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නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

දීඝනිකායෙ 

සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා 

සංවණ්ණනාරම්යභ රතනත්තයවන්දනා සංවණ්යණතබ්බස්ස ධම්මස්ස 
පභවනිස්සයවිසුද්ධිපටියවදනත්ථං, තං පන ධම්මසංවණ්ණනාසු විඤ්ඤූනං 
බහුමානුප්පාදනත්ථං, තං සම්මයදව යතසං
උග්ගහධාරණාදික්කමලද්ධබ්බාය සම්මාපටිපත්තියා
සබ්බහිතසුඛනිප්ඵාදනත්ථං. අථ වා මඞ්ගලභාවයතො, සබ්බකිරියාසු 
පුබ්බකිච්චභාවයතො, පණ්ඩියතහි සම්මාචරිතභාවයතො, ආයතිං පයරසං
දිට්ඨානුගතිආපජ්ජනයතො ච සංවණ්ණනායං රතනත්තයපණාමකිරියා. අථ
වා රතනත්තයපණාමකරණං පූජනීයපූජාපුඤ්ඤවියසසනිබ්බත්තනත්ථං, තං
අත්තයනො යථාලද්ධසම්පත්තිනිමිත්තකස්ස කම්මස්ස බලානුප්පාදනත්ථං, 
අන්තරා ච තස්ස අසඞ්යකොචනත්ථං, තදුභයං අනන්තරායයන අට්ඨකථාය
පරිසමාපනත්ථං. ඉදයමව ච පයයොජනං ආචරියයනඉධාධිප්යපතං. තථා හි
වක්ඛති – ‘‘ඉති යම පසන්නමතියනො…යප.… තස්සානුභායවනා’’ති.
වත්ථුත්තයපූජා හි නිරතිසයපුඤ්ඤක්යඛත්තසම්බුද්ධියා 
අපරියමයයප්පභායවො පුඤ්ඤාතිසයයොති බහුවිධන්තරායයපි 
යලොකසන්නිවායස අන්තරායනිබන්ධනසකලසංකියලසවිද්ධංසනාය
පයහොති, භයාදිඋපද්දවඤ්ච නිවායරති.යථාහ– 

‘‘පූජාරයහපූජයයතො, බුද්යධයදිවසාවයක’’තිආදි(ධ.ප.1.195; අප. 
1.10.1), තථා– 

‘‘යය භික්ඛයව බුද්යධ පසන්නා, අග්යග යත පසන්නා. අග්යග
යඛො පනපසන්නානං අග්යගො විපායකො යහොතී’’තිආදි (අ.නි. 4.34; 
ඉතිවු. 90). 

‘‘බුද්යධොති කිත්තයන්තස්ස, කායයභවතියා පීති; 
වරයමවහිසාපීති, කසියණනපිජම්බුදීපස්ස. 
ධම්යමොති…යප.… සඞ්යඝොති…යප.… දීපස්සා’’ති. (දී. නි. අට්ඨ. 
1.6); 

තථා– 

‘‘යස්මිං, මහානාම, සමයය අරියසාවයකො තථාගතං අනුස්සරති, 
යනවස්ස තස්මිං සමයය රාගපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න
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යදොස…යප.… න යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොතී’’තිආදි (අ. නි.
6.10; 11.11), 

‘‘අරඤ්යඤරුක්ඛමූයලවා…යප.… 
භයංවාෙම්භිතත්තංවා, 
යලොමහංයසොනයහස්සතී’’ති.(සං.නි.1.249) ච 

තත්ථ යස්ස වත්ථුත්තයස්ස වන්දනං කත්තුකායමො, තස්ස 

ගුණාතිසයයයොගසන්දස්සනත්ථං ‘‘කරුණාසීතලහදෙ’’න්තිආදිනා 
ගාථත්තයමාහ.ගුණාතිසයයයොයගනහිවන්දනාරහභායවො, වන්දනාරයහච
කතාවන්දනා යථාධිප්යපතප්පයයොජනංසායධතීති.තත්ථයස්සායදසනාය
සංවණ්ණනංකත්තුකායමො, සාන විනයයදසනාවියකරුණාප්පධානා, නාපි
අභිධම්මයදසනා වියපඤ්ඤාප්පධානා, අථයඛො කරුණාපඤ්ඤාප්පධානාති
තදුභයප්පධානයමවතාව සම්මාසම්බුද්ධස්ස යථොමනංකාතුං තංමූලකත්තා
යසසරතනානං‘‘කරුණාසීතලහදය’’න්තිආදිවුත්තං. 

තත්ථ කිරතීතිකරුණා, පරදුක්ඛංවික්ඛිපති, අපයනතීතිඅත්යථො.අථවා
කිණාතීතිකරුණා, පරදුක්යඛ සතිකාරුණිකං හිංසති, විබාධතීති අත්යථො, 
පරදුක්යඛසතිසාධූනං කම්පනංහදයයඛදංකයරොතීතිවා කරුණා. අථවා
කමිති සුඛං, තං රුන්ධතීති කරුණා. එසා හි
පරදුක්ඛාපනයනකාමතාලක්ඛණා, අත්තසුඛනිරයපක්ඛතාය කාරුණිකානං
සුඛංරුන්ධතිවිබන්ධතීති.කරුණායසීතලං කරුණාසීතලං, කරුණාසීතලං

හදයං අස්සාති කරුණාසීතලහදයයො, තං කරුණාසීතලහදෙං. තත්ථ
කිඤ්චාපි පයරසං හියතොපසංහාරසුඛාදිඅපරිහානිච්ෙනසභාවතාය, 
බයාපාදාරතීනං උවිවිපච්චනීකතාය ච 
සත්තසන්තානගතසන්තාපවිච්යෙදනාකාරප්පවත්තියා යමත්තාමුදිතානම්පි 
චිත්තසීතලභාවකාරණතාඋපලබ්භති, තථාපි දුක්ඛාපනයනාකාරප්පවත්තියා
පරූපතාපාසහනරසා අවිහිංසාභූතාකරුණා වියසයසනභගවයතො චිත්තස්ස

චිත්තපස්සද්ධි විය සීතීභාවනිමිත්තන්ති වුත්තං ‘‘කරුණාසීතලහදෙ’’න්ති.
කරුණාමුයඛන වා යමත්තාමුදිතානම්පි හදයසීතලභාවකාරණතා වුත්තාති
දට්ඨබ්බං. 

අථවාඅසාධාරණඤාණවියසසනිබන්ධනභූතාසාතිසයංනිරවයසසඤ්ච 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං විය සවිසයබයාපිතාය මහාකරුණාභාවං උපගතා
කරුණාව භගවයතො අතිසයයන හදයසීතලභාවයහතූති ආහ 

‘‘කරුණාසීතලහදෙ’’න්ති. අථ වා සතිපි යමත්තාමුදිතානං සාතිසයය
හදයසීතීභාවනිබන්ධනත්යත සකලබුද්ධගුණවියසසකාරණතාය තාසම්පි
කාරණන්ති කරුණාව භගවයතො හදයසීතලභාවකාරණං වුත්තා.
කරුණානිදානා හි සබ්යබපි බුද්ධගුණා.
කරුණානුභාවනිබ්බාපියමානසංසාරදුක්ඛසන්තාපස්ස හි භගවයතො 
පරදුක්ඛාපනයනකාමතාය අයනකානිපි අසඞ්යඛයයානි කප්පානං
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පටුන 

අකිලන්තරූපස්යසව නිරවයසසබුද්ධකරධම්මසම්භරණනියතස්ස
සමධිගතධම්මාධිපයතයයස්ස ච සන්නිහියතසුපි 
සත්තසඞ්ඛාරසමුපනීතහදයූපතාපනිමිත්යතසු න ඊසකම්පි 
චිත්තසීතීභාවස්සඤ්ඤථත්තමයහොසීති. එතස්මිඤ්ච අත්ථවිකප්යප තීසුපි
අවත්ථාසුභගවයතොකරුණාසඞ්ගහිතාතිදට්ඨබ්බං. 

පජානාතීති පඤ්ඤා, යථාසභාවං පකායරහි පටිවිජ්ඣතීති අත්යථො. 
පඤ්ඤාව යඤයයාවරණප්පහානයතො පකායරහි
ධම්මසභාවාවයජොතනට්යඨන පජ්යජොයතොති පඤ්ඤාපජ්යජොයතො, 
සවාසනප්පහානයතො වියසයසන හතං සමුග්ඝාටිතං විහතං, 
පඤ්ඤාපජ්යජොයතන විහතංපඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතං.මුය්හන්තියතන, සයං
වා මුය්හති, යමොහනමත්තයමව වා තන්ති යමොයහො, අවිජ්ජා, ස්යවව
විසයසභාවපටිච්ොදනයතො අන්ධකාරසරික්ඛතාය තයමො වියාති තයමො, 
පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහයතො යමොහතයමො එතස්සාති

පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතයමො, තං පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතයමොහතමං. 
සබ්යබසම්පිහි ඛීණාසවානංසතිපිපඤ්ඤාපජ්යජොයතනඅවිජ්ජාන්ධකාරස්ස
විහතභායව සද්ධාධිමුත්යතහි විය දිට්ඨිප්පත්තානං සාවයකහි, 
පච්යචකසම්බුද්යධහි ච සවාසනප්පහායනන සම්මාසම්බුද්ධානං
කියලසප්පහානස්ස වියසයසො විජ්ජතීති සාතිසයයන අවිජ්ජාප්පහායනන

භගවන්තංයථොයමන්යතොආහ ‘‘පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතයමොහතම’’න්ති. 

අථ වා අන්තයරන පයරොපයදසං අත්තයනො සන්තායන අච්චන්තං
අවිජ්ජාන්ධකාරවිගමස්සනිබ්බත්තිතත්තා, තත්ථචසබ්බඤ්ඤුතාය, බයලසු
ච වසීභාවස්ස සමධිගතත්තා, පරසන්තතියඤ්ච
ධම්මයදසනාතිසයානුභායවන සම්මයදව තස්ස පවත්තිතත්තා භගවාව
වියසසයතො යමොහතමවිගයමන යථොයමතබ්යබොති ආහ 

‘‘පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතයමොහතම’’න්ති. ඉමස්මිඤ්ච අත්ථවිකප්යප 

‘‘පඤ්ඤාපජ්ය ොයතො’’ති පයදන භගවයතො පටියවධපඤ්ඤා විය 
යදසනාපඤ්ඤාපි සාමඤ්ඤනිද්යදයසන එකයසසනයයන වා සඞ්ගහිතාති
දට්ඨබ්බං. 

අථ වා භගවයතො ඤාණස්ස යඤයයපරියන්තිකත්තා 
සකලයඤයයධම්මසභාවායබොධනසමත්යථන අනාවරණඤාණසඞ්ඛායතන
පඤ්ඤාපජ්යජොයතන සබ්බයඤයයධම්මසභාවච්ොදකස්සයමොහන්ධකාරස්ස
විධමිතත්තා අනඤ්ඤසාධාරයණො භගවයතො යමොහතමවිනායසොති කත්වා

වුත්තං ‘‘පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතයමොහතම’’න්ති. එත්ථ ච
යමොහතමවිධමනන්යත අධිගතත්තා අනාවරණඤාණං කාරණූපචායරන
සකසන්තායන යමොහතමවිධමනං දට්ඨබ්බං. අභිනීහාරසම්පත්තියා
සවාසනප්පහානයමව හි කියලසානං ‘‘යඤයයාවරණප්පහාන’’න්ති, 
පරසන්තායන පන යමොහතමවිධමනස්ස කාරණභාවයතො අනාවරණඤාණං
‘‘යමොහතමවිධමන’’න්ති වුච්චතීති. 
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පටුන 

කිංපනකාරණංඅවිජ්ජාවිග්ඝායතොයයයවයකොපහානසම්පත්තිවයසන
භගවයතො යථොමනානිමිත්තං ගය්හති, න පන
සාතිසයනිරවයසසකියලසප්පහානන්ති? තප්පහානවචයනයනව 
තයදකට්ඨතාය සකලසංකියලසගණසමුග්ඝාතයජොතිතභාවයතො. න හි යසො
තාදියසොකියලයසො අත්ථි, යයො නිරවයසසඅවිජ්ජාප්පහායනනනපහීයතීති.
අථ වා විජ්ජා විය සකලකුසලධම්මසමුප්පත්තියා
නිරවයසසාකුසලධම්මනිබ්බත්තියා, සංසාරප්පවත්තියා ච අවිජ්ජා
පධානකාරණන්ති තබ්බිග්ඝාතවචයනන සකලසංකියලසගණසමුග්ඝායතො

වුත්යතොයයව යහොතීතිවුත්තං ‘‘පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතයමොහතම’’න්ති. 

නරාචඅමරාචනරාමරා, සහනරාමයරහීතිසනරාමයරො, සනරාමයරොච
යසො යලොයකො චාති සනරාමරයලොයකො, තස්ස ගරුති සනරාමරයලොකගරු, 

තං සනරාමරයලොකගරුං. එයතන යදවමනුස්සානං විය 
තදවසිට්ඨසත්තානම්පි යථාරහං ගුණවියසසාවහයතො භගවයතො උපකාරිතං 
දස්යසති. න යචත්ථ පධානාපධානභායවො යචොයදතබ්යබො. අඤ්යඤො හි 
සද්දක්කයමො, අඤ්යඤො අත්ථක්කයමො. එදියසසුහිසමාසපයදසු පධානම්පි
අප්පධානං විය නිද්දිසීයති යථා – ‘‘සරාජිකාය පරිසායා’’ති (අප. අට්ඨ.
1.82). කාමඤ්යචත්ථ සත්තසඞ්ඛාරභාජනවයසන තිවියධො යලොයකො, 
ගරුභාවස්ස පන අධිප්යපතත්තා ගරුකරණසමත්ථස්යසව යුජ්ජනයතො
සත්තයලොකස්සවයසන අත්යථො ගයහතබ්යබො. යසො හි යලොකියන්ති එත්ථ
පුඤ්ඤපාපානි තබ්බිපායකො චාති ‘‘යලොයකො’’ති වුච්චති. අමරග්ගහයණන
යචත්ථඋපපත්තියදවාඅධිප්යපතා. 

අථ වා සමූහත්යථො යලොක-සද්යදො සමුදායවයසන යලොකීයති
පඤ්ඤාපීයතීති. සහනයරහීතිසනරා, සනරාචයතඅමරායචතිසනරාමරා, 
යතසං යලොයකොති සනරාමරයලොයකොති පුරිමනයයයනව යයොයජතබ්බං.
අමර-සද්යදන යචත්ථ විසුද්ධියදවාපි සඞ්ගය්හන්ති. යත හි මරණාභාවයතො
පරමත්ථයතො අමරා.නරාමරානංයයවචගහණංඋක්කට්ඨනිද්යදසවයසන, 
යථා – ‘‘සත්ථා යදවමනුස්සාන’’න්ති (දී. නි. 1.157). තථා හි 
සබ්බානත්ථපරිහරණපුබ්බඞ්ගමාය නිරවයසසහිතසුඛවිධානතප්පරාය
නිරතිසයාය පයයොගසම්පත්තියා සයදවමනුස්සාය පජාය
අච්චන්තුපකාරිතාය, අපරිමිතනිරුපමප්පභාවගුණවියසසසමඞ්ගිතාය ච
සබ්බසත්තුත්තයමො භගවා අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු අපරිමාණානං
සත්තානං උත්තමං ගාරවට්ඨානං, යතන වුත්තං – 

‘‘සනරාමරයලොකගරු’’න්ති. 

යසොභනං ගතං ගමනං එතස්සාති සුගයතො. භගවයතො හි
යවයනයයජනුපසඞ්කමනං එකන්යතන යතසං හිතසුඛනිප්ඵාදනයතො
යසොභනං, තථා ලක්ඛණානුබයඤ්ජන (දී. නි. 2.33; 3.198-200; ම. නි.
2.385, 386) පටිමණ්ඩිතරූපකායතායදුතවිලම්බිත- 
ඛලිතානුකඩ්ඪනනිප්පීළනුක්කුටිකකුටිලාකුලතාදියදොසරහිතං 
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විලාසිතරාජහංසවසභවාරණමිගරාජගමනං කායගමනං ඤාණගමනඤ්ච 
විපුලනිම්මලකරුණාසතිවීරියාදිගුණවියසසසහිතමභිනීහාරයතො යාව
මහායබොධිඅනවජ්ජතාය යසොභනයමවාති. 

අථ වා සයම්භුඤායණන සකලම්පි යලොකං පරිඤ්ඤාභිසමයවයසන

පරිජානන්යතො ඤායණන සම්මා ගයතො අවගයතොති සුගයතො. තථා
යලොකසමුදයං පහානාභිසමයවයසන පජහන්යතො අනුප්පත්තිධම්මතං

ආපායදන්යතොසම්මා ගයතොඅතීයතොති සුගයතො. යලොකනියරොධංනිබ්බානං 

සච්ඡිකිරියාභිසමයවයසන සම්මා ගයතො අධිගයතොති සුගයතො. 
යලොකනියරොධගාමිනිපටිපදං භාවනාභිසමයවයසන සම්මා ගයතො

පටිපන්යනොති සුගයතො. යසොතාපත්තිමග්යගන යය කියලසා පහීනා, යත

කියලයස න පුයනති, න පච්යචති, න පච්චාගච්ෙතීති සුගයතොතිආදිනා
නයයනඅයමත්යථො විභායවතබ්යබො. අථවාසුන්දරංඨානංසම්මාසම්යබොධිං 

නිබ්බානයමව වා ගයතො අධිගයතොති සුගයතො. යස්මා වා භූතං තච්ෙං 
අත්ථසඤ්හිතං වියනයයානං යථාරහං කාලයුත්තයමව ච ධම්මං භාසති, 

තස්මා සම්මා ගදතීති සුගයතො, ද-කාරස්ස ත-කාරං කත්වා. ඉති

යසොභනගමනතාදීහි සුගයතො, තං සුගතං. 

පුඤ්ඤපාපකම්යමහි උපපජ්ජනවයසන ගන්තබ්බයතො ගතියයො, 
උපපත්තිභවවියසසා. තා පනනිරයාදිවයසන පඤ්චවිධා, තාහි සකලස්සාපි
භවගාමිකම්මස්ස අරියමග්ගාධිගයමන අවිපාකාරහභාවකරයණන
නිවත්තිතත්තාභගවාපඤ්චහිපිගතීහිසුට්ඨු මුත්යතොවිසංයුත්යතොතිආහ– 

‘‘ගතිවිමුත්ත’’න්ති. එයතන භගවයතො කත්ථචිපි ගතියා අපරියාපන්නතං
දස්යසති, යයතොභගවා‘‘යදවාතියදයවො’’ති වුච්චති, යතයනවාහ– 

‘‘යයනයදවූපපතයස්ස, ගන්ධබ්යබොවාවිහඞ්ගයමො; 
යක්ඛත්තංයයනගච්යෙයයං, මනුස්සත්තඤ්චඅබ්බයජ; 
යතමය්හංආසවාඛීණා, විද්ධස්තාවිනළීකතා’’ති.(අ.නි. 4.36); 

තංතංගතිසංවත්තනකානඤ්හි කම්මකියලසානං අග්ගමග්යගන
යබොධිමූයලයයව සුප්පහීනත්තා නත්ථි භගවයතො ගතිපරියාපන්නතාති 
අච්චන්තයමව භගවා
සබ්බභවයයොනිගතිවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසත්තාවාසසත්තනිකායයහි සුපරිමුත්යතො, 

තං ගතිවිමුත්තං.වන්යදතිනමාමි, යථොයමමීති වාඅත්යථො. 

අථ වා ගතිවිමුත්තන්ති අනුපාදියසසනිබ්බානධාතුප්පත්තියා භගවන්තං
යථොයමති. එත්ථ හි ද්වීහාකායරහි භගවයතො යථොමනා යවදිතබ්බා –
අත්තහිතසම්පත්තියතො, පරහිතපටිපත්තියතො ච. යතසු අත්තහිතසම්පත්ති
අනාවරණඤාණාධිගමයතො, සවාසනානං සබ්යබසං කියලසානං 
අච්චන්තප්පහානයතො, අනුපාදියසසනිබ්බානප්පත්තියතො ච යවදිතබ්බා.
පරහිතපටිපත්ති ලාභසක්කාරාදිනිරයපක්ඛචිත්තස්ස 
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පටුන 

සබ්බදුක්ඛනියයානිකධම්මයදසනායතො, විරුද්යධසුපි නිච්චං 
හිතජ්ඣාසයයතො, ඤාණපරිපාකකාලාගමනයතොච.සාපයනත්ථආසයයතො
පයයොගයතොචදුවිධා පරහිතපටිපත්ති, තිවිධාචඅත්තහිතසම්පත්තිපකාසිතා
යහොති. කථං? ‘‘කරුණාසීතලහදය’’න්ති එයතන ආසයයතො
පරහිතපටිපත්ති, සම්මා ගදනත්යථන සුගත-සද්යදන පයයොගයතො
පරහිතපටිපත්ති, ‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතමං ගතිවිමුත්ත’’න්ති
එයතහි චතුසච්චපටියවධත්යථන ච සුගත-සද්යදන තිවිධාපි 
අත්තහිතසම්පත්ති, අවසිට්යඨන, ‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතම’’න්ති 
එයතනචසබ්බාපිඅත්තහිතසම්පත්තිපරහිතපටිපත්තිපකාසිතායහොතීති. 

අථ වා තීහාකායරහි භගවයතො යථොමනා යවදිතබ්බා – යහතුයතො, 

ඵලයතො, උපකාරයතො ච. තත්ථ යහතු මහාකරුණා, සා පඨමපයදන

නිදස්සිතා. ඵලං චතුබ්බිධං–ඤාණසම්පදා, පහානසම්පදා, ආනුභාවසම්පදා, 
රූපකායසම්පදා චාති. තාසු ඤාණප්පහානසම්පදා දුතියපයදන
සච්චප්පටියවධත්යථන ච සුගත-සද්යදන පකාසිතා යහොන්ති.
ආනුභාවසම්පදා තතියපයදන, රූපකායසම්පදා 
යථාවුත්තකායගමනයසොභනත්යථන සුගත-සද්යදන, 
ලක්ඛණානුබයඤ්ජනපාරිපූරියා(දී.නි.2.33; 3.198-200; ම.නි.2.385-386) 

විනා තදභාවයතො. උපකායරො අන්තරං අබාහිරංකරිත්වා තිවිධයානමුයඛන 
විමුත්තිධම්මයදසනා, යසො සම්මා ගදනත්යථන සුගත-සද්යදන පකාසියතො
යහොතීති යවදිතබ්බං. 

තත්ථ ‘‘කරුණාසීතලහදය’’න්ති එයතන සම්මාසම්යබොධියා මූලං 
දස්යසති. මහාකරුණාසඤ්යචොදිතමානයසො හි භගවා සංසාරපඞ්කයතො
සත්තානංසමුද්ධරණත්ථං කතාභිනීහායරොඅනුපුබ්යබනපාරමියයොපූයරත්වා
අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අධිගයතොති කරුණා සම්මාසම්යබොධියා මූලං.
‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතම’’න්ති එයතන සම්මාසම්යබොධිං දස්යසති.
අනාවරණඤාණපදට්ඨානඤ්හි මග්ගඤාණං, මග්ගඤාණපදට්ඨානඤ්ච 
අනාවරණඤාණං ‘‘සම්මාසම්යබොධී’’ති වුච්චතීති. සම්මා ගදනත්යථන
සුගත-සද්යදන සම්මාසම්යබොධියා පටිපත්තිං දස්යසති, 
ලීනුද්ධච්චපතිට්ඨානායූහනකාමසුඛල්ලිකත්තකිලමථානුයයොග- 
සස්සතුච්යෙදාභිනියවසාදිඅන්තද්වයරහිතාය කරුණාපඤ්ඤාපරිග්ගහිතාය 
මජ්ඣිමාය පටිපත්තියා පකාසනයතො සුගත-සද්දස්ස. ඉතයරහි 
සම්මාසම්යබොධියා පධානාප්පධානයභදං පයයොජනං දස්යසති.
සංසාරමයහොඝයතො සත්තසන්තාරණඤ්යචත්ථ පධානං පයයොජනං, 
තදඤ්ඤමප්පධානං.යතසුපධායනන පරහිතප්පටිපත්තිංදස්යසති, ඉතයරන
අත්තහිතසම්පත්තිං, තදුභයයනඅත්තහිතාය පටිපන්නාදීසු (පු.ප.24, 173) 
චතූසු පුග්ගයලසු භගවයතො චතුත්ථපුග්ගලභාවං දස්යසති. යතන ච
අනුත්තරදක්ඛියණයයභාවං උත්තමවන්දනීයභාවං, අත්තයනො ච 
වන්දනකිරියායයඛත්තඞ්ගතභාවංදස්යසති. 
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එත්ථ ච කරුණාග්ගහයණන යලොකියයසු 
මහග්ගතභාවප්පත්තාසාධාරණගුණදීපනයතො භගවයතො
සබ්බයලොකියගුණසම්පත්ති දස්සිතා යහොති, පඤ්ඤාග්ගහයණන 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානමග්ගඤාණදීපනයතො
සබ්බයලොකුත්තරගුණසම්පත්ති. තදුභයග්ගහණසිද්යධො හි අත්යථො
‘‘සනරාමරයලොකගරු’’න්තිආදිනා විපඤ්චීයතීති. කරුණාග්ගහයණන ච
උපගමනංනිරුපක්කියලසං දස්යසති, පඤ්ඤාග්ගහයණන අපගමනං. තථා
කරුණාග්ගහයණන යලොකසමඤ්ඤානුරූපං භගවයතො පවත්තිං දස්යසති, 
යලොකයවොහාරවිසයත්තා කරුණාය, පඤ්ඤාග්ගහයණන
සමඤ්ඤායානවිධාවනං. සභාවානවයබොයධන හි ධම්මානං සමඤ්ඤං
අතිධාවිත්වා සත්තාදිපරාමසනං යහොතීති. තථා කරුණාග්ගහයණන
මහාකරුණාසමාපත්තිවිහාරං දස්යසති, පඤ්ඤාග්ගහයණන තීසු කායලසු 
අප්පටිහතඤාණං, චතුසච්චඤාණං, චතුප්පටිසම්භිදාඤාණං, 
චතුයවස්සාරජ්ජඤාණං. කරුණාග්ගහයණන
මහාකරුණාසමාපත්තිඤාණස්ස ගහිතත්තා යසසාසාධාරණඤාණානි, ෙ
අභිඤ්ඤා, අට්ඨසු පරිසාසු (ම. නි. 1.151) අකම්පනඤාණානි, දස බලානි, 
චුද්දස බුද්ධඤාණානි, යසොළසඤාණචරියා, අට්ඨාරස බුද්ධධම්මා, (දී. නි.
අට්ඨ. 3.305; විභ. මූල. ටී. ගන්ථාරම්භවණ්ණනාය) චතුචත්තාරීස
ඤාණවත්ථූනි, (සං.නි.2.34) සත්තසත්තති ඤාණවත්ථූනීති(සං.නි.2.34) 
එවමාදීනංඅයනයකසංපඤ්ඤාප්පයභදානංවයසනඤාණචාරං දස්යසති. 

තථා කරුණාග්ගහයණන චරණසම්පත්තිං, පඤ්ඤාග්ගහයණන 
විජ්ජාසම්පත්තිං. කරුණාග්ගහයණන සත්තාධිපතිතා, පඤ්ඤාග්ගහයණන
ධම්මාධිපතිතා. කරුණාග්ගහයණනයලොකනාථභායවො, පඤ්ඤාග්ගහයණන
අත්තනාථභායවො. තථා කරුණාග්ගහයණන පුබ්බකාරිභායවො, 
පඤ්ඤාග්ගහයණන කතඤ්ඤුතා. තථා කරුණාග්ගහයණන අපරන්තපතා, 
පඤ්ඤාග්ගහයණන අනත්තන්තපතා. කරුණාග්ගහයණන වා
බුද්ධකරධම්මසිද්ධි, පඤ්ඤාග්ගහයණන බුද්ධභාවසිද්ධි. තථා
කරුණාග්ගහයණන පයරසං තාරණං, පඤ්ඤාග්ගහයණන සයං තාරණං.
තථා කරුණාග්ගහයණන සබ්බසත්යතසු අනුග්ගහචිත්තතා, 
පඤ්ඤාග්ගහයණන සබ්බධම්යමසු විරත්තචිත්තතා දස්සිතා යහොති.
සබ්යබසඤ්ච බුද්ධගුණානං කරුණා ආදි, තන්නිදානභාවයතො. පඤ්ඤා
පරියයොසානං, තයතො උත්තරිකරණීයාභාවයතො. ඉති
ආදිපරියයොසානදස්සයනන සබ්යබ බුද්ධගුණා දස්සිතා යහොන්ති. තථා
කරුණාග්ගහයණන සීලක්ඛන්ධපුබ්බඞ්ගයමො සමාධික්ඛන්යධො දස්සියතො
යහොති. කරුණානිදානඤ්හි සීලං, තයතො පාණාතිපාතාදිවිරතිප්පවත්තියතො, 
සා ච ඣානත්තයසම්පයයොගිනීති. පඤ්ඤාවචයනන පඤ්ඤාක්ඛන්යධො.
සීලඤ්ච සබ්බබුද්ධගුණානමාදි, සමාධි මජ්යඣ, පඤ්ඤා පරියයොසානන්ති.
එවම්පි ආදිමජ්ඣපරියයොසානකලයාණාසබ්යබබුද්ධගුණාදස්සිතායහොන්ති, 
නයයතො දස්සිතත්තා. එයසො එව හි නිරවයසසයතො බුද්ධගුණානං
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දස්සනුපායයො, යදිදං නයග්ගාහණං. අඤ්ඤථා යකො නාම සමත්යථො
භගවයතොගුයණඅනුපදංනිරවයසසයතොදස්යසතුං.යතයනවාහ– 

‘‘බුද්යධොපිබුද්ධස්සභයණයයවණ්ණං, 
කප්පම්පියචඅඤ්ඤමභාසමායනො; 
ඛීයයථ කප්යපොචිරදීඝමන්තයර, 
වණ්යණොනඛීයයථතථාගතස්සා’’ති. (දී.නි.අට්ඨ.1.304; දී.නි. 
අට්ඨ.3.141; ම.නි.අට්ඨ.3.425, උදා.අට්ඨ.53; බු.වං.අට්ඨ.4.4; 
චරියා. අට්ඨ. නිදානකථායං, පකිණ්ණකකථායං; අප. අට්ඨ.
2.6.20); 

යතයනව ච ආයස්මතා සාරිපුත්තත්යථයරනාපි බුද්ධගුණපරිච්යෙදනං 
පතිඅනුයුත්යතන ‘‘යනොයහතංභන්යත’’ති (දී.නි. 2.145) පටික්ඛිපිත්වා, 
‘‘අපිචයම භන්යතධම්මන්වයයොවිදියතො’’ති(දී.නි.2.146) වුත්තං. 

එවං සඞ්යඛයපන සකලසබ්බඤ්ඤුගුයණහි භගවන්තං අභිත්ථවිත්වා 

ඉදානි සද්ධම්මං යථොයමතුං ‘‘බුද්යධොපී’’තිආදිමාහ. තත්ථ බුද්යධොති

කත්තුනිද්යදයසො. බුද්ධභාවන්තිකම්මනිද්යදයසො. භායවත්වා, සච්ඡිකත්වාති

ච පුබ්බකාලකිරියානිද්යදයසො. ෙන්ති අනියමයතො කම්මනිද්යදයසො. 

උපගයතොති අපරකාලකිරියානිද්යදයසො. වන්යදති කිරියානිද්යදයසො, තන්ති 

නියමනං. ධම්මන්ති වන්දනකිරියාය කම්මනිද්යදයසො. ගතමලං, 

අනුත්තරන්තිචතබ්බියසසනං. 

තත්ථ බුද්ධ-සද්දස්ස තාව ‘‘බුජ්ඣිතා සච්චානීති බුද්යධො, යබොයධතා
පජායාති බුද්යධො’’තිආදිනා (මහානි. 192; චූළනි. 95-97; පටි. ම. 1.162) 
නිද්යදසනයයනඅත්යථොයවදිතබ්යබො.අථවාසවාසනායඅඤ්ඤාණනිද්දාය

අච්චන්තවිගමයතො, බුද්ධියා වා විකසිතභාවයතො බුද්ධවාති බුද්යධො, 
ජාගරණවිකසනත්ථවයසන. අථ වා කස්සචිපි යඤයයධම්මස්ස
අනවබුද්ධස්ස අභායවන යඤයයවියසසස්ස කම්මභායවන අග්ගහණයතො
කම්මවචනිච්ොය අභායවන අවගමනත්ථවයසයනව කත්තුනිද්යදයසො
ලබ්භතීතිබුද්ධවාතිබුද්යධො, යථා ‘‘දික්ඛියතොන දදාතී’’ති, අත්ථයතොපන
පාරමිතාපරිභාවියතො සයම්භූඤායණන සහ වාසනාය
විහතවිද්ධස්තනිරවයසසකියලයසො 
මහාකරුණාසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිඅපරියමයය ගුණගණාධායරො
ඛන්ධසන්තායනොබුද්යධො.යථාහ – 

‘‘බුද්යධොති යයො යසො භගවා සයම්භූ අනාචරියයකො පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු සාමං සච්චානි අභිසම්බුජ්ඣි, තත්ථ ච
සබ්බඤ්ඤුතංපත්යතො, බයලසුච වසීභාව’’න්ති(මහානි.192; චූළනි.
95-97; පටි.ම.1.162). 
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පටුන 

අපි-සද්යදො සම්භාවයන, යතන ‘‘එවං ගුණවියසසයුත්යතො යසොපි නාම

භගවා’’ති වක්ඛමානගුයණ ධම්යම සම්භාවනං දීයපති. බුද්ධභාවන්ති

සම්මාසම්යබොධිං. භායවත්වාතිඋප්පායදත්වා, වඩ්යඪත්වා ච. සච්ඡිකත්වාති

පච්චක්ඛං කත්වා. උපගයතොති පත්යතො, අධිගයතොති අත්යථො, එතස්ස

‘‘බුද්ධභාව’’න්තිඑයතන සම්බන්යධො. ගතමලන්තිවිගතමලං, නිද්යදොසන්ති

අත්යථො. වන්යදති පණමාමි, යථොයමමි වා. අනුත්තරන්ති උත්තරරහිතං, 

යලොකුත්තරන්තිඅත්යථො. ධම්මන්තියථානුසිට්ඨංපටිපජ්ජමායනඅපායයතො
ච, සංසාරයතොච අපතමායනකත්වාධාරයතීතිධම්යමො. 

අයඤ්යහත්ථසඞ්යඛපත්යථො–එවංවිවිධගුණසමන්නාගයතොබුද්යධොපි 
භගවා යං අරියසඞ්ඛාතං ධම්මං භායවත්වා, ඵලනිබ්බානසඞ්ඛාතං පන
සච්ඡිකත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අධිගයතො, තයමතං බුද්ධානම්පි
බුද්ධභාවයහතුභූතං සබ්බයදොසමලරහිතං අත්තයනො උත්තරිතරාභායවන
අනුත්තරං පටියවධසද්ධම්මං නමාමීති. පරියත්තිසද්ධම්මස්සාපි
තප්පකාසනත්තා ඉධ සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. අථ වා ‘‘අභිධම්මනයසමුද්දං
භායවත්වා අධිගච්ඡි, තීණි පිටකානි සම්මසී’’ති ච අට්ඨකථායං වුත්තත්තා
පරියත්තිධම්මස්සාපි සච්ඡිකිරියාසම්මසනපරියායයො ලබ්භතීති යසොපි ඉධ
වුත්යතොයයවාතිදට්ඨබ්යබො.තථා‘‘යං ධම්මංභායවත්වා, සච්ඡිකත්වා’’තිච
වුත්තත්තා බුද්ධකරධම්මභූතාහි පාරමිතාහි සහ පුබ්බභායග
අධිසීලසික්ඛාදයයොපි ඉධ ධම්ම-සද්යදන සඞ්ගහිතාති යවදිතබ්බා. තාපි හි
විගතපටිපක්ඛතායවිගතමලා, අනඤ්ඤසාධාරණතායඅනුත්තරාචාති.තථා
හි සත්තානං සකලවට්ටදුක්ඛනිස්සරණාය කතමහාභිනීහායරො
මහාකරුණාධිවාසයපසලජ්ඣාසයයො පඤ්ඤාවියසසපරියයොදාතනිම්මලානං
දානදමසඤ්ඤමාදීනං උත්තමධම්මානං සතසහස්සාධිකානි කප්පානං
චත්තාරි අසඞ්යඛයයානි සක්කච්චං නිරන්තරං නිරවයසසං 
භාවනාපච්චක්ඛකරයණහි කම්මාදීසු අධිගතවසීභායවො, 
අච්ෙරියාචින්යතයයමහානුභායවො, අධිසීලඅධිචිත්තානං
පරමුක්කංසපාරමිප්පත්යතො භගවා පච්චයාකායර 
චතුවීසතියකොටිසතසහස්සමුයඛන මහාවජිරඤාණං යපයසත්වා අනුත්තරං
සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොති. 

එත්ථ ච ‘‘භායවත්වා’’ති එයතන විජ්ජාසම්පදාය ධම්මං යථොයමති, 
‘සච්ඡිකත්වා’ති එයතන විමුත්තිසම්පදාය. තථා පඨයමන ඣානසම්පදාය, 
දුතියයන වියමොක්ඛසම්පදාය. පඨයමන වා සමාධිසම්පදාය, දුතියයන 
සමාපත්තිසම්පදාය. අථ වා පඨයමන ඛයඤාණභායවන, දුතියයන
අනුප්පාදඤාණභායවන.පුරියමනවා විජ්ජූපමතාය, දුතියයනවජිරූපමතාය.
පුරියමනවාවිරාගසම්පත්තියා, දුතියයන නියරොධසම්පත්තියා.තථාපඨයමන
නියයානභායවන, දුතියයන නිස්සරණභායවන. පඨයමන වා යහතුභායවන, 
දුතියයන අසඞ්ඛතභායවන. පඨයමන වා දස්සනභායවන, දුතියයන
වියවකභායවන.පඨයමන වාඅධිපතිභායවන, දුතියයනඅමතභායවනධම්මං
යථොයමති.අථවා ‘‘යංධම්මංභායවත්වා බුද්ධභාවංඋපගයතො’’තිඑයතන
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ස්වාක්ඛාතතායධම්මංයථොයමති, ‘‘සච්ඡිකත්වා’’ති එයතනසන්දිට්ඨිකතාය.
තථා පුරියමන අකාලිකතාය, පච්ඡියමන එහිපස්සිකතාය. පුරියමන වා
ඔපයනයයිකතාය, පච්ඡියමනපච්චත්තංයවදිතබ්බතාය ධම්මංයථොයමති. 

‘‘ගතමල’’න්ති ඉමිනා සංකියලසාභාවදීපයනන ධම්මස්ස පරිසුද්ධතං 
දස්යසති, ‘‘අනුත්තර’’න්ති එයතන අඤ්ඤස්ස විසිට්ඨස්ස අභාවදීපයනන 
විපුලපරිපුණ්ණතං.පඨයමනවාපහානසම්පදංධම්මස්සදස්යසති, දුතියයන
පභාවසම්පදං. භායවතබ්බතායවාධම්මස්සගතමලභායවොයයොයජතබ්යබො. 
භාවනාගුයණන හි යසො යදොසානං සමුග්ඝාතයකො යහොතීති.
සච්ඡිකාතබ්බභායවන අනුත්තරභායවො යයොයජතබ්යබො. 
සච්ඡිකිරියානිබ්බත්තියතො හි තදුත්තරිකරණීයාභාවයතො
අනඤ්ඤසාධාරණතාය අනුත්තයරොති. තථා ‘‘භායවත්වා’’ති එයතන සහ
පුබ්බභාගසීලාදීහි යසක්ඛා සීලසමාධිපඤ්ඤාක්ඛන්ධා දස්සිතා යහොන්ති, 
‘‘සච්ඡිකත්වා’’ති එයතන සහ අසඞ්ඛතාය ධාතුයා අයසක්ඛා 
සීලසමාධිපඤ්ඤාක්ඛන්ධාදස්සිතායහොන්තීති. 

එවංසඞ්යඛයපයනවසබ්බධම්මගුයණහිසද්ධම්මංඅභිත්ථවිත්වා, ඉදානි

අරියසඞ්ඝං යථොයමතුං ‘‘සුගතස්සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ සුගතස්සාති
සම්බන්ධනිද්යදයසො, තස්ස ‘‘පුත්තාන’’න්ති එයතන සම්බන්යධො. 

ඔරසානන්ති පුත්තවියසසනං. මාරයසනමථනානන්ති ඔරසපුත්තභායව 
කාරණනිද්යදයසො, යතන කියලසප්පහානයමව භගවයතො

ඔරසපුත්තභාවකාරණං අනුජානාතීති දස්යසති. අට්ඨන්නන්ති
ගණනපරිච්යෙදනිද්යදයසො, යතන ච සතිපි යතසං සත්තවියසසභායවන
අයනකසතසහස්සසඞ්ඛයභායව ඉමං ගණනපරිච්යෙදං නාතිවත්තන්තීති 

දස්යසති, මග්ගට්ඨඵලට්ඨභාවානතිවත්තනයතො. සමූහන්ති 

සමුදායනිද්යදයසො. අරිෙසඞ්ඝන්ති ගුණවිසිට්ඨසඞ්ඝාතභාවනිද්යදයසො, යතන
අසතිපි අරියපුග්ගලානං කායසාමග්ගියං අරියසඞ්ඝභාවං දස්යසති, 
දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤනසංහතභාවයතො. තත්ථඋරසිභවා ජාතා, සංවද්ධා ච
ඔරසා. යථා හි සත්තානං ඔරසපුත්තා අත්තජාතතාය පිතුසන්තකස්ස 
දායජ්ජස්ස වියසයසන භාගියනො යහොන්ති, එවයමයතපි අරියපුග්ගලා
සම්මාසම්බුද්ධස්ස සවනන්යත අරියාය ජාතියා ජාතතාය භගවයතො
සන්තකස්සවිමුත්තිසුඛස්ස, අරියධම්මරතනස්සචඑකන්තභාගියනොතිඔරසා

විය ඔරසා. අථ වා භගවයතො ධම්මයදසනානුභායවන අරියභූමිං
ඔක්කමමානා, ඔක්කන්තා ච අරියසාවකා භගවයතො 
උයරොවායාමජනිතාභිජාතතායනිප්පරියායයන‘‘ඔරසපුත්තා’’තිවත්තබ්බතං
අරහන්ති. සාවයකහි පවත්තියමානාපි හි ධම්මයදසනා භගවයතො
‘‘ධම්මයදසනා’’ඉච්යචවවුච්චති, තංමූලකත්තා, ලක්ඛණාදිවියසසාභාවයතො
ච. 

යදිපි අරියසාවකානං අරියමග්ගාධිගමසමයය භගවයතො විය 
තදන්තරායකරණත්ථං යදවපුත්තමායරො, මාරවාහිනී වා න එකන්යතන 
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අපසායදති, යතහිපනඅපසායදතබ්බතායකාරයණවිමථියතයතපිවිමථිතා 

එව නාම යහොන්තීති ආහ – ‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති. ඉමස්මිං පනත්යථ
‘මාරමාරයසනමථනාන’න්ති වත්තබ්යබ ‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති
එකයදසසරූයපකයසයසො කයතොති දට්ඨබ්බං. අථ වා 
ඛන්ධාභිසඞ්ඛාරමාරානං විය යදවපුත්තමාරස්සාපි ගුණමාරයණ 
සහායභාවූපගමනයතො කියලසබලකායයො ‘‘යසනා’’ති වුච්චති. යථාහ –
‘‘කාමා යතපඨමායසනා’’තිආදි(සු.නි.438; මහානි.28, 68; චූළනි.47). 
සා ච යතහි දියඩ්ඪසහස්සයභදා, අනන්තයභදා වා කියලසවාහිනී
සතිධම්මවිචයවීරියසමථාදිගුණපහරයණහි ඔධියසො විමථිතා, විහතා, 

විද්ධස්තා චාති මාරයසනමථනා, අරියසාවකා. එයතන යතසං භගවයතො
අනුජාතපුත්තතංදස්යසති. 

ආරකත්තා කියලයසහි, අනයය න ඉරියනයතො, අයය ච ඉරියනයතො
අරියා, නිරුත්තිනයයන. අථ වා සයදවයකන යලොයකන ‘‘සරණ’’න්ති
අරණීයයතො උපගන්තබ්බයතො, උපගතානඤ්ච තදත්ථසිද්ධියතො අරියා, 
අරියානං සඞ්යඝොති අරියසඞ්යඝො, අරියයො ච යසො, සඞ්යඝො චාති වා

අරියසඞ්යඝො, තං අරිෙසඞ්ඝං. භගවයතො අපරභායග බුද්ධධම්මරතනානම්පි
සමධිගයමොසඞ්ඝරතනාධීයනොතිඅස්සඅරියසඞ්ඝස්සබහූපකාරතං දස්යසතුං

ඉයධව ‘‘සිරසාවන්යද’’තිවුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

එත්ථ ච ‘‘සුගතස්ස ඔරසානං පුත්තාන’’න්ති එයතන අරියසඞ්ඝස්ස 
පභවසම්පදං දස්යසති, ‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති එයතන පහානසම්පදං, 
සකලසංකියලසප්පහානදීපනයතො. ‘‘අට්ඨන්නම්පි සමූහ’’න්ති එයතන
ඤාණසම්පදං, මග්ගට්ඨඵලට්ඨභාවදීපනයතො. ‘‘අරියසඞ්ඝ’’න්ති එයතන
පභවසම්පදංදස්යසති, සබ්බසඞ්ඝානංඅග්ගභාවදීපනයතො.අථවා‘‘සුගතස්ස
ඔරසානං පුත්තාන’’න්ති අරියසඞ්ඝස්ස විසුද්ධනිස්සයභාවදීපනං, 
‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති සම්මාඋවිඤායසාමීචිප්පටිපන්නභාවදීපනං, 
‘‘අට්ඨන්නම්පි සමූහ’’න්ති ආහුයනයයාදිභාවදීපනං, ‘‘අරියසඞ්ඝ’’න්ති
අනුත්තරපුඤ්ඤක්යඛත්තභාවදීපනං. තථා ‘‘සුගතස්ස ඔරසානං
පුත්තාන’’න්ති එයතන අරියසඞ්ඝස්ස යලොකුත්තරසරණගමනසබ්භාවං 
දීයපති. යලොකුත්තරසරණගමයනන හි යත භගවයතො ඔරසපුත්තා ජාතා.
‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති එයතන අභිනීහාරසම්පදාසිද්ධං පුබ්බභායග
සම්මාපටිපත්තිං දස්යසති. කතාභිනීහාරා හි සම්මා පටිපන්නා මාරං, 
මාරපරිසං වා අභිවිජිනන්ති. ‘‘අට්ඨන්නම්පි සමූහ’’න්ති එයතන 
විද්ධස්තවිපක්යඛ යසක්ඛායසක්ඛධම්යම දස්යසති, පුග්ගලාධිට්ඨායනන
මග්ගඵලධම්මානං පකාසිතත්තා. ‘‘අරියසඞ්ඝ’’න්තිඅග්ගදක්ඛියණයයභාවං
දස්යසති.සරණගමනඤ්චසාවකානං සබ්බගුණානමාදි, සපුබ්බභාගප්පටිපදා
යසක්ඛා සීලක්ඛන්ධාදයයො මජ්යඣ, අයසක්ඛා සීලක්ඛන්ධාදයයො 
පරියයොසානන්ති ආදිමජ්ඣපරියයොසානකලයාණා සඞ්යඛපයතො සබ්යබ
අරියසඞ්ඝගුණාපකාසිතායහොන්ති. 
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පටුන 

එවං ගාථාත්තයයන සඞ්යඛපයතො සකලගුණසඞ්කිත්තනමුයඛන
රතනත්තයස්ස පණාමං කත්වා, ඉදානි තං නිපච්චකාරං යථාධිප්යපයත

පයයොජයනපරිණායමන්යතො ‘‘ඉතියම’’තිආදිමාහ.තත්ථරතිජනනට්යඨන 

රතනං, බුද්ධධම්මසඞ්ඝා. යතසඤ්හි ‘‘ඉතිපි යසො භගවා’’තිආදිනා 
යථාභූතගුයණ ආවජ්ජන්තස්ස අමතාධිගමයහතුභූතං අනප්පකං
පීතිපායමොජ්ජංඋප්පජ්ජති. යථාහ– 

‘‘යස්මිං, මහානාම, සමයය අරියසාවයකො තථාගතං අනුස්සරති, 
යනවස්ස තස්මිං සමයය රාගපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න
යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, 
උවිගතයමවස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං යහොති තථාගතං ආරබ්භ.
උවිගතචිත්යතොයඛොපන, මහානාම, අරියසාවයකොලභතිඅත්ථයවදං, 
ලභති ධම්මයවදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ජං, පමුදිතස්ස පීති
ජායතී’’තිආදි(අ.නි.6.10; අ.නි. 11.11). 

චිත්තීකතාදිභායවොවාරතනට්යඨො.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘චිත්තීකතංමහග්ඝඤ්ච, අතුලංදුල්ලභදස්සනං; 
අයනොමසත්තපරියභොගං, රතනං යතන වුච්චතී’’ති. (ඛු. පා. අට්ඨ.
6.3; දී.නි.අට්ඨ.2.33; සු.නි.අට්ඨ.1.226; මහානි.අට්ඨ.50); 

චිත්තීකතභාවාදයයො ච අනඤ්ඤසාධාරණා බුද්ධාදීසු එව ලබ්භන්තීති.

වන්දනාව වන්දනාමෙං, යථා ‘‘දානමයං, සීලමය’’න්ති(දී.නි.3.305; ඉතිවු.
60; යනත්ති. 34). වන්දනා යචත්ථ කායවාචාචිත්යතහි තිණ්ණං රතනානං

ගුණනින්නතා, යථොමනා වා. පුජ්ජභවඵලනිබ්බත්තනයතො පුඤ්ඤං, 

අත්තයනො සන්තානං පුණාතීති වා. සුවිහතන්තරායෙොති සුට්ඨු
විහතන්තරායයො, එයතන අත්තයනො පසාදසම්පත්තියා, රත්තනත්තයස්ස ච
යඛත්තභාවසම්පත්තියා තං පුඤ්ඤං අත්ථප්පකාසනස්ස

උපඝාතකඋපද්දවානං විහනයන සමත්ථන්ති දස්යසති. හුත්වාති
පුබ්බකාලකිරියා, තස්ස ‘‘අත්ථං පකාසයිස්සාමී’’ති එයතන සම්බන්යධො. 

තස්සාති යං රතනත්තයවන්දනාමයං පුඤ්ඤං, තස්ස. ආනුභායවනාති
බයලන. 

එවං රතනත්තයස්සනිපච්චකාරකරයණපයයොජනං දස්යසත්වා, ඉදානි
යස්සා ධම්මයදසනාය අත්ථං සංවණ්යණතුකායමො, තස්සා තාව 

ගුණාභිත්ථවනවයසන උපඤ්ඤාපනත්ථං ‘‘දීඝස්සා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

දීඝසුත්තඞ්කිතස්සාති දීඝප්පමාණසුත්තලක්ඛිතස්ස, එයතන‘‘දීයඝො’’තිඅයං
ඉමස්සආගමස්සඅත්ථානුගතා සමඤ්ඤාතිදස්යසති.නනුචසුත්තානියයව
ආගයමො, කස්ස පන සුත්යතහි අඞ්කනන්ති? සච්චයමතං පරමත්ථයතො, 
සුත්තානි පන උපාදායපඤ්ඤත්යතො ආගයමො. යථා හි 
අත්ථබයඤ්ජනසමුදායය ‘‘සුත්ත’’න්ති යවොහායරො, එවං සුත්තසමුදායය
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‘‘ආගයමො’’ති යවොහායරො. පටිච්චසමුප්පාදාදිනිපුණත්ථසබ්භාවයතො 

නිපුණස්ස. ආගමිස්සන්ති එත්ථ, එයතන, එතස්මා වා

අත්තත්ථපරත්ථාදයයොතිආගයමො, ආගයමොචයසොවයරො චාති ආගමවයරො, 

ආගමසම්මයතහි වා වයරොති ආගමවයරො, තස්ස. බුද්ධානං අනුබුද්ධා 

බුද්ධානුබුද්ධා, බුද්ධානං සච්චපටියවධං අනුගම්ම පටිවිද්ධසච්චා
අග්ගසාවකාදයයො අරියා. යතහි අත්ථසංවණ්ණනාවයසන, 
ගුණසංවණ්ණනාවයසන ච සංවණ්ණිතස්ස. අථ වා බුද්ධා ච අනුබුද්ධා ච 

බුද්ධානුබුද්ධාති යයොයජතබ්බං. සම්මාසම්බුද්යධයනව හි තිණ්ණම්පි
පිටකානං අත්ථවණ්ණනාක්කයමො භාසියතො, යා ‘‘පකිණ්ණකයදසනා’’ති
වුච්චති, තයතොසඞ්ගායනාදිවයසනසාවයකහීතිආචරියාවදන්ති. 

සද්ධාවහගුණස්සාති බුද්ධාදීසු පසාදාවහසම්පත්තිකස්ස. අයඤ්හි
ආගයමො බ්රහ්මජාලාදීසු (දී. නි. 1.5-7, 26-28) සීලදිට්ඨාදීනං
අනවයසසනිද්යදසාදිවයසන, මහාපදානාදීසු(දී.නි.2.3-5) පුරිමබුද්ධානම්පි
ගුණනිද්යදසාදිවයසන, පාථිකසුත්තාදීසු(දී.නි.3.3,4) තිත්ථියයනිමද්දිත්වා
අප්පටිවත්තියසීහනාදනදනාදිවයසන, අනුත්තරියසුත්තාදීසු (අ.නි. 6.8) ච
වියසසයතො බුද්ධගුණවිභාවයනන රතනත්තයය සාතිසයප්පසාදං ආවහති. 
සංවණ්ණනාසු චායං ආචරියස්ස පකති, යා තංතංසංවණ්ණනාසු ආදියතො
තස්ස තස්ස සංවණ්යණතබ්බස්ස ධම්මස්ස වියසසගුණකිත්තයනන

යථොමනා. තථා හි පපඤ්චසූදනීසාරත්ථප්පකාසිනීමයනොරථපූරණීසු

අට්ඨසාලිනීආදීසු ච යථාක්කමං ‘‘පරවාදමථනස්සඤාණප්පයභදජනනස්ස 
ධම්මකථිකපුඞ්ගවානං විචිත්තප්පටිභානජනනස්ස තස්ස ගම්භීරඤායණහි
ඔගාළ්හස්ස අභිණ්හයසො නානානයවිචිත්තස්ස අභිධම්මස්සා’’තිආදිනා 
යථොමනාකතා. 

අත්යථොකථීයති එතායාති අත්ථකථා, සා එව අට්ඨකථා, ත්ථ-කාරස්ස 

ට්ඨ-කාරංකත්වා, යථා ‘‘දුක්ඛස්සපීළනට්යඨො’’ති (පටි.ම. 2.8). ආදියතො 
තිආදිම්හි පඨමසඞ්ගීතියං. ෙළභිඤ්ඤතාය පරයමන චිත්තවසීභායවන

සමන්නාගතත්තා, ඣානාදීසුපඤ්චවිධවසිතාසබ්භාවයතො චවසියනො, යථරා 

මහාකස්සපාදයයො. යතසං සයතහි පඤ්චහි. ොති යා අට්ඨකථා. සඞ්ගීතාති
අත්ථං පකායසතුං යුත්තට්ඨායන ‘‘අයං එතස්ස අත්යථො, අයං එතස්ස

අත්යථො’’ති සඞ්ගයහත්වා වුත්තා. අනුසඞ්ගීතා ච යසත්යථරාදීහි පච්ඡාපි 
දුතියතතියසඞ්ගීතීසු, ඉමිනා අත්තයනො සංවණ්ණනාය ආගමනසුද්ධිං
දස්යසති. 

සීහස්ස ලානයතො ගහණයතො සීහය ො, සීහකුමායරො. තංවංසජාතතාය
තම්බපණ්ණිදීයප ඛත්තියානං, යතසං නිවාසතාය තම්බපණ්ණිදීපස්ස ච 

සීහළභායවො යවදිතබ්යබො. ආභතාති ජම්බුදීපයතො ආනීතා. අථාති පච්ො.
අපරභායග හි අසඞ්කරත්ථං සීහළභාසාය අට්ඨකථා ඨපිතාති. යතනස්ස
මූලට්ඨකථාසබ්බසාධාරණානයහොතීතිඉදං අත්ථප්පකාසනං එකන්යතන 

කරණීයන්ති දස්යසති. යතයනවාහ – ‘‘දීපවාසීනමත්ථාො’’ති. තත්ථ 
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දීපවාසීනන්ති ජම්බුදීපවාසීනං. දීපවාසීනන්ති වා සීහළදීපවාසීනං අත්ථාය
සීහළභාසායඨපිතාති යයොජනා. 

අපයනත්වානාති කඤ්චුකසදිසං සීහළභාසං අපයනත්වා. තයතොති

අට්ඨකථායතො. අහන්ති අත්තානං නිද්දිසති. මයනොරමං භාසන්ති
මාගධභාසං. සා හි සභාවනිරුත්තිභූතා පණ්ඩිතානං මනං රමයතීති. 

යතයනවාහ – ‘‘තන්තිනොනුච්ඡවික’’න්ති, පාළිගතියා අනුයලොමිකං

පාළිභාසායානුවිධායිනින්ති අත්යථො. විගතයදොසන්ති 
අසභාවනිරුත්තිභාසන්තරරහිතං. 

සමෙං අවියලොයමන්යතොති සිද්ධන්තං අවියරොයධන්යතො, එයතන
අත්ථයදොසාභාවමාහ.අවිරුද්ධත්තාඑවහියථරවාදාපිඉධ පකාසියිස්සන්ති. 

යථරවංසපදීපානන්ති ථියරහි සීලක්ඛන්ධාදීහි සමන්නාගතත්තා යථරා, 
මහාකස්සපාදයයො. යතහි ආගතා ආචරියපරම්පරා යථරවංයසො, 
තප්පරියාපන්නා හුත්වා ආගමාධිගමසම්පන්නත්තා පඤ්ඤාපජ්යජොයතන

තස්ස සමුජ්ජලනයතො යථරවංසපදීපා, මහාවිහාරවාසියනො යථරා, යතසං.
විවියධහි ආකායරහි නිච්ඡීයතීති විනිච්ෙයයො, ගණ්ඨිට්ඨායනසු
ඛීලමද්දනාකායරන පවත්තා විමතිච්යෙදකථා. සුට්ඨු නිපුයණො සණ්යහො 

විනිච්ෙයයො එයතසන්ති සුනිපුණවිනිච්ඡො. අථ වා විනිච්ඡියනොතීති
විනිච්ෙයයො, යථාවුත්තවිසයංඤාණං. සුට්ඨුනිපුයණො යෙයකො විනිච්ෙයයො 

එයතසන්ති සුනිපුණවිනිච්ඡො, එයතන මහාකස්සපාදියථරපරම්පරාභයතො, 
තයතොයයව ච අවිපරීයතො සණ්හසුඛුයමො මහාවිහාරවාසීනං විනිච්ෙයයොති
තස්සපමාණභූතතංදස්යසති. 

සු නස්ස චාති ච-සද්යදො සම්පිණ්ඩනත්යථො, යතන න යකවලං
ජම්බුදීපවාසීනයමව අත්ථාය, අථයඛොසාධුජනයතොසනත්ථඤ්චාතිදස්යසති, 
යතන ච තම්බපණ්ණිදීපවාසීනම්පි අත්ථායාති අයමත්යථො සිද්යධො යහොති, 

උග්ගහණාදිසුකරතාය යතසම්පි බහුපකාරත්තා. චිරට්ඨිතත්ථන්ති
චිරට්ඨිතිඅත්ථං, චිරකාලට්ඨිතියාති අත්යථො. ඉදඤ්හි අත්ථප්පකාසනං
අවිපරීතබයඤ්ජනසුනික්යඛපස්ස අත්ථසුනයස්ස ච උපායභාවයතො
සද්ධම්මස්සචිරට්ඨිතියාසංවත්තති.වුත්තඤ්යහතං භගවතා– 

‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, ධම්මා සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය 
අනන්තරධානාය සංවත්තන්ති. කතයම ද්යව? සුනික්ඛත්තඤ්ච
පදබයඤ්ජනං, අත්යථොච සුනීයතො’’ති(අ.නි.2.21). 

යං අත්ථවණ්ණනං කත්තුකායමො, තස්සා මහත්තං පරිහරිතුං 

‘‘සීලකථා’’තිආදිවුත්තං.යතයනවාහ– ‘‘නතංඉධ විචාරයිස්සාමී’’ති.අථ
වා යං අට්ඨකථං කත්තුකායමො, තයදකයදසභායවන විසුද්ධිමග්යගො ච
ගයහතබ්යබොති කථිකානං උපයදසං කයරොන්යතො තත්ථ විචාරිතධම්යම 

උද්යදසවයසන දස්යසති ‘‘සීලකථා’’ තිආදිනා. තත්ථ සීලකථාති
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චාරිත්තවාරිත්තාදිවයසන සීලවිත්ථාරකථා. ධුතධම්මාති
පිණ්ඩපාතිකඞ්ගාදයයො (විසුද්ධි. 1.22; යථරගා. අට්ඨ. 2.845, 849) යතරස

කියලසධුනනකධම්මා. කම්මට්ඨානානි සබ්බානීති පාළියං ආගතානි
අට්ඨතිංස, අට්ඨකථායං ද්යවති නිරවයසසානි යයොගකම්මස්ස භාවනාය

පවත්තිට්ඨානානි. චරිොවිධානසහියතොති රාගචරිතාදීනං සභාවාදිවිධායනන

සහියතො. ඣානානි චත්තාරි රූපාවචරජ්ඣානානි, සමාපත්තියෙො චතස්යසො 

අරූපසමාපත්තියයො. අට්ඨපි වා පටිලද්ධමත්තානි ඣානානි, 

සමාපජ්ජනවසීභාවප්පත්තියා සමාපත්තියෙො. ඣානානි වා 

රූපාරූපාවචරජ්ඣානානි, සමාපත්තියෙො 
ඵලසමාපත්තිනියරොධසමාපත්තියයො. 

යලොකියයලොකුත්තරයභදා ෙ අභිඤ්ඤායයො සබ්බා අභිඤ්ඤායෙො. 
ඤාණවිභඞ්ගාදීසු ආගතනයයන එකවිධාදිනා පඤ්ඤාය සඞ්කයලත්වා 

සම්පිණ්යඩත්වානිච්ෙයයො පඤ්ඤාසඞ්කලනනිච්ඡයෙො. 

පච්චයධම්මානං යහතාදීනං පච්චයුප්පන්නධම්මානං 

යහතුපච්චයාදිභායවො පච්චයාකායරො, තස්ස යදසනා පච්චොකාරයදසනා, 
පටිච්චසමුප්පාදකථාති අත්යථො. සා පන ඝනවිනිබ්යභොගස්ස සුදුක්කරතාය
සණ්හසුඛුමා, නිකායන්තරලද්ධිසඞ්කරරහිතා, එකත්තනයාදිසහිතාචතත්ථ

විචාරිතාති ආහ – ‘‘සුපරිසුද්ධනිපුණනො’’ති. පටිසම්භිදාදීසු ආගතනයං 

අවිස්සජ්යජත්වාවවිචාරිතත්තා අවිමුත්තතන්ති මග්ගා. 

ඉති පන සබ්බන්ති ඉති-සද්යදො පරිසමාපයන, පන-සද්යදො

වචනාලඞ්කායර, එතං සබ්බන්ති අත්යථො. ඉධාතිඉමිස්සා අට්ඨකථායං. න 

විචාරයිස්සාමි, පුනරුත්තිභාවයතොතිඅධිප්පායයො. 

ඉදානි තස්යසව අවිචාරණස්ස එකන්තකාරණං නිද්ධායරන්යතො 

‘‘මජ්යඣ විසුද්ධිමග්යගො’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘මජ්යඣ ඨත්වා’’ති එයතන
මජ්යඣභාවදීපයනන වියසසයතො චතුන්නං ආගමානං සාධාරණට්ඨකථා
විසුද්ධිමග්යගො, න සුමඞ්ගලවිලාසිනීආදයයො විය අසාධාරණට්ඨකථාති
දස්යසති.‘‘වියසසයතො’’තිඉදංවිනයාභිධම්මානම්පිවිසුද්ධිමග්යගො යථාරහං
අත්ථවණ්ණනායහොතියයවාතිකත්වාවුත්තං. 

ඉච්යචවාති ඉති එව. තම්පීති විසුද්ධිමග්ගම්පි. එතාොති 
සුමඞ්ගලවිලාසිනියා. එත්ථ ච ‘‘සීහළදීපං ආභතා’’තිආදිනා
අත්ථප්පකාසනස්ස නිමිත්තං දස්යසති, ‘‘දීපවාසීනමත්ථාය, සුජනස්ස ච
තුට්ඨත්ථං, චිරට්ඨිතත්ථඤ්ච ධම්මස්සා’’තිඑයතනපයයොජනං, අවසිට්යඨන
කරණප්පකාරං.සීලකථාදීනංඅවිචාරණම්පිහි ඉධකරණප්පකායරොඑවාති. 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

නිදානකථාවණ්ණනා 

විභාගවන්තානං සභාවවිභාවනංවිභාගදස්සනවයසයනවයහොතීතිපඨමං

තාව වග්ගසුත්තවයසන විභාගං දස්යසතුං ‘‘තත්ථ දීඝාගයමො 

නාමා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තත්ථාති ‘‘දීඝස්ස ආගමවරස්ස අත්ථං
පකාසයිස්සාමී’’ති යදිදං වුත්තං, තස්මිං වචයන. යස්ස අත්ථං 

පකාසයිස්සාමීතිපටිඤ්ඤාතං, යසො දීඝාගයමොනාම වග්ගසුත්තවයසනඑවං

විභායගොති අත්යථො. අථ වා තත්ථාති ‘‘දීඝාගමනිස්සිතමත්ථ’’න්ති එතස්මිං
වචයන. යයො දීඝාගයමො වුත්යතො, යසො වග්ගාදිවයසන එදියසොති අත්යථො.
අත්තයනො සංවණ්ණනාය පඨමමහාසඞ්ගීතියං නික්ඛිත්තානුක්කයමයනව 

පවත්තභාවදස්සනත්ථං ‘‘තස්ස වග්යගසු…යප.… වුත්තං නිදානමාදී’’ති
ආහ. කස්මා පන චතූසු ආගයමසු දීඝාගයමො පඨමං සඞ්ගීයතො, තත්ථ ච 
සීලක්ඛන්ධවග්යගො ආදියතො නික්ඛිත්යතො, තස්මිඤ්ච බ්රහ්මජාලන්ති? 
නායමනුයයොයගො කත්ථචිපි න පවත්තති, අපි ච සද්ධාවහගුණයතො
දීඝනිකායයො පඨමං සඞ්ගීයතො. සද්ධා හි කුසලධම්මානං බීජං. යථාහ –
‘‘සද්ධාබීජංතයපොවුට්ඨී’’ති, (සං.නි.1.197; සු.නි. 77) සද්ධාවහගුණතා
චස්ස දස්සිතායයව. කිඤ්ච කතිපයසුත්තසඞ්ගහයතො, අප්පපරිමාණයතො ච 
ගහණධාරණාදිසුඛයතො. තථායහස චතුත්තිංසසුත්තසඞ්ගයහො
චතුසට්ඨිභාණවාරපරිමායණො ච. සීලකථාබාහුල්ලයතො පන
සීලක්ඛන්ධවග්යගො පඨමං නික්ඛිත්යතො. සීලඤ්හි සාසනස්ස ආදි, 
සීලපතිට්ඨානත්තාසබ්බගුණානං.යතයනවාහ– ‘‘තස්මාතිහ, ත්වංභික්ඛු, 
ආදියමව වියසොයධහි කුසයලසු ධම්යමසු. යකො චාදි කුසලානං ධම්මානං? 
සීලඤ්ච සුවිසුද්ධ’’න්තිආදි (සං. නි. 5.395). එයතන චස්ස වග්ගස්ස
අන්වත්ථසඤ්ඤතා වුත්තා යහොති. දිට්ඨිවිනියවඨනකථාභාවයතො පන
සුත්තන්තපිටකස්සනිරවයසසදිට්ඨිවිභජනං බ්රහ්මජාලංපඨමංනික්ඛිත්තන්ති
දට්ඨබ්බං.යතපිටයකහිබුද්ධවචයන බ්රහ්මජාලසදිසංදිට්ඨිගතානිනිග්ගුම්බං
නිජ්ජටංකත්වාවිභත්තසුත්තං නත්ථීති. 

පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා 

යස්සා පඨමමහාසඞ්ගීතියං නික්ඛිත්තානුක්කයමන සංවණ්ණනං
කත්තුකායමො, තං, තස්සා ච තන්තිආරුළ්හාය ඉධ වචයන කාරණං

දස්යසන්යතො ‘‘පඨමමහාසඞ්ගීති…යප.… යවදිතබ්බා’’ති ආහ. තත්ථ
යථාපච්චයං තත්ථ තත්ථ යදසිතත්තා, පඤ්ඤත්තත්තා ච විප්පකිණ්ණානං 
ධම්මවිනයානං සඞ්ගයහත්වා ගායනං කථනං සඞ්ගීති, එයතන
තංතංසික්ඛාපදානං සුත්තානඤ්ච ආදිපරියයොසායනසු, අන්තරන්තරා ච
සම්බන්ධවයසනඨපිතංසඞ්ගීතිකාරවචනං සඞ්ගහිතංයහොති.මහාවිසයත්තා, 
පූජනීයත්තා ච මහතී සඞ්ගීති මහාසඞ්ගීති, පඨමා මහාසඞ්ගීති
පඨමමහාසඞ්ගීති, තස්සා පවත්තිකායලො පඨමමහාසඞ්ගීතිකායලො, තස්මිං 

පඨමමහාසඞ්ගීතිකායල. නිදානන්ති ච යදසනං යදසකාලාදිවයසන අවිදිතං 
විදිතං කත්වා නිදස්යසතීති නිදානං. සත්තානං 
දස්සනානුත්තරියසරණාදිපටිලාභයහතුභූතාසු විජ්ජමානාසුපි අඤ්ඤාසු
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භගවයතො කිරියාසු ‘‘බුද්යධො යබොයධයය’’න්ති (බු. වං. අට්ඨ.
රතනචඞ්කමනකණ්ඩවණ්ණනා; චරියා. උද්ධානගාථාවණ්ණනා)
පටිඤ්ඤාය අනුයලොමයතො යවයනයයානං මග්ගඵලප්පත්තීනං යහතුභූතා 

කිරියා නිප්පරියායයන බුද්ධකිච්චන්ති ආහ – ‘‘ධම්මචක්කප්පවත්තනඤ්හි

ආදිං කත්වා’’ති. තත්ථ සද්ධින්ද්රියාදිධම්යමොයයව පවත්තනට්යඨන

චක්කන්ති ධම්මචක්කං. අථවාචක්කන්තිආණා, ධම්මයතොඅනයපතත්තා

ධම්මඤ්ච තං චක්කඤ්චාති ධම්මචක්කං, ධම්යමන ඤායයන චක්කන්තිපි 

ධම්මචක්කං. යථාහ– 

‘‘ධම්මඤ්ච පවත්යතති චක්කඤ්චාති ධම්මචක්කං, චක්කඤ්ච 
පවත්යතති ධම්මඤ්චාති ධම්මචක්කං, ධම්යමන පවත්යතතීති
ධම්මචක්කං, ධම්මචරියාය පවත්යතතීති ධම්මචක්ක’’න්තිආදි (පටි.
ම.2, 39, 41). 

‘‘කතබුද්ධකිච්යච’’ති එයතන බුද්ධකත්තබ්බස්ස කස්සචිපි
අයසසිතභාවං දස්යසති.නනුචසාවයකහිවිනීතාපි වියනයයා භගවතායයව
විනීතා යහොන්ති, යයතො සාවකභාසිතං සුත්තං ‘‘බුද්ධවචන’’න්ති වුච්චති, 
සාවකවියනයයාචනතාවවිනීතාති? නායංයදොයසොයතසං විනයනුපායස්ස
සාවයකසුඨපිතත්තා.යතයනවාහ– 

‘‘නතාවාහං, පාපිම, පරිනිබ්බායිස්සාමි, යාවයමභික්ඛූනසාවකා 
භවිස්සන්ති වියත්තා විනීතා විසාරදා බහුස්සුතා ධම්මධරා…යප.…
උප්පන්නං පරප්පවාදං සහ ධම්යමන සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා 
සප්පාටිහාරියං ධම්මං යදයසස්ස’’න්තිආදි (දී. නි. 2.168; සං. නි.
5.822; උදා. 51). 

‘‘කුසිනාරාෙ’’න්තිආදි භගවයතො පරිනිබ්බුතයදසකාලවියසසදස්සනං
‘‘අපරිනිබ්බුයතො භගවා’’ති ගාහස්ස මිච්ොභාවදස්සනත්ථං, යලොයක
ජාතසංවද්ධභාවදස්සනත්ථඤ්ච. තථා හිමනුස්සභාවස්සසුපාකටකරණත්ථං
මහායබොධිසත්තා චරිමභයව දාරපරිග්ගහාදීනිපි කයරොන්තීති. උපාදීයයත
කම්මකියලයසහීතිඋපාදි, විපාකක්ඛන්ධාකටත්තාචරූපං.යසොපන උපාදි
කියලසාභිසඞ්ඛාරමාරනිම්මථයනනනිබ්බානප්පත්තියංඅයනොස්සට්යඨො, ඉධ 
ඛන්ධමච්චුමාරනිම්මථයනන ඔස්සට්යඨො නිස්යසසියතොති අයං 

අනුපාදියසසා, නිබ්බානධාතු. නිබ්බානධාතූති යචත්ථ නිබ්බුතිමත්තං
අධිප්යපතං, ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ චායං කරණනිද්යදයසො. 

‘‘ධාතුභා නදිවයස’’ති ඉදං න ‘‘සන්නිපතිතාන’’න්ති එතස්ස වියසසනං, 
උස්සාහජනනස්ස පන වියසසනං, ‘‘ධාතුභාජනදිවයස භික්ඛූනං උස්සාහං
ජයනසී’’ති.ධාතුභාජනදිවසයතොහි පුරිමපුරිමතරදිවයසසුභික්ඛූසමාගතාති.

අථවාධාතුභාජනදිවයස සන්නිපතිතානං කායසාමග්ගීවයසනසහිතානන්ති

අත්යථො. සඞ්ඝස්ස යථයරො සඞ්ඝත්යථයරො, යසො පන සඞ්යඝො කිං

පරිමාණානන්ති ආහ – ‘‘සත්තන්නං භික්ඛුසතසහස්සාන’’න්ති.
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නිච්චසායපක්ඛතාය හිඑදියසසුසමායසොයහොතියයව, යථා–‘‘යදවදත්තස්ස
ගරුකුල’’න්ති. 

ආයස්මා මහාකස්සයපො පුන දුල්ලභභාවං මඤ්ඤමායනො භික්ඛූනං 
උස්සාහං ජයනසීති සම්බන්යධො. ‘‘ධාතුභාජනදිවයස සන්නිපතිතාන’’න්ති
ඉදං‘‘භික්ඛූනංඋස්සාහංජයනසී’’තිඑත්ථ‘‘භික්ඛූන’’න්ති ඉමිනාපිපයදන
සම්බන්ධනීයං. සුභද්යදන වුඩ්ඪපබ්බජියතන වුත්තවචනමනුස්සරන්යතොති 

සම්බන්යධො. තත්ථ අනුස්සරන්යතො ධම්මසංයවගවයසනාති අධිප්පායයො.
‘‘සද්ධම්මං අන්තරධායපයයං සඞ්ගායයයයං…යප.… චිරට්ඨිතිකං තස්ස 
කිමඤ්ඤංආණණයංභවිස්සතී’’තිඑයතසංපදානං‘‘ඉතිචින්තයන්යතො’’ති
එයතන සම්බන්යධො. තථා ‘‘යඤ්චාහ’’න්ති එතස්ස ‘‘අනුග්ගහියතො

පසංසියතො’’ති එයතන සම්බන්යධො. ෙං පාපභික්ඛූති එත්ථ ෙන්ති
නිපාතමත්තං, කාරණනිද්යදයසො වා, යයන කාරයණන අන්තරධායපයයං, 

තයදතං කාරණං විජ්ජතීති අත්යථො, අද්ධනිෙන්ති අද්ධානමග්ගගාමි, 
අද්ධානක්ඛමන්තිඅත්යථො. 

ෙඤ්චාහන්ති එත්ථ ෙන්ති යස්මා, යයනකාරයණනාති වුත්තං යහොති, 
කිරියාපරාමසනං වා එතං, යතන ‘‘අනුග්ගහියතො පසංසියතො’’ති එත්ථ

අනුග්ගණ්හනංපසංසනඤ්චපරාමසති. ‘‘චීවයරසාධාරණපරියභොයගනා’’ති
එත්ථ ‘‘අත්තනා සමසමට්ඨපයනනා’’ති ඉධ අත්තනා-සද්දං ආයනත්වා
චීවයර අත්තනා සාධාරණපරියභොයගනාති යයොයජතබ්බං. යස්ස යයන හි
සම්බන්යධො දූරට්ඨම්පි ච තස්ස තන්ති අථ වා භගවතා චීවයර
සාධාරණපරියභොයගන භගවතා අනුග්ගහියතොති යයොජනීයං, එතස්සාපි හි

කරණනිද්යදසස්ස සහයයොගකත්තුත්ථයජොතකත්තසම්භවයතො. ොවයදති
යාවයදව, යත්තකංකාලං, යත්තයකවාසමාපත්තිවිහායර, අභිඤ්ඤාවිහායර
වාආකඞ්ඛන්යතොවිහරාමියචවයවොහරාමිච, තථාකස්සයපොපීතිඅත්යථො. 
ඉදඤ්චනවානුපුබ්බවිහාරෙළභිඤ්ඤභාවසාමඤ්යඤනථුතිමත්තංවුත්තන්ති
දට්ඨබ්බං. න හි ආයස්මා මහාකස්සයපො භගවා විය යදවසිකං
චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසඞ්ඛයා සමාපත්තියයො සමාපජ්ජති, 
යමකපාටිහාරියාදිවයසන වා අභිඤ්ඤායයො වළඤ්යජතීති. යතයනවාහ – 

‘‘නවානුපුබ්බවිහාරෙළභිඤ්ඤාප්පයභයද’’ති. තස්ස කිමඤ්ඤං ආණණයං

භවිස්සති, අඤ්ඤත්ර ධම්මවිනයසඞ්ගායනාති අධිප්පායයො. ‘‘නනු මං

භගවා’’තිආදිනා වුත්තයමවත්ථංඋපමාවයසනවිභායවති. 

තයතො පරන්ති තයතො භික්ඛූනං උස්සාහජනනයතො පරයතො. පුයර

අධම්යමො දිප්පතීති අපිනාම දිබ්බති, යාව අධම්යමො ධම්මං පටිබාහිතුං
සමත්යථොයහොති, තයතොපුයරතරයමවාතිඅත්යථො.ආසන්යන අනිච්ඡියතහි

අයං පුයර-සද්යදො. දිප්පතීති ච දිප්පිස්සති. පුයරසද්දසන්නියයොයගන හි
අනාගතත්යථඅයංවත්තමානප්පයයොයගො, යථා– ‘‘පුරාවස්සතියදයවො’’ති. 
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පටුන 

‘‘සකලනවඞ්ගසත්ථුසාසනපරිෙත්තිධයර…යප.… එකූනපඤ්චසයත

පරිග්ගයහසී’’ති එයතන සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසවපරියන්තානං 
යථාවුත්තපුග්ගලානං සතිපි ආගමාධිගමසබ්භායව සහ පටිසම්භිදාහි පන 
යතවිජ්ජාදිගුණයුත්තානං ආගමාධිගමසම්පත්තියා උක්කංසගතත්තා

සඞ්ගීතියා බහුපකාරතං දස්යසති. ඉදං වුත්තං සඞ්ගීතික්ඛන්ධයක, (පාරා.

437) අපච්චක්ඛංනාමනත්ථි පගුණප්පවත්තිභාවයතො, සමන්තපාසාදිකායං
පන ‘‘අසම්මුඛා පටිග්ගහිතං නාම නත්ථී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 
පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා)වුත්තං, තං‘‘ද්යවසහස්සානිභික්ඛුයතො’’තිවුත්තම්පි
භගවයතො සන්තියක පටිග්ගහිතයමවාති කත්වා වුත්තං. 

චතුරාසීතිසහස්සානීතිධම්මක්ඛන්යධසන්ධායාහ. පවත්තියනොතිපගුණානි.
ආනන්දත්යථරස්සනවප්පායායපරිසාය විබ්භමයනනමහාකස්සපත්යථයරො

එවමාහ – ‘‘න වාෙං කුමාරයකො මත්තමඤ්ඤාසී’’ති. තත්ථ මත්තන්ති

පමාණං.ෙන්දා ආගමනංවියාතිපදවිභායගො. ‘‘කිඤ්චාපියසක්යඛො’’තිඉදං 
න යසක්ඛානං අගතිගමනසබ්භායවන වුත්තං, අයසක්ඛානයමව පන 
උච්චිනිතත්තාති දට්ඨබ්බං. පඨමමග්යගයනව හි චත්තාරි අගතිගමනානි

පහීයන්තීති. ‘‘අභබ්යබො ඡන්දා…යප.… අගතිං ගන්තු’’න්ති ච
ධම්මසඞ්ගීතියා තස්ස යයොගයභාවදස්සයනන විජ්ජමානගුණකථනං. 

පරිෙත්යතොතිඅධීයතො. 

ගායවො චරන්ති එත්ථාති යගොචයරො, යගොචයරො විය යගොචයරො, 

භික්ඛාචරණට්ඨානං. විසභාගපුග්ගයලො සුභද්දසදියසො. සත්තිපඤ් රන්ති
සත්තිඛග්ගාදිහත්යථහිපුරියසහිමල්ලරාජූනං භගවයතොධාතුආරක්ඛකරණං

සන්ධායාහ. තංපලියබොධංඡින්දිත්වාතං කරණීෙංකයරොතූතිසඞ්ගාහයකන

ඡින්දිතබ්බං ඡින්දිත්වා එකන්තකරණීයං කයරොතූති අත්යථො. මහා නන්ති

බහුජනං. ගන්ධකුටං වන්දිත්වා පරියභොගයචතියභාවයතොතිඅධිප්පායයො. ෙථා 

තන්තියථා අඤ්යඤොපි යථාවුත්තසභායවො, එවන්ති අත්යථො. සංයවය සීති
‘‘නනු භගවතා පටිකච්යචව අක්ඛාතං – ‘සබ්යබයහව පියයහි මනායපහි
නානාභායවො විනාභායවො’’’තිආදිනා (දී. නි. 2.183; සං. නි. 5.379; අ. නි.

10.48; චූළව. 437) සංයවගං ජයනසි. උස්සන්නධාතුකන්ති උපචිතයදොසං. 

යභසජ් මත්තාති අප්පකං යභසජ්ජං. අප්පත්යථො හි අයං මත්තා-සද්යදො, 

‘‘මත්තාසුඛපරිච්චායගො’’තිආදීසු (ධ. ප. 290) විය. දුතිෙදිවයසති යදවතාය
සංයවජිතදිවසයතො, යජතවනවිහාරංපවිට්ඨදිවසයතොවා දුතියදිවයස.ආණාව

චක්කං ආණාචක්කං. 

එතදග්ගන්ති එයසො අග්යගො. ලිඞ්ගවිපල්ලායසන හි අයං නිද්යදයසො. 

ෙදිදන්තිච යයො අයං, යදිදං ඛන්ධපඤ්චකන්තිවා යයොයජතබ්බං. ‘‘පඨමං 
ආවුයසොඋපාලි පාරාජිකංකත්ථපඤ්ඤත්ත’’න්තිකස්මාවුත්තං, නනුතස්ස
සඞ්ගීතියාපුරිමකායල පඨමභායවොනයුත්යතොති? යනොනයුත්යතො, භගවතා
පඤ්ඤත්තානුක්කයමන පාතියමොක්ඛුද්යදසානුක්කයමන ච පඨමභාවස්ස
සිද්ධත්තා. යයභුයයයන හි තීණි පිටකානි භගවයතො ධරමානකායල



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  නිදානකථාවණ්ණනා 

20 

පටුන 

ඨිතානුක්කයමයනව සඞ්ගීතානි, වියසසයතො විනයාභිධම්මපිටකානීති 

දට්ඨබ්බං. ‘‘වත්ථුම්පිපුච්ඡී’’තිආදි‘කත්ථ පඤ්ඤත්ත’න්තිආදිනාදස්සියතන

සහ තදවසිට්ඨම්පි සඞ්ගයහත්වා දස්සනවයසන වුත්තං. පඨමපාරාජියකති

පඨමපාරාජිකපාළියං (පාරා. 24), යතයනවාහ – ‘‘න හි තථාගතා

එකබයඤ් නම්පිනිරත්ථකං වදන්තී’’ති. 

ජාතකාදියක ඛුද්දකනිකායපරියාපන්යන, යයභුයයයන ච
ධම්මනිද්යදසභූයත තාදියස අභිධම්මපිටයක සඞ්ගණ්හිතුං යුත්තං, න පන 
දීඝනිකායාදිප්පකායර සුත්තන්තපිටයක, නාපි පඤ්ඤත්තිනිද්යදසභූයත
විනයපිටයකති දීඝභාණකා ‘‘ජාතකාදීනං අභිධම්මපිටයක සඞ්ගයහො’’ති
වදන්ති. චරියාපිටකබුද්ධවංසානඤ්යචත්ථ අග්ගහණං, ජාතකගතිකත්තා.
මජ්ඣිමභාණකා පන ‘‘අට්ඨුප්පත්තිවයසන යදසිතානං ජාතකාදීනං
යථානුයලොමයදසනාභාවයතොතාදියස සුත්තන්තපිටයකසඞ්ගයහො යුත්යතො, 
න පන සභාවධම්මනිද්යදසභූයත යථාධම්මසාසයන අභිධම්මපිටයක’’ති
ජාතකාදීනං සුත්තන්තපිටකපරියාපන්නතං කථයන්ති. තත්ථ ච යුත්තං 
විචායරත්වාගයහතබ්බං. 

එවං නිමිත්තපයයොජනකාලයදසකාරකකරණප්පකායරහි පඨමංසඞ්ගීතිං
දස්යසත්වා ඉදානි තත්ථ වවත්ථාපිතසිද්යධසු ධම්මවිනයයසු 
නානප්පකාරයකොසල්ලත්ථං එකවිධාදියභයද දස්යසතුං 

‘‘එවයමත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ විමුත්තිරසන්ති විමුත්තිගුණං, 
විමුත්තිසම්පත්තිකං වා, අග්ගඵලනිප්ඵාදනයතො, විමුත්තිකිච්චං වා, 
කියලසානං අච්චන්තං විමුත්තිසම්පාදනයතො. යකචි පන
‘‘විමුත්තිඅස්සාද’’න්තිවදන්ති. 

කිඤ්චාපි අවියසයසන සබ්බම්පි බුද්ධවචනං කියලසවිනයයනන
විනයයො, යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජමායන අපායපතනාදියතො ධාරයණන

ධම්යමො, ඉධාධිප්යපයත පන ධම්මවිනයය නිද්ධායරතුං ‘‘තත්ථ

විනෙපිටක’’න්තිආදිමාහ. අවයසසං බුද්ධවචනං ධම්යමො, ඛන්ධාදිවයසන 
සභාවධම්මයදසනාබාහුල්ලයතො. අථ වා යදිපි ධම්යමොයයව විනයයොපි, 
පරියත්තියාදිභාවයතො, විනයසද්දසන්නිධායන පන භින්නාධිකරණභායවන
පයුත්යතො ධම්ම-සද්යදො විනයතන්තිවිධුරං තන්තිං දීයපති යථා
‘‘පුඤ්ඤඤාණසම්භාරා, යගොබලිබද්ධ’’න්තිච. 

‘‘අයනක ාතිසංසාර’’න්ති අයං ගාථා භගවතා අත්තයනො
සබ්බඤ්ඤුතඤාණපදට්ඨානං අරහත්තප්පත්තිං පච්චයවක්ඛන්යතන 
එකූනවීසතිමස්ස පච්චයවක්ඛණඤාණස්ස අනන්තරං භාසිතා. යතනාහ 

‘‘ඉදං පඨමබුද්ධවචන’’න්ති. ඉදං කිර සබ්බබුද්යධහි අවිජහිතං උදානං.
අයමස්ස සඞ්යඛපත්යථො – අහං ඉමස්ස අත්තභාවයගහස්ස කාරකං

තණ්හාවඩ්ඪකිං ගයවසන්යතො යයන ඤායණන තං දට්ඨුං සක්කා, තස්ස
යබොධිඤාණස්සත්ථාය දීපඞ්කරපාදමූයල කතාභිනීහායරො එත්තකං කාලං 
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අයනක ාතිසංසාරං අයනකජාතිසතසහස්සසඞ්ඛයං සංසාරවට්ටං අනිබ්බිසං 

තං ඤාණං අවින්දන්යතො අලභන්යතොයයව සන්ධාවිස්සං සංසරිං. යස්මා

ජරාවයාධිමරණමිස්සතාය  ාති නායමසාපුනප්පුනංඋපගන්තුං දුක්ඛා, නච
සා තස්මිං අදිට්යඨ නිවත්තති, තස්මා තං ගයවසන්යතො සන්ධාවිස්සන්ති

අත්යථො. දිට්යඨොසීති ඉදානි මයා සබ්බඤ්ඤුතඤාණං පටිවිජ්ඣන්යතන

දිට්යඨො අසි. පුන යගහන්ති පුන ඉමං අත්තභාවසඞ්ඛාතං මම යගහං. න

කාහසි නකරිස්සසි.තව සබ්බා අවයසසාකියලසඵාසුකා මයා භග්ගා. ඉමස්ස

තයාකතස්ස අත්තභාවයගහස්ස කූටං අවිජ්ජාසඞ්ඛාතංකණ්ණිකමණ්ඩලං 

විසඞ්ඛතං විද්ධංසිතං. විසඞ්ඛාරං නිබ්බානං ආරම්මණකරණවයසන ගතං 
අනුපවිට්ඨං ඉදානි මම චිත්තං, අහඤ්ච තණ්හානං ඛයසඞ්ඛාතං

අරහත්තමග්ගං අජ්ඣගා අධිගයතො පත්යතොස්මීති. අයං මනසා

පවත්තිතධම්මානමාදි. ‘‘ෙදාහයවපාතුභවන්තිධම්මා’’ති(උදා.1, 2, 3) අයං
පන වාචාය පවත්තිතධම්මානං ආදීති වදන්ති. අන්යතොජප්පනවයසන කිර

භගවා ‘‘අයනකජාතිසංසාර’’න්තිආදිමාහ (ධ. ප. 153). ‘‘පාටපදදිවයස’’ති
ඉදං ‘‘සබ්බඤ්ඤුභාවප්පත්තස්සා’’ති න එයතන සම්බන්ධිතබ්බං, 
‘‘පච්චයවක්ඛන්තස්ස උප්පන්නා’’ති එයතන පන සම්බන්ධිතබ්බං.
විසාඛපුණ්ණමායයමවහිභගවාපච්චූසසමයයසබ්බඤ්ඤුතං පත්යතොති. 

වෙධම්මාතිඅනිච්චලක්ඛණමුයඛන දුක්ඛානත්තලක්ඛණම්පිසඞ්ඛාරානං
විභායවති‘‘යදනිච්චංතංදුක්ඛං, යංදුක්ඛං තදනත්තා’’ති(සං.නි.3.15; පටි.
ම. 2.10) වචනයතො. ලක්ඛණත්තයවිභාවනනයයයනව ච තදාරම්මණං
විපස්සනං දස්යසන්යතො සබ්බතිත්ථියානං අවිසයභූතං බුද්ධායවණිකං 
චතුසච්චකම්මට්ඨානාධිට්ඨානං අවිපරීතං නිබ්බානගාමිනිප්පටිපදං
පකායසතීති දට්ඨබ්බං. ඉදානි තත්ථ සම්මාපටිපත්තියං නියයොයජති 

‘‘අප්පමායදන සම්පායදථා’’ති. අථ වා ‘‘වෙධම්මා සඞ්ඛාරා’’ති එයතන 

සඞ්යඛයපන සංයවයජත්වා ‘‘අප්පමායදන සම්පායදථා’’ති සඞ්යඛයපයනව
නිරවයසසං සම්මාපටිපත්තිං දස්යසති. අප්පමාදපදඤ්හි 
සික්ඛාත්තයසඞ්ගහිතංයකවලපරිපුණ්ණංසාසනංපරියාදියිත්වාතිට්ඨතීති. 

පඨමසඞ්ගීතිෙං අසඞ්ගීතං සඞ්ගීතික්ඛන්ධකකථාවත්ථුප්පකරණාදි.
යකචි පන ‘‘සුභසුත්තම්පි (දී. නි. 1.444) පඨමසඞ්ගීතියං අසඞ්ගීත’’න්ති
වදන්ති, තං පන න යුජ්ජති. පඨමසඞ්ගීතියතො පුයරතරයමව හි ආයස්මතා
ආනන්යදනයජතවයනවිහරන්යතනසුභස්ස මාණවස්සභාසිතන්ති. 

ද ්හිකම්මසිථිලීකරණප්පයෙො නා යථාක්කමං 

පකතිසාවජ්ජපණ්ණත්තිසාවජ්යජසු සික්ඛාපයදසු. යතනාති 

විවිධනයත්තාදිනා. එතන්ති විවිධවියසසනයත්තාති ගාථාවචනං. එතස්සාති
විනයස්ස. 

අත්තත්ථපරත්ථාදියභයදති යයොතංසුත්තංසජ්ඣායති, සුණාති, වායචති, 
චින්යතති, යදයසතිච, සුත්යතනසඞ්ගහියතොසීලාදිඅත්යථොතස්සාපියහොති, 
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පටුන 

යතනපරස්සසායධතබ්බයතොපරස්සාපි යහොතීති, තදුභයංතංසුත්තං සූයචති 
දීයපති. තථා දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකං යලොකියයලොකුත්තරඤ්චාති

එවමාදියභයද අත්යථ ආදි-සද්යදන සඞ්ගණ්හාති. අත්ථ-සද්යදො චායං
හිතපරියායවචනං, න භාසිතත්ථවචනං, යදි සියා, සුත්තං අත්තයනොපි
භාසිතත්ථං සූයචති, පරස්සාපීතිඅයමත්යථොවුත්යතොසියා.සුත්යතනචයයො
අත්යථො පකාසියතො යසො තස්යසව යහොතීති, න යතන පරත්යථො සූචියතො
යහොති, යතන සූයචතබ්බස්ස පරත්ථස්ස නිවත්යතතබ්බස්ස අභාවා
අත්ථගහණඤ්ච න කත්තබ්බං. අත්තත්ථපරත්ථවිනිම්මුත්තස්ස
භාසිතත්ථස්ස අභාවාආදිග්ගහණඤ්චනකත්තබ්බං. තස්මා යථාවුත්තස්ස
හිතපරියායස්ස අත්ථස්ස සුත්යත අසම්භවයතො සුත්තධාරස්ස පුග්ගලස්ස
වයසනඅත්තත්ථපරත්ථාවුත්තා. 

අථ වාසුත්තංඅනයපක්ඛිත්වායය අත්තත්ථාදයයොඅත්ථප්පයභදාවුත්තා
‘‘නහඤ්ඤදත්ථත්ථිපසංසලාභා’’තිඑතස්ස පදස්සනිද්යදයස (මහානි.63; 
චූළනි.85) ‘‘අත්තත්යථො, පරත්යථො, උභයත්යථො, දිට්ඨධම්මියකොඅත්යථො, 
සම්පරායියකො අත්යථො, උත්තායනො අත්යථො, ගම්භීයරො අත්යථො, ගූළ්යහො
අත්යථො, පටිච්ෙන්යනො අත්යථො, යනයයයො අත්යථො, නීයතො අත්යථො, 
අනවජ්යජො අත්යථො, නික්කියලයසො අත්යථො, යවොදායනො අත්යථො, 

පරමත්යථො’’තියතසුත්තංසූයචතීති අත්යථො.ඉමස්මිංඅත්ථවිකප්යප අත්ථ-
සද්යදො භාසිතත්ථපරියායයොපියහොති.එත්ථහිපුරිමකාපඤ්චඅත්ථප්පයභදා
හිතපරියායා, තයතො පයර ෙ භාසිතත්ථයභදා, පච්ඡිමකා පන උභයසභාවා.

තත්ථදුරධිගමතායවිභාවයනඅලද්ධගායධො ගම්භීයරො. නවිවයටො ගූ ්යහො. 
මූලුදකාදයයො විය පංසුනා අක්ඛරසන්නියවසාදිනා තියරොහියතො 

පටච්ඡන්යනො. නිද්ධායරත්වා ඤායපතබ්යබො යනයෙයො. යථාරුතවයසන 

යවදිතබ්යබො නීයතො. අනවජ් නික්කියලසයවොදානා පරියායවයසන වුත්තා, 

කුසලවිපාකකිරියාධම්මවයසන වා. පරමත්යථො නිබ්බානං, ධම්මානං
අවිපරීතසභායවො එව වා. අථ වා ‘‘අත්තනා ච අප්පිච්යෙො යහොතී’’ති
අත්තත්ථං, ‘‘අප්පිච්ොකථඤ්ච පයරසංකත්තා යහොතී’’ති පරත්ථං සූයචති.
එවං‘‘අත්තනාච පාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොතී’’තිආදි(අ.නි.4.99, 265) 
සුත්තානියයොයජතබ්බානි. විනයාභිධම්යමහිචවියසයසත්වාසුත්ත-සද්දස්ස
අත්යථො වත්තබ්යබො. තස්මා යවයනයයජ්ඣාසයවසප්පවත්තාය යදසනාය
අත්තහිතපරහිතතාදීනි සාතිසයං පකාසිතානි යහොති තප්පරභාවයතො, න

ආණාධම්මසභාවවසප්පවත්තායාති ඉදයමව ච ‘‘අත්ථානං සූචනයතො

සුත්ත’’න්තිවුත්තං. 

සුත්යත චආණාධම්මසභාවා ච යවයනයයජ්ඣාසයං අනුවත්තන්ති, න 
විනයාභිධම්යමසු විය යවයනයයජ්ඣාසයයො ආණාධම්මසභායව. තස්මා
යවයනයයානං එකන්තහිතපටිලාභසංවත්තනිකාසුත්තන්තයදසනායහොතීති 

‘‘සුවුත්තා යචත්ථා’’තිආදි වුත්තං. පසවතීති ඵලති. ‘‘සුත්තාණා’’ති එතස්ස

අත්ථංපකායසතුං ‘‘සුට්ඨුචයනතාෙතී’’තිවුත්තං.අත්තත්ථාදිවිධායනසුච 
සුත්තස්ස පමාණභායවො, අත්තත්ථාදීනඤ්ච සඞ්ගාහකත්තං යයොයජතබ්බං 
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තදත්ථප්පකාසනපධානත්තා සුත්තස්ස. විනයාභිධම්යමහි වියසසනඤ්ච

යයොයජතබ්බං. එතන්ති ‘‘අත්ථානං සූචනයතො’’තිආදිකං අත්ථවචනං. 

එතස්සාතිසුත්තස්ස. 

අභික්කමන්තීතිඑත්ථ අභි-සද්යදොකමනකිරියායවුද්ධිභාවංඅතියරකතං

දීයපති, අභිඤ්ඤාතා අභිලක්ඛිතාති එත්ථ ඤාණලක්ඛණකිරියානං 

සුපාකටතාවියසසං, අභික්කන්යතනාති එත්ථ කන්තියා අධිකත්තං

විසිට්ඨතන්ති යුත්තං කිරියාවියසසකත්තා උපසග්ගස්ස. අභිරා ා

අභිවිනයෙතිපන පූජිතපරිච්ඡින්යනසුරාජවිනයයසු අභි-සද්යදො පවත්තතීති 
කථයමතංයුජ්යජයයාති? පූජනපරිච්යෙදනකිරියාදීපනයතො, තාහිච කිරියාහි
රාජවිනයානංයුත්තත්තා.එත්ථහිඅතිමාලාදීසුඅති-සද්යදොවිය, අභි-සද්යදො 
යථා සහ සාධයනන කිරියං වදතීති අභිරාජඅභිවිනය-සද්දා සිද්ධා, එවං
අභිධම්මසද්යද අභි-සද්යදො සහ සාධයනන වුඩ්ඪියාදිකිරියං දීයපතීති
අයමත්යථොදස්සියතොති දට්ඨබ්යබො. 

භාවනාඵරණවුඩ්ඪීහි වුඩ්ඪිමන්යතොපි ධම්මා වුත්තා. ආරම්මණාදීහීති 

ආරම්මණසම්පයුත්තකම්මද්වාරපටිපදාදීහි. අවිසිට්ඨන්ති 
අඤ්ඤමඤ්ඤවිසිට්යඨසු විනයසුත්තාභිධම්යමසු අවිසිට්ඨං සමානං. තං

පිටකසද්දන්ති අත්යථො. ෙථාවුත්යතනාති ‘‘එවං දුවිධත්යථනා’’තිආදිනා 
වුත්තප්පකායරන. 

කයථතබ්බානං අත්ථානං යදසකායත්යතන ආණාදිවිධිනා අතිසජ්ජනං 

පයබොධනං යදසනා. සාසිතබ්බපුග්ගලගයතන යථාපරාධාදිසාසිතබ්බභායවන

අනුසාසනං විනයනං සාසනං. කයථතබ්බස්සසංවරාසංවරාදියනො අත්ථස්ස

කථනං වචනපටිබද්ධතාකරණං කථා. කථීයති වා එත්ථාති කථා. 

සංවරාසංවරස්සකථා සංවරාසංවරකථා. එසනයයොඉතයරසුපි. යභද-සද්යදො
විසුං විසුං යයොයජතබ්යබො ‘‘යදසනායභදං සාසනයභදං කථායභදඤ්ච

යථාරහං පරිදීපයය’’ති. යභදන්ති ච නානත්තන්ති අත්යථො. සික්ඛා ච

පහානානිචගම්භීරභායවො ච සික්ඛාප්පහානගම්භීරභාවං, තඤ්ච පරිදීපයය.

එත්ථ ෙථාති උපාරම්භනිස්සරණධම්මයකොසරක්ඛණයහතුපරියාපුණනං 
සුප්පටිපත්ති දුප්පටිපත්තීති එයතහි පකායරහි. ආණං පයණතුං අරහතීති 

ආණාරයහො සම්මාසම්බුද්ධත්තා. යවොහාරපරමත්ථානම්පි සබ්භාවයතො ආහ 

ආණාබාහුල්ලයතොති. ඉයතො පයරසුපි එයසව නයයො. පචුරාපරාධා 

යසයයසකාදයයො. අජ්ඣාසයෙො ආසයයොව අත්ථයතො දිට්ඨි, ඤාණඤ්ච.
වුත්තඤ්යචතං– 

‘‘සස්සතුච්යෙදදිට්ඨිච, ඛන්තියචවානුයලොමියක; 
යථාභූතඤ්ච යං ඤාණං, එතං ආසයසද්දිත’’න්ති. (විසුද්ධි. ටී. 
1.136); 
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අනුසො කාමරාගභවරාගදිට්ඨිපටිඝවිචිකිච්ොමානාවිජ්ජාවයසන සත්ත
අනාගතා කියලසා, අතීතා පච්චුප්පන්නා ච තයථව වුච්චන්ති. න හි

කාලයභයදන ධම්මානං සභාවයභයදො අත්ථීති. චරිොති ෙ මූලචරියා, 
අන්තරයභයදන අයනකවිධා, සංසග්ගවයසන යතසට්ඨි යහොන්ති. යත පන

අම්යහහි අසම්යමොහන්තරධානසුත්තටීකාෙං විභාගයතොදස්සිතා, අත්ථියකහි

තයතො ගයහතබ්බා.අථවා චරිොතිචරිතං, තංසුචරිතදුච්චරිතවයසන දුවිධං. 

අධිමුත්ති නාම සත්තානං පුබ්බපරිචයවයසන අභිරුචි, සා දුවිධා

හීනපණීතයභයදන.ඝනවිනිබ්යභොගාභාවයතොදිට්ඨිමානතණ්හාවයසන ‘‘අහං

මමා’’ති සඤ්ඤියනො. මහන්යතො සංවයරො අසංවයරො. බුද්ධිඅත්යථො හි
අය’මකායරොයථා‘‘අයසක්ඛා ධම්මා’’ති(ධ.ස.11). 

තීසුපි යචයතසුඑයතධම්මත්ථයදසනාපටයවධාතිඑත්ථතන්තිඅත්යථො 
තන්තියදසනා තන්තිඅත්ථපටියවයධො ච තන්තිවිසයා යහොන්තීති
විනයපිටකාදීනං අත්ථයදසනාපටියවධාධාරභායවො යුත්යතො, පිටකානි පන
තන්ති යයවාති යතසං ධම්මාධාරභායවො කථං යුජ්යජයයාති? 
තන්තිසමුදායස්ස අවයවතන්තියා ආධාරභාවයතො. අවයවස්ස හි සමුදායයො
ආධාරභායවන වුච්චති, යථා – ‘‘රුක්යඛ සාඛා’’ති. ධම්මාදීනඤ්ච 
දුක්යඛොගාහභාවයතොයතහිවිනයාදයයොගම්භීරාතිවිනයාදීනඤ්චචතුබ්බියධො
ගම්භීරභායවො වුත්යතො.තස්මාධම්මාදයයොඑවදුක්යඛොගාහත්තාගම්භීරා, න
විනයාදයයොති න යචොයදතබ්බයමතං සමුයඛන, විසයවිසයීමුයඛන ච
විනයාදීනංයයවගම්භීරභාවස්ස වුත්තත්තා. ධම්යමොහිවිනයාදයයො, යතසං
විසයයොඅත්යථො, ධම්මත්ථවිසයාචයදසනාපටියවයධොති.තත්ථ පටියවධස්ස
දුක්කරභාවයතො ධම්මත්ථානං, යදසනාඤාණස්ස දුක්කරභාවයතො යදසනාය
ච දුක්යඛොගාහභායවො යවදිතබ්යබො, පටියවධස්ස පන උප්පායදතුං
අසක්කුයණයයත්තා, තබ්බිසයඤාණුප්පත්තියා ච දුක්කරභාවයතො
දුක්යඛොගාහතායවදිතබ්බා. 

‘‘යහතුම්හි ඤාණං ධම්මපටසම්භිදා’’ති එයතන වචයනන ධම්මස්ස

යහතුභායවොකථංඤාතබ්යබොති? ‘‘ධම්මපටසම්භිදා’’තිඑතස්සසමාසපදස්ස

අවයවපදත්ථං දස්යසන්යතන ‘‘යහතුම්හිඤාණ’’න්තිවුත්තත්තා. ‘‘ධම්යම 
පටිසම්භිදා’’ති එත්ථ හි ‘‘ධම්යම’’ති එතස්ස අත්ථං දස්යසන්යතන
‘‘යහතුම්හී’’ති වුත්තං, ‘‘පටිසම්භිදා’’ති එතස්ස ච අත්ථං දස්යසන්යතන
‘‘ඤාණ’’න්ති. තස්මා යහතුධම්ම-සද්දා එකත්ථා, ඤාණපටිසම්භිදා-සද්දා
චාති ඉමමත්ථං වදන්යතන සාධියතො ධම්මස්ස යහතුභායවො, අත්ථස්ස
යහතුඵලභායවොචඑවයමවදට්ඨබ්යබො. 

ෙථාධම්මන්ති යචත්ථ ධම්ම-සද්යදො යහතුං යහතුඵලඤ්ච සබ්බං
සඞ්ගණ්හාති. සභාවවාචයකො යහස, න පරියත්තියහතුභාවවාචයකො, තස්මා 

ෙථාධම්මන්ති යයො යයො අවිජ්ජාසඞ්ඛාරාදිධම්යමො, තස්මිං තස්මින්ති

අත්යථො. ධම්මානුරූපං වා ෙථාධම්මං. යදසනාපි හි පටියවයධො විය 
අවිපරීතසවිසයවිභාවනයතො ධම්මානුරූපං පවත්තති, යයතො
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පටුන 

‘අවිපරීතාභිලායපො’ති වුච්චති. ධම්මාභිලායපොති අත්ථබයඤ්ජනයකො
අවිපරීතාභිලායපො, එයතන ‘‘තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලායප ඤාණං
නිරුත්තිපටිසම්භිදා’’ති (විභ. 718) එත්ථ වුත්තං සභාවධම්මනිරුත්තිං
දස්යසති, සද්දසභාවත්තා යදසනාය. තථා හි නිරුත්තිපටිසම්භිදාය 

පරිත්තාරම්මණාදිභායවො පටසම්භිදාවිභඞ්ගපාළිෙං (විභ. 749) වුත්යතො.
අට්ඨකථායඤ්ච ‘‘තං සභාවනිරුත්තිං සද්දං ආරම්මණං කත්වා’’තිආදිනා
(විභ.අට්ඨ.642) සද්දාරම්මණතා දස්සිතා. ‘‘ඉමස්සඅත්ථස්සඅයංසද්යදො
වාචයකො’’ති වචනවචනීයය වවත්ථයපත්වා තංතංවචනීය විභාවනවයසන

පවත්තියතො හි සද්යදො යදසනාති. ‘‘අනුයලොමාදිවයසන වා කථන’’න්ති
එයතනතස්සාධම්මනිරුත්තියා අභිලාපංකථනංතස්සවචනස්සපවත්තනං

දස්යසති. ‘‘අධිප්පායෙො’’තිඑයතන ‘‘යදසනාති පඤ්ඤත්තී’’ති එතං වචනං 
ධම්මනිරුත්තාභිලාපං සන්ධාය වුත්තං, න තබ්බිනිමුත්තං පඤ්ඤත්තිං
සන්ධායාති දස්යසති. 

නනුච ‘‘ධම්යමොතන්තී’’ති ඉමස්මිං පක්යඛධම්මස්ස සද්දසභාවත්තා
ධම්මයදසනානං වියසයසො න සියාති? න, යතසං යතසං අත්ථානං
යබොධකභායවන ඤායතො, උග්ගහණාදිවයසන ච පුබ්යබ වවත්ථාපියතො
සද්දප්පබන්යධො ධම්යමො, පච්ො පයරසං අවයබොධනත්ථං පවත්තියතො
තදත්ථප්පකාසයකො සද්යදොයදසනාති. අථවා යථාවුත්තසද්දසමුට්ඨාපයකො
චිත්තුප්පායදො යදසනා, මුසාවාදාදයයො විය. ‘‘වචනස්ස පවත්තන’’න්ති ච
යථාවුත්තචිත්තුප්පාදවයසනයුජ්ජති.යසොහිවචනංපවත්යතති, තඤ්චයතන
පවත්තීයති යදසීයති. ‘‘යසො ච යලොකියයලොකුත්තයරො’’ති එවං වුත්තං
අභිසමයං යයන පකායරන අභිසයමති, යං අභිසයමති, යයො ච තස්ස

සභායවො, යතහිපාකටංකාතුං ‘‘විසෙයතොඅසම්යමොහයතොචඅත්ථානුරූපං

ධම්යමසූ’’තිආදිමාහ. තත්ථ හි විසයයතො අත්ථාදිඅනුරූපං ධම්මාදීසු
අවයබොයධො අවිජ්ජාදිධම්මසඞ්ඛාරාදිඅත්ථතදුභයපඤ්ඤාපනාරම්මයණො 

යලොකියෙො අභිසමයෙො, අසම්යමොහයතො අත්ථාදිඅනුරූපං ධම්මාදීසු
අවයබොයධො නිබ්බානාරම්මයණො මග්ගසම්පයුත්යතො

යථාවුත්තධම්මත්ථපඤ්ඤත්තීසු සම්යමොහවිද්ධංසයනො යලොකුත්තයරො

අභිසමයෙොති. අභිසමයයතො අඤ්ඤම්පි පටියවධත්ථං දස්යසතුං ‘‘යතසං

යතසං වා’’තිආදිමාහ. ‘පටියවධනං පටියවයධො’ති ඉමිනා හි වචනත්යථන
අභිසමයයො, ‘පටිවිජ්ඣීයතීති පටියවයධො’ති ඉමිනා තංතංරූපාදිධම්මානං 
අවිපරීතසභායවොච‘‘පටියවයධො’’තිවුච්චතීති. 

යථාවුත්යතහිධම්මාදීහිපිටකානංගම්භීරභාවංදස්යසතුං ‘‘ඉදානිෙස්මා

එයතසු පිටයකසූ’’තිආදිමාහ. යෙො යචත්ථාති එයතසු තංතංපිටකගයතසු
ධම්මාදීසුයයොපටියවයධො, එයතසුචපිටයකසුයතසං යතසංධම්මානංයයො
අවිපරීතසභායවොති යයොයජතබ්බං. දුක්යඛොගාහතා ච අවිජ්ජාසඞ්ඛාරාදීනං 
ධම්මත්ථානං දුප්පටිවිජ්ඣතාය, යතසං පඤ්ඤාපනස්ස දුක්කරභාවයතො
තංයදසනාය, පටියවධනසඞ්ඛාතස්ස පටියවධස්ස උප්පාදනවිසයිකරණානං 
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පටුන 

අසක්කුයණයයත්තා, අවිපරීතසභාවසඞ්ඛාතස්ස පටියවධස්ස
දුවිඤ්යඤයයතායඑව යවදිතබ්බා. 

ෙන්ති යං පරියත්තිදුග්ගහණං සන්ධාය වුත්තං. අත්ථන්ති භාසිතත්ථං, 

පයයොජනත්ථඤ්ච. න උපපරික්ඛන්තීති න විචායරන්ති. න නිජ්ඣානං

ඛමන්තීති නිජ්ඣානපඤ්ඤං නක්ඛමන්ති, නිජ්ඣායිත්වා පඤ්ඤාය දිස්වා

යරොයචත්වා ගයහතබ්බා න යහොන්තීති අධිප්පායයො. ඉතීති එවං එතාය 

පරියත්තියා. වාදප්පයමොක්ඛානිසංසා අත්තයනො උපරි පයරහි 
ආයරොපිතවාදස්ස නිග්ගහස්ස පයමොක්ඛප්පයයොජනා හුත්වා ධම්මං

පරියාපුණන්ති, වාදප්පයමොක්ඛා වා නින්දාපයමොක්ඛා. ෙස්ස චත්ථාොති

යස්ස ච සීලාදිපූරණස්ස අනුපාදාවියමොක්ඛස්ස වා අත්ථාය ධම්මං

පරිොපුණන්ති ඤායයන පරියාපුණන්තීති අධිප්පායයො. අස්සාති අස්ස

ධම්මස්ස. නානුයභොන්තීති න වින්දන්ති. යතසං යත ධම්මා දුග්ගහිතත්තා 

උපාරම්භමානදබ්බමක්ඛපලාසාදියහතුභායවන දීඝරත්තං අහිතාෙ දුක්ඛාෙ 

සංවත්තන්ති. භණ්ඩාගායරනියුත්යතොභණ්ඩාගාරියකො, භණ්ඩාගාරියකොවිය 
භණ්ඩාගාරියකො, ධම්මරතනානුපාලයකො. අඤ්ඤත්ථං අනයපක්ඛිත්වා

භණ්ඩාගාරිකස්යසවසයතො පරියත්ති භණ්ඩාගාරිකපරිෙත්ති. 

‘‘තාසංයෙවා’’ති අවධාරණං පාපුණිතබ්බානං 
ෙළභිඤ්ඤාචතුප්පටිසම්භිදාදීනංවිනයයපයභදවචනාභාවංසන්ධායවුත්තං. 

යවරඤ් කණ්යඩ (පාරා. 12) හි තිස්යසො විජ්ජාව විභත්තා. දුතියය පන 

‘‘තාසංයෙවා’’ති අවධාරණං චතස්යසො පටිසම්භිදා අයපක්ඛිත්වා කතං, න
තිස්යසො විජ්ජා. තා හි ෙසු අභිඤ්ඤාසු අන්යතොගධාති සුත්යත විභත්තා
යයවාති. 

දුග්ගහිතං ගණ්හාති, ‘‘තථාහං භගවතා ධම්මං යදසිතංආජානාමි, යථා
තයදවිදං විඤ්ඤාණං සන්ධාවති සංසරති අනඤ්ඤ’’න්තිආදිනා (ම. නි.

1.396). ධම්මචින්තන්ති ධම්මසභාවවිචාරණං, ‘‘චිත්තුප්පාදමත්යතයනව
දානංයහොති, සයයමව චිත්තං අත්තයනොආරම්මණංයහොති, සබ්බංචිත්තං

අසභාවධම්මාරම්මණ’’න්තිචඑවමාදි. යතසන්තියතසංපිටකානං. 

එතන්ති එතං බුද්ධවචනං. අත්ථානුයලොමයතො අනුයලොමියකො. 

අනුයලොමිකතංයයව විභායවතුං ‘‘කස්මා පනා’’තිආදි වුත්තං. 

එකනිකාෙම්පීති එකසමූහම්පි. යපොණිකා චික්ඛල්ලිකා ච ඛත්තියා, යතසං

නිවායසො යපොණිකනිකායෙො චික්ඛල්ලිකනිකායෙො ච. 

නවප්පයභදන්තිඑත්ථකථංනවප්පයභදං? සගාථකඤ්හිසුත්තංයගයයං, 
නිග්ගාථකඤ්ච සුත්තං යවයයාකරණං, තදුභයවිනිමුත්තඤ්ච සුත්තං
උදානාදිවියසසසඤ්ඤාරහිතං නත්ථි, යං සුත්තඞ්ගං සියා, 
මඞ්ගලසුත්තාදීනඤ්ච(ඛු.පා.5.2; සු.නි.225) සුත්තඞ්ගසඞ්ගයහොනසියා, 
ගාථාභාවයතො, ධම්මපදාදීනං විය, යගයයඞ්ගසඞ්ගයහො වා සියා, 
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සගාථකත්තා, සගාථවග්ගස්ස විය, තථා උභයතොවිභඞ්ගාදීසු
සගාථකප්පයදසානන්ති? වුච්චයත– 

‘‘සුත්තන්ති සාමඤ්ඤවිධි, වියසසවිධයයො පයර; 
සනිමිත්තා නිරුළ්හත්තා සහතාඤ්යඤනනාඤ්ඤයතො’’. (සාරත්ථ.
ටී. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා); 

සබ්බස්සාපිහිබුද්ධවචනස්ස සුත්තන්ති අයං සාමඤ්ඤවිධි. යතයනවාහ 
ආයස්මා මහාකච්චායනො යනත්තියං – ‘‘නවවිධසුත්තන්තපරියයට්ඨී’’ති
(යනත්ති. සඞ්ගහවාර). ‘‘එත්තකං තස්ස භගවයතො සුත්තාගතං
සුත්තපරියාපන්නං(පාචි.255, 1242), සකවායදපඤ්චසුත්තසතානී’’ති(ධ.
ස.අට්ඨ.නිදානකථා; කථා.අට්ඨ.නිදානකථා) එවමාදිචඑතස්සඅත්ථස්ස
සාධකං. 

වියසසවිධයෙො පයර සනිමිත්තා තයදකයදයසසු යගයයාදයයො
වියසසවිධයයො යතන යතන නිමිත්යතන පතිට්ඨිතා. තථා හි යගය්යස්ස
සගාථකත්තංතබ්භාවනිමිත්තං.යලොයකපිහි සසියලොකංසගාථකං(යනත්ති.
අට්ඨ.13) චුණ්ණියගන්ථං‘යගයය’න්තිවදන්ති. ගාථාවිරයහපනසතිපුච්ෙං
කත්වා විස්සජ්ජනභායවො යවයයාකරණස්ස තබ්භාවනිමිත්තං. 
පුච්ොවිස්සජ්ජනඤ්හි ‘බයාකරණ’න්ති වුච්චති, බයාකරණයමව
යවයයාකරණං. එවං සන්යත සගාථකාදීනම්පි පුච්ෙං කත්වා
විස්සජ්ජනවයසනපවත්තානංයවයයාකරණභායවො ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති, 
යගයයාදිසඤ්ඤානංඅයනොකාසභාවයතො, ‘ගාථාවිරයහසතී’ති වියසසිතත්තා
ච. තථා හි ධම්මපදාදීසු යකවලං ගාථාබන්යධසු, සගාථකත්යතපි 
යසොමනස්සඤාණමයිකගාථායුත්යතසු, 
‘වුත්තඤ්යහත’න්තිආදිවචනසම්බන්යධසු, අබ්භුතධම්මපටිසංයුත්යතසු ච
සුත්තවියසයසසු යථාක්කමං ගාථාඋදානඉතිවුත්තකඅබ්භුතධම්මසඤ්ඤා
පතිට්ඨිතා, තථා සතිපි ගාථාබන්ධභායව භගවයතො අතීතාසු ජාතීසු
චරියානුභාවප්පකාසයකසු ජාතකසඤ්ඤා, සතිපි පඤ්හාවිස්සජ්ජනභායව, 
සගාථකත්යත ච යකසුචි සුත්තන්යතසු යවදස්ස ලභාපනයතො
යවදල්ලසඤ්ඤා පතිට්ඨිතාති එවං යතන යතන සගාථකත්තාදිනා
නිමිත්යතන යතසු යතසු සුත්තවියසයසසු යගයයාදිසඤ්ඤා පතිට්ඨිතාති
වියසසවිධයයො සුත්තඞ්ගයතො පයර යගයයාදයයො. යං පයනත්ථ
යගයයඞ්ගාදිනිමිත්තරහිතං, තං සුත්තඞ්ගං වියසසසඤ්ඤාපරිහායරන
සාමඤ්ඤසඤ්ඤාය පවත්තනයතොති. නනු ච සගාථකං සුත්තං යගයයං, 
නිග්ගාථකං සුත්තං යවයයාකරණන්ති සුත්තඞ්ගං න සම්භවතීති යචොදනා
තදවත්ථාවාති? නතදවත්ථා, යසොධිතත්තා.යසොධිතඤ්හිපුබ්යබගාථාවිරයහ
සතිපුච්ොවිස්සජ්ජනභායවො යවයයාකරණස්සතබ්භාවනිමිත්තන්ති. 

යඤ්ච වුත්තං – ‘‘ගාථාභාවයතො මඞ්ගලසුත්තාදීනං (ඛු. පා. 5.1, 2, 3) 

සුත්තඞ්ගසඞ්ගයහො න සියා’’ති, තං න, නිරු ්හත්තා. නිරුළ්යහො හි
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මඞ්ගලසුත්තාදීනං සුත්තභායවො. න හි තානි ධම්මපදබුද්ධවංසාදයයො විය
ගාථාභායවන පඤ්ඤාතානි, අථ යඛො සුත්තභායවන. යතයනව හි
අට්ඨකථායං‘‘සුත්තනාමක’’න්තිනාමග්ගහණංකතං.යඤ්චපන වුත්තං–
‘‘සගාථකත්තා යගයයඞ්ගසඞ්ගයහො සියා’’ති, තදපි නත්ථි, යස්මා 

සහතාඤ්යඤන. සහ ගාථාහීති හි සගාථකං. සහභායවො නාම අත්ථයතො
අඤ්යඤන යහොති, න ච මඞ්ගලසුත්තාදීසු කථාවිනිමුත්යතො යකොචි
සුත්තපයදයසොඅත්ථි, යයො‘සහ ගාථාහී’තිවුච්යචයය, නචසමුදායයොනාම
යකොචි අත්ථි, යදපි වුත්තං – ‘‘උභයතොවිභඞ්ගාදීසු සගාථකප්පයදසානං
යගයයඞ්ගසඞ්ගයහොසියා’’තිතදපින, අඤ්ඤයතො. අඤ්ඤාඑවහිතාගාථා
ජාතකාදිපරියාපන්නත්තා. අයතො න තාහි උභයතොවිභඞ්ගාදීනං 
යගයයඞ්ගභායවොති.එවංසුත්තාදීනංඅඞ්ගානංඅඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්කරාභායවො
යවදිතබ්යබො. 

‘‘අයං ධම්යමො…යප.… අයං විනයයො, ඉමානි චතුරාසීති 
ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානී’’ති බුද්ධවචනං ධම්මවිනයාදියභයදන
වවත්ථයපත්වා සඞ්ගායන්යතන මහාකස්සපප්පමුයඛන වසිගයණන
අයනකච්ෙරියපාතුභාවපටිමණ්ඩිතාය සඞ්ගීතියා ඉමස්ස දීඝාගමස්ස

පඨමමජ්ඣිමබුද්ධවචනාදිභායවො වවත්ථාපියතොති දස්යසති, ‘‘එවයමතං

අයභදයතො’’තිආදිනා. 

නිදානකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

1. බ්රහ්ම ාලසුත්තවණ්ණනා 

පරිබ්බාජකකථාවණ්ණනා 
එවං පඨමමහාසඞ්ගීතිං දස්යසත්වා යදත්ථං සා ඉධ දස්සිතා, ඉදානිතං 

නිගමනවයසනදස්යසතුං ‘‘ඉමිස්සා’’තිආදිමාහ. 

1. එත්තාවතා ච බ්රහ්මජාලස්ස සාධාරණයතො බාහිරනිදානං දස්යසත්වා

ඉදානිඅබ්භන්තරනිදානංසංවණ්යණතුං ‘‘තත්ථ එව’’න්තිආදිවුත්තං.අථවා
ෙහිආකායරහිසංවණ්ණනාකාතබ්බාසම්බන්ධයතො පදයතොපදවිභාගයතො

පදත්ථයතො අනුයයොගයතො පරිහාරයතො චාති. තත්ථ සම්බන්යධො නාම
යදසනාසම්බන්යධො. යං යලොකියා ‘‘උම්මුග්ඝායතො’’ති වදන්ති. යසො පන
පාළියානිදානපාළිවයසන, නිදානපාළියාපනසඞ්ගීතිවයසනයවදිතබ්යබොති 
පඨමමහාසඞ්ගීතිං දස්යසන්යතන නිදානපාළියා සම්බන්ධස්ස දස්සිතත්තා

පදාදිවයසන සංවණ්ණනං කයරොන්යතො ‘‘එවන්ති නිපාතපද’’න්තිආදිමාහ. 

‘‘යමතිආදීනී’’ති එත්ථ අන්තරා-සද්ද-ච-සද්දානං නිපාතපදභායවො, 
වත්තබ්යබො, න වා වත්තබ්යබො යතසං නයග්ගහයණන ගහිතත්තා, 
තදවසිට්ඨානං ආපටි-සද්දානං ආදි-සද්යදන සඞ්ගණ්හනයතො. 

‘‘පදවිභායගො’’ති පදානං වියසයසො, න පන පදවිග්ගයහො. අථ වා පදානි ච

පදවිභායගො ච පදවිභායගො, පදවිග්ගයහො ච පදවිභායගො ච පදවිභායගොතිවා
එකයසසවයසන පදපදවිග්ගහාපි පදවිභාග සද්යදන වුත්තාති යවදිතබ්බං.
තත්ථපදවිග්ගයහො‘‘භික්ඛූනංසඞ්යඝො’’තිආදියභයදසුපයදසු දට්ඨබ්යබො. 

අත්ථයතොති පදත්ථයතො. තං පන පදත්ථං අත්ථුද්ධාරක්කයමන පඨමං

එවං-සද්දස්ස දස්යසන්යතො ‘‘එවංසද්යදො තාවා’’තිආදිමාහ. අවධාරණාදීති 

එත්ථ ආදි-සද්යදනඉදමත්ථපුච්ොපරිමාණාදිඅත්ථානංසඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො.
තථාහි‘‘එවංගතානි, එවංවියධො, එවමාකායරො’’තිආදීසුඉදං-සද්දස්සඅත්යථ 
එවං-සද්යදො.ගත-සද්යදොහිපකාරපරියායයො, තථාවිධාකාර-සද්දා ච. තථාහි
විධයුත්තගත-සද්යද යලොකියා පකාරත්යථ වදන්ති. ‘‘එවං නු යඛො, න නු
යඛො, කිං නු යඛො, කථං නු යඛො’’ති, ‘‘එවං සු යත සුන්හාතා සුවිලිත්තා
කප්පිතයකසමස්සු, ආමුත්තමාලාභරණා ඔදාතවත්ථවසනා පඤ්චහි 
කාමගුයණහිසමප්පිතා සමඞ්ගීභූතා පරිචායරන්ති, යසයයථාපිත්වං එතරහි
සාචරියයකොති? යනො හිදං යභො යගොතමා’’ති ච ආදීසු පුච්ොයං. ‘‘එවං
ලහුපරිවත්තං, එවංආයුපරියන්යතො’’තිචආදීසු පරිමායණ.නනුච‘‘එවංනු
යඛො, එවං සු යත, එවං ආයුපරියන්යතො’’ති එත්ථ එවං-සද්යදන 
පුච්ෙනාකාරපරිමාණාකාරානංවුත්තත්තාආකාරත්යථොඑවඑවං-සද්යදොති? 
න, වියසසසබ්භාවයතො. ආකාරමත්තවාචයකො යහත්ථ ආකාරත්යථොති
අධිප්යපයතො, යථා ‘‘එවං බයායඛොතිආදීසු පන න ආකාරවියසසවාචයකො
එවඤ්චකත්වා ‘‘එවං ජායතනමච්යචනා’’තිආදීනි උපමාදීසුඋදාහරණානි
උපපන්නානි යහොන්ති. තථා හි ‘‘යථාපි…යප.… බහු’’න්ති? එත්ථ 
පුප්ඵරාසිට්ඨානියයතො 
මනුස්සුපපත්තිසප්පුරිසූපනිස්සයසද්ධම්මසවනයයොනියසොමනසිකාරයභොගස
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ම්පත්තිආදිදානාදිපුඤ්ඤකිරියායහතුසමුදායයතො 
යසොභාසුගන්ධතාදිගුණයයොගයතො මාලාගුණසදිසියයො පහූතා පුඤ්ඤකිරියා
මරිතබ්බසභාවතාය මච්යචන සත්යතන කත්තබ්බාති යජොදිතත්තා
පුප්ඵරාසිමාලාගුණාවඋපමා, යතසංඋපමාකායරො යථා-සද්යදනඅනියමයතො
වුත්යතොතිඑවං-සද්යදොඋපමාකාරනිගමනත්යථොතිවත්තුංයුත්තං.යසො පන

උපමාකායරො නියමියමායනො අත්ථයතො උපමාව යහොතීති ආහ ‘‘උපමාෙං 

ආගයතො’’ති. 

තථා එවං ඉමිනා ආකායරන ‘‘අභික්කමිතබ්බ’’න්තිආදිනා
උපදිසියමානාය සමණසාරුප්පාය ආකප්පසම්පත්තියා යයො තත්ථ

උපදිසනාකායරො, යසො අත්ථයතො උපයදයසොයයවාති වුත්තං ‘‘එවං

යත…යප.…උපයදයස’’ති.තථා එවයමතංභගවා, එවයමතංසුගතාතිඑත්ථ
ච භගවතා යථාවුත්තමත්ථං අවිපරීතයතො ජානන්යතහි කතං තත්ථ

සංවිජ්ජමානගුණානංපකායරහිහංසනංඋදග්ගතාකරණං සම්පහංසනං, යයො

තත්ථ සම්පහංසනාකායරොති යයොයජතබ්බං. එවයමවං පනාෙන්ති එත්ථ
ගරහණාකායරොති යයොයජතබ්බං. යසො ච ගරහණාකායරො ‘‘වසලී’’තිආදි
ඛුංසනසද්දසන්නිධානයතොඉධඑවං-සද්යදනපකාසියතොතිවිඤ්ඤායති.යථා 
යචත්ථ, එවං උපමාකාරාදයයොපි උපමාදිවයසන වුත්තානං 

පුප්ඵරාසිආදිසද්දානංසන්නිධානයතොතිදට්ඨබ්බං. එවඤ්ච වයදහීති‘‘යථාහං
වදාමි, එවං සමණං ආනන්දං වයදහී’’ති වදනාකායරො ඉදානි වත්තබ්යබො

එවං-සද්යදන නිදස්සීයතීති නිදස්සනත්යථො වුත්යතො. එවං යනොති එත්ථාපි
යතසං යථාවුත්තධම්මානං අහිතදුක්ඛාවහභායව සන්නිට්ඨානජනනත්ථං
අනුමතිග්ගහණවයසන ‘‘සංවත්තන්ති, යනො වා, කථං වා එත්ථ යහොතී’’ති
පුච්ොය කතාය ‘‘එවං යනො එත්ථ යහොතී’’ති වුත්තත්තා
තදාකාරසන්නිට්ඨානං එවං-සද්යදන විභාවිතන්ති විඤ්ඤායති, යසො පන
යතසං ධම්මානං අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තනාකායරො නියමියමායනො

අවධාරණත්යථො යහොතීති ආහ ‘‘එවං යනො එත්ථ යහොතීති ආදීසු

අවධාරයණ’’ති. එවං භන්යතති පන ධම්මස්ස සාධුකං සවනමනසිකායර
සන්නියයොජියතහි භික්ඛූහි අත්තයනො තත්ථ ඨිතභාවස්ස පටිජානනවයසන
වුත්තත්තාඑත්ථඑවං-සද්යදො වචනසම්පටිච්ෙනත්යථොවුත්යතො, යතනඑවං
භන්යත, සාධුභන්යත, සුට්ඨුභන්යතති වුත්තංයහොති. 

නානානෙනිපුණන්ති එකත්තනානත්තඅබයාපාරඑවංධම්මතාසඞ්ඛාතා, 
නන්දියාවට්ට තිපුක්ඛලසීහවික්කීළිතඅඞ්කුසදිසායලොචනසඞ්ඛාතා වා
ආධාරාදියභදවයසනනානාවිධානයා නානානයා, නයාවාපාළිගතියයො, තා
ච පඤ්ඤත්තිඅනුපඤ්ඤත්තිආදිවයසන 
සංකියලභාගියාදියලොකියාදිතදුභයයවොමිස්සතාදිවයසන කුසලාදිවයසන
ඛන්ධාදිවයසන සඞ්ගහාදිවයසන සමයවිමුත්තාදිවයසන ඨපනාදිවයසන
කුසලමූලාදිවයසන තිකපට්ඨානාදිවයසන ච නානප්පකාරාති නානානයා, 
යතහිනිපුණං සණ්හසුඛුමන්තිනානානයනිපුණං. ආසයයොව අජ්ඣාසයයො, 
යත ච සස්සතාදියභයදන, තත්ථ ච අප්පරජක්ඛතාදිවයසන අයනකා, 
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පටුන 

අත්තජ්ඣාසයාදයයො එව වා සමුට්ඨානං උප්පත්තියහතු එතස්සාති 

අයනකජ්ඣාසෙසමුට්ඨානං. අත්ථබයඤ් නසම්පන්නන්ති 
අත්ථබයඤ්ජනපරිපුණ්ණං උපයනතබ්බාභාවයතො, 
සඞ්කාසනපකාසනවිවරණවිභජනඋත්තානීකරණපඤ්ඤත්තිවයසන ෙහි
අත්ථපයදහි, අක්ඛරපදබයඤ්ජනාකාරනිරුත්තිනිද්යදසවයසන ෙහි
බයඤ්ජනපයදහිචසමන්නාගතන්ති වාඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

විවිධපාටහාරිෙන්ති එත්ථ පාටිහාරියපදස්ස වචනත්ථං
‘‘පටිපක්ඛහරණයතො රාගාදිකියලසාපනයනයතො පාටිහාරිය’’න්ති වදන්ති.
භගවයතො පන පටිපක්ඛා රාගාදයයො න සන්ති, යය හරිතබ්බා.
පුථුජ්ජනානම්පි විගතූපක්කියලයස අට්ඨගුණසමන්නාගයත චිත්යත
හතපටිපක්යඛ ඉද්ධිවිධං පවත්තති, තස්මා තත්ථ පවත්තයවොහායරන චන
සක්කා ඉධ ‘‘පාටිහාරිය’’න්ති වත්තුං. සයච පන මහාකාරුණිකස්ස
භගවයතො යවයනයයගතා ච කියලසා පටිපක්ඛා, යතසං හරණයතො
‘‘පාටිහාරිය’’න්ති වුත්තං, එවං සති යුත්තයමතං. අථ වා භගවයතො ච

සාසනස්ස ච පටිපක්ඛා තිත්ථියා, යතසං හරණයතො පාටහාරිෙං. යත හි
දිට්ඨිහරණවයසන, දිට්ඨිප්පකාසයන අසමත්ථභායවන ච

ඉද්ධිආයදසනානුසාසනීහි හරිතා අපනීතා යහොන්තීති. ‘‘පටී’’ති වා අයං
සද්යදො ‘‘පච්ො’’ති එතස්ස අත්ථං යබොයධති ‘‘තස්මිං පටිපවිට්ඨම්හි, 
අඤ්යඤො ආගඤ්ඡි බ්රාහ්මයණො’’තිආදීසු විය, තස්මා සමාහියත චිත්යත, 
විගතූපක්කියලයස ච කතකිච්යචන පච්ො හරිතබ්බං පවත්යතතබ්බන්ති
පටිහාරියං, අත්තයනොවා උපක්කියලයසසුචතුත්ථජ්ඣානමග්යගහිහරියතසු
පච්ො හරණං පටිහාරියං. ඉද්ධිආයදසනානුසාසනියයො ච
විගතූපක්කියලයසන, කතකිච්යචන ච සත්තහිතත්ථං පුන පවත්යතතබ්බා, 
හරියතසුචඅත්තයනොඋපක්කියලයසසුපරසත්තානංඋපක්කියලසහරණානි 

යහොන්තීතිපටිහාරියානිභවන්ති.පටිහාරියයමව පාටහාරිෙං. පටිහාරියයවා

ඉද්ධිආයදසනානුසාසනීසමුදායය භවං එයකකං ‘‘පාටහාරිෙ’’න්ති වුච්චති.
පටිහාරියංවාචතුත්ථජ්ඣානං මග්යගොචපටිපක්ඛහරණයතො, තත්ථජාතං, 

තස්මිං වා නිමිත්තභූයත, තයතො වා ආගතන්ති පාටහාරිෙං. තස්ස පන
ඉද්ධිආදියභයදන විසයයභයදන ච බහුවිධස්ස භගවයතො යදසනාය
ලබ්භමානත්තාආහ‘‘විවිධපාටිහාරිය’’න්ති. 

නඅඤ්ඤථාතිභගවයතොසම්මුඛාසුතාකාරයතොන අඤ්ඤථාතිඅත්යථො, 
න පන භගවයතො යදසිතාකාරයතො. අචින්යතයයානුභාවා හි භගවයතො
යදසනා. එවඤ්චකත්වා‘‘සබ්බප්පකායරනයකොසමත්යථොවිඤ්ඤාතු’’න්ති
ඉදං වචනං සමත්ථිතං යහොති. ධාරණබලදස්සනඤ්ච න විරුජ්ඣති
සුතාකාරාවිරජ්ඣනස්ස අධිප්යපතත්තා.න යහත්ථ අත්ථන්තරතාපරිහායරො
ද්වින්නම්පි අත්ථානං එකවිසයත්තා, ඉතරථා යථයරො භගවයතො යදසනාය
සබ්බථාපටිග්ගහයණසමත්යථොඅසමත්යථොචාතිආපජ්යජයයාති. 
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‘‘යයො පයරො න යහොති, යසො අත්තා’’ති එවං වුත්තාය
නියකජ්ඣත්තසඞ්ඛාතාය සසන්තතියං වත්තනයතො තිවියධොපි යම-සද්යදො
කිඤ්චාපිඑකස්මිංයයව අත්යථදිස්සති, කරණසම්පදානසාමිනිද්යදසවයසන

පනවිජ්ජමානයභදංසන්ධායාහ ‘‘යම-සද්යදොතීසුඅත්යථසුදිස්සතී’’ති. 

කිඤ්චාපි උපසග්යගො කිරියං වියසයසති, යජොතකභාවයතො පන සතිපි
තස්මිං සුත-සද්යදොඑවතංතමත්ථංඅනුවදතීතිඅනුපසග්ගස්සසුත-සද්දස්ස
අත්ථුද්ධායර සඋපසග්ගස්ස ගහණං න විරුජ්ඣතීති දස්යසන්යතො 

‘‘සඋපසග්යගො ච අනුපසග්යගො චා’’ති ආහ. අස්සාති සුත-සද්දස්ස. 

කම්මභාවසාධනානිඉධසුත-සද්යදසම්භවන්තීතිවුත්තං ‘‘උපධාරිතන්තිවා

උපධාරණන්ති වා අත්යථො’’ති. මොති අත්යථ සතීති යදා යමසද්දස්ස

කත්තුවයසනකරණනිද්යදයසො, තදාති අත්යථො. මමාති අත්යථ සතීතියදා
සම්බන්ධවයසන සාමිනිද්යදයසො, තදා. 

සුතසද්දසන්නිධායන පයුත්යතන එවංසද්යදන සවනකිරියායජොතයකන 

භවිතබ්බන්ති වුත්තං ‘‘එවන්ති 

යසොතවිඤ්ඤාණාදිවිඤ්ඤාණකිච්චනිදස්සන’’න්ති. ආදි-සද්යදන
සම්පටිච්ෙනාදීනං පඤ්චද්වාරිකවිඤ්ඤාණානං තදභිනිහටානඤ්ච
මයනොද්වාරිකවිඤ්ඤාණානං ගහණං යවදිතබ්බං. සබ්යබසම්පි වාකයානං 

එවකාරත්ථසහිතත්තා ‘‘සුත’’න්තිඑතස්සසුතංඑවාති අයමත්යථොලබ්භතීති

ආහ ‘‘අස්සවනභාවපටක්යඛපයතො’’ති, එයතන අවධාරයණන නිරාකතං
දස්යසති.යථාචසුතංසුතංඑවාති නියයමතබ්බං, තංසම්මාසුතංයහොතීති

ආහ ‘‘අනූනාධිකාවිපරීතග්ගහණනිදස්සන’’න්ති. අථ වා 

‘‘සද්දන්තරත්ථායපොහනවයසනසද්යදො අත්ථං වදතී’’ති සුතන්ති අසුතංන

යහොතීති අයයමතස්ස අත්යථොති වුත්තං ‘‘අස්සවනභාවපටක්යඛපයතො’’ති, 
ඉමිනාදිට්ඨාදිවිනිවත්තනංකයරොති. ඉදංවුත්තංයහොති.නඉදංමයාදිට්ඨං, 
න සයම්භුඤායණන සච්ඡිකතං, අථ යඛො සුතං, තඤ්ච යඛො සම්මයදවාති.
යතයනවාහ‘‘අනූනාධිකාවිපරීතග්ගහණනිදස්සන’’න්ති.අවධාරණත්යථවා 
එවං-සද්යද අයං අත්ථයයොජනා කරීයතීති තදයපක්ඛස්ස සුත-සද්දස්ස

අයමත්යථො වුත්යතො ‘‘අස්සවනභාවපටක්යඛපයතො’’ති. යතයනව ආහ 
‘‘අනූනාධිකාවිපරීතග්ගහණනිදස්සන’’න්ති. සවනසද්යදො යචත්ථ 
කම්මත්යථොයවදිතබ්යබොසුයයතීති. 

එවං සවනයහතුසුණන්තපුග්ගලසවනවියසසවයසන පදත්තයස්ස
එයකන පකායරන අත්ථයයොජනං දස්යසත්වා ඉදානි පකාරන්තයරහිපි තං

දස්යසතුං ‘‘තථා එව’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ තස්සාති යා සා භගවයතො 
සම්මුඛා ධම්මස්සවනාකායරන පවත්තා මයනොද්වාරවිඤ්ඤාණවීථි, තස්සා.
සා හි නානප්පකායරන ආරම්මයණ පවත්තිතුං සමත්ථා. තථා ච වුත්තං 

‘‘යසොතද්වාරානුසායරනා’’ති. නානප්පකායරනාති වක්ඛමානානං
අයනකවිහිතානං බයඤ්ජනත්ථග්ගහණානානාකායරන, එයතන ඉමිස්සා
යයොජනාය ආකාරත්යථො එවං-සද්යදො ගහියතොති දීයපති. 
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පවත්තිභාවප්පකාසනන්ති පවත්තියා අත්ථිභාවප්පකාසනං. ‘‘සුතන්ති

ධම්මප්පකාසන’’න්ති යස්මිං ආරම්මයණ වුත්තප්පකාරා විඤ්ඤාණවීථි
නානප්පකායරන පවත්තා, තස්ස ධම්මත්තා වුත්තං, න සුතසද්දස්ස

ධම්මත්ථත්තා. වුත්තස්යසවත්ථස්ස පාකටීකරණං ‘‘අෙඤ්යහත්ථා’’තිආදි.

තත්ථ විඤ්ඤාණවීථිොතිකරණත්යථකරණවචනං. මොති කත්ථුඅත්යථ. 

‘‘එවන්ති නිද්දිසිතබ්බප්පකාසන’’න්ති නිදස්සනත්ථං එවං-සද්දං
ගයහත්වා වුත්තං නිදස්යසතබ්බස්ස නිද්දිසිතබ්බත්තාභාවාභාවයතො, යතන
එවං-සද්යදන සකලම්පි සුත්තං පච්චාමට්ඨන්ති දස්යසති. සුත-සද්දස්ස
කිරියාසද්දත්තා, සවනකිරියායච සාධාරණවිඤ්ඤාණප්පබන්ධපටිබද්ධත්තා

තත්ථචපුග්ගලයවොහායරොතිවුත්තං ‘‘සුතන්තිපුග්ගලකිච්චප්පකාසන’’න්ති.
නහිපුග්ගලයවොහාරරහියත ධම්මප්පබන්යධසවනකිරියාලබ්භතීති. 

‘‘ෙස්ස චිත්තසන්තානස්සා’’තිආදිපි ආකාරත්ථයමව එවං-සද්දං
ගයහත්වාපුරිමයයොජනායඅඤ්ඤථාඅත්ථයයොජනංදස්යසතුං වුත්තං.තත්ථ 

ආකාරපඤ්ඤත්තීති උපාදාපඤ්ඤත්ති එව, ධම්මානං

පවත්තිආකාරුපාදානවයසන තථා වුත්තා. ‘‘සුතන්ති විසෙනිද්යදයසො’’ති
යසොතබ්බභූයතො ධම්යමො සවනකිරියාකත්තුපුග්ගලස්ස සවනකිරියාවයසන
පවත්තිට්ඨානන්තිකත්වාවුත්තං.චිත්තසන්තානවිනිමුත්තස්ස පරමත්ථයතො 
කස්සචි කත්තු අභායවපි සද්දයවොහායරන බුද්ධිපරිකප්පිතයභදවචනිච්ොය
චිත්තසන්තානයතො අඤ්ඤං විය තංසමඞ්ගිං කත්වා වුත්තං 

‘‘චිත්තසන්තායනන තංසමඞ්ගියනො’’ති. සවනකිරියාවිසයයොපි
යසොතබ්බධම්යමො සවනකිරියාවයසන පවත්තචිත්තසන්තානස්ස ඉධ
පරමත්ථයතො කත්තුභාවයතො, සවනවයසන චිත්තප්පවත්තියා එව වා
සවනකිරියාභාවයතො තංකිරියාකත්තු ච විසයයො යහොතීති කත්වා වුත්තං 

‘‘තංසමඞ්ගියනො කත්තු විසයෙ’’ති. සුතාකාරස්ස ච යථරස්ස 

සම්මානිච්ඡිතභාවයතො ආහ ‘‘ගහණසන්නිට්ඨාන’’න්ති, එයතන වා 
අවධාරණත්ථංඑවං-සද්දංගයහත්වාඅයංඅත්ථයයොජනාකතාතිදට්ඨබ්බං. 

පුබ්යබ සුතානං නානාවිහිතානං සුත්තසඞ්ඛාතානං අත්ථබයඤ්ජනානං
උපධාරිතරූපස්ස ආකාරස්ස නිදස්සනස්ස අවධාරණස්ස වා
පකාසනසභායවො එවං-සද්යදොති තදාකාරාදිඋපධාරණස්ස
පුග්ගලපඤ්ඤත්තියා උපාදානභූතධම්මප්පබන්ධබයාපාරතාය වුත්තං 

‘‘එවන්ති පුග්ගලකිච්චනිද්යදයසො’’ති. සවනකිරියා පන පුග්ගලවාදියනොපි 
විඤ්ඤාණනිරයපක්ඛා නත්ථීති වියසසයතො විඤ්ඤාණබයාපායරොති ආහ 

‘‘සුතන්ති විඤ්ඤාණකිච්චනිද්යදයසො’’ති. යමති සද්දප්පවත්තියා 
එකන්යතයනව සත්තවිසයත්තා, විඤ්ඤාණකිච්චස්ස ච තත්යථව

සයමොදහිතබ්බයතො ‘‘යමති උභෙකිච්චයුත්තපුග්ගලනිද්යදයසො’’ති වුත්තං. 
අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිසභාවා යථාක්කමං එවං-සද්ද
සුත-සද්දානං අත්ථාති යත තථාරූපපඤ්ඤත්තිඋපාදානබයාපාරභායවන

දස්යසන්යතො ආහ ‘‘එවන්ති පුග්ගලකිච්චනිද්යදයසො. සුතන්ති 
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පටුන 

විඤ්ඤාණකිච්චනිද්යදයසො’’ති. එත්ථ ච 
කරණකිරියාකත්තුකම්මවියසසප්පකාසනවයසන 
පුග්ගලබයාපාවිසයපුග්ගලබයාපාරනිදස්සනවයසන 
ගහණාකාරගාහකතබ්බිසයවියසසනිද්යදසවයසන කත්තුකරණ
බයාපාරකත්තුනිද්යදසවයසන ච දුතියාදයයො චතස්යසො අත්ථයයොජනා
දස්සිතාතිදට්ඨබ්බං. 

සබ්බස්සාපි සද්දාධිගමනීයස්ස අත්ථස්ස පඤ්ඤත්තිමුයඛයනව
පටිපජ්ජිතබ්බත්තා, සබ්බපඤ්ඤත්තීනඤ්ච විජ්ජමානාදිවයසන ෙසු 
පඤ්ඤත්තියභයදසුඅන්යතොගධත්තායතසු‘‘එව’’න්තිආදීනංපඤ්ඤත්තීනං

සරූපං නිද්ධායරන්යතොආහ ‘‘එවන්තිචයමතිචා’’තිආදි.තත්ථ එවන්තිච
යමති ච වුච්චමානස්ස අත්ථස්ස ආකාරාදියනො, ධම්මානඤ්ච
අසල්ලක්ඛණභාවයතො අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිභායවොති ආහ 

‘‘සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසන අවිජ් මානපඤ්ඤත්තී’’ති. තත්ථ 

සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසනාති භූතත්ථඋත්තමත්ථවයසන. ඉදං වුත්තං 
යහොතියයො මායාමරීචිආදයයො විය අභූතත්යථො, අනුස්සවාදීහි ගයහතබ්යබො
විය අනුත්තමත්යථො ච න යහොති, යසො රූපසද්දාදිසභායවො
රුප්පනානුභවනාදිසභායවො වා අත්යථො ‘‘සච්චිකට්යඨො, පරමත්ථ චා’’ති
වුච්චති, නතථාඑවංයමතිපදානමත්යථොති, එතයමවත්ථංපාකටතරංකාතුං 

‘‘කිඤ්යහත්ථ ත’’න්තිආදි වුත්තං. සුතන්ති පන සද්දායතනං සන්ධායාහ 

‘‘විජ් මානපඤ්ඤත්තී’’ති. යතයනව හි ‘‘ෙඤ්හි තයමත්ථ යසොයතන

උපලද්ධ’’න්තිවුත්තං, ‘‘යසොතද්වාරානුසායරනඋපලද්ධ’’න්තිපනවුත්යත

අත්ථබයඤ්ජනාදිසබ්බංලබ්භති. තංතංඋපාදාෙවත්තබ්බයතොතියසොතපථං
ආගයත ධම්යම උපාදාය යතසං උපධාරිතාකාරාදියනො පච්චාමසනවයසන
‘‘එව’’න්ති, සසන්තතිපරියාපන්යන ඛන්යධ උපාදාය ‘‘යම’’ති 
වත්තබ්බත්තාතිඅත්යථො.දිට්ඨාදිසභාවරහියත සද්දායතයනපවත්තමායනොපි
සුතයවොහායරො ‘‘දුතියං තතිය’’න්තිආදියකො විය පඨමාදීනි 

දිට්ඨමුතවිඤ්ඤායත අයපක්ඛිත්වා පවත්යතොති ආහ ‘‘දිට්ඨාදීනි උපනිධාෙ

වත්තබ්බයතො’’ති.අසුතංනයහොතීතිහි‘‘සුත’’න්තිපකාසියතො යමත්යථොති. 

අත්තනා පටිවිද්ධා සුත්තස්ස පකාරවියසසා ‘‘එව’’න්ති යථයරන 

පච්චාමට්ඨාති ආහ ‘‘අසම්යමොහං දීයපතී’’ති. 

‘‘නානප්පකාරපටයවධසමත්යථොයහොතී’’තිඑයතනවක්ඛමානස්සසුත්තස්ස 

නානප්පකාරතං දුප්පටිවිජ්ඣතඤ්ච දස්යසති. ‘‘සුතස්ස අසම්යමොසං 

දීයපතී’’ති සුතාකාරස්ස යාථාවයතො දස්සියමානත්තා වුත්තං. 

අසම්යමොයහනාතිසම්යමොහාභායවන, පඤ්ඤායඑව වා සවනකාලසම්භූතාය

තදුත්තරකාලපඤ්ඤාසිද්ධි, එවං අසම්යමොයසනාති එත්ථාපි වත්තබ්බං.
බයඤ්ජනානං පටිවිජ්ඣිතබ්යබො ආකායරො නාතිගම්භීයරො, 
යථාසුතධාරණයමවතත්ථකරණීයන්තිසතියා බයාපායරොඅධියකො, පඤ්ඤා

තත්ථ ගුණීභූතාති වුත්තං ‘‘පඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමාො’’තිආදි පඤ්ඤාය
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පටුන 

පුබ්බඞ්ගමාති කත්වා. පුබ්බඞ්ගමතා යචත්ථ පධානභායවො
‘‘මයනොපුබ්බඞ්ගමා’’තිආදීසු විය, පුබ්බඞ්ගමතාය වා චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීසු
ආවජ්ජනාදීනං විය අප්පධානත්යත පඤ්ඤා පුබ්බඞ්ගමා එතිස්සාති අයම්පි

අත්යථො යුජ්ජති, එවං ‘‘සතිපුබ්බඞ්ගමාො’’තිඑත්ථාපි වුත්තනයානුසායරන 

යථාසම්භවමත්යථො යවදිතබ්යබො. අත්ථබයඤ් නසම්පන්නස්සාති
අත්ථබයඤ්ජනපරිපුණ්ණස්ස, 
සඞ්කාසනපකාසනවිවරණවිභජනඋත්තානීකරණපඤ්ඤත්තිවයසන ෙහි
අත්ථපයදහි, අක්ඛරපදබයඤ්ජනාකාරනිරුත්තිනිද්යදසවයසන ෙහි
බයඤ්ජනපයදහිචසමන්නාගතස්සාති වාඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

යෙොනියසොමනසිකාරං දීයපතීති එවං-සද්යදන වුච්චමානානං
ආකාරනිදස්සනාවධාරණත්ථානං අවිපරීතසද්ධම්මවිසයත්තාති අධිප්පායයො. 

‘‘අවික්යඛපං දීයපතී’’ති ‘‘බ්රහ්මජාලං කත්ථ භාසිත’’න්තිආදි පුච්ොවයසන
පකරණප්පත්තස්සවක්ඛමානස්සසුත්තස්සසවනං සමාධානමන්තයරනන

සම්භවතීති කත්වා වුත්තං. ‘‘වික්ඛිත්තචිත්තස්සා’’තිආදි තස්යසවත්ථස්ස

සමත්ථනවයසන වුත්තං. සබ්බසම්පත්තිොති 
අත්ථබයඤ්ජනයදසකපයයොජනාදිසම්පත්තියා. අවිපරීතසද්ධම්මවිසයයහි
විය ආකාරනිදස්සනාවධාරණත්යථහි යයොනියසොමනසිකාරස්ස, 
සද්ධම්මස්සවයනන විය ච අවික්යඛපස්ස යථා යයොනියසොමනසිකායරන 
ඵලභූයතන අත්තසම්මාපණිධිපුබ්යබකතපුඤ්ඤතානං සිද්ධි වුත්තා 
තදවිනාභාවයතො, එවං අවික්යඛයපන ඵලභූයතන කාරණභූතානං 
සද්ධම්මස්සවනසප්පුරිසූපනිස්සයානංසිද්ධිදස්යසතබ්බාසියාඅස්සුතවයතො, 
සප්පුරිසූපනිස්සයරහිතස්සචතදභාවයතො. 

‘‘න හි වික්ඛිත්තචිත්යතො’’තිආදිනා සමත්ථනවචයනන පන
අවික්යඛයපන කාරණභූයතන සප්පුරිසූපනිස්සයයන ච ඵලභූතස්ස
සද්ධම්මස්සවනස්ස සිද්ධි දස්සිතා. අයං පයනත්ථ අධිප්පායයො යුත්යතො
සියාසද්ධම්මස්සවනසප්පුරිසූපනිස්සයා න එකන්යතන අවික්යඛපස්ස
කාරණං බාහිරඞ්ගත්තා, අවික්යඛයපො පන සප්පුරිසූපනිස්සයයො විය 
සද්ධම්මස්සවනස්ස එකන්තකාරණන්ති. එවම්පි අවික්යඛයපන 
සප්පුරිසූපනිස්සයසිද්ධියජොතනා න සමත්ථිතාව, යනො න සමත්ථිතා
වික්ඛිත්තචිත්තානං සප්පුරිසපයිරුපාසනාභාවස්ස අත්ථසිද්ධත්තා. එත්ථ ච
පුරිමං ඵයලන කාරණස්ස සිද්ධිදස්සනං නදීපූයරන විය උපරි
වුට්ඨිසබ්භාවස්ස, දුතියං කාරයණන ඵලස්ස සිද්ධිදස්සනං දට්ඨබ්බං
එකන්යතනවස්සිනාවියයමඝවුට්ඨායනන වුට්ඨිප්පවත්තියා. 

භගවයතො වචනස්ස අත්ථබයඤ්ජනපයභදපරිච්යෙදවයසන 
සකලසාසනසම්පත්තිඔගාහනාකායරො නිරවයසසපරහිතපාරිපූරිකාරණන්ති

වුත්තං ‘‘එවං භද්දයකො ආකායරො’’ති. යස්මා න යහොතීති සම්බන්යධො. 

පච්ඡිමචක්කද්වෙසම්පත්තින්ති 
අත්තසම්මාපණිධිපුබ්යබකතපුඤ්ඤතාසඞ්ඛාතං ගුණද්වයං. අපරාපරං
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වුත්තියායචත්ථ චක්කභායවො, චරන්තිඑයතහිසත්තාසම්පත්තිභයවසූතිවා.
යය සන්ධාය වුත්තං ‘‘චත්තාරිමානි භික්ඛයව චක්කානි, යයහි
සමන්නාගතානං යදවමනුස්සානං චතුචක්කං වත්තතී’’තිආදි. 
පුරිමපච්ඡිමභායවො යචත්ථ යදසනාක්කමවයසන දට්ඨබ්යබො. 

පච්ඡිමචක්කද්වෙසිද්ධිොති පච්ඡිමචක්කද්වයස්ස අත්ථිතාය.
සම්මාපණිහිතත්යතො පුබ්යබ ච කතපුඤ්යඤො සුද්ධාසයයො යහොති

තදසුද්ධියහතූනං කියලසානං දූරීභාවයතොති ආහ ‘‘ආසෙසුද්ධි සිද්ධා

යහොතී’’ති. තථා හි වුත්තං ‘‘සම්මාපණිහිතං චිත්තං, යසයයයසොනංතයතො
කයර’’ති, ‘‘කතපුඤ්යඤොසිත්වංආනන්ද, පධානංඅනුයුඤ්ජ ඛිප්පංයහොහිසි

අනාසයවොති ච. යතයනවාහ ‘‘ආසෙසුද්ධිො අධිගමබයත්තිසිද්ධී’’ති. 

පයෙොගසුද්ධිොති යයොනියසොමනසිකාරපුබ්බඞ්ගමස්ස

ධම්මස්සවනපයයොගස්ස විසදභායවන. තථා චාහ ‘‘ආගමබයත්තිසිද්ධී’’ති.
සබ්බස්ස වා කායවචීපයයොගස්ස නිද්යදොසභායවන.
පරිසුද්ධකායවචීපයයොයගො හි විප්පටිසාරාභාවයතො අවික්ඛිත්තචිත්යතො
පරියත්තියංවිසාරයදොයහොතීති. 

‘‘නානප්පකාරපටයවධදීපයකනා’’තිආදිනා අත්ථබයඤ්ජයනසු යථරස්ස
එවං-සද්ද සුත-සද්දානං අසම්යමොහාසම්යමොසදීපනයතො 
චතුපටිසම්භිදාවයසන අත්ථයයොජනං දස්යසති. තත්ථ 

‘‘යසොතබ්බප්පයභදපටයවධදීපයකනා’’ති එයතන අයං සුත-සද්යදො එවං-
සද්දසන්නිධානයතො, වක්ඛමානායපක්ඛාය වා සාමඤ්යඤයනව
යසොතබ්බධම්මවියසසං ආමසතීති දස්යසති.
මයනොදිට්ඨිකරණාපරියත්තිධම්මානං අනුයපක්ඛනසුප්පටියවධා වියසසයතො 
මනසිකාරපටිබද්ධාතියතවුත්තනයයනයයොනියසොමනසිකාරදීපයකනඑවං-
සද්යදනයයොයජත්වා, සවනධාරණවචීපරිචයාපරියත්තිධම්මානං වියසයසන 
යසොතාවධානපටිබද්ධාතියතඅවික්යඛපදීපයකනසුත-සද්යදනයයොයජත්වා
දස්යසන්යතො සාසනසම්පත්තියා ධම්මස්සවයන උස්සාහං ජයනති. තත්ථ

ධම්මාති පරියත්තිධම්මා. මනසානුයපක්ඛිතාති ‘‘ඉධ සීලං කථිතං, ඉධ
සමාධි, ඉධපඤ්ඤා, එත්තකාඑත්ථඅනුසන්ධියයො’’තිආදිනා නයයනමනසා

අනුයපක්ඛිතා. දිට්ඨිො සුප්පටවිද්ධාති නිජ්ඣානක්ඛන්තිභූතාය, 
ඤාතපරිඤ්ඤාසඞ්ඛාතාය වා දිට්ඨියා තත්ථ තත්ථ වුත්තරූපාරූපධම්යම
‘‘ඉතිරූපං, එත්තකංරූප’’න්තිආදිනාසුට්ඨුවවත්ථයපත්වාපටිවිද්ධා. 

‘‘සකයලන වචයනනා’’ති පුබ්යබ තීහි පයදහි විසුං විසුං යයොජිතත්තා

වුත්තං. අසප්පුරිසභූමින්ති අකතඤ්ඤුතං ‘‘ඉයධකච්යචො පාපභික්ඛු
තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං පරියාපුණිත්වා අත්තයනො දහතී’’ති එවං

වුත්තංඅනරියයවොහාරාවත්ථං.සා එවඅනරියයවොහාරාවත්ථා අසද්ධම්යමො. 
නනු ච ආනන්දත්යථරස්ස ‘‘මයමදං වචන’’න්ති අධිමානස්ස, 
මහාකස්සපත්යථරාදීනඤ්ච තදාසඞ්කාය අභාවයතො 
අසප්පුරිසභූමිසමතික්කමාදිවචනං නිරත්ථකං ති? නයිදං එවං ‘‘එවං යම
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සුත’’න්ති වදන්යතනඅයම්පි අත්යථො විභාවියතොති දස්සනයතො. යකචිපන
‘‘යදවතානං පරිවිතක්කායපක්ඛං තථාවචනන්ති එදිසී යචොදනා
අනවකාසා’’ති වදන්ති. තස්මිං කිර ඛයණ එකච්චානං යදවතානං එවං
යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි ‘‘තථාගයතො ච පරිනිබ්බුයතො, අයඤ්ච 
ආයස්මා යදසනාකුසයලො, ඉදානි ධම්මං යදයසති, සකයකුලප්පසුයතො
තථාගතස්ස භාතා චූළපිතුපුත්යතො, කිං නු යඛො සයං සච්ඡිකත ධම්මං
යදයසති, උදාහු භගවයතොයයව වචනං යථාසුත’’න්ති. එවං 
තදාසඞ්කිතප්පකාරයතො අසප්පුරිසභූමිසයමොක්කමාදියතො අතික්කමාදි

විභාවිතන්ති. අත්තයනො අදහන්යතොති ‘‘මයමත’’න්ති අත්තනි 

අට්ඨයපන්යතො. අප්යපතීතිනිදස්යසති. දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථසු

යථාරහං සත්යතයනතීතියනත්ති, ධම්යමොයයවයනත්ති ධම්මයනත්ති. 

දළ්හතරනිවිට්ඨා විචිකිච්ො කඞ්ඛා. නාතිසංසප්පනං මතියභදමත්තං 

විමති. අස්සද්ධිෙං විනායසති භගවයතො යදසිතත්තා, සම්මුඛා චස්ස
පටිග්ගහිතත්තා, ඛලිතදුරුත්තාදිග්ගහණයදොසාභාවයතො ච. එත්ථ ච
පඨමාදයයොතිස්යසොඅත්ථයයොජනාආකාරාදිඅත්යථසුඅග්ගහිතවියසසයමව 
එවං-සද්දං ගයහත්වා දස්සිතා, තයතො පරා තිස්යසො ආකාරත්ථයමව එවං-
සද්දං ගයහත්වා විභාවිතා. පච්ඡිමා පන තිස්යසො යථාක්කමං ආකාරත්ථං
නිදස්සනත්ථංඅවධාරණත්ථඤ්ච එවං-සද්දංගයහත්වායයොජිතාතිදට්ඨබ්බං. 

එක-සද්යදො අඤ්ඤයසට්ඨාසහායසඞ්ඛයදීසු දිස්සති. තථායහස
‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති
ඉත්යථයක අභිවදන්තී’’තිආදීසු අඤ්ඤත්යථ දිස්සති, ‘‘යචතයසො 
එයකොදිභාව’’න්තිආදීසු යසට්ඨත්යථ, ‘‘එයකො වූපකට්යඨො’’තිආදීසු
අසහායය, ‘‘එයකොව යඛො භික්ඛයව ඛයණො ච සමයයො ච
බ්රහ්මචරියවාසායා’’තිආදීසු සඞ්ඛයයං, ඉධාපි සඞ්ඛයයන්ති දස්යසන්යතො

ආහ ‘‘එකන්ති ගණනපරිච්යඡදනිද්යදයසො’’ති. කාලඤ්ච සමෙඤ්චාති 

යුත්තකාලඤ්චපච්චයසාමග්ගිඤ්ච. ඛයණොතිඔකායසො. තථාගතුප්පාදාදියකො
හිමග්ගබ්රහ්මචරියස්සඔකායසොතප්පච්චයපටිලාභයහතුත්තා.ඛයණො එව ච 

සමයෙො. යයො ‘‘ඛයණො’’තිච ‘‘සමයයො’’ති චවුච්චති, යසොඑයකොවාතිහි

අත්යථො. මහාසමයෙොති මහාසමූයහො. සමයෙොපි යඛොති සික්ඛාපදපූරණස්ස

යහතුපි. සමෙප්පවාදයකති දිට්ඨිප්පවාදයක. තත්ථ හි නිසින්නා තිත්ථියා 

අත්තයනො අත්තයනො සමයං පවදන්තීති. අත්ථාභිසමොති හිතපටිලාභා.

අභිසයමතබ්යබොති අභිසමයයො, අභිසමයයො අත්යථොති අභිසමෙට්යඨොති
පීළන ආදීනි අභිසයමතබ්බභායවන එකීභාවං උපයනත්වා වුත්තානි.

අභිසමයස්සවාපටියවධස්ස විසයභූතභායවො අභිසමෙට්යඨොතිතායනවතථා

එකත්යතනවුත්තානි.තත්ථ පී නං දුක්ඛසච්චස්සතංසමඞ්ගීයනොහිංසනං

අවිප්ඵාරිකතාකරණං. සන්තායපොදුක්ඛදුක්ඛතාදිවයසන සන්තාපනං
පරිදහණං. 
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පටුන 

තත්ථ සහකාරීකාරණං සන්නිජ්ඣ සයමති සමයවතීති සමයෙො, 
සමවායයො.සයමතිසමාගච්ෙතිමග්ගබ්රහ්මචරියයමත්ථ තදාධාරපුග්ගයලහීති 

සමයෙො, ඛයණො.සයමතිඑත්ථ, එයතනව සංගච්ෙතිසත්යතො, සභාවධම්යමො

වාසහජාතාදීහි, උප්පාදාදීහිවාති සමයෙො, කායලො.ධම්මප්පවත්තිමත්තතාය
අත්ථයතොඅභූයතොපිහිකායලො ධම්මප්පවත්තියාඅධිකරණං, කරණංවියච
කප්පනාමත්තසිද්යධන රූයපන යවොහරීයතීති. සමං, සහ වා අවයවානං

අයනං පවත්ති අවට්ඨානන්ති සමයෙො, සමූයහො, යථා ‘‘සමුදායයො’’ති.
අවයවසහාවට්ඨානයමව හි සමූයහොති. අවයසසපච්චයානං සමාගයම එති

ඵලංඑතස්මාඋප්පජ්ජතිපවත්තතිචාති සමයෙො, යහතුයථා ‘‘සමුදයයො’’ති.
සයමති සංයයොජනභාවයතො සම්බන්යධො එති අත්තයනො විසයය පවත්තති, 
දළ්හග්ගහණභාවයතො වා සංයුත්තා අයන්ති පවත්තන්ති සත්තා

යථාභිනියවසං එයතනාති සමයෙො, දිට්ඨි. දිට්ඨිසංයයොජයනන හි සත්තා

අතිවිය බජ්ඣන්තීති. සමිති සඞ්ගති සයමොධානන්ති සමයෙො, පටිලායභො.

සමස්ස යානං, සම්මා වා යානං අපගයමොති සමයෙො, පහානං. අභිමුඛං
ඤායණන එතබ්යබො අභිසයමතබ්යබොති අභිසමයයො, ධම්මානං අවිපරීයතො
සභායවො. අභිමුඛභායවන සම්මා එති ගච්ෙති බුජ්ඣතීති අභිසමයයො, 
ධම්මානං යථාභූතසභාවාවයබොයධො. එවං තස්මිං තස්මිං අත්යථ සමය-
සද්දස්සපවත්ති යවදිතබ්බා.සමය-සද්දස්සඅත්ථුද්ධායරඅභිසමය-සද්දස්ස

උදාහරණං වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. අස්සාති සමය-සද්දස්ස. කායලො 

අත්යථො සමවායාදීනංඅත්ථානං ඉධඅසම්භවයතො යදසයදසකපරිසානංවිය
සුත්තස්සනිදානභායවනකාලස්සඅපදිසිතබ්බයතොච. 

කස්මා පයනත්ථ අනියාමිතවයසයනව කායලො නිද්දිට්යඨො, න 

උතුසංවච්ෙරාදිවයසන නියයමත්වාති ආහ ‘‘තත්ථ කිඤ්චාපී’’තිආදි.
උතුසංවච්ෙරාදිවයසනනියමංඅකත්වාසමය-සද්දස්සවචයන අයම්පිගුයණො

ලද්යධොයහොතීතිදස්යසන්යතො ‘‘යෙවා ඉයම’’තිආදිමාහ.සාමඤ්ඤයජොතනා

හි වියසයස අවතිට්ඨතීති. තත්ථ දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරසමයෙො යදවසිකං 
ඣානසමාපත්තීහි වීතිනාමනකායලො, වියසසයතො සත්තසත්තාහානි. 

පකාසාති දසසහස්සියලොකධාතුයා පකම්පනඔභාසපාතුභාවාදීහි පාකටා. 
යථාවුත්තප්පයභයදසුයයවසමයයසුඑකයදසංපකාරන්තයරහිසඞ්ගයහත්වා

දස්යසතුං ‘‘යෙො චාෙ’’න්තිආදිමාහ. තථා හි ඤාණකිච්චසමයයො 

අත්තහිතපටිපත්තිසමයයො ච අභිසම්යබොධිසමයෙො. අරියතුණ්හිභාවසමයයො 

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරසමයෙො. කරුණාකිච්චපරහිතපටිපත්තිධම්මිකථාසමයයො 

යදසනාසමයෙව. 

කරණවචයනන නිද්යදයසො කයතො යථාති සම්බන්යධො. තත්ථාති

අභිධම්මවිනයයසු. තථාති භුම්මකරයණහි. අධිකරණත්ථ ආධාරත්යථො.

භායවො නාම කිරියා, කිරියාය කිරියන්තරලක්ඛණං භායවනභාවලක්ඛණං. 
තත්ථ යථා කායලො සභාවධම්මපරිච්ඡින්යනො සයං පරමත්ථයතො 
අවිජ්ජමායනොපි ආධාරභායවන පඤ්ඤායතො තඞ්ඛණප්පවත්තානං තයතො
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පුබ්යබපරයතොචඅභාවයතො‘‘පුබ්බණ්යහජායතො, සායන්යහගච්ෙතී’’ති, ච
ආදීසු, සමූයහොචඅවයවවිනිමුත්යතොඅවිජ්ජමායනොපි කප්පනාමත්තසිද්යධො
අවයවානං ආධාරභායවන පඤ්ඤාපීයති ‘‘රුක්යඛ සාඛා, යවරාසියං 
සම්භූයතො’’තිආදීසු, එවං ඉධාපීති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘අධිකරණඤ්හි…යප.… ධම්මාන’’න්ති. යස්මිං කායල, ධම්මපුඤ්යජ වා
කාමාවචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං යහොති, තස්මිංයයව කායල, 
ධම්මපුඤ්යජ ච ඵස්සාදයයොපි යහොන්තීති අයඤ්හි තත්ථ අත්යථො. යථා ච
ගාවීසු දුය්හමානාසුගයතො, දුද්ධාසුආගයතොතියදොහනකිරියාය ගමනකිරියා
ලක්ඛීයති, එවංඉධාපි ‘‘යස්මිංසමයය, තස්මිංසමයය’’තිචවුත්යතසතීති 
අයමත්යථො විඤ්ඤායමායනො එව යහොති පදත්ථස්ස සත්තාවිරහාභවයතොති
සමයස්සසත්තාකිරියාය චිත්තස්සඋප්පාදකිරියා, ඵස්සාදීනංභවනකිරියාච

ලක්ඛීයති. ෙස්මිං සමයෙති යස්මිං නවයම ඛයණ, 
යයොනියසොමනසිකාරාදියහතුම්හි, පච්චයසමවායයවාසතිකාමාවචරංකුසලං
චිත්තංඋප්පන්නංයහොති, තස්මිංයයවඛයණ, යහතුම්හි, පච්චයසමවායයච
සතිඵස්සාදයයොපියහොන්තීතිඋභයත්ථසමය-සද්යද භුම්මනිද්යදයසොකයතො

ලක්ඛණභූතභාවයුත්යතොතිදස්යසන්යතොආහ ‘‘ඛණ…යප.…ලක්ඛීෙතී’’ති. 

යහතුඅත්යථො කරණත්යථොචසම්භවති ‘‘අන්යනනවසති, අජ්යඣයනන
වසති, ඵරසුනා ඡින්දති, කුදායලන ඛණතී’’තිආදීසු විය. වීතික්කමඤ්හි
සුත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතායපත්වා ඔතිණ්ණවත්ථුකං පුග්ගලං
පටිපුච්ඡිත්වා, විගරහිත්වා චතංතංවත්ථුංඔතිණ්ණකාලංඅනතික්කමිත්වා
යතයනව කායලන සික්ඛාපදානි පඤ්ඤයපන්යතො භගවා විහරති 
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියහතුඤ්චඅයපක්ඛමායනොතතියපාරාජිකාදීසුවියාති. 

අච්චන්තයමව ආරම්භයතො පට්ඨාය යාව යදසනානිට්ඨානං

පරහිතපටිපත්තිසඞ්ඛායතන කරුණාවිහායරන. තදත්ථය ොතනත්ථන්ති

අච්චන්තසංයයොගත්ථයජොතනත්ථං. උපයෙොගවචනනිද්යදයසො කයතො යථා
‘‘මාසංඅජ්යඣතී’’ති. 

යපොරාණාති අට්ඨකථාචරියා. අභිලාපමත්තයභයදොති වචනමත්යතන
වියසයසො.යතනසුත්තවිනයයසු විභත්තිබයතයයොකයතොතිදස්යසති. 

යසට්ඨන්ති යසට්ඨවාචකං වචනං යසට්ඨන්ති වුත්තං

යසට්ඨගුණසහචරණයතො. තථා උත්තමන්ති එත්ථාපි. ගාරවයුත්යතොති

ගරුභාවයුත්යතොගරුගුණයයොගයතො, ගරුකරණාරහතායවා ගාරවයුත්යතො. 

වුත්යතොයෙව න පන ඉධ වත්තබ්යබො විසුද්ධිමග්ගස්ස ඉමිස්සා
අට්ඨකථායඑකයදසභාවයතොතිඅධිප්පායයො. 

අපිචභයගවනි, වමීතිවාභගවා, භයගසීලාදිගුයණවනිභජියසවි, යත 
වා වියනයයසන්තායනසු ‘‘කථං නු යඛො උප්පජ්යජයය’’න්ති වනි යාචි
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පත්ථයීති භගවා, භගං වා සිරිං, ඉස්සරියං, යසඤ්ච වමි යඛලපිණ්ඩං විය
ෙඩ්ඩයීති භගවා. තථා හි භගවා හත්ථගතං සිරිං, චතුද්දීපිස්සරියං, 
චක්කවත්තිසම්පත්තිසන්නිස්සයඤ්ච සත්තරතනසමුජ්ජලං යසං
අනයපක්යඛො පරිච්චජීති. අථ වා භානි නාම නක්ඛත්තානි, යතහි සමං
ගච්ෙන්ති පවත්තන්තීතිභගා, සියනරුයුගන්ධරාදිගතා භාජනයලොකයසොභා.
යත භගවා වමි තප්පටිබද්ධෙන්දරාගප්පහායනන පජහතීති එවම්පි භයග
වමීතිභගවා. 

‘‘ධම්මසරීරංපච්චක්ඛංකයරොතී’’ති‘‘යයො යවොආනන්දමයාධම්යමොච
විනයයො ච යදසියතො පඤ්ඤත්යතො, යසො යවො මමච්චයයන සත්ථා’’ති 
වචනයතො ධම්මස්සසත්ථුභාවපරියායයොවිජ්ජතීතිකත්වා වුත්තං. 

වජිරසඞ්ඝාතසමානකායෙො පයරහි අයභජ්ජසරීරත්තා. න හි භගවයතො

රූපකායය යකනචි අන්තරායයො සක්කා කාතුන්ති. යදසනාසම්පත්තිං 

නිද්දිසති වක්ඛමානස්ස සකලසුත්තස්ස ‘‘එව’’න්ති නිද්දිසනයතො. 

සාවකසම්පත්තිං නිද්දිසති පටිසම්භිදාප්පත්යතන පඤ්චසු ඨායනසු භගවතා
එතදග්යගඨපියතනමයාමහාසාවයකනසුතං, තඤ්චයඛොමයාවසුතං, න

අනුස්සවිතං, න පරම්පරාභතන්තිඉමස්සත්ථස්ස දීපනයතො. කාලසම්පත්තිං 
නිද්දිසති ‘‘භගවා’’ති පදස්ස සන්නිධායන පයුත්තස්ස සමය-සද්දස්ස
කාලස්ස බුද්ධුප්පාදපටිමණ්ඩිතභාවදීපනයතො. බුද්ධුප්පාදපරමා හි
කාලසම්පදා.යතයනතං වුච්චති– 

‘‘කප්පකසායයකලියුයග, බුද්ධුප්පායදොඅයහොමහච්ෙරියං; 
හුතාවහමජ්යඣජාතං, සමුදිතමකරන්දමරවින්ද’’න්ති. 

භගවාති යදසකසම්පත්තිං නිද්දිසති 
ගුණවිසිට්ඨසත්තුත්තමගාරවාධිවචනයතො. 

විජ් න්තරිකාොති විජ්විනිච්ෙරණක්ඛයණ. අන්තරයතොති හදයය. 

අන්තරාති ආරබ්භ නිප්ඵත්තීනං යවමජ්යඣ. අන්තරිකාොති අන්තරායළ.
එත්ථච ‘‘තදන්තරංයකොජායනයය, එයතසං අන්තරාකප්පා, ගණනායතො
අසඞ්ඛියා, අන්තරන්තරා කථං ඔපායතතී’’ති ච ආදීසු විය 
කාරණයවමජ්යඣසුවත්තමානා අන්තරා-සද්දා එව උදාහරිතබ්බා සියුං, න
පනචිත්තඛණවිවයරසුවත්තමානාඅන්තරන්තරිකා-සද්දා.අන්තරා-සද්දස්ස 
හිඅයංඅත්ථුද්ධායරොති.අයංපයනත්ථඅධිප්පායයොසියා –යයසුඅත්යථසු 
අන්තරා-සද්යදො වත්තති, යතසු අන්තරසද්යදොපි වත්තතීති සමානත්ථත්තා 
අන්තරා-සද්දත්යථවත්තමායනො අන්තර-සද්යදොඋදාහයටො, අන්තරා-සද්යදො
එව වා ‘‘යස්සන්තරයතො’’ති එත්ථ ගාථාසුඛත්ථං රස්සං කත්වා වුත්යතොති
දට්ඨබ්බං. අන්තරා-සද්යදො එව පන ඉක-සද්යදන පදං වඩ්යඪත්වා
‘‘අන්තරිකා’’ති වුත්යතොති එවයමත්ථ උදාහරයණොදාහරිතබ්බානං

වියරොධාභායවො දට්ඨබ්යබො. අයෙොජිෙමායන උපයෙොගවචනං න පාපුණාති 
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සාමිවචනස්ස පසඞ්යග අන්තරා-සද්දයයොයගන උපයයොගවචනස්ස 

ඉච්ඡිතත්තා. යතයනවාහ ‘‘අන්තරාසද්යදන යුත්තත්තා උපයෙොගවචනං 

කත’’න්ති. 

‘‘නියයතො සම්යබොධිපරායයණො, අට්ඨානයමතං භික්ඛයව අනවකායසො, 
යං දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා යවොයරොයපයය, 
‘‘යනතං ඨානං විජ්ජතී’’ තිආදිවචනයතො දිට්ඨිසීලානං නියතසභාවත්තා 
යසොතාපන්නාපි අඤ්ඤමඤ්ඤං දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤන සංහතා, පයගව
සකදාගාමිආදයයො. ‘‘තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨිසාමඤ්ඤගයතො විහරති, 
තථාරූයපසු සීයලසු සීලසාමඤ්ඤගයතො විහරතී’’ති වචනයතො
පුථුජ්ජනානම්පිදිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤනසංහතභායවො ලබ්භතියයව. 

සුප්පියෙොපි යඛොති එත්ථ යඛො-සද්යදො අවධාරණත්යථො ‘‘අස්යසොසි
යඛො’’තිආදීසු විය. යතන අද්ධානමග්ගපටිපන්යනො අයහොසියයව, නාස්ස 
මග්ගපටිපත්තියායකොචිඅන්තරායයොඅයහොසීතිඅයමත්යථොදීපියතොයහොති. 

තත්රාති වා කාලස්ස පටිනිද්යදයසො. යසොපි හි ‘‘එකං සමය’’න්ති පුබ්යබ
අධිකයතො. යඤ්හි සමයං භගවා අන්තරා රාජගහඤ්ච නාළන්දඤ්ච 
අද්ධානමග්ගපටිපන්යනො, තස්මිංයයව සමයය සුප්පියයොපි තං මග්ගං
පටිපන්යනොඅවණ්ණං භාසති, බ්රහ්මදත්යතොචවණ්ණංභාසතීති.පරියායති

පරිවත්තතීති පරිොයෙො, වායරො.පරියායයතියදයසතබ්බමත්ථංපටිපායදතීති 

පරිොයෙො, යදසනා. පරියායති අත්තයනො ඵලං පරිග්ගයහත්වා පවත්තතීති 

පරිොයෙො, කාරණන්ති එවං පරියාය-සද්දස්ස වාරාදීසු පවත්ති යවදිතබ්බා. 

කාරයණනාති කාරණපතිරූපයකන. තථා හි වක්ඛති ‘‘අකාරණයමව
කාරණන්තිවත්වා’’ති.කස්මා පයනත්ථ ‘‘අවණ්ණංභාසතී’’ති, ‘‘වණ්ණං 
භාසතී’’තිචවත්තමානකාලනිද්යදයසොකයතො, නනුසඞ්ගීතිකාලයතොයසො
අවණ්ණවණ්ණානං භාසිතකායලො අතීයතොති? සච්චයමතං, 
‘‘අද්ධානමග්ගපටිපන්යනො යහොතී’’ති එත්ථ යහොති-සද්යදො විය
අතීතකාලත්යථො භාසති-සද්යදො ච දට්ඨබ්යබො. අථ වා යස්මිංකායලයතහි
අවණ්යණො වණ්යණො ච භාසීයති, තං අයපක්ඛිත්වා එවං වුත්තං. එවඤ්ච
කත්වා ‘‘තත්රාති කාලස්ස පටිනිද්යදයසො’’ති ඉදඤ්ච වචනං සමත්ථිතං
යහොති. 

අකාරණන්තිඅයුත්තිං, අනුපපත්තින්ති අත්යථො.නහිඅරසරූපතාදයයො
යදොසා භගවති සංවිජ්ජන්ති, ධම්මසඞ්ඝානඤ්ච 

දුරක්ඛාතදුප්පටිපන්නතාදයයොති. අකාරණන්ති වා යුත්තකාරණරහිතං, 

පටිඤ්ඤාමත්තන්ති අධිප්පායයො. ඉමස්මිඤ්ච අත්යථ කාරණන්ති වත්වාති
කාරණං වාති වත්වාති අත්යථො. අරසරූපාදීනඤ්යචත්ථ ජාතිවුඩ්යඪසු

අභිවාදනාදිසාමීචිකම්මාකරණං කාරණං, තථා 
උත්තරිමනුස්සධම්මාලමරියඤාණදස්සනාභාවස්ස 
සුන්දරිකාමගුණාදිනවයබොයධො, සංසාරස්ස ආදියකොටියා
අපඤ්ඤායනපටිඤ්ඤා, අබයාකතවත්ථුබයාකරණන්ති එවමාදයයො, තථා
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අසබ්බඤ්ඤුතාදීනං කමාවයබොධාදයයො යථාරහං නිද්ධායරතබ්බා. තථා

තථාතිජාතිවුඩ්ඪානං අනභිවාදනාදිආකායරන. 

අවණ්ණං භාසමායනොති අවණ්ණංභාසනයහතු. යහතුඅත්යථො හි අයං

මාන-සද්යදො. අනෙබයසනං පාපුණිස්සති එකන්තමහාසාවජ්ජත්තා
රතනත්තයයොපවාදස්ස.යතයනවාහ– 

‘‘යයො නින්දියංපසංසති, 
තංවානින්දතියයොපසංසියයො; 
විචිනාතිමුයඛනයසොකලිං, 
කලිනායතනසුඛංනවින්දතී’’ති. 

‘‘අම්හාකං ආචරියයො’’තිආදිනා බ්රහ්මදත්තස්ස සංයවගුප්පත්තිං, 
අත්තයනො ආචරියය කාරුඤ්ඤප්පවත්තිඤ්ච දස්යසත්වා කිඤ්චාපි
අන්යතවාසිනා ආචරියස්ස අනුකූයලන භවිතබ්බං, අයං පන
පණ්ඩිතජාතිකත්තා න එදියසසු තං අනුවත්තතීති, ඉදානි තස්ස

කම්මස්සකතඤ්ඤාණප්පවත්තිං දස්යසන්යතො ‘‘ආචරියෙ යඛො

පනා’’තිආදිමාහ. වණ්ණං භාසිතුං ආරද්යධො ‘‘අපිනාමායං එත්තයකනාපි

රතනත්තයාවණ්ණයතො ඔරයමයයා’’ති. වණ්ණීයතීති වණ්යණො, ගුයණො.

වණ්ණනංගුණසඞ්කිත්තනන්ති වණ්යණො, පසංසා. සංඤ්ඤූ ්හාති ගන්ථිතා, 
නිබන්ධිතාති අත්යථො. අතිත්යථන පක්ඛන්යදො ධම්මකථියකොති න
වත්තබ්යබො අපරිමාණගුණත්තා බුද්ධාදීනං, නිරවයසසානඤ්ච යතසං ඉධ

පකාසනං පාළිසංවණ්ණනායයව සම්පජ්ජතීති. අනුස්සවාදීති එත්ථ ආදි-
සද්යදන ආකාරපරිවිතක්කදිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියයො සඞ්ගණ්හාති. 

අත්තයනො ථායමන වණ්ණං අභාසි, න පන බුද්ධාදීනං ගුණානුරූපන්ති
අධිප්පායයො.අසඞ්ඛයයයාපරිමිතප්පයභදාහි බුද්ධාදීනංගුණා.වුත්තඤ්යහතං
– 

‘‘බුද්යධොපි බුද්ධස්සභයණයයවණ්ණං, 
කප්පම්පියචඅඤ්ඤමභාසමායනො; 
ඛීයයථකප්යපොචිරදීඝමන්තයර, 
වණ්යණොනඛීයයථතථාගතස්සා’’ති. 

ඉධාපිවක්ඛති‘‘අප්පමත්තකංයඛොපයනත’’න්තිආදි. 

ඉති හ යතති එත්ථ ඉතීති වුත්තප්පකාරපරාමසනං. හ-කායරො 

නිපාතමත්තන්තිආහ ‘‘එවංයත’’ති. 

ඉරිොපථානුබන්ධයනන අනුබන්ධා යහොන්ති, න පන

සම්මාපටිපත්තිඅනුබන්ධයනනාති අධිප්පායයො. තස්මිං කායලති යස්මිං
සංවච්ෙයරඋතුම්හිමායසපක්යඛවාභගවාතංඅද්ධානමග්ගං පටිපන්යනො, 
තස්මිං කායල. යතයනව හි කිරියාවිච්යෙදදස්සනවයසන ‘‘රාජගයහ
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පිණ්ඩාය චරතී’’තිවත්තමානකාලනිද්යදයසො කයතො. යසොතිඑවංරාජගයහ

වසමායනො භගවා. තං දිවසන්ති යං දිවසං අද්ධානමග්ගපටිපන්යනො, තං

දිවසං. තං අද්ධානං පටපන්යනො නාළන්දායං යවයනයයානං විවිධ
හිතසුඛනිප්ඵත්තිං ආකඞ්ඛමායනො ඉමිස්සා ච අට්ඨුප්පත්තියා
තිවිධසීලාලඞ්කතං නානාවිධකුහනලපනාදිමිච්ොජීවවිද්ධංසනං
ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිජාලවිනියවඨනං දසසහස්සියලොකධාතුපකම්පනං
බ්රහ්මජාලසුත්තන්තං යදයසස්සාමීති. එත්තාවතා ‘‘කස්මා පන භගවා තං
අද්ධානංපටිපන්යනො’’තියචොදනාවියසොධිතායහොති. ‘‘කස්මාච සුප්පියයො
අනුබන්යධො’’ති අයං පන යචොදනා ‘‘භගවයතො තං මග්ගං පටිපන්නභාවං
අජානන්යතො’’තිඑයතනවියසොධිතායහොති.නහියසොභගවන්තංදට්ඨුයමව 

ඉච්ෙතීති.යතයනවාහ ‘‘සයචපන ායනෙය, නානුබන්යධෙයා’’ති. 

නීලපීතයලොහියතොදාතමඤ්ජිට්ඨපභස්සරවයසන ‘‘ඡබ්බණ්ණරස්මියෙො.

‘‘සමන්තා අසීතිහත්ථප්පමායණ’’ති තාසං රස්මීනං පකතියා

පවත්තිට්ඨානවයසන වුත්තං. ‘‘තස්මිං කිර සමයෙ’’ති ච තස්මිං
අද්ධානගමනසමයයබුද්ධසිරියාඅනිගූහිතභාවදස්සනත්ථං වුත්තං.නහිතදා
තස්සා නිගූහයන පක්කුසාතිඅභිගමනාදීසු විය කිඤ්චිපි කාරණං අත්ථීති. 

රතනායව ං රතනවටංසකං. චීනපිට්ඨචුණ්ණං සින්ධනචුණ්ණං. 

බයාමප්පභාපරික්යඛපවිලාසිනී ච අස්ස භගවයතො ලක්ඛණමාලාති 
මහාපුරිසලක්ඛණානි අඤ්ඤමඤ්ඤපටිබද්ධත්තා එවමාහ. ද්වත්තිංසාය
චන්දමණ්ඩලානං මාලා යකනචි ගන්යථත්වා ඨපිතා යදි සියාති

පරිකප්පනවයසනාහ ‘‘ගන්යථත්වා ඨපිතද්වත්තිංසචන්දමාලාො’’ති. සිරිං

අභිභවන්තී ඉවාති සම්බන්යධො. එස නයයො සූරිෙමාලාොතිආදීසුපි. 

මහායථරාති මහාසාවයක සන්ධායාහ. එවං ගච්ෙන්තං භගවන්තං භික්ඛූ ච 

දිස්වා අථ අත්තයනො පරිසං අවයලොයකසීති සම්බන්යධො. ‘‘ෙස්මා 

පයනසා’’තිආදිනා ‘‘කස්මා ච යසො රතනත්තයස්ස අවණ්ණං භාසතී’’ති

යචොදනං වියසොයධති. ඉතීති එවං, වුත්තප්පකායරනාති අත්යථො. ඉයමහි

ද්වීහීති ලාභපරිවාරහානිං නිගමනවයසන දස්යසති. භගවයතො 
වියරොධානුනයාභාවවීමංසනත්ථං එයත අවණ්ණං වණ්ණඤ්ච භාසන්තීති
අපයර.‘‘මායරන අන්වාවිට්ඨාඑවංකයරොන්තී’’තිචවදන්ති. 

2. අම්බලට්ඨිකාය අවිදූයර භවත්තා උයයානං අම්බලට්ඨිකා යථා

‘‘වරුණානගරං, යගොදාගායමො’’ති. යකචි පන ‘‘අම්බලට්ඨිකාති
යථාවුත්තනයයයනව එකගායමො’’ති වදන්ති. යතසං මයත 

අම්බලට්ඨිකාෙන්ති සමීපත්යථ භුම්මවචනං. රා ාගාරකං 

යවස්සවණමහාරාජයදවායතනන්ති එයක. බහුපරිස්සයෙොති බහුපද්දයවො. 

‘‘සද්ධිං අන්යතවාසිනා බ්රහ්මදත්යතන මාණයවනා’’ති වුත්තං 
සීහළට්ඨකථායං. තඤ්ච යඛො පාළි ආරුළ්හවයසයනව, න පන තදා
සුප්පියස්ස පරිසාය අභාවයතො. කස්මා පයනත්ථ බ්රහ්මදත්යතොයයව පාළි
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පටුන 

ආරුළ්යහො, න සුප්පියස්ස පරිසාති? පයයොජනාභාවයතො. යථා යචතං, එවං
අඤ්ඤම්පි එදිසං පයයොජනාභාවයතො සඞ්ගීතිකායරහි න සඞ්ගහිතන්ති

දට්ඨබ්බං.යකචිපන ‘‘වුත්තන්තිපාළියං වුත්ත’’න්තිවදන්ති, තංනයුජ්ජති
පාළිආරුළ්හවයසන පාළියං වුත්තන්ති ආපජ්ජනයතො. තස්මා
යථාවුත්තනයයයනයවත්ථඅත්යථොගයහතබ්යබො.පරිවායරත්වානිසින්යනො 
යහොතීතිසම්බන්යධො. 

3. කථාධම්යමොති කථාසභායවො, කථාධම්යමො උපපරික්ඛාවිධීති යකචි.

නීයතීතිනයයො, අත්යථො. සද්දසත්ථංඅනුගයතොනයයො සද්දනයෙො. තත්ථහි 

අනභිණ්හවුත්තියක අච්ෙරිය-සද්යදො ඉච්ඡියතො. යතයනවාහ ‘‘අන්ධස්ස 

පබ්බතායරොහණංවිො’’ති. අච්ඡරායෙොග්ගන්ති අච්ඡරිෙන්තිනිරුත්තිනයයො, 
යසො පන යස්මා යපොරාණට්ඨකථායං ආගයතො, තස්මා ආහ 

‘‘අට්ඨකථානයෙොති. යාවඤ්චිදංසුප්පටිවිදිතාතිසම්බන්යධො, තස්සයත්තකං
සුට්ඨුපටිවිදිතා, තං එත්තකන්තිනසක්කාඅම්යහහිපටිවිජ්ඣිතුං, අක්ඛාතුං

වාති අත්යථො. යතයනවාහ ‘‘යතන සුප්පටවිදිතතාෙ අප්පයමෙයතං

දස්යසතී’’ති. 

පකතත්ථපටිනිද්යදයසො තං-සද්යදොති තස්ස ‘‘භගවතා’’තිආදීහි පයදහි 
සමානාධිකරණභායවනවුත්තස්සයයනඅභිසම්බුද්ධභායවනභගවාපකයතො
සුපාකයටො ච යහොති, තං අභිසම්බුද්ධභාවං සද්ධිං ආගමනපටිපදාය

අත්ථභායවන දස්යසන්යතො ‘‘යෙො යසො…යප.… අභිසම්බුද්යධො’’ති ආහ.
සතිපි ඤාණදස්සන-සද්දානං ඉධ පඤ්ඤායවවචනභායව යතන යතන
වියසයසන යනසං සවිසයවියසසප්පවත්තිදස්සනත්ථං 
අසාධාරණඤාණවියසසවයසන විජ්ජත්තයවයසන
විජ්ජාභිඤ්ඤානාවරණවයසන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණමංසචක්ඛුවයසන

පටියවධයදසනාඤාණවයසනචතදත්ථංයයොයජත්වා දස්යසන්යතො ‘‘යතසං

යතස’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ ආසොනුසෙං  ානතාආසයානුසයඤායණන. 

සබ්බයඤෙයධම්මං පස්සතා සබ්බඤ්ඤුතානාවරණඤායණහි. 

පුබ්යබනිවාසාදීහීති පුබ්යබනිවාසාසවක්ඛයඤායණහි. 

පටයවධපඤ්ඤාොති අරියමග්ගපඤ්ඤාය. අරීනන්ති කියලසාරීනං, 
පඤ්චවිධමාරානං වා, සාසනපච්චත්ථිකානං වා අඤ්ඤතිත්ථියානං, යතසං
හනනංපාටිහාරියයහිඅභිභවනං, අප්පටිභානතාකරණං, අජ්ඣුයපක්ඛනඤ්ච.
යකසිවිනයසුත්තඤ්යචත්ථනිදස්සනං. 

තථා ඨානාඨානාදීනි  ානතා, යථාකම්මූපයග සත්යත පස්සතා, 

සවාසනානං ආසවානං ඛීණත්තා අරහතා, අභිඤ්යඤයයාදියභයද ධම්යම

අභිඤ්යඤයයාදියතො අවිපරීතාවයබොධයතො සම්මාසම්බුද්යධන. අථ වා තීසු

කායලසු අප්පටිහතඤාණතාය  ානතා, තිණ්ණම්පි කම්මානං

ඤාණානුපරිවත්තියතොනිසම්මකාරිතාය පස්සතා, දවාදීනම්පිඅභාවසාධිකාය

පහානසම්පදාය අරහතා, ෙන්දාදීනං අහානියහතුභූතාය
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අපරික්ඛයපටිභානසාධිකාය සබ්බඤ්ඤුතාය සම්මාසම්බුද්යධනාති එවං
දසබලට්ඨාරසායවණිකබුද්ධධම්යමහිපි යයොජනායවදිතබ්බා. 

යදිපි හීනකලයාණයභයදන දුවිධාව අධිමුත්ති පාළියං වුත්තා, 
පවත්තිආකාරවයසන පන අයනකයභදභින්නාති ආහ 

‘‘නානාධිමුත්තිකතා’’ති.සාපනඅධිමුත්තිඅජ්ඣාසයධාතු, තදපිතථා තථා

දස්සනංඛමනංයරොචනඤ්චාතිආහ ‘‘නානාජ්ඣාසෙතා…යප.… රුචිතා’’ති. 

නානාධිමුත්තිකතඤායණනාති යචත්ථ සබ්බඤ්ඤුතඤාණං අධිප්යපතං, න

දසබලඤාණන්තිආහ ‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤායණනා’’ති. ඉතිහයමති එත්ථඑවං-

සද්දත්යථො ඉති-සද්යදො, හ-කායරො නිපාතමත්තං සරයලොයපො ච කයතොති

දස්යසතුං වුත්තං ‘‘එවංඉයම’’ති. 

4. අරහත්තමග්යගන සමුග්ඝාතං කතං, යයතො ‘‘නත්ථි

අබයාවටමයනො’’ති බුද්ධධම්යමසු වුච්චති. වීතිනායමත්වා ඵලසමාපත්තීහි. 

නිවායසත්වා විහාරනිවාසනපරිවත්තනවයසන. ‘‘කදාචි එකයකො’’තිආදි
යතසං යතසං වියනයයානං විනයනානුකූලං භගවයතො උපසඞ්කමදස්සනං.
පාදනික්යඛපසමයය භූමියා සමභාවාපත්ති සුප්පතිට්ඨිතපාදතාය

නිස්සන්දඵලං, නඉද්ධිනිම්මානං. ‘‘ඨපිතමත්යතදක්ඛිණපායද’’තිබුද්ධානං

සබ්බදක්ඛිණතායවුත්තං. අරහත්යත පතිට්ඨහන්තීතිසම්බන්යධො. 

දුල්ලභා සම්පත්තීති සතිපි මනුස්සත්තපටිලායභ
පතිරූපයදසවාසඉන්ද්රියායවකල්ලසද්ධාපටිලාභාදයයො ගුණා දුල්ලභාති

අත්යථො. චාතුමහාරාජිකභවනන්ති චාතුමහාරාජිකයදවයලොයක

සුඤ්ඤවිමානානි ගච්ෙන්තීති අත්යථො. එස නයයො තාවතිංසභවනාදීසුපි. 

කාලයුත්තන්ති ඉමිස්සා යවලාය ඉමස්ස එවං වත්තබ්බන්ති

තංතංකාලානුරූපං. සමෙයුත්තන්ති තස්යසව යවවචනං, 

අට්ඨුප්පත්තිඅනුරූපං වා. අථ වා සමෙයුත්තන්ති යහතූදාහරණසහිතං.

කායලන සාපයදසඤ්හි භගවා ධම්මං යදයසති. උතුං ගණ්හයපති, න පන
මලං පක්ඛායලතීති අධිප්පායයො. න හි භගවයතො කායය රයජොජල්ලං
උපලිම්පතීති. 

කිලාසුභායවො කිලමයථො. සීහයසයයං කප්යපති සරීරස්ස

කිලාසුභාවයමොචනත්ථන්ති යයොයජතබ්බං. ‘‘බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං

යවොයලොයකතී’’ති ඉදං පච්ඡිමයායම භගවයතො බහුලආචිණ්ණවයසන
වුත්තං. අප්යපකදා අවසිට්ඨබලඤායණහි සබ්බඤ්ඤුතඤායණන ච භගවා

තමත්ථං සායධතීති. ‘‘ඉයම දිට්ඨිට්ඨානා’’තිආදියදසනා සීහනායදො. යතසං

‘‘යවදනාපච්චයා තණ්හා’’ තිආදිනා පච්චොකාරං සයමොධායනත්වා.

‘‘සියනරුං උක්ඛිපන්යතො විෙ නභං පහරන්යතො විෙ චා’’ති ඉදං
බ්රහ්මජාලයදසනාය අනඤ්ඤසාධාරණත්තා සුදුක්කරතාදස්සනත්ථං වුත්තං. 

එතන්ති ‘‘යයන, යතනා’’ති එතං පදද්වයං. යෙනාති වා යහතුම්හි
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කරණවචනං, යෙන කාරයණන යසො මණ්ඩලමායළො උපසඞ්කමිතබ්යබො, 

යතන කාරයණන උපසඞ්කමීති අත්යථො, කාරණං පන ‘‘ඉයම

භික්ඛූ’’තිආදිනා අට්ඨකථායං වුත්තංඑව. කට්ඨන්ති නිසීදනයයොගයං
දාරුක්ඛන්ධං. 

පුරියමොති ‘‘කතමාය නු භවථා’’ති එවං වුත්යතො අත්යථො. කා ච පන

යවොතිඑත්ථ ච-සද්යදොබයතියරයක.යතනයථාපුච්ඡිතායකථායවක්ඛමානං 

විප්පකතභාවංයජොයතති. පන-සද්යදොවචනාලඞ්කායරො.යායහිකථාය යත
භික්ඛූ සන්නිසින්නා, සා එව අන්තරාකථාභූතා විප්පකතා වියසයසන පුන 

පුච්ඡීයතීති. අඤ්ඤාති අන්තරාසද්දස්ස අත්ථමාහ. අඤ්ඤත්යථ හි අයං

අන්තරා-සද්යදො ‘‘භූමන්තරං සමයන්තර’’න්තිආදීසු විය. අන්තරාති වා
යවමජ්යඣතිඅත්යථො.නනුචයතහිභික්ඛූහිසාකථා යථාධිප්පායං‘‘ඉතිහ
යම’’තිආදිනා නිට්ඨපිතා යයවාති? න නිට්ඨාපිතා භගවයතො 
උපසඞ්කමයනන උපච්ඡින්නත්තා. යදි හි භගවා තස්මිං ඛයණ න
උපසඞ්කයමයයභියයයොපි තප්පටිබද්ධායයවකථා පවත්යතයයං, භගවයතො

උපසඞ්කමයනන පන න පවත්යතසුං. යතයනවාහ අෙං යඛො…යප.…

අනුප්පත්යතො’’ති. කස්මා පයනත්ථ ධම්මවිනයසඞ්ගයහ කරියමායන
නිදානවචනං, නනු භගවයතො වචනයමව සඞ්ගයහතබ්බන්ති? 
වුච්චයතයදසනාය ඨිතිඅසම්යමොසසද්යධයයභාවසම්පාදනත්ථං. 
කාලයදසයදසකවත්ථුධම්මපටිග්ගාහකපටිබද්ධා හි යදසනා චිරට්ඨිතිකා 
යහොති, අසම්යමොසධම්මා සද්යධයයා ච. යදසකාලකත්තුයසොතුනිමිත්යතහි 
උපනිබන්යධොවියයවොහාරවිනිච්ෙයයො, යතයනවචායස්මතාමහාකස්සයපන
‘‘බ්රහ්මජාලං ආවුයසො ආනන්ද කත්ථ භාසිත’’න්තිආදිනා යදසාදිපුච්ොසු
කතාසු තාසං විස්සජ්ජනං කයරොන්යතන ධම්මභණ්ඩාගාරියකන නිදානං

භාසිතන්තිතයිදමාහ ‘‘කාල…යප.…නිදානං භාසිත’’න්ති. 

අපිච සත්ථුසිද්ධියා නිදානවචනං. තථාගතස්ස හි භගවයතො 
පුබ්බරචනානුමානාගමතක්කාභාවයතො සම්මාසම්බුද්ධත්තසිද්ධි.
සම්මාසම්බුද්ධභායවන හිස්ස පුබ්බරචනාදීනං අභායවො සබ්බත්ථ
අප්පටිහතඤාණචාරතාය, එකප්පමාණත්තා ච යඤයයධම්යමසු. තථා 
ආචරියමුට්ඨිධම්මමච්ෙරියසත්ථුසාවකානුයරොධාභාවයතො ඛීණාසවත්තසිද්ධි.
ඛීණා සවතාය හිස්ස ආචරියමුට්ඨිආදීනං අභායවො, විසුද්ධා ච
පරානුග්ගහප්පවත්ති. ඉති යදසකයදොසභූතානං
දිට්ඨිචාරිත්තසම්පත්තිදූසකානං අවිජ්ජාතණ්හානං අභාවසූචයකහි, 
ඤාණප්පහානසම්පදාභි බයඤ්ජනයකහි ච සම්බුද්ධවිසුද්ධභායවහි 
පුරිමයවසාරජ්ජද්වයසිද්ධි, තයතො එව ච අන්තරායිකනියයානිකධම්යමසු 
සම්යමොහාභාවසිද්ධියතො පච්ඡිමයවසාරජ්ජද්වයසිද්ධීති භගවයතො 
චතුයවසාරජ්ජසමන්නාගයමො, අත්තහිතපරහිතප්පටිපත්තිචපකාසිතා යහොති
නිදානවචයනන සම්පත්තපරිසාය අජ්ඣාසයානුරූපං
ඨානුප්පත්තිකප්පටිභායනන ධම්මයදසනාදීපනයතො, ‘‘ජානතා
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පස්සතා’’තිආදි වචනයතො ච. යතන වුත්තං ‘‘සත්ථුසිද්ධියා 
නිදානවචන’’න්ති. 

තථාසත්ථුසිද්ධියානිදානවචනං. ඤාණකරුණාපරිග්ගහිතසබ්බකිරියස්ස 
හි භගවයතො නත්ථි නිරත්ථිකා පවත්ති, අත්තහිතත්ථා වා, තස්මා
පයරසංයයව අත්ථාය පවත්තසබ්බකිරියස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස සකලම්පි
කායවචීමයනොකම්මංසත්ථුභූතං, නකබයරචනාදිසාසනභූතං. යතනවුත්තං
‘‘සත්ථුසිද්ධියා නිදානවචන’’න්ති. අපිච සත්ථුයනො
පමාණභූතතාවිභාවයනන සාසනස්ස පමාණභාවසිද්ධියා නිදානවචනං.
‘‘භගවතා’’තිහිඉමිනාතථාගතස්ස ගුණවිසිට්ඨසත්තුත්තමාදිභාවදීපයනන, 
‘‘ජානතා’’තිආදිනා ආසයානුසයඤාණාදිපයයොගදීපයනන ච අයමත්යථො
සාධියතො යහොති. ඉදයමත්ථ නිදානවචනපයයොජනස්ස මුඛමත්තදස්සනං.
යකො හි සමත්යථො බුද්ධානුබුද්යධන ධම්මභණ්ඩාගාරියකන භාසිතස්ස
නිදානස්සපයයොජනානිනිරවයසසයතො විභායවතුන්ති. 

නිදානවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. නික්ඛිත්තස්සාති යදසිතස්ස. යදසනාපි හි යදයසතබ්බස්ස
සීලාදිඅත්ථස්ස වියනයයසන්තායනසු නික්ඛිපනයතො ‘‘නික්යඛයපො’’ති
වුච්චති. තත්ථ යථා අයනකසතඅයනකසහස්සයභදානිපි සුත්තන්තානි 
සංකියලසභාගියාදිසාසනප්පට්ඨානනයයන යසොළසවිධතං නාතිවත්තන්ති, 
එවං අත්තජ්ඣාසයාදිසුත්තනික්යඛපවයසන චතුබ්බිධභාවන්ති ආහ 

‘‘චත්තායරො සුත්තනික්යඛපා’’ති. කාමඤ්යචත්ථ අත්තජ්ඣාසයස්ස, 
අට්ඨුප්පත්තියා ච පරජ්ඣාසයපුච්ොහි සද්ධිං සංසග්ගයභයදො සම්භවති
අජ්ඣාසයපුච්ොනුසන්ධිසබ්භාවයතො, අත්තජ්ඣාසයඅට්ඨුප්පත්තීනං පන
අඤ්ඤමඤ්ඤං සංසග්යගො නත්ථීති නයිධ නිරවයසයසො විත්ථාරනයයො
සම්භවති, තස්මා ‘‘චත්තායරො සුත්තනික්යඛපා’’ති වුත්තං. අථ වා යදිපි 
අට්ඨුප්පත්තියාඅජ්ඣාසයයනසියාසංසග්ගයභයදො, තදන්යතොගධත්තාපන
යසසනික්යඛපානං මූලනික්යඛපවයසන චත්තායරොව දස්සිතාති දට්ඨබ්බං.
යසො පනායං සුත්තනික්යඛයපො සාමඤ්ඤභාවයතො පඨමං විචායරතබ්යබො, 
තස්මිං විචාරියත යස්සා අට්ඨුප්පත්තියා ඉදං සුත්තං නික්ඛිත්තං, තස්සා
විභාගවයසන‘‘මමංවාභික්ඛයව’’තිආදිනා(දී.නි.1.5, 6), ‘‘අප්පමත්තකං
යඛො පයනත’’න්තිආදිනා (දී. නි. 1.7), ‘‘අත්ථි භික්ඛයව’’තිආදිනා (දී.නි.
1.28) ච පවත්තානං සුත්තානං සුත්තපයදසානං වණ්ණනා වුච්චමානා 
තංතංඅනුසන්ධිදස්සනසුඛතාය සුවිඤ්යඤයයා යහොතීති ආහ 

‘‘සුත්තනික්යඛපංවිචායරත්වාවුච්චමානාපාකටායහොතී’’ති. 

‘‘සුත්තනික්යඛපා’’තිආදීසු නික්ඛිපනං නික්යඛයපො, සුත්තස්ස

නික්යඛයපො සුත්තස්සකථනං සුත්තනික්යඛයපො, සුත්තයදසනාති අත්යථො.

නික්ඛිපීයතීති වා නික්යඛයපො, සුත්තංයයවනික්යඛයපො සුත්තනික්යඛයපො. 
අත්තයනො අජ්ඣාසයයො අත්තජ්ඣාසයයො, යසො අස්ස අත්ථි
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පටුන 

සුත්තයදසනාකාරණභූයතොති අත්තජ්ඣාසයෙො. අත්තයනො අජ්ඣාසයයො

එතස්සාති වා අත්තජ්ඣාසයෙො. පරජ්ඣාසයෙොති එත්ථාපි එයසව නයයො.

පුච්ොයවයසො පුච්ොවයසො, යසොඑතස්සඅත්ථීති පුච්ඡවසියකො. අරණීයයතො 
අත්යථො, සුත්තයදසනාය වත්ථු. අත්ථස්ස උප්පත්ති අත්ථුප්පත්ති, 

අත්ථුප්පත්තියයවඅට්ඨුප්පත්ති, සාඑතස්සඅත්ථීති අට්ඨුප්පත්තියකො. අථවා

නික්ඛිපීයති සුත්තං එයතනාති සුත්තනික්යඛයපො, අත්තජ්ඣාසයාදි එව.

එතස්මිං පන අත්ථවිකප්යප අත්තයනො අජ්ඣාසයයො අත්තජ්ඣාසයෙො, 

පයරසං අජ්ඣාසයයො පරජ්ඣාසයෙො, පුච්ඡීයතීති පුච්ො, පුච්ඡිතබ්යබො
අත්යථො. යසොතබ්බවසප්පවත්තංධම්මප්පටිග්ගාහකානංවචනංපුච්ොවසිකා, 

තයදව නික්යඛපසද්දායපක්ඛායපුල්ලිඞ්ගවයසනවුත්තං ‘‘පුච්ඡාවසියකො’’ති.

තථා අට්ඨුප්පත්තියයව ‘‘අට්ඨුප්පත්තියකො’’ති එවම්යපත්ථ අත්යථො
යවදිතබ්යබො. 

එත්ථ ච පයරසං ඉන්ද්රියපරිපාකාදිකාරණනිරයපක්ඛතා 

අත්තජ්ඣාසයස්ස විසුං නික්යඛපභායවො යුත්යතො. යතයනවාහ ‘‘යකවලං 

අත්තයනො අජ්ඣාසයෙයනව කයථතී’’ති. පරජ්ඣාසයපුච්ොවසිකානං පන
පයරසං අජ්ඣාසයපුච්ොනං යදසනානිමිත්තභූතානං උප්පත්තියං
පවත්තිතානං කථං අට්ඨුප්පත්තියං අනවයරොයධො, 
පුච්ොවසිකඅට්ඨුප්පත්තිකානං වා පරජ්ඣාසයානුයරොයධන
පවත්තිතයදසනත්තා කථං පරජ්ඣාසයය අනවයරොයධොති න
යචොයදතබ්බයමතං. පයරසඤ්හි අභිනීහාරපරිපුච්ොදිවිනිමුත්තස්යසව
සුත්තයදසනාකාරණුප්පාදස්ස අට්ඨුප්පත්තිභායවන ගහිතත්තා
පරජ්ඣාසයපුච්ොවසිකානංවිසුංගහණං.තථාහි ධම්මදායාදසුත්තාදීනං(ම.
නි. 1.29) ආමිසුප්පාදාදියදසනානිමිත්තං ‘‘අට්ඨුප්පත්තී’’ති වුච්චති. පයරසං
පුච්ෙං විනා අජ්ඣාසයයමව නිමිත්තං කත්වා යදසියතො පරජ්ඣාසයයො, 

පුච්ොවයසන යදසියතො පුච්ොවසියකොති පාකයටො යමත්යථොති. අත්තයනො

අජ්ඣාසයෙයනව කයථසි ධම්මතන්තිඨපනත්ථන්ති දට්ඨබ්බං. 

සම්මප්පධානසුත්තන්තහාරයකොති අනුපුබ්යබන නිද්දිට්ඨානං සංයුත්තයක

සම්මප්පධානපටිසංයුත්තානං සුත්තානං ආවළි, තථා ඉද්ධිපාදහාරකාදි. 

විමුත්තිපරිපාචනීො ධම්මා සද්ධින්ද්රියාදයයො. අභිනීහාරන්ති පණිධානං. 

වණ්ණාවණ්යණතිඑත්ථ ‘‘අච්ෙරියං ආවුයසො’’තිආදිනාභික්ඛුසඞ්යඝන
වුත්යතො වණ්යණොපි සඞ්ගහියතො, තං පන අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා ‘‘අත්ථි
භික්ඛයවඅඤ්යඤචධම්මා’’තිආදිනාඋපරියදසනං ආරභිස්සතීති.‘‘මමංවා
භික්ඛයව පයර වණ්ණං භායසයය’’න්ති ඉමිස්සා යදසනාය බ්රහ්මදත්යතන

වුත්තවණ්යණො අට්ඨුප්පත්තීති කත්වා වුත්තං ‘‘අන්යතවාසී වණ්ණං. ඉති

ඉමං වණ්ණාවණ්ණං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා’’ති. වා-සද්යදො 
උපමානසමුච්චයසංසයවවස්සග්ගපදපූරණවිකප්පාදීසු බහූසු අත්යථසු
දිස්සති. තථා යහස ‘‘පණ්ඩියතො වාපි යතන යසො’’තිආදීසු (ධ. ප. 63) 
උපමායන දිස්සති, සදිසභායවති අත්යථො. ‘‘තං වාපි ධීරා මුනි
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යවදයන්තී’’තිආදීසු (සු. නි. 203) සමුච්චයය, ‘‘යක වා ඉයම, කස්ස
වා’’තිආදීසු (පාරා. 296) සංසයය, ‘‘අයං වා ඉයමසං සමණබ්රාහ්මණානං
සබ්බබායලො සබ්බමූළ්යහො’’තිආදීසු වවස්සග්යග, ‘‘න වායං කුමාරයකො 
මත්තමඤ්ඤාසී’’තිආදීසු (සං. නි. 2.154) පදපූරයණ, ‘‘යය හි යකචි
භික්ඛයවසමණාවා බ්රාහ්මණාවා’’තිආදීසු(ම.නි.1.170) විකප්යප, ඉධායං

විකප්යපයයවාති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘වා-සද්යදො විකප්පනත්යථො’’ති. පර-
සද්යදොඅත්යථවඅඤ්ඤත්යථ‘‘අහඤ්යචවයඛොපනධම්මංයදයසයයං, පයර
ච යමනආජායනයය’’න්තිආදීසු (දී. නි. 2.64, 65; ම.නි. 1.281; ම.නි.
2.223; සං. නි. 1.172; මහාව. 4, 8) අත්ථි අධියක 
‘‘ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණ’’න්තිආදීසු(පටි.ම.මාතිකා68, 1.111) අත්ථි
පච්ොභායග ‘‘පරයතො ආගමිස්සතී’’තිආදීසු. අත්ථි පච්චනීකභායව 
‘‘උප්පන්නංපරප්පවාදංසහධම්යමනසුනිග්ගහිතංනිග්ගයහත්වා’’තිආදීසු 

(දී. නි. 2.168). ඉධාපි පච්චනීකභායවති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘පයරති

පටවිරුද්ධා’’ති. 

ඊදියසසුපීතිඑත්ථ පි-සද්යදොසම්භාවයන, යතනරතනත්තයනිමිත්තම්පි 
අකුසලචිත්තප්පවත්තිනකාතබ්බා, පයගවවට්ටාමිසයලොකාමිසනිමිත්තන්ති
දස්යසති. සභාවධම්මයතො අඤ්ඤස්ස කත්තුඅභාවයජොතනත්ථං ආහනතීති

කත්තුඅත්යථ ආඝාතසද්දං දස්යසති, තත්ථ ආහනතීති හිංසති විබාධති, 

උපතායපතිචාති අත්යථො.ආහනතිඑයතන, ආහනනමත්තංවා ආඝායතොති
කරණභාවත්ථාපි සම්භවන්තියයව. එවං අවයවයභදයනන ආඝාත-සද්දස්ස
අත්ථං වත්වා ඉදානි තත්ථ පරියායයනපි අත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘යකොපස්යසතං අධිවචන’’න්ති ආහ. අයඤ්ච නයයො ‘‘අප්පච්චයෙො

අනභිරද්ධී’’තිආදීසුපි යථාසම්භවංවත්තබ්යබො. අප්පතීතායහොන්තියතනාති 
පාකටපරියායයන අප්පච්චය-සද්දස්ස අත්ථදස්සනං, තංමුයඛන පන න

පච්යචති යතනාති අප්පච්චයෙොති දට්ඨබ්බං. අභිරාධෙතීති සාධයති. ද්වීහීති 

ආඝාතඅනභිරද්ධිපයදහි. එයකනාති අප්පච්චයපයදන. යසසානන්ති
සඤ්ඤාවිඤ්ඤාණක්ඛන්ධානං, 

සඤ්ඤාවිඤ්ඤාණඅවසිට්ඨසඞ්ඛාරක්ඛන්ධසඞ්ඛාතානං වා. කරණන්ති
උප්පාදනං.ආඝාතාදීනඤ්හිපවත්තියාපච්චයසමවායනංඉධ ‘‘කරණ’’න්ති
වුත්තං, තංපනඅත්ථයතොඋප්පාදනයමව.අනුප්පාදනඤ්හිසන්ධායභගවතා 

‘‘න කරණීයා’’ති වුත්තන්ති. පටක්ඛිත්තයමව 
එකුප්පායදකවත්ථුයකකාරම්මයණකනියරොධභාවයතො. 

තත්ථාති තස්මිං මයනොපයදොයස. තුම්හන්ති ‘‘තුම්හාක’’න්ති ඉමිනා
සමානත්යථො එයකො සද්යදො ‘‘යථා අම්හාක’’න්ති ඉමිනා සමානත්යථො
‘‘අම්හ’’න්ති අයංසද්යදො. යථාහ, ‘‘තස්මාහිඅම්හං දහරානමියයයර’’ති

(ජා. 1.9.93, 99). ‘‘අන්තරායෙො’’ති ඉදං මයනොපයදොසස්ස අකරණීයතාය 
කාරණවචනං. යස්මා තුම්හාකංයයව ච භයවයය යතන යකොපාදිනා
පඨමජ්ඣානාදීනං අන්තරායයො, තස්මා යත යකොපාදිපරියායයන වුත්තා
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ආඝාතාදයයො න කරණීයාති අත්යථො. යතන නාහං ‘‘සබ්බඤ්ඤූ’’ති
ඉස්සරභායවන තුම්යහ තයතො නිවායරමි, අථ යඛො ඉමිනා නාම
කාරයණනාති දස්යසති. තං පන කාරණවචනං යස්මා ආදීනවවිභාවනං

යහොති, තස්මාආහ ‘‘ආදීනවං දස්යසන්යතො’’ති. ‘‘අපිනු තුම්යහ’’තිආදිනා
මයනොපයදොයසො න කාලන්තරභාවියනොයයව හිතසුඛස්ස අන්තරායකයරො, 
අථ යඛො තඞ්ඛණප්පවත්තිරහස්සපි හිතසුඛස්ස අන්තරායකයරොති

මයනොපයදොයස ආදීනවං දළ්හතරං කත්වා දස්යසති. යෙසං යකසඤ්චි 
‘‘පයර’’තිආදීසු විය න පටිවිරුද්ධානංයයවාති අත්යථො. යතයනවාහ 

‘‘කුපියතො’’තිආදි. 

අන්ධතමන්ති අන්ධභාවකරතමං. ෙන්ති යත්ථ. භුම්මත්යථ හි එතං
පච්චත්තවචනං. යස්මිං කායල යකොයධො සහයත නරං, අන්ධතමං තදා

යහොතීති සම්බන්යධො. ෙන්ති වා කාරණවචනං, යස්මා යකොයධො
උප්පජ්ජමායනො නරං අභිභවති, තස්මා අන්ධතමං තදා යහොති, යදා 

යකොයධොතිඅත්යථොයංතංසද්දානංඑකන්තසම්බන්ධිභාවයතො.අථවා ෙන්ති

කිරියාය පරාමසනං. යකොයධො සහයතති යයදතං යකොධස්ස සහනං
අභිභවනං, එතංඅන්ධකාරතමභවනන්තිඅත්යථො.අථවායංනරංයකොයධො 
සහයතඅභිභවති, තස්සඅන්ධතමංතදායහොති, තයතොචකුද්යධොඅත්ථංන

ජානාති, කුද්යධො ධම්මං න පස්සතීති. අන්තරයතොති අබ්භන්තරයතො, 
චිත්තයතො වා. 

‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච කාරණ’’න්ති ඉමිනා සබ්බඤ්ඤූ එව අම්හාකං සත්ථා
අවිපරීතධම්මයදසනත්තා, ස්වාක්ඛායතො ධම්යමො එකන්තනියයානිකත්තා, 
සුප්පටිපන්යනො සඞ්යඝො සංකියලසරහිතත්තාති ඉමමත්ථං දස්යසති. 

‘‘ඉදඤ්චිදඤ්චකාරණ’’න්තිඑයතනච ‘‘න සබ්බඤ්ඤූ’’තිආදිවචනංඅභූතං

අතච්ෙන්ති නිබ්යබඨිතං යහොති. දුතිෙං පදන්ති ‘‘අතච්ෙ’’න්ති පදං. 

පඨමස්සාති ‘‘අභූත’’න්ති පදස්ස. චතුත්ථඤ්චාති ‘‘න ච පයනතං අම්යහසු

සංවිජ්ජතී’’ති පදං. තතිෙස්සාති ‘‘නත්ථි යචතං අම්යහසූ’’ති පදස්ස. 

අවණ්යණයෙවාති කාරණපතිරූපකං වත්වා යදොසපතිට්ඨාපනවයසන

නින්දයන එව. න සබ්බත්ථාති යකවලං අක්යකොසනඛුංසනවම්භනාදීසු න 

එකන්යතන නිබ්යබඨනං කාතබ්බන්ති අත්යථො. වුත්තයමවත්ථං ‘‘ෙදි 

හී’’තිආදිනාපාකටංකත්වාදස්යසති. 

6. ආනන්දන්ති පයමොදන්ති එයතන ධම්යමනතංසමඞ්ගියනො සත්තාති
ආනන්ද-සද්දස්සකරණත්ථතං දස්යසති. යසොභනංමයනොඅස්සාතිසුමයනො, 
යසොභනං වා මයනො සුමයනො, තස්ස භායවො යසොමනස්සන්ති
තදඤ්ඤධම්මානම්පි සම්පයුත්තානං යසොමනස්සභායවො ආපජ්ජතීති? 
නාපජ්ජති රුළ්හීසද්දත්තා යථා ‘‘පඞ්කජ’’න්ති දස්යසන්යතො 

‘‘යචතසිකසුඛස්යසතං අධිවචන’’න්තිආහ. උබ්බිලයතීතිඋබ්බිලං, භින්දති
පුරිමාවත්ථාය වියසසං ආපජ්ජතීති අත්යථො. උබ්බිලයමව උබ්බිලාවිතං, 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තවණ්ණනා 

51 

පටුන 

තස්ස භායවො උබ්බිලාවිතත්තං. යාය උප්පන්නාය කායචිත්තං
වාතපූරිතභස්තා වියඋද්ධුමායනාකාරප්පත්තං යහොති, තස්සා යගහස්සිතාය

ඔදග්ගියපීතියාඑතංඅධිවචනං.යතයනවාහ ‘‘උද්ධච්චාවහාො’’තිආදි.ඉධාපි
‘‘කිඤ්චාපි යතසං භික්ඛූනං උබ්බිලාවිතයමව නත්ථි, අථ යඛො ආයතිං
කුලපුත්තානං එදියසසුපි ඨායනසු අකුසලුප්පත්තිං පටියසයධන්යතො

ධම්මයනත්තිං ඨයපතී’’ති, ‘‘ද්වීහි පයදහි සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො, එයකන

යවදනාක්ඛන්යධො වුත්යතො’’ති එත්ථ ‘‘යතසං වයසන යසසානම්පි

සම්පයුත්තධම්මානං කරණං පටික්ඛිත්තයමවා’’ති ච අට්ඨකථායං, ‘‘පි-
සද්යදො සම්භාවයන’’තිආදිනා ඉධ ච වුත්තනයයන අත්යථො යථාසම්භවං

යවදිතබ්යබො. ‘‘තුම්හංයෙවස්ස යතන අන්තරායෙො’’ති එත්ථාපි
‘‘අන්තරායයොති ඉද’’න්තිආදිනා යහට්ඨා අවණ්ණපක්යඛ වුත්තනයයන
අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

කස්මා පයනතන්ති ච වක්ඛමානංයයව අත්ථං මනසිකත්වා යචොයදති.

ආචරියයො ‘‘සච්චං වණ්ණිත’’න්ති තමත්ථං පටිජානිත්වා ‘‘තං පන 

යනක්ඛම්මනිස්සිත’’න්තිආදිනා පරිහරති. තත්ථ එතන්ති ආනන්දාදීනං

අකරණීයතාවචනං.නනුභගවතා වණ්ණිතන්ති සම්බන්යධො. කසියණනාති

කසිණතාය සකලභායවන. යකචි පන ‘‘ ම්බුදීපස්සාති කරයණ
සාමිවචන’’න්ති වදන්ති, යතසං මයතන කසිණජම්බුදීප-සද්දානං

සමානාධිකරණභායවො දට්ඨබ්යබො. තස්මාති යස්මා
යගහස්සිතපීතියසොමනස්සං ඣානාදීනං අන්තරායකරං, තස්මා.
වුත්තඤ්යහතංභගවතා ‘‘යසොමනස්සංපාහංයදවානංඉන්ද දුවියධනවදාමි 

යසවිතබ්බම්පි අයසවිතබ්බම්පී’’ති (දී. නි. 2.359). ‘‘අෙඤ්හී’’තිආදි යයන
සම්පයුත්තා පීති අන්තරායකරී, තං දස්සනත්ථං වුත්තං. තත්ථ ‘‘ඉදඤ්හි
යලොභසහගතං පීතියසොමනස්ස’’න්ති වත්තබ්බං සියා, පීතිග්ගහයණන පන
යසොමනස්සම්පි ගහිතයමව යහොති යසොමනස්සරහිතාය පීතියා අභාවයතොති 
පීතියයව ගහිතාති දට්ඨබ්බං. අථ වා යසවිතබ්බායසවිතබ්බවිභාගවචනයතො
යසොමනස්සස්ස පාකයටො අන්තරායකරභායවො, න තථා පීතියාති පීතියයව

යලොභසහගතත්යතන වියසයසත්වා වුත්තා. ‘‘ලුද්යධො 

අත්ථ’’න්තිආදිගාථානං ‘‘කුද්යධො අත්ථ’’න්තිආදි ගාථාසු විය අත්යථො 
දට්ඨබ්යබො. 

‘‘මමං වා භික්ඛයව පයර වණ්ණං භායසයයං, ධම්මස්ස වා වණ්ණං 
භායසයයං, සඞ්ඝස්ස වා වණ්ණං භායසයයං, තත්ර යච තුම්යහ අස්සථ
ආනන්දියනො සුමනාඋබ්බිලාවිතා, අපිනුතුම්යහපයරසංසුභාසිතදුබ්භාසිතං

ආජායනයයාථාති. යනො යහතං භන්යත’’ති අයං තතිෙවායරො, යසො
යදසනාකායල නීහරිත්වා යදයසතබ්බපුග්ගලාභාවයතො යදසනාය
අනාගයතොපි තදත්ථසම්භවයතොඅත්ථයතොආගයතොයයවාතිදට්ඨබ්යබොයථා

තං කථාවත්ථුපකරණංවිත්ථාරවයසනාතිඅධිප්පායයො. ‘‘අත්ථයතොආගයතො

යෙවා’’ති එයතන සංවණ්ණනාකායල තථා බුජ්ඣනකසත්තානං වයසන
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යසො වායරො ආයනත්වා වත්තබ්යබොති දස්යසති. ‘‘ෙයථව හී’’තිආදිනා

තයමවත්ථසම්භවං විභායවති. වුත්තනයෙනාති ‘‘තත්ර තුම්යහහීති තස්මිං
වණ්යණ තුම්යහහී’’තිආදිනා, ‘‘දුතියං පදං පඨමස්ස පදස්ස, චතුත්ථඤ්ච
තතියස්ස යවවචන’’න්තිආදිනාචවුත්තනයයන. 

චූළසීලවණ්ණනා 
7. නිවත්යතො අමූලකත්තා විස්සජ්යජතබ්බතාභාවයතො. අනුවත්තතියෙව 

විස්සජ්යජතබ්බතාය අධිකතභාවයතො. අනුසන්ධිං දස්යසස්සති ‘‘අත්ථි
භික්ඛයව’’තිආදිනා. ඔරන්ති වා අපරභායගො ‘‘ඔරයතො යභොගං, ඔරං

පාර’’න්තිආදීසු විය. අථ වා යහට්ඨාඅත්යථො ඔර-සද්යදො ‘‘ඔරංආගමනාය
යය පච්චයා, යත ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානී’’තිආදීසු විය. සීලඤ්හි
සමාධිපඤ්ඤායයො අයපක්ඛිත්වා අපරභායගො, යහට්ඨාභූතඤ්ච යහොතීති. 

සීලමත්තකන්ති එත්ථ මත්ත-සද්යදො අප්පකත්යථො වා
‘‘යභසජ්ජමත්තා’’තිආදීසු (දී. නි. 1.447) විය. වියසසනිවත්තිඅත්යථො වා
‘‘අවිතක්කවිචාරමත්තා ධම්මා (ධ. ස. තිකමාතිකා 6), මයනොමත්තා ධාතු
මයනොධාතූ’’ති චආදීසුවිය.‘‘අප්පමත්තකං, ඔරමත්තක’’න්තිපදද්වයයන
සාමඤ්ඤයතො වුත්යතොයයව හි අත්යථො සීලමත්තකන්ති වියසසවයසන
වුත්යතො. අථ වා සීයලනපි තයදකයදසස්යසව සඞ්ගහණත්ථං 
අප්පකත්ථවාචයකො, වියසසනිවත්තිඅත්යථො එව වා ‘‘සීලමත්තක’’න්ති

එත්ථ මත්ත-සද්යදොවුත්යතො.තථාහි ඉන්ද්රියසංවරපච්චයසන්නිස්සිතසීලානි
ඉධයදසනංඅනාරුළ්හානි.නහිතානි පාතියමොක්ඛආජීවපාරිසුද්ධිසීලානිවිය

සබ්බපුථුජ්ජයනසුපාකටානීති. ‘‘උස්සාහංකත්වා’’තිඑයතන ‘‘වදමායනො’’ති 
එත්ථසත්තිඅත්ථංමාන-සද්දංදස්යසති. 

අලඞ්කරණං විභූසනං අලඞ්කායරො, කුණ්ඩලාදිපසාධනං වා.

ඌනට්ඨානපූරණං මණ්ඩනං.මණ්ඩයනති මණ්ඩනයහතු.අථවාමණ්ඩතීති
මණ්ඩයනො, මණ්ඩනජාතියකො පුරියසො. බහුවචනත්යථ ච ඉදං එකවචනං, 

මණ්ඩනසීයලසූති අත්යථො. පරිපූරකාරීති එත්ථ ඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො, 

පකාරත්යථොවා, යතනසකලම්පිසීලයථොමන සුත්තංදස්යසති. චන්දනන්ති

චන්දනසහචරණයතොචන්දනගන්යධො, තථා තගරාදීසුපි. සතඤ්චගන්යධොති 
එත්ථ ගන්යධො වියාති ගන්යධොති වුත්යතො සීලනිබන්ධයනො ථුතියඝොයසො.
සීලඤ්හි කිත්තියා නිමිත්තං. යථාහ ‘‘සීලවයතො සීලසම්පන්නස්ස
කලයායණො කිත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගච්ෙතී’’ති (දී. නි. 2.150; අ. නි. 5.213; 

මහාව. 285). පවාෙතීතිපකාසති.ගන්ධාව ගන්ධ ාතා. 

‘‘අප්පකං බහුක’’න්ති ඉදං පාරාපාරං විය අඤ්ඤමඤ්ඤං උපනිධාය 

වුච්චතීති ආහ ‘‘උපරිගුයණ උපනිධාො’’ති. සීලඤ්හීති එත්ථ හි-සද්යදො
යහතුඅත්යථො, යතනඉදං දස්යසති ‘‘යස්මාසීලංකිඤ්චාපිපතිට්ඨාභායවන
සමාධිස්ස බහුකාරං, පභාවාදිගුණවියසයස පනස්ස උපනිධාය කලම්පි න

උයපති, තථා සමාධි ච පඤ්ඤායා’’ති. යතයනවාහ ‘‘තස්මා’’තිආදි. ඉදානි
‘‘කථ’’න්ති පුච්ඡිත්වා සමාධිස්ස ආනුභාවං විත්ථාරයතො විභායවති. 
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‘‘අභි…යප.… මූයල’’ති ඉදං යමකපාටිහාරියස්ස සුපාකටභාවදස්සනත්ථං, 
අඤ්යඤහි යබොධිමූලඤාතිසමාගමාදීසු කතපාටිහාරියයහි වියසසනත්ථඤ්ච
වුත්තං. යමකපාටිහාරියකරණත්ථාය හි භගවයතො චිත්යත උප්පන්යන 
තදනුච්ෙවිකංඨානංඉච්ඡිතබ්බන්තිරතනමණ්ඩපාදිසක්කස්සයදවරඤ්යඤො
ආණාය විස්සකම්මුනානිම්මිතන්ති වදන්ති, භගවතාවනිම්මිතන්ති අපයර.
‘‘යයොයකොචි එවරූපංපාටිහාරියංකාතුංසමත්යථොඅත්ථියච, ආගච්ෙතූ’’ති

යචොදනාසදිසත්තා වුත්තං ‘‘අත්තාදානපරිදීපන’’න්ති. තත්ථ අත්තාදානං 
අනුයයොයගො, තිත්ථියානංතථා කාතුං අසමත්ථත්තා, ‘‘කරිස්සාමා’’තිපුබ්යබ

උට්ඨිතත්තා තිත්ථිෙපරිමද්දනං.  

උපරිමකාෙයතොතිආදිපටිසම්භිදාමග්යග(පටි. ම.1.116). 

තත්ථායංපාළියසයසො– 

‘‘යහට්ඨිමකායයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, උපරිමකායයතො
උදකධාරා පවත්තති.පුරත්ථිමකායයතොඅග්ගි, පච්ඡිමකායයතොඋදකං.
පච්ඡිමකායයතො අග්ගි, පුරත්ථිමකායයතො උදකං. දක්ඛිණඅක්ඛියතො
අග්ගි, වාමඅක්ඛියතො උදකං. වාමඅක්ඛියතො අග්ගි, දක්ඛිණඅක්ඛියතො
උදකං. දක්ඛිණකණ්ණයසොතයතො අග්ගි, වාමකණ්ණයසොතයතො
උදකං. වාමකණ්ණයසොතයතො අග්ගි, දක්ඛිණකණ්ණයසොතයතො
උදකං. දක්ඛිණනාසිකායසොතයතො අග්ගි, වාමනාසිකායසොතයතො
උදකං. වාමනාසිකායසොතයතො අග්ගි, දක්ඛිණනාසිකායසොතයතො
උදකං. දක්ඛිණඅංසකූටයතො අග්ගි, වාමඅංසකූටයතො උදකං.
වාමඅංසකූටයතො අග්ගි, දක්ඛිණඅංසකූටයතො උදකං.
දක්ඛිණහත්ථයතො අග්ගි, වාමහත්ථයතොඋදකං. වාමහත්ථයතො අග්ගි, 
දක්ඛිණහත්ථයතො උදකං. දක්ඛිණපස්සයතො අග්ගි, වාමපස්සයතො
උදකං.වාමපස්සයතොඅග්ගි, දක්ඛිණපස්සයතො උදකං.දක්ඛිණපාදයතො
අග්ගි, වාමපාදයතොඋදකං.වාමපාදයතොඅග්ගි, දක්ඛිණපාදයතොඋදකං.
අඞ්ගුලඞ්ගුයලහි අග්ගි, අඞ්ගුලන්තරිකාහි උදකං. අඞ්ගුලන්තරිකාහි
අග්ගි, අඞ්ගුලඞ්ගුයලහි උදකං. එයකකයලොමයතො අග්ගි, 
එයකකයලොමයතො උදකං. යලොමකූපයතො යලොමකූපයතො
අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, යලොමකූපයතො යලොමකූපයතො උදකධාරා
පවත්තතී’’ති(පටි.ම.1.116). 

අට්ඨකථායංපන‘‘එයකකයලොමකූපයතො’’තිආගතං. 

‘‘ඡන්නං වණ්ණානන්ති ආදිනෙප්පවත්ත’’න්ති එත්ථාපි නීලානං
පීතකානං යලොහිතකානං ඔදාතානං මඤ්ජිට්ඨානං පභස්සරානන්ති අයං

පාළියසයසො. ‘‘සුවණ්ණවණ්ණා රස්මියෙො’’ති ඉදං තාසං යයභුයයතාය

වුත්තං. විත්ථායරතබ්බන්තිඑත්ථාපි ‘‘සත්ථා තිට්ඨති, නිම්මියතො චඞ්කමති
වා නිසීදති වා යසයයං වා කප්යපතී’’තිආදිනා චතූසු ඉරියාපයථසු
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පටුන 

එයකකමූලකා සත්ථුවයසන චත්තායරො, නිම්මිතවයසන චත්තායරොති
සබ්යබවඅට්ඨ වායරවිත්ථායරතබ්බං. 

මධුපාොසන්තිමධුසිත්තංපායාසං.අත්තා මිත්යතොමජ්ඣත්යතොයවරීති

චතූසු සීමසම්යභදවයසන චතුරඞ්ගසමන්නාගතං යමත්තාකම්මට්ඨානං. 
‘‘චතුරඞ්ගසමන්නාගත’’න්ති ඉදං පන ‘‘වීරියාධිට්ඨාන’’න්ති එයතනාපි
යයොයජතබ්බං. තත්ථ‘‘කාමංතයචොචන්හාරුචා’’තිආදිපාළි(ම.නි.2.184; 
සං. නි. 2.22; අ. නි. 2.5; අ. නි. 8.13; මහානි. 196) වයසන
චතුරඞ්ගසමන්නාගතතා යවදිතබ්බා. ‘‘කිච්ෙං වතායං යලොයකො
ආපන්යනො’’තිආදිනා (දී. නි. 2.57; සං. නි. 2.4) ජරාමරණමුයඛන 

පච්චොකායර ඤාණං ඔතායරත්වා. ආනාපානචතුත්ථජ්ඣානන්ති එත්ථාපි 
‘‘සබ්බබුද්ධානං ආචිණ්ණ’’න්ති පදං විභත්තිවිපරිණාමං කත්වා
යයොයජතබ්බං. තම්පි හි සබ්බබුද්ධානං ආචිණ්ණයමවාති වදන්ති.
ෙත්තිංසයකොටිසතසහස්සමුයඛන මහාවජිරඤාණගබ්භං ගණ්හායපන්යතො 

විපස්සනං වඩ්යෙත්වා. ද්වත්තිංසයදොණගණ්හනප්පමාණං කුණ්ඩං 

යකොලම්යබො. දරිභායගො කන්දයරො. චක්කවාළපායදසු මහාසමුද්යදො 

චක්කවා මහාසමුද්යදො. 

‘‘දුයවපුථුජ් නා’’තිආදිපුථුජ්ජයන ලබ්භමානවිභාගදස්සනත්ථංවුත්තං, 
නමූලපරියායවණ්ණනාදීසුවිය පුථුජ්ජනවියසසනිද්ධාරණත්ථං.සබ්යබොපිහි
පුථුජ්ජයනො භගවයතො උපරි ගුයණ විභායවතුං න සක්යකොති, තිට්ඨතු
පුථුජ්ජයනො, සාවකපච්යචකබුද්ධානම්පිඅවිසයාබුද්ධගුණා.තථා හිවක්ඛති

‘‘යසොතාපන්නා’’තිආදි (දී. නි. අට්ඨ. 1.8). වාචුග්ගතකරණං උග්ගයහො. 

අත්ථපරිපුච්ෙනං පරිපුච්ඡා. අට්ඨකථාවයසන අත්ථස්ස සවනං සවනං. 

බයඤ්ජනත්ථානං සුනික්යඛපසුදස්සයනනධම්මස්සපරිහරණං ධාරණං. එවං

සුතධාතපරිචිතානං මනසානුයපක්ඛනං පච්චයවක්ඛණං. බහූනං
නානප්පකාරානංකියලසානංසක්කායදිට්ඨියාච අවිහතත්තාතාජයනන්ති, 

තාහි වා ජනිතාති පුථුජ් නා. අවිඝාතයමව වා  න-සද්යදො වදති. පුථු 

සත්ථාරානං මුඛුල්යලොකිකාති එත්ථ පුථූ ජනා සත්ථුපටිඤ්ඤා එයතසන්ති 

පුථුජ් නාති වචනත්යථො. පුථු…යප.… අවුට්ඨිතාති එත්ථ ජයනතබ්බා, 

ජායන්තිවාඑත්ථාතිජනා, ගතියයො.පුථූජනා එයතසන්ති පුථුජ් නා. ඉයතො
පයර ජායන්ති එයතහීති ජනා, අභිසඞ්ඛාරාදයයො. යත එයතසං පුථූ

විජ්ජන්තීති පුථුජ් නා. අභිසඞ්ඛරණාදි අත්යථො එව වා  න-සද්යදො

දට්ඨබ්යබො. කාමරාගභවරාගදිට්ඨිඅවිජ්ජා ඔඝා. රාගග්ගිආදයයො සන්තාපා. 

යතයයව, සබ්යබපිවාකියලසා පරි ාහා.පුථුපඤ්චසුකාමගුයණසුරත්තාති
එත්ථ ජායතීති ජයනො, රායගො යගයධොති එවං ආදියකො. පුථු ජයනො

එයතසන්ති පුථුජ් නා, පුථූසුවාජනාජාතාරත්තාතිඑවංරාගාදිඅත්යථොඑව

වා  න-සද්යදො දට්ඨබ්යබො. පලිබුද්ධාති සම්බුද්ධා, උපද්දුතා වා. ‘‘පුථූනං 

ගණනපථමතීතාන’’න්තිආදිනාපුථූජනා පුථුජ් නාති දස්යසති. 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තවණ්ණනා 

55 

පටුන 

යයහිගුණවියසයසහිනිමිත්තභූයතහිභගවති තථාගත-සද්යදොපවත්යතො, 

තංදස්සනත්ථං ‘‘අට්ඨහි කාරයණහි භගවා තථාගයතො’’තිආදිමාහ.
ගුණයනමිත්තකායනවහිභගවයතොසබ්බානිනාමානි. යථාහ– 

‘‘අසඞ්යඛයයයානිනාමානි, සගුයණනමයහසියනො; 
ගුයණන නාමමුද්යධයයං, අපි නාමසහස්සයතො’’ති. (ධ. ස. අට්ඨ. 
1313; උදා.අට්ඨ.53; පටි.ම.අට්ඨ.1.1.76); 

තථාආගයතොතිඑත්ථආකාරනියමනවයසන ඔපම්මසම්පටිපාදනත්යථො 

තථා-සද්යදො. සාමඤ්ඤයජොතනාය වියසසාවට්ඨානයතො පටිපදාගමනත්යථො 

ආගත-සද්යදො, නඤාණගමනත්යථො ‘‘තථලක්ඛණංආගයතො’’තිආදීසු (දී.
නි. අට්ඨ. 1.7; ම. නි. අට්ඨ. 1.12; සං. නි. අට්ඨ. 2.4.78; අ. නි. අට්ඨ.
1.1.170; උදා.අට්ඨ.18; පටි.ම.අට්ඨ.1.1.37; යථරගා.අට්ඨ.1.3; ඉතිවු.
අට්ඨ.38; මහානි.අට්ඨ.14) විය, නාපිකායගමනාදිඅත්යථො ‘‘ආගයතොයඛො
මහාසමයණො, මාගධානං ගිරිබ්බජ’’න්තිආදීසු (මහාව. 62) විය. තත්ථ 
යදාකාරනියමනවයසන ඔපම්මසම්පටිපාදනත්යථො තථා-සද්යදො, තං
කරුණාපධානත්තා මහාකරුණාමුයඛන පුරිමබුද්ධානං ආගමනපටිපදං
උදාහරණවයසන සාමඤ්ඤයතො දස්යසන්යතො යංතංසද්දානං

එකන්තසම්බන්ධභාවයතො ‘‘ෙථාසබ්බයලොක…යප.… ආගතා’’තිආහ.තං
පන පටිපදං මහාපදානසුත්තාදීසු (දී. නි. 2.4) සම්බහුලනිද්යදයසන
සුපාකටානං ආසන්නානඤ්ච විපස්සීආදීනං ෙන්නං සම්මාසම්බුද්ධානං

වයසන නිදස්යසන්යතො ‘‘ෙථා විපස්සී භගවා’’තිආදිමාහ. තත්ථ යෙන 

අභිනීහායරනාති 
මනුස්සත්තලිඞ්ගසම්පත්තියහතුසත්ථාරදස්සනපබ්බජ්ජාඅභිඤ්ඤාදිගුණසම්ප
ත්තිඅධිකාරෙන්දානං වයසන අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතන
කායප්පණිධානමහාපණිධායනන. සබ්යබසඤ්හි බුද්ධානං කායප්පණිධානං
ඉමිනාව අභිනීහායරන සමිජ්ඣතීති. එවං මහාභිනීහාරවයසන
‘‘තථාගයතො’’ති පදස්ස අත්ථං දස්යසත්වා ඉදානි පාරමීපූරණවයසන 

දස්යසතුං ‘‘ෙථා විපස්සී භගවා…යප.… කස්සයපො භගවා දානපාරමිං 

පූයරත්වා’’තිආදිමාහ. 

එත්ථචසුත්තන්තිකානංමහායබොධියානපටිපදායයකොසල්ලජනනත්ථං 
පාරමීසු අයං විත්ථාරකථා – කා පයනතා පාරමියයො? යකනට්යඨන
පාරමියයො? කතිවිධා යචතා? යකො තාසං කයමො? කානි
ලක්ඛණරසපච්චුපට්ඨානපදට්ඨානානි? යකො පච්චයයො? යකො සංකියලයසො? 
කිං යවොදානං? යකො පටිපක්යඛො? කා පටිපත්ති? යකො විභායගො? යකො
සඞ්ගයහො? යකොසම්පාදනූපායයො? කිත්තයකනකායලනසම්පාදනං? යකො
ආනිසංයසො? කිංයචතාසංඵලන්ති? 

තත්රිදං විස්සජ්ජනං – කා පයනතා පාරමියෙොති. තණ්හාමානාදීහි
අනුපහතාකරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතාදානාදයයොගුණා පාරමියයො. 
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යකනට්යඨන පාරමියෙොති දානසීලාදිගුණවියසසයයොයගන 
සත්තුත්තමතාය පරමා මහාසත්තා යබොධිසත්තා, යතසං භායවො, කම්මං වා
පාරමී, දානාදිකිරියා. අථ වා පරතීති පරයමො, දානාදිගුණානං පූරයකො
පාලයකො ච යබොධිසත්යතො. පරමස්ස අයං, පරමස්ස වා භායවො, කම්මං වා 
පාරමී, දානාදිකිරියාව. අථ වා පරං සත්තං අත්තනි මවති බන්ධති
ගුණවියසසයයොයගන, පරං වා අධිකතරං මජ්ජති සුජ්ඣති
සංකියලසමලයතො, පරංවායසට්ඨංනිබ්බානංවියසයසනමයති ගච්ෙති, පරං
වා යලොකං පමාණභූයතන ඤාණවියසයසන ඉධයලොකං විය මුනාති
පරිච්ඡින්දති, පරං වාඅතිවියසීලාදිගුණගණංඅත්තයනොසන්තායනමියනොති
පක්ඛිපති, පරං වා අත්තභූතයතො ධම්මකායයතො අඤ්ඤං, පටිපක්ඛං වා
තදනත්ථකරං කියලසයචොරගණං මිනාති හිංසතීති පරයමො, මහාසත්යතො.
‘‘පරමස්ස අය’’න්තිආදි වුත්තනයයයනව යයොයජතබ්බං. පායර වා
නිබ්බායන මජ්ජති සුජ්ඣති සත්යත ච යසොයධති, තත්ථ වා සත්යත මවති
බන්ධතියයොයජති, තංවා මයතිගච්ෙතිගයමතිච, මුනාතිවාතං යාථාවයතො, 
තත්ථවාසත්යත මියනොතිපක්ඛිපති, කියලසාරිංවාසත්තානං තත්ථමිනාති 
හිංසතීති පාරමී, මහාපුරියසො. තස්ස භායවො, කම්මං වා පාරමිතා, 
දානාදිකිරියාව.ඉමිනා නයයනපාරමීනංසද්දත්යථොයවදිතබ්යබො. 

කතිවිධාතිසඞ්යඛපයතොදසවිධා, තාපන පාළිෙං සරූපයතොආගතායයව.
යථාහ– 

‘‘විචිනන්යතො තදා දක්ඛිං, පඨමං දානපාරමි’’න්තිආදි (බු. වං. 
116). 

යථාචාහ– 

‘‘කති නු යඛො භන්යත බුද්ධකාරකා ධම්මා? දස යඛො සාරිපුත්ත
බුද්ධකාරකාධම්මා.කතයමදස? දානංයඛොසාරිපුත්තබුද්ධකාරයකො
ධම්යමො, සීලං යනක්ඛම්මං පඤ්ඤා වීරියං ඛන්ති සච්චමධිට්ඨානං
යමත්තාඋයපක්ඛා බුද්ධකාරයකොධම්යමො, ඉයමයඛොසාරිපුත්ත දස
බුද්ධකාරකා ධම්මාති. ඉදමයවොච භගවා, ඉදං වත්වාන සුගයතො
අථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘දානංසීලඤ්චයනක්ඛම්මං, පඤ්ඤාවීරියයනපඤ්චමං; 
ඛන්තිසච්චංඅධිට්ඨානං, යමත්තුයපක්ඛාතියතදසා’ති’’. 

යකචිපන‘‘ෙබ්බිධා’’තිවදන්ති, තංඑතාසංසඞ්ගහවයසනවුත්තං. යසො
පනසඞ්ගයහොපරයතොආවිභවිස්සති. 

යකො තාසං කයමොති එත්ථ කයමො නාම යදසනාක්කයමො, යසො ච
පඨමසමාදානයහතුයකො, සමාදානං පවිචයයහතුකං, ඉති යථා ආදිම්හි
පවිචිතා සමාදින්නා ච, තථා යදසිතා. තත්ථ ච දානං සීලස්ස බහූපකාරං 
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පටුන 

සුකරඤ්චාති තං ආදිම්හි වුත්තං. දානං සීලපරිග්ගහිතං මහප්ඵලං යහොති
මහානිසංසන්ති දානානන්තරං සීලං වුත්තං. සීලං යනක්ඛම්මපරිග්ගහිතං, 
යනක්ඛම්මං පඤ්ඤාපරිග්ගහිතං, පඤ්ඤා වීරියපරිග්ගහිතා, වීරියං
ඛන්තිපරිග්ගහිතං, ඛන්ති සච්චපරිග්ගහිතා, සච්චං අධිට්ඨානපරිග්ගහිතං, 
අධිට්ඨානං යමත්තාපරිග්ගහිතං, යමත්තා උයපක්ඛාපරිග්ගහිතා මහප්ඵලා
යහොති මහානිසංසාති යමත්තානන්තරං උයපක්ඛා වුත්තා. උයපක්ඛා පන
කරුණාපරිග්ගහිතා, කරුණා ච උයපක්ඛාපරිග්ගහිතාති යවදිතබ්බා. කථං
පන මහාකාරුණිකා යබොධිසත්තා සත්යතසු උයපක්ඛකා යහොන්තීති? 
උයපක්ඛිතබ්බයුත්යතසු කඤ්චි කාලං උයපක්ඛකා යහොන්ති, න පන
සබ්බත්ථ, සබ්බදා චාති යකචි. අපයර පන න සත්යතසු උයපක්ඛකා, 
සත්තකයතසුපනවිප්පකායරසුඋයපක්ඛකායහොන්තීති. 

අපයරො නයයො – පචුරජයනසුපි පවත්තියා සබ්බසත්තසාධාරණත්තා, 

අප්පඵලත්තා, සුකරත්තා ච ආදිම්හි දානං වුත්තං.
සීයලනදායකපටිග්ගාහකසුද්ධියතො, පරානුග්ගහං වත්වා 
පරපීළානිවත්තිවචනයතො, කිරියධම්මං වත්වා අකිරියධම්මවචනයතො, 
යභොගසම්පත්තියහතුං වත්වා භවසම්පත්තියහතුවචනයතො ච දානස්ස

අනන්තරං සීලං වුත්තං. යනක්ඛම්යමන සීලසම්පත්තිසිද්ධියතො, 
කායවචීසුචරිතං වත්වා මයනොසුචරිතවචනයතො, විසුද්ධසීලස්ස සුයඛයනව
ඣානසමිජ්ඣනයතො, කම්මාපරාධප්පහායනන පයයොගසුද්ධිං වත්වා
කියලසාපරාධප්පහායනන ආසයසුද්ධිවචනයතො, වීතික්කමප්පහායනන 

චිත්තස්ස පරියුට්ඨානප්පහානවචනයතො ච සීලස්ස අනන්තරං යනක්ඛම්මං 
වුත්තං. පඤ්ඤාය යනක්ඛම්මස්ස සිද්ධිපරිසුද්ධියතො, ඣානාභායව
පඤ්ඤාභාවවචනයතො.සමාධිපදට්ඨානාහිපඤ්ඤා, පඤ්ඤාපච්චුපට්ඨායනො
ච සමාධි. සමථනිමිත්තං වත්වා උයපක්ඛානිමිත්තවචනයතො, 
පරහිතජ්ඣායනන පරහිතකරණූපායයකොසල්ලවචනයතො ච යනක්ඛම්මස්ස

අනන්තරං පඤ්ඤා වුත්තා. වීරියාරම්යභන පඤ්ඤාකිච්චසිද්ධියතො, 
සත්තසුඤ්ඤතාධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තිං වත්වා සත්තහිතාය ආරම්භස්ස 
අච්ෙරියතාවචනයතො, උයපක්ඛානිමිත්තං වත්වා පග්ගහනිමිත්තවචනයතො, 
නිසම්මකාරිතං වත්වා උට්ඨානවචනයතො ච. නිසම්මකාරියනො හි උට්ඨානං

ඵලවියසසමාවහතීතිපඤ්ඤාය අනන්තරං වීරිෙං වුත්තං. 

වීරියයන තිතික්ඛාසිද්ධියතො. වීරියවා හි ආරද්ධවීරියත්තා 
සත්තසඞ්ඛායරහි උපනීතං දුක්ඛං අභිභුයය විහරති වීරියස්ස
තිතික්ඛාලඞ්කාරභාවයතො. වීරියවයතොහිතිතික්ඛායසොභති.පග්ගහනිමිත්තං
වත්වා සමථනිමිත්තවචනයතො, අච්චාරම්යභන
උද්ධච්චයදොසප්පහානවචනයතො. ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියා හි 
උද්ධච්චයදොයසො පහීයති. වීරියවයතො සාතච්චකරණවචනයතො.
ඛන්තිබහුයලො හි අනුද්ධයතො සාතච්චකාරී යහොති. අප්පමාදවයතො
පරහිතකිරියාරම්යභ පච්චුපකාරතණ්හාභාවවචනයතො. යාථාවයතො
ධම්මනිජ්ඣායන හි සති තණ්හා න යහොති. පරහිතාරම්යභ පරයමපි
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පටුන 

පරකතදුක්ඛසහනභාවවචනයතො ච වීරියස්ස අනන්තරං ඛන්ති වුත්තා. 
සච්යචන ඛන්තියා චිරාධිට්ඨානයතො, අපකාරියනො අපකාරඛන්තිං වත්වා
තදුපකාරකරයණ අවිසංවාදවචනයතො, ඛන්තියා අපවාදවාචාවිකම්පයනන
භූතවාදිතාය අවිජහනවචනයතො, සත්තසුඤ්ඤතාධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තිං 

වත්වාතදුපබූ්රහිතඤාණසච්චවචනයතොචඛන්තියාඅනන්තරං සච්චං වුත්තං.
අධිට්ඨායනන සච්චසිද්ධියතො. අචලාධිට්ඨානස්ස හි විරති සිජ්ඣති.
අවිසංවාදිතං වත්වා තත්ථ අචලභාවවචනයතො. සච්චසන්යධො හි දානාදීසු 
පටිඤ්ඤානුරූපං නිච්චයලොව පවත්තති. ඤාණසච්චං වත්වා සම්භායරසු
පවත්තිනිට්ඨාපනවචනයතො. යථාභූතඤාණවා හි යබොධිසම්භායරසු
අධිතිට්ඨති, යත ච නිට්ඨායපති පටිපක්යඛහි අකම්පියභාවයතොති සච්චස්ස

අනන්තරං අධිට්ඨානං වුත්තං. යමත්තාය
පරහිතකරණසමාදානාධිට්ඨානසිද්ධියතො, අධිට්ඨානං වත්වා
හිතූපසංහාරවචනයතො. යබොධිසම්භායර හි අධිතිට්ඨමායනො යමත්තාවිහාරී 
යහොති. අචලාධිට්ඨානස්ස සමාදානාවියකොපනයතො, සමාදානසම්භවයතො ච

අධිට්ඨානස්ස අනන්තරං යමත්තා වුත්තා. උයපක්ඛාය යමත්තාවිසුද්ධියතො, 
සත්යතසු හිතූපසංහාරං වත්වා තදපරායධසු උදාසීනතාවචනයතො, 
යමත්තාභාවනං වත්වා තන්නිස්සන්දභාවනාවචනයතො, ‘‘හිතකාමසත්යතපි
උයපක්ඛයකො’’ති අච්ෙරියගුණභාවවචනයතො ච යමත්තාය අනන්තරං 

උයපක්ඛා වුත්තාතිඑවයමතාසංකයමො යවදිතබ්යබො. 

කානි ලක්ඛණරසපච්චුපට්ඨානපදට්ඨානානීති? එත්ථ අවියසයසන තාව
සබ්බාපි පාරමියයො පරානුග්ගහලක්ඛණා, පයරසං උපකාරකරණරසා, 
අවිකම්පනරසා වා, හියතසිතාපච්චුපට්ඨානා, බුද්ධත්තපච්චුපට්ඨානා වා, 
මහාකරුණාපදට්ඨානා, කරුණූපායයකොසල්ලපදට්ඨානාවා. 

වියසයසන පන යස්මා කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතා 

අත්තුපකරණපරිච්චාගයචතනා දානපාරමිතා. 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතං කායවචීසුචරිතං අත්ථයතො

අකත්තබ්බවිරති, කත්තබ්බකරණයචතනාදයයො ච සීලපාරමිතා. 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහියතො ආදීනවදස්සනපුබ්බඞ්ගයමො කාමභයවහි 

නික්ඛමනචිත්තුප්පායදො යනක්ඛම්මපාරමිතා. 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහියතො ධම්මානං

සාමඤ්ඤවියසසලක්ඛණාවයබොයධො පඤ්ඤාපාරමිතා. 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහියතො කායචිත්යතහි පරහිතාරම්යභො 

වීරිෙපාරමිතා. කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතං සත්තසඞ්ඛාරාපරාධසහනං

අයදොසප්පධායනො තදාකාරප්පවත්යතො චිත්තුප්පායදො ඛන්තිපාරමිතා. 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතං විරතියචතනාදියභදං අවිසංවාදනං 

සච්චපාරමිතා. කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතං අචලසමාදානාධිට්ඨානං

තදාකාරප්පවත්යතො චිත්තුප්පායදො අධිට්ඨානපාරමිතා. 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහියතො යලොකස්ස හිතූපසංහායරො අත්ථයතො
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අබයාපායදො යමත්තාපාරමිතා. කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතා
අනුනයපටිඝවිද්ධංසිනී ඉට්ඨානිට්යඨසු සත්තසඞ්ඛායරසු සමප්පවත්ති 

උයපක්ඛාපාරමිතා. 

තස්මා පරිච්චාගලක්ඛණං දානං, යදයයධම්යම යලොභවිද්ධංසනරසං, 
අනාසත්තිපච්චුපට්ඨානං, භවවිභවසම්පත්තිපච්චුපට්ඨානං වා, 

පරිච්චජිතබ්බවත්ථුපදට්ඨානං. සීලනලක්ඛණං සීලං, සමාධානලක්ඛණං, 
පතිට්ඨානලක්ඛණඤ්චාති වුත්තං යහොති. දුස්සීලයවිද්ධංසනරසං, 
අනවජ්ජරසං වා, යසොයචයයපච්චුපට්ඨානං, හියරොත්තප්පපදට්ඨානං.

කාමයතො භවයතො ච නික්ඛමනලක්ඛණං යනක්ඛම්මං, 
තදාදීනවවිභාවනරසං, තයතො එව විමුඛභාවපච්චුපට්ඨානං, 

සංයවගපදට්ඨානං. යථාසභාවපටියවධලක්ඛණා පඤ්ඤා, 
අක්ඛලිතපටියවධලක්ඛණා වා කුසලිස්සාසඛිත්තඋසුපටියවයධො විය, 
විසයයොභාසනරසා පදීයපො විය, අසම්යමොහපච්චුපට්ඨානා 
අරඤ්ඤගතසුයදසයකො විය, සමාධිපදට්ඨානා, චතුසච්චපදට්ඨානා වා.

උස්සාහලක්ඛණං වීරිෙං, උපත්ථම්භනරසං, අසංසීදනපච්චුපට්ඨානං, 
වීරියාරම්භවත්ථු (අ. නි. 8.80) පදට්ඨානං, සංයවගපදට්ඨානං වා.

ඛමනලක්ඛණා ඛන්ති, ඉට්ඨානිට්ඨසහනරසා, අධිවාසනපච්චුපට්ඨානා, 
අවියරොධපච්චුපට්ඨානා වා, යථාභූතදස්සනපදට්ඨානා. අවිසංවාදනලක්ඛණං 

සච්චං, යාථාවවිභාවනරසං [යථාසභාවවිභාවනරසං (චරියා. අට්ඨ. 
පකිණ්ණකකථාය)], සාධුතාපච්චුපට්ඨානං, යසොරච්චපදට්ඨානං.

යබොධිසම්භායරසු අධිට්ඨානලක්ඛණං අධිට්ඨානං, යතසං
පටිපක්ඛාභිභවනරසං, තත්ථ අචලතාපච්චුපට්ඨානං, 

යබොධිසම්භාරපදට්ඨානං. හිතාකාරප්පවත්තිලක්ඛණා යමත්තා, 
හිතූපසංහාරරසා, ආඝාතවිනයනරසා වා, යසොම්මභාවපච්චුපට්ඨානා, 
සත්තානං මනාපභාවදස්සනපදට්ඨානා. මජ්ඣත්තාකාරප්පවත්තිලක්ඛණා 

උයපක්ඛා, සමභාවදස්සනරසා, පටිඝානුනයවූපසමපච්චුපට්ඨානා, 
කම්මස්සකතාපච්චයවක්ඛණපදට්ඨානා. එත්ථ ච 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතතා දානාදීනං පරිච්චාගාදිලක්ඛණස්ස
වියසසනභායවන වත්තබ්බා, යයතොතානිපාරමීසඞ්ඛයංලභන්තීති. 

යකො පච්චයෙොති අභිනීහායරො පච්චයයො. යයො හි අයං ‘‘මනුස්සත්තං 
ලිඞ්ගසම්පත්තී’’තිආදි (බු. වං. 2.59) අට්ඨධම්මසයමොධානසම්පාදියතො
‘‘තිණ්යණො තායරයයං, මුත්යතොයමොයචයයං, බුද්යධොයබොයධයයං, සුද්යධො
යසොයධයයං, දන්යතො දයමයයං, සන්යතො සයමයයං, අස්සත්යථො
අස්සායසයයං, පරිනිබ්බුයතො පරිනිබ්බායපයය’’න්තිආදිනා (චරියා. අට්ඨ.
පකිණ්ණකකථාය) පවත්යතොඅභිනීහායරො, යසොඅවියසයසනසබ්බපාරමීනං
පච්චයයො. තප්පවත්තියා හි උද්ධං පාරමීනං
පවිචයුපට්ඨානසමාදානාධිට්ඨානනිප්ඵත්තියයොමහාපුරිසානංසම්භවන්ති. 
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යථා ච අභිනීහායරො, එවං මහාකරුණා, උපායයකොසල්ලඤ්ච. තත්ථ 

උපාෙයකොසල්ලං නාම දානාදීනං යබොධිසම්භාරභාවස්ස නිමිත්තභූතා 
පඤ්ඤා, යාහි කරුණූපායයකොසල්ලතාහි මහාපුරිසානං
අත්තසුඛනිරයපක්ඛතා, නිරන්තරං පරහිතකරණපසුතතා, සුදුක්කයරහිපි
මහායබොධිසත්තචරියතහි විසාදාභායවො, 
පසාදසම්බුද්ධිදස්සනසවනානුස්සරණාවත්ථාසුපි සත්තානං
හිතසුඛපටිලාභයහතුභායවොච සම්පජ්ජති.තථාහිපඤ්ඤායබුද්ධභාවසිද්ධි, 
කරුණායබුද්ධකම්මසිද්ධි.පඤ්ඤාය සයංතරති, කරුණායපයරතායරති.
පඤ්ඤාය පරදුක්ඛං පරිජානාති, කරුණාය පරදුක්ඛපටිකාරං ආරභති.
පඤ්ඤාය ච දුක්යඛ නිබ්බින්දති, කරුණාය දුක්ඛං සම්පටිච්ෙති. තථා 
පඤ්ඤාය පරිනිබ්බානාභිමුයඛො යහොති, කරුණාය තං න පාපුණාති. තථා
කරුණාය සංසාරාභිමුයඛො යහොති, පඤ්ඤාය තත්ර නාභිරමති. පඤ්ඤාය ච
සබ්බත්ථ විරජ්ජති, කරුණානුගතත්තා න ච න සබ්යබසං අනුග්ගහාය
පවත්යතො, කරුණාය සබ්යබපි අනුකම්පති, පඤ්ඤානුගතත්තා න ච න
සබ්බත්ථවිරත්තචිත්යතො.පඤ්ඤායචඅහංකාරමමංකාරාභායවො, කරුණාය
ආලසියදීනතාභායවො. තථා පඤ්ඤාකරුණාහි යථාක්කමං අත්තපරනාථතා, 
ධීරවීරභායවො, අනත්තන්තපඅපරන්තපතා, අත්තහිතපරහිතනිප්ඵත්ති, 
නිබ්භයාභිංසනකභායවො, ධම්මාධිපතියලොකාධිපතිතා, 
කතඤ්ඤුපුබ්බකාරිභායවො, යමොහතණ්හාවිගයමො, විජ්ජාචරණසිද්ධි, 
බලයවසාරජ්ජනිප්ඵත්තීති සබ්බස්සාපි පාරමිතාඵලස්ස වියසයසන 
උපායභාවයතොපඤ්ඤාකරුණාපාරමීනංපච්චයයො.ඉදඤ්චද්වයංපාරමීනං
වියපණිධානස්සාපි පච්චයයො. 

තථා උස්සාහඋම්මඞ්ගඅවත්ථානහිතචරියා ච පාරමීනං පච්චයයොති 

යවදිතබ්බා, යා බුද්ධභාවස්ස උප්පත්තිට්ඨානතාය ‘‘බුද්ධභූමියෙො’’ති
පවුච්චන්ති.යථාහ– 

‘‘කති පන භන්යත බුද්ධභූමියයො? චතස්යසො යඛො සාරිපුත්ත 
බුද්ධභූමියයො.කතමාචතස්යසො? උස්සායහොචයහොතිවීරියං, උමඞ්යගො
ච යහොති පඤ්ඤාභාවනා, අවත්ථානඤ්ච යහොති අධිට්ඨානං, 
යමත්තාභාවනා ච යහොති හිතචරියා. ඉමා යඛො සාරිපුත්ත චතස්යසො
බුද්ධභූමියයො’’ති(සු.නි.අට්ඨ.1.ඛග්ගවිසාණසුත්තවණ්ණනායම්පි). 

තථා යනක්ඛම්මපවියවකඅයලොභායදොසායමොහනිස්සරණප්පයභදා ෙ
අජ්ඣාසයා. වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යනක්ඛම්මජ්ඣාසයා ච යබොධිසත්තා කායම යදොසදස්සාවියනො, 
පවියවක…යප.… සඞ්ගණිකාය, අයලොභ…යප.… යලොයභ, 
අයදොස…යප.… යදොයස, අයමොහ…යප.… යමොයහ, 
නිස්සරණජ්ඣාසයාචයබොධිසත්තාසබ්බභයවසුයදොසදස්සාවියනො’’ති
(විසුද්ධි.අට්ඨ. 1.49වාකයඛන්යධපි). 
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පටුන 

තස්මා එයත යබොධිසත්තානං ෙ අජ්ඣාසයා දානාදීනං පච්චයාති 
යවදිතබ්බා. න හි යලොභාදීසුආදීනවදස්සයනන, අයලොභාදිඅධිකභායවන ච
විනා දානාදිපාරමියයො සම්භවන්ති. අයලොභාදීනඤ්හි අධිකභායවන
පරිච්චාගාදිනින්නචිත්තතා අයලොභජ්ඣාසයාදිතාති. යථා යචයත, එවං
දානජ්ඣාසයතාදයයොපි.යථාහ– 

‘‘කති පන භන්යත යබොධාය චරන්තානං යබොධිසත්තානං
අජ්ඣාසයා? දසයඛො සාරිපුත්ත යබොධායචරන්තානංයබොධිසත්තානං
අජ්ඣාසයා. කතයම දස? දානජ්ඣාසයා සාරිපුත්ත යබොධිසත්තා
මච්යෙයර යදොසදස්සාවියනො, සීල…යප.… උයපක්ඛජ්ඣාසයා
සාරිපුත්තයබොධිසත්තාසුඛදුක්යඛසුයදොසදස්සාවියනො’’ති. 

එයතසු හි 
මච්යෙරඅසංවරකාමවිචිකිච්ොයකොසජ්ජඅක්ඛන්තිවිසංවාදඅනධිට්ඨානබයාපා
ද- සුඛදුක්ඛසඞ්ඛායතසු ආදීනවදස්සනපුබ්බඞ්ගමා
දානාදිනින්නචිත්තතාසඞ්ඛාතා දානජ්ඣාසයතාදයයො දානාදිපාරමීනං
නිබ්බත්තියා කාරණන්ති. තථා අපරිච්චාගපරිච්චාගාදීසු යථාක්කමං
ආදීනවානිසංසපච්චයවක්ඛණාදානාදිපාරමීනං පච්චයයො. 

තත්ථායං පච්චයවක්ඛණාවිධි – 
යඛත්තවත්ථුහිරඤ්ඤසුවණ්ණයගොමහිංසදාසිදාසපුත්තදාරාදිපරිග්ගහබයාසත්
තචිත්තානං සත්තානං යඛත්තාදීනං වත්ථුකාමභායවන
බහුපත්ථනීයභාවයතො, රාජයචොරාදිසාධාරණභාවයතො, විවාදාධිට්ඨානයතො, 
සපත්තකරණයතො, නිස්සාරයතො, පටිලාභපරිපාලයනසු
පරවියහඨනයහතුයතො, විනාසනිමිත්තඤ්ච
යසොකාදිඅයනකවිහිතබයසනාවහයතො, තදාසත්තිනිදානඤ්ච 
මච්යෙරමලපරියුට්ඨිතචිත්තානං අපායූපපත්තිසම්භවයතොති එවං
විවිධවිපුලානත්ථාවහා එයත අත්ථා නාම, යතසං පරිච්චායගොයයයවයකො
යසොත්ථිභායවොතිපරිච්චායගඅප්පමායදො කරණීයයො. 

අපිච‘‘යාචයකොයාචමායනොඅත්තයනොගුය්හස්සආචික්ඛනයතොමය්හං 
විස්සාසියකො’’ති ච ‘‘පහාය ගමනීයං අත්තයනො සන්තකං ගයහත්වා
පරයලොකං යාහීති මය්හං උපයදසයකො’’ති ච ‘‘ආදිත්යත විය අගායර
මරණග්ගිනා ආදිත්යත යලොයක තයතො මය්හං සන්තකස්ස
අපවාහකසහායයො’’ති ච ‘‘අපවාහිතස්ස චස්ස
නිජ්ඣායනික්යඛපට්ඨානභූයතො’’ති ච ‘‘දානසඞ්ඛායත කලයාණකම්මස්මිං
සහායභාවයතො, සබ්බසම්පත්තීනං අග්ගභූතාය පරමදුල්ලභාය බුද්ධභූමියා
සම්පත්තියහතුභාවයතො ච පරයමො කලයාණමිත්යතො’’ති ච 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං. 

තථා ‘‘උළායරකම්මනිඅයනනාහංසම්භාවියතො, තස්මාසාසම්භාවනා 
අවිතථා කාතබ්බා’’ති ච ‘‘එකන්තයභදිතාය ජීවිතස්ස අයාචියතනපි මයා
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දාතබ්බං, පයගව යාචියතනා’’ති ච ‘‘උළාරජ්ඣාසයයහි ගයවසිත්වාපි
දාතබ්යබො, සයයමවාගයතො මම පුඤ්යඤනා’’ති ච ‘‘යාචකස්ස
දානාපයදයසන මය්හයමවායමනුග්ගයහො’’ති ච ‘‘අහං විය අයං සබ්යබොපි
යලොයකො මයා අනුග්ගයහතබ්යබො’’ති ච ‘‘අසති යාචයක කථං මය්හං
දානපාරමී පූයරයයා’’ති ච ‘‘යාචකානයමවත්ථාය මයා සබ්යබො 
පරිග්ගයහතබ්යබො’’ති ච ‘‘අයාචිත්වා මම සන්තකං යාචකා සයයමවකදා
ගණ්යහයය’’න්ති ච ‘‘කථමහං යාචකානං පියයො චස්සං මනායපො’’ති ච
‘‘කථං වා යත මය්හං පියා චස්සු මනාපා’’ති ච ‘‘කථං වාහං දදමායනො, 
දත්වාපිච අත්තමයනොඅස්සංපමුදියතොපීතියසොමනස්සජායතො’’තිච‘‘කථං
වා යම යාචකා භයවයයං, උළායරො ච දානජ්ඣාසයයො’’ති ච ‘‘කථං
වාහමයාචියතොයයවයාචකානංහදයමඤ්ඤායදයදයය’’න්ති ච ‘‘සතිධයන
යාචයක ච අපරිච්චායගො මහතී මය්හං වඤ්චනා’’ති ච ‘‘කථං වාහං
අත්තයනො අඞ්ගානි ජීවිතං වාපි යාචකානං පරිච්චයජයය’’න්ති ච
පච්චයවක්ඛිතබ්බං. 

අපිච ‘‘අත්යථො නාමායං නිරයපක්ඛං දායකං අනුගච්ෙති යථා තං 
නිරයපක්ඛං යඛපකං කිටයකො’’ති අත්යථ නිරයපක්ඛතාය චිත්තං
උප්පායදතබ්බං. යාචමායනො පන යදි පියපුග්ගයලො යහොති, ‘‘පියයො මං
යාචතී’’තියසොමනස්සංඋප්පායදතබ්බං.අථ උදාසීනපුග්ගයලොයහොති, ‘‘අයං
මංයාචමායනොඅද්ධාඉමිනාපරිච්චායගනමිත්යතොයහොතී’’ති යසොමනස්සං
උප්පායදතබ්බං. දදන්යතොපි හි යාචකානං පියයො යහොතීති. අථ පන
යවරීපුග්ගයලො යාචති, ‘‘පච්චත්ථියකොමංයාචති, අයංමංයාචමායනොඅද්ධා
ඉමිනා පරිච්චායගන යවරීපි පියයො මිත්යතො යහොතී’’ති වියසසයතො
යසොමනස්සං උප්පායදතබ්බං. එවං පියපුග්ගයල විය 
මජ්ඣත්තයවරීපුග්ගයලසුපි යමත්තාපුබ්බඞ්ගමං කරුණං උපට්ඨයපත්වාව
දාතබ්බං. 

සයච පනස්ස චිරකාලපරිභාවිතත්තා යලොභස්ස යදයයධම්මවිසයා 
යලොභධම්මා උප්පජ්යජයයං, යතන යබොධිසත්තපටිඤ්යඤන ඉති
පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං ‘‘නනු තයා සප්පුරිස සම්යබොධාය අභිනීහාරං
කයරොන්යතන සබ්බසත්තානං උපකාරත්ථාය අයං කායයො නිස්සට්යඨො, 
තප්පරිච්චාගමයඤ්ච පුඤ්ඤං, තත්ථ නාම යත බාහියරපි වත්ථුස්මිං
අතිසඞ්ගප්පවත්ති හත්ථිසිනානසදිසීයහොති, තස්මාතයානකත්ථචිසඞ්යගො
උප්පායදතබ්යබො. යසයයථාපි නාම මහයතො යභසජ්ජරුක්ඛස්ස තිට්ඨයතො
මූලං මූලත්ථිකා හරන්ති, පපටිකං, තචං, ඛන්ධං, විටපං, සාරං, සාඛං, 
පලාසං, පුප්ඵං, ඵලං ඵලත්ථිකා හරන්ති, න තස්ස රුක්ඛස්ස ‘මය්හං 
සන්තකං එයත හරන්තී’’ති විතක්කසමුදාචායරො යහොති, එවයමව
සබ්බයලොකහිතාය උස්සුක්කමාපජ්ජන්යතන මයා මහාදුක්යඛ
අකතඤ්ඤුයක නිච්චාසුචිම්හි කායය පයරසං උපකාරාය විනියුජ්ජමායන
අණුමත්යතොපි මිච්ොවිතක්යකො න උප්පායදතබ්යබො, යකො වා එත්ථ 
වියසයසො අජ්ඣත්තිකබාහියරසු මහාභූයතසු
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එකන්තයභදනවිකිරණවිද්ධංසනධම්යමසු, යකවලං පන 
සම්යමොහවිජම්භිතයමතං, යදිදං ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම
අත්තා’ති අභිනියවයසො. තස්මා බාහියරසු විය අජ්ඣත්තියකසුපි
කරචරණනයනාදීසු, මංසාදීසු ච අනයපක්යඛන හුත්වා ‘තංතදත්ථිකා
හරන්තූ’තිනිස්සට්ඨචිත්යතනභවිතබ්බ’’න්ති. එවංපටිසඤ්චික්ඛයතොචස්ස
යබොධාය පහිතත්තස්ස කායජීවියතසු නිරයපක්ඛස්ස අප්පකසියරයනව
කායවචීමයනොකම්මානි සුවිසුද්ධානි යහොන්ති. යසො 
විසුද්ධකායවචීමයනොකම්මන්යතො විසුද්ධාජීයවො ඤායපටිපත්තියං ඨියතො, 
ආයාපායුපායයකොසල්ලසමන්නාගයමන භියයයොයසො මත්තාය 
යදයයධම්මපරිච්චායගන, අභයදානසද්ධම්මදායනහි ච සබ්බසත්යත

අනුග්ගණ්හිතුං සමත්යථො යහොතීති. අයං තාව දානපාරමිෙං 
පච්චයවක්ඛණානයයො. 

සීලපාරමිෙං පන එවං පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ඉදඤ්හි සීලං නාම
ගඞ්යගොදකාදීහි වියසොයධතුං අසක්කුයණයයස්ස යදොසමලස්ස 
වික්ඛාලනජලං, හරිචන්දනාදීහි වියනතුං
අසක්කුයණයයරාගාදිපරිළාහවිනයනං, හාරමකුටකුණ්ඩලාදීහි
පචුරජනාලඞ්කායරහි අසාධාරයණො සාධූනං අලඞ්කාරවියසයසො, 
සබ්බදිසාවායනයතො අකිත්තියමො, සබ්බකාලානුරූයපො ච සුරභිගන්යධො, 
ඛත්තියමහාසාලාදීහි යදවතාහි ච වන්දනීයාදිභාවාවහනයතො පරයමො 
වසීකරණමන්යතො, චාතුමහාරාජිකාදි යදවයලොකායරොහනයසොපානපන්ති, 
ඣානාභිඤ්ඤානං අධිගමුපායයො, නිබ්බානමහානගරස්ස සම්පාපකමග්යගො, 
සාවකයබොධිපච්යචකයබොධිසම්මාසම්යබොධීනං පතිට්ඨානභූමි, යං යං වා
පනිච්ඡිතං පත්ථිතං, තස්ස තස්ස සමිජ්ඣනූපායභාවයතො 
චින්තාමණිකප්පරුක්ඛාදියකචඅතියසති.වුත්තඤ්යහතංභගවතා‘‘ඉජ්ඣති
භික්ඛයව සීලවයතො යචයතොපණිධි විසුද්ධත්තා’’ති (අ. නි. 8.35). අපරම්පි
වුත්තං ‘‘ආකඞ්යඛයය යච භික්ඛයව භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං පියයො ච අස්සං
මනායපොචගරුචභාවනීයයොචාති, සීයලස්යවවස්සපරිපූරකාරී’’තිආදි(ම.
නි.1.61), තථා‘‘අවිප්පටිසාරත්ථානියඛො ආනන්දකුසලානිසීලානී’’ති(අ.
නි. 10.1; 11.1), ‘‘පඤ්චියම ගහපතයයො ආනිසංසා සීලවයතො 
සීලසම්පදායා’’ති(දී.නි.2.150; උදා.76; මහාව.185) සුත්තානඤ්චවයසන
සීලස්ස ගුණා පච්චයවක්ඛිතබ්බා, තථා අග්ගික්ඛන්යධොපමසුත්තාදීනං (අ.
නි.7.72) වයසන සීලවිරයහආදීනවා. 

පීතියසොමනස්සනිමිත්තයතො, 
අත්තානුවාදපරානුවාදදණ්ඩදුග්ගතිභයාභාවයතො, විඤ්ඤූහි පාසංසභාවයතො, 
අවිප්පටිසාරයහතුයතො, යසොත්ථිට්ඨානයතො, 
අභිජනසාපයතයයාධිපයතයයායුරූපට්ඨානබන්ධුමිත්තසම්පත්තීනං 
අතිසයනයතො ච සීලං පච්චයවක්ඛිතබ්බං. සීලවයතො හි අත්තයනො 
සීලසම්පදායහතු මහන්තං පීතියසොමනස්සං උප්පජ්ජති ‘‘කතං වත මයා
කුසලං, කතං කලයාණං, කතංභීරුත්තාණ’’න්ති.තථාසීලවයතොඅත්තාන
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උපවදති, න පයර විඤ්ඤූ, දණ්ඩදුග්ගතිභයානං සම්භයවොයයව නත්ථි, 
‘‘සීලවා පුරිසපුග්ගයලො කලයාණධම්යමො’’ති විඤ්ඤූනං පාසංයසො යහොති.
තථා සීලවයතො ය්වායං ‘‘කතං වත මයා පාපං, කතං ලුද්දං, කතං 
කිබ්බිස’’න්තිදුස්සීලස්සවිප්පටිසායරොඋප්පජ්ජති, යසොනයහොති.සීලඤ්ච
නායමතං අප්පමාදාධිට්ඨානයතො, යභොගබයසනාදිපරිහාරමුයඛන මහයතො
අත්ථස්ස සාධනයතො, මඞ්ගලභාවයතො ච පරමං යසොත්ථිට්ඨානං, 
නිහීනජච්යචොපි සීලවා ඛත්තියමහාසාලාදීනං පූජනීයයො යහොතීති
කුලසම්පත්තිං අතියසති සීලසම්පදා, ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි මහාරාජ, ඉධ යත
අස්ස පුරියසො දායසො කම්මකයරො’’තිආදි (දී. නි. 1.183) වචනඤ්යචත්ථ
සාධකං. යචොරාදීහි අසාධාරණයතො, පරයලොකානුගමනයතො, 
මහප්ඵලභාවයතො, සමථාදිගුණාධිට්ඨානයතො ච බාහිරධනං අතියසති සීලං, 
පරමස්ස චිත්තිස්සරියස්ස අධිට්ඨානභාවයතො ඛත්තියාදීනං ඉස්සරියං
අතියසතිසීලං. සීලනිමිත්තඤ්හි තංතංසත්තනිකායයසුසත්තානං ඉස්සරියං
වස්සසතදීඝප්පමාණයතො ජීවිතයතො එකාහම්පි සීලවයතො ජීවිතස්ස
විසිට්ඨතාවචනයතො, සති ච ජීවියත සික්ඛානික්යඛපස්ස මරණතාවචනයතො 
සීලං ජීවිතයතො විසිට්ඨතරං. යවරීනම්පි මනුඤ්ඤභාවාවහනයතො, 
ජරායරොගවිපත්තීහි අනභිභවනීයයතො ච රූපසම්පත්තිං අතියසති සීලං.
පාසාදහම්මියාදිට්ඨානවියසයස, රාජයුවරාජයසනාපතිආදිට්ඨානවියසයස ච
අතියසති සීලං සුඛවියසසාධිට්ඨානභාවයතො. සභාවසිනිද්යධ
සන්තිකාවචයරපි බන්ධුජයන මිත්තජයන ච අතියසති 
එකන්තහිතසම්පාදනයතො, පරයලොකානුගමනයතො ච. ‘‘න තං මාතා පිතා
කයිරා’’තිආදි (ධ. ප. 43) වචනඤ්යචත්ථ සාධකං. තථා
හත්ථිඅස්සරථාදියභයදහි, මන්තාගදයසොත්ථානප්පයයොයගහි ච දුරාරක්ඛං
අත්තානං ආරක්ඛභායවන සීලයමව විසිට්ඨතරං අත්තාධීනයතො, 
අපරාධීනයතො, මහාවිසයයතො ච. යතයනවාහ ‘‘ධම්යමො හයව රක්ඛති
ධම්මචාරි’’න්තිආදි (ජා. 1.9.102). එවමයනකගුණසමන්නාගතං සීලන්ති
පච්චයවක්ඛන්තස්ස අපරිපුණ්ණා යචව සීලසම්පදා පාරිපූරිං ගච්ෙති
අපරිසුද්ධාචපාරිසුද්ධිං. 

සයච පනස්ස දීඝරත්තං පරිචයයන සීලපටිපක්ඛා ධම්මා යදොසාදයයො
අන්තරන්තරා උප්පජ්යජයයං, යතන යබොධිසත්තපටිඤ්යඤන එවං 
පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං‘‘නනුතයාසම්යබොධායපණිධානංකතං, සීලවිකයලන
ච න සක්කා යලොකියාපි සම්පත්තියයො පාපුණිතුං, පයගව යලොකුත්තරා, 
සබ්බසම්පත්තීනං පන අග්ගභූතාය සම්මාසම්යබොධියා අධිට්ඨානභූයතන
සීයලන පරමුක්කංසගයතන භවිතබ්බං. තස්මා ‘කිකීව අණ්ඩ’න්තිආදිනා
(විසුද්ධි.1.19; දී.නි.අට්ඨ.1.7) වුත්තනයයන සම්මාසීලංපරිරක්ඛන්යතන
සුට්ඨු තයා යපසයලනභවිතබ්බං. අපි ච තයා ධම්මයදසනාය යානත්තයය
සත්තානං අවතාරණපරිපාචනානි කාතබ්බානි, සීලවිකලස්ස ච වචනං න 
පච්යචතබ්බං යහොති අසප්පායාහාරවිචාරස්ස විය යවජ්ජස්ස තිකිච්ෙනං, 
තස්මා කථාහං සද්යධයයයො හුත්වා සත්තානං අවතාරණපරිපාචනානි
කයරයය’’න්ති සභාවපරිසුද්ධසීයලන භවිතබ්බං. කිඤ්ච



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තවණ්ණනා 

65 

පටුන 

‘‘ඣානාදිගුණවියසසයයොයගන යම සත්තානං උපකාරකරණසමත්ථතා, 
පඤ්ඤාපාරමීආදිපරිපූරණඤ්ච, ඣානාදයයොචගුණාසීලපාරිසුද්ධිං විනාන
සම්භවන්තී’’තිසම්මයදවසීලංපරියසොයධතබ්බං. 

තථා ‘‘සම්බායධො ඝරාවායසො රයජොපයථො’’තිආදිනා (දී.නි. 1.191; ම.
නි. 1.291; සං. නි. 2.154; ම. නි. 2.10) ඝරාවායස ‘‘අට්ඨිකඞ්කලූපමා
කාමා’’තිආදිනා (ම. නි. 1.234; පාචි. 417; මහානි. 3, 6;), ‘‘මාතාපි
පුත්යතන විවදතී’’තිආදිනා (ම. නි. 1.168, 178) ච කායමසු ‘‘යසයයථාපි 
පුරියසො ඉණං ආදාය කම්මන්යත පයයොයජයයා’’තිආදිනා (දී. නි. 1.218) 
කාමච්ෙන්දාදීසු ආදීනවදස්සනපුබ්බඞ්ගමා වුත්තවිපරියායයන
‘‘අබ්යභොකායසො පබ්බජ්ජා’’තිආදිනා (දී. නි. 1.1.91; සං. නි. 1.154) 

පබ්බජ්ජාදීසුආනිසංසපටිසඞ්ඛාවයසන යනක්ඛම්මපාරමිෙං පච්චයවක්ඛණා
යවදිතබ්බා.අයයමත්ථ සඞ්යඛපත්යථො, විත්ථායරොපනදුක්ඛක්ඛන්ධ(ම.නි.
1.163) වීමංසසුත්තාදි (ම. නි. 1.487) වයසන
දුක්ඛක්ඛන්ධආසිවියසොපමසුත්තාදිවයසන (චරියා. අට්ඨ.
පකිණ්ණකකථායං) යවදිතබ්යබො. 

තථා ‘‘පඤ්ඤාය විනා දානාදයයො ධම්මා න විසුජ්ඣන්ති, යථාසකං 
බයාපාරසමත්ථාචනයහොන්තී’’තිපඤ්ඤාගුණාමනසිකාතබ්බා.යයථවහි
ජීවියතන විනා සරීරයන්තං න යසොභති, න ච අත්තයනො කිරියාසු
පටිපත්තිසමත්ථංයහොති, යථාචචක්ඛාදීනි ඉන්ද්රියානිවිඤ්ඤායණනවිනා
යථාසකං විසයයසුකිච්චං කාතුං නප්පයහොන්ති, එවං සද්ධාදීනි ඉන්ද්රියානි
පඤ්ඤාය විනා සකිච්චපටිපත්තියං අසමත්ථානීති පරිච්චාගාදිපටිපත්තියං
පඤ්ඤාපධානකාරණං.උම්මීලිතපඤ්ඤාචක්ඛුකා හිමහාසත්තාඅත්තයනො
අඞ්ගපච්චඞ්ගානිපි දත්වා අනත්තුක්කංසකා, අපරවම්භකා ච යහොන්ති, 
යභසජ්ජරුක්ඛා විය විකප්පරහිතා කාලත්තයයපි යසොමනස්සජාතා.
පඤ්ඤාවයසන උපායයකොසල්ලයයොගයතො පරිච්චායගො පරහිතප්පවත්තියා
දානපාරමිභාවංඋයපති.අත්තත්ථඤ්හිදානංවුඩ්ඪිසදිසංයහොති. 

තථා පඤ්ඤාය අභායවන තණ්හාදිසංකියලසාවියයොගයතො සීලස්ස 
විසුද්ධියයවනසම්භවති, කුයතොසබ්බඤ්ඤුගුණාධිට්ඨානභායවො. පඤ්ඤවා
එව ච ඝරාවායස කාමගුයණසු සංසායර ච ආදීනවං, පබ්බජ්ජාය
ඣානසමාපත්තියං නිබ්බායන ච ආනිසංසං සුට්ඨු සල්ලක්යඛන්යතො
පබ්බජිත්වාඣානසමාපත්තියයොනිබ්බත්යතත්වා නිබ්බානනින්යනො, පයරච
තත්ථපතිට්ඨයපතීති. 

වීරියඤ්ච පඤ්ඤාරහිතං යදිච්ඡිතමත්ථං න සායධති දුරාරම්භභාවයතො. 
වරයමව හි අනාරම්යභො දුරාරම්භයතො, පඤ්ඤාසහියතන පන වීරියයන න
කිඤ්චි දුරධිගමං උපායපටිපත්තියතො. තථා පඤ්ඤවා එව
පරාපකාරාදිඅධිවාසකජාතියයොයහොති, නදුප්පඤ්යඤො. පඤ්ඤාවිරහිතස්සච
පයරහි උපනීතා අපකාරා ඛන්තියා පටිපක්ඛයමව අනුබ්රූයහන්ති, 
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පඤ්ඤවයතොපනයතඛන්තිසම්පත්තියා පරිබ්රූහනවයසනඅස්සා ථිරභාවාය
සංවත්තන්ති. පඤ්ඤවා එව තීණි සච්චානි යතසංකාරණානි පටිපක්යඛ ච
යථාභූතං ජානිත්වා පයරසං අවිසංවාදයකො යහොති. තථා පඤ්ඤාබයලන
අත්තානං උපත්ථම්යභත්වා ධිතිසම්පදාය සබ්බපාරමීසු
අචලසමාදානාධිට්ඨායනොයහොති, පඤ්ඤවාඑවච පියමජ්ඣත්තයවරීවිභාගං
අකත්වා සබ්බත්ථ හිතූපසංහාරකුසයලො යහොති. තථා පඤ්ඤාවයසන 
ලාභාදියලොකධම්මසන්නිපායත නිබ්බිකාරතාය මජ්ඣත්යතො යහොති. එවං
සබ්බාසං පාරමීනං පඤ්ඤාව පාරිසුද්ධියහතූති පඤ්ඤාගුණා
පච්චයවක්ඛිතබ්බා. 

අපිචපඤ්ඤායවිනානදස්සනසම්පත්ති, අන්තයරනච දිට්ඨිසම්පදංන
සීලසම්පදා, සීලදිට්ඨිසම්පදාරහිතස්ස න සමාධිසම්පදා, අසමාහියතන චන
සක්කා අත්තහිතමත්තම්පි සායධතුං, පයගව උක්කංසගතං පරහිතන්ති
පරහිතාය පටිපන්යනන ‘‘නනු තයා සක්කච්චං පඤ්ඤාපාරිසුද්ධියං 
ආයයොයගො කරණීයයො’’ති යබොධිසත්යතන අත්තා ඔවදිතබ්යබො.
පඤ්ඤානුභායවන හි මහාසත්යතො චතුරධිට්ඨානාධිට්ඨියතො චතූහි
සඞ්ගහවත්ථූහි(දී.නි.3.210, 313; අ.නි.10.32) යලොකංඅනුග්ගණ්හන්යතො
සත්යතනියයානිකමග්යගඅවතායරති, ඉන්ද්රියානිචයනසංපරිපායචති.තථා
පඤ්ඤාබයලන ඛන්ධායතනාදීසු පවිචයබහුයලො පවත්තිනිවත්තියයො
යාථාවයතො පරිජානන්යතො දානාදයයො ගුයණ වියසසනිබ්යබධභාගියභාවං 
නයන්යතො යබොධිසත්තසික්ඛාය පරිපූරකාරී යහොතීති එවමාදිනා
අයනකාකාරයවොකායර පඤ්ඤාගුයණ වවත්ථයපත්වා පඤ්ඤාපාරමී
අනුබ්රූයහතබ්බා. 

තථාදිස්සමානපාරානිපියලොකියානිකම්මානිනිහීනවීරියයනපාපුණිතුං 
අසක්කුයණයයානි, අගණිතයඛයදන පන ආරද්ධවීරියයන දුරධිගමං නාම
නත්ථි. නිහීනවීරියයො හි ‘‘සංසාරමයහොඝයතො සබ්බසත්යත
සන්තායරස්සාමී’’ති ආරභිතුයමව න සක්කුයණොති. මජ්ඣියමො ආරභිත්වා
අන්තරායවොසානමාපජ්ජති. උක්කට්ඨවීරියයො පන අත්තසුඛනිරයපක්යඛො 
ආරම්භපාරං අධිගච්ෙතීති වීරියසම්පත්ති පච්චයවක්ඛිතබ්බා. අපිච ‘‘යස්ස 
අත්තයනොයයව සංසාරපඞ්කයතො සමුද්ධරණත්ථමාරම්යභො, තස්සාපි
වීරියස්ස සිථිලභායවන මයනොරථානං මත්ථකප්පත්ති න සක්කා
සම්භායවතුං, පයගව සයදවකස්ස යලොකස්ස සමුද්ධරණත්ථං
කතාභිනීහායරනා’’ති ච ‘‘රාගාදීනං යදොසගණානං මත්තමහාගජානං විය 
දුන්නිවාරයභාවයතො, තන්නිදානානඤ්ච කම්මසමාදානානං
උක්ඛිත්තාසිකවධකසදිසභාවයතො, තන්නිමිත්තානඤ්ච දුග්ගතීනං සබ්බදා
විවටමුඛභාවයතො, තත්ථ නියයොජකානඤ්ච පාපමිත්තානං සදා
සන්නිහිතභාවයතො, තයදොවාදකාරිතාය ච බාලස්ස පුථුජ්ජනභාවස්ස සති 
සම්භයව යුත්තං සයයමව සංසාරදුක්ඛයතො නිස්සරිතු’’න්ති ච
‘‘මිච්ොවිතක්කා වීරියානුභායවන දූරී භවන්තී’’ති ච ‘‘යදි පන සම්යබොධි
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පටුන 

අත්තාධීයනන වීරියයන සක්කා සමධිගන්තුං, කියමත්ථ දුක්කර’’න්ති ච
එවමාදිනානයයනවීරියස්සගුණාපච්චයවක්ඛිතබ්බා. 

තථා ‘‘ඛන්ති නාමායං නිරවයසසගුණපටිපක්ඛස්ස යකොධස්ස
විධමනයතො ගුණසම්පාදයන සාධූනමප්පටිහතමායුධං, පරාභිභවයන
සමත්ථානංඅලඞ්කායරො, සමණබ්රාහ්මණානංබලසම්පදා, යකොධග්ගිවිනයනී
උදකධාරා, කලයාණස්ස කිත්තිසද්දස්ස සඤ්ජාතියදයසො, පාපපුග්ගලානං
වචීවිසවූපසමකයරො මන්තාගයදො, සංවයර ඨිතානං පරමා ධීරපකති, 
ගම්භීරාසයතාය සාගයරො, යදොසමහාසාගරස්ස යවලා, අපායද්වාරස්ස
පිධානකවාටං, යදවබ්රහ්මයලොකානං ආයරොහණයසොපානං, සබ්බගුණානං
අධිවාසනභූමි, උත්තමා කායවචීමයනොවිසුද්ධී’’ති මනසි කාතබ්බං. අපි ච
‘‘එයතසත්තා ඛන්තිසම්පත්තියාඅභාවයතොඉධයචවතපන්ති, පරයලොයක
ච තපනීයධම්මානුයයොගයතො’’ති ච ‘‘යදිපි පරාපකාරනිමිත්තං දුක්ඛං
උප්පජ්ජති, තස්ස පන දුක්ඛස්ස යඛත්තභූයතො අත්තභායවො, බීජභූතඤ්ච
කම්මං මයාව අභිසඞ්ඛත’’න්ති ච ‘‘තස්ස දුක්ඛස්ස 
ආණණයකාරණයමත’’න්ති ච ‘‘අපකාරයක අසති කථං මය්හං
ඛන්තිසම්පදා සම්භවතී’’ති ච ‘‘යදිපායං එතරහි අපකාරයකො, අයං නාම
පුබ්යබ අයනන මය්හං උපකායරො කයතො’’ති ච ‘‘අපකායරො එව වා
ඛන්තිනිමිත්තතාය උපකායරො’’ති ච ‘‘සබ්යබපියම සත්තා මය්හං
පුත්තසදිසා, පුත්තකතාපරායධසු ච යකො කුජ්ඣිස්සතී’’ති ච ‘‘යයන
යකොධභූතායවයසන අයං මය්හං අපරජ්ඣති, යසො යකොධභූතායවයසො මයා
වියනතබ්යබො’’තිච‘‘යයනඅපකායරනඉදංමය්හංදුක්ඛං උප්පන්නං, තස්ස
අහම්පිනිමිත්ත’’න්තිච‘‘යයහිධම්යමහිඅපරායධොකයතො, යත්ථච කයතො, 
සබ්යබපි යත තස්මිංයයව ඛයණ නිරුද්ධා, කස්සිදානි යකන යකොයධො
කාතබ්යබො’’තිච ‘‘අනත්තතායසබ්බධම්මානංයකොකස්සඅපරජ්ඣතී’’ති
චපච්චයවක්ඛන්යතන ඛන්තිසම්පදාබ්රූයහතබ්බා. 

යදි පනස්ස දීඝරත්තං පරිචයයන පරාපකාරනිමිත්තයකො යකොයධො
චිත්තං පරියාදාය තිට්යඨයය, ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං ‘‘ඛන්ති නායමසා
පරාපකාරස්සපටිපක්ඛපටිපත්තීනංපච්චුපකාරකාරණ’’න්තිච‘‘අපකායරො 
ච මය්හං දුක්ඛුප්පාදයනන දුක්ඛුපනිසාය සද්ධාය, සබ්බයලොයක
අනභිරතිසඤ්ඤාය ච පච්චයයො’’ති ච ‘‘ඉන්ද්රියපකතියරසා, යදිදං
ඉට්ඨානිට්ඨවිසයසමායයොයගො, තත්ථ අනිට්ඨවිසයසමායයොයගො මය්හං න
සියාති තං කුයතත්ථ ලබ්භා’’ති ච ‘‘යකොධවසියකො සත්යතො යකොයධන
උම්මත්යතො වික්ඛිත්තචිත්යතො, තත්ථ කිං පච්චපකායරනා’’ති ච ‘‘සබ්යබ
පියම සත්තාසම්මාසම්බුද්යධනඔරසපුත්තාවියපරිපාලිතා, තස්මානතත්ථ
මයා චිත්තයකොයපොපිකාතබ්යබො’’තිච‘‘අපරාධයකචසතිගුයණගුණවති
මයා න යකොයපො කාතබ්යබො’’ති ච ‘‘අසති ගුයණ වියසයසන
කරුණායිතබ්යබො’’ති ච ‘‘යකොයපන ච මය්හං ගුණයසා නිහීයන්තී’’ති ච
‘‘කුජ්ඣයනන මය්හං දුබ්බණ්ණදුක්ඛයසයයාදයයො සපත්තකන්තා
ආගච්ෙන්තී’’ති ච ‘‘යකොයධො ච නාමායං සබ්බාහිතකාරයකො 
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සබ්බහිතවිනාසයකොබලවාපච්චත්ථියකො’’තිච‘‘සතිචඛන්තියානයකොචි 
පච්චත්ථියකො’’ති ච ‘‘අපරාධයකන අපරාධනිමිත්තං යං ආයතිං ලද්ධබ්බං
දුක්ඛං, සතිච ඛන්තියාමය්හංතදභායවො’’තිච‘‘චින්තයනනකුජ්ඣන්යතන
ච මයා පච්චත්ථියකොයයව අනුවත්තියතො යහොතී’’ති ච ‘‘යකොයධ ච මයා
ඛන්තියා අභිභූයත තස්ස දාසභූයතො පච්චත්ථියකො සම්මයදව අභිභූයතො
යහොතී’’තිච‘‘යකොධනිමිත්තංඛන්තිගුණපරිච්චායගොමය්හංන යුත්යතො’’ති
ච‘‘සතිචයකොයධගුණවියරොධිනි(ගුණවියරොධපච්චනීධම්යමචරියා.අට්ඨ. 
පකිණ්ණකකථායං)කිංයමසීලාදිධම්මාපාරිපූරිංගච්යෙයයං, අසතිචයතසු
කථාහං සත්තානං උපකාරබහුයලො පටිඤ්ඤානුරූපං උත්තමං සම්පත්තිං
පාපුණිස්සාමී’’තිච ‘‘ඛන්තියාචසතිබහිද්ධාවික්යඛපාභාවයතොසමාහිතස්ස
සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චයතො දුක්ඛයතො සබ්යබ ධම්මා අනත්තයතො
නිබ්බානඤ්ච අසඞ්ඛතාමතසන්තපණීතාදිභාවයතො නිජ්ඣානං ඛමන්ති 
‘බුද්ධධම්මා ච අචින්යතයයාපරියමයයපභාවා’ති’’, තයතො ච ‘‘අනුයලොමියං
ඛන්තියං ඨියතො ‘යකවලා ඉයම ච අත්තත්තනියභාවරහිතා ධම්මමත්තා
යථාසකං පච්චයයහි උප්පජ්ජන්ති වයන්ති, න කුයතොචි ආගච්ෙන්ති, න
කුහිඤ්චි ගච්ෙන්ති, න ච කත්ථචි පතිට්ඨිතා, න යචත්ථ යකොචි කස්සචි
බයාපායරො’ති අහංකාරමමංකාරානධිට්ඨානතා නිජ්ඣානං ඛමති, යයන 
යබොධිසත්යතො යබොධියා නියයතො අනාවත්තිධම්යමො යහොතී’’ති එවමාදිනා
ඛන්තිපාරමියං පච්චයවක්ඛණායවදිතබ්බා. 

තථා ‘‘සච්යචන විනා සීලාදීනං අසම්භවයතො, පටිඤ්ඤානුරූපං 
පටිපත්තියා අභාවයතො ච සච්චධම්මාතික්කයම ච සබ්බපාපධම්මානං
සයමොසරණයතො, අසච්චසන්ධස්ස අප්පච්චයිකභාවයතො, ආයතිඤ්ච
අනායදයයවචනතාවහනයතො, සම්පන්නසච්චස්ස ච
සබ්බගුණාධිට්ඨානභාවයතො, සච්චාධිට්ඨායනන සබ්බයබොධිසම්භාරානං
පාරිසුද්ධිපාරිපූරිසමන්වායයතො, සභාවධම්මාවිසංවාදයනන 
සබ්බයබොධිසම්භාරකිච්චකරණයතො, යබොධිසත්තපටිපත්තියා ච

පරිනිප්ඵත්තියතො’’තිආදිනා සච්චපාරමිො සම්පත්තියයොපච්චයවක්ඛිතබ්බා. 

තථා ‘‘දානාදීසු දළ්හසමාදානං, තම්පටිපක්ඛසන්නිපායත ච යනසං 
අචලාවත්ථානං, තත්ථ ච ථිරභාවං විනා න දානාදිසම්භාරා

සම්යබොධිනිමිත්තා සම්භවන්තී’’තිආදිනා අධිට්ඨායන ගුණා 
පච්චයවක්ඛිතබ්බා. 

තථා ‘‘අත්තහිතමත්යතඅවතිට්ඨන්යතනාපි සත්යතසුහිතචිත්තතංවිනා
නසක්කාඉධයලොකපරයලොකසම්පත්තියයො පාපුණිතුං, පයගවසබ්බසත්යත
නිබ්බානසම්පත්තියං පතිට්ඨායපතුකායමනා’’ති ච ‘‘පච්ො සබ්බසත්තානං
යලොකුත්තරසම්පත්තිං ආකඞ්ඛන්යතන ඉදානි යලොකියසම්පත්තිං ආකඞ්ඛා
යුත්තරූපා’’ති ච ‘‘ඉදානි ආසයමත්යතන පයරසං හිතසුඛූපසංහාරං කාතුං
අසක්යකොන්යතො කදා පයයොයගන තං සායධස්සාමී’’ති ච ‘‘ඉදානි මයා
හිතසුඛූපසංහායරන සංවද්ධිතා පච්ො ධම්මසංවිභාගසහායා මය්හං
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භවිස්සන්තී’’ති ච ‘‘එයතහි විනා න මය්හං යබොධිසම්භාරා සම්භවන්ති, 
තස්මා සබ්බබුද්ධගුණවිභූතිනිප්ඵත්තිකාරණත්තා මය්හං එයත පරමං 
පුඤ්ඤක්යඛත්තං අනුත්තරං කුසලායතනං උත්තමං ගාරවට්ඨාන’’න්ති ච
‘‘සවියසසං සත්යතසුසබ්යබසුහිතජ්ඣාසයතාපච්චුපට්ඨයපතබ්බා, කිඤ්ච
කරුණාධිට්ඨානයතොපි සබ්බසත්යතසු යමත්තා අනුබ්රූයහතබ්බා.
විමරියාදීකයතන හි යචතසා සත්යතසු හිතසුඛූපසංහාරනිරතස්ස යතසං
අහිතදුක්ඛාපනයනකාමතා බලවතී උප්පජ්ජති දළ්හමූලා, කරුණා ච
සබ්යබසං බුද්ධකාරකධම්මානමාදි චරණං පතිට්ඨා මූලං මුඛං පමුඛ’’න්ති 

එවමාදිනා යමත්තාෙ ගුණාපච්චයවක්ඛිතබ්බා. 

තථා‘‘උයපක්ඛායඅභායවසත්යතහිකතාවිප්පකාරාචිත්තස්ස විකාරං
උප්පායදයයං, සති ච චිත්තවිකායර දානාදිසම්භාරානං සම්භයවොයයව
නත්ථී’’ති ච ‘‘යමත්තාසියනයහන සියනහියත චිත්යත උයපක්ඛාය විනා
සම්භාරානං පාරිසුද්ධි න යහොතී’’ති ච ‘‘අනුයපක්ඛයකො සම්භායරසු
පුඤ්ඤසම්භාරං තබ්බිපාකඤ්ච සත්තහිතත්ථං පරිණායමතුං න
සක්යකොතී’’ති ච ‘‘උයපක්ඛාය අභායව යදයයපටිග්ගාහයකසු විභාගං
අකත්වා පරිච්චජිතුං න සක්යකොතී’’ති ච ‘‘උයපක්ඛාරහියතන
ජීවිතපරික්ඛාරානංජීවිතස්සච අන්තරායංඅමනසිකරිත්වාසංවරවියසොධනං
කාතුං න සක්කා’’ති ච ‘‘උයපක්ඛාවයසන අරතිරතිසහස්යසව
යනක්ඛම්මබලසිද්ධියතො, උපපත්තියතො ඉක්ඛනවයසයනව 
සබ්බසම්භාරකිච්චනිප්ඵත්තියතො, අච්චාරද්ධස්ස වීරියස්ස අනුයපක්ඛයන 
පධානකිච්චාකරණයතො, උයපක්ඛයතොයයව තිතික්ඛානිජ්ඣානසම්භවයතො, 
උයපක්ඛාවයසන සත්තසඞ්ඛාරානං අවිසංවාදනයතො, යලොකධම්මානං
අජ්ඣුයපක්ඛයනන සමාදින්නධම්යමසු අචලාධිට්ඨානසිද්ධියතො, 
පරාපකාරාදීසු අනායභොගවයසයනව යමත්තාවිහාරනිප්ඵත්තියතොති 
සබ්බයබොධිසම්භාරානං සමාදානාධිට්ඨානපාරිපූරිනිප්ඵත්තියයො 

උයපක්ඛානුභායවනසම්පජ්ජන්තී’’තිඑවංආදිනානයයන උයපක්ඛාපාරමී 
පච්චයවක්ඛිතබ්බා. එවං අපරිච්චාගපරිච්චාගාදීසු යථාක්කමං
ආදීනවානිසංසපච්චයවක්ඛණාදානාදිපාරමීනං පච්චයයොතියවදිතබ්බා. 

තථාසපරික්ඛාරාපඤ්චදසචරණධම්මාපඤ්චචඅභිඤ්ඤායයො.තත්ථ 

චරණධම්මා නාම සීලසංවයරො, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා, යභොජයන
මත්තඤ්ඤුතා, ජාගරියානුයයොයගො, සත්ත සද්ධම්මා, චත්තාරිඣානානි ච.
යතසු සීලාදීනං චතුන්නං යතරසපි ධුතධම්මා, අප්පිච්ෙතාදයයො ච 

පරික්ඛායරො. සද්ධම්යමසු සද්ධාෙ 
බුද්ධධම්මසඞ්ඝසීලචාගයදවතූපසමානුස්සති- 
ලූඛපුග්ගලපරිවජ්ජනසිනිද්ධපුග්ගලයසවනපසාදනීය-

ධම්මපච්චයවක්ඛණතදධිමුත්තතා පරික්ඛායරො, හියරොත්තප්පානං 
අකුසලාදීනවපච්චයවක්ඛණඅපායාදීනවපච්චයවක්ඛණකුසලධම්මුපත්ථම්භ
න- භාවපච්චයවක්ඛණහියරොත්තප්ප 
රහිතපුග්ගලපරිවජ්ජනහියරොත්තප්පසම්පන්නපුග්ගලයසවනතදධිමුත්තතා, 
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බාහුසච්චස්ස 
පුබ්බයයොගපරිපුච්ෙකභාවසද්ධම්මාභියයොගඅනවජ්ජවිජ්ජාට්ඨානාදි- 
පරිචයපරිපක්කින්ද්රියතාකියලසදූරීභාවඅප්පස්සුතපරිවජ්ජනබහුස්සුතයසවන

තදධිමුත්තතා, වීරිෙස්ස 
අපායභයපච්චයවක්ඛණගමනවීථිපච්චයවක්ඛණධම්මමහත්තපච්චයවක්ඛණ
- ථිනමිද්ධවියනොදනකුසීතපුග්ගලපරිවජ්ජනආරද්ධවීරියපුග්ගල- 

යසවනසම්මප්පධානපච්චයවක්ඛණතදධිමුත්තතා, සතිො 
සතිසම්පජඤ්ඤමුට්ඨස්සතිපුග්ගලපරිවජ්ජනඋපට්ඨිතස්සතිපුග්ගලයසවනතද

ධිමුත්තතා, පඤ්ඤාෙ 
පරිපුච්ෙකභාවවත්ථුවිසදකිරියාඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනදුප්පඤ්ඤ- 
පුග්ගලපරිවජ්ජනපඤ්ඤවන්තපුග්ගලයසවනගම්භීරඤාණචරියපච්ච-
යවක්ඛණතදධිමුත්තතා, චතුන්නං ඣානානං සීලාදිචතුක්කං අට්ඨතිංසාය

ආරම්මයණසු පුබ්බභාගභාවනා, ආවජ්ජනාදිවසීභාවකරණඤ්ච පරික්ඛායරො. 
තත්ථ සීලාදීහි පයයොගසුද්ධියා සත්තානං අභයදායන, ආසයසුද්ධියා
ආමිසදායන, උභයසුද්ධියා ච ධම්මදායන සමත්යථො යහොතීතිආදිනා
චරණාදීනං දානාදිසම්භාරානං පච්චයභායවො යථාරහං නිද්ධායරතබ්යබො, 
අතිවිත්ථාරභයයනන නිද්ධාරයිම්හ.එවංසම්පත්තිචක්කාදයයොපිදානාදීනං
පච්චයයොතියවදිතබ්බා. 

යකො සංකියලයසොති අවියසයසනතණ්හාදීහි පරාමට්ඨභායවො පාරමීනං
සංකියලයසො, වියසයසන යදයයපටිග්ගාහකවිකප්පා දානපාරමියා 
සංකියලයසො, සත්තකාලවිකප්පා සීලපාරමියා, කාමභවතදුපසයමසු
අභිරතිඅනභිරතිවිකප්පා යනක්ඛම්මපාරමියා, ‘‘අහං මමා’’ති විකප්පා
පඤ්ඤාපාරමියා, ලීනුද්ධච්චවිකප්පා වීරියපාරමියා, අත්තපරවිකප්පා
ඛන්තිපාරමියා, අදිට්ඨාදීසු දිට්ඨාදිවිකප්පා සච්චපාරමියා, 
යබොධිසම්භාරතබ්බිපක්යඛසු යදොසගුණවිකප්පා අධිට්ඨානපාරමියා, 
හිතාහිතවිකප්පා යමත්තාපාරමියා, ඉට්ඨානිට්ඨවිකප්පා උයපක්ඛාපාරමියා
සංකියලයසොතියවදිතබ්යබො. 

කිං යවොදානන්ති තණ්හාදීහි අනුපඝායතො, යථාවුත්තවිකප්පවිරයහො ච
එතාසං යවොදානන්ති යවදිතබ්බං. අනුපහතා හි 
තණ්හාමානදිට්ඨියකොධූපනාහමක්ඛපලාසඉස්සාමච්ෙරියමායාසායඨයයථම්භ
සාරම්භ- මදපමාදාදීහි කියලයසහි යදයයපටිග්ගාහකවිකප්පාදිරහිතා ච
දානාදිපාරමියයොපරිසුද්ධා පභස්සරාභවන්තීති. 

යකො පටපක්යඛොති අවියසයසන සබ්යබපි කියලසා සබ්යබපි අකුසලා
ධම්මා එතාසංපටිපක්යඛො, වියසයසනපනපුබ්යබවුත්තාමච්යෙරාදයයොති
යවදිතබ්බා. අපිච යදයයපටිග්ගාහකදානඵයලසු
අයලොභායදොසායමොහගුණයයොගයතො යලොභයදොසයමොහපටිපක්ඛං දානං, 
කායාදියදොසවඞ්කාපගමනයතො යලොභාදිපටිපක්ඛං සීලං, 
කාමසුඛපරූපඝාතඅත්තකිලමථපරිවජ්ජනයතො යදොසත්තයපටිපක්ඛං
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යනක්ඛම්මං, යලොභාදීනං අන්ධීකරණයතො, ඤාණස්සචඅනන්ධීකරණයතො
යලොභාදිපටිපක්ඛා පඤ්ඤා, අලීනානුද්ධතඤායාරම්භවයසන
යලොභාදිපටිපක්ඛං වීරියං, ඉට්ඨානිට්ඨසුඤ්ඤතානං ඛමනයතො 
යලොභාදිපටිපක්ඛා ඛන්ති, සතිපි පයරසං උපකායර අපකායර ච
යථාභූතප්පවත්තියා යලොභාදිපටිපක්ඛං සච්චං, යලොකධම්යම අභිභුයය
යථාසමාදින්යනසු සම්භායරසු අචලනයතො යලොභාදිපටිපක්ඛං අධිට්ඨානං, 
නීවරණවියවකයතො යලොභාදිපටිපක්ඛා යමත්තා, ඉට්ඨානිට්යඨසු
අනුනයපටිඝවිද්ධංසනයතො, සමප්පවත්තියතො ච යලොභාදිපටිපක්ඛා 
උයපක්ඛාතිදට්ඨබ්බං. 

කා පටපත්තීති සුඛූපකරණසරීරජීවිතපරිච්චායගන භයාපනූදයනන
ධම්යමොපයදයසන ච බහුධා සත්තානං අනුග්ගහකරණං දායන පටිපත්ති.
තත්ථායං විත්ථාරනයයො – ‘‘ඉමිනාහං දායනන සත්තානං 
ආයුවණ්ණසුඛබලපටිභානාදිසම්පත්තිං රමණීයං අග්ගඵලසම්පත්තිං
නිප්ඵායදයය’’න්ති අන්නදානං යදති, තථා සත්තානං
කම්මකියලසපිපාසවූපසමාය පානං යදති, තථා සුවණ්ණවණ්ණතාය, 
හියරොත්තප්පාලඞ්කාරස්ස චනිප්ඵත්තියා වත්ථානි යදති, තථා ඉද්ධිවිධස්ස
යචව නිබ්බානසුඛස්ස ච නිප්ඵත්තියා යානං යදති, තථා 
සීලගන්ධනිප්ඵත්තියාගන්ධං, බුද්ධගුණයසොභානිප්ඵත්තියාමාලාවියලපනං, 
යබොධිමණ්ඩාසනනිප්ඵත්තියාආසනං, තථාගතයසයයානිප්ඵත්තියා යසයයං, 
සරණභාවනිප්ඵත්තියා ආවසථං, පඤ්චචක්ඛුපටිලාභාය පදීයපයයං යදති. 
බයාමප්පභානිප්ඵත්තියා රූපදානං, බ්රහ්මස්සරනිප්ඵත්තියා සද්දදානං, 
සබ්බයලොකස්ස පියභාවාය රසදානං, බුද්ධසුඛුමාලභාවාය යඵොට්ඨබ්බදානං, 
අජරාමරණභාවාය යභසජ්ජදානං, කියලසදාසබයවියමොචනත්ථං දාසානං
භුජිස්සතාදානං, සද්ධම්මාභිරතියා අනවජ්ජඛිඩ්ඩාරතියහතුදානං, සබ්යබපි
සත්යත අරියාය ජාතියා අත්තයනො පුත්තභාවූපනයනාය පුත්තදානං, 
සකලස්ස යලොකස්ස පතිභාවූපගමනාය දාරදානං, සුභලක්ඛණසම්පත්තියා
සුවණ්ණමණිමුත්තාපවාළාදිදානං, අනුබයඤ්ජනසම්පත්තියා 
නානාවිධවිභූසනදානං, සද්ධම්මයකොසාධිගමාය විත්තයකොසදානං, 
ධම්මරාජභාවාය රජ්ජදානං, ඣානාදිසම්පත්තියා ආරාමුයයානාදිවනදානං, 
චක්කඞ්කියතහි පායදහි යබොධිමණ්ඩූපසඞ්කමනාය චරණදානං, 
චතුයරොඝනිත්ථරණාය සත්තානං සද්ධම්මහත්ථදානත්ථං හත්ථදානං, 
සද්ධින්ද්රියාදිපටිලාභාය කණ්ණනාසාදිදානං, සමන්තචක්ඛුපටිලාභාය 
චක්ඛුදානං, ‘‘දස්සනසවනානුස්සරණපාරිචරියාදීසු සබ්බකාලං
සබ්බසත්තානං හිතසුඛාවයහො, සබ්බයලොයකන ච උපජීවිතබ්යබො යම
කායයො භයවයයා’’ති මංසයලොහිතාදිදානං, ‘‘සබ්බයලොකුත්තයමො
භයවයය’’න්තිඋත්තමඞ්ගදානංයදති. 

එවං දදන්යතොචනඅයනසනායයදති, නපයරොපඝායතන, නභයයන, න
ලජ්ජාය, න දක්ඛියණයයයරොසයනන, න පණීයත සති ලූඛං, න
අත්තුක්කංසයනන, න පරවම්භයනන, න ඵලාභිකඞ්ඛාය, න
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යාචකජිගුච්ොය, න අචිත්තීකායරන යදති, අථ යඛො සක්කච්චං යදති, 
සහත්යථනයදති, කායලනයදති, චිත්තිංකත්වායදති, අවිභායගනයදති, තීසු
කායලසුයසොමනස්සියතොයදති.තයතොයයවදත්වානපච්ොනුතාපීයහොති, න 
පටිග්ගාහකවයසන මානාවමානංකයරොති, පටිග්ගාහකානං පියසමුදාචායරො
යහොති වදඤ්ඤූ යාචයයොයගො සපරිවාරදායී. තඤ්ච දානසම්පත්තිං
සකලයලොකහිතසුඛාය පරිණායමති, අත්තයනො ච අකුප්පාය විමුත්තියා, 
අපරික්ඛයස්ස ෙන්දස්ස, අපරික්ඛයස්ස වීරියස්ස, අපරික්ඛයස්ස 
සමාධානස්ස, අපරික්ඛයස්ස ඤාණස්ස, අපරික්ඛයාය සම්මාසම්යබොධියා 
පරිණායමති. ඉමඤ්ච දානපාරමිං පටිපජ්ජන්යතන මහාසත්යතන ජීවියත, 
යභොයගසු චඅනිච්චසඤ්ඤා පච්චුපට්ඨයපතබ්බා, සත්යතසුච මහාකරුණා.
එවඤ්හි යභොයග ගයහතබ්බසාරං ගණ්හන්යතොආදිත්තස්මා විය අගාරස්මා
සබ්බං සාපයතයයං, අත්තානඤ්ච බහි නීහරන්යතො න කිඤ්චි යසයසති, 

නිරවයසසයතො නිස්සජ්ජතියයව.අයංතාව දානපාරමිො පටිපත්තික්කයමො. 

සීලපාරමිො පන යස්මා සබ්බඤ්ඤුසීලාලඞ්කායරහි සත්යත
අලඞ්කරිතුකායමන අත්තයනොයයව තාව සීලං වියසොයධතබ්බං, තස්මා
සත්යතසු තථා දයාපන්නචිත්යතන භවිතබ්බං, යථා සුපිනන්යතනපි න
ආඝායතොඋප්පජ්යජයය. පරූපකාරනිරතතායපරසන්තයකො අලගද්යදො විය
න පරාමසිතබ්යබො. අබ්රහ්මචරියයතොපි ආරාචාරී, සත්තවිධයමථුන
සංයයොගවිරයතො, පයගවපරදාරගමනයතො.සච්චං හිතංපියංපරිමිතයමවච
කායලන ධම්මිං කථං භාසිතා යහොති, අනභිජ්ඣාලු අබයාපන්යනො 
අවිපරීතදස්සයනො සම්මාසම්බුද්යධ නිවිට්ඨසද්යධො නිවිට්ඨයපයමො. ඉති 
චතුරාපායවට්ටදුක්ඛපයථහි අකුසලකම්මපයථහි, අකුසලධම්යමහි ච
ඔරමිත්වා සග්ගයමොක්ඛපයථසු කුසලකම්මපයථසු පතිට්ඨිතස්ස
සුද්ධාසයපයයොගතාය යථාභිපත්ථිතා සත්තානං හිතසුඛූපසඤ්හිතා
මයනොරථාසීඝංඅභිනිප්ඵජ්ජන්ති. 

තත්ථ හිංසානිවත්තියා සබ්බසත්තානං අභයදානං යදති, 
අප්පකසියරයනව යමත්තාභාවනං සම්පායදති, එකාදස යමත්තානිසංයස
අධිගච්ෙති, අප්පාබායධො යහොති අප්පාතඞ්යකො දීඝායුයකො සුඛබහුයලො, 
ලක්ඛණවියසයස පාපුණාති, යදොසවාසනඤ්ච සමුච්ඡින්දති. තථා
අදින්නාදානනිවත්තියා යචොරාදිඅසාධාරයණ උළායර යභොයග අධිගච්ෙති, 
අනාසඞ්කනීයයො පියයො මනායපො විස්සසනීයයො, විභවසම්පත්තීසු
අලග්ගචිත්යතො පරිච්චාගසීයලො, යලොභවාසනඤ්ච සමුච්ඡින්දති. 
අබ්රහ්මචරියනිවත්තියා අයලොයභො යහොති සන්තකායචිත්යතො, සත්තානං
පියයො යහොති මනායපො අපරිසඞ්කනීයයො, කලයායණො චස්ස කිත්තිසද්යදො
අබ්භුග්ගච්ෙති, අලග්ගචිත්යතො යහොති මාතුගායමසු අලුද්ධාසයයො, 
යනක්ඛම්මබහුයලො, ලක්ඛණවියසයස අධිගච්ෙති, යලොභවාසනඤ්ච
සමුච්ඡින්දති. 
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මුසාවාදනිවත්තියා සත්තානං පමාණභූයතො යහොති පච්චයියකො යථයතො 
ආයදයයවචයනො යදවතානං පියයො මනායපො සුරභිගන්ධමුයඛො
ආරක්ඛියකායවචීසමාචායරො, ලක්ඛණවියසයස ච අධිගච්ෙති, 
කියලසවාසනඤ්ච සමුච්ඡින්දති. යපසුඤ්ඤනිවත්තියා පරූපක්කයමහි
අයභජ්ජකායයොයහොතිඅයභජ්ජපරිවායරො, සද්ධම්යමච අභිජ්ජනකසද්යධො, 
දළ්හමිත්යතො භවන්තරපරිචිතානම්පි සත්තානං එකන්තපියයො, 
අසංකියලසබහුයලො.ඵරුසවාචානිවත්තියාසත්තානංපියයොයහොතිමනායපො
සුඛසීයලොමධුරවචයනො සම්භාවනීයයො, අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතොචස්සසයරො
(ම. නි. 2.387) නිබ්බත්තති. සම්ඵප්පලාපනිවත්තියා ච සත්තානං පියයො
යහොති මනායපො ගරුභාවනීයයො ච ආයදයයවචයනො ච පරිමිතාලායපො, 
මයහසක්යඛො ච යහොති මහානුභායවො, ඨානුප්පත්තියකන පටිභායනන
පඤ්හානං බයාකරණකුසයලො, බුද්ධභූමියඤ්ච එකාය එව වාචාය
අයනකභාසානං සත්තානං අයනයකසං පඤ්හානං බයාකරණසමත්යථො
යහොති. 

අනභිජ්ඣාලුතාය ඉච්ඡිතලාභී යහොති, උළායරසු ච යභොයගසු රුචිං 
පටිලභති, ඛත්තියමහාසාලාදීනං සම්මයතො යහොති, පච්චත්ථියකහි
අනභිභවනීයයො, ඉන්ද්රියයවකල්ලංනපාපුණාති, අප්පටිපුග්ගයලොචයහොති.
අබයාපායදන පියදස්සයනො යහොති සත්තානං සම්භාවනීයයො, 
පරහිතාභිනන්දිතායචසත්යතඅප්පකසියරයනවපසායදති, අලූඛසභායවොච
යහොති යමත්තාවිහාරී, මයහසක්යඛො ච යහොති මහානුභායවො.
මිච්ොදස්සනාභායවන කලයායණ සහායය පටිලභති, සීසච්යෙදම්පි
පාපුණන්යතො පාපකම්මං න කයරොති, කම්මස්සකතාදස්සනයතො
අයකොතූහලමඞ්ගලියකොචයහොති, සද්ධම්යමචස්සසද්ධාපතිට්ඨිතා යහොති
මූලජාතා, සද්දහති ච තථාගතානං යබොධිං, සමයන්තයරසු නාභිරමති
උක්කාරට්ඨායන විය රාජහංයසො, ලක්ඛණත්තයපරිජානනකුසයලො යහොති, 
අන්යත ච අනාවරණඤාණලාභී, යාව යබොධිං න පාපුණාති, තාව තස්මිං
තස්මිං සත්තනිකායය උක්කට්ඨුක්කට්යඨො ච යහොති, 
උළාරුළාරසම්පත්තියයොපාපුණාති. 

‘‘ඉතිහිදංසීලංනාමසබ්බසම්පත්තීනංඅධිට්ඨානං, සබ්බබුද්ධගුණානං
පභවභූමි, සබ්බබුද්ධකරධම්මානමාදි චරණං මුඛං පමුඛ’’න්ති බහුමානං
උප්පායදත්වා කායවචීසංයයම, ඉන්ද්රියදමයන, ආජීවසම්පදාය, 
පච්චයපරියභොයග ච සතිසම්පජඤ්ඤබයලන අප්පමත්යතන
ලාභසක්කාරසියලොකං මිත්තමුඛපච්චත්ථිකං විය සල්ලක්යඛත්වා ‘‘කිකීව
අණ්ඩ’’න්තිආදිනා (විසුද්ධි. 1.19; දී. නි. අට්ඨ. 1.7) වුත්තනයයන 
සක්කච්චං සීලං සම්පායදතබ්බං. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන 

විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.6) වුත්තනයයන යවදිතබ්යබො. තඤ්ච පයනතං
සීලං න අත්තයනො දුග්ගතිපරිකියලසවිමුත්තියා, සුගතියම්පි, න 
රජ්ජසම්පත්තියා, නචක්කවත්ති-නයදව-නසක්ක-නමාර-
නබ්රහ්මසම්පත්තියා, නාපි අත්තයනො යතවිජ්ජතාදියහතු, න
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පච්යචකයබොධියා, අථ යඛො සබ්බඤ්ඤුභායවන සබ්බසත්තානං 
අනුත්තරසීලාලඞ්කාරසම්පාදනත්ථයමවාතිපරිණායමතබ්බං. 

තථාසකලසංකියලසනිවාසට්ඨානතාය, පුත්තදාරාදීහිමහාසම්බාධතාය, 
කසිවණිජ්ජාදිනානාවිධකම්මන්තාධිට්ඨානබයාකුලතාය ච ඝරාවාසස්ස 
යනක්ඛම්මසුඛාදීනංඅයනොකාසතං, කාමානඤ්ච ‘‘සත්ථධාරාලග්ගමධුබින්දු
විය ච අවයලය්හමානා පරිත්තස්සාදා විපුලානත්ථානුබන්ධා’’ති ච
‘‘විජ්විලයතොභායසන ගයහතබ්බං නච්චං විය පරිත්තකායලොපලබ්භා, 
උම්මත්තකාලඞ්කායරො විය විපරීතසඤ්ඤාය අනුභවිතබ්බා, 
කරීසාවච්ොදනසුඛං විය පටිකාරභූතා, උදකයතමිතඞ්ගුලියා
උස්සාවයකොදකපානංවියඅතිත්තිකරා, ොතජ්ඣත්තයභොජනංවියසාබාධා, 
බලිසාමිසං විය බයසනසන්නිපාතකාරණා, අග්ගිසන්තායපො විය
කාලත්තයයපි දුක්ඛුප්පත්තියහතුභූතා, මක්කටායලයපො විය බන්ධනිමිත්තා
ඝාතකාවච්ොදනකිමිලයයො විය අනත්ථච්ොදනා, සපත්තගාමවායසො විය
භයට්ඨානභූතා, පච්චත්ථිකයපොසයකො විය කියලසමාරාදීනං ආමිසභූතා, 
ෙණසම්පත්තියයො විය විපරිණාමදුක්ඛා, යකොටරග්ගි විය අන්යතොදාහකා, 
පුරාණකූපාවලම්බබීරණමධුපිණ්ඩංවියඅයනකාදීනවා, යලොණූදකපානංවිය 
පිපාසයහතුභූතා, සුරායමරයං විය නීචජනයසවිතා, අප්පස්සාදතාය 
අට්ඨිකඞ්කලූපමා’’තිආදිනා ච නයයන ආදීනවං සල්ලක්යඛත්වා
තබ්බිපරියායයන යනක්ඛම්යම ආනිසංසං පස්සන්යතන
යනක්ඛම්මපවියවකඋපසමසුඛාදීසු නින්නයපොණපබ්භාරචිත්යතන
යනක්ඛම්මපාරමීපූයරතබ්බා. 

තථා යස්මා පඤ්ඤාආයලොයකො විය අන්ධකායරන, යමොයහනසහන
වත්තති, තස්මා යමොහකාරණානි තාව යබොධිසත්යතන පරිවජ්ජිතබ්බානි.
තත්ථිමානි යමොහකාරණානි – අරති තන්දී විජම්භිතා ආලසියං
ගණසඞ්ගණිකාරාමතානිද්දාසීලතාඅනිච්ෙයසීලතා ඤාණස්මිංඅකුතූහලතා
මිච්ොධිමායනො අපරිපුච්ෙකතා කායස්ස න සම්මාපරිහායරො 
අසමාහිතචිත්තතා දුප්පඤ්ඤානං පුග්ගලානං යසවනා පඤ්ඤවන්තානං 
අපයිරුපාසනා අත්තපරිභයවො මිච්ොවිකප්යපො විපරීතාභිනියවයසො 
කායදළ්හීබහුලතා අසංයවගසීලතා පඤ්චනීවරණානි.සඞ්යඛපයතොයයවා
පන ධම්යම ආයසවයතො අනුප්පන්නා පඤ්ඤා න උප්පජ්ජති, උප්පන්නා
පරිහායති, ඉති ඉමානි සම්යමොහකාරණානි පරිවජ්ජන්යතන බාහුසච්යච
ඣානාදීසුචයයොයගොකරණීයයො. 

තත්ථායං බාහුසච්චස්සවිසයවිභායගො–පඤ්ච ඛන්ධාද්වාදසායතනානි, 
අට්ඨාරස ධාතුයයො චත්තාරි සච්චානි බාවීසතින්ද්රියානි ද්වාදසපදියකො
පටිච්චසමුප්පායදො, තථා සතිපට්ඨානාදයයො කුසලාදිධම්මප්පකාරයභදා ච. 
යානි ච යලොයක අනවජ්ජානි විජ්ජට්ඨානානි, යය ච සත්තානං
හිතසුඛවිධානයයොගයා බයාකරණවියසසා. ඉති එවං පකාරං සකලයමව
සුතවිසයං උපායයකොසල්ලපුබ්බඞ්ගමාය පඤ්ඤාය 
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පටුන 

සතිවීරියුපත්ථම්භකාරණායසාධුකංඋග්ගහණසවනධාරණපරිචයපරිපුච්ොහි
ඔගායහත්වා තත්ථ ච පයරසං පතිට්ඨපයනන සුතමයා පඤ්ඤා
නිබ්බත්යතතබ්බා, තථා ඛන්ධාදීනං සභාවධම්මානං 
ආකාරපරිවිතක්කනමුයඛන යත නිජ්ඣානං ඛමායපන්යතන චින්තාමයා, 
ඛන්ධාදීනංයයවපන සලක්ඛණසාමඤ්ඤලක්ඛණපරිග්ගහවයසනයලොකියං
පරිඤ්ඤං නිබ්බත්යතන්යතන පුබ්බභාගභාවනාපඤ්ඤා සම්පායදතබ්බා.
එවඤ්හි ‘‘නාමරූපමත්තමිදං යථාරහං පච්චයයහි උප්පජ්ජති යචව
නිරුජ්ඣතිච, නඑත්ථයකොචිකත්තාවාකායරතාවා, හුත්වා අභාවට්යඨන
අනිච්චං, උදයබ්බයපටිපීළනට්යඨන දුක්ඛං, අවසවත්තනට්යඨන
අනත්තා’’ති අජ්ඣත්තිකබාහියරධම්යමනිබ්බියසසංපරිජානන්යතොතත්ථ
ආසඞ්ගං පජහිත්වා, පයර ච තත්ථ තං ජහායපත්වා යකවලං
කරුණාවයසයනව යාව න බුද්ධගුණා හත්ථතලං ආගච්ෙන්ති, තාව 
යානත්තයය සත්යත අවතාරණපරිපාචයනහි පතිට්ඨායපන්යතො, 
ඣානවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්තියයො ච වසීභාවං පායපන්යතො පඤ්ඤාය
අතිවියමත්ථකංපාපුණාතීති. 

තථා සම්මාසම්යබොධියාකතාභිනීහායරන මහාසත්යතන‘‘යකොනුඅජ්ජ
පුඤ්ඤඤාණසම්භායරො උපචියතො, කිඤ්ච මයා කතං පරහිත’’න්ති දිවයස
දිවයස පච්චයවක්ඛන්යතන සත්තහිතත්ථං උස්සායහො කරණීයයො, 
සබ්යබසම්පි සත්තානං උපකාරාය අත්තයනො කායං ජීවිතඤ්ච
ඔස්සජ්ජිතබ්බං, සබ්යබපි සත්තා අයනොධියසො යමත්තාය කරුණාය ච
ඵරිතබ්බා, යා කාචි සත්තානං දුක්ඛුප්පත්ති, සබ්බා සා අත්තනි
පාටිකඞ්ඛිතබ්බා, සබ්යබසඤ්ච සත්තානං පුඤ්ඤං අබ්භනුයමොදිතබ්බං, 
බුද්ධමහන්තතාඅභිණ්හංපච්චයවක්ඛිතබ්බා, යඤ්ච කිඤ්චිකම්මංකයරොති
කායයන වාචාය වා, තං සබ්බං යබොධිනින්නචිත්තපුබ්බඞ්ගමං කාතබ්බං.
ඉමිනාහිඋපායයනයබොධිසත්තානංඅපරියමයයයොපුඤ්ඤභායගොඋපචීයති.
අපිච සත්තානංපරියභොගත්ථංපරිපාලනත්ථඤ්චඅත්තයනොසරීරංජීවිතඤ්ච
පරිච්චජිත්වා ඛුප්පිපාසාසීතුණ්හවාතාතපාදිදුක්ඛපටිකායරො පරියයසිතබ්යබො.
යඤ්ච යථාවුත්තදුක්ඛපටිකාරජංසුඛං අත්තනා පටිලභති, තථා රමණීයයසු 
ආරාමුයයානපාසාදතලාදීසු, අරඤ්ඤායතයනසු ච
කායචිත්තසන්තාපාභායවන අභිනිබ්බුතත්තා සුඛං වින්දති, යඤ්ච සුණාති
බුද්ධානුබුද්ධපච්යචකබුද්ධයබොධිසත්තානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරභූතං
ඣානසමාපත්තිසුඛං, තං සබ්බං සත්යතසු අයනොධියසො උපසංහරති. අයං
තාවඅසමාහිතභූමියංනයයො. 

සමාහියතො පන අත්තනා යථානුභූතං වියසසාධිගමනිබ්බත්තං
පීතිපස්සද්ධිසුඛං සබ්බසත්යතසු අධිමුච්චති, තථා මහති සංසාරදුක්යඛ, 
තන්නිමිත්තභූයතචකියලසාභිසඞ්ඛාරදුක්යඛනිමුග්ගංසත්තනිකායං දිස්වා
තත්ථපි යෙදනයභදනඵාලනපිසනග්ගිසන්තාපාදිජනිතා දුක්ඛා තිබ්බා ඛරා
කටුකා යවදනානිරන්තරං චිරකාලං යවදියන්යතනාරයක, අඤ්ඤමඤ්ඤං 
කුජ්ඣනසන්තාපනවියහඨනහිංසනපරාධීනතාදීහි දුක්ඛං අනුභවන්යත
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තිරච්ොයන, යජොතිමාලා’කුලසරීයර උද්ධබාහුවිරවන්යත උක්කාමුයඛ 
ඛුප්පිපාසාදීහි ඩය්හමායන ච වන්තයඛළාදිආහායර ච මහාදුක්ඛං
යවදයමායන යපයත ච පරියයට්ඨිමූලකං මහන්තං අනයබයසනං
පාපුණන්යත හත්ථච්යෙදාදිකාරණයයොයගන 
දුබ්බණ්ණදුද්දසිකදලිද්දතාදිභායවන ඛුප්පිපාසාදියයොයගන බලවන්යතහි
අභිභවනීයයතො, පයරසං වහනයතො, පරාධීනයතො ච නාරයක යපයත
තිරච්ොයන ච අතිසයන්යත අපායදුක්ඛනිබ්බියසසං දුක්ඛං අනුභවන්යත
මනුස්යස ච තථා විසයවිසපරියභොගවික්ඛිත්තචිත්තතාය 
රාගාදිපරියුට්ඨායනන ඩය්හමායන
වායුයවගසමුට්ඨිතජාලාසමිද්ධසුක්ඛකට්ඨසන්නිපායත අග්ගික්ඛන්යධ විය
අනුපසන්තපරිළාහවුත්තියක අනිහතපරාධීයන කාමාවචරයදයව ච මහතා 
වායායමනවිදූරමාකාසංවිගාහිතසකුන්තාවිය, බලවන්යතහිඛිත්තසරාවිය
ච ‘‘සතිපි චිරප්පවත්තියං අනච්චන්තිකතාය පාතපරියයොසානා
අනතික්කන්තජාතිජරාමරණා එවා’’ති රූපාවචරාරූපාවචරයදයව ච 
පස්සන්යතන යමත්තාය කරුණාය ච අයනොධියසො සත්තා ඵරිතබ්බා. එවං
කායයන වාචාය මනසා ච යබොධිසම්භායර නිරන්තරං උපචිනන්යතන 
උස්සායහොපවත්යතතබ්යබො. 

අපිච 
‘‘අචින්යතයයාපරිමිතවිපුයලොළාරවිමලනිරුපමනිරුපක්කියලසගුණනිචයනි
දානභූතස්ස බුද්ධභාවස්ස උස්සක්කිත්වා සම්පහංසනයයොගයං වීරියං නාම
අචින්යතයයානුභාවයමව. යංන පචුරජනා යසොතුම්පි සක්කුණන්ති, පයගව
පටිපජ්ජිතුං.තථාහිතිවිධා අභිනීහාරචිත්තුප්පත්ති, චතස්යසොබුද්ධභූමියයො, 
චත්තාරිසඞ්ගහවත්ථූනි(දී.නි. 3.210, 313; අ.නි.4.32), කරුයණොකාසතා, 
බුද්ධධම්යමසු නිජ්ඣානක්ඛන්ති, සබ්බධම්යමසු නිරුපයලයපො, 
සබ්බසත්යතසු පුත්තසඤ්ඤා, සංසාරදුක්යඛහි අපරියඛයදො, 
සබ්බයදයයධම්මපරිච්චායගො, යතන ච නිරතිමානතා, 
අධිසීලසික්ඛාදිඅධිට්ඨානං, තත්ථ චඅචලතා, කුසලකිරියාසුපීතිපායමොජ්ජං, 
වියවකනින්නචිත්තතා, ඣානානුයයොයගො, අනවජ්ජසුයතන අතිත්ති, 
යථාසුතස්ස ධම්මස්ස පයරසං හිතජ්ඣාසයයන යදසනා, සත්තානංඤායය
නියවසනං, ආරම්භදළ්හතා, ධීරවීරභායවො, පරාපවාදපරාපකායරසු 
විකාරාභායවො, සච්චාධිට්ඨානං, සමාපත්තීසු වසීභායවො, අභිඤ්ඤාසු
බලප්පත්ති, ලක්ඛණත්තයාවයබොයධො, සතිපට්ඨානාදීසු අභියයොයගන
යලොකුත්තරමග්ගසම්භාරසම්භරණං, නවයලොකුත්තරාවක්කන්තී’’ති
එවමාදිකා සබ්බා යබොධිසම්භාරපටිපත්ති වීරියානුභායවයනව සමිජ්ඣතීති 
අභිනීහාරයතො යාව මහායබොධි අයනොස්සජ්ජන්යතන සක්කච්චං නිරන්තරං
වීරියංසම්පායදතබ්බං.සම්පජ්ජමායනචවීරියයඛන්තිආදයයො දානාදයයොච
සබ්යබපි යබොධිසම්භාරා තදධීනවුත්තිතාය සම්පන්නා එව යහොන්තීති. 
ඛන්තිආදීසුපිඉමිනානයයනපටිපත්තියවදිතබ්බා. 
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ඉතිසත්තානංසුඛූපකරණපරිච්චායගනබහුධාඅනුග්ගහකරණංදායනන 
පටිපත්ති, සීයලන යතසං
ජීවිතසාපයතයයදාරරක්ඛඅයභදපියහිතවචනාවිහිංසාදිකරණානි, 
යනක්ඛම්යමන යනසං ආමිසපටිග්ගහණධම්මදානාදිනා අයනකධා
හිතචරියා, පඤ්ඤාය යතසං හිතකරණූපායයකොසල්ලං, වීරියයන තත්ථ
උස්සාහාරම්භඅසංහීරානි, ඛන්තියා තදපරාධසහනං, සච්යචන යතසං 
අවඤ්චනතදුපකාරකිරියාසමාදානාවිසංවාදනාදි, අධිට්ඨායනන
තදුපකාරකරයණ අනත්ථසම්පායතපි අචලනං, යමත්තාය යතසං
හිතසුඛානුචින්තනං, උයපක්ඛාය යතසං උපකාරාපකායරසු
විකාරානාපත්තීති එවං අපරිමායණ සත්යත ආරබ්භ 
අනුකම්පිතසබ්බසත්තස්ස යබොධිසත්තස්ස පුථුජ්ජයනහි අසාධාරයණො
අපරිමායණො පුඤ්ඤඤාණසම්භාරූපචයයො එත්ථ පටිපත්තීති යවදිතබ්බං.
යයොයචතාසංපච්චයයොවුත්යතො, තස්සචසක්කච්චංසම්පාදනං. 

යකො විභායගොති දස පාරමියයො, දස උපපාරමියයො, දස
පරමත්ථපාරමියයොති සමත්තිංස පාරමියයො. තත්ථ කතාභිනීහාරස්ස
යබොධිසත්තස්ස පරහිතකරණාභිනින්නආසයප්පයයොගස්ස 
කණ්හධම්මයවොකිණ්ණා සුක්කධම්මා පාරමියයො, යතහි අයවොකිණ්ණා
සුක්කාධම්මා උපපාරමියයො, අකණ්හාඅසුක්කාපරමත්ථපාරමියයොතියකචි.
සමුදාගමනකායලසු පූරියමානා පාරමියයො, යබොධිසත්තභූමියං පුණ්ණා
උපපාරමියයො, බුද්ධභූමියං සබ්බාකාරපරිපුණ්ණා පරමත්ථපාරමියයො.
යබොධිසත්තභූමියං වා පරහිතකරණයතො පාරමියයො, අත්තහිතකරණයතො
උපපාරමියයො, බුද්ධභූමියං බලයවසාරජ්ජසමධිගයමන
උභයහිතපරිපූරණයතො පරමත්ථපාරමියයොති එවං ආදිමජ්ඣපරියයොසායනසු
පණිධානාරම්භපරිනිට්ඨායනසු යතසං විභායගොති අපයර. 
යදොසුපසමකරුණාපකතිකානං භවසුඛවිමුත්තිසුඛපරමසුඛප්පත්තානං
පුඤ්ඤූපචයයභදයතො තබ්බිභායගොතිඅඤ්යඤ. 

ලජ්ජාසතිමානාපස්සයානං යලොකුත්තරධම්මාධිපතීනං 
සීලසමාධිපඤ්ඤාගරුකානං තාරිතතරිතතාරයිතූනං 
අනුබුද්ධපච්යචකබුද්ධසම්මාසම්බුද්ධානංපාරමී, උපපාරමී, පරමත්ථපාරමීති 
යබොධිත්තයප්පත්තියතො යථාවුත්තවිභායගොති යකචි. චිත්තපණිධියතො යාව
වචීපණිධි, තාව පවත්තාසම්භාරාපාරමියයො, වචීපණිධියතොයාවකායපණිධි, 
තාව පවත්තා උපපාරමියයො, කායපණිධියතො පභුති පරමත්ථපාරමියයොති
අපයර. අඤ්යඤ පන ‘‘පරපුඤ්ඤානුයමොදනවයසන පවත්තා සම්භාරා
පාරමියයො, පයරසං කාරාපනවයසන පවත්තා උපපාරමියයො, සයං
කරණවයසන පවත්තා පරමත්ථපාරමියයො’’ති වදන්ති. තථා භවසුඛාවයහො
පුඤ්ඤඤාණසම්භායරො පාරමී, අත්තයනො නිබ්බානසුඛාවයහො උපපාරමී, 
පයරසංතදුභයසුඛාවයහොපරමත්ථපාරමීති එයක. 
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පටුන 

පුත්තදාරධනාදිඋපකරණපරිච්චායගො පන දානපාරමී, අත්තයනො
අඞ්ගපරිච්චායගො දානඋපපාරමී, අත්තයනො ජීවිතපරිච්චායගො 
දානපරමත්ථපාරමී. තථා පුත්තදාරාදිකස්ස තිවිධස්සපි යහතු 
අවීතික්කමනවයසන තිස්යසො සීලපාරමියයො, යතසු එව තිවියධසු වත්ථූසු
ආලයං උපච්ඡින්දිත්වා නික්ඛමනවයසන තිස්යසො යනක්ඛම්මපාරමියයො, 
උපකරණඞ්ගජීවිතතණ්හං සමූහනිත්වා සත්තානං
හිතාහිතවිනිච්ෙයකරණවයසන තිස්යසො පඤ්ඤාපාරමියයො, 
යථාවුත්තයභදානං පරිච්චාගාදීනං වායමනවයසන තිස්යසො වීරියපාරමියයො, 
උපකරණඞ්ගජීවිතන්තරායකරානං ඛමනවයසන තිස්යසො ඛන්තිපාරමියයො, 
උපකරණඞ්ගජීවිතයහතු සච්චාපරිච්චාගවයසන තිස්යසො සච්චපාරමියයො, 
දානාදිපාරමියයො අකුප්පාධිට්ඨානවයසයනව සමිජ්ඣන්තීති
උපකරණාදිවිනායසපි අචලාධිට්ඨානවයසන තිස්යසො අධිට්ඨානපාරමියයො, 
උපකරණාදිඋපඝාතයකසුපි සත්යතසු යමත්තාය අවිජහනවයසන තිස්යසො
යමත්තාපාරමියයො, යථාවුත්තවත්ථුත්තයස්ස උපකාරාපකායරසු
සත්තසඞ්ඛායරසු මජ්ඣත්තතාපටිලාභවයසන තිස්යසො
උයපක්ඛාපාරමියයොතිඑවමාදිනාඑතාසංවිභායගොයවදිතබ්යබො. 

යකො සඞ්ගයහොති එත්ථ පන යථා එතා විභාගයතො තිංසවිධාපි
දානපාරමීආදිභාවයතො දසවිධා, එවං
දානසීලඛන්තිවීරියඣානපඤ්ඤාසභායවන ෙබ්බිධා. එතාසු හි
යනක්ඛම්මපාරමී සීලපාරමියා සඞ්ගහිතා තස්සා පබ්බජ්ජාභායව, 
නීවරණවියවකභායවපනඣානපාරමියා, කුසලධම්මභායවෙහිපිසඞ්ගහිතා.
සච්චපාරමී සීලපාරමියා එකයදයසොයයව වචීසච්චවිරතිසච්චපක්යඛ, 
ඤාණසච්චපක්යඛ පන පඤ්ඤාපාරමියා සඞ්ගහිතා. යමත්තාපාරමී
ඣානපාරමියා එව, උයපක්ඛාපාරමීඣානපඤ්ඤාපාරමීහි, අධිට්ඨානපාරමී
සබ්බාහිපිසඞ්ගහිතාති. 

එයතසඤ්ච දානාදීනං ෙන්නං ගුණානං අඤ්ඤමඤ්ඤං සම්බන්ධානං 
පඤ්චදසයුගළාදීනි පඤ්චදසයුගළාදිසාධකානි යහොන්ති – යසයයථිදං? 
දානසීලයුගයළන පරහිතාහිතානං කරණාකරණයුගළසිද්ධි, 
දානඛන්තියුගයළන අයලොභායදොසයුගළසිද්ධි, දානවීරියයුගයළන
චාගසුතයුගළසිද්ධි, දානඣානයුගයළන කාමයදොසප්පහානයුගළසිද්ධි, 
දානපඤ්ඤායුගයළන අරියයානධුරයුගළසිද්ධි, සීලඛන්තිද්වයයන
පයයොගාසයසුද්ධිද්වයසිද්ධි, සීලවීරියද්වයයන භාවනාද්වයසිද්ධි, 
සීලඣානද්වයයන දුස්සීලයපරියුට්ඨානප්පහානද්වයසිද්ධි, 
සීලපඤ්ඤාද්වයයන දානද්වයසිද්ධි, ඛන්තිවීරියයුගයළන
ඛමායතජද්වයසිද්ධි, ඛන්තිඣානයුගයළන 
වියරොධානුයරොධප්පහානයුගළසිද්ධි, ඛන්තිපඤ්ඤායුගයළන
සුඤ්ඤතාඛන්තිපටියවධදුකසිද්ධි, වීරියඣානදුයකන 
පග්ගාහාවික්යඛපදුකසිද්ධි, වීරියපඤ්ඤාදුයකන සරණදුකසිද්ධි, 
ඣානපඤ්ඤාදුයකන යානදුකසිද්ධි. දානසීලඛන්තිත්තියකන
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පටුන 

යලොභයදොසයමොහප්පහානත්තිකසිද්ධි, දානසීලවීරියත්තියකන
යභොගජීවිතකායසාරාදානත්තිකසිද්ධි, දානසීලඣානත්තියකන 
පුඤ්ඤකිරියවත්ථුත්තිකසිද්ධි, දානසීලපඤ්ඤාතියකන
ආමිසාභයධම්මදානත්තිකසිද්ධීති එවං ඉතයරහිපි තියකහි චතුක්කාදීහි ච
යථාසම්භවංතිකානිචතුක්කාදීනිච යයොයජතබ්බානි. 

එවංෙබ්බිධානම්පිපනඉමාසංපාරමීනංචතූහිඅධිට්ඨායනහිසඞ්ගයහො 
යවදිතබ්යබො. සබ්බපාරමීනං සමූහසඞ්ගහයතො හි චත්තාරි අධිට්ඨානානි.
යසයයථිදං – සච්චාධිට්ඨානං, චාගාධිට්ඨානං, උපසමාධිට්ඨානං, 
පඤ්ඤාධිට්ඨානන්ති. තත්ථ අධිතිට්ඨති එයතන, එත්ථ වා අධිතිට්ඨති, 
අධිට්ඨානමත්තයමව වා තන්ති අධිට්ඨානං. සච්චඤ්ච තං අධිට්ඨානඤ්ච, 
සච්චස්ස වා අධිට්ඨානං, සච්චං අධිට්ඨානං එතස්සාති වා සච්චාධිට්ඨානං.
එවං යසයසසුපි. තත්ථ අවියසසයතො තාව යලොකුත්තරගුයණ 
කතාභිනීහාරස්ස අනුකම්පිතසබ්බසත්තස්ස මහාසත්තස්ස පරිඤ්ඤානුරූපං 
සබ්බපාරමිපරිග්ගහයතො සච්චාධිට්ඨානං, යතසං පටිපක්ඛපරිච්චාගයතො
චාගාධිට්ඨානං, සබ්බපාරමිතාගුයණහි උපසමයතො උපසමාධිට්ඨානං, 
යතහියයව පරහියතොපායයකොසල්ලයතො පඤ්ඤාධිට්ඨානං. වියසසයතො පන
‘‘අත්ථිකජනං අවිසංවායදත්වා දස්සාමී’’ති පටිජානයතො, පටිඤ්ඤං
අවිසංවායදත්වා දානයතො, දානං අවිසංවායදත්වා අනුයමොදනයතො, 
මච්ෙරියාදිපටිපක්ඛපරිච්චාගයතො, 
යදයයපටිග්ගාහකදානයදයයධම්මක්ඛයයසුයලොභයදොසයමොහභයවූපසමයතො, 
යථාරහං යථාකාලං යථාවිධානඤ්ච දානයතො, පඤ්ඤුත්තරයතො ච
කුසලධම්මානං චතුරධිට්ඨානපදට්ඨානං දානං. තථා සංවරසමාදානස්ස
අවීතික්කමයතො, දුස්සීලයපරිච්චාගයතො, දුච්චරිතවූපසමයතො, 
පඤ්ඤුත්තරයතොචචතුරධිට්ඨානපදට්ඨානංසීලං.යථාපටිඤ්ඤංඛමනයතො, 
පරාපරාධවිකප්පපරිච්චාගයතො, යකොධපරියුට්ඨානවූපසමයතො, 
පඤ්ඤුත්තරයතො ච චතුරධිට්ඨානපදට්ඨානා ඛන්ති. පටිඤ්ඤානුරූපං
පරහිතකරණයතො, විසාදපරිච්චාගයතො, අකුසලධම්මානං වූපසමයතො, 
පඤ්ඤුත්තරයතො ච චතුරධිට්ඨානපදට්ඨානං වීරියං. පටිඤ්ඤානුරූපං
යලොකහිතානුචින්තනයතො, නීවරණපරිච්චාගයතො, චිත්තවූපසමයතො, 
පඤ්ඤුත්තරයතො ච චතුරධිට්ඨානපදට්ඨානං ඣානං. යථාපටිඤ්ඤං
පරහිතූපායයකොසල්ලයතො, අනුපායකිරියාපරිච්චාගයතො, 
යමොහජපරිළාහවූපසමයතො, සබ්බඤ්ඤුතාපටිලාභයතො ච
චතුරධිට්ඨානපදට්ඨානාපඤ්ඤා. 

තත්ථ යඤයයපටිඤ්ඤානුවිධායනහි සච්චාධිට්ඨානං, 
වත්ථුකාමකියලසකාමපරිච්චායගහි චාගාධිට්ඨානං, යදොසදුක්ඛවූපසයමහි
උපසමාධිට්ඨානං, අනුයබොධපටියවයධහි පඤ්ඤාධිට්ඨානං.
තිවිධසච්චපරිග්ගහිතං යදොසත්තයවියරොධි සච්චාධිට්ඨානං, 
තිවිධචාගපරිග්ගහිතං යදොසත්තයවියරොධි චාගාධිට්ඨානං, 
තිවිධවූපසමපරිග්ගහිතං යදොසත්තයවියරොධි උපසමාධිට්ඨානං, 
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තිවිධඤාණපරිග්ගහිතං යදොසත්තයවියරොධි පඤ්ඤාධිට්ඨානං. 
සච්චාධිට්ඨානපරිග්ගහිතානි චාගූපසමපඤ්ඤාධිට්ඨානානි අවිසංවාදනයතො, 
පටිඤ්ඤානුවිධානයතො ච. චාගාධිට්ඨානපරිග්ගහිතානි 
සච්චූපසමපඤ්ඤාධිට්ඨානානිපටිපක්ඛපරිච්චාගයතො, සබ්බපරිච්චාගඵලත්තා
ච. උපසමාධිට්ඨානපරිග්ගහිතානි සච්චචාගපඤ්ඤාධිට්ඨානානි
කියලසපරිළාහූපසමයතො, කාමූපසමයතො, කාමපරිළාහූපසමයතො ච.
පඤ්ඤාධිට්ඨානපරිග්ගහිතානි සච්චචාගූපසමාධිට්ඨානානි
ඤාණපුබ්බඞ්ගමයතො, ඤාණානුපරිවත්තනයතොචාතිඑවංසබ්බාපි පාරමියයො
සච්චප්පභාවිතා චාගපරිබයඤ්ජිතා උපසයමොපබූ්රහිතා පඤ්ඤාපරිසුද්ධා. 
සච්චඤ්හි එතාසං ජනකයහතු, චායගො පරිග්ගාහකයහතු, උපසයමො
පරිවුඩ්ඪියහතු, පඤ්ඤා පාරිසුද්ධියහතු. තථා ආදිම්හි සච්චාධිට්ඨානං
සච්චපටිඤ්ඤත්තා, මජ්යඣ චාගාධිට්ඨානං කතපණිධානස්ස පරහිතාය
අත්තපරිච්චාගයතො, අන්යත උපසමාධිට්ඨානං සබ්බූපසමපරියයොසානත්තා, 
ආදිමජ්ඣපරියයොසායනසු පඤ්ඤාධිට්ඨානං තස්මිං සති සම්භවයතො, අසති
අභාවයතො, යථාපටිඤ්ඤඤ්චභාවයතො. 

තත්ථ මහාපුරිසා අත්තහිතපරහිතකයරහි ගරුපියභාවකයරහි 
සච්චචාගාධිට්ඨායනහි ගිහිභූතා ආමිසදායනන පයර අනුග්ගණ්හන්ති. තථා 
අත්තහිතපරහිතකයරහි ගරුපියභාවකයරහි උපසමපඤ්ඤාධිට්ඨායනහි ච
පබ්බජිතභූතා ධම්මදායනනපයරඅනුග්ගණ්හන්ති. 

තත්ථ අන්තිමභයව යබොධිසත්තස්ස චතුරධිට්ඨානපරිපූරණං. 
පරිපුණ්ණචතුරධිට්ඨානස්ස හි චරිමකභවූපපත්තීති එයක. තත්ර හි 
ගබ්යභොක්කන්තිඨිතිඅභිනික්ඛමයනසු පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමන සයතො
සම්පජායනො සච්චාධිට්ඨානපාරිපූරියා සම්පතිජායතො උත්තරාභිමුයඛො
සත්තපදවීතිහායරන ගන්ත්වා සබ්බා දිසා ඔයලොයකත්වා
සච්චානුපරිවත්තිනා වචසා ‘‘අග්යගොහමස්මි යලොකස්ස, යජට්යඨො…යප.…
යසට්යඨොහමස්මි යලොකස්සා’’ති (දී. නි. 2.31; ම. නි. 3.207) තික්ඛත්තුං 
සීහනාදං නදි, උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමන
ජිණ්ණාතුරමතපබ්බජිතදස්සාවියනො චතුධම්මපයදසයකොවිදස්ස 
යයොබ්බනායරොගයජීවිතසම්පත්තිමදානං උපසයමො, 
චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන මහයතො ඤාතිපරිවට්ටස්ස හත්ථගතස්ස ච
චක්කවත්තිරජ්ජස්සඅනයපක්ඛපරිච්චායගොති. 

දුතියය ඨායන අභිසම්යබොධියං චතුරධිට්ඨානං පරිපුණ්ණන්ති යකචි. 
තත්ථහියථාපටිඤ්ඤංසච්චාධිට්ඨානසමුදාගයමනචතුන්නංඅරියසච්චානං
අභිසමයයො, තයතො හිසච්චාධිට්ඨානංපරිපුණ්ණං.චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන 
සබ්බකියලයසොපක්කියලසපරිච්චායගො, තයතොහිචාගාධිට්ඨානං පරිපුණ්ණං.
උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමන පරමූපසමසම්පත්ති, තයතො හි
උපසමාධිට්ඨානං පරිපුණ්ණං. පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමන
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අනාවරණඤාණපටිලායභො, තයතො හි පඤ්ඤාධිට්ඨානං පරිපුණ්ණන්ති, තං
අසිද්ධංඅභිසම්යබොධියාපිපරමත්ථභාවයතො. 

තතියය ඨායන ධම්මචක්කප්පවත්තයන (සං. නි. 5.1081; මහාව. 13; 
පටි. ම. 2.30) චතුරධිට්ඨානං පරිපුණ්ණන්ති අඤ්යඤ. තත්ථ හි 
සච්චාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස ද්වාදසහි ආකායරහි අරියසච්චයදසනාය
සච්චාධිට්ඨානං පරිපුණ්ණං, චාගාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස
සද්ධම්මමහායාගකරයණන චාගාධිට්ඨානං පරිපුණ්ණං.
උපසමාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස සයං උපසන්තස්ස පයරසං උපසමයනන 
උපසමාධිට්ඨානං පරිපුණ්ණං, පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස වියනයයානං
ආසයාදිපරිජානයනන පඤ්ඤාධිට්ඨානං පරිපුණ්ණන්ති, තදපි අසිද්ධං
අපරියයොසිතත්තා බුද්ධකිච්චස්ස. 

චතුත්යථඨායනපරිනිබ්බායනචතුරධිට්ඨානපරිපුණ්ණන්තිඅපයර. තත්ර
හි පරිනිබ්බුතත්තා පරමත්ථසච්චසම්පත්තියා සච්චාධිට්ඨානපරිපූරණං, 
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගන චාගාධිට්ඨානපරිපූරණං, සබ්බසඞ්ඛාරූපසයමන 
උපසමාධිට්ඨානපරිපූරණං, පඤ්ඤාපයයොජනපරිනිට්ඨායනන 
පඤ්ඤාධිට්ඨානපරිපූරණන්ති. 

තත්ර මහාපුරිසස්ස වියසයසන යමත්තායඛත්යත අභිජාතියං 
සච්චාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස සච්චාධිට්ඨානපරිපූරණමභිබයත්තං, වියසයසන 
කරුණායඛත්යත අභිසම්යබොධියං පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස 
පඤ්ඤාධිට්ඨානපරිපූරණමභිබයත්තං, වියසයසන මුදිතායඛත්යත
ධම්මචක්කප්පවත්තයන (සං. නි. 5.1081; මහාව. 13; පටි. ම. 2.30) 
චාගාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස චාගාධිට්ඨානපරිපූරණමභිබයත්තං, වියසයසන
උයපක්ඛායඛත්යත පරිනිබ්බායන උපසමාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස
උපසමාධිට්ඨානපරිපූරණමභිබයත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

තත්රපි සච්චාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස සංවායසන සීලං යවදිතබ්බං, 
චාගාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස සංයවොහායරන යසොයචයයං යවදිතබ්බං, 
උපසමාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස ආපදාසු ථායමො යවදිතබ්යබො, 
පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස සාකච්ොය පඤ්ඤා යවදිතබ්බා. එවං
සීලාජීවචිත්තදිට්ඨිවිසුද්ධියයොයවදිතබ්බා. 

තථා සච්චාධිට්ඨානසමුදාගයමන යදොසා අගතිං න ගච්ෙති
අවිසංවාදනයතො, චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන යලොභා අගතිං න ගච්ෙති
අනභිසඞ්ගයතො, උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමන භයා අගතිං න ගච්ෙති
අනපරාධයතො, පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමන යමොහා අගතිං න ගච්ෙති
යථාභූතාවයබොධයතො. 

තථා පඨයමන අදුට්යඨො අධිවායසති, දුතියයන අලුද්යධො පටියසවති, 
තතියයන අභීයතො පරිවජ්යජති, චතුත්යථන අසම්මූළ්යහො වියනොයදති.
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පටුන 

පඨයමන යනක්ඛම්මසුඛප්පත්ති, ඉතයරහි
පවියවකඋපසමසම්යබොධිසුඛප්පත්තියයො යහොන්තීති දට්ඨබ්බා. තථා 
වියවකජපීතිසුඛසමාධිජපීතිසුඛඅප්පීතිජකායසුඛසතිපාරිසුද්ධිජඋයපක්ඛාසුඛ
ප්පත්තියයො එයතහි චතූහි යථාක්කමං යහොන්තීති.
එවමයනකගුණානුබන්යධහි චතූහි අධිට්ඨායනහි සබ්බපාරමිසමූහසඞ්ගයහො
යවදිතබ්යබො. යථා ච චතූහි අධිට්ඨායනහි සබ්බපාරමිසඞ්ගයහො, එවං
කරුණාපඤ්ඤාහිපීති දට්ඨබ්බං. සබ්යබොපි හි යබොධිසම්භායරො 
කරුණාපඤ්ඤාහි සඞ්ගහියතො. කරුණාපඤ්ඤාපරිග්ගහිතා හි දානාදිගුණා
මහායබොධිසම්භාරා භවන්ති බුද්ධත්තසිද්ධිපරියයොසානාති එවයමතාසං
සඞ්ගයහොයවදිතබ්යබො. 

යකො සම්පාදනූපායෙොති සකලස්සාපි පුඤ්ඤාදිසම්භාරස්ස

සම්මාසම්යබොධිං, උද්දිස්ස අනවයසසසම්භරණං 

අයවකල්ලකාරිතායයොයගන, තත්ථ ච සක්කච්චකාරිතා 

ආදරබහුමානයයොයගන, සාතච්චකාරිතා නිරන්තරපයයොයගන, 
චිරකාලාදියයොයගො ච අන්තරා අයවොසානාපජ්ජයනනාති චතුරඞ්ගයයොයගො
එතාසං සම්පාදනූපායයො. අපිච සමාසයතො කතාභිනීහාරස්ස අත්තනි
සියනහස්ස පරියාදානං, පයරසු ච සියනහස්ස පරිවඩ්ඪනං එතාසං
සම්පාදනූපායයො. සම්මාසම්යබොධිසමධිගමාය හි කතමහාපණිධානස්ස
මහාසත්තස්සයාථාවයතො පරිජානයනන සබ්යබසුධම්යමසුඅනුපලිත්තස්ස
අත්තනි සියනයහො පරික්ඛයං පරියාදානං ගච්ෙති, 
මහාකරුණාසමායයොගවයසන පන පියය පුත්යත විය සබ්බසත්යත
සම්පස්සමානස්ස යතසු යමත්තාසියනයහො පරිවඩ්ඪති. තයතො ච
තංතදාවත්ථානුරූපමත්තපරසන්තායනසු යලොභයදොසයමොහවිගයමන
විදූරීකතමච්ෙරියාදියබොධිසම්භාරපටිපක්යඛො මහාපුරියසො
දානපියවචනඅත්ථචරියාසමානත්තතාසඞ්ඛායතහි චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි (දී.
නි. 3.210; අ. නි. 4.32) චතුරධිට්ඨානානුගයතහි අච්චන්තං ජනස්ස
සඞ්ගහකරණවයසනඋපරි යානත්තයයඅවතාරණංපරිපාචනඤ්චකයරොති.
මහාසත්තානඤ්හි මහාපඤ්ඤා මහාකරුණා ච දායනන අලඞ්කතා; දානං
පියවචයනන; පියවචනං අත්ථචරියාය; අත්ථචරියා සමානත්තතාය
අලඞ්කතා සඞ්ගහිතා ච. සබ්බභූතත්තභූතස්ස හි යබොධිසත්තස්ස සබ්බත්ථ
සමානසුඛදුක්ඛතාය සමානත්තතාසිද්ධි. බුද්ධභූයතො පන යතයහව
සඞ්ගහවත්ථූහි චතුරධිට්ඨානපරිපූරිතාභිබුද්යධහි ජනස්ස
අච්චන්තිකසඞ්ගහකරයණන අභිවිනයනං කයරොති. දානඤ්හි 
සම්මාසම්බුද්ධානං චාගාධිට්ඨායනන පරිපූරිතාභිබුද්ධං; පියවචනං
සච්චාධිට්ඨායනන; අත්ථචරියා පඤ්ඤාධිට්ඨායනන; සමානත්තතා
උපසමාධිට්ඨායනන පරිපූරිතාභිබුද්ධා. තථාගතානඤ්හි 
සබ්බසාවකපච්යචකබුද්යධහි සමානත්තතා පරිනිබ්බායන. තත්ර හි යතසං
අවියසසයතො එකීභායවො.යතයනවාහ‘‘නත්ථිවිමුත්තියානානත්ත’’න්ති. 

යහොන්තියචත්ථ– 
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‘‘සච්යචොචාගීඋපසන්යතො, පඤ්ඤවාඅනුකම්පයකො, 
සම්භතසබ්බසම්භායරො, කංනාමත්ථංනසාධයය. 

මහාකාරුණියකොසත්ථා, හියතසීචඋයපක්ඛයකො, 
නිරයපක්යඛොචසබ්බත්ථ, අයහොඅච්ෙරියයොජියනො. 

විරත්යතොසබ්බධම්යමසු, සත්යතසුචඋයපක්ඛයකො, 
සදාසත්තහියතයුත්යතො, අයහොඅච්ෙරියයොජියනො. 

සබ්බදාසබ්බසත්තානං, හිතායචසුඛායච, 
උයයත්යතොඅකිලාසූච, අයහොඅච්ෙරියයොජියනො’’ති.(චරියා.අට්ඨ. 
320පකිණ්ණකකථා); 

කිත්තයකන කායලන සම්පාදනන්ති යහට්ඨියමන තාව පරිච්යෙයදන
චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි කප්පසතසහස්සඤ්ච, මජ්ඣියමන
අට්ඨාසඞ්යඛයයයානි කප්පසතසහස්සඤ්ච, උපරියමන 
යසොළසාසඞ්යඛයයයානි කප්පසතසහස්සඤ්ච, එයත ච යභදා යථාක්කමං
පඤ්ඤාධිකසද්ධාධිකවීරියාධිකවයසනඤාතබ්බා.පඤ්ඤාධිකානඤ්හිසද්ධා 
මන්දා යහොති, පඤ්ඤා තික්ඛා. සද්ධාධිකානං පඤ්ඤා මජ්ඣිමා යහොති, 
වීරියාධිකානං පඤ්ඤා මන්දා. පඤ්ඤානුභායවන ච සම්මාසම්යබොධි
අභිගන්තබ්බාති අට්ඨකථායං වුත්තං. අවියසයසන පන
විමුත්තිපරිපාචනීයානං ධම්මානං තික්ඛමජ්ඣිමමුදුභායවන තයයොයපයත
යභදා යුත්තාති වදන්ති. තිවිධා හි යබොධිසත්තා අභිනීහාරක්ඛයණ භවන්ති
උග්ඝටිතඤ්ඤූවිපඤ්චිතඤ්ඤූයනයයයභයදන. යතසු උග්ඝටිතඤ්ඤූ
සම්මාසම්බුද්ධස්ස සම්මුඛා චතුප්පදිකං ගාථං සුණන්යතො තතියපයද 
අපරියයොසියතයයව ෙඅභිඤ්ඤාහි සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පත්තුං
සමත්ථුපනිස්සයයො යහොති, දුතියයො සත්ථු සම්මුඛා චතුප්පදිකං ගාථං
සුණන්යතො අපරියයොසියතයයව චතුත්ථපයද ෙහි අභිඤ්ඤාහි අරහත්තං
පත්තුං සමත්ථුපනිස්සයයො යහොති, ඉතයරො භගවයතො සම්මුඛා චතුප්පදිකං
ගාථං සුත්වා පරියයොසිතාය ගාථාය ෙහි අභිඤ්ඤාහි අරහත්තං පත්තුං
සමත්ථුපනිස්සයයො භවති. තයයොයපයත විනා කාලයභයදන 
කතාභිනීහාරලද්ධබයාකරණා පාරමියයො පූයරන්තා යථාක්කමං
යථාවුත්තයභයදනකායලන සම්මාසම්යබොධිංපාපුණන්ති.යතසුයතසුපන
කාලයභයදසු අපරිපුණ්යණසු යත යත මහාසත්තා දිවයස දිවයස
යවස්සන්තරදානසදිසං දානං යදන්තාපි තදනුරූයප සීලාදිසබ්බපාරමිධම්යම 
ආචිනන්තාපි අන්තරා බුද්ධා භවිස්සන්තීති අකාරණයමතං. කස්මා? 
ඤාණස්ස අපරිපච්චනයතො. පරිච්ඡින්නකාලනිප්ඵාදිතං විය හි සස්සං
පරිච්ඡින්නකායල පරිනිප්ඵාදිතා සම්මාසම්යබොධි. තදන්තරා පන
සබ්බුස්සායහන වායමන්යතනාපි න සක්කා පාපුණිතුන්ති පාරමිපාරිපූරී
යථාවුත්තකාලවියසසංවිනානසම්පජ්ජතීති යවදිතබ්බං. 

යකොආනිසංයසොතියයයතකතාභිනීහාරානං යබොධිසත්තානං– 
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‘‘එවංසබ්බඞ්ගසම්පන්නා, යබොධියානියතානරා; 
සංසරංදීඝමද්ධානං, කප්පයකොටිසයතහිපි; 
අවීචිම්හි නුප්පජ්ජන්ති, තථා යලොකන්තයරසු චා’’ති. ආදිනා (අභි.
අට්ඨ. 1.නිදානකථා; අප. අට්ඨ. 1.දූයරනිදානකථා; ජා. අට්ඨ.
1.දූයරනිදානකථා; බු. වං. අට්ඨ. 27.දූයරනිදානකථා; චරියා. අට්ඨ.
පකිණ්ණකකථා)– 

අට්ඨාරස අභබ්බට්ඨානානුපගමනප්පකාරා ආනිසංසා සංවණ්ණිතා. යය ච
‘‘සයතො සම්පජායනො ආනන්ද යබොධිසත්යතො තුසිතාකායා චවිත්වා 
මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමී’’තිආදිනා (ම. නි. 3.199) යසොළස 
අච්ෙරියබ්භුතධම්මප්පකාරා, යය ච ‘‘සීතං බයපගතං යහොති, උණ්හඤ්ච 
උපසම්මතී’’තිආදිනා (බු. වං. 83), ‘‘ජායමායන යඛො සාරිපුත්ත
යබොධිසත්යත අයං දසසහස්සියලොකධාතු සඞ්කම්පති සම්පකම්පති
සම්පයවධතී’’තිආදිනා ච ද්වත්තිංස පුබ්බනිමිත්තප්පකාරා, යය වා
පනඤ්යඤපි ‘‘යබොධිසත්තානං අධිප්පායසමිජ්ඣනං කම්මාදීසු
වසීභායවො’’තිඑවමාදයයොතත්ථතත්ථජාතකබුද්ධවංසාදීසුදස්සිතප්පකාරා 
ආනිසංසා, යත සබ්යබපි එතාසං ආනිසංසා, තථා යථානිදස්සිතයභදා
අයලොභායදොසාදිගුණයුගළාදයයො චාතියවදිතබ්බා. 

කිං ඵලන්ති සමාසයතො තාව සම්මාසම්බුද්ධභායවො එතාසං ඵලං, 
විත්ථාරයතො පනද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණ- (දී.නි.2.24ආදයයො; 3.168
ආදයයො; ම. නි. 2.385) 
අසීතිඅනුබයඤ්ජනබයාමප්පභාදිඅයනකගුණගණසමුජ්ජලරූපකායසම්පත්ති
අධිට්ඨානා 
දසබලචතුයවසාරජ්ජෙඅසාධාරණඤාණඅට්ඨාරසායවණිකබුද්ධධම්ම-(දී.නි.
අට්ඨ. 3.305; මූලටී. 2.සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා) -
පභුතිඅයනකසතසහස්සගුණසමුදයයොපයසොභිනී ධම්මකායසිරී, යාවතා පන
බුද්ධගුණා යය අයනයකහිපි කප්යපහි සම්මාසම්බුද්යධනාපි වාචාය
පරියයොසායපතුං න සක්කා, ඉදං එතාසං ඵලන්ති අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, 
විත්ථායරො පන බුද්ධවංසචරියාපිටකජාතකමහාපදානසුත්තාදීනං වයසන
යවදිතබ්යබො. 

යථාවුත්තාය පටිපදාය යථාවුත්තවිභාගානං පාරමීනං පූරිතභාවං 

සන්ධායාහ ‘‘සමතිංස පාරමියෙො පූයරත්වා’’ති. සතිපි මහාපරිච්චාගානං
දානපාරමිභායව පරිච්චාගවියසසභාවදස්සනත්ථඤ්යචව 

සුදුක්කරභාවදස්සනත්ථඤ්ච ‘‘පඤ්ච මහාපරිච්චායග’’ති විසුං ගහණං, 
තයතොයයව ච අඞ්ගපරිච්චාගයතො විසුං නයනපරිච්චාගග්ගහණං, 
පරිග්ගහපරිච්චාගභාවසාමඤ්යඤපි ධනරජ්ජපරිච්චාගයතො 
පුත්තදාරපරිච්චාගග්ගහණඤ්ච කතං. ගතපච්චාගතිකවත්තසඞ්ඛාතාය

පුබ්බභාගපටිපදාය සද්ධිං අභිඤ්ඤාසමාපත්තිනිප්ඵාදනං පුබ්බයෙොයගො. 

දානාදීසුයයව සාතිසයපටිපත්තිනිප්ඵාදනං පුබ්බචරිො, යා 
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චරියාපිටකසඞ්ගහිතා. අභිනීහායරො පුබ්බයෙොයගො, දානාදිපටිපත්ති, 

කායවියවකවයසන එකචරියා වා පුබ්බචරිොති යකචි. දානාදීනඤ්යචව
අප්පිච්ෙතාදීනඤ්ච සංසාරනිබ්බායනසු ආදීනවානිසංසාදීනඤ්ච
විභාවනවයසන සත්තානං යබොධිත්තයය පතිට්ඨාපනපරිපාචනවයසන

පවත්තා කථා ධම්මක්ඛානං. ඤාතීනං අත්ථචරියා ඤාතත්ථචරිො, සාපි

කරුණායනවයසයනව. ආදි-සද්යදන යලොකත්ථචරියාදයයො සඞ්ගණ්හාති.
කම්මස්සකතාඤාණවයසන, 
අනවජ්ජකම්මායතනවිජ්ජාට්ඨානපරිචයවයසන, 
ඛන්ධායතනාදිපරිචයවයසන, ලක්ඛණත්තයතීරණවයසන ච ඤාණචායරො 

බුද්ධිචරිො, සාපනඅත්ථයතො පඤ්ඤාපාරමීයයව, ඤාණසම්භාරදස්සනත්ථං

විසුං ගහණං. යකොටන්ති පරියන්යතො, උක්කංයසොති අත්යථො. චත්තායරො

සතිපට්ඨායන භායවත්වා බ්රූයහත්වාති සම්බන්යධො. තත්ථ භායවත්වාති 

උප්පායදත්වා. බූ්රයහත්වාති වඩ්යඪත්වා. සතිපට්ඨානාදිග්ගහයණන
ආගමනපටිපදං මත්ථකං පායපත්වා දස්යසති, විපස්සනාසහගතා එව වා
සතිපට්ඨානාදයයො දට්ඨබ්බා. එත්ථ ච ‘‘යයන අභිනීහායරනා’’තිආදිනා
ආගමනපටිපදාය ආදිංදස්යසති, ‘‘දානපාරමී’’තිආදිනාමජ්ඣං, ‘‘චත්තායරො
සතිපට්ඨායන’’තිආදිනා පරියයොසානන්තියවදිතබ්බං. 

සම්පති ායතොතිහත්ථයතොමුච්චිත්වා මුහුත්තජායතො, නමාතුකුච්ඡියතො
නික්ඛන්තමත්යතො. නික්ඛන්තමත්තඤ්හි මහාසත්තං පඨමං බ්රහ්මායනො
සුවණ්ණජායලනපටිග්ගණ්හිංසු, යතසං හත්ථයතොචත්තායරොමහාරාජායනො
අජිනප්පයවණියා, යතසං හත්ථයතො මනුස්සා දුකූලචුම්බටයකන 
පටිග්ගණ්හිංසු, මනුස්සානං හත්ථයතො මුඤ්චිත්වා පථවියං පතිට්ඨියතොති 

ෙථාහ භගවාමහාපදානයදසනායං. යසතම්හිඡත්යතතිදිබ්බයසතච්ෙත්යත. 

අනුහීරමායනතිධාරියමායන.එත්ථචෙත්තග්ගහයණයනවඛග්ගාදීනි පඤ්ච
කකුධභණ්ඩානිපි (ජා. 2.19.72) වුත්තායනවාති යවදිතබ්බං. 
ඛග්ගතාලවණ්ටයමොරහත්ථකවාළබීජනීඋණ්හීසපට්ටාපි හි ෙත්යතන සහ
තදා උපට්ඨිතා අයහසුං. ෙත්තාදීනියයව ච තදා පඤ්ඤායිංසු, න

ෙත්තාදිගාහකා. සබ්බා ච දිසාති දසපි දිසා. නයිදං සබ්බදිසාවියලොකනං
සත්තපදවීතිහාරුත්තරකාලං දට්ඨබ්බං. මහාසත්යතො හි මනුස්සානං
හත්ථයතො මුච්චිත්වා පුරත්ථිමදිසං ඔයලොයකසි, තත්ථ යදවමනුස්සා
ගන්ධමාලාදීහිපූජයමානා‘‘මහාපුරිසඉධතුම්යහහිසදියසොපිනත්ථි, කුයතො
උත්තරිතයරො’’තිආහංසු.එවංචතස්යසො දිසා, චතස්යසො අනුදිසා, යහට්ඨා, 
උපරීති සබ්බා දිසා අනුවියලොයකත්වා සබ්බත්ථ අත්තනා සදිසං අදිස්වා

‘‘අයං උත්තරා දිසා’’ති තත්ථ සත්තපදවීතිහායරන අගමාසි. ආසභින්ති

උත්තමං. අග්යගොති සබ්බපඨයමො. ය ට්යඨො යසට්යඨොති ච තස්යසව

යවවචනං. අෙමන්තිමා ාති, නත්ථිදානිපුනබ්භයවොතිඉමස්මිංඅත්තභායව 
පත්තබ්බංඅරහත්තංබයාකාසි. 
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‘‘අයනයකසං වියසසාධිගමානං පුබ්බනිමිත්තභායවනා’’තිසඞ්ඛිත්යතන

වුත්තමත්ථං ‘‘ෙඤ්හී’’තිආදිනාවිත්ථාරයතොදස්යසති.තත්ථ එත්ථාති– 

‘‘අයනකසාඛඤ්චසහස්සමණ්ඩලං, 
ෙත්තංමරූධාරයුමන්තලික්යඛ; 
සුවණ්ණදණ්ඩාවීතිපතන්තිචාමරා, 
නදිස්සයරචාමරෙත්තගාහකා’’ති.(සු.නි. 693); 

ඉමිස්සා ගාථාය. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව සබ්බත්ථ
අප්පටිහතචාරතාය අනාවරණඤාණන්ති ආහ 

‘‘සබ්බඤ්ඤුතානාවරණඤාණපටලාභස්සා’’ති. ‘‘තථා අෙං භගවාපි

ගයතො…යප.… පුබ්බනිමිත්තභායවනා’’ති එයතන අභිජාතියං
ධම්මතාවයසන උප්පජ්ජනවියසසා සබ්බයබොධිසත්තානං සාධාරණාති
දස්යසති.පාරමිතානිස්සන්දාහියතති. 

වික්කමීති අගමාසි. මරූති යදවා. සමාති වියලොකනසමතාය සමා 
සදිසියයො.මහාපුරියසොහියථාඑකංදිසංවියලොයකසි, එවංයසසාදිසාපි, න

කත්ථචි වියලොකයන විබන්යධො තස්ස අයහොසීති. සමාති වා වියලොයකතුං
යුත්තාති අත්යථො. න හි තදා යබොධිසත්තස්ස විරූපබීභච්ෙවිසමරූපානි 
වියලොයකතුංඅයුත්තානිදිසාසුඋපට්ඨහන්තීති. 

‘‘එවං තථාගයතො’’ති කායගමනට්යඨන ගත-සද්යදන තථාගත-සද්දං 

නිද්දිසිත්වා ඉදානි ඤාණගමනට්යඨන තං දස්යසතුං ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ.

තත්ථ යනක්ඛම්යමනාති අයලොභප්පධායනන කුසලචිත්තුප්පායදන. කුසලා
හි ධම්මා ඉධ යනක්ඛම්මං, න පබ්බජ්ජාදයයො, ‘‘පඨමජ්ඣායනනා’’ති ච

වදන්ති. පහාොති පජහිත්වා. ගයතො අධිගයතො, පටිපන්යනො

උත්තරිවියසසන්ති අත්යථො. පහාොති වා පහානයහතු, පහානලක්ඛණං වා.
යහතුලක්ඛණත්යථොහිඅයං පහාය-සද්යදො.‘‘කාමච්ෙන්දාදිප්පහානයහතුකං
ගයතො’’ති යහත්ථ වුත්තං ගමනං අවයබොයධො, පටිපත්ති එව වා.
කාමච්ෙන්දාදිප්පහායනන ච තං ලක්ඛීයති. එස නයයො 

‘‘පදායලත්වා’’තිආදීසුපි. අබයාපායදනාති යමත්තාය. ආයලොකසඤ්ඤාොති
විභූතං කත්වා මනසිකරයණන උපට්ඨිතආයලොකසඤ්ජානයනන. 

අවික්යඛයපනාති සමාධිනා. ධම්මවවත්ථායනනාති කුසලාදිධම්මානං
යාථාවවිනිච්ෙයයන, ‘‘සප්පච්චයනාමරූපවවත්ථායනනා’’තිපිවදන්ති. 

එවං කාමච්ෙන්දාදිනීවරණප්පහායනන ‘‘අභිජ්ඣං යලොයක 
පහායා’’තිආදිනා (විභ. 508) වුත්තාය පඨමජ්ඣානස්ස පුබ්බභාගපටිපදාය
භගවයතො තථාගතභාවං දස්යසත්වා ඉදානි සහ උපායයන අට්ඨහි
සමාපත්තීහි, අට්ඨාරසහි ච මහාවිපස්සනාහි තං දස්යසතුං 

‘‘ඤායණනා’’තිආදිමාහ. නාමරූපපරිග්ගහකඞ්ඛාවිතරණානඤ්හි
විබන්ධභූතස්ස යමොහස්ස දූරීකරයණන ඤාතපරිඤ්ඤායං ඨිතස්ස
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අනිච්චසඤ්ඤාදයයොසිජ්ඣන්ති, තථාඣානසමාපත්තීසු අභිරතිනිමිත්යතන
පායමොජ්යජන, තත්ථ අනභිරතියා වියනොදිතාය ඣානාදි සමධිගයමොති 
සමාපත්තිවිපස්සනානං අරතිවියනොදනඅවිජ්ජාපදාලනාදි උපායයො, 
උප්පටිපාටිනිද්යදයසොපන නීවරණසභාවායඅවිජ්ජායයහට්ඨානීවරයණසුපි
සඞ්ගහදස්සනත්ථන්ති දට්ඨබ්බං. සමාපත්තිවිහාරප්පයවසවිබන්ධයනන

නීවරණානි කවාටසදිසානීති ආහ ‘‘නීවරණකවාටං උග්ඝායටත්වා’’ති.
‘‘රත්තිං විතක්යකත්වා විචායරත්වා දිවා කම්මන්යත පයයොයජතී’’ති
වුත්තට්ඨායන විය විතක්කවිචාරා ධූමායනාති අධිප්යපතාති ආහ 

‘‘විතක්කවිචාරධූම’’න්ති. කිඤ්චාපි පඨමජ්ඣානූපචායරයයව ච දුක්ඛං, 
චතුත්ථජ්ඣානූපචායරයයව සුඛං පහීයති, අතිසයප්පහානං පන සන්ධායාහ 

‘‘චතුත්ථජ්ඣායනනසුඛදුක්ඛං පහාො’’ති. 

අනිච්චස්ස, අනිච්චන්ති අනුපස්සනා අනිච්චානුපස්සනා, 
යතභූමකධම්මානං අනිච්චතං ගයහත්වා පවත්තාය විපස්සනායයතං නාමං. 

නිච්චසඤ්ඤන්ති සඞ්ඛතධම්යම ‘‘නිච්චා, සස්සතා’’ති එවං
පවත්තමිච්ොසඤ්ඤං, සඤ්ඤාසීයසන දිට්ඨිචිත්තානම්පි ගහණං දට්ඨබ්බං.

එස නයයො ඉයතො පයරසුපි. නිබ්බිදානුපස්සනාොති සඞ්ඛායරසු

නිබ්බිජ්ජනාකායරනපවත්තාය අනුපස්සනාය. නන්දින්තිසප්පීතිකතණ්හං.

තථා විරාගානුපස්සනාොති විරජ්ජනාකායරන පවත්තාය අනුපස්සනාය. 

නියරොධානුපස්සනාොති සඞ්ඛාරානං නියරොධස්ස අනුපස්සනාය. ‘‘යත 
සඞ්ඛාරානිරුජ්ඣන්තියයව, ආයතිංසමුදයවයසනනඋප්පජ්ජන්තී’’තිඑවං

වා අනුපස්සනා නියරොධානුපස්සනා. යතයනවාහ ‘‘නියරොධානුපස්සනාය 
නියරොයධති, යනො සමුයදතී’’ති. මුඤ්චිතුකමයතා හි අයං බලප්පත්තාති. 

පටිනිස්සජ්ජනාකායරන පවත්තා අනුපස්සනා පටනිස්සග්ගානුපස්සනා. 

පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා හි අයං. ආදානන්ති නිච්චාදිවයසන ගහණං. 

සන්තතිසමූහකිච්චාරම්මණානං වයසන එකත්තග්ගහණං ඝනසඤ්ඤා. 

ආයූහනං අභිසඞ්ඛරණං.අවත්ථාවියසසාපත්ති විපරිණායමො. ධුවසඤ්ඤන්ති

ථිරභාවග්ගහණං. නිමිත්තන්ති සමූහාදිඝනවයසන, සකිච්චපරිච්යෙදතාය ච

සඞ්ඛාරානං සවිග්ගහග්ගහණං. පණිධින්ති රාගාදිපණිධිං, සා පනත්ථයතො
තණ්හානංවයසනසඞ්ඛායරසු නින්නතා. 

අභිනියවසන්ති අත්තානුදිට්ඨිං. අනිච්චදුක්ඛාදිවයසන සබ්බධම්මතීරණං 

අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනා. සාරාදානාභිනියවසන්ති අසායර
සාරග්ගහණවිපල්ලාසං. ‘‘ඉස්සරකුත්තාදිවයසන යලොයකො

සමුප්පන්යනො’’තිඅභිනියවයසො සම්යමොහාභිනියවයසො. යකචිපන ‘‘අයහොසිං
නු යඛො අහමතීතමද්ධානන්තිආදිනා පවත්තසංසයාපත්ති 

සම්යමොහාභිනියවයසො’’ති වදන්ති. සඞ්ඛායරසු යලණතාණභාවග්ගහණං 

ආලොභිනියවයසො. ‘‘ආලයරතා ආලයසමුදිතා’’ති වචනයතො ආලයයො
තණ්හා, සායයව චක්ඛාදීසු රූපාදීසු ච අභිනිවිසනවයසන පවත්තියා 

ආලොභිනියවයසොති යකචි. ‘‘එවංවිධා සඞ්ඛාරා පටිනිස්සජ්ජීයන්තී’’ති
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පටුන 

පවත්තං ඤාණං පටසඞ්ඛානුපස්සනා. වට්ටයතො විගතත්තා විවට්ටං
නිබ්බානං, තත්ථ ආරම්මණකරණසඞ්ඛායතන අනුපස්සයනන පවත්තියා 

විවට්ටානුපස්සනා යගොත්රභු. සංයෙොගාභිනියවසන්ති සංයුජ්ජනවයසන

සඞ්ඛායරසු අභිනිවිසනං. දිට්යඨකට්යඨති දිට්ඨියා සහජායතකට්යඨ, 

පහායනකට්යඨ ච. ‘‘ඔ ාරියක’’ති උපරිමග්ගවජ්යඣ කියලයස
අයපක්ඛිත්වා වුත්තං, අඤ්ඤථා දස්සනපහාතබ්බාපි දුතියමග්ගවජ්යඣහි 

ඔළාරිකාති. අණුසහගයතති අණුභූයත, ඉදං යහට්ඨිමමග්ගවජ්යඣ 

අයපක්ඛිත්වා වුත්තං. සබ්බකියලයසති අවසිට්ඨසබ්බකියලයස. න හි
පඨමාදිමග්යගහිපහීනාකියලසාපුනපහීයන්තීති. 

කක්ඛ ත්තං කඨිනභායවො. පග්ඝරණං ද්රවභායවො. යලොකියවායුනා
භස්තස්ස විය යයන තංතංකලාපස්ස උද්ධුමායනං, ථම්භභායවො වා, තං 

විත්ථම්භනං. විජ්ජමායනපි කලාපන්තරභූතානං කලාපන්තරභූයතහි
අසම්ඵුට්ඨභායව, තංතංභූතවිවිත්තතා රූපපරියන්යතො ආකායසොති යයසං
යයො පරිච්යෙයදො, යතහි යසො අසම්ඵුට්යඨොව, අඤ්ඤථා භූතානං
පරිච්යෙදසභායවො න සියා බයාපීභාවාපත්තියතො. අබයාපිතා හි
අසම්ඵුට්ඨතාති. යස්මිං කලායපභූතානංපරිච්යෙයදො, යතහිඅසම්ඵුට්ඨභායවො 

අසම්ඵුට්ඨලක්ඛණං. යතනාහ භගවා ආකාසධාතුනිද්යදයස ‘‘අසම්ඵුට්ඨං 
චතූහිමහාභූයතහී’’ති(ධ.ස.637). 

වියරොධිපච්චයසන්නිපායත විසදිසුප්පත්ති රුප්පනං. යචතනාපධානත්තා

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම්මානං යචතනාවයසයනතං වුත්තං ‘‘සඞ්ඛාරානං

අභිසඞ්ඛරණලක්ඛණ’’න්ති. තථා හි සුත්තන්තභාජනීයය
සඞ්ඛාරක්ඛන්ධවිභඞ්යග ‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජා යචතනා’’තිආදිනා (විභ. 92) 
යචතනාව විභත්තා, අභිසඞ්ඛරණලක්ඛණා ච යචතනා. යථාහ ‘‘තත්ථ
කතයමො පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො? කුසලා යචතනා කාමාවචරා’’තිආදි (විභ.

226). ඵරණං සවිප්ඵාරිකතා. අස්සද්ධියෙති අස්සද්ධියයහතු, නිමිත්තත්යථ

භුම්මං. එස නයයො ‘‘යකොසජ්ය ’’තිආදීසු. වූපසමලක්ඛණන්ති 
කායචිත්තපරිළාහූපසමලක්ඛණං. ලීනුද්ධච්චරහියත අධිචිත්යත
පවත්තමායන පග්ගහනිග්ගහසම්පහංසයනසුඅබයාවටතායඅජ්ඣුයපක්ඛනං 

පටසඞ්ඛානං පක්ඛපාතුපච්යෙදයතො. 

මුසාවාදාදීනං විසංවාදනාදිකිච්චතාය ලූඛානං අපරිග්ගාහකානං 
පටිපක්ඛභාවයතො පරිග්ගාහිකා සම්මාවාචා සිනිද්ධභාවයතො
සම්පයුත්තධම්යම, සම්මාවාචාපච්චයසුභාසිතානං යසොතාරඤ්ච පුග්ගලං
පරිග්ගණ්හාතීති සා පරිග්ගහලක්ඛණා සම්මාවාචා. කායිකකිරියා කිඤ්චි
කත්තබ්බං සමුට්ඨායපති. සයඤ්ච සමුට්ඨහනං ඝටනං යහොතීති
සම්මාකම්මන්තසඞ්ඛාතා විරති සමුට්ඨානලක්ඛණා දට්ඨබ්බා, 
සම්පයුත්තධම්මානං වා උක්ඛිපනං සමුට්ඨාපනං කායිකකිරියාය 
භාරුක්ඛිපනං විය. ජීවමානස්ස සත්තස්ස, සම්පයුත්තධම්මානං වා 

ජීවිතින්ද්රියවුත්තියා, ආජීවස්යසවවාසුද්ධි යවොදානං. සසම්පයුත්තධම්මස්ස
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චිත්තස්ස සංකියලසපක්යඛ පතිතුං අදත්වා සම්මයදව පග්ගණ්හනං 

පග්ගයහො. 

‘‘සඞ්ඛාරා’’ති ඉධ යචතනා අධිප්යපතාති වුත්තං ‘‘සඞ්ඛාරානං

යචතනාලක්ඛණ’’න්ති. නමනං ආරම්මණාභිමුඛභායවො. ආෙතනංපවත්තනං.
ආයතනානං වයසන හි ආයසඞ්ඛාතානං චිත්තයචතසිකානං පවත්ති. 

තණ්හාෙ යහතුලක්ඛණන්ති වට්ටස්ස ජනකයහතුභායවො, මග්ගස්ස පන 
නිබ්බානසම්පාපකත්තන්තිඅයයමවයතසංවියසයසො. 

තථලක්ඛණං අවිපරීතසභායවො. එකරයසො අඤ්ඤමඤ්ඤානතිවත්තනං

අනූනාධිකභායවො. යුගනද්ධා සමථවිපස්සනාව, ‘‘සද්ධාපඤ්ඤා
පග්ගහාවික්යඛපා’’තිපිවදන්ති. 

ඛියණොති කියලයසති ඛයෙො, මග්යගො. අනුප්පාදපරියයොසානතාය 

අනුප්පායදො, ඵලං. පස්සද්ධි කියලසවූපසයමො. 

ඡන්දස්සාති කත්තුකමයතාෙන්දස්ස. මූලලක්ඛණං පතිට්ඨාභායවො. 

සමුට්ඨාපනලක්ඛණං ආරම්මණපටිපාදකතාය සම්පයුත්තධම්මානං

උප්පත්තියහතුතා. සයමොධානං විසයාදිසන්නිපායතනගයහතබ්බාකායරො, යා
‘‘සඞ්ගතී’’ති වුච්චති. සමං සහ ඔදහන්ති අයනන සම්පයුත්තධම්මාති වා 

සයමොධානං, ඵස්යසො. සයමොසරන්ති සන්නිපතන්ති එත්ථාති සයමොසරණං. 
යවදනාය විනා අප්පවත්තමානා සම්පයුත්තධම්මා යවදනානුභවනනිමිත්තං
සයමොසටා විය යහොන්තීති එවං වුත්තං. යගොපානසීනං කූටං විය

සම්පයුත්තානං පායමොක්ඛභායවො පමුඛලක්ඛණං. තයතො, යතසං වා

සම්පයුත්තධම්මානං උත්තරි පධානන්ති තදුත්තරි. පඤ්ඤුත්තරා හි කුසලා

ධම්මා. විමුත්තිොතිඵලස්ස. තඤ්හි සීලාදිගුණසාරස්ස පරමුක්කංසභායවන 
සාරං. අයඤ්ච ලක්ඛණවිභායගො ෙධාතුපඤ්චඣානඞ්ගාදිවයසන
තංතංසුත්තපදානුසායරන, යපොරාණට්ඨකථාය ආගතනයයන ච කයතොති
දට්ඨබ්බං. තථා හි වුත්යතොපි යකොචි ධම්යමො පරියායන්තරප්පකාසනත්ථං
පුන දස්සියතො, තයතො එව ච ‘‘ෙන්දමූලකා කුසලා ධම්මා 
මනසිකාරසමුට්ඨානා, ඵස්සසයමොධානා, යවදනාසයමොසරණා’’ති, 
‘‘පඤ්ඤුත්තරා කුසලා ධම්මා’’ති, ‘‘විමුත්තිසාරමිදං බ්රහ්මචරිය’’න්ති, 
‘‘නිබ්බායනොගධඤ්හි ආවුයසො බ්රහ්මචරියං නිබ්බානපරියයොසාන’’න්ති ච

සුත්තපදානංවයසන ‘‘ඡන්දස්සමූලලක්ඛණ’’න්තිආදිවුත්තං. 

තථධම්මා නාම චත්තාරි අරිෙසච්චානි අවිපරීතසභාවත්තා. තථානි 

තංසභාවත්තා. අවිතථානි අමුසාසභාවත්තා. අනඤ්ඤථානි 
අඤ්ඤාකාරරහිතත්තා. 

 ාතිපච්චෙසම්භූතසමුදාගතට්යඨොති ජාතිපච්චයා සම්භූතං හුත්වා
සහිතස්ස අත්තයනො පච්චයානුරූපස්ස උද්ධං උද්ධං ආගතභායවො, 
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අනුපවත්තත්යථොති අත්යථො. අථ වා සම්භූතට්යඨො ච සමුදාගතට්යඨො ච 
සම්භූතසමුදාගතට්යඨො, නජාතියතොජරාමරණංනයහොති, නචජාතිංවිනා
අඤ්ඤයතො යහොතීති ජාතිපච්චයසම්භූතට්යඨො. ඉත්ථඤ්ච ජාතියතො
සමුදාගච්ෙතීති ජාතිපච්චයසමුදාගතට්යඨො. යා යා ජාතියථා යථා පච්චයයො

යහොති, තදනුරූපං පාතුභායවොති අත්යථො. අවිජ් ාෙ සඞ්ඛාරානං 

පච්චෙට්යඨොති එත්ථාපි න අවිජ්ජා සඞ්ඛාරානං පච්චයයො න යහොති, න ච
අවිජ්ජං විනාසඞ්ඛාරාඋප්පජ්ජන්ති.යායාඅවිජ්ජායයසංයයසංසඞ්ඛාරානං
යථා යථා පච්චයයො යහොති, අයං අවිජ්ජාය සඞ්ඛාරානං පච්චයට්යඨො, 
පච්චයභායවොතිඅත්යථො. 

භගවා තං ජානාති පස්සතීති සම්බන්යධො. යතනාති භගවතා. තං

විභජ්ජමානන්ති යයොයජතබ්බං. තන්ති රූපායතනං. ඉට්ඨානිට්ඨාදීති ආදි-
සද්යදන මජ්ඣත්තං සඞ්ගණ්හාති, තථා 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නපරිත්තඅජ්ඣත්තබහිද්ධාතදුභයාදියභදං. 

ලබ්භමානකපදවයසනාති ‘‘රූපායතනං දිට්ඨං සද්දායතනං සුතං 
ගන්ධායතනං රසායතනං යඵොට්ඨබ්බායතනං මුතං, සබ්බං රූපං මනසා
විඤ්ඤාත’’න්ති (ධ. ස. 966) වචනයතො දිට්ඨපදඤ්ච විඤ්ඤාතපදඤ්ච
රූපාරම්මයණලබ්භති.‘‘රූපාරම්මණංඉට්ඨං අනිට්ඨංමජ්ඣත්තංපරිත්තං
අතීතං අනාගතං පච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං බහිද්ධා දිට්ඨං විඤ්ඤාතංරූපං
රූපායතනංරූපධාතු වණ්ණනිභාසනිදස්සනංසප්පටිඝංනීලං පීතක’’න්ති

එවමාදීහි අයනයකහිනායමහි. ‘‘යතරසහි වායරහී’’ති රූපකණ්යඩ (ධ. ස.
614 ආදයයො) ආගයත යතරස නිද්යදසවායර සන්ධායාහ. එයකකස්මිඤ්ච

වායර චතුන්නං චතුන්නං වවත්ථාපනනයානං වයසන ‘‘ද්විපඤ්ඤාසාෙ 

නයෙහී’’ති ආහ. තථයමව අවිපරීතදස්සිතාය, අප්පටිවත්තියයදසනතාය ච. 

 ානාමිඅබ්භඤ්ඤාසින්තිවත්තමානාතීතකායලසු ඤාණප්පවත්තිදස්සයනන

අනාගයතපි ඤාණප්පවත්ති වුත්තායයවාති දට්ඨබ්බා. විදිත-සද්යදො
අනාමට්ඨකාලවියසයසොයවදිතබ්යබො, ‘‘දිට්ඨංසුතං මුත’’න්තිආදීසු (ධ.ස.

966) විය. න උපට්ඨාසීති අත්තත්තනියවයසන න උපගච්ඡි. යථා
රූපාරම්මණාදයයොධම්මායංසභාවායංපකාරාච, තථායන පස්සතිජානාති

ගච්ෙතීති තථාගයතොති එවං පදසම්භයවො යවදිතබ්යබො. යකචි පන
‘‘නිරුත්තිනයයනපියසොදරාදිපක්යඛයපනවාදස්සී-සද්දස්සයලොපං, ආගත-

සද්දස්සචාගමංකත්වා තථාගයතො’’තිවණ්යණන්ති. 

නිද්යදොසතාය අනුපවජ් ං. පක්ඛිපිතබ්බාභායවන අනූනං. 

අපයනතබ්බාභායවන අනධිකං. අත්ථබයඤ්ජනාදිසම්පත්තියා 

සබ්බාකාරපරිපුණ්ණං. යනො අඤ්ඤථාති ‘‘තයථවා’’ති වුත්තයමවත්ථං 
බයතියරයකන සම්පායදති. යතන යදත්ථං භාසිතං, එකන්යතන 
තදත්ථනිප්ඵාදනයතො යථා භාසිතං භගවතා, තයථවාති අවිපරීතයදසනතං

දස්යසති. ‘‘ගදත්යථො’’ති එයතන තථං ගදතීති තථාගයතොති ද-කාරස්ස ත-
කායරොකයතොනිරුත්තිනයයනාති දස්යසති. 
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තථාගතමස්සාති තථාගයතො, ගතන්තිච කායස්සවාචායවා පවත්තීති

අත්යථො. තථාති ච වුත්යත ෙංතං-සද්දානං අබයභිචාරිසම්බන්ධිතාය
‘‘යථා’’ති අයමත්යථො උපට්ඨියතොයයව යහොති. කායවචීකිරියානඤ්ච
අඤ්ඤමඤ්ඤානුයලොයමන වචනිච්ොයං, කායස්ස වාචා, වාචාය ච කායයො

සම්බන්ධීභායවන උපතිට්ඨතීති ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො ආහ ‘‘භගවයතො

හී’’තිආදි. ඉමස්මිං පන අත්යථ තථාවාදිතාය තථාගයතොති අයම්පි අත්යථො

සිද්යධො යහොති. යසො පන පුබ්යබ පකාරන්තයරන දස්සියතොති ආහ ‘‘එවං

තථාකාරිතාෙතථාගයතො’’ති. 

‘‘තිරිෙං අපරිමාණාසු යලොකධාතූසූ’’ති එයතන යයදයක ‘‘තිරියං විය
උපරි අයධො ච සන්ති යලොකධාතුයයො’’ති වදන්ති, තං පටියසයධති. 

යදසනාවිලායසොයයව යදසනාවිලාසමයෙො යථා ‘‘පුඤ්ඤමයං, 
දානමය’’න්තිආදීසු. 

උපසග්ගනිපාතානං වාචකසද්දසන්නිධායන තදත්ථයජොතනභායවන
පවත්තනයතො ගත-සද්යදොයයව අවගතත්ථං අතීතත්ථඤ්ච වදතීති ආහ 

‘‘ගයතොති අවගයතො අතීයතො’’ති. අථ වා අභිනීහාරයතො පට්ඨාය යාව
සම්යබොධි, එත්ථන්තයර මහායබොධියානපටිපත්තියා
හානඨානසංකියලසනිවත්තීනං අභාවයතො යථා පණිධානං, තථා ගයතො 

අභිනීහාරානුරූපං පටිපන්යනොති තථාගයතො. අථ වා මහිද්ධිකතාය, 
පටිසම්භිදානං උක්කංසාධිගයමන අනාවරණතාය ච කත්ථචි
පටිඝාතාභාවයතො යථා රුචි, තථා කායවචීචිත්තානං ගතානි ගමනානි

පවත්තියයො එතස්සාති තථාගයතො. යස්මා ච යලොයක විධයුත්තගතපකාර-
සද්දා සමානත්ථා දිස්සන්ති, තස්මා යථා විධා විපස්සීආදයයො භගවන්යතො, 

අයම්පි භගවා තථා වියධොති තථාගයතො. යථා යුත්තා ච යත භගවන්යතො

අයම්පි භගවා තථා යුත්යතොති තථාගයතො. අථ වා යස්මා සච්චං තච්ෙං
තථන්ති ඤාණස්යසතං අධිවචනං, තස්මා තයථන ඤායණන ආගයතොති 

තථාගයතොති.එවම්පි තථාගත-සද්දස්සඅත්යථොයවදිතබ්යබො– 

‘‘පහාය කාමාදිමයලයථාගතා, 
සමාධිඤායණහිවිපස්සිආදයයො; 
මයහසියනොසකයමුනීවිතින්ධයරො, 

තථාගයතොයතන තථාගයතො මයතො. 

තථඤ්චධාතායතනාදිලක්ඛණං, 
සභාවසාමඤ්ඤවිභාගයභදයතො; 
සයම්භුඤායණනජියනොසමාගයතො, 

තථාගයතො වුච්චතිසකයපුඞ්ගයවො. 

තථානි සච්චානිසමන්තචක්ඛුනා, 
තථාඉදප්පච්චයතාචසබ්බයසො; 
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අනඤ්ඤයනයයයනයයතොවිභාවිතා, 

යාථාවයතොයතනජියනො තථාගයතො. 

අයනකයභදාසුපි යලොකධාතුසු, 
ජිනස්සරූපායතනාදියගොචයර; 
විචිත්තයභදංතථයමවදස්සනං, 

තථාගයතො යතනසමන්තයලොචයනො. 

යයතොචධම්මංතථයමවභාසති, 
කයරොතිවාචායනුයලොමමත්තයනො; 
ගුයණහියලොකංඅභිභුයයඉරියති, 

තථාගයතො යතනපියලොකනායයකො. 

යථාභිනීහාරමයතොයථාරුචි, 
පවත්තවාචාතනුචිත්තභාවයතො; 
යථාවිධායයනපුරාමයහසියනො, 

තථාවියධොයතනජියනො තථාගයතො’’ති.(ඉතිවු. අට්ඨ.38); 

සඞ්ගහගාථා මුඛමත්තයමව. කස්මා? අප්පමාදපදං විය 
සකලධම්මපටිපත්තියා සබ්බබුද්ධගුණානං සඞ්ගාහකත්තා. යතයනවාහ 

‘‘සබ්බාකායරනා’’තිආදි. 

‘‘තං කතමන්ති පුච්ඡතී’’ති එයතන ‘‘කතමඤ්ච තං
භික්ඛයව’’තිආදිවචනස්ස සාමඤ්ඤයතො පුච්ොභායවො දස්සියතො
අවියසසයතො හි තස්ස පුච්ොවියසසභාවඤාපනත්ථං මහානිද්යදයස ආගතා

සබ්බාවපුච්ොඅත්ථුද්ධාරනයයනදස්යසති ‘‘තත්ථපුච්ඡානාමා’’තිආදිනා.

තත්ථ තත්ථාති ‘‘තං කතමන්ති පුච්ෙතී’’ති එත්ථ යයදතං සාමඤ්ඤයතො 
පුච්ොවචනං, තස්මිං. 

ලක්ඛණන්තිඤාතුං ඉච්ඡියතො යයො යකොචි සභායවො. ‘‘අඤ්ඤාත’’න්ති

යයන යකනචිඤායණන අඤ්ඤාතභාවමාහ, ‘‘අදිට්ඨ’’න්ති දස්සනභූයතන

ඤායණන පච්චක්ඛං විය අදිට්ඨතං. ‘‘අතුලිත’’න්ති ‘‘එත්තකයමත’’න්ති

තුලනභූයතන අතූලිතතං, ‘‘අතීරිත’’න්ති තීරණභූයතන

අකතඤාණකිරියාසමාපනතං, ‘‘අවිභූත’’න්ති ඤාණස්ස අපාකටභාවං, 

‘‘අවිභාවිත’’න්තිඤායණන අපාකටීකතභාවං. අදිට්ඨං යජොතීයති එතායාති 

අදිට්ඨය ොතනා. දිට්ඨං සංසන්දීයති එතායාති දිට්ඨසංසන්දනා, 

සාකච්ොවයසන විනිච්ෙයකරණං. විමති ඡිජ්ජති එතායාති විමතිච්යඡදනා. 

අනුමතියාපුච්ො අනුමතිපුච්ඡා. ‘‘තංකිංමඤ්ඤථභික්ඛයව’’තිආදිපුච්ොය 

හි ‘‘කා තුම්හාකං අනුමතී’’ති අනුමති පුච්ඡිතා යහොති. කයථතුකමයතාති
කයථතුකමයතාය. 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තවණ්ණනා 

93 

පටුන 

8. සරයසයනව පතනසභාවස්ස අන්තරා එව අතීව පාතනං අතිපායතො, 
සණිකංපතිතුංඅදත්වාසීඝංපාතනන්තිඅත්යථො. අතික්කම්මවාසත්ථාදීහි

අභිභවිත්වා පාතනං අතිපායතො. සත්යතොති ඛන්ධසන්තායනො. තත්ථ හි

සත්තපඤ්ඤත්ති. ජීවිතින්ද්රිෙන්ති රූපාරූපජීවිතින්ද්රියං. රූපජීවිතින්ද්රියය හි
වියකොපියත ඉතරම්පි තංසම්බන්ධතාය විනස්සති. කස්මා පයනත්ථ
‘‘පාණස්ස අතිපායතො, පායණොති යචත්ථ යවොහාරයතො සත්යතො’’ති ච
එකවචනනිද්යදයසො කයතො, නනු නිරවයසසානං පාණානං අතිපාතයතො
විරතිඉධඅධිප්යපතා.තථාහිවක්ඛති ‘‘සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පීතිසබ්යබ
පාණභූයත’’තිආදිනා (දී. නි. අට්ඨ. 1.චූළසීලවණ්ණනා)
බහුවචනනිද්යදසන්ති? සච්චයමතං, පාණභාවසාමඤ්ඤවයසන පයනත්ථ 
එකවචනනිද්යදයසො කයතො, සබ්බසද්දසන්නිධායනන තත්ථ පුථුත්තං
විඤ්ඤායමානයමවාති සාමඤ්ඤනිද්යදසං අකත්වා යභදවචනිච්ොවයසන
බහුවචනනිද්යදයසොකයතොති. කිඤ්චභියයයොසාමඤ්ඤයතොසංවරසමාදානං, 
තබ්බියසසයතො සංවරයභයදොති ඉමස්ස වියසසස්ස ඤාපනත්ථං අයං
වචනයභයදො කයතොති යවදිතබ්යබො. යාය යචතනාය වත්තමානස්ස 
ජීවිතින්ද්රියස්ස නිස්සයභූයතසු මහාභූයතසු උපක්කමකරණයහතු තං
මහාභූතප්පච්චයා උප්පජ්ජනකමහාභූතා නුප්පජ්ජිස්සන්ති, සා 
තාදිසප්පයයොගසමුට්ඨාපිකා යචතනා පාණාතිපායතො. ලද්ධුපක්කමානි හි
භූතානි ඉතරභූතානි විය න විසදානීති සමානජාතියානං කාරණං න

යහොන්තීති. ‘‘කාෙවචීද්වාරාන’’න්ති එයතන මයනොද්වායර පවත්තාය
වධකයචතනාය පාණාතිපාතභාවංපටික්ඛිපති. 

පයයොගවත්ථුමහන්තතාදීහි මහාසාවජ්ජතා යතහි පච්චයයහි 
උප්පජ්ජමානාය යචතනාය බලවභාවයතො යවදිතබ්බා. යථාධිප්යපතස්ස හි
පයයොගස්ස සහසා නිප්ඵාදනවයසන කිච්චසාධිකාය බහුක්ඛත්තුං
පවත්තජවයනහි ලද්ධායසවනාය ච සන්නිට්ඨාපකයචතනාය වයසන
පයයොගස්සමහන්තභායවො.සතිපිකදාචිඛුද්දයකයචවමහන්යතච පායණ
පයයොගස්සසමභායවමහන්තංහනන්තස්සයචතනාතිබ්බතරාඋප්පජ්ජතීති
වත්ථුස්ස මහන්තභායවො. ඉති උභයං යපතං යචතනාය බලවභායවයනව
යහොති. තථා හි හන්තබ්බස්ස මහාගුණභායවන තත්ථ
පවත්තඋපකාරයචතනා විය යඛත්තවියසසනිබ්බත්තියා අපකාරයචතනාපි 
බලවතී, තිබ්බතරා ච උප්පජ්ජතීතිතස්සා මහාසාවජ්ජතා දට්ඨබ්බා. තස්මා 
පයයොගවත්ථුආදිපච්චයානං අමහත්යතපි මහාගුණතාදිපච්චයයහි යචතනාය
බලවභාවාදිවයසයනව මහාසාවජ්ජභායවොයවදිතබ්යබො. 

සම්භරීයන්ති එයතහීති සම්භාරා, අඞ්ගානි. යතසු

පාණසඤ්ඤිතාවධකචිත්තානි පුබ්බභාගියානිපි යහොන්ති. උපක්කයමො 
වධකයචතනාසමුට්ඨාපියතො. පඤ්චසම්භාරවතී පාණාතිපාතයචතනාති සා

පඤ්චසම්භාරවිනිමුත්තා දට්ඨබ්බා. විජ් ාමයෙො මන්තපරිජප්පනපයයොයගො

ආථබ්බණිකාදීනං විය. ඉද්ධිමයෙො කම්මවිපාකජිද්ධිමයයො

දාඨායකොටකාදීනංවිය. අතිවිෙපපඤ්යචොතිඅතිමහාවිත්ථායරො. 
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එත්ථාහ –ඛයණඛයණනිරුජ්ඣනසභායවසුසඞ්ඛායරසුයකොහන්ති, 
යකො වා හඤ්ඤති, යදි චිත්තයචතසිකසන්තායනො, යසො අරූපතාය න
යෙදනයභදනාදිවයසන වියකොපනසමත්යථො, නාපි වියකොපනීයයො, අථ 
රූපසන්තායනො, යසො අයචතනතාය කට්ඨකලිඞ්ගරූපයමොති න තත්ථ
යෙදනාදිනා පාණාතිපායතො ලබ්භති යථා මතසරීයර, පයයොයගොපි
පාණාතිපාතස්ස පහරණප්පකාරාදි අතීයතසු වා සඞ්ඛායරසු භයවයය
අනාගයතසුවාපච්චුප්පන්යනසුවා, තත්ථනතාවඅතීතානාගයතසුසම්භවති
යතසං අභාවයතො, පච්චුප්පන්යනසුචසඞ්ඛාරානංඛණිකත්තාසරයසයනව
නිරුජ්ඣනසභාවතාය විනාසාභිමුයඛසු නිප්පයයොජයනො පයයොයගො සියා, 
විනාසස්සචකාරණරහිතත්තාන පහරණප්පකාරාදිපයයොගයහතුකංමරණං, 
නිරීහකතාය ච සඞ්ඛාරානං කස්ස යසො පයයොයගො, ඛණිකත්තා 
වධාධිප්පායසමකාලභිජ්ජනකස්ස කිරියාපරියයොසානකාලානවට්ඨානයතො
කස්සවා පාණාතිපාතකම්මබද්යධොති. 

වුච්චයත – යථාවුත්තවධකයචතනාසහියතො සඞ්ඛාරානං පුඤ්යජො 
සත්තසඞ්ඛායතො හන්තා, යතන පවත්තිතවධකපයයොගනිමිත්තං 
අපගතුස්මාවිඤ්ඤාණජීවිතින්ද්රියයො මතයවොහාරප්පවත්තිනිබන්යධො 
යථාවුත්තවධප්පයයොගාකරයණ උප්පජ්ජනාරයහො රූපාරූපධම්මසමූයහො
හඤ්ඤති, යකවයලො වා චිත්තයචතසිකසන්තායනො.
වධප්පයයොගාවිසයභායවපි තස්ස පඤ්චයවොකාරභයව 
රූපසන්තානාධීනවුත්තිතාය රූපසන්තායන පයරන
පයයොජිතජීවිතින්ද්රියුපච්යෙදකපයයොගවයසන 
තන්නිබ්බත්තිවිබන්ධකවිසදිසරූපුප්පත්තියා විහයත විච්යෙයදො යහොතීති න 
පාණාතිපාතස්ස අසම්භයවො, නාපි අයහතුයකො පාණාතිපායතො, න ච
පයයොයගොනිප්පයයොජයනො පච්චුප්පන්යනසුසඞ්ඛායරසුකතපයයොගවයසන
තදනන්තරං උප්පජ්ජනාරහස්ස සඞ්ඛාරකලාපස්ස තථා අනුප්පත්තියතො, 
ඛණිකානං සඞ්ඛාරානං ඛණිකමරණස්ස ඉධ මරණභායවන 
අනධිප්යපතත්තා, සන්තතිමරණස්සචයථාවුත්තනයයනසයහතුකභාවයතො
න අයහතුකං මරණං, න ච කත්තුරහියතො පාණාතිපාතප්පයයොයගො
නිරීහයකසුපි සඞ්ඛායරසු සන්නිහිතතාමත්යතන උපකාරයකසු අත්තයනො
අනුරූපඵලුප්පාදනනියයතසු කාරයණසු කත්තුයවොහාරසිද්ධියතො යථා
‘‘පදීයපො පකායසති නිසාකයරො චන්දිමා’’ති ච, න ච යකවලස්ස 
වධාධිප්පායසහභුයනො චිත්තයචතසිකකලාපස්ස පාණාතිපායතො ඉච්ඡියතො
සන්තානවයසන අවට්ඨිතස්යසව පටිජානනයතො, සන්තානවයසන 
පවත්තමානානඤ්ච පදීපාදීනං අත්ථකිරියාසිද්ධි දිස්සතීති අත්යථව
පාණාතිපායතන කම්මබද්යධො. අයඤ්ච විචායරො අදින්නාදානාදීසුපි
යථාසම්භවංවිභායවතබ්යබො. 

‘‘පහීනකාලයතො පට්ඨාෙ විරයතොවා’’ති එයතන පහානයහතුකා
ඉධාධිප්යපතා සමුච්යෙදවිරතීති දස්යසති. කම්මක්ඛයඤායණන හි
පාණාතිපාතදුස්සීලයස්ස පහීනත්තා භගවා අච්චන්තයමව තයතො
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පටිවිරයතොති වුච්චති සමුච්යෙදවයසන පහානවිරතීනං අධිප්යපතත්තා.
කිඤ්චාපිපහානවිරමණානංපුරිමපච්ඡිමකාලතානත්ථි, මග්ගධම්මානං පන
සම්මාදිට්ඨිආදීනං සම්මාවාචාදීනඤ්ච පච්චයපච්චයුප්පන්නභායව
අයපක්ඛියත සහජාතානම්පි පච්චයපච්චයුප්පන්නභායවන ගහණං
පුරිමපච්ඡිමභායවයනවයහොතීති ගහණප්පවත්තිආකාරවයසනපච්චයභූයතසු
සම්මාදිට්ඨිආදීසු පහායකධම්යමසු පහානකිරියාය පුරිමකාලයවොහායරො, 
පච්චයුප්පන්නාසුචවිරතීසුවිරමණකිරියායඅපරකාලයවොහායරොචයහොතීති 
එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. පහානං වා සමුච්යෙදවයසන, විරති
පටිප්පස්සද්ධිවයසන යයොයජතබ්බා.අථවාපායණොඅතිපාතීයතිඑයතනාති 

පාණාතිපායතො, පාණඝාතයහතුභූයතො ධම්මසමූයහො. යකො පයනයසො? 
අහිරිකායනොත්තප්පයදොසයමොහවිහිංසාදයයො කියලසා. යත හි භගවා
අරියමග්යගන පහාය සමුග්ඝායටත්වා පාණාතිපාතදුස්සීලයයතො
අච්චන්තයමව පටිවිරයතොතිවුච්චතිකියලයසසුපහීයනසුකියලසනිමිත්තස්ස
කම්මස්ස අනුප්පජ්ජනයතො. ‘‘අදින්නාදානං පහායා’’තිආදීසුපි එයසව

නයයො. විරයතොවාති අවධාරයණන තස්සා විරතියා කාලාදිවයසන
අපරියන්තතං දස්යසති. යථා හි අඤ්යඤ සමාදින්නවිරතිකාපි 
අනවට්ඨිතචිත්තතායලාභජීවිතාදියහතු සමාදානංභින්දන්ති, නඑවංභගවා.
භගවා පන සබ්බයසො පහීනපාණාතිපාතත්තා අච්චන්තවිරයතො එවාති. 

වීතික්කමිස්සාමීති අනවජ්ජධම්යමහි යවොකිණ්ණා අන්තරන්තරා
උප්පජ්ජනකා දුබ්බලාකුසලා. යස්මා පන කායවචීපයයොගං උපලභිත්වා
‘‘ඉමස්ස කියලසා උප්පන්නා’’ති විඤ්ඤුනා සක්කා ඤාතුං, තස්මා යත 

ඉමිනා පරියායයන ‘‘චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤෙයා’’ති වුත්තාති දට්ඨබ්බා. 

කායිකාතිපාණාතිපාතාදිනිප්ඵාදයකබලවාකුසයල සන්ධායාහ. 

යගොත්තවයසන ලද්ධයවොහායරොති සම්බන්යධො. දීයපතුං වට්ටති 
බ්රහ්මදත්යතනභාසිතවණ්ණස්සඅනුසන්ධිදස්සනවයසනඉමිස්සා යදසනාය
ආරද්ධත්තා. තත්ථායං දීපනා – ‘‘පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා
පටිවිරයතො සමණස්ස යගොතමස්ස සාවකසඞ්යඝො නිහිතදණ්යඩො
නිහිතසත්යථො’’ති විත්ථායරතබ්බං. නනු ච ධම්මස්සාපි වණ්යණො 
බ්රහ්මදත්යතන භාසියතො? සච්චං භාසියතො, යසො පන
සම්මාසම්බුද්ධපභවත්තා, අරියසඞ්ඝාධාරත්තා ච ධම්මස්ස 
ධම්මානුභාවසිද්ධත්තාචයතසංතදුභයදීපයනයනවදීපියතොයහොතීතිවිසුංන
උද්ධයටො. සද්ධම්මානුභායවයනව හි භගවා භික්ඛුසඞ්යඝො ච 
පාණාතිපාතාදිප්පහානසමත්යථොඅයහොසි, යදසනාපනආදියතොපට්ඨායඑවං
ආගතාති. 

එත්ථායං අධිප්පායයො – ‘‘අත්ථිභික්ඛයවඅඤ්යඤච ධම්මා’’තිආදිනා
අනඤ්ඤසාධාරයණ බුද්ධගුයණ ආරබ්භ උපරි යදසනං වඩ්යඪතුකායමො
භගවා ආදියතොපට්ඨාය‘‘තථාගතස්සවණ්ණංවදමායනොවයදයයා’’තිආදිනා
බුද්ධගුණවයසයනව යදසනං ආරභි, න භික්ඛුසඞ්ඝවයසනාති. එසා හි
භගවයතො යදසනාය පකති, යං එකරයසයනව යදසනං දස්යසතුං
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ලබ්භමානස්සාපි කස්සචි අග්ගහණං. තථා හි රූපකණ්යඩ දුකාදීසු 
තන්නිද්යදයසසු ච හදයවත්ථු න ගහිතං. ඉතරවත්ථූහි අසමානගතිකත්තා
යදසනායභයදො යහොතීති. යථා හි චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි එකන්තයතො 
චක්ඛාදිනිස්සයානි, න එවං මයනොවිඤ්ඤාණං එකන්යතන
හදයවත්ථුනිස්සයං, නිස්සිතවයසන ච වත්ථුදුකාදියදසනා පවත්තා ‘‘අත්ථි
රූපං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස වත්ථු, අත්ථි රූපං න චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස
වත්ථූ’’තිආදිනා. යම්පි එකන්තයතො හදයවත්ථුනිස්සයං, තස්ස වයසන
‘‘අත්ථි රූපං මයනොවිඤ්ඤාණස්ස වත්ථූ’’තිආදිනා දුකාදීසු වුච්චමායනසුපි
න තදනුරූපා ආරම්මණදුකාදයයො සම්භවන්ති. න හි ‘‘අත්ථි රූපං
මයනොවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්මණං, අත්ථි රූපං න මයනොවිඤ්ඤාණස්ස
ආරම්මණ’’න්තිසක්කාවත්තුන්ති වත්ථාරම්මණදුකාභින්නගතිකාසියුන්ති
න එකරසා යදසනා භයවයයාති. තථා නික්යඛපකණ්යඩ
චිත්තුප්පාදවිභායගන අවුච්චමානත්තා අවිතක්කඅවිචාරපදවිස්සජ්ජයන 
‘‘විචායරො චා’’ති වත්තුං න සක්කාති අවිතක්කවිචාරමත්තපදවිස්සජ්ජයන
ලබ්භමායනොපි විතක්යකො න උද්ධයටො, අඤ්ඤථා ‘‘විතක්යකො චා’’ති
වත්තබ්බංසියා. 

දණ්ඩනසඞ්ඛාතස්ස දණ්ඩස්ස පරවියහඨනස්ස විවජ්ජිතභාවදීපනත්ථං 

දණ්ඩසත්ථානං නික්යඛපවචනන්ති ආහ ‘‘පරූපඝාතත්ථාො’’තිආදි. 

වියහඨනභාවයතොති විහිංසනභාවයතො. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝවයසනාපි දීයපතුං

වට්ටතී’’ති වුත්තත්තා තම්පි එකයදයසන දීයපන්යතො ‘‘ෙං පන

භික්ඛූ’’තිආදිමාහ. 

ලජ්ජීති එත්ථ වුත්තලජ්ජායඔත්තප්පම්පිවුත්තයමවාතිදට්ඨබ්බං.නහි
පාපජිගුච්ෙනං පාපුත්තාසනරහිතං, පාපභයං වා අලජ්ජනං අත්ථීති.
ධම්මගරුතාය වා බුද්ධානං, ධම්මස්ස ච අත්තාධීනත්තා අත්තාධිපතිභූතා
ලජ්ජාව වුත්තා, න පන යලොකාධිපති ඔත්තප්පං. ‘‘දයං යමත්තචිත්තතං
ආපන්යනො’’ති කස්මා වුත්තං, නනු දයා-සද්යදො ‘‘දයාපන්යනො’’තිආදීසු
කරුණායපවත්තතීති? සච්චයමතං, අයංපන දයා-සද්යදොඅනුරක්ඛණමත්ථං
අන්යතොනීතංකත්වාපවත්තමායනොයමත්තාය කරුණායචපවත්තතීතිඉධ
යමත්තාය පවත්තමායනො වුත්යතො. මිදති සිනිය්හතීති යමත්තා, යමත්තා
එතස්සඅත්ථීතියමත්තං, යමත්තංචිත්තංඑතස්සාති යමත්තචිත්යතො, තස්ස

භායවො යමත්තචිත්තතා, යමත්තා ඉච්යචව අත්යථො. 

‘‘සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී’’ති එයතන තස්සා විරතියා සත්තවයසන

අපරියන්තතං දස්යසති. පාණභූයතති පාණජායත. අනුකම්පයකොති
කරුණායනයකො. යස්මා පන යමත්තා කරුණාය වියසසපච්චයයො යහොති, 

තස්මා වුත්තං ‘‘තාෙ එව දොපන්නතාො’’ති. එවං යයහි ධම්යමහි
පාණාතිපාතාවිරතිසම්පජ්ජති, යතහිලජ්ජායමත්තාකරුණාහිසමඞ්ගීභායවො 

දස්සියතො. විහරතීතිඑවංභූයතොහුත්වාඑකස්මිංඉරියාපයථ උප්පන්නංදුක්ඛං
අඤ්යඤන ඉරියාපයථන විච්ඡින්දිත්වා හරති පවත්යතති, අත්තභාවං වා

යායපතීතිඅත්යථො.යතයනවාහ ‘‘ඉරිෙතිෙයපතිොයපති පායලතී’’ති. 
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ආචාරසීලමත්තකන්ති සාධුජනාචාරසීලමත්තකං, යතන
ඉන්ද්රියසංවරාදිගුයණහිපියලොකියපුථුජ්ජයනොතථාගතස්ස වණ්ණංවත්තුංන
සක්යකොතීති දස්යසති. තථා හි ඉන්ද්රියසංවරපච්චයපරියභොගසීලානි ඉධ 
සීලකථායංනවිභත්තානි. 

පරසංහරණන්තිපරස්සසන්තකහරණං.යථයනො වුච්චතියචොයරො, තස්ස

භායවො යථෙයං. ඉධාපි ඛුද්දයක පරසන්තයක අප්පසාවජ්ජං, මහන්යත
මහාසාවජ්ජං. කස්මා? පයයොගමහන්තතාය, වත්ථුගුණානං පන සමභායව
සති කියලසානං උපක්කමානඤ්ච මුදුතාය අප්පසාවජ්ජං, තිබ්බතාය
මහාසාවජ්ජන්තිඅයම්පිනයයොයයොයජතබ්යබො. 

සාහත්ථිකාදයෙොති එත්ථ මන්තපරිජප්පයනන පරසන්තකහරණං
විජ්ජාමයයො, විනාමන්යතනකායවචීපයයොයගනපරසන්තකස්සආකඩ්ඪනං 
තාදිසඉද්ධානුභායවනඉද්ධිමයයොපයයොයගො. 

යසසන්ති ‘‘පහාය පටිවිරයතො’’තිඑවමාදිකං.තඤ්හිපුබ්යබවුත්තනයං.
කිඤ්චාපිනයිධ සික්ඛාපදයවොහායරන විරති වුත්තා, ඉයතො අඤ්යඤසු පන
සුත්තපයදයසසු විනයාභිධම්යමසු ච පවත්තයවොහායරන විරතියයො යචතනා
චඅධිසීලසික්ඛාදීනංඅධිට්ඨානභාවයතො, යතසුඅඤ්ඤතරයකොට්ඨාසභාවයතො 

ච සික්ඛාපදන්ති ආහ ‘‘පඨමසික්ඛාපයද’’ති. කාමඤ්යචත්ථ ‘‘ලජ්ජී
දයාපන්යනො’’තිනවුත්තං, අධිකාරවයසනපනඅත්ථයතොවා වුත්තයමවාති
යවදිතබ්බං.යථාහිලජ්ජාදයයොපාණාතිපාතප්පහානස්සවියසසප්පච්චයයො, 
එවං අදින්නාදානප්පහානස්සාපීති, තස්මා සාපි පාළිආයනත්වා වත්තබ්බා.
එයසව නයයො ඉයතො පයරසුපි. අථ වා ‘‘සුචිභූයතනා’’ති එයතන 
හියරොත්තප්පාදීහි සමන්නාගයමො, අහිරිකාදීනඤ්ච පහානං වුත්තයමවාති
‘‘ලජ්ජී’’තිආදිනවුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

අයසට්ඨචරිෙන්ති අයසට්ඨානං හීනානං, අයසට්ඨං වා ලාමකං නිහීනං

වුත්තිං, යමථුනන්ති අත්යථො. ‘‘බ්රහ්මං යසට්ඨං ආචාර’’න්ති

යමථුනවිරතිමාහ. ‘‘ආරාචාරී යමථුනා’’ති එයතන ‘‘ඉධ බ්රාහ්මණ
එකච්යචො…යප.…නයහවයඛො මාතුගායමනසද්ධිංද්වයංද්වයසමාපත්තිං
සමාපජ්ජති, අපිචයඛොමාතුගාමස්ස උච්ොදනපරිමද්දනන්හාපනසම්බාහනං
සාදියති, යසො තං අස්සායදති, තං නිකායමති, යතන ච විත්තිං
ආපජ්ජතී’’තිආදිනා (අ. නි. 7.50) වුත්තා සත්තවිධයමථුනසංයයොගාපි
පටිවිරති දස්සිතාති දට්ඨබ්බා. ඉධාපි අසද්ධම්මයසවනාධිප්පායයන
කායද්වාරප්පවත්තා මග්යගනමග්ගපටිපත්තිසමුට්ඨාපිකා යචතනා
අබ්රහ්මචරියං, මිච්ොචායර පන අගමනීයට්ඨානවීතික්කමයචතනාති
යයොයජතබ්බං.තත්ථඅගමනීයට්ඨානංනාමපුරිසානං මාතුරක්ඛිතාදයයොදස, 
ධනක්කීතාදයයො දසාති වීසති ඉත්ථියයො. ඉත්ථීසු පන දසන්නං 
ධනක්කිතාදීනං සාරක්ඛසපරිදණ්ඩානඤ්ච වයසන ද්වාදසන්නං අඤ්යඤ
පුරිසා. ගුණවිරහියත විප්පටිපත්ති අප්පසාවජ්ජා, මහාගුයණ මහාසාවජ්ජා.
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පටුන 

ගුණරහියතපි ච අභිභවිත්වා පවත්ති මහාසාවජ්ජා, උභින්නං
සමානච්ෙන්දභායවපි කියලසානං උපක්කමානඤ්ච මුදුතාය අප්පසාවජ්ජා, 
තිබ්බතාය මහාසාවජ්ජාති යවදිතබ්බා. තස්ස ද්යව සම්භාරා
යසයවතුකාමතාචිත්තං, මග්යගනමග්ගපටිපත්තීති. මිච්ොචායර පන 
අගමනීයට්ඨානතා, යසවනාචිත්තං මග්යගනමග්ගපටිපත්ති, සාදියනඤ්චාති
චත්තායරො. ‘‘අභිභවිත්වා වීතික්කමයන මග්යගනමග්ගපටිපත්තිඅධිවාසයන
සතිපි පුරිමුප්පන්නයසවනාභිසන්ධිපයයොගාභාවයතො අභිභුයයමානස්ස 
මිච්ොචායරොන යහොතී’’ති වදන්ති. යසවනාචිත්යත සති පයයොගාභායවොන
පමාණං ඉත්ථියා යසවනාපයයොගස්ස යයභුයයයන අභාවයතො, ඉත්ථියා
පුයරතරං උපට්ඨාපිතයසවනාචිත්තායපි මිච්ොචායරො න සියාති ආපජ්ජති
පයයොගාභාවයතො.තස්මාපුරිසස්සවයසනඋක්කංසයතො චත්තායරොවුත්තාති
දට්ඨබ්බං, අඤ්ඤථා ඉත්ථියා පුරිසකිච්චකරණකායල පුරිසස්සපි 
යසවනාපයයොගාභාවයතො මිච්ොචායරො න සියාති එයක. ඉදං පයනත්ථ
සන්නිට්ඨානං – අත්තයනො රුචියා පවත්තිතස්ස තයයො, බලක්කායරන
පවත්තිතස්ස තයයො, අනවයසසග්ගහයණන පන චත්තායරොති. එයකො
පයයොයගොසාහත්ථියකොව. 

9. කම්මපථප්පත්තං දස්යසතුං ‘‘අත්ථභඤ් නයකො’’ති වුත්තං. 

වචීපයෙොයගො කාෙපයෙොයගො වාති මුසා-සද්දස්ස කිරියාපධානතං දස්යසති. 

විසංවාදනාධිප්පායෙො පුබ්බභාගක්ඛයණ තඞ්ඛයණ ච. වුත්තඤ්හි 
‘‘පුබ්යබවස්ස යහොති ‘මුසා භණිස්ස’න්ති, භණන්තස්ස යහොති ‘මුසා
භණාමී’ති’’(පාරා. 205). එතඤ්හිද්වයංඅඞ්ගභූතං, ඉතරංපනයහොතුවාමා

වා, අකාරණයමතං. අස්සාති විසංවාදකස්ස. යථාවුත්තං පයයොගභූතං මුසා

වදතිවිඤ්ඤායපති, සමුට්ඨායපතිවාඑතායාති යචතනා මුසාවායදො. 

පුරිමනයය ලක්ඛණස්ස අබයාපිතතාය, මුසා-සද්දස්ස ච 
විසංවදිතබ්බත්ථවාචකත්තසම්භවයතො පරිපුණ්ණංකත්වා මුසාවාදලක්ඛණං

දස්යසතුං ‘‘මුසාති අභූතං අතච්ඡං වත්ථූ’’තිආදිනා දුතියනයයො ආරද්යධො.

ඉමස්මිඤ්ච නයය මුසා වදීයති වුච්චති එතායාති යචතනා මුසාවායදො.

‘‘ෙමත්ථං භඤ් තී’’ති වත්ථුවයසන මුසාවාදස්ස
අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජතමාහ. යස්ස අත්ථං භඤ්ජති, තස්ස අප්පගුණතාය 
අප්පසාවජ්යජො, මහාගුණතාය මහාසාවජ්යජොති අදින්නාදායන විය
ගුණවයසනාපි යයොයජතබ්බං. කියලසානං මුදුතිබ්බතාවයසනාපි
අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජතාලබ්භතියයව. 

අත්තයනො සන්තකං අදාතුකාමතාය, පූරණකථානයයන ච 
විසංවාදනපුයරක්ඛාරස්යසව මුසාවායදො. තත්ථ පන යචතනා බලවතී න
යහොතීතිඅප්පසාවජ්ජතා වුත්තා. අප්පතායඌනස්සඅත්ථස්සපූරණවයසන

පවත්තාකථා පූරණකථා. 
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තජ්ය ොතිතස්සාරුප්යපො, විසංවාදනානුරූයපොතිඅත්යථො. ‘‘වාොයමො’’ති
වායාමසීයසන පයයොගමාහ. විසංවාදනාධිප්පායයන පයයොයග කයතපි
පයරන තස්මිං අත්යථ අවිඤ්ඤායත විසංවාදනස්ස අසිජ්ඣනයතො පරස්ස
තදත්ථවිජානනං එයකො සම්භායරො වුත්යතො. යකචි පන ‘‘අභූතවචනං
විසංවාදනචිත්තං පරස්ස තදත්ථවිජානනන්ති තයයො සම්භාරා’’ති වදන්ති. 

කිරිොසමුට්ඨාපකයචතනාක්ඛයණයෙව මුසාවාදකකම්මුනා බජ්ඣති 
සන්නිට්ඨාපකයචතනාය නිබ්බත්තත්තා, සයචපි දන්ධතාය විචායරත්වා
පයරොතමත්ථං ජානාතීතිඅධිප්පායයො. 

‘‘සච්චයතො යථතයතො’’තිආදීසු (ම. නි. 1.19) විය යථත-සද්යදො
ථිරපරියායයො, ථිරභායවො ච සච්චවාදිතාය අධිකතත්තා කථාවයසන

යවදිතබ්යබොති ආහ ‘‘ථිරකයථොති අත්යථො’’ති. නථිරකයථොති යථා
හලිද්දිරාගාදයයො අනවට්ඨිතසභාවතායනථිරා, එවංනථිරාකථායස්සයසො
න ථිරකයථොති හලිද්දිරාගාදයයො යථා කථාය උපමා යහොන්ති, එවං

යයොයජතබ්බං.එසනයයො ‘‘පාසාණයලඛාවිො’’තිආදීසුපි. 

සද්ධා අයතිපවත්තතිඑත්ථාතිසද්ධායයො, සද්ධායයොඑව සද්ධායියකො 
යථා ‘‘යවනයියකො’’ති (අ. නි. 8.11; පාරා. 8). සද්ධාය වා අයිතබ්යබො 

සද්ධායියකො, සද්යධයයයොති අත්යථො. වත්තබ්බතං ආපජ් ති 
විසංවාදනයතොතිඅධිප්පායයො. 

සුඤ්ඤභාවන්ති පීතිවිරහිතතාය රිත්තතං. සා පිසුණවාචාති යායං
යථාවුත්තා සද්දසභාවා වාචා, සා පියසුඤ්ඤකරණයතො පිසුණවාචාති
නිරුත්තිනයයන අත්ථමාහ. පිසතීති වා පිසුණා, සමග්යග සත්යත
අවයවභූයතවග්යගභින්යනකයරොතීතිඅත්යථො. 

ඵරුසන්ති සියනහාභායවන ලූඛං. සෙම්පි ඵරුසාති
යදොමනස්සසමුට්ඨිතත්තාසභායවනපිකක්කසා. එත්ථ චඵරුසංකයරොතීති
ඵලූපචායරන, ඵරුසයතීති වා වාචාය ඵරුස-සද්දප්පවත්ති යවදිතබ්බා. 

සෙම්පිඵරුසාතිපයරසංමම්මච්යෙදවයසනපවත්තියා එකන්තනිට්ඨුරතාය
සභායවන, කාරණයවොහායරන ච වාචාය ඵරුස-සද්දප්පවත්ති දට්ඨබ්බා.

තයතොයයවච යනවකණ්ණසුඛා. අත්ථවිපන්නතාය නහදෙඞ්ගමා. 

යෙනසම්ඵංපලපතීතියයනපලාපසඞ්ඛායතන නිරත්ථකවචයනනසුඛං
හිතඤ්ච ඵලති විදරති විනායසතීති ‘‘සම්ඵ’’න්ති ලද්ධනාමං අත්තයනො
පයරසඤ්චඅනුපකාරකංයංකිඤ්චිපලපති. 

සංකිලිට්ඨචිත්තස්සාති යලොයභන යදොයසන වා විබාධිතචිත්තස්ස, 

උපතාපිතචිත්තස්ස වා, දූසිතචිත්තස්සාති අත්යථො. යචතනා පිසුණවාචා 
පිසුණං වදන්ති එතායාති. යස්ස යයතො යභදං කයරොති, යතසු අභින්යනසු
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අප්පසාවජ්ජං, භින්යනසු මහාසාවජ්ජං, තථා කියලසානං 
මුදුතිබ්බතාවියසයසසු. 

යස්ස යපසුඤ්ඤං උපසංහරති, යසො භිජ්ජතු වා මා වා, තස්ස අත්ථස්ස

විඤ්ඤාපනයමව පමාණන්තිආහ ‘‘තදත්ථවි ානන’’න්ති, කම්මපථප්පත්ති
පනභින්යනඑව. 

අනුප්පදාතාතිඅනුබලප්පදාතා, අනුවත්තනවයසනවාපදාතා.කස්සපන
අනුවත්තනං පදානඤ්ච? ‘‘සහිතාන’’න්ති වුත්තත්තා ‘‘සන්ධානස්සා’’ති

විඤ්ඤායති. යතයනවාහ ‘‘සන්ධානානුප්පදාතා’’ති. යස්මා පන
අනුවත්තනවයසනසන්ධානස්ස පදානංආධානං, රක්ඛණංවා දළ්හීකරණං

යහොති, යතනවුත්තං ‘‘ද ්හීකම්මංකත්තාතිඅත්යථො’’ති.ආරමන්තිඑත්ථාති 

ආරායමො, රමිතබ්බට්ඨානං. යස්මා පන ආකායරන විනාපි අයයමවත්යථො

ලබ්භති, තස්මාවුත්තං ‘‘සමග්ගරායමොතිපිපාළි, අෙයමයවත්ථඅත්යථො’’ති. 

මම්මානිවියමම්මානි, යයසුඵරුසවාචායඡුපිතමත්යතසු දුට්ඨාරූසුවිය
ඝට්ටියතසු චිත්තං අධිමත්තං දුක්ඛප්පත්තං යහොති. කානි පන තානි? 
ජාතිආදීනි අක්යකොසවත්ථූනි. තානි ඡිජ්ජන්ති, භිජ්ජන්ති වා යයන

කායවචීපයයොයගන, යසො මම්මච්යඡදයකො. එකන්යතන ඵරුසයචතනා
ඵරුසවාචාඵරුසංවදති එතායාති.කථංපනඑකන්තඵරුසයචතනායහොති? 

දුට්ඨචිත්තතාය. තස්සාති එකන්තඵරුසයචතනාය එව ඵරුසවාචාභාවස්ස. 

මම්මච්යඡදයකො සවනඵරුසතායාති අධිප්පායයො. චිත්තසණ්හතාෙ

ඵරුසවාචා න යහොති කම්මපථ’ප්පත්තත්තා, කම්මභාවං පන න සක්කා
වායරතුන්ති. එවං අන්වයවයසන යචතනාඵරුසතාය ඵරුසවාචං සායධත්වා

ඉදානි තයමවපටිපක්ඛනයයනසායධතුං ‘‘වචනසණ්හතාො’’තිආදිවුත්තං. 

සා ඵරුසවාචා. ෙන්ති යං පුග්ගලං. එත්ථාපි කම්මපථභාවං අප්පත්තා 
අප්පසාවජ්ජා, ඉතරාමහාසාවජ්ජා, තථාකියලසානංමුදුතිබ්බතාභායව.යකචි
පන ‘‘යං උද්දිස්ස ඵරුසවාචා පයුජ්ජන්ති, තස්ස සම්මුඛාව සීසං එතී’’ති, 
එයක ‘‘පරම්මුඛාපිඵරුසවාචායහොතියයවා’’තිවදන්ති.තත්ථායමධිප්පායයො
යුත්යතොසියා– සම්මුඛාපයයොයගඅගාරවාදීනංබලවභාවයතොසියායචතනා 
බලවතී, පරස්ස ච තදත්ථජානනං, න තථා අසම්මුඛාති. යථා පන
අක්යකොසියත මයත ආළහයන කතා ඛමනා උපවාදන්තරායං නිවත්යතති, 
එවං ‘‘පරම්මුඛා පයුත්තාපි ඵරුසවාචා යහොතියයවා’’ති සක්කා

විඤ්ඤාතුන්ති. කුපිතචිත්තන්ති අක්යකොසාධිප්පායයයනව කුපිතචිත්තං, න
මරණාධිප්පායයන.මරණාධිප්පායයනහි චිත්තයකොයපසතිබයාපායදොයයව

යහොතීති. එත්ථාති– 

‘‘යනලඞ්යගොයසතපච්ොයදො, එකායරොවත්තතීරයථො; 
අනීඝං පස්ස ආයන්තං, ඡින්නයසොතං අබන්ධන’’න්ති. (සං. නි. 
4.347; උදා.65); 
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පටුන 

ඉමිස්සා ගාථාය. සීලඤ්යහත්ථ ‘‘යනලඞ්ග’’න්ති වුත්තං. යතයනවාහ
චිත්යතොගහපති ‘‘යනලඞ්ගන්තියඛොභන්යතසීලානයමතංඅධිවචන’’න්ති

(සං.නි. 4.347). සුකුමාරාතිඅඵරුසතායමුදුකා. පුරස්සාතිඑත්ථ පුර-සද්යදො 
තන්නිවාසීවාචයකොදට්ඨබ්යබො‘‘ගායමොආගයතො’’තිආදීසුවිය.යතයනවාහ 

‘‘නගරවාසීන’’න්ති. මනං අප්පායති වඩ්යඪතීති මනාපා. යතන වුත්තං 

‘‘චිත්තවුඩ්ඪිකරා’’ති. ආයසවනං භාවනං බහුලීකරණං. යං ගාහයිතුං
පවත්තියතො, යතන අග්ගහියත අප්පසාවජ්යජො ගහියත මහාසාවජ්යජොති, 
ඉධාපි කියලසානං මුදුතිබ්බතාවයසනාපි අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජතා
ලබ්භතියයව. 

‘‘කාලවාදී’’තිආදි සම්ඵප්පලාපා පටිවිරතස්ස පටිපත්තිදස්සනං. යථා හි
‘‘පාණාතිපාතා පටිවිරයතො’’තිආදි පාණාතිපාතප්පහානපටිපත්තිදස්සනං.
‘‘පාණාතිපාතං පහාය විහරතී’’ති හි වුත්යත කථං පාණාතිපාතප්පහානං
යහොතීති? අයපක්ඛාසබ්භාවයතො ‘‘පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොතී’’ති 
වුත්තං, සා පන විරති කථන්ති ආහ ‘‘නිහිතදණ්යඩො නිහිතසත්යථො’’ති, 
තඤ්ච දණ්ඩසත්ථනිධානං කථන්ති වුත්තං ‘‘ලජ්ජී’’තිආදි, එවං 
උත්තරුත්තරං පුරිමස්ස පුරිමස්සඋපායසන්දස්සනං, තථා අදින්නාදානාදීසු 
යථාසම්භවං යයොයජතබ්බං. යතන වුත්තං ‘‘කාලවාදීතිආදි සම්ඵප්පලාපා 
පටිවිරතස්ස පටිපත්තිදස්සන’’න්ති. අත්ථසඤ්හිතාපි හි වාචා
අයුත්තකාලප්පයයොයගන අත්ථාවහා න සියාති අනත්ථවිඤ්ඤාපනවාචං
අනුයලොයමති, තස්මා සම්ඵප්පලාපං පජහන්යතන අකාලවාදිතා

පරිවජ්යජතබ්බාති වුත්තං ‘‘කාලවාදී’’ති. කායලන වදන්යතනාපි

උභයානත්ථසාධනයතො අභූතං පරිවජ්යජතබ්බන්ති ආහ ‘‘භූතවාදී’’ති.
භූතඤ්ච වදන්යතන යං ඉධයලොකපරයලොකහිතසම්පාදකං, තයදව 

වත්තබ්බන්ති දස්යසතුං ‘‘අත්ථවාදී’’ති වුත්තං. අත්ථං වදන්යතනාපි න
යලොකියධම්මසන්නිස්සිතයමව වත්තබ්බං, අථ යඛො 

යලොකුත්තරධම්මසන්නිස්සිතංපීති දස්යසතුං ‘‘ධම්මවාදී’’තිවුත්තං.යථාච
අත්යථො යලොකුත්තරධම්මසන්නිස්සියතො යහොති, තං දස්සනත්ථං 

‘‘විනෙවාදී’’ති වුත්තං. පාතියමොක්ඛසංවයරො සතිසංවයරො ඤාණසංවයරො 
ඛන්තිසංවයරො වීරියසංවයරොති හි පඤ්චන්නං සංවරානං, තදඞ්ගවිනයයො
වික්ඛම්භනවිනයයො සමුච්යෙදවිනයයො පටිප්පස්සද්ධිවිනයයො
නිස්සරණවිනයයොතිපඤ්චන්නංවිනයානඤ්චවයසන වුච්චමායනොඅත්යථො
නිබ්බානාධිගමයහතුභාවයතොයලොකුත්තරධම්මසන්නිස්සියතොයහොතීති. 

එවං ගුණවියසසයුත්යතො ච අත්යථො වුච්චමායනො යදසනායකොසල්යල

සති යසොභති, කිච්චකයරො ච යහොති, නාඤ්ඤථාති දස්යසතුං ‘‘නිධානවතිං

වාචං භාසිතා’’ති වුත්තං. ඉදානි තං යදසනායකොසල්ලං විභායවතුං 

‘‘කායලනා’’තිආදිමාහ. අජ්ඣාසයට්ඨුප්පත්තීනං පුච්ොය ච වයසන 
ඔතිණ්යණ යදසනාවිසයය එකංසාදිබයාකරණවිභාගං සල්ලක්යඛත්වා 
ඨපනායහතුදාහරණසංසන්දනානි තංතංකාලානුරූපං විභායවන්තියා
පරිමිතපරිච්ඡින්නරූපාය විපුලතරගම්භීරුදාරපහූතත්ථවිත්ථාරසඞ්ගාහකාය 
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යදසනාය පයර යථාජ්ඣාසයං පරමත්ථසිද්ධියං පතිට්ඨායපන්යතො
‘‘යදසනාකුසයලො’’තිවුච්චතීති එවයමත්ථඅත්ථයයොජනායවදිතබ්බා. 

10. එවං පටිපාටියා සත්ත මූලසික්ඛාපදානි විභජිත්වා සතිපි 
අභිජ්ඣාදිප්පහානස්ස සංවරසීලසික්ඛාසඞ්ගයහ උපරිගුණසඞ්ගහයතො, 
යලොකියපුථුජ්ජනාවිසයයතොචඋත්තරයදසනායසඞ්ගණ්හිතුංතංපරිහරිත්වා
පචුරජනපාකටං ආචාරසීලයමව විභජන්යතො භගවා 

‘‘බී ගාමභූතගාමසමාරම්භා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ගායමොති සමූයහො. නනු ච
රුක්ඛාදයයො චිත්තරහිතතායනජීවා, චිත්තරහිතතාච පරිප්ඵන්දාභාවයතො, 
ඡින්යන විරුහනයතො, විසදිසජාතිකභාවයතො, චතුයයොනිඅප්පරියාපන්නයතො
ච යවදිතබ්බා, වුඩ්ඪි පන පවාළසිලාලවණානම්පි විජ්ජතීති න යතසං
ජීවභායව කාරණං, විසයග්ගහණඤ්ච පරිකප්පනාමත්තං සුපනං විය
චිඤ්චාදීනං, තථා යදොහළාදයයො, තත්ථ කස්මා බීජගාමභූතගාමසමාරම්භා
පටිවිරති ඉච්ඡිතාති? සමණසාරුප්පයතො, සන්නිස්සිතසත්තානුරක්ඛණයතො
ච.යතයනවාහ‘‘ජීවසඤ්ඤියනොහියමොඝපුරිසාමනුස්සා රුක්ඛස්මි’’න්තිආදි

(පාචි. 89). නීලතිණරුක්ඛාදිකස්සාති අල්ලතිණස්ස යචව

අල්ලරුක්ඛාදිකස්සච. ආදි-සද්යදන ඔසධිගච්ෙලතාදයයොයවදිතබ්බා. 

එකං භත්තං එකභත්තං, තං අස්ස අත්ථීති එකභත්තියකො, එකස්මිං
දිවයස එකවාරයමව භුඤ්ජනයකො. තයිදං රත්තියභොජයනොපි සියාති

තන්නිවත්තනත්ථමාහ ‘‘රත්තූපරයතො’’ති. එවම්පි අපරණ්හයභොජීපි සියා

එකභත්තියකොති තදාසඞ්කානිවත්තනත්ථං ‘‘විරයතො විකාලයභො නා’’ති
වුත්තං. අරුණුග්ගමනයතො පට්ඨාය යාව මජ්ඣන්හිකා, අයං බුද්ධානං 
ආචිණ්ණසමාචිණ්යණො යභොජනස්ස කායලො නාම, තදඤ්යඤො විකායලො. 

අට්ඨකථාෙං පනදුතියපයදනරත්තියභොජනස්සපටික්ඛිත්තත්තා අපරණ්යහො
‘‘විකායලො’’තිවුත්යතො. 

සඞ්යඛපයතො‘‘සබ්බපාපස්සඅකරණ’’න්තිආදි(දී.නි.2.90; ධ.ප. 183; 
යනත්ති. 30, 50, 116, 124) නයප්පවත්තං භගවයතො සාසනං 
අච්චන්තෙන්දරාගප්පවත්තියතොනච්චාදීනංදස්සනංනඅනුයලොයමතීතිආහ 

‘‘සාසනස්ස අනනුයලොමත්තා’’ති. අත්තනා පයයොජියමානං, පයරහි 
පයයොජාපියමානඤ්ච නච්චං නච්චභාවසාමඤ්ඤයතො පාළියං එයකයනව
නච්ච-සද්යදන ගහිතං, තථා ගීතවාදිත-සද්යදන චාති ආහ 

‘‘නච්චනනච්චාපනාදිවයසනා’’ති. ආදි-සද්යදන
ගායනගායාපනවාදනවාදාපනානිසඞ්ගණ්හාති. දස්සයනනයචත්ථසවනම්පි
සඞ්ගහිතං විරූයපකයසසනයයන. ආයලොචනසභාවතාය වා පඤ්චන්නං 

විඤ්ඤාණානං සවනකිරියායපි දස්සනසඞ්යඛපසබ්භාවයතො ‘‘දස්සනා’’ 
ඉච්යචව වුත්තං. අවිසූකභූතස්ස ගීතස්ස සවනං කදාචි වට්ටතීති ආහ 

‘‘විසූකභූතා දස්සනා’’ති. තථා හි වුත්තං පරමත්ථයජොතිකාය 

ඛුද්දකපාඨට්ඨකථාෙ (ඛු. පා. අට්ඨ. පච්ඡිමපඤ්චසික්ඛාපදවණ්ණනා)
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‘‘ධම්මූපසංහිතම්පි යචත්ථ ගීතං වට්ටති, ගීතූපසංහියතො ධම්යමො න
වට්ටතී’’ති. 

උච්චාති උච්චසද්යදන සමානත්ථං එකං සද්දන්තරං, යසති එත්ථාති 

සෙනං. උච්චාසයනං මහාසයනඤ්ච සමණසාරුප්පරහිතං අධිප්යපතන්ති

ආහ ‘‘පමාණාතික්කන්තං, අකප්පිෙත්ථරණ’’න්ති. 
ආසන්දාදිආසනඤ්යචත්ථ සයයනන සඞ්ගහිතන්ති දට්ඨබ්බං. යස්මා පන
ආධායර පටික්ඛිත්යත තදාධාරකිරියා පටික්ඛිත්තාව යහොති, තස්මා 
‘‘උච්චාසයනමහාසයනා’’ ඉච්යචව වුත්තං, අත්ථයතො පන තදුපයභොගභූත
නිසජ්ජානිපජ්ජයනහි විරති දස්සිතාති දට්ඨබ්බා.
උච්චාසයනසයනමහාසයනසයනාති වා එතස්මිං අත්යථ එකයසසනයයන
අයං නිද්යදයසො කයතො යථා ‘‘නාමරූපපච්චයා සළායතන’’න්ති (ම. නි.
3.126; සං. නි. 2.1; උදා. 1). ආසනකිරියාපුබ්බකත්තා සයනකිරියාය
සයනග්ගහයණයනවආසනංගහිතන්ති යවදිතබ්බං. 

අඤ්යඤහි ගාහාපයන උපනික්ඛිත්තසාදියයන ච පටිග්ගහණත්යථො 

ලබ්භතීතිආහ ‘‘නඋග්ගණ්හායපති, නඋපනික්ඛිත්තං සාදීෙතී’’ති.අථවා
තිවිධං පටිග්ගහණං කායයන වාචාය මනසා. තත්ථ කායයන පටිග්ගහණං
උග්ගණ්හනං, වාචාය පටිග්ගහණං උග්ගහාපනං, මනසා පටිග්ගහණං
සාදියනන්ති තිවිධම්පිපටිග්ගහණංසාමඤ්ඤනිද්යදයසන, එකයසසනයයන

වා ගයහත්වා ‘‘පටිග්ගහණා’’ති වුත්තන්ති ආහ ‘‘යනව නං

උග්ගණ්හාතී’’තිආදි. එස නයයො ‘‘ආමකධඤ්ඤපටග්ගහණා’’තිආදීසුපි.
නීවාරාදිඋපධඤ්ඤස්ස සාලියාදිමූලධඤ්ඤන්යතොගධත්තා වුත්තං 

‘‘සත්තවිධස්සා’’ති. ‘‘අනුජානාමි භික්ඛයව පඤ්ච වසානි යභසජ්ජානි
අච්ෙවසං මච්ෙවසං සුසුකාවසං සූකරවසං ගද්රභවස’’න්ති (මහාව. 262) 
වුත්තත්තා ඉදං ඔදිස්ස අනුඤ්ඤාතං නාම, තස්ස පන ‘‘කායල
පටිග්ගහිත’’න්ති (මහාව. 262) වුත්තත්තා පටිග්ගහණං වට්ටතීති ආහ 

‘‘අඤ්ඤත්රඔදිස්සඅනුඤ්ඤාතා’’ති. 

අක්කමතීතිනිප්පීයළති.පුබ්බභායග අක්කමතීතිසම්බන්යධො. හදෙන්ති
නාළිආදිමානභාජනානං අබ්භන්තරං. තිලාදීනං නාළිආදීහි මිනනකායල

උස්සාපිතසිඛායයව සිඛා, තස්සා යභයදො හාපනං. යකචීතිසාරසමාසාචරියා, 
උත්තරවිහාරවාසියනොච. 

වයධොති මුට්ඨිප්පහාරකසාතාළනාදීහි හිංසනං, වියහඨනන්ති අත්යථො.
වියහඨනත්යථොපිහිවධසද්යදොදිස්සති‘‘අත්තානං වධිත්වාවධිත්වා’’තිආදීසු
(පාචි. 880). යථා හි අප්පටිග්ගහභාවසාමඤ්යඤ සතිපි පබ්බජියතහි
අප්පටිග්ගහිතබ්බවත්ථුවියසසභාවසන්දස්සනත්ථං ඉත්ථිකුමාරිදාසිදාසාදයයො
විභායගන වුත්තා, එවං පරස්සහරණභාවයතො අදින්නාදානභාවසාමඤ්යඤ
සතිපිතුලාකූටාදයයො අදින්නාදානවියසසභාවදස්සනත්ථං විභායගන වුත්තා, 
න එවං පාණාතිපාතපරියායස්ස වධස්ස පුනග්ගහයණ පයයොජනං අත්ථි.
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පටුන 

‘‘තත්ථ සයඞ්කායරො, ඉධ පරංකායරො’’ති ච න සක්කා වත්තුං 
‘‘කායවචීපයයොගසමුට්ඨාපිකායචතනාෙප්පයයොගා’’තිචවුත්තත්තා.තස්මා
යථාවුත්යතොයයව අත්යථො සුන්දරතයරො. අට්ඨකථායං පන ‘‘වයධොති
මාරණ’’න්තිවුත්තං, තම්පියපොථනයමව සන්ධායාතිචසක්කාවිඤ්ඤාතුං
මාරණ-සද්දස්සවිහිංසයනපිදිස්සනයතො. 

එත්තාවතාති ‘‘පාණාතිපාතං පහායා’’තිආදිනා ‘‘යෙදන…යප.…
සහසාකාරා පටිවිරයතො’’ති එතපරිමායණන පායඨන. අන්තරායභදං
අග්ගයහත්වා පාළියංආගතනයයනෙබ්බීසතිසික්ඛාපදසඞ්ගහංයයභුයයයන

සික්ඛාපදානං අවිභත්තත්තා චූ සීලං නාම. යදසනාවයසන හි ඉධ
චූළමජ්ඣිමාදිභායවො අධිප්යපයතො, න ධම්මවයසන. තථා හි ඉධ
සඞ්ඛිත්යතන උද්දිට්ඨානං සික්ඛාපදානං අවිභත්තානං විභජනවයසන 

මජ්ඣිමසීලයදසනා පවත්තා. යතයනවාහ ‘‘මජ්ඣිමසීලං

විත්ථායරන්යතො’’ති. 

චූළසීලවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මජ්ඣිමසීලවණ්ණනා 
11. තත්ථ ෙථාති ඔපම්මත්යථනිපායතො. වාති විකප්පනත්යථ. පනාති 

වචනාලඞ්කායර. එයකති අඤ්යඤ. යභොන්යතොති සාධූනං පියසමුදාහායරො.
සාධයවො හි පයර ‘‘යභොන්යතො’’ති වා, ‘‘යදවානං පියා’’ති වා

‘‘ආයස්මන්යතො’’තිවාසමාලපන්ති.යංකිඤ්චිපබ්බජ්ජං උපගතා සමණා. 

ජාතිමත්යතන බ්රාහ්මණා. ඉදංවුත්තංයහොති–උස්සාහංකත්වාමමවණ්ණං 
වදමායනොපි පුථුජ්ජයනො ‘‘පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා
පටිවිරයතො’’තිආදිනා පරානුද්යදසිකනයයන වා යථා පයනයක යභොන්යතො
සමණබ්රාහ්මණභාවං පටිජානමානා, පයරහි ච තථාසම්භාවියමානා
තදනුරූපපටිපත්තිං අජානනයතො, අසමත්ථයතො ච න අභිසම්භුණන්ති, න 
එවමයං, අයං පන සමයණො යගොතයමො සබ්බථාපි සමණසාරුප්පපටිපදං
පූයරසියයවාති එවං අඤ්ඤුද්යදසිකනයයන වා සබ්බථාපි
ආචාරසීලමත්තයමවවයදයයං, නතදුත්තරින්ති. 

බීජගාමභූතගාමසමාරම්භපයද සද්දක්කයමන අප්පධානභූයතොපි
බීජගාමභූතගායමො නිද්දිසිතබ්බතාය පධානභාවං පටිලභති. අඤ්යඤො හි 

සද්දක්කයමො අඤ්යඤො අත්ථක්කයමොති ආහ ‘‘කතයමො යසො 

බී ගාමභූතගායමො’’ති. තස්මිඤ්හි විභත්යත තබ්බිසයතාය සමාරම්යභොපි

විභත්යතොව යහොතීති. යතයනවාහභගවා ‘‘මූලබී ’’න්තිආදි. මූලයමවබීජං 

මූලබී ං, මූලං බීජං එතස්සාතිපි මූලබී ං. යසයසසුපි එයසව නයයො. 

ඵළුබී න්ති පබ්බබීජං. පච්චයන්තරසමවායය සදිසඵලුප්පත්තියා 

වියසසකාරණභාවයතො විරුහණසමත්යථ සාරඵයල නිරුළ්යහො බී -සද්යදො 
තදත්ථසංසිද්ධියා මූලාදීසුපි යකසුචි පවත්තතීති මූලාදියතො නිවත්තනත්ථං

එයකන බීජ-සද්යදන වියසයසත්වා වුත්තං ‘‘බී බී ’’න්ති. ‘‘රූපරූපං, 
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දුක්ඛදුක්ඛ’’න්ති(සං.නි.4.327) චයථා.කස්මා පයනත්ථබීජගාමභූතගාමං
පුච්ඡිත්වාබීජගායමොඑවවිභත්යතොති? නයඛොපයනතංඑවං දට්ඨබ්බං.නනු
අයවොචුම්හ ‘‘මූලයමවබීජං මූලබීජං, මූලං බීජං එතස්සාතිපි මූලබීජන්ති’’.
තත්ථ පුරියමන බීජගායමො නිද්දිට්යඨො, දුතියයන භූතගායමො, දුවියධොයපස 
සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, මූලබීජඤ්චමූලබීජඤ්චමූලබීජන්තිඑකයසසනයයන

වාපාළියං නිද්දිට්යඨොතියවදිතබ්යබො.යතයනවාහ ‘‘සබ්බඤ්යහත’’න්තිආදි. 

12. ‘‘සන්නිධිකතස්සා’’ති එයතන ‘‘සන්නිධිකාරපරියභොග’’න්ති එත්ථ 

කාර-සද්දස්ස කම්මත්ථතං දස්යසති. යථා වා ‘‘ආචයංගමියනො’’ති
වත්තබ්යබඅනුනාසිකයලොයපන ‘‘ආචයගාමියනො’’ති(ධ.ස.10) නිද්යදයසො
කයතො, එවං ‘‘සන්නිධිකාරං පරියභොග’’න්ති වත්තබ්යබ
අනුනාසිකයලොයපන‘‘සන්නිධිකාරපරියභොග’’න්තිවුත්තං, සන්නිධිංකත්වා 
පරියභොගන්තිඅත්යථො. 

සම්මා කියලයස ලිඛතීති සල්යලයඛො, සුත්තන්තනයයන පටිපත්ති.

පරියායති කප්පීයතීති පරිොයෙො, කප්පියවාචානුසායරන පටිපත්ති.

කියලයසහි ආමසිතබ්බයතො ආමිසං, යං කිඤ්චි උපයභොගාරහං වත්ථු.

යතයනවාහ ‘‘ආමිසන්ති වුත්තාවයසස’’න්ති. නයදස්සනඤ්යහතං

සන්නිධිවත්ථූනං. උදකකද්දයමතිඋදයකචකද්දයමච. අච්ඡථාති නිසීදථ. 

ගීවාොමකන්ති ගීවං ආයමිත්වා, යථා ච භුත්යත අතිභුත්තතාය ගීවා

ආයමිතබ්බාව යහොති, එවන්ති අත්යථො. චතුභාගමත්තන්ති කුඩුබමත්තං. 

‘‘කප්පිෙකුටෙ’’න්තිආදිවිනයවයසනවුත්තං. 

13. එත්තකම්පීති විනිච්ෙයවිචාරණාවත්ථුකිත්තනම්පි. 

පයෙො නමත්තයමවාති පදත්ථයයොජනමත්තයමව. යස්ස පන පදස්ස 
විත්ථාරකථං විනා න සක්කා අත්යථො විඤ්ඤාතුං, තත්ථ විත්ථාරකථාපි

පදත්ථසඞ්ගහයමව ගච්ෙති. කුතූහලවයසන යපක්ඛිතබ්බයතො යපක්ඛා, 
නටසත්ථවිධිනා නටානඤ්ච පයයොයගො. නටසමූයහන පන ජනසමූයහ

කරණවයසන ‘‘නටසමජ් ’’න්ති වුත්තං, සාරසමායස ‘‘යපක්ඛා මහ’’න්ති 

වුත්තං. ඝනතා ං නාම දණ්ඩමයතාළං, සිලාසලාකතාළං වා. එයකති
සාරසමාසාචරියා, උත්තරවිහාරවාසියනො ච. යථා යචත්ථ, එවං ඉයතො 

පයරසුපි ‘‘එයක’’ති ආගතට්ඨායනසු. චතුරස්සඅම්බණකතා ං නාම 
රුක්ඛසාරදණ්ඩාදීසු යයන යකනචි චතුරස්සඅම්බණකං කත්වා චතූසු 

පස්යසසු චම්යමන ඔනන්ධිත්වා කතවාදිතං. අබ්යභොක්කිරණං 

රඞ්ගබලීකරණං, යා ‘‘නන්දී’’ති වුච්චති. යසොභනකරන්ති යසොභනකරණං, 

‘‘යසොභනඝරක’’න්ති සාරසමායස වුත්තං. චණ්ඩාලානමිදන්ති චණ්ඩාලං. 
සායණ උදයකන යතයමත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං ආයකොටනකීළා 

සාණයධොවනං.ඉන්ද ායලනාතිඅට්ඨියධොවනමන්තංපරිජප්පිත්වායථාපයර 

අට්ඨීනියයවපස්සන්ති, එවංතචාදීනංඅන්තරධාපනමායාය. සකටබූහාදීති 

ආදි-සද්යදන චක්කපදුමකළීරබූහාදිංසඞ්ගණ්හාති. 
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14. පදානීති සාරීනං පතිට්ඨානට්ඨානානි. දසපදං නාම ද්වීහි පන්තීහි

වීසතියා පයදහි කීළනජූතං. පාසකං වුච්චති ෙසු පස්යසසු එයකකං යාව
ෙක්කංදස්යසත්වාකතකීළනකං, තංවඩ්යඪත්වායථාලද්ධං එකකාදිවයසන

සාරියයොඅපයනන්තාඋපයනන්තාචකීළන්ති.ඝයටනකීළා ඝටකාතිඑයක.
බහූසුසලාකාසුවියසසරහිතංඑකංසලාකංගයහත්වාතාසු පක්ඛිපිත්වාපුන

තස්යසවඋද්ධරණං සලාකහත්ථන්තිඑයක. පණ්යණනවංසාකායරනකතා 

නාළිකා. යතයනවාහ ‘‘තං ධමන්තා’’ති. ‘‘පුච්ෙන්තස්ස මුඛාගතං අක්ඛරං

ගයහත්වා නට්ඨමුත්ති ලාභාලාභාදිජානනකීළා අක්ඛරිකා’’තිපි වදන්ති. 

‘‘වාදිතානුරූපංනච්චනංගායනංවා ෙථාවජ් ං’’ තිපිවදන්ති. ‘‘එවංකයත
ජයයො භවිස්සති, අඤ්ඤථා පරාජයයො’’ති ජයපරාජයය පුරක්ඛත්වා

පයයොගකරණවයසන පරිහාරපථාදීනම්පි ජූතපමාදට්ඨානභායවො 
යවදිතබ්යබො. පඞ්ගචීරාදීහිපි වංසාදීහි
කාතබ්බකිච්චසිද්ධිඅසිද්ධිජයපරාජයාවයහො පයයොයගො වුත්යතොති දට්ඨබ්බං. 

‘‘ෙථාවජ් ’’න්ති ච කාණාදීහි සදිසතාකාරදස්සයනහි ජයපරාජයවයසන
ජූතකීළිතභායවන වුත්තං. 

15. වා රූපානීති ආහරිමානි වාළරූපානි. ‘‘අකප්පියමඤ්යචොව 

පල්ලඞ්යකො’’තිසාරසමායස. වානවිචිත්තන්තිභිත්තිච්ෙදාදිවයසනවායනන

විචිත්රං. රුක්ඛතූලලතාතූලයපොටකීතූලානං වයසන තිණ්ණං තූලානං. 

උද්දයලොමියං යකචීති සාරසමාසාචරියා, උත්තරවිහාරවාසියනො ච. තථා

එකන්තයලොමියං. යකොයසෙයකට්ටස්සමෙන්ති යකොයසයයකස්සටමයං. 

සුද්ධයකොයසෙයන්ති රතනපරිසිබ්බනරහිතං. ‘‘ඨයපත්වා තූලික’’න්ති
එයතන රතනපරිසිබ්බනරහිතාපි තූලිකා න වට්ටතීති දීයපති. 

‘‘රතනපරිසිබ්බිතානී’’ති ඉමිනා යානි රතනපරිසිබ්බිතානි, තානි 
භූමත්ථරණවයසන, යථානුරූපංමඤ්චපීඨාදීසුචඋපයනතුංවට්ටතීතිදීපිතං

යහොති. අජිනචම්යමහීති අජිනමිගචම්යමහි. තානි කිර චම්මානි සුඛුමානි, 

තස්මාදුපට්ටතිපට්ටානිකත්වාසිබ්බන්ති.යතනවුත්තං ‘‘අජිනප්පයවණී’’ති. 

වුත්තනයෙනාතිවිනයය වුත්තනයයන. 

16. අලඞ්කාරඤ් නයමව න යභසජ්ජං මණ්ඩනානුයයොගස්ස
අධිප්යපතත්තා. මාලා-සද්යදො සාසයන සුද්ධපුප්යඵසුපි නිරුළ්යහොති ආහ 

‘‘බද්ධමාලා වා’’ති. මත්තිකකක්කන්ති ඔසයධහි අභිසඞ්ඛතං

යයොගමත්තිකකක්කං. චලියතති කුපියත. යලොහියත සන්නිසින්යනති 
දුට්ඨයලොහියතඛීයණ. 

17. දුග්ගතියතො සංසාරයතො ච නියයාති එයතනාති නියයානං, 
සග්ගමග්යගො යමොක්ඛමග්යගො ච. තං නියයානං අරහති, නියයායන වා
නියුත්තා, නියයානං වා ඵලභූතං එතිස්සා අත්ථීති නියයානිකා, 
වචීදුච්චරිතසංකියලසයතො නියයාතීතිවාඊ-කාරස්සරස්සත්තං, ය-කාරස්සච
ක-කාරං කත්වා නියයානිකා, යචතනාය සද්ධිං සම්ඵප්පලාපා යවරමණි.
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තප්පටිපක්ඛයතො අනියයානිකා, තස්සා භායවො අනියයානිකත්තං, තස්මා 

අනිෙයානිකත්තා. තිරච්ඡානභූතාති තියරොකරණභූතා. කම්මට්ඨානභායවති 
අනිච්චතාපටිසංයුත්තචතුසච්චකම්මට්ඨානභායව. සහ අත්යථනාති 

සාත්ථකං, හිතපටිසංයුත්තන්ති අත්යථො. විසිඛාති ඝරසන්නියවයසො, 
විසිඛාගහයණනචතන්නිවාසියනො ගහිතා ‘‘ගායමො ආගයතො’’තිආදීසුවිය.
යතයනවාහ ‘‘සූරා සමත්ථා’’ති, ‘‘සද්ධා පසන්නා’’ති ච. 

කුම්භට්ඨානාපයදයසන කුම්භදාසියයො වුත්තාතිආහ ‘‘කුම්භදාසීකථාවා’’ති. 

උප්පත්තිඨිතිසම්භාරාදිවයසනයලොකංඅක්ඛායතීති යලොකක්ඛායිකා. 

18. සහිතන්ති පුබ්බාපරාවිරුද්ධං. 

19. දූතස්සකම්මංදූයතයයං, තස්සකථා දූයතෙයකථා. 

20. තිවියධනාති 
සාමන්තජප්පනඉරියාපථසන්නිස්සිතපච්චයපටියසවනයභදයතො

තිප්පකායරන. විම්හාපෙන්තීති‘‘අයහොඅච්ෙරියපුරියසො’’තිඅත්තනිපයරසං 

විම්හයං උප්පායදන්ති. ලපන්තීති අත්තානං, දායකං වා උක්ඛිපිත්වා යථා
යසො කිඤ්චි දදාති, එවං උක්කායචත්වා කයථන්ති. නිමිත්යතන චරන්ති, 

නිමිත්තං වා කයරොන්තීති යනමිත්තිකා නිමිත්තන්ති ච පයරසං පච්චය
දානසඤ්ඤුප්පාදකං කායවචීකම්මං වුච්චති. නිප්පිංසන්තීති නිප්යපසා, 

නිප්යපසායයව නිප්යපසිකා, නිප්යපයසොති ච සඨපුරියසො විය
ලාභසක්කාරත්ථං අක්යකොසඛුංසනුප්පණ්ඩනපරපිට්ඨිමංසිකතාදි. 

මජ්ඣිමසීලවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මහාසීලවණ්ණනා 
21. අඞ්ගානි ආරබ්භ පවත්තත්තා අඞ්ගසහචරිතං සත්ථං ‘‘අඞ්ග’’න්ති

වුත්තං. නිමිත්තන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. යකචි පන ‘‘අඞ්ගන්ති
අඞ්ගවිකාර’’න්ති වදන්ති, පයරසං අඞ්ගවිකාරදස්සයනනාපි

ලාභාලාභාදිවිජ්ජාති. පණ්ඩුරා ාති දක්ඛිණාමධුරාධිපති. ‘‘මහන්තාන’’න්ති

එයතන අප්පකං නිමිත්තං, මහන්තං නිමිත්තං උප්පායතොති දස්යසති. ඉදං

නාම පස්සතීතියයොවසභංකුඤ්ජරංපාසාදංපබ්බතංවාආරුළ්හංසුපියන

අත්තානං පස්සති, තස්සඉදංනාමඵලංයහොතීති. සුපිනකන්ති සුපිනසත්ථං.

අඞ්ගසම්පත්තිවිපත්තිදස්සනමත්යතන ආදිසනං වුත්තං ‘‘අඞ්ග’’න්තිඉමිනා, 

‘‘ලක්ඛණ’’න්ති ඉමිනා පන 
මහානුභාවතානිප්ඵාදකඅඞ්ගලක්ඛණවියසසදස්සයනනාති අයයමයතසං

වියසයසොති. අහයතති නයව. ඉයතො පට්ඨාොති 
යදවරක්ඛසමනුස්සාදියභයදන විවිධවත්ථභායග ඉයතො වා එත්යතො වා

සඤ්ඡින්යන ඉදං නාම යභොගාදි යහොතීති. දබ්බියහොමදීනි 
යහොමස්සුපකරණාදිවියසයසහි ඵලවියසසදස්සනවයසන පවත්තානි. 

අග්ගියහොමං වුත්තාවයසසසාධනවයසන පවත්තං යහොමං. අඞ්ගලට්ඨින්ති
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සරීරං. අබ්භියනො සත්ථං අබ්යභෙයං, මාසුරක්යඛන කයතො ගන්යථො 

මාසුරක්යඛො. භූරිවිජ් ා සස්සබුද්ධිකරණවිජ්ජාති සාරසමායස. 

සපක්ඛක…යප.… චතුප්පදානන්ති පිඞ්ගලමක්ඛිකාදිසපක්ඛක 
ඝරයගොලිකාදිඅපක්ඛකයදවමනුස්සයකොඤ්චාදිද්විපදකකණ්ටකජම්බුකාදිචතු
ප්පදානං. 

23. ‘‘අසුකදිවයස’’ති ‘‘පක්ඛස්ස දුතියය තතියය’’තිආදි තිථිවයසන

වුත්තං. අසුකනක්ඛත්යතනාති යරොහිණීආදිනක්ඛත්තයයොගවයසන. 

24. උක්කානං පතනන්තිඋක්යකොභාසානං පතනං. වාතසඞ්ඝායතසුහි
යවයගන අඤ්ඤමඤ්ඤං සඞ්ඝට්යටන්යතසු දීපයකොභායසො විය ඔභායසො 
උප්පජ්ජිත්වා ආකාසයතො පතති, තත්ථායං උක්කාපාතයවොහායරො. 

අවිසුද්ධතා අබ්භමහිකාදීහි. 

25. ධාරානුපයවච්ඡනං වස්සනං. හත්යථන අධිප්යපතවිඤ්ඤාපනං 

හත්ථමුද්දා, තං පන අඞ්ගුලිසඞ්යකොචයනන ගණනායයව. පාරසික

මිලක්ඛකාදයයො විය නවන්තවයසන ගණනා අච්ඡිද්දකගණනා.

සටුප්පාදනාදීති ආදි-සද්යදන යවොකලනභාගහාරාදියක සඞ්ගණ්හාති. 

චින්තාවයසනාති වත්ථුං අනුසන්ධිඤ්ච සයයමව චියරන චින්යතත්වා 

කරණවයසන චින්තාකවි යවදිතබ්යබො, කිඤ්චි සුත්වා සුයතන අස්සුතං

අනුසන්යධත්වාකරණවයසන සුතකවි, කඤ්චි අත්ථං උපධායරත්වා තස්ස 

සඞ්ඛිපනවිත්ථාරණාදිවයසන අත්ථකවි, යං කිඤ්චි පයරන කතං කබ්බං
නාටකං වා දිස්වා තං සදිසයමව අඤ්ඤං අත්තයනො

ඨානුප්පත්තිකපටිභායනනකරණවයසන පටභානකවි යවදිතබ්යබො. 

26. පරිග්ගහභායවන දාරිකාය ගණ්හාපනං ආවාහනං. තථා දාපනං 

විවාහනං. යදසන්තයර දිගුණතිගුණාදිගහණවයසන භණ්ඩප්පයයොජනං 

පයෙොයගො. තත්ථවාඅඤ්ඤත්ථවා යථාකාලපරිච්යෙදංවඩ්ඪිගහණවයසන

පයයොජනං උද්ධායරො. ‘‘භණ්ඩමූලරහිතානං වාණිජ්ජං කත්වා

එත්තයකනුදයයනසහමූලංයදථාතිධනදානං පයෙොයගො, තාවකාලිකදානං 

උද්ධායරො’’ති ච වදන්ති. තීහි කාරයණහීති එත්ථ වායතන, පාණයකහි වා
ගබ්යභ විනස්සන්යතනපුරිමකම්මුනාඔකායසොකයතො, තප්පච්චයාකම්මං
විපච්චති. සයයමව පන කම්මුනා ඔකායස කයත න එකන්යතන වායතො
පාණකා වා අයපක්ඛිතබ්බාති කම්මස්ස විසුං කාරණභායවො වුත්යතොති

දට්ඨබ්බං. නිබ්බාපනීෙන්තිඋපසමකරං. පටකම්මන්ති යථායතනඛාදන්ති, 

තථා පටිකරණං. පරිවත්තනත්ථන්ති ආවුධාදිනා සහ උක්ඛිත්තහත්ථස්ස
උක්ඛිපනවයසන පරිවත්තනත්ථං. ඉච්ඡිතත්ථස්ස යදවතාය කණ්යණ

කථනවයසනජප්පනං කණ්ණ ප්පනන්ති. ආදිච්චපාරිචරිොති කරවීරමාලාහි
පූජං කත්වා සකලදිවසං ආදිච්චාභිමුඛාවට්ඨායනන ආදිච්චස්ස පරිචරණං.
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‘‘සිරව්හායන’’න්ති යකචි පඨන්ති, තස්සත්යථොමන්තං පරිජප්පිත්වා සිරසා
ඉච්ඡිතස්සඅත්ථස්ස අව්හායනන්ති. 

27. සමිද්ධිකායලති ආයාචිතස්ස අත්ථස්ස සිද්ධිකායල. 

සන්තිපටස්සවකම්මන්ති යදවතායාචනාය යා සන්ති පටිකත්තබ්බා, තස්සා
පටිඤ්ඤාපටිස්සවකම්මකරණං, සන්තියා ආයාචනප්පයයොයගොති අත්යථො. 

තස්මින්ති පටිස්සවඵලභූයත යථාභිපත්ථිතකම්මස්මිං, යං ‘‘සයච යම ඉදං

නාමසමිජ්ඣිස්සතී’’තිවුත්තං. තස්සාතිසන්තිපටිස්සවස්ස, යයො‘‘පණිධී’’ති
ච වුත්යතො. යථාපටිස්සවඤ්හි උපහායර කයත පණිධි ආයාචනා කතා

නියයාතිතායහොතීති. අච්ඡන්දිකභාවමත්තන්තිඉත්ථියාඅකාමකභාවමත්තං. 

ලිඞ්ගන්ති පුරිසලිඞ්ගං. බලිකම්මකරණං උපද්දවපටිබාහනත්ථඤ්යචව

වඩ්ඪිආවහනත්ථඤ්ච. යදොසානන්ති පිත්තාදියදොසානං. එත්ථ ච වමනන්ති

පච්ෙට්ටනං අධිප්යපතං. උද්ධංවියරචනන්ති වමනං ‘‘උද්ධං යදොසානං

නීහරණ’’න්ති වුත්තත්තා. තථා වියරචනන්ති වියරචනයමව. 

අයධොවියරචනන්ති පන සුද්ධිවත්ථිකසාවත්ථිආදි වත්ථිකිරියාපි අධිප්යපතා

‘‘අයධො යදොසානං නීහරණ’’න්ති වුත්තත්තා. සීසවියරචනං 

යසම්හනීහරණාදි. පටලානීති අක්ඛිපටලානි. සලාකයවජ් කම්මන්ති
අක්ඛියවජ්ජකම්මං, ඉදං වුත්තාවයසසසාලාකියසඞ්ගහණත්ථං වුත්තන්ති
දට්ඨබ්බන්ති. තප්පනාදයයොපි හි සාලාකියායනවාති. මූලානි පධානානි

යරොගූපසයම සමත්ථානි යභසජ්ජානි මූලයභසජ් ානි, මූලානං වා බයාධීනං

යභසජ්ජානි මූලයභසජ් ානි. මූලානුබන්ධවයසන හි දුවියධො බයාධි.

මූලයරොයගච තිකිච්ඡියතයයභුයයයනඉතරංවූපසමතීති. ‘‘කාෙතිකිච්ඡනං 

දස්යසතී’’ති ඉදං 
යකොමාරභච්චසල්ලකත්තසාලාකියාදිකරණවියසසභූතතන්තීනංතත්ථතත්ථ
වුත්තත්තා පාරියසසවයසන වුත්තං, තස්මා තදවයසසාය තන්තියාපි ඉධ
සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. සබ්බානි යචතානි ආජීවයහතුකානියයව
ඉධාධිප්යපතානි ‘‘මිච්ොජීයවනජීවිකංකප්යපන්තී’’ති වුත්තත්තා. යං පන

තත්ථතත්ථපාළියං ‘‘ඉති වා’’තිවුත්තං, තත්ථ ඉතීතිපකාරත්යථනිපායතො, 

වා-ඉතිවිකප්පනත්යථ.ඉදංවුත්තංයහොතිඉමිනාපකායරන, ඉයතො අඤ්යඤ
න වාති. යතනයානි ඉයතො බාහිරකපබ්බජිතා සිප්පායතනවිජ්ජාට්ඨානාදීනි 
ජීවියකොපායභූතානි ආජීවපකතා උපජීවන්ති, යතසං පරිග්ගයහො කයතොති
යවදිතබ්යබො. 

මහාසීලවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පුබ්බන්තකප්පිකසස්සතවාදවණ්ණනා 
28. භික්ඛුසඞ්යඝන වුත්තවණ්යණො නාම ‘‘යාවඤ්චිදං යතන

භගවතා’’තිආදිනා වුත්තවණ්යණො. එත්ථායං සම්බන්යධො – න භික්ඛයව 
එත්තකා එව බුද්ධගුණා, යය තුම්හාකං පාකටා, අපාකටා පන ‘‘අත්ථි
භික්ඛයව අඤ්යඤ ධම්මා’’ති විත්ථායරො. තත්ථ ‘‘ඉයම දිට්ඨිට්ඨානා එවං
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ගහිතා’’තිආදිනා සස්සතාදිදිට්ඨිට්ඨානානං
යථාගහිතාකාරසුඤ්ඤතභාවප්පකාසනයතො, ‘‘තඤ්ච පජානනං න 
පරාමසතී’’ති සීලාදීනඤ්ච අපරාමාසනියයානිකභාවදීපයනන
නිච්චසාරාදිවිරහප්පකාසනයතො, යාසු යවදනාසු අවීතරාගතාය බාහිරකානං
එතානි දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතානි සම්භවන්ති, යතසං පච්චයභූතානඤ්ච
සම්යමොහාදීනං යවදකකාරකසභාවාභාවදස්සනමුයඛන සබ්බධම්මානං
අත්තත්තනියතාවිරහදීපනයතො, අනුපාදාපරිනිබ්බානදීපනයතො ච අයං

යදසනා සුඤ්ඤතාවිභාවනප්පධානාති ආහ ‘‘සුඤ්ඤතාපකාසනං ආරභී’’ති. 

පරිෙත්තීති විනයාදියභදභින්නා තන්ති. යදසනාති තස්සා තන්තියා 
මනසාවවත්ථාපිතාය විභාවනා, යථාධම්මං ධම්මාභිලාපභූතා වා
පඤ්ඤාපනා, අනුයලොමාදිවයසන වා කථනන්ති පරියත්තියදසනානං

වියසයසො පුබ්යබයයව වවත්ථාපියතොති ආහ ‘‘යදසනාෙං පරිෙත්තිෙ’’න්ති. 

එවං ආදීසූති එත්ථ ආදි-සද්යදන 
සච්චසභාවසමාධිපඤ්ඤාපකතිපුඤ්ඤආපත්තියඤයයාදයයො සඞ්ගය්හන්ති.
තථා හි අයං ධම්ම-සද්යදො ‘‘චතුන්නං භික්ඛයව ධම්මානං
අනනුයබොධා’’තිආදීසු (දී.නි.2.186; අ. නි.4.1) සච්යචවත්තති, ‘‘කුසලා
ධම්මා අකුසලා ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. ස. 1) සභායව, ‘‘එවංධම්මා යත
භගවන්යතොඅයහසු’’න්තිආදීසු(සං.නි.5.378) සමාධිම්හි, ‘‘සච්චං ධම්යමො 
ධිති චායගො, ස යව යපච්ච න යසොචතී’’තිආදීසු (සු. නි. 190) පඤ්ඤාය, 
‘‘ජාතිධම්මානං භික්ඛයවසත්තානංඑවංඉච්ො උප්පජ්ජතී’’තිආදීසු(ම.නි.
3.373; පටි.ම.1.33) පකතියං, ‘‘ධම්යමොසුචිණ්යණො සුඛමාවහාතී’’තිආදීසු
(සු.නි.184; යථරගා.303; ජා.1.10.102) පුඤ්යඤ, ‘‘චත්තායරො පාරාජිකා
ධම්මා’’තිආදීසු (පාරා. 233) ආපත්තියං, ‘‘සබ්යබ ධම්මා සබ්බාකායරන
බුද්ධස්සභගවයතොඤාණමුයඛආපාථංආගච්ෙන්තී’’තිආදීසු(මහානි. 156; 
චූළනි. 85; පටි. ම. 3.6) යඤයයය වත්තති (ම. නි. අට්ඨ. 
1.සුත්තනික්යඛපවණ්ණනා; අභි. අට්ඨ. 1.තිකමාතිකාපදවණ්ණනා; බු. වං.

අට්ඨ. රතනචඞ්කමනකණ්ඩවණ්ණනා). ධම්මා යහොන්තීති සුඤ්ඤා 
ධම්මමත්තායහොන්තීතිඅත්යථො. 

‘‘දුද්දසා’’ති එයතයනව යතසං ධම්මානං දුක්යඛොගාහතා පකාසිතා
යහොති. සයච පන යකොචි අත්තයනො පමාණං අජානන්යතොඤායණන යත
ධම්යම ඔගාහිතුං උස්සාහං කයරයය, තස්ස තං ඤාණං අප්පතිට්ඨයමව

මකසතුණ්ඩසූචි විය මහාසමුද්යදති ආහ ‘‘අලබ්භයනෙයපතිට්ඨා’’ති. 
අලබ්භයනයයා පතිට්ඨා එත්ථාති අලබ්භයනයයපතිට්ඨාති පදවිග්ගයහො
යවදිතබ්යබො. අලබ්භයනයයපතිට්ඨානං ඔගාහිතුං අසක්කුයණයයතාය

‘‘එත්තකාඑයතඊදිසාචා’’ති පස්සිතුංනසක්කාතිවුත්තං ‘‘ගම්භීරත්තාඑව 

දුද්දසා’’ති.යයපනදට්ඨුයමවනසක්කා, යතසංඔගාහිත්වාඅනුබුජ්ඣයන

කථා එව නත්ථීති ආහ ‘‘දුද්දසත්තා එව දුරනුයබොධා’’ති. 
සබ්බපරිළාහපටිප්පස්සද්ධිමත්ථයක සමුප්පන්නත්තා, 

නිබ්බුතසබ්බපරිළාහසමාපත්තිසයමොකිණ්ණත්තා ච නිබ්බුතසබ්බපරි ාහා.
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සන්තාරම්මණානි මග්ගඵලනිබ්බානානි අනුපසන්තසභාවානං කියලසානං
සඞ්ඛාරානඤ්ච අභාවයතො. අථ වා සමූහතවික්යඛපතාය නිච්චසමාහිතස්ස
මනසිකාරස්ස වයසන තදාරම්මණධම්මානං සන්තභායවො යවදිතබ්යබො 
කසිණුග්ඝාටිමාකාසතබ්බිසයවිඤ්ඤාණානං අනන්තභායවො විය.
අවිරජ්ඣිත්වා නිමිත්තපටියවයධො විය ඉස්සාසානං අවිරජ්ඣිත්වා ධම්මානං
යථාභූතසභාවයබොයධො සාදුරයසො මහාරයසො ච යහොතීති ආහ 

අතිත්තිකරණට්යඨනාති. පටියවධප්පත්තානං, යතසු ච බුද්ධානංයයව
සබ්බාකායරන විසයභාවූපගමනයතො න තක්කබුද්ධියා යගොචරාති ආහ 

‘‘උත්තමඤාණවිසෙත්තා’’තිආදි. ‘‘නිපුණා’’ති යඤයයයසු
තික්ඛවිසදවුත්තියා යෙකා. යස්මා පන යසො යෙකභායවො ආරම්මයණ
අප්පටිහතවුත්තිතාය සුඛුමයඤයයගහණසමත්ථතාය සුපාකයටො යහොති, 

යතනවුත්තං ‘‘සණ්හසුඛුමසභාවත්තා’’ති. 

අපයරො නයයො – විනයපණ්ණත්තිආදිගම්භීරයනයයවිභාවනයතො 

ගම්භීරා. කදාචි අසඞ්යඛයයයමහාකප්යපඅතික්කමිත්වාපිදුල්ලභදස්සනතාය 

දුද්දසා. දස්සනඤ්යචත්ථ පඤ්ඤාචක්ඛුවයසයනව යවදිතබ්බං. 

ධම්මන්වයසඞ්ඛාතස්ස අනුයබොධස්ස කස්සචියදව සම්භවයතො දුරනුයබොධා. 
සන්තසභාවයතො, යවයනයයානඤ්ච ගුණසම්පදානං පරියයොසානත්තා 

සන්තා. අත්තයනො ච පච්චයයහි පධානභාවං නීතතාය පණීතා. 
සමධිගතසච්චලක්ඛණතාය අතක්යකහි, අතක්යකන වා ඤායණන

අවචරිතබ්බතාය අතක්කාවචරා. නිපුණං, නිපුයණ වා අත්යථ

සච්චප්පච්චයාකාරාදිවයසන විභාවනයතො නිපුණා. යලොයක
අග්ගපණ්ඩියතන සම්මාසම්බුද්යධන යවදීයන්ති පකාසීයන්තීති 

පණ්ඩිතයවදනීො. අනාවරණඤාණපටිලාභයතො හි භගවා ‘‘සබ්බවිදූ හං 
අස්මි, (ධ.ප.353; මහාව.11; කථා.405) දසබලසමන්නාගයතොභික්ඛයව
තථාගයතො’’තිආදිනා (සං. නි. 2.21) අත්තයනො සබ්බඤ්ඤුතාදිගුයණ

පකායසති.යතයනවාහ ‘‘සෙං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවයදතී’’ති. 

තත්ථ කිඤ්චාපි සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං ඵලනිබ්බානානි විය 
සච්ඡිකාතබ්බසභාවං න යහොති, ආසවක්ඛයඤායණ පන අධිගයත
අධිගතයමව යහොතීති තස්ස පච්චක්ඛකරණං සච්ඡිකිරියාති ආහ 

‘‘අභිවිසිට්යඨන ඤායණන පච්චක්ඛං කත්වා’’ති. අභිවිසිට්යඨන

ඤායණනාති ච යහතුඅත්යථ කරණවචනං, අභිවිසිට්ඨඤාණාධිගමයහතූති

අත්යථො. අභිවිසිට්ඨඤාණන්ති වා පච්චයවක්ඛණඤායණ අධිප්යපයත
කරණවචනම්පි යුජ්ජතියයව.පයවදනඤ්යචත්ථඅඤ්ඤාවිසයානංසච්චාදීනං
යදසනාකිච්චසාධනයතො, ‘‘එයකොම්හි සම්මාසම්බුද්යධො’’තිආදිනා (මහාව.

11; කථා. 405) පටිජානනයතො ච යවදිතබ්බං. වදමානාති එත්ථ 

සත්තිඅත්යථො මාන-සද්යදො, වත්තුං උස්සාහං කයරොන්යතොති අත්යථො.

එවංභූතා ච වත්තුකාමා නාම යහොන්තීති ආහ ‘‘වණ්ණං වත්තුකාමා’’ති.
සාවයසසං වදන්යතොපි විපරීතං වදන්යතො විය ‘‘සම්මා වදතී’’ති න 
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වත්තබ්යබොති ආහ ‘‘අහායපත්වා’’ති, යතන අනවයසසත්යථො ඉධ සම්මා-

සද්යදොති දස්යසති. ‘‘වත්තුං සක්කුයණෙු’’න්ති ඉමිනා ‘‘වයදයය’’න්ති
සකත්ථදීපනභාවමාහ. එත්ථ ච කිඤ්චාපි භගවයතො දසබලාදිඤාණානිපි
අනඤ්ඤසාධාරණානි, සප්පයදසවිසයත්තා පන යතසං ඤාණානං න යතහි
බුද්ධගුණා අහායපත්වා ගහිතා නාම යහොන්ති, නිප්පයදසවිසයත්තා පන 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස තස්මිං ගහියත සබ්යබපි බුද්ධගුණා ගහිතා එව

නාම යහොන්තීති ඉමමත්ථං දස්යසති ‘‘යෙහි…යප.… වයදෙු’’න්ති. පුථූනි

ආරම්මණානි එතස්සාති පුථුආරම්මණං, සබ්බාරම්මණත්තාති අධිප්පායයො.
අථවා පුථුආරම්මණාරම්මණයතොතිඑතස්මිංඅත්යථ‘‘පුථුආරම්මණයතො’’ති
වුත්තං, එකස්ස ආරම්මණ-සද්දස්ස යලොපං කත්වා ‘‘ඔට්ඨමුයඛො
කාමාවචර’’න්ති ආදීසු විය, යතනස්ස පුථුඤාණකිච්චසාධකතං දස්යසති.
තථා යහතං තීසු කායලසු අප්පටිහතඤාණං, චතුයයොනිපරිච්යෙදකඤාණං, 
පඤ්චගතිපරිච්යෙදකඤාණං, ෙසු අසාධාරණඤායණසු 
යසසාසාධාරණඤාණානි, සත්තඅරියපුග්ගලවිභාවකඤාණං, අට්ඨසුපි
පරිසාසුඅකම්පනඤාණං, නවසත්තාවාසපරිජානනඤාණං, දසබලඤාණන්ති
එවමාදීනං අයනකසතසහස්සයභදානං ඤාණානං යථාසම්භවං කිච්චං

සායධතීති. ‘‘පුනප්පුනං උප්පත්තිවයසනා’’ති එයතන 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස කමවුත්තිතං දස්යසති.කයමනාපි හිතං විසයයසු
පවත්තති, නසකිංයයවයථාබාහිරකා වදන්ති‘‘සකිංයයවසබ්බඤ්ඤූසබ්බං
ජානාති, නකයමනා’’ති. 

යදි එවං අචින්යතයයාපරියමයයයභදස්ස යඤයයස්ස පරිච්යෙදවතා 
එයකන ඤායණන නිරවයසසයතො කථං පටියවයධොති, යකො වා එවමාහ 
‘‘පරිච්යෙදවන්තංබුද්ධඤාණ’’න්ති.අනන්තඤ්හිතංඤාණංයඤයයංවිය. 
වුත්තඤ්යහතං ‘‘යාවතකං යඤයයං තාවතකං ඤාණං. යාවතකං ඤාණං, 
තාවතකං යඤයය’’න්ති (මහානි. 156; චූළනි. 85; පටි. ම. 3.5). එවම්පි
ජාතිභූමිසභාවාදිවයසන දිසායදසකාලාදිවයසන ච අයනකයභදභින්යන
යඤයයයකයමනගය්හමායනඅනවයසසපටියවයධොන සම්භවතියයවාති, 
නයිදයමවං.කස්මා? යංකිඤ්චිභගවතාඤාතුංඉච්ඡිතංසකලංඑකයදයසො 
වා. තත්ථ අප්පටිහතචාරතාය පච්චක්ඛයතො ඤාණං පවත්තති, 
වික්යඛපාභාවයතො ච භගවා සබ්බකාලං සමාහියතොව ඤාතුං, ඉච්ඡිතස්ස
පච්චක්ඛභායවො න සක්කා නිවායරතුං ‘‘ආකඞ්ඛාපටිබද්ධං බුද්ධස්ස
භගවයතොඤාණ’’න්තිආදි(මහානි.156; චූළනි.85; පටි. ම.3.5) වචනයතො, 
නයචත්ථදූරයතොචිත්තපටංපස්සන්තානංවිය, ‘‘සබ්යබධම්මා අනත්තා’’ති
විපස්සන්තානං විය ච අයනකධම්මාවයබොධකායල අනිරූපිතරූයපන
භගවයතො ඤාණං පවත්තතීති ගයහතබ්බං අචින්යතයයානුභාවතාය
බුද්ධඤාණස්ස. යතයනවාහ ‘‘බුද්ධවිසයයො අචින්යතයයයො’’ති (අ. නි.
4.77). ඉදං පයනත්ථ සන්නිට්ඨානංසබ්බාකායරන
සබ්බධම්මාවයබොධනසමත්ථස්ස ආකඞ්ඛාපටිබද්ධවුත්තියනො 
අනාවරණඤාණස්ස පටිලායභන භගවා සන්තායනන
සබ්බධම්මපටියවධසමත්යථො අයහොසි සබ්බයනයයාවරණස්ස පහානයතො, 
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තස්මාසබ්බඤ්ඤූ, නසකිංයයවසබ්බධම්මාවයබොධයතො, යථාසන්තායනන
සබ්බඉන්ධනස්සදහනසමත්ථතායපාවයකො ‘‘සබ්බභූ’’තිවුච්චතීති. 

වවත්ථාපනවචනන්ති සන්නිට්ඨාපනවචනං, අවධාරණවචනන්ති

අත්යථො. අඤ්යඤ වාති එත්ථ අවධාරයණන නිවත්තිතං දස්යසති ‘‘න

පාණාතිපාතායවරමණිආදයෙො’’ති, අයඤ්ච එව-සද්යදොඅනියතයදසතායච-
සද්යදො විය යත්ථ වුත්යතො, තයතො අඤ්ඤත්ථාපි වචනිච්ොවයසන

උපතිට්ඨතීති ආහ ‘‘ගම්භීරා වා’’තිආදි. සබ්බපයදහීති යාව

‘‘පණ්ඩිතයවදනීයා’’ති ඉදං පදං, තාව සබ්බපයදහි. සාවකපාරමිඤාණන්ති
සාවකානං දානාදිපාරිපූරියා නිප්ඵන්නං

විජ්ජත්තයෙළභිඤ්ඤාචතුප්පටිසම්භිදාදියභදං ඤාණං. තයතොති

සාවකපාරමිඤාණයතො. තත්ථාති සාවකපාරමිඤායණ. තයතොපීති
අනන්තරනිද්දිට්ඨයතො පච්යචකබුද්ධඤාණයතොපි, යකො පන වායදො
සාවකපාරමිඤාණයතොති අධිප්පායයො. එත්ථායං අත්ථයයොජනා – කිඤ්චාපි
සාවකපාරමිඤාණං යහට්ඨිමයසක්ඛඤාණං පුථුජ්ජනඤාණඤ්ච උපාදාය 
ගම්භීරං, පච්යචකබුද්ධඤාණං උපාදාය න තථා ගම්භීරන්ති 
‘‘ගම්භීරයමවා’’ති න සක්කා වත්තුං. තථා පච්යචකබුද්ධඤාණම්පි 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං උපාදායාති තත්ථ වවත්ථානං න ලබ්භති, 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණධම්මා පනසාවකපාරමිඤාණාදීනංවියකිඤ්චිඋපාදාය
අගම්භීරභාවාභාවයතොගම්භීරාවාති.යථා යචත්ථවවත්ථානංදස්සිතං, එවං
සාවකපාරමිඤාණං දුද්දසං, පච්යචකබුද්ධඤාණං පනතයතො දුද්දසතරන්ති
තත්ථ වවත්ථානං නත්ථීතිආදිනා වවත්ථානසබ්භායවො යනතබ්යබො.

යතයනවාහ ‘‘තථාදුද්දසාව…යප.…යවදිතබ්බ’’න්ති. 

කස්මා පයනතං එවං ආරද්ධංති එත්ථායං අධිප්පායයො – භවතු තාව
නිරවයසසබුද්ධගුණවිභාවනූපායභාවයතො සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං එකම්පි 
පුථුනිස්සයාරම්මණඤාකිච්චසිද්ධියා ‘‘අත්ථි භික්ඛයව අඤ්යඤව
ධම්මා’’තිආදිනා බහුවචයනන උද්දිට්ඨං, තස්ස පන විස්සජ්ජනං
සච්චපච්චයාකාරාදිවියසසවයසන අනඤ්ඤසාධාරයණන විභජනනයයන
අනාරභිත්වා සනිස්සයානං දිට්ඨීනං විභජනවයසන කස්මා ආරද්ධන්ති.
තත්ථ යථා සච්චපච්චයාකාරාදීනං විභජනං අනඤ්ඤසාධාරණං, 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්යසව විසයයො, එවං නිරවයසයසන

දිට්ඨිගතවිභජනම්පීති දස්යසතුං ‘‘බුද්ධානඤ්හී’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ 

ඨානානීතිකාරණානි. ගජ්ජිතං මහන්තං යහොතීති යදයසතබ්බස්ස අත්ථස්ස
අයනකවිධතාය, දුවිඤ්යඤයයතාය ච නානානයයහි පවත්තමානං

යදසනාගජ්ජිතං මහන්තං විපුලං, බහුයභදඤ්ච යහොති. ඤාණං අනුපවිසතීති
තයතො එව ච යදසනාඤාණං යදයසතබ්බධම්යම විභාගයසො කුරුමානං 
අනුපවිසති, යතඅනුපවිස්සඨිතංවියයහොතීතිඅත්යථො. 

බුද්ධඤාණස්සමහන්තභායවොපඤ්ඤාෙතීති එවංවිධස්සනාමධම්මස්ස
යදසකංපටියවධකඤ්චාතිබුද්ධානංයදසනාඤාණස්ස පටියවධඤාණස්සච
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උළාරභායවො පාකයටො යහොති. එත්ථ ච කිඤ්චාපි ‘‘සබ්බං වචීකම්මං 
බුද්ධස්ස භගවයතො ඤාණපුබ්බඞ්ගමං ඤාණානුපරිවත්තී’’ති (මහානි. 69; 
චූළනි.85; පටි. ම.3.5; යනත්ති.14) වචනයතොසබ්බාපිභගවයතොයදසනා
ඤාණරහිතානත්ථි, සීහසමානවුත්තිතායචසබ්බත්ථසමානුස්සාහප්පවත්ති
යදයසතබ්බධම්මවයසන පන යදසනා වියසසයතො ඤායණන අනුපවිට්ඨා
ගම්භීරතරාචයහොතීතිදට්ඨබ්බං.කථංපනවිනයපණ්ණත්තිං පත්වායදසනා
තිලක්ඛණාහතා සුඤ්ඤතාපටිසංයුත්තා යහොතීති? තත්ථාපි ච 
සන්නිසින්නපරිසාය අජ්ඣාසයානුරූපං පවත්තමානා යදසනා සඞ්ඛාරානං 
අනිච්චතාදිවිභාවනී, සබ්බධම්මානංඅත්තත්තනියතාභාවප්පකාසනීචයහොති.

යතයනවාහ ‘‘අයනකපරිොයෙනධම්මිංකථංකත්වා’’තිආදි. 

භූමන්තරන්ති ධම්මානං අවත්ථාවියසසඤ්ච ඨානවියසසඤ්ච. තත්ථ 

අවත්ථාවියසයසොසතිආදිධම්මානං 

සතිපට්ඨානින්ද්රියබලයබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගාදියභයදො. ඨානවියසයසො 

කාමාවචරාදියභයදො. පච්චොකාරපදස්ස අත්යථො යහට්ඨා වුත්යතොයයව. 

සමෙන්තරන්ති දිට්ඨිවියසසා, නානාවිහිතා දිට්ඨියයොති අත්යථො, 

අඤ්ඤසමයංවා. එවංඔතිණ්යණවත්ථුස්මින්තිඑවං ලහුකගරුකාදිවයසන

තදනුරූයපඔතිණ්යණවත්ථුස්මිං සික්ඛාපදපඤ්ඤාපනං. 

යදිපිකායානුපස්සනාදිවයසනසතිපට්ඨානාදයයොසුත්තන්තපිටයකපි (දී.
නි. 2.374; ම. නි. 1.107) විභත්තා, සුත්තන්තභාජනීයාදිවයසන පන

අභිධම්යමයයව යත සවියසසං විභත්තාති ආහ ‘‘ඉයම චත්තායරො

සතිපට්ඨානා…යප.… අභිධම්මපිටකං විභජිත්වා’’ති. තත්ථ ‘‘සත්ත 

ඵස්සා’’ති සත්තවිඤ්ඤාණධාතුසම්පයයොගවයසන වුත්තං. තථා ‘‘සත්ත

යවදනා’’තිආදීසුපි. යලොකුත්තරා ධම්මා නාමාති එත්ථ ඉති-සද්යදො 
ආදිඅත්යථො, පකාරත්යථො වා, යතන වුත්තාවයසසං අභිධම්යම ආගතං
ධම්මානං විභජිතබ්බාකාරං සඞ්ගණ්හාති. චතුවීසති සමන්තපට්ඨානානි

එත්ථාති චතුවීසතිසමන්තපට්ඨානං, අභිධම්මපිටකං. එත්ථ පච්චයනයං 
අග්ගයහත්වා ධම්මවයසයනව සමන්තපට්ඨානස්ස චතුවීසතිවිධතා වුත්තා.
යථාහ– 

‘‘තිකඤ්චපට්ඨානවරංදුකුත්තමං, 
දුකතිකඤ්යචවතිකදුකඤ්ච; 
තිකතිකඤ්යචවදුකදුකඤ්ච, 
ෙඅනුයලොමම්හිනයාසුගම්භීරා. (පට්ඨා.1.පච්චයනිද්යදස41, 44, 
48, 52); 

තථා– 

තිකඤ්ච…යප.…ෙපච්චනීයම්හිනයාසුගම්භීරා; 
තිකඤ්ච…යප.…ෙඅනුයලොමපච්චනීයම්හිනයාසුගම්භීරා; 
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තිකඤ්ච…යප.…පච්චනීයානුයලොමම්හිනයාසුගම්භීරා’’ති.(පට්ඨා. 
1.පච්චයනිද්යදස44, 52); 

එවං ධම්මවයසන චතුවීසතියභයදසු තිකපට්ඨානාදීසු එයකකං
පච්චයනයයන අනුයලොමාදිවයසන චතුබ්බිධං යහොතීති ෙන්නවුති
සමන්තපට්ඨානානි.තත්ථපන ධම්මානුයලොයමතිකපට්ඨායනකුසලත්තියක
පටිච්චවායර පච්චයානුයලොයම යහතුමූලයක යහතුපච්චයවයසන
එකූනපඤ්ඤාස පුච්ොනයා සත්ත විස්සජ්ජනනයාති ආදිනා දස්සියමානා

අනන්තයභදානයාතිආහ ‘‘අනන්තනෙ’’න්ති.යහොතියචත්ථ– 

‘‘පට්ඨානංනාමපච්යචකංධම්මානංඅනුයලොමාදිම්හිතිකදුකාදීසු
යා පච්චයමූලවිසිට්ඨාචතුනයයතොසත්තධාගතී’’ති. 

නවහාකායරහීති උප්පාදාදීහි නවහි පච්චයාකායරහි. තත්ථ උප්පජ්ජති

එතස්මා ඵලන්ති උප්පායදො, උප්පත්තියා කාරණභායවො. සති ච අවිජ්ජාය

සඞ්ඛාරා උප්පජ්ජන්ති, න අසති, තස්මා අවිජ් ා සඞ්ඛාරානං උප්පායදො 

හුත්වා පච්චයෙොයහොති. තථාඅවිජ්ජායසතිසඞ්ඛාරා පවත්තන්තිධරන්ති, 
නිවිසන්ති ච, යත අවිජ්ජාය සති ඵලං භවාදීසු ඛිපන්ති, ආයූහන්ති
ඵලුප්පත්තියා ඝටන්ති, සංයුජ්ජන්ති අත්තයනො ඵයලන, යස්මිං සන්තායන
සයඤ්ච උප්පන්නා, තං පලිබුන්ධන්ති, පච්චයන්තරසමවායය උදයන්ති
උප්පජ්ජන්ති, හියනොතිචසඞ්ඛාරානං කාරණභාවංගච්ෙති, පටිච්ච අවිජ්ජං
සඞ්ඛාරා අයන්ති පවත්තන්තීති එවං අවිජ්ජාය සඞ්ඛාරානං 
කාරණභාවූපගමනවියසසා උප්පාදාදයයො යවදිතබ්බා. තථා සඞ්ඛාරාදීනං
විඤ්ඤාණාදීසු. 

උප්පාදට්ඨිතීතිආදීසුචතිට්ඨති එයතනාතිඨිති, කාරණං.උප්පායදොඑව

ඨිති උප්පාදට්ඨිති. එස නයයො යසයසසුපි. යස්මා අයයොනියසොමනසිකායරො, 
‘‘ආසවසමුදයා අවිජ්ජාසමුදයයො’’ති (ම. නි. 1.103) වචනයතො ආසවා ච

අවිජ්ජාය පච්චයයො, තස්මා වුත්තං ‘‘උයභොයපයත ධම්මා

පච්චෙසමුප්පන්නා’’ති. පච්චෙපරිග්ගයහ පඤ්ඤාතිසඞ්ඛාරානංඅවිජ්ජායච
උප්පාදාදියකපච්චයාකායර පරිච්ඡින්දිත්වාගහණවයසනපවත්තාපඤ්ඤා. 

ධම්මට්ඨිතිඤාණන්ති ධම්මානං පච්චයුප්පන්නානං පච්චයභාවයතො 
ධම්මට්ඨිතිසඞ්ඛායත පටිච්චසමුප්පායද ඤාණං. පච්චයධම්මා හි
පටිච්චසමුප්පායද ‘‘ද්වාදස පටිච්චසමුප්පාදා’’ති වචනයතො ද්වාදස පච්චයා. 
අයඤ්චනයයොනපච්චුප්පන්යනඑව, අථයඛොඅතීතානාගතකායලපි, නච
අවිජ්ජායඑව සඞ්ඛායරසු, අථයඛොසඞ්ඛාරාදීනම්පිවිඤ්ඤාණාදීසුලබ්භතීති

පරිපුණ්ණං කත්වා පච්චයාකාරස්ස විභත්තභාවං දස්යසතුං ‘‘අතීතම්පි 

අද්ධාන’’න්තිආදි පාළිං ආරභි. පට්ඨායන (පට්ඨා. 1.පච්චයනිද්යදස 1) 
දස්සිතා යහතාදිපච්චයා එයවත්ථ උප්පාදාදිපච්චයාකායරහි ගහිතාති යත
යථාසම්භවං නීහරිත්වා යයොයජතබ්බා, අතිවිත්ථාරභයයන පන න
යයොජයිම්හ. 
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තස්සතස්සධම්මස්සාතිතස්සතස්ස සඞ්ඛාරාදිපච්චයුප්පන්නධම්මස්ස. 

තථා තථා පච්චෙභායවනාති උප්පාදාදියහතාදිපච්චයභායවන.

අතීතපච්චුප්පන්නානාගතවයසන තයයො අද්ධා කාලා එතස්සාති තිෙද්ධං. 

යහතුඵලඵලයහතුයහතුඵලවයසන තයයො සන්ධී එතස්සාති තිසන්ධිං. 
සඞ්ඛිප්පන්තිඑත්ථඅවිජ්ජාදයයොවිඤ්ඤාණාදයයොචාතිසඞ්යඛයපො, කම්මං
විපායකො ච. සඞ්ඛිප්පන්ති එත්ථාති වා සඞ්යඛයපො, අවිජ්ජාදයයො

විඤ්ඤාණාදයයො ච. යකොට්ඨාසපරියායයො වා සඞ්යඛප-සද්යදො. අතීයත 

කම්මසඞ්යඛපාදිවයසන චත්තායරො සඞ්යඛපා එතස්සාති චතුසඞ්යඛපං. 
සරූපයතො අවුත්තාපි තස්මිං තස්මිං සඞ්යඛයප ආකිරීයන්ති 
අවිජ්ජාසඞ්ඛාරාදිග්ගහයණහිපකාසීයන්තීතිආකාරා, අතීයතයහතුආදීනංවා
පකාරාආකාරා, යතසඞ්යඛයපපඤ්චපඤ්චකත්වාවීසතිආකාරාඑතස්සාති 

වීසතාකාරං. 

ඛත්තියාදියභයදන අයනකයභදභින්නාපි සස්සතවාදියනො 
ජාතිසතසහස්සානුස්සරණාදියනො අභිනියවසයහතුයනො වයසන චත්තායරොව
යහොන්ති, න තයතො උද්ධං අයධොති සස්සතවාදාදීනං පරිමාණපරිච්යෙදස්ස 

අනඤ්ඤවිසයතං දස්යසතුං ‘‘චත්තායරො නා’’තිආදිමාහ.තත්ථ චත්තායරො

 නාති චත්තායරො ජනසමූහා. ඉදං නිස්සාොති ඉදං ඉදප්පච්චයතාය සම්මා
අග්ගහණං, තත්ථාපි ච යහතුඵලභායවන සම්බන්ධානං සන්තතිඝනස්ස
අයභදිතත්තා පරමත්ථයතො විජ්ජමානම්පි යභදනිබන්ධනං නානත්තනයං

අනුපධායරත්වා ගහිතං එකත්තග්ගහණං නිස්සාය. ඉදං ගණ්හන්තීති ඉදං
සස්සතග්ගහණං අභිනිවිස්ස යවොහරන්ති, ඉමිනා නයයන
එකච්චසස්සතවාදාදයයොයපත්ථ යථාසම්භවං යයොයජත්වා වත්තබ්බා. 

භින්දිත්වාති ‘‘ආතප්පමන්වායා’’තිආදිනා විභජිත්වා ‘‘තයිදං භික්ඛයව

තථාගයතො පජානාතී’’තිආදිනා විමද්දිත්වා නිජ් ටං නිගුම්බං කත්වා 
දිට්ඨිජටාවිජටයනනදිට්ඨිගුම්බවිවරයණනච. 

‘‘තස්මා’’තිආදිනා බුද්ධගුයණ ආරබ්භ යදසනාය සමුට්ඨිතත්තා
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං උද්දිසිත්වා යදසනාකුසයලො භගවා 
සමයන්තරවිග්ගාහණවයසන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව විස්සජ්යජතීති

දස්යසති. ‘‘සන්තී’’ති ඉමිනා යතසං දිට්ඨිගතිකානං විජ්ජමානතාය 
අවිච්ඡින්නතං, තයතො ච යනසං මිච්ොගාහයතො සිථිලකරණවියවචයනහි
අත්තයනොයදසනාය කිච්චකාරිතං, අවිතථතඤ්චදීයපතිධම්මරාජා. 

29. අත්ථීති ‘‘සංවිජ්ජන්තී’’ති ඉමිනා සමානත්යථො පුථුවචනවිසයයො
එයකොනිපායතො ‘‘අත්ථිඉමස්මිංකායයයකසා’’තිආදීසු (දී.නි.2.377; ම.
නි.1.110; ම.නි.3.154; සං.නි.4.127; ඛු.පා.3.1) විය. සස්සතාදිවයසන

පුබ්බන්තංකප්යපන්තීති පුබ්බන්තකප්පිකා. යස්මාපනයතතංපුබ්බන්තං
පුරිමසිද්යධහි තණ්හාදිට්ඨිකප්යපහි කප්යපත්වා, ආයසවනබලවතාය
විචිත්තවුත්තිතාය ච විකප්යපත්වා අපරභාගසිද්යධහි අභිනියවසභූයතහි
තණ්හාදිට්ඨිග්ගායහහිගණ්හන්ති අභිනිවිසන්ති පරාමසන්ති, තස්මා වුත්තං 
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පටුන 

‘‘පුබ්බන්තං කප්යපත්වා විකප්යපත්වා ගණ්හන්තී’’ති.තණ්හුපාදානවයසන
වා කප්පනග්ගහණානි යවදිතබ්බානි. තණ්හාපච්චයා හි උපාදානං. 

යකොට්ඨායසසූති එත්ථ යකොට්ඨාසාදීසූති අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

පදපූරණසමීපඋම්මග්ගාදීසුපිහි අන්ත-සද්යදො දිස්සති.තථා හි ‘‘ඉඞ්ඝත්වං
සුත්තන්යත වා ගාථායයො වා අභිධම්මං වා පරියාපුණස්සු (පාචි. 442), 
සුත්තන්යත ඔකාසං කාරායපත්වා’’ති (පාචි. 1221) ච ආදීසු පදපූරයණ 
අන්ත-සද්යදො වත්තති, ගාමන්තං ඔසයරයය, (පාරා. 409; චූළව. 343) 
ගාමන්තයසනාසන’’න්තිආදීසු සමීයප, ‘‘කාමසුඛල්ලිකානුයයොයගො එයකො 
අන්යතො, අත්ථීතියඛොකච්චානඅයයමයකොඅන්යතො’’තිආදීසු(සං.නි.2.15; 
3.90) උම්මග්යගති. 

කප්ප-සද්යදො 
මහාකප්පසමන්තභාවකියලසකාමවිතක්කකාලපඤ්ඤත්තිසදිසභාවාදීසු

වත්තතීති ආහ ‘‘සම්බහුයලසු අත්යථසු වත්තතී’’ති. තථා යහස
‘‘චත්තාරිමානි භික්ඛයවකප්පස්සඅසඞ්යඛයයයානී’’තිආදීසු(අ.නි.4.156) 
මහාකප්යප වත්තති, ‘‘යකවලකප්පං යවළුවනංඔභායසත්වා’’තිආදීසු (සං.
නි. 1.94) සමන්තභායව, ‘‘සඞ්කප්යපො කායමො, රායගො කායමො, 
සඞ්කප්පරායගො කායමො’’තිආදීසු (මහානි. 1; චූළනි. 8) කියලසකායම, 
‘‘තක්යකො විතක්යකො සඞ්කප්යපො’’තිආදීසු (ධ. ස. 7) විතක්යක, ‘‘යයන 
සුදං නිච්චකප්පං විහරාමී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.387) කායල, ‘‘ඉච්චායස්මා
කප්යපො’’තිආදීසු (සු. නි. 1090; චූළනි. 113) පඤ්ඤත්තියං, 
‘‘සත්ථුකප්යපන වත කිර යභො සාවයකන සද්ධිං මන්තයමානා න

ජානිම්හා’’තිආදීසු(ම.නි. 1.260) සදිසභායවවත්තතීති. වුත්තම්පියචතන්ති 

මහානිද්යදසං (මහානි. 28) සන්ධායාහ. තණ්හාදිට්ඨිවයසනාති දිට්ඨියා
උපනිස්සයභූතාය සහජාතාය අභිනන්දනභූතාය ච තණ්හාය, 
සස්සතාදිආකායරන අභිනිවිසන්තස්ස මිච්ොගාහස්ස ච වයසන.
පුබ්යබනිවුත්ථධම්මවිසයාය කප්පනාය අධිප්යපතත්තා අතීතකාලවාචයකො
ඉධ පුබ්බ-සද්යදො, රූපාදිඛන්ධවිනිමුත්තස්ස කප්පනාවත්ථුයනො අභාවා

අන්ත-සද්යදො ච භාගවාචයකොති ආහ ‘‘අතීතං ඛන්ධයකොට්ඨාස’’න්ති. 

‘‘කප්යපත්වා’’තිචතස්මිං පුබ්බන්යතතණ්හායනාභිනියවසානංසමත්ථනං

පරිනිට්ඨාපනමාහ. ඨිතාති තස්සා ලද්ධියා අවිජහනං. ආරබ්භාති
ආලම්බිත්වා. විසයයො හිතස්සා දිට්ඨියා පුබ්බන්යතො. විසයභාවයතො එව හි

යසො තස්සා ආගමනට්ඨානං, ආරම්මණපච්චයයො චාති වුත්තං ‘‘ආගම්ම

පටච්චා’’ති. 

අධිවචනපදානීති පඤ්ඤත්තිපදානි. දාසාදීසු සිරිවඩ්ඪකාදි-සද්දා විය
වචනමත්තයමව අධිකාරංකත්වා පවත්තියා අධිවචනං පඤ්ඤත්ති. අථ වා
අධි-සද්යදො උපරිභායව, වුච්චතීති වචනං, උපරි වචනං අධිවචනං, 
උපාදාභූතරූපාදීනං උපරි පඤ්ඤාපියමානා උපාදාපඤ්ඤත්තීති අත්යථො, 
තස්මා පඤ්ඤත්තිදීපකපදානීති අත්යථො දට්ඨබ්යබො. 
පඤ්ඤත්තිමත්තඤ්යහතං වුච්චති, යදිදං ‘‘අත්තා, යලොයකො’’ති ච, න
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රූපයවදනාදයයො විය පරමත්යථො. අධිකවුත්තිතාය වා අධිවුත්තියයොති
දිට්ඨියයො වුච්චන්ති. අධිකඤ්හි සභාවධම්යමසුසස්සතාදිං පකතිආදිදබ්බාදිං 
ජීවාදිංකායාදිඤ්චඅභූතමත්ථංඅජ්ඣායරොයපත්වාදිට්ඨියයොපවත්තන්තීති. 

30. අභිවදන්තීති ‘‘ඉදයමව සච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති (ම. නි. 2.187, 
203, 427; ම. නි. 3.27, 29) අභිනිවිසිත්වා වදන්ති ‘‘අයං ධම්යමො, නායං
ධම්යමො’’තිආදිනා විවදන්ති. අභිවදනකිරියාය අජ්ජාපි 

අවිච්යෙදභාවදස්සනත්ථං වත්තමානකාලවචනං. දිට්ඨි එව දිට්ඨිගතං 
‘‘මුත්තගතං, (ම.නි. 2.119; අ.නි. 9.11) සඞ්ඛාරගත’’න්තිආදීසු (මහානි.
41) විය.ගන්තබ්බාභාවයතොවාදිට්ඨියාගතමත්තං, දිට්ඨියාගහණමත්තන්ති

අත්යථො. දිට්ඨිප්පකායරො වා දිට්ඨිගතං. යලොකියා හි විධයුත්තගතපකාර-
සද්යදසමානත්යථ ඉච්ෙන්ති.එයකකස්මිඤ්ච‘‘අත්තා’’ති, ‘‘යලොයකො’’තිච

ගහණවියසසං උපාදාය පඤ්ඤාපනං යහොතීති ආහ ‘‘රූපාදීසු අඤ්ඤතරං

අත්තා ච යලොයකො චාති ගයහත්වා’’ති. අමරං නිච්චං ධුවන්ති 

සස්සතයවවචනානි. මරණාභායවන වා අමරං, උප්පාදාභායවන සබ්බථාපි

අත්ථිතාය නිච්චං, ථිරට්යඨන විකාරාභායවන ධුවං. ‘‘ෙථාහා’’තිආදිනා
යථාවුත්තමත්ථං නිද්යදසපටිසම්භිදාපාළීහි විභායවති. අයඤ්ච අත්යථො
‘‘රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, යවදනං, සඤ්ඤං, සඞ්ඛායර, විඤ්ඤාණං
අත්තයතො සමනුපස්සතී’’ති ඉමිස්සා පඤ්චවිධාය සක්කායදිට්ඨියා වයසන
වුත්යතො. ‘‘රූපවන්තං අත්තාන’’න්තිආදිකාය පන පඤ්චදසවිධාය 
සක්කායදිට්ඨියා වයසන චත්තායරො චත්තායරො ඛන්යධ ‘‘අත්තා’’ති
ගයහත්වා තදඤ්ඤං ‘‘යලොයකො’’ති පඤ්ඤයපන්තීති අයම්පි අත්යථො
ලබ්භති. තථා එකං ඛන්ධං ’’අත්තා’’ති ගයහත්වා තදඤ්යඤ අත්තයනො
උපයභොගභූයතො යලොයකොති, සසන්තතිපතියත වා ඛන්යධ ‘‘අත්තා’’ති
ගයහත්වා තදඤ්යඤ ‘‘යලොයකො’’ති පඤ්ඤයපන්තීති එවම්යපත්ථ අත්යථො
දට්ඨබ්යබො. එත්ථාහ – සස්සයතො වායදො එයතසන්ති කස්මා වුත්තං, නනු
යතසං අත්තා යලොයකො ච සස්සයතොති අධිප්යපයතො, න වායදො ති? 
සච්චයමතං, සස්සතසහචරිතතාය පන ‘‘වායදො සස්සයතො’’ති වුත්තං යථා
‘‘කුන්තා පචරන්තී’’ති. සස්සයතො ඉති වායදො එයතසන්ති වා ඉති-
සද්දයලොයපො දට්ඨබ්යබො. අථ වා සස්සතං වදන්ති ‘‘ඉදයමව සච්ච’’න්ති
අභිනිවිස්ස යවොහරන්තීති සස්සතවාදා, සස්සතදිට්ඨියනොති එවම්යපත්ථ
අත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

31. ආතාපනං කියලසානංවිබාධනංපහානං. පදහනං යකොසජ්ජපක්යඛ

පතිතුං අදත්වා චිත්තස්ස උස්සහනං. අනුයෙොයගො යථා සමාධි
වියසසභාගියතං පාපුණාති, එවං වීරියස්ස බහුලීකරණං. ඉධ 

උපචාරප්පනාචිත්තපරිදමනවීරියානං අධිප්යපතත්තා ආහ ‘‘තිප්පයභදං 

වීරිෙ’’න්ති. නප්පමජ්ජති එයතනාති අප්පමායදො, අසම්යමොයසො. සම්මා

උපායයන මනසි කයරොති කම්මට්ඨානං එයතනාති සම්මාමනසිකායරො 

ඤාණන්ති ආහ ‘‘වීරිෙඤ්ච සතිඤ්ච ඤාණඤ්චා’’ති. එත්ථාති
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‘‘ආතප්ප…යප.… මනසිකාරං අන්වායා’’ති ඉමස්මිං පායඨ. සීලවිසුද්ධියා
සද්ධිං චතුන්නං රූපාවචරජ්ඣානානං අධිගමනපටිපදා වත්තබ්බා, සා පන 

විසුද්ධිමග්යග විත්ථාරයතො වුත්තාති ආහ ‘‘සඞ්යඛපත්යථො’’ති. 

‘‘තථාරූප’’න්ති චුද්දසවියධහි චිත්තදමයනහි රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානස්ස
දමිතතංවදති. 

සමාධානාදිඅට්ඨඞ්ගසමන්නාගතරූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානස්ස යයොගියනො 

සමාධිවිජම්භනභූතා යලොකියාභිඤ්ඤා ඣානානුභායවො. ‘‘ඣානාදීන’’න්ති
ඉදංඣානලාභිස්සවියසයසනඣානධම්මාආපාථංආගච්ෙන්ති, තංමුයඛන

යසසධම්මාති ඉමමත්ථං සන්ධාය වුත්තං.  නකභාවං පටක්ඛිපති. සති හි
ජනකභායව රූපාදිධම්මානං විය සුඛාදිධම්මානං විය, ච 
පච්චයායත්තවුත්තිතාය උප්පාදවන්තතා විඤ්ඤායති, උප්පායද ච සති

අවස්සම්භාවීනියරොයධොතිඅනවකාසාවනිච්චතාසියාති. කූටට්ඨ-සද්යදොවා

යලොයක අච්චන්තනිච්යච නිරුළ්යහො දට්ඨබ්යබො. ‘‘එසිකට්ඨායිට්ඨියතො’’ති
එයතන යථා එසිකා වාතප්පහාරාදීහි න චලති, එවං න යකනචි විකාරං

ආපජ්ජතීති විකාරාභාවමාහ, ‘‘කූටට්යඨො’’ති ඉමිනා පන අනිච්චතාභාවං.

විකායරොපි විනායසොයයවාති ආහ, ‘‘උභයෙනපි යලොකස්ස විනාසාභාවං

දීයපතී’’ති. ‘‘විජ් මානයමවා’’ති එයතන කාරයණ ඵලස්ස

අත්ථිභාවදස්සයනන අභිබයත්තිවාදං දීයපති. නික්ඛමතීති ච අභිබයත්තිං 
ගච්ෙතීති අත්යථො. කථං පන විජ්ජමායනොයයව පුබ්යබ අනභිබයත්යතො
අභිබයත්තිං ගච්ෙතීති? යථාඅන්ධකායරනපටිච්ෙන්යනොඝයටොආයලොයකන
අභිබයත්තිංගච්ෙති. 

ඉදයමත්ථ විචායරතබ්බං – කිං කයරොන්යතො ආයලොයකො ඝටං
පකායසතීති වුච්චති, යදි ඝටවිසයං බුද්ධිං කයරොන්යතො, බුද්ධියා
අනුප්පන්නාය උප්පත්තිදීපනයතො අභිබයත්තිවායදො හායති. අථ ඝටබුද්ධියා
ආවරණභූතංඅන්ධකාරං විධමන්යතො, එවම්පිඅභිබයත්තිවායදොහායතියයව.
සතිහිඝටබුද්ධියාඅන්ධකායරොකථං තස්සාආවරණංයහොතීති, යථාඝටස්ස 
අභිබයත්ති න යුජ්ජති, එවං අත්තයනොපි. තත්ථාපි හි යදි
ඉන්ද්රියවිසයාදිසන්නිපායතන අනුප්පන්නාය බුද්ධියා උප්පත්ති, 
උප්පත්තිවචයනයනව අභිබයත්තිවායදො හායති, තථා සස්සතවායදො. අථ 
බුද්ධිප්පවත්තියා ආවරණභූතස්ස අන්ධකාරට්ඨානියස්ස යමොහස්ස
විධමයනන. සති බුද්ධියා කථං යමොයහො ආවරණන්ති, කිඤ්චි
යභදසම්භවයතො.නහිඅභිබයඤ්ජනකානං චන්දසූරියමණිපදීපාදීනංයභයදන
අභිබයඤ්ජිතබ්බානං ඝටාදීනං යභයදො යහොති, යහොති ච විසයයභයදන
බුද්ධියභයදොති භියයයොපි අභිබයත්ති න යුජ්ජතියයව, න යචත්ථ 
වුත්තිකප්පනා යුත්තා වුත්තියා වුත්තිමයතො ච අනඤ්ඤථානුජානනයතොති. 

යත ච සත්තා සන්ධාවන්තීතියය ඉධ මනුස්සභායවන අවට්ඨිතා, යතයයව 
යදවභාවාදිඋපගමයනන ඉයතො අඤ්ඤත්ථ ගච්ෙන්ති, අඤ්ඤථා කතස්ස
කම්මස්සවිනායසො, අකතස්සචඅබ්භාගයමොආපජ්යජයයාතිඅධිප්පායයො. 
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පටුන 

අපරාපරන්ති අපරස්මා භවා අපරං භවං. එවං සඞ්ඛයං ගච්ඡන්තීති
අත්තයනො නිච්චසභාවත්තා න චුතූපපත්තියයො, සබ්බබයාපිතාය නාපි
සන්ධාවනසංසරණානි, ධම්මානංයයවපන පවත්තිවියසයසනඑවංසඞ්ඛයං
ගච්ෙන්ති, එවං යවොහරීයන්තීති අධිප්පායයො. එයතන අවට්ඨිතසභාවස්ස
අත්තයනො, ධම්මියනොචධම්මමත්තංඋප්පජ්ජතියචවවිනස්සතිචාති ඉමං
විපරිණාමවාදං දස්යසති. යං පයනත්ථ වත්තබ්බං, තං පරයතො වක්ඛාම. 

අත්තයනො වාදං භින්දතීති සන්ධාවනාදිවචනසිද්ධාය අනිච්චතාය පුබ්යබ

පටිඤ්ඤාතංසස්සතවාදංභින්දති, විද්ධංයසතීතිඅත්යථො. සස්සතිසමන්තිවා
එතස්සසස්සතංථාවරංනිච්චකාලන්තිඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

යහතුං දස්යසන්යතොති යයසං ‘‘සස්සයතො’’ති අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච
පඤ්ඤයපතිඅයංදිට්ඨිගතියකො, යතසංයහතුංදස්යසන්යතොතිඅත්යථො. නහි
අත්තයනො දිට්ඨියාපච්චක්ඛකතමත්ථං අත්තයනොයයවසායධති, අත්තයනො
පන පච්චක්ඛකයතන අත්යථන අත්තයනො අප්පච්චක්ඛභූතම්පි අත්ථං
සායධති. අත්තනා හි යථානිච්ඡිතං පයරහි විඤ්ඤායපති, න අනිච්ඡිතං. 

‘‘යහතුං දස්යසන්යතො’’ති එත්ථ ඉදං යහතුදස්සනං – එයතසු අයනයකසු
ජාතිසතසහස්යසසු එයකොවායං යම අත්තා, යලොයකො ච
අනුස්සරණසබ්භාවයතො.යයොහියමත්ථංඅනුභවති, යසොඑවතං අනුස්සරති, 
න අඤ්යඤො. න හි අඤ්යඤන අනුභූතමත්ථං අඤ්යඤො අනුස්සරිතුං
සක්යකොතියථා තංබුද්ධරක්ඛියතනඅනුභූතංධම්මරක්ඛියතො.යථායචතාසු, 
එවංඉයතොපුරිමතරාසුපි ජාතීසූති.කස්මාසස්සයතොයමඅත්තාචයලොයකො 
ච.යථාචයම, එවං අඤ්යඤසම්පිසත්තානංසස්සයතොඅත්තාචයලොයකො
චාති? සස්සතවයසන දිට්ඨිගහනං පක්ඛන්යදො දිට්ඨිගතියකො පයරපි තත්ථ
පතිට්ඨයපති, පාළියංපන ‘‘අයනකවිහිතානිඅධිවුත්තිපදානිඅභිවදන්ති.යසො
එවං ආහා’’ති ච වචනයතො පරානුමානවයසන ඉධ යහතුදස්සනං

අධිප්යපතන්ති විඤ්ඤායති. කාරණන්ති තිවිධං කාරණං සම්පාපකං
නිබ්බත්තකං ඤාපකන්ති. තත්ථ අරියමග්යගො නිබ්බානස්ස සම්පාපකං
කාරණං, බීජං අඞ්කුරස්ස නිබ්බත්තකං කාරණං, පච්චයුප්පන්නතාදයයො 
අනිච්චතාදීනං ඤාපකං කාරණං, ඉධාපි ඤාපකකාරණයමව අධිප්යපතං.
ඤාපයකොහි ඤායපතබ්බත්ථවිසයස්සඤාණස්සයහතුභාවයතොකාරණන්ති.

තදායත්තවුත්තිතායතංඤාණං තිට්ඨතිතත්ථාති ‘‘ඨාන’’න්ති, වසතිතත්ථ

පවත්තතීති ‘‘වත්ථූ’’ති ච වුච්චති. තථා හි භගවතා වත්ථු-සද්යදන 
උද්දිසිත්වාපිඨානසද්යදනනිද්දිට්ඨන්ති. 

32-33. දුතියතතියවාදානං පඨමවාදයතො නත්ථි වියසයසො ඨයපත්වා

කාලවියසසන්තිආහ ‘‘උපරිවාදද්වයෙපිඑයසව නයෙො’’ති.යදිඑවංකස්මා
සස්සතවායදො චතුධා විභත්යතො, නනු අධිච්චසමුප්පන්නිකවායදො විය

දුවියධයනවවිභජිතබ්යබොසියාතිආහ ‘‘මන්දපඤ්යඤොහිතිත්ථියෙො’’තිආදි. 

34. තක්කෙතීති ඌහයති, සස්සතාදිආකායරන තස්මිං තස්මිං

ආරම්මයණ චිත්තං අභිනියරොයපතීති අත්යථො. තක්යකොති
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පටුන 

ආයකොටනලක්ඛයණොවිනිච්ෙයලක්ඛයණොවාදිට්ඨිට්ඨානභූයතො විතක්යකො. 

වීමංසා නාම විචාරණා, සා පයනත්ථ අත්ථයතො පඤ්ඤාපතිරූපයකො
යලොභසහගතචිත්තුප්පායදො, මිච්ොභිනියවයසො වා අයයොනියසොමනසිකායරො, 

පුබ්බභායගවාදිට්ඨිවිප්ඵන්දිතන්තිදට්ඨබ්බා.යතයනවාහ ‘‘තුලනාරුච්චනා

ඛමනා’’ති.පරියාහනනංවිතක්කස්සආරම්මණඌහනං එවාතිආහ ‘‘යතන

යතන පකායරන තක්යකත්වා’’ති. අනුවිචරිතන්ති වීමංසාය අනුපවත්තිතං, 
වීමංසානුගයතන වා විචායරන අනුමජ්ජිතං. පටි පටි භාතීති පටිභානං, 
යථාසමිහිතාකාරවියසසවිභාවයකො චිත්තුප්පායදො. පටිභානයතො ජාතං

පටිභානං, සයංඅත්තයනො පටිභානං සෙංපටභානං. යතයනවාහ ‘‘අත්තයනො 

පටභානමත්තසඤ් ාත’’න්ති. මත්ත-සද්යදන වියසසාධිගමාදයයො
නිවත්යතති. 

‘‘අනාගයතපි එවං භවිස්සතී’’ති ඉදං න ඉධාධිප්යපතතක්කීවයසයනව
වුත්තං, ලාභීතක්කියනොඑවම්පිසම්භවතීතිසම්භවදස්සනවයසනවුත්තන්ති
දට්ඨබ්බං. යං කිඤ්චි අත්තනා පටිලද්ධං රූපාදි සුඛාදි ච ඉධ ලබ්භතීති

ලායභො, නඣානාදිවියසයසො. ‘‘එවංසතිඉදංයහොතී’’තිඅනිච්යචසුභායවසු
අඤ්යඤොකයරොති, අඤ්යඤොපටිසංයවයදතීතිආපජ්ජති, තථාචසතිකතස්ස
විනායසො, අකතස්ස ච අබ්භාගයමො සියා. නිච්යචසු පන භායවසු යයො
කයරොති, යසො පටිසංයවයදතීති න යදොයසො ආපජ්ජතීති තක්කිකස්ස
යුත්තිගයවසනාකාරංදස්යසති. 

තක්කමත්යතයනවාති ආගමාධිගමාදීනං අනුස්සවාදීනඤ්ච අභාවා
සුද්ධතක්යකයනව. නනු ච වියසසලාභියනොපි සස්සතවාදියනො අත්තයනො 
වියසසාධිගමයහතු අයනයකසු ජාතිසතසහස්යසසු දසසු සංවට්ටවිවට්යටසු
චත්තාලීසාය සංවට්ටවිවට්යටසු යථානුභූතං අත්තයනො සන්තානං
තප්පටිබද්ධඤ්ච ‘‘අත්තා, යලොයකො’’ති ච අනුස්සරිත්වා තයතො
පුරිමපුරිමතරාසුපි ජාතීසු තථාභූතස්ස අත්ථිතානුවිතක්කනමුයඛන 
සබ්යබසම්පි සත්තානං තථාභාවානුවිතක්කනවයසයනව
සස්සතාභිනියවසියනො ජාතා, එවඤ්ච සති සබ්යබොපි සස්සතවාදී
අනුස්සුතිජාතිස්සරතක්කිකා විය අත්තයනො උපලද්ධවත්ථුනිබන්ධයනන
තක්කයනන පවත්තවාදත්තා තක්කීපක්යඛයයව තිට්යඨයය, අවස්සඤ්ච
වුත්තප්පකාරං තක්කනමිච්ඡිතබ්බං, අඤ්ඤථා වියසසලාභී සස්සතවාදී
එකච්චසස්සතිකපක්ඛං, අධිච්චසමුප්පන්නිකපක්ඛංවා භයජයයාති? නයඛො
පයනතං එවං දට්ඨබ්බං, යස්මා වියසසලාභීනං ඛන්ධසන්තානස්ස
දීඝදීඝතරදීඝතමකාලානුස්සරණංසස්සතග්ගාහස්සඅසාධාරණකාරණං.තථා 
හි ‘‘අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරාමි. ඉමිනාමහයමතං ජානාමී’’ති
අනුස්සරණයමව පධානකාරණභායවන දස්සිතං. යං පන තස්ස
‘‘ඉමිනාමහයමතං ජානාමී’’ති පවත්තං තක්කනං, න තං ඉධ පධානං
අනුස්සරණං පති තස්ස අප්පධානභූතත්තා. යදි එවං අනුස්සවාදීනම්පි 
පධානභායවො ආපජ්ජතීති යච? න, යතසං සච්ඡිකිරියාය අභායවන
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තක්කපධානත්තා, පධානකාරයණන ච නිද්යදයසො නිරුළ්යහො සාසයන
යලොයකචයථා‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, යවඞ්කුයරො’’තිච. 

අථ වා වියසසාධිගමනිබන්ධනරහිතස්ස තක්කනස්ස විසුං 
සස්සතග්ගායහ කාරණභාවදස්සනත්ථං වියසසාධිගයමො විසුං
සස්සතග්ගාහකාරණං වත්තබ්යබො, යසොචමන්දමජ්ඣතික්ඛපඤ්ඤාවයසන
තිවියධොති භගවතා සබ්බතක්කියනො තක්කීභාවසාමඤ්යඤන එකජ්ඣං
ගයහත්වා චතුධා වවත්ථාපියතො සස්සතවායදො. යදිපි අනුස්සවාදිවයසන
තක්කිකානංවියමන්දපඤ්ඤාදීනම්පිහීනාදිවයසන අයනකයභදසබ්භාවයතො
වියසසලාභීනම්පි බහුධා යභයදො සම්භවති, සබ්යබ පන වියසසලාභියනො 
මන්දපඤ්ඤාදිවයසන තයයො රාසී කත්වා තත්ථ උක්කට්ඨවයසන 
අයනකජාතිසතසහස්සදසසංවට්ටවිවට්ටචත්තාරීසසංවට්ටවිවට්ටානුස්සර
යණන අයං විභායගො වුත්යතො. තීසුපි රාසීසු යය හීනමජ්ඣපඤ්ඤා, යත
වුත්තපරිච්යෙදයතො ඌනකයමව අනුස්සරන්ති. යය පන තත්ථ
උක්කට්ඨපඤ්ඤා, යතවුත්තපරිච්යෙදංඅතික්කමිත්වා නානුස්සරන්තීතිඑවං
පනායං යදසනා. තස්මා අඤ්ඤතරයභදසඞ්ගහවයසයනව භගවතා
චත්තාරිට්ඨානානිවිභත්තානීතිවවත්ථිතාසස්සතවාදීනං චතුබ්බිධතා.නහි
ඉධසාවයසසංධම්මංයදයසතිධම්මරාජා. 

35. ‘‘අඤ්ඤතයරනා’’තිඑතස්සඅත්ථං දස්යසතුං ‘‘එයකනා’’තිවුත්තං. 

වා-සද්දස්සපනඅනියමත්ථතංදස්යසතුං ‘‘ද්වීහි වාතීහිවා’’තිවුත්තං.යතන
චතූසු ඨායනසු යථාරහං එකච්චං එකච්චස්ස පඤ්ඤාපයන
සහකාරීකාරණන්ති දස්යසති.කිං පයනතානිවත්ථූනි අභිනියවසස්ස යහතු, 
උදාහු පතිට්ඨාපනස්ස. කිඤ්යචත්ථ යදි තාව අභිනියවසස්ස, කස්මා 
අනුස්සරණතක්කනානියයව ගහිතානි, න සඤ්ඤාවිපල්ලාසාදයයො. තථාහි
විපරීතසඤ්ඤා 
අයයොනියසොමනසිකාරඅසප්පුරිසූපනිස්සයඅසද්ධම්මස්සවනාදීනි
මිච්ොදිට්ඨියා පවත්තනට්ඨානානි.අථපතිට්ඨාපනස්සඅධිගමයුත්තියයොවිය
ආගයමොපි වත්ථුභායවන වත්තබ්යබො, උභයත්ථාපි ‘‘නත්ථි ඉයතො
බහිද්ධා’’ති වචනං න යුජ්ජතීති? න. කස්මා? අභිනියවසපක්යඛ තාව අයං
දිට්ඨිගතියකො අසප්පුරිසූපනිස්සයඅසද්ධම්මස්සවයනහි අයයොනියසො
උම්මුජ්ජිත්වා විපල්ලාසසඤ්යඤො රූපාදිධම්මානං ඛයණ ඛයණ
භිජ්ජනසභාවස්ස අනවයබොධයතො ධම්මයුත්තිං අතිධාවන්යතො එකත්තනයං
මිච්ො ගයහත්වා යථාවුත්තානුස්සරණතක්යකහි ඛන්යධසු ‘‘සස්සයතො
අත්තා ච යලොයකො චා’’ති (දී. නි. 1.31) අභිනියවසං ජයනසි. ඉති 
ආසන්නකාරණත්තා, පධානකාරණත්තා, තග්ගහයණයනව ච ඉතයරසම්පි
ගහිතත්තා අනුස්සරණතක්කනානියයව ඉධ ගහිතානි. පතිට්ඨාපනපක්යඛ
පන ආගයමොපි යුත්තිපක්යඛයයව ඨියතො වියසසයතො බාහිරකානං
තක්කගාහිභාවයතොති අනුස්සරණතක්කනානියයව දිට්ඨියා වත්ථුභායවන
ගහිතානි.කිඤ්චභියයයොදුවිධංලක්ඛණං පරමත්ථධම්මානංසභාවලක්ඛණං
සාමඤ්ඤලක්ඛණඤ්චාති.තත්ථසභාවලක්ඛණාවයබොයධො පච්චක්ඛඤාණං, 
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සාමඤ්ඤලක්ඛණාවයබොයධො අනුමානඤාණං, ආගයමො ච සුතමයාය
පඤ්ඤාය සාධනයතො අනුමානඤාණයමවආවහති, සුතානං පන ධම්මානං
ආකාරපරිවිතක්කයනන නිජ්ඣානක්ඛන්තියං ඨියතො චින්තාමයං පඤ්ඤං
නිබ්බත්යතත්වා අනුක්කයමනභාවනාය පච්චක්ඛඤාණං අධිගච්ෙතීතිඑවං
ආගයමොපි තක්කවිසයං නාතික්කමතීති තග්ගහයණන ගහියතොවාති
යවදිතබ්යබො. යසො අට්ඨකථායං අනුස්සුතිතක්කග්ගහයණන විභාවියතොති
යුත්තං එවිදං ‘‘නත්ථිඉයතොබහිද්ධා’’ති. ‘‘අයනකවිහිතානිඅධිවුත්තිපදානි
අභිවදන්ති, සස්සතං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්තී’’ති (දී. නි.
1.30) චවචනයතො පතිට්ඨාපනවත්ථූනිඉධාධිප්යපතානීතිදට්ඨබ්බං. 

36. දිට්ඨියෙවදිට්ඨිට්ඨානං පරමවජ්ජතායඅයනකවිහිතානංඅනත්ථානං
යහතුභාවයතො.යථාහ‘‘මිච්ොදිට්ඨිපරමාහං භික්ඛයවවජ්ජංවදාමී’’ති(අ.නි.

1.310) ‘‘ෙථාහා’’තිආදිනා පටිසම්භිදාපාළියා (පටි. ම. 1.124) දිට්ඨියා

ඨානවිභාගංදස්යසති.තත්ථ ඛන්ධාපිදිට්ඨිට්ඨානං ආරම්මණට්යඨන‘‘රූපං

අත්තයතො සමනුපස්සතී’’තිආදි (සං. නි. 3.81, 345) වචනයතො. අවිජ් ාපි 

දිට්ඨිට්ඨානං උපනිස්සයාදිභායවන පවත්තනයතො. යථාහ ‘‘අස්සුතවා
භික්ඛයව පුථුජ්ජයනො අරියානං අදස්සාවී අරියධම්මස්ස අයකොවියදො’’තිආදි

(ම. නි. 1.2; පටි. ම. 1.130). ඵස්යසොපි දිට්ඨිට්ඨානං. යථා චාහ ‘‘තදපි 
ඵස්සපච්චයා, (දී.නි.1.118ආදයයො)ඵුස්සඵුස්සපටිසංයවයදන්තී’’ති(දී.නි. 

1.144) ච. සඤ්ඤාපි දිට්ඨිට්ඨානං. වුත්තඤ්යචතං ‘‘සඤ්ඤානිදානා හි
පපඤ්චසඞ්ඛා, (සු.නි.880; මහානි.109) පථවියතො සඤ්ඤත්වා’’ති(ම.නි.

1.2) චආදි. විතක්යකොපිදිට්ඨිට්ඨානං. වුත්තම්පියචතං‘‘තක්කඤ්චදිට්ඨීසු
පකප්පයිත්වා, සච්චංමුසාති ද්වයධම්මමාහූ’’ති(සු.නි.892) ‘‘තක්කීයහොති

වීමංසී’’ති (දී. නි. 1.34) ච ආදි. අයෙොනියසොමනසිකායරොපි දිට්ඨිට්ඨානං. 
යතනාහභගවා‘‘තස්සඑවං අයයොනියසොමනසිකයරොයතොෙන්නංදිට්ඨීනං
අඤ්ඤතරා දිට්ඨි උප්පජ්ජති. ‘අත්ථි යම අත්තා’ති වා අස්ස සච්චයතො
යථතයතො දිට්ඨි උප්පජ්ජතී’’තිආදි (ම. නි. 1.19). සමුට්ඨාති එයතනාති

සමුට්ඨානං සමුට්ඨානභායවො සමුට්ඨානට්යඨො. පවත්තිතාතිපරසන්තායනසු

උප්පාදිතා. පරිනිට්ඨාපිතාතිඅභිනියවසස්සපරියයොසානං මත්ථකංපාපිතාති

අත්යථො. ‘‘ආරම්මණවයසනා’’තිඅට්ඨසුදිට්ඨිට්ඨායනසුඛන්යධසන්ධායාහ. 

පවත්තනවයසනාති අවිජ්ජාදයයො. ආයසවනවයසනාති

පාපමිත්තපරයතොයඝොසාදීනම්පි යසවනංලබ්භතියයව. අථ වා එවංගතිකාති
එවංගමනා, එවංනිට්ඨාතිඅත්යථො.ඉදංවුත්තංයහොති – ඉයමදිට්ඨිසඞ්ඛාතා
දිට්ඨිට්ඨානා එවං පරමත්ථයතො අසන්තං අත්තානං සස්සතභාවඤ්චස්ස
අජ්ඣායරොයපත්වා ගහිතා, පරාමට්ඨා ච බාලලපනා යාව පණ්ඩිතා න 
සමනුයුඤ්ජන්ති, තාව ගච්ෙන්ති පවත්තන්ති. පණ්ඩියතහි
සමනුයුඤ්ජියමානා පන අනවට්ඨිතවත්ථුකා අවිමද්දක්ඛමා සූරියුග්ගමයන
උස්සාවබින්දූ වියඛජ්යජොපනකාවියචභිජ්ජන්තිවිනස්සන්තිචාති. 
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පටුන 

තත්ථායං අනුයුඤ්ජයන සඞ්යඛපකථා – යදි හි පයරන පරිකප්පියතො 
අත්තා යලොයකො වා සස්සයතො සියා, තස්ස නිබ්බිකාරතාය
පුරිමරූපාවිජහනයතො කස්සචි වියසසාධානස්ස කාතුං අසක්කුයණයයතාය
අහිතයතො නිවත්තනත්ථං, හියත ච පටිපත්තිඅත්ථං උපයදයසො එව
නිප්පයයොජයනොසියාසස්සතවාදියනො, කථංවායසොඋපයදයසො පවත්තීයති
විකාරාභාවයතො, එවඤ්ච අත්තයනො අජටාකාසස්ස විය දානාදිකිරියා 
හිංසාදිකිරියාචනසම්භවති.තථාසුඛස්සදුක්ඛස්සඅනුභවනනිබන්යධොඑව 
සස්සතවාදියනො න යුජ්ජති කම්මබද්ධාභාවයතො, ජාතිආදීනඤ්ච
අසම්භවයතො කුයතො වියමොක්යඛො, අථ පන ධම්මමත්තං තස්ස උප්පජ්ජති
යචව විනස්සති ච, යස්ස වයසනායං කිරියාදියවොහායරොති වයදයය, එවම්පි
පුරිමරූපාවිජහයනන අවට්ඨිතස්ස අත්තයනො ධම්මමත්තන්ති න සක්කා
සම්භායවතුං, යත වා පනස්ස ධම්මා අවත්ථාභූතා අඤ්යඤ වා සියුං
අනඤ්යඤවා.යදිඅඤ්යඤ, නතාහිතස්සඋප්පන්නාහිපියකොචිවියසයසො
අත්ථි. යාහිකයරොති පටිසංයවයදති චවති උපපජ්ජති චාති ඉච්ඡිතං, තස්මා
තදවත්යථොඑව යථාවුත්තයදොයසො.කිඤ්චධම්මකප්පනාපිනිරත්ථිකාසියා, 
අථානඤ්යඤ උප්පාදවිනාසවන්තීහිඅවත්ථාහිඅනඤ්ඤස්සඅත්තයනොතාසං
විය උප්පාදවිනාසසබ්භාවයතො කුයතො නිච්චතාවකායසො, තාසම්පි වා
අත්තයනො විය නිච්චතාති බන්ධවියමොක්ඛානං අසම්භයවො එවාති න
යුජ්ජතියයව සස්සතවායදො. න යචත්ථ යකොචි වාදී ධම්මානං සස්සතභායව 
පරිසුද්ධං යුත්තිං වත්තුං සමත්යථො, යුත්තිරහිතඤ්ච වචනං න පණ්ඩිතානං
චිත්තංආරායධතීති.යතනවුත්තං‘‘යාවපණ්ඩිතානසමනුයුඤ්ජන්ති, තාව 
ගච්ෙන්ති පවත්තන්තී’’ති. කම්මවයසන අභිමුයඛො සම්පයරති එත්ථාති 

අභිසම්පරායෙො, පයරොයලොයකො. 

‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්චා’’ති ඉදං ඉධ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස
විභජියමානත්තා වුත්තං, තස්මිං වා වුත්යත තදධිට්ඨානයතො
ආසවක්ඛයඤාණං, තදවිනාභාවයතොසබ්බම්පිවා භගවයතොදසබලාදිඤාණං

ගහිතයමවයහොතීතිකත්වා. ප ානන්යතොපීති පි-සද්යදොසම්භාවයන, යතන 

‘‘තඤ්චා’’ති එත්ථ වුත්තං ච-සද්දත්ථමාහ. ඉදං වුත්තං යහොති – තං
දිට්ඨිගතයතො උත්තරිතරං සාරභූතං සීලාදිගුණවියසසම්පි තථාගයතො

නාභිනිවිසති, යකොපන වායදොවට්ටාමියසති. ‘‘අහ’’න්තිදිට්ඨිවයසනවාතං 

පරාමසනාකාරමාහ. ප ානාමීති එත්ථ ඉති-සද්යදො පකාරත්යථො, යතන
‘‘මම’’න්ති තණ්හාවයසන පරාමසනාකාරං දස්යසති. ධම්මසභාවං

අතික්කමිත්වාපරයතොආමසනං පරාමායසො. න හිතංඅත්ථි, ඛන්යධසුයං
‘‘අහ’’න්ති වා, ‘‘මම’’න්ති වා ගයහතබ්බං සියා. යයො පන පරාමායසො
තණ්හාදයයොව, යත ච භගවයතො යබොධිමූයලයයව පහීනාති ආහ 

‘‘පරාමාසකියලසාන’’න්තිආදි. අපරාමාසයතොති වා නිබ්බුතියවදනස්ස

යහතුවචනං, ‘‘විදිතා’’ති ඉදං පදං අයපක්ඛිත්වා කත්තරි සාමිවචනං, 
අපරාමසනයහතු පරාමාසරහිතාය පටිපත්තියා තථාගයතන සයයමව
අසඞ්ඛතධාතුඅධිගතාතිඑවංවාඑත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 
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පටුන 

‘‘ොසු යවදනාසූ’’තිආදිනා භගවයතො යදසනාවිලාසං දස්යසති. තථා හි
ඛන්ධායතනාදිවයසනඅයනකවිධාසුචතුසච්චයදසනාසු සම්භවන්තීසුපිඅයං
තථාගතානං යදසනාසු පටිපත්ති, යං දිට්ඨිගතිකා මිච්ොපටිපත්තියා
දිට්ඨිගහනං පක්ඛන්දාති දස්සනත්ථං යවදනායයව පරිඤ්ඤාය 

භූමිදස්සනත්ථං උද්ධටා. කම්මට්ඨානන්ති චතුසච්චකම්මට්ඨානං. ෙථාභූතං 

විදිත්වාති විපස්සනාපඤ්ඤාය යවදනාය සමුදයාදීනි
ආරම්මණපටියවධවයසන මග්ගපඤ්ඤාය අසම්යමොහපටියවධවයසන

ජානිත්වා, පටිවිජ්ඣිත්වාතිඅත්යථො. පච්චෙසමුදෙට්යඨනාති ‘‘ඉමස්මිංසති
ඉදංයහොති, ඉමස්සුප්පාදා ඉදංඋප්පජ්ජතී’’ති (ම.නි.1.404; සං.නි.2.21; 
උදා. 1) වුත්තලක්ඛයණන අවිජ්ජාදීනං පච්චයානං උප්පායදන යචව

මග්යගන අසමුග්ඝායතන ච. නිබ්බත්තිලක්ඛණන්ති උප්පාදලක්ඛණං, 

ජාතින්තිඅත්යථො. පඤ්චන්නංලක්ඛණානන්තිඑත්ථචතුන්නංපච්චයානම්පි 
උප්පාදලක්ඛණයමව ගයහත්වා වුත්තන්ති ගයහතබ්බං, යස්මා
පච්චයලක්ඛණම්පි ලබ්භතියයව, තථා යචව සංවණ්ණිතං. 

පච්චෙනියරොධට්යඨනාති එත්ථාපි වුත්තනයානුසායරන අත්යථො

යවදිතබ්යබො. ෙන්ති යස්මා, ෙං වා සුඛං යසොමනස්සං. පටච්චාති

ආරම්මණපච්චයාදිභූතං යවදනං ලභිත්වා. අෙන්ති සුඛයසොමනස්සානං
පච්චයභායවො, සුඛයසොමනස්සයමව වා, ‘‘අස්සායදො’’ති පදං පන
අයපක්ඛිත්වා පුල්ලිඞ්ගනිද්යදයසො. අයඤ්යහත්ථ සඞ්යඛපත්යථො –
පුරිමුප්පන්නං යවදනං ආරබ්භ යසොමනස්සුප්පත්තියං යයො පුරිමයවදනාය
අස්සායදතබ්බාකායරො යසොමනස්සස්සාදනාකායරො, අයං අස්සායදොති. කථං
පන යවදනං ආරබ්භ සුඛං උප්පජ්ජතීති? යචතසිකසුඛස්ස අධිප්යපතත්තා
නායං යදොයසො. වියසසනං යහත්ථ යසොමනස්සග්ගහණං සුඛං
යසොමනස්සන්ති‘‘රුක්යඛොසිංසපා’’තියථා. 

‘‘අනිච්චා’’ති ඉමිනා සඞ්ඛාරදුක්ඛතාවයසන උයපක්ඛායවදනාය, 
සබ්බයවදනාසුයයව වා ආදීනවමාහ, ඉතයරහි ඉතරදුක්ඛතාවයසන
යථාක්කමං දුක්ඛසුඛයවදනානං, අවියසයසන වා තීණිපි පදානි සබ්බාසම්පි

යවදනානං වයසන යයොයජතබ්බානි. අෙන්ති යයො යවදනාය හුත්වා
අභාවට්යඨන අනිච්චභායවො, උදයබ්බයපටිපීළනට්යඨන දුක්ඛභායවො, ජරාය
මරයණන චාති ද්යවධා විපරිණායමතබ්බභායවො ච, අයං යවදනාය

ආදීනයවො, යයතො වා ආදීනං පරමකාරුඤ්ඤං වාති පවත්තතීති. යවදනාෙ 

නිස්සරණන්ති එත්ථ යවදනාොති නිස්සක්කවචනං, යාව යවදනාපටිබද්ධං
ෙන්දරාගංනපජහති, තාවායංපුරියසොයවදනංඅල්ලීයනොයයවයහොති.යදා
පන තංෙන්දරාගංපජහති, තදායංපුරියසොයවදනායනිස්සයටොවිසංයුත්යතො
යහොතීති ෙන්දරාගප්පහානං යවදනාය නිස්සරණං වුත්තං. එත්ථ ච
යවදනාග්ගහයණනයවදනාය සහජාතනිස්සයාරම්මණභූතාචරූපාරූපධම්මා
ගහිතාඑවයහොන්තීතිපඤ්චන්නම්පි උපාදානක්ඛන්ධානංගහණංදට්ඨබ්බං.
යවදනාසීයසන පන යදසනා ආගතා, තත්ථ කාරණං වුත්තයමව, 
ලක්ඛණහාරනයයන වා අයමත්යථො විභායවතබ්යබො. තත්ථ
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යවදනාග්ගහයණන ගහිතා පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛසච්චං, යවදනානං
සමුදයග්ගහයණන ගහිතා අවිජ්ජාදයයො සමුදයසච්චං, 
අත්ථඞ්ගමනිස්සරණපරියායයහි නියරොධසච්චං, ‘‘යථාභූතං විදිත්වා’’ති 
එයතන මග්ගසච්චන්ති එවයමත්ථ චත්තාරි සච්චානි යවදිතබ්බානි.
කාමුපාදානමූලකත්තා යසසුපාදානානං, පහීයන ච කාමුපාදායන

උපාදානයසසාභාවයතො ‘‘විගතඡන්දරාගතාෙ අනුපාදායනො’’ති වුත්තං. 

අනුපාදාවිමුත්යතොති අත්තයනො මග්ගඵලප්පත්තිං භගවා දස්යසති. 
‘‘යවදනාන’’න්තිආදිනා හි යස්සා ධම්මධාතුයා සුප්පටිවිද්ධත්තා ඉමං
දිට්ඨිගතං සකාරණංසගතිකංපයභදයතොවිභජිතුංසමත්යථොඅයහොසි, තස්ස 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස සද්ධිං පුබ්බභාගපටිපදාය උප්පත්තිභූමිං දස්යසති 
ධම්මරාජා. 

පඨමභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එකච්චසස්සතවාදවණ්ණනා 
38. සත්යතසු සඞ්ඛායරසු ච එකච්චං සස්සතං එතස්සාති 

එකච්චසස්සයතො, එකච්චසස්සතවායදො. යසො එයතසං අත්ථීති 

එකච්චසස්සතිකා. යතපනයස්මාඑකච්චසස්සයතො වායදොදිට්ඨිඑයතසන්ති
එකච්චසස්සතවාදා නාම යහොන්ති, තස්මා තමත්ථං දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘එකච්චසස්සතවාදා’’ති. ඉමිනා නයයන එකච්චඅසස්සතිකා දිපදස්සපි
අත්යථො යවදිතබ්යබො. නනු ච ‘‘එකච්චසස්සතිකා’’ති වුත්යත තදඤ්ඤස්ස
එකච්චස්ස අසස්සතතාසන්නිට්ඨානංසිද්ධයමවයහොතීති? සච්චංසිද්ධයමව
යහොති අත්ථයතො, න පන සද්දයතො. තස්මා සුපාකටං කත්වා දස්යසතුං
‘‘එකච්චඅසස්සතිකා’’තිවුත්තං.නහිඉධ සාවයසසංකත්වාධම්මංයදයසති

ධම්මස්සාමී. ඉධාති ‘‘එකච්චසස්සතිකා’’ති ඉමස්මිං පයද. ගහිතාති වුත්තා, 

තථා යචවඅත්යථොදස්සියතො. ඉධාතිවාඉමිස්සායදසනාය.තථාහි පුරිමකා
තයයො වාදා සත්තවයසන, චතුත්යථො සඞ්ඛාරවයසන විභත්යතො. 

‘‘සඞ්ඛායරකච්චසස්සතිකා’’ති ඉදං යතහි සස්සතභායවන ගය්හමානානං 
ධම්මානං යාථාවසභාවදස්සනවයසන වුත්තං, න
පයනකච්චසස්සතිකමතදස්සනවයසන. තස්ස හි සස්සතාභිමතං
අසඞ්ඛතයමවාතිලද්ධි.යතයනවාහ‘‘චිත්තන්තිවා…යප.…ඨස්සතී’’ති.න 
හි යස්ස භාවස්ස පච්චයයහි අභිසඞ්ඛතභාවං පටිජානාති, තස්යසව
නිච්චධුවාදිභායවො අනුම්මත්තයකන සක්කා පටිඤ්ඤාතුං. එයතන
‘‘උප්පාදවයධුවතායුත්තභාවා සියා නිච්චා, සියා අනිච්චා සියා න
වත්තබ්බා’’තිආදිනා පවත්තස්ස සත්තභඞ්ගවාදස්ස අයුත්තතා විභාවිතා
යහොති. 

තත්ථායං අයුත්තතාවිභාවනා – යදි ‘‘යයන සභායවන යයො ධම්යමො 
අත්ථීති වුච්චති, යතයනව සභායවන යසො ධම්යමො නත්ථී’’තිආදිනා
වුච්යචයය, සියා අයනකන්තවායදො. අථ අඤ්යඤන, සියා න
අයනකන්තවායදො.නයචත්ථයදසන්තරාදිසම්බන්ධභායවො යුත්යතොවත්තුං
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තස්ස සබ්බයලොකසිද්ධත්තා, විවාදාභාවයතො. යය පන වදන්ති ‘‘යථා
සුවණ්ණඝයටනමකුයටකයතඝටභායවොනස්සති, මකුටභායවො උප්පජ්ජති, 
සුවණ්ණභායවො තිට්ඨතියයව, එවං සබ්බභාවානං යකොචි ධම්යමො නස්සති, 
යකොචිධම්යමොඋප්පජ්ජති, සභායවො පනතිට්ඨතී’’ති. යත වත්තබ්බා ‘‘කිං
තංසුවණ්ණං, යංඝයටමකුයටච අවට්ඨිතං, යදිරූපාදි, යසො සද්යදො විය
අනිච්යචො. අථ රූපාදි සමූයහො, සමූයහො නාම සම්මුතිමත්තං. න තස්ස
අත්ථිතා නත්ථිතා නිච්චතා වා ලබ්භතී’’ති අයනකන්තවායදො න සියා.
ධම්මානඤ්ච ධම්මියනො අඤ්ඤථානඤ්ඤථාසු යදොයසො වුත්යතොයයව
සස්සතවාදවිචාරණායං. තස්මා යසො තත්ථ වුත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො.
අපිච නිච්චානිච්චනවත්තබ්බරූයපො අත්තා යලොයකො ච පරමත්ථයතො
විජ්ජමානතාපටිජානනයතො යථා නිච්චාදීනං අඤ්ඤතරං රූපං, යථා වා
දීපාදයයො. න හි දීපාදීනං උදයබ්බයසභාවානං 
නිච්චානිච්චනවත්තබ්බසභාවතා සක්කා විඤ්ඤාතුං, ජීවස්ස නිච්චාදීසු
අඤ්ඤතරං රූපං වියාති එවං සත්තභඞ්ගස්ස විය යසසභඞ්ගානම්පි
අසම්භයවොයයවාති සත්තභඞ්ගවාදස්සඅයුත්තතායවදිතබ්බා. 

එත්ථ ච ‘‘ඉස්සයරො නිච්යචො, අඤ්යඤ සත්තා අනිච්චා’’ති එවං 
පවත්තවාදා සත්යතකච්චසස්සතිකා යසයයථාපි ඉස්සරවාදා. ‘‘පරමාණයවො
නිච්චා ධුවා, අණුකාදයයො අනිච්චා’’ති එවං පවත්තවාදා
සඞ්ඛායරකච්චසස්සතිකා යසයයථාපි කාණාදා. නනු ‘‘එකච්යච ධම්මා 
සස්සතා, එකච්යච අසස්සතා’’ති එතස්මිං වායද චක්ඛාදීනං
අසස්සතතාසන්නිට්ඨානං යථාසභාවාවයබොයධො එව, තයිදං කථං 
මිච්ොදස්සනන්ති, යකොවාඑවමාහ‘‘චක්ඛාදීනංඅසස්සතභාවසන්නිට්ඨානං 
මිච්ොදස්සන’’න්ති? අසස්සයතසුයයව පන යකසඤ්චි ධම්මානං
සස්සතභාවාභිනියවයසො ඉධ මිච්ොදස්සනං. යතන පන එකවායර
පවත්තමායනන චක්ඛාදීනං අසස්සතභාවාවයබොයධො විදූසියතො
සංසට්ඨභාවයතො විසසංසට්යඨො විය සප්පිමණ්යඩො 
සකිච්චකරණාසමත්ථතාය සම්මාදස්සනපක්යඛ ඨයපතබ්බතං නාරහතීති.
අසස්සතභායවන නිච්ඡිතාපි වා චක්ඛුආදයයො සමායරොපිතජීවසභාවා එව
දිට්ඨිගතියකහි ගය්හන්තීති තදවයබොධස්ස මිච්ොදස්සනභායවො න සක්කා

නිවායරතුං. යතයනවාහ ‘‘චක්ඛුං ඉතිපි…යප.… කායෙො ඉතිපි අෙං යම

අත්තා’’තිආදි. එවඤ්ච කත්වා අසඞ්ඛතාය සඞ්ඛතාය ච ධාතුයා වයසන
යථාක්කමං ‘‘එකච්යච ධම්මා සස්සතා, එකච්යච අසස්සතා’’ති එවං
පවත්යතො විභජ්ජවායදොපි එකච්චසස්සතවායදො ආපජ්ජතීති එවංපකාරා
යචොදනාඅනවකාසායහොති අවිපරීතධම්මසභාවසම්පටිපත්තිභාවයතො. 

කාමඤ්යචත්ථ පුරිමවායදපි අසස්සතානං ධම්මානං ‘‘සස්සතා’’ති 
ගහණංවියසසයතොමිච්ොදස්සනං, සස්සතානංපන‘‘සස්සතා’’තිගායහොන
මිච්ොදස්සනං යථාසභාවග්ගහණභාවයතො. අසස්සයතසුයයව පන
‘‘යකචියදව ධම්මා සස්සතා, යකචි අසස්සතා’’ති ගයහතබ්බධම්යමසු
විභාගප්පවත්තියා ඉමස්ස වාදස්ස වාදන්තරතා වුත්තා, න යචත්ථ 
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පටුන 

‘‘සමුදායන්යතොගධත්තා එකයදසස්ස සප්පයදසසස්සතග්ගායහො
නිප්පයදසසස්සතග්ගායහ සයමොධානං ගච්ෙතී’’ති සක්කා වත්තුං වාදී
තබ්බිසයවියසසවයසන වාදද්වයස්ස පවත්තත්තා. අඤ්යඤ එව හි
දිට්ඨිගතිකා ‘‘සබ්යබ ධම්මා සස්සතා’’ති අභිනිවිට්ඨා, අඤ්යඤ
‘‘එකච්චසස්සතා’’ති. සඞ්ඛාරානං අනවයසසපරියාදානං, 
එකයදසපරිග්ගයහො ච වාදද්වයස්ස පරිබයත්යතොයයව. කිඤ්ච භියයයො
අයනකවිධසමුස්සයය එකවිධසමුස්සයය ච ඛන්ධපබන්යධ
අභිනියවසභාවයතො. චතුබ්බියධොපි හි සස්සතවාදී ජාතිවියසසවයසන 
නානාවිධරූපකායසන්නිස්සයය එව අරූපධම්මපුඤ්යජ සස්සතාභිනියවසී
ජායතො අභිඤ්ඤායණන අනුස්සවාදීහි චරූපකායයභදග්ගහණයතො.තථා ච
වුත්තං ‘‘තයතො චුයතො අමුත්ර උදපාදි’’න්ති (දී. නි. 1.32) ‘‘චවන්ති
උපපජ්ජන්තී’’ති ච ආදි. වියසසලාභී එකච්චසස්සතියකො
අනුපධාරිතයභදසමුස්සයයව ධම්මපබන්යධ සස්සතාකාරග්ගහයණන
අභිනිවිසනං ජයනසි එකභවපරියාපන්නඛන්ධසන්තානවිසයත්තා 
තදභිනියවසස්ස. තථා ච තීසුපි වායදසු ‘‘තං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, 
තයතො පරං නානුස්සරතී’’ති එත්තකයමව වුත්තං, තක්කීනං පන
සස්සයතකච්චසස්සතවාදීනං සස්සතාභිනියවසවියසයසො
රූපාරූපධම්මවිසයතායසුපාකයටොයයවාති. 

39. දීඝස්ස කාලස්සඅතික්කයමනාති විවට්ටවිවට්ටට්ඨායීනංඅපගයමන.

අයනකත්ථත්තා ධාතූනං සං-සද්යදන යුත්යතො වට්ට-සද්යදො විනාසවාචීති

ආහ ‘‘විනස්සතී’’ති, සඞ්ඛයවයසන වත්තතීති අත්යථො.
විපත්තිකරමහායමඝසමුප්පත්තියතො පට්ඨාය හි යාව අණුසහගයතොපි

සඞ්ඛායරොන යහොති, තාවයලොයකොසංවට්ටතීතිවුච්චති. යලොයකොතියචත්ථ 

පථවීආදිභාජනයලොයකොඅධිප්යපයතො. උපරිබ්රහ්මයලොයකසූති පරිත්තසුභාදීසු 
රූපීබ්රහ්මයලොයකසු. අග්ගිනා හි කප්පවුට්ඨානං ඉධාධිප්යපතං බහුලං
පවත්තනයතො. යතයනවාහ භගවා ‘‘ආභස්සරසංවත්තනිකා යහොන්තී’’ති. 

අරූයපසු වාති වා-සද්යදන සංවට්ටමානයලොකධාතූහි අඤ්ඤයලොකධාතූසු
වාතිවිකප්පනං යවදිතබ්බං.නහි‘‘සබ්යබඅපායසත්තාතදාරූපාරූපභයවසු
උප්පජ්ජන්තී’’ති සක්කා විඤ්ඤාතුං අපායයසු දීඝතමායුකානං
මනුස්සයලොකූපත්තියා අසම්භවයතො. සතිපි සබ්බසත්තානං
අභිසඞ්ඛාරමනසා නිබ්බත්තභායව බාහිරපච්චයයහි විනා මනසාව 
නිබ්බත්තත්තා ‘‘මයනොමයා’’ති වුච්චන්ති රූපාවචරසත්තා. යදි එවං
කාමභයව ඔපපාතිකසත්තානම්පි මයනොමයභායවො ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති
අධිචිත්තභූයතනඅතිසයමනසා නිබ්බත්තසත්යතසුමයනොමයයවොහාරයතොති

දස්සන්යතො ආහ ‘‘ඣානමයනන නිබ්බත්තත්තා මයනොමො’’ති. එවං
අරූපාවචරසත්තානම්පි මයනොමයභායවො ආපජ්ජතීති යච? න, තත්ථ 
බාහිරපච්චයයහි නිබ්බත්යතතබ්බතාසඞ්කාය එව අභාවයතො, ‘‘මනසාව
නිබ්බත්තා’’ති අවධාරණාසම්භවයතො. නිරුළ්යහො වායං යලොයක
මයනොමයයවොහායරො රූපාවචරසත්යතසු.තථා හි ‘‘අන්නමයයො පානමයයො
මයනොමයයො ආනන්දමයයො විඤ්ඤාණමයයො’’ති පඤ්චධා අත්තානං
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යවදවාදියනොවදන්ති.උච්යෙදවායදපිවක්ඛති‘‘දිබ්යබොරූපී මයනොමයයො’’ති

(දී. නි. 1.86). යසොභනා පභා එයතසු සන්තීති සුභා. ‘‘උක්කංයසනා’’ති
ආභස්සරයදයවසන්ධායාහ, පරිත්තාභා අප්පමාණාභාපනද්යව චත්තායරො

චකප්යපතිට්ඨන්ති. අට්ඨකප්යපතිඅට්ඨ මහාකප්යප. 

40. සණ්ඨාතීති සම්පත්තිකරමහායමඝසමුප්පත්තියතො පට්ඨාය 
පථවීසන්ධාරකුදකතංසන්ධාරකවායුමහාපථවීආදීනං සමුප්පත්තිවයසන

ඨාති, ‘‘සම්භවති’’ ඉච්යචවවාඅත්යථොඅයනකත්ථත්තාධාතූනං. පකතිොති
සභායවන, තස්ස ‘‘සුඤ්ඤ’’න්ති ඉමිනා සම්බන්යධො. තත්ථ කාරණමාහ 

‘‘නිබ්බත්තසත්තානං නත්ථිතාො’’ති, අනුප්පන්නත්තාති අත්යථො, යතන
යථා එකච්චානි විමානානි තත්ථ නිබ්බත්තසත්තානං චුතත්තා සුඤ්ඤානි
යහොන්ති, න එවමිදන්ති දස්යසති.
බ්රහ්මපාරිසජ්ජබ්රහ්මපුයරොහිතමහාබ්රහ්මායනො බ්රහ්මකායිකා, යතසංනිවායසො

භූමිපි ‘‘බ්රහ්මකායිකා’’ති වුත්තා. කම්මං උපනිස්සයවයසන පච්චයයො

එතිස්සාති කම්මපච්චො. අථ වා තත්ථ නිබ්බත්තසත්තානං
විපච්චනකකම්මස්ස සහකාරීපච්චයභාවයතො, කම්මස්ස පච්චයාති 

කම්මපච්චො. උතු සමුට්ඨානං එතිස්සාති උතුසමුට්ඨානා. 

‘‘කම්මපච්චෙඋතුසමුට්ඨානා’’ති වා පායඨො, කම්මසහායයො පච්චයයො, 
කම්මස්ස වා සහායභූයතො පච්චයයො කම්මපච්චයයො, යසොව උතු

කම්මපච්චයඋතු, යසො සමුට්ඨානං එතිස්සාති යයොයජතබ්බං. එත්ථාති
‘‘බ්රහ්මවිමාන’’න්ති වුත්තාය බ්රහ්මකායිකභූමියා. කථං පණීතාය
දුතියජ්ඣානභූමියං ඨිතානං හීනාය පඨමජ්ඣානභූමියා උපපත්ති යහොතීති

ආහ ‘‘අථ සත්තාන’’න්තිආදි. ඔතරන්තීති උපපජ්ජනවයසන යහට්ඨාභූමිං
ගච්ෙන්ති. 

අප්පායුයකති යං උළාරං පුඤ්ඤකම්මං කතං, තස්ස
උප්පජ්ජනාරහවිපාකපබන්ධයතො අප්පපරිමාණායුයක. 

ආයුප්පමායණයනවාතිපරමායුප්පමායණයනව.කිං පයනතං පරමායුනාම, 
කථං වාතංපරිච්ඡින්නපමාණන්ති? වුච්චයත–යයොයතසංයතසංසත්තානං
තස්මිං තස්මිං භවවියසයස පුරිමසිද්ධභවපත්ථනූපනිස්සයවයසන
සරීරාවයවවණ්ණසණ්ඨානපමාණාදිවියසසා විය තංතංගතිනිකායාදීසු
යයභුයයයන නියතපරිච්යෙයදො 
ගබ්භයසයයකකාමාවචරයදවරූපාවචරසත්තානං
සුක්කයසොණිතඋතුයභොජනාදි උතුආදිපච්චයුප්පන්නපච්චයූපත්ථම්භියතො
විපාකපබන්ධස්සඨිතිකාලනියයමො, යසොයථාසකං ඛණමත්තාවට්ඨායීනම්පි
අත්තයනොසහජාතානංරූපාරූපධම්මානංඨපනාකාරවුත්තිතාය පවත්තකානි
රූපාරූපජීවිතින්ද්රියානි යස්මා න යකවලං යනසං ඛණඨිතියා එව
කාරණභායවන අනුපාලකානි, අථයඛොයාවභවඞ්ගුපච්යෙදාඅනුපබන්ධස්ස
අවිච්යෙදයහතුභායවනාපි, තස්මා ආයුයහතුකත්තා කාරණූපචායරන ආයු, 
උක්කංසපරිච්යෙදවයසන පරමායූති ච වුච්චති. තං පන යදවානං
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පටුන 

යනරයිකානංඋත්තරකුරුකානඤ්චනියතපරිච්යෙදං, උත්තරකුරුකානංපන 
එකන්තනියතපරිච්යෙදයමව, අවසිට්ඨමනුස්සයපතතිරච්ොනානං පන 
චිරට්ඨිතිසංවත්තනිකකම්මබහුයල කායල 
තංකම්මසහිතසන්තානජනිතසුක්කයසොණිතප්පච්චයානං තංමූලකානඤ්ච 
චන්දසූරියසමවිසමපරිවත්තනාදිජනිතඋතුආහාරාදිසමවිසම පච්චයානං
වයසන චිරාචිරකාලයතො අනියතපරිච්යෙදං, තස්ස ච යථා 
පුරිමසිද්ධභවපත්ථනාවයසන තංතංගතිනිකායාදීසු
වණ්ණසණ්ඨානාදිවියසසනියයමොසිද්යධො දස්සනානුස්සවාදීහි, තථාආදියතො
ගහණසිද්ධියා.එවංතාසුතාසුඋපපත්තීසු නිබ්බත්තසත්තානංයයභුයයයන
සමප්පමාණට්ඨිතිකාලං දස්සනානුස්සයවහි ලභිත්වා තං පරමතං
අජ්යඣොසාය පවත්තිතභවපත්ථනාවයසන ආදියතො පරිච්යෙදනියයමො
යවදිතබ්යබො. යස්මා පන කම්මං තාසු තාසු උපපත්තීසු යථා 
තංතංඋපපත්තිනියතවණ්ණාදිනිබ්බත්තයන සමත්ථං, එවං
නියතායුපරිච්යෙදාසුඋපපත්තීසු පරිච්යෙදාතික්කයමනවිපාකනිබ්බත්තයන

සමත්ථංනයහොති, තස්මාවුත්තං ‘‘ආයුප්පමායණයනවචවන්තී’’ති.යස්මා
පනඋපත්ථම්භකසහායයහි අනුපාලකප්පච්චයයහි උපාදින්නකක්ඛන්ධානං
පවත්යතතබ්බාකායරො අත්ථයතො පරමායු, තස්ස
යථාවුත්තපරිච්යෙදානතික්කමනයතො සතිපි කම්මාවයසයස ඨානං න

සම්භවති, යතන වුත්තං ‘‘අත්තයනො පුඤ්ඤබයලයනව ඨාතුං න

සක්යකොතී’’ති. කප්පං වාති අසඞ්යඛයයයකප්පං වා තස්ස උපඩ්ඪං වා 

උපඩ්ඪකප්පයතොඌනමධිකංවාතිවිකප්පනත්යථො වා-සද්යදො. 

41. අනභිරතීති එකවිහායරන අනභිරති. සා පන යස්මා අඤ්යඤහි

සමාගමිච්ො යහොති, යතන වුත්තං ‘‘අපරස්සාපි සත්තස්ස

ආගමනපත්ථනා’’ති. පියවත්ථුවිරයහන පියවත්ථුඅලායභන වා

චිත්තවිඝායතො උක්කණ්ඨිතා, සා අත්ථයතො යදොමනස්සචිත්තුප්පායදො

යයවාති ආහ ‘‘පටඝසම්පයුත්තා’’ති. දීඝරත්තං ඣානරතියා රමමානස්ස 
වුත්තප්පකාරං අනභිරතිනිමිත්තං උප්පන්නා ‘‘මම’’න්ති ච ‘‘අහ’’න්ති ච

ගහණස්ස කාරණභූතාතණ්හාදිට්ඨියයොඉධ පරිතස්සනා. තාපනචිත්තස්ස 

පුරිමාවත්ථාය චලනං කම්පනන්ති ආහ ‘‘උබ්බිජ් නා ඵන්දනා’’ති.

යතයනවාහ ‘‘තණ්හාතස්සනාපි දිට්ඨිතස්සනාපි වට්ටතී’’ති. යං පන 
අත්ථුද්ධායර‘‘අයහොවතඅඤ්යඤපිසත්තාඉත්ථත්තංආගච්යෙයයන්තිඅයං 
තණ්හාතස්සනා නාමා’’ති වුත්තං, තං දිට්ඨිතස්සනාය විසුං උදාහරණං
දස්යසන්යතන තණ්හාතස්සනංයයව තයතො නිද්ධායරත්වා වුත්තං, න පන

තත්ථ දිට්ඨිතස්සනාය අභාවයතොති දට්ඨබ්බං. තාසතස්සනා චිත්තුත්රායසො. 

භොනකන්ති යභරවාරම්මණනිමිත්තං බලවභයං. යතන සරීරස්ස

ථද්ධභායවො ඡම්භිතත්තංභෙංසංයවගන්තිඑත්ථ භෙන්තිභඞ්ගානුපස්සනාය
චිණ්ණන්යත සබ්බසඞ්ඛාරයතො භායනවයසන උප්පන්නං භයඤාණං. 

සංයවගන්ති සයහොත්තප්පඤාණං, ඔත්තප්පයමව වා. සන්තාසන්ති



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තවණ්ණනා 

131 

පටුන 

ආදීනවනිබ්බිදානුපස්සනාහි සඞ්ඛායරහි සන්තස්සනඤාණං. සහ බයායති

පවත්තති, යදොසංවාොයදතීතිසහයබයො, සහායයො, තස්සභාවං සහබයතං. 

42. අභිභවිත්වා ඨියතො ඉයම සත්යතති අධිප්පායයො. යස්මා පන යසො
පාසංසභායවන උත්තමභායවන ච ‘‘යත සත්යත අභිභවිත්වා ඨියතො’’ති

අත්තානං මඤ්ඤති, තස්මා වුත්තං ‘‘ය ට්ඨයකොහමස්මී’’ති. අඤ්ඤදත්ථු

දයසොති දස්සයන අන්තරායාභාවවචයනන, 
යඤයයවියසසපරිග්ගාහිකභායවනච අනාවරණදස්සාවිතංපටිජානාතීතිආහ 

‘‘සබ්බං පස්සාමීති අත්යථො’’ති. භූතභබයානන්ති අයහසුන්ති භූතා, භවන්ති
භවිස්සන්තීති භබයා, අට්ඨකථායං පන වත්තමානකාලවයසයනව භබය-

සද්දස්ස අත්යථො දස්සියතො. පඨමචිත්තක්ඛයණති පටිසන්ධිචිත්තක්ඛයණ. 
කිඤ්චාපි යසො බ්රහ්මා අනවට්ඨිතදස්සනත්තා පුථුජ්ජනස්ස
පුරිමතරජාතිපරිචිතම්පි කම්මස්සකතඤ්ඤාණං විස්සජ්යජත්වා
විකුබ්බනිද්ධිවයසන චිත්තුප්පත්තිමත්තපටිබද්යධන සත්තනිම්මායනන
විපල්ලට්යඨො ‘‘අහං ඉස්සයරො කත්තා නිම්මාතා’’තිආදිනා
ඉස්සරකුත්තදස්සනංපක්ඛන්දමායනො අභිනිවිසනවයසයනවපතිට්ඨියතො, න
පතිට්ඨාපනවයසන ‘‘තස්ස එවං යහොතී’’ති වුත්තත්තා, 
පතිට්ඨාපනක්කයමයනවපනතස්සයසොඅභිනියවයසොජායතොතිදස්සනත්ථං 

‘‘කාරණයතොසායධතුකායමො’’ති, ‘‘පටඤ්ඤං කත්වා’’තිචවුත්තං.යතනාහ

භගවා‘‘තංකිස්සයහතූ’’තිආදි.තත්ථ මයනොපණිධීතිමනසාඑවපත්ථනා, 

තථා චිත්තප්පවත්තිමත්තයමවාති අත්යථො, ඉත්ථභාවන්ති ඉදප්පකාරතං.
යස්මා පන ඉත්ථන්ති බ්රහ්මත්තභායවො ඉධාධිප්යපයතො, තස්මා 

‘‘බ්රහ්මභාවන්ති අත්යථො’’තිවුත්තං.නනුචයදවානංඋපපත්තිසමනන්තරං
‘‘ඉමිස්සා නාම ගතියා චවිත්වා ඉමිනා නාම කම්මුනා ඉධූපපන්නා’’ති
පච්චයවක්ඛණා යහොතීති? සච්චං යහොති, සා පන පුරිමජාතීසු
කම්මස්සකතඤ්ඤායණ සම්මයදව නිවිට්ඨජ්ඣාසයානං. ඉයම පන සත්තා
පුරිමාසුපි ජාතීසු ඉස්සරකුත්තදස්සනවයසන විනිබන්ධාභිනියවසා

අයහසුන්තිදට්ඨබ්බං.යතනවුත්තං ‘‘ඉමිනා මෙ’’න්තිආදි. 

43. ඊසතීති ඊයසො, අභිභූති අත්යථො. මහා ඊයසො මයහයසො, 
සුප්පතිට්ඨමයහසතාය පන පයරහි ‘‘මයහයසො’’ති අක්ඛාතබ්බතාය

මයහසක්යඛො, අතිසයයන මයහසක්යඛො මයහසක්ඛතයරොති වචනත්යථො
දට්ඨබ්යබො. යස්මා පන යසො මයහසක්ඛභායවො

ආධිපයතයයපරිවාරසම්පත්තියාවිඤ්ඤායති, තස්මා ‘‘ඉස්සරිෙපරිවාරවයසන

මහාෙසතයරො’’තිවුත්තං. 

44. ඉයධව ආගච්ඡතීති ඉමස්මිං මනුස්සයලොයක එව පටිසන්ධිවයසන

ආගච්ෙති. ෙංඅඤ්ඤතයරො සත්යතොතිඑත්ථ ෙන්තිනිපාතමත්තං, කරයණ
වා පච්චත්තනිද්යදයසො, යයන ඨායනනාති අත්යථො, කිරියාපරාමසනං වා. 

ඉත්ථත්තං ආගච්ඡතීති එත්ථ යයදතං ඉත්ථත්තස්ස ආගමනං, එතං ඨානං 
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විජ්ජතීති අත්යථො. එස නයයො ‘‘පබ්බ ති, යචයතොසමාධිං ඵුසති, 

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරතී’’ති එයතසුපි පයදසු. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං
භික්ඛයව විජ්ජති, යං අඤ්ඤතයරො සත්යතො’’ති ඉමඤ්හි පදං 
‘‘පබ්බජතී’’තිආදීහිපයදහිපච්යචකංයයොයජතබ්බන්ති. 

45. ඛිඩ්ඩාය පදුස්සන්තීති ඛිඩ්ඩාපයදොසියනො, ඛිඩ්ඩාපයදොසියනො එව 

ඛිඩ්ඩාපයදොසිකා, ඛිඩ්ඩාපයදොයසො වා එයතසං අත්ථීති ඛිඩ්ඩාපයදොසිකා. 

අතික්කන්තයවලං අතියවලං, ආහාරූපයභොගකාලං අතික්කමිත්වාති

අත්යථො. යමථුනසම්පයයොයගන උප්පජ්ජනකසුඛං යකළිහස්සසුඛං

රතිධම්යමො රතිසභායවො. ආහාරන්ති එත්ථ යකො යදවානං ආහායරො, කා
ආහාරයවලාති? සබ්යබසම්පි කාමාවචරයදවානං සුධා ආහායරො, සා
යහට්ඨියමහිඋපරිමානංපණීතතමායහොති, තංයථාසකං දිවසවයසනදිවයස
දිවයසභුඤ්ජන්ති.යකචිපන‘‘බිළාරපදප්පමාණංසුධාහාරං භුඤ්ජන්ති, යසො
ජිව්හාය ඨපිතමත්යතො යාව යකසග්ගනඛග්ගා කායං ඵරති, යතසංයයව 

දිවසවයසනසත්තදිවයසයාපනසමත්යථොචයහොතී’’තිවදන්ති. ‘‘නිරන්තරං 

ඛාදන්තා පිවන්තා’’ති ඉදං පරිකප්පනවයසන වුත්තං. කම්ම යත ස්ස

බලවභායවො උළාරපුඤ්ඤනිබ්බත්තත්තා, 

උළාරගරුසිනිද්ධසුධාහාරජීරණයතො ච. කර කාෙස්ස මන්දභායවො 
මුදුසුඛුමාලභාවයතො. යතයනව හි භගවා ඉන්දසාලගුහායං පකතිපථවියං
සණ්ඨාතුං අසක්යකොන්තං සක්කං යදවරාජානං ‘‘ඔළාරිකං කායං

අධිට්යඨහී’’ති ආහ. යතසන්ති මනුස්සානං. වත්ථුන්ති කරජකායං. යකචීති 
අභයගිරිවාසියනො. 

47. මයනනාති ඉස්සාපකතත්තා පදුට්යඨන මනසා. උසූයාවයසන
මනයසොව පයදොයසො මයනොපයදොයසො, යසො එයතසං අත්ථි

විනාසයහතුභූයතොති මයනොපයදොසිකාති එවං වා එත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

අකුද්යධො රක්ඛතීති කුද්ධස්ස යසො යකොයධො ඉතරස්මිං අකුජ්ඣන්යත
අනුපාදායනො එකවාරයමව උප්පත්තියා අනායසවයනො චායවතුං න 
සක්යකොති උදකන්තං පත්වා අග්ගි විය නිබ්බායති, තස්මා අකුද්යධො තං
චවනයතො රක්ඛති, උයභොසුපනකුද්යධසුභියයයොභියයයොඅඤ්ඤමඤ්ඤම්හි
පරිවඩ්ඪනවයසන තිඛිණසමුදාචායරො නිස්සයදහනරයසො යකොයධො
උප්පජ්ජමායනො හදයවත්ථුං නිදහන්යතො අච්චන්තසුඛුමාලකරජකායං

විනායසති, තයතොසකයලොපිඅත්තභායවොඅන්තරධායති.යතනාහ ‘‘උයභොසු

පනා’’තිආදි. තථා චාහ භගවා ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤං පදුට්ඨචිත්තා

කිලන්තකායා…යප.… චවන්තී’’ති. ධම්මතාති ධම්මනියායමො. යසො ච
යතසං කරජකායස්ස මන්දතාය, තථාඋප්පජ්ජනකයකොධස්ස ච බලවතාය
ඨානයසොචවනං, යතසංරූපාරූපධම්මානංසභායවොති අධිප්පායයො. 

49. චක්ඛාදීනං යභදං පස්සතීති වියරොධිපච්චයසන්නිපායත
විකාරාපත්තිදස්සනයතො, අන්යත ච අදස්සනූපගමනයතො විනාසං පස්සති
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ඔළාරිකත්තාරූපධම්මයභදස්ස. පච්චෙං දත්වාති අනන්තරපච්චයාදිවයසන

පච්චයයොහුත්වා. ‘‘බලවතර’’න්ති චිත්තස්සලහුතරංයභදංසන්ධායවුත්තං.

තථාහිඑකස්මිංරූයපධරන්යතයයවයසොළස චිත්තානිභිජ්ජන්ති. යභදංන

පස්සතීති ඛයණ ඛයණ භිජ්ජන්තම්පි චිත්තං පරස්ස
අනන්තරපච්චයභායවයනවභිජ්ජතීති පුරිමචිත්තස්ස අභාවං පටිච්ොයදත්වා
විය පච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පත්තියතො භාවපක්යඛො බලවතයරො පාකයටො ච
යහොති, න අභාවපක්යඛොති චිත්තස්ස විනාසං න පස්සති, අයඤ්ච අත්යථො 
අලාතචක්කදස්සයනන සුපාකයටො විඤ්ඤායති. යස්මා පන තක්කීවාදී 
නානත්තනයස්ස දූරතරතාය එකත්තනයස්සපි මිච්ොගහිතත්තා ‘‘යයදවිදං
විඤ්ඤාණං සබ්බදාපි එකරූයපන පවත්තති, අයයමව අත්තා

නිච්යචො’’තිආදිනා අභිනියවසං ජයනති, තස්මා වුත්තං ‘‘යසො තං

අපස්සන්යතො’’තිආදි. 

අන්තානන්තවාදවණ්ණනා 
53. අන්තානන්තිකාති එත්ථ අමති ගච්ෙති එත්ථ සභායවො ඔසානන්ති

අන්යතො, මරියාදා. තප්පටියසයධන අනන්යතො, අන්යතො ච අනන්යතො ච
අන්තානන්යතො ච යනවන්තානානන්යතො ච අන්තානන්තා
සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, එකයසයසන වා ‘‘නාමරූපපච්චයා
සළායතන’’න්තිආදීසු(ම.නි.3.176; සං.නි.2.1; උදා. 1) විය.කස්සපන
අන්තානන්යතොති? යලොකීයති සංසාරනිස්සරණත්ථියකහි දිට්ඨිගතියකහි, 
යලොකීයන්තිවාඑත්ථයතහිපුඤ්ඤාපුඤ්ඤංතබ්බිපායකො චාති යලොයකොති
සඞ්ඛයං ගතස්ස අත්තයනො. යතනාහ භගවා ‘‘අන්තානන්තං යලොකස්ස 
පඤ්ඤයපන්තී’’ති. යකො පන එයසො අත්තාති? 
ඣානවිසයභූතකසිණනිමිත්තං. තත්ථ හි අයං දිට්ඨිගතියකො යලොකසඤ්ඤී.
තථා ච වුත්තං ‘‘තං යලොයකොති ගයහත්වා’’ති. යකචි පන ‘‘ඣානං 
තංසම්පයුත්තධම්මා ච ඉධ ‘අත්තා, යලොයකො’ති ච ගහිතා’’ති වදන්ති.
අන්තානන්තසහචරිතවායදො අන්තානන්යතො, යථා ‘‘කුන්තා පචරන්තී’’ති 
අන්තානන්තසන්නිස්සයයො වා යථා ‘‘මඤ්චා යඝොසන්තී’’ති. යසො එයතසං

අත්ථීති අන්තානන්තිකා. යතපනයස්මායථාවුත්තනයයනඅන්තානන්යතො

වායදො දිට්ඨි එයතසන්ති ‘‘අන්තානන්තවාදා’’ති වුච්චන්ති. තස්මා
අට්ඨකථායං ‘‘අන්තානන්තවාදා’’ති වත්වා ‘‘අන්තං වා’’තිආදිනා අත්යථො 
විභත්යතො. 

එත්ථාහ – යුත්තං තාව පුරිමානං තිණ්ණං වාදීනං අන්තත්තඤ්ච
අනන්තත්තඤ්ච අන්තානන්තත්තඤ්ච ආරබ්භ පවත්තවාදත්තා
අන්තානන්තිකත්තං, පච්ඡිමස්ස පන තදුභයපටියසධනවයසන 
පවත්තවාදත්තා කථ අන්තානන්තිකත්තන්ති? තදුභයපටියසධනවයසන
පවත්තවාදත්තා එව. යස්මා අන්තානන්තපටියසධවායදොපි
අන්තානන්තවිසයයො එව තං ආරබ්භ පවත්තත්තා. එතදත්ථංයයව හි
සන්ධාය අට්ඨකථායං ‘‘ආරබ්භ පවත්තවාදා’’ති වුත්තං. අථ වා යථා 
තතියවායද යදසයභදවයසන එකස්යසව අන්තවන්තතා අනන්තතා ච
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සම්භවති, එවං තක්කීවායදපි කාලයභදවයසන උභයසම්භවයතො
අඤ්ඤමඤ්ඤපටියසයධන උභයඤ්යඤව වුච්චති. කථං? 
අන්තවන්තතාපටියසයධනහිඅනන්තතාවුච්චති, අනන්තතාපටියසයධනච
අන්තවන්තතා, අන්තානන්තානඤ්ච න තතියවාදභායවො කාලයභදස්ස
අධිප්යපතත්තා. ඉදංවුත්තංයහොති– යස්මා අයංයලොකසඤ්ඤියතොඅත්තා
අධිගතවියසයසහි මයහසීහි අනන්යතො කදාචි සක්ඛිදිට්යඨොති අනුසුයයති, 
තස්මා යනවන්තවා. යස්මා පන යතහියයවකදාචි අන්තවා සක්ඛිදිට්යඨොති
අනුසුයයති, තස්මානපනඅනන්යතොති.යථාචඅනුස්සුතිතක්කීවයසන, එවං
ජාතිස්සරතක්කී ආදීනඤ්ච වයසන යථාසම්භවං යයොයජතබ්බං. අයඤ්හි
තක්කියකො අවඩ්ඪිතභාවපුබ්බකත්තා පටිභාගනිමිත්තානං වඩ්ඪිතභාවස්ස
වඩ්ඪිතකාලවයසන අප්පච්චක්ඛකාරිතාය අනුස්සවාදිමත්යත ඨත්වා
‘‘යනවන්තවා’’ති පටික්ඛිපති. අවඩ්ඪිතකාලවයසන පන ‘‘න
පනානන්යතො’’ති, නපනඅන්තතානන්තතානංඅච්චන්තමභායවනයථා තං
‘‘යනවසඤ්ඤිනාසඤ්ඤී’’ති. පුරිමවාදත්තයපටික්යඛයපො ච අත්තනා 
යථාධිප්යපතප්පකාරවිලක්ඛණතාය යතසං, අවස්සඤ්යචතං එවං
විඤ්ඤාතබ්බං, අඤ්ඤථා වික්යඛපපක්ඛංයයවභයජයයචතුත්ථවායදො.නහි
අන්තතාඅනන්තතාතදුභයවිනිමුත්යතො අත්තයනොපකායරොඅත්ථි, තක්කීවාදී
චයුත්තිමග්ගයකො, කාලයභදවයසනච තදුභයංඑකස්මිම්පිනනයුජ්ජතීති. 

යකචි පන යදි පනායං අත්තා අන්තවා සියා, දූරයදයස
උපපජ්ජනානුස්සරණාදිකිච්චනිප්ඵත්තිනසියා.අථ අනන්යතො, ඉධඨිතස්ස
යදවයලොකනිරයාදීසු සුඛදුක්ඛානුභවනම්පි සියා. සයච පන අන්තවා ච 
අනන්යතොච, තදුභයයදොසසමායයොයගො.තස්මා‘‘අන්තවා, අනන්යතො’’තිච
අබයාකරණීයයො අත්තාති එවං තක්කනවයසන චතුත්ථවාදප්පවත්තිං
වණ්යණන්ති. එවම්පි යුත්තං තාව පච්ඡිමවාදීද්වයස්ස අන්තානන්තිකත්තං
අන්තානන්තානං වයසනඋභයවිසයත්තා යතසං වාදස්ස. පුරිමවාදීද්වයස්ස
පන කථං විසුං අන්තානන්තිකත්තන්ති? උපචාරවුත්තියා. සමුදියතසු හි
අන්තානන්තවාදීසු පවත්තමායනො අන්තානන්තික-සද්යදො තත්ථ
නිරුළ්හතාය පච්යචකම්පි අන්තානන්තිකවාදීසු පවත්තති, යථා
අරූපජ්ඣායනසු පච්යචකං අට්ඨවියමොක්ඛපරියායයො, යථා ච යලොයක
සත්තාසයයොති.අථවාඅභිනියවසයතො පුරිමකාලප්පවත්තිවයසනඅයංතත්ථ
යවොහායරො කයතො. යතසඤ්හි දිට්ඨිගතිකානං 
තථාරූපයචයතොසමාධිසමධිගමයතොපුබ්බකාලං‘‘අන්තවානුඅයංයලොයකො, 
අනන්යතොනූ’’ති උභයාකාරාවලම්බියනොපරිවිතක්කස්සවයසනනිරුළ්යහො
අන්තානන්තිකභායවො වියසසලායභන තත්ථ උප්පන්යනපි එකංසග්ගායහ
පුරිමසිද්ධරුළ්හියායවොහරීයතීති. 

54-60. වුත්තනයෙනාති ‘‘තක්කයතීති තක්කී’’තිආදිනා (දී. නි. අට්ඨ.
1.34) සද්දයතො, ‘‘චතුබ්බියධො තක්කී’’තිආදිනා (දී. නි. අට්ඨ. 1.34) 

අත්ථයතො ච සස්සතවායද වුත්තවිධිනා. දිට්ඨපුබ්බානුසායරනාති
දස්සනභූයතන විඤ්ඤායණන උපලද්ධපුබ්බස්ස අන්තවන්තාදියනො
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පටුන 

අනුස්සරයණන. එවඤ්ච කත්වා අනුස්සුතිතක්කීසුද්ධතක්කීනම්පි ඉධ
සඞ්ගයහො සිද්යධො යහොති. අථ වා දිට්ඨග්ගහයණයනව
‘‘නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනා’’තිආදීසු (දී. නි. 10, 194) විය සුතාදීනම්පි
ගහිතතා යවදිතබ්බා. ‘‘අන්තවා’’තිආදිනා ඉච්ඡිතස්ස අත්තයනො සබ්බදා 
භාවපරාමසනවයසයනව ඉයමසං වාදානං පවත්තනයතො
සස්සතදිට්ඨිසඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. තථා හි වක්ඛති ‘‘යසසා
සස්සතදිට්ඨියයො’’ති(දී.නි.අට්ඨ.97-98). 

අමරාවික්යඛපවාදවණ්ණනා 
61. න මරතීති න උච්ඡිජ්ජති. ‘‘එවම්පි යම යනො’’තිආදිනා විවියධො 

නානප්පකායරො යඛයපො පයරන පරවාදීනං ඛිපනං වික්යඛයපො. අමරාය
දිට්ඨියා වාචායචවික්ඛිපන්තීතිවාඅමරාවික්යඛපියනො. අමරාවික්යඛපියනො

එව අමරාවික්යඛපිකා. ඉයතො චියතො ච සන්ධාවති එකස්මිං සභායව
අනවට්ඨානයතො. අමරා විය වික්ඛිපන්තීති වා පුරිමනයයයනව සද්දත්යථො 
දට්ඨබ්යබො. 

62. වික්යඛපවාදියනො උත්තරිමනුස්සධම්යම, අකුසලධම්යමපි
සභාවයභදවයසයනව ඤාතුං ඤාණබලං නත්ථීති කුසලාකුසලපදානං
කුසලාකුසලකම්මපථවයසයනව අත්යථො. පඨමනයවයසයනව 

අපරියන්තවික්යඛපතාය අමරාවික්යඛපං විභායවතුං ‘‘එවන්තිපි යම යනොති 

අනිෙමිතවික්යඛයපො’’ති වුත්තං. තත්ථ අනිෙමිතවික්යඛයපොති සස්සතාදීසු
එකස්මිම්පිපකායරඅට්ඨත්වා වික්යඛපකරණං, පරවාදිනායස්මිංකිස්මිඤ්චි
පුච්ඡියත පකායර තස්ස පටික්යඛයපොති අත්යථො. දුතියනයවයසන

අමරාසදිසාය අමරාය වික්යඛපං දස්යසතුං ‘‘ඉදං කුසලන්ති වා

පුට්යඨො’’තිආදිමාහ. අථ වා ‘‘එවන්තිපි යම යනො’’තිආදිනා අනියමයතොව
සස්සයතකච්චසස්සතුච්යෙදතක්කීවාදානං පටියසධයනන තං තං වාදං 
පටික්ඛිපයතව අපරියන්තවික්යඛපවාදත්තා අමරාවික්යඛපියනො. අත්තනා

පන අනවට්ඨිතවාදත්තා න කිස්මිඤ්චි පක්යඛ අවතිට්ඨතීති ආහ ‘‘සෙං 

පන…යප.… බයාකයරොතී’’ති. ඉදානි කුසලාදීනං අබයාකරයණන තයමව
අනවට්ඨානං විභායවති‘‘ඉදංකුසලන්තිවාපුට්යඨො’’තිආදිනා.යතයනවාහ 

‘‘එකස්මිම්පිපක්යඛනතිට්ඨතී’’ති. 

63. කුසලාකුසලං යථාභූතං අප්පජානන්යතොපි යයසමහං සමයයන
කුසලයමව ‘‘කුසල’’න්ති, අකුසලයමව ච ‘‘අකුසල’’න්ති බයාකයරයයං, 
යතසු තථා බයාකරණයහතු ‘‘අයහො වත යර පණ්ඩියතො’’ති
සක්කාරසම්මානං කයරොන්යතසු මම ෙන්යදො වා රායගො වා අස්සාති

එවම්යපත්ථ අත්යථො සම්භවති. යදොයසො වා පටයඝො වාති එත්ථ
වුත්තවිපරියායයන යයොයජතබ්බං. අට්ඨකථායං පන අත්තයනො

පණ්ඩිතභාවවිසයානං රාගාදීනං වයසන යයොජනා කතා. ‘‘ඡන්දරාගද්වෙං

උපාදාන’’න්ති අභිධම්මනයයන වුත්තං. අභිධම්යම හි තණ්හාදිට්ඨියයොව
‘‘උපාදාන’’න්ති ආගතා, සුත්තන්යත පන යදොයසොපි ‘‘උපාදාන’’න්ති
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වුත්යතො ‘‘යකොධුපාදානවිනිබන්ධා විඝාතං ආපජ්ජන්තී’’තිආදීසු. යතන

වුත්තං ‘‘උභෙම්පි වා ද ්හග්ගහණවයසන උපාදාන’’න්ති. ද ්හග්ගහණං 
අමුඤ්චනං.පටියඝොපිහිඋපනාහාදිවයසනපවත්යතොආරම්මණංනමුඤ්චති. 

විහනනං හිංසනං විබාධනං. රායගොපි හි පරිළාහවයසන සාරද්ධවුත්තිතාය 
නිස්සයංවිබාධතීති.විනායසතුකාමතායආරම්මණංගණ්හාතීතිසම්බන්යධො. 

64. පණ්ඩිච්යචනාති පඤ්ඤාය. යයන හි ධම්යමන යුත්යතො
‘‘පණ්ඩියතො’’ති වුච්චති, යසො ධම්යමො පණ්ඩිච්චං, යතන සුතචින්තාමයං
පඤ්ඤං දස්යසති, න පාකතිකකම්මනිබ්බත්තං සාභාවිකපඤ්ඤං. කත-
සද්දස්සකිරියාසාමඤ්ඤවාචකත්තා‘‘කතවිජ්යජො’’තිආදීසුවිය කත-සද්යදො

ඤාණානුයුත්තතංවදතීතිආහ ‘‘විඤ්ඤාතපරප්පවාදා’’ති.සත්තධාභින්නස්ස

වාලග්ගස්ස අංසුයකොටියවධයකො ‘‘වාලයවධී’’තිඅධිප්යපයතො. 

65-6. එත්ථ ච කිඤ්චාපි පුරිමානම්පි තිණ්ණං
කුසලාදිධම්මසභාවානවයබොධයතො අත්යථව මන්දභායවො, යතසං පන
අත්තයනො කුසලාදිධම්මානවයබොධස්ස අවයබොධවියසයසො අත්ථි, තදභාවා
පච්ඡියමොයයවමන්දයමොමූහභායවන වුත්යතො.නනුචපච්ඡිමස්සාපි ‘‘අත්ථි
පයරොයලොයකො’තිඉතියචයමඅස්ස, ‘අත්ථි පයරොයලොයකො’තිඉතියතනං
බයාකයරයයං, එවන්තිපියමයනො’’තිආදි(දී.නි.1.65) වචනයතො අත්තයනො
ධම්මානවයබොධස්ස අවයබොයධො අත්ථියයවාති? කිඤ්චාපි අත්ථි, න තස්ස
පුරිමානං විය
අපරිඤ්ඤාතධම්මබයාකරණනිබන්ධනමුසාවාදාදිභයපරිජිගුච්ෙනකායරො
අත්ථි, අථ යඛො මහාමූළ්යහොයයව. අථ වා ‘‘එවන්තිපි යම යනො’’තිආදිනා
පුච්ොය වික්යඛපකරණත්ථං ‘‘අත්ථි පයරොයලොයකො’ති ඉති යච මං
පුච්ෙසී’’ති පුච්ොඨපනයමව යතන දස්සීයති, න අත්තයනො
ධම්මානවයබොයධොතිඅයයමවවියසයසන ‘‘මන්යදොයචවයමොමූයහොචා’’ති
වුත්යතො.යතයනව හිතථාවාදිනංසඤ්ජයංයබලට්ඨපුත්තංආරබ්භ‘‘අයංවා
ඉයමසං සමණබ්රාහ්මණානං සබ්බමන්යදො සබ්බමූළ්යහො’’ති (දී. නි. 1.181) 
වුත්තං. තත්ථ ‘‘අත්ථි පයරොයලොයකො’’ති සස්සතදස්සනවයසන 
සම්මාදිට්ඨිවයසන වා පුච්ො. ‘‘නත්ථි පයරොයලොයකො’’ති
නත්ථිකදස්සනවයසන සම්මාදස්සනවයසන වා පුච්ො. ‘‘අත්ථි ච නත්ථි ච 
පයරොයලොයකො’’තිඋච්යෙදදස්සනවයසනසම්මාදිට්ඨිවයසනඑව වා පුච්ො.
‘‘යනව අත්ථින නත්ථි පයරොයලොයකො’’ති වුත්තප්පකාරත්තයපටික්යඛයප
සති පකාරන්තරස්ස අසම්භවයතො අත්ථිතානත්ථිතාහි නවත්තබ්බාකායරො
පයරොයලොයකොති වික්යඛපඤ්යඤව පුයරක්ඛායරන සම්මාදිට්ඨිවයසන වා
පුච්ො. යසසචතුක්කත්තයයපි වුත්තනයානුසායරන අත්යථො යවදිතබ්යබො.
පුඤ්ඤසඞ්ඛාරත්තියකො විය හි කායසඞ්ඛාරත්තියකන 
පුරිමචතුක්කසඞ්ගහියතො එව අත්යථො. යසසචතුක්කත්තයයන
අත්තපරාමාසපුඤ්ඤාදි ඵලතායචොදනානයයනසඞ්ගහියතොති. 
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අමරාවික්යඛපියකො සස්සතාදීනං අත්තයනො අරුච්චනතාය සබ්බත්ථ 
‘‘එවන්තිපි යම යනො’’තිආදිනා වික්යඛපඤ්යඤව කයරොති. තත්ථ
‘‘එවන්තිපි යම යනො’’තිආදි තත්ථ තත්ථ පුච්ඡිතාකාරපටියසධනවයසන
වික්ඛිපනාකාරදස්සනං. නනු ච වික්යඛපවාදියනො වික්යඛපපක්ඛස්ස
අනුජානනං වික්යඛපපක්යඛඅවට්ඨානංයුත්තරූපන්ති? න, තත්ථාපි තස්ස
සම්මූළ්හත්තා, පටික්යඛපවයසයනවචවික්යඛපවාදස්සපවත්තනයතො.තථා
හි සඤ්චයයො යබලට්ඨපුත්යතො රඤ්ඤා අජාතසත්තුනා සන්දිට්ඨිකං
සාමඤ්ඤඵලං පුට්යඨො පරයලොකත්තිකාදීනං පටියසධනමුයඛන වික්යඛපං
බයාකාසි. 

එත්ථාහ–නනුචායංසබ්යබොපිඅමරාවික්යඛපියකොකුසලාදයයොධම්යම, 
පරයලොකත්තිකාදීනි ච යථාභූතං අනවබුජ්ඣමායනො තත්ථ තත්ථ පඤ්හං
පුට්යඨොපුච්ොය වික්යඛපනමත්තංආපජ්ජති, තස්සකථං දිට්ඨිගතිකභායවො.
න හි අවත්තුකාමස්ස විය පුච්ඡිතමත්ථමජානන්තස්ස
වික්යඛපකරණමත්යතනදිට්ඨිගතිකතා යුත්තාති? වුච්චයත–නයහවයඛො
පුච්ොය වික්යඛපකරණමත්යතන තස්ස දිට්ඨිගතිකතා, අථ යඛො
මිච්ොභිනියවසවයසන. සස්සතාභිනියවයසන මිච්ොභිනිවිට්යඨොයයව හි
පුග්ගයලොමන්දබුද්ධිතායකුසලාදිධම්යමපරයලොකත්තිකාදීනි චයාථාවයතො
අප්පටිපජ්ජමායනො අත්තනා අවිඤ්ඤාතස්ස අත්ථස්ස පරං විඤ්ඤායපතුං 
අසක්කුයණයයතාය මුසාවාදාදිභයයන ච වික්යඛපං ආපජ්ජතීති. තථා හි
වක්ඛති ‘‘යාසං සත්යතවඋච්යෙදදිට්ඨියයො, යසසාසස්සතදිට්ඨියයො’’ති (දී.
නි.අට්ඨ.1.97-98) අථ වාපුඤ්ඤපාපානංතබ්බිපාකානඤ්චඅනවයබොයධන
අසද්දහයනන ච තබ්බිසයාය පුච්ොය වික්යඛපකරණංයයව සුන්දරන්ති
ඛන්තිංරුචිංඋප්පායදත්වාඅභිනිවිසන්තස්ස උප්පන්නාවිසුංයයයවසාඑකා
දිට්ඨි සත්තභඞ්ගදිට්ඨි වියාති දට්ඨබ්බං. තථා ච වුත්තං ‘‘පරියන්තරහිතා
දිට්ඨිගතිකස්ස දිට්ඨියචවවාචා චා’’ති (දී.නි. අට්ඨ. 1.61). කථංපනස්සා
සස්සතදිට්ඨිසඞ්ගයහො? උච්යෙදවයසන අනභිනියවසයතො. නත්ථි යකොචි 
ධම්මානං යථාභූතයවදී විවාදබහුලත්තා යලොකස්ස, ‘‘එවයමව’’න්ති පන
සද්දන්තයරන ‘‘ධම්මනිජ්ඣානනා අනාදිකාලිකා යලොයක’’ති ගාහවයසන
සස්සතයලයසොයපත්ථ ලබ්භතියයව. 

අධිච්චසමුප්පන්නවාදවණ්ණනා 
67. අධිච්චයදිච්ෙකංයංකිඤ්චිකාරණං, කස්සචි වුද්ධිපුබ්බංවාවිනා

සමුප්පන්යනොති අත්තයලොකසඤ්ඤිතානං ඛන්ධානං 
අධිච්චුප්පත්තිආකාරාරම්මණංදස්සනංතදාකාරසන්නිස්සයයනපවත්තියතො, 
තදාකාරසහචරිතතාය ච ‘‘අධිච්චසමුප්පන්න’’න්ති වුච්චති යථා ‘‘මඤ්චා
යඝොසන්ති, කුන්තා පචරන්තී’’ති ච ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘අධිච්චසමුප්පන්යනො අත්තා ච යලොයකො චාති දස්සනං 

අධිච්චසමුප්පන්න’’න්ති. 
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68-73. යදසනාසීසන්ති යදසනාය යජට්ඨකභායවන ගහණං, යතන
සඤ්ඤංයයව ධුරං කත්වා භගවතා අයං යදසනා කතා, න පන තත්ථ 
අඤ්යඤසං අරූපධම්මානං අත්ථිභාවයතොති දස්යසති. යතයනවාහ 

‘‘අචිත්තුප්පාදා’’තිආදි. භගවා හි යථා යලොකුත්තරධම්මං යදයසන්යතො 
සමාධිංපඤ්ඤංවාධුරංකයරොති, එවංයලොකියධම්මංයදයසන්යතොචිත්තං
සඤ්ඤං වා ධුරං කයරොති. තත්ථ ‘‘යස්මිං සමයය යලොකුත්තරං ඣානං
භායවති (ධ. ස. 277) පඤ්චඞ්ගියකො සම්මාසමාධි [දී. නි. 3.355 (ඛ)]
පඤ්චඤාණියකො සම්මාසමාධි, [දී. නි. 3.355 (ජ); විභ. 2.804] පඤ්ඤාය
චස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්තී’’ති (ම. නි. 1.271) තථා ‘‘යස්මිං
සමයයකාමාවචරං කුසලංචිත්තංඋප්පන්නංයහොති, (ධ. ස.1) කිංචිත්යතො
ත්වං භික්ඛු (පාරා. 146, 180) මයනොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මා, (ධ. ප. 1, 2; 
යනත්ති. 90; යපටයකො. 83) සන්ති භික්ඛයව සත්තා නානත්තකායා 
නානත්තසඤ්ඤියනො, (දී.නි.3.332, 342, 357; අ.නි.9.24; චූළනි.83) න 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන’’න්තිආදීනිසුත්තානි (දී. නි. 3.358) එතස්ස

අත්ථස්ස සාධකානි දට්ඨබ්බානි. තිත්ථාෙතයනති අඤ්ඤතිත්ථියසමයය. 
තිත්ථියා හි උපපත්තිවියසයස විමුත්තිසඤ්ඤියනො, සඤ්ඤාවිරාගාවිරායගසු 
ආදීනවානිසංසදස්සියනො වා හුත්වා අසඤ්ඤසමාපත්තිං නිබ්බත්යතත්වා

අක්ඛණභූමියං උප්පජ්ජන්ති, න සාසනිකා. වායෙොකසියණ පරිකම්මං

කත්වාති වායයොකසියණ පඨමාදීනි තීණි ඣානානි නිබ්බත්යතත්වා
තතියජ්ඣායන චිණ්ණවසී හුත්වා තයතො වුට්ඨාය චතුත්ථජ්ඣානාධිගමාය 

පරිකම්මං කත්වා.යතයනවාහ ‘‘චතුත්ථජ්ඣානං නිබ්බත්යතත්වා’’ති. 

කස්මාපයනත්ථවායයොකසියණයයවපරිකම්මංවුත්තන්ති? වුච්චයත– 
යයථව හි රූපපටිභාගභූයතසු කසිණවියසයසසු රූපවිභාවයනන
රූපවිරාගභාවනාසඞ්ඛායතො අරූපසමාපත්තිවියසයසො සච්ඡිකරීයති, එවං
අපරිබයත්තවිග්ගහතාය අරූපපටිභාගභූයත කසිණවියසයස
අරූපවිභාවයනන අරූපවිරාගභාවනාසඞ්ඛායතො රූපසමාපත්තිවියසයසො
අධිගමීයතීති එත්ථ ‘‘සඤ්ඤායරොයගොසඤ්ඤාගණ්යඩො’’තිආදිනා (ම.නි.
3.24) ‘‘ධි චිත්තං, ධිබ්බයත තං චිත්ත’’න්තිආදිනා ච නයයන
අරූපප්පවත්තියා ආදීනවදස්සයනන, තදභායව ච 
සන්තපණීතභාවසන්නිට්ඨායනන රූපසමාපත්තියා අභිසඞ්ඛරණං, 
රූපවිරාගභාවනා පන සද්ධිං උපචායරන අරූපසමාපත්තියයො, තත්ථාපි
වියසයසන පඨමාරුප්පජ්ඣානං. යදි එවං ‘‘පරිච්ඡින්නාකාසකසියණපී’’ති
වත්තබ්බං. තස්සාපි හි අරූපපටිභාගතා ලබ්භතීති? ඉච්ඡිතයමයවතං
යකසඤ්චි අවචනං පයනත්ථ පුබ්බාචරියයහි අග්ගහිතභායවන. යථා හි 
රූපවිරාගභාවනා විරජ්ජනීයධම්මභාවමත්යතන පරිනිප්ඵන්නා, 
විරජ්ජනීයධම්මපටිභාගභූයත ච විසයවියසයස පාතුභවති, එවං
අරූපවිරාගභාවනාපීති වුච්චමායනනයකොචිවියරොයධො, තිත්ථියයයහවපන
තස්සා සමාපත්තියා පටිපජ්ජිතබ්බතාය, යතසඤ්ච
විසයපයථසුපනිබන්ධනස්යසවතස්සඣානස්සපටිපත්තියතොදිට්ඨිවන්යතහි 
පුබ්බාචරියයහි චතුත්යථයයව භූතකසියණ අරූපවිරාගභාවනාපරිකම්මං 
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වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං.කිඤ්චවණ්ණකසියණසුවිය පුරිමභූතකසිණත්තයයපි
වණ්ණපටිච්ොයාව පණ්ණත්ති ආරම්මණං ඣානස්ස 
යලොකයවොහාරානුයරොයධයනව පවත්තියතො. එවඤ්ච කත්වා විසුද්ධිමග්යග
(විසුද්ධි.1.57) පථවීකසිණස්සආදාසචන්දමණ්ඩලූපමාවචනඤ්චසමත්ථිතං
යහොති, චතුත්ථංපනභූතකසිණං භූතප්පටිච්ොයයමවඣානස්ස යගොචරභාවං
ගච්ෙතීතිතස්යසව අරූපපටිභාගතායුත්තාතිවායයොකසියණයයවපරිකම්මං
වුත්තන්තියවදිතබ්බං. 

ඉයධවාති පඤ්චයවොකාරභයවයයව. තත්ථාති අසඤ්ඤභයව. යදි
රූපක්ඛන්ධමත්තයමව අසඤ්ඤභයව පාතුභවති, කථමරූපසන්නිස්සයයන
විනාතත්ථරූපංපවත්තති, කථංපනරූපසන්නිස්සයයනවිනා අරූපධාතුයං
අරූපං පවත්තති, ඉදම්පි යතන සමානජාතියයමව. කස්මා? ඉයධව
අදස්සනයතො. යදි එවං කබළීකාරාහායරන විනා රූපධාතුයං රූයපන න
පවත්තිතබ්බං, කිං කාරණං? ඉයධව අදස්සනයතො. අපි ච යථා යස්ස
චිත්තසන්තානස්ස නිබ්බත්තිකාරණං රූයප අවිගතතණ්හං, තස්ස සහ
රූයපන සම්භවයතො රූපං නිස්සාය පවත්ති, යස්ස පන නිබ්බත්තිකාරණං
රූයප විගතතණ්හං, තස්ස විනා රූයපන රූපනිරයපක්ඛතාය කාරණස්ස, 
එවංයස්සරූපප්පබන්ධස්සනිබ්බත්තිකාරණංවිගතතණ්හං අරූයප, තස්ස
විනා අරූයපන පවත්ති යහොතීති අසඤ්ඤභයව රූපක්ඛන්ධමත්තයමව 
නිබ්බත්තති. කථං පන තත්ථ යකවයලො රූපප්පබන්යධො
පච්චුප්පන්නපච්චයරහියතොචිරකාලං පවත්තතීතිපච්යචතබ්බං, කිත්තකංවා

කාලං පවත්තතීති යචොදනං මනසි කත්වා ආහ ‘‘ෙථා නාම

ජිොයවගුක්ඛිත්යතොසයරො’’තිආදි, යතනනයකවලමාගයමොයයව අයයමත්ථ

යුත්තීති දස්යසති. තත්තකයමව කාලන්ති උක්කංසයතො පඤ්ච

මහාකප්පසතානිපි තිට්ඨන්ති අසඤ්ඤසත්තා. ඣානයවයගති 

අසඤ්ඤසමාපත්තිපරික්ඛයත කම්මයවයග. අන්තරධාෙතීති 
පච්චයනියරොයධනනිරුජ්ඣතිනප්පවත්තති. 

ඉධාති කාමභයව. කථං පන අයනකකප්පසතසමතික්කයමන
චිරනිරුද්ධයතොවිඤ්ඤාණයතොඉධවිඤ්ඤාණංසමුප්පජ්ජති.නහි නිරුද්යධ
චක්ඛුම්හි චක්ඛුවිඤ්ඤාණමුප්පජ්ජමානං දිට්ඨන්ති? නයිදයමකන්තයතො 
දට්ඨබ්බං.චිරනිරුද්ධම්පිහිචිත්තංසමානජාතිකස්සඅන්තරානුප්පජ්ජනයතො 
අනන්තරපච්චයමත්තං යහොතියයව, න බීජං, බීජං පන කම්මං. තස්මා
කම්මයතො බීජභූතයතො ආරම්මණාදීහි පච්චයයහි අසඤ්ඤභවයතො චුතානං

කාමධාතුයා උපපත්තිවිඤ්ඤාණං යහොතියයව. යතනාහ ‘‘ඉධ

පටසන්ධිසඤ්ඤා උප්පජ් තී’’ති. එත්ථ ච යථා නාම උතුනියායමන
පුප්ඵග්ගහයණ නියතකාලානං රුක්ඛානං යවයඛ දින්යන යවඛබයලන න
යථා නියාමතා යහොති පුප්ඵග්ගහණස්ස, එවයමව පඤ්චයවොකාරභයව
අවිප්පයයොයගන වත්තමායනසු රූපාරූපධම්යමසු
රූපාරූපවිරාගභාවනායවයඛ දින්යන තස්ස සමාපත්තියවඛබලස්ස
අනුරූපයතො අරූපභයවඅසඤ්ඤාභයවචයථාක්කමංරූපරහිතාඅරූපරහිතා
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ච ඛන්ධානං පවත්ති යහොතීති යවදිතබ්බං. නනු එත්ථ
ජාතිසතසහස්සදසසංවට්ටාදීනං මත්ථයක, අබ්භන්තරයතො වා පවත්තාය
අසඤ්ඤූපවත්තියාවයසනලාභීඅධිච්චසමුප්පන්නිකවායදොලාභීසස්සතවායදො
විය අයනකයභයදො සම්භවතීති? සච්චං සම්භවති, අනන්තරත්තා පන
ආපන්නාය අසඤ්ඤූපපත්තියා වයසන ලාභීඅධිච්චසමුප්පන්නිකවායදො
නයදස්සනවයසන එයකොව දස්සියතොති දට්ඨබ්බං. අථ වා
සස්සතදිට්ඨිසඞ්ගහයතො අධිච්චසමුප්පන්නිකවාදස්ස සස්සතවායද ආගයතො
සබ්යබො යදසනානයයො යථාසම්භවං අධිච්චසමුප්පන්නිකවායදපි 
ගයහතබ්යබොති ඉමස්ස වියසසස්ස දස්සනත්ථං භගවතා
ලාභීඅධිච්චසමුප්පන්නිකවායදො අවිභජිත්වා යදසියතො. අවස්සඤ්ච
සස්සතදිට්ඨිසඞ්ගයහො අධිච්චසමුප්පන්නිකවාදස්ස ඉච්ඡිතබ්යබො
සංකියලසපක්යඛ සත්තානං අජ්ඣාසයස්ස දුවිධත්තා. තථා හි වුත්තං 
අට්ඨකථායං ‘‘සස්සතුච්යෙදදිට්ඨිචා’’ති.තථා චවක්ඛති ‘‘යාසංසත්යතව 
උච්යෙදදිට්ඨියයො, යසසාසස්සතදිට්ඨියයො’’ති(දී.නි.අට්ඨ.1.97-98). 

නනු ච අධිච්චසමුප්පන්නිකවාදස්ස සස්සතදිට්ඨිසඞ්ගයහො න යුත්යතො.
‘‘අහඤ්හි පුබ්යබ නායහොසි’’න්තිආදිවයසන පවත්තනයතො, 
අපුබ්බසත්තපාතුභාවග්ගාහත්තා, අත්තයනොයලොකස්ස චසදාභාවගාහිනීච
සස්සතදිට්ඨි ‘‘අත්ථිත්යවව සස්සතිසම’’න්ති පවත්තනයතො? යනො න
යුත්යතො අනාගයත යකොටිඅදස්සනයතො. යදිපි හි අයං වායදො ‘‘යසොම්හි
එතරහිඅහුත්වාසන්තතායපරිණයතො’’ති(දී.නි.1.68) අත්තයනොයලොකස්ස
ච අතීතයකොටිපරාමසනවයසන පවත්යතො, තථාපි වත්තමානකාලයතො
පට්ඨාය න යතසං කත්ථචි අනාගයත පරියන්තං පස්සති, වියසයසන ච
පච්චුප්පන්නානාගතකායලසු පරියන්තාදස්සනපභාවියතො සස්සතවායදො.
යථාහ ‘‘සස්සතිසමං තයථව ඨස්සතී’’ති. යදි එවං ඉමස්ස වාදස්ස, 
සස්සතවාදාදීනඤ්ච පුබ්බන්තකප්පියකසු සඞ්ගයහො න යුත්යතො 
අනාගතකාලපරාමසනවයසන පවත්තත්තාති? න, සමුදාගමස්ස
අතීතයකොට්ඨාසිකත්තා. තථා හි යනසං සමුප්පත්ති
අතීතංසපුබ්යබනිවාසඤායණහි, 
තප්පටිරූපකානුස්සවාදිප්පභාවිතතක්කයනහි ච සඞ්ගහිතාති, තථා යචව
සංවණ්ණිතං. අථ වා සබ්බත්ථ අප්පටිහතඤායණන වාදිවයරන
ධම්මස්සාමිනානිරවයසසයතො අගතිඤ්ච ගතිඤ්ච යථාභූතං සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා පයවදිතා එතා දිට්ඨියයො, තස්මා යාවතිකා දිට්ඨියයො භගවතා
යදසිතා, යථාචයදසිතා, තථාතථාව සන්නිට්ඨානයතොසම්පටිච්ඡිතබ්බා, න
එත්ථ යුත්තිවිචාරණා කාතබ්බා බුද්ධවිසයත්තා. අචින්යතයයයො හි
බුද්ධවිසයයොති. 

දුතියභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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අපරන්තකප්පිකවාදවණ්ණනා 
74. ‘‘අපරන්යත ඤාණං, අපරන්තානුදිට්ඨියනො’’තිආදීසු විය අපර-

සද්යදොඉධඅනාගතකාලවාචයකොතිආහ ‘‘අනාගතයකොට්ඨාසසඞ්ඛාත’’න්ති. 

අපරන්තං කප්යපත්වාතිආදීසු ‘‘පුබ්බන්තං කප්යපත්වා’’තිආදීසු
වුත්තනයයනඅත්යථො යවදිතබ්යබො.වියසසමත්තයමවවක්ඛාම. 

සඤ්ඤීවාදවණ්ණනා 
75. උද්ධමාඝාතනාතිපවත්යතොවායදොඋද්ධමාඝාතයනො, යසොඑයතසං 

අත්ථීති උද්ධමාඝාතනිකා. යස්මා පන යත දිට්ඨිගතිකා ‘‘උද්ධං මරණා

අත්තානිබ්බිකායරො’’තිවදන්ති, තස්මා ‘‘උද්ධමාඝාතනාඅත්තානංවදන්තීති

උද්ධමාඝාතනිකා’’ති වුත්තං. සඤ්ඤීවායදො එයතසං අත්ථීති සඤ්ඤීවාදා 
‘‘බුද්ධංඅස්ස අත්ථීතිබුද්යධො’’තියථා. අථවාසඤ්ඤීතිපවත්යතොවායදො

සඤ්ඤීසහචරණනයයන, සඤ්ඤී වායදොඑයතසන්ති සඤ්ඤීවාදා. 

76-77. රූපීඅත්තාතිඑත්ථනනු රූපවිනිමුත්යතනඅත්තනාභවිතබ්බං
සඤ්ඤාය විය රූපස්සපි අත්තනියත්තා. න හි ‘‘සඤ්ඤී අත්තා’’ති එත්ථ

සඤ්ඤා අත්තා. යතයනව හි ‘‘තත්ථ පවත්තසඤ්ඤඤ්චස්ස සඤ්ඤාති

ගයහත්වා’’ති වුත්තං. එවං සති කස්මා කසිණරූපං ‘‘අත්තා’’ති ගයහත්වා
වුත්තන්ති? නයඛොපයනතංඑවංදට්ඨබ්බං‘‘රූපං අස්සඅත්ථීතිරූපී’’ති, අථ
යඛො ‘‘රුප්පනසීයලො රූපී’’ති. රුප්පනඤ්යචත්ථ රූපසරික්ඛතාය
කසිණරූපස්සවඩ්ඪිතාවඩ්ඪිතකාලවයසනවියසසාපත්ති, සාච ‘‘නත්ථී’’ති 
න සක්කා වත්තුං පරිත්තවිපුලතාදිවියසසසබ්භාවයතො. යදි එවං ඉමස්ස
වාදස්ස සස්සතදිට්ඨිසඞ්ගයහොනයුජ්ජතීති? යනොනයුජ්ජතිකායයභදයතො
උද්ධං අත්තයනො නිබ්බිකාරතාය යතන අධිප්යපතත්තා. තථා හි වුත්තං 

‘‘අයරොයගො පරං මරණා’’ති. අථ වා ‘‘රූපං අස්ස අත්ථීති රූපී’’ති
වුච්චමායනපි න යදොයසො. කප්පනාසිද්යධනපි හි යභයදන අයභදස්සාපි 
නිද්යදසදස්සනයතො, යථා ‘‘සිලාපුත්තකස්ස සරීර’’න්ති. රුප්පනං වා

රූපසභායවො රූපං, තං එතස්ස අත්ථීති රූපී, අත්තා ‘‘රූපියනො
ධම්මා’’තිආදීසු (ධ.ස.දුකමාතිකා11) විය.එවඤ්චකත්වාරූපසභාවත්තා

අත්තයනො ‘‘රූපී අත්තා’’ති වචනං ඤායාගතයමවාති ‘‘කසිණරූපං

‘අත්තා’ති ගයහත්වා’’ති වුත්තං. නියතවාදිතාය කම්මඵලපටික්යඛපයතො

නත්ථි ආජීවයකසු ඣානසමාපත්තිලායභොති ආහ ‘‘ආජීවකාදයෙො විෙ

තක්කමත්යතයනව වා රූපී අත්තා’’ති. තථා හි කණ්හාභිජාතිආදීසු
ෙළාභිජාතීසු අඤ්ඤතරං අත්තානං එකච්යච ආජීවකා පටිජානන්ති. නත්ථි

එතස්ස යරොයගො භඞ්යගොති අයරොයගොති අයරොග-සද්දස්ස නිච්චපරියායතා 
යවදිතබ්බා, යරොගරහිතතාසීයසන වා නිබ්බිකාරතාය නිච්චතං පටිජානාති 

දිට්ඨිගතියකොතිආහ ‘‘අයරොයගොතිනිච්යචො’’ති. 

කසිණුග්ඝාටිමාකාසපඨමාරුප්පවිඤ්ඤාණනත්ථිභාවආකිඤ්චඤ්ඤායත

නානි අරූපසමාපත්තිනිමිත්තං නිම්බපණ්යණ තිත්තකරයසො විය 
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පටුන 

සරීරපරිමායණො අරූපී අත්තා තත්ථ තිට්ඨතීති නිගණ්ඨාති ආහ 

‘‘නිගණ්ඨාදයෙො විො’’ති. මිස්සකගාහවයසනාති රූපාරූපසමාපත්තීනං
නිමිත්තානි එකජ්ඣං කත්වා ‘‘එයකො අත්තා’’ති, තත්ථ
පවත්තසඤ්ඤඤ්චස්ස ‘‘සඤ්ඤා’’ති ගහණවයසන. අයඤ්හි දිට්ඨිගතියකො
රූපාරූපසමාපත්තිලාභිතාය තන්නිමිත්තං රූපභායවන අරූපභායවන ච
අත්තා උපතිට්ඨති, තස්මා ‘‘රූපී ච අරූපී චා’’ති අභිනියවසං ජයනසි
අජ්ඣත්තවාදියනො විය, තක්කමත්යතයනව වා රූපාරූපධම්මානං
මිස්සකග්ගහණවයසන‘‘රූපීඅරූපීචඅත්තා යහොතී’’ති. 

තක්කගායහයනවාති සඞ්ඛාරාවයසසසුඛුමභාවප්පත්තධම්මා විය 
අච්චන්තසුඛුමභාවප්පත්තියා සකිච්චසාධනාසමත්ථතාය 
ථම්භකුට්ටහත්ථපාදාදිසඞ්ඝායතොවියයනවරූපී, රූපසභාවානතිවත්තනයතො
නඅරූපීතිඑවං පවත්තතක්කගායහන.අථවාඅන්තානන්තිකචතුක්කවායද
විය අඤ්ඤමඤ්ඤපටික්යඛපවයසන අත්යථො යවදිතබ්යබො. යකවලං පන
තත්ථ යදසකාලයභදවයසන තතියචතුත්ථවාදා දස්සිතා, ඉධ 
කාලවත්ථුයභදවයසනාති අයයමව වියසයසොති. කාලයභදවයසන යචත්ථ
තතියවාදස්ස පවත්ති රූපාරූපනිමිත්තානං සහ අනුපට්ඨානයතො.
චතුත්ථවාදස්ස පන වත්ථුයභදවයසන පවත්ති රූපාරූපධම්මානං සමූහයතො
‘‘එයකො අත්තා’’ති තක්කනවයසනාති තත්ථ වුත්තනයානුසායරන 
යවදිතබ්බං. 

දුතියචතුක්යක යං වත්තබ්බං, තං ‘‘අමති ගච්ෙති එත්ථ භායවො 
ඔසාන’’න්තිආදිනාඅන්තානන්තිකවායදවුත්තනයයනයවදිතබ්බං. 

යදිපිඅට්ඨසමාපත්තිලාභියනොදිට්ඨිගතිකස්සවයසනසමාපත්තියභයදන 
සඤ්ඤායභදසම්භවයතො ‘‘නානත්තසඤ්ඤී අත්තා’’ති අයම්පි වායදො
සමාපන්නකවයසන ලබ්භති.තථාපිසමාපත්තියංඑකරූයපයනවසඤ්ඤාය

උපට්ඨානයතො සමාපන්නකවයසන ‘‘එකත්තසඤ්ඤී’’තිආහ.යතයනයවත්ථ 
සමාපන්නකග්ගහණංකතං.එකසමාපත්තිලාභියනොඑවවාවයසනඅත්යථො
යවදිතබ්යබො. සමාපත්තියභයදන සඤ්ඤායභදසම්භයවපි බහිද්ධා
පුථුත්තාරම්මයණ සඤ්ඤානානත්යතන ඔළාරියකන නානත්තසඤ්ඤිතං

දස්යසතුං ‘‘අසමාපන්නකවයසන නානත්තසඤ්ඤී’’ති වුත්තං. 

‘‘පරිත්තකසිණවයසන පරිත්තසඤ්ඤී’’ති ඉමිනා සතිපි සඤ්ඤාවිනිමුත්යත
ධම්යම ‘‘සඤ්ඤායයව අත්තා’’ති වදතීති දස්සිතං යහොති.
කසිණග්ගහණඤ්යචත්ථ සඤ්ඤාය විසයදස්සනං, එවං 

විපුලකසිණවයසනාති එත්ථාපි අත්යථො යවදිතබ්යබො. එවඤ්ච කත්වා
අන්තානන්තිකවායද, ඉධ ච අන්තානන්තිකචතුක්යක පඨමදුතියවායදහි
ඉයමසං ද්වින්නං වාදානං වියසයසො සිද්යධො යහොති, අඤ්ඤථා
වුත්තප්පකායරසු වායදසු පුබ්බන්තාපරන්තකප්පනයභයදන සතිපි යකහිචි 
වියසයස යකහිචි නත්ථි යයවාති. අථ වා ‘‘අඞ්ගුට්ඨප්පමායණො අත්තා, 
යවප්පමායණො, අණුමත්යතො වා අත්තා’’ති ආදිදස්සනවයසන පරිත්යතො
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සඤ්ඤී චාති පරිත්තසඤ්ඤී, කපිලකණාදාදයයො විය අත්තයනො
සබ්බගතභාවපටිජානනවයසන අප්පමායණො සඤ්ඤී චාති 

අප්පමාණසඤ්ඤීතිඑවම්යපත්ථඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

දිබ්බචක්ඛුපරිභණ්ඩතාය යථාකම්මූපගඤාණස්ස 
දිබ්බචක්ඛුපභාවජනියතන යථාකම්මූපගඤායණන දිස්සමානාපි සත්තානං

සුඛාදිසමඞ්ගිතා දිබ්බචක්ඛුනාව දිට්ඨා යහොතීති ආහ ‘‘දිබ්යබන 

චක්ඛුනා’’තිආදි. නනු ච ‘‘එකන්තසුඛී අත්තා’’තිආදිවාදානං 
අපරන්තදිට්ඨිභාවයතො ‘‘නිබ්බත්තමානං දිස්වා’’ති වචනං අනුපන්නන්ති? 
නානුපපන්නං, අනාගතස්ස එකන්තසුඛිභාවාදිකස්ස පකප්පනං
පච්චුප්පන්නාය නිබ්බත්තියා දස්සයනන අධිප්යපතන්ති. යතයනවාහ
‘‘නිබ්බත්තමානංදිස්වා ‘එකන්තසුඛී’තිගණ්හාතී’’ති.එත්ථචතස්සංතස්සං
භූමියංබහුලං සුඛාදිසහිතධම්මප්පවත්තිදස්සයනනයතසං ‘‘එකන්තසුඛී’’ති
ගායහො දට්ඨබ්යබො. අථ වා හත්ථිදස්සකඅන්ධා විය දිට්ඨිගතිකා යං යයදව
පස්සන්ති, තංතයදවඅභිනිවිස්ස යවොහරන්තීතිනඑත්ථයුත්තිමග්ගිතබ්බා. 

අසඤ්ඤීයනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදවණ්ණනා 
78-83. අසඤ්ඤීවායදඅසඤ්ඤභයවනිබ්බත්තසත්තවයසනපඨමවායදො, 

‘‘සඤ්ඤං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’ති එත්ථ වුත්තනයයන සඤ්ඤංයයව
‘‘අත්තා’’ති ගයහත්වා තස්ස කිඤ්චනභායවන ඨිතාය අඤ්ඤාය සඤ්ඤාය
අභාවයතො ‘‘අසඤ්ඤී’’ති පවත්යතො දුතියවායදො, තථා සඤ්ඤාය සහ
රූපධම්යම, සබ්යබඑවවාරූපාරූපධම්යම‘‘අත්තා’’තිගයහත්වාපවත්යතො
තතියවායදො, තක්කගාහවයසයනව චතුත්ථවායදො පවත්යතො. තස්ස පුබ්යබ
වුත්තනයයයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො. දුතියචතුක්යකපි කසිණරූපස්ස
අසඤ්ජානනසභාවතාය අසඤ්ඤීති කත්වා අන්තානන්තිකවායද
වුත්තනයයයනව චත්තායරොපි යවදිතබ්බා. තථා 
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවායදපි යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභයව
නිබ්බත්තසත්තස්යසව චුතිපටිසන්ධීසු, සබ්බත්ථවාපටුසඤ්ඤාකිච්චංකාතුං
අසමත්ථාය සුඛුමාය සඤ්ඤාය අත්ථිභාවපටිජානනවයසන පඨමවායදො, 
අසඤ්ඤීවායද වුත්තනයයන සුඛුමාය සඤ්ඤාය වයසන, 
සඤ්ජානනසභාවතාපටිජායනන ච දුතියවාදාදයයො පවත්තාති එවං එයකන
පකායරන සතිපි කාරණපරියයසනස්ස සම්භයව දිට්ඨිගතිකවාදානං 

අනාදරණීයභාවදස්සනත්ථං ‘‘තත්ථ න එකන්යතන කාරණං 

පරියෙසිතබ්බ’’න්ති වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. එයතසඤ්ච 
සඤ්ඤීඅසඤ්ඤීයනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදානං ‘‘අයරොයගො පරං මරණා’’ති
වචනයතො සස්සතදිට්ඨිසඞ්ගයහොපාකයටොයයව. 

උච්යෙදවාදවණ්ණනා 
84. අසයතො විනාසාසම්භවයතො අත්ථිභාවනිබන්ධයනො උච්යෙයදොති 

වුත්තං ‘‘සයතො’’ති. යථා යහතුඵලභායවනපවත්තමානානං සභාවධම්මානං
සතිපි එකසන්තානපරියාපන්නානං භින්නසන්තතිපතියතහි වියසයස
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යහතුඵලානං පරමත්ථයතො භින්නසභාවත්තා භින්නසන්තානපතිතානං විය
අච්චන්තයභදසන්නිට්ඨායනන නානත්තනයස්ස මිච්ොගහණං
උච්යෙදාභිනියවසස්ස කාරණං, එවං යහතුඵලභූතානං ධම්මානං 
විජ්ජමායනපි සභාවයභයද එකසන්තතිපරියාපන්නතාය එකත්තනයයන
අච්චන්තමයභදග්ගහණම්පි කාරණංඑවාතිදස්යසතුං‘‘සත්තස්සා’’තිවුත්තං
පාළියං. සන්තානවයසන හි වත්තමායනසු ඛන්යධසු
ඝනවිනිබ්යභොගාභායවන සත්තගායහො, සත්තස්ස ච 
අත්ථිභාවගාහනිබන්ධයනො උච්යෙදගායහො යාවායං අත්තා න උච්ඡිජ්ජති, 
තාවායං විජ්ජතියයවාති ගහණයතො, නිරුදයවිනායසො වා ඉධ උච්යෙයදොති

අධිප්යපයතොති ආහ ‘‘උපච්යඡද’’න්ති. වියසයසන නායසො විනායසො, 
අභායවො. යසො පන මංසචක්ඛුපඤ්ඤාචක්ඛූනං දස්සනපථාතික්කයමොයයව

යහොතීති ආහ ‘‘අදස්සන’’න්ති. අදස්සයන හි නාස-සද්යදො යලොයක

නිරුළ්යහොති. භාවවිගමන්ති සභාවාපගමං. යයො හි නිරුදයවිනාසවයසන

උච්ඡිජ්ජති, න යසො අත්තයනො සභායවන තිට්ඨතීති. ලාභීති

දිබ්බචක්ඛුඤාණලාභී. චුතිමත්තයමවාති යසක්ඛපුථුජ්ජනානම්පි 

චුතිමත්තයමව. නඋපපාතන්තිපුබ්බයයොගාභායවන, පරිකම්මාකරයණනවා

උපපාතං දට්ඨුං න සක්යකොති. ‘‘අලාභී ච යකො පරයලොකං න  ානාතී’’ති
නත්ථිකවාදවයසන, මහාමූළ්හභායවයනවවා‘‘ඉයතොඅඤ්යඤොපරයලොයකො 
අත්ථී’’ති අනවයබොධමාහ. එත්තයකොයයව විසයයො, යයො යං
ඉන්ද්රියයගොචයරොති. අත්තයනො ධීතුයා හත්ථගණ්හනකරාජාදි විය 

කාමසුඛගිද්ධතාෙ වා. ‘‘න පුන විරුහන්තී’’ති පතිතපණ්ණානං වණ්යටන 

අප්පටිසන්ධිකභාවමාහ. එවයමව සත්තාති යථා පණ්ඩුපලායසො බන්ධනා
පවුත්යතො න පටිසන්ධියති, එවං සබ්යබ සත්තා අප්පටිසන්ධිකමරණයමව 

නිගච්ෙන්තීති. ජලපුබ්බූළකූපමා හි සත්තාති තස්ස ලද්ධි. තථාති
වුත්තප්පකායරන.ලාභියනොපිචුතියතොඋද්ධංඅදස්සයනයනවඉමා දිට්ඨියයො

උප්පජ්ජන්තීතිආහ ‘‘විකප්යපත්වාවා’’ති. 

එත්ථාහ–යථාඅමරාවික්යඛපිකවාදාඑකන්තඅලාභීවයසයනවදස්සිතා, 
යථා ච උද්ධමාඝාතනිකසඤ්ඤීවාදචතුක්යකො එකන්තලාභීවයසයනව, න 
එවමයං. අයං පන සස්සයතකච්චසස්සතවාදාදයයො විය ලාභීඅලාභීවයසන

පවත්යතො. තථා හි වුත්තං ‘‘තත්ථ ද්යව  නා’’තිආදි. යදි එවං කස්මා 
සස්සතවාදාදියදසනාහි ඉධ අඤ්ඤථා යදසනා පවත්තාති? වුච්චයත – 
යදසනාවිලාසප්පත්තියතො.යදසනාවිලාසප්පත්තාහිබුද්ධාභගවන්යතො, යත 
යවයනයයජ්ඣාසයානුරූපං විවියධනාකායරනධම්මං යදයසන්ති, අඤ්ඤථා
ඉධාපි ච එවං භගවා යදයසයය ‘‘ඉධ භික්ඛයව එකච්යචො සමයණො වා
බ්රාහ්මයණො වා ආතප්පමන්වාය…යප.… යථාසමාහියත චිත්යත සත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති, යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධනඅතික්කන්තමානුසයකනඅරහයතො චුතිචිත්තංපස්සති, පුථූනංවා
පරසත්තානං, නයහවයඛොතදුද්ධංඋපපත්තිං, යසොඑවමාහ ‘යථායඛොයභො
අයංඅත්තා’’’තිආදිනාවියසසලාභියනො, තක්කියනොචවිසුංකත්වා, තස්මා 
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යදසනාවිලායසන යවයනයයජ්ඣාසයානුරූපං සස්සතවාදාදියදසනාහි
අඤ්ඤථායංයදසනා පවත්තාතිදට්ඨබ්බං. 

අථ වා එකච්චසස්සතවාදාදීසු විය න ඉධ තක්කීවාදියතො
වියසසලාභීවායදො භින්නාකායරො, අථ යඛො සමානයභදතාය
සමානාකායරොයයවාති ඉමස්ස වියසසස්ස පකාසනත්ථං භගවතා 
අයමුච්යෙදවායදො පුරිමවායදහි විසිට්ඨාකායරො යදසියතො. සම්භවති හි
තක්කියනොපි අනුස්සවාදිවයසනඅධිගමවයතොවියඉධඅභිනියවයසො.අථවා
න ඉමා දිට්ඨියයො භගවතා අනාගයත එවං භාවීවයසන යදසිතා, නාපි
පරිකප්පවයසන, අථ යඛො යථා යථා දිට්ඨිගතියකහි ‘‘ඉදයමව සච්චං, 
යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති පඤ්ඤත්තා, තථා තථා යථාභුච්චං 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණනපරිච්ඡින්දිත්වාපකාසිතා.යයහිගම්භීරාදිප්පකාරා 
අපුථුජ්ජනයගොචරා බුද්ධධම්මා පකාසන්ති, යයසඤ්ච පරිකිත්තයනන
තථාගතාසම්මයදව යථොමිතායහොන්ති.උච්යෙදවාදීහිචදිට්ඨිගතියකහියථා
උත්තරුත්තරභවදස්සීහි අපරභවදස්සීනං යතසං වාදපටියසධවයසන
සකසකවාදාපතිට්ඨාපිතා, තථායංයදසනාපවත්තාති පුරිමයදසනාහිඉමිස්සා
යදසනාය පවත්තියභයදො න යචොයදතබ්යබො. එවඤ්ච කත්වා 
අරූපභවයභදවයසන විය කාමරූපභවයභදවයසනාපි උච්යෙදවායදො
විභජිත්වා දට්ඨබ්යබො. අථ වා පච්යචකං කාමරූපභවයභදවයසන විය
අරූපභවවයසනාපි න විභජිත්වා වත්තබ්යබො, එවඤ්ච සති භගවතා 
වුත්තසත්තකයතො බහුතරයභයදො, අප්පතරයභයදො වා උච්යෙදවායදො 
ආපජ්ජතීතිඑවංපකාරාපියචොදනාඅනවකාසාවාති. 

එත්ථාහ–යුත්තංතාවපුරියමසුතීසුවායදසු‘‘කායස්සයභදා’’ති වුත්තං
පඤ්චයවොකාරභවපරියාපන්නං අත්තභාවං ආරබ්භ පවත්තත්තා යතසං
වාදානං, චතුයවොකාරභවපරියාපන්නං පන අත්තභාවං නිස්සාය පවත්යතසු
චතුත්ථාදීසුචතූසුවායදසු කස්මා‘‘කායස්සයභදා’’තිවුත්තං. නහිඅරූපීනං
කායයො විජ්ජතීති? සච්චයමතං, රූපත්තභායව පවත්තයවොහායරයනව පන
දිට්ඨිගතියකො අරූපත්තභායවපිකායයවොහාරංආයරොයපත්වාආහ‘‘කායස්ස
යභදා’’ති. යථා ච දිට්ඨිගතිකා දිට්ඨියයො පඤ්ඤායපන්ති, තථා ච භගවා
දස්යසතීති, අරූපකායභාවයතො වා ඵස්සාදිධම්මසමූහභූයත අරූපත්තභායව
කායනිද්යදයසො දට්ඨබ්යබො. එත්ථ ච 
කාමයදවත්තභාවාදිනිරවයසසවිභවපතිට්ඨාපකානං දුතියවාදාදීනං යුත්යතො 
අපරන්තකප්පිකභායවො අනාගතද්ධවිසයත්තා යතසං වාදානං, න පන 
දිට්ඨිගතිකපච්චක්ඛභූතමනුස්සත්තභාවසමුච්යෙදපතිට්ඨාපකස්ස
පඨමවාදස්ස පච්චුප්පන්නවිසයත්තා. දුතියවාදාදීනඤ්හි
පුරිමපුරිමවාදසඞ්ගහිතස්යසව අත්තයනො තදුත්තරුත්තරිභයවොපපන්නස්ස
සමුච්යෙදයතොයුජ්ජතිඅපරන්තකප්පිකතා, තථාච‘‘යනොච යඛො යභොඅයං
අත්තාඑත්තාවතාසම්මාසමුච්ඡින්යනොයහොතී’’තිආදි වුත්තං, යංපනතත්ථ
වුත්තං ‘‘අත්ථි යඛො යභො අඤ්යඤො අත්තා’’ති, තං 
මනුස්සකායවියසසායපක්ඛාය වුත්තං, න සබ්බථා අඤ්ඤභාවයතොති? යනො
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න යුත්යතො, ඉධයලොකපරියාපන්නත්යතපි ච පඨමවාදවිසයස්ස
අනාගතකාලස්යසව තස්ස අධිප්යපතත්තා පඨමවාදියනොපි
අපරන්තකප්පිකතායනයකොචිවියරොයධොති. 

දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදවණ්ණනා 
93. දිට්ඨධම්යමොති දස්සනභූයතන ඤායණන උපලද්ධධම්යමො. තත්ථ

යයො අනින්ද්රියවිසයයො, යසොපිසුපාකටභායවනඉන්ද්රියවිසයයොවියයහොතීති

ආහ ‘‘දිට්ඨධම්යමොති පච්චක්ඛධම්යමො වුච්චතී’’ති. යතයනව ච ‘‘තත්ථ

තත්ථ පටලද්ධත්තභාවස්යසතංඅධිවචන’’න්තිවුත්තං. 

95. අන්යතොනිජ්ඣාෙනලක්ඛයණොති 
ඤාතියභොගයරොගසීලදිට්ඨිබයසයනහි ඵුට්ඨස්ස යචතයසො අන්යතො
අබ්භන්තරං නිජ්ඣායනං යසොචනං අන්යතොනිජ්ඣායනං, තං ලක්ඛණං
එතස්සාති අන්යතොනිජ්ඣායනලක්ඛයණො. 

තන්නිස්සිතලාලප්පනලක්ඛයණොති තං යසොකං සමුට්ඨානයහතුං නිස්සිතං 
තන්නිස්සිතං, භුසං විලාපනං ලාලප්පනං, තන්නිස්සිතඤ්ච ලාලප්පනඤ්ච 
තන්නිස්සිතලාලප්පනං, තං ලක්ඛණං එතස්සාති
තන්නිස්සිතලාලප්පනලක්ඛයණො. ඤාතිබයසනාදිනාඵුට්ඨස්සපරියදයවනාපි
අසක්කුණන්තස්ස අන්යතොගතයසොකසමුට්ඨියතො භුයසො ආයායසො 

උපාොයසො. යසො පන යස්මා යචතයසො අප්පසන්නාකායරො යහොති, තස්මා 

‘‘විසාදලක්ඛයණො’’තිවුත්යතො. 

96. විතක්කනං විතක්කිතං, තං පන අභිනියරොපනසභායවො

විතක්යකොයයවාති ආහ ‘‘අභි…යප.… විතක්යකො’’ති. එස නයයො 

විචාරිතන්ති එත්ථාපි. යඛොභකරසභාවත්තා විතක්කවිචාරානං තංසහිතං

ඣානංසඋබ්බිලනංවියයහොතීතිවුත්තං ‘‘සකණ්ඩකංවිෙඛාෙතී’’ති. 

97. යාය උබ්බිලාපනපීතියා උප්පන්නාය චිත්තං ‘‘උබ්බිලාවිත’’න්ති

වුච්චති, සාපීති උබ්බිලාවිතත්තං යස්මාපනචිත්තස්සඋබ්බිලභායවොතස්සා

පීතියාසතියහොති, නාසති, තස්මාසා ‘‘උබ්බිලභාවකාරණ’’න්තිවුත්තා. 

98. ආයභොයගොති වා චිත්තස්ස ආභුග්ගභායවො, ආරම්මයණ
ඔණතභායවොතිඅත්යථො.සුයඛනහිචිත්තංආරම්මයණ අභිනතංයහොති, න
දුක්යඛනවියඅපනතං, නාපිඅදුක්ඛමසුයඛන විය අනභිනතංඅනපනතඤ්ච.
තත්ථ ‘‘ඛුප්පිපාසාදිඅභිභූතස්ස විය මනුඤ්ඤයභොජනාදීසු කායමහි 
වියවචියමානස්සුපාදාරම්මණපත්ථනාවියසසයතොඅභිවඩ්ඪති, උළාරස්සපන
කාමරසස්ස යාවදත්ථං තිත්තස්ස මනුඤ්ඤරසයභොජනං භුත්තාවියනො විය
සුහිතස්සයභොත්තුකාමතා කායමසුපාතබයතානයහොති, විසයස්සාගිද්ධතාය
විසයයහි දුම්යමොචියයහිපි ජලූකා විය සයයමව මුඤ්චතී’’ති ච අයයොනියසො
උම්මුජ්ජිත්වා කාමගුණසන්තප්පිතතාය සංසාරදුක්ඛවූපසමං බයාකාසි
පඨමවාදී. කාමාදීනං ආදීනවදස්සිතාය, පඨමාදිජ්ඣානසුඛස්ස
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සන්තභාවදස්සිතාය ච පඨමාදිජ්ඣානසුඛතිත්තියා සංසාරදුක්ඛුපච්යෙදං
බයාකංසු දුතියාදිවාදියනො, ඉධාපි උච්යෙදවායද වුත්තප්පකායරො විචායරො
යථාසම්භවංආයනත්වාවත්තබ්යබො.අයංපයනත්ථවියසයසො–එකස්මිඤ්හි 
අත්තභායව පඤ්ච වාදා ලබ්භන්ති. යතයනව හි පාළියං ‘‘අඤ්යඤො
අත්තා’’ති අඤ්ඤග්ගහණං න කතං. කථං පයනත්ථ
අච්චන්තනිබ්බානපඤ්ඤාපකස්ස අත්තයනො දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදස්ස
සස්සතදිට්ඨියා සඞ්ගයහො, න පන උච්යෙදදිට්ඨියාති? 
තංතංසුඛවියසසසමඞ්ගිතාපටිලද්යධන බන්ධවියමොක්යඛන සුද්ධස්ස
අත්තයනොසකරූයප අවට්ඨානදීපනයතො. 

යසසාතියසසාපඤ්චපඤ්ඤාසදිට්ඨියයො. තාසුඅන්තානන්තිකවාදාදීනං
සස්සතදිට්ඨිභායවොතත්ථතත්ථපකාසියතොයයව. 

101-3. කිං පන කාරණං පුබ්බන්තාපරන්තා එව දිට්ඨාභිනියවසස්ස
විසයභායවන දස්සිතා, න පන තදුභයයමකජ්ඣන්ති? අසම්භවයතො. න හි 
පුබ්බන්තාපරන්යතසු විය තදුභයවිනිමුත්යත මජ්ඣන්යත දිට්ඨිකප්පනා
සම්භවති ඉත්තරකාලත්තා, අථ පන පච්චුප්පන්නභයවො තදුභයයවමජ්ඣං, 
එවං සති දිට්ඨිකප්පනක්ඛයමො තස්ස උභයසභායවො
පුබ්බන්තාපරන්යතසුයයව අන්යතොගයධොති කථමදස්සිතං. අථ වා
පුබ්බන්තාපරන්තවන්තතාය ‘‘පුබ්බන්තාපරන්යතො’’තිමජ්ඣන්යතොවුච්චති, 
යසො ච ‘‘පුබ්බන්තාපරන්තකප්පිකා වා පුබ්බන්තාපරන්තානුදිට්ඨියනො’’ති
වදන්යතන පුබ්බන්තාපරන්යතහි විසුං කත්වා වුත්යතොයයවාති දට්ඨබ්යබො.
අට්ඨකථායම්පි ‘‘සබ්යබපි යත අපරන්තකප්පියක
පුබ්බන්තාපරන්තකප්පියක’’තිඑයතන සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, එකයසයසන
වා සඞ්ගහිතාති දට්ඨබ්බං, අඤ්ඤථා සඞ්කඩ්ඪිත්වා වුත්තවචනස්ස
අනත්ථකතාආපජ්යජයයාති.යකපන යතපුබ්බන්තාපරන්තකප්පිකා? යය
අන්තානන්තිකාහුත්වා දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදාතිඑවංපකාරායවදිතබ්බා. 

එත්ථ ච ‘‘සබ්යබ යත ඉයමයහව ද්වාසට්ඨියා වත්ථූහි, එයතසං වා 
අඤ්ඤතයරන, නත්ථි ඉයතො බහිද්ධා’’ති වචනයතො, 
පුබ්බන්තකප්පිකාදිත්තයවිනිමුත්තස්ස ච කස්සචි දිට්ඨිගතිකස්ස අභාවයතො
යානි තානිසාමඤ්ඤඵලාදි (දී.නි.1.166) සුත්තන්තයරසුවුත්තප්පකාරානි 
අකිරියායහතුකනත්ථිකවාදාදීනි, යානි ච 
ඉස්සරපජාපතිපුරිසකාලසභාවනියතියදිච්ොවාදාදිප්පයභදානි දිට්ඨිගතානි
(විසුද්ධි. ටී. 2.563; විභ. අනුටී. 189 පස්සිතබ්බං) බහිද්ධාපි දිස්සමානානි, 
යතසං එත්යථව සඞ්ගයහො, අන්යතොගධතා ච යවදිතබ්බා. කථං? 
අකිරියවායදො තාව ‘‘වඤ්යඣො කූටට්යඨො’’තිආදිනා කිරියාභාවදීපනයතො
සස්සතවායද අන්යතොගයධො, තථා ‘‘සත්තියමකායා’’තිආදි (දී.නි. 1.174) 
නයප්පවත්යතො පකුධවායදො, ‘‘නත්ථි යහතු නත්ථි පච්චයයො සත්තානං
සංකියලසායා’’තිආදි (දී. නි. 1.168) වචනයතො අයහතුකවායදො 
අධිච්චසමුප්පන්නිකවායද අන්යතොගයධො. ‘‘නත්ථි පයරො යලොයකො’’තිආදි
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(දී.නි.1.171) වචනයතොනත්ථිකවායදොඋච්යෙදවායදඅන්යතොගයධො.තථා
හිතත්ථ‘‘කායස්සයභදා උච්ඡිජ්ජතී’’තිආදි(දී.නි.1.86) වුත්තං.පඨයමන 

ආදි-සද්යදනනිගණ්ඨවාදාදයයොසඞ්ගහිතා. 

යදිපි පාළියං නාටපුත්තවාද (දී. නි. 1.178) භායවන චාතුයාමසංවයරො 
ආගයතො, තථාපිසත්තවතාතික්කයමනවික්යඛපවාදිතායනාටපුත්තවායදොපි
සඤ්චයවායදො විය අමරාවික්යඛපවායදසු අන්යතොගයධො. ‘‘තං ජීවං තං
සරීරං, අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’’න්ති (දී.නි.1.377; ම.නි.2.122; සං.නි.
2.35) එවං පකාරා වාදා ‘‘රූපී අත්තා යහොති අයරොයගො පරං
මරණා’’තිආදිවායදසු සඞ්ගහං ගච්ෙන්ති, ‘‘යහොති තථාගයතො පරං මරණා, 
‘‘අත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා’’ති එවං පකාරා සස්සතවායද. ‘‘න යහොති
තථාගයතො පරං මරණා, නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා’’ති එවං පකාරා
උච්යෙදවායදනසඞ්ගහිතා. ‘‘යහොතිචනයහොතිචතථාගයතො පරංමරණා, 
අත්ථි ච නත්ථි ච සත්තා ඔපපාතිකා’’ති එවං පකාරා එකච්චසස්සතවායද 
අන්යතොගධා.‘‘යනවයහොතිනනයහොතිතථාගයතොපරංමරණා, යනවත්ථි
න නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා’’ති ච එවං පකාරා අමරාවික්යඛපවායද 
අන්යතොගධා. ඉස්සරපජාපතිපුරිසකාලවාදා එකච්චසස්සතවායද
අන්යතොගධා, තථා කණාදවායදො. සභාවනියතියදිච්ොවාදා 
අධිච්චසමුප්පන්නිකවායදන සඞ්ගහිතා. ඉමිනා නයයන සුත්තන්තයරසු, 
බහිද්ධා ච දිස්සමානානං දිට්ඨිගතානං ඉමාසු ද්වාසට්ඨියා දිට්ඨීසු
අන්යතොගධතා යවදිතබ්බා. 

අජ්ඣාසෙන්ති දිට්ඨිජ්ඣාසයං. සස්සතුච්යෙදදිට්ඨිවයසන හි සත්තානං
සංකියලසපක්යඛ දුවියධො අජ්ඣාසයයො, තඤ්ච භගවා අපරිමාණාසු
යලොකධාතූසු අපරිමාණානං සත්තානං අපරිමායණ එව යඤයයවියසයස
උප්පජ්ජනවයසන අයනකයභදභින්නානම්පි ‘‘චත්තායරො ජනා
සස්සතවාදා’’තිආදිනා ද්වාසට්ඨියා පයභයදහි සඞ්ගණ්හනවයසන
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණනපරිච්ඡින්දිත්වාදස්යසන්යතොපමාණභූතාය තුලාය

ධාරයමායනො විය යහොතීති ආහ ‘‘තුලාෙ තුලෙන්යතො විො’’ති. තථා හි

වක්ඛති ‘‘අන්යතො ජාලීකතා’’තිආදි (දී. නි. 1.146). ‘‘සියනරුපාදයතො

වාලුකංඋද්ධරන්යතොවිො’’තිඑයතන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයතොඅඤ්ඤස්ස
ඉමිස්සායදසනායඅසක්කුයණයයතංදස්යසති. 

අනුසන්ධානං අනුසන්ධි, පුච්ොයකයතො අනුසන්ධි පුච්ඡානුසන්ධි. අථ

වා අනුසන්ධයතීති අනුසන්ධි, පුච්ො අනුසන්ධි එතස්සාති පුච්ඡානුසන්ධි. 

පුච්ොය අනුසන්ධියතීතිවා පුච්ඡානුසන්ධි. අජ්ඣාසොනුසන්ධිම්හිපිඑයසව

නයයො. ෙථානුසන්ධීති එත්ථ පන අනුසන්ධීයතීති අනුසන්ධි, යා යා

අනුසන්ධි යථානුසන්ධි, අනුසන්ධිඅනුරූපං වා ෙථානුසන්ධීති සද්දත්යථො
යවදිතබ්යබො, යසො ‘‘යයන පන ධම්යමනආදිම්හි යදසනා උට්ඨිතා, තස්ස
ධම්මස්සඅනුරූපධම්මවයසනවාපටිපක්ඛවයසන වායයසුසුත්යතසුඋපරි
යදසනා ආගච්ෙති, යතසං වයසන යථානුසන්ධි යවදිතබ්යබො. යසයයථිදං? 
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පටුන 

ආකඞ්යඛයයසුත්යත (ම. නි. 1.64-69) යහට්ඨා සීයලන යදසනා උට්ඨිතා, 
උපරි ෙ අභිඤ්ඤා ආගතා…යප.… කකචූපයම (ම. නි. 1.222) යහට්ඨා
අක්ඛන්තියා උට්ඨිතා, උපරි කකචූපමා ආගතා’’තිආදිනා අට්ඨකථායං (දී.
නි.අට්ඨ.1.100-104) වුත්යතො. 

ඉති කිරාති භගවයතො යථායදසිතාය අත්තසුඤ්ඤතාය අත්තයනො

අරුච්චනභාවදීපනං. යභොති ධම්මාලපනං. අනත්තකතානීති අත්තනා න

කතානි, අනත්තයකහිවාඛන්යධහි කතානි. කමත්තානංඵුසිස්සන්තීතිඅසති
අත්තනි ඛන්ධානඤ්චඛණිකත්තාකම්මානිකංඅත්තානංඅත්තයනොඵයලන 

ඵුසිස්සන්ති, යකො කම්මඵලං පටිසංයවයදතීති අත්යථො. අවිද්වාති

සුතාදිවිරයහන අරියධම්මස්ස අයකොවිදතාය න විද්වා. අවිජ් ාගයතොති
අවිජ්ජාය උපගයතො, අරියධම්යම අවිනීතතාය අප්පහීනාවිජ්යජොති අත්යථො. 

තණ්හාධිපයතයෙයනයචතසාති ‘‘යදිඅහංනාමයකොචිනත්ථි, මයාකතස්ස
කම්මස්සයකොඵලං පටිසංයවයදති, සතිපනතස්මිංසියාඵලූපයභොයගො’’ති

තණ්හාධිපතියතො ආගයතො තණ්හාධිපයතයෙයො, යතන.

අත්තවාදුපාදානසහගත යචතසා. අතිධාවිතබ්බන්ති ඛණිකත්යතපි
සඞ්ඛාරානං යස්මිං සන්තායන කම්මං කතං, තත්යථව ඵලුප්පත්තියතො
ධම්මපුඤ්ජමත්තස්යසවචසිද්යධකම්මඵලසම්බන්යධ එකත්තනයංමිච්ො
ගයහත්වා එයකන කාරකයවදකභූයතන භවිතබ්බං, අඤ්ඤථා
‘‘කම්මඵලානං සම්බන්යධො න සියා’’ති අත්තත්තනියසුඤ්ඤතාපකාසනං
සත්ථුසාසනංඅතික්කමිතබ්බං මඤ්යඤයයාතිඅත්යථො. 

‘‘උපරි ඡ අභිඤ්ඤා ආගතා’’ති අනුරූපධම්මවයසන යථානුසන්ධිං

දස්යසති, ඉතයරහි පටිපක්ඛවයසන. කියලයසනාති ‘‘යලොයභො චිත්තස්ස

උපක්කියලයසො’’තිආදිනා කියලසවයසන. ඉමස්මිම්පීති පි-සද්යදන යථා 
වුත්තසුත්තාදීසු පටිපක්ඛවයසන යථානුසන්ධි, එවං ඉමස්මිම්පි සුත්යතති
දස්යසති.තථාහිනිච්චසාරාදිපඤ්ඤාපකානං දිට්ඨිගතානං වයසනඋට්ඨිතා
අයංයදසනානිච්චසාරාදිසුඤ්ඤතාපකාසයනනනිට්ඨාපිතාති. 

පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතවාරවණ්ණනා 
105-117. මරිොදවිභාගදස්සනත්ථන්ති සස්සතාදිදිට්ඨිදස්සනස්ස

සම්මාදස්සයනනසඞ්කරාභාවවිභාවනත්ථං.තදපි යවදයිතන්තිසම්බන්යධො. 

අ ානතං අපස්සතන්ති ‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො චා’’ති ‘‘ඉදං
දිට්ඨිට්ඨානං එවංගහිකං එවංපරාමට්ඨං එවංගහිතං යහොති 
එවංඅභිසම්පරාය’’න්තියථාභූතංඅජානන්තානංඅපස්සන්තානං.තථායස්මිං
යවදයියත අවීතතණ්හතාය එවං දිට්ඨිගතං උපාදියන්ති, තං යවදයිතං
සමුදයාදියතො යථාභූතං අජානන්තානං අපස්සන්තානං, එයතන
අනාවරණඤාණසමන්තචක්ඛූහි යථා තථාගතානං යථාභූතයමත්ථ
ඤාණදස්සනං, න එවං දිට්ඨිගතිකානං, අථ යඛො
තණ්හාදිට්ඨිපරාමායසොයයවාති දස්යසති. යතයනව චායං යදසනා
මරියාදවිභාගදස්සනත්ථා ජාතා. අට්ඨකථායං පන ‘‘යථාභූතං ධම්මානං 
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සභාවං අජානන්තානං අපස්සන්තාන’’න්ති අවියසයසන වුත්තං. න හි
සඞ්ඛතධම්මසභාවං අජානනමත්යතන මිච්ො අභිනිවිසන්තීති. 
සාමඤ්ඤයජොතනා වියසයස අවතිට්ඨතීති අයං වියසසයයොජනා කතා. 

යවදයිතන්ති‘‘සස්සයතොඅත්තාචයලොයකොචා’’තිදිට්ඨිපඤ්ඤාපනවයසන 

පවත්තං දිට්ඨියා අනුභූතං අනුභවනං. තණ්හාගතානන්ති තණ්හාය ගතානං

උපගතානං, පවත්තානංවා. තඤ්චයඛොපයනතන්තිච යථාවුත්තංයවදයිතං
පච්චාමසති. තඤ්හි වට්ටාමිසභූතං දිට්ඨිතණ්හාසල්ලානුවිද්ධතාය
සඋබ්බිලත්තා චඤ්චලං, න මග්ගඵලසුඛං විය එකරූයපන අවතිට්ඨතීති.

යතයනවාහ ‘‘පරිතස්සියතනා’’තිආදි. 

අථ වා එවං වියසසකාරණයතො ද්වාසට්ඨි දිට්ඨිගතානි විභජිත්වා ඉදානි

අවියසසකාරණයතො තානි දස්යසතුං ‘‘තත්ර භික්ඛයව’’තිආදිකා යදසනා
ආරද්ධා. සබ්යබසඤ්හි දිට්ඨිගතිකානං යවදනා අවිජ්ජා තණ්හා ච

අවිසිට්ඨකාරන්ති. තත්ථ තදපීති ‘‘සස්සතං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච
පඤ්ඤයපන්ති’’ති එත්ථ යයදතං ‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො චා’’ති
පඤ්ඤාපනං, තදපි. සුඛාදියභදං තිවිධයවදයිතං යථාක්කමං
දුක්ඛසල්ලානිච්චයතො, අවියසයසන 
සමුදයත්ථඞ්ගමස්සාදාදීනවනිස්සරණයතො වා යථාභූතං අජානන්තානං
අපස්සන්තානං, තයතො එව ච සුඛාදිපත්ථනාසම්භවයතො තණ්හාය
උපගතත්තා තණ්හාගතානං තණ්හාපරිතස්සියතන දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතයමව
දිට්ඨිචලනයමව, ‘‘අසති අත්තනි යකො යවදනං අනුභවතී’’ති 
කායවචීද්වායරසු දිට්ඨියා යචොපනප්පත්තිමත්තයමව වා, න පන දිට්ඨියා 
පඤ්ඤායපතබ්යබො සස්සයතො යකොචි ධම්යමො අත්ථීති අත්යථො.
එකච්චසස්සතවාදාදීසුපිඑයසව නයයො. 

ඵස්සපච්චයවාරවණ්ණනා 
118. යයනතණ්හාපරිතස්සියතනඑතානිදිට්ඨිගතානිපවත්තන්ති, තස්ස

යවදයිතං පච්චයයො, යවදයිතස්සාපි ඵස්යසො පච්චයයොති යදසනා දිට්ඨියා 

පච්චයපරම්පරනිද්ධාරණන්තිආහ ‘‘පරම්පරපච්චෙදස්සනත්ථ’’න්ති, යතන
යථා පඤ්ඤාපනධම්යමො දිට්ඨි, තප්පච්චයධම්මා ච යථාසකං
පච්චයවයසයනවඋප්පජ්ජන්ති, නපච්චයයහි විනා, එවං පඤ්ඤායපතබ්බා
ධම්මාපි රූපයවදනාදයයො, න එත්ථ යකොචි අත්තා වා යලොයකො වා 
සස්සයතොතිඅයමත්යථොදස්සියතොතිදට්ඨබ්බං. 

යනතංඨානංවිජ්ජතිවාරවණ්ණනා 
131. තස්ස පච්චෙස්සාති ඵස්සපච්චයස්ස දිට්ඨියවදයියතති දිට්ඨියා

පච්චයභූයත යවදයියත, ඵස්සපධායනහි අත්තයනො පච්චයයහි
නිප්ඵායදතබ්යබති අත්යථො. විනාපි චක්ඛාදිවත්ථූහි, සම්පයුත්තධම්යමහි ච
යකහිචියවදනාඋප්පජ්ජති, නපනකදාචිඵස්යසනවිනාතිඵස්යසො යවදනාය

බලවකාරණන්තිආහ ‘‘බලවභාවදස්සනත්ථ’’න්ති. සන්නිහියතොපිහිවිසයයො
සයචඵුසනාකාරරහියතොයහොතිචිත්තුප්පායදො, නතස්ස ආරම්මණපච්චයයන
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පච්චයයො යහොතීති ඵස්යසොව සම්පයුත්තධම්මානං වියසසපච්චයයො. තථා හි 
භගවතාචිත්තුප්පාදංවිභජන්යතනඵස්යසොයයවපඨමංඋද්ධයටො, යවදනාය
පන අධිට්ඨානයමව. 

දිට්ඨිගතිකාධිට්ඨානවට්ටකථාවණ්ණනා 
144. යහට්ඨා තීසුපිවායරසුඅධිකතත්තා, උපරිච‘‘පටිසංයවයදන්තී’’ති

වක්ඛමානත්තා යවදයිතයමත්ථ පධානන්ති ආහ ‘‘සබ්බදිට්ඨියවදයිතානි

සම්පිණ්යඩතී’’ති. සම්පිණ්යඩතීතිච‘‘යයපියත’’තිතත්ථතත්ථආගතස්ස 
පි-සද්දස්ස අත්ථං දස්යසති. යවදයිතස්ස ඵස්යස පක්ඛිපනං
ඵස්සපච්චයතාදස්සනයමව ‘‘ෙහි අජ්ඣත්තිකායතයනහි 
ෙළාරම්මණපටිසංයවදනං එකන්තයතො ෙඵස්සයහතුකයමවා’’ති.
සඤ්ජායන්ති එත්ථාති අධිකරණත්යථො සඤ්ජාති-සද්යදොති ආහ 

‘‘සඤ් ාතිට්ඨායන’’ති.එවංසයමොසරණසද්යදොපිදට්ඨබ්යබො. ආයතතිඑත්ථ
ඵලං තදායත්තවුත්තිතාය, ආයභූතං වා අත්තයනො ඵලං තයනොති

පවත්යතතීති ආෙතනං, කාරණං. රුක්ඛගච්ෙසමූයහ අරඤ්ඤයවොහායරො

අරඤ්ඤයමව අරඤ්ඤායතනන්ති ආහ ‘‘පණ්ණත්තිමත්යත’’ති. 

අත්ථත්තයෙපීති පි-සද්යදන අවුත්තත්ථසම්පිණ්ඩනං දට්ඨබ්බං, යතන
ආකාරනිවාසාධිට්ඨානත්යථ සඞ්ගණ්හාති. හිරඤ්ඤායතනං
සුවණ්ණායතනං, වාසුයදවායතනං කම්මායතනන්ති ආදීසු 
ආකරනිවාසාධිට්ඨායනසු ආයතනසද්යදො. චක්ඛාදීසු ච ඵස්සාදයයො
ආකිණ්ණා, තානි ච යනසං නිවායසො, අධිට්ඨානඤ්ච
නිස්සයපච්චයභාවයතොති. තිණ්ණම්පි විසයින්ද්රියවිඤ්ඤාණානං

සඞ්ගතිභායවනගයහතබ්යබොඵස්යසොති ‘‘සඞ්ගතී’’තිවුත්යතො.තථාහියසො

‘‘සන්නිපාතපච්චුපට්ඨායනො’’ති වුච්චති. ඉමිනා නයෙනාති විජ්ජමායනසුපි
අඤ්යඤසු සම්පයුත්තධම්යමසු යථා ‘‘චක්ඛුඤ්ච…යප.… ඵස්යසො’’ති (ම.
නි. 1.204; ම.නි.3.421, 425, 426; සං.නි.2.43-45; සං.නි.4.60; කථා.
465) එතස්මිං සුත්යතයවදනායපධානකාරණභාවදස්සනත්ථංඵස්සසීයසන
යදසනාකතා, එවමිධාපි බ්රහ්මජායල‘‘ඵස්සපච්චයායවදනා’’තිආදිනාඵස්සං
ආදිං කත්වා අපරන්තපටිච්චසමුප්පාදදීපයනන පච්චයපරම්පරං දස්යසතුං
‘‘ඵස්සායතයනහිඵුස්ස ඵුස්සා’’තිඵස්සමුයඛනවුත්තං. 

ඵස්යසො අරූපධම්යමොපි සමායනො එකයදයසන ආරම්මයණ
අනල්ලීයමායනොපි ඵුසනාකායරන පවත්තති ඵුසන්යතො විය යහොතීති ආහ 

‘‘ඵස්යසොව තං තං ආරම්මණං ඵුසතී’’ති, යයන යසො ‘‘ඵුසනලක්ඛයණො, 
සඞ්ඝට්ටනරයසො’’ති ච වුච්චති. ‘‘ඵස්සායතයනහි ඵුස්ස ඵුස්සා’’ති
අඵුසනකිච්චානිපි ආයතනානි ‘‘මඤ්චා යඝොසන්තී’’තිආදීසු විය

නිස්සිතයවොහායරන ඵුසනකිච්චානි කත්වා දස්සිතානීති ආහ ‘‘ඵස්යස

උපනික්ඛිපිත්වා’’ති, ඵස්සගතිකානි කත්වා ඵස්සූපචාරං ආයරොයපත්වාති
අත්යථො. උපචායරො හි නාම යවොහාරමත්තං, න යතන අත්ථසිද්ධි යහොතීති

ආහ ‘‘තස්මා’’තිආදි. 
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පටුන 

අත්තයනො පච්චයභූතානං ෙන්නං ඵස්සානං වයසන චක්ඛුසම්ඵස්සජා
යාව මයනොසම්ඵස්සජාති සඞ්යඛපයතො ෙබ්බිධා යවදනා, විත්ථාරයතො පන 

අට්ඨසතපරියායයනඅට්ඨසතයභදා. රූපතණ්හාදියභදාොති රූපතණ්හායාව
ධම්මතණ්හාති සඞ්යඛපයතො ෙප්පයභදාය, විත්ථාරයතො අට්ඨසතයභදාය. 

උපනිස්සෙයකොටොති උපනිස්සයසීයසන. කස්මා පයනත්ථ 
උපනිස්සයපච්චයයොවඋද්ධයටො, නනුසුඛායවදනා, අදුක්ඛමසුඛායවදනාච
තණ්හාය 
ආරම්මණමත්තආරම්මණාධිපතිආරම්මණූපනිස්සයපකතූපනිස්සයවයසන
චතුධා පච්චයයො, දුක්ඛා චආරම්මණමත්තපකතූපනිස්සයවයසන ද්විධාති? 
සච්චයමතං, උපනිස්සයය එව පන තං සබ්බං අන්යතොගධං. යුත්තං තාව
ආරම්මණූපනිස්සයස්ස උපනිස්සයසාමඤ්ඤයතොඋපනිස්සයයන සඞ්ගයහො, 
ආරම්මණමත්තආරම්මණාධිපතීනං පන කථන්ති? යතසම්පි
ආරම්මණසාමඤ්ඤයතො ආරම්මණූපනිස්සයයන සඞ්ගයහොව කයතො, න
පකතූපනිස්සයයනාති දට්ඨබ්බං. එතදත්ථයමයවත්ථ 

‘‘උපනිස්සෙයකොටො’’තිවුත්තං, න‘‘උපනිස්සයයනා’’ති. 

චතුබ්බිධස්සාති කාමුපාදානං යාව අත්තවාදුපාදානන්ති චතුබ්බිධස්ස.
නනු ච තණ්හාව කාමුපාදානන්ති? සච්චයමතං. තත්ථ දුබ්බලා තණ්හා
තණ්හාව, බලවතී තණ්හා කාමුපාදානං. අථ වා අප්පත්තවිසයපත්ථනා
තණ්හා තමසි යචොරානං කරපසාරණං විය. සම්පත්තවිසයග්ගහණං
උපාදානං, යචොරානං කරප්පත්තධනග්ගහණං විය. අප්පිච්ෙතාපටිපක්ඛා
තණ්හා, සන්යතොසපටිපක්ඛා උපාදානං. පරියයසනදුක්ඛමූලං තණ්හා, 

ආරක්ඛදුක්ඛමූලං උපාදානන්ති අයයමයතසං වියසයසො. උපාදානස්සාති
අසහජාතස්සඋපාදානස්සඋපනිස්සයයකොටියා, ඉතරස්ස සහජාතයකොටියාති
දට්ඨබ්බං. තත්ථ අනන්තරස්ස 
අනන්තරසමනන්තරඅනන්තරූපනිස්සයනත්ථිවිගතායසවනපච්චයයහි, 
අනානන්තරස්ස උපනිස්සයයන, ආරම්මණභූතා පන
ආරම්මණාධිපතිආරම්මණූපනිස්සයයහි, ආරම්මණමත්යතයනව වාති තං

සබ්බංඋපනිස්සයයයනවගයහත්වා ‘‘උපනිස්සෙයකොටො’’තිවුත්තං.යස්මා
ච තණ්හාය රූපාදීනි අස්සායදත්වා කායමසු පාතබයතං ආපජ්ජති, තස්මා
තණ්හා කාමුපාදානස්ස උපනිස්සයයො. තථා රූපාදියභයදව සම්මූළ්යහො
‘‘නත්ථිදින්න’’න්තිආදිනා (දී.නි.1.171; ම.නි. 1.445; ම.නි.2.94, 95, 
225; ම. නි. 3.91, 116, 136; සං. නි. 3.210; ධ. ස. 1221; විභ. 938) 
මිච්ොදස්සනං, සංසාරයතො මුච්චිතුකායමො අසුද්ධිමග්යග 
සුද්ධිමග්ගපරාමසනං, ඛන්යධසු අත්තත්තනියගාහභූතං සක්කායදස්සනං
ගණ්හාති, තස්මාඉතයරසම්පිතණ්හාඋපනිස්සයයොතිදට්ඨබ්බං.සහජාතස්ස
පන සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතයහතුවයසන

තණ්හාපච්චයයොයහොති.තං සබ්බංසන්ධාය ‘‘සහ ාතයකොටො’’තිවුත්තං. 

තථාති උපනිස්සයයකොටියා යචව සහජාතයකොටියා චාති අත්යථො. 

භවස්සාතිකම්මභවස්සයචවඋපපත්තිභවස්සච.තත්ථයචතනාදිසඞ්ඛා තං
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සබ්බං භවගාමිකම්මං කම්මභයවො, කාමභවාදියකො නවවියධො
උපපත්තිභයවො, යතසං උපපත්තිභවස්ස චතුබ්බිධම්පි උපාදානං
උපපත්තිභවකාරණකම්මභවකාරණභාවයතො, තස්ස ච
සහායභාවූපගමනයතො පකතූපනිස්සයවයසන පච්චයයො යහොති. 
කම්මාරම්මණකරණකායලපනකම්මසහජාතකාමුපාදානංඋපපත්තිභවස්ස
ආරම්මණපච්චයයන පච්චයයො යහොති. කම්මභවස්ස පන සහජාතස්ස
සහජාතං උපාදානං 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතවයසන යචව
යහතුමග්ගවයසන ච අයනකධා පච්චයයො යහොති, අසහජාතස්ස
අනන්තරසමනන්තරඅනන්තරූපනිස්සයනත්ථිවිගතායසවනවයසන, 
ඉතරස්ස පකතූපනිස්සයවයසන, සම්මසනාදිකායලසු ආරම්මණවයසන ච
පච්චයයොයහොති.තත්ථ අනන්තරාදියක උපනිස්සයපච්චයය, සහජාතාදියක

සහජාතපච්චයය පක්ඛිපිත්වා වුත්තං ‘‘උපනිස්සෙයකොටො යචව

සහ ාතයකොටො චා’’ති. 

භයවො ාතිොතිඑත්ථ භයවොතිකම්මභයවොඅධිප්යපයතො.යසොහිජාතියා
පච්චයයො, නඋපපත්තිභයවො. උපපත්තිභයවො හි පඨමාභිනිබ්බත්තා ඛන්ධා
ජාතියයව. යතන වුත්තං ‘‘ජාතීති පයනත්ථ සවිකාරා පඤ්චක්ඛන්ධා

දට්ඨබ්බා’’ති. සවිකාරාතිච නිබ්බත්තිවිකායරනසවිකාරා, යතචඅත්ථයතො
උපපත්තිභයවොයයව. න හි තයදව තස්ස කාරණං භවිතුං යුත්තන්ති.
කම්මභයවොචඋපපත්තිභවස්සකම්මපච්චයයනයචව උපනිස්සයපච්චයයන
චපච්චයයොයහොතීතිආහ‘‘භයවොජාතියාඋපනිස්සයයකොටියා පච්චයයො’’ති. 

යස්මා ච සති ජාතියා ජරාමරණං, ජරාමරණාදිනා ඵුට්ඨස්ස බාලස්ස 

යසොකාදයයො ච සම්භවන්ති, නාසති, තස්මා ‘‘ ාති…යප.… පච්චයෙො 

යහොතී’’ති වුත්තං. සහජාතූපනිස්සයසීයසන පච්චයවිචාරණාය දස්සිතත්තා, 

අඞ්ගවිචාරණාය ච අනාමට්ඨත්තා ආහ ‘‘අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො’’ති. 
මහාවිසයත්තාපටිච්චසමුප්පාදවිචාරණායසානිරවයසසාකුයතොලද්ධබ්බාති

ආහ ‘‘විත්ථාරයතො’’තිආදි. එකයදයසන යචත්ථ කථිතස්ස 
පටිච්චසමුප්පාදස්සතථාකථයනසද්ධිංඋදාහරයණනකාරණංදස්යසන්යතො 

‘‘භගවා හී’’තිආදිමාහ. තත්ථ යකොට න පඤ්ඤාෙතීති අසුකස්ස නාම
සම්මාසම්බුද්ධස්ස, චක්කවත්තියනොවාකායල අවිජ්ජාඋප්පන්නා, නතයතො
පුබ්යබති අවිජ්ජාය ආදිමරියාදා අප්පටිහතස්ස මම 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සාපිනපඤ්ඤායතිඅවිජ්ජමානත්තායයවාතිඅත්යථො.

අයං පච්චයයො ඉදප්පච්චයයො, තස්මා ඉදප්පච්චො, ඉමස්මා කාරණා 

ආසවපච්චයාති අත්යථො. භවතණ්හාොති භවසංයයොජනභූතාය තණ්හාය. 

භවදිට්ඨිොති සස්සතදිට්ඨියා. ‘‘ඉයතො එත්ථ එත්යතො ඉධා’’ති අපරියන්තං
අපරාපරුප්පත්තිංදස්යසති. 
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විවට්ටකථාදිවණ්ණනා 
145. ‘‘යවදනානං සමුදය’’න්තිආදිපාළි යවදනාකම්මට්ඨානන්ති

දට්ඨබ්බා. තන්ති ‘‘ඵස්සසමුදයා ඵස්සනියරොධා’’ති වුත්තඵස්සට්ඨානං. 

ආහායරොති කබළීකායරො ආහායරො යවදිතබ්යබො. යසො හි ‘‘කබළීකායරො
ආහායරො ඉමස්ස කායස්ස ආහාරපච්චයයන පච්චයයො’’ති (පට්ඨා.
1.පච්චයනිද්යදස 429) වචනයතො කම්මසමුට්ඨානානම්පි
උපත්ථම්භකපච්චයයො යහොතියයව. යදිපි යසොතාපන්නාදයයො යථාභූතං
පජානන්ති, උක්කංසගතිවිජානනවයසන පන යදසනා අරහත්තනිකූයටන
නිට්ඨාපිතා. එත්ථ ච ‘‘යයතො යඛො භික්ඛයව භික්ඛු…යප.… යථාභූතං
පජානාතී’’ති එයතන ධම්මස්ස නියයානිකභායවන සද්ධිං සඞ්ඝස්ස
සුප්පටිපත්තිං දස්යසති. යතයනව හි අට්ඨකථායයමත්ථ ‘‘යකො එවං
ජානාතීති? ඛීණාසයවො ජානාති, යාව ආරද්ධවිපස්සයකො ජානාතී’’ති
පරිපුණ්ණං කත්වා භික්ඛුසඞ්යඝො දස්සියතො, යතන යං වුත්තං 
‘‘භික්ඛුසඞ්ඝවයසනපි දීයපතුං වට්ටතී’’ති, (දී. නි. අට්ඨ. 1.8) තං
යථාරුතවයසයනව දීපිතංයහොතීතිදට්ඨබ්බං. 

146. අන්යතො ජාලස්සාති අන්යතොජාලං, අන්යතොජායල කතාති 

අන්යතො ාලීකතා. අපායූපපත්තිවයසනඅයධොඔසීදනං, සම්පත්තිභවවයසන 
උද්ධං උග්ගමනං. තථා පරිත්තභූමිමහග්ගතභූමිවයසන, 
ඔලීනතා’තිධාවනවයසන, පුබ්බන්තානුදිට්ඨිඅපරන්තානුදිට්ඨිවයසන ච
යථාක්කමං අයධො ඔසීදනං උද්ධං උග්ගමනං යයොයජතබ්බං. 

‘‘දසසහස්සියලොකධාතූ’’ති ජාතියඛත්තංසන්ධායාහ. 

147. අපණ්ණත්තිකභාවන්ති ධරමානකපණ්ණත්තියා
අපණ්ණත්තිකභාවං. අතීතභායවන පන තථා පණ්ණත්ති යාව 
සාසනන්තරධානා, තයතොඋද්ධම්පිඅඤ්ඤබුද්ධුප්පායදසුවත්තතිඑව.තථා
හි වක්ඛති ‘‘යවොහාරමත්තයමව භවිස්සතී’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 1.147). 

කායෙොති අත්තභායවො, යයො රූපාරූපධම්මසමූයහො. එවං හිස්ස 
අම්බරුක්ඛසදිසතා, තදවයවානඤ්ච රූපක්ඛන්ධචක්ඛාදීනං
අම්බපක්කසදිසතා යුජ්ජතීති. එත්ථ ච වණ්ටච්යෙයද වණ්ටූපනිබන්ධානං
අම්බපක්කානං අම්බරුක්ඛයතො විච්යෙයදො විය භවයනත්තියෙයද
තදුපනිබන්ධානං රූපක්ඛන්ධාදීනං සන්තානයතො විච්යෙයදොති එත්තාවතා
ඔපම්මංදට්ඨබ්බං. 

148. ධම්මපරිොයෙති පාළියං. ඉධත්යථොතිදිට්ඨධම්මහිතං. පරත්යථොති

සම්පරායහිතං. සඞ්ගාමං විජිනාති එයතනාති සඞ්ගාමවි යෙො. 

අත්ථසම්පත්තියා අත්ථ ාලං. බයඤ්ජනසම්පත්තියා, 

සීලාදිඅනවජ්ජධම්මනිද්යදසයතොච ධම්ම ාලං. යසට්ඨට්යඨනබ්රහ්මභූතානං

මග්ගඵලනිබ්බානානං විභත්තත්තා බ්රහ්ම ාලං. දිට්ඨිවියවචනමුයඛන 

සුඤ්ඤතාපකාසයනන සම්මාදිට්ඨියා විභාවිතත්තා දිට්ඨි ාලං. 
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තිත්ථියවාදනිම්මද්දනූපායත්තා අනුත්තයරො සඞ්ගාමවි යෙොති එවම්යපත්ථ
යයොජනායවදිතබ්බා. 

149. අත්තමනාති පීතියා ගහිතචිත්තා. යතයනවාහ 

‘‘බුද්ධගතාො’’තිආදි. යථා පන අනත්තමනා අත්තයනො අනත්ථචරතාය 
පරමනායවරිමනානාමයහොන්ති.යථාහ‘‘දියසොදිස’’න්ති(ධ.ප.42; උදා.
33) ගාථා, න එවංඅත්තමනා.ඉයමපනඅත්තයනොඅත්ථචරතාය සකමනා

යහොන්තීති ආහ ‘‘අත්තමනාති සකමනා’’ති. අථ වා අත්තමනාති
සමත්තමනා, ඉමාය යදසනාය පරිපුණ්ණමනසඞ්කප්පාති අත්යථො. 

අභිනන්දතීති තණ්හායතීති අත්යථොති ආහ ‘‘තණ්හාෙම්පි ආගයතො’’ති.

අයනකත්ථත්තාධාතූනං අභිනන්දන්තීතිඋපගච්ෙන්තියසවන්තීතිඅත්යථොති

ආහ ‘‘උපගමයනපි ආගයතො’’ති. තථා අභිනන්දන්තීති සම්පටිච්ෙන්තීති

අත්යථොති ආහ ‘‘සම්පටච්ඡයනපි ආගයතො’’ති. ‘‘අභිනන්දිත්වා’’ති ඉමිනා

පයදන වුත්යතොයයව අත්යථො ‘‘අනුයමොදිත්වා’’ති ඉමිනා පකාසීයතීති 

අභිනන්දනසද්යදො ඉධ අනුයමොදනසද්දත්යථොති ආහ ‘‘අනුයමොදයනපි 

ආගයතො’’ති. ‘‘කතමඤ්චතංභික්ඛයව’’තිආදිනා (දී.නි.1.7) තත්ථතත්ථ 
පවත්තාය කයථතුකමයතාපුච්ොය විස්සජ්ජනවයසන පවත්තත්තා ඉදං

සුත්තං යවෙයාකරණං යහොති. යස්මා පන පුච්ොවිස්සජ්ජනවයසන
පවත්තම්පි සගාථකංසුත්තංයගයයංනාමයහොති, නිග්ගාථකත්තයමවපන

අඞ්ගන්තිගාථාරහිතං යවයයාකරණං, තස්මාවුත්තං ‘‘නිග්ගාථකත්තාහිඉදං 

යවෙයාකරණන්තිවුත්ත’’න්ති. 

අපයරසුපීති එත්ථ පිසද්යදන පාරමිපරිචයම්පි සඞ්ගණ්හාති. වුත්තඤ්හි
බුද්ධවංයස – 

‘‘ඉයමධම්යමසම්මසයතො, සභාවසරසලක්ඛයණ; 
ධම්මයතයජනවසුධා, දසසහස්සීපකම්පථා’’ති.(බු.වං. 2.166); 

වීරිෙබයලනාති මහාභිනික්ඛමයන 

චක්කවත්තිසිරිපරිච්චාගයහතුභූතවීරියප්පභායවන, යබොධිමණ්ඩූපසඞ්කමයන 
‘‘කාමංතයචොචන්හාරුච, අට්ඨිච අවසිස්සතූ’’තිආදිනා(ම.නි.2.184; සං.
නි. 2.22; මහානි. 196) වුත්තචතුරඞ්ගසමන්නාගතවීරියානුභායවන. 

අච්ඡරිෙයවගාභිහතාති විම්හයාවහකිරියානුභාවඝට්ටිතා. පංසුකූලයධොවයන 
යකචි ‘‘පුඤ්ඤයතයජනා’’ති වදන්ති, අච්ෙරියයවගාභිහතාති යුත්තං විය

දිස්සති, යවස්සන්තර ාතයක පාරමිපරිපූරණපුඤ්ඤයතයජන

අයනකක්ඛත්තුං කම්පිතත්තා ‘‘අකාලකම්පයනනා’’ති වුත්තං. 

සාධුකාරදානවයසන අකම්පිත්ථ යථාතං ධම්මචක්කප්පවත්තයන (සං.නි.
5.1081; මහාව.13; පටි.ම.2.30). සඞ්ගීතිකාලාදීසුපිසාධුකාරදානවයසන
අකම්පිත්ථාතියවදිතබ්බං.අයංතායවත්ථ අට්ඨකථායලීනත්ථවණ්ණනා. 
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පකරණනයවණ්ණනා 
අයං පන පකරණනයයන පාළියා අත්ථවණ්ණනා – සා පනායං

අත්ථවණ්ණනා යස්මා යදසනාය සමුට්ඨානප්පයයොජනභාජයනසු
පිණ්ඩත්යථසු ච නිද්ධාරියතසු සුකරා යහොති සුවිඤ්යඤයයා ච, තස්මා

සුත්තයදසනාය සමුට්ඨානාදීනි පඨමං නිද්ධාරයිස්සාම. තත්ථ සමුට්ඨානං 
තාව වුත්තං ‘‘වණ්ණාවණ්ණභණන’’න්ති. අපිච නින්දාපසංසාසු

වියනයයාඝාතානන්දාදිභාවානාපත්ති, තත්ථ ච ආදීනවදස්සනං සමුට්ඨානං. 
තථානින්දාපසංසාසුපටිපජ්ජනක්කමස්ස, පසංසාවිසයස්සඛුද්දකාදිවයසන
අයනකවිධස්ස සීලස්ස, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස සස්සතාදිදිට්ඨිට්ඨායනසු
තතුත්තරි ච අප්පටිහතචාරතාය, තථාගතස්ස ච කත්ථචි අපරියාපන්නතාය

අනවයබොයධො සමුට්ඨානං. 

වුත්තවිපරියායයන පයෙො නං යවදිතබ්බං. 
වියනයයාඝාතානන්දාදිභාවාපත්ති ආදිකඤ්හි ඉමං යදසනං පයයොයජතීති.
තථා කුහනලපනාදිනානාවිධමිච්ොජීවවිද්ධංසනං, 
ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිජාලවිනියවඨනං, දිට්ඨිසීයසන පච්චයාකාරවිභාවනං, 
ෙඵස්සායතනවයසන චතුසච්චකම්මට්ඨානනිද්යදයසො, සබ්බදිට්ඨිගතානං
අනවයසසපරියාදානං, අත්තයනො අනුපාදාපරිනිබ්බානදීපනඤ්ච 

පයෙො නානි. 

වණ්ණාවණ්ණනිමිත්තං අනුයරොධවියරොධවන්තචිත්තා 
කුහනාදිවිවිධමිච්ොජීවනිරතා සස්සතාදිදිට්ඨිපඞ්කං නිමුග්ගා, 
සීලක්ඛන්ධාදීසු අපරිපූරකාරිතාය අනවබුද්ධගුණවියසසඤාණා වියනයයා

ඉමිස්සාධම්මයදසනාය භා නං. 

පිණ්ඩත්ථා පන ආඝාතාදීනං අකරණීයතාවචයනන පටිඤ්ඤානුරූපං
සමණසඤ්ඤාය නියයොජනං, ඛන්තියසොරච්චානුට්ඨානං, 
බ්රහ්මවිහාරභාවනානුයයොයගො, සද්ධාපඤ්ඤාසමායයොයගො, 
සතිසම්පජඤ්ඤාධිට්ඨානං, පටිසඞ්ඛානභාවනාබලසිද්ධි, 
පරියුට්ඨානානුසයප්පහානං, උභයහිතපටිපත්ති, යලොකධම්යමහි
අනුපයලයපො ච දස්සිතා යහොන්ති. තථා පාණාතිපාතාදීහි පටිවිරතිවචයනන
සීලවිසුද්ධි දස්සිතා, තාය ච හියරොත්තප්පසම්පත්ති, 
යමත්තාකරුණාසමඞ්ගිතා, වීතික්කමප්පහානං, තදඞ්ගපහානං, 
දුච්චරිතසංකියලසප්පහානං, විරතිත්තයසිද්ධි, 
පියමනාපගරුභාවනීයතානිප්ඵත්ති, ලාභසක්කාරසියලොකසමුදාගයමො, 
සමථවිපස්සනානං අධිට්ඨානභායවො, අකුසලමූලතනුකරණං, 
කුසලමූලයරොපනං, උභයානත්ථදූරීකරණං, පරිසාසු විසාරදතා, 
අප්පමාදවිහායරො,පයරහි දුප්පධංසියතා, අවිප්පටිසාරාදිසමඞ්ගිතා ච දස්සිතා
යහොන්ති. 
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‘‘ගම්භීරා’’තිආදිවචයනහි ගම්භීරධම්මවිභාවනං, 
අලබ්භයනයයපතිට්ඨතා, කප්පානං අසඞ්යඛයයයයනාපි දුල්ලභපාතුභාවතා, 
සුඛුයමනපි ඤායණන පච්චක්ඛයතො පටිවිජ්ඣිතුං අසක්කුයණයයතා, 
ධම්මන්වයසඞ්ඛායතන අනුමානඤායණනාපි දුරධිගමනීයතා, 
පස්සද්ධසබ්බදරථතා, සන්තධම්මවිභාවනං, යසොභනපරියයොසානතා, 
අතිත්තිකරභායවො, පධානභාවප්පත්ති, යථාභූතඤාණයගොචරතා, 
සුඛුමසභාවතා, මහාපඤ්ඤාවිභාවනා ච දස්සිතා යහොන්ති. දිට්ඨිදීපකපයදහි
සමාසයතො සස්සතුච්යෙදදිට්ඨියයො පකාසිතාති ඔලීනතාතිධාවනවිභාවනං, 
උපායවිනිබද්ධනිද්යදයසො, මිච්ොභිනියවසකිත්තනං, කුම්මග්ගපටිපත්තියා
පකාසනා, විපරියයසග්ගාහපඤ්ඤාපනං, පරාමාසපරිග්ගයහො, 
පුබ්බන්තාපරන්තානුදිට්ඨිපතිට්ඨාපනං, භවවිභවදිට්ඨිවිභායගො, 
තණ්හාවිජ්ජාපවත්ති, අන්තවානන්තවාදිට්ඨිනිද්යදයසො, 
අන්තද්වයාවතාරණං, 
ආසයවොඝයයොගකියලසගන්ථසංයයොජනූපාදානවියසසවිභජ්ජනඤ්ච

දස්සිතානි යහොන්ති. තථා ‘‘යවදනානං සමුදෙ’’න්තිආදිවචයනහි චතුන්නං
අරියසච්චානං අනුයබොධපටියවධසිද්ධි, වික්ඛම්භනසමුච්යෙදප්පහානං, 
තණ්හාවිජ්ජාවිගයමො, සද්ධම්මට්ඨිතිනිමිත්තපරිග්ගයහො, 
ආගමාධිගමසම්පත්ති, උභයහිතපටිපත්ති, තිවිධපඤ්ඤාපරිග්ගයහො, 
සතිසම්පජඤ්ඤානුට්ඨානං, සද්ධාපඤ්ඤාසමායයොයගො, 
සම්මාවීරියසමථානුයයොජනං, සමථවිපස්සනානිප්ඵත්තිචදස්සිතා යහොන්ති. 

‘‘අ ානතං අපස්සත’’න්ති අවිජ්ජාසිද්ධි, ‘‘තණ්හාගතානං 

පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතන්ති තණ්හාසිද්ධි, තදුභයයන ච 
නීවරණසංයයොජනද්වයසිද්ධි, අනමතග්ගසංසාරවට්ටානුච්යෙයදො, 
පුබ්බන්තාහරණඅපරන්තපටිසන්ධානානි, අතීතපච්චුප්පන්නකාලවයසන
යහතුවිභායගො, අවිජ්ජාතණ්හානං අඤ්ඤමඤ්ඤානතිවත්තනට්යඨන
අඤ්ඤමඤ්ඤූපකාරිතා, පඤ්ඤාවිමුත්තියචයතොවිමුත්තීනං

පටිපක්ඛනිද්යදයසො ච දස්සිතා යහොන්ති. ‘‘තදපි ඵස්සපච්චො’’ති
සස්සතාදිපඤ්ඤාපනස්ස පච්චයාධීනවුත්තිතාකථයනන ධම්මානං
නිච්චතාපටියසයධො, අනිච්චතාපතිට්ඨාපනං, පරමත්ථයතො
කාරකාදිපටික්යඛයපො, එවංධම්මතාදිනිද්යදයසො, සුඤ්ඤතාපකාසනං, 
සමත්තනියාමපච්චයලක්ඛණවිභාවනඤ්චදස්සිතානියහොන්ති. 

‘‘උච්ඡින්නභවයනත්තියකො’’තිආදිනා භගවයතො පහානසම්පත්ති, 
විජ්ජාධිමුත්ති, වසීභායවො, සික්ඛත්තයනිප්ඵත්ති, නිබ්බානධාතුද්වයවිභායගො, 
චතුරධිට්ඨානපරිපූරණං, භවයයොනිආදීසු අපරියාපන්නතා ච දස්සිතා
යහොන්ති.සකයලනපනසුත්තපයදන ඉට්ඨානිට්යඨසුභගවයතොතාදිභායවො, 
තත්ථ ච පයරසං පතිට්ඨාපනං, කුසලධම්මානං ආදිභූතධම්මද්වයස්ස
නිද්යදයසො, සික්ඛත්තයූපයදයසො, අත්තන්තපාදිපුග්ගලචතුක්කසිද්ධි, 
කණ්හාකණ්හවිපාකාදිකම්මචතුක්කවිභායගො, 
චතුරප්පමඤ්ඤාවිසයනිද්යදයසො, සමුදයාදිපඤ්චකස්ස යථාභූතාවයබොයධො, 
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ෙසාරණීයධම්මවිභාවනා, දසනාථකරධම්මපතිට්ඨාපන්ති එවමාදයයො 
නිද්ධායරතබ්බා. 

යසොළසහාරවණ්ණනා 
යදසනාහාරවණ්ණනා 

තත්ථ ‘‘අත්තා, යලොයකො’’ති ච දිට්ඨියා අධිට්ඨානභායවන, 
යවදනාඵස්සායතනාදිමුයඛන ච ගහියතසු පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්යධසු

තණ්හාවජ්ජා පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛසච්චං. තණ්හා සමුදෙසච්චං. සා
පන පරිතස්සනාග්ගහයණන ‘‘තණ්හාගතාන’’න්ති, ‘‘යවදනාපච්චයා
තණ්හා’’ති ච සරූයපයනව සමුදයග්ගහයණන, භවයනත්තිග්ගහයණන ච
පාළියං ගහිතාව. අයං තාව සුත්තන්තනයයො. අභිධම්මනයයන පන
ආඝාතානන්දාදිවචයනහි, ආතප්පාදිපයදහි, චිත්තප්පයදොසවචයනන, 
සබ්බදිට්ඨිදීපකපයදහි, කුසලාකුසලග්ගහයණන, භවග්ගහයණන, 
යසොකාදිග්ගහයණන, තත්ථ තත්ථ සමුදයග්ගහයණන චාති සඞ්යඛපයතො 
සබ්බයලොකියකුසලාකුසලධම්මවිභාවනපයදහි ගහිතා කම්මකියලසා 

සමුදෙසච්චං. උභින්නං අප්පවත්ති නියරොධසච්චං. තස්ස තත්ථ තත්ථ
යවදනානං අත්ථඞ්ගමනිස්සරණපරියායයහි, පච්චත්තං නිබ්බුතිවචයනන, 
අනුපාදාවිමුත්තිවචයනන ච පාළියං ගහණං යවදිතබ්බං. නියරොධපජානනා

පටිපදා මග්ගසච්චං. තස්සාපි තත්ථ තත්ථ යවදනානං
සමුදයාදියථාභූතයවදනාපයදයසන, ෙන්නං ඵස්සායතනානං 
සමුදයාදියථාභූතපජානනපරියායයන, භවයනත්තියා උච්යෙදපරියායයන ච

ගහණං යවදිතබ්බං. තත්ථ සමුදයයන අස්සායදො, දුක්යඛන ආදීනයවො, 

මග්ගනියරොයධහි නිස්සරණන්ති එවං චතුසච්චවයසන, යානි පාළිෙං 
(යනත්ති. 9) සරූයපයනව ආගතානි අස්සාදාදීනවනිස්සරණානි, යතසඤ්ච
වයසන ඉධ අස්සාදාදයයො යවදිතබ්බා. වියනයයානන්තාදිභාවාපත්තිආදිකං 

යථාවුත්තවිභාගං පයයොජනයමව ඵලං. ආඝාතාදීනං අකරණීයතා, 
ආඝාතාදිඵලස්ස ච අනඤ්ඤසන්තානභාවිතා, නින්දාපසංසාසු
යථාසභාවපටිජානනනිබ්යබඨනාති එවං තංතංපයයොජනාධිගමයහතු 

උපායෙො. ආඝාතාදීනං කරණපටියසධනාදිඅපයදයසන ධම්මරාජස්ස 

ආණත්ති යවදිතබ්බාතිඅයං යදසනාහායරො. 

විචයහාරවණ්ණනා 
කප්පනාභායවපි යවොහාරවයසන, අනුවාදවයසනච ‘‘මම’’න්තිවුත්තං, 

නියමාභාවයතො විකප්පනත්ථං වාග්ගහණං කතං, ගුණසමඞ්ගිතාය, 

අභිමුඛීකරණාය ච ‘‘භික්ඛයව’’ති ආමන්තනං. අඤ්ඤභාවයතො, 

පටිවිරුද්ධභාවයතො ච ‘‘පයර’’ති වුත්තං, වණ්ණපටිපක්ඛයතො, 
අවණ්ණනීයයතොච‘‘අවණ්ණ’’න්තිවුත්තං.බයත්තිවයසන, විත්ථාරවයසන
ච ‘‘භායසයය’’න්ති වුත්තං, ධාරණභාවයතො, අධම්මපටිපක්ඛයතො ච
‘‘ධම්මස්සා’’ති වුත්තං, දිට්ඨිසීයලහි සංහතභාවයතො, කියලසානං
සඞ්ඝාතකරණයතො ච ‘‘සඞ්ඝස්සා’’ති වුත්තං. වුත්තපටිනිද්යදසයතො, 
වචනුපනයාසනයතො ච ‘‘තත්රා’’ති වුත්තං, සම්මුඛභාවයතො, පුථුභාවයතො ච
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‘‘තුම්යහහී’’ති වුත්තං. චිත්තස්ස හනනයතො, ආරම්මණාභිඝාතයතො ච
‘‘ආඝායතො’’ති වුත්තං, ආරම්මයණසඞ්යකොචවුත්තියා, අතුට්ඨාකාරතාය ච
‘‘අප්පච්චයයො’’ති වුත්තං, ආරම්මණචින්තනයතො, නිස්සයයතො ච
‘‘යචතයසො’’තිවුත්තං, අත්ථාසාධනයතො, අනුඅනු‘‘අනත්ථසාධනයතො’’ච
‘‘අනභිරද්ධී’’ති වුත්තං, කාරණානරහත්තා, සත්ථුසාසයන ඨියතහි කාතුං
අසක්කුයණයයත්තා ච ‘‘න කරණීයා’’ති වුත්තන්ති. ඉමිනා නයයන

සබ්බපයදසු විනිච්ෙයයො කාතබ්යබො. ඉති අනුපදවිචයයතො විචයෙො හායරො 
අතිවිත්ථාරභයයන, සක්කා ච අට්ඨකථං තස්සා ලීනත්ථවණ්ණනඤ්ච
අනුගන්ත්වාඅයමත්යථොවිඤ්ඤුනාවිභායවතුන්තින විත්ථාරයිම්හ. 

යුත්තිහාරවණ්ණනා 
සබ්යබන සබ්බංආඝාතාදීනංඅකරණංතාදිභාවාය සංවත්තතීතියුජ්ජති

ඉට්ඨානිට්යඨසු සමප්පවත්තිසබ්භාවයතො. යස්මිං සන්තායන ආඝාතාදයයො
උප්පන්නා, තන්නිමිත්තයකො අන්තරායයො තස්යසව සම්පත්තිවිබන්ධාය 
සංවත්තතීති යුජ්ජති. කස්මා? සන්තානන්තයරසු අසඞ්කමනයතො. චිත්තං
අභිභවිත්වා උප්පන්නා ආඝාතාදයයො සුභාසිතාදිසල්ලක්ඛයණපි
අසමත්ථතාය සංවත්තන්තීති යුජ්ජති සයකොධයලොභානං
අන්ධතමසබ්භාවයතො.පාණාතිපාතාදිදුස්සීලයයතො යවරමණිසබ්බසත්තානං
පායමොජ්ජපාසංසභාවාය සංවත්තතීති යුජ්ජති. සීලසම්පත්තියා හි මහයතො
කිත්තිසද්දස්ස අබ්භුග්ගයමො යහොතීති. ගම්භීරතාදිවියසසයුත්යතන ගුයණන 
තථාගතස්ස වණ්ණනා එකයදසභූතාපි සකලසබ්බඤ්ඤුගුණග්ගහණාය
සංවත්තතීති යුජ්ජති අනඤ්ඤසාධාරණත්තා.
තජ්ජාඅයයොනියසොමනසිකාරපරික්ඛතානි අධිගමතක්කනානි 
සස්සතවාදාදිඅභිනියවසාය සංවත්තන්තීති යුජ්ජති කප්පනාජාලස්ස
අසමුග්ඝාටිතත්තා. යවදනාදීනවානවයබොයධනයවදනායතණ්හාපවඩ්ඪතීති
යුජ්ජති අස්සාදානුපස්සනාසබ්භාවයතො. සති ච යවදයිතරායග තත්ථ
අත්තත්තනියගායහො, සස්සතාදිගායහො ච විපරිඵන්දතීති යුජ්ජති කාරණස්ස
සන්නිහිතත්තා. තණ්හාපච්චයා හි උපාදානං සස්සතාදිවායද
පඤ්ඤයපන්තානං, තදනුච්ෙවිකංවායවදනංයවදයන්තානංඵස්යසොයහතූති
යුජ්ජති විසයින්ද්රියවිඤ්ඤාණසඞ්ගතියා විනා තදභාවයතො.
ෙඵස්සායතනනිමිත්තවට්ටස්ස අනුපච්යෙයදොති යුජ්ජති තත්ථ
අවිජ්ජාතණ්හානංඅප්පහීනත්තා.ෙන්නංඵස්සායතනානං සමුදයාදිපජානනා
සබ්බදිට්ඨිගතිකසඤ්ඤංඅතිච්චතිට්ඨතීතියුජ්ජති චතුසච්චපටියවධභාවයතො.
ඉමායහව ද්වාසට්ඨියා දිට්ඨීහි සබ්බදිට්ඨිගතානං අන්යතොජාලීකතභායවොති
යුජ්ජති අකිරියවාදාදීනං ඉස්සරවාදාදීනඤ්ච තදන්යතොගධත්තා. තථා යචව
සංවණ්ණිතං. උච්ඡින්නභවයනත්තියකො තථාගතස්ස කායයොති යුජ්ජති, 
යස්මාභගවා අභිනීහාරසම්පත්තියා චතූසුසතිපට්ඨායනසුපතිට්ඨිතචිත්යතො 
සත්තයබොජ්ඣඞ්යගයයවයථාභූතංභායවසි.කායස්සයභදා පරිනිබ්බුතංන 
දක්ඛන්තීති යුජ්ජති අනුපාදියසසනිබ්බානප්පත්තියං රූපාදීසු කස්සචිපි 

අනවයසසයතොතිඅයං යුත්තිහායරො. 
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පදට්ඨානහාරවණ්ණනා 
අවණ්ණාරහඅවණ්ණානුරූපසම්පත්තානායදයයවචනතාදිවිපත්තීනං 

පදට්ඨානං. වණ්ණාරහවණ්ණානුරූසම්පත්තසද්යධයයවචනතාදිසම්පත්තීනං
පදට්ඨානං. තථා ආඝාතාදයයො නිරයාදිදුක්ඛස්ස පදට්ඨානං. ආඝාතාදීනං
අකරණං සග්ගසම්පත්තිආදිසබ්බසම්පත්තීනං පදට්ඨානං. පාණාතිපාතාදීහි
පටිවිරති අරියස්ස සීලක්ඛන්ධස්ස පදට්ඨානං. අරියයො සීලක්ඛන්යධො
අරියස්ස සමාධික්ඛන්ධස්ස පදට්ඨානං. අරියයො සමාධික්ඛන්යධො අරියස්ස 
පඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස පදට්ඨානං. ගම්භීරතාදිවියසසයුත්තං භගවයතො
පටියවධප්පකාරඤාණං යදසනාඤාණස්ස පදට්ඨානං. යදසනාඤාණං
වියනයයානං සකලවට්ටදුක්ඛනිස්සරණස්ස පදට්ඨානං. සබ්බාපි දිට්ඨි
දිට්ඨුපාදාන්තිසායථාරහංනවවිධස්සාපිභවස්ස පදට්ඨානං.භයවොජාතියා, 
ජාති ජරාමරණස්ස, යසොකාදීනඤ්ච පදට්ඨානං. යවදනානං 
සමුදයාදියථාභූතයවදනං චතුන්නං අරියසච්චානං අනුයබොධපටියවයධො.
තත්ථ අනුයබොයධො පටියවධස්ස පදට්ඨානං, පටියවයධො චතුබ්බිධස්ස
සාමඤ්ඤඵලස්ස පදට්ඨානං. ‘‘අජානතං අපස්සත’’න්ති අවිජ්ජාගහණං, 
තත්ථ අවිජ්ජා සඞ්ඛාරානං පදට්ඨාන්ති යාව යවදනා තණ්හාය පදට්ඨාන්ති
යනතබ්බං. ‘‘තණ්හාගතානං පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිත’’න්ති එත්ථ තණ්හා
උපාදානස්ස පදට්ඨානං. ‘‘තදපි ඵස්සපච්චයා’’ති එත්ථ
සස්සතාදිපඤ්ඤාපනං පයරසං මිච්ොභිනියවසස්ස පදට්ඨානං, 
මිච්ොභිනියවයසො 
සද්ධම්මස්සවනසප්පුරිසූපස්සයයයොනියසොමනසිකාරධම්මානුධම්මපටිපත්තී
හි විමුඛතාය, අසද්ධම්මස්සවනාදීනඤ්ච පදට්ඨානං, ‘‘අඤ්ඤත්ර
ඵස්සා’’තිආදීසු ඵස්යසො යවදනාය පදට්ඨානං, ෙ ඵස්සායතනානි ඵස්සස්ස, 
සකලවට්ටදුක්ඛස්ස ච පදට්ඨානං, ෙන්නං ඵස්සායතනානං 
සමුදයාදියථාභූතප්පජානනංනිබ්බිදායපදට්ඨානං, නිබ්බිදාවිරාගස්සාතියාව
අනුපාදාපරිනිබ්බානං යනතබ්බං. භගවයතො භවයනත්තිසමුච්යෙයදො
සබ්බඤ්ඤුතාය පදට්ඨානං. තථා අනුපාදාපරිනිබ්බානස්සාති අයං 

පදට්ඨානහායරො. 

ලක්ඛණහාරවණ්ණනා 
ආඝාතාදිග්ගහයණන 

යකොධුපනාහමක්ඛපලාසඉස්සාමච්ෙරියසාරම්භපරවම්භනාදීනං සඞ්ගයහො 
පටිඝචිත්තුප්පාදපරියාපන්නතාය එකලක්ඛණත්තා. ආනන්දාදිග්ගහයණන 
අභිජ්ඣාවිසමයලොභමානාතිමානමදප්පමාදාදීනං සඞ්ගයහො
යලොභචිත්තුප්පාදපරියාපන්නතාය සමානලක්ඛණත්තා. තථා 
ආඝාතග්ගහයණන අවසිට්ඨගන්ථනීවරණානං සඞ්ගයහො
කායගන්ථනීවරණලක්ඛයණන එකලක්ඛණත්තා. ආනන්දග්ගහයණන
ඵස්සාදීනං සඞ්ගයහො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධලක්ඛයණන එකලක්ඛණත්තා.
සීලග්ගහයණන අධිචිත්තඅධිපඤ්ඤාසික්ඛානම්පි සඞ්ගයහො
සික්ඛාලක්ඛයණන එකලක්ඛණත්තා. ඉධ පන සීලස්යසව
ඉන්ද්රියසංවරාදිකස්ස දට්ඨබ්බං. දිට්ඨිග්ගහයණන අවසිට්ඨඋපාදානානම්පි
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සඞ්ගයහො උපාදානලක්ඛයණන එකලක්ඛණත්තා. ‘‘යවදනාන’’න්ති එත්ථ
යවදනාග්ගහයණන අවසිට්ඨඋපාදානක්ඛන්ධානම්පි සඞ්ගයහො
ඛන්ධලක්ඛයණන එකලක්ඛණත්තා. තථා යවදනාය
ධම්මායතනධම්මධාතුපරියාපන්නත්තා සම්මසනූපගානං සබ්යබසං
ආයතනානංධාතූනඤ්චසඞ්ගයහොආයතනලක්ඛයණන, ධාතුලක්ඛයණනච
එකලක්ඛණත්තා. ‘‘අජානතං අපස්සත’’න්ති එත්ථ අවිජ්ජාග්ගහයණන
යහතුආසයවොඝයයොගනීවරණාදිසඞ්ගයහො යහතාදිලක්ඛයණන
එකලක්ඛණත්තා අවිජ්ජාය, තථා ‘‘තණ්හාගතානං 
පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිත’’න්ති එත්ථ තණ්හාග්ගහයණනාපි. ‘‘තදපි
ඵස්සපච්චයා’’ති එත්ථ ඵස්සග්ගහයණන සඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණානං
සඞ්ගයහො විපල්ලාසයහතුභායවන, ඛන්ධලක්ඛයණන ච එකලක්ඛණත්තා.
ෙඵස්සායතනග්ගහයණන ඛන්ධින්ද්රියධාතාදීනං සඞ්ගයහො
ඵස්සුප්පත්තිනිමිත්තතාය, සම්මසනසභායවන ච එකලක්ඛණත්තා. 
භවයනත්තිග්ගහයණන අවිජ්ජාදීනම්පි සංකියලසධම්මානං සඞ්ගයහො 

වට්ටයහතුභායවනඑකලක්ඛණත්තාතිඅයං ලක්ඛණහායරො. 

චතුබූහහාරවණ්ණනා 
නින්දාපසංසාහි සම්මාකම්පිතයචතසා මිච්ොජීවයතො අයනොරතා 

සස්සතාදිමිච්ොභිනියවසියනො සීලාදිධම්මක්ඛන්යධසු අප්පතිට්ඨිතතාය 

සම්මාසම්බුද්ධගුණරසස්සාදවිමුඛා යවයනයයා ඉමිස්සා යදසනාය නිදානං. 
යතයථාවුත්තයදොසවිනිමුත්තාකථංනුයඛොසම්මාපටිපත්තියා උභයහිතපරා

භයවයයන්තිඅයයමත්ථභගවයතො අධිප්පායෙො. පදනිබ්බචනං නිරුත්ති. තං
‘‘එව’’න්තිආදිනිදානපදානං, ‘‘මම’’න්තිආදිපාළිපදානඤ්ච
අට්ඨකථාවයසන සුවිඤ්යඤයයත්තා අතිවිත්ථාරභයයන න විත්ථාරයිම්හ.

පදපදත්ථනිද්යදසනික්යඛපසුත්තයදසනාසන්ධිවයසනෙබ්බිධා සන්ධි. තත්ථ

පදස්සපදන්තයරනසම්බන්යධො පදසන්ධි. තථාපදත්ථස්සපදත්ථන්තයරන

සම්බන්යධො පදත්ථසන්ධි. නානානුසන්ධිකස්ස සුත්තස්ස තංතංඅනුසන්ධීහි

සම්බන්යධො, එකානුසන්ධිකස්සචපුබ්බාපරසම්බන්යධො නිද්යදසසන්ධි, යා
අට්ඨකථායං පුච්ොනුසන්ධිඅජ්ඣාසයානුසන්ධියථානුසන්ධිවයසන තිවිධා
විභත්තා, තා පයනතා තිස්යසොපි සන්ධියයො අට්ඨකථායං විචාරිතා එව. 

සුත්තසන්ධි ච පඨමං නික්යඛපවයසන අම්යහහි පුබ්යබ දස්සිතායයව.

එකිස්සා යදසනාය යදසනාන්තයරන සද්ධිං සංසන්දනං යදසනාසන්ධි, සා
එවං යවදිතබ්බා – ‘‘මමං වා භික්ඛයව…යප.… න යචතයසො අනභිරද්ධි
කරණීයා’’ති අයංයදසනා ‘‘උභයතොදණ්ඩයකනයචපි භික්ඛයවකකයචන
යචොරාඔචරකාඅඞ්ගමඞ්ගානිඔක්කන්යතයයං, තත්රපියයොමයනො පදූයසයය, 
නයමයසොයතනසාසනකයරො’’ති (ම.නි.1.232) ඉමාය යදසනායසද්ධිං
සංසන්දති. ‘‘තුම්හංයයවස්සයතනඅන්තරායයො’’ති ‘‘කම්මස්සකාමාණව
සත්තා…යප.… දායාදා භවිස්සන්තී’’ති (අ. නි. 10.216) ඉමාය යදසනාය
සංසන්දති. ‘‘අපි තුම්යහ…යප.… ආජායනයයාථා’’ති ‘‘කුද්යධො
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අත්ථං…යප.…සහයත නර’’න්ති(අ.නි.7.64; මහානි.5, 156, 195) ඉමාය
යදසනායසංසන්දති. 

‘‘මමං වා භික්ඛයව පයර වණ්ණං…යප.… න යචතයසො
උබ්බිල්ලාවිතත්තං කරණීය’’න්ති ‘‘ධම්මාපි යවො භික්ඛයව පහාතබ්බා, 
පයගව අධම්මා (ම. නි. 1.240). කුල්ලූපමං යවො භික්ඛයව ධම්මං
යදයසස්සාමි, නිත්ථරණත්ථාය, යනොගහණත්ථායා’’ති(ම. නි.1.240) ඉමාය
යදසනාය සංසන්දති. ‘‘තත්ර යච තුම්යහහි…යප.… උබ්බිලාවිතා, තුම්හං
යයවස්සයතනඅන්තරායයො’’ති‘‘ලුද්යධොඅත්ථං…යප.…සහයතනර’’න්ති
(ඉතිවු. 88; මහානි.5.156, 195; චූළනි.128) ‘‘කාමන්ධාජාලසඤ්ෙන්නා, 
තණ්හාෙදනොදිතා’’ති (උදා. 64; යනත්ති. 27, 90; යපටයකො. 14) ඉමාහි
යදසනාහිසංසන්දති. 

‘‘අප්පමත්තකං…යප.…සීලමත්තක’’න්ති‘‘පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ 
විහරති.අයංයඛොබ්රාහ්මණයඤ්යඤොපුරියමහියඤ්යඤහිඅප්පට්ඨතයරොච 
අප්පසමාරම්භතයරො ච මහප්ඵලතයරො ච මහානිසංසතයරො චා’’තිආදිකාය 
(දී. නි. 1.353) යදසනාය සංසන්දති, පඨමජ්ඣානස්ස සීලයතො 
මහප්ඵලමහානිසංසතරභාවවචයනනඣානයතොසීලස්සඅප්පභාවදීපනයතො. 

‘‘පාණාතිපාතං පහායා’’තිආදි ‘‘සමයණො ඛලු යභො යගොතයමො
සීලවා…යප.… කුසලසීයලන සමන්නාගයතො’’තිආදිකාහි (දී. නි. 1.304) 
යදසනාහි සංසන්දති. 

‘‘අඤ්යඤව ධම්මා ගම්භීරා’’තිආදි ‘‘අධිගයතො යඛො මයායං ධම්යමො 
ගම්භීයරො’’තිආදි(දී.නි.2.67; ම.නි.1.281; 2.337; සං.නි.1.172; මහාව.
7, 8) පාළියා සංසන්දති. ගම්භීරතාදිවියසසයුත්තධම්මපටියවයධන හි 
ඤාණස්සගම්භීරාදිභායවොවිඤ්ඤායතීති. 

‘‘සන්තිභික්ඛයවඑයකසමණබ්රාහ්මණා’’තිආදි‘‘සන්තිභික්ඛයව එයක
සමණබ්රාහ්මණාපුබ්බන්තකප්පිකා…යප.…අභිවදන්ති, සස්සයතොඅත්තාච
යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං, යමොඝමඤ්ඤන්ති ඉත්යථයක අභිවදන්ති, 
අසස්සයතො, සස්සයතොචඅසස්සයතොච, යනවසස්සයතොචනාසස්සයතොච, 
අන්තවා, අනන්තවා, අන්තවාචඅනන්තවාච, යනවන්තවා නානන්තවාච
අත්තා ච යලොයකො ච ඉදයමව සච්චං, යමොඝමඤ්ඤන්ති ඉත්යථයක 
අභිවදන්තී’’තිආදිකාහි(ම.නි.3.27) යදසනාහිසංසන්දති. 

‘‘සන්ති භික්ඛයව එයක සමණබ්රාහ්මණා අපරන්තකප්පිකා’’තිආදි 
‘‘සන්ති භික්ඛයව එයක සමණබ්රාහ්මණා අපරන්තකප්පිකා…යප.…
අභිවදන්ති, සඤ්ඤී අත්තා යහොති අයරොයගො පරං මරණා. ඉත්යථයක
අභිවදන්තිඅසඤ්ඤී, යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීච අත්තායහොතිඅයරොයගොපරං
මරණා. ඉත්යථයක අභිවදන්ති සයතො වා පන සත්තස්ස උච්යෙදං විනාසං
විභවං පඤ්ඤයපන්ති, දිට්ඨධම්මනිබ්බානං වා පයනයක
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අභිවදන්තී’’තිආදිකාහි (ම. නි. 3.21) යදසනාහි සංසන්දති.
‘‘යවදනානං…යප.…තථාගයතො’’ති‘‘තයිදං සඞ්ඛතංඔළාරිකං, අත්ථියඛො
පන සඞ්ඛාරානං නියරොයධො, අත්යථතන්ති ඉති විදිත්වා තස්ස
නිස්සරණදස්සාවී තථාගයතො තදුපාතිවත්යතො’’තිආදිකාහි (ම. නි. 3.28) 
යදසනාහිසංසන්දති. 

‘‘තදපි යතසං…යප.… විප්ඵන්දිතයමවා’’ති ඉදං ‘‘යතසං භවතං 
අඤ්ඤයත්රව ෙන්දාය අඤ්ඤත්ර රුචියා අඤ්ඤත්ර අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර 
ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා පච්චත්තංයයව
ඤාණං භවිස්සතිපරිසුද්ධංපරියයොදාතන්තියනතංඨානංවිජ්ජති.පච්චත්තං
යඛො පන භික්ඛයව ඤායණ අසති පරිසුද්යධ පරියයොදායත යදපි යත
යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා තත්ථ ඤාණභාගමත්තයමව පරියයොදායපන්ති, 
තදපි යතසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං උපාදානමක්ඛායතී’’තිආදිකාහි (ම.
නි.3.29) යදසනාහිසංසන්දති. 

‘‘තදපිඵස්සපච්චයා’’තිඉදඤ්ච‘‘චක්ඛුඤ්චපටිච්චරූයපච උප්පජ්ජති
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා යවදනා, 
යවදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදාන’’න්ති, (සං. නි. 2.44) 
‘‘ෙන්දමූලකා ඉයමආවුයසො ධම්මාමනසිකාරසමුට්ඨානා ඵස්සසයමොධානා 
යවදනාසයමොසරණා’’ති(අ.නි.8.83) චආදිකාහියදසනාහිසංසන්දති. 

‘‘යයතොයඛොභික්ඛයවභික්ඛුෙන්නංඵස්සායතනාන’’න්තිආදි‘‘යයතො 
යඛොආනන්දභික්ඛුයනවයවදනංඅත්තානංසමනුපස්සති, නසඤ්ඤං, න
සඞ්ඛායර, න විඤ්ඤාණං අත්තානං සමනුපස්සති, යසො එවං
අසමනුපස්සන්යතොනකිඤ්චියලොයකඋපාදියති, අනුපාදියංනපරිතස්සති, 
අපරිතස්සංපච්චත්තංයයවපරිනිබ්බායතී’’තිආදිකාහි යදසනාහිසංසන්දති. 

‘‘සබ්යබ යත ඉයමයහව ද්වාසට්ඨියා වත්ථූහි අන්යතොජාලීකතා’’තිආදි 
‘‘යය හියකචිභික්ඛයව…යප.…අභිවදන්ති, සබ්යබයතඉමායනව පඤ්ච
කායානි අභිවදන්ති එයතසං වා අඤ්ඤතර’’න්තිආදිකාහි (ම. නි. 3.26) 

යදසනාහි සංසන්දති. ‘‘කාෙස්සයභදා…යප.…යදවමනුස්සා’’ති – 

‘‘අච්චීයථාවාතයවයගනඛිත්තා, (උපසිවාතිභගවා) 
අත්ථංපයලතිනඋයපතිසඞ්ඛං; 
එවංමුනීනාමකායාවිමුත්යතො, 
අත්ථංපයලතිනඋයපතිසඞ්ඛ’’න්ති.(සු.නි.1080; චූළනි. 43); 

ආදිකාහියදසනාහිසංසන්දතීතිඅයං චාතුබූයහො හායරො. 

ආවත්තහාරවණ්ණනා 
ආඝාතාදීනං අකරණීයතාවචයනන ඛන්තියසොරච්චානුට්ඨානං. තත්ථ 

ඛන්තියා සද්ධාපඤ්ඤාපරාපකාරදුක්ඛසහගතානං සඞ්ගයහො, යසොරච්යචන
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සීලස්ස. සද්ධාදිග්ගහයණන ච සද්ධින්ද්රියාදිසකලයබොධිපක්ඛියධම්මා
ආවත්තන්ති. සීලග්ගහයණනඅවිප්පටිසාරාදයයොසබ්යබපිසීලානිසංසධම්මා
ආවත්තන්ති. පාණාතිපාතාදීහි පටිවිරතිවචයනන අප්පමාදවිහායරො, යතන 
සකලං සාසනබ්රහ්මචරියං ආවත්තති.
ගම්භීරතාදිවියසසයුත්තධම්මග්ගහයණන මහායබොධිපකිත්තනං.
අනාවරණඤාණපදට්ඨානඤ්හි ආසවක්ඛයඤාණං, 
ආසවක්ඛයඤාණපදට්ඨානඤ්ච අනාවරණඤාණං මහායබොධි, යතන
දසබලාදයයො සබ්යබ බුද්ධගුණා ආවත්තන්ති. සස්සතාදිදිට්ඨිග්ගහයණන
තණ්හාවිජ්ජාය සඞ්ගයහො, තාහි අනමතග්ගසංසාරවට්ටං ආවත්තති.
යවදනානං සමුදයාදියථාභූතයවදයනන භගවයතො පරිඤ්ඤාත්තයවිසුද්ධි, 
තාය පඤ්ඤාපාරමිමුයඛන සබ්බපාරමියයො ආවත්තන්ති. ‘‘අජානතං 
අපස්සත’’න්තිඅවිජ්ජාග්ගහයණනඅයයොනියසොමනසිකාරපරිග්ගයහො, යතන
ච අයයොනියසොමනසිකාරමූලකා ධම්මා ආවත්තන්ති. ‘‘තණ්හාගතානං 
පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිත’’න්ති තණ්හාග්ගහයණන නව තණ්හාමූලකා ධම්මා
ආවත්තන්ති, ‘‘තදපි ඵස්සපච්චයා’’තිආදි සස්සතාදිපඤ්ඤාපනස්ස 
පච්චයාධීනවුත්තිදස්සනං, යතන අනිච්චතාදිලක්ඛණත්තයං ආවත්තති. 
ෙන්නං ඵස්සායතනානං යථාභූතං පජානයනන විමුත්තිසම්පදානිද්යදයසො, 
යතන සත්තපි විසුද්ධියයො ආවත්තන්ති. ‘‘උච්ඡින්නභවයනත්තියකො
තථාගතස්ස කායයො’’ති තණ්හාපහානං, යතන භගවයතො

සකලසංකියලසප්පහානංආවත්තතීතිඅයං ආවත්යතො හායරො. 

විභත්තිහාරවණ්ණනා 
ආඝාතානන්දාදයයො අකුසලා ධම්මා, යතසං අයයොනියසොමනසිකාරාදි 

පදට්ඨානං.යයහිපනධම්යමහිආඝාතානන්දාදීනංඅකරණංඅප්පවත්ති, යත
අබයාපාදාදයයො කුසලා ධම්මා, යතසං යයොනියසොමනසිකාරාදි පදට්ඨානං.
යතසු ආඝාතාදයයො කාමාවචරාව, අබයාපාදාදයයො චතුභූමකා. තථා
පාණාතිපාතාදීහි පටිවිරති කුසලා වා අබයාකතා වා, තස්සා
හියරොත්තප්පාදයයොධම්මාපදට්ඨානං.තත්ථකුසලාසියාකාමාවචරා, සියා 
යලොකුත්තරා, අබයාකතායලොකුත්තරාව.‘‘අත්ථිභික්ඛයවඅඤ්යඤවධම්මා
ගම්භීරා’’ති වුත්තධම්මා සියා කුසලා, සියා අබයාකතා, තත්ථ කුසලානං
වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා පදට්ඨානං. අබයාකතානං මග්ගධම්මා, විපස්සනා, 
ආවජ්ජනා වා පදට්ඨානං. යතසු කුසලා යලොකුත්තරා, අබයාකතා සියා
කාමාවචරා, සියායලොකුත්තරා, සබ්බාපි දිට්ඨියයො අකුසලාව කාමාවචරාව, 
තාසං අවියසයසන මිච්ොභිනියවයස අයයොනියසොමනසිකායරො පදට්ඨානං.
වියසසයතො පන සන්තතිඝනවිනිබ්යභොගාභාවයතො එකත්තනයස්ස
මිච්ොගායහො අතීතජාතිඅනුස්සරණතක්කසහියතොසස්සතදිට්ඨියාපදට්ඨානං. 
යහතුඵලභායවන සම්බන්ධභාවස්ස අග්ගහණයතො නානත්තනයස්ස
මිච්ොගායහො තජ්ජාසමන්නාහාරසහියතො උච්යෙදදිට්ඨියා පදට්ඨානං. එවං
යසසදිට්ඨීනම්පි යථාසම්භවං වත්තබ්බං. ‘‘යවදනාන’’න්ති එත්ථ යවදනා
සියා කුසලා, සියා අබයාකතා, සියා කාමාවචරා, සියා රූපාවචරා, සියා
අරූපාවචරා, ඵස්යසොතාසංපදට්ඨානං. යවදනානං සමුදයාදියථාභූතයවදනං
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මග්ගඤාණං, අනුපාදාවිමුත්ති ඵලං, යතසං ‘‘අඤ්යඤව ධම්මා ගම්භීරා’’ති
එත්ථ වුත්තනයයන ධම්මාදිවිභායගො යනතබ්යබො. ‘‘අජානතං 
අපස්සත’’න්තිආදීසු අවිජ්ජා තණ්හා අකුසලා කාමාවචරා, තාසු අවිජ්ජාය
ආසවා, අයයොනියසොමනසිකායරො එව වා පදට්ඨානං. තණ්හාය
සංයයොජනියයසු ධම්යමසු අස්සාදදස්සනං පදට්ඨානං. ‘‘තදපි
ඵස්සපච්චයා’’ති එත්ථ ඵස්සස්ස යවදනාය විය ධම්මාදිවිභායගො
යවදිතබ්යබො.ඉමිනානයයනඵස්සායතනාදීනම්පියථාරහංධම්මාදිවිභායගො 

යනතබ්යබොතිඅයං විභත්තිහායරො. 

පරිවත්තහාරවණ්ණනා 
ආඝාතාදීනං අකරණං ඛන්තියසොරච්චානි අනුබ්රූයහත්වා 

පටිසඞ්ඛානභාවනාබලසිද්ධියා උභයහිතපටිපත්තිං ආවහති. ආඝාතාදයයො
පනපවත්තියමානා දුබ්බණ්ණතංදුක්ඛයසයයංයභොගහානිංඅකිත්තිංපයරහි
දුරුපසඞ්කමනතඤ්ච නිප්ඵායදන්තා නිරයාදීසු මහාදුක්ඛං ආවහන්ති.
පාණාතිපාතාදීහි පටිවිරති අවිප්පටිසාරාදිකලයාණං පරම්පරං ආවහති.
පාණාතිපාතාදි පන විප්පටිසාරාදිඅකලයාණං පරම්පරං, 
ගම්භීරතාදිවියසසයුත්තං ඤාණං වියනයයානං යථාරහං 
විජ්ජාභිඤ්ඤාදිගුණවියසසං ආවහති සබ්බයඤයයං යථාසභාවාවයබොධයතො.
තථා ගම්භීරතාදිවියසසරහිතං පන ඤාණං යඤයයයසු සාවරණයතො
යථාවුත්තගුණවියසසං නාවහති. සබ්බාපි යචතා දිට්ඨියයො යථාරහං
සස්සතුච්යෙදභාවයතො අන්තද්වයභූතා සක්කායතීරං නාතිවත්තන්ති
අනියයානිකසභාවත්තා.නියයානිකසභාවත්තා පනසම්මාදිට්ඨි සපරික්ඛාරා
මජ්ඣිමපටිපදාභූතා අතික්කම්ම සක්කායතීරං පාරං ආගච්ෙති. යවදනානං 
සමුදයාදියථාභූතයවදනං අනුපාදාවිමුත්තිං ආවහති මග්ගභාවයතො.
යවදනානං සමුදයාදිඅසම්පටියවයධො සංසාරචාරකාවයරොධං ආවහති
සඞ්ඛාරානං පච්චයභාවයතො. යවදයිතසභාවපටිච්ොදයකො සම්යමොයහො
තදභිනන්දනංආවහති. යථාභූතාවයබොයධොපනතත්ථනිබ්යබදංවිරාගඤ්ච
ආවහති. මිච්ොභිනියවයස අයයොනියසොමනසිකාරසහිතා තණ්හා 
අයනකවිහිතං දිට්ඨිජාලං පසායරති. යථාවුත්තතණ්හාසමුච්යෙයදො
පඨමමග්යගො තං දිට්ඨිජාලං සඞ්යකොයචති. සස්සතවාදාදිපඤ්ඤාපනස්ස
ඵස්යසො පච්චයයොයහොතිඅසතිඵස්යසතදභාවයතො. දිට්ඨිබන්ධනබන්ධානං
ඵස්සායතනාදීනං අනියරොයධන ඵස්සාදිඅනියරොයධො සංසාරදුක්ඛස්ස 
අනිවත්තියයව, යාථාවයතො ඵස්සායතනාදිපරිඤ්ඤා සබ්බදිට්ඨිදස්සනානි
අතිවත්තති, ඵස්සායතනාදිඅපරිඤ්ඤා තංදිට්ඨිගහනං නාතිවත්තති, 
භවයනත්තිසමුච්යෙයදො ආයතිං අත්තභාවස්ස අනිබ්බත්තියා සංවත්තති, 
අසමුච්ඡින්නායභවයනත්තියාඅනාගයත භවප්පබන්යධොපරිවත්තතියයවාති

අයං පරිවත්යතොහායරො. 

යවවචනහාරවණ්ණනා 
‘‘මමමය්හංයම’’තිපරියායවචනං. ‘‘භික්ඛයවසමණාතපස්සියනො’’ති 

පරියායවචනං. ‘‘පයර අඤ්යඤ පටිවිරුද්ධා’’ති පරියායවචනං. ‘‘අවණ්ණං
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අකිත්තිංනින්ද’’න්තිපරියායවචනං.‘‘භායසයයංභයණයයං කයරයය’’න්ති
පරියායවචනං. ‘‘ධම්මස්ස විනයස්ස සත්ථුසාසනස්සා’’ති පරියායවචනං. 
‘‘සඞ්ඝස්ස සමූහස්ස ගණස්සා’’ති පරියායවචනං. ‘‘තත්ර තත්ථ යතසූ’’ති
පරියායවචනං. ‘‘තුම්යහහි යවො භවන්යතහී’’ති පරියායවචනං. ‘‘ආඝායතො
යදොයසො බයාපායදො’’ති පරියායවචනං. ‘‘අප්පච්චයයො යදොමනස්සං
යචතසිකදුක්ඛ’’න්ති පරියායවචනං. ‘‘යචතයසො අනභිරද්ධි චිත්තස්ස
බයාපත්ති මයනොපයදොයසො’’ති පරියායවචනං. ‘‘න කරණීයා න
උප්පායදතබ්බා න පවත්යතතබ්බා’’ති පරියායවචනං. ඉති ඉමිනා නයයන

සබ්බපයදසුයවවචනංවත්තබ්බන්ති අයං යවවචයනොහායරො. 

පඤ්ඤත්තිහාරවණ්ණනා 
ආඝායතොවත්ථුවයසනදසවියධනඑකූනවීසතිවියධනවාපඤ්ඤත්යතො. 

අප්පච්චයයො උපවිචාරවයසනෙධා පඤ්ඤත්යතො.ආනන්යදොපීතිආදිවයසන
නවධා පඤ්ඤත්යතො. පීති සාමඤ්ඤයතො ඛුද්දිකාදිවයසන පඤ්චධා
පඤ්ඤත්තා. යසොමනස්සං උපවිචාරවයසන ෙධා පඤ්ඤත්තං. සීලං
වාරිත්තචාරිත්තාදිවයසන අයනකධා පඤ්ඤත්තං. ගම්භීරතාදිවියසසයුත්තං
ඤාණං චිත්තුප්පාදවයසන චතුධා, ද්වාදසවියධන වා, විසයයභදයතො 
අයනකධා ච පඤ්ඤත්තං. දිට්ඨිසස්සතාදිවයසන ද්වාසට්ඨියා යභයදහි, 
තදන්යතොගධවිභායගනඅයනකධාචපඤ්ඤත්තා. යවදනාෙධාඅට්ඨසතධා
අයනකධා ච පඤ්ඤත්තා. තස්සා සමුදයයො පඤ්චධා පඤ්ඤත්යතො, තථා 
අත්ථඞ්ගයමො. අස්සායදො දුවියධන පඤ්ඤත්යතො. ආදීනයවො තිවියධන
පඤ්ඤත්යතො. නිස්සරණං එකධා චතුධා ච පඤ්ඤත්තං…යප.…
අනුපාදාවිමුත්තිදුවියධනපඤ්ඤත්තා. 

‘‘අජානතංඅපස්සත’’න්තිවුත්තාඅවිජ්ජාවිසයයභයදනචතුධා අට්ඨධා
චපඤ්ඤත්තා.‘‘තණ්හාගතාන’’න්තිආදිනාවුත්තාතණ්හාෙධාඅට්ඨසතධා 
අයනකධා ච පඤ්ඤත්තා. ඵස්යසො නිස්සයවයසන ෙධා පඤ්ඤත්යතො.
උපාදානංචතුධා පඤ්ඤත්තං.භයවොද්විධාඅයනකධාචපඤ්ඤත්යතො.ජාති
යවවචනවයසනෙධා පඤ්ඤත්තා.තථා ජරාසත්තධා පඤ්ඤත්තා. මරණං
අට්ඨධානවධාචපඤ්ඤත්තං.යසොයකොපඤ්චධාපඤ්ඤත්යතො. පරියදයවො
ෙධාපඤ්ඤත්යතො.දුක්ඛංචතුධාපඤ්ඤත්තං, තථායදොමනස්සං.උපායායසො
චතුධා පඤ්ඤත්යතො. ‘‘සමුදයයො යහොතී’’ති පභවපඤ්ඤත්ති, ‘‘යථාභූතං
පජානාතී’’ති දුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති, සමුදයස්ස පහානපඤ්ඤත්ති, 
නියරොධස්සසච්ඡිකිරියාපඤ්ඤත්ති, මග්ගස්සභාවනාපඤ්ඤත්ති. 

‘‘අන්යතොජාලීකතා’’තිආදි සබ්බදිට්ඨීනං සඞ්ගහපඤ්ඤත්ති.
‘‘උච්ඡින්නභවයනත්තියකො’’තිආදි දුවියධන පරිනිබ්බානපඤ්ඤත්ති. එවං
ආඝාතාදීනං අකුසලකුසලාදිධම්මානංයථාපභවපඤ්ඤත්තිආදිවයසන, තථා
‘‘ආඝායතො’’ති බයාපාදස්ස යවවචනපඤ්ඤත්ති, ‘‘අප්පච්චයයො’’ති
යදොමනස්සස්ස යවවචනපඤ්ඤත්තීතිආදිනා නයයන පඤ්ඤත්තියභයදො

විභජිතබ්යබොතිඅයං පඤ්ඤත්තිහායරො. 
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ඔතරණහාරවණ්ණනා 
ආඝාතග්ගහයණන සඞ්ඛාරක්ඛන්ධසඞ්ගයහො, තථා

අනභිරද්ධිගහයණන. අප්පච්චයග්ගහයණනයවදනාක්ඛන්ධසඞ්ගයහොතිඉදං 

ඛන්ධමුයඛන ඔතරණං. තථාආඝාතාදිග්ගහයණනධම්මායතනංධම්මධාතු

දුක්ඛසච්චං සමුදයසච්චං වා ගහිතන්ති ඉදං ආෙතනමුයඛන ධාතුමුයඛන

සච්චමුයඛන ච ඔතරණං. තථා ආඝාතාදීනං සහජාතා අවිජ්ජා 
යහතුසහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්චයයහි
පච්චයයො යහොති, අසහජාතා පන
අනන්තරසමනන්තරඅනන්තරූපනිස්සයනත්ථිවිගතායසවනපච්චයයහි
පච්චයයො යහොති, අනන්තරා උපනිස්සයවයසයනව පච්චයයො යහොති. 
තණ්හාඋපාදානාදීනං, ඵස්සාදීනම්පි යතසං සහජාතානං අසහජාතානඤ්ච
යථාරහංපච්චයභායවොවත්තබ්යබො.යකොචි පයනත්ථඅධිපතිවයසන, යකොචි
කම්මවයසන, යකොචි ආහාරවයසන, යකොචි ඉන්ද්රියවයසන, යකොචි 
ඣානවයසන, යකොචි මග්ගවයසනපි පච්චයයො යහොතීති. අයම්පි වියසයසො

යවදිතබ්යබොති ඉදං පටච්චසමුප්පාදමුයඛන ඔතරණං. ආනන්දාදීනම්පි
ඉමිනාවනයයන ඛන්ධාදිමුයඛනඔතරණංවිභායවතබ්බං. 

තථාසීලංපාණාතිපාතාදීහිවිරතියචතනා, අබයාපාදාදියචතසිකධම්මා ච, 
පාණාතිපාතාදයයොයචතනාව, යතසංතදුපකාරකධම්මානඤ්චලජ්ජාදයාදීනං 
සඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම්මායතනාදිසඞ්ගයහො, පුරිමනයයයනවඛන්ධාදිමුයඛනච
ඔතරණං විභායවතබ්බං. එස නයයො
ඤාණදිට්ඨියවදනාඅවිජ්ජාතණ්හාදිග්ගහයණසු. 

නිස්සරණඅනුපාදාවිමුත්තිගහයණසු අසඞ්ඛතධාතුවයසනපි ධාතුමුයඛන 

ඔතරණං විභායවතබ්බං. තථා ‘‘යවදනානං…යප.… අනුපාදාවිමුත්යතො’’ති
එයතන භගවයතො සීලාදයයො පඤ්ච ධම්මක්ඛන්ධා, සතිපට්ඨානාදයයො ච
යබොධිපක්ඛියධම්මාපකාසිතා යහොන්තීතිතංමුයඛනපිඔතරණංයවදිතබ්බං.
‘‘තදපි ඵස්සපච්චයා’’ති දිට්ඨිපඤ්ඤාපනස්ස පච්චයාධීනවුත්තිතාදීපයනන 

අනිච්චතාමුයඛන ඔතරණං, තථා එවංධම්මතාය පටච්චසමුප්පාදමුයඛන 

ඔතරණං, අනිච්චස්ස දුක්ඛානත්තභාවයතො අප්පණිහිතමුයඛන 

සුඤ්ඤතාමුයඛන ච ඔතරණං. යසසපයදසුපිඑයසවනයයොතිඅයං ඔතරයණො

හායරො. 

යසොධනහාරවණ්ණනා 
‘‘මමං වා…යප.… භායසයය’’න්ති ආරම්යභො. ‘‘ධම්මස්ස…යප.…

සඞ්ඝස්ස…යප.… භායසයය’’න්ති පදසුද්ධි, යනො ආරම්භසුද්ධි. ‘‘තත්ර

තුම්යහහි…යප.… කරණීයා’’ති පදසුද්ධි යචව ආරම්භසුද්ධි ච. 
දුතියනයාදීසුපි එයසවනයයො. තථා ‘‘අප්පමත්තකං යඛො පයනත’’න්තිආදි 

ආරම්යභො. ‘‘කතම’’න්තිආදි පුච්ඡා. ‘‘පාණාතිපාතංපහායා’’තිආදි පදසුද්ධි, 

යනොආරම්භසුද්ධි, යනොච පුච්ඡාසුද්ධි. ‘‘ඉදංයඛො’’තිආදි පුච්ඡාසුද්ධියචව 

පදසුද්ධිචආරම්භසුද්ධිච. 
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තථා‘‘අත්ථිභික්ඛයව’’තිආදි ආරම්යභො. ‘‘කතයමචයත’’තිආදි පුච්ඡා. 

‘‘සන්ති භික්ඛයව’’තිආදි ආරම්යභො. ‘‘කි’’න්තිආදි ආරම්භ පුච්ඡා. 

‘‘යථාසමාහියත’’තිආදි පදසුද්ධි, යනො ආරම්භසුද්ධි යනො ච පුච්ඡාසුද්ධි. 

‘‘ඉයමයඛො යත’’තිආදි පදසුද්ධියචවපුච්ඡාසුද්ධිචආරම්භසුද්ධිච. ඉමිනා

නයයනසබ්බත්ථආරම්භාදයයොයවදිතබ්බාති.අයං යසොධයනො හායරො. 

අධිට්ඨානහාරවණ්ණනා 
‘‘අවණ්ණ’’න්ති සාමඤ්ඤයතො අධිට්ඨානං තං, අවිකප්යපත්වා 

වියසසවචනං ‘‘මමංවාධම්මස්සවා සඞ්ඝස්සවා’’ති.සුක්කපක්යඛපිඑයසව
නයයො. 

තථා ‘‘සීල’’න්ති සාමඤ්ඤයතො අධිට්ඨානං, තං අවිකප්යපත්වා 

වියසසවචනං ‘‘පාණාතිපාතා පටිවිරයතො’’තිආදි. 

‘‘අඤ්යඤවධම්මා’’තිආදි සාමඤ්ඤයතො අධිට්ඨානං, තංඅවිකප්යපත්වා 

වියසසවචනං ‘‘තයිදං භික්ඛයවතථාගයතොපජානාතී’’තිආදි. 

තථා ‘‘පුබ්බන්තකප්පිකා’’තිආදි සාමඤ්ඤයතො අධිට්ඨානං, තං

අවිකප්යපත්වා වියසසවචනං ‘‘සස්සතවාදා’’තිආදි.ඉමිනානයයනසබ්බත්ථ

සාමඤ්ඤවියසයසොනිද්ධායරතබ්යබොතිඅයං අධිට්ඨායනොහායරො. 

පරික්ඛාරහාරවණ්ණනා 
ආඝාතාදීනං ‘‘අනත්ථං යමඅචරී’’තිආදීනි (ධ. ස.1237; විභ. 909) ච

එකූනවීසති ආඝාතවත්ථූනි යහතු. ආනන්දාදීනං ආරම්මයණ අභිසියනයහො 

යහතු. සීලස්ස හිරිඔත්තප්පංඅප්පිච්ෙතාදයයොච යහතු. ‘‘ගම්භීරා’’තිආදිනා

වුත්තධම්මස්සසබ්බාපිපාරමියයො යහතු, වියසයසනපඤ්ඤාපාරමී.දිට්ඨීනං
අසප්පුරිසූපස්සයයො, අසද්ධම්මස්සවනං, මිච්ොභිනියවයසන

අයයොනියසොමනසිකායරො ච අවියසයසන යහතු, වියසයසන පන

සස්සතවාදාදීනං අතීතජාතිඅනුස්සරණාදි යහතු. යවදනානං

අවිජ්ජාතණ්හාකම්මානි ඵස්යසො ච යහතු. අනුපාදාවිමුත්තියා අරියමග්යගො 

යහතු. පඤ්ඤාපනස්ස අයයොනියසොමනසිකායරො යහතු. තණ්හාය

සංයයොජනියයසු අස්සාදානුපස්සනා යහතු. ඵස්සස්ස ෙළායතනානි, 

ෙළායතනස්ස නාමරූපං යහතු. භවයනත්තිසමුච්යෙදස්ස විසුද්ධිභාවනා 

යහතූතිඅයං පරික්ඛායරොහායරො. 

සමායරොපනහාරවණ්ණනා 
ආඝාතාදීනං අකරණීයතාවචයනන ඛන්තිසම්පදා දස්සිතා යහොති.

‘‘අප්පමත්තකං යඛො පයනත’’න්තිආදිනා යසොරච්චසම්පදා, ‘‘අත්ථි 
භික්ඛයව’’තිආදිනා ඤාණසම්පදා, ‘‘අපරාමසයතො චස්ස පච්චත්තඤ්යඤව
නිබ්බුති විදිතා’’ති, ‘‘යවදනානං…යප.… යථාභූතං විදිත්වා
අනුපාදාවිමුත්යතො’’ති එයතහි සමාධිසම්පදාය සද්ධිං
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විජ්ජාවිමුත්තිවසීභාවසම්පදා දස්සිතා යහොති. තත්ථ ඛන්තිසම්පදා

පටිසඞ්ඛානබලසිද්ධියතො යසොරච්චසම්පදාය පදට්ඨානං. යසොරච්චසම්පදා
පන අත්ථයතො සීලයමව, තථා පාණාතිපාතාදීහි පටිවිරතිවචනං සීලස්ස

පරියායවිභාගදස්සනත්ථං. තත්ථ සීලං සමාධිස්ස පදට්ඨානං, සමාධි

පඤ්ඤාය පදට්ඨානං. යතසු සීයලන වීතික්කමප්පහානං

දුච්චරිතසංකියලසප්පහානඤ්ච සිජ්ඣති, සමාධිනා පරියුට්ඨානප්පහානං, 

වික්ඛම්භනප්පහානං, තණ්හාසංකියලසප්පහානඤ්ච සිජ්ඣති. පඤ්ඤාය 

දිට්ඨිසංකියලසප්පහානං, සමුච්යඡදප්පහානං, අනුසෙප්පහානඤ්ච සිජ්ඣතීති
සීලාදීහි තීහි ධම්මක්ඛන්යධහි සමථවිපස්සනාභාවනාපාරිපූරී, 

පහානත්තයසිද්ධිචාතිඅයං සමායරොපයනොහායරො. 

යසොළසහාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්චවිධනයවණ්ණනා 
නන්දියාවට්ටනයවණ්ණනා 

ආඝාතාදීනං අකරණවචයනන තණ්හාවිජ්ජාසඞ්යකොයචො දස්සියතො
යහොති.සතිහිඅත්තත්තනියවත්ථූසුසියනයහසම්යමොයසච ‘‘අනත්ථංයම 
අචරී’’තිආදිනා (ධ. ස. 1237, විභ. 909) ආඝායතො ජායතීති, තථා
‘‘පාණාතිපාතා පටිවිරයතො’’තිආදිවචයනහි, ‘‘පච්චත්තඤ්යඤව නිබ්බුති
විදිතා, අනුපාදාවිමුත්යතො, ෙන්නං ඵස්සායතනානං…යප.… යථාභූතං
පජානාතී’’තිආදීහි වචයනහි ච තණ්හාවිජ්ජානං අච්චන්තප්පහානං දස්සිතං
යහොති. තාසං පන පුබ්බන්තකප්පිකාදිපයදහි ‘‘අජානතං
අපස්සත’’න්තිආදිපයදහිචසරූපයතොදස්සිතානං තණ්හාවිජ්ජානංරූපධම්මා

අරූපධම්මාච අධිට්ඨානං. යථාක්කමංසමයථොචවිපස්සනාච පටපක්යඛො. 

යතසං යචයතොවිමුත්තිපඤ්ඤාවිමුත්තිච ඵලං. තත්ථ තණ්හා, තණ්හාවිජ්ජා
වා සමුදයසච්චං, තදධිට්ඨානභූතා රූපාරූපධම්මා දුක්ඛසච්චං, යතසං
අප්පවත්තිනියරොධසච්චං, නියරොධපජානනා සමථවිපස්සනාමග්ගසච්චන්ති
එවං චතුසච්චයයොජනා යවදිතබ්බා. තණ්හාග්ගහයණන යචත්ථ 
මායාසායඨයයමානාතිමානමදප්පමාදපාපිච්ෙතාපාපමිත්තතාඅහිරිකායනොත්ත
ප්පාදිවයසන සබ්යබොඅකුසලපක්යඛොයනතබ්යබො.තථාඅවිජ්ජාග්ගහයණන 
විපරීතමනසිකාරයකොධුපනාහමක්ඛපලාසඉස්සාමච්ෙරියසාරම්භයදොවචස්ස
තා- භවදිට්ඨිවිභවදිට්ඨාදිවයසන අකුසලපක්යඛො යනතබ්යබො.
වුත්තවිපරියායයන අමායාඅසායඨයයාදිඅවිපරීතමනසිකාරාදිවයසන, තථා
සමථපක්ඛියානං සද්ධින්ද්රියාදීනං, විපස්සනාපක්ඛියානඤ්ච
අනිච්චසඤ්ඤාදීනං වයසන කුසලපක්යඛො යනතබ්යබොති. අයං 

නන්දිොවට්ටස්සනෙස්සභූමි. 

තිපුක්ඛලනයවණ්ණනා 
ආඝාතාදීනං අකරණවචයනන අයදොසසිද්ධි, තථා

පාණාතිපාතඵරුසවාචාහි පටිවිරතිවචයනන.ආනන්දාදීනංඅකරණවචයනන
අයලොභසිද්ධි, තථාඅබ්රහ්මචරියයතො පටිවිරතිවචයනන.අදින්නාදානාදීහිපන
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පටිවිරතිවචයනන උභයසිද්ධි. ‘‘තයිදං භික්ඛයව තථාගයතො
පජානාතී’’තිආදිනා අයමොහසිද්ධි. ඉති තීහි අකුසලමූයලහි ගහියතහි 
තප්පටිපක්ඛයතො, ආඝාතාදිඅකරණවචයනන ච තීණි කුසලමූලානි
සිද්ධානියයව යහොන්ති. තත්ථ තීහි අකුසලමූයලහි 
තිවිධදුච්චරිතසංකියලසමලවිසමාකුසලසඤ්ඤාවිතක්කාසද්ධම්මාදිවයසන 
සබ්යබො අකුසලපක්යඛො විත්ථායරතබ්යබො. තථා තීහි කුසලමූයලහි 
තිවිධසුචරිතයවොදානසමකුසලසඤ්ඤාවිතක්කපඤ්ඤාසද්ධම්මසමාධි- 
වියමොක්ඛමුඛවියමොක්ඛාදිවයසන සබ්යබො කුසලපක්යඛො විභායවතබ්යබො. 
එත්ථාපි ච සච්චයයොජනා යවදිතබ්බා. කථං? යලොයභො සබ්බානි වා
කුසලාකුසලමූලානි සමුදයසච්චං, යතහි පන නිබ්බත්තා යතසං
අධිට්ඨානයගොචරභූතා උපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛසච්චන්තිආදිනා නයයන

සච්චයයොජනායවදිතබ්බාතිඅයං තිපුක්ඛලස්සනෙස්සභූමි. 

සීහවික්කීළිතනයවවණ්ණනා 
ආඝාතානන්දනාදීනං අකරණවචයනන සතිසිද්ධි. සතියා හි 

සාවජ්ජානවජ්යජ, තත්ථචආදීනවානිසංයසසල්ලක්යඛත්වාසාවජ්ජංපහාය
අනවජ්ජං සමාදායවත්තතීති.තථාමිච්ොජීවාපටිවිරතිවචයනනවීරියසිද්ධි. 
වීරියයන හි කාමබයාපාදවිහිංසාවිතක්යක වියනොයදති, වීරියසාධනඤ්ච 
ආජීවපාරිසුද්ධිසීලන්ති.පාණාතිපාතාදීහිපටිවිරතිවචයනනසතිසිද්ධි.සතියා
හි සාවජ්ජානවජ්යජ, තත්ථ ච ආදීනවානිසංයස සල්ලක්යඛත්වා සාවජ්ජං
පහාය අනවජ්ජං සමාදාය වත්තති. තථා හි සා
‘‘විසයාභිමුඛභාවපච්චුපට්ඨානා’’තිචවුච්චති. ‘‘තයිදං භික්ඛයවතථාගයතො
පජානාතී’’තිආදිනා සමාධිපඤ්ඤාසිද්ධි. පඤ්ඤාය හි යථාභූතාවයබොයධො, 
සමාහියතො ච යථාභූතං පජානාතීති. තථා ‘‘නිච්යචො ධුයවො’’තිආදිනා
අනිච්යච ‘‘නිච්ච’’න්ති විපල්ලායසො, ‘‘අයරොයගො පරං මරණා, එකන්තසුඛී
අත්තා දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතො’’ති ච එවමාදීහි අසුයඛ ‘‘සුඛ’’න්ති
විපල්ලායසො, ‘‘පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පියතො’’තිආදිනා අසුයභ
‘‘සුභ’’න්ති විපල්ලායසො, සබ්යබයහව ච දිට්ඨිදීපකපයදහි අනත්තනි
‘‘අත්තා’’ති විපල්ලායසොති එවයමත්ථ චත්තායරො විපල්ලාසා සිද්ධා
යහොන්ති, යතසංපටිපක්ඛයතොචත්තාරිසතිපට්ඨානානිසිද්ධායනව යහොන්ති.
තත්ථචතූහිඉන්ද්රියයහිචත්තායරොපුග්ගලානිද්දිසිතබ්බා. 

කථං? දුවියධොහිතණ්හාචරියතොමුදින්ද්රියයොචතික්ඛින්ද්රියයො චාති, තථා
දිට්ඨිචරියතො.යතසුපඨයමොඅසුයභ‘‘සුභ’’න්තිවිපල්ලත්තදිට්ඨිසතිබයලන 
යථාභූතංකායසභාවංසල්ලක්යඛත්වාසම්මත්තනියාමංඔක්කමති. දුතියයො
අසුයඛ ‘‘සුඛ’’න්ති විපල්ලත්තදිට්ඨි ‘‘උප්පන්නං කාමවිතක්කං
නාධිවායසතී’’තිආදිනා (ම. නි. 1.26; අ. නි. 4.14; 6.58) වුත්යතන
වීරියසංවරසඞ්ඛායතන වීරියබයලන තං විපල්ලාසං විධමති. තතියයො
අනිච්යච ‘‘නිච්ච’’න්ති අයාථාවගාහී සමථබයලන සමාහිතභාවයතො
සඞ්ඛාරානං ඛණිකභාවං යථාභූතං පටිවිජ්ඣති. චතුත්යථො 
සන්තතිසමූහකිච්චාරම්මණඝනවිචිත්තත්තා ඵස්සාදිධම්මපුඤ්ජමත්යත
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පටුන 

අනත්තනි ‘‘අත්තා’’ති මිච්ොභිනියවසී චතුයකොටිකසුඤ්ඤතාමනසිකායරන
තං මිච්ොභිනියවසං විද්ධංයසති. චතූහි යචත්ථ විපල්ලායසහි 
චතුරාසයවොඝයයොගකායගන්ථඅගතිතණ්හුප්පාදුපාදානසත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිති
අපරිඤ්ඤාදිවයසන සබ්යබො අකුසලපක්යඛො යනතබ්යබො. තථා චතූහි
සතිපට්ඨායනහි 
චතුබ්බිධඣානවිහාරාධිට්ඨානසුඛභාගියධම්මඅප්පමඤ්ඤාසම්මප්පධානඉද්ධි

පාදාදිවයසන සබ්යබොයවොදානපක්යඛොයනතබ්යබොතිඅයං සීහවික්කීළිතස්ස

නෙස්ස භූමි. ඉධාපි සුභසඤ්ඤාසුඛසඤ්ඤාහි, චතූහිපි වා විපල්ලායසහි
සමුදයසච්චං, යතසං අධිට්ඨානාරම්මණභූතා පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා 
දුක්ඛසච්චන්තිආදිනාසච්චයයොජනායවදිතබ්බා. 

දිසායලොචනඅඞ්කුසනයද්වයවණ්ණනා 
ඉති තිණ්ණං අත්ථනයානං සිද්ධියා යවොහාරනයද්වයම්පි සිද්ධයමව 

යහොති. තථා හි අත්ථනයදිසාභූතධම්මානං සමායලොචනං දිසායලොචනං, 

යතසංසමානයනං අඞ්කුයසොතිනියුත්තාපඤ්චනයා. 

පඤ්චවිධනයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාසනපට්ඨානවණ්ණනා 
ඉදං සුත්තං යසොළසවියධ සුත්තන්තපට්ඨායන 

සංකියලසවාසනායසක්ඛභාගියං, සංකියලසනිබ්යබධායසක්ඛභාගියයමවවා.
අට්ඨවීසතිවියධ පන සුත්තන්තපට්ඨායන යලොකියයලොකුත්තරං
සත්තධම්මාධිට්ඨානං ඤාණයඤයයදස්සනභාවනං සකවචනපරවචනං
විස්සජ්ජනීයාවිස්සජ්ජනීයං කුසලාකුසලං අනුඤ්ඤාතපටික්ඛිත්තඤ්චාති 
යවදිතබ්බං. 

පකරණනයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

බ්රහ්මජාලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනා 

රාජාමච්චකථාවණ්ණනා 
150. රා ගයහති එත්ථ දුග්ගජනපදට්ඨානවියසසසම්පදාදියයොගයතො 

පධානභායවන රාජූහි ගහිතන්ති රා ගහන්ති ආහ ‘‘මන්ධාතු…යප.… 
වුච්චතී’’ති.තත්ථමහායගොවින්යදනමහාසත්යතන පරිග්ගහිතංයරණුආදීහි

රාජූහි පරිග්ගහිතයමව යහොතීති මහායගොවින්දග්ගහණං. මහායගොවින්යදොති

මහානුභායවො එයකො පුරාතයනො රාජාති යකචි. පරිග්ගහිතත්තාති

රාජධානීභායවන පරිග්ගහිතත්තා. පකායරති නගරමාපයනන රඤ්ඤා

කාරිතසබ්බයගහත්තා රා ගහං, ගිජ්ඣකූටාදීහි පරික්ඛිත්තත්තා

පබ්බතරායජහි පරික්ඛිත්තයගහසදිසන්තිපි රා ගහං, සම්පන්නභවනතාය 

රාජමානං යගහන්ති පි රා ගහං, සංවිහිතාරක්ඛතාය අනත්ථාවහභායවන

උපගතානං පටිරාජූනං ගහං යගහභූතන්තිපි රා ගහං, රාජූහි දිස්වා සම්මා

පතිට්ඨාපිතත්තා යතසං ගහං යගහභූතන්තිපි රා ගහං, 
ආරාමරාමයණයයකාදීහිරාජයත, නිවාසසුඛතාදිනාසත්යතහිමමත්තවයසන

ගය්හති, පරිග්ගය්හතීති වා රා ගහන්ති එදියස පකායර යසො පයදයසො

ඨානවියසසභායවන උළාරසත්තපරියභොයගොති ආහ ‘‘තං පයනත’’න්තිආදි. 

යතසන්තියක්ඛානං. වසනවනන්ති ආපානභූමිභූතංඋපවනං. 

අවියසයසනාති ‘‘පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරති’’ (ම. නි. 1.69; 
3.75; විභ.508), ‘‘පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, (දී.නි. 1.226; සං.නි.
2.152; අ. නි. 4.123; පාරා. 11) ‘‘යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං 
ඵරිත්වාවිහරති’’, (දී.නි.1.556; 3.308; ම.නි.1.77, 459, 509; 2.309, 315, 
451, 471; 3.230; විභ. 642) ‘‘සබ්බනිමිත්තානං අමනසිකාරා අනිමිත්තං
යචයතොසමාධිං සමාපජ්ජිත්වා විහරතී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.459) විය 
සද්දන්තරසන්නිධානසිද්යධන වියසසපරාමසයනන විනා. ඉරියාය

කායිකකිරියාය පවත්තනූපායභාවයතො පයථොති ඉරිොපයථො. ඨානාදීනඤ්හි
ගතිනිවත්තිආදිඅවත්ථාහිවිනානකඤ්චිකායිකකිරියංපවත්යතතුං සක්කා.
විහරතිපවත්තතිඑයතන, විහරණඤ්චාතිවිහායරො, දිබ්බභාවාවයහොවිහායරො 

දිබ්බවිහායරො, මහග්ගතජ්ඣානානි. යනත්තිෙං පන ‘‘චතස්යසො
ආරුප්පසමාපත්තියයො ආයනඤ්ජා විහාරා’’ති වුත්තං. තං තාසං
යමත්තාඣානාදීනංබ්රහ්මවිහාරතාවිය භාවනාවියසසභාවංසන්ධායවුත්තං. 

අට්ඨකථාසු පන දිබ්බභාවාවහසාමඤ්ඤයතො තාපි ‘‘දිබ්බවිහාරා’’ ත්යවව
වුත්තා. හිතූපසංහාරාදිවයසන පවත්තියා බ්රහ්මභූතා යසට්ඨභූතා විහාරාති 

බ්රහ්මවිහාරා, යමත්තාඣානාදිකා.අනඤ්ඤසාධාරණත්තාඅරියානං විහාරාති 

අරිෙවිහාරා, චතස්යසොපි ඵලසමාපත්තියයො. සමඞ්ගීපරිදීපනන්ති

සමඞ්ගිභාවපරිදීපනං. ඉරිොපථසමායෙොගපරිදීපනං 
ඉතරවිහාරසමායයොගපරිදීපනස්ස වියසසවචනස්ස අභාවයතො, 

ඉරියාපථසමායයොගපරිදීපනස්සචඅත්ථසිද්ධත්තා. විහරතීතිඑත්ථ වි-සද්යදො 

විච්යෙදත්ථයජොතයනො, හරතීති යනති, පවත්යතතීති අත්යථො. තත්ථ කස්ස
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යකන විච්ඡින්දනං, කථං කස්ස පවත්තනන්ති අන්යතොලීනං යචොදනං

සන්ධායාහ ‘‘යසොහී’’තිආදි. 

යගොචරගාමදස්සනත්ථං ‘‘රාජගයහ’’ති වත්වා බුද්ධානං 
අනුරූපනිවාසනට්ඨානදස්සනත්ථං ‘‘අම්බවයන’’ති වුත්තන්ති ආහ 

‘‘ඉදමස්සා’’තිආදි. එතන්ති එතං ‘‘රාජගයහ’’ති භුම්මවචනං සමීපත්යථ 
‘‘ගඞ්ගායගායවොචරන්ති, කූයපගග්ගකුල’’න්තිචයථා.කුමායරන භයතොති

කුමාරභයතො, යසො එව යකොමාරභච්යචො යථා භිසග්ගයමව යභසජ්ජං. 

යදොසාභිසන්නන්ති වාතපිත්තාදිවයසන උස්සන්නයදොසං. වියරයචත්වාති
යදොසපයකොපයතොවියවයචත්වා. 

අඩ්ෙයත සහීති අඩ්යඪන යතරසහි අඩ්ඪයතරසහි භික්ඛුසයතහි. තානි
පන පඤ්ඤාසාය ඌනානි යතරසභික්ඛුසතානි යහොන්තීති ආහ 

‘‘අඩ්ෙසයතනා’’තිආදි. 

රා තීතිදිබ්බති, යසොභතීතිඅත්යථො. රඤ්ය තීතිරයමති. රඤ්යඤොතිපිතු 

බිම්බිසාරරඤ්යඤො.සාසනට්යඨනහිංසනට්යඨන සත්තු. 

භාරියෙති ගරුයක අඤ්යඤසං අසක්කුයණයයය වා. 

සුවණ්ණසත්ථයකනාති සුවණ්ණමයයන සත්ථයකන. අයයොමයඤ්හි 

රඤ්යඤො සරීරං උපයනතුං අයුත්තන්ති වදති. සුවණ්ණසත්ථයකනාති වා

සුවණ්ණපරික්ඛයතන සත්ථයකන බාහුං ඵාලායපත්වාති සිරායවධවයසන

බාහුංඵලායපත්වා උදයකනසම්භින්දිත්වාපායෙසි යකවලස්සයලොහිතස්ස 

ගබ්භිනිත්ථියා දුජ්ජීරභාවයතො. ධුරාති ධුරභූතා, ගණස්ස, යධොරය්හාති

අත්යථො. ධුරං නීහරාමීති ගණධුරං ගණබන්ධියං නිබ්බත්යතමි. ‘‘පුබ්යබ

යඛො’’තිආදි ඛන්ධකපාළිඑව. 

යපොත්ථනිෙන්ති ඡුරිකං, යං ‘‘නඛර’’න්තිපි [යපොථනිකන්තිඡුරිකං, යං
ඛරන්තිපි (සාරත්ථ. ටී. 3.339) යපොථනිකන්තිඡුරිකං, ඛරන්තිපි (වි. වි. ටී. 

2.චූළවග්ගවණ්ණනා 339)] වුච්චති. දිවා දිවස්සාති දිවස්සපි දිවා, 
මජ්ඣන්හිකයවලායන්තිඅත්යථො. 

තස්සාසරීරංයලහිත්වාොයපති අත්තූපක්කයමනමරණංනයුත්තන්ති.

න හි අරියසාවකා අත්තානං විනිපායතන්තීති. මග්ගඵලසුයඛනාති

මග්ගඵලසුඛාවයහන යසොතාපත්තිමග්ගඵලසුඛූපසඤ්හියතන චඞ්කයමන

ොයපති. යචතිෙඞ්ගයණතිගන්ධපුප්ඵාදීහිපූජනට්ඨානභූයතයචතියඞ්ගයණ. 

නිසජ් නත්ථාොති භික්ඛුසඞ්ඝනිසීදනත්ථාය. 

චාතුමහාරාජිකයදවයලොයක…යප.… ෙක්යඛො හුත්වා නිබ්බත්ති තත්ථ
බහුලංනිබ්බත්තපුබ්බතාය චිරපරිචිතනිකන්තිවයසන. 
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පටුන 

යඛොයභත්වාති පුත්තසියනහස්ස බලවභාවයතො, සහජාතපීතියවගස්ස ච
සවිප්ඵාරතාය තංසමුට්ඨානරූපධම්යමහි ඵරණවයසන සකලසරීරං 

ආයලොයළත්වා. යතනාහ ‘‘අට්ඨිමිඤ් ං ආහච්ච අට්ඨාසී’’ති. පිතුගුණන්ති

පිතුඅත්තනිසියනහගුණං. මුඤ්චායපත්වාතිඑත්ථ ඉති-සද්යදො පකාරත්යථො, 
යතන ‘‘අභිමාරකපුරිසයපසනාදිප්පකායරනා’’ති වුත්යත එව පකායර

පච්චාමසති. විත්ථාරකථානයෙොතිඅජාතසත්තුපසාදනාදිවයසනවිත්ථාරයතො 
වත්තබ්බාය කථාය නයමත්තං. කස්මා පයනත්ථ විත්ථාරනයා කථා න

වුත්තාතිආහ ‘‘ආගතත්තාපනසබ්බංනවුත්ත’’න්ති. 

යකොසලරඤ්යඤොති මහායකොසලරඤ්යඤො. පණ්ඩිතාධිවචනන්ති

පණ්ඩිතයවවචනං. විදන්තීති ජානන්ති. යවයදන ඤායණන කරණභූයතන 

ඊහති පවත්තතීති යවයදහි.  

එත්ථාති එතස්මිං දිවයස. අනසයනන වාති වා-සද්යදො අනියමත්යථො, 
යතන එකච්චමයනොදුච්චරිතදුස්සීලයාදීනි සඞ්ගණ්හාති. තථා හි
යගොපාලකූයපොසයථො අභිජ්ඣාසහගතචිත්තස්ස වයසන වුත්යතො, 
නිගණ්ඨුයපොසයථො යමොසවජ්ජාදිවයසන. යථාහ ‘‘යසො යතන
අභිජ්ඣාසහගයතන යචතසා දිවසං අතිනායමතී’’ති (අ. නි. 1.71), ‘‘ඉති
යස්මිං සමයය සච්යච සමාදයපතබ්බා, මුසාවායද තස්මිං සමයය

සමාදයපන්තී’’ති (අ. නි. 1.71) ච ආදි. එත්ථාති උයපොසථසද්යද. 

අත්ථුද්ධායරොතිවත්තබ්බඅත්ථානංඋද්ධාරණං. 

නනු ච අත්ථමත්තං පති සද්දා අභිනිවිසන්තීති න එයකන සද්යදන
අයනයක අත්ථා අභිධීයන්තීති? සච්චයමතං සද්දවියසයස අයපක්ඛියත, 
යතසං පන අත්ථානං උයපොසථසද්දවචනීයතා සාමඤ්ඤං උපාදාය
වුච්චමායනො අයං විචායරො උයපොසථසද්දස්ස අත්ථුද්ධායරොති වුත්යතො.
යහට්ඨා ‘‘එවං යම සුත’’න්තිආදීසුආගයත අත්ථුද්ධායරපි එයසව නයයො.
කාමඤ්ච පාතියමොක්ඛුද්යදසාදිවිසයයොපි උයපොසථසද්යදො සාමඤ්ඤරූයපො
එව වියසසසද්දස්ස අවාචකභාවයතො, තාදිසං පන සාමඤ්ඤං අනාදියිත්වා
අයමත්යථො වුත්යතොති යවදිතබ්බං. සීලසුද්ධිවයසන උයපයතහි සමග්යගහි

වසීයති අනුට්ඨීයතීති උයපොසයථො, පාතියමොක්ඛුද්යදයසො. සමාදානවයසන

අධිට්ඨානවයසනවාඋයපච්ච අරියවාසාදිඅත්ථංවසිතබ්බයතො උයපොසයථො, 
සීලං. අනසනාදිවයසන උයපච්ච වසිතබ්බයතො අනුවසිතබ්බයතො 

උයපොසයථො. උපවායසොති සමාදානං. උයපොසථකුලභූතතාය
නවමහත්ථිනිකායපරියාපන්යනහත්ථිනායගකිඤ්චිකිරියං අනයපක්ඛිත්වා

රූළ්හිවයසන සමඤ්ඤාමත්තං උයපොසයථොති ආහ ‘‘උයපොසයථො 

නාගරා ාතිආදීසු පඤ්ඤත්තී’’ති. දිවයස පන උයපොසථසද්දප්පවත්ති

අට්ඨකථායං වුත්තා එව. සුද්ධස්ස යව සදා ඵග්ගූතිඑත්ථ පන සුද්ධස්සාති

සබ්බයසො කියලසමලාභායවන සුද්ධස්ස. යවති නිපාතමත්තං. යවති වා

බයත්තන්ති අත්යථො. සදා ඵග්ගූති නිච්චකාලම්පි ඵග්ගුණනක්ඛත්තයමව. 
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යස්ස හි ඵග්ගුණමායස උත්තරඵග්ගුණදිවයසතිත්ථන්හානංකයරොන්තස්ස 
සංවච්ෙරිකපාපපවාහනංයහොතීතිලද්ධි, තංතයතොවියවයචතුංඉදංභගවතා

වුත්තං. සුද්ධස්සුයපොසයථො සදාති යථාවුත්තසුද්ධියා සුද්ධස්ස 
උයපොසථඞ්ගානි වතසමාදානානි ච අසමාදියයතොපි නිච්චං උයපොසයථො, 
උයපොසථවායසො එවාති අත්යථො. පඤ්චදසන්නං තිථීනං පූරණවයසන 

පන්නරයසො. 

බහුයසො, අතිසයයතො වා කුමුදානි එත්ථ සන්තීති කුමුදවතී, තිස්සං 

කුමුදවතිො. චතුන්නං මාසානං පාරිපූරිභූතාති චාතුමාසී. සා එව පාළියං

චාතුමාසිනීති වුත්තාති ආහ ‘‘ඉධ පන චාතුමාසිනීති වුච්චතී’’ති. තදා 

කත්තිකමාසස්ස පුණ්ණතාය මාසපුණ්ණතා. වස්සානස්ස උතුයනො 

පුණ්ණතාය උතුපුණ්ණතා. කත්තිකමාසලක්ඛිතස්ස සංවච්ෙරස්ස 

පුණ්ණතාය සංවච්ඡරපුණ්ණතා. ‘‘මා’’ ඉති චන්යදො වුච්චති තස්ස ගතියා

දිවසස්ස මිනිතබ්බයතො. එත්ථ පුණ්යණොති එතිස්සා රත්තියා
සබ්බකලාපාරිපූරියා පුණ්යණො. තදා හි චන්යදො සබ්බයසො පරිපුණ්යණො 
හුත්වාදිස්සති.එත්ථච ‘‘තදහුයපොසයථ පන්නරයස’’තිපදානි දිවසවයසන
වුත්තානි, ‘‘යකොමුදියා’’තිආදීනිරත්තිවයසන. 

රා ාමච්චපරිවුයතොතිරාජකුලසමුදාගයතහි අමච්යචහිපරිවුයතො.අථවා

අනුයුත්තකරාජූහි යචව අමච්යචහි ච පරිවුයතො. චතුරුපක්කියලසාති අබ්භා

මහිකාධූමරයජොරාහූති ඉයමහිචතූහිඋපක්කියලයසහි. සන්නිට්ඨානංකතං 
අට්ඨකථායං. 

පීතිවචනන්ති පීතිසමුට්ඨානං වචනං. යඤ්හි වචනං
පටිග්ගාහකනිරයපක්ඛංයකවලංඋළාරායපීතියාවයසනසරසයතොසහසාව

මුඛයතො නිච්ෙරති, තං ඉධ ‘‘උදාන’’න්ති අධිප්යපතං. යතනාහ ‘‘ෙං

පීතිවචනං හදෙංගයහතුංනසක්යකොතී’’තිආදි. 

යදොයසහිඉතාගතාඅපගතාති යදොසිනා ත-කාරස්ස න-කාරංකත්වායථා

‘‘කියලයස ජියතො විජිතාවීති ජියනො’’ති. අනීෙ-සද්යදො කත්තුඅත්යථ

යවදිතබ්යබොති ආහ ‘‘මනං රමෙතී’’ති ‘‘රමණීො’’ති යථා ‘‘නියයානිකා
ධම්මා’’ති. විණ්හවයසන රත්තියා සුරූපතාති ආහ 

‘‘වුත්තයදොසවිමුත්තාො’’තිආදි. තත්ථ අබ්භාදයයො වුත්තයදොසා, 

තබ්බිගයමයනව චස්සා දස්සනීෙතා, යතන, උතුසම්පත්තියා ච පාසාදිකතා 

යවදිතබ්බා. ලක්ඛණං භවිතුං යුත්තාති එතිස්සා රත්තියා යුත්යතො දිවයසො
මායසො උතු සංවච්ෙයරොති එවං දිවසමාසඋතුසංවච්ෙරානං සල්ලක්ඛණං

භවිතුංයුත්තා ලක්ඛඤ්ඤා, ලක්ඛණීයාතිඅත්යථො. 

‘‘යංයනොපයිරුපාසයතොචිත්තංපසීයදයයා’’තිවුත්තත්තා ‘‘සමණං වා
බ්රාහ්මණං වා’’ති එත්ථ පරමත්ථසමයණො ච පරමත්ථබ්රාහ්මයණො ච
අධිප්යපයතො, න පබ්බජ්ජාමත්තසමයණො, නජාතිමත්තබ්රාහ්මයණොචාතිආහ 
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‘‘සමිතපාපතාෙ සමණං. බාහිතපාපතාෙ බ්රාහ්මණ’’න්ති. බහුවචයන

වත්තබ්යබඑකවචනං, එකවචයනවා වත්තබ්යබබහුවචනං වචනබයතයෙො. 
අට්ඨකථායං පන එකවචනවයසයනව බයතයයො දස්සියතො. අත්තනි, 
ගරුට්ඨානියය ච එකස්මිම්පි බහුවචනප්පයයොයගො නිරූළ්යහොති. 

සබ්යබනපීති ‘‘රමණීයා වතා’’තිආදිනා සබ්යබන වචයනන. 

ඔභාසනිමිත්තකම්මන්ති ඔභාසභූතනිමිත්තකම්මං පරිබයත්තං

නිමිත්තකරණන්ති අත්යථො. යදවදත්යතො චාති. ච-සද්යදො අත්තූපනයයන, 
යතන යථා රාජා අජාතසත්තු අත්තයනො පිතු අරියසාවකස්ස
සත්ථුඋපට්ඨාකස්ස ඝාතයනන මහාපරායධො, එවං භගවයතො
මහාඅනත්ථකරස්සයදවදත්තස්සඅවස්සයභායවනපීතිඉමමත්ථංඋපයනති. 

තස්ස පිට්ඨිඡාොොතිතස්ස ජීවකස්ස පිට්ඨිඅපස්සයයන, තං පමුඛං කත්වා

තං අපස්සායාති අත්යථො. වික්යඛපපච්යඡදනත්ථන්ති භාවිනියා අත්තයනො
කථාය උප්පජ්ජනකවික්යඛපනස්ස පච්ඡින්දනත්ථං, අනුප්පත්තිඅත්ථන්ති

අධිප්පායයො.යතනාහ ‘‘තස්සං හී’’තිආදි. 

151. ‘‘යසොකිරා’’තිආදියපොරාණට්ඨකථාය ආගතනයයො.එයසවනයයො

පරයතො මක්ඛලිපදනිබ්බචයනපි. උපසඞ්කමන්තීති උපගතා. තයදව

පබ්බජ් ං අග්ගයහසීතිතයදවනග්ගරූපංපබ්බජ්ජංකත්වාගණ්හි. 

පබ්බජිතසමූහසඞ්ඛායතො සඞ්යඝොතිපබ්බජිතසමූහතාමත්යතනසඞ්යඝො, 
න නියයානිකදිට්ඨිසුවිසුද්ධසීලසාමඤ්ඤවයසන සංහතත්තාති අධිප්පායයො. 

අස්ස අත්ථීති අස්ස සත්ථුපටිඤ්ඤස්ස පරිවාරභූයතො අත්ථි. ස්යවවාති

පබ්බජිතසමූහසඞ්ඛායතොව. යකචි පන ‘‘පබ්බජිතසමූහවයසන සඞ්ඝී, 

ගහට්ඨසමූහවයසන ගණී’’ති වදන්ති, තං යතසං මතිමත්තං ගයණ එව

යලොයක සඞ්ඝ-සද්දස්ස නිරූළ්හත්තා. ආචාරසික්ඛාපනවයසනාති අයචලක

වතචරියාදිආචාරසික්ඛාපනවයසන. පාකයටොති සඞ්ඝීආදිභායවන
පකාසියතො. ‘‘අප්පිච්යෙො’’ති වත්වා තත්ථ ලබ්භමානං අප්පිච්ෙත්තං

දස්යසතුං ‘‘අප්පිච්ඡතාෙ වත්ථම්පි න නිවායසතී’’ති වුත්තං. න හි තස්මිං

සාසනියකවියසන්තගුණනිගූහණලක්ඛණා අප්පිච්ෙතාලබ්භතීති. ෙයසොති

කිත්තිසද්යදො. ‘‘තරන්ති එයතනසංසායරොඝ’’න්තිඑවංසම්මතත්තා තිත්ථං 

වුච්චති ලද්ධීති ආහ ‘‘තිත්ථකයරොති ලද්ධිකයරො’’ති. සාධුසම්මයතොති

‘‘සාධූ’’තිසම්මයතො, නසාධූහිසම්මයතොතිආහ ‘‘අෙංසාධූ’’තිආදි.‘‘ඉමානි

යම වතසමාදානානි එත්තකං කාලං සුචිණානී’’ති පබ්බජිතයතො පට්ඨාෙ

අතික්කන්තා බහූ රත්තියෙො  ානාතීති රත්තඤ්ඤූ. තා පනස්ස රත්තියයො 

චිරකාලභූතාති කත්වා චිරං පබ්බජිතස්ස අස්සාති චිරපබ්බජියතො. තත්ථ
චිරපබ්බජිතතාගහයණන බුද්ධිසීලතං දස්යසති, රත්තඤ්ඤුතාගහයණන

තත්ථ සම්පජානතං. අද්ධානන්ති දීඝකාලං. කිත්තයකො පන යසොති ආහ 

‘‘ද්යව තයෙො රා පරිවට්යට’’ති, ද්වින්නං තිණ්ණං රාජූනං රජ්ජං

අනුසාසනපටිපාටියයොතිඅත්යථො. ‘‘අද්ධගයතො’’තිවත්වාකතංවයයොගහණං
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පටුන 

ඔසානවයායපක්ඛන්ති ආහ ‘‘පච්ඡිමවෙං අනුප්පත්යතො’’ති. උභෙන්ති 
‘‘අද්ධගයතො, වයයොඅනුප්පත්යතො’’තිපදද්වයං. 

පුබ්යබ පිතරා සද්ධිං සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා යදසනාය සුතපුබ්බතං

සන්ධායාහ ‘‘ඣානාභිඤ්ඤාදි…යප.… යසොතුකායමො’’ති. දස්සයනනාති න
දස්සනමත්තං, දිස්වා පන යතන සද්ධිං ආලාපසල්ලාපං කත්වා තයතො

අකිරියවාදං සුත්වා යතසං අනත්තමයනො අයහොසි. ගුණකථාොති

අභූතගුණකථාය. යතනාහ ‘‘සුට්ඨුතරං අනත්තමයනො හුත්වා’’ති. යදි

අනත්තමයනො, කස්මා තුණ්හී අයහොසීති ආහ ‘‘අනත්තමයනො

සමායනොපී’’තිආදි. 

152. යගොසාලාොති එවං නාමයක ගායම. වස්සානකායල ගුන්නං
තිට්ඨනසාලාතිඑයක. 

153. පටකිට්ඨතරන්ති නිහීනතරං. තන්තාවුතානීතිතන්යත පසායරත්වා

වීතානි. ‘‘සීයතසීයතො’’තිආදිනාෙහාකායරහිතස්ස නිහීනස්සනිහීනතරතං
දස්යසති. 

154. වච්චං කත්වාපීති පි-සද්යදන යභොජනං භුඤ්ජිත්වාපි යකනචි

අසුචිනා මක්ඛියතො පීති ඉමමත්ථං සම්පිණ්යඩති. වාලිකථූපං කත්වාති
වත්තවයසන වාලිකායථූපංකත්වා. 

156. පලිබුද්ධනකියලයසොති සංසායර පලිබුද්ධනකිච්යචො
රාගාදිකියලයසොයඛත්තවත්ථුපුත්තදාරාදිවිසයයො. 

යකොමාරභච්චජීවකකථාවණ්ණනා 
157. නයථාධිප්පායංවත්තතීතිකත්වාවුත්තං ‘‘අනත්යථොවතයම’’ති.

ජීවකස්ස තුණ්හීභායවො මම අධිප්පායස්ස මද්දනසදියසො, තස්මා තං
පුච්ඡිත්වාකථාපයනනමමඅධිප්පායයොපූයරතබ්යබොතිඅයයමත්ථ රඤ්යඤො

අජ්ඣාසයයොති දස්යසන්යතො ‘‘හත්ථිම්හි නු යඛො පනා’’තිආදිමාහ. කිං

තුණ්හීතිකිංකාරණාතුණ්හී, කිංතංකාරණං, යයනතුවංතුණ්හීතිවුත්තං

යහොති.යතනාහ ‘‘යකන කාරයණනතුණ්හී’’ති. 

කාමං සබ්බාපි තථාගතස්ස පටිපත්ති අනඤ්ඤසාධාරණා 
අච්ෙරියඅබ්භුතරූපා ච, තථාපි ගබ්යභොක්කන්ති- 
අභිජාතිඅභිනික්ඛමනඅභිසම්යබොධිධම්මචක්කප්පවත්තන- 
යමකපාටිහාරියයදයවොයරොහණානි සයදවයක යලොයක අතිවිය සුපාකටානි, 
න සක්කා යකනචි පටිබාහිතුන්ති තානියයයවත්ථ උද්ධටානි. 

ඉත්ථම්භූතාඛයානත්යථති ඉත්ථං එවං පකායරො භූයතො ජායතොති එවං 

කථනත්යථ. උපයෙොගවචනන්ති. ‘‘අබ්භුග්ගයතො’’ති එත්ථ අභීති 
උපසග්යගො ඉත්ථම්භූතාඛයානත්ථයජොතයකො, යතන යයොගයතො ‘‘තං යඛො
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පනභගවන්ත’’න්තිඉදං සාමිඅත්යථඋපයයොගවචනං, යතනාහ ‘‘තස්සයඛො

පන භගවයතොති අත්යථො’’ති. කලයාණගුණසමන්නාගයතොති කලයායණහි 

ගුයණහියුත්යතො, තංනිස්සියතො තබ්බිසයතායාති අධිප්පායයො. යසට්යඨොති
එත්ථාපි එයසව නයයො. කිත්යතතබ්බයතො කිත්ති, සා එව සද්දනීයයතො 

සද්යදොති ආහ ‘‘කිත්තිසද්යදොති කිත්තියෙවා’’ති. අභිත්ථවනවයසන

පවත්යතො සද්යදො ථුතියඝොයසො. අනඤ්ඤසාධාරණගුයණ ආරබ්භ

පවත්තත්තාසයදවකංයලොකං අජ්යඣොත්ථරිත්වා අභිභවිත්වා උග්ගයතො. 

යසො භගවාති යයො යසො සමතිං සපාරමියයො පූයරත්වා සබ්බකියලයස
භඤ්ජිත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො යදවානං අතියදයවො
සක්කානංඅතිසක්යකොබ්රහ්මානං අතිබ්රහ්මායලොකනායථොභාගයවන්තතාදීහි
කාරයණහිසයදවයක යලොයක ‘‘භගවා’’ති සබ්බත්ථ පත්ථටකිත්තිසද්යදො, 

යසො භගවා. ‘‘භගවා’’ති ච ඉදං සත්ථු නාමකිත්තනං. යතනාහ ආයස්මා
ධම්මයසනාපති‘‘භගවාතියනතංනාමංමාතරාකත’’න්තිආදි (මහානි.84). 

පරයතොපන භගවාතිගුණකිත්තනං. 

යථාකම්මට්ඨානියකන‘‘අරහ’’න්තිආදීසුනවට්ඨායනසුපච්යචකං ඉති-
සද්දං යයොයජත්වා බුද්ධගුණා අනුස්සරීයන්ති, එවං

බුද්ධගුණසඞ්කිත්තයකනාපීති දස්යසන්යතො ‘‘ඉතිපි අරහං, ඉතිපි

සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… ඉතිපි භගවා’’ති ආහ. ‘‘ඉතියපතං අභූතං, 

ඉතියපතං අතච්ෙ’’න්තිආදීසු (දී. නි. 1.5) විය ඉධ ඉති-සද්යදො 

ආසන්නපච්චක්ඛකරණත්යථො, පි-සද්යදොසම්පිණ්ඩනත්යථො, යතන චයතසං
ගුණානං බහුභායවො දීපියතො. තානි ච සඞ්කිත්යතන්යතන විඤ්ඤුනා
චිත්තස්ස සම්මුඛීභූතායනව කත්වා සඞ්කිත්යතතබ්බානීති දස්යසන්යතො 

‘‘ඉමිනා ච ඉමිනා ච කාරයණනාති වුත්තං යහොතී’’ති ආහ. එවඤ්හි
නිරූයපත්වා කිත්යතන්යත යස්ස සඞ්කිත්යතති, තස්ස භගවති අතිවිය

අභිප්පසායදො යහොති. ආරකත්තාති සුවිදූරත්තා. අරීනන්ති කියලසාරීනං. 

අරානන්තිසංසාරචක්කස්ස අරානං. හතත්තාති විහතත්තා. පච්චොදීනන්ති 

චීවරාදිපච්චයානඤ්යචව පූජාවියසසානඤ්ච. තයතොතිවිසුද්ධිමග්ගයතො.යථා
ච විසුද්ධිමග්ගයතො, එවං තංසංවණ්ණනයතොපි යනසං විත්ථායරො
ගයහතබ්යබො. 

යස්මා ජීවයකො බහුයසො සත්ථුසන්තියක බුද්ධගුයණ සුත්වා ඨියතො, 
දිට්ඨසච්චතාය ච සත්ථුසාසයන විගතකථංකයථො යවසාරජ්ජප්පත්යතො, 

තස්මා ආහ ‘‘ජීවයකො පනා’’තිආදි. පඤ්චවණ්ණාොති ඛුද්දිකාදිවයසන

පඤ්චප්පකාරාය. නිරන්තරං ඵුටං අයහොසි කතාධිකාරභාවයතො.
කම්මන්තරායවයසනහිස්සරඤ්යඤොගුණසරීරංඛතුපහතංඅයහොසි. 

158. ‘‘උත්තම’’න්ති වත්වා න යකවලං යසට්ඨභායවො එයවත්ථ 
කාරණං, අථ යඛො අප්පසද්දතාපි කාරණන්ති දස්යසතුං 

‘‘අස්සොනරථොනානී’’තිආදි වුත්තං. හත්ථියායනසු නිබ්බියසවනයමව 
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ගණ්හන්යතො හත්ථිනියයොව කප්පායපසි. රඤ්යඤොආසඞ්කානිවත්තනත්ථං
ආසන්නචාරීභායවන තත්ථ ඉත්ථියයොව නිසජ්ජාපිතා. රඤ්යඤො පයරසං

දුරුපසඞ්කමනභාවදස්සනත්ථං තා පුරිසයවසං ගාහායපත්වා ආවුධහත්ථා 

කාරිතා. පටයවයදසීතිඤායපසි. තයදවාතිගමනං, අගමනයමවවා. 

159. මහඤ්චාති කරණත්යථ පච්චත්තවචනන්ති ආහ ‘‘මහතාචා’’ති. 

මහච්චාති මහතියා, ලිඞ්ගවිපල්ලාසවයසන වුත්තං, මහන්යතනාති වුත්තං

යහොති. යතනාහ ‘‘රා ානුභායවනා’’ති ‘‘ද්වින්නං මහාරට්ඨානං 

ඉස්සරිෙසිරී’’තිඅඞ්ගමගධරට්ඨානංආධිපච්චමාහ. ආසත්තඛග්ගානීතිඅංයස
ඔලම්බනවයසනසන්නද්ධඅසීනි. කුලයභොගඉස්සරියාදිවයසනමහතීමත්තා

එයතසන්ති මහාමත්තා, මහානුභාවා රාජපුරිසා. විජ් ාධරතරුණා විොති 

විජ්ජාධරකුමාරාවිය. රට්ඨිෙපුත්තාතියභොජපුත්තා. හත්ථිඝටාතිහත්ථිසමූහා. 

අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්ඝට්ටනාති අවිච්යෙදවයසන ගමයනන 
අඤ්ඤමඤ්ඤසම්බන්ධා. 

චිත්තුත්රායසො සයං භායනට්යඨන භෙං යථා තථා භායතීති කත්වා. 

ඤාණං භායිතබ්යබඑවවත්ථුස්මිංභයයතො උපට්ඨියත‘‘භායිතබ්බමිද’’න්ති

භයයතො තීරණයතො භෙං. යතයනවාහ ‘‘භයතුපට්ඨානඤාණං පන භායති
නභායතීති? න භායති. තඤ්හි අතීතා සඞ්ඛාරා නිරුද්ධා, පච්චුප්පන්නා
නිරුජ්ඣන්ති, අනාගතා නිරුජ්ඣිස්සන්තීති තීරණමත්තයමව යහොතී’’ති

(විසුද්ධි.2.751). ආරම්මණං භායතිඑතස්මාති භෙං.ඔතප්පං පාපයතොභායති

එයතනාති භෙං. භොනකන්ති භායනාකායරො. භෙන්ති ඤාණභයං. 

සංයවගන්ති සයහොත්තප්පඤාණං සන්තාසන්ති සබ්බයසො උබ්බිජ්ජනං.

භායිතබ්බට්යඨන භයං භීමභායවන යභරවන්ති භෙයභරවං, භීතබ්බවත්ථු.

යතනාහ ‘‘ආගච්ඡතී’’ති. 

භීරුං පසංසන්තීතිපාපයතොභායනයතොඋත්තසනයතොභීරුංපසංසන්ති

පණ්ඩිතා. නහිතත්ථසූරන්තිතස්මිංපාපකරයණසූරංපගබ්භධංසිනංන හි

පසංසන්ති. යතනාහ ‘‘භො හි සන්යතො න කයරොන්ති පාප’’න්ති. තත්ථ 

භොති පාපුත්රාසයතො, ඔත්තප්පයහතූති අත්යථො. සරීරචලනන්ති

භයවයසනසරීරසංකම්යපො. එයකති උත්තරවිහාරවාසියනො. 

‘‘රා ගයහ’’තිආදි යතසං අධිප්පායවිවරණං. කාමං වයතුයලයො 
‘‘වයස්යසො’’තිවුච්චති, රූළ්හියරයසො, යයොයකොචිපනසහායයොවයස්යසො, 

තස්මා වෙස්සාභිලායපොති සහායාභිලායපො. න විප්පලම්යභසීති න

විසංවායදසි. විනස්යසෙයාති චිත්තවිඝායතනවිහඤ්යඤයය. 

සාමඤ්ඤඵලපුච්ොවණ්ණනා 
160. භගවයතොයතය ොතිබුද්ධානුභායවො. රඤ්යඤොසරීරංඵරි යථාතං

යසොණදණ්ඩස්ස බ්රාහ්මණස්ස භගවයතො සන්තිකං ගච්ෙන්තස්ස

අන්යතොවනසණ්ඩගතස්ස. එයකති උත්තරවිහාරවාසියනො. 
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161. යෙන, යතනාතිචභුම්මත්යථ කරණවචනන්තිආහ ‘‘ෙත්ථභගවා, 

තත්ථ ගයතො’’ති. තදා තස්මිං භික්ඛුසඞ්යඝ තුණ්හීභාවස්ස අනවයසසයතො

බයාපිභාවං දස්යසතුං‘‘තුණ්හීභූතංතුණ්හීභූත’’න්තිවුත්තන්තිආහ ‘‘ෙයතො 

ෙයතො…යප.… යමවාති අත්යථො’’ති. හත්ථස්ස කුකතත්තා අසංයයමො

අසම්පජඤ්ඤකිරියා හත්ථකුක්කුච්චන්ති යවදිතබ්යබො. වා-සද්යදො
අවුත්තවිකප්පත්යථො, යතන තදඤ්යඤො අසංයමභායවො විභාවියතොති 
දට්ඨබ්බං. තත්ථ පන චක්ඛුඅසංයයමො සබ්බපඨයමො, දුන්නිවායරො චාති

තදභාවං දස්යසතුං ‘‘සබ්බාලඞ්කාරපටමණ්ඩිත’’න්තිආදි වුත්තං.
කායිකවාචසියකනඋපසයමනලද්යධනඉතයරොපිඅනුමානයතොලද්යධොඑව

යහොතීතිආහ ‘‘මානසියකනචා’’ති. උපසමන්තිසංයමං, ආචාරසම්පත්තින්ති

අත්යථො. පඤ්චපරිවට්යටති පඤ්චපුරිසපරිවට්යට. පඤ්චහාකායරහීති
‘‘ඉට්ඨානිට්යඨ තාදී’’ති (මහානි. 38, 192) එවං ආදිනා ආගයතහි, 

පඤ්චවිධඅරියිද්ධිසිද්යධහිචපඤ්චහිපකායරහි. තාදිලක්ඛයණතිතාදිභායව. 

162. න යම පඤ්හවිස්සජ් යන භායරො අත්ථීති සත්ථු සබ්බත්ථ

අප්පටිහතඤාණචාරතාදස්සනං. ෙදාකඞ්ඛසීති න වදන්ති, කථං පන

වදන්තීතිආහ ‘‘සුත්වා යවදිස්සාමා’’තිපයදසඤායණඨිතත්තා.බුද්ධාපන 
සබ්බඤ්ඤුපවාරණං පවායරන්තීති සම්බන්යධො. 

‘‘ෙක්ඛනරින්දයදවසමණබ්රාහ්මණපරිබ්බා කාන’’න්ති ඉදං ‘‘පුච්ොවුයසො
යදාකඞ්ඛසී’’තිආදීනි (සං. නි. 1.237, 246; සු. නි. ආළවකසුත්යත) 
සුත්තපදානි පුච්ෙන්තානං යයසං පුග්ගලානං වයසන ආගතානි, තං

දස්සනත්ථං. ‘‘පුච්ඡාවුයසො ෙදාකඞ්ඛසී’’ති ඉදං ආළවකස්ස යක්ඛස්ස

ඔකාසකරණං, යසසානි නරින්දාදීනං. මනසිච්ඡසීති මනසා ඉච්ෙසි. 

පුච්ඡව්යහො, ෙංකිඤ්චිමනසිච්ඡථාතිබාවරිස්ස සංසයංමනසා පුච්ෙව්යහො.
තුම්හාකංපනසබ්යබසංයංකිඤ්චිසබ්බසංසයංමනසා, අඤ්ඤථාච, යථා 
ඉච්ෙථ, තථාපුච්ෙව්යහොතිඅධිප්පායයො. 

සාධුරූපාති සාධුසභාවා. ධම්යමොති පයවණීධම්යමො. වුද්ධන්ති සීලාදීහි

බුද්ධිප්පත්තං, ගරුන්ති අත්යථො. එස භායරොති එස 
සංසයූපච්යෙදනසඞ්ඛායතොභායරො, ආගයතොභායරොඅවස්සංආවහිතබ්යබොති

අධිප්පායයො. ඤත්වාසෙන්තිපරූපයදයසනවිනාසයයමවඤත්වා. 

සුචිරයතනාතිඑවංනාමයකනබ්රාහ්මයණන. තග්ඝාති එකංයසන. ෙථාපි

කුසයලො තථාති යථා සබ්බධම්මකුසයලො සබ්බවිදූ ජානාති කයථති, තථා

අහමක්ඛිස්සං. රා ාචයඛොතංෙදිකාහතිවානවාතියයොතං ඉධපුච්ඡිතුං
යපයසසි, යසො රාජානං තයා පුච්ඡිතං කයරොතු වා මා වා, අහං පන යත 
අක්ඛිස්සංඅක්ඛිස්සාමි, ආචික්ඛිස්සාමීතිඅත්යථො. 

163. සිප්පනට්යඨනසික්ඛිතබ්බතායචසිප්පයමව සිප්පාෙතනං ජීවිකාය

කාරණභාවයතො. යසෙයථිදන්තිනිපායතො, තස්සයතකතයමතිඅත්යථො.පුථු 
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පටුන 

සිප්පායතනානීති හි සාධාරණයතො සිප්පානි උද්දිසිත්වා උපරි
තංතංසිප්පූපජීවියනො නිද්දිට්ඨා පුග්ගලාධිට්ඨානකථාය පපඤ්චං පරිහරිතුං.
අඤ්ඤථා යථාධිප්යපතානි තාව සිප්පායතනානි දස්යසත්වා පුන
තංතංසිප්පූපජීවීසු දස්සියමායනසු පපඤ්යචො සියාති. යතනාහ 

‘‘හත්ථායරොහා’’තිආදි. 

හත්ථිං ආයරොහන්ති, ආයරොහාපයන්ති චාති හත්ථායරොහා. යයහි
පයයොයගහි පුරියසො හත්ථියනො ආයරොහනයයොග්යගො යහොති, හත්ථිස්ස තං

පයයොගංවිධායතංසබ්යබසංයපයතසංගහණං.යතනාහ ‘‘සබ්යබපී’’තිආදි.

තත්ථ හත්ථාචරිො නාම යය හත්ථියනො හත්ථායරොහකානඤ්ච සික්ඛපකා. 

හත්ථියවජ් ා නාම හත්ථිභිසක්කා. හත්ථියමණ්ඩා නාම හත්ථීනං

පාදරක්ඛකා. ආදි-සද්යදන හත්ථීනං යවසදායකාදියක සඞ්ගණ්හාති. 

අස්සායරොහා රථිකාති එත්ථාපි එයසව නයයො. රයථ නියුත්තා රථිකා.

රථරක්ඛා නාමරථස්සආණිරක්ඛකා.ධනුංගණ්හන්ති, ගණ්හායපන්තිචාති 

ධනුග්ගහා, ඉස්සාසා ධනුසිප්පස්ස සික්ඛාපකා ච. යතනාහ ‘‘ධනුආචරිො 

ඉස්සාසා’’ති.යචයලනයචලපටාකායයුද්යධඅකන්තිගච්ෙන්තීති යචලකාති

ආහ ‘‘යෙයුද්යධ ෙධ ංගයහත්වාපුරයතො ගච්ඡන්තී’’ති.යථාතථාඨියත

යසනියක බූහකරණවයසන තයතො චලයන්ති උච්චායලන්තීති චලකා. 
සකුණග්ඝිආදයයො වියමංසපිණ්ඩං පරයසනාසමූහංසාහසිකමහායයොධතාය

යෙත්වායෙත්වාදයන්තිඋප්පතිත්වාඋප්පතිත්වා ගච්ෙන්තීති පිණ්ඩදාෙකා. 
දුතියවිකප්යප පිණ්යඩ දයන්ති ජනසම්මද්යද උප්පතන්තා විය ගච්ෙන්තීති

පිණ්ඩදායකාති අත්යථො යවදිතබ්යබො. උග්ගතුග්ගතාති
ථාමජවපරක්කමාදිවයසන අතිවිය උග්ගතා උග්ගාති අත්යථො. 

පක්ඛන්දන්තීති අත්තයනො වීරසූරභායවන අසජ්ජමානා පරයසනං

අනුපවිසන්තීති අත්යථො. ථාමජවබලපරක්කමාදිසම්පත්තියා මහානාගා විෙ

මහානාගා.එකන්තසූරාතිඑකාකිසූරාඅත්තයනොසූරභායවයනව එකාකියනො

හුත්වා යුජ්ඣනකා. ස ාලිකාති සවම්මිකා. සරපරිත්තාණචම්මන්ති

චම්මපරිසිබ්බිතං යඛටකං, චම්මමයං වා ඵලකං. ඝරදාසයෙොධාති
අන්යතොජාතයයොධා. 

ආළාරං වුච්චති මහානසං, තත්ථ නියුත්තාති ආ ාරිකා, භත්තකාරා. 

පූවිකාති පූවසම්පාදකා, යය පූවයමව නානප්පකාරයතො සම්පායදත්වා
වික්කිණන්තාජීවන්ති. යකසනඛලිඛනාදිවයසනමනුස්සානංඅලඞ්කාරවිධිං

කප්යපන්ති සංවිදහන්තීති කප්පකා. න්හාපකාති චුණ්ණවියලපනාදීහි 
මලහරණවණ්ණසම්පාදනවිධිනාන්හායපන්තීතින්හාපකා. නවන්තාදිවිධිනා
පවත්යතොගණනගන්යථොඅන්තරාඡිද්දාභායවනඅච්ඡිද්දයකොතිවුච්චති, තං

ගණනං උපනිස්සාය ජීවන්තා අච්ඡිද්දකපාඨකා. හත්යථන 

අධිප්පායවිඤ්ඤාපනං හත්ථමුද්දා හත්ථ-සද්යදො යචත්ථ තයදකයදයසසු
අඞ්ගුලීසු දට්ඨබ්යබො. ‘‘න භුඤ්ජමායනො සබ්බං හත්ථං මුයඛ
පක්ඛිපිස්සාමී’’තිආදීසු විය, තස්මා අඞ්ගුලිසඞ්යකොචනාදිනා ගණනා 
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හත්ථමුද්දාෙ ගණනා. චිත්තකාරාදීනීති. ආදි-සද්යදන 

භමකාරයකොට්ටකයලඛක විලීවකාරාදීනං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. දිට්යඨව 

ධම්යමති ඉමස්මිංයයව අත්තභායව. සන්දිට්ඨිකයමවාති අසම්පරායිකතාය
සාමං දට්ඨබ්බං, සයං අනුභවිතබ්බං අත්තපච්චක්ඛං දිට්ඨධම්මිකන්ති

අත්යථො. සුඛිතන්ති සුඛප්පත්තං. උපරීති යදවයලොයක. යසො හි
මනුස්සයලොකයතො උපරියමො. කම්මස්ස කතත්තා නිබ්බත්තනයතො තස්ස

ඵලංතස්සඅග්ගිසිඛාවියයහොති, තඤ්චඋද්ධංයදවයලොයකතිආහ ‘‘උද්ධං

අග්ගං අස්සා අත්ථීතිඋද්ධග්ගිකා’’ති. සග්ගං අරහතීතිඅත්තයනොඵලභූතං

සග්ගං අරහති, තත්ථ සා නිබ්බත්තනාරයහොති අත්යථො. සුඛවිපාකාති 

ඉට්ඨවිපාකවිපච්චනීකා. සුට්ඨුඅග්යගතිඅතිවියඋත්තයම උළායර.දක්ඛන්ති

වඩ්ඪන්ති එතායාති දක්ඛිණා, පරිච්චාගමයං පුඤ්ඤන්ති ආහ ‘‘දක්ඛිණං

දාන’’න්ති. 

මග්යගො සාමඤ්ඤං සමිතපාපසමණභායවොතිකත්වා. යස්මා අයං රාජා
පබ්බජිතානං දාසකස්සකාදීනං යලොකයතො අභිවාදනාදිලායභො සන්දිට්ඨිකං
සාමඤ්ඤඵලන්ති චින්යතත්වා ‘‘අත්ථි නු යඛො යකොචි සමයණො වා
බ්රාහ්මයණො වා ඊදිසමත්ථං ජානන්යතො’’ති වීමංසන්යතො පූරණාදියක
පුච්ඡිත්වා යතසං කථාය අනාරාධිතචිත්යතො භගවන්තම්පි තමත්ථං පුච්ඡි, 

තස්මාවුත්තං ‘‘උපරිආගතංපනදාසකස්සයකොපමංසන්ධාෙ පුච්ඡතී’’ති. 

කණ්හපක්ඛන්ති යථාපුච්ඡියත අත්යථ ලබ්භමානං දිට්ඨිගතූපසඤ්හිතං

සංකියලසපක්ඛං. සුක්කපක්ඛන්ති තබ්බිධුරං උපරිසුත්තාගතං

යවොදානපක්ඛං. සමණයකොලාහලන්තිසමණයකොතූහලංතංතංසමණවාදානං

අඤ්ඤමඤ්ඤවියරොධං. සමණභණ්ඩනන්ති යතයනව වියරොයධන
‘‘එවංවාදීනං යතසං සමණබ්රාහ්මණානං අයං යදොයසො, එවංවාදීනං අයං

යදොයසො’’ති එවං තංතංවාදස්ස පරිභාසනං. රඤ්යඤො භාරං කයරොන්යතො 
අත්තයනොයදසනායකොසල්යලනාතිඅධිප්පායයො. 

164. පණ්ඩිතපතිරූපකානන්තිආමංවිය පක්කානංපණ්ඩිතාභාසානං. 

පූරණකස්සපවාදවණ්ණනා 
165. එකං ඉදාහන්තිඑකාහං. ඉධ-සද්යදොයචත්ථ නිපාතමත්තං, එකාහං

සමයංතිච්යචවඅත්යථො. සරිතබ්බයුත්තන්තිඅනුස්සරණානුච්ෙවිකං. 

166. සහත්ථා කයරොන්තස්සාති සහත්යථයනව කයරොන්තස්ස.

නිස්සග්ගියථාවරාදයයොපි ඉධ සහත්ථකරයණයනව සඞ්ගහිතා. හත්ථාදීනීති 

හත්ථපාදකණ්ණනාසාදීනි. පචනං දහනං විබාධනන්ති ආහ ‘‘දණ්යඩන

උප්පීය න්තස්සා’’ති. පපඤ්චසූදනිෙං ‘‘තජ්යජන්තස්ස වා’’ති අත්යථො
වුත්යතො, ඉධ පන තජ්ජනං පරිභාසනං දණ්යඩයනව සඞ්ගයහත්වා

‘‘දණ්යඩන උප්පීයළන්තස්ස’’ ඉච්යචව වුත්තං. යසොකං සෙං 

කයරොන්තස්සාති පරස්ස යසොකකාරණං සයං කයරොන්තස්ස, යසොකං වා 
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පටුන 

උප්පායදන්තස්ස. පයරහීති අත්තයනො වචනකයරහි. සෙම්පි ඵන්දයතොති

පරස්ස විබාධනපයයොයගන සයම්පි ඵන්දයතො. ‘‘අතිපාතාපෙයතො’’ති පදං

සුද්ධකත්තුඅත්යථ යහතුකත්තුඅත්යථ ච වත්තතීති ආහ ‘‘හනන්තස්සාපි

හනායපන්තස්සාපී’’ති. කාරණවයසනාතිකාරාපනවයසන. 

ඝරස්සභිත්තිඅන්යතොබහිචසන්ධිතාහුත්වාඨිතා ඝරසන්ධි. කිඤ්චිපි

අයසයසත්වා නිරවයසයසො යලොයපො නිල්යලොයපො. එකාගායර නියුත්යතො

වියලොයපො එකාගාරියකො. පරියතො සබ්බයසො පන්යථ හනනං පරිපන්යථො. 

පාපං න කරීෙති පුබ්යබ අසඤ්ඤයතො උප්පායදතුං අසක්කුයණයයත්තා, 

තස්මා නත්ථිපාපං. යදිඑවංකථංසත්තාපායපපටිපජ්ජන්තීතිආහ ‘‘සත්තා

පනපාපංකයරොමාතිඑවංසඤ්ඤියනොයහොන්තී’’ති.එවං කිරස්සයහොති –
ඉයමසඤ්හි සත්තානං හිංසාදිකිරියා න අත්තානං ඵුසති තස්ස නිච්චතාය 
නිබ්බිකාරත්තා සරීරං පන අයචතනං කට්ඨකලිඞ්ගරූපමං, තස්මිං

වියකොපියතපිනකිඤ්චි පාපන්ති. ඛුරයනමිනාතිනිසිතඛුරමයයනමිනා. 

ගඞ්ගායදක්ඛිණාදිසාඅප්පතිරූපයදයසො, උත්තරාදිසා පතිරූපයදයසොති

අධිප්පායයන‘‘දක්ඛිණඤ්ච’’තිආදි වුත්තන්ති ආහ ‘‘දක්ඛිණතීයර මනුස්සා

කක්ඛ ා’’තිආදි. මහාොගන්ති මහාවිජිතයඤ්ඤසදිසං මහායාගං. 

උයපොසථකම්යමන වාති උයපොසථකම්යමන ච. දම-සද්යදො හි
ඉන්ද්රියසංවරස්ස උයපොසථසීලස්ස ච වාචයකො ඉධාධිප්යපයතො. යකචි පන 

‘‘උයපොසථකම්යමනාති ඉදං ඉන්ද්රියදමනස්ස වියසසනං, තස්මා
‘උයපොසථකම්මභූයතන ඉන්ද්රියදමයනනා’’ති අත්ථං වදන්ති. 

සීලසංෙයමනාති කායිකවාචසිකසංවයරන. සච්චවජ්ය නාති සච්චවාචාය, 
තස්සා විසුං වචනං යලොයක ගරුතරපුඤ්ඤසම්මතභාවයතො. යථා හි
පාපධම්යමසු මුසාවායදො ගරු, එවං පුඤ්ඤධම්යමසු සච්චවාචා. යතනාහ

භගවා‘‘එකංධම්මං අතීතස්සා’’තිආදි. පවත්තීතියයො‘‘කයරොතී’’තිවුච්චති, 

තස්ස සන්තායන ඵලුප්පත්තිපච්චයභායවන උප්පත්ති. සබ්බථාති

‘‘කයරොයතො’’තිආදිනා වුත්යතනසබ්බප්පකායරන. කිරිෙයමවපටක්ඛිපති, 
න රඤ්ඤා පුට්ඨං සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං බයාකයරොතීති අධිප්පායයො.
ඉදංඅවධාරණංවිපාකපටික්යඛපනිවත්තනත්ථං.යයොහිකම්මං පටික්ඛිපති, 
යතනඅත්ථයතොවිපායකොපිපටික්ඛිත්යතොඑවනාමයහොති.තථාහිවක්ඛති 
‘‘කම්මංපටිබාහන්යතනාපී’’තිආදි(දී.නි.අට්ඨ.1.170-172). 

පටිරාජූහි අනභිභවනීයභායවන වියසසයතො ජිතන්ති විජිතං, 
ආණාපවත්තියදයසො. ‘‘මාමය්හංවිජියතවසථා’’ති අපසාදනාපබ්බජිතස්ස

වියහඨනා පබ්බාජනාති කත්වා වුත්තං ‘‘අපසායදතබ්බන්ති

වියහයඨතබ්බ’’න්ති. උග්ගණ්හනං යතන වුත්තස්ස අත්ථස්ස
‘‘එවයමත’’න්ති උපධාරණං සල්ලක්ඛණං, නිකුජ්ජනං තස්ස 
අද්ධනියභාවාපාදනවයසනචිත්යතනසන්ධාරණං.තදුභයං පටික්ඛිපන්යතො
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ආහ ‘‘අනුග්ගණ්හන්යතො අනිකුජ් න්යතො’’ති. යතනාහ ‘‘සාරවයසන

අග්ගණ්හන්යතො’’තිආදි. 

මක්ඛලියගොසාලවාදවණ්ණනා 
168. උභයෙනාති යහතුපච්චයපටියසධනවචයනන. 

සංකියලසපච්චෙන්ති සංකිලිස්සනස්ස මලීනභාවස්ස කාරණං. 

විසුද්ධිපච්චෙන්ති සඞ්කිකියලසයතො විසුද්ධියා යවොදානස්ස කාරණං. 

අත්තකායරොති යතන යතන සත්යතන අත්තනා කාතබ්බකම්මං අත්තනා 

නිප්ඵායදතබ්බපයයොයගො. පරකාරන්තිපරස්සවාහසා ඉජ්ඣනකපයයොජනං.

යතනාහ ‘‘යෙනා’’තිආදි. මහාසත්තන්ති අන්තිමභවිකං මහායබොධිසත්තං, 
පච්යචකයබොධිසත්තස්සපි එත්යථව සඞ්ගයහො යවදිතබ්යබො. 

මනුස්සයසොභගයතන්ති මනුස්යසසු සුභගභාවං. එවන්ති වුත්තප්පකායරන.
කම්මවාදස්සකිරියවාදස්සපටික්ඛිපයනන ‘‘අත්ථිභික්ඛයවකම්මංකණ්හං

කණ්හවිපාක’’න්තිආදි (අ. නි. 4.232) නයප්පවත්යත ජිනචක්යක පහාරං

යදති නාම. නත්ථි පුරිසකායරති යථාවුත්තඅත්තකාරපරකාරාභාවයතො එව
සත්තානං පච්චත්තපුරිසකායරො නාම යකොචි නත්ථීති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘යෙනා’’තිආදි. නත්ථි බලන්ති සත්තානං
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකනිබ්බානසම්පත්තිආවහං බලං නාම කිඤ්චි නත්ථි.

යතනාහ ‘‘ෙම්හී’’තිආදි.නිදස්සනමත්තඤ්යචතං, සංකියලසිකම්පිචායංබලං 
පටික්ඛිපයතව.යදිවීරියාදීනිපුරිසකාරයවවචනානි, කස්මාවිසුංගහණන්ති

ආහ ‘‘ඉදංයනොවීරියෙනා’’තිආදි.සද්දත්ථයතොපනතස්සාතස්සාකිරියාය 

උස්සන්නට්යඨන බලං. සූරවීරභාවාවහට්යඨන වීරිෙං. තයදවදළ්හභාවයතො, 

යපොරිසධුරංවහන්යතනපවත්යතතබ්බයතොච පුරිසථායමො. පරංපරංඨානං

අක්කමනප්පවත්තියා පුරිසපරක්කයමොතිවුත්යතොතියවදිතබ්බං. 

සත්තයයොගයතො රූපාදීසු සත්තවිසත්තතාය සත්තා. පාණනයතො

අස්සසනපස්සසනවයසන පවත්තියා පාණා. යත පන යසො

එකින්ද්රියාදිවයසන විභජිත්වා වදතීති ආහ ‘‘එකින්ද්රියෙො’’තිආදි.

අණ්ඩයකොසාදීසු භවනයතො ‘‘භූතා’’ති වුච්චන්තීති ආහ 

‘‘අණ්ඩයකොස…යප.… වදතී’’ති. ජීවනයතො පාණං ධායරන්තා විය

වඩ්ඪනයතො ජීවා. යතනාහ ‘‘සාලිෙවා’’තිආදි. නත්ථි එයතසං

සංකියලසවිසුද්ධීසු වයසොති අවසා. නත්ථි යනසං බලං වීරියං චාති අබලා

අවීරිො. නිෙතාති අච්යෙජ්ජසුත්තාවුතායභජ්ජමණියනො විය

නියතප්පවත්තිතාය ගතිජාතිබන්ධාපවග්ගවයසන නියායමො. තත්ථ තත්ථ

ගමනන්ති ෙන්නං අභිජාතීනං තාසු තාසු ගතීසු උපගමනං සමවායයන

සමාගයමො. සභායවොයෙවාති යථා කණ්ටකස්ස තිඛිණතා, කපිත්ථඵලානං
පරිමණ්ඩලතා, මිගපක්ඛීනං විචිත්තාකාරතා, එවං සබ්බස්සාපි යලොකස්ස
යහතුපච්චයයන විනා තථා තථා පරිණායමො අයං සභායවො එව

අකිත්තියමොයයව. යතනාහ ‘‘යෙන හී’’තිආදි. ෙළාභිජාතියයො පරයතො

විත්ථාරීයන්ති. ‘‘සුඛඤ්ච දුක්ඛඤ්ච පටසංයවයදන්තී’’ති වදන්යතො 
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අදුක්ඛමසුඛභූමිං සබ්යබන සබ්බං න ජානාතීති උල්ලිඞ්ගන්යතො ‘‘අඤ්ඤා

අදුක්ඛමසුඛභූමිනත්ථීතිදස්යසතී’’තිආහ. 

පමුඛයෙොනීනන්ති මනුස්සතිරච්ොනාදීසු 

ඛත්තියබ්රාහ්මණාදිසීහබයග්ඝාදිවයසන පධානයයොනීනං. සට්ඨිසතානීති
ෙසහස්සානි. ‘‘පඤ්ච ච කම්මුයනො සතානී’’ති පදස්ස අත්ථදස්සනං 

‘‘පඤ්චකම්මසතානි චා’’ති. ‘‘එයසව නයෙො’’ති ඉමිනා ‘‘යකවලං
තක්කමත්තයකන නිරත්ථකං දිට්ඨිං දීයපතී’’ති ඉමයමවත්ථං අතිදිසති.

එත්ථ ච ‘‘තක්කමත්තයකනා’’ති ඉමිනා යස්මා තක්කිකා නිරඞ්කුසතාය 
පරිකප්පනස්ස යං කිඤ්චි අත්තයනො පරිකප්පිතං සාරයතො මඤ්ඤමානා 
තයථව අභිනිවිස්ස තක්කදිට්ඨිගාහං ගණ්හන්ති, තස්මා න යතසං

දිට්ඨිවත්ථුස්මිං විඤ්ඤූහි විචාරණා කාතබ්බාති දස්යසති. යකචීති 
උත්තරවිහාරවාසියනො. යත හි ‘‘පඤ්ච කම්මානීති
චක්ඛුයසොතඝානජිව්හාකායා ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි ‘පඤ්ච කම්මානී’ති

පඤ්ඤායපන්තී’’ති වදන්ති. කම්මන්ති ලද්ධීති ඔළාරිකභාවයතො

පරිපුණ්ණකම්මන්ති ලද්ධි. මයනොකම්මං අයනොළාරිකත්තා 

උපඩ්ෙකම්මන්තිලද්ධීතියයොජනා. ද්වට්ඨිපටපදාති ‘‘ද්වාසට්ඨිපටිපදා’’ති

වත්තබ්යබ සභාවනිරුත්තිංඅජානන්යතො‘‘ද්වට්ඨිපටිපදා’’තිවදති. එකස්මිං 

කප්යපතිඑකස්මිංමහාකප්යප, තත්ථාපිචවිවට්ටට්ඨායීසඤ්ඤියතඑකස්මිං 
අසඞ්යඛයයයයකප්යප. 

උරබ්යභහනන්තීති ඔරබ්භිකා. එවං සූකරිකාදයයොයවදිතබ්බා. ලුද්දාති 
අඤ්යඤපි යය යකචි මාගවිකයනසාදා. යත පාපකම්මපසුතතාය 

‘‘කණ්හාභි ාතීති වදති. භික්ඛූ’’ති බුද්ධසාසයන භික්ඛූ. යත කිර 

‘‘සෙන්දරාගාපරිභුඤ්ජන්තී’’තිඅධිප්පායයන ‘‘චතූසුපච්චයෙසුකණ්ටයක

පක්ඛිපිත්වා ඛාදන්තී’’ති වදති. කස්මාති යච? යස්මා ‘‘යත පණීතපණීයත
පච්චයයපටියසවන්තී’’තිතස්සමිච්ොගායහො, තස්මාඤායලද්යධපිපච්චයය
භුඤ්ජමානා ආජීවකසමයස්ස වියලොමගාහිතාය පච්චයයසු කණ්ටයක

පක්ඛිපිත්වාඛාදන්තිනාමාතිවදතීතිඅපයර. එයක පබ්බජිතා, යයසවියසසං
අත්තකිලමථානුයයොගං අනුයුත්තා. තථා හි යතකණ්ටයක වත්තන්තා විය

යහොන්තීති ‘‘කණ්ටකවුත්තිකා’’ති වුත්තා. ඨත්වා

භුඤ්ජනනහානපටික්යඛපාදිවතසමායයොයගන පණ්ඩරතරා. 

‘‘අයචලකසාවකා’’ති ආජීවකසාවයක වදති. යත කිර ආජීවකලද්ධියා

විසුද්ධචිත්තතාය නිගණ්යඨහිපි පණ්ඩරතරා. නන්දාදයයො හි තථාරූපං
ආජීවකපටිපත්තිං උක්කංසං පායපත්වා ඨිතා. තස්මා නිගණ්යඨහි
ආජීවකසාවයකහිචපණ්ඩරතරාපරමසුක්කාභිජාතීති අයංතස්සලද්ධි. 

පුරිසභූමියෙොති පධානපුග්ගයලන නිද්යදයසො. ඉත්ථීනම්පි තා භූමියයො

ඉච්ෙන්යතව. ‘‘භික්ඛු ච පන්නයකො’’තිආදි යතසං පාළියයව. තත්ථ 

පන්නයකොති භික්ඛාය විචරණයකො, යතසං වා පටිපත්තියා පටිපන්නයකො. 
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පටුන 

ජියනොති ජිණ්යණො ජරාවයසන හීනධාතුයකො, අත්තයනො වා පටිපත්තියා
පටිපක්ඛං ජිනිත්වාඨියතො.යසොකිරතථාභූයතොධම්මම්පිකස්සචිනකයථසි.

යතනාහ ‘‘නකිඤ්චිආහා’’ති.ඔට්ඨවදනාදිවිප්පකායරකයතපිඛමනවයසන

න කිඤ්චි වදතීතිපි වදන්ති. අලාභින්ති ‘‘යසො න කුම්භිමුඛා 
පටිග්ගණ්හාතී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.394) නයයන 
වුත්තඅලාභයහතුසමායයොයගන අලාභිං, තයතොයයව

ජිඝච්ොදුබ්බලපයරතතායසයනපරායනං ‘‘සමණංපන්නභූමී’’තිවදති. 

ආජීවවුත්තිසතානීති සත්තානං ආජීවභූතානි ජීවිකාවුත්තිසතානි. 

පසුග්ගහයණන එළකජාති ගහිතා, මිගග්ගහයණන

රුරුගවයාදිසබ්බමිගජාති. බහූ යදවාති 
චාතුමහාරාජිකාදිබ්රහ්මකායිකාදිවයසන, යතසං අන්තරයභදවයසන බහූ
යදවා. තත්ථ චාතුමහාරාජිකානං එකච්චයභයදො මහාසමයසුත්තවයසන (දී.

නි. 2.331) දීයපතබ්යබො. මනුස්සාපි අනන්තාති
දීපයදසකුලවංසාජීවාදිවිභාගවයසන මනුස්සාපි අනන්තයභදා. පිසාචා එව 

යපසාචා. යතඅපරයපතාදයයො මහන්තමහන්තා. ෙද්දන්තදහමන්දාකිනියයො
කුවාළියමුචලින්දනායමන වදති. 

පවුටාති පබ්බගණ්ඨිකා. පණ්ඩියතොපි …යප.… උද්ධං න ගච්ඡති, 

කස්මා? සත්තානං සංසරණකාලස්ස නියතභාවයතො. අපරිපක්කං 

සංසරණනිමිත්තං සීලාදිනා පරිපායචති නාම සීඝංයයව විසුද්ධිප්පත්තියා. 

පරිපක්කං කම්මං ඵුස්ස ඵුස්ස පත්වා පත්වා කායලන

පරිපක්කභාවානාපාදයනන බයන්තිංකයරොතිනාම. 

සුත්තගුය තිසුත්තවට්ටියං. ‘‘නිබ්යබඨිෙමානයමවපයලතී’’තිඋපමාය
සත්තානං සංසායරො අනුක්කයමන ඛීයයතව, න තස්ස වඩ්ඪතීති දස්යසති
පරිච්ඡින්නරූපත්තා. 

අජිතයකසකම්බලවාදවණ්ණනා 
171. දින්නන්ති යදයයධම්මසීයසන දානං වුත්තන්ති ආහ ‘‘දින්නස්ස

ඵලාභාවං වදතී’’ති, දින්නං පන අන්නාදිවත්ථුං කථං පටික්ඛිපති. එයසව

නයයො යිට්ඨං හුතන්ති එත්ථාපි. මහාොයගොති සබ්බසාධාරණං මහාදානං. 

පාහුනකසක්කායරොති පාහුනභායවන කාතබ්බසක්කායරො. ඵලන්ති

ආනිසංසඵලං, නිස්සන්දඵලඤ්ච. විපායකොතිසදිසඵලං. පරයලොයකඨිතස්ස

අෙං යලොයකො නත්ථීති පරයලොයක ඨිතස්ස කම්මුනා ලද්ධබ්යබො අයං

යලොයකොනයහොති. ඉධයලොයකඨිතස්සාපිපරයලොයකොනත්ථීතිඉධයලොයක
ඨිතස්ස කම්මුනා ලද්ධබ්යබො පරයලොයකො න යහොති. තත්ථ කාරණමාහ 

‘‘සබ්යබ තත්ථතත්යථවඋච්ඡිජ් න්තී’’ති.ඉයම සත්තායත්ථයත්ථභයව, 
යයොනිආදීසු ච ඨිතා තත්ථ තත්යථව උච්ඡිජ්ජන්ති නිරුදයවිනාසවයසන

විනස්සන්ති. ඵලාභාවවයසනාති මාතාපිතූසු 
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සම්මාපටිපත්තිමිච්ොපටිපත්තීනං ඵලස්ස අභාවවයසන ‘‘නත්ථි මාතා, 
නත්ථි පිතා’’ති වදති, න මාතාපිතූනං, නාපි යතසු ඉදානි
කයිරමානසක්කාරාසක්කාරානං අභාවවයසන යතසං යලොකපච්චක්ඛත්තා.
පුබ්බුළකස්සවියඉයමසංසත්තානංඋප්පායදොනාමයකවයලො, න චවිත්වා
ආගමනපුබ්බයකොති දස්සනත්ථං ‘‘නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා’’ති වුත්තන්ති

ආහ ‘‘චවිත්වාඋපපජ් නකසත්තානාමනත්ථීතිවදතී’’ති.සමයණන නාම
යාථාවයතො ජානන්යතන කස්සචි කිඤ්චි අකයථත්වා සඤ්ඤයතන 
භවිතබ්බං, අඤ්ඤථා ආයහොපුරිසිකා නාම සියා. කිඤ්හි පයරො පරස්ස
කරිස්සති? තථාච අත්තයනොසම්පාදනස්සකස්සචිඅවස්සයයොඑවනසියා

තත්ථ තත්යථව උච්ඡිජ්ජනයතොති ආහ ‘‘යෙ ඉමඤ්ච…යප.…

පයවයදන්තී’’ති. 

චතූසුමහාභූයතසුනියුත්යතොති චාතුමහාභූතියකො. යථා පනමත්තිකාය
නිබ්බත්තංභාජනංමත්තිකාමයං, එවංඅයංචතූහිමහාභූයතහිනිබ්බත්යතොති

ආහ ‘‘චතුමහාභූතමයෙො’’ති. අජ්ඣත්තිකපථවීධාතූති සත්තසන්තානගතා

පථවීධාතු. බාහිරපථවීධාතුන්ති බහිද්ධා මහාපථවිං. උපගච්ඡතීති
බාහිරපථවිකායයතො තයදකයදසභූතා පථවී ආගන්ත්වා 
අජ්ඣත්තිකභාවප්පත්තියාසත්තභායවනසණ්ඨිතාඉදානිඝටාදිගතපථවීවිය
තයමව බාහිරපථවිකායංඋයපතිඋපගච්ෙතිසබ්බයසොයතනනිබ්බියසසතං

එකීභාවයමව ගච්ෙති. ආපාදීසුපි එයසව නයෙොති එත්ථ පජ්වින්යනන
මහාසමුද්දයතොගහිතආයපො වියවස්යසොදකභායවනපුනපිමහාසමුද්දයමව, 
සූරියරස්මියතො ගහිතං ඉන්දග්ගිසඞ්ඛාතයතයජො විය පුන සූරියරස්මිං, 
මහාවායුඛන්ධයතො නිග්ගතමහාවායතො විය තයමව වායුඛන්ධං උයපති 

උපගච්ෙතීති දිට්ඨිගතිකස්ස අධිප්පායයො. මනච්ඡට්ඨානි ඉන්ද්රිොනිආකාසං

පක්ඛන්දන්ති යතසංවිසයාභාවාතිවදන්ති.විසයිගහයණන හිවිසයාපිගහිතා

එවයහොන්තීති. ගුණාගුණපදානීති ගුණයදොසයකොට්ඨාසා. සරීරයමවපදානීති

අධිප්යපතං සරීයරන තංතංකිරියාය පජ්ජිතබ්බයතො. දබ්බන්ති මුය්හන්තීති

දත්තූ, මූළ්හපුග්ගලා.යතහි දත්තූහි බාලමනුස්යසහි.‘‘පරයලොයකොඅත්ථී’’ති

මතියයසං, යතඅත්ථිකා, යතසං වායදොතිඅත්ථිකවායදො, තං අත්ථිකවාදං.  

කම්මං පටබාහති අකිරියවාදිභාවයතො. විපාකං පටබාහති සබ්යබන

සබ්බං ආයතිං උපපත්තියා පටික්ඛිපනයතො. උභෙං පටබාහති සබ්බයසො
යහතුපටිබාහයනයනව ඵලස්සපි පටික්ඛිත්තත්තා. උභයන්ති හි කම්මං
විපාකඤ්චාති උභයං. යසො හි ‘‘අයහතූ අප්පච්චයා සත්තා සංකිලිස්සන්ති, 
විසුජ්ඣන්ති චා’’ති (දී. නි. 1.168; ම. නි. 2.100, 227; සං. නි. 3.212) 
වදන්යතො කම්මස්ස විය විපාකස්සාපි සංකියලසවිසුද්ධීනං 

පච්චයත්තාභාවවචනයතො තදුභයං පටිබාහති නාම. විපායකො පටබාහියතො 

යහොති අසති කම්යම විපාකාභාවයතො. කම්මං පටබාහිතං යහොති අසති

විපායක කම්මස්ස නිරත්ථකභාවාපත්තියතො. අත්ථයතොති සරූයපන. 

උභෙප්පටබාහකාති විසුං විසුං තංතංදිට්ඨිදීපකභායවන පාළියං ආගතාපි
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පච්යචකං තිවිධදිට්ඨිකා එව උභයපටිබාහකත්තා. උභයප්පටිබාහකාති හි

යහතුවචනං. ‘‘අයහතුකවාදා යචවා’’තිආදි පටිඤ්ඤාවචනං. යයො හි
විපාකපටිබාහයනන නත්ථිකදිට්ඨියකො උච්යෙදවාදී, යසො අත්ථයතො
කම්මපටිබාහයනනඅකිරියදිට්ඨියකො, උභයපටිබාහයනන අයහතුකදිට්ඨියකො
චයහොති.යසසද්වයයපිඑයසවනයයො. 

සජ්ඣාෙන්තීති තං දිට්ඨිදීපකං ගන්ථං උග්ගයහත්වා පඨන්ති. 

වීමංසන්තීති තස්ස අත්ථං විචායරන්ති. ‘‘යතස’’න්තිආදි

වීමංසනාකාරදස්සනං. තස්මිං ආරම්මයණති
යථාපරිකප්පිතකම්මඵලාභාවාදියක ‘‘කයරොයතො න කරීයති පාප’’න්ති

ආදිනයප්පවත්තාය ලද්ධියා ආරම්මයණ. මිච්ඡාසති සන්තිට්ඨතීති
‘‘කයරොයතො න කරීයති පාප’’න්තිආදිවයසන අනුස්සවූපලද්යධ අත්යථ 
තදාකාරපරිවිතක්කයනහිසවිග්ගයහවියසරූපයතොචිත්තස්සපච්චුපට්ඨියත 
චිරකාලපරිචයයන එවයමතන්ති නිජ්ඣානක්ඛමභාවූපගමයනන
නිජ්ඣානක්ඛන්තියා තථාගහියත පුනප්පුනං තයථව ආයසවන්තස්ස
බහුලීකයරොන්තස්ස මිච්ොවිතක්යකන සමාදියමානා
මිච්ොවායාමූපත්ථම්භිතා අතංසභාවං ‘‘තංසභාව’’න්ති ගණ්හන්තී

මිච්ොසතීති ලද්ධනාමා තංලද්ධිසහගතා තණ්හා සන්තිට්ඨති. චිත්තං

එකග්ගං යහොතීති යථාසකං විතක්කාදිපච්චයලායභන තස්මිං ආරම්මයණ
අවට්ඨිතතාය අයනකග්ගතං පහාය එකග්ගං අප්පිතං විය යහොති.
චිත්තසීයසන මිච්ොසමාධි එව වුත්යතො. යසොපි හි පච්චයවියසයසහි
ලද්ධභාවනාබයලො ඊදියස ඨායන සමාධානපතිරූපකිච්චකයරොයයව, 

වාළවිජ්ඣනාදීසු වියාති දට්ඨබ්බං.  වනානි  වන්තීති අයනකක්ඛත්තුං
යතනාකායරන පුබ්බභාගියයසු ජවනවායරසු පවත්යතසු සබ්බපච්ඡියම

ජවනවායර සත්ත ජවනානි ජවන්ති. පඨයම  වයනසයතකිච්ඡා යහොන්ති.

තථා දුතිොදීසූතිධම්මසභාවදස්සනමත්තයමතං, නපනතස්මිංඛයණයතසං
තිකිච්ො යකනචිසක්කාකාතුං. 

තත්ථාතියතසුතීසුමිච්ොදස්සයනසු. යකොචිඑකං දස්සනංඔක්කමතීති
යස්ස එකස්මිංයයව අභිනියවයසො ආයසවනා ච පවත්තා, යසො එකයමව
දස්සනං ඔක්කමති. යස්ස පන ද්වීසු තීසුපි වා අභිනියවයසො ආයසවනා ච
පවත්තා, යසො ද්යව තීණිපි ඔක්කමති, එයතන යා පුබ්යබ 
උභයපටිබාහකතාමුයඛන දීපිතා අත්ථසිද්ධා සබ්බදිට්ඨිකතා, සා
පුබ්බභාගියා. යා පන මිච්ෙත්තනියායමොක්කන්තිභූතා, සා යථාසකං
පච්චයසමුදාගමසිද්ධියතො භින්නාරම්මණානං විය වියසසාධිගමානං

එකජ්ඣං අනුප්පත්තියා අසඞ්කිණ්ණා එවාති දස්යසති. ‘‘එකස්මිං

ඔක්කන්යතපී’’තිආදිනා තිස්සන්නම්පි දිට්ඨීනං සමානබලතං
සමානඵලතඤ්ච දස්යසති. තස්මා තිස්යසොපි යචතා එකස්ස උප්පන්නා 
අබ්යබොකිණ්ණා එව, එකාය විපායක දින්යන ඉතරා අනුබලප්පදායිකායයො 

යහොන්ති. ‘‘වට්ටඛාණු නායමසා’’ති ඉදං වචනං යනයයත්ථං, න නීතත්ථං.
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තථා හි පපඤ්චසූදනිෙං ‘‘කිං පයනස එකස්මිංයයව අත්තභායව නියයතො
යහොති, උදාහුඅඤ්ඤස්මිංපීති? එකස්මිංයයවනියයතො, ආයසවනවයසනපන 
භවන්තයරපිතංතංදිට්ඨිංයරොයචතියයවා’’ති(ම.නි.අට්ඨ.3.129) වුත්තං. 
අකුසලඤ්හිනායමතංඅබලංදුබ්බලං, නකුසලංවියසබලංමහාබලං.තස්මා
‘‘එකස්මිංයයව අත්තභායව නියයතො’’ති වුත්තං. අඤ්ඤථා
සම්මත්තනියායමො විය මිච්ෙත්තනියායමොපි අච්චන්තියකො සියා, න ච
අච්චන්තියකො.යදිඑවංවට්ටඛාණුයජොතනාකථන්තිආහ ‘‘ආයසවනවයසන
පනා’’තිආදි. තස්මා යථා ‘‘සකිං නිමුග්යගොපි නිමුග්යගො එව බායලො’’ති 
වුත්තං, එවං වට්ටඛාණුයජොතනා. යාදියස හි පච්චයය පටිච්ච අයං තං තං
දස්සනං ඔක්කන්යතො පුන කදාචි තප්පටිපක්යඛ පච්චයය පටිච්ච තයතො

සීසුක්ඛිපනමස්ස න යහොතීති න වත්තබ්බං, තස්මා ‘‘යෙභුයෙයන හි

එවරූපස්සභවයතොවුට්ඨානං නාමනත්ථී’’තිවුත්තං. 

තස්මාතියස්මාඑවංසංසාරඛාණුභාවස්සපි පච්චයයොඅපණ්ණකජායතො, 

තස්මා. භූතිකායමොති දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ථානං වයසන
අත්තයනොගුයණහිවඩ්ඪිකායමො. 

පකුධකච්චායනවාදවණ්ණනා 
174. අකතාති සයමන විසයමනවායකනචියහතුනානකතානවිහිතා.

කතවියධො කරණවිධි නත්ථි එයතසන්ති අකතවිධානා. පදද්වයයනාපි
යලොයක යකනචි යහතුපච්චයයන යනසං අනිබ්බත්තනභාවං දස්යසති. 

ඉද්ධිොපින නිම්මිතාතිකස්සචිඉද්ධිමයතොයචයතොවසිප්පත්තස්සයදවස්ස, 

ඉස්සරාදියනොවාඉද්ධියාපිනනිම්මිතා. අනිම්මාපිතා කස්සචිඅනිම්මාපිතා. 

වුත්තත්ථයමවාතිබ්රහ්මජාලවණ්ණනායං(දී.නි.අට්ඨ.1.30) වුත්තත්ථයමව. 

වඤ්ඣාති වඤ්ඣපසුවඤ්ඣතාලාදයයො විය අඵලා, කස්සචි අජනකාති
අත්යථො, එයතන පථවිකායාදීනං රූපාදිජනකභාවං පටික්ඛිපති. 
රූපසද්දාදයයො හි පථවිකායාදීහි අප්පටිබද්ධවුත්තිකාති තස්ස ලද්ධි.

පබ්බතකූටං වියඨිතාති කූටට්ඨා, යථාපබ්බතකූටංයකනචිඅනිබ්බත්තිතං, 
කස්සචි ච අනිබ්බත්තකං, එවයමයත පීති අධිප්පායයො. යමිදං ‘‘බීජයතො
අඞ්කුරාදි ජායතී’’ති වුච්චති, තං විජ්ජමානයමව තයතො නික්ඛමති, න
අවිජ්ජමානං, අඤ්ඤථා අඤ්ඤයතොපි අඤ්ඤස්ස උපලද්ධි සියාති

අධිප්පායයො. ඨිතත්තාතිනිබ්බිකාරාභායවනඨිතත්තා. න චලන්තීතිවිකාරං
නාපජ්ජන්ති. විකාරාභාවයතො හි යතසං සත්තන්නං කායානං 
එසිකට්ඨායිට්ඨිතතා. අනිඤ්ජනඤ්ච අත්තයනො පකතියා අවට්ඨානයමව.

යතනාහ ‘‘න විපරිණමන්තී’’ති. අවිපරිණාමධම්මත්තා එව හි යත
අඤ්ඤමඤ්ඤං න බයාබායධන්ති. සති හි විකාරං ආපායදතබ්බතාය
බයාබාධකතාපි සියා, තථා අනුග්ගයහතබ්බතාය අනුග්ගාහකතාති තදභාවං

දස්යසතුං පාළියං නාලන්තිආදි වුත්තං. පථවී එව කායයකයදසත්තා 

පථවිකායෙො. ජීවසත්තමානං කායානං නිච්චතාය නිබ්බිකාරභාවයතො න 
හන්තබ්බතා, නඝායතතබ්බතාචාතියනවයකොචි හන්තාවාඝායතතාවා, 
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යතයනවාහ ‘‘සත්තන්නං ත්යවව කාොන’’න්තිආදි. යදි යකොචි හන්තා

නත්ථි, කථංසත්ථප්පහායරොතිආහ ‘‘ෙථාමුග්ගරාසිආදීසූ’’තිආදි. යකවලං 

සඤ්ඤාමත්තයමව යහොති. හනනඝාතනාදි පන පරමත්ථයතො නත්යථව
කායානං අවියකොපනීයභාවයතොතිඅධිප්පායයො. 

නිගණ්ඨනාටපුත්තවාදවණ්ණනා 
177. චත්තායරො යාමා භාගා චතුයාමා, චතුයාමා එව චාතුයාමා, 

භාගත්යථො හි ඉධ යාම-සද්යදො යථා ‘‘රත්තියා පඨයමො යායමො’’ති. යසො 

පයනත්ථ භායගො සංවරලක්ඛයණොති ආහ ‘‘චාතුොමසංවුයතොති

චතුයකොට්ඨායසන සංවයරන සංවුයතො’’ති. පටක්ඛිත්තසබ්බසීයතොදයකොති 

පටික්ඛිත්තසබ්බසීයතොදකපරියභොයගො. සබ්යබන පාපවාරයණන යුත්යතොති

සබ්බප්පකායරනසංවරලක්ඛයණනසමන්නාගයතො. ධුතපායපොතිසබ්යබන

නිජ්ජරලක්ඛයණන පාපවාරයණන විධුතපායපො. ඵුට්යඨොති අට්ඨන්නම්පි
කම්මානං යඛපයනනයමොක්ඛප්පත්තියා කම්මක්ඛයලක්ඛයණනසබ්යබන

පාපවාරයණන ඵුට්යඨො තං පත්වා ඨියතො. යකොටප්පත්තචිත්යතොති

යමොක්ඛාධිගයමයනව උත්තමමරියාදප්පත්තචිත්යතො. ෙතත්යතොතිකායාදීසු 

ඉන්ද්රියයසු සංයයමතබ්බස්ස අභාවයතො සංෙතචිත්යතො. 

සුප්පතිට්ඨිතචිත්යතොති නිස්යසසයතො සුට්ඨු පතිට්ඨිතචිත්යතො. 

සාසනානුයලොමං නාම පාපවාරයණන යුත්තතා. යතනාහ

‘‘ධුතපායපො’’තිආදි. අසුද්ධලද්ධිතාොති‘‘අත්ථිජීයවො, යසොචසියානිච්යචො, 

සියා අනිච්යචො’’ති එවමාදිඅසුද්ධලද්ධිතාය. සබ්බාති

කම්මපකතිවිභාගාදිවිසයා සබ්බා නිජ්ඣානක්ඛන්තියයො. දිට්ඨියෙ වාති
මිච්ොදිට්ඨියයොඑවජාතා. 

සඤ්චයයබලට්ඨපුත්තවාදවණ්ණනා 
179-181. අමරාවික්යඛයප වුත්තනයෙො එවාති බ්රහ්මජායල 

අමරාවික්යඛපවාදසංවණ්ණනායං (දී. නි. අට්ඨ. 1.61-63) වුත්තනයයො එව 
වික්යඛපබයාකරණභාවයතො, තයථවයචත්ථවික්යඛපවාදස්සආගතත්තා. 

පඨමසන්දිට්ඨිකසාමඤ්ඤඵලවණ්ණනා 
183. ෙථායතරුච්යචෙයාතිඉදානිමයා පුච්ඡියමායනොඅත්යථොයථාතව

චිත්යත යරොයචයය. ඝරදාසියා කුච්ඡිස්මිං ජායතො අන්යතො ායතො. ධයනන

කීයතො ධනක්කීයතො. බන්ධග්ගාහගහියතො කරමරානීයතො. සාමන්ති

සයයමව. දාසබයන්ති දාසභාවං. යකොචි දායසොපි සමායනො අලයසො කම්මං

අකයරොන්යතො ‘‘කම්මකායරො’’ති න වුච්චතීති ආහ ‘‘අනලයසො 

කම්මකරණසීයලොයෙවා’’ති. පඨමයමවාති 

ආසන්නතරට්ඨානූපසඞ්කමනයතොපයගවපුයරතරයමව. පච්ඡාති සාමිකස්ස

නිපජ්ජාය පච්ො. සෙනයතො අවුට්ඨියතති රත්තියා විභායනයවලාය

යසයයයතො අවුට්ඨියත. පච්චූසකාලයතො පට්ඨාොති අතීතාය රත්තියා

පච්චූසකාලයතොපට්ඨාය. ොව සාමියනොරත්තිංනිද්යදොක්කමනන්තිඅපරාය
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පයදොසයවලායං යාව නිද්යදොක්කමනං. කිං කාරන්ති කිං කරණීයං, 
කිංකාරභාවයතොපුච්ඡිත්වා කාතබ්බයවයයාවච්චන්තිඅත්යථො. 

යදයවො විොති ආධිපච්චපරිවාරාදිසම්පත්තිසමන්නාගයතො පධානයදයවො

විය. යසො වතස්සාහන්ති යසො වත අස්සං අහං. යසො රාජා විය අහම්පි
භයවයයං, කථං පුඤ්ඤානිකයරයයං, යදිපුඤ්ඤානිඋළාරානිකයරයයන්ති

යයොජනා. ‘‘යසොවතස්ස’ස්ස’’න්තිපායඨයසො රාජාඅස්සඅහං අස්සංවත, 

යදි පුඤ්ඤානි කයරයයන්ති යයොජනා. යතනාහ ‘‘අෙයමවත්යථො’’ති. 

අස්සන්තිඋත්තමපුරිසප්පයයොයග අහං-සද්යදොඅප්පයුත්යතොපිපයුත්යතොඑව

යහොති. ොවජීවං න සක්ඛිස්සාමි දාතුන්ති යාවජීවං දානත්ථාය උස්සාහං 
කයරොන්යතොපි යං රාජා එකං දිවසං යදති, තයතො සතභාගම්පි දාතුං න 
සක්ඛිස්සාමි. තස්මා පබ්බජිස්සාමීති පබ්බජ්ජායං උස්සාහං කත්වාති
යයොජනා. 

කායෙන සංවුයතොතිකායයනසංවරිතබ්බංකායද්වායරන පවත්තනකං

පාපධම්මං සංවරිත්වා විහයරයයාති අයයමත්ථ අත්යථොති ආහ ‘‘කායෙන

පිහියතො හුත්වා’’තිආදි. ඝාසච්ඡාදයනන පරමතාොති 
ඝාසච්ොදනපරියයසයන සල්යලඛවයසන පරමතාය, උක්කට්ඨභායව
සණ්ඨියතො ඝාසච්ොදනයමව වා පරමං පරා යකොටි එතස්ස, නතයතො පරං
කිඤ්චි ආමිසජාතං පරියයසති පච්චාසිසති චාති ඝාසච්ොදනපරයමො, 

තබ්භායවො ඝාසච්ොදනපරමතා, තස්සා ඝාසච්ඡාදනපරමතාෙ.

වියවකට්ඨකාොනන්ති ගණසඞ්ගණිකයතො පවිවිත්යත ඨිතකායානං. 

යනක්ඛම්මාභිරතානන්ති ඣානාභිරතානං. තාය එව ඣානාභිරතියා පරමං

උත්තමං යවොදානං විසුද්ධිං පත්තතාය පරමයවොදානප්පත්තානං. 

කියලසූපධිඅභිසඞ්ඛාරූපධීනං අච්චන්තවිගයමන නිරුපධීනං.

විසඞ්ඛාරගතානන්ති අධිගතනිබ්බානානං. එත්ථ ච පඨයමො වියවයකො
ඉතයරහිද්වීහිවියවයකහිසහාපිපත්තබ්යබොවිනාපි, තථාදුතියයො.තතියයො 
පන ඉතයරහි ද්වීහි සයහව පත්තබ්යබො, න විනාති දට්ඨබ්බං. ගයණ

ජනසමාගයමසන්නිපතනං ගණසඞ්ගණිකා, තං පහාෙඑයකොවිහරති චරති
පුග්ගලවයසන අසහායත්තා. චිත්යත කියලසානං සන්නිපතනං 

චිත්තකියලසසඞ්ගණිකා, තං පහාෙ එයකො විහරති කියලසවයසන
අසහායත්තා. මග්ගස්ස එකචිත්තක්ඛණිකත්තා, යගොත්රභුආදීනඤ්ච
ආරම්මණමත්තත්තා න යතසං වයසන සාතිසයා නිබ්බුතිසුඛසම්ඵුසනා, 

ඵලසමාපත්තිනියරොධසමාපත්තිවයසනසාතිසයාතිආහ ‘‘ඵලසමාපත්තිංවා 

නියරොධසමාපත්තිංවාපවිසිත්වා’’ති.ඵලපරියයොසායනොහිනියරොයධොති. 

184. අභිහරිත්වාතිඅභිමුඛීභායවන යනත්වා.‘‘අහංචීවරාදීහිපයයොජනං

සායධස්සාමී’’ති වචනයසයසො. සප්පාෙන්ති සබ්බයගලඤ්ඤපහරණවයසන 

උපකාරාවහං.භාවිනාඅනත්ථයතොපරිපාලනවයසනයගොපනා රක්ඛාගුත්ති. 

පච්චුප්පන්නස්සනියසධවයසන ආවරණගුත්ති. 
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දුතියසන්දිට්ඨිකසාමඤ්ඤඵලවණ්ණනා 
186. කසතීති කසිං කයරොති. ගහපතියකොති එත්ථ ක-සද්යදො

අප්පත්යථොති ආහ ‘‘එකයගහමත්යත ය ට්ඨයකො’’ති, යතන

අයනකකුලයජට්ඨකභාවං පටික්ඛිපති. කරං කයරොතීති කරං සම්පායදති. 

වඩ්යෙතීතිඋපරූපරිසම්පාදයනනවඩ්යඪති.එවංඅප්පම්පිපහාය පබ්බජිතුං
දුක්කරන්ති අයමත්යථො ලටුකියකොපමසුත්යතන (ම. නි. 2.151, 152) 
දීයපතබ්යබො. යතනාහ ‘‘යසයයථාපි, උදායි, පුරියසො දලිද්යදො අස්සයකො
අනාළ්හියයො, තස්සස්ස එකං අගාරකං ඔලුග්ගවිලුග්ගං කාකාතිදායිං
නපරමරූප’’න්තිවිත්ථායරො.යදි අප්පම්පියභොගංපහායපබ්බජිතුංදුක්කරං, 

කස්මා දාසවායරයභොගග්ගහණංනකතන්තිආහ ‘‘දාසවායරපනා’’තිආදි.
යථා ච දාසස්ස යභොගාපි අයභොගා පරායත්තභාවයතො, එවං ඤාතයයො පීති
දාසවායරඤාතිපරිවට්ටග්ගහණම්පින කතන්තිදට්ඨබ්බං. 

පණීතතරසාමඤ්ඤඵලවණ්ණනා 
189. එවරූපාහීති යථාවුත්තදාසකස්සකූපමාසදිසාහි උපමාහි

සාමඤ්ඤඵලං දීයපතුං පයහොති භගවා සකලම්පි රත්තින්දිවං තයතො

භියයයොපි අනන්තපටිභානතාය විචිත්තනයයදසනභාවයතො. තථාපීති සතිපි
යදසනායඋත්තරුත්තරාධිකනානානයවිචිත්තභායව. 

එකත්ථයමතං පදං සාධුසද්දස්යසව ක-කායරන වඩ්ඪිත්වා වුත්තත්තා, 

යතයනව සාධුක-සද්දස්සඅත්ථං වදන්යතනඅත්ථුද්ධාරවයසන සාධු-සද්යදො

උදාහයටො. ආොචයනති අභිමුඛයාචයන, අභිපත්ථනායන්ති අත්යථො. 

සම්පටච්ඡයනති පටිග්ගණ්හයන. සම්පහංසයනති සංවිජ්ජමානගුණවයසන

හංසයන යතොසයන, උදග්ගතාකරයණතිඅත්යථො. ධම්මරුචීතිපුඤ්ඤකායමො. 

පඤ්ඤාණවාතිපඤ්ඤවා. අද්දුබ්යභොති අදූසයකො, අනුපඝාතයකොතිඅත්යථො. 

ඉධාපීති ඉමස්මිං සාමඤ්ඤඵයලපි. අෙං සාධු-සද්යදො. ද ්හීකම්යමති

සක්කච්චකිරියායං. ආණත්තිෙන්තිආණාපයන. ‘‘සුයණොහිසාධුකං මනසි
කයරොහී’’තිහිවුත්යත සාධුක-සද්යදනසවනමනසිකාරානංසක්කච්චකිරියා
විය තදාණාපනම්පි යජොතිතං යහොති, ආයාචනත්ථතා විය චස්ස

ආණාපනත්ථතා යවදිතබ්බා. සුන්දයරපීති සුන්දරත්යථපි. ඉදානි
යථාවුත්යතන සාධුක-සද්දස්ස අත්ථත්තයයන පකාසිතං වියසසං දස්යසතුං 

‘‘ද ්හීකම්මත්යථන හී’’තිආදිවුත්තං. 

මනසිකයරොහීතිඑත්ථමනසිකායරොන ආරම්මණපටිපාදනලක්ඛයණො, 
අථ යඛො වීථිපටිපාදනජවනපටිපාදනමනසිකාරපුබ්බකං චිත්යත 

ඨපනලක්ඛයණොති දස්යසන්යතො ‘‘ආවජ් ා’’තිආදිමාහ. 

යසොතින්ද්රිෙවික්යඛපවාරණං සවයන නියයොජනවයසන 
කිරියන්තරපටියසධනභාවයතො, යසොතං ඔදහාති අත්යථො. 

මනින්ද්රිෙවික්යඛපවාරණං අඤ්ඤචින්තාපටියසධනයතො. 

බයඤ් නවිපල්ලාසග්ගාහවාරණං ‘‘සාධුක’’න්ති වියසයසත්වා වුත්තත්තා.
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පටුන 

පච්ඡිමස්ස අත්ථවිපල්ලාසග්ගාහවාරයණපි එයසව නයයො. 

ධාරණූපපරික්ඛාදීසූති ආදි-සද්යදන තුලනතීරණාදියක, දිට්ඨියාසුප්පටිවියධ

ච සඞ්ගණ්හාති. සබයඤ් යනොති එත්ථ යථාධිප්යපතමත්ථං බයඤ්ජයතීති
බයඤ්ජනං, සභාවනිරුත්ති. සහ බයඤ්ජයනනාති සබයඤ්ජයනො, 

බයඤ්ජනසම්පන්යනොතිඅත්යථො. සාත්යථොතිඅරණීයයතොඋපගන්තබ්බයතො
අනුධාතබ්බයතො අත්යථො, චතුපාරිසුද්ධිසීලාදියකො. යතන සහ අත්යථනාති

සාත්යථො, අත්ථසම්පන්යනොතිඅත්යථො. ධම්මගම්භීයරොතිආදීසු ධම්යමො නාම

තන්ති. යදසනා නාම තස්සා මනසා වවත්ථාපිතාය තන්තියා යදසනා. 

අත්යථො නාමතන්තියාඅත්යථො. පටයවයධො නාම තන්තියා, තන්තිඅත්ථස්ස
චයථාභූතාවයබොයධො.යස්මායචයතධම්මයදසනාඅත්ථප්පටියවධා සසාදීහි
විය මහාසමුද්යදො මන්දබුද්ධීහි දුක්යඛොගාහා, අලබ්භයනයයපතිට්ඨා ච, 

තස්මාගම්භීරා.යතනවුත්තං ‘‘ෙස්මාඅෙංධම්යමො…යප.…සාධුකං මනසි

කයරොහී’’ති. එත්ථ ච පටියවධස්ස දුක්කරභාවයතො ධම්මත්ථානං, 
යදසනාඤාණස්ස දුක්කරභාවයතො යදසනාය දුක්යඛොගාහතා, පටියවධස්ස
පන උප්පායදතුං අසක්කුයණයයතාය, ඤාණුප්පත්තියා ච දුක්කරභාවයතො

දුක්යඛොගාහතා යවදිතබ්බා. යදසනං නාම උද්දිසනං, තස්ස නිද්දිසනං 

භාසනන්තිඉධාධිප්යපතන්තිආහ ‘‘විත්ථාරයතො භාසිස්සාමී’’ති.පරිබයත්තං

කථනඤ්හිභාසනං, යතනාහ ‘‘යදයසස්සාමීති…යප.…විත්ථාරදීපන’’න්ති. 

යථාවුත්තමත්ථං සුත්තපයදන සමත්යථතුං ‘‘යතනාහා’’තිආදි වුත්තං. 

සාළිකායිව නිග්යඝොයසොති සාළිකාය ආලායපො විය මධුයරො කණ්ණසුයඛො

යපමනීයයො. පටභානන්තිසද්යදො. උදීරයීති උච්චාරීයති, වුච්චතිවා. 

එවං වුත්යත උස්සාහ ායතොති එවං ‘‘සුයණොහි සාධුකං මනසිකයරොහි
භාසිස්සාමී’’ති වුත්යත ‘‘න කිර භගවා සඞ්යඛයපයනව යදයසස්සති, 
විත්ථායරනපිභාසිස්සතී’’තිසඤ්ජාතුස්සායහොහට්ඨතුට්යඨොහුත්වා. 

190. ‘‘ඉධා’’ති ඉමිනා වුච්චමානං අධිකරණං තථාගතස්ස

උප්පත්තිට්ඨානභූතං අධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘යදසාපයදයස නිපායතො’’ති. 

‘‘ස්වාෙ’’න්ති සාමඤ්ඤයතොඉධසද්දමත්තංගණ්හාති, නයථාවියසසිතබ්බං
ඉධ-සද්දං.තථාහිවක්ඛති ‘‘කත්ථචිපදපූරණමත්තයමවා’’ති(දී.නි.අට්ඨ.

1.190). යලොකං උපාදාෙ වුච්චති යලොක-සද්යදන සමානාධිකරණභායවන
වුත්තත්තා. යසසපදද්වයය පන පදන්තරසන්නිධානමත්යතන තං තං

උපාදාය වුත්තතා දට්ඨබ්බා. ඉධ තථාගයතො යලොයකති හි ජාතියඛත්තං, 

තත්ථාපි අයං චක්කවායළො ‘‘යලොයකො’’ති අධිප්යපයතො. සමයණොති

යසොතාපන්යනො. දුතියෙොසමයණොතිසකදාගාමී.වුත්තඤ්යහතං‘‘කතයමොච
භික්ඛයවසමයණො? ඉධභික්ඛයවභික්ඛුතිණ්ණංසංයයොජනානංපරික්ඛයා
යසොතාපන්යනො යහොතී’’තිආදි (අ. නි. 4.241). ‘‘කතයමො ච භික්ඛයව
දුතියයො සමයණො? ඉධ භික්ඛයව භික්ඛු තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා

රාගයදොසයමොහානං තනුත්තා’’තිආදි (අ. නි. 4.241). ඔකාසන්ති කඤ්චි
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පයදසං. ඉයධව තිට්ඨමානස්සාති ඉමිස්සා එව ඉන්දසාලගුහායං
තිට්ඨමානස්ස. 

පදපූරණමත්තයමව ඔකාසාපදිසනස්සාපි අසම්භවයතො අත්ථන්තරස්ස
අයබොධනයතො. අරහන්ති ආදයයො සද්දා විත්ථාරිතාති යයොජනා. අත්ථයතො
විත්ථාරණං සද්දමුයඛයනව යහොතීති සද්දග්ගහණං. යස්මා. ‘‘අපයරහිපි
අට්ඨහි කාරයණහි භගවා තථාගයතො’’තිආදිනා උදානට්ඨකථාදීසු, (උදා.
අට්ඨ.18; ඉතිවු.අට්ඨ.38) අරහන්තිආදයයො විසුද්ධිමග්ගටීකායංඅපයරහි
පකායරහිවිත්ථාරිතා, තස්මායතසු වුත්තානයයනපියසො(විසුද්ධි.ටී.1.129, 
130) අත්යථො යවදිතබ්යබො. තථාගතස්ස සත්තනිකායන්යතොගධතාය ‘‘ඉධ
පනසත්තයලොයකොඅධිප්යපයතො’’තිවත්වාතත්ථායංයස්මිං සත්තනිකායය

යස්මිඤ්ච ඔකායස උප්පජ්ජති, තං දස්යසතුං ‘‘සත්තයලොයක

උප්පජ් මායනොපි චා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘තථාගයතො න යදවයලොයක

උප්පජ් තී’’තිආදීසු යං වත්තබ්බං, තං පරයතො ආගමිස්සති. සාරප්පත්තාති

කුලයභොගිස්සරියාදිවයසන සාරභූතා. බ්රාහ්මණගහපතිකාති
බ්රහ්මායුයපොක්ඛරසාතිආදිබ්රාහ්මණා යචවඅනාථපිණ්ඩිකාදිගහපතිකාච. 

‘‘සු ාතාො’’තිආදිනා වුත්යතසු චතූසු විකප්යපසු පඨයමො විකප්යපො
බුද්ධභාවායආසන්නතරපටිපත්තිදස්සනවයසනවුත්යතො. ආසන්නතරායහි
පටිපත්තියා ඨියතො ‘‘උප්පජ්ජතීති’’ වුච්චති උප්පාදස්ස එකන්තිකත්තා, 
පයගව පටිපත්තියා මත්ථයක ඨියතො. දුතියයො බුද්ධභාවාවහපබ්බජ්ජයතො 
පට්ඨාය ආසන්නපටිපත්තිදස්සනවයසන, තතියයො බුද්ධකරධම්ම
පාරිපූරියතො පට්ඨාය බුද්ධභාවාය පටිපත්තිදස්සනවයසන. න හි
මහාසත්තානංඋප්පතිභවූපපත්තියතොපට්ඨාය යබොධිසම්භාරසම්භරණංනාම
අත්ථි. චතුත්යථො බුද්ධකරධම්මසමාරම්භයතො පට්ඨාය. යබොධියා 
නියතභාවප්පත්තියතො පභුති හි විඤ්ඤූහි ‘‘බුද්යධො උප්පජ්ජතී’’ති වත්තුං
සක්කා උප්පාදස්ස එකන්තිකත්තා. යථා පන සන්දන්ති නදියයොති
සන්දනකිරියාය අවිච්යෙදමුපාදායවත්තමානප්පයයොයගො, එවංඋප්පාදත්ථාය
පටිපජ්ජනකිරියාය අවිච්යෙදමුපාදාය චතූසු විකප්යපසු ‘‘උප්පජ්ජති

නාමා’’ති වුත්තං. සබ්බපඨමං උප්පන්නභාවන්ති චතූසු විකප්යපසු
සබ්බපඨමං වුත්තං තථාගතස්ස උප්පන්නතාසඞ්ඛාතං අත්ථිභාවං. යතනාහ 

‘‘උප්පන්යනො යහොතීතිඅෙඤ්යහත්ථඅත්යථො’’ති. 

යසොභගවාතියයො ‘‘තථාගයතොඅරහ’’න්තිආදිනා කිත්තිතගුයණො, යසො
භගවා. ‘‘ඉමං යලොක’’න්ති නයිදං මහාජනස්ස සම්මුඛමත්තං සන්ධාය 
වුත්තං, අථ යඛො අනවයසසං පරියාදායාති දස්යසතුං ‘‘සයදවක’’න්තිආදි

වුත්තං, යතනාහ ‘‘ඉදානි වත්තබ්බංනිදස්යසතී’’ති. ප ාතත්තාතියථාසකං

කම්මකියලයසහි නිබ්බත්තත්තා. පඤ්චකාමාවචරයදවග්ගහණං 
පාරියසසඤායයන ඉතයරසං පදන්තයරහි සඞ්ගහිතත්තා. සයදවකන්ති ච

අවයයවන විග්ගයහො සමුදායයො සමාසත්යථො. ඡට්ඨකාමාවචරයදවග්ගහණං 
පච්චාසත්තිඤායයන. තත්ථ හි යසො ජායතො, තංනිවාසී ච. 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනා 

195 

පටුන 

බ්රහ්මකායිකාදිබ්රහ්මග්ගහණන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. පච්චත්ථික 

…යප.… සමණබ්රාහ්මණග්ගහණන්ති නිදස්සනමත්තයමතං
අපච්චත්ථිකානං, අසමිතාබාහිතපාපානඤ්ච සමණබ්රාහ්මණානං 
සස්සමණබ්රාහ්මණීවචයනන ගහිතත්තා. කාමං ‘‘සයදවක’’න්තිආදි 
වියසසනානං වයසන සත්තවිසයයො යලොකසද්යදොති විඤ්ඤායති 
තුලයයයොගවිසයත්තා යතසං, ‘‘සයලොමයකො සපක්ඛයකො’’තිආදීසු පන
අතුලයයයොයගපි අයං සමායසො ලබ්භතීති බයභිචාරදස්සනයතො

පජාගහණන්තිආහ ‘‘ප ාවචයනන සත්තයලොකග්ගහණ’’න්ති. 

අරූපියනොසත්තාඅත්තයනොආයනඤ්ජවිහායරනවිහරන්තාදිබ්බන්තීති 

යදවාති ඉමං නිබ්බචනං ලභන්තීති ආහ ‘‘සයදවකග්ගහයණන

අරූපාවචරයලොයකො ගහියතො’’ති. යතනාහ ‘‘ආකාසානඤ්චායතනූපගානං

යදවානං සහබයත’’න්ති (අ. නි. 3.117). සමාරකග්ගහයණන

ඡකාමාවචරයදවයලොයකො ගහියතො තස්ස සවියසසං මාරස්ස වයස

වත්තනයතො. රූපී බ්රහ්මයලොයකො ගහියතො අරූපීබ්රහ්මයලොකස්ස විසුං

ගහිතත්තා. චතුපරිසවයසනාති ඛත්තියාදිචතුපරිසවයසන, ඉතරා පන
චතස්යසො පරිසා සමාරකාදිග්ගහයණන ගහිතා එවාති. 

අවයසසසබ්බසත්තයලොයකො නාගගරුළාදියභයදො. 

එත්තාවතා ච භාගයසො යලොකං ගයහත්වා යයොජනං දස්යසත්වා ඉදානි
යතන යතන වියසයසන අභාගයසො යලොකං ගයහත්වා යයොජනං දස්යසතුං 

‘‘අපි යචත්ථා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ උක්කට්ඨපරිච්යඡදයතොති
උක්කංසගතිවිජානයනන.පඤ්චසුහිගතීසු යදවගතිපරියාපන්නාවයසට්ඨා, 
තත්ථාපි අරූපියනො දූරසමුස්සාරිතකියලසදුක්ඛතාය, 
සන්තපණීතආයනඤ්ජවිහාරසමඞ්ගිතාය, අතිදීඝායුකතායාති එවමාදීහි

වියසයසහි අතිවිය උක්කට්ඨා. ‘‘බ්රහ්මා මහානුභායවො’’තිආදි දසසහස්සියං 
මහාබ්රහ්මුයනො වයසන වදති. ‘‘උක්කට්ඨපරිච්යෙදයතො’’ති හි වුත්තං. 

අනුත්තරන්ති යසට්ඨං නව යලොකුත්තරං. භාවානුක්කයමොති භාවවයසන
පයරසංඅජ්ඣාසයවයසන‘‘සයදවක’’න්තිආදීනං පදානංඅනුක්කයමො. 

තීහාකායරහීති යදවමාරබ්රහ්මසහිතතාසඞ්ඛායතහි තීහි පකායරහි. තීසු

පයදසූති ‘‘සයදවක’’න්තිආදීසු තීසු පයදසු. යතන යතනාකායරනාති 
සයදවකත්තාදිනා යතනයතනපකායරන. යතධාතුකයමවපරියාදින්නන්ති
යපොරාණාපනාහූති යයොජනා. 

අභිඤ්ඤාති ය-කාරයලොයපනායංනිද්යදයසො, අභිජානිත්වාතිඅයයමත්ථ

අත්යථොති ආහ ‘‘අභිඤ්ඤාෙ අධියකන ඤායණන ඤත්වා’’ති. 

අනුමානාදිපටක්යඛයපොති අනුමානඋපමානඅත්ථාපත්තිආදිපටික්යඛයපො 
එකප්පමාණත්තා. සබ්බත්ථ අප්පටිහතඤාණචාරතාය හි සබ්බපච්චක්ඛා
බුද්ධා භගවන්යතො. 
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පටුන 

අනුත්තරං වියවකසුඛන්ති ඵලසමාපත්තිසුඛං, යතන ඨිතිමිස්සාපි
[වීථිමිස්සාපි (සාරත්ථ.ටී.1.යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනායං)ධිතිමිස්සාපි(ක)]

කදාචිභගවයතොධම්මයදසනා යහොතීති හිත්වාපීති පි-සද්දග්ගහණං.භගවාහි
ධම්මං යදයසන්යතො යස්මිං ඛයණපරිසා සාධුකාරං වා යදති, යථාසුතං වා
ධම්මංපච්චයවක්ඛති, තංඛණංපුබ්බභායගන පරිච්ඡින්දිත්වාඵලසමාපත්තිං
සමාපජ්ජති, යථාපරිච්යෙදඤ්ච සමාපත්තියතො වුට්ඨාය ඨිතට්ඨානයතො

පට්ඨාය ධම්මං යදයසති. උග්ඝටිතඤ්ඤුස්ස වයසන අප්පං වා 

විපඤ්චිතඤ්ඤුස්ස, යනයයස්සවා වයසන බහුංවා යදයසන්යතො. ධම්මස්ස
කලයාණතා නියයානිකතාය, නියයානිකතා ච සබ්බයසො

අනවජ්ජභායවයනවාති ආහ ‘‘අනවජ් යමව කත්වා’’ති. යදසකායත්යතන
ආණාදිවිධිනා අභිසජ්ජනං පයබොධනං යදසනාති සා පරියත්තිධම්මවයසන

යවදිතබ්බාති ආහ ‘‘යදසනාෙ තාව චතුප්පදිකාෙපි ගාථාො’’තිආදි.
නිදානනිගමනානිපි සත්ථුයනො යදසනාය අනුවිධානයතො තදන්යතොගධානි 

එවාතිආහ ‘‘නිදානමාදි, ඉදංඑයවොචාතිපරියෙොසාන’’න්ති. 

සාසිතබ්බපුග්ගලගයතන යථාපරාධාදිසාසිතබ්බභායවන අනුසාසනං
තදඞ්ගවිනයාදිවයසන විනයනං සාසනන්ති තං පටිපත්තිධම්මවයසන

යවදිතබ්බන්ති ආහ ‘‘සීලසමාධිවිපස්සනා’’තිආදි. කුසලානං ධම්මානන්ති
අනවජ්ජධම්මානංසීලස්ස, සමථවිපස්සනානඤ්චසීලදිට්ඨීනං ආදිභායවොතං
මූලකත්තා උත්තරිමනුස්සධම්මානං. අරියමග්ගස්ස අන්තද්වයවිගයමන 
මජ්ඣිමපටිපදාභායවො විය, සම්මාපටිපත්තියා ආරබ්භනිප්ඵත්තීනං

යවමජ්ඣත්තාපි මජ්ඣභායවොතිවුත්තං. ‘‘අත්ථිභික්ඛයව…යප.…මජ්ඣං 

නාමා’’ති. ඵලං පරියෙොසානං නාම සඋපාදියසසතාවයසන, නිබ්බානං

පරියෙොසානං නාම අනුපාදියසසතාවයසන. ඉදානි යතසං ද්වින්නම්පි

සාසනස්සපරියයොසානතංආගයමනදස්යසතුං ‘‘එතදත්ථමිද’’න්තිආදිආහ. 

ඉධ යදසනාෙ ආදිමජ්ඣපරියෙොසානං අධිප්යපතං ‘‘සබයඤ්ජන’’න්තිආදි
වචනයතො. තස්මිං තස්මිං අත්යථ කතාවධිසද්දප්පබන්යධො ගාථාවයසන, 
සුත්තවයසන ච වවත්ථියතො පරියත්තිධම්යමො, යයො ඉධ ‘‘යදසනා’’ති

වුත්යතො, තස්සපනඅත්යථො වියසසයතොසීලාදිඑවාතිආහ ‘‘භගවාහිධම්මං

යදයසන්යතො…යප.… දස්යසතී’’ති. තත්ථ සීලං දස්යසත්වාති 

සීලග්ගහයණනසසම්භාරංසීලංගහිතං, තථා මග්ගග්ගහයණනසසම්භායරො
මග්යගොති තදුභයවයසන අනවයසසයතො පරියත්ති අත්ථං පරියාදියති. 

යතනාති සීලාදිදස්සයනන. අත්ථවයසන හි ඉධ යදසනාය

ආදිකලයාණාදිභායවො අධිප්යපයතො. කථිකසණ්ඨිතීති කථිකස්ස සණ්ඨානං
කථනවයසනසමවට්ඨානං. 

න යසො සාත්ථං යදයසති නියයානත්ථවිරහයතො තස්සා යදසනාය. 

එකබයඤ් නාදියුත්තා වාති සිථිලාදියභයදසු බයඤ්ජයනසු
එකප්පකායරයමව, ද්විපකායරයමවවාබයඤ්ජයනනයුත්තාවා දමිළභාසා 
විය. විවටකරණතාය ඔට්යඨ අඵුසායපත්වා උච්චායරතබ්බයතො 
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පටුන 

සබ්බනියරොට්ඨබයඤ් නා වා කිරාතභාසා විය. සබ්බස්යසව [සබ්බත්යථව
(සාරත්ථ. ටී. 1.යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනායං 1)] විස්සජ්ජනීයයුත්තතාය 

සබ්බවිස්සට්ඨබයඤ් නා වා සවරභාසා [යවනභාසා (සාරත්ථ. ටී.
1.යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනායං)] විය. සබ්බස්යසව [සබ්බත්යථව (සාරත්ථ.

ටී.1.යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනායං)]සානුසාරතාය සබ්බනිග්ගහිතබයඤ් නා

වා පාරසිකාදිමිලක්ඛුභාසා විය. සබ්බායපසා බයඤ්ජයනකයදසවයසන

පවත්තියාඅපරිපුණ්ණබයඤ්ජනාතිකත්වා ‘‘අබයඤ් නා’’තිවුත්තා. 

ඨානකරණානි සිථිලානි කත්වා උච්චායරතබ්බං අක්ඛරං පඤ්චසු 

වග්යගසු පඨමතතියන්ති එවමාදි සිථිලං. තානි අසිථිලානි කත්වා

උච්චායරතබ්බං අක්ඛරං වග්යගසු දුතියචතුත්ථන්ති එවමාදි ධනිතං. 

ද්විමත්තකාලං දීඝං. එකමත්තකාලං රස්සං තයදව ලහුකං. ලහුකයමව 

සංයයොගපරං, දීඝඤ්ච ගරුකං. ඨානකරණානිනිග්ගයහත්වා උච්චායරතබ්බං 

නිග්ගහිතං. පයරන සම්බන්ධං කත්වා උච්චායරතබ්බං සම්බන්ධං. තථා

නසම්බන්ධං වවත්ථිතං. ඨානකරණානිනිස්සට්ඨානිකත්වාඋච්චායරතබ්බං 

විමුත්තං. දසධාති එවං සිථිලාදිවයසන බයඤ්ජනබුද්ධියා 

අක්ඛරුප්පාදකචිත්තස්ස සබ්බාකායරන පයභයදො. සබ්බානි හි අක්ඛරානි
චිත්තසමුට්ඨානානියථාධිප්යපතත්ථංබයඤ්ජනයතොබයඤ්ජනානිචාති. 

අමක්යඛත්වාති අමියලච්යෙත්වා, අවිනායසත්වා, අහායපත්වාති වා
අත්යථො. භගවා යමත්ථංඤායපතුං එකං ගාථං, එකං වාකයං වා යදයසති, 
තමත්ථං තාය යදසනාය පරිමණ්ඩලපදබයඤ්ජනාය එව යදයසතීති ආහ 

‘‘පරිපුණ්ණබයඤ් නයමව කත්වා ධම්මං යදයසතී’’ති. ඉධ යකවලසද්යදො
අනවයසසවාචයකො, න අයවොමිස්සකාදිවාචයකොති ආහ 

‘‘සකලාධිවචන’’න්ති. පරිපුණ්ණන්ති සබ්බයසො පුණ්ණං, තං පන යකනචි

ඌනං, අධිකංවානයහොතීති ‘‘අනූනාධිකවචන’’න්තිවුත්තං.තත්ථයදත්ථං 
යදසියතො, තස්ස සාධකත්තා අනූනතා යවදිතබ්බා, තබ්බිධුරස්ස පන 
අසාධකත්තා අනධිකතා. සකලන්ති සබ්බභාගවන්තං. පරිපුණ්ණන්ති

සබ්බයසො පරිපුණ්ණයමව, යතනාහ ‘‘එකයදසනාපිඅපරිපුණ්ණානත්ථී’’ති. 

අපරිසුද්ධායදසනායහොති තණ්හායසංකිලිට්ඨත්තා.යලොකාමිසං චීවරාදයයො

පච්චයා තත්ථ අගධිතචිත්තතාය යලොකාමිසනිරයපක්යඛො. හිතඵරයණනාති

හිතූපසංහායරන. යමත්තාභාවනාෙ කරණභූතාය මුදුහදයෙො.

උල්ලුම්පනසභාවසණ්ඨියතනාති සකලසංකියලසයතො, වට්ටදුක්ඛයතො ච
උද්ධරණාකාරාවට්ඨියතනචිත්යතන, කාරුණාධිප්පායයනාතිඅත්යථො. 

‘‘ඉයතො පට්ඨාය දස්සායමව, එවඤ්ච දස්සාමී’’ති සමාදාතබ්බට්යඨන 

වතං. පණ්ඩිතපඤ්ඤත්තතාය යසට්ඨට්යඨන බ්රහ්මංබ්රහ්මානං වා චරියන්ති 

බ්රහ්මචරිෙං දානං. මච්ෙරියයලොභාදිනිග්ගණ්හයනන සුචිණ්ණස්ස. ඉද්ධීති 

යදවිද්ධි. ජුතීතිපභා, ආනුභායවොවා. බලවීරියූපපත්තීතිඑවංමහතාබයලන
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ච වීරියයන ච සමන්නාගයමො. පුඤ්ඤන්ති පුඤ්ඤඵලං. යවෙයාවච්චං 

බ්රහ්මචරිෙං යසට්ඨාචරියාතිකත්වා.එසනයයොයසයසපි. 

තස්මාති යස්මා සික්ඛත්තයසඞ්ගහං සකලං සාසනං ඉධ
‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්ති අධිප්යපතං තස්මා. ‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්ති ඉමිනා 

සමානාධිකරණානි සබ්බපදානි යයොයජත්වා අත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘යසො 

ධම්මං යදයසති…යප.… පකායසතීති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො’’ති
ආහ. 

191. වුත්තප්පකාරසම්පදන්ති යථාවුත්තංආදිකලයාණතාදිගුණසම්පදං, 
දූරසමුස්සාරිතමානස්යසව සාසයන සම්මාපටිපත්ති සම්භවති, න

මානජාතිකස්සාති ආහ ‘‘නිහතමානත්තා’’ති. උස්සන්නත්තාති 
බහුලභාවයතො. යභොගායරොගයාදිවත්ථුකා මදා සුප්පයහයයා යහොන්ති
නිමිත්තස්ස අනවත්ථානයතො, න තථා කුලවිජ්ජාමදා, තස්මා
ඛත්තියබ්රාහ්මණකුලානං පබ්බජිතානම්පි ජාතිවිජ්ජා නිස්සාය මානජප්පනං

දුප්පජහන්ති ආහ ‘‘යෙභුයෙයන හි…යප.… මානං කයරොන්තී’’ති. 

වි ාතිතාොති නිහීනජාතිතාය. පතිට්ඨාතුං න සක්යකොන්තීති සුවිසුද්ධං
කත්වා සීලං රක්ඛිතුං න සක්යකොන්ති. සීලවයසන හි සාසයන පතිට්ඨා, 

පතිට්ඨාතුන්තිවාසච්චපටියවයධන යලොකුත්තරායපතිට්ඨායපතිට්ඨාතුං.සා
හි නිප්පරියායයතො සාසයන පතිට්ඨා නාම, යයභුයයයන ච
උපනිස්සයසම්පන්නාසුජාතාඑවයහොන්ති, නදුජ්ජාතා. 

පරිසුද්ධන්ති රාගාදීනං අච්චන්තයමව පහානදීපනයතො

නිරුපක්කියලසතාය සබ්බයසො පරිසුද්ධං. සද්ධං පටලභතීති
යපොථුජ්ජනිකසද්ධාවයසන සද්දහති. විඤ්ඤූජාතිකානඤ්හි
ධම්මසම්පත්තිග්ගහණපුබ්බිකා සද්ධා සිද්ධි 
ධම්මප්පමාණධම්මප්පසන්නභාවයතො. ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො වත යසො භගවා, 

යයො එවං ස්වාක්ඛාතධම්යමො’’ති සද්ධං පටිලභති.  ාෙම්පතිකාති 
ඝරණීපතිකා. කාමං ‘‘ජායම්පතිකා’’ති වුත්යත ඝරසාමිකඝරසාමිනීවයසන
ද්වින්නංයයවගහණං විඤ්ඤායති.යස්සපනපුරිසස්සඅයනකාපජාපතියයො, 
තත්ථ කිං වත්තබ්බං, එකායාපි සංවායසො සම්බායධොති දස්සනත්ථං 

‘‘ද්යව’’ති වුත්තං. රාගාදිනා සකිඤ්චනට්යඨන, යඛත්තවත්ථු ආදිනා
සපලියබොධට්යඨන රාගරජාදීනං ආගමනපථතාපි උට්ඨානට්ඨානතා එවාති

ද්යවපි වණ්ණනා එකත්ථා, බයඤ්ජනයමව නානං. අලග්ගනට්යඨනාති
අස්සජ්ජනට්යඨන අප්පටිබද්ධභායවන. එවං අකුසලකුසලප්පවත්තීනං
ඨානභායවන ඝරාවාසපබ්බජ්ජානං සම්බාධබ්යභොකාසතං දස්යසත්වා ඉදානි
කුසලප්පවත්තියා එව අට්ඨානට්ඨානභායවන යතසං තං දස්යසතුං 

‘‘අපිචා’’තිආදිවුත්තං. 

සඞ්යඛපකථාති විසුං විසුංපදුද්ධාරංඅකත්වාසමාසයතොඅත්ථවණ්ණනා. 

එකම්පි දිවසන්ති එකදිවසමත්තම්පි. අඛණ්ඩං කත්වාති දුක්කටමත්තස්සපි
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අනාපජ්ජයනන අඛණ්ඩිතං කත්වා. කියලසමයලන අමලීනන්ති
තණ්හාසංකියලසාදිනා අසංකිලිට්ඨං කත්වා. පරියයොදාතට්යඨන 

නිම්මලභායවන සඞ්ඛං විය ලිඛිතං යධොතන්ති සඞ්ඛලිඛිතන්ති ආහ 

‘‘යධොතසඞ්ඛසප්පටභාග’’න්ති. ‘‘අජ්ඣාවසතා’’ති පදප්පයයොයගන

‘‘අගාර’’න්ති භුම්මත්යථ උපයයොගවචනන්ති ආහ ‘‘අගාරමජ්යඣ’’ති.

කසායයන රත්තානි වත්ථානි කාසාොනීති ආහ ‘‘කසාෙරසපීතතාො’’ති. 

පරිදහිත්වාති නිවායසත්වා යචව පාරුපිත්වා ච. අගාරවායසො අගාරං 

උත්තරපදයලොයපන, තස්සවඩ්ඪිආවහං අගාරස්සහිතං. 

192. යභොගක්ඛන්යධොති යභොගසමුදායයො. ආබන්ධනට්යඨනාති
‘‘පුත්යතො නත්තා’’තිආදිනා යපමවයසන සපරිච්යෙදං බන්ධනට්යඨන.

‘‘අම්හාකයමයත’’ති ඤායන්තීති ඤාතී. පිතාමහපිතුපුත්තාදිවයසන

පරිවත්තනට්යඨන පරිවට්යටො. 

193. පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතොති පාතියමොක්ඛසංවයරන
පිහිතකායවචීද්වායරො, තථාභූයතොචයස්මායතනසංවයරනඋයපයතොනාම 

යහොති, තස්මා වුත්තං ‘‘පාතියමොක්ඛසංවයරන සමන්නාගයතො’’ති. 

‘‘ආචාරයගොචරසම්පන්යනො’’තිආදි තස්යසව

පාතියමොක්ඛසංවරසමන්නාගමස්ස පච්චයදස්සනං. අප්පමත්තයකසූති
අසඤ්චිච්ච ආපන්නඅනුඛුද්දයකසු යචව සහසා 

උප්පන්නඅකුසලචිත්තුප්පායදසු ච. භෙදස්සාවීති භයදස්සනසීයලො. සම්මා

ආදියිත්වාති සක්කච්චං යාවජීවං අවීතික්කමවයසන ආදියිත්වා. තං තං

සික්ඛාපදන්ති තං තං සික්ඛායකොට්ඨාසං. එත්ථාති එතස්මිං 

‘‘පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො’’ති පායඨ. සඞ්යඛයපොති සඞ්යඛපවණ්ණනා. 

විත්ථායරො විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.14) වුත්යතො, තස්මා යසො තත්ථ, 
තංසංවණ්ණනාය(විසුද්ධි. ටී.1.14) චවුත්තනයයනයවදිතබ්යබො. 

ආචාරයගොචරග්ගහයණයනවාති ‘‘ආචාරයගොචරසම්පන්යනො’’ති

වචයනයනව. යතනාහ ‘‘කුසයල කාෙකම්මවචීකම්යම ගහියතපී’’ති.

අධිකවචනං අඤ්ඤමත්ථං යබොයධතීතිකත්වා තස්ස ආජීවපාරිසුද්ධිසීලස්ස 

උප්පත්තිද්වාරදස්සනත්ථං…යප.… කුසයලනාති වුත්තං, සබ්බයසො 
අයනසනප්පහායනන අනවජ්යජනාති අත්යථො. යස්මා ‘‘කතයම ච ථපති 
කුසලා සීලා කුසලං කායකම්මං කුසලං වචීකම්ම’’න්ති (ම. නි. 2.265) 
සීලස්ස කුසලකායවචීභාවං දස්යසත්වා ‘‘ආජීවපරිසුද්ධම්පියඛො අහංථපති
සීලස්මිං වදාමී’’ති (ම. නි. 2.265) එවං පවත්තාය මුණ්ඩිකසුත්තයදසනාය
‘‘කායකම්මවචීකම්යමනසමන්නාගයතො කුසයලන, පරිසුද්ධාජීයවො’’ති අයං
යදසනා එකසඞ්ගහා අඤ්ඤදත්ථු සංසන්දති සයමතීති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘මුණ්ඩිකසුත්තවයසන වා එවං වුත්ත’’න්ති. සීලස්මිං වදාමීති ‘‘සීල’’න්ති 
වදාමි, ‘‘සීලස්මිං අන්යතොගධං පරියාපන්න’’න්ති වදාමීති වා අත්යථො. 

පරිොදානත්ථන්තිපරිග්ගහත්ථං. 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනා 

200 

පටුන 

තිවියධනසීයලනාතිචූළසීලංමජ්ඣිමසීලං මහාසීලන්තිඑවංතිවියධන

සීයලන. මනච්ඡට්යඨසු ඉන්ද්රියෙසු, න කායපඤ්චයමසු.

යථාලාභයථාබලයථාසාරුප්පප්පකාරවයසන තිවියධනසන්යතොයසන. 

චූළමජ්ඣිමමහාසීලවණ්ණනා 
194-211. ‘‘සීලස්මි’’න්තිඉදංනිද්ධාරයණභුම්මන්තිආහ ‘‘එකංසීලං

යහොතීති අත්යථො’’ති. අෙයමව අත්යථොති පච්චත්තවචනත්යථො එව. 

බ්රහ්ම ායලති බ්රහ්මජාලවණ්ණනායං(දී.නි.අට්ඨ.1.7). 

212. අත්තානුවාදපරානුවාදදණ්ඩභයාදීනි අසංවරමූලකානි.

සීලස්සාසංවරයතොතිසීලස්ස අසංවරණයතො, සීලසංවරාභාවයතොති අත්යථො. 

භයවෙයාති උප්පජ්යජයය. ෙථාවිධානවිහියතනාති යථාවිධානසම්පාදියතන. 
අවිප්පටිසාරාදිනිමිත්තං උප්පන්නයචතසිකසුඛසමුට්ඨායනහි පණීතරූයපහි

ඵුට්ඨසරීරස්ස උළාරං කායිකං සුඛං භවතීති ආහ ‘‘අවිප්පටසාර…යප.…

පටසංයවයදතී’’ති. 

ඉන්ද්රියසංවරකථාවණ්ණනා 
213. වියසයසො කම්මත්ථායපක්ඛතාය සාමඤ්ඤස්ස න යතහි 

පරිචත්යතොති ආහ ‘‘චක්ඛු-සද්යදො කත්ථචි බුද්ධචක්ඛුම්හි වත්තතී’’ති.
විජ්ජමානයමව හි අභියධයයය වියසසත්ථං වියසසන්තරනිවත්තනවයසන 
වියසසසද්යදො විභායවති, න අවිජ්ජමානං. යසසපයදසුපි එයසව නයයො.

අඤ්යඤහි අසාධාරණං බුද්ධානංයයව චක්ඛුදස්සනන්ති බුද්ධචක්ඛු, 
ආසයානුසයඤාණං, ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණඤ්ච. සමන්තයතො

සබ්බයසො දස්සනට්යඨන සමන්තචක්ඛු, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. 

අරිෙමග්ගත්තෙපඤ්ඤාති යහට්ඨියම අරියමග්ගත්තයය පඤ්ඤා. ඉධාති

‘‘චක්ඛුනා රූප’’න්ති ඉමස්මිං පායඨ. අෙං චක්ඛු-සද්යදො පසාද…යප.…

වත්තති නිස්සයයවොහායර නිස්සිතස්ස වත්තබ්බයතො යථා. ‘‘මඤ්චා

උක්කුට්ඨිං කයරොන්තී’’ති. අසම්මිස්සන්ති කියලසදුක්යඛන අයවොමිස්සං.

යතනාහ ‘‘පරිසුද්ධ’’න්ති. සති හි සුවිසුද්යධ ඉන්ද්රියසංවයර, 
පධානභූතපාපධම්මවිගයමනඅධිචිත්තානුයයොයගොහත්ථගයතොඑවංයහොතීති

ආහ ‘‘අධිචිත්තසුඛංපටසංයවයදතී’’ති. 

සතිසම්පජඤ්ඤකථාවණ්ණනා 
214. සමන්තයතො, පකට්ඨං වා සවියසසං ජානාතීති සම්පජායනො, 

සම්පජානස්ස භායවො සම්පජඤ්ඤං, තථාපවත්තඤාණං. තස්ස විභජනං

සම්පජඤ්ඤභාජනීයං, තස්මිං සම්ප ඤ්ඤභා නීෙම්හි. අභික්කමනං 

අභික්කන්තන්තිආහ ‘‘අභික්කන්තංවුච්චති ගමන’’න්ති.තථාපටික්කමනං 

පටක්කන්තන්ති ආහ ‘‘පටක්කන්තං නිවත්තන’’න්ති. නිවත්තනන්ති ච

නිවත්තිමත්තං. නිවත්තිත්වා පන ගමනං ගමනයමව. අභිහරන්යතොති
ගමනවයසනකායං උපයනන්යතො.ඨානනිසජ්ජාසයයනසුයයොගමනවිධුයරො



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනා 

201 

පටුන 

කායස්ස පුරයතො අභිහායරො, යසො අභික්කයමො, පච්ෙයතො අපහරණං 

පටක්කයමොති දස්යසන්යතො ‘‘ඨායනපී’’තිආදිමාහ. ආසනස්සාති 

පීඨකාදිආසනස්ස. පුරිමඅඞ්ගාභිමුයඛොති අටනිකාදිපුරිමාවයවාභිමුයඛො. 

සංසරන්යතොති සංසප්පන්යතො. පච්චාසංසරන්යතොති පටිආසප්පන්යතො. 

‘‘එයසව නයෙො’’තිඉමිනානිපන්නස්යසවඅභිමුඛසංසප්පනපටිආසප්පනානි
නිදස්යසති. 

සම්මා පජානනං සම්පජානං, යතන අත්තනා කාතබ්බකිච්චස්ස

කරණසීයලො සම්ප ානකාරීති ආහ ‘‘සම්ප ඤ්යඤන සබ්බකිච්චකාරී’’ති.

සම්පජානසද්දස්ස සම්පජඤ්ඤපරියායතා පුබ්යබ වුත්තා එව. සම්ප ඤ්ඤං

කයරොයතවාතිඅභික්කන්තාදීසුඅසම්යමොහං උප්පායදතිඑව.සම්පජඤ්ඤස්ස

වාකායරොඑතස්සඅත්ථීති සම්ප ානකාරී. ධම්මයතොවඩ්ඪිසඞ්ඛායතනසහ
අත්යථන වත්තතීති සාත්ථකං, අභික්කන්තාදි. සාත්ථකස්ස සම්පජානනං 

සාත්ථකසම්ප ඤ්ඤං. සප්පායස්ස අත්තයනො හිතස්ස සම්පජානනං 

සප්පාෙසම්ප ඤ්ඤං. අභික්කමාදීසු භික්ඛාචාරයගොචයර, අඤ්ඤත්ථාපි ච
පවත්යතසු අවිජහියත කම්මට්ඨානසඞ්ඛායත යගොචයර සම්පජඤ්ඤං 

යගොචරසම්ප ඤ්ඤං. අභික්කමාදීසු අසම්මුය්හනයමව සම්පජඤ්ඤං 

අසම්යමොහසම්ප ඤ්ඤං. පරිග්ගයහත්වාති තූයලත්වා තීයරත්වා 
පටිසඞ්ඛායාති, අත්යථො. සඞ්ඝදස්සයනයනව උයපොසථපවාරණාදිඅත්ථං

ගමනං සඞ්ගහිතං. අසුභදස්සනාදීති ආදි-සද්යදන කසිණපරිකම්මාදීනං

සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං විවරිතුං ‘‘යචතිෙං වා

යබොධිං වා දිස්වාපි හී’’තිආදි වුත්තං. අරහත්තං පාපුණාතීති
උක්කට්ඨනිද්යදයසො එයසො. සමථවිපස්සනුප්පාදනම්පි හි භික්ඛුයනො

වඩ්ඪියයව. යකචීති අභයගිරිවාසියනො. 

තස්මිං පනාති සාත්ථකසම්පජඤ්ඤවයසන පරිග්ගහිතඅත්යථ.
‘‘අත්යථොතිධම්මයතො වඩ්ඪී’’තියංසාත්ථකන්ති අධිප්යපතං, තංසප්පායං

එවාති සියා කස්සචි ආසඞ්කාති තන්නිවත්තනත්ථං ‘‘යචතිෙදස්සනං

තාවා’’තිආදි ආරද්ධං. චිත්තකම්මරූපකානි විොති චිත්තකම්මකතා
පටිමායයො විය, යන්තපයයොයගන වා විචිත්තකම්මා පටිමායයො විය. 

අසමයපක්ඛනං යගහස්සිත අඤ්ඤාණුයපක්ඛාවයසන ආරම්මණස්ස
අයයොනියසොගහණං.යංසන්ධායවුත්තං. ‘‘චක්ඛුනාරූපංදිස්වාඋප්පජ්ජති
උයපක්ඛා බාලස්ස මූළ්හස්ස පුථුජ්ජනස්සා’’තිආදි (ම. නි. 3.308). 

හත්ථිආදිසම්මද්යදන ජීවිතන්තරායෙො. විසභාගරූපදස්සනාදිනා 

බ්රහ්මචරිෙන්තරායෙො. 

පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාෙ භික්ඛූනං අනුවත්තනකථා ආචිණ්ණා, 

අනනුවත්තනකථාපනතස්සාදුතියානාමයහොතීතිආහ ‘‘ද්යවකථානාමන 

කථිතපුබ්බා’’ති. එවන්ති ‘‘සයච පනා’’තිආදිකං සබ්බම්පි වුත්තාකාරං
පච්චාමසති, න‘‘පුරිසස්සමාතුගාමාසුභ’’න්තිආදිකං වුච්චමානං. 
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යයොගකම්මස්ස පවත්තිට්ඨානතාය භාවනාය ආරම්මණං 

‘‘කම්මට්ඨාන’’න්ති වුච්චතීති ආහ ‘‘කම්මට්ඨානසඞ්ඛාතං යගොචර’’න්ති. 

උග්ගයහත්වාතියථාඋග්ගහනිමිත්තං උප්පජ්ජති, එවංඋග්ගහයකොසල්ලස්ස
සම්පාදනවයසනඋග්ගයහත්වා. 

හරතීති කම්මට්ඨානං පවත්යතති, යාව පිණ්ඩපාතපටික්කමා

අනුයුඤ්ජතීති අත්යථො. න පච්චාහරතීති ආහාරූපයයොගයතො යාව

දිවාඨානුපසඞ්කමනා කම්මට්ඨානං න පටියනති. සරීරපරිකම්මන්ති

මුඛයධොවනාදිසරීරපටිජග්ගනං. ද්යව තයෙො පල්ලඞ්යකති ද්යව තයයො

නිසජ්ජාවායර ද්යව තීණි උණ්හාසනානි. යතනාහ ‘‘උසුමං

ගාහායපන්යතො’’ති. කම්මට්ඨානසීයසයනවාති කම්මට්ඨානමුයඛයනව
කම්මට්ඨානං අවිජහන්යතො එව, යතන ‘‘පත්යතොපි අයචතයනො’’තිආදිනා
(දී. නි. අට්ඨ. 1.214) වක්ඛමානං කම්මට්ඨානං, යථාපරිහරියමානං වා

අවිජහිත්වාති දස්යසති. තයථවාති තික්ඛත්තුයමව. පරියභොගයචතියයතො

සාරීරිකයචතියං ගරුතරන්ති කත්වා ‘‘යචතිෙං වන්දිත්වා’’ති
පුබ්බකාලකිරියාය වයසන වුත්තං. තථා හි අට්ඨකථායං ‘‘යචතියං
බාධයමානා යබොධිසාඛා හරිතබ්බා’’ති වුත්තා. 

බුද්ධගුණානුස්සරණවයසයනවයබොධියංපණිපාතකරණන්තිආහ ‘‘බුද්ධස්ස 

භගවයතො සම්මුඛා විෙනිපච්චකාරං දස්යසත්වා’’ති. ගාමසමීයපතිගාමස්ස

උපචාරට්ඨායන.  නසඞ්ගහත්ථන්ති ‘‘මයි අකයථන්යත එයතසං යකො

කයථස්සතී’’ති ධම්මානුග්ගයහන ජනසඞ්ගහත්ථං. තස්මාති යස්මා
‘‘ධම්මකථා නාම කයථතබ්බා එවා’’ති අට්ඨකථාචරියා වදන්ති, යස්මා ච
ධම්මකථා කම්මට්ඨානවිනිමුත්තා නාම නත්ථි, තස්මා. 

කම්මට්ඨානසීයසයනවාති අත්තනා පරිහරියමානං කම්මට්ඨානං 

අවිජහන්යතො තදනුගුණංයයව ධම්මකථං කයථත්වා. අනුයමොදනං වත්වාති
එත්ථාපි‘‘කම්මට්ඨානසීයසයනවා’’තිආයනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. 

සම්පත්තපරිච්යඡයදයනවාති ‘‘පරිචියතො අපරිචියතො’’තිආදි විභාගං

අකත්වා සම්පත්තයකොටියා එව, සමාගමමත්යතයනවාති අත්යථො. භයෙති
පරචක්කාදිභයය. 

‘‘කම්ම යතය ො’’ති ගහණිංසන්ධායාහ. කම්මට්ඨානංවීථිං නායරොහති 

ඛුදාපරිස්සයමන කිලන්තකායත්තා සමාධානාභාවයතො. අවයසසට්ඨායනති

යාගුයා අග්ගහිතට්ඨායන. යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛන්ති කම්මට්ඨානුපට්ඨානස්ස 
අවිච්යෙදදස්සනයමතං, යථා යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛං පවත්තාය සරපටිපාතියා
අනවිච්යෙයදො, එවයමතස්සපීති. 

නික්ඛිත්තධුයරො භාවනානුයයොයග. වත්තපටිපත්තියා අපූරයණන 

සබ්බවත්තානිභින්දිත්වා. ‘‘කායමසුඅවීතරායගොයහොති, කායයඅවීතරායගො, 
රූයප අවීතරායගො, යාවදත්ථං උදරාවයදහකං භුඤ්ජිත්වා යසයයසුඛං
පස්සසුඛංමිද්ධසුඛංඅනුයුත්යතොවිහරති, අඤ්ඤතරං යදවනිකායංපණිධාය
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පටුන 

බ්රහ්මචරියං චරතී’’ති (දී. නි. 3.320; ම. නි. 1.186) එවං 

වුත්තපඤ්චවිධයචයතොඛිලවිනිබන්ධචිත්යතො.චරිත්වාති පවත්තිත්වා. 

ගතපච්චාගතිකවත්තවයසනාති භාවනාසහිතංයයව භික්ඛාය
ගතපච්චාගතං ගමනපච්චාගමනං එතස්ස අත්ථීති ගතපච්චාගතිකං, තයදව

වත්තං, තස්ස වයසන. අත්තකාමාති අත්තයනො හිතසුඛං ඉච්ෙන්තා, 
ධම්මච්ෙන්දවන්යතොතිඅත්යථො.ධම්යමොහිහිතංතන්නිමිත්තකඤ්චසුඛන්ති.
අථවා විඤ්ඤූනංනිබ්බියසසත්තා, අත්තභාවපරියාපන්නත්තාචඅත්තානාම

ධම්යමො, තං කායමන්තිඉච්ෙන්තීති අත්තකාමා. 

උසභං නාමවීසතියට්ඨියයො. තාෙසඤ්ඤාොතිතායපාසාණසඤ්ඤාය, 

එත්තකංඨානංආගතාතිජානන්තාති අධිප්පායයො. යසොයෙවනයෙොති‘‘අයං
භික්ඛූ’’තිආදියකො යයො ඨායන වුත්යතො, යසො එව නිසජ්ජායපි නයයො.
පච්ෙයතො ආගච්ෙන්තානං ඡින්නභත්තභාවභයයනපි යයොනියසොමනසිකාරං

පරිබ්රයූහති. මද්දන්තාති ධඤ්ඤකරණට්ඨායනසාලිසීසානිමද්දන්තා. 

මහාපධානං පූය ස්සාමීති අම්හාකං අත්ථාය යලොකනායථනෙවස්සානි
කතං දුක්කරචරියයමවාහං යථාසත්ති පූයජස්සාමීති. පටිපත්තිපූජා හි

සත්ථුපූජා, න ආමිසපූජාති. ‘‘ඨානචඞ්කමයමවා’’ති 
අධිට්ඨාතබ්බඉරියාපථවයසන වුත්තං, න යභොජනාදිකායලසු අවස්සං 
කත්තබ්බනිසජ්ජායපටික්යඛපවයසන. 

වීථිං ඔතරිත්වා ඉයතො චියතො ච අයනොයලොයකත්වා පඨමයමවවීථියයො 

සල්ලක්යඛතබ්බාතිආහ ‘‘වීථියෙොසල්ලක්යඛත්වා’’ති.යං සන්ධායවුච්චති 
‘‘පාසාදියකනඅභික්කන්යතනා’’ති, තං දස්යසතුං‘‘තත්ථචා’’තිආදිවුත්තං. 

‘‘ආහායර පටක්කූලසඤ්ඤං උපට්ඨයපත්වා’’තිආදීසු යං වත්තබ්බං, තං

පරයතොආගමිස්සති. අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතන්ති ‘‘යාවයදව ඉමස්සකායස්ස
ඨිතියා’’තිආදිනා (ම.නි.1.23; අ.නි.6.58; මහානි.206) වුත්යතහිඅට්ඨහි

අඞ්යගහිසමන්නාගතං කත්වා. ‘‘යනවදවාො’’තිආදිපටික්යඛපදස්සනං. 

පච්යචකයබොධිං සච්ඡිකයරොති, යදි උපනිස්සයසම්පන්යනො යහොතීති
සම්බන්යධො. එවං සබ්බත්ථ ඉයතො පයරසුපි. තත්ථ පච්යචකයබොධියා
උපනිස්සයසම්පදා කප්පානං ද්යව අසඞ්යඛයයයානි, සතසහස්සඤ්ච 
තජ්ජාපුඤ්ඤඤාණසම්භරණං. සාවකයබොධියා අග්ගසාවකානං
අසඞ්යඛයයයං, කප්පසතසහස්සඤ්ච, මහාසාවකානං (යථරගා. අට්ඨ.
2.1288) සතසහස්සයමව තජ්ජාපුඤ්ඤඤාණසම්භරණං. ඉතයරසං අතීතාසු
ජාතීසු විවට්ටසන්නිස්සයවයසන නිබ්බත්තිතං නිබ්යබධභාගියං කුසලං. 

බාහියෙො දාරුචීරියෙොති බාහියවිසයය සඤ්ජාතසංවඩ්ඪතාය බාහියයො, 
දාරුචීරපරිහරයණන දාරුචීරියයොති ච සමඤ්ඤායතො. යසො හි ආයස්මා
‘‘තස්මාතිහ යත, බාහිය, එවං සික්ඛිතබ්බං ‘දිට්යඨ දිට්ඨමත්තං භවිස්සති, 
සුයත, මුයත, විඤ්ඤායතවිඤ්ඤාතමත්තං භවිස්සතී’ති, එවඤ්හියතබාහිය
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සික්ඛිතබ්බං. යයතො යඛො යත බාහිය දිට්යඨ දිට්ඨමත්තං භවිස්සති, සුයත, 
මුයත, විඤ්ඤායතවිඤ්ඤාතමත්තංභවිස්සති, තයතො ත්වං, බාහිය, නයතන.
යයතොත්වං, බාහිය, නයතන, තයතොත්වං, බාහිය, නතත්ථ.යයතො ත්වං, 
බාහිය, නතත්ථ, තයතොත්වං, බාහිය, යනවිධනහුරංනඋභයමන්තයරන.
එයසවන්යතො දුක්ඛස්සා’’ති (උදා. 10) එත්තකාය යදසනාය අරහත්තං
සච්ොකාසි.එවං සාරිපුත්තත්යථරාදීනංමහාපඤ්ඤතාදිදීපනානිසුත්තපදානි
විත්ථාරයතො යවදිතබ්බානි. 

තන්තිඅසම්මුය්හනං එවන්තිඉදානිවුච්චමානමාකායරයනවයවදිතබ්බං. 

‘‘අත්තා අභික්කමතී’’ති ඉමිනා අන්ධපුථුජ්ජනස්ස දිට්ඨිගාහවයසන 

අභික්කයම සම්මුය්හනං දස්යසති, ‘‘අහං අභික්කමාමී’’ති පන ඉමිනා
මානගාහවයසන. තදුභයං පන තණ්හාය විනා න යහොතීති
තණ්හගාහවයසනපි සම්මුය්හනං දස්සිතයමව යහොති. ‘‘තථා
අසම්මුය්හන්යතො’’ති වත්වා තං අසම්මුය්හනං යයන ඝනවිනිබ්යභොයගන

යහොති, තං දස්යසන්යතො ‘‘අභික්කමාමී’’තිආදිමාහ. තත්ථ යස්මා 
වායයොධාතුයා අනුගතා යතයජොධාතු උද්ධරණස්ස පච්චයයො.
උද්ධරණගතිකා හි යතයජොධාතූති. උද්ධරයණ වායයොධාතුයා තස්සා
අනුගතභායවො, තස්මා ඉමාසං ද්වින්නයමත්ථ සාමත්ථියයතො අධිමත්තතා, 

ඉතරාසඤ්ච ඔමත්තතාති දස්යසන්යතො ‘‘එයකකපාදුද්ධරයණ…යප.…

බලවතියෙොති ආහ. යස්මා පන යතයජොධාතුයා අනුගතා වායයොධාතු
අතිහරණවීතිහරණානං පච්චයයො. තිරියගතිකාය හි වායයොධාතුයා 
අතිහරණවීතිහරයණසු සාතිසයයො බයාපායරොති. යතයජොධාතුයා තස්සා
අනුගතභායවො, තස්මා ඉමාසං ද්වින්නයමත්ථ සාමත්ථියයතො අධිමත්තතා, 

ඉතරාසඤ්ච ඔමත්තතාති දස්යසන්යතො ‘‘තථා අතිහරණවීතිහරයණසූ’’ති
ආහ. සතිපි අනුගමකඅනුගන්තබ්බතාවියසයස

යතයජොධාතුවායයොධාතුභාවමත්තං සන්ධාය තථා-සද්දග්ගහණං,. තත්ථ

අක්කන්තට්ඨානයතො පාදස්ස උක්ඛිපනං උද්ධරණං. ඨිතට්ඨානං

අතික්කමිත්වා පුරයතො හරණං අතිහරණං, ඛාණුආදිපරිහරණත්ථං, 

පතිට්ඨිතපාදඝට්ටනපරිහරණත්ථං වා පස්යසන හරණං වීතිහරණං. යාව

පතිට්ඨිතපායදො, තාවආහරණං අතිහරණං, තයතොපරංහරණං වීතිහරණන්ති
අයං වාඑයතසංවියසයසො. 

යස්මා පථවීධාතුයා අනුගතා ආයපොධාතු යවොස්සජ්ජනස්ස පච්චයයො. 
ගරුතරසභාවා හි ආයපොධාතූති. යවොස්සජ්ජයන පථවීධාතුයා තස්සා
අනුගතභායවො, තස්මා තාසං ද්වින්නයමත්ථ සාමත්ථියයතො අධිමත්තතා, 

ඉතරාසඤ්ච ඔමත්තතාති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘යවොස්සජ් යන…යප.…

බලවතියෙො’’ති. යස්මා පන ආයපොධාතුයා අනුගතා පථවීධාතු
සන්නික්යඛපනස්ස පච්චයයො, පතිට්ඨාභායව විය පතිට්ඨාපයනපි තස්සා 
සාතිසයකිච්චත්තාආයපොධාතුයාතස්සාඅනුගතභායවො, තථාඝට්ටනකිරියාය
පථවීධාතුයාවයසන සන්නිරුජ්ඣනස්සසිජ්ඣනයතොතත්ථාපිපථවීධාතුයා
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ආයපොධාතුඅනුගතභායවො, තස්මා වුත්තං ‘‘තථා

සන්නික්යඛපනසන්නිරුජ්ඣයනසූ’’ති. 

තත්ථාති තස්මිං අභික්කමයන, යතසු වා වුත්යතසු උද්දරණාදීසු

යකොට්ඨායසසු. උද්ධරයණති උද්ධරණක්ඛයණ. රූපාරූපධම්මාති
උද්ධරණාකායරන පවත්තා රූපධම්මා, තංසමුට්ඨාපකා අරූපධම්මා ච. 

අතිහරණං නපාපුණන්ති ඛණමත්තාවට්ඨානයතො. තත්ථතත්යථවාතියත්ථ
යත්ථ උප්පන්නා, තත්ථ තත්යථව. න හි ධම්මානං යදසන්තරසඞ්කමනං

අත්ථි. ‘‘පබ්බං පබ්බ’’තිආදි උද්ධරණාදියකොට්ඨායස සන්ධාය
සභාගසන්තතිවයසන වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. අතිඉත්තයරො හි
රූපධම්මානම්පි පවත්තික්ඛයණො, ගමනස්සාදීනං, යදවපුත්තානං 
යහට්ඨුපරියයන පටිමුඛං ධාවන්තානං සිරසි පායද ච බන්ධඛුරධාරා
සමාගමයතොපි සීඝතයරො. යථා තිලානං භජ්ජියමානානං පටපටායයනන
යභයදො ලක්ඛීයති, එවං සඞ්ඛතධම්මානං උප්පායදනාති දස්සනත්ථං 

‘‘පටපටාෙන්තා’’තිවුත්තං.උප්පන්නාහි එකන්තයතොභිජ්ජන්තීති. ‘‘සද්ධිං

රූයපනා’’ති ඉදං තස්ස තස්ස චිත්තස්ස නියරොයධන සද්ධිං
නිරුජ්ඣනකරූපධම්මානං වයසන වුත්තං, යං තයතො සත්තරසමචිත්තස්ස
උප්පාදක්ඛයණ උප්පන්නං. අඤ්ඤථා යදි රූපාරූපධම්මා සමානක්ඛණා
සියුං, ‘‘රූපංගරුපරිණාමං දන්ධනියරොධ’’න්තිආදිවචයනහිවියරොයධොසියා, 
තථා ‘‘නාහං භික්ඛයව අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි, යං එවං
ලහුපරිවත්තං, යථයිදං චිත්ත’’න්ති (අ. නි. 1.48) එවං ආදිපාළියා.
චිත්තයචතසිකා හි සාරම්මණසභාවා යථාබලං අත්තයනො
ආරම්මණපච්චයභූතමත්ථං විභායවන්යතො එව උප්පජ්ජන්තීති යතසං
තංසභාවනිප්ඵත්තිඅනන්තරං නියරොයධො. රූපධම්මා පන අනාරම්මණා
පකායසතබ්බා, එවංයතසංපකායසතබ්බභාවනිප්ඵත්තියසොළසහිචිත්යතහි 
යහොතීති තඞ්ඛණායුකතා යතසං ඉච්ඡිතා, 
ලහුවිඤ්ඤාණවිසයසඞ්ගතිමත්තප්පච්චයතාය තිණ්ණං ඛන්ධානං, 
විසයසඞ්ගතිමත්තතාය ච විඤ්ඤාණස්ස ලහුපරිවත්තිතා, 
දන්ධමහාභූතප්පච්චයතාය රූපධම්මානං දන්ධපරිවත්තිතා. නානාධාතුයා
යථාභූතඤාණං යඛො පන තථාගතස්යසව, යතන ච පුයරජාතපච්චයයො
රූපධම්යමොව වුත්යතො, පච්ොජාතපච්චයයො ච තයථවාති රූපාරූපධම්මානං
සමානක්ඛණතා න යුජ්ජයතව. තස්මා වුත්තනයයයනයවත්ථ අත්යථො 
යවදිතබ්යබො. 

අඤ්ඤං උප්පජ් යත චිත්තං, අඤ්ඤං චිත්තං නිරුජ්ඣතීති යං 
පුරිමුප්පන්නං චිත්තං, තං අඤ්ඤං, තං පන නිරුජ්ඣන්තං අපරස්ස 
අනන්තරාදිපච්චයභායවයනව නිරුජ්ඣතීති තථාලද්ධපච්චයං අඤ්ඤං
උප්පජ්ජයත චිත්තං. යදි එවං යතසං අන්තයරො ලබ්යභයයාති? යනොතිආහ 

‘‘අවීචි මනුප්පබන්යධො’’ති, යථාවීචිඅන්තයරොනලබ්භති, ‘‘තයදයවත’’න්ති
අවියසසවිදූ මඤ්ඤන්ති, එවං අනු අනු පබන්යධො චිත්තසන්තායනො

රූපසන්තායනොච නදීයසොයතොව නදියංඋදකප්පවායහොවිය වත්තති. 
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අභිමුඛං යලොකිතංආයලොකිතන්තිආහ ‘‘පුරයතොයපක්ඛන’’න්ති.යස්මා
යංදිසාභිමුයඛොගච්ෙති, තිට්ඨති, නිසීදතිවාතදභිමුඛංයපක්ඛනංආයලොකිතං, 

තස්මා තදනුගතවිදිසායලොකනං වියලොකිතන්ති ආහ ‘‘වියලොකිතං නාම

අනුදිසායපක්ඛන’’න්ති. සම්මජ්ජනපරිභණ්ඩාදිකරයණ ඔයලොකිතස්ස, 
උල්යලොකහරණාදීසු උල්යලොකිතස්ස, පච්ෙයතො ආගච්ෙන්තපරිස්සයස්ස

පරිවජ්ජනාදීසු අපයලොකිතස්ස සියා සම්භයවොති ආහ ‘‘ඉමිනා වා මුයඛන

සබ්බානිපිතානිගහිතායනවා’’ති. 

කාෙසක්ඛින්තිකායයනසච්ඡිකතවන්තං, පච්චක්ඛකාරිනන්තිඅත්යථො.
යසොහිආයස්මාවිපස්සනාකායල‘‘යයමවාහංඉන්ද්රියයසු අගුත්තද්වාරතං
නිස්සාය සාසයන අනභිරතිආදිවිප්පකාරං පත්යතො, තයමව සුට්ඨු 
නිග්ගයහස්සාමී’’ති උස්සාහජායතො බලවහියරොත්තප්යපො, තත්ථ ච
කතාධිකාරත්තා ඉන්ද්රියසංවයර උක්කංසපාරමිප්පත්යතො, යතයනව නං
සත්ථා ‘‘එතදග්ගං භික්ඛයව මම සාවකානං භික්ඛූනං ඉන්ද්රියයසු
ගුත්තද්වාරානං, යදිදංනන්යදො’’ති(අ.නි.1.235) එතදග්යගඨයපසි. 

සාත්ථකතා ච සප්පායතා ච යවදිතබ්බා ආයලොකිතවියලොකිතස්සාති

ආයනත්වා සම්බන්යධො. තස්මාති කම්මට්ඨානාවිජහනස්යසව
යගොචරසම්පජඤ්ඤභාවයතොති වුත්තයමවත්ථං යහතුභායවන පච්චාමසති. 

අත්තයනො කම්මට්ඨානවයසයනව ආයලොකනවියලොකනං කාතබ්බං, 
ඛන්ධාදිකම්මට්ඨානා අඤ්යඤො උපායයො න ගයවසිතබ්යබොති අධිප්පායයො.
ආයලොකිතාදිසමඤ්ඤාපි යස්මා ධම්මමත්තස්යසව පවත්තිවියසයසො, තස්මා
තස්ස යාථාවයතො පජානනං අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤන්ති දස්යසතුං 

‘‘අබ්භන්තයර’’තිආදි වුත්තං. චිත්තකිරිෙවායෙොධාතුවිප්ඵාරවයසනාති 
කිරියමයචිත්තසමුට්ඨානාය වායයොධාතුයා චලනාකාරප්පවත්තිවයසන. 

අයධො සීදතීතිඅයධොගච්ෙති. උද්ධංලඞ්යඝතීතිලඞ්ඝංවිය උපරිගච්ෙති. 

අඞ්ගකිච්චං සාධෙමානන්ති පධානභූතඅඞ්ගකිච්චං නිප්ඵායදන්තං

හුත්වාති අත්යථො. ‘‘පඨම වයනපි…යප.… න යහොතී’’ති ඉදං
පඤ්චද්වාරවීථියං ‘‘ඉත්ථී පුරියසො’’තිරජ්ජනාදීනංඅභාවංසන්ධායවුත්තං.
තත්ථ හි ආවජ්ජන යවොට්ඨබ්බපනානං අයයොනියසො
ආවජ්ජනයවොට්ඨබ්බනවයසන ඉට්යඨ ඉත්ථිරූපාදිම්හි යලොභමත්තං, 
අනිට්යඨ චපටිඝමත්තංඋප්පජ්ජති, මයනොද්වායරපන ‘‘ඉත්ථීපුරියසො’’ති 
රජ්ජනාදි යහොති. තස්ස පඤ්චද්වාරජවනං මූලං, යථාවුත්තං වා සබ්බං
භවඞ්ගාදි. එවං මයනොද්වාරජවනස්ස මූලවයසන මූලපරිඤ්ඤා වුත්තා.
ආගන්තුකතාවකාලිකතා පන පඤ්චද්වාරජවනස්යසව අපුබ්බභාවවයසන, 

ඉත්තරභාවවයසන ච වුත්තා. ‘‘යහට්ඨුපරිෙවයසන භිජ්ජිත්වා පතියතසූ’’ති
යහට්ඨිමස්ස උපරිමස්සචඅපරාපරංභඞ්ගප්පත්තිමාහ. 

තන්ති ජවනං, තස්ස අයුත්තන්ති සම්බන්යධො. ආගන්තුයකො 
අබ්භාගයතො. 
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උදයබ්බයපරිච්ඡින්යනොතාවතයකොකායලොඑයතසන්ති තාවකාලිකානි. 

එතං අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං. සමවායෙති සාමග්ගියං. තත්ථාති
පඤ්චක්ඛන්ධවයසන ආයලොකනවියලොකයන පඤ්ඤායමායන 

තබ්බිනිමුත්යතො යකොඑයකොආයලොයකති, යකොවියලොයකති. 

‘‘උපනිස්සෙපච්චයෙො’’ති ඉදං සුත්තන්තනයයන පරියායයතො වුත්තං. 

සහ ාතපච්චයෙොති නිදස්සනමත්තයමතං
අඤ්ඤමඤ්ඤසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතාදිපච්චයානම්පිලබ්භනයතො. 

කායල සමඤ්ඡිතුංයුත්තකායල සමඤ්ඡන්තස්ස. තථා පසායරන්තස්සාති 

එත්ථාපි. මණිසප්යපො නාමඑකාසප්පජාතීතිවදන්ති. ල නන්තිකම්පනං, 
ලීළාකරණංවා. 

උණ්හපකතියකො පරිළාහබහුලකායයො. සීලවිදූසයනන අහිතාවහත්තා 

මිච්ඡාජීවවයසන උප්පන්නං අසප්පාෙං. ‘‘චීවරම්පි අයචතන’’න්තිආදිනා
චීවරස්ස විය කායයොපි අයචතයනොති කායස්ස අත්තසුඤ්ඤතාවිභාවයනන
‘‘අබ්භන්තයර’’තිආදිනා වුත්තයමවත්ථං පරිදීයපන්යතො 

ඉතරීතරසන්යතොසස්සකාරණංදස්යසති, යතනාහ ‘‘තස්මා’’තිආදි. 

චතුපඤ්චගණ්ඨිකාහයතොති ආහතචතුපඤ්චගණ්ඨියකො, 
චතුපඤ්චගණ්ඨිකාහිවාආහයතොතථා. 

අට්ඨවියධොපි අත්යථොති අට්ඨවියධොපි පයයොජනවියසයසො
මහාසිවත්යථරවාදවයසන‘‘ඉමස්ස කායස්සඨිතියා’’තිආදිනා(ම.නි.1.23, 
422; ම.නි.2.387; අ.නි.2.341; 8.9; ධ. ස.1355; විභ.518; මහානි.206) 

නයයනවුත්යතොදට්ඨබ්යබො.ඉමස්මිංපක්යඛ ‘‘යනවදවාොතිආදිනා (ම.නි.
1.23, 422; ම.නි.2.387; අ.නි.8.9; ධ.ස.1355; විභ.518; මහානි.206) 

නයෙනා’’ති පන පටික්යඛපඞ්ගදස්සනමුයඛන යදසනාය ආගතත්තා
වුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

පථවිසන්ධාරකජලස්සතංසන්ධාරකවායුනාවියපරිභුත්තස්සආහාරස්ස 

වායයොධාතුයාව ආසයය අවට්ඨානන්ති ආහ ‘‘වායෙොධාතුවයසයනව 

තිට්ඨතී’’ති. අතිහරතීති යාව මුඛා අභිහරති. වීතිහරතීති තයතො කුච්ඡියං

වීමිස්සං කයරොන්යතො හරති. අතිහරතීති වා මුඛද්වාරං අතික්කායමන්යතො

හරති. වීතිහරතීති කුච්ඡිගතං පස්සයතො හරති, පරිවත්යතතීති අපරාපරං
චායරති. එත්ථ ච ආහාරස්ස ධාරණපරිවත්තනසඤ්චුණ්ණනවියසොසනානි
පථවීධාතුසහිතාඑවවායයොධාතුකයරොති, නයකවලාති තානිපථවීධාතුයාපි

කිච්චභායවනවුත්තානි. අල්ලත්තඤ්ච අනුපායලතීතියථාවායයොධාතුආදීහි
අඤ්යඤහි වියසොසනං න යහොති, තථා අල්ලත්තඤ්ච අනුපායලති. 

යතය ොධාතූතිගහණීසඞ්ඛාතා යතයජොධාතු. සා හි අන්යතොපවිට්ඨංආහාරං
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පරිපායචති. අඤ් යසො යහොතීති ආහාරස්ස පයවසනාදීනං මග්යගො යහොති. 

ආභු තීති පරියයසනවයසන, 
අජ්යඣොහරණජිණ්ණාජිණ්ණතාදිපටිසංයවදනවයසන ච ආවජ්යජති, 
විජානාතීති අත්යථො. තංතංවිජානනස්ස පච්චයභූයතොයයව හි පයයොයගො
‘‘සම්මාපයයොයගො’’ති වුත්යතො. යයන හි පයයොයගන පරියයසනාදි
නිප්ඵජ්ජති, යසො තබ්බිසයවිජානනම්පි නිප්ඵායදති නාම තදවිනාභාවයතො.

අථ වා සම්මාපයෙොගං සම්මාපටිපත්ති මන්වාෙ ආගම්ම ආභු ති 
සමන්නාහරති. ආයභොගපුබ්බයකොහිසබ්යබොපිවිඤ්ඤාණබයාපායරොතිතථා
වුත්තං. 

ගමනයතොති භික්ඛාචාරවයසන යගොචරගාමං උද්දිස්ස ගමනයතො. 

පරියෙසනයතොතියගොචරගායමභික්ඛත්ථං ආහිණ්ඩනයතො. පරියභොගයතොති

ආහාරස්ස පරිභුඤ්ජනයතො. ආසෙයතොති පිත්තාදිආසයයතො.ආසයති එත්ථ
එකජ්ඣං පවත්තමායනොපි කම්මඵලවවත්ථියතො හුත්වා මරියාදවයසන

අඤ්ඤමඤ්ඤං අසඞ්කරයතො සයති තිට්ඨති පවත්තතීති ආසයෙො, 
ආමාසයස්ස උපරිතිට්ඨනයකොපිත්තාදියකො.මරියාදත්යථොහිඅයමාකායරො. 

නිධානන්තියථාභුත්යතොආහායරො නිචියතොහුත්වා තිට්ඨතිඑත්ථාතිනිධානං, 

ආමාසයයො. තයතො නිධානයතො. අපරිපක්කයතොති ගහණීසඞ්ඛායතන

කම්මජයතයජන අවිපක්කයතො. පරිපක්කයතොති යථාභුත්තස්ස ආහාරස

විපක්කභාවයතො. ඵලයතොතිනිප්ඵත්තියතො. නිස්සන්දයතොතිඉයතො චියතොච

නිස්සන්දනයතො. සම්මක්ඛනයතොති සබ්බයසො මක්ඛනයතො. අයයමත්ථ
සඞ්යඛයපො, විත්ථායරොපනවිසුද්ධිමග්ගසංවණ්ණනාය (විසුද්ධි.ටී.1.294) 
ගයහතබ්යබො. 

සරීරයතො යසදා මුච්චන්තීති යවගසංධාරයණන උප්පන්නපරිළාහයතො

සරීරයතො යසදා මුච්චන්ති. අඤ්යඤ ච යරොගා කණ්ණසූලභගන්දරාදයයො. 

අට්ඨායනති මනුස්සාමනුස්සපරිග්ගහියත අයුත්තට්ඨායන
යඛත්තයදවායතනාදියක. කුද්ධා හි අමනුස්සා, මනුස්සාපි වා ජීවිතක්ඛයං

පායපන්ති. නිස්සට්ඨත්තා යනව අත්තයනො, කස්සචි අනිස්සජ්ජිතත්තා, 

ජිගුච්ෙනීයත්තා ච න පරස්ස. උදකතුම්බයතොති

යවළුනාළිආදිඋදකභාජනයතො. තන්තිෙඩ්ඩිතඋදකං. 

අද්ධානඉරිොපථා චිරතරප්පවත්තිකා දීඝකාලිකා ඉරියාපථා. මජ්ඣිමා 

භික්ඛාචරණාදිවයසන පවත්තා. චුණ්ණිෙඉරිොපථා විහායර, අඤ්ඤත්ථාපි
ඉයතො චියතො ච පරිවත්තනාදිවයසන පවත්තාති වදන්ති. ‘‘ගයතති
ගමයන’’ති පුබ්යබ අභික්කමපටික්කමග්ගහයණන ගමයනනපි පුරයතො
පච්ෙයතොචකායස්සඅභිහරණංවුත්තන්තිඉධ ගමනයමවගහිතන්තියකචි. 

යස්මා මහාසිවත්යථරවායද අනන්තයර අනන්තයර ඉරියාපයථ 
පවත්තරූපාරූපධම්මානං තත්ථ තත්යථව නියරොධදස්සනවයසන
සම්පජානකාරිතාගහිතාතිතං සම්පජඤ්ඤවිපස්සනාචාරවයසනයවදිතබ්බං.
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පටුන 

යතන වුත්තං ‘‘තයිදං මහාසිවත්යථයරන වුත්තං අසම්යමොහධුරං

මහාසතිපට්ඨානසුත්යත අධිප්යපත’’න්ති. ඉමස්මිං පන සාමඤ්ඤඵයල

සබ්බම්පි චතුබ්බිධං සම්ප ඤ්ඤං ලබ්භති යාවයදව 
සාමඤ්ඤඵලවියසසදස්සනපරත්තා ඉමිස්සා යදසනාය. 

‘‘සතිසම්පයුත්තස්යසවා’’ති ඉදං යථා සම්පජඤ්ඤස්ස කිච්චයතො පධානතා
ගහිතා, එවං සතියා පීති දස්සනත්ථං වුත්තං, න සතියා 
සබ්භාවමත්තදස්සනත්ථං. න හි කදාචි සතිරහිතා ඤාණප්පවත්ති අත්ථි. 

‘‘එතස්ස හි පදස්ස අෙං විත්ථායරො’’ති ඉමිනා සතියා ඤායණන 

සමධුරතංයයව විභායවති. එතානි පදානීති ‘‘අභික්කන්යත පටික්කන්යත

සම්පජානකාරී යහොතී’’තිආදීනි පදානි. විභත්තායනවාති විසුං කත්වා 
විභත්තානියයව, ඉමිනාපි සම්පජඤ්ඤස්ස විය සතියායපත්ථ පධානතයමව
විභායවති. 

මජ්ඣිමභාණකා පන භණන්ති – එයකො භික්ඛු ගච්ෙන්යතො අඤ්ඤං 
චින්යතන්යතො අඤ්ඤං විතක්යකන්යතො ගච්ෙති, එයකො කම්මට්ඨානං
අවිස්සජ්යජත්වාව ගච්ෙති. තථා එයකො තිට්ඨන්යතො…යප.…
නිසීදන්යතො…යප.… සයන්යතො අඤ්ඤං චින්යතන්යතො අඤ්ඤං
විතක්යකන්යතො සයති, එයකො කම්මට්ඨානං අවිස්සජ්යජත්වාව සයති, 
එත්තයකනපන නපාකටංයහොතීතිචඞ්කමයනනදීයපන්ති.යයොහිභික්ඛු
චඞ්කමං ඔතරිත්වා ච චඞ්කමනයකොටියං ඨියතො පරිග්ගණ්හාති
‘‘පාචීනචඞ්කමනයකොටියං පවත්තාරූපාරූපධම්මා පච්ඡිමචඞ්කමනයකොටිං
අප්පත්වා එත්යථව නිරුද්ධා, පච්ඡිමචඞ්කමනයකොටියං පවත්තාපි 
පාචීනචඞ්කමනයකොටිං අප්පත්වා එත්යථව නිරුද්ධා, චඞ්කමනමජ්යඣ
පවත්තාඋයභොයකොටියයො අප්පත්වාඑත්යථවනිරුද්ධා, චඞ්කමයනපවත්තා
රූපාරූපධම්මාඨානංඅප්පත්වා එත්යථවනිරුද්ධා, ඨායනපවත්තානිසජ්ජං
අප්පත්වාඑත්යථවනිරුද්ධා, නිසජ්ජාය පවත්තාසයනංඅප්පත්වාඑත්යථව
නිරුද්ධා’’ති එවං පරිග්ගණ්හන්යතො පරිග්ගණ්හන්යතොයයව භවඞ්ගං
ඔතරති. උට්ඨහන්යතො කම්මට්ඨානං ගයහත්වාව උට්ඨහති, අයං භික්ඛු
ගතාදීසු සම්පජානකාරී නාම යහොතීති. එවම්පි න යසොත්යත කම්මට්ඨානං
අවිභූතං යහොති, තස්මා භික්ඛු යාව සක්යකොති, තාව චඞ්කමිත්වා ඨත්වා
නිසීදිත්වා සයමායනො එවං පරිග්ගයහත්වා සයති ‘‘කායයො අයචතයනො, 
මඤ්යචොඅයචතයනො, කායයොනජානාති‘අහංමඤ්යචසයියතො’ති, මඤ්යචො
නජානාති‘මයිකායයොසයියතො’ති, අයචතයනො කායයොඅයචතයනමඤ්යච
සයියතො’’ති එවං පරිග්ගණ්හන්යතො එව චිත්තං භවඞ්යග ඔතායරති. 
පබුජ්ඣන්යතො කම්මට්ඨානං ගයහත්වාව පබුජ්ඣති, අයං යසොත්යත
සම්පජානකාරී නාම යහොති. කායාදීකිරියානිබ්බත්තයනන තම්මයත්තා, 
ආවජ්ජනකිරියා සමුට්ඨිතත්තා ච ජවනං සබ්බම්පි වා ෙද්වාරප්පවත්තං
කිරියමයපවත්තං නාම. තස්මිං සති ජාගරිතං නාම යහොතීති
පරිග්ගණ්හන්යතො ජාගරියත සම්පජානකාරී නාම. අපි ච රත්තින්දිවං ෙ 
යකොට්ඨායස කත්වා පඤ්ච යකොට්ඨායස ජග්ගන්යතොපි ජාගරියත
සම්පජානකාරී නාම යහොති. විමුත්තායතනසීයසන ධම්මං යදයසන්යතොපි



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනා 

210 

පටුන 

බත්තිංසතිරච්ොනකථං පහාය දසකථාවත්ථුනිස්සිතසප්පායකථං
කයථන්යතොපි භාසියත සම්පජානකාරී නාම. අට්ඨතිංසාය ආරම්මයණසු
චිත්තරුචියං මනසිකාරං පවත්යතන්යතොපි දුතියං ඣානං සමාපන්යනොපි 
තුණ්හීභායව සම්පජානකාරී නාම. දුතියඤ්හි ඣානං වචීසඞ්ඛාරවිරහයතො 

වියසසයතො තුණ්හීභායවො නාමාති. එවන්ති වුත්තප්පකායරන, සත්තසුපි
ඨායනසුචතුධාතිඅත්යථො. 

සන්යතොසකථාවණ්ණනා 
215. යස්ස සන්යතොසස්ස අත්තනි අත්ථිතාය භික්ඛු ‘‘සන්තුට්යඨො’’ති

වුච්චති, තංදස්යසන්යතො ‘‘ඉතරීතරපච්චෙසන්යතොයසනසමන්නාගයතො’’ති
ආහ. චීවරාදි යත්ථ කත්ථචි පච්චයය සන්තුස්සයනන සමඞ්ගීභූයතොති

අත්යථො. අථ වා ඉතරං වුච්චතිහීනං පණීතයතො අඤ්ඤත්තා, තථා පණීතං 

ඉතරං හීනයතො අඤ්ඤත්තා. අයපක්ඛාසිද්ධා හි ඉතරතාති. ඉති යයන 
ධම්යමනහීයනනවාපණීයතනවාචීවරාදිපච්චයයනසන්තුස්සති, යසොතථා

පවත්යතො අයලොයභො ඉතරීතරපච්චෙසන්යතොයසො, යතන සමන්නාගයතො. 

යථාලාභං අත්තයනො ලාභානුරූපං සන්යතොයසො ෙථාලාභසන්යතොයසො. 
යසසද්වයයපි එයසව නයයො. ලබ්භතීති වා ලායභො, යයො යයො ලායභො

යථාලාභං, යතන සන්යතොයසො ෙථාලාභසන්යතොයසො. බලන්ති කායබලං. 

සාරුප්පන්ති පකතිදුබ්බලාදීනංඅනුච්ෙවිකතා. 

යථාලද්ධයතො අඤ්ඤස්ස අපත්ථනා නාම සියා අප්පිච්ෙතායපි 
පවත්තිආකායරොති තයතො විනිවත්තිතයමව සන්යතොසස්ස සරූපං

දස්යසන්යතො ‘‘ලභන්යතොපි න ගණ්හාතී’’ති ආහ. තං පරිවත්යතත්වාති
පකතිදුබ්බලාදීනං ගරුචීවරං න ඵාසුභාවාවහං, සරීරයඛදාවහඤ්ච යහොතීති
පයයොජනවයසන, න අත්රිච්ෙතාදිවයසන තං පරිවත්යතත්වා.

ලහුකචීවරපරියභොයගො න සන්යතොසවියරොධීති ආහ ‘‘ලහුයකන

ොයපන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොතී’’ති. මහග්ඝං චීවරං බහූනි වා චීවරානි
ලභිත්වාපි තානි විස්සජ්යජත්වා තදඤ්ඤස්ස ගහණං යථාසාරුප්පනයය

ඨිතත්තා න සන්යතොසවියරොධීති ආහ ‘‘යතසං…යප.… ධායරන්යතොපි

සන්තුට්යඨොව යහොතී’’ති. එවං යසසපච්චයයපි 
යථාබලයථාසාරුප්පනිද්යදයසසු අපි-සද්දග්ගහයණ අධිප්පායයො
යවදිතබ්යබො. 

මුත්තහරීතකන්ති යගොමුත්තපරිභාවිතං, පූතිභායවන වා ෙඩ්ඩිතං

හරීතකං. බුද්ධාදීහි වණ්ණිතන්ති ‘‘පූතිමුත්තයභසජ්ජං නිස්සාය
පබ්බජ්ජා’’තිආදිනා (මහාව. 73, 128) සම්මාසම්බුද්ධාදීහි පසත්ථං.

අප්පිච්ෙතාසන්තුට්ඨීසු භික්ඛූ නියයොයජන්යතො පරමසන්තුට්යඨොව යහොති 
පරයමනඋක්කංසගයතනසන්යතොයසනසමන්නාගතත්තා. 

කායං පරිහරන්ති යපොයසන්තීති කාෙපරිහාරිකා. තථා කුච්ඡිපරිහාරිකා 
යවදිතබ්බා. කුච්ඡිපරිහාරිකතා ච අජ්යඣොහරයණන සරීරස්ස ඨිතියා
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උපකාරකතාවයසන ඉච්ඡිතාති බහිද්ධාව කායස්ස උපකාරකතාවයසන
කායපරිහාරිකතාදට්ඨබ්බා. 

පරික්ඛාරමත්තාති පරික්ඛාරග්ගහණං. තත්රට්ඨකපච්චත්ථරණන්ති
අත්තනා අනධිට්ඨහිත්වා තත්යථව තිට්ඨනකපච්චත්ථරණං. 
පච්චත්ථරණාදීනඤ්යචත්ථ නවමාදිභායවො යථාවුත්තපටිපාටියා දට්ඨබ්යබො, 
න යතසං තථා පතිනියතභාවයතො. කස්මා? තථා නධාරණයතො.

දුප්යපොසභායවනමහාගජාවියාති මහාග ා. යදිඉතයරපි අප්පිච්ෙතාදිසභාවා, 

කිං යතසම්පි වයසන අයං යදසනා ඉච්ඡිතාති? යනොති ආහ ‘‘භගවා

පනා’’තිආදි.කායපරිහායරොපයයොජනංඑයතනාතිකායපරිහාරිකං. යතනාහ 

‘‘කාෙංපරිහරණමත්තයකනා’’ති. 

චතූසු දිසාසු සුඛවිහාරතාය සුඛවිහාරට්ඨානභූතා චතස්යසො දිසා 

එතස්සාතිචතුද්දියසොචතුද්දියසොඑව චාතුද්දියසො. තාසුඑව කත්ථචිසත්යත
වා සඞ්ඛායර වා භයයන න පටිහනති, සයං වා යතන න පටිහඤ්ඤතීති 

අප්පටයඝො. සන්තුස්සමායනො ඉතරීතයරනාති උච්චාවයචන පච්චයයන
සයකන, සන්යතන, සමයමවචතුස්සනයකො.පරිච්චසයන්ති, කායචිත්තානි

පරිසයන්ති අභිභවන්තීති පරිස්සො, සීහබයග්ඝාදයයො, කාමච්ෙන්දාදයයො ච, 

යතපරිස්සයයඅධිවාසනඛන්තියාවිනයාදීහිච සහිතා ඛන්තා, අභිභවිතාච.

ථද්ධභාවකරභයාභායවන අඡම්භී. එයකො චයරති එකාකී හුත්වා චරිතුං

සක්කුයණයය. ඛග්ගවිසාණකප්යපොති තාය එව එකවිහාරිතාය
ඛග්ගමිගසිඞ්ගසයමො. 

අසඤ්ජාතවාතාභිඝායතහි සියා සකුයණො අපක්ඛයකොති ‘‘පක්ඛී

සකුයණො’’තිවියසයසත්වාවුත්යතො. 

නීවරණප්පහානකථාවණ්ණනා 
216. වත්තබ්බතං ආපජ් තීති ‘‘අසුකස්ස භික්ඛුයනො අරඤ්යඤ

තිරච්ොනගතානං විය, වනචරකානං විය ච නිවාසමත්තයමව, න පන
අරඤ්ඤවාසානුච්ෙවිකා කාචිසම්මාපටිපත්තී’’තිඅපවාදවයසන වත්තබ්බතං, 
ආරඤ්ඤයකහි වා තිරච්ොනගයතහි, වනචරවිසභාගජයනහි වා සද්ධිං 

විප්පටිපත්තිවයසන වත්තබ්බතං ආපජ්ජති. කාළකසදිසත්තා කා කං, 

ථුල්ලවජ්ජං.තිලකසදිසත්තා තිලකං, අණුමත්තවජ්ජං. 

විවිත්තන්ති ජනවිවිත්තං. යතනාහ ‘‘සුඤ්ඤ’’න්ති. තං පන
ජනසද්දයඝොසාභායවයනවයවදිතබ්බං සද්දකණ්ටකත්තාඣානස්සාතිආහ 

‘‘අප්පසද්දං අප්පනිග්යඝොසන්ති අත්යථො’’ති. එතයදවාති නිස්සද්දතංයයව. 

විහායරො පාකාරපරිච්ඡින්යනො සකයලො ආවායසො. අඩ්ෙයෙොයගොති

දීඝපාසායදො, ‘‘ගරුළසණ්ඨානපාසායදො’’තිපි වදන්ති. පාසායදොති

චතුරස්සපාසායදො. හම්මිෙං මුණ්ඩච්ෙදනපාසායදො. අට්යටො පටිරාජූනං 

පටිබාහනයයොග්යගො චතුපඤ්චභූමයකො පතිස්සයවියසයසො. මාය ො 
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එකකූටසඞ්ගහියතො අයනකයකොණවන්යතො පතිස්සයවියසයසො. අපයරො

නයයො විහායරො නාම දීඝමුඛපාසායදො. අඩ්ෙයෙොයගො 
එකපස්සච්ෙදනකයසනාසනං.තස්සකිරඑකපස්යසභිත්තිඋච්චතරායහොති, 

ඉතරපස්යස නීචා, යතන තං එකපස්සෙදනකං යහොති. පාසායදො නාම

ආයතචතුරස්සපාසායදො. හම්මිෙං මුණ්ඩච්ෙදනකංචන්දිකඞ්ගණයුත්තං. ගුහා 

නාම යකවලා පබ්බතගුහා. යලණං ද්වාරබද්ධං පබ්භාරං. යසසං

වුත්තනයයමව. මණ්ඩයපොති සාඛාමණ්ඩයපො. 

විහාරයසනාසනන්තිපතිස්සයභූතංයසනාසනං. මඤ්චපීඨයසනාසනන්ති
මඤ්චපීඨඤ්යචව මඤ්චපීඨසම්බන්ධයසනාසනඤ්ච. චිමිලිකාදි

සන්ථරිතබ්බයතො සන්ථතයසනාසනං. අභිසඞ්ඛරණාභාවයතො සයනස්ස 
නිසජ්ජාය ච යකවලං ඔකාසභූතං යසනාසනං. ‘‘විවිත්තං යසනාසන’’න්ති

ඉමිනා යසනාසනග්ගහයණනසඞ්ගහිතයමව සාමඤ්ඤයජොතනාභාවයතො. 

යදිඑවංකස්මා ‘‘අරඤ්ඤ’’න්තිආදිවුත්තන්තිආහ ‘‘ඉමපනා’’තිආදි. 

‘‘භික්ඛුනීනං වයසන ආගත’’න්ති ඉදං විනයය තථා ආගතතං සන්ධාය
වුත්තං, අභිධම්යමපි පන ‘‘අරඤ්ඤන්ති නික්ඛමිත්වා බහි ඉන්දඛීලා, 
සබ්බයමතං අරඤ්ඤ’’න්ති (විභ. 529) ආගතයමව. තත්ථ හි යං න
ගාමපයදසන්යතොගධං, තං‘‘අරඤ්ඤ’’න්තිනිප්පරියායවයසනතථා වුත්තං. 
ධුතඞ්ගනිද්යදයස (විසුද්ධි. 1.31) යං වුත්තං, තං යුත්තං,තස්මා තත්ථ 

වුත්තනයයන ගයහතබ්බන්ති අධිප්පායයො. රුක්ඛමූලන්ති රුක්ඛසමීපං.
වුත්තඤ්යහතං ‘‘යාවතා මජ්ඣන්හියක කායල සමන්තා ොයා ඵරති, 

නිවායත පණ්ණානි නිපතන්ති, එත්තාවතා රුක්ඛමූල’’න්ති. යසල-සද්යදො

අවියසසයතොපබ්බතපරියායයොතිකත්වාවුත්තං ‘‘පබ්බතන්තියසල’’න්ති, න

සිලාමයයමව, පංසුමයාදියකොතිවියධොපි පබ්බයතොඑවාති. විවරන්තිද්වින්නං
පබ්බතානං මියථො ආසන්නතයර ඨිතානං ඔවරකාදිසදිසං විවරං, 

එකස්මිංයයව වා පබ්බයත. උමඞ්ගසදිසන්ති සුදුඞ්ගාසදිසං. මනුස්සානං 

අනුපචාරට්ඨානන්ති පකතිසඤ්චාරවයසන මනුස්යසහි න

සඤ්චරිතබ්බට්ඨානං. ආදි-සද්යදන ‘‘වනපත්ථන්ති වනසණ්ඨානයමතං
යසනාසනානං අධිවචනං, වනපත්ථන්ති භීසනකානයමතං, වනපත්ථන්ති
සයලොමහංසානයමතං, වනපත්ථන්ති පරියන්තානයමතං, වනපත්ථන්ති න 
මනුස්සූපචාරානයමතං, වනපත්ථන්ති දුරභිසම්භවානයමතං යසනාසනානං

අධිවචන’’න්ති (විභ. 531) ඉමං පාළියසසං සඞ්ගණ්හාති. අච්ඡන්නන්ති

යකනචි ෙදයනන අන්තමයසො රුක්ඛසාඛායපි න ොදිතං. නික්කඩ්ඪිත්වාති 

නීහරිත්වා. පබ්භාරයලණසදියසතිපබ්භාරසදියසයලණසදියස ච. 

පිණ්ඩපාතපරියයසනං පිණ්ඩපායතො උත්තරපදයලොයපනාති ආහ 

‘‘පිණ්ඩපාතපරියෙසනයතො පටක්කන්යතො’’ති. පල්ලඞ්කන්ති එත්ථ 

පරිසද්යදො ‘‘සමන්තයතො’’ති එතස්ස අත්යථ, තස්මා වායමොරුඤ්ච
දක්ඛියණොරුඤ්චසමංඨයපත්වාඋයභො පායදඅඤ්ඤමඤ්ඤංසම්බන්ධිත්වා
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පටුන 

නිසජ්ජා පල්ලඞ්කන්ති ආහ ‘‘සමන්තයතො ඌරුබද්ධාසන’’න්ති. ඌරූනං

බන්ධනවයසනනිසජ්ජා පල්ලඞ්කං.ආභුජිත්වාතිචයථා පල්ලඞ්කවයසන
නිසජ්ජා යහොති, එවං උයභො පායද ආභුග්යග භඤ්ජියත කත්වා, තං පන

උභින්නංපාදානංතථාසම්බන්ධතාකරණන්ති ආහ ‘‘බන්ධිත්වා’’ති. 

යහට්ඨිමකායස්ස ච අනුවිකං ඨපනං නිසජ්ජාවචයනයනව යබොධිතන්ති 

‘‘උවිංකාය’’න්ති එත්ථකාය-සද්යදො උපරිමකායවිසයයොතිආහ ‘‘උපරිමං 

සරීරංඋජුංඨයපත්වා’’ති.තංපනඋවිකඨපනංසරූපයතො, පයයොජනයතොච

දස්යසතුං ‘‘අට්ඨාරසා’’තිආදි වුත්තං. න පණමන්තීති න ඔනමන්ති. න

පරිපතතීති න විගච්ෙති වීථිං න ලඞ්යඝති. තයතො එව පුබ්යබනාපරං

වියසසප්පත්තියා කම්මට්ඨානං වුඩ්ඪිං ඵාතිං යවපුල්ලං උපගච්ඡති. 

පරිමුඛන්ති එත්ථ පරිසද්යදො අභි-සද්යදන සමානත්යථොති ආහ 

‘‘කම්මට්ඨානාභිමුඛ’’න්ති, බහිද්ධා පුථුත්තාරම්මණයතො නිවායරත්වා

කම්මට්ඨානංයයව පුරක්ඛත්වාති අත්යථො. සමීපත්යථො වා පරිසද්යදොති

දස්යසන්යතො ‘‘මුඛසමීයප වා කත්වා’’ති ආහ. එත්ථ ච යථා ‘‘විවිත්තං
යසනාසනං භජතී’’තිආදිනා භාවනානුරූපං යසනාසනං දස්සිතං, එවං
‘‘නිසීදතී’’ති ඉමිනා අලීනානුද්ධච්චපක්ඛියයො සන්යතො ඉරියාපයථො
දස්සියතො. ‘‘පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා’’ති ඉමිනා නිසජ්ජාය දළ්හභායවො, 

‘‘පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා’’ති ඉමිනා ආරම්මණපරිග්ගහූපායයො. පරීති

පරිග්ගහට්යඨො ‘‘පරිණායිකා’’තිආදීසු විය. මුඛන්ති නිෙයානට්යඨො 
‘‘සුඤ්ඤතවියමොක්ඛමුඛ’’න්තිආදීසු විය. පටිපක්ඛයතො නිග්ගමනට්යඨො හි
නියයානට්යඨො, තස්මා පරිග්ගහිතනියයානන්ති සබ්බථා ගහිතාසම්යමොසං

පරිචත්තසම්යමොසං සතිං කත්වා, පරමං සතියනපක්කං උපට්ඨයපත්වාති
අත්යථො. 

217. අභිජ්ඣායති ගිජ්ඣති අභිකඞ්ඛති එතායාති අභිජ්ඣා, යලොයභො. 

ලුජ් නට්යඨනාති භිජ්ජනට්යඨන, ඛයණඛයණභිජ්ජනට්යඨනාති අත්යථො. 

වික්ඛම්භනවයසනාති එත්ථ වික්ඛම්භනං අනුප්පාදනං අප්පවත්තනං, න

පටිපක්ඛානංසුප්පහීනතා. ‘‘පහීනත්තා’’තිචපහීනසදිසතංසන්ධායවුත්තං
ඣානස්ස අනධිගතත්තා. තථාපි නයිදං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං විය සභාවයතො

විගතාභිජ්ඣං, අථ යඛො භාවනාවයසන, යතනාහ ‘‘න

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසදියසනා’’ති. එයසව නයෙොති යථා ඉමස්ස චිත්තස්ස
භාවනායපරිභාවිතත්තා විගතාභිජ්ඣතා, එවංඅබයාපන්නංවිගතථිනමිද්ධං

අනුද්ධතං නිබ්බිචිකිච්ෙඤ්චාති අත්යථො. පුරිමපකතින්ති
පරිසුද්ධපණ්ඩරසභාවං. ‘‘යා චිත්තස්ස අකලයතාති’’ආදිනා (ධ. ස. 1162; 
විභ. 546) ථිනස්ස, ‘‘යාකායස්ස අකලයතා’’තිආදිනා (ධ. ස. 1163; විභ.

546) චමිද්ධස්සඅභිධම්යම නිද්දිට්ඨත්තා වුත්තං ‘‘ථිනං චිත්තයගලඤ්ඤං, 

මිද්ධං යචතසිකයගලඤ්ඤ’’න්ති. සතිපි අඤ්ඤමඤ්ඤං අවිප්පයයොයග
චිත්තකායලහුතාදීනංවියචිත්තයචතසිකානංයථාකම්මංතංතංවියසසස්ස
යා යතසං අකලයතාදීනං වියසසප්පච්චයතා, අයයමයතසං සභායවොති
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දට්ඨබ්බං. ආයලොකසඤ්ඤීති එත්ථ අතිසයත්ථවිසිට්ඨඅත්ථි

අත්ථාවයබොධයකො අයමීකායරොති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘රත්තිම්පි…යප.… 

සමන්නාගයතො’’ති. ඉදං උභෙන්ති සතිසම්පජඤ්ඤමාහ. අතික්කමිත්වා 
වික්ඛම්භනවයසන පජහිත්වා. ‘‘කථමිද’’න්ති පවත්තියා කථඞ්කථා, 

විචිකිච්ො. සා එතස්ස අත්ථීති කථඞ්කථී, න කථඞ්කථීති අකථංකථී, 

නිබ්බිචිකිච්යෙො. ලක්ඛණාදියභදයතොති එත්ථ ආදි-සද්යදන 
පච්චයපහානපහායකාදීනම්පි සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. යතපි හි යභදයතො
වත්තබ්බාති. 

218. යතසන්ති ඉණවයසන ගහිතධනානං. පරිෙන්යතොති 

දාතබ්බයසයසො. යසො බලවපායමොජ් ං ලභති ‘‘ඉණපලියබොධයතො 

මුත්යතොම්හී’’ති. යසොමනස්සංඅධිගච්ඡති ‘‘ජීවිකානිමිත්තං අත්ථී’’ති. 

219. විසභාගයවදනුප්පත්තිොති දුක්ඛයවදනුප්පත්තියා. දුක්ඛයවදනා හි

සුඛයවදනායකුසලවිපාකසන්තානස්සවියරොධිතාය විසභාගා. චතුඉරිොපථං

ඡින්දන්යතොති චතුබ්බිධම්පි ඉරියාපථප්පවත්තිං පච්ඡින්දන්යතො. බයාධියකො
හි යථා ඨානගමයනසු අසමත්යථො, එවං නිසජ්ජාදීසුපි අසමත්යථො යහොති. 

ආබායධතීති පීයළති. වාතාදීනං විකායරො විසමාවත්ථා බයාධීති ආහ 

‘‘තංසමුට්ඨායනන දුක්යඛන දුක්ඛියතො’’ති. දුක්ඛයවදනාය පන බයාධිභායව

මූලබයාධිනා ආබාධියකො ආදියතො බාධතීති කත්වා. අනුබන්ධබයාධිනා 

දුක්ඛියතො අපරාපරංසඤ්ජාතදුක්යඛොති කත්වා. ගිලායනොතිධාතුසඞ්ඛයයන

පරික්ඛීණසරීයරො. අප්පමත්තකංවාබලං බලමත්තා.තදුභෙන්තිපායමොජ්ජං, 

යසොමනස්සඤ්ච. තත්ථ ලයභථ පායමොජ් ං ‘‘යරොගයතො මුත්යතොම්හී’’ති. 

අධිගච්යඡෙයයසොමනස්සං ‘‘අත්ථියම කායයබල’’න්ති. 

220. යසසන්ති ‘‘තස්ස හි ‘බන්ධනා මුත්යතොම්හී’ති ආවජ්ජයයතො

තදුභයං යහොති. යතන වුත්ත’’න්ති එවමාදි. වුත්තනයෙයනවාති

පඨමදුතියපයදසු වුත්තනයයයනව. සබ්බපයදසූති අවසිට්ඨපයදසු තතියාදීසු
යකොට්ඨායසසු. 

221-222. න අත්තනි අධීයනොති න අත්තායත්යතො. පරාධීයනොති
පරායත්යතො. අපරාධීනතාය භුයජො විය අත්තයනො කිච්යච එසිතබ්යබොති 

භුජිස්යසො. සවයසොති ආහ ‘‘අත්තයනො සන්තයකො’’ති. අනුදකතාය කං

පානීයංතායරන්තිඑත්ථාති කන්තායරොතිආහ ‘‘නිරුදකං දීඝමග්ග’’න්ති. 

223. තත්රාති තස්මිංදස්සයන. අෙන්තිඉදානි වුච්චමානා සදිසතා. යයන
ඉණාදීනංඋපමාභායවො, කාමච්ෙන්දාදීනඤ්චඋපයමයයභායවොයහොති, යසො

යනසං උපයමොපයමයයසම්බන්යධො සදිසතාති දට්ඨබ්බං. යෙො ෙම්හි

කාමච්ඡන්යදන රජ් තීති යයො පුග්ගයලො යම්හි කාමරාගස්ස වත්ථුභූයත

පුග්ගයල කාමච්ෙන්දවයසන රත්යතො යහොති. තං වත්ථුං ගණ්හාතීති තං 
තණ්හාවත්ථුං‘‘මයමත’’න්තිගණ්හාති. 
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උපද්දයවථාති උපද්දවංකයරොථ. 

නක්ඛත්තස්සාතිමහස්ස. මුත්යතොතිබන්ධනයතොමුත්යතො. 

විනයෙ අපකතඤ්ඤුනාති විනයක්කයම අකුසයලන. යසො හි

කප්පියාකප්පියංයාථාවයතොනජානාති.යතනාහ ‘‘කිස්මිඤ්චියදවා’’තිආදි. 

ගච්ඡතිපීති යථොකං යථොකං ගච්ෙතිපි. ගච්ෙන්යතො පන තාය එව

උස්සඞ්කිතපරිසඞ්කිතතායතත්ථතත්ථ තිට්ඨතිපි. ඊදියසකන්තායරගයතො

‘‘යකො ජානාති කිං භවිස්සතී’’ති නිවත්තතිපි, තස්මා ගතට්ඨානයතො 

අගතට්ඨානයමව බහුතරං යහොති. සද්ධාෙ ගණ්හිතුං සද්යධයයං වත්ථුං 

‘‘ඉදයමව’’න්ති සද්දහිතුං න සක්යකොති. අත්ථි නත්ථීති ‘‘අත්ථි නු යඛො, 

නත්ථිනුයඛො’’ති.අරඤ්ඤංපවිට්ඨස්සආදිම්හිඑවසප්පනං ආසප්පනං. පරි

පරියතො, උපරූපරිවාසප්පනං පරිසප්පනං. උභයයනපිතත්යථවපරිබ්භමනං

වදති. යතනාහ ‘‘අපරියෙොගාහන’’න්ති. ඡම්භිතත්තන්ති අරඤ්ඤසඤ්ඤාය
උප්පන්නංෙම්භිතභාවං, උත්රාසන්තිඅත්යථො. 

224. තත්රාෙං සදිසතාති එත්ථාපි වුත්තනයානුසායරන සදිසතා
යවදිතබ්බා.යදග්යගනහිකාමච්ෙන්දාදයයොඉණාදිසදිසා, තදග්යගනයතසං

පහානං ආණණයාදිසදිසං අභායවොති කත්වා. ඡ ධම්යමති අසුභනිමිත්තස්ස
උග්ගයහො, අසුභභාවනානුයයොයගො, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා, යභොජයන
මත්තඤ්ඤුතා, කලයාණමිත්තතා, සප්පායකථාති ඉයම ෙ ධම්යම. 

භායවත්වාති බ්රූයහත්වා. මහාසතිපට්ඨායන (දී. නි. 2.372-374) 

වණ්ණයිස්සාම තත්ථස්ස 
අනුප්පන්නානුප්පාදනඋප්පන්නපහානාදිවිභාවනවයසන සවියසසං පාළියා

ආගතත්තා. එස නයයො බයාපාදාදිප්පහානකභායවපි. පරවත්ථුම්හීති
ආරම්මණභූයතපරස්මිංවත්ථුස්මිං. 

අනත්ථකයරොති අත්තයනො පරස්ස ච අනත්ථාවයහො. ඡ ධම්යමති
යමත්තානිමිත්තස්ස උග්ගයහො, යමත්තාභාවනානුයයොයගො, කම්මස්සකතා, 
පටිසඞ්ඛානබහුලතා, කලයාණමිත්තතා, සප්පායකථාති ඉයම ෙ ධම්යම. 

තත්යථවාති මහාසතිපට්ඨායනයයව (දී. නි. 2.372-374). චාරිත්තසීලං

උද්දිස්ස පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදං ආචාරපණ්ණත්ති. 

බන්ධනාගාරං පයවසිතත්තා අලද්ධනක්ඛත්තානුභයවො පුරියසො 

‘‘නක්ඛත්තදිවයස බන්ධනාගාරං පයවසියතො පුරියසො’’ති වුත්යතො, 

නක්ඛත්තදිවයසඑවවාතදනනුභවනත්ථංතථාකයතො. මහාඅනත්ථකරන්ති

දිට්ඨධම්මිකාදිඅත්ථහාපනමුයඛනමහයතො අනත්ථස්සකාරකං. ඡධම්යමති
අතියභොජයන නනිමිත්තග්ගායහො, ඉරියාපථසම්පරිවත්තනතා, 
ආයලොකසඤ්ඤාමනසිකායරො, අබ්යභොකාසවායසො, කලයාණමිත්තතා, 
සප්පායකථාතිඉයමෙධම්යම. 
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පටුන 

උද්ධච්චකුක්කුච්යච මහාඅනත්ථකරන්ති පරායත්තතාපාදනයතො

වුත්තනයයන මහයතො අනත්ථස්ස කාරකන්ති. අත්යථො ඡ ධම්යමති
බහුස්සුතතා, පරිපුච්ෙකතා, විනයය පකතඤ්ඤුතා, වුඩ්ඪයසවිතා, 
කලයාණමිත්තතා, සප්පායකථාතිඉයමෙධම්යම. 

බලවාති පච්චත්ථිකවිධමනසමත්යථන බයලන බලවා. සජ් ාවුයධොති

සන්නද්ධධනුආදිආවුයධො. සූරවීරයසවකජනවයසන සපරිවායරො. තන්ති

යථාවුත්තං පුරිසං. බලවන්තතාය, සජ්ජාවුධතාය, සපරිවාරතාය ච යචොරා

දූරයතොව දිස්වා පලායෙෙුං. අනත්ථකාරිකාති සම්මාපටිපත්තියා

විබන්ධකරණයතො වුත්තනයයන අනත්ථකාරිකා. ඡ ධම්යමති බහුස්සුතතා, 
පරිපුච්ෙකතා, විනයය පකතඤ්ඤුතා, අධියමොක්ඛබහුලතා, 
කලයාණමිත්තතා, සප්පායකථාති ඉයම ෙ ධම්යම. යථා බාහුසච්චාදීනි
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස පහානාය සංවත්තන්ති, එවං විචිකිච්ොය පීති ඉධාපි
බහුස්සුතතාදයයො ගහිතා. කලයාණමිත්තතා සප්පායකථා විය පඤ්චන්නං, 
තස්මා තස්ස තස්ස අනුච්ෙවිකයසවනතා යවදිතබ්බා. සම්මාපටිපත්තියා 
අප්පටිපත්තිනිමිත්තතාමුයඛන විචිකිච්ො මිච්ොපටිපත්තියමව පරිබ්රූයහතීති 

තස්සා පහානං දුච්චරිතවිධූනනූපායයොති ආහ ‘‘දුච්චරිතකන්තාරං 

නිත්ථරිත්වා’’තිආදි. 

225. පායමොජ් ං නාම තරුණපීති, සා කථඤ්චිපි තුට්ඨාවත්ථාති ආහ 

‘‘පායමොජ් ං  ාෙතීති තුට්ඨාකායරො  ාෙතී’’ති. තුට්ඨස්සාති
ඔක්කන්තිකභාවප්පත්තාය පීතියා වයසන තුට්ඨස්ස. අත්තයනො

සවිප්ඵාරිකතාය, අත්තසමුට්ඨානපණීතරූපුප්පත්තියා ච සකලසරීරං

යඛොභෙමානා ඵරණලක්ඛණා පීති  ාෙති. පීතිසහිතං පීති
උත්තරපදයලොයපන, කිං පනතං? මයනො.පීතිමයනොඑතස්සාතිපීතිමයනො, 

තස්ස පීතිමනස්ස. තයිදං අත්ථමත්තයමව දස්යසන්යතො 

‘‘පීතිසම්පයුත්තචිත්තස්සා’’ති ආහ. කායෙොති ඉධ අරූපකලායපො

අධිප්යපයතො, න යවදනාදික්ඛන්ධත්තයයමවාති ආහ ‘‘නාමකායෙො

පස්සම්භතී’’ති, පස්සද්ධිද්වයස්ස පීතිවයසයනත්ථ පස්සම්භනං අධිප්යපතං. 

විගතදරයථොති පහීනඋද්ධච්චාදිකියලසදරයථො. වුත්තප්පකාරාය
පුබ්බභාගභාවනාය වයසන යචතසිකසුඛං පටිසංයවයදන්යතොයයව
තංසමුට්ඨානපණීතරූපඵුට්ඨසරීරතාය කායිකම්පි සුඛං යවයදතීති ආහ 

‘‘කායිකම්පි යචතසිකම්පි සුඛං යවදෙතී’’ති. ඉමිනාති ‘‘සුඛං
පටිසංයවයදතී’’ති එවං වුත්යතන. සංකියලසපක්ඛයතො නික්ඛන්තත්තා, 

පඨමජ්ඣානපක්ඛිකත්තාච යනක්ඛම්මසුයඛන. සුඛිතස්සාතිසුඛියනො. 

පඨමජ්ඣානකථාවණ්ණනා 
226. ‘‘චිත්තං සමාධියතී’’තිඑයතන උපචාරවයසනපිඅප්පනාවයසනපි

චිත්තස්ස සමාධානං කථිතං. එවං සන්යත ‘‘යසො විවිච්යචව 

කායමහී’’තිආදිකා යදසනා කිමත්ථියාති ආහ ‘‘යසො විවිච්යචව 
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කායමහි…යප.… වුත්ත’’න්ති. තත්ථ උපරිවියසසදස්සනත්ථන්ති 
පඨමජ්ඣානාදිඋපරිවත්තබ්බවියසසදස්සනත්ථං. න හි
උපචාරසමාධිසමධිගයමන විනා පඨමජ්ඣානාදිවියසයසො සමධිගන්තුං
සක්කා. පායමොජ්විප්පාදාදීහි කාරණපරම්පරා දුතියජ්ඣානාදිසමධිගයමපි
ඉච්ඡිතබ්බාව පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධි විය දුතියමග්ගාදිසමධිගයමති

දට්ඨබ්බං. තස්ස සමාධියනොති ‘‘සුඛියනො චිත්තං සමාධියතී’’ති එවං
සාධාරණවයසන වුත්යතො යයො අප්පනාලක්ඛයණො, තස්ස සමාධියනො. 

පයභදදස්සනත්ථන්තිදුතියජ්ඣානාදිවිභාගස්සයචව අභිඤ්ඤාදිවිභාගස්සච
පයභදදස්සනත්ථං. කයරො වුච්චති පුප්ඵසම්භවං ගබ්භාසයය කරීයතීති
කත්වා, කරයතො ජායතො කායයො කරජකායයො, තදුපසනිස්සයයො
චතුසන්තතිරූපසමුදායයො. කාමං නාමකායයොපි වියවකයජන පීතිසුයඛන
තථාලද්ධුපකායරො, ‘‘අභිසන්යදතී’’තිආදිවචනයතො පන රූපකායයො

ඉධාධිප්යපයතොති ආහ ‘‘ඉමං කර කාෙ’’න්ති. අභිසන්යදතීති අභිසන්දනං
කයරොති.තංපනඣානමයයනපීතිසුයඛන කරජකායස්සතින්තභාවාපාදනං, 

සබ්බත්ථකයමව ලූඛභාවාපනයනන්ති ආහ ‘‘යතයමතී’’තිආදි, තයිදං
අභිසන්දනං අත්ථයතො යථාවුත්තපීතිසුඛසමුට්ඨායනහි පණීතරූයපහි

කායස්ස පරිප්ඵරණං දට්ඨබ්බං. ‘‘පරිසන්යදතී’’තිආදීසුපි එයසව නයයො.

සබ්බංඑතස්සඅත්ථීති සබ්බවා, තස්ස සබ්බාවයතො. අවයවාවයවිසම්බන්යධ

අවයවිනි සාමිවචනන්ති අවයවීවිසයයො සබ්බ-සද්යදො, තස්මා වුත්තං 

‘‘සබ්බයකොට්ඨාසවයතො’’ති. අඵුටං නාමනයහොති යත්ථයත්ථකම්මජරූපං, 
තත්ථ තත්ථ චිත්තජරූපස්ස අභිබයාපනයතො. යතනාහ 

‘‘උපාදින්නකසන්තතී’’තිආදි. 

227. යඡයකොති කුසයලො. තං පනස්ස යකොසල්ලංන්හානියචුණ්ණානං
සන්නයන පිණ්ඩීකරයණ ච සමත්ථතාවයසන යවදිතබ්බන්ති ආහ 

‘‘පටබයලො’’තිආදි. කංස-සද්යදො‘‘මහතියාකංසපාතියා’’තිආදීසුසුවණ්යණ
ආගයතො. 

‘‘කංයසොඋපහයතොයථා’’තිආදීසු(ධ.ප.134) කිත්තිමයලොයහ, කත්ථචි 
පණ්ණත්තිමත්යත ‘‘උපකංයසොනාම රාජාපි මහාකංසස්ස අත්රයජො’’තිආදි, 
[ජා. අට්ඨ. 4.10 ඝටපණ්ඩිතජාතකවණ්ණනායං (අත්ථයතො සමානං)] ඉධ

පන යත්ථ කත්ථචි යලොයහති ආහ ‘‘යෙන යකනචි යලොයහන

කතභා යන’’ති. ස්යනහානුගතාති උදකසියනයහන අනුපවිසනවයසන ගතා

උපගතා. ස්යනහපයරතාති උදකසියනයහන පරියතො ගතා සමන්තයතො 

ඵුට්ඨා, තයතො එව සන්තරබාහිරා ඵුට්ඨා සියනයහන, එයතන සබ්බයසො

උදයකන යතමිතභාවමාහ. ‘‘න ච පග්ඝරණී’’ති එයතන තින්තස්සපි තස්ස

ඝනථද්ධභාවංවදති.යතනාහ ‘‘නචබින්දුං බින්දු’’න්තිආදි. 
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දුතියජ්ඣානකථාවණ්ණනා 
229. තාහි තාහි උදකසිරාහි උබ්භිජ්ජතීති උබ්භිදං, උබ්භිදං උදකං

එතස්සාති උබ්භියදොදයකො. උබ්භින්නඋදයකොති නදීතීයර ඛතකූපයකො විය

උබ්භිජ්ජනකඋදයකො. උග්ගච්ඡනකඋදයකොති ධාරාවයසන 
උට්ඨහනඋදයකො. කස්මා පයනත්ථ උබ්භියදොදයකොව රහයදො ගහියතො, න

ඉතයරොති ආහ ‘‘යහට්ඨා උග්ගච්ඡනඋදකඤ්හී’’තිආදි. 

ධාරානිපාතපුබ්බු යකහීති ධාරානිපායතහි උදකපුබ්බුළයකහි ච, 

‘‘යඵණපටයලහි චා’’ති වත්තබ්බං. සන්නිසින්නයමවාති අපරික්යඛොභතාය

නිච්චලයමව, සුප්පසන්නයමවාති අධිප්පායයො. යසසන්ති
‘‘අභිසන්යදතී’’තිආදිකං. 

තතියජ්ඣානකථාවණ්ණනා 
231. උප්පලානීති උප්පලගච්ොනි. යසතරත්තනීයලසූති උප්පයලසු, 

යසතුප්පලරත්තුප්පලනීලුප්පයලසූති අත්යථො. ෙං කිඤ්චි උප්පලං 

උප්පලයමව සාමඤ්ඤගහණයතො. සතපත්තන්ති එත්ථ සත-සද්යදො
බහුපරියායයො ‘‘සතග්ඝී’’තිආදීසු විය, යතන අයනකසතපත්තස්සපි
සඞ්ගයහො සිද්යධො යහොති. යලොයක පන ‘‘රත්තං පදුමං, යසතං
පුණ්ඩරීක’’න්තිපි වුච්චති. යාව අග්ගා, යාව ච මූලා උදයකන 

අභිසන්දනාදිසම්භවදස්සනත්ථං උදකානුග්ගතග්ගහණං. ඉධ උප්පලාදීනිවිය
කරජකායයො, උදකංවියතතියජ්ඣානසුඛං. 

චතුත්ථජ්ඣානකථාවණ්ණනා 
233. යස්මා ‘‘පරිසුද්යධනයචතසා’’ති චතුත්ථජ්ඣානචිත්තමාහ, තඤ්ච

රාගාදිඋපක්කියලසාපගමනයතො නිරුපක්කියලසං නිම්මලං, තස්මා ආහ 

‘‘නිරුපක්කියලසට්යඨන පරිසුද්ධ’’න්ති. යස්මා පන පාරිසුද්ධියා එව
පච්චයවියසයසනපවත්තිවියසයසොපරියයොදාතතාසුවණ්ණස්සනිඝංසයනන 

පභස්සරතා විය, තස්මා ආහ ‘‘පභස්සරට්යඨන පරියෙොදාතන්ති 

යවදිතබ්බ’’න්ති. ඉදන්ති ඔදාතවචනං. උතුඵරණත්ථන්ති උණ්හඋතුයනො

ඵරණදස්සනත්ථං. උතුඵරණංනයහොති සවියසසන්තිඅධිප්පායයො, යතනාහ 

‘‘තඞ්ඛණ…යප.…බලවංයහොතී’’ති. වත්ථංවිෙ කර කායෙොතියයොගියනො
කරජකායයො වත්ථං විය දට්ඨබ්යබො උතුඵරණසදියසන 
චතුත්ථජ්ඣානසුයඛන ඵරිතබ්බත්තා. පුරිසස්ස සරීරං විය චතුත්ථජ්ඣානං
දට්ඨබ්බං උතුඵරණට්ඨානියස්ස සුඛස්ස නිස්සයභාවයතො, යතනාහ 

‘‘තස්මා’’තිආදි. එත්ථ ච ‘‘පරිසුද්යධන යචතසා’’ති යචයතො ගහයණන 

ඣානසුඛං වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං, යතනාහ ‘‘උතුඵරණං විෙ 

චතුත්ථජ්ඣානසුඛ’’න්ති.නනුචචතුත්ථජ්ඣායනසුඛයමවනත්ථීති? සච්චං 
නත්ථි සාතලක්ඛණසන්තසභාවත්තා පයනත්ථ උයපක්ඛා ‘‘සුඛ’’න්ති 

අධිප්යපතා. යතන වුත්තං සම්යමොහවියනොදනිෙං ‘‘උයපක්ඛා පන 
සන්තත්තා, සුඛමිච්යචවභාසිතා’’ති. (විභ.අට්ඨ.232; විසුද්ධි.2.644; පටි.
ම. 105, මහානි.අට්ඨ.27) 
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පටුන 

න අරූපජ්ඣානලාභීති න යවදිතබ්යබො අවිනාභාවයතො, යතනාහ ‘‘න

හී’’තිආදි. තත්ථ චුද්දසහාකායරහීති කසිණානුයලොමයතො, 
කසිණපටියලොමයතො, කසිණානුයලොමපටියලොමයතො, ඣානානුයලොමයතො, 
ඣානපටියලොමයතො, ඣානානුයලොමපටියලොමයතො, ඣානුක්කන්තිකයතො, 
කසිණුක්කන්තිකයතො, ඣානකසිණුක්කන්තිකයතො, අඞ්ගසඞ්කන්තියතො, 
ආරම්මණසඞ්කන්තියතො, අඞ්ගාරම්මණසඞ්කන්තියතො, අඞ්ගවවත්ථානයතො, 
ආරම්මණවවත්ථානයතොති ඉයමහි චුද්දසහාකායරහි. සතිපි ඣායනසු 
ආවජ්ජනාදිවසීභායව අයං වසීභායවො අභිඤ්ඤානිබ්බත්තයන එකන්යතන

ඉච්ඡිතබ්යබොති දස්යසන්යතොආහ ‘‘නහි…යප.…යහොතී’’ති.ස්වායංනයයො 
අරූපසමාපත්තීහිවිනානඉජ්ඣතීතිතායයපත්ථඅවිනාභායවොයවදිතබ්යබො.
යදි එවං කස්මා පාළියං න ආරුප්පජ්ඣානානි ආගතානීති? වියසසයතො ච
රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානපාදකත්තා සබ්බාභිඤ්ඤානංතදන්යතොගධාකත්වා
තාය යදසිතා, න අරූපාවචරජ්ඣානානං ඉධ අනුපයයොගයතො, යතනාහ 

‘‘අරූපජ්ඣානානිආහරිත්වාකයථතබ්බානී’’ති. 

විපස්සනාඤාණකථාවණ්ණනා 
234. යසසන්ති ‘‘එවංසමාහියතචිත්යත’’තිආදීසුවත්තබ්බං.යඤයයං

ජානාතීති ඤාණං, තං පන යඤයයං පච්චක්ඛං කත්වා පස්සතීති දස්සනං, 
ඤාණයමව දස්සනන්ති ඤාණදස්සනං. තයිදං ඤාණදස්සනපදං සාසයන
අඤ්ඤත්ථ ඤාණවියසයස නිරූළ්හං, තං සබ්බං අත්ථුද්ධාරවයසන

දස්යසන්යතො ‘‘ඤාණදස්සනන්තිමග්ගඤාණම්පි වුච්චතී’’තිආදිමාහ.යස්මා
විපස්සනාඤාණං යතභූමකසඞ්ඛායර අනිච්චාදියතො ජානාති, 

භඞ්ගානුපස්සනයතොපට්ඨායපච්චක්ඛයතොචයතපස්සතිතස්මාආහ ‘‘ඉධ

පන…යප.…ඤාණදස්සනන්තිවුත්ත’’න්ති. 

අභිනීහරතීති වුත්තනයයන අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයත තස්මිං චිත්යත
විපස්සනාක්කයමන ජායත විපස්සනාභිමුඛං යපයසති, යතනාහ 

‘‘විපස්සනා…යප.… කයරොතී’’ති. තදභිමුඛභායවො එව හිස්ස

තන්නින්නතාදිකරතා. වුත්යතොයෙව බ්රහ්මජායල. ඔදනකුම්මායසහි

උපචීයතීති ඔදනකුම්මාසූපචයෙො. අනිච්චධම්යමොති පභඞ්ගුතාය

අද්ධුවසභායවො. දුග්ගන්ධවිඝාතත්ථාොති සරීයර දුග්ගන්ධස්ස විගමාය. 

උච්ඡාදනධම්යමොති උච්ොයදතබ්බතාසභායවො. උච්ොදයනන හි සරීයර
යසදගූථපිත්තයසම්හාදිධාතුක්යඛොභගරුභාවදුග්ගන්ධානං අපගයමො යහොති. 
මහාසම්බාහනං මල්ලාදීනං බාහුවඩ්ඪනාදිඅත්ථං යහොතීති 

‘‘ඛුද්දකසම්බාහයනනා’’ති වුත්තං. පරිමද්දනධම්යමොති

පරිමද්දිතබ්බතාසභායවො. භිජ් ති යචව විකිරති චාති අනිච්චතාවයසන
භිජ්ජති ච භින්නඤ්ච කිඤ්චි පයයොජනං අසායධන්තං විප්පකිණ්ණඤ්ච

යහොති. රූපීති අත්තයනො පච්චයභූයතන උතුආහාරලක්ඛයණන රූපවාති

අයයමත්ථ අත්යථො ඉච්ඡියතොති ආහ ‘‘ඡහි පයදහි සමුදයෙො කථියතො’’ති.

සංසග්යගහිඅයමීකායරො. සණ්ඨානසම්පාදනම්පි තථාරූපරූපුප්පාදයනයනව
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යහොතීති උච්ොදනපරිමද්දනපයදහිපි සමුදයයොකථියතොතිවුත්තං.එවංනවහි 

යථාරහං කායය සමුදයවයධම්මානුපස්සිතා දස්සිතා. නිස්සිතඤ්ච 

ෙට්ඨවත්ථුනිස්සිතත්තා විපස්සනාඤාණස්ස. පටබද්ධඤ්ච යතන විනා
අප්පවත්තනයතො, කායසඤ්ඤිතානංරූපධම්මානං ආරම්මණකරණයතොච. 

235. සුට්ඨුභාතිඔභාසතීති සුයභො, පභාසම්පත්තියාපිමණියනොභද්දතාති

ආහ ‘‘සුයභොති සුන්දයරො’’ති. කුරුවින්දජාති ආදිජාතිවියසයසොපි මණියනො

ආකරපරිසුද්ධිමූලයකො එවාති ආහ ‘‘පරිසුද්ධාකරසමුට්ඨියතො’’ති

යදොසනීහරණවයසන පරිකම්මනිප්ඵත්තීති ආහ ‘‘සුට්ඨු කතපරිකම්යමො 

අපනීතපාසාණසක්ඛයරො’’ති. ෙවියා සණ්හභායවනස්ස අච්ෙතා, න

සඞ්ඝාතස්සාති ආහ ‘‘අච්යඡොති තනුච්ඡවී’’ති, යතනාහ ‘‘විප්පසන්යනො’’ති. 

යධොවනයවධනාදීහීති චතූසු පාසායණසු යධොවයනන යචව
කාළකාදිඅපහරණත්ථාය සුත්යතන ආවුනනත්ථාය ච විජ්ඣයනන. 

තාපසණ්හකරණාදීනං සඞ්ගයහො ආදි-සද්යදන. වණ්ණසම්පත්තින්ති

සුත්තස්ස වණ්ණසම්පත්තිං. මණි විෙ කර කායෙො පච්චයවක්ඛිතබ්බයතො. 

ආවුතසුත්තංවිෙවිපස්සනාඤාණං අනුපවිසිත්වාඨිතත්තා. චක්ඛුමාපුරියසො

විෙ විපස්සනාලාභී භික්ඛු සම්මයදව දස්සනයතො. තදාරම්මණානන්ති
රූපධම්මාරම්මණානං. ඵස්සපඤ්චමකචිත්තයචතසිකග්ගහයණන
ගහිතධම්මාපි විපස්සනාචිත්තුප්පාදපරියාපන්නා එවාති යවදිතබ්බං. එවඤ්හි
යතසංවිපස්සනාඤාණගතිකත්තා‘‘ආවුතසුත්තංවිය විපස්සනාඤාණ’’න්ති
වචනං අවියරොධිතං යහොති. කිං පයනයත ඤාණස්ස ආවි භවන්ති, උදාහු 
පුග්ගලස්සාති? ඤාණස්ස.තස්සපනආවිභාවත්තාපුග්ගලස්සආවිභූතානාම

යහොන්ති. ඤාණස්සාතිචපච්චයවක්ඛණාඤාණස්ස. 

මග්ගඤාණස්ස අනන්තරං, තස්මා යලොකියාභිඤ්ඤානං පරයතො 

ෙට්ඨාභිඤ්ඤාය පුරයතො වත්තබ්බං විපස්සනාඤාණං. එවං සන්යතපීති

යදිපායං ඤාණානුපුබ්බී, එවං සන්යතපි. එතස්ස අන්තරාවායරො නත්ථීති
පඤ්චසු යලොකියාභිඤ්ඤාසුකථිතාසු ආකඞ්යඛයයසුත්තාදීසු (ම.නි. 1.65) 
විය ෙට්ඨාභිඤ්ඤා කයථතබ්බාති එතස්ස අනභිඤ්ඤාලක්ඛණස්ස

විපස්සනාඤාණස්ස තාසං අන්තරාවායරො න යහොති. තස්මා තත්ථ

අවසරාභාවයතො ඉයධව රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානානන්තරයමව දස්සිතං 

විපස්සනාඤාණං. ෙස්මාචාති ච-සද්යදොසමුච්චයත්යථො, යතනනයකවලං
තයදව, අථ යඛො ඉදම්පි කාරණං විපස්සනාඤාණස්ස ඉයධව දස්සයනති

ඉමමත්ථං දීයපති. දිබ්යබන චක්ඛුනා යභරවම්පි රූපං පස්සයතොති එත්ථ
‘‘ඉද්ධිවිධඤායණන යභරවං රූපං නිම්මිනිත්වා චක්ඛුනා පස්සයතො’’තිපි
වත්තබ්බං, එවම්පි අභිඤ්ඤාලාභියනො අපරිඤ්ඤාතවත්ථුකස්ස භයං
සන්තායසො උප්පජ්ජති. උච්චාවාලිකවාසි මහානාගත්යථරස්ස විය. 

පාටයෙක්කංසන්දිට්ඨිකංසාමඤ්ඤඵලං. යතනාහභගවා – 

‘‘යයතො යයතොසම්මසති, ඛන්ධානංඋදයබ්බයං; 
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ලභතීපීතිපායමොජ්ජං, අමතංතංවිජානත’’න්තිආදි.(ධ.ප. 374); 

මයනොමයිද්ධිඤාණකථාවණ්ණනා 
236-7. මයනන නිබ්බත්තිතන්ති අභිඤ්ඤාමයනන නිබ්බත්තිතං.

හත්ථපාදාදි අඞ්යගහි ච කප්පරජණ්ණුආදි පච්චඞ්යගහි ච.

සණ්ඨානවයසනාති කමලදලාදිසදිසසණ්ඨානමත්තවයසන, න

රූපාභිඝාතාරහභූතප්පසාදිඉන්ද්රියවයසන. සබ්බාකායරහීති

වණ්ණසණ්ඨානඅවයවවියසසාදිසබ්බාකායරහි. යතන ඉද්ධිමතා. 

සදිසභාවදස්සනත්ථයමවාති සණ්ඨානයතොපි වණ්ණයතොපි

අවයවවියසසයතොපි සදිසභාවදස්සනත්ථයමව. ස ාතිෙං ඨියතො, න
නාගිද්ධියාඅඤ්ඤජාතිරූයපො. 

ඉද්ධිවිධඤාණාදිකකථාවණ්ණනා 
239. සුපරිකම්මකතමත්තිකාදයෙො විෙ ඉද්ධිවිධඤාණං 

විකුබ්බනකිරියාය නිස්සයභාවයතො. 

241. සුඛන්තිඅකිච්යෙන, අකසියරනාති අත්යථො. 

243. මන්යදොඋත්තානයසයයකදාරයකොපි‘‘දහයරො’’තිවුච්චතීතිතයතො 

වියසසනත්ථං ‘‘යුවා’’ති වුත්තං. යුවාපි යකොචි අනිච්ෙනයකො 
අමණ්ඩනජාතියකො යහොතීති තයතො වියසසනත්ථං 

‘‘මණ්ඩනක ාතියකො’’තිආදි වුත්තං, යතනාහ ‘‘යුවාපීති’’ආදි.

කාළතිලප්පමාණා බින්දයවො කා තිලකානි කා ා වා කම්මාසා, 

තිලප්පමාණා බින්දයවො තිලකානි. වඞ්ගං නාම වියඞ්ගං.

යයොබ්බනපීළකාදයයො මුඛදූසිපී කා. මුඛගයතො යදොයසො මුඛයදොයසො, 
ලක්ඛණවචනඤ්යචතං මුයඛ අයදොසස්සාපි පාකටභාවස්ස අධිප්යපතත්තා.
යථා වා මුයඛ යදොයසො, එවං මුයඛ අයදොයසොපි මුඛයදොයසො සරයලොයපන.

මුඛයදොයසොච මුඛයදොයසොච මුඛයදොයසොතිඑකයසසනයයනයපත්ථඅත්යථො
දට්ඨබ්යබො. එවඤ්හි‘‘පයරසංයසොළසවිධංචිත්තංපාකටංයහොතී’’තිවචනං
සමත්ථිතංයහොති. 

245. පුබ්යබනිවාසඤාණූපමාෙන්ති පුබ්යබනිවාසඤාණස්ස
දස්සිතඋපමායං.තංදිවසංකතකිරියානාම පාකතිකසත්තස්සපියයභුයයයන

පාකටායහොතීතිදස්සනත්ථං තංදිවස-ග්ගහණංකතං. තංදිවසගතගාමත්තෙ-
ග්ගහයණයනව මහාභිනීහායරහි අඤ්යඤසම්පි පුබ්යබනිවාසඤාණලාභීනං
තීසුභයවසුකතකිරියායයභුයයයනපාකටායහොතීතිදීපිතන්ති දට්ඨබ්බං. 

247. අපරාපරං සඤ්චරන්යතති තංතංකිච්චවයසන ඉයතො චියතො ච

සඤ්චරන්යත. යථාවුත්තපාසායදොවිෙ භික්ඛුයනො කර කායෙො දට්ඨබ්යබො 
තත්ථ පතිට්ඨිතස්ස දට්ඨබ්බදස්සනසිද්ධියතො. චක්ඛුමයතො හි
දිබ්බචක්ඛුසමධිගයමො. යථාහ ‘‘මංසචක්ඛුස්ස උප්පායදො, මග්යගො දිබ්බස්ස
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චක්ඛුයනො’’ති(ඉතිවු.61). චක්ඛුමා පුරියසොවිෙඅෙයමවදිබ්බචක්ඛුංපත්වා

ඨියතො භික්ඛු දට්ඨබ්බස්ස දස්සනයතො. යගහං පවිසන්තා විෙ එතං

අත්තභාවයගහං ඔක්කමන්තා, උපපජ්ජන්තාතිඅත්යථො. යගහානික්ඛමන්තා

විෙ එතස්මා අත්තභාවයගහයතො පක්කන්තා, චවන්තාති අත්යථො. එවං වා

එත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. අපරාපරං සඤ්චරණකසත්තාති පන පුනප්පුනං

සංසායර පරිබ්භමන්තා සත්තා. ‘‘තත්ථ තත්ථ නිබ්බත්තසත්තා’’ති පන
ඉමිනා තස්මිං භයව ජාතසංවද්යධ සත්යත වදති. නනු චායං
දිබ්බචක්ඛුඤාණකථා, එත්ථ කස්මා‘‘තීසුභයවසූ’’තිචතුයවොකාරභවස්සාපි

සඞ්ගයහො කයතොති ආහ ‘‘ඉදඤ්චා’’තිආදි. තත්ථ ඉදන්ති ‘‘තීසු භයවසු

නිබ්බත්තසත්තාන’’න්ති ඉදං වචනං. යදසනාසුඛත්ථයමවාති යකවලං
යදසනාසුඛත්ථං, න චතුයවොකාරභයව නිබ්බත්තසත්තානං දිබ්බචක්ඛුයනො
ආවිභාවසබ්භාවයතො.නහි‘‘ඨයපත්වාඅරූපභව’’න්ති වා‘‘ද්වීසු භයවසූ’’ති
වාවුච්චමායනයදසනාසුඛාවයබොධාච යහොතීති. 

ආසවක්ඛයඤාණකථාවණ්ණනා 
248. විපස්සනාපාදකන්ති විපස්සනාය පදට්ඨානභූතං. විපස්සනා ච

තිවිධා විපස්සකපුග්ගලයභයදන. මහායබොධිසත්තානඤ්හි
පච්යචකයබොධිසත්තානඤ්ච විපස්සනා චින්තාමයඤාණසංවද්ධිතා
සයම්භුඤාණභූතා, ඉතයරසං සුතමයඤාණසංවද්ධිතා පයරොපයදසසම්භූතා 
නාම. සා ‘‘ඨයපත්වා යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
අවයසසරූපාරූපජ්ඣානානං අඤ්ඤතරයතො වුට්ඨායා’’තිආදිනා අයනකධා, 
අරූපමුඛවයසන චතුධාතුවවත්ථායන වුත්තානං යතසං යතසං 
ධාතුපරිග්ගහමුඛානඤ්ච අඤ්ඤතරමුඛවයසන අයනකධා ච විසුද්ධිමග්යග
නානානයයතො විභාවිතා. මහායබොධිසත්තානං පන
චතුවීසතියකොටිසතසහස්සමුයඛන පයභදගමනයතො නානානයං 
සබ්බඤ්ඤුතඤාණසන්නිස්සයස්ස අරියමග්ගඤාණස්ස අධිට්ඨානභූතං
පුබ්බභාගඤාණගබ්භං ගණ්හායපන්තං පරිණතං ගච්ෙන්තං පරමගම්භීරං
සණ්හසුඛුමතරං අනඤ්ඤසාධාරණං විපස්සනාඤාණං යහොති, යං
අට්ඨකථාසු ‘‘මහාවජිරඤාණ’’න්ති වුච්චති. යස්ස ච පවත්තිවිභායගන
චතුවීසතියකොටිසතසහස්සප්පයභදස්ස පාදකභායවන සමාපජ්ජියමානා 
චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසඞ්ඛයා යදවසිකං සත්ථු
වළඤ්ජනකසමාපත්තියයො වුච්චන්ති, ස්වායං බුද්ධානං විපස්සනාචායරො 

පරමත්ථමඤ්ජුසාෙං විසුද්ධිමග්ගසංවණ්ණනායං (විසුද්ධි. ටී. 1.216) 
උද්යදසයතොදස්සියතො.අත්ථියකහි තයතොගයහතබ්යබො, ඉධපනසාවකානං
විපස්සනාඅධිප්යපතා. 

ආසවානං ඛෙඤාණාොති ආසවානං යඛපනයතො සමුච්ඡින්දනයතො
ආසවක්ඛයයො, අරියමග්යගො, තත්ථඤාණංආසවානං ඛයඤාණං, තදත්ථං

යතනාහ ‘‘ආසවානං ඛෙඤාණනිබ්බත්තනත්ථාො’’ති. ආසවා එත්ථ 

ඛීයන්තීති ආසවානං ඛයෙො නිබ්බානං. යඛයපති පාපධම්යමති ඛයෙො, 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනා 

223 

පටුන 

මග්යගො. යසො පන පාපක්ඛයයො ආසවක්ඛයයන විනා නත්ථීති ‘‘ඛයය 

ඤාණ’’න්ති එත්ථ ඛයග්ගහයණන ආසවක්ඛයයො වුත්යතොති ආහ ‘‘ඛයෙ

ඤාණ’’න්තිආදි. සමිතපායපො සමයණොති කත්වා ආසවානං ඛීණත්තා 

සමයණො නාම යහොතීති ආහ ‘‘ආසවානං ඛො සමයණො යහොතීති එත්ථ 

ඵල’’න්ති. ආසවවඩ්ඪියා සඞ්ඛායර වඩ්යඪන්යතො විසඞ්ඛාරයතො
සුවිදූරවිදූයරොති ‘‘ආරා යසො ආසවක්ඛයා’’ති එත්ථ ආසවක්ඛයපදං

විසඞ්ඛාරාධිවචනන්ති ආහ ‘‘ආසවක්ඛොති එත්ථ නිබ්බානං වුත්ත’’න්ති. 

භඞ්යගොති ආසවානං ඛණනියරොයධො ‘‘ආසවානං ඛයයො’’ති වුත්යතොති
යයොජනා. 

‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති දුක්ඛස්ස අරියසච්චස්සතදාභික්ඛුයනො පච්චක්ඛයතො

ගහිතභාවදස්සනං. ‘‘එත්තකං දුක්ඛ’’න්ති තස්ස

පරිච්ඡිජ්ජග්ගහිතභාවදස්සනං. ‘‘නඉයතොභියෙයො’’තිතස්සඅනවයසයසත්වා

ගහිතභාවදස්සනං. යතනාහ ‘‘සබ්බම්පි දුක්ඛසච්ච’’න්තිආදි. 

සරසලක්ඛණපටයවයධනාතිසභාවසඞ්ඛාතස්සලක්ඛණස්සඅසම්යමොහයතො 
පටිවිජ්ඣයනන, අසම්යමොහපටියවයධොතිච. යථාතස්මිංඤායණපවත්යත
පච්ො දුක්ඛසච්චස්සසරූපාදිපරිච්යෙයදසම්යමොයහොනයහොති, තථාපවත්ති, 

යතනාහ ‘‘ෙථාභූතංප ානාතී’’ති.දුක්ඛංසමුයදතිඑතස්මාතිදුක්ඛසමුදයයො, 

තණ්හාතිආහ ‘‘තස්සචා’’තිආදි. ෙංඨානං පත්වාතියංනිබ්බානංමග්ගස්ස
ආරම්මණපච්චයට්යඨන කාරණභූතං ආගම්ම, ‘‘පත්වා’’ති ච තදුභයවයතො

පුග්ගලස්ස පත්ති තදුභයස්ස පත්ති වියාති කත්වා වුත්තං. පත්වාති වා

පාපුණනයහතු. අප්පවත්තීති අප්පවත්තිනිමිත්තං, යත වා නප්පවත්තන්ති 

එත්ථාති අප්පවත්ති, නිබ්බානං. තස්සාති දුක්ඛනියරොධස්ස. සම්පාපකන්ති 
සච්ඡිකරණවයසනසම්මයදවපාපකං. 

කියලසවයසනාති ආසවසඞ්ඛාතකියලසවයසන. යස්මා ආසවානං
දුක්ඛසච්චපරියායයො තප්පරියාපන්නත්තා, යසසසච්චානඤ්ච 

තංසමුදයාදිපරියායයො අත්ථි, තස්මා වුත්තං ‘‘පරිොෙයතො’’ති. දස්යසන්යතො
සච්චානීති යයොජනා. ආසවානංයයව යචත්ථ ගහණං ‘‘ආසවානං
ඛයඤාණායා’’ති ආරද්ධත්තා. තථා හි ‘‘කාමාසවාපි චිත්තං
විමුච්චතී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.248; ම. නි. 1.433; ම. නි. 3.19) 
ආසවවිමුත්තිසීයසයනව සබ්බකියලසවිමුත්ති වුත්තා. ‘‘ඉදං දුක්ඛන්ති

යථාභූතං පජනාතී’’තිආදිනා මිස්සකමග්යගො ඉධ කථියතොති ‘‘සහ

විපස්සනාෙ යකොටප්පත්තං මග්ගං කයථසී’’ති වුත්තං. ‘‘ ානයතො

පස්සයතො’’ති ඉමිනා පරිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාභාවනාභිසමයා වුත්තා.

‘‘විමුච්චතී’’ති ඉමිනා පහානාභිසමයයො වුත්යතොති ආහ ‘‘ඉමිනා

මග්ගක්ඛණං දස්යසතී’’ති. ‘‘ ානයතොපස්සයතො’’තිවායහතුනිද්යදයසොයං.
ජානනයහතු දස්සනයහතු කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චතීති යයොජනා.
ධම්මානඤ්හි සමානකාලිකානම්පි පච්චයප්පච්චයුප්පන්නතා
සහජාතයකොටියා ලබ්භතීති. භවාසවග්ගහයණන යචත්ථ භවරාගස්ස විය
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භවදිට්ඨියාපි සමවයරොයධොති දිට්ඨාසවස්සාපි සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. ඛීණා

 ාතීතිආදීහි පයදහි. තස්සාති පච්චයවක්ඛණාඤාණස්ස. භූමින්ති 
පවත්තිට්ඨානං. 

යයනාධිප්පායයන ‘‘කතමා පනස්සා’’තිආදිනා යචොදනා කතා, තං

විවරන්යතො ‘‘නතාවස්සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ නතාවස්සඅතීතා ාතිඛීණා 

මග්ගභාවනායාති අධිප්පායයො. තත්ථ කාරණමාහ ‘‘පුබ්යබව ඛීණත්තා’’ති.

න අනාගතා අස්ස ජාති ඛීණාති යයොජනා. න අනාගතාති ච

අනාගතභාවසාමඤ්ඤංගයහත්වා යලයසනයචොයදති, යතනාහ ‘‘අනාගයත

වාොමාභාවයතො’’ති. අනාගතවියසයසො පයනත්ථ අධිප්යපයතො, තස්ස ච

යඛපයන වායායමොපි ලබ්භයතව, යතනාහ ‘‘ො පන මග්ගස්සා’’තිආදි. 

එකචතුපඤ්චයවොකාරභයවසූති භවත්තයග්ගහණං වුත්තනයයන

අනවයසසයතොජාතියාඛීණභාවදස්සනත්ථං. තන්තියථාවුත්තංජාතිං. යසොති
ඛීණාසයවො භික්ඛු. 

බ්රහ්මචරියවායසො නාම උක්කට්ඨනිද්යදයසන මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස 

නිබ්බත්තනං එවාති ආහ ‘‘පරිවුත්ථ’’න්ති. සම්මාදිට්ඨියා චතූසු සච්යචසු
පරිඤ්ඤාදිකිච්චසාධනවයසන පවත්තමානාය සම්මාසඞ්කප්පාදීනම්පි 
දුක්ඛසච්යච පරිඤ්ඤාභිසමයානුගුණා පවත්ති, ඉතරසච්යචසු ච යනසං

පහානාභිසමයාදිපවත්ති පාකටා එව, යතන වුත්තං ‘‘චතූසු සච්යචසු චතූහි

මග්යගහි පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරිොභාවනාවයසනා’’ති.
දුක්ඛනියරොධමග්යගසු පරිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාභාවනා යාවයදව

සමුදයප්පහානත්ථායාති ආහ ‘‘යතන යතන මග්යගන පහාතබ්බකියලසා

පහීනා’’ති. ඉත්ථත්තාොති ඉයම පකාරා ඉත්ථං, තබ්භායවො ඉත්ථත්තං, 
තදත්ථන්ති වුත්තං යහොති. යත පන පකාරා අරියමග්ගබයාපාරභූතා

පරිඤ්ඤාදයයො ඉධාධිප්යපතාතිආහ ‘‘එවංයසො සකිච්චභාවාො’’ති.යතහි 
මග්ගං පච්චයවක්ඛයතො මග්ගානුභායවන පාකටා හුත්වා උපට්ඨහන්ති, 
පරිඤ්ඤාදීසු ච පහානයමව පධානං තදත්ථත්තා ඉතයරසන්ති ආහ 

‘‘කියලසක්ඛෙභාවාෙ වා’’ති. පහීනකියලසපච්චයවක්ඛණවයසන වා එවං

වුත්තං. දුතියවිකප්යප ඉත්ථත්තාොතිනිස්සක්යක සම්පදානවචනන්තිආහ 

‘‘ඉත්ථභාවයතො’’ති. අපරන්තිඅනාගතං. ඉයමපන චරිමකත්තභාවසඞ්ඛාතා 

පඤ්චක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤාතා තිට්ඨන්ති, එයතන යතසං අප්පතිට්ඨතං
දස්යසති. අපරිඤ්ඤාමූලිකා හිපතිට්ඨා.යථාහ ‘‘කබළීකායරයචභික්ඛයව
ආහායර අත්ථි රායගො අත්ථි නන්දී අත්ථි තණ්හා, පතිට්ඨිතං තත්ථ
විඤ්ඤාණං විරූළ්හ’’න්තිආදි. (සං. නි. 2.64; කථා. 296; මහානි. 7) 

යතයනවාහ ‘‘ඡින්නමූලකාරුක්ඛා විො’’තිආදි. 

249. පබ්බතමත්ථයකතිපබ්බතසිඛයර. තඤ්හි යයභුයයයනසඞ්ඛිත්තං
සඞ්කුචිතං යහොතීති පාළියං ‘‘පබ්බතසඞ්යඛයප’’ති වුත්තං.

පබ්බතපරියාපන්යනො වා පයදයසො පබ්බතසඞ්යඛයපො. අනාවියලොති
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පටුන 

අකාලුසියයො, සා චස්ස අනාවිලතා කද්දමාභායවන යහොතීති ආහ 

‘‘නික්කද්දයමො’’ති. සිප්පියෙොති සුත්තියයො. සම්බුකාති සඞ්ඛලිකා. ඨිතාසුපි

නිසින්නාසුපි ගාවීසු. විජ් මානාසූතිලබ්භමානාසු, ඉතරාඨිතාපිනිසින්නාපි 

‘‘චරන්තී’’ති වුච්චන්ති සහචරණනයයන. තිට්ඨන්තයමව, න පන කදාචිපි

චරන්තං. ද්වෙන්තිසිප්පිසම්බුකං, මච්ෙගුම්බන්තිඉදංඋභයං. තිට්ඨන්තන්ති

වුත්තං චරන්තං පීතිඅධිප්පායයො. ‘‘ඉතරඤ්ච ද්වෙ’’න්තිචයථාවුත්තයමව
සිප්පිසම්බුකාදිද්වයං වදති. තඤ්හි චරතීති. කිං වා ඉමාය සහචරියාය, 
යථාලාභග්ගහණං පයනත්ථ දට්ඨබ්බං. සක්ඛරකථලස්ස හි වයසන 
තිට්ඨන්තන්ති. සිප්පිසම්බුකස්ස මච්ෙගුම්බස්ස ච වයසන තිට්ඨන්තම්පි 
චරන්තංපීතියයොජනාකාතබ්බා. 

යතසං දසන්නංඤාණානං. තත්ථාතිතස්මිංආරම්මණවිභායග, යතසුවා
ඤායණසු. භූමියභදයතො, කාලයභදයතො, සන්තානයභදයතො චාති 

සත්තවිධාරම්මණංවිපස්සනාඤාණං. ‘‘රූපාෙතනමත්තයමවා’’තිඉදංතස්ස
ඤාණස්ස අභිනිම්මියමායන මයනොමයය කායය රූපායතනයමවාරබ්භ
පවත්තනයතො වුත්තං, න තත්ථ ගන්ධායතං ආදීනං අභාවයතො. න හි 
රූපකලායපොගන්ධායතංආදිරහියතොඅත්ථි.පරිනිප්ඵන්නයමවනිම්මිතරූපං, 

යතනාහ ‘‘පරිත්තපච්චුප්පන්නබහිද්ධාරම්මණ’’න්ති. ආසවක්ඛයඤාණං 
නිබ්බානාරම්මණයමව සමානං පරිත්තත්තිකවයසන අප්පමාණාරම්මණං, 
අජ්ඣත්තත්තිකවයසන බහිද්ධාරම්මණං, අතීතත්තිකවයසන
නවත්තබ්බාරම්මණඤ්ච යහොතීති ආහ 

‘‘අප්පමාණබහිද්ධානවත්තබ්බාරම්මණ’’න්ති. කූයටො විය කූටාගාරස්ස
භගවයතො යදසනාය අරහත්තං උත්තමඞ්ගභූතන්ති ආහ 

‘‘අරහත්තනිකූයටනා’’ති. යදසනං නිට්ඨායපසීති තිත්ථකරමතහරවිභාවිනිං 
නානාවිධකුහනලපනාදිමිච්ොජීවවිද්ධංසිනිං තිවිධසීලාලඞ්කතං 
පරමසල්යලඛපටිපත්තිදීපනිං ඣානාභිඤ්ඤාදිඋත්තරිමනුස්සධම්මවිභූසිතං 
චුද්දසවිධමහාසාමඤ්ඤඵලපටිමණ්ඩිතං අනඤ්ඤසාධාරණං යදසනං
නිට්ඨායපසි. 

අජාතසත්තුඋපාසකත්තපටියවදනාකථාවණ්ණනා 
250. ආදිමජ්ඣපරියෙොසානන්ති ආදිඤ්ච මජ්ඣඤ්ච පරියයොසානඤ්ච. 

සක්කච්චං සගාරවං. ආරද්ධං ධම්මසඞ්ගාහයකහි. 

අභික්කන්තා විගතාති අත්යථොති ආහ ‘‘ඛයෙ දිස්සතී’’ති. තථා හි

‘‘නික්ඛන්යතොපඨයමොයායමො’’තිඋපරි වුත්තං. අභික්කන්තතයරොතිඅතිවිය
කන්තතයරොමයනොරයමො, තාදියසො චසුන්දයරොභද්දයකොනාමයහොතීතිආහ 

‘‘සුන්දයර දිස්සතී’’ති. යකොති යදවනාගයක්ඛගන්ධබ්බාදීසු යකො කතයමො. 

යමතිමම. පාදානීතිපායද. ඉද්ධිොතිඉමායඑවරූපායයදවිද්ධියා. ෙසසාති

ඉමිනා එදියසන පරිවායරන, පරිජයනන ච.  ලන්ති විජ්යජොතමායනො. 

අභික්කන්යතනාති අතිවියකන්යතනකමනීයයනඅභිරූයපන. වණ්යණනාති
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ෙවිවණ්යණන සරීරවණ්ණනිභාය. සබ්බා ඔභාසෙං දිසාති දසපි දිසා
පභායසන්යතො චන්යදො විය, සූරියයො විය ච එයකොභාසං එකායලොකං

කයරොන්යතොතිගාථාය අත්යථො. අභිරූයපතිඋළාරරූයපසම්පන්නරූයප. 

‘‘යචොයරොයචොයරො, සප්යපොසප්යපො’’තිආදීසු භයෙ ආයමඩිතං, ‘‘විජ්ඣ

විජ්ඣ, පහරපහරා’’තිආදීසු යකොයධ, ‘‘සාධුසාධූතිආදීසු(ම.නි.1.327; සං.

නි.2.127; 3.35; 5.1005) පසංසාෙං, ‘‘ගච්ෙගච්ෙ, ලුනාහිලුනාහී’’තිආදීසු 

තුරියත, ‘‘ආගච්ෙ ආගච්ො’’තිආදීසු යකොතූහයල, ‘‘බුද්යධො බුද්යධොති

චින්යතන්යතො’’තිආදීසු (බු. වං. 44) අච්ඡයර, ‘‘අභික්කමථායස්මන්යතො 

අභික්කමථායස්මන්යතො’’තිආදීසු(දී.නි.3.20; අ.නි.9.11) හායස, ‘‘කහං

එකපුත්තක කහං එකපුත්තකා’’තිආදීසු (සං. නි. 2.63) යසොයක, ‘‘අයහො

සුඛංඅයහොසුඛ’’න්තිආදීසු(උදා.20; දී.නි. 3.305; චූළව.332) පසායද.ච-
සද්යදො අවුත්තසමුච්චයත්යථො, යතන ගරහාඅසම්මානාදීනං සඞ්ගයහො

දට්ඨබ්යබො. තත්ථ ‘‘පායපො පායපො’’තිආදීසු ගරහාෙං, ‘‘අභිරූපක

අභිරූපකා’’තිආදීසු අසම්මායන දට්ඨබ්බං. 

නයිදං ආයමඩිතවයසන ද්වික්ඛත්තුං වුත්තං, අථ යඛො 

අත්ථද්වයවයසනාති දස්යසන්යතො ‘‘අථවා’’තිආදිමාහ ‘‘අභික්කන්ත’’න්ති
වචනංඅයපක්ඛිත්වානපුංසකලිඞ්ගවයසනවුත්තං.තංපනභගවයතො වචනං
ධම්මස්සයදසනාතිකත්වා තථාවුත්තං.අත්ථමත්තදස්සනං වාඑතං, තස්මා
අත්ථවයසයනත්ථලිඞ්ගවිභත්තිපරිණායමොයවදිතබ්යබො.දුතියපයදපිඑයසව 

නයයො. යදොසනාසනයතොති රාගාදිකියලසවිධමනයතො. ගුණාධිගමනයතොති
සීලාදිගුණානං සම්පාදනයතො. යය ගුයණ යදසනා අධිගයමති, යතසු

පධානභූතාදස්යසතබ්බාතියතපධානභූයතතාවදස්යසතුං ‘‘සද්ධා නනයතො

පඤ්ඤා නනයතො’’තිවුත්තං.සද්ධාපමුඛාහියලොකියා ගුණාපඤ්ඤාපමුඛා

යලොකුත්තරා.සීලාදිඅත්ථසම්පත්තියා සාත්ථයතො. සභාවනිරුත්තිසම්පත්තියා 

සබයඤ් නයතො. සුවිඤ්යඤයයසද්දපයයොගතාය උත්තානපදයතො. 

සණ්හසුඛුමභායවන දුබ්බිඤ්යඤයයත්ථතාය ගම්භීරත්ථයතො. 

සිනිද්ධමුදුමධුරසද්දපයයොගතාය කණ්ණසුඛයතො. 

විපුලවිසුද්ධයපමනීයත්ථතාය හදෙඞ්ගමයතො. මානාතිමානවිධමයනන 

අනත්තුක්කංසනයතො. ථම්භසාරම්භනිම්මද්දයනන අපරවම්භනයතො. 
හිතාධිප්පායප්පවත්තියා, පයරසං රාගපරිළාහාදිවූපගමයනන ච 

කරුණාසීතලයතො. කියලසන්ධකාරවිධමයනන පඤ්ඤාවදාතයතො. 

කරවීකරුතමඤ්විතාය ආපාථරමණීෙයතො. පුබ්බාපරාවිරුද්ධසුවිසුද්ධතාය 

විමද්දක්ඛමයතො. ආපාථරමණීයතාය එව සුෙයමානසුඛයතො. 

විමද්දක්ඛමතාය, හිතජ්ඣාසයප්පවත්තිතාය ච වීමංසිෙමානහිතයතො.

එවමාදීහීති ආදි-සද්යදන සංසාරචක්කනිවත්තනයතො
සද්ධම්මචක්කප්පවත්තනයතො, මිච්ොවාදවිද්ධංසනයතො 
සම්මාවාදපතිට්ඨාපනයතො, අකුසලමූලසමුද්ධරණයතො 
කුසලමූලසංයරොපනයතො, අපායද්වාරපිධානයතො
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සග්ගමග්ගද්වාරවිවරණයතො, පරියුට්ඨානවූපසමනයතො 
අනුසයසමුග්ඝාටනයතොතිඑවමාදීනංසඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො. 

අයධොමුඛට්ඨපිතන්ති යකනචි අයධොමුඛං ඨපිතං. යහට්ඨාමුඛ ාතන්ති

සභායවයනව යහට්ඨාමුඛං ජාතං. උග්ඝායටෙයාති විවටං කයරයය. හත්යථ 

ගයහත්වා ‘‘පුරත්ථාභිමුයඛො, උත්තරාභිමුයඛො වා ගච්ො’’තිආදීනි අවත්වා 
හත්යථ ගයහත්වා නිස්සන්යදහං කත්වා. ‘‘එස මග්යගො, එවං ගච්ො’’ති

දස්යසයය. කා පක්ඛචාතුද්දසීති කාළපක්යඛ චාතුද්දසී. නික්කුජ්ජිතං 

ආයධයයස්සඅනාධාරභූතංභාජනංආධාරභාවාපාදනවයසන උක්කුජ්ය ෙය. 

අඤ්ඤාණස්ස අභිමුඛත්තා යහට්ඨාමුඛජාතතාය සද්ධම්මවිමුඛං 

අයධොමුඛට්ඨපිතතාය අසද්ධම්යම පතිතන්ති එවං පදද්වයං යථාරහං
යයොයජතබ්බං, න යථාසඞ්ඛයං. කාමං කාමච්ෙන්දාදයයො පටිච්ොදකා
නීවරණභාවයතො, මිච්ොදිට්ඨි පන සවියසසං පටිච්ොදිකා සත්යත

මිච්ොභිනියවසනවයසනාති ආහ ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිගහනපටච්ඡන්න’’න්ති.
යතනාහ භගවා ‘‘මිච්ොදිට්ඨිපරමාහං භික්ඛයව වජ්ජං වදාමී’’ති. සබ්යබො 

අපායගාමිමග්යගො කුම්මග්යගො කුච්ඡියතො මග්යගොති කත්වා. 
සම්මාදිට්ඨිආදීනංඋවිපටිපක්ඛතායමිච්ොදිට්ඨිආදයයොඅට්ඨමිච්ෙත්තධම්මා 

මිච්ොමග්ගා.යතයනවහිතදුභයපටිපක්ඛතංසන්ධාය ‘‘සග්ගයමොක්ඛමග්ගං

ආවිකයරොන්යතනා’’ති වුත්තං. සප්පිආදිසන්නිස්සයයො පදීයපො න තථා

උජ්ජයලො, යථා යතලසන්නිස්සයයොති යතලපජ්ය ොත-ග්ගහණං. එයතහි

පරිොයෙහීති එයතහි
නික්කුජ්ජිතුක්කුජ්ජනපටිච්ෙන්නවිවරණාදිඋපයමොපමිතබ්බප්පකායරහි, 
එයතහි වා යථාවුත්යතහි
නානාවිධකුහනලපනාදිමිච්ොජීවවිවිධමනාදිවිභාවනපරියායයහි. යතනාහ 

‘‘අයනකපරිොයෙනධම්යමොපකාසියතො’’ති. 

පසන්නකාරන්තිපසන්යනහිකාතබ්බං සක්කාරං. සරණන්තිපටිසරණං, 

යතනාහ ‘‘පරාෙණ’’න්ති. පරායණභායවො ච අනත්ථනියසධයනන, 

අත්ථසම්පටිපාදයනන චයහොතීතිආහ ‘‘අඝස්සතාතා, හිතස්සචවිධාතා’’ති. 

අඝස්සාතිදුක්ඛයතොතිවදන්ති, පාපයතොතිපනඅත්යථොයුත්යතො, නිස්සක්යක

යචතං සාමිවචනං. එත්ථ ච නායං ගමු-සද්යදො නී-සද්දාදයයො විය
ද්විකම්මයකො, තස්මායථා‘‘අජංගාමංයනතී’’තිවුච්චති, එවං ‘‘භගවන්තං
සරණං ගච්ොමී’’ති වත්තුං න සක්කා, ‘‘සරණන්ති ගච්ොමී’’ති පන 
වත්තබ්බං. ඉති-සද්යදො යචත්ථ ලුත්තනිද්දිට්යඨො. තස්ස චායමත්යථො.

ගමනඤ්ච තදධිප්පායයන භජනං ජානනං වාති දස්යසන්යතො ‘‘ඉමිනා 

අධිප්පායෙනා’’තිආදිමාහ.තත්ථ ‘‘භ ාමී’’තිආදීසු පුරිමස්සපුරිමස්සපච්ඡිමං

පච්ඡිමංඅත්ථවචනං, භ නං වා සරණාධිප්පායයනඋපසඞ්කමනං, යසවනං 

සන්තිකාවචරතා, පයිරුපාසනං වත්තපටිවත්තකරයණනඋපට්ඨානන්ති එවං

සබ්බථාපි අනඤ්ඤසරණතංයයව දීයපති. ‘‘ගච්ඡාමී’’ති පදස්ස බුජ්ඣාමීති

අයමත්යථො කථංලබ්භතීතිආහ ‘‘යෙසඤ්හී’’තිආදි. 
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‘‘අධිගතමග්යග සච්ඡිකතනියරොයධ’’ති පදද්වයයනාපි ඵලට්ඨා එව

දස්සිතා, න මග්ගට්ඨාති යත දස්යසන්යතො ‘‘ෙථානුසිට්ඨං පටපජ් මායන

චා’’තිආදිමාහ.නනුච කලයාණපුථුජ්ජයනොපි ‘‘යථානුසිට්ඨංපටිපජ්ජතී’’ති
වුච්චතීති? කිඤ්චාපි වුච්චති, නිප්පරියායයන පන මග්ගට්ඨා එව තථා
වත්තබ්බා, නඉතයරො නියායමොක්කමනාභාවයතො. තථා හි යත එව වුත්තා 

‘‘අපායෙසු අපතමායන ධායරතී’’ති. සම්මත්තනියායමොක්කමයනන හි

අපායවිනිමුත්තසම්භයවො. අක්ඛාෙතීති එත්ථ ඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො, 
පකාරත්යථොවා, යතන‘‘යාවතාභික්ඛයවධම්මා සඞ්ඛතාවාඅසඞ්ඛතාවා, 
විරායගො යතසං අග්ගං අක්ඛායතී’’ති (ඉතිවු. 90; අ. නි. 4.34) සුත්තපදං

සඞ්ගණ්හාති, ‘‘විත්ථායරො’’ති වා ඉමිනා. එත්ථ ච අරිෙමග්යගො 

නියයානිකතාය, නිබ්බානං තස්ස තදත්ථසිද්ධියහතුතායාති උභයයමව
නිප්පරියායයන ‘‘ධම්යමො’’ති වුත්යතො. නිබ්බානඤ්හිආරම්මණපච්චයභූතං
ලභිත්වා අරියමග්ගස්ස තදත්ථසිද්ධි. තථාපි යස්මා අරියඵලානං ‘‘තාය
සද්ධාය අවූපසන්තායා’’තිආදි වචනයතො මග්යගන සමුච්ඡින්නානං
කියලසානං පටිපස්සද්ධිප්පහානකිච්චතාය, නියයානානුගුණතාය, 
නියයානපරියයොසානතාය ච, පරියත්තිධම්මස්ස පන ‘‘නියයානධම්මස්ස
සමධිගමනයහතුතායා’’ති ඉමිනා පරියායයන වුත්තනයයන ධම්මභායවො 

ලබ්භති එව. ස්වායමත්යථො පාඨාරූළ්යහො එවාති දස්යසන්යතො ‘‘න 

යකවල’’න්තිආදිමාහ. 

‘‘කාමරායගො භවරායගො’’ති එවමාදි යභයදො සබ්යබොපි රායගො විරජ්ජති 

එයතනාති රාගවිරායගොති මග්යගො කථියතො. එජාසඞ්ඛාතාය තණ්හාය, 
අන්යතොනිජ්ඣානලක්ඛණස්ස යසොකස්ස ච තදුප්පත්තියං සබ්බයසො

පරික්ඛීණත්තා අයන ං අයසොකන්ති ඵලං කථිතං. අප්පටකූලන්ති
අවියරොධදීපනයතො යකනචි අවිරුද්ධං, ඉට්ඨං පණීතන්ති වා අත්යථො.

පගුණරූයපන පවත්තිතත්තා, පකට්ඨගුණවිභාවනයතො වා පගුණං. යථාහ
‘‘විහිංසසඤ්ඤීපගුණංනභාසිං, ධම්මංපණීතංමනුයජසු බ්රහ්යම’’ති.(ම.නි.
1.283; ම.නි.2.339; මහාව.9) සබ්බධම්මක්ඛන්ධාකථිතාති යයොජනා. 

දිට්ඨිසීලසඞ්ඝායතනාති ‘‘යායං දිට්ඨි අරියා නියයානිකා නියයාති
තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය, තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨිසාමඤ්ඤගයතො
විහරතී’’ති(දී.නි.3.324; ම.නි.4.92; 3.54) එවංවුත්තාය දිට්ඨියා, ‘‘යානි
තානි සීලානි අඛණ්ඩානි අච්ඡිද්දානි අසබලානි අකම්මාසානි භුජිස්සානි
විඤ්ඤුප්පසත්ථානි අපරාමට්ඨානි සමාධිසංවත්තනිකානි, තථාරූයපහි
සීයලහිසීලසාමඤ්ඤගයතොවිහරතී’’ති (දී.නි.3.323; ම. නි.1.492; 3.54; 
අ. නි. 6.11; පරි. 274) එවං වුත්තානං සීලානඤ්ච සංහතභායවන, 

දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤනාතිඅත්යථො. සංහයතොතිඝටියතො, සයමයතොති අත්යථො.
අරියපුග්ගලාහියත්ථකත්ථචිදූයරඨිතාපිඅත්තයනොගුණසාමග්ගියාසංහතා 

එව. අට්ඨ ච පුග්ගලධම්මදසා යතති යත පුරිසයුගවයසන චත්තායරොපි
පුග්ගලවයසනඅට්යඨවඅරියධම්මස්සපච්චක්ඛදස්සාවිතාය ධම්මදසා.තීණි
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පටුන 

වත්ථූනි ‘‘සරණ’’න්ති ගමයනන, තික්ඛත්තුං ගමයනන ච තීණි

සරණගමනානි.පටයවයදසීතිඅත්තයනොහදයගතංවාචායපයවයදසි. 

සරණගමනකථාවණ්ණනා 
සරණගමනස්ස විසයප්පයභදඵලසංකියලසයභදානං විය කත්තු ච

විභාවනා තත්ථ යකොසල්ලාය යහොතීති ‘‘සරණගමයනසු යකොසල්ලත්ථං 

සරණං…යප.… යවදිතබ්යබො’’ති වුත්තං යතන විනා සරණගමනස්යසව
අසම්භවයතො.කස්මා පයනත්ථයවොදානංනගහිතං, නනුයවොදානවිභාවනාපි
තත්ථ යකොසල්ලාවහාති? සච්චයමතං, තං පන සංකියලසග්ගහයණයනව
අත්ථයතො දීපිතං යහොතීති න ගහිතං. යානි හි යනසං සංකියලසකාරණානි 
අඤ්ඤාණාදීනි, යතසං සබ්යබන සබ්බං අනුප්පන්නානං අනුප්පාදයනන, 
උප්පන්නානඤ්ච පහායනන යවොදානං යහොතීති. හිංසත්ථස්ස සර-සද්දස්ස
වයසයනතංපදංදට්ඨබ්බන්ති ‘‘හිංසතීතිසරණ’’න්තිවත්වාතංපනහිංසනං
යකසං කථං කස්ස වාති යචොදනං යසොයධන්යතො 

‘‘සරණගතාන’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ භෙන්ති වට්ටභයං. සන්තාසන්ති 

චිත්තුත්රාසංයතයනවයචතසිකදුක්ඛස්සගහිතත්තා. දුක්ඛන්තිකායිකදුක්ඛං. 

දුග්ගතිපරිකියලසන්ති දුග්ගතිපරියාපන්නං සබ්බම්පි දුක්ඛං, තයිදං සබ්බං

පරයතොඵලකථායංආවිභවිස්සති. එතන්ති ‘‘සරණ’’න්තිපදං. 

එවං අවියසසයතොසරණ-සද්දස්සඅත්ථං දස්යසත්වාඉදානිවියසසයතො 

දස්යසතුං ‘‘අථ වා’’තිආදි වුත්තං. හියත පවත්තයනනාති ‘‘සම්පන්නසීලා

භික්ඛයවවිහරථා’’තිආදිනා(ම.නි.1.64, 69) අත්යථනියයොජයනන. අහිතා

ච නිවත්තයනනාති. ‘‘පාණාතිපාතස්ස යඛො පාපයකො විපායකො, පාපකං
අභිසම්පරාය’’න්තිආදිනා ආදීනවදස්සනාදිමුයඛන අනත්ථයතො 

නිවත්තයනන. භෙං හිංසතීති හිතාහියතසු අප්පවත්තිපවත්තියහතුකං
බයසනං අප්පවත්තිකරයණන විනායසති. භවකන්තාරා උත්තාරයණන
මග්ගසඞ්ඛායතොධම්යමො, ඉතයරොඅස්සාසදායනනසත්තානං භයංහිංසතීති

යයොජනා. කාරානන්තිදානවයසන පූජාවයසනචඋපනීතානංසක්කාරානං.
විපුලඵලපටිලාභකරයණන සත්තානං භයං හිංසතීති යයොජනා, 

අනුත්තරදක්ඛියණයයභාවයතොති අධිප්පායයො. ඉමිනාපි පරිොයෙනාති
ඉමිනාපිවිභජිත්වාවුත්යතනකාරයණන. 

‘‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ඛායතො ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො
සඞ්යඝො’’තිඑවංපවත්යතොතත්ථරතනත්තයයපසායදොතප්පසායදො, තයදව
රතනත්තයං ගරු එතස්සාතිතග්ගරුතබ්භායවොතග්ගරුතා, තප්පසායදො ච

තග්ගරුතා ච තප්පසාදතග්ගරුතා, තාහි තප්පසාදතග්ගරුතාහි. 

විධූතදිට්ඨිවිචිකිච්ොසම්යමොහඅස්සද්ධියාදිතාය විහතකියලයසො. තයදව
රතනත්තයං පරායණං පරාගති තාණං යලණන්ති එවං පවත්තියා 

තප්පරාෙණතාකාරප්පවත්යතො චිත්තුප්පායදො සරණගමනං සරණං ගච්ෙති

එයතනාති. තංසමඞ්ගීති යතන යථාවුත්තචිත්තුප්පායදන සමන්නාගයතො. 
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එවං උයපතීති භජති යසවති පයිරුපාසති, එවං වා ජානාති බුජ්ඣතීති

එවමත්යථො යවදිතබ්යබො. එත්ථ ච පසාද-ග්ගහයණන

යලොකියසරණගමනමාහ. තඤ්හි පසාදප්පධානං. ගරුතාගහයණන
යලොකුත්තරං. අරියා හි රතනත්තයං ගුණාභිඤ්ඤතාය පාසාණච්ෙත්තං විය
ගරුං කත්වා පස්සන්ති. තස්මා තප්පසායදන වික්ඛම්භනවයසන 
විගතකියලයසො, තග්ගරුතාය සමුච්යෙදවයසනාති යයොයජතබ්බං
අගාරවකරණයහතූනං සමුච්ඡින්දනයතො. තප්පරායණතා පයනත්ථ
තග්ගතිකතාති තාය චතුබ්බිධම්පි වක්ඛමානං සරණගමනං ගහිතන්ති

දට්ඨබ්බං. අවියසයසන වා පසාදගරුතා යජොතිතාති පසාදග්ගහයණන

අයවච්චප්පසාදස්ස ඉතරස්ස ච ගහණං, තථා ගරුතාගහයණනාති
උභයයනාපිඋභයංසරණගමනංයයොයජතබ්බං. 

මග්ගක්ඛයණ ඉජ්ඣතීති යයොජනා. ‘‘නිබ්බානාරම්මණං හුත්වා’’ති
එයතන අත්ථයතො චතුසච්චාධිගයමො එව යලොකුත්තරසරණගමනන්ති
දස්යසති.තත්ථහිනිබ්බානධම්යමොසච්ඡිකිරියාභිසමයවයසන, මග්ගධම්යමො
භාවනාභිසමයවයසන පටිවිජ්ඣියමායනොයයව සරණගමනත්ථං සායධති.
බුද්ධගුණා පන සාවකයගොචරභූතා පරිඤ්ඤාභිසමයවයසන, තථා

අරියසඞ්ඝගුණා, යතනාහ ‘‘කිච්චයතො සකයලපි රතනත්තයෙ ඉජ්ඣතී’’ති.
ඉජ්ඣන්තඤ්ච සයහව ඉජ්ඣති, න යලොකියං විය පතිපාටියා
අසම්යමොහපටියවයධන පටිවිද්ධත්තාති අධිප්පායයො. යය පන වදන්ති ‘‘න
සරණගමනංනිබ්බානාරම්මණංහුත්වාපවත්තති.මග්ගස්සඅධිගතත්තා පන
අධිගතයමවයහොතිඑකච්චානං යතවිජ්ජාදීනංයලොකියවිජ්ජාදයයො වියා’’ති, 
යතසං යලොකියයමව සරණගමනං සියා, න යලොකුත්තරං, තඤ්ච අයුත්තං
දුවිධස්සාපිඉච්ඡිතබ්බත්තා. 

තන්ති යලොකියං සරණගමනං. සද්ධාපටලායභො ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො

භගවා’’තිආදිනා. සද්ධාමූලිකාති යථාවුත්තසද්ධාපුබ්බඞ්ගමා සම්මාදිට්ඨිති
බුද්ධසුබුද්ධතං, ධම්මසුධම්මතං, සඞ්ඝසුප්පටිපත්තිඤ්ච 

යලොකියාවයබොධවයසයනව සම්මා ඤායයන දස්සනයතො. ‘‘සද්ධාමූලිකා 

සම්මාදිට්ඨී’’ති එයතන සද්ධූපනිස්සයා යථාවුත්තලක්ඛණා පඤ්ඤා 

යලොකියසරණගමනන්ති දස්යසති, යතනාහ ‘‘දිට්ඨිජුකම්මන්ති වුච්චතී’’ති.
දිට්ඨිඑවඅත්තයනොපච්චයයහිඋවිකරීයතීතිකත්වා දිට්ඨිවා උවිකරීයති

එයතනාති දිට්ඨිජුකම්මං, තථා පවත්යතො චිත්තුප්පායදො. එවඤ්ච කත්වා
‘‘තප්පරායණතාකාරප්පවත්යතො චිත්තුප්පායදො’’ති ඉදං වචනං සමත්ථිතං
යහොති. සද්ධාපුබ්බඞ්ගමසම්මාදිට්ඨිග්ගහණං පන චිත්තුප්පාදස්ස 

තප්පධානතායාති දට්ඨබ්බං. ‘‘සද්ධාපටලායභො’’ති ඉමිනා මාතාදීහි
උස්සාහිතදාරකාදීනං විය ඤාණවිප්පයුත්තං සරණගමනං දස්යසති, 

‘‘සම්මාදිට්ඨී’’ති ඉමිනා ඤාණසම්පයුත්තං සරණගමනං. තයිදං යලොකියං
සරණගමනං. අත්තා සන්නියයාතීයති අප්පීයති පරිච්චජීයති එයතනාති 

අත්තසන්නිෙයාතනං, යථාවුත්තං දිට්ඨිවිකම්මං. තං රතනත්තයං පරායණං
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පටිසරණං එතස්සාති තප්පරායයණො, පුග්ගයලො, චිත්තුප්පායදො වා. තස්ස

භායවො තප්පරාෙණතා, යථාවුත්තං දිට්ඨිවිකම්මයමව. ‘‘සරණ’’න්ති 
අධිප්පායයන සිස්සභාවං අන්යතවාසිකභාවං උපගච්ෙති එයතනාති 

සිස්සභාවූපගමනං. සරණගමනාධිප්පායයයනව පණිපතති එයතනාති 

පණිපායතො. සබ්බත්ථ යථාවුත්තදිට්ඨිවිකම්මවයසයනව අත්යථො 
යවදිතබ්යබො. 

අත්තපරිච්ච නන්ති සංසාරදුක්ඛනිත්ථරණත්ථං අත්තයනො

අත්තභාවස්ස පරිච්චජනං. එයසව නයයො යසයසසුපි. බුද්ධාදීනං යෙවාති
අවධාරණං අත්තසන්නියයාතනාදීසුපි තත්ථ තත්ථ වත්තබ්බං. එවඤ්හි
තදඤ්ඤනිවත්තනංකතංයහොති. 

එවං අත්තසන්නියයාතනාදීනි එයකන පකායරන දස්යසත්වා ඉදානි 

අපයරහිපි පකායරහි දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි ආරද්ධං, යතන 
පරියායන්තයරහිපි අත්තසන්නියයාතනාදි කතයමව යහොති අත්ථස්ස

අභින්නත්තාති දස්යසති. ආ වකාදීනන්ති ආදි-සද්යදන
සාතාගිරයහමවතාදීනං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. නනු යචයත ආළවකාදයයො
මග්යගයනව ආගතසරණගමනා, කථං යතසං තප්පරායණතාසරණගමනං
වුත්තන්ති? මග්යගනාගතසරණගමයනහිපි.‘‘යසොඅහංවිචරිස්සාමි…යප.…
සුධම්මතං’’(සං.නි.1.246; සු.නි.194) ‘‘යතමයංවිචරිස්සාම, ගාමාගාමං
නගා නගං…යප.… සුධම්මත’’න්ති, (සු. නි. 182) යතහි 
තප්පරායණතාකාරස්ස පයවදිතත්තාතථාවුත්තං. 

යසොපයනසඤාති…යප.…වයසනාතිඑත්ථ ඤාතිවයසන, භයවයසන, 
ආචරියවයසන, දක්ඛියණයයවයසනාති පච්යචකං යයොයජතබ්බං. තත්ථ 

ඤාතිවයසනාති ඤාතිභාවවයසන. එවං යසයසසුපි. 

දක්ඛියණෙයපණිපායතනාති දක්ඛියණයයතායහතුයකන පණිපායතන. 

ඉතයරහීති ඤාතිභාවාදිවසප්පවත්යතහි තීහි පණිපායතහි. 
‘‘ඉතයරහී’’තිආදිනා සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසතුං 

‘‘තස්මා’’තිආදි වුත්තං. වන්දතීති පණිපාතස්ස ලක්ඛණවචනං. එවරූපන්ති
දිට්ඨධම්මිකං සන්ධාය වදති. සම්පරායිකඤ්හි නියයානිකං වා අනුසාසනිං
පච්චාසිසන්යතො දක්ඛියණයයපණිපාතයමවකයරොතීතිඅධිප්පායයො. 

සරණගමනප්පයභයදොති සරණගමනවිභායගො. 

අරියමග්යගො එව යලොකුත්තරං සරණගමනන්ති ‘‘චත්තාරි

සාමඤ්ඤඵලානි විපාකඵල’’න්ති වුත්තං. සබ්බදුක්ඛක්ඛයෙොති සකලස්ස

වට්ටදුක්ඛස්ස අනුප්පාදනියරොයධො. එතන්ති ‘‘චත්තාරි අරියසච්චානි, 
සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සතී’’තිඑවංවුත්තංඅරියසච්චස්සදස්සනං. 
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පටුන 

නිච්චාදියතො අනුපගමනාදිවයසනාති ‘‘නිච්ච’’න්ති අග්ගහණාදිවයසන. 

අට්ඨානන්ති යහතුපටික්යඛයපො. අනවකායසොති පච්චයපටික්යඛයපො.

උභයයනාපි කාරණයමව පටික්ඛිපති. ෙන්ති යයන කාරයණන. 

දිට්ඨිසම්පන්යනොති මග්ගදිට්ඨියා සමන්නාගයතො යසොතාපන්යනො. කඤ්චි

සඞ්ඛාරන්ති චතුභූමයකසු සඞ්ඛතසඞ්ඛායරසු එකසඞ්ඛාරම්පි. නිච්චයතො

උපගච්යඡෙයාති ‘‘නිච්යචො’’ති ගණ්යහයය. ‘‘සුඛයතො උපගච්යඡෙයා’’ති.
‘‘එකන්තසුඛී අත්තා යහොති අයරොයගො පරං මරණා’’ති (දී. නි. 1.76) එවං
අත්තදිට්ඨිවයසන සුඛයතො ගාහං සන්ධායයතං වුත්තං. 
දිට්ඨිවිප්පයුත්තචිත්යතන පන අරියසාවයකො පරිළාහවූපසමනත්ථං 

මත්තහත්ථිපරිත්තාසියතො විය යචොක්ඛබ්රාහ්මයණො උක්කාරභූමිං කඤ්චි

සඞ්ඛාරං සුඛයතො උපගච්ඡති. අත්තවායර කසිණාදිපඤ්ඤත්තිසඞ්ගහත්ථං

‘‘සඞ්ඛාර’’න්ති අවත්වා ‘‘කඤ්චි ධම්ම’’න්ති වුත්තං. ඉයමසුපි වායරසු
චතුභූමකවයසයනව පරිච්යෙයදො යවදිතබ්යබො, යතභූමකවයසයනව වා. යං
යඤ්හිපුථුජ්ජයනොගාහවයසනගණ්හාති, තයතොතයතොඅරියසාවයකොගාහං 
විනියවයඨති. 

‘‘මාතර’’න්තිආදීසු ජනිකා මාතා, ජනයකො පිතා, මනුස්සභූයතො

ඛීණාසයවො අරහාති අධිප්යපයතො. කිං පන අරියසාවයකො අඤ්ඤං ජීවිතා
යවොයරොයපයයාති? එතම්පි අට්ඨානං, පුථුජ්ජනභාවස්ස පන
මහාසාවජ්ජභාවදස්සනත්ථං, අරියසාවකස්සචඵලදස්සනත්ථංඑවං වුත්තං. 

දුට්ඨචිත්යතොති වධකචිත්යතන පදුට්ඨචිත්යතො. යලොහිතං උප්පායදෙයාති
ජීවමානකසරීයර ඛුද්දකමක්ඛිකාය පිවනමත්තම්පි යලොහිතං උප්පායදයය. 

සඞ්ඝං භින්යදෙයාති සමානසංවාසකං සමානසීමායං ඨිතං සඞ්ඝං.
‘‘කම්යමන, උද්යදයසන, යවොහරන්යතො, අනුස්සාවයනන, 
සලාකග්ගායහනා’’ති (පරි. 458) එවං වුත්යතහි පඤ්චහි කාරයණහි 

භින්යදයය. අඤ්ඤං සත්ථාරන්ති අඤ්ඤං තිත්ථකරං ‘‘අයං යමසත්ථා’’ති

එවං ගණ්යහයය, යනතං ඨානං විජ්ජතීති අත්යථො. න යත ගමිස්සන්ති

අපාෙභූමින්ති යත බුද්ධං සරණං ගතා තංනිමිත්තං අපායං න ගමිස්සන්ති, 
යදවකායංපනපරිපූයරස්සන්තීතිඅත්යථො. 

දසහි ඨායනහීති දසහි කාරයණහි. අධිගණ්හන්තීති අභිභවන්ති. 

යවලාමසුත්තාදිවයසනාපීති එත්ථ කරීසස්ස චතුත්ථභාගප්පමාණානං 
චතුරාසීතිසහස්සසඞ්ඛයානංසුවණ්ණපාතිරූපියපාතිකංසපාතීනං යථාක්කමං
රූපියසුවණ්ණහිරඤ්ඤපූරානං, සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතානං චතුරාසීතියා 
හත්ථිසහස්සානං, චතුරාසීතියාඅස්සසහස්සානං, චතුරාසීතියාරථසහස්සානං, 
චතුරාසීතියා යධනුසහස්සානං, චතුරාසීතියා කඤ්ඤාසහස්සානං, 
චතුරාසීතියා පල්ලඞ්කසහස්සානං, චතුරාසීතියා වත්ථයකොටිසහස්සානං, 
අපරිමාණස්ස ච ඛජ්ජයභොජ්ජාදියභදස්ස ආහාරස්ස පරිච්චජනවයසන
සත්තමාසාධිකානිසත්තසංවච්ෙරානි නිරන්තරංපවත්තයවලාමමහාදානයතො
එකස්ස යසොතාපන්නස්ස දින්නදානං මහප්ඵලතරං, තයතො සතං
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යසොතාපන්නානං දින්නදානයතො එකස්ස සකදාගාමියනො, තයතො එකස්ස
අනාගාමියනො, තයතො එකස්ස අරහයතො, තයතො එකස්ස පච්යචකබුද්ධස්ස, 
තයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස, තයතො බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස දින්නදානං
මහප්ඵලතරං, තයතො චාතුද්දිසසඞ්ඝං උද්දිස්ස විහාරකරණං, තයතො
සරණගමනං මහප්ඵලතරන්ති ඉමමත්ථං පකායසන්තස්ස යවලාමසුත්තස්ස
(අ. නි. 9.20) වයසන. වුත්තඤ්යහතං ‘‘යං ගහපති යවලායමො බ්රාහ්මයණො 
දානං අදාසිමහාදානං, යයොයචකං දිට්ඨිසම්පන්නංයභොයජයය, ඉදංතයතො 

මහප්ඵලතර’’න්තිආදි (අ. නි. 9.20). යවලාමසුත්තාදීති ආදිසද්යදන 
අග්ගප්පසාදසුත්තාදීනං(අ.නි.4.34; ඉතිවු.90) සඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො. 

අඤ්ඤාණං වත්ථුත්තයස්ස ගුණානං අජානනං, තත්ථ සම්යමොයහො.

‘‘බුද්යධොනු යඛො, නනු යඛො’’තිආදිනා විචිකිච්ො සංසයෙො. මිච්ඡාඤාණං 

තස්ස ගුණානං අගුණභාවපරිකප්පයනන විපරීතග්ගායහො. ආදි-සද්යදන

අනාදරාගාරවාදීනං සඞ්ගයහො. න මහාජුතිකන්ති න උජ්ජලං, අපරිසුද්ධං

අපරියයොදාතන්ති අත්යථො. න මහාවිප්ඵාරන්ති අනුළාරං. සාවජ්ය ොති
තණ්හාදිට්ඨාදිවයසනසයදොයසො, යලොකියසරණගමනං සික්ඛාසමාදානංවිය
අග්ගහිතකාලපරිච්යෙදං ජීවිතපරියන්තයමව යහොති, තස්මා තස්ස 

ඛන්ධයභයදන යභයදොති ආහ ‘‘අනවජ්ය ො කාලකිරිොො’’ති. යසොති 
අනවජ්යජො සරණගමනයභයදො. සතිපි අනවජ්ජත්යත ඉට්ඨඵයලොපි න 

යහොතීති ආහ ‘‘අඵයලො’’ති.කස්මා? අවිපාකත්තා. නහිතංඅකුසලන්ති. 

යකො උපාසයකොති සරූපපුච්ො, කිංලක්ඛයණො උපාසයකොති වුත්තං

යහොති. කස්මාති යහතුපුච්ො, යතන යකන පවත්තිනිමිත්යතන උපාසක-

සද්යදො තස්මිං පුග්ගයල නිරූළ්යහොති දස්යසති, යතනාහ ‘‘කස්මා

උපාසයකොති වුච්චතී’’ති. සද්දස්ස අභියධයයය පවත්තිනිමිත්තං තදත්ථස්ස

තබ්භාවකාරණං. කිමස්ස සීලන්ති කීදිසං අස්ස උපාසකස්ස සීලං, 

කිත්තයකන සීයලනායං සීලසම්පන්යනො නාම යහොතීති අත්යථො. යකො

ආජීයවොතියකොඅස්සසම්මාආජීයවො, යසොපන මිච්ොජීවස්සපරිවජ්ජයනන

යහොතීති යසොපි විභජීයති. කා විපත්තීති කා අස්ස සීලස්ස, ආජීවස්ස වා

විපත්ති. අනන්තරස්සහිවිධිවාපටියසයධොවා. සම්පත්තීතිඑත්ථාපි එයසව
නයයො. 

යෙොයකොචීතිඛත්තියාදීසුයයොයකොචි, යතන සරණගමනංඑවංකාරණං, 
නජාතිආදිවියසයසොතිදස්යසති. 

උපාසනයතොති යතයනව සරණගමයනන, තත්ථ ච සක්කච්චකිරියාය
ආදරගාරවබහුමානාදියයොයගනපයිරුපාසනයතො. 

යවරමණියෙොති යවරං වුච්චතිපාණාතිපාතාදිදුස්සීලයං, තස්සමණනයතො
හනනයතො විනාසනයතො යවරමණියයො, පඤ්ච විරතියයො විරතිපධානත්තා

තස්සසීලස්ස, යතයනවාහ ‘‘පටවිරයතො යහොතී’’ති. 
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මිච්ඡාවණිජ් ාති න සම්මාවණිජ්ජා අයුත්තවණිජ්ජා අසාරුප්පවණිජ්ජා. 

පහාොති අකරයණයනව පජහිත්වා. ධම්යමනාති ධම්මයතො අනයපයතන, 

යතනඅඤ්ඤම්පි අධම්මිකංජීවිකංපටික්ඛිපති. සයමනාතිඅවිසයමන, යතන 
කායවිසංආදිදුච්චරිතංවජ්යජත්වාකායසමාදිනාසුචරියතනජීවිකංදස්යසති. 

සත්ථවණිජ් ාති ආවුධභණ්ඩං කත්වා වා කායරත්වා වා යථාකතං වා

පටිලභිත්වා තස්ස වික්කයයො. සත්තවණිජ් ාති මනුස්සවික්කයයො. 

මංසවණිජ් ාති සූනකාරාදයයො විය මිගසූකරාදියක යපොයසත්වා මංසං 

සම්පායදත්වා වික්කයයො. මජ් වණිජ් ාති යං කිඤ්චි මජ්ජං යයොයජත්වා

තස්ස වික්කයයො. විසවණිජ් ාති විසං යයොයජත්වා වා විසං ගයහත්වා වා
තස්සවික්කයයො.තත්ථසත්ථවණිජ්ජාපයරොපයරොධනිමිත්තතායඅකරණීයා 
වුත්තා සත්තවණිජ්ජා අභුජිස්සභාවකරණයතො, මංසවණිජ්ජා වධයහතුයතො, 
මජ්ජවණිජ්ජා පමාදට්ඨානයතො. 

තස්යසවාති පඤ්චයවරමණිලක්ඛණස්ස සීලස්ස යචව 

පඤ්චමිච්ොවණිජ්ජාලක්ඛණස්ස ආජීවස්සච.විපත්තීතියභයදො, පයකොයපො

ච. ොොති යාය පටිපත්තියා. චණ්ඩායලොති උපාසකචණ්ඩායලො. මලන්ති

උපාසකමලං. පටකිට්යඨොතිඋපාසකනිහීයනො. බුද්ධාදීසුකම්මකම්මඵයලසු
ච සද්ධාවිපරියායයො අස්සද්ධියං මිච්ොධියමොක්යඛො, යථාවුත්යතන

අස්සද්ධියයන සමන්නාගයතො අස්සද්යධො. 

යථාවුත්තසීලවිපත්තිආජීවවිපත්තිවයසන දුස්සීයලො. ‘‘ඉමිනා දිට්ඨාදිනාඉදං
නාම මඞ්ගලං යහොතී’’ති එවං බාලජනපරිකප්පිතයකොතූහලසඞ්ඛායතන 

දිට්ඨසුතමුතමඞ්ගයලන සමන්නාගයතො යකොතූහලමඞ්ගලියකො. මඞ්ගලං 

පච්යචතීති දිට්ඨමඞ්ගලාදියභදං මඞ්ගලයමව පත්තියායති. යනො කම්මන්ති 

කම්මස්සකතං යනො පත්තියායති. ඉයතො ච බහිද්ධාති ඉයතො

සබ්බඤ්ඤුබුද්ධසාසනයතො බහිද්ධා බාහිරකසමයය. දක්ඛියණෙයං

පරියෙසතීති දුප්පටිපන්නං දක්ඛිණාරහසඤ්ඤී ගයවසති. පුබ්බකාරං

කයරොතීති දානමානං ආදිකං කුසලකිරියං පඨමතරං කයරොති. එත්ථ ච
දක්ඛියණයයපරියයසනපුබ්බකායරඑකංකත්වාපඤ්ච ධම්මායවදිතබ්බා. 

විපත්තියංවුත්තවිපරියායයන සම්පත්ති යවදිතබ්බා.අයංපනවියසයසො
– චතුන්නම්පි පරිසානං රතිජනනට්යඨන උපාසයකොව රතනං 

උපාසකරතනං. ගුණයසොභාකිත්තිසද්දසුගන්ධතාය උපාසයකොව පදුමං 

උපාසකපදුමං. තථා උපාසකපුණ්ඩරීකං. 

ආදිම්හීතිආදිඅත්යථ. යකොටෙන්ති පරියන්තයකොටියං. විහාරග්යගනාති
ඔවරකයකොට්ඨායසන, ‘‘ඉමස්මිං ගබ්යභ වසන්තානමිදං නාම පනසඵලං
පාපුණාතී’’තිආදිනා තං තංවසනට්ඨානයකොට්ඨායසනාති අත්යථො.
අජ්ජතග්ගන්ති වාඅජ්ජදග්ගන්තිවාඅජ්ජඉච්යචවඅත්යථො. 
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පටුන 

‘‘පායණහි උයපත’’න්ති ඉමිනා තස්ස සරණගමනස්ස
ආපාණයකොටිකතං දස්යසන්යතො ‘‘යාව යම ජීවිතං පවත්තතී’’තිආදීනි
වත්වා පුන ජීවියතනාපි තං වත්ථුත්තයං පටිපූයජන්යතො ‘‘සරණගමනං
රක්ඛාමී’’ති උප්පන්නං තස්ස රඤ්යඤො අධිප්පායං විභායවන්යතො 

‘‘අහඤ්හී’’තිආදිමාහ. පායණහිඋයපතන්තිහියාවයමපාණාධරන්ති, තාව
සරණං උයපතං, උයපන්යතො ච න වාචාමත්යතන, න එකවාරං
චිත්තුප්පාදමත්යතන, අථ යඛො පාණානං පරිච්චජනවයසන යාවජීවං
උයපතන්තිඑවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

අච්චයනං සාධුමරියාදං මද්දිත්වා වීතික්කමනං අච්චයෙොති ආහ 

‘‘අපරායධො’’ති.අච්යචති අතික්කමතිඑයතනාතිවා අච්චයෙො, වීතික්කමස්ස

පවත්තනයකො අකුසලධම්යමො. යසො එව අපරජ්ඣති එයතනාති අපරායධො. 

යසො හි අපරජ්ඣන්තං පුරිසං අභිභවිත්වා පවත්තති, යතනාහ ‘‘අතික්කම්ම 

අභිභවිත්වා පවත්යතො’’ති. චරතීති ආචරති කයරොති. ධම්යමයනවාති

ධම්මයතො අනයපයතන පයයොයගන. පටග්ගණ්හාතූති අධිවාසනවයසන

සම්පටිච්ෙතූතිඅත්යථොතිආහ ‘‘ඛමතූ’’ති. 

251. සයදවයකන යලොයකන ‘‘සරණ’’න්ති අරණීයයතො අරියෙො, 

තථාගයතොති ආහ ‘‘අරිෙස්ස විනයෙ බුද්ධස්ස භගවයතො සාසයන’’ති. 

පුග්ගලාධිට්ඨානං කයරොන්යතොති කාමං ‘‘වුද්ධි යහසා’’ති 
ධම්මාධිට්ඨානවයසනවාකයංආරද්ධං, තථාපි යදසනං පනපුග්ගලාධිට්ඨානං
කයරොන්යතොසංවරංආපජ්ජතීතිආහාති යයොජනා. 

253. ඉමස්මිංයයව අත්තභායව නිප්පජ්ජනකානං අත්තයනො 

කුසලමූලානං ඛණයනන ඛයතො, යතසංයයව උපහනයනන උපහයතො. 
උභයයනාපි තස්ස කම්මාපරාධයමව වදති. පතිට්ඨාති 
සම්මත්තනියායමොක්කමනංඑතායාති පතිට්ඨා, තස්ස උපනිස්සයසම්පදා.සා

කිරියාපරායධන භින්නා විනාසිතා එයතනාති භින්නපතිට්යඨො, යතනාහ 

‘‘තථා’’තිආදි. ධම්යමසු චක්ඛුන්ති චතුසච්චධම්යමසු යතසං දස්සනට්යඨන 

චක්ඛු. අඤ්යඤසු ඨායනසූති අඤ්යඤසු සුත්තපයදසු. මුච්චිස්සතීති සට්ඨි
වස්සසහස්සානිපච්චිත්වායලොහකුම්භී නරකයතොමුච්චිස්සති. 

යදි අනන්තයර අත්තභායව නරයක පච්චති, ඉමං පන සුත්තං සුත්වා 

රඤ්යඤොයකොආනිසංයසොලද්යධොතිආහ ‘‘මහානිසංයසො’’තිආදි.යසොපන 
ආනිසංයසො නිද්දාලාභසීයසන වුත්යතො තදා කායිකයචතසිකදුක්ඛාපගයමො, 
තිණ්ණං රතනානං මහාසක්කාරකිරියා, සාතිසයයො
යපොථුජ්ජනිකසද්ධාපටිලායභොතිඑවංපකායරොදිට්ඨධම්මියකො, සම්පරායියකො
පනඅපරාපයරසුපිභයවසුඅපරිමායණොයයවාතියවදිතබ්යබො. 

එත්ථාහ – යදි රඤ්යඤො කම්මන්තරායාභායව තස්මිංයයව ආසයන 
ධම්මචක්ඛු උප්පජ්ජිස්සති, කථං අනාගයත පච්යචකබුද්යධො හුත්වා 
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පරිනිබ්බායිස්සති. අථ පච්යචකබුද්යධො හුත්වා පරිනිබ්බායිස්සති, කථංතදා
ධම්මචක්ඛුං උප්පජ්ජිස්සති, නනු ඉයම 
සාවකයබොධිපච්යචකයබොධිඋපනිස්සයා භින්නනිස්සයාති? නායං වියරොයධො
ඉයතො පරයතො එවස්ස පච්යචකයබොධිසම්භාරානං සම්භරණීයයතො.
සාවකයබොධියා බුජ්ඣනකසත්තාපි හි අසති තස්සා සමවායය කාලන්තයර
පච්යචකයබොධියා බුජ්ඣිස්සන්ති කතාභිනීහාරසම්භවයතො. අපයර පන 
භණන්ති ‘‘පච්යචකයබොධියා යයවායං කතාභිනීහායරො. කතාභිනීහාරාපි හි
තත්ථ නියතිං අප්පත්තා තස්ස ඤාණස්ස පරිපාකං අනුපගතත්තා සත්ථු
සම්මුඛීභායව සාවකයබොධිං පාපුණිස්සන්තීති භගවා ‘සචායං භික්ඛයව
රාජා’තිආදිමාහ. මහායබොධිසත්තානයමව ච ආනන්තරියපරිමුත්ති, න
ඉතරයබොධිසත්තානං. තථා හි පච්යචකයබොධියං නියයතො සමායනො 
යදවදත්යතො චිරකාලසම්භූයතන යලොකනායථ ආඝායතන ගරුතරානි
ආනන්තරියානි පසවි, තස්මා කම්මන්තරායයනායං ඉදානි
අසමයවතදස්සනාභිසමයයො රාජා පච්යචකයබොධිනියායමන අනාගයත 
පච්යචකබුද්යධොහුත්වාපරිනිබ්බායිස්සතී’’තිදට්ඨබ්බං. 

සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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3. අම්බට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

අද්ධානගමනවණ්ණනා 
254. අපුබ්බපදවණ්ණනාති අත්ථසංවණ්ණනාවයසන යහට්ඨාඅග්ගහිතතාය

අපුබ්බස්ස පදස්ස වණ්ණනා අත්ථවිභජනා‘‘ .හිත්වා 

පුනප්පුනාගතමත්ථ ’’න්ති)දී .නි .අට්ඨ . 1.ගන්ථාරම්භකථා  (හි වුත්තං.  

 නපදියනොති ජනපදවන්යතො, ජනපදස්ස වා ඉස්සරා රා කුමාරා

යගොත්තවයසන යකොසලා නාම. යදි එයකො ජනපයදො, කථං බහුවචනන්ති 

ආහ ‘‘රූ ්හිසද්යදනා’’ති .අක්ඛරචින්තකාහිඊදියසසු  ඨායනසුයුත්යතවිය

ඊදිසලිඞ්ගවචනානි ඉච්ෙන්ති, අයයමත්ථරූළ්හි යථා අඤ්ඤත්ථපි ‘‘කුරූසු

විහරති, අඞ්යගසුවිහරතී ’’තිච.තබ්බියසසයනපි   නපද-සද්යදජාති -සද්යද

එකවචනයමව.  යපොරාණා පනාති පන-සද්යදො වියසසත්ථයජොතයනො, යතන 

පුථුඅත්ථවිසයතායඑවඤ්යචතංපුථුවචනන්තිවක්ඛමානවියසසංයජොයතති.

බහුප්පයභයදො හි යසො  පයදයසො තියයොජනසතපරිමාණතාය. නඞ්ගලානිපි

ඡඩ්යඩත්වාති කම්මප්පහානවයසන නඞ්ගලානිපි පහාය, 

නිදස්සනමත්තඤ්යචතං  .න යකවලංකස්සකා එව , අථ යඛො අඤ්යඤපි

මනුස්සා අත්තයනො අත්තයනො කිච්චං පහාය තත්ථ සන්නිපතිංසු. ‘‘යසො

පයදයසො’’ති පයදසසාමඤ්ඤයතො වුත්තං, වචනවිපල්ලායසන වා, යත 

පයදසාතිඅත්යථො. යකොසලාතිවුච්චති කුසලාඑවයකොසලාති කත්වා. 

චාරිකන්ති චරණං, චරණං වා චායරො, යසො එව චාරිකා. තයිදං
මග්ගගමනං ඉධාධිප්යපතං, න චුණ්ණිකගමනමත්තන්ති ආහ 

‘‘අද්ධානගමනං ගච්ඡන්යතො’’ති. තං විභායගන දස්යසතුං ‘‘චාරිකා ච

නායමසා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ දූයරපීති නාතිදූයරපි. සහසා ගමනන්ති 
සීඝගමනං. මහාකස්සපපච්චුග්ගමනාදිං එකයදයසන වත්වා 
වනවාසීතිස්සසාමයණරස්ස වත්ථුං විත්ථායරත්වා ජනපදචාරිකං කයථතුං 

‘‘භගවා හී’’තිආදි ආරද්ධං. ආකාසගාමීහි එව සද්ධිං ගන්තුකායමො 

‘‘ඡ භිඤ්ඤානංආයරොයචහී’’තිආහ. 

සඞ්ඝකම්මවයසන සිජ්ඣමානාපි උපසම්පදා සත්ථු ආණාවයසයනව

සිජ්ඣනයතො ‘‘බුද්ධදාෙජ් ංයතදස්සාමී’’තිවුත්තන්තිවදන්ති.අපයරපන 

අපරිපුණ්ණවීසතිවස්සස්යසවතස්සඋපසම්පදංඅනුජානන්යතො ‘‘දස්සාමී’’ති

අයවොචාති වදන්ති. උපසම්පායදත්වාති ධම්මයසනාපතිනා උපජ්ඣායයන 
උපසම්පායදත්වා. 

නවයයොජනසතිකම්පි ඨානං මජ්ඣිමයදසපරියාපන්නයමව, තයතො පරං 

නාධිප්යපතංතුරිතචාරිකාවයසනඅගමනයතො. සමන්තාති ගතගතට්ඨානස්ස

චතූසු පස්යසසු සමන්තයතො. අඤ්යඤනපි කාරයණනාති භික්ඛූනං

සමථවිපස්සනාතරුණභාවයතො අඤ්යඤනපි මජ්ඣිමමණ්ඩයල 

යවයනයයානං ඤාණපරිපාකාදිකාරයණන මජ්ඣිමමණ්ඩලං ඔසරති. 
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‘‘සත්තහි වා’’තිආදි ‘‘එකමාසං වා’’තිආදිනා වුත්තානුක්කයමන
යයොයජතබ්බං. 

සරීරඵාසුකත්ථාොති එකස්මිංයයව ඨායන නිබද්ධවාසවයසන
උස්සන්නධාතුකස්ස සරීරස්ස විචරයණන ඵාසුකත්ථාය. 

අට්ඨුප්පත්තිකාලාභිකඞ්ඛනත්ථාොති අග්ගික්ඛන්යධොපමසුත්ත (අ.නි.7.72) 

මඝයදව ාතකාදි (ජා. 1.1.9) යදසනානං විය ධම්මයදසනාය 
අට්ඨුප්පත්තිකාලං ආකඞ්ඛමායනන. සුරාපානසික්ඛාපදපඤ්ඤාපයන (පාචි.

328) විය සික්ඛාපදපඤ්ඤාපනත්ථාෙ. යබොධයනෙයසත්යත 

අඞ්ගුලිමාලාදියක (ම. නි. 2.347) යබොධනත්ථාෙ. කඤ්චි, කතිපයය වා

පුග්ගයල උද්දිස්සචාරිකා නිබද්ධචාරිකා. තදඤ්ඤා අනිබද්ධචාරිකා. 

දසසහස්සි යලොකධාතුොති ජාතියඛත්තභූයත දසසහස්සචක්කවායළ.
තත්ථහිසත්යත පරිපක්කින්ද්රියයපස්සිතුංබුද්ධඤාණංඅභිනීහරිත්වාඨියතො

භගවා ඤාණජාලං පත්ථරතීති වුච්චති. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණ ාලස්ස

අන්යතො පවිට්යඨොති තස්ස ඤාණස්ස යගොචරභාවං උපගයතො. භගවා කිර
මහාකරුණාසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා තයතො වුට්ඨාය ‘‘යය සත්තා භබ්බා
පරිපාකඤාණා අජ්ජ මයා වියනතබ්බා, යත මය්හං ඤාණස්ස
උපට්ඨහන්තූ’’තිචිත්තංඅධිට්ඨායසමන්නාහරති.තස්සසහ සමන්නාහාරා
එයකො වා ද්යව වා බහූ වා තදා විනයූපගා යවයනයයා ඤාණස්ස 
ආපාථමාගච්ෙන්තිඅයයමත්ථබුද්ධානුභායවො.එවම්පිආපාථමාගතානංපන
යනසං උපනිස්සයං පුබ්බචරියං පුබ්බයහතුං සම්පති වත්තමානඤ්ච

පටිපත්තිං ඔයලොයකති, යතනාහ ‘‘අථ භගවා’’තිආදි. වාදපටවාදංකත්වාති
‘‘එවංනුයතඅම්බට්ඨා’’තිආදිනාමයා වුත්තවචනස්ස‘‘යයචයඛොයතයභො
යගොතම මුණ්ඩකා සමණකා’’තිආදිනා පටිවචනං කත්වා තික්ඛත්තුං

ඉබ්භවාදනිපාතනවයසන නානප්පකාරං අසම්භිවාකයං සාධුසභාවායවාචාය

වත්තුං අයුත්තවචනං වක්ඛති. නිබ්බියසවනන්ති විගතතුදනං, 
මානදබ්බවයසන අපගතපරිප්ඵන්දනන්තිඅත්යථො. 

අවසරිතබ්බන්ති උපගන්තබ්බං. ඉච්ඡානඞ්ගයලති ඉදං තදා භගවයතො
යගොචරගාමනිදස්සනං සමීපත්යථ භුම්මන්ති කත්වා. 

‘‘ඉච්ඡානඞ්ගලවනසණ්යඩ’’ති නිවාසනට්ඨානදස්සනං අධිකරයණ 

භුම්මන්ති. තදුභයං විවරන්යතො ‘‘ඉච්ඡානඞ්ගලං උපනිස්සාො’’තිආදිමාහ.
ධම්මරාජස්ස භගවයතො සබ්බයසො අධම්මනිග්ගණ්හනපරා පටිපත්ති, සා ච

සීලසමාධිපඤ්ඤාවයසනාතිතං දස්යසතුං ‘‘සීලඛන්ධාවාර’’න්තිආදි වුත්තං. 

ෙථාභිරුචියතනාති දිබ්බවිහාරාදීසු යයන යයන අත්තයනො අභිරුචියතන 
විහායරන. 

යපොක්ඛරසාතිවත්ථුවණ්ණනා 
255. මන්යතති ඉරුබ්යබදාදිමන්තසත්යථ. යපොක්ඛයර කමයල

සයමායනොනිසීදීති යපොක්ඛරසාතී. සාතිවුච්චතිසමසණ්ඨානං, යපොක්ඛයර



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  අම්බට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

239 

පටුන 

සණ්ඨානාවයයව ජායතොති ‘‘යපොක්ඛරසාතී’’තිපි වුච්චති. 

යසතයපොක්ඛරසදියසොති යසතපදුමවණ්යණො. සුවට්ටතාති වට්ටභාවස්ස

යුත්තට්ඨායනසුට්ඨුවට්ටුලා. කාළවඞ්ගතිලකාදීනංඅභායවන සුපරිසුද්ධා. 

ඉමස්ස බ්රාහ්මණස්ස කීදියසො පුබ්බයයොයගො, යයන නං භගවා 

අනුග්ගණ්හිතුංතං ඨානංඋපගයතොතිආහ ‘‘අෙං පනා’’තිආදි. පදුමගබ්යභ

නිබ්බත්ති යතනායං සංයසදයජො ජායතො. න පුප්ඵතීති න විකසති. 

ර තබිම්බකන්ති රූපියමයංරූපකං. 

අජ්ඣාවසතීති එත්ථ අධි-සද්යදො ඉස්සරියත්ථදීපයනො, ආසද්යදො 

මරියාදත්යථොති දස්යසන්යතො ‘‘අභිභවිත්වා’’තිආදිමාහ. යතහි යුත්තත්තාහි 

උක්කට්ඨන්ති උපයයොගවචනං, යතනාහ ‘‘උපසග්ගවයසනා’’තිආදි. ොෙ

මරිොදාොති ොෙඅවත්ථාෙ. නගරස්සවත්ථුන්ති ‘‘අයංඛයණො, සුමුහුත්තං
මා අතික්කමී’’ති රත්තිවිභායනං අනුරක්ඛන්තා රත්තියං උක්කා ඨයපත්වා
උක්කාසු ජලමානාසුනගරස්ස වත්ථුං අග්ගයහසුං, තස්මා උක්කාසුඨිතාති 

උක්කට්ඨා, උක්කාසු විජ්යජොතයන්තීසු ඨිතා පතිට්ඨිතාති
මූලවිභුජාදිපක්යඛයපනසද්දසිද්ධියවදිතබ්බා, නිරුත්තිනයයනවාඋක්කාසු

ඨිතාසුඨිතාආසීති උක්කට්ඨා. අපයරපනභණන්ති ‘‘භූමිභාගසම්පත්තියා, 
උපකරණසම්පත්තියා, මනුස්සසම්පත්තියා ච තං නගරං

උක්කට්ඨගුණයයොගයතො උක්කට්ඨාති නාමං ලභී’’ති. තස්සාති

‘‘උක්කට්ඨ’’න්ති උපයයොගවයසන වුත්තපදස්ස. අනුපයෙොගත්තාති

වියසසනභායවන අනුපයුත්තත්තා. යසසපයදසූති

‘‘සත්තුස්සද’’න්තිආදිපයදසු. යථාවිධිහි අනුපයයොයගො පුරිමස්මිං. තත්ථාති

‘‘උපසග්ගවයසනා’’තිආදිනා වුත්තවිධායන. ‘‘සද්දසත්ථයතො

පරියෙසිතබ්බ’’න්තිඑයතන සද්දලක්ඛණානුගයතො වායංසද්දප්පයයොයගොති
දස්යසති. උපඅනුඅධිආඉතිඑවංපුබ්බයක වසනකිරියාඨායන
උපයයොගවචනයමවපාපුණාතීතිසද්දවිදූ ඉච්ෙන්ති. 

උස්සදතා නායමත්ථ බහුලතාති, තං බහුලතං දස්යසතුං 

‘‘බහු න’’න්තිආදි වුත්තං. ගයහත්වා යපොයසතබ්බං යපොසාවනිෙං.

ආවිජ්ඣිත්වාතිපරික්ඛිපිත්වා. 

රඤ්ඤා විය භුඤ්ජිතබ්බන්ති වා රා යභොග්ගං. රඤ්යඤො දාෙභූතන්ති
කුලපරම්පරාය යයොගයභායවන රාජයතො ලද්ධදායභූතං. යතනාහ 

‘‘දාෙජ් න්ති අත්යථො’’ති. රාජනීහායරන පරිභුඤ්ජිතබ්බයතො උද්ධං

පරියභොගලාභස්සයසට්ඨයදයයතානාමනත්ථීතිආහ ‘‘ඡත්තං උස්සායපත්වා

රා සඞ්යඛයපන භුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති. ‘‘සබ්බං යඡජ් යභජ් ’’න්ති

සරීරදණ්ඩධනදණ්ඩාදි යභදං සබ්බං දණ්ඩමාහ. නදීතිත්ථපබ්බතාදීසූති
නදීතිත්ථපබ්බතපාදගාමද්වාරඅටවිමුඛාදීසු. ‘‘රාජදාය’’න්ති ඉමිනාව

රඤ්යඤො දින්නභායව සිද්යධ ‘‘රඤ්ඤා පයසනදිනා යකොසයලන
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දින්න’’න්ති වචනං කිමත්ථියන්ති ආහ ‘‘දාෙකරා දීපනත්ථ’’න්තිආදි. 

නිස්සට්ඨපරිච්චත්තන්ති මුත්තචාගවයසන පරිච්චත්තං කත්වා. එවඤ්හි තං
යසට්ඨයදයයංඋත්තමයදයයංජාතං. 

උපලභීති සවනවයසන උපලභීති ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘යසොතද්වාර…යප.… අඤ්ඤාසී’’ති ආහ. අවධාරණඵලත්තා සබ්බම්පි

වාකයං අන්යතොගධාවධාරණන්ති ආහ ‘‘පදපූරණමත්යත නිපායතො’’ති. 

‘‘අවධාරණත්යථ’’ති පන ඉමිනා ඉට්ඨයතොවධාරණත්ථං යඛො-

සද්දග්ගහණන්ති දස්යසති. ‘‘අස්යසොසී’’ති පදං යඛො-සද්යද ගහියත යතන
ඵුල්ලිතමණ්ඩිතං විය යහොන්තං පූරිතං නාම යහොති, යතන ච
පුරිමපච්ඡිමපදානි සිලිට්ඨානි යහොන්ති, න තස්මිං අග්ගහියතති ආහ 

‘‘පදපූරයණන බයඤ් නසිලිට්ඨතාමත්තයමවා’’ති. මත්ත-සද්යදො 

වියසසනිවත්තිඅත්යථො, යතනස්සඅනත්ථන්තරදීපනතාදස්සිතායහොති, එව-
සද්යදනපනබයඤ්ජනසිලිට්ඨතායඑකන්තිකතා. 

සමිතපාපත්තාති අච්චන්තං අනවයසසයතො සවාසනං සමිතපාපත්තා.
එවඤ්හි බාහිරකවිරාගයසක්ඛායසක්ඛපාපසමනයතො භගවයතො පාපසමනං 

වියසසිතං යහොති, යතනාහ වුත්තඤ්යහතන්තිආදි. අයනකත්ථත්තා 

නිපාතානං ඉධ අනුස්සවත්යථො අධිප්යපයතොතිආහ ‘‘ඛලූති අනුස්සවත්යථ 

නිපායතො’’ති. ආලපනමත්තන්ති පියාලාපවචනමත්තං. පියසමුදාහායරො
යහයත ‘‘යභො’’ති වා ‘‘ආවුයසො’’ති වා ‘‘යදවානං පියා’’ති වා. 

යගොත්තවයසනාතිඑත්ථගංතායතීතියගොත්තං.යගොතයමොතිහිපවත්තමානං 
වචනං, බුද්ධිඤ්ච තායති එකංසිකවිසයතාය රක්ඛතීති යගොත්තං. යථා හි
බුද්ධි ආරම්මණභූයතන අත්යථන විනා න වත්තති, එවං අභිධානං 
අභියධයයභූයතන, තස්මා යසො යගොත්තසඞ්ඛායතො අත්යථො තානි තායති 
රක්ඛතීති වුච්චති. යකො පන යසොති? අඤ්ඤකුලපරම්පරාසාධාරණං තස්ස
කුලස්ස ආදිපුරිසසමුදාගතංතංකුලපරියාපන්නසාධාරණංසාමඤ්ඤරූපන්ති

දට්ඨබ්බං. එත්ථ ච ‘‘සමයණො’’ති ඉමිනා සරික්ඛකජයනහි භගවයතො

බහුමතභායවො දස්සියතො සමිතපාපතාකිත්තනයතො. ‘‘යගොතයමො’’ති ඉමිනා
යලොකියජයනහි උළාරකුලසම්භූතතාදීපනයතො. 

උච්චාකුලපරිදීපනං උදියතොදිතවිපුලඛත්තියකුලවිභාවනයතො.
සබ්බඛත්තියානඤ්හි ආදිභූතමහාසම්මතමහාරාජයතො පට්ඨාය අසම්භින්නං

උළාරතමං සකයරාජකුලං. යකනචි පාරිජුඤ්යඤනාති
ඤාතිපාරිවිඤ්ඤයභොගපාරිවිඤ්ඤාදිනා යකනචි පාරිවිඤ්යඤන පාරිහානියා. 

අනභිභූයතො අනජ්යඣොත්ථයතො. තථා හි තස්ස කුලස්ස න කිඤ්චි
පාරිවිඤ්ඤංයලොකනාථස්සඅභිජාතියං, අථයඛොවඩ්ඪියයව.අභිනික්ඛමයන
ච තයතොපි සමිද්ධතමභායවො යලොයක පාකයටො පඤ්ඤායතො. ඉති 

‘‘සකයකුලා පබ්බජියතො’’තිඉදංවචනංභගවයතොසද්ධාපබ්බජිතභාවදීපනං
වුත්තං මහන්තං ඤාතිපරිවට්ටං, මහන්තඤ්ච යභොගක්ඛන්ධං පහාය
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පබ්බජිතභාවසිද්ධියතො. සුන්දරන්ති භද්දකං. භද්දකතා ච පස්සන්තස්ස

හිතසුඛාවහභායවන යවදිතබ්බාති ආහ අත්ථාවහං සුඛාවහන්ති. තත්ථ 

අත්ථාවහන්ති දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ථසංහිතහිතාවහං. සුඛාවහන්ති 

යථාවුත්තතිවිධසුඛාවහං. තථාරූපානන්තිතාදිසානං.යාදියසහි පනගුයණහි
භගවා සමන්නාගයතො, යතහි චතුප්පමාණිකස්ස යලොකස්ස සබ්බථාපි
අච්චන්තාය සද්ධායපසාදනීයයොයතසංයථාභූතසභාවත්තාතිදස්යසන්යතො 

ෙථාරූයපොතිආදිමාහ. තත්ථ ෙථාභූතං…යප.… අරහතන්ති ඉමිනා
ධම්මප්පමාණානං, ලූඛප්පමාණානඤ්ච සත්තානං භගවයතො පසාදාවහතං
දස්යසති.තං දස්සයනයනවචඉතයරසම්පි අත්ථයතො පසාදාවහතා දස්සිතා

යහොතීති දට්ඨබ්බං තදවිනාභාවයතො. දස්සනමත්තම්පි සාධු යහොතීති එත්ථ
යකොසියසකුණවත්ථුං(ම.නි. අට්ඨ.1.144; ඛු.පා.අට්ඨ.10) කයථතබ්බං. 

අම්බට්ඨමාණවකථාවණ්ණනා 
256. මන්යතපරිවත්යතතීතියවයද සජ්ඣායති, පරියාපුණාතීතිඅත්යථො. 

මන්යත ධායරතීති යථාඅධීයත මන්යත අසම්මුට්යඨකත්වා හදයය ඨයපති
ඔට්ඨපහතකරණවයසන, නඅත්ථවිභාවනවයසන. 

සනිඝණ්ඩුයකටුභානන්ති එත්ථ වචනීයවාචකභායවන අත්ථං සද්දඤ්ච
නිඛඩතිභින්දතිවිභජ්ජදස්යසතීතිනිඛණ්ඩු, සා එවඉධඛ-කාරස්සඝ-කාරං
කත්වා‘‘නිඝණ්ඩූ’’තිවුත්යතො.කිටයති ගයමතිඤායපතිකිරියාදිවිභාගං, තං
වා අනවයසසපරියාදානයතො ගයමන්යතො පූයරතීති යකටුභං. 

යවවචනප්පකාසකන්ති පරියායසද්දදීපකං, එයකකස්ස අත්ථස්ස
අයනකපරියායවචනවිභාවකන්ති අත්යථො. නිදස්සනමත්තඤ්යචතං 
අයනයකසම්පි අත්ථානං එකසද්දවචනීයතාවිභාවනවයසනපි තස්ස
ගන්ථස්ස පවත්තත්තා. වචීයභදාදිලක්ඛණා කිරියා කප්පීයති එයතනාති 

කිරිොකප්යපො, යසො පන වණ්ණපදසම්බන්ධපදත්ථාදිවිභාගයතො

බහුවිකප්යපොති ආහ ‘‘කිරිොකප්පවිකප්යපො’’ති. ඉදඤ්ච
මූලකිරියාකප්පගන්ථං සන්ධාය වුත්තං. යසො හි සතසහස්සපරිමායණො
නයචරියාදිපකරණං. ඨානකරණාදිවිභාගයතො, නිබ්බචනවිභාගයතො ච

අක්ඛරා පයභදීයන්ති එයතහීති අක්ඛරප්පයභදා, සික්ඛානිරුත්තියයො. 

එයතසන්තියවදානං. 

යත එව යවයද පදයසො කායතීති පදයකො. තං තං සද්දං තදත්ථඤ්ච

බයාකයරොති බයාචික්ඛති එයතනාති බයාකරණං, සද්දසත්ථං. ආයතිං හිතං

යතන යලොයකොන යතතින ඊහතීති යලොකාෙතං. තඤ්හි ගන්ථංනිස්සාය
සත්තා පුඤ්ඤකිරියායචිත්තම්පිනඋප්පායදන්ති. 

වයතීති වයෙො, ආදිමජ්ඣපරියයොසායනසු කත්ථචි අපරිකිලමන්යතො
අවිත්ථායන්යතොයතගන්යථසන්ධායරතිපූයරතීතිඅත්යථො.ද්යවපටියසධා 
පකතිංගයමන්තීතිදස්යසන්යතො‘‘අවයයොනයහොතී’’තිවත්වාතත්ථඅවයං

දස්යසතුං ‘‘අවයෙො නාම…යප.… න සක්යකොතී’’ති වුත්තං. 
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‘‘අනුඤ්ඤායතො’’ති පදස්ස කම්මසාධනවයසන, ‘‘පටිඤ්ඤායතො’’ති පන 
පදස්ස කත්තුසාධනවයසන අත්යථො යවදිතබ්යබොති දස්යසන්යතො 

‘‘ආචරියෙනා’’තිආදිමාහ. ආචරියපරම්පරාභතං ආචරිෙකං. ගරූති භාරියං

අත්තානංතයතොයමොයචත්වාගමනංදුක්කරංයහොති. අනත්යථොපිඋප්පජ් ති 
නින්දාබයායරොසඋපාරම්භාදි. 

257. ‘‘අබ්භුග්ගයතො’’ති එත්ථ අභිසද්දයයොයගන 

ඉත්ථම්භූතාඛයානත්ථවයසයනවඋපයෙොගවචනං. 

258. ලක්ඛණානීතිලක්ඛණදීපනානි මන්තපදානි. අන්තරධාෙන්තීතින
යකවලං ලක්ඛණමන්තානියයව, අථ යඛො අඤ්ඤානිපි බ්රාහ්මණානං
ඤාණබලාභායවන අනුක්කයමන අන්තරධායන්ති. තථා හි වදන්ති

‘‘එකසතංඅද්ධරියංසාඛාසහස්සවත්තයකොසාමා’’තිආදි. පණිධි …යප.…

මහයතොති එත්ථ පණිධිමහයතො සමාදානමහයතොති ආදිනා පච්යචකං
මහන්ත-සද්යදො යයොයජතබ්යබො. පණිධිමහන්තතාදි චස්ස

බුද්ධවංසචරියාපිටකවණ්ණනාදිවයසන යවදිතබ්යබො. නිට්ඨාති

නිප්ඵත්තියයො. භවයභයදති භවවියසයස. ඉයතො ච එත්යතො ච බයායපත්වා

ඨිතතා විසටභායවො. 

 ාතිසාමඤ්ඤයතොති ලක්ඛණජාතියා ලක්ඛණභාවමත්යතන
සමානභාවයතො. යථා හි බුද්ධානං ලක්ඛණානි සුවිසදානි, සුපරිබයත්තානි, 

පරිපුණ්ණානි ච යහොන්ති, න එවං චක්කවත්තීනං, යතනාහ ‘‘න යතයහව

බුද්යධො යහොතී’’ති. අභිරූපතා, දීඝායුකතා, අප්පාතඞ්කතා, බ්රාහ්මණාදීනං

පියමනාපතාති ඉයමහි චතූහි අච්ෙරියසභායවහි. දානං, පියවචනං, 

අත්ථචරියා, සමානත්තතාති ඉයමහි චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි. රඤ් නයතොති

පීතිජනනයතො. චක්කං චක්කරතනං වත්යතති පවත්යතතීති චක්කවත්තී. 
සම්පත්තිචක්යකහි සයං වත්තති, යතහි ච පරං සත්තනිකායං වත්යතති

පවත්යතතීති චක්කවත්තී. පරහිතාවයහො ඉරියාපථචක්කානං වත්යතො

වත්තනං එතස්ස, එත්ථාති වා චක්කවත්තී. අප්පටිහතං වා ආණාසඞ්ඛාතං

චක්කංවත්යතතීති චක්කවත්තී. ඛත්තියමණ්ඩලාදිසඤ්ඤිතංචක්කංසමූහං

අත්තයනො වයස වත්යතතීති චක්කවත්තී චක්කවත්තිවත්තසඞ්ඛාතං ධම්මං 

චරති, චක්කවත්තිවත්තසඞ්ඛායතොධම්යමො එතස්මිං අත්ථීතිවා ධම්මියකො. 

ධම්මයතොඅනයපතත්තාධම්යමොරඤ්ජනට්යඨනරාජාති ධම්මරා ා. ‘‘රාජා

යහොති චක්කවත්තී’’ති වුත්තත්තා ‘‘චාතුරන්යතො’’ති පදං චතුදීපිස්සරතං

විභායවතීතිආහ ‘‘චතුසමුද්දඅන්තාො’’තිආදි.තත්ථ‘‘චතුද්දීපවිභූසිතායා’’ති 

අවත්වා‘‘චතුබ්බිධා’’ති විධග්ගහණංතංතංපරිත්තදීපානම්පි සඞ්ගහත්ථන්ති

දට්ඨබ්බං. යකොපාදීති ආදි-සද්යදන කාමයමොහමානමදාදියක සඞ්ගණ්හාති. 

විජිතාවීති විජිතවා. යකනචි අකම්පියට්යඨන ජනපයද ථාවරියප්පත්යතො, 
දළ්හභත්තිභාවයතො වා, ජනපයදො ථාවරියං පත්යතො එත්ථාති 

 නපදත්ථාවරිෙප්පත්යතො. 
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පටුන 

චිත්තීකතභාවාදිනාපි(ඛු.පා.අට්ඨ.3; දී.නි.අට්ඨ.2.33; සු.නි.අට්ඨ.
1.226; මහානි. අට්ඨ. 50) චක්කස්ස රතනට්යඨො යවදිතබ්යබො. එසනයයො 
යසයසසුපි. රතිනිමිත්තතාය වා චිත්තීකතාදිභාවස්ස රතිජනනට්යඨන
එකසඞ්ගහතායවිසුං අග්ගහණං.ඉයමහිපනරතයනහිරාජාචක්කවත්තීයං

යමත්ථංපච්චනුයභොති, තංතං දස්යසතුං ‘‘ඉයමසුපනා’’තිආදිවුත්තං. අජිතං

ජිනාති මයහසක්ඛතාසංවත්තනියකම්මනිස්සන්දභාවයතො. විජියත ෙථාසුඛං

අනුවිචරති හත්ථිරතනං අස්සරතනඤ්ච අභිරුහිත්වා යතසං ආනුභායවන
අන්යතොපාතරායසයයව සමුද්දපරියන්තං පථවිං අනුසංයායිත්වා

රාජධානියමව පච්චාගමනයතො. පරිණාෙකරතයනනවිජිතමනුරක්ඛති යතන

තත්ථ තත්ථ කාතබ්බකිච්චස්ස සංවිධානයතො. අවයසයසහීති 
මණිරතනඉත්ථිරතනගහපතිරතයනහි. තත්ථ මණිරතයනන
යයොජනප්පමායණ පයදයස අන්ධකාරං විධමිත්වා ආයලොකදස්සනාදිනා
සුඛමනුභවති, ඉත්ථිරතයනන 
අතික්කන්තමානුසකරූපසම්පත්තිදස්සනාදිවයසන, ගහපතිරතයනන 
ඉච්ඡිතිච්ඡිතමණිකනකරජතාදිධනපටිලාභවයසන. 

උස්සාහසත්තියෙොයගො යතනයකනචිඅප්පටිහතාණාචක්කභාවසිද්ධියතො 

පච්ඡියමනාති පරිණායකරතයනන. තඤ්හි සබ්බරාජකිච්යචසු කුසලං 

අවිරජ්ඣනයයොගං, යතනාහ ‘‘මන්තසත්තියෙොයගො’’ති. හත්ථිඅස්සරතනානං
මහානුභාවතාය යකොසසම්පත්තියාපි පභාවසම්පත්තිසිද්ධියතො 

‘‘හත්ථි…යප.… යෙොයගො’’ති වුත්තං. (යකොයසො හි නාම සති
උස්සාහසම්පත්තියං දුග්ගං යතජං කුසුයමොරං පරක්කමං පබ්බයතොමුඛං
අයමොසපහරණං) තිවිධසත්තියයොගඵලං පරිපුණ්ණං යහොතීති සම්බන්යධො. 

යසයසහීතියසයසහිපඤ්චහිරතයනහි. 

අයදොසකුසලමූල නිතකම්මානුභායවනාති අයදොසසඞ්ඛායතන
කුසලමූයලන සහජාතාදිපච්චයවයසන උප්පාදිතකම්මස්ස ආනුභායවන 

සම්පජ් න්ති යසොම්මතරරතනජාතිකත්තා. මජ්ඣිමානි 

මණිඉත්ථිගහපතිරතනානි. අයලොභ…යප.… කම්මානුභායවන සම්පජ්ජන්ති 

උ ාරස්ස ධනස්ස, උළාරධනපටිලාභකාරණස්ස ච

පරිච්චාගසම්පදායහතුකත්තා. පච්ඡිමන්ති පරිණායකරතනං. තඤ්හි 

අයමොහ…යප.… කම්මානුභායවන සම්පජ් ති මහාපඤ්යඤයනව

චක්කවත්තිරාජකිච්චස්ස පරියණතබ්බත්තා. උපයදයසො නාම සවියසසං
සත්තන්නංරතනානං විචාරණවයසනපවත්යතොකථාබන්යධො. 

සරණයතො පටිපක්ඛවිධමනයතො සූරා, යතනාහ ‘‘අභීරුක ාතිකා’’ති.
අසුයරවිජිනිත්වාඨිතත්තාවීයරො, සක්යකො යදවානංඉන්යදො.තස්සඅඞ්ගං

යදවපුත්යතො යසනඞ්ගභාවයතොති වුත්තං ‘‘වීරඞ්ගරූපාති

යදවපුත්තසදිසකාො’’ති. ‘‘එයක’’ති සාරසමාසාචරියමාහ. සභායවොති 

සභාවභූයතොඅත්යථො. වීරකාරණන්තිවීරභාවකාරණං. වීරිෙමෙසරීරාවිොති
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පටුන 

සවිග්ගහවීරියසදිසා, සවිග්ගහං යච වීරියං සියා තංසදිසාති අත්යථො. නනු
රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස පටියසනා නාම නත්ථි, ය’මස්ස පුත්තා
පමද්යදයයං, අථ කස්මා පරයසනප්පමද්දනාති වුත්තන්ති යචොදනං

සන්ධායාහ සයචතිආදි, යතන පරයසනා යහොතු වා මා වා යත පන එවං

මහානුභාවාති දස්යසති. ධම්යමනාති කතුපචියතන අත්තයනො
පුඤ්ඤධම්යමන. යතන හි සඤ්යචොදිතා පථවියං සබ්බරාජායනො
පච්චුග්ගන්ත්වා ‘‘ස්වාගතංයතමහාරාජා’’තිආදිංවත්වා අත්තයනොරජ්ජං
රඤ්යඤොචක්කවත්තිස්ස නියයායතන්ති, යතනවුත්තං‘‘යසොඉමං…යප.…
අජ්ඣාවසතී’’ති. අට්ඨකථායං පන තස්ස යථාවුත්තස්ස ධම්මස්ස චිරතරං
විපච්චිතුංපච්චයභූතං චක්කවත්තිවත්තසමුදාගතංපයයොගසම්පත්තිසඞ්ඛාතං

ධම්මං දස්යසතුං ‘‘පායණො න හන්තබ්යබොතිආදිනා පඤ්චසීලධම්යමනා’’ති
වුත්තං. එවඤ්හි ‘‘අදණ්යඩන අසත්යථනා’’ති ඉදං වචනං සුට්ඨුතරං
සමත්ථිතං යහොතීති. යස්මා රාගාදයයො පාපධම්මා උප්පජ්ජමානා
සත්තසන්තානං ොයදත්වා පරියයොනන්ධිත්වා තිට්ඨන්ති කුසලප්පවත්තිං

නිවායරන්ති, තස්මා යත ‘‘ෙදනා, ෙදා’’ති ච වුත්තා. විවයටත්වාති

විගයමත්වා. පූ ාරහතා වුත්තා ‘‘අරහතීති අරහ’’න්ති. තස්සා පූජාරහතාය. 

ෙස්මාසම්මාසම්බුද්යධො, තස්මාඅරහන්ති. බුද්ධත්තයහතුභූතාවිවට්ටච්ඡදතා

වුත්තා සවාසනසබ්බකියලසප්පහානපුබ්බකත්තාබුද්ධභාවස්ස. 

අරහං වට්ටාභායවනාතිඵයලනයහතුඅනුමානදස්සනං. සම්මාසම්බුද්යධො

ඡදනාභායවනාති යහතුනා ඵලානුමානදස්සනං. යහතුද්වෙං වුත්තං 

‘‘විවට්යටො විච්ෙයදො චා’’ති. දුතියෙනයවසාරජ්ය නාති ‘‘ඛීණාසවස්ස යත

පටිජානයතො’’තිආදිනා වුත්යතන යවසාරජ්යජන. පුරිමසිද්ධීති පුරිමස්ස

පදස්ස අත්ථසිද්ධීති අත්යථො. පඨයමනාති ‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්ස යත
පටිජානයතො’’තිආදිනා(ම.නි.1.150; අ.නි.4.8) වුත්යතන යවසාරජ්යජන. 

දුතිෙසිද්ධීති දුතියස්ස පදස්ස අත්ථසිද්ධි, බුද්ධත්ථසිද්ධීති අත්යථො. 

තතිෙචතුත්යථහීති ‘‘යය යඛො පනයත අන්තරායිකා ධම්මා’’තිආදිනා, (ම. 
නි. 1.150; අ. නි. 4.8) ‘‘යස්ස යඛො පන යත අත්ථායා’’තිආදිනා (ම. නි.

1.150; අ.නි. 4.8) චවුත්යතහිතතියචතුත්යථහියවසාරජ්යජහි. තතිෙසිද්ධීති
විවට්ටච්ෙදනතාසිද්ධි යාථාවයතො අන්තරායිකනියයානිකධම්මාපයදයසනහි

සත්ථුවිවට්ටච්ෙදනභායවොයලොයකපාකයටොඅයහොසි. පුරිමංධම්මචක්ඛුන්ති

පුරිමපදං භගවයතො ධම්මචක්ඛුං සායධති කියලසාරීනං, සංසාරචක්කස්ස ච

අරානං හතභාවදීපනයතො. දුතිෙං පදං බුද්ධචක්ඛුං සායධති 

සම්මාසම්බුද්ධස්යසව තංසබ්භාවයතො. තතිෙං පදං සමන්තචක්ඛුං සායධති 
සවාසනසබ්බකියලසප්පහානදීපනයතො. ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො’’ති හි වත්වා 
‘‘විවට්ටච්ෙයදො’’ති වචනං බුද්ධභාවාවහයමව සබ්බකියලසප්පහානං

විභායවති. ‘‘සූරභාව’’න්තිලක්ඛණවිභාවයනවිසදඤාණතං. 

259. එවං යභොති එත්ථ එවන්ති වචනසම්පටිච්ෙයන නිපායතො.
වචනසම්පටිච්ෙනඤ්යචත්ථ ‘‘තථාමයංතංභවන්තං යගොතමංයවදිස්සාම, 
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ත්වං මන්තානං පටිග්ගයහතා’’ති ච එවං පවත්තස්ස යපොක්ඛරසාතියනො

වචනස්සසම්පටිග්ගයහොති ආහ. ‘‘යසොපිතාො’’තිආදි.තත්ථ තාොතිතාය

යථාවුත්තාය සමුත්යතජනාය. අොනභූමින්ති යානස්ස අභූමිං. 

දිවාපධානිකාතිදිවාපධානානුයුඤ්ජනකා. 

260. යදිපිපුබ්යබඅම්බට්ඨකුලංඅප්පඤ්ඤාතං, තදාපන පඤ්ඤායතීති

ආහ ‘‘තදාකිරා’’තිආදි. අතුරියතොතිඅයවගායන්යතො. 

261. ෙථාඛමනීොදීනිපුච්ඡන්යතොති යථාභගවා ‘‘කච්චියවොමාණවා
ඛමනීයං, කච්චි යාපනීය’’න්තිආදිනා ඛමනීයාදීනි පුච්ෙන්යතො යතහි
මාණයවහි සද්ධිං පඨමං පවත්තයමොයදො අයහොසි පුබ්බභාසිතාය
තදනුකරයණන එවං යතපි මාණවා භගවතා සද්ධිං සමප්පවත්තයමොදා
අයහසුන්ති යයොජනා. තං පන සමප්පවත්තයමොදතං උපමාය දස්යසතුං 

‘‘සීයතොදකං විො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සම්යමොදිතන්ති සංසන්දිතං. 

එකීභාවන්ති සම්යමොදනකිරියාය සමානතං. ඛමනීෙන්ති ‘‘ඉදං චතුචක්කං
නවද්වාරං සරීරයන්තං දුක්ඛබහුලතාය සභාවයතො දුස්සහං කච්චි ඛමිතුං

සක්කුයණයය’’න්ති පුච්ෙන්ති, ොපනීෙන්ති
ආහාරාදිපච්චයපටිබද්ධවුත්තිකං චිරප්පබන්ධසඞ්ඛාතාය යාපනාය කච්චි

යායපතුං සක්කුයණයයං. සීසයරොගාදිආබාධාභායවන කච්චි අප්පාබාධං, 

දුක්ඛජීවිකාභායවන කච්චි අප්පාතඞ්කං, තංතංකිච්චකරයණ

උට්ඨානසුඛතාය කච්චි ලහුට්ඨානං, තදනුරූපබලයයොගයතො කච්චි බලං, 

සුඛවිහාරසබ්භායවන කච්චි ඵාසුවිහායරො අත්ථීති සබ්බත්ථ කච්චි-සද්දං

යයොයජත්වා අත්යථො යවදිතබ්යබො. බලප්පත්තා පීති පීතියයව. තරුණපීති 

පායමොජ් ං. සම්යමොදනං ජයනති කයරොතීති සම්යමොදනිකං තයදව 

සම්යමොදනීෙං. සම්යමොදිතබ්බයතො සම්යමොදනීෙන්ති ඉදං පන අත්ථං

දස්යසතුං වුත්තං ‘‘සම්යමොදිතුං යුත්තභාවයතො’’ති. සරිතබ්බභාවයතො 

අනුස්සරිතබ්බභාවයතො ‘‘සරණීය’’න්ති වත්තබ්යබ ‘‘සාරණීෙ’’න්ති දීඝං

කත්වා වුත්තං. ‘‘සුෙයමානසුඛයතො’’ති ආපාථමධුරතමාහ, 

‘‘අනුස්සරිෙමානසුඛයතො’’ති විමද්දරමණීයතං. ‘‘බයඤ් නපරිසුද්ධතාො’’ති
සභාවනිරුත්තිභායවන තස්සා කථාය වචනචාතුරියමාහ, 

‘‘අත්ථපරිසුද්ධතාො’’ති අත්ථස්ස නිරුපක්කියලසතං. අයනයකහි

පරිොයෙහීතිඅයනයකහිකාරයණහි. 

අපසායදස්සාමීති මඞ්කුං කරිස්සාමි. කණ්යඨ ඔලම්යබත්වාති උයභොසු

ඛන්යධසු සාටකං ආසජ්යජත්වා කණ්යඨ ඔලම්බිත්වා. දුස්සකණ්ණං

ගයහත්වාති නිවත්ථසාටකස්ස දසායකොටිං එයකන හත්යථන ගයහත්වා. 

චඞ්කමං අභිරුහිත්වාති චඞ්කමිතුං ආරභිත්වා. ධාතුසමතාති රසාදිධාතූනං

සමාවත්ථතා, අයරොගතාති අත්යථො. අනාචාරභාවසාරණීෙන්ති
අනාචාරභායවනසරණීයං. ‘‘අනාචායරොවතාය’’න්තිසරිතබ්බකං. 
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262. ‘‘භවග්ගංගයහතුකායමොවිො’’තිආදි අසක්කුයණයයත්තාදුක්කරං
කිච්චංආරභතීති දස්යසතුංවුත්තං. අසක්කුයණයයඤ්යහතංසයදවයකනාපි

යලොයකන, යදිදං භගවයතො අපසාදනං, යතනාහ ‘‘අට්ඨායන වාෙමතී’’ති.
අයං බායලො ‘‘මයි කිඤ්චි අකයථන්යත මයා සද්ධිං කයථතුම්පි න
විසහතී’’තිමානයමවපග්ගණ්හිස්සති, කයථන්යතපන කථාපසඞ්යගනස්ස
ජාතියගොත්යත විභාවියත මානනිග්ගයහො භවිස්සතීති භගවා ‘‘එවං නු 
යත’’තිආදිමාහ. යතන වුත්තං ‘‘අථ යඛො භගවා’’තිආදි.
ආචාරසමාචාරසික්ඛාපයනන ආචරියා, යතසං පන ආචරියානං පකට්ඨා

ආචරියාති පාචරියා යථා පපිතාමයහොති, යතනාහ ‘‘ආචරියෙහි ච යතසං

පාචරියෙහිචා’’ති. 

පඨමඉබ්භවාදවණ්ණනා 
263. තීසු ඉරිොපයථසූති ඨානගමනනිසජ්ජාසු. කථාප ාසන්ති 

කථාවයසනයුගග්ගාහං.සයායනන ආචරියයනසද්ධිං සයානස්සකථානාම
ආචායරොනයහොති, තංඉතයරහිසදිසංකත්වාකථනංඉධකථාපළායසො. 

තස්ස පන යං අනාචාරභාවවිභාවනං සත්ථාරා අම්බට්යඨන සද්ධිං 
කයථන්යතනකතං, තං සඞ්ගීතිඅනාරුළ්හං පරම්පරාභතන්තිඋපරි පාළියා

සම්බන්ධභායවන දස්යසන්යතො ‘‘තයතො කිරා’’තිආදිමාහ. මුණ්ඩකා

සමණකාති ච ගරහායං ක-සද්යදො, යතනාහ ‘‘හීය න්යතො’’ති. ඉභස්ස

පයයොයගො ඉයභො උත්තරපදයලොයපන, තං ඉභං අරහන්තීති ඉබ්භා. කිං
වුත්තං යහොති? යථා ඉයභො හත්ථිවාහනභූයතො පරස්ස වයසන වත්තති, න
අත්තයනො, එවං එයතපි බ්රාහ්මණානං සුස්සුසකා සුද්දා පරස්ස වයසන 
වත්තන්ති, න අත්තයනො, තස්මා ඉභසදිසපයයොගතාය ඉබ්භාති. යත පන

කුටුම්බිකතාය ඝරවාසියනො ඝරස්සාමිකා යහොන්තීති ආහ ‘‘ගහපතිකා’’ති. 

කණ්හාති කණ්හජාතිකා. දිජා එව හි සුද්ධජාතිකා, න ඉතයරති තස්ස

අධිප්පායයො, යතනාහ ‘‘කා කා’’ති. මුඛයතො නික්ඛන්තාති බ්රාහ්මණානං
පුබ්බපුරිසා බ්රහ්මුයනො මුඛයතො නික්ඛන්තා, අයං යතසං පඨමුප්පත්තීති

අධිප්පායයො. යසසපයදසුපි එයසව නයයො. ‘‘සමණා පිට්ඨිපාදයතො’’ති ඉදං
පනස්ස ‘‘මුඛයතො නික්ඛන්තා’’තිආදිවචනයතොපි අතිවිය 
අසමයවක්ඛිතවචනං චතුවණ්ණපරියාපන්නස්යසව සමණභාවසම්භවයතො. 

අනිෙයමත්වාතිඅවියසයසත්වා, අනුද්යදසිකභායවනාතිඅත්යථො. 

මානුස්සෙවයසන කයථතීති මානුස්සයං අවස්සාය අත්තානං
උක්කංයසන්යතො, පයර ච වම්යභන්යතො ‘‘මුණ්ඩකා’’ති ආදිං කයථති. 

 ානායපමීති ජාතියගොත්තස්ස පමාණං යාථාවයතො විභාවයනන පමාණං

ජානායපමීති. අත්යථො එතස්සඅත්ථීතිඅත්ථිකං දණ්ඩිකඤායයන. 

‘‘ොයෙවයඛොපනත්ථාො’’ති ඉත්ථිලිඞ්ගවයසනවුත්තන්තිවදන්ති, තං

පරයතො‘‘පුරිසලිඞ්ගවයසයනවා’’ති වක්ඛමානත්තායුත්තං. ොෙඅත්ථාොති
වා පුල්ලිඞ්ගවයසයනවතදත්යථසම්පදානවචනං, යස්සඅත්ථස්සඅත්ථායාති
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පටුන 

අත්යථො. අස්සාති අම්බට්ඨස්ස දස්යසත්වාති සම්බන්යධො. අඤ්යඤසන්ති

අඤ්යඤසංසාධුරූපානං. සන්තිකං ආගතානන්තිගුරුට්ඨානියානංසන්තිකං

උපගතානං. වත්තන්ති යතහි චරිතබ්බආචාරං. අසික්ඛියතොති ආචාරං

අසික්ඛියතො. තයතො එව අප්පස්සුයතො. බාහුසච්චඤ්හි නාම යාවයදව
උපසමත්ථං ඉච්ඡිතබ්බං, තදභාවයතො අම්බට්යඨො අප්පස්සුයතො අසික්ඛියතො

‘‘අවුසියතො’’තිවිඤ්ඤායති, යතනාහ ‘‘එතස්සහී’’තිආදි. 

264. යකොධවසචිත්තතාය අසකමයනො. මානනිම්මදනත්ථන්තිමානස්ස

නිම්මදනත්ථං. උග්ගියලත්වාති සියනහපායනන කිලින්නං උබ්බමනං

කත්වා. යගොත්යතන යගොත්තන්ති යතන වුත්යතන පුරාතනයගොත්යතන
ඉදානි තං තං අනවජ්ජසඤ්ඤිතං යගොත්තං සාවජ්ජයතො උට්ඨායපත්වා 

උද්ධරිත්වා.යසසපයදසුපිඑයසවනයයො.තත්ථ යගොත්තං ආදිපුරිසවයසන, 

කුලාපයදොයසො, තදන්වයය උප්පන්නඅභිඤ්ඤාතපුරිසවයසන යවදිතබ්යබො
යථා ‘‘ආදිච්යචො, මඝයදයවො’’ති. යගොත්තමූලස්ස ගාරය්හතාය

අමානවත්ථුභාවපයවදනයතො ‘‘මානද්ධ ං මූයල යඡත්වා’’ති වුත්තං. 

ඝට්යටන්යතොති ඔමසන්යතො. 

යස්මිං මානුස්සයයකොධුස්සයා අඤ්ඤමඤ්ඤූපත්ථද්ධා, යසො

‘‘චණ්යඩො’’ති වුච්චතීති ආහ ‘‘චණ්ඩාති මානනිස්සිතයකොධයුත්තා’’ති. 

ඛරාති චිත්යතන, වාචාය ච කක්ඛළා. ලහුකාති තරුණා. භස්සාති 

‘‘සාහසිකා’’තියකචිවදන්ති, ‘‘සාරම්භකා’’තිඅපයර. සමානාති යහොන්තා, 

භවමානාති අත්යථොති ආහ ‘‘සන්තාති පුරිමපදස්යසව යවවචන’’න්ති. න

සක්කයරොන්තීති සක්කාරං න කයරොන්ති. අපචිතිකම්මන්ති පණිපාතකම්ම 

නානුයලොමන්තිඅත්තයනොජාතියානඅනුච්ෙවිකන්තිඅත්යථො. 

දුතියඉබ්භවාදවණ්ණනා 
265. කාමං සකයරාජකුයල යයො සබ්යබසං බුද්ධතයරො සමත්යථො ච, 

යසො එවඅභියසකංලභති, එකච්යචොපනඅභිසිත්යතොසමායනො‘‘ඉදංරජ්ජං
නාම බහුකිච්චං බහුබයාපාර’’න්ති තයතො නිබ්බිජ්ජ රජ්ජං වයසා
අනන්තරස්ස නියයායතති, කදාචි යසොපි අඤ්ඤස්සාති තාදියස සන්ධායාහ 

‘‘සකයාති අභිසිත්තරා ායනො’’ති. කුලවංසං  ානන්තීති කණ්හායනයතො 
පට්ඨාය පරම්පරාගතං අනුස්සවවයසන ජානන්ති. කුලාභිමානියනො හි
යයභුයයයනපයරසං උච්චාවචංකුලංතථාතථාඋදාහරන්ති, අත්තයනොච
කුලවංසං ජානන්ති, එවං අම්බට්යඨොපි. තථා හි යසො පරයතො භගවතා
පුච්ඡියතොවජිරපාණිභයයනයාථාවයතොකයථසි. 

තතියඉබ්භවාදවණ්ණනා 
266. යඛත්තයලඩ්ඩූනන්ති යඛත්යත කසනවයසන නඞ්ගයලන

උට්ඨාපිතයලඩ්ඩූනං‘‘ .ලටුකිකා  ’’ඉච්යචව පඤ්ඤාතා  ඛුද්දකසකුණිකා

ලටුකියකොපමවණ්ණනාෙං ‘‘චාතකසකුණිකා ’’ති)ම .නි.  අට්ඨ .3.150) 
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වුත්තා. යකොධවයසන ලග්ගිතුන්ති උපනය්හිතුං, ආඝාතං බන්ධිතුන්ති 

අත්යථො. ‘‘අම්යහ හංසයකොඤ්චයමොරසයම කයරොතී’’ති ඉමිනා ‘‘න තං

යකොචි හංයසො වා’’තිආදිවචනං සඞ්ගීතිං  අනාරුළ්හං තදා භගවතා

වුත්තයමවාති දස්යසති‘‘ .එවං නු යත ’’තිආදිවචනං , 

‘‘අවුසිතවායයවා ’’තිආදිවචනඤ්ච  මානවයසන සමයණන යගොතයමන 

වුත්තන්ති මඤ්ඤතීති අධිප්පායයනාහ ‘‘නිම්මායනො දානි  ායතොති 

මඤ්ඤමායනො’’ති. 

දාසිපුත්තවාදවණ්ණනා 
267. නිම්මායදතීති අ-කාරස්ස ආ-කාරං කත්වා නිද්යදයසොති ආහ 

‘‘නිම්මයදතී’’ති.කාමංයගොත්තංනායමතංපිතියතොලද්ධබ්බං, න මාතියතො
න හි බ්රාහ්මණානං සයගොත්තාය ආවාහවිවායහො ඉච්ඡියතො, යගොත්තනාමං
පන යස්මා ජාතිසිද්ධං, න කිත්තිමං, ජාති ච උභයසම්බන්ධිනී, තස්මා 

‘‘මාතායපත්තිකන්ති මාතාපිතූනං සන්තක’’න්ති වුත්තං. නාමයගොත්තන්ති
යගොත්තනාමං, න කිත්තිමනාමං, න ගුණනාමං වා. තත්ථ 
‘‘කණ්හායයනො’’ති නිරුළ්හා යා නාමපණ්ණත්ති, තං සන්ධායාහ 

‘‘පණ්ණත්තිවයසන නාමන්ති. තං පන කණ්හඉසියතො පට්ඨාය තස්මිං 
කුලපරම්පරාවයසන ආගතං, න එතස්මිංයයව නිරුළ්හං, යතන වුත්තං 

‘‘පයවණීවයසන යගොත්ත’’න්ති. යගොත්ත-පදස්ස පන අත්යථො යහට්ඨා

වුත්යතොයයව. අනුස්සරයතොති එත්ථ න යකවලං අනුස්සරණං අධිප්යපතං, 

අථයඛොකුලසුද්ධිවීමංසනවයසනාතිආහ ‘‘කුලයකොටංයසොයධන්තස්සා’’ති. 

අෙයපුත්තාති අයයිකපුත්තාති ආහ ‘‘සාමියනො පුත්තා’’ති. දිසා

ඔක්කාකරඤ්යඤොඅන්යතොජාතාදාසීතිආහ ‘‘ඝරදාසිොපුත්යතො’’ති.එත්ථ
ච යස්මා අම්බට්යඨො ජාතිං නිස්සාය මානත්ථද්යධො, න චස්ස යාථාවයතො
ජාතියා අවිභාවිතාය මානනිග්ගයහො යහොති, මානනිග්ගයහ ච කයත
අපරභායග රතනත්තයය පසීදිස්සති, න ‘‘දාසී’’ති වාචා ඵරුසවාචා නාම

යහොතිචිත්තස්සසණ්හභාවයතො. අභෙසුත්තඤ්යචත්ථ (ම.නි.2.83; අ.නි.
4.184) නිදස්සනං. යකචි ච සත්තා අග්ගිනා විය යලොහාදයයො කක්ඛළාය
වාචාය මුදුභාවං ගච්ෙන්ති, තස්මා භගවා අම්බට්ඨං නිබ්බියසවනං
කාතුකායමො ‘‘අයයපුත්තා සකයා භවන්ති, දාසිපුත්යතො ත්වමසි
සකයාන’’න්තිඅයවොච. 

ඨයපන්තීතිපඤ්ඤයපන්ති, යතනාහ ‘‘ඔක්කායකො’’තිආදි. පභානිච්ඡරති 
දන්තානංඅතිවියපභස්සරභාවයතො. 

පඨමකප්පිකානන්ති පඨමකප්පස්ස ආදිකායල නිබ්බත්තානං. කිර-
සද්යදො අනුස්සවත්යථ, යතන යයො වුච්චමානාය රාජපරම්පරාය යකසඤ්චි

මතියභයදො, තං උල්ලිඞ්යගති. මහාසම්මතස්සාති ‘‘අයං යනො රාජා’’ති
මහාජයනනසම්මන්නිත්වා ඨපිතත්තා‘‘මහාසම්මයතො’’තිඑවංසම්මතස්ස.
යංසන්ධායවදන්ති– 
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‘‘ආදිච්චකුලසම්භූයතො, සුවිසුද්ධගුණාකයරො; 
මහානුභායවොරාජාසි, මහාසම්මතනාමයකො. 

යයොචක්ඛුභූයතොයලොකස්ස, ගුණරංසිසමුජ්ජයලො; 
තයමොනුයදොවියරොචිත්ථ, දුතියයොවියභාණුමා. 

ඨපිතායයනමරියාදා, යලොයකයලොකහියතසිනා; 
වවත්ථිතාසක්කුණන්ති, නවිලඞ්ඝයිතුංජනා. 

යසස්සිනංයතජස්සිනං, යලොකසීමානුරක්ඛකං; 
ආදිභූතංමහාවීරං, කථයන්ති‘මනූ’තිය’’න්ති. 

තස්සචපුත්තපපුත්තපරම්පරංසන්ධාය– 

‘‘තස්සපුත්යතොමහායතයජො, යරොයජොනාමමහීපති; 
තස්සපුත්යතොවරයරොයජො, පවයරොරාජමණ්ඩයල. 

තස්සාසි කලයාණගුයණො, කලයායණොනාම අත්රයජො; 
රාජාතස්සාසිතනයයො, වරකලයාණනාමයකො. 

තස්සපුත්යතොමහාවීයරො, මන්ධාතාකාමයභොගිනං; 
අග්ගභූයතොමහින්යදන, අඩ්ඪරජ්යජනපූජියතො. 

තස්සසූනුමහායතයජො, වරමන්ධාතුනාමයකො; 
‘උයපොසයථො’තිනායමන, තස්සපුත්යතොමහායයසො. 

වයරොනාමමහායතයජො, තස්සපුත්යතොමහාවයරො; 
තස්සාසිඋපවයරොති, පුත්යතොරාජාමහාබයලො. 

තස්ස පුත්යතොමඝයදයවො, යදවතුයලයොමහීපති; 
චතුරාසීතිසහස්සානි, තස්සපුත්තපරම්පරා. 

යතසංපච්ඡිමයකොරාජා, ‘ඔක්කායකො’ඉතිවිස්සුයතො; 
මහායයසොමහායතයජො, අඛුද්යදොරාජමණ්ඩයල’’ති. 

ආදි යතසං පච්ඡයතොති යතසං මඝයදව පරම්පරභූතානං
කළාරජනකපරියයොසානානං අයනකසතසහස්සානං රාජූනං අපරභායග
ඔක්කායකො නාම රාජා අයහොසි, තස්ස පරම්පරාභූතානං
අයනකසතසහස්සානං රාජූනං අපරභායග අපයරො ඔක්කායකො නාම රාජා
අයහොසි, තස්ස පරම්පරභූතානං අයනකසතසහස්සානං රාජූනං අපරභායග 

පුනාපයරො ඔක්කායකො නාම රාජා අයහොසි, තං සන්ධායාහ ‘‘තයෙො

ඔක්කාකවංසා අයහසුං.යතසුතතිෙඔක්කාකස්සා’’තිආදි. 
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සහසා වරං අදාසින්ති පුත්තදස්සයනන යසොමනස්සප්පත්යතො සහසා

අවීමංසිත්වාතුට්ඨියාවයසනවරංඅදාසිං, ‘‘යංඉච්ෙසි, තං ගණ්හා’’ති. රජ් ං

පරිණායමතුංඉච්ඡතීතිසා ජන්තුකුමාරස්සමාතාමමතංවරදානංඅන්තරං
කත්වාඉමංරජ්ජංපරිණායමතුං ඉච්ෙතීති. 

නප්පසයහෙයාති න පරියත්යතොභයවයය. 

නික්ඛම්මාති ඝරාවාසයතො, කායමහි ච නික්ඛමිත්වා. යහට්ඨා චාති ච-

සද්යදන ‘‘අසීතිහත්යථ’’ති ඉදං අනුකඩ්ඪති. යතහීති මිගසූකයරහි, 

මණ්ඩූකමූසියකහිච. යතතිසීහබයග්ඝාදයයො, සප්පබිළාරාච. 

අවයසසාහි අත්තයනොඅත්තයනො කනිට්ඨාහි. 

වඩ්ෙමානානන්ති අනාදයර සාමිවචනං. කුට්ඨයරොයගො නාම

සාසමසූරීයරොගා විය යයභුයයයන සඞ්කමනසභායවොති වුත්තං ‘‘අෙං

යරොයගොසඞ්කමතීතිචින්යතත්වා’’ති. 

මිගසූකරාදීනන්ති ආදි-සද්යදනවනචරයසොණාදියකසඞ්ගණ්හාති. 

තස්මිං නිසින්යනති සම්බන්යධො. ඛත්තියමායායරොචයනන අත්තයනො

ඛත්තිෙභාවං ානායපත්වා. 

නගරං මායපහීතිසාහාරංනගරංමායපහීතිඅධිප්පායයො. 

යකසග්ගහණන්ති යකසයවණිබන්ධනං. දුස්සග්ගහණන්ති වත්ථස්ස
නිවාසනාකායරො. 

268. අත්තයනොඋපාරම්භයමොචනත්ථාොති ආචරියයනඅම්බට්යඨනච

අත්තයනො අත්තයනො උපරි පායපතබ්බඋපවාදස්ස අපනයනත්ථං. අස්මිං

වචයනති‘‘චත්තායරොයමයභොයගොතමවණ්ණා’’තිආදිනාඅත්තනා වුත්යත, 
යභොතාචයගොතයමනවුත්යත‘‘ජාතිවායද’’තිඉමස්මිංයථාධිකයතවචයන.
තත්ථ පන යස්මා යවයද වුත්තවිධිනාව යතන පටිමන්යතතබ්බං යහොති, 

තස්මා වුත්තං ‘‘යවදත්තෙවචයන’’ති, ‘‘එතස්මිංවා දාසිපුත්තවචයන’’තිච. 

270. ධම්යමො නාමකාරණං ‘‘ධම්මපටිසම්භිදා’’තිආදීසු(විභ.718) විය, 

සහ ධම්යමනාති සහධම්යමො, සහධම්යමො එව සහධම්මියකොති ආහ 

‘‘සයහතුයකො’’ති. 

271. තස්මා තදා පටිඤ්ඤාතත්තා. තායසත්වා පඤ්හං

විස්සජ් ායපස්සාමීති ආගයතො යථා තං සච්චකසමාගයම. ‘‘භගවා යචව
පස්සති අම්බට්යඨො චා’’ති එත්ථ ඉතයරසං අදස්සයන කාරණං දස්යසතුං 
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‘‘ෙදි හී’’තිආදි වුත්තං. ආවායහත්වාති මන්තබයලන ආයනත්වා. තස්සාති

අම්බට්ඨස්ස. වාදසඞ්ඝට්යටති වාචාසඞ්ඝට්යට. 

272. තාණන්තිගයවසමායනොති, ‘‘අයයමව සමයණොයගොතයමොඉයතො
භයයතො මම තායයකො’’ති භගවන්තංයයව ‘‘තාණ’’න්ති පරියයසන්යතො 

උපගච්ෙන්යතො. යසසපදද්වයයපි එයසව නයයො. තාෙතීති 

යථාඋපට්ඨිතභයයතො පායලති, යතනාහ ‘‘රක්ඛතී’’ති, එයතන තාණ-
සද්දස්ස කත්තුසාධනතමාහ. යථුපට්ඨියතන භයයන උපද්දුයතො නිලීයති

එත්ථාති යලණං, උපලයනං, එයතනයලණ-සද්දස්සඅධිකරණසාධනතමාහ. 

‘‘සරතී’’තිඑයතනසරණ-සද්දස්සකත්තුසාධනතමාහ. 

අම්බට්ඨවංසකථාවණ්ණනා 
274. ගඞ්ගාෙ දක්ඛිණයතොති ගඞ්ගාය නදියා දක්ඛිණදිසාය. ආවුධං න

පරිවත්තතීති සරං වාසත්තිආදිං වා පරස්ස උපරි ඛිපිතුකාමස්ස හත්ථං න
පරිවත්තති, හත්යථපනඅපරිවත්යතන්යතකුයතො ආවුධපරිවත්තනන්තිආහ 

‘‘ආවුධංනපරිවත්තතී’’ති.යසොකිර ‘‘කථංනාමාහංදිසායදාසියාකුච්ඡිම්හි
නිබ්බත්යතො’’ති තං හීනං ජාතිං ජිගුච්ෙන්යතො ‘‘හන්දාහං යථා තථා ඉමං

ජාතිං යසොයධස්සාමී’’ති නිග්ගයතො, යතනාහ ‘‘ඉදානි යම මයනොරථං

පූයරස්සාමී’’තිආදි. විජ්ජාබයලන රාජානං තායසත්වා තස්ස ධීතුයා
ලද්ධකාලයතොපට්ඨායමයායංජාතියසොධිතා භවිස්සතීතිතස්සඅධිප්පායයො. 

අම්බට්ඨංනාම විජ් න්තිසත්තානංසරීයරඅබ්භඞ්ගංඨයපතීතිඅම්බට්ඨාති
එවං ලද්ධනාමං විජ්ජං, මන්තන්ති අත්යථො. යයතො අම්බට්ඨා එතස්මිං 
අත්ථීති අම්බට්යඨොති කණ්යහො ඉසි පඤ්ඤායිත්ථ, තංබංසජාතතාය අයං
මාණයවො ‘‘අම්බට්යඨො’’තියවොහරීයති. 

යසට්ඨමන්යත යවදමන්යතති අධිප්පායයො. මන්තානුභායවන රඤ්යඤො 
බාහුක්ඛම්භමත්තං ජාතං යතන පනස්ස බාහුක්ඛම්යභන රාජා, ‘‘යකො
ජානාති, කිං භවිස්සතී’’ති භීයතො උස්සඞ්කී උත්රායසො අයහොසි, යතනාහ 

‘‘භයෙන යවධමායනො අට්ඨාසී’’ති. යසොත්ථි භද්දන්යතති ආදිවචනං 

අයවොචුං. ‘‘අයංමහානුභායවොඉසී’’තිමඤ්ඤමානා. 

උන්ද්රියිස්සතීති විප්පකිරියිස්සති, යතනාහ ‘‘භිජ්ජිස්සතී’’ති. මන්යත
පරිවත්තියතති බාහුක්ඛම්භකමන්තස්ස පටිප්පස්සම්භකවිජ්ජාසඞ්ඛායත

මන්යත ‘‘සයරො ඔතරතූ’’ති පරිවත්තියත. එවරූපානඤ්හි මන්තානං
එකංයසයනව පටිප්පස්සම්භකවිජ්ජා යහොන්තියයව යථා තං
කුසුමාරකවිජ්ජානං. අත්තයනො ධීතු අපවාදයමොචනත්ථං තස්ස

භුජිස්සකරණං. තස්සානුරූයප ඉස්සරියය ඨපනත්ථං උ ායර චනං ඨායන

ඨයපසි. 
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ඛත්තියයසට්ඨභාවවණ්ණනා 
275. සමස්සාසනත්ථමාහ කරුණායන්යතො, න කුලීනභාවදස්සනත්ථං, 

යතනාහ ‘‘අථ යඛො භගවා’’තිආදි. බ්රාහ්මයණසූති බ්රාහ්මණානං සමීයප, 

තයතො බ්රාහ්මයණහි ලද්ධබ්බං ආසනාදිං සන්ධාය ‘‘බ්රාහ්මණානං

අන්තයර’’ති වුත්තං. යකවලං සද්ධාය කාතබ්බං සද්ධං, පරයලොකගයත
සන්ධායනතයතොකිඤ්චිඅපත්යථන්යතන කාතබ්බන්තිඅත්යථො, යතනාහ 

‘‘මතයක උද්දිස්ස කතභත්යත’’ති. මඞ්ගලාදිභත්යතති ආදි-සද්යදන

උස්සවයදවතාරාධනාදිං සඞ්ගණ්හාති. ෙඤ්ඤභත්යතති

පාපසඤ්ඤමාදිවයසනකතභත්යත. පාහුනකානන්ති අතිථීනං. ඛත්තිෙභාවං 

අප්පත්යතො උභයතො සුජාතතාභාවයතො, යතනාහ ‘‘අපරිසුද්යධොති 

අත්යථො’’ති. 

276. ඉත්ථිං කරිත්වාති එත්ථ කරණං කිරියාසාමඤ්ඤවිසයන්ති ආහ 

‘‘ඉත්ථිං පරියෙසිත්වා’’ති. බ්රාහ්මණකඤ්ඤං ඉත්ථිං ඛත්තියකුමාරස්ස
භරියාභූතං ගයහත්වාපි ඛත්තියාව යසට්ඨා, හීනා බ්රාහ්මණාති යයොජනා. 

පුරියසන වා පුරිසං කරිත්වාති එත්ථාපි එයසව නයයො. පකරයණති

රාගාදිවයසන පදුට්යඨපක්ඛලියත කාරයණ, යතනාහ ‘‘යදොයස’’ති.භස්සති

නිරත්ථකභායවනඛිපීයතීති භස්සං, ොරිකා. 

277.  නිතස්මින්තිකම්මකියලයසහි නිබ්බත්යත.ජයනඑතස්මින්තිවා 

 යනතස්මිං, මනුස්යසසූති අත්යථො, යතනාහ ‘‘යගොත්තපටසාරියනො’’ති. 

සංසන්දිත්වාතිඝයටත්වා, අවිරුද්ධංකත්වාතිඅත්යථො. 

පඨමභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

විජ්ජාචරණකථාවණ්ණනා 
278. ඉදං වට්ටතීති ඉදං අජ්යඣනාදි කත්තුං ලබ්භති. 

 ාතිවාදවිනිබද්ධාති ජාතිසන්නිස්සිතවායද විනිබද්ධා. බ්රාහ්මණස්යසව
අජ්යඣනජ්ඣාපනයජනයාජනාදයයොති එවං යය

අත්තුක්කංසනපරවම්භනවයසනපවත්තා, තයතොඑවයත මානවාදපටබද්ධා 

චයහොන්ති.යයපන ආවාහවිවාහවිනිබද්ධා, යතඑවසම්බන්ධත්තයවයසන
‘‘අරහසිවාමං ත්වං, නවාමංත්වංඅරහසී’’තිඑවංපවත්තනකා. 

ෙත්ථාති යස්සං විජ්ජාචරණසම්පත්තියං. ලග්ගිස්සාමාති ඔලග්ගා

අන්යතොගධා භවිස්සාමාති චින්තයිම්හ. පරමත්ථයතො අවිජ්ජාචරණානියයව
‘‘විජ්ජාචරණානී’’ති ගයහත්වා ඨියතො පරමත්ථයතො විජ්ජාචරයණසු

විභජියමායනසුයසොතයතොදූරයතොඅපනීයතොනාම යහොතීතිආහ ‘‘දූරයමව

අවක්ඛිපී’’ති. සමුදාගමයතොපභුතීතිආදිසමුට්ඨානයතොපට්ඨාය. 

279. තිවිධං සීලන්ති ඛුද්දකාදියභදං තිවිධං සීලං. සීලවයසයනවාති

සීලපරියායයයනව. කිඤ්චි කිඤ්චීති අහිංසනාදියමනියමලක්ඛණං කිඤ්චි
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කිඤ්චි සීලං අත්ථි. තත්ථ තත්යථව ලග්යගෙයාති තස්මිං තස්මිංයයව 

බ්රාහ්මණසමයසිද්යධ සීලමත්යත ‘‘චරණ’’න්ති ලග්යගයය. අට්ඨපි 

සමාපත්තියෙො චරණන්ති නිෙයාතිතා යහොන්ති 
රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානනිද්යදයසයනව අරූපජ්ඣානානම්පි
නිද්දිට්ඨභාවාපත්තියතොනියයාතිතානිදස්සිතා. 

චතුඅපායමුඛකථාවණ්ණනා 
280. අසම්පාපුණන්යතොති ආරභිත්වා සම්පත්තුං අසක්යකොන්යතො. 

අවිසහමායනොතිආරභිතුයමවඅසක්යකොන්යතො. ඛාරින්තිපරික්ඛාරං.තංපන

විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘අරණී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ අරණීති අග්ගිධමනකං

අරණීද්වයං. සු ාති දබ්බි. ආදි-සද්යදන තිදණ්ඩතිඝටිකාදිං සඞ්ගණ්හාති 

ඛාරිභරිතන්ති ඛාරීහි පුණ්ණං. නනු උපසම්පන්නස්ස භික්ඛුයනො
සාසනියකොපි යයො යකොචි අනුපසම්පන්යනො අත්ථයතො පරිචාරයකොව, කිං

අඞ්ගංපන බාහිරකපබ්බජියතතිතත්ථවියසසංදස්යසතුං ‘‘කාමඤ්චා’’තිආදි

වුත්තං. වුත්තනයෙනාති ‘‘කප්පියකරණ…යප.… වත්තකරණවයසනා’’ති

එවං වුත්යතන නයයන. පරිචාරයකො යහොති උපසම්පන්නභාවස්ස
විසිට්ඨභාවයතො. ‘‘නවයකොටිසහස්සානී’’තිආදිනා (විසුද්ධි. 1.20; පටි. ම.
අට්ඨ.37) වුත්තප්පයභදානංඅයනකසහස්සානංසංවරවිනයානං සමාදියිත්වා
වත්තයනන උපරිභූතා අග්ගභූතා සම්පදාති හි ‘‘උපසම්පදා’’ති වුච්චතීති. 

ගුණාධියකොපීති ගුයණහි උක්කට්යඨොපි. අෙං පනාති වුත්තලක්ඛයණො
තාපයසො. 

තාපසානාමකම්මවාදිකිරියාවාදියනො, නසාසනස්සපටාණීභූතා, යයතො 
යනසං පබ්බජිතුං ආගතානං තිත්ථියපරිවායසන විනාව පබ්බජ්ජා

අනුඤ්ඤාතාති කත්වා ‘‘කස්මා පනා’’ති යචොදනං සමුට්ඨයපති යචොදයකො.

ආචරියයො ‘‘ෙස්මා’’තිආදිනා යචොදනං පරිහරති. ‘‘ඔසක්කිස්සතී’’ති

සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං විවරිතුං ‘‘ඉමස්මිඤ්හී’’තිආදි වුත්තං. 

ඛුරධාරූපමන්ති ඛුරධාරානං මත්ථයකයනව අක්කමිත්වා ගමනූපමං. 

අඤ්යඤති අඤ්යඤ භික්ඛූ. අග්ගිසාලන්ති අග්ගිහුත්තසාලං. නානාදාරූහීති
පලාසදණ්ඩාදිනානාවිධසමිධාදාරූහි. 

ඉදන්ති ‘‘චතුද්වාරං ආගාරං කත්වා’’තිආදිනා වුත්තං. අස්සාති අස්ස

චතුත්ථස්ස පුග්ගලස්ස. පටපත්තිමුඛන්තියකොහඤ්ඤපටිපත්තියා මුඛමත්තං.
යසොහිනානාවියධනයකොහඤ්යඤනයලොකංවිම්හායපන්යතොතත්ථඅච්ෙති, 

යතනාහ ‘‘ඉමිනාහිමුයඛනයසොඑවංපටපජ් තී’’ති. 

ඛලාදීසු මනුස්සානං සන්තියක උපතිට්ඨිත්වා වීහිමුග්ගතිලමාසාදීනි
භික්ඛාචරියානියායමනසඞ්කඩ්ඪිත්වාඋඤ්ෙනංඋඤ්ො, සාඑව චරියාවුත්ති

එයතසන්ති උඤ්ඡාචරිො. අග්ගිපක්යකන ජීවන්තීති අග්ගිපක්කිකා, න

අග්ගිපක්කිකා අනග්ගිපක්කිකා. උඤ්ොචරියාහිඛයලසු ගන්ත්වාඛලග්ගං
නාමමනුස්යසහි දියයමානංධඤ්ඤංගණ්හන්ති, තංඉයමන ගණ්හන්තීති



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  අම්බට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

254 

පටුන 

අනග්ගිපක්කිකා නාම ජාතා. අසාමපාකාති අසයංපාචකා. අස්මමුට්ඨිනා

මුට්ඨිපාසායණන වත්තන්තීති අස්මමුට්ඨිකා. දන්යතනඋප්පාටිතංවක්කලං

රුක්ඛත්තයචො දන්තවක්කලං, යතනවත්තන්තීති දන්තවක්කලිකා. පවත්තං 

රුක්ඛාදියතො පාතිතං ඵලං භුඤ්ජන්තීති පවත්තඵලයභොජියනො. 
ජිණ්ණපක්කතාය පණ්ඩුභූතං පලාසං, තංසදිසඤ්ච පණ්ඩුපලාසං, යතන

වත්තන්තීති පණ්ඩුපලාසිකා, සයංපතිතපුප්ඵඵලපත්තයභොජියනො. 

ඉදානි යත අට්ඨවියධපි සරූපයතො දස්යසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තං. 

සඞ්කඩ්ඪිත්වාතිභික්ඛාචරියාවයසනලද්ධධඤ්ඤංඑකජ්ඣං කත්වා. 

පරියෙට්ඨිනාම දුක්ඛාතිපයරසං යගහයතො යගහං ගන්ත්වා පරියයට්ඨි
නාම දීනවුත්තිභායවන දුක්ඛා. පාසාණස්ස පරිග්ගයහො දුක්යඛො
පබ්බජිතස්සාතිවාදන්යතයහවඋප්පායටත්වාඛාදන්ති. 

ඉමාහි චතූහියෙවාති ‘‘ඛාරිවිධං ආදායා’’තිආදිනා වුත්තාහි චතූහි එව
තාපසපබ්බජ්ජාහීති. 

282. අපායය විනායස නියුත්යතො ආපායියකො. තබ්භාවං පරිපූයරතුං

අසක්යකොන්යතො යතන අපරිපුණ්යණො අපරිපූරමායනො, කරයණ යචතං

පච්චත්තවචනං, යතනාහ ‘‘ආපායියකනාපිඅපරිපූරමායනනා’’ති. 

පුබ්බකඉසිභාවානුයයොගවණ්ණනා 
283. දීයතීති දත්ති, දත්තියයව දත්තිකන්ති ආහ ‘‘දින්නක’’න්ති. යදි 

බ්රාහ්මණස්ස සම්මුඛීභායවො රඤ්යඤො න දාතබ්යබො, කස්මාස්ස

උපසඞ්කමනං න පටික්ඛිත්තන්ති ආහ ‘‘ෙස්මා පනා’’තිආදි. 

යඛත්තවිජ් ාොති නීතිසත්යථ. පොතන්ති සද්ධං, සස්සතිකං වා, යතනාහ 

‘‘අභිහරිත්වා දින්න’’න්ති. කස්මා භගවා ‘‘රඤ්යඤො පයසනදිස්ස
යකොසලස්සදත්තිකංභුඤ්ජතී’’තිආදිනා බ්රාහ්මණස්සමම්මවචනංඅයවොචාති

තත්ථකාරණංදස්යසතුං ‘‘ඉදංපන කාරණ’’න්තිආදිවුත්තං. 

284. රථූපත්ථයරති රථස්සඋපරි අත්ථරිතපයදයස. පාකටමන්තනන්ති
පකාසභූතං මන්තනං. තඤ්හි සුද්දාදීහි ඤායතීති න රහස්සමන්තනං. 

භණතීතිඅපිනුභණති. 

285. පවත්තායරොති පාවචනභායවන වත්තායරො, යස්මා යත යතසං

මන්තානංපවත්තකා, තස්මා ආහ ‘‘පවත්තයිතායරො’’ති.සුද්යදබහිකත්වා
රයහො භාසිතබ්බට්යඨන මන්තා එව, තංතංඅත්ථපටිපත්තියහතුතාය පදන්ති 

මන්තපදං, අනුපනීතාසාධාරණතාය වා රහස්සභායවන වත්තබ්බං 

හිතකිරියාය අධිගමුපායං. සජ්ඣායිතන්ති ගායනවයසන සජ්ඣායිතං, තං
පන උදත්තානුදත්තාදීනං සරානං සම්පාදනවයසයනව ඉච්ඡිතන්ති ආහ 

‘‘සරසම්පත්තිවයසනා’’ති. අඤ්යඤසං වුත්තන්ති පාවචනභායවන
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අඤ්යඤසං වුත්තං. සමුපබූ ්හන්ති සඞ්ගයහත්වා උපරූපරි සඤ්ඤූළ්හං. 

රාසිකතන්ති ඉරුයවදයවියවදසාමයවදාදිවයසන, තත්ථාපි පච්යචකං
මන්තබ්රහ්මාදිවයසන, අජ්ඣායානුවාකාදිවයසනචරාසිකතං. 

යතසන්ති මන්තානං කත්තූනං. දිබ්යබන චක්ඛුනා ඔයලොයකත්වාති
දිබ්බචක්ඛුපරිභණ්යඩන යථාකම්මූපගඤායණනසත්තානංකම්මස්සකතාදිං
පච්චක්ඛයතො දස්සනට්යඨන දිබ්බචක්ඛුසදියසන පුබ්යබනිවාසඤායණන
අතීතකප්යප බ්රාහ්මණානං මන්තජ්යඣනවිධිඤ්ච ඔයලොයකත්වා. 

පාවචයනන සහ සංසන්දිත්වාති කස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්ස යං වචනං
වට්ටසන්නිස්සිතං, යතන සහ අවිරුද්ධං කත්වා. න හි යතසං

විවට්ටසන්නිස්සියතො අත්යථො පච්චක්යඛො යහොති. අපරාපයර පනාති
අට්ඨකාදීහි අපරා පයර පච්ඡිමා ඔක්කාකරාජකාලාදීසු උප්පන්නා. 

පක්ඛිපිත්වාති අට්ඨකාදීහි ගන්ථිතමන්තපයදසු කියලසසන්නිස්සිතපදානං

තත්ථ තත්ථ පයද පක්ඛිපනං කත්වා. විරුද්යධ අකංසූති
බ්රාහ්මණධම්මිකසුත්තාදීසු ආගතනයයන සංකියලසිකත්ථදීපනයතො

පච්චනීකභූයතඅකංසු. ඉධාති ‘‘තයාහංමන්යතඅධීයාමී’’තිඑතස්මිංඨායන. 

පටඤ්ඤං අග්ගයහත්වාති ‘‘තං කිං මඤ්ඤසී’’ති එවං පටිඤ්ඤං
අග්ගයහත්වාව. 

286. නිරාමගන්ධාති කියලසාසුචිවයසන විස්සගන්ධරහිතා. 

අනිත්ථිගන්ධාතිඉත්ථීනං ගන්ධමත්තස්සපිඅවිසහයනනඉත්ථිගන්ධරහිතා.

එත්ථ ච ‘‘නිරාමගන්ධා’’ති එයතන යතසං යපොරාණානං බ්රාහ්මණානං

වික්ඛම්භිතකියලසතං දස්යසති, ‘‘අනිත්ථිගන්ධා බ්රහ්මචාරියනො’’ති එයතන

එකවිහාරිතං, ‘‘රය ො ල්ලධරා’’ති එයතන මණ්ඩනවිභූසනානුයයොගාභාවං, 

‘‘අරඤ්ඤාෙතයන පබ්බතපායදසු වසිංසූ’’ති එයතන මනුස්සූපචාරං පහාය

විවිත්තවාසං, ‘‘වනමූලඵලාහාරා වසිංසූ’’ති එයතන

සාලිමංයසොදනාදිපණීතාහාරපටික්යඛපං, ‘‘ෙදා’’තිආදිනා

යානවාහනපටික්යඛපං, ‘‘සබ්බදිසාසූ’’තිආදිනා රක්ඛාවරණපටික්යඛපං, 
එවඤ්ච වදන්යතො මිච්ොපටිපදාපක්ඛිකං සාචරියස්ස අම්බට්ඨස්ස වුත්තිං
උපාදාය සම්මාපටිපදාපක්ඛිකාපි යතසං බ්රාහ්මණානං වුත්ති අරියවිනයය
සම්මාපටිපත්තිං උපාදාය මිච්ොපටිපදායයව. කුතස්ස
සල්යලඛපටිපත්තියුත්තතාති. ‘‘එවං සුයත’’තිආදිනා භගවා අම්බට්ඨං
සන්තජ්යජන්යතොනිග්ගණ්හාතීතිදස්යසති. 

යවඨයකහීති යවඨකපට්ටකාහි. සමන්තානගරන්ති නගරස්ස 

සමන්තයතො. කතසුධාකම්මං පාකාරස්ස අයධොභායග ඨානං වුච්චතීති 
අධිප්පායයො. 

ද්යවලක්ඛණදස්සනවණ්ණනා 
287. න සක්යකොතිසඞ්කුචියත ඉරියාපයථ අනවයසසයතො යතසං

දුබ්බිභාවනයතො. ගයවසීති ඤායණන පරියයසනමකාසි. සමානයීති
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ඤායණන සඞ්කයලන්යතො සම්මා ආනයි සමාහරි. ‘‘කඞ්ඛතී’’ති පදස්ස

ආකඞ්ඛතීති අයමත්යථොති ආහ ‘‘අයහො වත පස්යසෙයන්ති පත්ථනං

උප්පායදතී’’ති. කිච්ඡතීති කිලමති. ‘‘කඞ්ඛතී’’ති පදස්ස පුබ්යබ
ආසිසනත්ථතං වත්වා ඉදානිස්ස සංසයත්ථතයමව විකප්පන්තරවයසන

දස්යසන්යතො ‘‘කඞ්ඛාෙ වා දුබ්බලා විමති වුත්තා’’තිආහ. තීහිධම්යමහීති

තිප්පකායරහිසංසයධම්යමහි. කාලුසිෙභායවොතිඅප්පසන්නතායයහතුභූයතො
ආවිලභායවො. 

යස්මා භගවයතො යකොයසොහිතං සබ්බබුද්ධානං ආයවණිකං අඤ්යඤහි
අසාධාරණං වත්ථගුය්හං සුවිසුද්ධකඤ්චනමණ්ඩලසන්නිකාසං, අත්තයනො 
සණ්ඨානසන්නියවසසුන්දරතාය ආජායනයයගන්ධහත්ථියනො 
වරඞ්ගපරමචාරුභාවං, 
විකසමානතපනියාරවින්දසමුජ්ජලයකසරාවත්තවිලාසං, 
සඤ්ඣාපභානුරඤ්ජිතජලවනන්තරාභිලක්ඛිතසම්පුණ්ණචන්දමණ්ඩලයසොභ
ඤ්ච අත්තයනො සිරියා අභිභුයය විරාජති, යං බාහිරබ්භන්තරමයලහි
අනුපක්කිලිට්ඨතාය, චිරකාලං සුපරිචිතබ්රහ්මචරියාධිකාරතාය, 
සුසණ්ඨිතසණ්ඨානසම්පත්තියා ච, යකොපීනම්පි සන්තං අයකොපීනයමව, 

තස්මාවුත්තං ‘‘භගවයතොහී’’තිආදි. පහූතභාවන්ති පුථුලභාවං. එත්යථවහි
තස්ස සංසයයො, තනුමුදුසුකුමාරතාදීසු පනස්ස ගුයණසු විචාරණා එව 
නායහොසි. 

288. හිරිකරයණොකාසන්ති හිරියිතබ්බට්ඨානං. ඡාෙන්තිපටිබිම්බං.කථං

කීදිසන්ති ආහ ‘‘ඉද්ධිො’’තිආදි. ඡාොරූපකමත්තන්ති භගවයතො
පටිබිම්බරූපං. තඤ්ච යඛො බුද්ධසන්තානයතො විනිමුත්තත්තා රූපකමත්තං
භගවයතො සරීරවණ්ණසණ්ඨානාවයවං ඉද්ධිමයං බිම්බකමත්තං. තං පන
රූපකමත්තංදස්යසන්යතොභගවායථාඅත්තයනොබුද්ධරූපංන දිස්සති, තථා

කත්වාදස්යසති. නින්යනත්වාතිනීහරිත්වා. කල්යලොසීතිපුච්ොවිස්සජ්ජයන

කුසයලොයෙයකොඅසි. තථාකරයණනාතිකථිනසූචිංවියකරයණන. එත්ථාති

පහූතජිව්හාය. මුදුභායවො පකාසියතො අමුදුයනො ඝනසුඛුමභාවාපාදනත්ථං

අසක්කුයණයයත්තා දීඝභායවො, තනුභායවො චාතිදට්ඨබ්බං. 

291. ‘‘අත්ථචරයකනා’’ති ඉමිනා බයතියරකමුයඛන

අනත්ථචරකතංයයව විභායවති. න අඤ්ඤත්රාතින අඤ්ඤස්මිං සුගතියන්ති

අත්යථො. උපයනත්වා උපයනත්වාතිතංතංයදොසංඋපයනත්වාඋපයනත්වා, 

යතනාහ ‘‘සුට්ඨුදාසාදිභාවං ආයරොයපත්වා’’ති. පායතසීති පවට්ටනවයසන
පායතසි. 

යපොක්ඛරසාතිබුද්ධූපසඞ්කමනවණ්ණනා 
293-6. ආගමා නූති ආගයතො නු. යඛොති නිපාතමත්තං. ඉධාති එත්ථ, 

තුම්හාකං සන්තිකන්ති අත්යථො. අධිවායසතූති සාදියතු, තං පන සාදියනං 

මනසාසම්පටිග්ගයහොයහොතීතිආහ ‘‘සම්පටච්ඡතූ’’ති. 
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297. ොවදත්ථන්ති යාව අත්යථො, තාව යභොජයනන තදා කතන්ති

අත්යථො. ඔණිත්තන්ති ආමිසාපනයයනන සුචිකතං, යතනාහ ‘‘හත්යථ ච

පත්තඤ්චයධොවිත්වා’’ති. 

298. අනුපුබ්බිං කථන්ති අනුපුබ්බං කයථතබ්බකථං, යතනාහ 

‘‘අනුපටපාටකථ’’න්ති. කා පන සා? දානාදිකථාති ආහ ‘‘දානානන්තරං

සීල’’න්තිආදි. යතන දානකථා තාව පචුරජයනසුපි පවත්තියා
සබ්බසාධාරණත්තා, සුකරත්තා, සීයල පතිට්ඨානස්ස උපායභාවයතො ච
ආදියතො කයථතබ්බා. පරිච්චාගසීයලො හි පුග්ගයලො පරිග්ගහිතවත්ථූසු
නිස්සඞ්ගභාවයතො සුයඛයනව සීලානි සමාදියති, තත්ථ ච සුප්පතිට්ඨියතො
යහොති. සීයලන දායකපටිග්ගාහකසුද්ධියතො පරානුග්ගහං වත්වා 
පරපීළානිවත්තිවචනයතො, කිරියධම්මං වත්වා අකිරියධම්මවචනයතො, 
යභොගසම්පත්තියහතුං වත්වා භවසම්පත්තියහතුවචනයතො ච 

දානකථානන්තරං සීලකථා කයථතබ්බා, තඤ්යච දානසීලං වට්ටනිස්සිතං, 
අයං භවසම්පත්ති තස්ස ඵලන්ති දස්සනත්ථං ඉයමහි ච දානසීලමයයහි
පණීතපණීතතරාදියභදභින්යනහි පුඤ්ඤකිරියවත්ථූහි එතා
චාතුමහාරාජිකාදීසු පණීතපණීතතරාදියභදභින්නා අපරියමයයා 
දිබ්බයභොගසම්පත්තියයො ලද්ධබ්බාති දස්සනත්ථං තදනන්තරං සග්ගකථා.
ස්වායං සග්යගො රාගාදීහි උපක්කිලිට්යඨො, සබ්බථානුපක්කිලිට්යඨො

අරියමග්යගොති දස්සනත්ථං සග්ගානන්තරං මග්යගො කයථතබ්යබො.
මග්ගඤ්ච කයථන්යතන තදධිගමුපායසන්දස්සනත්ථං සග්ගපරියාපන්නාපි, 
පයගව ඉතයර සබ්යබපි කාමා නාම බහ්වාදීනවා අනිච්චා අද්ධුවා

විපරිණාමධම්මාති කාමානං ආදීනයවො, හීනාගම්මායපොථුජ්ජනිකාඅනරියා

අනත්ථසඤ්හිතාතියතසං ඔකායරො ලාමකභායවො, සබ්යබපිභවාකියලසානං

වත්ථුභූතාති තත්ථ සංකියලයසො, සබ්බසංකියලසවිප්පමුත්තං නිබ්බානන්ති 

යනක්ඛම්යම ආනිසංයසො ච කයථතබ්යබොති අයමත්යථො යබොධියතොති

යවදිතබ්යබො. මග්යගොතියචත්ථ ඉති-සද්යදන ආදිඅත්ථදීපනයතො‘‘කාමානං
ආදීනයවො’’ති එවමාදීනං සඞ්ගයහොති එවමයං අත්ථවණ්ණනා කතාති
යවදිතබ්බා. ‘‘තස්ස උප්පත්තිආකාරදස්සනත්ථ’’න්ති කස්මා වුත්තං, නනු
මග්ගඤාණංඅසඞ්ඛතධම්මාරම්මණං, නසඞ්ඛතධම්මාරම්මණන්තියචොදනං 

සන්ධායාහ ‘‘තඤ්හී’’තිආදි. තත්ථ පටවිජ්ඣන්තන්ති

අසම්යමොහපටියවධවයසනපටිවිජ්ඣන්තං, යතනාහ ‘‘කිච්චවයසනා’’ති. 

යපොක්ඛරසාතිඋපාසකත්තපටියවදනාකථාවණ්ණනා 
299. එත්ථ ච ‘‘දිට්ඨධම්යමො’’තිආදි පාළියං දස්සනං නාම

ඤාණදස්සනයතො අඤ්ඤම්පි අත්ථි, තන්නිවත්තනත්ථං ‘‘පත්තධම්යමො’’ති
වුත්තං. පත්ති ච ඤාණසම්පත්තියතො අඤ්ඤම්පි විජ්ජතීති තයතො 
වියසසදස්සනත්ථං ‘‘විදිතධම්යමො’’ති වුත්තං. සා පයනසා විදිතධම්මතා
එකයදසයතොපි යහොතීති නිප්පයදසයතො විදිතභාවං දස්යසතුං
‘‘පරියයොගාළ්හධම්යමො’’ති වුත්තං. යතනස්ස සච්චාභිසම්යබොධංයයව
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දීයපති. මග්ගඤාණඤ්හි එකාභිසමයවයසන පරිඤ්ඤාදිකිච්චං සායධන්තං
නිප්පයදයසන චතුසච්චධම්මංසමන්තයතොඔගාළ්හංනාම යහොති, යතනාහ 

‘‘දිට්යඨො අරිෙසච්චධම්යමො එයතනාති දිට්ඨධම්යමො’’ති. තිණ්ණා

විචිකිච්ඡාති සප්පටිභයකන්තාරසදිසා යසොළසවත්ථුකා, අට්ඨවත්ථුකා ච

තිණ්ණා විතිණ්ණා විචිකිච්ො. විගතා කථඞ්කථාති පවත්තිආදීසු. ‘‘එවංනු
යඛො, න නු යඛො’’ති එවං පවත්තිකා විගතා සමුච්ඡින්නා කථඞ්කථා. 

යවසාරජ් ප්පත්යතොති සාරජ්ජකරානං පාපධම්මානං පහීනත්තා, 
තප්පටිපක්යඛසුචසීලාදිගුයණසුසුප්පතිට්ඨිතත්තා යවසාරජ්ජංවිසාරදභාවං
යවයයත්තියං පත්යතො අධිගයතො. සායං යවසාරජ්ජප්පත්ති 

සුප්පතිට්ඨිතභායවොති කත්වා ආහ ‘‘සත්ථුසාසයන’’ති. අත්තනා 
පච්චක්ඛයතො දිට්ඨත්තා අධිගතත්තා න පරං පච්යචති, න තස්ස පයරො

පච්යචතබ්යබො අත්ථීති අපරප්පච්චයෙො. යංපයනත්ථවත්තබ්බංඅවුත්තං, තං
පරයතොආගමිස්සති.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

අම්බට්ඨසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  යසොණදණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 

259 

පටුන 

4. යසොණදණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 

300. සුන්දරභායවන සාතිසයානි අඞ්ගානි එයතසං අත්ථීති අඞ්ගා, 

රාජකුමාරාති ආහ ‘‘අඞ්ගා නාම අඞ්ගපාසාදිකතාො’’තිආදි. ඉධාපි

අධිප්යපතා, න අම්බට්ඨසුත්යත එව. ආගන්තුං න දස්සන්තීති ආගමයන
ආදීනවං දස්යසත්වා පටික්ඛිපනවයසන ආගන්තුං න දස්සන්ති, 
නානුජානිස්සන්තීති අධිප්පායයො. 
නීලායසොකකණිකාරයකොවිළාරකුන්දරාජරුක්යඛහි සම්මිස්සතාය තං

චම්පකවනං ‘‘නීලාදිපඤ්චවණ්ණකුසුමපටමණ්ඩිත’’න්ති දට්ඨබ්බං. න 

චම්පකරුක්ඛානංයයව නීලාදිපඤ්චකුසුමතායාති වදන්ති. ‘‘භගවා 

කුසුමගන්ධසුගන්යධ චම්පකවයන විහරතී’’ති ඉමිනා න මාපනකායල එව
තස්මිංනගයර චම්පකරුක්ඛාඋස්සන්නා, අථයඛොඅපරභායගපීතිදස්යසති.
මාපනකායලහිචම්පකානං උස්සන්නතායසානගරී‘‘චම්පා’’තිනාමංලභි. 

ඉස්සරත්තාති අධිපතිභාවයතො.යසනාඑතස්සඅත්ථීතියසනියකො, යසනියකො

එව යසනියෙො, අත්ථිතායචත්ථබහුභාවවිසිට්ඨාතිවුත්තං ‘‘මහතිොයසනාෙ

සමන්නාගතත්තා’’ති. 

301-2. සංහතාති සන්නිපතිතා, ‘‘සඞ්ඝියනො’’ති වත්තබ්යබ ‘‘සඞ්ඝී’’ති
පුථුත්යථ එකවචනං බ්රාහ්මණගහපතිකානං අධිප්යපතත්තා, යතනාහ 

‘‘එයතස’’න්ති. රාජරාජඤ්ඤාදීනං භණ්ඩධරා පුරිසා ඛතා, යනසං 

තායනයතො ඛත්තා. යසො හි යයහි යත්ථ යපසියතො, තත්ථ යතසං යදොසං
පරිහරන්යතො යුත්තපත්තවයසන පුච්ඡිතමත්ථං කයථති, යතනාහ 

‘‘පුච්ඡිතපඤ්යහ බයාකරණසමත්යථො’’ති. කුලාපයදසාදිනා මහතී මත්තා

එතස්සාති මහාමත්යතො. 

යසොණදණ්ඩගුණකථාවණ්ණනා 
303. විසිට්ඨං රජ්ජං විරජ්ජං, විරජ්ජයමව යවරජ්ජං යථා ‘‘යවකතං

යවසය’’න්ති, නානාවිධං යවරජ්ජං නානායවරජ් ං, තත්ථ ජාතාතිආදිනා

සබ්බං වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. උත්තමබ්රාහ්මයණොති 
අභිජනසම්පත්තියා විත්තසම්පත්තියා විජ්ජාසම්පත්තියා උග්ගතතයරො, 

උළායරො වා බ්රාහ්මයණො. අසන්නිපායතොති ලාභමච්ෙයරන නිප්පීළිතතාය
අසන්නිපායතොවිය භවිස්සති. 

‘‘අඞ්යගති ගයමති ඤායපතීති අඞ්ගං, යහතූති ආහ ‘‘ඉමිනාපි

කාරයණනා’’ති. ‘‘උභයතො සුජායතො’’ති එත්තයක වුත්යත යයහි යකහිචි
ද්වීහි භායගහි සුජාතතා විඤ්ඤායයයය. සුජාත-සද්යදො ච ‘‘සුජායතො
චාරුදස්සයනො’’තිආදීසු (යථරගා. 818) ආයරොහසම්පත්තිපරියායයොති

ජාතිවයසයනව සුජාතතං විභායවතුං ‘‘මාතියතො ච පිතියතො චා’’ති වුත්තං.
අයනොරසපුත්තවයසනාපි යලොයක මාතුපිතුසමඤ්ඤා දිස්සති, ඉධ පනස්ස

ඔරසපුත්තවයසයනව ඉච්ඡිතාති දස්යසතුං ‘‘සංසුද්ධගහණියකො’’ති වුත්තං.

ගබ්භං ගණ්හාති ධායරතීති ගහණී, ගබ්භාසයසඤ්ඤියතො
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මාතුකුච්ඡිප්පයදයසො.යථාභුත්තස්ස ආහාරස්සවිපාචනවයසනගණ්හනයතො

අෙඩ්ඩනයතො ගහණී, කම්මජයතයජොධාතු. 

පිතා ච මාතා ච පිතයරො, පිතූනං පිතයරො පිතාමහා, යතසං යුයගො

ද්වන්යදො පිතාමහයුයගො, තස්මා, යාව සත්තමා පිතාමහයුගා 
පිතාමහද්වන්දාති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. එවඤ්හි
පිතාමහග්ගහයණයනවමාතාමයහොපි ගහියතොති. යසො අට්ඨකථායං විසුංන
උද්ධයටො.යුග-සද්යදොයචත්ථඑකයසසනයයනදට්ඨබ්යබො ‘‘යුයගොචයුයගො
ච යුගා’’ති. එවඤ්හි තත්ථ තත්ථ ද්වන්දං ගහිතයමව යහොති, යතනාහ 

‘‘තයතො උද්ධං සබ්යබපි පුබ්බපුරිසා පිතාමහග්ගහයණයනව ගහිතා’’ති.
පුරිසග්ගහණඤ්යචත්ථ උක්කට්ඨනිද්යදසවයසන කතන්ති දට්ඨබ්බං. 

එවඤ්හි ‘‘මාතියතො’’ති පාළිවචනං සමත්ථිතං යහොති. අක්ඛිත්යතොති

අප්පත්තයඛයපො. අනවක්ඛිත්යතොතිසද්ධථාලිපාකාදීසුන අවක්ඛිත්යතොන

ෙඩ්ඩියතො.  ාතිවායදනාති යහතුම්හි කරණවචනන්ති දස්යසතුං ‘‘යකන

කාරයණනා’’තිආදි වුත්තං. එත්ථ ච ‘‘උභයතො…යප.… පිතාමහයුගා’’ති
එයතන බ්රාහ්මණස්ස යයොනියදොසාභායවො දස්සියතො

සංසුද්ධගහණිකභාවකිත්තනයතො, ‘‘අක්ඛිත්යතො’’ති ඉමිනා
කිරියාපරාධාභායවො. කිරියාපරායධන හි සත්තා යඛපං පාපුණන්ති. 

‘‘අනුපක්කුට්යඨො’’ති ඉමිනා අයුත්තසංසග්ගාභායවො. අයුත්තසංසග්ගම්පි හි
පටිච්චසත්තාඅක්යකොසංලභන්ති. 

ඉස්සයරොති ආධිපයතයයසංවත්තනියකම්මබයලන ඊසනසීයලො, සා
පනස්ස ඉස්සරතා විභවසම්පත්තිපච්චයා පාකටා ජාතාති 

අඩ්ඪතාපරියායභායවයනව වදන්යතො ‘‘අඩ්යෙොති ඉස්සයරො’’ති ආහ. 

මහන්තංධනංඅස්සභූමිගතඤ්යචවයවහාසට්ඨඤ්චාති මහද්ධයනො. තස්සාති

තස්ස තස්ස. වදන්ති ‘‘අන්වයයතො, බයතියරකයතො ච
අනුපසඞ්කමනකාරණං කිත්යතමා’’ති. 

අධිකරූයපොති විසිට්ඨරූයපො උත්තමසරීයරො. දස්සනං අරහතීති 

දස්සනීයෙො, යතනාහ ‘‘දස්සනයෙොග්යගො’’ති. පසාදංආවහතීති පාසාදියකො, 

යතනාහ ‘‘චිත්තප්පසාද නනයතො’’ති. වණ්ණස්සාති වණ්ණධාතුයා. 

සරීරන්ති සන්නියවසවිසිට්ඨං කරචරණගීවාසීසාදිඅවයවසමුදායං, යසො ච

සණ්ඨානමුයඛන ගය්හතීති ‘‘පරමාෙ වණ්ණයපොක්ඛරතාොති…යප.…

සම්පත්තිොචා’’තිවුත්තං.සබ්බවණ්යණසු සුවණ්ණවණ්යණොවඋත්තයමොති

වුත්තං ‘‘යසට්යඨනසුවණ්ණවණ්යණන සමන්නාගයතො’’ති.තථාහිබුද්ධා, 

චක්කවත්තියනො ච සුවණ්ණවණ්ණාව යහොන්ති. බ්රහ්මවච්ඡසීති
උත්තමසරීරායභො, සුවණ්ණායභො ඉච්යචව අත්යථො. ඉමයමව හි අත්ථං

සන්ධාය ‘‘මහාබ්රහ්මුයනො සරීරසදියසයනව සරීයරන සමන්නාගයතො’’ති

වුත්තං, න බ්රහ්මුවිගත්තතං. අඛුද්දාවකායසො දස්සනාොති
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ආයරොහපරිණාහසම්පත්තියා, අවයවපාරිපූරියා ච දස්සනාය ඔකායසො න

ඛුද්දයකො, යතනාහ ‘‘සබ්බායනවා’’තිආදි. 

යමනියමලක්ඛණං සීලමස්සඅත්ථීතිසීලවා. තංපනස්සරත්තඤ්ඤුතාය 

වුද්ධං වඩ්ඪිතං අත්ථීති වුද්ධසීලී. යතන ච සබ්බදා සම්මායයොගයතො 

වුද්ධසීයලන සමන්නාගයතො. සබ්බයමතං පඤ්චසීලමත්තයමව සන්ධාෙ

වදන්ති තයතොපරංසීලස්ස තත්ථඅභාවයතො, යතසඤ්චඅජානනයතො. 

ඨානකරණසම්පත්තියා, සික්ඛාසම්පත්තියා ච කත්ථචිපි අනූනතාය 
පරිමණ්ඩලපදානි බයඤ්ජනානි අක්ඛරානි එතිස්සාති 

පරිමණ්ඩලපදබයඤ් නා. අථ වා පජ්ජති අත්යථො එයතනාති පදං, නාමාදි.
යථාධිප්යපතමත්ථංබයඤ්යජතීති බයඤ්ජනං, වාකයං.යතසංපරිපුණ්ණතාය 

පරිමණ්ඩලපදබයඤ් නා. අත්ථඤාපයන සාධනතාය වාචාව කරණන්ති 

වාක්කරණං, උදාහාරයඝොයසො. ගුණපරිපුණ්ණභායවන තස්ස බ්රාහ්මණස්ස, 

යතනවාභාසිතබ්බඅත්ථස්ස. පූයර පුණ්ණභායව. පූයරතිචපුරිමස්මිංඅත්යථ

ආධායර භුම්මං, දුතියස්මිං විසයය. ‘‘සුඛුමාලත්තයනනා’’ති ඉමිනා තස්සා 

වාචායමුදුසණ්හභාවමාහ. අපලිබුද්ධාෙ පිත්තයසම්හාදීහි. සන්දිට්ඨං සබ්බං

දස්යසත්වා විය එකයදසං කථනං. විලම්බිතං සණිකං චිරායිත්වා කථනං.

‘‘සන්දිද්ධවිලම්බිතාදී’’ති වාපායඨො.තත්ථ සන්දිද්ධං සන්යදහජනකං. ආදි-

සද්යදන දුක්ඛලිතානුකඩ්ඪිතාදිං සඞ්ගණ්හාති. ‘‘ආදිමජ්ඣපරියෙොසානං

පාකටං කත්වා’’තිඉමිනාතස්සාවාචායඅත්ථපාරිපූරිංවදන්ති. 

‘‘ජිණ්යණො’’තිආදීනි පදානි සුවිඤ්යඤයයානි, යහට්ඨා වුත්තත්ථානි ච.

දුතියනයය පන ජිණ්යණොති නායං ජිණ්ණතා වයයොමත්යතන, අථ යඛො

කුලපරිවට්යටන පුරාණතාති ආහ ‘‘ජිණ්යණොති යපොරායණො’’තිආදි, යතන
තස්ස බ්රාහ්මණස්ස කුලවයසන උදියතොදිතභාවමාහ. ජාතිවුද්ධියා
‘‘වයයොඅනුප්පත්යතො’’ති වක්ඛමානත්තා, ගුණවුද්ධියා තයතො සාතිසයත්තා

ච ‘‘වුද්යධොති සීලාචාරාදිගුණවුද්ධිො යුත්යතො’’ති ආහ. තථා

ජාතිමහල්ලකතාය වක්ඛමානත්තා ‘‘මහල්ලයකො’’ති පයදනවිභවමහත්තතා

යයොජිතා. මග්ගපටපන්යනොති බ්රාහ්මණානං පටිපත්තිවීථිං උපගයතො තං 

අයවොක්කම්මචරණයතො. අන්තිමවෙන්තිපච්ඡිමවයං. 

බුද්ධගුණකථාවණ්ණනා 
304. තාදියසහි මහානුභායවහි සද්ධිං යුගග්ගාහවයසනපි දහනං න 

මාදිසානං අනුච්ෙවිකං, කුයතො පන උක්කංසනන්ති ඉදං බ්රාහ්මණස්ස න

යුත්තරූපන්ති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘න යඛො පන යමතං යුත්ත’’න්තිආදි. 

සදිසාතිඑකයදයසනසදිසා.නහිබුද්ධානංගුයණහිසබ්බථාසදිසා යකචිපි

ගුණා අඤ්යඤසු ලබ්භන්ති. ඉතයරති අත්තයනො ගුයණහි අසදිසගුයණ. 

ඉදන්තිඉදංඅත්ථජාතං. යගොපදකන්තිගාවියාපයදඨිතඋදකං. 
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පටුන 

සට්ඨිකුලසතසහස්සන්ති සට්ඨිසහස්සාධිකං කුලසතසහස්සං 

කුලපරිොයෙනාති සුද්යධොදනමහාරාජස්ස කුලානුක්කයමන ආගතං.

යතසුපීති යතසුපි චතූසු නිධීසු. ගහිතගහිතන්ති ගහිතං ගහිතං ඨානං

පූරතියයව ධයනන පටිපාකතිකයමව යහොති. අපරිමායණොයෙවාති
‘‘එත්තයකො එයසො’’ති යකනචි පරිච්ඡින්දිතුං අසක්කුයණයයතාය
අපරිච්ඡින්යනොඑව. 

තත්ථාති මඤ්චයක. සීහයසෙයං කප්යපසීති යථා රාහු අසුරින්යදො
ආයාමයතො, විත්ථාරයතො උබ්යබධයතොචභගවයතොරූපකායස්සපරිච්යෙදං
ගයහතුං න සක්යකොති, තථා රූපං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොන්යතො
සීහයසයයංකප්යපසි. 

කියලයසහි ආරකත්තාපරිසුද්ධට්යඨන අරිෙන්තිආහ ‘‘අරිෙංඋත්තමං 

පරිසුද්ධ’’න්ති. අනවජ් ට්යඨන කුසලං, න සුඛවිපාකට්යඨන. කත්ථචි 

චතුරාසීතිපාණසහස්සානි, කත්ථචි අපරිමාණාපි යදවමනුස්සා යස්මා
චතුවීසතියා ඨායනසු අසඞ්යඛයයයා අපරියමයයා යදවමනුස්සා 

මග්ගඵලාමතං පිවිංසු, යකොටිසතසහස්සාදිපරිමායණනපි බහූ එව, තස්මා 

අනුත්තරාචාරසික්ඛාපනවයසන භගවා බහූනං ආචරියෙො. යතති 

කාමරාගයතො අඤ්යඤ භගවයතො පහීනකියලයස. යක නාති යකළායනා 
ධනායනා. 

අපාපපුයරක්ඛායරොති අපායප පුයර කයරොති, න වා පාපං පුරයතො

කයරොතීතිපි අපාපපුයරක්ඛායරොති ඉමමත්ථං දස්යසතුං ‘‘අපායප

නවයලොකුත්තරධම්යම’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ අපායපති පාපපටිපක්යඛ, 
පාපරහියත ච. බ්රහ්මනි යසට්යඨ බුද්යධ භගවති භවා තස්ස
ධම්මයදසනාවයසනඅරියාය ජාතියාජාතත්තා, බ්රහ්මුයනොවාභගවයතොහිතා
ගරුකරණාදිනා, යථානුසිට්ඨපටිපත්තියා ච, බ්රහ්මං වා යසට්ඨං අරියමග්ගං

ජානාතීති බ්රහ්මඤ්ඤා, අරියසාවකසඞ්ඛාතා පජා, යතනාහ 

‘‘සාරිපුත්තා’’තිආදි. පකතිබ්රාහ්මණජාතිවයසනාපි‘‘බ්රහ්මඤ්ඤායපජායා’’ති

පදස්සඅත්යථොයවදිතබ්යබොති දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදිවුත්තං. 

තියරොරට්ඨා තියරො නපදාති එත්ථ රජ්ජං රට්ඨං, රාජන්ති රාජායනො

එයතනාති, තයදකයදසභූතා පයදසා පන  නපයදො,ජනා පජ්ජන්ති එත්ථ
සුඛජීවිකංපාපුණන්තීති. පුච්ොයවායදොසංසල්ලක්යඛත්වාතිසම්බන්යධො. 

අසමත්ථතන්ති අත්තයනො අසමත්ථතං. භගවා විස්සජ්ය ති යතසං
උපනිස්සයසම්පත්තිං, ඤාණපරිපාකං, චිත්තාචාරඤ්ච ඤත්වාතිඅධිප්පායයො. 

‘‘එහි ස්වාගතවාදී’’ති ඉමිනා සුඛසම්භාසපුබ්බකං පියවාදිතං දස්යසති, 

‘‘සඛියලො’’ති ඉමිනා සණ්හවාචතං, ‘‘සම්යමොදයකො’’ති ඉමිනා

පටිසන්ධාරකුසලතං, ‘‘අභාකුටයකො’’ති ඉමිනා සබ්බත්යථව

විප්පසන්නමුඛතං, ‘‘උත්තානමුයඛො’’ති ඉමිනා සුඛාලාපතං, ‘‘පුබ්බභාසී’’ති
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ඉමිනා ධම්මානුග්ගහස්ස ඔකාසකරණයතො හිතජ්ඣාසයතං භගවයතො
විභායවති. 

ෙත්ථ කිරාති කිර-සද්යදො අරුචිසූචනත්යථො, යතන භගවතා
අධිවුත්ථපයදයස න යදවතානුභායවන මනුස්සානං අනුපද්දවතා, අථ යඛො
බුද්ධානුභායවනාතිදස්යසති.යතනාහ ‘‘අපිචා’’තිආදි. 

අනුසාසිතබ්යබොති වියනයයජනසමූයහො ගය්හතීති නිබ්බත්තිතං

අරියසඞ්ඝයමව දස්යසතුං ‘‘සෙං වා’’තිආදි වුත්තං, අනන්තරස්ස විධි

පටියසයධො වාති කත්වා. ‘‘තාදියසොවා’’ති ඉමිනා ‘‘සයං වා’’තිආදිනා 
වුත්තවිකප්යපො එව පච්චාමට්යඨොති. ‘‘පුරිමපදස්යසව වා’’ති

විකප්පන්තරග්ගහණං. බහූනං තිත්ථකරානන්ති පූරණාදීනං අයනයකසං

තිත්ථකරානං, නිද්ධාරයණ යචතං සාමිවචනං. කාරයණනාති 

අප්පිච්ෙසන්තුට්ඨතාදිසමායරොපනලක්ඛයණන කාරයණන. ආගන්තුකා 

නවකාති අභිනවා ආගන්තුකා අබ්භාගතා. පරිොපුණාමීති පරිච්ඡින්දිතුං

ජානාමි සක්යකොමි, යතනාහ ‘‘ ානාමී’’ති. ‘‘කප්පම්පි යච

අඤ්ඤමභාසමායනො’’ති අභූතපරිකප්පනවචනයමතං තථා භාසමානස්ස
අභාවයතො. 

305. අලං-සද්යදො අරහත්යතොපි යහොති ‘‘අලයමව 

නිබ්බින්දිතු’’න්තිආදීසු (සං. නි. 1.124) වියාති ආහ ‘‘අලයමවාති

යුත්තයමවා’’ති.පුයටනයනත්වාඅසිතබ්බයතො පරිභුඤ්ජිතබ්බයතො පුයටොසං

වුච්චතිපායථෙයං.පුටංයසන පුරියසන. 

යසොණදණ්ඩපරිවිතක්කවණ්ණනා 
307. උභයතොපක්ඛිකාති මිච්ොදිට්ඨිසම්මාදිට්ඨීනං වයසන

උභයපක්ඛිකා. යකරාටකාතිසඨා. 

බ්රාහ්මණපඤ්ඤත්තිවණ්ණනා 
309. විඝාතන්තිචිත්තදුක්ඛං. 

311-3. සු න්ති යහොමදබ්බිං පග්ගණ්හන්යතසූති විහනත්ථං

ගණ්හනයකසු, ඉරුබ්බිජ්යජසූති අත්යථො. පඨයමො වාති තත්ථ

සන්නිපතියතසු යජනකිරියායං සබ්බපධායනො වා. දුතියෙො වාති

තදනන්තයරො වා. ‘‘සු ’’න්ති කරයණ එතං උපයයොගවචනන්ති ආහ 

‘‘සු ාො’’ති. අග්ගිහුත්තපමුඛතාය යඤ්ඤස්ස යඤ්යඤ දියයමානං 

සුජාමුයඛන දීයතීති ආහ ‘‘සු ාෙ දිෙයමාන’’න්ති. යපොරාණාති

අට්ඨකථාචරියා. වියසසයතොති විජ්ජාචරණවියසසයතො, න බ්රාහ්මයණහි

ඉච්ඡිතවිජ්ජාචරණමත්තයතො. උත්තමබ්රාහ්මණස්සාති

අනුත්තරදක්ඛියණයයතාය උක්කට්ඨබ්රාහ්මණස්ස. බ්රාහ්මණසමෙන්ති 

බ්රාහ්මණසිද්ධන්තං. මාභින්දි මාවිනායසසි. 
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316. සමසයමොති සයමොයයව හුත්වා සයමො. හීයනොපමවයසනපි සමතා

වුච්චතීති තං නිවත්යතන්යතො ‘‘ඨයපත්වා එකයදසසමත්ත’’න්තිආදිමාහ. 

කුලයකොටපරිදීපනන්තිකුලආදිපරිදීපනං අථාපි සිොතිඅථාපිතුම්හාකංඑවං 

පරිවිතක්යකොසියා. බ්රාහ්මණභාවංසායධති වණ්යණො. මන්ත ාතීසුපිඑයසව

නයයො. සීලයමව සායධස්සති බ්රාහ්මණභාවං. කස්මාති යච? ආහ 

‘‘තස්මිඤ්හිස්සා’’තිආදි. සම්යමොහමත්තං වණ්ණාදයෙොති
වණ්ණමන්තජාතියයො හි බ්රාහ්මණභාවස්ස අඞ්ගන්ති සම්යමොහමත්තයමතං
අසමයවක්ඛිතාභිමානභාවයතො. 

සීලපඤ්ඤාකථාවණ්ණනා 
317. කථියතො බ්රාහ්මයණන පඤ්යහොති ‘‘සීලවා ච යහොතී’’තිආදිනා

ද්වින්නයමව අඞ්ගානං වයසන යථාපුච්ඡියතො පඤ්යහො යාථාවයතො

විස්සජ්ජියතො එත්ථාති එතස්මිං යථාවිස්සජ්ජියත අත්යථ. තස්සාති

යසොණදණ්ඩස්ස. සීලපරිසුද්ධාති සීලසම්පත්තියා සබ්බයසො සුද්ධා

අනුපක්කිලිට්ඨා. කුයතො දුස්සීයල පඤ්ඤා අසමාහිතත්තා තස්ස.  ය 

එ මූයග කුයතො සීලන්ති ජයළ එළමූයග දුප්පඤ්යඤ කුයතො සීලං
සීලවිභාගස්ස, සීලපරියසොධනූපායස්ස ච අජානනයතො. පකට්ඨං උක්කට්ඨං
ඤාණං පඤ්ඤාණන්ති, පාකතිකං ඤාණං නිවත්යතතුං ‘‘පඤ්ඤාණ’’න්ති

වුත්තන්ති තයිදං පකායරහි ජානනයතො පඤ්ඤාවාති ආහ ‘‘පඤ්ඤාණන්ති

පඤ්ඤා යෙවා’’ති. 

සීයලනයධොතාති සමාධිපදට්ඨායනන සීයලන 

සකලසංකියලසමලවිසුද්ධියායධොතාවිසුද්ධා, යතනාහ ‘‘කථං පනා’’තිආදි.

තත්ථ යධොවතීති සුජ්ඣති. මහාසට්ඨිවස්සත්යථයරො විොති

සට්ඨිවස්සමහායථයරො විය. යවදනාපරිග්ගහමත්තම්පීති එත්ථ 

යවදනාපරිග්ගයහො නාම යථාඋප්පන්නං යවදනං සභාවරසයතො
උපධායරත්වා ‘‘අයංයවදනාඵස්සංපටිච්ච, යසොඵස්යසොඅනිච්යචොදුක්යඛො
විපරිණාමධම්යමො’’ති ලක්ඛණත්තයං ආයරොයපත්වා පවත්තිතවිපස්සනා.
එවංවිපස්සන්යතන ‘‘සුයඛනසක්කාසායවදනාඅධිවායසතුං‘‘යවදනාඑව

යවදියතී’’ති. යවදනං වික්ඛම්යභත්වාති යථාඋප්පන්නං දුක්ඛං යවදනං 
අනනුවත්තිත්වා විපස්සනං ආරභිත්වා වීථිං පටිපන්නාය විපස්සනාය තං

වියනොයදත්වා. සංසුමාරපතියතනාති කුම්භීයලන විය භූමියං උයරන

නිපජ්ජයනන. පඤ්ඤාෙ සීලං යධොවිත්වාති අඛණ්ඩාදිභාවාපාදයනන සීලං
ආදිමජ්ඣපරියයොසායනසුපඤ්ඤාය සුවියසොධිතංකත්වා. 

318. ‘‘කස්මා ආහා’’ති උපරියදසනාය කාරණං පුච්ෙති. ලජ් ා නාම
‘‘සීලස්ස ජාතියා ච ගුණයදොසපකාසයනන සමයණන යගොතයමන

පුච්ඡිතපඤ්හං විස්සජ්යජසී’’ති පරිසාය පඤ්ඤාතතා. එත්තකපරමාති
එත්තකඋක්කංසයකොටිකා පඤ්ච සීලානි, යවදත්තයවිභාවනං පඤ්ඤඤ්ච
ලක්ඛණාදියතො නිද්ධායරත්වා ජානනං නත්ථි, යකවලං තත්ථ වචීපරමා
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පටුන 

මයන්ති දස්යසතීති ආහ ‘‘සීලපඤ්ඤාණන්ති වචනයමව පරමං 

අම්හාක’’න්ති. ‘‘අෙං පන වියසයසො’’ති ඉදං නියයාතනායපක්ඛං

සීලනිද්යදයස, යතනාහ ‘‘සීලමිච්යචව නිෙයාතිත’’න්ති.සාමඤ්ඤඵයලපන
‘‘සාමඤ්ඤඵල’’මිච්යචවනියයාතිතං, පඤ්ඤානිද්යදයසපනඣානපඤ්ඤං
අධිට්ඨානං කත්වා විපස්සනාපඤ්ඤාවයසයනව පඤ්ඤානියයාතනං කතං, 

යතනාහ ‘‘පඨමජ්ඣානාදීනී’’ති. 

යසොණදණ්ඩඋපාසකත්තපටියවදනාකථාවණ්ණනා 
321-2. නත්තාතිපුත්තපුත්යතො. අගාරවංනාමනත්ථි, නචායංභගවති

අගාරයවන ‘‘අහඤ්යචව යඛො පනා’’තිආදිමාහ, අථ යඛො
අත්තලාභපරිහානිභයයන. අයඤ්හි යථා තථා අත්තයනො මහාජනස්ස 
සම්භාවනං උප්පායදත්වා යකොහඤ්යඤන පයර විම්හායපත්වා ලාභුප්පාදං

නිජිගිසන්යතොවිචරති, තස්මාතථාඅයවොච, යතනාහ ‘‘ඉමිනා කිරා’’තිආදි. 

තඞ්ඛණානුරූපාොති යාදිසී තදා තස්ස අජ්ඣාසයප්පවත්ති, 
තදනුරූපායාති අත්යථො. තස්ස තදා තාදිසස්ස විවට්ටසන්නිස්සිතස්ස
ඤාණස්ස පරිපාකස්ස අභාවයතො යකවලං අබ්භුදයනිස්සියතො එව අත්යථො

දස්සියතොති ආහ ‘‘දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකමත්ථං සන්දස්යසත්වා’’ති, 

පච්චක්ඛයතොවිභායවත්වාතිඅත්යථො. කුසයලධම්යමතියතභූමයකකුසයල
ධම්යම, ‘‘චතුභූමයක’’තිපි වත්තුං වට්ටතියයව, යතයනවාහ ‘‘ආයතිං

නිබ්බානත්ථාය වාසනාභාගියා වා’’ති. තත්ථාති කුසලධම්යම යථා

සමාදපියත. නන්ති බ්රාහ්මණං සමුත්යතය ත්වාති සම්මයදව උපරූපරි 
නිසායනත්වා පුඤ්ඤකිරියාය තික්ඛවිසදභාවං ආපායදත්වා. තං පන

අත්ථයතොතත්ථ උස්සාහජනනංයහොතීතිආහ ‘‘සඋස්සාහංකත්වා’’ති. එවං
පුඤ්ඤකිරියාය සඋස්සාහතා, එවරූපං ගුණසමඞ්ගිතා ච නියමයතො 

දිට්ඨධම්මිකා අත්ථසම්පාදනීති එවං සඋස්සාහතාෙ, අඤ්යඤහි ච තස්මිං 

විජ් මානගුයණහිසම්පහංයසත්වා සම්මයදව හට්ඨතුට්ඨභාවංආපායදත්වා. 

යදි භගවා ධම්මරතනවස්සං වස්සි, අථ කස්මා යසො වියසසං 

නාධිගච්ෙතීතිආහ ‘‘බ්රාහ්මයණොපනා’’තිආදි.යදිඑවංකස්මා භගවාතස්ස

තථාධම්මරතනවස්සංවස්සීතිආහ ‘‘යකවලමස්සා’’තිආදි.නහිභගවයතො
නිරත්ථකායදසනායහොතීති. 

යසොණදණ්ඩසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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5. කූටදන්තසුත්තවණ්ණනා 

323. පුරිමසුත්තද්වයෙති අම්බට්ඨයසොණදණ්ඩසුත්තද්වයය. 

වුත්තනෙයමවාති යං තත්ථ ආගතසදිසං ඉධාගතං තං අත්ථවණ්ණනයතො 
වුත්තනයයමව, තත්ථවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බන්තිඅත්යථො.‘‘තරුයණො
අම්බරුක්යඛො අම්බලට්ඨිකා’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 1.2) 

බ්රහ්මජාලසුත්තවණ්ණනායං වුත්තන්ති ආහ ‘‘අම්බලට්ඨිකා බ්රහ්ම ායල

වුත්තසදිසාවා’’ති. 

යඤ්ඤාවාටං සම්පායදත්වා මහායඤ්ඤං උද්දිස්ස සවිඤ්ඤාණකානි, 
අවිඤ්ඤාණකානි ච යඤ්ඤූපකරණානි උපට්ඨපිතානීති වුත්තං පාළියං
‘‘මහායඤ්යඤො උපක්ඛයටො’’ති, තං උපක්ඛරණං යතසං තථාසජ්ජනන්ති

ආහ ‘‘උපක්ඛයටොති සජ්ජියතො’’ති. වච්ඡතරසතානීති යුවභාවප්පත්තානි 
බලවවච්ෙසතානි, යතපනවච්ොඑවයහොන්ති, නදම්මාබලිබද්දාචාතිආහ 

‘‘වච්ඡසතානී’’ති. එයතතිඋසභාදයයො උරබ්භපරියයොසානා. අයනයකසන්ති
අයනකජාතිකානං. සඞ්ඛයාවයසන අයනකතා සත්තසතග්ගහයණයනව

පරිච්ඡින්නා. මිගපක්ඛීනන්ති 
මහිංසරුරුපසදකුරුඞ්ගයගොකණ්ණමිගානඤ්යචව 
යමොරකපිඤ්ජරතිත්තිරකයපොතාදිපක්ඛීනඤ්ච. 

328. යඤ්ඤසඞ්ඛාතස්ස පුඤ්ඤස්ස යයො සංකියලයසො, තස්ස 

නිවාරණයතො නියසධනයතො විධා වුච්චන්ති විප්පටිසාරවියනොදනා.තයතොඑව

තාතංපුඤ්ඤාභිසන්දංඅවිච්ඡින්දිත්වාඨයපන්තීති ‘‘ඨපනා’’තිවුත්තා.තාසං
පන යඤ්ඤස්ස ආදිමජ්ඣපරියයොසානවයසන තීසු කායලසු පවත්තියා

යඤ්යඤො තිට්ඨපයනොති ආහ ‘‘තිට්ඨපනන්ති අත්යථො’’ති. පරික්ඛයරොන්ති

අභිසඞ්ඛයරොන්තීති පරික්ඛාරා, පරිවාරාති වුත්තං. ‘‘යසො සපරික්ඛාරන්ති

යසො සපරිවාර’’න්ති. 

මහාවිජිතරාජයඤ්ඤකථාවණ්ණනා 
336. පුබ්බචරිතන්ති අත්තයනො පුරිමජාතිසම්භූතං යබොධිසම්භාරභූතං

පුඤ්ඤචරියං.තථාහිස්ස අනුගාමියනොවනිධිස්සථාවයරොනිධිනිදස්සියතො.
අඩ්ඪතා නාම විභවසම්පන්නතා, සා තං තං උපාදායුපාදාය වුච්චතීති ආහ 

‘‘යෙො යකොචි අත්තයනො සන්තයකන විභයවන අඩ්යෙො යහොතී’’ති. තථා 

මහද්ධනතාපීති තං උක්කංසගතං දස්යසතුං ‘‘මහතා අපරිමාණසඞ්යඛයන 

ධයනන සමන්නාගයතො’’ති වුත්තං. භුඤ්ජිතබ්බයතො පරිභුඤ්ජිතබ්බයතො

වියසසයතො කාමා යභොයගො නාමාති ආහ ‘‘පඤ්චකාමගුණවයසනා’’ති. 

පිණ්ඩපිණ්ඩවයසනාති භාජනාලඞ්කාරාදිවිභාගං අහුත්වා යකවලං 
ඛණ්ඩඛණ්ඩවයසන. 

මාසකාදීති ආදි-සද්යදන ථාලකාදිං සඞ්ගණ්හාති. භා නාදීති ආදි-
සද්යදන වත්ථයසයයාවසථාදිං සඞ්ගණ්හාති.
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සුවණ්ණරජතමණිමුත්තායවළුරියවජිරපවාළානි ‘‘සත්තරතනානී’’තිවදන්ති.

සාලිවීහිආදි පුබ්බණ්ණං පුරක්ඛතංසස්සඵලන්ති කත්වා. තබ්බිපරියායයතො 

මුග්ගමාසාදි අපරණ්ණං. යදවසිකං…යප.… වයසනාති දිවයස දිවයස 
පරිභුඤ්ජිතබ්බදාතබ්බවඩ්යඪතබ්බාදිවිධිනාපරිවත්තනකධනධඤ්ඤවයසන. 

යකොට්ඨං වුච්චති ධඤ්ඤස්ස ආඨපනට්ඨානං, යකොට්ඨභූතං අගාරං 

යකොට්ඨාගාරං යතනාහ ‘‘ධඤ්යඤන…යප.…ගායරො චා’’ති.එවං සාරගබ්භං
‘‘යකොයසො’’ති, ධඤ්ඤස්ස ආඨපනට්ඨානඤ්ච ‘‘යකොට්ඨාගාර’’න්ති

දස්යසත්වා ඉදානි තයතො අඤ්ඤථා තං දස්යසතුං ‘‘අථ වා’’තිආදි වුත්තං.
තත්ථයථාඅසියනොතික්ඛභාවපරිහාරයතො පරිච්ෙයදො‘‘යකොයසො’’තිවුච්චති, 
එවං රඤ්යඤො තික්ඛභාවපරිහරණත්තා චතුරඞ්ගිනී යසනා ‘‘යකොයසො’’ති

ආහ ‘‘චතුබ්බියධො යකොයසො හත්ථී අස්සා රථා පත්තී’’ති. 

‘‘වත්ථයකොට්ඨාගාරග්ගහයණයනව සබ්බස්සාපි භණ්ඩට්ඨපනට්ඨානස්ස

ගහිතත්තා තිවිධං යකොට්ඨාගාරන්ති වුත්තං. ‘‘ඉදං එවං බහු’’න්තිආදි රාජා
තමත්ථං ජානන්යතොව භණ්ඩාගාරියකන කථායපත්වා පරිසාය
නිස්සද්දභාවාපාදනත්ථඤ්චආහඑවංයමපකතික්යඛොයභො නභවිස්සතීති. 

337-8. බ්රාහ්මයණො චින්යතසි ජනපදස්ස අනුපද්දවත්ථඤ්යචව

යඤ්ඤස්සචචිරානුපවත්තනත්ථඤ්ච, යතනාහ ‘‘අෙංරා ා’’තිආදි. 

සත්තානං හිතස්ස සුඛස්ස ච විදූසනයතො අහිතස්ස දුක්ඛස්ස ච 

ආවහනයතො යචොරා එව කණ්ටකා, යතහි යචොරකණ්ටයකහි. යථා

ගාමවාසීනං ඝාතාගාමඝාතා, එවංපන්ථිකානංදුහනාවිබාධනා පන්ථදුහනා. 

අධම්මකාරීති ධම්මයතො අයපතස්ස අයුත්තස්ස කරණසීයලො, අත්තයනො
විජියත ජනපදාදීනං තයතො අනත්ථයතො තායයනන ඛත්තියයො යයො
ඛත්තධම්යමො, තස්ස වා අකරණසීයලොති අත්යථො. දස්සයවො එව

ඛීලසදිසත්තා දස්සුඛීලං. යථා හි යඛත්යතඛීලංකසනාදීනංසුඛප්පවත්තිං, 
මූලසන්තායනන සස්සස්ස බුද්ධිඤ්ච විබන්ධති, එවං දස්සයවො රජ්යජ
රාජාණාය සුඛප්පවත්තිං, මූලවිරුළ්හියා ජනපදානං පරිබුද්ධිඤ්ච

විබන්ධන්ති.යතන වුත්තං‘‘දස්සයවොඑවඛීලසදිසත්තාදස්සුඛීල’’න්ති. වධ-

සද්යදොහිංසනත්යථොපියහොතීතිවුත්තං ‘‘මාරයණන වායකොට්ටයනනවා’’ති. 

අද්දුබන්ධනාදිනාති ආදි-සද්යදන රජ්විබන්ධනසඞ්ඛලිකබන්ධනාදිං

සඞ්ගණ්හාති.  ානිොති ධනජානියා, යතනාහ ‘‘සතං ගණ්හථා’’තිආදි. 

පඤ්චසිඛමුණ්ඩකරණන්ති කාකපක්ඛකරණං. යගොමෙසිඤ්චනන්ති සීයස

ෙකයණොදකාවයසචනං. කුදණ්ඩකබන්ධනන්තිගද්දුලබන්ධනං. එවමාදීනීති 

ආදි-සද්යදන ඛුරමුණ්ඩං කරිත්වා භස්මපුටයපොථනාදිං සඞ්ගණ්හාති. 

ඌහනිස්සාමීති උද්ධරිස්සාමි, අපයනස්සාමීතිඅත්යථො. උස්සහන්තීති පුබ්යබ

තත්ථකතපරිචයතායඋස්සාහංකාතුංසක්යකොන්ති. අනුප්පයදතූතිඅනුඅනු

පයදතු, යතනාහ ‘‘දින්යන අප්පයහොන්යත’’තිආදි.
සක්ඛිකරණපණ්ණායරොපනානි වඩ්ඪියා සහ වා විනා වා පුන 
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ගයහතුකාමස්ස, ඉධපනතංනත්ථීතිආහ ‘‘සක්ඛිං අකත්වා’’තිආදි, යතනාහ 

‘‘මූලච්යඡජ් වයසනා’’ති. පකාරයතො භණ්ඩානි ආභරති සම්භරති පරිචයති

එයතනාති පාභතං, භණ්ඩමූලං. 

දිවයස දිවයස දාතබ්බභත්තං යදවසිකභත්තං. ‘‘අනුමාසං, 

අනුයපොසථ’’න්තිආදිනා දාතබ්බං යවතනං මාසිකාදිපරිබ්බෙං. තස්ස තස්ස
කුලානුරූයපන කම්මානුරූයපන සූරභාවානුරූයපනාති පච්යචකං අනුරූප-

සද්යදො යයොයජතබ්යබො. යසනාපච්චාදි ඨානන්තරං. සකකම්මපසුතත්තා, 

අනුපද්දවත්තා ච ධනධඤ්ඤානංරාසියකො රාසිකාරභූයතො. යඛයමන ඨිතාති

අනුපද්දයවනපවත්තා, යතනාහ ‘‘අභො’’ති, කුයතොචිපිභයරහිතාතිඅත්යථො. 

චතුපරික්ඛාරවණ්ණනා 
339. තස්මිං තස්මිං කිච්යච අනුයන්ති අනුවත්තන්තීති අනුයන්තා, 

අනුයන්තා එව ආනුෙන්තා යථා ‘‘අනුභායවො එව ආනුභායවො’’ති. අස්සාති

රඤ්යඤො. යතති ආනුයන්තඛත්තියාදයයො. අත්තමනා න භවිස්සන්ති 

‘‘අම්යහ එත්ථ බහි කයරොතී’’ති. නිබන්ධවිපුලාගයමො ගායමො නිගයමො, 

විවඩ්ඪිතමහාආයයො මහාගායමොති අත්යථො.  නපද-සද්යදො යහට්ඨා
වුත්තත්යථො එව. ෙන්නං පකතීනං වයසන රඤ්යඤො හිතසුඛාභිබුද්ධි, 

තයදකයදසා ච ආනුයන්තාදයයොති වුත්තං ‘‘ෙං තුම්හාකං අනු ානනං මම

භයවෙයදීඝරත්තංහිතාෙසුඛාො’’ති. 

අමාසහභවන්තිකිච්යචසූති අමච්චා, රජ්ජකිච්චයවොසාසනකා.යතපන

රඤ්යඤො පියා, සහපවත්තනකා ච යහොන්තීති ආහ ‘‘පිෙසහාෙකා’’ති.

රඤ්යඤො පරිසති භවාති පාරිසජ් ා, යත පන යකති ආහ ‘‘යසසා

ආණත්තිකරා’’ති, යථාවුත්තආනුයන්තඛත්තියාදී හි අවයසසා රඤ්යඤො
ආණාකරාති අත්යථො. සතිපි යදයයධම්යම ආනුභාවසම්පත්තියා, 
පරිවාරසම්පත්තියා ච අභායව තාදිසං දාතුං න සක්කා, වුඩ්ඪකායල ච

තාදිසානම්පි රාජූනං තදුභයං හායයතවාතිආහ ‘‘මහල්ලකකායල…යප.…

න සක්කා’’ති. අනුමතිොති අනුජානයනන, පක්ඛාති සපක්ඛා යඤ්ඤස්ස

අඞ්ගභූතා. පරික්ඛයරොන්තීති පරික්ඛාරා, සම්භාරා. ඉයම තස්ස යඤ්ඤස්ස

අඞ්ගභූතාපරිවාරාවියයහොන්තීතිආහ ‘‘පරිවාරාභවන්තී’’ති. 

අට්ඨපරික්ඛාරවණ්ණනා 
340. ෙසසාති ආනුභායවන, යතනාහ ‘‘ආණාඨපනසමත්ථතාො’’ති. 

සද්දහතීති ‘‘දාතා දානස්ස ඵලං පච්චනුයභොතී’’ති පත්තියායති. දායන

සූයරොති දානසූයරො යදයයධම්යම ඊසකම්පි සඞ්ගං අකත්වා මුත්තචායගො. 
ස්වායමත්යථො කම්මස්සකතඤ්ඤාණස්ස තික්ඛවිසදභායවන යවදිතබ්යබො, 

යතනාහ ‘‘න සද්ධාමත්තයකයනවා’’තිආදි. යස්ස හි කම්මස්සකතා

පච්චක්ඛයතො විය උපට්ඨාති, යසො එවං වුත්යතො. ෙං දානං යදතීති යං 

යදයයධම්මං පරස්ස යදති. තස්ස පති හුත්වාති තබ්බිසයං යලොභං සුට්ඨු
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අභිභවන්යතොතස්සඅධිපතිහුත්වායදතිඅනධිභවනීයත්තා. ‘‘නදායසො, න 

සහායයො’’තිවත්වාතදුභයංඅන්වයයතො, බයතියරකයතොචදස්යසතුං ‘‘යෙො 

හී’’තිආදි වුත්තං. දායසො හුත්වා යදති තණ්හාය දානස්ස දාසබයතං

උපගතත්තා. සහායෙො හුත්වා යදති තස්ස පියභාවානිස්සජ්ජනයතො. සාමී

හුත්වා යදති තත්ථ තණ්හාදාසබයයතො අත්තානං යමොයචත්වා අභිභුයය
පවත්තනයතො. සාමිපරියභොගසදිසායහතස්සායංපවත්තතීති. 

සමිතපාපා සමණා, බාහිතපාපා බ්රාහ්මණා උක්කට්ඨනිද්යදයසන, 
පබ්බජ්ජාමත්තසමණා ජාතිමත්තබ්රාහ්මණා පන 

කපණාදිග්ගහයණයනයවත්ථගහිතාතිඅධිප්පායයො. දුග්ගතාතිදුක්කරජීවිකං

උපගතා කසිරවුත්තිකා, යතනාහ ‘‘දලිද්දමනුස්සා’’ති. අද්ධිකාති 

අද්ධානමග්ගගාමියනො. වණිබ්බකාති දායකානං ගුණකිත්තනවයසන, 
කම්මඵලකිත්තනමුයඛන ච යාචනකා යසයයථාපි නග්ගචරියාදයයො, 

යතනාහ ‘‘ඉට්ඨං දින්න’’න්තිආදි. ‘‘පසතමත්ත’’න්ති වීහිතණ්ඩුලාදිවයසන

වුත්තං, ‘‘සරාවමත්ත’’න්තියාගුභත්තාදිවයසන.ඔපානංවුච්චතිඔගායහත්වා 
පාතබ්බයතො නදිතළාකාදීනං සබ්බසාධාරණතිත්ථං ඔපානං විය භූයතොති 

ඔපානභූයතො, යතනාහ ‘‘උදපානභූයතො’’තිආදි. සුතයමවසුත ාතන්ති  ාත-
සද්දස්ස අනත්ථන්තරවාචකතමාහයථා‘‘යකොසජාත’’න්ති. 

අතීතාදිඅත්ථචින්තනසමත්ථතා නාමස්ස රඤ්යඤො අනුමානවයසන, 
ඉතිකත්තබ්බතාවයසන ච යවදිතබ්බා, න බුද්ධානං විය තත්ථ 

පච්චක්ඛදස්සිතායාති දස්යසතුං ‘‘අතීයත’’තිආදි වුත්තං. අඩ්ඪතාදයයො තාව
යඤ්ඤස්සපරික්ඛාරා යහොන්තුයතහිවිනාතස්ස අසිජ්ඣනයතො, සුජාතතා 

සුරූපතා පන කථන්ති ආහ ‘‘එයතහි කිරා’’තිආදි. එත්ථ ච යකචි ‘‘යථා
අඩ්ඪතාදයයොයඤ්ඤස්සඑකංසයතොඅඞ්ගානි, නඑවමභිජාතතා, අභිරූපතා

චාති දස්යසතුං කිරසද්දග්ගහණ’’න්ති වදන්ති ‘‘අයං දුජ්ජායතො’’තිආදි
වචනස්ස අයනකන්තිකතං මඤ්ඤමානා, තයිදං අසාරං, 
සබ්බසාධාරණවයසන යහස යඤ්ඤාරම්යභො තත්ථ සියා යකසඤ්චි
තථාපරිවිතක්යකොති තස්සාපි අවකාසාභාවාදස්සනත්ථං තථා වුත්තත්තා. 

කිර-සද්යදො පන තදා බ්රාහ්මයණන චින්තිතාකාරසූචනත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

එවමාදීනීති ආදි-සද්යදන‘‘අයංවිරූයපොදලිද්යදො අප්යපසක්යඛොඅස්සද්යධො
අප්පස්සුයතොඅනත්ථඤ්ඤූනයමධාවී’’ති එයතසංසඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො. 

චතුපරික්ඛාරාදිවණ්ණනා 
341. ‘‘සු ං පග්ගණ්හන්තාන’’න්ති පුයරොහිතස්ස සයයමව

කටච්ඡුග්ගහණයජොතයනන එවං සහත්ථා, සක්කච්චඤ්ච දායන යුත්තතා 

ඉච්ඡිතබ්බාතිදස්යසති. එවං දුජ් ාතස්සාතිඑත්ථාපියහට්ඨාවුත්තනයයයනව
අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

342. තිණ්ණං ඨානානන්ති දානස්ස ආදිමජ්ඣපරියයොසානභූතාසු තීසු

භූමීසු, අවත්ථාසූති අත්යථො. චලන්තීති කම්පන්ති පුරිමාකායරන න
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තිට්ඨන්ති. කරණත්යථති තතියාවිභත්තිඅත්යථ. කත්තරි යහතං සාමිවචනං 
කරණීයසද්දායපක්ඛාය. ‘‘පච්චානුතායපො න කත්තබ්යබො’’ති වත්වා තස්ස

අකරණූපායං දස්යසතුං ‘‘පුබ්බයචතනා පන අචලා පතිට්ඨයපතබ්බා’’ති 

වුත්තං. තත්ථ අචලාති දළ්හා යකනචි අසංහීරා. පතිට්ඨයපතබ්බාති
සුපතිට්ඨිතාකාතබ්බා.එවංකරයණනහියථාතං දානංසම්පතියථාධිප්පායං

නිප්පජ්ජති, එවංආයතිම්පිවිපුලඵලතායාතිආහ ‘‘එවඤ්හි දානංමහප්ඵලං

යහොතීති දස්යසතී’’ති, විප්පටිසායරන අනුපක්කිලිට්ඨභාවයතො. 

මුඤ්චයචතනාතිපරිච්චාගයචතනා. තස්සානිච්චලභායවොනාමමුත්තචාගතා
පුබ්බාභිසඞ්ඛාරවයසන උළාරභායවො, සමනුස්සරණයචතනාය පන
නිච්චලභායවො ‘‘අයහො මයා දානං දින්නං සාධු සුට්ඨූ’’ති තස්ස සක්කච්චං

පච්චයවක්ඛණාවයසන යවදිතබ්යබො. තථා අකයරොන්තස්සාති
මුඤ්චයචතනං, තත්ථපච්චාසමනුස්සරණයචතනඤ්චවුත්තනයයන නිච්චලං
අකයරොන්තස්සවිප්පටිසාරංඋප්පායදන්තස්ස.යඛත්තවියසයසපරිච්චාගස්ස 

කතත්තාලද්යධසුපි උ ායරසු යභොයගසුචිත්තංනාපිනමති. යථාකථන්ති

ආහ ‘‘මහායරොරුවංඋපපන්නස්සයසට්ඨිගහපතියනොවිො’’ති. 

යසො කිර තගරසිඛිං පච්යචකබුද්ධං අත්තයනො යගහද්වායර පිණ්ඩාය
ඨිතං දිස්වා ‘‘ඉමස්ස සමණස්ස පිණ්ඩපාතං යදහී’’ති භරියං ආණායපත්වා
රාවිපට්ඨානත්ථං පක්කාමි. යසට්ඨිභරියා සප්පඤ්ඤජාතිකා, සා චින්යතසි 
‘‘මයා එත්තයකන කායලන ‘ඉමස්ස යදථා’ති වචනමත්තං පිස්ස න
සුතපුබ්බං, අයඤ්ච මඤ්යඤඅයහොසිපච්යචකසම්බුද්යධො, යථාතථාඅදත්වා
පණීතං පිණ්ඩපාතං දස්සාමී’’ති උපගන්ත්වා පච්යචකසම්බුද්ධං
පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා පත්තං ආදාය අන්යතොනියවසයන
පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදායපත්වා පරිසුද්යධහි සාලිතණ්ඩුයලහි භත්තං 
සම්පායදත්වාතදනුරූපංඛාදනීයං, බයඤ්ජනං, සූයපයයඤ්චඅභිසඞ්ඛරිත්වා
බහි ගන්යධහිඅලඞ්කරිත්වාපච්යචකසම්බුද්ධස්සහත්යථසුපතිට්ඨයපත්වා
වන්දි. පච්යචකබුද්යධො ‘‘අඤ්යඤසම්පි පච්යචකබුද්ධානං සඞ්ගහං 
කරිස්සාමී’’ති අපරිභුඤ්ජිත්වාව අනුයමොදනං කත්වා පක්කාමි. යසොපි යඛො
යසට්ඨි රාවිපට්ඨානං කත්වා ආගච්ෙන්යතො පච්යචකබුද්ධං දිස්වා අහං 
‘‘තුම්හාකං පිණ්ඩපාතං යදථා’’ති වත්වා පක්කන්යතො, අපි යවො ලද්යධො
පිණ්ඩපායතොති. ආම යසට්ඨි ලද්යධොති. ‘‘පස්සාමා’’ති ගීවං උක්ඛිපිත්වා
ඔයලොයකසි.අථස්ස පිණ්ඩපාතගන්යධොඋට්ඨහිත්වානාසපුටංපූයරසි.යසො
‘‘මහාවතයමධනබයයයොජායතො’’ති චිත්තංසන්ධායරතුංඅසක්යකොන්යතො
පච්ො විප්පටිසාරී අයහොසි. විප්පටිසාරස්ස පන උප්පන්නාකායරො
‘‘වරයමත’’න්තිආදිනා(සං.නි.1.131) පාළියංආගයතොයයව.භාතුපනායං 
එකංපුත්තකං සාපයතයයකාරණාජීවිතායවොයරොයපසි, යතනමහායරොරුවං 
උපපන්යනො. පිණ්ඩපාතදායනන පයනස සත්තක්ඛත්තුං සුග්ගතිං සග්ගං
යලොකං උපපන්යනො, සත්තක්ඛත්තුයමව ච යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්යතො, න
චාස්ස උළායරසු යභොයගසු චිත්තං නමි, යතන වුත්තං ‘‘නාපි උළායරසු
යභොයගසුචිත්තංනමතී’’ති. 
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343. ආකයරොති අත්තයනො අනුරූපතාය සමරියාදං සපරිච්යෙදං ඵලං 

නිබ්බත්යතතීති ආකායරො, කාරණන්ති ආහ ‘‘දසහි ආකායරහීති දසහි

කාරයණහී’’ති. පටග්ගාහකයතො වාති බලවතයරො හුත්වා උප්පජ්ජමායනො
පටිග්ගාහකයතොව උප්පජ්ජති, ඉතයරො පන යදයයධම්මයතො, 

පරිවාරජනයතොපිඋප්පජ්යජයයයව. උප්පජ්ජිතුං යුත්තන්තිඋප්පජ්ජනාරහං. 

යතසංයෙව පාණාතිපාතීනං. යජනං නායමත්ථ දානං අධිප්යපතං, න

අග්ගිවිහනන්ති ආහ ‘‘ෙ තං භවන්ති යදතු භව’’න්ති. විස්සජ් තූති

මුත්තචාගවයසන විස්සජ්ජතු. අබ්භන්තරන්ති අජ්ඣත්තං, සකසන්තායනති
අත්යථො. 

344. යහට්ඨායසොළසපරික්ඛාරාවුත්තායඤ්ඤස්සයතවත්ථුං කත්වා, 

ඉධපනසන්දස්සනාදිවයසනඅනුයමොදනායආරද්ධත්තාවුත්තං ‘‘යසො සහි

ආකායරහී’’ති. දස්යසත්වා අත්තයනො යදසනානුභායවන පච්චක්ඛයතො විය
ඵලං දස්යසත්වා, අයනකවාරං පන කථනයතො ච ආයමඩිතවචනං. 

තමත්ථන්තියථාවුත්තංදානඵලවයසන කම්මඵලසම්බන්ධං. සමාදයපත්වාති
සුතමත්තයමව අකත්වා යථා රාජා තමත්ථං සම්මයදව ආදියති චිත්යත 
කයරොන්යතො සුග්ගහිතං කත්වා ගණ්හාති, තථා සක්කච්චං ආදායපත්වා.
ආයමඩිතකාරණං යහට්ඨාවුත්තයමව. 

‘‘විප්පටසාරවියනොදයනනා’’ති ඉදං නිදස්සනමත්තං
යලොභයදොසයමොහඉස්සාමච්ෙරියමානාදයයොපි හි දානචිත්තස්ස
උපක්කියලසා, යතසං වියනොදයනනපි තං සමුත්යතජිතං නාම යහොති 
තික්ඛවිසදභාවප්පත්තියතො. ආසන්නතරභාවයතො වා විප්පටිසාරස්ස
තබ්බියනොදනයමව ගහිතං, පවත්තියතපි හි දායන තස්ස සම්භවයතො.
යාථාවයතොවිජ්ජමායනහිගුයණහි තුට්ඨපහට්ඨභාවාපාදනංසම්පහංසනන්ති

ආහ ‘‘සුන්දරංයත…යප.…ථුතිං කත්වාකයථසී’’ති. ධම්මයතොතිසච්චයතො.
සච්චඤ්හි ධම්මයතො අනයපතත්තා ධම්මං, උපසමචරියාභාවයතො සමං, 
යුත්තභායවනකාරණන්තිච වුච්චතීති. 

345. තස්මිං යඤ්යඤ රුක්ඛතිණච්යෙයදොපි නාම නායහොසි, කුයතො 
පාණවයධොති පාණවධාභාවස්යසව දළ්හීකරණත්ථං සබ්බයසො
විපරීතගාහාවිදූසිතඤ්චස්ස දස්යසතුං පාළියං ‘‘යනව ගායවො හඤ්ඤිංසූ’’ති

ආදිං වත්වාපි ‘‘න රුක්ඛා ඡිජ්ජිංසූ’’තිආදි වුත්තං, යතනාහ ‘‘කිං පන

ගායවො’’තිආදි. බරිහිසත්ථාොතිපරිච්යෙදනත්ථාය. වනමාලාසඞ්යඛයපනාති

වනපුප්යඵහි ගන්ථිතමාලානියායමන. භූමිෙං වා පත්ථරන්තීති යවදිභූමිං

පරික්ඛිපන්තා තත්ථ පන්ථරන්ති. අන්යතොයගහදාසාදයෙොති 

අන්යතොජාතධනක්කීතකරමරානීතසයංදාසා. පුබ්බයමවාති භතිකරණයතො 

පයගව. ගයහත්වා කයරොන්තීති දිවයස දිවයස ගයහත්වා කයරොන්ති. 

තජ්ජිතාති ගජ්ජිතා. පිෙසමුදාචායරයනවාති ඉට්ඨවචයනයනව. ඵාණියතන 

යචවාති එත්ථ ච-සද්යදො අවුත්තසමුච්චයත්යථො, යතන පණීතපණීතානං
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නානප්පකාරානං ඛාදනීයයභොජනීයාදීනඤ්යචව 
වත්ථමාලාගන්ධවියලපනයානයසයයාදීනඤ්ච සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො, 

යතනාහ ‘‘පණීයතහිසප්පියතලාදිසම්මිස්යසයහවා’’තිආදි. 

346. සං නාම ධනං, තස්ස පතීති සපති, ධනවා. 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකහිතාවහත්තා තස්ස හිතන්ති සාපයතෙයං, තයදව

ධනං. යතනාහ ‘‘පහූතං සාපයතෙයං ආදාොති බහුං ධනං ගයහත්වා’’ති. 

ගාමභායගනාති සඞ්කිත්තනවයසනගායමවාගයහතබ්බභායගන. 

347. ‘‘ොගුං පිවිත්වා’’ති යාගුසීයසන පාතරාසයභොජනමාහ. 

පුරත්ථියමන ෙඤ්ඤවාටස්සාති රඤ්යඤො දානසාලාය නාතිදූයර
පුරත්ථිමදිසාභායගති අත්යථො, යයතො තත්ථ පාතරාසං භුඤ්ජිත්වා

අකිලන්තරූපායයව සායන්යහ සාලං පාපුණන්ති ‘‘දක්ඛියණන

ෙඤ්ඤවාටස්සා’’තිආදීසුපිඑයසවනයයො. 

348. පරිහායරනාති භගවන්තංගරුංකත්වාඅගාරවපරිහායරන. 

නිච්චදානඅනුකුලයඤ්ඤවණ්ණනා 
349. උට්ඨාෙ සමුට්ඨාොති දායන උට්ඨානවීරියං සක්කච්චං කත්වා. 

අප්පසම්භාරතයරොති අතිවිය පරිත්තසම්භායරො. සමාරභීයති යඤ්යඤො
එයතහීති සමාරම්භා, සම්භාරසම්භරණවයසන පවත්තසත්තපීළා. 

අප්පට්ඨතයරොති පන අතිවිය අප්පකිච්යචොති අත්යථො. විපාකසඤ්ඤිතං

අතිසයයන මහන්තං සදිසඵලං එතස්සාති මහප්ඵලතයරො. උදයසඤ්ඤිතං

අතිසයයන මහන්තං නිස්සන්දාදිඵලං එතස්සාති මහානිසංසතයරො.

ධුවදානානීති ධුවානි ථිරානි අච්ඡින්නානි කත්වා දාතබ්බදානානි. 

අනුකුලෙඤ්ඤානීති අනුකුලං කුලානුක්කමං උපාදාය දාතබ්බදානානි, 

යතනාහ ‘‘අම්හාක’’න්තිආදි. නිබද්ධදානානීති නිබන්යධත්වා නියයමත්වා
පයවණීවයසන පවත්තිතදානානි. 

හත්ථිදන්යතන පවත්තිතා දන්තමෙසලාකා, යත්ථ දායකානං නාමං

අඞ්කන්ති. රඤ්යඤොති යසතවාහනරඤ්යඤො. 

ආදීනීති ආදි-සද්යදන ‘‘යසයනො විය මංසයපසිං කස්මා ඔක්ඛන්දිත්වා 
ගණ්හාසී’’ති එවමාදීනං සඞ්ගයහො.
පුබ්බයචතනාමුඤ්චයචතනාඅපරයචතනාසම්පත්තියා දායකස්සවයසනතීණි
අඞ්ගානි, වීතරාගතාවීතයදොසතාවීතයමොහතාපටිපත්තියා දක්ඛියණයයස්ස

වයසන තීණීති එවං ඡ ඞ්ගසමන්නාගතාෙ දක්ඛිණාෙ. අපරාපරං
උප්පජ්ජනකයචතනාවයසනමහානදීවිය, මයහොයඝොවියචඉයතොචියතො ච

අභිසන්දිත්වාඔක්ඛන්දිත්වාපවත්තියාපුඤ්ඤයමව පුඤ්ඤාභිසන්යදො.  



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  කූටදන්තසුත්තවණ්ණනා 

273 

පටුන 

350. කිච්චපරියෙොසානං නත්ථි දිවයස දිවයස දායකස්ස

බයාපාරාපජ්ජනයතො, යතනාහ ‘‘එයකනා’’තිආදි. කිච්චපරියෙොසානං අත්ථි 
යථාරද්ධස්ස ආවාසස්ස කතිපයයනාපි කායලන පරිසමායපතබ්බයතො, 

යතනාහ ‘‘පණ්ණසාල’’න්තිආදි. සුත්තන්තපරිොයෙනාති

සුත්තන්තපාළිනයයන. (ම. නි. 1.12, 13; අ. නි. 2.58) නව ආනිසංසාති
සීතපටිඝාතාදයයො පටිසල්ලානාරාමපරියයොසානානවඋදයා.අප්පමත්තතාය
යචයතවුත්තා. 

යස්මා ආවාසං යදන්යතන නාම සබ්බම්පි පච්චයජාතං දින්නයමව 
යහොති. ද්යව තයයො ගායම පිණ්ඩාය චරිත්වා කිඤ්චි අලද්ධා ආගතස්සපි
ොයූදකසම්පන්නං ආරාමං පවිසිත්වා න්හායිත්වා පතිස්සයය මුහුත්තං 
නිපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය නිසින්නස්ස කායය බලං ආහරිත්වා පක්ඛිත්තං විය
යහොති. බහි විචරන්තස්ස ච කායය වණ්ණධාතු වාතාතයපහි කිලමති, 
පතිස්සයං පවිසිත්වා ද්වාරං පිධාය මුහුත්තං නිපන්නස්ස විසභාගසන්තති
වූපසම්මති, සභාගසන්තතිපතිට්ඨාති, වණ්ණධාතුආහරිත්වාපක්ඛිත්තාවිය
යහොති. බහි විචරන්තස්ස ච පායද කණ්ටයකො විජ්ඣති, ඛාණු පහරති, 
සරීසපාදිපරිස්සයා යචව යචොරභයඤ්ච උප්පජ්ජති, පතිස්සයං පවිසිත්වා
ද්වාරං පිධාය නිපන්නස්ස සබ්යබ යත පරිස්සයා න යහොන්ති, 
සජ්ඣායන්තස්ස ධම්මපීතිසුඛං, කම්මට්ඨානං මනසි කයරොන්තස්ස
උපසමසුඛඤ්ච උප්පජ්ජති බහිද්ධා වික්යඛපාභාවයතො. බහි විචරන්තස්ස ච 
කායය යසදා මුච්චන්ති, අක්ඛීනි ඵන්දන්ති, යසනාසනං පවිසනක්ඛයණ
මඤ්චපීඨාදීනින පඤ්ඤායන්ති, මුහුත්තංනිසින්නස්සපනඅක්ඛීනංපසායදො
ආහරිත්වා පක්ඛිත්යතො විය යහොති, ද්වාරවාතපානමඤ්චපීඨාදීනි
පඤ්ඤායන්ති. එතස්මිඤ්ච ආවායස වසන්තං දිස්වා මනුස්සා චතූහි
පච්චයයහිසක්කච්චංඋපට්ඨහන්ති.යතනවුත්තං‘‘ආවාසංයදන්යතන නාම
සබ්බම්පි පච්චයජාතං දින්නයමව යහොතී’’ති, තස්මා එයත යථාවුත්තා
සබ්යබපි ආනිසංසා යවදිතබ්බා. යතන වුත්තං ‘‘අප්පමත්තතාය යචයත
වුත්තා’’ති. 

සීතන්ති අජ්ඣත්තං ධාතුක්යඛොභවයසන වා බහිද්ධා

උතුවිපරිණාමවයසන වා උප්පජ්ජනකසීතං. උණ්හන්ති අග්ගිසන්තාපං, 
තස්සවනඩාහාදීසු(වනදාහාදීසුවාසාරත්ථ.ටී.චූළවග්ග3.295) සම්භයවො

යවදිතබ්යබො. පටහන්තීති පටිබාහති, යථා තදුභයවයසන කායචිත්තානං
බාධනං න යහොති, එවං කයරොති. සීතුණ්හබ්භාහයත හි සරීයර

වික්ඛිත්තචිත්යතො භික්ඛු යයොනියසො පදහිතුං න සක්යකොති. වා මිගානීති
සීහබයග්ඝාදිචණ්ඩමියග. ගුත්තයසනාසනඤ්හි ආරඤ්ඤකම්පි පවිසිත්වා

ද්වාරංපිධායනිසින්නස්සයතපරිස්සයානයහොන්තීති. සරීසයපතියයයකචි

සරන්යත ගච්ෙන්යත දීඝජාතියක සප්පාදියක. මකයසති
නිදස්සනමත්තයමතං, ඩංසාදීනම්පි එයතස්යවව (එතයනව සාරත්ථ. ටී.

චූළවග්ග 3.295) සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. සිසියරති සිසිරකාලවයසන, 
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පටුන 

සත්තාහවද්දලිකාදිවයසන ච උප්පන්යන සිසිරසම්ඵස්යස. වුට්ඨියෙොති යදා
තදාඋප්පන්නා වස්සවුට්ඨියයොපටිහනතීතියයොජනා. 

වාතාතයපො යඝොයරොති රුක්ඛගච්ොදීනං උම්මූලභඤ්ජනාදිවයසන
පවත්තියා යඝොයරො සරජඅරජාදියභයදො වායතො යචව ගිම්හපරිළාහසමයයසු 

උප්පත්තියා යඝොයරො සූරියාතයපො ච. පටහඤ්ඤතීති පටිබාහීයති. 

යලණත්ථන්ති නානාරම්මණයතො චිත්තං නිවත්යතත්වා 

පටිසල්ලානාරාමත්ථං. සුඛත්ථන්ති වුත්තපරිස්සයාභායවන ඵාසුවිහාරත්ථං. 

ඣායිතුන්ති අට්ඨතිංසාය ආරම්මයණසු යත්ථ කත්ථචි චිත්තං

උපනිබන්ධිත්වා උපනිජ්ඣායිතුං. විපස්සිතුන්ති අනිච්චාදියතො සඞ්ඛායර
සම්මසිතුං. 

විහායරති පතිස්සයය. කාරයෙති කාරායපයය. රම්යමති මයනොරයම

නිවාසසුයඛ. වාසයෙත්ථ බහුස්සුයතති කායරත්වා පන එත්ථ විහායරසු
බහුස්සුයතසීලවන්යතකලයාණධම්යමනිවායසයය, යතනිවායසන්යතොපන 

යතසං බහුස්සුතානං යථා පච්චයයහිකිලමයථොන යහොති, එවං අන්නඤ්ච 

පානඤ්චවත්ථයසනාසනානිච දයදෙයඋජුභූයතසු අජ්ඣාසයසම්පන්යනසු 

කම්මකම්මඵලානං, රතනත්තයගුණානඤ්ච සද්දහයනන විප්පසන්යනන 

යචතසා. 

ඉදානි ගහට්ඨපබ්බජිතානං අඤ්ඤමඤ්ඤූපකාරිතං දස්යසතුං ‘‘යත

තස්සා’’ති ගාථමාහ. තත්ථ යතති බහුස්සුතා. තස්සාති උපාසකස්ස. ධම්මං

යදයසන්තීතිසකලවට්ටදුක්ඛපනූදනංසද්ධම්මං යදයසන්ති. ෙංයසොධම්මං

ඉධඤ්ඤාොති යසො උපාසයකො යං සද්ධම්මං ඉමස්මිං සාසයන

සම්මාපටිපජ්ජයනන ජානිත්වා අග්ගමග්ගාධිගයමන අනාසයවො හුත්වා 

පරිනිබ්බාති එකාදසග්ගිවූපසයමනසීතිභවති. 

සීතපටිඝාතාදයයො විපස්සනාවසානා යතරස, අන්නාදිලායභො, 

ධම්මස්සවනං, ධම්මාවයබොයධො, පරිනිබ්බානන්තිඑවං සත්තරස. 

351. අත්තයනො සන්තකාති අත්තනියා. දුප්පරිච්ච නං යලොභං
නිග්ගණ්හිතුං අසක්යකොන්තස්ස. සඞ්ඝස්ස වා ගණස්ස වා සන්තියකති

යයොජනා. තත්ථාති යථාගහියත සරයණ. නත්ථි පුනප්පුනං කත්තබ්බතා 

විඤ්ඤූජාතිකස්සාති අධිප්පායයො. ‘‘ජීවිතපරිච්චාගමෙං පුඤ්ඤ’’න්ති ‘‘සයච
ත්වංනයථාගහිතංසරණං භින්දිස්සති, එවාහංතංමායරමී’’තියදිපියකොචි
තිණ්යහන සත්යථන ජීවිතා යවොයරොයපයය, තථාපි ‘‘යනවාහං බුද්ධං න
බුද්යධොති, ධම්මං න ධම්යමොති, සඞ්ඝං න සඞ්යඝොති වදාමී’’ති දළ්හතරං
කත්වාගහිතසරණස්සවයසනවුත්තං. 

352. සරණංඋපගයතනකායවාචාචිත්යතහිසක්කච්චං වත්ථුත්තයපූජා
කාතබ්බා, තත්ථ ච සංකියලයසො පරිහනිතබ්යබො, සික්ඛාපදානි පන 
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සමාදානමත්තං, සම්පත්තවත්ථුයතො විරමණමත්තඤ්චාති සරණගමනයතො
සීලස්ස අප්පට්ඨතරතා, අප්පසමාරම්භතරතා ච යවදිතබ්බා. සබ්යබසං
සත්තානං ජීවිතදානාදිනා දණ්ඩනිධානයතො, 
සකලයලොකියයලොකුත්තරගුණාධිට්ඨානයතො චස්ස
මහප්ඵලමහානිසංසතරතා දට්ඨබ්බා. 

වක්ඛමානනයයන ච යවරයහතුතාය යවරං වුච්චති 
පාණාතිපාතාදිපාපධම්යමො, තංමණති ‘‘මයිඉධඨිතායකථංආගච්ෙසී’’ති

තජ්යජන්තී විය නීහරතීති යවරමණී, තයතො වා පාපධම්මයතො විරමති
එතායාති ‘‘විරමණී’’ති වත්තබ්යබ නිරුත්තිනයයන ඉකාරස්ස එකාරං

කත්වා ‘‘යවරමණී’’ති වුත්තා. අසමාදින්නසීලස්ස සම්පත්තයතො

යථාඋපට්ඨිතවීතික්කමිතබ්බවත්ථුයතොවිරති සම්පත්තවිරති. සමාදානවයසන

උප්පන්නාවිරති සමාදානවිරති. යසතුවුච්චතිඅරියමග්යගො, තප්පරියාපන්නා

හුත්වා පාපධම්මානං සමුච්යෙදවයසන ඝාතනවිරති යසතුඝාතවිරති. ඉදානි 

තිස්යසො විරතියයො සරූපයතො දස්යසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තං. පරිහරතීති

අවීතික්කමවයසනපරිවජ්යජති. න හනාමීතිඑත්ථ ඉති-සද්යදොආදිඅත්යථො, 

යතන ‘‘අදින්නං නාදියාමී’’ති එවං ආදීනං සඞ්ගයහො, වා-සද්යදන වා, 

යතනාහ ‘‘සික්ඛාපදානිගණ්හන්තස්සා’’ති. 

මග්ගසම්පයුත්තාති සම්මාදිට්ඨියාදිමග්ගසම්පයුත්තා. ඉදානි තාසං

විරතීනං ආරම්මණයතො විභාගං දස්යසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තං. පුරිමා 

ද්යවති සම්පත්තසමාදානවිරතියයො. පච්ඡිමාති යසතුඝාතවිරති. සබ්බානිපි

භින්නානි යහොන්ති එකජ්ඣං සමාදින්නත්තා. තයදව භිජ් ති විසුං විසුං 

සමාදින්නත්තා. ගහට්ඨවයසන යචතං වුත්තං. යභයදො නාම නත්ථි 

පටිපක්ඛසමුච්ඡින්දයනන අකුප්පසභාවත්තා, යතනාහ ‘‘භවන්තයරපී’’ති. 

යෙොනිසිද්ධන්ති මනුස්සතිරච්ොනානං උද්ධං තිරියයමව දීඝතා විය
ජාතිසිද්ධන්ති අත්යථො. යබොධිසත්යත කුච්ඡිගයත යබොධිසත්තමාතුසීලං විය

ධම්මතාය සභායවයනව සිද්ධං ධම්මතාසිද්ධං, මග්ගධම්මතාය වා

අරියමග්ගානුභායවන සිද්ධං ධම්මතාසිද්ධං. දිට්ඨිඋජුකරණං නාම භාරිෙං 
දුක්ඛං, තස්මා සරණගමනං සික්ඛාපදසමාදානයතො මහට්ඨතරයමව, න

අප්පට්ඨතරන්ති අධිප්පායයො. ෙථාතථා වා ගණ්හන්තස්සාපීතිආදරගාරවං

අකත්වා සමාදියන්තස්සාපි. සාධුකං ගණ්හන්තස්සාපීති සක්කච්චං සීලානි
සමාදියන්තස්සාපි, නදිගුණං, තිගුණංවාඋස්සායහොකරණීයයො. 

අභයදානතාය සීලස්ස දානභායවො, අනවයසසං වා සත්තනිකායං දයති

යතන රක්ඛතීති දානං, සීලං. ‘‘අග්ගානී’’ති ඤාතත්තා අග්ගඤ්ඤානි. 

චිරරත්තතාය ඤාතත්තා රත්තඤ්ඤානි. ‘‘අරියානං සාධූනං වංසානී’’ති

ඤාතත්තා වංසඤ්ඤානි. ‘‘යපොරාණානී’’තිආදීසු පුරිමානං එතානි 

යපොරාණානි. සබ්බයසො යකනචිපි පකායරන සාධූහි න කිණ්ණානි න

ඛිත්තානි න ෙඩ්ඩිතානීති අසඞ්කිණ්ණානි. අයඤ්ච නයයො යනසං යථා
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අතීයත, එවං එතරහි, අනාගයත චාති ආහ ‘‘අසඞ්කිණ්ණපුබ්බානි න

සඞ්කිෙන්ති න සඞ්කියිස්සන්තී’’ති. තයතො එව අප්පපිකුට්ඨානි න
පටික්ඛිත්තානි. න හි කදාචිපි විඤ්ඤූ සමණබ්රාහ්මණා හිංසාදිපාපධම්මං

අනුජානන්ති. අපරිමාණානං සත්තානං අභෙං යදතීති සබ්යබසු භූයතසු
නිහිතදණ්ඩත්තා සකලස්සපි සත්තනිකායස්ස භයාභාවං යදති. න හි

අරියසාවකයතො කස්සචි භයං යහොති. අයවරන්ති යවරාභාවං. 

අබයාපජ්ඣන්තිනිද්දුක්ඛතං. 

නනු ච පඤ්චසීලං සබ්බකාලිකං, න ච එකන්තයතො විමුත්තායතනං, 
සරණගමනං පන බුද්ධුප්පාදයහතුකං, එකන්තවිමුත්තායතනඤ්ච, තත්ථ

කථං සරණාගමනයතො පඤ්චසීලස්ස මහප්ඵලතාතිආහ ‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදි. 

ය ට්ඨකන්ති උත්තමං. ‘‘සරණගමයනයෙව පතිට්ඨාො’’ති ඉමිනා තස්ස
සීලස්සසරණගමයනන අභිසඞ්ඛතතමාහ. 

353. ඊදිසයමවාති එවං සංකියලසං පටිපක්ඛයමව හුත්වා. යහට්ඨා

වුත්යතහි ගුයණහීති එත්ථ යහට්ඨා වුත්තගුණා නාම සරණගමනං, 
සීලසම්පදා, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතාති එවං ආදයයො. පඨමජ්ඣානං

නිබ්බත්යතන්යතො න කිලමතීති යයොජනා. තානීති පඨමජ්ඣානාදීනි. 

‘‘පඨමජ්ඣාන’’න්තිඋක්කට්ඨනිද්යදයසො අයන්තිආහ ‘‘එකංකප්ප’’න්ති, 
එකං මහාකප්පන්ති අත්යථො. හීනං පන පඨමජ්ඣානං, මජ්ඣිමඤ්ච

අසඞ්යඛයයයකප්පස්ස තතියං භාගං, උපඩ්ඪකප්පඤ්ච ආයුං යදති. ‘‘දුතිෙං

අට්ඨකප්යප’’ති ආදීසුපි ඉමිනා නයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො, 
මහාකප්පවයසයනවචගයහතබ්බං.යස්මාවාපණීතානියයයවත්ථඣානානි 
අධිප්යපතානි මහප්ඵලතරභාවදස්සනපරත්තා යදසනාය, තස්මා 

‘‘පඨමජ්ඣානංඑකංකප්ප’’න්තිආදිවුත්තං. තයදවාතිචතුත්ථජ්ඣානයමව.

යදිඑවංකථංආරුප්පතාතිආහ ‘‘ආකාසානඤ්චාෙතනාදී’’තිආදි. 

සම්මයදව නිච්චසඤ්ඤාදිපටිපක්ඛවිධමනවයසන පවත්තමානා 
පුබ්බභාගියය එව යබොධිපක්ඛියධම්යම සම්මායනන්තී විපස්සනා
විපස්සකස්ස අනප්පකං පීතියසොමනස්සං සමාවහතීති ආහ 

‘‘විපස්සනා…යප.…අභාවා’’ති. යතනාහභගවා– 

‘‘යයතොයයතොසම්මසති, ඛන්ධානංඋදයබ්බයං; 
ලභතීපීතිපායමොජ්ජං, අමතංතංවිජානත’’න්ති.(ධ.ප.374); 

යස්මා අයං යදසනා ඉමිනා අනුක්කයමන ඉමානි ඤාණානි 

නිබ්බත්යතන්තස්ස වයසනපවත්තිතා, තස්මා ‘‘විපස්සනාඤායණපතිට්ඨාෙ

නිබ්බත්යතන්යතො’’ති යහට්ඨිමං යහට්ඨිමං උපරිමස්ස උපරිමස්ස
පතිට්ඨාභූතං කත්වා වුත්තං. සමානරූපනිම්මානං නාම මයනොමයිද්ධියා

අඤ්යඤහි අසාධාරණකිච්චන්ති ආහ ‘‘අත්තයනො…යප.… මහප්ඵලා’’ති. 

විකුබ්බනදස්සනසමත්ථතාොති හත්ථිඅස්සාදිවිවිධරූපකරණං විකුබ්බනං, 
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තස්ස දස්සනසමත්ථභායවන. ඉච්ඡිතිච්ඡිතට්ඨානං නාම පුරිමජාතීසු

ඉච්ඡිතිච්ඡියතො ඛන්ධප්පයදයසො. සමායපන්යතොතිපරියයොසායපන්යතො. 

කූටදන්තඋපාසකත්තපටියවදනාකථාවණ්ණනා 
354-8. සබ්යබ යත පාණයෙොති ‘‘සත්ත ච උසභසතානී’’තිආදිනා 

වුත්යත සබ්යබ පාණියනො. ආකුලභායවොති භගවයතො සන්තියක ධම්මස්ස
සුතත්තාපාණීසුඅනුද්දයංඋපට්ඨයපත්වාඨිතස්ස‘‘කථඤ්හිනාමමයාතාව 
බහූ පාණියනො මාරණත්ථාය බන්ධාපිතා’’ති චිත්යත පරිබයාකුලභායවො 

උදපාදි. සුත්වාති ‘‘බන්ධනයතො යමොචිතා’’ති සුත්වා. කාමච්ෙන්දවිගයමන
කල්ලචිත්තතා අයරොගචිත්තතා, බයාපාදවිගයමන යමත්තාවයසන
මුදුචිත්තතා අකථිනචිත්තතා, උද්ධච්චකුක්කුච්චප්පහායනන 
වික්යඛපවිගමනයතො විනීවරණචිත්තතා යතහි න පිහිතචිත්තතා, 
ථිනමිද්ධවිගයමන උදග්ගචිත්තතා සංපග්ගණ්හනවයසන අලීනචිත්තතා, 
විචිකිච්ොවිගයමන සම්මාපටිපත්තියා අධිමුත්තතාය පසන්නචිත්තතා ච

යහොතීති ආහ ‘‘කල්ලචිත්තන්තිආදි අනුපුබ්බිකථානුභායවන

වික්ඛම්භිතනීවරණතං සන්ධාෙ වුත්ත’’න්ති. යං පයනත්ථ අත්ථයතො
අවිභත්තං, තංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

කූටදන්තසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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6. මහාලිසුත්තවණ්ණනා 

බ්රාහ්මණදූතවත්ථුවණ්ණනා 
359. පුනප්පුනං විසාලීභාවූපගමනයතොති පුබ්යබ කිර පුත්තධීතුවයසන

ද්යව ද්යව හුත්වා යසොළසක්ඛත්තුං ජාතානං ලිච්ෙවීරාජකුමාරානං
සපරිවාරානං අනුක්කයමයනව වඩ්ඪන්තානං
නිවාසනට්ඨානාරාමුයයානයපොක්ඛරණීආදීනං පතිට්ඨානස්ස
අප්පයහොනකතාය නගරං තික්ඛත්තුං ගාවුතන්තයරන ගාවුතන්තයරන
පරික්ඛිපිංසු, යතනස්ස පුනප්පුනං විසාලීභාවං ගතත්තා ‘‘යවසාලී’’ත්යවව

නාමං ජාතං, යතන වුත්තං ‘‘පුනප්පුනං විසාලීභාවූපගමනයතො යවසාලීති

ලද්ධනාමයක නගයර’’ති. සෙං ාතන්ති සයයමව ජාතං අයරොපිමං. 

මහන්තභායවයනවාති රුක්ඛගච්ොනං, ඨියතොකාසස්ස ච මහන්තභායවන, 

යතනාහ ‘‘හිමවන්යතන සද්ධිං එකාබද්ධං හුත්වා’’ති. 

කූටාගාරසාලාසඞ්යඛයපනාති හංසවට්ටකච්ෙන්යනන
කූටාගාරසාලානියායමන. යකොසයලසුජාතා, භවාවා, තංවාරට්ඨංනිවායසො

එයතසන්ති යකොසලකා. එවං මාගධකා යවදිතබ්බා. යස්ස අකරයණ
පුග්ගයලො මහාජානියයො යහොති, තං කරණං අරහතීති කරණීයං යතන 

කරණීයෙන, යතනාහ ‘‘අවස්සං කත්තබ්බකම්යමනා’’ති. තං කිච්චන්ති

වුච්චති සති සමවායයකාතබ්බයතො. 

360. යා බුද්ධානං උප්පජ්ජනාරහා නානත්තසඤ්ඤා, තාසං වයසන 

නානාරම්මණාචාරයතො. සම්භවන්තස්යසව පටියසයධො. පටක්කම්මාති

නිවත්තිත්වා තථා චිත්තං අනුප්පායදත්වා. සල්ලීයනොතිඣානසමාපත්තියා
එකත්තාරම්මණං අල්ලීයනො. 

ඔට්ඨද්ධලිච්ෙවීවත්ථුවණ්ණනා 
361. අද්යධොට්ඨතාොති තස්ස කිර උත්තයරොට්ඨං අප්පකතාය තිරියං

ඵායලත්වා අපනීතද්ධං විය ඛායති චත්තායරො දන්යත, ද්යව ච දාඨා න

ොයදති, යතන නං ‘‘ඔට්ඨද්යධො’’ති යවොහරන්ති. අයං කිර උපාසයකො
සද්යධො පසන්යනො දායයකො දානපති බුද්ධමාමයකො ධම්මමාමයකො

සඞ්ඝමාමයකො, යතනාහ පුයරභත්තන්තිආදි. 

362. සාසයන යුත්තපයුත්යතොති භාවනං අනුයුත්යතො. සබ්බත්ථ
සීහසමානවුත්තියනොපි භගවයතොපරිසායමහන්යතසතිතදජ්ඣාසයානුරූපං

පවත්තියමානාය ධම්මයදසනාය වියසයසො යහොතීති ආහ ‘‘මහන්යතන

උස්සායහනධම්මංයදයසස්සතී’’ති. 

‘‘විස්සාසියකො’’ති වත්වා තමස්ස විස්සාසිකභාවං විභායවතුං 

‘‘අෙඤ්හී’’තිආදි වුත්තං. යථරස්ස ඛීණා සවස්සසයතො ආලසියභායවො

‘‘අප්පහීයනො’’ති න වත්තබ්යබො, වාසනායලසං පන උපාදායාහ ‘‘ඊසකං

අප්පහීයනොවිෙයහොතී’’ති.නහිසාවකානං සවාසනාකියලසාපහීයන්ති. 
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පටුන 

363. වියනයයජනානුයරොයධන බුද්ධානං පාටිහාරියවිජම්භනං යහොතීති 

වුත්තං ‘‘අථ යඛො භගවා’’තිආදි, යතයනවාහ ‘‘සංසූචිතනික්ඛමයනො’’ති.
ගන්ධකුටියතො නික්ඛමනයවලායඤ්හි ෙබ්බණ්ණා බුද්ධරස්මියයො
ආයවළායවළායමලායමලාහුත්වාසවියසසාපභස්සරා විනිච්ෙරිංසු. 

364. තයතො පරන්ති ‘‘හියයයො’’ති වුත්තදිවසයතො අනන්තරං පරං 

පුරිමතරං අතිසයයනපුරිමත්තා. ඉති ඉයමසු ද්වීසු වවත්ථියතො යථාක්කමං
පුරිමපුරිමතරභායවො.එවංසන්යතපියයදත්ථ ‘‘පුරිමතර’’න්තිවුත්තං, තයතො
පභුති යං යං ඔරං, තං තං පුරිමං, යං යං පරං, තං තං පුරිමතරං, 
ඔරපාරභාවස්ස විය පුරිමපුරිමතරභාවස්ස ච අයපක්ඛාසිද්ධියතො, යතනාහ 

‘‘තයතො පට්ඨාො’’තිආදි. මූලදිවසයතො පට්ඨාොතිආදිදිවසයතො පට්ඨාය. 

අග්ගන්තිපඨමං.තංපයනත්ථපරාඅතීතායකොටියහොතීතිආහ ‘‘පරයකොටං

කත්වා’’ති. ෙං-සද්දයයොයගන චායං ‘‘විහරාමී’’ති වත්තමානප්පයයොයගො, 

අත්යථො පන අතීතකාලවයසයනව යවදිතබ්යබො, යතනාහ ‘‘විහාසින්ති

වුත්තංයහොතී’’ති.පඨමවිකප්යප ‘‘විහරාමී’’ති පදස්ස ‘‘යදග්යග’’තිඉමිනා
උවිකං සම්බන්යධො දස්සියතො, දුතියවිකප්යප පන ‘‘තීණි වස්සානී’’ති
ඉමිනාපි. 

පිෙ ාතිකානීති ඉට්ඨසභාවානි. සාත ාතිකානීති මධුරසභාවානි. මධුරං

වියාති හි ‘‘මධුර’’න්ති වුච්චති මයනොරමං යං කිඤ්චි. කාමූපසඤ්හිතානීති
ආරම්මණං කයරොන්යතන කායමන උපසංහිතානි, කාමනීයානීති අත්යථො, 

යතනාහ ‘‘කාමස්සාදයුත්තානී’’ති, කාමස්සාදස්ස යුත්තානි යයොගයානීති 

අත්යථො. සරීරසණ්ඨායනති සරීරබිම්යබ, ආධායර යචතං භුම්මං. තස්මා 

සද්යදනාති තං නිස්සාය තයතො උප්පන්යනන සද්යදනාති අත්යථො. 

මධුයරනාති ඉට්යඨන. එත්තාවතාති දිබ්බයසොතඤාණස්ස
පරිකම්මාකථනමත්යතන.‘‘අත්තනාඤාතම්පිනකයථති, කිමස්සසාසයන 

අධිට්ඨායනනා’’ති කුජ්ඣන්යතො ආඝාතං බන්ධිත්වා සහ කුජ්ඣයනයනව

ඣානාභිඤ්ඤාහිපරිහායි. චින්යතසීති‘‘කස්මා නුයඛොමය්හංතංපරිකම්මං
න කයථසී’’ති පරිවිතක්යකන්යතො අයයොනියසො උම්මුජ්ජනවයසන 

චින්යතසි. අනුක්කයමනාතිපාථිකසුත්යතආගතනයයන තංතංඅයුත්තයමව
චින්යතන්යතො, භාසන්යතො, කයරොන්යතො ච අනුක්කයමන. භගවති

බද්ධාඝාතතායසාසයනපතිට්ඨංඅලභන්යතො ගිහිභාවං පත්වා. 

එකංසභාවිතසමාධිවණ්ණනා 
366-371. එකංසාොති තදත්යථයයව චතුත්ථී, තස්මා එකංසත්ථන්ති

අත්යථො. අංස-සද්යදො යචත්ථ යකොට්ඨාසපරියායයො, යසො ච අධිකාරයතො
දිබ්බරූපදස්සනදිබ්බසද්දස්සවනවයසන යවදිතබ්යබොති ආහ 

‘‘එකයකොට්ඨාසාො’’තිආදි. අනුදිසාොති පුරත්ථිමදක්ඛිණාදියභදාය

චතුබ්බිධාය අනුදිසාය. උභෙයකොට්ඨාසාොති දිබ්බරූපදස්සනත්ථාය, 

දිබ්බසද්දස්සවනත්ථාය ච. භාවියතොති යථා දිබ්බචක්ඛුඤාණං, 
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දිබ්බයසොතඤාණඤ්ච සමධිගතං යහොති, එවං භාවියතො. තයිදං විසුං විසුං
පරිකම්මකරයණන ඉජ්ඣන්තීසුවත්තබ්බංනත්ථි, එකජ්ඣංඉජ්ඣන්තීසුපි
කයමයනව කිච්චසිද්ධි එකජ්ඣං කිච්චසිද්ධියා අසම්භවයතො. පාළියම්පි
එකස්ස උභයසමත්ථතාසන්දස්සනත්ථයමව ‘‘දිබ්බානඤ්ච රූපානං
දස්සනාය, දිබ්බානඤ්ච සද්දානං සවනායා’’ති වුත්තං, න එකජ්ඣං

කිච්චසිද්ධිසම්භවයතො. ‘‘එකංසභාවියතො සමාධියහතූ’’ති ඉමිනා
සුනක්ඛත්යතොදිබ්බචක්ඛුඤාණාය එවපරිකම්මස්සකතත්තාවිජ්ජමානම්පි

දිබ්බසද්දං නාස්යසොස්සීති දස්යසති. අපණ්ණකන්ති අවිරජ්ඣනකං, 
අනවජ්ජන්තිවාඅත්යථො. 

372. ‘‘සමාධි එව’’ භායවතබ්බට්යඨන සමාධිභාවනා. 
‘‘දිබ්බයසොතඤාණං යසට්ඨ’’න්ති මඤ්ඤමායනනාපි මහාලිනා 
දිබ්බචක්ඛුඤාණම්පියතනසහගයහත්වා ‘‘එතාසංනූනභන්යත’’තිආදිනා

පුච්ඡිතන්ති ‘‘උභෙංසභාවිතානං සමාධීනන්ති අත්යථො’’ති වුත්තං. බාහිරා 

එතා සමාධිභාවනා අනියයානිකත්තා. තා හි ඉයතො බාහිරකානම්පි

ඉජ්ඣන්ති. න අජ්ඣත්තිකා භගවයතො සාමුක්කංසිකභායවන 

අප්පයවදිතත්තා. ෙදත්ථන්තියයසං අත්ථාය. යතතියතඅරියඵලධම්යම.යත
හි සච්ඡිකාතබ්බාති. 

චතුඅරියඵලවණ්ණනා 
373. තස්මාති වට්ටදුක්යඛ සංයයොජනයතො. ‘‘මග්ගයසොතං 

ආපන්යනො’’ති ඵලට්ඨස්ස වයසන වුත්තං. මග්ගට්යඨො හි මග්ගයසොතං
ආපජ්ජති. යතයනවාහ‘‘යසොතාපන්යන’’ති, ‘‘යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය

පටිපන්යන’’ති (ම. නි. 3.379) ච. අපතනධම්යමොති අනුප්පජ්ජන- (ම. නි.

3.379) සභායවො. ධම්මනිොයමනාති මග්ගධම්මනියායමන.
යහට්ඨිමන්තයතො සත්තමභවයතොඋපරිඅනුප්පජ්ජනධම්මතායවානියයතො. 

පරංඅෙනං පරාගති. 

තනුත්තංනාමපවත්තියාමන්දතා, විරළතාචාතිආහ ‘‘තනුත්තා’’තිආදි. 

යහට්ඨාභාගිොනන්ති යහට්ඨාභාගස්ස කාමභවස්සපච්චයභායවන හිතානං. 

ඔපපාතියකොති උපපාතියකො උපපතයන සාධුකාරීති කත්වා. විමුච්චතීති

විමුත්ති, චිත්තයමවවිමුත්ති යචයතොවිමුත්තීතිආහ ‘‘සබ්බකියලස…යප.… 

අධිවචන’’න්ති. චිත්තසීයසන යචත්ථ සමාධි ගහියතො ‘‘චිත්තං පඤ්ඤඤ්ච
භාවය’’න්ති. ආදීසු (සං. නි. 1.23; යපටයකො. 22; මි. ප. 2.9) විය. 

පඤ්ඤාවිමුත්තීති එත්ථාපි එයසව නයයො, යතනාහ ‘‘පඤ්ඤාව

පඤ්ඤාවිමුත්තී’’ති. සාමන්ති අත්තනාව, අපරප්පච්චයයනාති අත්යථො. 

අභිඤ්ඤාතිය-කාරයලොයපනනිද්යදයසොතිආහ ‘‘අභි ානිත්වා’’ති. 

අරියඅට්ඨඞ්ගිකමග්ගවණ්ණනා 
374-5. අරියසාවයකො නිබ්බානං, අරියඵලඤ්ච පටිපජ්ජති එතායාති 

පටිපදා, සා ච තස්ස පුබ්බභායගො එවාති ඉධ ‘‘පුබ්බභාගපටපදාො’’ති
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අරියමග්ගමාහ. ‘‘අට්ඨ අඞ්ගානි අස්සා’’ති අඤ්ඤපදත්ථසමාසං අකත්වා

අට්ඨඞ්ගානිඅස්සසන්තීති අට්ඨඞ්ගියකොතිපදසිද්ධිදට්ඨබ්බා. 

සම්මා අවිපරීතං යාථාවයතො චතුන්නං අරියසච්චානං පච්චක්ඛයතො 

දස්සනසභාවා සම්මා දස්සනලක්ඛණා. සම්මයදව නිබ්බානාරම්මයණ

චිත්තස්ස අභිනියරොපනසභායවො සම්මා අභිනියරොපනලක්ඛයණො. 
චතුරඞ්ගසමන්නාගතා වාචා ජනං සඞ්ගණ්හාතීති තබ්බිපක්ඛවිරතිසභාවා
සම්මාවාචා යභදකරමිච්ොවාචාපහායනන ජයන සම්පයුත්යත ච

පරිග්ගණ්හනකිච්චවතී යහොතීති සම්මා පරිග්ගහණලක්ඛණා. යථා
චීවරකම්මාදියකො කම්මන්යතො එකං කාතබ්බං සමුට්ඨායපති, තං තං
කිරියානිප්ඵාදයකොවායචතනාසඞ්ඛායතොකම්මන්යතො හත්ථපාදචලනාදිකං
කිරියං සමුට්ඨායපති, එවං 
සාවජ්ජකත්තබ්බකිරියාසමුට්ඨාපකමිච්ොකම්මන්තප්පහායනන 
සම්මාකම්මන්යතො නිරවජ්ජසමුට්ඨාපනකිච්චවා යහොති, සම්පයුත්යත ච

සමුට්ඨායපන්යතො එව පවත්තතීති සම්මා සමුට්ඨාපනලක්ඛයණො

සම්මාකම්මන්යතො. කායවාචානං, ඛන්ධසන්තානස්ස ච

සංකියලසභූතමිච්ොජීවප්පහායනන සම්මා යවොදාපනලක්ඛයණො

සම්මාආජීයවො. යකොසජ්ජපක්ඛයතො පතිතුං අදත්වා සම්පයුත්තධම්මානං

පග්ගණ්හනසභායවොති සම්මාපග්ගාහලක්ඛයණො සම්මාවාොයමො. සම්මයදව

උපට්ඨානසභාවාති සම්මා උපට්ඨානලක්ඛණා සම්මාසති. 

වික්යඛපවිද්ධංසයනන සම්මයදව චිත්තස්ස සමාදහනසභායවොති සම්මා

සමාධානලක්ඛයණොසම්මාසමාධි. 

අත්තයනො පච්චනීකකියලසා දිට්යඨකට්ඨා අවිජ්ජාදයයො. පස්සතීති

පකායසතිකිච්චපටියවයධන පටිවිජ්ඣති, යතනාහ ‘‘තප්පටච්ඡාදක…යප.…

අසම්යමොහයතො’’ති. යතයනව හි සම්මාදිට්ඨිසඞ්ඛායතන අඞ්යගන තත්ථ

පච්චයවක්ඛණා පවත්තතීති තයථවාති අත්තයනො පච්චනීකකියලයසහි
සද්ධින්තිඅත්යථො. 

කිච්චයතොති පුබ්බභායගහි දුක්ඛාදිඤායණහි කාතබ්බස්ස කිච්චස්ස ඉධ
සාතිසයං නිප්ඵත්තියතො ඉමස්යසව වා ඤාණස්ස 

දුක්ඛාදිප්පකාසනකිච්චයතො. චත්තාරි නාමානි ලභති චතූසු සච්යචසු

කාතබ්බකිච්චනිප්ඵත්තියතො. තීණි නාමානි ලභති 

කාමසඞ්කප්පාදිප්පහානකිච්චනිප්ඵත්තියතො. සික්ඛාපදවිභඞ්යග (විභ. 703) 
‘‘විරතියචතනා, සබ්යබ සම්පයුත්තධම්මා ච සික්ඛාපදානී’’ති වුච්චන්තීති

තත්ථ පධානානං විරතියචතනානං වයසන ‘‘විරතියෙොපි යහොන්ති

යචතනායෙොපී’’ති ආහ. මුසාවාදාදීහි විරමණකායල වා විරතියයො, 

සුභාසිතාදිවාචාභාසනාදිකායලචයචතනායයොයයොයජතබ්බා. මග්ගක්ඛයණ 

විරතියෙොව යචතනානං අමග්ගඞ්ගත්තා එකස්සඤාණස්ස දුක්ඛාදිඤාණතා
විය, එකාය විරතියා මුසාවාදාදිවිරතිභායවො විය ච එකාය යචතනාය 
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පටුන 

සම්මාවාචාදිකිච්චත්තයසාධනසභාවාභාවා සම්මාවාචාදිභාවාසිද්ධියතො, 
තංසිද්ධියඤ්ච අඞ්ගත්තයත්තාසිද්ධියතො ච. 

සම්මප්පධානසතිපට්ඨානවයසනාති 
චතුසම්මප්පධානචතුසතිපට්ඨානභාවවයසන. 

පුබ්බභායගපි මග්ගක්ඛයණපි සම්මාසමාධියෙවාති. යදිපි
සමාධිඋපකාරකානං අභිනියරොපනානුමජ්ජනසම්පියායනබ්රූහනසන්තසුඛානං
විතක්කාදීනං වයසන චතූහි ඣායනහි සම්මාසමාධි විභත්යතො, තථාපි
වායායමො විය අනුප්පන්නාකුසලානුප්පාදනාදිචතුවායාමකිච්චං, සති විය ච
අසුභාසුඛානිච්චානත්යතසු කායාදීසු සුභාදිසඤ්ඤාපහානචතුසතිකිච්චං
එයකො සමාධි චතුක්කජ්ඣානසමාධිකිච්චං න සායධතීති පුබ්බභායගපි
පඨමජ්ඣානසමාධි පඨමජ්ඣානසමාධි එව මග්ගක්ඛයණපි, තථා 
පුබ්බභායගපි චතුත්ථජ්ඣානසමාධි චතුත්ථජ්ඣානසමාධි එව
මග්ගක්ඛයණපීති අත්යථො. 

තස්මාති පඤ්ඤාපජ්යජොතත්තා අවිජ් න්ධකාරං විධමිත්වා 

පඤ්ඤාසත්ථත්තා කියලසයචොයර ඝායතන්යතො. බහුකාරත්තාති ය්වායං
අනාදිමති සංසායර ඉමිනා කදාචිපි අසමුග්ඝාටිතපුබ්යබො කියලසගයණො
තස්ස සමුග්ඝාටයකො අරියමග්යගො. තත්ථ චායං සම්මාදිට්ඨි
පරිඤ්ඤාභිසමයාදිවයසන පවත්තියා පුබ්බඞ්ගමා යහොතීති බහුකාරා, තස්මා 
බහුකාරත්තා. 

තස්සාතිසම්මාදිට්ඨියා. ‘‘බහුකායරො’’ති වත්වාතංබහුකාරතංඋපමාය

විභායවතුං ‘‘යථා හී’’තිආදි වුත්තං. ‘‘අයං’’ තම්බකංසාදිමයත්තා කූයටො. 

අයං සමසාරතාය මහාසාරතාය යඡයකො. එවන්ති යථා යහරඤ්ඤිකස්ස
චක්ඛුනා දිස්වා කහාපණවිභාගජානයන කරණන්තරං බහුකාරං යදිදං
හත්යථො, එවංයයොගාවචරස්සපඤ්ඤාය ඔයලොයකත්වාධම්මවිභාගජානයන
ධම්මන්තරං බහුකාරං යදිදං විතක්යකො විතක්යකත්වා තදවයබොධයතො, 
තස්මා සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාදිට්ඨියා බහුකායරොති අධිප්පායයො. 

දුතියඋපමායං එවන්තියථාතච්ෙයකොපයරනපරිවත්යතත්වා පරිවත්යතත්වා
දින්නංදබ්බසම්භාරංවාසියාතච්යෙත්වායගහකරණකම්යමඋපයනති, එවං 
යයොගාවචයරො විතක්යකන ලක්ඛණාදියතො විතක්යකත්වා දින්නධම්යම
යාථාවයතො පරිච්ඡින්දිත්වාපරිඤ්ඤාභිසමයාදිකම්යමඋපයනතීතියයොජනා.
වචීයභදස්ස උපකාරයකො විතක්යකො
සාවජ්ජානවජ්ජවචීයභදනිවත්තනපවත්තනකරාය සම්මාවාචායපි

උපකාරයකොඑවාති ‘‘ස්වාෙ’’න්තිආදිවුත්තං. 

වචීයභදස්ස නියාමිකා වාචා කායිකකිරියානියාමකස්ස කම්මන්තස්ස 

උපකාරිකා. තදුභොනන්තරන්ති දුච්චරිතද්වයපහායකස්ස 
සුචරිතද්වයපාරිපූරියහතුභූතස්ස සම්මාවාචාසම්මාකම්මන්තද්වයස්ස

අනන්තරං. ඉදංවීරිෙන්තිචතුබ්බිධංසම්මප්පධානවීරියං. ඉන්ද්රියසමතාදයයො
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සමාධිස්ස උපකාරධම්මා. තබ්බිපරියායයතො අපකාරධම්මා යවදිතබ්බා. 

ගතියෙොති නිප්ඵත්තියයො, කිච්චාදිසභායව වා. සමන්යනසිත්වාති
උපධායරත්වා. 

ද්යවපබ්බජිතවත්ථුවණ්ණනා 
376-7. ‘‘කස්මා ආරද්ධ’’න්ති අනුසන්ධිකාරණං පුච්ඡිත්වා තං

විභායවතුං ‘‘අෙං කිරා’’තිආදි වුත්තං, යතන අජ්ඣාසයානුසන්ධිවයසන

උපරි යදසනා පවත්තාති දස්යසති. යතනාති තථාලද්ධිකත්තා. අස්සාති

ලිච්ෙවීරඤ්යඤො. යදසනාොති සණ්හසුඛුමායං සුඤ්ඤතපටිසංයුත්තායං

යථායදසිතයදසනායං. නාධිමුච්චතීති න සද්දහති න පසීදති. තන්තිධම්මං

නාමකයථන්යතොතියයසංඅත්ථායධම්යමොකථීයති, තස්මිං යතසංඅසතිපි
මග්ගපටියවයධ යකවලං සාසයන තන්තිධම්මං කත්වා කයථන්යතො. 

එවරූපස්සාති සම්මාසම්බුද්ධත්තා අවිපරීතධම්මයදසනතාය 

එවංපාකටධම්මකායස්ස සත්ථු. යුත්තං නු යඛො එතං අස්සාති අස්ස 
පඨමජ්ඣානාදිසමධිගයමන සමාහිතචිත්තස්ස කුලපුත්තස්ස එතං ‘‘තං
ජීව’’න්තිආදිනා උච්යෙදාදිගාහගහණං අපි නු යුත්තන්ති පුච්ෙති. ලද්ධියා

පනඣානාධිගමමත්යතනනතාව වියවචිතත්තා ‘‘යතහියුත්ත’’න්තිවුත්තං 

තංවාදංපටක්ඛිපිත්වාතිඣානලාභියනොපිතංගහණං‘‘අයුත්තයමවා’’ති තං

උච්යෙදවාදං සස්සතවාදං වා පටික්ඛිපිත්වා. අත්තමනා අයහසුන්ති යස්මා
ඛීණාසයවො විගතසම්යමොයහො තිණ්ණවිචිකිච්යෙො, ‘‘තස්මා තස්ස තථා

වත්තුං න යුත්ත’’න්ති උප්පන්නනිච්ෙයතාය තං මම වචනං සුත්වා 

අත්තමනා අයහසුන්ති අත්යථො. යසොපි ලිච්ෙවී රාජා යත විය

සඤ්ජාතනිච්ෙයත්තා අත්තමයනො අයහොසි. යං පයනත්ථ අත්ථයතො
අවිභත්තං, තංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

මහාලිසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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7.  ාලිෙසුත්තවණ්ණනා 

ද්යවපබ්බජිතවත්ථුවණ්ණනා 
378. ‘‘යඝොසියතන යසට්ඨිනාකයතආරායම’’තිවත්වාතත්ථයකොයං

යඝොසිතයසට්ඨි නාම, කථඤ්චායනන ආරායමො කාරියතො, කථං වා තත්ථ
භගවා විහාසීති තං සබ්බං සමුදාගමයතො පට්ඨාය සඞ්යඛපයතොව දස්යසතුං 

‘‘පුබ්යබකිරා’’තිආදිවුත්තං. තයතොතිඅල්ලකප්පරට්ඨයතො. තදාතියතසංතං 

ගාමං පවිට්ඨදිවයස. බලවපාොසන්තිගරුතරං බහුපායාසං. අසන්නිහියතති

යගහයතො බහි ගයත. භුස්සතීති රවති. යඝොසකයදවපුත්යතොත්යවව නාමං

අයහොසි සරයඝොසසම්පත්තියා. යවෙයත්තියෙනාති පඤ්ඤායවයයත්තියයන. 

යඝොසිතයසට්ඨිනාම ායතො තායඑවචස්සසරසම්පත්තියා යඝොසිතනාමතා. 

සරීරසන්තප්පනත්ථන්ති හිමවන්යත ඵලමූලාහාරතාය කිලන්තසරීරා

යලොණම්බිලයසවයනන තස්ස සන්තප්පනත්ථං පීනනත්ථං. තසිතාති

පිපාසිතා. කිලන්තාති පරිස්සන්තකායා.යතකිරතංවටරුක්ඛංපත්වාතස්ස
යසොභාසම්පත්තිං දිස්වා මහානුභාවා මඤ්යඤ එත්ථ අධිවත්ථා යදවතා, 
‘‘සාධු වතායං යදවතා අම්හාකං අද්ධානපරිස්සමං වියනොයදයයා’’ති

චින්යතසුං, යතන වුත්තං ‘‘තත්ථ අධිවත්ථා…යප.… නිසීදිංසූ’’ති. යසොති

අනාථපිණ්ඩියකො ගහපති. භතකානන්තිභතියායවයයාවච්චංකයරොන්තානං 

දාසයපසකම්මකරානං. පකතිභත්තයවතනන්ති පකතියා 
දාතබ්බභත්තයවතනං, තදා උයපොසථිකත්තා කම්මං අකයරොන්තානම්පි 

කම්මකරණදිවයසන දාතබ්බභත්තයවතනයමවාති අත්යථො. කඤ්චීති 
කඤ්චිපිභතකං. 

උයපච්ච පරස්ස වාචාය ආරම්භනං බාධනං උපාරම්යභො, 

යදොසදස්සනවයසන ඝට්ටනන්ති අත්යථො, යතනාහ ‘‘උපාරම්භාධිප්පායෙන

වාදං ආයරොයපතුකාමා හුත්වා’’ති. වදන්ති නින්දනවයසන කයථන්ති
එයතනාති හි වායදො, යදොයසො. තං ආයරොයපතුකාමා, පතිට්ඨායපතුකාමා 

හුත්වාති අත්යථො. ‘‘තං ජීවං තං සරීර’’න්ති, ඉධ යං වත්ථුං ජීවසඤ්ඤිතං, 
තයදවසරීරසඤ්ඤිතන්ති‘‘රූපංඅත්තයතොසමනුපස්සතී’’ති වාදංගයහත්වා
වදන්ති. රූපඤ්ච අත්තානඤ්ච අද්වයං කත්වා සමනුපස්සනවයසන

‘‘සත්යතො’’තිවාබාහිරකපරිකප්පිතං අත්තානංසන්ධායවදන්ති. භිජ් තීති

නිරුදයවිනාසවයසන විනස්සති. යතන ජීවසරීරානං
අනඤ්ඤත්තානුජානනයතො, සරීරස්ස ච යභදදස්සනයතො. න යහත්ථ යථා
යභදවතාසරීරයතොඅනඤ්ඤත්තාඅදිට්යඨොපිජීවස්සයභයදො වුත්යතො, එවං
අදිට්ඨයභදයතො අනඤ්ඤත්තා සරීරස්සාපි අයභයදොති සක්කා විඤ්ඤාතුං 
තස්ස යභදස්ස පච්චක්ඛසිද්ධත්තා, භූතුපාදායරූපවිනිමුත්තස්ස ච සරීරස්ස 

අභාවයතොතිආහ ‘‘උච්යඡදවායදොයහොතී’’ති. 

‘‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’’න්ති අඤ්ඤයදව වත්ථුං ජීවසඤ්ඤිතං, 
අඤ්ඤං වත්ථුං සරීරසඤ්ඤිතන්ති ‘‘රූපවන්තං අත්තානං
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සමනුපස්සතී’’තිආදිනයප්පවත්තං වාදං ගයහත්වා වදන්ති. රූයප යභදස්ස
දිට්ඨත්තා, අත්තනි ච තදභාවයතො අත්තා නිච්යචොති ආපන්නයමවාති ආහ 

‘‘තුම්හාකං…යප.…ආපජ් තී’’ති. 

379-380. තයිදංයනසංවඤ්ඣාසුතස්ස දීඝරස්සතාපරිකප්පනසදිසන්ති
කත්වා ඨපනීයයොයං පඤ්යහොති තත්ථ රාජනිමීලනං කත්වා සත්ථා උපරි

යනසං‘‘යතනහාවුයසොසුණාථා’’තිආදිනාධම්මයදසනංආරභීතිආහ ‘‘අථ

භගවා’’තිආදි. තස්සායෙවාති මජ්ඣිමායපටිපදාය. 

සද්ධාපබ්බජිතස්සාති සද්ධාය පබ්බජිතස්ස ‘‘එවමහං ඉයතො
වට්ටදුක්ඛයතො නිස්සරිස්සාමී’’ති එවං පබ්බජ්ජං උපගතස්ස තදනුරූපඤ්ච

සීලං පූයරත්වා පඨමජ්ඣායනන සමාහිතචිත්තස්ස. එතං වත්තුන්ති එතං
කියලසවට්ටපරිබුද්ධිදීපනං ‘‘තං ජීවං තං සරීර’’න්තිආදිකං

දිට්ඨිසංකියලසනිස්සිතං වචනං වත්තුන්ති අත්යථො. නිබ්බිචිකිච්යඡො න

යහොතීති ධම්යමසු තිණ්ණවිචිකිච්යෙො න යහොති, තත්ථ තත්ථ
ආසප්පනපරිසප්පනවයසනපවත්තතීතිඅත්යථො. 

එතයමවං ානාමීතියයනයසොභික්ඛුපඨමං ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, 

එතංසසම්පයුත්තධම්මංචිත්තන්තිඑවංජානාමි. යනොචඑවංවදාමීතියථා
දිට්ඨිගතිකාතංධම්මජාතංසනිස්සයංඅයභදයතො ගණ්හන්තා ‘‘තංජීවංතං
සරීර’’න්ති වා තදුභයං යභදයතො ගණ්හන්තා ‘‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං
සරීර’’න්තිවාඅත්තයනොමිච්ොගාහංපයවයදන්ති, අහංපනනඑවංවදාමි

තස්ස ධම්මස්ස සුපරිඤ්ඤාතත්තා, යතනාහ ‘‘අථ යඛො’’තිආදි. බාහිරකා

යයභුයයයනකසිණජ්ඣානානි එව නිබ්බත්යතන්තීතිආහ ‘‘කසිණපරිකම්මං

භාවන්යතස්සා’’ති. යස්මා භාවනානුභායවන ඣානාධිගයමො, භාවනා ච
පථවීකසිණාදිසඤ්ජානනමුයඛනයහොතීති සඤ්ඤාසීයසන නිද්දිසීයති, තස්මා

ආහ ‘‘සඤ්ඤාබයලන උප්පන්න’’න්ති. යතනාහ – ‘‘පථවීකසිණයමයකො 

සඤ්ජානාතී’’තිආදි. ‘‘නකල්ලංතස්යසත’’න්තිඉදංයස්මා භගවතාතත්ථ
තත්ථ ‘‘අථ ච පනාහංන වදාමී’’ති වුත්තං, තස්මාන වත්තබ්බංකියරතං 

යකවලිනාඋත්තමපුරියසනාතිඅධිප්පායයනාහ, යතන වුත්තං ‘‘මඤ්ඤමානා 

වදන්තී’’ති.යසසංසබ්බත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

ජාලියසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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8. මහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනා 

අයචලකස්සපවත්ථුවණ්ණනා 
381. යස්මිං රට්යඨ තං නගරං, තස්ස රට්ඨස්සපි යස්මිං නගයර තදා

භගවා විහාසි, තස්ස නගරස්සපි එතයදව නාමං, තස්මා උරුඤ්ඤාෙන්ති 

උරුඤ්ඤාජනපයද උරුඤ්ඤාසඞ්ඛායත නගයරති අත්යථො. රමණීයෙොති 
මයනොහරභූමිභාගතායොයූදකසම්පත්තියා, ජනවිවිත්තතායචමයනොරයමො. 

නාමන්ති යගොත්තනාමං. තපනං සන්තපනං කායස්ස යඛදනං තයපො, යසො

එතස්ස අත්ථීති තපස්සී, තං තපස්සිං. යස්මා තථාභූයතො තපං නිස්සියතො, 

තයපොවාතංනිස්සියතො, තස්මාආහ ‘‘තපනිස්සිතක’’න්ති.ලූඛංවාඵරුසං
සාධුසම්මතාචාරවිරහයතො නපසාදනීයං ආජීවති වත්තතීති ලූඛාජීවී, තං 

ලූඛාජීවිං. මුත්තාචාරාදීති ආදි-සද්යදන පරයතො පාළියං (දී. නි. 1.397) 

ආගතා හත්ථාපයලඛනාදයයො සඞ්ගහිතා. උප්පණ්යඩතීති උහසනවයසන

පරිභාසති. උපවදතීති අවඤ්ඤාපුබ්බකං අපවදති, යතනාහ ‘‘හීය ති

වම්යභතී’’ති. ධම්මස්සච අනුධම්මංතිඑත්ථ ධම්යමො නාමයහතු‘‘යහතුම්හි

ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා’’තිආදීසු (විභ. 720) වියාති ආහ ‘‘කාරණස්ස 

අනුකාරණ’’න්ති. කාරණන්ති යචත්ථ තථාපවත්තස්ස සද්දස්ස අත්යථො
අධිප්යපයතො තස්ස පවත්තියහතුභාවයතො. අත්ථප්පයුත්යතො හි 
සද්දප්පයයොයගො. අනුකාරණන්ති ච යසො එව පයරහි තථා වුච්චමායනො. 

පයරහීති ‘‘යය යත’’ති වුත්තසත්යතහි පයරහි. වුත්තකාරයණනාති යථා
යතහිවුත්තං, තථායචතුම්යහහින වුත්තං, එවංසතියතහිවුත්තකාරයණන
සකාරයණොහුත්වාතුම්හාකංවායදොවාතයතොපරං තස්සඅනුවායදොයකොචි
අප්පමත්තයකොපි විඤ්ඤූහි ගරහිතබ්බං ඨානං කාරණං නාගච්යෙයය, 

කියමවංනාගච්ෙතීති යයොජනා. ‘‘ඉදං වුත්තං යහොතී’’තිආදිනා තයමවත්ථං
සඞ්යඛපයතොදස්යසති. 

382. ඉදානි යං විභජ්ජවාදං සන්ධාය භගවතා ‘‘න යම යත 
වුත්තවාදියනො’’ති සඞ්යඛපයතො වත්වා තං විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘ඉධාහං
කස්සපා’’තිආදි වුත්තං, තං විභායගන දස්යසන්යතො 

‘‘ඉයධකච්යචො’’තිආදිමාහ. භගවා හි නිරත්ථකං අනුපසමසංවත්තනිකං 
කායකිලමථං ‘‘අත්තකිලමථානුයයොයගො දුක්යඛො අනරියයො
අනත්ථසංහියතො’’තිආදිනා (සං. නි. 3.1081; මහාව. 13; පටි. ම. 2.30) 
ගරහති. සාත්ථකං පන උපසමසංවත්තනිකං ‘‘ආරඤ්ඤියකො යහොති, 

පංසුකූලියකොයහොතී’’තිආදිනාවණ්යණති. අප්පපුඤ්ඤතාොතිඅපුඤ්ඤතාය. 

තීණිදුච්චරිතානි පූයරත්වාතිමිච්ොදිට්ඨිභාවයතොකම්මඵලංපටික්ඛිපන්යතො
‘‘නත්ථි දින්න’’න්තිආදිනා (දී. නි. 1.171; ම. නි. 1.445; 2.94, 95, 225; 
3.91, 115; සං. නි.3.210; ධ.ස.1221; විභ.938) මිච්ොදිට්ඨිංපුරක්ඛත්වා

තථා තථා තීණි දුච්චරිතානි පූයරත්වා. අයනසනවයසනාති යකොහඤ්යඤ

ඨත්වා අසන්තගුණසම්භාවනිච්ොය මිච්ොජීවවයසන. ඉයම ද්යවති 
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‘‘අප්පපුඤ්යඤො පුඤ්ඤවා’’ති ච වුත්යත දුච්චරිතකාරියනො ද්යව පුග්ගයල 
සන්ධාය. 

‘‘ඉයම ද්යව සන්ධාො’’ති එත්ථ පන දුතියනයය ‘‘අප්පපුඤ්යඤො, 
පුඤ්ඤවා’’ති ච වුත්යත සුචරිතකාරියනොති ආදිනා යයොයජතබ්බං.
කම්මකිරියවාදියනො හි ඉයම ද්යව පුග්ගලා. ඉති පඨමදුතියනයයසු
වුත්තනයයයනවතතියචතුත්ථනයයසුයයොජනා යවදිතබ්බා. 

බාහිරකාචාරයුත්යතො තිත්ථියාචාරයුත්යතො, නවිමුත්තාචායරො. අත්තානං

සුයඛත්වාති අධම්මියකන සුයඛන අත්තානං සුයඛත්වා, යතනාහ 

‘‘දුච්චරිතානි පූයරත්වා’’ති. ‘‘න දානි මො සදියසො අත්ථී’’තිආදිනා

තිස්සන්නං මඤ්ඤනානං වයසන දුච්චරිතපූරණමාහ. මිච්ඡාදිට්ඨිවයසනාති
‘‘නත්ථි කායමසු යදොයසො’’ති එවං පවත්තමිච්ොදිට්ඨිවයසන. 

පරිබ්බාජිකාොතිපබ්බජ්ජං උපගතාය තාපසදාරිකාය. දහරාොතිතරුණාය. 

මුදුකාොති සුඛුමාලාය. යලොමසාොති තනුතම්බයලොමතාය අප්පයලොමාය. 

කායමසූති වත්ථුකායමසු. පාතබයතන්ති පරිභුඤ්ජිතබ්බං, පාතබයතන්ති වා

පරිභුඤ්ජනකතං. ආපජ් න්යතොති උපගච්ෙන්යතො. පරියභොගත්යථො හි අයං 

පා-සද්යදො, කත්තුසාධයනො ච තබ්බ-සද්යදො, යථාරුචි පරිභුඤ්ජන්යතොති
අත්යථො.කියලසකායමොපිහිඅස්සාදියමායනො වත්ථුකාමන්යතොගයධොයයව. 

ඉදන්ති යථාවුත්තං අත්ථප්පයභදං විභජ්ජනං. තිත්ථිෙවයසන ආගතං 

අට්ඨකථායංතථාවිභත්තත්තා. සාසයනපීතිඉමස්මිංසාසයනපි. 

අරහත්තං වා අත්තනි අසන්තං ‘‘අත්ථී’’ති විප්පටිජානිත්වා. 

සාමන්තජප්පනං, පච්චයපටියසවනං, ඉරියාපථනිස්සිතන්ති ඉමානි තීණි වා

කුහනවත්ථූනි. තාදියසො වාති ධුතඞ්ග- (මි. ප. 4.2; විසුද්ධි. 1.22) 

සමාදානවයසන ලූඛාජීවී එව. දුල්ලභසුයඛො භවිස්සාමි දුග්ගතීසු
උපපත්තියාති අධිප්පායයො. 

383. අසුකට්ඨානයතොති අසුකභවයතො. ආගතාති නිබ්බත්තනවයසන

ඉධාගතා. ඉදානි ගන්තබ්බට්ඨානන්ති ආයතිං නිබ්බත්තනට්ඨානං. පුන 

උපපත්තින්තිආයතිං අනන්තරභවයතොතතියං උපපත්තිං, පුන උපපත්තීති

පුනප්පුනං නිබ්බත්ති. යකන කාරයණනාති යථාභූතං අජානන්යතො හි
ඉච්ොයදොසවයසන යං කිඤ්චි ගරයහයය, අහං පන යථාභූතං ජානන්යතො 
සබ්බංතංයකනකාරයණනගරහිස්සාමි, තංකාරණංනත්ථීතිඅධිප්පායයො, 

යතනාහ ‘‘ගරහිතබ්බයමවා’’තිආදි. තමත්ථන්ති ගරහිතබ්බස්යසවගරහණං, 
පසංසිතබ්බස්සචපසංසනං. 

න යකොචි ‘‘න සාධූ’’ති වදති දිට්ඨධම්මිකස්ස, සම්පරායිකස්ස ච

අත්ථස්ස සාධනවයසයනව පවත්තියා භද්දකත්තා. පඤ්චවිධං යවරන්ති
පාණාතිපාතාදිපඤ්චවිධං යවරං. තඤ්හි පඤ්චවිධස්ස සීලස්ස
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පටිසත්තුභාවයතො, සත්තානංයවරයහතුතායච‘‘යවර’’න්ති වුච්චති.තයතො

එව තං න යකොචි ‘‘සාධූ’’ති වදති, තථා දිට්ඨධම්මිකාදිඅත්ථානං

අසාධනයතො, සත්තානං සාධුභාවස්ස ච දූසනයතො. න නිරුන්ධිතබ්බන්ති
රූපග්ගහයණනනිවායරතබ්බං. දස්සනීයදස්සනත්යථොහිචක්ඛුපටිලායභොති
යතසං අධිප්පායයො. යදග්යගන යතසං පඤ්චද්වායර අසංවයරො සාධු, 

තදග්යගන තත්ථ සංවයරො න සාධූති ආහ ‘‘පුන ෙං යත එකච්චන්ති

පඤ්චද්වායරසංවර’’න්ති. 

අථ වා ෙං යත එකච්චං වදන්ති ‘‘සාධූ’’ති යත ‘‘එයක
සමණබ්රාහ්මණා’’තිවුත්තාතිත්ථියායංඅත්තකිලමථානුයයොගාදිං‘‘සාධූ’’ති 

වදන්ති, මයංතංන‘‘සාධූ’’තිවදාම. ෙංයතඑකච්චංවදන්ති‘‘න සාධූ’’ති 
යං පන යත අනවජ්ජපච්චයපරියභොගං, 
සුනිවත්ථසුපාරුපනාදිසම්මාපටිපත්තිඤ්ච ‘‘න සාධූ’’ති වදන්ති, තං මයං
‘‘සාධූ’’ති වදාමාතිඑවංයපත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

එවං යං පරවාදමූලකං චතුක්කං දස්සිතං, තයදව පුන සකවාදමූලකං

කත්වාදස්සිතන්තිපකායසන්යතො ‘‘එව’’න්තිආදිමාහ.යඤ්හිකිඤ්චියකනචි

සමානං, යතනපිතං සමානයමව, තථා අසමානං පීති. සමානාසමානතන්ති 
සමානාසමානතාමත්තං. අනවයසසයතො හි පහාතබ්බානං ධම්මානං පහානං
සකවායද දිස්සති, න පරවායද. තථා පරිපුණ්ණයමව ච
උපසම්පායදතබ්බධම්මානං උපසම්පාදනං සකවායද, න පරවායද. යතන
වුත්තං‘‘තයාහ’’න්තිආදි. 

සමනුයුඤ්ජාපනකථාවණ්ණනා 
385. ලද්ධිං පුච්ඡන්යතොති ‘‘කිං සමයණොයගොතයමො සංකියලසධම්යම

අනවයසසංපහායවත්තති, උදාහුපයරගණාචරියා. එත්ථතාවඅත්තයනො 

ලද්ධිං වදා’’ති ලද්ධිං පුච්ෙන්යතො. කාරණං පුච්ඡන්යතොති ‘‘සමයණො
යගොතයමොසංකියලසධම්යමඅනවයසසංපහායවත්තතී’’තිවුත්යත‘‘යකන

කාරයණන එවමත්ථංගාහයා’’තිකාරණංපුච්ෙන්යතො. උභෙංපුච්ඡන්යතොති 
‘‘ඉදං නායමත්ථ කාරණ’’න්ති කාරණං වත්වා පටිඤ්ඤායත අත්යථ
සාධියමායන අන්වයයතො, බයතියරකයතො ච කාරණං සමත්යථතුං

සදිසාසදිසයභදං උපයමොදාහරණද්වයං පුච්ෙන්යතො, උභෙං පුච්ඡන්යතො 
කාරණස්ස ච තිලක්ඛණසම්පත්තියා යථාපටිඤ්ඤායත අත්යථ සාධියත 

සම්මයදව අනුපච්ො භාසන්යතො නිගයමන්යතො සමනුභාසති නාම.

උපසංහරිත්වාති උපයනත්වා. ‘‘කිං යත’’තිආදි උපසංහරණාකාරදස්සනං. 

දුතිෙපයදති‘‘සඞ්යඝන වාසඞ්ඝ’’න්තිඉමස්මිංපයද. 

තමත්ථන්ති තං පහාතබ්බධම්මානං අනවයසසං පහාය
වත්තනසඞ්ඛාතඤ්ච සමාදාතබ්බධම්මානං අනවයසසං සමාදාය

වත්තනසඞ්ඛාතඤ්ච අත්ථං. යෙොය ත්වාති අකුසලාදිපයදහි යයොයජත්වා. 

අයකොසල්ලසම්භූතට්යඨන අකුසලා යචව තයතොයයව අකුසලාති ච සඞ්ඛං



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  මහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනා 

289 

පටුන 

ගතාති සඞ්ඛාතා තත්ථ පුරිමපයදන එකන්තාකුසයල වදති, දුතියපයදන

තංසහගයත, තංපක්ඛියය ච, යතනාහ ‘‘යකොට්ඨාසං වා කත්වා ඨපිතා’’ති, 
අකුසලපක්ඛියභායවන වවත්ථාපිතාති අත්යථො. අවජ්ජට්යඨො යදොසට්යඨො

ගාරය්හපරියායත්තාතිආහ ‘‘සාවජ් ාතිසයදොසා’’ති. අරිො නාම නිද්යදොසා, 

ඉයමපනකත්ථචිපිනිද්යදොසානයහොන්තීති නිද්යදොසට්යඨන අරිොභවිතුං

නාලංඅසමත්ථා.  

386-392. ෙන්ති කාරයණ එතං පච්චත්තවචනන්ති ආහ ‘‘යෙන 

විඤ්ඤූ’’ති. ෙං වා පනාති ‘‘යං පන කිඤ්චී’’ති අසම්භාවනවචනයමතන්ති

ආහ ‘‘ෙං වා තං වා අප්පමත්තක’’න්ති. ගණාචරිො පූරණාදයයො.
සත්ථුප්පභවත්තා සඞ්ඝස්ස සඞ්ඝසම්පත්තියාපි සත්ථුසම්පත්ති විභාවීයතීති

ආහ ‘‘සඞ්ඝපසංසාෙපි සත්ථුයෙව පසංසාසිද්ධියතො’’ති. සා පන පසංසා 

පසාදයහතුකාතිපසාදමුයඛනතං දස්යසතුං ‘‘පසීදමානාපි හී’’තිආදිවුත්තං.

තත්ථ පි-සද්යදන යථා අන්වයයතො පසංසා සමුච්චීයති, එවං
සත්ථුවිප්පටිපත්තියාසාවයකසු, සාවකවිප්පටිපත්තියාච සත්ථරිඅප්පසායදො

සමුච්චීයතීති දට්ඨබ්බං. සරීරසම්පත්තින්ති රූපසම්පත්තිං, 

රූපකායපාරිපූරින්ති අත්යථො. භවන්ති වත්තායරො රූපප්පමාණා, 

යඝොසධම්මප්පමාණාච.පුන භවන්තිවත්තායරොති ධම්මප්පමාණවයසයනව
යයොයජතබ්බං.යාසඞ්ඝස්සපසංසාතිආයනත්වාසම්බන්යධො. 

තත්ථ යා බුද්ධානං, බුද්ධසාවකානංයයව ච පාසංසතා, අඤ්යඤසඤ්ච
තදභායවො යජොතියතො, තං විරතිප්පහානසංවරුද්යදසවයසන නීහරිත්වා 

දස්යසතුං ‘‘අෙමධිප්පායෙො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යසතුඝාතවිරති නාම

අරියමග්ගවිරති. විපස්සනාමත්තවයසනාති ‘‘අනිච්ච’’න්ති වා ‘‘දුක්ඛ’’න්ති
වා විවිධං දස්සනමත්තවයසන, න පන
නාමරූපවවත්ථානපච්චයපරිග්ගණ්හනපුබ්බකං ලක්ඛණත්තයං

ආයරොයපත්වා සඞ්ඛාරානං සම්මසනවයසන. ඉතරානීති 

සමුච්යෙදපටිප්පස්සද්ධිනිස්සරණප්පහානානි. ‘‘යසස’’න්ති පඤ්චසීලයතො
අඤ්යඤො සබ්යබො සීලසංවයරො, ‘‘ඛයමො යහොතී’’තිආදිනා (ම. නි. 1.24; 
3.159; අ. නි.4.114) වුත්යතොසුපරිසුද්යධොඛන්තිසංවයරො, ‘‘පඤ්ඤායයයත
පිධියයයර’’ති (සු. නි. 1041; චූළනි. 60) එවං වුත්යතො කියලසානං
සමුච්යෙදයකො මග්ගඤාණසඞ්ඛායතො ඤාණසංවයරො, මනච්ෙට්ඨානං
ඉන්ද්රියානං පිදහනවයසන පවත්යතො පරිසුද්යධො ඉන්ද්රියසංවයරො, 
‘‘අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදායා’’තිආදිනා
(දී. නි. 2.402; ම. නි. 1.135; සං. නි. 5.8; විභ. 205) වුත්යතො
සම්මප්පධානසඞ්ඛායතො වීරියසංවයරොති ඉමං සංවරපඤ්චකං සන්ධායාහ. 

පඤ්ච යඛො පනියම පාතියමොක්ඛුද්යදසාතිආදි සාසයන සීලස්ස බහුභාවං
දස්යසත්වා තයදකයදයස එව පයරසං අවට්ඨානදස්සනත්ථං 
යථාවුත්තසීලසංවරස්යසවපුන ගහණං. 
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අරියඅට්ඨඞ්ගිකමග්ගවණ්ණනා 
393. සීහනාදන්ති යසට්ඨනාදං, අභීතනාදං යකනචි

අප්පටිවත්තියනාදන්තිඅත්යථො. ‘‘අයං යථාවුත්යතොමමවායදොඅවිපරීයතො, 
තස්ස අවිපරීතභායවො ඉමං මග්ගං පටිපජ්ජිත්වා අපරප්පච්චයයතො

ජානිතබ්යබො’’තිඑවං අවිපරීතභාවාවයබොධනත්ථං. ‘‘අත්ථිකස්සපා’’තිආදීසු
යං මග්ගං පටිපන්යනො සමයණො යගොතයමො වදන්යතො යුත්තපත්තකායල, 
තථභාවයතො භූතං, එකංසයතො හිතාවිහභායවන අත්ථං, ධම්මයතො
අනයපතත්තා ධම්මං, විනයයයොගයතොපයරසංවිනයනයතොචවිනයංවදතීති
සාමංයයව අත්තපච්චක්ඛයතොව ජානිස්සති, යසො මයා සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා පයවදියතො සකලවට්ටදුක්ඛනිස්සරණභූයතො අත්ථි කස්සප
මග්යගො, තස්ස ච අධිගමූපායභූතා පුබ්බභාගපටිපදාති අයයමත්ථයයොජනා. 
යතන ‘‘සමයණො යගොතයමො ඉයම ධම්යම’’තිආදිනයප්පවත්යතො වායදො
යකනචිඅසංකම්පියයො යථාභූතසීහනායදොතිදස්යසති. 

‘‘එවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායපස්සතී’’තිආදීසු (අ.නි. 3.134) 

විය මග්ගඤ්ච පටපදඤ්ච එකයතො කත්වා දස්යසන්යතො. ‘‘අෙයමවා’’ති
වචනං මග්ගස්ස පුථුභාවපටික්යඛපනත්ථං, 
සබ්බඅරියසාධාරණභාවදස්සනත්ථං, සාසයන පාකටභාවදස්සනත්ථඤ්ච.
යතනාහ ‘‘එකායයනො අයං භික්ඛයව මග්යගො’’ති, (දී. නි. 2.373; ම. නි.
1.106; සං.නි. 5.367, 384, 409)‘‘එයසවමග්යගොනත්ථඤ්යඤොදස්සනස්ස
විසුද්ධියා’’ති(ධ.ප. 274), 

‘‘එකායනංජාතිඛයන්තදස්සී, 
මග්ගංපජානාතිහිතානුකම්පී; 
එයතනමග්යගනතරිංසුපුබ්යබ, 
තරිස්සන්තියයචතරන්තිඔඝ’’න්ති.(සං.නි.5.384, 409; මහානි.
191; චූළනි.107, 121; යනත්ති.170); 

සබ්යබසු සුත්තපයදයසසුඅභිධම්මපයදයසසුච එයකොවායංමග්යගොපාකයටො
පඤ්ඤායතොආගයතොචාති. 

තයපොපක්කමකථාවණ්ණනා 
394. තයපොයයවඋපක්කමිතබ්බයතොආරභිතබ්බයතොතයපොපක්කයමොති

ආහ ‘‘තපාරම්භා’’ති. ආරම්භනඤ්යචත්ථ කරණයමවාති ආහ 

‘‘තයපොකම්මානීති අත්යථො’’ති. සමණකම්මසඞ්ඛාතාති සමයණහි 

කත්තබ්බකම්මසඤ්ඤිතා. නිච්යචොයලොතිනිස්සට්ඨයචයලො සබ්යබනසබ්බං

පටික්ඛිත්තයචයලො.නග්ගියවතසමාදායනන නග්යගො. ‘‘ඨිතයකොවඋච්චාරං

කයරොතී’’තිආදිනිදස්සනමත්තං, වමිත්වා මුඛවික්ඛාලනාදිආචාරස්සපියතන

විස්සට්ඨත්තා. ජිව්හාෙ හත්ථං අපලිඛති අපලිහතිඋදයකන අයධොවනයතො.
දුතියවිකප්යපපි එයසව නයයො. ‘‘එහි භද්දන්යත’’ති වුත්යත
උපගමනසඞ්ඛායතො විධි එහිභද්දන්යතො, තං චරතීති එහිභද්දන්තියකො, 
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තප්පටික්යඛයපන නඑහිභද්දන්තියකො.න කයරොති සමයණනනාමපරස්ස

වචනකයරන න භවිතබ්බන්ති අධිප්පායයන. පුයරතරන්ති තං ඨානං
අත්තයනොඋපගමනයතොපුයරතරං.තංකිරයසො ‘‘භික්ඛුනානාමයාදිච්ෙකී

එව භික්ඛා ගයහතබ්බා’’ති අධිප්පායයනනගණ්හාති. උද්දිස්සකතං ‘‘මම
නිමිත්තභායවන බහූ ඛුද්දකා පාණා සඞ්ඝාතං ආපාදිතා’’ති න ගණ්හාති. 

නිමන්තනංනසාදිෙති ‘‘එවංයතසංවචනංකතංභවිස්සතී’’ති.කුම්භීආදීසුපි

යසොසත්තසඤ්ඤීතිආහ ‘‘කුම්භීකය ොපියෙො’’තිආදි. 

කබ න්තරායෙොතිකබළස්සඅන්තරායයො යහොතීති. ගාමසභාගාදිවයසන

සඞ්ගම්ම කිත්යතන්ති එතිස්සාති සඞ්කිත්ති, තථා

සංහටතණ්ඩුලාදිසඤ්චයයො. මනුස්සාතියවයයාවච්චකරමනුස්සා. 

සුරාපානයමවාති මජ්ජලක්ඛණප්පත්තාය සුරාය පානයමව
සුරාග්ගහයණන යචත්ථ යමරයම්පි සඞ්ගහිතං. එකාගාරයමව උඤ්ෙතීති 

එකාගාරියකො. එකායලොයපයනවවත්තතීති එකායලොපියකො. දීයතිඑතායාති 

දත්ති, ද්වත්තිආයලොපමත්තගාහි ඛුද්දකං භික්ඛාදානභාජනං, යතනාහ 

‘‘ඛුද්දකපාතී’’ති.අභුඤ්ජනවයසනඑයකොඅයහොඑතස්සඅත්ථීති එකාහියකො, 

ආහායරො. තං එකාහිකං, යසො පන අත්ථයතො එකදිවසලඞ්ඝයකොති ආහ 

‘‘එකදිවසන්තරික’’න්ති. ‘‘ද්වීහික’’න්තිආදීසුපි එයසව නයයො. එකාහං

අභුඤ්ජිත්වා එකාහං භුඤ්ජනං එකාහවායරො, තං එකාහිකයමව අත්ථයතො.

ද්වීහං අභුඤ්ජිත්වා ද්වීහං භුඤ්ජනං ද්වීහවායරො. යසසද්වයයපි එයසව
නයයො. උක්කට්යඨො පන පරියායභත්තයභොජනියකො ද්වීහං අභුඤ්ජිත්වා
එකාහයමව භුඤ්ජති.යසසද්වයයපිඑයසවනයයො. 

395. කුණ්ඩකන්තිතනුතරං තණ්ඩුලසකලං. 

396. සයණහි සණවායකහිනිබ්බත්තවත්ථානි සාණානි. මිස්සසාණානි 

මසාණානි, න භඞ්ගානි. එරකතිණාදීනීති ආදි-සද්යදන
අක්කමකචිකදලීවාකාදීනංසඞ්ගයහො.එරකාදීහිකතානිහි ෙවානිලාමකානි
දුස්සානීතිවත්තබ්බතංලභන්ති. 

මිච්ොවායාමවයසයනව උක්කුටිකවතානුයයොයගොති ආහ 

‘‘උක්කුටකවීරිෙං අනුයුත්යතො’’ති. ථණ්ඩිලන්ති වා සමා පකතිභූමි වුච්චති
‘‘පත්ථණ්ඩියල පාතුරයහොසී’’තිආදීසු (ම. නි. 4.10) විය, තස්මා 

ථණ්ඩිලයසෙයන්තිඅනන්තරහිතායපකතිභූමියංයසයයන්තිවුත්තං යහොති. 

ලද්ධංආසනන්තිනිසීදිතුං යථාලද්ධංආසනං. අයකොයපත්වාති අඤ්ඤත්ථ

අනුපගන්ත්වා, යතනාහ ‘‘තත්යථව නිසීදනසීයලො’’ති. යසො හි තං

අෙඩ්යඩන්යතො අපරිච්චජන්යතො අයකොයපන්යතො නාම යහොති. විකටන්ති

ගූථංවුච්චති ආසයවයසන විරූපංජාතන්තිකත්වා. 
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එත්ථ ච ‘‘අයචලයකො යහොතී’’තිආදීනි වතපදානි යාව ‘‘න ථුයසොදකං
පිවතී’’ති එතානි එකවාරානි. ‘‘එකාගාරියකො වා’’තිආදීනි නානාවාරානි, 
නානාකාලිකානි වා. තථා ‘‘සාකභක්යඛො වා’’තිආදීනි, ‘‘සාණානිපි 
ධායරතී’’තිආදීනි ච. තථා යහත්ථ වා-සද්දග්ගහණං, පි-සද්දග්ගහණඤ්ච
කතං. පි-සද්යදොපි විකප්පත්යථො එව දට්ඨබ්යබො. පුරියමසු පන න කතං.
එවඤ්චකත්වා ‘‘අයචලයකොයහොතී’’තිවත්වා ‘‘සාණානිපිධායරතී’’තිආදි
වචනස්ස, ‘‘රයජොජල්ලධයරො යහොතී’’ති වත්වා ‘‘උදයකොයරොහනානුයයොගං
අනුයුත්යතො’’ති වචනස්ස ච අවියරොයධො සිද්යධො යහොති. අථ වාකියමත්ථ
අවියරොධචින්තාය. උම්මත්තකපච්ඡිසදියසො හි තිත්ථියවායදො. අථ වා
‘‘අයචලයකො යහොතී’’ති ආරභිත්වා තප්පසඞ්යගන සබ්බම්පි 
අත්තකිලමථානුයයොගං දස්යසන්යතන ‘‘සාණානිපි ධායරතී’’තිආදි
වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

තයපොපක්කමනිරත්ථකථාවණ්ණනා 
397. සීලසම්පදාදීහිවිනාති සීලසම්පදා, සමාධිසම්පදා, පඤ්ඤාසම්පදාති

ඉමාහියලොකුත්තරාහිසම්පදාහිවිනාන කදාචිසාමඤ්ඤංවාබ්රහ්මඤ්ඤංවා
සම්භවති, යස්මා ච තයදවං, තස්මා යතසං තයපොපක්කමානං නිරත්ථකතං

දස්යසන්යතොතියයොජනා. ‘‘යදොසයවරවිරහිත’’න්තිඉදංයදොසස්ස යමත්තාය 

උවිපටිපක්ඛතාය වුත්තං. යදොස-ග්ගහයණන වා සබ්යබපි ඣානපටිපක්ඛා

සංකියලසධම්මා ගහිතා, යවර-ග්ගහයණන පච්චත්ථිකභූතා සත්තා.
යදග්යගනහියදොසරහිතං, තදග්යගනයවරරහිතන්ති. 

398. පාකටභායවන කායති ගයමතීති පකති, යලොකසිද්ධවායදො, 

යතනාහ ‘‘පකතියඛොඑසාතිපකතිකථාඑසා’’ති. මත්තාොති මත්තා-සද්යදො
‘‘මත්තා සුඛපරිච්චාගා’’තිආදීසු (ධ. ප. 290) විය අප්පත්ථං අන්යතොනීතං 

කත්වා පමාණවාචයකොතිආහ ‘‘ඉමිනා පමායණන එවං පරිත්තයකනා’’ති. 
යතන පන පමායණන පහාතබ්යබො පකරණප්පත්යතො පටිපත්තික්කයමොති

ආහ ‘‘පටපත්තික්කයමනා’’ති. සබ්බත්ථාති සබ්බවායරසු. 

399. අඤ්ඤථාවදථාතියදි අයචලකභාවාදිනාසාමඤ්ඤංවාබ්රහ්මඤ්ඤං
වා අභවිස්ස, සුවිජායනොව සමයණො සුවිජායනො බ්රාහ්මයණො. යස්මා පන
තුම්යහ ඉයතො අඤ්ඤථාව සාමඤ්ඤං බ්රහ්මඤ්ඤඤ්ච වදථ, තස්මා

දුජ්ජායනොවසමයණොදුජ්ජායනොබ්රාහ්මයණො, යතනාහ ‘‘ඉදං සන්ධාොහා’’ති. 

තං පකතිවාදං පටක්ඛිපිත්වාති පුබ්යබ යං පාකතිකං සාමඤ්ඤං
බ්රහ්මඤ්ඤඤ්ච හදයය ඨයපත්වා යතන ‘‘දුක්කර’’න්තිආදි වුත්තං, තයමව

සන්ධායභගවතාපි‘‘පකතියඛොඑසා’’තිආදිවුත්තං. ඉධපන තංපකතිවාදං 
පාකතිකසමණබ්රාහ්මණවිසයං කථං පටික්ඛිපිත්වා පටිසංහරිත්වා 

සභාවයතොව පරමත්ථයතොව සමණස්ස බ්රාහ්මණස්ස ච දුජ් ානභාවං

ආවිකයරොන්යතො පකායසන්යතො. තත්රාපීති සමණබ්රාහ්මණවායදපි 

වුත්තනයෙයනව. 
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පටුන 

සීලසමාධිපඤ්ඤාසම්පදාවණ්ණනා 
400-1. පණ්ඩියතොති යහතුසම්පත්තිසිද්යධන පණ්ඩිච්යචන

සමන්නාගයතො, කථං උග්ගයහසි පරිපක්කඤාණත්තා ඝයට පදීයපන විය
අබ්භන්තයර සමුජ්ජලන්යතනපඤ්ඤායවයයත්තියයනතත්ථතත්ථභගවතා

යදසිතමත්ථං පරිග්ගණ්හන්යතොතම්පියදසනංඋපධායරසි. තස්සචාතියයො 
අයචලයකො යහොති යාව උදයකොයරොහනානුයයොගං අනුයුත්යතො විහරති, 

තස්සච. තා සම්පත්තියෙොපුච්ඡාමි, යාහිසමයණොචයහොතීතිඅධිප්පායයො. 

සීලසම්පදාොති ඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො, යතන ‘‘චිත්තසම්පදාය
පඤ්ඤාසම්පදායා’’ති පදද්වයං සඞ්ගණ්හාති 
අයසක්ඛසීලාදිඛන්ධත්තයසඞ්ගහිතඤ්හි අරහත්තං, යතනාහ 

‘‘අරහත්තඵලයමවසන්ධාෙවුත්ත’’න්තිආදි.තත්ථ ඉදන්තිඉදංවචනං. 

සීහනාදකථාවණ්ණනා 
402. අනඤ්ඤසාධාරණතාය, අනඤ්ඤසාධාරණත්ථවිසයතාය ච 

අනුත්තරං බුද්ධසීහනාදං නදන්යතො. අතිවිය අච්චන්තවිසුද්ධතාය 

පරමවිසුද්ධං. පරමන්ති උක්කට්ඨං, යතනාහ ‘‘උත්තම’’න්ති. සීලයමව 
යලොකියසීලත්තා. යථා අනඤ්ඤසාධාරණං භගවයතො යලොකුත්තරසීලං 
සවාසනං පටිපක්ඛවිද්ධංසනයතො, එවං යලොකියසීලම්පි තස්ස

අනුච්ෙවිකභායවන සම්භූතත්තා, සයමන සමන්ති සමසමන්ති අයයමත්ථ

අත්යථොති ආහ ‘‘මම සීලසයමන සීයලන මො සම’’න්ති. ‘‘ෙදිදං 

අධිසීල’’න්ති යලොකියං, යලොකුත්තරඤ්චාති දුවිධම්පි බුද්ධසීලං එකජ්ඣං 

කත්වා වුත්තං. යතනාහ ‘‘සීයලපී’’ති. ඉති ඉමන්ති එවං ඉමං සීලවිසයං.

පඨමංපවත්තත්තා පඨමං. 

තපතීතිසන්තප්පති, විධමතීති අත්යථො. ජිගුච්ඡතීතිහීයළතිලාමකයතො

ඨයපති. නිද්යදොසත්තා අරිො ආරකා කියලයසහීති. මග්ගඵලසම්පයුත්තා 

වීරියසඞ්ඛාතා තයපොජිගුච්ොති ආයනත්වා සම්බන්යධො. පරමා නාම 
සබ්බුක්කට්ඨභාවයතො. යථා යුවියනො භායවො යයොබ්බනං, එවං ජිගුච්ඡියනො

භායවො ය ගුච්ඡං. කියලසානං සමුච්ඡින්දනපටිප්පස්සම්භනානි 

සමුච්යඡදපටපස්සද්ධිවිමුත්තියෙො. නිස්සරණවිමුත්ති නිබ්බානං. අථ වා
සම්මාවාචාදීනං අධිසීලග්ගහයණන, සම්මාවායාමස්ස 
අධියජගුච්ෙග්ගහයණන, සම්මාදිට්ඨියා අධිපඤ්ඤාග්ගහයණන ගහිතත්තා 
අග්ගහිතග්ගහයණන සම්මාසඞ්කප්පසතිසමාධයයො මග්ගඵලපරියාපන්නා 

සමුච්යඡදපටපස්සද්ධිවිමුත්තියෙො දට්ඨබ්බා. නිස්සරණවිමුත්ති පන
නිබ්බානයමව. 

403. යංකිඤ්චිජනවිවිත්තංඨානංඉධ ‘‘සුඤ්ඤාගාර’’න්තිඅධිප්යපතං.

තත්ථ නදන්යතන විනා නායදො නත්ථීති ආහ ‘‘එකයතොව නිසීදිත්වා’’ති. 

අට්ඨසුපරිසාසූතිඛත්තියපරිසා, බ්රාහ්මණපරිසා, ගහපතිපරිසා, සමණපරිසා, 
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චාතුමහාරාජිකපරිසා, තාවතිංසපරිසා, මාරපරිසා, බ්රහ්මපරිසාති ඉමාසුඅට්ඨසු
පරිසාසු. 

යවසාරජ් ානීති විසාරදභාවා ඤාණප්පහානසම්පදානිමිත්තං කුයතොචි

අසන්තස්සනභාවා නිබ්භයභාවාතිඅත්යථො. ආසභංඨානන්තියසට්ඨංඨානං, 

උත්තමං ඨානන්තිඅත්යථො. ආසභා වාපුබ්බබුද්ධා, යතසංඨානන්ති අත්යථො. 

අපිච උසභස්ස ඉදන්ති ආසභං, ආසභං වියාති ආසභං. යථා හි 
නිසභසඞ්ඛායතො උසයභො අත්තයනො උසභබයලන චතූහි පායදහි පථවිං
උප්පීයළත්වා අචලට්ඨායනන තිට්ඨති, එවං තථාගයතොපි දසහි
තථාගතබයලහි සමන්නාගයතො චතූහි යවසාරජ්ජපායදහි අට්ඨපරිසාපථවිං
උප්පීයළත්වා සයදවයක යලොයක යකනචි පච්චත්ථියකන අකම්පියයො
අචයලන ඨායනනතිට්ඨති.එවංතිට්ඨමායනොවතංආසභංඨානංපටිජානාති
උපගච්ෙතිනපච්චක්ඛාති අත්තනිආයරොයපති.යතනවුත්තං‘‘ආසභංඨානං
පටිජානාතී’’ති. 

සීහනාදං නදතීති යථා මිගරාජා පරිස්සයානං සහනයතො, 
වනමහිංසමත්තවාරණාදීනං හනනයතො ච ‘‘සීයහො’’ති වුච්චති, එවං
තථාගයතො යලොකධම්මානං සහනයතො, පරප්පවාදානං හනනයතො ච
‘‘සීයහො’’තිවුච්චති.එවංවුත්තස්සසීහස්සනාදං සීහනාදං.තත්ථයථාසීයහො
සීහබයලනසමන්නාගයතොසබ්බත්ථවිසාරයදොවිගතයලොමහංයසොසීහනාදං 
නදති, එවං තථාගතසීයහොපි දසහි තථාගතබයලහි සමන්නාගයතො අට්ඨසු
පරිසාසුවිසාරයදො විගතයලොමහංයසො‘‘ඉතිරූප’’න්තිආදිනා(සං.නි.3.78; 
අ.නි.8.2) නයයන නානාවිලාසසම්පන්නංසීහනාදංනදති. 

පඤ්හං අභිසඞ්ඛරිත්වාති ඤාතුං ඉච්ඡිතමත්ථං අත්තයනො

ඤාණබලානුරූපං අභිරචිත්වා තඞ්ඛණංයෙවාති පුච්ඡිතක්ඛයණයයව 

ඨානුප්පත්තිකපටිභායනන විස්සජ්ය ති. චිත්තං පරියතොයසතියෙව 

අජ්ඣාසයානුරූපං විස්සජ්ජනයතො. යසොතබ්බඤ්චස්ස මඤ්ඤන්ති 
අට්ඨක්ඛණවජ්ජියතනනවයමනඛයණන ලබ්භමානත්තා.‘‘යංයනොසත්ථා

භාසති, තං යනො යසොස්සාමා’’ති ආදරගාරවජාතා මහන්යතන උස්සායහන

යසොතබ්බං සම්පටිච්ඡිතබ්බං මඤ්ඤන්ති. සුප්පසන්නා පසාදාභිබුද්ධියා

විගතුපක්කියලසතාය කල්ලචිත්තා මුදුචිත්තා යහොන්ති. පසන්නකාරන්ති 
පසන්යනහිකාතබ්බසක්කාරං, ධම්මාමිසපූජන්තිඅත්යථො.තත්ථආමිසපූජං

දස්යසන්යතො ‘‘පණීතානී’’තිආදිමාහ.ධම්මපූජාපන ‘‘තථත්තාො’’තිඉමිනා

දස්සිතා. තථාභාවාොතියථත්තායයස්සවට්ටදුක්ඛනිස්සරණත්ථාය ධම්යමො

යදසියතො, තථාභාවාය, යතනාහ ‘‘ධම්මානුධම්මපටපත්තිපූරණත්ථාො’’ති.
සා ච ධම්මානුධම්මපටිපත්ති යාය අනුපුබ්බියා පටිපජ්ජිතබ්බා, 
පටිපජ්ජන්තානඤ්ච සති අජ්ඣත්තිකඞ්ගසමවායය එකංසිකා තස්සා

පාරිපූරීතිතංඅනුපුබ්බිංදස්යසතුං ‘‘යකචිසරයණසූ’’තිආදිවුත්තං. 
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ඉමස්මිං පයනොකායසඨත්වාති‘‘පටිපන්නාචආරායධන්තී’’තිඑතස්මිං 

සීහනාදකිච්චපාරිපූරිදීපයන පාළිපයදයස ඨත්වා. සයමොධායනතබ්බාති

සඞ්කලිතබ්බා. එයකො සීහනායදො අසාධාරයණොඅඤ්යඤහිඅප්පටිවත්තියයො

යසට්ඨනායදො අභීතනායදොති කත්වා. එස නයයො යසයසසුපි. පුරිමානං

දසන්නන්තිආදියතො පට්ඨාය යාව ‘‘විමුත්තියා මය්හං සදියසො නත්ථී’’ති
එයතසං පුරිමානං දසන්නං සීහනාදානං, නිද්ධාරයණ යචත්ථ සාමිවචනං, 

යතනාහ ‘‘එයකකස්සා’’ති. ‘‘පරිසාසුචනදතී’’ති ආදයෙොපරිවාරා ‘‘එකච්චං
තපස්සිංනිරයයනිබ්බත්තංපස්සාමී’’තිසීහනාදංනදන්යතොභගවාපරිසායං 
නදති විසාරයදො නදති යාව ‘‘පටිපන්නා ආරායධන්තී’’ති අත්ථයයොජනාය
සම්භවයතො. තථායසයසසුපිනවසු. 

‘‘එව’’න්තිආදියථාවුත්තානංයතසං සඞ්කයලත්වා දස්සනං. යත දසාති

යත ‘‘පරිසාසු ච නදතී’’ති ආදයයො සීහනාදා. පුරිමානං දසන්නන්ති

යථාවුත්තානංපුරිමානං දසන්නං. පරිවාරවයසනාතිපච්යචකංපරිවාරවයසන

යයොජියමානා සතං සීහනාදා. පුරිමාච දසාතිතථා අයයොජියමානා පුරිමා ච

දසාති එවං දසාධිකං සීහනාදසතං යහොති. එවං වාදීනං වාදන්ති එවං

පවත්තවාදානංතිත්ථියානංවාදං. පටයසයධත්වාතිතථාභාවාභාවදස්සයනන

පටික්ඛිපිත්වා.යංභගවා උදුම්බරිකසුත්යත ‘‘ඉධනියරොධතපස්සී’’තිආදිනා
(දී. නි. 3.33) උපක්කියලසවිභාගං, පාරිසුද්ධිවිභාගඤ්ච දස්යසන්යතො
සපරිසස්සනියරොධස්ස පරිබ්බාජකස්සපුරයතොසීහනාදංනදි, තං දස්යසතුං 

‘‘ඉදානිපරිසති නදිතපුබ්බංසීහනාදංදස්යසන්යතො’’තිආදිවුත්තං. 

තිත්ථියපරිවාසකථාවණ්ණනා 
404. ඉදන්ති ‘‘රාජගයහගිජ්ඣකූයට පබ්බයතවිහරන්තංමං…යප.…

පඤ්හං පුච්ඡී’’ති ඉදං වචනං. කාමං යදා නියරොයධො පඤ්හං පුච්ඡි, භගවා
චස්සවිස්සජ්යජසි, නතදා ගිජ්ඣකූයටපබ්බයත විහරති, රාජගහසමීයපපන

විහරතීති කත්වා ‘‘රා ගයහ ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත විහරන්තං ම’’න්ති

වුත්තං, ගිජ්ඣකූයටවිහරණඤ්චස්සතදා අවිච්ඡින්නන්ති, යතනාහ ‘‘ෙංතං

භගවා’’තිආදි. යෙොයගතිනයය, දුක්ඛනිස්සරණූපායයතිඅත්යථො. 

405. යං පරිවාසං සාමයණරභූමියං ඨියතො පරිවසතීතියයොජනා. යස්මා 
සාමයණරභූමියං ඨියතන පරිවසිතබ්බං, න ගිහිභූයතන, තස්මා 

අපරිවසිත්වායෙව පබ්බජ් ං ලභති. ආකඞ්ඛති පබ්බජ් ං, ආකඞ්ඛති 

උපසම්පදන්ති එත්ථ පන පබ්බජ් ා-ග්ගහණං වචනසිලිට්ඨතාවයසයනව
‘‘දිරත්තතිරත්තං සහයසයය’’න්ති (පාචි. 50) එත්ථ දිරත්තග්ගහණං විය. 

ගාමප්පයවසනාදීනීති ආදි-සද්යදන 
යවසියාවිධවාථුල්ලකුමාරිපණ්ඩකභික්ඛුනියගොචරතා, සබ්රහ්මචාරීනං
උච්චාවයචසු කිංකරණීයයසු දක්ඛානලසාදිතා, උද්යදසපරිපුච්ොදීසු
තිබ්බෙන්දතා, යස්ස තිත්ථායතනයතො ඉධාගයතො, තස්ස අවණ්යණ, 
රතනත්තයස්සචවණ්යණඅනත්තමනතා, තදුභයං යථාක්කමංවණ්යණච
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පටුන 

අවණ්යණචඅත්තමනතාතිඉයමසංසඞ්ගයහොයවදිතබ්යබො, යතනාහ ‘‘අට්ඨ

වත්තානි පූයරන්යතනා’’ති. ඝංසිත්වා යකොට්යටත්වාති අජ්ඣාසයස්ස
වීමංසනවයසනසුවණ්ණංවියඝංසිත්වා යකොට්යටත්වා. 

ගණමජ්යඣ නිසීදිත්වාති උපසම්පදාකම්මස්ස ගණප්පයහොනකානං
භික්ඛූනං මජ්යඣ සඞ්ඝත්යථයරො විය තස්ස අනුග්ගහත්ථං නිසීදිත්වා. 

වූපකට්යඨොති විවිත්යතො. තාදිසස්ස සීලවියසොධයන අප්පමායදො

අවුත්තසිද්යධොති ආහ ‘‘කම්මට්ඨායන සතිං අවි හන්යතො’’ති. 

යපසිතචිත්යතොති නිබ්බානං පති යපසිතචිත්යතො තංනින්යනො තප්යපොයණො 
තප්පබ්භායරො. ජාතිකුලපුත්තාපි ආචාරසම්පන්නා එව අරහත්තාධිගමාය 
පබ්බජ්ජායපක්ඛා යහොන්තීති යතපි යතහි එකසඞ්ගයහ කයරොන්යතො ආහ 

‘‘කුලපුත්තාති ආචාරකුලපුත්තා’’ති, යතනාහ ‘‘සම්මයදවාති යහතුනාව

කාරයණයනවා’’ති. ‘‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා’’තිආදිනා නයයන හි
සංයවගපුබ්බිකං යථානුසිට්ඨං පබ්බජ්ජං සන්ධාය ඉධ ‘‘සම්මයදවා’’ති

වුත්තං. යහතුනාති ඤායයන. පාපුණිත්වාති පත්වා අධිගන්ත්වා. 

සම්පායදත්වාති අයසක්ඛා සීලසමාධිපඤ්ඤා නිප්ඵායදත්වා, පරිපූයරත්වා
වාතිඅත්යථො. 

නිට්ඨායපතුන්ති නිගමනවයසන පරියයොසායපතුං.
‘‘බ්රහ්මචරියපරියයොසානං…යප.… විහාසී’’ති ඉමිනා එව හි
අරහත්තනිකූයටන යදසනා පරියයොසාපිතා. තං පන නිගයමන්යතො 

‘‘අඤ්ඤතයරො යඛො පනා…යප.… අයහොසී’’ති වුත්තං ධම්මසඞ්ගාහයකහි.
යං පයනත්ථඅත්ථයතොනවිභත්තං, තංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

මහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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9. යපොට්ඨපාදසුත්තවණ්ණනා 

යපොට්ඨපාදපරිබ්බාජකවත්ථුවණ්ණනා 
406. සාවත්ථිෙන්ති සමීපත්යථ භුම්මන්ති ආහ ‘‘සාවත්ථිං

උපනිස්සාො’’ති. ය තස්ස කුමාරස්සවයනතියජයතනනාමරාජකුමායරන
යරොපියත උපවයන. නිවාසඵාසුතාදිනා පබ්බජිතා ආරමන්ති එත්ථාති 

ආරායමො, විහායරො. යඵොයටො පායදසු ජායතොති යපොට්ඨපායදො. 

වත්ථච්ොයාොදනපබ්බජූපගතත්තා ඡන්නපරිබ්බා යකො.

බ්රාහ්මණමහාසායලොති මහාවිභවතාය මහාසාරතාපත්යතො බ්රාහ්මයණො. 

සමෙන්ති සාමඤ්ඤනිද්යදයසො, තං තං සමයන්ති අත්යථො. පවදන්තීති
පකාරයතොවදන්ති, අත්තනාඅත්තනා උග්ගහිතනියායමනයථාතථාසමයං

වදන්තීති අත්යථො. ‘‘පභුතයෙො’’ති ඉමිනා

යතොයදයයජාණුයසොණීයසොණදණ්ඩාදියක සඞ්ගණ්හාති, පරිබ්බා කාදයෙොති 

ආදි-සද්යදන ෙන්නපරිබ්බාජකාදියක. තින්දුකාචීරයමත්ථ අත්ථීති
තින්දුකාචීයරො, ආරායමො. තථා එකා සාලා එත්ථාති එකසාලයකො, තස්මිං 

තින්දුකාචීයරඑකසාලයක. 

අයනකාකාරානවයසසයඤයයත්ථවිභාවනයතො, අපරාපරුප්පත්තියතො ච
භගවයතො ඤාණං තත්ථ පත්ථටං විය යහොතීති වුත්තං 

‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පත්ථරිත්වා’’ති, යයතොතස්සඤාණජාලතාවුච්චති, 
යවයනයයානං තදන්යතොගධතා යහට්ඨා වුත්තායයව.
යවයනයයසත්තපරිග්ගණ්හනත්ථං සමන්නාහායර කයත පඨමං යනසං 
යවයනයයභායවයනව උපට්ඨානං යහොති, අථ සරණගමනාදිවයසන

කිච්චනිප්ඵත්ති වීමංසීයතීති ආහ ‘‘කිං නු යඛො භවිස්සතීති

උපපරික්ඛන්යතො’’ති. නියරොධන්තිසඤ්ඤානියරොධං. නියරොධාවුට්ඨානන්ති

තයතො නියරොධයතො වුට්ඨානං සඤ්ඤුප්පත්තිං. සබ්බබුද්ධානං ඤායණන

සංසන්දිත්වාති යථා යත නියරොධං, නියරොධයතො වුට්ඨානඤ්ච බයාකරිංසු, 
බයාකරිස්සන්ති ච, තථා බයාකරණවයසන සංසන්දිත්වා. 

හත්ථිසාරිපුත්යතොති හත්ථිසාරියනො පුත්යතො. ‘‘යුගන්ධරපබ්බතං

පරික්ඛිපිත්වා’’ති ඉදං පරිකප්පවචනං ‘‘තාදිසං අත්ථි යච, තං වියා’’ති. 

යමඝවණ්ණන්ති රත්තයමඝවණ්ණං, 

සඤ්ඣාප්පභානුරඤ්ජිතයමඝසඞ්කාසන්ති අත්යථො. පච්චග්ඝන්ති අභිනවං
ආදියතො තථාලද්ධයවොහායරන, අනඤ්ඤපරියභොගතාය, තථා වා සත්ථු 

අධිට්ඨායනන යසො පත්යතො සබ්බකාලං ‘‘පච්චග්ඝං’’ ත්යවව වුච්චති, 

සිලාදිවුත්තරතනලක්ඛණූපපත්තියා වා යසො පත්යතො ‘‘පච්චග්ඝ’’න්ති
වුච්චති. 

407. අත්තයනො රුචිවයසන සද්ධම්මට්ඨිතිජ්ඣාසයවයසන, න පයරන

උස්සාහියතොතිඅධිප්පායයො. ‘‘අතිප්පගභාවයමවදිස්වා’’තිඉදංභූතකථනංන
තාව භික්ඛාචාරයවලා සම්පත්තාති දස්සනත්ථං. භගවා හිතදාකාලස්යසව
විහාරයතො නික්ඛන්යතො ‘‘වාසනාභාගියාය ධම්මයදසනාය යපොට්ඨපාදං
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අනුග්ගණ්හිස්සාමී’’ති. ෙන්නූනාහන්ති අඤ්ඤත්ථ සංසයපරිදීපයනො, ඉධ

පනසංසයපරිදීපයනොවිය. කස්මාතිආහ ‘‘බුද්ධාන’’න්තිආදි. සංසයෙො නාම

නත්ථි යබොධිමූයල එව සමුග්ඝාටිතත්තා. පරිවිතක්කපුබ්බභායගොති

අධිප්යපතකිච්චස්ස පුබ්බභාගපරිවිතක්යකො එව. බුද්ධානං ලබ්භතීති
‘‘කරිස්සාම, න කරිස්සාමා’’තිආදියකො එස චිත්තචායරො බුද්ධානං ලබ්භති

සම්භවතිවිචාරණවයසන පවත්තනයතො, නපනසංසයවයසන. යතනාහාති

යයන බුද්ධානම්පි ලබ්භති, යතයනවාහ භගවා ‘‘ෙන්නූනාහ’’න්ති.
පරිකප්පයන වායං නිපායතො. ‘‘උපසඞ්කයමයය’’න්ති කිරියාපයදන
වුච්චමායනො එව හි අත්යථො ‘‘යන්නූනා’’ති නිපාතපයදන යජොතීයති. අහං

යන්නූන උපසඞ්කයමයයන්ති යයොජනා. ෙදි පනාති ඉදම්පි යතන

සමානත්ථන්තිආහ ‘‘ෙදිපනාහන්තිඅත්යථො’’ති. 

408. යථා උන්නතප්පායයො සද්යදො උන්නායදො, එවං විපුලභායවන 

උපරූපරි පවත්යතොපි උන්නායදොති තදුභයං එකජ්ඣං කත්වා පාළිෙං 
‘‘උන්නාදිනියා’’ති වත්වා පුන විභායගන දස්යසතුං

‘‘උච්චාසද්දමහාසද්දායා’’ති වුත්තන්ති තමත්ථං විවරන්යතො ‘‘උච්චං 

නදමානාො’’තිආදිමාහ. අස්සාති පරිසාය. උද්ධංගමනවයසනාති

උන්නතබහුලතාය උග්ගන්ත්වා උග්ගන්ත්වා පවත්තනවයසන. දිසාසු

පත්ථටවයසනාතිවිපුලභායවනභූතපරම්පරාය සබ්බදිසාසුපත්ථරණවයසන.
ඉදානි පරිබ්බාජකපරිසාය උච්චාසද්දමහාසද්දතාය කාරණං, තස්ස ච

පවත්තිආකාරං දස්යසන්යතො ‘‘යතසඤ්හී’’තිආදිමාහ. කාමස්සායදො නාම

කාමගුණස්සායදො.කාමභවාදිගයතොඅස්සායදො භවස්සායදො. 

409. සණ්ඨයපසීති සංයමනවයසන සම්මයදව ඨයපසි, 
සණ්ඨපනඤ්යචත්ථ තිරච්ොනකථාය අඤ්ඤමඤ්ඤස්මිං අගාරවස්ස
ජහාපනවයසන ආචාරස්ස සික්ඛාපනං, යථාවුත්තයදොසස්ස නිගූහනඤ්ච

යහොතීති ආහ ‘‘සික්ඛායපසී’’තිආදි. අප්පසද්දන්ති නිස්සද්දං, 

උච්චාසද්දමහාසද්දාභාවන්ති අධිප්පායයො. නප්පමජ් න්තීති න අගාරවං
කයරොන්ති. 

410. යනො ආගයත ආනන්යදොති භගවති ආගයත යනො අම්හාකං

ආනන්යදොපීති යහොති.පිෙසමුදාචාරාතිපියාලාපා.‘‘පච්චුග්ගමනංඅකාසී’’ති
වත්වා න යකවලමයයමව, අථ යඛො අඤ්යඤපි පබ්බජිතා යයභුයයයන
භගවයතො අපචිතිං කයරොන්යතවාති දස්යසතුං ‘‘භගවන්තඤ්හී’’තිආදිං

වත්වා, තත්ථ කාරණමාහ ‘‘උච්චාකුලීනතාො’’ති, යතන සාසයන
අප්පසන්නාපි කුලගාරයවන භගවති අපචිතිං කයරොන්යත වාති දස්යසති. 

එතස්මිං අන්තයරකානාමකථාතිඑතස්මිං යථාවුත්තපරිච්යෙදබ්භන්තයර

කථා කා නාම. විප්පකතා ආරද්ධා හුත්වා අපරියයොසිතා. ‘‘කා කථා
විප්පකතා’’තිවදන්යතො අත්ථයතොතස්සා පරියයොසාපනංපටිජානාතිනාම.
‘‘කා කථා’’ති ච අවියසසයචොදනාති යස්සා තස්සා සබ්බස්සාපි කථාය
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පටුන 

පරියයොසාපනං පටිඤ්ඤාතඤ්ච යහොති, තඤ්ච පයරසං අසබ්බඤ්ඤූනං 

අවිසයන්ති ආහ ‘‘පරිෙන්තං යනත්වා යදමීති සබ්බඤ්ඤුපවාරණං 

පවායරසී’’ති. 

අභිසඤ්ඤානියරොධකථාවණ්ණනා 
411. සුකාරණන්ති සුන්දරං අත්ථාවහං හිතාවහං කාරණං.

නානාතිත්යථසු නානාලද්ධීසු නියුත්තාති නානාතිත්ථිකා, යත එව 

නානාතිත්ථිො ක-කාරස්ස ය-කාරං කත්වා. කුතූහලයමත්ථ අත්ථීති 

යකොතූහලා, සා එව සාලාති යකොතූහලසාලා, යතනාහ 

‘‘යකොතූහලුප්පත්තිට්ඨානයතො’’ති. සඤ්ඤානියරොයධති සඤ්ඤාසීයසනායං
යදසනා, තස්මා සඤ්ඤාසහගතා සබ්යබපි ධම්මා සඞ්ගය්හන්ති, තත්ථ පන

චිත්තංපධානන්තිආහ ‘‘චිත්තනියරොයධ’’ති.අච්චන්තනියරොධස්සපනයතහි

අනධිප්යපතත්තා, අවිසයත්තා ච ‘‘ඛණිකනියරොයධ’’ති ආහ. කාමං යසොපි
යතසං අවිසයයොව, අත්ථයතො පන නියරොධකථා වුච්චමානා තත්යථව

තිට්ඨතීති තථා වුත්තං. කිත්තියඝොයසොති ‘‘අයහො බුද්ධානුභායවො
භවන්තරපටිච්ෙන්නං කාරණං එවං හත්ථාමලකං විය පච්චක්ඛයතො
දස්යසති, සාවයකචඑදියස සංවරසමාදායනපතිට්ඨායපතී’’තිථුතියඝොයසො

යාව භවග්ගා පත්ථරති. පටභාගකිරිෙන්ති පළාසවයසන පටිභාගභූතං

පයයොගං කයරොන්යතො. භවන්තරසමෙන්ති තත්ර තත්ර වුට්ඨනසමයං
අභූතපරිකප්පිතං කිඤ්චි උප්පාදියං වත්ථුං අත්තයනො සමයං කත්වා. 

කිඤ්චියදව සික්ඛාපදන්ති ‘‘එලමූයගන භවිතබ්බං, එත්තකං, යවලං 
එකස්මිංයයව ඨායන නිසීදිතබ්බ’’න්ති එවමාදිකං කිඤ්චියදව කාරණං

සික්ඛායකොට්ඨාසං කත්වා පඤ්ඤයපන්ති. නියරොධකථන්ති
නියරොධසමාපත්තිකථං. 

යතසූති යකොතූහලසාලායං සන්නිපතියතසු තිත්ථියසමණබ්රාහ්මයණසු. 

එකච්යචති එයක. පුරියමොති ‘‘අයහතූ අප්පච්චයා’’ති එවංවාදී. ය්වායං ඉධ 

උප්පජ්ජතීති යයොජනා. සමාපත්තින්ති අසඤ්ඤභාවාවහං සමාපත්තිං. 

නියරොයධති සඤ්ඤානියරොයධ. යහතුං අපස්සන්යතොති යයන යහතුනා
අසඤ්ඤභයව සඤ්ඤායනියරොයධො සබ්බයසො අනුප්පායදො, යයනචතයතො
චුතස්ස ඉධ පඤ්චයවොකාරභයව තස්සා උප්පායදො, තං අවිසයතාය
අපස්සන්යතො. 

නන්ති පඨමවාදිං. නියසයධත්වාති ‘‘න යඛො නායමතං යභො එවං

භවිස්සතී’’ති එවං පටික්ඛිපිත්වා. අසඤ්ඤිකභාවන්ති මුඤ්ොපත්තියා 
කිරියමයසඤ්ඤාවයසනවිගතසඤ්ඤිභාවං.වක්ඛතිහි‘‘විසඤ්ඤීහුත්වා’’ති. 

වික්ඛම්භනවයසනකියලසානංසන්තාපයනන අත්තන්තයපො.යඝොරතයපොති 

දුක්කරතාය භීමතයපො. පරිමාරිතින්ද්රියෙොති නිබ්බියසවනභාවාපාදයනන

සබ්බයසො මිලාපිතචක්ඛාදින්ද්රියයො. භග්යගොති භඤ්ජිතකුසලජ්ඣාසයයො. 

එවමාහාති ‘‘එවං සඤ්ඤා හි යභො පුරිසස්ස අත්තා’’තිආදිආකායරන
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සඤ්ඤානියරොධමාහ.ඉමිනානයයනඉයතො පයරසුද්වීසුඨායනසුයථාරහං
යයොජනායවදිතබ්බා. 

ආථබ්බණපයෙොගන්ති ආථබ්බණයවදවිහිතං ආථබ්බණිකානං

විසඤ්ඤිභාවාපාදනපයයොගං. ආථබ්බණං පයෙොය ත්වාති ආථබ්බණයවයද
ආගතඅග්ගිවිහනපුබ්බකං මන්තජප්පනං පයයොයජත්වා 

සීසච්ඡින්නතාදිදස්සයනන සඤ්ඤානියරොධමාහ. තස්සාති යස්ස 
සීසච්ඡින්නතාදිදස්සිතං, තස්ස. 

ෙක්ඛදාසීනන්ති යදවදාසීනං, යා ‘‘යදවතාභතියයොතිපි’’ වුච්චන්ති. 

මදනිද්දන්තිසුරාමදනිමිත්තකංසුපනං යදවතූපහාරන්තිනච්චනගායනාදිනා

යදවතානංපූජං. සුරාපාතින්තිපාතිපුණ්ණංසුරං. දිවාති අතිදිවාඋස්සූයර. 

එලමූගකථාවිොතිඉයමසංපණ්ඩිතමානීනංකථා අන්ධබාලකථාසදිසී. 

චත්තායරො නියරොයධති අඤ්ඤමඤ්ඤවිධුයර චත්තායරො නියරොයධ එයත

පඤ්ඤයපන්ති. නච අඤ්ඤමඤ්ඤවිරුද්ධනානාසභායවනයතනභවිතබ්බං, 

අථ යඛො එකසභායවන, යතනාහ ‘‘ඉමිනා චා’’තිආදි. අඤ්යඤයනවාති

ඉයමහි වුත්තාකාරයතො අඤ්ඤාකායරයනව භවිතබ්බං. ‘‘අෙං නියරොයධො, 

අෙං නියරොයධො’’ති ආයමඩිතවචනං සත්ථා අත්තයනො යදසනාවිලායසන

අයනකාකාරයවොකාරං නියරොධං විභායවස්සතීති දස්සනත්ථං කතං අයහො

නූනාති එත්ථ අයහොති අච්ෙරියය, නූනාති අනුස්සරයණ නිපායතො. තස්මා
අයහොනූනභගවාඅනඤ්ඤසාධාරණයදසනත්තානියරොධම්පිඅයහොඅච්ෙරියං 

කත්වාකයථයයමඤ්යඤතිඅධිප්පායයො. ‘‘අයහොනූනසුගයතො’’ති එත්ථාපි
එයසව නයයො. අච්ෙරියවිභාවනයතො එව යචත්ථ ද්වික්ඛත්තුං වචනං, 

අච්ෙරියත්යථොපි යචත්ථ අයහො-සද්යදො. යසො යස්මා අනුස්සරණමුයඛයනව

යතන ගහියතො, තස්මා වුත්තං ‘‘අයහො නූනාති අනුස්සරණත්යථ’’ති.

කාලපුග්ගලාදිවිභායගන බහුයභදත්තා ඉයමසං නියරොධධම්මානන්ති
බහුවචනං, කුසල-සද්දයයොයගන සාමිවචනං භුම්මත්යථ දට්ඨබ්බං. 

චිණ්ණවසිතාොති නියරොධසමාපත්තියං වසීභාවස්ස චිණ්ණත්තා. සභාවං 

 ානාතීතිනියරොධස්සසභාවංයාථාවයතොජානාති. 

අයහතුකසඤ්ඤුප්පාදනියරොධකථාවණ්ණනා 
412. ඝරමජ්යඣයෙව පක්ඛලිතාති ඝරයතො බහි ගන්තුකාමා පුරිසා 

මග්ගං අයනොතරිත්වා ඝරාජියරන සමතයල විවටඞ්ගයණ එව පක්ඛලනං

පත්තා, එවං සම්පදමිදන්ති අත්යථො. අසාධාරයණො යහතු, සාධාරයණො 

පච්චයෙොති එවමාදි විභායගන ඉධ පයයොජනං නත්ථි සඤ්ඤාය 

අකාරණභාවපටික්යඛපත්තා යචොදනායාති වුත්තං ‘‘කාරණස්යසව 

නාම’’න්ති. 

පාළියං ‘‘උප්පජ්ජන්තිපි නිරුජ්ඣන්තිපී’’ති වුත්තං, තත්ථ ‘‘සයහතූ
සප්පච්චයා සඤ්ඤා උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා පන නිරුජ්ඣන්තියයව, න 
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තිට්ඨන්තී’’ති දස්සනත්ථං ‘‘නිරුජ්ඣන්තී’’ති වචනං, න නියරොධස්ස 
සයහතුසප්පච්චයභාවදස්සනත්ථං. උප්පායදො හිසයහතුයකො, න නියරොයධො.
යදි හි නියරොයධොපි සයහතුයකො සියා, තස්ස නියරොයධනාපි භවිතබ්බං
අඞ්කුරාදීනං විය, න ච තස්ස නියරොයධො අත්ථි. තස්මා වුත්තනයයයනව
පාළියාඅත්යථොයවදිතබ්යබො. අයඤ්චනයයොඛණනියරොධවයසනවුත්යතො.
යයො පනයථාපරිච්ඡින්නකාලවයසනසබ්බයසොව අනුප්පාදනියරොයධො, යසො
‘‘සයහතුයකො’’ති යවදිතබ්යබො තථාරූපාය පටිපත්තියා විනා අභාවයතො. 
යතනාහභගවා‘‘සික්ඛාඑකාසඤ්ඤානිරුජ්ඣතී’’ති.(දී.නි.1.412) තයතො
එවචඉධාපි වුත්තං‘‘සඤ්ඤායසයහතුකංඋප්පාදනියරොධංදීයපතු’’න්ති. 

සික්ඛා එකාති එත්ථ සික්ඛාති කරයණ පච්චත්තවචනං, එක-සද්යදො
අඤ්ඤපරියායයො‘‘ඉත්යථයක අභිවදන්තිසයතොවාපනසත්තස්සා’’තිආදීසු

(දී.නි.1.85ආදයයො; ම.නි.3.21) විය, න සඞ්ඛයාවාචීතිආහ ‘‘සික්ඛාඑකා

සඤ්ඤා උප්පජ් න්තීති සික්ඛාෙ එකච්චා සඤ්ඤා  ාෙන්තී’’ති.
යසසපයදසුපිඑයසව නයයො. 

413. තත්ථාතිතස්සංඋපරියදසනායං. සම්මාදිට්ඨිසම්මාසඞ්කප්පවයසන

පරිොපන්නත්තා ආගතාති සභාවයතො උපකාරයතො ච පඤ්ඤාක්ඛන්යධ

පරියාපන්නත්තා සඞ්ගහිතත්තා තතිො අධිපඤ්ඤාසික්ඛා
සම්මාදිට්ඨිසම්මාසඞ්කප්පවයසන ආගතා. තථා හි වුත්තං ‘‘යා චාවුයසො
විසාඛසම්මාදිට්ඨි, යයොච සම්මාසඞ්කප්යපො, ඉයමධම්මාපඤ්ඤාක්ඛන්යධ
සඞ්ගහිතා’’ති(ම.නි.1.462) කාමඤ්යචත්ථවුත්තනයයන තිස්යසොපිසික්ඛා
ආගතා එව, තථාපි අධිචිත්තසික්ඛාය එව අභිසඤ්ඤානියරොයධො දස්සියතො, 
ඉතරාතස්සසම්භාරභායවන ආනීතා. 

පඤ්චකාමගුණිකරායගොති පඤ්චකාමයකොට්ඨායස ආරබ්භ

උප්පජ්ජනකරායගො. අසමුප්පන්නකාමචායරොති වත්තමානුප්පන්නතාවයසන
අසමුප්පන්යනො යයො යකොචි කාමචායරො යා කාචි යලොභුප්පත්ති. පුරියමො
විසයවයසන නියමිතත්තා කාමගුණාරම්මයණොව යලොයභො දට්ඨබ්යබො, 
ඉතයරො පන ඣානනිකන්තිභවරාගාදිප්පයභයදො සබ්යබොපි යලොභචායරො
කාමනට්යඨන කායමසු පවත්තනයතො. සබ්යබපි හි යතභූමකා ධම්මා
කාමනීයට්යඨන කාමාති. උභයයසම්පි කාමසඤ්ඤාතිනාමතා 
සහචරණඤායයනාති ‘‘කාමසඤ්ඤා’’ති පදුද්ධාරං කත්වා තදුභයං
නිද්දිට්ඨං. 

‘‘තත්ථා’’තිආදි අසමුප්පන්නකාමචාරයතො පඤ්චකාමගුණිකරාගස්ස
වියසසදස්සනං. කාමං පඤ්චකාමගුණිකරායගොපි අසමුප්පන්යනො එව
මග්යගන සමුග්ඝාටීයති, තස්මිං පන සමුග්ඝාටියතපි න සබ්යබො රායගො
සමුග්ඝාටං ගච්ෙති, තස්මා පඤ්චකාමගුණිකරාගග්ගහයණන න ඉතරස්ස
සබ්බස්ස රාගස්ස ගහණං යහොතීති උභයසාධාරයණන පරියායයන උභයං
සඞ්ගයහත්වා දස්යසතුං පාළියං කාමසඤ්ඤාග්ගහණං කතන්ති තදුභයං
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පටුන 

සරූපයතො වියසසයතො ච දස්යසත්වා සබ්බසඞ්ගාහිකභාවයතො 

‘‘අසමුප්පන්නකාමචායරො පනඉමස්මිංඨායනවට්ටතී’’ති වුත්තං. 

සදිසත්තාති කාමසඤ්ඤාදිභායවන සමානත්තා, එයතන පාළියං
‘‘පුරිමා’’ති සදිසකප්පනාවයසන වුත්තන්ති දස්යසති. අනාගතා හි ඉධ 
‘‘නිරුජ්ඣතී’’ති වුත්තා අනුප්පාදස්ස අධිප්යපතත්තා, යතනාහ 

‘‘අනුප්පන්නාවනුප්පජ් තී’’ති. 

නීවරණවියවකයතො ජාතත්තා වියවකයජහි පඨමජ්ඣානපීතිසුයඛහිසහ 

අක්ඛාතබ්බා, තංයකොට්ඨාසිකා වාති වියවක ං පීතිසුඛසඞ්ඛාතා. 

නානත්තසඤ්ඤාපටිඝසඤ්ඤාහි නිපුණතාය සුඛුමභූතතාය සුඛුමසඤ්ඤා

භූතා සුඛුමභායවන, පරමත්ථභායවන අවිපරීතසභාවා. ඣානං 
තංසම්පයුත්තධම්මානං භාවනාසිද්ධා සණ්හසුඛුමතා
නීවරණවික්ඛම්භනවයසන විඤ්ඤායතීති ආහ 

‘‘කාමච්ඡන්දාදිඔ ාරිකඞ්ගප්පහානවයසන සුඛුමා’’ති. භූතතාොති

විජ්ජමානතාය. සබ්බත්ථාතිසබ්බවායරසු. 

සමාපජ්ජනාධිට්ඨානානි විය වුට්ඨානං ඣායන පරියාපන්නම්පි යහොති 
යථාතංධම්මානංභඞ්ගක්ඛයණොධම්යමසු, නආවජ්ජනපච්චයවක්ඛණානීති 

‘‘පඨමජ්ඣානං සමාපජ් න්යතො අධිට්ඨහන්යතො වුට්ඨහන්යතො ච

සික්ඛතී’’ති වුත්තං, න ‘‘ආවජ්ජන්යතො පච්චයවක්ඛන්යතො’’ති. තන්ති

පඨමජ්ඣානං. යතනාති යහතුම්හි කරණවචනං, තස්මා පඨමජ්ඣායනන
යහතුභූයතනාති අත්යථො.යහතුභායවොයචත්ථඣානස්සයථාවුත්තසඤ්ඤාය
උප්පත්තියා සහජාතාදිපච්චයභායවො කාමසඤ්ඤාය නියරොධස්ස
උපනිස්සයතාව, තඤ්චයඛොසුත්තන්තපරියායයන.තථායචව සංවණ්ණිතං

‘‘තථාරූපාය පටිපත්තියා විනා අභාවයතො’’ති. එයතනුපායෙනාති ය්වායං
පඨමජ්ඣානතප්පටිපක්ඛසඤ්ඤාවයසන‘‘සික්ඛා එකාසඤ්ඤාඋප්පජ්ජති, 
සික්ඛා එකා සඤ්ඤා නිරුජ්ඣතී’’ති එත්ථ අත්යථො වුත්යතො, එයතන

නයයන. සබ්බත්ථාතිසබ්බවායරසු. 

414. යස්මා පයනත්ථ සමාපත්තිවයසන තංතංසඤ්ඤානං 

උප්පාදනියරොයධ වුච්චමායන අඞ්ගවයසන යසො වුත්යතොති ආහ ‘‘ෙස්මා

පනා’’තිආදි. ‘‘අඞ්ගයතො සම්මසන’’න්ති අනුපදධම්මවිපස්සනාය
ලක්ඛණවචනං. අනුපදධම්මවිපස්සනඤ්හි කයරොන්යතො සමාපත්තිං පත්වා
අඞ්ගයතො සම්මසනං කයරොති, න ච සඤ්ඤා සමාපත්තියා කිඤ්චි අඞ්ගං

යහොති. වුත්තඤ්ච ‘‘ඉදඤ්ච සඤ්ඤා සඤ්ඤාති එවං අඞ්ගයතො සම්මසනං

උද්ධට’’න්ති. අඞ්ගයතොති වා අවයවයතොති අත්යථො, අනුපදධම්මයතොති

වුත්තංයහොති. තයදවාති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයමව. 

ෙයතොයඛොතිපච්චත්යතනිස්සක්කවචනන්ති ආහ ‘‘යෙොනාමා’’තියථා
‘‘ආදිම්හී’’තිඑතස්මිංඅත්යථ ‘‘ආදියතො’’තිවුච්චතිඉතරවිභත්තියතොපියතො-
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සද්දස්සලබ්භනයතො.සකස්මිංඅත්තනා අධිගයතසඤ්ඤාසකසඤ්ඤා, සා

එතස්ස අත්ථීති සකසඤ්ඤී, යතනාහ ‘‘අත්තයනො පඨමජ්ඣානසඤ්ඤාෙ

සඤ්ඤවා’’ති. සකසඤ්ඤීති යචත්ථ උපරි වුච්චමානනියරොධපාදකතාය

සාතිසයාය ඣානසඤ්ඤාය අත්ථිභාවයජොතයකො ඊ-කායරො දට්ඨබ්යබො, 

යතයනවාහ ‘‘අනුපුබ්යබන සඤ්ඤග්ගං ඵුසතී’’තිආදි. තස්මා තත්ථ තත්ථ 
සකසඤ්ඤිතාග්ගහයණන තස්මිං තස්මිං ඣායන සබ්බයසො
සුචිණ්ණවසීභායවොදීපියතොති යවදිතබ්බං. 

යලොකිොනන්තිනිද්ධාරයණසාමිවචනං, සාමිඅත්යථඑවවා .යදග්යගනහි

තං යතසු යසට්ඨං, තදග්යගන යතසම්පි යසට්ඨන්ති. ‘‘යලොකියාන ’’න්ති

වියසසනං යලොකුත්තරසමාපත්තීහි තස්ස අයසට්ඨභාවයතො.  

‘‘කිච්චකාරකසමාපත්තීන’’න්ති වියසසනං අකිච්චකාරකසමාපත්තියතො 

තස්ස අයසට්ඨභාවයතො  .අකිච්චකාරකතා චස්සා

පටුසඤ්ඤාකිච්චාභාවවචනයතොවිඤ්ඤායති.  යයථවහිතත්ථසඤ්ඤා, එවං

ඵස්සාදයයො පීති  .යදග්යගන හි තත්ථ  සඞ්ඛාරාවයසසසුඛුමභාවප්පත්තියා

පකතිවිපස්සකානං සම්මසිතුං අසක්කුයණයයරූයපන ඨිතා, තදග්යගන

යහට්ඨිමසමාපත්තිධම්මා විය පටුකිච්චකරණසමත්ථාපි න යහොන්තීති. 

ස්වායමත්යථො පරමත්ථමඤ්විසායං විසුද්ධිමග්ගසංවණ්ණනාෙං 

ආරුප්පකථායං (විසුද්ධි  .ටී . 1.286) සවියසසං වුත්යතො, තස්මා තත්ථ

වුත්තනයයන යවදිතබ්යබො  .යකචි පන  ‘‘යථා යහට්ඨිමා යහට්ඨිමා

සමාපත්තියයො උපරිමානං උපරිමානං අධිට්ඨානකිච්චං සායධන්ති, න එවං

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිකස්සචිපිඅධිට්ඨානකිච්චං සායධති, 

තස්මාසාඅකිච්චකාරිකා, ඉතරාකිච්චකාරිකාවුත්තා ’’තිවදන්ති , තදයුත්තං

තස්සාපි විපස්සනාචිත්තපරිදමනාදීනං අධිට්ඨානකිච්චසාධනයතො  .තස්මා  

පුරියමොයයවඅත්යථොයුත්යතො. 

පකප්යපතීතිසංවිදහති.ඣානං සමාපජ්ජන්යතො හිඣානසුඛං අත්තනි

සංවිදහති නාම. අභිසඞ්ඛයරොතීති ආයූහති, සම්පිණ්යඩතීති අත්යථො.
සම්පිණ්ඩනත්යථො හිසමුදයට්යඨො.යස්මානිකන්තිවයසනයචතනාකිච්චස්ස

මත්ථකප්පත්ති, තස්මා ඵලූපචායරන කාරණං දස්යසන්යතො ‘‘නිකන්තිං

කුරුමායනො අභිසඞ්ඛයරොති නාමා’’ති වුත්තං. ඉමා ඉදානි යම ලබ්භමානා 

ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනසඤ්ඤා නිරුජ්යඣෙුං තංසමතික්කයමයනව 

උපරිඣානත්ථාය යචතනාභිසඞ්ඛරණසම්භවයතො. අඤ්ඤාති 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාහි අඤ්ඤා. තයතො ථූලතරභාවයතො ඔ ාරිකා. 

කා පන තාති ආහ ‘‘භවඞ්ගසඤ්ඤා’’ති. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයතො වුට්ඨාය
එව හි උපරිඣානත්ථාය යචතනාභිසඞ්ඛරණානි භයවයයං, වුට්ඨානඤ්ච 
භවඞ්ගවයසනයහොති.යාවචඋපරිඣානසමාපජ්ජනං, තාවඅන්තරන්තරා

භවඞ්ගප්පවත්තීති ආහ ‘‘භවඞ්ගසඤ්ඤාඋප්පජ්ය ෙු’’න්ති. 
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යචයතන්යතොවාති යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනජ්ඣානං එකං ද්යව

චිත්තවායරසමාපජ්ජන්යතොඑව. නයචයතතිතථායහට්ඨිමජ්ඣායනසුවිය
වාපුබ්බායභොගාභාවයතො පුබ්බායභොගවයසනහිඣානංපකප්යපන්යතොඉධ
‘‘යචයතතී’’ති වුත්යතො. යස්මා ‘‘අහයමතං ඣානං නිබ්බත්යතමි
උපසම්පායදමි සමාපජ්ජාමී’’ති එවං අභිසඞ්ඛරණං තත්ථ සාලයස්යසව 
යහොති, න අනාලයස්ස, තස්මා එකං චිත්තක්ඛණිකම්පි ඣානං 

පවත්යතන්යතො තත්ථ අප්පහීනනිකන්තිකතාය අභිසඞ්ඛයරොන්යතො එවාති
අත්යථො. යස්මා පනස්ස තථා යහට්ඨිමජ්ඣායනසු විය වා තත්ථ 

පුබ්බායභොයගො නත්ථි, තස්මා ‘‘න අභිසඞ්ඛයරොතී’’ති වුත්තං. ‘‘ඉමස්ස

භික්ඛුයනො’’තිආදි වුත්තස්යසවත්ථස්ස විවරණං. ‘‘ස්වාෙමත්යථො’’තිආදිනා
තයමවත්ථංඋපමායපටිපායදති. 

පච්ඡාභායගති පිතුඝරස්ස පච්ොභායග. තයතො පුත්තඝරයතො. 

ලද්ධඝරයමවාතියයතොඅයනනභික්ඛාලද්ධා, තයමවඝරං පුත්තයගහයමව. 

ආසනසාලා විෙ ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනසමාපත්ති තයතො 
පිතුඝරපුත්තඝරට්ඨානියානං
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනනියරොධසමාපත්තීනං උපගන්තබ්බයතො. 

පිතුඝරං අමනසිකරිත්වාති පවිසිත්වා සමතික්කන්තම්පි පිතුඝරං න මනසි
කත්වා. පුත්තඝරස්යසව ආචික්ඛනං විය එකං ද්යව චිත්තවායර 
සමාපජ්ජිතබ්බම්පියනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංනමනසිකත්වා පරයතො 
නියරොධසමාපත්තිඅත්ථායඑවමනසිකායරො.එවංඅමනසිකාරසාමඤ්යඤන, 
මනසිකාරසාමඤ්යඤන ච උපමුපයමයයතා යවදිතබ්බා ආචික්ඛයනනපි
මනසිකාරස්යසව යජොතිතත්තා. න හි මනසිකායරන විනා ආචික්ඛනං
සම්භවති. 

තා ඣානසඤ්ඤාති තා එකං ද්යව චිත්තවායර පවත්තා

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤා. නිරුජ්ඣන්තීති පයදයසයනව
නිරුජ්ඣන්ති, පුබ්බාභිසඞ්ඛාරවයසන පන උපරි අනුප්පායදො. යථා ච 

ඣානසඤ්ඤානං, එවං ඉතරසඤ්ඤානං පීති ආහ ‘‘අඤ්ඤා ච ඔ ාරිකා 

භවඞ්ගසඤ්ඤානුප්පජ් න්තී’’ති, යථාපරිච්ඡින්නකාලන්තිඅධිප්පායයො. යසො

එවං පටපන්යනො භික්ඛූති යසො එවං යථාවුත්යත සඤ්ඤාග්යග ඨියතො
අරහත්යත, අනාගාමිඵයල වා පතිට්ඨියතො භික්ඛු ද්වීහි ඵයලහි
සමන්නාගයමො, තිණ්ණං සඞ්ඛාරානං පටිප්පස්සද්ධි, යසොළසවිධා
ඤාණචරියා, නවවිධා සමාධිචරියාති ඉයමසං වයසන

නියරොධපටිපාදනපටිපත්තිංපටිපන්යනො. ඵුසතීතිඑත්ථ ඵුසනං නාමවින්දනං 

පටිලද්ධීතිආහ ‘‘වින්දතිපටලභතී’’ති.අත්ථයතොපන යථාපරිච්ඡින්නකාලං
චිත්තයචතසිකානංසබ්බයසොඅප්පවත්තිඑව. 

අභීතිඋපසග්ගමත්තංනිරත්ථකං, තස්මා ‘‘සඤ්ඤා’’ඉච්යචවඅත්යථො.
නියරොධපයදන අනන්තරිකං කත්වා සමාපත්තිපයද වත්තබ්යබ යතසං

ද්වින්නං අන්තයර සම්පජානපදං ඨපිතන්ති ආහ ‘‘නියරොධපයදන 
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අනන්තරිකං කත්වා වුත්ත’’න්ති, යතනාහ ‘‘අනුපට…යප.… අත්යථො’’ති. 

තත්රාපීතිතස්මිම්පිතථා පදානුපුබ්බිඨපයනපිඅයංවියසසත්යථොතියයොජනා. 

සම්ප ානන්තස්සාතිතංතංසමාපත්තිංසමාපජ්ජිත්වාවුට්ඨාය තත්ථතත්ථ

සඞ්ඛාරානං සම්මසනවයසන පජානන්තස්ස. අන්යතති යථාවුත්තාය

නියරොධපටිපත්තියා පරියයොසායන. දුතියවිකප්යප සම්ප ානන්තස්සාති
සම්පජානකාරියනොති අත්යථො, යතන නියරොධසමාපජ්ජනකස්ස භික්ඛුයනො
ආදියතො පට්ඨාය සබ්බපාටිහාරිකපඤ්ඤාය සද්ධිං අත්ථසාධිකා පඤ්ඤා

කිච්චයතොදස්සිතායහොති, යතනාහ ‘‘පණ්ඩිතස්සභික්ඛුයනො’’ති. 

සබ්බාකායරනාති ‘‘සමාපත්තියා සරූපවියසයසො, සමාපජ්ජනයකො, 
සමාපජ්ජනස්ස ඨානං, කාරණං, සමාපජ්ජනාකායරො’’ති එවමාදි 

සබ්බප්පකායරන. තත්ථාති විසුද්ධිමග්යග. (විසුද්ධී. 2.867) කථිතයතොවාති

කථිතට්ඨානයතො එව ගයහතබ්බා, න ඉධ තං වදාම පුනරුත්තිභාවයතොති
අධිප්පායයො. 

එවං යඛො අහන්ති එත්ථ ආකාරත්යථො එවං-සද්යදො

උග්ගහිතාකාරදස්සනන්ති කත්වා. එවං යපොට්ඨපාදාති එත්ථ පන

සම්පටිච්ෙනත්යථො, යතනාහ ‘‘සුඋග්ගහිතංතොතිඅනු ානන්යතො’’ති. 

415. සඤ්ඤා අග්ගා එත්ථාති සඤ්ඤාග්ගං, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං. 

අට්ඨසු සමාපත්තීසුපි සඤ්ඤාග්ගං අත්ථි උපලබ්භතීති චින්යතත්වා. 
‘‘පුථූ’’ති පාළියං ලිඞ්ගවිපල්ලාසං දස්යසන්යතො ආහ ‘‘බහූනිපී’’ති. 

‘‘ෙථා’’ති ඉමිනා පකාරවියසයසො කරණප්පකායරො ගහියතො, න

පකාරසාමඤ්ඤන්ති ආහ ‘‘යෙන යෙන කසියණනා’’ති, පථවීකසියණන

කරණභූයතනා’’ති ච. ඣානං තාව යුත්යතො කරණභායවො 
සඤ්ඤානියරොධඵුසනස්සසාධකතමභාවයතො, කථංකසිණානන්ති? යතසම්පි
යසො යුත්යතො එව. යදග්යගන හි ඣානානං නියරොධඵුසනස්ස සාධකතං
අභායවො, තදග්යගනකසිණානම්පිතදවිනාභාවයතො. අයනකකරණාපිකිරියා
යහොතියයවයථා‘‘අස්යසනයායනනදීපිකායගච්ෙතී’’ති. 

එකවාරන්ති සකිං. පුරිමසඤ්ඤානියරොධන්ති
කාමසඤ්ඤාදිපුරිමසඤ්ඤාය නියරොධං, න නියරොධසමාපත්තිසඤ්ඤිතං

සඤ්ඤානියරොධං. එකං සඤ්ඤාග්ගන්ති එකං සඤ්ඤාභූතං අග්ගං
යසට්ඨන්ති අත්යථො යහට්ඨිමසඤ්ඤාය උක්කට්ඨභාවයතො. සඤ්ඤා ච සා

අග්ගඤ්චාති සඤ්ඤාග්ගං, න සඤ්ඤාසු අග්ගන්ති. ද්යව වායරති

ද්වික්ඛත්තුං. යසසකසියණසූති කසිණානංයයව ගහණං නියරොධකථාය
අධිකතත්තා. තයතො එව යචත්ථ ඣානග්ගහයණන කසිණජ්ඣානානි එව

ගහිතානීති යවදිතබ්බං. ‘‘පඨමජ්ඣායනන කරණභූයතනා’’ති ආරම්මණං 
අනාමසිත්වා වදති යථා ‘‘යයන යයන කසියණනා’’ති එත්ථ ඣානං

අනාමසිත්වා වුත්තං. ‘‘ඉතී’’තිආදිනා වුත්තයමවත්ථං සඞ්ගයහත්වා
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නිගමනවයසන වදති. සබ්බම්පීති සබ්බං එකවාරං සමාපන්නඣානං. 

සඞ්ගයහත්වාති සඤ්ජානනලක්ඛයණන තංසභාවාවියසසයතො එකජ්ඣං

සඞ්ගයහත්වා. අපරාපරන්ති පුනප්පුනං. 

416. ඣානපදට්ඨානං විපස්සනං වඩ්යඪන්තස්ස පුග්ගලස්ස වයසන 
සඤ්ඤාඤාණානි දස්සිතානි පඨමනයය. දුතියනයය පන යස්මා විපස්සනං 
උස්සුක්කායපත්වා මග්යගන ඝයටන්තස්ස මග්ගඤාණං උප්පජ්ජති, තස්මා 
විපස්සනාමග්ගවයසනසඤ්ඤාඤාණානිදස්සිතානි.යස්මාපනපඨමනයයො
යලොකියත්තා ඔළාරියකො, දුතියනයයො මිස්සයකො තස්මා තදුභයං
අසම්භායවත්වා අච්චන්තසුඛුමං සුභං ථිරං නිබ්බත්තිතයලොකුත්තරයමව
දස්යසතුං මග්ගඵලවයසන සඤ්ඤාඤාණානි දස්සිතානි තතියනයය. 
තයයොයපයතනයාමග්ගයසොධනවයසනදස්සිතා. 

‘‘අයං පයනත්ථ සායරො’’ති විභායවතුං තිපිටකමහාසිවත්යථරවායදො
ආභයතො. නියරොධං පුච්ඡිත්වා තස්මිං කථියත තදනන්තරං
සඤ්ඤාඤාණුප්පත්තිංපුච්ෙන්යතො අත්ථයතොනියරොධයතොවුට්ඨානංපුච්ෙති
නාම, නියරොධයතො ච වුට්ඨානං අරහත්තඵලුප්පත්තියා වා සියා
අනාගාමිඵලුප්පත්තියා වා, තත්ථ සඤ්ඤා පධානා, තදනන්තරඤ්ච

පච්චයවක්ඛණඤාණන්තිතදුභයංනිද්ධායරන්යතොයථයරො ‘‘කිංඉයමභික්ඛූ

භණන්තී’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘කිං ඉයම භික්ඛූ භණන්තී’’ති තදා
දීඝනිකායතන්තිං පරිවත්තන්යතඉමංඨානංපත්වායථාවුත්යතනපටිපාටියා
තයයොනයයකයථන්යතභික්ඛූ සන්ධායවදති. 

යස්ස යථා මග්ගවීථියං මග්ගඵලඤායණසු උප්පන්යනසු නියමයතො 
මග්ගඵලපච්චයවක්ඛණඤාණානි යහොන්ති, එවං ඵලසමාපත්තියං

ඵලපච්චයවක්ඛණඤාණන්තිආහ ‘‘පච්ඡාපච්චයවක්ඛණඤාණ’’න්ති. ‘‘ඉදං 

අරහත්තඵල’’න්ති ඉදං පච්චයවක්ඛණඤාණස්ස පවත්තිආකාරදස්සනං. 

ඵලසමාධිසඤ්ඤාපච්චොති ඵලසමාධිසහගතසඤ්ඤාපච්චයා. කිර-සද්යදො
අනුස්සරණත්යථො. යථාධිගතධම්මානුස්සරණපක්ඛියා හි පච්චයවක්ඛණා.
සමාධිසීයසනයචත්ථසබ්බංඅරහත්තඵලංගහිතංසහචරණඤායයන, තස්මිං 

අසතිපච්චයවක්ඛණායඅසම්භයවොඑවාතිආහ ‘‘ඉදප්පච්චො’’ති. 

සඤ්ඤාඅත්තකථාවණ්ණනා 
417. යදසනාය සණ්හභායවන සාරම්භමක්ඛිස්සාදිමලවියසොධනයතො 

සුතමයඤාණං න්හාපිතං විය, සුඛුමභායවන තනුයලපනවිලිත්තං විය, 
තිලක්ඛණබ්භාහතතාය කුණ්ඩලාදිඅලඞ්කාරවිභූසිතං විය ච යහොති, 
තදනුපයසවයතො ඤාණස්ස ච තථාභායවො තංසමඞ්ගියනො පුග්ගලස්ස
තථාභාවාපත්ති, නියරොධකථාය නියවසනඤ්චස්ස

සිරිසයනප්පයවසනසදිසන්තිආහ ‘‘සණ්හසුඛුම…යප.…ආයරොපියතොපී’’ති. 

තත්ථාති තස්සං නියරොධකථායං. සුඛං අවින්දන්යතො මන්දබුද්ධිතාය

අලභන්යතො.මලවිදූසිතතාය ගූථට්ඨානසදිසං.අත්තයනොලද්ධිං අත්තදිට්ඨිං. 
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අනුමතිං ගයහත්වාති අනුඤ්ඤං ගයහත්වා ‘‘එදියසො යම අත්තා’’ති 

අනුජානායපත්වා, අත්තයනොලද්ධියංපතිට්ඨයපත්වාතිඅත්යථො. කං පනාති
ඔළාරියකො, මයනොමයයො, අරූපීති තිණ්ණං අත්තවාදානං වයසන තිවියධසු

කතමන්ති අත්යථො. පරිහරන්යතොති විද්ධංසනයතො පරිහරන්යතො, 
නිගූහන්යතොති අධිප්පායයො.යස්මාචතුසන්තතිරූපප්පබන්ධංඑකත්තවයසන
ගයහත්වා රූපීභාවයතො ‘‘ඔළාරියකො අත්තා’’ති පච්යචති අත්තවාදී, 
අන්නපායනොපධානතඤ්චස්ස පරිකප්යපත්වා ‘‘සස්සයතො’’ති මඤ්ඤති, 
රූපීභාවයතොඑවචසඤ්ඤායඅඤ්ඤත්තංඤායාගතයමව, යංයවදවාදියනො 
‘‘අන්නමයයො, පානමයයො’’තිචද්විධායවොහරන්ති, තස්මාපරිබ්බාජයකොතං

සන්ධායා ‘‘ඔ ාරිකංයඛො’’තිආහ. 

තත්ථ යදි අත්තා රූපී, න සඤ්ඤී, සඤ්ඤාය අරූපභාවත්තා, 
රූපධම්මානඤ්චඅසඤ්ජානනසභාවත්තා, රූපීචසමායනොයදිතවමයතන
නිච්යචො, සඤ්ඤා අපරාපරං පවත්තනයතො තත්ථ තත්ථ භිජ්ජතීති
යභදසබ්භාවයතො අනිච්චා, එවම්පි ‘‘අඤ්ඤා සඤ්ඤා, අඤ්යඤො අත්තා’’ති 
සඤ්ඤාය අභාවයතො අයචතයනොති න කම්මස්ස කාරයකො, ඵලස්ස ච න

උපභුඤ්ජයකොති ආපන්නයමව, යතනාහ ‘‘ඔ ාරියකො ච හි යත’’තිආදි. 

පච්චාගච්ඡයතොති පච්චාගච්ෙන්තස්ස, ජානයතොති අත්යථො. ‘‘අඤ්ඤා ච
සඤ්ඤාඋප්පජ්ජන්ති, අඤ්ඤාචසඤ්ඤා නිරුජ්ඣන්තී’’තිකස්මාවුත්තං, 
නනු උප්පාදපුබ්බයකො නියරොයධො, න ච උප්පන්නං අනිරුජ්ඣකං නාම

අත්ථීතියචොදනංසන්ධායාහ ‘‘චතුන්නඤ්ච ඛන්ධාන’’න්තිආදි. 

418-420. මයනොමෙන්ති ඣානමනයසො වයසන මයනොමයං. යයො හි
බාහිරපච්චයනිරයපක්යඛො, යසො මනසාව නිබ්බත්යතොති මයනොමයයො.
රූපයලොයකනිබ්බත්තසරීරංසන්ධායවදති, යංයවදවාදියනො ආනන්දමයයො, 

විඤ්ඤාණමයයොතිචද්විධායවොහරන්ති. තත්රාපීති ‘‘මයනොමයයොඅත්තා’’ති

ඉමස්මිම්පි පක්යඛ. යදොයස දින්යනති ‘‘අඤ්ඤාව සඤ්ඤා
භවිස්සතී’’තිආදිනා යදොයස දින්යන. ඉධාපි පුරිමවායද වුත්තනයයයනව 
යදොසදස්සනං යවදිතබ්බං. අයං පන වියසයසො – යදි අත්තා මයනොමයයො, 
සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගී, අහීනින්ද්රියයොචභයවයය, එවංසති‘‘රූපංඅත්තාසියා, න
ච සඤ්ඤී’’ති පුබ්යබ විය වත්තබ්බං. යතනාහ – ‘‘මයනොමයයො ච හි
යත’’තිආදි. කස්මා පනායං පරිබ්බාජයකො පඨමං ඔළාරිකං අත්තානං
පටිජානිත්වාතංලද්ධිංවිස්සජ්යජත්වාපුනමයනොමයංඅත්තානං පටිජානාති, 
තඤ්ච විස්සජ්යජත්වා අරූපිං අත්තානං පටිජානාතීති? කාමඤ්යචත්ථ 
කාරණං යහට්ඨා වුත්තයමව, තථාපි ඉයමතිත්ථියානාම අනවට්ඨිතචිත්තා

ථුසරාසිම්හි නිඛාතඛාණුයකො විය චඤ්චලාති දස්යසතුං ‘‘ෙථා නාම 

උම්මත්තයකො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සඤ්ඤාොති පකතිසඤ්ඤාය. 

උප්පාදනියරොධංඉච්ඡති අපරාපරංපවත්තාය සඤ්ඤායඋදයවයදස්සනයතො.
තථාපි‘‘සඤ්ඤාසඤ්ඤා’’තිපවත්තසමඤ්ඤං‘‘අත්තා’’ති ගයහත්වාතස්ස
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පටුන 

චඅවිච්යෙදංපරිකප්යපන්යතොසස්සතංමඤ්ඤති, යතනාහ ‘‘අත්තානංපන

සස්සතංමඤ්ඤතී’’ති. 

තයථවාතියථා‘‘රූපීඅත්තා’’ති, ‘‘මයනොමයයො අත්තා’’තිචවාදද්වයය
සඤ්ඤාය අත්තයතො අඤ්ඤතා, තථා චස්ස අයචතනතාදියදොසප්පසඞ්යගො 

දුන්නිවායරො, තයථව ඉමස්මිං වායද යදොයසො. යතනාහ ‘‘තයථවස්ස යදොසං

දස්යසන්යතො’’ති. මිච්ඡාදස්සයනනාති අත්තදිට්ඨිසඞ්ඛායතන

මිච්ොභිනියවයසන. අභිභූතත්තාති අනාදිකාලභාවිතභායවන

අජ්යඣොත්ථටත්තා නිවාරිතඤාණචාරත්තා. තං නානත්තං අ ානන්යතොති
යයන සන්තතිඝයනන, සමූහඝයනන ච වඤ්චියතො බායලො පබන්ධවයසන
පවත්තමානං ධම්මසමූහං මිච්ොගාහවයසන ‘‘අත්තා’’ති, ‘‘නිච්යචො’’ති ච
අභිනිවිස්ස යවොහරති, තං එකත්තසඤ්ඤිතං ඝනග්ගහණං විනිභුජ්ජ
යාථාවයතො ජානනං ඝනවිනිබ්යභොයගො, සබ්යබන සබ්බං තිත්ථියානං යසො
නත්ථීති අයම්පි පරිබ්බාජයකො තාදිසස්සඤාණස්ස පරිපාකස්ස අභාවයතො 

වුච්චමානම්පි නාඤ්ඤාසි. යතන වුත්තං ‘‘භගවතා වුච්චමානම්පි තං

නානත්තංඅ ානන්යතො’’ති.සඤ්ඤානාමායං නානාරම්මණානානාක්ඛයණ

උප්පජ්ජති, යවතිචාති සඤ්ඤාෙ උප්පාදනියරොධංපස්සන්යතොපිසඤ්ඤාමෙං 

සඤ්ඤාභූතං අත්තානං පරිකප්යපත්වා යථාවුත්තඝනවිනිබ්යභොගාභාවයතො 

නිච්චයමව කත්වා මඤ්ඤති දිට්ඨිමඤ්ඤනාය. තථාභූතස්ස ච තස්ස 

සණ්හසුඛුමපරමගම්භීරධම්මතා න ඤායයතවාති වුත්තං ‘‘දුජ් ානං 

යඛො’’තිආදි. 

දිට්ඨිආදීසු ‘‘එවයමත’’න්ති දස්සනං අභිනිවිසනං දිට්ඨි. තස්සා එව

පුබ්බභාගභූතං ‘‘එවයමත’’න්ති නිජ්ඣානවයසන ඛමනං ඛන්ති. තථා

යරොචනං රුචි. ‘‘අඤ්ඤථා’’තිආදි යතසං දිට්ඨිආදීනං විභජිත්වා දස්සනං.

තත්ථ අඤ්ඤථාති යථා අරියවිනයය අන්තද්වයං අනුපග්ගම්ම මජ්ඣිමා 

පටිපදාවයසන දස්සනං යහොති, තයතො අඤ්ඤථායයව. අඤ්ඤයදවාති යං 
පරමත්ථයතො විජ්ජති ඛන්ධායතනාදි, තස්ස ච අනිච්චතාදි, තයතො

අඤ්ඤයදවපරමත්ථයතො අවිජ්ජමානංඅත්තානංසස්සතාදි යතඛමතියචව

රුච්චති ච. ආයුඤ්ජනං අනුයුඤ්ජනං ආයෙොයගො, යතනාහ 

‘‘යුත්තපයුත්තතා’’ති. පටපත්තිොති 

පරමත්තචින්තනාදිපරිබ්බාජකපටිපත්තියා. දුජ් ානයමතං ධම්මතං ත්වං
‘‘අයංපරමත්යථො, අයංසම්මුතී’’ති ඉමස්සවිභාගස්ස දුබ්බිභාගත්තා. ‘‘යදි
එතං දුජ්ජානං, තං තාව තිට්ඨතු, ඉමං පනත්ථං භගවන්තං පුච්ඡිස්සාමී’’ති

චින්යතත්වායථාපටිපජ්ජි, තංදස්යසතුං ‘‘අථපරිබ්බා යකො’’තිආදිවුත්තං. 

අඤ්යඤො වාසඤ්ඤයතොතිසඤ්ඤාසභාවයතොඅඤ්යඤොසභායවොවාඅත්තා

යහොතූතිඅත්යථො. අස්සාතිඅත්තයනො. 

යලොකීයති දිස්සති එත්ථ පුඤ්ඤපාපං, තබ්බිපායකො චාති යලොයකො, 

අත්තා. යසො හිස්ස කාරයකො, යවදයකො චාති ඉච්ඡියතො. දිට්ඨිගතන්ති
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‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො චා’’තිආදි (දී. නි. 1.31; උදා. 55) 
නයප්පවත්තං දිට්ඨිගතං. න යහස දිට්ඨාභිනියවයසො 
දිට්ඨධම්මිකාදිඅත්ථනිස්සියතො තදසංවත්තනයතො. යයො හි තදාවයහො, යසො
තංනිස්සියතොති වත්තබ්බතං ලයභයය යථා තං පුඤ්ඤඤාණසම්භායරො.
එයතයනව තස්ස න ධම්මනිස්සිතතාපි සංවණ්ණිතා දට්ඨබ්බා.

ආදිබ්රහ්මචරියස්සාති ආදිබ්රහ්මචරියං, තයදව ආදිබ්රහ්මචරිෙකං යථා
‘‘විනයයො එව යවනයියකො’’ති, (පාරා. අට්ඨ. 21) යතනාහ 

‘‘සික්ඛත්තෙසඞ්ඛාතස්සා’’තිආදි. දිට්ඨාභිනියවසස්ස සංසාරවට්යට
නිබ්බිදාවිරාගනියරොධුපසමාසංවත්තනං වට්ටන්යතොගධත්තා, තස්ස
වට්ටසම්බන්ධනයතො ච. තථා අභිඤ්ඤාසම්යබොධනිබ්බානාසංවත්තනඤ්ච 

දට්ඨබ්බං. අභි ානනාොති ඤාතපරිඤ්ඤාවයසන අභිජානනත්ථාය. 

සම්බුජ්ඣනත්ථාොති තීරණපහානපරිඤ්ඤාවයසන සම්යබොධනත්ථායාති 

වදන්ති. අභි ානනාොති අභිඤ්ඤාපඤ්ඤාවයසන ජානනාය, තං පන 

වට්ටස්ස පච්චක්ඛකරණයමව යහොතීති ආහ ‘‘පච්චක්ඛකිරිොො’’ති. 

සම්බුජ්ඣනත්ථාොතිපරිඤ්ඤාභිසමයවයසනපටියවධාය. 

කාමංතණ්හාපිදුක්ඛසභාවා, තස්සාපනසමුදයභායවනවිසුං ගහිතත්තා 

‘‘තණ්හං ඨයපත්වා’’ති වුත්තං. පභාවනයතො උප්පාදනයතො. දුක්ඛං
පභායවන්තීපි තණ්හා අවිජ්ජාදිපච්චයන්තරසහිතා එව පභායවති, න

යකවලාති ආහ ‘‘සප්පච්චො’’ති. උභින්නං අප්පවත්තීති උභින්නං
අප්පවත්තිනිමිත්තං, නප්පවත්තන්ති එත්ථ දුක්ඛසමුදයා එතස්මිං වා
අධිගයතතිඅප්පවත්ති.දුක්ඛනියරොධංනිබ්බානංගච්ෙති අධිගච්ෙති, තදත්ථං

පටිපදා චාති දුක්ඛනියරොධගාමිනීපටපදා. මග්ගපාතුභායවොති

අග්ගමග්ගසමුප්පායදො. ඵලසච්ඡිකිරිොති අයසක්ඛඵලාධිගයමො. ආකාරන්ති
තංගමනලිඞ්ගං. 

421. සමන්තයතො නිග්ගණ්හනවයසන යතොදනං විජ්ඣනං 

සන්නියතොදකං, වාචාොති ච පච්චත්යත කරණවචනන්ති ආහ 

‘‘වචනපයතොයදනා’’ති. සජ්ඣබ්භරිතන්ති සමන්තයතොභුසංඅරිතං අකංසූති
සතමත්යතහිතුත්තයකහිවිය තිංසසතමත්තාපරිබ්බාජකාවාචාපයතොදයනහි

තුදිංසු සභාවයතො විජ් මානන්ති පරමත්ථසභාවයතො උපලබ්භමානං, 

නපකතිආදි විය අනුපලබ්භමානං. තච්ඡන්ති සච්චං. තථන්ති අවිපරීතං 

යලොකුත්තරධම්යමසූති විසයය භුම්මං යත ධම්යම විසයං කත්වා. 

ඨිතසභාවන්ති අවට්ඨිතසභාවං, තදුප්පාදකන්ති අත්යථො. 

යලොකුත්තරධම්මනිොමතන්ති යලොකුත්තරධම්මසම්පාපනනියායමන

නියතං, යතනාහ ‘‘බුද්ධානඤ්හී’’තිආදි. එදිසාති ‘‘ධම්මට්ඨිතත’’න්තිආදිනා
වුත්තප්පකාරා. 
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චිත්තහත්ථිසාරිපුත්තයපොට්ඨපාදවත්ථුවණ්ණනා 
422. සුඛුයමසුඅත්ථන්තයරසූති ඛන්ධායතනාදීසුසුඛුමඤාණයගොචයරසු 

ධම්යමසු. කුසයලොතිපුබ්යබබුද්ධසාසයනකතපරිචයතායයෙයකො අයහොසි.

ගිහිභායව ආනිසංසකථාෙ කථිතත්තා සීලවන්තස්ස භික්ඛුයනො තථා
කථයනන විබ්භමයන නියයොජිතත්තා ඉදානි සයම්පි සීලවා එව හුත්වා ෙ
වායර (ධ. ප. අට්ඨ. 37; ජා. අට්ඨ. 1.1.69) විබ්භමි.කම්මසරික්ඛයකනහි

ඵයලන භවිතබ්බං. මහාසාවකස්ස කථියතති මහාසාවකස්ස

මහායකොට්ඨිකත්යථරස්ස අපසාදනකථිතනිමිත්තං. පතිට්ඨාතුං

අසක්යකොන්යතොතිසාසයනපතිට්ඨංලද්ධුං අසක්යකොන්යතො. 

423. පඤ්ඤාචක්ඛුයනො නත්ථිතාොති 
සුවුත්තදුරුත්තසමවිසමදස්සනසමත්ථපඤ්ඤාචක්ඛුයනො අභායවන. 

චක්ඛුමාති එත්ථ යාදියසන චක්ඛුනා පුරියසො ‘‘චක්ඛුමා’’ති වුත්යතො, තං

දස්යසතුං ‘‘සුභාසිතා’’තිආදි වුත්තං. එකයකොට්ඨාසාති එකන්තිකා, 

නිබ්බානාවහභායවන නිච්ඡිතාති අධිප්පායයො. ඨපිතාති වවත්ථාපිතා. න 

එකයකොට්ඨාසා න එකන්තිකා, න නිබ්බානාවහභායවන නිච්ඡිතා
වට්ටන්යතොගධභාවයතොති අධිප්පායයො. 

එකංසිකධම්මවණ්ණනා 
425. ‘‘කස්මා ආරභී’’ති කාරණං පුච්ඡිත්වා 

‘‘අනිෙයානිකභාවදස්සනත්ථ’’න්ති පයයොජනං විස්සජ්ජිතං. සති හි 

ඵලසිද්ධියං යහතුසිද්යධොයයව යහොතීති. පඤ්ඤාපිතනිට්ඨාොති 
පයවදිතවිමුත්තිමග්ගස්ස, වට්ටදුක්ඛපරියයොසානං ගච්ෙති එතායාති
‘‘නිට්ඨා’’ති විමුත්ති වුත්තා. නිට්ඨාමග්යගො හි ඉධ උත්තරපදයලොයපන
‘‘නිට්ඨා’’තිවුත්යතො. තස්සහිඅනියයානිකතා, නියයානිකතාචවුච්චති, න
නිට්ඨාය. නියයානං වා නිග්ගමනං නිස්සරණං, වට්ටදුක්ඛස්ස වුපසයමොති
අත්යථො.නියයානයමවනියයානිකං, න නියයානිකංඅනියයානිකං, යසොඑව

භායවොඅනියයානිකභායවො, තස්සදස්සනත්ථන්ති යයොයජතබ්බං. ‘‘එව’’න්ති
‘‘නිබ්බානං නිබ්බාන’’න්ති වචනමත්තසාමඤ්ඤං ගයහත්වා වදති, න පන
පරමත්ථයතො යතසං සමයය නිබ්බානපඤ්ඤාපනස්ස ලබ්භනයතො, යතන

වුත්තං ‘‘සා ච න නිෙයානිකා’’තිආදි. යලොකථූපිකාදිවයසනාති එත්ථ ආදි-
සද්යදන‘‘අඤ්යඤොපුරියසො, අඤ්ඤාපකතී’’ති පකතිපුරිසන්තරාවයබොයධො
යමොක්යඛො, බුද්ධිආදිගුණවිනිමුත්තස්ස අත්තයනො සකත්තනි අවට්ඨානං
යමොක්යඛො, කායපවත්තිගතිජාතිබන්ධානංඅප්පමජ්ජනවයසනඅප්පවත්යතො 
යමොක්යඛො, යඤ්යඤහි වියතන පයරන පුරියසන සයලොකතා යමොක්යඛො, 
සමීපතා යමොක්යඛො, සහයයොයගො යමොක්යඛොති එවමාදීනං සඞ්ගයහො

දට්ඨබ්යබො. ෙථාපඤ්ඤත්තාති පඤ්ඤත්තප්පකාරා හුත්වා න නිෙයාති, 
යයනාකායරන ‘‘නිට්ඨා පාපුණීයතී’’ති යතහි පයවදිතා, යතනාකායරන

තස්සා අප්පත්තබ්බයතො න නියයාති. පණ්ඩියතහි පටක්ඛිත්තාති ‘‘නායං
නිට්ඨා පටිපදා වට්ටස්ස අනතික්කමනයතො’’ති බුද්ධාදීහි පණ්ඩියතහි 
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පටික්ඛිත්තා. නිවත්තතීති පටික්යඛපස්ස කාරණවචනං, තස්මා යතහි
පඤ්ඤත්තානිට්ඨාපටිපදානනියයාති, අඤ්ඤදත්ථුතංසමඞ්ගිනංපුග්ගලං 
සංසායරඑවපරිබ්භමායපන්තීනිවත්තති. 

පධානං ජානනං නාම පච්චක්ඛයතො ජානනං තස්ස

පමාණයජට්ඨභාවයතො, ඉතරස්ස සංසයානුබද්ධත්තාති වුත්තං ‘‘ ානං

පස්ස’’න්ති. යතයනත්ථදස්සයනනජානනංවියසයසති.ඉදංවුත්තංයහොති–
තුම්හාකං එකන්තසුයඛ යලොයක පච්චක්ඛයතො ඤාණදස්සනං අත්ථීති. 

 ානන්ති වා තස්ස යලොකස්ස අනුමානවිසයතං පුච්ෙති, පස්සන්ති
පච්චක්ඛයතො යගොචරතං. අයඤ්යහත්ථ අත්යථො – අපි තුම්හාකං යලොයකො
පච්චක්ඛයතොඤායතො, උදාහුඅනුමානයතොති. 

යස්මා යලොයක පච්චක්ඛභූයතො අත්යථො ඉන්ද්රියයගොචරභායවන

පාකයටො, තස්මා වුත්තං ‘‘දිට්ඨපුබ්බානී’’තිආදි. දිට්ඨපුබ්බානීති දිට්ඨවා, 
දස්සනභූයතන, තදනුගයතනචඤායණන ගහිතපුබ්බානීතිඅත්යථො.එවඤ්ච

කත්වා ‘‘සරීරසණ්ඨානාදීනී’’ති වචනං සමත්ථිතං යහොති. ‘‘අප්පාටහීරක

ත’’න්ති අනුනාසිකයලොපංකත්වා නිද්යදයසොතිආහ ‘‘අප්පාටහීරකංත’’න්ති
‘‘අප්පාටිහීරං කත’’න්ති එවයමත්ථ වණ්යණන්ති. පටිපක්ඛහරණයතො
පටිහාරියං, තයදවපාටිහාරියං, උත්තරවිරහිතංවචනං.පාටිහාරියයමයවත්ථ
‘‘පාටිහීරක’’න්ති වා වුත්තං. න පාටිහීරකං අප්පාටිහීරකං පයරහි

වුච්චමානඋත්තයරහි සඋත්තරත්තා, යතනාහ ‘‘පටහරණවිරහිත’’න්ති.
සඋත්තරඤ්හි වචනං යතන උත්තයරන පටිහාරීයති අතිවිපරිවත්තීයති.

තයතො එව නියයානස්ස පටිහරණමග්ගස්ස අභාවයතො ‘‘අනිෙයානික’’න්ති
වත්තබ්බතංලභති. 

426. විලායසො ලීළා. ආකප්යපො යකසබන්ධවත්ථග්ගහණං

ආදිආකාරවියසයසො, යවසසංවිධානං වා. ආදි-සද්යදන භාවාදීනං සඞ්ගයහො

දට්ඨබ්යබො. ‘‘භායවො’’තිචචාතුරියංයවදිතබ්බං. 

තයයොඅත්තපටිලාභවණ්ණනා 
428. ආහියතො අහං මායනො එත්ථාති අත්තා, අත්තභායවොති ආහ 

‘‘අත්තපටලායභොති අත්තභාවපටලායභො’’ති. කාමභවං දස්යසති තස්ස

ඉතරද්වයත්තභාවයතො ඔළාරිකත්තා. රූපභවං දස්යසති ඣානමයනන

නිබ්බත්තං හුත්වා රූපීභායවන උපලබ්භනයතො. සංකියලසිකා ධම්මා නාම

ද්වාදස අකුසලචිත්තුප්පාදා තදභායවකස්සචිසංකියලසස්සාපිඅසම්භවයතො. 

යවොදානිො ධම්මා නාම සමථවිපස්සනා තාසං වයසන සබ්බයසො 
චිත්තයවොදානස්සසිජ්ඣනයතො. 

429. පටිපක්ඛධම්මානංඅසමුච්යෙයදපනනකදාචිපි අනවජ්ජධම්මානං
පාරිපූරී, යවපුල්ලං වා සම්භවති, සමුච්යෙයද පන සති එව සම්භවතීති 

මග්ගපඤ්ඤාඵලපඤ්ඤා-ග්ගහණං.තාහිසකිංපරිපුණ්ණා පරිපුණ්ණාඑව



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකා  යපොට්ඨපාදසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

අපරිහානධම්මත්තා. තරුණපීතීති උප්පන්නමත්තා අලද්ධායසවනා දුබ්බලා

පීති. බලවතුට්ඨීති පුනප්පුනං උප්පත්තියා ලද්ධායසවනා 

උපරිවියසසාධිගමස්ස පච්චයභූතා ථිරතරා පීති. ‘‘ෙං අයවොචුම්හා’’තිආදීසු
අයං සඞ්යඛපත්යථො – යං යවොහාරං ‘‘සංකියලසිකයවොදානියධම්මානං 
පහානාභිවුද්ධිනිට්ඨං පඤ්ඤාය පාරිපූරියවපුල්ලභූතං ඉමස්මිංයයව
අත්තභායව අපරප්පච්චයයන ඤායණන පච්චක්ඛයතො සම්පායදත්වා

විහරිස්සතී’’ති කථයිම්හ. තත්ථ තස්මිං විහායර තස්ස මම ඔවාදකරස්ස 

භික්ඛුයනො එවං වුත්තප්පකායරනවිහරණනිමිත්තං පයමොදප්පභාවිතා පීතිච

භවිස්සති, තස්සාචපච්චයභූතං පස්සද්ධිද්වයංසම්මයදවඋපට්ඨිතා සතිච 
උක්කංසගතං ඤාණඤ්ච තථාභූයතො ච යසො විහායරො. සන්තපණීතතාය
අතප්පයකොඅනඤ්ඤසාධාරයණොසුඛවිහායරොති වත්තබ්බතංඅරහතීති. 

පඨමජ්ඣායන පටිලද්ධමත්යත හීනභාවයතො පීති දුබ්බලා 
පායමොජ්ජපක්ඛිකා, සුවිභාවියත පන තස්මිං පගුයණ සා පණීතා

බලවභාවයතො පරිපුණ්ණකිච්චා පීතීති වුත්තං ‘‘පඨමජ්ඣායන

පායමොජ් ාදයෙොඡපිධම්මා ලබ්භන්තී’’ති. ‘‘සුයඛොවිහායරො’’තිඉමිනාසමාධි 
ගහියතො. සුඛං ගහිතන්ති අපයර, යතසං මයතන සන්තසුඛතාය උයපක්ඛා

චතුත්ථජ්ඣායන ‘‘සුඛ’’න්ති ඉච්ඡිතා, යතනාහ ‘‘තථා චතුත්යථ’’තිආදි. 

පායමොජ් ං නිවත්තතීති දුබ්බලපීතිසඞ්ඛාතං පායමොජ්ජං ෙසු ධම්යමසු
නිවත්තතිහායති.විතක්කවිචාරක්යඛොභවිරයහනදුතියජ්ඣායනසබ්බදාපීති 

බලවතී එව යහොති, න පඨමජ්ඣායන විය කදාචි දුබ්බලා. සුද්ධවිපස්සනා 

පාදකජ්ඣානයමවාති උපරි මග්ගං අකයථත්වා යකවලං

විපස්සනාපාදකජ්ඣානං කථිතං.චතූහිමග්යගහිසද්ධිංවිපස්සනාකථිතාති
විපස්සනාය පාදකභායවන ඣානානි කයථත්වා තයතො පරං
විපස්සනාපුබ්බකා චත්තායරොපි මග්ගා කථිතාති අත්යථො. 

චතුත්ථජ්ඣානිකඵලසමාපත්ති කථිතාති පඨමජ්ඣානිකාදිකා
ඵලසමාපත්තියයොඅකයථත්වාචතුත්ථජ්ඣානිකාඑවඵලසමාපත්ති කථිතා. 

පීතියවවචනයමව කත්වාති ද්වින්නං පීතීනං එකස්මිං චිත්තුප්පායද
අනුප්පජ්ජනයතො පායමොජ්ජං පීතියවවචනයමව කත්වා. පීතිසුඛානං

අපරිච්චත්තත්තා, ‘‘සුයඛො ච විහායරො’’ති සාතිසයස්ස සුඛවිහාරස්ස

ගහිතත්තා ච දුතිෙජ්ඣානිකඵලසමාපත්ති නාම කථිතා. කාමං
පඨමජ්ඣායනපිපීතිසුඛානිලබ්භන්ති, තානිපන විතක්කවිචාරක්යඛොයභන
නසන්තපණීතානි, සන්තපණීතානිචඉධාධිප්යපතානි. 

432-437. විභාවනත්යථොති පකාසනත්යථො සරූපයතො නිරූපනත්යථො, 

යතනාහ ‘‘අෙං යසො’’තිආදි. නන්ති ඔළාරිකං අත්තපටිලාභං. 

සප්පටහරණන්ති පයරන යචොදිතවචයනනසපරිහාරං සඋත්තරං. තුච්යඡොති

මුසා අභූයතො. ස්යවවාතියසො එව අත්තපටිලායභො. තස්මිං සමයෙයහොතීති

තස්මිං පච්චුප්පන්නසමයය විජ්ජමායනො යහොති. අත්තපටලායභොත්යවව 

නිෙයායතසි, න නං සරූපයතො නීහරිත්වා දස්යසසි. රූපාදයෙො යචත්ථ
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ධම්මාති රූපයවදනාදයයො එව එත්ථ යලොයක සභාවධම්මා. 

අත්තපටලායභොතිපනයතරූපාදියකපඤ්චක්ඛන්යධඋපාදායපඤ්ඤත්ති, 

යතනාහ ‘‘නාමමත්තයමත’’න්ති. නාමපණ්ණත්තිවයසනාති
නාමභූතපඤ්ඤත්තිමත්තතාවයසන. 

438. එවඤ්ච පන වත්වාති ‘‘අත්තපටිලායභොති රූපාදියක උපාදාය
පඤ්ඤත්තිමත්ත’’න්ති ඉමමත්ථං ‘‘යස්මිං චිත්ත සමයය’’තිආදිනා වත්වා. 

පටපුච්ඡිත්වා විනෙනත්ථන්ති යථා පයර පුච්යෙයයං, යතනාකායරන 
කාලවිභාගයතො පටිපදානි පුච්ඡිත්වා තස්ස අත්ථස්ස ඤාපනවයසන

විනයනත්ථං. තස්මිං සමයෙ සච්යචො අයහොසීති තස්මිං අතීතසමයය
උපාදානස්ස විජ්ජමානතාය සච්චභූයතො විජ්ජමායනො විය වත්තබ්යබො

අයහොසි, න පන අනාගයතො ඉදානි පච්චුප්පන්යනො වා අත්තපටලායභො 

තදුපාදානස්ස තදා අවිජ්ජමානත්තා. යෙ යත අතීතා ධම්මා අතීතසමයය

අතීතත්තපටිලාභස්ස උපාදානභූතා රූපාදයයො. යත එතරහි නත්ථි 

නිරුද්ධත්තා. තයතො එව අයහසුන්ති සඞ්ඛයං ගතා. තස්මාති තස්මිංයයව

සමයය ලබ්භනයතො. යසොපි තදුපාදායනො යම අත්තපටලායභො තස්මිංයෙව 

අතීතසමයෙ සච්යචො භූයතො විජ්ජමායනො විය අයහොසි.

අනාගතපච්චුප්පන්නානන්ති අනාගතානඤ්යචව පච්චුප්පන්නානඤ්ච

රූපධම්මානංඋපාදානභූතානං තදා තස්මිංඅතීතසමයය අභාවා තදුපාදායනො 

අනාගයතොපච්චුප්පන්යනො චඅත්තපටිලායභො තස්මිං අතීතසමයෙයමොයඝො 

තුච්යෙො මුසා නත්ථීති අත්යථො. නාමමත්තයමවාති සමඤ්ඤාමත්තයමව. 

අත්තපටලාභංපට ානාති පරමත්ථයතොඅනුපලබ්භමානත්තා. 

‘‘එයසවනයෙො’’තිඉමිනායයයතඅනාගතා ධම්මා, යතඑතරහිනත්ථි, 
‘‘භවිස්සන්තී’’ති පන සඞ්ඛයං ගමිස්සන්ති, තස්මා යසොපි යම
අත්තපටිලායභො තස්මිංයයව සමයය සච්යචො භවිස්සති.
අතීතපච්චුප්පන්නානං පන ධම්මානං තදා අභාවා තස්මිං සමයය යමොයඝො
අතීයතො යමොයඝො පච්චුප්පන්යනො. යය ඉයම පච්චුප්පන්නා ධම්මා, යත
එතරහි අත්ථි, තස්මා යයොයං යම අත්තපටිලායභො, යසො ඉදානි සච්යචො.
අතීතානාගතානං පන ධම්මානං ඉදානි අභාවා තස්මිං සමයය යමොයඝො
අතීයතො යමොයඝො අනාගයතොති එවං අත්ථයතො නාමමත්තයමව
අත්තපටිලාභංපටිජානාතීතිඉමමත්ථංඅතිදිසති. 

439-443. සංසන්දිතුන්ති සමායනතුං. ෙස්මිං සමයෙ ඛීරං යහොතීති
යස්මිංකායලභූතුපාදායසඤ්ඤිතං උපාදානවියසසංඋපාදායඛීරපඤ්ඤත්ති

යහොති. න තස්මිං…යප.… ගච්ඡති ඛීරපඤ්ඤත්තිඋපාදානස්ස
දධිආදිපඤ්ඤත්තියා අනුපාදානයතො. පටිනියතවත්ථුකා හි එකා

යලොකසමඤ්ඤා, යතනාහ ‘‘යෙධම්යම උපාදාො’’තිආදි. තත්ථ සඞ්ඛායති

එතායාති සඞ්ඛා, පඤ්ඤත්ති. නිද්ධායරත්වා වචන්ති වදන්ති එතායාති 

නිරුත්ති. නමන්ති එයතනාති නාමං. යවොහරන්ති එයතනාති යවොහායරො, 
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පඤ්ඤත්තියයව. එස නයෙො සබ්බත්ථාති ‘‘යස්මිං සමයය’’තිආදිනා ඛීයර
වුත්තනයං දධිආදීසුඅතිදිසති. 

සමනු ානනමත්තකානීති ‘‘ඉදං ඛීරං, ඉදං දධී’’තිආදිනා තාදියස
භූතුපාදායරූපවියසයසයලොයක පරම්පරාභතං පඤ්ඤත්තිංඅප්පටික්ඛිපිත්වා
සමනුජානනං විය පච්චයවියසසවිසිට්ඨං රූපාදිඛන්ධසමූහං උපාදාය
‘‘ඔළාරියකො අත්තපටිලායභො’’ති ච ‘‘මයනොමයයො අත්තපටිලායභො’’ති ච 
‘‘අරූයපො අත්තපටිලායභො’’ති ච තථා තථා සමනුජානනමත්තකානි, න ච 
තබ්බිනිමුත්යතො උපාදානයතො අඤ්යඤො යකොචි අත්යථො අත්ථීති අත්යථො. 

නිරුත්තිමත්තකානීති සද්දනිරුත්තියා ගහණූපායමත්තකානි. ‘‘සත්යතො
ඵස්යසොති හි සද්දග්ගහණුත්තරකාලං
තදනුවිද්ධපණ්ණත්තිග්ගහණමුයඛයනව තදත්ථාවයබොයධො. 

වචනපථමත්තකානීතිතස්යසවයවවචනං. යවොහාරමත්තකානීතිතථාතථා

යවොහාරමත්තකානි. නාමපණ්ණත්තිමත්තකානීති තස්යසව යවවචනං, 

තංතංනාමපඤ්ඤාපනමත්තකානි. සබ්බයමතන්ති ‘‘අත්තපටිලායභො’’ති වා

‘‘සත්යතො’’ති වා ‘‘යපොයසො’’ති වා සබ්බයමතං යවොහාරමත්තකං 

පරමත්ථයතො අනුපලබ්භනයතො, යතනාහ ‘‘ෙස්මා පරමත්ථයතො සත්යතො

නාමනත්ථී’’තිආදි. 

යදි එවං කස්මා තං බුද්යධහිපි වුච්චතීති ආහ ‘‘බුද්ධානං පන ද්යව

කථා’’තිආදි. සම්මුතියා යවොහාරස්ස කථනං සම්මුතිකථා. පරමත්ථස්ස

සභාවධම්මස්ස කථනං පරමත්ථකථා. අනිච්චාදිකථාපි

පරමත්ථසන්නිස්සිතකථා පරමත්ථකථාති කත්වා පරමත්ථකථා. 
පරමත්ථධම්යමො හි ‘‘අනිච්යචො, දුක්යඛො, අනත්තා’’ති ච වුච්චති, න
සම්මුතිධම්යමො. කස්මා පයනවං දුවිධා බුද්ධානං කථාපවත්තීති තත්ථ

කාරණමාහ ‘‘තත්ථ යෙො’’තිආදිනා. යස්මා පරමත්ථකථාය
සච්චසම්පටියවයධො, අරියසච්චකථා ච සිඛාප්පත්තා යදසනා, තස්මා
වියනයයපුග්ගලවයසන සම්මුතිකථං කයථන්යතොපි භගවා 

පරමත්ථකථංයයව කයථතීති ආහ ‘‘තස්ස භගවා ආදියතොව…යප.… 

කයථතී’’ති, යතනාහ ‘‘තථා’’තිආදි, යතනස්සකත්ථචි සම්මුතිකථාපුබ්බිකා
පරමත්ථකථායහොතිපුග්ගලජ්ඣාසයවයසන, කත්ථචි පරමත්ථකථාපුබ්බිකා
සම්මුතිකථා. ඉති වියනයයදමනකුසලස්ස සත්ථු වියනයයජ්ඣාසයවයසන
තථා තථා යදසනාපවත්තීති දස්යසති. සබ්බත්ථ පන භගවා ධම්මතං 
අවිජහන්යතො එව සම්මුතිං අනුවත්තති, සම්මුතිං අපරිච්චජන්යතොයයව
ධම්මතං විභායවති, න තත්ථ අභිනියවසාතිධාවනානි. වුත්තඤ්යහතං
‘‘ජනපදනිරුත්තිං නාභිනිවියසයය, සමඤ්ඤංනාතිධායවයයා’’ති. 

පඨමං සම්මුතිං කත්වා කථනං පන යවයනයයවයසන යයභුයයයන 

බුද්ධානං ආචිණ්ණන්ති තං කාරයණන සද්ධිං දස්යසන්යතො ‘‘පකතිො 

පනා’’තිආදිමාහ.නනුචසම්මුතිනාමපරමත්ථයතොඅවිජ්ජමානත්තාඅභූතා, 
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තං කථං බුද්ධා කයථන්තීති ආහ ‘‘සම්මුතිකථං කයථන්තාපී’’තිආදි. 

සච්චයමවාති තථයමව. සභාවයමවාති සම්මුතිභායවන තංසභාවයමව, 

යතනාහ ‘‘අමුසාවා’’ති. පරමත්ථස්ස පන සච්චාදිභායව වත්තබ්බයමව 
නත්ථි. 

ඉයමසං පන සම්මුතිපරමත්ථානං යකො වියසයසො? යස්මිං භින්යන, 
බුද්ධියා වා අවයවවිනිබ්යභොයග කයත න තංසඤ්ඤා, යසො
ඝටපටාදිප්පයභයදො සම්මුති, තබ්බිපරියායයතො පරමත්යථො. න හි
කක්ඛළඵුසනාදිසභායව අයං නයයො ලබ්භති. එවං සන්යතපි වුත්තනයයන

සම්මුතිපි සච්චසභාවාඑවාතිආහ ‘‘දුයවසච්චානිඅක්ඛාසී’’තිආදි. 

ඉදානි යනසං සච්චසභාවං කාරයණන දස්යසන්යතො ‘‘සඞ්යකතවචනං

සච්චන්තිගාථමාහ.තත්ථ සඞ්යකතවචනංසච්චං විසංවාදනාභාවයතො.තත්ථ

යහතුමාහ ‘‘යලොකසම්මුතිකාරණ’’න්ති. යලොකසිද්ධා හි සම්මුති
සඞ්යකතවචනස්ස අවිසංවාදනතාය කාරණං. පරයමො උත්තයමො අත්යථො 

පරමත්යථො, ධම්මානං යථාභූතසභායවො. තස්ස වචනං සච්චං යාථාවයතො 

අවිසංවාදනවයසන ච පවත්තනයතො. තත්ථ කාරණමාහ ‘‘ධම්මානං 

භූතලක්ඛණ’’න්ති, සභාවධම්මානං යයො භූයතො අවිපරීයතො සභායවො, තස්ස
ලක්ඛණං අඞ්ගනංඤාපනන්තිකත්වා. 

යදි තථාගයතො පරමත්ථසච්චං සම්මයදව අභිසම්බුජ්ඣිත්වා ඨියතොපි 
යලොකසමඤ්ඤං ගයහත්වාව වදති, යකො එත්ථ යලොකියමහාජයනහි

වියසයසොති ආහ. ‘‘ොහි තථාගයතො යවොහරති අපරාමාස’’න්තිආදි.
යලොකියමහාජයනො අප්පහීනපරාමාසත්තා ‘‘එතං මමා’’තිආදිනා
පරාමසන්යතො යවොහරති, තථාගයතො පන සබ්බයසො පහීනපරාමාසත්තා
අපරාමසන්යතොයස්මායලොකසමඤ්ඤාහිවිනායලොකියයොඅත්යථොයලොයක
යකනචි දුවිඤ්යඤයයයො, තස්මාතාහිතංයවොහරති.තථායවොහරන්යතොඑව
ච අත්තයනො යදසනාවිලායසන යවයනයයසත්යත පරමත්ථසච්යච

පතිට්ඨයපති. යදසනං විනිවට්යටත්වාති යහට්ඨා පවත්තිතකථාය
විනිවට්යටත්වා වියවයචත්වා යදසනං ‘‘අපරාමාස’’න්ති

තණ්හාමානපරාමාසප්පහානකිත්තයනන අරහත්තනිකූයටන නිට්ඨායපසි. 
යංයංපයනත්ථඅත්ථයතොනවිභත්තං, තංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

යපොට්ඨපාදසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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10. සුභසුත්තවණ්ණනා 

සුභමාණවකවත්ථුවණ්ණනා 
444. ‘‘අචිරපරිනිබ්බුයත’’ති සත්ථු පරිනිබ්බුතභාවස්ස

චිරකාලතාපටික්යඛයපන ආසන්නතා දස්සිතා, කාලපරිච්යෙයදො න 

දස්සියතොති තං පරිච්යෙදයතො දස්යසතුං ‘‘පරිනිබ්බානයතො උද්ධං 

මාසමත්යත කායල’’ති වුත්තං. තත්ථ මත්ත-ග්ගහයණන කාලස්ස
අසම්පුණ්ණතං යජොයතති. තුදිසඤ්ඤියතො ගායමො නිවායසො එතස්සාති 

යතොයදයෙයො. තංපයනසයස්මායසොණදණ්යඩොවියචම්පං, කූටදන්යතොවිය

ච ඛාණුමතං අජ්ඣාවසති, තස්මා වුත්තං ‘‘තස්ස අධිපතිත්තා’’ති

ඉස්සරභාවයතොති අත්යථො. සමාහාරන්ති සන්නිචයං. පණ්ඩියතො

ඝරමාවයසති යස්මා අප්පතරප්පතයරපි වයමායන යභොගා ඛියන්ති, 
අප්පතරප්පතයරපිසඤ්චියමායනවඩ්ඪන්ති, තස්මා විඤ්ඤුජාතියකොකිඤ්චි
වයං අකත්වා ආයයමව උප්පායදන්යතො ඝරාවාසං අනුතිට්යඨයයාති 
යලොභායදසිතංපටිපත්තිංඋපදිසති. 

අදානයමවසික්ඛායපත්වා යලොභාභිභූතතාය තස්මිංයෙවඝයර සුනයඛො

හුත්වා නිබ්බත්ති. යලොභවසිකස්ස හි දුග්ගති පාටිකඞ්ඛා. අතිවිෙ පිොෙති 

පුබ්බපරිචයයන. පිණ්ඩාෙපාවිසි සුභංමාණවංඅනුග්ගණ්හිතුකායමො. නිරයෙ

නිබ්බත්තිස්සසි කයතොකාසස්ස කම්මස්ස පටිබාහිතුං 
අසක්කුයණයයභාවයතො. 

බ්රාහ්මණචාරිත්තස්සභාවිතතංසන්ධාය, තථාපිතරං උක්කංයසන්යතොච 

‘‘බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්යතො’’ති ආහ. තං පවත්තිං පුච්ඡීති සුතයමතං මයා
‘‘මය්හං පිතා සුනයඛො හුත්වා නිබ්බත්යතො’’ති තුම්යහහි වුත්තං, කිමිදං

සච්චන්ති පුච්ඡි. තයථව වත්වාති යථා පුබ්යබ සුනඛස්ස වුත්තං, තයථව

වත්වා. අවිසංවාදනත්ථන්ති සච්චාපනත්ථං‘‘යතොයදයයබ්රාහ්මයණොසුනයඛො
හුත්වා නිබ්බත්යතො’’ති අත්තයනො වචනස්ස අවිසංවාදනත්ථං

අවිසංවාදභාවස්ස දස්සනත්ථන්ති අත්යථො. සබ්බං දස්යසසීති 
බුද්ධානුභායවන යසො සුනයඛො තං සබ්බං යනත්වා දස්යසසි, න
ජාතිස්සරතාය. භගවන්තං දිස්වා භුක්කරණං පන 

පුරිමජාතිසිද්ධවාසනාවයසන. චුද්දසපඤ්යහපුච්ඡිත්වාති ‘‘දිස්සන්තිහියභො 
යගොතම මනුස්සා අප්පායුකා, දිස්සන්ති දීඝායුකා. දිස්සන්ති බව්හාබාධා, 
දිස්සන්ති අප්පාබාධා. දිස්සන්ති දුබ්බණ්ණා, දිස්සන්ති වණ්ණවන්යතො.
දිස්සන්ති අප්යපසක්ඛා, දිස්සන්ති මයහසක්ඛා. දිස්සන්ති අප්පයභොගා, 
දිස්සන්ති මහායභොගා. දිස්සන්ති නීචකුලීනා, දිස්සන්ති උච්චාකුලීනා.
දිස්සන්ති දුප්පඤ්ඤා, දිස්සන්ති පඤ්ඤාවන්යතො’’ති (ම. නි. 3.289). ඉයම

චුද්දසපඤ්යහපුච්ඡිත්වා, අඞ්ගසුභතායකියරස ‘‘සුයභො’’තිනාමංලභි. 

445. ‘‘එකා ච යම කඞ්ඛා අත්ථී’’ති ඉමිනා උපරි පුච්ඡියමානස්ස

පඤ්හස්ස පයගව යතන අභිසඞ්ඛතභාවං දස්යසති. විසභාගයවදනාති
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පටුන 

දුක්ඛයවදනා. සා හි කුසලකම්මනිබ්බත්යත අත්තභායව 
උප්පජ්ජනකසුඛයවදනාපටිපක්ඛභාවයතො ‘‘විසභාගයවදනා’’ති. කායං

ගාළ්හා හුත්වා බාධති පීයළතීති ‘‘ආබායධො’’ති ච වුච්චති. එකයදයස

උප්පජ්ජිත්වාති සරීරස්සඑකයදයසඋට්ඨිතාපි අෙපට්යටනආබන්ධිත්වාවිෙ 

ගණ්හාති අපරිවත්තභාවකරණයතො, එයතනබලවයරොයගොආබායධොනාමාති

දස්යසති. කිච්ඡජීවිතකයරොති අසුඛජීවිතාවයහො, එයතන දුබ්බයලො

අප්පමත්තයකො යරොයගො ආතඞ්යකොති දස්යසති. උට්ඨානන්ති
සයනනිසජ්ජාදියතො උට්ඨහනං, යතන යථා තථා අපරාපරං සරීරස්ස

පරිවත්තනංවදති. ගරුකන්තිභාරියංකිච්ෙසිද්ධිකං. කායෙබලංනයහොතීති
එත්ථාපි‘‘ගිලානස්යසවා’’තිපදංආයනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං.යහට්ඨාචතූහි
පයදහිඅඵාසුවිහාරාභාවංපුච්ඡිත්වාඉදානි ඵාසුවිහාරසබ්භාවංපුච්ෙති, යතන
සවියසයසො ඵාසුවිහායරො පුච්ඡියතොති දට්ඨබ්යබො, අසතිපි
අතිසයත්ථයජොතයන සද්යද අතිසයත්ථස්ස ලබ්භනයතො යථා ‘‘අභිරූපාය
යදයයං දාතබ්බ’’න්ති. 

447. කාලඤ්ච සමෙඤ්ච උපාදාොති. එත්ථ කායලො නාම

උපසඞ්කමනස්ස යුත්තපත්තකායලො. සමයෙො නාම තස්යසව
පච්චයසාමග්ගී, අත්ථයතොතජ්ජංසරීරබලඤ්යචව තප්පච්චයපරිස්සයාභායවො

ච. උපාදානං නාම ඤායණන යතසං ගහණං සල්ලක්ඛණන්ති දස්යසතුං 

‘‘කාලඤ්චා’’තිආදිවුත්තං. ඵරිස්සතීතිවඩ්ඪිස්සති. 

448. යචතිෙරට්යඨති යචතිරට්යඨ. ය-කායරන හි පදං වඩ්යඪත්වා
වුත්තං. යචතිරට්ඨයතො අඤ්ඤං විසුංයයයවකං රට්ඨන්ති ච වදන්ති. 

මරණපටසංයුත්තන්ති මරණං නාම තාදිසානං යරොග වයසයනව යහොතීති
යයන යරොයගන තං ජාතං, තස්ස සරූපපුච්ො, කාරණපුච්ො, 
මරණයහතුකචිත්තසන්තාපපුච්ො, තස්ස ච සන්තාපස්ස
සබ්බයලොකසාධාරණතා, තථා මරණස්ස ච අප්පතිකාරතාති එවං ආදිනා

මරණපටිසංයුත්තං සම්යමොදනීයං කථං කයථසීති දස්යසතුං ‘‘යභො

ආනන්දා’’තිආදිවුත්තං. නරන්ධගයවසී මායරොවිය, න වීමංසනාධිප්පායෙො 

උත්තරමාණයවො වියාති අධිප්පායයො. යෙසු ධම්යමසූති වියමොක්ඛුපායයසු

නියයානධම්යමසු. ධරන්තීතිතිට්ඨන්ති, පවත්තන්තීතිඅත්යථො. 

449. අත්ථප්පයුත්තතායසද්දපයයොගස්ස සද්දප්පබන්ධලක්ඛණානිතීණි
පිටකානි තදත්ථභූයතහි සීලාදීහි ධම්මක්ඛන්යධහි සඞ්ගය්හන්තීති වුත්තං 

‘‘තීණි පිටකානි තීහි ඛන්යධහි සඞ්ගයහත්වා’’ති. සඞ්ඛිත්යතන කථිතන්ති
‘‘තිණ්ණං ඛන්ධාන’’න්ති එවං ගහණයතො සාමඤ්ඤයතො චාති

සඞ්යඛයපයනව කථිතං. ‘‘කතයමසං තිණ්ණ’’න්ති අයං අදිට්ඨයජොතනා 

පුච්ො, න කයථතුකමයතා පුච්ොති වුත්තං ‘‘විත්ථාරයතො පුච්ඡිස්සාමී ‘ති

චින්යතත්වා ‘කතයමසං තිණ්ණ’න්ති ආහා’’ති. කයථතුකමයතාභායව
පනස්සයථරස්සවචනතාසියා. 
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සීලක්ඛන්ධවණ්ණනා 
450-453. සීලක්ඛන්ධස්සාති එත්ථ ඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො, 

පකාරත්යථො වා, යතන ‘‘අරියස්ස සමාධික්ඛන්ධස්ස…යප.…
පතිට්ඨායපසී’’ති අයං එත්තයකො පායඨො දස්සියතොති දට්ඨබ්බං යතනාහ 

‘‘යතසු දස්සියතසූ’’ති, උද්යදසවයසනාති අධිප්පායයො. භගවතා

වුත්තනයෙයනවාති සාමඤ්ඤඵලයදසනාදීසු භගවතා යදසිතනයයයනව, 

යතනස්ස සුත්තස්ස සත්ථුභාසිතභාවං ජිනවචනභාවං දස්යසති. සාසයනන

සීලයමව සායරොති අරියමග්ගසායර භගවයතො සාසයන යථා දස්සිතං සීලං
සායරොඑවනයහොතිසාරවයතොමහයතොරුක්ඛස්සපපටිකට්ඨානියත්තා.යදි

එවංකස්මාඉධ ගහිතන්තිආහ ‘‘යකවලඤ්යහතංපතිට්ඨාමත්තකයමවා’’ති. 
ඣානාදිඋත්තරිමනුස්සධම්යම අධිගන්තුකාමස්ස අධිට්ඨානමත්තං තත්ථ 

අප්පතිට්ඨිතස්ස යතසං අසම්භවයතො. අථ වා න සීලයමව සායරොති 
කාමඤ්යචත්ථසාසයන‘‘මග්ගසීලං, ඵලසීල’’න්තිඉදංයලොකුත්තරසීලම්පි
සාරයමව, තථාපි නසීලක්ඛන්යධොඑවසායරොඅථයඛොසමාධික්ඛන්යධොපි
පඤ්ඤාක්ඛන්යධොපි සායරො එවාති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. පුරියමො

එවසායරො, යතනාහ ‘‘ඉයතොඋත්තරී’’තිආදි. 

සමාධික්ඛන්ධවණ්ණනා 
454. කස්මා පයනත්ථ යථයරො සමාධික්ඛන්ධං පුට්යඨො 

ඉන්ද්රියසංවරාදියකවිස්සජ්යජසි, නනුඑවංසන්යතඅඤ්ඤංපුට්යඨොඅඤ්ඤං 
බයාකයරොන්යතොඅම්බංපුට්යඨොලබුජංබයාකයරොන්යතොවියයහොතීතිඊදිසී

යචොදනාඉධ අයනොකාසාතිදස්යසන්යතො ‘‘කථඤ්චමාණවභික්ඛු…යප.…

සමාධික්ඛන්ධං දස්යසතුකායමො ආරභී’’ති ආහ, යතයනත්ථ
ඉන්ද්රියසංවරාදයයොපි සමාධිඋපකාරතං උපාදාය සමාධික්ඛන්ධපක්ඛිකානි 

උද්දිට්ඨානීති දස්යසති රූපජ්ඣානායනව ආගතානි, න අරූපජ්ඣානානි 
රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානයදසනානන්තරං අභිඤ්ඤායදසනාය අවසයරොති 
කත්වා. රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානපාදිකා හි සපරිභණ්ඩා ෙපි අභිඤ්ඤායයො.
යලොකියා අභිඤ්ඤා පන සිජ්ඣමානා යස්මා අට්ඨසු සමාපත්තීසු
චුද්දසවියධන චිත්තපරිදමයනන විනා න ඉජ්ඣන්ති, තස්මා අභිඤ්ඤාසු
යදසියමානාසු අරූපජ්ඣානානිපි යදසිතායනව යහොන්ති

නානන්තරියභාවයතො, යතනාහ ‘‘ආයනත්වා පන දීයපතබ්බානී’’ති.
වුත්තනයයන යදසිතායනව කත්වා සංවණ්ණයකහි පකායසතබ්බානීති 
අත්යථො. අට්ඨකථායං පන ‘‘චතුත්ථජ්ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති

ඉමිනාව අරූපජ්ඣානම්පි සඞ්ගහිතන්ති දස්යසතුං ‘‘චතුත්ථජ්ඣායනන 

හී’’තිආදි වුත්තං. චතුත්ථජ්ඣානඤ්හි රූපවිරාගභාවනාවයසන පවත්තං 
‘‘අරූපජ්ඣාන’’න්තිවුච්චතීති. 

471-480. න චිත්යතකග්ගතාමත්තයකයනවාති එත්ථ යහට්ඨා
වුත්තනයානුසායරන අත්යථො යවදිතබ්යබො. යලොකියස්ස සමාධික්ඛන්ධස්ස

අධිප්යපතත්තා ‘‘න චිත්යත…යප.…අත්ථී’’තිවුත්තං.අරිය-සද්යදොයචත්ථ
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සුද්ධපරියායයො, න යලොකුත්තරපරියායයො. තථා යහට්ඨාපි
යලොකියාභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාහි විනාව අරහත්යත අධිගයත නත්යථව
උත්තරිංකරණීයන්ති සක්කා වත්තුං යදත්ථං භගවති බ්රහ්මචරියං වුස්සති, 
තස්ස සිද්ධත්තා. ඉධ පන යලොකියාභිඤ්ඤාපි ආගතා එව. යසසං
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

සුභසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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11. යකවට්ටසුත්තවණ්ණනා 

යකවට්ටගහපතිපුත්තවත්ථුවණ්ණනා 
481. පාවාරිකම්බවයනති පාවාරිකයසට්ඨියනො අම්බබහුයල උපවයන.

තං කිර යසො යසට්ඨී භගවයතො අනුච්ෙවිකං ගන්ධකුටිං, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානකුටිමණ්ඩපාදීනි සම්පායදත්වා පාකාරපරික්ඛිත්තං
ද්වාරයකොට්ඨකසම්පන්නං කත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස නියයායතසි, 
පුරිමයවොහායරන පන ‘‘පාවාරිකම්බවන’’න්ති වුච්චති, තස්මිං 

පාවාරිකම්බවයන. යකවට්යටොති ඉදං තස්ස නාමං යකවට්යටහි 
සංරක්ඛිතත්තා, යතසං වා සන්තියක සංවඩ්ඪිතත්තාති යකචි.
‘‘ගහපතිපුත්තස්සා’’ති එත්ථ කාමං තදා යසො ගහපතිට්ඨායන ඨියතො, පිතු
පනස්ස අචිරකාලංකතතාය පුරිමසමඤ්ඤාය ‘‘ගහපතිපුත්යතො’’ ත්යවව

යවොහරීයති, යතනාහ ‘‘ගහපති මහාසායලො’’ති. මහාවිභවතාය මහාසායරො, 
ගහපතීති අත්යථො ර-කාරස්ස ල-කාරං කත්වා ‘‘මහාසායලො සුඛුමායලො

අහ’’න්තිආදීසු (අ. නි. 3.39) විය. සද්ධාසම්පන්යනොති යපොථුජ්ජනිකාය
සද්ධායවයසනසද්ධා සමන්නාගයතො. 

සමිද්ධාති සම්මයදව ඉද්ධා, ඉද්ධියා විභවසම්පත්තියා
යවපුල්ලප්පත්තාති අත්යථො. ‘‘එහි ත්වං භික්ඛු අන්වද්ධමාසං, අනුමාසං, 
අනුසංවච්ෙරංවාමනුස්සානංපසාදායඉද්ධිපාටිහාරියංකයරොහී’’තිඑකස්ස 
භික්ඛුයනො ආණාපනං තස්මිං ඨායන තස්ස ඨපනං නාම යහොතීති ආහ 

‘‘ඨානන්තයර ඨයපතූ’’ති. උත්තරිමනුස්සානං ධම්මයතොති
උත්තරිමනුස්සානං බුද්ධාදීනං අධිගමධම්මයතො. නිද්ධාරයණ යචතං

නිස්සක්කං. ඉද්ධිපාටිහාරියඤ්හි තයතො නිද්ධායරති. මනුස්සධම්මයතො

උත්තරීති පකතිමනුස්සධම්මයතො උපරි. පජ් ලිතපදීයපොති පජ්ජලන්යතො
පදීයපො. 

482. න ධංයසමීති ගුණසම්පත්තියතො න චායවමි, යතනාහ 

‘‘සීලයභද’’න්තිආදි. විස්සාසංවඩ්යෙත්වා භගවතිඅත්තයනොවිස්සත්ථභාවං
බූ්රයහත්වා විභූතංපාකටංකත්වා. 

ඉද්ධිපාටිහාරියවණ්ණනා 
483-4. ආදීනවන්ති යදොසං. ගන්ධාරීති චූ ගන්ධාරී, මහාගන්ධාරීතිද්යව

ගන්ධාරීවිජ්ජා.තත්ථ චූ ගන්ධාරී නාමතිවස්සයතොඔරංමතානංසත්තානං 

උපපන්නට්ඨානජානනවිජ්ජා. මහාගන්ධාරී තම්පි ජානාති තයතො උත්තරිපි
ඉද්ධිවිධඤාණකප්පං යයභුයයයන ඉද්ධිවිධකිච්චං සායධති. තස්සා කිර 
විජ්ජාය සාධයකො පුග්ගයලො තාදියස යදසකායල මන්තං පරිජප්පිත්වා
බහුධාපි අත්තානං දස්යසති, හත්ථිආදීනිපි දස්යසති, දස්සනීයයොපි යහොති, 
අග්ගිථම්භම්පි කයරොති, ජලථම්භම්පි කයරොති, ආකායසපි අත්තානං

දස්යසති. සබ්බං ඉන්දජාලසදිසං දට්ඨබ්බං. අට්යටොති දුක්ඛියතො බාධියතො, 

යතනාහ ‘‘පීළියතො’’ති. 
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ආයදසනාපාටිහාරියවණ්ණනා 
485. කාමං ‘‘යචතසික’’න්ති පදං යය යචතසි නියුත්තා චිත්යතන

සම්පයුත්තා, යතසංසාධාරණවචනං, සාධාරයණපනගහියත චිත්තවියසයසො
ගහියතොව යහොති, සාමඤ්ඤයජොතනා ච වියසයස අවතිට්ඨතීති

යචතසිකග්ගහණස්ස අධිප්පායං විවරන්යතො ‘‘යසොමනස්සයදොමනස්සං

අධිප්යපත’’න්ති ආහ. යසොමනස්සග්ගහයණන යචත්ථ තයදකට්ඨා
රාගාදයයො, සද්ධාදයයො ච දස්සිතා යහොන්ති, යදොමනස්සග්ගහයණන

යදොසාදයයො. විතක්කවිචාරා පන සරූයපයනව දස්සිතා. එවං තව මයනොති
ඉමිනා ආකායරන තව මයනො පවත්යතොති අත්යථො. යකන පකායරන

පවත්යතොතිආහ ‘‘යසොමනස්සියතො වා’’තිආදි. ‘‘එවංතවමයනො’’තිඉදංපන 
යසොමනස්සිතතාදිමත්තදස්සනං, න පන යයන යයන යසොමනස්සියතො වා

යදොමනස්සියතො වා, තං තං දස්සනං. දුතිෙන්ති ‘‘ඉත්ථම්පි යත මයනො’’ති

ඉදං. ඉතිපීති එත්ථ ඉති-සද්යදො නිදස්සනත්යථො ‘‘අත්ථීති යඛො, කච්චාන, 

අයයමයකොඅන්යතො’’තිආදීසු(සං.නි.2.15; 3.90) විය, යතනාහ ‘‘ඉමඤ්ච

ඉමඤ්ච අත්ථං චින්තෙමාන’’න්ති පි-සද්යදො වුත්තත්ථසම්පිණ්ඩනත්යථො.

පරස්ස චින්තං මනති ජානාති එයතනාති චින්තාමණි. තස්සා කිර විජ්ජාය
සාධයකො පුග්ගයලොතාදියසයදසකායලමන්තං පරිජප්පිත්වා යස්ස චිත්තං
ජානිතුකායමො, තස්ස දිට්ඨසුතාදිවියසසසඤ්ජානනමුයඛන චිත්තාචාරං 
අනුමිනන්යතො කයථතීති යකචි. අපයර ‘‘වාචං නිච්ෙරායපත්වා තත්ථ
අක්ඛරසල්ලක්ඛණවයසනා’’ති වදන්ති. 

අනුසාසනීපාටිහාරියවණ්ණනා 
486. පවත්යතන්තාතිපවත්තනකා හුත්වා, පවත්තනවයසනාතිඅත්යථො. 

‘‘එව’’න්තිහිපදං යථානුසිට්ඨාය අනුසාසනියාවිධිවයසන, පටියසධවයසන
ච පවත්තිආකාරපරාමසනං, සා ච සම්මාවිතක්කානං මිච්ොවිතක්කානඤ්ච 
පවත්තිආකාරදස්සනවයසන පවත්තති තත්ථ ආනිසංසස්ස ආදීනවස්ස ච

විභාවනත්ථං. අනිච්චසඤ්ඤයමව න නිච්චසඤ්ඤන්ති අත්යථො. 

පටියයොගීනිවත්තනත්ථඤ්හි එව-කාරග්ගහණං. ඉධාපි එවං සද්දග්ගහණස්ස

අත්යථො, පයයොජනඤ්ච වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. ඉදංගහයණපිඑයසව

නයයො. පඤ්චකාමගුණිකරාගන්ති නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බං, 
තදඤ්ඤරාගස්ස, යදොසාදීනඤ්ච පහානස්ස ඉච්ඡිතත්තා, තප්පහානස්ස ච
තදඤ්ඤරාගාදියඛපනස්ස උපායභාවයතො තථා වුත්තං
දුට්ඨයලොහිතවියමොචනස්ස පුබ්බදුට්ඨමංසයඛපනූපායතා විය. 

යලොකුත්තරධම්මයමවාති අවධාරණං පටිපක්ඛභාවයතො 
සාවජ්ජධම්මනිවත්තනපරං දට්ඨබ්බං තස්සාධිගමූපායානිසංසභූතානං

තදඤ්යඤසං අනවජ්ජධම්මානං නානන්තරියභාවයතො. ඉද්ධිවිධං

ඉද්ධිපාටහාරිෙන්ති දස්යසති ඉද්ධිදස්සයනන පරසන්තායන පසාදාදීනං
පටිපක්ඛස්ස හරණයතො. ඉමිනා නයයන යසසපදද්වයයපි අත්යථො

යවදිතබ්යබො. සතතංධම්මයදසනාති සබ්බකාලංයදයසතබ්බධම්මයදසනා. 
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පටුන 

ඉද්ධිපාටහාරියෙනාති සහයයොයග කරණවචනං, ඉද්ධිපාටිහාරියයන

සද්ධින්ති අත්යථො. ආයදසනාපාටහාරියෙනාති එත්ථාපි එයසව නයයො.

ධම්මයසනාපතිස්ස ආචිණ්ණන්තියයොජනා. ‘‘චිත්තාචාරංඤත්වා’’තිඉමිනා 

ආයදසනාපාටිහාරියං දස්යසති. ‘‘ධම්මං යදයසසී’’ති ඉමිනා 

අනුසාසනීපාටිහාරියං ‘‘බුද්ධානං සතතං ධම්මයදසනා’’ති 

අනුසාසනීපාටිහාරියස්ස තත්ථ සාතිසයතාය වුත්තං. සඋපාරම්භානි 

පතිරූයපන උපාරම්භිතබ්බයතො. සයදොසානි යදොසසමුච්ඡින්දනස්ස

අනුපායභාවයතො. සයදොසත්තා එව අද්ධානංන තිට්ඨන්ති චිරකාලට්ඨායීනි

න යහොන්ති. අද්ධානං අතිට්ඨනයතො න නිෙයන්තීති ඵයලන යහතුයනො

අනුමානං. අනියයානිකතාය හි තානි අනද්ධනියානි. අනුසාසනීපාටහාරිෙං 

අනුපාරම්භං විසුද්ධිප්පභවයතො, විසුද්ධිනිස්සයයතො ච. තයතොඑව නිද්යදොසං. 

නහිතත්ථ පුබ්බාපරවියරොධාදියදොසසම්භයවො. නිද්යදොසත්තා එව අද්ධානං

තිට්ඨති පරවාදවායතහි, කියලසවායතහි ච අනුපහන්තබ්බයතො. තස්මාති
යථාවුත්තකාරණයතො, යතන සඋපාරම්භාදිං, අනුපාරම්භාදිං චාති උභයං
උභයත්ථයථාක්කමංගාරය්හපාසංසභාවානං යහතුභායවනපච්චාමසති. 

භූතනියරොයධසකවත්ථුවණ්ණනා 
487. අනිෙයානිකභාවදස්සනත්ථන්ති යස්මාමහාභූතපරියයසයකොභික්ඛු

පුරියමසුද්වීසුපාටිහාරියයසු වසිප්පත්යතොකුසයලොපිසමායනොමහාභූතානං
අපරියසසනියරොධසඞ්ඛාතං නිබ්බානං නාවබුජ්ඣි, තස්මා තානි
නියයානාවහතාභාවයතො අනියයානිකානීති යතසං 
අනියයානිකභාවදස්සනත්ථං. තතියං පන තක්කරස්ස එකන්තයතො

නියයානාවහන්තිතස්යසව නිෙයානිකභාවදස්සනත්ථං. 

එවයමතිස්සා යදසනාය මුඛයපයයොජනං දස්යසත්වා ඉදානි 

අනුසඞ්ගිකම්පි දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි ආරද්ධං. මහාභූයත

පරියෙසන්යතොති අපරියසසං නිරුජ්ඣනවයසන මහාභූයත ගයවසන්යතො, 

යතසං අනවයසසනියරොධං වීමංසන්යතොති අත්යථො. විචරිත්වාති ධම්මතාය
යචොදියමායනො විචරිත්වා. ධම්මතාසිද්ධං කියරතං, යදිදං තස්ස භික්ඛුයනො
තථා විචරණං, යථා අභිජාතියං මහාපථවිකම්පාදි. 

මහන්තභාවප්පකාසනත්ථන්ති සයදවයක යලොයක අනඤ්ඤසාධාරණස්ස 

බුද්ධානං මහන්තභාවස්ස මහානුභාවතාය දීපනත්ථං. ඉදඤ්ච කාරණන්ති
සබ්යබසම්පිබුද්ධානංසාසයනඊදියසොඑයකොභික්ඛු තදානුභාවප්පකාසයනො
යහොතීතිඉදම්පිකාරණංදස්යසන්යතො. 

කත්ථාතිනිමිත්යතභුම්මං, තස්මා කත්ථාතිකිස්මිංඨායනකාරණභූයත. 

කිං ආගම්මාති කිං ආරම්මණං පච්චයභූතං අධිගන්ත්වා, යතනාහ ‘‘කිං

පත්තස්සා’’ති. යතති මහාභූතා. අප්පවත්තිවයසනාති අනුප්පජ්ජනවයසන. 

සබ්බාකායරනාති 
වචනත්ථලක්ඛණාදිසමුට්ඨානකලාපචුණ්ණනානත්යතකත්තවිනිබ්යභොගාවි
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නිබ්යභොග- 
සභාගවිසභාගඅජ්ඣත්තිකබාහිරසඞ්ගහපච්චයසමන්නාහාරපච්චයවිභාගාකා
රයතො, 
සසම්භාරසඞ්යඛපසසම්භාරවිභත්තිසලක්ඛණසඞ්යඛපසලක්ඛණවිභත්තිආ
කාරයතොචාතිසබ්යබන ආකායරන. 

488. දිබ්බන්ති එත්ථපඤ්චහි කාමගුයණහිසමඞ්ගීභූතාහුත්වාවිචරන්ති, 
කීළන්ති, යජොතන්ති චාති යදයවො, යදවයලොයකො. තං යන්ති උපගච්ෙන්ති

එයතනාති යදවොනියෙො. වසං වත්යතන්යතොති එත්ථ වසවත්තනං නාම
යථිච්ඡිතට්ඨානගමනං. චත්තායරො මහාරාජායනො එයතසං ඉස්සරාති 

චාතුමහාරාජිකා යා යදවතා මග්ගඵලලාභියනො තා තමත්ථං එකයදයසන 
ජායනයයං බුද්ධවිසයයො පනායං පඤ්යහොති චින්යතත්වා ‘‘න ජානාමා’’ති

ආහංසු, යතනාහ ‘‘බුද්ධවිසයෙ’’තිආදි. අජ්යඣොත්ථරණං නායමත්ථ 

නිප්පීළනන්ති ආහ ‘‘පුනප්පුනං පුච්ඡතී’’ති. අභික්කන්තතරාති
රූපසම්පත්තියායචවපඤ්ඤාපටිභානාදිගුයණහිච අම්යහඅභිභුයයපයරසං

කාමනීයතරා. පණීතතරාතිඋළාරතරා, යතනාහ ‘‘උත්තමතරා’’ති. 

491-3. යදවොනිෙසදියසො ඉද්ධිවිධඤාණස්යසව අධිප්යපතත්තා. 

‘‘යදවොනිෙමග්යගොති වා …යප.… සබ්බයමතං ඉද්ධිවිධඤාණස්යසව

නාම’’න්ති ඉදං පාළියං අට්ඨකථාසු ච තත්ථ තත්ථ ආගතරුළ්හිවයසන
වුත්තං. 

494. ආගමනපුබ්බභායග නිමිත්තන්ති බ්රහ්මුයනො ආගමනස්ස

පුබ්බභායගඋප්පජ්ජනනිමිත්තං. පාතුරයහොසීතිආවිභවි. පාකයටොඅයහොසීති
පකායසො අයහොසි. 

497. පයදයසනාති එකයදයසන, උපාදින්නකවයසන, 

සත්තසන්තානපරියාපන්යනනාති අත්යථො. අනුපාදින්නයකපීති

අනින්ද්රියබද්යධපි. නිප්පයදසයතො අනවයසසයතො. පුච්ඡාමූ ්හස්සාතිපුච්ඡිතුං

අජානන්තස්ස. පුච්ඡාෙ යදොසං දස්යසත්වාති යතන කතපුච්ොය
පුච්ඡිතාකායර යදොසං විභායවත්වා. යස්මා විස්සජ්ජනං නාම පුච්ොනුරූපං
පුච්ොසභායගන විස්සජ්යජතබ්බයතො, න ච තථාගතා විරජ්ඣිත්වා
කතපුච්ොනුරූපංවිස්සජ්යජන්ති, අත්ථසභාගතායචවිස්සජ්ජනස්සපුච්ෙකා
තදත්ථං අනවබුජ්ඣන්තා සම්මුය්හන්ති, තස්මා පුච්ොය සික්ඛාපනං

බුද්ධාචිණ්ණං, යතනාහ ‘‘පුච්ඡං සික්ඛායපත්වා’’තිආදි. 

498. අප්පතිට්ඨාතිඅප්පච්චයා, සබ්බයසොසමුච්ඡින්නකාරණාතිඅත්යථො. 

උපාදින්නං යෙවාති ඉන්ද්රියබද්ධයමව. යස්මා එකදිසාභිමුඛං
සන්තානවයසනසණ්ඨියතරූපප්පබන්යධ දීඝසමඤ්ඤාතංඋපාදායතයතො
අප්පයකරස්සසමඤ්ඤාතදුභයඤ්චවියසසයතොරූපග්ගහණමුයඛන ගය්හති, 

තස්මාආහ ‘‘දීඝඤ්චරස්සඤ්චාතිසණ්ඨානවයසනඋපාදාරූපංවුත්ත’’න්ති. 
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අප්පපරිමායණ රූපසඞ්ඝායත අණුසමඤ්ඤා, තං උපාදාය තයතො මහති
ථූලසමඤ්ඤා. ඉදම්පි ද්වයං වියසසයතො රූපග්ගහණමුයඛන ගය්හති, 

යතනාහ ‘‘ඉමිනාපී’’තිආදි. පි-සද්යදන යචත්ථ ‘‘සණ්ඨානවයසන
උපාදාරූපං වුත්ත’’න්ති එත්ථාපි වණ්ණමත්තයමව කථිතන්ති ඉමමත්ථං 

සමුච්චිනතීති වදන්ති. සුභන්ති සුන්දරං, ඉට්ඨන්ති අත්යථො. අසුභන්ති

අසුන්දරං, අනිට්ඨන්ති වුත්තං යහොති. යතයනවාහ ‘‘ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මණං

පයනවං කථිත’’න්ති. දීඝං රස්සං, අණුං ථූලං, සුභාසුභන්ති තීසු ඨායනසු

උපාදාරූපස්යසව ගහණං, භූතරූපානං විසුං ගහිතත්තා. නාමන්ති
යවදනාදික්ඛන්ධචතුක්කං තඤ්හි ආරම්මණාභිමුඛං නමනයතො, 
නාමකරණයතො ච ‘‘නාම’’න්ති වුච්චති. යහට්ඨා ‘‘දීඝං රස්ස’’න්තිආදිනා

වුත්තයමව ඉධ රුප්පනට්යඨන ‘‘රූප’’න්ති ගහිතන්ති ආහ ‘‘දීඝාදියභදං

රූපඤ්චා’’ති. දීඝාදීති ච ආදි-සද්යදන ආපාදීනඤ්ච සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො.
යස්මා වා දීඝාදිසමඤ්ඤා න රූපායතනවත්ථුකාව, අථ යඛො
භූතරූපවත්ථුකාපි. තථා හි සණ්ඨානං ඵුසනමුයඛනපි ගය්හති, තස්මා
දීඝරස්සාදිග්ගහයණනභූතරූපම්පිගය්හයතවාති ‘‘දීඝාදියභදංරූප’’මිච්යචව

වුත්තං. කිං ආගම්මාති කිං අධිගන්ත්වා කිස්ස අධිගමයහතු. 

‘‘උපරුජ්ඣතී’’ති ඉදං අනුප්පාදනියරොධං සන්ධාය වුත්තං, න 

ඛණනියරොධන්තිආහ ‘‘අයසසයමතංනප්පවත්තතී’’ති. 

499. විඤ්ඤාතබ්බන්ති විසිට්යඨන ඤාතබ්බං, ඤාණුත්තයමන
අරියමග්ගඤායණන පච්චක්ඛයතො ජානිතබ්බන්ති අත්යථො, යතනාහ 

‘‘නිබ්බානස්යසතංනාම’’න්ති.නිදිස්සතීතිනිදස්සනං, චක්ඛුවිඤ්යඤයයං.න

නිදස්සනං අනිදස්සනං, අචක්ඛුවිඤ්යඤයයන්ති එතමත්ථං වදන්ති.

නිදස්සනං වා උපමා, තං එතස්ස නත්ථීති අනිදස්සනං. න හිනිබ්බානස්ස 
නිච්චස්සඑකස්සඅච්චන්තසන්තපණීතසභාවස්සසදිසංනිදස්සනංකුයතොචි
ලබ්භතීති. යං අහුත්වා සම්යභොති, හුත්වා පටියවති තං සඞ්ඛතං
උදයවයන්යතහි සඅන්තං, අසඞ්ඛතස්ස පන නිබ්බානස්ස නිච්චස්ස යත
උයභොපිඅන්තානසන්ති, තයතොඑව නවභාවාපගමසඞ්ඛායතො ජරන්යතොපි

තස්ස නත්ථීති ආහ ‘‘උප්පාදන්යතො…යප.… අනන්ත’’න්ති. ‘‘තිත්ථස්ස

නාම’’න්ති වත්වාතත්ථනිබ්බචනං දස්යසතුං ‘‘පපන්තිඑත්ථාති පප’’න්ති

වුත්තං. එත්ථ හි පපන්ති පානතිත්ථං. භ-කායරො කයතො නිරුත්තිනයයන.

විසුද්ධට්යඨන වා සබ්බයතොපභං, යකනචි අනුපක්කිලිට්ඨතාය සමන්තයතො
පභස්සරන්ති අත්යථො. යයන නිබ්බානං අධිගතං, තං
සන්තතිපරියාපන්නානංයයවඉධඅනුප්පාදනියරොයධොඅධිප්යපයතොති වුත්තං 

‘‘උපාදින්නකධම්ම ාතංනිරුජ්ඣතිඅප්පවත්තං යහොතී’’ති. 

තත්ථාති ‘‘විඤ්ඤාණස්ස නියරොයධනා’’ති යං පදං වුත්තං, තස්මිං. 

‘‘විඤ්ඤාණ’’න්ති විඤ්ඤාණං උද්ධරති විභත්තබ්බත්තා එත්යථතං

උපරුජ්ඣතීති එතස්මිං නිබ්බායන එතං නාමරූපං
චරිමකවිඤ්ඤාණනියරොයධන අනුප්පාදවයසන නිරුජ්ඣති අනුපාදියසසාය 
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නිබ්බානධාතුයා, යතනාහ ‘‘විජ්ඣාතදීපසිඛා විෙ අපණ්ණත්තිකභාවං 

ොතී’’ති. ‘‘චරිමකවිඤ්ඤාණ’’න්ති හි අරහයතො චුතිචිත්තං අධිප්යපතං. 

‘‘අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්සාපී’’තිආදිනාපි සඋපාදියසසනිබ්බානමුයඛන 
අනුපාදියසසනිබ්බානයමව වදති නාමරූපස්ස අනවයසසයතො

උපරුජ්ඣනස්ස අධිප්යපතත්තා, යතනාහ ‘‘අනුප්පාදවයසන

උපරුජ්ඣතී’’ති. යසොතාපත්තිමග්ගඤායණනාති කත්තරි, කරයණ වා

කරණවචනං. නියරොයධනාති පන යහතුම්හි. එත්ථාති එතස්මිං නිබ්බායන.
යසසයමත්ථයංඅත්ථයතොනවිභත්තං, තංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

යකවට්ටසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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12. යලොහිච්චසුත්තවණ්ණනා 

යලොහිච්චබ්රාහ්මණවත්ථුවණ්ණනා 
501. සාලවතිකාති ඉත්ථිලිඞ්ගවයසන තස්ස ගාමස්ස නාමං. 

ගාමණිකාභායවනාති යකචි. යලොහියතො නාම තස්ස කුයල පුබ්බපුරියසො, 

තස්සවයසන යලොහිච්යචොතිතස්සබ්රාහ්මණස්ස යගොත්තයතොආගතං නාමං. 

502. ‘‘දිට්ඨිගත’’න්ති ලද්ධිමත්තං අධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘න පන

උච්යඡදසස්සතානං අඤ්ඤතර’’න්ති. න හි උච්යෙදසස්සතගාහවිනිමුත්යතො

යකොචි දිට්ඨිගායහො අත්ථි. ‘‘භාසති යෙවා’’ති තස්සා ලද්ධියා යලොයක
පාකටභාවං දස්යසති. අත්තයතො අඤ්යඤො පයරොති යථා අනුසාසකයතො
අනුසාසිතබ්යබො පයරො, එවං අනුසාසිතබ්බයතොපි අනුසාසයකො පයරොති

වුත්තං ‘‘පයරො පරස්සාති පයරො යෙො’’තිආදි. කිං-සද්දායපක්ඛාය යචත්ථ 

‘‘කරිස්සතී’’ති අනාගතකාලවචනං, අනාගයතපි වා යතන තස්ස කාතබ්බං 

නත්ථීති දස්සනත්ථං. කුසලං ධම්මන්ති අනවජ්ජධම්මං නික්කියලසධම්මං
වියමොක්ඛධම්මන්ති අත්යථො. ‘‘පයරසං ධම්මං කයථස්සාමී’’ති යතහි 
අත්තානං පරිවාරායපත්වා විචරණං කිං අත්ථියං ආසයබුද්ධස්සාපි

අනුයරොයධන විනා තං න යහොතීති තස්මා අත්තනා පටලද්ධං…යප.…

විහාතබ්බන්ති වදති. යතනාහ ‘‘එවං සම්පදමිදං පාපකං යලොභධම්මං
වදාමී’’ති. 

504. යසොතියලොහිච්යචොබ්රාහ්මයණො. 

508. කථාඵාසුකත්ථන්ති කථාසුඛත්ථං, සුයඛන කථං කයථතුඤ්යචව

යසොතුඤ්චාති අත්යථො. අප්යපව නාම සිොති එත්ථ පීතිවයසන ආයමඩිතං
දට්ඨබ්බං.තථාහිතං ‘‘බුද්ධගජ්ජිත’’න්තිවුච්චති. භගවාහි ඊදියසසුඨායනසු

වියසසයතො පීතියසොමනස්සජායතො යහොති. යතනාහ ‘‘අෙං කියරත්ථ

අධිප්පායෙො’’තිආදි. 

යලොහිච්චබ්රාහ්මණානුයයොගවණ්ණනා 
509. සමුදෙසඤ් ාතීති ආයුප්පායදො. අනුපුබ්යබො කම්පී-සද්යදො

ආකඞ්ඛනත්යථො යහොතීති ‘‘ඉච්ඡතීති අත්යථො’’ති වුත්තං. සාතිසයයන වා 

හියතන අනුකම්පයකො අනුග්ගණ්හනයකො හිතානුකම්පී. සම්පජ් තීති
ආයසවනලායභන නිප්පජ්ජතිබලවතීයහොති, අවග්ගහාතිඅත්යථො, යතනාහ 

‘‘නිෙතා යහොතී’’ති. නිරයෙනිබ්බත්තති මිච්ොදිට්ඨියකො. 

510-11. දුතිෙං උපපත්තින්ති ‘‘නනු රාජා පයසනදී
යකොසයලො’’තිආදිනා දුතියං උපපත්තිං සාධනයුත්තිං. කාරණඤ්හි භගවා 

උපමාමුයඛන දස්යසති. යෙ චියමති යය ච ඉයම කුලපුත්තා දිබ්බා ගබ්භා

පරිපායචන්තීති යයොජනා. අසක්කුණන්තා උපනිස්සයසම්පත්තියා, 
ඤාණපරිපාකස්සවාඅභායවන.යයපන‘‘පරිපච්චන්තී’’ති පඨන්ති, යතසං
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පටුන 

‘‘දිබ්යබ ගබ්යභ’’ති වචනවිපල්ලායසන පයයොජනං නත්ථි. අත්යථො ච 
දුතියවිකප්යප වුත්තනයයන යවදිතබ්යබො. අහිතානුකම්පිතා ච

තංසමඞ්ගිසත්තවයසන. දිවි භවාති දිබ්බා. ගබ්යභන්ති පරිපච්චනවයසන

සන්තානං පබන්යධන්තීති ගබ්භා. ‘‘ඡන්නං යදවයලොකාන’’න්ති 
නිදස්සනවචනයමතං. බ්රහ්මයලොකස්සාපි හි දිබ්බගබ්භභායවො ලබ්භයතව 
දිබ්බවිහාරයහතුකත්තා. එවඤ්ච කත්වා ‘‘භාවනං භාවයමානා’’ති ඉදම්පි
වචනං සමත්ථිතං යහොති. භවන්ති එත්ථ යථාරුචි සුඛසමප්පිතාති භවා, 

විමානානි. යදවභාවාවහත්තා දිබ්බා. වුත්තනයයයනව ගබ්භා. දානාදයෙො 

යදවයලොකසංවත්තනියපුඤ්ඤවියසසා. දිබ්බා භවාතියදවයලොකපරියාපන්නා
උපපත්තිභවා.තදාවයහොහිකම්මභයවොපුබ්යබ ගහියතො. 

තයයොයචොදනාරහවණ්ණනා 
513. අනිෙමියතයනවාති අනියයමයනව ‘‘ත්වං එවංදිට්ඨියකො එවං

සත්තානං අනත්ථස්ස කාරයකො’’ති එවං අනුද්යදසියකයනව. මානන්ති

‘‘අහයමතංජානාමි, අහයමතං පස්සාමී’’තිඑවංපණ්ඩිතමානං. භින්දිත්වාති

විධයමත්වා, ජහායපත්වාති අත්යථො. තයෙො සත්ථායරති
අසම්පාදිතඅත්තහියතො අයනොවාදකරසාවයකො, අසම්පාදිතඅත්තහියතො
ඔවාදකරසාවයකො, සම්පාදිතඅත්තහියතො අයනොවාදකරසාවයකොති ඉයම
තයයො සත්ථායර. චතුත්යථො පන සම්මාසම්බුද්යධො න යචොදනාරයහො 
යහොතීති ‘‘යතන පුච්ඡියත එව කයථස්සාමී’’ති යචොදනාරයහ තයයො
සත්ථායර පඨමං දස්යසසි, පච්ො චතුත්ථංසත්ථාරං. කාමඤ්යචත්ථ
චතුත්යථොසත්ථාඑයකො අදුතියයොඅනඤ්ඤසාධාරයණො, තථාපියසොයයසං
උත්තරිමනුස්සධම්මානං වයසන ‘‘ධම්මමයයො කායයො’’ති වුච්චති, යතසං
සමුදායභූයතොපියත ගුණාවයයවසත්ථුට්ඨානියයකත්වාදස්යසන්යතොභගවා
‘‘අයම්පියඛො, යලොහිච්ච, සත්ථා’’තිඅභාසි. 

අඤ්ඤාති ය-කාරයලොයපන නිද්යදයසො ‘‘සයං අභිඤ්ඤා’’ති ආදීසු (දී.
නි.1.28, 37, 52; ම.නි.1.284; 2.341; අ.නි.2.5; 10.11; මහාව.11; ධ.ප.

353; කථා. 405) විය. අඤ්ඤාොති ච තදත්ථියය සම්පදානවචනන්ති ආහ 

‘‘ආ ානනත්ථාො’’ති. සාවකත්තං පටිජානිත්වා ඨිතත්තා එකයදයසනස්ස

සාසනං කයරොන්තීති ආහ ‘‘නිරන්තරං තස්ස සාසනං අකත්වා’’ති. 

උක්කමිත්වා වත්තන්තීති යථිච්ඡිතං කයරොන්තීති අත්යථො. 

පටක්කමන්තිොති අනභිරතියා අගාරයවන අපගච්ෙන්තියා, යතනාහ 

‘‘අනිච්ඡන්තිො’’තිආදි. එකාොති එකාය ඉත්ථියා. එයකො ඉච්යඡෙයාති
එයකො පුරියසො තාය අනිච්ෙන්තියා සම්පයයොගං කායමයය.
ඔසක්කනාදිමුයඛන ඉත්ථිපුරිසසම්බන්ධනිදස්සනං
යගහසිතඅයපක්ඛාවයසනතස්සසත්ථුයනො සාවයකසුපටිපත්තීතිදස්යසති.

අතිවියවිරත්තභාවයතො දට්ඨුම්පි අනිච්ඡමානං.යලොයභනාතිපරිවාරවයසන

උප්පජ්ජනකලාභසක්කාරයලොයභන. තත්ථ සම්පායදහීති තස්මිං
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පටිපත්තිධම්යම පතිට්ඨිතං කත්වා සම්පායදහි. උජුං කයරොහි 
කායවඞ්කාදිවිගයමන. 

515. එවං යචොදනං අරහතීති එවං වුත්තනයයන සාවයකසු
අප්යපොස්සුක්කභාවාපාදයනනියයොජනවයසනයචොදනං අරහති, නපඨයමො
විය ‘‘එවරූයපො තව යලොභධම්යමො’’තිආදිනා, න ච දුතියයො විය
‘‘අත්තානයමව තාව තත්ථ සම්පායදහී’’තිආදිනා. කස්මා? 
සම්පාදිතඅත්තහිතතායතතියස්ස. 

නයචොදනාරහසත්ථුවණ්ණනා 
516. ‘‘න යචොදනාරයහො’’ති එත්ථ යස්මා යචොදනාරහතා නාම 

සත්ථුවිප්පටිපත්තියා වා සාවකවිප්පටිපත්තියා වා උභයවිප්පටිපත්තියා වා, 
තයිදං සබ්බම්පිඉමස්මිංසත්ථරිනත්ථි, තස්මානයචොදනාරයහොතිඉමමත්ථං

දස්යසතුං ‘‘අෙඤ්හී’’තිආදිවුත්තං. 

517. මො ගහිතාෙ දිට්ඨිොති සබ්බයසො අනවජ්යජ සම්මාපටිපන්යන
පයරසං සම්මයදව සම්මාපටිපත්තිං යදස්යසන්යත සත්ථරි
අභූතයදොසායරොපනවයසන මිච්ොගහිතාය නිරයගාමිනියා පාපදිට්ඨියා. 

නරකපපාතන්තිනරකසඞ්ඛාතංමහාපපාතං.පපතන්තිතත්ථාතිහිපපායතො. 

සග්ගමග්ගථයලති සග්ගගාමිමග්ගභූයත පුඤ්ඤධම්මථයල. යසසං 
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

යලොහිච්චසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 

13. යතවිජ් සුත්තවණ්ණනා 

518. උත්තයරනාති එත්ථ එන-සද්යදො දිසාවාචීසද්දයතො
පඤ්චමීඅන්තයතො අදූරත්යථො ඉච්ඡියතො, තස්මා උත්තයරන-සද්යදන

අදූරත්ථයජොතනං දස්යසන්යතො ‘‘අදූයර උත්තරපස්යස’’ති ආහ.
අක්ඛරචින්තකා පන එන-සද්දයයොයග අවධිවාචිනි පයද උපයයොගවචනං
ඉච්ෙන්ති.අත්යථොපනසාමිවයසයනවඉච්ඡියතොතිඉධසාමිවචනවයසයනව 
වුත්තං. 

519. කුලචාරිත්තාදීති ආදි-සද්යදනමන්තජ්යඣනාභිරූපතාදිසම්පත්තිං

සඞ්ගණ්හාති. මන්තසජ්ඣාෙකරණත්ථන්ති ආථබ්බණමන්තානං

සජ්ඣායකරණත්ථං, යතනාහ ‘‘අඤ්යඤසං බහූනං පයවසනං

නිවායරත්වා’’ති. 

මග්ගාමග්ගකථාවණ්ණනා 
520. ‘‘ ඞ්ඝචාර’’න්තිචඞ්කමයතොඉයතො චියතොච චරණමාහ. යසොහි

ජඞ්ඝාසු කිලමථවියනොදනත්යථො චායරොති තථා වුත්යතො. යතනාහ 

‘‘අනුචඞ්කමන්තානං අනුවිචරන්තාන’’න්ති. යතනාති උයභොසුපි 
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අනුචඞ්කමනානුවිචාරණානං ලබ්භනයතො. සහායා හි යත අඤ්ඤමඤ්ඤ
සභාගවුත්තිකා. ‘‘මග්යගො’’ති ඉච්ඡිතට්ඨානං උවිකං මග්ගති උපගච්ෙති

එයතනාති මග්යගො, උවිමග්යගො. තදඤ්යඤො අමග්යගො, තස්මිං මග්යග ච

අමග්යගච.පටපදන්ති බ්රහ්මයලොකගාමිමග්ගස්සපුබ්බභාගපටිපදං. 

නියයාතීති නියයානීයයො, යසො එව ‘‘නිෙයානියකො’’ති වුත්යතොති ආහ 

‘‘නිෙයාෙන්යතො’’ති. යස්මා නියයාතපුග්ගලවයසනස්ස නියයානිකභායවො, 
තස්මා ‘‘නියයායන්යතො’’ති පුග්ගලස්ස යයොනියසො පටිපජ්ජනවයසන

නියයායන්යතො මග්යගො ‘‘නිෙයාතී’’ති වුත්යතො. කයරොතීති අත්තයනො

සන්තායනඋප්පායදති. උප්පායදන්යතොයයවහිතත්ථ පටපජ් ති නාම.සහ

යබයති වත්තතීතිසහයබයො, සහවත්තනයකො. තස්සභායවො සහබයතාතිආහ 

‘‘සහභාවාො’’තිආදි. සහභායවොති ච සයලොකතා, සමීපතා වා යවදිතබ්බා, 

යතනාහ ‘‘එකට්ඨායන පාතුභාවාො’’ති. සකයමවආචරිෙවාදන්තිඅත්තයනො 

ආචරියයන යපොක්ඛරසාතිනා කථිතයමව ආචරියවාදං. යථොයමත්වා 

පග්ගණ්හිත්වා ‘‘අයයමව උවිමග්යගො අයමඤ්ජසායයනො’’ති පසංසිත්වා 

උක්කංසිත්වා. භාරද්වාය ොපි සකයමවාති භාරද්වායජොපි මාණයවො
අත්තයනො ආචරියයන තාරුක්යඛන කථිතයමව ආචරියවාදං යථොයමත්වා

පග්ගණ්හිත්වා විචරතීති යයොජනා. යතන වුත්තන්ති යතන යථා තථා වා
අභිනිවිට්ඨභායවනවුත්තංපාළියං. 

521-2. අනිෙයානිකා වාති අප්පාටිහාරියාව අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස වායද
යදොසං දස්යසත්වා අවිපරීතත්ථදස්සනත්ථං උත්තරරහිතා එව.

අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස වාදස්ස ආදියතො විරුද්ධග්ගහණං විග්ගයහො, ස්යවව

විවදනවයසන අපරාපරං උප්පන්යනො විවායදොති ආහ ‘‘පුබ්බුප්පත්තියකො

විග්ගයහො අපරභායග විවායදො’’ති. දුවියධොපි එයසො විග්ගයහො, විවායදොති

ද්විධා වුත්යතොපි වියරොයධො. නානාආචරිොනං වාදයතොති නානාරුචිකානං

ආචරියානංවාදභාවයතො. නානාවායදො නානාවියධොවායදොති කත්වා. 

523. එකස්සාපීති තුම්යහසු ද්වීසු එකස්සාපි. එකස්මින්ති

සකවාදපරවායදසු එකස්මිම්පි. සංසයෙො නත්ථීති ‘‘මග්යගො නු යඛො, න
මග්යගො නු යඛො’’ති සංසයයො විචිකිච්ො නත්ථි. අඤ්ජසායනභායව පන
සංසයයො. යතනාහ ‘‘එස කිරා’’තිආදි. භගවා පන යදි සබ්බත්ථ

මග්ගසඤ්ඤියනො, එවංසති‘‘කිස්මිංයවොවිග්ගයහො’’තිපුච්ඡති. 

524. ‘‘ඉච්ඡිතට්ඨානං උවිකං මග්ගති උපගච්ෙති එයතනාති මග්යගො, 

උවිමග්යගො. තදඤ්යඤො අමග්යගො’’ති වුත්යතො වායමත්යථො. සබ්යබ යතති
සබ්යබපියතනානාආචරියයහිවුත්තමග්ගා. 

යය පාළියං ‘‘අද්ධරියා බ්රාහ්මණා’’තිආදිනා වුත්තා. අද්ධයරො නාම
යඤ්ඤවියසයසො, තදුපයයොගිභාවයතො ‘‘අද්ධරියා’’ත්යවවවුච්චන්තියජූනි, 

තානි සජ්ඣායන්තීති අද්ධරිො, යවිබ්යබදියනො.යයච තිත්තිරිඉසිනාකයත
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මන්යත සජ්ඣායන්ති, යත තිත්තිරිො, යවිබ්යබදියනො එව. යවිබ්යබදසාඛා
යහසා, යදිදංතිත්තිරං.ෙන්යදොවුච්චතිවියසසයතො සාමයවයදො, තංසයරන

කායන්තීති ඡන්යදොකා, සාමයවදියනො. ‘‘ඡන්යදොගා’’තිපි පඨන්ති, යසො
එවත්යථො.බහයවොඉරයයොඑත්ථාති බව්හාරි, ඉරුබ්යබයදො.තංඅධීයන්තීති 

බව්හාරිජ්ඣා. 

‘‘බහූනී’’ති එත්ථායං උපමාසංසන්දනා – යථා යත නානාමග්ගා
එකංසයතො තස්ස ගාමස්ස වා නිගමස්ස වා පයවසාය යහොන්ති, එවං
බ්රාහ්මයණහිපඤ්ඤාපියමානාපිනානාමග්ගාබ්රහ්මයලොකූපගමනාය බ්රහ්මුනා
සහබයතායඑකංයසයනවයහොන්තීති. 

527-529. ව-කායරො ආගමසන්ධිමත්තන්ති අනත්ථයකො ව-කායරො, 
යතන වණ්ණාගයමන පදන්තරසන්ධිමත්තං කතන්ති අත්යථො. 

අන්ධපයවණීති අන්ධපන්ති. ‘‘පඤ්ඤාසසට්ඨි අන්ධා’’ති ඉදං තස්සා
අන්ධපයවණියා මහයතො ගච්ෙගුම්බස්ස අනුපරිගමනයයොගයතාදස්සනං.
එවඤ්හියත‘‘සුචිරංයවලංමග්ගංගච්ොමා’’තිඑවං සඤ්ඤියනොයහොන්ති. 

නාමකංයෙවාති අත්ථාභාවයතො නාමමත්තංයයව, තං පන භාසිතං යතහි
සාරසඤ්ඤිතම්පි නාමමත්තතාය අසාරභාවයතො නිහීනයමවාති ආහ 

‘‘ලාමකංයෙවා’’ති. 

530. ෙයතොති භුම්මත්යථ නිස්සක්කවචනං, සාමඤ්ඤයජොතනා ච

වියසයස අවතිට්ඨතීති ආහ ‘‘ෙස්මිං කායල’’ති. ආොචන්තීති පත්යථන්ති.
උග්ගමනං යලොකස්ස බහුකාරභාවයතො තථා යථොමනාති. අයං කිර
බ්රාහ්මණානං ලද්ධි ‘‘බ්රාහ්මණානං ආයාචනාය චන්දිමසූරියා ගන්ත්වා
යලොයකඔභාසංකයරොන්තී’’ති. 

532. ඉධ පන කිං වත්තබ්බන්ති ඉමස්මිං පන අප්පච්චක්ඛභූතස්ස
බ්රහ්මුයනොසහබයතායමග්ගයදසයනයතවිජ්ජානං කිංවත්තබ්බංඅත්ථි, යය
පච්චක්ඛභූතානම්පි චන්දිමසූරියානං සහබයතාය මග්ගං යදයසතුං න

සක්යකොන්තීති අධිප්පායයො. ‘‘ෙත්ථා’’ති ‘‘ඉධ පනා’’ති වුත්තයමවත්ථං
පච්චාමසති. 

අචිරවතීනදීඋපමාකථාවණ්ණනා 
542. සමභරිතාතිසම්පුණ්ණා.තයතොඑව කාකයපෙයා.පාරාතිපරතීරං. 

අපාරන්තිඔරිමතීරං. එහීතිආගච්ෙ. 

544. පඤ්චසීල…යප.… යවදිතබ්බා යමනියමාදිබ්රාහ්මණධම්මානං

තදන්යතොගධභාවයතො. තබ්බිපරීතාති පඤ්චසීලාදිවිපරීතාපඤ්චයවරාදයයො.

‘‘පුනපී’’ති වත්වා ‘‘අපරම්පී’’ති වචනං ඉතරායපි නදි උපමාය
සඞ්ගණ්හනත්ථං. 
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546. කාමයිතබ්බට්යඨනාති කාමනීයභායවන. බන්ධනට්යඨනාති
යතයනව කායමතබ්බභායවන සත්තානං චිත්තස්ස ආබන්ධනභායවන.

කාමඤ්චායං ගුණ-සද්යදො අත්ථන්තයරසුපි දිට්ඨප්පයයොයගො, යතසං
පයනත්ථ අසම්භවයතො පාරියසසඤායයන බන්ධනට්යඨයයව යුත්යතොති

දස්යසතුං ‘‘අනු ානාමී’’තිආදිනා අත්ථුද්ධායරො ආරද්යධො, එයසවාති
බන්ධනට්යඨොඑව.නහිරූපාදීනංකායමතබ්බභායවවුච්චමායන පටලට්යඨො
යුජ්ජති තථා කායමතබ්බතාය අනධිප්යපතත්තා. රාසට්ඨආනිසංසට්යඨසුපි
එයසව නයයොතථාපිකායමතබ්බතායඅනධිප්යපතත්තා.පාරියසසයතොපන 
බන්ධනට්යඨො ගහියතො. යදග්යගන හි යනසං කායමතබ්බතා, තදග්යගන
බන්ධනභායවොචාති. 

යකොට්ඨාසට්යඨොපි යතසු යුජ්ජයතව 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයාදියකොට්ඨාසභායවනයනසංකායමතබ්බයතො.යකොට්ඨායස
චගුණ-සද්යදො දිස්සති‘‘දිගුණංවඩ්යඪතබ්බ’’න්තිආදීසු, සම්පදාට්යඨොපි– 

‘‘අසඞ්යඛයයයානිනාමානි, සගුයණනමයහසියනො; 
ගුයණන නාමමුද්යධයයං, අපි නාමසහස්සයතො’’ති. (ධ. ස. අට්ඨ. 
1313; උදා.අට්ඨ.53; පටි.ම.අට්ඨ.76); 

ආදීසුයසොපිඉධනයුජ්ජතීතිඅනුද්ධයටො. 

චක්ඛුවිඤ්යඤෙයාති චක්ඛුවිඤ්ඤායණන විජානිතබ්බා, යතන පන

විජානනං දස්සනයමවාති ආහ ‘‘පස්සිතබ්බා’’ති. ‘‘යසොතවිඤ්ඤායණන

යසොතබ්බා’’ති එවමාදි එයතනුපායෙනාති අතිදිසති. ගයවසිතම්පි

‘‘ඉට්ඨ’’න්තිවුච්චති, තං ඉධනාධිප්යපතන්තිආහ ‘‘පරියිට්ඨාවායහොන්තු

මාවා’’ති. ඉට්ඨාරම්මණභූතාතිසුඛාරම්මණභූතා. කාමනීොතිකායමතබ්බා.

ඉට්ඨභායවනමනංඅප්පායන්තීති මනාපා.පිෙ ාතිකාතිපියසභාවා. 

යගයධනාතියලොයභනඅභිභූතාහුත්වා පඤ්චකාමගුයණපරිභුඤ්ජන්තීති

යයොජනා. මුච්ඡාකාරන්ති යමොහනාකාරං. අධිඔසන්නාති අධිග්ගය්හ

අජ්යඣොසාය අවසන්නා, යතනාහ ‘‘ඔගා ්හා’’ති. පරිනිට්ඨානප්පත්තාති

ගිලිත්වා පරිනිට්ඨාපනවයසන පරිනිට්ඨානං උපගතා. ආදීනවන්ති

කාමපරියභොයග සම්පති, ආයතිඤ්ච යදොසං අපස්සන්තා. 
ඝාසච්ොදනාදිසම්යභොගනිමිත්තසංකියලසයතො නිස්සරන්ති අපගච්ෙන්ති
එයතනාතිනිස්සරණං, යයොනියසොපච්චයවක්ඛිත්වායතසංපරියභොගපඤ්ඤා. 

තදභාවයතො අනිස්සරණපඤ්ඤාති ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘ඉදයමත්ථා’’තිආදිමාහ. 

548-9. ආවරන්තීති කුසලප්පවත්තිං ආදියතොව නිවායරන්ති. 

නිවායරන්තීති නිරවයසසයතො වාරයන්ති. ඔනන්ධන්තීති ඔගාහන්තා විය

ොයදන්ති. පරියෙොනන්ධන්තීති සබ්බයසො ොයදන්ති. ආවරණාදීනං 
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පටුන 

වයසනාති ආවරණාදිඅත්ථානං වයසන. යත හි ආයසවනබලවතාය
පුරිමපුරියමහි පච්ඡිමපච්ඡිමාදළ්හතරතමාදිභාවප්පත්තාවුත්තා. 

සංසන්දනකථාවණ්ණනා 
550. ඉත්ථිපරිග්ගයහ සති පුරිසස්ස පඤ්චකාමගුණපරිග්ගයහො 

පරිපුණ්යණො එව යහොතීති වුත්තං ‘‘සපරිග්ගයහොති ඉත්ථිපරිග්ගයහන 

සපරිග්ගයහො’’ති. ‘‘ඉත්ථිපරිග්ගයහන අපරිග්ගයහො’’ති ච ඉදං
යතවිජ්ජබ්රාහ්මයණසු දිස්සමානපරිග්ගහානං 
දුට්ඨුල්ලතමපරිග්ගහාභාවදස්සනං. එවංභූතානං යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං
කා බ්රහ්මුනා සංසන්දනා, බ්රහ්මා පන සබ්යබන සබ්බං අපරිග්ගයහොති. 

යවරචිත්යතන අයවයරො, කුයතො එතස්ස යවරප්පයයොයගොති අධිප්පායයො. 

චිත්තයගලඤ්ඤසඞ්ඛායතනාති චිත්තුප්පාදයගලඤ්ඤසඤ්ඤියතන, 

යතනස්සසබ්බරූපකායයගලඤ්ඤභායවොවුත්යතොයහොති. බයාපජ්යඣනාති

දුක්යඛන. උද්ධච්චකුක්කුච්චාදීහීති ආදි-සද්යදන තයදකට්ඨා
සංකියලසධම්මාසඞ්ගය්හන්ති. අප්පටිපත්තියහතුභූතායවිචිකිච්ොයසති න
කදාචිචිත්තංපුරිසස්සවයසවත්තති, පහීනායපනසියාවසවත්තනන්තිආහ 

‘‘විචිකිච්ඡාෙ අභාවයතො චිත්තං වයස වත්යතතී’’ති. චිත්තගතිකාති

චිත්තවසිකා, යතනාහ චිත්තස්සවයස වත්තන්තී’’ති. නතාදියසොතිබ්රාහ්මණා
විය චිත්තවසියකො න යහොති, අථ යඛො වසීභූතජ්ඣානාභිඤ්ඤතාය චිත්තං

අත්තයනොවයසවත්යතතීති වසවත්තී. 

552. බ්රහ්මයලොකමග්යගති බ්රහ්මයලොකගාමිමග්යග පටිපජ්ජිතබ්යබ, 

පඤ්ඤයපතබ්යබ වා, තං පඤ්ඤයපන්තාති අධිප්පායයො. උපගන්ත්වාති
අමග්ගයමව ‘‘මග්යගො’’ති මිච්ොපටිපජ්ජයනන උපගන්ත්වා, පටිජානිත්වා

වා. පඞ්කං ඔතිණ්ණා විොති මත්ථයක එකඞ්ගුලං වා උපඩ්ඪඞ්ගුලං වා
සුක්ඛතාය‘‘සමතල’’න්ති සඤ්ඤායඅයනකයපොරිසංමහාපඞ්කං ඔතිණ්ණා

විය. අනුප්පවිසන්තීතිඅපායමග්ගංබ්රහ්මයලොකමග්ගසඤ්ඤාය ඔගාහයන්ති.

තයතො එව සංසීදිත්වා විසාදං පාපුණන්ති. එවන්ති ‘‘සමතල’’න්තිආදිනා

වුත්තනයයන. සංසීදිත්වාති නිම්මුජ්ජිත්වා. සුක්ඛතරණංමඤ්යඤතරන්තීති 

සුක්ඛනදිතරණං තරන්ති මඤ්යඤ. තස්මාති යස්මා යතවිජ්ජා අමග්ගයමව

‘‘මග්යගො’’ති උපගන්ත්වා සංසීදන්ති, තස්මා. ෙථා යතති යථා යත 

‘‘සමතල’’න්ති සඤ්ඤාය පඞ්කං ඔතිණ්ණා. ඉයධව චාති ඉමස්මිඤ්ච

අත්තභායව. සුඛංවාසාතංවානලභන්තීති ඣානසුඛංවාවිපස්සනාසාතං
වා න ලභන්ති, කුයතො මග්ගසුඛං වා නිබ්බානසාතං වාති අධිප්පායයො. 

මග්ගදීපකන්ති මග්ගදීපකාභිමතං. ‘‘ඉරිණ’’න්ති අරඤ්ඤානියා ඉදං

අධිවචනන්ති ආහ ‘‘අගාමකං මහාරඤ්ඤ’’න්ති. මිගරුරුආදීනම්පි 

අනුපයභොගරුක්යඛහි.පරිවත්තිතුම්පිනසක්කායහොන්ති මහාකණ්ටකතාය.

ඤාතීනං බයසනං විනායසො ඤාතිබයසනං. එවං යභොගසීලබයසනානි 

යවදිතබ්බානි. යරොයගො එව බයසති විබාධතීති යරොගබයසනං. එවං 

දිට්ඨිබයසනම්පි දට්ඨබ්බං. 
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554.  ාතසංවඩ්යෙොති ජායතො හුත්වා සංවඩ්ඪියතො. න සබ්බයසො

පච්චක්ඛායහොන්ති පරිචයාභාවයතො. චිරනික්ඛන්යතොතිනික්ඛන්යතොහුත්වා

චිරකායලො. දන්ධායිතත්තන්තිවිස්සජ්ජයනමන්දත්තංසණිකවුත්ති, තංපන 

සංසයවයසන චිරායනං නාම යහොතීති ආහ ‘‘කඞ්ඛාවයසන 

චිරායිතත්ත’’න්ති. විත්ථායිතත්තන්ති සාරජ්ජිතත්තං. අට්ඨකථායං පන

විත්ථායිතත්තංනාමෙම්භිතත්තන්තිඅධිප්පායයන ‘‘ථද්ධභාවග්ගහණ’’න්ති
වුත්තං. 

555. උ-ඉති උපසග්ගයයොයග ලුම්ප-සද්යදො උද්ධරණත්යථො යහොතීති 

‘‘උල්ලුම්පතූ’’තිපදස්ස උද්ධරතූති අත්ථමාහ.උපසග්ගවයසනහිධාතු-සද්දා
අත්ථවියසසවුත්තියනොයහොන්තියථා ‘‘උද්ධරතූ’’ති. 

බ්රහ්මයලොකමග්ගයදසනාවණ්ණනා 
556. යස්ස අතිසයයන බලං අත්ථි, යසො ‘‘බලවා’’ති වුත්යතොති ආහ 

‘‘බලසම්පන්යනො’’ති.සඞ්ඛංධමයතීති සඞ්ඛධමයකො, තංධමයිත්වාතයතො

සද්දපවත්තයකො. අප්පනාව වට්ටති පටිපක්ඛයතො සම්මයදව යචතයසො
විමුත්තිභාවයතො. 

පමාණකතංකම්මංනාමකාමාවචරං පමාණකරානං සංකියලසධම්මානං
අවික්ඛම්භනයතො. තථා හි තං බ්රහ්මවිහාරපුබ්බභාගභූතං පමාණං 
අතික්කමිත්වාඔදිස්සකඅයනොදිස්සකදිසාඵරණවයසනවඩ්යඪතුංනසක්කා. 

වුත්තවිපරියායයතො පන අප්පමාණකතං කම්මං නාම රූපාරූපාවචරං, 

යතනාහ ‘‘තඤ්හී’’තිආදි. තත්ථ අරූපාවචයර ඔදිස්සකායනොදිස්සකවයසන
ඵරණංනලබ්භති, තථාදිසාඵරණං. 

යකචි පන තං ආගමනවයසන ලබ්භතීති වදන්ති, තදයුත්තං. න හි
බ්රහ්මවිහාරනිස්සන්යදො ආරුප්පං, අථ යඛො කසිණනිස්සන්යදො, තස්මා යං

සුවිභාවිතං වසීභාවං පාපිතංආරුප්පං, තං ‘‘අප්පමාණකත’’න්ති වුත්තන්ති
දට්ඨබ්බං.යංවාසාතිසයං බ්රහ්මවිහාරභාවනායඅභිසඞ්ඛයතනසන්තායනන
නිබ්බත්තිතං, යඤ්ච බ්රහ්මවිහාරසමාපත්තියතො වුට්ඨාය සමාපන්නං
අරූපාවචරජ්ඣානං, තං ඉමිනා පරියායයන ඵරණප්පමාණවයසන 

අප්පමාණකතන්තිවත්තුංවට්ටතීතිඅපයර.වීමංසිත්වා ගයහතබ්බං. 

රූපාවචරාරූපාවචරකම්යමති රූපාවචරකම්යම, අරූපාවචරකම්යම ච

සති. න ඔහීෙති න තිට්ඨතීති කතූපචිතම්පි කාමාවචරකම්මං යථාධිගයත
මහග්ගතජ්ඣායන අපරිහීයන තං අභිභවිත්වා පටිබාහිත්වා සයං ඔහීයකං

හුත්වා පටිසන්ධිං දාතුං සමත්ථභායව න තිට්ඨති. ලග්ගිතුන්ති ආවරිතුං

නියසයධතුං. ඨාතුන්ති පටිබයලො හුත්වා ඨාතුං. ඵරිත්වාති පටිප්ඵරිත්වා. 

පරිොදියිත්වාතිතස්ස සාමත්ථියං යඛයපත්වා. කම්මස්ස පරියාදියනංනාම
තස්ස විපාකුප්පාදනං නියසයධත්වා අත්තයනො විපාකුප්පාදනන්ති ආහ 
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‘‘තස්ස විපාකං පටබාහිත්වා’’තිආදි. එවං යමත්තාදිවිහාරීති එවං වුත්තානං
යමත්තාදීනංබ්රහ්මවිහාරානංවයසන යමත්තාදිවිහාරී. 

559. අග්ගඤ්ඤසුත්යත…යප.… අලත්ථුන්ති අග්ගඤ්ඤසුත්යත
ආගතනයයන උපසම්පදඤ්යචව අරහත්තඤ්ච අලත්ථුං පටිලභිංසු. යසසං
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

යතවිජ්ජසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 

නිට්ඨිතාචයතරසසුත්තපටිමණ්ඩිතස්සසීලක්ඛන්ධවග්ගස්ස 
අත්ථවණ්ණනාය 

ලීනත්ථප්පකාසනාති. 

සීලක්ඛන්ධවග්ගටීකානිට්ඨිතා. 

 



 

 

 

 

 

 

iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


