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පටුන 

නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

මජ්ඣිමනිකාදෙ 

උපරිපණ්ණාස-අට්ඨකථා 

1. දෙවෙහවග්ද ො 

1. දෙවෙහසුත්තවණ්ණනා 

1. එවං දම සුතන්ති යෙවෙහසුත්තං. තත්ථ දෙවෙහං නාමාති යෙවා වුච්චන්ති 

රාජායනො, තත්ථ ච සකයරාූනනං මඞ් ලයපොක්ඛරණී අයහොසි පාසාදිකා

ආරක්ඛසම්පන්නා, සා යෙවානං ෙහත්තා ‘‘යෙවෙහ’’න්ති පඤ්ඤායිත්ථ.

තදුපාොය යසොපි නි යමො යෙවෙහන්ත්යවව සඞ්ඛං  යතො. භ වා තං නි මං

නිස්සාය ලුම්බිනිවයන විහරති. සබ්බං තං පුබ්දබකතදහතූති පුබ්යබ

කතකම්මපච්චයා.ඉමිනාකම්මයවෙනඤ්ච කිරියයවෙනඤ්චපටික්ඛිපිත්වාඑකං

විපාකයවෙනයමව සම්පටිච්ඡන්තීති ෙස්යසති. එවං වාදිදනො, භික්ඛදව, 

නි ණ්ඨාතිඉමිනාපුබ්යබ අනියයමත්වාවුත්තංනියයමත්වාෙස්යසති. 

අහුවම්දහව මෙන්ති ඉෙං භ වා යතසං අජානනභාවං ජානන්යතොව යකවලං

කලිසාසනං ආයරොයපතුකායමො පුච්ඡති. යය හි ‘‘මයං අහුවම්හා’’තිපි න 

ජානන්ති, යත කථං කම්මස්ස කතභාවං වා අකතභාවං වා ජානිස්සන්ති.

උත්තරිපුච්ඡායපි එයසවනයයො. 

2. එවං සන්දතති චූළදුක්ඛක්ඛන්යධ (ම. නි. 1.179-180) මහානි ණ්ඨස්ස

වචයන සච්යච සන්යතති අත්යථො, ඉධ පන එත්තකස්ස ඨානස්ස තුම්හාකං

අජානනභායවසන්යතතිඅත්යථො. නකල්ලන්ති නයුත්තං. 

3.  ාළ්හූපදලපදනනාති බහලූපයලපයනන, පුනප්පුනංවිසරඤ්ජියතන, නපන

ඛලියා ලිත්යතන විය. එසනිොති එසනිසලාකාය අන්තමයසො

නන්තකවට්ටියාපි. එදසෙයාති  ම්භීරං වා උත්තානං වාති වීමංයසයය. 

අ ෙඞ් ාරන්ති ඣාමහරීතකස්ස වා ආමලකස්ස වා චුණ්ණං. ඔෙදහෙයාති

පක්ඛියපයය. අදරොද ොතිආදි මා ණ්ඩියසුත්යත(ම.නි.2.213) වුත්තයමව. 

එවදමව දඛොති එත්ථ ඉෙං ඔපම්මසංසන්ෙනං, සල්යලන විද්ධස්ස හි

විද්ධකායලයවෙනායපාකටකායලො වියඉයමසං ‘‘මයං පුබ්යබ අහුවම්හා වා

යනො වා, පාපකම්මං අකරම්හා වා යනො වා, එවරූපං වා පාපං කරම්හා’’ති

ජානනකායලො සියා. වණමුඛස්ස පරිකන්තනාදීසු චතූසු කායලසු යවෙනාය 

පාකටකායලො විය ‘‘එත්තකං වා යනො දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං, එත්තයක වා
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නිජ්ජිණ්යණ සබ්බයමව දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං භවිස්සති, සුද්ධන්යත පතිට්ඨිතා

නාම භවිස්සාමා’’තිජානනකායලොසියා.අපරභාය ඵාසුභාවජානනකායලොවිය

දිට්යඨව ධම්යම අකුසලානං ධම්මානං පහානාය කුසලානං ධම්මානං

උපසම්පොය ජානනකායලො සියා. එවයමත්ථ එකාය උපමාය තයයො අත්ථා, 

චතූහිඋපමාහිඑයකොඅත්යථොපරිදීපියතො. 

4. ඉයමපනතයතොඑකම්පිනජානන්ති, විරජ්ඣිත්වා යතසල්යල අවිද්යධොව

‘‘විද්යධොසි මයා’’ති පච්චත්ථිකස්ස වචනප්පමායණයනව ‘‘විද්යධොස්මී’’ති 

සඤ්ඤං උප්පායෙත්වා දුක්ඛප්පත්තපුරියසො විය යකවලං මහානි ණ්ඨස්ස

වචනප්පමායණන සබ්බයමතං සද්ෙහන්තා එවං සල්යලොපමාය භ වතා

නිග් හිතා පච්චාහරිතුං අසක්යකොන්තා යථා නාම දුබ්බයලො සුනයඛො මි ං

උට්ඨායපත්වා සාමිකස්ස අභිමුඛං කරිත්වා අත්තනා ඔසක්කති, එවං

මහානි ණ්ඨස්ස මත්ථයක වාෙං පක්ඛිපන්තා නි ණ්දඨො, 

ආවුදසොතිආදීමාහංසු. 

5. අථ යන භ වා සාචරියයකනිග් ණ්හන්යතො පඤ්ච දඛො ඉදමතිආදිමාහ. 

තත්රාෙස්මන්තානන්ති යතසුපඤ්චසු ධම්යමසුආයස්මන්තානං. කා අතීතංදස

සත්ථරි සද්ධාති අතීතංසවාදිම්හි සත්ථරි කා සද්ධා. යා අතීතවාෙං

සද්ෙහන්තානං තුම්හාකං මහානි ණ්ඨස්ස සද්ධා, සා කතමා? කිං භූතත්ථා

අභූතත්ථා, භූතවිපාකා අභූතවිපාකාති පුච්ඡති. යසසපයෙසුපි එයසව නයයො. 

සහධම්මිකන්ති සයහතුකං සකාරණං. වාෙපටිහාරන්ති පච්චා මනකවාෙං.

එත්තාවතා යතසං ‘‘අපයනථ සද්ධං, සබ්බදුබ්බලා එසා’’ති සද්ධායඡෙකවාෙං

නාමෙස්යසති. 

6. අවිජ්ජා අඤ්ඤාණාතිඅවිජ්ජාය අඤ්ඤායණන. සම්දමොහාතිසම්යමොයහන. 

විපච්දචථාතිවිපරීතයතොසද්ෙහථ, විපල්ලාසග් ාහංවා ණ්හථාති අත්යථො. 

7. දිට්ඨධම්මදවෙනීෙන්ති ඉමස්මිංයයව අත්තභායව විපාකොයකං. 

උපක්කදමනාති පයයොය න. පධාදනනාති වීරියයන. සම්පරාෙදවෙනීෙන්ති

දුතියය වා තතියය වා අත්තභායව විපාකොයකං. සුඛදවෙනීෙන්ති

ඉට්ඨාරම්මණවිපාකොයකං කුසලකම්මං. විපරීතං දුක්ඛදවෙනීෙං.

පරිපක්කදවෙනීෙන්ති පරිපක්යක නිප්ඵන්යන අත්තභායව යවෙනීයං, 

දිට්ඨධම්මයවෙනීයස්යසයවතං අධිවචනං. අපරිපක්කදවෙනීෙන්ති අපරිපක්යක

අත්තභායව යවෙනීයං, සම්පරායයවෙනීයස්යසයවතංඅධිවචනං.එවංසන්යතපි

අයයමත්ථ වියසයසො – යං පඨමවයය කතං පඨමවයය වා මජ්ඣිමවයය වා

පච්ඡිමවයයවාවිපාකංයෙති, මජ්ඣිමවයයකතං මජ්ඣිමවයයවාපච්ඡිමවයය
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වා විපාකං යෙති, පච්ඡිමවයය කතං තත්යථව විපාකං යෙති, තං 

දිට්ඨධම්මයවෙනීයං නාම. යං පන සත්තදිවසබ්භන්තයර විපාකං යෙති, තං 

පරිපක්කයවෙනීයංනාම.තංකුසලම්පියහොතිඅකුසලම්පි. 

තත්රිමානි වත්ථූනි – පුණ්දණො නාම කිර දුග් තමනුස්යසො රාජ යහ

සුමනයසට්ඨිං නිස්සාය වසති. තයමනං එකදිවසං න රම්හි නක්ඛත්යත

සඞ්ඝුට්යඨයසට්ඨිආහ–‘‘සයචඅජ්ජකසිස්සසි, ද්යවචය ොයණ නඞ් ලඤ්ච

ලභිස්සසි. කිං නක්ඛත්තං කීළිස්සසි, කසිස්සසී’’ති. කිං යම නක්ඛත්යතන, 

කසිස්සාමීති? යතන හි යය ය ොයණ ඉච්ඡසි, යත  යහත්වා කසාහීති. යසො 

කසිතුං යතො.තංදිවසංසාරිපුත්තත්යථයරොනියරොධාවුට්ඨාය‘‘කස්සසඞ් හං 

කයරොමී’’ති? ආවජ්ජන්යතො පුණ්ණං දිස්වා පත්තචීවරං ආොය තස්ස

කසනට්ඨානං  යතො. පුණ්යණො කසිං ඨයපත්වා යථරස්ස ෙන්තකට්ඨං ෙත්වා

මුයඛොෙකං අොසි. යථයරො සරීරං පටිජග්ගිත්වා කම්මන්තස්ස අවිදූයර නිසීදි

භත්තාභිහාරං ඔයලොයකන්යතො. අථස්ස භරියං භත්තං ආහරන්තිං දිස්වා

අන්තරාමග්ය යයවඅත්තානංෙස්යසසි. 

සාසාමිකස්සආහටභත්තංයථරස්සපත්යතපක්ඛිපිත්වාපුන  න්ත්වාඅඤ්ඤං

භත්තං සම්පායෙත්වා දිවා අ මාසි. පුණ්යණො එකවාරං කසිත්වා නිසීදි. සාපි

භත්තං යහත්වාආ ච්ඡන්තීආහ– ‘‘සාමිපායතොවයතභත්තංආහරියිත්ථ, 

අන්තරාමග්ය පන සාරිපුත්තත්යථරංදිස්වාතංතස්සෙත්වා අඤ්ඤංපචිත්වා

ආහරන්තියා යම උස්සූයරො ජායතො, මා කුජ්ඣි සාමී’’ති. භද්ෙකං යත භද්යෙ

කතං, මයා යථරස්ස පායතොව ෙන්තකට්ඨඤ්ච මුයඛොෙකඤ්ච දින්නං, 

අම්හාකංයයවායනන පිණ්ඩපායතොපි පරිභුත්යතො, අජ්ජ යථයරන

කතසමණධම්මස්ස මයං භාගියනො ජාතාති චිත්තං පසායෙසි. එකවාරං

කසිතට්ඨානං සුවණ්ණයමව අයහොසි. යසො භුඤ්ජිත්වා කසිතට්ඨානං 

ඔයලොයකන්යතො විජ්යජොතමානං දිස්වා උට්ඨාය යට්ඨියා පහරිත්වා

රත්තසුවණ්ණභාවං ජානිත්වා ‘‘රඤ්යඤො අකයථත්වා පරිභුඤ්ජිතුං න

සක්කා’’ති  න්ත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා තං සබ්බං සකයටහි

ආහරායපත්වා රාජඞ් යණ රාසිං කායරත්වා ‘‘කස්සිමස්මිං න යර එත්තකං

සුවණ්ණංඅත්ථී’’තිපුච්ඡි.කස්සචිනත්ථීතිච වුත්යතයසට්ඨිට්ඨානමස්සඅොසි.

යසො පුණ්ණදසට්ඨි නාම ජායතො. 

අපරම්පි වත්ථු – තස්මිංයයව රාජ යහ කාළදවළිදෙො නාම දුග් යතො අත්ථි.

තස්ස භරියා පණ්ණම්බිලයාගං පචි. මහාකස්සපත්යථයරො නියරොධා වුට්ඨාය

‘‘කස්ස සඞ් හං කයරොමී’’ති ආවජ්ජන්යතො තං දිස්වා  න්ත්වා ය හද්වායර

අට්ඨාසි.සාපත්තං යහත්වාසබ්බංතත්ථ පක්ඛිපිත්වායථරස්සඅොසි, යථයරො
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පටුන 

විහාරං  න්ත්වා සත්ථු උපනායමසි. සත්ථා අත්තයනො යාපනමත්තං  ණ්හි, 

යසසං පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං පයහොසි. කාළවළියයොපි තං ඨානං පත්යතො

චූළකං ලභි. මහාකස්සයපො සත්ථාරං කාළවළියස්ස විපාකං පුච්ඡි. සත්ථා 

‘‘ඉයතොසත්තයම දිවයසයසට්ඨිච්ඡත්තංලභිස්සතී’’තිආහ.කාළවළියයොතං

කථංසුත්වා  න්ත්වාභරියායආයරොයචසි. 

තො ච රාජා න රං අනුසඤ්චරන්යතො බහින යර ජීවසූයල නිසින්නං පුරිසං

අද්ෙස. පුරියසො රාජානං දිස්වා උච්චාසද්ෙං අකාසි ‘‘තුම්හාකං යම 

භුඤ්ජනභත්තං පහිණථ යෙවා’’ති. රාජා ‘‘යපයසස්සාමී’’ති වත්වා

සායමාසභත්යත උපනීයත සරිත්වා ‘‘ඉමං හරිතුං සමත්ථං ජානාථා’’ති ආහ, 

න යරසහස්සභණ්ඩිකංචායරසුං.තතියවායරකාළවළියස්සභරියා අග් යහසි. 

අථ නං රඤ්යඤො ෙස්යසසුං, සා පුරිසයවසං  යහත්වා පඤ්චාවුධසන්නද්ධා

භත්තපාතිං යහත්වාන රානික්ඛමි.බහින යරතායලඅධිවත්යථො දීඝතාදලො 

නාම යක්යඛො තං රුක්ඛමූයලන  ච්ඡන්තිං දිස්වා ‘‘තිට්ඨ තිට්ඨ භක්යඛොසි

යම’’තිආහ.නාහංතවභක්යඛො, රාජදූයතොඅහන්ති.කත්ථ  ච්ඡසීති.ජීවසූයල

නිසින්නස්ස පුරිසස්ස සන්තිකන්ති. මමපි එකං සාසනං හරිතුං සක්ඛිස්සසීති.

ආම සක්ඛිස්සාමීති. ‘‘දීඝතාලස්ස භරියා සුමනයෙවරාජධීතා කාළී පුත්තං

විජාතා’’තිආයරොයචයයාසි.ඉමස්මිංතාලමූයලසත්තනිධිකුම්භියයොඅත්ථි, තා 

ත්වං ණ්යහයයාසීති.සා‘‘දීඝතාලස්සභරියාසුමනයෙවරාජධීතාකාළීපුත්තං 

විජාතා’’තිඋග්යඝොයසන්තීඅ මාසි. 

සුමනයෙයවො යක්ඛසමා යමනිසින්යනො සුත්වා ‘‘එයකො මනුස්යසො අම්හාකං 

පියපවත්තිංආහරති, පක්යකොසථන’’න්තිසාසනංසුත්වාපසන්යනො‘‘ඉමස්ස

රුක්ඛස්ස පරිමණ්ඩලච්ඡායාය ඵරණට්ඨායන නිධිකුම්භියයො තුය්හං ෙම්මී’’ති

ආහ. ජීවසූයල නිසින්නපුරියසො භත්තං භුඤ්ජිත්වා මුඛපුඤ්ඡනකායල

ඉත්ථිඵස්යසොති ඤත්වා චූළාය ඩංසි, සා අසිනා අත්තයනො චූළං ඡින්දිත්වා

රඤ්යඤොසන්තිකංයයව  තා.රාජාභත්තයභොජිතභායවොකථංජානිතබ්යබොති? 

චූළසඤ්ඤායාති වත්වා රඤ්යඤො ආචික්ඛිත්වා තං ධනං ආහරායපසි. රාජා

අඤ්ඤස්ස එත්තකං ධනං නාම අත්ථීති. නත්ථි යෙවාති. රාජා තස්සා පතිං

තස්මිං න යර ධනයසට්ඨිං අකාසි. මල්ලිකාෙපි යෙවියා වත්ථු කයථතබ්බං.

ඉමානිතාව කුසලකම්දමවත්ථූනි. 

නන්ෙමාණවදකො පනඋප්පලවණ්ණායයථරියා විප්පටිපජ්ජි, තස්සමඤ්චයතො

උට්ඨායනික්ඛමිත්වා ච්ඡන්තස්සමහාපථවී භිජ්ජිත්වාඔකාසමොසි, තත්යථව

මහානරකං පවිට්යඨො. නන්දෙොපි ය ොඝාතයකො පණ්ණාස වස්සානි

ය ොඝාතකකම්මංකත්වාඑකදිවසං යභොජනකායලමංසංඅලභන්යතොඑකස්ස
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ජීවමානකය ොණස්ස ජිව්හං ඡින්දිත්වා අඞ් ායරසු පචායපත්වා ඛාදිතුං

ආරද්යධො. අථස්ස ජිව්හා මූයල ඡිජ්ජිත්වා භත්තපාතියංයයව පතිතා, යසො

විරවන්යතො කාලං කත්වා නිරයය නිබ්බත්ති. නන්දෙොපි ෙක්දඛො අඤ්යඤන

යක්යඛන සද්ධිං ආකායසන  ච්ඡන්යතො සාරිපුත්තත්යථරං නයවොයරොපියතහි

යකයසහි රත්තිභාය  අබ්යභොකායස නිසින්නං දිස්වා සීයස පහරිතුකායමො

ඉතරස්සයක්ඛස්සආයරොයචත්වායතනවාරියමායනොපිපහාරංෙත්වා ඩය්හාමි

ඩය්හාමීති විරවන්යතො තස්මිංයයව ඨායන භූමිං පවිසිත්වා මහානිරයය 

නිබ්බත්යතොතිඉමානි අකුසලකම්දමවත්ථූනි. 

යං පනඅන්තමයසොමරණසන්තියකපිකතංකම්මං භවන්තයරවිපාකංයෙති, 

තංසබ්බං සම්පරාෙදවෙනීෙං නාම.තත්ථයයොඅපරිහීනස්සඣානස්සවිපායකො

නිබ්බත්තිස්සති, යසො ඉධ නිබ්බත්තිතවිපායකොති වුත්යතො. තස්ස මූලභූතං

කම්මං යනව දිට්ඨධම්මයවෙනීයං න සම්පරායයවෙනීයන්ති, න විචාරිතං, 

කිඤ්චාපි න විචාරිතං, සම්පරායයවෙනීයයමව පයනතන්ති යවදිතබ්බං. යයො

පඨමමග් ාදීනං භවන්තයර ඵලසමාපත්තිවිපායකො, යසො ඉධ 

නිබ්බත්තිතගයණොත්යවව වුත්යතො. කිඤ්චාපි එවං වුත්යතො, මග් කම්මං පන 

පරිපක්කදවෙනීෙන්තියවදිතබ්බං.මග් යචතනායයවහිසබ්බලහුං ඵලොයිකා

අනන්තරඵලත්තාති. 

8. බහුදවෙනීෙන්ති සඤ්ඤාභවූප ං. අප්පදවෙනීෙන්ති අසඤ්ඤාභවූප ං. 

සදවෙනීෙන්ති සවිපාකං කම්මං. අදවෙනීෙන්ති අවිපාකං කම්මං. එවං 

සන්දතති ඉයමසං දිට්ඨධම්මයවෙනීයාදීනං කම්මානං උපක්කයමන 

සම්පරායයවෙනීයාදි භාවකාරණස්ස අලායභ සති. අඵදලොති නිප්ඵයලො 

නිරත්ථයකොති. එත්තාවතා අනියයානිකසාසයන පයයො ස්ස අඵලතං

ෙස්යසත්වා පධානච්යඡෙකවායෙො නාම ෙස්සියතොති යවදිතබ්යබො. සහධම්මිකා 

වාොනුවාොති පයරහි වුත්තකාරයණන සකාරණා හුත්වා නි ණ්ඨානං වාො ච

අනුවාො ච.  ාරය්හං ඨානං ආ ච්ඡන්තීති විඤ්ඤූහි  රහිතබ්බං කාරණං 

ආ ච්ඡන්ති. ‘‘වාොනුප්පත්තා  ාරය්හට්ඨානා’’තිපි පායඨො. තස්සත්යථො –

පයරහි වුත්යතනකාරයණනසකාරණා නි ණ්ඨානංවාෙංඅනුප්පත්තාතංවාෙං 

යසොයසන්තාමිලායපන්තාදුක්කටකම්මකාරියනොතිආෙයයොෙස ාරය්හට්ඨානා 

ආ ච්ඡන්ති. 

9. සඞ් තිභාවදහතූති නියතිභාවකාරණා. පාපසඞ් තිකාති පාපනියතියනො. 

අභිජාතිදහතූතිඡළභිජාතියහතු. 
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10. එවං නි ණ්ඨානං උපක්කමස්ස අඵලතං ෙස්යසත්වා ඉොනි

නියයානිකසාසයන උපක්කමස්ස වීරියස්ස ච සඵලතං ෙස්යසතුං කථඤ්ච, 

භික්ඛදවතිආදිමාහ. තත්ථ අනද්ධභූතන්ති අනධිභූතං. දුක්යඛන අනධිභූයතො

නාම මනුස්සත්තභායවො වුච්චති, න තං අද්ධභායවති නාභිභවතීති අත්යථො.

තම්පිනානප්පකාරායදුක්කරකාරිකාය පයයොයජන්යතොදුක්යඛනඅද්ධභායවති

නාම.යයපනසාසයනපබ්බජිත්වාආරඤ්ඤකාවා යහොන්තිරුක්ඛමූලිකාෙයයො

වා, යත දුක්යඛන න අද්ධභායවන්ති නාම. නියයානිකසාසනස්මිඤ්හි වීරියං

සම්මාවායායමොනාමයහොති. 

යථයරො පනාහ – යයො ඉස්සරකුයල නිබ්බත්යතො සත්තවස්සියකො හුත්වා

අලඞ්කතප්පටියත්යතො පිතුඅඞ්යක නිසින්යනො ඝයර භත්තකිච්චං කත්වා

නිසින්යනනභික්ඛුසඞ්යඝනඅනුයමොෙනායකරියමානායතිස්යසොසම්පත්තියයො 

ෙස්යසත්වා සච්යචසු පකාසියතසු අරහත්තං පාපුණාති, මාතාපිතූහි වා

‘‘පබ්බජිස්සසි තාතා’’ති වුත්යතො ‘‘ආමපබ්බජිස්සාමී’’තිවත්වා න්හායපත්වා 

අලඞ්කරිත්වාවිහාරංනීයතොතචපඤ්චකංඋග් ණ්හිත්වානිසින්යනොයකයසසු 

ඔහාරියමායනසු ඛුරග්ය යයව අරහත්තං පාපුණාති, නවපබ්බජියතො වා පන 

මයනොසිලායතලමක්ඛියතනසීයසනපුනදිවයසමාතාපිතූහියපසිතංකාජභත්තං

භුඤ්ජිත්වා විහායර නිසින්යනොව අරහත්තං පාපුණාති, අයං න දුක්යඛන

අත්තානංඅද්ධභායවතිනාම. අයංපනඋක්කට්ඨසක්කායරො.යයොොසිකුච්ඡියං

නිබ්බත්යතො අන්තමයසො රජතමුද්දිකම්පි පිළන්ධිත්වා

ය ොරකපියඞ්ගමත්යතනාපි සරීරං විලිම්යපත්වා ‘‘පබ්බායජථන’’න්ති නීයතො

ඛුරග්ය  වා පුනදිවයස වා අරහත්තං පාපුණාති, අයම්පි න අනද්ධභූතං

අත්තානං දුක්යඛනඅද්ධභායවතිනාම. 

ධම්මිකං සුඛං නාම සඞ්ඝයතො වා  ණයතො වා උප්පන්නං චතුපච්චයසුඛං. 

අනධිමුච්ඡිදතොති තණ්හාමුච්ඡනාය අමුච්ඡියතො. ධම්මිකඤ්හි සුඛං න

පරිච්චජාමීති න තත්ථ ය යධො කාතබ්යබො. සඞ්ඝයතො හි උප්පන්නං

සලාකභත්තං වා වස්සාවාසිකං වා ‘‘ඉෙමත්ථං එත’’න්ති පරිච්ඡින්දිත්වා 

සඞ්ඝමජ්යඣ භික්ඛූනං අන්තයර පරිභුඤ්ජන්යතො පත්තන්තයර පදුමං විය 

සීලසමාධිවිපස්සනාමග් ඵයලහි වඩ්ඪති. ඉමස්සාති පච්චුප්පන්නානං

පඤ්චන්නං ඛන්ධානං මූලභූතස්ස. දුක්ඛනිොනස්සාති තණ්හාය. සා හි

පඤ්චක්ඛන්ධදුක්ඛස්ස නිොනං. සඞ්ඛාරං පෙහදතොති සම්පයයො වීරියං 

කයරොන්තස්ස. විරාද ො දහොතීතිමග්ය නවිරාය ොයහොති.ඉෙංවුත්තං යහොති

‘‘සඞ්ඛාරපධායනන යම ඉමස්ස දුක්ඛනිොනස්ස විරාය ො යහොතී’’ති එවං

පජානාතීති ඉමිනා සුඛාපටිපො ඛිප්පාභිඤ්ඤා කථිතා. දුතියවායරන තස්ස
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පටුන 

සම්පයයො වීරියස්ස මජ්ඣත්තතාකායරො කථියතො. දසො ෙස්ස හි ඛ්වාස්සාති

එත්ථ අයං සඞ්යඛපත්යථො – යසො පුග් යලො යස්ස දුක්ඛනිොනස්ස 

සඞ්ඛාරපධායනන විරාය ො යහොති, සඞ්ඛාරං තත්ථ පෙහති, මග් පධායනන

පෙහති.යස්සපන දුක්ඛනිොනස්සඅජ්ඣුයපක්ඛයතොඋයපක්ඛංභායවන්තස්ස

විරාය ො යහොති, උයපක්ඛං තත්ථ භායවති, මග් භාවනාය භායවති. තස්සාති

තස්ස පුග් ලස්ස. 

11. පටිබද්ධචිත්දතොති ඡන්ෙරාය න බද්ධචිත්යතො. තිබ්බච්ඡන්දෙොති

බහලච්ඡන්යෙො. තිබ්බාදපක්දඛොති බහලපත්ථයනො. සන්තිට්ඨන්තින්තිඑකයතො

තිට්ඨන්තිං. සඤ්ජග්ඝන්තින්ති මහාහසිතං හසමානං. සංහසන්තින්ති සිතං

කුරුමානං. 

එවදමව දඛො, භික්ඛදවති එත්ථ ඉෙං ඔපම්මවිභාවනං – එයකො හි පුරියසො

එකිස්සා ඉත්ථියා සාරත්යතො ඝාසච්ඡාෙනමාලාලඞ්කාරාදීනි ෙත්වා ඝයර

වායසති.සාතංඅතිචරිත්වාඅඤ්ඤංයසවති.යසො ‘‘නූනඅහංඅස්සාඅනුරූපං

සක්කාරං න කයරොමී’’ති සක්කාරං වඩ්යඪසි. සා භියයයොයසොමත්තාය

අතිචරතියයව.යසො–‘‘අයංසක්කරියමානාපිඅතිචරයතව, ඝයරයමවසමානා 

අනත්ථම්පිකයරයය, නීහරාමින’’න්තිපරිසමජ්යඣඅලංවචනීයංකත්වා‘‘මා

පුනය හං පාවිසී’’තිවිස්සජ්යජසි.සායකනචි උපායයනයතනසද්ධිං සන්ථවං

කාතුංඅසක්යකොන්තීනටනච්චකාදීහිසද්ධිංවිචරති.තස්සපුරිසස්සතං දිස්වා

යනවඋප්පජ්ජතියෙොමනස්සං, යසොමනස්සංපනඋප්පජ්ජති. 

තත්ථ පුරිසස්ස ඉත්ථියා සාරත්තකායලො විය ඉමස්ස භික්ඛුයනො අත්තභායව

ආලයයො. ඝාසච්ඡාෙනාදීනි ෙත්වා ඝයර වසාපනකායලො විය අත්තභාවස්ස 

පටිජග් නකායලො. තස්සා අතිචරණකායලො විය ජග්ගියමානස්යසව

අත්තභාවස්ස පිත්තපයකොපාදීනං වයසන සාබාධතා. ‘‘අත්තයනො අනුරූපං

සක්කාරං අලභන්තී අතිචරතී’’ති සල්ලක්යඛත්වා සක්කාරවඩ්ඪනං විය

‘‘යභසජ්ජං අලභන්යතො එවං යහොතී’’ති සල්ලක්යඛත්වා 

යභසජ්ජකරණකායලො. සක්කායර වඩ්ඪියතපි පුන අතිචරණං විය පිත්තාදීසු

එකස්ස යභසජ්යජ කරියමායන යසසානං පයකොපවයසන පුන සාබාධතා. 

පරිසමජ්යඣඅලංවචනීයංකත්වාය හානික්කඩ්ඪනංවිය‘‘ඉොනියතනාහං

ොයසොන කම්මකයරො, අනමතග්ය සංසායරතංයයවඋපට්ඨහන්යතොවිචරිං, 

යකොයමතයාඅත්යථො, ඡිජ්ජ වාභිජ්ජවා’’තිතස්මිංඅනයපක්ඛතංආපජ්ජිත්වා

වීරියංථිරංකත්වාමග්ය න කියලසසමුග්ඝාතනං.නටනච්චකාදීහිනච්චමානං

විචරන්තිං දිස්වා යථා තස්ස පුරිසස්ස යෙොමනස්සං න උප්පජ්ජති, 

යසොමනස්සයමව උප්පජ්ජති, එවයමව ඉමස්ස භික්ඛුයනො අරහත්තං පත්තස්ස
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පිත්තපයකොපාදීනං වයසන ආබාධිකං අත්තභාවං දිස්වා යෙොමනස්සං න 

උප්පජ්ජති, ‘‘මුච්චිස්සාමි වත ඛන්ධපරිහාරදුක්ඛයතො’’ති යසොමනස්සයමව 

උප්පජ්ජතීති. අයං පන උපමා ‘‘පටිබද්ධචිත්තස්ස යෙොමනස්සං උප්පජ්ජති, 

අප්පටිබද්ධචිත්තස්ස නත්යථතන්ති ඤත්වා ඉත්ථියා ඡන්ෙරා ං පජහති, 

එවමයං භික්ඛු සඞ්ඛාරං වා පෙහන්තස්ස උයපක්ඛං වා භායවන්තස්ස 

දුක්ඛනිොනං පහීයති, යනො අඤ්ඤථාති ඤත්වා තදුභයං සම්පායෙන්යතො

දුක්ඛනිොනංපජහතී’’තිඑතමත්ථංවිභායවතුංආ තාතියවදිතබ්බා. 

12. ෙථාසුඛංදඛොදමවිහරදතොතියයන සුයඛනවිහරිතුංඉච්ඡාමියතන, යම

විහරයතො. පෙහදතොති යපයසන්තස්ස. එත්ථච යස්ස සුඛා පටිපො අසප්පායා, 

සුඛුමචීවරානි ධායරන්තස්ස පාසාදියක යසනාසයන වසන්තස්ස චිත්තං

වික්ඛිපති, දුක්ඛා පටිපො සප්පායා, ඡින්නභින්නානිථූලචීවරානිධායරන්තස්ස

සුසානරුක්ඛමූලාදීසු වසන්තස්ස චිත්තං එකග් ං යහොති, තං සන්ධායයතං

වුත්තං. 

එවදමව දඛොති එත්ථ ඉෙං ඔපම්මසංසන්ෙනං, උසුකායරො විය හි

ජාතිජරාමරණභීයතො යයොගී ෙට්ඨබ්යබො, වඞ්කකුටිලජිම්හයතජනං විය 

වඞ්කකුටිලජිම්හචිත්තං, ද්යවඅලාතාවියකායිකයචතසිකවීරියං, යතජනංඋජං 

කයරොන්තස්ස කඤ්ජිකයතලං විය සද්ධා, නමනෙණ්ඩයකො විය

යලොකුත්තරමග්ය ො, උස්සුකාරස්සවඞ්කකුටිලජිම්හයතජනංකඤ්ජිකයතයලන

සියනයහත්වා අලායතසුතායපත්වා නමනෙණ්ඩයකනඋජකරණංවියඉමස්ස

භික්ඛුයනො වඞ්කකුටිලජිම්හචිත්තං සද්ධාය සියනයහත්වා

කායිකයචතසිකවීරියයන තායපත්වා යලොකුත්තරමග්ය න උජකරණං, 

උසුකාරස්යසව එවං උජකයතන යතජයනන සපත්තං විජ්ඣිත්වා

සම්පත්තිඅනුභවනං විය ඉමස්ස යයොගියනො තථා උජකයතන චිත්යතන

කියලස ණං විජ්ඣිත්වා පාසාදියක යසනාසයන නියරොධවරතල තස්ස

ඵලසමාපත්තිසුඛානුභවනං ෙට්ඨබ්බං. ඉධ තථා යතො 

සුඛාපටිපොඛිප්පාභිඤ්ඤභික්ඛුයනො, දුක්ඛාපටිපොෙන්ධාභිඤ්ඤභික්ඛුයනො ච 

පටිපත්තියයොකථිතා, ඉතයරසංද්වින්නංනකථිතා, තාකයථතුංඉමංයෙසනං

ආරභි. ඉමාසු වා ද්වීසුකථිතාසු ඉතරාපිකථිතාව යහොන්ති, ආ මනීයපටිපො

පන න කථිතා, තං කයථතුං ඉමං යෙසනං ආරභි. සහා මනීයාපි වා පටිපො

කථිතාව, අෙස්සිතං පන එකං බුද්ධුප්පාෙං ෙස්යසත්වා එකස්ස කුලපුත්තස්ස

නික්ඛමනයෙසනං අරහත්යතන විනිවට්යටස්සාමීති ෙස්යසතුං ඉමං යෙසනං

ආරභි.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 
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පටුන 

යෙවෙහසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. පඤ්චත්තෙසුත්තවණ්ණනා 

21. එවං දම සුතන්ති පඤ්චත්තයසුත්තං. තත්ථ එදකති එකච්යච. 

සමණබ්රාහ්මණාති පරිබ්බජප තභායවනසමණාජාතියාබ්රාහ්මණා, යලොයකන

වා සමණාති ච බ්රාහ්මණාති ච එවං සම්මතා. අපරන්තං කප්යපත්වා

විකප්යපත්වා  ණ්හන්තීති අපරන්තකප්පිකා. අපරන්තකප්යපො වා එයතසං

අත්ථීතිපි අපරන්තකප්පිකා. එත්ථ ච අන්දතොති ‘‘සක්කායයො යඛො, ආවුයසො, 

එයකො අන්යතො’’තිආදීසු (අ. නි. 6.61) විය ඉධ යකොට්ඨායසො අධිප්යපයතො. 

කප්දපොති තණ්හාදිට්ඨියයො. වුත්තම්පි යචතං ‘‘කප්යපොති උද්ොනයතො ද්යව

කප්පා තණ්හාකප්යපො ච දිට්ඨිකප්යපො චා’’ති. තස්මා තණ්හාදිට්ඨිවයසන

අනා තංඛන්ධයකොට්ඨාසංකප්යපත්වාඨිතාතිඅපරන්තකප්පිකාති එවයමත්ථ

අත්යථො ෙට්ඨබ්යබො. යතසං එවං අපරන්තං කප්යපත්වා ඨිතානං පුනප්පුනං 

උප්පජ්ජනවයසන අපරන්තයමව අනු තා දිට්ඨීති අපරන්තානුදිට්ඨිදනො. යත

එවංදිට්ඨියනො තං අපරන්තං ආරබ්භ ආ ම්ම පටිච්ච අඤ්ඤම්පි ජනං

දිට්ඨි තිකං කයරොන්තා අයනකවිහිතානි අධිවුත්තිපොනි අභිවෙන්ති. 

අදනකවිහිතානීති අයනකවිධානි. අධිවුත්තිපොනීති අධිවචනපොනි. අථ වා

භූතමත්ථං අධිභවිත්වා යථාසභාවයතො අග් යහත්වා වත්තනයතො 

අධිවුත්තිදෙොති දිට්ඨියයො වුච්චන්ති, අධිවුත්තීනං පොනි අධිවුත්තිපොනි, 

දිට්ඨිදීපකානිවචනානීතිඅත්යථො. 

සඤ්ඤීති සඤ්ඤාසමඞ්ගී. අදරොද ොති නිච්යචො. ඉත්දථදකති ඉත්ථං එයක, 

එවයමයකති අත්යථො. ඉමිනා යසොළස සඤ්ඤීවාො කථිතා, අසඤ්ඤීති ඉමිනා

අට්ඨ අසඤ්ඤීවාො, දනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීති ඉමිනා අට්ඨ 

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාො, සදතො වා පන සත්තස්සාති ඉමිනා සත්ත 

උච්යඡෙවාො.තත්ථ සදතොතිවිජ්ජමානස්ස. උච්දඡෙන්තිඋපච්යඡෙං. විනාසන්ති 

අෙස්සනං. විභවන්ති භවවි මං. සබ්බායනතානි අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනායනව. 

දිට්ඨධම්මනිබ්බානං වාතිඉමිනාපඤ්ච දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාො කථිතා.තත්ථ 

දිට්ඨධම්දමොති පච්චක්ඛධම්යමො වුච්චති, තත්ථ තත්ථ

පටිලද්ධඅත්තභාවස්යසතං අධිවචනං. දිට්ඨධම්යම නිබ්බානං 

දිට්ඨධම්මනිබ්බානං, ඉමස්මිංයයව අත්තභායව දුක්ඛවූපසමන්ති අත්යථො. 

සන්තංවාතිසඤ්ඤීතිආදිවයසනතීහාකායරහිසන්තං. තීණිදහොන්තීතිසඤ්ඤී

අත්තාතිආදීනිසන්තඅත්තවයසනඑකං, ඉතරානි ද්යවතිඑවංතීණි. 

22. රූපිං වාතිකරජරූයපනවාකසිණරූයපනවාරූපිං.තත්ථලාභීකසිණරූපං 

අත්තාති  ණ්හාති, තක්කී උයභොපි රූපානි  ණ්හාතියයව. අරූපින්ති



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාස-අට්ඨකථා දෙවෙහවග්ද ො 

10 

පටුන 

අරූපසමාපත්තිනිමිත්තං වා, ඨයපත්වාසඤ්ඤාක්ඛන්ධං යසසඅරූපධම්යමවා

අත්තාතිපඤ්ඤයපන්තාලාභියනොපිතක්කිකාපිඑවංපඤ්ඤයපන්ති. තතියදිට්ඨි

පන මිස්සක ාහවයසන පවත්තා, චතුත්ථා තක්ක ායහයනව. දුතියචතුක්යක 

පඨමදිට්ඨි සමාපන්නකවායරන කථිතා, දුතියදිට්ඨි අසමාපන්නකවායරන, 

තතියදිට්ඨි සුප්පමත්යතන වා සරාවමත්යතන වා කසිණපරිකම්මවයසන, 

චතුත්ථදිට්ඨිවිපුලකසිණවයසන කථිතාතියවදිතබ්බා. 

එතං වා පදනදකසං උපාතිවත්තතන්ති සඤ්ඤීතිපයෙන සඞ්යඛපයතො වුත්තං

සඤ්ඤාසත්තකං අතික්කන්තානන්ති අත්යථො. අපයර අට්ඨකන්ති වෙන්ති.

තදුභයංපරයතොආවිභවිස්සති.අයංපයනත්ථසඞ්යඛපත්යථො –යකචි හිඑතා

සත්ත වා අට්ඨ වා සඤ්ඤා සමතික්කමිතුං සක්යකොන්ති, යකචි පන න

සක්යකොන්ති. තත්ථ යය සක්යකොන්ති, යතව  හිතා. යතසං පන එයකසං

උපාතිවත්තතං අතික්කමිතුං සක්යකොන්තානං යථාපි නාම  ඞ් ං

උත්තිණ්යණසුමනුස්යසසුඑයකොදීඝවාපිං න්ත්වාතිට්යඨයය, එයකොතයතො

පරං මහා ාමං; එවයමව එයක විඤ්ඤාණඤ්චායතනං අප්පමාණං

ආයනඤ්ජන්ති වත්වා තිට්ඨන්ති, එයක ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං. තත්ථ

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං තාව ෙස්යසතුං විඤ්ඤාණකසිණදමදකති වුත්තං.

පරයතො ‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයමයක’’ති වක්ඛති. තයිෙන්ති තං ඉෙං

දිට්ඨි තඤ්ච දිට්ඨිපච්චයඤ්ච දිට්ඨාරම්මණඤ්ච. තථා දතො අභිජානාතීති.

ඉමිනා පච්චයයන ඉෙං නාම ෙස්සනං  හිතන්ති අභිවිසිට්යඨන ඤායණන

ජානාති. 

ඉොනිතයෙවවිත්ථායරන්යතො දෙදඛොදත දභොන්දතොතිආදිමාහ. ොවාපන

එතාසං සඤ්ඤානන්ති යා වා පන එතාසං ‘‘යදි රූපසඤ්ඤාන’’න්ති එවං

වුත්තසඤ්ඤානං. පරිසුද්ධාති නිරුපක්කියලසා. පරමාති උත්තමා. අග් ාති

යසට්ඨා. අනුත්තරිො අක්ඛාෙතීති අසදිසා කථීයති. ෙදි රූපසඤ්ඤානන්ති 

ඉමිනා චතස්යසො රූපාවචරසඤ්ඤා කථිතා. ෙදි අරූපසඤ්ඤානන්ති ඉමිනා

ආකාසානඤ්චායතනවිඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤා. ඉතයරහි පන ද්වීහි පයෙහි 

සමාපන්නකවායරො ච අසමාපන්නකවායරො ච කථියතොති එවයමතා 

යකොට්ඨාසයතො අට්ඨ, අත්ථයතො පන සත්ත සඤ්ඤා යහොන්ති.

සමාපන්නකවායරොහිපුරිමාහි ඡහිසඞ් හියතොයයව. තයිෙංසඞ්ඛතන්තිතංඉෙං

සබ්බම්පි සඤ්ඤා තං සද්ධිං දිට්ඨි යතන සඞ්ඛතං පච්චයයහි සමා න්ත්වා

කතං. ඔළාරිකන්ති සඞ්ඛතත්තාව ඔළාරිකං. අත්ථි දඛො පන සඞ්ඛාරානං

නිදරොදධොතිඑයතසංපනසඞ්ඛතන්තිවුත්තානං සඞ්ඛාරානංනියරොධසඞ්ඛාතං

නිබ්බානං නාම අත්ථි. අත්දථතන්ති ඉති විදිත්වාති තං යඛො පන නිබ්බානං
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‘‘අත්ථි එත’’න්තිඑවං ජානිත්වා. තස්සනිස්සරණෙස්සාවීතිතස්සසඞ්ඛතස්ස

නිස්සරණෙස්සී නිබ්බානෙස්සී. තථා දතො තදුපාතිවත්දතොති තං සඞ්ඛතං 

අතික්කන්යතොසමතික්කන්යතොතිඅත්යථො. 

23. තත්රාති යතසු අට්ඨසු අසඤ්ඤීවායෙසු. රූපිං වාතිආදීනි සඤ්ඤීවායෙ

වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බානි. අයඤ්ච යස්මා අසඤ්ඤීවායෙො, තස්මා ඉධ

දුතියචතුක්කං න වුත්තං. පටික්දකොසන්තීති පටිබාහන්ති පටියසයධන්ති. 

සඤ්ඤා දරොද ොතිආදීසු ආබාධට්යඨන දරොද ො, සයෙොසට්යඨන  ණ්ද ො, 

අනුපවිට්ඨට්යඨන සල්ලං.ආ තිංවා තිං වාතිආදීසුපටිසන්ධිවයසන ආ තිං, 

චුතිවයසන  තිං, චවනවයසන චුතිං, උපපජ්ජනවයසන උපපත්තිං, පුනප්පුනං

උප්පජ්ජිත්වා අපරාපරං වඩ්ඪනවයසන වුඩ්ඪං විරූළ්හිං දවපුල්ලං. කාමඤ්ච 

චතුයවොකාරභයවරූපංවිනාපිවිඤ්ඤාණස්සපවත්තිඅත්ථි, යසයසපන තයයො

ඛන්යධ විනා නත්ථි. අයං පන පඤ්යහො පඤ්චයවොකාරභවවයසන කථියතො.

පඤ්චයවොකායරහි එත්තයකඛන්යධවිනාවිඤ්ඤාණස්සපවත්තිනාමනත්ථි.

විතණ්ඩවාදී පයනත්ථ ‘‘අඤ්ඤත්ර රූපාතිආදිවචනයතො අරූපභයවපි රූපං, 

අසඤ්ඤාභයවචවිඤ්ඤාණංඅත්ථි, තථා නියරොධසමාපන්නස්සා’’තිවෙති.යසො

වත්තබ්යබො – බයඤ්ජනච්ඡායාය යච අත්ථං පටිබාහසි, ආ තිං

වාතිආදිවචනයතො තං විඤ්ඤාණං පක්ඛිද්විපෙචතුප්පො විය උප්පතිත්වාපි

 ච්ඡති, පෙසාපි ච්ඡති, ය ොවිසාණවල්ලිආදීනිවියචවඩ්ඪතීති ආපජ්ජති.යය

ච භ වතා අයනකසයතසු සුත්යතසු තයයො භවා වුත්තා, යත අරූපභවස්ස

අභාවා ද්යවවආපජ්ජන්ති.තස්මාමාඑවංඅවච, යථාවුත්තමත්ථංධායරහීති. 

24. තත්රාතිඅට්ඨසු යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවායෙසුභුම්මං.ඉධාපි රූපිංවාතිආදීනි 

වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බානි. අසඤ්ඤා සම්දමොදහොති නිස්සඤ්ඤභායවො

නායමස සම්යමොහට්ඨානං. යයො හි කිඤ්චි න ජානාති, තං අසඤ්ඤී එයසොති 

වෙන්ති. දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්බසඞ්ඛාරමත්දතනාති 

දිට්ඨවිඤ්ඤාතබ්බමත්යතන සුතවිඤ්ඤාතබ්බමත්යතන

මුතවිඤ්ඤාතබ්බමත්යතන. එත්ථ ච විජානාතීති විඤ්ඤාතබ්බං, 

දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්බමත්යතන පඤ්චද්වාරිකසඤ්ඤාපවත්තිමත්යතනාති

අයඤ්හි එත්ථ අත්යථො. සඞ්ඛාරමත්දතනාති

ඔළාරිකසඞ්ඛාරපවත්තිමත්යතනාති අත්යථො. එතස්ස ආෙතනස්සාති එතස්ස

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස. උපසම්පෙන්තිපටිලාභං. බයසනංදහතන්ති 

විනායසොයහස, වුට්ඨානංයහතන්තිඅත්යථො.පඤ්චද්වාරිකසඤ්ඤාපවත්තඤ්හි 

ඔළාරිකසඞ්ඛාරපවත්තංවාඅප්පවත්තංකත්වාතංසමාපජ්ජිතබ්බං.තස්සපන

පවත්යතන තයතො වුට්ඨානං යහොතීති ෙස්යසති. 
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පටුන 

සඞ්ඛාරසමාපත්තිපත්තබ්බමක්ඛාෙතීති ඔළාරිකසඞ්ඛාරපවත්තියා 

පත්තබ්බන්ති න අක්ඛායති. සඞ්ඛාරාවදසසසමාපත්තිපත්තබ්බන්ති

සඞ්ඛාරානංයයව අවයසසා භාවනාවයසන සබ්බසුඛුමභාවං පත්තා සඞ්ඛාරා, 

යතසං පවත්තියා එතං පත්තබ්බන්ති අත්යථො. එවරූයපසු හි සඞ්ඛායරසු

පවත්යතසු එතං පත්තබ්බං නාම යහොති. තයිෙන්ති තං ඉෙං එතං සුඛුමම්පි

සමානංසඞ්ඛතං සඞ්ඛතත්තාචඔළාරිකං. 

25. තත්රාති සත්තසු උච්යඡෙවායෙසු භුම්මං. උද්ධං සරන්ති උද්ධං වුච්චති

අනා තසංසාරවායෙො, අනා තංසංසාරවාෙංසරන්තීතිඅත්යථො. ආසත්තිංදෙව

අභිවෙන්ති ලග් නකංයයව වෙන්ති. ‘‘ආසත්ත’’න්තිපි පායඨො, තණ්හංයයව

වෙන්තීති අත්යථො. ඉති දපච්ච භවිස්සාමාති එවං යපච්ච භවිස්සාම. ඛත්තියා 

භවිස්සාම, බ්රාහ්මණාභවිස්සාමාතිඑවයමත්ථනයයො යනතබ්යබො. වාණිජූපමා 

මඤ්දඤති වාණිූනපමා වියවාණිජපටිභා ාවාණිජසදිසාමය්හංඋපට්ඨහන්ති. 

සක්කාෙභොතිසක්කායස්සභයා. යතහියයථව ‘‘චත්තායරොයඛො, මහාරාජ, 

අභයස්ස භායන්ති. කතයම චත්තායරො?  ණ්ඩුප්පායෙො යඛො, මහාරාජ, භයා

පථවිං න ඛාෙති ‘මා පථවී ඛියී’ති, යකොන්යතො යඛො, මහාරාජ, එකපායෙන

තිට්ඨති ‘මා පථවී ඔසීදී’ති, කිකී යඛො, මහාරාජ, උත්තානා යසති ‘මා අම්භා

උන්ද්රියී’ති, බ්රාහ්මණධම්මියකො යඛො, මහාරාජ, බ්රහ්මචරියං න චරති ‘මා

යලොයකො උච්ඡිජ්ජී’ති ඉයම චත්තායරො අභයස්ස භායන්ති, එවං සක්කායස්ස

භායන්ති’’. සක්කාෙපරිදජගුච්ඡාති තයමව යතභූමකසඞ්ඛාතං සක්කායං

පරිජිගච්ඡමානා. සා  ද්දුලබද්දධොති ෙණ්ඩයක රජ්ජං පයවයසත්වා

බද්ධසුනයඛො. එවදමවිදමති එත්ථ ෙළ්හත්ථම්යභො විය ඛීයලො විය ච 

යතභූමකධම්මසඞ්ඛායතො සක්කායයො ෙට්ඨබ්යබො, සා විය දිට්ඨි තියකො, 

ෙණ්ඩයකොවිය දිට්ඨි, රජ්ජවියතණ්හා,  ද්දුයලනබන්ධිත්වාථම්යභවාඛීයල

වා උපනිබද්ධසුනඛස්ස අත්තයනො ධම්මතාය ඡින්දිත්වා  න්තුං අසමත්ථස්ස

අනුපරිධාවනං විය දිට්ඨි තිකස්ස දිට්ඨිෙණ්ඩයක පයවසිතාය තණ්හාරජ්ජයා

බන්ධිත්වාසක්කායය උපනිබද්ධස්සඅනුපරිධාවනංයවදිතබ්බං. 

26. ඉමාදනව පඤ්චාෙතනානීති ඉමායනව පඤ්ච කාරණානි. ඉති මාතිකං

ඨයපන්යතනපි පඤ්යචව ඨපිතානි, නි යමන්යතනපි පඤ්යචව නි මිතානි, 

භායජන්යතන පන චත්තාරි භාජිතානි. දිට්ඨධම්මනිබ්බානං කුහිං පවිට්ඨන්ති. 

එකත්තනානත්තවයසනද්වීසුපයෙසුපවිට්ඨන්තියවදිතබ්බං. 

27. එවඤ්ච චතුචත්තාලීස අපරන්තකප්පියක ෙස්යසත්වා ඉොනි අට්ඨාරස

පුබ්බන්තකප්පියක ෙස්යසතුං සන්ති, භික්ඛදවතිආදිමාහ. තත්ථ

අතීතයකොට්ඨාසසඞ්ඛාතං පුබ්බන්තං කප්යපත්වා විකප්යපත්වා  ණ්හන්තීති 
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පටුන 

පුබ්බන්තකප්පිකා. පුබ්බන්තකප්යපො වා එයතසං අත්ථීති පුබ්බන්තකප්පිකා.

එවං යසසම්පි පුබ්යබ වුත්තප්පකාරං වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. සස්සදතො 

අත්තා ච දලොදකො චාති රූපාදීසු අඤ්ඤතරං අත්තාති ච යලොයකොති ච

 යහත්වාසස්සයතො අමයරොනිච්යචොධුයවොතිඅභිවෙන්ති.යථාහ‘‘රූපංඅත්තා

යචවයලොයකො චසස්සයතො චාති අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්තී’’ති

විත්ථායරො. අසස්සතාදීසුපි එයසව නයයො. එත්ථ ච පඨමවායෙන චත්තායරො

සස්සතවාොවුත්තා, දුතියවායෙනසත්තඋච්යඡෙවාො. 

නනුයචයතයහට්ඨාආ තා, ඉධකස්මා පුන හිතාති. යහට්ඨාතත්ථ තත්ථ

මයතො තත්ථ තත්යථව උච්ඡිජ්ජතීති ෙස්සනත්ථං ආ තා. ඉධ පන

පුබ්යබනිවාසලාභී දිට්ඨි තියකොඅතීතංපස්සති, නඅනා තං, තස්සඑවංයහොති

‘‘පුබ්බන්තයතොආ යතොඅත්තා ඉයධවඋච්ඡිජ්ජති, ඉයතොපරංන ච්ඡතී’’ති

ඉමස්සත්ථස්සෙස්සනත්ථං හිතා. තතියවායෙනචත්තායරොඑකච්චසස්සතවාො

වුත්තා, චතුත්ථවායෙන චත්තායරො අමරාවික්යඛපිකා වුත්තා. අන්තවාති

සපරියන්යතො පරිච්ඡින්යනො පරිවටුයමො. අවඩ්ඪිතකසිණස්ස තං කසිණං

අත්තාතිච යලොයකොතිච යහත්වාඑවංයහොති.දුතියවායෙොවඩ්ඪිතකසිණස්ස

වයසන වුත්යතො, තතියවායෙො තිරියං වඩ්යඪත්වා උද්ධමයධො

අවඩ්ඪිතකසිණස්ස, චතුත්ථවායෙො තක්කිවයසන වුත්යතො. අනන්තරචතුක්කං

යහට්ඨාවුත්තනයයමව. 

එකන්තසුඛීති නිරන්තරසුඛී. අයං දිට්ඨි ලාභීජාතිස්සරතක්කීනං වයසන

උප්පජ්ජති. ලාභියනො හි පුබ්යබනිවාසඤායණන ඛත්තියාදිකුයල

එකන්තසුඛයමවඅත්තයනොජාතිංඅනුස්සරන්තස්සඑවංදිට්ඨි උප්පජ්ජති.තථා

ජාතිස්සරස්සපච්චුප්පන්නංසුඛමනුභවයතොඅතීතාසුසත්තසුජාතීසු තාදිසයමව

අත්තභාවංඅනුස්සරන්තස්ස.තක්කිස්සපනඉධසුඛසමඞ්ගියනො‘‘අතීයතපාහං 

එවයමවඅයහොසි’’න්තිතක්යකයනවඋප්පජ්ජති. 

එකන්තදුක්ඛීති අයං දිට්ඨි ලාභියනො නුප්පජ්ජති. යසො හි එකන්යතයනව ඉධ

ඣානසුයඛන සුඛී යහොති. ඉධ දුක්යඛන ඵුට්ඨස්ස පන ජාතිස්සරස්ස

තක්කිස්යසව ච සා උප්පජ්ජති. තතියා ඉධ යවොකිණ්ණසුඛදුක්ඛානං

සබ්යබසම්පි යතසං උප්පජ්ජති, තථා චතුත්ථා දිට්ඨි. ලාභියනො හි ඉොනි

චතුත්ථජ්ඣානවයසන අදුක්ඛමසුඛස්ස, පුබ්යබ චතුත්ථජ්ඣානිකයමව 

බ්රහ්මයලොකං අනුස්සරන්තස්ස. ජාතිස්සරස්සාපි පච්චුප්පන්යන මජ්ඣත්තස්ස, 

අනුස්සරන්තස්සාපි මජ්ඣත්තභූතට්ඨානයමව අනුස්සරන්තස්ස, තක්කියනොපි

පච්චුප්පන්යන මජ්ඣත්තස්ස, අතීයතපි එවං භවිස්සතීති තක්යකයනව

 ණ්හන්තස්ස එසා දිට්ඨි උප්පජ්ජති. එත්තාවතා චත්තායරො සස්සතවාො, 
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පටුන 

චත්තායරො එකච්චසස්සතිකා, චත්තායරො අන්තානන්තිකා, චත්තායරො 

අමරාවික්යඛපිකා, ද්යවඅධිච්ච-සමුප්පන්නිකාතිඅට්ඨාරසපි පුබ්බන්තකප්පිකා

කථිතායහොන්ති. 

28. ඉොනි දිට්ඨුද්ධාරං උද්ධරන්යතො තත්ර, භික්ඛදවතිආදිමාහ. තත්ථ 

පච්චත්තංදෙව ඤාණන්ති පච්චක්ඛඤාණං. පරිසුද්ධන්ති නිරුපක්කියලසං. 

පරිදෙොොතන්ති පභස්සරං. සබ්බපයෙහි විපස්සනාඤාණංයයව කථිතං. 

සද්ධාෙයයො හි පඤ්ච ධම්මා බාහිරසමයස්මිම්පි යහොන්ති, විපස්සනාඤාණං 

සාසනස්මිංයයව. තත්ථ ඤාණභා මත්තදමව පරිදෙොෙදපන්තීති මයමිෙං

ජානාමාති එවං තත්ථ ඤාණයකොට්ඨාසං ඔතායරන්තියයව. 

උපාොනමක්ඛාෙතීති න තං ඤාණං, මිච්ඡාෙස්සනං නායමතං, තස්මා තෙපි 

යතසං භවන්තානං දිට්ඨුපාොනං අක්ඛායතීති අත්යථො. අථාපි තං

ජානනමත්තලක්ඛණත්තා ඤාණභා මත්තයමව, තථාපි තස්ස ෙස්සනස්ස

අනුපාතිවත්තනයතො උපාොනපච්චයයතො ච උපාොනයමව. තදුපාතිවත්දතොති

තං දිට්ඨිං අතික්කන්යතො. එත්තාවතා චත්තායරො සස්සතවාො, චත්තායරො

එකච්චසස්සතිකා, චත්තායරො අන්තානන්තිකා, චත්තායරො අමරාවික්යඛපිකා, 

ද්යව අධිච්චසමුප්පන්නිකා, යසොළස සඤ්ඤීවාො, අට්ඨ අසඤ්ඤීවාො, අට්ඨ

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාො, සත්ත උච්යඡෙවාො, පඤ්ච

දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාොති බ්රහ්මජායල ආ තා ද්වාසට්ඨිපි දිට්ඨියයො කථිතා 

යහොන්ති.බ්රහ්මජායලපනකථියතඉෙංසුත්තංඅකථිතයමවයහොති.කස්මා? ඉධ

තයතො අතියරකාය සක්කායදිට්ඨියා ආ තත්තා. ඉමස්මිං පන කථියත

බ්රහ්මජාලංකථිතයමව යහොති. 

30. ඉොනි ඉමා ද්වාසට්ඨි දිට්ඨියයො උප්පජ්ජමානා සක්කායදිට්ඨිපමුයඛයනව

උප්පජ්ජන්තීති ෙස්යසතුං ඉධ, භික්ඛදව, එකච්දචොතිආදිමාහ. තත්ථ 

පටිනිස්සග් ාති පරිච්චාය න. කාමසංදෙොජනානං අනධිට්ඨානාති

පඤ්චකාමගණතණ්හානං නිස්සට්ඨත්තා. පවිදවකං පීතින්ති

සප්පීතිකජ්ඣානද්වයපීතිං. නිරුජ්ඣතීති ඣානනියරොයධන නිරුජ්ඣති.

සමාපත්තියතො පන වුට්ඨිතස්ස නිරුද්ධා නාම යහොති. යයථව හි

‘‘අදුක්ඛමසුඛායයවෙනායනියරොධා උප්පජ්ජතිනිරාමිසංසුඛං, නිරාමිසසුඛස්ස

නියරොධා උප්පජ්ජති අදුක්ඛමසුඛා යවෙනා’’ති එත්ථ න අයමත්යථො යහොති –

චතුත්ථජ්ඣානනියරොධා තතියජ්ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරතීති. අයං පයනත්ථ

අත්යථො–චතුත්ථජ්ඣානාවුට්ඨායතතියංඣානංසමාපජ්ජති, තතියජ්ඣානා

වුට්ඨායචතුත්ථංඣානංසමාපජ්ජතීති, එවංසම්පෙමිෙංයවදිතබ්බං. උප්පජ්ජති
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පටුන 

දෙොමනස්සන්ති හීනජ්ඣානපරියාොනකයෙොමනස්සං. සමාපත්තියතො

වුට්ඨිතචිත්තස්සපනකම්මනීයභායවොකථියතො. 

පවිදවකාපීතීතිසාඑවඣානද්වයපීති. ෙංඡාොජහතීතියංඨානංඡායාජහති.

කිං වුත්තං යහොති? යස්මිං ඨායනඡායා අත්ථි, තස්මිංආතයපොනත්ථි. යස්මිං

ආතයපොඅත්ථි, තස්මිංඡායා නත්ථීති. 

31. නිරාමිසංසුඛන්ති තතියජ්ඣානසුඛං. 

32. අදුක්ඛමසුඛන්ති චතුත්ථජ්ඣානයවෙනං. 

33. අනුපාොදනොහමස්මීති නිග් හයණො අහමස්මි. නිබ්බානසප්පාෙන්ති

නිබ්බානස්ස සප්පායං උපකාරභූතං. නනු ච මග් ෙස්සනං නාම සබ්බත්ථ

නිකන්තියා සුක්ඛාපිතාය උප්පජ්ජති, කථයමතං නිබ්බානස්ස උපකාරපටිපො

නාම ජාතන්ති, සබ්බත්ථ අනුපාදියනවයසන අග් ණ්හනවයසන

උපකාරපටිපො නාම ජාතං. අභිවෙතීති අභිමායනන උපවෙති. 

පුබ්බන්තානුදිට්ඨින්තිඅට්ඨාරසවිධම්පි පුබ්බන්තානුදිට්ඨිං. අපරන්තානුදිට්ඨින්ති 

චතුචත්තාරීසවිධම්පි අපරන්තානුදිට්ඨිං. උපාොනමක්ඛාෙතීති අහමස්මීති

 හණස්ස සක්කායදිට්ඨිපරියාපන්නත්තාදිට්ඨුපාොනංඅක්ඛායති. 

සන්තිවරපෙන්ති වූපසන්තකියලසත්තා සන්තං උත්තමපෙං. ඡන්නං

ඵස්සාෙතනානන්ති භ වතා ‘‘යත්ථ චක්ඛු ච නිරුජ්ඣති රූපසඤ්ඤා ච

නිරුජ්ඣති යසො ආයතයනො යවදිතබ්යබො’’ති එත්ථ ද්වින්නං ආයතනානං

පටික්යඛයපනනිබ්බානංෙස්සිතං. 

‘‘යත්ථආයපොචපථවී, යතයජොවායයොන ාධති; 

අයතොසරානිවත්තන්ති, එත්ථවට්ටංනවත්තති; 

එත්ථනාමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ඣතී’’ති.(සං.නි.1.27) – 

එත්ථපනසඞ්ඛාරපටික්යඛයපනනිබ්බානංෙස්සිතං. 

‘‘කත්ථ ආයපොචපථවී, යතයජො වායයොන ාධති; 

කත්ථදීඝඤ්චරස්සඤ්ච, අණංථූලංසුභාසුභං; 

කත්ථනාමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ඣතී’’ති.(දී.නි. 1.498); 

තත්රයවයයාකරණංභවති– 

‘‘විඤ්ඤාණංඅනිෙස්සනං, අනන්තංසබ්බයතොපභ’’න්ති– 
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එත්ථ සඞ්ඛාරපටික්යඛයපන නිබ්බානං ෙස්සිතං. ඉමස්මිං පන සුත්යත

ඡආයතනපටික්යඛයපන ෙස්සිතං. අඤ්ඤත්ථ ච අනුපාොවිදමොක්දඛොති

නිබ්බානයමව ෙස්සිතං, ඉධ පන අරහත්තඵලසමාපත්ති. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

පඤ්චත්තයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. කින්තිසුත්තවණ්ණනා 

34. එවං දම සුතන්ති කින්තිසුත්තං. තත්ථ පිසිනාරාෙන්ති එවංනාමයක

මණ්ඩලපයෙයස. බලිහරදණති තස්මිං වනසණ්යඩ භූතානං බලිං ආහරන්ති, 

තස්මා යසො බලිහරණන්ති වුත්යතො. චීවරදහතූති චීවරකාරණා, චීවරං 

පච්චාසීසමායනොති අත්යථො. ඉතිභවාභවදහතූති එවං ඉමං යෙසනාමයං 

පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං නිස්සාය තස්මිං තස්මිං භයව සුඛං යවදිස්සාමීති ධම්මං 

යෙයසතීතිකිංතුම්හාකංඑවංයහොතීතිඅත්යථො. 

35. චත්තාදරො සතිපට්ඨානාතිආෙයයො සත්තතිංස යබොධිපක්ඛියධම්මා

යලොකියයලොකුත්තරාවකථිතා. තත්ථාති යතසුසත්තතිංසායධම්යමසු. සිෙංසූති

භයවයයං. අභිධම්දමති විසිට්යඨ ධම්යම, ඉයමසු

සත්තතිංසයබොධිපක්ඛියධම්යමසූති අත්යථො. තත්ර දචති ඉෙම්පි

යබොධිපක්ඛියධම්යමස්යවවභුම්මං. අත්ථදතොදචවනානංබයඤ්ජනදතොචාති

එත්ථ ‘‘කායයොවසතිපට්ඨානං යවෙනාවසතිපට්ඨාන’’න්තිවුත්යතඅත්ථයතො

නානං යහොති, ‘‘සතිපට්ඨානා’’ති වුත්යත පන බයඤ්ජනයතො නානං නාම

යහොති. තෙමිනාපීති තං තුම්යහ ඉමිනාපි කාරයණන ජානාථාති අත්ථඤ්ච 

බයඤ්ජනඤ්චසමායනත්වා අථස්සච අඤ්ඤථා හිතභායවොබයඤ්ජනස්සච

මිච්ඡා යරොපිතභායවො ෙස්යසතබ්යබො. දෙො ධම්දමො දෙො විනදෙොති එත්ථ 

අත්ථඤ්චබයඤ්ජනඤ්චවිඤ්ඤාපනකාරණයමවධම්යමොචවිනයයොච. 

37. අත්ථදතො හි දඛො සදමතීති සතියයව සතිපට්ඨානන්ති  හිතා. 

බයඤ්ජනදතො නානන්ති යකවලං බයඤ්ජනයමව සතිපට්ඨායනොති වා

සතිපට්ඨානාති වා මිච්ඡා යරොයපථ. අප්පමත්තකං දඛොති සුත්තන්තං පත්වා

බයඤ්ජනංඅප්පමත්තකං නාමයහොති.පරිත්තමත්තංධනිතංකත්වායරොපියතපි

හිනිබ්බුතිංපත්තුංසක්කා යහොති. 

තත්රිෙං වත්ථු – විජයාරාමවිහාරවාසී කියරයකො ඛීණාසවත්යථයරො ද්වින්නං

භික්ඛූනං සුත්තං ආහරිත්වා කම්මට්ඨානං කයථන්යතො – ‘‘සමුද්යධො 

සමුද්යධොති, භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො භාසතී’’ති ධනිතං කත්වා ආහ.
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එයකො භික්ඛු ‘‘සමුද්යධො නාම, භන්යත’’ති ආහ. ආවුයසො, සමුද්යධොති 

වුත්යතපි සමුද්යෙොති වුත්යතපි මයං යලොණසා රයමව ජානාම, තුම්යහ පන 

යනො අත්ථ යවසකා, බයඤ්ජන යවසකා,  ච්ඡථ මහාවිහායර

පගණබයඤ්ජනානං භික්ඛූනං සන්තියක බයඤ්ජනං යසොධායපථාති

කම්මට්ඨානං අකයථත්වාව උට්ඨායපසි. යසො අපරභාය  මහාවිහායර යභරිං

පහරායපත්වාභික්ඛුසඞ්ඝස්සචතූසුමග්ය සුපඤ්හංකයථත්වාව පරිනිබ්බුයතො.

එවංසුත්තන්තංපත්වාබයඤ්ජනංඅප්පමත්තකංනාමයහොති. 

විනයං පන පත්වා යනො අප්පමත්තකං. සාමයණරපබ්බජ්ජාපි හි 

උභයතොසුද්ධියතො වට්ටති, උපසම්පොදිකම්මානිපි සිථිලාදීනං

ධනිතාදිකරණමත්යතයනව කුප්පන්ති. ඉධ පන සුත්තන්තබයඤ්ජනං

සන්ධායයතංවුත්තං. 

38. අථ චතුත්ථවායර විවායෙො කස්මා? සඤ්ඤාය විවායෙො. ‘‘අහං සතියමව

සතිපට්ඨානංවොමි, අයං‘කායයොසතිපට්ඨාන’න්තිවෙතී’’තිහියනසංසඤ්ඤා 

යහොති.බයඤ්ජයනපිඑයසවනයයො. 

39. න දචොෙනාෙතරිතබ්බන්තිනයචොෙනත්ථායයව ායිතබ්බං.එකච්යචොහි 

පුග් යලො ‘‘නලායට යත සාසපමත්තා පිළකා’’ති වුත්යතො ‘‘මය්හං නලායට

සාසපමත්තංපිළකං පස්සසි, අත්තයනොනලායටතාලපක්කමත්තංමහා ණ්ඩං

න පස්සසී’’ති වෙති. තස්මා පුග් යලො උපපරික්ඛිතබ්යබො. අෙළ්හදිට්ඨීති

අනාොනදිට්ඨී සුංසුමාරංහෙයයපක්ඛිපන්යතොවියෙළ්හංන ණ්හාති. 

උපඝාදතොති චණ්ඩභායවන වණඝට්ටිතස්ස විය දුක්ඛුප්පත්ති. 

සුප්පටිනිස්සග්ගීති ‘‘කිංනාමඅහංආපන්යනො, කොආපන්යනො’’තිවා ‘‘ත්වං

ආපන්යනො, තව උපජ්ඣායයො ආපන්යනො’’ති වා එකං ද්යව වායර වත්වාපි

‘‘අසුකංනාමඅසුකදිවයසනාම, භන්යත, ආපන්නත්ථ, සණිකංඅනුස්සරථා’’ති

සරිත්වා තාවයෙව විස්සජ්යජති. විදහසාති බහුං අත්ථඤ්ච කාරණඤ්ච

ආහරන්තස්ස කායචිත්තකිලමයථො. සක්දකොමීති එවරූයපො හි පුග් යලො

ඔකාසංකායරත්වා‘‘ආපත්තිං ආපන්නත්ථ, භන්යත’’තිවුත්යතො‘‘කොකිස්මිං

වත්ථුස්මි’’න්ති වත්වා ‘‘අසුකදිවයස අසුකස්මිං වත්ථුස්මි’’න්ති වුත්යත ‘‘න

සරාමි, ආවුයසො’’ති වෙති, තයතො ‘‘සණිකං, භන්යත, සරථා’’ති බහුං වත්වා

සාරියතො සරිත්වා විස්සජ්යජති. යතනාහ ‘‘සක්යකොමී’’ති. ඉමිනා නයයන

සබ්බත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

උදපක්ඛා නාතිමඤ්ඤිතබ්බාති උයපක්ඛා න අතික්කමිතබ්බා, කත්තබ්බා

ජයනතබ්බාති අත්යථො. යයො හි එවරූපං පුග් ලං ඨිතකංයයව පස්සාවං
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කයරොන්තං දිස්වාපි ‘‘නනු, ආවුයසො, නිසීදිතබ්බ’’න්ති වෙති, යසො උයපක්ඛං 

අතිමඤ්ඤතිනාම. 

40. වචීසංහාදරොති වචනසඤ්චායරො. ඉයමහි කථිතං අමූසං අන්තරං

පයවයසයය, තුම්යහ ඉයමහි ඉෙඤ්චිෙඤ්ච වුත්තාති අමූහි කථිතං ඉයමසං

අන්තරං පයවයසයයාති අත්යථො. දිට්ඨිපළාදසොතිආදීහි චිත්තස්ස

අනාරාධනියභායවොකථියතො. තංජානමාදනොසමාදනො  රදහෙයාතිතංසත්ථා

ජානමායනො සමායනො නින්යෙයය අම්යහති. එතං පනාවුදසො, ධම්මන්ති එතං

කලහභණ්ඩනධම්මං. 

තඤ්දචති තං සඤ්ඤත්තිකාරකං භික්ඛුං. එවං බයාකදරෙයාති මයා එයත 

සුද්ධන්යතපතිට්ඨාපිතාතිඅවත්වායයනකාරයණනසඤ්ඤත්තිකතා, තයෙව

ෙස්යසන්යතො එවං බයාකයරයය. තාහං ධම්මං සුත්වාති එත්ථ ධම්දමොති

සාරණීයධම්යමො අධිප්යපයතො. න දචව අත්තානන්තිආදීසු

‘‘බ්රහ්මයලොකප්පමායණො යහස අග්ගි උට්ඨාසි, යකො එතමඤ්ඤත්ර මයා

නිබ්බායපතුං සමත්යථො’’ති හි වෙන්යතො අත්තානං උක්කංයසති නාම. 

‘‘එත්තකාජනාවිචරන්ති, ඔකායසොලද්ධුංනසක්කා, එයකොපිඑත්තකමත්තං

නිබ්බායපතුං සමත්යථො නාම නත්ථී’’ති වෙමායනො පරං වම්යභති නාම.

තදුභයම්යපස න කයරොති. ධම්දමො පයනත්ථ සම්මාසම්බුද්ධස්ස බයාකරණං, 

යතසංභික්ඛූනං සඤ්ඤත්තිකරණං අනුධම්දමො, තයෙව බයාකදරොති නාම.නච

දකොචි සහධම්මිදකොති අඤ්යඤො චස්ස යකොචි සයහතුයකො පයරහි වුත්යතො

වායෙො වා අනුවායෙො වා  රහිතබ්බභාවං ආ ච්ඡන්යතො නාම නත්ථි. යසසං

සබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

කින්තිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. සාම ාමසුත්තවණ්ණනා 

41. එවං දම සුතන්ති සාම ාමසුත්තං. තත්ථ සාම ාදමති සාමාකානං

උස්සන්නත්තා එවංලද්ධනායම  ායම. අධුනා කාලඞ්කදතොති සම්පති කාලං

කයතො. ද්දවධිකජාතාති ද්යවජ්ඣජාතාද්යවභා ජාතා. භණ්ඩනාදීසු භණ් නං 

පුබ්බභා කලයහො, තං ෙණ්ඩාොනාදිවයසන පණ්ණත්තිවීතික්කමවයසන ච

වද්ධිතං කලදහො, ‘‘න ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානාසී’’තිආදිකං

විරුද්ධවචනං විවාදෙො. විතුෙන්තාති විතුජ්ජන්තා. සහිතං දමති මම වචනං 

අත්ථසංහිතං. අධිචිණ්ණං දත විපරාවත්තන්ති යං තව අධිචිණ්ණං

චිරකාලයසවනවයසන පගණං, තං මම වාෙං ආ ම්ම නිවත්තං. ආදරොපිදතො
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දතවාදෙොතිතුය්හංඋපරිමයායෙොයසොආයරොපියතො. චරවාෙප්පදමොක්ඛාොති

භත්තපුටං ආොය තං තං උපසඞ්කමිත්වා වාෙප්පයමොක්ඛත්ථාය උත්තරි 

පරියයසමායනො චර. නිබ්දබදඨහි වාති අථ මයාආයරොපිතවාෙයතො අත්තානං

යමොයචහි. සදචපදහොසීතිසයචසක්යකොසි. වදධොදෙවාති මරණයමව. 

නාටපුත්තිදෙසූති නාටපුත්තස්ස අන්යතවාසියකසු. නිබ්බින්නරූපාති 

උක්කණ්ඨිතසභාවා, අභිවාෙනාදීනි න කයරොන්ති. විරත්තරූපාති වි තයපමා. 

පටිවානරූපාති යතසං නිපච්චකිරියයතො නිවත්තසභාවා. ෙථා තන්ති යථා ච 

දුරක්ඛාතාදිසභායව ධම්මවිනයය නිබ්බින්නවිරත්තපටිවානරූයපහි භවිතබ්බං, 

තයථව ජාතාති අත්යථො. දුරක්ඛාදතති දුක්කථියත. දුප්පදවදිදතති

දුවිඤ්ඤාපියත. අනුපසමසංවත්තනිදකතිරා ාදීනංඋපසමංකාතුංඅසමත්යථො. 

භින්නථූදපති භින්නපතිට්යඨ. එත්ථ හි නාටපුත්යතොව යනසං පතිට්යඨන

ථූයපො, යසො පන භින්යනො මයතො. යතන වුත්තං ‘‘භින්නථූයප’’ති. 

අප්පටිසරදණතිතස්යසවඅභායවනපටිසරණවිරහියත. 

නනුචායංනාටපුත්යතොනාළන්ෙවාසියකො, යසොකස්මාපාවායංකාලංකයතොති. 

යසො කිර උපාලිනා  හපතිනා පටිවිද්ධසච්යචන ෙසහි  ාථාහි භාසියත

බුද්ධගයණසුත්වා උණ්හංයලොහිතංඡඩ්යඩසි.අථනංඅඵාසුකං යහත්වාපාවං

අ මංසු, යසො තත්ථ කාලමකාසි. කාලං කුරුමායනො ච ‘‘මම ලද්ධි

අනියයානිකා සාරරහිතා, මයං තාව නට්ඨා, අවයසසජයනො මා අපායපූරයකො

අයහොසි. සයච පනාහං ‘මම සාසනං අනියයානික’න්ති වක්ඛාමි, න

සද්ෙහිස්සන්ති. යංනූනාහං ද්යවපි ජයනන එකනීහායරන උග් ණ්හායපයයං, 

යතමමච්චයයනඅඤ්ඤමඤ්ඤං විවදිස්සන්ති. සත්ථාතං විවාෙං පටිච්චඑකං

ධම්මකථංකයථස්සති, තයතොයතසාසනස්සමහන්තභාවං ජාතිස්සන්තී’’ති. 

අථ නං එයකො අන්යතවාසියකො උපසඞ්කමිත්වා ආහ ‘‘භන්යත, තුම්යහ

දුබ්බලා, මය්හං ඉමස්මිං ධම්යම සාරං ආචික්ඛථ ආචරියප්පමාණ’’න්ති.

ආවුයසො, ත්වං මමච්චයයන සස්සතන්ති  ණ්යහයයාසීති. අපයරොපි තං

උපසඞ්කමි, තංඋච්යඡෙං ණ්හායපසි.එවංද්යවපිජයන එකලද්ධියකඅකත්වා

බහූ නානානීහායරන උග් ණ්හායපත්වා කාලමකාසි. යත තස්ස සරීරකිච්චං

කත්වා සන්නිපතිත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං පුච්ඡිංසු ‘‘කස්සාවුයසො, ආචරියයො 

සාරමාචික්ඛී’’ති? එයකො උට්ඨහිත්වා මය්හන්ති ආහ. කිං ආචික්ඛීති? 

සස්සතන්ති. අපයරොතංපටිබාහිත්වාමය්හංසාරංආචික්ඛීතිආහ.එවංසබ්යබ

‘‘මය්හංසාරං ආචික්ඛි, අහංයජට්ඨයකො’’තිඅඤ්ඤමඤ්ඤංවිවාෙංවඩ්යඪත්වා

අක්යකොයස යචව පරිභායස ච හත්ථපාෙපහාරාදීනි ච පවත්යතත්වා

එකමග්ය නද්යව අ ච්ඡන්තානානාදිසාසුපක්කමිංසු, එකච්යචගිහීඅයහසුං. 
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භ වයතො පන ධරමානකායලපි භික්ඛුසඞ්යඝ විවායෙො න උප්පජ්ජි. සත්ථා හි

යතසං විවාෙකාරයණඋප්පන්නමත්යතයයව සයං වා  න්ත්වා යත වා භික්ඛූ 

පක්යකොසායපත්වාඛන්තියමත්තාපටිසඞ්ඛාඅවිහිංසාසාරණීයධම්යමසුඑකං

කාරණං කයථත්වා විවාෙං වූපසයමති. එවං ධරමායනොපි සඞ්ඝස්ස පතිට්ඨාව

අයහොසි. පරිනිබ්බායමායනොපිඅවිවාෙකාරණංකත්වාවපරිනිබ්බායි.භ වතාහි

සුත්යත යෙසිතා චත්තායරො මහාපයෙසා (අ. නි. 4.180; දී. නි. 2.187) 

යාවජ්ජදිවසා භික්ඛූනං පතිට්ඨා ච අවස්සයයො ච. තථා ඛන්ධයක යෙසිතා

චත්තායරො මහාපයෙසා (මහාව. 305) සුත්යත වුත්තානි චත්තාරි

පඤ්හබයාකරණානි(අ.නි.4.42) ච.යතයනවාහ–‘‘යයොයවොමයා, ආනන්ෙ, 

ධම්යමො ච විනයයො ච යෙසියතො පඤ්ඤත්යතො, යසො යවො මමච්චයයන

සත්ථා’’ති(දී.නි.2.216). 

42. අථ දඛො චුන්දෙො සමණුද්දෙදසොති අයං යථයරො ධම්මයසනාපතිස්ස 

කනිට්ඨභාතියකො. තං භික්ඛූ අනුපසම්පන්නකායල චුන්යෙො සමණද්යෙයසොති

සමුොචරිත්වා යථරකායලපි තයථව සමුොචරිංසු. යතන වුත්තං ‘‘චුන්යෙො 

සමණද්යෙයසො’’ති. උපසඞ්කමීති කස්මා උපසඞ්කමි? නාටපුත්යත කිර

කාලංකයතජම්බුදීයපමනුස්සාතත්ථතත්ථකථංපවත්තයිංසු–‘‘නි ණ්යඨො 

නාටපුත්යතො එයකො සත්ථාති පඤ්ඤායිත්ථ, තස්ස කාලකිරියාය සාවකානං

එවරූයපො විවායෙො ජායතො, සමයණො පන ය ොතයමො ජම්බුදීයප චන්යෙො විය

සූරියයොවියචපාකයටොයයව, කීදියසොනුයඛො සමයණය ොතයමපරිනිබ්බුයත

සාවකානං විවායෙො භවිස්සතී’’ති. යථයරොතංකථංසුත්වා චින්යතසි – ‘‘ඉමං

කථං  යහත්වා ෙසබලස්ස ආයරොයචස්සාමි, සත්ථා ච එතං අත්ථුප්පත්තිං

කත්වා එකං යෙසනං කයථස්සතී’’ති. යසො නික්ඛමිත්වා යයන සාම ායමො, 

යයනායස්මා ආනන්යෙො යතනුපසඞ්කමි. උජයමව භ වයතො සන්තිකං

අ න්ත්වා යයනස්ස උපජ්ඣායයො ආයස්මා ආනන්යෙො යතනුපසඞ්කමීති

අත්යථො.එවංකිරස්සඅයහොසි– ‘‘උපජ්ඣායයො යමමහාපඤ්යඤො, යසොඉමං

සාසනං සත්ථුආයරොයචස්සති, අථ සත්ථා තෙනුරූපං ධම්මං යෙයසස්සතී’’ති. 

කථාපාභතන්තිකථාමූලං, මූලඤ්හිපාභතන්තිවුච්චති.යථාහ– 

‘‘අප්පයකනපියමධාවී, පාභයතනවිචක්ඛයණො; 

සමුට්ඨායපතිඅත්තානං, අණංඅග්ගිංවසන්ධම’’න්ති.(ජා. 2.1.4); 

ෙස්සනාොති ෙස්සනත්ථාය. කිං පනිමිනා භ වා න දිට්ඨපුබ්යබොති? යනො න

දිට්ඨපුබ්යබො, අයඤ්හි ආයස්මා දිවා නව වායර රත්තිං නව වායරති එකාහං 

අට්ඨාරස වායර උපට්ඨානයමව  ච්ඡති. දිවසස්ස පන සතක්ඛත්තුං වා
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සහස්සක්ඛත්තුං වා  න්තුකායමො සමායනොපි න අකාරණා  ච්ඡති, එකං 

පඤ්හුද්ධාරං යහත්වාව ච්ඡති.යසොතංදිවසංයතන න්තුකායමොඑවමාහ. 

අහිතාෙ දුක්ඛාෙ දෙවමනුස්සානන්ති එකස්මිං විහායර සඞ්ඝමජ්යඣ

උප්පන්යනො විවායෙො කථං යෙවමනුස්සානං අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තති? 

යකොසම්බකක්ඛන්ධයක(මහාව.451) වියහිද්වීසුභික්ඛූසුවිවාෙං ආපන්යනසු

තස්මිං විහායර යතසං අන්යතවාසිකා විවෙන්ති, යතසං ඔවාෙං  ණ්හන්යතො 

භික්ඛුනිසඞ්යඝො විවෙති, තයතො යතසං උපට්ඨාකා විවෙන්ති, අථ මනුස්සානං

ආරක්ඛයෙවතා ද්යවයකොට්ඨාසායහොන්ති.තත්ථධම්මවාදීනංආරක්ඛයෙවතා

ධම්මවාදිනියයො යහොන්ති, අධම්මවාදීනං අධම්මවාදිනියයො යහොන්ති. තයතො

තාසංආරක්ඛයෙවතානංමිත්තාභුම්මයෙවතා භිජ්ජන්ති. එවං පරම්පරායයාව

බ්රහ්මයලොකා ඨයපත්වා අරියසාවයක සබ්යබ යෙවමනුස්සා ද්යව යකොට්ඨාසා 

යහොන්ති.ධම්මවාදීහිපන අධම්මවාදියනොවබහුතරායහොන්ති, තයතොයංබහූහි

 හිතං, තං  ණ්හන්ති. ධම්මං විස්සජ්යජත්වා බහුතරාව අධම්මං  ණ්හන්ති.

යතඅධම්මංපූයරත්වාවිහරන්තා අපායයනිබ්බත්තන්ති.එවංඑකස්මිංවිහායර

සඞ්ඝමජ්යඣඋප්පන්යනොවිවායෙොබහූනං අහිතායදුක්ඛායයහොති. 

43. අභිඤ්ඤා දෙසිතාති මහායබොධිමූයල නිසින්යනන පච්චක්ඛං කත්වා

පයවදිතා. පතිස්සෙමානරූපා විහරන්තීති උපනිස්සාය විහරන්ති. භ වදතො 

අච්චදෙනාති එතරහි භ වන්තං යජට්ඨකං කත්වා ස ාරවා විහරන්ති, 

තුම්හාකං, භන්යත, උග් යතජතාය දුරාසෙතාය විවාෙං ජයනතුං න 

සක්යකොන්ති, භ වයතොපනඅච්චයයනවිවාෙංජයනයයන්තිවෙති. යත්ථපන

තංවිවාෙංජයනයයං, තංෙස්යසන්යතො අජ්ඣාජීදවවා අධිපාතිදමොක්දඛවාති

ආහ. තත්ථ අජ්ඣාජීදවති ආජීවයහතු ආජීවකාරණා – ‘‘භික්ඛු

උත්තරිමනුස්සධම්මං උල්ලපති ආපත්ති පාරාජිකස්සා’’තිආදිනා (පරි. 287) 

නයයන පරිවායර පඤ්ඤත්තානි ඡ සික්ඛාපොනි, තානි ඨයපත්වා යසසානි

සබ්බසික්ඛාපොනි අධිපාතිදමොක්ඛං නාම. අප්පමත්තදකො දසො ආනන්ොති

අජ්ඣාජීවංඅධිපාතියමොක්ඛඤ්ච ආරබ්භඋප්පන්නවිවායෙොනාමයස්මාපරස්ස

කථායපි අත්තයනො ධම්මතායපි සල්ලක්යඛත්වා සුප්පජයහො යහොති, තස්මා

‘‘අප්පමත්තයකො’’තිවුත්යතො. 

තත්රායං නයයො – ඉයධකච්යචො ‘‘න සක්කා උත්තරිමනුස්සධම්මං 

අනුල්ලපන්යතන කිඤ්චි ලද්ධු’’න්තිආදීනි චින්යතත්වා ආජීවයහතු 

උත්තරිමනුස්සධම්මංවාඋල්ලපතිසඤ්චරිත්තංවාආපජ්ජති, යයොයතවිහායර

වසති, යසො භික්ඛු අරහාතිආදිනා නයයන සාමන්තජප්පනං වා කයරොති, 

අගිලායනොවාඅත්තයනොඅත්ථාය පණීතයභොජනානිවිඤ්ඤායපත්වාභුඤ්ජති, 
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භික්ඛුනී වා පන තානි විඤ්ඤායපත්වා පාටියෙසනීයං ආපජ්ජති, යයො යකොචි

දුක්කටවත්ථුකංයංකිඤ්චිසූයපොෙනවිඤ්ඤත්තියමවවා කයරොති, අඤ්ඤතරංවා

පන පණ්ණත්තිවීතික්කමං කයරොන්යතො විහරති, තයමනං සබ්රහ්මචාරී එවං

සඤ්ජානන්ති – ‘‘කිං ඉමස්ස ඉමිනා ලායභන ලද්යධන, යයො සාසයන

පබ්බජිත්වා මිච්ඡාජීයවනජීවිකංකප්යපති, පණ්ණත්තිවීතික්කමංකයරොතී’’ති.

අත්තයනො ධම්මතායපිස්සඑවංයහොති–‘‘කිස්සමය්හංඉමිනාලායභන, ය්වාහං

එවං ස්වාක්ඛායත ධම්මවිනයය පබ්බජිත්වා මිච්ඡාජීයවන ජීවිකං කප්යපමි, 

පණ්ණත්තිවීතික්කමංකයරොමී’’තිසල්ලක්යඛත්වා තයතො ඔරමති.එවංපරස්ස

කථායපි අත්තයනො ධම්මතායපි සල්ලක්යඛත්වා සුප්පජයහො යහොති. යතන 

භ වා‘‘අප්පමත්තයකො’’තිආහ. 

මග්ද වාහි, ආනන්ෙ, පටිපොෙවාති යලොකුත්තරමග් ංපත්වාවිවායෙොනාම

සබ්බයසො වූපසම්මති, නත්ථි අධි තමග් ානං විවායෙො. පුබ්බභා මග් ං පන

පුබ්බභා පටිපෙඤ්චසන්ධායයතංවුත්තං. 

තත්රායංනයයො–එවංභික්ඛුංමනුස්සායලොකුත්තරධම්යම සම්භායවන්ති.යසො

සද්ධිවිහාරිකාෙයයො ආ න්ත්වා වන්දිත්වා ඨියත පුච්ඡති ‘‘කිං ආ තත්ථා’’ති.

මනසිකාතබ්බකම්මට්ඨානංපුච්ඡිතුං, භන්යතති.නිසීෙථ, ඛයණයනව අරහත්තං

පායපතුංසමත්ථකම්මට්ඨානකථංආචික්ඛිස්සාමීතිවත්වා වෙති– ‘‘ඉධභික්ඛු

අත්තයනොවසනට්ඨානංපවිසිත්වානිසින්යනොමූලකම්මට්ඨානංමනසි කයරොති, 

තස්සතංමනසිකයරොයතොඔභායසොඋප්පජ්ජති.අයංපඨමමග්ය ොනාම.යසො

දුතියං ඔභාසඤාණං නිබ්බත්යතති, දුතියමග්ය ො අධි යතො යහොති, එවං

තතියඤ්ච චතුත්ථඤ්ච. එත්තාවතා මග් ප්පත්යතො යචව ඵලප්පත්යතො ච

යහොතී’’ති.අථයතභික්ඛූ ‘‘අඛීණාසයවො නාමඑවංකම්මට්ඨානංකයථතුංන

සක්යකොති, අද්ධායංඛීණාසයවො’’තිනිට්ඨං  ච්ඡන්ති. 

යසො අපයරනසමයයනකාලංකයරොති.සමන්තාභික්ඛාචාර ායමහිමනුස්සා 

ආ න්ත්වා පුච්ඡන්ති ‘‘යකනචි, භන්යත, යථයරො පඤ්හං පුච්ඡියතො’’ති.

උපාසකා පුබ්යබවයථයරනපඤ්යහොකථියතොඅම්හාකන්ති.යතපුප්ඵමණ්ඩපං

පුප්ඵකූටා ාරං සජ්යජත්වා සුවණ්යණන අක්ඛිපිධානමුඛපිධානාදිං කරිත්වා

 න්ධමාලාදීහිපූයජත්වා සත්තාහංසාධුකීළිකං කීයළත්වාඣායපත්වාඅට්ඨීනි

ආොය යචතියං කයරොන්ති. අඤ්යඤ ආ න්තුකා විහාරං ආ න්ත්වා පායෙ

යධොවිත්වා‘‘මහායථරං පස්සිස්සාම, කහං, ආවුයසො, මහායථයරො’’තිපුච්ඡන්ති.

පරිනිබ්බුයතො, භන්යතති. දුක්කරං, ආවුයසො, යථයරන කතං මග් ඵලානි

නිබ්බත්යතන්යතන, පඤ්හං පුච්ඡිත්ථ, ආවුයසොති. භික්ඛූනං කම්මට්ඨානං

කයථන්යතො ඉමිනා නියායමන කයථසි, භන්යතති. න එයසො, ආවුයසො, 
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පටුන 

මග්ය ො, විපස්සනුපක්කියලයසො නායමස, න තුම්යහ ජානිත්ථ, පුථුජ්ජයනො, 

ආවුයසො, යථයරොති.යතකලහංකයරොන්තාඋට්ඨහිත්වා‘‘සකලවිහායරභික්ඛූ

ච භික්ඛාචාර ායමසු මනුස්සා ච න ජානන්ති, තුම්යහයයව ජානාථ.

කතරමග්ය නතුම්යහආ තා, කිං යවොවිහාරද්වායරයචතියංනදිට්ඨ’’න්ති.

එවංවාදීනං පන භික්ඛූනං සතං වා, යහොතු සහස්සං වා, යාව තං ලද්ධිං

නප්පජහන්ති, සග්ය ොපිමග්ය ොපි වාරියතොයයව. 

අපයරොපිතාදියසොවකම්මට්ඨානංකයථන්යතොඑවංකයථති–චිත්යතයනව තීසු

උද්ධයනසුතීණිකපල්ලානිආයරොයපත්වායහට්ඨාඅග්ගිංකත්වාචිත්යතයනව 

අත්තයනො ද්වත්තිංසාකාරං උප්පායටත්වා කපල්යලසු පක්ඛිපිත්වා

චිත්යතයනව ෙණ්ඩයකන පරිවත්යතත්වා පරිවත්යතත්වා භජ්ජිතබ්බං, යා

ඣායමායන ඡාරිකා යහොති, සා මුඛවායතන පලායසතබ්බා. එත්තයකන

ධූතපායපොනායමසසමයණොයහොති.යසසංපුරිමනයයයනව විත්ථායරතබ්බං. 

අපයරො එවංකයථති – චිත්යතයනවමහාචාටිං ඨයපත්වාමත්ථුං යයොයජත්වා

චිත්යතයනව අත්තයනො ද්වත්තිංසාකාරං උප්පායටත්වා තත්ථ පක්ඛිපිත්වා

මත්ථුං ඔතායරත්වා මන්ථිතබ්බං. මථියමානං විලීයති, විලීයන උපරි යඵයණො

උග් ච්ඡති.යසොයඵයණොපරිභුඤ්ජිතබ්යබො.එත්තාවතායවොඅමතංපරිභුත්තං 

නාම භවිස්සති. ඉයතො පරං ‘‘අථ යත භික්ඛූ’’තිආදි සබ්බං පුරිමනයයයනව

විත්ථායරතබ්බං. 

44. ඉොනි යයො එවං විවායෙො උප්පජ්යජයය, තස්ස මූලං ෙස්යසන්යතො 

ඡයිමානීතිආදිමාහ. තත්ථ අ ාරදවොති  ාරවවිරහියතො. අප්පතිස්දසොති 

අප්පතිස්සයයො අනීචවුත්ති. එත්ථ පන යයො භික්ඛු සත්ථරි ධරමායන තීසු

කායලසු උපට්ඨානංන යාති, සත්ථරි අනුපාහයනචඞ්කමන්යතසඋපාහයනො

චඞ්කමති, නීයච චඞ්කයම චඞ්කමන්යතඋච්යච චඞ්කයම චඞ්කමති, යහට්ඨා

වසන්යත උපරි වසති, සත්ථු ෙස්සනට්ඨායන උයභො අංයස පාරුපති, ඡත්තං

ධායරති, උපාහනංධායරති, න්හානතිත්යථ උච්චාරංවාපස්සාවංවාකයරොති, 

පරිනිබ්බුයත වා පන යචතියං වන්දිතුං න  ච්ඡති, යචතියස්ස

පඤ්ඤායනට්ඨායනසත්ථුෙස්සනට්ඨායනවුත්තංසබ්බංකයරොති, අඤ්යඤහිච 

භික්ඛූහි‘‘කස්මාඑවංකයරොසි, නඉෙංවට්ටති, සම්මාසබුද්ධස්සනාමලජ්ජිතුං 

වට්ටතී’’තිවුත්යත‘‘තූණ්හීයහොති, කිංබුද්යධොබුද්යධොතිවෙසී’’තිභණති, අයං 

සත්ථරිඅ ාරදවො නාම. 

යයොපනධම්මස්සවයනසඞ්ඝුට්යඨසක්කච්චංන ච්ඡති, සක්කච්චංධම්මංන

සුණාති, නිද්ොයතිවාසල්ලයපන්යතො වානිසීෙති, සක්කච්චංන  ණ්හාතින
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ධායරති, ‘‘කිං ධම්යම අ ාරවං කයරොසී’’ති වුත්යත ‘‘තුණ්හී යහොති, ධම්යමො

ධම්යමොතිවෙසි, කිංධම්යමොනාමා’’තිවෙති, අයං ධම්දමඅ ාරදවො නාම. 

යයො පන යථයරන භික්ඛුනා අනජ්ඣිට්යඨො ධම්මං යෙයසති, නිසීෙති පඤ්හං

කයථති, වුඩ්යඪභික්ඛූඝට්යටන්යතො ච්ඡති, තිට්ඨතිනිසීෙති, දුස්සපල්ලත්ථිකං

වා හත්ථපල්ලත්ථිකං වා කයරොති, සඞ්ඝමජ්යඣ උයභො අංයස පාරුපති, 

ඡත්තුපාහනංධායරති, ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සලජ්ජිතුංවට්ටතී’’තිවුත්යතපි‘‘තුණ්හී 

යහොති, සඞ්යඝොසඞ්යඝොතිවෙසි, කිංසඞ්යඝො, මි සඞ්යඝොඅජසඞ්යඝො’’තිආදීනි

වෙති, අයං සඞ්දඝඅ ාරදවො නාම.එකභික්ඛුස්මිම්පිහිඅ ාරයව කයතසඞ්යඝ 

කයතොයයව යහොති. තිස්යසො සික්ඛා පන අපරිපූරයමායනොව සික්ඛාෙ න

පරිපූරකාරී නාම. 

අජ්ඣත්තං වාති අත්තනි වා අත්තයනො පරිසාය වා. බාහිද්ධාති පරස්මිං වා

පරස්සපරිසායවා. 

46. ඉොනි අයං ඡ ඨානානි නිස්සාය උප්පන්නවිවායෙො වඩ්ඪන්යතො යානි

අධිකරණානි පාපුණාති, තානි ෙස්යසතුං චත්තාරිමානීතිආදිමාහ. තත්ථ

වූපසමනත්ථාය පවත්තමායනහි සමයථහි අධිකාතබ්බානීති අධිකරණානි. 

විවායෙොවඅධිකරණං විවාොධිකරණං. ඉතයරසුපිඑයසවනයයො. 

ඉොනිඉමානිපිචත්තාරිඅධිකරණානිපත්වාඋපරිවඩ්යඪන්යතොයසො විවායෙො

යයහි සමයථහි වූපසම්මති, යතසං ෙස්සනත්ථං සත්ත දඛො පනිදමතිආදිමාහ.

තත්ථ අධිකරණානි සයමන්ති වූපසයමන්තීති අධිකරණසමථා.

උප්පන්නුප්පන්නානන්ති උප්පන්නානං උප්පන්නානං. අධිකරණානන්ති

එයතසංවිවාොධිකරණාදීනං චතුන්නං. සමථාෙවූපසමාොතිසමනත්ථඤ්යචව

වූපසමනත්ථඤ්ච. සම්මුඛාවිනදෙො ොතබ්දබො…දප.… තිණවත්ථාරදකොති

ඉයමසත්තසමථා ොතබ්බා. 

තත්රායං විනිච්ඡයකථා – අධිකරයණසු තාව ධම්යමොති වා අධම්යමොති වාති

අට්ඨාරසහි වත්ථූහි විවෙන්තානං භික්ඛූනං යයො විවායෙො, ඉෙං විවාොධිකරණං 

නාම. සීලවිපත්තියා වා ආචාරදිට්ඨිආජීවවිපත්තියා වා අනුවෙන්තානං යයො

අනුවායෙොඋපවෙනායචවයචොෙනාච, ඉෙං අනුවාොධිකරණං නාම.මාතිකායං

ආ තාපඤ්ච විභඞ්ය ද්යවතිසත්තආපත්තික්ඛන්ධා ආපත්තාධිකරණං නාම.

යංසඞ්ඝස්සඅපයලොකනාදීනංචතුන්නංකම්මානංකරණං, ඉෙං කිච්චාධිකරණං 

නාම. 
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තත්ථ විවාොධිකරණං ද්වීහි සමයථහි සම්මති සම්මුඛාවිනයයන ච

යයභුයයසිකායච.සම්මුඛාවිනයයයනවසම්මමානංයස්මිං විහායරඋප්පන්නං, 

තස්මිංයයවවා, අඤ්ඤත්ථවූපසයමතුං ච්ඡන්තානංඅන්තරාමග්ය  වා, යත්ථ

 න්ත්වා සඞ්ඝස්ස නියයාතිතං, තත්ථ සඞ්යඝන වා  යණන වා වූපසයමතුං 

අසක්යකොන්යත තත්යථව උබ්බාහිකාය සම්මතපුග් යලහි වා විනිච්ඡිතං

සම්මති. එවං සම්මමායන පන තස්මිං යා සඞ්ඝසම්මුඛතා ධම්මසම්මුඛතා, 

විනයසම්මුඛතා, පුග් ලසම්මුඛතා, අයං සම්මුඛාවිනදෙො නාම. 

තත්ථ ච කාරකසඞ්ඝස්ස සාමග්ගිවයසන සම්මුඛීභායවො සඞ්ඝසම්මුඛතා.

සයමතබ්බස්සවත්ථුයනොභූතතාධම්මසම්මුඛතා.යථාතංසයමතබ්බං, තයථව

සමනං විනයසම්මුඛතා. යයො ච විවෙති, යයන ච විවෙති, යතසං උභින්නං 

අත්තපච්චත්ථිකානං සම්මුඛීභායවො පුග් ලසම්මුඛතා. උබ්බාහිකාය වූපසයම

පයනත්ථ සඞ්ඝසම්මුඛතාපරිහායති.එවංතාවසම්මුඛාවිනයයයනවසම්මති. 

සයච පයනවම්පි න සම්මති, අථ නං උබ්බාහිකාය සම්මතා භික්ඛූ ‘‘න මයං

සක්යකොම වූපසයමතු’’න්ති සඞ්ඝස්යසව නියයායතන්ති. තයතො සඞ්යඝො

පඤ්චඞ් සමන්නා තං භික්ඛුං සලාකග් ාහකං සම්මන්නිත්වා යතන 

ගළ්හකවිවටකසකණ්ණජප්පයකසු තීසු සලාකග් ායහසු අඤ්ඤතරවයසන

සලාකං  ායහත්වා සන්නිපතිතපරිසාය ධම්මවාදීනං යයභුයයතාය යථා යත

ධම්මවාදියනො වෙන්ති, එවං වූපසන්තං අධිකරණං සම්මුඛාවිනයයන ච

යයභුයයසිකායච වූපසන්තං යහොති.තත්ථ සම්මුඛාවිනයයො වුත්තනයයො එව.

යං පන යයභුයයසිකාය කම්මස්ස කරණං, අයං දෙභුෙයසිකා නාම. එවං

විවාොධිකරණංද්වීහිසමයථහිසම්මති. 

අනුවාොධිකරණං චතූහිසමයථහිසම්මති සම්මුඛාවිනයයනචසතිවිනයයනච

අමූළ්හවිනයයනචතස්සපාපියසිකායච.සම්මුඛාවිනයයයනව සම්මමානංයයො

චඅනුවෙති, යඤ්ච අනුවෙති, යතසංවචනංසුත්වා, සයචකාචිආපත්තිනත්ථි, 

උයභො ඛමායපත්වා, සයච අත්ථි, අයං නායමත්ථ ආපත්තීති එවං විනිච්ඡිතං

වූපසම්මති.තත්ථසම්මුඛාවිනයලක්ඛණංවුත්තනයයමව. 

යො පන ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො අමූලිකාය සීලවිපත්තියා අනුද්ධංසිතස්ස

සතිවිනයංයාචමානස්සසඞ්යඝොඤත්තිචතුත්යථනකම්යමනසතිවිනයං යෙති, 

තො සම්මුඛාවිනයයන ච සතිවිනයයන ච වූපසන්තං යහොති. දින්යන පන

සතිවිනයයපුන තස්මිංපුග් යලකස්සචිඅනුවායෙොනරුහති. 

යො උම්මත්තයකො භික්ඛු උම්මාෙවයසන කයත අස්සාමණයක අජ්ඣාචායර 

‘‘සරතායස්මාඑවරූපිංආපත්ති’’න්තිභික්ඛූහිවුච්චමායනො–‘‘උම්මත්තයකන
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යම, ආවුයසො, එතං කතං, නාහං තං සරාමී’’ති භණන්යතොපි භික්ඛූහි 

යචොදියමායනොව පුන අයචොෙනත්ථාය අමූළ්හවිනයං යාචති, සඞ්යඝො චස්ස 

ඤත්තිචතුත්යථන කම්යමන අමූළ්හවිනයං යෙති, තො සම්මුඛාවිනයයන ච

අමූළ්හවිනයයනච වූපසන්තංයහොති. දින්යනපනඅමූළ්හවිනයයපුනතස්මිං

පුග් යලකස්සචිතප්පච්චයා අනුවායෙොනරුහති. 

යො පන පාරාජියකන වා පාරාජිකසාමන්යතන වා යචොදියමානස්ස 

අඤ්යඤනාඤ්ඤං පටිචරයතො පාපුස්සන්නතාය පාපියස්ස පුග් ලස්ස –

‘‘සචායං අච්ඡින්නමූයලොභවිස්සති, සම්මාවත්තිත්වාඔසාරණංලභිස්සති, සයච

ඡින්නමූයලො, අයයමවස්ස නාසනා භවිස්සතී’’ති මඤ්ඤමායනො සඞ්යඝො

ඤත්තිචතුත්යථනකම්යමන තස්සපාපියසිකංකයරොති, තොසම්මුඛාවිනයයන

ච තස්ස පාපියසිකාය ච වූපසන්තං යහොති. එවං අනුවාොධිකරණං චතූහි

සමයථහිසම්මති. 

ආපත්තාධිකරණං තීහි සමයථහි සම්මති සම්මුඛාවිනයයන ච

පටිඤ්ඤාතකරයණන ච තිණවත්ථාරයකන ච. තස්ස සම්මුඛාවිනයයයනව

වූපසයමො නත්ථි.යොපනඑකස්සවාභික්ඛුයනොසන්තියකසඞ්ඝ ණමජ්යඣසු

වාභික්ඛුලහුකං ආපත්තිංයෙයසති, තොආපත්තාධිකරණංසම්මුඛාවිනයයනච

පටිඤ්ඤාතකරයණන ච වූපසම්මති. තත්ථ සම්මුඛාවිනයයො තාව යයො ච

යෙයසති, යස්සචයෙයසති, යතසංසම්මුඛතා.යසසං වුත්තනයයමව.පුග් ලස්ස

ච  ණස්ස ච යෙසනාකායල සඞ්ඝසම්මුඛතා පරිහායති. යං පයනත්ථ ‘‘අහං, 

භන්යත, ඉත්ථන්නාමං ආපත්තිං අපන්යනො’’ති ච, ආම ‘‘පස්සාමී’’ති ච

පටිඤ්ඤාතාය ‘‘ආයතිංසංවයරයයාසී’’තිකරණං, තංපටිඤ්ඤාතකරණංනාම.

සඞ්ඝාදියසයස පරිවාසාදියාචනා පටිඤ්ඤා, පරිවාසාදීනං ොනං 

පටිඤ්ඤාතකරණංනාම. 

ද්යවපක්ඛජාතා පන භණ්ඩනකාරකා භික්ඛූ බහුං අස්සාමණකං අජ්ඣාචාරං

චරිත්වා පුන ලජ්ජිධම්යම උප්පන්යන ‘‘සයච මයං ඉමාහි ආපත්තීහි 

අඤ්ඤමඤ්ඤං කායරස්සාම, සියාපි තං අධිකරණං කක්ඛළත්තාය

සංවත්යතයයා’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං ආපත්තියා කාරාපයන යෙොසං දිස්වා යො

තිණවත්ථාරකකම්මං කයරොන්ති, තො ආපත්තාධිකරණං සම්මුඛාවිනයයන ච

තිණවත්ථාරයකන ච සම්මති. තත්ර හි යත්තකා හත්ථපාසුප තා ‘‘න යම තං

ඛමතී’’ති එවං දිට්ඨාවිකම්මං අකත්වා ‘‘දුක්කටං කම්මං පුන කාතබ්බං

කම්ම’’න්ති න උක්යකොයටන්ති, නිද්ෙම්පි ඔක්කන්තා යහොන්ති, සබ්යබසම්පි

ඨයපත්වා ථුල්ලවජ්ජඤ්ච ගිහිපටිසංයුත්තඤ්ච සබ්බාපත්තියයො වුට්ඨහන්ති.
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එවං ආපත්තාධිකරණං තීහි සමයථහි සම්මති. කිච්චාධිකරණං එයකන

සමයථනසම්මති සම්මුඛාවිනයයයනව. 

ඉමානිචත්තාරි අධිකරණානියථානුරූපංඉයමහිසත්තහිසමයථහි සම්මන්ති.

යතන වුත්තං ‘‘උප්පන්නුප්පන්නානං අධිකරණානං සමථාය වූපසමාය 

සම්මුඛාවිනයයො ොතබ්යබො…යප.… තිණවත්ථාරයකො’’ති. අයයමත්ථ

විනිච්ඡයනයයො, විත්ථායරො පනසමථක්ඛන්ධයක(චූළව.185) ආ යතොයයව.

විනිච්ඡයයොපිස්ස සමන්තපාසාදිකාෙ වුත්යතො. 

47. යයො පනායං ඉමස්මිං සුත්යත ‘‘ඉධානන්ෙ, භික්ඛූ විවෙන්තී’’තිආදියකො

විත්ථායරො වුත්යතො, යසො එයතන නයයන සඞ්යඛපයතොව වුත්යතොති 

යවදිතබ්යබො. තත්ථ ධම්දමොතිආදීසු සුත්තන්තපරියායයන තාව ෙස

කුසලකම්මපථා ධම්දමො, අකුසලකම්මපථා අධම්දමො. තථා ‘‘චත්තායරො

සතිපට්ඨානා’’ති යහට්ඨා ආ තා සත්තතිංස යබොධිපක්ඛියධම්මා, තයයො

සතිපට්ඨානා තයයො සම්මප්පධානා තයයො ඉද්ධිපාො ඡ ඉන්ද්රියානි ඡ බලානි

අට්ඨ යබොජ්ඣඞ් ා නවඞ්ගියකො මග්ය ො චාති, චත්තායරො උපාොනා පඤ්ච

නීවරණානීතිආෙයයොසඞ්කලිට්ඨධම්මාචාතිඅයංඅධම්යමො. 

තත්ථ යංකිඤ්චි එකං අධම්මයකොට්ඨාසං  යහත්වා ‘‘ඉමං අධම්මං ධම්යමොති

කරිස්සාම, එවංඅම්හාකංආචරියකුලංනියයානිකං භවිස්සති, මයඤ්චයලොයක

පාකටා භවිස්සාමා’’ති තං අධම්මං ‘‘ධම්යමො අය’’න්ති කයථන්තා ධම්යමොති

විවෙන්ති.තත්යථවධම්මයකොට්ඨායසසුඑකං යහත්වා ‘‘අධම්යමො අය’’න්ති

කයථන්තාඅධම්යමොතිවිවෙන්ති. 

විනයපරියායයනපනභූයතනවත්ථුනායචොයෙත්වාසායරත්වා යථාපටිඤ්ඤාය

කාතබ්බකම්මං ධම්දමො නාම, අභූයතන පන වත්ථුනා අයචොයෙත්වා

අසායරත්වා අපටිඤ්ඤාය කතබ්බකම්මං අධම්දමො නාම. යතසුපි අධම්මං

‘‘ධම්යමො අය’’න්ති කයථන්තා ධම්යමොති විවෙන්ති, ‘‘අධම්යමො අය’’න්ති

කයථන්තාඅධම්යමොතිවිවෙන්ති. 

සුත්තන්තපරියායයන පන රා විනයයො යෙොසවිනයයො යමොහවිනයයො සංවයරො

පහානං පටිසඞ්ඛාති අයං විනදෙො නාම, රා ාදීනං අවිනයයො අසංවයරො 

අප්පහානං අප්පටිසඞ්ඛාති අයං අවිනදෙො නාම. විනයපරියායයන

වත්ථුසම්පත්තිඤත්තිසම්පත්තිඅනුසාවනසම්පත්තිසීමසම්පති පරිසසම්පත්තීති

අයං විනදෙො නාම, වත්ථුවිපත්ති…යප.… පරිසවිපත්තීති අයං අවිනදෙො නාම.

යතසුපි යංකිඤ්චිඅවිනයං‘‘විනයයොඅය’’න්තිකයථන්තාවිනයයොතිවිවෙන්ති, 

විනයංඅවිනයයොති කයථන්තාඅවිනයයොතිවිවෙන්ති. 
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පටුන 

ධම්මදනත්ති සමනුමජ්ජිතබ්බාති ධම්මරජ්ජ අනුමජ්ජිතබ්බා ඤායණන

ඝංසිතබ්බාඋපපරික්ඛිතබ්බා.සාපයනසා ධම්මයනත්ති‘‘ඉතියඛොවච්ඡඉයම

ෙසධම්මාඅකුසලාෙසධම්මාකුසලා’’තිඑවං මහාවච්ඡය ොත්තසුත්යත(ම.නි.

2.194) ආ තාතිවුත්තා.සාඑවවායහොතු, යයොවාඉධ ධම්යමොතිචවිනයයොච

වුත්යතො. ෙථා තත්ථ සදමතීතියථා තාය ධම්මයනත්තියා සයමති, ‘‘ධම්යමො

ධම්යමොව යහොති, අධම්යමො අධම්යමොව, විනයයො විනයයොව යහොති, අවිනයයො

අවිනයයොව’’. තථා තන්ති එවං තං අධිකරණං වූපසයමතබ්බං. එකච්චානං

අධිකරණානන්ති ඉධ විවාොධිකරණයමව ෙස්සිතං, සම්මුඛාවිනයයො පන න

කිස්මිඤ්චිඅධිකරයණනලබ්භති. 

48. තං පයනතං යස්මා ද්වීහි සමයථහි සම්මති සම්මුඛාවිනයයන ච 

යයභුයයසිකාය ච, තස්මා යහට්ඨා මාතිකාය ඨපිතානුක්කයමන ඉොනි 

සතිවිනයස්සවායරපත්යතපිතංඅවත්වාවිවාොධිකරණයයවතාවදුතියසමථං

ෙස්යසන්යතො කථඤ්චානන්ෙ, දෙභුෙයසිකාතිආදිමාහ. තත්ථ බහුතරාති

අන්තමයසො ද්වීහිතීහිපිඅතියරකතරා. යසසයමත්ථ යහට්ඨා වුත්තනයයයනව

යවදිතබ්බං. 

49. ඉොනි යහට්ඨා අවිත්ථාරිතං සතිවිනයං ආදිං කත්වා 

විත්ථාරිතාවයසසසමයථ පටිපාටියා විත්ථායරතුං කථඤ්චානන්ෙ, 

සතිවිනදෙොතිආදිමාහ. තත්ථ පාරාජිකසාමන්දතන වාති ද්යව සාමන්තානි

ඛන්ධසාමන්තඤ්ච ආපත්තිසාමන්තඤ්ච. තත්ථ පාරාජිකාපත්තික්ඛන්යධො

සඞ්ඝාදියසසාපත්තික්ඛන්යධො ථුල්ලච්චය-පාචිත්තිය-පාටියෙසනීය-දුක්කට-

දුබ්භාසිතාපත්තික්ඛන්යධොතිඑවං පුරිමස්සපච්ඡිමඛන්ධංඛන්ධසාමන්තංනාම

යහොති. පඨමපාරාජිකස්ස පන පුබ්බභාය  දුක්කටං, යසසානං ථුල්ලච්චයන්ති

ඉෙං ආපත්තිසාමන්තං නාම. තත්ථ ඛන්ධසාමන්යත පාරාජිකසාමන්තං

 රුකාපත්ති නාම යහොති. සරතාෙස්මාති සරතු ආයස්මා. එකච්චානං 

අධිකරණානන්තිඉධඅනුවාොධිකරණයමවෙස්සිතං. 

50. භාසිතපරික්කන්තන්ති වාචාය භාසිතං කායයන ච පරික්කන්තං, 

පරක්කමිත්වා කතන්ති අත්යථො. එකච්චානන්ති ඉධාපි අනුවාොධිකරණයමව

අධිප්යපතං.පටිඤ්ඤාතකරයණ ‘‘එකච්චාන’’න්තිආපත්තාධිකරණංෙස්සිතං. 

52. ෙවාති සහසා. රවාති අඤ්ඤං භණිතුකායමන අඤ්ඤං වුත්තං. එවං දඛො, 

ආනන්ෙ, තස්සපාපිෙසිකාදහොතීතිතස්සපුග් ලස්සපාපුස්සන්නතාපාපියසිකා 

යහොති. ඉමිනා කම්මස්ස වත්ථු ෙස්සිතං. එවරූපස්ස හි පුග් ලස්ස කම්මං 
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කාත්තබ්බං. කම්යමන හි අධිකරණස්ස වූපසයමො යහොති, න පුග් ලස්ස

පාපුස්සන්නතාය. ඉධාපිචඅනුවාොධිකරණයමවඅධිකරණන්තියවදිතබ්බං. 

53. කථඤ්චානන්ෙ, තිණවත්ථාරදකොති එත්ථ ඉෙං කම්මං 

තිණවත්ථාරකසදිසත්තාතිණවත්ථාරයකොතිවුත්තං.යථාහිගූථංවාමුත්තංවා 

ඝට්ටියමානං දුග් න්ධතාය බාධති, තියණහි අවත්ථරිත්වා සුප්පටිච්ඡාදිතස්ස 

පනස්සයසො න්යධොනබාධති, එවයමවයංඅධිකරණංමූලානුමූලං න්ත්වා

වූපසමියමානං කක්ඛළත්තාය වාළත්තාය යභොය සංවත්තති, තං ඉමිනා

කම්යමන වූපසන්තං ගූථං විය තිණවත්ථාරයකන පටිච්ඡන්නං වූපසන්තං

යහොතීතිඉෙංකම්මංතිණවත්ථාරකසදිසත්තා තිණවත්ථාරයකොතිවුත්තං.තස්ස 

ඉධානන්ෙ, භික්ඛූනං භණ් නජාතානන්තිආදිවචයනන ආකාරමත්තයමව

ෙස්සිතං, ඛන්ධයක ආ තායයව පයනත්ථ කම්මවාචා පමාණං. ඨදපත්වා

ථුල්ලවජ්ජං ඨදපත්වා ගිහිපටිසංයුත්තන්ති. එත්ථ පන ථුල්ලවජ්ජන්ති 

ථූල්ලවජ්ජං පාරාජිකඤ්යචව සඞ්ඝාදියසසඤ්ච. ගිහිපටිසංයුත්තන්ති ගිහීනං

හීයනනඛුංසනවම්භනධම්මිකපටිස්සයවසු ආපන්නාආපත්ති. අධිකරණානන්ති

ඉධආපත්තාධිකරණයමව යවදිතබ්බං.කිච්චාධිකරණස්සපනවයසනඉධන

කිඤ්චි වුත්තං. කිඤ්චාපි න වුත්තං, සම්මුඛාවිනයයයනව පනස්ස වූපසයමො

යහොතීතියවදිතබ්යබො. 

54. ඡයිදම, ආනන්ෙ, ධම්මාසාරණීොතියහට්ඨාකලහවයසනසුත්තංආරද්ධං, 

උපරි සාරණීයධම්මා ආ තා. ඉති යථානුසන්ධිනාව යෙසනා  තා යහොති.

යහට්ඨා යකොසම්බියසුත්යත (ම. නි. 1.498-500) පන

යසොතාපත්තිමග් සම්මාදිට්ඨි කථිතා, ඉමස්මිං සුත්යත

යසොතාපත්තිඵලසම්මාදිට්ඨි වුත්තාති යවදිතබ්බා. අණුන්ති අප්පසාවජ්ජං. 

ථූලන්ති මහාසාවජ්ජං.යසසයමත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සාම ාමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සුනක්ඛත්තසුත්තවණ්ණනා 

55. එවං දම සුතන්ති සුනක්ඛත්තසුත්තං. තත්ථ අඤ්ඤාති අරහත්තං. 

බයාකතාතිඛීණා ජාතීතිආදීහිචතූහිපයෙහිකථිතා. අධිමාදනනාතිඅප්පත්යත 

පත්තසඤ්ඤියනො, අනධි යත අධි තසඤ්ඤියනො හුත්වා අධි තං අම්යහහීති

මායනන බයාකරිංසු. 

56. එවඤ්දචත්ථසුනක්ඛත්තතථා තස්ස දහොතීතිසුනක්ඛත්තඑත්ථඑයතසං

භික්ඛූනං පඤ්හබයාකරයණ – ‘‘ඉෙං ඨානං එයතසං අවිභූතං අන්ධකාරං, 
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යතනියම අනධි යත අධි තසඤ්ඤියනො, හන්ෙ යනසං වියසොයධත්වා පාකටං

කත්වා ධම්මං යෙයසමී’’ති, එවඤ්ච තථා තස්ස යහොති. අථ ච 

පනිදධකච්දච…දප.…තස්සපිදහොතිඅඤ්ඤථත්තන්තිභ වාපටිපන්නකානං

ධම්මං යෙයසති. යත්ථ පන ඉච්ඡාචායර ඨිතා එකච්යච යමොඝපුරිසා යහොන්ති, 

තත්රභ වාපස්සති– ‘‘ඉයමඉමංපඤ්හංඋග් යහත්වාඅජානිත්වාවජානන්තා

විය අප්පත්යත පත්තසඤ්ඤියනො හුත්වා  ාමනි මාදීසු වියසවමානා

විචරිස්සන්ති, තංයනසංභවිස්සතිදීඝරත්තං අහිතායදුක්ඛායා’’තිඑවමස්සායං

ඉච්ඡාචායර ඨිතානං කාරණා පටිපන්නකානම්පි අත්ථාය ‘‘ධම්මං

යෙසිස්සාමී’’ති උප්පන්නස්ස චිත්තස්ස අඤ්ඤථාභායවො යහොති. තං

සන්ධායයතංවුත්තං. 

58. දලොකාමිසාධිමුත්දතොති වට්ටාමිස-කාමාමිස-යලොකාමිසභූයතසු පඤ්චසු

කාමගයණසු අධිමුත්යතො තන්නින්යනො තග් රුයකො තප්පබ්භායරො. 

තප්පතිරූපීති කාමගණසභා ා. ආදනඤ්ජපටිසංයුත්තාොති 

ආයනඤ්ජසමාපත්තිපටිසංයුත්තාය. සංදසෙයාති කයථයය. 

ආදනඤ්ජසංදෙොජදනන හි දඛො විසංයුත්දතොති

ආයනඤ්ජසමාපත්තිසංයයොජයනන විසංසට්යඨො. දලොකාමිසාධිමුත්දතොති

එවරූයපො හි ලූඛචීවරධයරො මත්තිකාපත්තං ආොය අත්තයනො සදියසහි

කතිපයයහි සද්ධිං පච්චන්තජනපෙං  ච්ඡති,  ාමං පිණ්ඩාය පවිට්ඨකායල

මනුස්සා දිස්වා ‘‘මහාපංසුකුලිකා ආ තා’’ති යාගභත්තාදීනි සම්පායෙත්වා

සක්කච්චං ොනං යෙන්ති, භත්තකිච්යච නිට්ඨියත අනුයමොෙනං සුත්වා –

‘‘ස්යවපි, භන්යත, ඉයධවපිණ්ඩායපවිසථා’’තිවෙන්ති.අලං උපාසකා, අජ්ජාපි

යවො බහූනං දින්නන්ති. යතන හි, භන්යත, අන්යතොවස්සං ඉධ වයසයයාථාති

අධිවායසත්වා විහාරමග් ං පුච්ඡිත්වා විහාරං  ච්ඡන්ති. තත්ථ යසනාසනං

 යහත්වා පත්තචීවරං පටිසායමන්ති. සායං එයකො ආවාසියකො යත භික්ඛූ

පුච්ඡති‘‘කත්ථපිණ්ඩායචරිත්ථා’’ති? අසුක ායමති. භික්ඛාසම්පන්නාති? ආම

එවරූපා නාම මනුස්සානං සද්ධා යහොති. ‘‘අජ්යජව නු යඛො එයත එදිසා, 

නිච්චම්පිඑදිසා’’ති? සද්ධායතමනුස්සානිච්චම්පිඑදිසා, යත නිස්සායයවඅයං

විහායරො වඩ්ඪතීති. තයතො යත පංසුකුලිකා පුනප්පුනං යතසං වණ්ණං 

කයථන්ති, දිවසාවයසසං කයථත්වා රත්තිම්පි කයථන්ති. එත්තාවතා

ඉච්ඡාචායර ඨිතස්ස සීසං නික්ඛන්තං යහොති උෙරං ඵාලිතං. එවං 

යලොකාමිසාධිමුත්යතොයවදිතබ්යබො. 

59. ඉොනි ආයනඤ්ජසමාපත්තිලාභිං අධිමානිකං ෙස්යසන්යතො ඨානං දඛො

පදනතන්තිආදිමාහ. ආදනඤ්ජාධිමුත්තස්සාති කියලසසිඤ්චනවිරහිතාසු
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පටුන 

යහට්ඨිමාසු ඡසු සමාපත්තීසු අධිමුත්තස්ස තන්නින්නස්ස තග් රුයනො

තප්පබ්භාරස්ස. දස පවුත්දතති තං පවුත්තං. ඡ සමාපත්තිලාභියනො හි

අධිමානිකස්ස පඤ්චකාමගණාමිසබන්ධනාපතිතපණ්ඩුපලායසොවියඋපට්ඨාති.

යතයනතංවුත්තං. 

60. ඉොනි ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්ති ලාභියනො අධිමානිකස්ස නිඝංසං

ෙස්යසතුං ඨානංදඛොපනාතිආදිමාහ.තත්ථ ද්දවධාභින්නාතිමජ්යඣභින්නා. 

අප්පටිසන්ධිකාති ඛුද්ෙකා මුට්ඨිපාසාණමත්තා ජතුනා වා සියලයසන වා

අල්ලීයායපත්වා පටිසන්ධාතුං සක්කා. මහන්තං පන කුටා ාරප්පමාණං

සන්ධායයතං වුත්තං. දසභින්දනතිතං භින්නං. උපරි සමාපත්තිලාභියනො හි

යහට්ඨාසමාපත්ති ද්යවධාභින්නා යසලා විය යහොති, තං සමාපජ්ජිස්සාමීති

චිත්තංනඋප්පජ්ජති.යතයනතංවුත්තං. 

61. ඉොනි යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනලාභියනො අධිමානිකස්ස ච නිඝංසං 

ෙස්යසන්යතො ඨානං දඛො පනාතිආදිමාහ. තත්ථ දස වන්දතති තං වන්තං.

අට්ඨසමාපත්තිලාභියනො හි යහට්ඨාසමාපත්තියයො වන්තසදිසා හුත්වා

උපට්ඨහන්ති, පුනසමාපජ්ජිස්සාමීති චිත්තංනඋප්පජ්ජති.යතයනතංවුත්තං. 

62. ඉොනිඛීණාසවස්සනිඝංසංෙස්යසන්යතො ඨානංදඛොපනාතිආදිමාහ.තත්ථ 

දස උච්ඡින්නමූදලති යසො උච්ඡින්නමූයලො. උපරි සමාපත්තිලාභියනො හි 

යහට්ඨාසමාපත්ති මූලච්ඡින්නතායලො විය උපට්ඨාති, තං සමාපජ්ජිස්සාමීති

චිත්තංන උප්පජ්ජති.යතයනතංවුත්තං. 

63. ඨානං දඛොපනාතිපාටියයක්යකොඅනුසන්ධි.යහට්ඨාහිසමාපත්තිලාභියනො 

අධිමානිකස්සපි ඛීණාසවස්සපි නිඝංයසො කථියතො, සුක්ඛවිපස්සකස්ස පන

අධිමානිකස්සපි ඛීණාසවස්සපි න කථියතො. යතසං ද්වින්නම්පි නිඝංසං

ෙස්යසතුං ඉමං යෙසනං ආරභි. තං පන පටික්ඛිත්තං. සමාපත්තිලාභියනො හි

අධිමානිකස්සනිඝංයසකථියත සුක්ඛවිපස්සකස්සපි අධිමානිකස්සකථියතොව

යහොති, සමාපත්තිලාභියනොචඛීණාසවස්සකථියත සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසවස්ස

කථියතොව යහොති. එයතසං පන ද්වින්නං භික්ඛූනං සප්පායාසප්පායංකයථතුං

ඉමංයෙසනංආරභි. 

තත්ථ සියා – පුථුජ්ජනස්ස තාව ආරම්මණං අසප්පායං යහොතු, ඛීණාසවස්ස

කථං අසප්පායන්ති. යෙග්ය න පුථුජ්ජනස්ස අසප්පායං, තෙග්ය න 

ඛීණාසවස්සාපි අසප්පායයමව. විසං නාම ජානිත්වා ඛාදිතම්පි අජානිත්වා

ඛාදිතම්පි විසයමව. න හි ඛීණාසයවනපි ‘‘අහං ඛීණාසයවො’’ති අසංවුයතන

භවිතබ්බං.ඛීණාසයවනපි යුත්තපයුත්යතයනවභවිතුංවට්ටති. 
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64. තත්ථ සමදණනාති බුද්ධසමයණන. ඡන්ෙරා බයාපාදෙනාති යසො

අවිජ්ජාසඞ්ඛායතොවිසයෙොයසොඡන්ෙරාය නච බයාපායෙනචරුප්පතිකුප්පති. 

අසප්පාොනීති අවඩ්ඪිකරානි ආරම්මණානි. අනුද්ධංදසෙයාති යසොයසයය 

මිලායපයය. සඋපාදිදසසන්ති ස හණයසසං, උපාදිතබ්බං  ණ්හිතබ්බං ඉධ

උපාදීති වුත්තං. අනලඤ්ච දත අන්තරාොොති ජීවිතන්තරායං යත කාතුං

අසමත්ථං. රදජොසූකන්තිරයජොචවීහිසුකාදිචසූකං. අසුච විසදෙොදසොතියසො

ච විසයෙොයසො. තදුභදෙනාති යා සා අසප්පායකිරියා ච යයො විසයෙොයසො ච, 

යතනඋභයයන. පුථුත්තන්ති මහන්තභාවං. 

එවදමව දඛොති එත්ථ සඋපාොනසල්ලුද්ධායරො විය අප්පහීයනො

අවිජ්ජාවිසයෙොයසො ෙට්ඨබ්යබො, අසප්පායකිරියායඨිතභායවොවියඡසු ද්වායරසු

අසංවුතකායලො, තදුභයයන වයණ පුථුත්තං  යත මරණං විය සික්ඛං

පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තනං, මරණමත්තං දුක්ඛං විය අඤ්ඤතරාය  රුකාය

සංකිලිට්ඨායආපත්තියා ආපජ්ජනංෙට්ඨබ්බං.සුක්කපක්යඛපිඉමිනාවනයයන

ඔපම්මසංසන්ෙනංයවදිතබ්බං. 

65. සතිොදෙතං අධිවචනන්තිඑත්ථසතිපඤ්ඤා තිකා. යලොකිකායපඤ්ඤාය

යලොකිකා යහොති, යලොකුත්තරාය යලොකුත්තරා. අරිොදෙතං පඤ්ඤාොති

පරිසුද්ධායවිපස්සනාපඤ්ඤාය. 

ඉොනිඛීණාසවස්සබලංෙස්යසන්යතො දසො වතාතිආදිමාහ.තත්ථ සංවුතකාරීති

පිහිතකාරී. ඉති විදිත්වා නිරුපධීති එවං ජානිත්වා කියලසුපධිපහානා නිරුපධි

යහොති, නිරුපාොයනොති අත්යථො. උපධිසඞ්ඛදෙ විමුත්දතොති උපධීනං

සඞ්ඛයභූයතනිබ්බායන ආරම්මණයතොවිමුත්යතො. උපධිස්මින්තිකාමුපධිස්මිං. 

කාෙං උපසංහරිස්සතීති කායං අල්ලීයායපස්සති. ඉෙං වුත්තං යහොති – 

තණ්හක්ඛයය නිබ්බායන ආරම්මණයතො විමුත්යතො ඛීණාසයවො පඤ්ච

කාමගයණ යසවිතුං, කායං වා උපසංහරිස්සති චිත්තං වා උප්පායෙස්සතීති

යනතංඨානංවිජ්ජති.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සුනක්ඛත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ආදනඤ්ජසප්පාෙසුත්තවණ්ණනා 

66. එවං දම සුතන්ති ආයනඤ්ජසප්පායසුත්තං. තත්ථ අනිච්චාති හුත්වා

අභාවට්යඨන අනිච්චා. කාමාති වත්ථුකාමාපි කියලසකාමාපි. තුච්ඡාති

නිච්චසාරධුවසාරඅත්තසාරවිරහිතත්තාරිත්තා, නපන නත්ථීති යහතබ්බා.න
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හි තුච්ඡමුට්ඨීති වුත්යත මුට්ඨි නාම නත්ථීති වුත්තං යහොති. යස්ස පන

අබ්භන්තයර කිඤ්චි නත්ථි, යසො වුච්චති තුච්යඡො. මුසාති නාසනකා. 

දමොසධම්මාතිනස්සනසභාවා, යඛත්තංවියවත්ථුවියහිරඤ්ඤසුවණ්ණංවියච

න පඤ්ඤායිත්ථ, කතිපායහයනව සුපිනයක දිට්ඨා විය නස්සන්ති න

පඤ්ඤායන්ති. යතන වුත්තං ‘‘යමොසධම්මා’’ති, මාොකතදමතන්ති යථා

මායාය උෙකං මණීති කත්වා ෙස්සිතං, බෙරිපණ්ණං කහාපයණොති කත්වා

ෙස්සිතං, අඤ්ඤංවාපනඑවරූපං ෙස්සනූපචායරඨිතස්යසවතථාපඤ්ඤායති, 

උපචාරාතික්කමයතො පට්ඨාය පාකතිකයමව පඤ්ඤායති. එවං කාමාපි

ඉත්තරපච්චුපට්ඨානට්යඨන ‘‘මායාකත’’න්ති වුත්තා. යථා ච මායාකායරො

උෙකාදීනිමණිආදීනංවයසනෙස්යසන්යතොවඤ්යචති, එවංකාමාපිඅනිච්චාදීනි 

නිච්චාදිසභාවංෙස්යසන්තාවඤ්යචන්තීතිවඤ්චනකට්යඨනපි‘‘මායාකත’’න්ති 

වුත්තා. බාලලාපනන්තිමය්හංපුත්යතො, මය්හංධීතා, මය්හං හිරඤ්ඤංමය්හං

සුවණ්ණන්ති එවං බාලානං ලාපනයතො බාලලාපනං. දිට්ඨධම්මිකා කාමාති

මානුසකා පඤ්ච කාමගණා. සම්පරායිකාති යත ඨයපත්වා අවයසසා. 

දිට්ඨධම්මිකා. කාමසඤ්ඤාති මානුසයක කායම ආරබ්භ උප්පන්නසඤ්ඤා. 

උභෙදමතං මාරදධෙයන්ති එයත කාමා ච කාමසඤ්ඤා ච උභයම්පි

මාරයධයයං.යයහිඋභයයමතං හිතං, යතසඤ්හිඋපරිමායරොවසං වත්යතති.

තංසන්ධාය‘‘උභයයමතංමාරයධයය’’න්තිවුත්තං. 

මාරස්දසසවිසදෙොතිආදීසුපියථායචොළස්ස විසයයොයචොළවිසයයො, පණ්ඩස්ස

විසයයො පණ්ඩවිසයයො, සංවරානං විසයයො සංවරවිසයයොති පවත්තනට්ඨානං

විසයයොති වුච්චති, එවං යයහි එයත කාමා  හිතා, යතසං උපරි මායරො වසං 

වත්යතති. තං සන්ධාය මාරස්දසස විසදෙොති වුත්තං. පඤ්ච පන කාමගයණ

නිවාපබීජං විය විප්පකිරන්යතො මායරො  ච්ඡති. යයහි පන යත හිතා, යතසං

උපරිමායරොවසංවත්යතති.තංසන්ධාය මාරස්දසස නිවාදපොතිවුත්තං.යථාච

යත්ථ හත්ථිආෙයයො වසං වත්යතන්ති, යසො හත්ථිය ොචයරො අස්සය ොචයරො

අජය ොචයරොති වුච්චති, එවං යයහි එයත කාමා  හිතා, යතසු මායරො වසං

වත්යතති.තංසන්ධාය මාරස්දසසද ොචදරොතිවුත්තං. 

එත්ථාතිඑයතසුකායමසු. මානසාතිචිත්තසම්භූතා.තත්ථසියා – දුවියධතාව

කායම ආරබ්භ අභිජ්ඣානලක්ඛණා අභිජ්ඣා, කරණත්තරියලක්ඛයණො

සාරම්යභො ච උප්පජ්ජතු, බයාපායෙො කථං උප්පජ්ජතීති? මමායියත වත්ථුස්මිං

අච්ඡින්යනපි යසොචන්ති, අච්ඡිජ්ජන්යතපි යසොචන්ති, අච්ඡින්නසඞ්කියනොපි

යසොචන්ති, යයො එවරූයපො චිත්තස්ස ආඝායතොති එවං උප්පජ්ජති. දතව

අරිෙසාවකස්සාතියත අරියසාවකස්ස.වකායරොආ මසන්ධිමත්තංයහොති. ඉධ 
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පටුන 

මනුසික්ඛදතොති ඉමස්මිං සාසයන සික්ඛන්තස්ස යත තයයොපි කියලසා

අන්තරායකරා යහොන්ති. අභිභුෙය දලොකන්ති කාමයලොකං අභිභවිත්වා. 

අධිට්ඨාෙ මනසාති ඣානාරම්මණචිත්යතන අධිට්ඨහිත්වා. අපරිත්තන්ති

කාමාවචරචිත්තං පරිත්තං නාම, තස්ස පටික්යඛයපන මහග් තං අපරිත්තං

නාම. පමාණන්තිපි කාමාවචරයමව, රූපාවචරං අරූපාවචරං අප්පමාණං.

සුභාවිතන්තිපනඑතංකාමාවචරාදීනං නාමංන යහොති, යලොකුත්තරස්යසයවතං

නාමං. තස්මා එතස්ස වයසන අපරිත්තං අප්පමාණං සුභාවිතන්ති සබ්බං

යලොකුත්තරයමවවට්ටති. 

තබ්බහුලවිහාරිදනොති කාමපටිබාහයනන තයමව පටිපෙං බහුලං කත්වා

විහරන්තස්ස. ආෙතදනචිත්තංපසීෙතීති කාරයණචිත්තංපසීෙති.කිංපයනත්ථ

කාරණං? අරහත්තං වා, අරහත්තස්ස විපස්සනං වා, චතුත්ථජ්ඣානං වා, 

චතුත්ථජ්ඣානස්ස උපචාරං වා. සම්පසාදෙ සතීති එත්ථ දුවියධො සම්පසායෙො

අධියමොක්ඛසම්පසායෙො ච පටිලාභසම්පසායෙො ච. අරහත්තස්ස හි විපස්සනං

පට්ඨයපත්වා විහරයතො මහාභූතාදීසු උපට්ඨහන්යතසු යයනියම නීහායරන

මහාභූතා උපට්ඨහන්ති, උපාොරූපා උපට්ඨහන්ති නාමරූපා උපට්ඨහන්ති, 

පච්චයා සබ්බථා උපට්ඨහන්ති, ලක්ඛණාරම්මණා විපස්සනා උපට්ඨහති, 

අජ්යජව අරහත්තං  ණ්හිස්සාමීති අප්පටිලද්යධයයව ආසා සන්තිට්ඨති, 

අධියමොක්ඛංපටිලභති. තතියජ්ඣානංවාපාෙකංකත්වාචතුත්ථජ්ඣානත්ථාය

කසිණපරිකම්මං කයරොන්තස්ස නීවරණවික්ඛම්භනාදීනි සමනුපස්සයතො

යයනියම නීහායරන නීවරණා වික්ඛම්භන්ති, කියලසා සන්නිසීෙන්ති, සති

සන්තිට්ඨති, සඞ්ඛාර තං වා විභූතං පාකටං හුත්වා දිබ්බචක්ඛුකස්ස

පරයලොයකො විය උපට්ඨාති, චිත්තුප්පායෙො යලපපිණ්යඩ ලග් මායනො විය

උපචායරන සමාධියති, අජ්යජව චතුත්ථජ්ඣානං නිබ්බත්යතස්සාමීති

අපටිලද්යධයයව ආසා සන්තිට්ඨති, අධියමොක්ඛං පටිලභති. අයං 

අධිදමොක්ඛසම්පසාදෙො නාම. තස්මිං සම්පසායෙ සති. යයො පන අරහත්තං වා

පටිලභති චතුත්ථජ්ඣානංවා, තස්සචිත්තංවිප්පසන්නංයහොතියයව. ඉධපන

‘‘ආයතයන චිත්තං පසීෙතී’’ති වචනයතො අරහත්තවිපස්සනාය යචව

චතුත්ථජ්ඣානූපචාරස්ස ච පටිලායභො පටිලාභසම්පසාදෙොති යවදිතබ්යබො.

විපස්සනා හි පඤ්ඤාය අධිමුච්චනස්ස කාරණං, උපචාරං

ආයනඤ්ජසමාපත්තියා. 

එතරහිවාආදනඤ්ජංසමාපජ්ජති.පඤ්ඤාෙවා අධිමුච්චතීතිඑත්ථඑතරහිවා

පඤ්ඤායඅධිමුච්චති, ආයනඤ්ජංවා සමාපජ්ජතීතිඑවංපෙපරිවත්තනංකත්වා

අත්යථොයවදිතබ්යබො.ඉෙඤ්හිවුත්තංයහොති– තස්මිංසම්පසායෙසතිඑතරහිවා
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පඤ්ඤාය අධිමුච්චති, අරහත්තං සච්ඡිකයරොතීති අත්යථො. තං

අනභිසම්භුණන්යතො ආයනඤ්ජං වා සමාපජ්ජති, අථ වා පඤ්ඤාෙ වා

අධිමුච්චතීතිඅරහත්තමග් ංභායවති, තං අනභිසම්භුණන්යතොආයනඤ්ජං වා

සමාපජ්ජති. අරහත්තමග් ං භායවතුං අසක්යකොන්යතො එතරහි චතුසච්චං වා

සච්ඡිකයරොති.තංඅනභිසම්භුණන්යතොආයනඤ්ජංවා සමාපජ්ජතීති. 

තත්රායංනයයො – ඉධභික්ඛුතතියජ්ඣානංපාෙකංකත්වා චතුත්ථජ්ඣානස්ස

කසිණපරිකම්මං කයරොති. තස්ස නීවරණා වික්ඛම්භන්ති, සති සන්තිට්ඨති, 

උපචායරන චිත්තං සමාධියති. යසො රූපාරූපං පරි ණ්හාති, පච්චයං 

පරිග් ණ්හාති, ලක්ඛණාරම්මණිකංවිපස්සනංවවත්ථයපති, තස්සඑවංයහොති

– ‘‘උපචායරනයමඣානං වියසසභාගියං භයවයය, තිට්ඨතුවියසසභාගියතා, 

නිබ්යබධභාගියං නං කරිස්සාමී’’ති විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්තං

සච්ඡිකයරොති.එත්තයකනස්සකිච්චං කතංනාමයහොති.අරහත්තංසච්ඡිකාතුං

අසක්යකොන්යතො පන තයතො ඔසක්කිතමානයසො අන්තරා න තිට්ඨති, 

චතුත්ථජ්ඣානං සමාපජ්ජතියයව. යථා කිං? යථා පුරියසො ‘‘වනමහිංසං 

ඝායතස්සාමී’’ති සත්තිං  යහත්වා අනුබන්ධන්යතො සයච තං ඝායතති, 

සකල ාමවාසියනො යතොයසස්සති, අසක්යකොන්යතො පන අන්තරාමග්ය 

සසය ොධාෙයයො ඛුද්ෙකමිය ඝායතත්වාකාජංපූයරත්වාඑතියයව. 

තත්ථ පුරිසස්සසත්තිං යහත්වා වනමහිංසානුබන්ධනංවියඉමස්සභික්ඛුයනො

තතියජ්ඣානං පාෙකං කත්වා චතුත්ථජ්ඣානස්ස පරිකම්මකරණං, 

වනමහිංසඝාතනං විය – ‘‘නීවරණවික්ඛම්භනාදීනි සමනුපස්සයතො

වියසසභාගියං භයවයය, තිට්ඨතු වියසසභාගියතා, නිබ්යබධභාගියං නං

කරිස්සාමී’’ති විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්තස්ස සච්ඡිකරණං, මහිංසං

ඝායතතුං අසක්යකොන්තස්ස අන්තරාමග්ය  සසය ොධාෙයයො ඛුද්ෙකමිය 

ඝායතත්වා කාජං පූයරත්වා  මනං විය අරහත්තං සච්ඡිකාතුං

අසක්යකොන්තස්ස, තයතො ඔසක්කිත්වා චතුත්ථජ්ඣානසමාපජ්ජනං

යවදිතබ්බං.මග් භාවනාචතුසච්චසච්ඡිකිරියායයොජනාසුපි එයසවනයයො. 

ඉොනිඅරහත්තංසච්ඡිකාතුංඅසක්යකොන්තස්සනිබ්බත්තට්ඨානං ෙස්යසන්යතො 

කාෙස්ස දභොතිආදිමාහ. තත්ථ ෙන්ති යයන කාරයණන තං සංවත්තනිකං

විඤ්ඤාණං අස්ස ආයනඤ්ූනප ං, තං කාරණං විජ්ජතීති අත්යථො. එත්ථ ච 

තංසංවත්තනිකන්ති තස්ස භික්ඛුයනො සංවත්තනිකං. යයන

විපාකවිඤ්ඤායණන යසො භික්ඛු සංවත්තති නිබ්බත්තති, තං විඤ්ඤාණං. 

ආදනඤ්ජූප න්ති කුසලායනඤ්ජසභාවූප තං අස්ස, තාදිසයමව භයවයයාති 

අත්යථො. යකචි කුසලවිඤ්ඤාණං වෙන්ති. යං තස්ස භික්ඛුයනො සංවත්තනිකං
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උපපත්තියහතුභූතං කුසලවිඤ්ඤාණං ආයනඤ්ූනප තං අස්ස, විපාකකායලපි

තන්නාමකයමව අස්සාති අත්යථො. යසො පනායමත්යථො – ‘‘පුඤ්ඤං යච

සඞ්ඛාරංඅභිසඞ්ඛයරොති, පුඤ්ඤූප ංයහොතිවිඤ්ඤාණං. අපුඤ්ඤංයචසඞ්ඛාරං

අභිසඞ්ඛායරොති, අපුඤ්ඤුප ං යහොති විඤ්ඤාණං. ආයනඤ්ජං යච සඞ්ඛාරං

අභිසඞ්ඛයරොති, ආයනඤ්ූනප ංයහොතිවිඤ්ඤාණ’’න්ති (සං.නි.2.51) ඉමිනා 

නයයන යවදිතබ්යබො. ආදනඤ්ජසප්පාොතිආයනඤ්ජස්ස චතුත්ථජ්ඣානස්ස

සප්පායා.නයකවලඤ්චසාආයනඤ්ජස්යසව, උපරිඅරහත්තස්සාපි සප්පායාව

උපකාරභූතායයවාති යවදිතබ්බා. ඉති ඉමස්මිං පඨමකආයනඤ්යජ

සමාධිවයසන ඔසක්කනාකථිතා. 

67. ඉතිපටිසඤ්චික්ඛතීති චතුත්ථජ්ඣානංපත්වාඑවංපටිසඤ්චික්ඛති.අයඤ්හි

භික්ඛුයහට්ඨියමනභික්ඛුනා පඤ්ඤවන්තතයරොතස්සචභික්ඛුයනොඅත්තයනො

චාතිද්වින්නම්පිකම්මට්ඨානංඑකයතො කත්වාසම්මසති. තබ්බහුලවිහාරිදනොති

රූපපටිබාහයනන තයමව පටිපෙං බහුලං කත්වා විහරන්තස්ස. ආදනඤ්ජං

සමාපජ්ජතීති ආකාසානඤ්චායතානායනඤ්ජං සමාපජ්ජති. යසසං

පුරිමසදිසයමව.යථාච ඉධ, එවංසබ්බත්ථවියසසමත්තයමවපනවක්ඛාම.ඉති

ඉමස්මිං දුතියආයනඤ්යජ විපස්සනාවයසන ඔසක්කනා කථිතා, ‘‘යංකිඤ්චි 

රූප’’න්තිඑවං විපස්සනාමග් ංෙස්යසන්යතනකථිතාතිඅත්යථො. 

ඉති පටිසඤ්චික්ඛතීති ආකාසානඤ්චායතනං පත්වා එවං පටිසඤ්චික්ඛති. 

අයඤ්හි යහට්ඨා ද්වීහි භික්ඛූහි පඤ්ඤවන්තතයරො යතසඤ්ච භික්ඛූනං

අත්තයනො චාති තිණ්ණම්පි කම්මට්ඨානං එකයතො කත්වා සම්මසති. 

උභෙදමතං අනිච්චන්ති එත්ථ අට්ඨ එයකකයකොට්ඨාසා

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකවයසන පන සඞ්ඛිපිත්වා උභයන්ති වුත්තං. නාලං

අභිනන්දිතුන්ති තණ්හාදිට්ඨිවයසන අභිනන්දිතුං න යුත්තං. යසසපෙද්වයයපි

එයසවනයයො. තබ්බහුලවිහාරිදනොතිකාමපටිබාහයනනචරූපපටිබාහයනනච

තයමව පටිපෙං බහුලං කත්වා විහරන්තස්ස. ආදනඤ්ජං සමාපජ්ජතීති 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනායනඤ්ජං සමාපජ්ජති. ඉමස්මිං තතියආයනඤ්යජ

විපස්සනාවයසන ඔසක්කනාකථිතා. 

68. ඉතිපටිසඤ්චික්ඛතීති විඤ්ඤාණඤ්චායතනංපත්වාඑවං පටිසඤ්චික්ඛති.

අයඤ්හියහට්ඨාතීහිභික්ඛූහි පඤ්ඤවන්තතයරොයතසඤ්චභික්ඛූනංඅත්තයනො

චාතිචතුන්නම්පිකම්මට්ඨානංඑකයතො කත්වාසම්මසති. ෙත්දථතාඅපරිදසසා

නිරුජ්ඣන්තීති යං ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං පත්වා එතා යහට්ඨා වුත්තා

සබ්බසඤ්ඤානිරුජ්ඣන්ති. එතංසන්තංඑතංපණීතන්තිඑතංඅඞ් සන්තතාය

ආරම්මණසන්තතායච සන්තං, අතප්පකට්යඨන පණීතං. තබ්බහුලවිහාරිදනොති
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පටුන 

තාසං සඤ්ඤානං පටිබාහයනන තයමව පටිපෙං බහුලං කත්වා විහරන්තස්ස.

ඉමස්මිංපඨමාකිඤ්චඤ්ඤායතයනසමාධිවයසනඔසක්කනාකථිතා. 

ඉති පටිසඤ්චික්ඛතීති විඤ්ඤාණඤ්චායතනයමව පත්වා එවං පටිසඤ්චික්ඛති.

අයඤ්හි යහට්ඨා චතූහි භික්ඛූහි පඤ්ඤවන්තතයරො යතසඤ්ච භික්ඛූනං

අත්තයනො චාති පඤ්චන්නම්පි කම්මට්ඨානං එකයතො කත්වා සම්මසති. 

අත්දතන වා අත්තනිදෙන වාති අහං මමාති  යහතබ්යබන සුඤ්ඤං තුච්ඡං

රිත්තං. එවයමත්ථ ද්වියකොටිකා සුඤ්ඤතා ෙස්සිතා. තබ්බහුලවිහාරිදනොති

යහට්ඨා වුත්තපටිපෙඤ්චඉමඤ්චසුඤ්ඤතපටිපෙංබහුලංකත්වාවිහරන්තස්ස.

ඉමස්මිං දුතියාකිඤ්චඤ්ඤායතයනවිපස්සනාවයසනඔසක්කනාකථිතා. 

70. ඉති පටිසඤ්චික්ඛතීති විඤ්ඤාණඤ්චායතනයමව පත්වා එවං 

පටිසඤ්චික්ඛති.අයඤ්හියහට්ඨාපඤ්චහිභික්ඛූහිපඤ්ඤවන්තතයරොයතසඤ්ච 

භික්ඛූනං අත්තයනො චාති ඡන්නම්පි කම්මට්ඨානං එකයතො කත්වා සම්මසති. 

නාහංක්වචනිකස්සචිකිඤ්චනතස්මිං, නචමමක්වචනි කිස්මිඤ්චි කිඤ්චනං

නත්ථීති එත්ථ පන චතුයකොටිකා සුඤ්ඤතා කථිතා. කථං? අයඤ්හි නාහං 

ක්වචනීති ක්වචි අත්තානං න පස්සති, කස්සචි කිඤ්චනතස්මින්ති අත්තයනො

අත්තානංකස්සචිපරස්සකිඤ්චනභායවඋපයනතබ්බං නපස්සති, අත්තයනො

භාතිට්ඨායන භාතරං සහායට්ඨායන සහායං පරික්ඛාරට්ඨායන වා පරික්ඛාරං

මඤ්ඤිත්වා උප න්ත්වා උපයනතබ්බං න පස්සතීති අත්යථො. න ච මම

ක්වචනීතිඑත්ථමම–සද්ෙංතාවඨයපත්වානචක්වචනි පරස්සචඅත්තානං

ක්වචිනපස්සතීතිඅයමත්යථො. ඉොනිමම –සද්ෙංආහරිත්වා මමකිස්මිඤ්චි

කිඤ්චනංනත්ථීතියසොපරස්සඅත්තාමම කිස්මිඤ්චිකිඤ්චනභායවඅත්ථීතින

පස්සති. අත්තයනො භාතිට්ඨායන භාතරං සහායට්ඨායන සහායං

පරික්ඛාරට්ඨායනවාපරික්ඛාරන්තිකිස්මිඤ්චිඨායනපරස්ස අත්තානංඉමිනා

කිඤ්චනභායවන උපයනතබ්බං න පස්සතීති අත්යථො. එවමයං යස්මා යනව 

කත්ථචිඅත්තානංපස්සති, නතංපරස්සකිඤ්චනභායව උපයනතබ්බං පස්සති, 

න පරස්ස අත්තානං පස්සති, න පරස්ස අත්තානං අත්තයනො කිඤ්චනභායව 

උපයනතබ්බං පස්සති, තස්මා අයං සුඤ්ඤතා චතුයකොටිකාති යවදිතබ්බා. 

තබ්බහුලවිහාරිදනොති යහට්ඨා වුත්තප්පටිපෙං ඉමං චතුයකොටිසුඤ්ඤතඤ්ච

බහුලං කත්වා විහරන්තස්ස. ඉමස්මිං තතියාකිඤ්චඤ්ඤායතයනපි 

විපස්සනාවයසයනවඔසක්කනාකථිතා. 

ඉති පටිසඤ්චික්ඛතීති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං පත්වා එවං පටිසඤ්චික්ඛති.

අයඤ්හියහට්ඨාඡහිභික්ඛූහිපඤ්ඤවන්තතයරොයතසඤ්ච භික්ඛූනංඅත්තයනො

චාති සත්තන්නම්පි කම්මට්ඨානං එකයතො කත්වා සම්මසති. ෙත්දථතා
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අපරිදසසා නිරුජ්ඣන්තීති යං යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං පත්වා එත්ථ

එතා යහට්ඨා වුත්තාසබ්බසඤ්ඤානිරුජ්ඣන්ති. තබ්බහුලවිහාරිදනොතිතාසං

සඤ්ඤානංපටිබාහයනනතයමවපටිපෙංබහුලං කත්වාවිහරන්තස්ස.ඉමස්මිං

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයනසමාධිවයසනඔසක්කනා කථිතා. 

71. දනොචස්සදනොචදමසිොතිසයච මය්හංපුබ්යබපඤ්චවිධංකම්මවට්ටං

නආයූහිතංඅස්ස, යංයමඉෙංඑතරහිඑවං පඤ්චවිධංවිපාකවට්ටංඑතංයමන 

සියා නප්පවත්යතයයාති අත්යථො. න භවිස්සතීති සයච එතරහි පඤ්චවිධං

කම්මවට්ටං ආයූහිතංනභවිස්සති. නදමභවිස්සතීතිතස්මිංඅසතිඅනා යත 

යම පඤ්චවිධං විපාකවට්ටං න භවිස්සති. ෙෙත්ථි ෙං භූතං තං පජහාමීති යං

අත්ථියංභූතංඑතරහිඛන්ධපඤ්චකං, තං පජහාමි. එවං උදපක්ඛං පටිලභතීති

යසොභික්ඛුඑවංවිපස්සනුයපක්ඛංලභතීතිඅත්යථො. 

පරිනිබ්බාදෙෙයනු දඛො දසො, භන්දත, භික්ඛුන වා පරිනිබ්බාදෙෙයාතිකිං

පුච්ඡාමීති පුච්ඡති, තතියජ්ඣානං පාෙකං කත්වා ඨිතස්ස අරහත්තම්පි

ඔසක්කනාපි පටිපොපි පටිසන්ධිපිකථිතා, තථා චතුත්ථජ්ඣානාදීනි පාෙකානි

කත්වා ඨිතානං, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං පාෙකං කත්වා ඨිතස්ස න

කිඤ්චිකථිතං, තංපුච්ඡාමීතිපුච්ඡති. අදපත්ථාතිඅපිඑත්ථ. දසොතංඋදපක්ඛං 

අභිනන්ෙතීතියසොතංවිපස්සනුයපක්ඛංතණ්හාදිට්ඨිඅභිනන්ෙනාහිඅභිනන්ෙති. 

යසසපෙද්වයයපිඑයසවනයයො. තන්නිස්සිතංදහොතිවිඤ්ඤාණන්ති විඤ්ඤාණං

විපස්සනානිස්සිතං යහොති. තදුපාොනන්ති යං නිකන්තිවිඤ්ඤාණං, තං තස්ස

උපාොනං නාම  හණං නාම යහොති. සඋපාොදනොති ස හයණො. න

පරිනිබ්බාෙතීති විපස්සනායසාලයයොභික්ඛුමමසාසයනනපරිනිබ්බායති.යයො

පන විහාරපරියවණඋපට්ඨාකාදීසු සාලයයො, තස්මිං වත්තබ්බයමව නත්ථීති

ෙස්යසති. කහං පනාති? කත්ථ පන? උපාදිෙමාදනො උපාදිෙතීති පටිසන්ධිං

 ණ්හමායනො  ණ්හාති. උපාොනදසට්ඨංකිර දසො, භන්දතති, භන්යත, යසො

කිර භික්ඛු  යහතබ්බට්ඨානං යසට්ඨං උත්තමං භවං උපාදියති, යසට්ඨභයව

පටිසන්ධිං  ණ්හාතීති අත්යථො. ඉමිනා තස්ස භික්ඛුයනො පටිසන්ධි කථිතා.

ඉොනිස්සඅරහත්තං කයථතුං ඉධානන්ොතිආදිමාහ. 

73. නිස්සාෙ නිස්සාොති තං තං සමාපත්තිං නිස්සාය. ඔඝස්ස නිත්ථරණා

අක්ඛාතාති ඔඝතරණං කථිතං, තතියජ්ඣානං පාෙකං කත්වා ඨිතභික්ඛුයනො

ඔඝනිත්ථරණාකථිතා…යප.… යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංපාෙකංකත්වා

ඨිතභික්ඛුයනොඔඝනිත්ථරණාකථිතාතිවෙති. 
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කතදමොපන, භන්දත, අරිදෙොවිදමොක්දඛොතිඉධ කිංපුච්ඡති? සමාපත්තිංතාව

පෙට්ඨානංකත්වාවිපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරහත්තං  ණ්හන්යතොභික්ඛුනාවං

වාඋළුම්පාදීනිවානිස්සායමයහොඝංතරිත්වාපාරං  ච්ඡන්යතොවිය නකිලමති.

සුක්ඛවිපස්සයකො පන පකිණ්ණකසඞ්ඛායර සම්මසිත්වා අරහත්තං

 ණ්හන්යතො බාහුබයලන යසොතං ඡින්දිත්වා පාරං  ච්ඡන්යතො විය කිලමති.

ඉති ඉමස්ස සුක්ඛවිපස්සකස්ස අරහත්තං පුච්ඡාමීති පුච්ඡති. අරිෙසාවදකොති

සුක්ඛවිපස්සයකො අරියසාවයකො. අයඤ්හි යහට්ඨා අට්ඨහි භික්ඛූහි

පඤ්ඤවන්තතයරො යතසඤ්ච භික්ඛූනං අත්තයනො චාති නවන්නම්පි

කම්මට්ඨානංඑකයතොකත්වාසම්මසති. එසසක්කාදෙොොවතා සක්කාදෙොති

යත්තයකො යතභූමකවට්ටසඞ්ඛායතො සක්කායයො නාම අත්ථි, සබ්යබොපි යසො 

එසසක්කායයො, නඉයතොපරංසක්කායයොඅත්ථීතිපටිසඤ්චික්ඛති. 

එතං අමතං ෙදිෙං අනුපාො චිත්තස්ස විදමොක්දඛොති යයො පයනස චිත්තස්ස 

අනුපාොවියමොක්යඛො නාම, එතං අමතං එතං සන්තං එතං පණීතන්ති

පටිසඤ්චික්ඛති. අඤ්ඤත්ථච ‘‘අනුපාොචිත්තස්සවියමොක්යඛො’’තිනිබ්බානං

වුච්චති. ඉමස්මිං පන සුත්යත සුක්ඛවිපස්සකස්ස අරහත්තං කථිතං. යසසං

සබ්බත්ථඋත්තානයමව. 

යකවලං පන ඉමස්මිං සුත්යත සත්තසු ඨායනසු ඔසක්කනා කථිතා, අට්ඨසු

ඨායනසු පටිසන්ධි, නවසු ඨායනසු අරහත්තං කථිතන්ති යවදිතබ්බං. කථං? 

තතියං ඣානං තාව පාෙකං කත්වා ඨිතස්ස භික්ඛුයනො ඔසක්කනා කථිතා, 

පටිසන්ධි කථිතා, අරහත්තං කථිතං, තථා චතුත්ථජ්ඣානං, තථා

ආකාසානඤ්චායතනං. විඤ්ඤාණඤ්චායතනං පන පෙට්ඨානංකත්වා ඨිතානං

තිණ්ණංභික්ඛූනංඔසක්කනාකථිතා, පටිසන්ධිකථිතා, අරහත්තංකථිතං.තථා

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං පාෙකං කත්වා ඨිතස්ස භික්ඛුයනො. 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංපාෙකංකත්වාඨිතස්සපනඔසක්කනානත්ථි, 

පටිසන්ධි පන අරහත්තඤ්ච කථිතං. සුක්ඛවිපස්සකස්ස අරහත්තයමව

කථිතන්ති. එවං සත්තසු ඨායනසු ඔසක්කනා කථිතා, අට්ඨසු ඨායනසු

පටිසන්ධි, නවසු ඨායනසු අරහත්තං කථිතන්ති යවදිතබ්බං. ඉමඤ්ච පන

සත්තසු ඨායනසු ඔසක්කනං අට්ඨසු පටිසන්ධිං නවසු අරහත්තං 

සයමොධායනත්වා කයථන්යතන ඉමං ආයනඤ්ජසප්පායසුත්තං සුකථිතං නාම

යහොතීති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ආයනඤ්ජසප්පායසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7.  ණකදමොග් ල්ලානසුත්තවණ්ණනා 

74. එවං දම සුතන්ති  ණකයමොග් ල්ලානසුත්තං. තත්ථ ොව

පච්ඡිමදසොපානකදළවරාති යාව පඨමයසොපානඵලකා එකදිවයසයනව

සත්තභූමියකො පාසායෙො න සක්කා කාතුං, වත්ථුං යසොයධත්වා 

ථම්භුස්සාපනයතොපට්ඨායපනයාවචිත්තකම්මකරණාඅනුපුබ්බකිරියායචත්ථ 

පඤ්ඤායතීති ෙස්යසති. ෙදිෙං අජ්දඣදනති තයයොපි යවො න සක්කා

එකදිවයසයනව අධීයිතුං, එයතසං අජ්යඣයනපි පන අනුපුබ්බකිරියාව

පඤ්ඤායතීති ෙස්යසති. ඉස්සත්දථතිආවුධවිජ්ජායපිඑකදිවයසයනවවාලයවධි 

නාම න සක්කා කාතුං, ඨානසම්පාෙනමුට්ඨිකරණාදීහි පන එත්ථාපි

අනුපුබ්බකිරියා පඤ්ඤායතීති ෙස්යසති. සඞ්ඛාදනති  ණනාය. තත්ථ 

අනුපුබ්බකිරියංඅත්තනාවෙස්යසන්යතො එවං  ණාදපමාතිආදිමාහ. 

75. දසෙයථාපි බ්රාහ්මණාතිඉධභ වා යස්මා බාහිරසමයයයථා යථා සිප්පං

උග් ණ්හන්ති, තථා තථා යකරාටිකා යහොන්ති, තස්මා අත්තයනො සාසනං

බාහිරසමයයන අනුපයමත්වා භද්රඅස්සාජානීයයන උපයමන්යතො 

දසෙයථාපීතිආදිමාහ.භයද්රොහිඅස්සාජානීයයොයස්මිංකාරයණෙමියතො යහොති, 

තං ජීවිතයහතුපි නාතික්කමති. එවයමව සාසයන සම්මාපටිපන්යනො

කුලපුත්යතොසීලයවලං නාතික්කමති. මුඛාධාදනතිමුඛට්ඨපයන. 

76. සතිසම්පජඤ්ඤාෙ චාති සතිසම්පජඤ්ඤාහි සමඞ්ගිභාවත්ථාය. ද්යව හි

ඛීණාසවා සතතවිහාරීචයනොසතතවිහාරීච.තත්ථ සතතවිහාරී යංකිඤ්චි කම්මං

කත්වාපි ඵලසමාපත්තිං සමාපජ්ජිතුං සක්යකොති, යනො සතතවිහාරී පන

අප්පමත්තයකපි කිච්යච කිච්චප්පසුයතො හුත්වා ඵලසමාපත්තිං අප්යපතුං න

සක්යකොති. 

තත්රිෙං වත්ථු – එයකො කිර ඛීණාසවත්යථයරො ඛීණාසවසාමයණරං  යහත්වා 

අරඤ්ඤවාසං යතො, තත්ථමහායථරස්සයසනාසනංපත්තං, සාමයණරස්සන

පාපුණාති, තං විතක්යකන්යතො යථයරො එකදිවසම්පි ඵලසමාපත්තිං අප්යපතුං

නාසක්ඛි. සාමයණයරො පන යතමාසං ඵලසමාපත්තිරතියා වීතිනායමත්වා

‘‘සප්පායයො, භන්යත, අරඤ්ඤවායසො ජායතො’’ති යථරං පුච්ඡි. යථයරො ‘‘න

ජායතො, ආවුයසො’’ති ආහ.ඉතියයොඑවරූයපොඛීණාසයවො, යසොඉයමධම්යම

ආදියතො පට්ඨාය ආවජ්ජිත්වාව සමාපජ්ජිතුං සක්ඛිස්සතීති ෙස්යසන්යතො

‘‘සතිසම්පජඤ්ඤායචා’’තිආහ. 
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78. දෙදම, දභොද ොතමාතිතථා යතකිර කථයන්යතවබ්රාහ්මණස්ස‘‘ඉයම

පුග් ලා න ආරායධන්ති, ඉයම ආරායධන්තී’’ති නයයො උෙපාදි, තං

ෙස්යසන්යතොඑවංවත්තුමාරද්යධො. 

පරමජ්ජධම්දමසූති අජ්ජධම්මා නාම ඡසත්ථාරධම්මා, යතසු ය ොතමවායෙොව, 

පරයමොඋත්තයමොතිඅත්යථො.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

 ණකයමොග් ල්ලානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ද ොපකදමොග් ල්ලානසුත්තවණ්ණනා 

79. එවං දම සුතන්ති ය ොපකයමොග් ල්ලානසුත්තං. තත්ථ අචිරපරිනිබ්බුදත

භ වතීතිභ වතිඅචිරපරිනිබ්බුයත, ධාතුභාජනීයං කත්වාධම්මසඞ්ගීතිංකාතුං

රාජ හං ආ තකායල. රඤ්දඤො පජ්දජොතස්ස ආසඞ්කමාදනොති

චණ්ඩපජ්යජොයතො නායමස රාජා බිම්බිසාරමහාරාජස්ස සහායයො අයහොසි, 

ජීවකං යපයසත්වා යභසජ්ජකාරිතකාලයතො පට්ඨාය පන ෙළ්හමිත්යතොව

ජායතො, යසො ‘‘අජාතසත්තුනා යෙවෙත්තස්ස වචනං  යහත්වා පිතා

ඝාතියතො’’ති සුත්වා ‘‘මම පියමිත්තං ඝායතත්වා එස රජ්ජං කරිස්සාමීති

මඤ්ඤති, මය්හං සහායස්සසහායානංඅත්ථිකභාවංජානායපස්සාමී’’තිපරිසති

වාචං අභාසි.තංසුත්වා තස්සආසඞ්කාඋප්පන්නා. යතනවුත්තං ‘‘රඤ්යඤො

පජ්යජොතස්ස ආසඞ්කමායනො’’ති. කම්මන්දතොති බහින යර

න රපටිසඞ්ඛාරාපනත්ථාය කම්මන්තට්ඨානං. 

උපසඞ්කමීති මයං ධම්මවිනයසඞ්ගීතිං කායරස්සාමාති විචරාම, අයඤ්ච

මයහසක්යඛොරාජවල්ලයභොසඞ් යහකයතයවළුවනස්සආරක්ඛං කයරය්යාති

මඤ්ඤමායනො උපසඞ්කමි. දතහි ධම්දමහීති යතහි 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණධම්යමහි. සබ්දබන සබ්බන්ති සබ්බාකායරන සබ්බං. 

සබ්බථා සබ්බන්ති සබ්බයකොට්ඨායසහි සබ්බං. කිං පුච්ඡාමීති පුච්ඡති? ඡ හි

සත්ථායරො පඨමතරං අප්පඤ්ඤාතකුයලහි නික්ඛමිත්වා පබ්බජිතා, යත

තථා යතධරමායනයයවකාලංකතා, සාවකාපි යනසංඅප්පඤ්ඤාතකුයලයහව

පබ්බජිතා.යතයතසංඅච්චයයනමහාවිවාෙංඅකංසු.සමයණොපන ය ොතයමො

මහාකුලා පබ්බජියතො, තස්ස අච්චයයන සාවකානං මහාවිවායෙො භවිස්සතීති

අයං කථා සකලජම්බුදීපං පත්ථරමානා උෙපාදි. සම්මාසම්බුද්යධ ච ධරන්යත

භික්ඛූනං විවායෙො නායහොසි. යයොපි අයහොසි, යසොපි තත්යථව වූපසමියතො.

පරිනිබ්බුතකායල පනස්ස – ‘‘අට්ඨසට්ඨියයොජනසතසහස්සුබ්යබධං සියනරුං

අපවාහිතුං සමත්ථස්ස වාතස්ස පුරයතො පුරාණපණ්ණං කිං ඨස්සති, ෙස
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පටුන 

පාරමියයො පූයරත්වා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පත්තස්ස සත්ථු අලජ්ජමායනො

මච්චුරාජා කස්ස ලජ්ජිස්සතී’’ති මහාසංයව ං ජයනත්වා භියයයොයසොමත්තාය

භික්ඛූ සමග් ා ජාතා අතිවිය උපසන්තුපසන්තා, කිං නු යඛො එතන්ති ඉෙං

පුච්ඡාමීති පුච්ඡති. අනුසඤ්ඤාෙමාදනොති අනුසඤ්ජායමායනො, කතාකතං

ජනන්යතොතිඅත්යථො. අනුවිචරමායනොවා. 

80. අත්ථි නු දඛොති අයම්පි යහට්ඨිමපුච්ඡයමව පුච්ඡති. අප්පටිසරදණති

අප්පටිසරයණධම්මවිනයය. දකොදහතු සාමග්ගිොතිතුම්හාකංසමග් භාවස්ස

යකො යහතු යකො පච්චයයො. ධම්මප්පටිසරණාති ධම්යමො අම්හාකං පටිසරණං, 

ධම්යමොඅවස්සයයොති දීයපති. 

81. පවත්තතීති පගණං හුත්වා ආ ච්ඡති. ආපත්ති දහොති වීතික්කදමොති

උභයයමතං බුද්ධස්ස ආණාතික්කමනයමව. ෙථාධම්මං ෙථානුසිට්ඨං

කාදරමාතියථා ධම්යමොචඅනුසිට්ඨිචඨිතා, එවංකායරමාතිඅත්යථො. 

නකිරදනොභවන්දතොකාදරන්තිධම්දමො දනො කාදරතීතිපෙද්වයයපියනො

කායරො නිපාතමත්තං. එවං සන්යත න කිර භවන්යතො කායරන්ති, ධම්යමොව

කායරතීතිඅයයමත්ථඅත්යථො. 

83. තග්ඝාති එකංයස නිපායතො. කහං පන භවං ආනන්දෙොති කිං යථරස්ස

යවළුවයන වසනභාවං න ජානාතීති? ජානාති. යවළුවනස්ස පන අයනන

ආරක්ඛා දින්නා, තස්මාඅත්තානංඋක්කංසායපතුකායමො පුච්ඡති.කස්මා පන

යතන තත්ථ ආරක්ඛා දින්නා? යසො කිර එකදිවසං මහාකච්චායනත්යථරං 

ගිජ්ඣකූටාඔතරන්තංදිස්වා–‘‘මක්කයටොවියඑයසො’’තිආහ.භ වාතංකථං

සුත්වා – ‘‘සයච ඛමායපති, ඉච්යචතං කුසලං. යනො යච ඛමායපති, ඉමස්මිං

යවළුවයන ය ොනඞ් ලමක්කයටො භවිස්සතී’’තිආහ. යසො තං කථං සුත්වා –

‘‘සමණස්ස ය ොතමස්ස කථාය ද්යවධාභායවො නාම නත්ථි, පච්ඡා යම

මක්කටභූතකායලය ොචරට්ඨානංභවිස්සතී’’තියවළුවයනනානාවියධ රුක්යඛ

යරොයපත්වා ආරක්ඛං අොසි. අපරභාය  කාලං කත්වා මක්කයටො හුත්වා 

නිබ්බත්ති. ‘‘වස්සකාරා’’ති වුත්යත ආ න්ත්වා සමීයප අට්ඨාසි. තග්ඝාති

සබ්බවායරසු එකංසවචයනයයව නිපායතො. තග්ඝ, දභො ආනන්ොති එවං

යථයරන පරිසමජ්යඣ අත්තයනො උක්කංසිතභාවං ඤත්වා අහම්පි යථරං

උක්කංසිස්සාමීතිඑවමාහ. 

84. න ච දඛො, බ්රාහ්මණාති යථයරො කිර චින්යතසි ‘‘සම්මාසම්බුද්යධන

වණ්ණිතජ්ඣානම්පිඅත්ථි, අවණ්ණිතජ්ඣානම්පි අත්ථි, අයංපනබ්රාහ්මයණො

සබ්බයමවවණ්යණතීතිපඤ්හංවිසංවායෙති, නයඛොපනසක්කා ඉමස්සමුඛං
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උල්යලොයකතුංන පිණ්ඩපාතං රක්ඛිතුං, පඤ්හං උජංකත්වා කයථස්සාමී’’ති 

ඉෙංවත්තුංආරද්ධං. අන්තරං කරිත්වාතිඅබ්භන්තරංකරිත්වා. එවරූපංදඛො, 

බ්රාහ්මණ, දසොභ වාඣානං වණ්දණසීතිඉධසබ්බසඞ් ාහකජ්ඣානංනාම

කථිතං. 

ෙං දනො මෙන්ති අයං කිර බ්රාහ්මයණො වස්සකාරබ්රාහ්මණං උසූයති, යතන 

පුච්ඡිතපඤ්හස්සඅකථනංපච්චාසීසමායනොකථිතභාවංඤත්වා‘‘වස්සකායරන

පුච්ඡිතං පඤ්හං පුනප්පුනං තස්සනාමං  ණ්හන්යතො විත්ථායරත්වා කයථසි, 

මයා පුච්ඡිතපඤ්හං පන යට්ඨියකොටියා උප්පීයළන්යතො විය එකයෙසයමව

කයථසී’’ති අනත්තමයනො අයහොසි, තස්මා එවමාහ. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ය ොපකයමොග් ල්ලානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. මහාපුණ්ණමසුත්තවණ්ණනා 

85. එවං දම සුතන්ති මහාපුණ්ණමසුත්තං. තත්ථ තෙහූතිතස්මිං අහු, තස්මිං

දිවයසතිඅත්යථො.උපවසන්ති එත්ථාති උදපොසදථො. උපවසන්තීතිසීයලනවා

අනසයනනවාඋයපතා හුත්වාවසන්තීතිඅත්යථො.අයංපයනත්ථඅත්ථුද්ධායරො

– ‘‘ආයාම, ආවුයසො, කප්පින, උයපොසථං  මිස්සාමා’’තිආදීසු හි

පාතියමොක්ඛුද්යෙයසො උයපොසයථො. ‘‘අට්ඨඞ් සමන්නා යතො යඛො විසායඛ

උයපොසයථොඋපවුත්යථො’’තිආදීසු(අ.නි.8.53) සීලං.‘‘සුද්ධස්සයවසො ඵග්ග, 

සුද්ධස්සුයපොසයථොසො’’තිආදීසු(ම.නි.1.79) උපවායසො.‘‘උයපොසයථොනාම 

නා රාජා’’තිආදීසු (දී.නි. 2.246) පඤ්ඤත්ති. ‘‘න, භික්ඛයව, තෙහුයපොසයථ

සභික්ඛුකා ආවාසා’’තිආදීසු(මහාව.181) උපවසිතබ්බදිවයසො.ඉධාපියසොයයව

අධිප්යපයතො. යසො පයනස අට්ඨමීචාතුද්ෙසීපන්නරසීයභයෙන තිවියධො. තස්මා 

යසසද්වයනිවාරණත්ථං පන්නරදසති වුත්තං. යතන වුත්තං ‘‘උපවසන්ති

එත්ථාතිඋයපොසයථො’’ති.මාසපුණ්ණතායපුණ්ණාසංපුණ්ණාති පුණ්ණා.මා-

ඉති චන්යෙො වුච්චති, යසො එත්ථ පුණ්යණොති පුණ්ණමා. එවං පුණ්ණාය

පුණ්ණමායාතිඉමස්මිංපෙද්වයයඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

දෙසන්ති කාරණං. දතන හි ත්වං භික්ඛු සදක ආසදන නිසීදිත්වා පුච්ඡාති

කස්මාභ වාඨිතස්ස අකයථත්වානිසීොයපසීති.අයංකිරභික්ඛුසට්ඨිමත්තානං

පධානියභික්ඛූනං සඞ්ඝත්යථයරොසට්ඨිභික්ඛූ යහත්වාඅරඤ්යඤවසති, යත

තස්ස සන්තියක කම්මට්ඨානං  යහත්වා ඝයටන්ති වායමන්ති. මහාභූතානි

පරිග් ණ්හන්ති උපාොරූපානි, නාමරූපපච්චයලක්ඛණාරම්මණිකවිපස්සනං
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පරිග් ණ්හන්ති. අථ යන ආචරියුපට්ඨානං ආ න්ත්වා වන්දිත්වා නිසින්යන

යථයරො මහාභූතපරිග් හාදීනි පුච්ඡති. යත සබ්බං කයථන්ති, මග් ඵලපඤ්හං

පුච්ඡිතාපනකයථතුංනසක්යකොන්ති. අථයථයරොචින්යතසි–‘‘මමසන්තියක

එයතසංඔවාෙස්සපරිහානිනත්ථි, ඉයමච ආරද්ධවීරියාවිහරන්ති.කුක්කුටස්ස

පානීයපිවනකාලමත්තම්පි යනසං පමාෙකිරියා නත්ථි. එවං සන්යතපි

මග් ඵලානි නිබ්බත්යතතුං න සක්යකොන්ති. අහං ඉයමසං අජ්ඣාසයං න

ජානාමි, බුද්ධයවයනයයා එයත භවිස්සන්ති,  යහත්වා යන සත්ථු සන්තිකං

 ච්ඡාමි, අථ යනසං සත්ථා චරියවයසන ධම්මං යෙයසස්සතී’’ති, යත භික්ඛූ

 යහත්වා සත්ථුසන්තිකං ආ යතො. 

සත්ථාපි සායන්හසමයයආනන්ෙත්යථයරනඋපනීතං උෙකංආොයසරීරංඋතුං

 ණ්හායපත්වා මි ාරමාතුපාසාෙපරියවයණ පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසීදි, 

භික්ඛුසඞ්යඝොපිනංපරිවායරත්වානිසීදි. 

තස්මිං සමයය සූරියයො අත්ථඞ් යමති, චන්යෙො උග් ච්ඡති, මජ්ඣට්ඨායන ච

භ වානිසින්යනො.චන්ෙස්සපභානත්ථි, සූරියස්සපභානත්ථි, චන්දිමසූරියානං

පභං මක්යඛත්වා ඡබ්බණ්ණා යමකබුද්ධරස්මියයො විජ්යජොතමානා පුඤ්ජා

පුඤ්ජා හුත්වා දිසාවිදිසාසු ධාවන්තීති සබ්බං යහට්ඨා වුත්තනයයන 

විත්ථායරතබ්බං. වණ්ණභූමි නායමසා, ධම්මකථිකස්යසයවත්ථ ථායමො

පමාණං, යත්තකං සක්යකොති, තත්තකං කයථතබ්බං. දුක්කථිතන්ති න

වත්තබ්බං. එවං සන්නිසින්නාය පරිසාය යථයරො උට්ඨහිත්වා සත්ථාරං

පඤ්හස්සඔකාසංකායරසි.තයතොභ වා–‘‘සයච ඉමස්මිංඨිතයකපුච්ඡන්යත

‘ආචරියයො යනො උට්ඨියතො’ති යසසභික්ඛූ උට්ඨහිස්සන්ති, එවං තථා යත

අ ාරයවොකයතොභවිස්සති.අථනිසින්නාවපුච්ඡිස්සන්ති, ආචරියයඅ ාරයවො 

කයතොභවිස්සති, එකග් ාහුත්වාධම්මයෙසනංපටිච්ඡිතුංනසක්කුණිස්සන්ති. 

ආචරියය පන නිසින්යන යතපි නිසීදිස්සන්ති. තයතො එකග් ා ධම්මයෙසනං

පටිච්ඡිතුං සක්කුණිස්සන්තී’’ති ඉමිනා කාරයණන භ වා ඨිතස්ස අකයථත්වා

නිසීොයපතීති. 

ඉදමනුදඛො, භන්දතතිවිමතිපුච්ඡාවිය කථිතා.යථයරොපනපඤ්චක්ඛන්ධානං

උෙයබ්බයංපරිග් ණ්හිත්වාඅරහත්තං පත්යතොමහාඛීණාසයවො, නත්ථිඑතස්ස

විමති.ජානන්යතනපිපන අජානන්යතනවියහුත්වාපුච්ඡිතුංවට්ටති.සයචහි

ජානන්යතො විය පුච්ඡති, ‘‘ජානාති අය’’න්ති තස්ස තස්ස විස්සජ්යජන්යතො

එකයෙසයමවකයථති.අජානන්යතනවිය පුච්ඡියතපනකයථන්යතොඉයතොච

එත්යතො ච කාරණං ආහරිත්වා පාකටං කත්වා කයථති. යකොචි පන 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාස-අට්ඨකථා දෙවෙහවග්ද ො 

45 

පටුන 

අජානන්යතොපිජානන්යතොවියපුච්ඡති.යථයරොඑවරූපංවචනංකිංකරිස්සති, 

ජානන්යතොයයව පනඅජානන්යතොවියපුච්ඡතීතියවදිතබ්යබො. 

ඡන්ෙමූලකාති තණ්හාමූලකා. එවංරූදපොසිෙන්තිසයචඔොයතො යහොතුකායමො, 

හරිතාලවණ්යණොවාමයනොසිලාවණ්යණොවාසියන්තිපත්යථති. සයචකායළො

යහොතුකායමො, නීලුප්පලවණ්යණොවාඅඤ්ජනවණ්යණොවා අතසීපුප්ඵවණ්යණො

වා සියන්ති පත්යථති. එවංදවෙදනොති කුසලයවෙයනො වා සුඛයවෙයනො වා

සියන්ති පත්යථති. සඤ්ඤාදීසුපි එයසව නයයො. යස්මා පන අතීයත පත්ථනා

නාම නත්ථි, පත්යථන්යතනාපි ච න සක්කා තං ලද්ධුං, පච්චුප්පන්යනපි න

යහොති, නහිඔොයතොකාළභාවංපත්යථත්වාපච්චුප්පන්යනකායළො යහොති, න

කායළොවාඔොයතො, දීයඝොවාරස්යසො, රස්යසොවාදීයඝො, ොනංපනෙත්වාසීලං

වා සමාදියිත්වා ‘‘අනා යත ඛත්තියයො වා යහොමි බ්රාහ්මයණො වා’’ති

පත්යථන්තස්සපත්ථනා සමිජ්ඣති.තස්මාඅනා තයමව හිතං. 

ඛන්ධාධිවචනන්තිඛන්ධානං ඛන්ධපණ්ණත්තිකිත්තයකනයහොතීතිපුච්ඡති. 

මහාභූතා දහතූති ‘‘තයයො කුසලයහතූ’’තිආදීසු (ධ. ස. 1441) හි යහතුයහතු

වුත්යතො. අවිජ්ජා පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදීනං සාධාරණත්තා සාධාරණයහතු.

කුසලාකුසලං අත්තයනො අත්තයනො විපාකොයන උත්තමයහතු. ඉධ

පච්චයයහතු අධිප්යපයතො. තත්ථ පථවීධාතු මහාභූතං ඉතයරසං තිණ්ණං

භූතානංඋපාොරූපස්සච පඤ්ඤාපනායෙස්සනත්ථායයහතුයචවපච්චයයොච.

එවංයසයසසුපියයොජනා යවදිතබ්බා. 

ඵස්දසොති ‘‘ඵුට්යඨො, භික්ඛයව, යවයෙති, ඵුට්යඨො සඤ්ජානාති, ඵුට්යඨො

යචයතතී’’ති (සං. නි. 4.93) වචනයතො ඵස්යසො තිණ්ණං ඛන්ධානං

පඤ්ඤාපනාය යහතු යචව පච්චයයො ච. විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සාති එත්ථ

පටිසන්ධිවිඤ්ඤායණන තාව සද්ධිං  බ්භයසයයකානං උපරිමපරිච්යඡයෙන

සමතිංස රූපානි සම්පයුත්තා ච තයයො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති, තං නාමරූපං

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස පඤ්ඤාපනාය යහතු යචව පච්චයයො ච. චක්ඛුද්වායර

චක්ඛුපසායෙො යචවරූපාරම්මණඤ්චරූපං, සම්පයුත්තාතයයො ඛන්ධානාමං. 

තං නාමරූපං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස පඤ්ඤාපනාය යහතු යචව පච්චයයො ච.

එයසවනයයො යසසවිඤ්ඤායණසු. 

87. කථං පන, භන්දතති ඉෙං කිත්තයකන නු යඛොති වට්ටං පුච්ඡන්යතො

එවමාහ. සක්කාෙදිට්ඨිනදහොතීති ඉෙංවිවට්ටංපුච්ඡන්යතොඑවමාහ. 

88. අෙං රූදප අස්සාදෙොති ඉමිනා පරිඤ්ඤාපටියවයධො යචව දුක්ඛසච්චඤ්ච

කථිතං. අෙංරූදපආදීනදවොතිඉමිනා පහානපටියවයධොයචවසමුෙයසච්චඤ්ච. 
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ඉෙංරූදපනිස්සරණන්ති ඉමිනාසච්ඡිකිරියාපටියවයධොයචවනියරොධසච්චඤ්ච.

යය ඉයමසු තීසු ඨායනසු සම්මාදිට්ඨිආෙයයො ධම්මා, අයං භාවනාපටියවයධො

මග් සච්චං.යසසපයෙසුපිඑයසවනයයො. 

89. බහිද්ධාතිපරස්සසවිඤ්ඤාණයක කායය. සබ්බනිමිත්දතසූතිඉමිනාපන

අනින්ද්රියබද්ධම්පි සඞ් ණ්හාති. ‘‘සවිඤ්ඤාණයක කායය’’ති වචයනන වා

අත්තයනොචපරස්සචකායයො හියතොව, බහිද්ධාචසබ්බනිමිත්තග් හයණන

අනින්ද්රියබද්ධං ණ්හාති. 

90. අනත්තකතානීති අනත්තනි ඨත්වා කතානි. කමත්තානං ඵුසිස්සන්තීති

කතරස්මිංඅත්තනිඨත්වාවිපාකංෙස්යසන්තීති සස්සතෙස්සනංඔක්කමන්යතො

එවමාහ. තණ්හාධිපදතදෙයනාති තණ්හායජට්ඨයකන. තත්රතත්රාතියතසුයතසු

ධම්යමසු. සට්ඨිමත්තානන්තිඉයමභික්ඛූපකතිකම්මට්ඨානංජහිත්වාඅඤ්ඤං 

නවකම්මට්ඨානං සම්මසන්තා පල්ලඞ්කං අභින්දිත්වා තස්මිංයයව ආසයන

අරහත්තං පාපුණිංසු.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාපුණ්ණමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. චූළපුණ්ණමසුත්තවණ්ණනා 

91. එවං දමසුතන්තිචූළපුණ්ණමසුත්තං.තත්ථ තුණ්හීභූතංතුණ්හීභූතන්තියං

යං දිසං අනුවියලොයකති, තත්ථ තත්ථ තුණ්හීභූතයමව. අනුවිදලොදකත්වාති

පඤ්චපසාෙපටිමණ්ඩිතානි අක්ඛීනිඋම්මීයලත්වාතයතොතයතොවියලොයකත්වා

අන්තමයසො හත්ථකුක්කුච්චපාෙකුක්කුච්චානම්පි අභාවං දිස්වා. අසප්පුරිදසොති

පාපපුරියසො. දනොදහතං, භන්දතතියස්මාඅන්යධොඅන්ධංවියයසොතංජානිතුං

නසක්යකොති, තස්මා එවමාහංසු.එයතයනවනයයනඉයතොපයරසුපිවායරසු

අත්යථො යවදිතබ්යබො. අස්සද්ධසමන්නා දතොති පාපධම්මසමන්නා යතො. 

අසප්පුරිසභත්තීති අසප්පුරිසයසවයනො. අසප්පුරිසචින්තීති අසප්පුරිසචින්තාය

චින්තයකො. අසප්පුරිසමන්තීති අසප්පුරිසමන්තනං මන්යතතා. 

අසප්පුරිසවාදචොති අසප්පුරිසවාචං භාසිතා. අසප්පුරිසකම්මන්දතොති

අසප්පුරිසකම්මානං කත්තා. අසප්පුරිසදිට්ඨීති අසප්පුරිසදිට්ඨියා

සමන්නා යතො. අසප්පුරිසොනන්ති අසප්පුරියසහි ොතබ්බං ොනං. තයාස්ස

මිත්තාති යත අස්ස මිත්තා. අත්තබයාබාධාෙපි දචදතතීති පාණං හනිස්සාමි, 

අදින්නං ආදියිස්සාමි, මිච්ඡා චරිස්සාමි, ෙස අකුසලකම්මපයථ සමාොය

වත්තිස්සාමීති එවං අත්තයනො දුක්ඛත්ථාය චින්යතති. පරබයාබාධාොති යථා

අසුයකො අසුකං පාණං හන්ති, අසුකස්ස සන්තකං අදින්නං ආදියති, ෙස
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පටුන 

අකුසලකම්මපයථ සමාොය වත්තති, එවං නං ආණායපස්සාමීති එවං පරස්ස

දුක්ඛත්ථායචින්යතති. උභෙබයාබාධාොතිඅහංඅසුකඤ්චඅසුකඤ්ච යහත්වා

ෙස අකුසලකම්මපයථ සමාොය වත්තිස්සාමීති එවං උභයදුක්ඛත්ථාය

චින්යතතීති. 

අත්තබයාබාධාෙපි මන්දතතීතිආදීසු අහං ෙස අකුසලකම්මපයථ සමාොය

වත්තිස්සාමීති මන්යතන්යතො අත්තබයාබාධාය මන්යතති නාම. අසුකං ෙස

අකුසලකම්මපයථ සමාෙයපස්සාමීති මන්යතන්යතො පරබයාබාධාය මන්යතති 

නාම. අඤ්යඤන සද්ධිං – ‘‘මයං උයභොපි එකයතො හුත්වා ෙස

අකුසලකම්මපයථ සමාොය වත්තිස්සාමා’’ති මන්යතන්යතො උභයබයාබාධාය

මන්යතතිනාම. 

අසක්කච්චං ොනං දෙතීති යෙයයධම්මම්පි පුග් ලම්පි න සක්කයරොති.

යෙයයධම්මං න සක්කයරොති නාම උත්තණ්ඩුලාදියෙොසසමන්නා තං ආහාරං

යෙති, න පසන්නං කයරොති. පුග් ලං න සක්කයරොති නාම නිසීෙනට්ඨානං

අසම්මජ්ජිත්වා යත්ථ වා තත්ථ වා නිසීොයපත්වා යං වා තං වා ආධාරකං

ඨයපත්වා ොනං යෙති. අසහත්ථාති අත්තයනො හත්යථන, න යෙති, 

ොසකම්මකාරාදීහි ොයපති. අචිත්තිකත්වාති යහට්ඨා වුත්තනයයන

යෙයයධම්යමපි පුග් යලපි න චිත්තීකාරං කත්වා යෙති. අපවිද්ධන්ති 

ඡඩ්යඩතුකායමො හුත්වා වම්මියක උර ං පක්ඛිපන්යතො විය යෙති. 

අනා මනදිට්ඨිදකොතියනොඵලපාටිකඞ්ඛීහුත්වායෙති. 

තත්ථ උපපජ්ජතීති න ොනං ෙත්වා නිරයය උපපජ්ජති. යං පන යතන 

පාපලද්ධිකාය මිච්ඡාෙස්සනං  හිතං, තාය මිච්ඡාදිට්ඨියා නිරයය උපපජ්ජති. 

සුක්කපක්යඛො වුත්තපටිපක්ඛනයයන යවදිතබ්යබො. දෙවමහත්තතාති 

ඡකාමාවචරයෙවා. මනුස්සමහත්තතාති තිණ්ණං කුලානං සම්පත්ති. යසසං

සබ්බත්ථඋත්තානයමව.ඉෙංපනසුත්තංසුද්ධවට්ටවයසයනව කථිතන්ති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළපුණ්ණමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. අනුපෙවග්ද ො 

1. අනුපෙසුත්තවණ්ණනා 

93. එවං දමසුතන්ති අනුපෙසුත්තං. තත්ථ එතෙදවොචාති එතං (පටි. ම. 3.4) 

‘‘පණ්ඩියතො’’තිආදිනා නයයන ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථරස්ස ගණකථං

අයවොච.කස්මා? අවයසසත්යථයරසුහිමහායමොග් ල්ලානත්යථරස්සඉද්ධිමාති

ගයණො පාකයටො, මහාකස්සපස්ස ධුතවායෙොති, අනුරුද්ධත්යථරස්ස

දිබ්බචක්ඛුයකොති, උපාලිත්යථරස්ස විනයධයරොති, යරවතත්යථරස්ස ඣායී

ඣානාභිරයතොති, ආනන්ෙත්යථරස්ස බහුස්සුයතොති. එවං යතසං යතසං 

යථරානං යතයතගණා පාකටා, සාරිපුත්තත්යථරස්ස පන අපාකටා.කස්මා? 

පඤ්ඤවයතොහි ගණානසක්කාඅකථිතාජානිතුං.ඉතිභ වා ‘‘සාරිපුත්තස්ස

ගයණ කයථස්සාමී’’ති සභා පරිසාය සන්නිපාතං ආ යමසි.

විසභා පුග් ලානඤ්හි සන්තියක වණ්ණං කයථතුං න වට්ටති, යත වණ්යණ

කථියමායන අවණ්ණයමව කයථන්ති. ඉමස්මිං පන දිවයස යථරස්ස 

සභා පරිසා සන්නිපති, තස්සා සන්නිපතිතභාවං දිස්වා සත්ථා වණ්ණං

කයථන්යතොඉමං යෙසනංආරභි. 

තත්ථ පණ්ඩිදතොති ධාතුකුසලතා ආයතනකුසලතා පටිච්චසමුප්පාෙකුසලතා

ඨානාට්ඨානකුසලතාති ඉයමහි චතූහි කාරයණහි පණ්ඩියතො. 

මහාපඤ්දඤොතිආදීසුමහාපඤ්ඤාදීහිසමන්නා යතොති අත්යථො. 

තත්රිෙං මහාපඤ්ඤාදීනං නානත්තං – තත්ථ කතමා මහාපඤ්ඤා? මහන්යත

සීලක්ඛන්යධ පරිග් ණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන්යත සමාධික්ඛන්යධ, 

පඤ්ඤාක්ඛන්යධ, විමුත්තික්ඛන්යධ, විමුත්තිඤාණෙස්සනක්ඛන්යධ

පරිග් ණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන්තානි ඨානාට්ඨානානි, මහන්තා

විහාරසමාපත්තියයො, මහන්තානි අරියසච්චානි, මහන්යත සතිපට්ඨායන, 

සම්මප්පධායන, ඉද්ධිපායෙ, මහන්තානි ඉන්ද්රියානි, බලානි, යබොජ්ඣඞ් ානි, 

මහන්යත අරියමග්ය , මහන්තානි සාමඤ්ඤඵලානි, මහන්තා අභිඤ්ඤායයො, 

මහන්තංපරමත්ථංනිබ්බානංපරිග් ණ්හාතීතිමහාපඤ්ඤා. 

කතමා පුථුපඤ්ඤා, පුථු නානාඛන්යධසුඤාණං පවත්තතීති පුථුපඤ්ඤා. පුථු

නානාධාතූසු, පුථු නානාආයතයනසු, පුථු නානාඅත්යථසු, පුථු

නානාපටිච්චසමුප්පායෙසු, පුථු නානාසුඤ්ඤතමනුපලබ්යභසු, පුථු

නානාඅත්යථසු, ධම්යමසු, නිරුත්තීසු, පටිභායනසු, පුථුනානාසීලක්ඛන්යධසු, 

පුථු නානාසමාධි-පඤ්ඤා-විමුත්ති-විමුත්තිඤාණෙස්සනක්ඛන්යධසු, පුථු 

නානාඨානාට්ඨායනසු, පුථු නානාවිහාරසමාපත්තීසු, පුථු නානාඅරියසච්යචසු, 
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පුථු නානාසතිපට්ඨායනසු, සම්මප්පධායනසු, ඉද්ධිපායෙසු, ඉන්ද්රියයසු, බයලසු, 

යබොජ්ඣඞ්ය සු, පුථු නානාඅරියමග්ය සු, සාමඤ්ඤඵයලසු, අභිඤ්ඤාසු, පුථු 

නානාජනසාධාරයණ ධම්යම සමතික්කම්ම පරමත්යථ නිබ්බායන ඤාණං

පවත්තතීති පුථුපඤ්ඤා. 

කතමා හාසපඤ්ඤා, ඉයධකච්යචො හාසබහුයලො යවෙබහුයලො තුට්ඨිබහුයලො

පායමොජ්ජබහුයලො සීලං පරිපූයරති, ඉන්ද්රියසංවරං පරිපූයරති, යභොජයන

මත්තඤ්ඤුතං, ජා රියානුයයො ං, සීලක්ඛන්ධං, සමාධික්ඛන්ධං, 

පඤ්ඤාක්ඛන්ධං, විමුත්තික්ඛන්ධං, විමුත්තිඤාණෙස්සනක්ඛන්ධං පරිපූයරතීති

හාසපඤ්ඤා. හාසබහුයලො පායමොජ්ජබහුයලො ඨානාට්ඨානං පටිවිජ්ඣති, 

හාසබහුයලො විහාරසමාපත්තියයො පරිපූයරතීති හාසපඤ්ඤා, හාසබහුයලො

අරියසච්චානි පටිවිජ්ඣති. සතිපට්ඨායන, සම්මප්පධායන, ඉද්ධිපායෙ, 

ඉන්ද්රියානි, බලානි, යබොජ්ඣඞ් ානි, අරියමග් ං භායවතීති හාසපඤ්ඤා, 

හාසබහුයලො සාමඤ්ඤඵලානි සච්ඡිකයරොති, අභිඤ්ඤායයො පටිවිජ්ඣතීති

හාසපඤ්ඤා, හාසබහුයලො යවෙතුට්ඨිපායමොජ්ජබහුයලො පරමත්ථං නිබ්බානං 

සච්ඡිකයරොතීතිහාසපඤ්ඤා. 

කතමා ජවනපඤ්ඤා, යංකිඤ්චි රූපං අතීතානා තපච්චුප්පන්නං…යප.… යං

දූයර සන්තියක වා, සබ්බං රූපං අනිච්චයතො ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා.

දුක්ඛයතො ඛිප්පං… අනත්තයතො ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා. යා කාචි 

යවෙනා…යප.… යංකිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතානා තපච්චුප්පන්නං…යප.…

සබ්බං විඤ්ඤාණං අනිච්චයතො දුක්ඛයතො අනත්තයතො ඛිප්පං ජවතීති

ජවනපඤ්ඤා. චක්ඛු…යප.… ජරාමරණං අතීතානා තපච්චුප්පන්නං

අනිච්චයතො දුක්ඛයතො අනත්තයතො ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා. රූපං

අතීතානා තපච්චුප්පන්නං අනිච්චං ඛයට්යඨන, දුක්ඛං භයට්යඨන, අනත්තා

අසාරකට්යඨනාති තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා

රූපනියරොයධ නිබ්බායන ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා. යවෙනා, සඤ්ඤා, 

සඞ්ඛාරා, විඤ්ඤාණං, චක්ඛු…යප.… ජරාමරණං අතීතානා තපච්චුප්පන්නං

අනිච්චං ඛයට්යඨන…යප.… විභූතං කත්වා ජරාමරණනියරොයධ නිබ්බායන

ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා. රූපං අතීතානා තපච්චුප්පන්නං…යප.… 

විඤ්ඤාණං. චක්ඛු…යප.… ජරාමරණං අතීතානා තපච්චුප්පන්නං අනිච්චං

සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං ඛයධම්මං වයධම්මං විරා ධම්මං

නියරොධධම්මන්ති තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා

ජරාමරණනියරොයධනිබ්බායනඛිප්පංජවතීති ජවනපඤ්ඤා. 
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කතමා තික්ඛපඤ්ඤා, ඛිප්පං කියලයස ඡින්ෙතීති තික්ඛපඤ්ඤා. උප්පන්නං

කාමවිතක්කං නාධිවායසති, උප්පන්නං බයාපාෙවිතක්කං, උප්පන්නං

විහිංසාවිතක්කං, උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම, උප්පන්නං

රා ං, යෙොසං, යමොහං, යකොධං, උපනාහං, මක්ඛං, පළාසං, ඉස්සං, මච්ඡරියං, 

මායං, සායඨයයං, ථම්භං, සාරම්භං, මානං, අතිමානං, මෙං, පමාෙං, සබ්යබ 

කියලයස, සබ්යබ දුච්චරියත, සබ්යබ අභිසඞ්ඛායර, සබ්යබ භව ාමිකම්යම

නාධිවායසති පජහති වියනොයෙති බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමතීති

තික්ඛපඤ්ඤා. එකස්මිං ආසයන චත්තායරො අරියමග් ා, චත්තාරි

සාමඤ්ඤඵලානි, චතස්යසො පටිසම්භිොයයො, ඡ ච අභිඤ්ඤායයො අධි තා

යහොන්තිසච්ඡිකතාපස්සිතාපඤ්ඤායාතිතික්ඛපඤ්ඤා. 

කතමා නිබ්දබධිකපඤ්ඤා, ඉයධකච්යචො සබ්බසඞ්ඛායරසු උබ්යබ බහුයලො

යහොති උත්තාසබහුයලො උක්කණ්ඨනබහුයලො අරතිබහුයලො අනභිරතිබහුයලො

බහිමුයඛො න රමති සබ්බසඞ්ඛායරසු, අනිබ්බිද්ධපුබ්බං අප්පොලිතපුබ්බං

යලොභක්ඛන්ධංනිබ්බිජ්ඣතිපොයලතීති නිබ්යබධිකපඤ්ඤා. අනිබ්බිද්ධපුබ්බං

අප්පොලිතපුබ්බං යෙොසක්ඛන්ධං, යමොහක්ඛන්ධං, යකොධං, උපනාහං…යප.…

සබ්යබභව ාමිකම්යමනිබ්බිජ්ඣතිපොයලතීති නිබ්යබධිකපඤ්ඤා. 

අනුපෙධම්මවිපස්සනන්ති සමාපත්තිවයසන වා ඣානඞ් වයසන වා

අනුපටිපාටියා ධම්මවිපස්සනං විපස්සති, එවං විපස්සන්යතො අද්ධමායසන

අරහත්තං පත්යතො. මහායමොග් ල්ලානත්යථයරො පන සත්තහි දිවයසහි. එවං

සන්යතපි සාරිපුත්තත්යථයරො මහාපඤ්ඤවන්තතයරො.

මහායමොග් ල්ලානත්යථයරො හි සාවකානං සම්මසනචාරං යට්ඨියකොටියා 

උප්පීයළන්යතො විය එකයෙසයමව සම්මසන්යතො සත්ත දිවයස වායමිත්වා

අරහත්තං පත්යතො. සාරිපුත්තත්යථයරො ඨයපත්වා බුද්ධානං

පච්යචකබුද්ධානඤ්ච සම්මසනචාරං සාවකානං සම්මසනචාරං නිප්පයෙසං

සම්මසි. එවං සම්මසන්යතො අද්ධමාසං වායමි. අරහත්තඤ්ච කිර පත්වා

අඤ්ඤාසි– ‘‘ඨයපත්වාබුද්යධචපච්යචකබුද්යධචඅඤ්යඤොසාවයකොනාම

පඤ්ඤාය මයා පත්තබ්බං පත්තුං සමත්යථො නාම න භවිස්සතී’’ති. යථා හි 

පුරියසො යවළුයට්ඨිං  ණ්හිස්සාමීති මහාජටං යවළුං දිස්වා ජටං ඡින්ෙන්තස්ස 

පපඤ්යචො භවිස්සතීති අන්තයරන හත්ථං පයවයසත්වා සම්පත්තයමව යට්ඨිං

මූයල ච අග්ය  ච ඡින්දිත්වා ආොය පක්කයමයය, යසො කිඤ්චාපි පඨමතරං

 ච්ඡති, යට්ඨිංපන සාරංවාඋජංවානලභති.අපයරොචතථාරූපයමවයවණං

දිස්වා‘‘සයචසම්පත්තංයට්ඨිං  ණ්හිස්සාමි, සාරංවාඋජංවානලභිස්සාමී’’ති

කච්ඡංබන්ධිත්වා මහන්යතනසත්යථනයවණජටංඡින්දිත්වාසාරායචවඋූනච

යට්ඨියයො උච්චිනිත්වා ආොය පක්කයමයය. අයං කිඤ්චාපි පච්ඡා  ච්ඡති, 
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පටුන 

යට්ඨියයො පන සාරා යචව උූන ච ලභති. එවංසම්පෙමිෙං යවදිතබ්බං ඉයමසං

ද්වින්නංයථරානංපධානං. 

එවං පන අද්ධමාසං වායමිත්වා ධම්මයසනාපති සාරිපුත්තත්යථයරො 

සූකරඛතයලණද්වායර භාගියනයයස්ස දීඝනඛපරිබ්බාජකස්ස

යවෙනාපරිග් හසුත්තන්යත යෙසියමායන ෙසබලං බීජයමායනො ඨියතො

යෙසනානුසායරනඤාණං යපයසත්වා පබ්බජිතදිවසයතො පන්නරසයම දිවයස

සාවකපාරමිඤාණස්ස මත්ථකං පත්වා සත්තසට්ඨි ඤාණානි පටිවිජ්ඣිත්වා

යසොළසවිධංපඤ්ඤංඅනුප්පත්යතො. 

තත්රිෙං, භික්ඛදව, සාරිපුත්තස්ස අනුපෙධම්මවිපස්සනාොති යා

අනුපෙධම්මවිපස්සනං විපස්සතීති අනුපෙධම්මවිපස්සනා වුත්තා, තත්ර

අනුපෙධම්මවිපස්සනාය සාරිපුත්තස්ස ඉෙං යහොති. ඉොනි වත්තබ්බං තං තං

විපස්සනායකොට්ඨාසංසන්ධායයතංවුත්තං. 

94. පඨදම ඣාදනති යය පඨයම ඣායන අන්යතොසමාපත්තියං ධම්මා. 

තයාස්සාති යත අස්ස. අනුපෙවවත්ථිතා දහොන්තීති අනුපටිපාටියා වවත්ථිතා

පරිච්ඡින්නා ඤාතා විදිතා යහොන්ති. කථං? යථයරො හි යත ධම්යම

ඔයලොයකන්යතො අභිනියරොපනලක්ඛයණො විතක්යකො වත්තතීති ජානාති. තථා

අනුමජ්ජනලක්ඛයණො විචායරො, ඵරණලක්ඛණා පීති, සාතලක්ඛණං සුඛං, 

අවික්යඛපලක්ඛණා චිත්යතකග් තා, ඵුසනලක්ඛයණො ඵස්යසො 

යවෙයිතලක්ඛණා යවෙනා, සඤ්ජානනලක්ඛණා සඤ්ඤා, යචතයිතලක්ඛණා

යචතනා, විජානනලක්ඛණං විඤ්ඤාණං, කත්තුකමයතාලක්ඛයණො ඡන්යෙො, 

අධියමොක්ඛලක්ඛයණො අධියමොක්යඛො, පග් ාහලක්ඛණං වීරියං 

උපට්ඨානලක්ඛණා සති, මජ්ඣත්තලක්ඛණා උයපක්ඛා, 

අනුනයමනසිකාරලක්ඛයණො මනසිකායරො වත්තතීති ජානාති. එවං ජානං

අභිනියරොපනට්යඨන විතක්කං සභාවයතො වවත්ථයපති…යප.…

අනුනයමනසිකාරණට්යඨන මනසිකාරං සභාවභාවයතො වවත්ථයපති. යතන

වුත්තං‘‘තයාස්සධම්මාඅනුපෙවවත්ථිතා යහොන්තී’’ති. 

විදිතාඋප්පජ්ජන්තීතිඋප්පජ්ජමානා විදිතාපාකටාවහුත්වාඋප්පජ්ජන්ති. විදිතා 

උපට්ඨහන්තීතිතිට්ඨමානාපිවිදිතාපාකටාවහුත්වාතිට්ඨන්ති. විදිතාඅබ්භත්ථං

 ච්ඡන්තීතිනිරුජ්ඣමානාපිවිදිතා පාකටාව හුත්වානිරුජ්ඣන්ති. එත්ථපන

තංඤාණතා යචව ඤාණබහුතා ච යමොයචතබ්බා. යථා හි යතයනව 

අඞ්ගලග්ය නතංඅඞ්ගලග් ංනසක්කාඵුසිතුං, එවයමවයතයනවචිත්යතන

තස්ස චිත්තස්සඋප්පායෙොවාඨිතිවාභඞ්ය ොවානසක්කාජානිතුන්ති.එවං

තාව තංඤාණතා යමොයචතබ්බා. යදි පන ද්යව චිත්තානි එකයතො
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පටුන 

උප්පජ්යජයයං, එයකන චිත්යතන එකස්ස උප්පායෙො වා ඨිති වා භඞ්ය ො වා

සක්කාභයවයයජානිතුං.ද්යවපනඵස්සාවායවෙනා වාසඤ්ඤාවායචතනා

වාචිත්තානිවාඑකයතොඋප්පජ්ජනකානිනාමනත්ථි, එයකකයමව උප්පජ්ජති.

එවං ඤාණබහුතා යමොයචතබ්බා. එවං සන්යත කථං? මහායථරස්ස 

අන්යතොසමාපත්තියං යසොළස ධම්මා විදිතා පාකටා යහොන්තීති.

වත්ථාරම්මණානං පරිග් හිතතාය. යථයරන හි වත්ථු යචව ආරම්මණඤ්ච

පරිග් හිතං, යතනස්ස යතසං ධම්මානං උප්පාෙං ආවජ්ජන්තස්ස උප්පායෙො

පාකයටො යහොති, ඨානං ආවජ්ජන්තස්ස ඨානං පාකටං යහොති, යභෙං

ආවජ්ජන්තස්ස යභයෙො පාකයටො යහොති. යතන වුත්තං ‘‘විදිතා උප්පජ්ජන්ති

විදිතා උපට්ඨහන්ති විදිතා අබ්භත්ථං  ච්ඡන්තී’’ති. අහුත්වා සම්දභොන්තීති

ඉමිනාඋෙයංපස්සති. හුත්වාපටිදවන්තීතිඉමිනාවයංපස්සති. 

අනුපාදෙොති රා වයසන අනුප මයනො හුත්වා. අනපාදෙොති පටිඝවයසන

අනප යතො. අනිස්සිදතොති තණ්හාදිට්ඨිනිස්සයයහි අනිස්සියතො. 

අප්පටිබද්දධොති ඡන්ෙරාය න අබද්යධො. විප්පමුත්දතොති කාමරා යතො

විප්පමුත්යතො. විසංයුත්දතොතිචතූහියයොය හිසබ්බකියලයසහිවාවිසංයුත්යතො. 

විමරිොදීකදතනාති නිම්මරියාදීකයතන. දචතසාති එවංවියධන චිත්යතන

විහරති. 

තත්ථ ද්යව මරියාො කියලසමරියාො ච ආරම්මණමරියාො ච. සයච හිස්ස

අන්යතොසමාපත්තියං පවත්යත යසොළස ධම්යම ආරබ්භ රා ාෙයයො

උප්පජ්යජයයං, කියලසමරියාොයතනකතාභයවයය, යතසු පනස්සඑයකොපින

උප්පන්යනොති කියලසමරියාො නත්ථි. සයච පනස්ස අන්යතොසමාපත්තියං 

පවත්යත යසොළස ධම්යම ආවජ්ජන්තස්ස එකච්යච ආපාථං නා ච්යඡයයං.

එවමස්ස ආරම්මණමරියාො භයවයයං. යත පනස්ස යසොළස ධම්යම

ආවජ්ජන්තස්ස ආපාථං අනා තධම්යමො නාම නත්ථීති ආරම්මණමරියාොපි

නත්ථි. 

අපරාපි ද්යව මරියාො වික්ඛම්භනමරියාො ච සමුච්යඡෙමරියාො ච. තාසු

සමුච්යඡෙමරියාො උපරි ආ මිස්සති, ඉමස්මිං පන ඨායන වික්ඛම්භනමරියාො 

අධිප්යපතා.තස්සවික්ඛම්භිතපච්චනීකත්තානත්ථීතිවිමරියාදිකයතනයචතසා 

විහරති. 

උත්තරි නිස්සරණන්ති ඉයතො උත්තරි නිස්සරණං. අඤ්යඤසු ච සුත්යතසු 

‘‘උත්තරි නිස්සරණ’’න්ති නිබ්බානං වුත්තං, ඉධ පන අනන්තයරො වියසයසො

අධිප්යපයතොති යවදිතබ්යබො. තබ්බහුලීකාරාති තස්ස පජානනස්ස
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පටුන 

බහුලීකරයණන. අත්ථිත්දවවස්ස දහොතීති තස්ස යථරස්ස අත්ථීතියයව 

ෙළ්හතරංයහොති.ඉමිනානයයනයසසවායරසුපිඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

දුතියවායරපනසම්පසාෙනට්යඨන සම්පසාදෙො. සභාවයතොවවත්ථයපති. 

චතුත්ථවායර උදපක්ඛාති සුඛට්ඨායන යවෙනුයපක්ඛාව. පස්සද්ධත්තා

දචතදසො අනාදභොද ොති යයො යසො ‘‘යයෙව තත්ථ සුඛ’’න්ති යචතයසො

ආයභොය ො, එයතයනතං ඔළාරිකමක්ඛායතීති එවං පස්සද්ධත්තා යචතයසො

අනායභොය ො වුත්යතො, තස්ස අභාවාති අත්යථො. සතිපාරිසුද්ධීති

පරිසුද්ධාසතියයව. උදපක්ඛාපි පාරිසුද්ධිඋයපක්ඛා. 

95. සදතො වුට්ඨහතීති සතියා සමන්නා යතො ඤායණන සම්පජායනො හුත්වා

වුට්ඨාති. දත ධම්දම සමනුපස්සතීති යස්මා යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන

බුද්ධානංයයව අනුපෙධම්මවිපස්සනා යහොති, න සාවකානං, තස්මා එත්ථ

කලාපවිපස්සනංෙස්යසන්යතො එවමාහ. 

පඤ්ඤාෙ චස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා දහොන්තීති මග් පඤ්ඤාය චත්තාරි

සච්චානි දිස්වා චත්තායරො ආසවා ඛීණා යහොන්ති. සාරිපුත්තත්යථරස්ස

සමථවිපස්සනං යු නද්ධං ආහරිත්වා අරහත්තං පත්තවායරොපි අත්ථි, 

නියරොධසමාපත්තිසමාපන්නවායරොපි. අරහත්තං පත්තවායරො ඉධ  හියතො, 

නියරොධංපනචිණ්ණවසිතායඅපරාපරංසමාපජ්ජිස්සතීති වෙන්ති. 

තත්ථස්ස යස්මිං කායල නියරොධසමාපත්ති සීසං යහොති, නියරොධස්ස වායරො

ආ ච්ඡති, ඵලසමාපත්ති ගූළ්හා යහොති. යස්මිං කායල ඵලසමාපත්ති සීසං

යහොති, ඵලසමාපත්තියා වායරො ආ ච්ඡති, නියරොධසමාපත්ති ගූළ්හා යහොති.

ජම්බුදීපවාසියනො යථරා පන වෙන්ති ‘‘සාරිපුත්තත්යථයරො සමථවිපස්සනං

යු නද්ධංආහරිත්වා අනා ාමිඵලං සච්ඡිකත්වානියරොධංසමාපජ්ජි, නියරොධා

වුට්ඨාය අරහත්තං පත්යතො’’ති. දත ධම්දමති අන්යතොසමාපත්තියං පවත්යත

තිසමුට්ඨානිකරූපධම්යම, යහට්ඨා යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියං

පවත්තධම්යමවා.යතපිහිඉමස්මිංවායර විපස්සිතබ්බධම්මාව, තස්මායතවා

විපස්සතීතිෙස්යසතුංඉෙංවුත්තන්ති යවදිතබ්බං. 

97. වසිප්පදතොතිචිණ්ණවසිතංපත්යතො. පාරමිප්පත්දතොතිනිප්ඵත්තිංපත්යතො. 

ඔරදසොතිආදීසු යථයරො භ වයතො උයර නිබ්බත්තසද්ෙං සුත්වා ජායතොති 

ඔරදසො, මුයඛන පභාවිතං සද්ෙං සුත්වා ජායතොති මුඛදතො ජාදතො, ධම්යමන

පන ජාතත්තා නිම්මිතත්තා ධම්මදජො ධම්මනිම්මිදතො, ධම්මොයස්ස

ආදියනයතො ධම්මොොදෙො, ආමිසොයස්සඅනාදියනයතො දනො ආමිසොොදෙොති

යවදිතබ්යබො.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 
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පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

අනුපෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඡබ්බිදසොධනසුත්තවණ්ණනා 

98. එවං දමසුතන්තිඡබ්බියසොධනසුත්තං.තත්ථ ඛීණාජාතීතිආදීසුඑයකනාපි

පයෙන අඤ්ඤා බයාකතාව යහොති, ද්වීහිපි. ඉධ පන චතූහි පයෙහි

අඤ්ඤබයාකරණං ආ තං. දිට්දඨ දිට්ඨවාදිතාතිආදීසු යාය යචතනාය දිට්යඨ

දිට්ඨං යමති වෙති, සා දිට්යඨ දිට්ඨවාදිතානාම. යසසපයෙසුපි එයසවනයයො. 

අෙමනුධම්දමොති අයං සභායවො. අභිනන්දිතබ්බන්ති න යකවලං 

අභිනන්දිතබ්බං, පරිනිබ්බුතස්ස පනස්ස සබ්යබොපි ඛීණාසවස්ස සක්කායරො

කාතබ්යබො. උත්තරිං පඤ්දහොතිසයච පනස්ස යවයයාකරයණන අසන්තුට්ඨා

යහොථ, උත්තරිම්පිඅයං පඤ්යහොපුච්ඡිතබ්යබොතිෙස්යසති.ඉයතොපයරසුපිතීසු

වායරසුඅයයමවනයයො. 

99. අබලන්ති දුබ්බලං. විරාගුනන්ති වි ච්ඡනසභාවං. අනස්සාසිකන්ති

අස්සාසවිරහිතං. උපායූපාොනාති තණ්හාදිට්ඨීනයමතං අධිවචනං.

තණ්හාදිට්ඨියයො හි යතභූමකධම්යම උයපන්තීති උපාො, උපාදියන්තීති 

උපාොනා. දචතදසො අදිට්ඨානාභිනිදවසානුසොතිපි තාසංයයව නාමං. 

චිත්තඤ්හි තණ්හාදිට්ඨීහි සක්කායධම්යමසු තිට්ඨති අධිතිට්ඨතීති 

තණ්හාදිට්ඨියයො දචතදසො අධිට්ඨානා, තාහි තං අභිනිවිසතීති අභිනිදවසා, 

තාහියයව තං අනුයසතීති අනුසොති වුච්චන්ති. ඛො විරා ාතිආදීසු ඛයයන

විරාය නාතිඅත්යථො. සබ්බානියචතානිඅඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනායනව. 

100. පථවීධාතූතිපතිට්ඨානධාතු. ආදපොධාතූතිආබන්ධනධාතු. දතදජොධාතූති 

පරිපාචනධාතු. වාදෙොධාතූති විත්ථම්භනධාතු. ආකාසධාතූති අසම්ඵුට්ඨධාතු. 

විඤ්ඤාණධාතූති විජානනධාතු. න අනත්තදතො උප ච්ඡින්ති අහං අත්තාති

අත්තයකොට්ඨායසනනඋප මිං. නච පථවීධාතුනිස්සිතන්තිපථවීධාතුනිස්සිතා

යසසධාතුයයො ච උපාොරූපඤ්ච අරූපක්ඛන්ධා ච. යතපි හි

නිස්සිතවත්ථුරූපානං පථවීධාතුනිස්සිතත්තා එයකන පරියායයන

පථවීධාතුනිස්සිතාව. තස්මා ‘‘න ච පථවීධාතුනිස්සිත’’න්ති වෙන්යතො 

යසසරූපාරූපධම්යමපි අත්තයතො න උප ච්ඡින්ති වෙති.

ආකාසධාතුනිස්සිතපයෙ පන අවිනිබ්යභො වයසන සබ්බම්පි භූතුපාොරූපං 

ආකාසධාතුනිස්සිතං නාම, තථා තංනිස්සිතරූපවත්ථුකා අරූපක්ඛන්ධා. එවං

ඉධාපි රූපාරූපං  හිතයමව යහොති. විඤ්ඤාණධාතුනිස්සිතපයෙ පන සහජාතා



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාස-අට්ඨකථා අනුපෙවග්ද ො 
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පටුන 

තයයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානරූපඤ්ච විඤ්ඤාණධාතුනිස්සිතන්ති රූපාරූපං 

 හිතයමවයහොති. 

101. රූදප චක්ඛුවිඤ්ඤාදණ චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්දබසු ධම්දමසූති

එත්ථයංඅතීයතචක්ඛුද්වාරස්ස ආපාථංආ න්ත්වානිරුද්ධං, යඤ්චඅනා යත

ආපාථං ආ න්ත්වා නිරුජ්ඣිස්සති, යම්පි එතරහි ආ න්ත්වා නිරුද්ධං, තං

සබ්බං රූපං නාම. යං පන අතීයතපි ආපාථං අනා න්ත්වා නිරුද්ධං, 

අනා යතපිඅනා න්ත්වානිරුජ්ඣිස්සති, එතරහිපිඅනා න්ත්වානිරුද්ධං, තං

චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බධම්යමසු සඞ් හිතන්ති වුත්යත

තිපිටකචූළාභයත්යථයරො ආහ – ‘‘ඉමස්මිං ඨායන ද්විධා කයරොථ, උපරි

ඡන්යෙොවායරකින්තිකරිස්සථ, නයිෙංලබ්භතී’’ති.තස්මා තීසුකායලසුආපාථං

ආ තං වා අනා තං වා සබ්බම්පි තං රූපයමව, චක්ඛුවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තා

පන තයයො ඛන්ධා චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බධම්මාති යවදිතබ්බා.

අයඤ්යහත්ථ අත්යථො ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤායණන සද්ධිං විඤ්ඤාතබ්යබසු 

ධම්යමසූ’’ති. ඡන්දෙොතිතණ්හාඡන්යෙො. රාද ොතිස්යවවරජ්ජනවයසනරාය ො. 

නන්දීති ස්යවවඅභිනන්ෙනවයසනනන්දී. තණ්හාතිස්යවවතණ්හායනවයසන 

තණ්හා.යසසද්වායරසුපිඑයසවනයයො. 

102. අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසොති එත්ථ අහඞ්කායරො මායනො, 

මමඞ්කායරො තණ්හා, ස්යවව මානානුසයයො. ආසවානං ඛෙඤාණාොති ඉෙං

පුබ්යබනිවාසංදිබ්බචක්ඛුඤ්චඅවත්වාකස්මාවුත්තං? භික්ඛූයලොකියධම්මංන

පුච්ඡන්ති, යලොකුත්තරයමවපුච්ඡන්ති, තස්මා පුච්ඡිතපඤ්හංයයවකයථන්යතො

එවමාහ. එකවිස්සජ්ජිතසුත්තංනායමතං, ඡබ්බියසොධනන්තිපිස්සනාමං. එත්ථ

හි චත්තායරො යවොහාරා පඤ්ච ඛන්ධා ඡ ධාතුයයො ඡ අජ්ඣත්තිකබාහිරානි

ආයතනානි අත්තයනො සවිඤ්ඤාණකකායයො පයරසං සවිඤ්ඤාණකකායයොති

ඉයම ඡ යකොට්ඨාසා විසුද්ධා, තස්මා ‘‘ඡබ්බියසොධනිය’’න්ති වුත්තං. 

පරසමුද්ෙවාසිත්දථරා පනඅත්තයනොචපරස්සචවිඤ්ඤාණකකායංඑකයමව 

කත්වාචතූහි ආහායරහිසද්ධින්තිඡයකොට්ඨායසවෙන්ති. 

ඉයම පන ඡ යකොට්ඨාසා ‘‘කිං යත අධි තං, කින්ති යත අධි තං, කො යත 

අධි තං, කත්ථ යත අධි තං, කතයම යත කියලසා පහීනා, කතයමසං ත්වං 

ධම්මානංලාභී’’ති(පාරා.198) එවංවිනයනිද්යෙසපරියායයනයසොයධතබ්බා. 

එත්ථ හි කිං දත අධි තන්ති අධි මපුච්ඡා, ඣානවියමොක්ඛාදීසු

යසොතාපත්තිමග් ාදීසු වා කිං තයා අධි තං. කින්ති දත අධි තන්ති

උපායපුච්ඡා.අයඤ්හිඑත්ථාධිප්පායයො– කිංතයාඅනිච්චලක්ඛණංධුරංකත්වා

අධි තං, දුක්ඛානත්තලක්ඛයණසු අඤ්ඤතරං වා, කිං වා සමාධිවයසන
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අභිනිවිසිත්වා, උොහු විපස්සනාවයසන, තථා කිං රූයප අභිනිවිසිත්වා, උොහු

අරූයප, කිං වා අජ්ඣත්තං අභිනිවිසිත්වා, උොහු බහිද්ධාති. කො දත

අධි තන්තිකාලපුච්ඡා, පුබ්බණ්හමජ්ඣන්හිකාදීසුකතරස්මිංකායලතිවුත්තං

යහොති. 

කත්ථ දත අධි තන්ති ඔකාසපුච්ඡා, කිස්මිං ඔකායස, කිං රත්තිට්ඨායන

දිවාට්ඨායන රුක්ඛමූයල මණ්ඩයප කතරස්මිං වා විහායරති වුත්තං යහොති. 

කතදමදතකිදලසාපහීනාතිපහීනකියලයස පුච්ඡති, කතරමග් වජ්ඣාතව

කියලසාපහීනාතිවුත්තංයහොති. 

කතදමසං ත්වං ධම්මානං ලාභීති පටිලද්ධධම්මපුච්ඡා, පඨමමග් ාදීසු

කතයමසංත්වංධම්මානංලාභීතිවුත්තං යහොති. 

තස්මාඉොනියචපියකොචිභික්ඛුඋත්තරිමනුස්සධම්මාධි මං බයාකයරයය, න

යසො එත්තාවතාව සක්කාතබ්යබො. ඉයමසු පන ඡසු ඨායනසු යසොධනත්ථං 

වත්තබ්යබො ‘‘කිං යත අධි තං, කිං ඣානං උොහු වියමොක්ඛාදීසු

අඤ්ඤතර’’න්ති? යයොහි යයනඅධි යතොධම්යමො, යසොතස්සපාකයටොයහොති.

සයච ‘‘ඉෙං නාම යම අධි ත’’න්ති වෙති, තයතො ‘‘කින්ති යත අධි ත’’න්ති

පුච්ඡිතබ්යබො. අනිච්චලක්ඛණාදීසු කිං ධුරං කත්වා, අට්ඨතිංසාය වා

ආරම්මයණසු රූපාරූපඅජ්ඣත්තබහිද්ධාදියභයෙසු වාධම්යමසුයකනමුයඛන

අභිනිවිසිත්වාති? යයොහියස්සාභිනියවයසො, යසොතස්සපාකයටො යහොති. 

සයචපන‘‘අයංනාමයමඅභිනියවයසො, එවංමයාඅධි ත’’න්තිවෙති, තයතො 

‘‘කො යත අධි ත’’න්ති පුච්ඡිතබ්යබො, ‘‘කිං පුබ්බණ්යහ, උොහු

මජ්ඣන්හිකාදීසු අඤ්ඤතරස්මිං කායල’’ති? සබ්යබසඤ්හි අත්තනා

අධි තකායලො පාකයටො යහොති. සයච ‘‘අමුකස්මිං නාම යම කායල

අධි ත’’න්ති වෙති, තයතො ‘‘කත්ථ යත අධි ත’’න්ති පුච්ඡිතබ්යබො, ‘‘කිං

දිවාට්ඨායන, උොහුරත්තිට්ඨානාදීසු අඤ්ඤතරස්මිංඔකායස’’ති? සබ්යබසඤ්හි

අත්තනා අධි යතොකායසො පාකයටො යහොති. සයච ‘‘අමුකස්මිං නාම යම

ඔකායස අධි ත’’න්ති වෙති, තයතො ‘‘කතයම යත කියලසා පහීනා’’ති 

පුච්ඡිතබ්යබො, ‘‘කිං පඨමමග් වජ්ඣා, උොහු දුතියාදිමග් වජ්ඣා’’ති? 

සබ්යබසඤ්හි අත්තනාඅධි තමග්ය නපහීනකියලසාපාකටායහොන්ති. 

සයච ‘‘ඉයම නාම යම කියලසා පහීනා’’ති වෙති, තයතො ‘‘කතයමසං ත්වං

ධම්මානං ලාභී’’ති පුච්ඡිතබ්යබො, ‘‘කිං යසොතාපත්තිමග් ස්ස, උොහු

සකො ාමිමග් ාදීසුඅඤ්ඤතරස්සා’’ති? සබ්යබසඤ්හිඅත්තනාඅධි තධම්යමො 

පාකයටො යහොති. සයච ‘‘ඉයමසං නාමාහං ධම්මානං ලාභී’’ති වෙති, 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාස-අට්ඨකථා අනුපෙවග්ද ො 

57 

පටුන 

එත්තාවතාපිස්ස වචනං න සද්ධාතබ්බං. බහුස්සුතා හි උග් හපරිපුච්ඡාකුසලා

භික්ඛූ ඉමානි ඡ ඨානානි යසොයධතුං සක්යකොන්ති. ඉමස්ස භික්ඛුයනො

ආ මනපටිපො යසොයධතබ්බා, යදි ආ මනපටිපො න සුජ්ඣති, ‘‘ඉමාය

පටිපොයයලොකුත්තරධම්මානාමනලබ්භන්තී’’තිඅපයනතබ්යබො. 

යදි පනස්ස ආ මනපටිපො සුජ්ඣති, ‘‘දීඝරත්තං තීසු සික්ඛාසු අප්පමත්යතො

ජා රියමනුයුත්යතොචතූසුපච්චයයසුඅලග්ය ොආකායසපාණිසයමනයචතසා 

විහරතී’’ති පඤ්ඤායති, තස්ස භික්ඛුයනො බයාකරණං පටිපොය සද්ධිං

සංසන්ෙති සයමති. ‘‘යසයයථාපි නාම  ඞ්ය ොෙකං යමුයනොෙයකන සද්ධිං

සංසන්ෙති සයමති, එවයමව සුපඤ්ඤත්තා යතන භ වතා සාවකානං

නිබ්බාන ාමිනී පටිපොසංසන්ෙතිසයමතිනිබ්බානඤ්චපටිපොචා’’ති (දී.නි.

2.296) වුත්තසදිසං යහොති. 

අපිච යඛො එත්තයකනාපි සක්කායරො න කාතබ්යබො. කස්මා? එකච්චස්ස හි 

පුථුජ්ජනස්සාපිසයතොඛීණාසවපටිපත්තිසදිසාපටිපොයහොති.තස්මායසොභික්ඛු

යතහි යතහි උපායයහි උත්තායසතබ්යබො. ඛීණාසවස්ස නාම අසනියාපි

මත්ථයක පතමානාය භයං වා ඡම්භිතත්තං වා යලොමහංයසො වා න යහොති, 

පුථුජ්ජනස්සඅප්පමත්තයකනාපියහොති. 

තත්රිමානි වත්ථූනි – දීඝභාණකඅභයත්යථයරො කිර එකං පිණ්ඩපාතිකං

පරිග් යහතුං අසක්යකොන්යතො ෙහරස්ස සඤ්ඤං අොසි. යසො තං න්හායමානං

කලයාණීනදීමුඛද්වායර නිමුජ්ජිත්වා පායෙ අග් යහසි. පිණ්ඩපාතියකො 

කුම්භීයලොති සඤ්ඤාය මහාසද්ෙමකාසි, තො නං පුථුජ්ජයනොති සඤ්ජානිංසු. 

චන්ෙමුඛතිස්සරාජකායල පන මහාවිහායර සඞ්ඝත්යථයරො ඛීණාසයවො

දුබ්බලචක්ඛුයකො විහායරයයව අච්ඡි. රාජා යථරං පරිග් ණ්හිස්සාමීති භික්ඛූසු

භික්ඛාචාරං යතසු අප්පසද්යෙොඋපසඞ්කමිත්වාසප්යපොවියපායෙඅග් යහසි.

යථයරොසිලාථම්යභොවිය නිච්චයලොහුත්වායකොඑත්ථාතිආහ? අහං, භන්යත, 

තිස්යසොති. සු න්ධං වායසි යනො තිස්සාති? එවං ඛීණාසවස්ස භයං නාම

නත්ථීති. 

එකච්යචො පන පුථුජ්ජයනොපි අතිසූයරො යහොති නිබ්භයයො. යසො රඤ්ජනීයයන 

ආරම්මයණන පරිග් ණ්හිතබ්යබො. වසභරාජාපි හි එකං යථරං

පරිග් ණ්හමායනො ඝයර නිසීොයපත්වා තස්ස සන්තියක බෙරසාළවං

මද්ෙමායනොනිසීදි. මහායථරස්සයඛයළොචලි, තයතොයථරස්සපුථුජ්ජනභායවො

ආවිභූයතො. ඛීණාසවස්ස හි රසතණ්හා නාම සුප්පහීනා, දිබ්යබසුපි රයසසු

නිකන්තිනාමනයහොති.තස්මාඉයමහිඋපායයහි පරිග් යහත්වාසචස්සභයං

වාඡම්භිතත්තංවායලොමහංයසොවාරසතණ්හාවාඋප්පජ්ජති, නත්වංඅරහාති
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අපයනතබ්යබො.සයචපනඅභීරූඅච්ඡම්භීඅනුත්රාසීහුත්වාසීයහොවිය නිසීෙති, 

දිබ්බාරම්මයණපිනිකන්තිංන ජයනති. අයං භික්ඛු සම්පන්නයවයයාකරයණො 

සමන්තාරාජරාජමහාමත්තාදීහියපසිතංසක්කාරංඅරහතීති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ඡබ්බියසොධනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. සප්පුරිසධම්මසුත්තවණ්ණනා 

105. එවං දම සුතන්ති සප්පුරිසධම්මසුත්තං. තත්ථ සප්පුරිසධම්මන්ති

සප්පුරිසානං ධම්මං. අසප්පුරිසධම්මන්ති පාපපුරිසානං ධම්මං. එවං මාතිකං

ඨයපත්වාපි පුන යථා නාම මග් කුසයලො පුරියසො වාමං මුඤ්චිත්වා ෙක්ඛිණං

 ණ්හාති. පඨමං මුඤ්චිතබ්බං කයථති, එවං පහාතබ්බං ධම්මං පඨමං

යෙයසන්යතො කතදමො ච, භික්ඛදව, අසප්පුරිසධම්දමොතිආදිමාහ. තත්ථ 

උච්චාකුලාති ඛත්තියකුලා වා බ්රාහ්මණකුලා වා. එතයෙව හි කුලද්වයං

‘‘උච්චාකුල’’න්ති වුච්චති. දසො තත්ථ පුජ්දජොති යසො භික්ඛු යතසු භික්ඛූසු

පූජාරයහො. අන්තරංකරිත්වාති අබ්භන්තරංකත්වා. 

මහාකුලාති ඛත්තියකුලා වා බ්රාහ්මණකුලා වා යවස්සකුලා වා. ඉෙයමව හි

කුලත්තයං ‘‘මහාකුල’’න්ති වුච්චති. මහාදභො කුලාති මහන්යතහි යභොය හි

සමන්නා තා කුලා. උළාරදභො කුලාති උළායරහි පණීයතහි යභොය හි

සම්පන්නකුලා.ඉමස්මිංපෙද්වයයචත්තාරිපිකුලානි ලබ්භන්ති.යත්ථකත්ථචි

කුයලජායතොහිපුඤ්ඤබයලහිමහායභොය ොපිඋළාරයභොය ොපි යහොතියයව. 

106. ෙසස්සීති පරිවාරසම්පන්යනො. අප්පඤ්ඤාතාති රත්තිං ඛිත්තසරා විය

සඞ්ඝමජ්ඣාදීසුන පඤ්ඤායන්ති. අප්දපසක්ඛාතිඅප්පපරිවාරා. 

107. ආරඤ්ඤිදකොති සමාදින්නආරඤ්ඤිකධුතඞ්ය ො. යසසධුතඞ්ය සුපි

එයසව නයයො. ඉමස්මිඤ්ච සුත්යත පාළියං නයවව ධුතඞ් ානි ආ තානි, 

විත්ථායරන පයනතානි යතරස යහොන්ති. යතසු යං වත්තබ්බං, තං සබ්බං

සබ්බාකායරන විසුද්ධිමග්ද  ධුතඞ් නිද්යෙයස වුත්තයමව. 

108. අතම්මෙතාති තම්මයතා වුච්චති තණ්හා, නිත්තණ්හාති අත්යථො. 

අතම්මෙතඤ්දඤව අන්තරං කරිත්වාති නිත්තණ්හතංයයව කාරණං කත්වා

අබ්භන්තරංවාකත්වා, චිත්යත උප්පායෙත්වාතිඅත්යථො. 

නියරොධවායර යස්මා අනා ාමිඛීණාසවාව තං සමාපත්තිං සමාපජ්ජන්ති, 

පුථුජ්ජනස්ස සා නත්ථි, තස්මා අසප්පුරිසවායරො පරිහීයනො. න කඤ්චි

මඤ්ඤතීති කඤ්චි පුග් ලං තීහි මඤ්ඤනාහි න මඤ්ඤති. න කුහිඤ්චි
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මඤ්ඤතීතිකිස්මිඤ්චි ඔකායස න මඤ්ඤති. න දකනචි මඤ්ඤතීති යකනචි

වත්ථුනාපිතංපුග් ලංනමඤ්ඤති.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සප්පුරිසධම්මසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. දසවිතබ්බාදසවිතබ්බසුත්තවණ්ණනා 

109. එවං දම සුතන්ති යසවිතබ්බායසවිතබ්බසුත්තං. තත්ථ තඤ්ච

අඤ්ඤමඤ්ඤංකාෙසමාචාරන්ති අඤ්ඤං යසවිතබ්බංකායසමාචාරං, අඤ්ඤං

අයසවිතබ්බං වොමි, යසවිතබ්බයමව යකනචි පරියායයන අයසවිතබ්බන්ති, 

අයසවිතබ්බංවායසවිතබ්බන්තිචනවොමීතිඅත්යථො.වචීසමාචාරාදීසුඑයසව

නයයො.ඉති භ වාසත්තහිපයෙහිමාතිකංඨයපත්වාවිත්ථාරයතොඅවිභජිත්වාව 

යෙසනංනිට්ඨායපසි.කස්මා? සාරිපුත්තත්යථරස්සඔකාසකරණත්ථං. 

113. මදනොසමාචාදර මිච්ඡාදිට්ඨිසම්මාදිට්ඨියයො දිට්ඨිපටිලාභවයසන විසුං

අඞ් ංහුත්වාඨිතාතින  හිතා. 

114. චිත්තුප්පාදෙ අකම්මපථප්පත්තාඅභිජ්ඣාෙයයොයවදිතබ්බා. 

115. සඤ්ඤාපටිලාභවායර අභිජ්ඣාසහ තාෙ සඤ්ඤාොතිආදීනි

කාමසඤ්ඤාදීනංෙස්සනත්ථංවුත්තානි. 

117. සබයාබජ්ඣන්ති සදුක්ඛං. අපරිනිට්ඨිතභාවාොති භවානං

අපරිනිට්ඨිතභාවාය. එත්ථ ච සබයාබජ්ඣත්තභාවානාම චත්තායරො යහොන්ති.

පුථුජ්ජයනොපි හි යයො යතනත්තභායවන භවං පරිනිට්ඨායපතුං න සක්යකොති, 

තස්ස පටිසන්ධියතො පට්ඨාය අකුසලා ධම්මා වඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා ච

පරිහායන්ති, සදුක්ඛයමව අත්තභාවං අභිනිබ්බත්යතති නාම. තථා

යසොතාපන්නසකො ාමිඅනා ාමියනො.පුථුජ්ජනාෙයයොතාවයහොන්තු, අනා ාමී

කථං සබයාබජ්ඣං අත්තභාවං අභිනිබ්බත්යතති, කථඤ්චස්ස අකුසලා ධම්මා 

අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්තීති. අනා ාමීපි හි සුද්ධාවායස

නිබ්බත්යතො උයයානවිමානකප්පරුක්යඛ ඔයලොයකත්වා ‘‘අයහො සුඛං අයහො

සුඛ’’න්තිඋොනංඋොයනති, අනා ාමියනොභවයලොයභොභවතණ්හාඅප්පහීනාව

යහොන්ති, තස්ස අප්පහීනතණ්හතාය අකුසලා වඩ්ඪන්ති නාම, කුසලා

පරිහායන්ති නාම, සදුක්ඛයමව අත්තභාවං අභිනිබ්බත්යතති, 

අපරිනිට්ඨිතභයවොයයවයහොතීතියවදිතබ්යබො. 

අබයාබජ්ඣන්ති අදුක්ඛං.අයම්පිචතුන්නංජනානංවයසනයවදිතබ්යබො.යයො

හි පුථුජ්ජයනොපි යතනත්තභායවන භවං පරිනිට්ඨායපතුං සක්යකොති, පුන
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පටිසන්ධිං න  ණ්හාති, තස්ස පටිසන්ධිග් හණයතො පට්ඨාය අකුසලා

පරිහායන්ති, කුසලායයව වඩ්ඪන්ති, අදුක්ඛයමව අත්තභාවං නිබ්බත්යතති, 

පරිනිට්ඨිතභයවොයයවනාමයහොති.තථා යසොතාපන්නසකො ාමිඅනා ාමියනො.

යසොතාපන්නාෙයයො තාව යහොන්තු, පුථුජ්ජයනො කථං අබයාබජ්ඣඅත්තභාවං

නිබ්බත්යතති, කථඤ්චස්ස අකුසලපරිහානිආදීනි යහොන්තීති. පුථුජ්ජයනොපි

පච්ඡිමභවියකොයතනත්තභායවනභවංපරිනිට්ඨායපතුංසමත්යථොයහොති.තස්ස 

අඞ්ගලිමාලස්ස විය එයකනූනපාණසහස්සං ඝායතන්තස්සාපි අත්තභායවො

අබයාබජ්යඣොයයවනාම, භවංපරිනිට්ඨායපතියයවනාම.අකුසලයමවහායති, 

විපස්සනයමව බ්භං ණ්හායපතිනාම. 

119. චක්ඛුවිඤ්දඤෙයන්තිආදීසු යස්මා එකච්චස්ස තස්මිංයයව රූයප

රා ාෙයයො උප්පජ්ජන්ති, අභිනන්ෙති අස්සායෙති, අභිනන්ෙන්යතො 

අස්සායෙන්යතොඅනයබයසනංපාපුණාති, එකච්චස්ස නුප්පජ්ජන්ති, නිබ්බින්ෙති

විරජ්ජති, නිබ්බින්ෙන්යතො විරජ්ජන්යතො නිබ්බුතිං පාපුණාති, තස්මා ‘‘තඤ්ච

අඤ්ඤමඤ්ඤ’’න්තිනවුත්තං.එසනයයො සබ්බත්ථ. 

එවං විත්ථාදරන අත්ථං ආජාදනෙුන්ති එත්ථ යක භ වයතො ඉමස්ස

භාසිතස්සඅත්ථංආජානන්ති, යකනආජානන්තීති? යයතාව ඉමස්සසුත්තස්ස

පාළිඤ්ච අට්ඨකථඤ්ච උග් ණ්හිත්වා තක්කරා න යහොන්ති, යථාවුත්තං

අනුයලොමපටිපෙංනපටිපජ්ජන්ති, යතනආජානන්තිනාම.යයපනතක්කරා 

යහොන්ති, යථාවුත්තං අනුයලොමපටිපෙං පටිපජ්ජන්ති, යත ආජානන්ති නාම.

එවං සන්යතපි සපටිසන්ධිකානං තාව දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය යහොතු, 

අප්පටිසන්ධිකානං කථං යහොතීති. අප්පටිසන්ධිකා අනුපාොනා විය ජාතයවො

පරිනිබ්බායන්ති, කප්පසතසහස්සානම්පි අච්චයයන යතසං පුන දුක්ඛං නාම

නත්ථි. ඉති එකංයසන යතසංයයව දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය යහොති. යසසං

සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

යසවිතබ්බායසවිතබ්බසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. බහුධාතුකසුත්තවණ්ණනා 

124. එවං දම සුතන්ති බහුධාතුකසුත්තං. තත්ථ භොනීතිආදීසු භෙන්ති

චිත්තුත්රායසො. උපද්ෙදවොති අයනකග් තාකායරො. උපසග්ද ොති

උපසට්ඨාකායරො තත්ථ තත්ථ ලග් නාකායරො. යතසං එවං නානත්තං

යවදිතබ්බං –පබ්බතාදිවිසමනිස්සිතායචොරා ජනපෙවාසීනංයපයසන්ති ‘‘මයං 

අසුකදිවයසනාමතුම්හාකං  ාමං පහරිස්සාමා’’ති.තං පවත්තිං සුතකාලයතො 
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පට්ඨායභයංසන්තාසංආපජ්ජන්ති.අයං චිත්තුත්රායසොනාම.‘‘ඉධයනොයචොරා

කුපිතා අනත්ථම්පි ආවයහයය’’න්ති හත්ථසාරං  යහත්වා ද්විපෙචතුප්පයෙහි

සද්ධිං අරඤ්ඤං පවිසිත්වා තත්ථ තත්ථ භූමියං නිපජ්ජන්ති, ඩංසමකසාදීහි

ඛජ්ජමානා ගම්බන්තරානි පවිසන්ති, ඛාණකණ්ටයක මද්ෙන්ති. යතසං එවං

විචරන්තානං වික්ඛිත්තභායවො අයනකග් තාකායරො නාම. තයතො යචොයරසු 

යථාවුත්යත දිවයස අනා ච්ඡන්යතසු ‘‘තුච්ඡකසාසනං තං භවිස්සති,  ාමං 

පවිසිස්සාමා’’තිසපරික්ඛාරා  ාමං පවිසන්ති, අථයතසං පවිට්ඨභාවංඤත්වා

 ාමං පරිවායරත්වා ද්වායර අග්ගිං ෙත්වා මනුස්යස ඝායතත්වා යචොරා සබ්බං

විභවං විලුම්යපත්වා  ච්ඡන්ති. යතසු ඝාතිතාවයසසා අග්ගිං නිබ්බායපත්වා 

යකොට්ඨච්ඡායභිත්තිච්ඡායාදීසු තත්ථ තත්ථ ලග්ගිත්වා නිසීෙන්ති නට්ඨං 

අනුයසොචමානා.අයංඋපසට්ඨාකායරොලග් නාකායරොනාම. 

නළා ාරාති නයළහි පරිච්ඡන්නා අ ාරා, යසසසම්භාරා පයනත්ථ රුක්ඛමයා

යහොන්ති. තිණා ායරපි එයසව නයයො. බාලදතො උප්පජ්ජන්තීති බාලයමව

නිස්සාය උප්පජ්ජන්ති. බායලො හි අපණ්ඩිතපුරියසො රජ්ජං වා උපරජ්ජං වා

අඤ්ඤං වා පන මහන්තං ඨානං පත්යථන්යතො කතිපයය අත්තනා සදියස

විධවාපුත්යතමහාධුත්යත යහත්වා‘‘එථඅහංතුම්යහඉස්සයර කරිස්සාමී’’ති

පබ්බත හනාදීනි නිස්සාය අන්තන්යත  ායම පහරන්යතො ොමරිකභාවං 

ජානායපත්වා අනුපුබ්යබන නි යමපි ජනපයෙපි පහරති, මනුස්සා ය හානි

ඡඩ්යඩත්වා යඛමන්තට්ඨානංපත්ථයමානාපක්කමන්ති, යතනිස්සායවසන්තා

භික්ඛූපි භික්ඛුනියයොපි අත්තයනො අත්තයනො වසනට්ඨානානි පහාය

පක්කමන්ති.  ත තට්ඨායන භික්ඛාපි යසනාසනම්පි දුල්ලභං යහොති. එවං

චතුන්නං පරිසානං භයංආ තයමව යහොති. පබ්බජියතසුපි ද්යව බාලා භික්ඛූ

අඤ්ඤමඤ්ඤං විවාෙං පට්ඨයපත්වා යචොෙනං ආරභන්ති. ඉති

යකොසම්බිවාසිකානං විය මහාකලයහො උප්පජ්ජති, චතුන්නං පරිසානං භයං

ආ තයමව යහොතීති එවං යානි කානිචි භයානි උප්පජ්ජන්ති, සබ්බානි තානි

බාලයතොඋප්පජ්ජන්තීතියවදිතබ්බානි. 

එතෙදවොචාති භ වතා ධම්මයෙසනා මත්ථකං අපායපත්වාව නිට්ඨාපිතා.

යංනූනාහං ෙසබලං පුච්ඡිත්වා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණයනවස්ස යෙසනාය

පාරිපූරිං කයරයයන්ති චින්යතත්වා එතං ‘‘කිත්තාවතා නු යඛො, 

භන්යත’’තිආදිවචනංඅයවොච. 

125. අට්ඨාරසසු ධාතූසු අඩ්යඪකාෙසධාතුයයො රූපපරිග් යහො, 

අඩ්ඪට්ඨමකධාතුයයො අරූපපරිග් යහොති රූපාරූපපරිග් යහොව කථියතො.

සබ්බාපි ඛන්ධවයසන පඤ්චක්ඛන්ධා යහොන්ති. පඤ්චපි ඛන්ධා දුක්ඛසච්චං, 
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යතසංසමුට්ඨාපිකාතණ්හා සමුෙයසච්චං, උභින්නංඅප්පවත්තිනියරොධසච්චං, 

නියරොධපජානනා පටිපො මග් සච්චං. ඉති චතුසච්චකම්මට්ඨානං එකස්ස

භික්ඛුයනො නිග් මනං මත්ථකං පායපත්වා කථිතං යහොති. අයයමත්ථ

සඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතො පයනතා ධාතුයයො විසුද්ධිමග්ද  කථිතාව. ජානාති

පස්සතීති සහවිපස්සනායමග්ය ොවුත්යතො. 

පථවීධාතුආෙයයො සවිඤ්ඤාණකකායං සුඤ්ඤයතො නිස්සත්තයතො ෙස්යසතුං 

වුත්තා. තාපි පුරිමාහි අට්ඨාරසහි ධාතූහි පූයරතබ්බා. පූයරන්යතන

විඤ්ඤාණධාතුයතො නීහරිත්වා පූයරතබ්බා. විඤ්ඤාණධාතු යහසා

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිවයසන ඡබ්බිධා යහොති. තත්ථ චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා

පරිග් හිතාය තස්සා වත්ථු චක්ඛුධාතු, ආරම්මණං රූපධාතූති ද්යව ධාතුයයො

පරිග් හිතාව යහොන්ති. එස නයයො සබ්බත්ථ. මයනොවිඤ්ඤාණධාතුයා පන

පරිග් හිතාය තස්සා පුරිමපච්ඡිමවයසන මයනොධාතු, ආරම්මණවයසන

ධම්මධාතූති ද්යව ධාතුයයො පරිග් හිතාව යහොන්ති. ඉති ඉමාසු අට්ඨාරසසු 

ධාතූසුඅඩ්යඪකාෙසධාතුයයොරූපපරිග් යහොතිපුරිමනයයයනවඉෙම්පිඑකස්ස

භික්ඛුයනො නිග් මනංමත්ථකංපායපත්වාකථිතංයහොති. 

සුඛධාතූතිආදීසුසුඛඤ්චතං නිස්සත්තසුඤ්ඤතට්යඨනධාතුචාතිසුඛධාතු.එස

නයයො සබ්බත්ථ. එත්ථ ච පුරිමා චතස්යසො ධාතුයයො සප්පටිපක්ඛවයසන

 හිතා, පච්ඡිමා ද්යව සරික්ඛකවයසන. අවිභූතභායවන හි උයපක්ඛාධාතු

අවිජ්ජාධාතුයා සරික්ඛා. එත්ථ ච සුඛදුක්ඛධාතූසු පරිග් හිතාසු

කායවිඤ්ඤාණධාතු පරිග් හිතාව යහොති, යසසාසු පරිග් හිතාසු

මයනොවිඤ්ඤාණධාතු පරිග් හිතාව යහොති. ඉමාපි ඡ ධාතුයයො යහට්ඨා 

අට්ඨාරසහියයව පූයරතබ්බා. පූයරන්යතන උයපක්ඛාධාතුයතො නීහරිත්වා

පූයරතබ්බා. ඉති ඉමාසු අට්ඨාරසසු ධාතූසු අඩ්යඪකාෙසධාතුයයො

රූපපරිග් යහොති පුරිමනයයයනව ඉෙම්පි එකස්ස භික්ඛුයනො නිග් මනං

මත්ථකං පායපත්වාකථිතංයහොති. 

කාමධාතුආදීනං ද්යවධාවිතක්යක (ම. නි. 1.206) කාමවිතක්කාදීසු 

වුත්තනයයයනවඅත්යථොයවදිතබ්යබො.අභිධම්යමපි‘‘තත්ථකතමාකාමධාතු, 

කාමපටිසංයුත්යතො තක්යකො විතක්යකො’’තිආදිනා (විභ. 182) නයයයනව

එතාසං විත්ථායරො ආ යතොයයව. ඉමාපි ඡ ධාතුයයො යහට්ඨා අට්ඨාරසහියයව

පූයරතබ්බා. පූයරන්යතන කාමධාතුයතො නීහරිත්වා පූයරතබ්බා. ඉති ඉමාසු

අට්ඨාරසසු ධාතූසු අඩ්යඪකාෙසධාතුයයො රූපපරිග් යහොති පුරිමනයයයනව

ඉෙම්පිඑකස්සභික්ඛුයනොනිග් මනංමත්ථකංපායපත්වා කථිතංයහොති. 
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පටුන 

කාමධාතුආදීසු පඤ්ච කාමාවචරක්ඛන්ධා කාමධාතු නාම, පඤ්ච

රූපාවචරක්ඛන්ධා රූපධාතු නාම, චත්තායරො අරූපාවචරක්ඛන්ධා අරූපධාතු

නාම. අභිධම්යම පන ‘‘තත්ථ කතමා කාමධාතු, යහට්ඨයතො අවීචිනිරයං

පරියන්තං කරිත්වා’’තිආදිනා (විභ. 182) නයයන එතාසං විත්ථායරො

ආ යතොයයව. ඉමාපි තිස්යසො ධාතුයයො යහට්ඨා අට්ඨාරසහියයව පූයරතබ්බා.

පූයරන්යතන කාමධාතුයතො නීහරිත්වා පූයරතබ්බා. ඉති ඉමාසු අට්ඨාරසසු

ධාතූසුඅඩ්යඪකාෙසධාතුයයො රූපපරිග් යහොතිපුරිමනයයයනවඉෙම්පිඑකස්ස

භික්ඛුයනොනිග් මනංමත්ථකංපායපත්වා කථිතංයහොති. 

සඞ්ඛතාති පච්චයයහි සමා න්ත්වා කතා, පඤ්චන්නං ඛන්ධානයමතං

අධිවචනං. න සඞ්ඛතා අසඞ්ඛතා. නිබ්බානස්යසතං අධිවචනං. ඉමාපි ද්යව

ධාතුයයො යහට්ඨා අට්ඨාරසහියයව පූයරතබ්බා. පූයරන්යතන සඞ්ඛතධාතුයතො

නීහරිත්වා පූයරතබ්බා. ඉති ඉමාසු අට්ඨාරසසු ධාතූසු අඩ්යඪකාෙසධාතුයයො

රූපපරිග් යහොති පුරිමනයයයනව ඉෙම්පි එකස්ස භික්ඛුයනො නිග් මනං 

මත්ථකංපායපත්වාකථිතංයහොති. 

126. අජ්ඣත්තිකබාහිරානීති අජ්ඣත්තිකානි ච බාහිරානි ච. එත්ථ හි

චක්ඛුආදීනිඅජ්ඣත්තිකානිඡ, රූපාදීනි බාහිරානිඡ.ඉධාපි ජානාතිපස්සතීති

සහවිපස්සනායමග්ය ො කථියතො. 

ඉමස්මිං සතිඉෙන්තිආදිමහාතණ්හාසඞ්ඛයයවිත්ථාරිතයමව. 

127. අට්ඨානන්ති යහතුපටික්යඛයපො. අනවකාදසොති පච්චයපටික්යඛයපො.

උභයයනාපි කාරණයමව පටික්ඛිපති. කාරණඤ්හි තොයත්තවුත්තිතාය 

අත්තයනොඵලස්සඨානන්තිචඅවකායසොතිචවුච්චති. ෙන්තියයන කාරයණන. 

දිට්ඨිසම්පන්දනොති මග් දිට්ඨියා සම්පන්යනො යසොතාපන්යනො අරියසාවයකො. 

කඤ්චි සඞ්ඛාරන්ති චතුභූමයකසු සඞ්ඛතසඞ්ඛායරසු කඤ්චි එකසඞ්ඛාරම්පි. 

නිච්චදතොඋප ච්දඡෙයාතිනිච්යචොති  ණ්යහයය. දනතංඨානංවිජ්ජතීතිඑතං

කාරණංනත්ථින උපලබ්භති. ෙංපුථුජ්ජදනොතියයනකාරයණනපුථුජ්ජයනො. 

ඨානදමතංවිජ්ජතීතිඑතංකාරණංඅත්ථි.සස්සතදිට්ඨියාහියසො යතභූමයකසු

සඞ්ඛතසඞ්ඛායරසු කඤ්චි සඞ්ඛාරං නිච්චයතො  ණ්යහයයාති අත්යථො. 

චතුත්ථභූමකසඞ්ඛාරාපනයතජස්සෙත්තාදිවසංසන්තත්යතොඅයයොගයළොවිය

මක්ඛිකානං දිට්ඨියා වා අඤ්යඤසං වා අකුසලානං ආරම්මණං න යහොන්ති.

ඉමිනානයයන කඤ්චිසඞ්ඛාරංසුඛදතොතිආදීසුපිඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

සුඛදතොඋප ච්දඡෙයාති‘‘එකන්තසුඛී අත්තායහොතිඅයරොය ොපරංමරණා’’ති

(ම.නි.3.21, 22) එවංඅත්තදිට්ඨිවයසනසුඛයතො ාහං සන්ධායයතංවුත්තං.
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දිට්ඨිවිප්පයුත්තචිත්යතන පන අරියසාවයකො පරිළාහාභිභූයතො 

පරිළාහවූපසමත්ථංමත්තහත්ථිංපරිත්තාසියතොවිය, යචොක්ඛබ්රාහ්මයණොවියච

ගූථං කඤ්චි සඞ්ඛාරං සුඛයතො උප ච්ඡති. අත්තවායර

කසිණාදිපණ්ණත්තිසඞ් හත්ථං සඞ්ඛාරන්තිඅවත්වාකඤ්චිධම්මන්තිවුත්තං.

ඉධාපි අරියසාවකස්ස චතුභූමකවයසන යවදිතබ්යබො, පුථුජ්ජනස්ස

යතභූමකවයසන. සබ්බවායරසු අරියසාවකස්සාපි යතභූමකවයසයනව 

පරිච්යඡයෙො වට්ටති. යං යඤ්හි පුථුජ්ජයනො  ණ්හාති, තයතො තයතො 

අරියසාවයකො ාහංවිනියවයඨති.පුථුජ්ජයනොහියංයංනිච්චංසුඛං අත්තාති

 ණ්හාති, තං තං අරියසාවයකො අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තාති  ණ්හන්යතො තං

 ාහංවිනියවයඨති. 

128. මාතරන්තිආදීසු ජනිකාව මාතා, ජනයකො පිතා, මනුස්සභූයතොව

ඛීණාසයවො අරහාති අධිප්යපයතො. කිං පන අරියසාවයකො අඤ්ඤං ජීවිතා

යවොයරොයපයයාති? එතම්පි අට්ඨානං. සයචපි හි භවන්තර තං අරියසාවකං 

අත්තයනො අරියභාවං අජානන්තම්පි යකොචි එවං වයෙයය ‘‘ඉමං 

කුන්ථකිපිල්ලිකං ජීවිතා යවොයරොයපත්වා සකලචක්කවාළ බ්යභ

චක්කවත්තිරජ්ජං පටිපජ්ජාහී’’ති, යනවයසොතංජීවිතායවොයරොයපයය.අථාපි

නං එවං වයෙයය ‘‘සයච ඉමං න ඝායතස්සසි, සීසං යත ඡින්දිස්සාමා’’ති.

සීසයමවස්ස ඡින්යෙයය, න ච යසො තං ඝායතයය. පුථුජ්ජනභාවස්ස පන

මහාසාවජ්ජභාවෙස්සනත්ථං අරියසාවකස්ස ච බලදීපනත්ථයමතං වුත්තං.

අයඤ්යහත්ථ අධිප්පායයො – සාවජ්යජො පුථුජ්ජනභායවො, යත්ර හි නාම

පුථුජ්ජයනො මාතුඝාතාදීනිපි ආනන්තරියානි කරිස්සති. මහාබයලො ච

අරියසාවයකො, යයොඑතානිකම්මානිනකයරොතීති. 

දුට්ඨචිත්දතොති වධකචිත්යතන පදුට්ඨචිත්යතො. දලොහිතං උප්පාදෙෙයාති

ජීවමානකසරීයර ඛුද්ෙකමක්ඛිකාය පිවනමත්තම්පි යලොහිතං උප්පායෙයය. 

සඞ්ඝං භින්දෙෙයාති සමානසංවාසකං සමානසීමාය ඨිතං පඤ්චහි කාරයණහි

සඞ්ඝං භින්යෙයය. වුත්තඤ්යහතං ‘‘පඤ්චහුපාලි ආකායරහි සඞ්යඝො භිජ්ජති.

කම්යමන උද්යෙයසන යවොහරන්යතො අනුස්සාවයනන සලාකග් ායහනා’’ති

(පරි.458). 

තත්ථ කම්දමනාති අපයලොකනාදීසුචතූසුකම්යමසුඅඤ්ඤතයරනකම්යමන. 

උද්දෙදසනාති පඤ්චසු පාතියමොක්ඛුද්යෙයසසු අඤ්ඤතයරන උද්යෙයසන. 

දවොහරන්දතොතිකථයන්යතො, තාහි තාහි උප්පත්තීහි අධම්මං ධම්යමොතිආදීනි

අට්ඨාරසයභෙකරවත්ථූනිදීයපන්යතො. අනුස්සාවදනනාතිනනුතුම්යහජානාථ

මය්හං උච්චාකුලා පබ්බජිතභාවං බහුස්සුතභාවඤ්ච, මාදියසො නාම උද්ධම්මං
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උබ්බිනයංසත්ථුසාසනං  ායහයයාතිචිත්තම්පිඋප්පායෙතුංතුම්හාකංයුත්තං, 

කිං මය්හං අවීචි නීලුප්පලවනං විය සීතයලො, කිං අහං අපායයතො න

භායාමීතිආදිනා නයයන කණ්ණමූයල වචීයභෙං කත්වා අනුස්සාවයනන. 

සලාකග් ාදහනාති එවං අනුස්සායවත්වා යතසං චිත්තං උපත්ථම්යභත්වා

අනිවත්තිධම්යමකත්වා‘‘ ණ්හථඉමංසලාක’’න්ති සලාකග් ායහන. 

එත්ථ චකම්මයමවඋද්යෙයසො වා පමාණං, යවොහාරානුස්සාවනසලාකග් ාහා 

පන පුබ්බභා ා. අට්ඨාරසවත්ථුදීපනවයසන හි යවොහරන්යතන තත්ථ

රුචිජනනත්ථං අනුස්සායවත්වා සලාකාය  ාහිතායපි අභින්යනොව යහොති

සඞ්යඝො. යො පන එවං චත්තායරො වා අතියරකා වා සලාකං  ායහත්වා

ආයවණිකං කම්මං වා උද්යෙසං වා කයරොන්ති, තො සඞ්යඝො භින්යනො නාම

යහොති. එවං දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග් යලො සඞ්ඝං භින්යෙයයාති යනතං ඨානං

විජ්ජති. එත්තාවතා මාතුඝාතාදීනි පඤ්ච ආනන්තරියකම්මානි ෙස්සිතානි

යහොන්ති, යානිපුථුජ්ජයනොකයරොති, නඅරියසාවයකො, යතසං ආවිභාවත්ථං– 

කම්මයතො ද්වාරයතොයචව, කප්පට්ඨිතියයතො තථා; 

පාකසාධාරණාදීහි, විඤ්ඤාතබ්යබොවිනිච්ඡයයො. 

තත්ථ කම්මදතො තාව – එත්ථ හි මනුස්සභූතස්යසව මනුස්සභූතං මාතරං වා

පිතරං වා අපි පරිවත්තලිඞ් ං ජීවිතා යවොයරොයපන්තස්සකම්මංආනන්තරියං

යහොති, තස්සවිපාකංපටිබාහිස්සාමීති සකලචක්කවාළංමහායචතියප්පමායණහි 

කඤ්චනථූයපහිපූයරත්වාපි සකලචක්කවාළංපූයරත්වානිසින්නභික්ඛුසඞ්ඝස්ස

මහාොනං ෙත්වාපි බුද්ධස්ස භ වයතො සඞ්ඝාටිකණ්ණං අමුඤ්චන්යතො

විචරිත්වාපිකායස්සයභොනිරයයමවඋපපජ්ජති. යයොපනසයංමනුස්සභූයතො

තිරච්ඡානභූතං මාතරං වා පිතරං වා, සයං වා තිරච්ඡානභූයතො මනුස්සභූතං, 

තිරච්ඡායනොයයව වා තිරච්ඡානභූතං ජීවිතා යවොයරොයපති, තස්ස කම්මං 

ආනන්තරියංනයහොති, භාරියංපනයහොති, ආනන්තරියංආහච්යචවතිට්ඨති.

මනුස්සජාතිකානං පනවයසනඅයංපඤ්යහොකථියතො. 

තත්ථඑළකචතුක්කංසඞ් ාමචතුක්කංයචොරචතුක්කඤ්චකයථතබ්බං. එළකං

මායරමීතිඅභිසන්ධිනාපිහිඑළකට්ඨායනඨිතංමනුස්යසොමනුස්සභූතංමාතරං

වා පිතරං වා මායරන්යතො ආනන්තරියං ඵුසති. එළකාභිසන්ධිනා පන

මාතාපිතාඅභිසන්ධිනා වා එළකං මායරන්යතො ආනන්තරියං න ඵුසති.

මාතාපිතාඅභිසන්ධිනා මාතාපිතයරො මායරන්යතො ඵුසයතව. එයසව නයයො

ඉතරස්මිම්පි චතුක්කද්වයය. යථා ච මාතාපිතූසු, එවං අරහන්යතපි එතානි

චතුක්කානියවදිතබ්බානි. 
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පටුන 

මනුස්සඅරහන්තයමව මායරත්වා ආනන්තරියං ඵුසති, න යක්ඛභූතං. කම්මං

පන භාරියං, ආනන්තරියසදිසයමව. මනුස්සඅරහන්තස්ස ච

පුථුජ්ජනකායලයයව සත්ථප්පහායරවාවියසවාදින්යනපියදියසොඅරහත්තං

පත්වා යතයනව මරති, අරහන්තඝායතො යහොතියයව. යං පන පුථුජ්ජනකායල

දින්නං ොනං අරහත්තං පත්වා පරිභුඤ්ජති, පුථුජ්ජනස්යසව දින්නං යහොති.

යසසඅරියපුග් යල මායරන්තස්ස ආනන්තරියං නත්ථි. කම්මං පන භාරියං, 

ආනන්තරියසදිසයමව. 

දලොහිතුප්පාදෙ තථා තස්ස අයභජ්ජකායතාය පරූපක්කයමන චම්මච්යඡෙං

කත්වා යලොහිතපග්ඝරණං නාම නත්ථි. සරීරස්ස පන අන්යතොයයව 

එකස්මිංයයව ඨායන යලොහිතං සයමොසරති. යෙවෙත්යතන පවිද්ධසිලයතො 

භිජ්ජිත්වා  තා සකලිකාපි තථා තස්ස පාෙන්තං පහරි, ඵරසුනා පහයටො විය

පායෙො අන්යතොයලොහියතොයයව අයහොසි. තථා කයරොන්තස්ස ආනන්තරියං

යහොති. ජීවයකොපනතථා තස්සරුචියාසත්ථයකනචම්මංඡින්දිත්වාතම්හා 

ඨානා දුට්ඨයලොහිතං නීහරිත්වා ඵාසුමකාසි, තථා කයරොන්තස්ස

පුඤ්ඤකම්මයමවයහොති. 

අථ යය ච පරිනිබ්බුයත තථා යත යචතියං භින්ෙන්ති, යබොධිං ඡින්ෙන්ති

ධාතුම්හි උපක්කමන්ති, යතසං කිං යහොතීති? භාරියං කම්මං යහොති 

ආනන්තරියසදිසං. සධාතුකං පන ථූපං වා පටිමං වා බාධමානං යබොධිසාඛං

ඡින්දිතුං වට්ටති. සයචපි තත්ථ නිලීනා සකුණා යචතියය වච්චං පායතන්ති, 

ඡින්දිතුං වට්ටතියයව. පරියභො යචතියයතො හි සරීරයචතියං මහන්තතරං.

යචතියවත්ථුංභින්දිත්වා ච්ඡන්තං යබොධිමූලම්පිඡින්දිත්වාහරිතුංවට්ටති.යා

පන යබොධිසාඛා යබොධිඝරං බාධති, තං ය හරක්ඛණත්ථං ඡින්දිතුං න ලභති, 

යබොධිඅත්ථඤ්හි ය හං, න ය හත්ථාය යබොධි. ආසනඝයරපි එයසව නයයො.

යස්මිංපනආසනඝයරධාතුනිහිතායහොති, තස්සරක්ඛණත්ථාය යබොධිසාඛං

ඡින්දිතුං වට්ටති. යබොධිජග් නත්ථං ඔයජොහරණසාඛං වා පූතිට්ඨානං වා 

ඡින්දිතුංවට්ටතියයව, භ වයතොසරීරපටිජග් යනවියපුඤ්ඤම්පියහොති. 

සඞ්ඝයභයෙ සීමට්ඨකසඞ්යඝ අසන්නිපතියත විසුං පරිසං  යහත්වා 

කතයවොහාරානුස්සාවන-සලාකග් ාහස්ස කම්මං වා කයරොන්තස්ස, උද්යෙසං

වා උද්දිසන්තස්ස යභයෙො ච යහොති ආනන්තරියකම්මඤ්ච. සමග් සඤ්ඤාය

පන වට්ටතීති කම්මං කයරොන්තස්ස යභයෙොව යහොති, නආනන්තරියකම්මං, 

තථා නවයතොඌනපරිසායං. සබ්බන්තියමන පරිච්යඡයෙන නවන්නං ජනානං

යයො සඞ්ඝං භින්ෙති, තස්ස ආනන්තරියකම්මං යහොති. අනුවත්තකානං

අධම්මවාදීනං මහාසාවජ්ජකම්මං.ධම්මවාදියනොපනඅනවජ්ජා. 
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තත්ථ නවන්නයමව සඞ්ඝයභයෙ ඉෙං සුත්තං – ‘‘එකයතො උපාලි චත්තායරො 

යහොන්ති, එකයතො චත්තායරො, නවයමො අනුස්සායවති, සලාකං  ායහති ‘අයං

ධම්යමොඅයංවිනයයො ඉෙංසත්ථුසාසනං, ඉෙං ණ්හථ, ඉමංයරොයචථා’ති, එවං

යඛො, උපාලි, සඞ්ඝරාජි යචව යහොති සඞ්ඝයභයෙො ච. නවන්නං වා, උපාලි, 

අතියරකනවන්නංවාසඞ්ඝරාජියචවයහොතිසඞ්ඝයභයෙො චා’’ති(චූළව.351). 

එයතසු පන පඤ්චසු සඞ්ඝයභයෙො වචීකම්මං, යසසානි කායකම්මානීති. එවං

කම්මයතොවිඤ්ඤාතබ්යබොවිනිච්ඡයයො. 

ද්වාරදතොති සබ්බායනව යචතානි කායද්වාරයතොපි වචීද්වාරයතොපි

සමුට්ඨහන්ති. පුරිමානි පයනත්ථ චත්තාරි ආණත්තිකවිජ්ජාමයපයයො වයසන

වචීද්වාරයතො සමුට්ඨහිත්වාපි කායද්වාරයමව පූයරන්ති, සඞ්ඝයභයෙො

හත්ථමුද්ොයයභෙංකයරොන්තස්සකායද්වාරයතොසමුට්ඨහිත්වාපි වචීද්වාරයමව

පූයරතීති.එවයමත්ථද්වාරයතොපිවිඤ්ඤාතබ්යබොවිනිච්ඡයයො. 

කප්පට්ඨිතිෙදතොතිසඞ්ඝයභයෙොයයවයචත්ථ කප්පට්ඨිතියයො.සණ්ඨහන්යතහි

කප්යප කප්පයවමජ්යඣ වා සඞ්ඝයභෙං කත්වා කප්පවිනායසයයව මුච්චති.

සයචපි හි ස්යවව කප්යපො විනස්සිස්සතීති අජ්ජ සඞ්ඝයභෙං කයරොති, ස්යවව

මුච්චති, එකදිවසයමව නිරයය පච්චති. එවං කරණං පන නත්ථි. යසසානි 

චත්තාරිකම්මානිආනන්තරියායනවයහොන්ති, නකප්පට්ඨිතියානීතිඑවයමත්ථ 

කප්පට්ඨිතියයතොපිවිඤ්ඤාතබ්යබොවිනිච්ඡයයො. 

පාකදතොති යයන ච පඤ්චයප’තානි කම්මානි කතානි යහොන්ති, තස්ස

සඞ්ඝයභයෙොයයව පටිසන්ධිවයසන විපච්චති, යසසානි ‘‘අයහොසිකම්මං, 

නායහොසිකම්මවිපායකො’’තිඑවමාදීසුසඞ්ඛයං ච්ඡන්ති. සඞ්ඝස්සයභොභායව

යලොහිතුප්පායෙො, තෙභායව අරහන්තඝායතො, තෙභායව ච සයච පිතා සීලවා 

යහොති, මාතා දුස්සීලා, යනො වා තථා සීලවතී, පිතුඝායතො පටිසන්ධිවයසන

විපච්චති. සයච මාතාපිතුඝායතො, ද්වීසුපිසීයලනවා දුස්සීයලන වා සමායනසු

මාතුඝායතොවපටිසන්ධිවයසන විපච්චති. මාතාහි දුක්කරකාරිනීබහූපකාරා ච

පුත්තානන්ති එවයමත්ථපාකයතොපිවිඤ්ඤාතබ්යබොවිනිච්ඡයයො. 

සාධාරණාදීහීති පුරිමානි චත්තාරි සබ්යබසම්පි  හට්ඨපබ්බජිතානං

සාධාරණානි. සඞ්ඝයභයෙො පන ‘‘නයඛො, උපාලිභික්ඛුනී, සඞ්ඝං භින්ෙති, න

සික්ඛමානා, නසාමයණයරො, නසාමයණරී, නඋපාසයකො, නඋපාසිකාසඞ්ඝං 

භින්ෙති, භික්ඛු යඛො, උපාලි, පකතත්යතො සමානසංවාසයකො සමානසීමායං

ඨියතොසඞ්ඝං භින්ෙතී’’ති(චූළව.351) වචනයතොවුත්තප්පකාරස්සභික්ඛුයනොව

යහොති, න අඤ්ඤස්ස, තස්මා අසාධාරයණො. ආදිසද්යෙන සබ්යබපි යත
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දුක්ඛයවෙනාසහ තා යෙොසයමොහසම්පයුත්තා චාති එවයමත්ථ සාධාරණාදීහිපි

විඤ්ඤාතබ්යබො විනිච්ඡයයො. 

අඤ්ඤං සත්ථාරන්ති ‘‘අයං යම සත්ථා සත්ථුකිච්චං කාතුං අසමත්යථො’’ති

භවන්තයරපිඅඤ්ඤංතිත්ථකරං‘‘අයංයමසත්ථා’’ති එවං ණ්යහයය, යනතං

ඨානංවිජ්ජතීතිඅත්යථො. 

129. එකිස්සා දලොකධාතුොති ෙසසහස්සියලොකධාතුයා. තීණි හි දඛත්තානි 

ජාතියඛත්තංආණායඛත්තංවිසයයඛත්තං.තත්ථ ජාතිදඛත්තං නාමෙසසහස්සී

යලොකධාතු. සා හි තථා තස්ස මාතුකුච්ඡිඔක්කමනකායල නික්ඛමනකායල

සම්යබොධිකායල ධම්මචක්කප්පවත්තයන ආයුසඞ්ඛායරොස්සජ්ජයන

පරිනිබ්බායන ච කම්පති. යකොටිසතසහස්සචක්කවාළං පන ආණාදඛත්තං 

නාම. ආටානාටියයමොරපරිත්තධජග් පරිත්තරතනපරිත්තාදීනඤ්හිඑත්ථආණා

වත්තති. විසෙදඛත්තස්ස පන පරිමාණං නත්ථි. බුද්ධානඤ්හි ‘‘යාවතකං

ඤාණං තාවතකං යනයයං, යාවතකං යනයයං තාවතකං ඤාණං, 

ඤාණපරියන්තිකං යනයයං යනයයපරියන්තිකං ඤාණ’’න්ති (පටි. ම. 3.5) 

වචනයතොඅවිසයයොනාමනත්ථි. 

ඉයමසුපනතීසුයඛත්යතසුඨයපත්වාඉමංචක්කවාළංඅඤ්ඤස්මිං චක්කවායළ

බුද්ධා උප්පජ්ජන්තීති සුත්තං නත්ථි, න උප්පජ්ජන්තීති පන අත්ථි. තීණි

පිටකානි විනයපිටකං සුත්තන්තපිටකං අභිධම්මපිටකං, තිස්දසො සඞ්ගීතිදෙො 

මහාකස්සපත්යථරස්ස සඞ්ගීති, යසත්යථරස්ස සඞ්ගීති, 

යමොග් ලිපුත්තතිස්සත්යථරස්සසඞ්ගීතීති.ඉමාතිස්යසො සඞ්ගීතියයොආරුළ්යහ

යතපිටයක බුද්ධවචයන ඉමං චක්කවාළං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤත්ථ බුද්ධා

උප්පජ්ජන්තීතිසුත්තංනත්ථි, න උප්පජ්ජන්තීතිපනඅත්ථි. 

අපුබ්බංඅචරිමන්තිඅපුයරඅපච්ඡා.එකයතො නඋප්පජ්ජන්ති, පුයරවාපච්ඡාවා

උප්පජ්ජන්තීතිවුත්තංයහොති.තත්ථහි යබොධිපල්ලඞ්යකයබොධිංඅප්පත්වාන

උට්ඨහිස්සාමීති නිසින්නකාලයතො පට්ඨාය යාව මාතුකුච්ඡිස්මිං

පටිසන්ධිග් හණං, තාව පුබ්යබති න යවදිතබ්බං. යබොධිසත්තස්ස හි

පටිසන්ධිග් හයණන ෙසසහස්සචක්කවාළකම්පයනයනව යඛත්තපරිග් යහො

කයතො, අඤ්ඤස්සබුද්ධස්සඋප්පත්තිනිවාරිතාවයහොති. පරිනිබ්බානකාලයතො

පට්ඨායයාවසාසපමත්තාධාතු තිට්ඨති, තාව පච්ඡාතිනයවදිතබ්බං.ධාතූසුහි

ඨිතාසු බුද්ධා ඨිතාව යහොන්ති. තස්මා එත්ථන්තයර අඤ්ඤස්ස බුද්ධස්ස

උප්පත්තිනිවාරිතාවයහොති.ධාතුපරිනිබ්බායනපන ජායතඅඤ්ඤස්සබුද්ධස්ස

උප්පත්තිනනිවාරිතා. 
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පටුන 

තීණි හි අන්තරධානානි නාම පරියත්තිඅන්තරධානං, පටියවධඅන්තරධානං, 

පටිපත්තිඅන්තරධානන්ති. තත්ථ පරිෙත්තීති තීණි පිටකානි. පටිදවදධොති 

සච්චපටියවයධො. පටිපත්තීතිපටිපො.තත්ථපටියවයධොච පටිපත්තිචයහොතිපි

නයහොතිපි.එකස්මිඤ්හිකායලපටියවධධරාභික්ඛූබහූයහොන්ති, එයසොභික්ඛු

පුථුජ්ජයනොති අඞ්ගලිං පසායරත්වා ෙස්යසතබ්යබො යහොති. ඉමස්මිංයයව දීයප

එකවායරපුථුජ්ජනභික්ඛුනාමනායහොසි.පටිපත්තිපූරිකාපිකොචිබහූයහොන්ති 

කොචිඅප්පා.ඉතිපටියවයධොචපටිපත්තිචයහොතිපිනයහොතිපි, සාසනට්ඨිතියා

පන පරිෙත්තිපමාණං. 

පණ්ඩියතො හි යතපිටකං සුත්වා ද්යවපි පූයරති. යථා අම්හාකං යබොධිසත්යතො

ආළාරස්ස සන්තියක පඤ්චාභිඤ්ඤා සත්ත ච සමාපත්තියයො නිබ්බත්යතත්වා 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා පරිකම්මං පුච්ඡි, යසොන ජානාමීති

ආහ. තයතො උෙකස්ස සන්තිකං  න්ත්වා අධි තං වියසසං සංසන්යෙත්වා

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස පරිකම්මං පුච්ඡි, යසො ආචික්ඛි, තස්ස

වචනසමනන්තරයමව මහාසත්යතො තං සම්පායෙසි, එවයමව පඤ්ඤවා භික්ඛු

පරියත්තිංසුත්වාද්යවපිපූයරති.තස්මා පරියත්තියාඨිතායසාසනංඨිතංයහොති. 

යො පනසාඅන්තරධායති, තොපඨමං අභිධම්මපිටකං නස්සති.තත්ථපට්ඨානං

සබ්බපඨමං අන්තරධායති, අනුක්කයමන පච්ඡා ධම්මසඞ් යහො, තස්මිං

අන්තරහියතඉතයරසුද්වීසුපිටයකසුඨියතසු සාසනංඨිතයමවයහොති.තත්ථ

සුත්තන්තපිටයකඅන්තරධායමායනපඨමංඅඞ්ගත්තරනිකායයො එකාෙසකයතො

පට්ඨාය යාව එකකා අන්තරධායති, තෙනන්තරං සංයුත්තනිකායයො

චක්කයපයයාලයතො පට්ඨාය යාව ඔඝතරණා අන්තරධායති, තෙනන්තරං

මජ්ඣිමනිකායයො ඉන්ද්රියභාවනයතො පට්ඨාය යාවමූලපරියායා අන්තරධායති, 

තෙනන්තරංදීඝනිකායයොෙසුත්තරයතොපට්ඨායයාව බ්රහ්මජාලාඅන්තරධායති.

එකිස්සාපි ද්වින්නම්පි  ාථානං පුච්ඡා අද්ධානං  ච්ඡති, සාසනං ධායරතුං න

සක්යකොති සභියපුච්ඡා (සු. නි. සභියසුත්තං) විය ආළවකපුච්ඡා (සු. නි.

ආළවකසුත්තං; සං.නි.1.246) වියච.එතා කිරකස්සපබුද්ධකාලිකාඅන්තරා

සාසනංධායරතුංනාසක්ඛිංසු. 

ද්වීසු පන පිටයකසු අන්තරහියතසුපි විනයපිටයක ඨියත සාසනං තිට්ඨති, 

පරිවාරඛන්ධයකසු අන්තරහියතසු උභයතොවිභඞ්ය  ඨියත ඨිතයමව යහොති. 

උභයතොවිභඞ්ය  අන්තරහියත මාතිකාය ඨිතායපි ඨිතයමව යහොති. මාතිකාය

අන්තරහිතාය පාතියමොක්ඛපබ්බජ්ජඋපසම්පොසු ඨිතාසු සාසනං තිට්ඨති.

ලිඞ් මද්ධානං  ච්ඡති, යසතවත්ථසමණවංයසො පන කස්සපබුද්ධකාලයතො

පට්ඨාය සාසනං ධායරතුං නාසක්ඛි. පච්ඡිමකස්ස පන සච්චපටියවධයතො
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පච්ඡිමකස්සසීලයභෙයතො චපට්ඨායසාසනංඔසක්කිතං නාමයහොති.තයතො

පට්ඨායඅඤ්ඤස්සබුද්ධස්සඋප්පත්තිනවාරිතාති. 

තීණි පරිනිබ්බානානි නාම කියලසපරිනිබ්බානං ඛන්ධපරිනිබ්බානං

ධාතුපරිනිබ්බානන්ති. තත්ථ කියලසපරිනිබ්බානං යබොධිපල්ලඞ්යක අයහොසි, 

ඛන්ධපරිනිබ්බානං කුසිනාරායං, ධාතුපරිනිබ්බානං අනා යත භවිස්සති.

සාසනස්ස කිර ඔසක්කනකායල ඉමස්මිං තම්බපණ්ණිදීයප ධාතුයයො 

සන්නිපතිත්වා මහායචතියං  මිස්සන්ති, මහායචතියයතො නා දීයප

රාජායතනයචතියං, තයතොමහායබොධිපල්ලඞ්කං  මිස්සන්ති, නා භවනයතොපි

යෙවයලොකයතොපි බ්රහ්මයලොකයතොපි ධාතුයයො මහායබොධිපල්ලඞ්කයමව 

 මිස්සන්ති. සාසපමත්තාපි ධාතු අන්තරා න නස්සිස්සති. සබ්බා ධාතුයයො 

මහායබොධිපල්ලඞ්යක රාසිභූතා සුවණ්ණක්ඛන්යධො විය එකග්ඝනා හුත්වා 

ඡබ්බණ්ණරස්මියයොවිස්සජ්යජස්සන්ති, තාෙසසහස්සියලොකධාතුංඵරිස්සන්ති. 

තයතො ෙසසහස්සචක්කවායළ යෙවතා යයො සන්නිපතිත්වා ‘‘අජ්ජ සත්ථා

පරිනිබ්බායති, අජ්ජසාසනංඔසක්කති, පච්ඡිමෙස්සනංොනිඉෙංඅම්හාක’’න්ති

ෙසබලස්සපරිනිබ්බුතදිවසයතොමහන්තතරං කාරුඤ්ඤංකරිස්සන්ති.ඨයපත්වා

අනා ාමිඛීණාසයවඅවයසසාසකභායවනසණ්ඨාතුංන සක්ඛිස්සන්ති.ධාතූසු

යතයජොධාතු උට්ඨහිත්වා යාව බ්රහ්මයලොකා උග් ච්ඡිස්සති, සාසපමත්තායපි

ධාතුයාසතිඑකජාලාවභවිස්සති, ධාතූසුපරියාොනං තාසු පච්ඡිජ්ජිස්සති.එවං

මහන්තංආනුභාවංෙස්යසත්වාධාතූසුඅන්තරහිතාසුසාසනං අන්තරහිතං නාම

යහොති.යාවඑවංනඅනන්තරධායති, තාවඅචරිමංනාම යහොති.එවංඅපුබ්බං

අචරිමංඋප්පජ්යජයයන්තියනතංඨානංවිජ්ජති. 

කස්මා පන අපුබ්බං අචරිමං න උප්පජ්ජන්තීති. අනච්ඡරියත්තා. බුද්ධා හි

අච්ඡරියමනුස්සා.යථාහ–‘‘එකපුග් යලො, භික්ඛයව, යලොයකඋප්පජ්ජමායනො 

උප්පජ්ජති අච්ඡරියමනුස්යසො, කතයමො එකපුග් යලො, තථා යතො අරහං

සම්මාසම්බුද්යධො’’ති (අ.නි.1.171-174). 

යදිචද්යවවාචත්තායරොවාඅට්ඨවායසොළසවාඑකයතො උප්පජ්යජයයං, න

අච්ඡරියා භයවයයං. එකස්මිඤ්හි විහායර ද්වින්නං යචතියානම්පි

ලාභසක්කායරො උළායරොන යහොති භික්ඛූපි බහුතායන අච්ඡරියා ජාතා, එවං

බුද්ධාපිභයවයයං.තස්මානඋප්පජ්ජන්ති. 

යෙසනාය ච වියසසාභාවයතො. යඤ්හි සතිපට්ඨානාදියභෙං ධම්මං එයකො 

යෙයසති, අඤ්යඤන උප්පජ්ජිත්වාපි යසොව යෙයසතබ්යබො සියා. තයතො න

අච්ඡරියයොසියා, එකස්මිංපනධම්මංයෙයසන්යතයෙසනාපිඅච්ඡරියායහොති. 
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විවාොභාවයතො ච. බහූසු ච බුද්යධසු උප්පජ්ජන්යතසු බහූනං ආචරියානං

අන්යතවාසිකා විය ‘‘අම්හාකං බුද්යධො පාසාදියකො, අම්හාකං බුද්යධො 

මධුරස්සයරො ලාභී පුඤ්ඤවා’’ති විවයෙයයං, තස්මාපි එවං න උප්පජ්ජන්ති.

අපියචතං කාරණං මිලින්ෙරඤ්ඤා පුට්යඨන නා යසනත්යථයරන

විත්ථාරිතයමව.වුත්තඤ්හි(මි.ප. 5.1.1) – 

‘‘තත්ථ, භන්යතනා යසන, භාසිතම්යපතංභ වතා‘අට්ඨානයමතං, භික්ඛයව, 

අනවකායසො, යං එකිස්සා යලොකධාතුයා ද්යව අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා 

අපුබ්බං අචරිමං උප්පජ්යජයයං, යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති. යෙයසන්තා ච, 

භන්යත නා යසන, සබ්යබපි තථා තා සත්තතිංස යබොධිපක්ඛියධම්යම 

යෙයසන්ති, කථයමානාචචත්තාරිඅරියසච්චානිකයථන්ති, සික්ඛායපන්තාච

තීසු සික්ඛාසු සික්ඛායපන්ති, අනුසාසමානා ච අප්පමාෙපටිපත්තියං

අනුසාසන්ති.යදි, භන්යතනා යසන, සබ්යබසම්පිතථා තානංඑකායෙසනා

එකා කථා එකා සික්ඛා එකා අනුසිට්ඨි, යකන කාරයණන ද්යව තථා තා

එකක්ඛයණ නුප්පජ්ජන්ති? එයකනපි තාව බුද්ධුප්පායෙන අයං යලොයකො

ඔභාසජායතො. යදි දුතියයො බුද්යධො භයවයය, ද්වින්නං පභාය අයං යලොයකො

භියයයොයසොමත්තාය ඔභාසජායතොභයවයය.ඔවෙමානාචද්යවතථා තාසුඛං

ඔවයෙයයං, අනුසාසමානා ච සුඛං අනුසායසයයං, තත්ථ යම කාරණං බ්රූහි, 

යථාහංනිස්සංසයයොභයවයයන්ති. 

අයං මහාරාජ ෙසසහස්සී යලොකධාතු එකබුද්ධධාරණී, එකස්යසවතථා තස්ස 

ගණංධායරති, යදිදුතියයොබුද්යධොඋප්පජ්යජයය, නායංෙසසහස්සීයලොකධාතු

ධායරයය, චයලයය කම්යපයය නයමයය ඔනයමයය විනයමයය විකියරයය

විධයමයය විද්ධංයසයය, නඨානමුප ච්යඡයය. 

යථා, මහාරාජ, නාවාඑකපුරිසසන්ධාරණීභයවයය.එකස්මිංපුරියස අභිරූළ්යහ

සා නාවා සමුපාදිකා භයවයය. අථ දුතියයො පුරියසො ආ ච්යඡයය තාදියසො

ආයුනා වණ්යණනවයයනපමායණනකිසථූයලනසබ්බඞ් පච්චඞ්ය න, යසො

තංනාවංඅභිරූයහයය.අපිනු සාමහාරාජ, නාවාද්වින්නම්පිධායරයයාති? නහි, 

භන්යත, චයලයය කම්යපයය නයමයය ඔනයමයය විනයමයය විකියරයය

විධයමයය විද්ධංයසයය, න ඨානමුප ච්යඡයය, ඔසීයෙයය උෙයකති. එවයමව

යඛො, මහාරාජ, අයං ෙසසහස්සී යලොකධාතු එකබුද්ධධාරණී, එකස්යසව

තථා තස්සගණංධායරති, යදිදුතියයොබුද්යධො උප්පජ්යජයය, නායංෙසසහස්සී

යලොකධාතුධායරයය, චයලයය…යප.…න ඨානමුප ච්යඡයය. 

යථා වා පන මහාරාජ පුරියසො යාවෙත්ථං යභොජනං භුඤ්යජයය ඡායෙන්තං 

යාවකණ්ඨමභිපූරයිත්වා, යසො ධායතො පීණියතො පරිපුණ්යණො නිරන්තයරො
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පටුන 

තන්දිකයතො අයනොනමිතෙණ්ඩජායතොපුනයෙවතත්තකංයභොජනං භුඤ්යජයය, 

අපිනු යඛො, මහාරාජ, පුරියසො සුඛියතො භයවයයාති? න හි, භන්යත, සකිං

භුත්යතොව මයරයයාති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, අයං ෙසසහස්සී යලොකධාතු

එකබුද්ධධාරණී …යප.…න ඨානමුප ච්යඡයයාති. 

කිංනුයඛො, භන්යතනා යසන, අතිධම්මභායරනපථවීචලතීති? ඉධ, මහාරාජ, 

ද්යවසකටාරතනපරිපූරිතාභයවයයංයාවමුඛසමා.එකස්මාසකටයතොරතනං 

 යහත්වා එකස්මිං සකයට ආකියරයයං, අපිනු යඛො තං, මහාරාජ, සකටං

ද්වින්නම්පි සකටානං රතනං ධායරයයාති? න හි, භන්යත, නාභිපි තස්ස

ඵයලයය, අරාපිතස්ස භිජ්යජයයං, යනමිපිතස්සඔපයතයය, අක්යඛොපි තස්ස 

භිජ්යජයයාති.කිංනුයඛො, මහාරාජ, අතිරතනභායරනසකටංභිජ්ජතීති? ආම, 

භන්යතති. එවයමවයඛො, මහාරාජ, අතිධම්මභායරනපථවීචලතීති. 

අපිච මහාරාජ ඉමං කාරණං බුද්ධබලපරිදීපනාය ඔසාරිතං, අඤ්ඤම්පි තත්ථ

අභිරූපං කාරණං සුයණොහි, යයන කාරයණන ද්යව සම්මාසම්බුද්ධා

එකක්ඛයණ නුප්පජ්ජන්ති. යදි, මහාරාජ, ද්යව සම්මාසම්බුද්ධා එකක්ඛයණ

උප්පජ්යජයයං, යතසං පරිසාය විවායෙො උප්පජ්යජයය – ‘‘තුම්හාකං බුද්යධො

අම්හාකං බුද්යධො’’ති උභයතොපක්ඛජාතා භයවයයං. යථා, මහාරාජ, ද්වින්නං

බලවාමච්චානං පරිසාය විවායෙො උප්පජ්යජයය ‘තුම්හාකං අමච්යචො අම්හාකං

අමච්යචො’ති උභයතොපක්ඛජාතා යහොන්ති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යදි, ද්යව

සම්මාසම්බුද්ධා එකක්ඛයණ උප්පජ්යජයයං, යතසං පරිසාය විවායෙො

උප්පජ්යජයය ‘තුම්හාකං බුද්යධො අම්හාකං බුද්යධො’ති උභයතොපක්ඛජාතා

භයවයයං. ඉෙං තාව, මහාරාජ, එකං කාරණං, යයන කාරයණන ද්යව 

සම්මාසම්බුද්ධාඑකක්ඛයණනුප්පජ්ජන්ති. 

අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි, යයන කාරයණන ද්යව 

සම්මාසම්බුද්ධාඑකක්ඛයණනුප්පජ්ජන්ති.යදි, මහාරාජ, ද්යවසම්මාසම්බුද්ධා 

එකක්ඛයණඋප්පජ්යජයයං, අග්ය ොබුද්යධොතියංවචනං, තංමිච්ඡාභයවයය.

යජට්යඨො බුද්යධොති යං වචනං, තං මිච්ඡා භයවයය. යසට්යඨො බුද්යධොති, 

විසිට්යඨො බුද්යධොති, උත්තයමො බුද්යධොති, පවයරො බුද්යධොති, අසයමො

බුද්යධොති, අසමසයමො බුද්යධොති, අප්පටිසයමො බුද්යධොති, අප්පටිභාය ො

බුද්යධොති, අප්පටිපුග් යලො බුද්යධොති යං වචනං, තං මිච්ඡා භයවයය. ඉෙම්පි

යඛො ත්වං, මහාරාජ, කාරණං අත්ථයතො සම්පටිච්ඡ, යයන කාරයණන ද්යව

සම්මාසම්බුද්ධා එකක්ඛයණනුප්පජ්ජන්ති. 

අපිච යඛො මහාරාජ බුද්ධානං භ වන්තානං සභාවපකතිඑසා, යං එයකොයයව 

බුද්යධො යලොයක උප්පජ්ජති. කස්මා කාරණා? මහන්තතාය
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සබ්බඤ්ඤුබුද්ධගණානං. අඤ්ඤම්පි මහාරාජ යං යලොයක මහන්තං, තං

එකංයයවයහොති.පථවී, මහාරාජ, මහන්තී, සා එකායයව.සා යරොමහන්යතො, 

යසො එයකොයයව. සියනරු ගිරිරාජා මහන්යතො, යසො එයකොයයව. ආකායසො 

මහන්යතො, යසො එයකොයයව. සක්යකො මහන්යතො, යසො එයකොයයව. මායරො

මහන්යතො, යසො එයකොයයව. බ්රහ්මා මහන්යතො, යසො එයකොයයව. තථා යතො

අරහං සම්මාසම්බුද්යධො මහන්යතො, යසො එයකොයයව යලොකස්මිං. යත්ථ යත

උප්පජ්ජන්ති, තත්ථ අඤ්ඤස්ස ඔකායසො න යහොති. තස්මා, මහාරාජ, 

තථා යතො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො එයකොයයව යලොකස්මිං උප්පජ්ජතීති.

සුකථියතො, භන්යතනා යසන, පඤ්යහොඔපම්යමහිකාරයණහී’’ති. 

එකිස්සා දලොකධාතුොති එකස්මිං චක්කවායළ. යහට්ඨා ඉමිනාව පයෙන

ෙසචක්කවාළසහස්සානි  හිතානි තානිපි, එකචක්කවායළයනව පරිච්ඡින්දිතුං

වට්ටන්ති. බුද්ධා හි උප්පජ්ජමානා ඉමස්මිංයයව චක්කවායළ උප්පජ්ජන්ති, 

උප්පජ්ජනට්ඨායන පන වාරියත ඉයතො අඤ්යඤසු චක්කවායළසු 

නුප්පජ්ජන්තීතිවාරිතයමවයහොති. 

අපුබ්බං අචරිමන්ති එත්ථ චක්කරතනපාතුභාවයතො පුබ්යබ පුබ්බං, තස්යසව

අන්තරධානයතො පච්ඡා චරිමං. තත්ථ ද්විධා චක්කරතනස්ස අන්තරධානං

යහොති, චක්කවත්තියනො කාලංකිරියයතො වා පබ්බජ්ජාය වා.

අන්තරධායමානඤ්ච පන තං කාලංකිරියයතො වා පබ්බජ්ජයතො වා සත්තයම

දිවයස අන්තරධායති, තයතොපරංචක්කවත්තියනොපාතුභායවොඅවාරියතො. 

කස්මා පන එකචක්කවායළ ද්යව චක්කවත්තියනො නුප්පජ්ජන්තීති. 

විවාදුපච්යඡෙයතොඅච්ඡරියභාවයතොචක්කරතනස්සමහානුභාවයතොච. ද්වීසුහි

උප්පජ්ජන්යතසු ‘‘අම්හාකං රාජා මහන්යතො අම්හාකං රාජා මහන්යතො’’ති 

විවායෙො උප්පජ්යජයය. එකස්මිං දීයප චක්කවත්තීති ච එකස්මිං දීයප

චක්කවත්තීති ච අනච්ඡරියා භයවයයං. යයො චායං චක්කරතනස්ස 

ද්විසහස්සදීපපරිවායරසු චතූසු මහාදීයපසු ඉස්සරියානුප්පොනසමත්යථො

මහානුභායවො, යසො පරිහායයථ. ඉති විවාදුපච්යඡෙයතො අච්ඡරියභාවයතො

චක්කරතනස්සමහානුභාවයතොචන එකචක්කවායළද්යවඋප්පජ්ජන්ති. 

130. ෙං ඉත්ථී අස්ස අරහං සම්මාසම්බුද්දධොති එත්ථ තිට්ඨතු තාව

සබ්බඤ්ඤුගයණ නිබ්බත්යතත්වා යලොකුත්තාරණසමත්යථො බුද්ධභායවො, 

පණිධානමත්තම්පිඉත්ථියානසම්පජ්ජති. 

මනුස්සත්තංලිඞ් සම්පත්ති, යහතුසත්ථාරෙස්සනං; 

පබ්බජ්ජාගණසම්පත්ති, අධිකායරොචඡන්ෙතා; 
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අට්ඨධම්මසයමොධානා, අභිනීහායරොසමිජ්ඣතීති.(බු.වං.2.59) – 

ඉමානි හි පණිධානසම්පත්තිකාරණානි. ඉති පණිධානම්පි සම්පායෙතුං

අසමත්ථාය ඉත්ථියා කුයතො බුද්ධභායවොති ‘‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං

ඉත්ථී අස්ස අරහං සම්මාසම්බුද්යධො’’ති වුත්තං. සබ්බාකාරපරිපූයරො ච 

පුඤ්ඤුස්සයයො සබ්බාකාරපරිපූරයමව අත්තභාවං නිබ්බත්යතතීති පුරියසොව

අරහංයහොති සම්මාසම්බුද්යධො. 

ෙං ඉත්ථී රාජා අස්ස චක්කවත්තීතිආදීසුපි යස්මා ඉත්ථියා 

යකොයසොහිතවත්ථගය්හතාදීනං අභායවන ලක්ඛණානි න පරිපූයරන්ති, 

ඉත්ථිරතනාභායවන සත්තරතනසමඞ්ගිතා න සම්පජ්ජති, සබ්බමනුස්යසහි ච

අධියකො අත්තභායවොනයහොති, තස්මා‘‘අට්ඨානයමතංඅනවකායසොයංඉත්ථී

රාජා අස්ස චක්කවත්තී’’ති වුත්තං. යස්මා ච සක්කත්තාදීනි තීණි ඨානානි

උත්තමානි, ඉත්ථිලිඞ් ඤ්චහීනං, තස්මාතස්සාසක්කත්තාදීනිපිපටිසිද්ධානි. 

නනුචයථාඉත්ථිලිඞ් ං, එවංපුරිසලිඞ් ම්පිබ්රහ්මයලොයක නත්ථි? තස්මා‘‘යං

පුරියසො බ්රහ්මත්තං කයරයය, ඨානයමතං විජ්ජතී’’තිපි න වත්තබ්බං සියාති.

යනොනවත්තබ්බං.කස්මා? ඉධපුරිසස්සතත්ථනිබ්බත්තනයතො. බ්රහ්මත්තන්ති

හි මහාබ්රහ්මත්තං අධිප්යපතං. ඉත්ථී ච ඉධඣානං භායවත්වා කාලං කත්වා

බ්රහ්මපාරිසජ්ජානංසහබයතංඋපපජ්ජති, නමහාබ්රහ්මානං, පුරියසොපන තත්ථ

න උප්පජ්ජතීති න වත්තබ්යබො. සමායනපි යචත්ථ උභයලිඞ් ාභායව

පුරිසසණ්ඨානාව බ්රහ්මායනො, නඉත්ථිසණ්ඨානා, තස්මාසුවුත්තයමයවතං. 

131. කාෙදුච්චරිතස්සාතිආදීසු යථානිම්බබීජයකොසාතකීබීජාදීනිමධුරඵලංන

නිබ්බත්යතන්ති, අසාතං අමධුරයමව නිබ්බත්යතන්ති, එවං කායදුච්චරිතාදීනි

මධුරවිපාකංනනිබ්බත්යතන්ති, අමධුරයමවවිපාකංනිබ්බත්යතන්ති.යථාච

උච්ඡුබීජසාලිබීජාදීනි මධුරං සාදුරසයමව ඵලං නිබ්බත්යතන්ති, න අසාතං

කටුකං, එවං කායසුචරිතාදීනි මධුරයමවවිපාකංනිබ්බත්යතන්ති, නඅමධුරං.

වුත්තම්පියචතං– 

‘‘යාදිසංවපයතබීජං, තාදිසංහරයතඵලං; 

කලයාණකාරීකලයාණං, පාපකාරීචපාපක’’න්ති.(සං.නි. 1.256); 

තස්මා ‘‘අට්ඨානයමතංඅනවකායසොයං කායදුච්චරිතස්සා’’තිආදිවුත්තං. 

කාෙදුච්චරිතසමඞ්ගීතිආදීසු සමඞ්ගීති පඤ්චවිධා සමඞ්ගිතා ආයූහනසමඞ්ගිතා

යචතනාසමඞ්ගිතා කම්මසමඞ්ගිතා විපාකසමඞ්ගිතා, උපට්ඨානසමඞ්ගිතාති.

තත්ථ කුසලාකුසලකම්මායූහනක්ඛයණ ආයූහනසමඞ්ගිතාති වුච්චති. තථා 
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දචතනාසමඞ්ගිතා. යාව පන අරහත්තංන පාපුණන්ති, තාව සබ්යබපි සත්තා

පුබ්යබඋපචිතංවිපාකාරහංකම්මංසන්ධාය‘‘කම්මසමඞ්ගියනො’’ති වුච්චන්ති, 

එසා කම්මසමඞ්ගිතා. විපාකසමඞ්ගිතා විපාකක්ඛයණයයව යවදිතබ්බා. යාව

පන සත්තා අරහත්තං න පාපුණන්ති, තාව යනසං තයතො තයතො චවිත්වා

නිරයය තාව උප්පජ්ජමානානං අග්ගිජාලයලොහකුම්භිආදීහි උපට්ඨානාකායරහි 

නිරයයො,  බ්භයසයයකත්තං ආපජ්ජමානානං මාතුකුච්ඡි, යෙයවසු

උප්පජ්ජමානානං කප්පරුක්ඛවිමානාදීහි උපට්ඨානාකායරහි යෙවයලොයකොති

එවං උප්පත්තිනිමිත්තං උපට්ඨාති, ඉති යනසං ඉමිනා

උප්පත්තිනිමිත්තඋපට්ඨායනන අපරිමුත්තතා උපට්ඨානසමඞ්ගිතා නාම. සා

චලති යසසා නිච්චලා. නිරයය හි උපට්ඨියතපි යෙවයලොයකො උපට්ඨාති, 

යෙවයලොයක උපට්ඨියතපි නිරයයො උපට්ඨාති, මනුස්සයලොයක උපට්ඨියතපි

තිරච්ඡානයයොනි උපට්ඨාති, තිරච්ඡානයයොනියා ච උපට්ඨිතායපි

මනුස්සයලොයකො උපට්ඨාතියයව. 

තත්රිෙං වත්ථු–යසොණගිරිපායෙකිර අයචලවිහායරයසොණත්යථයරොනාමඑයකො

ධම්මකථියකො, තස්සපිතාසුනඛජීවියකොඅයහොසි.යථයරොතං පටිබාහන්යතොපි

සංවයර ඨයපතුං අසක්යකොන්යතො ‘‘මා නස්සි ජරයකො’’ති මහල්ලකකායල

අකාමකංපබ්බායජසි.තස්සගිලානයසයයායනිපන්නස්ස නිරයයොඋපට්ඨාති, 

යසොණගිරිපාෙයතො මහන්තා මහන්තා සුනඛා ආ න්ත්වා ඛාදිතුකාමා විය 

සම්පරිවායරසුං. යසො මහාභයභීයතො – ‘‘වායරහි, තාත යසොණ, වායරහි, තාත

යසොණා’’ති ආහ. කිං මහායථරාති. න පස්සසි තාතාති තං පවත්තිං ආචික්ඛි.

යසොණත්යථයරො – ‘‘කථඤ්හි නාම මාදිසස්ස පිතා නිරයය නිබ්බත්තිස්සති, 

පතිට්ඨා’ස්ස භවිස්සාමී’’ති සාමයණයරහි නානාපුප්ඵානි ආහරායපත්වා

යචතියඞ් ණයබොධියඞ් යණසු තලසන්ථරණපූජං ආසනපූජඤ්ච කායරත්වා

පිතරං මඤ්යචන යචතියඞ් ණං ආහරිත්වා මඤ්යච නිසීොයපත්වා – ‘‘අයං 

මහායථර-පූජා තුම්හාකං අත්ථාය කතා ‘අයං යම භ වා

දුග් තපණ්ණාකායරො’තිවත්වා භ වන්තංවන්දිත්වාචිත්තංපසායෙහී’’තිආහ.

යසොමහායථයරොපූජංදිස්වාතථා කයරොන්යතොචිත්තංපසායෙසි, තාවයෙවස්ස

යෙවයලොයකො උපට්ඨාසි, නන්ෙනවන-චිත්තලතාවන-මිස්සකවන-

ඵාරුසකවනවිමානානි යචව නාටකානි ච පරිවායරත්වා ඨිතානි විය අයහසුං.

යසො ‘‘අයපථ අයපථ යසොණා’’ති ආහ. කිමිෙං යථරාති? එතා යත, තාත, 

මාතයරො ආ ච්ඡන්තීති. යථයරො ‘‘සග්ය ො උපට්ඨියතො මහායථරස්සා’’ති

චින්යතසි.එවංඋපට්ඨානසමඞ්ගිතාචලතීතියවදිතබ්බා. එතාසුසමඞ්ගිතාසුඉධ

ආයූහනයචතනාකම්මසමඞ්ගිතාවයසනකායදුච්චරිතසමඞ්ගීතිආදි වුත්තං. 
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132. එවං වුත්දත ආෙස්මා ආනන්දෙොති ‘‘එවං භ වතා ඉමස්මිං සුත්යත

වුත්යතයථයරොආදියතොපට්ඨායසබ්බසුත්තං සමන්නාහරිත්වාඑවංසස්සිරිකං

කත්වා යෙසිතසුත්තස්ස නාම භ වතා නාමං න  හිතං. හන්ෙස්ස නාමං

 ණ්හායපස්සාමී’’තිචින්යතත්වාභ වන්තංඑතෙයවොච. 

තස්මාතිහත්වන්තිආදීසුඅයං අත්ථයයොජනා– 

ආනන්ෙ, යස්මා ඉමස්මිං ධම්මපරියායය ‘‘අට්ඨාරස යඛො ඉමා, ආනන්ෙ, 

ධාතුයයො, ඡඉමා, ආනන්ෙ, ධාතුයයො’’තිඑවංබහුධාතුයයොවිභත්තා, තස්මාතිහ 

ත්වං ඉමං ධම්මපරියායං බහුධාතුදකොතිපි නං ධායරහි. යස්මා පයනත්ථ

ධාතුආයතනපටිච්චසමුප්පාෙට්ඨානාට්ඨානවයසනචත්තායරො පරිවට්ටාකථිතා, 

තස්මා චතුපරිවට්දටොතිපි නං ධායරහි. යස්මා ච ආොසං ඔයලොයකන්තස්ස

මුඛනිමිත්තං විය ඉමං ධම්මපරියායං ඔයලොයකන්තස්ස එයත ධාතුආෙයයො

අත්ථා පාකටා යහොන්ති, තස්මා ධම්මාොදසොතිපි නං ධායරහි. යස්මා ච යථා

නාමපරයසනමද්ෙනායයොධාසඞ් ාමතූරියංපග් යහත්වාපරයසනං පවිසිත්වා

සපත්යතමද්දිත්වා අත්තයනොජයං ණ්හන්ති, එවයමවකියලසයසනමද්ෙනා 

යයොගියනො ඉධ වුත්තවයසන විපස්සනං පග් යහත්වා කියලයස මද්දිත්වා

අත්තයනො අරහත්තජයං ණ්හන්ති, තස්මා අමතදුන්දුභීතිපිනංධායරහි. යස්මා

ච යථා සඞ් ාමයයොධා පඤ්චාවුධං  යහත්වා පරයසනං විද්ධංයසත්වා ජයං

 ණ්හන්ති, එවං යයොගියනොපි ඉධ වුත්තං විපස්සනාවුධං  යහත්වා 

කියලසයසනං විද්ධංයසත්වා අරහත්තජයං  ණ්හන්ති. තස්මා අනුත්තදරො 

සඞ් ාමවිජදෙොතිපිනංධායරහීති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

බහුධාතුකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ඉසිගිලිසුත්තවණ්ණනා 

133. එවං දම සුතන්ති ඉසිගිලිසුත්තං. තත්ථ අඤ්ඤාව සමඤ්ඤා අදහොසීති

ඉසිගිලිස්ස ඉසිගිලීති සමඤ්ඤාය උප්පන්නකායල යවභායරො න යවභායරොති

පඤ්ඤායිත්ථ, අඤ්ඤායයවස්ස සමඤ්ඤා අයහොසි. අඤ්ඤා පඤ්ඤත්තීති ඉෙං

පුරිමපෙස්යසවයවවචනං.යසයසසුපිඑයසවනයයො. 

තො කිර භ වා සායන්හසමයය සමාපත්තියතො වුට්ඨාය  න්ධකුටියතො 

නික්ඛමිත්වායස්මිං ඨායනනිසින්නානං පඤ්ච පබ්බතා පඤ්ඤායන්ති, තත්ථ 

භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොනිසීදිත්වාඉයමපඤ්චපබ්බයතපටිපාටියාආචික්ඛි.තත්ථ

න භ වයතොපබ්බයතහිඅත්යථොඅත්ථි, ඉතිඉයමසුපනපබ්බයතසුපටිපාටියා

කථියමායනසු ඉසිගිලිස්ස ඉසිගිලිභායවො කයථතබ්යබො යහොති. තස්මිං



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාස-අට්ඨකථා අනුපෙවග්ද ො 
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පටුන 

කථියමායන පදුමවතියා පුත්තානං පඤ්චසතානං පච්යචකබුද්ධානං නාමානි

යචව පදුමවතියා ච පත්ථනා කයථතබ්බා භවිස්සතීති භ වා ඉමං පඤ්ච

පබ්බතපටිපාටිංආචික්ඛි. 

පවිසන්තා දිස්සන්ති පවිට්ඨා න දිස්සන්තීති යථාඵාසුකට්ඨායන පිණ්ඩාය 

චරිත්වාකතභත්තකිච්චාආ න්ත්වායචතිය බ්යභයමකමහාද්වාරංවිවරන්තා

වියතං පබ්බතං ද්යවධාකත්වා අන්යතො පවිසිත්වා රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානි

මායපත්වාතත්ථවසිංසු, තස්මාඑවමාහ. ඉදමඉසීතිඉයමපච්යචකබුද්ධඉසී. 

කො පන යත තත්ථ වසිංසු? අතීයතකිර අනුප්පන්යන තථා යත බාරාණසිං 

උපනිස්සාය එකස්මිං  ාමයක එකා කුලධීතා යඛත්තං රක්ඛමානා එකස්ස

පච්යචකබුද්ධස්ස පඤ්චහි ලාජාසයතහි සද්ධිං එකං පදුමපුප්ඵං ෙත්වා පඤ්ච

පුත්තසතානිපත්යථසි. තස්මිංයයවචඛයණපඤ්චසතාමි ලුද්ෙකාමධුරමංසං

ෙත්වා ‘‘එතිස්සා පුත්තා භයවයයාමා’’ති පත්ථයිංසු. සා යාවතායුකං ඨත්වා

යෙවයලොයක නිබ්බත්තා, තයතො චුතා ජාතස්සයර පදුම බ්යභ නිබ්බත්ති.

තයමයකො තාපයසො දිස්වා පටිජග්ගි, තස්සා විචරන්තියාව පාදුද්ධායර

පාදුද්ධායර භූමියතො පදුමානි උට්ඨහන්ති. එයකො වනචරයකො දිස්වා

බාරාණසිරඤ්යඤොආයරොයචසි. රාජානංආහරායපත්වා අග් මයහසිං අකාසි, 

තස්සා බ්යභොසණ්ඨාසි.මහාපදුමකුමායරොමාතුකුච්ඡියංවසි, යසසා බ්භමලං

නිස්සා නිබ්බත්තා. වයප්පත්තා උයයායන පදුමස්සයර කීළන්තා එයකකස්මිං

පදුයමනිසීදිත්වා ඛයවයං පට්ඨයපත්වා පච්යචකයබොධිඤාණංනිබ්බත්තයිංසු. 

අයංයතසංබයාකරණ ාථාඅයහොසි– 

‘‘සයරොරුහංපදුමපලාසපත්තජං, සුපුප්ඵිතංභමර ණානුචිණ්ණං; 

අනිච්චතායුප තංවිදිත්වා, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

තස්මිං කායල යත තත්ථ වසිංසු, තො චස්ස පබ්බතස්ස ඉසිගිලීති සමඤ්ඤා

උෙපාදි. 

135. දෙ සත්තසාරාති අරිට්යඨො උපරිට්යඨො ත රසිඛී යසස්සී සුෙස්සයනො

පියෙස්සී  න්ධායරො පිණ්යඩොයලො උපාසයභො නීයතො තයථො සුතවා

භාවිතත්යතොතියතරසන්නංපච්යචකබුද්ධානංනාමානිවත්වාඉොනියතසඤ්ච 

අඤ්යඤසඤ්ච  ාථාබන්යධන නාමානි ආචික්ඛන්යතො දෙ 

සත්තසාරාතිආදිමාහ. තත්ථ සත්තසාරාති සත්තානං සාරභූතා. අනීඝාති 

නිද්දුක්ඛා. නිරාසාතිනිත්තණ්හා. 
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ද්දවජාලිදනොතිචූළජාලිමහාජාලීතිද්යව ජාලිනාමකා. සන්තචිත්දතොතිඉෙම්පි

එකස්ස නාමයමව. පස්සි ජහි උපධිදුක්ඛමූලන්ති එත්ථ පස්සි නාම යසො 

පච්යචකබුද්යධො, දුක්ඛස්සපනමූලංඋපධිංජහීතිඅයමස්සථුති. අපරාජිදතොතිපි

එකස්සනාමයමව. 

සත්ථාපවත්තාසරභඞ්ද ොදලොමහංදසො උච්චඞ් මාදෙොතිඉයමපඤ්චජනා. 

අසිදතො අනාසදවො මදනොමදෙොති ඉයමපි තයයො ජනා. මානච්ඡිදෙො ච

බන්ධුමාති බන්ධුමා නාම එයකො, මානස්ස පන ඡින්නත්තා මානච්ඡියෙොති

වුත්යතො. තොධිමුත්දතොතිපිනාමයමව. 

දකතුම්භරාද ො ච මාතඞ්ද ො අරිදෙොති ඉයම තයයො ජනා. අථච්චුදතොති අථ

අච්චුයතො. අච්චුත ාමබයාමඞ්දකොති ඉයම ද්යව ජනා. දඛමාභිරදතො ච

දසොරදතොතිඉයමද්යවයයව. 

සය්දහො අදනොමනික්කදමොති සය්යහො නාම යසො බුද්යධො, අයනොමවීරියත්තා

පනඅයනොමනික්කයමොති වුත්යතො. ආනන්දෙොනන්දෙොඋපනන්දෙොද්වාෙසාති

චත්තායරො ආනන්ො, චත්තායරො නන්ො චත්තායරො උපනන්ොති එවං ද්වාෙස. 

භාරද්වාදජො අන්තිමදෙහධාරීති භාරද්වායජො නාම යසො බුද්යධො. 

අන්තිමදෙහධාරීතිථුති. 

තණ්හච්ඡිදෙොති සිඛරිස්සායං ථුති. වීතරාද ොති මඞ් ලස්ස ථුති. උසභච්ඡිො

ජාලිනිං දුක්ඛමූලන්ති උසයභො නාම යසො බුද්යධො දුක්ඛමූලභූතං ජාලිනිං

අච්ඡිොති අත්යථො. සන්තං පෙං අජ්ඣ දමොපනීදතොති උපනීයතො නාම යසො

බුද්යධො සන්තං පෙං අජ්ඣ මා. වීතරාද ොතිපි එකස්ස නාමයමව. 

සුවිමුත්තචිත්දතොතිඅයංකණ්හස්සථුති. 

එදත ච අඤ්දඤ චාති එයත පාළියංආ තා ච පාළියං අනා තා අඤ්යඤ ච

එයතසං එකනාමකායයව. ඉයමසු හි පඤ්චසු පච්යචකබුද්ධසයතසු ද්යවපි

තයයොපි ෙසපි ද්වාෙසපි ආනන්ොෙයයො විය එකනාමකා අයහසුං. ඉති පාළියං 

ආ තනායමයහවසබ්යබසංනාමානිවුත්තානි යහොන්තීතිඉයතොපරංවිසුං විසුං

අවත්වා‘‘එයතචඅඤ්යඤචා’’තිආහ.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ඉසිගිලිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. මහාචත්තාරීසකසුත්තවණ්ණනා 

136. එවං දම සුතන්ති මහාචත්තාරීසකසුත්තං. තත්ථ අරිෙන්ති නිද්යෙොසං

යලොකුත්තරං, නිද්යෙොසඤ්හි ‘‘අරිය’’න්ති වුච්චති. සම්මාසමාධින්ති

මග් සමාධිං. සඋපනිසන්තිසපච්චයං. සපරික්ඛාරන්ති සපරිවාරං. 

පරික්ඛතාති පරිවාරිතා. සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ් මා දහොතීති ද්විධා සම්මාදිට්ඨි

පුබ්බඞ් මා යහොති පුයරචාරිකා විපස්සනාසම්මාදිට්ඨි ච මග් සම්මාදිට්ඨි ච.

විපස්සනාසම්මාදිට්ඨි යතභූමකසඞ්ඛායර අනිච්චාදිවයසන පරිවීමංසති; 

මග් සම්මාදිට්ඨි පන පරිවීමංසනපරියයොසායන භූමිලද්ධං වට්ටං

සමුග්ඝාටයමානා වූපසමයමානා සීතුෙකඝටසහස්සං මත්ථයක ආසිඤ්චමානා

විය උප්පජ්ජති. යථා හි යඛත්තං කුරුමායනො කස්සයකො පඨමං අරඤ්යඤ

රුක්යඛ ඡින්ෙති, පච්ඡා අග්ගිං යෙති, යසො අග්ගි පඨමං ඡින්යන රුක්යඛ 

අනවයසයසඣායපති, එවයමව විපස්සනාසම්මාදිට්ඨි පඨමං අනිච්චාදිවයසන

සඞ්ඛායර වීමංසති, මග් සම්මාදිට්ඨි තාය වීමංසනත්ථං සඞ්ඛායර පුන

අප්පවත්තිවයසන සමුග්ඝාටයමානාඋප්පජ්ජති, සාදුවිධාපිඉධඅධිප්යපතා. 

මිච්ඡාදිට්ඨීති පජානාතීති මිච්ඡාදිට්ඨිං අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තාති

ලක්ඛණපටියවයධන ආරම්මණයතො පජානාති, සම්මාදිට්ඨිං කිච්චයතො

අසම්යමොහයතොපජානාති. සාස්සදහොති සම්මාදිට්ඨීතිසාඑවංපජානනාඅස්ස

සම්මාදිට්ඨිනාමයහොති. 

ද්වාෙංවොමීතිද්වයංවොමි, දුවිධයකොට්ඨාසංවොමීතිඅත්යථො. පුඤ්ඤභාගිොති 

පුඤ්ඤයකොට්ඨාසභූතා. උපධිදවපක්කාතිඋපධිසඞ්ඛාතස්ස විපාකස්සොයිකා. 

පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රිෙන්තිආදීසු විභජිත්වා විභජිත්වා අමතද්වාරං පඤ්ඤයපති

ෙස්යසතීති පඤ්ඤා. තස්මිං අත්යථ ඉන්ෙත්තං කයරොතීති පඤ්ඤින්ද්රිෙං. 

අවිජ්ජාය න කම්පතීති පඤ්ඤාබලං. යබොජ්ඣඞ් ප්පත්තා හුත්වා

චතුසච්චධම්යම විචිනාතීති ධම්මවිචෙසම්දබොජ්ඣඞ්ද ො. මග් සම්පත්තියා

පසට්ඨා යසොභනා දිට්ඨීති සම්මාදිට්ඨි. අරියමග් ස්ස අඞ් න්ති මග් ඞ් ං.

දසොතියසොභික්ඛු. පහානාොතිපජහනත්ථාය. උපසම්පොොති පටිලාභත්ථාය. 

සම්මාවාොදමොතිනියයානියකොකුසලවායායමො. සදතොතිසතියාසමන්නා යතො

හුත්වා. අනුපරිධාවන්ති අනුපරිවත්තන්තීති සහජාතා ච පුයරජාතා ච හුත්වා 

පරිවායරන්ති.එත්ථහිසම්මාවායායමොචසම්මාසතිචයලොකුත්තරසම්මාදිට්ඨිං

සහජාතා පරිවායරන්ති රාජානං විය එකරයථ ඨිතා අසිග් ාහඡත්තග් ාහා.

විපස්සනාසම්මාදිට්ඨි පන පුයරජාතා හුත්වා පරිවායරති රථස්ස පුරයතො
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පත්තිකාෙයයො විය. දුතියපබ්බයතො පට්ඨාය පන සම්මාසඞ්කප්පාදීනං තයයොපි

සහජාතපරිවාරාවයහොන්තීතියවදිතබ්බා. 

137. මිච්ඡාසඞ්කප්දපොති පජානාතීති මිච්ඡාසඞ්කප්පං අනිච්චං දුක්ඛං

අනත්තාති ලක්ඛණපටියවයධන ආරම්මණයතො පජානාති සම්මාසඞ්කප්පං

කිච්චයතොඅසම්යමොහයතොපජානාති.ඉයතොඅපයරසුසම්මාවාචාදීසුපිඑවයමව 

යයොජනා යවදිතබ්බා. කාමසඞ්කප්පාෙයයො ද්යවධාවිතක්කසුත්යත (ම. නි.

1.206) වුත්තායයව. 

තක්දකොතිආදීසු තක්කනවයසන තක්දකො. ස්යවව ච උපසග්ය න පෙං

වඩ්යඪත්වා විතක්දකොති වුත්යතො, ස්යවව සඞ්කප්පනවයසන සඞ්කප්දපො. 

එකග්ය ො හුත්වා ආරම්මයණ අප්යපතීති අප්පනා. උපසග්ය න පන පෙං

වඩ්යඪත්වා බයප්පනාති වුත්තං. දචතදසො අභිනිදරොපනාති චිත්තස්ස

අභිනියරොපනා. විතක්කස්මිඤ්හි සති විතක්යකො ආරම්මයණ චිත්තං 

අභිනියරොයපති විතක්යක පන අසති අත්තයනොයයව ධම්මතාය චිත්තං

ආරම්මණං අභිරුහති ජාතිසම්පන්යනො අභිඤ්ඤාතපුරියසො විය රාජය හං.

අනභිඤ්ඤාතස්ස හි පටිහායරන වා යෙොවාරියකන වා අත්යථො යහොති, 

අභිඤ්ඤාතංජාතිසම්පන්නංසබ්යබරාජරාජමහාමත්තා ජානන්තීතිඅත්තයනොව

ධම්මතාය නික්ඛමති යචව පවිසති ච, එවංසම්පෙමිෙං යවදිතබ්බං. වාචං

සඞ්ඛයරොතීති වචීසඞ්ඛාදරො. එත්ථචයලොකියවිතක්යකොවාචං සඞ්ඛයරොති, න

යලොකුත්තයරො.කිඤ්චාපිනසඞ්ඛයරොති, වචීසඞ්ඛායරොත්යවවචපනස්සනාමං 

යහොති. සම්මාසඞ්කප්පං අනුපරිධාවන්තීති යලොකුත්තරසම්මාසඞ්කප්පං

පරිවායරන්ති. එත්ථ ච තයයොපි යනක්ඛම්මසඞ්කප්පාෙයයො පුබ්බභාය 

නානාචිත්යතසු ලබ්භන්ති, මග් ක්ඛයණ පන තිණ්ණම්පි 

කාමසඞ්කප්පාදීනඤ්ච පෙච්යඡෙං සමුග්ඝාතං කයරොන්යතො මග් ඞ් ං

පූරයමායනො එයකොව සම්මාසඞ්කප්යපො උප්පජ්ජිත්වා

යනක්ඛම්මසඞ්කප්පාදිවයසන තීණි නාමානි ලභති. පරයතො සම්මාවාචාදීසුපි

එයසවනයයො. 

138. මුසාවාො දවරමණීතිආදීසු විරතිපි යචතනාපි වට්ටති. ආරතීතිආදීසු

වචීදුච්චරියතහිආරකාරමතීති ආරති. විනායතහිරමතීති විරති. තයතොතයතො 

පටිනිවත්තාව හුත්වා යතහි විනා රමතීති පටිවිරති. උපසග් වයසන වා පෙං

වඩ්ඪිතං, සබ්බමිෙං ඔරමනභාවස්යසව අධිවචනං. යවරං මණති විනායසතීති 

දවරමණි. ඉෙම්පිඔරමනස්යසවයවවචනං. 

139. පාණාතිපාතාදවරමණීතිආදීසුපි යචතනාවිරතීතිඋභයම්පිවට්ටතියයව. 
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140. කුහනාතිආදීසු තිවියධන කුහනවත්ථුනා යලොකං එතාය කුහයන්ති

විම්හාපයන්තීති කුහනා. ලාභසක්කාරත්ථිකා හුත්වා එතායලපන්තීති ලපනා. 

නිමිත්තං සීලයමයතසන්ති යනමිත්තිකා, යතසං භායවො දනමිත්තිකතා. 

නිප්යපයසො සීලයමයතසන්ති නිප්යපසිකා, යතසං භායවො නිප්දපසිකතා. 

ලායභන ලාභං නිජිගීසන්ති මග් න්ති පරියයසන්තීති ලායභන ලාභං

නිජිගීසනා, යතසංභායවො ලාදභනලාභං නිජිගීසනතා. අයයමත්ථසඞ්යඛයපො, 

විත්ථායරන පයනතා කුහනාදිකා විසුද්ධිමග්ද  සීලනිද්යෙයසයයව පාළිඤ්ච 

අට්ඨකථඤ්ච ආහරිත්වා පකාසිතා. මිච්ඡාආජීවස්ස පහානාොති එත්ථ න

යකවලං පාළියං ආ යතොව මිච්ඡාආජීයවො, ආජීවයහතු පන පවත්තිතා 

පාණාතිපාතාෙයයො සත්තකම්මපථයචතනාපි මිච්ඡාආජීයවොව. තාසංයයව

සත්තන්නං යචතනානං පෙපච්යඡෙං සමුග්ඝාතං කුරුමානං මග් ඞ් ං

පූරයමානාඋප්පන්නාවිරතිසම්මාආජීයවො නාම. 

141. සම්මාදිට්ඨිස්සාති මග් සම්මාදිට්ඨියං ඨිතස්ස පුග් ලස්ස. 

සම්මාසඞ්කප්දපො පදහොතීති මග් සම්මාසඞ්කප්යපො පයහොති, 

ඵලසම්මාදිට්ඨිස්සපි ඵලසම්මාසඞ්කප්යපොපයහොතීතිඑවංසබ්බපයෙසුඅත්යථො

යවදිතබ්යබො. සම්මාඤාණස්ස සම්මාවිමුත්තීතිඑත්ථපනමග් සම්මාසමාධිම්හි

ඨිතස්ස මග් පච්චයවක්ඛණං සම්මාඤාණං පයහොති, ඵලසම්මාසමාධිම්හි

ඨිතස්ස ඵලපච්චයවක්ඛණං සම්මාඤාණං පයහොති.

මග් පච්චයවක්ඛණසම්මාඤායණ ච ඨිතස්ස මග් සම්මාවිමුත්ති පයහොති, 

ඵලපච්චයවක්ඛණසම්මාඤායණ ඨිතස්සඵලසම්මාවිමුත්ති පයහොතීතිඅත්යථො.

එත්ථ ච ඨයපත්වා අට්ඨ ඵලඞ් ානි සම්මාඤාණං පච්චයවක්ඛණං කත්වා 

සම්මාවිමුත්තිංඵලංකාතුංවට්ටතීතිවුත්තං. 

142. සම්මාදිට්ඨිස්ස, භික්ඛදව, මිච්ඡාදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ණා දහොතීතිආදීසු

අවයසසනිකායභාණකාඵලංකථිතන්තිවෙන්ති, මජ්ඣිමභාණකාපන ෙසන්නං

නිජ්ජරවත්ථූනං ආ තට්ඨායන මග්ය ො කථියතොති වෙන්ති. තත්ථ

ෙස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි යවදිතබ්බා, විදිතකරණට්යඨන සම්මාඤාණං, 

තෙධිමුත්තට්යඨන සම්මාවිමුත්ති. 

වීසතිකුසලපක්ඛාතිසම්මාදිට්ඨිආෙයයො ෙස, ‘‘සම්මාදිට්ඨිපච්චයාචඅයනයක

කුසලා ධම්මා’’තිආදිනා නයයන වුත්තා ෙසාති එවං වීසති කුසලපක්ඛා

යහොන්ති. වීසති අකුසලපක්ඛාති ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ණා යහොතී’’තිආදිනා

නයයන වුත්තා මිච්ඡාදිට්ඨිආෙයයො ෙස, ‘‘යය ච මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා අයනයක

පාපකා’’තිආදිනා වුත්තා ෙස චාති එවං වීසති අකුසලපක්ඛා යවදිතබ්බා. 

මහාචත්තාරීසදකොති මහාවිපාකොයනන මහන්තානං කුසලපක්ඛිකානඤ්යචව
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පටුන 

අකුසලපක්ඛිකානඤ්ච චත්තාරීසාය ධම්මානං පකාසිතත්තා

මහාචත්තාරීසයකොති. 

ඉමස්මිඤ්ච පන සුත්යත පඤ්ච සම්මාදිට්ඨියයො කථිතා විපස්සනාසම්මාදිට්ඨි

කම්මස්සකතාසම්මාදිට්ඨි මග් සම්මාදිට්ඨි ඵලසම්මාදිට්ඨි

පච්චයවක්ඛණාසම්මාදිට්ඨීති. තත්ථ ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිං මිච්ඡාදිට්ඨීති

පජානාතී’’තිආදිනා නයයන වුත්තා විපස්සනාසම්මාදිට්ඨි නාම. ‘‘අත්ථි

දින්න’’න්තිආදිනා නයයන වුත්තා කම්මස්සකතාසම්මාදිට්ඨි නාම. 

‘‘සම්මාදිට්ඨිස්ස, භික්ඛයව, සම්මාසඞ්කප්යපො පයහොතී’’ති එත්ථ පන 

මග් සම්මාදිට්ඨිඵලසම්මාදිට්ඨීතිද්යවපිකථිතා. ‘‘සම්මාඤාණං පයහොතී’’ති. 

එත්ථපනපච්චයවක්ඛණාසම්මාදිට්ඨිකථිතාතියවදිතබ්බා. 

143. සම්මාදිට්ඨිං දච භවං  රහතීති මිච්ඡාදිට්ඨි නාමායං යසොභනාති

වෙන්යතොපිසම්මාදිට්ඨිනාමායංනයසොභනාතිවෙන්යතොපි සම්මාදිට්ඨිං රහති

නාම. ඔක්කලාතිඔක්කලජනපෙවාසියනො. වස්සභඤ්ඤාතිවස්යසොචභඤ්යඤො

චාති ද්යව ජනා. අදහතුවාොති නත්ථි යහතු නත්ථි පච්චයයො සත්තානං

විසුද්ධියාති එවමාදිවාදියනො. අකිරිෙවාොතිකයරොයතොනකරීයතිපාපන්තිඑවං 

කිරියපටික්යඛපවාදියනො. නත්ථිකවාොති නත්ථි දින්නන්තිආදිවාදියනො. යත

ඉයමසුතීසුපිෙස්සයනසුඔක්කන්තනියාමාඅයහසුං.කථං පයනයතසුනියායමො

යහොතීති.යයොහිඑවරූපංලද්ධිං යහත්වාරත්තිට්ඨානදිවාට්ඨායන නිසින්යනො

සජ්ඣායති වීමංසති, තස්ස ‘‘නත්ථි යහතු නත්ථි පච්චයයො කයරොයතො න

කරීයතිපාපං, නත්ථිදින්නං, කායස්සයභොඋච්ඡිජ්ජතී’’ති තස්මිංආරම්මයණ

මිච්ඡාසතිසන්තිට්ඨති, චිත්තංඑකග් ංයහොති, ජවනානිජවන්ති. පඨමජවයන

සයතකිච්යඡො යහොති, තථා දුතියාදීසු. සත්තයම බුද්ධානම්පි අයතකිච්යඡො 

අනිවත්තීඅරිට්ඨකණ්ඩකසදියසොයහොති. 

තත්ථ යකොචි එකං ෙස්සනං ඔක්කමති, යකොචි ද්යව, යකොචි තීණිපි, 

නියතමිච්ඡාදිට්ඨියකොව යහොති, පත්යතො සග් මග් ාවරණඤ්යචව

යමොක්ඛමග් ාවරණඤ්ච. අභබ්යබො තස්ස අත්තභාවස්ස අනන්තරං සග් ම්පි

 න්තුං, පය ව යමොක්ඛං, වට්ටඛාණ නායමස සත්යතො පථවීය ොපයකො, 

යයභුයයයන එවරූපස්ස භවයතො වුට්ඨානං නත්ථි. වස්සභඤ්ඤාපි එදිසා

අයහසුං. නින්ොබයාදරොසඋපාරම්භභොති අත්තයනො නින්ොභයයන

ඝට්ටනභයයන උපවාෙභයයනචාතිඅත්යථො.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාචත්තාරීසකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. ආනාපානස්සතිසුත්තවණ්ණනා 

144. එවං දමසුතන්තිආනාපානස්සතිසුත්තං.තත්ථ අඤ්දඤහි චාතිඨයපත්වා

පාළියංආ යතෙසයථයරඅඤ්යඤහිපිඅභිඤ්ඤායතහිබහූහි සාවයකහිසද්ධිං.

තොකිරමහාභික්ඛුසඞ්යඝොඅයහොසි අපරිච්ඡින්න ණයනො. 

ඔවෙන්ති අනුසාසන්තීති ආමිසසඞ් යහන ධම්මසඞ් යහන චාති ද්වීහි

සඞ් යහහි සඞ් ණ්හිත්වා කම්මට්ඨායනොවාොනුසාසනීහි ඔවෙන්ති ච

අනුසාසන්ති ච. දත චාති චකායරොආ මසන්ධිමත්තං. උළාරං පුබ්දබනාපරං

විදසසං ජානන්තීති සීලපරිපූරණාදියතො පුබ්බවියසසයතො උළාරතරං අපරං

කසිණපරිකම්මාදිවියසසංජානන්තීතිඅත්යථො. 

145. ආරද්දධොතිතුට්යඨො. අප්පත්තස්ස පත්තිොති අප්පත්තස්ස අරහත්තස්ස

පාපුණනත්ථං. යසසපෙද්වයයපි අයයමව අත්යථො. දකොමුදිං චාතුමාසිනින්ති 

පච්ඡිමකත්තිකචාතුමාසපුණ්ණමං.සාහිකුමුොනංඅත්ථිතායයකොමුදී, චතුන්නං 

වස්සිකානං මාසානං පරියයොසානත්තා චාතුමාසිනීති වුච්චති. ආ දමස්සාමීති

උදික්ඛිස්සාමි, අජ්ජඅපවායරත්වායාවසා ආ ච්ඡති, තාවකත්ථචිඅ න්ත්වා

ඉයධව වසිස්සාමීති අත්යථො. ඉති භික්ඛූනං පවාරණසඞ් හං අනුජානන්යතො

එවමාහ. 

පවාරණසඞ් දහො නාමඤත්තිදුතියයනකම්යමන දියයතිකස්ස පයනසදියයති, 

කස්ස න දියයතීති. අකාරකස්ස තාව බාලපුථුජ්ජනස්ස න දියයති, තථා

ආරද්ධවිපස්සකස්සයචව අරියසාවකස්ස ච. යස්සපනසමයථො වාතරුයණො

යහොති විපස්සනා වා, තස්ස දියයති. භ වාපි තො භික්ඛූනං චිත්තාචාරං

පරිවීමංසන්යතො සමථවිපස්සනානං තරුණභාවං ඤත්වා – ‘‘මයි අජ්ජ 

පවායරන්යත දිසාසුවස්සංවුට්ඨාභික්ඛූඉධඔසරිස්සන්ති.තයතො ඉයමභික්ඛූ 

වුඩ්ඪතයරහි භික්ඛූහි යසනාසයන  හියත වියසසං නිබ්බත්යතතුං න

සක්ඛිස්සන්ති. සයචපි චාරිකං පක්කමිස්සාමි, ඉයමසං වසනට්ඨානං

දුල්ලභයමව භවිස්සති. මයි පන අපවායරන්යත භික්ඛූපි ඉමං සාවත්ථිං න

ඔසරිස්සන්ති, අහම්පි චාරිකං න පක්කමිස්සාමි, එවං ඉයමසං භික්ඛූනං

වසනට්ඨානං අපලිබුද්ධං භවිස්සති. යත අත්තයනො අත්තයනො වසනට්ඨායන

ඵාසු විහරන්තා සමථවිපස්සනා ථාමජාතා කත්වා වියසසං නිබ්බත්යතතුං

සක්ඛිස්සන්තී’’ති යසො තංදිවසං අපවායරත්වා කත්තිකපුණ්ණමායං 

පවායරස්සාමීති භික්ඛූනං පවාරණසඞ් හං අනුජානි. පවාරණසඞ් හස්මිඤ්හි

ලද්යධ යස්ස නිස්සයපටිපන්නස්ස ආචරියුපජ්ඣායා පක්කමන්ති, යසොපි

‘‘සයච පතිරූයපො නිස්සයොයයකො ආ මිස්සති, තස්ස සන්තියක නිස්සයං 

 ණ්හිස්සාමී’’තියාවගිම්හානංපච්ඡිමමාසාවසිතුංලභති.සයචපිසට්ඨිවස්සා 
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භික්ඛූ ආ ච්ඡන්ති, තස්ස යසනාසනං  යහතුං න ලභන්ති. අයඤ්ච පන

පවාරණසඞ් යහො එකස්සදින්යනොපිසබ්යබසංදින්යනොයයවයහොති. 

සාවත්ථිං ඔසරන්තීති භ වතා පවාරණසඞ් යහො දින්යනොති

සුතසුතට්ඨායනයයව යථාසභායවන එකං මාසං වසිත්වා කත්තිකපුණ්ණමාය

උයපොසථං කත්වා ඔසරන්යත සන්ධාය ඉෙං වුත්තං. පුබ්දබනාපරන්ති ඉධ 

තරුණසමථවිපස්සනාසුකම්මං කත්වාසමථවිපස්සනාථාමජාතාඅකංසු, අයං

පුබ්යබ වියසයසො නාම. තයතො සමාහියතන චිත්යතන සඞ්ඛායර සම්මසිත්වා

යකචි යසොතාපත්තිඵලං…යප.… යකචි අරහත්තං සච්ඡිකරිංසු. අයං අපයරො

උළායරොවියසයසොනාම. 

146. අලන්තියුත්තං. දෙොජන ණනානීතිඑකංයයොජනංයයොජනයමව, ෙසපි

යයොජනානි යයොජනායනව, තයතො උද්ධං යයොජන ණනානීති වුච්චන්ති. ඉධ

පන යයොජනසතම්පි යයොජනසහස්සම්පි අධිප්යපතං. පුදටොදසනාපීති පුයටොසං

වුච්චති පායථයයං. තං පායථයයං  යහත්වාපි උපසඞ්කමිතුං යුත්තයමවාති

අත්යථො. ‘‘පුටංයසනා’’තිපි පායඨො, තස්සත්යථො – පුයටො අංයස අස්සාති

පුටංයසො, යතනපුටංයසන, අංයසපායථයයපුටංවහන්යතනාපීතිවුත්තං යහොති. 

147. ඉොනිඑවරූයපහිචරයණහිසමන්නා තාඑත්ථභික්ඛූ අත්ථීතිෙස්යසතුං 

සන්ති, භික්ඛදවතිආදිමාහ. තත්ථ චතුන්නං සතිපට්ඨානානන්තිආදීනි යතසං

භික්ඛූනං අභිනිවිට්ඨකම්මට්ඨානෙස්සනත්ථං වුත්තානි. තත්ථ සත්තතිංස

යබොධිපක්ඛියධම්මා යලොකියයලොකුත්තරා කථිතා. තත්ර හි යය භික්ඛූ තස්මිං

ඛයණ මග් ං භායවන්ති, යතසං යලොකුත්තරා යහොන්ති. ආරද්ධවිපස්සකානං

යලොකියා. අනිච්චසඤ්ඤාභාවනානුදෙො න්තිඑත්ථසඤ්ඤාසීයසනවිපස්සනා 

කථිතා. යස්මා පයනත්ථ ආනාපානකම්මට්ඨානවයසන අභිනිවිට්ඨාව බහූ

භික්ඛූ, තස්මා යසසකම්මට්ඨානානි සඞ්යඛයපන කයථත්වා 

ආනාපානකම්මට්ඨානං විත්ථායරන කයථන්යතො ආනාපානස්සති, 

භික්ඛදවතිආදිමාහ. ඉෙං පන ආනාපානකම්මට්ඨානං සබ්බාකායරන 

විසුද්ධිමග්ද  විත්ථාරිතං, තස්මා තත්ථ වුත්තනයයයනවස්ස පාළිත්යථො ච

භාවනානයයොචයවදිතබ්යබො. 

149. කාෙඤ්ඤතරන්ති පථවීකායාදීසුචතූසුකායයසුඅඤ්ඤතරංවොමි, වායයො

කායංවොමීති අත්යථො. අථවාරූපායතනං…යප.…කබළීකායරොආහායරොති

පඤ්චවීසති රූපයකොට්ඨාසා රූපකායයො නාම. යතසු ආනාපානං

යඵොට්ඨබ්බායතයන සඞ් හිතත්තා කායඤ්ඤතරං යහොති, තස්මාපි එවමාහ. 

තස්මාතිහාති යස්මා චතූසු කායයසු අඤ්ඤතරං වායයොකායං, 

පඤ්චවීසතිරූපයකොට්ඨායසවාරූපකායයඅඤ්ඤතරංආනාපානං අනුපස්සති, 
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තස්මා කායය කායානුපස්සීති අත්යථො. එවං සබ්බත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

දවෙනාඤ්ඤතරන්ති තීසු යවෙනාසු අඤ්ඤතරං, සුඛයවෙනං සන්ධායයතං 

වුත්තං. සාධුකං මනසිකාරන්ති පීතිපටිසංයවදිතාදිවයසන උප්පන්නං

සුන්ෙරමනසිකාරං. කිං පන මනසිකායරො සුඛයවෙනා යහොතීති. න යහොති, 

යෙසනාසීසං පයනතං.යයථවහි‘‘අනිච්චසඤ්ඤාභාවනානුයයො මනුයුත්තා’’ති

එත්ථසඤ්ඤානායමනපඤ්ඤා වුත්තා, එවමිධාපිමනසිකාරනායමනයවෙනා

වුත්තාතියවදිතබ්බා.එතස්මිංචතුක්යක පඨමපයෙපීතිසීයසනයවෙනාවුත්තා, 

දුතියපයෙ සුඛන්ති සරූයපයනව වුත්තා. චිත්තසඞ්ඛාරපෙද්වයය ‘‘සඤ්ඤා ච

යවෙනාචයචතසිකා, එයතධම්මාචිත්තපටිබද්ධා චිත්තසඞ්ඛාරා’’ති (පටි.ම.

1.174) වචනයතො ‘‘විතක්කවිචායර ඨයපත්වා සබ්යබපි චිත්තසම්පයුත්තකා

ධම්මා චිත්තසඞ්ඛායරසඞ් හිතා’’තිවචනයතො චිත්තසඞ්ඛාරනායමන යවෙනා

වුත්තා. තං සබ්බං මනසිකාරනායමන සඞ් යහත්වා ඉධ ‘‘සාධුකං

මනසිකාර’’න්ති ආහ. 

එවං සන්යතපි යස්මා එසා යවෙනා ආරම්මණං න යහොති, තස්මා 

යවෙනානුපස්සනානයුජ්ජතීති.යනොනයුජ්ජති, සතිපට්ඨානවණ්ණනායම්පිහි 

‘‘තංතංසුඛාදීනං වත්ථුං ආරම්මණං කත්වා යවෙනාව යවෙයති, තං පන 

යවෙනාපවත්තිං උපාොය ‘අහං යවෙයාමී’ති යවොහාරමත්තං යහොතී’’ති වුත්තං. 

අපිච පීතිපටිසංයවදීතිආදීනං අත්ථවණ්ණනායයමතස්ස පරිහායරො 

වුත්යතොයයව.වුත්තඤ්යහතංවිසුද්ධිමග්ය – 

‘‘ද්වීහාකායරහි පීති පටිසංවිදිතා යහොති ආරම්මණයතො ච අසම්යමොහයතො ච.

කථං ආරම්මණයතො පීති පටිසංවිදිතා යහොති? සප්පීතියක ද්යව ඣායන

සමාපජ්ජති, තස්ස සමාපත්තික්ඛයණ ඣානපටිලායභන ආරම්මණයතො පීති

පටිසංවිදිතා යහොතිආරම්මණස්ස පටිසංවිදිතත්තා.කථං අසම්යමොහයතො (පීති

පටිසංවිදිතා යහොති)? සප්පීතියක ද්යව ඣායන සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය

ඣානසම්පයුත්තං පීතිං ඛයයතො වයයතො සම්මසති, තස්ස විපස්සනාක්ඛයණ

ලක්ඛණපටියවධා අසම්යමොහයතො පීති පටිසංවිදිතා යහොති. වුත්තම්පි යචතං

පටිසම්භිොයං‘දීඝංඅස්සාසවයසනචිත්තස්සඑකග් තංඅවික්යඛපං පජානයතො

සති උපට්ඨිතා යහොති, තාය සතියා, යතන ඤායණන සා පීති පටිසංවිදිතා

යහොතී’ති. එයතයනවනයයනඅවයසසපොනිපිඅත්ථයතොයවදිතබ්බානී’’ති. 

ඉතියයථවඣානපටිලායභනආරම්මණයතොපීතිසුඛචිත්තසඞ්ඛාරා පටිසංවිදිතා

යහොන්ති, එවං ඉමිනාපි ඣානසම්පයුත්යතන

යවෙනාසඞ්ඛාතමනසිකාරපටිලායභන ආරම්මණයතො යවෙනා පටිසංවිදිතා
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යහොති.තස්මාසුවුත්තයමතංයහොති ‘‘යවෙනාසු යවෙනානුපස්සීතස්මිංසමයය

භික්ඛුවිහරතී’’ති. 

නාහං, භික්ඛදව, මුට්ඨස්සතිස්ස අසම්පජානස්සාති එත්ථ අයමධිප්පායයො –

යස්මා චිත්තපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමීතිආදිනා නයයන පවත්යතො භික්ඛු

කිඤ්චාපි අස්සාසපස්සාසනිමිත්තං ආරම්මණං කයරොති, තස්ස පන චිත්තස්ස

ආරම්මයණ සතිඤ්ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච උපට්ඨයපත්වා පවත්තනයතො චිත්යත

චිත්තානුපස්සීයයව නායමස යහොති. න හි මුට්ඨස්සතිස්ස අසම්පජානස්ස 

ආනාපානස්සතිභාවනාඅත්ථි. තස්මාආරම්මණයතොචිත්තපටිසංවිදිතාදිවයසන

චිත්යත චිත්තානුපස්සී තස්මිං සමයය භික්ඛු විහරතීති. දසො ෙං තං

අභිජ්ඣාදෙොමනස්සානංපහානං, තංපඤ්ඤාෙ දිස්වාසාධුකංඅජ්ඣුදපක්ඛිතා

දහොතීති එත්ථ අභිජ්ඣාය කාමච්ඡන්ෙනීවරණං, යෙොමනස්සවයසන

බයාපාෙනීවරණං ෙස්සිතං. ඉෙඤ්හි චතුක්කං විපස්සනාවයසයනව වුත්තං, 

ධම්මානුපස්සනා ච නීවරණපබ්බාදිවයසන ඡබ්බිධා යහොති, තස්සා

නීවරණපබ්බං ආදි, තස්සපි ඉෙං නීවරණද්වයං ආදි, ඉති ධම්මානුපස්සනාය

ආදිං ෙස්යසතුං ‘‘අභිජ්ඣායෙොමනස්සාන’’න්ති ආහ. පහානන්ති 

අනිච්චානුපස්සනායනිච්චසඤ්ඤංපජහතීතිඑවංපහානකරඤාණංඅධිප්යපතං. 

තං පඤ්ඤාෙ දිස්වාති තං අනිච්චවිරා නියරොධපටිනිස්සග් ාඤාණසඞ්ඛාතං

පහානඤාණං අපරාය විපස්සනාපඤ්ඤාය, තම්පි අපරායාති එවං

විපස්සනාපරම්පරං ෙස්යසති. අජ්ඣුදපක්ඛිතාදහොතීතියඤ්චසමථපටිපන්නං

අජ්ඣුයපක්ඛති, යඤ්ච එකයතො උපට්ඨානං අජ්ඣුයපක්ඛතීති ද්විධා

අජ්ඣුයපක්ඛති නාම. තත්ථ සහජාතානම්පි අජ්ඣුයපක්ඛනා යහොති

ආරම්මණස්සපි අජ්ඣුයපක්ඛනා, ඉධ ආරම්මණඅජ්ඣුයපක්ඛනා අධිප්යපතා. 

තස්මාතිහ, භික්ඛදවති යස්මා අනිච්චානුපස්සී අස්සසිස්සාමීතිආදිනා නයයන

පවත්යතො න යකවලං නීවරණාදිධම්යම, අභිජ්ඣායෙොමනස්සසීයසන පන

වුත්තානංධම්මානංපහානඤාණම්පිපඤ්ඤායදිස්වා අජ්ඣුයපක්ඛිතායහොති, 

තස්මා ‘‘ධම්යමසුධම්මානුපස්සීතස්මිංසමයයභික්ඛුවිහරතී’’තියවදිතබ්යබො. 

150. පවිචිනතීති අනිච්චාදිවයසන පවිචිනති. ඉතරං පෙද්වයං එතස්යසව

යවවචනං. නිරාමිසාති නික්කියලසා. පස්සම්භතීති 

කායිකයචතසිකෙරථපටිප්පස්සද්ධියා කායයොපි චිත්තම්පි පස්සම්භති. 

සමාධිෙතීති සම්මා ඨපියති, අප්පනාපත්තං විය යහොති. අජ්ඣුදපක්ඛිතා

දහොතීතිසහජාතඅජ්ඣුයපක්ඛනායඅජ්ඣුයපක්ඛිතා යහොති. 

එවං චුද්ෙසවියධන කායපරිග් ාහකස්ස භික්ඛුයනො තස්මිං කායය සති 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, සතියා සම්පයුත්තං ඤාණං
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ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, තංසම්පයුත්තයමව කායිකයචතසිකවීරියං

වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, පීති, පස්සද්ධි, චිත්යතකග් තා

සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, ඉයමසං ඡන්නං සම්යබොජ්ඣඞ් ානං 

අයනොසක්කනඅනතිවත්තනසඞ්ඛායතො මජ්ඣත්තාකායරො

උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො. යයථව හි සමප්පවත්යතසු අස්යසසු සාරථියනො

‘‘අයං ඔලීයතී’’ති තුෙනං වා, ‘‘අයං අතිධාවතී’’ති ආකඩ්ඪනං වා නත්ථි, 

යකවලං එවං පස්සමානස්ස ඨිතාකායරොව යහොති, එවයමව ඉයමසං ඡන්නං 

සම්යබොජ්ඣඞ් ානං අයනොසක්කනඅනතිවත්තනසඞ්ඛායතො මජ්ඣත්තාකායරො 

උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො නාම යහොති. එත්තාවතා කිං කථිතං? 

එකචිත්තක්ඛණිකා නානාරසලක්ඛණා විපස්සනාසම්යබොජ්ඣඞ් ා නාම

කථිතා. 

152. විදවකනිස්සිතන්තිආදීනි වුත්තත්ථායනව. එත්ථ පන

ආනාපානපරිග් ාහිකා සති යලොකියා යහොති, යලොකියා ආනාපානා

යලොකියසතිපට්ඨානං පරිපූයරන්ති, යලොකියා සතිපට්ඨානා 

යලොකුත්තරයබොජ්ඣඞ්ය  පරිපූයරන්ති, යලොකුත්තරා යබොජ්ඣඞ් ා 

විජ්ජාවිමුත්තිඵලනිබ්බානං පරිපූයරන්ති. ඉති යලොකියස්ස ආ තට්ඨායන

යලොකියං කථිතං, යලොකුත්තරස්ස ආ තට්ඨායන යලොකුත්තරං කථිතන්ති.

යථයරො පනාහ ‘‘අඤ්ඤත්ථ එවං යහොති, ඉමස්මිං පන සුත්යත යලොකුත්තරං

උපරි ආ තං, යලොකියා ආනාපානා යලොකියසතිපට්ඨායන පරිපූයරන්ති, 

යලොකියා සතිපට්ඨානා යලොකියය යබොජ්ඣඞ්ය  පරිපූයරන්ති, යලොකියා

යබොජ්ඣඞ් ා යලොකුත්තරං විජ්ජාවිමුත්තිඵලනිබ්බානං පරිපූයරන්ති, 

විජ්ජාවිමුත්තිපයෙනහිඉධ විජ්ජාවිමුත්තිඵලනිබ්බානංඅධිප්යපත’’න්ති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ආනාපානස්සතිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. කාෙ තාසතිසුත්තවණ්ණනා 

153-4. එවං දම සුතන්ති කාය තාසතිසුත්තං. තත්ථ ද හසිතාති

පඤ්චකාමගණනිස්සිතා. සරසඞ්කප්පාති ධාවනසඞ්කප්පා. සරන්තීති හි සරා, 

ධාවන්තීති අත්යථො. අජ්ඣත්තදමවාති ය ොචරජ්ඣත්තස්මිංයයව. 

කාෙ තාසතින්ති කායපරිග් ාහිකම්පි කායාරම්මණම්පි සතිං. 

කායපරිග් ාහිකන්ති වුත්යත සමයථො කථියතො යහොති, කායාරම්මණන්ති

වුත්යතවිපස්සනා. උභයයනසමථවිපස්සනාකථිතායහොන්ති. 
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පුන චපරං…දප.… එවම්පි, භික්ඛදව, භික්ඛු කාෙ තාසතිං භාදවතීති

සතිපට්ඨායනචුද්ෙසවියධනකායානුපස්සනාකථිතා. 

156. අන්දතො ධාවාස්සාති තස්ස භික්ඛුයනො භාවනාය අබ්භන්තර තාව

යහොන්ති. විජ්ජාභාගිොති එත්ථ සම්පයයො වයසන විජ්ජං භජන්තීති 

විජ්ජාභාගියා. විජ්ජාභාය විජ්ජායකොට්ඨායසවත්තන්තීතිපිවිජ්ජාභාගියා.තත්ථ 

විපස්සනාඤාණං, මයනොමයිද්ධි, ඡඅභිඤ්ඤාතිඅට්ඨවිජ්ජා.පුරියමන අත්යථන

තාහිසම්පයුත්තධම්මාපිවිජ්ජාභාගියා.පච්ඡියමනඅත්යථනතාසුයාකාචි එකා

විජ්ජාවිජ්ජා, යසසාවිජ්ජාභාගියාතිඑවංවිජ්ජාපිවිජ්ජායසම්පයුත්තා ධම්මාපි

විජ්ජාභාගියායතව යවදිතබ්බා. දචතසා ඵුදටොති එත්ථ දුවිධං ඵරණං

ආයපොඵරණඤ්ච, දිබ්බචක්ඛුඵරණඤ්ච, තත්ථ ආයපොකසිණං සමාපජ්ජිත්වා

ආයපන ඵරණං ආයපොඵරණං නාම. එවං ඵුයටපි මහාසමුද්යෙ සබ්බා

සමුද්ෙඞ් මාකුන්නදියයො අන්යතො ධාවයහොන්ති, ආයලොකංපනවඩ්යඪත්වා

දිබ්බචක්ඛුනාසකලසමුද්ෙස්ස ෙස්සනං දිබ්බචක්ඛුඵරණංනාම.එවංඵරයණපි

මහාසමුද්යෙසබ්බාසමුද්ෙඞ් මාකුන්නදියයො අන්යතො ධාවයහොන්ති. 

ඔතාරන්ති විවරං ඡිද්ෙං. ආරම්මණන්ති කියලසුප්පත්තිපච්චයං. ලදභථ 

ඔතාරන්තිලයභයයපයවසනං, විනිවිජ්ඣිත්වායාවපරියයොසානා ච්යඡයයාති 

අත්යථො. නික්දඛපනන්තිනික්ඛිපනට්ඨානං. 

157. එවං අභාවිතකාය තාසතිං පුග් ලං අල්ලමත්තිකපුඤ්ජාදීහිඋපයමත්වා

ඉොනි භාවිතකාය තාසතිං සාරඵලකාදීහි උපයමතුං දසෙයථාපීතිආදිමාහ.

තත්ථ අග් ළඵලකන්තිකවාටං. 

158. කාකදපදෙයොති මුඛවට්ටියං නිසීදිත්වා කායකන ගීවං අනායමත්වාව

පාතබ්යබො. අභිඤ්ඤාසච්ඡිකරණීෙස්සාති අභිඤ්ඤාය සච්ඡිකාතබ්බස්ස. 

සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාතීති පච්චක්ඛභාවං පාපුණාති. සති සති ආෙතදනති

සතිසති කාරයණ. කිං පයනත්ථ කාරණන්ති? අභිඤ්ඤාව කාරණං. 

ආළිබන්ධාතිමරියාෙබද්ධා. 

ොනීකතාොති යුත්තයානං විය කතාය. වත්ථුකතාොති පතිට්ඨාකතාය. 

අනුට්ඨිතාොති අනුප්පවත්තිතාය. පරිචිතාොති පරිචයකතාය. සුසමාරද්ධාොති 

සුට්ඨුසමාරද්ධායසුසම්පග් හිතාය.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

කාය තාසතිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. සඞ්ඛාරුපපත්තිසුත්තවණ්ණනා 

160. එවං දම සුතන්ති සඞ්ඛාරුපපත්තිසුත්තං. තත්ථ සඞ්ඛාරුපපත්තින්ති

සඞ්ඛාරානංයයවඋපපත්තිං, න සත්තස්ස, නයපොසස්ස, පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරන

වාභවූප ක්ඛන්ධානංඋපපත්තිං. 

161. සද්ධාෙසමන්නා දතොතිසද්ධාෙයයො පඤ්චධම්මායලොකිකාවට්ටන්ති. 

ෙහතීති ඨයපති. අධිට්ඨාතීති පතිට්ඨායපති. සඞ්ඛාරා ච විහාරා චාති සහ

පත්ථනාය සද්ධාෙයයොව පඤ්ච ධම්මා. තතු්රපපත්තිොති තස්මිං ඨායන

නිබ්බත්තනත්ථාය. අෙංමග්ද ොඅෙංපටිපොතිසහපත්ථනායපඤ්ච ධම්මාව.

යස්සහිපඤ්චධම්මාඅත්ථි, නපත්ථනා, තස්ස ති අනිබද්ධා.යස්සපත්ථනා

අත්ථි, න පඤ්ච ධම්මා, තස්සපි අනිබද්ධා. යයසං උභයං අත්ථි, යතසං  ති

නිබද්ධා.යථාහිආකායසඛිත්තෙණ්යඩොඅග්ය නවාමජ්යඣනවාමූයලන වා

නිපතිස්සතීති නියයමො නත්ථි, එවං සත්තානං පටිසන්ධිග් හණං අනියතං.

තස්මා කුසලංකම්මංකත්වාඑකස්මිංඨායනපත්ථනංකාතුංවට්ටති. 

165. ආමණ් න්තිආමලකං.යථාතං පරිසුද්ධචක්ඛුස්සපුරිසස්සසබ්බයසොව

පාකටංයහොති, එවංතස්සබ්රහ්මුයනොසද්ධිං තත්ථනිබ්බත්තසත්යතහිසහස්සී

යලොකධාතු.එසනයයොසබ්බත්ථ. 

167. සුදභොති සුන්ෙයරො. ජාතිමාති ආකරසම්පන්යනො. සුපරිකම්මකදතොති 

යධොවනාදීහි සුට්ඨුකතපරිකම්යමො. පණ්ඩුකම්බදල නික්ඛිත්දතොති

රත්තකම්බයලඨපියතො. 

168. සතසහස්දසොති යලොකධාතුසතසහස්සම්හි ආයලොකඵරණබ්රහ්මා. 

නික්ඛන්ති නික්යඛන කතං පිළන්ධනං, නික්ඛං නාම පඤ්චසුවණ්ණං, 

ඌනකනික්යඛන කතං පසාධනඤ්හි ඝට්ටනමජ්ජනක්ඛමං න යහොති, 

අතියරයකන කතං ඝට්ටනමජ්ජනං ඛමති, වණ්ණවන්තං පන න යහොති, 

ඵරුසධාතුකං ඛායති. නික්යඛන කතං ඝට්ටනමජ්ජනඤ්යචව ඛමති, 

වණ්ණවන්තඤ්ච යහොති. ජම්දබොනෙන්ති ජම්බුනදියං නිබ්බත්තං. 

මහාජම්බුරුක්ඛස්සහිඑයකකාසාඛාපණ්ණාසපණ්ණාසයයොජනානි වඩ්ඪිතා, 

තාසු මහන්තා නදියයො සන්ෙන්ති, තාසං නදීනං උභයතීයරසු ජම්බුපක්කානං

පතිතට්ඨායන සුවණ්ණඞ්කුරා උට්ඨහන්ති, යත නදීජයලන වුය්හමානා 

අනුපුබ්යබන මහාසමුද්ෙං පවිසන්ති. තං සන්ධාය ජම්යබොනෙන්ති වුත්තං. 

ෙක්ඛකම්මාරපුත්තඋක්කාමුඛසුකුසලසම්පහට්ඨන්ති ෙක්යඛන සුකුසයලන

කම්මාරපුත්යතනඋක්කාමුයඛ පචිත්වා සම්පහට්ඨං. උක්කාමුදඛතිඋද්ධයන. 

සම්පහට්ඨන්ති යධොතඝට්ටිතමජ්ජිතං. වත්යථොපයම (ම. නි. 1.75-76) ච
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ධාතුවිභඞ්ය  (ම.නි. 3.357-360) චපිණ්ඩයසොධනංවුත්තං. ඉමස්මිංසුත්යත

කතභණ්ඩයසොධනංවුත්තං. 

යංපනසබ්බවායරසු ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වාතිවුත්තං, තත්ථපඤ්චවිධංඵරණං

යචයතොඵරණංකසිණඵරණං දිබ්බචක්ඛුඵරණංආයලොකඵරණංසරීරඵරණන්ති.

තත්ථ යචයතොඵරණං නාම යලොකධාතුසහස්යස සත්තානං චිත්තජානනං.

කසිණඵරණං නාම යලොකධාතුසහස්යස කසිණපත්ථරණං. දිබ්බචක්ඛුඵරණං 

නාම ආයලොකං වඩ්යඪත්වා දිබ්යබන චක්ඛුනා සහස්සයලොකධාතුෙස්සනං.

ආයලොකඵරණම්පි එතයෙව. සරීරඵරණංනාම යලොකධාතුසහස්යසසරීරපභාය

පත්ථරණං. සබ්බත්ථ ඉමානි පඤ්ච ඵරණානි අවිනායසන්යතන

කයථතබ්බන්ති. 

තිපිටකචූළාභයත්යථයරො පනාහ – ‘‘මණිඔපම්යම කසිණඵරණං විය 

නික්යඛොපම්යම සරීරඵරණං විය දිස්සතී’’ති. තස්ස වාෙං විය අට්ඨකථා නාම

නත්ථීති පටික්ඛිත්වා සරීරඵරණං න සබ්බකාලිකං, චත්තාරිමානි ඵරණානි 

අවිනායසත්වාව කයථතබ්බන්ති වුත්තං. අධිමුච්චතීති පෙං ඵරණපෙස්යසව

යවවචනං, අථවා ඵරතීතිපත්ථරති. අධිමුච්චතීතිජානාති. 

169. ආභාතිආදීසු ආභාෙයයො නාම පාටියයක්කා යෙවා නත්ථි, තයයො

පරිත්තාභාෙයයො යෙවා ආභා නාම, පරිත්තාසුභාෙයයො ච. සුභකිණ්හාෙයයො ච

සුභානාම.යවහප්ඵලාදිවාරාපාකටායයව. 

ඉයමතාවපඤ්චධම්යමභායවත්වාකාමාවචයරසුනිබ්බත්තතු. බ්රහ්මයලොයක

නිබ්බත්තං පනආසවක්ඛයඤ්චකථං පාපුණාතීති? ඉයම පඤ්ච ධම්මා සීලං, 

යසො ඉමස්මිං සීයල පතිට්ඨාය කසිණපරිකම්මං කත්වා තා තා සමාපත්තියයො

භායවත්වා රූපීබ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තති, අරූපජ්ඣානානි නිබ්බත්යතත්වා 

අරූපීබ්රහ්මයලොයක, සමාපත්තිපෙට්ඨානං විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අනා ාමිඵලං

සච්ඡිකත්වා පඤ්චසු සුද්ධාවායසසු නිබ්බත්තති. උපරිමග් ං භායවත්වා

ආසවක්ඛයංපාපුණාතීති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සඞ්ඛාරුපපත්තිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතියවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. සුඤ්ඤතවග්ද ො 

1. චූළසුඤ්ඤතසුත්තවණ්ණනා 

176. එවං දම සුතන්ති චූළසුඤ්ඤතසුත්තං. තත්ථ එකමිෙන්ති යථයරො කිර

භ වයතො වත්තං කත්වා අත්තයනො දිවාට්ඨානං  න්ත්වා කාලපරිච්යඡෙං

කත්වා නිබ්බානාරම්මණං සුඤ්ඤතාඵලසමාපත්තිං අප්යපත්වා නිසින්යනො

යථාපරිච්යඡයෙන වුට්ඨාසි. අථස්ස සඞ්ඛාරා සුඤ්ඤයතො උපට්ඨහිංසු. යසො

සුඤ්ඤතාකථං යසොතුකායමො ජායතො. අථස්ස එතෙයහොසි – ‘‘න යඛො පන

සක්කාධුයරනධුරංපහරන්යතනවිය න්ත්වා ‘සුඤ්ඤතාකථංයම, භන්යත, 

කයථථා’ති භ වන්තං වත්තුං, හන්ොහං යං යම භ වා න රකං උපනිස්සාය

විහරන්යතො එකං කථං කයථසි, තං සායරමි, එවං යම භ වා සුඤ්ඤතාකථං

කයථස්සතී’’තිෙසබලංසායරන්යතො එකමිෙන්තිආදිමාහ. 

තත්ථ ඉෙන්ති නිපාතමත්තයමව. කච්චිදමතං, භන්දතති යථයරො එකපයෙ

ඨත්වා සට්ඨිපෙසහස්සානි උග් යහත්වා ධායරතුං සමත්යථො, කිං යසො

‘‘සුඤ්ඤතාවිහායරනා’’ති එකං පෙං ධායරතුං න සක්ඛිස්සති, යසොතුකායමන

පන ජානන්යතන විය පුච්ඡිතුං න වට්ටති, පාකටං කත්වා විත්ථාරියමානං

සුඤ්ඤතාකථංයසොතුකායමොඅජානන්යතොවියඑවමාහ.එයකොඅජානන්යතොපි 

ජානන්යතොවියයහොති, යථයරොඑවරූපංයකොහඤ්ඤංකිංකරිස්සති, අත්තයනො

ජානනට්ඨායනපි භ වයතොඅපචිතිංෙස්යසත්වා‘‘කච්චියමත’’න්තිආදිමාහ. 

පුබ්දබපීති පඨමයබොධියං න රකං උපනිස්සාය විහරණකායලපි. එතරහිපීති

ඉොනිපි. එවං පන වත්වා චින්යතසි – ‘‘ආනන්යෙො සුඤ්ඤතාකථං

යසොතුකායමො, එයකොපනයසොතුංසක්යකොති, නඋග් යහතුං, එයකො යසොතුම්පි

උග් යහතුම්පි සක්යකොති, නකයථතුං, ආනන්යෙො පන යසොතුම්පි සක්යකොති 

උග් යහතුම්පි කයථතුම්පි, (කයථමිස්ස) සුඤ්ඤතාකථ’’න්ති. ඉති තං

කයථන්යතො දසෙයථාපීතිආදිමාහ. තත්ථ සුඤ්දඤො හත්ථි වාස්සවළදවනාති

තත්ථ කට්ඨරූපයපොත්ථකරූපචිත්තරූපවයසන කතා හත්ථිආෙයයො අත්ථි, 

යවස්සවණමන්ධාතාදීනං ඨිතට්ඨායන චිත්තකම්මවයසන කතම්පි, 

රතනපරික්ඛතානං වාතපානද්වාරබන්ධමඤ්චපීඨාදීනං වයසන සණ්ඨිතම්පි, 

ජිණ්ණපටිසඞ්ඛරණත්ථං ඨපිතම්පි ජාතරූපරජතං අත්ථි, කට්ඨරූපාදිවයසන

කතා ධම්මසවනපඤ්හපුච්ඡනාදිවයසන ආ ච්ඡන්තා ච ඉත්ථිපුරිසාපි අත්ථි, 

තස්මා න යසො යතහි සුඤ්යඤො. ඉන්ද්රියබද්ධානං සවිඤ්ඤාණකානං

හත්ථිආදීනං, ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ පරිභුඤ්ජිතබ්බස්ස ජාතරූපරජතස්ස, 

නිබද්ධවාසංවසන්තානං ඉත්ථිපුරිසානඤ්චඅභාවංසන්ධායයතංවුත්තං. 
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භික්ඛුසඞ්ඝං පටිච්චාති භික්ඛූසු හි පිණ්ඩාය පවිට්යඨසුපි විහාරභත්තං

සාදියන්යතහි භික්ඛූහි යචව ගිලානගිලානුපට්ඨාකඋද්යෙසචීවරකම්මපසුතාදීහි

චභික්ඛූහියසොඅසුඤ්යඤොවයහොති, ඉති නිච්චම්පිභික්ඛූනංඅත්ථිතායඑවමාහ. 

එකත්තන්ති එකභාවං, එකං අසුඤ්ඤතං අත්ථීති අත්යථො. එයකො

අසුඤ්ඤභායවො අත්ථීති වුත්තං යහොති. අමනසිකරිත්වාති චිත්යත අකත්වා

අනාවජ්ජිත්වා අපච්චයවක්ඛිත්වා.  ාමසඤ්ඤන්ති ායමොතිපවත්තවයසනවා 

කියලසවයසනවාඋප්පන්නං ාමසඤ්ඤං.මනුස්සසඤ්ඤායපිඑයසවනයයො. 

අරඤ්ඤසඤ්ඤං පටිච්ච මනසි කදරොති එකත්තන්ති ඉෙං අරඤ්ඤං, අයං 

රුක්යඛො, අයං පබ්බයතො, අයං නීයලොභායසො වනසණ්යඩොති එවං එකං

අරඤ්ඤංයයව පටිච්ච අරඤ්ඤසඤ්ඤං මනසිකයරොති. පක්ඛන්ෙතීතිඔතරති. 

අධිමුච්චතීති එවන්ති අධිමුච්චති. දෙ අස්සු ෙරථාති යය ච පවත්තෙරථා වා

කියලසෙරථාවා ාමසඤ්ඤංපටිච්චභයවයයං, යතඉධ අරඤ්ඤසඤ්ඤායන

සන්ති. දුතියපයෙපි එයසව නයයො. අත්ථි දචවාෙන්ති අයං පන එකං

අරඤ්ඤසඤ්ඤංපටිච්චඋප්පජ්ජමානාපවත්තෙරථමත්තා අත්ථි. 

ෙඤ්හි දඛොතත්ථනදහොතීතියංමි ාරමාතුපාසායෙහත්ථිආෙයයොවියඉමිස්සා 

අරඤ්ඤසඤ්ඤාය  ාමසඤ්ඤාමනුස්සසඤ්ඤාවයසන උප්පජ්ජමානං

පවත්තෙරථකියලසෙරථජාතං, තං න යහොති. ෙං පන තත්ථ අවසිට්ඨන්ති යං

මි ාරමාතුපාසායෙ භික්ඛුසඞ්යඝො විය තත්ථ අරඤ්ඤසඤ්ඤාය

පවත්තෙරථමත්තං අවසිට්ඨං යහොති. තං සන්තමිෙං අත්ථීති පජානාතීති තං

විජ්ජමානයමව ‘‘අත්ථි ඉෙ’’න්ති පජානාති, සුඤ්ඤතාවක්කන්තීති 

සුඤ්ඤතානිබ්බත්ති. 

177. අමනසිකරිත්වා මනුස්සසඤ්ඤන්ති ඉධ  ාමසඤ්ඤං න  ණ්හාති.

කස්මා? එවංකිරස්සඅයහොසි–‘‘මනුස්සසඤ්ඤාය ාමසඤ්ඤංනිවත්යතත්වා, 

අරඤ්ඤසඤ්ඤාය මනුස්සසඤ්ඤං, පථවීසඤ්ඤාය අරඤ්ඤසඤ්ඤං, 

ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤාය පථවීසඤ්ඤං…යප.…

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාය ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං, 

විපස්සනාය යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤං, මග්ය න විපස්සනං 

නිවත්යතත්වා අනුපුබ්යබනඅච්චන්තසුඤ්ඤතංනාම ෙස්යසස්සාමී’’ති.තස්මා

එවං යෙසනං ආරභි. තත්ථ පථවීසඤ්ඤන්ති කස්මා අරඤ්ඤසඤ්ඤං පහාය 

පථවීසඤ්ඤංමනසිකයරොති? අරඤ්ඤසඤ්ඤායවියසසානධි මනයතො.යථාහි

පුරිසස්ස රමණීයං යඛත්තට්ඨානං දිස්වා – ‘‘ඉධ වුත්තා සාලිආෙයයො සුට්ඨු

සම්පජ්ජිස්සන්ති, මහාලාභං ලභිස්සාමී’’ති සත්තක්ඛත්තුම්පි යඛත්තට්ඨානං

ඔයලොයකන්තස්ස සාලිආෙයයො න සම්පජ්ජන්යතව, සයච පන තං ඨානං
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පටුන 

විහතඛාණකකණ්ටකං කත්වා කසිත්වා වපති, එවං සන්යත සම්පජ්ජන්ති, 

එවයමව–‘‘ඉෙංඅරඤ්ඤං, අයංරුක්යඛො, අයංපබ්බයතො, අයං නීයලොභායසො

වනසණ්යඩො’’ති සයචපි සත්තක්ඛත්තුං අරඤ්ඤසඤ්ඤං මනසි කයරොති, 

යනවූපචාරං න සමාධිං පාපුණාති, පථවීසඤ්ඤාය පනස්ස ධුවයසවනං

කම්මට්ඨානං පථවීකසිණං පරිකම්මං කත්වා ඣානානි නිබ්බත්යතත්වා 

ඣානපෙට්ඨානම්පිවිපස්සනං වඩ්යඪත්වාසක්කාඅරහත්තංපාපුණිතුං.තස්මා

අරඤ්ඤසඤ්ඤං පහාය පථවීසඤ්ඤං මනසි කයරොති. පටිච්චාති පටිච්ච

සම්භූතං. 

ඉොනියස්මිංපථවීකසියණයසොපථවීසඤ්ඤීයහොති, තස්ස ඔපම්මෙස්සනත්ථං 

දසෙයථාපීතිආදිමාහ.තත්ථඋසභස්ස එතන්ති ආසභං. අඤ්යඤසංපනගන්නං

 ණ්ඩාපි යහොන්ති පහාරාපි. යතසඤ්හි චම්මං පසාරියමානං නිබ්බලිකං න

යහොති, උසභස්ස ලක්ඛණසම්පන්නතායයතයෙොසානත්ථි.තස්මාතස්සචම්මං

 හිතං. සඞ්කුසදතනාති ඛිලසයතන. සුවිහතන්ති පසායරත්වා සුට්ඨු විහතං.

ඌනකසතසඞ්කුවිහතඤ්හි නිබ්බලිකං න යහොති, සඞ්කුසයතන විහතං

යභරිතලං විය නිබ්බලිකං යහොති. තස්මා එවමාහ. උක්කූලවික්කූලන්ති

උච්චනීචං ථලට්ඨානං නින්නට්ඨානං. නදීවිදුග් න්ති නදියයො යචව

දුග් මට්ඨානඤ්ච. පථවීසඤ්ඤං පටිච්ච මනසි කදරොති එකත්තන්ති

කසිණපථවියංයයවපටිච්ච සම්භූතංඑකංසඤ්ඤංමනසිකයරොති. ෙරථමත්තාති

ඉයතොපට්ඨාය සබ්බවායරසුපවත්තෙරථවයසනෙරථමත්තායවදිතබ්බා. 

182. අනිමිත්තං දචදතොසමාධින්ති විපස්සනාචිත්තසමාධිං. යසො හි

නිච්චනිමිත්තාදිවිරහියතො අනිමිත්යතොතිවුච්චති. ඉමදමවකාෙන්ති විපස්සනාය

වත්ථුං ෙස්යසති.තත්ථ ඉමදමවාතිඉමංඑව චතුමහාභූතිකං. සළාෙතනිකන්ති 

සළායතනපටිසංයුත්තං. ජීවිතපච්චොති යාව ජීවිතින්ද්රියානං පවත්ති, තාව

ජීවිතපච්චයාපවත්තෙරථමත්තාඅත්ථීතිවුත්තං යහොති. 

183. පුන අනිමිත්තන්තිවිපස්සනාය පටිවිපස්සනංෙස්යසතුංවුත්තං. කාමාසවං

පටිච්චාති කාමාසවංපටිච්චඋප්පජ්ජනපවත්තෙරථාඉධනසන්ති, අරියමග්ය 

යචව අරියඵයල ච නත්ථීති වුත්තං යහොති. ඉමදමව කාෙන්ති ඉමං 

උපාදියසසෙරථෙස්සනත්ථං වුත්තං. ඉති මනුස්සසඤ්ඤාය  ාමසඤ්ඤං

නිවත්යතත්වා…යප.… මග්ය න විපස්සනං නිවත්යතත්වා අනුපුබ්යබන

අච්චන්තසුඤ්ඤතානාමෙස්සිතා යහොති. 

184. පරිසුද්ධන්ති නිරුපක්කියලසං. අනුත්තරන්ති උත්තරවිරහිතං

සබ්බයසට්ඨං. සුඤ්ඤතන්තිසුඤ්ඤතඵලසමාපත්තිං. තස්මාතියස්මාඅතීයතපි, 
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බුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකසඞ්ඛාතා සමණබ්රාහ්මණා.අනා යතපි, එතරහිපි

බුද්ධබුද්ධසාවකසඞ්ඛාතාසමණබ්රාහ්මණාඉමංයයව පරිසුද්ධංපරමංඅනුත්තරං

සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරිංසු විහරිස්සන්ති විහරන්ති ච, තස්මා. යසසං

සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළසුඤ්ඤතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. මහාසුඤ්ඤතසුත්තවණ්ණනා 

185. එවං දම සුතන්ති මහාසුඤ්ඤතසුත්තං. තත්ථ කාළදඛමකස්සාති

ඡවිවණ්යණනයසොකායළො, යඛමයකොතිපනස්සනාමං. විහාදරොතිතස්මිංයයව

නියරොධාරායම එකස්මිං පයෙයස පාකායරන පරික්ඛිපිත්වා ද්වාරයකොට්ඨකං

මායපත්වා හංසවට්ටකාදියසනාසනානි යචව මණ්ඩලමාළයභොජනසාලාදීනි ච

පතිට්ඨයපත්වා කයතො විහායරො. සම්බහුලානි දසනාසනානීති මඤ්යචො පීඨං

භිසිබිම්යබොහනං තට්ටිකා චම්මඛණ්යඩො තිණසන්ථායරො පණ්ණසන්ථායරො

පලාලසන්ථායරොතිආදීනි පඤ්ඤත්තානි යහොන්ති, මඤ්යචන මඤ්චං…යප.… 

පලාලසන්ථායරයනව පලාලසන්ථාරං ආහච්ච ඨපිතානි,  ණභික්ඛූනං

වසනට්ඨානසදිසං අයහොසි. 

සම්බහුලා නු දඛොති භ වයතො යබොධිපල්ලඞ්යකයයව සබ්බකියලසානං

සමුග්ඝාටිතත්තා සංසයයො නාම නත්ථි, විතක්කපුබ්බභා ා පුච්ඡා, 

විතක්කපුබ්බභාය  චායං නුකායරො නිපාතමත්යතො. පාටිමත්ථකං  ච්ඡන්යත

අවිනිච්ඡියතො නාම න යහොති. ඉයතො කිර පුබ්යබ භ වතා ෙස ද්වාෙස භික්ඛූ

එකට්ඨායනවසන්තානදිට්ඨපුබ්බා. 

අථස්ස එතෙයහොසි –  ණවායසො නාමායං වට්යට ආචිණ්ණසමාචිණ්යණො 

නදීඔතිණ්ණඋෙකසදියසො, නිරයතිරච්ඡානයයොනියපත්තිවිසයාසුරකායයසුපි, 

මනුස්සයලොක-යෙවයලොකබ්රහ්මයලොයකසුපි  ණවායසොව ආචිණ්යණො.

ෙසයයොජනසහස්යසො හි නිරදෙො තිපුචුණ්ණභරිතා නාළි විය සත්යතහි 

නිරන්තයරො, පඤ්චවිධබන්ධනකම්මකාරණකරණට්ඨායන සත්තානං පමාණං

වා පරිච්යඡයෙො වා නත්ථි, තථා වාසීහි තච්ඡනාදිඨායනසු, ඉති  ණභූතාව

පච්චන්ති. තිරච්ඡානදෙොනිෙං එකස්මිං වම්මියක උපසිකානං පමාණං වා

පරිච්යඡයෙො වා නත්ථි, තථා එයකකබිලාදීසුපි කිපිල්ලිකාදීනං.

තිරච්ඡානයයොනියම්පි  ණවායසොව. දපතන රානි ච  ාවුතිකානි

අඩ්ඪයයොජනිකානිපි යපතභරිතානි යහොන්ති. එවං යපත්තිවිසයයපි

 ණවායසොව. අසුරභවනං ෙසයයොජනසහස්සං කණ්යණ පක්ඛිත්තසූචියා
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කණ්ණබිලං විය යහොති. ඉති අසුරකායයපි  ණවායසොව. මනුස්සදලොදක 

සාවත්ථියං සත්තපණ්ණාස කුලසතසහස්සානි, රාජ යහ අන්යතො ච බහි ච

අට්ඨාරස මනුස්සයකොටියයො වසිංසු. එවං අඤ්යඤසුපි ඨායනසූති

මනුස්සයලොයකපි  ණවායසොව. භුම්මදෙවතා ආදිං කත්වා

යෙවයලොකබ්රහ්මයලොයකසුපි  ණවායසොව. එයකකස්ස හි යෙවපුත්තස්ස

අඩ්ඪතියානාටකයකොටියයොයහොන්ති, නවපියකොටියයොයහොන්ති, එකට්ඨායන

ෙසසහස්සාපිබ්රහ්මායනොවසන්ති. 

තයතො චින්යතසි – ‘‘මයා සතසහස්සකප්පාධිකානි චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි

 ණවාසවිද්ධංසනත්ථංෙසපාරමියයොපූරිතා, ඉයමචභික්ඛූඉයතො පට්ඨායයව

 ණං බන්ධිත්වා  ණාභිරතා ජාතා අනනුච්ඡවිකං කයරොන්තී’’ති. යසො 

ධම්මසංයව ං උප්පායෙත්වා පුන චින්යතසි – ‘‘සයච ‘එකට්ඨායන ද්වීහි

භික්ඛූහින වසිතබ්බ’න්තිසක්කාභයවයයසික්ඛාපෙංපඤ්ඤයපතුං, සික්ඛාපෙං

පඤ්ඤායපයයං, න යඛො පයනතං සක්කා. හන්ොහං මහාසුඤ්ඤතාපටිපත්තිං

නාම සුත්තන්තං යෙයසමි, යං සික්ඛාකාමානං කුලපුත්තානං

සික්ඛාපෙපඤ්ඤත්ති විය න රද්වායර නික්ඛිත්තසබ්බකායිකආොයසො විය ච

භවිස්සති. තයතො යථා නායමකස්මිං ආොයස ඛත්තියාෙයයො අත්තයනො වජ්ජං

දිස්වා තං පහාය අනවජ්ජා යහොන්ති, එවයමවං මයි පරිනිබ්බුයතපි

පඤ්චවස්සසහස්සානි ඉමං සුත්තං ආවජ්ජිත්වා  ණං වියනොයෙත්වා

එකීභාවාභිරතාකුලපුත්තාවට්ටදුක්ඛස්සඅන්තංකරිස්සන්තී’’ති. භ වයතොච

මයනොරථං පූයරන්තා විය ඉමං සුත්තං ආවජ්ජිත්වා  ණං වියනොයෙත්වා 

වට්ටදුක්ඛං යඛයපත්වා පරිනිබ්බුතා කුලපුත්තා  ණනපථං වීතිවත්තා. 

වාලිකපිට්ඨිවිහායරපි හි ආභිධම්මිකඅභයත්යථයරො නාම වස්සූපනායිකසමයය

සම්බහුයලහි භික්ඛූහි සද්ධිං ඉමං සුත්තං සඤ්ඣායිත්වා ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො

එවංකායරති, මයං කිංකයරොමා’’තිආහ.යතසබ්යබපිඅන්යතොවස්යස ණං

වියනොයෙත්වා එකීභාවාභිරතා අරහත්තං පාපුණිංසු.  ණයභෙනං නාම ඉෙං

සුත්තන්ති. 

186. ඝටාොති එවංනාමකස්ස සක්කස්ස. විහාදරති අයම්පි විහායරො

නියරොධාරාමස්යසව එකයෙයස කාළයඛමකස්ස විහායරො විය කයතොති

යවදිතබ්යබො. චීවරකම්මන්ති ජිණ්ණමලිනානං

අග් ළට්ඨානුප්පාෙනයධොවනාදීහි කතපරිභණ්ඩම්පි, චීවරත්ථාය 

උප්පන්නවත්ථානං විචාරණසිබ්බනාදීහි අකතංසංවිධානම්පිවට්ටති, ඉධපන

අකතං සංවිධානං අධිප්යපතං. මනුස්සා හි ආනන්ෙත්යථරස්ස චීවරසාටයක

අෙංසු. තස්මා යථයරො සම්බහුයල භික්ඛූ  යහත්වා තත්ථ චීවරකම්මං අකාසි.

යතපි භික්ඛූ පායතොව සූචිපාසකස්ස පඤ්ඤායනකාලයතො පට්ඨාය නිසින්නා
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අපඤ්ඤායනකායල උට්ඨහන්ති. සූචිකම්යම නිට්ඨියතයයව යසනාසනානි

සංවිෙහිස්සාමාතින සංවිෙහිංසු. චීවරකාරසමදෙොදනොතියථයරොකිරචින්යතසි

– ‘‘අද්ධා එයතහිභික්ඛූහිනපටිසාමිතානියසනාසනානි, භ වතා ච දිට්ඨානි 

භවිස්සන්ති. ඉති අනත්තමයනො සත්ථා සුට්ඨු නිග් යහතුකායමො, ඉයමසං

භික්ඛූනං උපත්ථම්යභො භවිස්සාමී’’ති; තස්මා එවමාහ. අයං පයනත්ථ 

අධිප්පායයො – ‘‘න, භන්යත, ඉයම භික්ඛූ කම්මාරාමා එව, චීවරකිච්චවයසන

පනඑවංවසන්තී’’ති. 

න දඛො, ආනන්ොති, ආනන්ෙ, කම්මසමයයො වා යහොතු අකම්මසමයයො වා, 

චීවරකාරසමයයොවායහොතුඅචීවරකාරසමයයොවා, අථයඛොසඞ් ණිකාරායමො 

භික්ඛුනයසොභතියයව.මාත්වංඅනුපත්ථම්භට්ඨායනඋපත්ථම්යභොඅයහොසීති.

තත්ථ සඞ් ණිකාතිසකපරිසසයමොධානං.  දණොති නානාජනසයමොධානං.ඉති

සඞ් ණිකාරායමො වා යහොතු  ණාරායමො වා, සබ්බථාපි  ණබාහුල්ලාභිරයතො

 ණබන්ධනබද්යධො භික්ඛු න යසොභති. පච්ඡාභත්යත පන දිවාට්ඨානං

සම්මජ්ජිත්වා සුයධොතහත්ථපායෙො මූලකම්මට්ඨානං  යහත්වා 

එකාරාමතමනුයුත්යතො භික්ඛු බුද්ධසාසයන යසොභති. දනක්ඛම්මසුඛන්ති

කාමයතො නික්ඛන්තස්ස සුඛං. පවිදවකසුඛම්පි කාමපවියවකසුඛයමව.

රා ාදීනං පන වූපසමත්ථාය සංවත්තතීති උපසමසුඛං. මග් සම්යබොධත්ථාය

සංවත්තතීති සම්දබොධිසුඛං.නිකාමලාභීතිකාමලාභීඉච්ඡිතලාභී. අකිච්ඡලාභීති

අදුක්ඛලාභී. අකසිරලාභීති විපුලලාභී. 

සාමායිකන්ති අප්පිතප්පිතසමයය කියලයසහි විමුත්තං. කන්තන්ති මනාපං. 

දචදතොවිමුත්තින්තිරූපාරූපාවචරචිත්තවිමුත්තිං.වුත්තඤ්යහතං– ‘‘චත්තාරිච

ඣානානි චතස්යසො ච අරූපසමාපත්තියයො, අයං සාමායියකො වියමොක්යඛො’’ති

(පටි. ම.1.213). අසාමායිකන්ති නසමයවයසන කියලයසහිවිමුත්තං, අථයඛො

අච්චන්තවිමුත්තං යලොකුත්තරං වුත්තං. වුත්තඤ්යහතං – ‘‘චත්තායරො ච

අරියමග් ා චත්තාරි ච සාමඤ්ඤඵලානි, අයං අසාමායියකො වියමොක්යඛො’’ති. 

අකුප්පන්තිකියලයසහිඅයකොයපතබ්බං. 

එත්තාවතා කිං කථිතං යහොති? සඞ් ණිකාරායමො භික්ඛු  ණබන්ධනබද්යධො 

යනවයලොකියගණං, නචයලොකුත්තරගණංනිබ්බත්යතතුංසක්යකොති,  ණං

වියනොයෙත්වා පන එකාභිරයතො සක්යකොති. තථා හි විපස්සී යබොධිසත්යතො

චතුරාසීතියා පබ්බජිතසහස්යසහි පරිවුයතො සත්ත වස්සානි විචරන්යතො

සබ්බඤ්ඤුගණං නිබ්බත්යතතුං නාසක්ඛි,  ණං වියනොයෙත්වා සත්තදිවයස 

එකීභාවාභිරයතො යබොධිමණ්ඩං ආරුය්හ සබ්බඤ්ඤුගණං නිබ්බත්යතසි.

අම්හාකං යබොධිසත්යතො පඤ්චවග්ගියයහි සද්ධිං ඡබ්බස්සානි විචරන්යතො
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සබ්බඤ්ඤුගණං නිබ්බත්යතතුංනාසක්ඛි, යතසුපක්කන්යතසුඑකීභාවාභිරයතො

යබොධිමණ්ඩංආරුය්හ සබ්බඤ්ඤුගණංනිබ්බත්යතසි. 

එවං සඞ් ණිකාරාමස්ස ගණාධි මාභාවං ෙස්යසත්වා ඉොනි යෙොසුප්පත්තිං

ෙස්යසන්යතො නාහං ආනන්ොතිආදිමාහ. තත්ථ රූපන්ති සරීරං. ෙත්ථ

රත්තස්සාති යස්මිං රූයප රා වයසන රත්තස්ස. න උප්පජ්දජෙුන්ති යස්මිං

රූයප රත්තස්ස න උප්පජ්යජයයං, තං රූපං න සමනුපස්සාමි, අථ යඛො 

සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානානං ෙසබලසාවකත්තුප මනසඞ්ඛායතන

අඤ්ඤථාභායවන සඤ්චයස්ස විය, උපාලි හපතියනො අඤ්ඤථාභායවන

නාටපුත්තස්සවිය, පියජාතිකසුත්යතයසට්ඨිආදීනංවියචඋප්පජ්ජන්තියයව. 

187. අෙං දඛො පනානන්ොති යකො අනුසන්ධි? සයච හි යකොචි දුබ්බුද්ධී 

නවපබ්බජියතො වයෙයය – ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො යඛත්තං පවිට්ඨා  ාවියයො විය

අම්යහයයව  ණයතො නීහරති, එකීභායව නියයොයජති, සයං පන

රාජරාජමහාමත්තාදීහිපරිවුයතොවිහරතී’’ති, තස්සවචයනොකාසුපච්යඡෙනත්ථං

– ‘‘චක්කවාළපරියන්තාය පරිසාය මජ්යඣ නිසින්යනොපි තථා යතො

එකයකොවා’’ති ෙස්යසතුං ඉමං යෙසනං ආරභි. තත්ථ සබ්බනිමිත්තානන්ති

රූපාදීනං සඞ්ඛනිමිත්තානං. අජ්ඣත්තන්ති විසයජ්ඣත්තං. සුඤ්ඤතන්ති

සුඤ්ඤතඵලසමාපත්තිං. තත්ර දචති උපයයො ත්යථ භුම්මං, තං යචති වුත්තං

යහොති. පුන තත්රාති තස්මිං පරිසමජ්යඣ ඨියතො. විදවකනින්දනනාති

නිබ්බානනින්යනන. බයන්තීභූදතනාති ආසවට්ඨානීයධම්යමහි වි තන්යතන

නිස්සයටන විසංයුත්යතන. උදෙයොජනිකපටිසංයුත්තන්ති ච්ඡථතුම්යහති එවං

උයයයොජනියකනවචයනනපටිසංයුත්තං. 

කාය පන යවලාය භ වා එවං කයථති? පච්ඡාභත්තකිච්චයවලාය, වා 

පුරිමයාමකිච්චයවලාය වා. භ වා හි පච්ඡාභත්යත  න්ධකුටියං සීහයසයයං

කප්යපත්වා වුට්ඨාය ඵලසමාපත්තිං අප්යපත්වා නිසීෙති. තස්මිං සමයය

ධම්මස්සවනත්ථාය පරිසා සන්නිපතන්ති. අථ භ වා කාලං විදිත්වා

 න්ධකුටියතො නික්ඛමිත්වා බුද්ධාසනවර යතො ධම්මං යෙයසත්වා

යභසජ්ජයතලපාකං  ණ්හන්යතො විය කාලං අනතික්කමිත්වා 

වියවකනින්යනනචිත්යතනපරිසං උයයයොයජති. පුරිමයායමපි ‘‘අභික්කන්තා

යඛො වායසට්ඨා රත්ති, යස්ස ොනි කාලං මඤ්ඤථා’’ති (දී. නි. 3.299) එවං

උයයයොයජති. බුද්ධානඤ්හියබොධිපත්තියතොපට්ඨායද්යව පඤ්චවිඤ්ඤාණානිපි

නිබ්බානනින්නායනව. තස්මාතිහානන්ොති යස්මා සුඤ්ඤතාවිහායරො සන්යතො

පණීයතො, තස්මා. 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාස-අට්ඨකථා සුඤ්ඤතවග්ද ො 

98 

පටුන 

188. අජ්ඣත්තදමවාති ය ොචරජ්ඣත්තයමව. අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතන්ති ඉධ 

නියකජ්ඣත්තං, අත්තයනො පඤ්චසු ඛන්යධසු නිස්සිතන්ති අත්යථො. 

සම්පජාදනොදහොතීතිකම්මට්ඨානස්සඅසම්පජ්ජනභාවජානයනන සම්පජායනො. 

බහිද්ධාතිපරස්සපඤ්චසුඛන්යධසු. අජ්ඣත්තබහිද්ධාතිකායලනඅජ්ඣත්තං

කායලන බහිද්ධා. ආදනඤ්ජන්ති උභයතොභා විමුත්යතො භවිස්සාමාති

ආයනඤ්ජංඅරූපසමාපත්තිංමනසිකයරොති. 

තස්මිංදෙව පුරිමස්මින්ති පාෙකජ්ඣානං සන්ධාය වුත්තං.

අපගණපාෙකජ්ඣානයතොවුට්ඨිතස්සහිඅජ්ඣත්තංසුඤ්ඤතංමනසිකයරොයතො 

තත්ථ චිත්තං න පක්ඛන්ෙති. තයතො ‘‘පරස්ස සන්තායන නු යඛො කථ’’න්ති

බහිද්ධාමනසි කයරොති, තත්ථපිනපක්ඛන්ෙති.තයතො–‘‘කායලනඅත්තයනො

සන්තායන, කායලනපරස්ස සන්තායනනුයඛොකථ’’න්තිඅජ්ඣත්තබහිද්ධා

මනසි කයරොති, තත්ථපි න පක්ඛන්ෙති. තයතො උභයතොභා විමුත්යතො

යහොතුකායමො ‘‘අරූපසමාපත්තියං නු යඛො කථ’’න්ති ආයනඤ්ජං මනසි 

කයරොති, තත්ථපි න පක්ඛන්ෙති. ඉොනි – ‘‘න යම චිත්තං පක්ඛන්ෙතීති 

විස්සට්ඨවීරියයන උපට්ඨාකාදීනං පච්ඡයතො න චරිතබ්බං, පාෙකජ්ඣානයමව

පනසාධුකං පුනප්පුනංමනසිකාතබ්බං. එවමස්සරුක්යඛඡින්ෙයතො ඵරසුම්හි

අවහන්යත පුන නිසිතං කායරත්වා ඡින්ෙන්තස්ස ඡිජ්යජසු ඵරසු විය

කම්මට්ඨායන මනසිකායරො වහතී’’ති ෙස්යසතුං තස්මිංදෙවාතිආදිමාහ. 

ඉොනිස්සඑවංපටිපන්නස්සයංයංමනසිකයරොති, තත්ථතත්ථමනසිකායරො

සම්පජ්ජතීති ෙස්යසන්යතො පක්ඛන්ෙතීතිආහ. 

189. ඉමිනා විහාදරනාති ඉමිනා සමථවිපස්සනාවිහායරන. ඉතිහ තත්ථ

සම්පජාදනොති ඉති චඞ්කමන්යතොපි තස්මිං කම්මට්ඨායන සම්පජ්ජමායන

‘‘සම්පජ්ජති යම කම්මට්ඨාන’’න්ති ජානයනන සම්පජායනො යහොති. සෙතීති 

නිපජ්ජති. එත්ථ කඤ්චි කාලං චඞ්කමිත්වා – ‘‘ඉොනි එත්තකං කාලං

චඞ්කමිතුං සක්ඛිස්සාමී’’තිඤත්වාඉරියාපථංඅහායපත්වාඨාතබ්බං.එසනයයො

සබ්බවායරසු. න කදථස්සාමීති, ඉතිහ තත්ථාති එවං න කයථස්සාමීති

ජානයනනතත්ථසම්පජානකාරීයහොති. 

පුනදුතියවායර එවරූපිංකථංකදථස්සාමීති ජානයනනසම්පජානකාරීයහොති, 

ඉමස්සභික්ඛුයනොසමථවිපස්සනාතරුණාව, තාසං අනුරක්ඛණත්ථං– 

‘‘ආවායසොය ොචයරොභස්සං, පුග් යලොඅථයභොජනං; 

උතුඉරියාපයථොයචව, සප්පායයොයසවිතබ්බයකො’’ති. 
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සත්තසප්පායානිඉච්ඡිතබ්බානි.යතසංෙස්සනත්ථමිෙංවුත්තං. විතක්කවායරසු

අවිතක්කනස්සචවිතක්කනස්සචජානයනනසම්පජානතායවදිතබ්බා. 

190. ඉති විතක්කපහායනන ද්යව මග්ය  කයථත්වා ඉොනි තතියමග් ස්ස

විපස්සනං ආචික්ඛන්යතො පඤ්ච දඛො ඉදම, ආනන්ෙ, කාමගුණාතිආදිමාහ. 

ආෙතදනති යතසුයයව කාමගයණසු කිස්මිඤ්චියෙව කියලසුප්පත්තිකාරයණ. 

සමුොචාදරොති සමුොචරණයතො අප්පහීනකියලයසො. එවං සන්තන්ති එවං 

විජ්ජමානයමව. සම්පජාදනොති කම්මට්ඨානස්ස අසම්පත්තිජානයනන

සම්පජායනො. දුතියවායර එවං සන්තදමතන්ති එවං සන්යත එතං. 

සම්පජාදනොති කම්මට්ඨානසම්පත්තිජානයනන සම්පජායනො. අයඤ්හි

‘‘පහීයනො නු යඛො යම පඤ්චසු කාමගයණසු ඡන්ෙරාය ො යනො’’ති 

පච්චයවක්ඛමායනො අපහීනභාවං ඤත්වා වීරියං පග් යහත්වා තං

අනා ාමිමග්ය න සමුග්ඝායටති, තයතොමග් ානන්තරංඵලං, ඵලයතොවුට්ඨාය

පච්චයවක්ඛමායනො පහීනභාවං ජානාති, තස්ස ජානයනන ‘‘සම්පජායනො

යහොතී’’තිවුත්තං. 

191. ඉොනි අරහත්තමග් ස්ස විපස්සනං ආචික්ඛන්යතො පඤ්ච දඛො ඉදම, 

ආනන්ෙ, උපාොනක්ඛන්ධාතිආදිමාහ. තත්ථ දසො පහීෙතීති රූයප අස්මීති

මායනො අස්මීති ඡන්යෙො අස්මීති අනුසයයො පහීයති. තථා යවෙනාදීසු

සම්පජානතාවුත්තනායයයනවයවදිතබ්බා. 

ඉදම දඛො දත, ආනන්ෙ, ධම්මාති යහට්ඨා කථියත

සමථවිපස්සනාමග් ඵලධම්යමසන්ධායාහ. කුසලාෙතිකාති කුසලයතොආ තා.

කුසලාහිකුසලාපියහොන්තිකුසලායතිකාපි, යසයයථිෙං, පඨමජ්ඣානංකුසලං, 

දුතියජ්ඣානං කුසලඤ්යචව කුසලායතිකඤ්ච…යප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං

කුසලං, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං කුසලඤ්යචව කුසලායතිකඤ්ච, 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං කුසලං, යසොතාපත්තිමග්ය ො කුසයලො යචව 

කුසලායතියකො ච…යප.… අනා ාමිමග්ය ො කුසයලො, අරහත්තමග්ය ො

කුසයලොයචවකුසලායතියකොච.තථාපඨමජ්ඣානංකුසලං, තංසම්පයුත්තකා

ධම්මා කුසලා යචව කුසලායතිකා ච…යප.… අරහත්තමග්ය ො කුසයලො, 

තංසම්පයුත්තකාධම්මාකුසලායචවකුසලායතිකාච. 

අරිොති නික්කියලසා විසුද්ධා. දලොකුත්තරාති යලොයක උත්තරා විසිට්ඨා. 

අනවක්කන්තා පාපිමතාති පාපිමන්යතන මායරන අයනොක්කන්තා.

විපස්සනාපාෙකා අට්ඨ සමාපත්තියයො අප්යපත්වා නිසින්නස්ස හි භික්ඛුයනො

චිත්තං මායරො න පස්සති, ‘‘ඉෙං නාම ආරම්මණං නිස්සාය සංවත්තතී’’ති

ජාතිතුංනසක්යකොති. තස්මා‘‘අනවක්කන්තා’’තිවුත්තං. 
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තං කිං මඤ්ඤසීති ඉෙං කස්මා ආහ?  යණපි එයකො ආනිසංයසො අත්ථි, තං

ෙස්යසතුංඉෙමාහ. අනුබන්ධිතුන්ති අනු ච්ඡිතුංපරිචරිතුං. 

න දඛො, ආනන්ොති එත්ථ කිඤ්චාපි භ වතා – ‘‘සුතාවුයධො, භික්ඛයව, 

අරියසාවයකො අකුසලං පජහති, කුසලං භායවති, සාවජ්ජං පජහති, අනවජ්ජං

භායවති, සුද්ධං අත්තානං පරිහරතී’’ති (අ. නි. 7.67) බහුස්සුයතො 

පඤ්චාවුධසම්පන්යනො යයොයධො විය කයතො. යස්මා පන යසො සුතපරියත්තිං

උග් යහත්වාපි තෙනුච්ඡවිකං අනුයලොමපටිපෙං න පටිපජ්ජති, න තස්ස තං

ආවුධංයහොති.යයොපටිපජ්ජති, තස්යසවයහොති.තස්මාඑතෙත්ථංඅනුබන්ධිතුං

නාරහතීතිෙස්යසන්යතො නදඛො, ආනන්ොතිආහ. 

ඉොනි යෙත්ථං අනුබන්ධිතබ්යබො, තං ෙස්යසතුං ො ච දඛොතිආදිමාහ. ඉති

ඉමස්මිංසුත්යතතීසුඨායනසුෙසකථාවත්ථූනිආ තානි. ‘‘ඉතිඑවරූපංකථං

කයථස්සාමී’’තිසප්පායාසප්පායවයසනආ තානි, ‘‘යදිෙංසුත්තං ය යය’’න්ති

එත්ථ සුතපරියත්තිවයසන ආ තානි, ඉමස්මිං ඨායන පරිපූරණවයසන

ආ තානි. තස්මා ඉමස්මිං සුත්යත ෙස කථාවත්ථූනි කයථන්යතන ඉමස්මිං 

ඨායනඨත්වාකයථතබ්බානි. 

ඉොනියස්මා එකච්චස්ස එකකස්ස විහරයතොපි අත්යථොනසම්පජ්ජති, තස්මා

තං සන්ධාය එකීභායව ආදීනවං ෙස්යසන්යතො එවං සන්දත දඛො, 

ආනන්ොතිආදිමාහ.තත්ථ එවං සන්දතතිඑවංඑකීභායවසන්යත. 

193. සත්ථාතිබාහිරයකො තිත්ථකරසත්ථා. අන්වාවත්තන්තීතිඅනුආවත්තන්ති 

උපසඞ්කමන්ති. මුච්ඡං කාමෙතීති මුච්ඡනතණ්හං පත්යථති, පවත්යතතීති

අත්යථො. ආචරියූපද්ෙදවනාති අබ්භන්තයර උප්පන්යනන කියලසූපද්ෙයවන

ආචරියස්සුපද්ෙයවො. යසසුපද්ෙයවසුපි එයසවනයයො. අවධිංසුනන්තිමාරයිංසු

නං.එයතනහිගණමරණංකථිතං. 

විනිපාතාොති සුට්ඨු නිපතනාය. කස්මා පන බ්රහ්මචාරුපද්ෙයවොව – 

‘‘දුක්ඛවිපාකතයරො ච කටුකවිපාකතයරො ච විනිපාතාය ච සංවත්තතී’’ති

වුත්යතොති. බාහිරපබ්බජ්ජා හි අප්පලාභා, තත්ථ මහන්යතො

නිබ්බත්යතතබ්බගයණො නත්ථි, අට්ඨසමාපත්තිපඤ්චාභිඤ්ඤාමත්තකයමව

යහොති.ඉතියථා ද්රභපිට්ඨියතොපතිතස්ස මහන්තංදුක්ඛංනයහොති, සරීරස්ස

පංසුමක්ඛනමත්තයමව යහොති, එවං බාහිරසමයය යලොකියගණමත්තයතොව

පරිහායති, යතනපුරිමංඋපද්ෙවද්වයංනඑවංවුත්තං.සාසයනපන පබ්බජ්ජා

මහාලාභා, තත්ථ චත්තායරො මග් ා චත්තාරි ඵලානි නිබ්බානන්ති මහන්තා 

අධි න්තබ්බගණා. ඉති යථා උභයතො සුජායතො ඛත්තියකුමායරො
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හත්ථික්ඛන්ධවර යතො න රං අනුසඤ්චරන්යතො හත්ථික්ඛන්ධයතො පතියතො

මහාදුක්ඛං නි ච්ඡති, එවං සාසනයතො පරිහායමායනො නවහි

යලොකුත්තරගයණහිපරිහායති.යතනායංබ්රහ්මචාරුපද්ෙයවොඑවං වුත්යතො. 

196. තස්මාති යස්මා යසසුපද්ෙයවහි බ්රහ්මචාරුපද්ෙයවො දුක්ඛවිපාකතයරො, 

යස්මා වා සපත්තපටිපත්තිං වීතික්කමන්යතො දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය 

සංවත්තති, මිත්තපටිපත්ති හිතාය, තස්මා. එවං උපරියමනපි යහට්ඨියමනපි

අත්යථන යයොයජතබ්බං. මිත්තවතාොති මිත්තපටිපත්තියා. සපත්තවතාොති

යවරපටිපත්තියා. 

දවොක්කම්ම ච සත්ථුසාසනාති දුක්කටදුබ්භාසිතමත්තම්පි හි සඤ්චිච්ච 

වීතික්කමන්යතො යවොක්කම්ම වත්තති නාම. තයෙව අවීතික්කමන්යතො න

යවොක්කම්මවත්තති නාම. 

න දවො අහං, ආනන්ෙ, තථා පරක්කමිස්සාමීති අහං තුම්යහසු තථා න

පටිපජ්ජිස්සාමි. ආමදකති අපක්යක. ආමකමත්දතති ආමයක නාතිසුක්යඛ

භාජයන. කුම්භකායරො හි ආමකං නාතිසුක්ඛං අපක්කං උයභොහි හත්යථහි

සණ්හිකං ණ්හාති‘‘මාභිජ්ජතූ’’ති.ඉතියථා කුම්භකායරොතත්ථපටිපජ්ජති, 

නාහං තුම්යහසු තථා පටිපජ්ජිස්සාමි. නිග් ය්හ නිග් ය්හාති සකිං ඔවදිත්වා

තුණ්හී න භවිස්සාමි, නිග් ණ්හිත්වා නිග් ණ්හිත්වා පුනප්පුනං ඔවදිස්සාමි

අනුසාසිස්සාමි. පවය්හ පවය්හාති යෙොයස පවායහත්වා පවායහත්වා. යථා

පක්කභාජයනසු කුම්භකායරො භින්නඡින්නජජ්ජරානි පවායහත්වා එකයතො

කත්වා සුපක්කායනව ආයකොයටත්වා ආයකොයටත්වා  ණ්හාති, එවයමව

අහම්පි පවායහත්වා පවායහත්වා පුනප්පුනං ඔවදිස්සාමි අනුසාසිස්සාමි. දෙො 

සාදරොදසොඨස්සතීතිඑවංයවොමයාඔවදියමානානං යයොමග් ඵලසායරො, යසො

ඨස්සති. අපිචයලොකියගණාපිඉධසායරොත්යවවඅධිප්යපතා.යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාසුඤ්ඤතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අච්ඡරිෙඅබ්භුතසුත්තවණ්ණනා 

197. එවං දම සුතන්ති අච්ඡරියඅබ්භුතසුත්තං. තත්ථ ෙත්ර හි නාමාති

අච්ඡරියත්යථ නිපායතො. යයො නාම තථා යතොති අත්යථො. ඡින්නපපඤ්දචති

එත්ථ පපඤ්චා නාම තණ්හා මායනො දිට්ඨීති ඉයම තයයො කියලසා. 

ඡින්නවටුදමති එත්ථ වටුමන්ති කුසලාකුසලකම්මවට්ටං වුච්චති. 

පරිොදින්නවට්දටති තස්යසව යවවචනං. සබ්බදුක්ඛවීතිවත්දතති සබ්බං
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විපාකවට්ටසඞ්ඛාතං දුක්ඛං වීතිවත්යත. අනුස්සරිස්සතීති ඉෙං යත්රාති

නිපාතවයසන අනා තවචනං, අත්යථො පයනත්ථ අතීතවයසන යවදිතබ්යබො.

භ වා හි යත බුද්යධ අනුස්සරි, න ඉොනි අනුස්සරිස්සති. එවංජච්චාති

විපස්සීආෙයයො ඛත්තියජච්චා, කකුසන්ධාෙයයො බ්රාහ්මණජච්චාති. 

එවංද ොත්තාති විපස්සීආෙයයො යකොණ්ඩඤ්ඤය ොත්තා, කකුසන්ධාෙයයො 

කස්සපය ොත්තාති. එවංසීලාති යලොකියයලොකුත්තරසීයලන එවංසීලා. 

එවංධම්මාති එත්ථ සමාධිපක්ඛා ධම්මා අධිප්යපතා. යලොකියයලොකුත්තයරන

සමාධිනා එවංසමාධියනොති අත්යථො. එවංපඤ්ඤාති

යලොකියයලොකුත්තරපඤ්ඤාය එවංපඤ්ඤා. එවංවිහාරීති එත්ථ පන යහට්ඨා

සමාධිපක්ඛානං ධම්මානං  හිතත්තා විහායරො  හියතොව, පුන කස්මා

 හිතයමව  ණ්හාතීති යච, න ඉෙං  හිතයමව. ඉෙඤ්හි 

නියරොධසමාපත්තිදීපනත්ථං, තස්මා එවංනියරොධසමාපත්තිවිහාරීති අයයමත්ථ

අත්යථො. 

එවංවිමුත්තාති එත්ථ වික්ඛම්භනවිමුත්ති තෙඞ් විමුත්ති සමුච්යඡෙවිමුත්ති 

පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තිනිස්සරණවිමුත්තීති පඤ්චවිධා විමුත්තියයො. තත්ථ අට්ඨ 

සමාපත්තියයො සයං වික්ඛම්භියතහි නීවරණාදීහි විමුත්තත්තා 

වික්ඛම්භනවිමුත්තීති සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති. අනිච්චානුපස්සනාදිකා සත්ත

අනුපස්සනා සයං තස්ස තස්ස පච්චනීකඞ් වයසන පරිචත්තාහි

නිච්චසඤ්ඤාදීහි විමුත්තත්තා තෙඞ් විමුත්තීති සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති. චත්තායරො

අරියමග් ා සයං සමුච්ඡින්යනහි කියලයසහි විමුත්තත්තා සමුච්දඡෙවිමුත්තීති

සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති. චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි මග් ානුභායවන කියලසානං

පටිප්පස්සද්ධන්යත උප්පන්නත්තා පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තීති සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති.

නිබ්බානං සබ්බකියලයසහි නිස්සටත්තා අප තත්තා දූයර ඨිතත්තා 

නිස්සරණවිමුත්තීති සඞ්ඛං  තං. ඉති ඉමාසං පඤ්චන්නං විමුත්තීනං වයසන

එවංවිමුත්තාතිඑවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

199. තස්මාතිහාති යස්මා ත්වං ‘‘තථා තා අච්ඡරියා’’ති වෙසි, තස්මා තං

භියයයොයසො මත්තාය පටිභන්තු තථා තස්ස අච්ඡරියා අබ්භුතධම්මාති. සදතො 

සම්පජාදනොති එත්ථ ද්යවසම්පජඤ්ඤානි මනුස්සයලොයක යෙවයලොයක ච.

තත්ථ යවස්සන්තරජාතයක බ්රාහ්මණස්ස ද්යව පුත්යත ෙත්වා පුනදිවයස

සක්කස්සයෙවිංෙත්වාසක්යකනපසීදිත්වාදින්යනඅට්ඨවයර ණ්හන්යතො – 

‘‘ඉයතොවිමුච්චමානාහං, සග්  ාමීවියසසගූ; 

අනිවත්තීතයතොඅස්සං, අට්ඨයමතංවරංවයර’’ති.(ජා.2.22.2300) – 
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එවං තුසිතභවයන යම පටිසන්ධි යහොතූති වරං අග් යහසි, තයතො පට්ඨාය 

තුසිතභවයන උප්පජ්ජිස්සාමීති ජානාති, ඉෙං මනුස්සයලොයක සම්පජඤ්ඤං. 

යවස්සන්තරත්තභාවයතො පන චුයතො පුන තුසිතභවයන නිබ්බත්තිත්වා

නිබ්බත්යතොස්මීති අඤ්ඤාසි, ඉෙංයෙවයලොයකසම්පජඤ්ඤං. 

කිං පන යසසයෙවතා න ජානන්තීති? යනො න ජානන්ති. තා පන 

උයයානවිමානකප්පරුක්යඛ ඔයලොයකත්වා යෙවනාටයකහි තූරියසද්යෙන

පයබොධිතා ‘‘මාරිස අයං යෙවයලොයකො තුම්යහ ඉධ නිබ්බත්තා’’ති සාරිතා

ජානන්ති.යබොධිසත්යතොපඨමජවනවායරන ජානාති, දුතියජවනයතො පට්ඨාය

ජානාති.ඉච්චස්සඅඤ්යඤහිඅසාධාරණජානනංයහොති. 

අට්ඨාසීති එත්ථ කිඤ්චාපිඅඤ්යඤපියෙවාතත්ථඨිතාඨිතම්හාතිජානන්ති, යත

පන ඡසු ද්වායරසු බලවතා ඉට්ඨාරම්මයණන අභිභුයයමානා සතිං

විස්සජ්යජත්වා අත්තයනො භුත්තපීතභාවම්පි අජානන්තා ආහාරූපච්යඡයෙන

කාලං කයරොන්ති. යබොධිසත්තස්ස කිං තථාරූපං ආරම්මණං නත්ථීති? යනො

නත්ථි. යසො හි යසසයෙයව ෙසහි ඨායනහි අධිග් ණ්හාති, ආරම්මයණන පන

අත්තානංමද්දිතුංනයෙති, තංආරම්මණංඅභිභවිත්වාතිට්ඨති.යතන වුත්තං–

‘‘සයතොසම්පජායනො, ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතොතුසියතකායයඅට්ඨාසී’’ති. 

200. ොවතායුකන්තියසසත්තභායවසුකිං යාවතායුකංනතිට්ඨත්තීති? ආමන

තිට්ඨති. අඤ්ඤො හි දීඝායුකයෙවයලොයක නිබ්බත්යතො තත්ථ පාරමියයො න

සක්කා පූයරතුන්ති අක්ඛීනි නිමීයලත්වා අධිමුත්තිකාලංකිරියං නාම කත්වා

මනුස්සයලොයකනිබ්බත්තති. අයංකාලඞ්කිරියා අඤ්යඤසංනයහොති.තොපන

අදින්නොනංනාමනත්ථි, අරක්ඛිතසීලං නාමනත්ථි, සබ්බපාරමීනංපූරිතත්තා

යාවතායුකංඅට්ඨාසි. 

සදතො සම්පජාදනො තුසිතා කාො චවිත්වා මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමතීති එවං තාව

සබ්බපාරමියයොපූයරත්වාතොයබොධිසත්යතො යාවතායුකංඅට්ඨාසි.යෙවතානං

පන–‘‘මනුස්ස ණනාවයසනඉොනිසත්තහිදිවයසහිචුති භවිස්සතී’’තිපඤ්ච

පුබ්බනිමිත්තානි උප්පජ්ජන්ති – මාලා මිලායන්ති, වත්ථානි කිලිස්සන්ති, 

කච්යඡහියසොමුච්චන්ති, කායය දුබ්බණ්ණියංඔක්කමති, යෙයවො යෙවාසයන

නසණ්ඨාති. 

තත්ථ මාලාති පටිසන්ධිග් හණදිවයස පිළන්ධනමාලා. තා කිර

සට්ඨිසතසහස්සාධිකා සත්තපණ්ණාස-වස්සයකොටියයො අමිලායිත්වා තො

මිලායන්ති. වත්දථසුපිඑයසවනයයො.එත්තකංපනකාලං යෙවානංයනවසීතං

නඋණ්හංයහොති, තස්මිංකායලසරීරයතොබින්දුබින්දුවයසන දසො මුච්චන්ති.
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එත්තකඤ්ච කාලං යතසං සරීයර ඛණ්ඩිච්චපාලිච්චාදිවයසන විවණ්ණතා න

පඤ්ඤායති, යෙවධීතා යසොළසවස්සුද්යෙසිකා විය, යෙවපුත්තා

වීසතිවස්සුද්යෙසිකා විය ඛායන්ති. මරණකායල පන යනසං කිලන්තරූයපො

අත්තභායවො යහොති. එත්තකඤ්ච යනසං කාලං යෙවයලොයක උක්කණ්ඨිතා 

නාම නත්ථි, මරණකායල පන නිස්සසන්ති විජම්භන්ති, සයක ආසයන

නාභිරමන්ති. 

ඉමානි පන පුබ්බනිමිත්තානි, යථා යලොයක මහාපුඤ්ඤානං 

රාජරාජමහාමත්තාදීනංයයව උක්කාපාතභූමිචාලචන්ෙග් ාහාදීනි නිමිත්තානි

පඤ්ඤායන්ති, න සබ්යබසං, එවයමව මයහසක්ඛානං යෙවතානංයයව

පඤ්ඤායන්ති, න සබ්යබසං. යථා ච මනුස්යසසු පුබ්බනිමිත්තානි 

නක්ඛත්තපාඨකාෙයයොවජානන්ති, නසබ්යබ, එවයමවතානිපිසබ්යබයෙවාන

ජානන්ති, පණ්ඩිතාඑවපනජානන්ති.තත්ථයයචමන්යෙනකුසලකම්යමන

නිබ්බත්තායෙවපුත්තා, යතයතසුඋප්පන්යනසු–‘‘ඉොනියකොජානාති, කුහිං

නිබ්බත්තිස්සාමා’’තිභායන්ති. යයමහාපුඤ්ඤා, යත–‘‘අම්යහහිදින්නංොනං

රක්ඛිතං සීලං භාවිතං භාවනං ආ ම්ම උපරියෙවයලොයකසු සම්පත්තිං

අනුභවිස්සාමා’’ති න භායන්ති. යබොධිසත්යතොපි තානි පුබ්බනිමිත්තානි දිස්වා

‘‘ඉොනි අනන්තයර අත්තභායවබුද්යධො භවිස්සාමී’’තින භායි. අථස්ස යතසු

නිමිත්යතසුපාතුභූයතසුෙසසහස්සචක්කවාළයෙවතාසන්නිපතිත්වා– ‘‘මාරිස

තුම්යහහි ෙස පාරමියයො පූයරන්යතහි න සක්කසම්පත්තිං න 

මාරබ්රහ්මචක්කවත්තිසම්පත්තිං පත්යථන්යතහි පූරිතා, යලොකනිත්ථරණත්ථාය

පන බුද්ධත්තං පත්ථයමායනහි පූරිතා. යසො යවො ඉොනි කායලො මාරිස 

බුද්ධත්තාය, සමයයොමාරිසබුද්ධත්තායා’’තියාචන්ති. 

අථ මහාසත්යතො යෙවතානං පටිඤ්ඤං අෙත්වාව 

කාලදීපයෙසකුලජයනත්තිආයුපරිච්යඡෙවයසන පඤ්චමහාවිදලොකනං නාම 

වියලොයකසි.තත්ථ‘‘කායලොනුයඛො, නකායලො’’තිපඨමංකාලංවියලොයකසි.

තත්ථ වස්සසතසහස්සයතොඋද්ධංවඩ්ඪිතආයුකායලොකායලොනාමනයහොති.

කස්මා? තො හි සත්තානං ජාතිජරාමරණානි න පඤ්ඤායන්ති, බුද්ධානඤ්ච

ධම්මයෙසනානාමතිලක්ඛණමුත්තා නත්ථි, යතසංඅනිච්චං දුක්ඛංඅනත්තාති

කයථන්තානං ‘‘කිං නායමතං කයථන්තී’’ති යනව යසොතුං න සද්ධාතුං 

මඤ්ඤන්ති, තයතො අභිසමයයොනයහොති, තස්මිං අසති අනියයානිකංසාසනං

යහොති.තස්මායසොඅකායලො.වස්සසතයතොඌනආයුකායලොපිකායලොනාමන 

යහොති. කස්මා? තො හි සත්තා උස්සන්නකියලසා යහොන්ති, 

උස්සන්නකියලසානඤ්ච දින්යනොවායෙො ඔවාෙට්ඨායන න තිට්ඨති. උෙයක

ෙණ්ඩරාජි විය ඛිප්පං වි ච්ඡති. තස්මා යසොපි අකායලො. සතසහස්සයතො පන
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පට්ඨායයහට්ඨාවස්සසතයතොපට්ඨාය උද්ධංආයුකායලොකායලොනාම.තොච

වස්සසතකායලො යහොති. අථ මහාසත්යතො ‘‘නිබ්බත්තිතබ්බකායලො’’ති කාලං 

පස්සි. 

තයතො දීපං වියලොයකන්යතොසපරිවායරචත්තායරො දීයපඔයලොයකත්වා–‘‘තීසු

දීයපසුබුද්ධානනිබ්බත්තන්ති, ජම්බුදීයපයයව නිබ්බත්තන්තී’’තිදීපංපස්සි. 

තයතො – ‘‘ජම්බුදීයපොනාමමහා, ෙසයයොජනසහස්සපරිමායණො, කතරස්මිංනු 

යඛො පයෙයස බුද්ධා නිබ්බත්තන්තී’’ති දෙසං වියලොයකන්යතො මජ්ඣිමයෙසං

පස්සි. මජ්ඣිමයෙයසො නාම ‘‘පුරත්ථිමාය දිසාය  ජඞ් ලං නාම 

නි යමො’’තිආදිනා නයයන විනයය (මහාව. 259) වුත්යතොව. යසො පන

ආයාමයතො තීණි යයොජනසතානි. විත්ථාරයතො අඩ්ඪතියානි, පරික්යඛපයතො

නවයයොජනසතානීති. එතස්මිඤ්හි පයෙයස චත්තාරි අට්ඨ යසොළස වා

අසඞ්යඛයයයානි, කප්පසතසහස්සඤ්ච පාරමියයො පූයරත්වා සම්මාසම්බුද්ධා

උප්පජ්ජන්ති.ද්යවඅසඞ්යඛයයයානි, කප්පසතසහස්සඤ්ච පාරමියයොපූයරත්වා

පච්යචකබුද්ධා උප්පජ්ජන්ති, එකං අසඞ්යඛයයයං, කප්පසතසහස්සඤ්ච

පාරමියයොපූයරත්වා සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානාෙයයොමහාසාවකාඋප්පජ්ජන්ති, 

චතුන්නං මහාදීපානං ද්විසහස්සානං පරිත්තදීපානඤ්ච

ඉස්සරියාධිපච්චකාරකචක්කවත්තිරාජායනො උප්පජ්ජන්ති, අඤ්යඤ ච

මයහසක්ඛා ඛත්තියබ්රාහ්මණ හපතිමහාසාලා උප්පජ්ජන්ති. ඉෙඤ්යචත්ථ

කපිලවත්ථුනාමන රං, තත්ථමයා නිබ්බත්තිතබ්බන්තිනිට්ඨම මාසි. 

තයතො කුලං වියලොයකන්යතො – ‘‘බුද්ධා නාම යලොකසම්මයත කුයල

නිබ්බත්තන්ති, ඉොනි ච ඛත්තියකුලං යලොකසම්මතං, තත්ථ නිබ්බත්තිස්සාමි, 

සුද්යධොෙයනොනාමරාජායමපිතාභවිස්සතී’’තිකුලංපස්සි. 

තයතො මාතරං වියලොයකන්යතො – ‘‘බුද්ධමාතා නාම යලොලා සුරාධුත්තා න

යහොති, කප්පසතසහස්සං පූරිතපාරමී ජාතියතො පට්ඨාය අඛණ්ඩපඤ්චසීලා

යහොති, අයඤ්චමහාමායානාමයෙවීඑදිසා.අයංයමමාතාභවිස්සති. කිත්තකං

පනස්සාආයූ’’තිආවජ්ජන්යතො–‘‘ෙසන්නංමාසානංඋපරිසත්තදිවසානී’’ති 

පස්සි. 

ඉති ඉමං පඤ්චමහාවිදලොකනං වියලොයකත්වා – ‘‘කායලො යම මාරිසා

බුද්ධභාවායා’’ති යෙවතානං සඞ් හං කයරොන්යතො පටිඤ්ඤං ෙත්වා ‘‘ ච්ඡථ

තුම්යහ’’ති තා යෙවතා උයයයොයජත්වා තුසිතයෙවතාහි පරිවුයතො තුසිතපුයර

නන්ෙනවනංපාවිසි.සබ්බයෙවයලොයකසුහි නන්ෙනවනංඅත්ථියයව.තත්ථනං

යෙවතා – ‘‘ඉයතො චුයතො සු තිං  ච්ඡ, ඉයතො චුයතො සු තිං  ච්ඡා’’ති
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පුබ්යබකතකුසලකම්යමොකාසං සාරයමානා විචරන්ති. යසො එවං යෙවතාහි

කුසලං සාරයමානාහිපරිවුයතොතත්ථවිචරන්යතොවචවි. 

එවං චුයතො චවාමීති පජානාති, චුතිචිත්තං න ජානාති. පටිසන්ධිං  යහත්වාපි

පටිසන්ධිචිත්තංන ජානාති, ඉමස්මිං යම ඨායන පටිසන්ධි  හිතාති එවං පන

ජානාති. යකචි පන යථරා ‘‘ආවජ්ජනපරියායයො නාම ලද්ධුං වට්ටති, 

දුතියතතියචිත්තවායරයයව ජානිස්සතී’’ති වෙන්ති. තිපිටකමහාසීවත්යථයරො

පනාහ – ‘‘මහාසත්තානං පටිසන්ධි න අඤ්යඤසං පටිසන්ධිසදිසා, 

යකොටිප්පත්තං යතසං සතිසම්පජඤ්ඤං. යස්මා පන යතයනව චිත්යතන තං

චිත්තංඤාතුංන සක්කා, තස්මාචුතිචිත්තංනජානාති.චුතික්ඛයණපිචවාමීති

පජානාති, පටිසන්ධිං  යහත්වාපිපටිසන්ධිචිත්තංනජානාති, අසුකස්මිංඨායන

පටිසන්ධි හිතාතිපජානාති, තස්මිංකායලෙසසහස්සීකම්පතී’’ති.එවංසයතො

සම්පජායනොමාතුකුච්ඡිංඔක්කමන්යතො පනඑකූනවීසතියාපටිසන්ධිචිත්යතසු 

යමත්තාපුබ්බභා ස්ස යසොමනස්ස-සහ ත-ඤාණසම්පයුත්ත-අසඞ්ඛාරික-

කුසලචිත්තස්ස සදිසමහාවිපාකචිත්යතන පටිසන්ධිං  ණ්හි. මහාසීවත්යථයරො

පන‘‘උයපක්ඛාසහ යතනා’’තිආහ. 

පටිසන්ධිං  ණ්හන්යතො පන ආසාළ්හීපුණ්ණමායං 

උත්තරාසාළ්හනක්ඛත්යතනඅග් යහසි.තොකිරමහාමායාපුයරපුණ්ණමාය

සත්තමදිවසයතො පට්ඨාය වි තසුරාපානං මාලා න්ධවිභූසනසම්පන්නං

නක්ඛත්තකීළංඅනුභවමානාසත්තයම දිවයසපායතොවුට්ඨාය න්යධොෙයකන

න්හායිත්වා සබ්බාලඞ්කාරවිභූසිතා වරයභොජනං භුඤ්ජිත්වා උයපොසථඞ් ානි

අධිට්ඨාය සිරී බ්භං පවිසිත්වා සිරීසයයනනිපන්නානිද්ෙං ඔක්කමමානා ඉෙං

සුපිනං අද්ෙස – ‘‘චත්තායරො කිර නං මහාරාජායනො සයයනයනව සද්ධිං

උක්ඛිපිත්වාඅයනොතත්තෙහංයනත්වාඑකමන්තංඅට්ඨංසු. අථයනසංයෙවියයො

ආ න්ත්වා මනුස්සමලහරණත්ථං න්හායපත්වා දිබ්බවත්ථං නිවායසත්වා

 න්යධහි විලිම්යපත්වා දිබ්බපුප්ඵානි පිළන්ධිත්වා තයතො අවිදූයර 

රජතපබ්බයතො, තස්ස අන්යතො කනකවිමානං අත්ථි, තස්මිං පාචීනයතො සීසං

කත්වා නිපජ්ජායපසුං. අථ යබොධිසත්යතො යසතවරවාරයණො හුත්වා තයතො 

අවිදූයරඑයකොසුවණ්ණපබ්බයතො, තත්ථචරිත්වාතයතොඔරුය්හරජතපබ්බතං

අභිරුහිත්වා උත්තරදිසයතො ආ ම්ම කනකවිමානං පවිසිත්වා මාතරං

පෙක්ඛිණංකත්වාෙක්ඛිණපස්සං ඵායලත්වාකුච්ඡිංපවිට්ඨසදියසොඅයහොසි. 

අථ පබුද්ධා යෙවී තං සුපිනං රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා පභාතාය රත්තියා

චතුසට්ඨිමත්යත බ්රාහ්මණපායමොක්යඛ පක්යකොසායපත්වා හරිතූපලිත්තාය 

ලාජාදීහි කතමඞ් ලසක්කාරාය භූමියා මහාරහානි ආසනානි පඤ්ඤායපත්වා
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තත්ථ නිසින්නානං බ්රාහ්මණානං සප්පිමධුසක්කරාභිසඞ්ඛාරස්ස වරපායාසස්ස 

සුවණ්ණරජතපාතියයොපූයරත්වාසුවණ්ණරජතපාතීතියහවපටිකුජ්ජිත්වාඅොසි, 

අඤ්යඤහි ච අහතවත්ථකපිල ාවීොනාදීහි යත සන්තප්යපසි. අථ යනසං

සබ්බකාමසන්තප්පිතානංසුපිනං ආයරොචායපත්වා – ‘‘කිංභවිස්සතී’’තිපුච්ඡි.

බ්රාහ්මණා ආහංසු – ‘‘මා චින්තයි මහාරාජ, යෙවියා යත කුච්ඡිම්හි  බ්යභො

පතිට්ඨියතො, යසොචයඛොපුරිස බ්යභො, න ඉත්ථි බ්යභො, පුත්යතොයතභවිස්සති.

යසො සයච අ ාරං අජ්ඣාවසිස්සති, රාජා භවිස්සති චක්කවත්තී. සයච අ ාරා

නික්ඛම්ම පබ්බජිස්සති, බුද්යධො භවිස්සති යලොයක විවට්ටච්ඡයෙො’’ති. එවං

සයතොසම්පජායනොයබොධිසත්යතොතුසිතකායා චවිත්වාමාතුකුච්ඡිංඔක්කමති. 

තත්ථ සදතො සම්පජාදනොතිඉමිනාචතුත්ථාය බ්භාවක්කන්තියාඔක්කමතීති

ෙස්යසති. චතස්යසොහි බ්භාවක්කන්තියයො. 

‘‘චතස්යසො ඉමා, භන්යත,  බ්භාවක්කන්තියයො. ඉධ, භන්යත, එකච්යචො 

අසම්පජායනො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමති, අසම්පජායනො මාතුකුච්ඡිස්මිං ඨාති, 

අසම්පජායනො මාතුකුච්ඡිම්හානික්ඛමති, අයංපඨමා බ්භාවක්කන්ති. 

පුන චපරං, භන්යත, ඉයධකච්යචො සම්පජායනො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමති, 

අසම්පජායනො මාතුකුච්ඡිස්මිං ඨාති, අසම්පජායනො මාතුකුච්ඡිම්හා නික්ඛමති, 

අයං දුතියා බ්භාවක්කන්ති. 

පුන චපරං, භන්යත, ඉයධකච්යචො සම්පජායනො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමති, 

සම්පජායනොමාතුකුච්ඡිස්මිංඨාති, අසම්පජායනොමාතුකුච්ඡිම්හානික්ඛමති, අයං 

තතියා බ්භාවක්කන්ති. 

පුන චපරං, භන්යත, ඉයධකච්යචො සම්පජායනො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමති, 

සම්පජායනොමාතුකුච්ඡිස්මිංඨාති, සම්පජායනො මාතුකුච්ඡිම්හානික්ඛමති, අයං

චතුත්ථා බ්භාවක්කන්තී’’ති(දී.නි. 3.147). 

එතාසු පඨමා යලොකියමනුස්සානං යහොති, දුතියා අසීතිමහාසාවකානං, තතියා 

ද්වින්නංඅග් සාවකානංපච්යචකයබොධිසත්තානඤ්ච.යතකිරකම්මජවායතහි

උද්ධංපාො අයධොසිරා අයනකසතයපොරියස පපායත විය යයොනිමුයඛ

තාළච්ඡිග් යලනහත්ථී විය අතිවිය සම්බායධන යයොනිමුයඛනනික්ඛමමානා

අනන්තංදුක්ඛංපාපුණන්ති.යතනයනසං‘‘මයං නික්ඛමාමා’’තිසම්පජානතා

නයහොති.චතුත්ථාසබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්තානං.යතහි මාතුකුච්ඡිස්මිංපටිසන්ධිං

 ණ්හන්තාපිජානන්ති, තත්ථවසන්තාපිජානන්ති. නික්ඛමනකායලපි යනසං

කම්මජවාතා උද්ධංපායෙ අයධොසියර කත්වා ඛිපිතුං න සක්යකොන්ති, ද්යව

හත්යථපසායරත්වාඅක්ඛීනිඋම්මීයලත්වාඨිතකාව නික්ඛමන්ති. 
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201. මාතුකුච්ඡිංඔක්කමතීතිඑත්ථ මාතුකුච්ඡිංඔක්කන්යතොයහොතීතිඅත්යථො.

ඔක්කන්යත හි තස්මිං එවං යහොති, න ඔක්කමමායන. අප්පමාදණොති

බුද්ධප්පමායණො, විපුයලොති අත්යථො. උළාදරොති තස්යසව යවවචනං. 

දෙවානුභාවන්තිඑත්ථයෙවානංඅයමානුභායවො–නිවත්ථවත්ථස්සපභා ද්වාෙස

යයොජනානි ඵරති, තථා සරීරස්ස, තථා අලඞ්කාරස්ස, තථා විමානස්ස, තං 

අතික්කමිත්වාතිඅත්යථො. 

දලොකන්තරිකාති තිණ්ණං තිණ්ණං චක්කවාළානං අන්තරා එයකයකො

යලොකන්තරිකායහොති, තිණ්ණංසකටචක්කානංපත්තානංවා අඤ්ඤමඤ්ඤං

ආහච්ච ඨපිතානං මජ්යඣ ඔකායසො විය. යසො පන යලොකන්තරිකනිරයයො

පරිමාණයතො අට්ඨයයොජනසහස්යසො යහොති. අඝාති නිච්චවිවටා. අසංවුතාති

යහට්ඨාපි අප්පතිට්ඨා. අන්ධකාරාති තමභූතා. අන්ධකාරතිමිසාති 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණප්පත්තිනිවාරණයතො අන්ධභාවකරණතිමියසන සමන්නා තා.

තත්ථ කිර චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න ජායති. එවංමහිද්ධිකාති චන්දිමසූරියා කිර

එකප්පහායරයනවතීසුදීයපසුපඤ්ඤායන්ති, එවංමහිද්ධිකා.එයකකායදිසාය 

නවනවයයොජනසතසහස්සානිඅන්ධකාරංවිධමිත්වාආයලොකංෙස්යසන්ති, එවං

මහානුභාවා. ආභාෙ නානුදභොන්තීති අත්තයනො පභායනප්පයහොන්ති.යතකිර

චක්කවාළපබ්බතස්ස යවමජ්යඣනචරන්ති, චක්කවාළපබ්බතඤ්චඅතික්කම්ම

යලොකන්තරිකනිරයයො, තස්මායත තත්ථආභායනප්පයහොන්ති. 

දෙපිතත්ථසත්තාතියයපිතස්මිං යලොකන්තරමහානිරයයසත්තාඋපපන්නා.

කිංපනකම්මංකත්වායතතත්ථ උප්පජ්ජන්තීති? භාරියංොරුණංමාතාපිතූනං

ධම්මිකසමණබ්රාහ්මණානඤ්ච උපරි අපරාධං අඤ්ඤඤ්ච දිවයස දිවයස

පාණවධාදිසාහසිකකම්මං කත්වා උප්පජ්ජන්ති තම්බපණ්ණිදීයප

අභයයචොරනා යචොරාෙයයො විය. යතසං අත්තභායවො ති ාවුතියකො යහොති, 

වග්ගලීනං විය දීඝනඛා යහොන්ති. යත රුක්යඛ වග්ගලියයො විය නයඛහි

චක්කවාළපායෙලග් න්ති.යො පනසංසප්පන්තාඅඤ්ඤමඤ්ඤස්සහත්ථපාසං

 තා යහොන්ති, අථ ‘‘භක්යඛො යනො ලද්යධො’’ති මඤ්ඤමානා තත්ථ වාවටා

විපරිවත්තිත්වා යලොකසන්ධාරකඋෙයක පතන්ති. වායත පහරන්යත 

මධුකඵලානි විය ඡිජ්ජිත්වා උෙයක පතන්ති. පතිතමත්තා ච අච්චන්තඛායර

උෙයක පිට්ඨපිණ්ඩිවියවිලීයන්ති. 

අඤ්දඤපිකිරදභොසන්තිසත්තාති–‘‘යථා මයංමහාදුක්ඛංඅනුභවාම, එවං

අඤ්යඤපි කිර සත්තා ඉෙං දුක්ඛං අනුභවන්තා ඉධූපපන්නා’’ති තං දිවසං

පස්සන්ති. අයං පන ඔභායසො එකයාගපානමත්තම්පි න තිට්ඨති, යාවතා

නිද්ොයිත්වා පබුද්යධො ආරම්මණං විභායවති, තත්තකං කාලං යහොති.
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පටුන 

දීඝභාණකා පන ‘‘අච්ඡරාසඞ්ඝාටමත්තයමව විජ්ජභායසො විය නිච්ඡරිත්වාකිං

ඉෙන්තිභණන්තානංයයවඅන්තරධායතී’’තිවෙන්ති. සඞ්කම්පතීති සමන්තයතො

කම්පති. ඉතරද්වයං පුරිමපස්යසව යවවචනං. පුන අප්පමාදණො චාතිආදි

නි මනත්ථං වුත්තං. 

202. චත්තාදරො දෙවපුත්තා චතුද්දිසං ආරක්ඛාෙ උප ච්ඡන්තීති එත්ථ 

චත්තාදරොතිචතුන්නං මහාරාූනනංවයසනවුත්තං, ෙසසහස්සචක්කවායළපන

චත්තායරො චත්තායරො කත්වා චත්තාලීසෙසසහස්සා යහොන්ති. තත්ථ ඉමස්මිං

චක්කවායළ මහාරාජායනො ඛග් හත්ථා ආ න්ත්වා යබොධිසත්තස්ස

ආරක්ඛණත්ථාය උප න්ත්වා සිරී බ්භං පවිට්ඨා, ඉතයර  බ්භද්වාරයතො

පට්ඨායඅවරුද්ධපංසුපිසාචකාදියක්ඛ යණ පටික්කමායපත්වායාවචක්කවාළා

ආරක්ඛං ණ්හිංසු. 

කිමත්ථං පනායං රක්ඛා ආ තා? නනු පටිසන්ධික්ඛයණ කලලකාලයතො 

පට්ඨාය සයචපි යකොටිසතසහස්සා මාරා යකොටිසතසහස්සං සියනරුං

උක්ඛිපිත්වා යබොධිසත්තස්ස වා යබොධිසත්තමාතුයා වා අන්තරායකරණත්ථං

ආ ච්යඡයයං, සබ්යබ අන්තරාව අන්තරධායයයයං. වුත්තම්පි යචතං භ වතා

රුහිරුප්පාෙවත්ථුස්මිං – ‘‘අට්ඨානයමතං, භික්ඛයව, අනවකායසො, යං

පරූපක්කයමන තථා තං ජීවිතා යවොයරොයපයය. අනුපක්කයමන, භික්ඛයව, 

තථා තා පරිනිබ්බායන්ති.  ච්ඡථ තුම්යහ, භික්ඛයව, යථාවිහාරං, අරක්ඛියා, 

භික්ඛයව, තථා තා’’ති (චූළව. 341). එවයමතං, න පරූපක්කයමන යතසං

ජීවිතන්තරායයොඅත්ථි.සන්තියඛොපනඅමනුස්සාවිරූපාදුද්ෙසිකා, යභරවරුපා 

පක්ඛියනො, යයසං රූපං දිස්වා සද්ෙං වා සුත්වා යබොධිසත්තමාතු භයං වා

සන්තායසොවා උප්පජ්යජයය, යතසංනිවාරණත්ථාය රක්ඛංඅග් යහසුං.අපිච

යඛො යබොධිසත්තස්ස පුඤ්ඤයතයජන සඤ්ජාත ාරවා අත්තයනො

 ාරවයචොදිතාපියතඑවමකංසු. 

කිං පන යත අන්යතො බ්භං පවිසිත්වා ඨිතා චත්තායරො මහාරාජායනො 

යබොධිසත්තමාතුයා අත්තානං ෙස්යසන්ති න ෙස්යසන්තීති? 

නහානමණ්ඩනයභොජනාදිසරීරකිච්චකායලන ෙස්යසන්ති, සිරී බ්භංපවිසිත්වා

වරසයයන නිපන්නකායල පන ෙස්යසන්ති. තත්ථකිඤ්චාපි අමනුස්සෙස්සනං

නාම මනුස්සානං සප්පටිභයං යහොති, යබොධිසත්තමාතා පන අත්තයනො යචව

පුත්තස්සචපුඤ්ඤානුභායවනයත දිස්වානභායති, පකතිඅන්යතපුරපාලයකසු

වියඅස්සායතසුචිත්තංඋප්පජ්ජති. 

203. පකතිො සීලවතීතිසභායවයනවසීලසම්පන්නා. අනුප්පන්යනකිරබුද්යධ

මනුස්සාතාපසපරිබ්බාජකානංසන්තියකවන්දිත්වා උක්කුටිකංනිසීදිත්වාසීලං
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පටුන 

 ණ්හන්ති, යබොධිසත්තමාතාපි කාලයෙවිලස්ස ඉසියනො සන්තියක  ණ්හාති.

යබොධිසත්යත පනකුච්ඡි යත අඤ්ඤස්ස පාෙමූයලනිසීදිතුංනාමන සක්කා, 

සමාසයන නිසීදිත්වා  හිතසීලම්පි අවඤ්ඤා කාරණමත්තං යහොති. තස්මා

සයයමව සීලංඅග් යහසීතිවුත්තංයහොති. 

පුරිදසසූති යබොධිසත්තස්ස පිතරං ආදිං කත්වා යකසුචි මනුස්යසසු 

පුරිසාධිප්පායචිත්තං නුප්පජ්ජති. තඤ්ච යඛො යබොධිසත්යත  ාරයවන, න

පහීනකියලසතාය. යබොධිසත්තමාතු රූපං පන සුකුසලාපි සිප්පිකා

යපොත්ථකම්මාදීසුපි කාතුං න සක්යකොන්ති, තං දිස්වා පුරිසස්ස රාය ො

නුප්පජ්ජතීති න සක්කා වත්තුං. සයච පන තං රත්තචිත්යතො

උපසඞ්කමිතුකායමොයහොති, පාොනවහන්ති, දිබ්බසඞ්ඛලිකාවිය බජ්ඣන්ති.

තස්මා‘‘අනතික්කමනීයා’’තිආදිවුත්තං. 

පඤ්චන්නං කාමගුණානන්ති පුබ්යබ ‘‘කාමගණූපසංහිත’’න්ති 

පුරිසාධිප්පායවයසන වත්ථුපටික්යඛයපො කථියතො, ඉධ ආරම්මණප්පටිලායභො

ෙස්සියතො. තො කිර ‘‘යෙවියා එවරූයපො පුත්යතො කුච්ඡිස්මිං උප්පන්යනො’’ති, 

සුත්වා සමන්තයතො රාජායනො මහග්ඝආභරණතූරියාදිවයසන 

පඤ්චද්වාරාරම්මණවත්ථුභූතං පණ්ණාකාරං යපයසන්ති, යබොධිසත්තස්ස ච 

යබොධිසත්තමාතුයා ච කතකම්මස්ස උස්සන්නත්තා ලාභසක්කාරස්ස

පමාණපරිච්යඡයෙොනාම නත්ථි. 

204. අකිලන්තකාොති යථා අඤ්ඤා ඉත්ථියයො  බ්භභායරන කිලමන්ති, 

හත්ථපාො උද්ධුමාතකාදීනි පාපුණන්ති, න එවං තස්සා යකොචි කිලමයථො

අයහොසි. තිදරොකුච්ඡි තන්ති අන්යතොකුච්ඡි තං. කලලාදිකාලං අතික්කමිත්වා

සඤ්ජාතඅඞ් පච්චඞ් ං අහීනින්ද්රියභාවං උප තංයයව පස්සති. කිමත්ථං

පස්සති? සුඛවාසත්ථං.යයථවහිමාතා පුත්යතනසද්ධිංනිසින්නාවානිපන්නා

වා ‘‘හත්ථං වා පාෙං වා ඔලම්බන්තං උක්ඛිපිත්වා සණ්ඨයපස්සාමී’’ති

සුඛවාසත්ථං පුත්තං ඔයලොයකති, එවං යබොධිසත්තමාතාපි යං තං මාතු

උට්ඨාන මනපරිවත්තනනිසජ්ජාදීසු 

උණ්හසීතයලොණිකතිත්තකකටුකාහාරඅජ්යඣොහරණකායලසු ච  බ්භස්ස

දුක්ඛංඋප්පජ්ජති, අත්ථිනුයඛොයමතංපුත්තස්සාතිසුඛවාසත්ථංයබොධිසත්තං

ඔයලොකයමානාපල්ලඞ්කං ආභුජිත්වානිසින්නංයබොධිසත්තංපස්සති.යථාහි

අඤ්යඤ අන්යතොකුච්ඡි තා පක්කාසයං අජ්යඣොත්ථරිත්වා ආමාසයං

උක්ඛිපිත්වා උෙරපටලං පිට්ඨියතොකත්වාපිට්ඨිකණ්ටකංනිස්සායඋක්කුටිකා

ද්වීසුමුට්ඨීසුහනුකං ඨයපත්වායෙයවවස්සන්යතරුක්ඛසුසියරමක්කටාවිය

නිසීෙන්ති, නඑවංයබොධිසත්යතො. යබොධිසත්යතොපනපිට්ඨිකණ්ටකංපිට්ඨියතො
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පටුන 

කත්වා ධම්මාසයන ධම්මකථියකො විය පල්ලඞ්කංආභුජිත්වා පුරත්ථාභිමුයඛො

නිසීෙති. පුබ්යබ කතකම්මං පනස්සා වත්ථුං යසොයධති, සුද්යධ වත්ථුම්හි

සුඛුමච්ඡවිලක්ඛණං නිබ්බත්තති. අථ නං කුච්ඡි තං තයචො පටිච්ඡායෙතුං න

සක්යකොති, ඔයලොයකන්තියා බහි ඨියතො විය පඤ්ඤායති. තමත්ථං උපමාය

විභායවන්යතො දසෙයථාපීතිආදිමාහ. යබොධිසත්යතො පන අන්යතොකුච්ඡි යතො

මාතරංනපස්සති.නහිඅන්යතොකුච්ඡියං චක්ඛුවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජති. 

205. කාලං කදරොතීති න විජාතභාවපච්චො, ආයුපරික්ඛදෙදනව.

දබොධිසත්දතන වසිතට්ඨානඤ්හි දචතිෙකුටිසදිසං දහොති අඤ්දඤසං 

අපරියභො ං, න ච සක්කා යබොධිසත්තමාතරං අපයනත්වා අඤ්ඤං

අග් මයහසිට්ඨායනඨයපතුන්තිතත්තකංයයව යබොධිසත්තමාතුආයුප්පමාණං

යහොති, තස්මා තො කාලං කයරොති. කතරස්මිං පන වයය කාලං කයරොතීති? 

මජ්ඣිමවයය. පඨමවයස්මිඤ්හි සත්තානං අත්තභායව ඡන්ෙරාය ො බලවා

යහොති, යතන තො සඤ්ජාත බ්භා ඉත්ථී තං  බ්භං අනුරක්ඛිතුං න

සක්යකොන්ති,  බ්යභො බහ්වාබායධො යහොති. මජ්ඣිමවයස්ස පන ද්යව

යකොට්ඨායස අතික්කම්ම තතියයකොට්ඨායස වත්ථුං විසෙං යහොති, විසයෙ

වත්ථුම්හි නිබ්බත්තා ොරකා අයරො ා යහොන්ති. තස්මා යබොධිසත්තමාතාපි 

පඨමවයයසම්පත්තිංඅනුභවිත්වාමජ්ඣිමවයස්සතතියයකොට්ඨායසවිජායිත්වා

කාලං කයරොති. 

නවවාෙසවාතිඑත්ථවා-සද්යෙන විකප්පනවයසනසත්තවාඅට්ඨවාඑකාෙස

වාද්වාෙසවාතිඑවමාදීනම්පිසඞ් යහො යවදිතබ්යබො.තත්ථසත්තමාසජායතො

ජීවති, සීතුණ්හක්ඛයමො පන න යහොති. අට්ඨමාසජායතො න ජීවති, යසසා

ජීවන්ති. 

ඨිතාවාති ඨිතාව හුත්වා. මහාමායාපි යෙවී උපවිජඤ්ඤා ඤාතිකුලඝරං

 මිස්සාමීති රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා කපිලවත්ථුයතො 

යෙවෙහන ර ාමිමග් ංඅලඞ්කාරායපත්වායෙවිංසුවණ්ණසිවිකායනිසීොයපසි. 

සකලන රවාසියනො සකයා පරිවායරත්වා  න්ධමාලාදීහි පූජයමානා යෙවිං

 යහත්වා පායිංසු. සා යෙවෙහන රස්ස අවිදූයරලුම්බිනිසාලවනුයයානං දිස්වා

උයයානවිචරණත්ථාය චිත්තං උප්පායෙත්වා රඤ්යඤො සඤ්ඤං අොසි. රාජා

උයයානං පටිජග් ායපත්වා ආරක්ඛං සංවිෙහායපසි. යෙවියා උයයානං

පවිට්ඨමත්තාය කායදුබ්බලයං අයහොසි, අථස්සා මඞ් ලසාලමූයල සිරීසයනං 

පඤ්ඤායපත්වා සාණියා පරික්ඛිපිංසු. සා අන්යතොසාණිං පවිසිත්වා සාලසාඛං

හත්යථන යහත්වාඅට්ඨාසි.අථස්සාතාවයෙව බ්භවුට්ඨානං අයහොසි. 
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පටුන 

දෙවා නං පඨමං පටිග් ණ්හන්තීති ඛීණාසවා සුද්ධාවාසබ්රහ්මායනො

පටිග් ණ්හන්ති.කථං? සූතියවසං  ණ්හිත්වාති එයක. තං පන පටික්ඛිපිත්වා

ඉෙං වුත්තං – තො යබොධිසත්තමාතා සුවණ්ණඛචිතං වත්ථං නිවායසත්වා 

මච්ඡක්ඛිසදිසං දුකූලපටං යාව පාෙන්තාව පාරුපිත්වා අට්ඨාසි. අථස්සා

සල්ලහුකං  බ්භවුට්ඨානං අයහොසිධම්මකරණයතොඋෙකනික්ඛමනසදිසං. අථ

යත පකතිබ්රහ්මයවයසයනව උපසඞ්කමිත්වා පඨමං සුවණ්ණජායලන

පටිග් යහසුං. යතසං හත්ථයතො මනුස්සා දුකූලචුම්බටයකන පටිග් යහසුං.

යතනවුත්තං–‘‘යෙවානංපඨමංපටිග් ණ්හන්ති පච්ඡාමනුස්සා’’ති. 

206. චත්තාදරොනංදෙවපුත්තාති චත්තායරොමහාරාජායනො. පටිග් දහත්වාති

අජිනප්පයවණියා පටිග් යහත්වා. මදහසක්දඛොති මහායතයජො මහායයසො 

ලක්ඛණසම්පන්යනොතිඅත්යථො. 

විසදෙොව නික්ඛමතීති යථා අඤ්යඤ සත්තා යයොනිමග්ය  ලග් න්තා

භග් විභග් ා නික්ඛමන්ති, න එවං නික්ඛමති, අලග්ය ො හුත්වා නික්ඛමතීති

අත්යථො. උදෙනාති උෙයකන. දකනචි අසුචිනාති යථා අඤ්යඤ සත්තා

කම්මජවායතහි උද්ධංපාො අයධොසිරා යයොනිමග්ය  පක්ඛිත්තා

සතයපොරිසනරකපපාතං පතන්තා විය තාළච්ඡිද්යෙන නික්කඩ්ඪියමානා හත්ථී

විය මහාදුක්ඛං අනුභවන්තා නානාඅසුචිමක්ඛිතාව නික්ඛමන්ති, න එවං

යබොධිසත්යතො. යබොධිසත්තඤ්හිකම්මජවාතා උද්ධංපාෙං අයධොසිරංකාතුංන

සක්යකොන්ති. යසො ධම්මාසනයතො ඔතරන්යතො ධම්මකථියකො විය 

නිස්යසණියතොඔතරන්යතොපුරියසොවියචද්යවහත්යථචපායෙචපසායරත්වා

ඨිතයකොව මාතුකුච්ඡිසම්භයවනයකනචිඅසුචිනාඅමක්ඛියතොවනික්ඛමති. 

උෙකස්ස ධාරාති උෙකවට්ටියයො. තාසු සීතා සුවණ්ණකටායහ පතති, උණ්හා

රජතකටායහ. ඉෙඤ්ච පථවීතයල යකනචි අසුචිනා අසම්මිස්සං යතසං

පානීයපරියභොජනීයඋෙකඤ්යචව අඤ්යඤහි අසාධාරණං කීළනඋෙකඤ්ච 

ෙස්යසතුං වුත්තං. අඤ්ඤස්ස පන සුවණ්ණරජතඝයටහි ආහරියමානඋෙකස්ස

යචව හංසවට්ටකාදියපොක්ඛරණි තස්සචඋෙකස්සපරිච්යඡයෙොනත්ථි. 

207. සම්පතිජාදතොති මුහුත්තජායතො. පාළියං පන මාතුකුච්ඡියතො

නික්ඛන්තමත්යතොවිය ෙස්සියතො, නපනඑවංෙට්ඨබ්බං.නික්ඛන්තමත්තඤ්හි

තං පඨමං බ්රහ්මායනො සුවණ්ණජායලන පටිග් ණ්හිංසු, යතසං හත්ථයතො

චත්තායරො මහාරාජායනො මඞ් ලසම්මතාය සුඛසම්ඵස්සාය අජිනප්පයවණියා, 

යතසංහත්ථයතොමනුස්සාදුකූලචුම්බටයකන, මනුස්සානං හත්ථයතොමුච්චිත්වා

පථවියංපතිට්ඨියතො. 
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දසතම්හිඡත්දතඅනුධාරිෙමාදනති දිබ්බයසතච්ඡත්යතඅනුධාරියමායන.එත්ථ

ච ඡත්තස්ස පරිවාරානි ඛග් ාදීනි පඤ්ච රාජකකුධභණ්ඩානිපි ආ තායනව.

පාළියං පන රාජ මයන රාජා විය ඡත්තයමව වුත්තං. යතසු ඡත්තයමව

පඤ්ඤායති, න ඡත්තග් ාහකා. තථා ඛග් -තාලවණ්ට-යමොරහත්ථක-

වාළබීජනි-උණ්හීසමත්තායයවපඤ්ඤායන්ති, නයතසං ාහකා. සබ්බානිකිර

තානිඅදිස්සමානරූපායෙවතා ණ්හිංසු.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘අයනකසාඛඤ්චසහස්සමණ්ඩලං, 

ඡත්තංමරූධාරයුමන්තලික්යඛ; 

සුවණ්ණෙණ්ඩාවිපතන්තිචාමරා, 

නදිස්සයරචාමරඡත්ත ාහකා’’ති.(සු.නි.693); 

සබ්බා ච දිසාති ඉෙං සත්තපෙවීතිහාරූපරි ඨිතස්ස විය සබ්බදිසානුවියලොකනං

වුත්තං, න යඛො පයනවං ෙට්ඨබ්බං. මහාසත්යතො හි මනුස්සානං හත්ථයතො

මුච්චිත්වාපුරත්ථිමදිසංඔයලොයකසි, අයනකචක්කවාළසහස්සානි එකඞ් ණානි

අයහසුං. තත්ථ යෙවමනුස්සා  න්ධමාලාදීහි පූජයමානා – ‘‘මහාපුරිස ඉධ 

තුම්යහහි සදියසොපි නත්ථි, කුයතො උත්තරිතයරො’’ති ආහංසු. එවං චතස්යසො

දිසා, චතස්යසො අනුදිසා, යහට්ඨා, උපරීතිෙසපිදිසාඅනුවියලොයකත්වාඅත්තනා

සදිසං අදිස්වා අයං උත්තරා දිසාති සත්තපෙවීතිහායරන අ මාසීති එවයමත්ථ

අත්යථො ෙට්ඨබ්යබො. ආසභින්ති උත්තමං. අග්ද ොති ගයණහි සබ්බපඨයමො.

ඉතරානි ද්යව පොනි එතස්යසව යවවචනානි. අෙමන්තිමා ජාති, නත්ථි ොනි

පුනබ්භදවොතිපෙද්වයයනඉමස්මිං අත්තභායවපත්තබ්බංඅරහත්තංබයාකාසි. 

එත්ථ ච සයමහි පායෙහි පථවියං පතිට්ඨානං චතුඉද්ධිපාෙපටිලාභස්ස

පුබ්බනිමිත්තං, උත්තරාභිමුඛභායවො මහාජනං අජ්යඣොත්ථරිත්වා අභිභවිත්වා

 මනස්ස පුබ්බනිමිත්තං, සත්තපෙ මනං සත්තයබොජ්ඣඞ් රතනපටිලාභස්ස

පුබ්බනිමිත්තං, දිබ්බයසතච්ඡත්තධාරණං විමුත්තිච්ඡත්තපටිලාභස්ස

පුබ්බනිමිත්තං, පඤ්චරාජකකුධභණ්ඩානි පඤ්චහි විමුත්තීහි විමුච්චනස්ස

පුබ්බනිමිත්තං, දිසානුවියලොකනං අනාවරණඤාණපටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං, 

ආසභීවාචාභාසනං අප්පටිවත්තියධම්මචක්කප්පවත්තනස්ස පුබ්බනිමිත්තං.

‘‘අයමන්තිමා ජාතී’’ති සීහනායෙො අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා 

පරිනිබ්බානස්ස පුබ්බනිමිත්තන්ති යවදිතබ්බං. ඉයම වාරා පාළියං ආ තා, 

සම්බහුලවායරොපනආ යතො, ආහරිත්වාදීයපතබ්යබො. 

මහාපුරිසස්ස හි ජාතදිවයස ෙසසහස්සියලොකධාතු කම්පි. 

ෙසසහස්සියලොකධාතුම්හි යෙවතා එකචක්කවායළ සන්නිපතිංසු. පඨමං යෙවා
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පටිග් හිංසු, පච්ඡාමනුස්සා.තන්තිබද්ධාවීණාචම්මබද්ධායභරියයොචයකනචි

අවාදිතා සයයමව වජ්ජිංසු, මනුස්සානං අන්දුබන්ධනාදීනි ඛණ්ඩාඛණ්ඩං

භිජ්ජිංසු. සබ්බයරො ා අම්බියලන යධොතතම්බමලං විය වි ච්ඡිංසු, ජච්චන්ධා

රූපානිපස්සිංසු.ජච්චබධිරා සද්ෙංසුණිංසු, පීඨසප්පීජවනසම්පන්නාඅයහසුං, 

ජාතිජළානම්පි එළමූ ානං සති පතිට්ඨාසි, වියෙයස පක්ඛන්ෙනාවා සුපට්ටනං

පාපුණිංසු, ආකාසට්ඨකභූමට්ඨකරතනානි සකයතයජොභාසිතානි අයහසුං, 

යවරියනො යමත්තචිත්තං පටිලභිංසු, අවීචිම්හි අග්ගි නිබ්බායි. යලොකන්තයර

ආයලොයකො උෙපාදි, නදීසු ජලං න පවත්ති, මහාසමුද්යෙසු මධුරසදිසං උෙකං

අයහොසි, වායතොනවායි, ආකාසපබ්බතරුක්ඛ තාසකුණාභස්සිත්වාපථවී තා 

අයහසුං, චන්යෙො අතියරොචි, සූරියයො න උණ්යහො න සීතයලො නිම්මයලො 

උතුසම්පන්යනො අයහොසි, යෙවතා අත්තයනො අත්තයනො විමානද්වායර ඨත්වා 

අප්යඵොටනයසළනයචලුක්යඛපාදීහි මහාකීළං කීළිංසු, චාතුද්දීපිකමහායමයඝො

වස්සි, මහාජනං යනවඛුොනපිපාසාපීයළසි, ද්වාරකවාටානිසයයමවවිවරිංසු, 

පුප්ඵූප ඵලූප ා රුක්ඛා පුප්ඵඵලානි  ණ්හිංසු, ෙසසහස්සියලොකධාතු

එකද්ධජමාලාඅයහොසීති. 

තත්රාපිස්ස ෙසසහස්සියලොකධාතුකම්යපො සබ්බඤ්ඤුතඤාණපටිලාභස්ස

පුබ්බනිමිත්තං, යෙවතානං එකචක්කවායළ සන්නිපායතො 

ධම්මචක්කප්පවත්තනකායල එකප්පහායරන සන්නිපතිත්වා

ධම්මපටිග් ණ්හනස්ස පුබ්බනිමිත්තං, පඨමංයෙවතානං පටිග් හණංචතුන්නං 

රූපාවචරජ්ඣානානං පටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං. පච්ඡා මනුස්සානං

පටිග් හණං චතුන්නං අරූපජ්ඣානානං පටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං, 

තන්තිබද්ධවීණානං සයං වජ්ජනං අනුපුබ්බවිහාරපටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං, 

චම්මබද්ධයභරීනං වජ්ජනං මහතියා ධම්මයභරියා අනුස්සාවනස්ස

පුබ්බනිමිත්තං, අන්දුබන්ධනාදීනං යඡයෙො අස්මිමානසමුච්යඡෙස්ස

පුබ්බනිමිත්තං, සබ්බයරො වි යමො සබ්බකියලසවි මස්ස පුබ්බනිමිත්තං, 

ජච්චන්ධානංරූපෙස්සනංදිබ්බචක්ඛුපටිලාභස්සපුබ්බනිමිත්තං, ජච්චබධිරානං

සද්ෙස්සවනං දිබ්බයසොතධාතුපටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං, පීඨසප්පීනං

ජවනසම්පො චතුඉද්ධිපාොධි මස්ස පුබ්බනිමිත්තං, ජළානං සතිපතිට්ඨානං

චතුසතිපට්ඨානපටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං, වියෙසපක්ඛන්ෙනාවානං

සුපට්ටනසම්පාපුණනං චතුපටිසම්භිොධි මස්ස පුබ්බනිමිත්තං, රතනානං

සකයතයජොභාසිතත්තං යං යලොකස්ස ධම්යමොභාසං ෙස්යසස්සති තස්ස 

පුබ්බනිමිත්තං. 

යවරීනං යමත්තචිත්තපටිලායභො චතුබ්රහ්මවිහාරපටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං, 

අවීචිම්හි අග්ගිනිබ්බානං එකාෙසඅග්ගිනිබ්බානස්ස පුබ්බනිමිත්තං, 
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පටුන 

යලොකන්තරායලොයකො අවිජ්ජන්ධකාරං විධමිත්වා ඤාණායලොකෙස්සනස්ස 

පුබ්බනිමිත්තං, මහාසමුද්ෙස්ස මධුරතා නිබ්බානරයසන එකරසභාවස්ස

පුබ්බනිමිත්තං, වාතස්ස අවායනං ද්වාසට්ඨිදිට්ඨි තභින්ෙනස්සපුබ්බනිමිත්තං, 

සකුණානං පථවී මනං මහාජනස්ස ඔවාෙං සුත්වා පායණහි සරණ මනස්ස

පුබ්බනිමිත්තං, චන්ෙස්ස අතිවියරොචනං බහුජනකන්තතාය පුබ්බනිමිත්තං, 

සූරියස්ස උණ්හසීතවිවජ්ජනඋතුසුඛතා කායිකයචතසිකසුඛුප්පත්තියා

පුබ්බනිමිත්තං, යෙවතානං විමානද්වායරසු අප්යඵොටනාදීහි කීළනං බුද්ධභාවං

පත්වාඋොනංඋොනස්සපුබ්බනිමිත්තං, චාතුද්දීපිකමහායමඝවස්සනංමහයතො

ධම්මයමඝවස්සනස්ස පුබ්බනිමිත්තං, ඛුොපීළනස්ස අභායවො

කාය තාසතිඅමතපටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං, පිපාසාපීළනස්ස අභායවො 

විමුත්තිසුයඛනසුඛිතභාවස්සපුබ්බනිමිත්තං, ද්වාරකවාටානංසයයමවවිවරණං 

අට්ඨඞ්ගිකමග් ද්වාරවිවරණස්ස පුබ්බනිමිත්තං, රුක්ඛානං පුප්ඵඵල හණං 

විමුත්තිපුප්යඵහිපුප්ඵිතස්සචසාමඤ්ඤඵලභාරභරිතභාවස්සචපුබ්බනිමිත්තං, 

ෙසසහස්සියලොකධාතුයා එකද්ධජමාලතා අරියද්ධජමාලාමාලිතාය 

පුබ්බනිමිත්තන්තියවදිතබ්බං.අයංසම්බහුලවායරොනාම. 

එත්ථ පඤ්යහ පුච්ඡන්ති – ‘‘යො මහාපුරියසො පථවියං පතිට්ඨහිත්වා

උත්තරාභිමුයඛො න්ත්වාආසභිංවාචංභාසති, තොකිංපථවියා  යතො, උොහු

ආකායසන? දිස්සමායනො  යතො, උොහු අදිස්සමායනො? අයචලයකො  යතො, 

උොහු අලඞ්කතප්පටියත්යතො? ෙහයරො හුත්වා  යතො, උොහු මහල්ලයකො? 

පච්ඡාපිකිං තාදියසොවඅයහොසි, උොහුපුනබාලොරයකො’’ති? අයංපනපඤ්යහො

යහට්ඨා යලොහපාසායෙ සඞ්ඝසන්නිපායත තිපිටකචූළාභයත්යථයරන

විස්සජ්ජියතොව. යථයරො කියරත්ථ නියති පුබ්යබකතකම්ම-

ඉස්සරනිම්මානවාෙවයසන තං තං බහුං වත්වා අවසායන එවං බයාකාසි – 

‘‘මහාපුරියසො පථවියං  යතො, මහාජනස්ස පන ආකායස  ච්ඡන්යතො විය

අයහොසි. දිස්සමායනො  යතො, මහාජනස්ස පන අදිස්සමායනො විය අයහොසි.

අයචලයකො  යතො, මහාජනස්ස පන අලඞ්කතප්පටියත්යතොව උපට්ඨාසි.

ෙහයරොව යතො, මහාජනස්සපනයසොළසවස්සුද්යෙසියකොවිය අයහොසි.පච්ඡා

පන බාලොරයකොව අයහොසි, න තාදියසො’’ති. එවං වුත්යත පරිසා චස්ස 

‘‘බුද්යධනවියහුත්වායභොයථයරනපඤ්යහොකථියතො’’තිඅත්තමනාඅයහොසි.

යලොකන්තරිකවායරො වුත්තනයයොඑව. 

විදිතාතිපාකටාහුත්වා.යථාහිසාවකා නහානමුඛයධොවනඛාෙනපිවනාදිකායල

අයනොකාස යත අතීතසඞ්ඛායර නිප්පයෙයස සම්මසිතුං න සක්යකොන්ති, 

ඔකාසපත්තයයව සම්මසන්ති, නඑවං බුද්ධා. බුද්ධා හි සත්තදිවසබ්භන්තයර

වවත්ථිතසඞ්ඛායර ආදියතො පට්ඨාය සම්මසිත්වා තිලක්ඛණං ආයරොයපත්වාව
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විස්සජ්යජන්ති, යතසංඅවිපස්සිතධම්යමොනාමනත්ථි, තස්මා ‘‘විදිතා’’තිආහ.

යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

අච්ඡරියඅබ්භුතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. බාකුලසුත්තවණ්ණනා 

209. එවං දම සුතන්ති බාකුලසුත්තං. තත්ථ බාකුදලොති යථා ද්වාවීසති

ද්වත්තිංසාතිආදිම්හිවත්තබ්යබබාවීසතිබාත්තිංසාතිආදීනි වුච්චන්ති, එවයමව

ද්විකුයලොති වත්තබ්යබ බාකුයලොති වුත්තං. තස්ස හි යථරස්ස ද්යව කුලානි

අයහසුං. යසො කිර යෙවයලොයකො චවිත්වා යකොසම්බින යර නාම 

මහායසට්ඨිකුයල නිබ්බත්යතො, තයමනං පඤ්චයම දිවයස සීසං න්හායපත්වා

 ඞ් ාකීළං අකංසු. ධාතියා ොරකං උෙයක නිමුජ්ජනුම්මුජ්ජනවයසන 

කීළායපන්තියා එයකො මච්යඡො ොරකං දිස්වා ‘‘භක්යඛො යම අය’’න්ති

මඤ්ඤමායනො මුඛං විවරිත්වා උප යතො. ධාතී ොරකං ඡඩ්යඩත්වා පලාතා.

මච්යඡොතං ගිලි. පුඤ්ඤවාසත්යතො දුක්ඛංනපාපුණි, සයන බ්භං පවිසිත්වා

නිපන්යනො විය අයහොසි. මච්යඡො ොරකස්ස යතයජනතත්තකපල්ලං ගිලිත්වා

ෙය්හමායනොවියයවය නතිංසයයොජනමග් ං  න්ත්වාබාරාණසින රවාසියනො

මච්ඡබන්ධස්සජාලංපාවිසි, මහාමච්ඡානාමජාලබද්ධා පහරියමානාමරන්ති.

අයංපන ොරකස්සයතයජනජාලයතොනීහටමත්යතොවමයතො.මච්ඡබන්ධාච 

මහන්තං මච්ඡං ලභිත්වා ඵායලත්වා වික්කිණන්ති. තං පන ොරකස්ස

ආනුභායවන අඵායලත්වා සකලයමව කායජන හරිත්වා සහස්යසන යෙමාති

වෙන්තාන යරවිචරිංසු.යකොචින  ණ්හාති. 

තස්මිං පන න යර අපුත්තකං අසීතියකොටිවිභවං යසට්ඨිකුලං අත්ථි, තස්ස

ද්වාරමූලංපත්වා‘‘කිං යහත්වායෙථා’’තිවුත්තාකහාපණන්තිආහංසු.යතහි 

කහාපණං ෙත්වා  හියතො. යසට්ඨිභරියාපි අඤ්යඤසු දිවයසසු මච්යඡ න

යකලායති, තංදිවසං පනමච්ඡංඵලයකඨයපත්වාසයයමවඵායලසි.මච්ඡඤ්ච

නාම කුච්ඡියතො ඵායලන්ති, සා පන පිට්ඨියතො ඵායලන්තී මච්ඡකුච්ඡියං

සුවණ්ණවණ්ණංොරකංදිස්වා– ‘‘මච්ඡකුච්ඡියංයමපුත්යතොලද්යධො’’තිනාෙං

නදිත්වා ොරකංආොය සාමිකස්ස සන්තිකං අ මාසි. යසට්ඨි තාවයෙව යභරිං

චරායපත්වා ොරකංආොයරඤ්යඤොසන්තිකං  න්ත්වා – ‘‘මච්ඡකුච්ඡියංයම

යෙවොරයකොලද්යධො, කිංකයරොමී’’තිආහ.පුඤ්ඤවාඑස, යයොමච්ඡකුච්ඡියං

අයරොය ොවසි, යපොයසහිනන්ති. 

අස්යසොසි යඛො ඉතරං කුලං – ‘‘බාරාණසියං කිර එකං යසට්ඨිකුලං

මච්ඡකුච්ඡියං ොරකං ලභතී’’ති, යත තත්ථ අ මංසු. අථස්ස මාතා ොරකං
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අලඞ්කරිත්වාකීළාපියමානං දිස්වාව ‘‘මනායපොවතායං ොරයකො’’ති න්ත්වා

පවතිං ආචික්ඛි. ඉතරා මය්හං පුත්යතොතිආදිමාහ. කහං යත ලද්යධොති? 

මච්ඡකුච්ඡියන්ති.යනොතුය්හංපුත්යතො, මය්හං පුත්යතොති.කහංයතලද්යධොති? 

මයාෙසමායසකුච්ඡියාධාරියතො, අථනංනදියාකීළාපියමානං මච්යඡොගිලීති.

තුය්හං පුත්යතො අඤ්යඤන මච්යඡන ගිලියතො භවිස්සති, අයං පන මයා

මච්ඡකුච්ඡියං ලද්යධොති, උයභොපි රාජකුලං අ මංසු. රාජා ආහ – ‘‘අයං ෙස

මායස කුච්ඡියා ධාරිතත්තා අමාතා කාතුං න සක්කා, මච්ඡං  ණ්හන්තාපි 

වක්කයකනාදීනිබහිකත්වා ණ්හන්තානාමනත්ථීතිමච්ඡකුච්ඡියංලද්ධත්තා 

අයම්පිඅමාතාකාතුංනසක්කා, ොරයකොඋභින්නම්පිකුලානංොයායෙොයහොතු, 

උයභොපිනං ජග් ථා’’තිඋයභොපිජග්ගිංසු. 

විඤ්ඤුතං පත්තස්ස ද්වීසුපි න යරසු පාසාෙං කායරත්වා නාටකානි 

පච්චුපට්ඨායපසුං. එයකකස්මිං න යර චත්තායරො චත්තායරො මායස වසති, 

එකස්මිං න යර චත්තායරො මායස වුට්ඨස්ස සඞ්ඝාටනාවාය මණ්ඩපං

කායරත්වා තත්ථ නං සද්ධිං නාටකාහි ආයරොයපන්ති. යසො සම්පත්තිං

අනුභවමායනොඉතරංන රං ච්ඡති.තංන රවාසියනොනාටකානි උපඩ්ඪමග් ං

අ මංසු. යත පච්චුග් න්ත්වා තං පරිවායරත්වා අත්තයනො පාසාෙං නයන්ති.

ඉතරානි නාටකානි නිවත්තිත්වා අත්තයනො න රයමව  ච්ඡන්ති. තත්ථ

චත්තායරො මායස වසිත්වා යතයනව නියායමන පුන ඉතරං න රං  ච්ඡති.

එවමස්සසම්පත්තිං අනුභවන්තස්සඅසීතිවස්සානිපරිපුණ්ණානි. 

අථ භ වා චාරිකං චරමායනො බාරාණසිං පත්යතො. යසො භ වයතො සන්තියක 

ධම්මං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජියතො. පබ්බජිත්වා සත්තාහයමව

පුථුජ්ජයනො අයහොසි, අට්ඨයමපනයසො සහපටිසම්භිොහි අරහත්තං පාපුණීති 

එවමස්සද්යවකුලානිඅයහසුං.තස්මා බාකුදලොතිසඞ්ඛං අ මාසීති. 

පුරාණගිහිසහාදෙොති පුබ්යබ ගිහිකායල සහායයො. අයම්පි දීඝායුයකොව යථරං

පබ්බජිතං පස්සිතුං  ච්ඡන්යතො අසීතියම වස්යස  යතො. දමථුදනො ධම්දමොති

බායලොනග් සමණයකොබාලපුච්ඡංපුච්ඡති, න සාසනවචනං, ඉොනියථයරන

දින්නනයයඨියතො ඉදමහිපනදතති පුච්ඡි. 

210. ෙංපාෙස්මාතිආදීනි පොනි සබ්බවායරසු ධම්මසඞ් ාහකත්යථයරහි

නියයමත්වා ඨපිතානි. තත්ථ සඤ්ඤා උප්පන්නමත්තාව, විතක්යකො

කම්මපථයභෙයකොති. යථයරො පනාහ – ‘‘කස්මා විසුං කයරොථ, උභයම්යපතං

කම්මපථයභෙකයමවා’’ති. 
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211.  හපතිචීවරන්තිවස්සාවාසිකං චීවරං. සත්දථනාතිපිප්ඵලයකන. සූචිොති

සූචිං  යහත්වා සිබ්බිතභාවං න සරාමීති අත්යථො. කථිදන චීවරන්ති

කථිනචීවරං, කථිනචීවරම්පිහිවස්සාවාසික තිකයමව. තස්මාතත්ථ‘‘සිබ්බිතා

නාභිජානාමී’’තිආහ. 

එත්තකං පනස්ස කාලං  හපතිචීවරං අසාදියන්තස්ස ඡින්ෙනසිබ්බනාදීනි

අකයරොන්තස්ස කුයතො චීවරං උප්පජ්ජතීති. ද්වීහි න යරහි. යථයරො හි

මහායසස්සී, තස්ස පුත්තධීතයරො නත්තපනත්තකා සුඛුමසාටයකහි චීවරානි

කායරත්වා රජායපත්වා සමුග්ය  පක්ඛිපිත්වා පහිණන්ති. යථරස්ස

න්හානකායල න්හානයකොට්ඨයක ඨයපන්ති. යථයරො තානි නිවායසති යචව

පාරුපති ච, පුරාණචීවරානි සම්පත්තපබ්බජිතානං යෙති. යථයරො තානි

නිවායසත්වා ච පාරුපිත්වා ච නවකම්මං න කයරොති, කිඤ්චි ආයූහනකම්මං

නත්ථි.ඵලසමාපත්තිංඅප්යපත්වා අප්යපත්වානිසීෙති.චතූසුමායසසුපත්යතසු

යලොමකිලිට්ඨානි යහොන්ති, අථස්ස පුන යතයනව නියායමන පහිණිත්වා

යෙන්ති.අඩ්ඪමායසඅඩ්ඪමායසපරිවත්තතීතිපි වෙන්තියයව. 

අනච්ඡරියඤ්යචතංයථරස්සමහාපුඤ්ඤස්සමහාභිඤ්ඤස්ස සතසහස්සකප්යප

පූරිතපාරමිස්ස, අයසොකධම්මරඤ්යඤො කුලූපයකො නියරොධත්යථයරො දිවසස්ස 

නික්ඛත්තුං චීවරං පරිවත්යතසි. තස්ස හි තිචීවරං හත්ථික්ඛන්යධ ඨයපත්වා 

පඤ්චහිච න්ධසමුග් සයතහිපඤ්චහිචමාලාසමුග් සයතහිසද්ධිංපායතොව

ආහරියිත්ථ, තථාදිවායචවසායඤ්ච.රාජාකිරදිවසස්සනික්ඛත්තුංසාටයක

පරිවත්යතන්යතො ‘‘යථරස්ස චීවරං නීත’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම නීත’’න්ති

සුත්වාව පරිවත්යතසි. යථයරොපි න භණ්ඩිකං බන්ධිත්වා ඨයපසි, 

සම්පත්තසබ්රහ්මචාරීනංඅොසි.තොකිර ජම්බුදීයපභික්ඛුසඞ්ඝස්සයයභුයයයන

නියරොධස්යසවසන්තකංචීවරංඅයහොසි. 

අදහොවතමංදකොචිනිමන්දතෙයාතිකිංපන චිත්තස්සඅනුප්පාෙනංභාරියං, 

උප්පන්නස්ස පහානන්ති. චිත්තං නාම ලහුකපරිවත්තං, තස්මා අනුප්පාෙනං

භාරියං, උප්පන්නස්ස පහානම්පි භාරියයමව. අන්තරඝදරති 

මහාසකුලුොයිසුත්යත (ම.නි. 2.237) ඉන්ෙඛීලයතොපට්ඨාය අන්තරඝරංනාම

ඉධ නිම්යබොෙකපතනට්ඨානං අධිප්යපතං. කුයතො පනස්ස භික්ඛා

උප්පජ්ජිත්ථාති. යථයරො ද්වීසු න යරසු අභිඤ්ඤායතො, ය හද්වාරං 

ආ තස්යසවස්සපත්තං යහත්වානානාරසයභොජනස්සපූයරත්වායෙන්ති.යසො

ලද්ධට්ඨානයතො නිවත්තති, භත්තකිච්චකරණට්ඨානං පනස්ස නිබද්ධයමව

අයහොසි. අනුබයඤ්ජනදසොති යථයරන කිර රූයප නිමිත්තං  යහත්වා

මාතු ායමො න ඔයලොකිතපුබ්යබො. මාතු ාමස්ස ධම්මන්ති මාතු ාමස්ස 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාස-අට්ඨකථා සුඤ්ඤතවග්ද ො 

119 

පටුන 

ඡප්පඤ්චවාචාහි ධම්මං යෙයසතුං වට්ටති, පඤ්හං පුට්යඨන  ාථාසහස්සම්පි

වත්තුං වට්ටතියයව. යථයරො පන කප්පියයමව න අකාසි. යයභුයයයන හි

කුලූපකයථරානයමතං කම්මං යහොති. භික්ඛුනුපස්සෙන්ති භික්ඛුනිඋපස්සයං.

තංපන ගිලානපුච්ඡයකන න්තුංවට්ටති, යථයරොපනකප්පියයමවනඅකාසි.

එසනයයොසබ්බත්ථ. චුණ්දණනාතියකොසම්බචුණ්ණාදිනා.  ත්තපරිකම්දමති

සරීරසම්බාහනකම්යම. විචාරිතාතිපයයොජයිතා.  ද්දූහනමත්තන්ති  ාවිංථයන

 යහත්වාඑකංඛීරබින්දුංදූහනකාලමත්තම්පි. 

යකනපනකාරයණනයථයරොනිරාබායධො අයහොසි. පදුමුත්තයරකිර භ වති 

සතසහස්සභික්ඛුපරිවායර චාරිකං චරමායන හිමවති විසරුක්ඛා පුප්ඵිංසු.

භික්ඛුසතසහස්සානම්පිතිණපුප්ඵකයරොය ොඋප්පජ්ජති.යථයරොතස්මිංසමයය 

ඉද්ධිමා තාපයසො යහොති, යසො ආකායසන  ච්ඡන්යතො භික්ඛුසඞ්ඝං දිස්වා

ඔතරිත්වා යරො ං පුච්ඡිත්වා හිමවන්තයතො ඔසධං ආහරිත්වා අොසි.

උපසිඞ්ඝනමත්යතයනව යරොය ො වූපසමි. කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායලපි

පඨමවප්පදිවයසවප්පං ඨයපත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පරියභො ං අග්ගිසාලඤ්යචව

වච්චකුටිඤ්ච කායරත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස යභසජ්ජවත්තං නිබන්ධි, ඉමිනා

කම්යමන නිරාබායධො අයහොසි. උක්කට්ඨයනසජ්ජියකො පයනස 

උක්කට්ඨාරඤ්ඤයකො ච තස්මා ‘‘නාභිජානාමි අපස්යසනකං

අපස්සයිතා’’තිආදිමාහ. 

සරදණොති සකියලයසො. අඤ්ඤා උෙපාදීති අනුපසම්පන්නස්ස අඤ්ඤං

බයාකාතුංනවට්ටති.යථයරොකස්මා බයාකාසි? නයථයරොඅහංඅරහාතිආහ, 

අඤ්ඤාඋෙපාදීතිපනාහ.අපිචයථයරොඅරහාතිපාකයටො, තස්මාඑවමාහ. 

212. පබ්බජ්ජන්ති යථයරොසයංයනවපබ්බායජසි, නඋපසම්පායෙසිඅඤ්යඤහි

පනභික්ඛූහි එවංකාරායපසි. අවාපුරණංආොොතිකුඤ්චිකං යහත්වා. 

නිසින්නදකොව පරිනිබ්බායීතිඅහංධරමායනොපිනඅඤ්ඤස්සභික්ඛුස්සභායරො 

අයහොසිං, පරිනිබ්බුතස්සාපියමසරීරංභික්ඛුසඞ්ඝස්සපලියබොයධොමාඅයහොසීති 

යතයජොධාතුං සමාපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බායි. සරීරයතො ජාලා උට්ඨහි, 

ඡවිමංසයලොහිතං සප්පි විය ඣායමානං පරික්ඛයං  තං, සුමනමකුලසදිසා 

ධාතුයයොව අවයසසිංසු. යසසං සබ්බත්ථ පාකටයමව. ඉෙං පන සුත්තං

දුතියසඞ් යහසඞ්ගීතන්ති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

බාකුලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. ෙන්තභූමිසුත්තවණ්ණනා 

213. එවං දමසුතන්තිෙන්තභූමිසුත්තං.තත්ථ අරඤ්ඤකුටිකාෙන්තිතස්යසව

යවළුවනස්ස එකස්මිං විවිත්තට්ඨායන පධානකම්මිකානං භික්ඛූනං අත්ථාය

කතයසනාසයන. රාජකුමාදරොති බිම්බිසාරස්සපුත්යතොඔරසයකො. 

ඵුදසෙයාතිලයභයය. එකග් තන්තිඑවංපටිපන්යනොසමාපත්තිංනාමලභති, 

ඣානං නාම ලභතීති ඉෙං මයා සුතන්ති වෙති. කිලමදථොති කායකිලමයථො. 

විදහසාති ස්යවව කිලමයථො වුත්යතො. ෙථාසදක තිට්දඨෙයාසීති අත්තයනො

අජානනයකොට්ඨායසයයවතිට්යඨයයාසීති. 

214. දෙදසසීති චිත්යතකග් තං නාම එවං ලභති, සමාපත්තිං එවං

නිබ්බත්යතතීති අප්පනාඋපචාරං පායපත්වා එකකසිණපරිකම්මං කයථසි. 

පදවදෙත්වාතිපකායසත්වා. 

දනක්ඛම්දමනඤාතබ්බන්ති කාමයතො නිස්සටගයණනඤාතබ්බං. කාමයතො

නිස්සටගයණ ඨියතන පුග් යලන එකග් ං නාම ජානිතබ්බන්ති

අධිප්පායයයනතං වුත්තං. යසසානි තස්යසව යවවචනානි. කාදම 

පරිභුඤ්ජන්දතොතිදුවියධපිකායමභුඤ්ජමායනො. 

215. හත්ථිෙම්මා වා අස්සෙම්මා වා ද ොෙම්මා වාති එත්ථ

අෙන්තහත්ථිෙම්මාෙයයො විය චිත්යතකග් රහිතා පුග් ලා ෙට්ඨබ්බා.

ෙන්තහත්ථිආෙයයො විය චිත්යතකග් සම්පන්නා. යථා අෙන්තහත්ථිෙම්මාෙයයො

කූටාකාරං අකත්වා ධුරං අඡඩ්යඩත්වා ෙන්ත මනං වා  න්තුං, ෙන්යතහි වා

පත්තබ්බං භූමිං පාපුණිතුං න සක්යකොන්ති, එවයමව චිත්යතකග් රහිතා 

සම්පන්නචිත්යතකග්ය හි නිබ්බත්තිතගණං වා නිබ්බත්යතතුං පත්තභූමිං වා 

පාපුණිතුංනසක්යකොන්ති. 

216. හත්ථවිලඞ්ඝදකනාතිහත්යථන හත්ථං යහත්වා. 

ෙට්දඨෙයන්ති පස්සිතබ්බයුත්තකං. ආවුදතොති ආවරියතො. නිවුදතොති

නිවාරියතො. ඔඵුදටොති ඔනද්යධො. 

217. නා වනිකන්තිහත්ථිපයෙොපයම(ම. නි.1.288ආෙයයො)නා වනචරයකො

පුරියසො ‘‘නා වනියකො’’ති වුත්යතො, ඉධ හත්ථිසික්ඛාය කුසයලො හත්ථිං

 යහතුං සමත්යථො. අතිපස්සිත්වාති දිස්වා. එත්ථද ධාති එතස්මිං

පවත්තය ධා. සරසඞ්කප්පානන්ති ධාවනසඞ්කප්පානං. මනුස්සකන්දතසු

සීදලසු සමාෙපනාොති එත්ථ යො නාය ො ඉත්ථිපුරියසහි කුමාරකුමාරිකාහි
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යසොණ්ඩාදීසු  යහත්වා උපයකළයමායනො විකාරං න කයරොති සුඛායති, 

තොයනනමනුස්සකන්තානිසීලානිසමාදින්නානි නාමයහොන්ති. 

දපමනීොති තාත රාජා යත පසන්යනො මඞ් ලහත්ථිට්ඨායනව ඨයපස්සති, 

රාජාරහානි යභොජනාදීනි ලභිස්සසීති එවරූපී නාය හි පියාපිතබ්බා කථා. 

සුස්සූසතීති තං යපමනීයකථං යසොතුකායමො යහොති. තිණඝාදසොෙකන්ති

තිණඝාසඤ්යචව උෙකඤ්ච, තිණඝාසන්ති ඝාසිතබ්බං තිණං, ඛාදිතබ්බන්ති

අත්යථො. 

පණදවොති ඩිණ්ඩියමො. සබ්බවඞ්කදෙොසනිහිතනින්නීතකසාදවොති

නිහිතසබ්බවඞ්කයෙොයසො යචව අපනීතකසායවො ච. අඞ් න්දතව සඞ්ඛං

 ච්ඡතීතිඅඞ් සයමො යහොති. 

219. ද හසිතසීලානන්ති පඤ්චකාමගණනිස්සිතසීලානං. ඤාෙස්සාති 

අට්ඨඞ්ගිකමග් ස්ස. 

222. අෙන්තමරණං මහල්ලදකො රඤ්දඤො නාද ො කාලඞ්කදතොති රඤ්යඤො

මහල්ලයකොනාය ොඅෙන්තමරණංමයතොකාලංකයතොයහොති, අෙන්තමරණං 

කාලංකිරියංනාමකරියතීතිඅයයමත්ථඅත්යථො.එසනයයොසබ්බත්ථ.යසසං 

උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ෙන්තභූමිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. භූමිජසුත්තවණ්ණනා 

223. එවං දම සුතන්ති භූමිජසුත්තං. තත්ථ භූමිදජොති අයං යථයරො

ජයයසනරාජකුමාරස්ස මාතුයලො. ආසඤ්ච අනාසඤ්චාති කායලන ආසං

කායලනඅනාසං. සදකන ථාලිපාදකනාතිපකතිපවත්තායභික්ඛායඅත්තයනො

නිට්ඨිතභත්තයතොපි භත්යතනපරිවිසි.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

භූමිජසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අනුරුද්ධසුත්තවණ්ණනා 

230. එවං දමසුතන්තිඅනුරුද්ධසුත්තං.තත්ථ එවමාහංසූතිතස්සඋපාසකස්ස

අඵාසුකකායලො අයහොසි, තො උපසඞ්කමිත්වා එවමාහංසු. අපණ්ණකන්ති

අවිරාධිතං. එකත්ථාති අප්පමාණාති වා මහග් තාති වා ඣානයමව

චිත්යතකග් තායයව එවංවුච්චතීතිඉමංසන්ධායඑවමාහ. 
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231. ොවතා එකං රුක්ඛමූලං මහග් තන්ති ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරතීති 

එකරුක්ඛමූලපමාණට්ඨානං කසිණනිමිත්යතන ඔත්ථරිත්වා තස්මිං

කසිණනිමිත්යත මහග් තජ්ඣානංඵරිත්වාඅධිමුච්චිත්වාවිහරති.මහග් තන්ති

පනස්ස ආයභොය ො නත්ථි, යකවලං මහග් තජ්ඣානපවත්තිවයසන පයනතං

වුත්තං. එසනයයොසබ්බත්ථ. ඉමිනාදඛොඑතං හපතිපරිොදෙනාතිඉමිනා

කාරයණන. එත්ථ හි අප්පමාණාති වුත්තානං බ්රහ්මවිහාරානං නිමිත්තං න

වඩ්ඪති, උග්ඝාටනංනජායති, තානිඣානානිඅභිඤ්ඤානංවානියරොධස්සවා

පාෙකානිනයහොන්ති, විපස්සනාපාෙකානිපන වට්ටපාෙකානිභයවොක්කමනානි

ච යහොන්ති. ‘‘මහග් තා’’ති වුත්තානං පන කසිණජ්ඣානානං නිමිත්තං

වඩ්ඪති, උග්ඝාටනං ජායති, සමතික්කමා යහොන්ති, අභිඤ්ඤාපාෙකානි 

නියරොධපාෙකානිවට්ටපාෙකානිභයවොක්කමනානිචයහොන්ති.එවමියමධම්මා 

නානත්ථා, අප්පමාණාමහග් තාතිඑවංනානාබයඤ්ජනාච. 

232. ඉොනි මහග් තසමාපත්තියතො නීහරිත්වා භවූපපත්තිකාරණං 

ෙස්යසන්යතො චතස්දසොදඛොඉමාතිආදිමාහ. පරිත්තාභාතිඵරිත්වාජානන්තස්ස

අයමායභොය ො අත්ථි, පරිත්තායභසු පන යෙයවසු නිබ්බත්තිකාරණං ඣානං

භායවන්යතො එවං වුත්යතො. එස නයයො සබ්බත්ථ. පරිත්තාභා සියා

සංකිලිට්ඨාභා යහොන්ති සියා පරිසුද්ධාභා, අප්පමාණාභා සියා සංකිලිට්ඨාභා

යහොන්ති සියා පරිසුද්ධාභා. කථං? සුප්පමත්යත වා සරාවමත්යත වා 

කසිණපරිකම්මං කත්වා සමාපත්තිං නිබ්බත්යතත්වා පඤ්චහාකායරහි

ආචිණ්ණවසිභායවො පච්චනීකධම්මානං සුට්ඨු අපරියසොධිතත්තා දුබ්බලයමව

සමාපත්තිංවළඤ්ජිත්වා අප්පගණජ්ඣායනඨියතොකාලංකත්වාපරිත්තායභසු

නිබ්බත්තති, වණ්යණොපනස්ස පරිත්යතොයචවයහොතිසංකිලිට්යඨොච.පඤ්චහි

පනාකායරහි ආචිණ්ණවසිභායවො පච්චනීකධම්මානං සුට්ඨු පරියසොධිතත්තා

සුවිසුද්ධං සමාපත්තිං වළඤ්ජිත්වා පගණජ්ඣායන ඨියතො කාලං කත්වා

පරිත්තායභසුනිබ්බත්තති, වණ්යණො පනස්සපරිත්යතොයචවයහොතිපරිසුද්යධො

ච.එවංපරිත්තාභාසියා සංකිලිට්ඨාභායහොන්තිසියාපරිසුද්ධාභා.කසියණපන

විපුලපරිකම්මං කත්වා සමාපත්තිං නිබ්බත්යතත්වා පඤ්චහාකායරහි

ආචිණ්ණවසිභායවොති සබ්බං පුරිමසදිසයමව යවදිතබ්බං. එවං අප්පමාණාභා

සියාසංකිලිට්ඨාභායහොන්තිසියාපරිසුද්ධාභාති. 

වණ්ණනානත්තන්ති සරීරවණ්ණස්ස නානත්තං. දනො ච ආභානානත්තන්ති

ආයලොයක නානත්තං න පඤ්ඤායති. අච්චිනානත්තන්ති 

දීඝරස්සඅණථූලවයසන අච්චියානානත්තං. 
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ෙත්ථ ෙත්ථාති උයයානවිමානකප්පරුක්ඛනදීතීරයපොක්ඛරණීතීයරසු යත්ථ

යත්ථ. අභිනිවිසන්තීති වසන්ති. අභිරමන්තීති රමන්ති න උක්කණ්ඨන්ති. 

කාදජනාති යාගභත්තයතලඵාණිතමච්ඡමංසකායජසු යයන යකනචි කායජන.

‘‘කායචනාති’’පි පායඨො, අයයමව අත්යථො. පිටදකනාති පච්ඡියා. තත්ථ 

තත්දථවාති සප්පිමධුඵාණිතාදීනං සුලභට්ඨානයතො යලොණපූතිමච්ඡාදීනං 

උස්සන්නට්ඨානංනීතා ‘‘පුබ්යබ අම්හාකං වසනට්ඨානං ඵාසුකං, තත්ථ සුඛං

වසිම්හා, ඉධ යලොණං වා යනො බාධති පූතිමච්ඡ න්යධො වා සීසයරො ං

උප්පායෙතී’’තිඑවංචිත්තං අනුප්පායෙත්වාතත්ථතත්යථවරමන්ති. 

234. ආභාති ආභාසම්පන්නා. තෙඞ්ද නාති තස්සා භවූපපත්තියා අඞ්ය න, 

භවූපපත්තිකාරයණනාති අත්යථො.ඉොනිතංකාරණංපුච්ඡන්යතො දකොනුදඛො, 

භන්දතතිආදිමාහ. 

කාෙදුට්ඨුල්ලන්තිකායාලසියභායවො. ඣාෙදතොතිජලයතො. 

235. දීඝරත්තං දඛො දමති යථයරො කිර පාරමියයො පූයරන්යතො ඉසිපබ්බජ්ජං

පබ්බජිත්වා සමාපත්තිං නිබ්බත්යතත්වා නිරන්තරං තීණි අත්තභාවසතානි

බ්රහ්මයලොයකපටිලභි, තංසන්ධායයතංආහ.වුත්තම්පි යචතං– 

‘‘අයවොකිණ්ණං තීණිසතං, යංපබ්බජිං ඉසිපබ්බජ්ජං; 

අසඞ්ඛතං යවසන්යතො, පුබ්යබසඤ්චරිතංමම’’න්ති. 

යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

අනුරුද්ධසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. උපක්කිදලසසුත්තවණ්ණනා 

236. එවං දම සුතන්ති උපක්කියලසසුත්තං. තත්ථ එතෙදවොචාති යනව

යභොධිප්පායයනනපියකමයතාය, අථඛ්වාස්ස එතෙයහොසි–‘‘ඉයමභික්ඛූ මම

වචනං යහත්වානඔරමිස්සන්ති, බුද්ධාචනාමහිතානුකම්පකා, අද්ධායනසං

භ වාඑකංකාරණංකයථස්සති, තංසුත්වා එයතඔරමිස්සන්ති, තයතොයතසං

ඵාසුවිහායරොභවිස්සතී’’ති.තස්මාඑතං‘‘ඉධ, භන්යත’’තිආදිවචනමයවොච. මා

භණ් නන්තිආදීසු ‘‘අකත්ථා’’ති පාඨයසසං  යහත්වා ‘‘මා භණ්ඩනං

අකත්ථා’’තිඑවංඅත්යථොෙට්ඨබ්යබො. අඤ්ඤතදරොතියසොකිරභික්ඛුභ වයතො

අත්ථකායමො, අයං කිරස්ස අධිප්පායයො – ‘‘ඉයම භික්ඛූ යකොධාභිභූතා සත්ථු

වචනංන ණ්හන්ති, මාභ වාඑයත ඔවෙන්යතොකිලමී’’ති, තස්මාඑවමාහ. 
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පිණ් ාෙ පාවිසීති න යකවලං පාවිසි, යයනපි ජයනන න දිට්යඨො, යසො මං

පස්සතූතිපිඅධිට්ඨාසි.කිමත්ථංඅධිට්ඨාසීති? යතසං භික්ඛූනංෙමනත්ථං.භ වා

හිතොපිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතො‘‘පුථුසද්යෙො සමජයනො’’තිආදි ාථාභාසිත්වා

යකොසම්බියතො බාලකයලොණකාර ාමං  යතො. තයතො පාචීනවංසොයං, තයතො 

පාලියලයයකවනසණ්ඩං න්ත්වාපාලියලයයහත්ථිනාය නඋපට්ඨහියමායනො

යතමාසං වසි. න රවාසියනොපි – ‘‘සත්ථා විහාරං  යතො,  ච්ඡාම

ධම්මස්සවනායා’’ති  න්ධපුප්ඵහත්ථා විහාරං  න්ත්වා ‘‘කහං, භන්යත, 

සත්ථා’’ති පුච්ඡිංසු. ‘‘කහං තුම්යහ සත්ථාරං ෙක්ඛථ, සත්ථා ‘ඉයම භික්ඛූ

සමග්ය  කරිස්සාමී’තිආ යතො, සමග්ය කාතුංඅසක්යකොන්යතොනික්ඛමිත්වා

 යතො’’ති. ‘‘මයංසතම්පිසහස්සම්පි ෙත්වාසත්ථාරංආයනතුංනසක්යකොම, 

යසො යනො අයාචියතො සයයමව ආ යතො, මයං ඉයම භික්ඛූ නිස්සාය සත්ථු

සම්මුඛා ධම්මකථං යසොතුං න ලභිම්හා. ඉයම සත්ථාරං උද්දිස්ස පබ්බජිතා, 

තස්මිම්පි සාමග්ගිං කයරොන්යත සමග් ා න ජාතා, කස්සාඤ්ඤස්ස වචනං 

කරිස්සන්ති.අලංනඉයමසංභික්ඛාොතබ්බා’’තිසකලන යරෙණ්ඩංඨපයිංසු.

යත පුනදිවයස සකලන රං පිණ්ඩාය චරිත්වා කටච්ඡුමත්තම්පි භික්ඛං

අලභිත්වාවිහාරං ආ මංසු.උපාසකාපියතපුනආහංසු – ‘‘යාවසත්ථාරංන

ඛමායපථ, තාව යවො තයමව ෙණ්ඩකම්ම’’න්ති. යත ‘‘සත්ථාරං

ඛමායපස්සාමා’’ති භ වති සාවත්ථියං අනුප්පත්යත තත්ථ අ මංසු. සත්ථා

යතසංඅට්ඨාරසයභෙකරවත්ථූනියෙයසසීති අයයමත්ථපාළිමුත්තකකථා. 

237. ඉොනි පුථුසද්දෙොතිආදි ාථාසු පුථු මහාසද්යෙො අස්සාති පුථුසද්දෙො.

සමජදනොතිසමායනො එකසදියසො ජයනො, සබ්යබොවායං භණ්ඩනකාරකජයනො 

සමන්තයතොසද්ෙනිච්ඡරයණන පුථුසද්යෙොයචවසදියසොචාතිවුත්තංයහොති. න

බාදලො දකොචි මඤ්ඤථාති තත්ර යකොචි එයකොපි අහං බායලොති න මඤ්ඤති, 

සබ්යබපි පණ්ඩිතමානියනොයයව. නාඤ්ඤං භිදෙයො අමඤ්ඤරුන්ති යකොචි 

එයකොපි අහං බායලොති න ච මඤ්ඤි, භියයයො ච සඞ්ඝස්මිං භිජ්ජමායන

අඤ්ඤම්පිඑකං ‘‘මය්හංකාරණාසඞ්යඝොභිජ්ජතී’’තිඉෙංකාරණංනමඤ්ඤීති

අත්යථො. 

පරිමුට්ඨාති මුට්ඨස්සතියනො. වාචාද ොචරභාණිදනොති රාකාරස්ස රස්සායෙයසො

කයතො; වාචාය ොචරාව, නසතිපට්ඨානය ොචරා, භාණියනොච, කථංභාණියනො? 

ොවිච්ඡන්ති මුඛාොමං, යාව මුඛං පසායරතුං ඉච්ඡන්ති, තාව පසායරත්වා

භාණියනො, එයකොපි සඞ්ඝ ාරයවන මුඛසඞ්යකොචනං න කයරොතීති අත්යථො. 

දෙන නීතාති යයන කලයහන ඉමං නිල්ලජ්ජභාවං නීතා. න තං විදූ න තං

ජානන්ති‘‘එවංසාදීනයවොඅය’’න්ති. 
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දෙ ච තං උපනය්හන්තීති තං අක්යකොච්ඡි මන්තිආදිකං ආකාරං යය

උපනය්හන්ති. සනන්තදනොතියපොරායණො. 

පදරතිපණ්ඩියතඨයපත්වාතයතො අඤ්යඤ භණ්ඩනකාරකාපයරනාම.යත

එත්ථ සඞ්ඝමජ්යඣකලහං කයරොන්තා ‘‘මයං යමාමයස උපයමාම නස්සාම

සතතං සමිතං මච්චුසන්තිකං  ච්ඡාමා’’ති න ජානන්ති. දෙ ච තත්ථ

විජානන්තීති යය ච තත්ථ පණ්ඩිතා ‘‘මයං මච්චුයනො සමීපං  ච්ඡාමා’’ති 

විජානන්ති. තදතො සම්මන්ති දමධ ාති එවඤ්හි යත ජානන්තා 

යයොනියසොමනසිකාරං උප්පායෙත්වා යමධ ානං කලහානං වූපසමාය

පටිපජ්ජන්ති. 

අට්ඨිච්ඡින්නාති අයං  ාථා ජාතයක (ජා. 1.9.16) ආ තා, බ්රහ්මෙත්තඤ්ච

දීඝාවුකුමාරඤ්ච සන්ධාය වුත්තා. අයඤ්යහත්ථ අත්යථො – යතසම්පි තථා

පවත්තයවරානංයහොති සඞ් ති, කස්මා තුම්හාකංනයහොති, යයසංයවොයනව

මාතාපිතූනං අට්ඨීනිඡින්නානි, නපාණාහටාන වාස්සධනානිහටානීති. 

සදච ලදභථාතිආදි ාථා පණ්ඩිතසහායස්ස ච බාලසහායස්ස ච 

වණ්ණාවණ්ණදීපනත්ථං වුත්තා. අභිභුෙය සබ්බානි පරිස්සොනීති

පාකටපරිස්සයය ච පටිච්ඡන්නපරිස්සයය ච අභිභවිත්වා යතන සද්ධිං

අත්තමයනොසතිමාචයරයයාති. 

රාජාව රට්ඨං විජිතන්ති යථා අත්තයනො විජිතරට්ඨං මහාජනකරාජා ච

අරින්ෙමමහාරාජා ච පහාය එකකා විචරිංසු, එවං විචයරයයාති අත්යථො. 

මාතඞ් රඤ්දඤව නාද ොති මාතඞ්ය ො අරඤ්යඤ නාය ොව. මාතඞ්ද ොති

හත්ථි වුච්චති. නාද ොති මහන්තාධිවචනයමතං. යථා හි මාතුයපොසයකො

මාතඞ් නාය ො අරඤ්යඤ එයකො චරි, න ච පාපානි අකාසි, යථා ච

පාලියලයයයකො, එවංඑයකොචයර, නචපාපානිකයිරාතිවුත්තංයහොති. 

238. බාලකදලොණකාර ාදමොති උපාලි හපතිස්ස යභො  ායමො. 

දතනුපසඞ්කමීතිකස්මාඋපසඞ්කමි?  යණකිරස්ස ආදීනවංදිස්වාඑකවිහාරිං

භික්ඛුං පස්සිතුකාමතා උෙපාදි, තස්මා සීතාදීහි පීළියතො උණ්හාදීනි

පත්ථයමායනො විය උපසඞ්කමි. ධම්මිො කථාොති එකීභායව

ආනිසංසප්පටිසංයුත්තාය. යයන පාචීනවංසොයයො, තත්ථ කස්මා උපසඞ්කමි? 

කලහකාරයකකිරස්ස දිට්ඨාදීනවත්තා සමග් වාසියනො භික්ඛූ පස්සිතුකාමතා

උෙපාදි, තස්මා සීතාදීහි පීළියතො උණ්හාදීනි පත්ථයමායනො විය තත්ථ 

උපසඞ්කමි. ආෙස්මාචඅනුරුද්දධොතිආදිවුත්තනයයමව. 
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241. අත්ථිපනදවොතිපච්ඡිමපුච්ඡාය යලොකුත්තරධම්මංපුච්යඡයය.යසොපන

යථරානං නත්ථි, තස්මා තං පුච්ඡිතුං න යුත්තන්ති පරිකම්යමොභාසං පුච්ඡති. 

ඔභාසඤ්දචව සඤ්ජානාමාති පරිකම්යමොභාසං සඤ්ජානාම. ෙස්සනඤ්ච 

රූපානන්ති දිබ්බචක්ඛුනා රූපෙස්සනඤ්ච සඤ්ජානාම. තඤ්ච නිමිත්තං

නප්පටිවිජ්ඣාමාති තඤ්ච කාරණං න ජානාම, යයන යනො ඔභායසො ච 

රූපෙස්සනඤ්චඅන්තරධායති. 

තං දඛො පන දවො අනුරුද්ධා නිමිත්තං පටිවිජ්ඣිතබ්බන්ති තං යවො කාරණං

ජානිතබ්බං. අහම්පි සුෙන්තිඅනුරුද්ධාතුම්යහකිංනආළුයලස්සන්ති, අහම්පි

ඉයමහි එකාෙසහි උපක්කියලයසහි ආළුලිතපුබ්යබොති ෙස්යසතුං ඉමං යෙසනං 

ආරභි. විචිකිච්ඡා දඛො දමතිආදීසු මහාසත්තස්ස ආයලොකං වඩ්යඪත්වා

දිබ්බචක්ඛුනානානාවිධානිරූපානිදිස්වා‘‘ඉෙංයඛො කි’’න්තිවිචිකිච්ඡාඋෙපාදි. 

සමාධිචවීතිපරිකම්මසමාධි චවි. ඔභාදසොතිපරිකම්යමොභායසොපිඅන්තරධායි, 

දිබ්බචක්ඛුනාපි රූපං න පස්සි. අමනසිකාදරොති රූපානි පස්සයතො විචිකිච්ඡා 

උප්පජ්ජති, ඉොනිකිඤ්චිනමනසිකරිස්සාමීතිඅමනසිකායරොඋෙපාදි. 

ථිනමිද්ධන්ති කිඤ්චිඅමනසිකයරොන්තස්සථිනමිද්ධංඋෙපාදි. 

ඡම්භිතත්තන්ති හිමවන්තාභිමුඛං ආයලොකං වඩ්යඪත්වා

ොනවරක්ඛසඅජ රාෙයයොඅද්ෙස, අථස්සඡම්භිතත්තංඋෙපාදි. 

උප්පිලන්ති‘‘මයාදිට්ඨභයංපකතියා ඔයලොකියමානංනත්ථි.අදිට්යඨකිංනාම

භය’’න්තිචින්තයයතොඋප්පිලාවිතත්තංඋෙපාදි. සකිදෙවාතිඑකපයයොය යනව

පඤ්චනිධිකුම්භියයොපි පස්යසයය. 

දුට්ඨුල්ලන්තිමයාවීරියං ාළ්හං පග් හිතං, යතනයමඋප්පිලංඋප්පන්නන්ති

වීරියංසිථිලමකාසි, තයතොකායෙරයථො කායදුට්ඨුල්ලංකායාලසියංඋෙපාදි. 

අච්චාරද්ධවීරිෙන්තිමමවීරියංසිථිලං කයරොයතොදුට්ඨුල්ලංඋප්පන්නන්තිපුන

වීරියංපග් ණ්හයතොඅච්චාරද්ධවීරියං උෙපාදි. පතදමෙයාතිමයරයය. 

අතිලීනවීරිෙන්ති මම වීරියං පග් ණ්හයතො එවං ජාතන්ති පුන වීරියං සිථිලං

කයරොයතොඅතිලීනවීරියංඋෙපාදි. 

අභිජප්පාති යෙවයලොකාභිමුඛං ආයලොකං වඩ්යඪත්වා යෙවසඞ්ඝං පස්සයතො

තණ්හාඋෙපාදි. 

නානත්තසඤ්ඤාති මය්හං එකජාතිකං රූපං මනසිකයරොන්තස්ස අභිජප්පා

උප්පන්නා, නානාවිධරූපං මනසි කරිස්සාමීති කායලන යෙවයලොකාභිමුඛං
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කායලන මනුස්සයලොකාභිමුඛං වඩ්යඪත්වා නානාවිධානි රූපානි

මනසිකයරොයතොනානත්තසඤ්ඤාඋෙපාදි. 

අතිනිජ්ඣායිතත්තන්ති මය්හං නානාවිධානි රූපානි මනසිකයරොන්තස්ස

නානත්තසඤ්ඤා උෙපාදි, ඉට්ඨං වා අනිට්ඨං වා එකජාතිකයමව මනසි

කරිස්සාමීතිතථාමනසිකයරොයතො අතිනිජ්ඣායිතත්තංරූපානංඋෙපාදි. 

243. ඔභාසනිමිත්තං මනසිකදරොමීතිපරිකම්යමොභාසයමවමනසිකයරොමි. න

ච රූපානි පස්සාමීති දිබ්බචක්ඛුනා රූපානි න පස්සාමි. රූපනිමිත්තං මනසි

කදරොමීතිදිබ්බචක්ඛුනාවිසයරූපයමවමනසි කයරොමි. 

පරිත්තඤ්දචව ඔභාසන්ති පරිත්තකට්ඨායන ඔභාසං. පරිත්තානි ච රූපානීති

පරිත්තකට්ඨායන රූපානි. විපරියායයන දුතියවායරො යවදිතබ්යබො. පරිත්දතො

සමාධීති පරිත්තයකො පරිකම්යමොභායසො, ඔභාසපරිත්තතඤ්හි සන්ධාය ඉධ

පරිකම්මසමාධි ‘‘පරිත්යතො’’තිවුත්යතො. පරිත්තංදමතස්මිංසමදෙති තස්මිං

සමයයදිබ්බචක්ඛුපිපරිත්තකංයහොති.අප්පමාණවායරපිඑයසවනයයො. 

245. අවිතක්කම්පි විචාරමත්තන්ති පඤ්චකනයය දුතියජ්ඣානසමාධිං. 

අවිතක්කම්පි අවිචාරන්ති චතුක්කනයයපි පඤ්චකනයයපිඣානත්තයසමාධිං. 

සප්පීතිකන්ති දුකතිකජ්ඣානසමාධිං. නිප්පීතිකන්ති දුකජ්ඣානසමාධිං. 

සාතසහ තන්ති තිකචතුක්කජ්ඣානසමාධිං. උදපක්ඛාසහ තන්ති

චතුක්කනයයචතුත්ථජ්ඣානසමාධිංපඤ්චකනයය පඤ්චමජ්ඣානසමාධිං. 

කො පන භ වා ඉමං තිවිධං සමාධිං භායවති? මහායබොධිමූයල නිසින්යනො 

පච්ඡිමයායම.භ වයතොහිපඨමමග්ය ොපඨමජ්ඣානියකොඅයහොසි, දුතියාෙයයො 

දුතියතතියචතුත්ථජ්ඣානිකා. පඤ්චකනයය පඤ්චමජ්ඣානස්ස මග්ය ො 

නත්ථීතියසොයලොකියයොඅයහොසීතියලොකියයලොකුත්තරමිස්සකංසන්ධායයතං

වුත්තං.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

උපක්කියලසසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. බාලපණ්ඩිතසුත්තවණ්ණනා 

246. එවං දම සුතන්ති බාලපණ්ඩිතසුත්තං. තත්ථ බාලලක්ඛණානීතිබායලො

අයන්ති එයතහි ලක්ඛියති ඤායතීති බාලලක්ඛණානි. තායනව තස්ස

සඤ්ජානනකාරණානීති බාලනිමිත්තානි. බාලස්ස අපොනානීති බාලාපොනානි. 

දුච්චින්තිතචින්තීති චින්තයන්යතො අභිජ්ඣාබයාපාෙමිච්ඡාෙස්සනවයසන

දුච්චින්තිතයමව චින්යතති. දුබ්භාසිතභාසීති භාසමායනොපි මුසාවාොදියභෙං
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දුබ්භාසිතයමව භාසති. දුක්කටකම්මකාරීති කයරොන්යතොපි

පාණාතිපාතාදිවයසන දුක්කටකම්මයමවකයරොති. තත්රදචතියත්ථනිසින්යනො, 

තස්සං පරිසති. තජ්ජං තස්සාරුප්පන්තිතජ්ජාතිකං තෙනුච්ඡවිකං, පඤ්චන්නං

යවරානංදිට්ඨධම්මකසම්පරායිකආදීනවප්පටිසංයුත්තන්තිඅධිප්පායයො. තත්රාති 

තායකථායකච්ඡමානාය. බාලන්තිආදීනිසාමිඅත්යථඋපයයො වචනං. 

248. ඔලම්බන්තීති උපට්ඨහන්ති. යසසපෙද්වයං තස්යසව යවවචනං, 

ඔලම්බනාදිආකායරන හි තානි උපට්ඨහන්ති, තස්මා එවං වුත්තං. පථවිො

ඔලම්බන්තීති පථවිතයල පත්ථරන්ති. යසසපෙද්වයං තස්යසව යවවචනං.

පත්ථරණාකායරොයයව යහස. තත්ර, භික්ඛදව, බාලස්සාති තස්මිං

උපට්ඨානාකායරආපාථ යතබාලස්සඑවංයහොති. 

249. එතෙදවොචාති අනුසන්ධිකුසයලො භික්ඛු ‘‘නිරයස්ස උපමා කාතුං න

සක්කා’’තිනභ වා වෙති, ‘‘නසුකරා’’ති පන වෙති, න සුකරං පනසක්කා

යහොතිකාතුං, හන්ොහංෙසබලංඋපමංකාරායපමීතිචින්යතත්වාඑතං ‘‘සක්කා, 

භන්යත’’ති වචනං අයවොච. හදනෙුන්ති විනිවිජ්ඣිත්වා  මනවයසන යථා

එකස්මිං ඨායන ද්යව පහාරා නිපතන්ති, එවං හයනයයං. යතනස්ස ද්යව

වණමුඛසතානියහොන්ති.ඉයතොඋත්තරිපිඑයසවනයයො. 

250. පාණිමත්තන්ති අන්යතොමුට්ඨියං ඨපනමත්තං. සඞ්ඛම්පි න උදපතීති

 ණනමත්තම්පි න  ච්ඡති. කලභා ම්පීති සතිමං කලං සහස්සිමං කලං

සතසහස්සිමං වා කලං උප ච්ඡතීතිපි වත්තබ්බතං න උයපති. උපනිධම්පීති 

උපනික්යඛපනමත්තම්පි න උයපති, ඔයලොයකන්තස්ස ඔයලොකිතමත්තම්පි 

නත්ථි. තත්තං අදෙොඛිලන්ති ති ාවුතං අත්තභාවං සම්පජ්ජලිතාය

යලොහපථවියා උත්තානකං නිපජ්ජායපත්වා තස්ස ෙක්ඛිණහත්යථ

තාලප්පමාණංඅයසූලංපයවයසන්ති, තථා වාමහත්ථාදීසු.යථාචඋත්තානකං

නිපජ්ජායපත්වා, එවං උයරනපි ෙක්ඛිණපස්යසනපි වාමපස්යසනපි

නිපජ්ජායපත්වා තං කම්මකාරණං කයරොන්තියයව. සංදවදසත්වාති

සම්පජ්ජලිතායයලොහපථවියාති ාවුතංඅත්තභාවං නිපජ්ජායපත්වා. කුඨාරීහීති

මහතීහි ය හස්ස එකපක්ඛඡෙනමත්තාහි කුඨාරීහි තච්ඡන්ති. යලොහිතං නදී

හුත්වා සන්ෙති, යලොහපථවියතො ජාලා උට්ඨහිත්වා තච්ඡිතට්ඨානං  ණ්හන්ති.

මහාදුක්ඛංඋප්පජ්ජති, තච්ඡන්තා පනසුත්තාහතංකරිත්වාොරූවියඅට්ඨංසම්පි

ඡළංසම්පි කයරොන්ති. වාසීහීති මහාසුප්පපමාණාහි වාසීහි. තාහි තච්ඡන්තා

තචයතොයාවඅට්ඨීනිසණිකංතච්ඡන්ති, තච්ඡිතංතච්ඡිතංපටිපාකතිකං යහොති. 

රදථ දෙොදජත්වාති සද්ධිං යු යයොත්තපඤ්චරචක්කකුබ්බරපාචයනහි

සබ්බයතො සම්පජ්ජලියත රයථ යයොයජත්වා. මහන්තන්ති
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මහාකූටා ාරප්පමාණං. ආදරොදපන්තීති සම්පජ්ජලියතහි අයමුග් යරහි

යපොයථන්තා ආයරොයපන්ති. සකිම්පි උද්ධන්ති සුපක්කුථිතාය උක්ඛලියා

පක්ඛිත්තතණ්ඩුලාවිය උද්ධංඅයධොතිරියඤ්ච ච්ඡති. 

භා දසො මිදතොති භාය  ඨයපත්වා ඨයපත්වා විභත්යතො. පරිෙන්දතොති

පරික්ඛිත්යතො. අෙසාතිඋපරිඅයපට්යටනඡාදියතො. 

සමන්තාදෙොජනසතංඵරිත්වාතිට්ඨතීතිඑවං ඵරිත්වාතිට්ඨති, යථාසමන්තා

යයොජනසයත ඨායන ඨත්වා ඔයලොයකන්තස්ස අක්ඛීනි යමකය ොළකා විය

නික්ඛමන්ති. 

න සුකරා අක්ඛාදනන පාපුණිතුන්ති නිරයයො නාම එවම්පි දුක්යඛො එවම්පි

දුක්යඛොති වස්සසතං වස්සසහස්සං කයථන්යතනාපි මත්ථකං පායපත්වා

කයථතුංනසුකරාතිඅත්යථො. 

251. ෙන්තුල්දලහකන්තිෙන්යතහි උල්යලහිත්වා, ලුඤ්චිත්වාතිවුත්තංයහොති. 

රසාදෙොති රසය යධනපරිභුත්තරයසො. 

252. අඤ්ඤමඤ්ඤඛාදිකාති අඤ්ඤමඤ්ඤඛාෙනං. 

දුබ්බණ්දණොති දුරූයපො. දුද්ෙසිදකොතිොරකානංභයාපනත්ථං කතයක්යඛොවිය

දුද්ෙයසො. ඔදකොටිමදකොති ලකුණ්ඩයකො පවිට්ඨගීයවො මයහොෙයරො. කාදණොති

එකක්ඛිකායණො වා උභයක්ඛිකායණො වා. කුණීති එකහත්ථකුණී වා

උභයහත්ථකුණී වා. පක්ඛහදතොති පීඨසප්පී. දසො කාදෙනාති ඉෙමස්ස 

දුක්ඛානුපබන්ධෙස්සනත්ථංආරද්ධං. 

කලිග් දහනාති පරාජයයන. අධිබන්ධං නි ච්දඡෙයාති යස්මා බහුං ජියතො 

සබ්බසාපයතයයම්පිස්ස නප්පයහොති, තස්මා අත්තනාපි බන්ධං නි ච්යඡයය. 

දකවලා පරිපූරා බාලභූමීති බායලො තීණි දුච්චරිතානි පූයරත්වා නිරයය

නිබ්බත්තති, තත්ථ පක්කාවයසයසන මනුස්සත්තං ආ යතො පඤ්චසු

නීචකුයලසු නිබ්බත්තිත්වා පුන තීණි දුච්චරිතානි පූයරත්වා නිරයය 

නිබ්බත්තතීතිඅයංසකලාපරිපුණ්ණාබාලභූමි. 

253. පණ්ඩිතලක්ඛණානීතිආදි වුත්තානුසායරයනව යවදිතබ්බං. 

සුචින්තිතචින්තීතිආදීනි යචත්ථමයනොසුචරිතාදීනංවයසනයයොයජතබ්බානි. 

චක්කරතනවණ්ණනා 

256. සීසං න්හාතස්සාති සීයසන සද්ධිං  න්යධොෙයකන න්හාතස්ස. 

උදපොසථිකස්සාති සමාදින්නඋයපොසථඞ් ස්ස. උපරිපාසාෙවර තස්සාති
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පාසාෙවරස්ස උපරි තස්සසුයභොජනංභුඤ්ජිත්වාපාසාෙවරස්සඋපරිමහාතයල

සිරී බ්භං පවිසිත්වා සීලානි ආවජ්ජන්තස්ස. තො කිර රාජා පායතොව

සතසහස්සං විස්සජ්යජත්වා මහාොනං ෙත්වා පුනපි යසොළසහි

 න්යධොෙකඝයටහි සීසං න්හායිත්වා කතපාතරායසො සුද්ධං උත්තරාසඞ් ං

එකංසං කත්වා උපරිපාසාෙස්ස සිරීසයයන පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා නිසින්යනො

අත්තයනො ොනමයපුඤ්ඤසමුෙයං ආවජ්යජත්වා නිසීෙති, අයං

සබ්බචක්කවත්තීනං ධම්මතා. 

යතසං තං ආවජ්ජන්තානංයයව වුත්තප්පකාරපුඤ්ඤකම්මපච්චයං 

උතුසමුට්ඨානං නීලමණිසඞ්ඝාටසදිසං පාචීනසමුද්ෙජලතලං ඡින්ෙමානං විය

ආකාසං අලඞ්කුරුමානං විය දිබ්බං චක්කරතනං පාතුභවති. තයිෙං

දිබ්බානුභාවයුත්තත්තා දිබ්බන්තිවුත්තං.සහස්සංඅස්සඅරානන්ති සහස්සාරං. 

සහ යනමියා සහ නාභියා චාති සදනමිකං සනාභිකං. සබ්යබහි ආකායරහි

පරිපූරන්ති සබ්බාකාරපරිපූරං. 

තත්ථචක්කඤ්චතංරතිජනනට්යඨනරතනඤ්චාති චක්කරතනං. යායපනතං

නාභියා ‘‘සනාභික’’න්ති වුත්තං, සා ඉන්ෙනීලමණිමයා යහොති. මජ්යඣ

පනස්සා රජතමයා පනාළි, යාය සුද්ධසිනිද්ධෙන්තපන්තියා හසමානං විය

වියරොචති. මජ්යඣ ඡිද්යෙන විය චන්ෙමණ්ඩයලන උයභොසුපි බාහිරන්යතසු

රජතපට්යටන කතපරික්යඛයපො යහොති. යතසු පනස්සා නාභිපනාළි

පරික්යඛපපට්යටසු යුත්තට්ඨායන පරිච්යඡෙයලඛා සුවිභත්තාව හුත්වා 

පඤ්ඤායන්ති.අයංතාවස්සනාභියාසබ්බාකාරපරිපූරතා. 

යයහි පන තං අයරහි ‘‘සහස්සාර’’න්ති වුත්තං, යත සත්තරතනමයා

සූරියරස්මියයො විය පභාසම්පන්නා යහොන්ති. යතසම්පි 

ඝටමණිකපරිච්යඡෙයලඛාදීනි සුවිභත්තායනව පඤ්ඤායන්ති. අයමස්ස අරානං 

සබ්බාකාරපරිපූරතා. 

යාය පන තං යනමියා සහ ‘‘සයනමික’’න්ති වුත්තං, සා 

බාලසූරියරස්මිකලාපසිරිං අවහසමානා විය සුරත්තසුද්ධසිනිද්ධපවාළමයා

යහොති. සන්ධීසු පනස්සා සඤ්ඣාරා සස්සිරිකරත්තජම්යබොනෙපට්ටා

වට්ටපරිච්යඡෙයලඛා ච සුවිභත්තා පඤ්ඤායන්ති. අයමස්ස යනමියා

සබ්බාකාරපරිපූරතා. 

යනමිමණ්ඩලපිට්ඨියං පනස්ස ෙසන්නං ෙසන්නං අරානමන්තයර ධමනවංයසො 

වියඅන්යතොසුසියරොඡිද්ෙමණ්ඩලචිත්යතොවාත ාහීපවාළෙණ්යඩොයහොති, යස්ස

වායතන පහරිතස්ස සුකුසලසමන්නාහතස්ස පඤ්චඞ්ගිකතූරියස්ස විය සද්යෙො
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වග්ගචරජනීයයොච කමනීයයොචයහොති.තස්සයඛොපනපවාළෙණ්ඩස්සඋපරි

යසතච්ඡත්තං, උයභොසු පස්යසසු සයමොසරිතකුසුමොමපන්තියයොති එවං

සයමොසරිතකුසුමොමපන්තිසතද්වයපරිවායරන යසතච්ඡත්තසතධාරිනා

පවාළෙණ්ඩසයතන සමුපයසොභිතයනමිපරික්යඛපස්ස ද්වින්නම්පි 

නාභිපනාළීනංඅන්යතොද්යවසීහමුඛානියහොන්ති, යයහිතාලක්ඛන්ධප්පමාණා 

පුණ්ණචන්ෙකිරණකලාපසස්සිරිකා

තරුණරවිසමානරත්තකම්බලය ණ්ඩුකපරියන්තා ආකාස ඞ් ා තියසොභං

අභිභවමානාවියද්යවමුත්තකලාපාඔලම්බන්ති, යයහිචක්කරතයනන සද්ධිං 

ආකායස සම්පරිවත්තමායනහි තීණි චක්කානි එකයතො පරිවත්තන්තානි විය

ඛායන්ති.අයමස්සසබ්බයසොසබ්බාකාරපරිපූරතා. 

තං පයනතං එවං සබ්බාකාරපරිපූරං පකතියා සායමාසභත්තං භුඤ්ජිත්වා 

අත්තයනො අත්තයනො ඝරද්වායර පඤ්ඤත්තාසයනසු නිසීදිත්වා 

පවත්තකථාසල්ලායපසු මනුස්යසසු වීථිචතුක්කාදීසු කීළමායන ොරකජයන

නාතිඋච්යචන නාතිනීයචන වනසණ්ඩමත්ථකාසන්යනන ආකාසප්පයෙයසන

උපයසොභයමානං විය රුක්ඛසාඛග් ානි, ද්වාෙසයයොජනයතො පට්ඨාය

සුයයමායනන මධුරස්සයරන සත්තානං යසොතානි ඔධාපයමානං යයොජනයතො 

පට්ඨාය නානප්පභාසමුෙයසමුජ්ජයලන වණ්යණන නයනානි සමාකඩ්ඪන්තං 

රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස පුඤ්ඤානුභාවං උග්යඝොසයන්තං විය 

රාජධානිඅභිමුඛංආ ච්ඡති. 

අථතස්සචක්කරතනස්සසද්ෙස්සවයනයනව‘‘කුයතොනුයඛො, කස්සනු යඛො

අයං සද්යෙො’’ති ආවජ්ජිතහෙයානං පුරත්ථිමදිසං ඔයලොකයමානානං යතසං

මනුස්සානං අඤ්ඤතයරො අඤ්ඤතරං එවමාහ – ‘‘පස්ස යභො අච්ඡරියං, අයං

පුණ්ණචන්යෙො පුබ්යබ එයකො උග් ච්ඡති, අජ්ජ පන අත්තදුතියයොඋග් යතො, 

එතඤ්හි රාජහංසමිථුනං විය පුණ්ණචන්ෙමිථුනං පුබ්බාපරියයන   නතලං

අභිලඞ්ඝතී’’ති.තමඤ්යඤොආහ – ‘‘කිංකයථසි සම්මකහංනාමතයා ද්යව

පුණ්ණචන්ො එකයතොඋග් ච්ඡන්තා දිට්ඨපුබ්බා, නනුඑස තපනීයරංසිධායරො

පිඤ්ඡරකිරයණොදිවාකයරොඋග් යතො’’ති.තමඤ්යඤොසිතංකත්වාඑවමාහ– 

‘‘කිංඋම්මත්යතොසි, නනුයඛොඉොනියමවදිවාකයරොඅත්ථඞ් යතො, යසොකථං

ඉමං පුණ්ණචන්ෙං අනුබන්ධමායනො උග් ච්ඡිස්සති, අද්ධා පයනතං

අයනකරතනප්පභාසමුජ්ජලං එකස්ස පුඤ්ඤවයතො විමානං භවිස්සතී’’ති. යත

සබ්යබපිඅපසාෙයන්තාඅඤ්යඤඑවමාහංසු–‘‘කිං බහුංවිප්පලපථ, යනයවස

පුණ්ණචන්යෙො, නසූරියයොනයෙවවිමානං.නයහයතසංඑවරූපා සිරිසම්පත්ති

අත්ථි, චක්කරතයනනපයනයතනභවිතබ්බ’’න්ති. 
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එවං පවත්තසල්ලාපස්යසව තස්ස ජනස්ස චන්ෙමණ්ඩලං ඔහාය තං 

චක්කරතනංඅභිමුඛංයහොති.තයතොයතහි‘‘කස්සනුයඛොඉෙංනිබ්බත්ත’’න්ති

වුත්යත භවන්ති වත්තායරො – ‘‘න කස්සචි අඤ්ඤස්ස, නනු අම්හාකං රාජා 

පූරිතචක්කවත්තිවත්යතො, තස්යසතංනිබ්බත්ත’’න්ති. අථ යසො ච මහාජයනො, 

යයො ච අඤ්යඤො පස්සති, සබ්යබො චක්කරතනයමව අනු ච්ඡති. තම්පි

චක්කරතනංරඤ්යඤොයයවඅත්ථාය අත්තයනොආ තභාවංඤායපතුකාමංවිය

සත්තක්ඛත්තුං පාකාරමත්ථයකයනව න රං අනුසංයායිත්වා රඤ්යඤො

අන්යතපුරං පෙක්ඛිණං කත්වා අන්යතපුරස්ස උත්තරසීහපඤ්ජරආසන්යන

ඨායනයථා න්ධපුප්ඵාදීහිසුයඛනසක්කායහොති පූයජතුං, එවංඅක්ඛාහතංවිය

තිට්ඨති. 

එවං ඨිතස්ස පනස්ස වාතපානච්ඡිද්ොදීහි පවිසිත්වා 

නානාවිරා රතනප්පභාසමුජ්ජලං අන්යතො පාසාෙං අලඞ්කුරුමානං පභාසමූහං

දිස්වා ෙස්සනත්ථාය සඤ්ජාතාභිලායසො රාජා යහොති. පරිජයනොපිස්ස

පියවචනපාභයතන ආ න්ත්වා තමත්ථං නියවයෙති. අථ රාජා

බලවපීතිපායමොජ්ජඵුටසරීයරො පල්ලඞ්කං යමොයචත්වා උට්ඨායාසනා

සීහපඤ්ජරසමීපං  න්ත්වා තං චක්කරතනං දිස්වා ‘‘සුතං යඛො පන

යමත’’න්තිආදිකං චින්තනං චින්යතසි. යතන වුත්තං – ‘‘දිස්වාන රඤ්යඤො

ඛත්තියස්ස…යප.… අස්සං නු යඛො අහං රාජා චක්කවත්තී’’ති. තත්ථ දසො

දහොති රාජා චක්කවත්තීති කිත්තාවතා චක්කවත්තී යහොති? 

එකඞ්ගලද්වඞ්ගලමත්තම්පිචක්කරතයනආකාසංඅබ්භුග් න්ත්වාපවත්යත. 

ඉොනි තස්ස පවත්තාපනත්ථං යං කාතබ්බං තං ෙස්යසන්යතො අථ දඛො, 

භික්ඛදවතිආදිමාහ. තත්ථ උට්ඨාොසනාති නිසින්නාසනයතො උට්ඨහිත්වා

චක්කරතනසමීපං ආ න්ත්වා. භිඞ්කාරං  දහත්වාති

හත්ථියසොණ්ඩසදිසපනාළිං සුවණ්ණභිඞ්කාරං උක්ඛිපිත්වා වාමහත්යථන

උෙකං  යහත්වා. පවත්තතු භවං චක්කරතනං, අභිවිජිනාතු භවං

චක්කරතනන්ති. අන්වදෙවරාජාචක්කවත්තීසද්ධිං චතුරඞ්ගිනිොදසනාොති

සබ්බචක්කවත්තීනඤ්හි උෙයකන අභිසිඤ්චිත්වා ‘‘අභිවිජානාතු භවං

චක්කරතන’’න්තිවචනසමනන්තරයමවයවහාසංඅබ්භුග් න්ත්වා චක්කරතනං

පවත්තති, යස්සපවත්තිසමකාලයමවයසොරාජාචක්කවත්තීනාමයහොති. 

පවත්යතපනචක්කරතයනතංඅනුබන්ධමායනොවරාජාචක්කවත්තීයානවරං 

ආරුය්හයවහාසංඅබ්භුග් ච්ඡති, අථස්සඡත්තචාමරාදිහත්යථොපරිජයනොයචව 

අන්යතපුරජයනො ච. තයතො නානප්පකාරකඤ්චුකකවචාදිසන්නාහවිභූසියතන 

විවිධාහරණප්පභාසමුජ්ජලියතන සමුස්සිතද්ධජපටාකපටිමණ්ඩියතන
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පටුන 

අත්තයනො අත්තයනො බලකායයන සද්ධිං උපරාජයසනාපති පභූතයයොපි

යවහාසං අබ්භුග් න්ත්වා රාජානයමව පරිවායරන්ති. රාජයුත්තා පන

ජනසඞ් හත්ථංන රවීථීසු යභරියයො චරායපන්ති ‘‘තාතා අම්හාකං රඤ්යඤො

චක්කරතනං නිබ්බත්තං, අත්තයනො අත්තයනො විභවානුරූයපන

මණ්ඩිතප්පසාධිතා සන්නිපතථා’’ති. මහාජයනො පන පකතියා 

චක්කරතනසද්යෙයනව සබ්බකිච්චානි පහාය  න්ධපුප්ඵාදීනි ආොය 

සන්නිපතියතොව, යසොපි සබ්යබො යවහාසං අබ්භුග් න්ත්වා රාජානයමව

පරිවායරති.යස්ස යස්සහිරඤ්ඤාසද්ධිං න්තුකාමතාඋප්පජ්ජති, යසොයසො

ආකාස යතොවයහොති.එවං ද්වාෙසයයොජනායාමවිත්ථාරාපරිසායහොති.තත්ථ

එකපුරියසොපි ඡින්නභින්නසරීයරො වා කිලිට්ඨවත්යථො වානත්ථි. සුචිපරිවායරො

හි රාජා චක්කවත්තී. චක්කවත්තිපරිසා නාම විජ්ජාධරපරිසා විය ආකායස

 ච්ඡමානා ඉන්ෙනීලමණිතයල විප්පකිණ්ණරතනසදිසා යහොති. යතන වුත්තං

‘‘අන්වයෙවරාජා චක්කවත්තීසද්ධිංචතුරඞ්ගිනියායසනායා’’ති. 

තම්පි චක්කරතනං රුක්ඛග් ානං උපරූපරි නාතිඋච්යචන   නපයෙයසන 

පවත්තති, යථාරුක්ඛානංපුප්ඵඵලපල්ලයවහිඅත්ථිකාතානිසුයඛන යහතුං 

සක්යකොන්ති, භූමියං ඨිතා ‘‘එස රාජා, එස උපරාජා, එස යසනාපතී’’ති

සල්ලක්යඛතුං සක්යකොන්ති.ඨානාදීසුපිඉරියාපයථසුයයොයයනඉච්ඡති, යසො

යතයනව  ච්ඡති. චිත්තකම්මාදිසිප්පපසුතා යචත්ථ අත්තයනො අත්තයනො

කිච්චංකයරොන්තායයව ච්ඡන්ති. යයථවහිභූමියං, තථායනසංසබ්බකිච්චානි

ආකායස ඉජ්ඣන්ති. එවං චක්කවත්තිපරිසං  යහත්වා තං චක්කරතනං

වාමපස්යසන සියනරුං පහාය සමුද්ෙස්ස උපරිභාය න 

අට්ඨයයොජනසහස්සප්පමාණංපුබ්බවියෙහං ච්ඡති. 

තත්ථ යයො විනිබ්යබයධන ද්වාෙසයයොජනාය පරික්යඛපයතො 

ඡත්තිංසයයොජනපරිසාය සන්නියවසක්ඛයමො සුලභාහාරූපකරයණො

ඡායූෙකසම්පන්යනොසුචිසමතයලො රමණීයයොභූමිභාය ො, තස්සඋපරිභාය තං

චක්කරතනංආකායසඅක්ඛාහතංවියතිට්ඨති.අථ යතනසඤ්ඤායණනයසො

මහාජයනොඔතරිත්වායථාරුචින්හානයභොජනාදීනිසබ්බකිච්චානි කයරොන්යතො

වාසං කප්යපති, යතන වුත්තං ‘‘යස්මිං යඛො පන, භික්ඛයව, පයෙයස තං

චක්කරතනං පතිට්ඨාති, තත්ථ රාජා චක්කවත්තී වාසං උයපති සද්ධිං

චතුරඞ්ගිනියායසනායා’’ති. 

එවං වාසං උප යත චක්කවත්තිම්හි යය තත්ථ රාජායනො, යත ‘‘පරචක්කං 

ආ ත’’න්ති සුත්වාපි න බලකායං සන්නිපායතත්වා යුද්ධසජ්ජා යහොන්ති.

චක්කරතනස්ස උප්පත්තිසමනන්තරයමව නත්ථි යසො සත්යතො නාම, යයො
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පච්චත්ථිකසඤ්ඤාය රාජානං ආරබ්භ ආවුධං උක්ඛිපිතුං විසයහයය.

අයමනුභායවොචක්කරතනස්ස. 

චක්කානුභායවන හිතස්සරඤ්යඤො, 

අරීඅයසසාෙමථංඋයපන්ති; 

අරින්ෙමංනාමනරාධිපස්ස, 

යතයනවතංවුච්චතිතස්සචක්කං. 

තස්මා සබ්යබපි යත රාජායනො අත්තයනො අත්තයනො රජ්ජසිරිවිභවානුරූපං

පාභතං  යහත්වා තං රාජානං උප ම්ම ඔනතසිරා අත්තයනො 

යමොළියමණිප්පභාභියසයකනස්ස පාෙපූජං කයරොන්යතො ‘‘එහි යඛො

මහාරාජා’’තිආදීහි වචයනහි තස්ස කිඞ්කාරප්පටිස්සාවිතං ආපජ්ජන්ති. යතන

වුත්තං දෙදඛොපන, භික්ඛදව, පුරත්ථිමාෙ…දප.…අනුසාසමහාරාජාති. 

තත්ථ ස්වා තන්ති සුආ මනං. එකස්මිඤ්හි ආ යත යසොචන්ති,  යත

නන්ෙන්ති. එකස්මිං ආ යත නන්ෙන්ති,  යත යසොචන්ති. තාදියසො ත්වං

ආ තනන්ෙයනො මනයසොචයනො, තස්මාතවආ මනංසුආ මනන්තිවුත්තං 

යහොති.එවං වුත්යතපනචක්කවත්තීනාපි‘‘එත්තකංනාමයම අනුවස්සංබලිං

උපකප්යපථා’’තිවෙති, නාපිඅඤ්ඤස්සයභො ංඅච්ඡින්දිත්වා අඤ්ඤස්සයෙති.

අත්තයනො පන ධම්මරාජභාවස්ස අනුරූපාය පඤ්ඤාය පාණාතිපාතාදීනි 

උපපරික්ඛිත්වායපමනීයයනමඤ්ජනාසයරන‘‘පස්සථතාතා, පාණාතිපායතො

නායමස ආයසවියතො භාවියතො බහුලීකයතො නිරයසංවත්තනියකො

යහොතී’’තිආදිනා නයයන ධම්මං යෙයසත්වා ‘‘පායණො න 

හන්තබ්යබො’’තිආදිකං ඔවාෙං යෙති. යතන වුත්තං රාජා චක්කවත්තී එවමාහ

පාදණොනහන්තබ්දබො…දප.…ෙථාභුත්තඤ්චභුඤ්ජථාති. 

කිංපනසබ්යබපිරඤ්යඤොඉමංඔවාෙං ණ්හන්තීති.බුද්ධස්සපි තාවසබ්යබන

 ණ්හන්ති, රඤ්යඤොකිං ණ්හිස්සන්ති.තස්මායයපණ්ඩිතා විභාවියනො, යත

 ණ්හන්ති. සබ්යබ පන අනුයන්තා භවන්ති. තස්මා ‘‘යය යඛො පන, 

භික්ඛයව’’තිආදිමාහ. 

අථ තං චක්කරතනං එවං පුබ්බවියෙහවාසීනං ඔවායෙ දින්යන කතපාතරායස 

චක්කවත්තීබයලන යවහාසං අබ්භුග් න්ත්වා පුරත්ථිමං සමුද්ෙං

අජ්යඣො ාහති. යථා යථා ච තං අජ්යඣො ාහති, තථා තථා අ ෙ න්ධං

ඝායිත්වා සංඛිත්තඵයණො නා රාජා විය සංඛිත්තඌමිවිප්ඵාරං හුත්වා

ඔ ච්ඡමානං මහාසමුද්ෙසලිලං යයොජනමත්තං ඔ න්ත්වා අන්යතොසමුද්යෙ
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යවළුරියභිත්ති විය තිට්ඨති. තඞ්ඛණඤ්යඤව ච තස්ස රඤ්යඤො පුඤ්ඤසිරිං

ෙට්ඨුකාමානිවියමහාසමුද්ෙතයලවිප්පකිණ්ණානි නානාරතනානිතයතොතයතො

ආ න්ත්වා තං පයෙසං පූරයන්ති. අථ සා රාජපරිසා තං නානාරතනපරිපූරං

මහාසමුද්ෙතලංදිස්වායථාරුචිඋච්ඡඞ් ාදීහිආදියති, යථාරුචි ආදින්නරතනාය 

පනපරිසායතංචක්කරතනංපටිනිවත්තති. පටිනිවත්තමායනචතස්මිංපරිසා

අග් යතො යහොති, මජ්යඣ රාජා, අන්යත චක්කරතනං. තම්පි ජලනිධිජලං

පයලොභියමානමිව චක්කරතනසිරියා, අසහමානමිව ච යතන වියයො ං, 

යනමිමණ්ඩලපරියන්තංඅභිහනන්තංනිරන්තරයමවඋප ච්ඡති. 

257. එවං රාජා චක්කවත්තී පුරත්ථිමසමුද්ෙපරියන්තං පුබ්බවියෙහං

අභිවිජිනිත්වා ෙක්ඛිණසමුද්ෙපරියන්තං ජම්බුදීපං වියජතුකායමො 

චක්කරතනයෙසියතනමග්ය න ෙක්ඛිණසමුද්ොභිමුයඛො ච්ඡති.යතනවුත්තං 

අථ දඛො තං, භික්ඛදව, චක්කරතනං පුරත්ථිමසමුද්ෙං අජ්දඣො ාදහත්වා 

පච්චුත්තරිත්වා ෙක්ඛිණං දිසං පවත්තතීති. එවං පවත්තමානස්ස පන තස්ස 

පවත්තනවිධානංයසනාසන්නියවයසොපටිරාජ මනංයතසංඅනුසාසනිප්පොනං

ෙක්ඛිණසමුද්ෙං අජ්යඣො ාහනං සමුද්ෙසලිලස්ස ඔ ච්ඡනං රතනාොනන්ති

සබ්බංපුරිමනයයයනව යවදිතබ්බං. 

විජිනිත්වා පන තං ෙසසහස්සයයොජනප්පමාණං ජම්බුදීපං ෙක්ඛිණසමුද්ෙයතොපි

පච්චුත්තරිත්වා සත්තයයොජනසහස්සප්පමාණං අපරය ොයානං වියජතුං පුබ්යබ

වුත්තනයයයනව  න්ත්වා තම්පි සමුද්ෙපරියන්තං තයථව අභිවිජිනිත්වා 

පච්ඡිමසමුද්ෙයතොපිපච්චුත්තරිත්වාඅට්ඨයයොජනසහස්සප්පමාණංඋත්තරකුරුං

වියජතුං තයථව  න්ත්වා තම්පි සමුද්ෙපරියන්තං තයථව අභිවිජිය

උත්තරසමුද්ෙයතොපි පච්චුත්තරති. 

එත්තාවතා රඤ්ඤා චක්කවත්තිනා චාතුරන්තාය පථවියා ආධිපච්චං අධි තං

යහොති. යසො එවං විජිතවිජයයො අත්තයනො රජ්ජසිරිසම්පත්තිෙස්සනත්ථං

සපරියසො උද්ධං   නතලං අභිලඞ්ඝිත්වා

සුවිකසිතපදුමුප්පලපුණ්ඩරීකවනවිචිත්යත චත්තායරො ජාතස්සයර විය

පඤ්චසතපඤ්චසතපරිත්තදීපපරිවායර චත්තායරො මහාදීයප ඔයලොයකත්වා 

චක්කරතනයෙසියතයනව මග්ය න යථානුක්කමං අත්තයනො රාජධානියමව

පච්චා ච්ඡති.අථතං චක්කරතනං අන්යතපුරද්වාරංයසොභයමානංවියහුත්වා 

තිට්ඨති. 

එවං පතිට්ඨියතපනතස්මිංචක්කරතයන රාජන්යතපුයරඋක්කාහිවාදීපිකාහි

වා කිඤ්චි කරණීයං න යහොති, චක්කරතයනොභායසොයයව රත්තිං අන්ධකාරං

විධමති. යයචපනරත්තිං අන්ධකාරත්ථිකායහොන්ති, යතසං අන්ධකාරයමව
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යහොති. යතන වුත්තං ෙක්ඛිණසමුද්ෙං අජ්දඣො ාදහත්වා…දප.… එවරූපං

චක්කරතනංපාතුභවතීති. 

හත්ථිරතනවණ්ණනා 

258. එවං පාතුභූතචක්කරතනස්ස පනස්ස චක්කවත්තියනො අමච්චා

පකතිමඞ් ලහත්ථිට්ඨානං සුචිභූමිභා ං කායරත්වා හරිචන්ෙනාදීහි

සුරභි න්යධහි උපලිම්පායපත්වා යහට්ඨා 

විචිත්තවණ්ණසුරභිකුසුමසමාකිණ්ණංඋපරිසුවණ්ණතාරකානංඅන්තරන්තරා 

සයමොසරිතමනුඤ්ඤ-කුසුමොමප්පටිමණ්ඩිතවිතානං යෙවවිමානං විය

අභිසඞ්ඛරිත්වා ‘‘එවරූපස්සනාමයෙවහත්ථිරතනස්සආ මනංචින්යතථා’’ති

වෙන්ති. යසො පුබ්යබ වුත්තනයයයනව මහාොනං ෙත්වා සීලානි සමාොය තං

පුඤ්ඤසම්පත්තිං ආවජ්ජන්යතො නිසීෙති, අථස්ස පුඤ්ඤානුභාවයචොදියතො

ඡද්ෙන්තකුලා වා උයපොසථකුලා වා තං සක්කාරවියසසං අනුභවිතුකායමො 

තරුණරවිමණ්ඩලාභිරත්තචරණ-ගීවමුඛප්පටිමණ්ඩිතවිසුද්ධයසතසරීයරො

සත්තප්පතිට්යඨො සුසණ්ඨිතඞ් පච්චඞ් සන්නියවයසො විකසිතරත්ත-

පදුමචාරුයපොක්ඛයරො ඉද්ධිමා යයොගී විය යවහාසං  මනසමත්යථො

මයනොසිලාචුණ්ණරඤ්ජිතපරියන්යතො විය රජතපබ්බයතො හත්ථියසට්යඨො 

තස්මිං පයෙයස පතිට්ඨාති. යසො ඡද්ෙන්තකුලාආ ච්ඡන්යතො සබ්බකනිට්යඨො

ආ ච්ඡති, උයපොසථකුලා සබ්බයජට්යඨො. පාළියං පන ‘‘උයපොසයථො

නා රාජා’’ ඉච්යචව ආ ච්ඡති. ස්වායං පූරිතචක්කවත්තිවත්තානං

චක්කවත්තීනං සුත්යත වුත්තනයයයනව චින්තයන්තානං ආ ච්ඡති, න

ඉතයරසං. සයයමව පකතිමඞ් ලහත්ථිට්ඨානං ආ න්ත්වා මඞ් ලහත්ථිං

අපයනත්වා තත්ථ තිට්ඨති. යතන වුත්තං පුන චපරං, භික්ඛදව…දප.…

නා රාජාති. 

එවං පාතුභූතං පන තං හත්ථිරතනං දිස්වා හත්ථිය ොපකාෙයයො හට්ඨතුට්ඨා

යවය න න්ත්වා රඤ්යඤොආයරොයචන්ති. රාජා තුරිතතුරිතංආ න්ත්වාතං 

දිස්වා පසන්නචිත්යතො ‘‘භද්ෙකං වත යභො හත්ථියානං, සයච ෙමථං

උයපයයා’’ති චින්තයන්යතොහත්ථංපසායරති.අථයසොඝරයධනුවච්ඡයකොවිය

කණ්යණඔලම්යබත්වා සූරතභාවං ෙස්යසන්යතො රාජානං උපසඞ්කමති, රාජා

තංඅභිරුහිතුකායමොයහොති.අථස්ස පරිජනාඅධිප්පායංඤත්වාතංහත්ථිරතනං

යසොවණ්ණද්ධජං යසොවණ්ණාලඞ්කාරං යහමජාලපටිච්ඡන්නං කත්වා

උපයනන්ති. රාජා තං අනිසීොයපත්වාව සත්තරතනමයාය නිස්යසණියා

අභිරුය්හ ආකාසං  මනනින්නචිත්යතො යහොති. තස්ස සහ චිත්තුප්පායෙයනව

යසො හත්ථිරාජා රාජහංයසො විය ඉන්ෙනීලමණිප්පභාජාලනීල  නතලං 
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අභිලඞ්ඝති, තයතො චක්කචාරිකාය වුත්තනයයයනව සකලරාජපරිසා. ඉති 

සපරියසොරාජාඅන්යතොපාතරායසයයවසකලපථවිංඅනුසංයායිත්වාරාජධානිං

පච්චා ච්ඡති, එවං මහිද්ධිකං චක්කවත්තියනො හත්ථිරතනං යහොති. යතන

වුත්තං දිස්වාන රඤ්දඤො චක්කවත්තිස්ස…දප.… එවරූපං හත්ථිරතනං 

පාතුභවතීති. 

අස්සරතනවණ්ණනා 

එවං පාතුභූතහත්ථිරතනස්ස පන චක්කවත්තියනො පරිසා 

පකතිමඞ් ලඅස්සට්ඨානං සුචිසමතලං කායරත්වා අලඞ්කරිත්වා ච

පුරිමනයයයනව රඤ්යඤො තස්ස ආ මනචින්තනත්ථං උස්සාහං ජයනන්ති.

යසො පුරිමනයයයනව කතොනසක්කායරො සමාදින්නසීයලොව පාසාෙතයල

නිසින්යනො පුඤ්ඤසම්පත්තිං සමනුස්සරති, අථස්ස පුඤ්ඤානුභාවයචොදියතො

සින්ධවකුලයතො විජ්ජල්ලතාවිනද්ධසරෙකාලයසතවලාහකරාසිසස්සිරියකො

රත්තපායෙො රත්තතුණ්යඩො 

චන්ෙප්පභාපුඤ්ජසදිසසුද්ධසිනිද්ධඝනසඞ්ඝාතසරීයරො කාකගීවා විය

ඉන්ෙනීලමණි විය ච කාළවණ්යණන සීයසන සමන්නා තත්තා කාළසීදසො 

සුට්ඨු කප්යපත්වා ඨපියතහි විය මුඤ්ජසදියසහි සණ්හවට්ටඋජ ති යතහි

යකයසහි සමන්නා තත්තා මුඤ්ජදකදසො දවහාසඞ් දමො වලාහයකො නාම 

අස්සරාජා ආ න්ත්වා තස්මිං ඨායන පතිට්ඨාති. යසසං සබ්බං හත්ථිරතයන 

වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. එවරූපං අස්සරතනං සන්ධාය භ වා පුන

චපරන්තිආදිමාහ. 

මණිරතනවණ්ණනා 

එවං පාතුභූතඅස්සරතනස්ස පන රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස චතුහත්ථායාමං

සකටනාභිසමප්පමාණං උයභොසු අන්යතසු කණ්ණිකපරියන්තයතො 

විනිග් තසුපරිසුද්ධමුත්තාකලායපහි ද්වීහි කඤ්චනපදුයමහි අලඞ්කතං 

චතුරාසීතිමණිසහස්සපරිවාරං තාරා ණපරිවුතස්ස පුණ්ණචන්ෙස්ස සිරිං

පටිප්ඵරමානං විය යවපුල්ලපබ්බතයතො මණිරතනං ආ ච්ඡති. තස්යසවං

ආ තස්ස මුත්තාජාලයක ඨයපත්වා යවළුපරම්පරාය සට්ඨිහත්ථප්පමාණං 

ආකාසං ආයරොපිතස්ස රත්තිභාය  සමන්තා යයොජනප්පමාණං ඔකාසං ආභා

ඵරති, යායසබ්යබොයසො ඔකායසොඅරුණග් මනයවලාවියසඤ්ජාතායලොයකො

යහොති. තයතො කස්සකා කසිකම්මං, වාණිජා ආපණග්ඝාටනං, යත යත ච

සිප්පියනොතංතං කම්මන්තංපයයොයජන්තිදිවාතිමඤ්ඤමානා.යතනවුත්තං 

පුනචපරං, භික්ඛදව…දප.…මණිරතනංපාතුභවතීති. 
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ඉත්ථිරතනවණ්ණනා 

එවං පාතුභූතමණිරතනස්ස පන චක්කවත්තිස්ස විසයසුඛවියසසකාරණං 

ඉත්ථිරතනං පාතුභවති. මද්ෙරාජකුලයතො වා හිස්ස අග් මයහසිං ආයනන්ති, 

උත්තරකුරුයතො වා පුඤ්ඤානුභායවන සයං ආ ච්ඡති. අවයසසා පනස්සා

සම්පත්ති ‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස ඉත්ථිරතනං

පාතුභවතිඅභිරූපා ෙස්සනීයා’’තිආදිනානයයනපාළියංයයවආ තා. 

තත්ථසණ්ඨානපාරිපූරියාඅධිකංරූපංඅස්සාති අභිරූපා. දිස්සමානාචචක්ඛූනි

පීණයති, තස්මා අඤ්ඤං කිච්චවික්යඛපං හිත්වාපි ෙට්ඨබ්බාති ෙස්සනීො. 

දිස්සමානාචයසොමනස්සවයසනචිත්තංපසායෙතීති පාසාදිකා. පරමාොතිඑවං

පසාොවහත්තා උත්තමාය. වණ්ණදපොක්ඛරතාොති වණ්ණසුන්ෙරතාය. 

සමන්නා තාති උයපතා. අභිරූපා වා යස්මා නාතිදීඝා නාතිරස්සා ෙස්සනීො 

යස්මා නාතිකිසා නාතිථූලා, පාසාදිකා යස්මා නාතිකාළිකා නච්යචොොතා. 

පරමාෙ වණ්ණදපොක්ඛරතාෙ සමන්නා තා යස්මා අතික්කන්තා මානුසං 

වණ්ණංඅප්පත්තා දිබ්බවණ්ණං.මනුස්සානඤ්හිවණ්ණාභාබහිනනිච්ඡරති, 

යෙවානං අතිදූරංනිච්ඡරති, තස්සාපනද්වාෙසහත්ථප්පමාණංපයෙසංසරීරාභා

ඔභායසති. 

නාතිදීඝාදීසු චස්සා පඨමයු යළන ආයරොහසම්පත්ති, දුතියයු යළන 

පරිණාහසම්පත්ති, තතියයු යළන වණ්ණසම්පත්ති වුත්තා. ඡහි වාපි එයතහි 

කායවිපත්තියා අභායවො, අතික්කන්තා මානුසං වණ්ණන්ති ඉමිනා

කායසම්පත්ති වුත්තා. 

තූලපිචුදනො වා කප්පාසපිචුදනො වාති සප්පිමණ්යඩ පක්ඛිපිත්වා ඨපිතස්ස

සතවිහතස්සතූලපිචුයනො වාසතවිහතස්සකප්පාසපිචුයනොවාකායසම්ඵස්යසො

යහොති. සීදතති රඤ්යඤො සීතකායල. උණ්දහති රඤ්යඤො උණ්හකායල. 

චන්ෙන න්දධොති නිච්චකාලයමව සුපිසිතස්ස අභිනවස්ස

චතුජ්ජාතිසමායයොජිතස්ස හරිචන්ෙනස්ස  න්යධො කායයතො වායති. 

උප්පල න්දධොති හසිතකථිතකායලසු මුඛයතො නික්ඛන්යතො තඞ්ඛණං 

විකසිතස්යසවනීලුප්පලස්සඅතිසුරභි න්යධොවායති. 

එවං රූපසම්ඵස්ස න්ධසම්පත්තියුත්තාය පනස්සා සරීරසම්පත්තියා අනුරූපං

ආචාරං ෙස්යසතුං තං දඛො පනාතිආදි වුත්තං. තත්ථ රාජානං දිස්වා

නිසින්නාසනයතො අග්ගිෙඩ්ඪා විය පඨමයමවඋට්ඨාතීති පුබ්බුට්ඨායිනී. තස්මිං

නිසින්යන තස්සරඤ්යඤොතාලවණ්යටනබීජනාදිකිච්චංකත්වාපච්ඡානිපතති

නිසීෙතීති පච්ඡානිපාතිනී. කිංකයරොමි යෙවාති තස්සකිංකාරං පටිස්සායවතීති 
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කිංකාරපටිස්සාවිනී. රඤ්යඤො මනාපයමව චරති කයරොතීති මනාපචාරිනී. යං

රඤ්යඤොපියං, තයෙවවෙතීති පිෙවාදිනී. 

ඉොනි ස්වාස්සා ආචායරො භාවසුද්ධියා එව, න සායඨයයයනාති ෙස්යසතුං තං

දඛො පනාතිආදිමාහ. තත්ථ දනො අතිචරතීතින අතික්කමිත්වා චරති, අඤ්ඤං

පුරිසං චිත්යතනපි න පත්යථතීති වුත්තං යහොති. තත්ථ යය තස්සා ආදිම්හි

‘‘අභිරූපා’’තිආෙයයො අන්යත ‘‘පුබ්බුට්ඨායිනී’’තිආෙයයො ගණා වුත්තා, යත

පකතිගණා එව ‘‘අතික්කන්තා මානුසං වණ්ණ’’න්තිආෙයයො පන

චක්කවත්තියනො පුඤ්ඤං උපනිස්සාය චක්කරතනපාතුභාවයතො පට්ඨාය

පුරිමකම්මානුභායවන නිබ්බත්තන්තීති යවදිතබ්බා. අභිරූපතාදිකාපි වා

චක්කරතනපාතුභාවයතො පට්ඨාය සබ්බාකාරපාරිපූරා ජාතා. යතනාහ එවරූපං

ඉත්ථිරතනංපාතුභවතීති. 

 හපතිරතනවණ්ණනා 

එවං පාතුභූතඉත්ථිරතනස්ස පන රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස ධනකරණීයානං 

කිච්චානං යථාසුඛප්පවත්තනත්ථං  හපතිරතනං පාතුභවති. යසො පකතියාව

මහායභොය ො මහායභො කුයල ජායතො රඤ්යඤො ධනරාසිවඩ්ඪයකො යසට්ඨි

 හපති යහොති, චක්කරතනානුභාවසහිතං පනස්ස කම්මවිපාකජං දිබ්බචක්ඛු

පාතුභවති, යයන අන්යතොපථවියං යයොජනබ්භන්තයර නිධිං පස්සති. යසො තං

සම්පත්තිංදිස්වා තුට්ඨහෙයයො න්ත්වාරාජානංධයනනපවායරත්වාසබ්බානි

ධනකරණීයානි සම්පායෙති. යතන වුත්තං පුන චපරං, භික්ඛදව…දප.…

එවරූපං හපතිරතනං පාතුභවතීති. 

පරිණාෙකරතනවණ්ණනා 

එවං පාතුභූත හපතිරතනස්ස පන රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස 

සබ්බකිච්චසංවිධානසමත්ථං පරිණාෙකරතනං පාතුභවති. යසො රඤ්යඤො 

යජට්ඨපුත්යතොවයහොති. පකතියාඑවපණ්ඩියතොබයත්යතොයමධාවී, රඤ්යඤො

පුඤ්ඤානුභාවංනිස්සාය පනස්ස අත්තයනොකම්මානුභායවන පරචිත්තඤාණං 

උප්පජ්ජති.යයනද්වාෙසයයොජනායරාජපරිසායචිත්තාචාරංඤත්වාරඤ්යඤො

අහියතහියතච වවත්ථයපතුංසමත්යථොයහොති.යසොපිතංඅත්තයනොආනුභාවං

දිස්වා තුට්ඨහෙයයො රාජානං සබ්බකිච්චානුසාසයනන පවායරති. යතන වුත්තං 

පුන චපරං…දප.… පරිණාෙකරතනං පාතුභවතීති. තත්ථ ඨදපතබ්බං

ඨදපතුන්තිතස්මිංතස්මිංඨානන්තයරඨයපතබ්බං ඨයපතුං. 

259. සමදවපාකිනිොතිආදියහට්ඨා වුත්තයමව. 
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260. කටග් දහනාති ජයග් ායහන. මහන්තං දභො ක්ඛන්ධන්ති

එකප්පහායරයනව ද්යව වා තීණි වා සතසහස්සානි. දකවලා පරිපූරා

පණ්ඩිතභූමීතිපණ්ඩියතොතීණි සුචරිතානිපූයරත්වාසග්ය නිබ්බත්තති, තයතො

මනුස්සයලොකං ආ ච්ඡන්යතො කුලරූපයභො සම්පත්තියං නිබ්බත්තති, තත්ථ

ඨියතො තීණි ච සුචරිතානි පූයරත්වා පුන සග්ය  නිබ්බත්තතීති අයං සකලා

පරිපුණ්ණාපණ්ඩිතභූමි.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

බාලපණ්ඩිතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. දෙවදූතසුත්තවණ්ණනා 

261. එවං දමසුතන්තියෙවදූතසුත්තං.තත්ථ ද්දව අ ාරාතිආදිඅස්සපුරසුත්යත

විත්ථාරිතයමව. 

262. නිරෙං උපපන්නාති භ වා කත්ථචි නිරයයතො පට්ඨාය යෙසනං

යෙවයලොයකන ඔසායපති, කත්ථචි යෙවයලොකයතො පට්ඨාය නිරයයන

ඔසායපති. සයච සග් සම්පත්තිං විත්ථායරත්වා කයථතුකායමො යහොති, 

නිරයදුක්ඛං එකයෙසයතො කයථති, තිරච්ඡානයයොනිදුක්ඛං යපත්තිවිසයදුක්ඛං

මනුස්සයලොකසම්පත්තිං එකයෙසයතො කයථති, සග් සම්පත්තියමව

විත්ථායරති. සයච නිරයදුක්ඛං විත්ථායරත්වා කයථතුකායමො යහොති, 

යෙවයලොකමනුස්සයලොයකසු සම්පත්තිං තිරච්ඡානයයොනියපත්තිවිසයයසු ච

දුක්ඛංඑකයෙසයතොකයථති, නිරයදුක්ඛයමවවිත්ථායරති.යසොඉමස්මිංසුත්යත 

නිරයදුක්ඛං විත්ථායරතුකායමො, තස්මා යෙවයලොකයතො පට්ඨාය යෙසනං 

නිරයයන ඔසායපති. යෙවයලොකමනුස්සයලොකසම්පත්තියයො

තිරච්ඡානයයොනියපත්තිවිසයදුක්ඛානි ච එකයෙසයතො කයථත්වා

නිරයදුක්ඛයමව විත්ථායරන කයථතුං තදමනං, භික්ඛදව, 

නිරෙපාලාතිආදිමාහ. 

තත්ථ එකච්යච යථරා ‘‘නිරෙපාලා නාම නත්ථි, යන්තරූපං විය කම්මයමව

කාරණං කායරතී’’ති වෙන්ති. යතසං තං ‘‘අත්ථි නිරයය නිරයපාලාති, 

ආමන්තා, අත්ථි ච කාරණිකා’’තිආදිනා නයයන අභිධම්යම (කථා. 866) 

පටියසධිතයමව.යථාහිමනුස්සයලොයකකම්මකාරණකාරකාඅත්ථි, එවයමව

නිරයය නිරයපාලා අත්ථීති. ෙමස්ස රඤ්දඤොති යමරාජා නාම

යවමානිකයපතරාජා, එකස්මිං කායල දිබ්බවිමායන 

දිබ්බකප්පරුක්ඛදිබ්බඋයයානදිබ්බනාටකාදිසම්පත්තිං අනුභවති, එකස්මිං

කායල කම්මවිපාකං, ධම්මියකො රාජා. න යචස එයකොව යහොති, චතූසු පන
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ද්වායරසු චත්තායරො ජනා යහොන්ති. නාද්ෙසන්ති අත්තයනො සන්තියක

යපසිතස්ස කස්සචි යෙවදූතස්ස අභාවං සන්ධාය එවං වෙති. අථ නං යයමො

‘‘නායං භාසිතස්ස අත්ථං සල්ලක්යඛතී’’ති ඤත්වා සල්ලක්ඛායපතුකායමො 

අම්දභොතිආදිමාහ. 

ජාතිධම්දමොති ජාතිසභායවො, අපරිමුත්යතො ජාතියා, ජාති නාම මය්හං

අබ්භන්තයරයයව අත්ථීති.පරයතො ජරාධම්දමොතිආදීසුපිඑයසවනයයො. 

263. පඨමං දෙවදූතං සමනුයුඤ්ජිත්වාති එත්ථ ෙහරකුමායරො අත්ථයතො එවං

වෙති නාම ‘‘පස්සථ, යභො, මය්හම්පි තුම්හාකං විය හත්ථපාො අත්ථි, සයක

පනම්හිමුත්තකරීයසපලිපන්යනො, අත්තයනොධම්මතාය උට්ඨහිත්වාන්හායිතුං 

න සක්යකොමි, අහං කිලිට්ඨ ත්යතොම්හි, න්හායපථ මන්ති වත්තුම්පි න

සක්යකොමි, ජාතියතොම්හි අපරිමුත්තතායඑදියසො ජායතො.න යඛො පනාහයමව, 

තුම්යහපි ජාතියතො අපරිමුත්තාව. යයථව හි මය්හං, එවං තුම්හාකම්පි ජාති

ආ මිස්සති, ඉති තස්සා පුයර ආ මනාව කලයාණං කයරොථා’’ති. යතයනස

යෙවදූයතොනාම ජායතො, වචනත්යථොපනමඝයෙවසුත්යතවුත්යතොව. 

දුතිෙං දෙවදූතන්ති එත්ථාපි ජරාජිණ්ණසත්යතො අත්ථයතො එවං වෙති නාම – 

‘‘පස්සථ, යභො, අහම්පි තුම්යහ විය තරුයණො අයහොසිං

ඌරුබලබාහුබලජවනසම්පන්යනො, තස්ස යම තා බලජවනසම්පත්තියයො

අන්තරහිතා, විජ්ජමානාපි යම හත්ථපාො හත්ථපාෙකිච්චං න කයරොන්ති, 

ජරායම්හිඅපරිමුත්තතායඑදියසොජායතො.නයඛොපනාහයමව, තුම්යහපිජරාය 

අපරිමුත්තාව.යයථවහිමය්හං, එවංතුම්හාකම්පිජරාආ මිස්සති, ඉතිතස්සා

පුයර ආ මනාවකලයාණංකයරොථා’’ති.යතයනසයෙවදූයතොනාමජායතො. 

තතිෙං දෙවදූතන්ති එත්ථාපි ගිලානසත්යතො අත්ථයතො එව වෙති නාම –

‘‘පස්සථ, යභො, අහම්පි තුම්යහ විය නියරොය ො අයහොසිං, යසොම්හි එතරහි

බයාධිනා අභිහයතො සයක මුත්තකරීයස පලිපන්යනො, උට්ඨාතුම්පි න

සක්යකොමි, විජ්ජමානාපි යම හත්ථපාො හත්ථපාෙකිච්චං න කයරොන්ති, 

බයාධියතොම්හි අපරිමුත්තතාය එදියසො ජායතො. න යඛො පනාහයමව, තුම්යහපි

බයාධියතොඅපරිමුත්තාව.යයථව හිමය්හං, එවංතුම්හාකංබයාධිආ මිස්සති, 

ඉතිතස්සපුයරආ මනාවකලයාණං කයරොථා’’ති.යතයනසයෙවදූයතොනාම

ජායතො. 

265. චතුත්ථං දෙවදූතන්ති එත්ථ පන කම්මකාරණා වා යෙවදූතාතිකාතබ්බා

කම්මකාරණිකා වා. තත්ථ පන කම්මකාරණපක්යඛ බාත්තිංස තාව

කම්මකාරණාඅත්ථයතොඑවංවෙන්ති නාම–‘‘මයංනිබ්බත්තමානානරුක්යඛ
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වාපාසායණවානිබ්බත්තාම, තුම්හාදිසානංසරීයරනිබ්බත්තාම, ඉතිඅම්හාකං

පුයරනිබ්බත්තියතොවකලයාණං කයරොථා’’ති.යතයනයතයෙවදූතානාමජාතා.

කම්මකාරණිකාපි අත්ථයතො එවං වෙන්ති නාම – ‘‘මයං ද්වත්තිංස

කම්මකාරණාකයරොන්තානරුක්ඛාදීසුකයරොම, තුම්හාදියසසු සත්යතසුයයව

කයරොම, ඉති අම්හාකං තුම්යහසු පුයර කම්මකාරණාකරණයතොව කලයාණං 

කයරොථා’’ති.යතයනයතපියෙවදූතානාමජාතා. 

266. පඤ්චමංදෙවදූතන්තිඑත්ථ මතකසත්යතොඅත්ථයතොඑවංවෙතිනාම –

‘‘පස්සථ යභො මං ආමකසුසායන ඡඩ්ඩිතං උද්ධුමාතකාදිභාවං පත්තං, 

මරණයතොම්හි අපරිමුත්තතාය එදියසො ජායතො. න යඛො පනාහයමව, තුම්යහපි 

මරණයතො අපරිමුත්තාව. යයථව හි මය්හං, එවං තුම්හාකම්පි මරණං

ආ මිස්සති, ඉති තස්ස පුයර ආ මනාව කලයාණං කයරොථා’’ති. යතයනස 

යෙවදූයතොනාමජායතො. 

ඉමංපනයෙවදූතානුයයො ංයකොලභති, යකොනලභතීති? යයනතාවබහුංපාපං 

කතං, යසො න්ත්වානිරයයනිබ්බත්තතියයව.යයනපනපරිත්තංපාපකම්මං

කතං, යසො ලභති. යථා හි සභණ්ඩං යචොරං  යහත්වා කත්තබ්බයමව

කයරොන්ති, න විනිච්ඡිනන්ති. අනුවිජ්ජිත්වා  හිතං පන විනිච්ඡයට්ඨානං

නයන්ති, යසො විනිච්ඡයං ලභති. එවංසම්පෙයමතං. පරිත්තපාපකම්මා හි

අත්තයනොධම්මතායපි සරන්ති, සාරියමානාපිසරන්ති. 

තත්ථ දීඝජයන්තෙමියළො නාම අත්තයනො ධම්මතාය සරි. යසො කිර ෙමියළො 

සුමනගිරිවිහායර ආකාසයචතියං රත්තපයටන පූයජසි. අථ නිරයය

උස්සෙසාමන්යත නිබ්බත්යතො අග්ගිජාලසද්ෙං සුත්වාව අත්තයනො පූජිතපටං

අනුස්සරි, යසො  න්ත්වා සග්ය  නිබ්බත්යතො. අපයරොපි පුත්තස්ස

ෙහරභික්ඛුයනො ඛලිසාටකං යෙන්යතො පාෙමූයල ඨයපසි, මරණකාලම්හි

පටපටාති සද්යෙ නිමිත්තං  ණ්හි, යසොපි උස්සෙසාමන්යත නිබ්බත්යතො 

ජාලසද්යෙන තං සාටකං අනුස්සරිත්වා සග්ය  නිබ්බත්යතො. එවං තාව

අත්තයනොධම්මතාය කුසලංකම්මංසරිත්වාසග්ය නිබ්බත්තතීති. 

අත්තයනො ධම්මතාය අසරන්යත පන පඤ්ච යෙවදූයත පුච්ඡති. තත්ථ යකොචි

පඨයමනයෙවදූයතනසරති, යකොචිදුතියාදීහි.යයොපනපඤ්චහිපිනසරති, තං

යයමො රාජා සයං සායරති. එයකො කිර අමච්යචො සුමනපුප්ඵකුම්යභන

මහායචතියං පූයජත්වා යමස්ස පත්තිං අොසි, තං අකුසලකම්යමන නිරයය

නිබ්බත්තං යමස්ස සන්තිකං නයිංසු. තස්මිං පඤ්චහිපි යෙවදූයතහි කුසයල

අසරන්යත යයමො සයං ඔයලොයකන්යතො දිස්වා – ‘‘නනු ත්වං මහායචතියං

සුමනපුප්ඵකුම්යභන පූයජත්වා මය්හං පත්තිං අොසී’’ති සායරසි, යසො තස්මිං
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පටුන 

කායල සරිත්වා යෙවයලොකං  යතො. යයමො පන සයං ඔයලොයකත්වාපි 

අපස්සන්යතො – ‘‘මහාදුක්ඛං නාම අනුභවිස්සති අයං සත්යතො’’ති තුණ්හී

යහොති. 

267. මහානිරදෙති අවීචිමහානිරයම්හි. කිං පනස්ස පමාණං? අබ්භන්තරං

ආයායමන ච විත්ථායරන ච යයොජනසතං යහොති. යලොහපථවී යලොහඡෙනං

එයකකා ච භිත්ති නවනවයයොජනිකා යහොති. පුරත්ථිමාය භිත්තියා අච්චි

උට්ඨිතා පච්ඡිමං භිත්තිං  යහත්වා තං විනිවිජ්ඣිත්වා පරයතො යයොජනසතං

 ච්ඡති. යසසදිසාසුපි එයසව නයයො. ඉති ජාලපරියන්තවයසන 

ආයාමවිත්ථාරයතො අට්ඨාරසයයොජනාධිකානි තීණි යයොජනසතානි, 

පරික්යඛපයතොපනනවයයොජනසතානි චතුපණ්ණාසයයොජනානි, සමන්තාපන

උස්සයෙහිසද්ධිංෙසයයොජනසහස්සංයහොති. 

268. උබ්භතංතාදිසදමවදහොතීතිඑත්ථ අක්කන්තපෙංයාවඅට්ඨියතො ෙළ්හං

උද්ධරිතුයමව න සක්කා. අයං පයනත්ථ අත්යථො – යහට්ඨයතො පට්ඨාය

ඩය්හති, උපරියතො පට්ඨාය ඣායති, ඉති අක්කමනකායල ඩය්හමානං 

පඤ්ඤායති, උද්ධරණකායලතාදිසයමව, තස්මාඑවංවුත්තං. බහුසම්පත්දතොති

බහූනිවස්සසතවස්සසහස්සානිසම්පත්යතො. 

කස්මා පයනස නරයකො අවීචීති සඞ්ඛං  යතොති. වීචි නාම අන්තරං වුච්චති, 

තත්ථ ච අග්ගිජාලානං වා සත්තානං වා දුක්ඛස්ස වා අන්තරං නත්ථි. තස්මා

යසො අවීචීති සඞ්ඛං  යතොති. තස්ස හි පුරත්ථිමභිත්තියතො ජාලා උට්ඨිතා 

සංසිබ්බමානා යයොජනසතං  න්ත්වා පච්ඡිමභිත්තිං විනිවිජ්ඣිත්වා පරයතො

යයොජනසතං  ච්ඡති.යසසදිසාසුපිඑයසවනයයො. 

ඉයමසං ඡන්නං ජාලානං මජ්යඣ නිබ්බත්යතො යෙවෙත්යතො, තස්ස 

යයොජනසතප්පමායණො අත්තභායවො, ද්යව පාො යාව ය ොප්ඵකා යලොහපථවිං

පවිට්ඨා, ද්යව හත්ථා යාව මණිබන්ධා යලොහභිත්තියයො පවිට්ඨා, සීසං යාව

භමුකට්ඨියතොයලොහඡෙයන පවිට්ඨං, අයධොභාය නඑකංයලොහසූලංපවිසිත්වා

කායංවිනිවිජ්ඣන්තං ඡෙයනපවිට්ඨං, පාචීනභිත්තියතොනික්ඛන්තසූලංහෙයං 

විනිවිජ්ඣිත්වා පච්ඡිමභිත්තිං පවිට්ඨං, උත්තරභිත්තියතො නික්ඛන්තසූලං

ඵාසුකා විනිවිජ්ඣිත්වා ෙක්ඛිණභිත්තිං පවිට්ඨං. නිච්චයල තථා තම්හි

අපරද්ධත්තා නිච්චයලොව හුත්වා පච්චතීති කම්මසරික්ඛතාය එදියසො ජායතො. 

එවංජාලානංනිරන්තරතායඅවීචිනාම. 

අබ්භන්තයරපනස්සයයොජනසතියකඨායනනාළියංයකොට්යටත්වා පූරිතපිට්ඨං

වියසත්තානිරන්තරා, ‘‘ඉමස්මිංඨායනසත්යතොඅත්ථි, ඉමස්මිං නත්ථී’’තින

වත්තබ්බං,  ච්ඡන්තානං ඨිතානං නිසින්නානං නිපන්නානං අන්යතො නත්ථි, 
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 ච්ඡන්යත වා ඨියත වා නිසින්යන වා නිපන්යන වා අඤ්ඤමඤ්ඤං න

බාධන්ති. එවංසත්තානංනිරන්තරතායඅවීචි. 

කායද්වායර පන ඡ උයපක්ඛාසහ තානි චිත්තානි උප්පජ්ජන්ති, එකං

දුක්ඛසහ තං.එවංසන්යතපියථාජිව්හග්ය ඡමධුබින්දූනි ඨයපත්වාඑකස්මිං

තම්බයලොහබින්දුම්හි ඨපියත අනුෙහනබලවතාය තයෙව පඤ්ඤායති, ඉතරානි 

අබ්යබොහාරිකානියහොන්ති, එවංඅනුෙහනබලවතායදුක්ඛයමයවත්ථනිරන්තරං, 

ඉතරානි අබ්යබොහාරිකානීති.එවංදුක්ඛස්සනිරන්තරතායඅවීචි. 

269. මහන්දතොති යයොජනසතියකො. දසො තත්ථ පතතීති එයකො පායෙො

මහානිරයය යහොති, එයකො ගූථනිරයය නිපතති. සූචිමුඛාති සූචිසදිසමුඛා, යත

හත්ථිගීවප්පමාණා එකයෙොණිකනාවාප්පමාණාවායහොන්ති. 

කුක්කුලනිරදෙොති යයොජනසතප්පමායණොව අන්යතො 

කූටා ාරමත්තවිතච්චිතඅඞ් ාරපුණ්යණො ආදිත්තඡාරිකනිරයයො, යත්ථ 

පතිතපතිතා කුද්රූසකරාසිම්හි ඛිත්තඵාලවාසිසිලාදීනි විය යහට්ඨිමතලයමව

 ණ්හන්ති. 

ආදරොදපන්තීති අයෙණ්යඩහි යපොයථන්තා ආයරොයපන්ති. යතසං

ආයරොහනකායල යත කණ්ටකා අයධොමුඛා යහොන්ති, ඔයරොහනකායල

උද්ධංමුඛා. 

වාදතරිතානීති කම්මමයයනවායතනචලිතානි. හත්ථම්පි ඡින්ෙන්තීතිඵලයක

මංසංවියයකොට්ටයමානානිඡින්ෙන්ති.සයචඋට්ඨාය පලායති, අයයොපාකායරො

සමුට්ඨහිත්වාපරික්ඛිපති, යහට්ඨාඛුරධාරාසමුට්ඨාති. 

ඛාදරොෙකා නදීති යවතරණී නාම තම්බයලොහනදී. තත්ථ අයයොමයානි

ඛරවාලික-යපොක්ඛරපත්තානි, යහට්ඨාඛුරධාරාඋයභොසුතීයරසුයවත්තලතාච 

කුසතිණානිච. දසොතත්ථදුක්ඛාතිබ්බාඛරාතියසොතත්ථ උද්ධඤ්චඅයධොච

වුය්හමායනො යපොක්ඛරපත්යතසු ඡිජ්ජති. සිඞ්ඝාටකසණ්ඨානාය ඛරවාලිකාය

කණ්ටයකහි විජ්ඣියති, ඛුරධාරාහි ඵාලියති, උයභොසු තීයරසු කුසතියණහි 

වියලඛති, යවත්තලතාහිආකඩ්ඪියති, තික්ඛසත්තීහිඵාලියති. 

270. තත්දතන අදෙොසඞ්කුනාති යතන ජි ච්ඡියතොම්හීති වුත්යත මහන්තං

යලොහපච්ඡිං යලොහගළානං පූයරත්වා තං උප ච්ඡන්ති, යසො යලොහගළභාවං

ඤත්වා ෙන්යත සම්ඵුයසති, අථස්ස යත තත්යතන අයයොසඞ්කුනා මුඛං 

විවරන්ති, තම්බයලොහධායරහි මහන්යතන යලොහකටායහන තම්බයලොහං

උපයනත්වා එවයමවං කයරොන්ති. පුන මහානිරදෙති එවං
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පඤ්චවිධබන්ධනයතො පට්ඨාය යාව තම්බයලොහපානා තම්බයලොහපානයතො

පට්ඨායපුනපඤ්චවිධබන්ධනාදීනිකායරත්වාමහානිරයය පක්ඛිපන්ති.තත්ථ

යකොචි පඤ්චවිධබන්ධයනයනව මුච්චති, යකොචි දුතියයන, යකොචි තතියයන, 

යකොචිතම්බයලොහපායනනමුච්චති, කම්යමපනඅපරික්ඛීයණපුනමහානිරයය 

පක්ඛිපන්ති. 

ඉෙං පන සුත්තං  ණ්හන්යතො එයකො ෙහරභික්ඛු, – ‘‘භන්යත, එත්තකං 

දුක්ඛමනුභවිතසත්තං පුනපි මහානිරයය පක්ඛිපන්තී’’ති ආහ. ආම, ආවුයසො, 

කම්යම අපරික්ඛීයණ පුනප්පුනං එවං කයරොන්තීති. තිට්ඨතු, භන්යත, 

උද්යෙයසො, කම්මට්ඨානයමව කයථථාති කම්මට්ඨානං කථායපත්වා

යසොතාපන්යනො හුත්වා ආ ම්ම උද්යෙසං අග් යහසි. අඤ්යඤසම්පි ඉමස්මිං

පයෙයස උද්යෙසං ඨයපත්වා අරහත්තං පත්තානං  ණනා නත්ථි.

සබ්බබුද්ධානඤ්යචතංසුත්තංඅවිජහිතයමවයහොති. 

271. හීනකායූප ාති හීනකායං උප තා හුත්වා. උපාොදනති

තණ්හාදිට්ඨි හයණ. ජාතිමරණසම්භදවතිජාතියාචමරණස්සචකාරණභූයත. 

අනුපාොති චතූහි උපාොයනහි අනුපාදියිත්වා. ජාතිමරණසඞ්ඛදෙති

ජාතිමරණසඞ්ඛයසඞ්ඛායතනිබ්බායන විමුච්චන්ති. 

දිට්ඨධම්මාභිනිබ්බුතාති දිට්ඨධම්යම ඉමස්මිංයයව අත්තභායව 

සබ්බකියලසනිබ්බායනන නිබ්බුතා. සබ්බදුක්ඛං උපච්චගුන්ති

සබ්බදුක්ඛාතික්කන්තානාමයහොන්ති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

යෙවදූතසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තතියවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. විභඞ් වග්ද ො 

1. භද්දෙකරත්තසුත්තවණ්ණනා 

272. එවං දම සුතන්ති භද්යෙකරත්තසුත්තං. තත්ථ භද්දෙකරත්තස්සාති 

විපස්සනානුයයො සමන්නා තත්තා භද්ෙකස්ස එකරත්තස්ස. උද්දෙසන්ති

මාතිකං. විභඞ් න්ති විත්ථාරභාජනීයං. 

අතීතන්ති අතීයත පඤ්චක්ඛන්යධ. නාන්වා දමෙයාති තණ්හාදිට්ඨීහි

නානු ච්යඡයය. නප්පටිකඞ්දඛති තණ්හාදිට්ඨීහි න පත්යථයය. ෙෙතීතන්ති

ඉෙයමත්ථකාරණවචනං. යස්මා යං අතීතං, තං පහීනං නිරුද්ධං අත්ථඞ් තං, 

තස්මාතං පුනනානු ච්යඡයය.යස්මා ච යං අනා තං, තං අප්පත්තං අජාතං

අනිබ්බත්තං, තස්මාතම්පිනපත්යථයය. 

තත්ථ තත්ථාති පච්චුප්පන්නම්පි ධම්මං යත්ථ යත්යථව උප්පන්යනො, තත්ථ

තත්යථව ච නං අනිච්චානුපස්සනාදීහි සත්තහි අනුපස්සනාහි යයො විපස්සති

අරඤ්ඤාදීසු වා තත්ථ තත්යථව විපස්සති. අසංහීරං අසංකුප්පන්ති ඉෙං

විපස්සනාපටිවිපස්සනාෙස්සනත්ථංවුත්තං. විපස්සනාහිරා ාදීහිනසංහීරතින

සංකුප්පතීතිඅසංහීරංඅසංකුප්පං, තං අනුබ්රහූයයවඩ්යඪයය, පටිවිපස්යසයයාති

වුත්තංයහොති.අථවානිබ්බානං රා ාදීහිනසංහීරතිනසංකුප්පතීතිඅසංහීරං

අසංකුප්පං.තං විද්වා පණ්ඩියතොභික්ඛුඅනුබ්රූහයය, පුනප්පුනංතොරම්මණංතං 

තංඵලසමාපත්තිංඅප්යපන්යතොවඩ්යඪයයාතිඅත්යථො. 

තස්ස පන අනුබ්රූහන්තස්ස අත්ථාය – අජ්දජව කිච්චමාතප්පන්ති කියලසානං

ආතාපනපරිතාපයනනආතප්පන්තිලද්ධනාමංවීරියං අජ්යජවකාතබ්බං. දකො

ජඤ්ඤාමරණංසුදවති ස්යවජීවිතංවාමරණංවායකොජානාති.අජ්යජවොනං

වා ෙස්සාමි, සීලං වා රක්ඛිස්සාමි, අඤ්ඤතරං වා පනකුසලං කරිස්සාමීති හි

‘‘අජ්ජ තාව පපඤ්යචො අත්ථි, ස්යව වා පුනදිවයස වා කරිස්සාමී’’ති චිත්තං

අනුප්පායෙත්වා අජ්යජව කරිස්සාමීති එවං වීරියං කාතබ්බන්ති ෙස්යසති. 

මහාදසදනනාතිඅග්ගිවිසසත්ථාදීනිඅයනකානිමරණකාරණානිතස්සයසනා, 

තාය මහතියා යසනාය වයසන මහායසයනන එවරූයපන මච්චුනා සද්ධිං

‘‘කතිපාහං තාව ආ යමහි යාවාහං බුද්ධපූජාදිං අත්තයනො අවස්සයකම්මං

කයරොමී’’ති. එවං මිත්තසන්ථවාකාරසඞ්ඛායතොවා, ‘‘ඉෙංසතංවාසහස්සංවා

 යහත්වා කතිපාහං ආ යමහී’’ති එවං ලඤ්ජානුප්පොනසඞ්ඛායතො වා, 

‘‘ඉමිනාහංබලරාසිනාපටිබාහිස්සාමී’’තිඑවං බලරාසිසඞ්ඛායතොවාසඞ් යරො

නත්ථි. සඞ් දරොති හි මිත්තසන්ථවාකාරලඤ්ජානුප්පොනබලරාසීනං නාමං, 

තස්මා අයමත්යථොවුත්යතො. 
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අතන්දිතන්ති අනලසං උට්ඨාහකං. එවං පටිපන්නත්තා භද්යෙො එකරත්යතො

අස්සාති භද්දෙකරත්දතො. ඉති තං එවං පටිපන්නපුග් ලං ‘‘භද්යෙකරත්යතො

අය’’න්ති.රා ාදීනංසන්තතාය සන්දතොබුද්ධමුනි ආචික්ඛති. 

273. එවංරූදපොතිආදීසු කායළොපි සමායනො ඉන්ෙනීලමණිවණ්යණො

අයහොසින්ති එවං මනුඤ්ඤරූපවයසයනව එවංරූයපො අයහොසිං. 

කුසලසුඛයසොමනස්සයවෙනාවයසයනව එවංයවෙයනො. තංසම්පයුත්තානංයයව

සඤ්ඤාදීනං වයසන එවංසඤ්යඤො එවංසඞ්ඛායරො එවංවිඤ්ඤායණො අයහොසිං

අතීතමද්ධානන්ති. 

තත්ථ නන්දිං සමන්වාදනතීති යතසු රූපාදීසු තණ්හං සමන්වායනති

අනුපවත්යතති. හීනරූපාදිවයසන පන එවංරූයපො අයහොසිං…යප.… 

එවංවිඤ්ඤායණොඅයහොසින්තිනමඤ්ඤති. 

නන්දිං න සමන්වාදනතීති තණ්හං වා තණ්හාසම්පයුත්තදිට්ඨිං වා

නානුපවත්තයති. 

274. එවංරූදපො සිෙන්තිආදීසුපි තංමනුඤ්ඤරූපාදිවයසයනව

තණ්හාදිට්ඨිපවත්තසඞ්ඛාතානන්දිසමන්වානයනාව යවදිතබ්බා. 

275. කථඤ්ච, භික්ඛදව, පච්චුප්පන්දනසු ධම්දමසු සංහීරතීති ඉෙං 

‘‘පච්චුප්පන්නඤ්ච යයො ධම්මං, තත්ථ තත්ථ විපස්සති. අසංහීරං

අසංකුප්ප’’න්ති උද්යෙසස්ස නිද්යෙසත්ථං වුත්තං. කාමඤ්යචත්ථ ‘‘කථඤ්ච, 

භික්ඛයව, පච්චුප්පන්නංධම්මං නවිපස්සතී’’තිආදිවත්තබ්බංසියා, යස්මාපන

අසංහීරාති ච අසංකුප්පාති ච විපස්සනා වුත්තා, තස්මා තස්සා එව අභාවඤ්ච

භාවඤ්ච ෙස්යසතුං සංහීරතීති මාතිකං උද්ධරිත්වා විත්ථායරො වුත්යතො. තත්ථ 

සංහීරතීති විපස්සනාය අභාවයතො තණ්හාදිට්ඨීහි ආකඩ්ඪියති. න සංහීරතීති

විපස්සනාය භායවන තණ්හාදිට්ඨීහි නාකඩ්ඪියති. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

භද්යෙකරත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ආනන්ෙභද්දෙකරත්තසුත්තවණ්ණනා 

276. එවං දම සුතන්ති ආනන්ෙභද්යෙකරත්තසුත්තං. තත්ථ පටිසල්ලානා

වුට්ඨිදතොති ඵලසමාපත්තියතො වුට්ඨියතො. දකො නු දඛො, භික්ඛදවති

ජානන්යතොවකථාසමුට්ඨාපනත්ථංපුච්ඡි. 
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278. සාධුසාධූතියථරස්ස සාධුකාරමොසි. සාධුදඛොත්වන්තිපරිමණ්ඩයලහි 

පෙබයඤ්ජයනහි පරිසුද්යධහි කථිතත්තා යෙසනං පසංසන්යතො ආහ. යසසං

සබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ආනන්ෙභද්යෙකරත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. මහාකච්චානභද්දෙකරත්තසුත්තවණ්ණනා 

279. එවං දම සුතන්ති මහාකච්චානභද්යෙකරත්තසුත්තං. තත්ථ 

තදපොොරාදමති තත්යතොෙකස්ස රහෙස්ස වයසන එවංලද්ධනායම ආරායම. 

යවභාරපබ්බතස්ස කිර යහට්ඨා භූමට්ඨකනා ානං පඤ්චයයොජනසතිකං 

නා භවනං යෙවයලොකසදිසං මණිමයයන තයලන ආරාමඋයයායනහි ච

සමන්නා තං, තත්ථනා ානං කීළනට්ඨායනමහාඋෙකරහයෙො, තයතොතයපොො

නාමනදීසන්ෙතිකුථිතාඋණ්යහොෙකා.කස්මාපයනසා එදිසාජාතා? රාජ හං

කිර පරිවායරත්වා මහා යපතයලොයකො, තත්ථ ද්වින්නං 

මහායලොහකුම්භිනිරයානං අන්තයරන අයං තයපොො ආ ච්ඡති, තස්මා සා

කුථිතාසන්ෙති. වුත්තම්පියචතං– ‘‘යතායං, භික්ඛයව, තයපොොසන්ෙති, යසො

ෙයහො අච්යඡොෙයකො සීයතොෙයකො සායතොෙයකො යසයතොෙයකො සුප්පතිත්යථො

රමණීයයොපහූතමච්ඡකච්ඡයපො, චක්කමත්තානිචපදුමානි පුප්ඵන්ති. අපිචායං, 

භික්ඛයව, තයපොො ද්වින්නං මහානිරයානං අන්තරිකාය ආ ච්ඡති, යතනායං

තයපොො කුථිතා සන්ෙතී’’ති (පාරා. 231). ඉමස්ස පන ආරාමස්ස

අභිසම්මුඛට්ඨායන තයතො මහාඋෙකරහයෙො ජායතො, තස්ස නාමවයසනායං

විහායරො තදපොොරාදමොතිවුච්චති. 

280. සමිද්ධීති තස්ස කිර යථරස්ස අත්තභායවො සමිද්යධො අභිරූයපො

පාසාදියකො, තස්මා සමිද්ධිත්යවව සඞ්ඛං  යතො. ආදිබ්රහ්මචරිෙදකොති

මග් බ්රහ්මචරියස්ස ආදි පුබ්බභා ප්පටිපත්තිභූයතො. ඉෙං වත්වාන සු දතො 

උට්ඨාොසනාතිමධුපිණ්ඩිකසුත්යත (ම.නි. 1.199ආෙයයො) වුත්තනයයයනව 

විත්ථායරතබ්බං. 

282. ඉතිදමචක්ඛුන්තිඉමස්මිංකිර සුත්යතභ වාද්වාෙසායතනවයසයනව

මාතිකංඨයපසි.යථයරොපි‘‘භ වතායහට්ඨා ද්වීසු, උපරිචතුත්යථචාතිඉයමසු

තීසු සුත්යතසු පඤ්චක්ඛන්ධවයසනමාතිකා ච විභඞ්ය ො චකයතො, ඉධ පන

ද්වාෙසායතනවයසයනව විභජනත්ථං මාතිකා ඨපිතා’’ති නයං පටිලභිත්වා

එවමාහ.ඉමංපනනයංලභන්යතනයථයරනභාරියංකතං, අපයෙපෙංෙස්සිතං, 

ආකායසපෙංකතං, යතනනංභ වාඉමයමවසුත්තංසන්ධාය– ‘‘එතෙග් ං, 
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භික්ඛයව, මමසාවකානංභික්ඛූනංසංඛිත්යතන භාසිතස්සවිත්ථායරනඅත්ථං

විභජන්තානංයදිෙංමහාකච්චායනො’’ති(අ.නි.1.197) එතෙග්ය ඨයපසි.එත්ථ

පන චක්ඛූති චක්ඛුපසායෙො. රූපාති චතුසමුට්ඨානිකරූපා. ඉමිනා නයයන

යසසායතනානිපි යවදිතබ්බානි. විඤ්ඤාණන්ති නිකන්තිවිඤ්ඤාණං. 

තෙභිනන්ෙතීති තං චක්ඛුඤ්යචව රූපඤ්ච තණ්හාදිට්ඨිවයසන අභිනන්ෙති. 

අන්වා දමතීතිතණ්හාදිට්ඨීහිඅනු ච්ඡති. 

ඉති දම මදනො අදහොසි අතීතමද්ධානං ඉති ධම්මාති එත්ථ පන මදනොති

භවඞ් චිත්තං. ධම්මාතියතභූමකධම්මාරම්මණං. 

283. පණිෙහතීති පත්ථනාවයසන ඨයපසි. පණිධානපච්චොති

පත්ථනාට්ඨපනකාරණා.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාකච්චානභද්යෙකරත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. දලොමසකඞ්ගිෙභද්දෙකරත්තසුත්තවණ්ණනා 

286. එවං දම සුතන්ති යලොමසකඞ්ගියභද්යෙකරත්තසුත්තං. තත්ථ 

දලොමසකඞ්ගිදෙොති අඞ් යථයරො කිර නායමස, කායස්ස පන

ඊසකයලොමසාකාරතාය යලොමසකඞ්ගියයොති පාකයටො ජායතො. චන්ෙදනො 

දෙවපුත්දතොති කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායලකියරසචන්ෙයනොනාමඋපාසයකො

අඩ්යඪො මහද්ධයනො තීණි රතනානි චතූහි පච්චයයහි පූයජත්වා යෙවයලොයක

නිබ්බත්යතො, පුරිමනායමන චන්ෙයනො යෙවපුත්යතොත්යවව සඞ්ඛං  යතො. 

පණ්ඩුකම්බලසිලාෙන්ති රත්තකම්බලසිලායං.තස්සාකිරරත්තකම්බලස්යසව

ජයසුමනපුප්ඵරාසිවියවණ්යණො, තස්මා‘‘පණ්ඩුකම්බලසිලා’’තිවුච්චති. 

කො පන තත්ථ භ වා විහාසීති? යබොධිපත්තියතො සත්තයම සංවච්ඡයර 

සාවත්ථියං ආසාළ්හීමාසපුණ්ණමාය ද්වාෙසයයොජනාය පරිසාය මජ්යඣ

යමකපාටිහාරියං කත්වා ඔරුය්හ කණ්ඩම්බමූයල පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන

නිසීදිත්වා ධම්මයෙසනාය මහාජනං මහාවිදුග් යතො උද්ධරිත්වා බුද්ධා නාම

යස්මා පාටිහාරියං කත්වා මනුස්සපයථ න වසන්ති, තස්මා පස්සමානස්යසව

තස්ස ජනස්ස පෙවීක්කමං කත්වා තාවතිංසභවයන පාරිච්ඡත්තකමූයල

පණ්ඩුකම්බලසිලායංවස්සංඋප යතො, තස්මිංසමයයවිහාසි. 

තත්ර භ වාතිතත්ර විහරන්යතො භ වා යයභුයයයන ෙසහි චක්කවාළසහස්යසහි

සන්නිපතිතාහියෙවතාහි පරිවුයතො මාතරංකායසක්ඛිං කත්වා අභිධම්මපිටකං 

කයථන්යතො  ම්භීරං නිපුණං තිලක්ඛණාහතං රූපාරූපපරිච්යඡෙකථං
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පටුන 

පටිවිජ්ඣිතුං අසක්යකොන්තානං යෙවානං සංයව ජනනත්ථං අන්තරන්තරා

භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ් ඤ්ච අභාසි. තත්රායං යෙවපුත්යතො

උග් ණ්හන්යතො ඉමා  ාථා සද්ධිං විභඞ්ය න උග් ණ්හි, යෙවත්තස්ස පන

පමාොධිට්ඨානත්තා දිබ්යබහි ආරම්මයණහි නිප්පීළියමායනො අනුපුබ්යබන

සුත්තංසම්මුට්යඨො ාථාමත්තයමවධායරසි. යතනාහ ‘‘එවංයඛො අහංභික්ඛු

ධායරමිභද්යෙකරත්තියයො ාථා’’ති. 

උග් ණ්හාහි ත්වන්තිආදීසු තුණ්හීභූයතො නිසීදිත්වා සුණන්යතො උග් ණ්හාති

නාම, වාචාය සජ්ඣායං කයරොන්යතො පරියාපුණාති නාම, අඤ්යඤසං 

වායචන්යතොධායරතිනාම.යසසයමත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

යලොමසකඞ්ගියභද්යෙකරත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චූළකම්මවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

289. එවං දම සුතන්ති චූළකම්මවිභඞ් සුත්තං. තත්ථ සුදභොති යසො කිර

ෙස්සනීයයො අයහොසි පාසාදියකො, යතනස්ස අඞ් සුභතාය සුයභොත්යවව නාමං

අකංසු. මාණදවොති පනතං තරුණකායලයවොහරිංසු, යසො මහල්ලකකායලපි

යතයනව යවොහායරන යවොහරියති. දතොදෙෙයපුත්දතොති යතොයෙයයස්ස නාම

පයසනදිරඤ්යඤො පුයරොහිතබ්රාහ්මණස්සපුත්යතො.යසොකිරසාවත්ථියාඅවිදූයර

තුදි ායමො නාම අත්ථි, තස්ස අධිපතිත්තා යතොයෙයයයොති සඞ්ඛං  යතො.

මහාධයනො පන යහොති සත්තාසීතියකොටිවිභයවො පරමමච්ඡරී, ‘‘ෙෙයතො

යභො ානංඅපරික්ඛයයොනාමනත්ථී’’තිචින්යතත්වාකස්සචිකිඤ්චි නයෙති.

වුත්තම්පියචතං– 

‘‘අඤ්ජනානංඛයංදිස්වා, වම්මිකානඤ්චසඤ්චයං; 

මධූනඤ්චසමාහාරං, පණ්ඩියතොඝරමාවයස’’ති. 

එවං අොනයමව සික්ඛායපසි. ධුරවිහායර වසයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

යාගඋළුඞ් මත්තං වා භත්තකටච්ඡුමත්තං වා අෙත්වා ධනයලොයභන කාලං

කත්වා තස්මිංයයවඝයරසුනයඛොහුත්වානිබ්බත්යතො.සුයභොතංසුනඛංඅතිවිය

පියායති, අත්තයනො භුඤ්ජනකභත්තංයයව යභොයජති, උක්ඛිපිත්වා වරසයයන 

සයායපති.අථභ වාඑකදිවසංපච්චූසසමයයයලොකංයවොයලොයකන්යතොතං

සුනඛං දිස්වා – ‘‘යතොයෙයයබ්රාහ්මයණො ධනයලොයභන අත්තයනොව ඝයර

සුනයඛොහුත්වානිබ්බත්යතො, අජ්ජමයි සුභස්සඝරං යතමං දිස්වාසුනයඛො

භුක්කාරං කරිස්සති, අථස්සාහං එකං වචනං වක්ඛාමි, යසො ‘ජානාති මං

සමයණො ය ොතයමො’ති  න්ත්වා උද්ධනට්ඨායන නිපජ්ජිස්සති. තයතොනිොනං
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සුභස්ස මයා සද්ධිං එයකො කථාසල්ලායපො භවිස්සති, යසො ධම්මං සුත්වා

සරයණසු පතිට්ඨහිස්සති, සුනයඛො පන කාලං කත්වා නිරයය 

නිබ්බත්තිස්සතී’’තිඉමංමාණවස්සසරයණසුපතිට්ඨානභාවංඤත්වාභ වාතං

දිවසං සරීරපටිජග් නං කත්වා එකයකොව  ාමං පවිසිත්වා නික්ඛන්යත

මාණයවතංඝරංපිණ්ඩාය පාවිසි. 

සුනයඛො භ වන්තං දිස්වා භුක්කාරං කයරොන්යතො භ වයතො සමීපං  යතො.

තයතො නං භ වා එතෙයවොච – ‘‘යතොයෙයය ත්වං පුබ්යබපි මං යභො යභොති 

පරිභවිත්වා සුනයඛො ජායතො, ඉොනිපි භුක්කාරං කත්වා අවීචිං  මිස්සසී’’ති.

සුනයඛොතං සුත්වා– ‘‘ජානාතිමංසමයණොය ොතයමො’’තිවිප්පටිසාරීහුත්වා

ගීවංඔනායමත්වා උද්ධනන්තයරඡාරිකායංනිපන්යනො.මනුස්සාඋක්ඛිපිත්වා

සයයන සයායපතුං නාසක්ඛිංසු. සුයභො ආ න්ත්වා – ‘‘යකනායං සුනයඛො

සයනා ඔයරොපියතො’’ති ආහ. මනුස්සා න යකනචීති වත්වා තං පවත්තිං

ආයරොයචසුං. මාණයවො සුත්වා – ‘‘මම පිතා බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්යතො, 

යතොයෙයයයො නාම සුනයඛො නත්ථි. සමයණො පන ය ොතයමො පිතරං සුනඛං

කයරොති, යංකිඤ්චි එස මුඛාරුළ්හං භාසතී’’ති කුජ්ඣිත්වා භ වන්තං

මුසාවායෙන නිග් යහතුකායමොවිහාරං න්ත්වාතංපවත්තිංපුච්ඡි. 

භ වාපිතස්සතයථවවත්වාඅවිසංවාෙනත්ථංආහ–‘‘අත්ථිපනයත මාණව

පිතරා අනක්ඛාතං ධන’’න්ති. අත්ථි, යභො ය ොතම, සතසහස්සග්ඝනිකා

සුවණ්ණමාලා සතසහස්සග්ඝනිකා සුවණ්ණපාදුකා සතසහස්සග්ඝනිකා 

සුවණ්ණපාති සතසහස්සඤ්ච කහාපණන්ති.  ච්ඡ තං සුනඛං

අප්යපොෙකපායාසං යභොජායපත්වා සයයන ආයරොයපත්වා ඊසකං නිද්ෙං

ඔක්කන්තකායලපුච්ඡ, සබ්බංයතආචික්ඛිස්සති.අථ නංජායනයයාසි ‘‘පිතා

යමඑයසො’’ති.මාණයවො – ‘‘සයචසච්චංභවිස්සති, ධනංලච්ඡාමි, යනොයච, 

සමණංය ොතමංමුසාවායෙනනිග් ණ්හිස්සාමී’’තිද්වීහිපිකාරයණහිතුට්යඨො 

 න්ත්වාතථාඅකාසි.සුනයඛො–‘‘ඤායතොම්හිඉමිනා’’තියරොදිත්වාහුංහුන්ති 

කයරොන්යතො ධනනිධානට්ඨානං  න්ත්වා පායෙන පථවිං ඛණිත්වා සඤ්ඤං

අොසි, මාණයවො ධනං  යහත්වා – ‘‘භවපටිච්ඡන්නං නාම එවං සුඛුමං

පටිසන්ධිඅන්තරං පාකටං සමණස්ස ය ොතමස්ස, අද්ධා එස සබ්බඤ්ඤූ’’ති

භ වති පසන්නචිත්යතො චුද්ෙස පඤ්යහ අභිසඞ්ඛරි. අඞ් විජ්ජාපාඨයකො

කියරස, යතනස්ස එතෙයහොසි – ‘‘ඉෙං ධම්මපණ්ණාකාරං  යහත්වා සමණං

ය ොතමංපඤ්යහපුච්ඡිස්සාමී’’ති දුතිය මයනනයයන භ වායතනුපසඞ්කමි, 

යතන පුට්ඨපඤ්යහ පන භ වා එකප්පහායරයනව විස්සජ්යජන්යතො 

කම්මස්සකාතිආදිමාහ. 
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තත්ථ කම්මං එයතසං සකං අත්තයනො භණ්ඩකන්ති කම්මස්සකා. කම්මස්ස

ොයාොති කම්මොොො, කම්මංඑයතසං ොයජ්ජංභණ්ඩකන්තිඅත්යථො.කම්මං 

එයතසංයයොනිකාරණන්ති කම්මදෙොනී. කම්මංඑයතසංබන්ධූති කම්මබන්ධූ, 

කම්මඤාතකාති අත්යථො. කම්මං එයතසං පටිසරණං පතිට්ඨාති 

කම්මපටිසරණා. ෙදිෙං හීනප්පණීතතාොති යං ඉෙං ‘‘ත්වං හීයනො භව, ත්වං

පණීයතො, ත්වංඅප්පායුයකො, ත්වං දීඝායුයකො…යප.…ත්වං දුප්පඤ්යඤොභව, 

ත්වං පඤ්ඤවා’’ති එවං හීනප්පණීතතාය විභජනං, තං න අඤ්යඤො යකොචි

කයරොති, කම්මයමව එවං සත්යත විභජතීති අත්යථො. න මාණයවො කථිතස්ස

අත්ථංසඤ්ජානාසි, ඝනදුස්සපට්යටනස්ස මුඛංබන්ධිත්වාමධුරංපුරයතොඨපිතං

විය අයහොසි. මානනිස්සියතොකියරස පණ්ඩිතමානී, අත්තනා සමංන පස්සති.

අථස්ස ‘‘කිං සමයණො ය ොතයමො කයථති, යමහං ජානාමි, තයෙව කයථතීති 

අයංමායනොමාඅයහොසී’’තිමානභඤ්ජනත්ථංභ වා‘‘ආදියතොවදුප්පටිවිජ්ඣං

කත්වා කයථස්සාමි, තයතො ‘නාහං යභො ය ොතම ජානාමි, විත්ථායරන යම

පාකටංකත්වාකයථථා’තිමං යාචිස්සති, අථස්සාහංයාචිතකායලකයථස්සාමි, 

එවඤ්චස්සසාත්ථකංභවිස්සතී’’ති දුප්පටිවිජ්ඣංකත්වාකයථසි. 

ඉොනියසොඅත්තයනොඅප්පටිවිද්ධභාවංපකායසන්යතො නදඛොඅහන්තිආදිමාහ. 

290. සමත්දතනාතිපරිපුණ්යණන. සමාදින්දනනාති හියතනපරාමට්යඨන. 

අප්පායුකසංවත්තනිකා එසා, මාණව, පටිපො ෙදිෙං පාණාතිපාතීති යං ඉෙං

පාණාතිපාතකම්මං, එසාඅප්පායුකසංවත්තනිකාපටිපොති. 

කථං පයනසා අප්පායුකතං කයරොති? චත්තාරි හි කම්මානි උපපීළකං 

උපච්යඡෙකංජනකංඋපත්ථම්භකන්ති.බලවකම්යමනහිනිබ්බත්තංපවත්යත

උපපීළකං ආ න්ත්වා අත්ථයතො එවං වෙති නාම – ‘‘සචාහං පඨමතරං

ජායනයයං, න යත ඉධ නිබ්බත්තිතුං ෙයෙයයං, චතූසුයයව තං අපායයසු

නිබ්බත්තායපයයං.යහොතු, ත්වංයත්ථ කත්ථචිනිබ්බත්ත, අහංඋපපීළකකම්මං

නාමතං පීයළත්වානියරොජංනියූසංකසටංකරිස්සාමී’’ති.තයතොපට්ඨායතං

තාදිසංකයරොති.කිං කයරොති? පරිස්සයංඋපයනති, යභොය විනායසති. 

තත්ථ ොරකස්ස මාතුකුච්ඡියං නිබ්බත්තකාලයතො පට්ඨාය මාතු අස්සායෙො වා

සුඛං වා න යහොති, මාතාපිතූනං පීළාව උප්පජ්ජති. එවං පරිස්සයං උපයනති. 

ොරකස්සපනමාතුකුච්ඡිම්හිනිබ්බත්තකාලයතොපට්ඨායය යහයභො ාඋෙකං

පත්වායලොණං වියරාජාදීනංවයසනනස්සන්ති, කුම්භයෙොහනයධනුයයොඛීරං

නයෙන්ති, සූරතාය ොණාචණ්ඩා යහොන්ති, කාණායහොන්ති, ඛුජ්ජා යහොන්ති, 

ය ොමණ්ඩයලයරොය ොපතති, ොසාෙයයොවචනංනකයරොන්ති, වාපිතංසස්සං

න ජායති, ය හ තං ය යහ, අරඤ්ඤ තං අරඤ්යඤ නස්සති, අනුපුබ්යබන
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පටුන 

ඝාසච්ඡාෙනමත්තං දුල්ලභං යහොති,  බ්භපරිහායරො න යහොති, විජාතකායල

මාතුථඤ්ඤං ඡිජ්ජති, ොරයකො පරිහාරං අලභන්යතො පීළියතො නියරොයජො

නියූයසොකසයටො යහොති, ඉෙං උපපීළකකම්මං නාම. 

දීඝායුකකම්යමන පන නිබ්බත්තස්ස උපච්යඡෙකකම්මං ආ න්ත්වා ආයුං

ඡින්ෙති. යථා හි පුරියසො අට්ඨුසභ මනං කත්වා සරං ඛියපයය තමඤ්යඤො

ධනුයතො විමුත්තමත්තං මුග් යරන පහරිත්වා තත්යථව පායතයය, එවං

දීඝායුකකම්යමන නිබ්බත්තස්සඋපච්යඡෙකකම්මංආයුංඡින්ෙති.කිංකයරොති? 

යචොරානං අටවිං පයවයසති, වාළමච්යඡොෙකං ඔතායරති, අඤ්ඤතරං වා පන

සපරිස්සයට්ඨානංඋපයනති, ඉෙං උපච්දඡෙකකම්මං නාම, ‘‘උපඝාතක’’න්තිපි

එතස්යසවනාමං. 

පටිසන්ධිනිබ්බත්තකං පන කම්මං ජනකකම්මං නාම. අප්පයභො කුලාදීසු

නිබ්බත්තස්ස යභො සම්පොදිකරයණන උපත්ථම්භකකම්මං 

උපත්ථම්භකකම්මං නාම. 

ඉයමසු චතූසු පුරිමානි ද්යව අකුසලායනව, ජනකං කුසලම්පි අකුසලම්පි, 

උපත්ථම්භකං කුසලයමව. තත්ථ පාණාතිපාතකම්මං උපච්යඡෙකකම්යමන 

අප්පායුකසංවත්තනිකං යහොති. පාණාතිපාතිනා වා කතංකුසලකම්මං උළාරං

න යහොති, දීඝායුකපටිසන්ධිං ජයනතුං න සක්යකොති. එවං පාණාතිපායතො

අප්පායුකසංවත්තනියකො යහොති. පටිසන්ධියමව වා නියායමත්වා අප්පායුකං 

කයරොති, සන්නිට්ඨානයචතනාය වා නිරයය නිබ්බත්තති, පුබ්බාපරයචතනාහි

වුත්තනයයන අප්පායුයකොයහොති. 

දීඝායුකසංවත්තනිකා එසා මාණව පටිපොති එත්ථ පරිත්තකම්යමනපි

නිබ්බත්තංපවත්යතඑතංපාණාතිපාතාවිරතිකම්මංආ න්ත්වා අත්ථයතොඑවං

වෙතිනාම–‘‘සචාහංපඨමතරංජායනයයං, නයතඉධනිබ්බත්තිතුං ෙයෙයයං, 

යෙවයලොයකයයවතංනිබ්බත්තායපයයං.යහොතු, ත්වංයත්ථකත්ථචි නිබ්බත්ති, 

අහංඋපත්ථම්භකකම්මංනාමථම්භංයතකරිස්සාමී’’තිඋපත්ථම්භං කයරොති.

කිංකයරොති? පරිස්සයංනායසති, යභොය උප්පායෙති. 

තත්ථ ොරකස්සමාතුකුච්ඡියං නිබ්බත්තකාලයතොපට්ඨායමාතාපිතූනංසුඛයමව

සාතයමව යහොති. යයපි පකතියා මනුස්සාමනුස්සපරිස්සයා යහොන්ති, යත

සබ්යබ අප ච්ඡන්ති. එවං පරිස්සයං නායසති. ොරකස්ස පන මාතුකුච්ඡිම්හි

නිබ්බත්තකාලයතොපට්ඨායය යහයභො ානංපමාණංනයහොති, නිධිකුම්භියයො

පුරයතොපි පච්ඡයතොපි ය හං පවට්ටමානා පවිසන්ති. මාතාපිතයරො පයරහි 

ඨපිතධනස්සාපි සම්මුඛීභාවං  ච්ඡන්ති. යධනුයයො බහුඛීරා යහොන්ති, ය ොණා
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සුඛසීලා යහොන්ති, වප්පට්ඨායන සස්සානි සම්පජ්ජන්ති. වඩ්ඪියා වා

සම්පයුත්තං, තාවකාලිකං වා දින්නං ධනං අයචොදිතා සයයමව ආහරිත්වා

යෙන්ති, ොසාෙයයො සුවචා යහොන්ති, කම්මන්තා න පරිහායන්ති. ොරයකො 

 බ්භයතො පට්ඨාය පරිහාරං ලභති, යකොමාරිකයවජ්ජා සන්නිහිතාව යහොන්ති.

 හපතිකුයල ජායතො යසට්ඨිට්ඨානං, අමච්චකුලාදීසු ජායතො

යසනාපතිට්ඨානාදීනි ලභති. එවං යභොය  උප්පායෙති. යසො අපරිස්සයයො 

සයභොය ොචිරංජීවතීති.එවංඅපාණාතිපාතකම්මංදීඝායුකසංවත්තනිකංයහොති. 

අපාණාතිපාතිනාවාකතංඅඤ්ඤම්පිකුසලංඋළාරංයහොති, දීඝායුකපටිසන්ධිං

ජයනතුං සක්යකොති, එවම්පි දීඝායුකසංවත්තනිකං යහොති. පටිසන්ධියමව වා

නියායමත්වා දීඝායුකං කයරොති. සන්නිට්ඨානයචතනාය වා යෙවයලොයක

නිබ්බත්තති, පුබ්බාපරයචතනාහි වුත්තනයයන දීඝායුයකො යහොති. ඉමිනා

නයයනසබ්බපඤ්හවිස්සජ්ජයනසු අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

වියහඨනකම්මාදීනිපි හිපවත්යතආ න්ත්වා අත්ථයතොතයථවවෙමානානිවිය

උපපීළයනන නිබ්යභො තං ආපායෙත්වා පටිජග් නං අලභන්තස්ස 

යරොගප්පාෙනාදීහි වා, වියහඨකාදීහි කතස්ස කුසලස්ස අනුළාරතාය වා, 

ආදියතොව පටිසන්ධිනියාමයනනවා, වුත්තනයයයනවපුබ්බාපරයචතනාවයසන

වා බහ්වාබාධතාදීනි කයරොන්ති, අපාණාතිපායතො විය ච අවියහඨනාදීනිපි

අප්පාබාධතාදීනීති. 

293. එත්ථ පන ඉස්සාමනදකොති ඉස්සාසම්පයුත්තචිත්යතො. උපදුස්සතීති

ඉස්සාවයසයනව උපක්යකොසන්යතො දුස්සති. ඉස්සං බන්ධතීති යවකලාපං 

බන්ධන්යතොවියයථානනස්සතිඑවංබන්ධිත්වාවියඨයපති. අප්දපසක්දඛොති

අප්පපරිවායරො, රත්තිං ඛිත්යතො විය සයරො න පඤ්ඤායති, උච්ඡිට්ඨහත්යථො

නිසීදිත්වාඋෙකොයකම්පිනලභති. 

294. න ොතා දහොතීති මච්ඡරියවයසන න ොතා යහොති. දතන කම්දමනාති

යතනමච්ඡරියකම්යමන. 

295. අභිවාදෙතබ්බන්ති අභිවාෙනාරහං බුද්ධං වා පච්යචකබුද්ධං වා

අරියසාවකං වා. පච්චුට්ඨාතබ්බාදීසුපි එයසව නයයො. ඉමස්මිං පන

පඤ්හවිස්සජ්ජයන උපපීළකඋපත්ථම්භකකම්මානි න  යහතබ්බානි. න හි

පවත්යත නීචකුලිනං වා උච්චාකුලිනං වා සක්කා කාතුං, පටිසන්ධියමව පන

නියායමත්වානීචකුලියංකම්මංනීචකුයල නිබ්බත්යතති, උච්චාකුලියංකම්මං

උච්චාකුයල. 
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296. නපරිපුච්ඡිතාදහොතීතිඑත්ථපන අපරිපුච්ඡයනනනිරයයනනිබ්බත්තති.

අපරිපුච්ඡයකො පන ‘‘ඉෙං කාතබ්බං, ඉෙං න කාතබ්බ’’න්ති න ජානාති, 

අජානන්යතො කාතබ්බං න කයරොති, අකාතබ්බං කයරොති. යතන නිරයය 

නිබ්බත්තති, ඉතයරො සග්ය . ඉති දඛො, මාණව…දප.… ෙදිෙං 

හීනප්පණීතතාොති සත්ථා යෙසනං යථානුසන්ධිං පායපසි. යසසං සබ්බත්ථ 

උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළකම්මවිභඞ් සුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සුභසුත්තන්තිපිවුච්චති. 

6. මහාකම්මවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

298. එවං දමසුතන්තිමහාකම්මවිභඞ් සුත්තං. තත්ථ දමොඝන්තිතුච්ඡංඅඵලං. 

සච්චන්තිතථංභූතං.ඉෙඤ්චඑයතනනසම්මුඛාසුතං, උපාලිසුත්යත (ම.නි.

2.56) පන – ‘‘මයනොකම්මං මහාසාවජ්ජතරං පඤ්ඤයපමි පාපස්ස කම්මස්ස

කිරියාය පාපස්ස කම්මස්ස පවත්තියා, යනො තථා කායකම්මං යනො තථා 

වචීකම්ම’’න්තිභ වතා වුත්තං අත්ථි, සාකථාතිත්ථියානං අන්තයරපාකටා

ජාතා, තං  යහත්වාඑසවෙති. අත්ථිචසාසමාපත්තීතිඉෙං–‘‘කථංනු යඛො, 

යභො, අභිසඤ්ඤානියරොයධො යහොතී’’ති යපොට්ඨපාෙසුත්යත (දී. නි. 1.406

ආෙයයො) උප්පන්නං අභිසඤ්ඤානියරොධකථං සන්ධාය වෙති. න කිඤ්චි 

දවදිෙතීති එකයවෙනම්පි න යවදියති. අත්ථි ච දඛොති යථයරො

නියරොධසමාපත්තිං සන්ධාය අනුජානාති. පරිරක්ඛිතබ්බන්ති  රහයතො

යමොචයනන රක්ඛිතබ්බං. සඤ්යචතනා අස්ස අත්ථීති සඤ්දචතනිකං, 

සාභිසන්ධිකං සඤ්යචතනිකකම්මං කත්වාති අත්යථො. දුක්ඛං දසොති යථයරො

‘‘අකුසලයමවසන්ධාය පරිබ්බාජයකොපුච්ඡතී’’තිසඤ්ඤායඑවංවෙති. 

ෙස්සනම්පි දඛො අහන්ති භ වා චතුරඞ්ය පි අන්ධකායර සමන්තා

යයොජනට්ඨායන තිලමත්තම්පි සඞ්ඛාරං මංසචක්ඛුනාව පස්සති, අයඤ්ච

පරිබ්බාජයකොනදූයර ාවුතමත්තබ්භන්තයරවසති, කස්මාභ වාඑවමාහාති? 

සමා මෙස්සනංසන්ධායයවමාහ. 

299. උොයීති ලාලුොයී. තං දුක්ඛස්මින්ති සබ්බං තං දුක්ඛයමව. ඉති ඉමං

වට්ටදුක්ඛං කියලසදුක්ඛං සඞ්ඛාරදුක්ඛං සන්ධාය ‘‘සයච භාසිතං භයවයය

භ වා’’තිපුච්ඡති. 
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300. උම්මඞ් න්ති පඤ්හාඋම්මඞ් ං. උම්මුජ්ජමාදනොති සීසං නීහරමායනො. 

අදෙොනිදසොඋම්මුජ්ජිස්සතීතිඅනුපායයනසීසංනීහරිස්සති.ඉෙඤ්ච පනභ වා

ජානන්යතො යනව දිබ්බචක්ඛුනා න යචයතොපරියඤායණන න

සබ්බඤ්ඤුතඤායණනජානි, අධිප්පායයයනව පනඅඤ්ඤාසි.කයථන්තස්සහි

අධිප්පායයොනාම සුවිජායනොයහොති, කයථතුකායමොගීවංපග් ණ්හාති, හනුකං 

චායලති, මුඛමස්සඵන්ෙති, සන්නිසීදිතුංනසක්යකොති.භ වාතස්සතංආකාරං 

දිස්වා ‘‘අයං උොයී සන්නිසීදිතුං න සක්යකොති, යං අභූතං, තයෙව 

කයථස්සතී’’තිඔයලොයකත්වාවඅඤ්ඤාසි. ආදිං දෙවාතිආදිම්හියයව. තිස්දසො

දවෙනාති‘‘කිංයසො යවදියතී’’ති? පුච්ඡන්යතන‘‘තිස්යසොයවෙනාපුච්ඡාමී’’ති

එවංවවත්ථයපත්වාව තිස්යසොයවෙනාපුච්ඡිතා. සුඛදවෙනිෙන්තිසුඛයවෙනාය 

පච්චයභූතං.යසයසසුපිඑයසවනයයො. 

එත්ථ ච කාමාවචරකුසලයතො යසොමනස්සසහ තචිත්තසම්පයුත්තා චතස්යසො 

යචතනා, යහට්ඨාතිකජ්ඣානයචතනාතිඑවංපටිසන්ධිපවත්යතසුසුඛයවෙනාය

ජනනයතො සුඛදවෙනිෙං කම්මං නාම. කාමාවචරඤ්යචත්ථ පටිසන්ධියංයයව

එකන්යතන සුඛංජයනති, පවත්යතඉට්ඨමජ්ඣත්තාරම්මයණඅදුක්ඛමසුඛම්පි. 

අකුසලයචතනා පටිසන්ධිපවත්යතසු දුක්ඛස්යසව ජනනයතො දුක්ඛදවෙනිෙං

කම්මං නාම. කායද්වායර පවත්යතයයව යචතං එකන්යතන දුක්ඛං ජයනති, 

අඤ්ඤත්ථ අදුක්ඛමසුඛම්පි, සා පන යවෙනා අනිට්ඨානිට්ඨමජ්ඣත්යතසුයයව

ආරම්මයණසුඋප්පජ්ජනයතොදුක්ඛාත්යවවසඞ්ඛං  තා. 

කාමාවචරකුසලයතො පන උයපක්ඛාසහ තචිත්තසම්පයුත්තා චතස්යසො

යචතනා, රූපාවචරකුසලයතො චතුත්ථජ්ඣානයචතනාති එවං

පටිසන්ධිපවත්යතසු තතියයවෙනාය ජනනයතො අදුක්ඛමසුඛදවෙනිෙං කම්මං 

නාම.එත්ථචකාමාවචරංපටිසන්ධියංයයව එකන්යතනඅදුක්ඛමසුඛංජයනති, 

පවත්යත ඉට්ඨාරම්මයණ සුඛම්පි. අපිච සුඛයවෙනියකම්මං

පටිසන්ධිපවත්තිවයසන වට්ටති, තථා අදුක්ඛමසුඛයවෙනියං, දුක්ඛයවෙනියං

පවත්තිවයසයනව වට්ටති. එතස්ස පන වයසන සබ්බං පවත්තිවයසයනව

වට්ටති. 

එතස්ස භ වාති යථයරො තථා යතන මහාකම්මවිභඞ් කථනත්ථං ආලයයො

ෙස්සියතො, තථා තං යාචිත්වා මහාකම්මවිභඞ් ඤාණං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පාකටං

කරිස්සාමීති චින්යතත්වා අනුසන්ධිකුසලතාය එවමාහ. තත්ථ 

මහාකම්මවිභඞ් න්ති මහාකම්මවිභජනං. කතදම චත්තාදරො…දප.…

ඉධානන්ෙ, එකච්දචො පුග් දලො…දප.… නිරෙං උපපජ්ජතීති ඉෙං න 
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මහාකම්මවිභඞ් ඤාණභාජනං, මහාකම්මවිභඞ් ඤාණභාජනත්ථාය පන

මාතිකාට්ඨපනං. 

301. ඉධානන්ෙ, එකච්දචො සමදණො වාති පාටියයක්යකො අනුසන්ධි. ඉෙඤ්හි

භ වා–‘‘දිබ්බචක්ඛුකාසමණබ්රාහ්මණාඉෙංආරම්මණංකත්වා ඉමංපච්චයං

ලභිත්වා ඉෙං ෙස්සනං  ණ්හන්තී’’ති පකාසනත්ථං ආරභි. තත්ථ 

ආතප්පන්තිආදීනි පඤ්චපි වීරියස්යසව නාමානි. දචදතොසමාධින්ති

දිබ්බචක්ඛුසමාධිං. පස්සතීති ‘‘යසො සත්යතො කුහිං නිබ්බත්යතො’’ති

ඔයලොයකන්යතො පස්සති. දෙ අඤ්ඤථාති යය ‘‘ෙසන්නං කුසලානං

කම්මපථානං පූරිතත්තා නිරයං උපපජ්ජතී’’ති ජානන්ති, මිච්ඡා යතසං

ඤාණන්තිවෙති.ඉමිනානයයනසබ්බවායරසු අත්යථොයවදිතබ්යබො. විදිතන්ති

පාකටං. ථාමසාති දිට්ඨිථායමන. පරාමාසාති දිට්ඨිපරාමායසන. අභිනිවිස්ස

දවොහරතීතිඅධිට්ඨහිත්වා ආදියිත්වායවොහරති. 

302. තත්රානන්ොති ඉෙම්පිනමහාකම්මවිභඞ් ඤාණස්සභාජනං, අථඛ්වාස්ස 

මාතිකාට්ඨපනයමව. එත්ථ පන එයතසං දිබ්බචක්ඛුකානං වචයන එත්තකා

අනුඤ්ඤාතා, එත්තකාඅනනුඤ්ඤාතාතිඉෙංෙස්සිතං.තත්ථ තත්රාතියතසු චතූසු

සමණබ්රාහ්මයණසු. ඉෙමස්සාති ඉෙං වචනං අස්ස. අඤ්ඤථාති

අඤ්යඤනාකායරන. ඉති ඉයමසං සමණබ්රාහ්මණානං වායෙ ද්වීසු ඨායනසු

අනුඤ්ඤාතා, තීසු අනනුඤ්ඤාතාති එවං සබ්බත්ථ අනුඤ්ඤා නානුඤ්ඤා 

යවදිතබ්බා. 

303. එවං දිබ්බචක්ඛුකානං වචයන අනුඤ්ඤා ච අනනුඤ්ඤා ච ෙස්යසත්වා

ඉොනි මහාකම්මවිභඞ් ඤාණං විභජන්යතො තත්රානන්ෙ, ය්වාෙං

පුග් දලොතිආදිමාහ. 

පුබ්දබ වාස්ස තං කතං දහොතීති යං ඉමිනා දිබ්බචක්ඛුයකන කම්මං

කයරොන්යතො දිට්යඨො, තයතො පුබ්යබ කතං. පුබ්යබ කයතනපි හි නිරයය

නිබ්බත්තති, පච්ඡා කයතනපි නිබ්බත්තති, මරණකායල වා පන – ‘‘ඛන්යෙො

යසට්යඨො සියවො යසට්යඨො, පිතාමයහො යසට්යඨො, ඉස්සරාදීහි වා යලොයකො

විසට්යඨො’’තිආදිනා මිච්ඡාෙස්සයනනපි නිබ්බත්තයතව. දිට්දඨව ධම්දමති යං 

තත්ථදිට්ඨධම්මයවෙනීයංයහොති, තස්සදිට්යඨවධම්යම, යංඋපපජ්ජයවෙනීයං, 

තස්ස උපපජ්ජිත්වා, යංඅපරාපරියයවෙනීයං, තස්සඅපරස්මිංපරියායයවිපාකං 

පටිසංයවයෙති. 

ඉති අයං සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා එකං කම්මරාසිං එකඤ්ච විපාකරාසිං

අද්ෙස, සම්මාසම්බුද්යධොඉමිනාඅදිට්යඨතයයො කම්මරාසී, ද්යවචවිපාකරාසී
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පටුන 

අද්ෙස.ඉමිනාපනදිට්යඨ අදිට්යඨචචත්තායරොකම්මරාසීතයයොචවිපාකරාසී

අද්ෙස. ඉමානි සත්ත ඨානානි ජානනඤාණං තථා තස්ස

මහාකම්මවිභඞ් ඤාණං නාම. දුතියවායර දිබ්බචක්ඛුයකන කිඤ්චි න දිට්ඨං, 

තථා යතනපනතයයොකම්මරාසී, ද්යවචවිපාකරාසීදිට්ඨාති.ඉමානිපිපඤ්ච

පච්චත්තට්ඨානානි ජානනඤාණං තථා තස්ස මහාකම්මවිභඞ් ඤාණං නාම.

යසසවාරද්වයයපිඑයසවනයයො. 

අභබ්බන්තිභූතවිරහිතංඅකුසලං. අභබ්බාභාසන්තිඅභබ්බංආභාසතිඅභිභවති

පටිබාහතීති අත්යථො. බහුකස්මිඤ්හි අකුසලකම්යම ආයූහියත බලවකම්මං

දුබ්බලකම්මස්ස විපාකං පටිබාහිත්වා අත්තයනො විපාකස්ස ඔකාසං කයරොති

ඉෙං අභබ්බඤ්යචව අභබ්බාභාසඤ්ච. කුසලං පන ආයූහිත්වා ආසන්යන

අකුසලංකතංයහොති, තංකුසලස්සවිපාකංපටිබාහිත්වා අත්තයනොවිපාකස්ස

ඔකාසං කයරොති, ඉෙං අභබ්බං භබ්බාභාසං. බහුම්හි කුසයල ආයූහියතපි 

බලවකම්මංදුබ්බලකම්මස්සවිපාකංපටිබාහිත්වාඅත්තයනොවිපාකස්සඔකාසං

කයරොති, ඉෙංභබ්බඤ්යචවභබ්බාභාසඤ්ච.අකුසලංපනආයූහිත්වාආසන්යන

කුසලංකතංයහොති, තං අකුසලස්සවිපාකංපටිබාහිත්වාඅත්තයනොවිපාකස්ස

ඔකාසංකයරොති, ඉෙංභබ්බං අභබ්බාභාසං. 

අපිචඋපට්ඨානාකායරනයපත්ථ අත්යථොයවදිතබ්යබො. ඉෙඤ්හි වුත්තං යහොති, 

අභබ්බයතොආභාසතිඋපට්ඨාතීති අභබ්බාභාසං. තත්ථ ‘‘ය්වායංපුග් යලොඉධ

පාණාතිපාතී’’තිආදිනා නයයන චත්තායරො පුග් ලා වුත්තා, යතසු පඨමස්ස

කම්මං අභබ්බං අභබ්බාභාසං, තඤ්හි අකුසලත්තා අභබ්බං, තස්ස ච නිරයය 

නිබ්බත්තත්තා තත්ථ නිබ්බත්තිකාරණභූතං අකුසලං හුත්වා උපට්ඨාති.

දුතියස්ස කම්මංඅභබ්බංභබ්බාභාසං, තඤ්හිඅකුසලත්තාඅභබ්බං.තස්සපන

සග්ය  නිබ්බත්තත්තා අඤ්ඤතිත්ථියානංසග්ය නිබ්බත්තිකාරණභූතං කුසලං

හුත්වා උපට්ඨාති. ඉතරස්මිම්පි කම්මද්වයය එයසව නයයො. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාකම්මවිභඞ් සුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. සළාෙතනවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

304. එවං දම සුතන්ති සළායතනවිභඞ් සුත්තං. තත්ථ දවදිතබ්බානීති

සහවිපස්සයනන මග්ය න ජානිතබ්බානි. මදනොපවිචාරාති විතක්කවිචාරා.

විතක්කුප්පාෙකඤ්හි මයනො ඉධ මයනොති අධිප්යපතං, මනස්ස උපවිචාරාති

මයනොපවිචාරා. සත්තපොති වට්ටවිවට්ටනිස්සිතානං සත්තානං පො. එත්ථ හි
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අට්ඨාරස වට්ටපො නාම, අට්ඨාරස විවට්ටපො නාම, යතපි සහවිපස්සයනන

මග්ය යනව යවදිතබ්බා. දෙොග් ාචරිොනන්ති

හත්ථියයොග් ාදිආචාරසික්ඛාපකානං, ෙයමතබ්බෙමකානන්ති අත්යථො. යසසං

විභඞ්ය යයවආවිභවිස්සති. අෙමුද්දෙදසොතිඉෙංමාතිකාට්ඨපනං. 

305. චක්ඛාෙතනාදීනි විසුද්ධිමග්ය  විත්ථාරිතානි. චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති

කුසලාකුසලවිපාකයතො ද්යව චක්ඛුවිඤ්ඤාණානි. යසසපසාෙවිඤ්ඤායණසුපි

එයසවනයයො.ඉමානිපනෙසඨයපත්වායසසංඉධ මයනොවිඤ්ඤාණංනාම. 

චක්ඛුසම්ඵස්දසොති චක්ඛුම්හි සම්ඵස්යසො.

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තසම්ඵස්සස්යසතං අධිවචනං. යසයසසුපි එයසව 

නයයො. 

චක්ඛුනා රූපං දිස්වාති චක්ඛුවිඤ්ඤායණන රූපං දිස්වා. එයසව නයයො 

සබ්බත්ථ. දසොමනස්සට්ඨානිෙන්ති යසොමනස්සස්ස ආරම්මණවයසන 

කාරණභූතං. උපවිචරතීති තත්ථ විචාරපවත්තයනන උපවිචරති, විතක්යකො

තංසම්පයුත්යතො චාති ඉමිනා නයයන අට්ඨාරස විතක්කවිචාරසඞ්ඛාතා

මයනොපවිචාරා යවදිතබ්බා. ඡදසොමනස්සූපවිචාරාතිඑත්ථපනයසොමනස්යසන 

සද්ධිංඋපවිචරන්තීතියසොමනස්සූපවිචාරා.යසසපෙද්වයයපිඑයසවනයයො. 

306. ද හසිතානීති කාමගණනිස්සිතානි. දනක්ඛම්මසිතානීති 

විපස්සනානිස්සිතානි. ඉට්ඨානන්ති පරියයසිතානං. කන්තානන්ති කාමිතානං. 

මදනොරමානන්ති මයනො එයතසු රමතීති මයනොරමානි, යතසං මයනොරමානං. 

දලොකාමිසපටිසංයුත්තානන්ති තණ්හාපටිසංයුත්තානං. අතීතන්ති පටිලද්ධං. 

පච්චුප්පන්නංතාව ආරබ්භයසොමනස්සංඋප්පජ්ජතු, අතීයතකථංඋප්පජ්ජතීති.

අතීයතපි – ‘‘යථාහං එතරහි ඉට්ඨාරම්මණං අනුභවාමි, එවං පුබ්යබපි

අනුභවි’’න්තිඅනුස්සරන්තස්ස බලවයසොමනස්සංඋප්පජ්ජති. 

අනිච්චතන්ති අනිච්චාකාරං. විපරිණාමවිරා නිදරොධන්ති පකතිවිජහයනන

විපරිණාමං, වි ච්ඡයනන විරා ං, නිරුජ්ඣයනනනියරොධං. සම්මපඤ්ඤාොති 

විපස්සනාපඤ්ඤාය. ඉෙං වුච්චති දනක්ඛම්මසිතං දසොමනස්සන්ති ඉෙං

රඤ්යඤො විය අත්තයනො සිරිසම්පත්තිං ඔයලොයකන්තස්ස විපස්සනං

පට්ඨයපත්වානිසින්නස්සසඞ්ඛාරානංයභෙංපස්සයතොසඞ්ඛාර තම්හි තික්යඛ

සූයර විපස්සනාඤායණ වහන්යත උප්පන්නයසොමනස්සං ‘‘යනක්ඛම්මසිතං

යසොමනස්ස’’න්තිවුච්චති.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘සුඤ්ඤා ාරංපවිට්ඨස්ස, සන්තචිත්තස්සභික්ඛුයනො; 
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අමානුසීරතීයහොති, සම්මාධම්මංවිපස්සයතො. 

යයතොයයතොසම්මසති, ඛන්ධානංඋෙයබ්බයං; 

ලභතීපීතිපායමොජ්ජං, අමතන්තංවිජානත’’න්ති.(ධ.ප. 373-374); 

ඉමානීති ඉමානි ඡසු ද්වායරසු ඉට්ඨාරම්මයණ ආපාථ යත අනිච්චාදිවයසන

විපස්සනං පට්ඨයපත්වා නිසින්නස්ස උප්පන්නානි ඡ යනක්ඛම්මසිතානි

යසොමනස්සානි. 

307. අතීතන්ති පච්චුප්පන්නං තාව පත්යථත්වා අලභන්තස්ස යෙොමනස්සං

උප්පජ්ජතු, අතීයත කථං උප්පජ්ජතීති. අතීයතපි ‘‘යථාහං එතරහි

ඉට්ඨාරම්මණංපත්යථත්වානලභාමි, එවංපුබ්යබපිපත්යථත්වාන ලභි’’න්ති

අනුස්සරන්තස්සබලවයෙොමනස්සංඋප්පජ්ජති. 

අනුත්තදරසුවිදමොක්දඛසූති අනුත්තරවියමොක්යඛොනාමඅරහත්තං, අරහත්යත

පත්ථනං පට්ඨයපන්තස්සාති අත්යථො. ආෙතනන්ති අරහත්තායතනං. පිහං 

උපට්ඨාපෙදතොති පත්ථනං පට්ඨයපන්තස්ස. තං පයනතං පත්ථනං

පට්ඨයපන්තස්ස උප්පජ්ජති, ඉතිපත්ථනාමූලකත්තා‘‘පිහංඋපට්ඨාපයයතො’’ති 

වුත්තං. ඉමානිඡදනක්ඛම්මසිතානිදෙොමනස්සානීතිඉමානිඑවං ඡසුද්වායරසු

ඉට්ඨාරම්මයණ ආපාථ යත අරහත්යත පිහං පට්ඨයපත්වා තෙධි මාය

අනිච්චාදිවයසනවිපස්සනංඋපට්ඨයපත්වා උස්සුක්කායපතුංඅසක්යකොන්තස්ස

– ‘‘ඉමම්පි පක්ඛං ඉමම්පි මාසං ඉමම්පි සංවච්ඡරං අරහත්තං පාපුණිතුං

නාසක්ඛි’’න්ති අනුයසොචයතො  ාමන්තපබ්භාරවාසිමහාසීවත්යථරස්ස විය

අස්සුධාරාපවත්තනවයසන උප්පන්නයෙොමනස්සානි ඡ

යනක්ඛම්මසිතයෙොමනස්සානීති යවදිතබ්බානි. වත්ථු පන සුමඞ් ලවිලාසිනිො 

දීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ සක්කපඤ්හවණ්ණනායං(දී.නි.අට්ඨ.2.361) විත්ථාරිතං, 

ඉච්ඡන්යතනතයතො යහතබ්බං. 

308. උප්පජ්ජති උදපක්ඛාති එත්ථ උයපක්ඛා නාම අඤ්ඤාණයපඛා. 

අදනොධිජිනස්සාතිකියලයසොධිං ජිනිත්වාඨිතත්තාඛීණාසයවොඔධිජියනොනාම, 

තස්මා අඛීණාසවස්සාති අත්යථො. අවිපාකජිනස්සාති එත්ථපි ආයතිං විපාකං

ජිනිත්වාඨිතත්තා ඛීණාසයවොවවිපාකජියනොනාම, තස්මාඅඛීණාසවස්යසවාති

අත්යථො. අනාදීනවෙස්සාවිදනොතිආදීනවයතොඋපද්ෙවයතොඅපස්සන්තස්ස. ඉමා

ඡද හසිතාඋදපක්ඛාතිඉමාඑවංඡසුද්වායරසුඉට්ඨාරම්මයණ ආපාථ යත

ගළපිණ්ඩයක නිලීනමක්ඛිකා විය රූපාදීනි අනතිවත්තමානා තත්ථ ලග් ා 

ලග්ගිතාහුත්වාඋප්පන්නාඋයපක්ඛාඡය හසිතාඋයපක්ඛාතියවදිතබ්බා. 
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රූපං සා අතිවත්තතීති රූපං සා අනතික්කමති, තත්ථ නිකන්තිවයසන න

තිට්ඨති. ඉමා ඡ දනක්ඛම්මසිතා උදපක්ඛාති ඉමා එවං ඡසු ද්වායරසු

ඉට්ඨාදිආරම්මයණ ආපාථ යත ඉට්යඨ අරජ්ජන්තස්ස, අනිට්යඨ

අදුස්සන්තස්ස, අසමයපක්ඛයන අසම්මුය්හන්තස්ස, උප්පන්නවිපස්සනා-

ඤාණසම්පයුත්තාඡයනක්ඛම්මසිතාඋයපක්ඛාතියවදිතබ්බා. 

309. තත්ර ඉෙං නිස්සාෙ ඉෙං පජහථාති යතසු ඡත්තිංසසත්තපයෙසු අට්ඨාරස

නිස්සාය අට්ඨාරස පජහථාති අත්යථො. යතයනව – ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යානි ඡ

යනක්ඛම්මසිතානී’’තිආදිමාහ. නිස්සාෙ ආ ම්මාති පවත්තනවයසනනිස්සාය

යචවආ ම්මච. එවදමදතසංසමතික්කදමො දහොතීතිඑවංයනක්ඛම්මසිතානං

පවත්තයනනය හසිතානිඅතික්කන්තානි නාමයහොන්ති. 

එවං සරික්ඛයකයනව සරික්ඛකං ජහායපත්වා ඉොනි බලවතා දුබ්බලං 

ජහායපන්යතො – ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යානි ඡ යනක්ඛම්මසිතානි

යසොමනස්සානී’’තිආදිමාහ. එවං යනක්ඛම්මසිතයසොමනස්යසහි

යනක්ඛම්මසිතයෙොමනස්සානි, යනක්ඛම්මසිතඋයපක්ඛාහි ච

යනක්ඛම්මසිතයසොමනස්සානි ජහායපන්යතන බලවතා දුබ්බලප්පහානං

කථිතං. 

එත්ථපනඨත්වාඋයපක්ඛාකථායවදිතබ්බා–අට්ඨසුහි සමාපත්තීසුපඨමාදීනි

ච තීණි ඣානානි, සුද්ධසඞ්ඛායර ච පාෙයක කත්වා විපස්සනං ආරද්ධානං

චතුන්නං භික්ඛූනං පුබ්බභා විපස්සනා යසොමනස්සසහ තා වා යහොති 

උයපක්ඛාසහ තා වා, වුට්ඨාන ාමිනී පන යසොමනස්සසහ තාව.

චතුත්ථජ්ඣානාදීනි පාෙකානි කත්වා විපස්සනං ආරද්ධානං පඤ්චන්නං

පුබ්බභා විපස්සනාපුරිමසදිසාව. වුට්ඨාන ාමිනීපනඋයපක්ඛාසහ තායහොති.

ඉෙං සන්ධාය – ‘‘යා ඡ යනක්ඛම්මසිතා උයපක්ඛා, තානිස්සායතාආ ම්ම, 

යානි ඡ යනක්ඛම්මසිතානි යසොමනස්සානි, තානි පජහථා’’ති වුත්තං. න

යකවලඤ්ච එවංපටිපන්නස්ස භික්ඛුයනො අයං විපස්සනාය යවෙනාවියසයසොව

යහොති, අරියමග්ය පි පන ඣානඞ් යබොජ්ඣඞ් මග් ඞ් ානම්පි වියසයසො 

යහොති. 

යකො පයනතං වියසසංනියයමති? යකචි තාව යථරා විපස්සනාපාෙකජ්ඣානං 

නියයමතීති වෙන්ති, යකචි විපස්සනාය ආරම්මණභූතා ඛන්ධා නියයමන්තීති

වෙන්ති, යකචි පුග් ලජ්ඣාසයයොනියයමතීතිවෙන්ති.යතසම්පිවායෙඅයයමව

පුබ්බභාය  වුට්ඨාන ාමිනීවිපස්සනා නියයමතීති යවදිතබ්බා. විනිච්ඡයකථා 

පයනත්ථ විසුද්ධිමග්ද  සඞ්ඛාරුයපක්ඛානිද්යෙයසවුත්තාව. 
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310. නානත්තාති නානා බහූ අයනකප්පකාරා. නානත්තසිතාති

නානාරම්මණනිස්සිතා. එකත්තාති එකා. එකත්තසිතාති එකාරම්මණනිස්සිතා.

කතමා පනායං උයපක්ඛාති? යහට්ඨා තාව අඤ්ඤාණයපක්ඛා වුත්තා, උපරි

ඡළඞ්ගයපක්ඛා වක්ඛති, ඉධ සමථඋයපක්ඛා, විපස්සනුයපක්ඛාති ද්යව

උයපක්ඛා  හිතා. 

තත්ථයස්මාඅඤ්ඤාවරූයපසුඋයපක්ඛා, අඤ්ඤාවසද්ොදීසු, නහි යාරූයප

උයපක්ඛා, සා සද්ොදීසු යහොති. රූයප උයපක්ඛා ච රූපයමව ආරම්මණං

කයරොති, න සද්ොෙයයො. රූයප උයපක්ඛාභාවඤ්ච අඤ්ඤා සමථඋයපක්ඛා 

පථවීකසිණංආරම්මණංකත්වාඋප්පජ්ජති, අඤ්ඤාආයපොකසිණාදීනි.තස්මා

නානත්තං නානත්තසිතං විභජන්යතො අත්ථි, භික්ඛදව, උදපක්ඛා 

රූදපසූතිආදිමාහ. යස්මා පන ද්යව වා තීණි වා ආකාසානඤ්චායතනානි වා

විඤ්ඤාණඤ්චායතනාදීනිවානත්ථි, තස්මාඑකත්තංඑකත්තසිතං විභජන්යතො 

අත්ථි, භික්ඛදව, උදපක්ඛා ආකාසානඤ්චාෙතනනිස්සිතාතිආදිමාහ. 

තත්ථ ආකාසානඤ්චායතනඋයපක්ඛා සම්පයුත්තවයසන 

ආකාසානඤ්චායතනනිස්සිතා, ආකාසානඤ්චායතනඛන්යධ විපස්සන්තස්ස

විපස්සනුයපක්ඛා ආරම්මණවයසන ආකාසානඤ්චායතනනිස්සිතා. යසසාසුපි

එයසවනයයො. 

තං පජහථාති එත්ථ අරූපාවචරසමාපත්තිඋයපක්ඛාය

රූපාවචරසමාපත්තිඋයපක්ඛං පජහායපති, අරූපාවචරවිපස්සනුයපක්ඛාය

රූපාවචරවිපස්සනුයපක්ඛං. 

අතම්මෙතන්ති එත්ථ තම්මයතා නාම තණ්හා, තස්සා පරියාොනයතො

වුට්ඨාන ාමිනීවිපස්සනා අතම්මයතාති වුච්චති. තං පජහථාති ඉධ

වුට්ඨාන ාමිනීවිපස්සනාය අරූපාවචරසමාපත්තිඋයපක්ඛඤ්ච

විපස්සනුයපක්ඛඤ්චපජහායපති. 

311. ෙෙරිදෙොති යය සතිපට්ඨායන අරියයො සම්මාසම්බුද්යධො යසවති. තත්ථ

තීසු ඨායනසු සතිං පට්ඨයපන්යතො සතිපට්ඨායන යසවතීති යවදිතබ්යබො. න

සුස්සූසන්තීති සද්ෙහිත්වා යසොතුං න ඉච්ඡන්ති. න අඤ්ඤාති ජානනත්ථාය

චිත්තංන උපට්ඨයපන්ති. දවොක්කම්මාතිඅතික්කමිත්වා. සත්ථුසාසනාතිසත්ථු

ඔවාෙං යහතබ්බංපූයරතබ්බංනමඤ්ඤන්තීති අත්යථො. නචඅත්තමදනොතින

සකමයනො. එත්ථ ච ය හසිතයෙොමනස්සවයසන අප්පතීයතො යහොතීති න

එවමත්යථො ෙට්ඨබ්යබො, අප්පටිපන්නයකසු පන අත්තමනතාකාරණස්ස

අභායවයනතංවුත්තං. අනවස්සුදතොති පටිඝඅවස්සයවනඅනවස්සුයතො. සදතො
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සම්පජාදනොති සතියා ච ඤායණන ච සමන්නා යතො. උදපක්ඛදකොති 

ඡළඞ්ගයපක්ඛාය උයපක්ඛයකො. අත්තමදනොති ඉධාපි 

ය හසිතයසොමනස්සවයසන උප්පිලාවියතොති න එවමත්යථො ෙට්ඨබ්යබො, 

පටිපන්නයකසු පන අනත්තමනතාකාරණස්ස අභායවයනතං වුත්තං. 

අනවස්සුදතොති රා ාවස්සයවනඅනවස්සුයතො. 

312. සාරිදතොති ෙමියතො. එකදමව දිසං ධාවතීති අනිවත්තිත්වා ධාවන්යතො

එකංයයව දිසංධාවති, නිවත්තිත්වා පනඅපරං ධාවිතුංසක්යකොති. අට්ඨ දිසා

විධාවතීති එකපල්ලඞ්යකන නිසින්යනො කායයන අනිවත්තිත්වාව

වියමොක්ඛවයසන එකප්පහායරයනව අට්ඨ දිසා විධාවති, පුරත්ථාභිමුයඛො වා

ෙක්ඛිණාදීසු අඤ්ඤතරදිසාභිමුයඛො වා නිසීදිත්වා අට්ඨ සමාපත්තියයො

සමාපජ්ජතියයවාතිඅත්යථො.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සළායතනවිභඞ් සුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. උද්දෙසවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

313. එවං දම සුතන්ති උද්යෙසවිභඞ් සුත්තං. තත්ථ උද්දෙසවිභඞ් න්ති

උද්යෙසඤ්ච විභඞ් ඤ්ච, මාතිකඤ්ච විභජනඤ්චාති අත්යථො. 

උපපරික්දඛෙයාති තුයලයය තීයරයය පරිග් ණ්යහයය පරිච්ඡින්යෙයය. 

බහිද්ධාති බහිද්ධාආරම්මයණසු. අවික්ඛිත්තං අවිසටන්ති නිකන්තිවයසන 

ආරම්මයණ තිට්ඨමානං වික්ඛිත්තං විසටං නාම යහොති, තං පටියසයධන්යතො

එවමාහ. අජ්ඣත්තං අසණ්ඨිතන්ති ය ොචරජ්ඣත්යත නිකන්තිවයසන

අසණ්ඨිතං. අනුපාොෙ න පරිතස්දසෙයාති අනුපාදියිත්වා අග් යහත්වා තං

විඤ්ඤාණංන පරිතස්යසයය. යථා විඤ්ඤාණං බහිද්ධා අවික්ඛිත්තං අවිසටං, 

අජ්ඣත්තං අසණ්ඨිතං අනුපාොය න පරිතස්යසයය, එවං භික්ඛු

උපපරික්යඛයයාති වුත්තං යහොති. ජාතිජරාමරණදුක්ඛසමුෙෙසම්භදවොති 

ජාතිජරාමරණස්සයචවඅවයසසස්සචදුක්ඛස්සනිබ්බත්තිනයහොතීතිඅත්යථො. 

316. රූපනිමිත්තානුසාරීති රූපනිමිත්තං අනුස්සරති අනුධාවතීති

රූපනිමිත්තානුසාරී. 

318. එවං දඛො, ආවුදසො, අජ්ඣත්තං අසණ්ඨිතන්ති නිකන්තිවයසන 

අසණ්ඨිතං. නිකන්තිවයසන හි අතිට්ඨමානං හානභාගියං න යහොති, 

වියසසභාගියයමවයහොති. 
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320. අනුපාො පරිතස්සනාති සත්ථාරා ඛන්ධියවග්ය  ‘‘උපාොපරිතස්සනඤ්ච

යවො, භික්ඛයව, යෙයසස්සාමි අනුපාොඅපරිතස්සනඤ්චා’’ති (සං.නි. 3.7) එවං

 යහත්වාපරිතස්සනා, අග් යහත්වාව අපරිතස්සනාචකථිතා, තංමහායථයරො

උපාොපරිතස්සනයමව අනුපාොපරිතස්සනන්ති කත්වා ෙස්යසන්යතො එවමාහ.

කථංපයනසාඅනුපාොපරිතස්සනායහොතීති.උපාොතබ්බස්සඅභාවයතො. යදිහි

යකොචි සඞ්ඛායරො නිච්යචො වා ධුයවො වා අත්තා වා අත්තනියයො වාති 

 යහතබ්බයුත්තයකො අභවිස්ස, අයං පරිතස්සනා උපාොපරිතස්සනාව අස්ස.

යස්මා පන එවං උපාොතබ්යබො සඞ්ඛායරො නාම නත්ථි, තස්මා රූපං

අත්තාතිආදිනා නයයන රූපාෙයයො උපාදින්නාපි අනුපාදින්නාව යහොන්ති.

එවයමසා දිට්ඨිවයසන උපාොපරිතස්සනාපි සමානා අත්ථයතො

අනුපාොපරිතස්සනායයවනාමයහොතීතියවදිතබ්බා. 

අඤ්ඤථා දහොතීති පරිවත්තති පකතිජහයනන නස්සති, 

රූපවිපරිණාමානුපරිවත්තීති‘‘මමරූපං විපරිණත’’න්තිවා, ‘‘යංඅහු, තංවත

යම නත්ථී’’ති වා ආදිනා (ම. නි. 1.242) නයයන කම්මවිඤ්ඤාණං රූපස්ස

යභොනුපරිවත්ති යහොති. විපරිණාමානුපරිවත්තජාති විපරිණාමස්ස

අනුපරිවත්තනයතො විපරිණාමාරම්මණචිත්තයතො ජාතා. පරිතස්සනා 

ධම්මසමුප්පාොති තණ්හාපරිතස්සනා ච අකුසලධම්මසමුප්පාො ච. චිත්තං

පරිොොෙ තිට්ඨන්තීති කුසලචිත්තං පරියාදියිත්වා  යහත්වා යඛයපත්වා

තිට්ඨන්ති. උත්තාසවාති භයතායසනපි සඋත්තායසො තණ්හාතායසනපි

සඋත්තායසො. විඝාතවාති සවිඝායතො සදුක්යඛො. අදපක්ඛවාති සාලයයො 

සසියනයහො. එවං දඛො, ආවුදසො, අනුපාො පරිතස්සනා දහොතීති එවං 

මණිකරණ්ඩකසඤ්ඤාය තුච්ඡකරණ්ඩකං  යහත්වා තස්මිං නට්යඨ පච්ඡා

විඝාතං ආපජ්ජන්තස්සවියපච්ඡාඅග් යහත්වාපරිතස්සනායහොති. 

321. න ච රූපවිපරිණාමානුපරිවත්තීති ඛීණාසවස්ස කම්මවිඤ්ඤාණයමව

නත්ථි, තස්මා රූපයභොනුපරිවත්ති න යහොති. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

උද්යෙසවිභඞ් සුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. අරණවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

323. එවං දම සුතන්ති අරණවිභඞ් සුත්තං. තත්ථ දනවුස්සාදෙෙය න

අපසාදෙෙයාති ය හසිතවයසන කඤ්චි පුග් ලං යනව උක්ඛියපයය න

අවක්ඛියපයය. ධම්මදමවදෙදසෙයාති සභාවයමවකයථයය. සුඛවිනිච්ඡෙන්ති
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විනිච්ඡිතසුඛං. රදහො වාෙන්ති පරම්මුඛා අවණ්ණං, පිසුණවාචන්ති අත්යථො. 

සම්මුඛා න ඛීණන්ති සම්මුඛාපි ඛීණං ආකිණ්ණං සංකිලිට්ඨං වාචං න 

භයණයය. නාභිනිදවදසෙයාති න අධිට්ඨහිත්වා ආොය යවොහයරයය. 

සමඤ්ඤන්ති යලොකසමඤ්ඤං යලොකපණ්ණත්තිං. නාතිධාදවෙයාති

නාතික්කයමයය. 

324. කාමපටිසන්ධිසුඛිදනොති කාමපටිසන්ධිනා කාමූපසංහියතන සුයඛන

සුඛිතස්ස. සදුක්දඛොති විපාකදුක්යඛන සංකියලසදුක්යඛනපි සදුක්යඛො. 

සඋපඝාදතොති විපාකූපඝාතකියලසූපඝායතයහව සඋපඝායතො. තථා 

සපරිළාදහො.මිච්ඡාපටිපොතිඅයාථාවපටිපොඅකුසලපටිපො. 

326. ඉත්දථදක අපසාදෙතීති එවං ය හසිතවයසන එකච්යච පුග් යල

අපසායෙති. උස්සාෙයනපි එයසව නයයො. භවසංදෙොජනන්ති භවබන්ධනං, 

තණ්හායයතංනාමං. 

සුභූතිත්යථයරොකිර ඉමං චතුක්කංනිස්සාය එතෙග්ය  ඨපියතො. භ වයතො හි

ධම්මං යෙයසන්තස්ස පුග් ලානං උස්සාෙනාඅපසාෙනා පඤ්ඤායන්ති, තථා 

සාරිපුත්තත්යථරාදීනං. සුභූතිත්යථරස්ස පන ධම්මයෙසනාය ‘‘අයං පුග් යලො 

අප්පටිපන්නයකො අනාරාධයකො’’ති වා, ‘‘අයං සීලවා ගණවා ලජ්ජියපසයලො

ආචාරසම්පන්යනො’’ති වානත්ථි, ධම්මයෙසනායපනස්ස ‘‘අයංමිච්ඡාපටිපො, 

අයං සම්මාපටිපො’’ත්යවව පඤ්ඤායති. තස්මා භ වා ‘‘එතෙග් ං, භික්ඛයව, 

මමසාවකානංභික්ඛූනංඅරණවිහාරීනංයදිෙංසුභූතී’’තිආහ. 

329. කාලඤ්ඤූ අස්සාතිඅසම්පත්යතචඅතික්කන්යතච කායලඅකයථත්වා

‘‘ඉොනි වුච්චමානං මහාජයනො  ණ්හිස්සතී’’ති යුත්තපත්තකාලං ඤත්වාව

පරම්මුඛාඅවණ්ණංභායසයය.ඛීණවායෙපිඑයසවනයයො. 

330. උපහඤ්ඤතීති ඝාතියති. සදරොපි උපහඤ්ඤතීති සද්යෙොපි භිජ්ජති. 

ආතුරීෙතීති ආතුයරො යහොති ය ලඤ්ඤප්පත්යතො සාබායධො. අවිස්සට්ඨන්ති

විස්සට්ඨංඅපලිබුද්ධංනයහොති. 

331. තදෙවාති තංයයව භාජනං. අභිනිවිස්ස දවොහරතීති පත්තන්ති

සඤ්ජානනජනපෙං  න්ත්වා ‘‘පත්තං ආහරථ යධොවථා’’ති සුත්වා 

‘‘අන්ධබාලපුථුජ්ජයනො, නයිෙං පත්තං, පාති නයමසා, එවං වොහී’’ති

අභිනිවිස්ස යවොහරති.එවංසබ්බපයෙහියයොයජතබ්බං. අතිසාදරොති අතිධාවනං. 

332. තථා තථා දවොහරති අපරාමසන්ති අම්හාකං ජනපයෙ භාජනං පාතීති

වුච්චති, ඉයම පන නං පත්තන්ති වෙන්තීති තයතො පට්ඨාය ජනපෙයවොහාරං
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මුඤ්චිත්වා පත්තං පත්තන්යතව අපරාමසන්යතො යවොහරති. යසසපයෙසුපි

එයසව නයයො. 

333. ඉොනි මරියාෙභාජනීයං කයරොන්යතො තත්ර, භික්ඛදවතිආදිමාහ. තත්ථ 

සරදණොති සරයජො සකියලයසො. අරදණොති අරයජො නික්කියලයසො. සුභූති ච

පන, භික්ඛදවති අයං යථයරො ද්වීසු ඨායනසු එතෙග් ං ආරුළ්යහො

‘‘අරණවිහාරීනං යදිෙංසුභූති, ෙක්ඛිදණෙයානං යදිෙංසුභූතී’’ති(අ.නි.1.202). 

ධම්මයසනාපතිකිරවත්ථුංයසොයධති, සුභූතිත්යථයරොෙක්ඛිණං යසොයධති.තථා

හි ධම්මයසනාපති පිණ්ඩාය චරන්යතො ය හද්වායර ඨියතො යාව භික්ඛං 

ආහරන්ති, තාව පුබ්බභාය  පරිච්ඡින්දිත්වා නියරොධං සමාපජ්ජති, නියරොධා

වුට්ඨාය යෙයයධම්මංපටිග් ණ්හාති.සුභූතිත්යථයරොචතයථවයමත්තාඣානං

සමාපජ්ජති, යමත්තාඣානා වුට්ඨාය යෙයයධම්මං පටිග් ණ්හාති. එවං පන

කාතුංසක්කාති.ආම සක්කා, යනවඅච්ඡරියඤ්යචතං, යං මහාභිඤ්ඤප්පත්තා

සාවකාඑවං කයරයයං. ඉමස්මිම්පි හිතම්බපණ්ණිදීයප යපොරාණකරාජකායල

පිඞ් ලබුද්ධරක්ඛිතත්යථයරොනාමඋත්තර ාමං නිස්සායවිහාසි.තත්ථසත්ත

කුලසතානියහොන්ති, එකම්පිතංකුලද්වාරංනත්ථි, යත්ථයථයරොසමාපත්තිං

නසමාපජ්ජි.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

අරණවිභඞ් සුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ධාතුවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

342. එවං දමසුතන්තිධාතුවිභඞ් සුත්තං.තත්ථ චාරිකන්තිතුරිත මනචාරිකං. 

සදචදතභග් ව අ රූතිසයචතුය්හංභාරියං අඵාසුකංකිඤ්චිනත්ථි. සදච

දසො අනුජානාතීති භග් වස්ස කිර එතෙයහොසි – ‘‘පබ්බජිතා නාම

නානාඅජ්ඣාසයා, එයකො  ණාභිරයතොයහොති, එයකොඑකාභිරයතො.සයචයසො

එකාභිරයතොභවිස්සති, ‘ආවුයසො, මාපාවිසි, මයා සාලාලද්ධා’තිවක්ඛති.සයච

අයංඑකාභිරයතොභවිස්සති, ‘ආවුයසො, නික්ඛම, මයාසාලා ලද්ධා’තිවක්ඛති.

එවං සන්යත අහං උභින්නං විවාෙකායරතා නාම භවිස්සාමි, දින්නං නාම

දින්නයමවවට්ටති, කතංකතයමවා’’ති.තස්මාඑවමාහ. 

කුලපුත්දතොති ජාතිකුලපුත්යතොපි ආචාරකුලපුත්යතොපි. වාසූප දතොති වාසං

උප යතො.කුයතො ආ න්ත්වාති? තක්කසීලන රයතො. 

තත්රායං අනුපුබ්බිකථා – මජ්ඣිමප්පයෙයස කිර රාජ හන යර බිම්බිසායර

රජ්ජං කායරන්යත පච්චන්යත තක්කසීලන යර පුක්කුසාති රාජා රජ්ජං 
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කායරසි. අථ තක්කසීලයතො භණ්ඩං  යහත්වා වාණිජා රාජ හං ආ තා

පණ්ණාකාරං  යහත්වා රාජානං අද්ෙසංසු. රාජා යත වන්දිත්වා ඨියත

‘‘කත්ථවාසියනො තුම්යහ’’තිපුච්ඡි.තක්කසීලවාසියනොයෙවාති.අථයනරාජා

ජනපෙස්ස යඛමසුභික්ඛතාදීනි න රස්ස ච පවත්තිං පුච්ඡිත්වා ‘‘යකො නාම

තුම්හාකං රාජා’’ති පුච්ඡි. පුක්කුසාති නාම යෙවාති. ධම්මියකොති? ආම යෙව

ධම්මියකො. චතූහි සඞ් හවත්ථූහි ජනං සඞ් ණ්හාති, යලොකස්ස

මාතාපිතිට්ඨායන ඨියතො, අඞ්ය  නිපන්නොරකං විය ජනං යතොයසතීති.

කතරස්මිං වයය වත්තතීති? අථස්ස වයං ආචික්ඛිංසු. වයයසුපි බිම්බිසායරන

සමවයයො ජායතො. අථ යත රාජා ආහ – ‘‘තාතා තුම්හාකං රාජා ධම්මියකො, 

වයයන ච යම සමායනො, සක්කුයණයයාථ තුම්හාකං රාජානං මම මිත්තං

කාතු’’න්ති.සක්යකොමයෙවාති. රාජා යතසංසුඞ්කං විස්සජ්යජත්වා ය හඤ්ච

ොයපත්වා – ‘‘ ච්ඡථ භණ්ඩං වික්කිණිත්වා  මනකායල මං දිස්වා

 ච්යඡයයාථා’’ති ආහ. යත තථා කත්වා  මනකායල රාජානං අද්ෙසංසු.

‘‘ ච්ඡථ තුම්හාකං රාජානං මම වචයනන පුනප්පුනං ආයරො යං පුච්ඡිත්වා 

‘රාජාතුම්යහහිසද්ධිංමිත්තභාවංඉච්ඡතී’තිවෙථා’’තිආහ. 

යත සාධූති පටිස්සුණිත්වා  න්ත්වා භණ්ඩං පටිසායමත්වා භුත්තපාතරාසා

රාජානංඋපසඞ්කමිත්වාවන්දිංසු.රාජා ‘‘කහංභයණතුම්යහඑත්තයක ඉයම

දිවයසනදිස්සථා’’තිපුච්ඡි.යතසබ්බංපවත්තිංආයරොයචසුං.රාජා – ‘‘සාධු, 

තාතා, තුම්යහ නිස්සාය මයා මජ්ඣිමප්පයෙයස රාජා මිත්යතො ලද්යධො’’ති

අත්තමයනො අයහොසි. අපරභාය  රාජ හවාසියනොපි වාණිජා තක්කසීලං

අ මංසු. යත පණ්ණාකාරං  යහත්වා ආ යත පුක්කුසාති රාජා ‘‘කුයතො

ආ තත්ථා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘රාජ හයතො’’ති සුත්වා ‘‘මය්හං සහායස්ස

න රයතො ආ තා තුම්යහ’’ති. ආම යෙවාති. ආයරො යං යම සහායස්සාති 

ආයරො යං පුච්ඡිත්වා ‘‘අජ්ජ පට්ඨාය යය මය්හං සහායස්ස න රයතො

ජඞ්ඝසත්යථන වා සකටසත්යථන වා වාණිජා ආ ච්ඡන්ති, සබ්යබසං මම

විසයං පවිට්ඨකාලයතො පට්ඨාය වසනය හානි, රාජයකොට්ඨා ාරයතො

නිවාපඤ්චයෙන්තු, සුඞ්කං විස්සජ්යජන්තු, කිඤ්චිඋපද්ෙවංමාකයරොන්තූ’’ති

යභරිංචරායපසි.බිම්බිසායරොපි අත්තයනොන යරතයථවයභරිංචරායපසි. 

අථ බිම්බිසායරො පුක්කුසාතිස්ස පණ්ණං පහිණි – ‘‘පච්චන්තයෙයස නාම

මණිමුත්තාදීනිරතනානිඋප්පජ්ජන්ති, යංමය්හංසහායස්සරජ්යජෙස්සනීයංවා 

සවනීයං වා රතනං උප්පජ්ජති, තත්ථ යම මා මච්ඡරායතූ’’ති. පුක්කුසාතිපි – 

‘‘මජ්ඣිමයෙයසො නාම මහාජනපයෙො, යං තත්ථ එවරූපං රතනං උප්පජ්ජති, 

තත්ථයමසහායයොමා මච්ඡරායතූ’’තිපටිපණ්ණංපහිණි.එවංයත ච්ඡන්යත

 ච්ඡන්යතකායලඅඤ්ඤමඤ්ඤං අදිස්වාපිෙළ්හමිත්තාඅයහසුං. 
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පටුන 

එවං යතසංකතිකංකත්වාවසන්තානංපඨමතරං පුක්කුසාතිස්සපණ්ණාකායරො

උප්පජ්ජි. රාජා කිර අට්ඨ පඤ්චවණ්යණ අනග්ඝකම්බයල ලභි. යසො –

‘‘අතිසුන්ෙරා ඉයමකම්බලා, අහං සහායස්ස යපසිස්සාමී’’ති ලාඛාගළමත්යත 

අට්ඨ සාරකරණ්ඩයක ලිඛායපත්වා යතසු යත කම්බයල පක්ඛිපිත්වා ලාඛාය

වට්ටායපත්වා යසතවත්යථන යවයඨත්වා සමුග්ය  පක්ඛිපිත්වා වත්යථන

යවයඨත්වා රාජමුද්දිකාය ලඤ්යඡත්වා ‘‘මය්හං සහායස්ස යෙථා’’ති අමච්යච

යපයසසි. සාසනඤ්ච අොසි – ‘‘අයං පණ්ණාකායරො න රමජ්යඣ

අමච්චාදිපරිවුයතනෙට්ඨබ්යබො’’ති.යත න්ත්වා බිම්බිසාරස්සඅෙංසු. 

යසො සාසනං සුත්වා අමච්චාෙයයො සන්නිපතන්තූති යභරිං චරායපත්වා

න රමජ්යඣ අමච්චාදිපරිවුයතො යසතච්ඡත්යතන ධාරියමායනන

පල්ලඞ්කවයර නිසින්යනො ලඤ්ඡනං භින්දිත්වා වත්ථං අපයනත්වා සමුග් ං 

විවරිත්වා අන්යතො භණ්ඩිකං මුඤ්චිත්වා ලාඛාගයළ දිස්වා ‘‘මය්හං සහායයො 

පුක්කුසාති ‘ජතවිත්තයකො යම සහායයො’ති මඤ්ඤමායනො මඤ්යඤ ඉමං

පණ්ණාකාරං පහිණී’’ති එකං ගළං  යහත්වා හත්යථන වට්යටත්වා

තුලයන්යතොව අන්යතො දුස්සභණ්ඩිකං අත්ථීති අඤ්ඤාසි. අථ නං

පල්ලඞ්කපායෙ පහරිත්වා තාවයෙව ලාඛා පරිපති, යසො නයඛන කරණ්ඩකං

විවරිත්වාඅන්යතොකම්බලරතනංදිස්වාඉතයරපිවිවරායපසි, සබ්යබපිකම්බලා

අයහසුං.අථයනපත්ථරායපසි, යතවණ්ණසම්පන්නාඵස්සසම්පන්නා දීඝයතො

යසොළසහත්ථා තිරියං අට්ඨහත්ථා අයහසුං. මහාජයනො දිස්වා අඞ්ගලියයො

යපොයඨසි, යචලුක්යඛපං අකාසි, – ‘‘අම්හාකං රඤ්යඤො අදිට්ඨසහායයො

පුක්කුසාති අදිස්වාව එවරූපං පණ්ණාකාරං යපයසසි, යුත්තං එවරූපං මිත්තං

කාතු’’න්තිඅත්තමයනොඅයහොසි.රාජා එකයමකංකම්බලංඅග්ඝායපසි, සබ්යබ

අනග්ඝා අයහසුං. යතසු චත්තායරො සම්මාසම්බුද්ධස්ස යපයසසි, චත්තායරො

අත්තයනො ඝයර අකාසි. තයතො චින්යතසි – ‘‘පච්ඡා යපයසන්යතන පඨමං

යපසිතපණ්ණාකාරයතො අතියරකං යපයසතුං වට්ටති, සහායයන ච යම 

අනග්යඝොපණ්ණාකායරොයපසියතො, කිංනුයඛොයපයසමී’’ති? 

කිංපනරාජ යහතයතො අධිකං රතනංනත්ථීති? යනොනත්ථි, මහාපුඤ්යඤො 

රාජා, අපිච යඛො පනස්ස යසොතාපන්නකාලයතො පට්ඨාය ඨයපත්වා තීණි

රතනානි අඤ්ඤං රතනං යසොමනස්සං ජයනතුං සමත්ථං නාම නත්ථි. යසො

රතනං විචිනිතුං ආරද්යධො – රතනං නාම සවිඤ්ඤාණකං අවිඤ්ඤාණකන්ති

දුවිධං. තත්ථ අවිඤ්ඤාණකං සුවණ්ණරජතාදි, සවිඤ්ඤාණකං ඉන්ද්රියබද්ධං.

අවිඤ්ඤාණකං සවිඤ්ඤාණකස්යසව අලඞ්කාරාදිවයසන පරියභො ං යහොති, 

ඉතිඉයමසු ද්වීසු රතයනසුසවිඤ්ඤාණකං යසට්ඨං. සවිඤ්ඤාණකම්පි දුවිධං

තිරච්ඡානරතනං මනුස්සරතනන්ති. තත්ථ තිරච්ඡානරතනං හත්ථිඅස්සරතනං, 
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තම්පි මනුස්සානං උපයභො ත්ථයමව නිබ්බත්තති, ඉති ඉයමසුපි ද්වීසු

මනුස්සරතනං යසට්ඨං. මනුස්සරතනම්පි දුවිධං ඉත්ථිරතනං පුරිසරතනන්ති.

තත්ථ චක්කවත්තියනො රඤ්යඤො උප්පන්නං ඉත්ථිරතනම්පි පුරිසස්යසව

උපයභො ං.ඉතිඉයමසුපිද්වීසුපුරිසරතනයමවයසට්ඨං. 

පුරිසරතනම්පි දුවිධං අ ාරියරතනං අන ාරියරතනඤ්ච. තත්ථ 

අ ාරියරතයනසුපි චක්කවත්තිරාජා අජ්ජ පබ්බජිතසාමයණරං

පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්ෙති, ඉති ඉයමසුපි ද්වීසු අන ාරියරතනයමව යසට්ඨං.

අන ාරියරතනම්පි දුවිධං යසක්ඛරතනඤ්ච අයසක්ඛරතනඤ්ච. තත්ථ

සතසහස්සම්පි යසක්ඛානං අයසක්ඛස්ස පයෙසං න පාපුණාති, ඉති ඉයමසුපි

ද්වීසු අයසක්ඛරතනයමව යසට්ඨං. තම්පි දුවිධං බුද්ධරතනං සාවකරතනන්ති.

තත්ථසතසහස්සම්පිසාවකරතනානංබුද්ධරතනස්සපයෙසංන පාපුණාති, ඉති

ඉයමසුපිද්වීසූබුද්ධරතනයමවයසට්ඨං. 

බුද්ධරතනම්පි දුවිධං පච්යචකබුද්ධරතනං සබ්බඤ්ඤුබුද්ධරතනන්ති. තත්ථ

සතසහස්සම්පිපච්යචකබුද්ධානං සබ්බඤ්ඤුබුද්ධස්සපයෙසංනපාපුණාති, ඉති

ඉයමසුපි ද්වීසු සබ්බඤ්ඤුබුද්ධරතනංයයවයසට්ඨං. සයෙවකස්මිඤ්හි යලොයක

බුද්ධරතනසමංරතනංනාම නත්ථි.තස්මාඅසදිසයමවරතනංමය්හංසහායස්ස

යපයසස්සාමීති චින්යතත්වා තක්කසීලවාසියනො පුච්ඡි – ‘‘තාතා තුම්හාකං

ජනපයෙ බුද්යධො ධම්යමො සඞ්යඝොති ඉමානි තීණි රතනානි දිස්සන්තී’’ති.

යඝොයසොපියසොමහාරාජතාවතත්ථනත්ථි, ෙස්සනංපන කුයතොති. 

‘‘සුන්ෙරං තාතා’’ති රාජා තුට්යඨො චින්යතසි – ‘‘සක්කා භයවයය 

ජනසඞ් හත්ථාය මය්හං සහායස්ස වසනට්ඨානං සම්මාසම්බුද්ධං යපයසතුං, 

බුද්ධාපන පච්චන්තියමසුජනපයෙසුනඅරුණංඋට්ඨයපන්ති.තස්මාසත්ථාරා 

 න්තුං න සක්කා. සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානාෙයයො මහාසාවයක යපයසතුං

සක්කා භයවයය. මයා පන ‘යථරා පච්චන්යත වසන්තී’ති සුත්වාපි මනුස්යස 

යපයසත්වායතඅත්තයනොසමීපංආණායපත්වාඋපට්ඨාතුයමවයුත්තං.තස්මා

නයථයරහිපි සක්කා න්තුං.යයනපනාකායරනසාසයනයපසියතසත්ථාච

මහාසාවකා ච  තා විය යහොන්ති, යතනාකායරන සාසනං පහිණිස්සාමී’’ති.

චින්යතත්වා චතුරතනායාමං විෙත්ථිමත්තපුථුලං නාතිතනුං නාතිබහලං

සුවණ්ණපට්ටංකාරායපත්වා ‘‘තත්ථඅජ්ජඅක්ඛරානි ලිඛිස්සාමී’’ති.පායතොව

සීසං න්හායිත්වා උයපොසථඞ් ානි අධිට්ඨාය භුත්තපාතරායසො 

අපනීත න්ධමාලාභරයණො සුවණ්ණසරයකන ජාතිහිඞ්ගලිකං ආොය

යහට්ඨයතො පට්ඨාය ද්වාරානි පිෙහන්යතො පාසාෙමාරුය්හ පුබ්බදිසාමුඛං

සීහපඤ්ජරං විවරිත්වා ආකාසතයල නිසීදිත්වා සුවණ්ණපට්යට අක්ඛරානි
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ලිඛන්යතො – ‘‘ඉධ තථා යතො යලොයක උප්පන්යනො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො

විජ්ජාචරණසම්පන්යනොසු යතොයලොකවිදූඅනුත්තයරොපුරිසෙම්මසාරථි සත්ථා

යෙවමනුස්සානංබුද්යධොභ වා’’ති.බුද්ධගයණතාවඑකයෙයසනලිඛි. 

තයතො ‘‘එවං ෙස පාරමියයො පූයරත්වා තුසිතභවනයතො චවිත්වා මාතුකුච්ඡිම්හි

පටිසන්ධිං  ණ්හි, එවං යලොකවිවරණං අයහොසි, මාතුකුච්ඡියං වසමායන ඉෙං

නාම අයහොසි, අ ාරමජ්යඣ වසමායන ඉෙං නාම අයහොසි, එවං 

මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛන්යතො එවං මහාපධානං පෙහි. එවං දුක්කරකාරිකං

කත්වා මහායබොධිමණ්ඩං ආරුය්හ අපරාජිතපල්ලඞ්යක නිසින්යනො

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංපටිවිජ්ඣි, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංපටිවිජ්ඣන්තස්ස එවං

යලොකවිවරණං අයහොසි. සයෙවයක යලොයක අඤ්ඤං එවරූපං රතනං නාම

නත්ථීති. 

යංකිඤ්චිවිත්තංඉධවාහුරංවා, 

සග්ය සුවායංරතනංපණීතං; 

නයනොසමංඅත්ථිතථා යතන, 

ඉෙම්පිබුද්යධරතනංපණීතං; 

එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතූ’’ති.(ඛු.පා.6.3; සු.නි.226) – 

එවං එකයෙයසන බුද්ධගයණපි ලිඛිත්වා දුතියං ධම්මරතනං යථොයමන්යතො –

‘‘ස්වාක්ඛායතොභ වතාධම්යමො…යප.… පච්චත්තංයවදිතබ්යබොවිඤ්ඤූහී’’ති.

‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා…යප.… අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො’’ති.

‘‘සත්ථාරා යෙසිතධම්යමො නාම එවරූයපො ච එවරූයපො චා’’ති සත්තතිංස

යබොධිපක්ඛියයඑකයෙයසනලිඛිත්වා– 

‘‘යං බුද්ධයසට්යඨොපරිවණ්ණයීසුචිං, 

සමාධිමානන්තරිකඤ්ඤමාහු; 

සමාධිනායතනසයමොනවිජ්ජති, 

ඉෙම්පිධම්යමරතනංපණීතං; 

එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතූ’’ති.(ඛු.පා.6.5; සු.නි.228) – 

එවං එකයෙයසන ධම්මගයණ ලිඛිත්වා තතියං සඞ්ඝරතනං යථොයමන්යතො –

‘‘සුප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො…යප.… පුඤ්ඤක්යඛත්තං

යලොකස්සා’’ති. ‘‘කුලපුත්තානාම සත්ථු ධම්මකථං සුත්වා එවං නික්ඛමිත්වා
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පබ්බජන්ති, යකචි යසතච්ඡත්තං පහාය පබ්බජන්ති, යකචි උපරජ්ජං, යකචි

යසනාපතිට්ඨානාදීනිපහායපබ්බජන්ති.පබ්බජිත්වාචපනඉමඤ්චපටිපත්තිං 

පූයරන්තී’’ති චූළසීලමජ්ඣිමසීලමහාසීලාදීනි එකයෙයසන ලිඛිත්වා 

ඡද්වාරසංවරං සතිසම්පජඤ්ඤං චතුපච්චයසන්යතොසං නවවිධං යසනාසනං, 

නීවරණප්පහානං පරිකම්මං ඣානාභිඤ්ඤා අට්ඨතිංස කම්මට්ඨානානි යාව

ආසවක්ඛයා එකයෙයසන ලිඛි, යසොළසවිධං ආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානං 

විත්ථායරයනව ලිඛිත්වා ‘‘සත්ථු සාවකසඞ්යඝො නාම එවරූයපහි ච ගයණහි

සමන්නා යතො. 

යයපුග් ලාඅට්ඨසතංපසට්ඨා, 

චත්තාරිඑතානියු ානියහොන්ති; 

යතෙක්ඛියණයයාසු තස්සසාවකා, 

එයතසුදින්නානිමහප්ඵලානි; 

ඉෙම්පිසඞ්යඝරතනංපණීතං, 

එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතූ’’ති.(ඛු.පා.6.6; සු.නි.229) – 

එවං එකයෙයසන සඞ්ඝගයණ ලිඛිත්වා – ‘‘භ වයතො සාසනං ස්වාක්ඛාතං 

නියයානිකං, සයච මය්හං සහායයො සක්යකොති, නික්ඛමිත්වා පබ්බජතූ’’ති

ලිඛිත්වා සුවණ්ණපට්ටංසංහරිත්වාසුඛුමකම්බයලනයවයඨත්වාසාරසමුග්ය 

පක්ඛිපිත්වා තං සමුග් ං සුවණ්ණමයය, සුවණ්ණමයං, රජතමයය රජතමයං

මණිමයය, මණිමයං පවාළමයය, පවාළමයං යලොහිතඞ්කමයය, 

යලොහිතඞ්කමයං මසාර ල්ලමයය, මසාර ල්ලමයං ඵලිකමයය, ඵලිකමයං

ෙන්තමයය, ෙන්තමයං සබ්බරතනමයය, සබ්බරතනමයං කිලඤ්ජමයය, 

කිලඤ්ජමයංසමුග් ංසාරකරණ්ඩයක ඨයපසි. 

පුන සාරකරණ්ඩකං සුවණ්ණකරණ්ඩයකති පුරිමනයයයනව හරිත්වා

සබ්බරතනමයං කරණ්ඩකං කිලඤ්ජමයය කරණ්ඩයක ඨයපසි. තයතො 

කිලඤ්ජමයං කරණ්ඩකං සාරමයයපළායාති පුන වුත්තනයයයනව හරිත්වා

සබ්බරතනමයංයපළං කිලඤ්ජමයයපළායඨයපත්වාබහිවත්යථනයවයඨත්වා

රාජමුද්දිකායලඤ්යඡත්වා අමච්යච ආණායපසි – ‘‘මමආණාපවත්තිට්ඨායන

මග් ං අලඞ්කාරායපථ මග්ය ො අට්ඨුසභවිත්ථයතො යහොතු, චතුඋසභට්ඨානං

යසොධිතමත්තකයමව යහොතු, මජ්යඣ චතුඋසභං රාජානුභායවන

පටියායෙථා’’ති. තයතො මඞ් ලහත්ථිං අලඞ්කාරායපත්වා තස්ස උපරි 

පල්ලඞ්කං පඤ්ඤයපත්වා යසතච්ඡත්තං උස්සායපත්වා න රවීථියයො
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සිත්තසම්මට්ඨා සමුස්සිතද්ධජපටාකා කෙලිපුණ්ණඝට න්ධධූමපුප්ඵාදීහි 

සුප්පටිමණ්ඩිතා කායරත්වා ‘‘අත්තයනො අත්තයනො විසයප්පයෙයස එවරූපං

පූජං කායරන්තූ’’ති අන්තරයභොගිකානං ජවනදූයත යපයසත්වා සයං

සබ්බාලඞ්කායරන අලඞ්කරිත්වා–‘‘සබ්බතාළාවචරසම්මිස්සබලකායපරිවුයතො

පණ්ණාකාරං යපයසමී’’ති අත්තයනො විසයපරියන්තං  න්ත්වා අමච්චස්ස

මුඛසාසනං අොසි – ‘‘තාත මය්හං සහායයො පුක්කුසාති ඉමං පණ්ණාකාරං

පටිච්ඡන්යතොඔයරොධමජ්යඣඅපටිච්ඡිත්වාපාසාෙංආරුය්හ පටිච්ඡතූ’’ති.එවං

සාසනං ෙත්වා පච්චන්තයෙසං සත්ථා  ච්ඡතීති පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා

නිවත්ති. අන්තරයභොගිකා යතයනව නියායමන මග් ං පටියායෙත්වා

පණ්ණාකාරං නයිංසු. 

පුක්කුසාතිපි අත්තයනො රජ්ජසීමයතො පට්ඨාය යතයනව නියායමන මග් ං 

පටියායෙත්වාන රංඅලඞ්කාරායපත්වාපණ්ණාකාරස්සපච්චුග් මනංඅකාසි.

පණ්ණාකායරො තක්කසීලං පාපුණන්යතො උයපොසථදිවයස පාපුණි, 

පණ්ණාකාරං  යහත්වා  තඅමච්යචොපි රඤ්යඤො වුත්තසාසනං ආයරොයචසි.

රාජාතංසුත්වාපණ්ණාකායරනසද්ධිංආ තානංකත්තබ්බකිච්චං විචායරත්වා

පණ්ණාකාරං ආොය පාසාෙං ආරුය්හ ‘‘මා ඉධ යකොචි පවිසතූ’’ති ද්වායර 

ආරක්ඛංකායරත්වාසීහපඤ්ජරංවිවරිත්වාපණ්ණාකාරංඋච්චාසයනඨයපත්වා

සයං නීචාසයන නිසින්යනො ලඤ්ඡනං භින්දිත්වා නිවාසනං අපයනත්වා

කිලඤ්ජයපළයතො පට්ඨාය අනුපුබ්යබන විවරන්යතො සාරමයං සමුග් ං දිස්වා

චින්යතසි – ‘‘මහාපරිහායරො නායං අඤ්ඤස්ස රතනස්ස භවිස්සති, අද්ධා

මජ්ඣිමයෙයස යසොතබ්බයුත්තකං රතනං උප්පන්න’’න්ති. අථ තං සමුග් ං

විවරිත්වා රාජලඤ්ඡනං භින්දිත්වා සුඛුමකම්බලං උභයතො වියූහිත්වා

සුවණ්ණපට්ටංඅද්ෙස. 

යසො තං පසායරත්වා – ‘‘මනාපානි වත අක්ඛරානි සමසීසානි සමපන්තීනි

චතුරස්සානී’’තිආදියතො පට්ඨාය වායචතුං ආරභි. තස්ස – ‘‘ඉධ තථා යතො

යලොයක උප්පන්යනො’’ති බුද්ධගයණ වායචන්තස්ස බලවයසොමනස්සං

උප්පජ්ජි, නවනවුතියලොමකූපසහස්සානිඋද්ධග් යලොමානිඅයහසුං.අත්තයනො 

ඨිතභාවං වා නිසින්නභාවං වා න ජානාති. අථස්ස –

‘‘කප්පයකොටිසතසහස්යසහිපි එතං දුල්ලභසාසනං සහායං නිස්සාය යසොතුං

ලභාමී’’තිභියයයො බලවපීතිඋෙපාදි. යසො හිඋපරි වායචතුං අසක්යකොන්යතො

යාව පීතියව පස්සද්ධියා නිසීදිත්වා පරයතො – ‘‘ස්වාක්ඛායතො භ වතා

ධම්යමො’’ති ධම්මගයණ ආරභි. තත්රාපිස්ස තයථව අයහොසි. යසො පුන යාව 

පීතියව පස්සද්ධියානිසීදිත්වාපරයතො‘‘සුප්පටිපන්යනො’’තිසඞ්ඝගයණආරභි. 

තත්රාපිස්ස තයථව අයහොසි. අථ සබ්බපරියන්යත ආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානං
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පටුන 

වායචත්වා චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානානි නිබ්බත්යතසි, යසො ඣානසුයඛයනව

වීතිනායමසි.අඤ්යඤොයකොචිෙට්ඨුංනලභති, එයකොවචූළුපට්ඨායකොපවිසති.

එවං අද්ධමාසමත්තංවීතිනායමසි. 

නා රා රාජඞ් යණ සන්නිපතිත්වා උක්කුට්ඨිං අකංසු ‘‘පණ්ණාකාරං 

පටිච්ඡිතදිවසයතො පට්ඨාය බලෙස්සනං වා නාටකෙස්සනං වා නත්ථි, 

විනිච්ඡයොනං නත්ථි, රාජා සහායයන පහිතං පණ්ණාකාරං යස්සිච්ඡති තස්ස

ෙස්යසතු, රාජායනොනාම එකච්චස්සපණ්ණාකාරවයසනපිවඤ්යචත්වාරජ්ජං

අත්තයනො කාතුං වායමන්ති. කිං නාම අම්හාකං රාජා කයරොතී’’ති? රාජා

උක්කුට්ඨිසද්ෙං සුත්වා – ‘‘රජ්ජං නු යඛො ධායරමි, උොහු සත්ථාර’’න්ති

චින්යතසි. අථස්ස එතෙයහොසි – ‘‘රජ්ජකාරිතඅත්තභායවො නාම යනව

 ණයකන, න  ණකමහාමත්යතන  යණතුං සක්යකො. සත්ථුසාසනං 

ධායරස්සාමී’’තිසයයනඨපිතංඅසිං යහත්වායකයසඡින්දිත්වාසීහපඤ්ජරං

විවරිත්වා – ‘‘එතං  යහත්වා රජ්ජං කායරථා’’ති සද්ධිං චූළාමණිනා

යකසකලාපං පරිසමජ්යඣ පායතසි, මහාජයනො තං උක්ඛිපිත්වා –

‘‘සහායකසන්තිකා ලද්ධපණ්ණාකාරා නාම රාජායනො තුම්හාදිසා යහොන්ති

යෙවා’’ති එකප්පහායරයනව විරවි. රඤ්යඤොපි ද්වඞ්ගලමත්තං යකසමස්සු

අයහොසි. යබොධිසත්තස්සපබ්බජ්ජාසදිසයමවකිරජාතං. 

තයතො චූළුපට්ඨාකං යපයසත්වා අන්තරාපණා ද්යව කාසායවත්ථානි

මත්තිකාපත්තඤ්චආහරායපත්වා – ‘‘යයයලොයකඅරහන්යතො, යත උද්දිස්ස

මය්හං පබ්බජ්ජා’’ති සත්ථාරං උද්දිස්ස එකං කාසාවං නිවායසත්වා එකං 

පාරුපිත්වාපත්තංවාමඅංසකූයටකත්වාකත්තරෙණ්ඩං යහත්වා–‘‘යසොභති

නු යඛො යම පබ්බජ්ජා යනො වා’’ති මහාතයල කතිපයවායර අපරාපරං

චඞ්කමිත්වා – ‘‘යසොභති යම පබ්බජ්ජා’’ති ද්වාරං විවරිත්වා පාසාො ඔතරි.

ඔතරන්තං පන නං තීසු ද්වායරසු ඨිතනාටකාදීනි දිස්වාපි න සඤ්ජානිංසු.

‘‘එයකොපච්යචකබුද්යධොඅම්හාකංරඤ්යඤො ධම්මකථංකයථතුංආ යතො’’ති

කිර චින්තයිංසු. උපරිපාසාෙං පන ආරුය්හ රඤ්යඤො ඨිතනිසින්නට්ඨානානි

දිස්වා රාජා  යතොති ඤත්වා සමුද්ෙමජ්යඣ ඔසීෙමානාය නාවාය ජයනො විය

එකප්පහායරයනව විරවිංසු. කුලපුත්තං භූමිතලං ඔතිණ්ණමත්තං

අට්ඨාරසයසනියයො සබ්යබ නා රා බලකායා ච පරිවායරත්වා මහාවිරවං

විරවිංසු. අමච්චාපි තං එතෙයවොචුං – ‘‘යෙව මජ්ඣිමයෙසරාජායනො නාම

බහුමායා, සාසනංයපයසත්වා බුද්ධරතනංනාම යලොයක උප්පන්නං වා යනො

වාතිඤත්වා  මිස්සථ, නිවත්තථ යෙවා’’ති. සද්ෙහාමහං මය්හං සහායකස්ස, 

තස්ස මයා සද්ධිං ද්යවජ්ඣවචනං නාම නත්ථි, තිට්ඨථ තුම්යහති. යත

අනු ච්ඡන්තියයව. 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාස-අට්ඨකථා විභඞ් වග්ද ො 

174 

පටුන 

කුලපුත්යතොකත්තරෙණ්යඩනයලඛංකත්වා – ‘‘ඉෙං රජ්ජංකස්සා’’ති ආහ? 

තුම්හාකං යෙවාති. යයො ඉමං යලඛං අන්තරං කයරොති, රාජාණාය

කායරතබ්යබොති. මහාජනකජාතයක යබොධිසත්යතන කතයලඛං සීවලියෙවී

අන්තරං කාතුං අවිසහන්තී විවත්තමානා අ මාසි. තස්සා  තමග්ය න

මහාජයනොඅ මාසි.තංපනයලඛංමහාජයනොඅන්තරංකාතුංනවිසහි, යලඛං

උස්සීසකංකත්වා විවත්තමානා විරවිංසු.කුලපුත්යතො ‘‘අයං යම  තට්ඨායන 

ෙන්තකට්ඨං වා මුයඛොෙකං වා ෙස්සතී’’ති අන්තමයසො එකයචටකම්පි

අග් යහත්වා පක්කාමි.එවංකිරස්සඅයහොසි‘‘මමසත්ථාචමහාභිනික්ඛමනං

නික්ඛමිත්වාඑකයකොව පබ්බජියතො’’තිඑකයකොවඅ මාසි.‘‘සත්ථුලජ්ජාමී’’ති

ච – ‘‘සත්ථා කිර යම පබ්බජිත්වා යානං නාරුළ්යහො’’ති ච අන්තමයසො

එකපටලිකම්පිඋපාහනංනාරුහි, පණ්ණච්ඡත්තකම්පිනධායරසි.මහාජයනො

රුක්ඛපාකාරට්ටාලකාදීනිආරුය්හ එස අම්හාකං රාජා  ච්ඡතීති ඔයලොයකසි.

කුලපුත්යතො – ‘‘දූරං  න්තබ්බං, නසක්කා එයකනමග්ය ො නිත්ථරිතු’’න්ති

එකංසත්ථවාහංඅනුබන්ධි.සුඛුමාලස්සකුලපුත්තස්සකඨිනතත්තාය පථවියා

 ඡන්තස්ස පාෙතයලසු යඵොටා උට්ඨහිත්වා භිජ්ජන්ති, දුක්ඛා යවෙනා

උප්පජ්ජන්ති. සත්ථවායහ ඛන්ධාවාරං බන්ධිත්වා නිසින්යන කුලපුත්යතො

මග් ාඔක්කම්මඑකස්මිංරුක්ඛමූයලනිසීෙති.නිසින්නට්ඨායන පාෙපරිකම්මං

වා පිට්ඨිපරිකම්මං වා කත්තා නාම නත්ථි, කුලපුත්යතො

ආනාපානචතුත්ථජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා මග් ෙරථකිලමථපරිළාහං 

වික්ඛම්යභත්වාඣානරතියාවීතිනායමති. 

පුනදිවයස උට්ඨියත අරුයණ සරීරපටිජග් නං කත්වා පුන සත්ථවාහං 

අනුබන්ධති. පාතරාසකායල කුලපුත්තස්ස පත්තං  යහත්වා ඛාෙනීයං

යභොජනීයංපත්යත පක්ඛිපිත්වායෙන්ති.තංඋත්තණ්ඩුලම්පියහොතිකිලින්නම්පි

සමසක්ඛරම්පි අයලොණාතියලොණම්පි, කුලපුත්යතො පවිසනට්ඨානං

පච්චයවක්ඛිත්වා අමතං විය පරිභුඤ්ජිත්වා එයතන නියායමන අට්ඨහි

ඌනකානි ද්යව යයොජනසතානි  යතො. යජතවනද්වාරයකොට්ඨකස්ස පන

සමීයපන  ච්ඡන්යතොපි – ‘‘කහං සත්ථා වසතී’’ති නාපුච්ඡි. කස්මා? 

සත්ථු ාරයවන යචව රඤ්යඤො යපසිතසාසනවයසන ච. රඤ්යඤො හි – ‘‘ඉධ

තථා යතොයලොයක උප්පජ්ජතී’’තිසත්ථාරං රාජ යහඋප්පන්නංවියකත්වා

සාසනං යපසිතං, තස්මා නං අපුච්ඡිත්වාව පඤ්චචත්තාලීසයයොජනමත්තං

මග් ං අතික්කන්යතො. යසො සූරියත්ථඞ් මනයවලාය රාජ හං පත්වා සත්ථා

කහං වසතීති පුච්ඡි. කුයතො නු, භන්යත, ආ යතොති? ඉයතො උත්තරයතොති.

සත්ථා තුය්හං ආ තමග්ය  ඉයතො පඤ්චචත්තාලීසයයොජනමත්යත සාවත්ථි

නාම අත්ථි, තත්ථ වසතීති. කුලපුත්යතො චින්යතසි – ‘‘ඉොනි අකායලො න
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සක්කා  න්තුං, අජ්ජ ඉයධව වසිත්වා ස්යව සත්ථු සන්තිකං  මිස්සාමී’’ති.

තයතො – ‘‘විකායල සම්පත්තපබ්බජිතා කහං වසන්තී’’ති පුච්ඡි. ඉමාය 

කුම්භකාරසාලාය, භන්යතති. අථ යසො තං කුම්භකාරං යාචිත්වා තත්ථ

වාසත්ථාය පවිසිත්වානිසීදි. 

භ වාපිතංදිවසං පච්චූසකායලයලොකංයවොයලොයකන්යතොපුක්කුසාතිං දිස්වා

චින්යතසි–‘‘අයංකුලපුත්යතොසහායයනයපසිතංසාසනමත්තකං වායචත්වා

අතියරකතියයොජනසතිකං මහාරජ්ජං පහාය මං උද්දිස්ස පබ්බජිත්වා අට්ඨහි

ඌනකානි ද්යව යයොජනසතානි අතික්කම්ම රාජ හං පාපුණිස්සති, මයි 

අ ච්ඡන්යත පන තීණි සාමඤ්ඤඵලානි අප්පටිවිජ්ඣිත්වා එකරත්තිවායසන

අනාථකාලකිරියං කරිස්සති, මයි පන  යත තීණි සාමඤ්ඤඵලානි

පටිවිජ්ඣිස්සති. ජනසඞ් හත්ථායයව පන මයා සතසහස්සකප්පාධිකානි

චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි පාරමියයො පූරිතා, කරිස්සාමි තස්ස සඞ් හ’’න්ති

පායතොව සරීරපටිජග් නං කත්වා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො සාවත්ථියං පිණ්ඩාය

චරිත්වාපච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතො න්ධකුටිංපවිසිත්වාමුහුත්තං

අත්තෙරථකිලමථං පටිපස්සම්යභත්වා – ‘‘කුලපුත්යතොමයි ාරයවනදුක්කරං

අකාසි, අතියරකයයොජනසතං රජ්ජං පහාය අන්තමයසො මුඛයධොවනොයකම්පි

යචටකං අග් යහත්වා එකයකොව නික්ඛන්යතො’’ති 

සාරිපුත්තමහායමොග් ල්ලානාදීසුකඤ්චිඅනාමන්යතත්වාසයයමවඅත්තයනො

පත්තචීවරං  යහත්වාඑකයකොවනික්ඛන්යතො. ච්ඡන්යතොචයනවආකායස

උප්පති, න පථවිං සංඛිපි, – ‘‘කුලපුත්යතො මම ලජ්ජමායනො

හත්ථිඅස්සරථසුවණ්ණසිවිකාදීසු එකයායනපි අනිසීදිත්වා අන්තමයසො

එකපටලිකං උපාහනම්පි අනාරුය්හ පණ්ණච්ඡත්තකම්පි අග් යහත්වා 

නික්ඛන්යතො, මයාපි පෙසාව  න්තුං වට්ටතී’’ති පන චින්යතත්වා පෙසාව

අ මාසි. 

යසොඅසීතිඅනුබයඤ්ජනානිබයාමප්පභාබාත්තිංස මහාපුරිසලක්ඛණානීතිඉමං

බුද්ධසිරිං පටිච්ඡායෙත්වා වලාහකපටිච්ඡන්යනො පුණ්ණචන්යෙො විය

අඤ්ඤතරභික්ඛුයවයසන  ච්ඡන්යතො එකපච්ඡාභත්යතයනව පඤ්චචත්තාලීස 

යයොජනානි අතික්කම්ම සූරියත්ථඞ් මලීයවලාය කුලපුත්යත

පවිට්ඨමත්යතයයව තංකුම්භකාරසාලංපාපුණි.තංසන්ධායවුත්තං– ‘‘යතන

යඛොපන සමයයන, පුක්කුසාති, නාමකුලපුත්යතොභ වන්තංඋද්දිස්සසද්ධාය 

අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජියතො, යසො තස්මිං කුම්භකාරායවසයන පඨමං 

වාසූප යතොයහොතී’’ති. 
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පටුන 

එවං  න්ත්වාපි පන භ වා – ‘‘අහං සම්මාසම්බුද්යධො’’ති පසය්හ 

කුම්භකාරසාලං අපවිසිත්වා ද්වායරඨියතොවකුලපුත්තං ඔකාසංකායරන්යතො 

සදච දත භික්ඛූතිආදිමාහ. උරුන්ෙන්ති විවිත්තං අසම්බාධං. විහරතාෙස්මා

ෙථාසුඛන්ති යයන යයන ඉරියාපයථන ඵාසු යහොති, යතන යතන යථාසුඛං

ආයස්මා විහරතූති ඔකාසං අකාසි. අතියරකතියයොජනසතඤ්හි රජ්ජං පහාය

පබ්බජියතොකුලපුත්යතො පරස්ස ඡඩ්ඩිතපතිතං කුම්භකාරසාලංකිං අඤ්ඤස්ස

සබ්රහ්මචාරියනොමච්ඡරායිස්සති. එකච්යචපනයමොඝපුරිසාසාසයනපබ්බජිත්වා

ආවාසමච්ඡරියාදීහි අභිභූතා අත්තයනො වසනට්ඨායන මය්හං කුටි මය්හං

පරියවණන්තිඅඤ්යඤසං අවාසායපරක්කමන්ති. නිසීදීතිඅච්චන්තසුඛුමායලො

යලොකනායථො යෙවවිමානසදිසං  න්ධකුටිං පහාය තත්ථ තත්ථ

විප්පකිණ්ණඡාරිකාය භින්නභාජනතිණපලාසකුක්කුටසූකරවච්චාදිසංකිලිට්ඨාය

සඞ්කාරට්ඨානසදිසාය කුම්භකාරසාලාය තිණසන්ථාරං සන්ථරිත්වා

පංසුකූලචීවරංපඤ්ඤයපත්වායෙවවිමානසදිසං දිබ්බ න්ධසු න්ධං න්ධකුටිං

පවිසිත්වානිසීෙන්යතොවියනිසීදි. 

ඉති භ වාපි අසම්භින්නමහාසම්මතවංයස උප්පන්යනො, කුලපුත්යතොපි 

ඛත්තිය බ්යභ වඩ්ඪියතො. භ වාපි අභිනීහාරසම්පන්යනො, කුලපුත්යතොපි 

අභිනීහාරසම්පන්යනො. භ වාපි රජ්ජං පහාය පබ්බජියතො, කුලපුත්යතොපි.

භ වාපි සුවණ්ණවණ්යණො, කුලපුත්යතොපි. භ වාපි සමාපත්තිලාභී, 

කුලපුත්යතොපි. ඉති ද්යවපි ඛත්තියා ද්යවපි අභිනීහාරසම්පන්නා ද්යවපි 

රාජපබ්බජිතා ද්යවපි සුවණ්ණවණ්ණා ද්යවපි සමාපත්තිලාභියනො

කුම්භකාරසාලං පවිසිත්වානිසින්නාතියතහිකුම්භකාරසාලා අතිවියයසොභති, 

ද්වීහිසීහාදීහි පවිට්ඨගහාදීහිආහරිත්වා දීයපතබ්බං.යතසුපනද්වීසුභ වා –

‘‘සුඛුමායලො අහං පරමසුඛුමායලො එකපච්ඡාභත්යතන පඤ්චචත්තාලීස

යයොජනානි ආ යතො, මුහුත්තං තාව සීහයසයයං කප්යපත්වා මග් ෙරථං

පටිපස්සම්යභමී’’ති චිත්තම්පි අනුප්පායෙත්වා නිසීෙන්යතොව ඵලසමාපත්තිං

සමාපජ්ජි.කුලපුත්යතොපි–‘‘ද්වානවුතියයොජනසතං ආ යතොම්හි, මුහුත්තංතාව

නිපජ්ජිත්වා මග් ෙරථං වියනොයෙමී’’ති චිත්තං අනුප්පායෙත්වා නිසීෙමායනොව 

ආනාපානචතුත්ථජ්ඣානං සමාපජ්ජි. ඉෙං සන්ධාය අථ දඛො භ වා බහුදෙව

රත්තින්තිආදිවුත්තං. 

නනු ච භ වා කුලපුත්තස්ස ධම්මං යෙයසස්සාමීති ආ යතො, කස්මා න 

යෙයසසීති? කුලපුත්තස්ස මග් ෙරයථො අප්පටිපස්සද්යධො, න සක්ඛිස්සති

ධම්මයෙසනං සම්පටිච්ඡිතුං, යසොතාවස්සපටිපස්සම්භතූතිනයෙයසසි.අපයර–

‘‘රාජ හං නාම ආකිණ්ණමනුස්සං අවිවිත්තං ෙසහි සද්යෙහි, යසො සද්යෙො

දියඩ්ඪයාමමත්යතන සන්නිසීෙති, තංආ යමන්යතොනයෙයසසී’’තිවෙන්ති.තං
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අකාරණං, බ්රහ්මයලොකප්පමාණම්පි හි සද්ෙං භ වා අත්තයනො ආනුභායවන 

වූපසයමතුංසක්යකොති, මග් ෙරථවූපසමංආ යමන්යතොයයවපනන යෙයසසි. 

තත්ථ බහුදෙව රත්තින්ති දියඩ්ඪයාමමත්තං. එතෙදහොසීති භ වා

ඵලසමාපත්තියතොවුට්ඨාය සුවණ්ණවිමායනමණිසීහපඤ්ජරංවිවරන්යතො විය

පඤ්චපසාෙප්පටිමණ්ඩිතානි අක්ඛීනි උම්මීයලත්වා ඔයලොයකසි, අථස්ස

හත්ථකුක්කුච්චපාෙකුක්කුච්චසීසකම්පනවිරහිතං සුනිඛාතඉන්ෙඛීලං විය

නිච්චලං අවිබ්භන්තං සුවණ්ණපටිමං වියනිසින්නං කුලපුත්තං දිස්වා එතං –

‘‘පාසාදිකංයඛො’’තිආදිඅයහොසි.තත්ථ පාසාදිකන්තිපසාොවහං.භාවනපුංසකං 

පයනතං, පාසාදියකන ඉරියාපයථන ඉරියති. යථා ඉරියයතො ඉරියාපයථො

පාසාදියකො යහොති, එවං ඉරියතීති අයයමත්ථ අත්යථො. චතූසු හි ඉරියාපයථසු

තයයො ඉරියාපථා න යසොභන්ති.  ච්ඡන්තස්ස හි භික්ඛුයනො හත්ථා චලන්ති, 

පාො චලන්ති, සීසං චලති, ඨිතස්ස කායයො ථද්යධො යහොති, නිපන්නස්සාපි

ඉරියාපයථො අමනායපො යහොති, පච්ඡාභත්යත පන දිවාට්ඨානං සම්මජ්ජිත්වා 

චම්මඛණ්ඩං පඤ්ඤයපත්වා සුයධොතහත්ථපාෙස්ස චතුසන්ධිකපල්ලඞ්කං

ආභුජිත්වා නිපන්නස්යසව ඉරියාපයථො යසොභති. අයඤ්ච කුලපුත්යතො

පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා ආනාපානචතුත්ථජ්ඣානං අප්යපත්වා නිසීදි. ඉතිස්ස

ඉරියාපයථයනවපසන්යනොභ වා– ‘‘පාසාදිකංයඛො’’තිපරිවිතක්යකසි. 

ෙංනූනාහං පුච්දඡෙයන්ති කස්මා පුච්ඡති? කිං භ වා අත්තානං උද්දිස්ස

පබ්බජිතභාවං න ජානාතීති? යනො න ජානාති, අපුච්ඡියත පන කථා න

පතිට්ඨාති, අපතිට්ඨිතාය කථාය කථා න සඤ්ජායතීති කථාපතිට්ඨාපනත්ථං

පුච්ඡි. 

දිස්වා චපනජාදනෙයාසීතිතථා තංබුද්ධසිරියාවියරොචන්තංඅයංබුද්යධොති 

සබ්යබ ජානන්ති. අනච්ඡරියයමතං ජානනං, බුද්ධසිරිං පන පටිච්ඡායෙත්වා 

අඤ්ඤතරපිණ්ඩපාතිකයවයසන චරන්යතො දුජ්ජායනො යහොති. ඉච්චායස්මා, 

පුක්කුසාති, ‘‘න ජායනයය’’න්ති සභාවයමව කයථති. තථා හි නං

එකකුම්භකාරසාලායනිසින්නම්පින ජානාති. 

එතෙදහොසීති මග් ෙරථස්ස වූපසමභාවං ඤත්වා අයහොසි. එවමාවුදසොති

කුලපුත්යතො සහායයන යපසිතං සාසනමත්තං වායචත්වා රජ්ජං පහාය

පබ්බජමායනො – ‘‘ෙසබලස්ස මධුරධම්මයෙසනං යසොතුං ලභිස්සාමී’’ති.

පබ්බජියතො, පබ්බජිත්වා එත්තකං අද්ධානංආ ච්ඡන්යතො–‘‘ධම්මංයතභික්ඛු

යෙයසස්සාමී’’ති පෙමත්තස්ස වත්තාරං නාලත්ථ, යසො ‘‘ධම්මං යත භික්ඛු

යෙයසස්සාමී’’තිවුත්තංකිංසක්කච්චංන සුණිස්සති.පිපාසිතයසොණ්යඩොවියහි
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පිපාසිතහත්ථී විය චායං, තස්මා සක්කච්චං සවනං පටිජානන්යතො

‘‘එවමාවුයසො’’තිආහ. 

343. ඡධාතුදරො අෙන්ති භ වා කුලපුත්තස්ස පුබ්බභා පටිපෙං අකයථත්වා

ආදියතොව අරහත්තස්ස පෙට්ඨානභූතං අච්චන්තසුඤ්ඤතං

විපස්සනාලක්ඛණයමව ආචික්ඛිතුං ආරද්යධො. යස්ස හි පුබ්බභා පටිපො

අපරිසුද්ධා යහොති, තස්ස පඨමයමව සීලසංවරං ඉන්ද්රියයසු ගත්තද්වාරතං

යභොජයන මත්තඤ්ඤුතං ජා රියානුයයො ං සත්ත සද්ධම්යම චත්තාරි 

ඣානානීති ඉමං පුබ්බභා පටිපෙංආචික්ඛති. යස්ස පයනසා පරිසුද්ධා, තස්ස

තං අකයථත්වා අරහත්තස්ස පෙට්ඨානභූතං විපස්සනයමව ආචික්ඛති.

කුලපුත්තස්සච පුබ්බභා පටිපොපරිසුද්ධා.තථාහිඅයනනසාසනංවායචත්වා

පාසාෙවර යතයනව ආනාපානචතුත්ථජ්ඣානං නිබ්බත්තිතං, යෙස්ස

ද්වානවුතියයොජනසභං ආ ච්ඡන්තස්ස යානකිච්චං සායධසි, 

සාමයණරසීලම්පිස්ස පරිපුණ්ණං. තස්මා පුබ්බභා පටිපෙං අකයථත්වා

අරහත්තස්ස පෙට්ඨානභූතං අච්චන්තසුඤ්ඤතං විපස්සනාලක්ඛණයමවස්ස 

ආචික්ඛිතුංආරද්යධො. 

තත්ථ ඡධාතුදරොති ධාතුයයො විජ්ජමානා, පුරියසො අවිජ්ජමායනො. භ වා හි

කත්ථචි විජ්ජමායනන අවිජ්ජමානං ෙස්යසති, කත්ථචි අවිජ්ජමායනන

විජ්ජමානං, කත්ථචි විජ්ජමායනන විජ්ජමානං, කත්ථචි අවිජ්ජමායනන 

අවිජ්ජමානන්ති සබ්බාසයව වුත්තනයයයනව විත්ථායරතබ්බං. ඉධ පන

විජ්ජමායනන අවිජ්ජමානං ෙස්යසන්යතො එවමාහ. සයච හි භ වා පුරියසොති 

පණ්ණත්තිං විස්සජ්යජත්වා ධාතුයයො ඉච්යචව වත්වා චිත්තං උපට්ඨායපයය, 

කුලපුත්යතොසන්යෙහංකයරයය, සම්යමොහංආපජ්යජයය, යෙසනං සම්පටිච්ඡිතුං

නසක්කුයණයය.තස්මාතථා යතොඅනුපුබ්යබනපුරියසොතිපණ්ණත්තිං පහාය

‘‘සත්යතොති වා පුරියසොති වා පුග් යලොති වා පණ්ණත්තිමත්තයමව, 

පරමත්ථයතො සත්යතොනාමනත්ථි, ධාතුමත්යතයයවචිත්තංඨපායපත්වාතීණි

ඵලානි පටිවිජ්ඣායපස්සාමී’’ති අනඞ් ණසුත්යත (ම. නි. 1.57 ආෙයයො) 

වුත්තභාසන්තරකුසයලො තාය තාය භාසාය සිප්පං උග් ණ්හායපන්යතො

ආචරියයොවිය එවමාහ. 

තත්ථඡධාතුයයොඅස්සාති ඡධාතුදරො. ඉෙං වුත්තංයහොති–යංත්වංපුරියසොති

සඤ්ජානාසි, යසොඡධාතුයකො, නයචත්ථපරමත්ථයතො පුරියසොඅත්ථි, පුරියසොති

පනපණ්ණත්තිමත්තයමවාති.යසසපයෙසුපිඑයසවනයයො. චතුරාධිට්ඨාදනොති

එත්ථ අධිට්ඨානං වුච්චති පතිට්ඨා, චතුපතිට්ඨායනොති අත්යථො. ඉෙං වුත්තං

යහොති – ස්වායං භික්ඛු පුරියසො ඡධාතුයරො ඡඵස්සායතයනො
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පටුන 

අට්ඨාරසමයනොපවිචායරො, යසො එත්යතොව විවට්ටිත්වා උත්තමසිද්ධිභූතං 

අරහත්තං  ණ්හමායනො ඉයමසු චතූසු ඨායනසු පතිට්ඨාය  ණ්හාතීති

චතුරාධිට්ඨායනොති. ෙත්ථ ඨිතන්ති යයසු අධිට්ඨායනසු පතිට්ඨිතං. මඤ්ඤස්ස

වා නප්පවත්තන්තීති මඤ්ඤස්ස වා මානස්ස වා නප්පවත්තන්ති. මුනි

සන්දතොති වුච්චතීති ඛීණාසවමුනි උපසන්යතො නිබ්බුයතොති වුච්චති. පඤ්ඤං

නප්පමජ්දජෙයාති අරහත්තඵලපඤ්ඤාය පටිවිජ්ඣනත්ථං ආදියතොව

සමාධිවිපස්සනාපඤ්ඤං නප්පමජ්යජයය. සච්චමනුරක්දඛෙයාති

පරමත්ථසච්චස්ස නිබ්බානස්සසච්ඡිකිරියත්ථංආදියතොවවචීසච්චංරක්යඛයය. 

චා මනුබ්රදූහෙයාති අරහත්තමග්ය න සබ්බකියලසපරිච්චා කරණත්ථං 

ආදියතොව කියලසපරිච්චා ං බ්රයූහයය. සන්තිදමව දසො සික්දඛෙයාති

අරහත්තමග්ය න සබ්බකියලසවූපසමනත්ථං ආදියතොව කියලසවූපසමනං 

සික්යඛයය. ඉති පඤ්ඤාධිට්ඨානාදීනං අධි මත්ථාය ඉමානි

සමථවිපස්සනාපඤ්ඤාදීනි පුබ්බභා ාධිට්ඨානානිවුත්තානි. 

345. ඵස්සාෙතනන්ති ඵස්සස්ස ආයතනං, ආකයරොති අත්යථො. 

පඤ්ඤාධිට්ඨානන්තිආදීනි පුබ්යබ වුත්තානං අරහත්තඵලපඤ්ඤාදීනං වයසන

යවදිතබ්බානි. 

348. ඉොනි නික්ඛිත්තමාතිකාවයසන ‘‘යත්ථ ඨිතං මඤ්ඤස්ස වා 

නප්පවත්තන්තී’’තිවත්තබ්බංභයවයය, අරහත්යතපනපත්යතපුන‘‘පඤ්ඤං 

නප්පමජ්යජයයා’’තිආදීහිකිච්චංනත්ථි.ඉති භ වාමාතිකං උප්පටිපාටිධාතුකං

ඨයපත්වාපි යථාධම්මවයසයනව විභඞ් ං විභජන්යතො පඤ්ඤං

නප්පමජ්දජෙයාතිආදිමාහ.තත්ථයකො පඤ්ඤං පමජ්ජති, යකො නප්පමජ්ජති? 

යයොතාවඉමස්මිංසාසයනපබ්බජිත්වායවජ්ජකම්මාදිවයසනඑකවීසතිවිධාය 

අයනසනාය ජීවිකංකප්යපන්යතොපබ්බජ්ජානුරූයපනචිත්තුප්පාෙං ඨයපතුංන

සක්යකොති, අයංපඤ්ඤංපමජ්ජතිනාම.යයොපනසාසයනපබ්බජිත්වාසීයල 

පතිට්ඨායබුද්ධවචනංඋග් ණ්හිත්වාසප්පායංධුතඞ් ංසමාොයචිත්තරුචිතං 

කම්මට්ඨානං යහත්වාවිවිත්තංයසනාසනංනිස්සායකසිණපරිකම්මංකත්වා

සමාපත්තිං පත්වා අජ්යජව අරහත්තන්ති විපස්සනං වඩ්යඪත්වා විචරති, අයං

පඤ්ඤං නප්පමජ්ජතිනාම.ඉමස්මිංපනසුත්යතධාතුකම්මට්ඨානවයසනඑස

පඤ්ඤායඅප්පමායෙො වුත්යතො.ධාතුකම්මට්ඨායනපයනත්ථයංවත්තබ්බං, තං

යහට්ඨා හත්ථිපයෙොපමසුත්තාදීසුවුත්තයමව. 

354. අථාපරං විඤ්ඤාණංදෙව අවසිස්සතීති අයම්යපත්ථ පාටියයක්යකො

අනුසන්ධි. යහට්ඨයතො හිරූපකම්මට්ඨානංකථිතං, ඉොනි අරූපකම්මට්ඨානං 

යවෙනාවයසනනිබ්බත්යතත්වාෙස්යසතුංඅයංයෙසනාආරද්ධා.යංවාපයනතං
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ඉමස්ස භික්ඛුයනො පථවීධාතුආදීසු ආ මනියවිපස්සනාවයසන

කම්මකාරකවිඤ්ඤාණං, තං විඤ්ඤාණධාතුවයසනභායජත්වා ෙස්යසන්යතොපි

ඉමං යෙසනං ආරභි. තත්ථ අවසිස්සතීති කිමත්ථාය අවසිස්සති? සත්ථු

කථනත්ථාය කුලපුත්තස්ස ච පටිවිජ්ඣනත්ථාය අවසිස්සති. පරිසුද්ධන්ති

නිරුපක්කියලසං. පරිදෙොොතන්තිපභස්සරං. සුඛන්තිපි විජානාතීතිසුඛයවෙනං

යවෙයමායනො සුඛයවෙනං යවෙයාමීති පජානාති. යසසපෙද්වයයසුපි එයසව

නයයො. සයච පනායං යවෙනාකථා යහට්ඨා න කථිතා භයවයය, ඉධ ඨත්වා

කයථතුං වට්යටයය.සතිපට්ඨායනපයනසාකථිතාවාතිතත්ථකථිතනයයයනව

යවදිතබ්බා. සුඛදවෙනිෙන්ති එවමාදි පච්චයවයසන

උෙයත්ථඞ් මනෙස්සනත්ථං වුත්තං. තත්ථ සුඛදවෙනිෙන්ති සුඛයවෙනාය

පච්චයභූතං. යසසපයෙසුපිඑයසවනයයො. 

360. උදපක්ඛාදෙව අවසිස්සතීති එත්තාවතා හි යථා නාම යඡයකන

මණිකාරාචරියයනවජිරසූචියාවිජ්ඣිත්වාචම්මඛණ්යඩ පායතත්වාපායතත්වා

දින්නමුත්තං අන්යතවාසියකො  යහත්වා  යහත්වා සුත්ත තං කයරොන්යතො

මුත්යතොලම්බකමුත්තජාලාදීනිකයරොති, එවයමවභ වතාකයථත්වාකයථත්වා 

දින්නංකම්මට්ඨානං අයංකුලපුත්යතො මනසිකයරොන්යතො මනසිකයරොන්යතො

පගණං අකාසීති රූපකම්මට්ඨානම්පිස්ස අරූපකම්මට්ඨානම්පි පගණං ජාතං, 

අථ භ වා‘‘අථාපරංඋයපක්ඛායයවඅවසිස්සතී’’තිආහ. 

කිමත්ථං පන අවසිස්සතීති? සත්ථු කථනත්ථං. කුලපුත්තස්ස

පටිවිජ්ඣනත්ථන්තිපිවෙන්ති, තංන යහතබ්බං. කුලපුත්යතනහිසහායස්ස

සාසනං වායචත්වා පාසාෙතයල ඨියතයනව ආනාපානචතුත්ථජ්ඣානං 

නිබ්බත්තිතං, යෙස්ස එත්තකං මග් ං ආ ච්ඡන්තස්ස යානකිච්චං සායධති.

සත්ථු කථනත්ථංයයව අවසිස්සති. ඉමස්මිඤ්හි ඨායන සත්ථා කුලපුත්තස්ස

රූපාවචරජ්ඣායන වණ්ණංකයථසි.ඉෙඤ්හිවුත්තංයහොති‘‘භික්ඛුපගණංතව

ඉෙං රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣාන’’න්ති. පරිසුද්ධාතිආදි තස්සායයව උයපක්ඛාය

වණ්ණභණනං. උක්කං බන්දධෙයාති අඞ් ාරකපල්ලං සජ්යජයය. 

ආලිම්දපෙයාති තත්ථ අඞ් ායර පක්ඛිපිත්වා අග්ගිං ෙත්වා නාළිකාය

ධයමන්යතොඅග්ගිංජායලයය. උක්කාමුදඛ පක්ඛිදපෙයාතිඅඞ් ායරවියූහිත්වා

අඞ් ාරමත්ථයක වා ඨයපයය, තත්තයක වා පක්ඛියපයය. නීහටන්ති

නීහටයෙොසං. නින්නීතකසාවන්ති අපනීතකසාවං. එවදමව දඛොති යථා තං

සුවණ්ණං ඉච්ඡිතිච්ඡිතාය පිළන්ධනවිකතියා සංවත්තති, එවයමව අයං තාව 

චතුත්ථජ්ඣානුයපක්ඛා විපස්සනා අභිඤ්ඤා නියරොයධො භයවොක්කන්තීති

ඉයමසුයංඉච්ඡති, තස්සත්ථායයහොතීතිවණ්ණංකයථසි. 
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කස්මා පනභ වා ඉමස්මිංරූපාවචරචතුත්ථජ්ඣායන නිකන්තිපරියාොනත්ථං

අවණ්ණං අකයථත්වා වණ්ණං කයථසීති. කුලපුත්තස්ස හි චතුත්ථජ්ඣායන

නිකන්තිපරියුට්ඨානංබලවං.සයචඅවණ්ණංකයථයය, – ‘‘මය්හං පබ්බජිත්වා 

ද්වානවුතියයොජනසතං ආ ච්ඡන්තස්ස ඉමං චතුත්ථජ්ඣානං යානකිච්චං

සායධසි, අහං එත්තකං මග් ං ආ ච්ඡන්යතො ඣානසුයඛන ඣානරතියා

ආ යතො, එවරූපස්ස නාම පණීතධම්මස්ස අවණ්ණං කයථති, ජානං නු යඛො

කයථති අජාන’’න්ති කුලපුත්යතො සංසයං සම්යමොහං ආපජ්යජයය, තස්මා

භ වාවණ්ණංකයථසි. 

361. තෙනුධම්මන්තිඑත්ථ අරූපාවචරජ්ඣානංධම්යමොනාම, තංඅනු තත්තා

රූපාවචරජ්ඣානං අනුධම්දමොති වුත්තං. විපාකජ්ඣානං වා ධම්යමො, 

කුසලජ්ඣානං අනුධම්යමො. තදුපාොනාති තග් හණා. චිරං දීඝමද්ධානන්ති

වීසතිකප්පසහස්සානි. විපාකවයසන යහතං වුත්තං. ඉයතො උත්තරිම්පි එයසව

නයයො. 

362. එවං චතූහි වායරහි අරූපාවචරජ්ඣානස්ස වණ්ණං කයථත්වා ඉොනි

තස්යසව ආදීනවං ෙස්යසන්යතො දසො එවං පජානාතීතිආදිමාහ. තත්ථ 

සඞ්ඛතදමතන්ති කිඤ්චාපි එත්ථ වීසතිකප්පසහස්සානි ආයු අත්ථි, එතං පන

සඞ්ඛතංපකප්පිතංආයූහිතං, කයරොන්යතනකරීයති, අනිච්චංඅධුවංඅසස්සතං

තාවකාලිකං, චවනපරියභෙනවිද්ධංසනධම්මං, ජාතියාඅනු තං, ජරායඅනුසටං, 

මරයණන අබ්භාහතං, දුක්යඛ පතිට්ඨිතං, අතාණං අයලණං අසරණං 

අසරණීභූතන්ති.විඤ්ඤාණඤ්චායතනාදීසුපිඑයසවනයයො. 

ඉොනි අරහත්තනිකූයටන යෙසනං  ණ්හන්යතො දසො දනව තං

අභිසඞ්ඛදරොතීතිආදිමාහ.යථාහියඡයකොභිසක්යකොවිසවිකාරංදිස්වාවමනං 

කායරත්වාවිසංඨානයතොචායවත්වාඋපරිආයරොයපත්වාඛන්ධංවාසීසංවා

 යහතුං අෙත්වා විසං ඔතායරත්වා පථවියං පායතයය, එවයමව භ වා

කුලපුත්තස්ස අරූපාවචරජ්ඣායන වණ්ණං කයථසි. තං සුත්වා කුලපුත්යතො 

රූපාවචරජ්ඣායනනිකන්තිංපරියාොයඅරූපාවචරජ්ඣායනපත්ථනංඨයපසි. 

භ වාතංඤත්වාතංඅසම්පත්තස්සඅප්පටිලද්ධස්යසවභික්ඛුයනො ‘‘අත්යථසා

ආකාසානඤ්චායතනාදීසු සම්පත්ති නාම. යතසඤ්හි පඨමබ්රහ්මයලොයක 

වීසතිකප්පසහස්සානි ආයු, දුතියය චත්තාලීසං, තතියය සට්ඨි, චතුත්යථ

චතුරාසීති කප්පසහස්සානිආයු.තංපනඅනිච්චංඅධුවංඅසස්සතංතාවකාලිකං, 

චවනපරියභෙනවිද්ධංසනධම්මං, ජාතියා අනු තං, ජරාය අනුසටං, මරයණන

අබ්භාහතං, දුක්යඛ පතිට්ඨිතං, අතාණං අයලණං අසරණං අසරණීභූතං, 

එත්තකංකාලංතත්ථසම්පත්තිං අනුභවිත්වාපිපුථුජ්ජනකාලකිරියංකත්වාපුන
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පටුන 

චතූසු අපායයසු පතිතබ්බ’’න්ති සබ්බයමතං ආදීනවං එකපයෙයනව

‘‘සඞ්ඛතයමත’’න්ති කයථසි. කුලපුත්යතො තං සුත්වා අරූපාවචරජ්ඣායන

නිකන්තිං පරියාදියි, භ වා තස්ස රූපාවචරාරූපාවචයරසු නිකන්තියා 

පරියාදින්නභාවං ඤත්වා අරහත්තනිකූටං  ණ්හන්යතො ‘‘යසො යනව තං 

අභිසඞ්ඛයරොතී’’තිආදිමාහ. 

යථා වා පයනයකො මහායයොයධො එකං රාජානං ආරායධත්වා

සතසහස්සුට්ඨානකං  ාමවරං ලයභයය, පුන රාජා තස්සානුභාවං සරිත්වා –

‘‘මහානුභායවො යයොයධො, අප්පකං යතන ලද්ධ’’න්ති – ‘‘නායං තාත  ායමො 

තුය්හං අනුච්ඡවියකො, අඤ්ඤං චතුසතසහස්සුට්ඨානකං  ණ්හාහී’’ති ෙයෙයය

යසො සාධු යෙවාති තං විස්සජ්යජත්වා ඉතරං  ාමං  ණ්යහයය. රාජා

අසම්පත්තයමවචනංපක්යකොසායපත්වා– ‘‘කිංයතයතන, අහිවාතයරොය ො

එත්ථඋප්පජ්ජති? අසුකස්මිංපනඨායනමහන්තංන රංඅත්ථි, තත්ථ ඡත්තං

උස්සායපත්වාරජ්ජංකායරහී’’තිපහියණයය, යසොතථාකයරයය. 

තත්ථ රාජා විය සම්මාසම්බුද්යධො ෙට්ඨබ්යබො, මහායයොයධො විය පුක්කුසාති

කුලපුත්යතො, පඨමලද්ධ ායමො විය ආනාපානචතුත්ථජ්ඣානං, තං

විස්සජ්යජත්වා ඉතරං  ාමං  ණ්හාහීති වුත්තකායලො විය 

ආනාපානචතුත්ථජ්ඣායන නිකන්තිපරියාොනං කත්වා ආරුප්පකථනං, තං

 ාමං අසම්පත්තයමව පක්යකොසායපත්වා ‘‘කිං යත යතන, අහිවාතයරොය ො

එත්ථඋප්පජ්ජති? අසුකස්මිංඨායනන රංඅත්ථි, තත්ථඡත්තංඋස්සායපත්වා

රජ්ජං කායරහී’’ති වුත්තකායලො විය අරූයප සඞ්ඛතයමතන්ති

ආදීනවකථයනනඅප්පත්තාසුයයවතාසුසමාපත්තීසු පත්ථනංනිවත්ථායපත්වා

උපරිඅරහත්තනිකූයටනයෙසනා හණං. 

තත්ථ දනවඅභිසඞ්ඛදරොතීතිනායූහතින රාසිංකයරොති. නඅභිසඤ්දචතෙතීති

න කප්යපති. භවාෙ වා විභවාෙ වාති වුද්ධියා වා පරිහානියා වා, 

සස්සතුච්යඡෙවයසනපියයොයජතබ්බං. නකිඤ්චිදලොදකඋපාදිෙතීති යලොයක

රූපාදීසු කිඤ්චි එකධම්මම්පි තණ්හාය න  ණ්හාති, න පරාමසති. නාපරං

ඉත්ථත්තාොති පජානාතීති භ වා අත්තයනො බුද්ධවිසයය ඨත්වා යෙසනාය

අරහත්තනිකූටං ණ්හි.කුලපුත්යතො පන අත්තයනොයයථොපනිස්සයයනතීණි 

සාමඤ්ඤඵලානි පටිවිජ්ඣි. යථා නාම රාජා සුවණ්ණභාජයනන

නානාරසයභොජනං භුඤ්ජන්යතො අත්තයනො පමායණන පිණ්ඩං වට්යටත්වා

අඞ්යක නිසින්යනන රාජකුමායරන පිණ්ඩම්හි ආලයය ෙස්සියත තං පිණ්ඩං

උපනායමයය, කුමායරොඅත්තයනොමුඛප්පමායණයනවකබළංකයරයය, යසසං 

රාජාසයංවාභුඤ්යජයය, පාතියංවාපක්ඛියපයය, එවංධම්මරාජාතථා යතො
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අත්තයනො පමායණන අරහත්තනිකූටං  ණ්හන්යතො යෙසනං යෙයසසි, 

කුලපුත්යතොඅත්තයනොයයථොපනිස්සයයන තීණිසාමඤ්ඤඵලානිපටිවිජ්ඣි. 

ඉයතො පුබ්යබ පනස්ස ඛන්ධා ධාතුයයො ආයතනානීති එවරූපං 

අච්චන්තසුඤ්ඤතංතිලක්ඛණාහතංකථංකයථන්තස්සයනවකඞ්ඛා, නවිමති, 

නාපි – ‘‘එවං කිර තං, එවං යම ආචරියයන වුත්ත’’න්ති ඉති කිර න

ෙන්ධායිතත්තං න විත්ථායිතත්තං අත්ථි. එකච්යචසු ච කිර ඨායනසු බුද්ධා 

අඤ්ඤාතකයවයසන විචරන්ති, සම්මාසම්බුද්යධො නු යඛො එයසොති අහුයෙව

සංසයයො, අහු විමති. යයතො අයනන අනා ාමිඵලං පටිවිද්ධං, අථ අයං යම

සත්ථාතිනිට්ඨං යතො.යදිඑවංකස්මා අච්චයංනයෙයසසීති.ඔකාසාභාවයතො.

භ වා හි යථානික්ඛිත්තාය මාතිකාය අච්ඡින්නධාරං කත්වා ආකාස ඞ් ං

ඔතායරන්යතොවියයෙසනංයෙයසසියයව. 

363. දසොති අරහා. අනජ්දඣොසිතාති ගිලිත්වා පරිනිට්ඨායපත්වා  යහතුං න 

යුත්ථාති පජානාති. අනභිනන්දිතාති තණ්හාදිට්ඨිවයසන අභිනන්දිතුං න

යුත්තාතිපජානාති. 

364. විසංයුත්දතොනංදවදෙතීතිසයච හිස්සසුඛයවෙනංආරබ්භරා ානුසයයො, 

දුක්ඛයවෙනං ආරබ්භ පටිඝානුසයයො, ඉතරං ආරබ්භ අවිජ්ජානුසයයො

උප්පජ්යජයය, සංයුත්යතොයවදියයයයනාම.අනුප්පජ්ජනයතොපන විසංයුත්යතො

නංයවයෙතිනිස්සයටොවිප්පමුත්යතො. කාෙපරිෙන්තිකන්තිකායයකොටිකං.යාව

කායපවත්තා උප්පජ්ජිත්වා තයතො පරං අනුප්පජ්ජනයවෙනන්ති අත්යථො.

දුතියපයෙපි එයසව නයයො. අනභිනන්දිතානි සීතීභවිස්සන්තීති ද්වාෙසසු

ආයතයනසුකියලසානං වියසවනස්ස නත්ථිතාය අනභිනන්දිතානි හුත්වා ඉධ

ද්වාෙසසුයයව ආයතයනසු නිරුජ්ඣිස්සන්ති. කියලසා හි නිබ්බානං ආ ම්ම

නිරුද්ධාපි යත්ථ නත්ථි, තත්ථ නිරුද්ධාති වුච්චන්ති. ස්වායමත්යථො –

‘‘එත්යථසා තණ්හා නිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣතී’’ති සමුෙයපඤ්යහන

දීයපතබ්යබො. තස්මා භ වා නිබ්බානං ආ ම්ම සීතිභූතානිපි ඉයධව

සීතීභවිස්සන්තීති ආහ. නනු ච ඉධ යවෙයිතානි වුත්තානි, න කියලසාති.

යවෙයිතානිපිකියලසාභායවයනවසීතීභවන්ති.ඉතරථායනසංසීතිභායවොනාම 

නත්ථීතිසුවුත්තයමතං. 

365. එවදමව දඛොති එත්ථ ඉෙං ඔපම්මසංසන්ෙනං – යථා හි එයකො පුරියසො

යතලපදීපස්ස ඣායයතො යතයල ඛීයණ යතලං ආසිඤ්චති, වට්ටියා ඛීණාය

වට්ටිං පක්ඛිපති, එවං දීපසිඛාය අනුපච්යඡයෙොව යහොති, එවයමව පුථුජ්ජයනො

එකස්මිංභයවඨියතොකුසලාකුසලංකයරොති, යසොයතන සු තියඤ්චඅපායයසු

ච නිබ්බත්තතියයව, එවං යවෙනානං අනුපච්යඡයෙොව යහොති. යථා පයනයකො
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දීපසිඛායඋක්කණ්ඨියතො – ‘‘ඉමං පුරිසංආ ම්ම දීපසිඛානඋපච්ඡිජ්ජතී’’ති

නිලීයනොතස්සපුරිසස්සසීසංඡින්යෙයය, එවං වට්ටියාචයතලස්සචඅනුපහාරා

දීපසිඛා අනාහාරා නිබ්බායති, එවයමව වට්යට උක්කණ්ඨියතො යයො ාවචයරො

අරහත්තමග්ය න කුසලාකුසලං සමුච්ඡින්ෙති, තස්ස සමුච්ඡින්නත්තා

ඛීණාසවස්සභික්ඛුයනොකායස්සයභොපුනයවෙයිතානින උප්පජ්ජන්තීති. 

තස්මාති යස්මා ආදිම්හි සමාධිවිපස්සනාපඤ්ඤාහි අරහත්තඵලපඤ්ඤා

උත්තරිතරා, තස්මා. එවං සමන්නා දතොති ඉමිනා උත්තයමන

අරහත්තඵලපඤ්ඤාධිට්ඨායනන සමන්නා යතො. සබ්බදුක්ඛක්ඛදෙ ඤාණං 

නාම අරහත්තමග්ය  ඤාණං, ඉමස්මිං පන සුත්යත අරහත්තඵයල ඤාණං

අධිප්යපතං.යතයනවාහ තස්සසාවිමුත්තිසච්දචඨිතාඅකුප්පා දහොතීති. 

366. එත්ථ හි විමුත්තීති අරහත්තඵලවිමුත්ති, සච්චන්ති පරමත්ථසච්චං

නිබ්බානං. ඉති අකුප්පාරම්මණකරයණන අකුප්පාති වුත්තා. මුසාති විතථං. 

දමොසධම්මන්ති නස්සනසභාවං. තං සච්චන්ති තං අවිතථං සභායවො. 

අදමොසධම්මන්තිඅනස්සනසභාවං. 

තස්මාති යස්මා ආදියතො සමථවිපස්සනාවයසන වචීසච්චයතො

දුක්ඛසච්චසමුෙයසච්යචහිචපරමත්ථසච්චංනිබ්බානයමවඋත්තරිතරං, තස්මා. 

එවං සමන්නා දතොති ඉමිනා උත්තයමන පරමත්ථසච්චාධිට්ඨායනන

සමන්නා යතො. 

367. පුබ්දබති පුථුජ්ජනකායල. උපධී දහොන්තීති ඛන්ධූපධි කියලසූපධි

අභිසඞ්ඛාරූපධි පඤ්චකාමගණූපධීති ඉයම උපධයයො යහොන්ති. සමත්තා

සමාදින්නාති පරිපූරා  හිතා පරමට්ඨා. තස්මාති යස්මා ආදියතො

සමථවිපස්සනාවයසන කියලසපරිච්චා යතො, යසොතාපත්තිමග් ාදීහි ච

කියලසපරිච්චා යතො අරහත්තමග්ය යනව කියලසපරිච්චාය ො උත්තරිතයරො, 

තස්මා. එවං සමන්නා දතොති ඉමිනා උත්තයමන චා ාධිට්ඨායනන

සමන්නා යතො. 

368. ආඝාදතොතිආදීසු ආඝාතකරණවයසන ආඝායතො, බයාපජ්ජනවයසන 

බයාපාදෙො, සම්පදුස්සනවයසන සම්පදෙොදසොති තීහි පයෙහි

යෙොසාකුසලමූලයමව වුත්තං. තස්මාති යස්මා ආදියතො සමථවිපස්සනාවයසන 

කියලසවූපසමයතො, යසොතාපත්තිමග් ාදීහි කියලසවූපසමයතො ච 

අරහත්තමග්ය යනව කියලසවූපසයමො උත්තරිතයරො, තස්මා. එවං 

සමන්නා දතොතිඉමිනාඋත්තයමනඋපසමාධිට්ඨායනනසමන්නා යතො. 
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369. මඤ්ඤිතදමතන්ති තණ්හාමඤ්ඤිතං මානමඤ්ඤිතං දිට්ඨිමඤ්ඤිතන්ති

තිවිධම්පි වට්ටති. අෙමහමස්මීති එත්ථ පන අයමහන්ති එකං

තණ්හාමඤ්ඤිතයමව වට්ටති. දරොද ොතිආදීසු ආබාධට්යඨන දරොද ො, 

අන්යතොයෙොසට්යඨන  ණ්ද ො, අනුපවිට්ඨට්යඨන සල්ලං. මුනි සන්දතොති

වුච්චතීති ඛීණාසවමුනි සන්යතො නිබ්බුයතොති වුච්චති. ෙත්ථ ඨිතන්ති යස්මිං

ඨායනඨිතං. සංඛිත්දතනාතිබුද්ධානං කිරසබ්බාපි ධම්මයෙසනාසංඛිත්තාව, 

විත්ථාරයෙසනානාමනත්ථි, සමන්තපට්ඨානකථාපි සංඛිත්තායයව.ඉතිභ වා

යෙසනං යථානුසන්ධිං පායපසි. උග්ඝාටිතඤ්ඤූතිආදීසු පන චතූසු පුග් යලසු

පුක්කුසාතිකුලපුත්යතොවිපඤ්චිතඤ්ඤූ, ඉතිවිපඤ්චිතඤ්ඤුවයසනභ වාඉමං

ධාතුවිභඞ් සුත්තංකයථසි. 

370. න දඛො දම, භන්දත, පරිපුණ්ණං පත්තචීවරන්තිකස්මා කුලපුත්තස්ස

ඉද්ධිමයපත්තචීවරං න නිබ්බත්තන්ති. පුබ්යබ අට්ඨන්නං පරික්ඛාරානං

අදින්නත්තා.කුලපුත්යතොහිදින්නොයනො කතාභිනීහායරො, නදින්නත්තාතින

වත්තබ්බං.ඉද්ධිමයපත්තචීවරංපන පච්ඡිමභවිකානංයයවනිබ්බත්තති, අයඤ්ච

පුනපටිසන්ධියකො, තස්මා න නිබ්බත්තන්ති. අථ භ වා සයං පරියයසිත්වා

කස්මා න උපසම්පායෙසීති. ඔකාසාභාවයතො. කුලපුත්තස්ස ආයු පරික්ඛීණං, 

සුද්ධාවාසියකො අනා ාමී මහාබ්රහ්මා කුම්භකාරසාලං ආ න්ත්වා නිසින්යනො

වියඅයහොසි.තස්මාසයංනපරියයසි. 

පත්තචීවරපරිදෙසනං පක්කාමීතිකාය යවලාය පක්කාමි? උට්ඨියත අරුයණ.

භ වයතො කිර ධම්මයෙසනාපරිනිට්ඨානඤ්ච අරුණට්ඨානඤ්ච 

රස්මිවිස්සජ්ජනඤ්චඑකක්ඛයණඅයහොසි.භ වාකිරයෙසනංනිට්ඨයපත්වාව 

ඡබ්බණ්ණරස්මියයො විස්සජ්ජි, සකලකුම්භකාරනියවසනං එකපජ්යජොතං

අයහොසි, ඡබ්බණ්ණරස්මියයො ජාලජාලා පුඤ්ජපුඤ්ජා හුත්වා විධාවන්තියයො

සබ්බදිසාභාය  සුවණ්ණපටපරියයොනද්යධ විය ච

නානාවණ්ණකුසුමරතනවිසරසමුජ්ජයලවියචඅකංසු.භ වා ‘‘න රවාසියනො

මං පස්සන්තූ’’ති අධිට්ඨාසි. න රවාසියනො භ වන්තං දිස්වාව ‘‘සත්ථා කිර

ආ යතො, කුම්භකාරසාලාය කිර නිසින්යනො’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

ආයරොයචත්වාරඤ්යඤොආයරොයචසුං. 

රාජා ආ න්ත්වාසත්ථාරංවන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, කායයවලායආ තත්ථා’’ති

පුච්ඡි.හියයයොසූරියත්ථඞ් මනයවලාය මහාරාජාති.යකනකම්යමනභ වාති? 

තුම්හාකං සහායයො පුක්කුසාති රාජා තුම්යහහි පහිතං සාසනං සුත්වා

නික්ඛමිත්වා පබ්බජිත්වා මං උද්දිස්ස ආ ච්ඡන්යතො සාවත්ථිං අතික්කම්ම

පඤ්චචත්තාලීසයයොජනානිආ න්ත්වාඉමංකුම්භකාරසාලංපවිසිත්වා නිසීදි, 
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අහං තස්ස සඞ් හත්ථං ආ න්ත්වා ධම්මකථං කයථසිං, කුලපුත්යතො තීණි

ඵලානි පටිවිජ්ඣි මහාරාජාති. ඉොනි කහං, භන්යතති? උපසම්පෙං යාචිත්වා 

අපරිපුණ්ණපත්තචීවරතායපත්තචීවරපරියයසනත්ථං  යතොමහාරාජාති. රාජා

කුලපුත්තස්ස  තදිසාභාය න අ මාසි. භ වාපි ආකායසනා න්ත්වා 

යජතවන න්ධකුටිම්හියයවපාතුරයහොසි. 

කුලපුත්යතොපි පත්තචීවරං පරියයසමායනො යනව බිම්බිසාරරඤ්යඤො න 

තක්කසීලකානං ජඞ්ඝවාණිජානං සන්තිකං අ මාසි. එවං කිරස්ස අයහොසි –

‘‘න යඛො යම කුක්කුටස්ස විය තත්ථ තත්ථ මනාපාමනාපයමව විචිනිත්වා

පත්තචීවරං පරියයසිතුං යුත්තං, මහන්තං න රං වජ්ජිත්වා

උෙකතිත්ථසුසානසඞ්කාරට්ඨානඅන්තරවීථීසු පරියයසිස්සාමී’’ති අන්තරවීථියං

සඞ්කාරකූයටසුතාවපියලොතිකංපරියයසිතුං ආරද්යධො. 

ජීවිතා දවොදරොදපසීති එතස්මිං සඞ්කාරකූයට පියලොතිකං ඔයලොයකන්තං

විබ්භන්තා තරුණවච්ඡා  ාවී උපධාවිත්වා සිඞ්ය න විජ්ඣිත්වා ඝායතසි.

ඡාතකජ්ඣත්යතො කුලපුත්යතො ආකායසයයව ආයුක්ඛයං පත්වා පතියතො. 

සඞ්කාරට්ඨායනඅයධොමුඛට්ඨපිතාසුවණ්ණපටිමාවියඅයහොසි, කාලඞ්කයතොච

පන අවිහාබ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්ති, නිබ්බත්තමත්යතොව අරහත්තං පාපුණි. 

අවිහාබ්රහ්මයලොයක කිර නිබ්බත්තමත්තාව සත්ත ජනා අරහත්තං පාපුණිංසු. 

වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘අවිහං උපපන්නායස, විමුත්තාසත්ත භික්ඛයවො; 

රා යෙොසපරික්ඛීණා, තිණ්ණායලොයකවිසත්තිකං. 

යකචයතඅතරුංපඞ්කං, මච්චුයධයයංසුදුත්තරං; 

යකහිත්වාමානුසංයෙහං, දිබ්බයයො ංඋපච්චගං. 

උපයකො පල ණ්යඩොච, පුක්කුසාතිචයතතයයො; 

භද්දියයොඛණ්ඩයෙයවොච, බාහුරග්ගිචසිඞ්ගියයො; 

යතහිත්වාමානුසංයෙහං, දිබ්බයයො ංඋපච්චග’’න්ති.(සං.නි. 1.50, 105); 

බිම්බිසායරොපි ‘‘මය්හං සහායයො මයා යපසිතසාසනමත්තං වායචත්වා 

හත්ථ තං රජ්ජං පහාය එත්තකං අද්ධානං ආ යතො, දුක්කරං කතං 

කුලපුත්යතන, පබ්බජිතසක්කායරන තං සක්කරිස්සාමී’’ති ‘‘පරියයසථ යම

සහායක’’න්ති තත්ථ තත්ථ යපයසසි. යපසිතා තං අද්ෙසංසු සඞ්කාරට්ඨායන

පතිතං, දිස්වාආ ම්ම රඤ්යඤොආයරොයචසුං.රාජා න්ත්වාකුලපුත්තංදිස්වා

– ‘‘නවත, යභො, ලභිම්හා සහායකස්සසක්කාරංකාතුං, අනායථොයමජායතො
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සහායයකො’’ති. පරියෙවිත්වා කුලපුත්තං මඤ්චයකන  ණ්හායපත්වා

යුත්යතොකායසඨයපත්වා අනුපසම්පන්නස්සසක්කාරංකාතුං ජානනාභායවන

න්හාපකකප්පකාෙයයො පක්යකොසායපත්වා කුලපුත්තං සීසං න්හායපත්වා 

සුද්ධවත්ථානි නිවාසායපත්වා රාජයවයසන අලඞ්කාරායපත්වා

යසොවණ්ණසිවිකං ආයරොයපත්වා සබ්බතාළාවචර න්ධමාලාදීහි පූජං

කයරොන්යතො න රා නීහරිත්වා බහූහි  න්ධකට්යඨහි මහාචිතකං කායරත්වා

කුලපුත්තස්සසරීරකිච්චංකත්වාධාතුයයොආොයයචතියං පතිට්ඨයපසි.යසසං

සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ධාතුවිභඞ් සුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. සච්චවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

371. එවං දම සුතන්ති සච්චවිභඞ් සුත්තං. තත්ථ ආචික්ඛනාති ඉෙං දුක්ඛං

අරියසච්චංනාම…යප.…අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපොඅරියසච්චංනාමාති.

යසසපයෙසුපි එයසව නයයො. අපියචත්ථ පඤ්ඤාපනා නාම දුක්ඛසච්චාදීනං

ඨපනා. ආසනං ඨයපන්යතො හි ආසනං පඤ්ඤයපතීති වුච්චති. පට්ඨපනාති

පඤ්ඤාපනා. විවරණාති විවටකරණා. විභජනාති විභා කිරියා. 

උත්තානීකම්මන්තිපාකටභාවකරණං. 

අනුග් ාහකාති ආමිසසඞ් යහන ධම්මසඞ් යහනාති ද්වීහිපි සඞ් යහහි

අනුග් ාහකා. ජදනතාතිජනිකාමාතා. ආපාදෙතාති යපොයසතා.යපොසිකමාතා

විය යමොග් ල්ලායනොති දීයපති. ජනිකමාතා හි නව වා ෙස වා මායස 

යලොණම්බිලාදීනිපරිහරමානාකුච්ඡියාොරකංධායරත්වාකුච්ඡියතොනික්ඛන්තං 

යපොසිකමාතරං ධාතිං පටිච්ඡායපති. සා ඛීරනවනීතාදීහි ොරකං යපොයසත්වා

වඩ්යඪති, යසො වුද්ධිමා ම්මයථාසුඛංවිචරති.එවයමවසාරිපුත්යතොඅත්තයනො

වාපයරසංවාසන්තියක පබ්බජියතද්වීහිසඞ් යහහිසඞ් ණ්හන්යතොගිලායන

පටිජග් න්යතො කම්මට්ඨායන යයොයජත්වා යසොතාපන්නභාවං ඤත්වා

අපායභයයහි වුට්ඨිතකාලයතො පට්ඨාය – ‘‘ඉොනි පච්චත්තපුරිසකායරන

උපරිමග්ය නිබ්බත්යතස්සන්තී’’තියතසුඅනයපක්යඛොහුත්වා අඤ්යඤනයව

නයව ඔවෙති. මහායමොග් ල්ලායනොපි අත්තයනො වා පයරසං වා සන්තියක

පබ්බජියත තයථව සඞ් ණ්හිත්වා කම්මට්ඨායන යයොයජත්වා යහට්ඨා තීණි 

ඵලානිපත්යතසුපිඅනයපක්ඛතංනආපජ්ජති.කස්මා? එවංකිරස්ස යහොති –

වුත්තංභ වතා–‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අප්පමත්තයකොපිගූයථොදුග් න්යධො 

යහොති…යප.… අප්පමත්තකම්පි මුත්තං… යඛයළො… පුබ්යබො… යලොහිතං

දුග් න්ධං යහොති, එවයමව යඛො අහං, භික්ඛයව, අප්පමත්තකම්පි භවං න
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වණ්යණමිඅන්තමයසො අච්ඡරාසඞ්ඝතමත්තම්පී’’ති(අ.නි.1.320-321). තස්මා

යාව අරහත්තං න පාපුණන්ති, තාව යතසු අනයපක්ඛතං අනාපජ්ජිත්වා

අරහත්තංපත්යතසුයයවආපජ්ජතීති. යතනාහභ වා–‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, 

ජයනතා එවං සාරිපුත්යතො. යසයයථාපි ජාතස්ස ආපායෙතා, එවං

යමොග් ල්ලායනො. සාරිපුත්යතො, භික්ඛයව, යසොතාපත්තිඵයල වියනති, 

යමොග් ල්ලායනොඋත්තමත්යථ’’ති. පදහොතීතිසක්යකොති. 

දුක්දඛ ඤාණන්ති සවනසම්මසනපටියවධඤාණං, තථා දුක්ඛසමුෙදෙ.

දුක්ඛනිදරොදධ සවනපටියවධඤාණන්ති වට්ටති, තථා දුක්ඛනිදරොධ ාමිනිො 

පටිපොය. යනක්ඛම්මසඞ්කප්පාදීසු කාමපච්චනීකට්යඨන, කාමයතො

නිස්සටභායවන වා, කාමං සම්මසන්තස්ස උප්පන්යනොති වා, කාමපෙඝාතං

කාමවූපසමංකයරොන්යතොඋප්පන්යනොතිවා, කාමවිවිත්තන්යතඋප්පන්යනොති

වා දනක්ඛම්මසඞ්කප්දපො. යසසපෙද්වයයපි එයසව නයයො. සබ්යබපි යචයත

පුබ්බභාය  නානාචිත්යතසු, මග් ක්ඛයණ එකචිත්යත ලබ්භන්ති. තත්ර හි 

මිච්ඡාසඞ්කප්පයචතනාය සමුග්ඝාතයකො එයකොව සඞ්කප්යපො ලබ්භති, න

නානා ලබ්භති. සම්මාවාචාෙයයොපි පුබ්බභාය  නානාචිත්යතසු, 

වුත්තනයයයනව මග් ක්ඛයණඑකචිත්යතලබ්භන්ති.අයයමත්ථසඞ්යඛයපො, 

විත්ථායරන පන සච්චකථා විසුද්ධිමග්ද  ච සම්මාදිට්ඨිසුත්යත (ම. නි. 1.89

ආෙයයො) චවුත්තායයවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සච්චවිභඞ් සුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. ෙක්ඛිණාවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

376. එවං දම සුතන්ති ෙක්ඛිණාවිභඞ් සුත්තං. තත්ථ මහාපජාපති ද ොතමීති 

ද ොතමීති ය ොත්තං. නාමකරණදිවයස පනස්සා ලද්ධසක්කාරා බ්රාහ්මණා

ලක්ඛණසම්පත්තිංදිස්වා – ‘‘සයචඅයංධීතරංලභිස්සති, චක්කවත්තිරඤ්යඤො

අග් මයහසී භවිස්සති. සයච පුත්තං ලභිස්සති, චක්කවත්තිරාජා භවිස්සතීති

උභයථාපිමහතීයයවස්සාපජාභවිස්සතී’’ති බයාකරිංසු.අථස්සා මහාපජාපතීති

නාමංඅකංසු.ඉධපන ය ොත්යතනසද්ධිංසංසන්දිත්වා මහාපජාපතිද ොතමීති

වුත්තං. නවන්තිඅහතං. සාමංවායිතන්තින සහත්යථයනවවායිතං, එකදිවසං

පන ධාති ණපරිවුතා සිප්පිකානං වායනට්ඨානං ආ න්ත්වා යවමයකොටිං

 යහත්වාවායනාකාරංඅකාසි.තංසන්ධායයතංවුත්තං. 

කො පන ය ොතමියා භ වයතො දුස්සයු ං ොතුං චිත්තං උප්පන්නන්ති. 

අභිසම්යබොධිංපත්වාපඨම මයනනකපිලපුරංආ තකායල.තොහිපිණ්ඩාය
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පවිට්ඨං සත්ථාරං  යහත්වා සුද්යධොෙනමහාරාජා සකංනියවසනං පයවයසසි, 

අථභ වයතොරූපයසොභග් ංදිස්වා මහාපජාපතිය ොතමීචින්යතසි–‘‘යසොභති

වතයමපුත්තස්සඅත්තභායවො’’ති.අථස්සා බලවයසොමනස්සංඋප්පජ්ජි.තයතො

චින්යතසි – ‘‘මම පුත්තස්ස එකූනතිංස වස්සානි අ ාරමජ්යඣ වසන්තස්ස

අන්තමයසො යමොචඵලමත්තම්පි මයා දින්නකයමව අයහොසි, ඉොනිපිස්ස 

චීවරසාටකං ෙස්සාමී’’ති. ‘‘ඉමස්මිං යඛො පන රාජය යහ බහූනි මහග්ඝානි

වත්ථානි අත්ථි, තානි මං න යතොයසන්ති, සහත්ථා කතයමව මං යතොයසති, 

සහත්ථාකත්වා ෙස්සාමී’’තිචිත්තංඋප්පායෙසි. 

අථන්තරාපණා කප්පාසං ආහරායපත්වා සහත්යථයනව පිසිත්වා යපොයථත්වා

සුඛුමසුත්තංකන්තිත්වා අන්යතොවත්ථුස්මිංයයවසාලංකාරායපත්වා සිප්පියක

පක්යකොසායපත්වා සිප්පිකානං අත්තයනො පරියභො ඛාෙනීයයභොජනීයයමව

ෙත්වා වායායපසි, කාලානුකාලඤ්ච ධාති ණපරිවුතා  න්ත්වා යවමයකොටිං

අග් යහසි. නිට්ඨිතකායල සිප්පිකානං මහාසක්කාරං කත්වා දුස්සයු ං

 න්ධසමුග්ය  පක්ඛිපිත්වා වාසං  ාහායපත්වා – ‘‘මය්හං පුත්තස්ස 

චීවරසාටකං  යහත්වා  මිස්සාමී’’ති රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා මග් ං

පටියාොයපසි, වීථියයො සම්මජ්ජිත්වා පුණ්ණඝයට ඨයපත්වා ධජපටාකා 

උස්සායපත්වා රාජඝරද්වාරයතො පට්ඨාය යාව නියරොධාරාමා මග් ං

පටියාොයපත්වා පුප්ඵාභිකිණ්ණං අකංසු. මහාපජාපතිපි සබ්බාලඞ්කාරං

අලඞ්කරිත්වා ධාති ණපරිවුතා සමුග් ං සීයස ඨයපත්වා භ වයතො සන්තිකං

 න්ත්වා ඉෙංදම, භන්දත, නවංදුස්සයු න්තිආදිමාහ. 

දුතිෙම්පි දඛොති ‘‘සඞ්යඝ ය ොතමි යෙහී’’ති වුත්යත – ‘‘පයහොමහං, භන්යත, 

දුස්සයකොට්ඨා ාරයතො භික්ඛුසතස්සාපි භික්ඛුසහස්සස්සාපි

භික්ඛුසතසහස්සස්සාපි චීවරදුස්සානි ොතුං, ඉෙං පන යම භ වන්තං උද්දිස්ස

සාමං කන්තං සාමං වායිතං, තං යම, භන්යත, භ වා පටිග් ණ්හාතූ’’ති

නිමන්තයමානාආහ.එවංයාවතතියංයාචි, භ වාපිපටික්ඛිපියයව. 

කස්මා පන භ වා අත්තයනො දියයමානං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ොයපතීති? මාතරි

අනුකම්පාය. එවං කිරස්ස අයහොසි – ‘‘ඉමිස්සා මං ආරබ්භ පුබ්බයචතනා 

මුඤ්චයචතනාපරයචතනාතිතිස්යසො යචතනාඋප්පන්නා, භික්ඛුසඞ්ඝම්පිස්සා

ආරබ්භ උප්පජ්ජන්තු, එවමස්සා ඡ යචතනා එකයතො හුත්වා දීඝරත්තං හිතාය

සුඛාය පවත්තිස්සන්තී’’ති.විතණ්ඩවාදීපනාහ–‘‘සඞ්යඝදින්නංමහප්ඵලන්ති

තස්මා එවංවුත්ත’’න්ති.යසොවත්තබ්යබො–‘‘කිංත්වංසත්ථුදින්නයතොසඞ්යඝ

දින්නං මහප්ඵලතරංවෙසී’’තිආමවොමීති.සුත්තංආහරාති.සඞ්යඝය ොතමි

යෙහි, සඞ්යඝ යත දින්යන අහඤ්යචව පූජියතො භවිස්සාමි සඞ්යඝො චාති. කිං
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පටුන 

පනස්ස සුත්තස්ස අයයමව අත්යථොති? ආම අයයමවාති. යදි එවං ‘‘යතන

හානන්ෙ, විඝාසාොනං පූවංයෙහී’’තිච (පාචි. 269) ‘‘යතනහිත්ව, කච්චාන, 

විඝාසාොනං ගළං යෙහී’’ති (මහාව. 284) ච වචනයතො විඝාසාොනං දින්නං

මහප්ඵලතරඤ්චභයවයය.එවම්පිහි ‘‘සත්ථාඅත්තයනොදියයමානං ොයපතී’’ති.

රාජරාජමහාමත්තාෙයයොපි අත්තයනොආ තංපණ්ණාකාරංහත්ථිය ොපකාදීනං

ොයපන්ති, යතරාජාදීහිමහන්තතරා භයවයයං.තස්මාමාඑවං ණ්හ– 

‘‘නයිමස්මිංයලොයකපරස්මිංවාපන, 

බුද්යධනයසට්යඨොසදියසොවාවිජ්ජති; 

යමාහුයනයයානමග් තං යතො, 

පුඤ්ඤත්ථිකානංවිපුලඵයලසින’’න්ති.– 

වචනයතො හිසත්ථාරාඋත්තරිතයරොෙක්ඛියණයයයො නාමනත්ථි.එවමස්සාඡ

යචතනා එකයතො හුත්වා දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය භවිස්සන්තීති සන්ධාය

යාවතතියංපටිබාහිත්වාසඞ්ඝස්සොයපසි. 

පච්ඡිමාය ජනතාය සඞ්යඝ චිත්තීකාරජනනත්ථං චාපි එවමාහ. එවං කිරස්ස

අයහොසි – ‘‘අහං න චිරට්ඨිතියකො, මය්හං පන සාසනං භික්ඛුසඞ්යඝ 

පතිට්ඨහිස්සති, පච්ඡිමා ජනතා සඞ්යඝ චිත්තීකාරං ජයනතූ’’ති යාවතතියං 

පටිබාහිත්වාසඞ්ඝස්සොයපසි.එවඤ්හිසති–‘‘සත්ථාඅත්තයනොදියයමානම්පි 

සඞ්ඝස්ස ොයපසි, සඞ්යඝො නාම ෙක්ඛියණයයයො’’ති පච්ඡිමා ජනතා සඞ්යඝ

චිත්තීකාරං උප්පායෙත්වාචත්තායරොපච්චයයොතබ්යබමඤ්ඤිස්සති, සඞ්යඝො

චතූහි පච්චයයහි අකිලමන්යතො බුද්ධවචනං උග් යහත්වා සමණධම්මං

කරිස්සති.එවංමමසාසනංපඤ්ච වස්සසහස්සානිඨස්සතීති.‘‘පටිග් ණ්හාතු, 

භන්යත, භ වා’’ති වචනයතොපි යචතං යවදිතබ්බං ‘‘සත්ථාරා උත්තරිතයරො

ෙක්ඛියණයයයො නාම නත්ථී’’ති. න හි ආනන්ෙත්යථරස්ස මහාපජාපතියා

ආඝායතො වා යවරං වා අත්ථි. න යථයරො – ‘‘තස්සා ෙක්ඛිණා මා මහප්ඵලා

අයහොසී’’ති ඉච්ඡති. පණ්ඩියතො හි යථයරො බහුස්සුයතො 

යසක්ඛපටිසම්භිොපත්යතො, යසො සත්ථු දින්නස්ස මහප්ඵලභායව 

සම්පස්සමායනොවපටිග් ණ්හාතු, භන්යත, භ වාති හණත්ථංයාචි. 

පුන විතණ්ඩවාදීආහ – ‘‘සඞ්යඝ යත දින්යන අහඤ්යචව පූජියතො භවිස්සාමි

සඞ්යඝොචා’’තිවචනයතොසත්ථාසඞ්ඝපරියාපන්යනොවාති.යසොවත්තබ්යබො– 

‘‘ජානාසිපනත්වංකතිසරණානි, කතිඅයවච්චප්පසාො’’තිජානන්යතොතීණීති

වක්ඛති, තයතො වත්තබ්යබො – තව ලද්ධියා සත්ථු සඞ්ඝපරියාපන්නත්තා

ද්යවයයව යහොන්ති. එවං සන්යත ච – ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, ඉයමහි තීහි
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සරණ මයනහි පබ්බජ්ජං උපසම්පෙ’’න්ති (මහාව. 34) එවං අනුඤ්ඤාතා

පබ්බජ්ජාපිඋපසම්පොපින රුහති.තයතොත්වංයනවපබ්බජියතොඅසි, නගිහි.

සම්මාසම්බුද්යධ ච  න්ධකුටියං නිසින්යන භික්ඛූ උයපොසථම්පි පවාරණම්පි

සඞ්ඝකම්මානිපි කයරොන්ති, තානි සත්ථු සඞ්ඝපරියාපන්නත්තා කුප්පානි

භයවයයං, න ච යහොන්ති. තස්මා න වත්තබ්බයමතං ‘‘සත්ථා

සඞ්ඝපරියාපන්යනො’’ති. 

377. ආපාදිකාති සංවඩ්ඪිකා, තුම්හාකං හත්ථපායෙසු හත්ථපාෙකිච්චං

අසායධන්යතසු හත්යථ ච පායෙ ච වඩ්යඪත්වා පටිජග්ගිකාති අත්යථො. 

දපොසිකාති දිවසස්ස ද්යව තයයො වායරන්හායපත්වා යභොයජත්වා පායයත්වා

තුම්යහ යපොයසසි. ථඤ්ඤං පාදෙසීති නන්ෙකුමායරො කිර යබොධිසත්තයතො

කතිපායහයනව ෙහයරො, තස්මිං ජායත මහාපජාපතිඅත්තයනොපුත්තංධාතීනං

ෙත්වා සයං යබොධිසත්තස්ස ධාතිකිච්චං සාධයමානා අත්තයනො ථඤ්ඤං

පායයසි. තං සන්ධාය යථයරො එවමාහ. ඉති මහාපජාපතියා බහූපකාරතං

කයථත්වා ඉොනි තථා තස්ස බහූපකාරතං ෙස්යසන්යතො භ වාපි, 

භන්දතතිආදිමාහ. තත්ථ භ වන්තං, භන්දත, ආ ම්මාති භ වන්තං පටිච්ච

නිස්සායසන්ධාය. 

378. අථ භ වා ද්වීසු උපකායරසු අතියරකතරං අනුයමොෙන්යතො 

එවදමතන්තිආදිමාහ. තත්ථ ෙං හානන්ෙ, පුග් දලො පුග් ලං ආ ම්මාති යං

ආචරියපුග් ලං අන්යතවාසිකපුග් යලො ආ ම්ම. ඉමස්සානන්ෙ, පුග් ලස්ස

ඉමිනා පුග් දලනාති ඉමස්ස ආචරියපුග් ලස්ස ඉමිනා

අන්යතවාසිකපුග් යලන. නසුප්පටිකාරං වොමීතිපච්චූපකාරංනසුකරංවොමි, 

අභිවාෙනාදීසු ආචරියං දිස්වා අභිවාෙනකරණං අභිවාෙනං නාම. යස්මිං වා

දිසාභාය ආචරියයො වසති, ඉරියාපයථවාකප්යපන්යතොතෙභිමුයඛොවන්දිත්වා

 ච්ඡති, වන්දිත්වානිසීෙති, වන්දිත්වානිපජ්ජති, ආචරියංපන දූරයතොවදිස්වා

පච්චුට්ඨාය පච්චුග් මනකරණං පච්චුට්ඨානං නාම. ආචරියං පන දිස්වා

අඤ්ජලිං පග් ය්හ සීයස ඨයපත්වා ආචරියං නමස්සති, යස්මිං වා දිසාභාය 

යසොවසති, තෙභිමුයඛොපිතයථව නමස්සති,  ච්ඡන්යතොපිඨියතොපිනිසින්යනොපි

අඤ්ජලිං පග් ය්හ නමස්සතියයවාති ඉෙං අඤ්ජලිකම්මං නාම.

අනුච්ඡවිකකම්මස්සපනකරණං සාමීචිකම්මං නාම.චීවරාදීසුචීවරංයෙන්යතො

න යං වා තං වා යෙති, මහග්ඝං සතමූලිකම්පි පඤ්චසතමූලිකම්පි

සහස්සමූලිකම්පියෙතියයව. පිණ්ඩපාතාදීසුපිඑයසවනයයො.කිංබහුනා, චතූහි

පණීතපච්චයයහි චක්කවාළන්තරං පූයරත්වා සියනරුපබ්බයතන කූටං

 යහත්වායෙන්යතොපිආචරියස්ස අනුච්ඡවිකංකිරියංකාතුංනසක්යකොතියයව. 
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379. චුද්ෙසදඛොපනිමාතිකස්මාආරභි? ඉෙංසුත්තංපාටිපුග් ලිකංෙක්ඛිණං

ආරබ්භ සමුට්ඨිතං. ආනන්ෙත්යථයරොපි ‘‘පටිග් ණ්හාතු, භන්යත, භ වා’’ති

පාටිපුග් ලිකෙක්ඛිණංයයව සමාෙයපති, චුද්ෙසසු ච ඨායනසු දින්නොනං

පාටිපුග් ලිකංනාම යහොතීතිෙස්යසතුංඉමංයෙසනංආරභි. අෙංපඨමාතිඅයං

ෙක්ඛිණා ගණවයසනපි පඨමා යජට්ඨකවයසනපි. අයඤ්හි පඨමා අග් ා

යජට්ඨිකා, ඉමිස්සා ෙක්ඛිණාය පමාණං නාම නත්ථි. දුතියතතියාපි 

පරමෙක්ඛිණායයව, යසසා පරමෙක්ඛිණභාවංනපාපුණන්ති. බාහිරදකකාදමසු

වීතරාද ති කම්මවාදිකිරියවාදිම්හි යලොකියපඤ්චාභිඤ්යඤ. 

පුථුජ්ජනසීලවන්දතති පුථුජ්ජනසීලවා නාම ය ොසීලධාතුයකො යහොති, අසයඨො 

අමායාවී පරං අපීයළත්වා ධම්යමන සයමනකසියා වා වණිජ්ජාය වා ජීවිකං

කප්යපතා. පුථුජ්ජනදුස්සීදලති පුථුජ්ජනදුස්සීලා නාම 

යකවට්ටමච්ඡබන්ධාෙයයොපරංපීළායජීවිකංකප්යපතා. 

ඉොනිපාටිපුග් ලිකෙක්ඛිණායවිපාකංපරිච්ඡින්ෙන්යතො තත්රානන්ොතිආදිමාහ.

තත්ථ තිරච්ඡාන දතතියං ගණවයසනඋපකාරවයසනයපොසනත්ථං දින්නං, 

ඉෙංන  හිතං.යම්පිආයලොපඅඩ්ඪආයලොපමත්තංදින්නං, තම්පින හිතං.යං

පන සුනඛසූකරකුක්කුටකාකාදීසු යස්ස කස්සචි සම්පත්තස්ස ඵලං

පටිකඞ්ඛිත්වා යාවෙත්ථං දින්නං, ඉෙංසන්ධායවුත්තං ‘‘තිරච්ඡාන යත ොනං

ෙත්වා’’ති. සතගුණාතිසතානිසංසා. පාටිකඞ්ඛිතබ්බාති ඉච්ඡිතබ්බා.ඉෙංවුත්තං

යහොති–අයංෙක්ඛිණාආයුසතංවණ්ණසතංසුඛසතංබලසතං පටිභානසතන්ති

පඤ්චආනිසංසසතානියෙති, අත්තභාවසයත ආයුංයෙති, වණ්ණං, සුඛං, බලං, 

පටිභානං යෙති, නිප්පරිතසං කයරොති. භවසයතපි වුත්යත අයයමව අත්යථො.

ඉමිනාඋපායයනසබ්බත්ථනයයොයනතබ්යබො. 

දසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරිොෙ පටිපන්දනති එත්ථ යහට්ඨිමයකොටියා තිසරණං

 යතො උපාසයකොපි යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො නාම, තස්මිං

දින්නොනම්පි අසඞ්යඛයයයං අප්පයමයයං. පඤ්චසීයල පතිට්ඨිතස්ස තයතො

උත්තරි මහප්ඵලං, ෙසසීයල පතිට්ඨිතස්ස තයතො උත්තරි, තෙහුපබ්බජිතස්ස

සාමයණරස්ස තයතො උත්තරි, උපසම්පන්නභික්ඛුයනො තයතො උත්තරි, 

උපසම්පන්නස්යසව වත්තසම්පන්නස්ස තයතො උත්තරි, විපස්සකස්ස තයතො

උත්තරි, ආරද්ධවිපස්සකස්ස තයතො උත්තරි, උත්තමයකොටියා පන

මග් සමඞ්ගී යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො නාම. එතස්ස

දින්නොනංතයතො උත්තරිමහප්ඵලයමව. 

කිං පන මග් සමඞ්ගිස්ස සක්කා ොනං ොතුන්ති? ආම සක්කා. 

ආරද්ධවිපස්සයකො හි පත්තචීවරමාොය  ාමං පිණ්ඩාය පවිසති, තස්ස
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පටුන 

ය හද්වායර ඨිතස්ස හත්ථයතො පත්තං  යහත්වා ඛාෙනීයයභොජනීයං

පක්ඛිපන්ති. තස්මිං ඛයණ භික්ඛුයනො මග් වුට්ඨානං යහොති, ඉෙං ොනං

මග් සමඞ්ගියනොදින්නංනාමයහොති.අථවාපයනස ආසනසාලායනිසින්යනො

යහොති, මනුස්සා න්ත්වා පත්යත ඛාෙනීයයභොජනීයංඨයපන්ති, තස්මිංඛයණ

තස්සමග් වුට්ඨානංයහොති, ඉෙම්පි ොනං මග් සමඞ්ගියනො දින්නංනාම. අථ

වා පනස්ස විහායර වාආසනසාලාය වානිසින්නස්ස උපාසකා පත්තංආොය

අත්තයනොඝරං න්ත්වා ඛාෙනීයයභොජනීයං පක්ඛිපන්ති, තස්මිංඛයණ තස්ස

මග් වුට්ඨානං යහොති, ඉෙම්පි ොනං මග් සමඞ්ගියනො දින්නං නාම. තත්ථ 

යසොණ්ඩියං උෙකස්ස විය යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යන 

දින්නොනස්සඅසඞ්යඛයයයතායවදිතබ්බා.තාසුතාසුමහානදීසුමහාසමුද්යෙච 

උෙකස්ස විය යසොතාපන්නාදීසු දින්නොනස්ස උත්තරිතරවයසන

අසඞ්යඛයයයතා යවදිතබ්බා. පථවියා ඛයමණ්ඩලමත්යත පයෙයස පංසුං ආදිං

කත්වායාවමහාපථවියාපංසුයනො අප්පයමයයතායපිඅයමත්යථොදීයපතබ්යබො. 

380. සත්තදඛොපනිමාතිකස්මාආරභි? ‘‘සඞ්යඝය ොතමියෙහි, සඞ්යඝයත

දින්යනඅහඤ්යචවපූජියතොභවිස්සාමිසඞ්යඝොචා’’ති හිවුත්තං, තත්ථසත්තසු

ඨායනසු දින්නොනං සඞ්යඝ දින්නං නාම යහොතීති ෙස්යසතුං ඉමං යෙසනං

ආරභි.තත්ථ බුද්ධප්පමුදඛඋභදතොසඞ්දඝතිඑකයතො භික්ඛුසඞ්යඝො, එකයතො

භික්ඛුනිසඞ්යඝො, සත්ථා මජ්යඣ නිසින්යනො යහොතීති අයං බුද්ධප්පමුයඛො

උභයතොසඞ්යඝොනාම. අෙං පඨමාතිඉමාය ෙක්ඛිණාය සමප්පමාණා ෙක්ඛිණා

නාමනත්ථි.දුතියෙක්ඛිණාෙයයොපනඑතංපරමෙක්ඛිණංන පාපුණන්ති. 

කිං පනතථා යත පරිනිබ්බුයත බුද්ධප්පමුඛස්සඋභයතොසඞ්ඝස්ස ොනං ොතුං

සක්කාති? සක්කා.කථං? උභයතොසඞ්ඝස්ස හිපමුයඛසධාතුකංපටිමංආසයන

ඨයපත්වාආධාරකංඨයපත්වාෙක්ඛියණොෙකංආදිංකත්වා සබ්බංසත්ථුපඨමං

ෙත්වාඋභයතොසඞ්ඝස්සොතබ්බං, එවංබුද්ධප්පමුඛස්ස උභයතොසඞ්ඝස්සොනං

දින්නං නාම යහොති. තත්ථ යං සත්ථු දින්නං, තං කිං කාතබ්බන්ති? යයො

සත්ථාරංපටිජග් තිවත්තසම්පන්යනොභික්ඛු, තස්සොතබ්බං. පිතුසන්තකඤ්හි

පුත්තස්ස පාපුණාති, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ොතුම්පි වට්ටති, සප්පියතලානි පන

 යහත්වා දීපා ජලිතබ්බා, සාටකං  යහත්වා පටාකා ආයරොයපතබ්බාති. 

භික්ඛුසඞ්දඝති අපරිච්ඡින්නකමහාභික්ඛුසඞ්යඝ. භික්ඛුනිසඞ්යඝපි එයසව

නයයො. 

ද ොත්රභුදනොති ය ොත්තමත්තකයමව අනුභවමානා, නාමමත්තසමණාති

අත්යථො. කාසාවකණ්ඨාතිකාසාවකණ්ඨනාමකා.යත කිරඑකංකාසාවඛණ්ඩං

හත්යථවාගීවායවාබන්ධිත්වාවිචරිස්සන්ති. ඝරද්වාරංපනයතසංපුත්තභරියා
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කසිවණිජ්ජාදිකම්මානිච පාකතිකායනවභවිස්සන්ති. දතසු දුස්සීදලසුසඞ්ඝං

උද්දිස්ස ොනං ෙස්සන්තීති එත්ථ දුස්සීලසඞ්ඝන්ති න වුත්තං. සඞ්යඝො හි

දුස්සීයලො නාම නත්ථි. දුස්සීලා පන උපාසකා යතසු දුස්සීයලසු භික්ඛුසඞ්ඝං

උද්දිස්සසඞ්ඝස්ස යෙමාතිොනංෙස්සන්ති.ඉතිභ වතාබුද්ධප්පමුයඛසඞ්යඝ

දින්නෙක්ඛිණාපි ගණසඞ්ඛාය අසඞ්යඛයයයාති වුත්තං. කාසාවකණ්ඨසඞ්යඝ

දින්නෙක්ඛිණාපි ගණසඞ්ඛායයව අසඞ්යඛයයයාති වුත්තා. සඞ්ඝ තා ෙක්ඛිණා

හිසඞ්යඝචිත්තීකාරං කාතුංසක්යකොන්තස්සයහොති, සඞ්යඝපනචිත්තීකායරො

දුක්කයරොයහොති. 

යයො හි සඞ්ඝ තං ෙක්ඛිණං ෙස්සාමීති යෙයයධම්මං පටියායෙත්වා විහාරං

 න්ත්වා, – ‘‘භන්යත, සඞ්ඝං උද්දිස්ස එකං යථරං යෙථා’’ති වෙති, අථ 

සඞ්ඝයතො සාමයණරං ලභිත්වා ‘‘සාමයණයරො යම ලද්යධො’’ති අඤ්ඤථත්තං

ආපජ්ජති, තස්ස ෙක්ඛිණා සඞ්ඝ තා න යහොති. මහායථරං ලභිත්වාපි

‘‘මහායථයරොයමලද්යධො’’තියසොමනස්සං උප්පායෙන්තස්සාපිනයහොතියයව.

යයො පන සාමයණරං වා උපසම්පන්නං වා ෙහරං වා යථරං වා බාලං වා

පණ්ඩිතං වා යංකිඤ්චි සඞ්ඝයතො ලභිත්වා නිබ්යබමතියකො හුත්වා සඞ්ඝස්ස 

යෙමීතිසඞ්යඝ චිත්තීකාරංකාතුං සක්යකොති, තස්ස ෙක්ඛිණාසඞ්ඝ තානාම

යහොති. පරසමුද්ෙවාසියනො කිරඑවංකයරොන්ති. 

තත්ථ හි එයකො විහාරසාමි කුටුම්බියකො ‘‘සඞ්ඝ තං ෙක්ඛිණං ෙස්සාමී’’ති

සඞ්ඝයතො උද්දිසිත්වා එකං භික්ඛුං යෙථාති යාචි. යසො එකං දුස්සීලභික්ඛුං

ලභිත්වා නිසින්නට්ඨානං ඔපුඤ්ජායපත්වා ආසනං පඤ්ඤායපත්වා උපරි

විතානං බන්ධිත්වා  න්ධධූමපුප්යඵහි පූයජත්වා පායෙ යධොවිත්වා යතයලන

මක්යඛත්වා බුද්ධස්ස නිපච්චකාරං කයරොන්යතො විය සඞ්යඝ චිත්තීකායරන 

යෙයයධම්මං අොසි. යසො භික්ඛු පච්ඡාභත්තං විහාරජග් නත්ථාය කුොලකං

යෙථාති ඝරද්වාරංආ යතො, උපාසයකොනිසින්යනොවකුොලංපායෙනඛිපිත්වා

‘‘ ණ්හා’’ති අොසි. තයමනං මනුස්සා ආහංසු – ‘‘තුම්යහහි පායතොව එතස්ස

කතසක්කායරො වත්තුං න සක්කා, ඉොනි උපචාරමත්තකම්පි නත්ථි, කිං

නායමත’’න්ති. උපාසයකො – ‘‘සඞ්ඝස්ස යසො අයයා චිත්තීකායරො, න

එතස්සා’’තිආහ.කාසාවකණ්ඨසඞ්ඝස්සදින්නෙක්ඛිණංපනයකො යසොයධතීති? 

සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානාෙයයො අසීති මහායථරා යසොයධන්තීති. අපිච යථරා 

චිරපරිනිබ්බුතා, යථයර ආදිං කත්වා යාවජ්ජ ධරමානා ඛීණාසවා

යසොයධන්තියයව. 

නත්දවවාහං, ආනන්ෙ, දකනචිපරිොදෙනසඞ්ඝ තාෙ ෙක්ඛිණාොතිඑත්ථ

අත්ථි බුද්ධප්පමුයඛො සඞ්යඝො, අත්ථි එතරහි සඞ්යඝො, අත්ථි අනා යත
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කාසාවකණ්ඨසඞ්යඝො. බුද්ධප්පමුයඛො සඞ්යඝො එතරහි සඞ්යඝන න

උපයනතබ්යබො, එතරහි සඞ්යඝො අනා යත කාසාවකණ්ඨසඞ්යඝන සද්ධිං න

උපයනතබ්යබො.යතනයතයනවසමයයනකයථතබ්බං.සඞ්ඝයතො උද්දිසිත්වා

 හිතසමණපුථුජ්ජයනොහිපාටිපුග් ලියකොයසොතාපන්යනො, සඞ්යඝචිත්තීකාරං 

කාතුං සක්යකොන්තස්ස පුථුජ්ජනසමයණ දින්නං මහප්ඵලතරං. උද්දිසිත්වා

 හියතො යසොතාපන්යනො පාටිපුග් ලියකො සකො ාමීතිආදීසුපි එයසව නයයො.

සඞ්යඝ චිත්තීකාරං කාතුං සක්යකොන්තස්ස හි ඛීණාසයව දින්නොනයතො

උද්දිසිත්වා  හියත දුස්සීයලපි දින්නං මහප්ඵලතරයමව. යං පන වුත්තං

‘‘සීලවයතොයඛො, මහාරාජ, දින්නං මහප්ඵලං, යනොතථාදුස්සීයල’’ති, තංඉමං

නයං පහාය ‘‘චතස්යසො යඛො ඉමානන්ෙ, ෙක්ඛිණා විසුද්ධියයො’’ති ඉමස්මිං

චතුක්යකෙට්ඨබ්බං. 

381. ොෙකදතො විසුජ්ඣතීති මහප්ඵලභායවන විසුජ්ඣති, මහප්ඵලා යහොතීති

අත්යථො. කලයාණධම්දමොති සුචිධම්යමො, න පාපධම්යමො. ොෙකදතො 

විසුජ්ඣතීති යචත්ථ යවස්සන්තරමහාරාජා කයථතබ්යබො. යසො හි 

ූනජකබ්රාහ්මණස්සොරයකෙත්වාපථවිංකම්යපසි. 

පටිග් ාහකදතො විසුජ්ඣතීති එත්ථ කලයාණීනදීමුඛද්වාරවාසියකවට්යටො

කයථතබ්යබො. යසොකිර දීඝයසොමත්යථරස්ස තික්ඛත්තුම්පි පිණ්ඩපාතං ෙත්වා

මරණමඤ්යච නිපන්යනො ‘‘අයයස්ස මං දීඝයසොමත්යථරස්ස

දින්නපිණ්ඩපායතොඋද්ධරතී’’තිආහ. 

දනව ොෙකදතොති එත්ථ වඩ්ඪමානවාසිලුද්ෙයකො කයථතබ්යබො. යසො කිර

යපතෙක්ඛිණංයෙන්යතොඑකස්සදුස්සීලස්යසවතයයොවායරඅොසි, තතියවායර

‘‘අමනුස්යසො දුස්සීයලො මං විලුම්පතී’’ති විරවි, එකස්ස සීලවන්තභික්ඛුයනො 

ෙත්වාපාපිතකායලයයවස්සපාපුණි. 

ොෙකදතොදචවවිසුජ්ඣතීතිඑත්ථඅසදිසොනං කයථතබ්බං. 

සා ෙක්ඛිණා ොෙකදතො විසුජ්ඣතීති එත්ථ යථා නාම යඡයකො කස්සයකො

අසාරම්පි යඛත්තං ලභිත්වා සමයය කසිත්වා පංසුං අපයනත්වා සාරබීජානි

පතිට්ඨයපත්වා රත්තින්දිවං ආරක්යඛ පමාෙං අනාපජ්ජන්යතො අඤ්ඤස්ස

සාරයඛත්තයතොඅධිකතරංධඤ්ඤංලභති, එවං සීලවාදුස්සීලස්සෙත්වාපිඵලං

මහන්තංඅධි ච්ඡතීති.ඉමිනාඋපායයනසබ්බපයෙසු විසුජ්ඣනංයවදිතබ්බං. 

වීතරාද ො වීතරාද සූති එත්ථ වීතරාද ො නාම අනා ාමී, අරහා පන

එකන්තවීතරාය ොව, තස්මාඅරහතාඅරහයතො දින්නොනයමවඅග් ං.කස්මා? 

භවාලයස්සභවපත්ථනායඅභාවයතො.නනුඛීණාසයවොොනඵලංන සද්ෙහතීති? 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාස-අට්ඨකථා විභඞ් වග්ද ො 

196 

පටුන 

ොනඵලංසද්ෙහන්තාඛීණාසවසදිසානයහොන්ති.ඛීණාසයවනකතකම්මංපන 

නිච්ඡන්ෙරා ත්තා කුසලං වා අකුසලං වා න යහොති, කිරියට්ඨායන තිට්ඨති, 

යතයනවස්ස ොනංඅග් ංයහොතීතිවෙන්ති. 

කිං පන සම්මාසම්බුද්යධන සාරිපුත්තත්යථරස්ස දින්නං මහප්ඵලං, උොහු

සාරිපුත්තත්යථයරන සම්මාසම්බුද්ධස්ස දින්නන්ති. සම්මාසම්බුද්යධන

සාරිපුත්තත්යථරස්ස දින්නං මහප්ඵලන්ති වෙන්ති. සම්මාසම්බුද්ධඤ්හි

ඨයපත්වාඅඤ්යඤොොනස්සවිපාකංජානිතුංසමත්යථොනාමනත්ථි. ොනඤ්හි

චතූහි සම්පොහි ොතුං සක්යකොන්තස්ස තස්මිංයයව අත්තභායව විපාකං යෙති. 

තත්රිමා සම්පො – යෙයයධම්මස්ස ධම්යමන සයමන පරං අපීයළත්වා

උප්පන්නතා, පුබ්බයචතනාදිවයසන යචතනාය මහත්තතා, ඛීණාසවභායවන 

ගණාතියරකතා, තංදිවසංනියරොධයතොවුට්ඨිතභායවනවත්ථුසම්පන්නතාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ෙක්ඛිණාවිභඞ් සුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුත්ථවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. සළාෙතනවග්ද ො 

1. අනාථපිණ්ඩිදකොවාෙසුත්තවණ්ණනා 

383. එවං දම සුතන්ති අනාථපිණ්ඩියකොවාෙසුත්තං. තත්ථ බාළ්හගිලාදනොති

අධිමත්තගිලායනොමරණයසයයංඋප යතො. ආමන්දතසීති  හපතිස්සකිරයාව

පාො වහිංසු, තාවදිවයසසකිංවාද්වික්ඛත්තුංවාතික්ඛත්තුංවාබුද්ධුපට්ඨානං 

අඛණ්ඩං අකාසි. යත්තකඤ්චස්ස සත්ථු උපට්ඨානං අයහොසි, තත්තකංයයව

මහායථරානං. යසො අජ්ජ  මනපාෙස්ස පච්ඡින්නත්තා අනුට්ඨානයසයයං

උප යතො සාසනං යපයසතුකායමො අඤ්ඤතරං පුරිසං ආමන්යතසි. 

දතනුපසඞ්කමීතිභ වන්තං ආපුච්ඡිත්වාසූරියත්ථඞ් මනයවලායඋපසඞ්කමි. 

384. පටික්කමන්තීති ඔසක්කන්ති, තනුකා භවන්ති. අභික්කමන්තීති

අභිවඩ්ඪන්තිඔත්ථරන්ති, බලවතියයොයහොන්ති. 

අභික්කදමොසානං පඤ්ඤාෙති දනො පටික්කදමොති යස්මිඤ්හි සමයය

මාරණන්තිකායවෙනාඋප්පජ්ජති, උපරිවායතජලිතග්ගිවියයහොති, යාව උස්මා

නපරියාදියති, තාවමහතාපිඋපක්කයමනනසක්කාවූපසයමතුං, උස්මායපන 

පරියාදින්නායවූපසම්මති. 

385. අථායස්මා සාරිපුත්යතො චින්යතසි – ‘‘අයං මහායසට්ඨිස්ස යවෙනා

මාරණන්තිකා, න සක්කා පටිබාහිතුං, අවයසසා කථා නිරත්ථකා, 

ධම්මකථමස්ස කයථස්සාමී’’ති.අථනංතංකයථන්යතො තස්මාතිහාතිආදිමාහ. 

තත්ථ තස්මාති යස්මා චක්ඛුං තීහි  ායහහි  ණ්හන්යතො උප්පන්නං

මාරණන්තිකං යවෙනං පටිබාහිතුං සමත්යථො නාම නත්ථි, තස්මා. න චක්ඛුං

උපාදියිස්සාමීතිචක්ඛුං තීහි  ායහහින ණ්හිස්සාමි. නචදමචක්ඛුනිස්සිතං 

විඤ්ඤාණන්තිවිඤ්ඤාණඤ්චාපියමචක්ඛුනිස්සිතංනභවිස්සති. නරූපන්ති

යහට්ඨා ආයතනරූපං කථිතං, ඉමස්මිං ඨායන සබ්බම්පි කාමභවරූපං

කයථන්යතොඑවමාහ. 

386. න ඉධදලොකන්ති වසනට්ඨානං වා ඝාසච්ඡාෙනං වා න උපාදියිස්සාමීති

අත්යථො.ඉෙඤ්හිපච්චයයසු අපරිතස්සනත්ථංකථිතං. නපරදලොකන්ති එත්ථ

පන මනුස්සයලොකං ඨයපත්වා යසසා පරයලොකා නාම. ඉෙං – 

‘‘අසුකයෙවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා අසුකට්ඨායන භවිස්සාමි, ඉෙං නාම

ඛාදිස්සාමි භුඤ්ජිස්සාමිනිවායසස්සාමිපාරුපිස්සාමී’’තිඑවරූපායපරිතස්සනාය

පහානත්ථං වුත්තං.තම්පිනඋපාදියිස්සාමි, නචයමතන්නිස්සිතංවිඤ්ඤාණං

භවිස්සතීති එවං තීහි  ායහහි පරියමොයචත්වා යථයරො යෙසනං

අරහත්තනිකූයටනනිට්ඨයපසි. 
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387. ඔලීෙසීතිඅත්තයනොසම්පත්තිං දිස්වාආරම්මයණසුබජ්ඣසිඅල්ලීයසීති.

ඉති ආයස්මා ආනන්යෙො – ‘‘අයම්පි නාම  හපති එවං සද්යධො පසන්යනො

මරණභයස්ස භායති, අඤ්යඤො යකො න භායිස්සතී’’ති මඤ්ඤමායනො තස්ස

 ාළ්හං කත්වා ඔවාෙං යෙන්යතො එවමාහ. න ච දම එවරූපී ධම්මීකථා

සුතපුබ්බාති අයං උපාසයකො – ‘‘සත්ථු සන්තිකාපි යම එවරූපී ධම්මකථාන

සුතපුබ්බා’’තිවෙති, කිංසත්ථාඑවරූපිසුඛුමං ම්භීරකථංනකයථතීති? යනො

න කයථති. එවං පන ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි ඡ බාහිරානි ඡ

විඤ්ඤාණකායයඡ ඵස්සකායයඡයවෙනාකායයඡධාතුයයො පඤ්චක්ඛන්යධ

චත්තායරො අරූයප ඉධයලොකඤ්ච පරයලොකඤ්ච ෙස්යසත්වා

දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතවයසන අරහත්යත පක්ඛිපිත්වා කථිතකථා එයතන න 

සුතපුබ්බා, තස්මාඑවංවෙති. 

අපිචායං උපාසයකො ොනාධිමුත්යතො ොනාභිරයතො බුද්ධානං සන්තිකං 

 ච්ඡන්යතො තුච්ඡහත්යථො න  තපුබ්යබො. පුයරභත්තං  ච්ඡන්යතො 

යාගඛජ්ජකාදීනි  ාහායපත්වා  ච්ඡති, පච්ඡාභත්තං සප්පිමධුඵාණිතාදීනි.

තස්මිං අසති වාලිකං  ාහායපත්වා  න්ධකුටිපරියවයණ ඔකිරායපති, ොනං

ෙත්වාසීලං රක්ඛිත්වා ය හං යතො.යබොධිසත්ත තියකොකියරසඋපාසයකො, 

තස්මා භ වා චතුවීසති සංවච්ඡරානි උපාසකස්ස යයභුයයයන ොනකථයමව

කයථසි – ‘‘උපාසක, ඉෙං ොනං නාම යබොධිසත්තානං  තමග්ය ො, මය්හම්පි

 තමග්ය ො, මයා සතසහස්සකප්පාධිකානි චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි ොනං

දින්නං, ත්වං මයා  තමග් යමව අනු ච්ඡසී’’ති. ධම්මයසනාපතිආෙයයො

මහාසාවකාපි අත්තයනො අත්තයනො සන්තිකං ආ තකායල ොනකථයමවස්ස

කයථන්ති. යතයනවාහ න දඛො  හපති ගිහීනං ඔොතවසනානං එවරූපී

ධම්මීකථා පටිභාතීති. ඉෙං වුත්තං යහොති –  හපති ගිහීනං නාම 

යඛත්තවත්ථුහිරඤ්ඤසුවණ්ණොසීොසපුත්තභරියාදීසු තිබ්යබො ආලයයො තිබ්බං 

නිකන්තිපරියුට්ඨානං, යතසං – ‘‘එත්ථආලයයො නකාතබ්යබො, නිකන්තින

කාතබ්බා’’තිකථානපටිභාතිනරුච්චතීති. 

දෙන භ වා දතනුපසඞ්කමීති කස්මා උපසඞ්කමි? තුසිතභවයන කිරස්ස

නිබ්බත්තමත්තස්යසවති ාවුතප්පමාණං සුවණ්ණක්ඛන්ධංවියවිජ්යජොතමානං

අත්තභාවං උයයානවිමානාදිසම්පත්තිඤ්ච දිස්වා – ‘‘මහතී අයං මය්හං

සම්පත්ති, කිංනුයඛොයමමනුස්සපයථකම්මංකත’’න්ති ඔයලොයකන්යතොතීසු

රතයනසුඅධිකාරංදිස්වාචින්යතසි‘‘පමාෙට්ඨානමිෙංයෙවත්තංනාම, ඉමායහි

යමසම්පත්තියායමොෙමානස්සසතිසම්යමොයසොපිසියා, හන්ොහං න්ත්වාමම 

යජතවනස්ස යචව භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච තථා තස්ස ච අරියමග් ස්ස ච 

සාරිපුත්තත්යථරස්ස ච වණ්ණං කයථත්වා තයතො ආ න්ත්වා සම්පත්තිං 
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අනුභවිස්සාමී’’ති. යසො තථා අකාසි. තං ෙස්යසතුං අථ දඛො

අනාථපිණ්ඩිදකොතිආදිවුත්තං. 

තත්ථ ඉසිසඞ්ඝනිදසවිතන්ති භික්ඛුසඞ්ඝනියසවිතං. එවං පඨම ාථාය

යජතවනස්ස වණ්ණං කයථත්වා ඉොනි අරියමග් ස්ස වණ්ණං කයථන්යතො 

කම්මං විජ්ජා චාතිආදිමාහ. තත්ථ කම්මන්ති මග් යචතනා. විජ්ජාති 

මග් පඤ්ඤා. ධම්දමොති සමාධිපක්ඛියකො ධම්යමො. සීලං ජීවිතමුත්තමන්ති

සීයල පතිට්ඨිතස්ස ජීවිතං උත්තමන්ති ෙස්යසති. අථ වා විජ්ජාති

දිට්ඨිසඞ්කප්යපො. ධම්දමොති වායාමසතිසමාධයයො. සීලන්ති 

වාචාකම්මන්තාජීවා. ජීවිතමුත්තමන්තිඑතස්මිංසීයල පතිට්ඨිතස්සජීවිතංනාම

උත්තමං. එදතනමච්චා සුජ්ඣන්තීතිඑයතනඅට්ඨඞ්ගියකනමග්ය නසත්තා

විසුජ්ඣන්ති. 

තස්මාති යස්මා මග්ය න සුජ්ඣන්ති, න ය ොත්තධයනහි, තස්මා. දෙොනිදසො

විචිදන ධම්මන්ති උපායයන සමාධිපක්ඛියං ධම්මං විචියනයය. එවං තත්ථ

විසුජ්ඣතීති එවං තස්මිං අරියමග්ය  විසුජ්ඣති. අථ වා දෙොනිදසො විචිදන

ධම්මන්තිඋපායයනපඤ්චක්ඛන්ධධම්මංවිචියනයය. එවංතත්ථවිසුජ්ඣතීති

එවංයතසුචතූසුසච්යචසු විසුජ්ඣති. 

ඉොනි සාරිපුත්තත්යථරස්ස වණ්ණං කයථන්යතො සාරිපුත්දතො වාතිආදිමාහ.

තත්ථ සාරිපුත්දතො වාති අවධාරණවචනං. එයතහි පඤ්ඤාදීහි සාරිපුත්යතොව

යසයයයොති වෙති. උපසදමනාති කියලසඋපසයමන. පාරඞ් දතොති නිබ්බානං

 යතො. යයො යකොචි නිබ්බානං පත්යතො භික්ඛු, යසො එතාවපරයමො සියා, න

යථයරනඋත්තරිතයරොනාමඅත්ථීතිවෙති.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

අනාථපිණ්ඩියකොවාෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. ඡන්දනොවාෙසුත්තවණ්ණනා 

389. එවං දම සුතන්ති ඡන්යනොවාෙසුත්තං. තත්ථ ඡන්දනොති එවංනාමයකො

යථයරො, න අභිනික්ඛමනං නික්ඛන්තත්යථයරො. පටිසල්ලානාති

ඵලසමාපත්තියතො. ගිලානපුච්ඡකාති ගිලානුපට්ඨානං නාම බුද්ධවණ්ණිතං, 

තස්මා එවමාහ. සත්ථන්තිජීවිතහාරකසත්ථං. නාවකඞ්ඛාමීතිඉච්ඡාමි. 

390. අනුපවජ්ජන්තිඅනුප්පත්තිකං අප්පටිසන්ධිකං. 
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391. එතං මමාතිආදීනි තණ්හාමානදිට්ඨි ාහවයසන වුත්තානි. නිදරොධං

දිස්වාති ඛයවයං ඤත්වා. දනතං මම දනදසොහමස්මි න දමදසො අත්තාති 

සමනුපස්සාමීතිඅනිච්චංදුක්ඛංඅනත්තාතිසමනුපස්සාමි. 

393. තස්මාති යස්මා මාරණන්තිකයවෙනං අධිවායසතුං අසක්යකොන්යතො

සත්ථං ආහරාමීති වෙති, තස්මා. පුථුජ්ජයනො ආයස්මා, යතන ඉෙම්පි මනසි

කයරොහීති දීයපති. නිච්චකප්පන්ති නිච්චකාලං. නිස්සිතස්සාති තණ්හාදිට්ඨීහි

නිස්සිතස්ස. චලිතන්ති විප්ඵන්දිතං යහොති. පස්සද්ධීති කායචිත්තපස්සද්ධි, 

කියලසපස්සද්ධි නාම යහොතීති අත්යථො. නතීති තණ්හානති. නතිො අසතීති

භවත්ථාය ආලයනිකන්තිපරියුට්ඨායනසු අසති. ආ ති ති න දහොතීති

පටිසන්ධිවයසන ආ ති නාම න යහොති, චුතිවයසන  මනං නාම න යහොති. 

චුතූපපාදතොතිචවනවයසනචුති, උපපජ්ජනවයසනඋපපායතො. දනවිධනහුරං

න උභෙමන්තදරනාති නයිධ යලොයක, න පරයලොයක, න උභයත්ථ යහොති. 

එදසවන්දතො දුක්ඛස්සාති වට්ටදුක්ඛකියලසදුක්ඛස්ස අයයමව අන්යතො අයං

පරිච්යඡයෙො පරිවටුමභායවො යහොති. අයයමව හි එත්ථ අත්යථො. යය පන ‘‘න

උභයමන්තයරනා’’තිවචනං යහත්වාඅන්තරාභවංඉච්ඡන්ති, යතසං උත්තරං

යහට්ඨාවුත්තයමව. 

394. සත්ථංආහදරසීතිජීවිතහාරකං සත්ථංආහරි, කණ්ඨනාළිංඡින්දි.අථස්ස

තස්මිං ඛයණ මරණභයං ඔක්කමි,  තිනිමිත්තං උපට්ඨාසි. යසො අත්තයනො

පුථුජ්ජනභාවං ඤත්වා සංවිග්ය ො විපස්සනං පට්ඨයපත්වා සඞ්ඛායර

පරිග් ණ්හන්යතො අරහත්තං පත්වා සමසීසීහුත්වා පරිනිබ්බායි. සම්මුඛාදෙව

අනුපවජ්ජතා බයාකතාති කිඤ්චාපි ඉෙං යථරස්ස පුථුජ්ජනකායල බයාකරණං

යහොති, එයතන පන බයාකරයණන අනන්තරායමස්ස පරිනිබ්බානං අයහොසි.

තස්මා භ වා තයමව බයාකරණං  යහත්වා කයථසි. උපවජ්ජකුලානීති 

උපසඞ්කමිතබ්බකුලානි. ඉමිනා යථයරො, – ‘‘භන්යත, එවං උපට්ඨායකසු ච

උපට්ඨායිකාසු ච විජ්ජමානාසු යසො භික්ඛු තුම්හාකං සාසයන

පරිනිබ්බායිස්සතී’’තිපුච්ඡති.අථස්සභ වාකුයලසු සංසග් ාභාවංදීයපන්යතො 

දහොන්ති දහදත සාරිපුත්තාතිආදිමාහ. ඉමස්මිං කිර ඨායන යථරස්ස කුයලසු

අසංසට්ඨභායවොපාකයටොඅයහොසි.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ඡන්යනොවාෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. පුණ්දණොවාෙසුත්තවණ්ණනා 

395. එවං දම සුතන්ති පුණ්යණොවාෙසුත්තං. තත්ථ පටිසල්ලානාති එකීභාවා. 

තං දචති තං චක්ඛුඤ්යචව රූපඤ්ච. නන්දීසමුෙො දුක්ඛසමුෙදෙොති නන්දියා

තණ්හාය සයමොධායනන පඤ්චක්ඛන්ධදුක්ඛස්ස සයමොධානං යහොති. ඉති ඡසු 

ද්වායරසු දුක්ඛං සමුෙයයොති ද්වින්නං සච්චානං වයසන වට්ටං මත්ථකං

පායපත්වා ෙස්යසසි. දුතියනයය නියරොයධො මග්ය ොති ද්වින්නං සච්චානං

වයසන විවට්ටං මත්ථකං පායපත්වා ෙස්යසසි. ඉමිනා ච ත්වං පුණ්ණාති

පාටියයක්යකො අනුසන්ධි. එවං තාව වට්ටවිවට්ටවයසන යෙසනං අරහත්යත

පක්ඛිපිත්වාඉොනි පුණ්ණත්යථරංසත්තසුඨායනසුසීහනාෙංනොයපතුං ඉමිනා

ච ත්වන්තිආදිමාහ. 

396. චණ් ාති දුට්ඨා කිබ්බිසා. ඵරුසාතිකක්ඛළා. අක්දකොසිස්සන්තීති ෙසහි 

අක්යකොසවත්ථූහි අක්යකොසිස්සන්ති. පරිභාසිස්සන්තීති කිං සමයණො නාම

ත්වං, ඉෙඤ්ච ඉෙඤ්ච යත කරිස්සාමාති තජ්යජස්සන්ති. එවදමත්ථාති එවං

මය්හංඑත්ථභවිස්සති. 

ෙණ්ද නාති චතුහත්යථන ෙණ්යඩන වා ඝටිකමුග් යරන වා. සත්දථනාති

එකයතොධාරාදිනා. සත්ථහාරකං පරිදෙසන්තීති ජීවිතහාරකං සත්ථං

පරියයසන්ති. ඉෙං යථයරො තතියපාරාජිකවත්ථුස්මිං අසුභකථං සුත්වා

අත්තභායවන ජිගච්ඡන්තානං භික්ඛූනං සත්ථහාරකපරියයසනං සන්ධායාහ. 

ෙමූපසදමනාති එත්ථ ෙදමොති ඉන්ද්රියසංවරාදීනං එතං නාමං. ‘‘සච්යචන

ෙන්යතොෙමසා උයපයතො, යවෙන්තගූවුසිතබ්රහ්මචරියයො’’ති(සං.නි.1.195; සු.

නි. 467) එත්ථ හි ඉන්ද්රියසංවයරො ෙයමොති වුත්යතො. ‘‘යදි සච්චා ෙමා චා ා, 

ඛන්තයා භියයයොධ විජ්ජතී’’ති (සං. නි. 1.246; සු. නි. 191) එත්ථ පඤ්ඤා

ෙයමොතිවුත්යතො.‘‘ොයනන ෙයමනසංයයමනසච්චවජ්යජනා’’ති(දී.නි.1.166; 

ම. නි. 2.226) එත්ථ උයපොසථකම්මං ෙයමොති වුත්තං. ඉමස්මිං පන සුත්යත

ඛන්තිෙයමොතියවදිතබ්බා. උපසදමොතිතස්යසවයවවචනං. 

397. අථදඛොආෙස්මාපුණ්දණොතියකොපයනස පුණ්යණො, කස්මාපයනත්ථ

 න්තුකායමො අයහොසීති. සුනාපරන්තවාසියකො එව එයසො, සාවත්ථියං පන

අසප්පායවිහාරංසල්ලක්යඛත්වාතත්ථ න්තුකායමොඅයහොසි. 

තත්රායංඅනුපුබ්බිකථා–සුනාපරන්තරට්යඨ කිරඑකස්මිංවාණිජක ායමඑයත

ද්යව භාතයරො. යතසුකොචි යජට්යඨො පඤ්ච සකටසතානි  යහත්වා ජනපෙං

 න්ත්වා භණ්ඩං ආහරති, කොචි කනිට්යඨො. ඉමස්මිං පන සමයය කනිට්ඨං

ඝයර ඨයපත්වා යජට්ඨභාතියකො පඤ්ච සකටසතානි  යහත්වා ජනපෙචාරිකං 
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චරන්යතො අනුපුබ්යබන සාවත්ථිං පත්වා යජතවනස්ස නාතිදූයර සකටසත්ථං

නිවායසත්වා භුත්තපාතරායසොපරිජනපරිවුයතොඵාසුකට්ඨායනනිසීදි. 

යතනචසමයයනසාවත්ථිවාසියනොභුත්තපාතරාසාඋයපොසථඞ් ානි අධිට්ඨාය

සුද්ධුත්තරාසඞ් ා  න්ධපුප්ඵාදිහත්ථා යයන බුද්යධො යයන ධම්යමො යයන 

සඞ්යඝො, තන්නින්නා තප්යපොණා තප්පාබ්භාරා හුත්වා ෙක්ඛිණද්වායරන

නික්ඛමිත්වා යජතවනං  ච්ඡන්ති. යසො යත දිස්වා ‘‘කහං ඉයම ච්ඡන්ති’’ති 

එකමනුස්සං පුච්ඡි. කිං ත්වං අයයයො න ජානාසි, යලොයක

බුද්ධධම්මසඞ්ඝරතනානි නාම උප්පන්නානි, ඉච්යචස මහාජයනො සත්ථු

සන්තියක ධම්මකථං යසොතුං  ච්ඡතීති. තස්ස බුද්යධොති වචනං ඡවිචම්මාදීනි

ඡින්දිත්වා අට්ඨිමිඤ්ජංආහච්ච අට්ඨාසි. අථ අත්තයනො පරිජනපරිවුයතොතාය

පරිසාය සද්ධිං විහාරං  න්ත්වා සත්ථු මධුරස්සයරන ධම්මං යෙයසන්තස්ස

පරිසපරියන්යත ඨියතො ධම්මං සුත්වා පබ්බජ්ජාය චිත්තං උප්පායෙසි. අථ

තථා යතන කාලං විදිත්වා පරිසාය උයයයොජිතාය සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා 

වන්දිත්වා ස්වාතනාය නිමන්යතත්වා දුතියදිවයස මණ්ඩපං කායරත්වා

ආසනානි පඤ්ඤයපත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස මහාොනං ෙත්වා

භුත්තපාතරායසො උයපොසථඞ් ානිඅධිට්ඨායභණ්ඩා ාරිකංපක්යකොසායපත්වා, 

එත්තකංභණ්ඩං විස්සජ්ජිතං, එත්තකංනවිස්සජ්ජිතන්තිසබ්බංආචික්ඛිත්වා–

‘‘ඉමං සාපයතයයං මය්හං කනිට්ඨස්ස යෙහී’’ති සබ්බං නියයායතත්වා සත්ථු

සන්තියක පබ්බජිත්වාකම්මට්ඨානපරායයණොඅයහොසි. 

අථස්ස කම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්තස්ස කම්මට්ඨානං න උපට්ඨාති. තයතො

චින්යතසි – ‘‘අයං ජනපයෙො මය්හං අසප්පායයො, යංනූනාහං සත්ථුසන්තියක

කම්මට්ඨානං යහත්වාසකට්ඨානයමව ච්යඡයය’’න්ති.අථ පුබ්බණ්හසමයය

පිණ්ඩාය චරිත්වා සායන්හසමයය පටිසල්ලානා වුට්ඨහිත්වා භ වන්තං 

උපසඞ්කමිත්වාකම්මට්ඨානංකථායපත්වාසත්තසීහනායෙ නදිත්වාපක්කාමි.

යතනවුත්තං–‘‘අථයඛොආයස්මාපුණ්යණො…යප.…විහරතී’’ති. 

කත්ථ පනායං විහාසීති? චතූසු ඨායනසු විහාසි, සුනාපරන්තරට්ඨං තාව

පවිසිත්වා අජ්ජුහත්ථපබ්බදත නාමපවිසිත්වා වාණිජ ාමංපිණ්ඩායපාවිසි.අථ

නංකනිට්ඨභාතාසඤ්ජානිත්වාභික්ඛංෙත්වා, ‘‘භන්යත, අඤ්ඤත්ථඅ න්ත්වා

ඉයධවවසථා’’තිපටිඤ්ඤංකායරත්වාතත්යථව වසායපසි. 

තයතො සමුද්ෙගිරිවිහාරං නාම අ මාසි. තත්ථ අයකන්තපාසායණහි

පරිච්ඡින්දිත්වා කතචඞ්කයමො අත්ථි, තං යකොචි චඞ්කමිතුං සමත්යථො නාම

නත්ථි. තත්ථ සමුද්ෙවීචියයො ආ න්ත්වා අයකන්තපාසායණසු පහරිත්වා
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මහාසද්ෙං කයරොන්ති. යථයරොනං – ‘‘කම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්තානං

ඵාසුවිහායරොයහොතූ’’තිසමුද්ෙං නිස්සද්ෙංකත්වාඅධිට්ඨාසි. 

තයතො මාතුලගිරිං නාම අ මාසි.තත්ථසකුණසඞ්යඝොඋස්සන්යනො, රත්තිඤ්ච

දිවා ච සද්යෙො එකාබද්යධොව යහොති, යථයරො ඉමං ඨානං අඵාසුකන්තිතයතො 

මකුලකාරාමවිහාරං නාම  යතො. යසො වාණිජ ාමස්ස නාතිදූයරො

නච්චාසන්යනො  මනා මනසම්පන්යනො විවිත්යතො අප්පසද්යෙො. යථයරො ඉමං

ඨානංඵාසුකන්තිතත්ථරත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානචඞ්කමනාදීනිකායරත්වාවස්සං 

උප ච්ඡි.එවංචතූසුඨායනසුවිහාසි. 

අයථකදිවසං තස්මිංයයව අන්යතොවස්යස පඤ්ච වාණිජසතානි පරසමුද්ෙං

 ච්ඡාමාති නාවාය භණ්ඩං පක්ඛිපිංසු. නාවායරොහනදිවයස යථරස්ස 

කනිට්ඨභාතා යථරං යභොයජත්වා යථරස්ස සන්තියක සික්ඛාපොනි  යහත්වා

වන්දිත්වා  ච්ඡන්යතො, – ‘‘භන්යත, මහාසමුද්යෙො නාම අප්පයමයයයො

අයනකන්තරායයො, අම්යහ ආවජ්යජයයාථා’’ති වත්වා නාවං ආරුහි. නාවා

උත්තමජයවන  ච්ඡමානා අඤ්ඤතරං දීපකං පාපුණි. මනුස්සා පාතරාසං

කරිස්සාමාති දීපයක ඔතිණ්ණා. තස්මිං දීයප අඤ්ඤං කිඤ්චි නත්ථි, 

චන්ෙනවනයමවඅයහොසි. 

අයථයකො වාසියාරුක්ඛංආයකොයටත්වා යලොහිතචන්ෙනභාවංඤත්වාආහ – 

‘‘යභො මයං ලාභත්ථාය පරසමුද්ෙං  ච්ඡාම, ඉයතො ච උත්තරි ලායභො නාම

නත්ථි, චතුරඞ්ගලමත්තා ඝටිකා සතසහස්සං අග්ඝති, හායරතබ්බකයුත්තං

භණ්ඩං හායරත්වා චන්ෙනස්ස පූයරමා’’ති. යත තථා කරිංසු. චන්ෙනවයන

අධිවත්ථා අමනුස්සා කුජ්ඣිත්වා – ‘‘ඉයමහි අම්හාකං චන්ෙනවනං නාසිතං, 

ඝායතස්සාම යන’’ති චින්යතත්වා – ‘‘ඉයධව ඝාතියතසු සබ්බං වනං එකං

කුණපං භවිස්සති, සමුද්ෙමජ්යඣයනසංනාවං ඔසීයෙස්සාමා’’තිආහංසු. අථ

යතසංනාවංආරුය්හමුහුත්තං තකායලයයවඋප්පාදිකං උට්ඨයපත්වාසයම්පි

යත අමනුස්සා භයානකානි රූපානි ෙස්සයිංසු. භීතා මනුස්සා අත්තයනො

අත්තයනොයෙවතානමස්සන්ති.යථරස්සකනිට්යඨොචූළපුණ්ණකුටුම්බියකො– 

‘‘මය්හංභාතාඅවස්සයයොයහොතූ’’තියථරස්සනමස්සමායනොඅට්ඨාසි. 

යථයරොපි කිර තස්මිංයයව ඛයණආවජ්ජිත්වා යතසං බයසනුප්පත්තිං ඤත්වා

යවහාසං උප්පතිත්වා සම්මුයඛ අට්ඨාසි. අමනුස්සා යථරං දිස්වා ‘‘අයයයො

පුණ්ණත්යථයරොඑතී’’තිපක්කමිංසු, උප්පාදිකංසන්නිසීදි.යථයරො මාභායථාති

යත අස්සායසත්වා ‘‘කහං  න්තුකාමත්ථා’’ති පුච්ඡි. භන්යත, අම්හාකං

සකට්ඨානයමව  ච්ඡාමාති. යථයරො නාවං ඵයල අක්කමිත්වා ‘‘එයතසං

ඉච්ඡිතට්ඨානං ච්ඡතූ’’තිඅධිට්ඨාසි.වාණිජාසකට්ඨානං න්ත්වාතං පවත්තිං
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පුත්තොරස්ස ආයරොයචත්වා ‘‘එථ යථරං සරණං  ච්ඡාමා’’ති පඤ්චසතා

අත්තයනො පඤ්චමාතු ාමසයතහිසද්ධිංතීසුසරයණසුපතිට්ඨායඋපාසකත්තං

පටියවයෙසුං. තයතො නාවාය භණ්ඩං ඔතායරත්වා යථරස්ස එකං යකොට්ඨාසං

කත්වා – ‘‘අයං, භන්යත, තුම්හාකං යකොට්ඨායසො’’ති ආහංසු. යථයරො –

‘‘මය්හංවිසුංයකොට්ඨාසකිච්චංනත්ථි, සත්ථාපන තුම්යහහිදිට්ඨපුබ්යබො’’ති.

නදිට්ඨපුබ්යබො, භන්යතති.යතනහිඉමිනාසත්ථු මණ්ඩලමාළංකයරොථ, එවං

සත්ථාරංපස්සිස්සථාති.යතසාධු, භන්යතතියතනචයකොට්ඨායසන අත්තයනො

චයකොට්ඨායසහිමණ්ඩලමාළංකාතුංආරභිංසු. 

සත්ථාපි කිර ආරද්ධකාලයතො පට්ඨාය පරියභො ං අකාසි. ආරක්ඛමනුස්සා 

රත්තිංඔභාසංදිස්වා‘‘මයහසක්ඛායෙවතාඅත්ථී’’තිසඤ්ඤංකරිංසු.උපාසකා 

මණ්ඩලමාළඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච යසනාසනානි නිට්ඨයපත්වා ොනසම්භාරං

සජ්යජත්වා – ‘‘කතං, භන්යත, අම්යහහි අත්තයනො කිච්චං, සත්ථාරං

පක්යකොසථා’’ති යථරස්ස ආයරොයචසුං. යථයරො සායන්හසමයය ඉද්ධියා

සාවත්ථිං පත්වා, ‘‘භන්යත, වාණිජ ාමවාසියනො තුම්යහ ෙට්ඨුකාමා, යතසං

අනුකම්පංකයරොථා’’තිභ වන්තංයාචි.භ වාඅධිවායසසි.යථයරො භ වයතො

අධිවාසනංවිදිත්වාසකට්ඨානයමවපච්චා යතො. 

භ වාපි ආනන්ෙයථරං ආමන්යතසි, – ‘‘ආනන්ෙ, ස්යව සුනාපරන්යත

වාණිජ ායම පිණ්ඩාය චරිස්සාම, ත්වං එකූනපඤ්චසතානං භික්ඛූනං සලාකං

යෙහී’’ති. යථයරො සාධු, භන්යතති භික්ඛුසඞ්ඝස්ස තමත්ථං ආයරොයචත්වා

නභචාරිකා භික්ඛූ සලාකං  ණ්හන්තූති ආහ. තංදිවසං කුණ්ඩධානත්යථයරො

පඨමං සලාකං අග් යහසි. වාණිජ ාමවාසියනොපි ‘‘ස්යව කිර සත්ථා

ආ මිස්සතී’’ති  ාමමජ්යඣ මණ්ඩපං කත්වා ොනග් ං සජ්ජයිංසු. භ වා

පායතොව සරීරපටිජග් නං කත්වා  න්ධකුටිං පවිසිත්වා ඵලසමාපත්තිං

අප්යපත්වානිසීදි. සක්කස්සපණ්ඩුකම්බලසිලාසනංඋණ්හංඅයහොසි.යසොකිං

ඉෙන්තිආවජ්යජත්වා සත්ථුසුනාපරන්ත මනංදිස්වාවිස්සකම්මංආමන්යතසි

–‘‘තාත අජ්ජභ වාතිමත්තානියයොජනසතානිපිණ්ඩාචාරංකරිස්සති, පඤ්ච

කූටා ාරසතානි මායපත්වා යජතවනද්වාරයකොට්ඨමත්ථයක  මනසජ්ජානි

කත්වා ඨයපහී’’ති. යසො තථා අකාසි. භ වයතො කූටා ාරං චතුමුඛං අයහොසි, 

ද්වින්නංඅග් සාවකානංද්විමුඛානි, යසසානි එකමුඛානි.සත්ථා න්ධකුටියතො

නික්ඛම්මපටිපාටියාඨපිතකූටා ායරසුධුරකූටා ාරං පාවිසි.ද්යවඅග් සාවයක

ආදිංකත්වාඑකූනපඤ්චභික්ඛුසතානිපිකූටා ාරං න්ත්වා නිසින්නාඅයහසුං.

එකංතුච්ඡකූටා ාරංඅයහොසි, පඤ්චපිකූටා ාරසතානිආකායස උප්පතිංසු. 
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සත්ථා සච්චබන්ධපබ්බතං නාම පත්වා කූටා ාරං ආකායස ඨයපසි. තස්මිං

පබ්බයත සච්චබන්යධො නාම මිච්ඡාදිට්ඨිකතාපයසො මහාජනං මිච්ඡාදිට්ඨිං

උග් ණ්හායපන්යතො ලාභග් යසග් ප්පත්යතො හුත්වා වසති. අබ්භන්තයර

චස්සඅන්යතොචාටියංපදීයපොවියඅරහත්තස්සඋපනිස්සයයොජලති.තං දිස්වා 

ධම්මමස්ස කයථස්සාමීති  න්ත්වා ධම්මං යෙයසසි. තාපයසො

යෙසනාපරියයොසායන අරහත්තං පාපුණි, මග්ය යනවාස්ස අභිඤ්ඤා ආ තා.

එහිභික්ඛුහුත්වාඉද්ධිමයපත්තචීවරධයරො හුත්වාකූටා ාරංපාවිසි. 

භ වා කූටා ාර යතහි පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි සද්ධිං වාණිජ ාමං  න්ත්වා

කූටා ාරානිඅදිස්සමානානිකත්වාවාණිජ ාමංපාවිසි.වාණිජා බුද්ධප්පමුඛස්ස

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාොනං ෙත්වා සත්ථාරං මකුලකාරාමං නයිංසු. සත්ථා

මණ්ඩලමාළංපාවිසි.මහාජයනොයාවසත්ථාභත්තෙරථංපටිපස්සම්යභති, තාව 

පාතරාසං කත්වා උයපොසථඞ් ානි සමාොය බහුං  න්ධඤ්ච පුප්ඵඤ්ච ආොය 

ධම්මස්සවනත්ථායආරාමං පච්චා මාසි. සත්ථා ධම්මං යෙයසසි. මහාජනස්ස

බන්ධනයමොක්යඛොජායතො, මහන්තංබුද්ධයකොලාහලංඅයහොසි. 

සත්ථා මහාජනස්ස සඞ් හත්ථං කතිපාහං තත්යථව වසි, අරුණං පන 

මහා න්ධකුටියංයයව උට්ඨයපසි. තත්ථ කතිපාහං වසිත්වා වාණිජ ායම

පිණ්ඩාය චරිත්වා ‘‘ත්වං ඉයධව වසාහී’’ති පුණ්ණත්යථරං නිවත්යතත්වා

අන්තයරනම්මොනදී නාමඅත්ථි, තස්සාතීරංඅ මාසි.නම්මොනා රාජාසත්ථු 

පච්චුග් මනං කත්වා නා භවනං පයවයසත්වා තිණ්ණං රතනානං සක්කාරං

අකාසි. සත්ථා තස්සධම්මංකයථත්වානා භවනානික්ඛමි. යසො – ‘‘මය්හං, 

භන්යත, පරිචරිතබ්බං යෙථා’’ති යාචි, භ වා නම්මොනදීතීයර පෙයචතියං

ෙස්යසසි. තං වීචීසු ආ තාසු පිධීයති,  තාසු විවරීයති, මහාසක්කාරප්පත්තං

අයහොසි.සත්ථාතයතොනික්ඛම්ම සච්චබන්ධපබ්බතං න්ත්වාසච්චබන්ධංආහ

– ‘‘තයා මහාජයනො අපායමග්ය  ඔතාරියතො, ත්වං ඉයධව වසිත්වා එයතසං

ලද්ධිංවිස්සජ්ජායපත්වානිබ්බානමග්ය  පතිට්ඨායපහී’’ති.යසොපිපරිචරිතබ්බං

යාචි. සත්ථා ඝනපිට්ඨිපාසායණ අල්ලමත්තිකපිණ්ඩම්හි ලඤ්ඡනං විය

පෙයචතියං ෙස්යසසි, තයතො යජතවනයමව  යතො. එතමත්ථං සන්ධාය 

දතදනවන්තරවස්දසනාතිආදිවුත්තං. 

පරිනිබ්බායීති අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායි. මහාජයනො

යථරස්ස සත්ත දිවසානි සරීරපූජං කත්වා බහූනි  න්ධකට්ඨානි

සයමොධායනත්වාසරීරංඣායපත්වාධාතුයයොආොයයචතියංඅකාසි. සම්බහුලා

භික්ඛූතියථරස්සආළාහයනඨිතභික්ඛූ.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 
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පුණ්යණොවාෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. නන්ෙදකොවාෙසුත්තවණ්ණනා 

398. එවං දම සුතන්ති නන්ෙයකොවාෙසුත්තං. තත්ථ දතන දඛො පන 

සමදෙනාති භ වා මහාපජාපතියා යාචියතො භික්ඛුනිසඞ්ඝං උයයයොයජත්වා 

භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපායතත්වා – ‘‘යථරා භික්ඛූ වායරන භික්ඛුනියයො

ඔවෙන්තූ’’ති සඞ්ඝස්ස භාරං අකාසි. තං සන්ධායයතං වුත්තං. තත්ථ 

පරිොදෙනාතිවායරන. නඉච්ඡතීතිඅත්තයනො වායරසම්පත්යතදූරං ාමංවා

 න්ත්වාසූචිකම්මාදීනිවාආරභිත්වා ‘‘අයංනාමස්ස පපඤ්යචො’’ති වොයපසි.

ඉමං පන පරියායයන ඔවාෙං භ වා නන්ෙකත්යථරස්යසව කාරණා අකාසි.

කස්මා? ඉමාසඤ්හි භික්ඛුනීනං යථරං දිස්වා චිත්තං එකග් ං යහොති පසීෙති.

යතනතාතස්සඔවාෙං සම්පටිච්ඡිතුකාමා, ධම්මකථංයසොතුකාමා.තස්මාභ වා

– ‘‘නන්ෙයකො අත්තයනො වායර සම්පත්යත ඔවාෙං ෙස්සති, ධම්මකථං

කයථස්සතී’’ති වායරන ඔවාෙං අකාසි. යථයරො පන අත්තයනො වාරං න

කයරොති, කස්මාතියච? තාකිරභික්ඛුනියයොපුබ්යබයථරස්සජම්බුදීයප රජ්ජං

කායරන්තස්ස ඔයරොධා අයහසුං. යථයරො පුබ්යබනිවාසඤායණනතං කාරණං

ඤත්වා චින්යතසි – ‘‘මං ඉමස්ස භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස මජ්යඣ නිසින්නං

උපමායයො ච කාරණානි ච ආහරිත්වා ධම්මං කථයමානං දිස්වා අඤ්යඤො

පුබ්යබනිවාසඤාණලාභී භික්ඛු ඉමං කාරණං ඔයලොයකත්වා ‘ආයස්මා

නන්ෙයකො යාවජ්ජදිවසා ඔයරොයධ න විස්සජ්යජති, යසොභතායමායස්මා 

ඔයරොධපරිවුයතො’ති වත්තබ්බං මඤ්යඤයයා’’ති. එතමත්ථං සම්පස්සමායනො

යථයරො අත්තයනො වාරංනකයරොති. ඉමාසඤ්චකිර භික්ඛුනීනං යථරස්යසව

යෙසනා සප්පායා භවිස්සතීති ඤත්වා අථ දඛො භ වා ආෙස්මන්තං නන්ෙකං

ආමන්දතසි. 

තාසං භික්ඛුනීනං පුබ්යබතස්ස ඔයරොධභාවජානනත්ථං ඉෙං වත්ථුං – පුබ්යබ

කිර බාරාණසියං පඤ්ච ොසසතානි පඤ්ච ොසිසතානි චාති ජඞ්ඝසහස්සං

එකයතොව කම්මං කත්වා එකස්මිං ඨායන වසි. අයං නන්ෙකත්යථයරො තස්මිං

කායල යජට්ඨකොයසො යහොති, ය ොතමී යජට්ඨකොසී. සා යජට්ඨකොසස්ස

පාෙපරිචාරිකා අයහොසි පණ්ඩිතා බයත්තා. ජඞ්ඝසහස්සම්පි පුඤ්ඤකම්මං

කයරොන්තංඑකයතොකයරොති.අථ වස්සූපනායිකසමයයපඤ්චපච්යචකබුද්ධා

නන්ෙමූලකපබ්භාරයතො ඉසිපතයන ඔතරිත්වා න යර පිණ්ඩාය චරිත්වා

ඉසිපතනයමව  න්ත්වා – ‘‘වස්සූපනායිකකුටියා අත්ථාය හත්ථකම්මං 

යාචිස්සාමා’’තිචීවරංපාරුපිත්වාසායන්හසමයයන රං පවිසිත්වායසට්ඨිස්ස

ඝරද්වායර අට්ඨංසු. යජට්ඨකොසී කුටං  යහත්වා උෙකතිත්ථං  ච්ඡන්තී
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පච්යචකබුද්යධන රංපවිසන්යතඅද්ෙස.යසට්ඨියතසංආ තකාරණංසුත්වා 

‘‘අම්හාකංඔකායසොනත්ථි,  ච්ඡන්තූ’’තිආහ. 

අථ යත න රා නික්ඛමන්යත යජට්ඨකොසී කුටං  යහත්වා පවිසන්තී දිස්වා

කුටං ඔතායරත්වා වන්දිත්වා ඔනමිත්වා මුඛං පිධාය – ‘‘අයයා න රං 

පවිට්ඨමත්තාව නික්ඛන්තා, කිං නු යඛො’’ති පුච්ඡි. වස්සූපනායිකකුටියා 

හත්ථකම්මංයාචිතුංආ මිම්හාති.ලද්ධං, භන්යතති.නලද්ධංඋපාසියකති? කිං

පයනසා කුටි ඉස්සයරයහව කාතබ්බා, දුග් යතහිපි සක්කා කාතුන්ති. යයන

යකනචි සක්කාති? සාධු, භන්යත, මයං කරිස්සාම. ස්යව මය්හං භික්ඛං

 ණ්හථාති නිමන්යතත්වා උෙකං යනත්වා පුන කුටං  යහත්වා ආ ම්ම

තිත්ථමග්ය  ඨත්වා ආ තා අවයසසොසියයො ‘‘එත්යථව යහොථා’’ති වත්වා

සබ්බාසං ආ තකායල ආහ – ‘‘අම්ම කිං නිච්චයමව පරස්ස ොසකම්මං

කරිස්සථ, උොහු ොසභාවයතො මුච්චිතුං ඉච්ඡථා’’ති? අජ්යජව මුච්චිතුමිච්ඡාම

අයයයති. යදි එවං මයා පඤ්ච පච්යචකබුද්ධා හත්ථකම්මං අලභන්තා

ස්වාතනායනිමන්තිතා, තුම්හාකංසාමියකහිඑකදිවසංහත්ථකම්මංොයපථාති. 

තාසාධූතිසම්පටිච්ඡිත්වාසායංඅටවියතොආ තකායලසාමිකානංආයරොයචසුං.

යතසාධූති යජට්ඨකොසස්සය හද්වායරසන්නිපතිංසු. 

අථ යන යජට්ඨකොසී ස්යව තාතා පච්යචකබුද්ධානං හත්ථකම්මං යෙථාති

ආනිසංසං ආචික්ඛිත්වා යයපි න කාතුකාමා, යත  ාළ්යහන ඔවායෙන

තජ්යජත්වා පටිච්ඡායපසි. සා පුනදිවයස පච්යචකබුද්ධානං භත්තං ෙත්වා 

සබ්යබසං ොසපුත්තානං සඤ්ඤං අොසි. යත තාවයෙව අරඤ්ඤං පවිසිත්වා

ෙබ්බසම්භායර සයමොධායනත්වා සතං සතං හුත්වා එයකකකුටිං

එයකකචඞ්කමනාදිපරිවාරං කත්වා මඤ්චපීඨපානීයපරියභොජනීයභාජනාදීනි

ඨයපත්වා පච්යචකබුද්යධ යතමාසං තත්ථ වසනත්ථාය පටිඤ්ඤං කායරත්වා

වාරභික්ඛං පට්ඨයපසුං. යයො අත්තයනො වාරදිවයස න සක්යකොති. තස්ස 

යජට්ඨකොසී සකය හයතො ආහරිත්වා යෙති. එවං යතමාසං ජග්ගිත්වා

යජට්ඨකොසී එයකකං ොසං එයකකං සාටකං විස්සජ්ජායපසි. පඤ්ච

ථූලසාටකසතානි අයහසුං. තානි පරිවත්තායපත්වා පඤ්චන්නං

පච්යචකබුද්ධානංතිචීවරානිකත්වාඅොසි. පච්යචකබුද්ධායථාඵාසුකංඅ මංසු.

තම්පි ජඞ්ඝසහස්සං එකයතො කුසලං කත්වා කායස්ස යභො යෙවයලොයක

නිබ්බත්ති. තානි පඤ්ච මාතු ාමසතානි කායලන කාලං යතසං පඤ්චන්නං 

පුරිසසතානං ය යහ යහොන්ති, කායලන කාලං සබ්බාපි 

යජට්ඨකොසපුත්තස්යසව ය යහ යහොන්ති. අථ එකස්මිං කායල

යජට්ඨකොසපුත්යතො යෙවයලොකයතො චවිත්වා රාජකුයල නිබ්බත්යතො. තාපි

පඤ්චසතායෙවකඤ්ඤාමහායභො කුයලසු නිබ්බත්තිත්වාතස්සරජ්යජඨිතස්ස
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පටුන 

ය හංඅ මංසු.එයතනනියායමනසංසරන්තියයො අම්හාකංභ වයතොකායල

යකොලියන යරයෙවෙහන යරචඛත්තියකුයලසුනිබ්බත්තා. 

නන්ෙකත්යථයරොපි පබ්බජිත්වා අරහත්තං පත්යතො, යජට්ඨකොසිධීතා වයං

ආ ම්ම සුද්යධොෙනමහාරාජස්ස අග් මයහසිට්ඨායන ඨිතා, ඉතරාපි යතසං

යතසං රාජපුත්තානංයයව ඝරං  තා. තාසං සාමිකා පඤ්චසතා රාජකුමාරා 

උෙකචුම්බටකලයහසත්ථුධම්මයෙසනංසුත්වා පබ්බජිතා, රාජධීතයරො යතසං 

උක්කණ්ඨනත්ථං සාසනං යපයසසුං. යත උක්කණ්ඨියත භ වා කුණාලෙහං 

යනත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨයපත්වා මහාසමයදිවයස අරහත්යත

පතිට්ඨායපසි. තාපි පඤ්චසතා රාජධීතයරො නික්ඛමිත්වා මහාපජාපතියා

සන්තියක පබ්බජිංසු. අයමායස්මා නන්ෙයකො එත්තාව තා භික්ඛුනියයොති

එවයමතංවත්ථුදීයපතබ්බං. 

රාජකාරාදමොති පයසනදිනා කාරියතො න රස්ස ෙක්ඛිණදිසාභාය 

ථූපාරාමසදියසඨායනවිහායරො. 

399. සම්මප්පඤ්ඤාෙ සුදිට්ඨන්ති යහතුනා කාරයණන විපස්සනාපඤ්ඤාය

යාථාවසරසයතොදිට්ඨං. 

401. තජ්ජං තජ්ජන්ති තංසභාවං තංසභාවං, අත්ථයතො පන තං තං පච්චයං

පටිච්චතාතායවෙනාඋප්පජ්ජන්තීතිවුත්තං යහොති. 

402. පද වස්ස ඡාොති මූලාදීනි නිස්සාය නිබ්බත්තා ඡායා පඨමතරංයයව

අනිච්චා. 

413. අනුපහච්චාතිඅනුපහනිත්වා. තත්ථමංසංපිණ්ඩං පිණ්ඩංකත්වාචම්මං

අල්ලියායපන්යතො මංසකායං උපහනති නාම. චම්මං බද්ධං බද්ධං කත්වා

මංයස අල්ලියායපන්යතො මංසකායං උපහනතිනාම. එවං අකත්වා. විලිමංසං 

න්හාරුබන්ධනන්ති සබ්බචම්යම ලග් විලීපනමංසයමව. 

අන්තරාකිදලසසංදෙොජනබන්ධනන්ති සබ්බං අන්තරකියලසයමව සන්ධාය 

වුත්තං. 

414. සත්ත දඛො පනිදමති කස්මා ආහාති? යා හි එසා පඤ්ඤා කියලයස

ඡින්ෙතීතිවුත්තා, සානඑකිකාවඅත්තයනොධම්මතාය ඡින්දිතුංසක්යකොති.යථා

පනකුඨාරීන අත්තයනොධම්මතාය යඡජ්ජංඡින්ෙති, පුරිසස්සතජ්ජංවායාමං

පටිච්යචවඡින්ෙති, එවංනවිනාඡහි යබොජ්ඣඞ්ය හිපඤ්ඤාකියලයසඡින්දිතුං

සක්යකොති. තස්මා එවමාහ. දතන හීති යයන කාරයණන තයා ඡ

අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි, ඡ බාහිරානි, ඡ විඤ්ඤාණකායය, දීයපොපමං, 
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රුක්යඛොපමං,  ාවූපමඤ්චෙස්යසත්වා සත්තහියබොජ්ඣඞ්ය හිආසවක්ඛයයන

යෙසනානිට්ඨපිතා, යතනකාරයණනත්වංස්යවපිතා භික්ඛුනියයො යතයනව

ඔවායෙනඔවයෙයයාසීති. 

415. සා දසොතාපන්නාති යා සා ගයණහි සබ්බපච්ඡිමිකා, සා යසොතාපන්නා.

යසසා පන සකො ාමිඅනා ාමිනියයො ච ඛීණාසවා ච. යදි එවං කථං

පරිපුණ්ණසඞ්කප්පාති.අජ්ඣාසයපාරිපූරියා.යස්සාහිභික්ඛුනියාඑවමයහොසි– 

‘‘කො නු යඛො අහං අයයස්ස නන්ෙකස්ස ධම්මයෙසනං සුණන්තී තස්මිංයයව

ආසයන යසොතාපත්තිඵලං සච්ඡිකයරයය’’න්ති, සා යසොතාපත්තිඵලං

සච්ඡාකාසි.යස්සාඅයහොසි ‘‘සකො ාමිඵලංඅනා ාමිඵලංඅරහත්ත’’න්ති, සා

අරහත්තං සච්ඡාකාසි. යතනාහභ වා ‘‘අත්තමනා යචව පරිපුණ්ණසඞ්කප්පා

චා’’ති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

නන්ෙයකොවාෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. රාහුදලොවාෙසුත්තවණ්ණනා 

416. එවං දම සුතන්ති රාහුයලොවාෙසුත්තං. තත්ථ විමුත්තිපරිපාචනීොති

විමුත්තිං පරිපායචන්තීති විමුත්තිපරිපාචනීයා. ධම්මාති පන්නරස ධම්මා. යත

සද්ධින්ද්රියාදීනංවිසුද්ධිකාරණවයසනයවදිතබ්බා.වුත්තඤ්යහතං – 

‘‘අස්සද්යධ පුග් යල පරිවජ්ජයයතො, සද්යධ පුග් යල යසවයතො භජයතො 

පයිරුපාසයතො පසාෙනීයය සුත්තන්යත පච්චයවක්ඛයතො ඉයමහි තීහාකායරහි

සද්ධින්ද්රියං විසුජ්ඣති. කුසීයත පුග් යල පරිවජ්ජයයතො ආරද්ධවීරියය

පුග් යල යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො සම්මප්පධායන පච්චයවක්ඛයතො

ඉයමහිතීහාකායරහිවීරියින්ද්රියං විසුජ්ඣති.මුට්ඨස්සතීපුග් යලපරිවජ්ජයයතො

උපට්ඨිතස්සතී පුග් යල යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො සතිපට්ඨායන

පච්චයවක්ඛයතො ඉයමහි තීහාකායරහි සතින්ද්රියං විසුජ්ඣති. අසමාහියත

පුග් යලපරිවජ්ජයයතොසමාහියතපුග් යලයසවයතොභජයතො පයිරුපාසයතො

ඣානවියමොක්යඛ පච්චයවක්ඛයතො ඉයමහි තීහාකායරහි සමාධින්ද්රියං 

විසුජ්ඣති. දුප්පඤ්යඤ පුග් යල පරිවජ්ජයයතො පඤ්ඤවන්යත පුග් යල

යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො  ම්භීරඤාණචරියං පච්චයවක්ඛයතො ඉයමහි

තීහාකායරහිපඤ්ඤින්ද්රියං විසුජ්ඣති.ඉතිඉයමපඤ්චපුග් යලපරිවජ්ජයයතො

පඤ්ච පුග් යල යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො පඤ්ච සුත්තන්තක්ඛන්යධ

පච්චයවක්ඛයතො ඉයමහි පන්නරසහි ආකායරහි ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි

විසුජ්ඣන්තී’’ති(පටි.ම.1.185). 
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අපයරපි පන්නරස ධම්මා විමුත්තිපරිපාචනීයා – සද්ධාදීනි පඤ්චිමානි

ඉන්ද්රියානි, අනිච්චසඤ්ඤා, අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤා, දුක්යඛ අනත්තසඤ්ඤා, 

පහානසඤ්ඤා, විරා සඤ්ඤාති, ඉමා පඤ්ච නිබ්යබධභාගියා සඤ්ඤා, 

යමඝියත්යථරස්ස කථිතා කලයාණමිත්තතාෙයයො පඤ්චධම්මාති. කාය පන

යවලායභ වයතො එතෙයහොසීති.පච්චූසසමයයයලොකංයවොයලොයකන්තස්ස. 

419. අදනකානං දෙවතාසහස්සානන්ති ආයස්මතා රාහුයලන පදුමුත්තරස්ස

භ වයතො පාෙමූයල පාලිතනා රාජකායල පත්ථනං පට්ඨයපන්යතන සද්ධිං

පත්ථනං පට්ඨපිතයෙවතායයව. තාසු පන කාචි භූමට්ඨකා යෙවතා, කාචි

අන්තලික්ඛකා, කාචි චාතුමහාරාජිකා, කාචියෙවයලොයක, කාචිබ්රහ්මයලොයක

නිබ්බත්තා. ඉමස්මිං පන දිවයස සබ්බා එකට්ඨායන අන්ධවනස්මිංයයව

සන්නිපතිතා. ධම්මචක්ඛුන්තිඋපාලිඔවාෙ- (ම.නි.2.69) දීඝනඛසුත්යතසු(ම.

නි. 2.206) පඨමමග්ය ො ධම්මචක්ඛුන්ති වුත්යතො, බ්රහ්මායුසුත්යත (ම. නි.

2.395) තීණි ඵලානි, ඉමස්මිං සුත්යත චත්තායරො මග් ා, චත්තාරි ච ඵලානි

ධම්මචක්ඛුන්ති යවදිතබ්බානි. තත්ථ හි කාචි යෙවතා යසොතාපන්නා අයහසුං, 

කාචි සකො ාමී, අනා ාමී, ඛීණාසවා. තාසඤ්ච පන යෙවතානං එත්තකාති

 ණනවයසන පරිච්යඡයෙොනත්ථි.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

රාහුයලොවාෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ඡඡක්කසුත්තවණ්ණනා 

420. එවං දම සුතන්ති ඡඡක්කසුත්තං. තත්ථ ආදිකලයාණන්තිආදිම්හි

කලයාණං භද්ෙකං නිද්යෙොසං කත්වා යෙයසස්සාමි. මජ්ඣපරියයොසායනසුපි

එයසව නයයො. ඉති භ වා අරියවංසං නවහි, මහාසතිපට්ඨානං සත්තහි, 

මහාඅස්සපුරං සත්තහියයව පයෙහි යථොයමසි. ඉෙං පන සුත්තං නවහි පයෙහි 

යථොයමසි. 

දවදිතබ්බානීති සහවිපස්සයනන මග්ය න ජානිතබ්බානි. මනායතයනන

යතභූමකචිත්තයමව කථිතං, ධම්මායතයනන බහිද්ධා යතභූමකධම්මා ච, 

මයනොවිඤ්ඤායණන ඨයපත්වා ද්යව පඤ්චවිඤ්ඤාණානි යසසං බාවීසතිවිධං

යලොකියවිපාකචිත්තං. ඵස්සයවෙනා යථාවුත්තවිපාකවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තාව. 

තණ්හාති විපාකයවෙනාපච්චයාජවනක්ඛයණඋප්පන්නතණ්හා. 

422. චක්ඛුඅත්තාතිපාටියයක්යකො අනුසන්ධි.යහට්ඨාකථිතානඤ්හිද්වින්නං

සච්චානංඅනත්තභාවෙස්සනත්ථංඅයං යෙසනාආරද්ධා.තත්ථ නඋපපජ්ජතීති

නයුජ්ජති. දවතීතිවි ච්ඡතිනිරුජ්ඣති. 
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පටුන 

424. අෙං දඛො පන, භික්ඛදවති අයම්පි පාටියයක්යකො අනුසන්ධි. අයඤ්හි

යෙසනාතිණ්ණං ාහානංවයසනවට්ටංෙස්යසතුං ආරද්ධා.දුක්ඛංසමුෙයයොති

ද්වින්නංසච්චානංවයසනවට්ටංෙස්යසතුන්තිපි වෙන්තියයව. එතංමමාතිආදීසු

තණ්හාමානදිට්ඨි ාහාව යවදිතබ්බා. සමනුපස්සතීති ාහත්තයවයසනපස්සති. 

එවං වට්ටං ෙස්යසත්වා ඉොනි තිණ්ණං  ාහානං පටිපක්ඛවයසන, නියරොයධො

මග්ය ොතිඉයමසංවාද්වින්නංසච්චානංවයසනවිවට්ටං ෙස්යසතුං අෙංදඛො

පනාතිආදිමාහ. දනතං මමාතිආදීනි තණ්හාදීනං පටියසධවචනානි. 

සමනුපස්සතීතිඅනිච්චං දුක්ඛමනත්තාතිපස්සති. 

425. එවං විවට්ටං ෙස්යසත්වාඉොනි තිණ්ණංඅනුසයානංවයසනපුනවට්ටං

ෙස්යසතුං චක්ඛුඤ්ච, භික්ඛදවතිආදිමාහ. තත්ථ අභිනන්ෙතීතිආදීනි 

තණ්හාදිට්ඨිවයසයනව වුත්තානි. අනුදසතීති අප්පහීයනො යහොති. දුක්ඛස්සාති 

වට්ටදුක්ඛකියලසදුක්ඛස්ස. 

426. එවං තිණ්ණං අනුසයානං වයසන වට්ටං කයථත්වා ඉොනි යතසං

පටික්යඛපවයසන විවට්ටං ෙස්යසන්යතො පුන චක්ඛුඤ්චාතිආදිමාහ. අවිජ්ජං

පහාොති වට්ටමූලිකං අවිජ්ජං පජහිත්වා. විජ්ජන්ති අරහත්තමග් විජ්ජං

උප්පායෙත්වා. 

427. ඨානදමතං විජ්ජතීති එත්තයකයනව කථාමග්ය න වට්ටවිවට්ටවයසන

යෙසනං මත්ථකං පායපත්වා පුන තයෙව සම්පිණ්යඩත්වා ෙස්යසන්යතො එවං

පස්සං, භික්ඛදවතිආදිමාහ. සට්ඨිමත්තානං භික්ඛූනන්ති එත්ථ

අනච්ඡරියයමතං, යං සයයමව තථා යත යෙයසන්යත සට්ඨි භික්ඛූ අරහත්තං

පත්තා.ඉමඤ්හිසුත්තං ධම්මයසනාපතිම්හිකයථන්යතපිසට්ඨිභික්ඛූඅරහත්තං

පත්තා, මහායමොග් ල්ලායන කයථන්යතපි, අසීතිමහායථයරසුකයථන්යතසුපි

පත්තාඑව.එතම්පිඅනච්ඡරියං. මහාභිඤ්ඤප්පත්තාහියතසාවකා. 

අපරභාය  පන තම්බපණ්ණිදීයප මායලයයයෙවත්යථයරො නාම යහට්ඨා 

යලොහපාසායෙඉෙංසුත්තංකයථසි.තොපිසට්ඨිභික්ඛූඅරහත්තංපත්තා.යථාච 

යලොහපාසායෙ, එවං යථයරො මහාමණ්ඩයපපි ඉෙං සුත්තං කයථසි. මහාවිහාරා

නික්ඛමිත්වා යචතියපබ්බතං  යතො, තත්ථාපි කයථසි. තයතො

සාකියවංසවිහායර, කූටාලිවිහායර, අන්තරයසොබ්යභ, මුත්තඞ් යණ, 

වාතකපබ්බයත, පාචිනඝරයක, දීඝවාපියං, යලොකන්ෙයර, යනොමණ්ඩලතයල

කයථසි. යතසුපි ඨායනසු සට්ඨි සට්ඨි භික්ඛූ අරහත්තං පත්තා. තයතො

නික්ඛමිත්වාපනයථයරොචිත්තලපබ්බතං යතො.තොච චිත්තලපබ්බතවිහායර

අතියරකසට්ඨිවස්යසො මහායථයරො, යපොක්ඛරණියං කුරුවකතිත්ථං නාම 
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පටිච්ඡන්නට්ඨානං අත්ථි, තත්ථ යථයරො න්හායිස්සාමීති ඔතිණ්යණො.

යෙවත්යථයරො තස්ස සන්තිකං  න්ත්වා න්හායපමි, භන්යතති ආහ. යථයරො

පටිසන්ථායරයනව – ‘‘මායලයයයෙයවො නාම අත්ථීති වෙන්ති, යසො අයං

භවිස්සතී’’තිඤත්වා ත්වං යෙයවොති ආහ. ආම, භන්යතති. සට්ඨිවස්සද්ධානං

යම, ආවුයසො, යකොචි සරීරං හත්යථන ඵුසිතුං නාම න ලභි, ත්වං පන

න්හායපහීතිඋත්තරිත්වාතීයරනිසීදි. 

යථයරො සබ්බම්පි හත්ථපාොදිපරිකම්මං කත්වා මහායථරං න්හායපසි. තං

දිවසඤ්ච ධම්මස්සවනදිවයසො යහොති. අථ මහායථයරො – ‘‘යෙව අම්හාකං

ධම්මොනං ොතුං වට්ටතී’’ති ආහ. යථයරො සාධු, භන්යතති සම්පටිච්ඡි. 

අත්ථඞ් යතසූරියය ධම්මස්සවනංයඝොයසසුං. අතික්කන්තසට්ඨිවස්සාවසට්ඨි

මහායථරා ධම්මස්සවනත්ථං අ මංසු. යෙවත්යථයරො සරභාණාවසායන ඉමං

සුත්තංආරභි, සුත්තන්තපරියයොසායනචසට්ඨිමහායථරාඅරහත්තං පාපුණිංසු.

තයතො තිස්සමහාවිහාරං  න්ත්වා කයථසි, තස්මිම්පි සට්ඨි යථරා. තයතො 

නා මහාවිහායර කාළකච්ඡ ායම කයථසි, තස්මිම්පි සට්ඨි යථරා. තයතො

කලයාණිං  න්ත්වාතත්ථචාතුද්ෙයසයහට්ඨාපාසායෙකයථසි, තස්මිම්පිසට්ඨි

යථරා. උයපොසථදිවයස උපරිපාසායෙ කයථසි, තස්මිම්පි සට්ඨි යථරාති එවං

යෙවත්යථයරයයව ඉෙං සුත්තං කයථන්යත සට්ඨිට්ඨායනසු සට්ඨි සට්ඨි ජනා

අරහත්තංපත්තා. 

අම්බිලකාළකවිහායර පන තිපිටකචූළනා ත්යථයර ඉමං සුත්තං කයථන්යත

මනුස්සපරිසා  ාවුතං අයහොසි, යෙවපරිසා යයොජනිකා. සුත්තපරියයොසායන

සහස්සභික්ඛූ අරහත්තං පත්තා, යෙයවසු පන තයතො තයතො එයකයකොව 

පුථුජ්ජයනොඅයහොසීති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ඡඡක්කසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. මහාසළාෙතනිකසුත්තවණ්ණනා 

428. එවං දම සුතන්ති මහාසළායතනිකසුත්තං. තත්ථ මහාසළාෙතනිකන්ති

මහන්තානංඡන්නංආයතනානංයජොතකං ධම්මපරියායං. 

429. අජානන්තිසහවිපස්සයනනමග්ය න අජානන්යතො. උපචෙං ච්ඡන්තීති

වුඩ්ඪිං ච්ඡන්ති, වසිභාවං ච්ඡන්තීතිඅත්යථො. කායිකාතිපඤ්චද්වාරිකෙරථා. 

දචතසිකාතිමයනොද්වාරිකෙරථා. සන්තාපාදීසුපිඑයසවනයයො. 

430. කාෙසුඛන්ති පඤ්චද්වාරිකසුඛං. දචදතොසුඛන්ති මයනොද්වාරිකසුඛං.

එත්ථ ච පඤ්චද්වාරිකජවයනන සමාපජ්ජනං වා වුට්ඨානං වා නත්ථි, 
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උප්පන්නමත්තකයමව යහොති. මයනොද්වාරියකන සබ්බං යහොති. අයඤ්ච

මග් වුට්ඨානස්ස පච්චයභූතා බලවවිපස්සනා, සාපි මයනොද්වාරියකයනව 

යහොති. 

431. තථාභූතස්සාති කුසලචිත්තසම්පයුත්තයචයතොසුඛසමඞ්ගීභූතස්ස. පුබ්දබව

දඛො පනස්සාති අස්ස භික්ඛුයනො වාචාකම්මන්තාජීවා පුබ්බසුද්ධිකා නාම

ආදියතො පට්ඨාය පරිසුද්ධාව යහොන්ති. 

දිට්ඨිසඞ්කප්පවායාමසතිසමාධිසඞ්ඛාතානි පන පඤ්චඞ් ානි

සබ්බත්ථකකාරාපකඞ් ානි නාම. එවං යලොකුත්තරමග්ය ො අට්ඨඞ්ගියකො වා

සත්තඞ්ගියකොවායහොති. 

විතණ්ඩවාදී පන ‘‘යා යථාභූතස්ස දිට්ඨී’’ති ඉමයමව සුත්තපයෙසං  යහත්වා

‘‘යලොකුත්තරමග්ය ො පඤ්චඞ්ගියකො’’ති වෙති. යසො – ‘‘එවමස්සායං අරියයො 

අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡතී’’තිඉමිනාඅනන්තරවචයනයනව 

පටියසධිතබ්යබො. උත්තරි ච එවං සඤ්ඤායපතබ්යබො – යලොකුත්තරමග්ය ො

පඤ්චඞ්ගියකො නාම නත්ථි, ඉමානි පන පඤ්ච සබ්බත්ථකකාරාපකඞ් ානි

මග් ක්ඛයණ විරතිවයසන පූයරන්ති. ‘‘යා චතූහි වචීදුච්චරියතහි ආරති

විරතී’’ති එවං වුත්තවිරතීසු හි මිච්ඡාවාචං පජහති, සම්මාවාචං භායවති, එවං

සම්මාවාචං භායවන්තස්ස ඉමානි පඤ්චඞ්ගිකානි න විනා, සයහව විරතියා

පූයරන්ති.සම්මාකම්මන්තාජීයවසුපිඑයසව නයයො.ඉතිවචීකම්මාදීනිආදියතො

පට්ඨාය පරිසුද්ධායනව වට්ටන්ති. ඉමානි පන පඤ්ච 

සබ්බත්ථකකාරාපකඞ් ානිවිරතිවයසනපරිපූයරන්තීතිපඤ්චඞ්ගියකොමග්ය ො

නාම නත්ථි. සුභද්ෙසුත්යතපි (දී. නි. 2.214) යචතං වුත්තං – ‘‘යස්මිං යඛො, 

සුභද්ෙ, ධම්මවිනයය අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො’’ති. අඤ්යඤසු ච

අයනයකසුසුත්තසයතසු අට්ඨඞ්ගියකොවමග්ය ොආ යතොති. 

433. චත්තාදරොපිසතිපට්ඨානාති මග් සම්පයුත්තාවචත්තායරොසතිපට්ඨානා.

සම්මප්පධානාදීසුපි එයසව නයයො. යු නන්ධාති එකක්ඛණිකයු නන්ධා.

එයතහි අඤ්ඤස්මිං ඛයණ සමාපත්ති, අඤ්ඤස්මිං විපස්සනාති. එවං

නානාඛණිකාපියහොන්ති, අරියමග්ය පන එකක්ඛණිකා. 

විජ්ජා ච විමුත්තිචාති අරහත්තමග් විජ්ජා ච ඵලවිමුත්ති ච. යසසංසබ්බත්ථ

උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාසළායතනිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. න රවින්දෙෙයසුත්තවණ්ණනා 

435. එවං දම සුතන්ති න රවින්යෙයයසුත්තං. තත්ථ සමවිසමං චරන්තීති

කායලනසමං චරන්ති, කායලනවිසමං. සමචරිෙම්පිදහතන්තිසමචරියම්පිහි 

එතං. 

437. දකආකාරාතිකානිකාරණානි? දකඅන්වොතිකාඅනුබුද්ධියයො? නත්ථි

දඛොපන තත්ථාතිකස්මාආහ, නනුඅරඤ්යඤහරිතතිණචම්පකවනාදිවයසන

අතිමනුඤ්ඤා රූපාෙයයො පඤ්චකාමගණා අත්ථීති? යනොනත්ථි.න පයනතං

වනසණ්යඩන කථිතං, ඉත්ථිරූපාදීනි පන සන්ධායයතං කථිතං. තානි හි

පුරිසස්ස චිත්තං පරියාොය තිට්ඨන්ති. යථාහ – ‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං

එකරූපම්පිසමනුපස්සාමි, යංඑවං පුරිසස්සචිත්තංපරියාොයතිට්ඨති, යථයිෙං, 

භික්ඛයව, ඉත්ථිරූපං. ඉත්ථිරූපං, භික්ඛයව, පුරිසස්ස චිත්තං පරියාොය

තිට්ඨතී’’ති(අ.නි.1.1) විත්ථායරතබ්බං. යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

න රවින්යෙයයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. පිණ් පාතපාරිසුද්ධිසුත්තවණ්ණනා 

438. එවං දම සුතන්ති පිණ්ඩපාතපාරිසුද්ධිසුත්තං. තත්ථ පටිසල්ලානාති

ඵලසමාපත්තියතො. 

විප්පසන්නානීති ඔකාසවයසයනතං වුත්තං. ඵලසමාපත්තියතො හි වුට්ඨිතස්ස

පඤ්චහි පසායෙහි පතිට්ඨියතොකායසො විප්පසන්යනො යහොති, ඡවිවණ්යණො

පරිසුද්යධො. තස්මා එවමාහ. සුඤ්ඤතවිහාදරනාති 

සුඤ්ඤතඵලසමාපත්තිවිහායරන. මහාපුරිසවිහාදරොති 

බුද්ධපච්යචකබුද්ධතථා තමහාසාවකානං මහාපුරිසානං විහායරො. දෙන චාහං

මග්ද නාතිආදීසු විහාරයතො පට්ඨාය යාව  ාමස්ස ඉන්ෙඛීලා එස

පවිට්ඨමග්ය ො නාම, අන්යතො ාමං පවිසිත්වා ය හපටිපාටියා චරිත්වා යාව 

න රද්වායරන නික්ඛමනා එස චරිතබ්බපයෙයසො නාම, බහි ඉන්ෙඛීලයතො

පට්ඨාය යාව විහාරා එස පටික්කන්තමග්ය ො නාම. පටිඝං වාපි දචතදසොති

චිත්යත පටිහඤ්ඤනකියලසජාතං කිඤ්චි අත්ථි නත්ථීති. 

අදහොරත්තානුසික්ඛිනාතිදිවසඤ්චරත්තිඤ්චඅනුසික්ඛන්යතන. 

440. පහීනානුදඛොදමපඤ්ච කාමගුණාතිආදීසුඑකභික්ඛුස්සපච්චයවක්ඛණා

නානා, නානාභික්ඛූනං පච්චයවක්ඛණා නානාති. කථං? එයකො හි භික්ඛු

පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො පත්තචීවරං පටිසායමත්වා

විවිත්යතොකායස නිසින්යනො පච්චයවක්ඛති ‘‘පහීනා නු යඛො යම 
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පඤ්චකාමගණා’’ති. යසො ‘‘අප්පහීනා’’ති ඤත්වා වීරියං පග් ය්හ

අනා ාමිමග්ය න පඤ්චකාමගණිකරා ංසමුග්ඝායටත්වාමග් ානන්තරංඵලං

ඵලානන්තරංමග් ංතයතො වුට්ඨායපච්චයවක්ඛන්යතො‘‘පහීනා’’තිපජානාති.

නීවරණාදීසුපි එයසව නයයො. එයතසං පන අරහත්තමග්ය න පහානාදීනි

යහොන්ති, එවං එකභික්ඛුස්ස නානාපච්චයවක්ඛණා යහොති. එතාසු පන

පච්චයවක්ඛණාසු අඤ්යඤො භික්ඛු එකං පච්චයවක්ඛණං පච්චයවක්ඛති, 

අඤ්යඤො එකන්ති එවං නානාභික්ඛූනං නානාපච්චයවක්ඛණා යහොති. යසසං

සබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

පිණ්ඩපාතපාරිසුද්ධිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ඉන්ද්රිෙභාවනාසුත්තවණ්ණනා 

453. එවං දම සුතන්ති ඉන්ද්රියභාවනාසුත්තං. තත්ථ  ජඞ් ලාෙන්ති

එවංනාමයක නි යම. සුදවළුවදනති සුයවළු නාම එකා රුක්ඛජාති, යතහි 

සඤ්ඡන්යනො මහාවනසණ්යඩො, තත්ථ විහරති. චක්ඛුනා රූපං න පස්සති, 

දසොදතනසද්ෙංනසුණාතීතිචක්ඛුනාරූපංනපස්සිතබ්බං, යසොයතනසද්යෙො

න යසොතබ්යබොතිඑවංයෙයසතීතිඅධිප්පායයනවෙති. 

අඤ්ඤථා අරිෙස්ස විනදෙති ඉමිනා භ වා අත්තයනො සාසයන අසදිසාය

ඉන්ද්රියභාවනායකථනත්ථංආලයං අකාසි. අථායස්මාආනන්යෙො – ‘‘සත්ථා

ආලයං ෙස්යසති, හන්ොහංඉමිස්සංපරිසතිභික්ඛුසඞ්ඝස්ස ඉන්ද්රියභාවනාකථං

කායරමී’’ති සත්ථාරං යාචන්යතො එතස්ස භ වාතිආදිමාහ. අථස්ස භ වා 

ඉන්ද්රියභාවනංකයථන්යතො දතනහානන්ොතිආදිමාහ. 

454. තථ ෙදිෙංඋදපක්ඛාතියාඑසා විපස්සනුයපක්ඛානාම, එසාසන්තාඑසා

පණීතා, අතප්පිකාති අත්යථො. ඉති අයං භික්ඛු චක්ඛුද්වායර රූපාරම්මණම්පි

ඉට්යඨආරම්මයණමනාපං, අනිට්යඨඅමනාපං, මජ්ඣත්යත මනාපාමනාපඤ්ච

චිත්තං, තස්ස රජ්ජිතුං වා දුස්සිතුං වා මුය්හිතුං වා අෙත්වාව පරිග් යහත්වා

විපස්සනං මජ්ඣත්යත ඨයපති. චක්ඛුමාති සම්පන්නචක්ඛුවිසුද්ධයනත්යතො.

චක්ඛාබාධිකස්ස හි උද්ධං උම්මීලනනිම්මීලනං න යහොති, තස්මා යසො න

 හියතො. 

456. ඊසකංදපොදණතිරථීසාවිය උට්ඨහිත්වාඨියත. 

461. පටිකූදල අප්පටිකූලසඤ්ඤීතිආදීසු පටිකූයල යමත්තාඵරයණන වා

ධාතුයසො උපසංහායරන වා අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහරති. අප්පටිකූයල 
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අසුභඵරයණන වා අනිච්චයතො උපසංහායරන වා පටිකූලසඤ්ඤී විහරති.

යසසපයෙසුපි එයසවනයයො. තදුභයං අභිනිවජ්යජත්වාති මජ්ඣත්යතො හුත්වා

විහරිතුකායමො කිං කයරොතීති? ඉට්ඨානිට්යඨසු ආපාථ යතසු යනව

යසොමනස්සියකොන යෙොමනස්සියකොයහොති.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘කථංපටිකූයලඅප්පටිකූලසඤ්ඤීවිහරති? අනිට්ඨස්මිං වත්ථුස්මිංයමත්තාය

වා ඵරති, ධාතුයතො වා උපසංහරති, එවං පටිකූයල අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහරති.

කථං අප්පටිකූයල පටිකූලසඤ්ඤී විහරති? ඉට්ඨස්මිං වත්ථුස්මිං අසුභාය වා 

ඵරති, අනිච්චයතො වා උපසංහරති, එවං අප්පටිකූයල පටිකූලසඤ්ඤී විහරති.

කථං පටිකූයල ච අප්පටිකූයල ච අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහරති? අනිට්ඨස්මිඤ්ච

ඉට්ඨස්මිඤ්ච වත්ථුස්මිං යමත්තාය වා ඵරති, ධාතුයතො වා උපසංහරති. එවං

පටිකූයල ච අප්පටිකූයල ච අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහරති. කථං අප්පටිකූයල ච

පටිකූයල ච පටිකූලසඤ්ඤී විහරති? ඉට්ඨස්මිඤ්ච අනිට්ඨස්මිඤ්ච වත්ථුස්මිං

අසුභායවාඵරති, අනිච්චයතොවා උපසංහරති, එවංඅප්පටිකූයලචපටිකූයලච

පටිකූලසඤ්ඤී විහරති. කථං පටිකූයල ච අප්පටිකූයල ච තදුභයං

අභිනිවජ්යජත්වා උයපක්ඛයකො විහරති සයතො සම්පජායනො? ඉධ භික්ඛු

චක්ඛුනාරූපංදිස්වායනවසුමයනොයහොතිනදුම්මයනො, උයපක්ඛයකො විහරති

සයතොසම්පජායනො…යප.…මනසාධම්මංවිඤ්ඤායයනවසුමයනොයහොතින

දුම්මයනො, උයපක්ඛයකො විහරති සයතො සම්පජායනො. එවං පටිකූයල ච

අප්පටිකූයල ච තදුභයං අභිනිවජ්යජත්වා උයපක්ඛයකො විහරති සයතො

සම්පජායනො’’ති. 

ඉයමසු ච තීසු නයයසු පඨමනයය මනාපං අමනාපං මනාපාමනාපන්ති

සංකියලසං වට්ටති, නික්කියලසං වට්ටති. දුතියනයයසංකියලසං, තතියනයය

සංකියලසනික්කියලසං වට්ටති. පුන වුත්තං – ‘‘පඨමං සංකියලසං වට්ටති, 

දුතියං සංකියලසම්පි නික්කියලසම්පි, තතියං නික්කියලසයමව වට්ටතී’’ති.

යසසංසබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූෙනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ඉන්ද්රියභාවනාසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්චමවග් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උපරිපණ්ණාසට්ඨකථානිට්ඨිතා. 

යයො චායං ‘‘සබ්බධම්මමූලපරියායංයවො, භික්ඛයව, යෙසිස්සාමී’’තිආරද්ධත්තා 

ආදිකලයාදණො, මජ්යඣ ‘‘සුත්තං ය යයං යවයයාකරණං  ාථා උොනං 

ඉතිවුත්තකං ජාතකං අබ්භුතධම්මං යවෙල්ල’’න්ති වචනයතො 
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මජ්දඣකලයාදණො, සන්නිට්ඨායන ‘‘අරියයො භාවිතින්ද්රියයො’’ති වචනයතො 

පරිදෙොසානකලයාදණොතිතිවිධකලයායණොමජ්ඣිමනිකායයො ‘‘මහාවිපස්සනා

නාමාය’’න්තිවුත්යතො, යසොවණ්ණනාවයසනසමත්යතොයහොති. 

නි මනකථා 
එත්තාවතා ච– 

ආයාචියතොසුමතිනායථයරන භෙන්තබුද්ධමිත්දතන, 

පුබ්යබමයූරදූතපට්ටනම්හිසද්ධිංනිවසන්යතන. 

පරවාෙවිධංසනස්ස මජ්ඣිමනිකාෙදසට්ඨස්ස, 

යමහං පපඤ්චසූෙනිමට්ඨකථං කාතුමාරභිං. 

සාහිමහාඅට්ඨකථායසාරමාොයනිට්ඨිතාඑසා, 

සත්තුත්තරසතමත්තායපාළියාභාණවායරහි. 

එකූනසට්ඨිමත්යතොවිසුද්ධිමග්ය ොපිභාණවායරහි, 

අත්ථප්පකාසනත්ථායආ මානංකයතොයස්මා. 

තස්මායතනසහා’යං ාථා ණනානයයනඅට්ඨකථා, 

සමධිකඡසට්ඨිසතමිතිවිඤ්යඤයයාභාණවාරානං. 

සමධිකඡසට්ඨිසතපමාණමිතිභාණවාරයතොඑසා, 

සමයංපකාසයන්තීමහාවිහාරාධිවාසීනං. 

මූලට්ඨකථාසාරං ආොයමයා ඉමංකයරොන්යතන, 

යංපඤ්ඤමුපචිතංයතනයහොතුයලොයකොසොසුඛියතොති. 

පරමවිසුද්ධසද්ධාබුද්ධිවීරියප්පටිමණ්ඩියතන 

සීලාචාරජ්ජවමද්ෙවාදිගණසමුෙයසමුදියතන

සකසමයසමයන්තර හනජ්යඣො ාහනසමත්යථන 

පඤ්ඤායවයයත්තියසමන්නා යතන තිපිටකපරියත්තිප්පයභයෙ සාට්ඨකයථ

සත්ථු සාසයන අප්පටිහතඤාණප්පභායවන මහායවයයාකරයණන 

කරණසම්පත්තිජනිතසුඛවිනිග් තමධුයරොොරවචනලාවණ්ණයුත්යතන

යුත්තමුත්තවාදිනා වාදීවයරන මහාකවිනා පභින්නපටිසම්භිොපරිවායර

ඡළභිඤ්ඤාදිප්පයභෙගණප්පටිමණ්ඩියත උත්තරිමනුස්සධම්යම

සුප්පතිට්ඨිතබුද්ධීනං යථරවංසප්පදීපානං යථරානං මහාවිහාරවාසීනං
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පටුන 

වංසාලඞ්කාරභූයතන විපුලවිසුද්ධබුද්ධිනා බුද්ධදඝොදසොති  රූහි

 හිතනාමයධයයයන යථයරන කතා අයං පපඤ්චසූෙනී නාම

මජ්ඣිමනිකායට්ඨකථා– 

තාව තිට්ඨතුයලොකස්මිං, යලොකනිත්ථරයණසිනං; 

ෙස්යසන්තීකුලපුත්තානං, නයංදිට්ඨිවිසුද්ධියා. 

බුද්යධොතිනාමම්පි, සුද්ධචිත්තස්සතාදියනො; 

යලොකම්හියලොකයජට්ඨස්ස, පවත්තතිමයහසියනොති. 

පපඤ්චසූෙනීනාම 

මජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාසබ්බාකායරනනිට්ඨිතා. 
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