිරිගුහන්ති 

ද්වින්නං පබ්බතානං අන්තරා, එකස්මිංයයව වා උමඞ් සදිසං මහාවිවරං.

සුසානලක්ෙණං විසුද්ධිමග්ය  වුත්තං. වනපත්ථන්ති අතික්කමිත්වා 

මනුස්සානං උපචාරට්ඨානං, යත්ථ න කසන්ති න වපන්ති. යතයනවාහ –

‘‘වනපත්ථන්ති දූරානයමතං යසනාසනානං අධිවචන’’න්තිආදි (විභ. 531). 

අබ්යභොකාසන්ති අච්ඡන්නං, ආකඞ්ෙමායනො පයනත්ථචීවරකුටිංකත්වාවසති. 

පලාලපුඤ්ජන්ති පලාලරාසිං. මහාපලාලපුඤ්ජයතො හි පලාලං නික්කඩ්ඪිත්වා 
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පබ්භාරයලණසදියස ආලයය කයරොන්ති,  ච්ඡගුම්බාදීනම්පි උපරි පලාලං

පක්ඛිපිත්වා යහට්ඨා නිසින්නා සමණධම්මං කයරොන්ති, තං සන්ධායයතං

වුත්තං. 

පච්ොභත්තන්ති භත්තස්ස පච්ඡයතො. පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොති

පිණ්ඩපාතපරියයසනයතො පටික්කන්යතො. පල්ලඞ්කන්ති සමන්තයතො

ඌමරුබද්ධාසනං. ආභුජිත්වාති බන්ධිත්වා. උජුං කාෙං පණිධාොති උපරිමං

සරීරං උජුකං ඨයපත්වා අට්ඨාරස පිට්ඨිකණ්ටයක යකොටියා යකොටිං

පටිපායදත්වා. එවඤ්හිනිසින්නස්ස චම්මමංසනහාරූනිනපණමන්ති. අථස්ස

යා යතසං පණමනපච්චයා ෙයණ ෙයණ යවදනා උප්පජ්යජයයං, තා න

උප්පජ්ජන්ති.තාසුඅනුප්පජ්ජමානාසුචිත්තංඑකග් ං යහොති, කම්මට්ඨානංන

පරිපතති, වුද්ධිං ඵාතිං උප ච්ඡති. පරිමු ං සතිං උපට්ඨයපත්වාති

කම්මට්ඨානාභිමුෙංසතිංඨපයිත්වා, මුෙසමීයපවා කත්වාතිඅත්යථො.යතයනව

විභඞ්ය  වුත්තං – ‘‘අයං සති උපට්ඨිතා යහොති සූපට්ඨිතා නාසිකග්ය  වා

මුෙනිමිත්යත වා, යතන වුච්චති පරිමුෙං සතිං උපට්ඨයපත්වා’’ති (විභ. 537). 

අථවා ‘‘පරීතිපරිග් හට්යඨො, මු න්තිනියයානත්යථො, සතීති උපට්ඨානත්යථො, 

යතන වුච්චති පරිමුෙං සති’’න්ති (පටි. ම. 1.164) එවං පටිසම්භිදායං 

වුත්තනයයනයපත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. තත්රායං සඞ්යෙයපො

‘‘පරිග් හිතනියයානසතිං කත්වා’’ති. 

අභිජ්ඣං යලොයකති එත්ථ ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා

යලොයකො, තස්මා පඤ්චසු උපාදානක්ෙන්යධසු රා ං පහාය කාමච්ඡන්දං

වික්ෙම්යභත්වාති අයයමත්ථ අත්යථො. වි තාභිජ්යඣනාති වික්ෙම්භනවයසන

පහීනත්තා වි තාභිජ්යඣන, න චක්ඛුවිඤ්ඤාණසදියසනාති අත්යථො. 

අභිජ්ඣාෙචිත්තං පරියසොයධතීතිඅභිජ්ඣායතොචිත්තංපරියමොයචති.යථානං

සා මුඤ්චති යචව, මුඤ්චිත්වා ච න පුන  ණ්හාති, එවං කයරොතීති අත්යථො. 

බයාපාදපයදොසං පහාොතිආදීසුපි එයසව නයයො. බයාපජ්ජති ඉමිනා චිත්තං

පූතිකම්මාසාදයයො විය පුරිමපකතිං පජහතීති බයාපායදො. විකාරාපත්තියා

පදුස්සති, පරං වා පදූයසති විනායසතීති පයදොයසො. උභයයමතං 

යකොධස්යසවාධිවචනං. ථිනං චිත්තය ලඤ්ඤං. මිද්ධං යචතසිකය ලඤ්ඤං.

ථිනඤ්ච මිද්ධඤ්ච ථිනමිද්ධං. ආයලොකසඤ්ඤීති රත්තිම්පි දිවා 

දිට්ඨආයලොකසඤ්ජානනසමත්ථතාය වි තනීවරණාය පරිසුද්ධාය සඤ්ඤාය 

සමන්නා යතො. සයතො සම්පජායනොතිසතියා ච ඤායණනච සමන්නා යතො.

ඉදං උභයං ආයලොකසඤ්ඤාය උපකාරත්තා වුත්තං. උද්ධච්චඤ්ච 

කුක්කුච්චඤ්ච උද්ධච්චකුක්කුච්චං. තිණ්ණවිචිකිච්යෙොති විචිකිච්ඡං තරිත්වා
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අතික්කමිත්වාඨියතො.‘‘කථමිදං කථමිද’’න්තිඑවංනප්පවත්තතීති අකථංකථී.

කුසයලසු ධම්යමසූතිඅනවජ්යජසුධම්යමසු. ‘‘ඉයමනුයෙොකුසලා, කථමියම

කුසලා’’ති එවංන විචිකිච්ඡතිනකඞ්ෙතීති අත්යථො. අයයමත්ථ සඞ්යෙයපො, 

ඉයමසුපනනීවරයණසු වචනත්ථලක්ෙණාදියභදයතොයං වත්තබ්බංසියා, තං

සබ්බං විසුද්ධිමග්ය වුත්තං. 

297. පඤ්ඤාෙ දුබ්බලීකරයණති ඉයම පඤ්ච නීවරණා උප්පජ්ජමානා

අනුප්පන්නාය යලොකියයලොකුත්තරාය පඤ්ඤාය උප්පජ්ජිතුං න යදන්ති, 

උප්පන්නා අපි අට්ඨ සමාපත්තියයො පඤ්ච වා අභිඤ්ඤා උච්ඡින්දිත්වා 

පායතන්ති; තස්මා‘‘පඤ්ඤායදුබ්බලීකරණා’’තිවුච්චන්ති. තථා තපදංඉතිපීති

ඉදම්පිතථා තස්සඤාණපදංඤාණවළඤ්ජංඤායණන අක්කන්තට්ඨානන්ති

වුච්චති. තථා තනියසවිතන්ති තථා තස්ස ඤාණඵාසුකාය නිඝංසිතට්ඨානං. 

තථා තාරඤ්ජිතන්ති තථා තස්සඤාණදාඨායආරඤ්ජිතට්ඨානං. 

299. ෙථාභූතංපජානාතීතියථාසභාවං පජානාති. නත්යවවතාවඅරිෙසාවයකො

නිට්ඨං යතොයහොතීතිඉමා ඣානාභිඤ්ඤාබාහිරයකහිපිසාධාරණාතිනතාව

නිට්ඨං  යතො යහොති. මග් ක්ෙයණපි අපරියයොසිතකිච්චතාය න තාව නිට්ඨං

 යතො යහොති. අපිච ය ො නිට්ඨං  ච්ෙතීති අපිච යෙො පන මග් ක්ෙයණ

මහාහත්ථිං පස්සන්යතො නා වනියකො විය සම්මාසම්බුද්යධො භ වාති ඉමිනා

ආකායරන තීසු රතයනසු නිට්ඨං  ච්ඡති. නිට්ඨං  යතො යහොතීති එවං

මග් ක්ෙයණ නිට්ඨං  ච්ඡන්යතො අරහත්තඵලක්ෙයණ

පරියයොසිතසබ්බකිච්චතායසබ්බාකායරනතීසුරතයනසුනිට්ඨං යතොයහොති. 

යසසංඋත්තානත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළහත්ථිපයදොපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. මහාහත්ථිපයදොපමසුත්තවණ්ණනා 

300. එවං යම සුතන්ති මහාහත්ථිපයදොපමසුත්තං. තත්ථ ජඞ් ලානන්ති

පථවීතලචාරීනං. පාණානන්ති සපාදකපාණානං. පදජාතානීති පදානි. 

සයමොධානං  ච්ෙන්තීති ඔධානං පක්යෙපං  ච්ඡන්ති. අග් මක් ාෙතීති

යසට්ඨංඅක්ොයති. ෙදිදං මහන්තත්යතනාතිමහන්තභායවනඅග් ංඅක්ොයති, 

නගුණවයසනාතිඅත්යථො. යෙයකචිකුසලාධම්මාතියයයකචියලොකියා වා 

යලොකුත්තරා වා කුසලා ධම්මා. සඞ් හං  ච්ෙන්තීති එත්ථ චතුබ්බියධො

සඞ් යහො – සජාතිසඞ් යහො, සඤ්ජාතිසඞ් යහො, කිරියසඞ් යහො, 

 ණනසඞ් යහොති. තත්ථ‘‘සබ්යබෙත්තියාආ ච්ඡන්තුසබ්යබබ්රාහ්මණා’’ති



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

461 

පටුන 

එවංසමානජාතිවයසන සඞ් යහො සජාතිසඞ් යහො නාම. ‘‘සබ්යබයකොසලකා

සබ්යබ මා ධකා’’ති එවං සඤ්ජාතියදසවයසන සඞ් යහො සඤ්ජාතිසඞ් යහො 

නාම. ‘‘සබ්යබ රථිකා සබ්යබ ධනුග් හා’’ති එවං කිරියවයසන සඞ් යහො 

කිරිෙසඞ් යහො නාම. ‘‘චක්ොයතනං කතමක්ෙන්ධ ණනං  ච්ඡතීති? 

චක්ොයතනං රූපක්ෙන්ධ ණනං  ච්ඡති. හඤ්චි චක්ොයතනං

රූපක්ෙන්ධ ණනං  ච්ඡති, යතන වත යර වත්තබ්යබ චක්ොයතනං

රූපක්ෙන්යධන සඞ් හිත’’න්ති (කථා. 471), අයං  ණනසඞ් යහො නාම.

ඉමස්මිම්පිඨායනඅයයමවඅධිප්යපයතො. 

නනුච‘‘චතුන්නංඅරියසච්චානංකතිකුසලාකතිඅකුසලාකති අබයාකතාති

පඤ්හස්ස විස්සජ්ජයන සමුදයසච්චං අකුසලං, මග් සච්චං කුසලං, 

නියරොධසච්චං අබයාකතං, දුක්ෙසච්චං සියා කුසලං, සියා අකුසලං, සියා 

අබයාකත’’න්ති (විභ. 216-217) ආ තත්තා චතුභූමකම්පිකුසලං දියඩ්ඪයමව

සච්චං භජති. අථ කස්මා මහායථයරො චතූසු අරියසච්යචසු  ණනං  ච්ඡතීති

ආහාති? සච්චානං අන්යතො ධත්තා. යථා හි ‘‘සාධිකමිදං, භික්ෙයව, 

දියඩ්ඪසික්ොපදසතං අන්වද්ධමාසං උද්යදසං ආ ච්ඡති, යත්ථ අත්තකාමා 

කුලපුත්තා සික්ෙන්ති. තිස්යසො ඉමා, භික්ෙයව, සික්ො අධිසීලසික්ො

අධිචිත්තසික්ො අධිපඤ්ඤාසික්ො’’ති (අ. නි. 3.88) එත්ථ සාධිකමිදං

දියඩ්ඪසික්ොපදසතං එකා අධිසීලසික්ොව යහොති, තං සික්ෙන්යතොපි තිස්යසො

සික්ො සික්ෙතීති දස්සියතො, සික්ොනං අන්යතො ධත්තා. යථා ච එකස්ස

හත්ථිපදස්ස චතූසු යකොට්ඨායසසු එකස්මිං යකොට්ඨායස ඔතිණ්ණානිපි ද්වීසු 

තීසුචතූසුයකොට්ඨායසසු ඔතිණ්ණානිපිසිඞ් ාලසසමි ාදීනංපාදානිහත්ථිපයද

සයමොධානං  තායනව යහොන්ති. හත්ථිපදයතො අමුච්චිත්වා තස්යසව

අන්යතො ධත්තා. එවයමව එකස්මිම්පි ද්වීසුපි තීසුපි චතූසුපිසච්යචසු  ණනං

 තා ධම්මා චතූසු සච්යචසු  ණනං  තාව යහොන්ති; සච්චානං

අන්යතො ධත්තාති දියඩ්ඪසච්ච ණනං  යතපි කුසලධම්යම ‘‘සබ්යබ යත

චතූසු අරියසච්යචසුසඞ් හං ච්ඡන්තී’’තිආහ.‘‘දුක්යෙඅරියසච්යච’’තිආදීසු 

උද්යදසපයදසුයචවජාතිපි දුක්ොතිආදීසුනිද්යදසපයදසුචයං වත්තබ්බං, තං

විසුද්ධිමග්ය  වුත්තයමව. යකවලං පයනත්ථ යදසනානුක්කයමොව

යවදිතබ්යබො. 

301. යථා හි යඡයකො විලීවකායරො සුජාතං යවළුං ලභිත්වා චතුධා යඡත්වා

තයතො තයයො යකොට්ඨායස ඨයපත්වා එකං  ණ්හිත්වා පඤ්චධා භින්යදයය, 

තයතොපි චත්තායරො ඨයපත්වා එකං  ණ්හිත්වා ඵායලන්යතො පඤ්ච යපසියයො

කයරයය, තයතො චතස්යසො ඨයපත්වා එකං  ණ්හිත්වා කුච්ඡිභා ං

පිට්ඨිභා න්තිද්විධාඵායලත්වා පිට්ඨිභා ංඨයපත්වාකුච්ඡිභා ංආදායතයතො
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සමුග් බීජනිතාලවණ්ටාදිනානප්පකාරං යවළුවිකතිං කයරයය, යසො

පිට්ඨිභා ඤ්චඉතරාචචතස්යසොයපසියයොඉතයරචචත්තායරො යකොට්ඨායස

ඉතයර ච තයයො යකොට්ඨායස කම්මාය න උපයනස්සතීති න වත්තබ්යබො.

එකප්පහායරන පනඋපයනතුංනසක්කා, අනුපුබ්යබනඋපයනස්සති.එවයමව

අයංමහායථයරොපිවිලීවකායරො සුජාතංයවළුංලභිත්වාචත්තායරොයකොට්ඨායස

විය, ඉමංමහන්තංසුත්තන්තංආරභිත්වා චතුඅරියසච්චවයසනමාතිකංඨයපසි.

විලීවකාරස්ස තයයො යකොට්ඨායස ඨයපත්වා එකං  යහත්වා තස්ස පඤ්චධා

කරණංවියයථරස්සතීණිඅරියසච්චානිඨයපත්වාඑකංදුක්ෙසච්චං  යහත්වා

භායජන්තස්ස ෙන්ධවයසන පඤ්චධා කරණං. තයතො යථා යසො විලීවකායරො

චත්තායරො යකොට්ඨායස ඨයපත්වාඑකංභා ං යහත්වාපඤ්චධාඵායලසි, එවං 

යථයරොචත්තායරොඅරූපක්ෙන්යධඨයපත්වාරූපක්ෙන්ධංවිභජන්යතො චත්තාරි

ච මහාභූතානි චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං උපාදාෙ රූපන්ති පඤ්චධා අකාසි.

තයතො යථා යසො විලීවකායරො චතස්යසො යපසියයො ඨයපත්වා එකං  යහත්වා 

කුච්ඡිභා ං පිට්ඨිභා න්ති ද්විධා ඵායලසි, එවං යථයරො උපාදාය රූපඤ්ච

තිස්යසො ච ධාතුයයො ඨයපත්වා එකං පථවීධාතුං විභජන්යතො

අජ්ඣත්තිකබාහිරවයසන ද්විධා දස්යසසි. යථා යසො විලීවකායරො පිට්ඨිභා ං

ඨයපත්වා කුච්ඡිභා ං ආදාය නානප්පකාරං විලීවවිකතිං අකාසි, එවං යථයරො

බාහිරං පථවීධාතුං ඨයපත්වා අජ්ඣත්තිකං පථවීධාතුං වීසතියා ආකායරහි 

විභජිත්වාදස්යසතුං කතමාචාවුයසො, අජ්ඣත්තිකා පථවීධාතූතිආදිමාහ. 

යථා පනවිලීවකායරොපිට්ඨිභා ඤ්චඉතරාච චත්තස්යසොයපසියයොඉතයරච

චත්තායරො යකොට්ඨායස ඉතයර ච තයයො යකොට්ඨායස අනුපුබ්යබන කම්මාය

උපයනස්සති, නහිසක්කාඑකප්පහායරනඋපයනතුං, එවංයථයරොපි බාහිරඤ්ච

පථවීධාතුං ඉතරා ච තිස්යසො ධාතුයයො උපාදාරූපඤ්ච ඉතයර ච චත්තායරො

අරූපියනො ෙන්යධ ඉතරානි ච තීණි අරියසච්චානි අනුපුබ්යබන විභජිත්වා

දස්යසස්සති, න හි සක්කා එකප්පහායරන දස්යසතුං. අපිච රාජපුත්තූපමායපි

අයංකයමොවිභායවතබ්යබො– 

එයකො කිර මහාරාජා, තස්ස පයරොසහස්සං පුත්තා. යසො යතසං 

පිළන්ධනපරික්ොරංචතූසුයපළාසුඨයපත්වායජට්ඨපුත්තස්සඅප්යපසි–‘‘ඉදං

යත, තාත, භාතිකානං පිළන්ධනභණ්ඩං තථාරූයප ඡයණ සම්පත්යත

පිළන්ධනං යනො යදහීති යාචන්තානං දයදයයාසී’’ති. යසො ‘‘සාධු යදවා’’ති

සාර බ්යභ පටිසායමසි, තථාරූයප ඡණදිවයස රාජපුත්තා රඤ්යඤො සන්තිකං

 න්ත්වා ‘‘පිළන්ධනං යනො, තාත, යදථ, නක්ෙත්තං කීළිස්සාමා’’ති ආහංසු.

තාතා, යජට්ඨභාතිකස්සයවොහත්යථමයාපිළන්ධනං ඨපිතං, තංආහරායපත්වා

පිළන්ධථාති.යතසාධූතිපටිස්සුණිත්වාතස්සසන්තිකං  න්ත්වා, ‘‘තුම්හාකං
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කිරයනොහත්යථපිළන්ධනභණ්ඩං, තංයදථා’’තිආහංසු.යසොඑවං කරිස්සාමීති

 බ්භං විවරිත්වා, චතස්යසො යපළායයො නීහරිත්වා තිස්යසො ඨයපත්වා එකං 

විවරිත්වා, තයතො පඤ්ච සමුග්ය  නීහරිත්වා චත්තායරො ඨයපත්වා එකං

විවරිත්වා, තයතො පඤ්චසුකරණ්යඩසු නීහරියතසු චත්තායරො ඨයපත්වා එකං

විවරිත්වා පිධානං පස්යස ඨයපත්වා තයතො හත්ථූප පාදූප ාදීනි

නානප්පකාරානිපිළන්ධනානි නීහරිත්වාඅදාසි.යසොකිඤ්චාපිඉතයරහිචතූහි

කරණ්යඩහිඉතයරහිචතූහිසමුග්ය හි ඉතරාහිතීහියපළාහිනතාවභායජත්වා

යදති, අනුපුබ්යබනපනදස්සති, නහිසක්කා එකප්පහායරනදාතුං. 

තත්ථ මහාරාජා විය භ වා දට්ඨබ්යබො. වුත්තම්පි යචතං – ‘‘රාජාහමස්මි

යසලාතිභ වා, ධම්මරාජා අනුත්තයරො’’ති (සු.නි. 559). යජට්ඨපුත්යතො විය

සාරිපුත්තත්යථයරො, වුත්තම්පි යචතං – ‘‘යං යෙො තං, භික්ෙයව, සම්මා

වදමායනො වයදයය, ‘භ වයතො පුත්යතො ඔරයසො මුෙයතො ජායතො ධම්මයජො

ධම්මනිම්මියතොධම්මදායායදො, යනො ආමිසදායායදො’තිසාරිපුත්තයමවතංසම්මා

වදමායනොවයදයය, භ වයතොපුත්යතො…යප.…යනො ආමිසදායායදො’’ති(ම.නි.

3.97). පයරොසහස්සරාජපුත්තාවියභික්ඛුසඞ්යඝොදට්ඨබ්යබො. වුත්තම්පියචතං– 

‘‘පයරොසහස්සං භික්ඛූනං, සු තංපයිරුපාසති; 

යදයසන්තංවිරජංධම්මං, නිබ්බානංඅකුයතොභය’’න්ති.(සං.නි. 1.216); 

රඤ්යඤො යතසං පුත්තානං පිළන්ධනං චතූසු යපළාසු පක්ඛිපිත්වා 

යජට්ඨපුත්තස්සහත්යථඨපිතකායලොවියභ වයතොධම්මයසනාපතිස්සහත්යථ 

චතුසච්චප්පකාසනාය ඨපිතකායලො, යතයනවාහ – ‘‘සාරිපුත්යතො, භික්ෙයව, 

පයහොතිචත්තාරි අරියසච්චානිවිත්ථායරනආචික්ඛිතුංයදයසතුංපඤ්ඤායපතුං

පට්ඨයපතුං විවරිතුං විභජිතුං උත්තානීකාතු’’න්ති (ම. නි. 3.371). තථාරූයප

ෙයණ යතසං රාජපුත්තානං තං රාජානං උපසඞ්කමිත්වා පිළන්ධනං

යාචනකායලො විය භික්ඛුසඞ්ඝස්ස වස්සූපනායිකසමයය ආ න්ත්වා

ධම්මයදසනාය යාචිතකායලො. උපකට්ඨාය කිර වස්සූපනායිකාය ඉදං සුත්තං 

යදසිතං. රඤ්යඤො, ‘‘තාතා, යජට්ඨභාතිකස්ස යවො හත්යථ මයා පිළන්ධනං

ඨපිතං තං ආහරායපත්වා පිළන්ධථා’’ති වුත්තකායලො විය සම්බුද්යධනාපි, 

‘‘යසයවථ, භික්ෙයව, සාරිපුත්තයමොග් ල්ලායන, භජථ, භික්ෙයව, 

සාරිපුත්තයමොග් ල්ලායන. පණ්ඩිතා භික්ඛූ අනුග් ාහකා සබ්රහ්මචාරීන’’න්ති

එවංධම්මයසනාපතියනොසන්තියකභික්ඛූනං යපසිතකායලො. 

රාජපුත්යතහි රඤ්යඤො කථං සුත්වා යජට්ඨභාතිකස්ස සන්තිකං  න්ත්වා

පිළන්ධනං යාචිතකායලො විය භික්ඛූහි සත්ථුකථං සුත්වා ධම්මයසනාපතිං

උපසඞ්කම්මධම්මයදසනංආයාචිතකායලො. යජට්ඨභාතිකස්ස බ්භංවිවරිත්වා



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

464 

පටුන 

චතස්යසොයපළායයොනීහරිත්වාඨපනංවිය ධම්මයසනාපතිස්සඉමංසුත්තන්තං

ආරභිත්වා චතුන්නං අරියසච්චානං වයසන මාතිකාය ඨපනං. තිස්යසො

යපළායයො ඨයපත්වා එකං විවරිත්වා තයතො පඤ්චසමුග් නීහරණං විය තීණි 

අරියසච්චානිඨයපත්වාදුක්ෙංඅරියසච්චංවිභජන්තස්සපඤ්චක්ෙන්ධදස්සනං. 

චත්තායරො සමුග්ය  ඨයපත්වා එකං විවරිත්වා තයතො පඤ්චකරණ්ඩනීහරණං

විය චත්තායරො අරූපක්ෙන්යධ ඨයපත්වා එකං රූපක්ෙන්ධං විභජන්තස්ස

චතුමහාභූතඋපාදාරූපවයසන පඤ්චයකොට්ඨාසදස්සනං. 

302. චත්තායරොකරණ්යඩඨයපත්වාඑකංවිවරිත්වාපිධානංපස්යස ඨයපත්වා

හත්ථූප පාදූප ාදිපිළන්ධනදානං විය තීණි මහාභූතානි උපාදාරූපඤ්ච

ඨයපත්වා එකං පථවීධාතුං විභජන්තස්ස බාහිරං තාව පිධානං විය ඨයපත්වා

අජ්ඣත්තිකාය පථවීධාතුයානානාසභාවයතො වීසතියාආකායරහි දස්සනත්ථං

‘‘කතමාචාවුයසො අජ්ඣත්තිකාපථවීධාතූ’’තිආදිවචනං. 

තස්ස පන රාජපුත්තස්ස යතහි චතූහි කරණ්යඩහි චතූහි සමුග්ය හි තීහි ච

යපළාහි පච්ඡා අනුපුබ්යබන නීහරිත්වා පිළන්ධනදානං විය යථරස්සාපි

ඉතයරසඤ්ච තිණ්ණං මහාභූතානං උපාදාරූපානඤ්ච චතුන්නං 

අරූපක්ෙන්ධානඤ්චතිණ්ණංඅරියසච්චානඤ්චපච්ඡාඅනුපුබ්යබනභායජත්වා

දස්සනං යවදිතබ්බං. යං පයනතං ‘‘කතමා චාවුයසො, අජ්ඣත්තිකා

පථවීධාතූ’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ අජ්ඣත්තං පච්චත්තන්ති උභයම්යපතං

නියකාධිවචනයමව. කක් ළන්තිථද්ධං.  රි තන්තිඵරුසං. උපාදින්නන්තින

කම්මසමුට්ඨානයමව, අවියසයසන පන සරීරට්ඨකස්යසතං  හණං.

සරීරට්ඨකඤ්හි උපාදින්නං වා යහොතු, අනුපාදින්නං වා, 

ආදින්න හිතපරාමට්ඨවයසන සබ්බං උපාදින්නයමව නාම. යසයයථිදං –

යකසා යලොමා…යප.… උදරියං කරීසන්ති ඉදං ධාතුකම්මට්ඨානිකස්ස

කුලපුත්තස්සඅජ්ඣත්තිකපථවීධාතුවයසන තාවකම්මට්ඨානංවිභත්තං.එත්ථ

පන මනසිකාරං ආරභිත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්තං  යහතුකායමන 

යංකාතබ්බං, තංසබ්බංවිසුද්ධිමග්ය  විත්ථාරිතයමව.මත්ථලුඞ් ංපනනඉධ

පාළිආරුළ්හං. තම්පි ආහරිත්වා, විසුද්ධිමග්ය  වුත්තනයයයනව

වණ්ණසණ්ඨානාදිවයසන වවත්ථයපත්වා, ‘‘අයම්පි අයචතනා අබයාකතා

සුඤ්ඤාථද්ධාපථවීධාතුඑවා’’තිමනසිකාතබ්බං. ෙංවා පනඤ්ඤම්පීතිඉදං

ඉතයරසු තීසු යකොට්ඨායසසු අනු තාය පථවීධාතුයා  හණත්ථං වුත්තං. ො

යචව ය ො පන අජ්ඣත්තිකා පථවීධාතූති යා ච අයං වුත්තප්පකාරා

අජ්ඣත්තිකා පථවීධාතු. ො ච බාහිරාතියා ච විභඞ්ය , ‘‘අයයො යලොහං තිපු

සීස’’න්තිආදිනා(විභ.173) නයයනආ තාබාහිරා පථවීධාතු. 
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පටුන 

එත්තාවතා යථයරන අජ්ඣත්තිකා පථවීධාතු නානාසභාවයතො වීසතියා 

ආකායරහිවිත්ථායරනදස්සිතා, බාහිරාසඞ්යෙයපන.කස්මා? යස්මිඤ්හිඨායන

සත්තානං ආලයයොනිකන්තිපත්ථනාපරියුට්ඨානං හණංපරාමායසොබලවා

යහොති, තත්ථ යතසං ආලයාදීනං උද්ධරණත්ථං බුද්ධා වා බුද්ධසාවකා වා

විත්ථාරකථංකයථන්ති.යත්ථපනනබලවා, තත්ථකත්තබ්බකිච්චාභාවයතො

සඞ්යෙයපන කයථන්ති. යථා හි කස්සයකො යෙත්තං කසමායනො යත්ථ

මූලසන්තානකානං බලවතාය නඞ් ලං ලග් ති, තත්ථ ය ොයණ ඨයපත්වා

පංසුං වියූහිත්වාමූලසන්තානකානියඡත්වායඡත්වා උද්ධරන්යතොබහුං වායාමං

කයරොති.යත්ථතානිනත්ථි, තත්ථබලවං පයයො ංකත්වාය ොයණපිට්ඨියං

පහරමායනො කසතියයව, එවංසම්පදමිදංයවදිතබ්බං. 

පථවීධාතුයරයවසාති දුවිධායපසා ථද්ධට්යඨන කක්ෙළට්යඨන ඵරුසට්යඨන

එකලක්ෙණා පථවීධාතුයයව, ආවුයසොති අජ්ඣත්තිකං බාහිරාය සද්ධිං

යයොයජත්වාදස්යසති.යස්මාබාහිරායපථවීධාතුයා අයචතනාභායවොපාකයටො, 

න අජ්ඣත්තිකාය, තස්මා සා බාහිරාය සද්ධිං එකසදිසා අයචතනායයවාති

 ණ්හන්තස්ස සුෙපරිග් යහො යහොති. යථා කිං? යථා දන්යතන ය ොයණන

සද්ධිං යයොජියතො අදන්යතො කතිපාහයමව විසූකායති විප්ඵන්දති, අථ න

චිරස්යසව දමථං උයපති. එවං අජ්ඣත්තිකාපි බාහිරාය සද්ධිං එකසදිසාති

 ණ්හන්තස්ස කතිපාහයමව අයචතනාභායවො න උපට්ඨාති, අථ න

චියරයනවස්සා අයචතනාභායවො පාකයටො යහොති. තං යනතං මමාති තං

උභයම්පිනඑතංමම, නඑයසොහමස්මි, නඑයසොයම අත්තාතිඑවංයථාභූතං

සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. ෙථාභූතන්ති යථාසභාවං, තඤ්හි අනිච්චාදිසභාවං, 

තස්මාඅනිච්චං දුක්ෙමනත්තාතිඑවංදට්ඨබ්බන්තිඅත්යථො. 

යහොති ය ො යසො, ආවුයසොතිකස්මාආරභි? බාහිරආයපොධාතුවයසනබාහිරාය

පථවීධාතුයා විනාසං දස්යසත්වා තයතො වියසසතයරන උපාදින්නාය 

සරීරට්ඨකපථවීධාතුයා විනාසදස්සනත්ථං. පකුප්පතීති ආයපොසංවට්ටවයසන

වඩ්ඪමානා කුප්පති. අන්තරහිතා තස්මිං සමයෙ බාහිරා පථවීධාතු යහොතීති

තස්මිං සමයය යකොටිසතසහස්සචක්කවායළ ොයරොදයකන විලීයමානා

උදකානු තා හුත්වා සබ්බා පබ්බතාදිවයසන සණ්ඨිතා පථවීධාතු අන්තරහිතා 

යහොති.විලීයිත්වාඋදකයමවයහොති. තාවමහල්ලිකාොතිතාව මහන්තාය. 

දුයවසතසහස්සානි, චත්තාරිනහුතානිච; 

එත්තකංබහලත්යතන, සඞ්ොතායංවසුන්ධරාති.– 

එවං බහලත්යතයනව මහන්තාය, විත්ථාරයතො පන 

යකොටිසතසහස්සචක්කවාළප්පමාණාය. අනිච්චතාති හුත්වා අභාවතා. 
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පටුන 

 ෙධම්මතාති ෙයං  මනසභාවතා. වෙධම්මතාති වයං  මනසභාවතා. 

විපරිණාමධම්මතාති පකතිවිජහනසභාවතා, ඉති සබ්යබහිපි ඉයමහි පයදහි 

අනිච්චලක්ෙණයමව වුත්තං. යං පන අනිච්චං, තං දුක්ෙං. යං දුක්ෙං, තං

අනත්තාති තීණිපි ලක්ෙණානි ආ තායනව යහොන්ති. මත්තට්ඨකස්සාති 

පරිත්තට්ඨිතිකස්ස, තත්ථ ද්වීහාකායරහි ඉමස්ස කායස්ස පරිත්තට්ඨිතිතා 

යවදිතබ්බා ඨිතිපරිත්තතාය ච සරසපරිත්තතාය ච. අයඤ්හි අතීයත

චිත්තක්ෙයණ ජීවිත්ථ, න ජීවති, න ජීවිස්සති. අනා යත චිත්තක්ෙයණ

ජීවිස්සති, නජීවති, න ජීවිත්ථ.පච්චුප්පන්යනචිත්තක්ෙයණජීවති, නජීවිත්ථ, 

න ජීවිස්සතීතිවුච්චති. 

‘‘ජීවිතංඅත්තභායවොච, සුෙදුක්ොචයකවලා; 

එකචිත්තසමායුත්තා, ලහුයසොවත්තයතෙයණො’’ති.– 

ඉදං එතස්යසව පරිත්තට්ඨිතිදස්සනත්ථං වුත්තං. එවං ඨිතිපරිත්තතාෙ 

පරිත්තට්ඨිතිතා යවදිතබ්බා. 

අස්සාසපස්සාසූපනිබද්ධාදිභායවන පනස්ස සරසපරිත්තතා යවදිතබ්බා.

සත්තානඤ්හි අස්සාසූපනිබද්ධං ජීවිතං, පස්සාසූපනිබද්ධං ජීවිතං, 

අස්සාසපස්සාසූපනිබද්ධං ජීවිතං, මහාභූතූපනිබද්ධං ජීවිතං, 

කබළීකාරාහාරූපනිබද්ධංජීවිතං, විඤ්ඤාණූපනිබද්ධංජීවිතන්ති විසුද්ධිමග්ය 

විත්ථාරිතං. 

තණ්හුපාදින්නස්සාතිතණ්හාය ආදින්න හිතපරාමට්ඨස්ස අහන්තිවාමමන්ති

වාඅස්මීතිවා.අථ ඛ්වාස්සයනොයතයවත්ථයහොතීතිඅථයෙොඅස්සභික්ඛුයනො

එවං තීණි ලක්ෙණානි ආයරොයපත්වා පස්සන්තස්ස එත්ථ අජ්ඣත්තිකාය

පථවීධාතුයා අහන්ති වාතිආදි තිවියධො තණ්හාමානදිට්ඨිග් ායහො යනොයතව

යහොති, න යහොතියයවාති අත්යථො. යථා ච ආයපොධාතුවයසන, එවං 

යතයජොධාතුවායයොධාතුවයසනපි බාහිරාය පථවීධාතුයා අන්තරධානං යහොති.

ඉධපනඑකංයයවආ තං. ඉතරානිපිඅත්ථයතොයවදිතබ්බානි. 

තඤ්යච, ආවුයසොතිඉධතස්ස ධාතුකම්මට්ඨානිකස්සභික්ඛුයනොයසොතද්වායර

පරිග් හං පට්ඨයපන්යතො බලං දස්යසති. අක්යකොසන්තීති දසහි

අක්යකොසවත්ථූහි අක්යකොසන්ති. පරිභාසන්තීති තයා ඉදඤ්චිදඤ්ච කතං, 

එවඤ්ච එවඤ්ච තං කරිස්සාමාති වාචාය පරිභාසන්ති. යරොයසන්තීති

ඝට්යටන්ති. වියහයසන්තීතිදුක්ොයපන්ති, සබ්බංවාචායඝට්ටනයමව වුත්තං. 

යසොඑවන්තියසොධාතුකම්මට්ඨානියකො එවංසම්පජානාති. උප්පන්නාය ොයම 

අෙන්ති සම්පතිවත්තමානුප්පන්නභායවන ච සමුදාචාරුප්පන්නභායවන ච 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 
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පටුන 

උප්පන්නා. යසොතසම්ඵස්සජාති උපනිස්සයවයසන යසොතසම්ඵස්සයතො ජාතා

යසොතද්වාරජවනයවදනා, ඵස්යසො අනිච්යචොති යසොතසම්ඵස්යසො හුත්වා

අභාවට්යඨනඅනිච්යචොතිපස්සති.යවදනාදයයොපි යසොතසම්ඵස්සසම්පයුත්තාව

යවදිතබ්බා. ධාතාරම්මණයමවාතිධාතුසඞ්ොතයමවආරම්මණං. පක් න්දතීති

ඔතරති. පසීදතීති තස්මිං ආරම්මයණ පසීදති, භුම්මවචනයමව වා එතං.

බයඤ්ජනසන්ධිවයසන‘‘ධාතාරම්මණයමවා’’ති වුත්තං, ධාතාරම්මයණයයවාති

අයයමත්ථ අත්යථො. අධිමුච්චතීති ධාතුවයසනඑවන්ති අධියමොක්ෙංලභති, න

රජ්ජති, න දුස්සති. අයඤ්හි යසොතද්වාරම්හි ආරම්මයණ ආපාථ යත

මූලපරිඤ්ඤාආ න්තුකතාවකාලිකවයසන පරිග් හං කයරොති, තස්ස

විත්ථාරකථා සතිපට්ඨායන සතිසම්පජඤ්ඤපබ්යබ වුත්තා. සා පන තත්ථ

චක්ඛුද්වාරවයසනවුත්තා, ඉධයසොතද්වාරවයසනයවදිතබ්බා. 

එවං කතපරිග් හස්ස හි ධාතුකම්මට්ඨානිකස්ස බලවවිපස්සකස්ස සයචපි

චක්ඛුද්වාරාදීසු ආරම්මයණ ආපාථ යත අයයොනියසො ආවජ්ජනං උප්පජ්ජති, 

යවොට්ඨබ්බනංපත්වාඑකංද්යවවායරආයසවනංලභිත්වාචිත්තංභවඞ් යමව

ඔතරති, න රා ාදිවයසනඋප්පජ්ජති, අයංයකොටිප්පත්යතොතික්ෙවිපස්සයකො.

අපරස්ස රා ාදිවයසන එකං වාරං ජවනං ජවති, ජවනපරියයොසායන පන

රා ාදිවයසන එවං යම ජවනං ජවිතන්ති ආවජ්ජයතො ආරම්මණං

පරිග් හිතයමව යහොති, පුන වාරං තථා න ජවති. අපරස්ස එකවාරං එවං

ආවජ්ජයතො පුනදුතියවාරංරා ාදිවයසනජවනංජවතියයව, දුතියවාරාවසායන

පනඑවංයමජවනංජවිතන්ති ආවජ්ජයතොආරම්මණංපරිග් හිතයමව යහොති, 

තතියවායර තථා න උප්පජ්ජති. එත්ථ පන පඨයමො අතිතික්යෙො, තතියයො

අතිමන්යදො, දුතියස්ස පන වයසන ඉමස්මිං සුත්යත, ලටුකියකොපයම, 

ඉන්ද්රියභාවයනචඅයමත්යථොයවදිතබ්යබො. 

එවං යසොතද්වායර පරිග් හිතවයසන ධාතුකම්මට්ඨානිකස්ස බලං දස්යසත්වා

ඉදානි කායද්වායර දීයපන්යතො තඤ්යච, ආවුයසොතිආදිමාහ.

අනිට්ඨාරම්මණඤ්හිපත්වාද්වීසුවායරසුකිලමති යසොතද්වායරචකායද්වායර

ච. තස්මා යථා නාම යෙත්තස්සාමී පුරියසො කුදාලං  යහත්වා යෙත්තං 

අනුසඤ්චරන්යතො යත්ථ වා තත්ථ වා මත්තිකපිණ්ඩං අදත්වා

දුබ්බලට්ඨායනසුයයව කුදායලන භූමිං භින්දිත්වා සතිණමත්තිකපිණ්ඩං යදති. 

එවයමවමහායථයරොඅනා යතසික්ොකාමාපධානකම්මිකාකුලපුත්තාඉයමසු

ද්වායරසු සංවරං පට්ඨයපත්වා ඛිප්පයමව ජාතිජරාමරණස්ස අන්තං

කරිස්සන්තීතිඉයමසුයයවද්වීසු ද්වායරසු ාළ්හංකත්වාසංවරංයදයසන්යතො

ඉමංයදසනංආරභි. 
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පටුන 

තත්ථ සමුදාචරන්තීති උපක්කමන්ති. පාණිසම්ඵස්යසනාති පාණිප්පහායරන, 

ඉතයරසුපි එයසව නයයො. තථාභූයතොති තථාසභායවො. ෙථාභූතස්මින්ති

යථාසභායව. කමන්තීති පවත්තන්ති. එවං බුද්ධං අනුස්සරයතොතිආදීසු ඉතිපි

යසො භ වාතිආදිනානයයනඅනුස්සරන්යතොපිබුද්ධංඅනුස්සරති, වුත්තංයෙො

පයනතං භ වතාති අනුස්සරන්යතොපි අනුස්සරතියයව. ස්වාක්ොයතො භ වතා

ධම්යමොතිආදිනානයයන අනුස්සරන්යතොපිධම්මංඅනුස්සරති, කකචූපයමොවාදං

අනුස්සරන්යතොපි අනුස්සරතියයව. සුප්පටිපන්යනොතිආදිනා නයයන

අනුස්සරන්යතොපි සඞ්ඝං අනුස්සරති, කකයචොකන්තනං අධිවාසයමානස්ස

භික්ඛුයනොගුණංඅනුස්සරමායනොපිඅනුස්සරතියයව. 

උයපක් ා කුසලනිස්සිතා න සණ්ඨාතීති ඉධ විපස්සනුයපක්ො අධිප්යපතා. 

උයපක් ාකුසලනිස්සිතා සණ්ඨාතීතිඉධඡළඞ්ගුයපක්ො, සාපයනසාකිඤ්චාපි

ඛීණාසවස්ස ඉට්ඨානිට්යඨසු ආරම්මයණසු අරජ්ජනාදිවයසන පවත්තති, අයං

පන භික්ඛු වීරියබයලන භාවනාසිද්ධියා අත්තයනො විපස්සනං ඛීණාසවස්ස

ඡළඞ්ගුයපක්ොඨායනඨයපතීති විපස්සනාවඡළඞ්ගුයපක්ොනාමජාතා. 

303. ආයපොධාතුනිද්යදයස ආයපො තන්ති සබ්බආයපසු  තං

අල්ලයූසභාවලක්ෙණං. පිත්තං යසම්හන්තිආදීසුපනයංවත්තබ්බං, තංසබ්බං

සද්ධිං භාවනානයයන විසුද්ධිමග්ය  වුත්තං. පකුප්පතීති ඔඝවයසන වඩ්ඪති, 

සමුද්දයතො වා උදකං උත්තරති, අයමස්ස පාකතියකො පයකොයපො, 

ආයපොසංවට්ටකායල පන යකොටිසතසහස්සචක්කවාළං උදකපූරයමව යහොති. 

ඔ ච්ෙන්තීති යහට්ඨා  ච්ඡන්ති, උද්ධයනආයරොපිතඋදකං විය ෙයං විනාසං

පාපුණන්ති.යසසං පුරිමනයයයනවයවදිතබ්බං. 

304. යතයජොධාතුනිද්යදයස යතයජො තන්ති සබ්බයතයජසු  තං

උණ්හත්තලක්ෙණං.යතයජොඑවවා යතයජොභාවං තන්ති යතයජො තං. පුරියම

ආයපො යතපි පච්ඡියම වායයො යතපි එයසව නයයො. යෙන චාති යයන

යතයජො යතන. තස්මිං කුප්පියත අයං කායයො සන්තප්පති, 

එකාහිකජරාදිභායවන උසුමජායතො යහොති. යෙන ච ජීරීෙතීති යයන අයං

කායයො ජීරති, ඉන්ද්රියයවකල්ලත්තං බලපරික්ෙයං වලිපලිතාදිභාවඤ්ච

පාපුණාති. යෙනච පරිඩය්හතීතියයනකුප්පියතනඅයංකායයොදය්හති, යසොච

පුග් යලො දය්හාමි දය්හාමීති කන්දන්යතො

සතයධොතසප්පිය ොසීතචන්දනාදියලපඤ්ච තාලවණ්ටවාතඤ්ච පච්චාසීසති. 

යෙනච අසිතපීත ායිතසායිතංසම්මාපරිණාමං ච්ෙතීතියයනතංඅසිතංවා

ඔදනාදි, පීතං වා පානකාදි, ොයිතං වා පිට්ඨෙජ්ජකාදි, සායිතං වා

අම්බපක්කමධුඵාණිතාදි සම්මා පරිපාකං  ච්ඡති, රසාදිභායවන වියවකං
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පටුන 

 ච්ඡතීතිඅත්යථො.අයයමත්ථසඞ්යෙයපො. විත්ථාරයතොපනයංවත්තබ්බංසියා, 

තංසබ්බංසද්ධිංභාවනානයයනවිසුද්ධිමග්ය  වුත්තං. 

හරිතන්තන්ති හරිතයමව. අල්ලතිණාදිං ආ ම්ම නිබ්බායතීති අත්යථො. 

පන්ථන්තන්ති මහාමග් යමව. යසලන්තන්ති පබ්බතං. උදකන්තන්ති උදකං. 

රමණීෙංවාභූමිභා න්තිතිණගුම්බාදිරහිතං, විවිත්තං අබ්යභොකාසංභූමිභා ං. 

අනාහාරාතිනිරාහාරානිරුපාදානා, අයම්පිපකතියාවයතයජොවිකායරොවුත්යතො, 

යතයජොසංවට්ටකායල පන යකොටිසතසහස්සචක්කවාළං ඣායපත්වා

ඡාරිකාමත්තම්පින තිට්ඨති. න්හාරුදද්දුයලනාති චම්මනිල්යලෙයනන. අග්ගිං 

 යවසන්තීති එවරූපං සුඛුමං උපාදානං  යහත්වා අග්ගිං පරියයසන්ති, යං 

අප්පමත්තකම්පි උසුමං ලභිත්වා පජ්ජලති, යසසමිධාපි පුරිමනයයයනව

යවදිතබ්බං. 

305. වායයොධාතුනිද්යදයස උද්ධඞ් මා වාතාති උග් ාරහික්කාරාදිපවත්තකා

උද්ධංආයරොහනවාතා. අයධො මා වාතාතිඋච්චාරපස්සාවාදිනීහරණකා අයධො

ඔයරොහනවාතා. කුච්ඡිසො වාතාති අන්තානං බහිවාතා. යකොට්ඨාසො වාතාති

අන්තානං අන්යතොවාතා. අඞ් මඞ් ානුසාරියනොති ධමනීජාලානුසායරන

සකලසරීයර අඞ් මඞ් ානි අනුසටා සමිඤ්ජනපසාරණාදිනිබ්බත්තකවාතා. 

අස්සායසොති අන්යතොපවිසනනාසිකවායතො. පස්සායසොති

බහිනික්ෙමනනාසිකවායතො. අයයමත්ථ සඞ්යෙයපො. විත්ථාරයතො පන යං

වත්තබ්බංසියා, තංසබ්බංසද්ධිංභාවනානයයනවිසුද්ධිමග්ය  වුත්තං. 

 ාමම්පි වහතීති සකල ාමම්පි චුණ්ණවිචුණ්ණං කුරුමානා ආදාය  ච්ඡති, 

නි මාදීසුපි එයසව නයයො. ඉධ වායයොසංවට්ටකායල 

යකොටිසතසහස්සචක්කවාළවිද්ධංසනවයසන වායයොධාතුවිකායරො දස්සියතො. 

විධූපයනනාති අග්ගිබීජනයකන. ඔස්සවයනති ඡදනග්ය , යතන හි උදකං

සවති, තස්මා තං ‘‘ඔස්සවන’’න්ති වුච්චති. යසසමිධාපි පුරිමනයයයනව

යයොයජතබ්බං. 

306. යසෙයථාපි, ආවුයසොතිඉධකිංදස්යසති? යහට්ඨාකථිතානංමහාභූතානං 

නිස්සත්තභාවං. කට්ඨන්ති දබ්බසම්භාරං. වල්ලින්ති ආබන්ධනවල්ලිං. 

තිණන්ති ඡදනතිණං. මත්තිකන්තිඅනුයලපමත්තිකං. ආකායසො පරිවාරියතොති

එතානිකට්ඨාදීනිඅන්යතොචබහිචපරිවායරත්වා ආකායසොඨියතොතිඅත්යථො. 

අ ාරංත්යවවසඞ් ං  ච්ෙතීති අ ාරන්තිපණ්ණත්තිමත්තං යහොති.කට්ඨාදීසු

පනවිසුංවිසුං රාසිකයතසුකට්ඨරාසිවල්ලිරාසීත්යවවවුච්චති. එවයමවය ොති 

එවයමවඅට්ඨිආදීනිඅන්යතොචබහිචපරිවායරත්වාඨියතොආකායසො, තායනව

අට්ඨිආදීනි පටිච්චරූපංත්යවවසඞ්ෙං ච්ඡති, සරීරන්තියවොහාරං ච්ඡති.යථා



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 
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පටුන 

කට්ඨාදීනි පටිච්ච ය හන්ති සඞ්ෙං  තං අ ාරං ෙත්තියය හං

බ්රාහ්මණය හන්තිවුච්චති, එවමිදම්පිෙත්තියසරීරංබ්රාහ්මණසරීරන්තිවුච්චති, 

නයහත්ථයකොචිසත්යතොවා ජීයවොවාවිජ්ජති. 

අජ්ඣත්තිකඤ්යචව, ආවුයසො, චක්ඛූති ඉදං කස්මා ආරද්ධං? යහට්ඨා

උපාදාරූපංචත්තායරොචඅරූපියනොෙන්ධාතීණිචඅරියසච්චානි නකථිතානි, 

ඉදානි තානි කයථතුං අයං යදසනා ආරද්ධාති. තත්ථ චක්ඛුං අපරිභින්නන්ති

චක්ඛුපසායද නිරුද්යධපි උපහයතපි පිත්තයසම්හයලොහියතහි පලිබුද්යධපි

චක්ඛු චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස පච්චයයො භවිතුං න සක්යකොති, පරිභින්නයමව 

යහොති, චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස පන පච්චයයො භවිතුං සමත්ථං අපරිභින්නංනාම. 

බාහිරා ච රූපාති බාහිරා චතුසමුට්ඨානිකරූපා. තජ්යජො සමන්නාහායරොති තං

චක්ඛුඤ්ච රූයප ච පටිච්ච භවඞ් ං ආවට්යටත්වා උප්පජ්ජනමනසිකායරො, 

භවඞ් ාවට්ටනසමත්ථං චක්ඛුද්වායර කිරියමයනොධාතුචිත්තන්ති අත්යථො. තං

රූපානං අනාපාථ තත්තාපි අඤ්ඤාවිහිතස්සපි න යහොති, තජ්ජස්සාති

තදනුරූපස්ස. විඤ්ඤාණභා ස්සාතිවිඤ්ඤාණයකොට්ඨාසස්ස. 

ෙං තථාභූතස්සාතිආදීසු ද්වාරවයසන චත්තාරි සච්චානි දස්යසති. තත්ථ 

තථාභූතස්සාති චක්ඛුවිඤ්ඤායණන සහභූතස්ස, චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගියනොති

අත්යථො. රූපන්ති චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස න රූපජනකත්තා

චක්ඛුවිඤ්ඤාණක්ෙයණ තිසමුට්ඨානරූපං, තදනන්තරචිත්තක්ෙයණ

චතුසමුට්ඨානම්පි ලබ්භති. සඞ් හං  ච්ෙතීති  ණනං  ච්ඡති. යවදනාදයයො

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තාව. විඤ්ඤාණම්පි චක්ඛුවිඤ්ඤාණයමව. එත්ථ ච

සඞ්ොරාති යචතනාව වුත්තා. සඞ් යහොති එකයතො සඞ් යහො. සන්නිපායතොති 

සමා යමො. සමවායෙොති රාසි. යෙො පටිච්චසමුප්පාදං පස්සතීති යයො පච්චයය

පස්සති. යසො ධම්මං පස්සතීති යසො පටිච්චසමුප්පන්නධම්යම පස්සති, 

ෙන්යදොතිආදි සබ්බං තණ්හායවවචනයමව, තණ්හා හි ඡන්දකරණවයසන 

ෙන්යදො. ආලයකරණවයසන ආලයෙො. අනුනයකරණවයසන අනුනයෙො. 

අජ්යඣො ාහිත්වා ගිලිත්වා  හනවයසන අජ්යඣොසානන්ති වුච්චති. 

ෙන්දරා විනයෙො ෙන්දරා ප්පහානන්ති නිබ්බානස්යසව යවවචනං, ඉති තීණි

සච්චානි පාළියං ආ තායනව මග් සච්චං ආහරිත්වා  යහතබ්බං, යා ඉයමසු

තීසුඨායනසුදිට්ඨිසඞ්කප්යපොවාචාකම්මන්යතොආජීයවොවායායමො සතිසමාධි

භාවනාපටියවයධො, අයං මග්ය ොති. බහුකතං යහොතීති එත්තාවතාපි බහුං

භ වයතො සාසනං කතං යහොති, අජ්ඣත්තිකඤ්යචව, ආවුයසො, 

යසොතන්තිආදිවායරසුපිඑයසවනයයො. 
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මයනොද්වායර පන අජ්ඣත්තියකොමයනොනාමභවඞ් චිත්තං.තං නිරුද්ධම්පි

ආවජ්ජනචිත්තස්ස පච්චයයො භවිතුං අසමත්ථං මන්දථාම තයමව 

පවත්තමානම්පි පරිභින්නං නාම යහොති. ආවජ්ජනස්ස පන පච්චයයො භවිතුං

සමත්ථං අපරිභින්නං නාම. බාහිරා ච ධම්මාති ධම්මාරම්මණං. යනව තාව 

තජ්ජස්සාති ඉදං භවඞ් සමයයයනව කථිතං. දුතියවායරො

පගුණජ්ඣානපච්චයවක්ෙයණන වා, පගුණකම්මට්ඨානමනසිකායරන වා, 

පගුණබුද්ධවචනසජ්ඣායකරණාදිනා වා, අඤ්ඤවිහිතකං සන්ධාය වුත්යතො.

ඉමස්මිං වායර රූපන්තිචතුසමුට්ඨානම්පි ලබ්භති.මයනොවිඤ්ඤාණඤ්හිරූපං

සමුට්ඨායපති, යවදනාදයයො මයනොවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තා, විඤ්ඤාණං

මයනොවිඤ්ඤාණයමව. සඞ්ොරා පයනත්ථ ඵස්සයචතනාවයසයනව  හිතා.

යසසං වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. ඉති මහායථයරො යහට්ඨා එකයදසයමව

සම්මසන්යතොආ න්ත්වාඉමස්මිංඨායනඨත්වායහට්ඨාපරිහීනයදසනංසබ්බං 

තංතංද්වාරවයසන භායජත්වා දස්යසන්යතො යථානුසන්ධිනාව සුත්තන්තං 

නිට්ඨයපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාහත්ථිපයදොපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. මහාසායරොපමසුත්තවණ්ණනා 

307. එවං යමසුතන්තිමහාසායරොපමසුත්තං.තත්ථ අචිරපක්කන්යතතිසඞ්ඝං

භින්දිත්වා රුහිරුප්පාදකම්මං කත්වා නචිරපක්කන්යත සලිඞ්ය යනව

පාටියයක්යකජායත. 

ඉධ, භික් යව, එකච්යචො කුලපුත්යතොති කිඤ්චාපි අසුකකුලපුත්යතොති න

නියාමියතො, යදවදත්තංයයවපනසන්ධායඉදං වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. යසොහි

අසම්භින්නාය මහාසම්මතපයවණියා ඔක්කාකවංයස ජාතත්තා 

ජාතිකුලපුත්යතො. ඔතිණ්යණොතියස්සජාතිඅන්යතොඅනුපවිට්ඨා, යසොජාතියා

ඔතිණ්යණො නාම. ජරාදීසුපි එයසව නයයො. ලාභසක්කාරාදීසුපි ලායභොති

චත්තායරො පච්චයා. සක්කායරොති යතසංයයව සුකතභායවො. සියලොයකොති

වණ්ණභණනං. අභිනිබ්බත්යතතීති උප්පායදති. අපඤ්ඤාතාතිද්වින්නංජනානං

ඨිතට්ඨායන න පඤ්ඤායන්ති, ඝාසච්ඡාදනමත්තම්පි න ලභන්ති. 

අප්යපසක් ාතිඅප්පපරිවාරා, පුරයතොවාපච්ඡයතොවා ච්ඡන්තංන ලභන්ති. 

සායරන සාරකරණීෙන්ති රුක්ෙසායරන කත්තබ්බං

අක්ෙචක්කයු නඞ් ලාදිකං යංකිඤ්චි. සා ාපලාසං අග් යහසි

බ්රහ්මචරිෙස්සාති මග් ඵලසාරස්ස සාසනබ්රහ්මචරියස්ස චත්තායරො පච්චයා



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා ඔපම්මවග්ය ො 

472 

පටුන 

සාොපලාසං නාම, තං අග් යහසි. යතන ච යවොසානං ආපාදීති යතයනව ච

අලයමත්තාවතාසායරොයමපත්යතොතියවොසානංආපන්යනො. 

310. ඤාණදස්සනං ආරායධතීති යදවදත්යතො පඤ්චාභිඤ්යඤො, දිබ්බචක්ඛු ච

පඤ්චන්නං අභිඤ්ඤානං මත්ථයක ඨිතං, තං ඉමස්මිං සුත්යත

‘‘ඤාණදස්සන’’න්ති වුත්තං. අජානං අපස්සං විහරන්තීති කිඤ්චි සුඛුමංරූපං

අජානන්තා අන්තමයසොපංසුපිසාචකම්පිඅපස්සන්තාවිහරන්ති. 

311. අසමෙවියමොක් ං ආරායධතීති, ‘‘කතයමො අසමයවියමොක්යෙො? 

චත්තායරො ච අරියමග් ා චත්තාරි ච සාමඤ්ඤඵලානි, නිබ්බානඤ්ච, අයං 

අසමයවියමොක්යෙො’’ති (පටි. ම. 1.213) එවං වුත්යත නවයලොකුත්තරධම්යම

ආරායධති සම්පායදති පටිලභති. යලොකියසමාපත්තියයො හි 

අප්පිතප්පිතක්ෙයණයයව පච්චනීකධම්යමහි විමුච්චන්ති, තස්මා, ‘‘කතයමො 

සමයවියමොක්යෙො? චත්තාරිචඣානානිචතස්යසොචඅරූපාවචරසමාපත්තියයො, 

අයං සමයවියමොක්යෙො’’තිඑවංසමයවියමොක්යෙොතිවුත්තා.යලොකුත්තරධම්මා

පනකායලනකාලං විමුච්චන්ති, සකිංවිමුත්තානිහිමග් ඵලානිවිමුත්තායනව

යහොන්ති. නිබ්බානං සබ්බකියලයසහි අච්චන්තං විමුත්තයමවාති ඉයම නව

ධම්මාඅසමයවියමොක්යෙොති වුත්තා. 

අකුප්පා යචයතොවිමුත්තීති අරහත්තඵලවිමුත්ති. අයමත්යථො එතස්සාති 

එතදත්ථං, අරහත්තඵලත්ථමිදං බ්රහ්මචරියං. අයං එතස්ස අත්යථොති වුත්තං

යහොති. එතං සාරන්ති එතං අරහත්තඵලං බ්රහ්මචරියස්ස සාරං. එතං

පරියෙොසානන්තිඑතංඅරහත්තඵලංබ්රහ්මචරියස්සපරියයොසානං, එසායකොටි, 

නඉයතොපරංපත්තබ්බංඅත්ථීතියථානුසන්ධිනාවයදසනංනිට්ඨයපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාසායරොපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. චූළසායරොපමසුත්තවණ්ණනා 

312. එවං යම සුතන්ති චූළසායරොපමසුත්තං. තත්ථ පිඞ් ලයකොච්යෙොති යසො

බ්රාහ්මයණො පිඞ් ලධාතුයකො. යකොච්යෙොති පනස්ස නාමං, තස්මා

‘‘පිඞ් ලයකොච්යඡො’’ති වුච්චති. සඞ්ඝියනොතිආදීසු පබ්බජිතසමූහසඞ්ොයතො

සඞ්යඝොඑයතසං අත්ථීති සඞ්ඝියනො. ස්යවව යණොඑයතසංඅත්ථීති  ණියනො. 

ආචාරසික්ොපනවයසන තස්ස  ණස්ස ආචරියාති  ණාචරිො. ඤාතාති

පඤ්ඤාතා පාකටා. ‘‘අප්පිච්ඡා සන්තුට්ඨා, අප්පිච්ඡතාය වත්ථම්පි න

නිවායසන්තී’’තිආදිනා නයයන සමුග් යතො යයසො එයතසං අත්ථීති 

ෙසස්සියනො. තිත්ථකරාති ලද්ධිකරා. සාධුසම්මතාති ඉයම සාධු සුන්දරා
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සප්පුරිසාතිඑවංසම්මතා. බහුජනස්සාති අස්සුතවයතොඅන්ධබාලපුථුජ්ජනස්ස.

ඉදානියතදස්යසන්යතො යසෙයථිදංපූරයණොතිආදිමාහ.තත්ථ පූරයණොති තස්ස

සත්ථුපටිඤ්ඤස්ස නාමං. කස්සයපොති ය ොත්තං. යසො කිර අඤ්ඤතරස්ස

කුලස්ස එකූනදාසසතං පූරයමායනො ජායතො, යතනස්ස ‘‘පූරයණො’’ති නාමං

අකංසු. මඞ් ලදාසත්තා චස්ස ‘‘දුක්කට’’න්ති වත්තා නත්ථි, අකතං වා න

කතන්ති. ‘‘යසො කිමහයමත්ථ වසාමී’’ති පලායි. අථස්ස යචොරා වත්ථානි

අච්ඡින්දිංසු. යසො පණ්යණන වා තියණන වා පටිච්ඡායදතුම්පි අජානන්යතො

ජාතරූයපයනවඑකං ාමං පාවිසි.මනුස්සාතං දිස්වා, ‘‘අයංසමයණොඅරහා

අප්පිච්යඡො, නත්ථිඉමිනාසදියසො’’තිපූවභත්තාදීනි  යහත්වාඋපසඞ්කමන්ති.

යසො ‘‘මය්හං සාටකං අනිවත්ථභායවන ඉදං උප්පන්න’’න්ති තයතො පට්ඨාය

සාටකංලභිත්වාපිනනිවායසසි, තයදවපබ්බජ්ජංඅග් යහසි.තස්සසන්තියක 

අඤ්යඤපි පඤ්චසතා මනුස්සා පබ්බජිංසු, තං සන්ධායාහ ‘‘පූරයණො

කස්සයපො’’ති. 

මක් ලීතිතස්සනාමං. ය ොසාලාය ජාතත්තා ය ොසායලොති දුතියංනාමං. තං

කිර සකද්දමාය භූමියා යතලඝටං  යහත්වා  ච්ඡන්තං, ‘‘තාත, මා ෙලී’’ති

සාමියකොආහ. යසො පමායදන ෙලිත්වා පතිත්වා සාමිකස්ස භයයන පලායිතුං

ආරද්යධො. සාමියකො උපධාවිත්වා සාටකකණ්යණ අග් යහසි. යසොපි සාටකං

ඡඩ්යඩත්වාඅයචලයකොහුත්වාපලායි, යසසංපූරණසදිසයමව. 

අජියතොති තස්ස නාමං. යකසකම්බලං ධායරතීති යකසකම්බයලො. ඉති

නාමද්වයං සංසන්දිත්වා ‘‘අජියතො යකසකම්බයලො’’ති වුච්චති. තත්ථ 

යකසකම්බයලො නාම මනුස්සයකයසහි කතකම්බයලො, තයතො පටිකිට්ඨතරං

වත්ථං නාම නත්ථි. යථාහ – ‘‘යසයයථාපි, භික්ෙයව, යානි කානිචි

තන්තාවුතානං වත්ථානං, යකසකම්බයලො යතසං පටිකිට්යඨො අක්ොයති, 

යකසකම්බයලො, භික්ෙයව, සීයත සීයතො උණ්යහ උණ්යහො දුබ්බණ්යණො

දුග් න්යධොදුක්ෙසම්ඵස්යසො’’ති(අ.නි.3.138). 

පකුයධොති තස්ස නාමං. කච්චාෙයනොති ය ොත්තං. ඉති නාමය ොත්තං 

සංසන්දිත්වා, ‘‘පකුයධොකච්චායයනො’’තිවුච්චති.සීතුදකපටික්ඛිත්තයකොඑස, 

වච්චං කත්වාපිඋදකකිච්චංනකයරොති, උණ්යහොදකංවාකඤ්ජියංවාලභිත්වා

කයරොති, නදිං වා මග්ය ොදකං වා අතික්කම්ම, ‘‘සීලං යම භින්න’’න්ති

වාලිකථූපංකත්වාසීලං අධිට්ඨාය ච්ඡති, එවරූයපොනිස්සිරිකලද්ධියකොඑස. 

සඤ්ජයෙොතිතස්සනාමං.යබලට්ඨස්ස පුත්යතොති යබලට්ඨපුත්යතො. අම්හාකං

 ණ්ඨනකියලයසො පලිබුජ්ඣනකියලයසොනත්ථි, කියලස ණ්ඨරහිතාමයන්ති

එවංවාදිතායලද්ධනාමවයසන නි ණ්යඨො. නාටස්සපුත්යතොති නාටපුත්යතො. 
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අබ්භඤ්ඤංසූති යථා යතසං පටිඤ්ඤා, තයථව ජානිංසු. ඉදං වුත්තං යහොති –

සයච යනසං සා පටිඤ්ඤා නියයානිකා සබ්යබ අබ්භඤ්ඤංසු. යනො යච, න

අබ්භඤ්ඤංසු. තස්මා කිං යතසං පටිඤ්ඤා නියයානිකා න නියයානිකාති, 

අයයමතස්සපඤ්හස්ස අත්යථො. අථ භ වා යනසං අනියයානිකභාවකථයනන

අත්ථාභාවයතොඅලන්තිපටික්ඛිපිත්වාඋපමායඅත්ථං පයවයදන්යතොධම්මයමව

යදයසතුං, ධම්මං, යතබ්රාහ්මණ, යදයසස්සාමීතිආහ. 

320. තත්ථ සච්ඡිකිරිොොති සච්ඡිකරණත්ථං. න ෙන්දං ජයනතීති

කත්තුකමයතාඡන්දංන ජනයති. නවාෙමතීතිවායාමංපරක්කමංනකයරොති. 

ඔලීනවුත්තියකොචයහොතීතිලීනජ්ඣාසයයොයහොති. සාථලියකොතිසිථිලග් ාහී, 

සාසනංසිථිලංකත්වා ණ්හාති, දළ්හංන  ණ්හාති. 

323. ඉධ, බ්රාහ්මණ භික්ඛු, විවිච්යචව කායමහීති කථං ඉයම

පඨමජ්ඣානාදිධම්මා ඤාණදස්සයනන උත්තරිතරා ජාතාති? 

නියරොධපාදකත්තා. යහට්ඨා පඨමජ්ඣානාදිධම්මා හි විපස්සනාපාදකා, ඉධ

නියරොධපාදකා, තස්මා උත්තරිතරා ජාතාති යවදිතබ්බා. ඉති භ වා ඉදම්පි

සුත්තං යථානුසන්ධිනාව නිට්ඨයපසි. යදසනාවසායන බ්රාහ්මයණො සරයණසු 

පතිට්ඨියතොති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළසායරොපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තතියවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. මහාෙමකවග්ය ො 

1. චූළය ොසිඞ් සුත්තවණ්ණනා 

325. එවං යමසුතන්ති චූළය ොසිඞ් සුත්තං.තත්ථ නාතියකවිහරතීති නාතිකා 

නාම එකං තළාකං නිස්සාය ද්වින්නං චූළපිතිමහාපිතිපුත්තානං ද්යව  ාමා, 

යතසුඑකස්මිං ායම. ගිඤ්ජකාවසයථතිඉට්ඨකාමයයආවසයථ.එකස්මිංකිර

සමයය භ වා මහාජනසඞ් හං කයරොන්යතො වජ්ජිරට්යඨ චාරිකං චරමායනො

නාතිකං අනුප්පත්යතො. නාතිකවාසියනො මනුස්සා භ වයතො මහාදානං දත්වා

ධම්මකථං සුත්වා පසන්නහදයා, ‘‘සත්ථු වසනට්ඨානං කරිස්සාමා’’ති

මන්යතත්වා ඉට්ඨකායහවභිත්තියසොපානත්ථම්යභ වාළරූපාදීනි දස්යසන්යතො

පාසාදං කත්වා සුධාය ලිම්පිත්වා මාලාකම්මලතාකම්මාදීනි නිට්ඨායපත්වා

භුම්මත්ථරණමඤ්චපීඨාදීනි පඤ්ඤයපත්වා සත්ථු නියයායතසුං. අපරාපරං

පයනත්ථ මනුස්සා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානමණ්ඩපචඞ්කමාදීනි

කාරයිංසු. ඉති යසො විහායරො මහා අයහොසි. තං සන්ධාය වුත්තං

‘‘ගිඤ්ජකාවසයථ’’ති. 

ය ොසිඞ් සාලවනදායෙති තත්ථ එකස්ස යජට්ඨකරුක්ෙස්ස ෙන්ධයතො

ය ොසිඞ් සණ්ඨානං හුත්වා විටපං උට්ඨහි, තං රුක්ෙං උපාදාය සබ්බම්පි තං

වනං ය ොසිඞ් සාලවනන්තිසඞ්ෙං තං. දායෙොතිඅවියසයසනඅරඤ්ඤස්යසතං

නාමං.තස්මා ය ොසිඞ් සාලවනදායෙතිය ොසිඞ් සාලවනඅරඤ්යඤතිඅත්යථො. 

විහරන්තීති සාමග්ගිරසං අනුභවමානා විහරන්ති. ඉයමසඤ්හි කුලපුත්තානං

උපරිපණ්ණාසයකපුථුජ්ජනකායලොකථියතො, ඉධඛීණාසවකායලො.තදාහියත 

ලද්ධස්සාදා ලද්ධපතිට්ඨා අධි තපටිසම්භිදා ඛීණාසවා හුත්වා සාමග්ගිරසං 

අනුභවමානාතත්ථවිහරිංසු.තංසන්ධායයතංවුත්තං. 

යෙන ය ොසිඞ් සාලවනදායෙො යතනුපසඞ්කමීති 

ධම්මයසනාපතිමහායමොග් ල්ලානත්යථයරසු වා අසීතිමහාසාවයකසු වා, 

අන්තමයසො ධම්මභණ්ඩා ාරිකආනන්දත්යථරම්පි කඤ්චි අනාමන්යතත්වා

සයයමව පත්තචීවරං ආදාය අනීකා නිස්සයටො හත්ථී විය, යූථා නිස්සයටො

කාළසීයහොවිය, වාතච්ඡින්යනොවලාහයකොවියඑකයකොවඋපසඞ්කමි.කස්මා

පයනත්ථභ වා සයං අ මාසීති? තයයොකුලපුත්තා සාමග්ගිරසං අනුභවන්තා 

විහරන්ති, යතසං පග් ණ්හනයතො, පච්ඡිමජනතං අනුකම්පනයතො

ධම්ම රුභාවයතො ච. එවං කිරස්ස අයහොසි – ‘‘අහං ඉයම කුලපුත්යත

පග් ණ්හිත්වා උක්කංසිත්වා පටිසන්ථාරං කත්වා ධම්මං යනසං

යදයසස්සාමී’’ති. එවං තාව පග් ණ්හනයතො අ මාසි. අපරම්පිස්ස අයහොසි –

‘‘අනා යත කුලපුත්තා සම්මාසම්බුද්යධො සමග් වාසං වසන්තානං සන්තිකං
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සයං  න්ත්වා පටිසන්ථාරං කත්වා ධම්මං කයථත්වා තයයො කුලපුත්යත

පග් ණ්හි, යකො නාම සමග් වාසං න වයසයයාති සමග් වාසං වසිතබ්බං

මඤ්ඤමානා ඛිප්පයමව දුක්ෙස්සන්තං කරිස්සන්තී’’ති. එවං පච්ඡිමජනතං

අනුකම්පනයතොපි අ මාසි. බුද්ධා ච නාම ධම්ම රුයනො යහොන්ති, යසො ච

යනසං ධම්ම රුභායවො රථවිනීයත ආවිකයතොව. ඉති ඉමස්මා

ධම්ම රුභාවයතොපි ධම්මංපග් ණ්හිස්සාමීතිඅ මාසි. 

දාෙපායලොතිඅරඤ්ඤපායලො. යසොතං අරඤ්ඤංයථා ඉච්ඡිතිච්ඡිතප්පයදයසන

මනුස්සාපවිසිත්වාතත්ථපුප්ඵංවාඵලංවානියයාසංවා දබ්බසම්භාරංවාන

හරන්ති, එවං වතියා පරික්ඛිත්තස්ස තස්ස අරඤ්ඤස්ස යයොජියත ද්වායර

නිසීදිත්වා තං අරඤ්ඤං රක්ෙති, පායලති. තස්මා ‘‘දායපායලො’’ති වුත්යතො. 

අත්තකාමරූපාතිඅත්තයනොහිතංකාමයමානසභාවාහුත්වා විහරන්ති.යයොහි

ඉමස්මිං සාසයන පබ්බජිත්වාපි යවජ්ජකම්මදූතකම්මපහිණ මනාදීනං වයසන

එකවීසතිඅයනසනාහි ජීවිකං කප්යපති, අයං න අත්තකාමරූයපො නාම. යයො

පනඉමස්මිං සාසයනපබ්බජිත්වාඑකවීසතිඅයනසනංපහායචතුපාරිසුද්ධිසීයල

පතිට්ඨාය බුද්ධවචනං උග් ණ්හිත්වා සප්පායධුතඞ් ං අධිට්ඨාය අට්ඨතිංසාය

ආරම්මයණසුචිත්තරුචියං කම්මට්ඨානං යහත්වා ාමන්තංපහායඅරඤ්ඤං

පවිසිත්වා සමාපත්තියයො නිබ්බත්යතත්වා විපස්සනාය කම්මං කුරුමායනො

විහරති, අයං අත්තකායමො නාම. යතපි තයයො කුලපුත්තා එවරූපා අයහසුං.

යතනවුත්තං–‘‘අත්තකාමරූපාවිහරන්තී’’ති. 

මායතසංඅඵාසුමකාසීතියතසංමාඅඵාසුකං අකාසීතිභ වන්තංවායරසි.එවං

කිරස්ස අයහොසි – ‘‘ඉයම කුලපුත්තා සමග් ා විහරන්ති, එකච්චස්ස ච

 තට්ඨායන භණ්ඩනකලහවිවාදා වත්තන්ති, තිඛිණසිඞ්ය ො චණ්ඩය ොයණො

වියඔවිජ්ඣන්යතොවිචරති, අයථකමග්ය න ද්වින්නං මනංන යහොති, කදාචි

අයම්පි එවං කයරොන්යතො ඉයමසං කුලපුත්තානං සමග් වාසං භින්යදයය.

පාසාදියකොචපයනස සුවණ්ණවණ්යණොසුරසගිද්යධොමඤ්යඤ,  තකාලයතො

පට්ඨාය පණීතදායකානං අත්තයනො උපට්ඨාකානඤ්ච වණ්ණකථනාදීහි

ඉයමසංකුලපුත්තානංඅප්පමාදවිහාරංභින්යදයය. වසනට්ඨානානිචාපිඑයතසං

කුලපුත්තානංනිබද්ධානිපරිච්ඡින්නානිතිස්යසොච පණ්ණසාලාතයයොචඞ්කමා

තීණි දිවාට්ඨානානි තීණි මඤ්චපීඨානි. අයං පන සමයණො මහාකායයො 

වුඩ්ඪතයරො මඤ්යඤ භවිස්සති. යසො අකායල ඉයම කුලපුත්යත යසනාසනා

වුට්ඨායපස්සති.එවං සබ්බථාපිඑයතසංඅඵාසුභවිස්සතී’’ති.තංඅනිච්ඡන්යතො, 

‘‘මායතසංඅඵාසුකමකාසී’’ති භ වන්තංවායරසි. 

කිං පයනස ජානන්යතො වායරසි, අජානන්යතොති? අජානන්යතො. කිඤ්චාපි හි 

තථා තස්ස පටිසන්ධිග් හණයතො පට්ඨාය දසසහස්සචක්කවාළකම්පනාදීනි
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පටුන 

පාටිහාරියානි පවත්තිංසු, අරඤ්ඤවාසියනොපනදුබ්බලමනුස්සාසකම්මප්පසුතා

තානි සල්ලක්යෙතුං න සක්යකොන්ති. සම්මාසම්බුද්යධො ච නාම යදා

අයනකභික්ඛුසහස්සපරිවායරො බයාමප්පභාය අසීතිඅනුබයඤ්ජයනහි

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ෙණසිරියා ච බුද්ධානුභාවං දස්යසන්යතො විචරති, තදා

යකොඑයසොතිඅපුච්ඡිත්වාවජානිතබ්යබොයහොති.තදාපනභ වාසබ්බම්පිතං 

බුද්ධානුභාවං චීවර බ්යභන පටිච්ඡායදත්වා වලාහක බ්යභන පටිච්ඡන්යනො

පුණ්ණචන්යදො විය සයයමව පත්තචීවරමාදාය අඤ්ඤාතකයවයසන අ මාසි.

ඉතිනංඅජානන්යතොවදායපායලො නිවායරසි. 

එතදයවොචාතියථයරොකිරමාසමණාතිදායපාලස්ස කථංසුත්වාවචින්යතසි – 

‘‘මයං තයයො ජනා ඉධ විහරාම, අඤ්යඤ පබ්බජිතා නාම නත්ථි, අයඤ්ච

දායපායලො පබ්බජියතන විය සද්ධිං කයථති, යකො නු යෙො භවිස්සතී’’ති

දිවාට්ඨානයතො වුට්ඨාය ද්වායර ඨත්වා මග් ං ඔයලොයකන්යතො භ වන්තං

අද්දස. භ වාපි යථරස්ස සහ දස්සයනයනව සරීයරොභාසං මුඤ්චි, 

අසීතිඅනුබයඤ්ජනවිරාජිතාබයාමප්පභා පසාරිතසුවණ්ණපයටොවියවියරොචිත්ථ.

යථයරො, ‘‘අයං දායපායලො ඵණකතං ආසිවිසං ගීවාය  යහතුං හත්ථං

පසායරන්යතොවියයලොයකඅග් පුග් යලනසද්ධිං කයථන්යතොවනජානාති, 

අඤ්ඤතරභික්ඛුනාවියසද්ධිංකයථතී’’තිනිවායරන්යතොඑතං, ‘‘මා, ආවුයසො

දායපාලා’’තිආදිවචනංඅයවොච. 

යතනුපසඞ්කමීති කස්මා භ වයතො පච්චුග් මනං අකත්වා උපසඞ්කමි? එවං

කිරස්ස අයහොසි – ‘‘මයංතයයො ජනා සමග් වාසං වසාම, සචාහං එකයකොව

පච්චුග් මනං කරිස්සාමි, සමග් වායසො නාම න භවිස්සතී’’ති පියමිත්යත

 යහත්වාව පච්චුග් මනං කරිස්සාමි. යථා ච භ වා මය්හං පියයො, එවං

සහායානම්පි යම පියයොති, යතහි සද්ධිං පච්චුග් මනං කාතුකායමො සයං

අකත්වාව උපසඞ්කමි. යකචි පන යතසං යථරානං පණ්ණසාලද්වායර

චඞ්කමනයකොටියා භ වයතො ආ මනමග්ය ො යහොති, තස්මා යථයරො යතසං

සඤ්ඤං දදමායනොව  යතොති. අභික්කමථාති ඉයතො ආ ච්ඡථ. පායද

පක් ායලසීති විකසිතපදුමසන්නියභහි ජාලහත්යථහි මණිවණ්ණං උදකං

 යහත්වා සුවණ්ණවණ්යණසු පිට්ඨිපායදසු උදකමභිසිඤ්චිත්වා පායදන පාදං 

ඝංසන්යතො පක්ොයලසි. බුද්ධානං කායය රයජොජල්ලං නාම න උපලිම්පති, 

කස්මා පක්ොයලසීති? සරීරස්ස උතුග් හණත්ථං, යතසඤ්ච

චිත්තසම්පහංසනත්ථං.අම්යහහි අභිහයටනඋදයකනභ වාපායදපක්ොයලසි, 

පරියභො ං අකාසීති යතසං භික්ඛූනං බලවයසොමනස්සවයසන චිත්තං පීණිතං

යහොති, තස්මාපක්ොයලසි. ආෙස්මන්තංඅනුරුද්ධංභ වාඑතදයවොචාතියසො

කිරයතසං වුඩ්ඪතයරො. 
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326. තස්ස සඞ් යහ කයත යසසානං කයතොව යහොතීති යථරඤ්යඤව එතං 

කච්චි යවො අනුරුද්ධාතිආදිවචනං අයවොච. තත්ථ කච්චීති පුච්ඡනත්යථ

නිපායතො. යවොති සාමිවචනං.ඉදං වුත්තංයහොති –කච්චිඅනුරුද්ධාතුම්හාකං

ෙමනීයං, ඉරියාපයථොයවො ෙමති? කච්චියාපනීයං, කච්චියවොජීවිතංයායපති

ඝටියති? කච්චි පිණ්ඩයකන න කිලමථ, කච්චි තුම්හාකං සුලභපිණ්ඩං, 

සම්පත්යත යවො දිස්වා මනුස්සා උළුඞ්කයාගුං වා කටච්ඡුභික්ෙං වා දාතබ්බං

මඤ්ඤන්තීතිභික්ොචාරවත්තංපුච්ඡති.කස්මා? පච්චයයනඅකිලමන්යතනහි

සක්කා සමණධම්යමො කාතුං, වත්තයමව වා එතං පබ්බජිතානං. අථ යතන

පටිවචයනදින්යන, ‘‘අනුරුද්ධා, තුම්යහරාජපබ්බජිතා මහාපුඤ්ඤා, මනුස්සා

තුම්හාකං අරඤ්යඤ වසන්තානං අදත්වා කස්ස අඤ්ඤස්ස දාතබ්බං

මඤ්ඤිස්සන්ති, තුම්යහ පන එතං භුඤ්ජිත්වා කිං නු යෙො මි යපොතකා විය 

අඤ්ඤමඤ්ඤං සඞ්ඝට්යටන්තා විහරථ, උදාහු සාමග්ගිභායවො යවො අත්ථී’’ති

සාමග්ගිරසං පුච්ඡන්යතො, කච්චිපනයවො, අනුරුද්ධා, සමග් ාතිආදිමාහ. 

තත්ථ ඛීයරොදකීභූතාතියථාඛීරඤ්චඋදකඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤංසංසන්දති, විසුං

න යහොති, එකත්තං විය උයපති, කච්චි එවං සාමග්ගිවයසන 

එකත්තූප තචිත්තුප්පාදා විහරථාති පුච්ඡති. පිෙචක්ඛූහීති යමත්තචිත්තං

පච්චුපට්ඨයපත්වා ඔයලොකනචක්ඛූනි පියචක්ඛූනි නාම. කච්චි තථාරූයපහි

චක්ඛූහිඅඤ්ඤමඤ්ඤංසම්පස්සන්තාවිහරථාති පුච්ඡති. තග්ඝාතිඑකංසත්යථ

නිපායතො. එකංයසන මයං, භන්යතතිවුත්තං යහොති. ෙථාකථං පනාතිඑත්ථ 

ෙථාති නිපාතමත්තං. කථන්ති කාරණපුච්ඡා. කථං පන තුම්යහ එවං විහරථ, 

යකන කාරයණන විහරථ, තං යම කාරණං බ්රූථාති වුත්තං යහොති. යමත්තං 

කාෙකම්මන්ති යමත්තචිත්තවයසන පවත්තං කායකම්මං. ආවි යචව රයහො

චාතිසම්මුොයචවපරම්මුොච.ඉතයරසුපිඑයසවනයයො. 

තත්ථ සම්මුො කායවචීකම්මානි සහවායස ලබ්භන්ති, ඉතරානි විප්පවායස.

මයනොකම්මංසබ්බත්ථලබ්භති.යඤ්හිසහවසන්යතසුඑයකනමඤ්චපීඨං වා 

දාරුභණ්ඩං වා මත්තිකාභණ්ඩං වා බහි දුන්නික්ඛිත්තං යහොති, තං දිස්වා

යකනිදං වළඤ්ජිතන්ති අවඤ්ඤං අකත්වා අත්තනා දුන්නික්ඛිත්තං විය

 යහත්වා පටිසායමන්තස්ස පටිජග්ගිතබ්බයුත්තං වා පන ඨානං

පටිජග් න්තස්ස සම්මුො යමත්තං කායකම්මං නාම යහොති. එකස්මිං

පක්කන්යතයතනදුන්නික්ඛිත්තං යසනාසනපරික්ොරංතයථවනික්ඛිපන්තස්ස

පටිජග්ගිතබ්බයුත්තට්ඨානං වා පන පටිජග් න්තස්ස පරම්මුො යමත්තං

කායකම්මංනාමයහොති.සහවසන්තස්සපනයතහි සද්ධිංමධුරංසම්යමොදනීයං

කථං පටිසන්ථාරකථං සාරණීයකථං ධම්මීකථං සරභඤ්ඤං සාකච්ඡං

පඤ්හපුච්ඡනං පඤ්හවිස්සජ්ජනන්ති එවමාදිකරයණ සම්මුො යමත්තං
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වචීකම්මං නාම යහොති. යථයරසු පන පක්කන්යතසු මය්හං පියසහායයො

නන්දියත්යථයරො කිමිලත්යථයරො එවං සීලසම්පන්යනො, එවං 

ආචාරසම්පන්යනොතිආදිගුණකථනංපරම්මුොයමත්තංවචීකම්මංනාමයහොති.

මය්හං පියමිත්යතො නන්දියත්යථයරො කිමිලත්යථයරො අයවයරො යහොතු, 

අබයාපජ්යජො සුඛී යහොතූති එවං සමන්නාහරයතො පන සම්මුොපි පරම්මුොපි

යමත්තංමයනොකම්මංයහොතියයව. 

නානා හි ය ො යනො, භන්යත, කාොතිකායඤ්හි පිට්ඨං විය මත්තිකා විය ච

ඔමද්දිත්වාඑකයතොකාතුංනසක්කා. එකඤ්චපනමඤ්යඤචිත්තන්තිචිත්තං

පන යනො හිතට්යඨන නිරන්තරට්යඨන අවිග් හට්යඨන සමග් ට්යඨන

එකයමවාති දස්යසති. කථං පයනතං සකං චිත්තං නික්ඛිපිත්වා ඉතයරසං

චිත්තවයසන වත්තිංසූති? එකස්ස පත්යත මලං උට්ඨහති, එකස්ස චීවරං

කිලිට්ඨං යහොති, එකස්ස පරිභණ්ඩකම්මං යහොති. තත්ථ යස්ස පත්යත මලං

උට්ඨිතං, යතන මමාවුයසො, පත්යත මලං උට්ඨිතං පචිතුං වට්ටතීති වුත්යත 

ඉතයර මය්හං චීවරං කිලිට්ඨං යධොවිතබ්බං, මය්හං පරිභණ්ඩං කාතබ්බන්ති

අවත්වා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා දාරූනි ආහරිත්වා ඡින්දිත්වා පත්තකටායහ 

පරිභණ්ඩංකත්වාතයතොපරංචීවරංවායධොවන්ති, පරිභණ්ඩංවාකයරොන්ති.

මමාවුයසො, චීවරං කිලිට්ඨං යධොවිතුං වට්ටති, මම පණ්ණසාලා උක්ලාපා

පරිභණ්ඩංකාතුංවට්ටතීති පඨමතරංආයරොචියතපිඑයසවනයයො. 

327. සාධු සාධු, අනුරුද්ධාතිභ වායහට්ඨානචමයං, භන්යත, පිණ්ඩයකන 

කිලමිම්හාතිවුත්යතනසාධුකාරමදාසි.කස්මා? අයඤ්හිකබළීකායරොආහායරො

නාම ඉයමසං සත්තානං අපායයලොයකපි යදවමනුස්සයලොයකපි

ආචිණ්ණසමාචිණ්යණොව. අයං පන යලොකසන්නිවායසො යයභුයයයන

විවාදපක්ෙන්යදො, අපායයලොයක යදවමනුස්සයලොයකපි ඉයම සත්තා

පටිවිරුද්ධා එව, එයතසං සාමග්ගිකායලො දුල්ලයභො, කදාචියදව යහොතීති

සමග් වාසස්ස දුල්ලභත්තා ඉධ භ වා සාධුකාරමදාසි. ඉදානි යතසං

අප්පමාදලක්ෙණං පුච්ඡන්යතො කච්චි පන යවො, අනුරුද්ධාතිආදිමාහ. තත්ථ 

යවොතිනිපාතමත්තං පච්චත්තවචනංවා, කච්චිතුම්යහතිඅත්යථො. අම්හාකන්ති 

අම්යහසු තීසු ජයනසු. පිණ්ඩාෙ පටික්කමතීති  ායම පිණ්ඩාය චරිත්වා

පච්චා ච්ඡති. අවක්කාරපාතින්ති අතියරකපිණ්ඩපාතංඅපයනත්වාඨපනත්ථාය

එකංසමුග් පාතිංයධොවිත්වාඨයපති. 

යෙො පච්ොති යත කිර යථරා න එකයතොව භික්ොචාරං පවිසන්ති, 

ඵලසමාපත්තිරතා යහයත. පායතොව සරීරප්පටිජග් නං කත්වා 

වත්තප්පටිපත්තිං පූයරත්වා යසනාසනං පවිසිත්වා කාලපරිච්යඡදං කත්වා 
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ඵලසමාපත්තිං අප්යපත්වා නිසීදන්ති. යතසු යයො පඨමතරං නිසින්යනො

අත්තයනො කාලපරිච්යඡදවයසන පඨමතරං උට්ඨාති; යසො පිණ්ඩාය චරිත්වා

පටිනිවත්යතො භත්තකිච්චට්ඨානං ආ න්ත්වා ජානාති – ‘‘ද්යව භික්ඛූ පච්ඡා, 

අහං පඨමතරං ආ යතො’’ති. අථ පත්තං පිදහිත්වා ආසනපඤ්ඤාපනාදීනි

කත්වායදිපත්යතපටිවිසමත්තයමව යහොති, නිසීදිත්වාභුඤ්ජති.යදිඅතියරකං

යහොති, අවක්කාරපාතියංපක්ඛිපිත්වාපාතිං පිධායභුඤ්ජති.කතභත්තකිච්යචො

පත්තංයධොවිත්වායවොදකංකත්වාථවිකායඔසායපත්වා පත්තචීවරං යහත්වා

අත්තයනො වසනට්ඨානං පවිසති. දුතියයොපි ආ න්ත්වාව ජානාති – ‘‘එයකො

පඨමංආ යතො, එයකො පච්ඡයතො’’ති. යසො සයච පත්යතභත්තං පමාණයමව

යහොති, භුඤ්ජති. සයච මන්දං, අවක්කාරපාතියතො  යහත්වා භුඤ්ජති. සයච

අතියරකං යහොති, අවක්කාරපාතියං පක්ඛිපිත්වා පමාණයමව භුඤ්ජිත්වා 

පුරිමත්යථයරො විය වසනට්ඨානං පවිසති. තතියයොපි ආ න්ත්වාව ජානාති –

‘‘ද්යවපඨමං ආ තා, අහංපච්ඡයතො’’ති.යසොපිදුතියත්යථයරොවියභුඤ්ජිත්වා

කතභත්තකිච්යචො පත්තං යධොවිත්වා යවොදකං කත්වා ථවිකාය ඔසායපත්වා

ආසනානි උක්ඛිපිත්වා පටිසායමති; පානීයඝයට වා පරියභොජනීයඝයට වා

අවයසසං උදකං ඡඩ්යඩත්වා ඝයට නිකුජ්ජිත්වා අවක්කාරපාතියං සයච

අවයසසභත්තංයහොති, තංවුත්තනයයනජහිත්වාපාතිංයධොවිත්වා පටිසායමති; 

භත්තග් ං සම්මජ්ජති. තයතො කචවරං ඡඩ්යඩත්වා සම්මජ්ජනිං උක්ඛිපිත්වා 

උපචිකාහි මුත්තට්ඨායනඨයපත්වාපත්තචීවරමාදායවසනට්ඨානංපවිසති.ඉදං

යථරානං බහිවිහායර අරඤ්යඤ භත්තකිච්චකරණට්ඨායන යභොජනසාලායං

වත්තං.ඉදංසන්ධාය, ‘‘යයොපච්ඡා’’තිආදි වුත්තං. 

යෙො පස්සතීතිආදි පන යනසං අන්යතොවිහායර වත්තන්ති යවදිතබ්බං. තත්ථ 

වච්චඝටන්ති ආචමනකුම්භිං. රිත්තන්ති රිත්තකං. තුච්ෙන්ති තස්යසව

යවවචනං. අවිසය්හන්ති උක්ඛිපිතුං අසක්කුයණයයං, අතිභාරියං. 

හත්ථවිකායරනාතිහත්ථසඤ්ඤාය. යතකිර පානීයඝටාදීසුයංකිඤ්චිතුච්ඡකං

 යහත්වා යපොක්ෙරණිං  න්ත්වා අන්යතො ච බහි ච යධොවිත්වා උදකං

පරිස්සායවත්වාතීයරඨයපත්වාඅඤ්ඤංභික්ඛුංහත්ථවිකායරන ආමන්යතන්ති, 

ඔදිස්ස වා අයනොදිස්ස වා සද්දං න කයරොන්ති. කස්මා ඔදිස්ස සද්දං න 

කයරොන්ති? තං භික්ඛුං සද්යදො බායධයයාති. කස්මා අයනොදිස්ස සද්දං න

කයරොන්ති? අයනොදිස්ස සද්යද දින්යන, ‘‘අහං පුයර, අහං පුයර’’ති ද්යවපි

නික්ෙයමයයං, තයතො ද්වීහි කත්තබ්බකම්යම තතියස්ස කම්මච්යඡයදො

භයවයය.සංයතපදසද්යදොපනහුත්වා අපරස්සභික්ඛුයනොදිවාට්ඨානසන්තිකං

 න්ත්වා යතන දිට්ඨභාවං ඤත්වා හත්ථසඤ්ඤං කයරොති, තාය සඤ්ඤාය

ඉතයරො ආ ච්ඡති, තයතො ද්යව ජනා හත්යථන හත්ථං සංසිබ්බන්තා ද්වීසු



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මහායමකවග්ය ො 

481 

පටුන 

හත්යථසුඨයපත්වාඋපට්ඨයපන්ති.තංසන්ධායාහ– ‘‘හත්ථවිකායරනදුතියං 

ආමන්යතත්වාහත්ථවිලඞ්ඝයකනඋපට්ඨයපමා’’ති. 

පඤ්චාහිකං ය ො පනාති චාතුද්දයස පන්නරයස අට්ඨමියන්ති ඉදං තාව

පකතිධම්මස්සවනයමව, තංඅෙණ්ඩංකත්වාපඤ්චයමපඤ්චයම දිවයසද්යව

යථරා නාතිවිකායල න්හායිත්වා අනුරුද්ධත්යථරස්ස වසනට්ඨානං  ච්ඡන්ති.

තත්ථ තයයොපි නිසීදිත්වා තිණ්ණං පිටකානං අඤ්ඤතරස්මිං අඤ්ඤමඤ්ඤං 

පඤ්හං පුච්ඡන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤං විස්සජ්යජන්ති, යතසං එවං 

කයරොන්තානංයයව අරුණං උග් ච්ඡති. තං සන්ධායයතං වුත්තං. එත්තාවතා

යථයරන භ වතා අප්පමාදලක්ෙණං පුච්ඡියතන පමාදට්ඨායනසුයයව

අප්පමාදලක්ෙණං විස්සජ්ජිතං යහොති. අඤ්යඤසඤ්හි භික්ඛූනං භික්ොචාරං

පවිසනකායලො, නික්ෙමනකායලො, නිවාසනපරිවත්තනං, චීවරපාරුපනං, 

අන්යතො ායම පිණ්ඩාය චරණං ධම්මකථනං, අනුයමොදනං,  ාමයතො

නික්ෙමිත්වා භත්තකිච්චකරණං, පත්තයධොවනං, පත්තඔසාපනං, 

පත්තචීවරපටිසාමනන්ති පපඤ්චකරණට්ඨානානි එතානි. තස්මා යථයරො

අම්හාකංඑත්තකං ඨානංමුඤ්චිත්වාපමාදකායලොනාමනත්ථීතිදස්යසන්යතො

පමාදට්ඨායනසුයයව අප්පමාදලක්ෙණංවිස්සජ්යජසි. 

328. අථස්ස භ වාසාධුකාරංදත්වා පඨමජ්ඣානංපුච්ඡන්යතොපුන අත්ථිපන

යවොතිආදිමාහ. තත්ථ උත්තරි මනුස්සධම්මාති මනුස්සධම්මයතො උත්තරි. 

අලමරිෙඤාණදස්සනවියසයසොති අරියභාවකරණසමත්යථො ඤාණවියසයසො. 

කිඤ්හි යනො සිො, භන්යතති කස්මා, භන්යත, නාධි යතො භවිස්සති, 

අධි යතොයයවාති. ොවයදවාතියාවඑව. 

329. එවං පඨමජ්ඣානාධි යම බයාකයත දුතියජ්ඣානාදීනි පුච්ඡන්යතො 

එතස්ස පන යවොතිආදිමාහ. තත්ථ සමතික්කමාොති සමතික්කමත්ථාය. 

පටිප්පස්සද්ධිොති පටිප්පස්සද්ධත්ථාය. යසසං සබ්බත්ථ වුත්තනයයයනව

යවදිතබ්බං. පච්ඡිමපඤ්යහ පන යලොකුත්තරඤාණදස්සනවයසන අධි තං 

නියරොධසමාපත්තිං පුච්ඡන්යතො අලමරිෙඤාණදස්සනවියසයසොති ආහ. 

යථයරොපි පුච්ඡානුරූයපයනව බයාකාසි. තත්ථ යස්මා යවදයිතසුෙයතො

අයවදයිතසුෙං සන්තතරං පණීතතරං යහොති, තස්මා අඤ්ඤං ඵාසුවිහාරං

උත්තරිතරංවාපණීතතරංවා නසමනුපස්සාමාතිආහ. 

330. ධම්මිො කථාොති සාමග්ගිරසානිසංසප්පටිසංයුත්තාය ධම්මියා කථාය.

සබ්යබපි යත චතූසු සච්යචසු පරිනිට්ඨිතකිච්චා, යතන යතසං පටියවධත්ථාය

කිඤ්චිකයථතබ්බංනත්ථි.සාමග්ගිරයසන පනඅයඤ්චඅයඤ්චආනිසංයසොති

සාමග්ගිරසානිසංසයමව යනසං භ වා කයථසි. භ වන්තං අනුසංොයිත්වාති



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මහායමකවග්ය ො 

482 

පටුන 

අනු න්ත්වා. යතකිර භ වයතො පත්තචීවරං  යහත්වා යථොකං අ මංසු, අථ

භ වා විහාරස්ස පරියවණපරියන්තං  තකායල, ‘‘ආහරථ යම පත්තචීවරං, 

තුම්යහ ඉයධව තිට්ඨථා’’ති පක්කාමි. තයතො පටිනිවත්තිත්වාති තයතො

ඨිතට්ඨානයතො නිවත්තිත්වා. කිං නු ය ො මෙං ආෙස්මයතොති භ වන්තං

නිස්සාය පබ්බජ්ජාදීනි අධි න්ත්වාපි අත්තයනො ගුණකථාය අට්ටියමානා

අධි මප්පිච්ඡතාය ආහංසු. ඉමාසඤ්ච ඉමාසඤ්චාති පඨමජ්ඣානාදීනං 

යලොකියයලොකුත්තරානං. යචතසා යචයතො පරිච්ච විදියතොති අජ්ජ යම 

ආයස්මන්යතොයලොකියසමාපත්තියාවීතිනායමසුං, අජ්ජයලොකුත්තරායාතිඑවං

චිත්යතන චිත්තං පරිච්ඡින්දිත්වා විදිතං. යදවතාපි යමති, භන්යත අනුරුද්ධ, 

අජ්ජඅයයයොනන්දියත්යථයරො, අජ්ජඅයයයොකිමිලත්යථයරොඉමායචඉමායච 

සමාපත්තියා වීතිනායමසීති එවමායරොයචසුන්ති අත්යථො. පඤ්හාභිපුට්යඨනාති

තම්පිමයාසයංවිදිතන්තිවායදවතාහි ආයරොචිතන්තිවාඑත්තයකයනවමුෙං

යමසජ්ජන්තිකථංසමුට්ඨායපත්වාඅපුට්යඨයනවයම නකථිතං.භ වතාපන

පඤ්හාභිපුට්යඨන පඤ්හං අභිපුච්ඡියතන සතා බයාකතං, තත්ර යම කිං න

යරොචථාතිආහ. 

331. දීයඝොති ‘‘මණි මාණිවයරො දීයඝො, අයථො යසරීසයකො සහා’’ති (දී. නි.

3.293) එවං ආ යතො අට්ඨවීසතියා යක්ෙයසනාපතීනං අබ්භන්තයරො එයකො

යදවරාජා. පරජයනොතිතස්යසවයක්ෙස්සනාමං. යෙනභ වා යතනුපසඞ්කමීති

යසො කිර යවස්සවයණන යපසියතො එතං ඨානං  ච්ඡන්යතො භ වන්තං සයං 

පත්තචීවරං යහත්වාගිඤ්ජකාවසථයතොය ොසිඞ් සාලවනස්සඅන්තයරදිස්වා

භ වා අත්තනා පත්තචීවරං  යහත්වා ය ොසිඞ් සාලවයන තිණ්ණං

කුලපුත්තානං සන්තිකං  ච්ඡති. අජ්ජ මහතී ධම්මයදසනා භවිස්සති. මයාපි

තස්සා යදසනාය භාගිනා භවිතබ්බන්ති අදිස්සමායනන කායයන සත්ථු

පදානුපදියකො  න්ත්වා අවිදූයර ඨත්වා ධම්මං සුත්වා සත්ථරි  ච්ඡන්යතපින

 යතො, – ‘‘ඉයමයථරාකිංකරිස්සන්තී’’තිදස්සනත්ථංපනතත්යථව ඨියතො.

අථයතද්යවයථයරඅනුරුද්ධත්යථරංපලියවයඨන්යතදිස්වා, – ‘‘ඉයමයථරා 

භ වන්තං නිස්සාය පබ්බජ්ජාදයයො සබ්බගුයණ අධි න්ත්වාපි භ වයතොව

මච්ඡරායන්ති, න සහන්ති, අතිවිය නිලීයන්ති පටිච්ඡායදන්ති, න දානි යතසං

පටිච්ඡායදතුං දස්සාමි, පථවියතො යාව බ්රහ්මයලොකා එයතසං ගුයණ

පකායසස්සාමී’’ති චින්යතත්වායයනභ වායතනුපසඞ්කමි. 

ලාභාවත, භන්යතතියය, භන්යත, වජ්ජිරට්ඨවාසියනොභ වන්තඤ්චඉයමච

තයයො කුලපුත්යත පස්සිතුං ලභන්ති, වන්දිතුං ලභන්ති, යදයයධම්මං දාතුං

ලභන්ති, ධම්මංයසොතුංලභන්ති, යතසංලාභා, භන්යත, වජ්ජීනන්තිඅත්යථො. 

සද්දං සුත්වාති යසො කිර අත්තයනො යක්ොනුභායවන මහන්තං සද්දං කත්වා
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සකලං වජ්ජිරට්ඨං අජ්යඣොත්ථරන්යතො තං වාචං නිච්ඡායරසි. යතන චස්ස

යතසු රුක්ෙපබ්බතාදීසුඅධිවත්ථාභුම්මායදවතාසද්දංඅස්යසොසුං.තංසන්ධාය

වුත්තං– ‘‘සද්දංසුත්වා’’ති. අනුස්සායවසුන්තිමහන්තංසද්දං සුත්වාසායවසුං.

එස නයයො සබ්බත්ථ. ොව බ්රහ්මයලොකාති යාව අකනිට්ඨබ්රහ්මයලොකා. 

තඤ්යචපි කුලන්ති, ‘‘අම්හාකං කුලයතො නික්ෙමිත්වා ඉයම කුලපුත්තා

පබ්බජිතාඑවංසීලවන්යතොගුණවන්යතොආචාරසම්පන්නා කලයාණධම්මා’’ති

එවංතඤ්යචපිකුලංඑයතතයයොකුලපුත්යතපසන්නචිත්තං අනුස්සයරයයාති

එවං සබ්බත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. ඉති භ වා යථානුසන්ධිනාව යදසනං 

නිට්ඨයපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළය ොසිඞ් සුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. මහාය ොසිඞ් සුත්තවණ්ණනා 

332. එවං යමසුතන්තිමහාය ොසිඞ් සුත්තං.තත්ථ ය ොසිඞ් සාලවනදායෙති

ඉදං වසනට්ඨානදස්සනත්ථං වුත්තං. අඤ්යඤසු හි සුත්යතසු, ‘‘සාවත්ථියං

විහරති යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම’’ති එවං පඨමං ය ොචර ාමං

දස්යසත්වා පච්ඡා වසනට්ඨානං දස්යසති. ඉමස්මිං පන මහාය ොසිඞ් සුත්යත 

භ වයතො ය ොචර ායමො අනිබන්යධො, යකොචියදව ය ොචර ායමො භවිස්සති.

තස්මා වසනට්ඨානයමව පරිදීපිතං. අරඤ්ඤනිදානකං නායමතං සුත්තන්ති. 

සම්බහුයලහීති බහුයකහි. අභිඤ්ඤායතහි අභිඤ්ඤායතහීතිසබ්බත්ථවිස්සුයතහි

පාකයටහි. යථයරහි සාවයකහි සද්ධින්ති පාතියමොක්ෙසංවරාදීහි

ථිරකාරයකයහව ධම්යමහි සමන්නා තත්තා යථයරහි, සවනන්යත ජාතත්තා

සාවයකහි සද්ධිං එකයතො. ඉදානි යත යථයර සරූපයතො දස්යසන්යතො, 

ආෙස්මතා ච සාරිපුත්යතනාතිආදිමාහ. තත්ථායස්මා සාරිපුත්යතො අත්තයනො

සීලාදීහි ගුයණහි බුද්ධසාසයන අභිඤ්ඤායතො. චක්ඛුමන්තානං   නමජ්යඣ

ඨියතොසූරියයොවියචන්යදොවිය, සමුද්දතීයරඨිතානං සා යරොවියචපාකයටො

පඤ්ඤායතො. න යකවලඤ්චස්ස ඉමස්මිං සුත්යත ආ තගුණවයසයනව

මහන්තතා යවදිතබ්බා, ඉයතො අඤ්යඤසං ධම්මදායාදසුත්තං අනඞ් ණසුත්තං

සම්මාදිට්ඨිසුත්තංසීහනාදසුත්තංරථවිනීතං මහාහත්ථිපයදොපමංමහායවදල්ලං

චාතුමසුත්තං දීඝනෙං අනුපදසුත්තං යසවිතබ්බායසවිතබ්බසුත්තං

සච්චවිභඞ් සුත්තං පිණ්ඩපාතපාරිසුද්ධි සම්පසාදනීයං සඞ්ගීතිසුත්තං

දසුත්තරසුත්තං පවාරණාසුත්තං (සං. නි. 1.215 ආදයයො) සුසිමසුත්තං 

යථරපඤ්හසුත්තං මහානිද්යදයසො පටිසම්භිදාමග්ය ො යථරසීහනාදසුත්තං

අභිනික්ෙමනං එතදග් න්තිඉයමසම්පිසුත්තානංවයසනයථරස්සමහන්තතා
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යවදිතබ්බා. එතදග් ස්මිඤ්හි, ‘‘එතදග් ං, භික්ෙයව, මමසාවකානංභික්ඛූනං

මහාපඤ්ඤානංයදිදං සාරිපුත්යතො’’ති(අ.නි.1.188-189) වුත්තං. 

මහායමොග් ල්ලායනොපිසීලාදිගුයණහියචව ඉමස්මිංසුත්යතආ තගුයණහිච

යථයරො විය අභිඤ්ඤායතො පාකයටො මහා. අපිචස්ස අනුමානසුත්තං, 

චූළතණ්හාසඞ්ෙයසුත්තං මාරතජ්ජනියසුත්තං පාසාදකම්පනං සකලං 

ඉද්ධිපාදසංයුත්තං නන්යදොපනන්දදමනං යමකපාටිහාරියකායල

යදවයලොක මනංවිමානවත්ථු යපතවත්ථුයථරස්සඅභිනික්ෙමනංඑතදග් න්ති

ඉයමසම්පිවයසනමහන්තභායවො යවදිතබ්යබො. එතදග් ස්මිඤ්හි, ‘‘එතදග් ං, 

භික්ෙයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං ඉද්ධිමන්තානං යදිදං

මහායමොග් ල්ලායනො’’ති(අ.නි.1.190) වුත්තං. 

මහාකස්සයපොපිසීලාදිගුයණහියචවඉමස්මිං සුත්යතආ තගුයණහිචයථයරො

විය අභිඤ්ඤායතො පාකයටො මහා. අපිචස්ස චීවරපරිවත්තනසුත්තං 

ජිණ්ණචීවරසුත්තං (සං. නි. 2.154 ආදයයො) චන්යදොපමං සකලං

කස්සපසංයුත්තං මහාඅරියවංසසුත්තං යථරස්ස අභිනික්ෙමනං එතදග් න්ති

ඉයමසම්පිවයසනමහන්තභායවො යවදිතබ්යබො.එතදග් ස්මිඤ්හි, ‘‘එතදග් ං, 

භික්ෙයව, මම සාවකානංභික්ඛූනංධුතවාදානංයදිදංමහාකස්සයපො’’ති(අ.නි.

1.191) වුත්තං. 

අනුරුද්ධත්යථයරොපි සීලාදිගුයණහි යචව ඉමස්මිං සුත්යත ආ තගුයණහි ච

යථයරො විය අභිඤ්ඤායතො පාකයටො මහා. අපිචස්ස චූළය ොසිඞ් සුත්තං

නළකපානසුත්තං අනුත්තරියසුත්තං උපක්කියලසසුත්තං අනුරුද්ධසංයුත්තං

මහාපුරිසවිතක්කසුත්තං යථරස්ස අභිනික්ෙමනං එතදග් න්ති ඉයමසම්පි

වයසනමහන්තභායවො යවදිතබ්යබො. එතදග් ස්මිඤ්හි, ‘‘එතදග් ං, භික්ෙයව, 

මමසාවකානංභික්ඛූනංදිබ්බචක්ඛුකානං යදිදංඅනුරුද්යධො’’ති(අ.නි.1.192) 

වුත්තං. 

ආෙස්මතා ච යරවයතනාති එත්ථ පන ද්යව යරවතා ෙදිරවනියයරවයතො ච

කඞ්ොයරවයතො ච. තත්ථ ෙදිරවනියයරවයතො ධම්මයසනාපතිත්යථරස්ස 

කනිට්ඨභාතියකො, න යසො ඉධ අධිප්යපයතො. ‘‘අකප්පියයො ගුයළො, අකප්පියා

මුග් ා’’ති (මහාව. 272) එවං කඞ්ොබහුයලො පන යථයරො ඉධ යරවයතොති

අධිප්යපයතො. යසොපි සීලාදිගුයණහි යචව ඉමස්මිං සුත්යත ආ තගුයණහි ච

යථයරො විය අභිඤ්ඤායතො පාකයටො මහා. අපිචස්ස අභිනික්ෙමයනනපි

එතදග්ය නපි මහන්තභායවො යවදිතබ්යබො. එතදග් ස්මිඤ්හි, ‘‘එතදග් ං, 

භික්ෙයව, මමසාවකානංභික්ඛූනංඣායීනංයදිදංකඞ්ොයරවයතො’’ති(අ.නි. 

1.204) වුත්තං. 
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ආනන්දත්යථයරොපි සීලාදිගුයණහි යචව ඉමස්මිං සුත්යත ආ තගුයණහි ච

යථයරො විය අභිඤ්ඤායතො පාකයටො මහා. අපිචස්ස යසක්ෙසුත්තං

බාහිතිකසුත්තං ආයනඤ්ජසප්පායං ය ොපකයමොග් ල්ලානං බහුධාතුකං 

චූළසුඤ්ඤතං මහාසුඤ්ඤතං අච්ඡරියබ්භුතසුත්තං භද්යදකරත්තං මහානිදානං 

මහාපරිනිබ්බානං සුභසුත්තං චූළනියයලොකධාතුසුත්තං අභිනික්ෙමනං 

එතදග් න්තිඉයමසම්පිවයසනමහන්තභායවොයවදිතබ්යබො.එතදග් ස්මිඤ්හි, 

‘‘එතදග් ං, භික්ෙයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං බහුස්සුතානං යදිදං

ආනන්යදො’’ති(අ. නි.1.219-223) වුත්තං. 

අඤ්යඤහි ච අභිඤ්ඤායතහි අභිඤ්ඤායතහීති න යකවලඤ්ච එයතයහව, 

අඤ්යඤහිචමහාගුණතායපාකයටහිඅභිඤ්ඤායතහිබහූහි යථයරහිසාවයකහි

සද්ධිං භ වා ය ොසිඞ් සාලවනදායය විහරතීති අත්යථො. ආයස්මා හි

සාරිපුත්යතොසයංමහාපඤ්යඤොඅඤ්යඤපිබහූමහාපඤ්යඤභික්ඛූ යහත්වා

තදා දසබලංපරිවායරත්වාවිහාසි.ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනොසයං ඉද්ධිමා, 

ආයස්මා මහාකස්සයපො සයං ධුතවායදො, ආයස්මා අනුරුද්යධො සයං

දිබ්බචක්ඛුයකො, ආයස්මා යරවයතො සයංඣානාභිරයතො, ආයස්මා ආනන්යදො

සයං බහුස්සුයතො අඤ්යඤපි බහූ බහුස්සුයත භික්ඛූ  යහත්වා තදා දසබලං

පරිවායරත්වා විහාසි, එවං තදා එයත ච අඤ්යඤ ච අභිඤ්ඤාතා මහායථරා

තිංසසහස්සමත්තාභික්ඛූදසබලංපරිවායරත්වාවිහරිංසූති යවදිතබ්බා. 

පටිසල්ලානා වුට්ඨියතොති ඵලසමාපත්තිවියවකයතො වුට්ඨියතො. යෙනාෙස්මා

මහාකස්සයපො යතනුපසඞ්කමීති යථයරො කිර පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො

පච්ඡිමයලොකධාතුං ඔයලොයකන්යතො වනන්යත කීළන්තස්ස මත්තෙත්තියස්ස

කණ්ණයතො පතමානං කුණ්ඩලං විය, සංහරිත්වා සමුග්ය  පක්ඛිපමානං

රත්තකම්බලං විය, මණිනා දන්තයතො පතමානං සතසහස්සග්ඝනිකං 

සුවණ්ණපාතිං විය ච අත්ථං  ච්ඡමානං පරිපුණ්ණපණ්ණාසයයොජනං

සූරියමණ්ඩලං අද්දස. තදනන්තරං පාචීනයලොකධාතුං ඔයලොයකන්යතො

යනමියං  යහත්වා පරිවත්තයමානං රජතචක්කං විය, රජතකූටයතො

නික්ෙමන්තං ඛීරධාරාමණ්ඩං විය, සපක්යෙ පප්යඵොයටත්වා   නතයල 

පක්ෙන්දමානංයසතහංසංවියචයමඝවණ්ණායසමුද්දකුච්ඡියතොඋග් න්ත්වා 

පාචීනචක්කවාළපබ්බතමත්ථයක සසලක්ෙණප්පටිමණ්ඩිතං

එකූනපණ්ණාසයයොජනං චන්දමණ්ඩලං අද්දස.තයතො සාලවනං ඔයලොයකසි.

තස්මිඤ්හි සමයය සාලරුක්ො මූලයතො පට්ඨාය යාව අග් ා සබ්බපාලිඵුල්ලා

දුකූලපාරුතා විය, මුත්තාකලාපවිනද්ධා විය ච වියරොචිංසු. භූමිතලං 

පුප්ඵසන්ථරපූජායපටිමණ්ඩිතංවිය, තත්ථතත්ථනිපතන්යතනපුප්ඵයරණුනා

ලාොරයසන සිඤ්චමානං විය ච අයහොසි. භමරමධුකර ණා



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මහායමකවග්ය ො 
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කුසුමයරණුමදමත්තා උප ායමානා විය වනන්තයරසු විචරන්ති. තදා ච

උයපොසථදිවයසොව යහොති. අථ යථයරො, ‘‘කාය නු යෙො අජ්ජ රතියා 

වීතිනායමස්සාමී’’තිචින්යතසි, අරියසාවකාචනාමපියධම්මස්සවනායහොන්ති.

අථස්ස එතදයහොසි–‘‘අජ්ජමය්හංයජට්ඨභාතිකස්ස ධම්මයසනාපතිත්යථරස්ස

සන්තිකං  න්ත්වා ධම්මරතියා වීතිනායමස්සාමී’’ති.  ච්ඡන්යතො පන

එකයකොව අ න්ත්වා ‘‘මය්හං පියසහායං මහාකස්සපත්යථරං  යහත්වා 

 මිස්සාමී’’ති නිසින්නට්ඨානයතො වුට්ඨාය චම්මෙණ්ඩං පප්යඵොයටත්වා

යයනායස්මා මහාකස්සයපොයතනුපසඞ්කමි. 

එවමාවුයසොති ය ො ආෙස්මා මහාකස්සයපොති යථයරොපි යස්මා

පියධම්මස්සවයනොව අරියසාවයකො, තස්මා තස්ස වචනං සුත්වා  ච්ඡාවුයසො, 

ත්වං, මය්හං සීසං වා රුජ්ජති පිට්ඨි වාති කිඤ්චි යලසාපයදසං අකත්වා

තුට්ඨහදයයොව, ‘‘එවමාවුයසො’’තිආදිමාහ. පටිස්සුත්වා ච නිසින්නට්ඨානයතො

වුට්ඨාය චම්මෙණ්ඩං පප්යඵොයටත්වා මහායමොග් ල්ලානං අනුබන්ධි. තස්මිං

සමයය ද්යව මහායථරා පටිපාටියා ඨිතානි ද්යව චන්දමණ්ඩලානි විය, ද්යව

සූරියමණ්ඩලානි විය, ද්යව ඡද්දන්තනා රාජායනො විය, ද්යව සීහා විය, ද්යව

බයග්ඝා විය ච වියරොචිංසු. අනුරුද්ධත්යථයරොපි තස්මිං සමයය දිවාට්ඨායන

නිසින්යනො ද්යවමහායථයරසාරිපුත්තත්යථරස්ස සන්තිකං ච්ඡන්යත දිස්වා

පච්ඡිමයලොකධාතුං ඔයලොයකන්යතො සූරියං වනන්තං පවිසන්තං විය, 

පාචීනයලොකධාතුං ඔයලොයකන්යතො චන්දං වනන්තයතො උග් ච්ඡන්තං විය, 

සාලවනං ඔයලොයකන්යතො සබ්බපාලිඵුල්ලයමව සාලවනඤ්ච දිස්වා අජ්ජ

උයපොසථදිවයසො, ඉයම ච යම යජට්ඨභාතිකා ධම්මයසනාපතිස්ස සන්තිකං

 ච්ඡන්ති, මහන්යතන ධම්මස්සවයනන භවිතබ්බං, අහම්පි ධම්මස්සවනස්ස

භාගී භවිස්සාමීති නිසින්නට්ඨානයතො වුට්ඨාය චම්මෙණ්ඩං පප්යඵොයටත්වා

මහායථරානංපදානුපදියකොහුත්වානික්ෙමි.යතනවුත්තං–‘‘අථයෙො ආයස්මා

ච මහායමොග් ල්ලායනො ආයස්මා ච මහාකස්සයපො ආයස්මා ච අනුරුද්යධො

යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමිංසූ’’ති. උපසඞ්කමිංසූති. පටිපාටියා

ඨිතාතයයොචන්දාවිය, සූරියාවිය, සීහාවියචවියරොචමානා උපසඞ්කමිංසු. 

333. එවංඋපසඞ්කමන්යතපනයතමහායථයරආයස්මාආනන්යදො අත්තයනො

දිවාට්ඨායනනිසින්යනොයයව දිස්වා, ‘‘අජ්ජමහන්තං ධම්මස්සවනං භවිස්සති, 

මයාපි තස්ස භාගිනා භවිතබ්බං, න යෙො පන එකයකොව  මිස්සාමි, මය්හං 

පියසහායම්පි යරවතත්යථරං  යහත්වා  මිස්සාමී’’ති සබ්බං

මහායමොග් ල්ලානස්ස මහාකස්සපස්ස අනුරුද්ධස්ස උපසඞ්කමයන

වුත්තනයයයනව විත්ථාරයතොයවදිතබ්බං.ඉතියතද්යවජනාපටිපාටියාඨිතා

ද්යව චන්දා විය, සූරියා විය, සීහා විය ච වියරොචමානා උපසඞ්කමිංසු. යතන
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වුත්තං – ‘‘අද්දසා යෙො ආයස්මා සාරිපුත්යතො’’තිආදි. දිස්වාන ආෙස්මන්තං

ආනන්දං එතදයවොචාති දූරයතොව දිස්වා අනුක්කයමන කථාඋපචාරං

සම්පත්තයමතං, ‘‘එතු යෙො ආයස්මා’’තිආදිවචනං අයවොච. රමණීෙං, 

ආවුයසොති එත්ථ දුවිධං රාමයණයයකං වනරාමයණයයකං 

පුග් ලරාමයණයයකඤ්ච. තත්ථ වනං නාම නා සලළසාලචම්පකාදීහි 

සඤ්ඡන්නං යහොති බහලච්ඡායං පුප්ඵඵලූප ං විවිධරුක්ෙං උදකසම්පන්නං

 ාමයතොනිස්සටං, ඉදංවනරාමයණයයකංනාම.යංසන්ධායවුත්තං– 

‘‘රමණීයානිඅරඤ්ඤානි, යත්ථනරමතීජයනො; 

වීතරා ාරමිස්සන්ති, නයතකාම යවසියනො’’ති.(ධ.ප.99); 

වනං පන සයචපි උජ්ජඞ් යල යහොති නිරුදකං විරලච්ඡායං 

කණ්ටකසමාකිණ්ණං, බුද්ධාදයයොයපත්ථ අරියා විහරන්ති, ඉදං

පුග් ලරාමයණයයකංනාම. යංසන්ධායවුත්තං– 

‘‘ ායමවායදිවාරඤ්යඤ, නින්යනවායදිවාථයල; 

යත්ථඅරහන්යතොවිහරන්ති, තංභූමිරාමයණයයක’’න්ති.(ධ.ප. 98); 

ඉධපනතංදුවිධම්පිලබ්භති.තදාහිය ොසිඞ් සාලවනං සබ්බපාලිඵුල්ලංයහොති

කුසුම න්ධසු න්ධං, සයදවයක යචත්ථ යලොයක අග් පුග් යලො 

සම්මාසම්බුද්යධො තිංසසහස්සමත්යතහි අභිඤ්ඤාතභික්ඛූහි සද්ධිං විහරති. තං 

සන්ධායවුත්තං–‘‘රමණීයං, ආවුයසොආනන්ද, ය ොසිඞ් සාලවන’’න්ති. 

යදොසිනාති යදොසාප තා, අබ්භං මහිකා ධූයමො රයජො රාහූති ඉයමහි පඤ්චහි

උපක්කියලයසහි විරහිතාති වුත්තං යහොති. සබ්බපාලිඵුල්ලාති සබ්බත්ථ

පාලිඵුල්ලා, මූලයතො පට්ඨායයාව අග් ා අපුප්ඵිතට්ඨානංනාමනත්ථි. දිබ්බා

මඤ්යඤ  න්ධා සම්පවන්තීති දිබ්බා

මන්දාරපුප්ඵයකොවිළාරපාරිච්ඡත්තකචන්දනචුණ්ණ න්ධා විය සමන්තා

පවායන්ති, සක්කසුයාසන්තුසිතනිම්මානරතිපරනිම්මිතමහාබ්රහ්මානං 

ඔතිණ්ණට්ඨානංවියවායන්තීතිවුත්තංයහොති. 

කථංරූයපන, ආවුයසො ආනන්දාති ආනන්දත්යථයරො යතසං පඤ්චන්නං

යථරානං සඞ්ඝනවයකොව. කස්මා යථයරො තංයයව පඨමං පුච්ඡතීති? 

මමායිතත්තා. යතහිද්යවයථරාඅඤ්ඤමඤ්ඤංමමායිංසු.සාරිපුත්තත්යථයරො, 

‘‘මයා කත්තබ්බං සත්ථු උපට්ඨානං කයරොතී’’ති ආනන්දත්යථරං මමායි.

ආනන්දත්යථයරො භ වයතො සාවකානං අග්ය ොති සාරිපුත්තත්යථරං මමායි, 

කුලදාරයක පබ්බායජත්වා සාරිපුත්තත්යථරස්ස සන්තියක උපජ්ඣං
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 ණ්හායපසි. සාරිපුත්තත්යථයරොපි තයථව අකාසි. එවං එකයමයකන

අත්තයනො පත්තචීවරං දත්වා පබ්බායජත්වා උපජ්ඣං  ණ්හාපිතානි පඤ්ච 

භික්ඛුසතානි අයහසුං. ආයස්මා ආනන්යදො පණීතානි චීවරාදීනිපි ලභිත්වා

යථරස්යසව යදති. 

එයකොකිරබ්රාහ්මයණොචින්යතසි– ‘‘බුද්ධරතනස්සචසඞ්ඝරතනස්ස චපූජා

පඤ්ඤායති, කථංනුයෙොධම්මරතනංපූජිතංනාමයහොතී’’ති? යසොභ වන්තං 

උපසඞ්කමිත්වාඑතමත්ථංපුච්ඡි.භ වාආහ–‘‘සයචසි, බ්රාහ්මණ, ධම්මරතනං 

පූජිතුකායමො, එකං බහුස්සුතං පූයජහී’’ති බහුස්සුතං, භන්යත, ආචික්ෙථාති 

භික්ඛුසඞ්ඝං පුච්ඡති. යසො භික්ඛුසඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා බහුස්සුතං, භන්යත, 

ආචික්ෙථාති ආහ. ආනන්දත්යථයරො බ්රාහ්මණාති. බ්රාහ්මයණො යථරං

සහස්සග්ඝනියකන චීවයරනපූයජසි.යථයරොතං යහත්වාභ වයතොසන්තිකං

අ මාසි. භ වා ‘‘කුයතො, ආනන්ද, ලද්ධ’’න්ති ආහ. එයකන, භන්යත, 

බ්රාහ්මයණන දින්නං, ඉදං පනාහං ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස දාතුකායමොති.

යදහි, ආනන්දාති. චාරිකං පක්කන්යතො, භන්යතති. ආ තකායල යදහීති.

සික්ොපදං, භන්යත, පඤ්ඤත්තන්ති. කදා පන සාරිපුත්යතො ආ මිස්සතීති? 

දසාහමත්යතන, භන්යතති. ‘‘අනුජානාමි, ආනන්ද, දසාහපරමංඅතියරකචීවරං 

නික්ඛිපිතු’’න්ති (පාරා. 461; මහාව. 347) සික්ොපදං පඤ්ඤයපසි. 

සාරිපුත්තත්යථයරොපි තයථව යංකිඤ්චි මනාපං ලභති, තං ආනන්දත්යථරස්ස

යදති.එවංයත යථරාඅඤ්ඤමඤ්ඤංමමායිංසු, ඉතිමමායිතත්තාපඨමංපුච්ඡි. 

අපිච අනුමතිපුච්ඡා නායමසා ඛුද්දකයතො පට්ඨාය පුච්ඡිතබ්බා යහොති. තස්මා

යථයරොචින්යතසි– ‘‘අහංපඨමංආනන්දංපුච්ඡිස්සාමි, ආනන්යදොඅත්තයනො 

පටිභානං බයාකරිස්සති. තයතො යරවතං, අනුරුද්ධං, මහාකස්සපං, 

මහායමොග් ල්ලානං පුච්ඡිස්සාමි. මහායමොග් ල්ලායනො අත්තයනො පටිභානං 

බයාකරිස්සති. තයතො පඤ්චපි යථරා මං පුච්ඡිස්සන්ති, අහම්පි අත්තයනො

පටිභානං බයාකරිස්සාමී’’ති. එත්තාවතාපි අයං ධම්මයදසනා සිොප්පත්තා

යවපුල්ලප්පත්තා න භවිස්සති, අථ මයං සබ්යබපි දසබලං උපසඞ්කමිත්වා

පුච්ඡිස්සාම, සත්ථා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන බයාකරිස්සති. එත්තාවතා අයං

ධම්මයදසනා සිොප්පත්තා යවපුල්ලප්පත්තා භවිස්සති. යථා හි ජනපදම්හි 

උප්පන්යනො අට්යටො ාමයභොජකංපාපුණාති, තස්මිංනිච්ඡිතුංඅසක්යකොන්යත

ජනපදයභොජකං පාපුණාති, තස්මිං අසක්යකොන්යත මහාවිනිච්ඡයඅමච්චං, 

තස්මිං අසක්යකොන්යත යසනාපතිං, තස්මිං අසක්යකොන්යත උපරාජං, තස්මිං

විනිච්ඡිතුං අසක්යකොන්යත රාජානං පාපුණාති, රඤ්ඤා විනිච්ඡිතකාලයතො

පට්ඨාය අට්යටො අපරාපරං න සඤ්චරති, රාජවචයනයනව ඡිජ්ජති. එවයමවං

අහඤ්හි පඨමං ආනන්දං පුච්ඡිස්සාමි…යප.… අථ මයං සබ්යබපි දසබලං
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පටුන 

උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡිස්සාම, සත්ථා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන බයාකරිස්සති.

එත්තාවතා අයං ධම්මයදසනා සිොප්පත්තා යවපුල්ලප්පත්තා භවිස්සති. එවං

අනුමතිපුච්ඡංපුච්ඡන්යතොයථයරොපඨමංආනන්දත්යථරංපුච්ඡි. 

බහුස්සුයතො යහොතීති බහු අස්ස සුතං යහොති, නවඞ් ං සත්ථුසාසනං

පාළිඅනුසන්ධිපුබ්බාපරවයසනඋග් හිතංයහොතීතිඅත්යථො. සුතධයරොතිසුතස්ස

ආධාරභූයතො.යස්සහිඉයතො හිතංඉයතොපලායති, ඡිද්දඝයටඋදකංවියන

තිට්ඨති, පරිසමජ්යඣඑකංසුත්තංවාජාතකංවාකයථතුංවා වායචතුංවාන

සක්යකොති, අයං න සුතධයරො නාම. යස්ස පන උග් හිතං බුද්ධවචනං

උග් හිතකාලසදිසයමව යහොති, දසපි වීසතිපි වස්සානි සජ්ඣායං 

අකයරොන්තස්ස න නස්සති, අයං සුතධයරො නාම. සුතසන්නිචයෙොති සුතස්ස

සන්නිචයභූයතො. යථාහිසුතංහදයමඤ්ජූසාය සන්නිචිතංසිලායං යලො විය, 

සුවණ්ණඝයට පක්ඛිත්තසීහවසා විය ච අජ්යඣොසාය තිට්ඨති, අයං 

සුතසන්නිචයෙො නාම. ධාතාති ඨිතා පගුණා. එකච්චස්ස හි උග් හිතං

බුද්ධවචනං ධාතං පගුණං නිච්චලිතං න යහොති, අසුකසුත්තං වා ජාතකං වා

කයථහීති වුත්යත සජ්ඣායිත්වා සංසන්දිත්වා සමනුග් ාහිත්වා ජානිස්සාමීති

වදති. එකච්චස්ස ධාතං පගුණං භවඞ් යසොතසදිසං යහොති, අසුකසුත්තං වා

ජාතකංවාකයථහීතිවුත්යත උද්ධරිත්වාතයමවකයථති.තංසන්ධායවුත්තං

‘‘ධාතා’’ති. 

වචසා පරිචිතාති සුත්තදසක-වග් දසක-පණ්ණාසදසකානං වයසන වාචාය

සජ්ඣායිතා. මනසානුයපක්ඛිතාති චිත්යතන අනුයපක්ඛිතා, යස්ස වාචාය

සජ්ඣායිතං බුද්ධවචනං මනසා චින්යතන්තස්ස තත්ථ තත්ථ පාකටං යහොති.

මහාදීපං ජායලත්වා ඨිතස්සරූප තං විය පඤ්ඤායති. තං සන්ධාය වුත්තං –

‘‘වචසා පරිචිතා මනසානුයපක්ඛිතා’’ති. දිට්ඨිො සුප්පටිවිද්ධාති අත්ථයතො ච

කාරණයතොචපඤ්ඤායසුප්පටිවිද්ධා. පරිමණ්ඩයලහි පදබයඤ්ජයනහීතිඑත්ථ

පදයමව අත්ථස්ස බයඤ්ජනයතො පදබයඤ්ජනං, තං අක්ෙරපාරිපූරිං කත්වා

දසවිධබයඤ්ජනබුද්ධියයො අපරිහායපත්වා වුත්තං පරිමණ්ඩලං නාම යහොති, 

එවරූයපහි පදබයඤ්ජයනහීති අත්යථො. අපිච යයො භික්ඛු පරිසති ධම්මං

යදයසන්යතොසුත්තංවා ජාතකංවානික්ෙපිත්වාඅඤ්ඤංඋපාරම්භකරංසුත්තං

ආහරති, තස්ස උපමං කයථති, තදත්ථං ඔහායරති, එවමිදං  යහත්වා එත්ථ

ඛිපන්යතො එකපස්යසයනව පරිහරන්යතො කාලං ඤත්වා වුට්ඨහති.

නික්ඛිත්තසුත්තං පනනික්ෙත්තමත්තයමව යහොති, තස්සකථා අපරිමණ්ඩලා

නාම යහොති. යයො පන සුත්තං වා ජාතකං වා නික්ඛිපිත්වා බහි එකපදම්පි 

අ න්ත්වා පාළියා අනුසන්ධිඤ්ච පුබ්බාපරඤ්ච අමක්යෙන්යතො ආචරියයහි

දින්නනයය ඨත්වා තුලිකාය පරිච්ඡින්දන්යතො විය,  ම්භීරමාතිකාය උදකං
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යපයසන්යතො විය, පදං යකොට්යටන්යතො සින්ධවාජානීයයො විය  ච්ඡති, තස්ස

කථා පරිමණ්ඩලා නාම යහොති. එවරූපිං කථං සන්ධාය – ‘‘පරිමණ්ඩයලහි

පදබයඤ්ජයනහී’’තිවුත්තං. 

අනුප්පබන්යධහීතිඑත්ථයයොභික්ඛු ධම්මංකයථන්යතොසුත්තංවාජාතකංවා

ආරභිත්වාආරද්ධකාලයතො පට්ඨාය තුරිතතුරියතො අරණිං මන්යථන්යතො විය, 

උණ්හොදනීයං ොදන්යතො විය, පාළියා අනුසන්ධිපුබ්බාපයරසු  හිතං

 හිතයමවඅග් හිතංඅග් හිතයමවචකත්වාපුරාණපණ්ණන්තයරසුචරමානං

ය ොධං උට්ඨයපන්යතො විය තත්ථ තත්ථ පහරන්යතො ඔසායපන්යතො ඔහාය

 ච්ඡති. යයොපි ධම්මං කයථන්යතො කායලන සීඝං කායලන දන්ධං කායලන

මහාසද්දං කායලන ඛුද්දකසද්දං කයරොති. යථා යපතග්ගි කායලන ජලති, 

කායලනනිබ්බායති, එවයමවඉධ යපතග්ගිධම්මකථියකො නාමයහොති, පරිසාය

උට්ඨාතුකාමායපුනප්පුනං ආරභති.යයොපිකයථන්යතොතත්ථතත්ථවිත්ථායති, 

නිත්ථුනන්යතො කන්දන්යතො විය කයථති, ඉයමසං සබ්යබසම්පි කථා

අප්පබන්ධානාම යහොති. යයො පනසුත්තංආරභිත්වාආචරියයහි දින්නනයය

ඨියතො අච්ඡින්නධාරං කත්වා නදීයසොතං විය පවත්යතති, ආකාස ඞ් යතො 

භස්සමානංඋදකංවියනිරන්තරංකථංපවත්යතති, තස්සකථාඅනුප්පබන්ධා

යහොති. තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘අනුප්පබන්යධහී’’ති. අනුසෙසමුග්ඝාතාොති

සත්තන්නං අනුසයානං සමුග්ඝාතත්ථාය. එවරූයපනාති එවරූයපන

බහුස්සුයතන භික්ඛුනා තථාරූයපයනව භික්ඛුසයතන භික්ඛුසහස්යසන වා

සඞ්ඝාටිකණ්යණනවාසඞ්ඝාටිකණ්ණං, පල්ලඞ්යකනවාපල්ලඞ්කං ආහච්ච

නිසින්යනන ය ොසිඞ් සාලවනං යසොයභයය. ඉමිනා නයයන සබ්බවායරසු

අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

334. පටිසල්ලානං අස්ස ආරායමොති පටිසල්ලානාරායමො. පටිසල්ලායන

රයතොති පටිසල්ලානරයතො. 

335. සහස්සං යලොකානන්ති සහස්සං යලොකධාතූනං. එත්තකඤ්හි යථරස්ස

ධුවයසවනං ආවජ්ජනපටිබද්ධං, ආකඞ්ෙමායනො පන යථයරො අයනකානිපි 

චක්කවාළසහස්සානි යවොයලොයකතියයව. උපරිපාසාදවර යතොති 

සත්තභූමකස්ස වා නවභූමකස්ස වා පාසාදවරස්ස උපරි  යතො. සහස්සං 

යනමිමණ්ඩලානං යවොයලොයකෙයාති පාසාදපරියවයණ නාභියා පතිට්ඨිතානං

යනමිවට්ටියා යනමිවට්ටිං ආහච්ච ඨිතානං යනමිමණ්ඩලානං සහස්සං

වාතපානං විවරිත්වා ඔයලොයකයය, තස්සනාභියයොපි පාකටා යහොන්ති, අරාපි

අරන්තරානිපි යනමියයොපි. එවයමව ය ො, ආවුයසොති, ආවුයසො, එවං අයම්පි

දිබ්බචක්ඛුයකො භික්ඛු දිබ්යබන චක්ඛුනා අතික්කන්තමානුසයකන සහස්සං
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යලොකානං යවොයලොයකති. තස්ස පාසායද ඨිතපුරිසස්ස චක්කනාභියයො විය

චක්කවාළසහස්යස සියනරුසහස්සං පාකටං යහොති. අරා විය දීපා පාකටා 

යහොන්ති. අරන්තරානි විය දීපට්ඨිතමනුස්සා පාකටා යහොන්ති. යනමියයො විය 

චක්කවාළපබ්බතාපාකටායහොන්ති. 

336. ආරඤ්ඤියකොති සමාදිණ්ණඅරඤ්ඤධුතඞ්ය ො. යසසපයදසුපි එයසව

නයයො. 

337. යනො ච සංසායදන්තීතින ඔසායදන්ති. සයහතුකඤ්හි සකාරණංකත්වා

පඤ්හං පුච්ඡිතුං විස්සජ්ජිතුම්පි අසක්යකොන්යතො සංසායදති නාම. එවං න

කයරොන්තීතිඅත්යථො. පවත්තිනී යහොතීතිනදීයසොයතොදකංවියපවත්තති. 

338. ොෙ විහාරසමාපත්තිොති යාය යලොකියාය විහාරසමාපත්තියා, යාය 

යලොකුත්තරායවිහාරසමාපත්තියා. 

339. සාධු සාධු සාරිපුත්තාති අයං සාධුකායරො ආනන්දත්යථරස්ස දින්යනො.

සාරිපුත්තත්යථයරනපනසද්ධිංභ වාආලපති.එස නයයොසබ්බත්ථ. ෙථාතං

ආනන්යදොවාතියථාආනන්යදොවසම්මා බයාකරණමායනොබයාකයරයය, එවං

බයාකතං ආනන්යදන අත්තයනො අනුච්ඡවිකයමව, අජ්ඣාසයානුරූපයමව

බයාකතන්ති අත්යථො. ආනන්දත්යථයරො හි අත්තනාපි බහුස්සුයතො, 

අජ්ඣාසයයොපිස්ස එවං යහොති – ‘‘අයහො වත සාසයනසබ්රහ්මචාරී බහුස්සුතා 

භයවයය’’න්ති. කස්මා? බහුස්සුතස්ස හි කප්පියාකප්පියං සාවජ්ජානවජ්ජං, 

 රුකලහුකං සයතකිච්ඡායතකිච්ඡං පාකටං යහොති. බහුස්සුයතො

උග් හිතබුද්ධවචනං ආවජ්ජිත්වාඉමස්මිංඨායනසීලංකථිතං, ඉමස්මිං සමාධි, 

ඉමස්මිංවිපස්සනා, ඉමස්මිංමග් ඵලනිබ්බානානීතිසීලස්සආ තට්ඨායනසීලං 

පූයරත්වා, සමාධිස්ස ආ තට්ඨායන සමාධිං පූයරත්වා විපස්සනාය

ආ තට්ඨායන විපස්සනා බ්භං  ණ්හායපත්වා මග් ං භායවත්වා ඵලං

සච්ඡිකයරොති. තස්මා යථරස්ස එවං අජ්ඣාසයයො යහොති – ‘‘අයහො වත

සබ්රහ්මචාරී එකං වා ද්යව වා තයයො වා චත්තායරො වා පඤ්ච වා නිකායය

උග් යහත්වා ආවජ්ජන්තා සීලාදීනං ආ තට්ඨායනසු සීලාදීනි පරිපූයරත්වා

අනුක්කයමනමග් ඵලනිබ්බානානිසච්ඡිකයරයය’’න්ති.යසසවායරසුපි එයසව

නයයො. 

340. ආයස්මා හි යරවයතොඣානජ්ඣාසයයොඣානාභිරයතො, තස්මාස්ස එවං 

යහොති – ‘‘අයහො වත සබ්රහ්මචාරී එකිකා නිසීදිත්වා කසිණපරිකම්මං කත්වා

අට්ඨ සමාපත්තියයො නිබ්බත්යතත්වා ඣානපදට්ඨානං විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

යලොකුත්තරධම්මං සච්ඡිකයරයය’’න්ති.තස්මාඑවංබයාකාසි. 
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341. ආයස්මා අනුරුද්යධො දිබ්බචක්ඛුයකො, තස්ස එවං යහොති – ‘‘අයහො වත

සබ්රහ්මචාරී ආයලොකං වඩ්යඪත්වා දිබ්යබන චක්ඛුනා අයනයකසු

චක්කවාළසහස්යසසුචවමායනචඋපපජ්ජමායනචසත්යතදිස්වාවට්ටභයයන 

චිත්තං සංයවයජත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා යලොකුත්තරධම්මං

සච්ඡිකයරයය’’න්ති. තස්මාඑවංබයාකාසි. 

342. ආයස්මා මහාකස්සයපො ධුතවායදො, තස්ස එවං යහොති – ‘‘අයහො වත 

සබ්රහ්මචාරී ධුතවාදා හුත්වා ධුතඞ් ානුභායවන පච්චයතණ්හං මිලායපත්වා

අපයරපි නානප්පකායර කියලයස ධුනිත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

යලොකුත්තරධම්මං සච්ඡිකයරයය’’න්ති.තස්මාඑවංබයාකාසි. 

343. ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො සමාධිපාරමියාමත්ථකංපත්යතො, සුඛුමං

පන චිත්තන්තරං ෙන්ධන්තරං ධාත්වන්තරං ආයතනන්තරං

ඣායනොක්කන්තිකං ආරම්මයණොක්කන්තිකං අඞ් වවත්ථානං

ආරම්මණවවත්ථානං අඞ් සඞ්කන්ති ආරම්මණසඞ්කන්ති එකයතොවඩ්ඪනං

උභයතොවඩ්ඪනන්ති ආභිධම්මිකධම්මකථිකස්යසවපාකටං.අනාභිධම්මියකොහි

ධම්මංකයථන්යතො–‘‘අයංසකවායදො අයංපරවායදො’’තිනජානාති.සකවාදං

දීයපස්සාමීති පරවාදං දීයපති, පරවාදං දීයපස්සාමීති සකවාදං දීයපති, 

ධම්මන්තරං විසංවායදති. ආභිධම්මියකො සකවාදං සකවාදනියායමයනව, 

පරවාදං පරවාදනියායමයනව දීයපති, ධම්මන්තරං න විසංවායදති. තස්මා

යථරස්සඑවංයහොති – ‘‘අයහොවතසබ්රහ්මචාරීආභිධම්මිකාහුත්වා සුඛුයමසු

ඨායනසු ඤාණං ඔතායරත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා යලොකුත්තරධම්මං 

සච්ඡිකයරයය’’න්ති.තස්මාඑවංබයාකාසි. 

344. ආයස්මාසාරිපුත්යතොපඤ්ඤාපාරමියාමත්ථකංපත්යතො, පඤ්ඤවායයව

චචිත්තංඅත්තයනොවයසවත්යතතුංසක්යකොති, නදුප්පඤ්යඤො.දුප්පඤ්යඤො 

හි උප්පන්නස්ස චිත්තස්ස වයස වත්යතත්වා ඉයතො චියතො ච විප්ඵන්දිත්වාපි 

කතිපායහයනවගිහිභාවංපත්වාඅනයබයසනංපාපුණාති.තස්මායථරස්සඑවං

යහොති–‘‘අයහො වතසබ්රහ්මචාරීඅචිත්තවසිකාහුත්වාචිත්තංඅත්තයනොවයස

වත්යතත්වා සබ්බානස්ස වියසවිතවිප්ඵන්දිතානි භඤ්ජිත්වා ඊසකම්පි බහි

නික්ෙමිතුං අයදන්තා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා යලොකුත්තරධම්මං

සච්ඡිකයරයය’’න්ති. තස්මාඑවංබයාකාසි. 

345. සබ්යබසං යවො, සාරිපුත්ත, සුභාසිතං පරිොයෙනාති සාරිපුත්ත, යස්මා

සඞ්ඝාරාමස්ස නාම බහුස්සුතභික්ඛූහිපි යසොභනකාරණං අත්ථි, 

ඣානාභිරයතහිපි, දිබ්බචක්ඛුයකහිපි, ධුතවායදහිපි, ආභිධම්මියකහිපි, 

අචිත්තවසියකහිපි යසොභනකාරණං අත්ථි. තස්මා සබ්යබසං යවො සුභාසිතං
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පරියායයන, යතන යතන කාරයණන සුභාසිතයමව, යනො දුබ්භාසිතං. අපිච

මමපි සුණාථාති අපිච මමපි වචනං සුණාථ. න තාවාහං ඉමං පල්ලඞ්කං

භින්දිස්සාමීතිනතාවඅහංඉමං චතුරඞ් වීරියංඅධිට්ඨායආභුජිතංපල්ලඞ්කං

භින්දිස්සාමි, නයමොයචස්සාමීති අත්යථො.ඉදංකිරභ වාපරිපාක යතඤායණ

රජ්ජසිරිං පහාය කතාභිනික්ෙමයනො අනුපුබ්යබන යබොධිමණ්ඩං ආරුය්හ

චතුරඞ් වීරියං අධිට්ඨාය අපරාජිතපල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා දළ්හසමාදායනො

හුත්වා නිසින්යනො තිණ්ණං මාරානං මත්ථකං භින්දිත්වා පච්චූසසමයය 

දසසහස්සියලොකධාතුං උන්නායදන්යතො සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිවිජ්ඣි, තං

අත්තයනො මහායබොධිපල්ලඞ්කං සන්ධාය එවමාහ. අපිච පච්ඡිමං ජනතං

අනුකම්පමායනොපි පටිපත්තිසාරං පුථුජ්ජනකලයාණකං දස්යසන්යතො එවමාහ.

පස්සති හි භ වා – ‘‘අනා යත එවං අජ්ඣාසයා කුලපුත්තා ඉති

පටිසඤ්චික්ඛිස්සන්ති, ‘භ වා මහාය ොසිඞ් සුත්තං කයථන්යතො ඉධ, 

සාරිපුත්ත, භික්ඛුපච්ඡාභත්තං…යප.…එවරූයපනයෙො, සාරිපුත්ත, භික්ඛුනා 

ය ොසිඞ් සාලවනං යසොයභයයාති ආහ, මයං භ වයතො අජ්ඣාසයං

 ණ්හිස්සාමා’තිපච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තාචතුරඞ් වීරියංඅධිට්ඨාය

දළ්හසමාදානාහුත්වා‘අරහත්තං අප්පත්වාඉමංපල්ලඞ්කංනභින්දිස්සාමා’ති

සමණධම්මං කාතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්ති, යත එවං පටිපන්නා කතිපායහයනව 

ජාතිජරාමරණස්ස අන්තං කරිස්සන්තී’’ති, ඉමං පච්ඡිමං ජනතං

අනුකම්පමායනො පටිපත්තිසාරං පුථුජ්ජනකලයාණකං දස්යසන්යතො එවමාහ. 

එවරූයපන ය ො, සාරිපුත්ත, භික්ඛුනා ය ොසිඞ් සාලවනං යසොයභෙයාති, 

සාරිපුත්ත, එවරූයපන භික්ඛුනා නිප්පරියායයයනව ය ොසිඞ් සාලවනං

යසොයභයයාතියථානුසන්ධිනාවයදසනං නිට්ඨයපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාය ොසිඞ් සුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. මහාය ොපාලකසුත්තවණ්ණනා 

346. එවං යම සුතන්ති මහාය ොපාලකසුත්තං. තත්ථ තිස්යසො කථා

එකනාළිකා, චතුරස්සා, නිසින්නවත්තිකාති.තත්ථපාළිංවත්වා එයකකපදස්ස

අත්ථකථනං එකනාළිකා නාම.අපණ්ඩිතංය ොපාලකං දස්යසත්වා, අපණ්ඩිතං 

භික්ඛුං දස්යසත්වා, පණ්ඩිතං ය ොපාලකං දස්යසත්වා, පණ්ඩිතං භික්ඛුං

දස්යසත්වාති චතුක්කං බන්ධිත්වා කථනං චතුරස්සා නාම. අපණ්ඩිතං

ය ොපාලකං දස්යසත්වා පරියයොසාන මනං, අපණ්ඩිතං භික්ඛුං දස්යසත්වා

පරියයොසාන මනං, පණ්ඩිතං ය ොපාලකං දස්යසත්වා පරියයොසාන මනං, 
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පණ්ඩිතං භික්ඛුං දස්යසත්වා පරියයොසාන මනන්ති අයං නිසින්නවත්තිකා 

නාම.අයංඉධසබ්බාචරියානංආචිණ්ණා. 

එකාදසහි, භික් යව, අඞ්ය හීතිඑකාදසහි අගුණයකොට්ඨායසහි. ය ො ණන්ති

ය ොමණ්ඩලං. පරිහරිතුන්ති පරිග් යහත්වා විචරිතුං. ඵාතිං කාතුන්ති වඩ්ඪිං

ආපායදතුං. ඉධාති ඉමස්මිං යලොයක. න රූපඤ්ඤූ යහොතීති  ණනයතො වා

වණ්ණයතොවාරූපංනජානාති.  ණනයතො නජානාතිනාමඅත්තයනොගුන්නං

සතංවාසහස්සංවාති සඞ්ෙයංනජානාති.යසො ාවීසුහටාසුවාපලාතාසුවා

ය ො ණං යණත්වා, අජ්ජඑත්තිකා නදිස්සන්තීතිද්යවතීණි ාමන්තරානිවා

අටවිං වා විචරන්යතො න පරියයසති, අඤ්යඤසං  ාවීසු අත්තයනො ය ො ණං

පවිට්ඨාසුපි ය ො ණං  යණත්වා, ‘‘ඉමා එත්තිකා  ායවො න අම්හාක’’න්ති

යට්ඨියා යපොයථත්වා න නීහරති, තස්ස නට්ඨා  ාවියයො නට්ඨාව යහොන්ති. 

පර ාවියයො  යහත්වා විචරන්තං ය ොසාමිකා දිස්වා, ‘‘අයං එත්තකං කාලං

අම්හාකං යධනුං  ණ්හාතී’’ති තජ්යජත්වා අත්තයනො  ාවියයො  යහත්වා

 ච්ඡන්ති. තස්ස ය ො යණොපි පරිහායති, පඤ්චය ොරසපරියභො යතොපි

පරිබාහියරො යහොති. වණ්ණයතො න ජානාතිනාම – ‘‘එත්තිකා ායවො යසතා, 

එත්තිකා රත්තා, එත්තිකා කාළා, එත්තිකා කබරා එත්තිකා නීලා’’ති න

ජානාති, යසො  ාවීසු හටාසු වා…යප.… පඤ්චය ොරසපරියභො යතොපි 

පරිබාහියරොයහොති. 

න ලක් ණකුසයලො යහොතීති  ාවීනං සරීයර කතං ධනුසත්තිසූලාදියභදං

ලක්ෙණංනජානාති, යසො ාවීසුහටාසුවා පලාතාසුවාඅජ්ජඅසුකලක්ෙණාච

අසුකලක්ෙණා ච  ායවො න දිස්සන්ති…යප.… පඤ්චය ොරසපරියභො යතොපි

පරිබාහියරොයහොති. 

න ආසාටිකං හායරතාති ගුන්නං ොණුකණ්ටකාදීහි පහටට්ඨායනසු වයණො

යහොති. තත්ථනීලමක්ඛිකා අණ්ඩකානි පායතන්ති, යතසංආසාටිකාතිනාම.

තානි දණ්යඩන අපයනත්වා යභසජ්ජං දාතබ්බං යහොති. බායලො ය ොපාලයකො

තථා න කයරොති, යතන වුත්තං – ‘‘න ආසාටිකං හායරතා යහොතී’’ති. තස්ස

ගුන්නං වණාවඩ්ඪන්ති,  ම්භීරා යහොන්ති, පාණකාකුච්ඡිං පවිසන්ති,  ායවො 

ය ලඤ්ඤාභිභූතා යනව යාවදත්ථං තිණානි ොදිතුං, න පානීයං පාතුං

සක්යකොන්ති.තත්ථ ගුන්නංඛීරංඡිජ්ජති, ය ොණානංජයවොහායති, උභයයසං

ජීවිතන්තරායයො යහොති. එවමස්ස ය ො යණොපිපරිහායති, පඤ්චය ොරසයතොපි

පරිබාහියරොයහොති. 

න වණං පටිච්ොයදතා යහොතීති ගුන්නං වුත්තනයයයනව සඤ්ජායතො වයණො

යභසජ්ජංදත්වාවායකනවාචීරයකනවාබන්ධිත්වා පටිච්ඡායදතබ්යබොයහොති.
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පටුන 

බායලො ය ොපාලයකො තථා න කයරොති, අථස්ස ගුන්නං වයණහි යූසා 

පග්ඝරන්ති, තා අඤ්ඤමඤ්ඤං නිඝංයසන්ති, යතන අඤ්යඤසම්පි වණා

ජායන්ති. එවං  ායවො ය ලඤ්ඤාභිභූතා යනව යාවදත්ථං තිණානි

ොදිතුං…යප.…පරිබාහියරොයහොති. 

න ධූමං කත්තා යහොතීති අන්යතොවස්යස ඩංසමකසාදීනං උස්සන්නකායල

ය ො යණවජං පවිට්යඨතත්ථතත්ථ ධූයමොකාතබ්යබො යහොති, අපණ්ඩියතො

ය ොපාලයකො තං න කයරොති. ය ො යණො සබ්බරත්තිං ඩංසාදීහි උපද්දුයතො

නිද්දං අලභිත්වාපුනදිවයසඅරඤ්යඤතත්ථතත්ථරුක්ෙමූලාදීසුනිපජ්ජිත්වා

නිද්දායති, යනව යාවදත්ථං තිණානි ොදිතුං…යප.…

පඤ්චය ොරසපරියභො යතොපිපරිබාහියරොයහොති. 

න තිත්ථං ජානාතීති තිත්ථං සමන්ති වා විසමන්ති වා ස ාහන්ති වා

නිග් ාහන්ති වා න ජානාති, යසො අතිත්යථන  ාවියයො ඔතායරති. තාසං

විසමතිත්යථ පාසාණාදීනි අක්කමන්තීනං පාදා භිජ්ජන්ති, ස ාහං  ම්භීරං

තිත්ථං ඔතිණ්ණා කුම්භීලාදයයො  ාහා  ණ්හන්ති. අජ්ජ එත්තිකා  ායවො 

නට්ඨා, අජ්ජ එත්තිකාති වත්තබ්බතං ආපජ්ජති. එවමස්ස ය ො යණොපි

පරිහායති, පඤ්චය ොරසයතොපිපරිබාහියරොයහොති. 

න පීතං ජානාතීති පීතම්පි අපීතම්පි න ජානාති. ය ොපාලයකන හි ‘‘ඉමාය 

 ාවියාපීතං, ඉමායනපීතං, ඉමායපානීයතිත්යථඔකායසොලද්යධො, ඉමායන 

ලද්යධො’’ති එවං පීතාපීතං ජානිතබ්බං යහොති. අයං පන දිවසභා ං අරඤ්යඤ

ය ො ණං රක්ඛිත්වා පානීයං පායයස්සාමීති නදිං වා තළාකං වා  යහත්වා

 ච්ඡති. තත්ථ මහාඋසභා ච අනුඋසභා ච බලව ාවියයො ච දුබ්බලානි යචව 

මහල්ලකානි ච ය ොරූපානි සිඞ්ය හි වා ඵාසුකාහි වා පහරිත්වා අත්තයනො

ඔකාසංකත්වා ඌමරුප්පමාණංඋදකංපවිසිත්වායථාකාමංපිවන්ති. අවයසසා

ඔකාසංඅලභමානාතීයරඨත්වා කලලමිස්සකංඋදකංපිවන්ති, අපීතාඑවවා

යහොන්ති. අථයනය ොපාලයකොපිට්ඨියං පහරිත්වාපුනඅරඤ්ඤංපයවයසති, 

තත්ථ අපීත ාවියයො පිපාසාය සුක්ෙමානා යාවදත්ථං තිණානි ොදිතුං න

සක්යකොන්ති, තත්ථ ගුන්නං ඛීරං ඡිජ්ජති, ය ොණානං ජයවො හායති…යප.… 

පරිබාහියරොයහොති. 

න වීථිං ජානාතීති ‘‘අයං මග්ය ො සයමො යෙයමො, අයං විසයමො සාසඞ්යකො

සප්පටිභයයො’’ති න ජානාති. යසො සමං යෙමං මග් ං වජ්යජත්වා ය ො ණං 

ඉතරං මග් ං පටිපායදති, තත්ථ  ායවො සීහබයග්ඝාදීනං  න්යධන

යචොරපරිස්සයයන වා අභිභූතා භන්තමි සප්පටිභා ා ගීවං උක්ඛිපිත්වා
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තිට්ඨන්ති, යනවයාවදත්ථංතිණානි ොදන්ති, නපානීයංපිවන්ති, තත්ථගුන්නං

ඛීරංඡිජ්ජති…යප.…පරිබාහියරො යහොති. 

න ය ොචරකුසයලො යහොතීති ය ොපාලයකන හි ය ොචරකුසයලන භවිතබ්බං, 

පඤ්චාහිකවායරො වා සත්තාහිකවායරො වා ජානිතබ්යබො, එකදිසාය ය ො ණං

චායරත්වා පුනදිවයස තත්ථ න චායරතබ්යබො. මහතා හි ය ො යණන

චිණ්ණට්ඨානං යභරිතලං විය සුද්ධං යහොති නිත්තිණං, උදකම්පි ආලුළීයති.

තස්මා පඤ්චයම වා සත්තයම වා දිවයස පුන තත්ථ චායරතුං වට්ටති, 

එත්තයකන හි තිණම්පි පටිවිරුහති, උදකම්පි පසීදති. අයං පන ඉමං

පඤ්චාහිකවාරං වා සත්තාහිකවාරං වා න ජානාති, දිවයස දිවයස 

රක්ඛිතට්ඨායනයයව රක්ෙති. අථස්ස ය ො යණො හරිතතිණං න ලභති, 

සුක්ෙතිණං ොදන්යතො කලලමිස්සකං උදකං පිවති, තත්ථ ගුන්නං ඛීරං

ඡිජ්ජති…යප.…පරිබාහියරොයහොති. 

අනවයසසයදොහී ච යහොතීති පණ්ඩිතය ොපාලයකන යාව වච්ඡකස්ස

මංසයලොහිතං සණ්ඨාති, තාව එකං ද්යව ථයන ඨයපත්වා සාවයසසයදොහිනා

භවිතබ්බං. අයං වච්ඡකස්ස කිඤ්චි අනවයසයසත්වා දුහති, ඛීරපයකො වච්යඡො 

ඛීරපිපාසාය සුක්ෙති, සණ්ඨාතුං අසක්යකොන්යතො කම්පමායනො මාතු පුරයතො

පතිත්වාකාලඞ්කයරොති.මාතාපුත්තකංදිස්වා, ‘‘මය්හංපුත්තයකොඅත්තයනො

මාතුඛීරංපාතුම්පිනලභතී’’තිපුත්තයසොයකනනයාවදත්ථං තිණානිොදිතුං, 

න පානීයං පාතුං සක්යකොති, ථයනසු ඛීරං ඡිජ්ජති. එවමස්ස ය ො යණොපි 

පරිහායති, පඤ්චය ොරසයතොපිපරිබාහියරොයහොති. 

ගුන්නං පිතුට්ඨානං කයරොන්තීති ය ොපිතයරො.  ායවො පරිණයන්ති යථාරුචිං

 යහත්වා  ච්ඡන්තීති ය ොපරිණාෙකා. න අතියරකපූජාොති පණ්ඩියතො හි

ය ොපාලයකො එවරූයප උසයභ අතියරකපූජාය පූයජති, පණීතං ය ොභත්තං

යදති,  න්ධපඤ්චඞ්ගුලියකහි මණ්යඩති, මාලං පිලන්යධති, සිඞ්ය  

සුවණ්ණරජතයකොසයක ච ධායරති, රත්තිං දීපං ජායලත්වා යචලවිතානස්ස

යහට්ඨා සයායපති. අයං පන තයතො එකසක්කාරම්පි න කයරොති, උසභා

අතියරකපූජං අලභමානා ය ො ණං න රක්ෙන්ති, පරිස්සයං න වායරන්ති.

එවමස්සය ො යණොපරිහායති, පඤ්චය ොරසයතොපරිබාහියරොයහොති. 

347. ඉධාති ඉමස්මිං සාසයන. න රූපඤ්ඤූ යහොතීති, ‘‘චත්තාරි මහාභූතානි

චතුන්නඤ්චමහාභූතානං උපාදායරූප’’න්තිඑවං වුත්තරූපං ද්වීහාකායරහින

ජානාති  ණනයතො වා සමුට්ඨානයතො වා.  ණනයතො න ජානාති නාම, 

‘‘චක්ොයතනං, යසොත-ඝාන-ජිව්හා-කායායතනං, රූප-සද්ද- න්ධ-රස-

යඵොට්ඨබ්බායතනං, ඉත්ථින්ද්රියං, පුරිසින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, කායවිඤ්ඤත්ති, 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මහායමකවග්ය ො 

497 

පටුන 

වචීවිඤ්ඤත්ති, ආකාසධාතු, ආයපොධාතු, රූපස්සලහුතා, මුදුතා, කම්මඤ්ඤතා, 

උපචයයො, සන්තති, ජරතා, රූපස්ස අනිච්චතා, කබළීකායරොආහායරො’’තිඑවං

පාළියං ආ තා පඤ්චවීසති රූපයකොට්ඨාසාති න ජානාති. යසයයථාපි යසො

ය ොපාලයකො ණනයතොගුන්නංරූපංනජානාති, තථූපයමොඅයංභික්ඛු. යසො

 ණනයතො රූපං අජානන්යතො රූපං පරිග් යහත්වා අරූපං වවත්ථයපත්වා

රූපාරූපං පරිග් යහත්වා පච්චයං සල්ලක්යෙත්වා ලක්ෙණං ආයරොයපත්වා

කම්මට්ඨානංමත්ථකං පායපතුංනසක්යකොති.යසොයථාතස්සය ොපාලකස්ස

ය ො යණො න වඩ්ඪති, එවං ඉමස්මිං සාසයන 

සීලසමාධිවිපස්සනාමග් ඵලනිබ්බායනහිනවඩ්ඪති, යථා චයසො ය ොපාලයකො

පඤ්චහි ය ොරයසහි පරිබාහියරො යහොති, එවං අයසක්යෙන සීලක්ෙන්යධන, 

අයසක්යෙන සමාධි, පඤ්ඤා, විමුත්ති, විමුත්තිඤාණදස්සනක්ෙන්යධනාති

පඤ්චහි ධම්මක්ෙන්යධහිපරිබාහියරොයහොති. 

සමුට්ඨානයතො න ජානාති නාම, ‘‘එත්තකං රූපං එකසමුට්ඨානං, එත්තකං 

ද්විසමුට්ඨානං, එත්තකං තිසමුට්ඨානං, එත්තකං චතුසමුට්ඨානං, එත්තකං න 

කුයතොචිසමුට්ඨාතී’’ති න ජානාති. යසයයථාපි යසො ය ොපාලයකො වණ්ණයතො

ගුන්නං රූපං න ජානාති, තථූපයමො අයං භික්ඛු. යසො සමුට්ඨානයතො රූපං

අජානන්යතොරූපංපරිග් යහත්වා අරූපංවවත්ථයපත්වා…යප.…පරිබාහියරො

යහොති. 

න ලක් ණකුසයලො යහොතීති කම්මලක්ෙයණො බායලො, කම්මලක්ෙයණො

පණ්ඩියතොති එවං වුත්තං කුසලාකුසලං කම්මං පණ්ඩිතබාලලක්ෙණන්ති න 

ජානාති.යසොඑවංඅජානන්යතොබායලවජ්යජත්වාපණ්ඩියතනයසවති, බායල

වජ්යජත්වා පණ්ඩියත අයසවන්යතො කප්පියාකප්පියං කුසලාකුසලං

සාවජ්ජානවජ්ජං  රුකලහුකං සයතකිච්ඡඅයතකිච්ඡං කාරණාකාරණං න

ජානාති; තං අජානන්යතො කම්මට්ඨානං  යහත්වා වඩ්යඪතුං න සක්යකොති.

යසොයථාතස්සය ොපාලකස්සය ො යණොනවඩ්ඪති, එවංඉමස්මිං සාසයන

යථාවුත්යතහි සීලාදීහි න වඩ්ඪති, ය ොපාලයකො විය ච පඤ්චහි ය ොරයසහි

පඤ්චහි ධම්මක්ෙන්යධහිපරිබාහියරොයහොති. 

න ආසාටිකං හායරතා යහොතීති උප්පන්නං කාමවිතක්කන්ති එවං වුත්යත

කාමවිතක්කාදියක න වියනොයදති, යසො ඉමං අකුසලවිතක්කං ආසාටිකං

අහායරත්වා විතක්කවසියකො හුත්වා විචරන්යතො කම්මට්ඨානං  යහත්වා 

වඩ්යඪතුංනසක්යකොති, යසොයථාතස්සය ොපාලකස්ස…යප.…පරිබාහියරො

යහොති. 
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පටුන 

න වණං පටිච්ොයදතා යහොතීති චක්ඛුනා රූපං දිස්වා නිමිත්තග් ාහී

යහොතීතිආදිනා නයයන සබ්බාරම්මයණසු නිමිත්තං  ණ්හන්යතො යථා යසො

ය ොපාලයකො වණං න පටිච්ඡායදති, එවං සංවරං න සම්පායදති. යසො

විවටද්වායරො විචරන්යතො කම්මට්ඨානං  යහත්වා වඩ්යඪතුං න

සක්යකොති…යප.…පරිබාහියරොයහොති. 

න ධූමං කත්තා යහොතීති යසො ය ොපාලයකො ධූමං විය ධම්මයදසනාධූමං න

කයරොති, ධම්මකථංවාසරභඤ්ඤංවාඋපනිසින්නකථංවාඅනුයමොදනංවා න

කයරොති. තයතොනංමනුස්සාබහුස්සුයතොගුණවාතිනජානන්ති, යත ගුණාගුණං

අජානන්තා චතූහි පච්චයයහි සඞ් හං න කයරොන්ති. යසො පච්චයයහි 

කිලමමායනො බුද්ධවචනං සජ්ඣායං කාතුං වත්තපටිපත්තිං පූයරතුං

කම්මට්ඨානං යහත්වාවඩ්යඪතුංනසක්යකොති…යප.…පරිබාහියරොයහොති. 

න තිත්ථං ජානාතීති තිත්ථභූයත බහුස්සුතභික්ඛූ න උපසඞ්කමති, 

උපසඞ්කමන්යතො, ‘‘ඉදං, භන්යත, බයඤ්ජනං කථං යරොයපතබ්බං, ඉමස්ස

භාසිතස්ස යකො අත්යථො, ඉමස්මිං ඨායන පාළි කිං වයදති, ඉමස්මිං ඨායන

අත්යථො කිං දීයපතී’’ති එවං න පරිපුච්ඡති න පරිපඤ්හති, න ජානායපතීති

අත්යථො. තස්සයතඑවංඅපරිපුච්ඡයතොඅවිවටඤ්යචවනවිවරන්ති, භායජත්වා

නදස්යසන්ති, අනුත්තානීකතඤ්චනඋත්තානීකයරොන්ති, අපාකටංනපාකටං

කයරොන්ති. අයනකවිහියතසු ච කඞ් ාඨානියෙසු ධම්යමසූති අයනකවිධාසු

කඞ්ොසු එකං කඞ්ෙම්පි න පටිවියනොයදන්ති. කඞ්ො එව හි කඞ්ොඨානියා

ධම්මා නාම. තත්ථ එකං කඞ්ෙම්පි න නීහරන්තීති අත්යථො. යසො එවං

බහුස්සුතතිත්ථංඅනුපසඞ්කමිත්වා සකඞ්යෙොකම්මට්ඨානං යහත්වාවඩ්යඪතුං

නසක්යකොති.යථාචයසොය ොපාලයකොතිත්ථංන ජානාති, එවංඅයම්පිභික්ඛු

ධම්මතිත්ථං න ජානාති, අජානන්යතො අවිසයය පඤ්හං පුච්ඡති, අභිධම්මිකං

උපසඞ්කමිත්වා කප්පියාකප්පියං පුච්ඡති, විනයධරං උපසඞ්කමිත්වා

රූපාරූපපරිච්යඡදංපුච්ඡති.යතඅවිසයයපුට්ඨාකයථතුංන සක්යකොන්ති, යසො

අත්තනාසකඞ්යෙොකම්මට්ඨානං යහත්වාවඩ්යඪතුංනසක්යකොති…යප.… 

පරිබාහියරොයහොති. 

න පීතං ජානාතීති යථා යසො ය ොපාලයකො පීතාපීතං න ජානාති, එවං

ධම්මූපසඤ්හිතංපායමොජ්ජංනජානාතිනලභති, සවනමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං

නිස්සාය ආනිසංසං න වින්දති, ධම්මස්සවනග් ං  න්ත්වා සක්කච්චං න

සුණාති, නිසින්යනො නිද්දායති, කථං කයථති, අඤ්ඤවිහිතයකො යහොති, යසො 

සක්කච්චං ධම්මං අසුණන්යතො කම්මට්ඨානං  යහත්වා වඩ්යඪතුං න

සක්යකොති…යප.… පරිබාහියරොයහොති. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මහායමකවග්ය ො 

499 

පටුන 

න වීථිං ජානාතීති යසො ය ොපාලයකො මග් ාමග් ං විය, – ‘‘අයං යලොකියයො

අයං යලොකුත්තයරො’’ති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං යථාභූතං න පජානාති.

අජානන්යතො යලොකියමග්ය  අභිනිවිසිත්වා යලොකුත්තරං නිබ්බත්යතතුං න

සක්යකොති…යප.…පරිබාහියරොයහොති. 

න ය ොචරකුසයලො යහොතීති යසො ය ොපාලයකො පඤ්චාහිකවායර 

සත්තාහිකවායර විය චත්තායරො සතිපට්ඨායන, ‘‘ඉයම යලොකියා ඉයම

යලොකුත්තරා’’ති යථාභූතං න පජානාති. අජානන්යතො සුඛුමට්ඨායනසු

අත්තයනො ඤාණං චරායපත්වා යලොකියසතිපට්ඨායන අභිනිවිසිත්වා

යලොකුත්තරංනිබ්බත්යතතුංනසක්යකොති…යප.…පරිබාහියරොයහොති. 

අනවයසසයදොහී ච යහොතීති පටිග් හයණ මත්තං අජානන්යතො අනවයසසං

දුහති.නිද්යදසවායරපනස්ස අභිහට්ඨුං පවායරන්තීතිඅභිහරිත්වාපවායරන්ති.

එත්ථ ද්යව අභිහාරා වාචාභිහායරො ච පච්චයාභිහායරො ච. වාචාභිහායරො නාම

මනුස්සාභික්ඛුස්ස සන්තිකං න්ත්වා, ‘‘වයදයයාථ, භන්යත, යයනත්යථො’’ති

පවායරන්ති. පච්චොභිහායරො නාමවත්ථාදීනිවායතලඵාණිතාදීනිවා යහත්වා 

භික්ඛුස්ස සන්තිකං  න්ත්වා, ‘‘ ණ්හථ, භන්යත, යාවතයකන අත්යථො’’ති

වදන්ති. තත්ර භික්ඛු මත්තං න ජානාතීති භික්ඛු යතසු පච්චයයසු පමාණං න

ජානාති, – ‘‘දායකස්සවයසොයවදිතබ්යබො, යදයයධම්මස්සවයසොයවදිතබ්යබො, 

අත්තයනො ථායමො යවදිතබ්යබො’’ති රථවිනීයත වුත්තනයයන පමාණයුත්තං

අග් යහත්වා යං ආහරන්ති, තං සබ්බං  ණ්හාතීති අත්යථො. මනුස්සා

විප්පටිසාරියනොන පුන අභිහරිත්වා පවායරන්ති. යසො පච්චයයහිකිලමන්යතො

කම්මට්ඨානං යහත්වාවඩ්යඪතුංන සක්යකොති…යප.…පරිබාහියරොයහොති. 

යතනඅතියරකපූජාෙපූයජතායහොතීතියසො ය ොපාලයකොමහාඋසයභවියයත

යථයර භික්ඛූ ඉමාය ආවි යචව රයහො ච යමත්තාය කායකම්මාදිකාය 

අතියරකපූජායනපූයජති.තයතොයථරා, – ‘‘ඉයමඅම්යහසු රුචිත්තීකාරංන

කයරොන්තී’’ති නවයක භික්ඛූ ද්වීහි සඞ් යහහි න සඞ් ණ්හන්ති, න

ආමිසසඞ් යහන චීවයරන වා පත්යතන වා පත්තපරියාපන්යනන වා

වසනට්ඨායනන වා. කිලමන්යත මිලායන්යතපි නප්පටිජග් න්ති. පාළිං වා

අට්ඨකථං වා ධම්මකථාබන්ධං වා ගුය්හ න්ථං වා න සික්ොයපන්ති. නවකා

යථරානංසන්තිකාසබ්බයසොඉයමද්යවසඞ් යහඅලභමානාඉමස්මිං සාසයන

පතිට්ඨාතුංනසක්යකොන්ති.යථාතස්සය ොපාලකස්සය ො යණොනවඩ්ඪති, 

එවං සීලාදීනි න වඩ්ඪන්ති. යථා ච යසො ය ොපාලයකො පඤ්චහි ය ොරයසහි

පරිබාහියරො යහොති, එවං පඤ්චහි ධම්මක්ෙන්යධහි පරිබාහිරා යහොන්ති.



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මහායමකවග්ය ො 

500 

පටුන 

සුක්කපක්යෙො කණ්හපක්යෙ වුත්තවිපල්ලාසවයසන යයොයජත්වා

යවදිතබ්යබොති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාය ොපාලකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චූළය ොපාලකසුත්තවණ්ණනා 

350. එවං යම සුතන්ති චූළය ොපාලකසුත්තං. තත්ථ උක්කයචලාෙන්ති

එවංනාමයකන යර. තස්මිංකිරමාපියමායනරත්තිං ඞ් ායසොතයතොමච්යඡො

ථලංපත්යතො.මනුස්සායචලානි යතලපාතියංයතයමත්වාඋක්කාකත්වාමච්ඡං

 ණ්හිංසු.න යරනිට්ඨියතතස්සනාමං කයරොන්යතඅම්යහහින රට්ඨානස්ස

 හිතදිවයස යචලුක්කාහි මච්යඡො  හියතොති උක්කයචලා-ත්යවවස්ස නාමං

අකංසු. භික්ඛූ ආමන්යතසීතියස්මිංඨායනනිසින්නස්සසබ්බා ඞ් ාපාකටා

හුත්වා පඤ්ඤායති, තාදියස වාලිකුස්සයද  ඞ් ාතිත්යථ සායන්හසමයය

මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො නිසීදිත්වා මහා ඞ් ං පරිපුණ්ණං සන්දමානං

ඔයලොයකන්යතො, – ‘‘අත්ථි නු යෙො ඉමං  ඞ් ං නිස්සාය යකොචි පුබ්යබ

වඩ්ඪිපරිහානිංපත්යතො’’තිආවජ්ජිත්වා, පුබ්යබඑකං බාලය ොපාලකංනිස්සාය

අයනකසතසහස්සා ය ො ණාඉමිස්සා ඞ් ායආවට්යටපතිත්වා සමුද්දයමව

පවිට්ඨා, අපරං පන පණ්ඩිතය ොපාලකං නිස්සාය

අයනකසතසහස්සය ො ණස්ස යසොත්ථිජාතාවඩ්ඪිජාතාආයරො යංජාතන්ති

අද්දස. දිස්වා ඉමං කාරණං නිස්සාය භික්ඛූනං ධම්මං යදයසස්සාමීති

චින්යතත්වාභික්ඛූආමන්යතසි. 

මා ධයකොතිම ධරට්ඨවාසී. දුප්පඤ්ඤජාතියකොතිනිප්පඤ්ඤසභායවොදන්යධො

මහාජයළො. අසමයවක්ඛිත්වාතිඅසල්ලක්යෙත්වා අනුපධායරත්වා. පතායරසීති

තායරතුං ආරභි. උත්තරං තීරං සුවියදහානන්ති  ඞ් ාය ඔරියම තීයර

ම ධරට්ඨං, පාරියම තීයර වියදහරට්ඨං,  ායවො ම ධරට්ඨයතො වියදහරට්ඨං

යනත්වා රක්ඛිස්සාමීති උත්තරං තීරං පතායරසි. තං සන්ධාය වුත්තං –

‘‘උත්තරංතීරංසුවියදහාන’’න්ති. ආමණ්ඩලිකං කරිත්වාතිමණ්ඩලිකංකත්වා. 

අනෙබයසනං ආපජ්ජිංසූතිඅවඩ්ඪිංවිනාසංපාපුණිංසු, මහාසමුද්දයමවපවිසිංසු.

යතන හි ය ොපාලයකන  ායවො ඔතායරන්යතන  ඞ් ාය ඔරිමතීයර

සමතිත්ථඤ්ච විසමතිත්ථඤ්චඔයලොයකතබ්බංඅස්ස, මජ්යඣ ඞ් ායගුන්නං 

විස්සමට්ඨානත්ථංද්යවතීණිවාලිකත්ථලානිසල්ලක්යෙතබ්බානිඅස්සු.තථා 

පාරිමතීයර තීණි චත්තාරි තිත්ථානි, ඉමස්මා තිත්ථා භට්ඨා ඉමං තිත්ථං 

 ණ්හිස්සන්ති, ඉමස්මාභට්ඨාඉමන්ති.අයංපනබාලය ොපාලයකොඔරිමතීයර

ගුන්නං ඔතරණතිත්ථං සමං වා විසමං වා අයනොයලොයකත්වාව මජ්යඣ 
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පටුන 

 ඞ් ාය ගුන්නං විස්සමට්ඨානත්ථං ද්යව තීණි වාලිකත්ථලානිපි

අසල්ලක්යෙත්වාව පරතීයර චත්තාරි පඤ්ච උත්තරණතිත්ථානි

අසමයවක්ඛිත්වාව අතිත්යථයනව  ායවො ඔතායරසි. අථස්ස මහාඋසයභො

ජවනසම්පන්නතායයචවථාමසම්පන්නතායචතිරියං  ඞ් ායයසොතංයඡත්වා

පාරිමං තීරං පත්වා ඡින්නතටඤ්යචව කණ්ටකගුම්බ හනඤ්ච දිස්වා, 

‘‘දුබ්බිනිවිට්ඨයමත’’න්ති ඤත්වා ධුරග් -පතිට්ඨායනොකාසම්පි අලභිත්වා 

පටිනිවත්ති. ායවොමහාඋසයභොනිවත්යතොමයම්පිනිවත්තිස්සාමාතිනිවත්තා.

මහයතො ය ො ණස්ස නිවත්තට්ඨායන උදකං ඡිජ්ජිත්වා මජ්යඣ  ඞ් ාය

ආවට්ටං උට්ඨයපසි. ය ො යණො ආවට්ටං පවිසිත්වා සමුද්දයමව පත්යතො.

එයකොපි ය ොයණො අයරොය ො නාම නායහොසි. යතනාහ – ‘‘තත්යථව

අනයබයසනංආපජ්ජිංසූ’’ති. 

අකුසලා ඉමස්ස යලොකස්සාති ඉධ යලොයක ෙන්ධධාතායතයනසු අකුසලා

අයඡකා, පරයලොයකපි එයසව නයයො. මාරයධෙයං වුච්චති යතභූමකධම්මා. 

අමාරයධෙයං නව යලොකුත්තරධම්මා. මච්චුයධෙයම්පි යතභූමකධම්මාව. 

අමච්චුයධෙයං නවයලොකුත්තරධම්මා.තත්ථ අකුසලා අයඡකා.වචනත්ථයතො

පනමාරස්සයධයයං මාරයධෙයං.යධෙයන්තිඨානංවත්ථුනිවායසොය ොචයරො. 

මච්චුයධයෙයපි එයසව නයයො. යතසන්ති යතසං එවරූපානං

සමණබ්රාහ්මණානං, ඉමිනාඡසත්ථායරොදස්සිතාතියවදිතබ්බා. 

351. එවං කණ්හපක්ෙං නිට්ඨයපත්වා සුක්කපක්ෙං දස්යසන්යතො භූතපුබ්බං, 

භික් යවතිආදිමාහ. තත්ථ බලව ායවොති දන්තය ොයණ යචව යධනුයයො ච. 

දම්ම ායවොති දයමතබ්බය ොයණ යචව අවිජාත ායවො ච. වච්ෙතයරති

වච්ඡභාවංතරිත්වාඨියතබලවවච්යඡ. වච්ෙයකතියධනුපයකතරුණවච්ඡයක. 

කිසාබලයකතිඅප්පමංසයලොහියතමන්දථායම. තාවයදව ජාතයකොතිතංදිවයස

ජාතයකො. මාතුය ොරවයකන වුය්හමායනොති මාතා පුරයතො පුරයතො හුංහුන්ති

ය ොරවංකත්වාසඤ්ඤංදදමානාඋයරනඋදකංඡින්දමානා  ච්ඡති, වච්ඡයකො

තාය ය ොරවසඤ්ඤාය යධනුයා වා උයරන ඡින්යනොදයකන  ච්ඡමායනො 

‘‘මාතුය ොරවයකනවුය්හමායනො’’තිවුච්චති. 

352. මාරස්ස යසොතං යෙත්වාති අරහත්තමග්ය න මාරස්ස තණ්හායසොතං

යඡත්වා. පාරං  තාති මහාඋසභා නදීපාරං විය සංසාරපාරං නිබ්බානං  තා. 

පාරං අ මංසූති මහාඋසභානං පාරඞ් තක්ෙයණ  ඞ් ාය යසොතස්ස තයයො

යකොට්ඨායසඅතික්කම්මඨිතාමහාඋසයභපාරං පත්යතදිස්වායතසං තමග් ං

පටිපජ්ජිත්වාපාරංඅ මංසු. පාරං  මිස්සන්තීතිචතුමග් වජ්ඣානංකියලසානං

තයයො යකොට්ඨායස යෙයපත්වා ඨිතා ඉදානි අරහත්තමග්ය න අවයසසං
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තණ්හායසොතං යඡත්වා බලව ායවො විය නදීපාරං සංසාරපාරං නිබ්බානං

 මිස්සන්තීති. ඉමිනා නයයන සබ්බවායරසු අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

ධම්මානුසාරියනො, සද්ධානුසාරියනොතිඉයමද්යවපඨමමග් සමඞ්ගියනො. 

ජානතාති සබ්බධම්යම ජානන්යතන බුද්යධන. සුප්පකාසියතොති සුකථියතො. 

විවටන්ති විවරිතං. අමතද්වාරන්තිඅරියමග්ය ො. නිබ්බානපත්තිොතිතදත්ථාය

විවටං. විනළීකතන්ති වි තමානනළං කතං. ය මං පත්යථථාති

කත්තුකමයතාඡන්යදන අරහත්තං පත්යථථ, කත්තුකාමා නිබ්බත්යතතුකාමා

යහොථාති අත්යථො. ‘‘පත්ත’ත්ථා’’තිපි පායඨො. එවරූපං සත්ථාරං ලභිත්වා

තුම්යහ පත්තායයව නාමාති අත්යථො. යසසං සබ්බත්ථ උත්තානයමව. භ වා

පන යථානුසන්ධිනාවයදසනංනිට්ඨයපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළය ොපාලකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චූළසච්චකසුත්තවණ්ණනා 

353. එවං යමසුතන්තිචූළසච්චකසුත්තං.තත්ථ මහාවයන කූටා ාරසාලාෙන්ති

මහාවනං නාම සයංජාතං අයරොපිමං සපරිච්යඡදං මහන්තං වනං. 

කපිලවත්ථුසාමන්තා පනමහාවනංහිමවන්යතනසහඑකාබද්ධං අපරිච්යඡදං

හුත්වාමහාසමුද්දංආහච්චඨිතං.ඉදංතාදිසංනයහොති.සපරිච්යඡදං මහන්තං

වනන්ති මහාවනං. කූටා ාරසාලා පන මහාවනං නිස්සාය කයත ආරායම

කූටා ාරං අන්යතොකත්වා හංසවට්ටකච්ඡන්යනන කතා සබ්බාකාරසම්පන්නා 

බුද්ධස්සභ වයතො න්ධකුටියවදිතබ්බා. 

සච්චයකො නි ණ්ඨපුත්යතොති පුබ්යබ කිර එයකො නි ණ්යඨො ච නි ණ්ඨී ච

පඤ්ච පඤ්ච වාදසතානි උග් යහත්වා, වාදං ආයරොයපස්සාමාති ජම්බුදීයප

විචරන්තා යවසාලියං සමා තා. ලිච්ඡවිරාජායනො දිස්වා, – ‘‘ත්වං යකො, ත්වං

කා’’ති පුච්ඡිංසු. නි ණ්යඨො – ‘‘අහං වාදං ආයරොයපස්සාමීති ජම්බුදීයප

විචරාමී’’ති ආහ. නි ණ්ඨීපි තථා ආහ. ලිච්ඡවියනො, ‘‘ඉයධව අඤ්ඤමඤ්ඤං

වාදංආයරොයපථා’’තිආහංසු.නි ණ්ඨීඅත්තනා උග් හිතානිපඤ්චවාදසතානි

පුච්ඡි, නි ණ්යඨො කයථසි. නි ණ්යඨන පුච්ඡියතපි නි ණ්ඨී කයථසියයව.

එකස්සපි න ජයයො, න පරාජයයො, උයභො සමසමාව අයහසුං. ලිච්ඡවියනො, – 

‘‘තුම්යහඋයභොපිසමසමාආහිණ්ඩිත්වාකිංකරිස්සථ, ඉයධවවසථා’’තිය හං

දත්වාබලිං පට්ඨයපසුං.යතසංසංවාසමන්වායචතස්යසොධීතයරොජාතා, – එකා

සච්චා නාම, එකා යලොලා නාම, එකා පටාචාරා නාම, එකාආචාරවතීනාම.

තාපි පණ්ඩිතාව අයහසුං, මාතාපිතූහි උග් හිතානි පඤ්ච පඤ්ච වාදසතානි



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මහායමකවග්ය ො 
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පටුන 

උග් යහසුං. තා වයපත්තා මාතාපිතයරො අයවොචුං – ‘‘අම්හාකං අම්මා කුයල

දාරිකානාමහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදීනි දත්වාකුලඝරං යපසිතපුබ්බා නාමනත්ථි.

යයො පන අ ාරියකො තාසං වාදං මද්දිතුං සක්යකොති, තස්ස පාදපරිචාරිකා 

යහොන්ති. යයො පබ්බජියතො තාසං මද්දිතුං සක්යකොති, තස්ස සන්තියක

පබ්බජන්ති. තුම්යහ කිං කරිස්සථා’’ති? මයම්පි එවයමව කරිස්සාමාති.

චතස්යසොපි පරිබ්බාජිකයවසං  යහත්වා, ‘‘අයං ජම්බුදීයපො නාම ජම්බුයා

පඤ්ඤායතී’’තිජම්බුසාෙං යහත්වාචාරිකං පක්කමිංසු.යං ාමංපාපුණන්ති, 

තස්සද්වායරපංසුපුඤ්යජ වා වාලිකපුඤ්යජවාජම්බුධජංඨයපත්වා, – ‘‘යයො

වාදංආයරොයපතුංසක්යකොති, යසොඉමං මද්දතූ’’තිවත්වා ාමංපවිසන්ති.එවං

 ායමන  ාමං විචරන්තියයො සාවත්ථිං පාපුණිත්වා තයථව  ාමද්වායර

ජම්බුධජං ඨයපත්වා සම්පත්තමනුස්සානං ආයරොයචත්වා අන්යතොන රං

පවිට්ඨා. 

යතන සමයයන භ වා සාවත්ථිං නිස්සාය යජතවයන විහරති. අථායස්මා 

සාරිපුත්යතො ගිලායන පුච්ඡන්යතො අජග්ගිතට්ඨානං ජග් න්යතො අත්තයනො 

කිච්චමහන්තතාය අඤ්යඤහි භික්ඛූහි දිවාතරං  ාමං පිණ්ඩාය පවිසන්යතො

 ාමද්වායර ජම්බුධජං දිස්වා, – ‘‘කිමිද’’න්ති දාරයක පුච්ඡි. යත තමත්ථං

ආයරොයචසුං.යතනහි මද්දථාති.නසක්යකොම, භන්යත, භායාමාති. ‘‘කුමාරා 

මාභායථ, ‘යකනඅම්හාකංජම්බුධයජොමද්දාපියතො’තිවුත්යත, බුද්ධසාවයකන

සාරිපුත්තත්යථයරන මද්දාපියතො, වාදං ආයරොයපතුකාමා යජතවයන යථරස්ස

සන්තිකං ච්ඡථාතිවයදයයාථා’’ති ආහ.යතයථරස්සවචනංසුත්වාජම්බුධජං

මද්දිත්වා ඡඩ්යඩසුං. යථයරො පිණ්ඩාය චරිත්වා විහාරං  යතො. පරිබ්බාජිකාපි

 ාමයතොනික්ෙමිත්වා, ‘‘අම්හාකංධයජොයකන මද්දාපියතො’’තිපුච්ඡිංසු.දාරකා

තමත්ථං ආයරොයචසුං. පරිබ්බාජිකා පුන  ාමං පවිසිත්වා එයකකං වීථිං

 යහත්වා, – ‘‘බුද්ධසාවයකො කිර සාරිපුත්යතො නාම අම්යහහි සද්ධිං වාදං

කරිස්සති, යසොතුකාමානික්ෙමථා’’තිආයරොයචසුං.මහාජයනොනික්ෙමි, යතන 

සද්ධිංපරිබ්බාජිකායජතවනංඅ මිංසු. 

යථයරො–‘‘අම්හාකංවසනට්ඨායනමාතු ාමස්සආ මනංනාම අඵාසුක’’න්ති

විහාරමජ්යඣ නිසීදි. පරිබ්බාජිකායයො  න්ත්වා යථරං පුච්ඡිංසු – ‘‘තුම්යහහි

අම්හාකංධයජොමද්දාපියතො’’ති? ආම, මයාමද්දාපියතොති.මයංතුම්යහහි සද්ධිං

වාදං කරිස්සාමාති. සාධු කයරොථ, කස්ස පුච්ඡා කස්ස විස්සජ්ජනං යහොතූති? 

පුච්ඡානාමඅම්හාකංපත්තා, තුම්යහපනමාතු ාමානාමපඨමංපුච්ඡථාතිආහ.

තා චතස්යසොපි චතූසු දිසාසු ඨත්වා මාතාපිතූනං සන්තියක උග් හිතං

වාදසහස්සං පුච්ඡිංසු. යථයරො ෙග්ය න කුමුදනාළං ඡින්දන්යතො විය පුච්ඡිතං

පුච්ඡිතංනිජ්ජටං නිග් ණ්ඨිංකත්වාකයථසි, කයථත්වා පුන පුච්ඡථාතිආහ.
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එත්තකයමව, භන්යත, මයං ජානාමාති.යථයරොආහ–‘‘තුම්යහහිවාදසහස්සං

පුච්ඡිතං මයා කථිතං, අහං පන එකං යයව පඤ්හං පුච්ඡිස්සාමි, තං තුම්යහ

කයථථා’’ති.තායථරස්සවිසයං දිස්වා, ‘‘පුච්ඡථ, භන්යත, බයාකරිස්සාමා’’ති

වත්තුංනාසක්ඛිංසු.‘‘වද, භන්යත, ජානමානා බයාකරිස්සාමා’’තිපුනආහංසු. 

යථයරො අයං පනකුලපුත්යත පබ්බායජත්වා පඨමං සික්ොයපතබ්බපඤ්යහොති

වත්වා, – ‘‘එකංනාමකි’’න්තිපුච්ඡි.තායනවඅන්තං, න යකොටිං අද්දසංසු.

යථයරොකයථථාතිආහ.නපස්සාම, භන්යතති.තුම්යහහිවාදසහස්සං පුච්ඡිතං

මයා කථිතං, මය්හං තුම්යහ එකං පඤ්හම්පි කයථතුං න සක්යකොථ, එවං

සන්යත කස්සජයයොකස්සපරාජයයොති? තුම්හාකං, භන්යත, ජයයො, අම්හාකං

පරාජයයොති. ඉදානි කිං කරිස්සථාති? තා මාතාපිතූහි වුත්තවචනං

ආයරොයචත්වා, ‘‘තුම්හාකං සන්තියක පබ්බජිස්සාමා’’ති ආහංසු. තුම්යහ

මාතු ාමා නාම අම්හාකං සන්තියක පබ්බජිතුං න වට්ටති, අම්හාකං පන

සාසනං යහත්වා භික්ඛුනිඋපස්සයං  න්ත්වාපබ්බජථාති.තාසාධූතියථරස්ස

සාසනං යහත්වාභික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස සන්තිකං න්ත්වාපබ්බජිංසු.පබ්බජිතාච

පනඅප්පමත්තාආතාපිනියයොහුත්වා නචිරස්යසවඅරහත්තංපාපුණිංසු. 

අයං සච්චයකො තාසං චතුන්නම්පි කනිට්ඨභාතියකො. තාහි චතූහිපි 

උත්තරිතරපඤ්යඤො, මාතාපිතූනම්පිසන්තිකාවාදසහස්සං, තයතොබහුතරඤ්ච

බාහිරසමයං උග් යහත්වා කත්ථචි අ න්ත්වා රාජදාරයක සිප්පං

සික්ොයපන්යතොතත්යථවයවසාලියං වසති, පඤ්ඤායඅතිපූරිතත්තාකුච්ඡියම

භිජ්යජයයාති භීයතො අයපට්යටන කුච්ඡිං පරික්ඛිපිත්වා චරති, ඉමං සන්ධාය

වුත්තං‘‘සච්චයකොනි ණ්ඨපුත්යතො’’ති. 

භස්සප්පවාදයකොති භස්සං වුච්චති කථාමග්ය ො, තං පවදති කයථතීති

භස්සප්පවාදයකො. පණ්ඩිතවායදොති අහං පණ්ඩියතොති එවං වායදො. 

සාධුසම්මයතො බහුජනස්සාති යං යං නක්ෙත්තචායරන ආදිසති, තං තං

යයභුයයයන තයථව යහොති, තස්මා අයං සාධුලද්ධියකො භද්දයකොති එවං

සම්මයතො මහාජනස්ස. වායදන වාදං සමාරද්යධොති කථාමග්ය න යදොසං

ආයරොපියතො. ආෙස්මා අස්සජීති සාරිපුත්තත්යථරස්ස ආචරියයො

අස්සජිත්යථයරො. ජඞ්ඝාවිහාරං අනුචඞ්කමමායනොති තයතො තයතො

ලිච්ඡවිරාජය හයතො තං තං ය හං  මනත්ථාය අනුචඞ්කමමායනො. 

යෙනාෙස්මාඅස්සජියතනුපසඞ්කමීතිකස්මා උපසඞ්කමි? සමයජානනත්ථං. 

එවංකිරස්සඅයහොසි–‘‘අහං ‘සමණස්සය ොතමස්සවාදං ආයරොයපස්සාමී’ති

ආහිණ්ඩාමි, ‘සමයං පනස්ස න ජානාමී’ති නආයරොයපසිං. පරස්ස හි සමයං 

ඤත්වා ආයරොපියතො වායදො ස්වායරොපියතො නාම යහොති. අයං පන සමණස්ස 
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ය ොතමස්ස සාවයකො පඤ්ඤායති අස්සජිත්යථයරො; යසො අත්තයනො සත්ථු 

සමයය යකොවියදො, එතාහං පුච්ඡිත්වා කථං පතිට්ඨායපත්වා සමණස්ස

ය ොතමස්ස වාදං ආයරොයපස්සාමී’’ති. තස්මා උපසඞ්කමි. වියනතීති කථං

වියනති, කථං සික්ොයපතීති පුච්ඡති. යථයරො පන යස්මා දුක්ෙන්ති වුත්යත

උපාරම්භස්ස ඔකායසොයහොති, මග් ඵලානිපිපරියායයන දුක්ෙන්තිආ තානි, 

අයඤ්චදුක්ෙන්තිවුත්යත යථරංපුච්යඡයය– ‘‘යභොඅස්සජි, කිමත්ථංතුම්යහ

පබ්බජිතා’’ති. තයතො ‘‘මග් ඵලත්ථායා’’ති වුත්යත, – ‘‘නයිදං, යභො අස්සජි, 

තුම්හාකංසාසනංනාම, මහාආඝාතනංනායමතං, නිරයුස්සයදොනායමස, නත්ථි

තුම්හාකංසුොසා, උට්ඨායුට්ඨාය දුක්ෙයමවජිරායපන්තාආහිණ්ඩථා’’තියදොසං

ආයරොයපයය, තස්මා පරවාදිස්ස පරියායකථං කාතුං න වට්ටති. යථා එස

අප්පතිට්යඨො යහොති, එවමස්ස නිප්පරියායකථං කයථස්සාමීති චින්යතත්වා, 

‘‘රූපං, භික්ෙයව, අනිච්ච’’න්ති ඉමං අනිච්චානත්තවයසයනව කථං කයථති. 

දුස්සුතන්තියසොතුංඅයුත්තං. 

354. සන්ථා ායරතිරාජකුලානං අත්ථානුසාසනසන්ථා ාරසාලායං. යෙනයත

ලිච්ෙවී යතනුපසඞ්කමීති එවං කිරස්ස අයහොසි – ‘‘අහං පුබ්යබ සමයං

අජානනභායවන සමණස්ස ය ොතමස්ස වාදං න ආයරොයපසිං, ඉදානි පනස්ස

මහාසාවයකනකථිතංසමයංජානාමි, ඉයමචමම අන්යතවාසිකාපඤ්චසතා

ලිච්ඡවී සන්නිපතිතා. එයතහි සද්ධිං  න්ත්වා සමණස්ස ය ොතමස්ස වාදං

ආයරොයපස්සාමී’’ති තස්මා උපසඞ්කමි. ඤාතඤ්ඤතයරනාති ඤායතසු

අභිඤ්ඤායතසු පඤ්චවග්ගියත්යථයරසු අඤ්ඤතයරන. පතිට්ඨිතන්ති යථා

යතනපතිට්ඨිතං. සයචඑවං පතිට්ඨිස්සති, අථපනඅඤ්ඤයදව වක්ෙති, තත්ර

මයා කිං සක්කා කාතුන්ති ඉදායනව පිට්ඨිං පරිවත්යතන්යතො ආහ. 

ආකඩ්යඪෙයාති අත්තයනො අභිමුෙං කඩ්යඪයය. පරිකඩ්යඪෙයාති පුරයතො

පටිපණායමයය. සම්පරිකඩ්යඪෙයාති කායලන ආකඩ්යඪයය, කායලන 

පරිකඩ්යඪයය. යසොණ්ඩිකාකිලඤ්ජන්ති සුරාඝයර පිට්ඨකිලඤ්ජං. 

යසොණ්ඩිකාධුත්යතොති සුරාධුත්යතො. වාලං කණ්යණ  යහත්වාති

සුරාපරිස්සාවනත්ථවිකං යධොවිතුකායමො කසටනිධුනනත්ථං උයභොසු

කණ්යණසු  යහත්වා. ඔධුයනෙයාති අයධොමුෙං කත්වා ධුයනයය. 

නිද්ධුයනෙයාති උද්ධංමුෙං කත්වා ධුයනයය. නිප්යඵොයටෙයාති පුනප්පුනං

පප්යඵොයටයය. සාණයධොවිකං නාමාති එත්ථ මනුස්සා සාණසාටකකරණත්ථං

සාණවායක  යහත්වා මුට්ඨිං මුට්ඨිං බන්ධිත්වා උදයක පක්ඛිපන්ති. යත

තතියදිවයසසුට්ඨු කිලින්නායහොන්ති.අථමනුස්සාඅම්බිලයාගුසුරාදීනිආදාය

තත්ථ න්ත්වා සාණමුට්ඨිං යහත්වා, දක්ඛිණයතොවාමයතොසම්මුොචාතිතීසු

ඵලයකසු සකිං දක්ඛිණඵලයක, සකිං වාමඵලයක, සකිං සම්මුෙඵලයක
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පටුන 

පහරන්තා අම්බිලයාගුසුරාදීනි භුඤ්ජන්තා පිවන්තා ොදන්තා යධොවන්ති.

මහන්තා කීළා යහොති. රඤ්යඤො නාය ො තං කීළං දිස්වා  ම්භීරං උදකං

අනුපවිසිත්වා යසොණ්ඩායඋදකං  යහත්වා සකිංකුම්යභසකිං පිට්ඨියං සකිං

උයභොසුපස්යසසුසකිං අන්තරසත්ථියංපක්ඛිපන්යතො කීළිත්ථ.තදුපාදායතං

කීළිතජාතංසාණයධොවිකංනාමවුච්චති, තං සන්ධායවුත්තං–‘‘සාණයධොවිකං

නාමකීළිතජාතංකීළතී’’ති. කිංයසො භවමායනොසච්චයකොනි ණ්ඨපුත්යතො, 

යෙො භ වයතො වාදං ආයරොයපස්සතීති යයො සච්චයකො නි ණ්ඨපුත්යතො

භ වයතො වාදං ආයරොයපස්සති, යසො කිං භවමායනො කිං යක්යෙො භවමායනො

උදාහු ඉන්යදො, උදාහුබ්රහ්මාභවමායනොභ වයතොවාදංආයරොයපස්සති? නහි

සක්කා පකතිමනුස්යසන භ වයතො වාදං ආයරොයපතුන්ති අයයමත්ථ

අධිප්පායයො. 

355. යතන ය ො පන සමයෙනාති යස්මිං සමයය සච්චයකො ආරාමං පාවිසි, 

තස්මිං. කිස්මිං පන සමයය පාවිසීති? මහාමජ්ඣන්හිකසමයය. කස්මා පන

තස්මිං සමයය චඞ්කමන්තීති? පණීතයභොජනපච්චයස්ස ථිනමිද්ධස්ස 

වියනොදනත්ථං. දිවාපධානිකා වා යත. තාදිසානඤ්හි පච්ඡාභත්තං චඞ්කමිත්වා

න්හත්වා සරීරං උතුං  ණ්හායපත්වා නිසජ්ජ සමණධම්මං කයරොන්තානං

චිත්තං එකග් ං යහොති. යෙන යත භික්ඛූති යසො කිර කුහිං සමයණො

ය ොතයමොති පරියවණයතො පරියවණං  න්ත්වා පුච්ඡිත්වා පවිසිස්සාමීති

වියලොයකන්යතොඅරඤ්යඤහත්ථීවිය චඞ්කයමචඞ්කමමායනපංසුකූලිකභික්ඛූ

දිස්වායතසංසන්තිකංඅ මාසි.තංසන්ධාය, ‘‘යයනයතභික්ඛූ’’තිආදිවුත්තං. 

කහං නු ය ො, යභොති කතරස්මිං ආවායස වා මණ්ඩයප වාති අත්යථො. එස, 

අග්ගියවස්සන, භ වාතිතදාකිරභ වා පච්චූසකායලමහාකරුණාසමාපත්තිං

සමාපජ්ජිත්වා දසසහස්සචක්කවායළ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණජාලං පත්ථරිත්වා

යබොධයනයයසත්තං ඔයලොයකන්යතො අද්දස – ‘‘ස්යව සච්චයකො

නි ණ්ඨපුත්යතො මහතිං ලිච්ඡවිපරිසං  යහත්වා මම වාදං ආයරොයපතුකායමො 

ආ මිස්සතී’’ති.තස්මාපායතොවසරීරපටිජග් නංකත්වාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො

යවසාලියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො මහාපරිසාය නිසීදිතුං

සුෙට්ඨායන නිසීදිස්සාමීති  න්ධකුටිං අපවිසිත්වා මහාවයන අඤ්ඤතරස්මිං

රුක්ෙමූයල දිවාවිහාරංනිසීදි.යතභික්ඛූභ වයතොවත්තංදස්යසත්වාආ තා, 

සච්චයකනපුට්ඨා දූයරනිසින්නංභ වන්තංදස්යසන්තා, ‘‘එසඅග්ගියවස්සන

භ වා’’තිආහංසු. 

මහතිො ලිච්ෙවිපරිසාෙ සද්ධින්ති යහට්ඨා පඤ්චමත්යතහි ලිච්ඡවිසයතහි

පරිවුයතොති වුත්තං. යත එතස්ස අන්යතවාසිකායයව, අන්යතොයවසාලියං පන

සච්චයකො පඤ්චමත්තානි ලිච්ඡවිරාජසතානි  යහත්වා, ‘‘වාදත්ථියකො
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භ වන්තං උපසඞ්කමන්යතො’’ති සුත්වා ද්වින්නං පණ්ඩිතානං කථාසල්ලාපං

යසොස්සාමාති යයභුයයයන මනුස්සා නික්ෙන්තා, එවං සා පරිසා මහතී

අපරිච්ඡින්න ණනාඅයහොසි.තංසන්ධායයතං වුත්තං. අඤ්ජලිංපණායමත්වාති

එයත උභයතොපක්ඛිකා, යත එවං චින්යතසුං – ‘‘සයච යනො මිච්ඡාදිට්ඨිකා

යචොයදස්සන්ති, ‘කස්මා තුම්යහ සමණං ය ොතමං වන්දිත්ථා’ති, යතසං, ‘කිං

අඤ්ජලිමත්තකරයණනපිවන්දිතංයහොතී’තිවක්ොම.සයචයනො සම්මාදිට්ඨිකා

යචොයදස්සන්ති, ‘කස්මා භ වන්තං න වන්දිත්ථා’ති, ‘කිං සීයසන භූමිං

පහරන්යතයනව වන්දිතං යහොති, නනු අඤ්ජලිකම්මම්පි වන්දනා එවා’ති 

වක්ොමා’’ති. නාමය ොත්තන්ති, යභොය ොතම, අහංඅසුකස්ස පුත්යතොදත්යතො

නාම මිත්යතො නාම ඉධ ආ යතොති වදන්තා නාමං සායවන්ති නාම. යභො

ය ොතම, අහං වාසිට්යඨො නාම කච්චායනො නාම ඉධ ආ යතොති වදන්තා

ය ොත්තං සායවන්තිනාම. එයත කිර දලිද්දා ජිණ්ණකුලපුත්තා පරිසමජ්යඣ

නාමය ොත්තවයසන පාකටා භවිස්සාමාති එවං අකංසු. යය පන තුණ්හීභූතා

නිසීදිංසු, යතයකරාටිකායචවඅන්ධබාලාච.තත්ථයකරාටිකා, ‘‘එකං ද්යව

කථාසල්ලායපකයරොන්යතොවිස්සාසියකොයහොති, අථවිස්සායසසති එකංද්යව

භික්ොඅදාතුංනයුත්ත’’න්තිතයතොඅත්තානංයමොයචන්තා තුණ්හීනිසීදන්ති.

අන්ධබාලාඅඤ්ඤාණතායයවඅවක්ඛිත්තමත්තිකාපිණ්යඩොවියයත්ථ කත්ථචි

තුණ්හීභූතානිසීදන්ති. 

356. කිඤ්චියදව යදසන්ති කඤ්චි ඔකාසං කිඤ්චි කාරණං, අථස්ස භ වා

පඤ්හපුච්ඡයන උස්සාහං ජයනන්යතො ආහ – පුච්ෙ, අග්ගියවස්සන, 

ෙදාකඞ් සීති.තස්සත්යථො– ‘‘පුච්ඡයදි ආකඞ්ෙසි, නයමපඤ්හවිස්සජ්ජයන

භායරොඅත්ථි’’. අථවා ‘‘පුච්ඡයංආකඞ්ෙසි, සබ්බංයතවිස්සජ්යජස්සාමී’’ති

සබ්බඤ්ඤුපවාරණං පවායරසි අසාධාරණං 

පච්යචකබුද්ධඅග් සාවමහාසාවයකහි.යතහියදාකඞ්ෙසීතිනවදන්ති, සුත්වා 

යවදිස්සාමාති වදන්ති. බුද්ධා පන ‘‘පුච්ඡාවුයසො, යදාකඞ්ෙසී’’ති (සං. නි.

1.237) වා, ‘‘පුච්ඡ, මහාරාජ, යදාකඞ්ෙසී’’ති(දී.නි.1.162) වා, 

‘‘පුච්ඡවාසවමංපඤ්හං, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසි; 

තස්සතස්යසවපඤ්හස්ස, අහංඅන්තංකයරොමියත’’ඉති.(දී.නි. 2.356) වා, 

‘‘යතන හිත්වං, භික්ඛු, සයකආසයන නිසීදිත්වාපුච්ඡයදාකඞ්ෙසී’’ති(ම.නි.

3.85) වා, 

‘‘බාවරිස්ස චතුය්හංවා, සබ්යබසං සබ්බසංසයං; 

කතාවකාසාපුච්ඡව්යහො, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡථා’’ති.(සු.නි. 1036) වා, 
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‘‘පුච්ඡමංසභියපඤ්හං, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසි; 

තස්සතස්යසවපඤ්හස්ස, අහංඅන්තංකයරොමියත’’ඉති.(සු.නි. 517) වා– 

යතසං යතසං යක්ෙනරින්දයදවසමණබ්රාහ්මණපරිබ්බාජකානං 

සබ්බඤ්ඤුපවාරණං පවායරන්ති. අනච්ඡරියඤ්යචතං, යං භ වා බුද්ධභූමිං

පත්වා එතං පවාරණං පවායරයය. යයො යබොධිසත්තභූමියං පයදසඤායණපි

ඨියතො 

‘‘යකොණ්ඩඤ්ඤපඤ්හානිවියාකයරොහි, 

යාචන්තිතංඉසයයොසාධුරූපා; 

යකොණ්ඩඤ්ඤඑයසොමනුයජසුධම්යමො, 

යංවුද්ධමා ච්ඡතිඑසභායරො’’ති.(ජා.2.17.60) – 

එවං සක්කාදීනංඅත්ථායඉසීහියාචියතො 

‘‘කතාවකාසාපුච්ඡන්තුයභොන්යතො, 

යංකිඤ්චිපඤ්හංමනසාභිපත්ථිතං; 

අහඤ්හිතංතංයවොවියාකරිස්සං, 

ඤත්වාසයංයලොකමිමංපරඤ්චා’’ති.(ජා.2.17.61); 

එවං සරභඞ් කායල, සම්භවජාතයක ච සකලජම්බුදීපං තික්ෙත්තුං විචරිත්වා

පඤ්හානංඅන්තකරංඅදිස්වාසුචිරයතන බ්රාහ්මයණනපඤ්හංපුට්යඨොඔකායස

කාරියත, ජාතියා සත්තවස්යසො රථිකායං පංසුං කීළන්යතො පල්ලඞ්කං

ආභුජිත්වාඅන්තරවීථියංනිසින්යනොව– 

‘‘තග්ඝයතඅහමක්ඛිස්සං, යථාපිකුසයලොතථා; 

රාජාචයෙොතංජානාති, යදිකාහතිවානවා’’ති.(ජා.1.16.172) – 

සබ්බඤ්ඤුපවාරණංපවායරසි. 

එවංභ වතාසබ්බඤ්ඤුපවාරණායපවාරිතායඅත්තමයනොපඤ්හං පුච්ඡන්යතො, 

‘‘කථංපන, යභොය ොතමා’’තිආදිමාහ. 

අථස්ස භ වා, ‘‘පස්සථ, යභො, අඤ්ඤං සාවයකන කථිතං, අඤ්ඤං සත්ථා

කයථති, නනු මයා පටිකච්යචව වුත්තං, ‘සයච තථා පතිට්ඨිස්සති, යථාස්ස

සාවයකන පතිට්ඨිතං, එවාහං වාදංආයරොයපස්සාමී’ති. අයං පන අඤ්ඤයමව

කයථති, තත්ථකිංමයාසක්කාකාතු’’න්තිඑවංනි ණ්ඨස්සවචයනොකායසො
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පටුන 

මා යහොතූතියහට්ඨා අස්සජිත්යථයරනකථිතනියායමයනවකයථන්යතො, එවං

ය ොඅහං, අග්ගියවස්සනාතිආදිමාහ. උපමාමං, යභොය ොතම, පටිභාතීති, යභො

ය ොතම, මය්හංඑකාඋපමාඋපට්ඨාති, ආහරාමිතංඋපමන්තිවදති. පටිභාතු

තං, අග්ගියවස්සනාති උපට්ඨාතු යත, අග්ගියවස්සන, ආහර තං උපමං

විසත්යථොති භ වා අයවොච. බලකරණීොති බාහුබයලන කත්තබ්බා

කසිවාණිජ්ජාදිකා කම්මන්තා. රූපත්තාෙං පුරිසපුග් යලොති රූපං අත්තා

අස්සාති රූපත්තා, රූපං අත්තාති  යහත්වා ඨිතපුග් ලං දීයපති. රූයප 

පතිට්ඨාොතිතස්මිං අත්තාති හිතරූයපපතිට්ඨහිත්වා. පුඤ්ඤං වා අපුඤ්ඤං

වාපසවතීතිකුසලංවාඅකුසලංවාපටිලභති. යවදනත්තාදීසුපි එයසවනයයො.

ඉමිනාකිංදීයපති? ඉයම පඤ්චක්ෙන්ධාඉයමසංසත්තානංපථවීවියපතිට්ඨා, 

යතඉයමසුපඤ්චසුෙන්යධසු පතිට්ඨායකුසලාකුසලකම්මංනාමආයූහන්ති.

තුම්යහ එවරූපං විජ්ජමානයමව අත්තානං පටියසයධන්යතො පඤ්චක්ෙන්ධා 

අනත්තාති දීයපථාති අතිවිය සකාරණං කත්වා උපමං ආහරි. ඉමිනා ච

නි ණ්යඨන ආහටඔපම්මං නියතයමව, සබ්බඤ්ඤුබුද්ධයතො අඤ්යඤො තස්ස

කථං ඡින්දිත්වා වායද යදොසං දාතුං සමත්යථො නාම නත්ථි. දුවිධා හි පුග් ලා

බුද්ධයවයනයයාචසාවකයවයනයයාච.සාවකයවයනයයය සාවකාපිවියනන්ති

බුද්ධාපි. බුද්ධයවයනයයය පන සාවකා වියනතුං න සක්යකොන්ති, බුද්ධාව

වියනන්ති. අයම්පි නි ණ්යඨො බුද්ධයවයනයයයො, තස්මා එතස්ස වාදං 

ඡින්දිත්වා අඤ්යඤො යදොසං දාතුං සමත්යථො නාම නත්ථි. යතනස්ස භ වා

සයයමවවායද යදොසදස්සනත්ථං නනුත්වං, අග්ගියවස්සනාතිආදිමාහ. 

අථ නි ණ්යඨො චින්යතසි – ‘‘අතිවිය සමයණො ය ොතයමො මම වාදං 

පතිට්ඨයපති, සයච උපරි යකොචි යදොයසො භවිස්සති, මමං එකකංයයව

නිග් ණ්හිස්සති. හන්දාහං ඉමං වාදං මහාජනස්සාපි මත්ථයක පක්ඛිපාමී’’ති, 

තස්මාඑවමාහ– අහම්පි, යභොය ොතම, එවංවදාමිරූපංයමඅත්තා…යප.…

විඤ්ඤාණං යම අත්තාති, අෙඤ්ච මහතී ජනතාති. භ වා පන නි ණ්ඨයතො

සතගුයණනපි සහස්සගුයණනපි සතසහස්සගුයණනපි වාදීවරතයරො, තස්මා

චින්යතසි – ‘‘අයං නි ණ්යඨො අත්තානං යමොයචත්වා මහාජනස්ස මත්ථයක

වාදං පක්ඛිපති, නාස්ස අත්තානං යමොයචතුං දස්සාමි, මහාජනයතො

නිවත්යතත්වා එකකංයයව නං නිග් ණ්හිස්සාමී’’ති. අථ නං කිඤ්හි යත, 

අග්ගියවස්සනාතිආදිමාහ.තස්සත්යථො –නායං ජනතාමමවාදංආයරොයපතුං

ආ තා, ත්වංයයව සකලං යවසාලිං සංවට්ටිත්වා මම වාදං ආයරොයපතුං

ආ යතො, තස්මා ත්වං සකයමව වාදං නියවයඨහි, මා මහාජනස්ස මත්ථයක

පක්ඛිපසීති.යසොපටිජානන්යතො අහඤ්හි, යභොය ොතමාතිආදිමාහ. 
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357. ඉතිභ වානි ණ්ඨස්සවාදංපතිට්ඨයපත්වා, යතනහි, අග්ගියවස්සනාති

පුච්ඡං ආරභි. තත්ථ යතන හීති කාරණත්යථ නිපායතො. යස්මා ත්වං

පඤ්චක්ෙන්යධ අත්තයතො පටිජානාසි, තස්මාති අත්යථො. සකස්මිං විජියතති

අත්තයනො රට්යඨ. ඝායතතාෙංවාඝායතතුන්තිඝාතාරහංඝායතතබ්බයුත්තකං 

ඝායතතුං. ජායපතාෙංවාජායපතුන්ති ධනජානිරහංජායපතබ්බයුත්තංජායපතුං

ජිණ්ණධනං කාතුං. පබ්බායජතාෙං වා පබ්බායජතුන්ති සකරට්ඨයතො

පබ්බාජනාරහං පබ්බායජතුං, නීහරිතුං. වත්තිතුඤ්ච අරහතීති වත්තති යචව

වත්තිතුඤ්ච අරහති. වත්තිතුං යුත්යතොති දීයපති. ඉති නි ණ්යඨො අත්තයනො

වාදයභදනත්ථං ආහටකාරණයමව අත්තයනො මාරණත්ථාය ආවුධං තිඛිණං

කයරොන්යතොවියවියසයසත්වාදීයපති, යථාතංබායලො. එවංයමරූපංයහොතූති

මම රූපං එවංවිධං යහොතු, පාසාදිකං අභිරූපං අලඞ්කතප්පටියත්තං

සුවණ්ණයතොරණංවියසුසජ්ජිතචිත්තපයටොවියචමනාපදස්සනන්ති. එවංයම

රූපං මා අයහොසීති මම රූපං එවංවිධං මා යහොතු, දුබ්බණ්ණං දුස්සණ්ඨිතං

වලිතපලිතං තිලකසමාකිණ්ණන්ති. 

තුණ්හී අයහොසීතිනි ණ්යඨො ඉමස්මිං ඨායන විරද්ධභාවංඤත්වා, ‘‘සමයණො

ය ොතයමො මම වාදං භින්දනත්ථාය කාරණං ආහරි, අහං බාලතාය තයමව

වියසයසත්වා දීයපසිං, ඉදානි නට්යඨොම්හි, සයච වත්තතීති වක්ොමි, ඉයම

රාජායනො උට්ඨහිත්වා, ‘අග්ගියවස්සන, ත්වංමමරූයපවයසොවත්තතීතිවදසි, 

යදි යත රූයප වයසො වත්තති, කස්මා ත්වං යථා ඉයම ලිච්ඡවිරාජායනො 

තාවතිංසයදවසදියසහි අත්තභායවහි වියරොචන්ති අභිරූපා පාසාදිකා, එවං න

වියරොචසී’ති. සයච න වත්තතීති වක්ොමි, සමයණො ය ොතයමො උට්ඨහිත්වා, 

‘අග්ගියවස්සන, ත්වං පුබ්යබ වත්තති යම රූපස්මිං වයසොති වත්වා ඉදානි

පටික්ඛිපසී’තිවාදං ආයරොයපස්සති.ඉතිවත්තතීතිවුත්යතපිඑයකොයදොයසො, න

වත්තතීතිවුත්යතපිඑයකො යදොයසො’’තිතුණ්හීඅයහොසි. දුතියම්පිභ වාපුච්ඡි, 

දුතියම්පි තුණ්හී අයහොසි. යස්මා පන යාවතතියං භ වතා පුච්ඡියත

අබයාකයරොන්තස්ස සත්තධා මුද්ධා ඵලති, බුද්ධා ච නාම සත්තානංයයව

අත්ථායකප්පසතසහස්සාධිකානිචත්තාරි අසඞ්යෙයයයානිපාරමීනංපූරිතත්තා

සත්යතසු බලවඅනුද්දයා යහොන්ති. තස්මා යාවතතියං අපුච්ඡිත්වා අථ යෙො

භ වා සච්චකං නි ණ්ඨපුත්තං එතදයවොච – එතං ‘‘බයාකයරොහී

දානී’’තිආදිවචනංඅයවොච. 

තත්ථ සහධම්මිකන්ති සයහතුකං සකාරණං. වජිරං පාණිම්හි අස්සාති 

වජිරපාණි. ෙක්ය ොති න යයො වා යසො වා යක්යෙො, සක්යකො යදවරාජාති

යවදිතබ්යබො. ආදිත්තන්ති අග්ගිවණ්ණං. සම්පජ්ජලිතන්ති සුට්ඨු පජ්ජලිතං. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මහායමකවග්ය ො 

511 

පටුන 

සයජොතිභූතන්තිසමන්තයතො යජොතිභූතං, එකග්ගිජාලභූතන්ති අත්යථො. ඨියතො

යහොතීතිමහන්තංසීසං, කන්දලමකුලසදිසාදාඨා, භයානකානිඅක්ඛිනාසාදීනීති

එවං විරූපරූපං මායපත්වා ඨියතො. කස්මා පයනස ආ යතොති? 

දිට්ඨිවිස්සජ්ජාපනත්ථං.අපිච, ‘‘අහඤ්යචවයෙොපනධම්මං යදයසයයං, පයරච

යමනආජායනයය’’න්තිඑවංධම්මයදසනායඅප්යපොස්සුක්කභාවං ආපන්යන

භ වති සක්යකො මහාබ්රහ්මුනා සද්ධිං ආ න්ත්වා, ‘‘භ වා ධම්මං යදයසථ, 

තුම්හාකංආණායඅවත්තමායනමයංවත්තායපස්සාම, තුම්හාකංධම්මචක්කං

යහොතු, අම්හාකං ආණාචක්ක’’න්ති පටිඤ්ඤමකාසි. තස්මා ‘‘අජ්ජ සච්චකං

තායසත්වාපඤ්හං විස්සජ්ජායපස්සාමී’’තිආ යතො. 

භ වා යචව පස්සති, සච්චයකො ච නි ණ්ඨපුත්යතොති යදි හි තං අඤ්යඤපි 

පස්යසයයං.තංකාරණංඅ රුඅස්ස, ‘‘සමයණොය ොතයමොසච්චකංඅත්තයනො

වායද අයනොතරන්තං ඤත්වා යක්ෙංආවායහත්වා දස්යසසි, තයතො සච්චයකො

භයයනකයථසී’’තිවයදයයං.තස්මා භ වායචවපස්සතිසච්චයකොච.තස්ස

තං දිස්වාව සකලසරීරයතො යසදා මුච්චිංසු, අන්යතොකුච්ඡි විපරිවත්තමානා

මහාරවංරවි.යසො‘‘අඤ්යඤපිනුයෙොපස්සන්තී’’ති ඔයලොයකන්යතො කස්සචි

යලොමහංසමත්තම්පිනඅද්දස.තයතො–‘‘ඉදං භයංමයමවඋප්පන්නං.සචාහං

යක්යෙොති වක්ොමි, ‘කිංතුය්හයමව අක්ඛීනි අත්ථි, ත්වයමවයක්ෙං පස්සසි, 

පඨමං යක්ෙං අදිස්වා සමයණන ය ොතයමන වාදසඞ්ඝායට ඛිත්යතොව යක්ෙං

පස්සසී’තිවයදයය’’න්තිචින්යතත්වා – ‘‘නදානියමඉධඅඤ්ඤංපටිසරණං 

අත්ථි, අඤ්ඤත්ර සමණා ය ොතමා’’ති මඤ්ඤමායනො, අථ යෙො සච්චයකො

නි ණ්ඨපුත්යතො…යප.… භ වන්තං එතදයවොච. තාණං  යවසීති තාණන්ති

 යවසමායනො. යලණං  යවසීති යලණන්ති  යවසමායනො. සරණං  යවසීති

සරණන්ති යවසමායනො.එත්ථචතායතිරක්ෙතීති තාණං. නිලීයන්තිඑත්ථාති 

යලණං. සරතීති සරණං, භයංහිංසතිවිද්ධංයසතීතිඅත්යථො. 

358. මනසි කරිත්වාති මනම්හි කත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා උපධායරත්වා. එවං

යමයවදනායහොතූතිකුසලාව යහොතු, සුොවයහොතු. එවංයමසඤ්ඤායහොතූති

කුසලාව යහොතු, සුොව යහොතු, යසොමනස්සසම්පයුත්තාව යහොතූති. 

සඞ් ාරවිඤ්ඤායණසුපි එයසව නයයො. මා අයහොසීති එත්ථ පන

වුත්තවිපරියායයන අත්යථො යවදිතබ්යබො. කල්ලං නූති යුත්තං නු. 

සමනුපස්සිතුන්ති ‘‘එතං මම එයසොහමස්මි එයසො යම අත්තා’’ති එවං

තණ්හාමානදිට්ඨිවයසනපස්සිතුං. යනොහිදං, යභොය ොතමාතින යුත්තයමතං, 

යභො ය ොතම. ඉති භ වා යථා නාම යඡයකො අහිතුණ්ඩියකො සප්පදට්ඨවිසං

යතයනව සප්යපන පුන ඩංසායපත්වා උබ්බායහයය, එවං තස්සංයයව පරිසති

සච්චකං නි ණ්ඨපුත්තං යතයනව මුයෙන පඤ්චක්ෙන්ධා අනිච්චා දුක්ො
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අනත්තාති වදායපසි. දුක් ං අල්ලීයනොති ඉමං පඤ්චක්ෙන්ධදුක්ෙං 

තණ්හාදිට්ඨීහිඅල්ලීයනො. උප යතොඅජ්යඣොසියතොතිපි තණ්හාදිට්ඨිවයසයනව

යවදිතබ්යබො. දුක් ං එතං මමාතිආදීසු පඤ්චක්ෙන්ධදුක්ෙං

තණ්හාමානදිට්ඨිවයසන සමනුපස්සතීති අත්යථො. පරිජායනෙයාති අනිච්චං

දුක්ෙංඅනත්තාතිතීරණපරිඤ්ඤායපරියතො ජායනයය. පරික්ය යපත්වාතිෙයං

වයංඅනුප්පාදං උපයනත්වා. 

359. නවන්ති තරුණං. අකුක්කුකජාතන්ති පුප්ඵග් හණකායල අන්යතො

අඞ්ගුට්ඨප්පමායණො එයකො ඝනදණ්ඩයකො නිබ්බත්තති, යතන විරහිතන්ති

අත්යථො. රිත්යතොති සුඤ්යඤො අන්යතොසාරවිරහියතො. රිත්තත්තාව තුච්යෙො. 

අපරද්යධොති පරාජියතො. භාසිතා ය ො පන යතති ඉදං භ වා තස්ස මුෙරභාවං 

පකායසත්වානිග් ණ්හන්යතොආහ.යසොකිරපුබ්යබපූරණාදයයොඡ සත්ථායරො

උපසඞ්කමිත්වාපඤ්හංපුච්ඡති.යතවිස්සජ්යජතුංනසක්යකොන්ති.අථ යනසං

පරිසමජ්යඣමහන්තංවිප්පකාරංආයරොයපත්වාඋට්ඨායජයංපයවයදන්යතො

 ච්ඡති. යසො සම්මාසම්බුද්ධම්පි තයථව වියහයඨස්සාමීති සඤ්ඤාය

උපසඞ්කමිත්වා– 

‘‘අම්යභොයකොනාමයංරුක්යෙො, සින්නපත්යතොසකණ්ටයකො; 

යත්ථඑකප්පහායරන, උත්තමඞ් ංවිභිජ්ජිත’’න්ති. 

අයං ෙදිරං ආහච්ච අසාරකරුක්ෙපරිචියතො මුදුතුණ්ඩසකුයණො විය 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසාරං ආහච්ච ඤාණතුණ්ඩයභදං පත්යතො

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස ථද්ධභාවං අඤ්ඤාසි. තදස්ස පරිසමජ්යඣ 

පකායසන්යතො භාසිතා ය ො පන යතතිආදිමාහ. නත්ථි එතරහීති 

උපාදින්නකසරීයර යසයදොනාමනත්ථීතින වත්තබ්බං, එතරහි පනනත්ථීති

වදති. සුවණ්ණවණ්ණං කාෙං විවරීති න සබ්බං කායං විවරි. බුද්ධා නාම 

 ණ්ඨිකංපටිමුඤ්චිත්වාපටිච්ඡන්නසරීරාපරිසතිධම්මංයදයසන්ති.අථභ වා 

 ලවාටකසම්මුෙට්ඨායන චීවරං  යහත්වා චතුරඞ්ගුලමත්තං ඔතායරසි.

ඔතාරිතමත්යත පන තස්මිං සුවණ්ණවණ්ණා රස්මියයො පුඤ්ජපුඤ්ජා හුත්වා

සුවණ්ණඝටයතො රත්තසුවණ්ණරසධාරා විය, රත්තවණ්ණවලාහකයතො

විජ්ජුලතා විය ච නික්ෙමිත්වා සුවණ්ණමුරජසදිසං මහාෙන්ධං උත්තමසිරං

පදක්ඛිණංකුරුමානාආකායස පක්ෙන්දිංසු. කස්මා පන භ වා එවමකාසීති? 

මහාජනස්ස කඞ්ොවියනොදනත්ථං. මහාජයනො හි සමයණො ය ොතයමො මය්හං

යසයදොනත්ථීතිවදති, සච්චකස්සතාවනි ණ්ඨපුත්තස්සයන්තාරුළ්හස්සවිය 

යසදා පග්ඝරන්ති. සමයණො පන ය ොතයමො ඝනදුපට්ටචීවරං පාරුපිත්වා

නිසින්යනො, අන්යතො යසදස්සඅත්ථිතාවානත්ථිතාවාකථංසක්කාඤාතුන්ති
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කඞ්ෙං කයරයය, තස්ස කඞ්ොවියනොදනත්ථං එවමකාසි. මඞ්කුභූයතොති

නිත්යතජභූයතො. පත්තක් න්යධොති පතිතක්ෙන්යධො. අප්පටිභායනොති උත්තරි

අප්පස්සන්යතො. නිසීදීතිපාදඞ්ගුට්ඨයකනභූමිංකසමායනොනිසීදි. 

360. දුම්මුය ොති නවිරූපමුයෙො, අභිරූයපොහියසොපාසාදියකො.නාමංපනස්ස

එතං. අභබ්යබොතංයපොක් රණිංපුනඔතරිතුන්තිසබ්යබසංඅළානං භග් ත්තා

පච්ඡින්න මයනො ඔතරිතුං අභබ්යබො, තත්යථව කාකකුලලාදීනං භත්තං

යහොතීති දස්යසති. විසූකායිකානීති දිට්ඨිවිසූකානි. වියසවිතානීති

දිට්ඨිසඤ්චරිතානි. විප්ඵන්දිතානීති දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතානි. ෙදිදං වාදාධිප්පායෙොති

එත්ථ ෙදිදන්ති නිපාතමත්තං; වාදාධිප්පායයො හුත්වා වාදං ආයරොයපස්සාමීති

අජ්ඣාසයයන උපසඞ්කමිතුං අභබ්යබො; ධම්මස්සවනාය පන

උපසඞ්කයමයයාති දස්යසති. දුම්මු ං ලිච්ෙවිපුත්තං එතදයවොචාති කස්මා

අයවොච? දුම්මුෙස්ස කිරස්ස උපමාහරණකායල යසස ලිච්ඡවිකුමාරාපි

චින්යතසුං – ‘‘ඉමිනා නි ණ්යඨන අම්හාකං සිප්පුග් හණට්ඨායන චිරං

අවමායනො කයතො, අයං දානි අමිත්තස්ස පිට්ඨිං පස්සිතුං කායලො. මයම්පි

එයකකංඋපමංආහරිත්වා පාණිප්පහායරනපතිතංමුග් යරනයපොයථන්යතො

විය තථා නං කරිස්සාම, යථා න පුන පරිසමජ්යඣ සීසං උක්ඛිපිතුං

සක්ඛිස්සතී’’ති, යත ඔපම්මානි කරිත්වා දුම්මුෙස්ස කථාපරියයොසානං

ආ මයමානානිසීදිංසු.සච්චයකොයතසං අධිප්පායංඤත්වා, ඉයමසබ්යබවගීවං

උක්ඛිපිත්වා ඔට්යඨහි චලමායනහි ඨිතා; සයච පච්යචකා උපමා හරිතුං

ලභිස්සන්ති, පුන මයා පරිසමජ්යඣ සීසං උක්ඛිපිතුං න සක්කා භවිස්සති, 

හන්දාහං දුම්මුෙං අපසායදත්වා යථා අඤ්ඤස්ස ඔකායසො න යහොති, එවං 

කථාවාරං පච්ඡින්දිත්වා සමණං ය ොතමං පඤ්හං පුච්ඡිස්සාමීති තස්මා

එතදයවොච.තත්ථ ආ යමහීතිතිට්ඨ, මාපුනභණාහීතිඅත්යථො. 

361. තිට්ඨයතසා, යභො ය ොතමාති, යභො ය ොතම, එසා අම්හාකඤ්යචව

අඤ්යඤසඤ්ච පුථුසමණබ්රාහ්මණානං වාචා තිට්ඨතු. විලාපං විලපිතං

මඤ්යඤති එතඤ්හි වචනං විලපිතං විය යහොති, විප්පලපිතමත්තං යහොතීති

අත්යථො.අථවා තිට්ඨයතසාතිඑත්ථ කථාතිආහරිත්වාවත්තබ්බා. වාචාවිලාපං

විලපිතං මඤ්යඤති එත්ථ පනිදං වාචානිච්ඡාරණං විලපිතමත්තං මඤ්යඤ

යහොතීතිඅත්යථො. 

ඉදානි පඤ්හං පුච්ඡන්යතො කිත්තාවතාතිආදිමාහ. තත්ථ යවසාරජ්ජපත්යතොති

ඤාණපත්යතො. අපරප්පච්චයෙොති අපරප්පත්තියයො. අථස්ස භ වා පඤ්හං 

විස්සජ්යජන්යතො ඉධ, අග්ගියවස්සනාතිආදිමාහ, තං උත්තානත්ථයමව.යස්මා

පයනත්ථ පස්සතීති වුත්තත්තා යසක්ෙභූමි දස්සිතා. තස්මා උත්තරි
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අයසක්ෙභූමිංපුච්ඡන්යතොදුතියංපඤ්හංපුච්ඡි, තම්පිස්සභ වා බයාකාසි. තත්ථ 

දස්සනානුත්තරියෙනාතිආදීසු දස්සනානුත්තරිෙන්ති යලොකියයලොකුත්තරා

පඤ්ඤා. පටිපදානුත්තරිෙන්ති යලොකියයලොකුත්තරා පටිපදා. 

විමුත්තානුත්තරිෙන්තියලොකියයලොකුත්තරාවිමුත්ති. සුද්ධයලොකුත්තරයමවවා

 යහත්වා දස්සනානුත්තරිෙන්ති අරහත්තමග් සම්මාදිට්ඨි. 

පටිපදානුත්තරිෙන්ති යසසානි මග් ඞ් ානි. විමුත්තානුත්තරිෙන්ති

අග් ඵලවිමුත්ති. ඛීණාසවස්ස වා නිබ්බානදස්සනං දස්සනානුත්තරිෙං නාම.

මග් ඞ් ානි පටිපදානුත්තරිෙං. අග් ඵලං විමුත්තානුත්තරිෙන්ති යවදිතබ්බං. 

බුද්යධොයසොභ වාතියසොභ වාසයම්පිචත්තාරිසච්චානිබුද්යධො. යබොධාොති

පයරසම්පි චතුසච්චයබොධාය ධම්මං යදයසති. දන්යතොතිආදීසු දන්යතොති

නිබ්බියසවයනො. දමථාොති නිබ්බියසවනත්ථාය. සන්යතොති

සබ්බකියලසවූපසයමන සන්යතො. සමථාොති කියලසවූපසමාය. තිණ්යණොති 

චතුයරොඝතිණ්යණො. තරණාොති චතුයරොඝතරණාය. පරිනිබ්බුයතොති

කියලසපරිනිබ්බායනන පරිනිබ්බුයතො. පරිනිබ්බානාොති

කියලසපරිනිබ්බානත්ථාය. 

362. ධංසීති ගුණධංසකා. ප බ්බාති වාචාපා බ්බියයන සමන්නා තා. 

ආසායදතබ්බන්ති ඝට්යටතබ්බං. ආසජ්ජාති ඝට්යටත්වා. නත්යවව භවන්තං

ය ොතමන්ති භවන්තං ය ොතමං ආසජ්ජ කස්සචි අත්තයනො වාදං අනුපහතං

සකලංආදායපක්කමිතුංථායමොනත්ථීතිදස්යසති. නහිභ වාහත්ථිආදයයො

වියකස්සචිජීවිතන්තරායංකයරොති.අයංපනනි ණ්යඨොඉමා තිස්යසොඋපමා

න භ වයතො උක්කංසනත්ථං ආහරි, අත්තුක්කංසනත්ථයමව ආහරි. යථා හි

රාජා කඤ්චි පච්චත්ථිකං ඝායතත්වා එවං නාම සූයරො එවං ථාමසම්පන්යනො

පුරියසො භවිස්සතීති පච්චත්ථිකං යථොයමන්යතොපි අත්තානයමව යථොයමති.

එවයමව යසොපි සිො හි, යභො ය ොතම, හත්ථිං පභින්නන්තිආදීහි භ වන්තං

උක්කංයසන්යතොපි මයයමව සූරා මයං පණ්ඩිතා මයං බහුස්සුතායයව එවං

පභින්නහත්ථිං විය, ජලිතඅග්ගික්ෙන්ධං විය, ඵණකතආසීවිසං විය ච

වාදත්ථිකාසම්මාසම්බුද්ධංඋපසඞ්කමිම්හාතිඅත්තානංයයව උක්කංයසති.එවං

අත්තානං උක්කංයසත්වා භ වන්තං නිමන්තයමායනො අධිවායසතු

යමතිආදිමාහ.තත්ථ අධිවායසතූති සම්පටිච්ඡතු. ස්වාතනාොතියංයමතුම්යහසු

කාරං කයරොයතො ස්යව භවිස්සති පුඤ්ඤඤ්ච පීතිපායමොජ්ජඤ්ච, තදත්ථාය. 

අධිවායසසි භ වා තුණ්හීභායවනාති භ වා කායඞ් ං වා වාචඞ් ං වා 

අයචොයපත්වා අබ්භන්තයරයයව ෙන්තිං ධායරන්යතො තුණ්හීභායවන

අධිවායසසි. සච්චකස්ස අනුග් හකරණත්ථං මනසාව සම්පටිච්ඡීති වුත්තං

යහොති. 
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363. ෙමස්ස පතිරූපං මඤ්යඤෙයාථාති යත කිර ලිච්ඡවී තස්ස

පඤ්චථාලිපාකසතානි නිච්චභත්තං ආහරන්ති. තයදව සන්ධාය එස ස්යව

තුම්යහ යං අස්ස සමණස්ස ය ොතමස්ස පතිරූපංකප්පියන්ති මඤ්යඤයයාථ, 

තංආහයරයයාථ; සමණස්ස හිය ොතමස්සතුම්යහපරිචාරකාකප්පියාකප්පියං

යුත්තායුත්තං ජානාථාතිවදති. භත්තාභිහාරං අභිහරිංසූතිඅභිහරිතබ්බංභත්තං

අභිහරිංසු. පණීයතනාතිඋත්තයමන. සහත්ථාති සහත්යථන. සන්තප්යපත්වාති

සුට්ඨු තප්යපත්වා, පරිපුණ්ණං සුහිතං යාවදත්ථං කත්වා. සම්පවායරත්වාති 

සුට්ඨු පවායරත්වා, අලං අලන්ති හත්ථසඤ්ඤාය පටික්ඛිපායපත්වා. 

භුත්තාවින්ති භුත්තවන්තං. ඔනීතපත්තපාණින්ති පත්තයතො ඔනීතපාණිං, 

අපනීතහත්ථන්ති වුත්තං යහොති. ‘‘ඔනිත්තපත්තපාණි’’න්තිපි පායඨො, 

තස්සත්යථො, ඔනිත්තං නානාභූතං පත්තං පාණියතො අස්සාති

ඔනිත්තපත්තපාණී. තං ඔනිත්තපත්තපාණිං, හත්යථ ච පත්තඤ්ච යධොවිත්වා

එකමන්යත පත්තං නික්ඛිපිත්වා නිසින්නන්ති අත්යථො. එකමන්තං නිසීදීති

භ වන්තංඑවංභූතංඤත්වාඑකස්මිංඔකායස නිසීදීතිඅත්යථො. පුඤ්ඤඤ්චාති

යං ඉමස්මිං දායන පුඤ්ඤං, ආයතිං විපාකක්ෙන්ධාති අත්යථො. පුඤ්ඤමහීති 

විපාකක්ෙන්ධානංයයව පරිවායරො. තං දාෙකානං සු ාෙ යහොතූතිතං ඉයමසං

ලිච්ඡවීනංසුෙත්ථායයහොතු.ඉදංකිරයසොඅහංපබ්බජියතොනාම, පබ්බජියතන

චන යුත්තංඅත්තයනොදානංනියයායතතුන්තියතසංනියයායතන්යතොඑවමාහ.

අථභ වායස්මා ලිච්ඡවීහිසච්චකස්ස දින්නං, නභ වයතො.සච්චයකනපන

භ වයතො දින්නං, තස්මා තමත්ථං දීයපන්යතො ෙං ය ො, 

අග්ගියවස්සනාතිආදිමාහ.ඉතිභ වා නි ණ්ඨස්සමයතනවිනායයවඅත්තයනො

දින්නං දක්ඛිණං නි ණ්ඨස්ස නියයායතසි, සා චස්ස අනා යත වාසනා

භවිස්සතීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළසච්චකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. මහාසච්චකසුතවණ්ණනා 

364. එවං යමසුතන්තිමහාසච්චකසුත්තං.තත්ථ එකංසමෙන්තිච යතනය ො

පනසමයෙනාති ච පුබ්බණ්හසමෙන්තිචතීහිපයදහිඑයකොවසමයයොවුත්යතො. 

භික්ඛූනඤ්හිවත්තපටිපත්තිං කත්වාමුෙංයධොවිත්වා පත්තචීවරමාදායයචතියං

වන්දිත්වා කතරං  ාමං පවිසිස්සාමාති විතක්කමාළයක ඨිතකායලො නාම

යහොති. භ වා එවරූයප සමයය රත්තදුපට්ටං නිවායසත්වා කායබන්ධනං

බන්ධිත්වා පංසුකූලචීවරං එකංසං පාරුපිත්වා  න්ධකුටියතො නික්ෙම්ම

භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො  න්ධකුටිපමුයෙ අට්ඨාසි. තං සන්ධාය, – ‘‘එකං
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සමයන්ති ච යතන යෙො පන සමයයනාති ච පුබ්බණ්හසමය’’න්ති ච වුත්තං. 

පවිසිතුකායමොති පිණ්ඩාය පවිසිස්සාමීති එවං කතසන්නිට්ඨායනො. 

යතනුපසඞ්කමීතිකස්මා උපසඞ්කමීති? වාදායරොපනජ්ඣාසයයන.එවංකිරස්ස

අයහොසි – ‘‘පුබ්යබපාහං අපණ්ඩිතතාය සකලං යවසාලිපරිසං  යහත්වා

සමණස්ස ය ොතමස්ස සන්තිකං  න්ත්වා පරිසමජ්යඣමඞ්කු ජායතො. ඉදානි

තථාඅකත්වාඑකයකොව න්ත්වාවාදංආයරොයපස්සාමි.යදිසමණංය ොතමං 

පරායජතුං සක්ඛිස්සාමි, අත්තයනො ලද්ධිං දීයපත්වා ජයං කරිස්සාමි. යදි

සමණස්ස ය ොතමස්ස ජයයො භවිස්සති, අන්ධකායර නච්චං විය න යකොචි

ජානිස්සතී’’ති නිද්දාපඤ්හං නාම  යහත්වා ඉමිනා වාදජ්ඣාසයයන

උපසඞ්කමි. 

අනුකම්පං උපාදාොති සච්චකස්ස නි ණ්ඨපුත්තස්ස අනුකම්පං පටිච්ච.

යථරස්ස කිරස්ස එවං අයහොසි – ‘‘භ වති මුහුත්තං නිසින්යන බුද්ධදස්සනං

ධම්මස්සවනඤ්චලභිස්සති.තදස්සදීඝරත්තං හිතායසුොයසංවත්තිස්සතී’’ති.

තස්මා භ වන්තං යාචිත්වා පංසුකූලචීවරං චතුග්ගුණං පඤ්ඤයපත්වා නිසීදතු

භ වාති ආහ. ‘‘කාරණං ආනන්යදො වදතී’’ති සල්ලක්යෙත්වා නිසීදි භ වා

පඤ්ඤත්යතආසයන. භ වන්තංඑතදයවොචාතියංපනපඤ්හංඔවට්ටිකසාරං

කත්වාආදායආ යතො තංඨයපත්වාපස්යසනතාවපරිහරන්යතොඑතං සන්ති, 

යභො ය ොතමාතිආදිවචනංඅයවොච. 

365. ඵුසන්තිහියත, යභොය ොතමාතියත සමණබ්රාහ්මණාසරීයරඋප්පන්නං

සාරීරිකං දුක්ෙං යවදනං ඵුසන්ති ලභන්ති, අනුභවන්තීති අත්යථො. 

ඌරුක් ම්යභොති ෙම්භකතඌමරුභායවො, ඌමරුථද්ධතාති අත්යථො.

විම්හයත්ථවයසන පයනත්ථ භවිස්සතීති අනා තවචනං කතං. කාෙන්වෙං 

යහොතීතිකායානු තං යහොතිකායස්සවසවත්ති. කාෙභාවනාති පනවිපස්සනා

වුච්චති, තාය චිත්තවික්යෙපං පාපුණන්යතො නාම නත්ථි, ඉති නි ණ්යඨො

අසන්තං අභූතං යං නත්ථි, තයදවාහ. චිත්තභාවනාතිපි සමයථො වුච්චති, 

සමාධියුත්තස්සච පුග් ලස්සඌමරුක්ෙම්භාදයයොනාමනත්ථි, ඉතිනි ණ්යඨො

ඉදංඅභූතයමවආහ.අට්ඨකථායං පනවුත්තං–‘‘යයථව‘භූතපුබ්බන්තිවත්වා

ඌමරුක්ෙම්යභොපිනාමභවිස්සතී’තිආදීනි වදයතොඅනා තරූපංනසයමති, තථා

අත්යථොපිනසයමති, අසන්තංඅභූතංයංනත්ථි, තං කයථතී’’ති. 

යනොකාෙභාවනන්තිපඤ්චාතපතප්පනාදිං අත්තකිලමථානුයයො ංසන්ධායාහ.

අයඤ්හි යතසං කායභාවනා නාම. කිං පන යසො දිස්වා එවමාහ? යසො කිර

දිවාදිවස්ස විහාරං ආ ච්ඡති, තස්මිං යෙො පන සමයය භික්ඛූ පත්තචීවරං 

පටිසායමත්වා අත්තයනො අත්තයනො රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨායනසු පටිසල්ලානං
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උප ච්ඡන්ති. යසො යත පටිසල්ලීයන දිස්වා චිත්තභාවනාමත්තං එයත

අනුයුඤ්ජන්ති, කායභාවනාපයනයතසං නත්ථීතිමඤ්ඤමායනොඑවමාහ. 

366. අථ නං භ වා අනුයුඤ්ජන්යතො කින්ති පන යත, අග්ගියවස්සන, 

කාෙභාවනා සුතාති ආහ. යසො තං විත්ථායරන්යතො යසෙයථිදං, නන්යදො

වච්යෙොතිආදිමාහ.තත්ථ නන්යදොතිතස්සනාමං. වච්යෙොතිය ොත්තං. කියසොති

නාමං. සංකිච්යචොතිය ොත්තං. මක් ලිය ොසායලො යහට්ඨාආ යතොව. එයතති 

එයතතයයොජනා, යතකිරකිලිට්ඨතපානංමත්ථකපත්තා අයහසුං. උළාරානි 

උළාරානීතිපණීතානිපණීතානි.  ායහන්තිනාමාතිබලං  ණ්හායපන්තිනාම. 

බූ්රයහන්තීති වඩ්යඪන්ති. යමයදන්තීති ජාතයමදං කයරොන්ති. පුරිමං පහාොති

පුරිමං දුක්කරකාරං පහාය. පච්ො උපචිනන්තීති පච්ඡා උළාරොදනීයාදීහි

සන්තප්යපන්ති, වඩ්යඪන්ති. ආචොපචයෙොයහොතීතිවඩ්ඪිචඅවඩ්ඪිචයහොති, 

ඉති ඉමස්ස කායස්ස කායලන වඩ්ඪි, කායලන පරිහානීති

වඩ්ඪිපරිහානිමත්තයමව පඤ්ඤායති, කායභාවනා පන න පඤ්ඤායතීති

දීයපත්වා චිත්තභාවනං පුච්ඡන්යතො, ‘‘කින්ති පන යත, අග්ගියවස්සන, 

චිත්තභාවනාසුතා’’තිආහ. නසම්පාොසීතිසම්පායදත්වා කයථතුංනාසක්ඛි, 

යථාතංබාලපුථුජ්ජයනො. 

367. කුයතො පන ත්වන්ති යයො ත්වං එවං ඔළාරිකං දුබ්බලං කායභාවනං න

ජානාසි? යසො ත්වංකුයතොසණ්හංසුඛුමං චිත්තභාවනංජානිස්සසීති.ඉමස්මිං

පන ඨායන යචොදනාලයත්යථයරො, ‘‘අබුද්ධවචනං නායමතං පද’’න්ති බීජනිං

ඨයපත්වා පක්කමිතුං ආරභි. අථ නං මහාසීවත්යථයරො ආහ – ‘‘දිස්සති, 

භික්ෙයව, ඉමස්සචාතුමහාභූතිකස්සකායස්සආචයයොපිඅපචයයොපිආදානම්පි 

නික්යෙපනම්පී’’ති(සං.නි.2.62). තංසුත්වාසල්ලක්යෙසි–‘‘ඔළාරිකංකායං 

පරිග් ණ්හන්තස්සඋප්පන්නවිපස්සනාඔළාරිකාතිවත්තුංවට්ටතී’’ති. 

368. සු සාරාගීති සුෙසාරාය න සමන්නා යතො. සු ාෙ යවදනාෙ නියරොධා

උප්පජ්ජති දුක් ා යවදනාති න අනන්තරාව උප්පජ්ජති, සුෙදුක්ොනඤ්හි

අනන්තරපච්චයතා පට්ඨායන(පට්ඨා.1.2.45-46) පටිසිද්ධා.යස්මාපනසුයෙ

අනිරුද්යධ දුක්ෙං නුප්පජ්ජති, තස්මා ඉධ එවං වුත්තං. පරිොදාෙ තිට්ඨතීති 

යෙයපත්වා  ණ්හිත්වා තිට්ඨති. උභයතොපක් න්ති සුෙං එකං පක්ෙං දුක්ෙං

එකංපක්ෙන්තිඑවංඋභයතොපක්ෙංහුත්වා. 

369. උප්පන්නාපි සු ා යවදනා චිත්තං න පරිොදාෙ තිට්ඨති, භාවිතත්තා

කාෙස්ස.උප්පන්නාපිදුක් ායවදනාචිත්තංන පරිොදාෙතිට්ඨති, භාවිතත්තා

චිත්තස්සාති එත්ථකායභාවනා විපස්සනා, චිත්තභාවනා සමාධි. විපස්සනා ච

සුෙස්ස පච්චනීකා, දුක්ෙස්සආසන්නා. සමාධි දුක්ෙස්ස පච්චනීයකො, සුෙස්ස
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ආසන්යනො. කථං? විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නිසින්නස්ස හි අද්ධායන

 ච්ඡන්යත ච්ඡන්යතතත්ථතත්ථඅග්ගිඋට්ඨානංවියයහොති, කච්යඡහි යසදා

මුච්චන්ති, මත්ථකයතො උසුමවට්ටිඋට්ඨානං විය යහොතීති චිත්තං හඤ්ඤති 

විහඤ්ඤති විප්ඵන්දති. එවං තාව විපස්සනා සුෙස්ස පච්චනීකා, දුක්ෙස්ස

ආසන්නා. උප්පන්යන පන කායියක වා යචතසියක වා දුක්යෙ තං දුක්ෙං

වික්ෙම්යභත්වා සමාපත්තිංසමාපන්නස්සසමාපත්තික්ෙයණදුක්ෙංදූරාප තං

යහොති, අනප්පකංසුෙං ඔක්කමති. එවංසමාධි දුක්ෙස්සපච්චනීයකො, සුෙස්ස

ආසන්යනො. යථා විපස්සනා සුෙස්ස පච්චනීකා, දුක්ෙස්ස ආසන්නා, න තථා

සමාධි. යථා සමාධි දුක්ෙස්ස පච්චනීයකො, සුෙස්ස ආසන්යනො, න ච තථා

විපස්සනාති.යතනවුත්තං– ‘‘උප්පන්නාපිසුො යවදනාචිත්තංනපරියාදාය 

තිට්ඨති, භාවිතත්තාකායස්ස.උප්පන්නාපිදුක්ොයවදනාචිත්තංනපරියාදාය

තිට්ඨති, භාවිතත්තාචිත්තස්සා’’ති. 

370. ආසජ්ජ උපනීොතිගුයණඝට්යටත්වායචවඋපයනත්වා ච. තංවතයමති

තංවතමමචිත්තං. 

371. කිඤ්හි යනො සිො, අග්ගියවස්සනාති, අග්ගියවස්සන, කිං න භවිස්සති, 

භවිස්සයතව, මාඑවං සඤ්ඤීයහොහි, උප්පජ්ජියයවයමසුොපිදුක්ොපියවදනා, 

උප්පන්නායපනස්සාඅහං චිත්තංපරියාදායඨාතුංනයදමි.ඉදානිස්සතමත්ථං

පකායසතුං උපරි පසාදාවහං ධම්මයදසනං යදයසතුකායමො මූලයතො පට්ඨාය

මහාභිනික්ෙමනං ආරභි. තත්ථ ඉධ යම, අග්ගියවස්සන, පුබ්යබව

සම්යබොධා…යප.…තත්යථවනිසීදිං, අලමිදං පධානාොතිඉදංසබ්බංයහට්ඨා

පාසරාසිසුත්යත වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. අයං පන වියසයසො, තත්ථ

යබොධිපල්ලඞ්යකනිසජ්ජා, ඉධදුක්කරකාරිකා. 

374. අල්ලකට්ඨන්ති අල්ලං උදුම්බරකට්ඨං. සස්යනහන්තිසඛීරං. කායමහීති

වත්ථුකායමහි. අවූපකට්ඨාති අනප තා. කාමච්ෙන්යදොතිආදීසුකියලසකායමොව

ඡන්දකරණවයසන ෙන්යදො. සියනහකරණවයසන ස්යනයහො. 

මුච්ඡාකරණවයසන මුච්ො. පිපාසාකරණවයසන පිපාසා. අනුදහනවයසන 

පරිළායහොති යවදිතබ්යබො. ඔපක්කමිකාති උපක්කමනිබ්බත්තා. ඤාණාෙ 

දස්සනාෙඅනුත්තරාෙසම්යබොධාොතිසබ්බංයලොකුත්තරමග් යවවචනයමව. 

ඉදං පයනත්ථ ඔපම්මසංසන්දනං – අල්ලං සඛීරං උදුම්බරකට්ඨං විය හි

කියලසකායමනවත්ථුකාමයතොඅනිස්සටපුග් ලා.උදයකපක්ඛිත්තභායවොවිය

කියලසකායමන තින්තතා; මන්ථයනනාපි අග්ගියනො අනභිනිබ්බත්තනං විය

කියලසකායමන වත්ථුකාමයතො අනිස්සටානං ඔපක්කමිකාහි යවදනාහි

යලොකුත්තරමග් ස්ස අනධි යමො. අමන්ථයනනාපි අග්ගියනො
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අනභිනිබ්බත්තනං විය යතසං පුග් ලානං විනාපි ඔපක්කමිකාහි යවදනාහි 

යලොකුත්තරමග් ස්ස අනධි යමො. දුතියඋපමාපි ඉමිනාව නයයන යවදිතබ්බා.

අයං පන වියසයසො, පුරිමා සපුත්තභරියපබ්බජ්ජාය උපමා; පච්ඡිමා

බ්රාහ්මණධම්මිකපබ්බජ්ජාය. 

376. තතියඋපමාය යකොළාපන්තිඡින්නසියනහංනිරාපං. ථයලනික්ඛිත්තන්ති

පබ්බතථයල වා භූමිථයල වා නික්ඛිත්තං. එත්ථාපි ඉදං ඔපම්මසංසන්දනං –

සුක්ෙයකොළාපකට්ඨං විය හිකියලසකායමන වත්ථුකාමයතො නිස්සටපුග් ලා, 

ආරකා උදකා ථයල නික්ඛිත්තභායවො විය කියලසකායමන අතින්තතා.

මන්ථයනනාපිඅග්ගියනොඅභිනිබ්බත්තනංවියකියලසකායමන වත්ථුකාමයතො

නිස්සටානං අබ්යභොකාසිකයනසජ්ජිකාදිවයසන ඔපක්කමිකාහිපි යවදනාහි 

යලොකුත්තරමග් ස්ස අධි යමො. අඤ්ඤස්ස රුක්ෙස්ස සුක්ෙසාොය සද්ධිං 

ඝංසනමත්යතයනව අග්ගියනො අභිනිබ්බත්තනං විය විනාපි ඔපක්කමිකාහි

යවදනාහි සුොයයව පටිපදාය යලොකුත්තරමග් ස්ස අධි යමොති. අයං උපමා

භ වතාඅත්තයනොඅත්ථායආහටා. 

377. ඉදානිඅත්තයනො දුක්කරකාරිකං දස්යසන්යතො, තස්සමය්හන්තිආදිමාහ.

කිං පන භ වා දුක්කරං අකත්වා බුද්යධො භවිතුං න සමත්යථොති? කත්වාපි

අකත්වාපිසමත්යථොව.අථකස්මාඅකාසීති? සයදවකස්ස යලොකස්සඅත්තයනො

පරක්කමං දස්යසස්සාමි. යසො ච මං වීරියනිම්මථනගුයණො හායසස්සතීති. 

පාසායද නිසින්යනොයයව හි පයවණිආ තං රජ්ජං ලභිත්වාපි ෙත්තියයො න

තථාපමුදියතො යහොති, යථා බලකායං  යහත්වා සඞ් ායම ද්යව තයයො

සම්පහායර දත්වා අමිත්තමථනං කත්වා පත්තරජ්යජො. එවං පත්තරජ්ජස්ස හි

රජ්ජසිරිං අනුභවන්තස්ස පරිසං ඔයලොයකත්වා අත්තයනො පරක්කමං

අනුස්සරිත්වා, ‘‘අසුකට්ඨායන අසුකකම්මං කත්වා අසුකඤ්ච අසුකඤ්ච

අමිත්තං එවං විජ්ඣිත්වා එවං පහරිත්වා ඉමං රජ්ජසිරිං පත්යතොස්මී’’ති 

චින්තයයතො බලවයසොමනස්සං උප්පජ්ජති. එවයමවං භ වාපි සයදවකස්ස

යලොකස්සපරක්කමං දස්යසස්සාමි, යසොහිමංපරක්කයමොඅතිවියහායසස්සති, 

යසොමනස්සංඋප්පායදස්සතීති දුක්කරමකාසි. 

අපිච පච්ඡිමං ජනතං අනුකම්පමායනොපි අකාසියයව, පච්ඡිමා හි ජනතා 

සම්මාසම්බුද්යධොකප්පසතසහස්සාධිකානිචත්තාරිඅසඞ්යෙයයයානිපාරමියයො 

පූයරත්වාපි පධානං පදහිත්වාව සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පත්යතො, කිමඞ් ං පන

මයන්ති පධානවීරියං කත්තබ්බං මඤ්ඤිස්සති; එවං සන්යත ඛිප්පයමව

ජාතිජරාමරණස්ස අන්තං කරිස්සතීති පච්ඡිමං ජනතං අනුකම්පමායනො

අකාසියයව. 
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දන්යතභිදන්තමාධාොති යහට්ඨාදන්යත උපරිදන්තං ඨයපත්වා. යචතසා 

චිත්තන්ති කුසලචිත්යතන අකුසලචිත්තං. අභිනිග් ණ්යහෙයන්ති

නිග් ණ්යහයයං. අභිනිප්පීයළෙයන්ති නිප්පීයළයයං. අභිසන්තායපෙයන්ති

තායපත්වා වීරියනිම්මථනං කයරයයං. සාරද්යධොති සදරයථො. 

පධානාභිතුන්නස්සාති පධායනනඅභිතුන්නස්ස, විද්ධස්සසයතොතිඅත්යථො. 

378. අප්පාණකන්ති නිරස්සාසකං. කම්මාර ග් රිොති කම්මාරස්ස

 ග් රනාළියා. සීසයවදනා යහොන්තීති කුයතොචි නික්ෙමිතුං අලභමායනහි

වායතහි සමුට්ඨාපිතා බලවතියයො සීසයවදනා යහොන්ති. සීසයවඨං දයදෙයාති

සීසයවඨනං දයදයය. යදවතාති යබොධිසත්තස්ස චඞ්කමනයකොටියං

පණ්ණසාලපරියවණසාමන්තාච අධිවත්ථායදවතා. 

තදාකිරයබොධිසත්තස්සඅධිමත්යතකායදායහඋප්පන්යනමුච්ඡා උදපාදි.යසො

චඞ්කයමව නිසින්යනො හුත්වා පපති. තං දිස්වා යදවතා එවමාහංසු – 

‘‘විහායරොත්යවව යසො අරහයතො’’ති, ‘‘අරහන්යතො නාම එවරූපා යහොන්ති

මතකසදිසා’’තිලද්ධියා වදන්ති.තත්ථයායදවතා‘‘කාලඞ්කයතො’’තිආහංසු, 

තා  න්ත්වා සුද්යධොදනමහාරාජස්ස ආයරොයචසුං – ‘‘තුම්හාකං පුත්යතො

කාලඞ්කයතො’’ති.මමපුත්යතොබුද්යධොහුත්වා කාලඞ්කයතො, යනොඅහුත්වාති? 

බුද්යධො භවිතුං නාසක්ඛි, පධානභූමියංයයව පතිත්වා කාලඞ්කයතොති. නාහං

සද්දහාමි, මමපුත්තස්සයබොධිංඅපත්වාකාලඞ්කිරියානාම නත්ථීති. 

අපරභාය  සම්මාසම්බුද්ධස්ස ධම්මචක්කං පවත්යතත්වා අනුපුබ්යබන

රාජ හං  න්ත්වා කපිලවත්ථුං අනුප්පත්තස්ස සුද්යධොදනමහාරාජා පත්තං 

 යහත්වා පාසාදං ආයරොයපත්වා යාගුෙජ්ජකං දත්වා අන්තරාභත්තසමයය

එතමත්ථං ආයරොයචසි – තුම්හාකං භ වා පධානකරණකායල යදවතා

ආ න්ත්වා, ‘‘පුත්යතොයත, මහාරාජ, කාලඞ්කයතො’’තිආහංසූති.කිංසද්දහසි

මහාරාජාති? න භ වා සද්දහින්ති. ඉදානි, මහාරාජ, සුපිනප්පටිග් හණයතො

පට්ඨාය අච්ඡරියානි පස්සන්යතො කිං සද්දහිස්සසි? අහම්පි බුද්යධො ජායතො, 

ත්වම්පිබුද්ධපිතාජායතො, පුබ්යබපනමය්හංඅපරිපක්යක ඤායණයබොධිචරියං

චරන්තස්ස ධම්මපාලකුමාරකායලපි සිප්පං උග් යහතුං  තස්ස, ‘‘තුම්හාකං

පුත්යතො ධම්මපාලකුමායරො කාලඞ්කයතො, ඉදමස්ස අට්ඨී’’ති එළකට්ඨිං

ආහරිත්වා දස්යසසුං, තදාපි තුම්යහ, ‘‘මම පුත්තස්ස අන්තරාමරණං නාම

නත්ථි, නාහං සද්දහාමී’’ති අයවොචුත්ථ, මහාරාජාති ඉමිස්සා අට්ඨුප්පත්තියා

භ වාමහාධම්මපාලජාතකංකයථසි. 

379. මා ය ො ත්වං මාරිසාති සම්පියායමානා ආහංසු. යදවතානං කිරායං 

පියමනාපයවොහායරො, යදිදංමාරිසාති. අජජ්ජිතන්තිඅයභොජනං. හලන්තිවදාමීති
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පටුන 

අලන්ති වදාමි, අලං ඉමිනා එවං මා කරිත්ථ, යායපස්සාමහන්ති එවං

පටියසයධමීතිඅත්යථො. 

380-1. මඞ්ගුරච්ෙවීති මඞ්ගුරමච්ඡච්ඡවි. එතාව පරමන්ති තාසම්පි

යවදනානයමතංයයව පරමං, උත්තමං පමාණං. පිතු සක්කස්ස 

කම්මන්යත…යප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරිතාති රඤ්යඤො කිර 

වප්පමඞ් ලදිවයසො නාම යහොති, තදා අයනකප්පකාරං ොදනීයං යභොජනීයං

පටියායදන්ති. න රවීථියයො යසොධායපත්වා පුණ්ණඝයට ඨපායපත්වා

ධජපටාකාදයයොඋස්සායපත්වාසකලන රං යදවවිමානංවියඅලඞ්කයරොන්ති.

සබ්යබ දාසකම්මකරාදයයො අහතවත්ථනිවත්ථා  න්ධමාලාදිපටිමණ්ඩිතා

රාජකුයලසන්නිපතන්ති.රඤ්යඤොකම්මන්යතනඞ් ලසතසහස්සං යයොජීයති.

තස්මිං පන දිවයස එයකන ඌමනං අට්ඨසතං යයොයජන්ති. සබ්බනඞ් ලානි

සද්ධිං බලිබද්දරස්මියයොත්යතහි ජාණුස්යසොණිස්ස රයථො විය

රජතපරික්ඛිත්තානි යහොන්ති. රඤ්යඤො ආලම්බනනඞ් ලං

රත්තසුවණ්ණපරික්ඛිත්තං යහොති. බලිබද්දානං සිඞ් ානිපි රස්මිපයතොදාපි

සුවණ්ණපරික්ඛිත්තා යහොන්ති. රාජා මහාපරිවායරන නික්ෙමන්යතො පුත්තං

 යහත්වාඅ මාසි. 

කම්මන්තට්ඨායන එයකො ජම්බුරුක්යෙො බහලපත්තපලායසො සන්දච්ඡායයො 

අයහොසි. තස්ස යහට්ඨා කුමාරස්ස සයනං පඤ්ඤයපත්වා උපරි

සුවණ්ණතාරකෙචිතං විතානං බන්ධායපත්වා සාණිපාකායරන

පරික්ඛිපායපත්වා ආරක්ෙං ඨයපත්වා රාජා සබ්බාලඞ්කාරං අලඞ්කරිත්වා

අමච්ච ණපරිවුයතො නඞ් ලකරණට්ඨානං අ මාසි. තත්ථ රාජා

සුවණ්ණනඞ් ලං  ණ්හාති. අමච්චා එයකනූනඅට්ඨසතරජතනඞ් ලානි

 යහත්වාඉයතොචියතොචකසන්ති.රාජාපන ඔරයතොපාරං ච්ඡති, පාරයතො

වා ඔරං  ච්ඡති. එතස්මිං ඨායන මහාසම්පත්ති යහොති, යබොධිසත්තං

පරිවායරත්වා නිසින්නා ධාතියයො රඤ්යඤො සම්පත්තිං පස්සිස්සාමාති 

අන්යතොසාණියතො බහි නික්ෙන්තා. යබොධිසත්යතො ඉයතො චියතො ච 

ඔයලොයකන්යතො කඤ්චි අදිස්වා යවය න උට්ඨාය පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා

ආනාපායන පරිග් යහත්වා පඨමජ්ඣානං නිබ්බත්යතසි. ධාතියයො

ෙජ්ජයභොජ්ජන්තයර විචරමානා යථොකං චිරායිංසු, යසසරුක්ොනං ඡායා

නිවත්තා, තස්ස පන රුක්ෙස්ස පරිමණ්ඩලා හුත්වා අට්ඨාසි. ධාතියයො

අයයපුත්යතො එකයකොති යවය න සාණිං උක්ඛිපිත්වා අන්යතො පවිසමානා

යබොධිසත්තංසයයනපල්ලඞ්යකනනිසින්නංතඤ්ච පාටිහාරියංදිස්වා න්ත්වා

රඤ්යඤො ආයරොචයිංසු – ‘‘කුමායරො යදව, එවං නිසින්යනො අඤ්යඤසං

රුක්ොනං ඡායා නිවත්තා, ජම්බුරුක්ෙස්ස පරිමණ්ඩලා ඨිතා’’ති. රාජා 
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යවය නා න්ත්වා පාටිහාරියං දිස්වා, ‘‘ඉදං යත, තාත, දුතියං වන්දන’’න්ති

පුත්තං වන්දි. ඉදයමතං සන්ධාය වුත්තං – ‘‘පිතු සක්කස්ස

කම්මන්යත…යප.… පඨමජ්ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරිතා’’ති. සිො නු ය ො

එයසොමග්ය ොයබොධාොති භයවයයනුයෙොඑතංආනාපානස්සතිපඨමජ්ඣානං

බුජ්ඣනත්ථාය මග්ය ොති. සතානුසාරිවිඤ්ඤාණන්ති නයිදං යබොධාය මග්ය ො 

භවිස්සති, ආනාපානස්සතිපඨමජ්ඣානංපනභවිස්සතීතිඑවංඑකංද්යවවායර 

උප්පන්නසතියාඅනන්තරංඋප්පන්නවිඤ්ඤාණංසතානුසාරිවිඤ්ඤාණංනාම. 

ෙංතංසු න්තියංතංආනාපානස්සතිපඨමජ්ඣානසුෙං. 

382. පච්චුපට්ඨිතා යහොන්තීති 

පණ්ණසාලපරියවණසම්මජ්ජනාදිවත්තකරයණන උපට්ඨිතා යහොන්ති. 

බාහුල්ලියකොති පච්චයබාහුල්ලියකො. ආවත්යතො බාහුල්ලාොති රසගිද්යධො

හුත්වා පණීතපිණ්ඩපාතාදීනං අත්ථාය ආවත්යතො. නිබ්බිජ්ජ පක්කමිංසූති

උක්කණ්ඨිත්වා ධම්මනියායමයනව පක්කන්තා යබොධිසත්තස්ස සම්යබොධිං

පත්තකායල කායවියවකස්ස ඔකාසදානත්ථං ධම්මතාය  තා.  ච්ඡන්තා ච

අඤ්ඤට්ඨානංඅ න්ත්වාබාරාණසියමවඅ මංසු.යබොධිසත්යතොයතසු  යතසු

අද්ධමාසංකායවියවකංලභිත්වායබොධිමණ්යඩඅපරාජිතපල්ලඞ්යකනිසීදිත්වා 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංපටිවිජ්ඣි. 

383. විවිච්යචවකායමහීතිආදිභයයභරයව වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. 

387. අභිජානාමි ය ො පනාහන්ති අයං පාටියයක්යකො අනුසන්ධි. නි ණ්යඨො

කිර චින්යතසි – ‘‘අහං සමණං ය ොතමං එකං පඤ්හං පුච්ඡිං. සමයණො

ය ොතයමො ‘අපරාපි මං, අග්ගියවස්සන, අපරාපි මං, අග්ගියවස්සනා’ති 

පරියයොසානං අදස්යසන්යතො කයථතියයව. කුපියතො නු යෙො’’ති? අථ භ වා, 

අග්ගියවස්සන, තථා යත අයනකසතායපරිසායධම්මං යදයසන්යතකුපියතො 

සමයණො ය ොතයමොති එයකොපි වත්තා නත්ථි, පයරසං යබොධනත්ථාය 

පටිවිජ්ඣනත්ථාය එව තථා යතො ධම්මං යදයසතීති දස්යසන්යතො ඉමං

ධම්මයදසනං ආරභි. තත්ථ ආරබ්භාති සන්ධාය. ොවයදවාති පයයොජනවිධි

පරිච්යඡදනියමනං.ඉදංවුත්තංයහොති–පයරසංවිඤ්ඤාපනයමවතථා තස්ස 

ධම්මයදසනාය පයයොජනං, තස්මා න එකස්යසව යදයසති, යත්තකා

විඤ්ඤාතායරො අත්ථි, සබ්යබසං යදයසතීති. තස්මිංයෙව පුරිමස්මින්ති ඉමිනා

කිං දස්යසතීති? සච්චයකො කිර චින්යතසි – ‘‘සමයණො ය ොතයමො අභිරූයපො

පාසාදියකො සුඵුසිතං දන්තාවරණං, ජිව්හා මුදුකා, මධුරං වාක්කරණං, පරිසං

රඤ්යජන්යතො මඤ්යඤ විචරති, අන්යතො පනස්ස චිත්යතකග් තා නත්ථී’’ති.

අථ භ වා, අග්ගියවස්සන, න තථා යතො පරිසං රඤ්යජන්යතො විචරති, 
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චක්කවාළපරියන්තායපි පරිසාය තථා යතො ධම්මං යදයසති, අසල්ලීයනො 

අනුපලිත්යතො එත්තකං එකවිහාරී, සුඤ්ඤතඵලසමාපත්තිං අනුයුත්යතොති

දස්යසතුං එවමාහ. 

අජ්ඣත්තයමවාති ය ොචරජ්ඣත්තයමව. සන්නිසායදමීති සන්නිසීදායපමි, 

තථා යතො හි යස්මිං ෙයණ පරිසා සාධුකාරං යදති, තස්මිං ෙයණ 

පුබ්බායභොය න පරිච්ඡින්දිත්වා ඵලසමාපත්තිං සමාපජ්ජති, සාධුකාරසද්දස්ස 

නිග්යඝොයස අවිච්ඡින්යනයයවසමාපත්තියතො වුට්ඨායඨිතට්ඨානයතො පට්ඨාය

ධම්මං යදයසති, බුද්ධානඤ්හිභවඞ් පරිවායසොලහුයකොයහොතීතිඅස්සාසවායර

පස්සාසවායර සමාපත්තිං සමාපජ්ජන්ති. යෙන සුදං නිච්චකප්පන්ති යයන 

සුඤ්යඤන ඵලසමාධිනා නිච්චකාලං විහරාමි, තස්මිං සමාධිනිමිත්යත චිත්තං

සණ්ඨයපමි සමාදහාමීතිදස්යසති. 

ඔකප්පනිෙයමතන්ති සද්දහනියයමතං. එවං භ වයතො එකග් චිත්තතං

සම්පටිච්ඡිත්වා ඉදානි අත්තයනො ඔවට්ටිකසාරං කත්වා ආනීතපඤ්හං

පුච්ඡන්යතො අභිජානාති ය ො පන භවං ය ොතයමො දිවා සුපිතාතිආහ. යථා හි

සුනයෙො නාම අසම්භින්නඛීරපක්කපායසං සප්පිනා යයොයජත්වා උදරපූරං

යභොජියතොපිගූථංදිස්වාඅොදිත්වා න්තුංනසක්කා, අොදමායනො ඝායිත්වාපි

 ච්ඡති, අඝායිත්වාව තස්සකිරස්සසීසංරුජ්ජති; එවයමවංඉමස්සපිසත්ථා

අසම්භින්නඛීරපක්කපායසසදිසං අභිනික්ෙමනයතො පට්ඨාය යාව ආසවක්ෙයා

පසාදනීයං ධම්මයදසනං යදයසති. එතස්ස පන එවරූපං ධම්මයදසනං සුත්වා

සත්ථරි පසාදමත්තම්පි න උප්පන්නං, තස්මා ඔවට්ටිකසාරං කත්වා

ආනීතපඤ්හං අපුච්ඡිත්වා  න්තුං අසක්යකොන්යතො එවමාහ. තත්ථ යස්මා

ථිනමිද්ධං සබ්බඛීණාසවානං අරහත්තමග්ය යනව පහීයති, කායදරයථො පන 

උපාදින්නයකපි යහොති අනුපාදින්නයකපි. තථා හි කමලුප්පලාදීනි එකස්මිං

කායල විකසන්ති, එකස්මිං මකුලානි යහොන්ති, සායං යකසඤ්චිරුක්ොනම්පි

පත්තානි පතිලීයන්ති, පායතො විප්ඵාරිකානි යහොන්ති. එවං උපාදින්නකස්ස

කායස්ස දරයථොයයව දරථවයසන භවඞ් යසොතඤ්ච ඉධනිද්දාති අධිප්යපතං, 

තං ඛීණාසවානම්පි යහොති. තං සන්ධාය, ‘‘අභිජානාමහ’’න්තිආදිමාහ. 

සම්යමොහවිහාරස්මිං වදන්තීතිසම්යමොහවිහායරොතිවදන්ති. 

389. ආසජ්ජ ආසජ්ජාති ඝට්යටත්වා ඝට්යටත්වා. උපනීයතහීති උපයනත්වා

කථියතහි. වචනප්පයථහීති වචයනහි. අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වාති අලන්ති

චිත්යතනසම්පටිච්ඡන්යතොඅභිනන්දිත්වාවාචායපි පසංසන්යතොඅනුයමොදිත්වා.

භ වතා ඉමස්ස නි ණ්ඨස්ස ද්යව සුත්තානි කථිතානි. පුරිමසුත්තං එයකො

භාණවායරො, ඉදං දියඩ්යඪො, ඉති අඩ්ඪතියය භාණවායර සුත්වාපි අයං 
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පටුන 

නි ණ්යඨොයනවඅභිසමයංපත්යතො, නපබ්බජියතො, නසරයණසුපතිට්ඨියතො.

කස්මා එතස්ස භ වා ධම්මං යදයසසීති? අනා යත වාසනත්ථාය. පස්සති හි

භ වා, ‘‘ඉමස්ස ඉදානි උපනිස්සයයො නත්ථි, මය්හං පන පරිනිබ්බානයතො

සමධිකානං ද්වින්නං වස්සසතානං අච්චයයන තම්බපණ්ණිදීයප සාසනං

පතිට්ඨහිස්සති.තත්රායංකුලඝයර නිබ්බත්තිත්වාසම්පත්යතකායලපබ්බජිත්වා

තීණිපිටකානිඋග් යහත්වා විපස්සනංවඩ්යඪත්වාසහපටිසම්භිදාහිඅරහත්තං

පත්වා කාළබුද්ධරක්ඛියතො නාම මහාඛීණාසයවො භවිස්සතී’’ති. ඉදං දිස්වා

අනා යතවාසනත්ථායධම්මංයදයසසි. 

යසොපි තත්යථව තම්බපණ්ණිදීපම්හි සාසයන පතිට්ඨියත යදවයලොකයතො 

චවිත්වා දක්ඛිණගිරිවිහාරස්ස භික්ොචාර ායම එකස්මිං අමච්චකුයල

නිබ්බත්යතො පබ්බජ්ජාසමත්ථයයොබ්බයන පබ්බජිත්වා යතපිටකං බුද්ධවචනං

උග් යහත්වා  ණං පරිහරන්යතො මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො උපජ්ඣායං

පස්සිතුං අ මාසි. අථස්ස උපජ්ඣායයො සද්ධිවිහාරිකං යචොයදස්සාමීති

යතපිටකං බුද්ධවචනං උග් යහත්වා ආ යතන යතන සද්ධිං මුෙං දත්වා

කථාමත්තම්පි න අකාසි. යසො පච්චූසසමයය වුට්ඨාය යථරස්ස සන්තිකං

 න්ත්වා, – ‘‘තුම්යහ, භන්යත, මයි  න්ථකම්මං කත්වා තුම්හාකං සන්තිකං

ආ යතමුෙංදත්වාකථාමත්තම්පින කරිත්ථ, යකොමය්හංයදොයසො’’තිපුච්ඡි.

යථයරොආහ–‘‘ත්වං, ආවුයසො, බුද්ධරක්ඛිතඑත්තයකයනව ‘පබ්බජ්ජාකිච්චං

යමමත්ථකංපත්ත’න්තිසඤ්ඤංකයරොසී’’ති.කිංකයරොමි, භන්යතති?  ණං

වියනොයදත්වා ත්වං පපඤ්චං ඡින්දිත්වා යචතියපබ්බතවිහාරං  න්ත්වා

සමණධම්මං කයරොහීති. යසො උපජ්ඣායස්ස ඔවායද ඨත්වා සහ පටිසම්භිදාහි

අරහත්තං පත්වා පුඤ්ඤවා රාජපූජියතො හුත්වා මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො

යචතියපබ්බතවිහායරවසි. 

තස්මිඤ්හි කායල තිස්සමහාරාජා උයපොසථකම්මං කයරොන්යතො 

යචතියපබ්බයතරාජයලයණවසති.යසොයථරස්සඋපට්ඨාකභික්ඛුයනොසඤ්ඤං

අදාසි–‘‘යදා මය්හංඅයයයොපඤ්හංවිස්සජ්යජති, ධම්මංවාකයථති, තදායම

සඤ්ඤං දයදයයාථා’’ති. යථයරොපි එකස්මිං ධම්මස්සවනදිවයස

භික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො කණ්ටකයචතියඞ් ණං ආරුය්හ යචතියං වන්දිත්වා

කාළතිම්බරුරුක්ෙමූයල අට්ඨාසි. අථ නං එයකො පිණ්ඩපාතිකත්යථයරො

කාළකාරාමසුත්තන්යත පඤ්හං පුච්ඡි. යථයරො නනු, ආවුයසො, අජ්ජ

ධම්මස්සවනදිවයසොති ආහ. ආම, භන්යත, ධම්මස්සවනදිවයසොති. යතන හි

පීඨකං ආයනථ, ඉයධව නිසින්නා ධම්මස්සවනං කරිස්සාමාති. අථස්ස

රුක්ෙමූයල ආසනං පඤ්ඤයපත්වා අදංසු. යථයරො පුබ්බ ාථා වත්වා

කාළකාරාමසුත්තං ආරභි. යසොපිස්ස උපට්ඨාකදහයරො රඤ්යඤො සඤ්ඤං
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දායපසි. රාජා පුබ්බ ාථාසු අනිට්ඨිතාසුයයව පාපුණි. පත්වා ච

අඤ්ඤාතකයවයසයනව පරිසන්යත ඨත්වා තියාමරත්තිං ඨිතයකොව ධම්මං

සුත්වා යථරස්ස, ඉදමයවොච භ වාති වචනකායල සාධුකාරං අදාසි. යථයරො

ඤත්වා, කදා ආ යතොසි, මහාරාජාති පුච්ඡි. පුබ්බ ාථා ඔසාරණකායලයයව, 

භන්යතති.දුක්කරංයත මහාරාජ, කතන්ති.නයිදං, භන්යත, දුක්කරං, යදිපන

යමඅයයස්සධම්මකථං ආරද්ධකාලයතොපට්ඨායඑකපයදපිඅඤ්ඤවිහිතභායවො

අයහොසි, තම්බපණ්ණිදීපස්ස පයතොදයට්ඨිනිතුදනමත්යතපි ඨායන සාමිභායවො

නාමයමමායහොතූතිසපථමකාසි. 

තස්මිං පන සුත්යත බුද්ධගුණා පරිදීපිතා, තස්මා රාජා පුච්ඡි – ‘‘එත්තකාව, 

භන්යත, බුද්ධගුණා, උදාහු අඤ්යඤපි අත්ථී’’ති. මයා කථිතයතො, මහාරාජ, 

අකථිතයමවබහුඅප්පමාණන්ති.උපමං, භන්යත, කයරොථාති.යථා, මහාරාජ, 

කරීසසහස්සමත්යත සාලික්යෙත්යත එකසාලිසීසයතො අවයසසසාලීයයව බහූ, 

එවං මයා කථිතගුණා අප්පා, අවයසසා බහූති. අපරම්පි, භන්යත, උපමං

කයරොථාති. යථා, මහාරාජ, මහා ඞ් ාය ඔඝපුණ්ණාය සූචිපාසං සම්මුෙං

කයරයය, සූචිපායසන තඋදකං අප්පං, යසසංබහු, එවයමවමයාකථිතගුණා

අප්පා, අවයසසා බහූති. අපරම්පි, භන්යත, උපමං කයරොථාති. ඉධ, මහාරාජ, 

චාතකසකුණානාමආකායසකීළන්තාවිචරන්ති.ඛුද්දකාසා සකුණජාති, කිං

නු යෙො තස්ස සකුණස්ස ආකායස පක්ෙපසාරණට්ඨානං බහු, අවයසයසො

ආකායසො අප්යපොති? කිං, භන්යත, වදථ, අප්යපො තස්ස

පක්ෙපසාරයණොකායසො, අවයසයසොවබහූති.එවයමව, මහාරාජ, අප්පකාමයා

බුද්ධගුණාකථිතා, අවයසසාබහූඅනන්තාඅප්පයමයයාති. සුකථිතං, භන්යත, 

අනන්තා බුද්ධගුණා අනන්යතයනව ආකායසන උපමිතා. පසන්නා මයං 

අයයස්ස, අනුච්ඡවිකංපනකාතුංනසක්යකොම.අයංයමදුග් තපණ්ණාකායරො

ඉමස්මිං තම්බපණ්ණිදීයප ඉමං තියයොජනසතිකං රජ්ජං අයයස්ස යදමාති.

තුම්යහහි, මහාරාජ, අත්තයනො පසන්නාකායරො කයතො, මයං පන අම්හාකං

දින්නං රජ්ජං තුම්හාකංයයව යදම, ධම්යමන සයමන රජ්ජං කායරහි

මහාරාජාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාසච්චකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. චූළතණ්හාසඞ් ෙසුත්තවණ්ණනා 

390. එවං යම සුතන්ති චූළතණ්හාසඞ්ෙයසුත්තං. තත්ථ පුබ්බාරායම

මි ාරමාතුපාසායදති පුබ්බාරාමසඞ්ොයත විහායර මි ාරමාතුයා පාසායද.

තත්රායං අනුපුබ්බීකථාඅතීයත සතසහස්සකප්පමත්ථයක එකා උපාසිකා
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පදුමුත්තරං භ වන්තං නිමන්යතත්වා බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස 

සතසහස්සං දානං දත්වා භ වයතො පාදමූයල නිපජ්ජිත්වා, ‘‘අනා යත

තුම්හාදිසස්ස බුද්ධස්ස අග්ගුපට්ඨායිකා යහොමී’’ති පත්ථනමකාසි. සා

කප්පසතසහස්සං යදයවසුයචව මනුස්යසසුචසංසරිත්වා අම්හාකං භ වයතො 

කායල භද්දියන යර යමණ්ඩකයසට්ඨිපුත්තස්ස ධනඤ්ජයස්ස යසට්ඨියනො

 යහ සුමනයදවියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං  ණ්හි. ජාතකායල චස්සා විසා ාති

නාමංඅකංසු.සා යදාභ වාභද්දියන රංඅ මාසි, තදාපඤ්චහිදාරිකාසයතහි

සද්ධිං භ වයතො පච්චුග් මනං කත්වා පඨමදස්සනම්හියයව යසොතාපන්නා

අයහොසි.අපරභාය සාවත්ථියං මි ාරයසට්ඨිපුත්තස්සපුණ්ණවඩ්ඪනකුමාරස්ස

ය හං තා, තත්ථනංමි ාරයසට්ඨි මාතිට්ඨායනඨයපසි, තස්මා මි ාරමාතාති

වුච්චති. 

පතිකුලං ච්ඡන්තියාචස්සාපිතා මහාලතාපිළන්ධනං නාමකාරායපසි.තස්මිං

පිළන්ධයන චතස්යසො වජිරනාළියයො උපයයො ං අ මංසු, මුත්තානං එකාදස

නාළියයො, පවාළානං ද්වාවීසති නාළියයො, මණීනං යතත්තිංස නාළියයො, ඉති

එයතහිචඅඤ්යඤහිචසත්තවණ්යණහිරතයනහිනිට්ඨානං අ මාසි.තංසීයස

පටිමුක්කං යාවපාදපිට්ඨියා භස්සති, පඤ්චන්නංහත්ථීනංබලං ධාරයමානාව

නං ඉත්ථී ධායරතුං සක්යකොති. සා අපරභාය  දසබලස්ස අග්ගුපට්ඨායිකා 

හුත්වා තං පසාධනං විස්සජ්යජත්වා නවහි යකොටීහි භ වයතො විහාරං

කාරයමානාකරීසමත්යත භූමිභාය පාසාදංකායරසි.තස්සඋපරිභූමියංපඤ්ච

 බ්භසතානි යහොන්ති, යහට්ඨාභූමියං පඤ්චාති  බ්භසහස්සප්පටිමණ්ඩියතො

අයහොසි. සා ‘‘සුද්ධපාසායදොව න යසොභතී’’ති තං පරිවායරත්වා පඤ්ච

ද්විකූටය හසතානි, පඤ්ච චූළපාසාදසතානි, පඤ්ච දීඝසාලසතානි ච

කාරායපසි.විහාරමයහොචතූහිමායසහිනිට්ඨානංඅ මාසි. 

මාතු ාමත්තභායව ඨිතාය විසාොය විය අඤ්ඤිස්සා බුද්ධසාසයන

ධනපරිච්චාය ොනාමනත්ථි, පුරිසත්තභායවඨිතස්සච අනාථපිණ්ඩිකස්සවිය

අඤ්ඤස්ස බුද්ධසාසයන ධනපරිච්චාය ො නාම නත්ථි. යසො හි 

චතුපඤ්ඤාසයකොටියයො විස්සජ්යජත්වා සාවත්ථියා දක්ඛිණභාය 

අනුරාධපුරස්ස මහාවිහාරසදියස ඨායන යජතවනමහාවිහාරං නාම කායරසි.

විසාො, සාවත්ථියා පාචීනභාය  උත්තමයදවීවිහාරසදියස ඨායන පුබ්බාරාමං 

නාමකායරසි.භ වා ඉයමසංද්වින්නංකුලානංඅනුකම්පායසාවත්ථිංනිස්සාය

විහරන්යතො ඉයමසු ද්වීසු විහායරසු නිබද්ධවාසං වසි. එකං අන්යතොවස්සං

යජතවයනවසති, එකං පුබ්බාරායම, එතස්මිං පනසමයයභ වා පුබ්බාරායම

විහරති.යතනවුත්තං–‘‘පුබ්බාරායම මි ාරමාතුපාසායද’’ති. 
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පටුන 

කිත්තාවතා නු ය ො, භන්යතති කිත්තයකන නු යෙො, භන්යත. සංඛිත්යතන

තණ්හාසඞ් ෙවිමුත්යතො යහොතීති තණ්හාසඞ්ෙයය නිබ්බායන තං ආරම්මණං

කත්වා විමුත්තචිත්තතාය තණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්යතො නාම සංඛිත්යතන 

කිත්තාවතායහොති? යායපටිපත්තියාතණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්යතොයහොති, තංයම

ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො පුබ්බභා ප්පටිපදං සංඛිත්යතන යදයසථාති පුච්ඡති. 

අච්චන්තනිට්යඨොති ෙයවයසඞ්ොතං අන්තං අතීතාති අච්චන්තා. අච්චන්තා

නිට්ඨා අස්සාති අච්චන්තනිට්යඨො, එකන්තනිට්යඨො සතතනිට්යඨොති අත්යථො.

අච්චන්තං යයො ක්යෙමීති අච්චන්තයෙො ක්ය මී, නිච්චයයො ක්යෙමීති

අත්යථො. අච්චන්තං බ්රහ්මචාරීති අච්චන්තබ්රහ්මචාරී, නිච්චබ්රහ්මචාරීතිඅත්යථො.

අච්චන්තං පරියයොසානමස්සාති පුරිමනයයයනව අච්චන්තපරියෙොසායනො.

යසට්යඨොයදවමනුස්සානන්තියදවානඤ්ච මනුස්සානඤ්චයසට්යඨොඋත්තයමො.

එවරූයපොභික්ඛුකිත්තාවතායහොති, ඛිප්පයමතස්ස සඞ්යෙයපයනවපටිපත්තිං

කයථථාති භ වන්තං යාචති. කස්මා පයනස එවං යව ායතීති? කීළං 

අනුභවිතුකාමතාය. 

අයං කිර උයයානකීළංආණායපත්වා චතූහි මහාරාජූහි චතූසු දිසාසු ආරක්ෙං

 ාහායපත්වා ද්වීසු යදවයලොයකසු යදවසඞ්යඝන පරිවුයතො අඩ්ඪතියාහි

නාටකයකොටීහි සද්ධිං එරාවණං ආරුය්හ උයයානද්වායර ඨියතො ඉමං පඤ්හං 

සල්ලක්යෙසි – ‘‘කිත්තයකනනුයෙොතණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්තස්සඛීණාසවස්ස

සඞ්යෙපයතො ආ මනියපුබ්බභා පටිපදායහොතී’’ති.අථස්සඑතදයහොසි–‘‘අයං

පඤ්යහොඅතිවියසස්සිරියකො, සචාහංඉමංපඤ්හංඅනුග් ණ්හිත්වාවඋයයානං

පවිසිස්සාමි, ඡද්වාරියකහි ආරම්මයණහි නිම්මථියතො න පුන ඉමං පඤ්හං

සල්ලක්යෙස්සාමි, තිට්ඨතුතාව උයයානකීළා, සත්ථු සන්තිකං න්ත්වා ඉමං

පඤ්හං පුච්ඡිත්වා උග් හිතපඤ්යහො උයයායනකීළිස්සාමී’’ති හත්ථික්ෙන්යධ

අන්තරහියතොභ වයතො සන්තියකපාතුරයහොසි.යතපිචත්තායරොමහාරාජායනො

ආරක්ෙං  යහත්වා ඨිතට්ඨායනයයවඨිතා, පරිචාරිකයදවසඞ්ඝාපිනාටකානිපි

එරාවයණොපි නා රාජා තත්යථව උයයානද්වායර අට්ඨාසි, එවයමස කීළං

අනුභවිතුකාමතායයව ායන්යතොඑවමාහ. 

සබ්යබධම්මානාලංඅභිනියවසාොතිඑත්ථ සබ්යබධම්මානාමපඤ්චක්ෙන්ධා

ද්වාදසායතනානි අට්ඨාරස ධාතුයයො. යත සබ්යබපි තණ්හාදිට්ඨිවයසන

අභිනියවසාය නාලං න පරියත්තා න සමත්ථා න යුත්තා, කස්මා? 

 හිතාකායරනඅතිට්ඨනයතො.යතහිනිච්චාති හිතාපිඅනිච්චාව සම්පජ්ජන්ති, 

සුොති  හිතාපි දුක්ොව සම්පජ්ජන්ති, අත්තාති  හිතාපි අනත්තාව

සම්පජ්ජන්ති, තස්මා නාලං අභිනියවසාය. අභිජානාතීති අනිච්චං දුක්ෙං

අනත්තාතිඤාතපරිඤ්ඤායඅභිජානාති. පරිජානාතීතිතයථවතීරණපරිඤ්ඤාය



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මහායමකවග්ය ො 

528 

පටුන 

පරිජානාති. ෙංකිඤ්චි යවදනන්ති අන්තමයසො පඤ්චවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තම්පි 

යංකිඤ්චි අප්පමත්තකම්පි යවදනං අනුභවති. ඉමිනා භ වා සක්කස්ස

යදවානමින්දස්ස යවදනාවයසන නිබ්බත්යතත්වා අරූපපරිග් හං දස්යසති.

සයච පන යවදනාකම්මට්ඨානං යහට්ඨා න කථිතං භයවයය, ඉමස්මිං ඨායන

කයථතබ්බංසියා.යහට්ඨාපනකථිතං, තස්මා සතිපට්ඨායනවුත්තනයයයනව

යවදිතබ්බං. අනිච්චානුපස්සීති එත්ථ අනිච්චං යවදිතබ්බං, අනිච්චානුපස්සනා

යවදිතබ්බා, අනිච්චානුපස්සී යවදිතබ්යබො. තත්ථ අනිච්චන්ති පඤ්චක්ෙන්ධා, 

යත හි උප්පාදවයට්යඨන අනිච්චා. අනිච්චානුපස්සනාති පඤ්චක්ෙන්ධානං

ෙයයතො වයයතො දස්සනඤාණං. අනිච්චානුපස්සීති යතන ඤායණන

සමන්නා යතො පුග් යලො. තස්මා ‘‘අනිච්චානුපස්සී විහරතී’’ති අනිච්චයතො

අනුපස්සන්යතොවිහරතීතිඅයයමත්ථඅත්යථො. 

විරා ානුපස්සීතිඑත්ථද්යවවිරා ා ෙයවිරාය ොචඅච්චන්තවිරාය ොච.තත්ථ

සඞ්ොරානං ෙයවයයතො අනුපස්සනාපි, අච්චන්තවිරා ං නිබ්බානං විරා යතො

දස්සනමග් ඤාණම්පි විරා ානුපස්සනා. තදුභයසමාඞ්ගීපුග් යලො

විරා ානුපස්සී නාම, තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘විරා ානුපස්සී’’ති, විරා යතො

අනුපස්සන්යතොතිඅත්යථො. නියරොධානුපස්සිම්හිපිඑයසවනයයො, නියරොයධොපිහි

ෙයනියරොයධොච අච්චන්තනියරොයධොචාතිදුවියධොයයව. පටිනිස්සග් ානුපස්සීති 

එත්ථ පටිනිස්සග්ය ො වුච්චති යවොස්සග්ය ො, යසො ච පරිච්චා යවොස්සග්ය ො

පක්ෙන්දනයවොස්සග්ය ොති දුවියධො යහොති. තත්ථ පරිච්චා යවොස්සග්ය ොති

විපස්සනා, සා හි තදඞ් වයසන කියලයස ච ෙන්යධ ච යවොස්සජ්ජති. 

පක් න්දනයවොස්සග්ය ොති මග්ය ො, යසො හි නිබ්බානං ආරම්මණං

ආරම්මණයතො පක්ෙන්දති. ද්වීහිපි වා කාරයණහි යවොස්සග්ය ොයයව, 

සමුච්යඡදවයසන ෙන්ධානං කියලසානඤ්ච යවොස්සජ්ජනයතො, නිබ්බානඤ්ච 

පක්ෙන්දනයතො. තස්මා කියලයස ච ෙන්යධ ච පරිච්චජතීති

පරිච්චා යවොස්සග්ය ො, නියරොයධ නිබ්බානධාතුයා චිත්තං පක්ෙන්දතීති

පක්ෙන්දනයවොස්සග්ය ොති උභයම්යපතං මග්ය  සයමති.

තදුභයසමඞ්ගීපුග් යලො ඉමාය පටිනිස්සග් ානුපස්සනාය සමන්නා තත්තා 

පටිනිස්සග් ානුපස්සී නාම යහොති. තං සන්ධාය වුත්තං 

‘‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී’’ති. න කිඤ්චි යලොයක උපාදිෙතීති කිඤ්චි එකම්පි

සඞ්ොර තංතණ්හාවයසනනඋපාදියතින ණ්හාති නපරාමසති. අනුපාදිෙං

න පරිතස්සතීති අග් ණ්හන්යතො තණ්හාපරිතස්සනාය න පරිතස්සති. 

පච්චත්තඤ්යඤව පරිනිබ්බාෙතීති සයයමව කියලසපරිනිබ්බායනන

පරිනිබ්බායති. ඛීණා ජාතීතිආදිනා පනස්ස පච්චයවක්ෙණාව දස්සිතා. ඉති
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භ වා සක්කස්සයදවානමින්දස්සසංඛිත්යතනඛීණාසවස්සපුබ්බභා ප්පටිපදං

පුච්ඡියතො සල්ලහුකංකත්වාසංඛිත්යතයනවඛිප්පංකයථසි. 

391. අවිදූයර නිසින්යනො යහොතීති අනන්තයර කූටා ායර නිසින්යනො යහොති. 

අභිසයමච්චාති ඤායණන අභිසමා න්ත්වා, ජානිත්වාති අත්යථො. ඉදං වුත්තං

යහොති –කිංනුයෙොඑස ජානිත්වා අනුයමොදි, උදාහු අජානිත්වාවාති.කස්මා

පනස්ස එවමයහොසීති? යථයරො කිර න භ වයතො පඤ්හවිස්සජ්ජනසද්දං

අස්යසොසි, සක්කස්ස පන යදවරඤ්යඤො, ‘‘එවයමතං භ වා එවයමතං

සු තා’’තිඅනුයමොදනසද්දංඅස්යසොසි.සක්යකොකිරයදවරාජාමහතා සද්යදන

අනුයමොදි. අථ කස්මා න භ වයතො සද්දං අස්යසොසීති? 

යථාපරිසවිඤ්ඤාපකත්තා. බුද්ධානඤ්හි ධම්මං කයථන්තානං එකාබද්ධාය

චක්කවාළපරියන්තායපි පරිසාය සද්යදො සුයයති, පරියන්තං පන මුඤ්චිත්වා

අඞ්ගුලිමත්තම්පි බහිද්ධා න නිච්ඡරති. කස්මා? එවරූපා මධුරකථා මා

නිරත්ථකා අ මාසීති. තදා භ වා මි ාරමාතුපාසායද සත්තරතනමයය

කූටා ායර සිරි බ්භම්හි නිසින්යනො යහොති, තස්ස දක්ඛිණපස්යස 

සාරිපුත්තත්යථරස්ස වසනකූටා ාරං, වාමපස්යස මහායමොග් ල්ලානස්ස, 

අන්තයර ඡිද්දවිවයරොකායසො නත්ථි, තස්මා යථයරො න භ වයතො සද්දං

අස්යසොසි, සක්කස්යසව අස්යසොසීති. 

පඤ්චහි තූරිෙසයතහීතිපඤ්චඞ්ගිකානංතූරියානංපඤ්චහිසයතහි. පඤ්චඞ්ගිකං

තූරියං නාම ආතතං විතතං ආතතවිතතං සුසිරං ඝනන්ති ඉයමහි පඤ්චහි 

අඞ්ය හි සමන්නා තං. තත්ථ ආතතං නාම චම්මපරියයොනද්යධසු යභරිආදීසු

එකතලතූරියං. විතතං නාමඋභයතලං. ආතතවිතතං නාමතන්තිබද්ධපණවාදි. 

සුසිරං වංසාදි. ඝනං සම්මාදි. සමප්පියතොති උප යතො. සමඞ්ගීභූයතොතිතස්යසව

යවවචනං. පරිචායරතීතිතංසම්පත්තිංඅනුභවන්යතොතයතොතයතොඉන්ද්රියානි 

චායරති.ඉදංවුත්තංයහොති–පරිවායරත්වාවජ්ජමායනහිපඤ්චහිතූරියසයතහි 

සමන්නා යතො හුත්වා දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවතී. පටිපණායමත්වාති

අපයනත්වා, නිස්සද්දානි කාරායපත්වාති අත්යථො. යයථව හි ඉදානි සද්ධා

රාජායනො රුභාවනියංභික්ඛුංදිස්වා–‘‘අසුයකොනාමඅයයයො ආ ච්ඡති, මා, 

තාතා,  ායථ, මාවායදථ, මානච්චථා’’තිනාටකානිපටිවියනන්ති, සක්යකොපි

යථරං දිස්වා එවමකාසි. චිරස්සං ය ො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, ඉමං

පරිොෙමකාසීති එවරූපං යලොයක පකතියා පියසමුදාහාරවචනං යහොති, 

යලොකියාහි චිරස්සංආ තම්පිඅනා තපුබ්බම්පිමනාපජාතියංආ තංදිස්වා, – 

‘‘කුයතො භවං ආ යතො, චිරස්සං භවං ආ යතො, කථං යත ඉධා මනමග්ය ො

ඤායතො මග් මූළ්යහොසී’’තිආදීනි වදන්ති. අයං පන ආ තපුබ්බත්තායයව

එවමාහ. යථයරො හි කායලන කාලං යදවචාරිකං  ච්ඡතියයව. තත්ථ 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මහායමකවග්ය ො 

530 

පටුන 

පරිොෙමකාසීති වාරමකාසි. ෙදිදං ඉධා මනාොති යයො අයං ඉධා මනාය

වායරො, තං, භන්යත, චිරස්සමකාසීතිවුත්තංයහොති. ඉදමාසනංපඤ්ඤත්තන්ති 

යයොජනිකංමණිපල්ලඞ්කංපඤ්ඤපායපත්වාඑවමාහ. 

392. බහුකිච්චා බහුකරණීොති එත්ථ යයසං බහූනිකිච්චානි, යත බහුකිච්චා. 

බහුකරණීොති තස්යසව යවවචනං. අප්යපව සයකන කරණීයෙනාති

සකරණීයයමව අප්පං මන්දං, නබහු, යදවානංකරණීයං පන බහු, පථවියතො

පට්ඨාය හි කප්පරුක්ෙමාතු ාමාදීනං අත්ථාය අට්ටා සක්කස්ස සන්තියක

ඡිජ්ජන්ති, තස්මා නියයමන්යතො ආහ – අපිච යදවානංයෙව තාවතිංසානං

කරණීයෙනාති. යදවානඤ්හි ධීතා ච පුත්තා ච අඞ්යක නිබ්බත්තන්ති, 

පාදපරිචාරිකාඉත්ථියයොසයයනනිබ්බත්තන්ති, තාසං මණ්ඩනපසාධනකාරිකා

යදවධීතා සයනං පරිවායරත්වා නිබ්බත්තන්ති, යවයයාවච්චකරා 

අන්යතොවිමායනනිබ්බත්තන්ති, එයතසංඅත්ථායඅට්ටකරණංනත්ථි.යයපන

සීමන්තයර නිබ්බත්තන්ති, යත ‘‘මම සන්තකා තව සන්තකා’’ති නිච්යඡතුං

අසක්යකොන්තා අට්ටං කයරොන්ති, සක්කං යදවරාජානං පුච්ඡන්ති, යසො යස්ස

විමානං ආසන්නතරං, තස්ස සන්තයකොති වදති. සයච ද්යවපි සමට්ඨායන 

යහොන්ති, යස්ස විමානං ඔයලොයකන්යතො ඨියතො, තස්ස සන්තයකොති වදති.

සයච එකම්පි න ඔයලොයකති, තං උභින්නං කලහුපච්යඡදනත්ථං අත්තයනො

සන්තකංකයරොති.තංසන්ධාය, ‘‘යදවානංයයවතාවතිංසානං කරණීයයනා’’ති

ආහ.අපිචස්සඑවරූපංකීළාකිච්චම්පිකරණීයයමව. 

ෙං යනොඛිප්පයමවඅන්තරධාෙතීතියංඅම්හාකංසීඝයමවඅන්ධකායරරූප තං 

විය න දිස්සති. ඉමිනා – ‘‘අහං, භන්යත, තං පඤ්හවිස්සජ්ජනං න

සල්ලක්යෙමී’’ති දීයපති. යථයරො – ‘‘කස්මා නු යෙො අයං යක්යෙො

අසල්ලක්ෙණභාවං දීයපති, පස්යසන පරිහරතී’’ති ආවජ්ජන්යතො – ‘‘යදවා

නාම මහාමූළ්හා යහොන්ති. ඡද්වාරියකහි ආරම්මයණහි නිම්මථීයමානා

අත්තයනො භුත්තාභුත්තභාවම්පි පීතාපීතභාවම්පින ජානන්ති, ඉධ කතයමත්ථ

පමුස්සන්තී’’ති අඤ්ඤාසි. යකචි පනාහු – ‘‘යථයරො එතස්ස  රු භාවනියයො, 

තස්මා ‘ඉදායනව යලොයක අග් පුග් ලස්ස සන්තියක පඤ්හං උග් යහත්වා

ආ යතො, ඉදායනව නාටකානං අන්තරං පවිට්යඨොති එවං මං යථයරො

තජ්යජයයා’ති භයයන එවමාහා’’ති. එතං පන යකොහඤ්ඤං නාම යහොති, න

අරියසාවකස්සඑවරූපංයකොහඤ්ඤංනාම යහොති, තස්මාමූළ්හභායවයනවන

සල්ලක්යෙසීති යවදිතබ්බං. උපරි කස්මා සල්ලක්යෙසීති? යථයරො තස්ස

යසොමනස්සසංයව ංජනයිත්වාතමංනීහරි, තස්මා සල්ලක්යෙසීති. 
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ඉදානි සක්යකො පුබ්යබ අත්තයනො එවං භූතකාරණං යථරස්ස ආයරොයචතුං 

භූතපුබ්බන්තිආදිමාහ.තත්ථ සමුපබූළ්යහොතිසන්නිපතියතොරාසිභූයතො. අසුරා 

පරාජිනිංසූති අසුරා පරාජයං පාපුණිංසු. කදා පයනයත පරාජිතාති? සක්කස්ස 

නිබ්බත්තකායල. සක්යකො කිර අනන්තයර අත්තභායව ම ධරට්යඨ

මචල ායම මයඝො නාම මාණයවො අයහොසි, පණ්ඩියතො බයත්යතො, 

යබොධිසත්තචරියා වියස්ස චරියා අයහොසි. යසො යතත්තිංස පුරියස  යහත්වා

කලයාණමකාසි.එකදිවසංඅත්තයනොවපඤ්ඤාය උපපරික්ඛිත්වා ාමමජ්යඣ

මහාජනස්ස සන්නිපතිතට්ඨායන කචවරං උභයයතො අපබ්බහිත්වා තං ඨානං

අතිරමණීයමකාසි, පුන තත්යථව මණ්ඩපං කායරසි, පුන  ච්ඡන්යත කායල

සාලං කායරසි.  ාමයතො ච නික්ෙමිත්වා  ාවුතම්පි අඩ්ඪයයොජනම්පි

ති ාවුතම්පියයොජනම්පි විචරිත්වායතහිසහායයහිසද්ධිංවිසමංසමං අකාසි.

යත සබ්යබපි එකච්ඡන්දා තත්ථ තත්ථ යසතුයුත්තට්ඨායනසු යසතුං, 

මණ්ඩපසාලායපොක්ෙරණීමාලා ච්ඡයරොපනාදීනං යුත්තට්ඨායනසුමණ්ඩපාදීනි

කයරොන්තා බහුං පුඤ්ඤමකංසු. මයඝො සත්ත වතපදානි පූයරත්වා කායස්ස

යභදාසද්ධිංසහායයහිතාවතිංසභවයන නිබ්බත්ති. 

තස්මිං කායල අසුර ණා තාවතිංසයදවයලොයක පටිවසන්ති. සබ්යබ යත

යදවානං සමානායුකා සමානවණ්ණා ච යහොන්ති, යත සක්කං සපරිසං දිස්වා

අධුනා නිබ්බත්තා නවකයදවපුත්තා ආ තාති මහාපානං සජ්ජයිංසු. සක්යකො 

යදවපුත්තානං සඤ්ඤං අදාසි – ‘‘අම්යහහි කුසලං කයරොන්යතහි න පයරහි

සද්ධිං සාධාරණං කතං, තුම්යහ  ණ්ඩපානං මා පිවිත්ථ පීතමත්තයමව

කයරොථා’’ති. යතතථා අකංසු. බාලඅසුරා ණ්ඩපානං පිවිත්වාමත්තානිද්දං

ඔක්කමිංසු. සක්යකො යදවානං සඤ්ඤං දත්වා යත පායදසු  ාහායපත්වා

සියනරුපායද ඛිපායපසි, සියනරුස්ස යහට්ඨිමතයල අසුරභවනං නාම අත්ථි, 

තාවතිංසයදවයලොකප්පමාණයමව. තත්ථඅසුරාවසන්ති.යතසම්පි චිත්තපාටලි 

නාමරුක්යෙො අත්ථි.යතතස්සපුප්ඵනකායලජානන්ති–‘‘නායංතාවතිංසා, 

සක්යකන වඤ්චිතා මය’’න්ති. යත  ණ්හථ නන්ති වත්වා සියනරුං

පරිහරමානා යදයව වුට්යඨ වම්මිකපාදයතො වම්මිකමක්ඛිකා විය අභිරුහිංසු.

තත්ථ කායලන යදවා ජිනන්ති, කායලන අසුරා. යදා යදවානං ජයයො යහොති, 

අසුයරයාවසමුද්දපිට්ඨාඅනුබන්ධන්ති.යදාඅසුරානංජයයොයහොති, යදයවයාව

යවදිකපාදාඅනුබන්ධන්ති.තස්මිංපනසඞ් ායමයදවානංජයයොඅයහොසි, යදවා 

අසුයර යාව සමුද්දපිට්ඨා අනුබන්ධිංසු. සක්යකො අසුයර පලායපත්වා පඤ්චසු

ඨායනසු ආරක්ෙං ඨයපසි. එවං ආරක්ෙං දත්වා යවදිකපායද වජිරහත්ථා

ඉන්දපටිමායයො ඨයපසි. අසුරා කායලන කාලං උට්ඨහිත්වා තා පටිමායයො

දිස්වා, ‘‘සක්යකො අප්පමත්යතො තිට්ඨතී’’ති තයතොව නිවත්තන්ති. තයතො
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පටිනිවත්තිත්වාති විජිතට්ඨානයතො නිවත්තිත්වා. පරිචාරිකායෙොති 

මාලා න්ධාදිකම්මකාරිකායයො. 

393. යවස්සවයණො ච මහාරාජාති යසො කිර සක්කස්ස වල්ලයභො, 

බලවවිස්සාසියකො, තස්මා සක්යකන සද්ධිං අ මාසි. පුරක් ත්වාති පුරයතො

කත්වා. පවිසිංසූති පවිසිත්වා පන උපඩ්ඪපිහිතානි ද්වාරානි කත්වා

ඔයලොකයමානා අට්ඨංසු. ඉදම්පි, මාරිස යමොග් ල්ලාන, පස්ස යවජෙන්තස්ස

පාසාදස්ස රාමයණෙයකන්ති, මාරිස යමොග් ල්ලාන, ඉදම්පි යවජයන්තස්ස

පාසාදස්ස රාමයණයයකං පස්ස, සුවණ්ණත්ථම්යභ පස්ස, රජතත්ථම්යභ

මණිත්ථම්යභ පවාළත්ථම්යභ යලොහිතඞ් ත්ථම්යභ මසාර ල්ලත්ථම්යභ

මුත්තත්ථම්යභ සත්තරතනත්ථම්යභ, යතසංයයව සුවණ්ණාදිමයය ඝටයක

වාළරූපකානි ච පස්සාති එවං ථම්භපන්තියයො ආදිං කත්වා රාමයණයයකං

දස්යසන්යතො එවමාහ. ෙථා තං පුබ්යබකතපුඤ්ඤස්සාති යථා පුබ්යබ

කතපුඤ්ඤස්සඋපයභො ට්ඨායනනයසොභිතබ්බං, එවයමවංයසොභතීතිඅත්යථො. 

අතිබාළ්හං ය ො අෙං ෙක්ය ො පමත්යතො විහරතීති අත්තයනො පාසායද

නාටකපරිවායරනසම්පත්තියාවයසනඅතිවිය මත්යතො. 

ඉද්ධාභිසඞ් ාරං අභිසඞ් ාසීති ඉද්ධිමකාසි. ආයපොකසිණං සමාපජ්ජිත්වා

පාසාදපතිට්ඨියතොකාසං උදකං යහොතූති ඉද්ධිං අධිට්ඨාය පාසාදකණ්ණියක

පාදඞ්ගුට්ඨයකන පහරි. යසො පාසායදො යථා නාම උදකපිට්යඨ ඨපිතපත්තං

මුෙවට්ටියංඅඞ්ගුලියාපහටංඅපරාපරංකම්පතිචලතිනසන්තිට්ඨති. එවයමවං

සංකම්පි සම්පකම්පි සම්පයවධි, ථම්භපිට්ඨසඞ්ඝාටකණ්ණිකය ොපානසිආදීනි 

කරකරාති සද්දං මුඤ්චන්තානි පතිතුං විය ආරද්ධානි. යතන වුත්තං –

‘‘සඞ්කම්යපසි සම්පකම්යපසි සම්පයවයධසී’’ති. අච්ෙරිෙබ්භුතචිත්තජාතාති 

අයහො අච්ඡරියං, අයහො අබ්භුතන්ති එවං සඤ්ජාතඅච්ඡරියඅබ්භුතා යචව

සඤ්ජාතතුට්ඨියනො ච අයහසුං උප්පන්නබලවයසොමනස්සා. සංවිග් න්ති 

උබ්බිග් ං. යලොමහට්ඨජාතන්ති ජාතයලොමහංසං, කඤ්චනභිත්තියං 

ඨපිතමණිනා දන්යතහි විය උද්ධග්ය හි යලොයමහි ආකිණ්ණසරීරන්ති

අත්යථො. යලොමහංයසො ච නායමස යසොමනස්යසනපි යහොති යදොමනස්යසනපි, 

ඉධ පන යසොමනස්යසන ජායතො. යථයරො හි සක්කස්ස යසොමනස්සයවය න

සංයවයජතුං තං පාටිහාරියමකාසි. තස්මා යසොමනස්සයවය න 

සංවිග් යලොමහට්ඨංවිදිත්වාතිඅත්යථො. 

394. ඉධාහං, මාරිසාති ඉදානිස්ස යස්මා යථයරන යසොමනස්සසංයව ං

ජනයිත්වා තමං වියනොදිතං, තස්මා සල්ලක්යෙත්වා එවමාහ. එයසො නු යත, 

මාරිස, යසොභ වාසත්ථාති, මාරිස, ත්වං කුහිං යතොසීතිවුත්යතමය්හංසත්ථු



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මහායමකවග්ය ො 
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පටුන 

සන්තිකන්තිවයදසි, ඉමස්මිංයදවයලොයක එකපාදයකනවියතිට්ඨසි, යංත්වං

එවංවයදසි, එයසොනුයත, මාරිස, යසොභ වාසත්ථාති පුච්ඡිංසු. සබ්රහ්මචාරීයම

එයසොති එත්ථ කිඤ්චාපි යථයරො අන ාරියයො අභිනීහාරසම්පන්යනො

අග් සාවයකො, සක්යකො අ ාරියයො, මග් බ්රහ්මචරියවයසන පයනයත

සබ්රහ්මචාරියනොයහොන්ති, තස්මාඑවමාහ. අයහො නූනයතයසොභ වාසත්ථාති

සබ්රහ්මචාරී තාවයතඑවංමහිද්ධියකො, යසොපනයතභ වාසත්ථාඅයහොනූන

මහිද්ධියකොතිසත්ථු ඉද්ධිපාටිහාරියදස්සයනජාතාභිලාපාහුත්වාඑවමාහංසු. 

395. ඤාතඤ්ඤතරස්සාති පඤ්ඤාතඤ්ඤතරස්ස, සක්යකො හි පඤ්ඤාතානං

අඤ්ඤතයරො. යසසං සබ්බත්ථ පාකටයමව, යදසනං පන භ වා

යථානුසන්ධිනාවනිට්ඨායපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළතණ්හාසඞ්ෙයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. මහාතණ්හාසඞ් ෙසුත්තවණ්ණනා 

396. එවං යම සුතන්ති මහාතණ්හාසඞ්ෙයසුත්තං. තත්ථ දිට්ඨි තන්ති

අල ද්දූපමසුත්යතලද්ධිමත්තං දිට්ඨි තන්තිවුත්තං, ඉධසස්සතදිට්ඨි.යසොච

භික්ඛු බහුස්සුයතො, අයං අප්පස්සුයතො, ජාතකභාණයකො භ වන්තං ජාතකං

කයථත්වා, ‘‘අහං, භික්ෙයව, යතන සමයයන යවස්සන්තයරො අයහොසිං, 

මයහොසයධො, විධුරපණ්ඩියතො, යසනකපණ්ඩියතො, මහාජනයකො රාජා 

අයහොසි’’න්ති සයමොධායනන්තං සුණාති. අථස්ස එතදයහොසි – ‘‘ඉයම

රූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ොරා තත්ථ තත්යථව නිරුජ්ඣන්ති, විඤ්ඤාණං පන

ඉධයලොකයතොපරයලොකං, පරයලොකයතොඉමංයලොකං සන්ධාවතිසංසරතී’’ති

සස්සතදස්සනං උප්පන්නං. යතනාහ – ‘‘තයදවිදං විඤ්ඤාණං සන්ධාවති

සංසරතිඅනඤ්ඤ’’න්ති. 

සම්මාසම්බුද්යධනපන, ‘‘විඤ්ඤාණංපච්චයසම්භවං, සතිපච්චයය උප්පජ්ජති, 

විනා පච්චයං නත්ථි විඤ්ඤාණස්ස සම්භයවො’’ති වුත්තං. තස්මා අයං භික්ඛු

බුද්යධන අකථිතං කයථති, ජිනචක්යක පහාරං යදති, යවසාරජ්ජඤාණං

පටිබාහති, යසොතුකාමං ජනං විසංවායදති, අරියපයථ තිරියං නිපතිත්වා

මහාජනස්ස අහිතාය දුක්ොය පටිපන්යනො. යථා නාම රඤ්යඤො රජ්යජ

මහායචොයරො උප්පජ්ජමායනො මහාජනස්ස අහිතාය දුක්ොය උප්පජ්ජති, එවං

ජිනසාසයන යචොයරො හුත්වා මහාජනස්ස අහිතාය දුක්ොය උප්පන්යනොති

යවදිතබ්යබො. සම්බහුලා භික්ඛූති ජනපදවාසියනො පිණ්ඩපාතිකභික්ඛූ. 

යතනුපසඞ්කමිංසූති අයං පරිසං ලභිත්වා සාසනම්පි අන්තරධායපයය, යාව
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පක්ෙංනලභති, තාවයදවනංදිට්ඨි තා වියවයචමාතිසුතසුතට්ඨානයතොයයව

අට්ඨත්වාඅනිසීදිත්වාඋපසඞ්කමිංසු. 

398. කතමංතංසාතිවිඤ්ඤාණන්තිසාති යංත්වංවිඤ්ඤාණංසන්ධායවයදසි, 

කතමං තං විඤ්ඤාණන්ති? ය්වාෙං, භන්යත, වයදො යවයදයෙයො තත්ර තත්ර

කලයාණපාපකානංකම්මානං විපාකංපටිසංයවයදතීති, භන්යත, යයොඅයංවදති

යවදයති, යයො චායං තහිං තහිං කුසලාකුසලකම්මානං විපාකං පච්චනුයභොති.

ඉදං, භන්යත, විඤ්ඤාණං, යමහං සන්ධාය වයදමීති. කස්ස නු ය ො නාමාති 

කස්ස ෙත්තියස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා 

යවස්සසුද්ද හට්ඨපබ්බජිතයදවමනුස්සානංවාඅඤ්ඤතරස්ස. 

399. අථය ොභ වා භික්ඛූආමන්යතසීති කස්මාආමන්යතසි? සාතිස්සකිර

එවං අයහොසි – ‘‘සත්ථා මං ‘යමොඝපුරියසො’ති වදති, න ච යමොඝපුරියසොති

වුත්තමත්යතයනව මග් ඵලානං උපනිස්සයයො න යහොති. උපයසනම්පි හි 

වඞ් න්තපුත්තං, ‘අතිලහුං යෙො ත්වං යමොඝපුරිස බාහුල්ලාය ආවත්යතො’ති

(මහාව. 75) භ වා යමොඝපුරිසවායදන ඔවදි. යථයරො අපරභාය  ඝයටන්යතො

වායමන්යතො ඡ අභිඤ්ඤා සච්ඡාකාසි. අහම්පි තථාරූපං වීරියං පග් ණ්හිත්වා

මග් ඵලානිනිබ්බත්යතස්සාමී’’ති.අථස්ස භ වාඡින්නපච්චයයොඅයංසාසයන

අවිරුළ්හධම්යමොතිදස්යසන්යතොභික්ඛූආමන්යතසි. උස්මීකයතොතිආදියහට්ඨා

වුත්තාධිප්පායයමව. අථ ය ො භ වාති අයම්පි පාටියයක්යකො අනුසන්ධි.

සාතිස්සකිර එතදයහොසි–‘‘භ වාමය්හංමග් ඵලානංඋපනිස්සයයොනත්ථීති

වදති, කිං සක්කා උපනිස්සයය අසති කාතුං? න හි තථා තා

සඋපනිස්සයස්යසව ධම්මං යදයසන්ති, යස්ස කස්සචි යදයසන්තියයව. අහං

බුද්ධස්ස සන්තිකා සු යතොවාදං ලභිත්වා සග් සම්පත්තූප ං කුසලං

කරිස්සාමී’’ති. අථස්ස භ වා, ‘‘නාහං, යමොඝපුරිස, තුය්හං ඔවාදං වා

අනුසාසනිං වා යදමී’’ති සු යතොවාදං පටිප්පස්සම්යභන්යතො ඉමං යදසනං

ආරභි. තස්සත්යථො යහට්ඨා වුත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. ඉදානි පරිසාය 

ලද්ධිංයසොයධන්යතො, ‘‘ඉධාහංභික්ඛූපටිපුච්ඡිස්සාමී’’තිආදිමාහ. තංසබ්බම්පි

යහට්ඨාවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. 

400. ඉදානි විඤ්ඤාණස්ස සප්පච්චයභාවං දස්යසතුං ෙං ෙයදව, 

භික් යවතිආදිමාහ. තත්ථ මනඤ්ච පටිච්ච ධම්යම චාති සහාවජ්ජයනන

භවඞ් මනඤ්ච යතභූමකධම්යම ච පටිච්ච. කට්ඨඤ්ච පටිච්චාතිආදි

ඔපම්මනිදස්සනත්ථංවුත්තං.යතනකිං දීයපති? ද්වාරසඞ්කන්තියාඅභාවං.යථා

හි කට්ඨං පටිච්ච ජලමායනො අග්ගි උපාදානපච්චයය සතියයව ජලති, තස්මිං

අසති පච්චයයවකල්යලනතත්යථව වූපසම්මති, න සකලිකාදීනි සඞ්කමිත්වා
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සකලිකග්ගීතිආදිසඞ්ෙයං  ච්ඡති, එවයමව චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච

උප්පන්නං විඤ්ඤාණං තස්මිං ද්වායර චක්ඛුරූපආයලොකමනසිකාරසඞ්ොයත

පච්චයම්හි සතියයව උප්පජ්ජති, තස්මිං අසති පච්චයයවකල්යලන තත්යථව

නිරුජ්ඣති, න යසොතාදීනි සඞ්කමිත්වා යසොතවිඤ්ඤාණන්තිආදිසඞ්ෙයං

 ච්ඡති. එස නයයො සබ්බවායරසු. ඉති භ වා නාහං විඤ්ඤාණප්පවත්යත

ද්වාරසඞ්කන්තිමත්තම්පි වදාමි, අයං පන සාති යමොඝපුරියසො භවසඞ්කන්තිං

වදතීතිසාතිංනිග් යහසි. 

401. එවංවිඤ්ඤාණස්සසප්පච්චයභාවංදස්යසත්වාඉදානිපන පඤ්චන්නම්පි

ෙන්ධානංසප්පච්චයභාවංදස්යසන්යතො, භූතමිදන්තිආදිමාහ.තත්ථ භූතමිදන්ති

ඉදං ෙන්ධපඤ්චකංජාතංභූතංනිබ්බත්තං, තුම්යහපිතංභූතමිදන්ති, භික්ෙයව, 

පස්සථාති. තදාහාරසම්භවන්ති තං පයනතං ෙන්ධපඤ්චකං ආහාරසම්භවං

පච්චයසම්භවං, සති පච්චයය උප්පජ්ජති එවං පස්සථාති පුච්ඡති. 

තදාහාරනියරොධාතිතස්සපච්චයස්සනියරොධා. භූතමිදං යනොස්සූතිභූතංනුයෙො

ඉදං, නනුයෙොභූතන්ති. තදාහාරසම්භවං යනොස්සූතිතංභූතංෙන්ධපඤ්චකං

පච්චයසම්භවං නු යෙො, න නු යෙොති. තදාහාරනියරොධාති තස්ස පච්චයස්ස

නියරොධා. නියරොධධම්මං යනොස්සූති තං ධම්මං නියරොධධම්මං නු යෙො, නනු

යෙොති. සම්මප්පඤ්ඤාෙ පස්සයතොති ඉදං ෙන්ධපඤ්චකං ජාතං භූතං 

නිබ්බත්තන්ති යාථාවසරසලක්ෙණයතො විපස්සනාපඤ්ඤාය සම්මා

පස්සන්තස්ස. පඤ්ඤාෙසුදිට්ඨන්තිවුත්තනයයයනවවිපස්සනාපඤ්ඤායසුට්ඨු 

දිට්ඨං. එවං යය යය තං පුච්ඡං සල්ලක්යෙසුං, යතසං යතසං පටිඤ්ඤං

 ණ්හන්යතො පඤ්චන්නංෙන්ධානංසප්පච්චයභාවංදස්යසති. 

ඉදානියායපඤ්ඤායයතහිතංසප්පච්චයංසනියරොධංෙන්ධපඤ්චකං සුදිට්ඨං, 

තත්ථනිත්තණ්හභාවංපුච්ඡන්යතො ඉමංයච තුම්යහතිආදිමාහ.තත්ථ දිට්ඨින්ති 

විපස්සනාසම්මාදිට්ඨිං. සභාවදස්සයනන පරිසුද්ධං. පච්චයදස්සයනන 

පරියෙොදාතං. අල්ලීයෙථාති තණ්හාදිට්ඨීහි අල්ලීයිත්වා විහයරයයාථ. 

යකලායෙථාතිතණ්හාදිට්ඨීහිකීළමානා විහයරයයාථ. ධනායෙථාති ධනං විය

ඉච්ඡන්තා ය ධං ආපජ්යජයයාථ. මමායෙථාති තණ්හාදිට්ඨීහි මමත්තං 

උප්පායදයයාථ. නිත්ථරණත්ථාෙ යනො  හණත්ථාොති යයො යසො මයා 

චතුයරොඝනිත්ථරණත්ථාය කුල්ලූපයමො ධම්යමො යදසියතො, යනො

නිකන්තිවයසන  හණත්ථාය. අපි නු තං තුම්යහ ආජායනයයාථාති.

විපරියායයනසුක්කපක්යෙොයවදිතබ්යබො. 

402. ඉදානියතසංෙන්ධානංපච්චයංදස්යසන්යතො, චත්තායරොයම, භික් යව, 

ආහාරාතිආදිමාහ, තම්පි වුත්තත්ථයමව. යථා පන එයකො ඉමං ජානාසීති
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වුත්යතො, ‘‘න යකවලං ඉමං, මාතරම්පිස්ස ජානාමි, මාතු මාතරම්පී’’ති එවං

පයවණිවයසන ජානන්යතො සුට්ඨු ජානාතිනාම. එවයමවං භ වාන යකවලං 

ෙන්ධමත්තයමවජානාති, ෙන්ධානංපච්චයම්පියතසම්පිපච්චයානං පච්චයන්ති

එවං සබ්බපච්චයපරම්පරං ජානාති. යසො තං, බුද්ධබලං දීයපන්යතො ඉදානි

පච්චයපරම්පරංදස්යසතුං, ඉයමච, භික් යව, චත්තායරොආහාරාතිආදිමාහ.තං

වුත්තත්ථයමව. ඉති ය ො, භික් යව, අවිජ්ජාපච්චො සඞ් ාරා…යප.…

දුක් ක් න්ධස්ස සමුදයෙො යහොතීති එත්ථ පන පටිච්චසමුප්පාදකථා

විත්ථායරතබ්බාභයවයය, සා විසුද්ධිමග්ය  විත්ථාරිතාව. 

404. ඉමස්මිං සති ඉදං යහොතීති ඉමස්මිං අවිජ්ජාදියක පච්චයය සති ඉදං

සඞ්ොරාදිකං ඵලං යහොති. ඉමස්සුප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජතීති ඉමස්ස

අවිජ්ජාදිකස්ස පච්චයස්ස උප්පාදා ඉදං සඞ්ොරාදිකං ඵලං උප්පජ්ජති, 

යතයනවාහ – ‘‘යදිදං අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ොරා…යප.… සමුදයයො යහොතී’’ති.

එවං වට්ටං දස්යසත්වා ඉදානි විවට්ටං දස්යසන්යතො, අවිජ්ජාෙ ත්යවව 

අයසසවිරා නියරොධාතිආදිමාහ. තත්ථ අවිජ්ජාෙ ත්යවවාති අවිජ්ජාය එව තු. 

අයසසවිරා නියරොධාති විරා සඞ්ොයතන මග්ය න අයසසනියරොධා

අනුප්පාදනියරොධා. සඞ් ාරනියරොයධොතිසඞ්ොරානං අනුප්පාදනියරොයධොයහොති, 

එවං නිරුද්ධානං පන සඞ්ොරානං නියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො යහොති, 

විඤ්ඤාණාදීනඤ්ච නියරොධා නාමරූපාදීනි නිරුද්ධානියයව යහොන්තීති

දස්යසතුං සඞ් ාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධොතිආදිං වත්වා එවයමතස්ස

යකවලස්ස දුක් ක් න්ධස්සනියරොයධො යහොතීතිවුත්තං.තත්ථ යකවලස්සාති

සකලස්ස, සුද්ධස්ස වා, සත්තවිරහිතස්සාති අත්යථො. දුක් ක් න්ධස්සාති 

දුක්ෙරාසිස්ස. නියරොයධොයහොතීතිඅනුප්පායදොයහොති. 

406. ඉමස්මිංඅසතීතිආදි වුත්තපටිපක්ෙනයයනයවදිතබ්බං. 

407. එවං වට්ටවිවට්ටං කයථත්වා ඉදානි ඉමං ද්වාදසඞ් පච්චයවට්ටං සහ

විපස්සනාය මග්ය න ජානන්තස්ස යා පටිධාවනා පහීයති, තස්සා අභාවං

පුච්ඡන්යතො අපිනුතුම්යහ, භික් යවතිආදිමාහ. තත්ථ එවං ජානන්තාතිඑවං 

සහවිපස්සනාය මග්ය න ජානන්තා. එවං පස්සන්තාති තස්යසව යවවචනං. 

පුබ්බන්තන්ති පුරිමයකොට්ඨාසං, අතීතෙන්ධධාතුආයතනානීති අත්යථො. 

පටිධායවෙයාථාති තණ්හාදිට්ඨිවයසනපටිධායවයයාථ.යසසංසබ්බාසවසුත්යත

විත්ථාරිතයමව. 

ඉදානියනසංතත්ථනිච්චලභාවංපුච්ඡන්යතො, අපි නුතුම්යහ, භික් යව, එවං

ජානන්තාඑවංපස්සන්තාඑවංවයදෙයාථ, සත්ථායනො  රූතිආදිමාහ.තත්ථ 
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පටුන 

 රූතිභාරියකො අකාමා අනුවත්තිතබ්යබො. සමයණොතිබුද්ධසමයණො. අඤ්ඤං

සත්ථාරං උද්දියසෙයාථාති අයං සත්ථා අම්හාකං කිච්චං සායධතුං න

සක්යකොතීති අපි නු එවංසඤ්ඤියනො හුත්වා අඤ්ඤං බාහිරකං සත්ථාරං 

උද්දියසයයාථ. පුථුසමණබ්රාහ්මණානන්ති එවංසඤ්ඤියනො හුත්වා පුථූනං

තිත්ථියසමණානං යචව බ්රාහ්මණානඤ්ච. වතයකොතූහලමඞ් ලානීති

වතසමාදානානිචදිට්ඨිකුතූහලානිච දිට්ඨසුතමුතමඞ් ලානිච. තානිසාරයතො

පච්චා ච්යෙෙයාථාති එතානි සාරන්ති එවංසඤ්ඤියනො හුත්වා

පටිආ ච්යඡයයාථ. එවංනිස්සට්ඨානි ච පුන  ණ්යහයයාථාති අත්යථො. සාමං

ඤාතන්තිසයංඤායණනඤාතං. සාමංදිට්ඨන්තිසයංපඤ්ඤාචක්ඛුනාදිට්ඨං. 

සාමංවිදිතන්තිසයංවිභාවිතංපාකටංකතං. උපනීතා ය ොයමතුම්යහතිමයා, 

භික්ෙයව, තුම්යහඉමිනාසන්දිට්ඨිකාදිසභායවන ධම්යමනනිබ්බානංඋපනීතා, 

පාපිතාති අත්යථො. සන්දිට්ඨියකොතිආදීනමත්යථො විසුද්ධිමග්ය  විත්ථාරියතො. 

ඉදයමතංපටිච්ච වුත්තන්තිඑතංවචනමිදංතුම්යහහිසාමංඤාතාදිභාවංපටිච්ච

වුත්තං. 

408. තිණ්ණං ය ො පන, භික් යවති කස්මා ආරභි? නනු යහට්ඨා

වට්ටවිවට්ටවයසන යදසනා මත්ථකං පාපිතාති? ආම පාපිතා. අයං පන

පාටිඑක්යකො අනුසන්ධි, ‘‘අයඤ්හි යලොකසන්නිවායසො පටිසන්ධිසම්මූළ්යහො, 

තස්ස සම්යමොහට්ඨානං විද්ධංයසත්වා පාකටං කරිස්සාමී’’ති ඉමං යදසනං

ආරභි. අපිච වට්ටමූලං අවිජ්ජා, විවට්ටමූලං බුද්ධුප්පායදො, ඉති වට්ටමූලං

අවිජ්ජං විවට්ටමූලඤ්ච බුද්ධුප්පාදං දස්යසත්වාපි, ‘‘පුන එකවාරං

වට්ටවිවට්ටවයසන යදසනං මත්ථකං පායපස්සාමී’’ති ඉමං යදසනං ආරභි.

තත්ථ සන්නිපාතාති සයමොධායනන පිණ්ඩභායවන.  බ්භස්සාති  බ්යභ

නිබ්බත්තනකසත්තස්ස. අවක්කන්ති යහොතීති නිබ්බත්ති යහොති. කත්ථචි හි 

 බ්යභොතිමාතුකුච්ඡිවුත්යතො.යථාහ– 

‘‘යයමකරත්තිංපඨමං,  බ්යභවසතිමාණයවො; 

අබ්භුට්ඨියතොවයසොයාති, ස ච්ඡංනනිවත්තතී’’ති.(ජා. 1.15.363); 

කත්ථචි බ්යභනිබ්බත්තනසත්යතො.යථාහ–‘‘යථායෙො, පනානන්ද, අඤ්ඤා

ඉත්ථිකානවවා දසවාමායස බ්භංකුච්ඡිනාපරිහරිත්වාවිජායන්තී’’ති (ම. 

නි. 3.205). ඉධ සත්යතො අධිප්යපයතො, තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘ බ්භස්ස

අවක්කන්ති යහොතී’’ති. 

ඉධාති ඉමස්මිං සත්තයලොයක. මාතාචඋතුනීයහොතීතිඉදංඋතුසමයංසන්ධාය 

වුත්තං. මාතු ාමස්ස කිර යස්මිං ඔකායස දාරයකො නිබ්බත්තති, තත්ථ මහතී
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පටුන 

යලොහිතපීළකා සණ්ඨහිත්වා භිජ්ජිත්වා පග්ඝරති, වත්ථු සුද්ධං යහොති, සුද්යධ

වත්ථුම්හි මාතාපිතූසුඑකවාරංසන්නිපතියතසුයාවසත්තදිවසානියෙත්තයමව

යහොති. තස්මිං සමයය හත්ථග් ාහයවණිග් ාහාදිනා අඞ් පරාමසයනනපි

දාරයකො නිබ්බත්තතියයව.  න්ධබ්යබොති තත්රූප සත්යතො. පච්චුපට්ඨියතො 

යහොතීති න මාතාපිතූනං සන්නිපාතං ඔයලොකයමායනො සමීයප ඨියතො

පච්චුපට්ඨියතොනාම යහොති.කම්මයන්තයන්තියතොපනඑයකොසත්යතොතස්මිං

ඔකායස නිබ්බත්තනයකො යහොතීති අයයමත්ථ අධිප්පායයො. සංසයෙනාති

‘‘අයරොය ොනු යෙොභවිස්සාමි අහං වා, පුත්යතො වා යම’’තිඑවංමහන්යතන

ජීවිතසංසයයන. යලොහිතඤ්යහතං, භික් යවතිතදාකිරමාතුයලොහිතංතංඨානං

සම්පත්තං පුත්තසියනයහන පණ්ඩරං යහොති. තස්මා එවමාහ. වඞ්කකන්ති 

 ාමදාරකානං කීළනකං ඛුද්දකනඞ් ලං. ඝටිකා වුච්චති දීඝදණ්යඩන

රස්සදණ්ඩකංපහරණකීළා. යමොක් චිකන්ති සම්පරිවත්තකකීළා, ආකායසවා

දණ්ඩකං  යහත්වා භූමියං වා සීසං ඨයපත්වා යහට්ඨුපරියභායවන

පරිවත්තනකීළනන්ති වුත්තං යහොති. චිඞ්ගුලකං වුච්චතිතාලපණ්ණාදීහිකතං

වාතප්පහායරන පරිබ්භමනචක්කං. පත්තාළ්හකං වුච්චතිපණ්ණනාළිකා, තාය

වාලිකාදීනි මිනන්තා කීළන්ති. රථකන්ති ඛුද්දකරථං. ධනුකම්පි 

ඛුද්දකධනුයමව. 

409. සාරජ්ජතීති රා ං උප්පායදති. බයාපජ්ජතීති බයාපාදං උප්පායදති. 

අනුපට්ඨිතකාෙසතීති කායය සති කායසති, තං අනුපට්ඨයපත්වාති අත්යථො. 

පරිත්තයචතයසොති අකුසලචිත්යතො. ෙත්ථස්ස යත පාපකාති යස්සං

ඵලසමාපත්තියං එයත නිරුජ්ඣන්ති, තං න ජානාති නාධි ච්ඡතීති අත්යථො. 

අනුයරොධවියරොධන්ති රා ඤ්යචව යදොසඤ්ච. අභිනන්දතීති තණ්හාවයසන

අභිනන්දති, තණ්හාවයසයනව අයහො සුෙන්තිආදීනි වදන්යතො අභිවදති. 

අජ්යඣොසාෙ තිට්ඨතීති තණ්හාඅජ්යඣොසාන හයණන ගිලිත්වා

පරිනිට්ඨයපත්වා ණ්හාති.සුෙංවාඅදුක්ෙමසුෙං වාඅභිනන්දතු, දුක්ෙංකථං

අභිනන්දතීති? ‘‘අහංදුක්ඛියතොමමදුක්ෙ’’න්ති  ණ්හන්යතොඅභිනන්දතිනාම. 

උප්පජ්ජති නන්දීති තණ්හා උප්පජ්ජති. තදුපාදානන්ති සාව තණ්හා

 හණට්යඨනඋපාදානං නාම.තස්සඋපාදානපච්චයාභයවො…යප.…සමුදයයො

යහොතීති, ඉදඤ්හි භ වතා පුන එකවාරං ද්විසන්ධි තිසඞ්යෙපං

පච්චයාකාරවට්ටංදස්සිතං. 

410-4. ඉදානි විවට්ටං දස්යසතුං ඉධ, භික් යව, තථා යතො යලොයක

උප්පජ්ජතීතිආදිමාහ. තත්ථ අප්පමාණයචතයසොති අප්පමාණං යලොකුත්තරං

යචයතොඅස්සාති අප්පමාණයචතයසො, මග් චිත්තසමඞ්ගීතිඅත්යථො. ඉමංය ො
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යම තුම්යහ, භික් යව, සංඛිත්යතන තණ්හාසඞ් ෙවිමුත්තිං ධායරථාති, 

භික්ෙයව, ඉමං සංඛිත්යතන යදසිතං මය්හං, තණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්තියදසනං

තුම්යහ නිච්චකාලං ධායරයයාථ මා පමජ්යජයයාථ. යදසනා හි එත්ථ

විමුත්තිපටිලාභයහතුයතො විමුත්තීති වුත්තා. 

මහාතණ්හාජාලතණ්හාසඞ්ඝාටපටිමුක්කන්ති තණ්හාව සංසිබ්බිතට්යඨන

මහාතණ්හාජාලං, සඞ්ඝටිතට්යඨන සඞ්ඝාටන්ති වුච්චති; ඉති ඉමස්මිං

මහාතණ්හාජායල තණ්හාසඞ්ඝායට ච ඉමං සාතිං භික්ඛුං යකවට්ටපුත්තං 

පටිමුක්කං ධායරථ. අනුපවිට්යඨො අන්යතො යධොති නං ධායරථාති අත්යථො.

යසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාතණ්හාසඞ්ෙයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. මහාඅස්සපුරසුත්තවණ්ණනා 

415. එවං යම සුතන්ති මහාඅස්සපුරසුත්තං. තත්ථ අඞ්ය සූති අඞ් ා නාම

ජානපදියනො රාජකුමාරා, යතසං නිවායසො එයකොපි ජනපයදො රුළ්හීසද්යදන

‘‘අඞ් ා’’ති වුච්චති, තස්මිං අඞ්ය සු ජනපයද. අස්සපුරං නාම අඞ් ානං

නි යමොති අස්සපුරන්ති න රනායමන ලද්ධයවොහායරො අඞ් ානං ජනපදස්ස

එයකො නි යමො, තං ය ොචර ාමං කත්වා විහරතීති අත්යථො. භ වා

එතදයවොචාති එතං ‘‘සමණා සමණාති යවො, භික්ෙයව, ජයනො

සඤ්ජානාතී’’තිආදිවචනමයවොච. 

කස්මා පන එවං අයවොචාති. තස්මිං කිර නි යම මනුස්සා සද්ධා පසන්නා

බුද්ධමාමකා ධම්මමාමකා සඞ්ඝමාමකා, තදහුපබ්බජිතසාමයණරම්පි 

වස්සසතිකත්යථරසදිසං කත්වා පසංසන්ති; පුබ්බණ්හසමයං භික්ඛුසඞ්ඝං

පිණ්ඩාය පවිසන්තං දිස්වා බීජනඞ් ලාදීනි  යහත්වා යෙත්තං  ච්ඡන්තාපි, 

ඵරසුආදීනි  යහත්වා අරඤ්ඤං පවිසන්තාපි තානි උපකරණානි නික්ඛිපිත්වා

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නිසීදනට්ඨානං ආසනසාලං වා මණ්ඩපං වා රුක්ෙමූලං වා

සම්මජ්ජිත්වා ආසනානි පඤ්ඤයපත්වා අරජපානීයං පච්චුපට්ඨායපත්වා

භික්ඛුසඞ්ඝංනිසීදායපත්වා යාගුෙජ්ජකාදීනිදත්වාකතභත්තකිච්චංභික්ඛුසඞ්ඝං

උයයයොයජත්වා තයතො තානි උපකරණානි ආදාය යෙත්තං වා අරඤ්ඤං වා

 න්ත්වා අත්තයනොකම්මානිකයරොන්ති, කම්මන්තට්ඨායනපියනසං අඤ්ඤා

කථා නාම නත්ථි. චත්තායරො මග් ට්ඨා චත්තායරො ඵලට්ඨාති අට්ඨ පුග් ලා

අරියසඞ්යඝොනාම; යත‘‘එවරූයපනසීයලන, එවරූයපනආචායරන, එවරූපාය

පටිපත්තියාසමන්නා තාලජ්ජියනොයපසලාඋළාරගුණා’’තිභික්ඛුසඞ්ඝස්යසව 

වණ්ණං කයථන්ති. කම්මන්තට්ඨානයතො ආ න්ත්වා භුත්තසායමාසා
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ඝරද්වායර නිසින්නාපි, සයනිඝරං පවිසිත්වා නිසින්නාපි භික්ඛුසඞ්ඝස්යසව

වණ්ණංකයථන්ති. භ වායතසංමනුස්සානංනිපච්චකාරංදිස්වාභික්ඛුසඞ්ඝං

පිණ්ඩපාතාපචායයන නියයොයජත්වාඑතදයවොච. 

යෙධම්මාසමණකරණාචබ්රාහ්මණකරණාචාති යයධම්මාසමාදායපරිපූරිතා

සමිතපාපසමණඤ්ච බාහිතපාපබ්රාහ්මණඤ්චකයරොන්තීතිඅත්යථො.‘‘තීණිමානි, 

භික්ෙයව, සමණස්ස සමණියානි සමණකරණීයානි. කතමානි තීණි? 

අධිසීලසික්ොසමාදානං, අධිචිත්තසික්ොසමාදානං, 

අධිපඤ්ඤාසික්ොසමාදාන’’න්ති (අ. නි. 3.82) එත්ථ පන සමයණන

කත්තබ්බධම්මා වුත්තා. යතපි ච සමණකරණා යහොන්තියයව. ඉධ පන

හියරොත්තප්පාදිවයසනයදසනාවිත්ථාරිතා. එවංයනොඅෙංඅම්හාකන්තිඑත්ථ 

යනොති නිපාතමත්තං.එවංඅයංඅම්හාකන්තිඅත්යථො. මහප්ඵලා මහානිසංසාති

උභයම්පි අත්ථයතො එකයමව. අවඤ්ඣාති අයමොඝා. සඵලාති අයං තස්යසව

අත්යථො.යස්සාහිඵලංනත්ථි, සාවඤ්ඣානාමයහොති. සඋෙොතිසවඩ්ඪි, ඉදං

සඵලතාය යවවචනං. එවඤ්හියවො, භික් යව, සික්ඛිතබ්බන්ති, භික්ෙයව, එවං

තුම්යහහි සික්ඛිතබ්බං. ඉති භ වා ඉමිනා එත්තයකන ඨායනන 

හියරොත්තප්පාදීනං ධම්මානං වණ්ණං කයථසි. කස්මා? 

වචනපථපච්ඡින්දනත්ථං. සයච හි යකොචි අචිරපබ්බජියතො බාලභික්ඛු එවං

වයදයය – ‘‘භ වා හියරොත්තප්පාදිධම්යම සමාදාය වත්තථාති වදති, යකො නු

යෙොයතසංසමාදායවත්තයනආනිසංයසො’’ති? තස්ස වචනපථපච්ඡින්දනත්ථං.

අයඤ්චආනිසංයසො, ඉයමහිධම්මාසමාදායපරිපූරිතා සමිතපාපසමණංනාම

බාහිතපාපබ්රාහ්මණං නාම කයරොන්ති, චතුපච්චයලාභං උප්පායදන්ති, 

පච්චයදායකානංමහප්ඵලතංසම්පායදන්ති, පබ්බජ්ජංඅවඤ්ඣංසඵලංසඋද්රයං 

කයරොන්තීති වණ්ණං අභාසි. අයයමත්ථ සඞ්යෙයපො. විත්ථාරයතො පන

වණ්ණකථා සතිපට්ඨායන (දී. නි. අට්ඨ. 2.373; ම. නි. අට්ඨ. 2.373) 

වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බා. 

416. හියරොත්තප්යපනාති ‘‘යං හිරීයති හිරීයිතබ්යබන, ඔත්තප්පති

ඔත්තප්පිතබ්යබනා’’ති (ධ. ස. 1331) එවං විත්ථාරිතාය හිරියා යචව

ඔත්තප්යපන ච. අපියචත්ථ අජ්ඣත්තසමුට්ඨානා හිරී, බහිද්ධාසමුට්ඨානං 

ඔත්තප්පං. අත්තාධිපයතයයා හිරී, යලොකාධිපයතයයං ඔත්තප්පං.

ලජ්ජාසභාවසණ්ඨිතා හිරී, භයසභාවසණ්ඨිතං ඔත්තප්පං, විත්ථාරකථා

පයනත්ථසබ්බාකායරනවිසුද්ධිමග්ය  වුත්තා.අපිචඉයමද්යවධම්මායලොකං

පාලනයතො යලොකපාලධම්මා නාමාති කථිතා. යථාහ – ‘‘ද්යවයම, භික්ෙයව, 

සුක්කා ධම්මා යලොකං පායලන්ති.කතයම ද්යව? හිරී ච ඔත්තප්පඤ්ච. ඉයම

යෙො, භික්ෙයව, ද්යවසුක්කා ධම්මායලොකංපායලන්ති.ඉයමචයෙො, භික්ෙයව, 
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ද්යවසුක්කාධම්මායලොකංන පායලයයං, නයිධපඤ්ඤායයථ, ‘මාතා’තිවා, 

‘මාතුච්ඡා’ති වා, ‘මාතුලානී’ති වා, ‘ආචරියභරියා’ති වා, ‘ රූනං දාරා’ති වා, 

සම්යභදං යලොයකො අ මිස්ස, යථා අයජළකා කුක්කුටසූකරා

යසොණසිඞ් ාලා’’ති (අ.නි.2.9). ඉයමයයවජාතයක ‘‘යදවධම්මා’’තිකථිතා.

යථාහ– 

‘‘හිරිඔත්තප්පසම්පන්නා, සුක්කධම්මසමාහිතා; 

සන්යතොසප්පුරිසායලොයක, යදවධම්මාතිවුච්චයර’’ති.(ජා. 1.1.6); 

මහාචුන්දත්යථරස්සපනකියලසසල්යලෙනපටිපදාතිකත්වාදස්සිතා. යථාහ–

‘‘පයර අහිරිකා භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ හිරිමනා භවිස්සාමාති සල්යලයෙො 

කරණීයයො. පයර අයනොත්තාපී භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ ඔත්තාපී භවිස්සාමාති

සල්යලයෙො කරණීයයො’’ති (ම. නි. 1.83). ඉයමව මහාකස්සපත්යථරස්ස

ඔවාදූපසම්පදාතිකත්වා දස්සිතා. වුත්තඤ්යහතං – ‘‘තස්මාතිහයත, කස්සප, 

එවං සික්ඛිතබ්බං, තිබ්බං යම හියරොත්තප්පං පච්චුපට්ඨිතං භවිස්සති යථයරසු

නයවසුමජ්ඣියමසූති.එවඤ්හියත, කස්සප, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති(සං.නි.2.154). 

ඉධපයනයත සමණධම්මා නාමාතිදස්සිතා. 

යස්මාපනඑත්තාවතාසාමඤ්ඤත්යථොමත්ථකංපත්යතොනාමයහොති, තස්මා

අපයරපි සමණකරණධම්යම දස්යසතුං සිො ය ො පන, භික් යව, 

තුම්හාකන්තිආදිමාහ.තත්ථ සාමඤ්ඤත්යථොති සංයුත්තයකතාව, ‘‘කතමඤ්ච, 

භික්ෙයව, සාමඤ්ඤං? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො. යසයයථිදං, 

සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි, ඉදංවුච්චති, භික්ෙයව, සාමඤ්ඤං. කතයමො

ච, භික්ෙයව, සාමඤ්ඤත්යථො? යයො, භික්ෙයව, රා ක්ෙයයො යදොසක්ෙයයො

යමොහක්ෙයයො, අයං වුච්චති, භික්ෙයව, සාමඤ්ඤත්යථො’’ති (සං. නි. 5.36) 

මග්ය ො ‘‘සාමඤ්ඤ’’න්ති, ඵලනිබ්බානානි ‘‘සාමඤ්ඤත්යථො’’ති වුත්තානි.

ඉමස්මිං පන ඨායන මග් ම්පි ඵලම්පි එකයතො කත්වා සාමඤ්ඤත්යථො

කථියතොතියවදිතබ්යබො. ආයරොචොමීති කයථමි. පටියවදොමීතිජානායපමි. 

417. පරිසුද්යධො යනො කාෙසමාචායරොති එත්ථ කායසමාචායරො පරිසුද්යධො

අපරිසුද්යධොති දුවියධො.යයොහිභික්ඛුපාණං හනතිඅදින්නංආදියති, කායමසු

මිච්ඡා චරති, තස්ස කායසමාචායරො අපරිසුද්යධො නාම, අයං පන

කම්මපථවයසයනවවාරියතො.යයොපනපාණිනාවායලඩ්ඩුනා වාදණ්යඩනවා

සත්යථන වා පරං යපොයථති වියහයඨති, තස්ස කායසමාචායරො අපරිසුද්යධො

නාම, අයම්පි සික්ොපදබද්යධයනව පටික්ඛිත්යතො. ඉමස්මිං සුත්යත

උභයම්යපතං අකයථත්වා පරමසල්යලයෙො නාම කථියතො. යයො හි භික්ඛු 

පානීයඝයටවාපානීයංපිවන්තානං, පත්යතවාභත්තංභුඤ්ජන්තානංකාකානං
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නිවාරණවයසන හත්ථං වා දණ්ඩං වා යලඩ්ඩුං වා උග්ගිරති, තස්ස

කායසමාචායරො අපරිසුද්යධො. විපරීයතො පරිසුද්යධො නාම. උත්තායනොති

උග් යතො පාකයටො. විවයටොති අනාවයටො අසඤ්ඡන්යනො. උභයයනාපි

පරිසුද්ධතංයයව දීයපති. න ච ඡිද්දවාති සදා එකසදියසො අන්තරන්තයර

ඡිද්දරහියතො. සංවුයතොති කියලසානං ද්වාර පිදහයනන පිදහියතො, න 

වජ්ජපටිච්ඡාදනත්ථාය. 

418. වචීසමාචායරපි යයො භික්ඛු මුසා වදති, පිසුණං කයථති, ඵරුසං භාසති, 

සම්ඵං පලපති, තස්ස වචීසමාචායරො අපරිසුද්යධො නාම. අයං පන

කම්මපථවයසන වාරියතො. යයො පන  හපතිකාති වා දාසාති වා යපස්සාති වා

ආදීහි ඛුංයසන්යතො වදති, තස්ස වචීසමාචායරො අපරිසුද්යධො නාම. අයං පන

සික්ොපදබද්යධයනව පටික්ඛිත්යතො. ඉමස්මිං සුත්යත උභයම්යපතං

අකයථත්වා පරමසල්යලයෙො නාම කථියතො. යයො හි භික්ඛු දහයරන වා

සාමයණයරනවා, ‘‘කච්චි, භන්යත, අම්හාකංඋපජ්ඣායං පස්සථා’’තිවුත්යත, 

සම්බහුලා, ආවුයසො, භික්ඛුභික්ඛුනියයොඑකස්මිංපයදයස විචදිංසු, උපජ්ඣායයො

යතවික්කායිකසාකභණ්ඩිකංඋක්ඛිපිත්වා යතො භවිස්සතී’’තිආදිනානයයන

හසාධිප්පායයොපි එවරූපං කථං කයථති, තස්ස වචීසමාචායරො අපරිසුද්යධො.

විපරීයතොපරිසුද්යධොනාම. 

419. මයනොසමාචායර යයො භික්ඛු අභිජ්ඣාලු බයාපන්නචිත්යතො

මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, තස්ස මයනොසමාචායරො අපරිසුද්යධො නාම. අයං පන

කම්මපථවයසයනවවාරියතො.යයොපනඋපනික්ඛිත්තංජාතරූපරජතංසාදියති, 

තස්ස මයනොසමාචායරො අපරිසුද්යධො නාම. අයම්පි සික්ොපදබද්යධයනව

පටික්ඛිත්යතො. ඉමස්මිං සුත්යත උභයම්යපතං අකයථත්වා පරමසල්යලයෙො

නාම කථියතො. යයො පන භික්ඛු කාමවිතක්කං වා බයාපාදවිතක්කං වා

විහිංසාවිතක්කංවා විතක්යකති, තස්සමයනොසමාචායරොඅපරිසුද්යධො.විපරීයතො

පරිසුද්යධොනාම. 

420. ආජීවස්මිං යයො භික්ඛු ආජීවයහතු යවජ්ජකම්මං පහිණ මනං 

 ණ්ඩඵාලනං කයරොති, අරුමක්ෙනං යදති, යතලං පචතීති

එකවීසතිඅයනසනාවයසන ජීවිකං කප්යපති. යයො වා පන විඤ්ඤායපත්වා

භුඤ්ජති, තස්ස ආජීයවො අපරිසුද්යධො නාම. අයං පන සික්ොපදබද්යධයනව

පටික්ඛිත්යතො. ඉමස්මිං සුත්යත උභයම්යපතං අකයථත්වා පරමසල්යලයෙො

නාම කථියතො. යයො හි භික්ඛු සප්පිනවනීතයතලමධුඵාණිතාදීනි ලභිත්වා, 

‘‘ස්යවවාපුනදිවයසවාභවිස්සතී’’ති සන්නිධිකාරකං පරිභුඤ්ජති, යයොවාපන

නිම්බඞ්කුරාදීනිදිස්වාසාමයණයරවදති– ‘‘අංඞ්කුයර ොදථා’’ති, සාමයණරා
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යථයරො ොදිතුකායමොති කප්පියං කත්වා යදන්ති, දහයර පන සාමයණයර වා 

පානීයං පිවථ, ආවුයසොති වදති, යත යථයරො පානීයං පිවිතුකායමොති

පානීයසඞ්ෙංයධොවිත්වා යදන්ති, තම්පිපරිභුඤ්ජන්තස්සආජීයවොඅපරිසුද්යධො

නාමයහොති.විපරීයතොපරිසුද්යධො නාම. 

422. මත්තඤ්ඤූති පරියයසනපටිග් හණපරියභොය සුමත්තඤ්ඤූ, යුත්තඤ්ඤූ, 

පමාණඤ්ඤූ. 

423. ජා රිෙමනුයුත්තාති රත්තින්දිවං ඡ යකොට්ඨායස කත්වා එකස්මිං

යකොට්ඨායස නිද්දාය ඔකාසං දත්වා පඤ්ච යකොට්ඨායස ජා රියම්හි යුත්තා

පයුත්තා. සීහයසෙයන්ති එත්ථ කාමයභොගියසයයා, යපතයසයයා, සීහයසයයා, 

තථා තයසයයාති චතස්යසො යසයයා. තත්ථ ‘‘යයභුයයයන, භික්ෙයව, 

කාමයභොගී සත්තා වායමන පස්යසන යසන්තී’’ති (අ. නි. 4.246) අයං 

කාමයභොගියසෙයා, යතසු හි යයභුයයයන දක්ඛිණපස්යසන සයායනො නාම

නත්ථි. 

‘‘යයභුයයයන, භික්ෙයව, යපතා උත්තානා යසන්තී’’ති (අ. නි. 4.246) අයං 

යපතයසෙයා, යපතා හි අප්පමංසයලොහිතත්තා අට්ඨිසඞ්ඝාතජටිතා එයකන

පස්යසනසයිතුංනසක්යකොන්ති, උත්තානාවයසන්ති. 

‘‘යයභුයයයන, භික්ෙයව, සීයහො මි රාජා නඞ්ගුට්ඨං අන්තරසත්ථිම්හි

අනුපක්ඛිපිත්වා දක්ඛියණන පස්යසන යසතී’’ති (අ. නි. 4.246) අයං 

සීහයසෙයා. යතජුස්සදත්තාහිසීයහොමි රාජා ද්යවපුරිමපායදඑකස්මිංඨායන

පච්ඡිමපායද එකස්මිං ඨයපත්වා නඞ්ගුට්ඨං අන්තරසත්ථිම්හි පක්ඛිපිත්වා

පුරිමපාදපච්ඡිමපාදනඞ්ගුට්ඨානං ඨියතොකාසං සල්ලක්යෙත්වා ද්වින්නං

පුරිමපාදානංමත්ථයකසීසංඨයපත්වාසයති. දිවසම්පිසයිත්වාපබුජ්ඣමායනො

න උත්රාසන්යතො පබුජ්ඣති. සීසං පන උක්ඛිපිත්වා පුරිමපාදානං ඨියතොකාසං

සල්ලක්යෙති. සයච කිඤ්චි ඨානං විජහිත්වා ඨිතං යහොති, ‘‘නයිදං තුය්හං

ජාතියා, නසූරභාවස්සචඅනුරූප’’න්තිඅනත්තමයනො හුත්වාතත්යථවසයති, 

නය ොචරායපක්කමති.අවිජහිත්වාඨියතපන‘‘තුය්හංජාතියා සූරභාවස්සච

අනුරූපමිද’’න්තිහට්ඨතුට්යඨොඋට්ඨායසීහවිජම්භිතංවිජම්භිත්වා යකසරභාරං

විධුනිත්වා තික්ෙත්තුං සීහනාදං නදිත්වා ය ොචරාය පක්කමති.

චතුත්ථජ්ඣානයසයයා පන තථා තයසෙයාති වුච්චති. තාසු ඉධ සීහයසයයා

ආ තා. අයඤ්හියතජුස්සදඉරියාපථත්තාඋත්තමයසයයා නාම. පායදපාදන්ති

දක්ඛිණපායදවාමපාදං. අච්චාධාොතිඅතිආධායඊසකංඅතික්කම්මඨයපත්වා, 

ය ොප්ඵයකනහි ය ොප්ඵයක, ජාණුනාවාජාණුම්හිසඞ්ඝට්ටියමායනඅභිණ්හං

යවදනාඋප්පජ්ජති, චිත්තංඑකග් ංනයහොති, යසයයාඅඵාසුකායහොති.යථා
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පටුන 

පන න සඞ්ඝට්යටති, එවං අතික්කම්ම ඨපියත යවදනා නුප්පජ්ජති, චිත්තං

එකග් ංයහොති, යසයයාඵාසුකායහොති, තස්මාඑවමාහ. 

425. අභිජ්ඣංයලොයකතිආදිචූළහත්ථිපයද විත්ථාරිතං. 

426. යාපනායං යසෙයථාපි, භික් යවති උපමාවුත්තා.තත්ථ ඉණංආදාොති

වඩ්ඪියා ධනං  යහත්වා. බයන්තී කයරෙයාති වි තන්තානි කයරයය. යථා

යතසං කාකණිකමත්යතොපි පරියන්යතො නාම නාවසිස්සති, එවං කයරයය, 

සබ්බයසො පටිනියයායතයයාතිඅත්යථො. තයතොනිදානන්තිආණණයනිදානං. යසො

හි අණයණොම්හීති ආවජ්ජන්යතො බලවපායමොජ්ජං ලභති, 

බලවයසොමනස්සමධි ච්ඡති. යතන වුත්තං – ‘‘ලයභථ පායමොජ්ජං, 

අධි ච්යඡයයයසොමනස්ස’’න්ති. 

විසභා යවදනුප්පත්තියා කකයචයනව චතුඉරියාපථං ඡින්දන්යතො ආබාධතීති

ආබායධො, ස්වාස්සඅත්ථීති ආබාධියකො. තංසමුට්ඨායනන දුක්යෙන දුක්ඛියතො.

අධිමත්තගිලායනොති බාළ්හගිලායනො. නච්ොයදෙයාති

අධිමත්තබයාධිපයරතතාය න රුච්යචයය. බලමත්තාති බලයමව, බලඤ්චස්ස

කායය න භයවයයාති අත්යථො. තයතොනිදානන්ති ආයරො යනිදානං, තස්ස හි 

අයරොය ොම්හීති ආවජ්ජයයතො තදුභයං යහොති. යතන වුත්තං – ‘‘ලයභථ

පායමොජ්ජං, අධි ච්යඡයය යසොමනස්ස’’න්ති. න චස්ස කිඤ්චි යභො ානං

වයෙොති කාකණිකමත්තම්පි යභො ානං වයයො න භයවයය. තයතොනිදානන්ති 

බන්ධනායමොක්ෙනිදානං, යසසං වුත්තනයයයනව සබ්බපයදසු යයොයජතබ්බං. 

අනත්තාධීයනොතිනඅත්තනිඅධීයනො, අත්තයනොරුචියාකිඤ්චිකාතුංන ලභති. 

පරාධීයනොති පයරසු අධීයනො, පරස්යසව රුචියා පවත්තති. න යෙන කාමං

 යමොති යයන දිසාභාය නස්ස කායමො යහොති. ඉච්ඡා උප්පජ්ජති  මනාය, 

යතන න්තුංනලභති. දාසබයාති දාසභාවා. භුජිස්යසොතිඅත්තයනොසන්තයකො. 

තයතොනිදානන්ති භුජිස්සනිදානං. කන්තාරද්ධානමග් න්ති කන්තාරං

අද්ධානමග් ං, නිරුදකං දීඝමග් න්ති අත්යථො. තයතොනිදානන්ති 

යෙමන්තභූමිනිදානං. 

ඉයම පඤ්ච නීවරයණ අප්පහීයනති එත්ථ භ වා අප්පහීනං

කාමච්ඡන්දනීවරණං ඉණසදිසං, යසසානි යරො ාදිසදිසානි කත්වා දස්යසති. 

තත්රායංසදිසතා–යයොහිපයරසංඉණං යහත්වාවිනායසති.යසොයතහිඉණං

යදහීති වුච්චමායනොපි ඵරුසං වුච්චමායනොපි බජ්ඣමායනොපි පහරියමායනොපි

කිඤ්චිපටිබාහිතුංන සක්යකොති, සබ්බංතිතික්ෙති, තිතික්ෙකාරණඤ්හිස්සතං

ඉණංයහොති.එවයමවංයයොයම්හි කාමච්ඡන්යදනරජ්ජති, තණ්හා යණනතං

වත්ථුං  ණ්හාති, යසො යතන ඵරුසං වුච්චමායනොපි බජ්ඣමායනොපි
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පහරියමායනොපි සබ්බං තිතික්ෙති. තිතික්ෙකාරණඤ්හිස්ස යසො කාමච්ඡන්යදො 

යහොති ඝරසාමියකහි වධීයමානානං ඉත්ථීනං වියාති. එවං ඉණං විය 

කාමච්ෙන්යදො දට්ඨබ්යබො. 

යථා පන පිත්තයරො ාතුයරො මධුසක්කරාදීසුපි දින්යනසු පිත්තයරො ාතුරතාය

යතසං රසං න වින්දති, තිත්තකං තිත්තකන්ති උග්ගිරතියයව. එවයමවං 

බයාපන්නචිත්යතො හිතකායමහි ආචරියුපජ්ඣායයහි අප්පමත්තකම්පි

ඔවදීයමායනොඔවාදංන  ණ්හාති, ‘‘අතිවියයමතුම්යහඋපද්දයවථා’’තිආදීනි

වත්වා විබ්භමති. පිත්තයරො ාතුරතාය යසො පුරියසො මධුසක්කරාදිරසං විය, 

යකොධාතුරතාය ඣානසුොදියභදං සාසනරසං න වින්දතීති. එවං යරොය ො විය 

බයාපායදො දට්ඨබ්යබො. 

යථා පනනක්ෙත්තදිවයසබන්ධනා ායරබද්යධො පුරියසොනක්ෙත්තස්සයනව

ආදිං, නමජ්ඣං, නපරියයොසානංපස්සති.යසොදුතියදිවයස මුත්යතො, ‘‘අයහො

හියයයො නක්ෙත්තං මනාපං, අයහො නච්චං, අයහො ගීත’’න්තිආදීනි සුත්වාපි

පටිවචනං න යදති. කිං කාරණා? නක්ෙත්තස්ස අනනුභූතත්තා. එවයමවං 

ථිනමිද්ධාභිභූයතො භික්ඛු විචිත්තනයයපි ධම්මස්සවයන පවත්තමායන යනව

තස්සආදිං, නමජ්ඣං, නපරියයොසානංජානාති.යසොඋට්ඨියතධම්මස්සවයන, 

‘‘අයහො ධම්මස්සවනං, අයහො කාරණං, අයහො උපමා’’ති ධම්මස්සවනස්ස

වණ්ණං භණමානානං සුත්වාපි පටිවචනං න යදති. කිං කාරණා? 

ථිනමිද්ධවයසන ධම්මකථාය අනනුභූතත්තාති. එවං බන්ධනා ාරං විය 

ථිනමිද්ධං දට්ඨබ්බං. 

යථා පන නක්ෙත්තං කීළන්යතොපි දායසො, ‘‘ඉදං නාම අච්චායිකං කරණීයං 

අත්ථි, සීඝං, තත්ථ  ච්ඡ, යනො යච  ච්ඡසි, හත්ථපාදං වා යත ඡින්දාමි

කණ්ණනාසං වා’’ති වුත්යතො සීඝං  ච්ඡතියයව, නක්ෙත්තස්ස

ආදිමජ්ඣපරියයොසානං අනුභවිතුං න ලභති. කස්මා? පරාධීනතාය. එවයමවං

විනයයඅප්පකතඤ්ඤුනාවියවකත්ථායඅරඤ්ඤං පවිට්යඨනාපිකිස්මිඤ්චියදව

අන්තමයසො කප්පියමංයසපි අකප්පියමංසසඤ්ඤාය උප්පන්නාය වියවකං

පහාය සීලවියසොධනත්ථං විනයධරස්ස සන්තියක  න්තබ්බං යහොති. 

වියවකසුෙංඅනුභවිතුංනලභති.කස්මා? උද්ධච්චකුක්කුච්චාභිභූතතායාති, එවං 

දාසබයංවිය උද්ධච්චකුක්කුච්චං දට්ටබ්බං. 

යථා පන කන්තාරද්ධානමග් පටිපන්යනො පුරියසො යචොයරහි මනුස්සානං 

විලුත්යතොකාසං පහයතොකාසඤ්ච දිස්වා දණ්ඩකසද්යදනපි සකුණසද්යදනපි

යචොරා ආ තාති උස්සඞ්කිතපරිසඞ්කියතො යහොති,  ච්ඡතිපි, තිට්ඨතිපි, 

නිවත්තතිපි,  තට්ඨානයතො ආ තට්ඨානයමවබහුතරං යහොති. යසොකිච්යඡන
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කසියරනයෙමන්තභූමිංපාපුණාතිවා, නවා පාපුණාති.එවයමවංයස්සඅට්ඨසු

ඨායනසු විචිකිච්ඡා උප්පන්නා යහොති. යසො ‘‘බුද්යධො නු යෙො, න නු යෙො

බුද්යධො’’තිආදිනානයයනවිචිකිච්ඡන්යතොඅධිමුච්චිත්වාසද්ධාය  ණ්හිතුංන

සක්යකොති. අසක්යකොන්යතො මග් ං වා ඵලං වා න පාපුණාතීති යථා 

කන්තාරද්ධානමග්ය  ‘‘යචොරා අත්ථි නත්ථී’’ති පුනප්පුනං 

ආසප්පනපරිසප්පනං අපරියයො ාහනං ඡම්භිතත්ත චිත්තස්ස උප්පායදන්යතො 

යෙමන්තපත්තියා අන්තරායංකයරොති, එවං විචිකිච්ොපි ‘‘බුද්යධොනුයෙොන

බුද්යධො’’තිආදිනා නයයන පුනප්පුනං ආසප්පනපරිසප්පනං අපරියයො ාහනං 

ඡම්භිතත්තංචිත්තස්සඋප්පාදයමානාඅරියභූමිප්පත්තියාඅන්තරායංකයරොතීති 

කන්තාරද්ධානමග්ය ොවියදට්ඨබ්බා. 

ඉදානි යසෙයථාපි, භික් යව, ආණණයන්ති එත්ථ භ වා

පහීනකාමච්ඡන්දනීවරණංආණණයසදිසං, යසසානිආයරො යාදිසදිසානිකත්වා

දස්යසති. තත්රායං සදිසතා – යථා හි පුරියසො ඉණං ආදාය කම්මන්යත

පයයොයජත්වා සමිද්ධකම්මන්යතො, ‘‘ඉදං ඉණං නාම පලියබොධමූල’’න්ති 

චින්යතත්වා සවඩ්ඪිකං ඉණං නියයායතත්වා පණ්ණං ඵාලායපයය. අථස්ස

තයතො පට්ඨාය යනව යකොචි දූතං යපයසති, න පණ්ණං, යසො ඉණසාමියක

දිස්වාපිසයචඉච්ඡති, ආසනා උට්ඨහති, යනොයච, නඋට්ඨහති.කස්මා? යතහි

සද්ධිංනිල්යලපතායඅලග් තාය.එවයමව භික්ඛු, ‘‘අයංකාමච්ඡන්යදොනාම

පලියබොධමූල’’න්ති සතිපට්ඨායන වුත්තනයයයනව ඡ ධම්යම භායවත්වා

කාමච්ඡන්දනීවරණං පජහති. තස්යසවං පහීනකාමච්ඡන්දස්ස යථා

ඉණමුත්තස්සපුරිසස්සඉණසාමියකදිස්වායනවභයංන ඡම්භිතත්තංයහොති.

එවයමව පරවත්ථුම්හි යනව සඞ්ය ො න බන්යධො යහොති. දිබ්බානිපි රූපානි

පස්සයතො කියලයසො න සමුදාචරති. තස්මා භ වා ආණණයමිව 

කාමච්ඡන්දප්පහානමාහ. 

යථා පන යසො පිත්තයරො ාතුයරො පුරියසො යභසජ්ජකිරියාය තං යරො ං 

වූපසයමත්වා තයතො පට්ඨාය මධුසක්කරාදීනං රසං වින්දති. එවයමවං භික්ඛු, 

‘‘අයං බයාපායදො නාම අනත්ථකාරයකො’’ති ඡ ධම්යම භායවත්වා

බයාපාදනීවරණංපජහති.යසොඑවං පහීනබයාපායදොයථාපිත්තයරො විමුත්යතො

පුරියසො මධුසක්කරාදීනි මධුරානි සම්පියායමායනො පටියසවති. එවයමවං

ආචාරපණ්ණත්තිආදීනි සික්ොපියමායනො සිරසා සම්පටිච්ඡිත්වා 

සම්පියායමායනොසික්ෙති.තස්මාභ වාආයරොග්යමිවබයාපාදප්පහානමාහ. 

යථා යසො නක්ෙත්තදිවයස බන්ධනා ාරං පයවසියතො පුරියසො අපරස්මිං

නක්ෙත්තදිවයස, ‘‘පුබ්යබපි අහං පමාදයදොයසන බද්යධො තං නක්ෙත්තං 

නානුභවාමි, ඉදානිඅප්පමත්යතොභවිස්සාමී’’තියථාස්සපච්චත්ථිකාඔකාසංන 
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ලභන්ති. එවං අප්පමත්යතො හුත්වා නක්ෙත්තං අනුභවිත්වා – ‘‘අයහො

නක්ෙත්තං අයහො නක්ෙත්ත’’න්ති උදානං උදායනසි. එවයමව භික්ඛු, ‘‘ඉදං

ථිනමිද්ධංනාම මහාඅනත්ථකර’’න්තිඡධම්යමභායවත්වාථිනමිද්ධනීවරණං

පජහති. යසො එවං පහීනථිනමිද්යධො යථා බන්ධනා මුත්යතො පුරියසො

සත්තාහම්පිනක්ෙත්තස්ස ආදිමජ්ඣපරියයොසානං අනුභවති. එවයමවං භික්ඛු

ධම්මනක්ෙත්තස්ස ආදිමජ්ඣපරියයොසානං අනුභවන්යතො සහ පටිසම්භිදාහි

අරහත්තංපාපුණාති.තස්මාභ වා බන්ධනායමොක්ෙමිවථිනමිද්ධප්පහානමාහ. 

යථා පන දායසො කඤ්චියදව මිත්තං උපනිස්සාය සාමිකානං ධනං දත්වා 

අත්තානං භුජිස්සං කත්වා තයතො පට්ඨාය යං ඉච්ඡති, තං කයරයය. එවයමව

භික්ඛු, ‘‘ඉදං උද්ධච්චකුක්කුච්චං නාම මහාඅනත්ථකර’’න්ති ඡ ධම්යම

භායවත්වා උද්ධච්චකුක්කුච්චංපජහති.යසොඑවංපහීනුද්ධච්චකුක්කුච්යචොයථා

භුජිස්යසො පුරියසොයංඉච්ඡති, තංකයරොති.නතංයකොචිබලක්කායරනතයතො

නිවත්යතති. එවයමවං භික්ඛු යථාසුෙං යනක්ෙම්මපටිපදං පටිපජ්ජති, න නං

උද්ධච්චකුක්කුච්චං බලක්කායරන තයතො නිවත්යතති. තස්මා භ වා භුජිස්සං

විය උද්ධච්චකුක්කුච්චප්පහානමාහ. 

යථා බලවා පුරියසො හත්ථසාරං  යහත්වා සජ්ජාවුයධො සපරිවායරො කන්තාරං

පටිපජ්යජයය. තං යචොරා දූරයතොව දිස්වා පලායයයයං. යසො යසොත්ථිනා තං 

කන්තාරං නිත්ථරිත්වා යෙමන්තං පත්යතො හට්ඨතුට්යඨො අස්ස. එවයමවං

භික්ඛු, ‘‘අයං විචිකිච්ඡා නාම අනත්ථකාරිකා’’ති ඡ ධම්යම භායවත්වා

විචිකිච්ඡං පජහති. යසො එවං පහීනවිචිකිච්යඡො යථා බලවා සජ්ජාවුයධො

සපරිවායරො පුරියසො නිබ්භයයො යචොයර තිණං විය අ යණත්වා යසොත්ථිනා

නික්ෙමිත්වායෙමන්තභූමිංපාපුණාති.එවයමවං දුච්චරිතකන්තාරංනිත්ථරිත්වා

පරමයෙමන්තභූමිංඅමතංනිබ්බානංපාපුණාති.තස්මා භ වායෙමන්තභූමිංවිය

විචිකිච්ඡාපහානමාහ. 

427. ඉමයමවකාෙන්තිඉමංකරජකායං. අභිසන්යදතීතියතයමතිස්යනයහති, 

සබ්බත්ථ පවත්තපීතිසුෙං කයරොති. පරිසන්යදතීති සමන්තයතො සන්යදති. 

පරිපූයරතීති වායුනා භස්තං විය පූයරති. පරිප්ඵරතීති සමන්තයතො ඵුසති. 

සබ්බාවයතො කාෙස්සාති අස්ස භික්ඛුයනො සබ්බයකොට්ඨාසවයතො කායස්ස. 

කිඤ්චි උපාදින්නකසන්තතිපවත්තිට්ඨායන ඡවිමංසයලොහිතානු තං

අණුමත්තම්පි ඨානං පඨමජ්ඣානසුයෙන අඵුට්ඨං නාම න යහොති. දක්ය ොති

යඡයකො පටිබයලො න්හානීයචුණ්ණානි කාතුඤ්යචව යයොයජතුඤ්ච

සන්යනතුඤ්ච. කංසථායලති යයන යකනචි යලොයහන කතභාජයන. 

මත්තිකභාජනං පන ථිරං න යහොති, සන්යනන්තස්ස භිජ්ජති, තස්මා තං න
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දස්යසති. පරිප්යඵොසකංපරිප්යඵොසකන්තිසිඤ්චිත්වාසිඤ්චිත්වා. සන්යනෙයාති

වාමහත්යථනකංසථාලං යහත්වාදක්ඛියණන හත්යථනපමාණයුත්තංඋදකං

සිඤ්චිත්වා සිඤ්චිත්වා පරිමද්දන්යතො පිණ්ඩං කයරයය. ස්යනහානු තාති

උදකසියනයහන අනු තා. ස්යනහපයරතාති උදකසියනයහන පරි තා. 

සන්තරබාහිරාති සද්ධිං අන්යතොපයදයසන යචව බහිපයදයසන ච, 

සබ්බත්ථකයමවඋදකසියනයහනඵුටාති අත්යථො. නච පග්ඝරිණීතින බින්දු

බින්දු උදකං පග්ඝරති, සක්කා යහොති හත්යථනපි ද්වීහිපි තීහිපි අඞ්ගුලීහි 

 යහතුංඔවට්ටිකම්පිකාතුන්තිඅත්යථො. 

428. දුතියජ්ඣානසුෙඋපමායං උබ්භියතොදයකොතිඋබ්භින්නඋදයකො, නයහට්ඨා

උබ්භිජ්ජිත්වා උග් ච්ඡනඋදයකො, අන්යතොයයව පන උබ්භිජ්ජනඋදයකොති

අත්යථො. ආෙමු න්ති ආ මනමග්ය ො. යදයවොති යමයඝො. කායලනකාලන්ති

කායල කායල, අන්වද්ධමාසං වා අනුදසාහං වාති අත්යථො. ධාරන්ති වුට්ඨිං. 

නානුප්පයවච්යෙෙයාතිනපයවයසයය, නවස්යසයයාති අත්යථො. සීතාවාරිධාරා

උබ්භිජ්ජිත්වාති සීතං වාරි තං උදකරහදං පූරයමානං උබ්භිජ්ජිත්වා. යහට්ඨා

උග් ච්ඡනඋදකඤ්හි උග් න්ත්වා උග් න්ත්වා භිජ්ජන්තං උදකං යෙොයභති.

චතූහි දිසාහි පවිසනඋදකං පුරාණපණ්ණතිණකට්ඨදණ්ඩකාදීහි උදකං

යෙොයභති. වුට්ඨිඋදකං ධාරානිපාතපුප්ඵුළයකහි උදකං යෙොයභති.

සන්නිසින්නයමව පන හුත්වා ඉද්ධිනිම්මිතමිව උප්පජ්ජමානං උදකං ඉමං 

පයදසං ඵරති, ඉමං පයදසං න ඵරතීතිනත්ථි. යතන අඵුයටොකායසො නාම න

යහොතීති.තත්ථරහයදො වියකරජකායයො, උදකංවියදුතියජ්ඣානසුෙං.යසසං

පුරිමනයයයනවයවදිතබ්බං. 

429. තතියජ්ඣානසුෙඋපමායං උප්පලානි එත්ථ සන්තීති උප්පලිනී. 

යසසපදද්වයයසුපිඑයසවනයයො.එත්ථ චයසතරත්තනීයලසුයංකිඤ්චිඋප්පලං

උප්පලයමව, ඌමනකසතපත්තංපුණ්ඩරීකං, සතපත්තං පදුමං. පත්තනියමංවා

විනාපි යසතං පදුමං, රත්තං පුණ්ඩරීකන්ති අයයමත්ථ විනිච්ඡයයො. 

උදකානුග් තානීති උදකයතො න උග් තානි. අන්යතොනිමුග් යපොසීනීති 

උදකතලස්ස අන්යතො නිමුග් ානියයව හුත්වා යපොසීනි, වඩ්ඪීනීති අත්යථො.

යසසංපුරිමනයයයනව යවදිතබ්බං. 

430. චතුත්ථජ්ඣානසුෙඋපමායං පරිසුද්යධන යචතසාපරියෙොදායතනාතිඑත්ථ

නිරුපක්කියලසට්යඨන පරිසුද්ධං. පභස්සරට්යඨන පරියයොදාතං යවදිතබ්බං. 

ඔදායතන වත්යථනාති ඉදං උතුඵරණත්ථං වුත්තං. කිලිට්ඨවත්යථන හි

උතුඵරණං න යහොති, තඞ්ෙණයධොතපරිසුද්යධන උතුඵරණං බලවං යහොති.

ඉමිස්සා හි උපමාය වත්ථං විය කරජකායයො. උතුඵරණං විය
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චතුත්ථජ්ඣානසුෙං. තස්මායථාසුන්හාතස්සපුරිසස්සපරිසුද්ධංවත්ථංසසීසං

පාරුපිත්වා නිසින්නස්ස සරීරයතො උතු සබ්බයමව වත්ථං ඵරති, න යකොචි

වත්ථස්ස අඵුයටොකායසො යහොති. එවං චතුත්ථජ්ඣානසුයෙන භික්ඛුයනො

කරජකායස්ස න යකොචි ඔකායසො අඵුයටො යහොතීති එවයමත්ථ අත්යථො

දට්ඨබ්යබො. චතුත්ථජ්ඣානචිත්තයමව වා වත්ථං විය, තංසමුට්ඨානරූපං

උතුඵරණං විය. යථා හි කත්ථචි ඔදාතවත්යථ කායං අප්ඵුසන්යතපි

තංසමුට්ඨායනන උතුනා සබ්බත්ථකයමව කායයො ඵුට්යඨො යහොති. එවං

චතුත්ථජ්ඣානසමුට්ඨියතන සුඛුමරූයපන සබ්බත්ථකයමව භික්ඛුයනො

කරජකායයොඵුයටොයහොතීතිඑවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

431. පුබ්යබනිවාසඤාණඋපමායං තංදිවසං කතකිරිො පාකටා යහොතීති

තංදිවසං  ත ාමත්තයයමව  හිතං. තත්ථ  ාමත්තයං  තපුරියසො විය

පුබ්යබනිවාසඤාණලාභී දට්ඨබ්යබො. තයයො  ාමා විය තයයො භවා දට්ඨබ්බා.

තස්ස පුරිසස්ස තීසු  ායමසු තංදිවසං කතකිරියාය ආවිභායවො විය 

පුබ්යබනිවාසාය චිත්තං අභිනීහරිත්වා නිසින්නස්ස භික්ඛුයනො තීසු භයවසු

කතකිරියාය ආවිභායවොදට්ඨබ්යබො. 

432. දිබ්බචක්ඛුඋපමායං ද්යව අ ාරාති ද්යව ඝරා. සද්වාරාති සම්මුෙද්වාරා. 

අනුචඞ්කමන්යතති අපරාපරං සඤ්චරන්යත. අනුවිචරන්යතතිඉයතො චියතො ච

විචරන්යත, ඉයතො පන ය හා නික්ෙමිත්වා එතං ය හං, එතස්මා වා

නික්ෙමිත්වාඉමංය හංපවිසනවයසනපි දට්ඨබ්බා.තත්ථද්යවඅ ාරාසද්වාරා

වියචුතිපටිසන්ධියයො, චක්ඛුමා පුරියසොවියදිබ්බචක්ඛුඤාණලාභී, චක්ඛුමයතො

පුරිසස්ස ද්වින්නං ය හානං අන්තයර ඨත්වා පස්සයතො ද්යව අ ායර

පවිසනකනික්ෙමනකපුරිසානං පාකටකායලො විය දිබ්බචක්ඛුලාභියනො

ආයලොකං වඩ්යඪත්වා ඔයලොයකන්තස්ස චවනකඋපපජ්ජනකසත්තානං 

පාකටකායලො.කිංපනයතඤාණස්සපාකටා, පුග් ලස්සාති? ඤාණස්ස.තස්ස

පාකටත්තාපන පුග් ලස්සපාකටායයවාති. 

433. ආසවක්ෙයඤාණඋපමායං පබ්බතසඞ්ය යපති පබ්බතමත්ථයක. 

අනාවියලොතිනික්කද්දයමො.සිප්පියයොචසම්බුකාච සිප්පිසම්බුකං. සක්ෙරාච

කථලා ච සක් රකථලං. මච්ඡානං ගුම්බා ඝටාති මච්ෙගුම්බං. තිට්ඨන්තම්පි

චරන්තම්පීතිඑත්ථසක්ෙරකථලං තිට්ඨතියයව, ඉතරානිචරන්තිපිතිට්ඨන්තිපි.

යථා පන අන්තරන්තරා ඨිතාසුපි නිසින්නාසුපි විජ්ජමානාසුපි, ‘‘එතා  ායවො

චරන්තී’’ති චරන්තියයො උපාදාය ඉතරාපි චරන්තීති වුච්චන්ති. එවං

තිට්ඨන්තයමව සක්ෙරකථලං උපාදාය ඉතරම්පි ද්වයං තිට්ඨන්තන්ති වුත්තං.

ඉතරඤ්චද්වයංචරන්තංඋපාදායසක්ෙරකථලම්පි චරන්තන්තිවුත්තං.තත්ථ



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා මහායමකවග්ය ො 

550 

පටුන 

චක්ඛුමයතො පුරිසස්ස තීයර ඨත්වා පස්සයතො සිප්පිසම්බුකාදීනං විභූතකායලො

විය ආසවානං ෙයාය චිත්තං නීහරිත්වා නිසින්නස්ස භික්ඛුයනො චතුන්නං

සච්චානංවිභූතකායලොදට්ඨබ්යබො. 

434. ඉදානි සත්තහාකායරහි සලිඞ් යතො සගුණයතො ඛීණාසවස්ස නාමං 

 ණ්හන්යතො, අෙං වුච්චති, භික් යව, භික්ඛුසමයණො ඉතිපීතිආදිමාහ.තත්ථ 

එවං ය ො, භික් යව, භික්ඛු සමයණො යහොතීතිආදීසු, භික්ෙයව, එවං භික්ඛු

සමිතපාපත්තා සමයණො යහොති. බාහිතපාපත්තා බ්රාහ්මයණො යහොති.

න්හාතකියලසත්තා න්හාතයකො යහොති, යධොතකියලසත්තාති අත්යථො.

චතුමග් ඤාණසඞ්ොයතහි යවයදහි අකුසලධම්මානං  තත්තා යවදගූ යහොති, 

විදිතත්තාති අත්යථො. යතයනව විදිතාස්ස යහොන්තීතිආදිමාහ. කියලසානං 

සුතත්තා යසොත්තියෙො යහොති, නිස්සුතත්තා අපහතත්තාතිඅත්යථො.කියලසානං

ආරකත්තා අරියෙො යහොති, හතත්තාතිඅත්යථො.යතහිආරකත්තා අරහං යහොති, 

දූරීභූතත්තාතිඅත්යථො.යසසංසබත්ථපාකටයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාඅස්සපුරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. චූළඅස්සපුරසුත්තවණ්ණනා 

435. එවං යම සුතන්ති චූළඅස්සපුරසුත්තං. තස්ස යදසනාකාරණං

පුරිමසදිසයමව. සමණසාමීචිප්පටිපදාති සමණානං අනුච්ඡවිකා සමණානං

අනුයලොමප්පටිපදා. 

436. සමණමලානන්තිආදීසු එයත ධම්මා උප්පජ්ජමානා සමයණ මලියන

කයරොන්ති මලග් හියත, තස්මා ‘‘සමණමලා’’ති වුච්චන්ති. එයතහි සමණා

දුස්සන්ති, පදුස්සන්ති, තස්මා සමණයදොසාති වුච්චන්ති. එයත උප්පජ්ජිත්වා

සමයණ කසයට නියරොයජ කයරොන්ති මිලායපන්ති, තස්මා සමණකසටාති

වුච්චන්ති. ආපායිකානං ඨානානන්ති අපායය නිබ්බත්තාපකානං කාරණානං. 

දුග් තියවදනිොනන්ති දුග් තියං විපාකයවදනාය පච්චයානං. මතජං නාමාති

මනුස්සා තිඛිණං අයං අයයන සුඝංසිත්වා තං අයචුණ්ණං මංයසන සද්ධිං

මද්දිත්වා යකොඤ්චසකුයණොදායපන්ති. යත උච්චාරං කාතුං අසක්යකොන්තා

මරන්ති.යනොයචමරන්ති, පහරිත්වාමායරන්ති.අථයතසංකුච්ඡිං ඵායලත්වා

නං උදයකන යධොවිත්වා චුණ්ණං  යහත්වා මංයසන සද්ධිං මද්දිත්වා පුන 

ොදායපන්තීතිඑවංසත්තවායරොදායපත්වා හියතනඅයචුණ්යණනආවුධං

කයරොන්ති. සුසික්ඛිතාචනංඅයකාරාබහුහත්ථකම්මමූලංලභිත්වාකයරොන්ති.

තං මතසකුණයතො ජාතත්තා ‘‘මතජ’’න්ති වුච්චති, අතිතිඛිණං යහොති. 
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පීතනිසිතන්ති උදකපීතඤ්යචව සිලාය ච සුනිඝංසිතං. සඞ්ඝාටිොති යකොසියා. 

සම්පාරුතන්ති පරියයොනද්ධං. සම්පලියවඨිතන්තිසමන්තයතොයවඨිතං. 

437. රයජොජල්ලිකස්සාති රයජොජල්ලධාරියනො. උදයකොයරොහකස්සාතිදිවසස්ස 

තික්ෙත්තුං උදකං ඔයරොහන්තස්ස. රුක් මූලිකස්සාති රුක්ෙමූලවාසියනො. 

අබ්යභොකාසිකස්සාතිඅබ්යභොකාසවාසියනො. උබ්භට්ඨකස්සාතිඋද්ධංඨිතකස්ස. 

පරිොෙභත්තිකස්සාති මාසවායරන වා අඩ්ඪමාසවායරන වා භුඤ්ජන්තස්ස.

සබ්බයමතංබාහිරසමයයයනවකථිතං.ඉමස්මිඤ්හිසාසයනචීවරධයරොභික්ඛු 

සඞ්ඝාටියකොති න වුච්චති. රයජොජල්ලධාරණාදිවතානි ඉමස්මිං සාසයන

නත්ථියයව. බුද්ධවචනස්සබුද්ධවචනයමවනාමං, නමන්තාති.රුක්ෙමූලියකො, 

අබ්යභොකාසියකොති එත්තකංයයව පන ලබ්භති. තම්පි බාහිරසමයයයනව

කථිතං. ජාතයමව නන්ති තංදිවයස ජාතමත්තංයයව නං. සඞ්ඝාටිකං

කයරෙුන්ති සඞ්ඝාටිකං වත්ථං නිවායසත්වා ච පාරුපිත්වා ච සඞ්ඝාටිකං

කයරයයං.එසනයයොසබ්බත්ථ. 

438. විසුද්ධමත්තානං සමනුපස්සතීති අත්තානං විසුජ්ඣන්තං පස්සති.

විසුද්යධොතිපනනතාවවත්තබ්යබො. පායමොජ්ජංජාෙතීතිතුට්ඨාකායරොජායති. 

පමුදිතස්ස පීතීති තුට්ඨස්ස සකලසරීරං යෙොභයමානා පීති ජායති. පීතිමනස්ස

කායෙොතිපීතිසම්පයුත්තස්සපුග් ලස්සනාමකායයො. පස්සම්භතීතිවි තදරයථො

යහොති. සු ං යවයදතීති කායිකම්පි යචතසිකම්පි සුෙං යවදියති. චිත්තං 

සමාධිෙතීති ඉමිනා යනක්ෙම්මසුයෙන සුඛිතස්ස චිත්තං සමාධියති, 

අප්පනාපත්තං විය යහොති. යසො යමත්තාසහ යතන යචතසාති යහට්ඨා 

කියලසවයසනආරද්ධායදසනාපබ්බයතවුට්ඨවුට්ඨිවියනදිංයථානුසන්ධිනා 

බ්රහ්මවිහාරභාවනං ඔතිණ්ණා. තත්ථ යං වත්තබ්බං සියා, තං සබ්බං

විසුද්ධිමග්ය  වුත්තයමව. යසෙයථාපි, භික් යව, යපොක් රණීති 

මහාසීහනාදසුත්යතමග්ය ොයපොක්ෙරණියාඋපමියතො, ඉධසාසනංඋපමිතන්ති

යවදිතබ්බං. ආසවානං  ො සමයණො යහොතීති සබ්බකියලසානං සමිතත්තා 

පරමත්ථසමයණොයහොතීති.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළඅස්සපුරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුත්ථවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. චූළෙමකවග්ය ො 

1. සායලෙයකසුත්තවණ්ණනා 

439. එවං යමසුතන්තිසායලයයකසුත්තං.තත්ථ යකොසයලසූතියකොසලානාම

ජානපදියනො රාජකුමාරා. යතසං නිවායසො එයකොපි ජනපයදො රුළ්හීසද්යදන

යකොසලාති වුච්චති, තස්මිං යකොසයලසු ජනපයද. යපොරාණා පනාහු – යස්මා

පුබ්යබ මහාපනාදං රාජකුමාරං නානානාටකානි දිස්වා සිතමත්තම්පි

අකයරොන්තං සුත්වා රාජා ආහ – ‘‘යයො මම පුත්තං හසායපති, 

සබ්බාලඞ්කායරන නං අලඞ්කයරොමී’’ති. තයතො නඞ් ලානිපි ඡඩ්යඩත්වා

මහාජනකායය සන්නිපතියත මනුස්සා සාතියරකානි සත්තවස්සානි

නානාකීළිකායයො දස්යසත්වා නං හසායපතුං නාසක්ඛිංසු. තයතො සක්යකො

යදවනටංයපයසසි.යසොදිබ්බනාටකංදස්යසත්වාහසායපසි.අථයත මනුස්සා

අත්තයනො අත්තයනො වසයනොකාසාභිමුො පක්කමිංසු. යත පටිපයථ

මිත්තසුහජ්ජාදයයො දිස්වා පටිසන්ථාරං කයරොන්තා, ‘‘කච්චි, යභො, කුසලං, 

කච්චි, යභො, කුසල’’න්ති ආහංසු. තස්මා තං ‘‘කුසලං කුසල’’න්ති වචනං

උපාදායයසොපයදයසොයකොසලාති වුච්චතීති. 

චාරිකංචරමායනොතිඅතුරිතචාරිකංචරමායනො. මහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධින්ති

සතං වා සහස්සං වා සතසහස්සං වාති එවං අපරිච්ඡින්යනන මහතා

භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං. බ්රාහ්මණ ායමොති බ්රාහ්මණානං සයමොසරණ ායමොපි

බ්රාහ්මණ ායමොති වුච්චතිබ්රාහ්මණානංයභො  ායමොපි.ඉධසයමොසරණ ායමො

අධිප්යපයතො. තදවසරීතිතංඅවසරි, සම්පත්යතොතිඅත්යථො.විහායරොපයනත්ථ 

අනියාමියතො; තස්මාතස්සඅවිදූයරබුද්ධානංඅනුච්ඡවියකොඑයකොවනසණ්යඩො

භවිස්සති, සත්ථාතංවනසණ්ඩං යතොතියවදිතබ්යබො. අස්යසොසුන්ති සුණිංසු

උපලභිංසු. යසොතද්වාරසම්පත්තවචනනිග්යඝොසානුසායරන ජානිංසු. ය ොති

අවධාරණත්යථ පදපූරණමත්යත වා නිපායතො. තත්ථ අවධාරණත්යථන

අස්යසොසුංයයව, න යනසං යකොචි සවනන්තරායයො අයහොසීති අයමත්යථො

යවදිතබ්යබො.පදපූරයණන බයඤ්ජනසිලිට්ඨතාමත්තයමව. 

ඉදානියමත්ථංඅස්යසොසුං, තංපකායසතුං සමයණො ලු, යභො, ය ොතයමොතිආදි

වුත්තං.තත්ථසමිතපාපත්තා සමයණොති යවදිතබ්යබො.  ලූතිඅනුස්සවනත්යථ

නිපායතො. යභොතියතසංඅඤ්ඤමඤ්ඤංආලපනමත්තං. ය ොතයමොතිභ වයතො

ය ොත්තවයසන පරිදීපනං. තස්මා සමයණො  ලු, යභො, ය ොතයමොති එත්ථ

සමයණො කිර, යභො, ය ොතමය ොත්යතොති එවමත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

සකයපුත්යතොති ඉදං පන භ වයතො උච්චාකුලපරිදීපනං. සකයකුලා

පබ්බජියතොති සද්ධාපබ්බජිතභාවදීපනං. යකනචි පාරිජුඤ්යඤන අනභිභූයතො
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අපරික්ඛීණංයයව තං කුලං පහාය සද්ධාපබ්බජියතොති වුත්තං යහොති. තයතො

පරංවුත්තත්ථයමව. තංය ොපනාති ඉත්ථම්භූතාෙයානත්යථඋපයයො වචනං, 

තස්ස යෙො පන යභොයතො ය ොතමස්සාති අත්යථො. කලයායණොති 

කලයාණගුණසමන්නා යතො, යසට්යඨොති වුත්තං යහොති. කිත්තිසද්යදොති

කිත්තියයව, ථුතියඝොයසො වා. අබ්භුග් යතොති සයදවකං යලොකං

අජ්යඣොත්ථරිත්වා උග් යතො. කින්ති? ‘‘ඉතිපි යසො භ වා…යප.… බුද්යධො

භ වා’’ති. 

තත්රායං පදසම්බන්යධො – යසො භ වා ඉතිපි අරහං, ඉතිපි 

සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… ඉතිපි භ වාති. ඉමිනා ච ඉමිනා ච කාරයණනාති

වුත්තං යහොති. තත්ථ ආරකත්තා, අරීනං අරානඤ්ච හතත්තා, පච්චයාදීනං

අරහත්තා, පාපකරයණ රහාභාවාති ඉයමහි තාව කාරයණහි යසො භ වා

අරහන්ති යවදිතබ්යබොතිආදිනා නයයන මාතිකං නික්ඛිපිත්වා සබ්බායනව

එතානි පදානි විසුද්ධිමග්ය  බුද්ධානුස්සතිනිද්යදයස විත්ථාරිතානීති තයතො

යතසංවිත්ථායරො යහතබ්යබො. 

සාධු ය ො පනාති සුන්දරං යෙො පන; අත්ථාවහං සුොවහන්ති වුත්තං යහොති. 

තථාරූපානං අරහතන්ති යථාරූයපො යසො භවං ය ොතයමො, එවරූපානං

අයනයකහිපි කප්පයකොටිසතසහස්යසහි දුල්ලභදස්සනානං 

බයාමප්පභාපරික්ඛිත්යතහි අසීතිඅනුබයඤ්ජනරතනපටිමණ්ඩියතහි 

ද්වත්තිංස්මහාපුරිසලක්ෙණවයරහි සමාකිණ්ණමයනොරමසරීරානං

අතප්පකදස්සනානං අතිමධුරධම්මනිග්යඝොසානං, යථාභූතගුණාධි යමන

යලොයක අරහන්යතොති ලද්ධසද්දානං අරහතං. දස්සනං යහොතීති

පසාදයසොම්මානිඅක්ඛීනිඋම්මීයලත්වා දස්සනමත්තම්පිසාධුයහොති.සයචපන

අට්ඨඞ් සමන්නා යතන බ්රහ්මස්සයරන ධම්මං යදයසන්තස්ස එකං පදම්පි

යසොතුං ලභිස්සාම, සාධුතරංයයවභවිස්සතීතිඑවංඅජ්ඣාසයංකත්වා. 

යෙනභ වායතනුපසඞ්කමිංසූති සබ්බකිච්චානිපහායතුට්ඨමානසාආ මංසු. 

එතදයවොචුන්ති දුවිධාහි පුච්ඡා අ ාරිකපුච්ඡා අන ාරිකපුච්ඡා ච.තත්ථ ‘‘කිං, 

භන්යත, කුසලං, කිං අකුසල’’න්ති ඉමිනා නයයන අ ාරිකපුච්ඡා ආ තා.

‘‘ඉයම යෙො, භන්යත, පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා’’ති ඉමිනා නයයන

අන ාරිකපුච්ඡා.ඉයමපනඅත්තයනොඅනුරූපං අ ාරිකපුච්ඡංපුච්ඡන්තාඑතං, 

‘‘යකො නු යෙො, යභො ය ොතම, යහතු යකො පච්චයයො’’තිආදිවචනං අයවොචුං.

යතසංභ වායථානසක්යකොන්තිසල්ලක්යෙතුං, එවං සංඛිත්යතයනවතාව

පඤ්හං විස්සජ්යජන්යතො, අධම්මචරිොවිසමචරිොයහතු ය ො

 හපතයෙොතිආදිමාහ. කස්මා පන භ වා යථා න සල්ලක්යෙන්ති, එවං



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා චූළයමකවග්ය ො 

554 

පටුන 

විස්සජ්යජසීති? පණ්ඩිතමානිකාහි යත; ආදියතොවමාතිකං අට්ඨයපත්වා යථා

සල්ලක්යෙන්ති, එවංඅත්යථවිත්ථාරියත, යදසනංඋත්තානිකාති මඤ්ඤන්තා

අවජානන්ති, මයම්පි කයථන්තා එවයමව කයථයයාමාති වත්තායරො භවන්ති.

යතන යනසංභ වායථානසක්යකොන්තිසල්ලක්යෙතුං, එවංසංඛිත්යතයනව

තාව පඤ්හං විස්සජ්යජසි. තයතො සල්ලක්යෙතුං අසක්යකොන්යතහි

විත්ථාරයදසනංයාචියතොවිත්ථායරන යදයසතුං, යතනහි හපතයෙොතිආදිමාහ.

තත්ථ යතන හීතිකාරණත්යථනිපායතො. යස්මා මං තුම්යහ යාචථ, තස්මාති

අත්යථො. 

440. තිවිධන්ති තීහි යකොට්ඨායසහි. කායෙනාති කායද්වායරන. 

අධම්මචරිොවිසමචරිොති අධම්මචරියසඞ්ොතා විසමචරියා. අයං පයනත්ථ

පදත්යථො, අධම්මස්ස චරියා අධම්මචරියා, අධම්මකරණන්ති අත්යථො. විසමා 

චරියා, විසමස්ස වා කම්මස්ස චරියාති විසමචරියා. අධම්මචරියා ච සා

විසමචරියා චාති අධම්මචරියාවිසමචරියා. එයතනුපායයන සබ්යබසු

කණ්හසුක්කපයදසු අත්යථො යවදිතබ්යබො. ලුද්යදොති කක්ෙයළො. දාරුයණොති 

සාහසියකො. යලොහිතපාණීතිපරංජීවිතායවොයරොයපන්තස්සපාණී යලොහියතන

ලිප්පන්ති. සයචපි න ලිප්පන්ති, තථාවියධො යලොහිතපාණීත්යවව වුච්චති. 

හතප්පහයතනිවිට්යඨොති හයත ච පරස්ස පහාරදායන, පහයත ච පරමාරයණ

නිවිට්යඨො. අදොපන්යනොති නික්කරුණතංආපන්යනො. 

ෙං තං පරස්සාති යං තං පරස්ස සන්තකං. පරවිත්තූපකරණන්ති තස්යසව

පරස්ස විත්තූපකරණං තුට්ඨිජනනං පරික්ොරභණ්ඩකං.  ාම තං වාති

අන්යතො ායම වා ඨපිතං. අරඤ්ඤ තං වාති අරඤ්යඤ 

රුක්ෙග් පබ්බතමත්ථකාදීසුවාඨපිතං. අදින්නන්තියතහි පයරහිකායයනවා

වාචාය වා අදින්නං. යථෙයසඞ් ාතන්ති එත්ථ යථයනොති යචොයරො. යථනස්ස

භායවො යථයයං, අවහරණචිත්තස්යසතං අධිවචනං. සඞ්ො සඞ්ොතන්ති

අත්ථයතො එකං, යකොට්ඨාසස්යසතං අධිවචනං, ‘‘සඤ්ඤානිදානා හි

පපඤ්චසඞ්ො’’තිආදීසු විය. යථයයඤ්ච තං සඞ්ොතඤ්චාති යථයයසඞ්ොතං, 

යථයයචිත්තසඞ්ොයතො එයකො චිත්තයකොට්ඨායසොති අත්යථො. කරණත්යථ

යචතංපච්චත්තවචනං, තස්මා යථයයසඞ්ොයතනාතිඅත්ථයතොදට්ඨබ්බං. 

මාතුරක්ඛිතාතිආදීසු යං පිතරි නට්යඨ වා මයත වා ඝාසච්ඡාදනාදීහි

පටිජග් මානා, වයපත්තංකුලඝයරදස්සාමීතිමාතාරක්ෙති, අයංමාතුරක්ඛිතා

නාම. එයතනුපායයන පිතුරක්ඛිතාදයයොපි යවදිතබ්බා. සභා කුලානි පන

කුච්ඡි යතසුපි  බ්යභසුකතිකංකයරොන්ති – ‘‘සයච මය්හං පුත්යතො යහොති, 

තුය්හං ධීතා, අඤ්ඤත්ථ න්තුංනලභිස්සති, මය්හං පුත්තස්යසව යහොතූ’’ති.
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පටුන 

එවං  බ්යභපි පරිග් හිතා සස්සාමිකා නාම. ‘‘යයො ඉත්ථන්නාමං ඉත්ථිං

 ච්ඡති, තස්සඑත්තයකොදණ්යඩො’’තිඑවං ාමංවාය හංවාවීථිං වාඋද්දිස්ස

ඨපිතදණ්ඩා, පන සපරිදණ්ඩා නාම. අන්තමයසොමාලාගුණපරික්ඛිත්තාපීතියා

සබ්බන්තියමනපරිච්යඡයදන, ‘‘එසායමභරියාභවිස්සතී’’තිසඤ්ඤායතස්සා

උපරි යකනචි මාලාගුණං ඛිපන්යතන මාලාගුණමත්යතනාපි පරික්ඛිත්තා

යහොති. තථාරූපාසු චාරිත්තං ආපජ්ජිතා යහොතීති එවරූපාසු ඉත්ථීසු

සම්මාදිට්ඨිසුත්යත වුත්තමිච්ඡාචාරලක්ෙණවයසනවීතික්කමංකත්තායහොති. 

සභා යතොති සභායං ඨියතො. පරිසා යතොති පරිසායං ඨියතො. 

ඤාතිමජ්ඣ යතොති දායාදානං මජ්යඣ ඨියතො. පූ මජ්ඣ යතොති යසනීනං

මජ්යඣ ඨියතො. රාජකුලමජ්ඣ යතොති රාජකුලස්ස මජ්යඣ මහාවිනිච්ඡයය

ඨියතො. අභිනීයතොති පුච්ඡනත්ථාය නීයතො. සක්ඛිපුට්යඨොති සක්ඛිං කත්වා

පුච්ඡියතො. එහම්යභො පුරිසාති ආලපනයමතං. අත්තයහතු වා පරයහතු වාති

අත්තයනො වා පරස්ස වා හත්ථපාදාදියහතු වා ධනයහතු වා. 

ආමිසකිඤ්චික් යහතු වාති එත්ථ ආමිසන්ති ලායභො අධිප්යපයතො. 

කිඤ්චික් න්ති යං වා තං වා අප්පමත්තකං. අන්තමයසො

තිත්තිරවට්ටකසප්පිපිණ්ඩනවනීතපිණ්ඩාදිමත්තකස්සපි ලඤ්ජස්ස යහතූති

අත්යථො. සම්පජානමුසා භාසිතා යහොතීති ජානන්යතොයයව මුසාවාදං කත්තා

යහොති. 

ඉයමසං යභදාොති යයසං ඉයතොති වුත්තානං සන්තියක සුතං යහොති, යතසං

යභදාය. අමූසං යභදාොති යයසං අමුත්රාති වුත්තානං සන්තියක සුතං යහොති, 

යතසං යභදාය. ඉති සමග් ානං වා යභදකාති එවං සමග් ානං වා ද්වින්නං

සහායකානංයභදං කත්තා. භින්නානංවාඅනුප්පදාතාතිසුට්ඨුකතංතයා, තං

පජහන්යතන කතිපායහයනව යත මහන්තං අනත්ථං කයරයයාති එවං

භින්නානංපුනඅසංසන්දනාය අනුප්පදාතාඋපත්ථම්යභතාකාරණංදස්යසතාති

අත්යථො. වග්ය ො ආරායමො අභිරතිට්ඨානමස්සාති වග් ාරායමො. වග් රයතොති

වග්ය සු රයතො. වග්ය  දිස්වා වා සුත්වා වා නන්දතීති වග් නන්දී.

වග් කරණිං වාචන්තියාවාචාසමග්ය පිසත්යතවග්ය කයරොතිභින්දති, තං

කලහකාරණංවාචං භාසිතායහොති. 

අණ්ඩකාතියථා සයදොයසරුක්යෙ අණ්ඩකානි උට්ඨහන්ති, එවං සයදොසතාය

ඛුංසනාවම්භනාදිවචයනහි අණ්ඩකා ජාතා. කක්කසාති පූතිකා. යථා නාම

පූතිකරුක්යෙො කක්කයසො යහොති පග්ඝරිතචුණ්යණො, එවං කක්කසා යහොති, 

යසොතං ඝංසමානා විය පවිසති. යතන වුත්තං ‘‘කක්කසා’’ති. පරකටුකාති

පයරසංකටුකාඅමනාපායදොසජනනී. පරාභිසජ්ජනීතිකුටිලකණ්ටකසාොවිය



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා චූළයමකවග්ය ො 

556 

පටුන 

මම්යමසු විජ්ඣිත්වා පයරසං අභිසජ්ජනී  න්තුකාමානම්පි  න්තුං අදත්වා

ලග් නකාරී. යකොධසාමන්තාති යකොධස්ස ආසන්නා. අසමාධිසංවත්තනිකාති

අප්පනාසමාධිස්ස වා උපචාරසමාධිස්ස වා අසංවත්තනිකා. ඉති සබ්බායනව

තානිසයදොසවාචායයවවචනානි. 

අකාලවාදීති අකායලන වත්තා. අභූතවාදීති යං නත්ථි, තස්ස වත්තා. 

අනත්ථවාදීති අකාරණනිස්සිතං වත්තා. අධම්මවාදීති අසභාවං වත්තා. 

අවිනෙවාදීති අසංවරවිනයපටිසංයුත්තස්ස වත්තා. අනිධානවති වාචන්ති

හදයමඤ්ජූසායං නියධතුං අයුත්තං වාචං භාසිතා යහොති. අකායලනාති

වත්තබ්බකාලස්ස පුබ්යබ වා පච්ඡා වා අයුත්තකායල වත්තා යහොති. 

අනපයදසන්තිසුත්තාපයදසවිරහිතං. අපරිෙන්තවතින්තිඅපරිච්යඡදං, සුත්තංවා

ජාතකං වා නික්ඛිපිත්වා තස්ස උපලබ්භං වා උපමං වා වත්ථුං වාආහරිත්වා

බාහිරකථංයයවකයථති. නික්ඛිත්තංනික්ඛිත්තයමවයහොති. ‘‘සුත්තංනුයෙො

කයථතිජාතකංනුයෙො, නස්ස අන්තංවායකොටිංවාපස්සාමා’’තිවත්තබ්බතං

ආපජ්ජති. යථා වටරුක්ෙසාොනං  ත තට්ඨායන පායරොහා ඔතරන්ති, 

ඔතිණ්යණොතිණ්ණට්ඨායන සම්පජ්ජිත්වා පුන වඩ්ඪන්තියයව. එවං

අඩ්ඪයයොජනම්පි යයොජනම්පි  ච්ඡන්තියයව,  ච්ඡන්යත  ච්ඡන්යත පන

මූලරුක්යෙො විනස්සති, පයවණිජාතකාව තිට්ඨන්ති. එවමයම්පි

නියරොධධම්මකථියකො නාම යහොති; නික්ඛිත්තං නික්ඛිත්තමත්තයමව කත්වා

පස්යසයනවපරිහරන්යතො ච්ඡති. යයොපනබහුම්පිභණන්යතො එතදත්ථමිදං

වුත්තන්ති ආහරිත්වා ජානායපතුං සක්යකොති, තස්ස කයථතුං වට්ටති. 

අනත්ථසංහිතන්තිනඅත්ථනිස්සිතං. 

අභිජ්ඣාතා යහොතීති අභිජ්ඣාය ඔයලොයකතා යහොති. අයහො වතාති

පත්ථනත්යථ නිපායතො. අභිජ්ඣාය ඔයලොකිතමත්තයකන යචත්ථ

කම්මපථයභයදො න යහොති. යදා පන, ‘‘අයහො වතිදං මම සන්තකං අස්ස, 

අහයමත්ථවසංවත්යතයය’’න්තිඅත්තයනොපරිණායමති, තදාකම්මපථයභයදො

යහොති, අයමිධ අධිප්යපයතො. 

බයාපන්නචිත්යතොති විපන්නචිත්යතො පූතිභූතචිත්යතො. පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපොති

යදොයසන දුට්ඨචිත්තසඞ්කප්යපො. හඤ්ඤන්තූති ඝාතියන්තූ. වජ්ඣන්තූති වධං

පාපුණන්තු. මාවා අයහසුන්තිකිඤ්චිපිමාඅයහසුං.ඉධාපියකොපමත්තයකන

කම්මපථයභයදොනයහොති. හඤ්ඤන්තූතිආදිචින්තයනයනවයහොති, තස්මාඑවං

වුත්තං. 

මිච්ොදිට්ඨියකොති අකුසලදස්සයනො. විපරීතදස්සයනොති විපල්ලත්ථදස්සයනො. 

නත්ථි දින්නන්තිදින්නස්සඵලාභාවංසන්ධායවදති. යිට්ඨං වුච්චතිමහායාය ො. 
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හුතන්ති පයහණකසක්කායරො අධිප්යපයතො, තම්පි උභයං ඵලාභාවයමව 

සන්ධාය පටික්ඛිපති. සුකතදුක්කටානන්ති සුකතදුක්කටානං, 

කුසලාකුසලානන්ති අත්යථො. ඵලං විපායකොති යං ඵලන්ති වා විපායකොති වා

වුච්චති, තං නත්ථීති වදති. නත්ථි අෙං යලොයකොති පරයලොයක ඨිතස්ස අයං

යලොයකොනත්ථි. නත්ථිපයරොයලොයකොතිඉධයලොයක ඨිතස්සපිපරයලොයකො

නත්ථි, සබ්යබ තත්ථ තත්යථව උච්ඡිජ්ජන්තීති දස්යසති. නත්ථි මාතා නත්ථි

පිතාති යතසු සම්මාපටිපත්තිමිච්ඡාපටිපත්තීනං ඵලාභාවවයසන වදති. නත්ථි

සත්තා ඔපපාතිකාති චවිත්වා උපපජ්ජනකසත්තා නාම නත්ථීති වදති. සෙං

අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තීති යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං

අභිවිසිට්ඨාය පඤ්ඤාය සයං පච්චක්ෙං කත්වා පයවයදන්ති, යත නත්ථීති 

සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානංඅභාවං දීයපති, එත්තාවතා දසවත්ථුකා මිච්ඡාදිට්ඨිකථිතා

යහොති. 

441. පාණාතිපාතං පහාොතිආදයයො සත්ත කම්මපථා චූළහත්ථිපයද 

විත්ථාරිතා.අනභිජ්ඣාදයයොඋත්තානත්ථායයව. 

442. සහබයතං උපපජ්යජෙයන්ති සහභාවං උප ච්යඡයයං. බ්රහ්මකායිකානං

යදවානන්ති පඨමජ්ඣානභූමියදවානං. ආභානං යදවානන්ති ආභා නාම විසුං 

නත්ථි, පරිත්තාභඅප්පමාණාභආභස්සරානයමතං අධිවචනං. 

පරිත්තාභානන්තිආදිපනඑකයතොඅග් යහත්වායතසංයයවයභදයතො හණං. 

පරිත්තසුභානන්තිආදීසුපි එයසව නයයො. ඉති භ වා ආසවක්ෙයං දස්යසත්වා

අරහත්තනිකූයටනයදසනංනිට්ඨයපසි. 

ඉධ ඨත්වා පන යදවයලොකා සමායනතබ්බා. තිස්සන්නං තාව ඣානභූමීනං 

වයසන නව බ්රහ්මයලොකා, පඤ්ච සුද්ධාවාසා චතූහි ආරූයපහි සද්ධිං නවාති

අට්ඨාරස, යවහප්ඵයලහිසද්ධිං එකූනවීසති, යතඅසඤ්ඤං පක්ඛිපිත්වා වීසති

බ්රහ්මයලොකා යහොන්ති, එවං ඡහි කාමාවචයරහි සද්ධිං ඡබ්බීසති යදවයලොකා

නාම.යතසංසබ්යබසම්පි භ වතාදසකුසලකම්මපයථහිනිබ්බත්තිදස්සිතා. 

තත්ථ ඡසු තාව කාමාවචයරසු තිණ්ණං සුචරිතානං විපායකයනව නිබ්බත්ති

යහොති.උපරියදවයලොකානංපනඉයමකම්මපථාඋපනිස්සයවයසනකථිතා. දස

කුසලකම්මපථා හි සීලං, සීලවයතො ච කසිණපරිකම්මං ඉජ්ඣතීති. සීයල

පතිට්ඨාය කසිණපරිකම්මං කත්වා පඨමජ්ඣානං නිබ්බත්යතත්වා

පඨමජ්ඣානභූමියං නිබ්බත්තති; දුතියාදීනි භායවත්වා දුතියජ්ඣානභූමිආදීසු

නිබ්බත්තති; රූපාවචරජ්ඣානං පාදකං කත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

අනා ාමිඵයල පතිට්ඨියතො පඤ්චසු සුද්ධාවායසසු නිබ්බත්තති; 

රූපාවචරජ්ඣානංපාදකංකත්වාඅරූපාවචරසමාපත්තිං නිබ්බත්යතත්වාචතූසු
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අරූයපසුනිබ්බත්තති; රූපාරූපජ්ඣානංපාදකංකත්වා විපස්සනංවඩ්යඪත්වා

අරහත්තං පාපුණාති. අසඤ්ඤභයවො පන බාහිරකානං තාපසපරිබ්බාජකානං

ආචිණ්යණොතිඉධනනිද්දිට්යඨො.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සායලයයකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. යවරඤ්ජකසුත්තවණ්ණනා 

444. එවං යම සුතන්ති යවරඤ්ජකසුත්තං. තත්ථ යවරඤ්ජකාති

යවරඤ්ජවාසියනො. යකනචියදව කරණීයෙනාති යකනචියදව

අනියමිතකිච්යචන. යසසං සබ්බං පුරිමසුත්යත වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං.

යකවලඤ්හි ඉධ අධම්මචාරී විසමචාරීතිඑවං පුග් ලාධිට්ඨානා යදසනාකතා.

පුරිමසුත්යත ධම්මාධිට්ඨානාතිඅයංවියසයසො.යසසංතාදිසයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

යවරඤ්ජකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. මහායවදල්ලසුත්තවණ්ණනා 

449. එවං යම සුතන්ති මහායවදල්ලසුත්තං. තත්ථ ආෙස්මාති

ස ාරවසප්පතිස්සවචනයමතං. මහායකොට්ඨියකොති තස්ස යථරස්ස නාමං. 

පටිසල්ලානා වුට්ඨියතොති ඵලසමාපත්තියතො වුට්ඨියතො. දුප්පඤ්යඤො 

දුප්පඤ්යඤොතිඑත්ථපඤ්ඤායදුට්ඨංනාමනත්ථි, අප්පඤ්යඤොනිප්පඤ්යඤොති 

අත්යථො. කිත්තාවතා නු ය ොති කාරණපරිච්යඡදපුච්ඡා, කිත්තයකන නු යෙො

එවං වුච්චතීති අත්යථො. පුච්ඡා ච නායමසා අදිට්ඨයජොතනාපුච්ඡා, 

දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා, විමතිච්යඡදනාපුච්ඡා, අනුමතිපුච්ඡා, 

කයථතුකමයතාපුච්ඡාතිපඤ්චවිධායහොති.තාසමිදංනානාකරණං– 

කතමා අදිට්ඨයජොතනාපුච්ො? පකතියා ලක්ෙණං අඤ්ඤාතං යහොති අදිට්ඨං

අතුලිතං අතීරිතං අවිභූතං අවිභාවිතං, තස්ස ඤාණාය දස්සනාය තුලනාය

තීරණායවිභූතායවිභාවනත්ථායපඤ්හංපුච්ඡති.අයං අදිට්ඨයජොතනාපුච්ඡා. 

කතමා දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ො? පකතියා ලක්ෙණංඤාතංයහොතිදිට්ඨංතුලිතං

තීරිතංවිභූතංවිභාවිතං, අඤ්යඤහිපණ්ඩියතහි සද්ධිංසංසන්දනත්ථායපඤ්හං

පුච්ඡති.අයංදිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා. 

කතමා විමතිච්යෙදනාපුච්ො? පකතියා සංසයපක්ෙන්යදො යහොති

විමතිපක්ෙන්යදො, ද්යවළ්හකජායතො, ‘‘එවංනුයෙො, නනුයෙො, කිං නුයෙො, 
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කථං නු යෙො’’ති, යසො විමතිච්යඡදනත්ථාය පඤ්හං පුච්ඡති. අයං

විමතිච්යඡදනාපුච්ඡා(මහානි.150; චූළනි.පුණ්ණකමාණවපුච්ඡානිද්යදස12). 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ෙයව, රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වාති? අනිච්චං, 

භන්යත’’ති(මහාව.21) එවරූපාඅනුමතිං යහත්වාධම්මයදසනාකායලපුච්ඡා 

අනුමතිපුච්ො නාම. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ෙයව, සතිපට්ඨානා, කතයම චත්තායරො’’ති (සං. නි.

5.390) එවරූපාභික්ඛුසඞ්ඝංසයයමවපුච්ඡිත්වාසයයමව විස්සජ්යජතුකාමස්ස

පුච්ඡා කයථතුකමයතාපුච්ො නාම. තාසුඉධදිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡාඅධිප්යපතා. 

යථයරො හි අත්තයනො දිවාට්ඨායනනිසීදිත්වා සයයමව පඤ්හං සමුට්ඨයපත්වා

සයංවිනිච්ඡිනන්යතොඉදංසුත්තංආදියතොපට්ඨායමත්ථකංපායපසි. එකච්යචො

හි පඤ්හං සමුට්ඨායපතුංයයව සක්යකොති න නිච්යඡතුං; එකච්යචො නිච්යඡතුං 

සක්යකොති න සමුට්ඨායපතුං; එකච්යචො උභයම්පි න සක්යකොති; එකච්යචො

උභයම්පි සක්යකොති. යතසු යථයරො උභයම්පි සක්යකොතියයව. කස්මා? 

මහාපඤ්ඤතාය.මහාපඤ්ඤං නිස්සායහිඉමස්මිංසාසයනසාරිපුත්තත්යථයරො, 

මහාකච්චානත්යථයරො, පුණ්ණත්යථයරො, කුමාරකස්සපත්යථයරො, 

ආනන්දත්යථයරො, අයයමව ආයස්මාති සම්බහුලා යථරා වියසසට්ඨානං 

අධි තා. න හි සක්කා යාය වා තාය වා අප්පමත්තිකාය පඤ්ඤාය

සමන්නා යතන භික්ඛුනා සාවකපාරමීඤාණස්ස මත්ථකං පාපුණිතුං, 

මහාපඤ්යඤන පන සක්කාති මහාපඤ්ඤතාය සාරිපුත්තත්යථයරො තං ඨානං

අධි යතො.පඤ්ඤායහි යථයරනසදියසොනත්ථි.යතයනවනංභ වාඑතදග්ය 

ඨයපසි–‘‘එතදග් ං, භික්ෙයව, මම සාවකානංභික්ඛූනංමහාපඤ්ඤානංයදිදං

සාරිපුත්යතො’’ති(අ.නි.1.189). 

තථාන සක්කා යාය වා තාය වා අප්පමත්තිකාය පඤ්ඤාය සමන්නා යතන 

භික්ඛුනා භ වතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන සද්ධිං

සංසන්දිත්වා සමායනත්වා විත්ථායරන අත්ථං විභයජතුං, මහාපඤ්යඤනපන

සක්කාති මහාපඤ්ඤතාය මහාකච්චානත්යථයරො තත්ථ පටිබයලො ජායතො, 

යතයනවනංභ වාඑතදග්ය  ඨයපසි–‘‘එතදග් ං, භික්ෙයව, මමසාවකානං

භික්ඛූනං සංඛිත්යතන භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජන්තානං යදිදං

මහාකච්චායනො’’ති(අ.නි.1.197). 

තථා නසක්කා යාය වා තාය වා අප්පමත්තිකාය පඤ්ඤාය සමන්නා යතන

භික්ඛුනා ධම්මකථං කයථන්යතන දස කථාවත්ථූනි ආහරිත්වා සත්ත 

විසුද්ධියයො විභජන්යතන ධම්මකථං කයථතුං, මහාපඤ්යඤන පන සක්කාති

මහාපඤ්ඤතාය පුණ්ණත්යථයරො චතුපරිසමජ්යඣ අලඞ්කතධම්මාසයන
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චිත්තබීජනිං  යහත්වා නිසින්යනො ලීළායන්යතො පුණ්ණචන්යදො විය ධම්මං

කයථසි. යතයනවනංභ වා එතදග්ය  ඨයපසි – ‘‘එතදග් ං, භික්ෙයව, මම

සාවකානංභික්ඛූනං ධම්මකථිකානංයදිදංපුණ්යණොමන්තාණිපුත්යතො’’ති(අ.

නි.1.196). 

තථායායවාතායවාඅප්පමත්තිකායපඤ්ඤායසමන්නා යතොභික්ඛු ධම්මං

කයථන්යතො ඉයතො වා එත්යතො වා අනුක්කමිත්වා යට්ඨියකොටිං  යහත්වා

අන්යධොවිය, එකපදිකංදණ්ඩකයසතුංආරුළ්යහොවියච ච්ඡති.මහාපඤ්යඤො

පනචතුප්පදිකං ාථං නික්ඛිපිත්වාඋපමාචකාරණානිචආහරිත්වායතපිටකං

බුද්ධවචනං යහත්වා යහට්ඨුපරියංකයරොන්යතොකයථසි.මහාපඤ්ඤතායපන 

කුමාරකස්සපත්යථයරො චතුප්පදිකං ාථංනික්ඛිපිත්වාඋපමා ච කාරණානිච

ආහරිත්වා යතහි සද්ධිං යයොයජන්යතො ජාතස්සයර පඤ්චවණ්ණානි කුසුමානි 

ඵුල්ලායපන්යතොවියසියනරුමත්ථයකවට්ටිසහස්සංයතලපදීපංජායලන්යතො

විය යතපිටකං බුද්ධවචනං යහට්ඨුපරියං කයරොන්යතො කයථසි. යතයනව නං

භ වා එතදග්ය  ඨයපසි – ‘‘එතදග් ං, භික්ෙයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං

චිත්තකථිකානංයදිදං කුමාරකස්සයපො’’ති(අ.නි.1.217). 

තථා යාය වා තාය වා අප්පමත්තිකාය පඤ්ඤායසමන්නා යතො භික්ඛු චතූහි

මායසහි චතුප්පදිකම්පි  ාථං  යහතුං න සක්යකොති. මහාපඤ්යඤො පන

එකපයද ඨත්වා පදසතම්පි පදසහස්සම්පි  ණ්හාති. ආනන්දත්යථයරො පන 

මහාපඤ්ඤතාය එකපදුද්ධායර ඨත්වා සකිංයයව සුත්වා පුන අපුච්ඡන්යතො

සට්ඨි පදසහස්සානි පන්නරස  ාථාසහස්සානි වල්ලියා පුප්ඵානි ආකඩ්ඪිත්වා

 ණ්හන්යතො විය එකප්පහායරයනව  ණ්හාති.  හිත හිතං පාසායණ

ෙතයලො විය, සුවණ්ණඝයට පක්ඛිත්තසීහවසා විය ච  හිතාකායරයනව

තිට්ඨති. යතයනවනංභ වා එතදග්ය ඨයපසි – ‘‘එතදග් ං, භික්ෙයව, මම

සාවකානං භික්ඛූනං  තිමන්තානං යදිදං ආනන්යදො, සතිමන්තානං, 

ධිතිමන්තානං, බහුස්සුතානං, උපට්ඨාකානංයදිදංආනන්යදො’’ති(අ.නි. 1.219-

223). 

න හි සක්කා යාය වා තාය වා අප්පමත්තිකාය පඤ්ඤාය සමන්නා යතන 

භික්ඛුනා චතුපටිසම්භිදාපයභදස්ස මත්ථකං පාපුණිතුං. මහාපඤ්යඤන පන

සක්කාති මහාපඤ්ඤතාය මහායකොට්ඨිතත්යථයරො 

අධි මපරිපුච්ඡාසවනපුබ්බයයො ානං වයසන අනන්තනයුස්සදං

පටිසම්භිදාපයභදං පත්යතො. යතයනව නං භ වා එතදග්ය  ඨයපසි –

‘‘එතදග් ං, භික්ෙයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං පටිසම්භිදාපත්තානං යදිදං

මහායකොට්ඨියතො’’ති(අ.නි.1.218). 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා චූළයමකවග්ය ො 

561 

පටුන 

ඉති යථයරොමහාපඤ්ඤතායපඤ්හං සමුට්ඨායපතුම්පිනිච්යඡතුම්පීතිඋභයම්පි

සක්යකොති.යසොදිවාට්ඨායනනිසීදිත්වා සයයමවසබ්බපඤ්යහසමුට්ඨයපත්වා

සයං විනිච්ඡිනන්යතො ඉදං සුත්තං ආදියතො පට්ඨාය මත්ථකං පායපත්වා, 

‘‘යසොභනා වත අයං ධම්මයදසනා, යජට්ඨභාතියකන නං ධම්මයසනාපතිනා 

සද්ධිං සංසන්දිස්සාමි, තයතො අයං ද්වින්නම්පි අම්හාකං එකමතියා

එකජ්ඣාසයයන ච ඨපිතා අති රුකා භවිස්සති පාසාණච්ඡත්තසදිසා, 

චතුයරොඝනිත්ථරණත්ථිකානං තිත්යථ ඨපිතනාවා විය, මග්  මනත්ථිකානං

සහස්සයුත්තආජඤ්ඤරයථො විය බහුපකාරා භවිස්සතී’’ති දිට්ඨසංසන්දනත්ථං

පඤ්හංපුච්ඡි.යතනවුත්තං–‘‘තාසුඉධ දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡාඅධිප්යපතා’’ති. 

නප්පජානාතීති එත්ථ යස්මා නප්පජානාති, තස්මා දුප්පඤ්යඤොති වුච්චතීති

අයමත්යථො. එසනයයො සබ්බත්ථ. ඉදං දුක් න්තිනප්පජානාතීති ඉදං දුක්ෙං, 

එත්තකං දුක්ෙං, ඉයතොඋද්ධංනත්ථීතිදුක්ෙසච්චංයාථාවසරසලක්ෙණයතොන

පජානාති. අෙංදුක් සමුදයෙොතිඉයතොදුක්ෙංසමුයදතීතිපවත්තිදුක්ෙපභාවිකා 

තණ්හා සමුදයසච්චන්ති යාථාවසරසලක්ෙණයතො න පජානාති. අෙං 

දුක් නියරොයධොති ඉදං දුක්ෙං අයං දුක්ෙසමුදයයො ච ඉදං නාම ඨානං පත්වා 

නිරුජ්ඣතීති උභින්නං අප්පවත්ති නිබ්බානං නියරොධසච්චන්ති

යාථාවසරසලක්ෙණයතොන පජානාති. අෙංදුක් නියරොධ ාමිනීපටිපදාතිඅයං

පටිපදා දුක්ෙනියරොධං  ච්ඡතීති මග් සච්චං යාථාවසරසලක්ෙණයතො න

පජානාතීති. අනන්තරවායරපි ඉමිනාව නයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො.

සඞ්යෙපයතො පයනත්ථ චතුසච්චකම්මට්ඨානියකො පුග් යලො කථියතොති

යවදිතබ්යබො. 

අයඤ්හිආචරියසන්තියකචත්තාරිසච්චානිසවනයතොඋග් ණ්හාති. ඨයපත්වා

තණ්හං යතභූමකා ධම්මා දුක්ෙසච්චං, තණ්හා සමුදයසච්චං, උභින්නං 

අප්පවත්ති නිබ්බානං නියරොධසච්චං, දුක්ෙසච්චං පරිජානන්යතො සමුදයසච්චං

පජහන්යතො නියරොධපාපයනො මග්ය ො මග් සච්චන්ති එවං උග් යහත්වා

අභිනිවිසති. තත්ථ පුරිමානි ද්යව සච්චානි වට්ටං, පච්ඡිමානි විවට්ටං, වට්යට

අභිනියවයසොයහොති, යනොවිවට්යට, තස්මාඅයංඅභිනිවිසමායනො දුක්ෙසච්යච

අභිනිවිසති. 

දුක්ෙසච්චං නාම රූපාදයයො පඤ්චක්ෙන්ධාති වවත්ථයපත්වා 

ධාතුකම්මට්ඨානවයසන ඔතරිත්වා, ‘‘චත්තාරි මහාභූතානි චතුන්නඤ්ච

මහාභූතානං උපාදාය රූපං රූප’’න්ති වවත්ථයපති. තදාරම්මණා යවදනා

සඤ්ඤා සඞ්ොරා විඤ්ඤාණංනාමන්ති එවං යමකතාලක්ෙන්ධං භින්දන්යතො

විය ‘‘ද්යවව ඉයම ධම්මා නාමරූප’’න්ති වවත්ථයපති. තං පයනතං න
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පටුන 

අයහතුකංසයහතුකං සප්පච්චයං, යකො චස්ස පච්චයයො අවිජ්ජාදයයො ධම්මාති

එවංපච්චයයයචව පච්චයුප්පන්නධම්යමචවවත්ථයපත්වා ‘‘සබ්යබපිධම්මා

හුත්වා අභාවට්යඨන අනිච්චා’’ති අනිච්චලක්ෙණං ආයරොයපති, තයතො

උදයවයප්පටිපීළනාකායරන දුක්ො, අවසවත්තනාකායරන අනත්තාති

තිලක්ෙණං ආයරොයපත්වා විපස්සනාපටිපාටියා සම්මසන්යතො 

යලොකුත්තරමග් ංපාපුණාති. 

මග් ක්ෙයණ චත්තාරි සච්චානිඑකපටියවයධන පටිවිජ්ඣති, එකාභිසමයයන

අභිසයමති. දුක්ෙං පරිඤ්ඤාපටියවයධන පටිවිජ්ඣති. සමුදයං 

පහානපටියවයධන, නියරොධං සච්ඡිකිරියාපටියවයධන, මග් ං

භාවනාපටියවයධන පටිවිජ්ඣති. දුක්ෙං පරිඤ්ඤාභිසමයයන අභිසයමති, 

සමුදයං පහානාභිසමයයන, නියරොධං සච්ඡිකිරියාභිසමයයන, මග් ං

භාවනාභිසමයයන අභිසයමති. යසො තීණි සච්චානි කිච්චයතො පටිවිජ්ඣති, 

නියරොධංආරම්මණයතො.තස්මිඤ්චස්සෙයණඅහං දුක්ෙංපරිජානාමි, සමුදයං 

පජහාමි, නියරොධං සච්ඡිකයරොමි, මග් ං භායවමීති

ආයභො සමන්නාහාරමනසිකාරපච්චයවක්ෙණා නත්ථි. එතස්ස පන

පරිග් ණ්හන්තස්යසවමග්ය ො තීසුසච්යචසු පරිඤ්ඤාදිකිච්චංසායධන්යතොව

නියරොධංආරම්මණයතොපටිවිජ්ඣතීති. 

තස්මා පඤ්ඤවාති වුච්චතීති එත්ථ යහට්ඨිමයකොටියා යසොතාපන්යනො, 

උපරිමයකොටියා ඛීණාසයවො පඤ්ඤවාති නිද්දිට්යඨො. යයො පන යතපිටකං

බුද්ධවචනං පාළියතො ච අත්ථයතො ච අනුසන්ධියතො ච පුබ්බාපරයතො ච

උග් යහත්වා යහට්ඨුපරියං කයරොන්යතො විචරති, අනිච්චදුක්ොනත්තවයසන

පරිග් හමත්තම්පි නත්ථි, අයං පඤ්ඤවා නාම, දුප්පඤ්යඤො නාමාති? 

විඤ්ඤාණචරියතොනායමස, පඤ්ඤවාතින වත්තබ්යබො. අථ යයොතිලක්ෙණං

ආයරොයපත්වා විපස්සනාපටිපාටියාසම්මසන්යතො අජ්ජ අජ්යජවඅරහත්තන්ති

චරති, අයං පඤ්ඤවා නාම, දුප්පඤ්යඤො නාමාති? භජාපියමායනො 

පඤ්ඤවාපක්ෙංභජති.සුත්යතපනපටියවයධොවකථියතො. 

විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණන්ති ඉධ කිං පුච්ඡති? යයන විඤ්ඤායණන සඞ්ොයර

සම්මසිත්වා එස පඤ්ඤවානාම ජායතො, තස්ස ආ මනවිපස්සනා විඤ්ඤාණං

කම්මකාරකචිත්තං පුච්ඡාමීති පුච්ඡති. සු න්තිපි විජානාතීති සුෙයවදනම්පි

විජානාති. උපරිපදද්වයයපි එයසව නයයො. ඉමිනා යථයරො ‘‘සුෙං යවදනං

යවදයමායනොසුෙං යවදනං යවදයාමීතිපජානාතී’’තිආදිනා (ම.නි. 1.113; දී.

නි. 2.380) නයයන ආ තයවදනාවයසන අරූපකම්මට්ඨානං කයථසි.

තස්සත්යථොසතිපට්ඨායනවුත්තනයයයනවයවදිතබ්යබො. 
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පටුන 

සංසට්ඨාති එකුප්පාදාදිලක්ෙයණන සංයයො ට්යඨන සංසට්ඨා, උදාහු

විසංසට්ඨාති පුච්ඡති. එත්ථ ච යථයරො මග් පඤ්ඤඤ්ච

විපස්සනාවිඤ්ඤාණඤ්චාතිඉයමද්යව යලොකියයලොකුත්තරධම්යමමිස්යසත්වා

භූමන්තරං භින්දිත්වා සමයං අජානන්යතො විය පුච්ඡතීති න යවදිතබ්යබො.

මග් පඤ්ඤාය පන මග් විඤ්ඤායණන, විපස්සනාපඤ්ඤාය ච 

විපස්සනාවිඤ්ඤායණයනව සද්ධිං සංසට්ඨභාවං පුච්ඡතීති යවදිතබ්යබො.

යථයරොපිස්ස තයමවත්ථං විස්සජ්යජන්යතො ඉයම ධම්මා සංසට්ඨාතිආදිමාහ. 

තත්ථ න ච ලබ්භා ඉයමසං ධම්මානන්ති ඉයමසං යලොකියමග් ක්ෙයණපි

යලොකුත්තරමග් ක්ෙයණපි එකයතො උප්පන්නානං ද්වින්නං ධම්මානං. 

විනිබ්භුජිත්වාවිනිබ්භුජිත්වාතිවිසුංවිසුංකත්වා විනිවට්යටත්වා, ආරම්මණයතො

වා වත්ථුයතො වා උප්පාදයතො වා නියරොධයතො වා නානාකරණං දස්යසතුං න

සක්කාති අත්යථො. යතසං යතසං පන ධම්මානං විසයයො නාම අත්ථි.

යලොකියධම්මං පත්වා හි චිත්තං යජට්ඨකං යහොති පුබ්බඞ් මං, යලොකුත්තරං 

පත්වාපඤ්ඤා. 

සම්මාසම්බුද්යධොපි හි යලොකියධම්මං පුච්ඡන්යතො, ‘‘භික්ඛු, ත්වං කතමං

පඤ්ඤං අධි යතො, කිං පඨමමග් පඤ්ඤං, උදාහු දුතිය තතිය චතුත්ථ 

මග් පඤ්ඤ’’න්තිනඑවංපුච්ඡති.කිංඵස්යසොත්වං, භික්ඛු, කිංයවදයනො, කිං 

සඤ්යඤො, කිං යචතයනොති න ච පුච්ඡති, චිත්තවයසන පන, ‘‘කිඤ්චිත්යතො

ත්වං, භික්ඛූ’’ති (පාරා. 135) පුච්ඡති. කුසලාකුසලං පඤ්ඤයපන්යතොපි

‘‘මයනොපුබ්බඞ් මා ධම්මා, මයනොයසට්ඨා මයනොමයා’’ති (ධ. ප. 1, 2) ච, 

‘‘කතයමධම්මාකුසලා? යස්මිංසමයය කාමාවචරංකුසලංචිත්තංඋප්පන්නං

යහොතී’’ති (ධ. ස. 1) ච එවං චිත්තවයසයනව පඤ්ඤායපති. යලොකුත්තරං

පුච්ඡන්යතො පන කිං ඵස්යසො ත්වං භික්ඛු, කිං යවදයනො, කිං සඤ්යඤො, කිං

යචතයනොති න පුච්ඡති. කතමා යත, භික්ඛු, පඤ්ඤා අධි තා, කිං 

පඨමමග් පඤ්ඤා, උදාහු දුතියතතියචතුත්ථමග් පඤ්ඤාති එවං

පඤ්ඤාවයසයනව පුච්ඡති. 

ඉන්ද්රියසංයුත්යතපි ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ෙයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 

සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං පඤ්ඤින්ද්රියං. කත්ථ ච, 

භික්ෙයව, සද්ධින්ද්රියංදට්ඨබ්බං? චතූසු යසොතාපත්තියඞ්ය සුඑත්ථසද්ධින්ද්රියං

දට්ඨබ්බං.කත්ථ ච, භික්ෙයව, වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං? චතූසුසම්මප්පධායනසු

එත්ථ වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං.කත්ථ ච, භික්ෙයව, සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං? චතූසු 

සතිපට්ඨායනසු එත්ථ සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. කත්ථ ච, භික්ෙයව, සමාධින්ද්රියං 

දට්ඨබ්බං? චතූසුඣායනසුඑත්ථසමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං.කත්ථච, භික්ෙයව, 
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පඤ්ඤින්ද්රියංදට්ඨබ්බං? චතූසුඅරියසච්යචසුඑත්ථපඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බ’’න්ති

(සං.නි.5.478). එවංසවිසයස්මිංයයව යලොකියයලොකුත්තරාධම්මාකථිතා. 

යථාහිචත්තායරොයසට්ඨිපුත්තාරාජාතිරාජපඤ්චයමසුසහායයසු නක්ෙත්තං

කීළිස්සාමාති වීථිං ඔතිණ්යණසු එකස්ස යසට්ඨිපුත්තස්ස ය හං  තකායල 

ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී නිසීදන්ති, ය හසාමියකොව, ‘‘ඉයමසං ොදනීයං

යභොජනීයංයදථ,  න්ධමාලාලඞ්කාරාදීනි යදථා’’තිය යහවිචායරති.දුතියස්ස 

තතියස්ස චතුත්ථස්ස ය හං  තකායල ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී නිසීදන්ති, 

ය හසාමියකොව, ‘‘ඉයමසංොදනීයංයභොජනීයංයදථ,  න්ධමාලාලඞ්කාරාදීනි

යදථා’’ති ය යහ විචායරති. අථ සබ්බපච්ඡා රඤ්යඤො ය හං  තකායල

කිඤ්චාපි රාජා සබ්බත්ථ ඉස්සයරොව, ඉමස්මිං පන කායල අත්තයනො

ය යහයයව, ‘‘ඉයමසං ොදනීයං යභොජනීයං යදථ,  න්ධමාලාලඞ්කාරාදීනි 

යදථා’’ති විචායරති. එවයමවං යෙො සද්ධාපඤ්චමයකසු ඉන්ද්රියයසු යතසු

සහායයසු එකයතො වීථිං ඔතරන්යතසු විය එකාරම්මයණ උප්පජ්ජමායනසුපි

යථා පඨමස්ස ය යහ ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී නිසීදන්ති, ය හසාමියකොව

විචායරති, එවං යසොතාපත්තියඞ් ානි පත්වා අධියමොක්ෙලක්ෙණං

සද්ධින්ද්රියයමවයජට්ඨකංයහොතිපුබ්බඞ් මං, යසසානි තදන්වයානියහොන්ති.

යථා දුතියස්ස ය යහ ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී නිසීදන්ති, ය හසාමියකොව

විචායරති, එවං සම්මප්පධානානි පත්වා පග් හණලක්ෙණං වීරියින්ද්රියයමව

යජට්ඨකං යහොති පුබ්බඞ් මං, යසසානි තදන්වයානි යහොන්ති. යථා තතියස්ස

ය යහ ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී නිසීදන්ති, ය හසාමියකොව විචායරති, එවං 

සතිපට්ඨානානි පත්වා උපට්ඨානලක්ෙණං සතින්ද්රියයමව යජට්ඨකං යහොති

පුබ්බඞ් මං, යසසානි තදන්වයානි යහොන්ති. යථා චතුත්ථස්ස ය යහ ඉතයර

චත්තායරොතුණ්හී නිසීදන්ති, ය හසාමියකොවවිචායරති, එවංඣානවියමොක්යෙ

පත්වා අවික්යෙපලක්ෙණං සමාධින්ද්රියයමව යජට්ඨකං යහොති පුබ්බඞ් මං, 

යසසානි තදන්වයානි යහොන්ති. සබ්බපච්ඡා රඤ්යඤො ය හං  තකායල පන

යථා ඉතයර චත්තායරො තුණ්හී නිසීදන්ති, රාජාව ය යහ විචායරති, එවයමව

අරියසච්චානි පත්වා පජානනලක්ෙණං පඤ්ඤින්ද්රියයමව යජට්ඨකං යහොති

පුබ්බඞ් මං, යසසානිතදන්වයානියහොන්ති. 

ඉති පටිසම්භිදාපත්තානං අග්ය  ඨපියතො මහායකොට්ඨිතත්යථයරො

යලොකියධම්මංපුච්ඡන්යතොචිත්තංයජට්ඨකංචිත්තංපුබ්බඞ් මං කත්වාපුච්ඡි; 

යලොකුත්තරධම්මංපුච්ඡන්යතො පඤ්ඤංයජට්ඨකං පඤ්ඤංපුබ්බඞ් මංකත්වා

පුච්ඡි.ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථයරොපිතයථව විස්සජ්යජසීති. 

ෙං හාවුයසො, පජානාතීති යං චතුසච්චධම්මමිදං දුක්ෙන්තිආදිනා නයයන

මග් පඤ්ඤා පජානාති. තං විජානාතීති මග් විඤ්ඤාණම්පි තයථව තං
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විජානාති. ෙං විජානාතීති යං සඞ්ොර තං අනිච්චන්තිආදිනා නයයන 

විපස්සනාවිඤ්ඤාණංවිජානාති. තංපජානාතීති විපස්සනාපඤ්ඤාපිතයථවතං

පජානාති. තස්මා ඉයම ධම්මාති යතන කාරයණන ඉයම ධම්මා. සංසට්ඨාති 

එකුප්පාදඑකනියරොධඑකවත්ථුකඑකාරම්මණතායසංසට්ඨා. 

පඤ්ඤාභායවතබ්බාතිඉදංමග් පඤ්ඤං සන්ධායවුත්තං.තංසම්පයුත්තංපන

විඤ්ඤාණංතායසද්ධිංභායවතබ්බයමවයහොති. විඤ්ඤාණංපරිඤ්යඤෙයන්ති

ඉදංවිපස්සනාවිඤ්ඤාණං සන්ධායවුත්තං.තංසම්පයුත්තාපනපඤ්ඤායතන

සද්ධිංපරිජානිතබ්බාවයහොති. 

450. යවදනා යවදනාති ඉදං කස්මා පුච්ඡති? යවදනාලක්ෙණං පුච්ඡිස්සාමීති

පුච්ඡති. එවං සන්යතපි යතභූමිකසම්මසනචාරයවදනාව අධිප්යපතාති

සල්ලක්යෙතබ්බා. සු ම්පි යවයදතීති සුෙං ආරම්මණං යවයදති අනුභවති.

පරයතො පදද්වයයපි එයසව නයයො. ‘‘රූපඤ්ච හිදං, මහාලි, එකන්තදුක්ෙං

අභවිස්ස, දුක්ොනුපතිතං දුක්ොවක්කන්තං අනවක්කන්තං සුයෙන, නයිදං

සත්තාරූපස්මිංසාරජ්යජයයං.යස්මාචයෙො, මහාලි, රූපංසුෙංසුොනුපතිතං

සුොවක්කන්තංඅනවක්කන්තංදුක්යෙන, තස්මාසත්තා රූපස්මිංසාරජ්ජන්ති, 

සාරා ා සංයුජ්ජන්ති, සංයයො ා සංකිලිස්සන්ති. යවදනා ච හිදං… සඤ්ඤා…

සඞ්ොරා… විඤ්ඤාණඤ්ච හිදං, මහාලි, එකන්තදුක්ෙං අභවිස්ස…යප.… 

සංකිලිස්සන්තී’’ති (සං. නි. 3.70) ඉමිනා හි මහාලිසුත්තපරියායයන ඉධ

ආරම්මණං සුෙං දුක්ෙං අදුක්ෙමසුෙන්ති කථිතං. අපිච පුරිමං සුෙං යවදනං

ආරම්මණං කත්වා අපරා සුො යවදනා යවයදති; පුරිමං දුක්ෙං යවදනං

ආරම්මණංකත්වාඅපරාදුක්ොයවදනායවයදති; පුරිමංඅදුක්ෙමසුෙංයවදනං

ආරම්මණංකත්වා අපරාඅදුක්ෙමසුොයවදනායවයදතීති එවයමත්ථඅත්යථො

දට්ඨබ්යබො.යවදනායයවහියවයදති, නඅඤ්යඤොයකොචියවදිතානාම අත්ථීති

වුත්තයමතං. 

සඤ්ඤා සඤ්ඤාති ඉධ කිං පුච්ඡති? සබ්බසඤ්ඤාය ලක්ෙණං. කිං

සබ්බත්ථකසඤ්ඤායාති? සබ්බසඤ්ඤාය ලක්ෙණන්තිපි සබ්බත්ථකසඤ්ඤාය

ලක්ෙණන්තිපි එකයමයවතං, එවං සන්යතපි යතභූමිකසම්මසනචාරසඤ්ඤාව

අධිප්යපතාතිසල්ලක්යෙතබ්බා. නීලකම්පිසඤ්ජානාතීතිනීලපුප්යඵවාවත්යථ

වා පරිකම්මං කත්වා උපචාරං වා අප්පනං වා පායපන්යතො සඤ්ජානාති.

ඉමස්මිඤ්හි අත්යථ පරිකම්මසඤ්ඤාපි උපචාරසඤ්ඤාපි අප්පනාසඤ්ඤාපි

වට්ටති.නීයලනීලන්තිඋප්පජ්ජනකසඤ්ඤාපි වට්ටතියයව. පීතකාදීසුපිඑයසව

නයයො. 
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ො චාවුයසො, යවදනාති එත්ථ යවදනා, සඤ්ඤා, විඤ්ඤාණන්ති ඉමානි තීණි

 යහත්වා පඤ්ඤා කස්මා න  හිතාති? අසබ්බසඞ් ාහිකත්තා. පඤ්ඤාය හි

 හිතායපඤ්ඤායසම්පයුත්තාවයවදනාදයයොලබ්භන්ති, යනොවිප්පයුත්තා. තං

පන අග් යහත්වා ඉයමසු  හියතසු පඤ්ඤාය සම්පයුත්තා ච විප්පයුත්තා ච

අන්තමයසො ද්යව පඤ්චවිඤ්ඤාණධම්මාපි ලබ්භන්ති. යථා හි තයයො පුරිසා

සුත්තංසුත්තන්ති වයදයයං, චතුත්යථොරතනාවුතසුත්තන්ති.යතසුපුරිමාතයයො

තක්ක තම්පි පට්ටිවට්ටකාදි තම්පියංකිඤ්චිබහුංසුත්තංලභන්තිඅන්තමයසො 

මක්කටකසුත්තම්පි. රතනාවුතසුත්තං පරියයසන්යතො මන්දං ලභති, 

එවංසම්පදමිදං යවදිතබ්බං. යහට්ඨයතො වා පඤ්ඤා විඤ්ඤායණන සද්ධිං

සම්පයයො ං ලභාපිතා විස්සට්ඨත්තාව ඉධ න  හිතාති වදන්ති. ෙං හාවුයසො, 

යවයදතීතියංආරම්මණංයවදනායවයදති, සඤ්ඤාපිතයදවසඤ්ජානාති. ෙං

සඤ්ජානාතීති යං ආරම්මණං සඤ්ඤා සඤ්ජානාති, විඤ්ඤාණම්පි තයදව

විජානාතීතිඅත්යථො. 

ඉදානිසඤ්ජානාති විජානාති පජානාතීති එත්ථ වියසයසො යවදිතබ්යබො. තත්ථ

උපසග් මත්තයමව වියසයසො. ජානාතීති පදං පන අවියසයසො. තස්සාපි

ජානනත්යථ වියසයසො යවදිතබ්යබො. සඤ්ඤා හි නීලාදිවයසන ආරම්මණං

සඤ්ජානනමත්තයමව, අනිච්චං දුක්ෙං අනත්තාතිලක්ෙණපටියවධං පායපතුං

න සක්යකොති. විඤ්ඤාණං නීලාදිවයසන ආරම්මණඤ්යචව සඤ්ජානාති, 

අනිච්චාදිලක්ෙණපටියවධඤ්ච පායපති, උස්සක්කිත්වා පන මග් පාතුභාවං 

පායපතුං න සක්යකොති. පඤ්ඤා නීලාදිවයසන ආරම්මණම්පි සඤ්ජානාති, 

අනිච්චාදිවයසන ලක්ෙණපටියවධම්පි පායපති, උස්සක්කිත්වා මග් පාතුභාවං 

පායපතුම්පිසක්යකොති. 

යථා හි යහරඤ්ඤිකඵලයක කහාපණරාසිම්හි කයත අජාතබුද්ධි දාරයකො 

 ාමිකපුරියසො මහායහරඤ්ඤියකොති තීසු ජයනසු ඔයලොයකත්වා ඨියතසු 

අජාතබුද්ධි දාරයකො කහාපණානං චිත්තවිචිත්තචතුරස්සමණ්ඩලභාවයමව

ජානාති, ඉදං මනුස්සානං උපයභො පරියභො ං රතනසම්මතන්ති න ජානාති.

 ාමිකපුරියසො චිත්තාදිභාවඤ්යචව ජානාති, මනුස්සානං

උපයභො පරියභො රතනසම්මතභාවඤ්ච. ‘‘අයං කූයටො අයං යඡයකො අයං

කරයතොඅයං සණ්යහො’’තිපනනජානාති.මහායහරඤ්ඤියකොචිත්තාදිභාවම්පි

රතනසම්මතභාවම්පි කූටාදිභාවම්පි ජානාති, ජානන්යතො ච පන නං රූපං

දිස්වාපි ජානාති, ආයකොටිතස්ස සද්දං සුත්වාපි,  න්ධං ඝායිත්වාපි, රසං

සායිත්වාපි, හත්යථන රුකලහුකභාවං උපධායරත්වාපිඅසුක ායමකයතොතිපි

ජානාති, අසුකනි යම අසුකන යර අසුකපබ්බතච්ඡායාය අසුකනදීතීයර

කයතොතිපි, අසුකාචරියයන කයතොතිපි ජානාති. එවයමවං සඤ්ඤා 
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පටුන 

අජාතබුද්ධිදාරකස්සකහාපණදස්සනංවියනීලාදිවයසනආරම්මණමත්තයමව

සඤ්ජානාති. විඤ්ඤාණං  ාමිකපුරිසස්ස කහාපණදස්සනං විය නීලාදිවයසන

ආරම්මණම්පි සඤ්ජානාති, අනිච්චාදිවයසන ලක්ෙණපටියවධම්පි පායපති.

පඤ්ඤාමහායහරඤ්ඤිකස්සකහාපණදස්සනං වියනීලාදිවයසනආරම්මණම්පි

සඤ්ජානාති, අනිච්චාදිවයසන ලක්ෙණපටියවධම්පි පායපති, උස්සක්කිත්වා

මග් පාතුභාවම්පිපායපති.යසොපනයනසංවියසයසොදුප්පටිවිජ්යඣො. 

යතනාහආයස්මානා යසයනො– ‘‘දුක්කරං, මහාරාජ, භ වතාකතන්ති. කිං, 

භන්යත, නා යසන භ වතා දුක්කරං කතන්ති? දුක්කරං, මහාරාජ, භ වතා

කතං, ඉයමසං අරූපීනං චිත්තයචතසිකානං ධම්මානං එකාරම්මයණ

පවත්තමානානං වවත්ථානං අක්ොතං, අයං ඵස්යසො, අයං යවදනා, අයං

සඤ්ඤා, අයං යචතනා, ඉදං චිත්ත’’න්ති (මි. ප. 2.7.16). යථා හිතිලයතලං, 

සාසපයතලං, මධුකයතලං, එරණ්ඩකයතලං, වසායතලන්ති ඉමානි පඤ්ච

යතලානි එකචාටියංපක්ඛිපිත්වාදිවසංයමකමන්යථහිමන්යථත්වාතයතොඉදං

තිලයතලං, ඉදං සාසපයතලන්ති එයකකස්ස පාටියයක්කං උද්ධරණං නාම

දුක්කරං, ඉදං තයතො දුක්කරතරං. භ වා පන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස 

සුප්පටිවිද්ධත්තා ධම්මිස්සයරො ධම්මරාජා ඉයමසං අරූපීනං ධම්මානං

එකාරම්මයණ පවත්තමානානං වවත්ථානං අක්ොසි. පඤ්චන්නං මහානදීනං 

සමුද්දං පවිට්ඨට්ඨායන, ‘‘ඉදං  ඞ් ාය උදකං, ඉදං යමුනායා’’ති එවං

පාටියයක්කං උදකඋද්ධරයණනාපිඅයමත්යථොයවදිතබ්යබො. 

451. නිස්සට්යඨනාති නිස්සයටන පරිච්චත්යතන වා. තත්ථ නිස්සයටනාති

අත්යථ සති පඤ්චහි ඉන්ද්රියයහීති නිස්සක්කවචනං. පරිච්චත්යතනාති අත්යථ

සති කරණවචනං යවදිතබ්බං. ඉදං වුත්තං යහොති – පඤ්චහි ඉන්ද්රියයහි

නිස්සරිත්වාමයනොද්වායරපවත්යතනපඤ්චහිවා ඉන්ද්රියයහිතස්සවත්ථුභාවං

අනුප මනතාය පරිච්චත්යතනාති. පරිසුද්යධනාති නිරුපක්කියලයසන. 

මයනොවිඤ්ඤායණනාතිරූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානචිත්යතන. කිංයනෙයන්තිකිං

ජානිතබ්බං. ‘‘යංකිඤ්චියනයයංනාමඅත්ථි ධම්ම’’න්තිආදීසු (මහානි.69) හි

ජානිතබ්බං යනයයන්ති වුත්තං. ආකාසානඤ්චාෙතනං යනෙයන්ති කථං

රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානචිත්යතන අරූපාවචරසමාපත්ති යනයයාති? 

රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣායන ඨියතන අරූපාවචරසමාපත්තිං නිබ්බත්යතතුං

සක්කා යහොති. එත්ථ ඨිතස්ස හි සා ඉජ්ඣති. තස්මා ‘‘ආකාසානඤ්චායතනං

යනයය’’න්තිආදිමාහ. අථ යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං කස්මා න 

වුත්තන්ති? පාටියයක්කං අභිනියවසාභාවයතො. තත්ථ හි කලාපයතො නයයතො

සම්මසනං ලබ්භති, ධම්මයසනාපතිසදිසස්සාපි හි භික්ඛුයනො පාටියයක්කං

අභිනියවයසො න ජායති. තස්මා යථයරොපි, ‘‘එවං කිරයම ධම්මා අහුත්වා
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සම්යභොන්ති, හුත්වා පටියවන්තී’’ති (ම. නි. 3.94) කලාපයතො නයයතො

සම්මසිත්වාවිස්සජ්යජසීති.භ වාපනසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස හත්ථ තත්තා

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියම්පි පයරොපඤ්ඤාස ධම්යම

පාටියයක්කං අංගුද්ධායරයනව උද්ධරිත්වා, ‘‘යාවතා සඤ්ඤාසමාපත්තියයො, 

තාවතාඅඤ්ඤාපටියවයධො’’ති ආහ. 

පඤ්ඤාචක්ඛුනා පජානාතීති දස්සනපරිණායකට්යඨන චක්ඛුභූතාය පඤ්ඤාය

පජානාති. තත්ථ ද්යව පඤ්ඤා සමාධිපඤ්ඤා විපස්සනාපඤ්ඤා ච.

සමාධිපඤ්ඤාය කිච්චයතො අසම්යමොහයතො ච පජානාති. විපස්සනාපඤ්ඤාය 

ලක්ෙණපටියවයධන ආරම්මණයතො ජානනං කථිතං. කිමත්ථිොති යකො 

එතිස්සා අත්යථො. අභිඤ්ඤත්ථාතිආදීසු අභිඤ්යඤයයය ධම්යම අභිජානාතීති 

අභිඤ්ඤත්ථා. පරිඤ්යඤයයය ධම්යම පරිජානාතීති පරිඤ්ඤත්ථා. පහාතබ්යබ

ධම්යම පජහතීති පහානත්ථා. සා පයනසා යලොකියාපි අභිඤ්ඤත්ථා ච

පරිඤ්ඤත්ථා ච වික්ෙම්භනයතො පහානත්ථා. යලොකුත්තරාපි අභිඤ්ඤත්ථා ච

පරිඤ්ඤත්ථා ච සමුච්යඡදයතො පහානත්ථා. තත්ථ යලොකියා කිච්චයතො

අසම්යමොහයතොචපජානාති, යලොකුත්තරා අසම්යමොහයතො. 

452. සම්මාදිට්ඨිොඋප්පාදාොති විපස්සනාසම්මාදිට්ඨියාචමග් සම්මාදිට්ඨියා

ච. පරයතො ච යඝොයසොති සප්පායධම්මස්සවනං. යෙොනියසො ච මනසිකායරොති 

අත්තයනොඋපායමනසිකායරො.තත්ථසාවයකසුඅපිධම්මයසනාපතියනොද්යව

පච්චයා ලද්ධුං වට්ටන්තියයව. යථයරො හි කප්පසතසහස්සාධිකං එකං 

අසඞ්යෙයයයං පාරමියයො පූයරත්වාපි අත්තයනො ධම්මතාය අණුමත්තම්පි

කියලසං පජහිතුං නාසක්ඛි. ‘‘යය ධම්මා යහතුප්පභවා’’ති (මහාව. 60) 

අස්සජිත්යථරයතො ඉමං  ාථං සුත්වාවස්ස පටියවයධො ජායතො.

පච්යචකබුද්ධානං පන සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානඤ්ච පරයතොයඝොසකම්මං නත්ථි, 

යයොනියසොමනසිකාරස්මිංයයව ඨත්වා පච්යචකයබොධිඤ්ච 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්චනිබ්බත්යතන්ති. 

අනුග් හිතාති ලද්ධූපකාරා. සම්මාදිට්ඨීති අරහත්තමග් සම්මාදිට්ඨි.

ඵලක්ෙයණ නිබ්බත්තා යචයතොවිමුත්ති ඵලං අස්සාති යචයතොවිමුත්තිඵලා. 

තයදව යචයතොවිමුත්තිසඞ්ොතං ඵලං ආනිසංයසො අස්සාති

යචයතොවිමුත්තිඵලානිසංසා. දුතියපයදපි එයසව නයයො. එත්ථ ච

චතුත්ථඵලපඤ්ඤා පඤ්ඤාවිමුත්ති නාම, අවයසසා ධම්මා යචයතොවිමුත්තීති

යවදිතබ්බා. සීලානුග් හිතාතිආදීසු සීලන්ති චතුපාරිසුද්ධිසීලං. සුතන්ති 

සප්පායධම්මස්සවනං. සාකච්ොතිකම්මට්ඨායන ෙලනපක්ෙලනච්යඡදනකථා. 

සමයථොති විපස්සනාපාදිකා අට්ඨ සමාපත්තියයො. විපස්සනාති සත්තවිධා
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අනුපස්සනා. චතුපාරිසුද්ධිසීලඤ්හි පූයරන්තස්ස, සප්පායධම්මස්සවනං

සුණන්තස්ස, කම්මට්ඨායනෙලනපක්ෙලනංඡින්දන්තස්ස, විපස්සනාපාදිකාසු

අට්ඨසමාපත්තීසු කම්මංකයරොන්තස්ස, සත්තවිධං අනුපස්සනංභායවන්තස්ස

අරහත්තමග්ය ො උප්පජ්ජිත්වාඵලංයදති. 

යථා හි මධුරං අම්බපක්කං පරිභුඤ්ජිතුකායමො අම්බයපොතකස්ස සමන්තා

උදකයකොට්ඨකංථිරංකත්වාබන්ධති.ඝටං යහත්වාකායලන කාලංඋදකං

ආසිඤ්චති.උදකස්සඅනික්ෙමනත්ථංමරියාදංථිරංකයරොති.යායහොති සමීයප

වල්ලි වා සුක්ෙදණ්ඩයකො වා කිපිල්ලිකපුයටො වා මක්කටකජාලං වා, තං

අපයනති. ෙණිත්තිං  යහත්වා කායලන කාලං මූලානි පරිෙණති. එවමස්ස 

අප්පමත්තස්සඉමානිපඤ්චකාරණානිකයරොයතොයසොඅම්යබොවඩ්ඪිත්වාඵලං

යදති. එවංසම්පදමිදං යවදිතබ්බං. රුක්ෙස්ස සමන්තයතො යකොට්ඨකබන්ධනං

විය හි සීලං දට්ඨබ්බං, කායලන කාලං උදකසිඤ්චනං විය ධම්මස්සවනං, 

මරියාදාය ථිරභාවකරණං විය සමයථො, සමීයප වල්ලිආදීනං හරණං විය

කම්මට්ඨායන ෙලනපක්ෙලනච්යඡදනං, කායලන කාලං ෙණිත්තිං  යහත්වා

මූලෙණනංවියසත්තන්නංඅනුපස්සනානංභාවනා.යතහිපඤ්චහි කාරයණහි

අනුග් හිතස්ස අම්බරුක්ෙස්ස මධුරඵලදානකායලො විය ඉමස්ස භික්ඛුයනො

ඉයමහි පඤ්චහි ධම්යමහි අනුග් හිතාය සම්මාදිට්ඨියා අරහත්තඵලදානං

යවදිතබ්බං. 

453. කති පනාවුයසො, භවාති ඉධ කිං පුච්ඡති? මූලයමව  යතො අනුසන්ධි, 

දුප්පඤ්යඤො යයහි භයවහි න උට්ඨාති, යත පුච්ඡිස්සාමීති පුච්ඡති. තත්ථ 

කාමභයවොති කාමභවූප ං කම්මං කම්මාභිනිබ්බත්තා උපාදින්නක්ෙන්ධාපීති

උභයයමකයතො කත්වා කාමභයවොති ආහ. රූපාරූපභයවසුපි එයසව නයයො. 

ආෙතින්තිඅනා යත. පුනබ්භවස්ස අභිනිබ්බත්තීති පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති. ඉධ

වට්ටං පුච්ඡිස්සාමීති පුච්ඡති. තත්රාතත්රාභිනන්දනාති රූපාභිනන්දනා

සද්දාභිනන්දනාති එවංතහිංතහිංඅභිනන්දනා, කරණවචයනයචතංපච්චත්තං.

තත්රතත්රාභිනන්දනාය පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති යහොතීති අත්යථො. එත්තාවතා හි

 මනංයහොති, ආ මනංයහොති,  මනා මනංයහොති, වට්ටංවත්තතීතිවට්ටං

මත්ථකං පායපත්වා දස්යසසි. ඉදානි විවට්ටං පුච්ඡන්යතො ‘‘කථං

පනාවුයසො’’තිආදිමාහ. තස්ස විස්සජ්ජයන අවිජ්ජාවිරා ාති අවිජ්ජාය

ෙයනියරොයධන. විජ්ජුප්පාදාති අරහත්තමග් විජ්ජාය උප්පායදන. කිං අවිජ්ජා

පුබ්යබනිරුද්ධා, අථ විජ්ජා පුබ්යබඋප්පන්නාති? උභයයමතංන වත්තබ්බං.

පදීපුජ්ජලයනන අන්ධකාරවි යමො විය විජ්ජුප්පායදන අවිජ්ජා නිරුද්ධාව

යහොති. තණ්හානියරොධාතිතණ්හාය ෙයනියරොයධන. පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තින

යහොතීති එවං ආයතිං පුනබ්භවස්ස අභිනිබ්බත්ති න යහොති,  මනං ආ මනං



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා චූළයමකවග්ය ො 

570 

පටුන 

 මනා මනං උපච්ඡිජ්ජති, වට්ටං න වත්තතීති විවට්ටං මත්ථකං පායපත්වා

දස්යසසි. 

454. කතමං පනාවුයසොති ඉධ කිං පුච්ඡති? උභයතොභා විමුත්යතො භික්ඛු

කායලන කාලං නියරොධං සමාපජ්ජති. තස්ස නියරොධපාදකං පඨමජ්ඣානං

පුච්ඡිස්සාමීති පුච්ඡති. පඨමං ඣානන්ති ඉධ කිං පුච්ඡති? නියරොධං

සමාපජ්ජනයකන භික්ඛුනා අඞ් වවත්ථානං යකොට්ඨාසපරිච්යඡයදො නාම

ජානිතබ්යබො, ඉදං ඣානං පඤ්චඞ්ගිකං චතුරඞ්ගිකං තිවඞ්ගිකං දුවඞ්ගිකන්ති

අඞ් වවත්ථානංයකොට්ඨාසපරිච්යඡදංපුච්ඡිස්සාමීතිපුච්ඡති. විතක්යකොතිආදීසු

පන අභිනියරොපනලක්ෙයණො විතක්යකො, අනුමජ්ජනලක්ෙයණො විචායරො, 

ඵරණලක්ෙණා පීති, සාතලක්ෙණං සුෙං, අවික්යෙපලක්ෙණා 

චිත්යතකග් තාතිඉයමපඤ්චධම්මාවත්තන්ති. කතඞ් විප්පහීනන්තිඉධපන

කිංපුච්ඡති? නියරොධංසමාපජ්ජනයකන භික්ඛුනාඋපකාරානුපකාරානිඅඞ් ානි

ජානිතබ්බානි, තානි පුච්ඡිස්සාමීති පුච්ඡති, විස්සජ්ජනං පයනත්ථ පාකටයමව.

ඉතියහට්ඨානියරොධපාදකංපඨමජ්ඣානං හිතං, උපරි තස්සඅනන්තරපච්චයං

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං පුච්ඡිස්සති. අන්තරා පන ඡ 

සමාපත්තියයොසංඛිත්තා, නයංවාදස්යසත්වාවිස්සට්ඨාතියවදිතබ්බා. 

455. ඉදානි විඤ්ඤාණනිස්සයය පඤ්ච පසායද පුච්ඡන්යතො පඤ්චිමානි, 

ආවුයසොතිආදිමාහ. තත්ථ ය ොචරවිසෙන්ති ය ොචරභූතං විසයං. 

අඤ්ඤමඤ්ඤස්සාතිචක්ඛුයසොතස්සයසොතංවාචක්ඛුස්සාතිඑවං එයකකස්ස

ය ොචරවිසයං න පච්චනුයභොති. සයච හි නීලාදියභදං රූපාරම්මණං

සයමොධායනත්වා යසොතින්ද්රියස්ස උපයනයය, ‘‘ඉඞ්ඝ තාව නං වවත්ථයපහි

විභායවහි, කිංනායමතං ආරම්මණ’’න්ති.චක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්හිවිනාපිමුයෙන

අත්තයනො ධම්මතාය එවං වයදයය – ‘‘අයර අන්ධබාල, වස්සසතම්පි

වස්සසහස්සම්පි පරිධාවමායනො අඤ්ඤත්ර මයා කුහිං එතස්ස ජානනකං

ලභිස්සසි, ආහරනංචක්ඛුපසායදඋපයනහි, අහයමතං ආරම්මණංජානිස්සාමි, 

යදි වා නීලං යදි වා පීතකං, නහි එයසො අඤ්ඤස්ස විසයයො, මය්යහයවයසො

විසයයො’’ති. යසසද්වායරසුපි එයසව නයයො. එවයමතානි අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

ය ොචරං විසයං න පච්චනුයභොන්ති නාම. කිං පටිසරණන්ති එයතසං කිං 

පටිසරණං, කිංඑතානිපටිසරන්තීතිපුච්ඡති. මයනොපටිසරණන්ති ජවනමයනො

පටිසරණං. මයනො ච යනසන්ති මයනොද්වාරිකජවනමයනො වා 

පඤ්චද්වාරිකජවනමයනො වා එයතසං ය ොචරවිසයං රජ්ජනාදිවයසන

අනුයභොති. චක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්හි රූපදස්සනමත්තයමව, එත්ථ රජ්ජනං වා

දුස්සනංවාමුය්හනංවා නත්ථි.එතස්මිංපනද්වායරජවනංරජ්ජතිවාදුස්සති

වාමුය්හතිවා. යසොතවිඤ්ඤාණාදීසුපිඑයසවනයයො. 
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පටුන 

තත්රායං උපමා – පඤ්ච කිර දුබ්බලයභොජකා රාජානං යසවිත්වා කිච්යඡන

කසියරනඑකස්මිංපඤ්චකුලියක ායමපරිත්තකංආයංලභිංසු.යතසංතත්ථ 

මච්ඡභාය ො මංසභාය ො යුත්තිකහාපයණො වා, බන්ධකහාපයණො වා, 

මාපහාරකහාපයණො වා, අට්ඨකහාපයණො වා, යසොළසකහාපයණො වා, 

බාත්තිංසකහාපයණො වා, චතුසට්ඨිකහාපයණො වා, දණ්යඩොති

එත්තකමත්තයමවපාපුණාති.සතවත්ථුකංපඤ්චසතවත්ථුකං සහස්සවත්ථුකං

මහාබලිං රාජාව  ණ්හාති. තත්ථ පඤ්චකුලික ායමො විය පඤ්ච පසාදා 

දට්ඨබ්බා; පඤ්ච දුබ්බලයභොජකා විය පඤ්ච විඤ්ඤාණානි; රාජා විය ජවනං; 

දුබ්බලයභොජකානං පරිත්තකං ආයපාපුණනං විය චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං

රූපදස්සනාදිමත්තං. රජ්ජනාදීනි පන එයතසු නත්ථි. රඤ්යඤො

මහාබලිග් හණංවියයතසුද්වායරසුජවනස්ස රජ්ජනාදීනියවදිතබ්බානි. 

456. පඤ්චිමානි, ආවුයසොති ඉධ කිං පුච්ඡති? අන්යතොනියරොධස්මිං පඤ්ච

පසායද. කිරියමයපවත්තස්මිඤ්හි වත්තමායන අරූපධම්මා පසාදානං

බලවපච්චයායහොන්ති.යයොපනතං පවත්තංනියරොයධත්වානියරොධසමාපත්තිං

සමාපන්යනො, තස්ස අන්යතොනියරොයධ පඤ්ච පසාදා කිං පටිච්ච තිට්ඨන්තීති

ඉදංපුච්ඡිස්සාමීතිපුච්ඡති. ආයුං පටිච්චාතිජීවිතින්ද්රියංපටිච්චතිට්ඨන්ති. උස්මං

පටිච්චාති ජීවිතින්ද්රියං කම්මජයතජං පටිච්ච තිට්ඨති. යස්මා පන

කම්මජයතයජොපිජීවිතින්ද්රියයනවිනානතිට්ඨති, තස්මා ‘‘උස්මාආයුංපටිච්ච

තිට්ඨතී’’තිආහ. ඣාෙයතොතිජලයතො. අච්චිංපටිච්චාතිජාලසිෙංපටිච්ච. ආභා 

පඤ්ඤාෙතීතිආයලොයකොනාමපඤ්ඤායති. ආභංපටිච්ච අච්චීතිතංආයලොකං

පටිච්චජාලසිොපඤ්ඤායති. 

එවයමව ය ො, ආවුයසො, ආයු උස්මං පටිච්ච තිට්ඨතීති එත්ථ ජාලසිො විය

කම්මජයතයජො. ආයලොයකො විය ජීවිතින්ද්රියං. ජාලසිො හි උප්පජ්ජමානා

ආයලොකං  යහත්වාව උප්පජ්ජති. සා යතන අත්තනා ජනිතආයලොයකයනව

සයම්පි අණු ථූලා දීඝා රස්සාති පාකටා යහොති. තත්ථ ජාලපවත්තියා 

ජනිතආයලොයකනතස්සායයවජාලපවත්තියාපාකටභායවොවියඋස්මංපටිච්ච

නිබ්බත්යතන කම්මජමහාභූතසම්භයවන ජීවිතින්ද්රියයන උස්මාය අනුපාලනං.

ජීවිතින්ද්රියඤ්හි දසපි වස්සානි…යප.… වස්සසතම්පි කම්මජයතජපවත්තං

පායලති. ඉති මහාභූතානි උපාදාරූපානං නිස්සයපච්චයාදිවයසන පච්චයානි

යහොන්තීති ආයු උස්මං පටිච්ච තිට්ඨති. ජීවිතින්ද්රියං මහාභූතානි පායලතීති

උස්මාආයුං පටිච්චතිට්ඨතීතියවදිතබ්බා. 

457. ආයුසඞ් ාරාතිආයුයමව. යවදනිොධම්මාතියවදනා ධම්මාව. වුට්ඨානං 

පඤ්ඤාෙතීති සමාපත්තියතො වුට්ඨානං පඤ්ඤායති. යයො හි භික්ඛු
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අරූපපවත්යත උක්කණ්ඨිත්වාසඤ්ඤඤ්චයවදනඤ්චනියරොයධත්වානියරොධං

සමාපන්යනො, තස්ස යථාපරිච්ඡින්නකාලවයසන රූපජීවිතින්ද්රියපච්චයා

අරූපධම්මාඋප්පජ්ජන්ති.එවං පනරූපාරූපපවත්තංපවත්තති.යථාකිං? යථා

එයකො පුරියසො ජාලාපවත්යත උක්ෙණ්ඨියතො උදයකන පහරිත්වා ජාලං

අප්පවත්තංකත්වාඡාරිකායඅඞ් ායරපිධායතුණ්හීනිසීදති. යදාපනස්සපුන

ජාලායඅත්යථොයහොති, ඡාරිකංඅපයනත්වාඅඞ් ායරපරිවත්යතත්වා උපාදානං

දත්වාමුෙවාතංවාතාලවණ්ටවාතංවාදදාති.අථජාලාපවත්තංපුනපවත්තති. 

එවයමව ජාලාපවත්තං විය අරූපධම්මා. පුරිසස්ස ජාලාපවත්යත

උක්කණ්ඨිත්වා උදකප්පහායරනජාලං අප්පවත්තංකත්වාඡාරිකායඅඞ් ායර

පිධාය තුණ්හීභූතස්ස නිසජ්ජා විය භික්ඛුයනො අරූපපවත්යත උක්කණ්ඨිත්වා

සඤ්ඤඤ්ච යවදනඤ්ච නියරොයධත්වා නියරොධසමාපජ්ජනං. ඡාරිකාය 

පිහිතඅඞ් ාරා විය රූපජීවිතින්ද්රියං. පුරිසස්ස පුන ජාලාය අත්යථ සති

ඡාරිකාපනයනාදීනිවිය භික්ඛුයනොයථාපරිච්ඡින්නකාලාප මනං.අග්ගිජාලාය

පවත්තිවියපුනඅරූපධම්යමසු උප්පන්යනසුරූපාරූපපවත්තියවදිතබ්බා. 

ආයුඋස්මාචවිඤ්ඤාණන්ති රූපජීවිතින්ද්රියං, කම්මජයතයජොධාතු, චිත්තන්ති

ඉයමතයයොධම්මායදාඉමංරූපකායං ජහන්ති, අථායංඅයචතනංකට්ඨංවිය

පථවියංඡඩ්ඩියතොයසතීතිඅත්යථො.වුත්තඤ්යචතං – 

‘‘ආයුඋස්මාචවිඤ්ඤාණං, යදාකායංජහන්තිමං; 

අපවිද්යධොතදායසති, පරභත්තංඅයචතන’’න්ති.(සං.නි. 3.95); 

කාෙසඞ් ාරාති අස්සාසපස්සාසා. වචීසඞ් ාරාති විතක්කවිචාරා. 

චිත්තසඞ් ාරාති සඤ්ඤායවදනා. ආයූති රූපජීවිතින්ද්රියං. පරිභින්නානීති

උපහතානි, විනට්ඨානීති අත්යථො. තත්ථ යකචි ‘‘නියරොධසමාපන්නස්ස

චිත්තසඞ්ොරාව නිරුද්ධා’’ති වචනයතො චිත්තං අනිරුද්ධං යහොති, තස්මා

සචිත්තකා අයං සමාපත්තීති වදන්ති. යත වත්තබ්බා – ‘‘වචීසඞ්ොරාපිස්ස

නිරුද්ධා’’තිවචනයතොවාචාඅනිරුද්ධායහොති, තස්මානියරොධං සමාපන්යනන

ධම්මම්පි කයථන්යතන සජ්ඣායම්පි කයරොන්යතන නිසීදිතබ්බං සියා. ‘‘යයො

චායං මයතො කාලඞ්කයතො, තස්සාපි චිත්තසඞ්ොරා නිරුද්ධා’’ති වචනයතො

චිත්තංඅනිරුද්ධංභයවයය, තස්මාකාලඞ්කයතමාතාපිතයරොවා අරහන්යතවා

ඣාපයන්යතනඅනන්තරියකම්මංකතංභයවයය.ඉතිබයඤ්ජයනඅභිනියවසං 

අකත්වා ආචරියානං නයය ඨත්වා අත්යථො උපපරික්ඛිතබ්යබො. අත්යථො හි

පටිසරණං, න බයඤ්ජනං. 

ඉන්ද්රිොනි විප්පසන්නානීති කිරියමයපවත්තස්මිඤ්හි වත්තමායන බහිද්ධා

ආරම්මයණසු පසායද ඝට්යටන්යතසු ඉන්ද්රියානි කිලමන්තානි උපහතානි



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා චූළයමකවග්ය ො 
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පටුන 

මක්ඛිතානි විය යහොන්ති, වාතාදීහි උට්ඨියතන රයජන චතුමහාපයථ

ඨපිතආදායසො විය. යථා පන ථවිකායං පක්ඛිපිත්වා මඤ්ජූසාදීසු ඨපියතො

ආදායසො අන්යතොයයව වියරොචති, එවං නියරොධං සමාපන්නස්ස භික්ඛුයනො 

අන්යතොනියරොයධ පඤ්ච පසාදා අතිවියරොචන්ති. යතන වුත්තං ‘‘ඉන්ද්රියානි 

විප්පසන්නානී’’ති. 

458. කති පනාවුයසො, පච්චොතිඉධකිංපුච්ඡති? නියරොධස්සඅනන්තරපච්චයං 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං පුච්ඡිස්සාමීති පුච්ඡති. විස්සජ්ජයන පනස්ස 

සු ස්සචපහානාතිචත්තායරොඅප මනපච්චයාකථිතා. අනිමිත්තාොතිඉධකිං

පුච්ඡති? නියරොධයතො වුට්ඨානකඵලසමාපත්තිං පුච්ඡිස්සාමීති පුච්ඡති.

අවයසසසමාපත්තිවුට්ඨානඤ්හි භවඞ්ය න යහොති, නියරොධා වුට්ඨානං පන

විපස්සනානිස්සන්දාය ඵලසමාපත්තියාතිතයමවපුච්ඡති. සබ්බනිමිත්තානන්ති

රූපාදීනං සබ්බාරම්මණානං. අනිමිත්තාෙ ච ධාතුො මනසිකායරොති

සබ්බනිමිත්තාප තාය නිබ්බානධාතුයා මනසිකායරො. ඵලසමාපත්තිසහජාතං

මනසිකාරං සන්ධායාහ. ඉති යහට්ඨා නියරොධපාදකං පඨමජ්ඣානං  හිතං, 

නියරොධස්ස අනන්තරපච්චයං යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං  හිතං, ඉධ

නියරොධයතොවුට්ඨානකඵලසමාපත්ති හිතාති. 

ඉමස්මිං ඨායන නියරොධකථා කයථතබ්බා යහොති. සා, ‘‘ද්වීහි බයලහි 

සමන්නා තත්තා තයයො ච සඞ්ොරානං පටිප්පස්සද්ධියා යසොළසහි

ඤාණචරියාහි නවහි සමාධිචරියාහි වසීභාවතාපඤ්ඤා නියරොධසමාපත්තියා

ඤාණ’’න්ති එවං පටිසම්භිදාමග්ය  (පටි. ම. 1.83) ආ තා. විසුද්ධිමග්ය  

පනස්සාසබ්බාකායරන විනිච්ඡයකථාකථිතා. 

ඉදානි වලඤ්ජනසමාපත්තිං පුච්ඡන්යතො කති පනාවුයසො, පච්චොතිආදිමාහ.

නියරොධයතො හි වුට්ඨානකඵලසමාපත්තියා ඨිති නාම න යහොති, එකං ද්යව

චිත්තවාරයමව පවත්තිත්වා භවඞ් ං ඔතරති. අයඤ්හි භික්ඛු සත්ත දිවයස

අරූපපවත්තංනියරොයධත්වානිසින්යනො නියරොධවුට්ඨානකඵලසමාපත්තියංන

චිරංතිට්ඨති.වලඤ්ජනසමාපත්තියංපන අද්ධානපරිච්යඡයදොවපමාණං.තස්මා

සා ඨිතිනාම යහොති. යතනාහ – ‘‘අනිමිත්තාය යචයතොවිමුත්තියා ඨිතියා’’ති.

තස්සා චිරට්ඨිතත්ථංකතිපච්චයාතිඅත්යථො. විස්සජ්ජයනපනස්සා පුබ්යබච

අභිසඞ් ායරොති අද්ධානපරිච්යඡයදො වුත්යතො. වුට්ඨානාොති ඉධ 

භවඞ් වුට්ඨානං පුච්ඡති. විස්සජ්ජයනපිස්සා සබ්බනිමිත්තානඤ්ච 

මනසිකායරොතිරූපාදිනිමිත්තවයසනභවඞ් සහජාතමනසිකායරොවුත්යතො. 

459. ොචාෙං, ආවුයසොතිඉධකිං පුච්ඡති? ඉධඅඤ්ඤංඅභිනවංනාමනත්ථි.

යහට්ඨාකථිතධම්යමයයවඑකයතොසයමොධායනත්වා පුච්ඡාමීතිපුච්ඡති.කත්ථ



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා චූළයමකවග්ය ො 

574 

පටුන 

පනයතකථිතා? ‘‘නීලම්පි සඤ්ජානාතිපීතකම්පි, යලොහිතකම්පි, ඔදාතකම්පි

සඤ්ජානාතී’’ති (ම.නි.1.450) එතස්මිඤ්හිඨායනඅප්පමාණායචයතොවිමුත්ති

කථිතා. ‘‘නත්ථි කිඤ්චීති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනන්ති යනයය’’න්ති (ම. නි.

1.451) එත්ථආකිඤ්චඤ්ඤං. ‘‘පඤ්ඤාචක්ඛුනාපජානාතී’’ති(ම.නි.1.451) 

එත්ථ සුඤ්ඤතා. ‘‘කති පනාවුයසො, පච්චයා අනිමිත්තාය යචයතොවිමුත්තියා

ඨිතියාවුට්ඨානායා’’තිඑත්ථඅනිමිත්තා.එවං යහට්ඨාකථිතාවඉමස්මිංඨායන

එකයතො සයමොධායනත්වා පුච්ඡති. තං පන පටික්ඛිපිත්වා එතා තස්මිං තස්මිං

ඨායන නිද්දිට්ඨාවාති වත්වා අඤ්යඤ චත්තායරො ධම්මා එකනාමකා අත්ථි.

එයකො ධම්යමො චතුනාමයකො අත්ථි, එතං පාකටං කත්වා කථායපතුං ඉධ

පුච්ඡතීති අට්ඨකථායං සන්නිට්ඨානං කතං. තස්සා විස්සජ්ජයන අෙං 

වුච්චතාවුයසො, අප්පමාණා යචයතොවිමුත්තීති අයං ඵරණඅප්පමාණතාය

අප්පමාණානාම. අයඤ්හිඅප්පමායණවාසත්යතඵරති, එකස්මිම්පිවාසත්යත

අයසයසත්වාඵරති. 

අෙං වුච්චතාවුයසො, ආකිඤ්චඤ්ඤාති ආරම්මණකිඤ්චනස්ස අභාවයතො

ආකිඤ්චඤ්ඤා. අත්යතනවාති අත්තභාවයපොසපුග් ලාදිසඞ්ොයතනඅත්යතන

සුඤ්ඤං. අත්තනියෙන වාති චීවරාදිපරික්ොරසඞ්ොයතන අත්තනියයන

සුඤ්ඤං. අනිමිත්තාති රා නිමිත්තාදීනං අභායවයනව අනිමිත්තා, 

අරහත්තඵලසමාපත්තිං සන්ධායාහ. නානත්ථා යචව නානාබයඤ්ජනා චාති

බයඤ්ජනම්පියනසංනානාඅත්යථොපි.තත්ථ බයඤ්ජනස්සනානතාපාකටාව.

අත්යථො පන, අප්පමාණා යචයතොවිමුත්තිභූමන්තරයතො මහග් තා එව යහොති

රූපාවචරා; ආරම්මණයතො සත්ත පඤ්ඤත්තිආරම්මණා. ආකිඤ්චඤ්ඤා 

භුම්මන්තරයතොමහග් තා අරූපාවචරා; ආරම්මණයතොනවත්තබ්බාරම්මණා.

සුඤ්ඤතා භුම්මන්තරයතො කාමාවචරා; ආරම්මණයතො සඞ්ොරාරම්මණා.

විපස්සනා හි එත්ථ සුඤ්ඤතාති අධිප්යපතා. අනිමිත්තා භුම්මන්තරයතො

යලොකුත්තරා; ආරම්මණයතොනිබ්බනාරම්මණා. 

රාය ො ය ො, ආවුයසො, පමාණකරයණොතිආදීසු යථා පබ්බතපායද

පූතිපණ්ණරසඋදකං නාම යහොති කාළවණ්ණං; ඔයලොයකන්තානං

බයාමසත ම්භීරං විය ොයති. යට්ඨිං වා රජ්ජුං වා  යහත්වා මිනන්තස්ස

පිට්ඨිපායදොත්ථරණමත්තම්පිනයහොති.එවයමවංයාවරා ාදයයො නුප්පජ්ජන්ති, 

තාවපුග් ලංසඤ්ජානිතුංනසක්කායහොන්ති, යසොතාපන්යනොවිය, සකදා ාමී

විය, අනා ාමීවියචොයති.යදාපනස්සරා ාදයයොඋප්පජ්ජන්ති, තදාරත්යතො 

දුට්යඨො මූළ්යහොති පඤ්ඤායති. ඉති එයත ‘‘එත්තයකො අය’’න්ති පුග් ලස්ස

පමාණං දස්යසන්යතොවියඋප්පජ්ජන්තීතිපමාණකරණානාම වුත්තා. ොවතා

ය ො, ආවුයසො, අප්පමාණා යචයතොවිමුත්තියෙොති යත්තකා අප්පමාණා 
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යචයතොවිමුත්තියයො. කිත්තකා පන තා? චත්තායරො බ්රහ්මවිහාරා, චත්තායරො

මග් ා, චත්තාරි ච ඵලානීති ද්වාදස. තත්ථ බ්රහ්මවිහාරා ඵරණඅප්පමාණතාය

අප්පමාණා. යසසා පමාණකරණානං කියලසානං අභායවන අප්පමාණා.

නිබ්බානම්පිඅප්පමාණයමව, යචයතොවිමුත්ති පනනයහොති, තස්මාන හිතං. 

අකුප්පාති අරහත්තඵලයචයතොවිමුත්ති; සා හි තාසං සබ්බයජට්ඨිකා, තස්මා

අග් මක්ොයතීති වුත්තා. රාය ො ය ො, ආවුයසො, කිඤ්චයනොති රාය ො

උප්පජ්ජිත්වා පුග් ලං කිඤ්චති මද්දති පලිබුන්ධති. තස්මා කිඤ්චයනොති

වුත්යතො. මනුස්සා කිර ය ොයණහි ෙලං මද්දායපන්යතො කිඤ්යචහි කපිල, 

කිඤ්යචහිකාළකාතිවදන්ති.එවං මද්දනත්යථොකිඤ්චනත්යථොතියවදිතබ්යබො.

යදොසයමොයහසුපිඑයසවනයයො. ආකිඤ්චඤ්ඤායචයතොවිමුත්තියෙො නාමනව

ධම්මා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනඤ්ච මග් ඵලානි ච. තත්ථ ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 

කිඤ්චනංආරම්මණංඅස්ස නත්ථීතිආකිඤ්චඤ්ඤං.මග් ඵලානිකිඤ්චනානං

මද්දනානං පලිබුන්ධනකියලසානං නත්ථිතාය ආකිඤ්චඤ්ඤානි. නිබ්බානම්පි

ආකිඤ්චඤ්ඤං, යචයතොවිමුත්තිපනනයහොති, තස්මාන හිතං. 

රාය ො ය ො, ආවුයසො, නිමිත්තකරයණොතිආදීසු යථා නාම ද්වින්නං කුලානං

සදිසා ද්යව වච්ඡකා යහොන්ති. යාව යතසං ලක්ෙණං න කතං යහොති, තාව

‘‘අයං අසුකකුලස්ස වච්ඡයකො, අයං අසුකකුලස්සා’’ති න සක්කා යහොන්ති

ජානිතුං. යදාපනයතසංසත්තිසූලාදීසුඅඤ්ඤතරංලක්ෙණංකතංයහොති, තදා 

සක්කායහොන්තිජානිතුං.එවයමවයාවපුග් ලස්සරාය ො නුප්පජ්ජති, තාවන

සක්කා යහොති ජානිතුං අරියයො වා පුථුජ්ජයනො වාති. රාය ො පනස්ස 

උප්පජ්ජමායනොව සරාය ො නාම අයං පුග් යලොති සඤ්ජානනනිමිත්තං

කයරොන්යතො විය උප්පජ්ජති, තස්මා ‘‘නිමිත්තකරයණො’’ති වුත්යතො.

යදොසයමොයහසුපිඑයසවනයයො. 

අනිමිත්තා යචයතොවිමුත්ති නාම යතරස ධම්මා – විපස්සනා, චත්තායරො

ආරුප්පා, චත්තායරො මග් ා, චත්තාරි ච ඵලානීති. තත්ථ විපස්සනා

නිච්චනිමිත්තං සුෙනිමිත්තං අත්තනිමිත්තං උග්ඝායටතීති අනිමිත්තා නාම.

චත්තායරො ආරුප්පා රූපනිමිත්තස්ස අභායවන අනිමිත්තා නාම. මග් ඵලානි

නිමිත්තකරණානං කියලසානං අභායවන අනිමිත්තානි. නිබ්බානම්පි 

අනිමිත්තයමව, තංපනයචයතොවිමුත්තිනයහොති, තස්මාන හිතං.අථකස්මා

සුඤ්ඤතා යචයතොවිමුත්ති න  හිතාති? සා, ‘‘සුඤ්ඤා

රාය නා’’තිආදිවචනයතො සබ්බත්ථ අනුපවිට්ඨාව, තස්මා විසුං න  හිතා. 

එකත්ථාති ආරම්මණවයසන එකත්ථා. අප්පමාණං ආකිඤ්චඤ්ඤං සුඤ්ඤතං 

අනිමිත්තන්ති හි සබ්බායනතානි නිබ්බානස්යසව නාමානි. ඉති ඉමිනා

පරියායයන එකත්ථා.අඤ්ඤස්මිංපනඨායනඅප්පමාණායහොන්ති, අඤ්ඤස්මිං
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පටුන 

ආකිඤ්චඤ්ඤා අඤ්ඤස්මිං සුඤ්ඤතා අඤ්ඤස්මිං අනිමිත්තාති ඉමිනා

පරියායයන නානාබයඤ්ජනා. ඉති යථයරො යථානුසන්ධිනාව යදසනං

නිට්ඨයපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහායවදල්ලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චූළයවදල්ලසුත්තවණ්ණනා 

460. එවං යම සුතන්ති චූළයවදල්ලසුත්තං. තත්ථ විසාය ො උපාසයකොති 

විසාය ොතිඑවංනාමයකො උපාසයකො. යෙනධම්මදින්නාතියයනධම්මදින්නා

නාමභික්ඛුනී යතනුපසඞ්කමි.යකොපනායංවිසායෙො? කාධම්මදින්නා? කස්මා

උපසඞ්කමීති? විසායෙොනාම ධම්මදින්නායගිහිකායලඝරසාමියකො.යසොයදා

භ වා සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුජ්ඣිත්වා පවත්තවරධම්මචක්යකො යසාදයයො

කුලපුත්යත වියනත්වා උරුයවලං පත්වා තත්ථ ජටිලසහස්සං වියනත්වා

පුරාණජටියලහි ඛීණාසවභික්ඛූහි සද්ධිං රාජ හං  න්ත්වා බුද්ධදස්සනත්ථං

ද්වාදසනහුතායපරිසායසද්ධිංආ තස්ස බිම්බිසාරමහාරාජස්සධම්මංයදයසසි.

තදා රඤ්ඤා සද්ධිං ආ යතසු ද්වාදසනහුයතසු එකං නහුතං උපාසකත්තං

පටියවයදසි, එකාදස නහුතානි යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිංසු සද්ධිං රඤ්ඤා

බිම්බිසායරන. අයං උපාසයකො යතසං අඤ්ඤතයරො, යතහි සද්ධිං

පඨමදස්සයනව යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාය, පුන එකදිවසං ධම්මං සුත්වා

සකදා ාමිඵලං පත්වා, තයතො අපරභාය පි එකදිවසං ධම්මං සුත්වා

අනා ාමිඵයල පතිට්ඨියතො. යසො අනා ාමී හුත්වා ය හං ආ ච්ඡන්යතො යථා

අඤ්යඤසු දිවයසසු ඉයතො චියතො ච ඔයලොයකන්යතො සිතං කුරුමායනො

ආ ච්ඡති, එවංඅනා න්ත්වාසන්තින්ද්රියයොසන්තමානයසොහුත්වාඅ මාසි. 

ධම්මදින්නා සීහපඤ්ජරං උග්ඝායටත්වා වීථිං ඔයලොකයමානා තස්ස 

ආ මනාකාරංදිස්වා, ‘‘කිංනුයෙොඑත’’න්තිචින්යතත්වාතස්සපච්චුග් මනං 

කුරුමානා යසොපානසීයස ඨත්වා ඔලම්බනත්ථං හත්ථං පසායරසි. උපාසයකො

අත්තයනො හත්ථං සමිඤ්යජසි. සා ‘‘පාතරාසයභොජනකායල ජානිස්සාමී’’ති

චින්යතසි.උපාසයකොපුබ්යබතාය සද්ධිංඑකයතොභුඤ්ජති.තංදිවසංපනතං

අනපයලොයකත්වා යයො ාවචරභික්ඛු විය එකයකොව භුඤ්ජි. සා, 

‘‘සායන්හකායල ජානිස්සාමී’’ති චින්යතසි. උපාසයකො තංදිවසං සිරි බ්භං න

පාවිසි, අඤ්ඤං  බ්භං පටිජග් ායපත්වා කප්පියමඤ්චකං පඤ්ඤපායපත්වා

නිපජ්ජි. උපාසිකා, ‘‘කිංනුඛ්වස්සබහිද්ධාපත්ථනාඅත්ථි, උදාහුයකනචියදව

පරියභදයකන භින්යනො, උදාහු මය්යහව යකොචි යදොයසො අත්ථී’’ති
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බලවයදොමනස්සා හුත්වා, ‘‘එකංද්යවදිවයසවසිතකායලසක්කාඤාතු’’න්ති

තස්ස උපට්ඨානං න්ත්වාවන්දිත්වාඅට්ඨාසි. 

උපාසයකො, ‘‘කිං ධම්මදින්යන අකායල ආ තාසී’’ති පුච්ඡි. ආම අයයපුත්ත, 

ආ තාම්හි, නත්වංයථාපුරායණො, කිංනුයතබහිද්ධාපත්ථනාඅත්ථීති? නත්ථි

ධම්මදින්යනති. අඤ්යඤො යකොචි පරියභදයකො අත්ථීති? අයම්පිනත්ථීති. එවං 

සන්යතමය්යහවයකොචියදොයසොභවිස්සතීති.තුය්හම්පියදොයසොනත්ථීති. අථ

කස්මාමයා සද්ධිංයථාපකතියාආලාපසල්ලාපමත්තම්පිනකයරොථාති? යසො

චින්යතසි – ‘‘අයං යලොකුත්තරධම්යමො නාම  රු භාරියයො න

පකායසතතබ්යබො, සයච යෙො පනාහංනකයථස්සාමි, අයං හදයං ඵායලත්වා

එත්යථව කාලං කයරයයා’’ති තස්සානුග් හත්ථාය කයථසි – ‘‘ධම්මදින්යන

අහං සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා යලොකුත්තරධම්මං නාම අධි යතො, තං

අධි තස්සඑවරූපායලොකියකිරියානවට්ටති.යදිත්වංඉච්ඡසි, තවචත්තාලීස 

යකොටියයොමමචත්තාලීසයකොටියයොතිඅසීතියකොටිධනංඅත්ථි, එත්ථඉස්සරා

හුත්වා මම මාතිට්ඨායන වා භගිනිට්ඨායන වා ඨත්වා වස. තයා දින්යනන

භත්තපිණ්ඩමත්තයකනඅහං යායපස්සාමි. අයථවංනකයරොසි, ඉයමයභොය 

 යහත්වා කුලය හං  ච්ඡ, අථාපි යත බහිද්ධා පත්ථනා නත්ථි, අහං තං

භගිනිට්ඨායනවාධිතුට්ඨායනවාඨයපත්වා යපොයසස්සාමී’’ති. 

සා චින්යතසි – ‘‘පකතිපුරියසො එවං වත්තා නාම නත්ථි. අද්ධා එයතන 

යලොකුත්තරවරධම්යමො පටිවිද්යධො. යසො පන ධම්යමො කිං පුරියසයහව

පටිබුජ්ඣිතබ්යබො, උදාහු මාතු ායමොපි පටිවිජ්ඣිතුං සක්යකොතී’’ති විසාෙං

එතදයවොච – ‘‘කිං නු යෙො එයසො ධම්යමො පුරියසයහව ලභිතබ්යබො, 

මාතු ායමනපිසක්කාලද්ධු’’න්ති? කිංවයදසිධම්මදින්යන, යයපටිපන්නකා, 

යත එතස්ස දායාදා, යස්ස යස්ස උපනිස්සයයො අත්ථි, යසො යසො එතං 

පටිලභතීති.එවංසන්යතමය්හංපබ්බජ්ජංඅනුජානාථාති.සාධුභද්යද, අහම්පි

තං එතස්මිංයයව මග්ය  යයොයජතුකායමො, මනං පන යත අජානමායනො න

කයථමීති තාවයදව බිම්බිසාරස්ස රඤ්යඤො සන්තිකං  න්ත්වා වන්දිත්වා

අට්ඨාසි. 

රාජා, ‘‘කිං,  හපති, අකායල ආ යතොසී’’ති පුච්ඡි. ධම්මදින්නා, ‘‘මහාරාජ, 

පබ්බජිස්සාමී’’තිවදතීති.කිංපනස්සලද්ධුං වට්ටතීති? අඤ්ඤංකිඤ්චිනත්ථි, 

යසොවණ්ණසිවිකං යදව, ලද්ධුං වට්ටති න රඤ්ච පටිජග් ායපතුන්ති. රාජා

යසොවණ්ණසිවිකං දත්වා න රං පටිජග් ායපසි. විසායෙො ධම්මදින්නං

 න්යධොදයකන නහායපත්වා සබ්බාලඞ්කායරහි අලඞ්කාරායපත්වා

යසොවණ්ණසිවිකාය නිසීදායපත්වා ඤාති යණන පරිවාරායපත්වා 

 න්ධපුප්ඵාදීහිපූජයමායනොන රවාසනංකයරොන්යතො වියභික්ඛුනිඋපස්සයං
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 න්ත්වා, ‘‘ධම්මදින්නං පබ්බායජථායයය’’ති ආහ. භික්ඛුනියයො ‘‘එකං වා

ද්යවවායදොයසසහිතුං වට්ටති හපතී’’තිආහංසු.නත්ථයයයයකොචියදොයසො, 

සද්ධාය පබ්බජතීති. අයථකා බයත්තා යථරී තචපඤ්චකකම්මට්ඨානං

ආචික්ඛිත්වා යකයස ඔහායරත්වා පබ්බායජසි. විසායෙො, ‘‘අභිරමයයය, 

ස්වාක්ොයතොධම්යමො’’ති වන්දිත්වාපක්කාමි. 

තස්සාපබ්බජිතදිවසයතොපට්ඨායලාභසක්කායරොඋප්පජ්ජි.යතයනව පලිබුද්ධා

සමණධම්මංකාතුංඔකාසංනලභති.අථාචරිය-උපජ්ඣායයථරියයො යහත්වා

ජනපදං  න්ත්වා අට්ඨතිංසාය ආරම්මයණසු චිත්තරුචිතං කම්මට්ඨානං

කථායපත්වා සමණධම්මං කාතුං ආරද්ධා, අභිනීහාරසම්පන්නත්තා පන

නාතිචිරංකිලමිත්ථ. 

ඉයතොපට්ඨායහිසතසහස්සකප්පමත්ථයකපදුමුත්තයරොනාමසත්ථා යලොයක

උදපාදි.තදාඑසාඑකස්මිංකුයලදාසීහුත්වාඅත්තයනොයකයසවික්කිණිත්වා 

සුජාතත්යථරස්ස නාම අග් සාවකස්ස දානං දත්වා පත්ථනමකාසි. සා තාය 

පත්ථනාභිනීහාරසම්පත්තියා නාතිචිරං කිලමිත්ථ, කතිපායහයනව අරහත්තං

පත්වා චින්යතසි – ‘‘අහං යයනත්යථන සාසයන පබ්බජිතා, යසො මත්ථකං

පත්යතො, කිං යම ජනපදවායසන, මය්හං ඤාතකාපි පුඤ්ඤානි කරිස්සන්ති, 

භික්ඛුනිසඞ්යඝොපි පච්චයයහි න කිලමිස්සති, රාජ හං  ච්ඡාමී’’ති

භික්ඛුනිසඞ්ඝං  යහත්වා රාජ හයමව අ මාසි. විසායෙො, ‘‘ධම්මදින්නා කිර

ආ තා’’ති සුත්වා, ‘‘පබ්බජිත්වා නචිරස්යසව ජනපදං  තා,  න්ත්වාපි

නචිරස්යසව පච්චා තා, කිං නු යෙො භවිස්සති,  න්ත්වා ජානිස්සාමී’’ති

දුතිය මයනනභික්ඛුනිඋපස්සයංඅ මාසි.යතනවුත්තං–‘‘අථයෙො විසායෙො

උපාසයකොයයනධම්මදින්නාභික්ඛුනීයතනුපසඞ්කමී’’ති. 

එතදයවොචාති එතං සක්කායයොතිආදිවචනං අයවොච. කස්මා අයවොචාති? එවං

කිරස්ස අයහොසි – ‘‘අභිරමසි නාභිරමසි, අයයය’’ති එවං පුච්ඡනං නාම න

පණ්ඩිතකිච්චං, පඤ්චුපාදානක්ෙන්යධ උපයනත්වා පඤ්හං පුච්ඡිස්සාමි, 

පඤ්හබයාකරයණන තස්සා අභිරතිං වා අනභිරතිං වා ජානිස්සාමීති, තස්මා

අයවොච.තංසුත්වාවධම්මදින්නාඅහං, ආවුයසොවිසාෙ, අචිරපබ්බජිතාසකායං

වා පරකායං වා කුයතො ජානිස්සාමීති වා, අඤ්ඤත්යථරියයො උපසඞ්කමිත්වා

පුච්ඡාති වා අවත්වා උපනික්ඛිත්තං සම්පටිච්ඡමානා විය, එකපාසක ණ්ඨිං

යමොයචන්තී විය  හනට්ඨායන හත්ථිමග් ං නීහරමානා විය ෙග් මුයෙන 

සමුග් ං විවරමානා විය ච පටිසම්භිදාවිසයය ඨත්වා පඤ්හං විස්සජ්ජමානා, 

පඤ්චය ොඉයම, ආවුයසොවිසා , උපාදානක් න්ධාතිආදිමාහ.තත්ථ පඤ්චාති

 ණනපරිච්යඡයදො. උපාදානක් න්ධාති උපාදානානං පච්චයභූතා ෙන්ධාති

එවමාදිනා නයයයනත්ථඋපාදානක්ෙන්ධකථාවිත්ථායරත්වාකයථතබ්බා.සා
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පටුන 

පයනසා විසුද්ධිමග්ය  විත්ථාරිතා එවාති තත්ථ විත්තාරිතනයයයනව

යවදිතබ්බා. සක්කාෙසමුදොදීසුපි යං වත්තබ්බං, තං යහට්ඨා තත්ථ තත්ථ 

වුත්තයමව. 

ඉදංපනචතුසච්චබයාකරණංසුත්වා විසායෙොයථරියා අභිරතභාවං අඤ්ඤාසි.

යයො හි බුද්ධසාසයන උක්කණ්ඨියතො යහොති අනභිරයතො, යසො එවං 

පුච්ඡිතපුච්ඡිතපඤ්හං සණ්ඩායසන එයකකං පලිතං  ණ්හන්යතො විය, 

සියනරුපාදයතොවාලුකං උද්ධරන්යතොවියවිස්සජ්යජතුංනසක්යකොති.යස්මා

පන ඉමානි චත්තාරි සච්චානි යලොයක චන්දිමසූරියා විය බුද්ධසාසයන

පාකටානි, පරිසමජ්යඣ  යතො හි භ වාපි මහායථරාපි සච්චායනව

පකායසන්ති; භික්ඛුසඞ්යඝොපි පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාය කුලපුත්යත චත්තාරි 

නාම කිං, චත්තාරි අරියසච්චානීති පඤ්හං උග් ණ්හායපති. අයඤ්ච

ධම්මදින්නා උපායයකොසල්යල ඨිතා පණ්ඩිතා බයත්තා නයං  යහත්වා

සුයතනපිකයථතුංසමත්ථා, තස්මා ‘‘නසක්කාඑතිස්සාඑත්තාවතාසච්චානං

පටිවිද්ධභායවො ඤාතුං, සච්චවිනිබ්යභො පඤ්හබයාකරයණන සක්කා

ඤාතු’’න්ති චින්යතත්වා යහට්ඨා කථිතානි ද්යව සච්චානි පටිනිවත්යතත්වා

ගුළ්හං කත්වා  ණ්ඨිපඤ්හං පුච්ඡිස්සාමීති පුච්ඡන්යතො තඤ්යඤව නු ය ො, 

අයෙයතිආදිමාහ. 

තස්ස විස්සජ්ජයන න ය ො, ආවුයසො විසා , තඤ්යඤව උපාදානන්ති

උපාදානස්ස සඞ්ොරක්ෙන්යධකයදසභාවයතො න තංයයව උපාදානං යත 

පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා, නාපි අඤ්ඤත්ර පඤ්චහි උපාදානක්ෙන්යධහි උපාදානං.

යදි හි තඤ්යඤව සියා, රූපාදිසභාවම්පි උපාදානං සියා. යදි අඤ්ඤත්ර සියා, 

පරසමයයචිත්තවිප්පයුත්යතොඅනුසයයොවියපණ්ණත්තිවියනිබ්බානංවියච 

ෙන්ධවිනිමුත්තං වා සියා, ඡට්යඨො වා ෙන්යධො පඤ්ඤයපතබ්යබො භයවයය, 

තස්මා එවං බයාකාසි. තස්සා බයාකරණං සුත්වා ‘‘අධි තපතිට්ඨා අය’’න්ති

විසායෙො නිට්ඨම මාසි. න හි සක්කා අඛීණාසයවන අසම්බද්යධන

අවිත්ථායන්යතන පදීපසහස්සං ජායලන්යතන විය එවරූයපො ගුළ්යහො 

පටිච්ඡන්යනො තිලක්ෙණාහයතො  ම්භීයරො පඤ්යහො විස්සජ්යජතුං. නිට්ඨං

 න්ත්වා පන, ‘‘අයං ධම්මදින්නා සාසයන ලද්ධපතිට්ඨා අධි තපටිසම්භිදා

යවසාරජ්ජප්පත්තා භවමත්ථයක ඨිතා මහාඛීණාසවා, සමත්ථා මය්හං

පුච්ඡිතපඤ්හංකයථතුං, ඉදානිපනනං ඔවත්තිකසාරංපඤ්හංපුච්ඡිස්සාමී’’ති

චින්යතත්වාතංපුච්ඡන්යතො, කථංපනායෙයතිආදිමාහ. 

461. තස්ස විස්සජ්ජයන අස්සුතවාතිආදි මූලපරියායය විත්ථාරිතයමව. රූපං 

අත්තයතො සමනුපස්සතීති, ‘‘ඉයධකච්යචො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති. යං
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රූපංයසො අහං, යයොඅහංතංරූපන්තිරූපඤ්චඅත්තඤ්චඅද්වයංසමනුපස්සති.

යසයයථාපි නාම යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො යා අච්චි යසො වණ්යණො, යයො

වණ්යණො සා අච්චීති අච්චිඤ්ච වණ්ණඤ්ච අද්වයං සමනුපස්සති. එවයමව

ඉයධකච්යචොරූපං අත්තයතොසමනුපස්සති…යප.… අද්වයංසමනුපස්සතී’’ති

(පටි. ම. 1.131) එවං රූපං අත්තාති දිට්ඨිපස්සනාය පස්සති. රූපවන්තං වා

අත්තානන්තිඅරූපංඅත්තාති  යහත්වාඡායාවන්තංරුක්ෙංවියතංඅත්තානං

රූපවන්තං සමනුපස්සති. අත්තනි වා රූපන්ති අරූපයමව අත්තාති  යහත්වා

පුප්ඵස්මිං  න්ධං විය අත්තනි රූපං සමනුපස්සති. රූපස්මිං වා අත්තානන්ති

අරූපයමව අත්තාති  යහත්වා කරණ්ඩාය මණිං විය අත්තානං රූපස්මිං

සමනුපස්සති. යවදනංඅත්තයතොතිආදීසුපිඑයසව නයයො. 

තත්ථ, රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතීති සුද්ධරූපයමව අත්තාති කථිතං.

රූපවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා රූපං, රූපස්මිං වා අත්තානං. යවදනං

අත්තයතො… සඤ්ඤං… සඞ්ොයර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සතීති 

ඉයමසුසත්තසුඨායනසු අරූපංඅත්තාතිකථිතං.යවදනාවන්තංවා අත්තානං, 

අත්තනිවායවදනං, යවදනායවාඅත්තානන්තිඑවංචතූසුෙන්යධසුතිණ්ණං 

තිණ්ණංවයසනද්වාදසසුඨායනසුරූපාරූපමිස්සයකොඅත්තාකථියතො. තත්ථ

රූපංඅත්තයතොසමනුපස්සති…යවදනං…සඤ්ඤං…සඞ්ොයර…විඤ්ඤාණං

අත්තයතො සමනුපස්සතීති ඉයමසු පඤ්චසු ඨායනසු උච්යඡදදිට්ඨි කථිතා, 

අවයසයසසු සස්සතදිට්ඨීති. එවයමත්ථ පන්නරස භවදිට්ඨියයො, පඤ්ච

විභවදිට්ඨියයො යහොන්ති. න රූපං අත්තයතොති එත්ථ රූපං අත්තාති න

සමනුපස්සති. අනිච්චං දුක්ෙං අනත්තාති පන සමනුපස්සති. න රූපවන්තං 

අත්තානං…යප.… න විඤ්ඤාණස්මිං අත්තානන්ති ඉයම පඤ්චක්ෙන්යධ

යකනචි පරියායයන අත්තයතො න සමනුපස්සති, සබ්බාකායරන පන අනිච්චා

දුක්ොඅනත්තාතිසමනුපස්සති. 

එත්තාවතායථරියා, ‘‘එවංයෙො, ආවුයසොවිසාෙ, සක්කායදිට්ඨි යහොතී’’තිඑවං

පුරිමපඤ්හං විස්සජ්යජන්තියා එත්තයකන  මනං යහොති, ආ මනං යහොති, 

 මනා මනංයහොති, වට්ටංවත්තතීතිවට්ටංමත්ථකංපායපත්වාදස්සිතං. එවං

ය ො, ආවුයසො විසා , සක්කාෙදිට්ඨි න යහොතීති පච්ඡිමං පඤ්හං 

විස්සජ්යජන්තියා එත්තයකන  මනං න යහොති, ආ මනං න යහොති, 

 මනා මනංනයහොති, වට්ටං නාමනවත්තතීතිවිවට්ටංමත්ථකංපායපත්වා

දස්සිතං. 

462. කතයමො පනායෙය, අරියෙො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ොති අයං පඤ්යහො

යථරියා පටිපුච්ඡිත්වා විස්සජ්යජතබ්යබො භයවයය – ‘‘උපාසක, තයා යහට්ඨා
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මග්ය ො පුච්ඡියතො, ඉධ කස්මා මග් යමව පුච්ඡසී’’ති. සා පන අත්තයනො

බයත්තතාය පණ්ඩිච්යචන තස්ස අධිප්පායං සල්ලක්යෙසි – ‘‘ඉමිනා

උපාසයකන යහට්ඨාපටිපත්තිවයසනමග්ය ොපුච්ඡියතොභවිස්සති, ඉධපනතං 

සඞ්ෙතාසඞ්ෙතයලොකියයලොකුත්තරසඞ් හිතාසඞ් හිතවයසන පුච්ඡිතුකායමො

භවිස්සතී’’ති. තස්මාඅප්පටිපුච්ඡිත්වාවයංයංපුච්ඡි, තංතංවිස්සජ්යජසි.තත්ථ 

සඞ් යතොතියචතියතොකප්පියතොපකප්පියතොආයූහියතොකයතොනිබ්බත්තියතො 

සමාපජ්ජන්යතන සමාපජ්ජිතබ්යබො. තීහි ච ය ො, ආවුයසො විසා ,  න්යධහි 

අරියෙොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොසඞ් හියතොතිඑත්ථයස්මාමග්ය ොසප්පයදයසො, 

තයයො ෙන්ධා නිප්පයදසා, තස්මා අයං සප්පයදසත්තා න රං විය රජ්යජන

නිප්පයදයසහි තීහි ෙන්යධහි සඞ් හියතො. තත්ථ සම්මාවාචාදයයො තයයො

සීලයමව, තස්මා යත සජාතියතො සීලක්ෙන්යධන සඞ් හිතාති. කිඤ්චාපි හි

පාළියං සීලක්ෙන්යධති භුම්යමන විය නිද්යදයසො කයතො, අත්යථො පන

කරණවයසන යවදිතබ්යබො. සම්මාවායාමාදීසු පන තීසු සමාධි අත්තයනො

ධම්මතාය ආරම්මයණ එකග් භායවන අප්යපතුං න සක්යකොති. වීරියය පන

පග් හකිච්චං සායධන්යත සතියා ච අපිලාපනකිච්චං සායධන්තියා

ලද්ධූපකායරොහුත්වාසක්යකොති. 

තත්රායංඋපමා–යථාහි‘‘නක්ෙත්තංකීළිස්සාමා’’තිඋයයානං පවිට්යඨසුතීසු

සහායයසුඑයකොසුපුප්ඵිතංචම්පකරුක්ෙංදිස්වාහත්ථං උක්ඛිපිත්වාපි යහතුං

නසක්කුයණයය.අථස්සදුතියයොඔනමිත්වාපිට්ඨිංදයදයය, යසොතස්සපිට්ඨියං

ඨත්වාපි කම්පමායනො  යහතුං න සක්කුයණයය. අථස්ස ඉතයරො අංසකූටං

උපනායමයය, යසොඑකස්සපිට්ඨියංඨත්වාඑකස්සඅංසකූටං ඔලුබ්භයථාරුචි

පුප්ඵානි ඔචිනිත්වා පිළන්ධිත්වා නක්ෙත්තං කීයළයය. එවංසම්පදමිදං

දට්ඨබ්බං. එකයතො උයයානං පවිට්ඨා තයයො සහායකා විය හි එකයතො ජාතා 

සම්මාවායාමාදයයො තයයො ධම්මා. සුපුප්ඵිතචම්පයකො වියආරම්මණං. හත්ථං 

උක්ඛිපිත්වාපි යහතුංඅසක්යකොන්යතොවියඅත්තයනොධම්මතායආරම්මයණ

එකග් භායවන අප්යපතුංඅසක්යකොන්යතොසමාධි.පිට්ඨිංදත්වාඔනතසහායයො

විය වායායමො. අංසකූටං දත්වා ඨිතසහායයො විය සති. යථා යතසු එකස්ස

පිට්ඨියං ඨත්වා එකස්ස අංසකූටං ඔලුබ්භ ඉතයරො යථාරුචි පුප්ඵං  යහතුං

සක්යකොති, එවයමවං වීරියය පග් හකිච්චං සායධන්යත, සතියා ච

අපිලාපනකිච්චං සායධන්තියා ලද්ධුපකායරො සමාධි සක්යකොති ආරම්මයණ 

එකග් භායවන අප්යපතුං. තස්මා සමාධියයයවත්ථ සජාතියතො

සමාධික්ෙන්යධන සඞ් හියතො. වායාමසතියයො පන කිරියයතො සඞ් හිතා

යහොන්ති. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා චූළයමකවග්ය ො 

582 

පටුන 

සම්මාදිට්ඨිසම්මාසඞ්කප්යපසුපි පඤ්ඤා අත්තයනො ධම්මතාය අනිච්චං දුක්ෙං

අනත්තාතිආරම්මණංනිච්යඡතුංනසක්යකොති, විතක්යකපන ආයකොයටත්වා

ආයකොයටත්වායදන්යතසක්යකොති.කථං? යථාහියහරඤ්ඤියකොකහාපණං

හත්යථ ඨයපත්වා සබ්බභාය සු ඔයලොයකතුකායමො සමායනොපි න

චක්ඛුදයලයනවපරිවත්යතතුංසක්යකොති, අඞ්ගුලිපබ්යබහිපනපරිවත්යතත්වා

ඉයතො චියතො ච ඔයලොයකතුං සක්යකොති. එවයමව න පඤ්ඤා අත්තයනො

ධම්මතාය අනිච්චාදිවයසන ආරම්මණං නිච්යඡතුං සක්යකොති, 

අභිනියරොපනලක්ෙයණන පන ආහනනපරියාහනනරයසන විතක්යකන

ආයකොයටන්යතන විය පරිවත්යතන්යතන විය ච ආදායා දින්නයමව

විනිච්යඡතුං සක්යකොති. තස්මා ඉධාපි සම්මාදිට්ඨියයව සජාතියතො

පඤ්ඤාක්ෙන්යධන සඞ් හිතා. සම්මාසඞ්කප්යපො පන කිරියයතො සඞ් හියතො

යහොති. ඉති ඉයමහි තීහි ෙන්යධහි මග්ය ො සඞ් හං  ච්ඡති. යතන වුත්තං –

‘‘තීහි ච යෙො, ආවුයසො විසාෙ, ෙන්යධහි අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො

සඞ් හියතො’’ති. 

ඉදානි එකචිත්තක්ෙණිකං මග් සමාධිං සනිමිත්තං සපරික්ොරං පුච්ඡන්යතො, 

කතයමො පනායෙයතිආදිමාහ. තස්ස විස්සජ්ජයන චත්තායරො සතිපට්ඨානා

මග් ක්ෙයණ චතුකිච්චසාධනවයසන උප්පන්නා සති, සා සමාධිස්ස 

පච්චයත්යථනනිමිත්තං. චත්තායරො සම්මප්පධානා චතුකිච්චසාධනවයසයනව

උප්පන්නං වීරියං, තං පරිවාරට්යඨන පරික්ොයරො යහොති. යතසංයෙව 

ධම්මානන්ති යතසං මග් සම්පයුත්තධම්මානං. ආයසවනාතිආදීසු

එකචිත්තක්ෙණිකායයවආයසවනාදයයොවුත්තාති. 

විතණ්ඩවාදී පන, ‘‘එකචිත්තක්ෙණියකොනාම මග්ය ොනත්ථි, ‘එවංභායවයය

සත්තවස්සානී’තිහිවචනයතොසත්තපිවස්සානි මග් භාවනායහොති, කියලසා

පන ලහු ඡිජ්ජන්තා සත්තහි ඤායණහි ඡිජ්ජන්තී’’ති වදති. යසො ‘‘සුත්තං

ආහරා’’ති වත්තබ්යබො. අද්ධා අඤ්ඤං අපස්සන්යතො, ‘‘යා යතසංයයව 

ධම්මානං ආයසවනා භාවනා බහුලීකම්ම’’න්ති ඉදයමව සුත්තං ආහරිත්වා, 

‘‘අඤ්යඤන චිත්යතන ආයසවති, අඤ්යඤන භායවති, අඤ්යඤන

බහුලීකයරොතී’’ති වක්ෙති. තයතො වත්තබ්යබො – ‘‘කිං පනිදං, සුත්තං

යනයයත්ථංනීතත්ථ’’න්ති.තයතො වක්ෙති – ‘‘නීතත්ථං යථා සුත්තං තයථව

අත්යථො’’ති. තස්ස ඉදං උත්තරං – එවං සන්යත එකං චිත්තං ආයසවමානං 

උප්පන්නං, අපරම්පි ආයසවමානං, අපරම්පි ආයසවමානන්ති එවං දිවසම්පි

ආයසවනාව භවිස්සති, කුයතො භාවනා, කුයතො බහුලීකම්මං? එකං වා

භාවයමානං උප්පන්නං අපරම්පි භාවයමානං අපරම්පි භාවයමානන්ති එවං

දිවසම්පිභාවනාවභවිස්සති, කුයතොආයසවනාකුයතො බහුලීකම්මං? එකංවා
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බහුලීකයරොන්තං උප්පන්නං, අපරම්පි බහුලීකයරොන්තං, අපරම්පි 

බහුලීකයරොන්තන්ති එවං දිවසම්පි බහුලීකම්මයමව භවිස්සති කුයතො 

ආයසවනා, කුයතොභාවනාති. 

අථ වා එවං වයදයය – ‘‘එයකන චිත්යතන ආයසවති, ද්වීහි භායවති, තීහි

බහුලීකයරොති.ද්වීහිවාආයසවති, තීහිභායවති, එයකනබහුලීකයරොති. තීහිවා

ආයසවති, එයකනභායවති, ද්වීහිබහුලීකයරොතී’’ති. යසො වත්තබ්යබො – ‘‘මා

සුත්තං යම ලද්ධන්ති යං වා තං වා අවච. පඤ්හං විස්සජ්යජන්යතන නාම

ආචරියස්ස සන්තියක වසිත්වා බුද්ධවචනං උග් ණ්හිත්වා අත්ථරසං විදිත්වා

වත්තබ්බං යහොති. එකචිත්තක්ෙණිකාව අයං ආයසවනා, එකචිත්තක්ෙණිකා

භාවනා, එකචිත්තක්ෙණිකං බහුලීකම්මං. ෙය ාමියලොකුත්තරමග්ය ො 

බහුලචිත්තක්ෙණියකො නාම නත්ථි, ‘එකචිත්තක්ෙණියකොයයවා’ති

සඤ්ඤායපතබ්යබො. සයච සඤ්ජානාති, සඤ්ජානාතු, යනො යච සඤ්ජානාති, 

 ච්ඡපායතොවවිහාරංපවිසිත්වායාගුං පිවාහී’’තිඋයයයොයජතබ්යබො. 

463. කතිපනායෙයසඞ් ාරාතිඉධකිං පුච්ඡති? යයසඞ්ොයරනියරොයධත්වා

නියරොධං සමාපජ්ජති, යත පුච්ඡිස්සාමීති පුච්ඡති. යතයනවස්ස අධිප්පායං

ඤත්වා යථරී, පුඤ්ඤාභිසඞ්ොරාදීසු අයනයකසු සඞ්ොයරසු විජ්ජමායනසුපි, 

කායසඞ්ොරාදයයොව ආචික්ෙන්තී, තයෙොයම, ආවුයසොතිආදිමාහ. තත්ථ

කායපටිබද්ධත්තාකායයනසඞ්ෙරීයතිකරීයති නිබ්බත්තීයතීති කාෙසඞ් ායරො. 

වාචං සඞ්ෙයරොති කයරොති නිබ්බත්යතතීති වචීසඞ්ොයරො. චිත්තපටිබද්ධත්තා

චිත්යතන සඞ්ෙරීයති කරීයති නිබ්බත්තීයතීති චිත්තසඞ් ායරො. කතයමො

පනායෙයති ඉධ කිං පුච්ඡති? ඉයම සඞ්ොරා අඤ්ඤමඤ්ඤමිස්සා ආලුළිතා

අවිභූතා දුද්දීපනා. තථා හි, කායද්වායර ආදාන හණමුඤ්චනයචොපනානි

පායපත්වාඋප්පන්නාඅට්ඨකාමාවචරකුසලයචතනා ද්වාදසඅකුසලයචතනාති

එවං කුසලාකුසලා වීසති යචතනාපි අස්සාසපස්සාසාපි කායසඞ්ොරාත්යවව

වුච්චන්ති. වචීද්වායර හනුසංයචොපනං වචීයභදං පායපත්වා උප්පන්නා

වුත්තප්පකාරාව වීසති යචතනාපි විතක්කවිචාරාපි වචීසඞ්ොයරොත්යවව 

වුච්චන්ති.කායවචීද්වායරසුයචොපනංඅපත්තාරයහොනිසින්නස්සචින්තයයතො

උප්පන්නා කුසලාකුසලාඑකූනතිංසයචතනාපිසඤ්ඤාචයවදනාචාතිඉයම

ද්යව ධම්මාපි චිත්තසඞ්ොයරොත්යවව වුච්චන්ති. එවං ඉයම සඞ්ොරා 

අඤ්ඤමඤ්ඤමිස්සාආලුළිතා අවිභූතා දුද්දීපනා. යත පාකයට විභූයතකත්වා 

කථායපස්සාමීතිපුච්ඡති. 

කස්මා පනායෙයති ඉධ කායසඞ්ොරාදිනාමස්ස පදත්ථං පුච්ඡති. තස්ස

විස්සජ්ජයන කාෙප්පටිබද්ධාති කායනිස්සිතා, කායය සති යහොන්ති, අසති න
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යහොන්ති. චිත්තප්පටිබද්ධාති චිත්තනිස්සිතා, චිත්යත සති යහොන්ති, අසති න

යහොන්ති. 

464. ඉදානි කිං නු යෙො එසා සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං වලඤ්යජති, න 

වලඤ්යජති.චිණ්ණවසීවාතත්ථයනොචිණ්ණවසීතිජානනත්ථංපුච්ඡන්යතො, 

කථං පනායෙය, සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්ති යහොතීතිආදිමාහ. තස්ස 

විස්සජ්ජයන සමාපජ්ජිස්සන්ති වා සමාපජ්ජාමීති වා පදද්වයයන

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිකායලො කථියතො. සමාපන්යනොති

පයදන අන්යතොනියරොයධො. තථා පුරියමහි ද්වීහි පයදහි සචිත්තකකායලො

කථියතො, පච්ඡියමනඅචිත්තකකායලො. පුබ්යබවතථාචිත්තං භාවිතංයහොතීති

නියරොධසමාපත්තියතො පුබ්යබ අද්ධානපරිච්යඡදකායලයයව, එත්තකං කාලං

අචිත්තයකො භවිස්සාමීති අද්ධානපරිච්යඡදචිත්තං භාවිතං යහොති. ෙං තං

තථත්තාෙ උපයනතීති යං එවං භාවිතං චිත්තං, තං පුග් ලං තථත්තාය

අචිත්තකභාවායඋපයනති. 

පඨමංනිරුජ්ඣතිවචීසඞ් ායරොති යසසසඞ්ොයරහිපඨමං දුතියජ්ඣායනයයව

නිරුජ්ඣති. තයතො කාෙසඞ් ායරොති තයතො පරං කායසඞ්ොයරො

චතුත්ථජ්ඣායන නිරුජ්ඣති. තයතො චිත්තසඞ් ායරොති තයතො පරං

චිත්තසඞ්ොයරො අන්යතොනියරොයධනිරුජ්ඣති. වුට්ඨහිස්සන්තිවා වුට්ඨහාමීති 

වා පදද්වයයන අන්යතොනියරොධකායලො කථියතො. වුට්ඨියතොති පයදන

ඵලසමාපත්තිකායලො. තථා පුරියමහි ද්වීහි පයදහි අචිත්තකකායලො කථියතො, 

පච්ඡියමන සචිත්තකකායලො. පුබ්යබව තථා චිත්තං භාවිතං යහොතීති 

නියරොධසමාපත්තියතො පුබ්යබ අද්ධානපරිච්යඡදකායලයයව එත්තකං කාලං

අචිත්තයකො හුත්වා තයතො පරං සචිත්තයකො භවිස්සාමීති

අද්ධානපරිච්යඡදචිත්තංභාවිතංයහොති. ෙංතංතථත්තාෙඋපයනතීතියංඑවං

භාවිතංචිත්තං, තංපුග් ලං තථත්තායසචිත්තකභාවායඋපයනති.ඉතියහට්ඨා

නියරොධසමාපජ්ජනකායලො හියතො, ඉධනියරොධයතො වුට්ඨානකායලො. 

ඉදානි නියරොධකථං කයථතුං වායරොති නියරොධකථා කයථතබ්බා සියා, සා

පයනසා, ‘‘ද්වීහි බයලහි සමන්නා තත්තා තයයො ච සඞ්ොරානං 

පටිප්පස්සද්ධියා යසොළසහි ඤාණචරියාහි නවහි සමාධිචරියාහි

වසීභාවතාපඤ්ඤා නියරොධසමාපත්තියා ඤාණ’’න්ති මාතිකං ඨයපත්වා

සබ්බාකායරන විසුද්ධිමග්ය  කථිතා. තස්මා තත්ථ කථිතනයයයනව

 යහතබ්බා. යකො පනායං නියරොයධො නාම? චතුන්නං ෙන්ධානං පටිසඞ්ො

අප්පවත්ති. අථ කිමත්ථයමතං සමාපජ්ජන්තීති. සඞ්ොරානං පවත්යත
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පටුන 

උක්කණ්ඨිතා සත්තාහං අචිත්තකා හුත්වා සුෙං විහරිස්සාම, 

දිට්ඨධම්මනිබ්බානංනායමතං, යදිදංනියරොයධොතිඑතදත්ථංසමාපජ්ජන්ති. 

පඨමං උප්පජ්ජති චිත්තසඞ් ායරොති නියරොධා වුට්ඨහන්තස්ස හි

ඵලසමාපත්තිචිත්තංපඨමංඋප්පජ්ජති.තංසම්පයුත්තං සඤ්ඤඤ්චයවදනඤ්ච

සන්ධාය, ‘‘පඨමංඋප්පජ්ජතිචිත්තසඞ්ොයරො’’තිආහ. තයතොකාෙසඞ් ායරොති

තයතො පරං භවඞ් සමයය කායසඞ්ොයරො උප්පජ්ජති. කිං පන ඵලසමාපත්ති

අස්සාසපස්සායස න සමුට්ඨායපතීති? සමුට්ඨායපති. ඉමස්ස පන 

චතුත්ථජ්ඣානිකා ඵලසමාපත්ති, සා න සමුට්ඨායපති. කිං වා එයතන

ඵලසමාපත්ති පඨමජ්ඣානිකා වා යහොතු, දුතියතතියචතුත්ථජ්ඣානිකා වා, 

සන්තාය සමාපත්තියා වුට්ඨිතස්ස භික්ඛුයනො අස්සාසපස්සාසා අබ්යබොහාරිකා

යහොන්ති. යතසං අබ්යබොහාරිකභායවො සඤ්ජීවත්යථරවත්ථුනා යවදිතබ්යබො.

සඤ්ජීවත්යථරස්ස හි සමාපත්තියතො වුට්ඨාය කිංසුකපුප්ඵසදියස

වීතච්චිතඞ් ායර මද්දමානස්ස  ච්ඡයතො චීවයර අංසුමත්තම්පි න ඣායි, 

උසුමාකාරමත්තම්පිනායහොසි, සමාපත්තිඵලංනායමතන්ති වදන්ති. එවයමවං

සන්තාය සමාපත්තියා වුට්ඨිතස්ස භික්ඛුයනො අස්සාසපස්සාසා අබ්යබොහාරිකා

යහොන්තීතිභවඞ් සමයයයනයවතංකථිතන්ති යවදිතබ්බං. 

තයතො වචීසඞ් ායරොති තයතො පරං කිරියමයපවත්තවළඤ්ජනකායල

වචීසඞ්ොයරො උප්පජ්ජති. කිං භවඞ් ං විතක්කවිචායර න සමුට්ඨායපතීති? 

සමුට්ඨායපති. තංසමුට්ඨානා පන විතක්කවිචාරා වාචං අභිසඞ්ොතුං න 

සක්යකොන්තීති කිරියමයපවත්තවළඤ්ජනකායලයනවතං කථිතං. සුඤ්ඤයතො

ඵස්යසොතිආදයයො සගුයණනාපිආරම්මයණනාපිකයථතබ්බා. සගුයණන තාව

සුඤ්ඤතා නාම ඵලසමාපත්ති, තාය සහජාතං ඵස්සං සන්ධාය සුඤ්ඤයතො

ඵස්යසොති වුත්තං. අනිමිත්තාපණිහියතසුපිඑයසව නයයො. ආරම්මයණන පන 

නිබ්බානං රා ාදීහි සුඤ්ඤත්තා සුඤ්ඤං නාම, රා නිමිත්තාදීනං අභාවා

අනිමිත්තං, රා යදොසයමොහප්පණිධීනං අභාවා අප්පණිහිතං. සුඤ්ඤතං

නිබ්බානං ආරම්මණං කත්වා උප්පන්නඵලසමාපත්තියං ඵස්යසො සුඤ්ඤයතො

නාම. අනිමිත්තාපණිහියතසුපි එයසවනයයො. 

අපරා ආ මනියකථා නාම යහොති, සුඤ්ඤතා, අනිමිත්තා, අප්පණිහිතාති හි

විපස්සනාපි වුච්චති. තත්ථ යයො භික්ඛු සඞ්ොයර අනිච්චයතො පරිග් යහත්වා

අනිච්චයතො දිස්වා අනිච්චයතො වුට්ඨාති, තස්ස වුට්ඨාන ාමිනිවිපස්සනා 

අනිමිත්තා නාම යහොති. යයො දුක්ෙයතො පරිග් යහත්වා දුක්ෙයතො දිස්වා

දුක්ෙයතොවුට්ඨාති, තස්ස අප්පණිහිතා නාම.යයොඅනත්තයතොපරිග් යහත්වා

අනත්තයතො දිස්වා අනත්තයතො වුට්ඨාති, තස්ස සුඤ්ඤතා නාම. තත්ථ 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා චූළයමකවග්ය ො 

586 

පටුන 

අනිමිත්තවිපස්සනාය මග්ය ො අනිමිත්යතො නාම, අනිමිත්තමග් ස්ස ඵලං

අනිමිත්තං නාම. අනිමිත්තඵලසමාපත්තිසහජායත ඵස්යස ඵුසන්යත

අනිමිත්යතොඵස්යසොඵුසතීති වුච්චති.අප්පණිහිතසුඤ්ඤයතසුපිඑයසවනයයො.

ආ මනියයන කථියත පන සුඤ්ඤයතො වා ඵස්යසො අනිමිත්යතො වා ඵස්යසො

අප්පණිහියතො වා ඵස්යසොති විකප්යපො ආපජ්යජයය, තස්මා සගුයණන යචව

ආරම්මයණනචකයථතබ්බං.එවඤ්හිතයයොඵස්සාඵුසන්තීතිසයමති. 

වියවකනින්නන්තිආදීසු නිබ්බානං වියවයකො නාම, තස්මිං වියවයක නින්නං

ඔනතන්ති වියවකනින්නං. අඤ්ඤයතො ආ න්ත්වා යයන වියවයකො, යතන

වඞ්කං වියහුත්වා ඨිතන්ති වියවකයපොණං. යයනවියවයකො, යතනපතමානං

වියඨිතන්ති වියවකපබ්භාරං. 

465. ඉදානි යා යවදනා නියරොයධත්වා නියරොධසමාපත්තිං සමාපජ්ජති, තා

පුච්ඡිස්සාමීති පුච්ඡන්යතො කති පනායෙය, යවදනාතිආහ. කායිකං වාතිආදීසු 

පඤ්චද්වාරිකං සුෙං කායිකං නාම, මයනොද්වාරිකං යචතසිකං නාමාති 

යවදිතබ්බං. තත්ථ සු න්ති සභාවනිද්යදයසො. සාතන්ති තස්යසව

මධුරභාවදීපකං යවවචනං. යවදයිතන්ති යවදයිතභාවදීපකං, සබ්බයවදනානං

සාධාරණවචනං.යසසපයදසුපි එයසවනයයො. ඨිතිසු ාවිපරිණාමදුක් ාතිආදීසු

සුොය යවදනාය අත්ථිභායවො සුෙං, නත්ථිභායවො දුක්ෙං. දුක්ොය යවදනාය

අත්ථිභායවොදුක්ෙං, නත්ථිභායවොසුෙං.අදුක්ෙමසුොයයවදනායජානනභායවො

සුෙං, අජානනභායවොදුක්ෙන්ති අත්යථො. 

කිං අනුසයෙො අනුයසතීති කතයමො අනුසයයො අනුයසති. අප්පහීනට්යඨන

සයියතොවියයහොතීතිඅනුසයපුච්ඡංපුච්ඡති. නය ො, ආවුයසො විසා , සබ්බාෙ

සු ාෙ යවදනාෙ රා ානුසයෙො අනුයසතීති න සබ්බාය සුොය යවදනාය

රා ානුසයයොඅනුයසති.නසබ්බායසුොය යවදනායයසොඅප්පහීයනො, නසබ්බං

සුෙං යවදනං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති අත්යථො. එස නයයො සබ්බත්ථ. කිං

පහාතබ්බන්තිඅයංපහානපුච්ඡානාම. 

රා ංයතනපජහතීතිඑත්ථඑයකයනව බයාකරයණනද්යවපුච්ඡාවිස්සජ්යජසි.

ඉධ භික්ඛු රා ානුසයං වික්ෙම්යභත්වා පඨමජ්ඣානං සමාපජ්ජති, 

ඣානවික්ෙම්භිතං රා ානුසයං තථා වික්ෙම්භිතයමව කත්වා විපස්සනං

වඩ්යඪත්වා අනා ාමිමග්ය න සමුග්ඝායතති. යසො අනා ාමිමග්ය න

පහීයනොපිතථා වික්ෙම්භිතත්තාවපඨමජ්ඣායනනානුයසතිනාම.යතනාහ –

‘‘න තත්ථ රා ානුසයයො අනුයසතී’’ති. තදාෙතනන්ති තං ආයතනං, 

පරමස්සාසභායවන පතිට්ඨානභූතං අරහත්තන්ති අත්යථො. ඉති අනුත්තයරසූති

එවං අනුත්තරා වියමොක්ොති ලද්ධනායම අරහත්යත. පිහං උපට්ඨාපෙයතොති
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පත්ථනං පට්ඨයපන්තස්ස. උප්පජ්ජති පිහාපච්චො යදොමනස්සන්ති පත්ථනාය

පට්ඨපනමූලකං යදොමනස්සං උප්පජ්ජති. තං පයනතං න පත්ථනාය

පට්ඨපනමූලකං උප්පජ්ජති, පත්යථත්වා අලභන්තස්ස පන අලාභමූලකං 

උප්පජ්ජමානං, ‘‘උප්පජ්ජති පිහාපච්චයා’’ති වුත්තං. තත්ථ කිඤ්චාපි

යදොමනස්සං නාම එකන්යතන අකුසලං, ඉදං පන යසවිතබ්බං යදොමනස්සං

වට්ටතීතිවදන්ති.යයොගියනොහි යතමාසිකංඡමාසිකංවානවමාසිකංවාපටිපදං

 ණ්හන්ති.යතසුයයොතං තංපටිපදං යහත්වාඅන්යතොකාලපරිච්යඡයදයයව

අරහත්තං පාපුණිස්සාමීති ඝයටන්යතො වායමන්යතො න සක්යකොති

යථාපරිච්ඡින්නකායලන පාපුණිතුං, තස්ස බලවයදොමනස්සං උප්පජ්ජති, 

ආළින්දිකවාසිමහාඵුස්සයදවත්යථරස්සවියඅස්සුධාරා පවත්තන්ති.යථයරොකිර

එකූනවීසතිවස්සානි  තපච්චා තවත්තං පූයරසි. තස්ස, ‘‘ඉමස්මිං වායර

අරහත්තං  ණ්හිස්සාමි, ඉමස්මිං වායර විසුද්ධිපවාරණං පවායරස්සාමී’’ති

මානසං බන්ධිත්වා සමණධම්මං කයරොන්තස්යසව එකූනවීසතිවස්සානි 

අතික්කන්තානි. පවාරණාදිවයසආ යතයථරස්ස අස්සුපායතනමුත්තදිවයසො

නාමනායහොසි. වීසතියමපනවස්යසඅරහත්තංපාණුණි. 

පටිඝං යතන පජහතීති එත්ථ යදොමනස්යසයනව පටිඝං පජහති. න හි

පටියඝයනව පටිඝප්පහානං, යදොමනස්යසන වා යදොමනස්සප්පහානං නාම

අත්ථි. අයං පන භික්ඛු යතමාසිකාදීසු අඤ්ඤතරං පටිපදං  යහත්වා ඉති

පටිසඤ්චික්ෙති– ‘‘පස්සභික්ඛු, කිං තුය්හංසීයලනහීනට්ඨානංඅත්ථි, උදාහු

වීරියයන, උදාහු පඤ්ඤාය, නනු යත සීලං සුපරිසුද්ධං වීරියං සුපග් හිතං

පඤ්ඤා සූරා හුත්වා වහතී’’ති. යසො එවං පටිසඤ්චික්ඛිත්වා, ‘‘න දානි පුන

ඉමස්ස යදොමනස්සස්ස උප්පජ්ජිතුං දස්සාමී’’ති වීරියං දළ්හං කත්වා

අන්යතොයතමායස වා අන්යතොඡමායස වා අන්යතොනවමායස වා 

අනා ාමිමග්ය න තං සමුග්ඝායතති. ඉමිනා පරියායයන පටියඝයනව පටිඝං, 

යදොමනස්යසයනව යදොමනස්සංපජහතිනාම. 

න තත්ථ පටිඝානුසයෙො අනුයසතීති තත්ථ එවරූයප යදොමනස්යස

පටිඝානුසයයො නානුයසති. න තං ආරබ්භ උප්පජ්ජති, පහීයනොව තත්ථ 

පටිඝානුසයයොති අත්යථො. අවිජ්ජං යතන පජහතීති ඉධ භික්ඛු අවිජ්ජානුසයං

වික්ෙම්යභත්වාචතුත්ථජ්ඣානංසමාපජ්ජති, ඣානවික්ෙම්භිතං අවිජ්ජානුසයං

තථා වික්ෙම්භිතයමව කත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්තමග්ය න 

සමුග්ඝායතති. යසො අරහත්තමග්ය න පහීයනොපි තථා වික්ෙම්භිතත්තාව

චතුත්ථජ්ඣායන නානුයසති නාම. යතනාහ – ‘‘න තත්ථ අවිජ්ජානුසයයො

අනුයසතී’’ති. 
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466. ඉදානි පටිභා පුච්ඡං පුච්ඡන්යතො සු ාෙ පනායෙයතිආදිමාහ. තස්ස

විස්සජ්ජයන යස්මා සුෙස්ස දුක්ෙං, දුක්ෙස්ස ච සුෙං පච්චනීකං, තස්මා ද්වීසු

යවදනාසු විසභා පටිභාය ො කථියතො. උයපක්ො පන අන්ධකාරා අවිභූතා

දුද්දීපනා, අවිජ්ජාපි තාදිසාවාති යතයනත්ථ සභා පටිභාය ො කථියතො. 

යත්තයකසු පන ඨායනසු අවිජ්ජා තමං කයරොති, තත්තයකසු විජ්ජා තමං

වියනොයදතීති විසභා පටිභාය ො කථියතො. අවිජ්ජාෙ ය ො, ආවුයසොති එත්ථ

උයභොයපයත ධම්මා අනාසවා යලොකුත්තරාති සභා පටිභාය ොව කථියතො. 

විමුත්තිො ය ො, ආවුයසොති එත්ථ අනාසවට්යඨන යලොකුත්තරට්යඨන 

අබයාකතට්යඨන ච සභා පටිභාය ොව කථියතො. අච්චොසීති එත්ථ පඤ්හං

අතික්කමිත්වා යතොසීතිඅත්යථො. නාසක්ඛිපඤ්හානං පරිෙන්තං යහතුන්ති

පඤ්හානං පරිච්යඡදපමාණං  යහතුං නාසක්ඛි, අප්පටිභා ධම්මස්ස පටිභා ං

පුච්ඡි.නිබ්බානංනායමතංඅප්පටිභා ං, නසක්කානීලංවාපීතකංවාතියකනචි

ධම්යමනසද්ධිං පටිභා ං කත්වා දස්යසතුං.තඤ්චත්වං ඉමිනා අධිප්පායයන

පුච්ඡසීතිඅත්යථො. 

එත්තාවතාචායංඋපාසයකොයථානාමසත්තයමඝයරසලාකභත්තංලභිත්වා 

 යතො භික්ඛු සත්ත ඝරානි අතික්කම්ම අට්ඨමස්ස ද්වායර ඨියතො සබ්බානිපි

සත්ත ය හානිවිරද්යධොවනඅඤ්ඤාසි, එවයමවංඅප්පටිභා ධම්මස්සපටිභා ං

පුච්ඡන්යතො සබ්බාසුපි සත්තසු සප්පටිභා පුච්ඡාසු විරද්යධොව යහොතීති

යවදිතබ්යබො. නිබ්බායනො ධන්ති නිබ්බානබ්භන්තරං නිබ්බානං අනුපවිට්ඨං. 

නිබ්බානපරාෙනන්ති නිබ්බානං පරං අයනමස්ස පරා  ති, න තයතො පරං

 ච්ඡතීති අත්යථො. නිබ්බානං පරියයොසානං අවසානං අස්සාති 

නිබ්බානපරියෙොසානං. 

467. පණ්ඩිතාති පණ්ඩිච්යචන සමන්නා තා, ධාතුකුසලා ආයතනකුසලා

පටිච්චසමුප්පාදකුසලා ඨානාට්ඨානකුසලාතිඅත්යථො. මහාපඤ්ඤාතිමහන්යත

අත්යථ මහන්යත ධම්යම මහන්තා නිරුත්තියයො මහන්තානි පටිභානානි

පරිග් ණ්හනසමත්ථාය පඤ්ඤාය සමන්නා තා. ෙථා තං ධම්මදින්නාොති

යථා ධම්මදින්නාය භික්ඛුනියා බයාකතං, අහම්පි තං එවයමවං

බයාකයරයයන්ති. එත්තාවතා ච පන අයං සුත්තන්යතො ජිනභාසියතො නාම

ජායතො, න සාවකභාසියතො. යථා හි රාජයුත්යතහි ලිඛිතං පණ්ණං යාව

රාජමුද්දිකාය න ලඤ්ඡිතං යහොති, න තාව රාජපණ්ණන්ති සඞ්ෙයං  ච්ඡති; 

ලඤ්ඡිතමත්තං පන රාජපණ්ණං නාම යහොති, තථා, ‘‘අහම්පි තං එවයමව

බයාකයරයය’’න්ති ඉමාය ජිනවචනමුද්දිකාය ලඤ්ඡිතත්තා අයං සුත්තන්යතො

ආහච්චවචයනන ජිනභාසියතො නාම ජායතො. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානත්ථයමවාති. 
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පටුන 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළයවදල්ලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චූළධම්මසමාදානසුත්තවණ්ණනා 

468. එවං යම සුතන්ති චූළධම්මසමාදානසුත්තං. තත්ථ ධම්මසමාදානානීති

ධම්යමොති  හිත හණානි. පච්චුප්පන්නසු න්ති පච්චුප්පන්යන සුෙං, 

ආයූහනක්ෙයණසුෙං සුකරංසුයෙනසක්කාපූයරතුං. ආෙතිං දුක් විපාකන්ති

අනා යත විපාකකායල දුක්ෙවිපාකං. ඉමිනා උපායයන සබ්බපයදසු අත්යථො

යවදිතබ්යබො. 

469. නත්ථි කායමසු යදොයසොති වත්ථුකායමසුපි කියලසකායමසුපි යදොයසො

නත්ථි. පාතබයතං ආපජ්ජන්තීතියතවත්ථුකායමසුකියලසකායමනපාතබයතං

පිවිතබ්බතං, යථාරුචි පරිභුඤ්ජිතබ්බතංආපජ්ජන්තීතිඅත්යථො. යමොළිබද්ධාහීති 

යමොළිං කත්වා බද්ධයකසාහි. පරිබ්බාජිකාහීති තාපසපරිබ්බාජිකාහි. 

එවමාහංසූති එවං වදන්ති. පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්තීති පහානං සමතික්කමං

පඤ්ඤයපන්ති. මාලුවාසිපාටිකාති දීඝසණ්ඨානං මාලුවාපක්කං. ඵයලෙයාති

ආතයපනසුස්සිත්වාභිජ්යජයය. සාලමූයලතිසාලරුක්ෙස්සසමීයප. සන්තාසං 

ආපජ්යජෙයාති කස්මා ආපජ්ජති? භවනවිනාසභයා. රුක්ෙමූයල

පතිතමාලුවාබීජයතො හි ලතා උප්පජ්ජිත්වා රුක්ෙං අභිරුහති. සා මහාපත්තා

යචව යහොතිබහුපත්තාච, යකොවිළාරපත්තසදියසහිපත්යතහිසමන්නා තා.අථ

තං රුක්ෙං මූලයතො පට්ඨාය විනන්ධමානා සබ්බවිටපානි සඤ්ඡායදත්වා

මහන්තං භාරං ජයනත්වා තිට්ඨති. සා වායත වා වායන්යත යදයව වා

වස්සන්යත ඔඝනං ජයනත්වා තස්ස රුක්ෙස්ස සබ්බසාොපසාෙං භඤ්ජති, 

භූමියංනිපායතති.තයතොතස්මිංරුක්යෙපතිට්ඨිතවිමානං භිජ්ජතිනස්සති.ඉති

සාභවනවිනාසභයාසන්තාසංආපජ්ජති. 

ආරාමයදවතාති තත්ථ තත්ථ පුප්ඵාරාමඵලාරායමසු අධිවත්ථා යදවතා. 

වනයදවතාති අන්ධවනසුභ වනාදීසුවයනසුඅධිවත්ථායදවතා. රුක් යදවතාති 

අභිලක්ඛියතසු නයළරුපුචිමන්දාදීසු රුක්යෙසු අධිවත්ථා යදවතා. 

ඔසධිතිණවනප්පතීසූති හරීතකීආමලකීආදීසු ඔසධීසු තාලනාළියකරාදීසු 

තියණසු වනයජට්ඨයකසු ච වනප්පතිරුක්යෙසු අධිවත්ථා යදවතා. 

වනකම්මිකාති වයන කසනලායනදාරුආහරණය ොරක්ොදීසු යකනචියදව 

කම්යමනවාවිචරකමනුස්සා. උද්ධයරෙුන්තිොයදයයං. විලම්බිනීතිවායතන

පහතපහතට්ඨායනසු යකළිං කයරොන්තී විය විලම්බන්තී. සුය ො ඉමිස්සාති

එවරූපාය මාලුවාලතාය සම්ඵස්යසොපි සුයෙො, දස්සනම්පි සුෙං. අයං යම
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පටුන 

දාරකානං ආපානමණ්ඩලං භවිස්සති, කීළාභූමි භවිස්සති, දුතියං යම විමානං

පටිලද්ධන්තිලතාය දස්සයනපිසම්ඵස්යසපියසොමනස්සජාතාඑවමාහ. 

විටභිං කයරෙයාති සාොනං උපරි ඡත්තාකායරන තිට්යඨයය. ඔඝනං

ජයනෙයාති යහට්ඨා ඝනං ජයනයය. උපරි ආරුය්හ සකලං රුක්ෙං

පලියවයඨත්වා පුන යහට්ඨා භස්සමානා භූමිං  ණ්යහයයාති අත්යථො. 

පදායලෙයාති එවං ඔඝනං කත්වා පුන තයතො පට්ඨාය යාව මූලා

ඔතිණ්ණසාොහි අභිරුහමානා සබ්බසාො පලියවයඨන්තී මත්ථකං පත්වා

යතයනව නියායමන පුන ඔයරොහිත්වා ච අභිරුහිත්වා ච සකලරුක්ෙං

සංසිබ්බිත්වා අජ්යඣොත්ථරන්තීසබ්බසාො යහට්ඨාකත්වා සයංඋපරි ඨත්වා 

වායතවාවායන්යතයදයවවාවස්සන්යතපදායලයය.භින්යදයයාති අත්යථො.

ොණුමත්තයමව තිට්යඨයය, තත්ථ යං සාෙට්ඨකවිමානං යහොති, තං සාොසු 

භිජ්ජමානාසුතත්ථතත්යථවභිජ්ජිත්වාසබ්බසාොසුභින්නාසුසබ්බංභිජ්ජති. 

රුක්ෙට්ඨකවිමානංපනයාවරුක්ෙස්සමූලමත්තම්පිතිට්ඨති, තාවනනස්සති.

ඉදං පන විමානං සාෙට්ඨකං, තස්මා සබ්බසාොසු සංභිජ්ජමානාසු භිජ්ජිත්ථ.

යදවතා පුත්තයක යහත්වාොණුයකඨිතාපරියදවිතුංආරද්ධා. 

471. තිබ්බරා ජාතියකොති බහලරා සභායවො. රා ජං දුක් ං යදොමනස්සං

පටිසංයවයදතීති තිබ්බරා ජාතිකත්තා දිට්යඨ දිට්යඨ ආරම්මයණ නිමිත්තං

 ණ්හාති. අථස්ස ආචරියුපජ්ඣායා දණ්ඩකම්මං ආණායපන්ති. යසො

අභික්ෙණං දණ්ඩකම්මං කයරොන්යතො දුක්ෙං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති, 

නත්යවව වීතික්කමං කයරොති. තිබ්බයදොසජාතියකොති අප්පමත්තියකයනව

කුප්පති, දහරසාමයණයරහි සද්ධිං හත්ථපරාමාසාදීනි කයරොන්යතොව කයථති.

යසොපි දණ්ඩකම්මපච්චයා දුක්ෙං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. යමොහජාතියකො

පනඉධකතං වාකතයතොඅකතංවාඅකතයතොනසල්ලක්යෙති, තානිතානි

කිච්චානි විරායධති. යසොපි දණ්ඩකම්මපච්චයා දුක්ෙං යදොමනස්සං

පටිසංයවයදති. 

472. න තිබ්බරා ජාතියකොතිආදීනි වුත්තපටිපක්ෙනයයන යවදිතබ්බානි.

කස්මා පයනත්ථ යකොචි තිබ්බරා ාදිජාතියකො යහොති, යකොචි න

තිබ්බරා ාදිජාතියකො? කම්මනියායමන.යස්සහි කම්මායූහනක්ෙයණයලොයභො

බලවා යහොති, අයලොයභො මන්යදො, අයදොසායමොහා බලවන්යතො, යදොසයමොහා 

මන්දා, තස්ස මන්යදො අයලොයභො යලොභං පරියාදාතුං න සක්යකොති, 

අයදොසායමොහාපනබලවන්යතොයදොසයමොයහපරියාදාතුංසක්යකොන්ති.තස්මා

යසො යතන කම්යමන දින්නපටිසන්ධිවයසන නිබ්බත්යතො ලුද්යධො යහොති, 

සුෙසීයලොඅක්යකොධයනොපඤ්ඤවා වජිරූපමඤායණො. 
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යස්ස පන කම්මායූහනක්ෙයණ යලොභයදොසා බලවන්යතො යහොන්ති, 

අයලොභායදොසා මන්දා, අයමොයහො බලවා, යමොයහො මන්යදො, යසො

පුරිමනයයයනව ලුද්යධො යචව යහොති දුට්යඨො ච, පඤ්ඤවා පන යහොති

වජිරූපමඤායණොදත්තාභයත්යථයරොවිය. 

යස්ස පන කම්මායූහනක්ෙයණ යලොභායදොසයමොහා බලවන්යතො යහොන්ති, 

ඉතයර මන්දා, යසො පුරිමනයයයනව ලුද්යධො යචව යහොති දන්යධො ච, 

සුෙසීලයකො පනයහොතිඅක්යකොධයනො. 

තථා යස්ස කම්මායූහනක්ෙයණ තයයොපි යලොභයදොසයමොහා බලවන්යතො

යහොන්ති, අයලොභාදයයො මන්දා, යසො පුරිමනයයයනව ලුද්යධො යචව යහොති

දුට්යඨොචමූළ්යහොච. 

යස්ස පන කම්මායූහනක්ෙයණ අයලොභයදොසයමොහා බලවන්යතො යහොන්ති, 

ඉතයර මන්දා, යසො පුරිමනයයයනව අප්පකියලයසො යහොති, දිබ්බාරම්මණම්පි

දිස්වානිච්චයලො, දුට්යඨොපනයහොතිදන්ධපඤ්යඤොච. 

යස්ස පන කම්මායූහනක්ෙයණ අයලොභායදොසයමොහා බලවන්යතො යහොන්ති, 

ඉතයර මන්දා, යසො පුරිමනයයයනව අලුද්යධො යචව යහොති සුෙසීලයකො ච, 

මූළ්යහොපනයහොති. 

තථා යස්ස කම්මායූහනක්ෙයණ අයලොභයදොසායමොහා බලවන්යතො යහොන්ති, 

ඉතයර මන්දා, යසොපුරිමනයයයනවඅලුද්යධොයචවයහොතිපඤ්ඤවාච, දුට්යඨො

පනයහොතියකොධයනො. 

යස්ස පන කම්මායූහනක්ෙයණතයයොපි අයලොභාදයයොබලවන්යතොයහොන්ති, 

යලොභාදයයො මන්දා, යසො මහාසඞ්ඝරක්ඛිතත්යථයරො විය අලුද්යධො අදුට්යඨො

පඤ්ඤවාචයහොති. 

යසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළධම්මසමාදානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. මහාධම්මසමාදානසුත්තවණ්ණනා 

473. එවං යම සුත්තන්ති මහාධම්මසමාදානසුත්තං. තත්ථ එවංකාමාති

එවංඉච්ඡා. එවංෙන්දාති එවංඅජ්ඣාසයා. එවංඅධිප්පාොතිඑවංලද්ධිකා. තත්රාති

තස්මිං අනිට්ඨවඩ්ඪයන යචව ඉට්ඨපරිහායන ච. භ වංමූලකාති භ වා මූලං

එයතසන්තිභ වංමූලකා.ඉදංවුත්තංයහොති– ඉයම, භන්යත, අම්හාකංධම්මා

පුබ්යබ කස්සපසම්මාසම්බුද්යධන උප්පාදිතා, තස්මිං පරිනිබ්බුයත එකං
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බුද්ධන්තරං අඤ්යඤො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා ඉයම ධම්යම උප්පායදතුං

සමත්යථො නාම නායහොසි, භ වතා පන යනො ඉයම ධම්මා උප්පාදිතා.

භ වන්තඤ්හි නිස්සාය මයං ඉයම ධම්යම ආජානාම පටිවිජ්ඣාමාති එවං

භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මාති. භ වංයනත්තිකාති භ වා හි ධම්මානං

යනතාවියනතා අනුයනතාති.යථාසභාවයතො පාටියයක්කංපාටියයක්කංනාමං

 යහත්වා දස්සිතා ධම්මා භ වංයනත්තිකානාම යහොන්ති. භ වංපටිසරණාති 

චතුභූමකා ධම්මා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස ආපාථං ආ ච්ඡමානා භ වති

පටිසරන්ති නාමාති භ වංපටිසරණා. පටිසරන්තීති ඔසරන්ති සයමොසරන්ති.

අපිච මහායබොධිමණ්යඩ නිසින්නස්ස භ වයතො පටියවධවයසන ඵස්යසො

ආ ච්ඡති, අහං භ වා කින්නායමොති? ත්වං ඵුසනට්යඨන ඵස්යසො නාම.

යවදනා, සඤ්ඤා, සඞ්ොරා, විඤ්ඤාණංආ ච්ඡති.අහංභ වාකින්නාමන්ති? 

ත්වං විජානනට්යඨන විඤ්ඤාණං නාමාති එවං චතුභූමකධම්මානං

යථාසභාවයතො පාටියයක්කං පාටියයක්කංනාමං  ණ්හන්යතො භ වා ධම්යම

පටිසරතීතිපි භ වංපටිසරණා. භ වන්තඤ්යඤව පටිභාතූති භ වයතොයයව

එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො උපට්ඨාතු, තුම්යහයයව යනො කයථත්වා යදථාති

අත්යථො. 

474. යසවිතබ්යබති නිස්සයිතබ්යබ. භජිතබ්යබති උප න්තබ්යබ. ෙථා තං

අවිද්දසුයනොතියථාඅවිදුයනොබාලස්ස අන්ධපුථුජ්ජනස්ස. ෙථාතංවිද්දසුයනොති

යථාවිදුයනො යමධාවියනොපණ්ඩිතස්ස. 

475. අත්ථි, භික් යව, ධම්මසමාදානන්ති පුරිමසුත්යත උප්පටිපාටිආකායරන

මාතිකා ඨපිතා, ඉධ පන යථාධම්මරයසයනව සත්ථා මාතිකං ඨයපසි. තත්ථ 

ධම්මසමාදානන්තිපාණාතිපාතාදීනංධම්මානං හණං. 

476. අවිජ්ජා යතොතිඅවිජ්ජාය සමන්නා යතො. 

477. විජ්ජා යතොතිවිජ්ජාය සමන්නා යතොපඤ්ඤවා. 

478. සහාපිදුක්ය නාතිඑත්ථ මිච්ඡාචායරොඅභිජ්ඣාමිච්ඡාදිට්ඨීතිඉයමතාව

තයයො පුබ්බයචතනාය ච අපරයචතනාය චාති ද්වින්නං යචතනානං වයසන

දුක්ෙයවදනා යහොන්ති. සන්නිට්ඨාපකයචතනා පන සුෙසම්පයුත්තා වා

උයපක්ොසම්පයුත්තාවායහොති.යසසාපාණාතිපාතාදයයොසත්ත තිස්සන්නම්පි

යචතනානං වයසන දුක්ෙයවදනා යහොන්ති. ඉදං සන්ධාය වුත්තං – ‘‘සහාපි 

දුක්යෙන සහාපි යදොමනස්යසනා’’ති. යදොමනස්සයමව යචත්ථ දුක්ෙන්ති

යවදිතබ්බං. පරියයට්ඨිං වා ආපජ්ජන්තස්ස පුබ්බභා පරභාය සු කායිකං

දුක්ෙම්පි වට්ටතියයව. 
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479. සහාපි සුය නාතිඑත්ථපාණාතිපායතොඵරුසවාචාබයාපායදොතිඉයමතාව

තයයො පුබ්බයචතනාය ච අපරයචතනාය චාති ද්වින්නං යචතනානං වයසන

සුෙයවදනා යහොන්ති. සන්නිට්ඨාපකයචතනා පන දුක්ෙසම්පයුත්තාව යහොති.

යසසා සත්ත තිස්සන්නම්පි යචතනානං වයසන සුෙයවදනා යහොන්තියයව. 

සහාපි යසොමනස්යසනාති යසොමනස්සයමව යචත්ථ සුෙන්ති යවදිතබ්බං.

ඉට්ඨයඵොට්ඨබ්බසමඞ්ගියනො වා පුබ්බභා පරභාය සු කායිකං සුෙම්පි

වට්ටතියයව. 

480. තතියධම්මසමාදායන ඉයධකච්යචො මච්ඡබන්යධො වා යහොති, මා වියකො

වා, පාණුපඝාතංයයව නිස්සාය ජීවිකං කප්යපති. තස්ස  රුට්ඨානියයො භික්ඛු 

අකාමකස්යසව පාණාතිපායත ආදීනවං, පාණාතිපාතවිරතියා ච ආනිසංසං

කයථත්වා සික්ොපදං යදති. යසො  ණ්හන්යතොපි දුක්ඛියතො යදොමනස්සියතොව

හුත්වා  ණ්හාති. අපරභාය  කතිපාහං වීතිනායමත්වා රක්ඛිතුං

අසක්යකොන්යතොපිදුක්ඛියතොවයහොති, තස්සපුබ්බාපරයචතනාදුක්ෙසහ තාව

යහොන්ති. සන්නිට්ඨාපකයචතනා පන සුෙසහ තා වා උයපක්ොසහ තා වාති

එවංසබ්බත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. ඉති පුබ්බභා පරභා යචතනාවසන්ධාය

ඉදං වුත්තං – ‘‘සහාපි දුක්යෙන සහාපි යදොමනස්යසනා’’ති. යදොමනස්සයමව

යචත්ථදුක්ෙන්තියවදිතබ්බං. 

481. චතුත්ථධම්මසමාදායන දසසුපි පයදසු තිස්යසොපි 

පුබ්බභා ාපරභා සන්නිට්ඨාපකයචතනා සුෙසම්පයුත්තා යහොන්තියයව, තං

සන්ධාය ඉදං වුත්තං – ‘‘සහාපි සුයෙන සහාපි යසොමනස්යසනා’’ති.

යසොමනස්සයමවයචත්ථසුෙන්ති යවදිතබ්බං. 

482. තිත්තකාලාබූතිතිත්තකරසඅලාබු. වියසන සංසට්යඨොති හලාහලවියසන

සම්පයුත්යතො මිස්සියතො ලුළියතො. නච්ොයදස්සතීති න රුච්චිස්සති න තුට්ඨිං 

කරිස්සති. නි ච්ෙසීති  මිස්සසි. අප්පටිසඞ් ාෙ පියවෙයාති තං

අප්පච්චයවක්ඛිත්වා පියවයය. 

483. ආපානීෙකංයසොති ආපානීයස්ස මධුරපානකස්ස භරිතකංයසො. 

වණ්ණසම්පන්යනොති පානකවණ්ණාදීහි සම්පන්නවණ්යණො, කංයස

පක්ඛිත්තපානකවයසන පානකකංයසොපි එවං වුත්යතො. ොයදස්සතීති තඤ්හි

හලාහලවිසංයත්ථයත්ථ පක්ඛිත්තංයහොති, තස්සතස්යසවරසංයදති.යතන

වුත්තං‘‘ඡායදස්සතී’’ති. 

484. පූතිමුත්තන්ති මුත්තයමව. යථා හි මනුස්සභායවො සුවණ්ණවණ්යණො

පූතිකායයොත්යවව, තදහුජාතාපි  යලොචිලතා පූතිලතාත්යවව වුච්චති. එවං
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තඞ්ෙණං  හිතං තරුණම්පි මුත්තං පූතිමුත්තයමව. නානායභසජ්යජහීති

හරීතකාමලකාදීහි නායනොසයධහි. සුඛී අස්සාති අයරොය ො සුවණ්ණවණ්යණො

සුඛීභයවයය. 

485. දධිචමධුචාතිසුපරිසුද්ධංදධි චසුමධුරංමධුච. එකජ්ඣංසංසට්ඨන්ති

එකයතොකත්වා මිස්සිතංආලුළිතං. තස්සතන්තිතස්සතං චතුමධුරයභසජ්ජං 

පිවයතො රුච්යචයය. ඉදඤ්ච යං භ න්දරසංසට්ඨං යලොහිතං පක්ෙන්දති, න

තස්ස යභසජ්ජං, ආහාරං ථම්යභත්වා මග් ං අවලඤ්ජං කයරොති. යං පන 

පිත්තසංසට්ඨංයලොහිතං, තස්යසතංයභසජ්ජංසීතලකිරියායපරියත්තභූතං. 

486. විද්යධති උබ්බිද්යධ.යමඝවි යමනදූරීභූයතතිඅත්යථො. වි තවලාහයකති

අප තයමයඝ, යදයවතිආකායස. ආකාස තං තම තන්තිආකාස තං තමං. 

පුථුසමණබ්රාහ්මණපරප්පවායදති පුථූනං සමණබ්රාහ්මණසඞ්ොතානං පයරසං

වායද. අභිවිහච්චාති අභිහන්ත්වා. භාසයත ච තපයත ච වියරොචයත චාති

සරදකායල මජ්ඣන්හිකසමයය ආදිච්යචොව ඔභාසං මුඤ්චති තපති

විජ්යජොතතීති. 

ඉදංපනසුත්තංයදවතානංඅතිවියපියංමනාපං.තත්රිදංවත්ථු– දක්ඛිණදිසායං

කිරහත්ථියභො ජනපයදසඞ් රවිහායරොනාමඅත්ථි.තස්සයභොජනසාලද්වායර 

සඞ් රරුක්යෙ අධිවත්ථා යදවතා රත්තිභාය  එකස්ස දහරස්ස

සරභඤ්ඤවයසනඉදංසුත්තං ඔසායරන්තස්සසුත්වාසාධුකාරංඅදාසි. දහයරො

කිංඑයසොතිආහ.අහං, භන්යත, ඉමස්මිං රුක්යෙඅධිවත්ථායදවතාති.කස්මිං

යදවයතපසන්නාසි, කිංසද්යද, උදාහුසුත්යතති? සද්යදොනාම, භන්යත, යස්ස

කස්සචි යහොතියයව, සුත්යත පසන්නාම්හි. සත්ථාරා යජතවයන නිසීදිත්වා

කථිතදිවයස ච අජ්ජ ච එකබයඤ්ජයනපි නානං නත්ථීති. අස්යසොසි ත්වං

යදවයත සත්ථාරා කථිතදිවයසති? ආම, භන්යත. කත්ථ ඨිතා අස්යසොසීති? 

යජතවනං, භන්යත,  තාම්හි, මයහසක්ොසුපනයදවතාසු ආ ච්ඡන්තීසුතත්ථ

ඔකාසං අලභිත්වා ඉයධව ඨත්වා අස්යසොසින්ති. එත්ථ ඨිතාය සක්කා සුත්ථු

සද්යදොයසොතුන්ති? ත්වංපන, භන්යත, මය්හංසද්දංසුණසීති? ආම යදවයතති.

දක්ඛිණකණ්ණපස්යසනිසීදිත්වාකථනකායලොවිය, භන්යත, යහොතීති.කිංපන 

යදවයත සත්ථු රූපං පස්සසීති? සත්ථා මයමව ඔයලොයකතීති මඤ්ඤමානා

සණ්ඨාතුං න සක්යකොමි, භන්යතති. වියසසං පන නිබ්බත්යතතුං අසක්ඛිත්ථ

යදවයතති. යදවතා තත්යථව අන්තරධායි. තං දිවසං කියරස යදවපුත්යතො

යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨියතො.එවමිදංසුත්තං යදවතානංපියංමනාපං.යසසං

සබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 
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මහාධම්මසමාදානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. වීමංසකසුත්තවණ්ණනා 

487. එවං යමසුතන්තිවීමංසකසුත්තං.තත්ථ වීමංසයකනාතිතයයොවීමංසකා

– අත්ථවීමංසයකො සඞ්ොරවීමංසයකො සත්ථුවීමංසයකොති. යතසු, ‘‘පණ්ඩිතා

හාවුයසො, මනුස්සාවීමංසකා’’ති(සං.නි.3.2) එත්ථඅත්ථවීමංසයකොආ යතො.

‘‘යයතො යෙො, ආනන්ද, භික්ඛු ධාතුකුසයලො ච යහොති, ආයතනකුසයලො ච 

යහොති, පටිච්චසමුප්පාදකුසයලො ච යහොති, ඨානාට්ඨානකුසයලො ච යහොති, 

එත්තාවතායෙො, ආනන්ද, පණ්ඩියතොභික්ඛුවීමංසයකොතිඅලංවචනායා’’ති(ම.

නි. 3.124) එත්ථ සඞ්ොරවීමංසයකො ආ යතො. ඉමස්මිං පන සුත්යත

සත්ථුවීමංසයකොඅධිප්යපයතො. යචයතොපරිොෙන්තිචිත්තවාරංචිත්තපරිච්යඡදං. 

සමන්යනසනාති එසනා පරියයසනා උපපරික්ො. ඉති විඤ්ඤාණාොති එවං

විජානනත්ථාය. 

488. ද්වීසු ධම්යමසු තථා යතො සමන්යනසිතබ්යබොති ඉධ

කලයාණමිත්තූපනිස්සයං දස්යසති. මහා හි එස කලයාණමිත්තූපනිස්සයයො 

නාම. තස්ස මහන්තභායවො එවං යවදිතබ්යබො – එකස්මිං හි සමයයආයස්මා

ආනන්යදො උපඩ්ඪං අත්තයනො ආනුභායවන යහොති, උපඩ්ඪං 

කලයාණමිත්තානුභායවනාති චින්යතත්වා අත්තයනො ධම්මතාය නිච්යඡතුං

අසක්යකොන්යතො භ වන්තං උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි, – ‘‘උපඩ්ඪමිදං, භන්යත, 

බ්රහ්මචරියස්ස, යදිදං කලයාණමිත්තතා කලයාණසහායතා

කලයාණසම්පවඞ්කතා’’ති. භ වා ආහ – ‘‘මා යහවං, ආනන්ද, මා යහවං, 

ආනන්ද, සකලයමවිදං, ආනන්ද, බ්රහ්මචරියං යදිදං කලයාණමිත්තතා 

කලයාණසහායතා, කලයාණසම්පවඞ්කතා. කලයාණමිත්තස්යසතං, ආනන්ද, 

භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ෙං කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස, අරියං

අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකරිස්සති.

කථඤ්චානන්ද, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො…යප.… අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං

භායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති. ඉධානන්ද, භික්ඛු

සම්මාදිට්ඨිංභායවති…යප.…සම්මාසමාධිංභායවති වියවකනිස්සිතංඑවංයෙො, 

ආනන්ද, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො…යප.… බහුලීකයරොති, තදමිනායපතං, 

ආනන්ද, පරියායයන යවදිතබ්බං. යථා සකලයමවිදං බ්රහ්මචරියං යදිදං 

කලයාණමිත්තතාකලයාණසහායතාකලයාණසම්පවඞ්කතා.මමඤ්හි, ආනන්ද, 

කලයාණමිත්තං ආ ම්ම ජාතිධම්මා සත්තා ජාතියා පරිමුච්චන්ති.

ජරාධම්මා…යප.… යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසධම්මා සත්තා

යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායායසහිපරිමුච්චන්තී’’ති(සං. නි.5.2). 
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භික්ඛූනං බාහිරඞ් සම්පත්තිං කයථන්යතොපි ආහ – ‘‘බාහිරං, භික්ෙයව, 

අඞ් න්ති කරිත්වා නාඤ්ඤං එකඞ් ම්පි සමනුපස්සාමි, යං එවං මහයතො 

අත්ථාය සංවත්තති, යථයිදං, භික්ෙයව, කලයාණමිත්තතා. කලයාණමිත්තතා, 

භික්ෙයව, මහයතො අත්ථාය සංවත්තතී’’ති (අ. නි. 1.113). මහාචුන්දස්ස

කියලසසල්යලෙපටිපදං කයථන්යතොපි, ‘‘පයර පාපමිත්තා භවිස්සන්ති, 

මයයමත්ථ කලයාණමිත්තා භවිස්සාමාති සල්යලයෙො කරණීයයො’’ති (ම. නි.

1.83) ආහ. යමඝියත්යථරස්ස විමුත්තිපරිපාචනියධම්යම කයථන්යතොපි, 

‘‘අපරිපක්කාය, යමඝිය, යචයතොවිමුත්තියා පඤ්ච ධම්මා පරිපාකාය 

සංවත්තන්ති.කතයමපඤ්ච? ඉධ, යමඝිය, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො යහොති’’ති

(උදා. 31) කලයාණමිත්තූපනිස්සයයමව වියසයසසි. පියපුත්තස්ස 

රාහුලත්යථරස්සඅභිණ්යහොවාදංයදන්යතොපි– 

‘‘මිත්යතභජස්සුකලයායණ, පන්තඤ්චසයනාසනං; 

විවිත්තංඅප්පනිග්යඝොසං, මත්තඤ්ඤූයහොහියභොජයන. 

චීවයරපිණ්ඩපායතච, පච්චයයසයනාසයන; 

එයතසුතණ්හංමාකාසි, මායලොකංපුනරා මී’’ති.(සු.නි.340, 341) – 

කලයාණමිත්තූපනිස්සයයමව සබ්බපඨමං කයථසි. එවං මහා එස 

කලයාණමිත්තූපනිස්සයයොනාම.ඉධාපිතංදස්යසන්යතොභ වා ද්වීසු ධම්යමසු

තථා යතො සමන්යනසිතබ්යබොති යදසනං ආරභි. පණ්ඩියතො භික්ඛු ද්වීසු 

ධම්යමසුතථා තංඑසතු යවසතූතිඅත්යථො.එයතනභ වාඅයංමහාජච්යචොති

වා, ලක්ෙණසම්පන්යනොති වා, අභිරූයපො දස්සනීයයොති වා, අභිඤ්ඤායතො

අභිලක්ඛියතොතිවා, ඉමං නිස්සායාහංචීවරාදයයොපච්චයයලභිස්සාමීතිවා, එවං

චින්යතත්වා මං නිස්සාය වසනකිච්චං නත්ථි. යයො පන එවං සල්ලක්යෙති, 

‘‘පයහොතියමඑස සත්ථාහුත්වාසත්ථුකිච්චංසායධතු’’න්ති, යසොමංභජතූති

සීහනාදංනදති. බුද්ධසීහනායදොකිරනායමසසුත්තන්යතොති. 

ඉදානි යතද්යවධම්යමදස්යසන්යතො චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයෙයසූතිආහ.තත්ථ

සත්ථු කායියකො සමාචායරො වීමංසකස්ස චක්ඛුවිඤ්යඤයයයො ධම්යමො නාම.

වාචසියකො සමාචායරො යසොතවිඤ්යඤයයයො ධම්යමො නාම. ඉදානි යතසු

සමන්යනසිතබ්බාකාරං දස්යසන්යතො යෙ සංකිලිට්ඨාතිආදිමාහ. තත්ථ 

සංකිලිට්ඨාති කියලසසම්පයුත්තා.යතචනචක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයා.යථාපන

උදයක චලන්යත වා පුප්ඵුළයක වා මුඤ්චන්යත අන්යතො මච්යඡො අත්ථීති

විඤ්ඤායති, එවං පාණාතිපාතාදීනි වා කයරොන්තස්ස, මුසාවාදාදීනි වා

භණන්තස්ස කායවචීසමාචායර දිස්වා ච සුත්වා ච තංසමුට්ඨාපකචිත්තං
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සංකිලිට්ඨන්ති විඤ්ඤායති. තස්මා එවමාහ. සංකිලිට්ඨචිත්තස්ස හි

කායවචීසමාචාරාපිසංකිලිට්ඨායයවනාම. නයත තථා තස්සසංවිජ්ජන්තීතින

යත තථා තස්ස අත්ථි. න උපලබ්භන්තීති එවං ජානාතීති අත්යථො.

නත්ථිතායයව හි යත න උපලබ්භන්ති න පටිච්ඡන්නතාය. තථා හි භ වා 

එකදිවසං ඉයමසු ධම්යමසු භික්ඛුසඞ්ඝං පවායරන්යතො ආහ – ‘‘හන්ද දානි, 

භික්ෙයව, පවායරමියවො, නචයමකිඤ්චි රහථකායිකංවාවාචසිකංවා’’ති.

එවං වුත්යත ආයස්මා සාරිපුත්යතො උට්ඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ් ං

කරිත්වායයනභ වා යතනඤ්ජලිංපණායමත්වාභ වන්තංඑතදයවොච–‘‘න

යෙොමයං, භන්යත, භ වයතොකිඤ්චි රහාම කායිකංවාවාචසිකංවා.භ වා

හි, භන්යත, අනුප්පන්නස්ස මග් ස්ස උප්පායදතා, අසඤ්ජාතස්ස මග් ස්ස

සඤ්ජායනතා, අනක්ොතස්ස මග් ස්ස අක්ොතා, මග් ඤ්ඤූ මග් විදූ

මග් යකොවියදො. මග් ානු ා ච, භන්යත, එතරහි සාවකා විහරන්ති 

පච්ඡාසමන්නා තා’’ති (සං. නි. 1.215). එවං පරිසුද්ධා තථා තස්ස

කායවචීසමාචාරා. උත්තයරොපි සුදං මාණයවො තථා තස්ස කායවචීද්වායර

අනාරාධනීයංකිඤ්චිපස්සිස්සාමීති සත්තමායසඅනුබන්ධිත්වාලික්ොමත්තම්පි

නඅද්දස.මනුස්සභූයතොවාඑස බුද්ධභූතස්සකායවචීද්වායරකිංඅනාරාධනීයං

පස්සිස්සති? මායරොපියදවපුත්යතො යබොධිසත්තස්සසයතොමහාභිනික්ෙමනයතො

පට්ඨායඡබ්බස්සානි යවසමායනොකිඤ්චි අනාරාධනීයංනාද්දස, අන්තමයසො

යචයතොපරිවිතක්කමත්තම්පි. මායරො කිර චින්යතසි – ‘‘සචස්ස

විතක්කිතමත්තම්පි අකුසලං පස්සිස්සාමි, තත්යථව නං මුද්ධනි පහරිත්වා 

පක්කමිස්සාමී’’ති. යසො ඡබ්බස්සානි අදිස්වා බුද්ධභූතම්පි එකං වස්සං 

අනුබන්ධිත්වාකිඤ්චිවජ්ජංඅපස්සන්යතො මනසමයයවන්දිත්වා– 

‘‘මහාවීර මහාපුඤ්ඤං, ඉද්ධියායසසාජලං; 

සබ්බයවරභයාතීතං, පායදවන්දාමිය ොතම’’න්ති.(සං.නි.1.159) – 

 ාථංවත්වා යතො. 

වීතිමිස්සාති කායල කණ්හා, කායල සුක්කාති එවං යවොමිස්සකා. යවොදාතාති

පරිසුද්ධා නික්කියලසා. සංවිජ්ජන්තීති යවොදාතා ධම්මා අත්ථි උපලබ්භන්ති.

තථා තස්ස හි පරිසුද්ධා කායසමාචාරාදයයො. යතනාහ – ‘‘චත්තාරිමානි, 

භික්ෙයව, තථා තස්ස අරක්යෙයයානි. කතමානි චත්තාරි? 

පරිසුද්ධකායසමාචායරො, භික්ෙයව, තථා යතො, නත්ථි තථා තස්ස

කායදුච්චරිතං, යං තථා යතො රක්යෙයය, ‘මා යම ඉදං පයරො අඤ්ඤාසී’ති.

පරිසුද්ධවචීසමාචායරො… පරිසුද්ධමයනොසමාචායරො… පරිසුද්ධාජීයවො, 
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භික්ෙයව, තථා යතො, නත්ථි තථා තස්ස මිච්ඡාජීයවො, යං තථා යතො 

රක්යෙයය, මායමඉදංපයරොඅඤ්ඤාසී’’ති(අ.නි.7.58). 

ඉමංකුසලංධම්මන්තිඉමංඅනවජ්ජං ආජීවට්ඨමකසීලං.‘‘අයමායස්මාසත්ථා

කිං නු යෙො දීඝරත්තං සමාපන්යනො අතිචිරකාලයතො පට්ඨාය ඉමිනා

සමන්නා යතො, උදාහු ඉත්තරසමාපන්යනො හියයයො වා පයර වා පරසුයව වා 

දිවයස සමාපන්යනො’’ති එවං  යවසතූති අත්යථො. එකච්යචන හි එකස්මිං

ඨායන වසන්යතන බහු මිච්ඡාජීවකම්මං කතං, තං තත්ථ කාලාතික්කයම

පඤ්ඤායති, පාකටංයහොති.යසොඅඤ්ඤතරං පච්චන්ත ාමංවාසමුද්දතීරංවා

 න්ත්වා පණ්ණසාලංකායරත්වාආරඤ්ඤයකො විය හුත්වා විහරති. මනුස්සා

සම්භාවනං උප්පායදත්වා තස්ස පණීයත පච්චයය යදන්ති. ජනපදවාසියනො

භික්ඛූ තස්ස පරිහාරං දිස්වා, ‘‘අතිදප්පියතො වතායං ආයස්මා, යකො නු යෙො 

එයසො’’ති පරිග් ණ්හන්තා, ‘‘අසුකට්ඨායන අසුකං නාම මිච්ඡාජීවං කත්වා 

පක්කන්තභික්ඛූ’’තිඤත්වානසක්කාඉමිනාසද්ධිංඋයපොසයථොවාපවාරණා

වා කාතුන්ති සන්නිපතිත්වා ධම්යමන සයමන උක්යෙපනීයාදීසු අඤ්ඤතරං

කම්මංකයරොන්ති.එවරූපාය පටිච්ඡන්නපටිපත්තියාඅත්ථිභාවංවානත්ථිභාවං

වාවීමංසායපතුංඑවමාහ. 

එවං ජානාතීති දීඝරත්තං සමාපන්යනො, න ඉත්තරසමාපන්යනොති ජානාති. 

අනච්ඡරියං යචතං. යං තථා තස්ස එතරහි සබ්බඤ්ඤුතං පත්තස්ස දීඝරත්තං 

ආජීවට්ඨමකසීලං පරිසුද්ධංභයවයය.යස්සයබොධිසත්තකායලපිඑවං අයහොසි. 

අතීයතකිර න්ධාරරාජා චයවයදහරාජාච ද්යවපිසහායකාහුත්වා කායමසු

ආදීනවං දිස්වා රජ්ජානි පුත්තානං නියයායතත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා

එකස්මිංඅරඤ්ඤ ාමයකපිණ්ඩායචරන්ති.පච්චන්යතොනාමදුල්ලභයලොයණො 

යහොති.තයතොඅයලොණංයාගුංලභිත්වාඑකිස්සායසාලායනිසීදිත්වාපිවන්ති. 

අන්තරන්තයර මනුස්සා යලොණචුණ්ණං ආහරිත්වා යදන්ති. එකදිවසං එයකො

යවයදහිසිස්ස පණ්යණපක්ඛිපිත්වායලොණචුණ්ණංඅදාසි. යවයදහිසි යහත්වා 

උපඩ්ඪං  න්ධාරිසිස්ස-සන්තියක ඨයපත්වා උපඩ්ඪං අත්තයනො සන්තියක

ඨයපසි.තයතො යථොකංපරිභුත්තාවයසසංදිස්වා, ‘‘මාඉදංනස්සී’’තිපණ්යණන

යවයඨත්වා තිණ හයන ඨයපසි. පුන එකස්මිං දිවයස යාගුපානකායල සතිං

කත්වාඔයලොයකන්යතොතංදිස්වා  න්ධාරිසිංඋපසඞ්කමිත්වා, ‘‘ඉයතොයථොකං

 ණ්හථ ආචරියා’’ති ආහ. කුයතො යත ලද්ධං යවයදහිසීති? තස්මිං දිවයස

පරිභුත්තාවයසසං‘‘මානස්සී’’තිමයාඨපිතන්ති.  න්ධාරිසි යහතුංනඉච්ඡති, 

අයලොණකංයයවයාගුංපිවිත්වායවයදහංඉසිංඅයවොච– 

‘‘හිත්වා ාමසහස්සානි, පරිපුණ්ණානියසොළස; 
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යකොට්ඨා ාරානිඵීතානි, සන්නිධිංදානිකුබ්බසී’’ති.(ජා. 1.7.76); 

යවයදහිසි අයවොච – ‘‘තුම්යහ රජ්ජං පහාය පබ්බජිතා, ඉදානි කස්මා 

යලොණචුණ්ණමත්තසන්නිධිකාරණා පබ්බජ්ජාය අනුච්ඡවිකංනකයරොථා’’ති? 

කිංමයාකතං යවයදහිසීති? අථනංආහ– 

‘‘හිත්වා න්ධාරවිසයං, පහූතධනධාරියං; 

පසාසනයතොනික්ෙන්යතො, ඉධදානිපසාසසී’’ති.(ජා.1.7.77); 

 න්ධායරොආහ– 

‘‘ධම්මං භණාමියවයදහ, අධම්යමොයමන රුච්චති; 

ධම්මංයමභණමානස්ස, නපාපමුපලිම්පතී’’ති.(ජා.1.7.78); 

යවයදයහො ආහ– 

‘‘යයනයකනචිවණ්යණන, පයරොලභතිරුප්පනං; 

මහත්ථියම්පියචවාචං, නතංභායසයයපණ්ඩියතො’’ති.(ජා. 1.7.79); 

 න්ධායරොආහ– 

‘‘කාමංරුප්පතුවාමාවා, භුසංවවිකිරීයතු; 

ධම්මංයමභණමානස්ස, නපාපමුපලිම්පතී’’ති.(ජා.1.7.80); 

තයතො යවයදහිසි යස්ස සකාපි බුද්ධි නත්ථි, ආචරියසන්තියක විනයං න 

සික්ෙති, යසොඅන්ධමහිංයසොවියවයනචරතීතිචින්යතත්වාආහ– 

‘‘යනො යචඅස්සසකාබුද්ධි, විනයයොවා සුසික්ඛියතො; 

වයනඅන්ධමහිංයසොව, චයරයයබහුයකොජයනො. 

යස්මාචපනියධකච්යච, ආයචරම්හිසුසික්ඛිතා; 

තස්මාවිනීතවිනයා, චරන්තිසුසමාහිතා’’ති.(ජා. 1.7.81-82); 

එවඤ්චපනවත්වායවයදහිසිඅජානිත්වාමයාකතන්ති න්ධාරිසිං ෙමායපසි.

යත උයභොපි තපං චරිත්වා බ්රහ්මයලොකං අ මංසු. එවං තථා තස්ස 

යබොධිසත්තකායලපිදීඝරත්තංආජීවට්ඨමකසීලංපරිසුද්ධංඅයහොසි. 

උත්තජ්ඣාපන්යනො අෙමාෙස්මා භික්ඛු ෙසපත්යතොති අයමායස්මා අම්හාකං

සත්ථා භික්ඛු ඤත්තං පඤ්ඤාතභාවං පාකටභාවං අජ්ඣාපන්යනො නු යෙො, 

සයඤ්ච පරිවාරසම්පත්තිං පත්යතො නු යෙො යනොති. යතන චස්ස
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පඤ්ඤාතජ්ඣාපන්නභායවනයසසන්නිස්සිතභායවනචකිංඑකච්යච ආදීනවා

සන්දිස්සන්ති උදාහු යනොති එවං සමන්යනසන්තූති දස්යසති. න තාව, 

භික් යවති, භික්ෙයව, යාවභික්ඛුනරාජරාජමහාමත්තාදීසු අභිඤ්ඤාතභාවංවා

පරිවාරසම්පත්තිං වා ආපන්යනො යහොති, තාව එකච්යච මානාතිමානාදයයො 

ආදීනවා න සංවිජ්ජන්ති උපසන්තූපසන්යතො විය යසොතාපන්යනො විය

සකදා ාමී විය ච විහරති. අරියයො නු යෙො පුථුජ්ජයනො නු යෙොතිපිඤාතුං න

සක්කායහොති. 

ෙයතො ච ය ො, භික් යවති යදා පන ඉයධකච්යචො භික්ඛු ඤායතො යහොති 

පරිවාරසම්පන්යනො වා, තදා තිණ්යහන සිඞ්ය න ය ො ණං විජ්ඣන්යතො

දුට්ඨය ොයණොවිය, මි සඞ්ඝංඅභිමද්දමායනොදීපිවියචඅඤ්යඤභික්ඛූතත්ථ

තත්ථවිජ්ඣන්යතොඅ ාරයවො අසභා වුත්තිඅග් පායදනභූමිංඵුසන්යතොවිය

චරති.එකච්යචොපනකුලපුත්යතොයථායථා ඤායතොයහොතියසස්සී, තථාතථා

ඵලභාරභරියතො විය සාලි සුට්ඨුතරං ඔනමති, රාජරාජමහාමත්තාදීසු

උපසඞ්කමන්යතසු අකිඤ්චනභාවං පච්චයවක්ඛිත්වා සමණසඤ්ඤං 

උපට්ඨයපත්වා ඡින්නවිසාණඋසයභො විය, චණ්ඩාලදාරයකො විය ච යසොරයතො

නිවායතොනීචචිත්යතො හුත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස යචව සයදවකස්ස ච යලොකස්ස, 

හිතාය සුොය පටිපජ්ජති. එවරූපං පටිපත්තිං සන්ධාය ‘‘නාස්ස ඉයධකච්යච

ආදීනවා’’තිආහ. 

තථා යතො පන අට්ඨසු යලොකධම්යමසුතාදී, යසො හිලායභපිතාදී, අලායභපි 

තාදී, යයසපිතාදී, අයයසපිතාදී, පසංසායපිතාදී, නින්දායපි තාදී, සුයෙපිතාදී, 

දුක්යෙපිතාදී, තස්මාසබ්බාකායරනනාස්සඉයධකච්යචආදීනවා සංවිජ්ජන්ති. 

අභයූපරයතොති අභයයො හුත්වා උපරයතො, අච්චන්තූපරයතො සතතූපරයතොති

අත්යථො. න වා භයයන උපරයතොතිපි අභයූපරයතො. චත්තාරි හි භයානි

කියලසභයංවට්ටභයංදුග් තිභයංඋපවාදභයන්ති.පුථුජ්ජයනොචතූහිපිභයයහි 

භායති. යසක්ො තීහි, යතසඤ්හි දුග් තිභයං පහීනං, ඉති සත්ත යසක්ො

භයූපරතා, ඛීණාසයවො අභයූපරයතො නාම, තස්ස හි එකම්පි භයං නත්ථි. කිං

පරවාදභයං නත්ථීති? නත්ථි. පරානුද්දයං පන පටිච්ච, ‘‘මාදිසං ඛීණාසවං

පටිච්ච සත්තා මා නස්සන්තූ’’ති උපවාදං රක්ෙති. මූලුප්පලවාපිවිහාරවාසී

යසත්යථයරොවිය. 

යථයරො කිර මූලුප්පලවාපි ාමං පිණ්ඩාය පාවිසි. අථස්ස උපට්ඨාකකුලද්වාරං

පත්තස්ස පත්තං  යහත්වා ථණ්ඩිලපීඨකං නිස්සාය ආසනං පඤ්ඤයපසුං.

අමච්චධීතාපි තංයයව පීඨකං නිස්සාය පරයතොභාය  නීචතරං ආසනං 

පඤ්ඤායපත්වා නිසීදි. එයකො යනවාසියකො භික්ඛු පච්ඡා පිණ්ඩාය පවිට්යඨො

ද්වායර ඨත්වාව ඔයලොයකන්යතො යථයරො අමච්චධීතරා සද්ධිං එකමඤ්යච
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පටුන 

නිසින්යනොති සල්ලක්යෙත්වා, ‘‘අයං පංසුකූලියකො විහායරව

උපසන්තූපසන්යතො විය විහරති, අන්යතො ායම පන උපට්ඨායිකාහි සද්ධිං

එකමඤ්යච නිසීදතී’’ති චින්යතත්වා, ‘‘කිං නු යෙො මයා දුද්දිට්ඨ’’න්ති

පුනප්පුනං ඔයලොයකත්වාතථාසඤ්ඤීවහුත්වාපක්කාමි.යථයරොපිභත්තකිච්චං

කත්වා විහාරං  න්ත්වා වසනට්ඨානං පවිසිත්වා ද්වාරං පිධාය නිසීදි.

යනවාසියකොපි කතභත්තකිච්යචො විහාරං  න්ත්වා, ‘‘තං පංසුකූලිකං

නිග් ණ්හිත්වා විහාරා නික්කඩ්ඪිස්සාමී’’ති අසඤ්ඤතනීහායරන යථරස්ස

වසනට්ඨානං  න්ත්වා පරියභො ඝටයතො උලුඞ්යකන උදකං  යහත්වා 

මහාසද්දං කයරොන්යතො පායද යධොවි. යථයරො, ‘‘යකො නු යෙො අයං

අසඤ්ඤතචාරියකො’’ති ආවජ්ජන්යතො සබ්බං ඤත්වා, ‘‘අයං මයි මනං

පයදොයසත්වා අපායූපය ො මා අයහොසී’’ති යවහාසං අබ්භුග් න්ත්වා

කණ්ණිකාමණ්ඩලසමීයප පල්ලඞ්යකන නිසීදි. යනවාසියකො දුට්ඨාකායරන 

ඝටිකංඋක්ඛිපිත්වා ද්වාරං විවරිත්වා අන්යතො පවිට්යඨො යථරං අපස්සන්යතො, 

‘‘යහට්ඨාමඤ්චංපවිට්යඨො භවිස්සතී’’තිඔයලොයකත්වාතත්ථාපි අපස්සන්යතො

නික්ෙමිතුං ආරභි. යථයරො උක්කාසි. ඉතයරො උද්ධං ඔයලොයකන්යතො දිස්වා 

අධිවායසතුං අසක්යකොන්යතොඑවමාහ – ‘‘පතිරූපංයත, ආවුයසො, පංසුකූලික

එවං ආනුභාවසම්පන්නස්ස උපට්ඨායිකාය සද්ධිං එකමඤ්යච නිසීදිතු’’න්ති.

පබ්බජිතා නාම, භන්යත, මාතු ායමන සද්ධිං න එකමඤ්යච නිසීදන්ති, 

තුම්යහහි පන දුද්දිට්ඨයමතන්ති. එවං ඛීණාසවා පරානුද්දයාය උපවාදං

රක්ෙන්ති. 

 ො රා ස්සාති රා ස්ස ෙයයයනව. වීතරා ත්තා කායම න පටියසවති, න

පටිසඞ්ොයවායරත්වාති. තඤ්යචතිඑවංතථා තස්සකියලසප්පහානංඤත්වා

තත්ථ තත්ථ ඨිතනිසින්නකාලාදීසුපි චතුපරිසමජ්යඣ අලඞ්කතධම්මාසයන

නිසීදිත්වාපි ඉතිපිසත්ථා වීතරාය ො වීතයදොයසො වීතයමොයහො වන්තකියලයසො

පහීනමයලො අබ්භා මුත්තපුණ්ණචන්යදො විය සුපරිසුද්යධොති එවං තථා තස්ස

කියලසප්පහායන වණ්ණං කථයමානං තං වීමංසකං භික්ඛුං පයර එවං

පුච්යඡයයංයචතිඅත්යථො. 

ආකාරාති කාරණානි. අන්වොති අනුබුද්ධියයො. සඞ්යඝ වා විහරන්යතොති

අප්යපකදාඅපරිච්ඡින්න ණනස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්සමජ්යඣ විහරන්යතො. එයකො

වාවිහරන්යතොතිඉච්ඡාමහං, භික්ෙයව, අඩ්ඪමාසංපටිසල්ලීයිතුන්ති, යතමාසං

පටිසල්ලීයිතුන්ති එවං පටිසල්ලායන යචව පාලියලයයකවනසණ්යඩ ච

එකයකොවිහරන්යතො. සු තාතිසුට්ඨු තාසුප්පටිපන්නාකාරකායුත්තපයුත්තා. 

එවරූපාපි හි එකච්යච භික්ඛූ අත්ථි. දුග් තාති දුට්ඨු තා දුප්පටිපන්නා

කායදළ්හිබහුලා විස්සට්ඨකම්මට්ඨානා. එවරූපාපි එකච්යච අත්ථි. 
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පටුන 

 ණමනුසාසන්තීති  ණබන්ධයනන බද්ධා  ණාරාමා  ණබහුලිකා හුත්වා

 ණං පරිහරන්ති. එවරූපාපි එකච්යච අත්ථි. යතසං පටිපක්ෙභූතා  ණයතො

නිස්සටාවිසංසට්ඨා විප්පමුත්තවිහාරියනොපිඅත්ථි. 

ආමියසසුසන්දිස්සන්තීතිආමිසගිද්ධා ආමිසචක්ඛුකාචතුපච්චයආමිසත්ථයමව

ආහිණ්ඩමානාආමියසසුසන්දිස්සමානකභික්ඛූපි අත්ථි.ආමියසනඅනුපලිත්තා

චතූහිපච්චයයහි විනිවත්තමානසා අබ්භාමුත්තචන්දසදිසාහුත්වාවිහරමානාපි

අත්ථි. නාෙමාෙස්මා තං යතන අවජානාතීති අයංආයස්මා සත්ථා තාය තාය

පටිපත්තියා තං තං පුග් ලං නාවජානාති, අයං පටිපන්යනො කාරයකො, අයං

 ණයතො නිස්සයටො විසංසට්යඨො. අයං ආමියසන අනුපලිත්යතො පච්චයයහි

විනිවත්තමානයසො අබ්භා මුත්යතො චන්දිමා වියාති එවමස්ස ය හසිතවයසන

උස්සාදනාපි නත්ථි. අයං දුප්පටිපන්යනො අකාරයකො කායදළ්හිබහුයලො 

විස්සට්ඨකම්මට්ඨායනො, අයං ණබන්ධනබද්යධො, අයංආමිසගිද්යධොයලොයලො

ආමිසචක්ඛුයකොති එවමස්ස ය හසිතවයසන අපසාදනාපි නත්ථීති අත්යථො.

ඉමිනාකිංකථිතං යහොති? තථා තස්ස සත්යතසුතාදිභායවොකථියතොයහොති.

අයඤ්හි– 

‘‘වධකස්සයදවදත්තස්ස, යචොරස්සඞ්ගුලිමාලියනො; 

ධනපායලරාහුයලච, සබ්යබසංසමයකොමුනී’’ති.(මි.ප.6.6.5); 

489. තත්ර, භික් යවති යතසු ද්වීසු වීමංසයකසු. යයො, ‘‘යක පනායස්මයතො

ආකාරා’’ති පුච්ඡායං ආ යතො  ණ්ඨිවීමංසයකො ච, යයො ‘‘අභයූපරයතො

අයමායස්මා’’තිආ යතොමූලවීමංසයකොච.යතසුමූලවීමංසයකනතථා යතොව

උත්තරි පටිපුච්ඡිතබ්යබො.යසොහිපුබ්යබපරස්යසවකථායනිට්ඨඞ් යතො.පයරො

ච නාම ජානිත්වාපි කයථයය අජානිත්වාපි. එවමස්ස කථා භූතාපි යහොති

අභූතාපි, තස්මා පරස්යසව කථාය නිට්ඨං අ න්ත්වා තයතො උත්තරි

තථා යතොවපටිපුච්ඡිතබ්යබොති අත්යථො. 

බයාකරමායනොති එත්ථ යස්මා තථා තස්ස මිච්ඡාබයාකරණං නාම නත්ථි, 

තස්මා සම්මා මිච්ඡාති අවත්වා බයාකරමායනොත්යවව වුත්තං. එතං

පයථොහමස්මි එතං ය ොචයරොති එස මය්හං පයථො එස ය ොචයරොති අත්යථො.

‘‘එතාපායථො’’තිපි පායඨො, තස්සත්යථො මය්හං ආජීවට්ඨමකසීලං පරිසුද්ධං, 

ස්වාහංතස්සපරිසුද්ධභායවනවීමංසකස්සභික්ඛුයනොඤාණමුයෙඑතාපායථො, 

එවංආපාථං  ච්ඡාමීතිවුත්තංයහොති. යනොචයතනතම්මයෙොතියතනපිචාහං 

පරිසුද්යධන සීයලන න තම්මයයො, න සතණ්යහො, පරිසුද්ධසීලත්තාව

නිත්තණ්යහොහමස්මීති දීයපති. 
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පටුන 

උත්තරුත්තරිං පණීතපණීතන්ති උත්තරුත්තරිං යචව පණීතතරඤ්ච කත්වා

යදයසති. කණ්හසුක්කසප්පටිභා න්ති කණ්හං යචව සුක්කඤ්ච, තඤ්ච යෙො

සප්පටිභා ං සවිපක්ෙං කත්වා, කණ්හං පටිබාහිත්වා සුක්කන්ති සුක්කං

පටිබාහිත්වා කණ්හන්ති එවං සප්පටිභා ං කත්වා කණ්හසුක්කං යදයසති.

කණ්හං යදයසන්යතොපි සඋස්සාහං සවිපාකං යදයසති, සුක්කං යදයසන්යතොපි

සඋස්සාහංසවිපාකංයදයසති. අභිඤ්ඤාෙඉයධකච්චංධම්මං ධම්යමසුනිට්ඨං

 ච්ෙතීති තස්මිං යදසියත ධම්යම එකච්චං පටියවධධම්මං අභිඤ්ඤාය යතන

පටියවධධම්යමනයදසනාධම්යමනිට්ඨං ච්ඡති. සත්ථරි පසීදතීතිඑවංධම්යම

නිට්ඨං  න්ත්වා භියයයොයසොමත්තාය සම්මාසම්බුද්යධො යසො භ වාති සත්ථරි

පසීදති. යතන පන භ වතා යයො ධම්යමො අක්ොයතො, යසොපි ස්වාක්ොයතො 

භ වතා ධම්යමො නියයානිකත්තා. ය්වාස්ස තං ධම්මං පටිපන්යනො සඞ්යඝො, 

යසොපි සුප්පටිපන්යනොවඞ්කාදියදොසරහිතංපටිපදංපටිපන්නත්තාතිඑවංධම්යම

සඞ්යඝපි පසීදති. තඤ්යචතිතංඑවංපසන්නංතත්ථතත්ථතිණ්ණං රතනානං

වණ්ණංකයථන්තංභික්ඛුං. 

490. ඉයමහි ආකායරහීති ඉයමහි සත්ථුවීමංසනකාරයණහි. ඉයමහි පයදහීති

ඉයමහි අක්ෙරසම්පිණ්ඩනපයදහි. ඉයමහිබයඤ්ජයනහීතිඉයමහිඉධ වුත්යතහි

අක්ෙයරහි. සද්ධා නිවිට්ඨාති ඔකප්පනා පතිට්ඨිතා. මූලජාතාති

යසොතාපත්තිමග් වයසනසඤ්ජාතමූලා. යසොතාපත්තිමග්ය ොහිසද්ධායමූලං

නාම. ආකාරවතීතිකාරණං පරියයසිත්වා හිතත්තාසකාරණා. දස්සනමූලිකාති 

යසොතාපත්තිමග් මූලිකා. යසො හි දස්සනන්ති වුච්චති. දළ්හාති ථිරා. 

අසංහාරිොති හරිතුං න සක්කා. සමයණන වාති සමිතපාපසමයණන වා. 

බ්රාහ්මයණනවාතිබාහිතපාපබ්රාහ්මයණනවා. යදයවනවාතිඋපපත්තියදයවන

වා. මායරනවාති වසවත්තිමායරන වා, යසොතාපන්නස්සහිවසවත්තිමායරනාපි

සද්ධා අසංහාරියායහොතිසූරම්බට්ඨස්සවිය. 

යසො කිර සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා යසොතාපන්යනො හුත්වා ය හංආ යතො.

අථ මායරො ද්වත්තිංසවරලක්ෙණප්පටිමණ්ඩිතං බුද්ධරූපං මායපත්වා තස්ස 

ඝරද්වායර ඨත්වා – ‘‘සත්ථා ආ යතො’’ති සාසනං පහිණි. සූයරො චින්යතසි, 

‘‘අහං ඉදායනව සත්ථු සන්තිකා ධම්මං සුත්වා ආ යතො, කිං නු යෙො

භවිස්සතී’’තිඋපසඞ්කමිත්වාසත්ථුසඤ්ඤායවන්දිත්වා අට්ඨාසි.මායරොආහ–

‘‘යං යත මයා, සූරම්බට්ඨ, රූපං අනිච්චං…යප.… විඤ්ඤාණං අනිච්චන්ති

කථිතං, තං අනුපධායරත්වාව සහසා මයා එවං වුත්තං. තස්මා ත්වං රූපං 

නිච්චං…යප.… විඤ්ඤාණං නිච්චන්ති  ණ්හාහී’’ති. සූයරො චින්යතසි –

‘‘අට්ඨානයමතං, යං බුද්ධා අනුපධායරත්වා අපච්චක්ෙං කත්වා කිඤ්චි

කයථයයං, අද්ධාඅයංමය්හං විබාධනත්ථංමායරොආ යතො’’ති.තයතොනංත්වං



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා චූළයමකවග්ය ො 

604 

පටුන 

මායරොතිආහ.යසොමුසාවාදංකාතුංනාසක්ඛි, ආමමායරොස්මීතිපටිජානි.කස්මා

ආ යතොසීතිවුත්යතතවසද්ධාචාලනත්ථන්තිආහ.කණ්හ පාපිම, ත්වංතාව

එකයකො තිට්ඨ, තාදිසානං මාරානං සතම්පි සහස්සම්පි මම සද්ධං චායලතුං

අසමත්ථං, මග්ය න ආ තා සද්ධා නාම සිලාපථවියං පතිට්ඨිතසියනරු විය

අචලා යහොති, කිං ත්වං එත්ථාති අච්ඡරං පහරි. යසො ඨාතුං අසක්යකොන්යතො

තත්යථවන්තරධායි. බ්රහ්මුනා වාති බ්රහ්මකායිකාදීසු අඤ්ඤතරබ්රහ්මුනා වා. 

යකනචිවායලොකස්මින්තිඑයතසමණාදයයොඨයපත්වාඅඤ්යඤනපි යකනචි

වා යලොකස්මිං හරිතුංන සක්කා. ධම්මසමන්යනසනාති සභාවසමන්යනසනා. 

ධම්මතාසුසමන්නිට්යඨොති ධම්මතාය සුසමන්නිට්යඨො, සභායවයනව සුට්ඨු

සමන්යනසියතොයහොතීතිඅත්යථො.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

වීමංසකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. යකොසම්බිෙසුත්තවණ්ණනා 

491. එවං යමසුතන්තියකොසම්බියසුත්තං.තත්ථ යකොසම්බිෙන්තිඑවංනාමයක

න යර. තස්ස කිර න රස්ස ආරාමයපොක්ෙරණීආදීසු යතසු යතසු ඨායනසු

යකොසම්බරුක්ොව උස්සන්නා අයහසුං, තස්මා යකොසම්බීති සඞ්ෙං අ මාසි.

කුසම්බස්ස නාම ඉසියනො අස්සමයතො අවිදූයර මාපිතත්තාතිපි එයක. 

යඝොසිතාරායමතියඝොසිතයසට්ඨිනාකාරියතආරායම. 

පුබ්යබකිර අද්දිලරට්ඨං නාම අයහොසි. තයතො යකොතූහලයකොනාම දලිද්යදො 

ඡාතකභයයන සපුත්තදායරො යකදාරපරිච්ඡින්නං සුභික්ෙං රට්ඨං  ච්ඡන්යතො

පුත්තං වහිතුං අසක්යකොන්යතො ඡඩ්යඩත්වා අ මාසි. මාතා නිවත්තිත්වා තං

 යහත්වා තා.යත එකංය ොපාලක ාමකංපවිසිංසු, ය ොපාලකානඤ්චතදා

පහතපායයසො පටියත්යතො යහොති, තයතොපායසං ලභිත්වාභුඤ්ජිංසු. අථ යසො

පුරියසොපහූතපායසංභුඤ්ජිත්වාජිරායපතුංඅසක්යකොන්යතො රත්තිභාය කාලං

කත්වා තත්යථව සුනඛියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං  යහත්වා කුක්කුයරො ජායතො.

යසො ය ොපාලකස්ස පියයො අයහොසි මනායපො, ය ොපාලයකො ච පච්යචකබුද්ධං 

උපට්ඨාසි. පච්යචකබුද්යධොපි භත්තකිච්චාවසායන කුක්කුරස්ස එකං පිණ්ඩං

යදති. යසො පච්යචකබුද්යධ සියනහං උප්පායදත්වා ය ොපාලයකන සද්ධිං

පණ්ණසාලම්පි ච්ඡති. 

යසො ය ොපාලයක අසන්නිහියත භත්තයවලාය සයයමව  න්ත්වා 

කාලායරොචනත්ථං පණ්ණසාලද්වායර භුස්සති, අන්තරාමග්ය පි චණ්ඩමිය 

දිස්වා භුස්සිත්වා පලායපති. යසො පච්යචකබුද්යධ මුදුයකන චිත්යතන කාලං

කත්වා යදවයලොයක නිබ්බත්ති. තත්රස්ස යඝොසකයදවපුත්යතොත්යවව නාමං
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අයහොසි. යසො යදවයලොකයතො චවිත්වා යකොසම්බියං එකස්මිං කුලඝයර

නිබ්බත්ති. තං අපුත්තයකො යසට්ඨි තස්ස මාතාපිතූනං ධනං දත්වා පුත්තං

කත්වා අග් යහසි. අථ යසො අත්තයනො පුත්යත ජායත සත්තක්ෙත්තුං 

මාරායපතුං උපක්කමි. යසො පුඤ්ඤවන්තතාය සත්තසුපි ඨායනසු මරණං

අප්පත්වා අවසායන එකාය යසට්ඨිධීතාය යවයයත්තියයන ලද්ධජීවියකො

අපරභාය  පිතුඅච්චයයන යසට්ඨිට්ඨානං පත්වා යඝොසිතයසට්ඨි නාම ජායතො. 

අඤ්යඤපි යකොසම්බියං කුක්කුටයසට්ඨි පාවාරිකයසට්ඨීති ද්යව යසට්ඨියනො

සන්ති. ඉයමහිසද්ධිංතයයොඅයහසුං. 

යතන චසමයයනයතසංසහායකානංයසට්ඨීනං කුලූපකාපඤ්චසතාඉසයයො

පබ්බතපායද වසිංසු. යත කායලන කාලං යලොණම්බිලයසවනත්ථාය 

මනුස්සපථං ආ ච්ඡන්ති. අයථකස්මිං වායර ගිම්හසමයය මනුස්සපථං 

ආ ච්ඡන්තා නිරුදකමහාකන්තාරං අතික්කමිත්වා කන්තාරපරියයොසායන 

මහන්තංනියරොධරුක්ෙං දිස්වා චින්යතසුං – ‘‘යාදියසො අයංරුක්යෙො, අද්ධා

එත්ථ මයහසක්ොයයදවතායභවිතබ්බං, සාධුවතස්ස, සයචයනොපානීයංවා

යභොජනීයං වා දයදයයා’’ති. යදවතා ඉසීනං අජ්ඣාසයං විදිත්වා ඉයමසං

සඞ් හංකරිස්සාමීතිඅත්තයනො ආනුභායවනවිටපන්තරයතොනඞ් ලසීසමත්තං

උදකධාරං පවත්යතසි. ඉසි යණො රජතක්ෙන්ධසදිසං උදකවට්ටිං දිස්වා

අත්තයනො භාජයනහි උදකං  යහත්වා පරියභො ං කත්වා චින්යතසි – 

‘‘යදවතායඅම්හාකංපරියභො උදකංදින්නං, ඉදංපනඅ ාමකංමහාඅරඤ්ඤං, 

සාධු වතස්ස, සයච යනො ආහාරම්පි දයදයයා’’ති. යදවතා ඉසීනං

උපසංකප්පනවයසන දිබ්බානි යාගුෙජ්ජකාදීනි දත්වා සන්තප්යපසි. ඉසයයො

චින්තයිංසු–‘‘යදවතායඅම්හාකංපරියභො උදකම්පි යභොජනම්පිසබ්බංදින්නං, 

සාධුවතස්ස, සයචයනොඅත්තානංදස්යසයයා’’ති. 

යදවතා යතසං අජ්ඣාසයං විදිත්වා උපඩ්ඪකායං දස්යසසි. යත ආහංසු – 

‘‘යදවයත, මහතී යත සම්පත්ති, කිං කම්මං කත්වා ඉමං සම්පත්තිං

අධි තාසී’’ති? භන්යත, නාතිමහන්තං පරිත්තකං කම්මං කත්වාති.

උපඩ්ඪඋයපොසථකම්මංනිස්සායහි යදවතායසාසම්පත්තිලද්ධා. 

අනාථපිණ්ඩිකස්ස කිර ය යහ අයං යදවපුත්යතො කම්මකායරො අයහොසි. 

යසට්ඨිස්ස හි ය යහඋයපොසථදිවයසසු අන්තමයසො දාසකම්මකායර උපාදාය

සබ්යබොජයනො උයපොසථියකොයහොති. එකදිවසං අයංකම්මකායරො එකයකොව

පායතො උට්ඨාය කම්මන්තං  යතො. මහායසට්ඨි නිවාපං ලභනමනුස්යස

සල්ලක්යෙන්යතො එතස්යසයවකස්ස අරඤ්ඤං  තභාවං ඤත්වා අස්ස

සායමාසත්ථාය නිවාපං අදාසි. භත්තකාරිකා දාසී එකස්යසව භත්තං පචිත්වා

අරඤ්ඤයතො ආ තස්ස භත්තං වඩ්යඪත්වා අදාසි, කම්මකායරො ආහ –
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‘‘අඤ්යඤසු දිවයසසු ඉමස්මිං කායල ය හං එකසද්දං අයහොසි, අජ්ජ අතිවිය

සන්නිසින්නං, කිං නු යෙො එත’’න්ති? තස්ස සා ආචික්ඛි – ‘‘අජ්ජ ඉමස්මිං

ය යහ සබ්යබ මනුස්සා උයපොසථිකා, මහායසට්ඨි තුය්යහයවකස්ස නිවාපං

අදාසී’’ති.එවංඅම්මාති? ආමසාමීති.ඉමස්මිංකායලඋයපොසථං සමාදින්නස්ස

උයපොසථකම්මංයහොතිනයහොතීතිමහායසට්ඨිංපුච්ඡඅම්මාති? තාය  න්ත්වා

පුච්ඡියතොමහායසට්ඨිආහ–‘‘සකලඋයපොසථකම්මංනයහොති, උපඩ්ඪකම්මං

පන යහොති, උයපොසථියකො යහොතූ’’ති. කම්මකායරො භත්තං අභුඤ්ජිත්වා මුෙං 

වික්ොයලත්වා උයපොසථියකො හුත්වා වසනට්ඨානං  න්ත්වා නිපජ්ජි. තස්ස 

ආහාරපරික්ඛීණකායස්සරත්තිංවායතොකුප්පි.යසොපච්චූසසමයයකාලංකත්වා 

උපඩ්ඪඋයපොසථකම්මනිස්සන්යදන මහාවට්ටනිඅටවියං නියරොධරුක්යෙ

යදවපුත්යතොහුත්වා නිබ්බත්ති.යසොතංපවත්තිංඉසීනංආයරොයචසි. 

ඉසයයො තුම්යහහි මයං බුද්යධො, ධම්යමො, සඞ්යඝොති අසුතපුබ්බං සාවිතා, 

උප්පන්යනොනුයෙොයලොයකබුද්යධොති? ආම, භන්යත, උප්පන්යනොති.ඉදානි

කුහිං වසතීති? සාවත්ථිංනිස්සායයජතවයන, භන්යතති.ඉසයයොතිට්ඨථතාව

තුම්යහ මයං සත්ථාරං පස්සිස්සාමාති හට්ඨතුට්ඨා නික්ෙමිත්වා අනුපුබ්යබන

යකොසම්බින රං සම්පාපුණිංසු. මහායසට්ඨියනො, ‘‘ඉසයයො ආ තා’’ති

පච්චුග් මනං කත්වා, ‘‘ස්යව අම්හාකං භික්ෙං  ණ්හථ, භන්යත’’ති

නිමන්යතත්වා පුනදිවයස ඉසි ණස්ස මහාදානං අදංසු. ඉසයයො භුඤ්ජිත්වාව

 ච්ඡාමාති ආපුච්ඡිංසු. තුම්යහ, භන්යත, අඤ්ඤස්මිං කායල එකම්පි මාසං

ද්යවපිතයයොපිචත්තායරොපිමායසවසිත්වා ච්ඡථ.ඉමස්මිංපන වායරහියයයො

ආ න්ත්වා අජ්යජව  ච්ඡාමාති වදථ, කිමිදන්ති? ආම  හපතයයො බුද්යධො 

යලොයකඋප්පන්යනො, නයෙොපනසක්කාජීවිතන්තරායයොවිදිතුං, යතනමයං

තුරිතා  ච්ඡාමාති. යතන හි, භන්යත, මයම්පි  ච්ඡාම, අම්යහහි සද්ධිංයයව

 ච්ඡථාති. තුම්යහ අ ාරියා නාම මහාජටා, තිට්ඨථ තුම්යහ, මයං පුයරතරං

 මිස්සාමාති නික්ෙමිත්වා එකස්මිං ඨායන ද්යවපි දිවසානි අවසිත්වා

තුරිත මයනයනව සාවත්ථිං පත්වා යජතවනවිහායර සත්ථු සන්තිකයමව

අ මංසු. සත්ථු මධුරධම්මකථං සුත්වා සබ්යබව පබ්බජිත්වා අරහත්තං

පාපුණිංසු. 

යතපි තයයො යසට්ඨියනො පඤ්චහි පඤ්චහි සකටසයතහි සප්පිමධුඵාණිතාදීනි

යචව පට්ටුන්නදුකූලාදීනි ච ආදාය යකොසම්බියතො නික්ෙමිත්වා අනුපුබ්යබන

සාවත්ථිං පත්වා යජතවනසාමන්යත ෙන්ධාවාරං බන්ධිත්වා සත්ථු සන්තිකං

 න්ත්වාවන්දිත්වාපටිසන්ථාරංකත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු. සත්ථාතිණ්ණම්පි

සහායකානං මධුරධම්මකථං කයථසි. යත බලවයසොමනස්සජාතා සත්ථාරං 

නිමන්යතත්වා පුනදිවයස මහාදානං අදංසු. පුන නිමන්යතත්වා පුනදිවයසති
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එවංඅඩ්ඪමාසංදානංදත්වා, ‘‘අම්හාකංජනපදංආ මනායපටිඤ්ඤංයදථා’’ති 

පාදමූයල නිපජ්ජිංසු. භ වා, ‘‘සුඤ්ඤා ායර යෙො  හපතයයො තථා තා

අභිරමන්තී’’ති ආහ. එත්තාවතා පටිඤ්ඤා දින්නා නාම යහොතීති  හපතයයො 

සල්ලක්යෙත්වා දින්නා යනො භ වතා පටිඤ්ඤාති දසබලං වන්දිත්වා

නික්ෙමිත්වා අන්තරාමග්ය  යයොජයන යයොජයන ඨායන විහාරං කායරත්වා

අනුපුබ්යබනයකොසම්බිංපත්වා, ‘‘යලොයකබුද්යධො උප්පන්යනො’’තිකථයිංසු.

තයයොපි ජනා අත්තයනො අත්තයනො ආරායම මහන්තං ධනපරිච්චා ං කත්වා

භ වයතොවසනත්ථායවිහායරකාරාපයිංසු.තත්ථකුක්කුටයසට්ඨිනාකාරියතො 

කුක්කුටාරායමො නාම අයහොසි. පාවාරිකයසට්ඨිනා අම්බවයන කාරියතො 

පාවාරිකම්බවයනො නාම අයහොසි. යඝොසියතනකාරියතො යඝොසිතාරායමො නාම

අයහොසි.තංසන්ධායවුත්තං–‘‘යඝොසිතයසට්ඨිනා කාරියතආරායම’’ති. 

භණ්ඩනජාතාතිආදීසු කලහස්ස පුබ්බභාය ො භණ්ඩනං නාම, තං ජාතං

එයතසන්ති භණ්ඩනජාතා. හත්ථපරාමාසාදිවයසනමත්ථකංපත්යතොකලයහො

ජායතො එයතසන්ති කලහජාතා. විරුද්ධභූතං වාදන්ති විවාදං, තං ආපන්නාති 

විවාදාපන්නා. මු සත්තීහීති වාචාසත්තීහි. විතුදන්තාති විජ්ඣන්තා. යත න

යචව අඤ්ඤමඤ්ඤං සඤ්ඤායපන්ති න ච සඤ්ඤත්තිං උයපන්තීති යත

අත්ථඤ්චකාරණඤ්ච දස්යසත්වා යනවඅඤ්ඤමඤ්ඤං ජානායපන්ති.සයචපි

සඤ්ඤායපතුං ආරභන්ති, තථාපි සඤ්ඤත්තිං න උයපන්ති, ජානිතුං න

ඉච්ඡන්තීති අත්යථො. නිජ්ඣත්තියාපි එයසව නයයො. එත්ථ ච නිජ්ඣත්තීති

සඤ්ඤත්තියවවචනයමයවතං. කස්මා පයනයත භණ්ඩනජාතා අයහසුන්ති? 

අප්පමත්තයකනකාරයණන. 

ද්යව කිර භික්ඛූ එකස්මිං ආවායස වසන්ති විනයධයරො ච සුත්තන්තියකො ච.

යතසු සුත්තන්තියකො භික්ඛු එකදිවසං වච්චකුටිං පවිට්යඨො

ආචමනඋදකාවයසසං භාජයන ඨයපත්වාව නික්ෙමි. විනයධයරො පච්ඡා

පවිට්යඨොතංඋදකං දිස්වානික්ෙමිත්වාතං භික්ඛුං පුච්ඡි, ආවුයසො, තයා ඉදං

උදකංඨපිතන්ති? ආම, ආවුයසොති.ත්වයමත්ථආපත්තිභාවංනජානාසීති? ආම

න ජානාමීති. යහොති, ආවුයසො, එත්ථආපත්තීති. සයච යහොති යදයසස්සාමීති.

සයචපනයත, ආවුයසො, අසඤ්චිච්චඅසතියාකතං, නත්ථියතආපත්තීති.යසො

තස්සාආපත්තියා අනාපත්තිදිට්ඨිඅයහොසි. 

විනයධයරො අත්තයනො නිස්සිතකානං, ‘‘අයං සුත්තන්තියකො ආපත්තිං

ආපජ්ජමායනොපි න ජානාතී’’ති ආයරොයචසි. යත තස්ස නිස්සිතයක දිස්වා –

‘‘තුම්හාකංඋපජ්ඣායයොආපත්තිංආපජ්ජිත්වාපිආපත්තිභාවංනජානාතී’’ති 

ආහංසු. යත න්ත්වා අත්තයනොඋපජ්ඣායස්සආයරොයචසුං. යසො එවමාහ – 
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‘‘අයං විනයධයරො පුබ්යබ ‘අනාපත්තී’ති වත්වා ඉදානි ‘ආපත්තී’ති වදති, 

මුසාවාදී එයසො’’ති. යත න්ත්වා, ‘‘තුම්හාකංඋපජ්ඣායයොමුසාවාදී’’තිඑවං

අඤ්ඤමඤ්ඤංකලහං වඩ්ඪයිංසු, තංසන්ධායයතංවුත්තං. 

භ වන්තං එතදයවොචාති එතං, ‘‘ඉධ, භන්යත, යකොසම්බියං භික්ඛූ

භණ්ඩනජාතා’’තිආදිවචනං අයවොච. තඤ්ච යෙො යනව පියකමයතාය න 

යභදාධිප්පායයන, අථ යෙො අත්ථකාමතාය හිතකාමතාය. සාමග්ගිකාරයකො

කියරසභික්ඛු, තස්මාස්සඑතදයහොසි– ‘‘යථාඉයමභික්ඛූවිවාදංආරද්ධා, න

සක්කා මයා, නාපි අඤ්යඤන භික්ඛුනා සමග් ා කාතුං, අප්යපව නාම

සයදවයක යලොයක අප්පටිපුග් යලො භ වා සයං වා  න්ත්වා, අත්තයනො වා

සන්තිකං පක්යකොසායපත්වා එයතසං භික්ඛූනං ෙන්තියමත්තාපටිසංයුත්තං

සාරණීයධම්මයදසනං කයථත්වා සාමග්ගිං කයරයයා’’ති අත්ථකාමතාය

හිතකාමතාය න්ත්වාඅයවොච. 

492. ෙයියම, භික් යව, ධම්මා සාරණීොති යහට්ඨා කලහභණ්ඩනවයසන

යදසනා ආරද්ධා. ඉමස්මිං ඨායන ඡ සාරණීයා ධම්මා ආ තාති එවමිදං

යකොසම්බියසුත්තං යථානුසන්ධිනාව  තං යහොති. තත්ථ සාරණීොති

සරිතබ්බයුත්තා අද්ධායන අතික්කන්යතපින පමුස්සිතබ්බා. යයො යත ධම්යම

පූයරති, තං සබ්රහ්මචාරීනං පියං කයරොන්තීති පිෙකරණා.  රුං කයරොන්තීති 

 රුකරණා. සඞ් හාොති සඞ් හණත්ථාය. අවිවාදාොති අවිවාදනත්ථාය. 

සාමග්ගිොති සමග් භාවත්ථාය. එකීභාවාොති එකීභාවත්ථාය 

නින්නානාකරණාය. සංවත්තන්තීති භවන්ති. යමත්තං කාෙකම්මන්ති

යමත්තචිත්යතන කත්තබ්බං කායකම්මං. වචීකම්මමයනොකම්යමසුපි එයසව

නයයො.ඉමානිභික්ඛූනංවයසන ආ තානි, ගිහීසුපිලබ්භන්තියයව.භික්ඛූනඤ්හි

යමත්තචිත්යතන ආභිසමාචාරිකධම්මපූරණංයමත්තංකායකම්මංනාම.ගිහීනං

යචතියවන්දනත්ථාය යබොධිවන්දනත්ථාය සඞ්ඝනිමන්තනත්ථාය  මනං  ාමං

පිණ්ඩාය පවිට්යඨ භික්ඛූ දිස්වා පච්චුග් මනං පත්තපටිග් හණං

ආසනපඤ්ඤාපනංඅනු මනන්තිඑවමාදිකංයමත්තං කායකම්මංනාම. 

භික්ඛූනං යමත්තචිත්යතන ආචාරපඤ්ඤත්තිසික්ොපදං, කම්මට්ඨානකථනං

ධම්මයදසනා යතපිටකම්පි බුද්ධවචනං යමත්තං වචීකම්මං නාම. ගිහීනඤ්ච, 

‘‘යචතියවන්දනත්ථාය  ච්ඡාම, යබොධිවන්දනත්ථාය  ච්ඡාම, ධම්මස්සවනං

කරිස්සාම, පදීපමාලාපුප්ඵපූජං කරිස්සාම, තීණිසුචරිතානිසමාදායවත්තිස්සාම, 

සලාකභත්තාදීනි දස්සාම, වස්සාවාසිකං දස්සාම, අජ්ජ සඞ්ඝස්ස චත්තායරො

පච්චයය දස්සාම, සඞ්ඝං නිමන්යතත්වා ොදනීයාදීනි සංවිදහථ, ආසනානි

පඤ්ඤායපථ, පානීයං උපට්ඨයපථ, සඞ්ඝං පච්චුග් න්ත්වා ආයනථ, 
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පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදායපත්වා ඡන්දජාතා උස්සාහජාතා යවයයාවච්චං

කයරොථා’’තිආදිකථනකායලයමත්තංවචීකම්මංනාම. 

භික්ඛූනංපායතොවඋට්ඨායසරීරපටිජග් නංයචතියඞ් ණවත්තාදීනිච කත්වා

විවිත්තාසයන නිසීදිත්වා, ‘‘ඉමස්මිං විහායර භික්ඛූ සුඛී යහොන්තු, අයවරා 

අබයාපජ්ඣා’’ති චින්තනං යමත්තං මයනොකම්මං නාම. ගිහීනං ‘‘අයයා සුඛී

යහොන්තු, අයවරාඅබයාපජ්ඣා’’තිචින්තනංයමත්තංමයනොකම්මං නාම. 

ආවියචවරයහොචාතිසම්මුොචපරම්මුො ච.තත්ථනවකානංචීවරකම්මාදීසු

සහායභාවූප මනං සම්මුො යමත්තං කායකම්මං නාම. යථරානං පන

පාදයධොවනවන්දනබීජනදානාදියභදම්පි සබ්බං සාමීචිකම්මං සම්මුො යමත්තං 

කායකම්මං නාම. උභයයහිපි දුන්නික්ඛිත්තානං දාරුභණ්ඩාදීනං යතසු

අවමඤ්ඤං අකත්වා අත්තනා දුන්නික්ඛිත්තානං විය පටිසාමනං පරම්මුො

යමත්තං කායකම්මං නාම. යදවත්යථයරො තිස්සත්යථයරොති එවං පග් ය්හ

වචනං සම්මුො යමත්තං වචීකම්මං නාම. විහායර අසන්තං පන

පරිපුච්ඡන්තස්ස, කුහිංඅම්හාකංයදවත්යථයරො, අම්හාකංතිස්සත්යථයරොකදා

නුයෙොආ මිස්සතීතිඑවංමමායනවචනංපරම්මුොයමත්තං වචීකම්මංනාම.

යමත්තාසියනහසිනිද්ධානිපනනයනානිඋම්මීයලත්වාසුප්පසන්යනන මුයෙන

ඔයලොකනං සම්මුො යමත්තං මයනොකම්මං නාම. යදවත්යථයරො, 

තිස්සත්යථයරො අයරොය ො යහොතු අප්පාබායධොති සමන්නාහරණං පරම්මුො

යමත්තංමයනොකම්මංනාම. 

ලාභාති චීවරාදයයො ලද්ධපච්චයා. ධම්මිකාති කුහනාදියභදං මිච්ඡාජීවං

වජ්යජත්වා ධම්යමන සයමන භික්ොචරියවත්යතන උප්පන්නා. අන්තමයසො 

පත්තපරිොපන්නමත්තම්පීති පච්ඡිමයකොටියා පත්යත පරියාපන්නං පත්තස්ස 

අන්යතො තංද්වත්තිකටච්ඡුභික්ොමත්තම්පි. අප්පටිවිභත්තයභොගීතිඑත්ථද්යව

පටිවිභත්තානි නාම ආමිසපටිවිභත්තං පුග් ලපටිවිභත්තඤ්ච. තත්ථ, 

‘‘එත්තකං දස්සාමි, එත්තකං න දස්සාමී’’ති එවං චිත්යතන විභජනං

ආමිසපටිවිභත්තං නාම. ‘‘අසුකස්ස දස්සාමි, අසුකස්ස න දස්සාමී’’ති එවං

චිත්යතන විභජනං පන පුග් ලපටිවිභත්තං නාම. තදුභයම්පි අකත්වා යයො

අප්පටිවිභත්තංභුඤ්ජති, අයං අප්පටිවිභත්තයභොගී නාම. 

සීලවන්යතහි සබ්රහ්මචාරීහි සාධාරණයභොගීති එත්ථ සාධාරණයභොගියනො ඉදං

ලක්ෙණං, යං යංපණීතංලබ්භති, තංතංයනවලායභනලාභංජිගීසනාමුයෙන

ගිහීනංයදති, නඅත්තනා පරිභුඤ්ජති; පටිග් ණ්හන්යතොවසඞ්යඝනසාධාරණං

යහොතූති  යහත්වා  ණ්ඩිං පහරිත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බං සඞ්ඝසන්තකං විය

පස්සති.ඉදංපනසාරණීයධම්මංයකොපූයරති, යකොන පූයරතීති? දුස්සීයලොතාව



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා චූළයමකවග්ය ො 

610 

පටුන 

න පූයරති. න හි තස්ස සන්තකං සීලවන්තා  ණ්හන්ති. පරිසුද්ධසීයලො පන

වත්තංඅෙණ්යඩන්යතොපූයරති. 

තත්රිදංවත්තං–යයොහිඔදිස්සකංකත්වාමාතුවාපිතුවා ආචරියුපජ්ඣායාදීනං

වා යදති, යසො දාතබ්බං යදති, සාරණීයධම්යමො පනස්ස න යහොති, 

පලියබොධජග් නං නාම යහොති. සාරණීයධම්යමො හි මුත්තපලියබොධස්යසව

වට්ටති, යතන පන ඔදිස්සකං යදන්යතන 

ගිලානගිලානුපට්ඨාකආ න්තුක මිකානඤ්යචව නවපබ්බජිතස්ස ච

සඞ්ඝාටිපත්තග් හණං අජානන්තස්ස දාතබ්බං. එයතසං දත්වා අවයසසං

යථරාසනයතොපට්ඨායයථොකංයථොකංඅදත්වායයො යත්තකං ණ්හාති, තස්ස

තත්තකං දාතබ්බං. අවසිට්යඨ අසති පුන පිණ්ඩාය චරිත්වා යථරාසනයතො

පට්ඨායයංයංපණීතං, තංතංදත්වායසසංපරිභුඤ්ජිතබ්බං, ‘‘සීලවන්යතහී’’ති

වචනයතොදුස්සීලස්සඅදාතුම්පිවට්ටති. 

අයං පන සාරණීයධම්යමො සුසික්ඛිතාය පරිසාය සුපූයරො යහොති, යනො 

අසික්ඛිතාය පරිසාය.සුසික්ඛිතායහි පරිසායයයො අඤ්ඤයතොලභති, යසොන

 ණ්හාති, අඤ්ඤයතොඅලභන්යතොපිපමාණයුත්තයමව ණ්හාති, නඅතියරකං.

අයඤ්චපනසාරණීයධම්යමොඑවං පුනප්පුනංපිණ්ඩායචරිත්වාලද්ධංලද්ධං

යදන්තස්සාපි ද්වාදසහි වස්යසහි පූරති, න තයතො ඔරං. සයච හි ද්වාදසයමපි

වස්යස සාරණීයධම්මපූරයකො පිණ්ඩපාතපූරං පත්තංආසනසාලායං ඨයපත්වා

නහායිතුං  ච්ඡති, සඞ්ඝත්යථයරො ච කස්යසයසො පත්යතොති? 

සාරණීයධම්මපූරකස්සාති වුත්යත – ‘‘ආහරථ න’’න්ති සබ්බං පිණ්ඩපාතං

විචායරත්වා භුඤ්ජිත්වා ච රිත්තපත්තං ඨයපති. අථ යසො භික්ඛු රිත්තපත්තං

දිස්වා, ‘‘මය්හං අයසයසත්වාව පරිභුඤ්ජිංසූ’’ති යදොමනස්සං උප්පායදති, 

සාරණීයධම්යමො භිජ්ජති, පුන ද්වාදස වස්සානි පූයරතබ්යබො යහොති, 

තිත්ථියපරිවාසසදියසො යහස. සකිං ෙණ්යඩ ජායත පුන පූයරතබ්යබොව. යයො

පන, ‘‘ලාභා වත යම, සුලද්ධං වත යම, යස්ස යම පත්ත තං අනාපුච්ඡාව 

සබ්රහ්මචාරී පරිභුඤ්ජන්තී’’ති යසොමනස්සං ජයනති, තස්ස පුණ්යණො නාම

යහොති. 

එවං පූරිතසාරණීයධම්මස්ස පන යනව ඉස්සා, න මච්ඡරියං යහොති, යසො 

මනුස්සානංපියයොයහොති, සුලභපච්චයයො; පත්ත තමස්සදීයමානම්පිනඛීයති, 

භාජනීයභණ්ඩට්ඨායන අග් භණ්ඩං ලභති, භයය වා ඡාතයක වා සම්පත්යත

යදවතා උස්සුක්කංආපජ්ජන්ති. 

තත්රිමානි වත්ථූනි – යලණගිරිවාසී තිස්සත්යථයරො කිර මහාගිරි ාමං

උපනිස්සාය වසති. පඤ්ඤාස මහායථරා නා දීපං යචතියවන්දනත්ථාය
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පටුන 

 ච්ඡන්තා ගිරි ායම පිණ්ඩාය චරිත්වා කිඤ්චි අලද්ධා නික්ෙමිංසු. යථයරො

පවිසන්යතො යත දිස්වා පුච්ඡි – ‘‘ලද්ධං, භන්යත’’ති? විචරිම්හා, ආවුයසොති.

යසො අලද්ධභාවංඤත්වාආහ – ‘‘යාවාහං, භන්යත, ආ ච්ඡාමි, තාව ඉයධව

යහොථා’’ති. මයං, ආවුයසො, පඤ්ඤාස ජනා පත්තයතමනමත්තම්පි න

ලභිම්හාති. යනවාසිකා නාම, භන්යත, පටිබලා යහොන්ති, අලභන්තාපි

භික්ොචාරමග් සභාවං ජානන්තීති. යථරා ආ මිංසු. යථයරො  ාමං පාවිසි.

ධුරය යහයයව මහාඋපාසිකා ඛීරභත්තං සජ්යජත්වා යථරං ඔයලොකයමානා

ඨිතායථරස්සද්වාරංසම්පත්තස්යසවපත්තංපූයරත්වා අදාසි.යසොතංආදාය

යථරානංසන්තිකං න්ත්වා, ‘‘ ණ්හථ, භන්යත’’ති සඞ්ඝත්යථරමාහ.යථයරො, 

‘‘අම්යහහිඑත්තයකහිකිඤ්චිනලද්ධං, අයංසීඝයමව යහත්වා ආ යතො, කිං

නුයෙො’’තියසසානංමුෙංඔයලොයකසි.යථයරොඔයලොකනාකායරයනවඤත්වා

– ‘‘ධම්යමන සයමන ලද්ධපිණ්ඩපායතො, නික්කුක්කුච්චා  ණ්හථ

භන්යත’’තිආදියතොපට්ඨායසබ්යබසං යාවදත්ථං දත්වාඅත්තනාපියාවදත්ථං

භුඤ්ජි. 

අථ නං භත්තකිච්චාවසායන යථරා පුච්ඡිංසු – ‘‘කදා, ආවුයසො, 

යලොකුත්තරධම්මං පටිවිජ්ඣී’’ති? නත්ථියම, භන්යත, යලොකුත්තරධම්යමොති.

ඣානලාභීසි, ආවුයසොති? එතම්පි යම, භන්යත, නත්ථීති. නනු, ආවුයසො, 

පාටිහාරියන්ති? සාරණීයධම්යමො යම, භන්යත, පූරියතො, තස්ස යම ධම්මස්ස

පූරිතකාලයතො පට්ඨායසයචපිභික්ඛුසතසහස්සංයහොති, පත්ත තංනඛීයතීති.

සාධු සාධු, සප්පුරිස, අනුච්ඡවිකමිදංතුය්හන්ති.ඉදංතාව පත්ත තංන ඛීෙතීති

එත්ථවත්ථු. 

අයයමව පන යථයරො යචතියපබ්බයත ගිරිභණ්ඩමහාපූජාය දානට්ඨානං 

 න්ත්වා, ‘‘ඉමස්මිං ඨායන කිං වරභණ්ඩ’’න්ති පුච්ඡති. ද්යව සාටකා, 

භන්යතති. එයත මය්හං පාපුණිස්සන්තීති. තං සුත්වා අමච්යචො රඤ්යඤො

ආයරොයචසි – ‘‘එයකො දහයරො එවං වදතී’’ති. ‘‘දහරස්යසවං චිත්තං, 

මහායථරානං පන සුඛුමසාටකා වට්ටන්තී’’ති වත්වා, ‘‘මහායථරානං

දස්සාමී’’තිඨයපසි.තස්සභික්ඛුසඞ්යඝපටිපාටියාඨියතයදන්තස්ස මත්ථයක

ඨපිතාපි යත සාටකා හත්ථං නායරොහන්ති, අඤ්යඤව ආයරොහන්ති. දහරස්ස

දානකායල පනහත්ථංආරුළ්හා.යසො තස්සහත්යථඨයපත්වාඅමච්චස්සමුෙං 

ඔයලොයකත්වාදහරංනිසීදායපත්වාදානංදත්වාසඞ්ඝංවිස්සජ්යජත්වාදහරස්ස 

සන්තියකනිසීදිත්වා, ‘‘කදා, භන්යත, ඉමංධම්මංපටිවිජ්ඣිත්ථා’’තිආහ.යසො 

පරියායයනපි අසන්තං අවදන්යතො, ‘‘නත්ථි මය්හං, මහාරාජ, 

යලොකුත්තරධම්යමො’’ති ආහ. නනු, භන්යත, පුබ්යබව අවචුත්ථාති? ආම, 

මහාරාජ, සාරණීයධම්මපූරයකො අහං, තස්ස යම ධම්මස්ස පූරිතකාලයතො
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පටුන 

පට්ඨායභාජනීයභණ්ඩට්ඨායනඅග් භණ්ඩං පාපුණාතීති. සාධු සාධු, භන්යත, 

අනුච්ඡවිකමිදං තුම්හාකන්ති වන්දිත්වා පක්කාමි. ඉදං භාජනීෙභණ්ඩට්ඨායන

අග් භණ්ඩංපාපුණාතීතිඑත්ථවත්ථු. 

බ්රාහ්මණතිස්සභයයපනභාතර ාමවාසියනොනා ත්යථරියා අනායරොයචත්වාව

පලායිංසු.යථරීපච්චූසකායල, ‘‘අතිවියඅප්පනිග්යඝොයසො ායමො, උපධායරථ 

තාවා’’ති දහරභික්ඛුනියයො ආහ. තා  න්ත්වා සබ්යබසං  තභාවං ඤත්වා

ආ ම්ම යථරියා ආයරොයචසුං. සා සුත්වා, ‘‘මා තුම්යහ යතසං  තභාවං

චින්තයිත්ථ, අත්තයනො උද්යදසපරිපුච්ඡායයොනියසොමනසිකායරසුයයව යයො ං

කයරොථා’’තිවත්වාභික්ොචාරයවලාය පාරුපිත්වාඅත්තද්වාදසමා ාමද්වායර

නියරොධරුක්ෙමූයල අට්ඨාසි. රුක්යෙ අධිවත්ථා යදවතා ද්වාදසන්නම්පි

භික්ඛුනීනංපිණ්ඩපාතංදත්වා, ‘‘අයයය, අඤ්ඤත්ථමා ච්ඡථ, නිච්චංඉයධව

එථා’’ති ආහ. යථරියා පන කනිට්ඨභාතා නා ත්යථයරො නාම අත්ථි. යසො, 

‘‘මහන්තං භයං, න සක්කා ඉධ යායපතුං, පරතීරං  මිස්සාමාති

අත්තද්වාදසයමොව අත්තයනො වසනට්ඨානා නික්ෙන්යතො යථරිං දිස්වා 

 මිස්සාමී’’ති භාතර ාමං ආ යතො. යථරී, ‘‘යථරා ආ තා’’ති සුත්වා යතසං

සන්තිකං  න්ත්වා, කිංඅයයාති පුච්ඡි. යසොතං පවත්තිංආචික්ඛි.සා, ‘‘අජ්ජ

එකදිවසං විහායරයයව වසිත්වා ස්යවව  මිස්සථා’’ති ආහ. යථරා විහාරං

අ මංසු. 

යථරී පුනදිවයසරුක්ෙමූයල පිණ්ඩාය චරිත්වා යථරං උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘ඉමං

පිණ්ඩපාතංපරිභුඤ්ජථා’’තිආහ.යථයරො, ‘‘වට්ටිස්සති යථරී’’තිවත්වාතුණ්හී

අට්ඨාසි. ධම්මියකො තාතා පිණ්ඩපායතො කුක්කුච්චං අකත්වා පරිභුඤ්ජථාති.

වට්ටිස්සති යථරීති. සා පත්තං  යහත්වා ආකායස ඛිපි, පත්යතො ආකායස

අට්ඨාසි. යථයරො, ‘‘සත්තතාලමත්යත ඨිතම්පි භික්ඛුනීභත්තයමව, යථරීති

වත්වා භයං නාම සබ්බකාලං න යහොති, භයය වූපසන්යත අරියවංසං

කථයමායනො, ‘යභොපිණ්ඩපාතිකභික්ඛුනීභත්තංභුඤ්ජිත්වා වීතිනාමයිත්ථා’ති

චිත්යතන අනුවදියමායනො සන්ථම්යභතුං න සක්ඛිස්සාමි, අප්පමත්තා යහොථ

යථරියයො’’තිමග් ංආරුහි. 

රුක්ෙයදවතාපි, ‘‘සයචයථයරොයථරියාහත්ථයතොපිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිස්සති, 

න නං නිවත්යතස්සාමි, සයච පන න පරිභුඤ්ජිස්සති, නිවත්යතස්සාමී’’ති

චින්තයමානා ඨත්වා යථරස්ස  මනං දිස්වාරුක්ො ඔරුය්හ පත්තං, භන්යත, 

යදථාති පත්තං  යහත්වා යථරං රුක්ෙමූලංයයව ආයනත්වා ආසනං 

පඤ්ඤායපත්වා පිණ්ඩපාතං දත්වා කතභත්තකිච්චං පටිඤ්ඤං කායරත්වා

ද්වාදස භික්ඛුනියයො, ද්වාදස ච භික්ඛූ සත්ත වස්සානි උපට්ඨහි. ඉදං යදවතා
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පටුන 

උස්සුක්කං ආපජ්ජන්තීති එත්ථ වත්ථු, තත්ර හි යථරී සාරණීයධම්මපූරිකා

අයහොසි. 

අ ණ්ඩානීතිආදීසු යස්ස සත්තසු ආපත්තික්ෙන්යධසු ආදිම්හි වා අන්යත වා

සික්ොපදංභින්නංයහොති, තස්සසීලං පරියන්යතඡින්නසාටයකොවිය  ණ්ඩං 

නාම.යස්ස පන යවමජ්යඣ භින්නං, තස්සමජ්යඣඡිද්දසාටයකො විය ඡිද්දං 

නාම යහොති. යස්ස පන පටිපාටියා ද්යව තීණි භින්නානි, තස්ස පිට්ඨියං වා

කුච්ඡියංවා උට්ඨියතනවිසභා වණ්යණනකාළරත්තාදීනංඅඤ්ඤතරවණ්ණා

 ාවී විය සබලං නාම යහොති. යස්ස පන අන්තරන්තරා භින්නානි, තස්ස 

අන්තරන්තරා විසභා බින්දුචිත්රා  ාවී විය කම්මාසං නාම යහොති. යස්ස පන

සබ්යබන සබ්බං අභින්නානි, තස්ස තානි සීලානි අ ණ්ඩානි අච්ඡිද්දානි

අසබලානි අකම්මාසානි නාම යහොන්ති. තානි පයනතානි තණ්හාදාසබයයතො

යමොයචත්වාභුජිස්සභාවකරණයතො භුජිස්සානි. බුද්ධාදීහිවිඤ්ඤූහිපසත්ථත්තා 

විඤ්ඤුප්පසත්ථානි. තණ්හාදිට්ඨීහි අපරාමට්ඨත්තා, ‘‘ඉදං නාම ත්වං

ආපන්නපුබ්යබො’’තියකනචිපරාමට්ඨුං අසක්කුයණයයත්තාච අපරාමට්ඨානි. 

උපචාරසමාධිංවාඅප්පනාසමාධිංවාසංවත්තයන්තීති සමාධිසංවත්තනිකානීති

වුච්චන්ති. සීලසාමඤ්ඤ යතො විහරතීතියතසුයතසුදිසාභාය සුවිහරන්යතහි

භික්ඛූහි සද්ධිං සමානභාවූප තසීයලො විහරති. යසොතාපන්නාදීනඤ්හි සීලං 

සමුද්දන්තයරපි යදවයලොයකපි වසන්තානං අඤ්යඤසං යසොතාපන්නාදීනං

සීයලන සමානයමව යහොති, නත්ථි මග් සීයල නානත්තං, තං සන්ධායයතං

වුත්තං. 

ොෙං දිට්ඨීති මග් සම්පයුත්තා සම්මාදිට්ඨි. අරිොති නිද්යදොසා. නිෙයාතීති 

නිෙයානිකා. තක්කරස්සාති යයො තථාකාරී යහොති. දුක් ක් ොොති

සබ්බදුක්ෙක්ෙයත්ථං. දිට්ඨිසාමඤ්ඤ යතොති සමානදිට්ඨිභාවං උප යතො

හුත්වා විහරති. අග් න්ති යජට්ඨකං. සබ්බය ොපානසියයො සඞ් ණ්හාතීති 

සඞ් ාහිකං. සබ්බය ොපානසීනං සඞ්ඝාටං කයරොතීති සඞ්ඝාටනිකං. 

සඞ්ඝාටනියන්තිඅත්යථො. ෙදිදං කූටන්තියයමතංකූටා ාරකණ්ණිකාසඞ්ොතං

කූටං නාම. පඤ්චභූමිකාදිපාසාදා හි කූටබද්ධාව තිට්ඨන්ති. යස්මිං පතියත

මත්තිකංආදිංකත්වා සබ්යබ පතන්ති. තස්මා එවමාහ. එවයමව ය ොතියථා

කූටංකූටා ාරස්ස, එවං ඉයමසම්පිසාරණීයධම්මානංයාඅයංඅරියාදිට්ඨි, සා

අග් ාචසඞ් ාහිකාච සඞ්ඝාටනියාචාතිදට්ඨබ්බා. 

493. කථඤ්ච, භික් යව, ොෙං දිට්ඨීති එත්ථ, භික්ෙයව, යායං

යසොතාපත්තිමග් දිට්ඨි අරියා නියයානිකා නියයාති තක්කරස්ස සම්මා

දුක්ෙක්ෙයායාති වුත්තා, සා කථං යකන කාරයණන නියයාතීති අත්යථො. 
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පරියුට්ඨිතචිත්යතොව යහොතීති එත්තාවතාපි පරියුට්ඨිතචිත්යතොයයව නාම

යහොතීති අත්යථො. එස නයයො සබ්බත්ථ. සුප්පණිහිතං යම මානසන්ති මය්හං

චිත්තං සුට්ඨු ඨපිතං. සච්චානං යබොධාොති චතුන්නං සච්චානං යබොධත්ථාය. 

අරිෙන්තිආදීසු තං ඤාණං යස්මා අරියානං යහොති, න පුථුජ්ජනානං, තස්මා 

අරිෙන්තිවුත්තං. යයසංපනයලොකුත්තරධම්යමොපි අත්ථි, යතසංයයවයහොති, 

න අඤ්යඤසං, තස්මා යලොකුත්තරන්ති වුත්තං. පුථුජ්ජනානං පන අභාවයතො 

අසාධාරණංපුථුජ්ජයනහීතිවුත්තං.එසනයයොසබ්බවායරසු. 

494. ලභාමිපච්චත්තංසමථන්ති අත්තයනොචිත්යතසමථංලභාමීතිඅත්යථො. 

නිබ්බුතිෙම්පි එයසව නයයො. එත්ථ ච සමයථොති එකග් තා. නිබ්බුතීති

කියලසවූපසයමො. 

495. තථාරූපාෙදිට්ඨිොතිඑවරූපාය යසොතාපත්තිමග් දිට්ඨියා. 

496. ධම්මතාොති සභායවන. ධම්මතා එසාති සභායවො එස. වුට්ඨානං

පඤ්ඤාෙතීති සඞ්ඝකම්මවයසන වා යදසනාය වා වුට්ඨානං දිස්සති.

අරියසාවයකො හි ආපත්තිං ආපජ්ජන්යතො  රුකාපත්තීසු කුටිකාරසදිසං, 

ලහුකාපත්තීසු සහයසයයාදිසදිසං අචිත්තකාපත්තිංයයව ආපජ්ජති, තම්පි

අසඤ්චිච්ච, යනො සඤ්චිච්ච, ආපන්නං න පටිච්ඡායදති. තස්මා අථ ය ො නං

ඛිප්පයමවාතිආදිමාහ. දහයරොති තරුයණො. කුමායරොති න මහල්ලයකො. 

මන්යදොති චක්ඛුයසොතාදීනං මන්දතාය මන්යදො. උත්තානයසෙයයකොති

අතිදහරතායඋත්තානයසයයයකො, දක්ඛියණනවාවායමන වාපස්යසනසයිතුං

නසක්යකොතීතිඅත්යථො. අඞ් ාරං අක්කමිත්වාතිඉයතොචියතොචපසාරියතන

හත්යථනවා පායදනවා ඵුසිත්වා. එවං ඵුසන්තානං පනමනුස්සානංන සීඝං

හත්යථොඣායති, තථාහිඑකච්යචහත්යථනඅඞ් ාරං  යහත්වාපරිවත්තමානා

දූරම්පි  ච්ඡන්ති. දහරස්ස පන හත්ථපාදා සුඛුමාලා යහොන්ති, යසො

ඵුට්ඨමත්යතයනව දය්හමායනො චිරීති සද්දං කයරොන්යතො ඛිප්පං පටිසංහරති, 

තස්මාඉධ දහයරොව දස්සියතො.මහල්ලයකොච දය්හන්යතොපිඅධිවායසති, අයං

පන අධිවායසතුං න සක්යකොති. තස්මාපි දහයරොව දස්සියතො. යදයසතීති 

ආපත්තිපටිග් ාහයක සභා පුග් යල සති එකං දිවසං වා රත්තිං වා

අනධිවායසත්වා රත්තිං චතුරඞ්ය පි තයම සභා භික්ඛුයනො වසනට්ඨානං

 න්ත්වායදයසතියයව. 

497. උච්චාවචානීතිඋච්චනීචානි. කිංකරණීොනීතිකිංකයරොමීතිඑවංවත්වා

කත්තබ්බකම්මානි. තත්ථඋච්චකම්මංනාමචීවරස්සකරණංරජනංයචතියය

සුධාකම්මං උයපොසථා ාරයචතියඝරයබොධිඝයරසුකත්තබ්බකම්මන්තිඑවමාදි.

අවචකම්මං නාම පාදයධොවනමක්ෙනාදිඛුද්දකකම්මං, අථ වා යචතියය 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා චූළයමකවග්ය ො 

615 

පටුන 

සුධාකම්මාදි උච්චකම්මං නාම. තත්යථවකසාවපචනඋදකානයනකුච්ඡකරණ

නියයාසබන්ධනාදි අවචකම්මං නාම. උස්සුක්කං ආපන්යනො යහොතීති

උස්සුක්කභාවං කත්තබ්බතං පටිපන්යනො යහොති. තිබ්බායපක්ය ො යහොතීති 

බහලපත්ථයනො යහොති. ථම්බඤ්ච ආලුම්පතීති තිණඤ්ච ආලුම්පමානා ොදති. 

වච්ෙකඤ්ච අපචිනාතීති වච්ඡකඤ්ච අපයලොයකති. තරුණවච්ඡා හි  ාවී 

අරඤ්යඤ එකයතොආ තං වච්ඡකං එකස්මිං ඨායනනිපන්නං පහාය දූරංන

 ච්ඡති, වච්ඡකස්ස ආසන්නට්ඨායන චරමානා තිණං ආලුම්පිත්වා ගීවං

උක්ඛිපිත්වා එකන්තං වච්ඡකයමව ච වියලොයකති, එවයමව යසොතාපන්යනො

උච්චාවචානිකිංකරණීයානිකයරොන්යතොතන්නින්යනොයහොති, අසිථිලපූරයකො

තිබ්බච්ඡන්යදොබහලපත්ථයනොහුත්වාවකයරොති. 

තත්රිදං වත්ථු–මහායචතියයකිරසුධාකම්යම කරියමායනඑයකොඅරියසාවයකො

එයකන හත්යථන සුධාභාජනං, එයකන කුච්ඡං  යහත්වා සුධාකම්මං 

කරිස්සාමීති යචතියඞ් ණං ආරුළ්යහො. එයකො කායදළ්හිබහුයලො භික්ඛු

 න්ත්වා යථරස්ස සන්තියක අට්ඨාසි. යථයරො අඤ්ඤස්මිං සති පපඤ්යචො

යහොතීතිතස්මා ඨානා අඤ්ඤං ඨානං  යතො. යසොපි භික්ඛුතත්යථව අ මාසි.

යථයරො පුන අඤ්ඤං ඨානන්ති එවං කතිපයට්ඨායන ආ තං, – ‘‘සප්පුරිස

මහන්තංයචතියඞ් ණංකිංඅඤ්ඤස්මිංඨායනඔකාසංනලභථා’’ති ආහ.න

ඉතයරොපක්කාමීති. 

498. බලතාෙ සමන්නා යතොති බයලන සමන්නා යතො. අට්ඨිං කත්වාති

අත්ථිකභාවං කත්වා, අත්ථියකො හුත්වාති අත්යථො. මනසිකත්වාති මනස්මිං

කරිත්වා. සබ්බයචතසා සමන්නාහරිත්වාති අප්පමත්තකම්පි වික්යෙපං 

අකයරොන්යතො සකලචිත්යතන සමන්නාහරිත්වා. ඔහිතයසොයතොති 

ඨපිතයසොයතො. අරියසාවකා හි පියධම්මස්සවනා යහොන්ති, ධම්මස්සවනග් ං

 න්ත්වා නිද්දායමානා වා යයන යකනචි සද්ධිං සල්ලපමානා වා

වික්ඛිත්තචිත්තාවාන නිසීදන්ති, අථයෙොඅමතංපරිභුඤ්ජන්තාවියඅතිත්තාව

යහොන්තිධම්මස්සවයන, අථ අරුණංඋග් ච්ඡති.තස්මාඑවමාහ. 

500. ධම්මතා සුසමන්නිට්ඨා යහොතීතිසභායවො සුට්ඨු සමන්යනසියතො යහොති. 

යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරිොොති කරණවචනං, 

යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකතඤායණනාතිඅත්යථො. එවං සත්තඞ් සමන්නා යතොති

එවං ඉයමහි සත්තහි මහාපච්චයවක්ෙණඤායණහි සමන්නා යතො. අයං තාව

ආචරියානං සමානකථා. යලොකුත්තරමග්ය ො හි බහුචිත්තක්ෙණියකො නාම

නත්ථි. 
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විතණ්ඩවාදී පනඑකචිත්තක්ෙණියකොනාම මග්ය ොනත්ථි, ‘‘එවං භායවයය

සත්ත වස්සානී’’ති හි වචනයතො සත්තපි වස්සානි මග් භාවනා යහොන්ති.

කියලසා පනලහුඡිජ්ජන්තාසත්තහිඤායණහිඡිජ්ජන්තීතිවදති.යසොසුත්තං

ආහරාති වත්තබ්යබො, අද්ධා අඤ්ඤං සුත්තං අපස්සන්යතො, ‘‘ඉදමස්ස පඨමං

ඤාණං අධි තං යහොති, ඉදමස්ස දුතියං ඤාණං…යප.… ඉදමස්ස සත්තමං

ඤාණංඅධි තංයහොතී’’තිඉමයමවආහරිත්වා දස්යසස්සති.තයතොවත්තබ්යබො

කිංපනිදංසුත්තංයනයයත්ථංනීතත්ථන්ති.තයතො වක්ෙති– ‘‘නීතත්ථත්ථං, 

යථාසුත්තං තයථව අත්යථො’’ති. යසො වත්තබ්යබො – ‘‘ධම්මතා සුසමන්නිට්ඨා

යහොති යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියායාති එත්ථ යකො අත්යථො’’ති? අද්ධා 

යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියායත්යථොති වක්ෙති. තයතො පුච්ඡිතබ්යබො, 

‘‘මග් සමඞ්ගී ඵලං සච්ඡිකයරොති, ඵලසමඞ්ගී’’ති. ජානන්යතො, ‘‘ඵලසමඞ්ගී 

සච්ඡිකයරොතී’’ති වක්ෙති. තයතො වත්තබ්යබො, – ‘‘එවං

සත්තඞ් සමන්නා යතො යෙො, භික්ෙයව, අරියසාවයකො

යසොතාපත්තිඵලසමන්නා යතො යහොතීති ඉධ මග් ං අභායවත්වා මණ්ඩූයකො 

වියඋප්පතිත්වාඅරියසාවයකොඵලයමව ණ්හිස්සති.මාසුත්තංයමලද්ධන්ති

යංවාතං වාඅවච.පඤ්හංවිස්සජ්යජන්යතනනාමආචරියසන්තියකවසිත්වා

බුද්ධවචනං උග් ණ්හිත්වා අත්ථරසං විදිත්වා වත්තබ්බං යහොතී’’ති. ‘‘ඉමානි

සත්ත ඤාණානි අරියසාවකස්ස පච්චයවක්ෙණඤාණායනව, 

යලොකුත්තරමග්ය ො බහුචිත්තක්ෙණියකො නාම නත්ථි, 

එකචිත්තක්ෙණියකොයයවා’’ති සඤ්ඤායපතබ්යබො. සයච සඤ්ජානාති

සඤ්ජානාතු. යනො යච සඤ්ජානාති, ‘‘ ච්ඡ පායතොව විහාරං පවිසිත්වා යාගුං

පිවාහී’’තිඋයයයොයජතබ්යබො. යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

යකොසම්බියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. බ්රහ්මනිමන්තනිකසුත්තවණ්ණනා 

501. එවං යමසුතන්ති බ්රහ්මනිමන්තනිකසුත්තං. තත්ථ පාපකං දිට්ඨි තන්ති 

ලාමකා සස්සතදිට්ඨි. ඉදංනිච්චන්ති ඉදං සහකායයන බ්රහ්මට්ඨානං අනිච්චං

‘‘නිච්ච’’න්ති වදති. ධුවාදීනි තස්යසව යවවචනානි. තත්ථ ධුවන්ති ථිරං. 

සස්සතන්ති සදා විජ්ජමානං. යකවලන්ති අෙණ්ඩං සකලං. අචවනධම්මන්ති

අචවනසභාවං. ඉදඤ්හිනජාෙතීතිආදීසුඉමස්මිංඨායනයකොචිජායනයකොවා

ජීයනයකොවා මීයනයකොවාචවනයකොවාඋපපජ්ජනයකොවානත්ථීතිසන්ධාය

වදති. ඉයතොච පනඤ්ඤන්තිඉයතොසහකායකාබ්රහ්මට්ඨානාඋත්තරිඅඤ්ඤං

නිස්සරණං නාම නත්ථීති එවමස්ස ථාම තා සස්සතදිට්ඨි උප්පන්නා යහොති.
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එවංවාදී පන යසො උපරි තිස්යසො ඣානභූමියයො චත්තායරො මග් ා චත්තාරි

ඵලානි නිබ්බානන්ති සබ්බං පටිබාහති. අවිජ්ජා යතොති අවිජ්ජාය  යතො

සමන්නා යතොඅඤ්ඤාණී අන්ධීභූයතො. ෙත්රහිනාමාතියයොනාම. 

502. අථය ො, භික් යව, මායරොපාපිමාති මායරොකථංභ වන්තංඅද්දස? යසො

කිර අත්තයනො භවයන නිසීදිත්වා කායලන කාලං සත්ථාරං ආවජ්යජති –

‘‘අජ්ජසමයණොය ොතයමොකතරස්මිං ායමවානි යමවාවසතී’’ති.ඉමස්මිං

පන කායල ආවජ්ජන්යතො, ‘‘උක්කට්ඨං නිස්සාය සුභ වයන විහරතී’’ති

ඤත්වා, ‘‘කත්ථනුයෙො  යතො’’තිඔයලොයකන්යතොබ්රහ්මයලොකං ච්ඡන්තං

දිස්වා, ‘‘සමයණො ය ොතයමො බ්රහ්මයලොකං  ච්ඡති, යාව තත්ථ ධම්මකථං

කයථත්වාබ්රහ්ම ණංමමවිසයානාතික්කයමති, තාව  න්ත්වාධම්මයදසනායං

විඡන්දං කරිස්සාමී’’ති සත්ථු පදානුපදියකො  න්ත්වා බ්රහ්ම ණස්ස අන්තයර

අදිස්සමායනනකායයනඅට්ඨාසි. යසො, ‘‘සත්ථාරා බකබ්රහ්මා අපසාදියතො’’ති

ඤත්වා බ්රහ්මුයනො උපත්ථම්යභො හුත්වා අට්ඨාසි. යතන වුත්තං – ‘‘අථ යෙො, 

භික්ෙයව, මායරොපාපිමා’’ති. 

බ්රහ්මපාරිසජ්ජං අන්වාවිසිත්වාති එකස්ස බ්රහ්මපාරිසජ්ජස්ස සරීරං පවිසිත්වා.

මහාබ්රහ්මානං පන බ්රහ්මපුයරොහිතානං වා අන්වාවිසිතුං න සක්යකොති. 

යමතමාසයදොතිමා එතංඅපසාදයිත්ථ. අභිභූති අභිභවිත්වාඨියතොයජට්ඨයකො. 

අනභිභූයතොති අඤ්යඤහි අනභිභූයතො. අඤ්ඤදත්ථූති එකංසවචයන නිපායතො.

දස්සනවයසන දයසො, සබ්බං පස්සතීති දීයපති. වසවත්තීති සබ්බජනං වයස

වත්යතති. ඉස්සයරොතියලොයකඉස්සයරො. කත්තා නිම්මාතාතියලොකස්සකත්තා

ච නිම්මාතා ච, පථවීහිමවන්තසියනරුචක්කවාළමහාසමුද්දචන්දිමසූරියා ච

ඉමිනානිම්මිතාති දීයපති. 

යසට්යඨො සජිතාති අයං යලොකස්ස උත්තයමො ච සජිතා ච. ‘‘ත්වං ෙත්තියයො

නාමයහොහි, ත්වංබ්රාහ්මයණොනාම, යවස්යසොනාම, සුද්යදො නාම,  හට්යඨො

නාම, පබ්බජියතොනාම, අන්තමයසොඔට්යඨොයහොහි, ය ොයණොයහොහී’’තිඑවං 

සත්තානං විසජ්යජතා අයන්ති දස්යසති. වසී පිතා භූතභබයානන්ති අයං

චිණ්ණවසිතාය වසී, අයං පිතා භූතානඤ්ච භබයානඤ්චාති වදති. තත්ථ

අණ්ඩජජලාබුජාසත්තාඅන්යතොඅණ්ඩයකොයසයචවඅන්යතොවත්ථිම්හිච භබයා 

නාම, බහි නික්ෙන්තකාලයතො පට්ඨාය භූතා. සංයසදජා පඨමචිත්තක්ෙයණ

භබයා, දුතියයතො පට්ඨාය භූතා. ඔපපාතිකා පඨමඉරියාපයථ භබයා, දුතියයතො

පට්ඨාය භූතාති යවදිතබ්බා. යත සබ්යබපි එතස්ස පුත්තාති සඤ්ඤාය, ‘‘පිතා

භූතභබයාන’’න්තිආහ. 
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පටුන 

පථවී රහකාතියථාත්වංඑතරහි, ‘‘අනිච්චා දුක්ොඅනත්තා’’තිපථවිං රහසි

ජිගුච්ඡසි, එවං යතපි පථවී රහකා අයහසුං, නයකවලං ත්වංයයවාති දීයපති. 

ආප රහකාතිආදීසුපිඑයසවනයයො. හීයනකායෙපතිට්ඨිතාතිචතූසුඅපායයසු

නිබ්බත්තා. පථවීපසංසකාතියථාත්වං රහසි, එවංඅ රහිත්වා, ‘‘නිච්චාධුවා 

සස්සතා අච්යඡජ්ජා අයභජ්ජා අක්ෙයා’’ති එවං පථවීපසංසකා පථවියා

වණ්ණවාදියනො අයහසුන්ති වදති. පථවාභිනන්දියනොති තණ්හාදිට්ඨිවයසන 

පථවියාඅභිනන්දියනො.යසයසසුපිඑයසවනයයො. පණීයතකායෙ පතිට්ඨිතාති

බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තා. තං තාහන්ති යතන කාරයණන තං අහං. ඉඞ්ඝාති

යචොදනත්යථ නිපායතො. උපාතිවත්තිත්යථොති අතික්කමිත්ථ.

‘‘උපාතිවත්තියතො’’තිපිපායඨො, අයයමවත්යථො. දණ්යඩනපටිප්පණායමෙයාති

චතුහත්යථන මුග් රදණ්යඩන යපොයථත්වා පලායපයය. නරකපපායතති

සතයපොරියස මහායසොබ්යභ. විරායධෙයාති හත්යථන  හණයුත්යතවාපායදන

පතිට්ඨානයුත්යතවාඨායන හණපතිට්ඨානානිකාතුංන සක්කුයණයය. නනු

ත්වං භික්ඛු පස්සසීති භික්ඛු නනු ත්වං ඉමං බ්රහ්මපරිසං සන්නිපතිතං

ඔභාසමානං වියරොචමානං යජොතයමානං පස්සසීති බ්රහ්මුයනො ඔවායද ඨිතානං 

ඉද්ධානුභාවං දස්යසති. ඉති ය ො මං, භික් යව, මායරො පාපිමා බ්රහ්මපරිසං

උපයනසීති, භික්ෙයව, මායරො පාපිමා නනු ත්වං භික්ඛු පස්සසි බ්රහ්මපරිසං

යයසන ච සිරියා ච ඔභාසමානං වියරොචමානං යජොතයමානං, යදි ත්වම්පි 

මහාබ්රහ්මුයනොවචනංඅනතික්කමිත්වායයදවයතබ්රහ්මාවදති, තංකයරයයාසි, 

ත්වම්පි එවයමවං යයසන ච සිරියා ච වියරොයචයයාසීති එවං වදන්යතො මං

බ්රහ්මපරිසං උපයනසි උපසංහරි. මා ත්වං මඤ්ඤිත්යථොති මා ත්වං මඤ්ඤි. 

මායරො ත්වමසි පාපිමාති පාපිම ත්වං මහාජනස්ස මාරණයතො මායරො නාම, 

පාපකංලාමකංමහාජනස්සඅයසංකරණයතො පාපිමා නාමාතිජානාමි. 

503. කසිණං ආයුන්ති සකලං ආයුං. යත ය ො එවං ජායනෙුන්ති යත එවං

මහන්යතනතයපොකම්යමනසමන්නා තා, ත්වංපනපුරිමදිවයසජායතො, කිං

ජානිස්සසි, යස්සයතඅජ්ජාපිමුයෙඛීර න්යධො වායතීතිඝට්යටන්යතො වදති. 

පථවිං අජ්යඣොසිස්සසීති පථවිං අජ්යඣොසාය ගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා

තණ්හාමානදිට්ඨීහි ණ්හිස්සසි. ඔපසායියකොයමභවිස්සසීතිමය්හංසමීපසයයො

භවිස්සසි, මං  ච්ඡන්තං අනු ච්ඡිස්සසි, ඨිතං උපතිට්ඨිස්සසි, නිසින්නං

උපනිසීදිස්සසි, නිපන්නං උපනිපජ්ජිස්සසීති අත්යථො. වත්ථුසායියකොති මම

වත්ථුස්මිං සයනයකො. ෙථාකාමකරණීයෙො බාහියතයෙයොති මයා අත්තයනො

රුචියා යං ඉච්ඡාමි, තං කත්තබ්යබො, බාහිත්වා ච පන ජජ්ඣරිකාගුම්බයතොපි

නීචතයරොලකුණ්ඩටකතයරො කාතබ්යබොභවිස්සසීතිඅත්යථො. 
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පටුන 

ඉමිනා එස භ වන්තං උපලායපති වා අපසායදති වා. උපලායපති නාම සයච

යෙො ත්වං, භික්ඛු, තණ්හාදීහි පථවිං අජ්යඣොසිස්සසි, ඔපසායියකො යම

භවිස්සසි, මයි ච්ඡන්යත මිස්සසි, තිට්ඨන්යත ඨස්සසි, නිසින්යනනිසීදිස්සසි, 

නිපන්යන නිපජ්ජිස්සසි, අහං තං යසසජනං පටිබාහිත්වා විස්සාසිකං

අබ්භන්තරිකං කරිස්සාමීති එවං තාව උපලායපති නාම. යසසපයදහි පන 

අපසායදති නාම. අයඤ්යහත්ථ අධිප්පායයො – සයච ත්වං පථවිං

අජ්යඣොසිස්සසි, වත්ථුසායියකො යම භවිස්සසි, මම  මනාදීනි ආ යමත්වා

 මිස්සසිවාඨස්සසිවානිසීදිස්සසිවා නිපජ්ජිස්සසිවා, මමවත්ථුස්මිංමය්හං

ආරක්ෙං  ණ්හිස්සසි, අහං පන තං යථාකාමං කරිස්සාමි බාහිත්වා ච

ජජ්ඣරිකාගුම්බයතොපි ලකුණ්ඩකතරන්ති එවං අපසායදති නාම. අයං පන

බ්රහ්මා මානනිස්සියතො, තස්මා ඉධ අපසාදනාව අධිප්යපතා. ආපාදීසුපි එයසව

නයයො. 

අපිච යත අහං බ්රහ්යමති ඉදානි භ වා, ‘‘අයං බ්රහ්මා මානනිස්සියතො ‘අහං

ජානාමී’තිමඤ්ඤති, අත්තයනොයයසනසම්මත්යතොසරීරං ඵුසිතුම්පිසමත්ථං 

කිඤ්චිනපස්සති, යථොකංනිග් යහතුංවට්ටතී’’තිචින්යතත්වාඉමං යදසනං

ආරභි. තත්ථ  තිඤ්ච පජානාමීති නිප්ඵත්තිඤ්ච පජානාමි. ජුතිඤ්චාති

ආනුභාවඤ්චපජානාමි. එවං මයහසක්ය ොතිඑවංමහායයසොමහාපරිවායරො. 

ොවතා චන්දිමසූරිො පරිහරන්තීති යත්තයක ඨායන චන්දිමසූරියා විචරන්ති. 

දිසා භන්ති වියරොචනාති දිසාසු වියරොචමානා ඔභාසන්ති, දිසා වා යතහි

වියරොචමානා ඔභාසන්ති. තාව සහස්සධා යලොයකොති තත්තයකන පමායණන

සහස්සධා යලොයකො, ඉමිනා චක්කවායළන සද්ධිං චක්කවාළසහස්සන්ති

අත්යථො. එත්ථයතවත්තයත වයසොතිඑත්ථචක්කවාළසහස්යසතුය්හංවයසො

වත්තති. පයරොපරඤ්ච ජානාසීති එත්ථ චක්කවාළසහස්යස පයරොපයර

උච්චනීයච හීනප්පණීයතසත්යතජානාසි. අයථොරා විරාගිනන්තිනයකවලං, 

‘‘අයං ඉද්යධො අයං පකතිමනුස්යසො’’ති පයරොපරං, ‘‘අයං පන සරාය ො අයං

වීතරාය ො’’ති එවං රා විරාගිනම්පි ජනං ජානාසි. ඉත්ථංභාවඤ්ඤථාභාවන්ති 

ඉත්ථංභායවොති ඉදං චක්කවාළං. අඤ්ඤථාභායවොති ඉයතො යසසං

එකූනසහස්සං. සත්තානං ආ තිං  තින්ති එත්ථ චක්කවාළසහස්යස

පටිසන්ධිවයසන සත්තානං ආ තිං, චුතිවයසන  තිං ච ජානාසි. තුය්හං පන

අතිමහන්යතොහමස්මීති සඤ්ඤා යහොති, සහස්සිබ්රහ්මා නාම ත්වං, අඤ්යඤසං

පනතයාඋත්තරිද්විසහස්සානංතිසහස්සානං චතුසහස්සානංපඤ්චසහස්සානං

දසසහස්සානං සතසහස්සානඤ්ච බ්රහ්මානං පමාණං නත්ථි, චතුහත්ථාය 
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පටුන 

පියලොතිකාය පටප්පමාණං කාතුං වායමන්යතො විය මහන්යතොස්මීති සඤ්ඤං

කයරොසීතිනිග් ණ්හාති. 

504. ඉධූපපන්යනොතිඉධපඨමජ්ඣානභූමියං උපපන්යනො. යතනතංත්වංන

ජානාසීතියතනකාරයණනතංකායං ත්වංනජානාසි. යනවයතසමසයමොති 

ජානිතබ්බට්ඨානංපත්වාපිතයාසමසයමොනයහොමි. අභිඤ්ඤාොතිඅඤ්ඤාය. 

කුයතොනීයචෙයන්ති තයානීචතරභායවොපනමය්හංකුයතො. 

යහට්ඨූපපත්තියකො කියරස බ්රහ්මා අනුප්පන්යන බුද්ධුප්පායද ඉසිපබ්බජ්ජං

පබ්බජිත්වා කසිණපරිකම්මං කත්වා සමාපත්තියයො නිබ්බත්යතත්වා 

අපරිහීනජ්ඣායනො කාලං කත්වා චතුත්ථජ්ඣානභූමියං 

යවහප්ඵලබ්රහ්මයලොයක පඤ්චකප්පසතිකං ආයුං  යහත්වා නිබ්බත්ති. තත්ථ

යාවතායුකංඨත්වායහට්ටූපපත්තිකංකත්වාතතියජ්ඣානංපණීතංභායවත්වා 

සුභකිණ්හබ්රහ්මයලොයක චතුසට්ඨිකප්පං ආයුං  යහත්වා නිබ්බත්ති. තත්ථ 

දුතියජ්ඣානංභායවත්වාආභස්සයරසුඅට්ඨකප්පංආයුං යහත්වානිබ්බත්ති.

තත්ථ පඨමජ්ඣානං භායවත්වා පඨමජ්ඣානභූමියං කප්පායුයකො හුත්වා

නිබ්බත්ති, යසො පඨමකායල අත්තනා කතකම්මඤ්ච නිබ්බත්තට්ඨානඤ්ච

අඤ්ඤාසි, කායලපන ච්ඡන්යතඋභයං පමුස්සිත්වාසස්සතදිට්ඨිංඋප්පායදසි.

යතනනංභ වා, ‘‘යතනතංත්වංන ජානාසි…යප.…කුයතොනීයචයය’’න්ති

ආහ. 

අථ බ්රහ්මා චින්යතසි – ‘‘සමයණො ය ොතයමො මය්හං ආයුඤ්ච 

නිබ්බත්තට්ඨානඤ්ච පුබ්යබකතකම්මඤ්ච ජානාති, හන්ද නං පුබ්යබ

කතකම්මං පුච්ඡාමී’’ති සත්ථාරං අත්තයනො පුබ්යබකතකම්මං පුච්ඡි. සත්ථා

කයථසි. 

පුබ්යබ කියරස කුලඝයර නිබ්බත්තිත්වා කායමසු ආදීනවං දිස්වා, 

‘‘ජාතිජරාබයාධිමරණස්ස අන්තං කරිස්සාමී’’ති නික්ෙම්ම ඉසිපබ්බජ්ජං 

පබ්බජිත්වාසමාපත්තියයොනිබ්බත්යතත්වාඅභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානලාභීහුත්වා 

 ඞ් ාතීයරපණ්ණසාලංකායරත්වාඣානරතියාවීතිනායමති.තදාචකායලන

කාලං සත්ථවාහා පඤ්චහි සකටසයතහි මරුකන්තාරං පටිපජ්ජන්ති.

මරුකන්තායර පන දිවා න සක්කා  න්තුං, රත්තිං  මනං යහොති. අථ

පුරිමසකටස්ස අග් යුය  යුත්තබලිබද්දා  ච්ඡන්තා නිවත්තිත්වා

ආ තමග් ාභිමුොව අයහසුං. ඉතරසකටානි තයථව නිවත්තිත්වා අරුයණ

උග් යතනිවත්තිතභාවංජානිංසු.යතසඤ්චතදාකන්තාරං අතික්කමනදිවයසො

අයහොසි.සබ්බංදාරුදකංපරික්ඛීණං, තස්මා, ‘‘නත්ථිදානිඅම්හාකං ජීවිත’’න්ති

චින්යතත්වාය ොයණචක්යකසුබන්ධිත්වාමනුස්සාසකටපච්ඡායායං පවිසිත්වා



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා චූළයමකවග්ය ො 
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පටුන 

නිපජ්ජිංසු. තාපයසොපි කාලස්යසව පණ්ණසාලයතො නික්ෙමිත්වා

පණ්ණසාලද්වායර නිසින්යනො  ඞ් ං ඔයලොකයමායනො අද්දස  ඞ් ං මහතා 

උදයකොයඝන වුය්හමානං පවත්තිතමණික්ෙන්ධං විය ආ ච්ඡන්තිං. දිස්වා

චින්යතසි – ‘‘අත්ථි නු යෙො ඉමස්මිං යලොයක එවරූපස්ස මධුයරොදකස්ස

අලායභනකිලිස්සමානා සත්තා’’ති.යසොඑවංආවජ්ජන්යතොමරුකන්තායරතං

සත්ථංදිස්වා, ‘‘ඉයමසත්තාමා නස්සන්තූ’’ති, ‘‘ඉයතොමහාඋදකක්ෙන්යධො

ඡිජ්ජිත්වා මරුකන්තායර සත්ථාභිමුයෙො  ච්ඡතූ’’ති අභිඤ්ඤාචිත්යතන

අධිට්ඨාසි. සහචිත්තුප්පායදන මාතිකාරුළ්හං විය උදකං තත්ථ අ මාසි.

මනුස්සාඋදකසද්යදනවුට්ඨායඋදකංදිස්වාහත්ථතුට්ඨා න්හායිත්වාපිවිත්වා

ය ොයණපිපායයත්වායසොත්ථිනා ඉච්ඡිතට්ඨානංඅ මංසු.සත්ථාතංබ්රහ්මුයනො

පුබ්බකම්මංදස්යසන්යතො– 

‘‘යංත්වංඅපායයසිබහූමනුස්යස, 

පිපාසියතඝම්මනිසම්පයරයත; 

තංයතපුරාණංවතසීලවත්තං, 

සුත්තප්පබුද්යධොවඅනුස්සරාමී’’ති.(ජා.1.7.71) – 

ඉමං ාථමාහ. 

අපරස්මිං සමයය තාපයසො  ඞ් ාතීයර පණ්ණසාලං මායපත්වා ආරඤ්ඤකං 

 ාමංනිස්සායවසති.යතනචසමයයනයචොරාතං ාමංපහරිත්වාහත්ථසාරං

 යහත්වා  ාවියයො ච කරමයර ච  යහත්වා  ච්ඡන්ති.  ායවොපි සුනොපි

මනුස්සාපි මහාවිරවං විරවන්ති. තාපයසො තං සද්දං සුත්වා ‘‘කිං නු යෙො

එත’’න්ති ආවජ්ජන්යතො, ‘‘මනුස්සානං භයං උප්පන්න’’න්ති ඤත්වා, ‘‘මයි

පස්සන්යත ඉයම සත්තා මා නස්සන්තූ’’ති අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානං 

සමාපජ්ජිත්වාවුට්ඨායඅභිඤ්ඤාචිත්යතන යචොරානංපටිපයථචතුරඞ්ගිනියසනං

මායපසිකම්මසජ්ජංආ ච්ඡන්තිං. යචොරා දිස්වා, ‘‘රාජා’’තියතමඤ්ඤමානා

වියලොපංඡඩ්යඩත්වාපක්කමිංසු.තාපයසො ‘‘යංයස්සසන්තකං, තංතස්යසව

යහොතූ’’ති අධිට්ඨාසි, තං තයථව අයහොසි. මහාජයනො යසොත්ථිභාවං පාපුණි.

සත්ථා ඉදම්පිතස්සපුබ්බකම්මංදස්යසන්යතො– 

‘‘යං එණිකූලස්මිංජනං හීතං, 

අයමොචයී ය්හකනීයමානං; 

තංයතපුරාණංවතසීලවත්තං, 

සුත්තප්පබුද්යධොවඅනුස්සරාමී’’ති.(ජා.1.7.72) – 
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ඉමං ාථමාහ.එත්ථ එණිකූලස්මින්ති  ඞ් ාතීයර. 

පුන එකස්මිංසමයයඋපරි ඞ් ාවාසිකංකුලං යහට්ඨා ඞ් ාවාසියකනකුයලන

සද්ධිං මිත්තසන්ථවං කත්වා නාවාසඞ්ඝාටං බන්ධිත්වා බහුං

ොදනීයයභොජනීයඤ්යචව  න්ධමාලාදීනි ච ආයරොයපත්වා  ඞ් ායසොයතන

ආ ච්ඡති. මනුස්සාොදමානාභුඤ්ජමානානච්චන්තා ායන්තායදවවිමායනන

 ච්ඡන්තා විය බලවයසොමනස්සා අයහසුං.  ඞ්ය යයයකො නාය ො දිස්වා

කුපියතො, ‘‘ඉයම මයි සඤ්ඤම්පි න කයරොන්ති, ඉදානි යන සමුද්දයමව

පායපස්සාමී’’ති මහන්තං අත්තභාවං මායපත්වා උදකං ද්විධා භින්දිත්වා

උට්ඨාය ඵණං කත්වා සුස්සූකාරං කයරොන්යතො අට්ඨාසි. මහාජයනො දිස්වා

භීයතො විස්සරමකාසි. තාපයසො පණ්ණසාලාය නිසින්යනො සුත්වා, ‘‘ඉයම

 ායන්තා නච්චන්තායසොමනස්සජාතාආ ච්ඡන්ති, ඉදානිපනභයරවංරවිංසු, 

කිංනුයෙො’’ති ආවජ්ජන්යතොනා රාජංදිස්වා, ‘‘මයිපස්සන්යතඉයමසත්තා

මානස්සන්තූ’’ති අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානංසමාපජ්ජිත්වාඅත්තභාවංවිජහිත්වා

සුපණ්ණවණ්ණං මායපත්වා නා රාජස්ස දස්යසසි. නා රාජා භීයතො ඵණං

සංහරිත්වා උදකං පවිට්යඨො. මහාජයනො යසොත්ථිභාවං පාපුණි. සත්ථා ඉදම්පි

තස්සපුබ්බකම්මංදස්යසන්යතො– 

‘‘ ඞ් ායයසොතස්මිං හීතනාවං, 

ලුද්යදනනාය නමනුස්සකප්පා; 

අයමොචයිත්ථබලසාපසය්හ, 

තංයතපුරාණංවතසීලවත්තං; 

සුත්තප්පබුද්යධොවඅනුස්සරාමී’’ති.(ජා.1.7.73) – 

ඉමං ාථමාහ. 

අපරස්මිං සමයය එස ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා යකසයවො නාම තාපයසො

අයහොසි. යතන සමයයන අම්හාකං යබොධිසත්යතො කප්යපො නාම මාණයවො 

යකසවස්ස බද්ධචයරො අන්යතවාසියකො හුත්වා ආචරියස්ස කිංකාරපටිස්සාවී

මනාපචාරී බුද්ධිසම්පන්යනොඅත්ථචයරොඅයහොසි.යකසයවොතංවිනාවත්තිතුං

නාසක්ඛි, තං නිස්සායයව ජීවිකං කප්යපසි. සත්ථා ඉදම්පි තස්ස පුබ්බකම්මං

දස්යසන්යතො– 

‘‘කප්යපො චයතබද්ධචයරොඅයහොසි, 

සම්බුද්ධිමන්තංවතිනංඅමඤ්ඤි; 
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තංයතපුරාණංවතසීලවත්තං, 

සුත්තප්පබුද්යධොවඅනුස්සරාමී’’ති.(ජා.1.7.74) – 

ඉමං ාථමාහ. 

එවං බ්රහ්මුයනො නානත්තභායවසු කතකම්මං සත්ථා පකායසසි. සත්ථරි 

කයථන්යතයයව බ්රහ්මා සල්ලක්යෙසි, දීපසහස්යස උජ්ජලියත රූපානි විය 

සබ්බකම්මානිස්සපාකටානිඅයහසුං.යසොපසන්නචිත්යතොඉමං ාථමාහ– 

‘‘අද්ධාපජානාසිමයමතමායුං, 

අඤ්ඤම්පිජානාසිතථාහිබුද්යධො; 

තථාහිතායංජලිතානුභායවො, 

ඔභාසයංතිට්ඨතිබ්රහ්මයලොක’’න්ති.(ජා.1.7.75); 

අථස්ස භ වා උත්තරි අසමසමතං පකායසන්යතො පථවිං ය ො අහං

බ්රහ්යමතිආදිමාහ. තත්ථ පථවිො පථවත්යතන අනනුභූතන්ති පථවියා

පථවිසභායවන අනනුභූතං අප්පත්තං. කිං පන තන්ති? නිබ්බානං. තඤ්හි

සබ්බස්මා සඞ්ෙතා නිස්සටත්තා පථවිසභායවන අප්පත්තං නාම. 

තදභිඤ්ඤාොති තං නිබ්බානං ජානිත්වා සච්ඡිකත්වා. පථවිං නාපයහොසින්ති

පථවිංතණ්හාදිට්ඨිමාන ායහහින ණ්හිං. ආපාදීසුපි එයසවනයයො.විත්ථායරො

පනමූලපරියායයවුත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. 

සයච ය ො යත, මාරිස, සබ්බස්ස සබ්බත්යතනාති ඉදයමව බ්රහ්මා අත්තයනො

වාදිතාය සබ්බන්ති අක්ෙරං නිද්දිසිත්වා අක්ෙයර යදොසං  ණ්හන්යතො ආහ.

සත්ථා පන සක්කායං සන්ධාය ‘‘සබ්බ’’න්ති වදති, බ්රහ්මා සබ්බසබ්බං

සන්ධාය. ත්වං ‘‘සබ්බ’’න්ති වදසි, ‘‘සබ්බස්ස සබ්බත්යතන අනනුභූත’’න්ති 

වදසි, යදි සබ්බං අනනුභූතං නත්ථි, අථස්ස අනනුභූතං අත්ථි. මා යහව යත

රිත්තකයමව අයහොසි තුච්ෙකයමවඅයහොසීතිතුය්හංවචනංරිත්තකං මායහොතු, 

තුච්ඡකංමායහොතූතිසත්ථාරංමුසාවායදනනිග් ණ්හාති. 

සත්ථාපනඑතස්මාබ්රහ්මුනාසතගුයණනසහස්සගුයණන සතසහස්සගුයණන

වාදීතයරො, තස්මා අහං සබ්බඤ්ච වක්ොමි, අනනුභූතඤ්ච වක්ොමි, සුණාහි

යමති තස්ස වාදමද්දනත්ථං කාරණං ආහරන්යතො විඤ්ඤාණන්තිආදිමාහ.

තත්ථ විඤ්ඤාණන්ති විජානිතබ්බං. අනිදස්සනන්තිචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සආපාථං 

අනුප මනයතො අනිදස්සනං නාම, පදද්වයයනපි නිබ්බානයමව වුත්තං. 
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අනන්තන්තිතයිදංඋප්පාදවයඅන්තරහිතත්තාඅනන්තංනාම. වුත්තම්පියහතං

– 

‘‘අන්තවන්තානිභූතානි, අසම්භූතංඅනන්තකං; 

භූයතඅන්තානිදිස්සන්ති, භූයතඅන්තාපකාසිතා’’ති. 

සබ්බයතොපභන්තිසබ්බයසොපභාසම්පන්නං. නිබ්බානයතොහිඅඤ්යඤොධම්යමො

සපභතයරොවායජොතිවන්තතයරොවාපරිසුද්ධතයරොවාපණ්ඩරතයරො වානත්ථි.

සබ්බයතො වා තථා පභූතයමව, න කත්ථචි නත්ථීති සබ්බයතොපභං. 

පුරත්ථිමදිසාදීසුහිඅසුකදිසායනාමනිබ්බානංනත්ථීතිනවත්තබ්බං. අථවා 

පභන්ති තිත්ථස්ස නාමං, සබ්බයතො පභමස්සාති සබ්බයතොපභං. නිබ්බානස්ස

කිරයථාමහාසමුද්දස්සයයතොයයතො ඔතරිතුකාමායහොන්ති, තංතයදවතිත්ථං, 

අතිත්ථං නාම නත්ථි. එවයමවං අට්ඨතිංසාය කම්මට්ඨායනසු යයන යයන

මුයෙන නිබ්බානං ඔතරිතුකාමා යහොන්ති, තං තයදව තිත්ථං. නිබ්බානස්ස

අතිත්ථංනාමකම්මට්ඨානංනත්ථි.යතනවුත්තං සබ්බයතොපභන්ති.තංපථවියා

පථවත්යතනාතිතංනිබ්බානංපථවියා පථවීසභායවනතයතොපයරසංආපාදීනං

ආපාදිසභායවන ච අනනුභූතං. ඉති යං තුම්හාදිසානං විසයභූතං

සබ්බයතභූමකධම්මජාතං තස්ස සබ්බත්යතන තං විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං

අනන්තං සබ්බයතොපතංඅනනුභූතන්තිවාදංපතිට්ඨයපසි. 

තයතො බ්රහ්මා හිත හිතංසත්ථාරා විස්සජ්ජාපියතොකිඤ්චි යහතබ්බංඅදිස්වා

ලළිතකං කාතුකායමො හන්ද චරහි යත, මාරිස, අන්තරධාොමීති ආහ. තත්ථ 

අන්තරධාොමීති අදිස්සමානකපාටිහාරියං කයරොමීතිආහ. සයච විසහසීති යදි

සක්යකොසි මය්හං අන්තරධායිතුං, අන්තරධායසි, පාටිහාරියං කයරොහීති. 

යනවස්සු යම සක්යකොති අන්තරධායිතුන්ති මය්හං අන්තරධායිතුං යනව

සක්යකොති. කිං පයනස කාතුකායමො අයහොසීති? මූලපටිසන්ධිං  න්තුකායමො

අයහොසි. බ්රහ්මානඤ්හි මූලපටිසන්ධිකඅත්තභායවො සුඛුයමො, අඤ්යඤසං

අනාපායථො, අභිසඞ්ෙතකායයයනව තිට්ඨන්ති. සත්ථා තස්ස මූලපටිසන්ධිං

 න්තුං න අදාසි. මූලපටිසන්ධිං වා අ න්ත්වාපි යයන තයමන අත්තානං

අන්තරධායපත්වාඅදිස්සමානයකොභයවයය, සත්ථාතංතමංවියනොයදසි, තස්මා

අන්තරධායිතුංනාසක්ඛි.යසොඅසක්යකොන්යතොවිමායනනිලීයති, කප්පරුක්යෙ 

නිලීයති, උක්කුටියකොනිසීදති.බ්රහ්ම යණොයකළිමකාසි – ‘‘එසයෙොබයකො

බ්රහ්මා විමායනනිලීයති, කප්පරුක්යෙනිලීයති, උක්කුටියකොනිසීදති, බ්රහ්යම

ත්වං අන්තරහියතොම්හී’’ති සඤ්ඤං උප්පායදසි නාමාති. යසො බ්රහ්ම යණන

උප්පණ්ඩියතො මඞ්කුඅයහොසි. 
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එවංවුත්යතඅහං, භික් යවති, භික්ෙයව, එයතනබ්රහ්මුනා, ‘‘හන්දචරහියත, 

මාරිස, අන්තරධායාමී’’තිඑවංවුත්යතතං අන්තරධායිතුංඅසක්යකොන්තංදිස්වා

අහං එතදයවොචං. ඉමං  ාථමභාසින්තිකස්මා භ වා  ාථමභාසීති? සමණස්ස

ය ොතමස්ස ඉමස්මිං ඨායන අත්ථිභායවො වා නත්ථිභායවො වා කථං සක්කා

ජානිතුන්ති එවං බ්රහ්ම ණස්ස වචයනොකායසො මා යහොතූති අන්තරහියතොව

 ාථමභාසි. 

තත්ථ භයවවාහං භෙං දිස්වාති අහං භයව භයං දිස්වායයව. භවඤ්ච

විභයවසිනන්ති ඉමඤ්ච කාමභවාදිතිවිධම්පි සත්තභවං විභයවසිනං විභවං

 යවසමානං පරියයසමානම්පි පුනප්පුනං භයවයයව දිස්වා. භවං නාභිවදින්ති

තණ්හාදිට්ඨිවයසන කිඤ්චිභවංනඅභිවදිං, න යවසින්තිඅත්යථො. නන්දිඤ්ච

න උපාදියින්ති භවතණ්හං න උප ඤ්ඡිං, න අග් යහසින්ති අත්යථො. ඉති 

චත්තාරිසච්චානිපකායසන්යතොසත්ථාධම්මංයදයසසි. යදසනාපරියයොසායන

යදසනානුසායරන විපස්සනා බ්භං  ාහායපත්වා දසමත්තානි බ්රහ්මසහස්සානි

මග් ඵලාමතපානංපිවිංසු. 

අච්ෙරිෙබ්භුතචිත්තජාතාති අච්ඡරියජාතා අබ්භුතජාතා තුට්ඨිජාතා ච අයහසුං. 

සමූලං භවං උදබ්බහීති යබොධිමණ්යඩ අත්තයනො තාය තාය යදසනාය

අඤ්යඤසම්පි බහූනං යදවමනුස්සානං සමූලකං භවං උදබ්බහි, උද්ධරි

උප්පායටසීතිඅත්යථො. 

505. තස්මිං පන සමයය මායරො පාපිමා යකොධාභිභූයතො හුත්වා, ‘‘මයි

විචරන්යතයයව සමයණන ය ොතයමන ධම්මකථං කයථත්වා දසමත්තානි

බ්රහ්මසහස්සානි මම වසං අතිවත්තිතානී’’ති යකොධාභිභූතතාය අඤ්ඤතරස්ස

බ්රහ්මපාරිසජ්ජස්සසරීයරඅධිමුච්චි, තංදස්යසතුං අථය ො, භික් යවතිආදිමාහ.

තත්ථ සයච ත්වං එවං අනුබුද්යධොති සයච ත්වං එවං අත්තනාව චත්තාරි

සච්චානිඅනුබුද්යධො. මාසාවයකඋපයනසීතිගිහිසාවයකවාපබ්බජිතසාවයක

වා තං ධම්මං මා උපනයසි. හීයන කායෙ පතිට්ඨිතාති චතූසු අපායයසු

පතිට්ඨිතා. පණීයත කායෙ පතිට්ඨිතාති බ්රහ්මයලොයක පතිට්ඨිතා. ඉදං යක 

සන්ධායවදති? බාහිරපබ්බජ්ජංපබ්බජියතතාපසපරිබ්බාජයක.අනුප්පන්යනහි 

බුද්ධුප්පායද කුලපුත්තා තාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා කස්සචි කිඤ්චි 

අවිචායරත්වා එකචරා හුත්වා සමාපත්තියයො නිබ්බත්යතත්වා බ්රහ්මයලොයක 

උප්පජ්ජිංසු, යත සන්ධාය එවමාහ. අනක් ාතං කුසලඤ්හි මාරිසාති පයරසං

අනක්ොතංඅයනොවදනංධම්මකථායඅකථනංකුසලංඑතංයසයයයො. මාපරං

ඔවදාහීති කායලන මනුස්සයලොකං, කායලන යදවයලොකං, කායලන 

බ්රහ්මයලොකං, කායලනනා යලොකංආහිණ්ඩන්යතොමාවිචරි, එකස්මිංඨායන
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නිසින්යනො ඣානමග් ඵලසුයෙන වීතිනායමහීති. අනාලපනතාොති

අනුල්ලපනතාය. බ්රහ්මුයනොචඅභිනිමන්තනතාොතිබකබ්රහ්මුයනොචඉදඤ්හි, 

මාරිස, නිච්චන්තිආදිනා නයයන සහ කායයකන බ්රහ්මට්ඨායනන

නිමන්තනවචයනන. තස්මාති යතන කාරයණන. ඉමස්ස යවෙයාකරණස්ස 

බ්රහ්මනිමන්තනිකංත්යවවඅධිවචනංසඞ්ොසමඤ්ඤාපඤ්ඤත්තිජාතා.යසසං 

සබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

බ්රහ්මනිමන්තනිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. මාරතජ්ජනීෙසුත්තවණ්ණනා 

506. එවං යම සුතන්ති මාරතජ්ජනීයසුත්තං. තත්ථ යකොට්ඨමනුපවිට්යඨොති

කුච්ඡිං පවිසිත්වා අන්තානං අන්යතො අනුපවිට්යඨො, පක්කාසයට්ඨායන

නිසින්යනො.  රු යරොවිොති  රුක රුයකොවියථද්යධොපාසාණපුඤ්ජසදියසො. 

මාසාචිතං මඤ්යඤතිමාසභත්තංභුත්තස්සකුච්ඡි වියමාසපූරිතපසිබ්බයකොවිය

තින්තමායසොවියචාතිඅත්යථො. විහාරං පවිසිත්වාතිසයචආහාරයදොයසනඑස

 රුභායවො, අබ්යභොකායස චඞ්කමිතුං න සප්පායන්ති චඞ්කමා ඔයරොහිත්වා

පණ්ණසාලංපවිසිත්වාපකතිපඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. පච්චත්තංයෙොනියසො

මනසාකාසීති, ‘‘කිං නු යෙො එත’’න්ති ආවජ්ජමායනො අත්තයනොයයව

උපායයනමනසිඅකාසි.සයචපනයථයරොඅත්තයනොසීලංආවජ්යජත්වා, ‘‘යං

හියයයොවාපයරවාපරසුයවවාපරිභුත්තංඅවිපක්කමත්ථි, අඤ්යඤොවායකොචි 

විසභා යදොයසො, සබ්බංජීරතුඵාසුකංයහොතූ’’තිහත්යථනකුච්ඡිංපරාමසිස්ස, 

මායරො පාපිමාවිලීයිත්වාඅ මිස්ස.යථයරොපනතථාඅකත්වායයොනියසොමනසි

අකාසි. මාතථා තංවියහයසසීතියථාහිපුත්යතසුවියහසියතසුමාතාපිතයරො 

වියහසිතාව යහොන්ති, සද්ධිවිහාරිකඅන්යතවාසියකසු වියහසියතසු

ආචරියුපජ්ඣායා වියහසිතාව, ජනපයද වියහසියත රාජා වියහසියතොව යහොති, 

එවං තථා තසාවයක වියහසියත තථා යතො වියහසියතොව යහොති. යතනාහ –

‘‘මාතථා තංවියහයසසී’’ති. 

පච්චග් යළඅට්ඨාසීතිපතිඅග් යළව අට්ඨාසි. අග් ළං වුච්චතිකවාටං, මුයෙන

උග් න්ත්වා පණ්ණසාලයතොනික්ෙමිත්වාබහිපණ්ණසාලායකවාටංනිස්සාය

අට්ඨාසීතිඅත්යථො. 

507. භූතපුබ්බාහංපාපිමාතිකස්මා ඉදංයදසනංආරභි? යථයරොකිරචින්යතසි

– ‘‘ආකාසට්ඨකයදවතානං තාව මනුස්ස න්යධො යයොජනසයත ඨිතානං

ආබාධං කයරොති. වුත්තඤ්යහතං – ‘යයොජනසතං යෙො රාජඤ්ඤ
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මනුස්ස න්යධො යදයව උබ්බාධතී’ති (දී. නි. 2.415). අයං පන මායරො

නා රියකො පරියචොක්යෙො මයහසක්යෙො ආනුභාවසම්පන්යනො යදවරාජා

සමායනො මම කුච්ඡියං පවිසිත්වා අන්තානං අන්යතො පක්කාසයයොකායස

නිසින්යනො අතිවිය පදුට්යඨො භවිස්සති. එවරූපං නාම යජගුච්ඡං පටිකූලං

ඔකාසං පවිසිත්වා නිසීදිතුං සක්යකොන්තස්ස කිමඤ්ඤං අකරණීයං භවිස්සති, 

කිං අඤ්ඤං ලජ්ජිස්සති, ත්වං මම ඤාතියකොති පන වුත්යත මුදුභාවං

අනාපජ්ජමායනො නාම නත්ථි, හන්දස්ස ඤාතියකොටිං පටිවිජ්ඣිත්වා

මුදුයකයනවනංඋපායයන විස්සජ්යජස්සාමී’’තිචින්යතත්වාඉමංයදසනමාරභි. 

යසො යම ත්වං භාගියනයෙයො යහොසීති යසො ත්වං තස්මිං කායල මය්හං

භාගියනයයයොයහොසි.ඉදංපයවණිවයසනවුත්තං.යදවයලොකස්මිංපන මාරස්ස

පිතුවංයසොපිතාමහස්සවංයසොරජ්ජංකයරොන්යතොනාමනත්ථි, පුඤ්ඤවයසන

යදවයලොයක යදවරාජාහුත්වානිබ්බත්යතො, යාවතායුකංඨත්වාචවති.අඤ්යඤො

එයකොඅත්තනාකයතන කම්යමනතස්මිංඨායනඅධිපතිහුත්වානිබ්බත්තති.

ඉති අයං මායරොපි තදා තයතො චවිත්වා පුන කුසලං කත්වා ඉමස්මිං කායල

තස්මිංඅධිපතිට්ඨායනනිබ්බත්යතොති යවදිතබ්යබො. 

විධුයරොතිවි තධුයරො, අඤ්යඤහිසද්ධිං අසදියසොතිඅත්යථො. අප්පකසියරනාති

අප්පදුක්යෙන. පසුපාලකාති අයජළකපාලකා. පථාවියනොති මග් පටිපන්නා. 

කායෙ උපචිනිත්වාති සමන්තයතො චිතකං බන්ධිත්වා. අග්ගිං දත්වා

පක්කමිංසූති එත්තයකන සරීරං පරියාදානං  මිස්සතීති චිතකස්ස පමාණං

සල්ලක්යෙත්වා චතූසු දිසාසු අග්ගිං දත්වා පක්කමිංසු. චිතයකො පදීපසිො විය

පජ්ජලි, යථරස්සඋදකයලණංපවිසිත්වානිසින්නකායලො වියඅයහොසි. චීවරානි

පප්යඵොයටත්වාතිසමාපත්තියතොවුට්ඨාය වි තධූයමකිංසුකවණ්යණඅඞ් ායර

මද්දමායනො චීවරානි විධුනිත්වා. සරීයර පනස්ස උසුමමත්තම්පි නායහොසි, 

චීවයරසුඅංසුමත්තම්පිනජ්ඣායි, සමාපත්තිඵලංනායමතං. 

508. අක්යකොසථාතිදසහි අක්යකොසවත්ථූහිඅක්යකොසථ. පරිභාසථාතිවාචාය

පරිභාසථ. යරොයසථාතිඝට්යටථ. වියහයසථාතිදුක්ොයපථ. සබ්බයමතංවාචාය

ඝට්ටනස්යසව අධිවචනං. ෙථා තං දූසී මායරොති යථා එයතසං දූසී මායරො. 

ලයභථ ඔතාරන්ති ලයභථ ඡිද්දං, කියලසුප්පත්තියා ආරම්මණං පච්චයං

ලයභයයාතිඅත්යථො. මුණ්ඩකාතිආදීසුමුණ්යඩමුණ්ඩාතිසමයණචසමණාති 

වත්තුංවට්යටයය, ඉයමපනහීයළන්තාමුණ්ඩකාසමණකාතිආහංසු. ඉබ්භාති

 හපතිකා. කිණ්හාති කණ්හා, කාළකාති අත්යථො. බන්ධුපාදාපච්චාති එත්ථ 

බන්ධූති බ්රහ්මා අධිප්යපයතො. තඤ්හි බ්රාහ්මණා පිතාමයහොති යවොහරන්ති.

පාදානං අපච්චා පාදාපච්චා, බ්රහ්මුයනො පිට්ඨිපාදයතො ජාතාති අධිප්පායයො.
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යතසං කිරඅයංලද්ධි– ‘‘බ්රාහ්මණාබ්රහ්මුයනොමුෙයතොනික්ෙන්තා, ෙත්තියා

උරයතො, යවස්සානාභියතො, සුද්දාජාණුයතො, සමණාපිට්ඨිපාදයතො’’ති. 

ඣායියනොස්මා ඣායියනොස්මාති ඣායියනො මයං ඣායියනො මයන්ති. 

මධුරකජාතාති ආලසියජාතා. ඣාෙන්තීති චින්තයන්ති. පජ්ඣාෙන්තීතිආදීනි

උපසග් වයසන වඩ්ඪිතානි. මූසිකං මග් ෙමායනොති සායං ය ොචරත්ථාය

සුසිරරුක්ෙයතො නික්ෙන්තං රුක්ෙසාොය මූසිකං පරියයසන්යතො. යසො කිර

උපසන්තූපසන්යතො විය නිච්චයලොව තිට්ඨති, සම්පත්තකායල මූසිකං සහසා

 ණ්හාති. යකොත්ථූති සිඞ් ායලො, යසොයණොතිපි වදන්ති. 

සන්ධිසමලසඞ්කටියරතිසන්ධිම්හිචසමයල චසඞ්කටියරච.තත්ථ සන්ධි නාම

ඝරසන්ධි. සමයලො නාමගූථනිද්ධමනපනාළි. සඞ්කටිරං නාම සඞ්කාරට්ඨානං. 

වහච්ඡින්යනොති කන්තාරයතො නික්ෙන්යතො ඡින්නවයහො. 

සන්ධිසමලසඞ්කටියරති සන්ධිම්හි වා සමයල වා සඞ්කටියර වා. යසොපි හි

බද්ධ ත්යතොවියනිච්චයලොඣායති. 

නිරෙං උපපජ්ජන්තීති සයච මායරො මනුස්සානං සරීයර අධිමුච්චිත්වා එවං

කයරයය, මනුස්සානං අකුසලංනභයවයය, මාරස්යසවභයවයය.සරීයරපන

අනධිමුච්චිත්වා විසභා වත්ථුං විප්පටිසාරාරම්මණං දස්යසති, තදා කිර යසො

භික්ඛූ ඛිප්පං  යහත්වා මච්යඡ අජ්යඣොත්ථරන්යත විය, ජාලං  යහත්වා

මච්යඡ  ණ්හන්යත විය, යලපයට්ඨිං ඔඩ්යඩත්වා සකුයණ බන්ධන්යත විය, 

සුනයෙහි සද්ධිං අරඤ්යඤ මි වං චරන්යත විය, මාතු ායම  යහත්වා

ආපානභූමියං නිසින්යන විය, නච්චන්යත විය,  ායන්යත විය, භික්ඛුනීනං 

රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨායනසුවිසභා මනුස්යසනිසින්යනවිය, ඨියතවියචකත්වා 

දස්යසසි. මනුස්සා අරඤ්ඤ තාපි වන තාපි විහාර තාපි විප්පටිසාරාරම්මණං 

පස්සිත්වාආ න්ත්වාඅඤ්යඤසංකයථන්ති–‘‘සමණා එවරූපං අස්සමණකං

අනනුච්ඡවිකංකයරොන්ති, එයතසංදින්යනකුයතොකුසලං, මාඑයතසංකිඤ්චි 

අදත්ථා’’ති. එවං යත මනුස්සා දිට්ඨදිට්ඨට්ඨායන සීලවන්යත අක්යකොසන්තා

අපුඤ්ඤං පසවිත්වා අපායපූරකා අයහසුං. යතන වුත්තං ‘‘නිරයං

උපපජ්ජන්තී’’ති. 

509. අන්වාවිට්ඨාති ආවට්ටිතා. ඵරිත්වාවිහරිංසූතිනයකවලං ඵරිත්වාවිහරිංසු.

කකුසන්ධස්ස පන භ වයතො ඔවායද ඨත්වා ඉයම චත්තායරො බ්රහ්මවිහායර

නිබ්බත්යතත්වා ඣානපදට්ඨානං විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්යත 

පතිට්ඨහිංසු. 

510. ආ තිං වා  තිං වාති පටිසන්ධිවයසන ආ මනට්ඨානං වා, චුතිවයසන

 මනට්ඨානං වා න ජානාමි. සිො චිත්තස්ස අඤ්ඤථත්තන්ති
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යසොමනස්සවයසන අඤ්ඤථත්තං භයවයය. සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්තීති

ඉධාපි පුරිමනයයයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො. යථා හි පුබ්යබ විප්පටිසාරකරං

ආරම්මණං දස්යසති, එවමිධාපි පසාදකරං. යසො කිර තදා මනුස්සානං

දස්සනට්ඨායන භික්ඛූ ආකායස  ච්ඡන්යත විය, ඨියත විය පල්ලඞ්යකන

නිසින්යනවිය, ආකායසසූචිකම්මංකයරොන්යතවිය, යපොත්ථකං වායචන්යත

විය, ආකායස චීවරං පසායරත්වා කායං උතුං  ණ්හායපන්යත විය, 

නවපබ්බජියත ආකායසන චරන්යත විය, තරුණසාමයණයරආකායස ඨත්වා

පුප්ඵානි ඔචිනන්යත වියකත්වා දස්යසසි. මනුස්සා අරඤ්ඤ තාපි වන තාපි

විහාර තාපි පබ්බජිතානං තං පටිපත්තිං දිස්වා ආ න්ත්වා අඤ්යඤසං

කයථන්ති– ‘‘භික්ඛූසුඅන්තමයසොසාමයණරාපි එවංමහිද්ධියකොමහානුභාවා, 

එයතසංදින්නංමහප්ඵලංනාමයහොති, එයතසංයදථ සක්කයරොථා’’ති.තයතො

මනුස්සා භික්ඛුසඞ්ඝං චතූහි පච්චයයහි සක්කයරොන්තා බහුං පුඤ්ඤං කත්වා

සග් පථපූරකාඅයහසුං.යතනවුත්තං‘‘සග් ංයලොකං උපපජ්ජන්තී’’ති. 

511. එථ තුම්යහ, භික් යව, අසුභානුපස්සියනො කායෙ විහරථාති භ වා

සකලජම්බුදීපං ආහිණ්ඩන්යතො අන්තමයසො ද්වින්නම්පි තිණ්ණම්පි භික්ඛූනං

වසනට්ඨානං න්ත්වා– 

‘‘අසුභසඤ්ඤාපරිචියතන, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො යචතසා බහුලං විහරයතො 

යමථුනධම්මසමාපත්තියා චිත්තං පතිලීයති පතිකුටති පතිවත්තති න 

සම්පසාරියති, උයපක්ොවාපාටිකුලයතාවාසණ්ඨාති. 

ආහායර පටිකූලසඤ්ඤාපරිචියතන, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො යචතසා බහුලං 

විහරයතොරසතණ්හායචිත්තංපතිලීයතිපතිකුටති පතිවත්තතින සම්පසාරියති, 

උයපක්ොවාපාටිකුලයතාවාසණ්ඨාති. 

සබ්බයලොයක අනභිරතිසඤ්ඤාපරිචියතන, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො යචතසා

බහුලං විහරයතො යලොකචියත්රසු චිත්තං පතිලීයති පතිකුටති පතිවත්තති න

සම්පසාරියති, උයපක්ොවාපාටිකුලයතාවාසණ්ඨාති. 

අනිච්චසඤ්ඤාපරිචියතන, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො යචතසා බහුලං විහරයතො

ලාභසක්කාරසියලොයකචිත්තංපතිලීයතිපතිකුටතිපතිවත්තතින සම්පසාරියති, 

උයපක්ො වා පාටිකුලයතා වා සණ්ඨාතී’’ති (අ. නි. 7.49) එවං ආනිසංසං 

දස්යසත්වා– 

එථ තුම්යහ, භික්ෙයව, අසුභානුපස්සී කායය විහරථ, ආහායර 

පටිකූලසඤ්ඤියනො සබ්බයලොයක අනභිරතිසඤ්ඤියනො සබ්බසඞ්ොයරසු

අනිච්චානුපස්සියනොති. ඉමානි චත්තාරි කම්මට්ඨානානි කයථසි. යතපි භික්ඛූ
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ඉයමසු චතූසු කම්මට්ඨායනසු කම්මං කයරොන්තා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

සබ්බාසයව යෙයපත්වා අරහත්යත පතිට්ඨහිංසු, ඉමානිපි චත්තාරි

කම්මට්ඨානානි රා සන්තානි යදොසයමොහසන්තානි රා පටිඝාතානි 

යදොසයමොහපටිඝාතානිචාති. 

512. සක් රං  යහත්වාති අන්යතොමුට්ඨියං තිට්ඨනපමාණං පාසාණං

 යහත්වා. අයඤ්හි බ්රාහ්මණ හපතියකහි භික්ඛූ අක්යකොසායපත්වාපි, 

බ්රාහ්මණ හපතිකානංවයසනභික්ඛුසඞ්ඝස්සලාභසක්කාරං උප්පාදායපත්වාපි, 

ඔතාරං අලභන්යතො ඉදානි සහත්ථා උපක්කමිතුකායමො අඤ්ඤතරස්ස 

කුමාරස්ස සරීයර අධිමුච්චිත්වා එවරූපං පාසාණං අග් යහසි. තං සන්ධාය

වුත්තං ‘‘සක්ෙරං යහත්වා’’ති. 

සීසං යවො භින්දීති සීසං භින්දි, මහාචම්මං ඡිජ්ජිත්වා මංසං ද්යවධා අයහොසි.

සක්ෙරා පනස්ස සීසකටාහං අභින්දිත්වා අට්ඨිං ආහච්යචව නිවත්තා. 

නා ාපයලොකිතං අපයලොයකසීති පහාරසද්දං සුත්වා යථා නාම හත්ථිනාය ො 

ඉයතො වා එත්යතො වා අපයලොයකතුකායමො ගීවං අපරිවත්යතත්වා 

සකලසරීයරයනව නිවත්තිත්වා අපයලොයකති. එවං සකලසරීයරයනව

නිවත්තිත්වා අපයලොයකසි. යථා හි මහාජනස්ස අට්ඨීනි යකොටියා යකොටිං

ආහච්චඨිතානි, පච්යචකබුද්ධානංඅඞ්කුසලග් ානි, නඑවංබුද්ධානං. බුද්ධානං

පන සඞ්ෙලිකානි විය එකාබද්ධානි හුත්වා ඨිතානි, තස්මා පච්ඡයතො 

අපයලොකනකායලනසක්කායහොතිගීවංපරිවත්යතතුං.යථාපනහත්ථිනාය ො

පච්ඡාභා ං අපයලොයකතුකායමො සකලසරීයරයනව පරිවත්තති, එවං

පරිවත්තිතබ්බංයහොති.තස්මාභ වා යන්යතනපරිවත්තිතාසුවණ්ණපටිමාවිය

සකලසරීයරයනවනිවත්තිත්වාඅපයලොයකසි, අපයලොයකත්වාඨියතොපන, ‘‘න

වායං දූසීමායරොමත්තමඤ්ඤාසී’’තිආහ. තස්සත්යථො, අයං දූසීමායරො පාපං

කයරොන්යතොයනවපමාණංඅඤ්ඤාසි, පමාණාතික්කන්තමකාසීති. 

සහාපයලොකනාොති කකුසන්ධස්ස භ වයතො අපයලොකයනයනව සහ

තඞ්ෙණඤ්යඤව. තම්හා ච ඨානා චවීති තම්හා ච යදවට්ඨානා චුයතො, 

මහානිරයං උපපන්යනොති අත්යථො. චවමායනො හි න යත්ථ කත්ථචි ඨියතො 

චවති, තස්මාවසවත්තියදවයලොකංආ න්ත්වාචුයතො, ‘‘සහාපයලොකනායා’’ති

ච වචනයතො න භ වයතො අපයලොකිතත්තා චුයතොති යවදිතබ්යබො, 

චුතිකාලදස්සනමත්තයමව යහතං. උළායර පන මහාසාවයක විරද්ධත්තා

කුදාරියා පහටං වියස්ස ආයු තත්යථව ඡිජ්ජිත්වා  තන්ති යවදිතබ්බං. තයෙො

නාමයධෙයා යහොන්තීති තීණි නාමානි යහොන්ති. ෙඵස්සාෙතනියකොති ඡසු

ඵස්සායතයනසුපාටියයක්කායයවදනාය පච්චයයො. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-අට්ඨකථා චූළයමකවග්ය ො 

631 

පටුන 

සඞ්කුසමාහයතොති අයසූයලහි සමාහයතො. පච්චත්තයවදනියෙොති සයයමව

යවදනාජනයකො. සඞ්කුනා සඞ්කු හදයෙ සමා ච්යෙෙයාති අයසූයලන සද්ධිං

අයසූලං හදයමජ්යඣ සමා ච්යඡයය. තස්මිං කිර නිරයය උපපන්නානං

ති ාවුයතො අත්තභායවො යහොති, යථරස්සාපි තාදියසො අයහොසි. අථස්ස හි

නිරයපාලා තාලක්ෙන්ධපමාණානි අයසූලානි ආදිත්තානි සම්පජ්ජලිතානි

සයජොතිභූතානි සයයමව  යහත්වා පුනප්පුනං නිවත්තමානා, – ‘‘ඉමිනා යත 

ඨායනනචින්යතත්වා පාපංකත’’න්තිපූවයදොණියං පූවංයකොට්යටන්යතොවිය

හදයමජ්ඣං යකොට්යටත්වා, පණ්ණාස ජනා පාදාභිමුො පණ්ණාස ජනා

සීසාභිමුො යකොට්යටත්වා  ච්ඡන්ති, එවං  ච්ඡන්තා පඤ්චහි වස්සසයතහි

උයභො අන්යත පත්වා පුන නිවත්තමානා පඤ්චහි වස්සසයතහි හදයමජ්ඣං

ආ ච්ඡන්ති.තංසන්ධායඑවංවුත්තං. 

වුට්ඨානිමන්ති විපාකවුට්ඨානයවදනං. සා කිර මහානිරයය යවදනායතො

දුක්ෙතරායහොති, යථාහිසියනහපානසත්තාහයතොපරිහාරසත්තාහං දුක්ෙතරං, 

එවං මහානිරයදුක්ෙයතො උස්සයද විපාකවුට්ඨානයවදනා දුක්ෙතරාති වදන්ති. 

යසෙයථාපි මච්ෙස්සාති පුරිසසීසඤ්හි වට්ටං යහොති, සූයලන පහරන්තස්ස

පහායරො ඨානං න ලභති පරි ලති, මච්ඡසීසං ආයතං පුථුලං, පහායරො ඨානං

ලභති, අවිරජ්ඣිත්වාකම්මකාරණාසුකරායහොති, තස්මාඑවරූපංසීසං යහොති. 

513. විධුරං සාවකමාසජ්ජාති විධුරං සාවකං ඝට්ටයිත්වා. පච්චත්තයවදනාති

සයයමව පාටියයක්කයවදනාජනකා. ඊදියසො නිරයෙො ආසීති ඉමස්මිං ඨායන 

නිරයයො යදවදූතසුත්යතන දීයපතබ්යබො. කණ්හ-දුක් ං නි ච්ෙසීති කාළක-

මාර, දුක්ෙං වින්දිස්සසි. මජ්යඣ සරස්සාති මහාසමුද්දස්ස මජ්යඣ උදකං

වත්ථුං කත්වා නිබ්බත්තවිමානානි කප්පට්ඨිතිකානි යහොන්ති, යතසං

යවළුරියස්ස විය වණ්යණො යහොති, පබ්බතමත්ථයක ජලිතනළග්ගික්ෙන්යධො

විය ච යනසං අච්චියයො යජොතන්ති, පභස්සරා පභාසම්පන්නා යහොන්ති, යතසු

විමායනසු නීලයභදාදිවයසන නානත්තවණ්ණා අච්ඡරා නච්චන්ති. යෙො

එතමභිජානාතීති යයො එතං විමානවත්ථුං ජානාතීති අත්යථො. එවයමත්ථ 

විමානයපතවත්ථුයකයනවඅත්යථොයවදිතබ්යබො. පාදඞ්ගුට්යඨන කම්පයීතිඉදං

පාසාදකම්පනසුත්යතන දීයපතබ්බං. යෙො යවජෙන්තං පාසාදන්ති ඉදං

චූළතණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්තිසුත්යතන දීයපතබ්බං. සක්කං යසො පරිපුච්ෙතීති

ඉදම්පි යතයනව දීයපතබ්බං. සුධම්මාොභියතො සභන්ති සුධම්මසභාය සමීයප, 

අයං පන බ්රහ්මයලොයක සුධම්මසභාව, න තාවතිංසභවයන.

සුධම්මසභාවිරහියතොහියදවයලොයකොනාමනත්ථි. 
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පටුන 

බ්රහ්මයලොයක පභස්සරන්ති බ්රහ්මයලොයක මහායමොග් ල්ලානමහාකස්සපාදීහි

සාවයකහි සද්ධිං තස්ස යතයජොධාතුං සමාපජ්ජිත්වා නිසින්නස්ස භ වයතො

ඔභාසං. එකස්මිඤ්හි සමයය භ වා බ්රහ්මයලොයක සුධම්මාය යදවසභාය

සන්නිපතිත්වා, – ‘‘අත්ථි නු යෙො යකොචි සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා

එවංමහිද්ධියකො. යයො ඉධ ආ න්තුං සක්කුයණයයා’’ති චින්යතන්තස්යසව

බ්රහ්ම ණස්ස චිත්තමඤ්ඤාය තත්ථ  න්ත්වා බ්රහ්ම ණස්ස මත්ථයක

නිසින්යනො යතයජොධාතුං සමාපජ්ජිත්වා මහායමොග් ල්ලානාදීනං ආ මනං

චින්යතසි. යතපි  න්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා යතයජොධාතුං සමාපජ්ජිත්වා 

පච්යචකං දිසාසු නිසීදිංසු, සකලබ්රහ්මයලොයකො එයකොභායසො අයහොසි. සත්ථා 

චතුසච්චප්පකාසනං ධම්මං යදයසසි, යදසනාපරියයොසායන අයනකානි

බ්රහ්මසහස්සානි මග් ඵයලසු පතිට්ඨහිංසු. තං සන්ධායිමා  ාථා වුත්තා, යසො

පනායමත්යථො අඤ්ඤතරබ්රහ්මසුත්යතනදීයපතබ්යබො. 

වියමොක්ය න අඵස්සයීති ඣානවියමොක්යෙන ඵුසි. වනන්ති ජම්බුදීපං. 

පුබ්බවියදහානන්ති පුබ්බවියදහානඤ්ච දීපං. යෙ ච භූමිසො නරාති භූමිසො

නරා නාම අපරය ොයානකා ච උත්තරකුරුකා ච. යතපි සබ්යබ ඵුසීති වුත්තං

යහොති. අයං පන අත්යථො නන්යදොපනන්දදමයනන දීයපතබ්යබො. වත්ථු

විසුද්ධිමග්ය  ඉද්ධිකථාය විත්ථාරිතං. අපුඤ්ඤං පසවීති අපුඤ්ඤං පටිලභි. 

ආසං මා අකාසි භික්ඛූසූති භික්ඛූ වියහයසමීති එතං ආසං මා අකාසි. යසසං

සබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මාරතජ්ජනීයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්චමවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මූලපණ්ණාසට්ඨකථානිට්ඨිතා. 
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