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සුභද්දපරිබ්ොජකවත්ථුවණ්ණනා .................................................. 152 

තථාගතපච්ඡිමවාචාවණ්ණනා ...................................................... 154 

පරිනිබ්බුතකථාවණ්ණනා ............................................................. 156 

බුද්ධසරීරපූජාවණ්ණනා ............................................................... 157 

මහාකස්සපත්යථරවත්ථුවණ්ණනා ................................................ 157 

සරීරධාතුවිභජනවණ්ණනා ........................................................... 159 

ධාතුථූපපූජාවණ්ණනා .................................................................. 160 

4. මහාසුදස්සනසුත්තවණ්ණනා ............................................................ 162 

කුසාවතීරාජධානීවණ්ණනා ........................................................... 162 

චක්කරතනවණ්ණනා ................................................................... 162 

හත්ථිරතනවණ්ණනා ................................................................... 165 

අස්සරතනවණ්ණනා .................................................................... 165 

මණිරතනවණ්ණනා ..................................................................... 165 

ඉත්ථිරතනවණ්ණනා ................................................................... 165 

ගහපතිරතනවණ්ණනා ................................................................. 167 

පරිණායකරතනවණ්ණනා ............................................................ 167 

චතුඉද්ධිසමන්නාගතවණ්ණනා ..................................................... 167 

ධම්මපාසාදයපොක්ඛරණිවණ්ණනා................................................. 167 

ඣානසම්පත්තිවණ්ණනා ............................................................. 168 

යෙොධිසත්තපුබ්ෙයයොගවණ්ණනා .................................................. 168 



දීඝනිකායය   මහාවග්ගටීකා 

iv 

පටුන 

චතුරාසීතිනගරසහස්සාදිවණ්ණනා ................................................ 169 

සුභද්දායදවිඋපසඞ්කමනවණ්ණනා ............................................... 169 

බ්රහ්මයලොකූපගමනවණ්ණනා ....................................................... 169 

5. ජනවසභසුත්තවණ්ණනා .................................................................. 172 

නාතිකියාදිෙයාකරණවණ්ණනා .................................................... 172 

ආනන්දපරිකථාවණ්ණනා ............................................................ 172 

ජනවසභයක්ඛවණ්ණනා .............................................................. 172 

යදවසභාවණ්ණනා ....................................................................... 173 

සනඞ්කුමාරකථාවණ්ණනා ........................................................... 174 

භාවිතඉද්ධිපාදවණ්ණනා .............................................................. 175 

තිවිධඔකාසාධිගමවණ්ණනා ......................................................... 178 

චතුසතිපට්ඨානවණ්ණනා ............................................................. 181 

සත්තසමාධිපරික්ඛාරවණ්ණනා .................................................... 181 

6. මහායගොවින්දසුත්තවණ්ණනා ........................................................... 184 

යදවසභාවණ්ණනා ....................................................................... 184 

අට්ඨයථාභුච්චවණ්ණනා............................................................... 186 

සනඞ්කුමාරකථාවණ්ණනා ........................................................... 189 

යගොවින්දබ්රාහ්මණවත්ථුවණ්ණනා ................................................. 190 

රජ්ජසංවිභජනවණ්ණනා .............................................................. 190 

කිත්තිසද්දඅබ්භුග්ගමනවණ්ණනා ................................................. 191 
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දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා මහාපදානසුත්තවණ්ණනා 

1 

පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

දීඝනිකායෙ 

මහාවග්ගටීකා 

1. මහාපදානසුත්තවණ්ණනා 

පුබ්යෙනිවාසපටිසංයුත්තකථාවණ්ණනා 
1. යථාජාතානං කයරරිරුක්ඛානං ඝනපත්තසාඛාවිටයපහි

මණ්ඩපසඞ්යඛයපහි සඤ්ෙන්යනො පයදයසො ‘‘කයෙරිමණ්ඩයපො’’ති

අධිප්යපයතො. ද්වායෙතිද්වාරසමීයප.ද්වායරඨිතරුක්ඛවයසනඅඤ්ඤත්ථාපි 

සමඤ්ඤා අත්ථීති දස්යසතුං ‘‘ෙථා’’තිආදි වුත්තං. කථං පන භගවා
මහාගන්ධකුටියං අවසිත්වා තදා කයරරිකුටිකායං විහාසීති? සාපි බුද්ධස්ස
භගවයතො වසනගන්ධකුටි එවාති දස්යසන්යතො 

‘‘අන්යතොයෙතවයන’’තිආදිමාහ. සලළාගාෙන්ති යදවදාරුරුක්යඛහි

කතයගහං. පකතිභත්තස්ස පච්ඡයතොති භික්ඛූනං පාකතිකභත්තකාලයතො

පච්ො, ඨිතමජ්ඣන්හිකයතො උපරීති අත්යථො. පිණ්ඩපාතයතො 

පටික්කන්තානන්ති පිණ්ඩපාතයභොජනයතො අයපතානං. යතනාහ 

‘‘භත්තකිච්ච’’න්තිආදි. 

මණ්ඩලසණ්ඨානා මාළසඞ්යඛයපන කතා නිසීදනසාලා 

‘‘මණ්ඩලමාළ’’න්ති අධිප්යපතාති ආහ ‘‘නිසීදනසාලාො’’ති. 

පුබ්යෙනිවාසපටිසංයුත්තාති එත්ථ පුබ්ෙ-සද්යදො අතීතවිසයයො, නිවාස-
සද්යදොකම්මසාධයනො, ඛන්ධවිනිමුත්යතොචනිවසිතධම්යමොනත්ථි, ඛන්ධා
ච සන්තානවයසයනව පවත්තන්තීති ආහ 

‘‘පුබ්යෙනිවුත්ථක්ඛන්ධසන්තානසඞ්ඛායතන පුබ්යෙනිවායසනා’’ති. 

යෙොයෙත්වාති විසයභායවන යයොයජත්වා. පවත්තිතාති කථිතා.

ධම්මූපසංහිතත්තා ධම්මයතො අනයපතාති ධම්මී. යතනාහ 

‘‘ධම්මසංයුත්තා’’ති. 

උදපාදීති පදුද්ධායරො, තස්සඋප්පන්නාජාතාතිඉමිනාසම්ෙන්යධො.තං 
පනස්සා උප්පන්නාකාරං පාළියං සඞ්යඛපයතොව දස්සිතං, විත්ථාරයතො

දස්යසතුං ‘‘අයහොඅච්ඡරිෙ’’න්තිආදිආරද්ධං.තත්ථ යක අනුස්සෙන්ති, යක

නානුස්සෙන්තීති පදද්වයය පඨමංයයව සප්පපඤ්චනං, න ඉතරන්තිතයදව
පුග්ගලයභදයතො, කාලවිභාගයතො, අනුස්සරණාකාරයතො, ඔපම්මයතො

නිද්දිසන්යතන ‘‘තිත්ථිො අනුස්සෙන්තී’’තිආදි වුත්තං. 

අග්ගප්පත්තකම්මවාදියනොතිසිඛාප්පත්තකම්මවාදියනො‘‘අත්ථි කම්මංඅත්ථි
කම්මවිපායකො’’ති (පටි. ම. 1.234) එවං කම්මස්සකතාඤායණ ඨිතා 

තාපසපරිබ්ොජකා. චත්තාලීසංයෙව කප්යප අනුස්සෙන්තීති බ්රහ්මජාලාදීසු

(දී. නි. 1.33) භගවතා තථා පරිච්ඡිජ්ජ වුත්තත්තා. තයතො පෙං න
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පටුන 

අනුස්සෙන්තීති තථාවචනඤ්ච දිට්ඨිගයතොපට්ඨකස්ස යතසං ඤාණස්ස
පරිදුබ්ෙලභාවයතො. 

සාවකාති මහාසාවකා යතසඤ්හි කප්පසතසහස්සං පුබ්ොභිනීහායරො.
පකතිසාවකා පන තයතො ඌනකයමව අනුස්සරන්ති. යස්මා ‘‘කප්පානං
ලක්ඛාධිකංඑකං, ද්යවචඅසඞ්යඛයයයානී’’තිකාලවයසනඑවංපරිමායණො 
යථාක්කමං අග්ගසාවකපච්යචකබුද්ධානං පුඤ්ඤඤාණාභිනීහායරො, 

සාවකයෙොධිපච්යචකයෙොධිපාරමිතාසම්භරණඤ්ච, තස්මා වුත්තං ‘‘ද්යව 

අග්ගසාවකා…යප.… කප්පසතසහස්සඤ්චා’’ති. යදි 
යෙොධිසම්භාරසම්භරණකාලපරිච්ඡින්යනො යතසං යතසං අරියානං
අභිඤ්ඤාඤාණවිභයවො, එවං සන්යත බුද්ධානම්පිස්ස සපරිච්යෙදතා

ආපන්නාති යචොදනං සන්ධායාහ ‘‘බුද්ධානං පන එත්තකන්ති පරිච්යඡයදො

නත්ථි, ොවතකං ආකඞ්ඛන්ති, තාවතකං අනුස්සෙන්තී’’ති ‘‘යාවතකං
යනය්යං, තාවතකංඤාණ’’න්ති (මහානි. 156; චූළනි. 85; පටි. ම. 3, 5) 
වචනයතො.සබ්ෙඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සවියහිබුද්ධානං අභිඤ්ඤාඤාණානම්පි
සවිසයයපරිච්යෙයදොනාමනත්ථි, තස්මායං යංඤාතුංඉච්ෙන්ති, යතතංතං
ජානන්ති එව. අථ වා සතිපි කාලපරිච්යෙයද
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහාදිනා සාතිසයත්තා මහායෙොධිසම්භාරානං 
පඤ්ඤාපාරමිතාය පවත්තිආනුභාවස්ස පරිච්යෙයදො නාම නත්ථි, කුයතො

තන්නිමිත්තකානං අභිඤ්ඤාඤාණානන්ති වුත්තං ‘‘බුද්ධානං…යප.… 

නත්ථී’’ති. 

ඛන්ධපටිපාටිොති යථාපච්චයං අනුපුබ්ෙපවත්තමානානං ඛන්ධානං

අනුපුබ්බියා. ඛන්ධප්පවත්තින්ති යවදනාදික්ඛන්ධප්පවත්තිං. යතසඤ්හි 
අනුභවනාදිආකාරග්ගහණමස්ස සාතිසයං, තං සඤ්ඤාභයව තත්ථ තත්ථ
අනුස්සරණවයසන ගයහත්වා ගච්ෙන්තා එකයවොකාරභයව අලභන්තා ‘‘න
පස්සන්තී’’තිවුත්තා, ජායලපතිතා වියසකුණා, මච්ොවියචාතිඅධිප්පායයො. 

කුණ්ඨා විොති දන්ධා විය. පඞ්ගුළා විොති පීඨසප්පියනො විය. දිට්ඨං

ගණ්හන්තීති අධිච්චසමුප්පන්නිකදිට්ඨිං ගණ්හන්ති. යට්ඨියකොටියහතුකං

ගමනං ෙට්ඨයකොටිගමනං ඛන්ධපටිපාටියා අමුඤ්චනයතො. 

එවංසන්යතපීතිකාමංබුද්ධසාවකාපි අසඤ්ඤභයවඛන්ධප්පවත්තිංන

පස්සන්ති, එවංසන්යතපි යත බුද්ධසාවකාඅසඤ්ඤභවංලඞ්ඝිත්වාපරයතො

අනුස්සරන්ති. ‘‘වට්යෙ’’තිආදි තථා යතසං අනුස්සරණාකාරදස්සනං. 

බුද්යධහිදින්නනයෙඨත්වාති‘‘යත්ථපඤ්චකප්පසතානි රූපප්පවත්තියයව, 
නඅරූපප්පවත්ති, යසොඅසඤ්ඤභයවො’’තිඑවංසම්මාසම්බුද්යධහි යදසිතායං
ධම්මයනත්තියං ඨත්වා. එවඤ්හි අන්තරා චුතිපටිසන්ධියයො අපස්සන්තා 

පෙයතො අනුස්සෙන්ති යසෙයථාපි ආෙස්මා යසොභියතොති (යථරගා. අට්ඨ.
1.2.164 යසොභිතත්යථරගාථාවණ්ණනා). යසො කිර පුබ්යෙනිවායස
චිණ්ණවසී හුත්වා අනුපටිපාටියා අත්තයනො නිබ්ෙත්තට්ඨානං 
අනුස්සරන්යතො යාව අසඤ්ඤභයව අත්තයනො අචිත්තකපටිසන්ධි තාව
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පටුන 

අද්දස, තයතො පරං පඤ්චකප්පසතපරිමායණ කායල චුතිපටිසන්ධියයො
අදිස්වා අවසායන චුතිං දිස්වා ‘‘කිං නායමත’’න්ති ආවජ්ජයමායනො 
නයවයසන‘‘අසඤ්ඤභයවොභවිස්සතී’’තිනිට්ඨංඅගමාසි.අථනංභගවාතං
කාරණං අට්ඨුප්පත්තිංකත්වාපුබ්යෙනිවාසංඅනුස්සරන්තානංඅග්ගට්ඨායන

ඨයපසි. ‘‘චුතිපටිසන්ධං ඔයලොයකත්වා’’ති ඉදං චුතිපටිසන්ධිවයසනයතසං 
ඤාණස්සසඞ්කමනදස්සනං, යතනසබ්ෙයසොභයවඅනාමසිත්වාගන්තුංන
සක්යකොන්තීති දස්යසති. 

තං තයදව පස්සන්තීති යථා නාම සරදසමයය ඨිතමජ්ඣන්හිකයවලාය
චතුරතනියකයගයහචක්ඛුමයතො පුරිසස්සරූපගතංසුපාකටයමවයහොතීති 
යලොකසිද්ධයමතං, සියාපනතස්සසුඛුමතරතියරොහිතාදියභදස්සරූපගතස්ස
අයගොචරතා.න ත්යවවබුද්ධානංඤාතුංඉච්ඡිතස්සයඤයයස්සඅයගොචරතා, 
අථයඛොතංඤාණායලොයකන ඔභාසිතංහත්ථතයලආමලකංවියසුපාකටං
සුවිභූතයමවයහොති තථා යඤයයාවරණස්සසුප්පහීනත්තා.යතනාහ‘‘බුද්ධා
පනඅත්තනාවාපයරහිවා දිට්ඨකතසුතං, සූරියමණ්ඩයලොභාසසදිස’’න්තිච
ආදි. 

තථා සාවකා ච පච්යචකබුද්ධා චාති. එත්ථ තථා-සද්යදන ‘‘අත්තනා
දිට්ඨකතසුතයමව අනුස්සරන්තී’’ති ඉදං උපසංහරති, යතනසප්පයදසයමව
යනසංඅනුස්සරණං, නනිප්පයදසන්ති නිදස්යසති. 

ඛජ්යෙොපනකඔභාසසදිසං ඤාණස්ස අතිවිය අප්පානුභාවතාය. 

සාවකානන්ති එත්ථ පකතිසාවකානං පාකතිකපදීයපොභාසසදිසං. 
මහාසාවකානං (යථරගා. අට්ඨ. 2.21 වඞ්ගීයසත්ථරගාථාවණ්ණනාය

විත්ථායරො) මහාපදීයපොභාසසදිසං. යතනාහ විසුද්ධමග්යග (විසුද්ධි. 2.402) 

‘‘උක්කාපභාසදිස’’න්ති. ඔසධතාෙයකොභාසසදිසන්ති උස්සන්නාපභාඑතාය
ධීයති, ඔසධීනං වා අනුෙලප්පදායකත්තා ‘‘ඔසධී’’ති එවං ලද්ධනාමාය

තාරකාය පභාසදිසං. සෙදසූරිෙමණ්ඩයලොභාසසදිසං සබ්ෙයසො
අන්ධකාරවිධමනයතො. අපටුභාවයහතුයකො විසයග්ගහයණ චඤ්චලභායවො 

ඛලිතං, කුණ්ඨිභාවයහතුයකො විසයස්ස අනභිසමයයො පටිඝායතො. 

ආවජ්ෙනපටිෙද්ධයමවාති ආවජ්ජනමත්තාධීනං, ආවජ්ජිතමත්යත එව 
යථිච්ඡිතස්සපටිවිජ්ඣනකන්තිඅත්යථො.යසසපදද්වයයපිඑයසවනයයො. 

අසඞ්ගඅප්පටිහතං පවත්තමානං භගවයතො ඤාණං ලහුතයරපි විසයය, 

ගරුතයර ච එකසදිසයමවාති දස්යසතුං ‘‘දුබ්ෙලපත්තපුයෙ’’තිආදිනා 
උපමාද්වයං වුත්තං. ධම්මකායත්තා භගවයතො ගුණං ආරබ්භ පවත්තා 

‘‘භගවන්තංයෙව ආෙබ්භ උප්පන්නා’’ති වුත්තං. තං සබ්ෙම්පීති තං
යථාවුත්තං සබ්ෙම්පි පුබ්යෙනිවාසපටිසංයුත්තං කථං. තිත්ථියානං, 
සාවකානඤ්ච පුබ්යෙනිවාසානුස්සරණං භගවයතො
පුබ්යෙනිවාසානුස්සරණස්ස හීනුදාහරණදස්සනවයසයනත්ථකථිතං.එවඤ්හි

භගවයතො මහන්තභායවො වියසසයතො පකාසියතො යහොතීති. සඞ්යඛපයතොති
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පටුන 

සමාසයතො. යත්තයකොපි පුබ්යෙනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස පවත්තියභයදො
අත්තයනො ඤාණස්ස විසයභූයතො, තං සබ්ෙං තදා යථාකථිතං යත භික්ඛූ

සඞ්ඛිපිත්වා ‘‘ඉතිපී’’තිආහංසු. තස්සචඅයනකාකාරතායආයමඩිතවචනං, 

පි-සද්යදො සම්පිණ්ඩනත්යථො, ‘‘ඉති යඛො භික්ඛයව සප්පටිභයයො

ොයලො’’තිආදීසු(ම.නි.3.124; අ. නි.3.1) වියආකාරත්යථො ඉති-සද්යදොති

දස්යසන්යතො ‘‘එවම්පී’’තිතදත්ථමාහ. 

2-3. වුත්තයමවාති එත්ථ ච ඉධ පායඨ යං වත්තබ්ෙං යතන පායඨන
සාධාරණං, තං වුත්තයමවාති අධිප්යපතං, න අසාධාරණං

අපුබ්ෙපදවණ්ණනාය අධිකතත්තාති තං දස්යසන්යතො ‘‘අෙයමව හි 

වියසයසො’’තිආදිමාහ. ‘‘අස්යසොසී’’ති ඉදං සවනකිච්චනිප්ඵත්තියා වුත්තං
සද්දග්ගහණමුයඛනතදත්ථාවයෙොධස්සසිද්ධත්තා. තත්ථපනපාළියං‘‘ඉමං
සංඛියධම්මංවිදිත්වා’’ඉච්යචව(දී.නි.1.2) වුත්තං.ඉයම භික්ඛූමමගුයණ
යථොයමන්ති, කථං? මම පුබ්යෙනිවාසඤාණං ආරබ්භාති යයොජනා. 

නිප්ඵත්තින්ති කිච්චනිප්ඵත්තිං, යතන කාතබ්ෙකිච්චසිද්ධන්ති අත්යථො. 

යනොති පුච්ොවාචී නු-ඉති ඉමිනා සමානත්යථො නිපායතොති වුත්තං 

‘‘ඉච්යඡෙයාථ ’’ති. නන්ති භගවන්තං. ‘‘යංභගවා’’තිඑත්ථයං-සද්යදන
කිරියාපරාමසනභූයතන ‘‘ධම්මිං කථං කයථයයා’’ති එවං වුත්තං.

ධම්මිකථාකරණං පරාමට්ඨං ‘‘එතස්සා’’තිපදස්ස අත්යථොති ආහ ‘‘එතස්ස

ධම්මිකථාකෙණස්සා’’ති, ආදරවයසනපනතං ද්වික්ඛත්තුංවුත්තං. 

4. සුණාථාති එත්ථ ඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො, පකාරත්යථො වා, එයතන

‘‘මනසිකයරොථා’’ති පදං සඞ්ගණ්හාති. යසොතාවධානං යසොතස්ස ඔදහනං, 
සුස්සූසාති අත්යථො. ඡින්නං උපච්ඡින්නං වටුමං සංසාරවට්ටං එයතසන්ති 

ඡින්නවටුමකා, සම්මාසම්බුද්ධා, අඤ්යඤ ච ඛීණාසවා, ඉධ පන 
සම්මාසම්බුද්ධා අධිප්යපතා. යතසඤ්හි සබ්ෙයසො අනුස්සරණං ඉතයරසං

අවිසයයො. යතනාහ ‘‘අඤ්යඤසංඅසාධාෙණ’’න්ති. පච්චත්තවචයන දිස්සති

ෙං-සද්යදො කම්මත්ථදීපනයතො. උපයෙොගවචයන දිස්සති යං-සද්යදො

පුච්ෙනකිරියාය කම්මත්ථදීපනයතො. තන්ති ච උපයයොගවචනයමව පුච්ෙති-

සද්දස්ස ද්විකම්මකභාවයතො. ෙන්ති යයන කාරයණනාති අයයමත්ථ

අත්යථොතිආහ ‘‘කෙණවචයන දිස්සතී’’ති. භුම්යමතිදට්ඨබ්යෙොතියථායං-
සද්යදො නයකවලංපච්චත්තඋපයයොයගසුඑව, අථයඛොකරයණපිදිස්සති, 

එවංඉධභුම්යමති දට්ඨබ්යෙො. දසසහස්සියලොකධාතුන්තිජාතික්යඛත්තභූතං 

දසසහස්සචක්කවාළං. උන්නායදන්යතො උප්පජ්ජි 
අයනකච්ෙරියපාතුභාවපටිමණ්ඩිතත්තාබුද්ධුප්පාදස්ස. 

කාලස්සභද්දතානාමතත්ථසත්තානංගුණවිභූතියා, බුද්ධුප්පාදපරමාච
ගුණවිභූතීති තබ්ෙහුලතා යස්ස කප්පස්ස භද්දතාති ආහ 

‘‘පඤ්චබුද්ධුප්පාදපටිමණ්ඩිතත්තා සුන්දෙකප්යප’’ති, තථා 

සාරභූතගුණවයසන ‘‘සාෙකප්යප’’ති. ‘‘ඉමං කප්පං යථොයමන්යතො
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එවමාහා’’ති වත්වා ඉමස්ස කප්පස්ස තථා යථොයමතබ්ෙතා 

අනඤ්ඤසාධාරණාති දස්යසතුං ‘‘ෙයතො පට්ඨාො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

ෙයතො පට්ඨාොති යයතො පභුති අභිනීහායෙො කයතොති
මනුස්සත්තාදිඅට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතො අභිනීහායරො පවත්තියතො. සංසාරස්ස 
අනාදිභාවයතො ඉමස්ස භගවයතො අභිනීහාරයතො පුයරතරං උප්පන්නා
සම්මාසම්බුද්ධා අනන්තා අපරියමයයාති යතහි උප්පන්නකප්යප

නිවත්යතන්යතො ‘‘එතස්මිං අන්තයෙ’’ති ආහ. කාමං දීපඞ්කරබුද්ධුප්පායද
අයං භගවා අභිනීහාරමකාසි, තස්ස පන භගවයතො නිබ්ෙත්ති ඉමස්ස

අභිනීහාරයතොපුරිමතරාතිවුත්තං ‘‘අම්හාකං…යප.…නිබ්ෙත්තිංසූ’’ති. 

අසඞ්යඛයෙයකප්පපරියෙොසායනති මහාකප්පානං

අසඞ්යඛයයයපරියයොසායන. එස නයයො ඉයතො පයරසුපි. ‘‘ඉයතො 

තිංසකප්පසහස්සානංඋපරී’’තිඑයතනපදුමුත්තරස්සභගවයතො, සුයමධස්ස
ච භගවයතො අන්තයර එකූනසත්තතිකප්පසහස්සානි බුද්ධසුඤ්ඤානි

අයහසුන්ති දස්යසති. ‘‘ඉයතො අට්ඨාෙසන්නං කප්පසහස්සානං උපරී’’ති
ඉමිනා සුජාතස්ස භගවයතො, අත්ථදස්සිස්ස ච භගවයතො අන්තයර 
එයකනූනානි ද්වාදසකප්පසහස්සානි බුද්ධසුඤ්ඤානි අයහසුන්ති දස්යසති. 

‘‘ඉයතො චතුනවුයතකප්යප’’තිඉමිනාධම්මදස්සිස්සභගවයතො, සිද්ධත්ථස්ස
ච භගවයතො අන්තයර ොධිකනවසතුත්තරානි සත්තරසකප්පසහස්සානි

බුද්ධසුඤ්ඤානි අයහසුන්ති දස්යසති. ‘‘එකතිංයස කප්යප’’ති ඉමිනා
විපස්සිස්ස භගවයතො, සිඛිස්ස ච භගවයතො අන්තයර සට්ඨි කප්පානි
බුද්ධසුඤ්ඤානිඅයහසුන්තිදස්යසති.යත සබ්යෙපිපදුමුත්තරස්සභගවයතො
ඔරං සුයමධාදීහි උප්පන්නකප්යපහි සද්ධිං සයමොධානියමානා සතසහස්සා
කප්පා යහොන්ති, යත්ථ මහාසාවකාදයයො (යථරගා. අට්ඨ. 2.21 
වඞ්ගීසත්යථරගාථාවණ්ණනා) විවට්ටූ පනිස්සයානි කුසලානි සම්භරිංසු.
බුද්ධසුඤ්යඤපි යලොයක පච්යචකබුද්ධා උප්පජ්ජිත්වා යතසං 
පුරිසවියසසානං පුඤ්ඤාභිසන්දාභිබුද්ධියා පච්චයා යහොන්ති. 

‘‘එවමෙ’’න්තිආදිවුත්තයමවත්ථංනිගමනවයසනවදති. 

‘‘කිං පයනත’’න්තිආදි පුබ්ෙනිමිත්තවිභාවනත්ථාය ආරද්ධං. තත්ථ 

එතන්ති බුද්ධානංඋප්පජ්ජනං. කප්පසණ්ඨානකාලස්මින්ති විවට්ටකප්පස්ස

සණ්ඨහනකායල. එකමසඞ්යඛයෙයන්ති සංවට්ටට්ඨායං සන්ධායාහ. 

එකඞ්ගණංහුත්වාඨයතති පබ්ෙතරුක්ඛගච්ොදීනං, යමඝාදීනඤ්චඅභායවන

විවටංඅඞ්ගණං හුත්වා ඨියත. යලොකසන්නිවායසති භාජනයලොයකන 

සන්නිවිසිතබ්ෙට්ඨායන. වීසති යට්ඨියයො උසභං. ‘‘උසභමත්තා, ද්යව
උසභමත්තා’’තිආදිනා පච්යචකං මත්තා-සද්යදො යයොයජතබ්යෙො. 

යෙොෙනසහස්සමත්තාහුත්වාතිපතමානාවඋදකධාරායයොජනසහස්සමත්තං 

ආකාසට්ඨානං ඵරිත්වා පවත්තියා යයොජනසහස්සමත්තා හුත්වා. ොව 

අවිනට්ඨබ්රහ්මයලොකාති යාව ආභස්සරබ්රහ්මයලොකා, යාව 
සුභකිණ්හබ්රහ්මයලොකා, යාවයවහප්ඵලබ්රහ්මයලොකාතිඅත්යථො. 
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වාතවයසනාති සට්ඨිසහස්සාධිකනවයයොජනසතසහස්සුබ්යෙධස්ස

සන්ධාරකවාතමණ්ඩලස්ස වයසන. මහායෙොධපල්ලඞ්යකොති
මහායෙොධිපල්ලඞ්කප්පයදසමාහ. තස්ස පච්ො විනායසො, පඨමං

සණ්ඨහනඤ්ච ධම්මතාවයසන යවදිතබ්ෙං. තත්ථාති තස්මිං පයදයස. 

පුබ්ෙනිමිත්තං හුත්වාති බුද්ධප්පාදස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං හුත්වා.
පුබ්ෙනිමිත්තසන්නිස්සයයො හි ගච්යෙො නිස්සිතයවොහායරන තථා වුත්යතො.

යතනාහ ‘‘තස්සා’’තිආදි. කණ්ණිකාෙද්ධානිහුත්වාතිආෙද්ධකණ්ණිකාවිය
හුත්වා. සුද්ධාවාසබ්රහ්මායනො අත්තමනා…යප.… ගච්ෙන්තීති යයොජනා.

යවහප්ඵයලපිසුභකිණ්යහ සඞ්ගයහත්වා ‘‘නවබ්රහ්මයලොකා’’තිවුත්තං.තථා

හි යත චතුත්ථිංයයව විඤ්ඤාණට්ඨිතිං භජන්ති. නික්ඛමන්යතසූති
මහාභිනික්ඛමනං අභිනික්ඛමන්යතසු. අභිජාති පයනත්ථ
ජාතිභාවසාමඤ්යඤන ගබ්යභොක්කන්තියාව සඞ්ගහිතා. නිමීයති අනුමීයති

ඵලං එයතනාති නිමිත්තං, කාරණං. ඤාපකම්පි හි කාරණං දිස්වා තස්ස
අෙයභිචාරීභායවන ඵලං සිද්ධයමව කත්වා ගණ්හි, යථා තං අසියතො ඉසි
අභිජාතියං මහාපුරිසස්ස ලක්ඛණානි දිස්වා යතසං අෙයභිචාරීභායවන
බුද්ධගුයණසිද්යධඑව කත්වාගණ්හි, එවං පනගය්හමානංතන්නිමිත්තකං
ඵලං තදානුභායවන සිද්ධං විය යවොහරීයති තබ්භායව භාවයතො. යතනාහ 

‘‘යතසං නිමිත්තානං ආනුභායවනා’’තිආදි. තථා චාහ භගවා ‘‘යසො යතන
ලක්ඛයණන සමන්නාගයතො…යප.… රාජා සමායනො කිං ලභති, බුද්යධො

සමායනොකිංලභතී’’ති(දී.නි.3.202, 204) චඑවමාදි. ඉමමත්ථන්තිපඤ්ච

බුද්ධාඉමස්මිංකප්යප උප්පජ්ජිස්සන්තීතිඉමමත්ථංයාථාවයතො ොනිංසු. 

ජාතිපරිච්යෙදාදිවණ්ණනා 
5-7. කප්පපරිච්යඡදවයසනාති ‘‘ඉයතො යසො එකනවුයත

කප්යප’’තිආදිනා යත්ථ යත්ථ කප්යප යත යත බුද්ධා උප්පන්නා, තස්ස
තස්ස කප්පස්ස පරිච්ඡින්දනවයසන පරිජානනවයසන. ‘‘ඉදං ත’’න්ති හි

නියයමත්වා පරිච්ඡිජ්ජ ජානනං පරිච්ඡින්දනං පරිච්යඡයදො. පරිත්තන්ති

ඉත්තරං. ලහුකන්තිසල්ලහුකං, ආයුයනො අධිප්යපතත්තා රස්සන්ති වුත්තං 

යහොති.යතනාහ ‘‘උභෙයමතංඅප්පකස්යසවයවවචන’’න්ති. 

‘‘අප්පංවාභියෙයො’’තිඅවියසසයජොතනං ‘‘වීසංවාතිංසංවා’’තිආදිනා
අනියමිතවයසයනවයථාලාභයතො වවත්ථයපත්වාඅයඤ්චනයයොඅපචුයරොති

දස්යසන්යතො ‘‘එවං දීඝායුයකො පන අතිදුල්ලයභො’’ති ආහ. ඉදං තං

වියසසවවත්ථාපනං පුග්ගයලසු පක්ඛිපිත්වා දස්යසන්යතො ‘‘තත්ථ 

විසාඛා’’තිආදිමාහ. 

යදි එවං කස්මා අම්හාකං භගවා තත්තකම්පි කාලං න ජීවි, නනු 
මහායෙොධිසත්තා චරිමභයව අතිවියඋළාරතයමන පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරන
පටිසන්ධිං ගණ්හන්තීති? සච්චයමතන්ති. තත්ථ කාරණං දස්යසතුං 

‘‘විපස්සීආදයෙො පනා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ අභිජාතියා යමත්තාඨානතාය



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා මහාපදානසුත්තවණ්ණනා 

7 

පටුන 

අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස යමත්තාපුබ්ෙභාගතා. තදනුගුණඤ්හි යතසං
වියසසයතො පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං. තස්ස වියසසයතො ෙහුලං
යඛමවිතක්කූපනිස්සයතාය යසොමනස්සසහගතතා, 
අනඤ්ඤසාධාරණපයරොපයදසරහිතඤාණවියසසූපනිස්සයතාය

ඤාණසම්පයුත්තතා, අසඞ්ඛාරිකතා ච යවදිතබ්ො, අසඞ්යඛයෙයං ආයු 
ආධාරවියසසයතො, නිස්සයවියසසයතො, පටිපක්ඛදූරීභාවයතො, 
පවත්තිආකාරවියසසයතො ච අපරියමයයානුභාවතාය කාරණස්ස. තත්ථ

චිරතරං කාලං සන්තානස්ස පාරමිතාපරිභාවිතතා ආධාෙවියසසතා. 

අයලොභජ්ඣාසයාදිආසයසම්පදා නිස්සෙවියසසතා. 

ලාභමච්ෙරියාදිපාපධම්මවික්ඛම්භනං පටිපක්ඛදූරීභායවො. සබ්ෙසත්තානං

සකලවට්ටදුක්ඛනිස්සරණත්ථාය ආයූහනා පවත්තිආකාෙවියසයසො 
යවදිතබ්යෙො. 

අයඤ්ච නයයො සබ්යෙසං මහායෙොධිසත්තානං 
චරිමභවාභිනිබ්ෙත්තකකම්මායූහයන සාධාරයණොති තස්ස ඵයලනාපි

එකසදියසයනව භවිතබ්ෙන්ති ආහ ‘‘ඉති සබ්යෙ බුද්ධා 

අසඞ්යඛයෙයායුකා’’ති, අසඞ්යඛයයයකාලාවත්ථානායුකාති අත්යථො. 
අසඞ්යඛයයයායුකසංවත්තනසමත්ථංපරිචිතංකම්මංයහොති, බුද්ධාපනතදා
මනුස්සානං පරමායුප්පමාණානුරූපයමව කාලං ඨත්වා පරිනිබ්ොයන්ති
තයතො පරං ඨත්වා සායධතබ්ෙපයයොජනාභාවයතො, ධම්මතායවසාති වා

යවදිතබ්ො. අට්ඨකථාෙං පන තයතො පරං පන අට්ඨානස්ස
‘‘උතුයභොජනවිපත්තියා’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 2.5) කාරණං වුත්තං, ‘‘තං
යලොකසාධාරණං යලොයක ජාතසංවුද්ධානං තථාගතානං න යහොතී’’ති න
සක්කා වත්තුං. තථා හි යනසං යරොගකිලමථාදයයො යහොන්තියයව. 

උතුයභොෙනවයසනාති අසම්පන්නස්ස, සම්පන්නස්ස ච උතුයනො, 

යභොජනස්ස චවයසනයථාක්කමං ආයුහාෙතිපිවඩ්ඪතිපි.ආයූතිචපරමායු 

අධිප්යපතං. තත්ථයං වත්තබ්ෙං, තං බ්රහ්මොලාදිටීකාෙං (දී.නි. ටී. 1.40) 
වුත්තයමව. 

ඉදානි තමත්ථං සමුදාගමයතො පට්ඨාය දස්යසතුං ‘‘තත්ථ ෙදා’’තිආදි

වුත්තං. ධම්යම නියුත්තා ධම්මිකා, න ධම්මිකා අධම්මිකා, 

හිංසාදිඅධම්මපසුතා. අධම්මිකයමව යහොති ඉස්සරජනානං අනුවත්තයනන, 

පයරසං දිට්ඨානුගතිආපජ්ජයනන ච. උණ්හවලාහකා යදවතාති
උණ්හඋතුයනො පච්චයභූතයමඝමාලාසමුට්ඨාපකා යදවපුත්තා. යතසං කිර
තථා චිත්තුප්පාදසමකාලයමව යථිච්ඡිතට්ඨානං උණ්හං ඵරමානා
වලාහකමාලා නාතිෙහලා ඉයතො චියතො නභං ොයදන්තී විතයනොති. එස

නයයො සීතවලාහකවස්සවලාහකාසු. අබ්භවලාහකා පන යදවතා
සීතුණ්හවස්යසහිවිනායකවලං අබ්භපටලස්යසවසමුට්ඨාපකායවදිතබ්ො. 

තාසන්තිඑත්ථ ‘‘මිත්තා’’තිපදංආයනත්වායයොජනා.කාමංයහට්ඨාවුත්තා
සත්තවිධාපි යදවතා චාතුමහාරාජිකාව තා පන යතන යතන වියසයසන
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පටුන 

වත්වා ඉදානි තදඤ්යඤ පඨමභූමියක කාමාවචරයදයව සාමඤ්ඤයතො

ගණ්හන්යතො ‘‘චාතුමහාොජිකා’’ති ආහ. තාසං අධම්මිකතාොති රාජූනං
අධම්මිකභාවමූලයකන උපරාජාදිඅධම්මිකභාවපරම්පරාභයතන තාසං

යදවතානං අධම්මිකභායවන. විසමං චන්දිමසූරිො පරිහෙන්තීති 
ෙහ්වාොධතාදි අනිට්ඨඵලූපනිස්සයභූතස්ස 
යථාවුත්තඅධම්මිකතාසඤ්ඤිතස්ස සාධාරණස්ස පාපකම්මස්ස ෙයලන
විසමංවායන්යතන වායුනාපීළියමානාචන්දිමසූරියාසියනරුංපරික්ඛිපන්තා
විසමං පරිවත්තන්ති යථාමග්යගන නප්පවත්තන්තීති. අස්සිදං යථා
චන්දිමසූරියානං විසමපරිවත්තනං විසමවාතසඞ්යඛොභයහතුකං, එවං

උතුවස්සාදිවිසමප්පවත්තීති දස්යසතුං ‘‘වායතො ෙථාමග්යගන න

වාෙතී’’තිආදි වුත්තං. යදවතානන්ති සීතවලාහකයදවතාදියදවතානං.

යතනාහ ‘‘සීතුණ්හයභයදො උතූ’’තිආදි. තස්මිං අසම්පජ්ෙන්යතති තස්මිං
යථාවුත්යත වස්සබීජභූයතඋතුම්හියථාකාලංසම්පත්තිංඅනුපගච්ෙන්යත. 

‘‘න සම්මා යදයවො වස්සතී’’ති සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං විවරන්යතො 

‘‘කදාචී’’තිආදිමාහ. තත්ථ කදාචි වස්සතීතිකදාචි අවස්සනකායල වස්සති. 

කදාචි න වස්සතීති කදාචි වස්සිතබ්ෙකායල න වස්සති. කත්ථචි වස්සති, 

කත්ථචි න වස්සතීති පයදසමාහ. ‘‘වස්සන්යතොපී’’තිආදි ‘‘කදාචි වස්සති, 
කදාචි න වස්සතී’’ති පදද්වයස්යසව අත්ථවිවරණං. 

විගතගන්ධවණ්ණෙසාදීති ආදි-සද්යදන නියරොජතං සඞ්ගණ්හාති. එකස්මිං 

පයදයසති භත්තපචනභාජනස්ස එකපස්යස. උත්තණ්ඩුලන්ති පාකයතො

උක්කන්තතණ්ඩුලං. තීහාකායෙහීති සබ්ෙයසො අපරිණතං, එකයදයසන

පරිණතං, දුපරිණතඤ්චාති එවංතීහාකායරහි. පච්චති පක්කාසයංඋපගච්ෙති. 

අප්පායුකාති එත්ථ ‘‘දුබ්ෙණ්ණා චා’’තිපි වත්තබ්ෙං. එවං

උතුයභොෙනවයසන ආයු හාෙති යහතුම්හි අපරික්ඛීයණපි පච්චයස්ස 
පරිදුබ්ෙලත්තා. 

‘‘ෙදා පනා’’තිආදි සුක්කපක්ඛස්ස අත්යථො වුත්තවිපරියායයන
යවදිතබ්යෙො. 

වඩ්ඪිත්වා වඩ්ඪිත්වා පරිහීනන්ති යවදිතබ්ෙං. කස්මා? න හි එකස්මිං 
අන්තරකප්යපඅයනයකබුද්ධාඋප්පජ්ජන්ති, එයකොඑවපනඋප්පජ්ජතීති.

ඉදානි තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසතුං ‘‘කථ’’න්තිආදි වුත්තං. චත්තාරි

ඨත්වාති අච්චන්තසංයයොයග උපයයොගවචනං. ෙංෙංආයුපරිමායණසූති

යත්තකයත්තකපරමායුප්පමායණසු. යතසම්පීති බුද්ධානං. තං තයදව

ආයුපරිමාණං යහොති, තත්ථකාරණංයහට්ඨාවුත්තයමව. 

ජාතිපරිච්යෙදාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා 
යෙොධිපරිච්යෙදවණ්ණනා 

8. මූයලති මූලාවයවස්ස සමීයප. තං පන තස්සා යහට්ඨාපයදයසො

යහොතීති ආහ ‘‘පාෙලිරුක්ඛස්ස යහට්ඨා’’ති. තංදිවසන්ති අත්තනා
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පටුන 

ජාතදිවයස, තංදිවසන්ති වා තං භගවයතො අභිසම්යෙොධිදිවයස. යසො කිර
යෙොධිරුක්යඛො සාලකලයාණී ව විය පථවියා අබ්භන්තයර එව පුයරතරං
වඩ්යෙන්යතොඅභිසම්යෙොධිදිවයසපථවිං උබ්භිජ්ජිත්වාඋට්ඨියතොරතනසතං
උච්යචො, තාවයදව ච විත්ථයතො හුත්වා නභං පූයරන්යතො අට්ඨාසි. අයම්පි
කියරතස්ස රුක්ඛභායවන විය අඤ්යඤහි යවමත්තතා. 

ඝනසංහතනාළවණ්ටතාය කණ්ණිකෙද්යධහි විෙ පුප්යඵහි. 

එකසඤ්ඡන්නාති පුප්ඵානං නිරන්තරතාය එකජ්ඣං සඤ්ෙන්නා, තත්ථ

තත්ථනිෙද්ධ…යප.…සමුජ්ෙලන්තිතහං තහංඔලම්බිතකුසුමදායමහියචව
තහං තහං ඛිත්තමාලාපිණ්ඩීහි ච ඉයතො චියතො 

විප්පකිණ්ණවිවිධවණ්ටමුත්තපුප්යඵහිචසම්මයදවඋජ්ජලං. අඤ්ඤමඤ්ඤං

සිරීසම්පත්තානීති අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සිරියා යසොභාය සම්පන්නානි. 

බුද්ධගුණවිභවසිරින්ති සම්මාසම්බුද්යධහි අභිගන්තබ්ෙගුණවිභූතියසොභං. 

පටිවිජ්ඣමායනොති අධිගච්ෙන්යතො. 

යසතම්ෙරුක්යඛොති යසතවණ්ණඵයලො අම්ෙරුක්යඛො. තයදවාති 

පාටලියා වුත්තප්පමාණයමව. එකයතොති එකපස්යස. සුෙසානීති
සුමධුරරසානි. 

එයකොවපල්ලඞ්යකොතිඑයකොව පල්ලඞ්කප්පයදයසො. යසොයසො රුක්යඛො 

‘‘යෙොධී’’තිවුච්චති බුජ්ඣන්තිඑත්ථාතිකත්වා. 

සාවකයුගපරිච්යෙදවණ්ණනා 
9. සාවකපරිච්යඡයදති සාවකයුගපරිච්යෙයද.‘‘ඛණ්ඩතිස්ස’’න්තිද්යවපි

එකජ්ඣං ගයහත්වා එකත්තවයසන වුත්තන්තිආහ ‘‘ඛණ්යඩො ච තිස්යසො

චා’’ති, බුද්ධානං සයහොදයරො, යවමාතියකොපි වා යජට්ඨභාතා න යහොතීති 

‘‘එකපිතියකො කනිට්ඨභාතා’’ති වුත්තං. අවයසයසහි පුත්යතහි. 
‘‘පඤ්ඤාපාරමියා මත්ථකං පත්යතො’’ති වත්වා තස්ස මත්ථකප්පත්තං

ගුණවියසසං දස්යසතුං ‘‘සිඛිනාභගවතා’’තිආදිවුත්තං. 

උත්තයෙොතිඋත්තයමො.පුන උත්තයෙොතියථරංනායමනවදති. පාෙන්ති 

පරයකොටිමත්ථකං. පඤ්ඤාවිසයෙති පඤ්ඤාධිකායර. පවත්තිට්ඨානවයසන
හිපවත්තිංවදති. 

සාවකසන්නිපාතපරිච්යෙදවණ්ණනා 
10. උයපොසථන්ති ආණාපාතියමොක්ඛං. දුතිෙතතියෙසූතිදුතියය, තතියය

ච සාවකසන්නිපායත. එයසව නයෙොති චතුරඞ්ගිකතං අතිදිසති. 

අභිනීහාෙයතො පට්ඨාෙ වත්ථං කයථත්වා පබ්ෙජ්ො දීයපතබ්ො, සා පන

යස්මා මයනොෙථපූෙණිෙං අඞ්ගුත්තරට්ඨකථායං (අ. නි. අට්ඨ. 1.1.211) 
විත්ථාරයතොආගතා, තස්මාතත්ථ වුත්තනයයයනවයවදිතබ්ොති. 



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා මහාපදානසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

උපට්ඨාකපරිච්යෙදවණ්ණනා 
11. නිෙද්ධුපට්ඨාකභාවන්ති ආරම්භයතො පට්ඨාය යාව පරිනිබ්ොනා

නියතඋපට්ඨාකභාවං. අනියතුඋපට්ඨාකා පන භගවයතො පඨමයෙොධියං ෙහූ

අයහසුං. යතනාහ ‘‘භගවයතො හී’’තිආදි. ඉදානි ආනන්දත්යථයරො යයන
කාරයණන සත්ථු නිෙද්ධුපට්ඨාකභාවං උපගයතො, යථා ච උපගයතො, තං

දස්යසතුං ‘‘තත්ථඑකදා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘අහංඉමිනාමග්යගනගච්ඡාමී’’ති

ආහ අනයෙයසනාපාදයකන කම්මුනා යචොදියමායනො. අථ නං භගවා 

තමත්ථං අනායරොයචත්වාව යඛමං මග්ගං සන්ධාය ‘‘එහි භික්ඛු ඉමිනා

ගච්ඡාමා’’ති ආහ. කස්මා පනස්ස භගවා තමත්ථං නායරොයචසීති? 
ආයරොචියතපි අසද්දහන්යතො නාදියස්සති. තඤ්හි තස්ස යහොති දීඝරත්තං

අහිතාය දුක්ඛායාතිති. යතතියතගමනං, ‘‘ත’’න්තිවාපායඨො. 

අන්වාසත්යතොති අනුෙද්යධො, උපද්දුයතො වා. ධම්මගාරවනිස්සියතො

සංයවයගො ධම්මසංයවයගො ‘‘අම්යහසුනාම තිට්ඨන්යතසුභගවයතොපිඊදිසං
ජාත’’න්ති. ‘‘අහං උපට්ඨහිස්සාමී’’ති වදන්යතො ධම්මයසනාපති අත්ථයතො

එවං වදන්යතො නාම යහොතීති ‘‘අහං භන්යත තුම්යහ’’තිආදි වුත්තං. 

අසුඤ්ඤායෙවයමසාදිසාති අසුඤ්ඤායයවමමසාදිසා.තත්ථකාරණමාහ 

‘‘තවඔවායදොබුද්ධානං ඔවාදසදියසො’’ති. 

වසිතුං න දස්සතීති එකගන්ධකුටියං වාසං න ලභිස්සතීති අධිප්පායයො. 

පෙම්මුඛා යදසිතස්සාපි ධම්මස්සාති සුත්තන්තයදසනං සන්ධාය වුත්තං.
අභිධම්මයදසනා පනස්ස පරම්මුඛාව පවත්තා පයගව යාචනාය. තස්සා
වාචනාමග්යගොපි සාරිපුත්තත්යථරප්පභයවො. කස්මා? යසො
නිද්යදසපටිසම්භිදා විය යථරස්ස භික්ඛුයතො ගහිතධම්මක්ඛන්ධපක්ඛියයො.
අපයර පන ‘‘ධම්මභණ්ඩාගාරියකො පටිපාටියා තිකදුයකසු යදවසිකං
කයතොකායසො භගවන්තං පඤ්හං පුච්ඡි, භගවාපිස්ස පුච්ඡිතපුච්ඡිතං
නයදානවයසන විස්සජ්යජසි. එවං අභිධම්යමොපි සත්ථාරා පරම්මුඛා
යදසියතොපි යථයරන සම්මුඛා පටිග්ගහියතොව අයහොසී’’ති වදන්ති. සබ්ෙං
වීමංසිත්වාගයහතබ්ෙං. 

අග්ගුපට්ඨායකොති උපට්ඨායන සක්කච්චකාරිතාය අග්ගභූයතො
උපට්ඨායකො.යථයරොහිඋපට්ඨාකට්ඨානංලද්ධකාලයතොපට්ඨාය භගවන්තං
දුවියධන උදයකන, තිවියධන දන්තකට්යඨන, පාදපරිකම්යමන, 
ගන්ධකුටිපරියවණසම්මජ්ජයනනාති එවමාදීහි කිච්යචහි උපට්ඨහන්යතො
‘‘ඉමාය නාම යවලාය සත්ථු ඉදං නාම ලද්ධුං වට්ටති, ඉදං නාම කාතුං
වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා තං තං නිප්ඵායදන්යතො මහතිං දණ්ඩදීපිකං
ගයහත්වා එකරත්තිං ගන්ධකුටිපරියවණං නව වායර අනුපරියායති. එවං
හිස්සඅයහොසි ‘‘සයච යමථිනමිද්ධංඔක්කයමයය, භගවතිපක්යකොසන්යත
පටිවචනංදාතුංනාහං සක්කුයණයය’’න්ති, තස්මාසබ්ෙරත්තිංදණ්ඩදීපිකං
හත්යථනනමුඤ්චති.යතන වුත්තං‘‘අග්ගුපට්ඨායකො’’ති. 
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12. පිතුමාතුජාතනගරපරිච්යෙයදො පිතුමුයඛන ආගතත්තා 

‘‘පිතිපරිච්යඡයදො’’තිවුත්යතො. 

විහාෙං පාවිසීති ගන්ධකුටිං පාවිසි. එත්තකං කයථත්වාති
කප්පපරිච්යෙදාදිනවවාරපටිමණ්ඩිතං විපස්සීආදීනං සත්තන්නං බුද්ධානං
පුබ්යෙනිවාසපටිසංයුත්තංඑත්තාවතායදසනං යදයසත්වා.කස්මාපයනත්ථ
භගවා විපස්සීආදීනං සත්තන්නංයයව බුද්ධානං පුබ්යෙනිවාසං කයථසි, න 

බුද්ධවංසයදසනායං (බු. වං. 64 ගාථාදයයො) විය පඤ්චවීසතියා බුද්ධානං, 
තයතො වා පන භියයයොති? අනධිකාරයතො, පයයොජනාභාවයතො ච.
බුද්ධවංසයදසනායඤ්හි(බු.වං.75) – 

‘‘කීදියසොයතමහාවීර, අභිනීහායරොනරුත්තම; 
කම්හිකායලතයාවීර, පත්ථිතායෙොධිමුත්තමා’’ති.ආදිනා– 

පවත්තංතං පුච්ෙං අධිකාරං අට්ඨුප්පත්තිංකත්වායස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස
පාදමූයල අත්තනා මහාභිනීහායරො කයතො, තං දීපඞ්කරං භගවන්තං ආදිං 
කත්වා යයසං චතුවීසතියා බුද්ධානං සන්තිකා යෙොධියා ලද්ධෙයාකරයණො
හුත්වා තත්ථ තත්ථ පාරමියයො පූයරසි, යතසං පටිපත්තිසඞ්ඛායතො 
පුබ්යෙනිවායසො, අත්තයනොචපටිපත්ති කථිතා, ඉධපනතාදියසොඅධිකායරො
නත්ථි, යයනදීපඞ්කරයතොපට්ඨාය, තයතොවාපනපුරයතොබුද්යධආරබ්භ
පුබ්යෙනිවාසං කයථයය. තස්මා න එත්ථ බුද්ධවංසයදසනායං විය
පුබ්යෙනිවායසො විත්ථාරියතො. යස්මා ච බුද්ධානං යදසනා නාම යදසනාය
භාජනභූතානං පුග්ගලානං ඤාණෙලානුරූපා, න අත්තයනො
ඤාණෙලානුරූපා, තස්මාතත්ථ අග්ගසාවකානං, මහාසාවකානං, (යථරගා.
අට්ඨ. 2.21 වඞ්ගීසත්යථරගාථාවණ්ණනා) තාදිසානඤ්ච යදවබ්රහ්මානං
වයසන යදසනා විත්ථාරිතා. ඉධ පන පකතිසාවකානං, තාදිසානඤ්ච
යදවතානං වයසන පුබ්යෙනිවාසං කයථන්යතො සත්තන්නයමව බුද්ධානං
පුබ්යෙනිවාසංකයථසි.තථාහියනභගවාපයලොභනවයසනසමුත්යතයජතුං 
සප්පපඤ්චතාය කථාය යදසනං මත්ථකං අපායපත්වාව ගන්ධකුටිං පාවිසි.

තථා ච ඉමිස්සා එව යදසනාය අනුසාරයතො ආොනාටිෙපරිත්ත- (දී. නි.
3.275) යදසනාදයයොපවත්තා. 

අපියචත්ථ භගවාඅත්තයනො සුද්ධාවාසචාරිකාවිභාවිනියාඋපරියදසනාය
සඞ්ගහත්ථංවිපස්සීආදීනංඑවසත්තන්නං සම්මාසම්බුද්ධානංපුබ්යෙනිවාසං
කයථසි.යතසංයයවහිසාවකාතදායචවඑතරහිච සුද්ධාවාසභූමියංඨිතා, න
අඤ්යඤසංපරිනිබ්බුතත්තා.‘‘සිද්ධත්ථතිස්සඵුස්සානං කිරබුද්ධානංසාවකා
සුද්ධාවායසසු උපපන්නා උපපත්තිසමනන්තරයමව ඉමස්මිං සාසයන 
උපකාදයයො විය අරහත්තං අධිගන්ත්වා නචිරස්යසව පරිනිබ්ොයංසු, න
තත්ථ තත්ථ යාවතායුකං අට්ඨංසූ’’ති වදන්ති. තථා යයසං
සම්මාසම්බුද්ධානං පටියවධසාසනං එකංසයතො නිච්ෙයයන අජ්ජාපි ධරති, 
න අන්තරහිතං, යත එව කිත්යතන්යතො විපස්සීආදීනංයයව භගවන්තානං



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා මහාපදානසුත්තවණ්ණනා 

12 

පටුන 

පුබ්යෙනිවාසං ඉමස්මිං සුත්යත කයථසි යවයනයයජ්ඣාසයවයසන. 
අපුබ්ොචරිමනියයමො පන අපරාපරං සංසරණකසත්තවාසවයසන එකිස්සා

යලොකධාතුයා ඉච්ඡියතොතින යතයනතං විරුජ්ඣතීති දට්ඨබ්ෙං. නිෙන්තෙං

මත්ථකං පායපත්වාතිඅභිජාතියතොපට්ඨායයාවපාතියමොක්ඛුද්යදයසොයාව
තා බුද්ධකිච්චසිද්ධි, තාව මත්ථකං සිඛං පායපත්වා. න තාව කථියතොති
යයොජනා. 

තන්තින්ති ධම්මතන්තිං, පරියත්තින්ති අත්යථො.
පුත්තපුත්තමාතුයානවිහාරධනවිහාරදායකාදීනං සම්ෙහුලානං අත්ථානං

විභාවනවයසනපවත්තවායරො සම්ෙහුලවායෙො. 

සම්ෙහුලවාරවණ්ණනා 
කාමඤ්චායං පාළියංඅනාගයතො, අට්ඨකථාසු ආගතත්තාපනආයනත්වා 

දීයපතබ්යෙොති තං දීයපන්යතො ‘‘සබ්ෙයෙොධසත්තානඤ්හී’’තිආදිමාහ. 

කුලවංයසො කුලානුක්කයමො. පයවණීති පරම්පරා. ‘‘කස්මා’’ති
පුත්තුප්පත්තියා කාරණං පුච්ඡිත්වා තං විස්සජ්යජන්යතො 

‘‘සබ්ෙඤ්ඤුයෙොධසත්තානඤ්හී’’තිආදිමාහ, යතන යතසං ජාතනගරාදි
පඤ්ඤායමානං එකංසයතො මනුස්සභාවසඤ්ජානනත්ථං ඉච්ඡිතබ්ෙං, 
අඤ්ඤථා යථාධිප්යපතබුද්ධකිච්චසිද්ධි එව න සියාති දස්යසති, යයතො
මහාසත්තානං චරිමභයවමනුස්සයලොයකඑවපාතුභායවො, නඅඤ්ඤත්ථ. 

සම්ෙහුලපරිච්යෙදවණ්ණනා 
චන්දාදීනං යසොභාවියසසං රයහති චජායපතීති ොහු, රාහුග්ගයහො, ඉධ

පන රාහු වියාති ොහු. ෙන්ධනන්ති ච අනත්ථුප්පත්තිට්ඨානතං සන්ධාය
වුත්තං. තථා මහාසත්යතන වුත්තවචනයමව ගයහත්වා කුමාරස්ස 

‘‘ොහුයලො’’ති නාමං අකංසු. අථාති නිපාතමත්තං. යෙොචිනීති යරොචනසීලා, 

උජ්ජලරූපාති අත්යථො. රුචග්ගතීතිරුචං පභාතං ආගතිභූතා, ග-කාරාගමං
කත්වා වුත්තං. ඉත්ථිරතනභාවයතො මනුස්සයලොයක සබ්ොසං ඉත්ථීනං

බිම්ෙපටිච්ෙන්නභූතාති බිම්ො. 

ඣානාවුට්ඨාොතිපාදකජ්ඣානයතො උට්ඨාය. 

අට්ඨඞ්ගුලුබ්යෙධාති අට්ඨඞ්ගුලප්පමාණෙහලභාවා. චූළංයසන

ඡායදත්වාති තිරියභායගන ඨපනවයසන සබ්ෙං විහාරට්ඨානං ොයදත්වා. 

සුවණ්ණෙට්ඨඵායලහීති ඵාලප්පමාණාහි සුවණ්ණයට්ඨීහි. 

සුවණ්ණහත්ථිපාදානීති පකතිහත්ථිපාදපරිමාණානි සුවණ්ණඛණ්ඩානි. 

වුත්තනයෙයනවාති චූළංයසයනව. සුවණ්ණකට්ටීහීති සුවණ්ණඛණ්යඩහි. 

සලක්ඛණානන්තිලක්ඛණසම්පන්නානංසහස්සාරානං. 

යෙොධපල්ලඞ්යකොති අභිසම්බුජ්ඣනකායල නිසජ්ජට්ඨානං. 

අවිෙහියතොති බුද්ධානං තථානිසජ්ජාය අනඤ්ඤත්ථභාවීභාවයතො
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පටුන 

අපරිච්චත්යතො. යතනාහ ‘‘එකස්මිංයෙව ඨායන යහොතී’’ති. 

පඨමපදගණ්ඨකාති පච්ඡියම යසොපානඵලයක ඨත්වා ඨපියමානස්ස 
දක්ඛිණපාදස්ස පතිට්ඨහනට්ඨානං. තං පන යස්මා දළ්හං ථිරං යකනචි

අයභජ්ජං යහොති, තස්මා ‘‘පදගණ්ඨී’’ති වුත්තං. යස්මිං භූමිභායග ඉදානි
යජතවනමහාවිහායරො, තත්ථයස්මිංඨායනපුරිමානං සබ්ෙබුද්ධානංමඤ්චා
පඤ්ඤත්තා, තස්මිංයයව පයදයස අම්හාකම්පි භගවයතො මඤ්යචො 
පඤ්ඤත්යතොති කත්වා ‘‘චත්තාරි මඤ්චපාදට්ඨානානි අවිජහිතායනව
යහොන්තී’’ති වුත්තං. මඤ්චානං පන මහන්තඛුද්දකභායවන
මඤ්චපඤ්ඤාපනපයදසස්ස මහන්තාමහන්තතා අප්පමාණං, 
බුද්ධානුභායවන පන යසො පයදයසො සබ්ෙදා එකප්පමායණොයයව යහොතීති
‘‘චත්තාරි මඤ්චපාදට්ඨානානි අවිජහිතායනව යහොන්තී’’ති වුත්තන්ති

දට්ඨබ්ෙං. විහායෙොපි න විෙහියතො යෙවාති එත්ථාපි එයසව නයයො. පුරිමං 
විහාරට්ඨානංනපරිච්චජතීතිහිඅත්යථො. 

විසිට්ඨා මත්තා විමත්තා, විමත්තාව යවමත්තං, විසදිසතාති අත්යථො. 

පමාණං ආයරොයහො. පධානං දුක්කරකිරියා. ෙස්මීතිසරීරප්පභා. 

‘‘සත්තානං පාකතිකහත්යථන ෙහත්යථො මජ්ඣිමපුරියසො, තයතො
තිගුණං භගවයතො සරීරප්පමාණන්ති භගවා අට්ඨාරසහත්යථො’’ති වදන්ති.
අපයර පන භණන්ති ‘‘මනුස්සානං පාකතිකහත්යථන චතුහත්යථො
මජ්ඣිමපුරියසො, තයතො තිගුණං භගවයතො සරීරප්පමාණන්ති භගවා
ද්වාදසහත්යථොඋපාදින්නකරූපධම්මවයසන, සමන්තයතොපන ෙයාමමත්තං
ෙයාමප්පභා ඵරතීති උපරි ෙහත්ථං අබ්භුග්ගයතො, ෙහලතරප්පභා රූයපන 
සද්ධිංඅට්ඨාරසහත්යථොයහොතී’’ති. 

අද්ධනිෙන්ති දීඝකාලං. 

අජ්ඣාසෙපටිෙද්ධන්ති යෙොධිසම්භාරසම්භරණකායල

තථාපවත්තජ්ඣාසයාධීනං, තථාපවත්තපත්ථනානුරූපංවිපුලං, විපුලතරඤ්ච 

යහොතීති අත්යථො  .ස්වායමත්යථො  චරිොපිෙකවණ්ණනාෙං වුත්තනයයයනව

යවදිතබ්යෙො .එත්ථචයස්මා  සරීරප්පමාණං, පධානං, සරීරප්පභාචබුද්ධානං

විසදිසාති ඉධ පාළියං අනාගතා, තස්මා යතහි සද්ධිං

යවමත්තතාසාමඤ්යඤන ආයුකුලානිපි ඉධ ආහරිත්වා දීපිතානි. 

පටිවිද්ධගුයණසූති අධිගතසබ්ෙඤ්ඤුගුයණසු  .නනු චයෙොධිසම්භායරසු , 

යවයනයයපුග්ගලපරිමායණ ච යවමත්තං නත්ථීති? සච්චං නත්ථි, තදුභයං

පන බුද්ධගුණග්ගහයණනගහිතයමව යහොතීතිනඋද්ධටං  .යදග්ග ය නහි

සබ්ෙබුද්ධානං බුද්ධගුයණසු යවමත්තං නත්ථි, තදග්යගන යනසං

සම්යෙොධිසම්භායරසුපි යවමත්තං නත්ථීති  .කස්මා ? යහතුඅනුරූපතාය

ඵලස්ස, එකන්යතයනව යවයනයයපුග්ගලපරිමායණ යවමත්තභායවො

විභාවියතො  .මහායෙොධිසත්තානඤ්හි යහතුඅවත්ථායං  
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සම්භතූපනිස්සයන්ද්රියපරිපාකා යවයනයයපුග්ගලා චරිමභයව

අරහත්තසම්පත්තියා පරියපොසිතානිකමලවනානිසූරියරස්මිසම්ඵස්යසනවිය

තථාගතගුණානුභාවසම්ඵස්යසන වියෙොධං උපගච්ෙන්තීති දීයපසුං

අට්ඨකථාචරියා. 

නිධකුම්යභොතිචත්තායරොමහානිධයයොසන්ධාය වදති. ොයතොචාති. ච-
සද්යදන කතමහාභිනීහායරොචාතිඅයම්පිඅත්යථොසඞ්ගහියතොතිදට්ඨබ්යෙො.

වුත්තංයහතං බුද්ධවංයස – 

‘‘තාරාගණාවියරොචන්ති, නක්ඛත්තාගගනමණ්ඩයල; 
විසාඛාචන්දිමායුත්තා, ධුවංබුද්යධොභවිස්සතී’’ති.(බු.වං. 65); 

‘‘එයතයනව ච සබ්ෙබුද්ධානං විසාඛානක්ඛත්යතයනව මහාභිනීහායරො 
යහොතී’’තිචවදන්ති. 

13. අෙං ගතීතිඅයංපවත්තිපවත්තනාකායරො, අඤ්යඤපුබ්යෙනිවාසං 
අනුස්සරන්තා ඉමිනා ආකායරන අනුස්සරන්තීති අත්යථො, යස්මා චුතියතො
පට්ඨාය යාව පටිසන්ධි, තාව අනුස්සරණං ආයරොහනං
අතීතඅතීතතරඅතීතතමාදිජාතිසඞ්ඛායත පුබ්යෙනිවායස ඤාණස්ස
අභිමුඛභායවන පවත්තීති කත්වා. තස්මා පටිසන්ධියතො පට්ඨාය යාව චුති, 
තාව අනුස්සරණං ඔයරොහනං පුබ්යෙනිවායස පටිමුඛභායවන ඤාණස්ස

පවත්තීති ආහ ‘‘පච්ඡාමුඛං ඤාණං යපයසත්වා’’ති. චුතිගන්තබ්ෙන්ති යං
පනිදං චුතියා ඤාණගතියා ගන්තබ්ෙං, තං ගමනං බුජ්ඣනන්ති අත්යථො. 

ගරුකන්තිභාරියංදුක්කරං.යතනාහ ‘‘ආකායසපදංදස්යසන්යතොවිො’’ති. 

අපෙම්පිකාෙණන්ති ඡින්නවටුමානුස්සරණං පච්ොමුඛංඤාණංයපසනයතො

අපරං අච්ෙරියබ්භුතකාරණං. ෙත්රාති පච්චත්තත්යථ, නාමාති අච්ෙරියත්යථ

නිපායතො, හි-සද්යදො අනත්ථයකො. යතනාහ ‘‘යෙො නාම තථාගයතො’’ති.
එවඤ්චකත්වා ‘‘යත්රා’’තිනිපාතවයසනවිසුංයත්ර-සද්දග්ගහණං සමත්ථිතං

යහොති. පපඤ්යචන්ති සත්තසන්තානං සංසායර විත්ථායරන්තීති පපඤ්චං.

කම්මවට්ෙං වුච්චතීතිකියලසවට්ටස්ස පපඤ්චග්ගහයණන, විපාකවට්ටස්ස

දුක්ඛග්ගහයණනගහිතත්තා. පරිොදින්නවට්යෙතිසබ්ෙයසොයඛපිතවට්යට.
‘‘මග්ගසීයලන ඵලසීයලනා’’ති වත්වා තයදං මග්ගඵලසීලං
යලොකියසීලපුබ්ෙකං, බුද්ධානඤ්ච යලොකියසීලම්පි යලොකුත්තරසීලං විය

අනඤ්ඤසාධාරණං එවාති දස්යසතුං ‘‘යලොකිෙයලොකුත්තෙසීයලනා’’ති

වුත්තං. සමාධපඤ්ඤාසුපි එයසව නයයො. සමාධපක්ඛාති සමාධි ච
සමාධිපක්ඛාචසමාධිපක්ඛා, එකයදසසරූයපකයසයසොදට්ඨබ්යෙො.යතනාහ 

‘‘මග්ගසමාධනා’’තිආදි, ‘‘විහායෙො ගහියතො වා’’ති ච. සමාධපක්ඛා නාම
වීරියසතිආදයයො. 

සෙන්ති අත්තනා. නීවෙණාදීහීති නීවරයණහි යචව තයදකට්යඨහි ච

පාපධම්යමහි, විතක්කවිචාරාදීහි ච. ‘‘විමුත්තත්තා විමුත්තීති සඞ්ඛයං
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ගච්ඡන්තී’’ති ඉමිනා විමුත්ති-සද්දස්ස කම්මසාධනතං ආහ
අට්ඨසමාපත්තිආදිවිසයත්තා තස්ස. විමුත්තත්තාති ච ‘‘වික්ඛම්භනවයසන

විමුත්තත්තා’’තිආදිනා යයොයජතබ්ෙං. තස්ස තස්සාති

අනිච්චානුපස්සනාදිකස්ස. පච්චනීකඞ්ගවයසනාති

පහාතබ්ෙපටිපක්ඛඅඞ්ගවයසන. පටිප්පස්සද්ධන්යත උප්පන්නත්තාති

කියලසානං පටිප්පස්සම්භනං පටිප්පස්සද්ධං, යසො එව අන්යතො 
පරියයොසානභාවයතො, තස්මිං සායධතබ්යෙ නිබ්ෙත්තත්තා, 
තංතංමග්ගවජ්ඣකියලසානං පටිප්පස්සම්භනවයසන පවත්තත්තාති
අත්යථො.කියලයසහි නිස්සටතා, අපගයමොචනිබ්ොනස්සයතහිවිවිත්තත්තා

එවාතිආහ ‘‘දූයෙඨතත්තා’’ති. 

16. ධම්මධාතූති ධම්මානං සභායවො, අත්ථයතො චත්තාරි අරියසච්චානි. 

සුප්පටිවිද්ධාති සුට්ඨු පටිවිද්ධා සවාසනානං සබ්යෙසං කියලසානං
පජහනයතො. එවඤ්හි සබ්ෙඤ්ඤුතා, දසෙලඤාණාදයයො චාති සබ්යෙ

බුද්ධගුණා භගවතා අධිගතා අයහසුං. අරහත්තං ධම්මධාතූති යකචි.

සබ්ෙඤ්ඤුතඤාණන්තිඅපයර. ද්වීහි පයදහීතිද්වීහිවායකයහි. ආෙද්ධන්ති

පටිෙද්ධං තංමූලකත්තා උපරියදසනාය. යදවචාරිකයකොලාහලන්ති
අත්තයනො යදවයලොයක චාරිකායං සුද්ධාවාසයදවානං කුතූහලප්පවත්තිං 

දස්යසන්යතො සුත්තන්තපරියෙොසායන (දී. නි. අට්ඨ. 2.91) විචායෙස්සති, 

අත්ථයතො විභායවස්සතීති යයොජනා. අෙං යදසනාති ‘‘ඉයතො යසො
භික්ඛයව’’තිආදිනා (දී. නි. 2.4) විත්ථාරයතො පවත්තිතයදසනමාහ. 

නිදානකණ්යඩතිආදියතො යදසිතං උද්යදසයදසනමාහ. සා හි ඉමිස්සා
යදසනායනිදානට්ඨානියත්තාතථාවුත්තා. 

යෙොධිසත්තධම්මතාවණ්ණනා 
17. ‘‘විපස්සීති තස්ස නාම’’න්ති වත්වා තස්ස අන්වත්ථතං දස්යසතුං 

‘‘තඤ්ච යඛො’’තිආදි වුත්තං. විවියධ අත්යථති තියරොහිතවිදූරයදසගතාදියක 
නීලාදිවයසන නානාවියධ, තදඤ්යඤ ච ඉන්ද්රියයගොචරභූයත යත ච 
යථූපගයත, යවොහාරවිනිච්ෙයය චාති නානාවියධ අත්යථ. 

පස්සනකුසලතාොති දස්සයන නිපුණභායවන. යාථාවයතො යඤයයං

බුජ්ඣතීති යෙොධ, යසො එව සත්තයයොගයතො යෙොධසත්යතොති ආහ 

‘‘පණ්ඩිතසත්යතො බුජ්ඣනකසත්යතො’’ති. සුචින්තිතචින්තිතාදිනා පන 
පණ්ඩිතභායව වත්තබ්ෙයමව නත්ථි. යදා ච පනායනන මහාභිනීහායරො
කයතො, තයතොපට්ඨාය මහායෙොධියංඑකන්තනින්නත්තායෙොධිම්හිසත්යතො 

යෙොධසත්යතොති ආහ ‘‘යෙොධසඞ්ඛායතසූ’’තිආදි. මග්ගඤාණපදට්ඨානඤ්හි 
සබ්ෙඤ්ඤුතඤාණං, සබ්ෙඤ්ඤුතඤාණපදට්ඨානඤ්ච මග්ගඤාණං
‘‘යෙොධී’’ති වුච්චති. ‘‘සයතො සම්පජායනො’’ති ඉමිනා චතුත්ථාය
ගබ්භාවක්කන්තියා ඔක්කමීති දස්යසති. චතස්යසො හි ගබ්භාවක්කන්තියයො
ඉයධකච්යචොගබ්යභොමාතුකුච්ඡියංඔක්කමයන, ඨායන, නික්ඛමයනති තීසු
ඨායනසු අසම්පජායනො යහොති, එකච්යචො පඨයම ඨායන සම්පජායනො, න
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ඉතයරසු, එකච්යචො පඨයම, දුතියය ච ඨායන සම්පජායනො, න තතියය, 
එකච්යචොතීසුපිඨායනසුසම්පජායනොයහොති. තත්ථපඨමාගබ්භාවක්කන්ති
යලොකියමහාජනස්ස වයසන වුත්තා, දුතියා අසීතිමහාසාවකානං (යථරගා.
අට්ඨ. 2.21 වඞ්ගීසත්යථරගාථාවණ්ණනාය විත්ථායරො) වයසන, තතියා
ද්වින්නං අග්ගසාවකානං, පච්යචකබුද්ධානඤ්ච වයසන. යත කිර
කම්මජවායතහි උද්ධංපාදා අයධොසිරා අයනකසතයපොරියස පපායත විය
යයොනිමුයඛඛිත්තාතාළච්ඡිග්ගයළනහත්ථීවියසම්ොයධන යයොනිමුයඛන
නික්ඛමන්තා මහන්තං දුක්ඛං පාපුණන්ති, යතන යනසං ‘‘මයං
නික්ඛමාමා’’ති සම්පජඤ්ඤංනයහොති.චතුත්ථාසබ්ෙඤ්ඤුයෙොධිසත්තානං
වයසන. යත හි මාතුකුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගණ්හන්තාපි පජානන්ති, තත්ථ
වසන්තාපිපජානන්ති, නික්ඛමනකායලපි පජානන්ති.නහියතකම්මජවාතා
උද්ධංපායදඅයධොසියරකත්වාඛිපිතුංසක්යකොන්ති, ද්යවහත්යථපසාරිත්වා

අක්ඛීනිඋම්මීයලත්වාඨිතකාවනික්ඛමන්තීති. ඤායණනපරිච්ඡින්දිත්වාති
පුබ්ෙභායග පඤ්චමහාවියලොකනඤායණහි යචව ‘‘ඉදානි චවාමී’’ති
චුතිපරිච්ඡින්දනඤායණන ච අපරභායග ‘‘ඉධ මයා පටිසන්ධි ගහිතා’’ති 
පටිසන්ධිපරිච්ඡින්දනඤායණනචපරිච්ඡිජ්ජජානිත්වා. 

පඤ්චන්නං මහාපරිච්චාගානං, ඤාතත්ථචරියාදීනඤ්ච සතිපි පාරමියා
පරියාපන්නභායව සම්භාරවියසසභාවදස්සනත්ථං විසුං ගහණං. තත්ථ
අඞ්ගපරිච්චායගො, නයනපරිච්චායගො, අත්තපරිච්චායගො, රජ්ජපරිච්චායගො, 

පුත්තදාරපරිච්චායගොති ඉයම පඤ්ච මහාපරිච්චාගා. තත්ථාපි කාමං
අඞ්ගපරිච්චාගාදයයොපි දානපාරමීයයව, තථාපි
පරිච්චාගවියසසභාවදස්සනත්ථඤ්යචව සුදුක්කරභාවදස්සනත්ථඤ්ච 
මහාපරිච්චාගානං විසුං ගහණං. තයතො එව ච අඞ්ගපරිච්චාගයතොපි විසුං
නයනපරිච්චාගග්ගහණං, පරිච්චාගභාවසාමඤ්යඤපි 
රජ්ජපරිච්චාගපුත්තදාරපරිච්චාගග්ගහණඤ්ච කතං. ඤාතීනං අත්ථචරියා 

ඤාතත්ථචරිො, සා ච යඛො කරුණායනවයසන. තථා සත්තයලොකස්ස 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායකපරමත්ථානං වයසන හිතචරියා යලොකත්ථචරිො. 
කම්මස්සකතාඤාණවයසන, 
අනවජ්ජකම්මායතනසිප්පායතනවිජ්ජාඨානවයසන, ඛන්ධායතනාදිවයසන, 
ලක්ඛණත්තයාදිතීරණවයසන ච අත්තයනො, පයරසඤ්ච තත්ථ

සතිපට්ඨායනන ඤාණචායරො බුද්ධචරිො, සා පනත්ථයතො
පඤ්ඤාපාරමීයයව, ඤාණසම්භාරවියසසතාදස්සනත්ථං පන විසුං ගහණං. 

බුද්ධචරිොනන්ති ෙහුවචනනිද්යදයසන 
පුබ්ෙයයොගපුබ්ෙචරියාධම්මක්ඛානාදීනං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යෙො. තත්ථ 
ගතපච්චාගතවත්තසඞ්ඛාතාය පුබ්ෙභාගපටිපදාය සද්ධිං

අභිඤ්ඤාසමාපත්තිනිප්ඵාදනං පුබ්ෙයෙොයගො. දානාදීසුයයව

සාතිසයපටිපත්ති පුබ්ෙචරිො. ‘‘යාව චරියාපිටයක සඞ්ගහිතා අභිනීහායරො 

පුබ්ෙයෙොයගො, කායාදිවියවකවයසන එකචරියා පුබ්ෙචරිො’’ති යකචි.
දානාදීනඤ්යචව අප්පිච්ෙතාදීනඤ්ච සංසාරනිබ්ොයනසු



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා මහාපදානසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

ආදීනවානිසංසානඤ්ච විභාවනවයසන, සත්තානං යෙොධිත්තයය 

පතිට්ඨාපනපරිපාචනවයසන චපවත්තකථා ධම්මක්ඛානං.යකොටිංපත්වාති

පරං පරියන්තං පරමුක්කංසං පාපුණිත්වා. සත්තමහාදානානීති
අට්ඨවස්සිකකායල ‘‘හදයමංසාදීනිපි යාචකානං දයදයය’’න්ති අජ්ඣාසයං
උප්පායදත්වා දින්නදානං, මඞ්ගලහත්ථිදානං, ගමනකායල දින්නං
සත්තසත්තකමහාදානං, මග්ගං ගච්ෙන්යතන දින්නං අස්සදානං, රථදානං, 

පුත්තදානං, භරියාදානන්තිඉමානිසත්තමහාදානානි(චරියා.79) දත්වා. 

‘‘ඉදායනව යම මරණං යහොතූ’’ති අධිමුච්චිත්වා කාලකරණං 

අධමුත්තිකාලකිරිො, තංයෙොධිසත්තානංයයව, නඅඤ්යඤසං.යෙොධිසත්තා 
කිරදීඝායුකයදවයලොයකඨිතා‘‘ඉධඨිතස්සයමයෙොධිසම්භාරසම්භරණංන
සම්භවතී’’ති කත්වාතත්ථවාසයතොනිබ්බින්දමානසායහොන්ති, තදාවිමානං
පවිසිත්වාඅක්ඛීනි නිමීයලත්වා ‘‘ඉයතොඋද්ධංයමජීවිතංනප්පවත්තතූ’’ති
චිත්තං අධිට්ඨාය නිසීදන්ති, චිත්තාධිට්ඨානසමනන්තරයමවමරණංයහොති.
පාරමීධම්මානඤ්හි උක්කංසප්පවත්තියා තස්මිං තස්මිං අත්තභායව 
අභිඤ්ඤාසමාපත්තීහි සන්තානස්ස වියසසිතත්තා අත්තසියනහස්ස
තනුභායවන, සත්යතසු ච මහාකරුණාය උළාරභායවන අධිට්ඨානස්ස
තික්ඛවිසදභාවාපත්තියා යෙොධිසත්තානං අධිප්පායා සමිජ්ඣන්ති. චිත්යත, 
වියකම්යමසු ච යනසං වසීභායවො, තස්මා යත්ථ උපපන්නානං පාරමියයො
සම්මයදවපරිබ්රූහන්ති.වුත්තනයයනකාලංකත්වාතත්ථඋපපජ්ජන්ති.තථා 
හි අම්හාකං මහාසත්යතො ඉමස්මිංයයව කප්යප නානාජාතීසු
අපරිහීනජ්ඣායනො කාලං කත්වා බ්රහ්මයලොයක නිබ්ෙත්යතො, අප්පකයමව
කාලං තත්ථ ඨත්වා තයතො චවිත්වා මනුස්සයලොයක නිබ්ෙත්යතො, 
පාරමීසම්භරණපසුයතො අයහොසි. යතන වුත්තං ‘‘යෙොධිසත්තානංයයව, න 

අඤ්යඤස’’න්ති. ‘‘එයකනඅත්තභායවන අන්තයෙන පාෙමීනං සබ්ෙයසො

පූරිතත්තා’’තිඉමිනාපයයොජනාභාවයතොතත්ථඨත්වා අධිමුත්තිකාලකිරියා 
නාම නායහොසීති දස්යසති. අපි ච තත්ථ යාවතායුකට්ඨානං චරිමභයව
අයනකමහානිධිසමුට්ඨානපුබ්බිකාය දිබ්ෙසම්පත්තිසදිසාය මහාසම්පත්තියා
නිබ්ෙත්ති විය, බුද්ධභූතස්ස අසදිසදානාදිවයසන 
අනඤ්ඤසාධාරණලාභුප්පත්ති විය ච ‘‘ඉයතො පරං මහාපුරිසස්ස
දිබ්ෙසම්පත්තිඅනුභවනං නාමනත්ථී’’තිඋස්සාහජාතස්සපුඤ්ඤසම්භාරස්ස
වයසනාතිදට්ඨබ්ෙං.අයඤ්යහත්ථ ධම්මතා. 

මනුස්සගණනාවයසන, නයදවගණනාවයසන. පුබ්ෙනිමිත්තානීතිචුතියා

පුබ්ෙනිමිත්තානි. අමිලායිත්වාති එත්ථ අමිලාතග්ගහයණයනව තාසං
මාලානං වණ්ණසම්පදායපි ගන්ධසම්පදායපි යසොභාසම්පදායපි අවිනායසො
දස්සියතොති දට්ඨබ්ෙං. ොහිරබ්භන්තරානං රයජොජල්ලානං යලපස්සපි
අභාවයතො යදවානං සරීරගතානි වත්ථානි සබ්ෙකාලං

පරිසුද්ධප්පභස්සරායනව හුත්වා තිට්ඨන්තීති ආහ ‘‘වත්යථසුපි එයසව

නයෙො’’ති. යනවසීතංන උණ්හන්තියස්සසීතස්ස පටිකාරවයසනඅධිකං
යසවියමානංඋණ්හං, සයයමවවා ඛරතරංහුත්වාඅභිභවන්තංසරීයරයසදං
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උප්පායදයය, තාදිසං යනව සීතං, න උණ්හං යහොති. තස්මිං කායලති

යථාවුත්තමරණාසන්නකායල. බින්දුබින්දුවයසනාති ඡින්නසුත්තාය
ආමුත්තමුත්තාවලියා නිපතන්තා මුත්තගුළිකා විය බින්දු බින්දු හුත්වා. 

යසදාතියසදධාරා මුච්චන්ති. දන්තානං ඛණ්ඩිතභායවො ඛණ්ඩිච්චං. යකසානං

පලිතභායවො පාලිච්චං. ආදි-සද්යදන වලිත්තචතං සඞ්ගණ්හාති. 

කිලන්තරූයපො අත්තභායවො යහොති, න පන ඛණ්ඩිච්චපාලිච්චාදීති 

අධිප්පායයො. උක්කණ්ඨතාති අනභිරති. සා නත්ථි උපරූපරි 
උළාරඋළාරානයමවයභොගානංවියසසයතොදුවිජානනානංඋපතිට්ඨහනයතො. 

නිස්සසන්තීතිඋණ්හංනිස්සසන්ති. විෙම්භන්තීතිඅනභිරතිවයසනවිජම්භනං
කයරොන්ති. 

පණ්ඩිතාඑවාතිබුද්ධිසම්පන්නාඑව යදවතා.යථායදවතාසම්පතිජාතා
‘‘කීදියසනපුඤ්ඤකම්යමනඉධනිබ්ෙත්තා’’ති චින්යතත්වා ‘‘ඉමිනානාම
පුඤ්ඤකම්යමන ඉධ නිබ්ෙත්තා’’ති ජානන්ති, එවං අතීතභයව අත්තනා
කතං, අඤ්ඤදාපි වා එකච්චං පුඤ්ඤකම්මං ජානන්තියයව මහාපුඤ්ඤාති

ආහ ‘‘යෙමහාපුඤ්ඤා’’තිආදි. 

න පඤ්ඤාෙන්ති චිරතරකාලත්තා පරමායුයනො. අනිෙයානිකන්ති න
නියයානාවහංසත්තානං අභාජනභාවයතො. සත්තානපරමායුයනොයහොන්ති

නාම පාපුස්සන්නතායාති ආහ ‘‘තදා හි සත්තා උස්සන්නකියලසා

යහොන්තී’’ති. එත්ථාහ – කස්මා සම්මාසම්බුද්ධා මනුස්සයලොයක එව
උප්පජ්ජන්ති, න යදවබ්රහ්මයලොයකසූති? යදවයලොයක තාව නුප්පජ්ජන්ති
බ්රහ්මචරියවාසස්ස අයනොකාසභාවයතො, තථා අනච්ෙරියභාවයතො. 
අච්ෙරියධම්මා හි බුද්ධා භගවන්යතො, යතසං සා අච්ෙරියධම්මතා 
යදවත්තභායවඨිතානංනපාකටායහොතියථාමනුස්සභූතානං, යදවභූයතහි
සම්මාසම්බුද්යධ දිස්සමානං බුද්ධානුභාවං යදවානුභාවයතො යලොයකො දහති, 
න බුද්ධානුභාවයතො, තථා සති ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො’’ති නාධිමුච්චති න
සම්පසීදති, ඉස්සරගුත්තග්ගාහං න විස්සජ්යජති, යදවත්තභාවස්ස ච

චිරකාලාධිට්ඨානයතො එකච්චසස්සතවාදයතො න පරිමුච්චති. බ්රහ්මයලොයක

නුප්පජ්ෙන්තීති එත්ථාපි එයසව නයයො. සත්තානං
තාදිසග්ගාහවිනියමොචනත්ථඤ්හි බුද්ධා භගවන්යතො මනුස්සසුගතියංයයව 
උප්පජ්ජන්ති, න යදවසුගතියං. මනුස්සසුගතියං උප්පජ්ජන්තාපි ඔපපාතිකා
න යහොන්ති, සති ච ඔපපාතිකූපපත්තියං වුත්තයදොසානතිවත්තනයතො, 
ධම්මයවයනයයානං ධම්මතන්තියාඨපනස්ස වියධාතුයවයනයයානංධාතූනං
ඨපනස්ස ඉච්ඡිතබ්ෙත්තා ච. න හි ඔපපාතිකානං පරිනිබ්ොනයතො උද්ධං
සරීරධාතුයයො තිට්ඨන්ති. මනුස්සයලොයක උප්පජ්ජන්තාපි මහායෙොධිසත්තා
චරිමභයව මනුස්සභාවස්ස පාකටභාවකරණාය පන දාරපරිග්ගහම්පි
කයරොන්තා යාව පුත්තමුඛදස්සනා අගාරමජ්යඣ තිට්ඨන්ති, 
පරිපාකගතසීලයනක්ඛම්මපඤ්ඤාදිපාරමිකාපින අභිනික්ඛමන්තීති.කිං වා
එතාය කාරණචින්තාය ‘‘සබ්ෙබුද්යධහි ආචිණ්ණසමාචිණ්ණා, යදිදං 
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මනුස්සභූතානංයයව අභිසම්බුජ්ඣනා, න යදවභූතාන’’න්ති. අයයමත්ථ
ධම්මතා.තථාහි තදත්යථොමහාභිනීහායරොපිමනුස්සභූතානංයයවඉජ්ඣති, 
නයදවභූතානං. 

කස්මාපනසම්මාසම්බුද්ධාජම්බුදීයපඑවඋප්පජ්ජන්ති, න යසසදීයපසු? 
යකචි තාව ආහු ‘‘යස්මා පථවියා නාභිභූතා, බුද්ධානුභාවසහිතා 
අචලට්ඨානභූතා යෙොධිමණ්ඩභූමි ජම්බුදීයප එව, තස්මා ජම්බුදීයප එව 
උප්පජ්ජන්තී’’ති, තථා ‘‘ඉතයරසම්පි අවිජහිතට්ඨානානං තත්යථව
ලබ්භනයතො’’ති. අයං පයනත්ථ අම්හාකං ඛන්ති – යස්මා පුරිමබුද්ධානං, 
මහායෙොධිසත්තානං, පච්යචකබුද්ධානඤ්ච නිබ්ෙත්තියා
සාවකයෙොධිසත්තානං සාවකයෙොධියා අභිනීහායරො, සාවකපාරමියා
සම්භරණං, පරිපාචනඤ්චබුද්ධයඛත්තභූයතඉමස්මිංචක්කවායළජම්බුදීයප 
එවඉජ්ඣති, නඅඤ්ඤත්ථ.යවයනයයානංවිනයනත්යථොචබුද්ධුප්පායදොති 
අග්ගසාවකමහාසාවකාදියවයනයයවියසසායපක්ඛායඑතස්මිංජම්බුදීයපඑව
බුද්ධා නිබ්ෙත්තන්ති, න යසසදීයපසු. අයඤ්ච නයයො සබ්ෙබුද්ධානං
ආචිණ්ණසමාචිණ්යණොති. යතසං උත්තමපුරිසානං තත්යථව උප්පත්ති
සම්පත්තිචක්කානං විය අඤ්ඤමඤ්ඤූපනිස්සයයතො අපරාපරං වත්තතීති
දට්ඨබ්ෙං, එයතයනව ඉමං චක්කවාළං මජ්යඣ කත්වා ඉමිනා සද්ධිං
චක්කවාළානං දසසහස්සස්යසව යඛත්තභායවො දීපියතො ඉයතො අඤ්ඤස්ස
බුද්ධානං උප්පත්තිට්ඨානස්ස යතපිටයක බුද්ධවචයන අනුපලබ්භනයතො.

යතනාහ ‘‘තීසු දීයපසු බුද්ධා න නිබ්ෙත්තන්ති, ෙම්බුදීයපයෙව

නිබ්ෙත්තන්තීති දීපං පස්සී’’ති. ඉමිනා නයයන යදසනියායමපි කාරණං
නීහරිත්වාවත්තබ්ෙං. 

ඉදානි ච ඛත්තිෙකුලං යලොකසම්මතං බ්රාහ්මණානම්පි පූජනීයභාවයතො. 

‘‘ොොපිතාභවිස්සතී’’තිකුලංපස්සි පිතුවයසනකුලස්ස නිද්දිසිතබ්ෙයතො. 

‘‘දසන්නං මාසානං උපරි සත්ත දිවසානී’’ති පස්සි, යතන අත්තයනො
අන්තරායාභාවංඅඤ්ඤාසි, තස්සාචතුසිතභයව දිබ්ෙසම්පත්තිපච්චනුභවනං. 

තා යදවතාති දසසහස්සිචක්කවාළයදවතා. කථං පන තා යදවතා තදා
යෙොධිසත්තස්ස පූරිතපාරමිභාවං, කථං චස්ස බුද්ධභාවං ජානන්තීති? 
මයහසක්ඛානං යදවතානං වයසන, යයභුයයයන ච තා යදවතා 
අභිසමයභාගියනො. තථා හි භගවයතො ධම්මදානසංවිභායග අයනකවාරං 
දසසහස්සචක්කවාළයදවතාසන්නිපායතොඅයහොසි. 

‘‘චවාමී ’’තිොනාති  චුතිආසන්නජවයනහි ඤාණසහියතහි චුතියා

උපට්ඨිතභාවස්සපටිසංවිදිතත්තා. චුතිචිත්තංන ොනාති චුතිචිත්තක්ඛණස්ස

ඉත්තරභාවයතො  .තථා හි තං චුතූපපාතඤාණස්සපි  අවිසයයොව. 

පටිසන්ධචිත්යතපිඑයසවනයයො. ආවජ්ෙනපරිොයෙොතිආවජ්ජනක්කයමො.

යස්මාඑකවාරංආවජ්ජිතමත්යතන  ආරම්මණංනිච්ඡිනිතුංනසක්කා, තස්මා
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තංඑවාරම්මණංදුතියං, තතියඤ්ච ආවජ්ජිත්වානිච්ෙයති  .ආ වජ්ජනසීයසන

යචත්ථ ජවනවායරො ගහියතො  .යතනාහ  ‘‘දුතිෙතතිෙචිත්තවායෙ එව

ොනිස්සතී’’ති .චුතියාපුයරතරං  කතිපයචිත්තවාරයතොපට්ඨාය ‘‘මරණංයම

ආසන්න’’න්ති  ජානනයතො ‘‘චුතික්ඛයණපි චවාමීති ොනාතී’’ති වුත්තං .

පටිසන්ධියා පන  අපුබ්ෙභාවයතො පටිසන්ධචිත්තං න ොනාති. නිකන්තියා 

උප්පත්තියතොපරයතො ‘‘අසුකස්මිංයමඨායනපටිසන්ධගහිතා ’’ති  ොනාති.

තස්මිං කායල ති පටිසන්ධිග්ගහණකායල. දසසහස්සියලොකධාතු කම්පතීති

එත්ථ කම්පනකාරණං යහට්ඨා බ්රහ්මොලවණ්ණනාෙං (දී  .නි .ටී . 1.149) 

වුත්තයමව  .අත්ථයතො  පයනත්ථ යං වත්තබ්ෙං, තං පරයතො 

මහාපරිනිබ්ොනවණ්ණනාෙං (දී  .නි .අට්ඨ . 2.171) ආගමිස්සති .

මහාකාරුණිකා බුද්ධා භගවන්යතො සත්තානං  හිතසුඛවිධානතප්පරතාය

ෙහුලං යසොමනස්සිකාව යහොන්තීති යතසං පඨමමහාවිපාකචිත්යතන 

පටිසන්ධිග්ගහණං අට්ඨකථාෙං (දී .නි.අට්ඨ. 2.17; ධ .ස.  අට්ඨ.498; ම .නි.

අට්ඨ . 4.200) වුත්තං. මහාසිවත්යථයෙොපන යදිපි මහාකාරුණිකා බුද්ධා

භගවන්යතො සත්තානං හිතසුඛවිධානතප්පරාව, වියවකජ්ඣාසයා පන

විසඞ්ඛාරනින්නා සබ්ෙසඞ්ඛායරසු අජ්ඣුයපක්ඛනෙහුලාති

පඤ්චමමහාවිපාකචිත්යතන පටිසන්ධිග්ගහණමාහ. 

පුයෙ පුණ්ණමාෙ සත්තමදිවසයතො පට්ඨාොති පුණ්ණමාය පුයර
සත්තමදිවසයතො පට්ඨාය, සුක්කපක්යඛ නවමියතො පට්ඨායාති අත්යථො. 

සත්තයම දිවයසති නවමියතො සත්තයම දිවයස ආසළ්හිපුණ්ණමායං. ඉදං

සුපිනන්ති ඉදානි වුච්චමානාකාරං. මජ්ඣිමට්ඨකථාෙං පන
‘‘අයනොතත්තදහං යනත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. අථ යනසං යදවියයො
ආගන්ත්වා මනුස්සමලහරණත්ථං න්හායපත්වා’’ති (ම. නි. අට්ඨ. 4.200) 

වුත්තං. තත්ථ යනසං යදවියෙොතිමහාරාජූනංයදවියයො. චරිත්වාතියගොචරං 
චරිත්වා. 

හරිතූපලිත්තාොතිහරියතනයගොමයයන කතපරිභණ්ඩාය. ‘‘යසොචයඛො

පුරිසගබ්යභො, නඉත්ථිගබ්යභො, පුත්යතොයත භවිස්සතී’’තිඑත්තකයමව යත

බ්රාහ්මණා අත්තයනො සුපිනසත්ථනයයන කයථසුං. ‘‘සයච අගාෙං

අජ්ඣාවසිස්සතී’’තිආදි පන යදවතාවිග්ගයහන තමත්ථං යාථාවයතො
පයවයදසුං. 

ධම්මතාති එත්ථ ධම්ම-සද්යදො ‘‘ජාතිධම්මානං භික්ඛයව
සත්තාන’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.131; 3.373; පටි. ම. 1.33) විය

පකතිපරියායයො, ධම්යමොඑව ධම්මතා යථායදයවො එව යදවතාතිආහ ‘‘අෙං

සභායවො’’ති, අයං පකතීති අත්යථො. ස්වායං සභායවො අත්ථයතො තථා 

නියතභායවොති ආහ ‘‘අෙං නිොයමොති වුත්තං යහොතී’’ති. නියායමො පන 
ෙහුවියධොති යත සබ්යෙ අත්ථුද්ධාරනයයන උද්ධරිත්වා

ඉධාධිප්යපතනියාමයමවදස්යසතුං ‘‘නිොයමොචනාමා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ
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කම්මානංනියායමො කම්මනිොයමො. එසනයයොඋතුනියාමාදීසුතීසු.ඉතයරො

පනධම්යමොඑව නියායමො ධම්මනිොයමො, ධම්මතා. 

කුසලස්ස කම්මස්ස. නියසන්යතො තිඛිණංකයරොන්යතො. 

අරූපාදිභූමිභාගවියසසවයසන උතුවියසසදස්සනයතො උතුවියසයසන 

සිජ්ඣමානානංරුක්ඛාදීනංපුප්ඵඵලාදිග්ගහණං ‘‘යතසුයතසු ෙනපයදසූ’’ති

වියසයසත්වාවුත්තං. තස්මිංතස්මිං කායලතිතස්මිංතස්මිංවසන්තාදිකායල. 

මධුෙයතො බීජයතො තිත්තයතො බීජයතොතියයොජනා. 

18. වත්තමානසමීයපවත්තමායනවියයවොහරිතබ්ෙන්ති ‘‘ඔක්කමතී’’ති

වුත්තන්ති ආහ ‘‘ඔක්කන්යතො යහොතීති අෙයමවත්යථො’’ති. එවං යහොතීති

එවං වුත්තප්පකායරනස්ස සම්පජානනා යහොති. න ඔක්කමමායන 
පටිසන්ධික්ඛණස්ස දුවිඤ්යඤයයතාය. යථා ච වුත්තං ‘‘පටිසන්ධිචිත්තංන

ජානාතී’’ති. දසසහස්සචක්කවාළපත්ථරයණන වා අප්පමායණො. අතිවිය

සමුජ්ජලනභායවන උළායෙො. යදවානුභාවන්ති යදවානං පභානුභාවං. 
යදවානඤ්හි පභං යසො ඔභායසො අභිභවති, න යතසං ආධිපච්චං. යතනාහ 

‘‘නිවත්ථවත්ථස්සා’’තිආදි. 

යලොකානං යලොකධාතූනං අන්තයරො විවයරො යලොකන්තයෙො, යසො එව

ඉත්ථිලිඞ්ගවයසන ‘‘යලොකන්තරිකා’’ති වුත්යතො. රුක්ඛගච්ොදිනා යකනචි

න හඤ්ඤන්තීති අඝා, අසම්ොධා. යතනාහ ‘‘නිච්චවිවො’’ති. අසංවුතාති

යහට්ඨා, උපරිචයකනචිනපිහිතා.යතනවුත්තං ‘‘යහට්ඨාපි අප්පතිට්ඨා’’ති.

තත්ථ පි-සද්යදනයථායහට්ඨා උදකස්සපිධායකාපථවීනත්ථීතිඅසංවුතා
යලොකන්තරිකා, එවං උපරිපි චක්කවායළසු විය යදවවිමානානං අභාවයතො

අසංවුතා අප්පතිට්ඨාති දස්යසති. අන්ධකායරො එත්ථ අත්ථීති අන්ධකාො.

චක්ඛුවිඤ්ඤාණංනොෙති ආයලොකස්සඅභාවයතො, න චක්ඛුයනො.තථාහි
‘‘යතන ඔභායසන අඤ්ඤමඤ්ඤං සඤ්ජානන්තී’’ති වුත්තං. ජම්බුදීයප 
ඨිතමජ්ඣන්හිකයවලායං පුබ්ෙවියදහවාසීනං අත්ථඞ්ගමනවයසන උපඩ්ෙං
සූරියමණ්ඩලං පඤ්ඤායති, අපරයගොයානවාසීනං උග්ගමනවයසන, එවං

යසසදීයපසු පීති ආහ ‘‘එකප්පහායෙයනව තීසු දීයපසු පඤ්ඤාෙන්තී’’ති.
ඉයතො අඤ්ඤථා පන ද්වීසු එව දීයපසු එකප්පහායරන පඤ්ඤායන්තීති.
එයකකාය දිසාය නව නව යයොජනසතසහස්සානි අන්ධකාරවිධමනම්පි

ඉමිනාව නයයන දට්ඨබ්ෙං. පභාෙ නප්පයහොන්තීති අත්තයනො පභාය
ඔභාසිතුං අනභිසම්භුනන්ති. යුගන්ධරපබ්ෙතප්පමායණ ආකායස

විචරණයතො ‘‘චක්කවාළපබ්ෙතස්ස යවමජ්යඣනවිචෙන්තී’’තිවුත්තං. 

වාවොති ඛාදනත්ථං ගණ්හිතුං උපක්කමන්තා. විපරිවත්තිත්වාති

විවත්තිත්වා. ඡිජ්ජිත්වාති මුච්ොපත්තියා ඨිතට්ඨානයතො මුච්චිත්වා, 

අඞ්ගපච්චඞ්ගයෙදයනන වා ඡිජ්ජිත්වා. අච්චන්තඛායෙති 
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ආතපසන්තාපාභායවන අතිසීතභාවයමව සන්ධාය අච්චන්තඛාරතා වුත්තා
සියා. න හි තං කප්පසණ්ඨහනඋදකං සම්පත්තිකරමහායමඝවුට්ඨං
පථවිසන්ධාරකංකප්පවිනාසකංඋදකංවිය ඛාරංභවිතුංඅරහති.තථාහිසති
පථවීපි විලීයයයය, යතසං වා පාපකම්මෙයලන යපතානං උදකස්ස
පුබ්ෙයඛළභාවාපත්ති විය තස්ස උදකස්ස තදා ඛාරභාවාපත්ති යහොතීති

වුත්තං ‘‘අච්චන්තඛායෙඋදයක’’ති. 

එකොගුපානමත්තම්පීති පත්තාදිභාජනගතං යාගුං

ගයළොචිආදිඋද්ධරණියා ගයහත්වා පිවනමත්තම්පි කාලං. සමන්තයතොති
සබ්ෙභාගයතොෙප්පකාරම්පි. 

19. චතුන්නං මහාොොනං වයසනාති 
යවස්සවණාදිචතුමහාරාජභාවසාමඤ්යඤන. 

ෙථාවිහාෙන්ති යථාසකංවිහාරං. 

20. පකතිොති අත්තයනො පකතියා එව. යතනාහ ‘‘සභායවයනවා’’ති.
පරස්ස සන්තියක ගහයණන විනා අත්තයනො සභායවයනව සයයමව

අධිට්ඨහිත්වා සීලසම්පන්නා. යෙොධසත්තමාතාපීති අම්හාකං

යෙොධිසත්තමාතාපි. කාලයදවිලස්සාති යථා කාලයදවිලස්ස සන්තියක
අඤ්ඤදා ගණ්හාති, යෙොධිසත්යත පන…යප.… සයයමව සීලං අග්ගයහසි, 
තථාවිපස්සීයෙොධිසත්තමාතාපීති අධිප්පායයො. 

21. ‘‘මනුස්යසසූ’’තිඉදං පකතිචාරිත්තවයසනවුත්තං, ‘‘මනුස්සිත්ථියා
නාම මනුස්සපුරියසසු පුරිසාධිප්පායචිත්තං උප්පජ්යජයයා’’ති.
යෙොධිසත්තස්ස මාතුයා පන යදයවසුපි තාදිසං චිත්තං නුප්පජ්ජයතව. යථා
යෙොධිසත්තස්ස ආනුභායවන යෙොධිසත්තමාතු පුරිසාධිප්පායචිත්තං
නුප්පජ්ජති, එවංතස්සආනුභායවයනවසායකනචිපුරියසන අනභිභවනීයාති

ආහ ‘‘පාදානවහන්තිදිබ්ෙසඞ්ඛලිකාවිෙ ෙජ්ඣන්තී’’ති. 

22. පුබ්යෙ ‘‘කාමගුණූපසංහිතං චිත්තං නුප්පජ්ජතී’’ති වුත්තං, පුන
‘‘පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පිතා සමඞ්ගීභූතා පරිචායරතී’’ති ච වුත්තං.

කථමිදං අඤ්ඤමඤ්ඤං න විරුජ්ඣතීති ආහ ‘‘පුබ්යෙ’’තිආදි. 

වත්ථපටික්යඛයපොති අබ්රහ්මචරියවත්ථුපටියසයධො. යතනාහ 

‘‘පුරිසාධප්පාෙවයසනා’’ති. ආෙම්මණපටිලායභොති
රූපාදිපඤ්චකාමගුණාරම්මණස්යසවපටිලායභො. 

23. කිලමයථොති යඛයදො, කායස්ස ගරුභාවකථිනභාවාදයයොපි තස්සා
තදා න යහොන්ති එව. ‘‘තියරොකුච්ඡිගතං පස්සතී’’ති වුත්තං. කදා පට්ඨාය

පස්සතීති ආහ ‘‘කලලාදිකාලං අතික්කමිත්වා’’තිආදි. දස්සයන පයයොජනං

සයයමව වදති. තස්ස අභාවයතො කලලාදිකායල න පස්සති. පුත්යතන 
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පටුන 

දහයරන මන්යදන උත්තානයසයයයකන සද්ධං. ‘‘ෙං තං මාතූ’’තිආදි
පකතිචාරිත්තවයසන වුත්තං. චක්කවත්තිගබ්භයතොපි හි සවියසසං
යෙොධිසත්තගබ්යභොපරිහාරංලභතිපුඤ්ඤසම්භාරස්ස සාතිසයත්තා, තස්මා
යෙොධිසත්තමාතා අතිවිය සප්පායාහාරාචාරා ච හුත්වා සක්කච්චං පරිහරති. 

සුඛවාසත්ථන්ති යෙොධිසත්තස්ස සුඛවාසත්ථං. පුෙත්ථාභිමුයඛොති මාතු 
පුරිමභාගාභිමුයඛො. ඉදානි තියරොකුච්ඡිගතස්ස දිස්සමානතාය අබ්භන්තරං, 

ොහිරඤ්චකාරණං දස්යසතුං ‘‘පුබ්යෙකතකම්ම’’න්තිආදිවුත්තං. අස්සාති

යදවියා. වත්ථන්ති කුච්ඡිං. ඵලිකඅබ්භපටලාදියනො විය
යෙොධිසත්තමාතුකුච්ඡිතචස්ස පතනුභායවන ආයලොකස්ස විෙන්ධාභාවයතො
යථා යෙොධිසත්තමාතා කුච්ඡිගතං යෙොධිසත්තං පස්සති, කිං එවං 
යෙොධිසත්යතොපිමාතරං, අඤ්ඤඤ්චපුරයතොඨිතංරූපගතංපස්සති, යනොති

ආහ ‘‘යෙොධසත්යතොපනා’’තිආදි.කස්මා පනසති චක්ඛුම්හි, ආයලොයකච

නපස්සතීතිආහ ‘‘නහි අන්යතොකුච්ඡිෙං චක්ඛුවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ෙතී’’ති.
අස්සාසපස්සාසා විය හි තත්ථ චක්ඛුවිඤ්ඤාණම්පි න උප්පජ්ජති තජ්ජස්ස
සමන්නාහාරස්සඅභාවයතො. 

24. යථා අඤ්ඤා ඉත්ථියයො විජාතප්පච්චයා තාදියසන යරොයගන
අභිභූතාපි හුත්වා මරන්ති, යෙොධිසත්තමාතු පන යෙොධිසත්යත කුච්ඡිගයත 
තස්ස විජායනනිමිත්තං, න යකොචි යරොයගො උප්පජ්ජති, යකවලං
ආයුපරික්ඛයයයනව කාලං කයරොති, ස්වායමත්යථො යහට්ඨා වුත්යතො එව. 

‘‘යෙොධසත්යතන වසිතට්ඨානඤ්හී’’තිආදි තස්ස කාරණවචනං. අඤ්යඤසං 

අපරියභොගන්ති අඤ්යඤහි න පරිභුඤ්ජිතබ්ෙං, න පරියභොගයයොගයන්ති
අත්යථො. තථා සති යෙොධිසත්තපිතු අඤ්ඤාය අග්ගමයහසියා භවිතබ්ෙං, 

තථාපි යෙොධිසත්තමාතරි ධරන්තියා අයුජ්ජමානකන්ති ආහ ‘‘න ච

සක්කා’’තිආදි. අපයනත්වාති අග්ගමයහසිඨානයතො නීහරිත්වා. අත්තනි
ෙන්දරාගවයසයනව ෙහිද්ධා ආරම්මණපරියයසනාති විසයනිසාරායගො
සත්තානං විසයයසු සාරාගස්ස ෙලවකාරණන්ති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘සත්තානං අත්තභායව ඡන්දොයගො ෙලවා යහොතී’’ති. අනුෙක්ඛිතුං න

සක්යකොතීති සම්මා ගබ්භපරිහාරං නානුයුඤ්ජති. යතන ගබ්යභො

ෙහ්වාොයධො යහොති. වත්ථ විසදං යහොතීති ගබ්භාසයයො විසුද්යධො යහොති.
මාතු මජ්ඣිමවයස්ස තතියයකොට්ඨායස යෙොධිසත්තගබ්යභොක්කමනම්පි
තස්සා ආයුපරිමාණවියලොකයනයනව සඞ්ගහිතං වයයොවයසන 
උප්පජ්ජනකවිකාරස්ස පරිවජ්ජනයතො. ඉත්ථිසභායවන
උප්පජ්ජනකවිකායරොපන යෙොධිසත්තස්සආනුභායවයනවවූපසමති. 

25. සත්තමාසොයතොතිපටිසන්ධිග්ගහණයතො සත්තයමමායසජායතො.

යසො සීතුණ්හක්ඛයමොනයහොති අතිවිය සුඛුමාලතාය. අට්ඨමාසොයතො කාමං 
සත්තමාසජාතයතො බුද්ධිවයවා, එකච්යච පන චම්මපයදසා වුද්ධිං

පාපුණන්තාඝට්ටනංන සහන්ති, යතනයසො නජීවති. ‘‘සත්තමාසජාතස්ස
පනනතාවයත ජාතා’’තිවදන්ති. 
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27. යදවා පඨමං පටිග්ගණ්හන්තීති ‘‘යලොකනාථං මහාපුරිසං සයයමව
පඨමං පටිග්ගණ්හාමා’’ති සඤ්ජාතගාරවෙහුමානා අත්තයනො පීතිං

පයවයදන්තා ඛීණාසවා සුද්ධාවාසබ්රහ්මායනො ආදියතො පටිග්ගණ්හන්ති. 

සූතියවසන්ති සූතිජග්ගනධාතියවසං. එයකති අභයගිරිවාසියනො. 

මච්ඡක්ඛිසදිසං ෙවිවයසන. අට්ඨාසි නනිසීදි, නනිපජ්ජි වා. යතන වුත්තං

‘‘ඨිතාව යෙොධිසත්තංයෙොධිසත්තමාතාවිජායතී’’ති.නිද්දුක්ඛතාය ඨතා එව

හුත්වා විොෙති. දුක්ඛස්ස හි ෙලවභාවයතො තං දුක්ඛං අසහමානා අඤ්ඤා
ඉත්ථියයොනිසින්නාවානිපන්නාවාවිජායන්ති. 

28. අජිනප්පයවණිොති අජිනචම්යමහි සිබ්බිත්වා කතපයවණියා. 

මහායතයෙොති මහානුභායවො. මහාෙයසොති මහාපරිවායරො, 
විපුලකිත්තියඝොයසොච. 

29. භග්ගවිභග්ගාති සම්ොධට්ඨානයතො නික්ඛමයනන විභාවිතත්තා
භග්ගා, විභග්ගා විය ච හුත්වා, යතන යනසං අවිසදභාවයමව දස්යසති. 

අලග්යගො හුත්වාති ගබ්භාසයය, යයොනිපයදයස ච කත්ථචි අලග්යගො
අසත්යතොහුත්වා, යයතො‘‘ධමකරණයතොඋදකනික්ඛමනසදිස’’න්තිවුත්තං. 

උදයකනාති ගබ්භාසයගයතන උදයකන. අමක්ඛියතොව නික්ඛමති 
සම්මක්ඛිතස්ස තාදිසස්ස උදකයසම්හාදිකස්යසව තත්ථ අභාවයතො. 
යෙොධිසත්තස්ස හි පුඤ්ඤානුභාවයතො පටිසන්ධිග්ගහණයතො පට්ඨාය තං
ඨානං පුබ්යෙපි විසුද්ධං වියසසයතො පරමසුගන්ධගන්ධකුටි විය
චන්දනගන්ධංවායන්තංතිට්ඨති. 

උදකවට්ටියෙොතිඋදකක්ඛන්ධා. 

31. මුහුත්තොයතොති මුහුත්යතන ජායතො හුත්වා මුහුත්තමත්යතොව. 

අනුධාරිෙමායනති අනුකූලවයසන නීයමායන. ආගතායනවාති තං ඨානං 

උපගතානි එව. අයනකසාඛන්ති රතනමයායනකසතපතිට්ඨානහීරකං. 

සහස්සමණ්ඩලන්තියතසංඋපරිට්ඨිතංඅයනකසහස්සමණ්ඩලහීරකං. මරූති

යදවා. නයඛොපන එවං දට්ඨබ්ෙං පදවීතිහාරයතොපයගවදිසාවියලොකනස්ස 

කතත්තා. යතනාහ ‘‘මහාසත්යතො හී’’තිආදි. එකඞ්ගණානීති විවටභායවන

විහාරඞ්ගණපරියවණඞ්ගණානි විය එකඞ්ගණසදිසානි අයහසුං. සදියසොපි

නත්ථීති තුම්හාකං ඉදං වියලොකනං විසිට්යඨ පස්සිතුං ‘‘ඉධ තුම්යහහි

සදියසොපි නත්ථි, කුයතො උත්තරිතයෙො’’ති ආහංසු. අග්යගොති පධායනො, 

යකන පනස්ස පධානතාති ආහ ‘‘ගුයණහී’’ති. පඨම-සද්යදො යචත්ථ
පධානපරියායයො. යෙොධිසත්තස්ස පන පධානතා අනඤ්ඤසාධාරණාතිආහ 

‘‘සබ්ෙපඨයමො’’ති, සබ්ෙපධායනොතිඅත්යථො. එතස්යසවාතිඅග්ගසද්දස්යසව.
එත්ථ ච මයහසක්ඛා තාව යදවා තථා ච වදන්ති, ඉතයර පන කථන්ති? 
මහාසත්තස්ස ආනුභාවදස්සනාදිනා. මයහසක්ඛානඤ්හි යදවානං
මහාසත්තස්ස ආනුභායවො විය යතන සදිසානම්පි ආනුභායවො පච්චක්යඛො
අයහොසීති, ඉතයර පනයතසංවචනංසුත්වාසද්දහන්තාඅනුමිනන්තාතථා
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ආහංසු. පරිපාකගතපුබ්ෙයහතුසංසිද්ධාය ධම්මතාය යචොදියමායනො 

ඉමස්මිං…යප.… ෙයාකාසි. 

ජාතමත්තස්යසව යෙොධිසත්තස්ස ඨානාදීනි යයසං වියසසාධිගමානං 

පුබ්ෙනිමිත්තභූතානීති යත නිද්ධායරත්වා දස්යසන්යතො ‘‘එත්ථ 

චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ පතිට්ඨානං චතුරිද්ධපාදපටිලාභස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං 
ඉද්ධිපාදවයසන යලොකුත්තරධම්යමසු සුප්පතිට්ඨිතභාවසමිජ්ඣනයතො. 

උත්තොභිමුඛභායවො යලොකස්ස උත්තරණවයසන ගමනස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං.
යතන හි භගවා සයදවකස්ස යලොකස්ස අභිභූයතො, යකනචි අනභිභූයතො

අයහොසි. යතනාහ ‘‘මහාෙනං අජ්යඣොත්ථරිත්වා අභිභවිත්වා ගමනස්ස 

පුබ්ෙනිමිත්ත’’න්ති. තථා සත්තපදගමනං 
සත්තපදයෙොජ්ඣඞ්ගසම්පන්නඅරියමග්ගගමනස්ස.
සුවිසුද්ධයසතච්ෙත්තධාරණං සුවිසුද්ධවිමුත්තිෙත්තධාරණස්ස.
පඤ්චරාජකකුධභණ්ඩසමායයොයගො පඤ්චවිධවිමුත්තිගුණසමායයොගස්ස.
අනාවටදිසානුවියලොකනං අනාවටඤාණතාය. ‘‘අග්යගොහමස්මී’’තිආදිනා
අෙම්භිතවාචාභාසනං යකනචි අවිෙන්ධනීයතාය අප්පවත්තියස්ස 
සද්ධම්මචක්කප්පවත්තනස්ස. ‘‘අයමන්තිමා ජාතී’’ති ආයතිං ජාතියා
අභාවකිත්තනා අනුපාදි…යප.…පුබ්ෙනිමිත්තන්තියවදිතබ්ෙංතස්සතස්ස

අනාගයත ලද්ධබ්ෙවියසසස්ස තං තං නිමිත්තං අෙයභිචාරීති කත්වා. න 

ආගයතොති ඉමස්මිං සුත්යත, අඤ්ඤත්ථ ච වක්ඛමානාය අනුපුබ්බියා න

ආගයතො. ආහරිත්වාතිතස්මිංතස්මිංසුත්යත, අට්ඨකථාසුචආගතනයයන 

ආහරිත්වා දීයපතබ්යෙො. 

‘‘දසසහස්සියලොකධාතු කම්පී’’ති ඉදං සතිපි ඉධ පාළියං ආගතත්යත 
වක්ඛමානානං අච්ෙරියානං මූලභූතං දස්යසතුං වුත්තං, එවං අඤ්ඤම්පි

එවරූපං දට්ඨබ්ෙං. තන්තිෙද්ධා වීණා චම්මෙද්ධා යභරියෙොති 
පඤ්චඞ්ගිකතූරියස්සනිදස්සනමත්තං, ච-සද්යදනවාඉතයරසම්පිසඞ්ගයහො
දට්ඨබ්යෙො. ‘‘අන්දුෙන්ධනාදීනිතඞ්ඛයණඑවෙජ්ජිත්වාපුනපාකතිකායනව
යහොන්ති, තථා ජච්චන්ධාදීනං චක්ඛුයසොතාදීනි තථාරූපකම්මපච්චයා

තස්මිංයයවඛයණඋප්පජ්ජිත්වා තාවයදවවිගච්ෙන්තී’’තිවදන්ති. ඡිජ්ජිංසූති

ච පායදසු ෙන්ධට්ඨායනසු ඡිජ්ජිංසු. විගච්ඡිංසූති වූපසමිංසු. 

ආකාසට්ඨකෙතනානි නාම තංතංවිමානගතමණිරතනාදීනි. 

සකයතයෙොභාසිතානීති අතිවිය සමුජ්ජලාය අත්තයනො පභාය ඔභාසිතානි 

අයහසුං. නප්පවත්තීතින සන්නිපායතො. න වායීති ඛයරො වායතො න වාය.

මුදුසුයඛො පන සත්තානං සුඛාවයහො වාය. පථවිගතා අයහසුං උච්චට්ඨායන

ඨාතුං අවිසහන්තා. උතුසම්පන්යනොති අනුණ්හාසීතතාසඞ්ඛායතන උතුනා

සම්පන්යනො. අප්යඵොෙනං වුච්චතිභුජහත්ථසඞ්ඝට්ටනසද්යදො, අත්ථයතොපන 
වාමහත්ථං උයර ඨයපත්වා දක්ඛියණන පුථුපාණිනා හත්ථතාළයනන

සද්දකරණං. මුයඛන උස්යසළනං සද්දස්ස මුඤ්චනං යසළනං.

එකද්ධෙමාලාඅයහොසි නිරන්තරංධජමාලාසයමොධානගතාය.නයකවලඤ්ච
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පටුන 

එතානි එව, අථ යඛො අඤ්ඤානිපි 
‘‘විචිත්තපුප්ඵසුගන්ධපුප්ඵවස්සයදයවොපවස්සි සූරියය දිස්සමායන එව
තාරකා ඔභාසිංසු, අච්ෙංවිප්පසන්නංඋදකංපථවියතොඋබ්භිජ්ජි, බිලාසයාච
තිරච්ොනා ආසයයතො නික්ඛමිංසු, රාගයදොසයමොහාපි තනු භවිංසු, පථවියං
රයජො වූපසමි, අනිට්ඨගන්යධො විගච්ඡි, දිබ්ෙගන්යධො වාය, රූපියනො යදවා
සරූයපයනව මනුස්සානං ආපාථං අගමංසු, සත්තානං චුතූපපාතා
නායහසු’’න්ති එවමාදීනි යානි මහාභිනීහාරසමයය උප්පන්නානි
ද්වත්තිංසපුබ්ෙනිමිත්තානි, තානිඅනවයසසයතොතදා අයහසුන්ති. 

තත්රාපීතියතසුපිපථවිකම්පාදීසුඑවං පුබ්ෙනිමිත්තභායවො යවදිතබ්යෙො.
න යකවලං සම්පතිජාතස්ස ඨානාදීසු එවාති අධිප්පායයො. 

සබ්ෙඤ්ඤුතඤ්ඤාණපටිලාභස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං සබ්ෙස්ස යඤයයස්ස, 
තිත්ථකරමතස්සචචාලනයතො.යකනචිඅනුස්සාහිතානංයයවඉමස්මිංයයව 

එකචක්කවායළ සන්නිපායතො යකනචි අනුස්සාහිතානංයයව 

එකප්පහායෙයනව සන්නිපතිත්වා ධම්මපටිග්ගණ්හනස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං.

පඨමං යදවතානං පටිග්ගහණං දිබ්ෙවිහාරපටිලාභස්ස, පච්ඡා මනුස්සානං 

පටිග්ගහණං තත්යථව ඨානස්ස නිච්චලසභාවයතො 

ආයනඤ්ජවිහාරපටිලාභස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං. වීණානං සෙං වජ්ෙනං 

පරූපයදයසන විනා සයයමව අනුපුබ්ෙවිහාෙපටිලාභස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං. 

යභරීනං වජ්ෙනං චක්කවාළපරියන්තාය පරිසාය පයවදනසමත්ථස්ස 

ධම්මයභරිො අනුසාවනස්ස අමතදුන්දුභියඝොසනස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං.

අන්දුෙන්ධනාදීනං යඡයදො මානවිනිෙන්ධයභදනස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං.

මහාෙනස්ස යෙොගවිගයමො තස්යසව සකලවට්ටදුක්ඛයරොගවිගමභූතස්ස 

සච්චපටිලාභස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං. ‘‘මහාජනස්සා’’ති පදං ‘‘මහාජනස්ස
දිබ්ෙචක්ඛුපටිලාභස්ස, මහාජනස්ස දිබ්ෙයසොතධාතුපටිලාභස්සා’’තිආදිනා
තත්ථ තත්ථ ආයනත්වා සම්ෙන්ධිතබ්ෙං. ඉද්ධිපාදභාවනාවයසන

සාතිසයඤාණජවසම්පත්තිසිද්ධීති ආහ ‘‘පීඨසප්පීනං ෙවසම්පදා

චතුරිද්ධපාදපටිලාභස්ස පුබ්ෙනිමිත්ත’’න්ති. සුපට්ෙනසම්පාපුණනං 

චතුපටිසම්භිදාධගමස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං. අත්ථාදිඅනුරූපං අත්ථාදීසු 

සම්පටිපත්තිභාවයතො. ෙතනානං සකයතයෙොභාසිතත්තං ෙං යලොකස්ස 

ධම්යමොභාසං දස්යසස්සති, යතන තස්ස සකයතයජොභාසිතත්තස්ස 

පුබ්ෙනිමිත්තං. 

චතුබ්රහ්මවිහාෙපටිලාභස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං තස්ස සබ්ෙයසො

යවරවූපසමනයතො. එකාදසඅග්ගිනිබ්ොපනස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං 

දුන්නිබ්ොපනනිබ්ොනභාවයතො. ඤාණායලොකාදස්සනස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං 

අනායලොයක ආයලොකදස්සනභාවයතො. නිබ්ොනෙයසනාති කියලසානං

නිබ්ොයනරයසන. එකෙසභාවස්සාති සාසනස්ස සබ්ෙත්ථ එකරසභාවස්ස, 
තඤ්ච යඛො අමධුරස්ස යලොකස්ස සබ්ෙයසො මධුරභාවාපාදයනන. 

ද්වාසට්ඨදිට්ඨගතභින්දනස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං සබ්ෙයසො 
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පටුන 

දිට්ඨිගතවාතාපනයනවයසන. ආකාසාදිඅප්පතිට්ඨවිසමචඤ්චලට්ඨානං

පහාය සකුණානංපථවිගමනං තාදිසංමිච්ොගාහංපහායසත්තානං පායණහි 

රතනත්තයසෙණගමනස්සපුබ්ෙනිත්තං. ෙහුෙනකන්තතාොතිචන්දස්සවිය

ෙහුජනස්ස කන්තතාය. සූරිෙස්ස උණ්හසීතවිවජ්ජිතඋතුසුඛතා 

පරිළාහවිවජ්ජිතකායිකයචතසිකසුඛප්පත්තිො පුබ්ෙනිමිත්තං. යදවතානං

අප්යඵොෙනාදීහි කීළනං පයමොදුප්පත්ති භවන්තගමයනන, 

ධම්මසභාවයෙොධයනන චඋදානවයසන පයමොදවිභාවනස්ස පුබ්ෙනිමිත්තං. 

ධම්මයවගවස්සනස්සාති යදසනාඤාණයවයගන ධම්මාමතස්ස වස්සනස්ස 

පුබ්ෙනිමිත්තං. කායගතාසතිවයසන ලද්ධං ඣානං පාදකං කත්වා

උප්පාදිතමග්ගඵලසුඛානුභයවො කාෙගතාසතිඅමතපටිලායභො, තස්ස පන
කායස්සාපි අතප්පකසුඛාවහත්තා ඛුදාපිපාසාපීළනාභායවො පුබ්ෙනිමිත්තං

වුත්යතො. අට්ඨකථාෙංපන ඛුදං, පිපාසඤ්ච භින්දිත්වා වුත්තං. තත්ථ 
පුබ්ෙනිමිත්තානං යභයදො වියසසසාමඤ්ඤවිභායගන, යගොෙලීෙද්දඤායයන
චගයහතබ්යෙො. ‘‘සයයමවා’’තිපදං‘‘අට්ඨඞ්ගිකමග්ගද්වාරවිවරණස්සා’’ති

එත්ථාපි ආයනත්වා සම්ෙන්ධිතබ්ෙං. භරිතභාවස්සාති පරිපුණ්ණභාවස්ස. 

‘‘අරිෙද්ධෙමාලාමාලිතාොති කාසායද්ධජමාලාවන්තතායා’’ති යකචි, 
සයදවකස්සයලොකස්සපනඅරියමග්ගයෙොජ්ඣඞ්ගද්ධජමාලාහිමාලිභාවස්ස 

පුබ්ෙනිමිත්තං. යංපයනත්ථඅනුද්ධටං, තංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

එත්ථාති ‘‘සම්පතිජායතො’’තිආදිනා ආගයත ඉමස්මිං වායර. 

විස්සජ්ජියතොව, තස්මාඅම්යහහිඉධ අපුබ්ෙංවත්තබ්ෙංනත්ථීතිඅධිප්පායයො.
තදා පථවියං ගච්ෙන්යතොපි මහාසත්යතො ආකායසන ගච්ෙන්යතො විය
මහාජනස්ස තථා උපට්ඨාසීති අයයමත්ථ නියති ධම්මනියායමො
යෙොධිසත්තානං ධම්මතා ති ඉදං නියතිවාදවයසන කථනං. පුබ්යෙ 
පුරිමජාතීසු තාදිසස්ස පුඤ්ඤසම්භාරකම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා
මහාජනස්ස තථා උපට්ඨාසීති ඉදං පුබ්යෙකතකම්මවාදවයසන කථනං.
ඉයමසංසත්තානංඋපරිඊසනසීලතායයථාසකං කම්මයමවඉස්සයරොනාම, 
තස්ස නිම්මානං අත්තයනො ඵලස්ස නිබ්ෙත්තනං මහාපුරියසොපි සයදවකං
යලොකං අභිභවිතුං සමත්යථන උළායරන පුඤ්ඤකම්යමන නිබ්ෙත්තියතො, 
යතන ඉස්සයරන නිම්මියතො නාම, තස්ස චායං නිම්මානවියසයසො, යදිදං
මහානුභාවතා, යාය මහාජනස්ස තථා උපට්ඨාසීති ඉදං
ඉස්සරනිම්මානවයසන කථනං. එවං තං තං ෙහුලං වත්වා කිං ඉමාය 
පරියායකථායාතිඅවසායනඋජුකයමවෙයාකරි.සම්පතිජායතොපථවියංකථං
පදසා ගච්ෙති, එවං මහානුභායවො ආකායසන මඤ්යඤ ගච්ෙතීති
පරිකප්පනවයසන ආකායසන ගච්ෙන්යතො විය අයහොසි. සීඝතරං පන
සත්තපදවීතිහායරන ගතත්තා දිස්සමානරූයපොපි මහාජනස්ස අදිස්සමායනො
විය අයහොසි. අයචලකභායවො, ඛුද්දකසරීරතා ච තාදිසස්ස ඉරියාපථස්ස න
අනුච්ෙවිකාති කම්මානුභාවසඤ්ජනිතපාටිහාරියවයසනඅලඞ්කතපටියත්යතො
විය, යසොළසවස්සුද්යදසියකො විය ච මහාජනස්ස උපට්ඨාසීති යවදිතබ්ෙං.
මහාසත්තස්ස පුඤ්ඤානුභායවන තදා තථා උපට්ඨානමත්තයමයවතන්ති. 
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පටුන 

පච්ඡා ොලදාෙයකොව අයහොසි, න තාදියසොති. බුද්ධභාවානුච්ෙවිකස්ස

යෙොධිසත්තානුභාවස්සයාථාවයතොපයවදිතත්තා පරිසාචස්ස ෙයාකරයණන 

බුද්යධනවිෙ…යප.… අත්තමනාඅයහොසි. 

සබ්ෙධම්මතාති සබ්ො යසොළසවිධාපි යථාවුත්තා ධම්මතා 

සබ්ෙයෙොධසත්තානංයහොන්තීතියවදිතබ්ො පුඤ්ඤඤාණසම්භාරදස්සයනන 
යනසංඑකසදිසත්තා. 

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණවණ්ණනා 
33. දුකූලචුම්ෙෙයකති දහරස්ස නිපජ්ජනයයොගයතාවයසන

පටිසංහටදුකූලසුඛුයම. ‘‘ඛත්තියයො බ්රාහ්මයණො’’ති එවමාදි ොති. 

‘‘යකොණ්ඩඤ්යඤො යගොතයමො’’ති එවමාදි යගොත්තං. ‘‘යපොණිකා

චික්ඛල්ලිකා සාකියා යකොළියා’’ති එවමාදි කුලපයදයසො. ආදි-සද්යදන

රූපිස්සරියපරිවාරාදිසබ්ෙසම්පත්තියයො සඞ්ගණ්හාති. මහන්තස්සාති

විපුලස්ස, උළාරස්සාති අත්යථො. නිප්ඵත්තියෙොති සිද්ධියයො. 

ගන්තබ්ෙගතිොති ගති-සද්දස්ස කම්මසාධනතමාහ. උපපජ්ජනවයසන හි 

සුචරිතදුච්චරියතහි ගන්තබ්ොති ගතියෙො, උපපත්තිභවවියසයසො. ගච්ෙති

යථාරුචිපවත්තතීති ගති, අජ්ඣාසයයො. පටිසෙයණතිපරායයණඅවස්සයය.
සබ්ෙසඞ්ඛතවිසංයුත්තස්ස හි අරහයතො නිබ්ොනයමව තංපටිසරණං. 

තයාහන්තියතඅහං. 

දසවියධකුසලධම්යම, අගරහියතචරාජධම්යම(ජා.2මහාමංසජාතයක 

විත්ථායරො) නියුත්යතොති ධම්මියකො. යතන ච ධම්යමන සකලං යලොකං 

රඤ්යජතීති ධම්මොො. යස්මා චක්කවත්තී ධම්යමන ඤායයන රජ්ජං

අධිගච්ෙති, න අධම්යමන, තස්මා වුත්තං ‘‘ධම්යමන ලද්ධෙජ්ෙත්තා

ධම්මොො’’ති. චතූසු දිසාසු සමුද්දපරියයොසානතාය චතුෙන්තා නාම තත්ථ

තත්ථ දීයප මහාපථවීති ආහ ‘‘පුෙත්ථිම…යප.… ඉස්සයෙො’’ති. විජිතාවීති 
වියජතබ්ෙස්ස විජිතවා, කාමයකොධාදිකස්ස අබ්භන්තරස්ස, පටිරාජභූතස්ස
ොහිරස්ස ච අරිගණස්ස විජය, වියජත්වා ඨියතොති අත්යථො. කාමං
චක්කවත්තියනොයකනචියුද්ධංනාම නත්ථි, යුද්යධනපනසායධතබ්ෙස්ස

විජයස්ස සිද්ධියා ‘‘විජිතසඞ්ගායමො’’ති වුත්තං. ජනපයදොව 
චතුබ්බිධඅච්ෙරියධම්මාදිසමන්නාගයත අස්මිං රාජිනි ථාවරියං යකනචි
අසංහාරියං දළ්හං භත්තභාවං පත්යතො, ජනපයද වා අත්තයනො ධම්මිකාය 

පටිපත්තියා ථාවරියං ථිරභාවං පත්යතොති ෙනපදත්ථාවරිෙප්පත්යතො. 
මනුස්සානංඋයරසත්ථංඨයපත්වා ඉච්ඡිතධනහරණාදිනාපරසාහසකාරිතාය 

සාහසිකා. 

ෙතිෙනනට්යඨනාති අතප්පකපීතියසොමනස්සුප්පාදයනන. සද්දත්ථයතො

පන රයමතීති ෙතනං. ‘‘අයහො මයනොහර’’න්ති චිත්යත කත්තබ්ෙතාය 

චිත්තීකතං. ‘‘ස්වායං චිත්තීකායරො තස්ස පූජනීයතායා’’ති චිත්තීකතන්ති
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පටුන 

පූජනීයන්ති අත්ථං වදන්ති. මහන්තං විපුලං අපරිමිතං මූලං අග්ඝතීති 

මහග්ඝං. නත්ථි එතස්ස තුලා උපමාති අතුලං, අසදිසං. කදාචි එව

උප්පජ්ජනයතො දුක්යඛන ලද්ධබ්ෙත්තා දුල්ලභදස්සනං. අයනොයමහි

උළාරගුයණයහව සත්යතහි පරිභුඤ්ජිතබ්ෙයතො අයනොමසත්තපරියභොගං. 
ඉදානි යනසං චිත්තීකතාදිඅත්ථානං සවියසසං චක්කරතයන ලබ්භමානතං

දස්යසත්වා ඉතයරසුපි යත අතිදිසිතුං ‘‘චක්කෙතනස්ස චා’’තිආදි ආරද්ධං. 

අඤ්ඤං යදවට්ඨානං නාම න යහොති රඤ්යඤො 
අනඤ්ඤසාධාරණිස්සරියාදිසම්පත්තිපටිලාභයහතුයතො, සත්තානඤ්ච 

යථිච්ඡිතත්ථපටිලාභයහතුයතො. අග්යඝො නත්ථි අතිවිය 
උළාරසමුජ්ජලසත්තරතනමයත්තා, අච්ෙරියබ්භුතමහානුභාවතාය ච.

යදග්යගන මහග්ඝං, තදග්යගන අතුලං. සත්තානං පාපජිගුච්ෙයනන
විගතකාළයකො පුඤ්ඤපසුතතාය මණ්ඩභූයතො යාදියසො කායලො

බුද්ධුප්පාදාරයහො, තාදියසඑව චක්කවත්තීනම්පිසම්භයවොතිආහ ‘‘ෙස්මාච

පනා’’තිආදි. උපමාවයසන යචතං වුත්තං, උපයමොපයමයයානඤ්ච න
අච්චන්තයමවසදිසතා. තස්මා යථා බුද්ධාකදාචිකරහචිඋප්පජ්ජන්ති, න
තථා චක්කවත්තියනො, එවං සන්යතපි චක්කවත්තිවත්තපරිපූරණස්සාපි
දුක්කරභාවයතොපිදුල්ලභුප්පාදායයවාති, ඉමිනාදුල්ලභුප්පාදතාසාමඤ්යඤන
යතසං දුල්ලභදස්සනතා වුත්තාතියවදිතබ්ෙං.කාමංචක්කරතනානුභායවන
සිජ්ඣමායනො ගුයණො චක්කවත්තිපරිවාරසාධාරයණො, තථාපි ‘‘චක්කවත්තී
එවනංසාමිභායවනවිසවිතාය පරිභුඤ්ජතී’’තිවත්තබ්ෙතංඅරහතිතදත්ථං

උප්පජ්ජනයතොති දස්යසන්යතො ‘‘තයදත’’න්තිආදිමාහ. යථාවුත්තානං

පඤ්චන්නං, ෙන්නම්පි වා අත්ථානං ඉතරරතයනසුපි ලබ්භනයතො ‘‘එවං

යසසානිපී’’ති වුත්තං. හත්ථිඅස්ස-පරිණායකරතයනහි අජිතවිජයයතො, 
චක්කරතයනන ච පරිවාරභායවන, යසයසහි පරියභොගූපකරණභායවන
සමන්නාගයතො. හත්ථිඅස්සමණිඉත්ථිරතයනහි පරියභොගූපකරණභායවන
යසයසහි පරිවාරභායවනාතියයොජනා. 

චතුන්නං මහාදීපානං සිරිවිභවන්ති තත්ථ ලද්ධං සිරිසම්පත්තිඤ්යචව

යභොගසම්පත්තිඤ්ච. තාදිසයමවාති ‘‘පුයරභත්තයමවා’’තිආදිනා

වුත්තානුභාවයමව. යයොජනප්පමාණංපයදසංෙයාපයනන යෙොෙනප්පමාණං

අන්ධකාෙං. අතිදීඝතාදිඡබ්බිධයදොසපරිවජ්ජිතං. 

සූොති සත්තිවන්යතො, නිබ්භයාති අත්යථොති ආහ ‘‘අභීරුකා’’ති. 

අඞ්ගන්ති කාරණං. යයන කාරයණන ‘‘වීරා’’ති වුච්යචයයං, තං වීෙඞ්ගං. 

යතනාහ ‘‘වීරිෙස්යසතං නාම’’න්ති. යාව චක්කවාළපබ්ෙතා චක්කස්ස

වත්තනයතො ‘‘චක්කවාළපබ්ෙතං සීමං කත්වා ඨතසමුද්දපරිෙන්ත’’න්ති

වුත්තං. ‘‘අදණ්යඩනා’’ති ඉමිනාවධනදණ්ඩස්ස, සරීරදණ්ඩස්සචඅකරණං

වුත්තං. ‘‘අසත්යථනා’’ති ඉමිනා පන යසනාය යුජ්ඣනස්සාති තදුභයං

දස්යසතුං ‘‘යෙ කතාපොයධ’’තිආදි වුත්තං. වුත්තප්පකාෙන්ති
සාගරපරියන්තං. 



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා මහාපදානසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

‘‘රඤ්ජනට්යඨන ොයගො, තණ්හායනට්යඨන තණ්හා’’ති
පවත්තිආකාරයභයදන යලොයභො එව ද්විධා වුත්යතො. තථා හිස්ස ද්විධාපි
ෙදනට්යඨොඑකන්තියකො. යථාහ‘‘අන්ධතමංතදායහොති, යංරායගොසහයත
නර’’න්ති, (යනත්ති.11, 27) ‘‘තණ්හාෙදනොදිතා’’ති(උදා.64) ච.ඉමිනා

නයයන යදොසාදීනම්පි ෙදනට්යඨො වත්තබ්යෙො. කියලසග්ගහයණන
විචිකිච්ොදයයො යසසකියලසා වුත්තා. යස්මා යත සබ්යෙ පාපධම්මා
උප්පජ්ජමානා සත්තසන්තානං ොයදත්වා පරියයොනන්ධිත්වා තිට්ඨන්ති
කුසලප්පවත්තිං නිවායරන්ති, තස්මා යත ‘‘ෙදනා, ෙදා’’ති ච වුත්තා. 

විවට්ෙච්ඡදාතිචඔ-කාරස්සආ-කාරංකත්වානිද්යදයසො. 

35. තාසන්ති ද්වින්නම්පි නිප්ඵත්තීනං. නිමිත්තභූතානීති

ඤාපකකාරණභූතානි  .තථා හි  ලක්ඛීයති මහාපුරිසභායවො එයතහීති 

ලක්ඛණානි. ඨානගමනාදීසු භූමියං සුට්ඨු සමං පතිට්ඨිතා පාදා එතස්සාති 

සුප්පතිට්ඨතපායදො. තං පනස්ස සුප්පතිට්ඨිතපාදතං ෙයතියරකමුයඛන

විභායවතුං ‘‘ෙථා’’තිආදිවුත්තං .තත්ථ  අග්ගතලන්තිඅග්ගපාදතලං. පණ්හීති 

පණ්හිතලං. පස්සන්ති පාදතලස්ස ද්වීසු පස්යසසු එයකකං, උභයයමව වා

පරියන්තං පස්සං. ‘‘අස්ස පනා’’තිආදි අන්වයයතො අත්ථවිභාවනං. 

සුවණ්ණපාදුකතලමිව උජුකං නික්ඛිපියමානං. එකප්පහායෙයනවාති

එකක්ඛයණයයව. සකලං පාදතලං භූමිං ඵුසති නික්ඛිපයන .

එකප්පහායරයනවසකලං පාදතලං භූමියතො උට්ඨහතීති  යයොජනා. තස්මා

අෙං සුප්පතිට්ඨතපායදොති නිගමනං  .යං පයනත්ථ  වත්තබ්ෙං

අනුපුබ්ෙනින්නාදිඅච්ෙරියබ්භුතං නිස්සන්දඵලං, තං පරයතො 

ලක්ඛණසුත්තවණ්ණනාෙං (දී .නි.අට්ඨ. 3.201) ආවිභවිස්සතීති. 

නාභි දිස්සතීති ලක්ඛණචක්කස්ස නාභි පරිමණ්ඩලසණ්ඨානා

සුපරිෙයත්තා හුත්වා දිස්සති, ලබ්භතීති අධිප්පායයො. නාභිපරිච්ඡින්නාති
තස්සං නාභියං පරිච්ඡින්නා පරිච්යෙදවයසන ඨිතා. 

නාභිමුඛපරික්යඛපපට්යෙොති පකතිචක්කස්ස අක්ඛබ්භාහතපරිහරණත්ථං
නාභිමුයඛ ඨයපතබ්ෙං පරික්යඛපපට්යටො, තප්පටිච්ෙන්යනො ඉධ

අධිප්යපයතො. යනමිමණිකාති යනමියං ආවලිභායවන ඨිතමණිකායලඛා. 

සම්ෙහුලවායෙොති ෙහුවිධයලඛඞ්ගවිභාවනවායරො. සත්තීති ආවුධසත්ති. 

සිරිවච්යඡොති සිරිඅඞ්ගා. නන්දීති දක්ඛිණාවත්තං. යසොවත්තියකොති

යසොවත්තිඅඞ්යගො. වෙංසයකොති ආයවළං. වඩ්ඪමානකන්ති පුරිමහාදීසු

දීපඞ්කං. යමොෙහත්ථයකොති යමොරපිඤ්ෙකලායපො, යමොරපිඤ්ෙපටිසිබ්බියතො

වා බීජනීවියසයසො. වාළබීෙනීති චාමරිවාලං. සිද්ධත්ථාදි 

පුණ්ණඝෙපුණ්ණපාතියෙො. ‘‘චක්කවායළො’’ති වත්වා තස්ස පධානාවයයව

දස්යසතුං ‘‘හිමවා සියනරු…යප.… සහස්සානී’’ති වුත්තං. 

‘‘චක්කවත්තිෙඤ්යඤො පරිසං උපාදාො’’ති ඉදං හත්ථිරතනාදීනම්පි තත්ථ

ලබ්භමානභාවදස්සනං. සබ්යෙොතිසත්තිආදියකොයථාවුත්යතොඅඞ්ගවියසයසො 

චක්කලක්ඛණස්යසවපරිවායෙොතියවදිතබ්යෙො. 
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‘‘ආෙතපණ්හී’’ති ඉදං අඤ්යඤසංපණ්හියතොදීඝතංසන්ධාය වුත්තං, න

පන අතිදීඝතන්ති ආහ ‘‘පරිපුණ්ණපණ්හී’’ති. යථා පන පණ්හිලක්ඛණං

පරිපුණ්ණං නාම යහොති, තං ෙයතියරකමුයඛන දස්යසතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි 

වුත්තං. ආෙග්යගනාතිමණ්ඩලායසිඛාය. වට්යෙත්වාතියථාසුවට්ටංයහොති, 

එවං වට්යටත්වා. ෙත්තකම්ෙලයගණ්ඩුකසදිසාති
රත්තකම්ෙලමයයගණ්ඩුකසදිසා. 

‘‘මක්කෙස්යසවා’’ති දීඝභාවං, සමතඤ්ච සන්ධායයතං වුත්තං. 

නිෙයාසයතයලනාති ෙත්තිරිතනියයාසාදිනියයාසසම්මිස්යසන යතයලන, යං

‘‘සුරභිනියයාස’’න්තිපි වදන්ති. නිෙයාසයතලග්ගහණඤ්යචත්ථ
හරිතාලවට්ටියා ඝනසිනිද්ධභාවදස්සනත්ථං. 

යථාසතක්ඛත්තුංවිහතංකප්පාසපටලංසප්පිමණ්යඩඔසාරිතං අතිවිය 
මුදු යහොති, එවං මහාපුරිසස්ස හත්ථපාදාති දස්යසන්යතො 

‘‘සප්පිමණ්යඩ’’තිආදිමාහ. තලුනාති සුඛුමාලා. 

චම්යමනාති අඞ්ගුලන්තරයවඨිතචම්යමන. පටිෙද්ධඅඞ්ගුලන්තයෙොති

එකයතො සම්ෙද්ධඅඞ්ගුලන්තයරො න යහොති. එකප්පමාණාති දීඝයතො

සමානප්පමාණා. ෙවලක්ඛණන්ති අබ්භන්තරයතො අඞ්ගුලිපබ්යෙ ඨිතං

යවලක්ඛණං. පටිවිජ්ඣිත්වාති තංතංපබ්ොනං සමානයදසතාය අඞ්ගුලීනං 
පසාරිතකායලපිඅඤ්ඤමඤ්ඤංවිජ්ඣිතානිවියඵුසිත්වාතිට්ඨන්ති. 

සඞ්ඛා වුච්චන්ති යගොප්ඵකා, උද්ධංසඞ්ඛාඑයතසන්ති උස්සඞ්ඛා, පාදා. 

පිට්ඨපායදති පිට්ඨිපාදසමීයප. යතනාති පිට්ඨිපායද ඨිතයගොප්ඵකභායවන
ෙද්ධා යහොන්තීති යයොජනා. තයදං ‘‘යතනා’’ති පදං උපරිපදද්වයයපි
යයොයජතබ්ෙං ‘‘යතන ෙද්ධභායවන න යථාසුඛං පරිවට්ටන්ති, යතන
යථාසුඛං නපරිවට්ටයනන ගච්ෙන්තානං පාදතලානිපි න දිස්සන්තී’’ති. 

උපරීතිපිට්ඨිපාදයතො ද්විතිඅඞ්ගුලිමත්තංඋද්ධං, ‘‘චතුරඞ්ගුලමත්ත’’න්තිච
වදන්ති. නිගූළ්හානි ච යහොන්ති, න අඤ්යඤසං විය පඤ්ඤායමානානි. 

යතනාතියගොප්ඵකානං උපරිපතිට්ඨිතභායවන. අස්සාතිමහාපුරිසස්ස.සතිපි 

යදසන්තරප්පවත්තියං නිච්චයලොති දස්සනත්ථං නාභිග්ගහණං. 

‘‘අයධොකායෙොව ඉඤ්ෙතී’’ති ඉදං පුරිමපදස්ස කාරණවචනං. යස්මා 
අයධොකායයොව ඉඤ්ජති, තස්මා නාභියතො…යප.… නිච්චයලො යහොති. 

‘‘සුයඛන පාදා පරිවට්ෙන්තී’’ති ඉදං පන පුරිමස්ස, පච්ඡිමස්ස ච
කාරණවචනං. යස්මා සුයඛන පාදා පරිවට්ටන්ති, තස්මා අයධොකායයොව
ඉඤ්ජති, යස්මා සුයඛන පාදා පරිවට්ටන්ති, තස්මා පුරයතොපි…යප.…
පච්ෙයතොයයවාති. 

යස්මාඑණිමිගස්සසමන්තයතොඑකසදිසමංසාඅනුක්කයමනඋද්ධංථූලා 
ජඞ්ඝා යහොන්ති, තථා මහාපුරිසස්සාපි, තස්මා වුත්තං 
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‘‘එණිමිගසදිසෙඞ්යඝො’’ති. පරිපුණ්ණෙඞ්යඝොති සමන්තයතො මංසූපචයයන

පරිපුණ්ණජඞ්යඝො.යතනාහ ‘‘නඑකයතො’’තිආදි. 

එයතනාති ‘‘අයනොනමන්යතො’’තිආදිවචයනන, 

ජාණුඵාසුභාවදීපයනනාති අත්යථො. අවයසසෙනාති ඉමිනා ලක්ඛයණන 

රහිතජනා. ඛුජ්ොවායහොන්ති යහට්ඨිමකායයතොඋපරිමකායස්ස රස්සතාය, 

වාමනා වා උපරිමකායයතොයහට්ඨිමකායස්ස රස්සතාය, එයතනඨයපත්වා
සම්මාසම්බුද්ධං, චක්කවත්තිනඤ්ච ඉතයර සත්තා ඛුජ්ජපක්ඛිකා, 
වාමනපක්ඛිකාචාතිදස්යසති. 

කාමං සබ්ොපි පදුමකණ්ණිකා සුවණ්ණවණ්ණාව, 
කඤ්චනපදුමකණ්ණිකා පන පභස්සරභායවන තයතො සාතිසයාති ආහ 

‘‘සුවණ්ණපදුමකණ්ණිකසදියසහී’’ති. ඔහිතන්ති සයමොහිතං අන්යතොගධං.

තථාභූතංපනතංයතනෙන්නංයහොතීතිආහ ‘‘පටිච්ඡන්න’’න්ති. 

සුවණ්ණවණ්යණොති සුවණ්ණවණ්ණවණ්යණොති අයයමත්ථ අත්යථොති

ආහ ‘‘ොතිහිඞ්ගුලයකනා’’තිආදි, ස්වායමත්යථො ආවුත්තිඤායයන ච
යවදිතබ්යෙො. සරීරපරියායයො ඉධ වණ්ණ-සද්යදොති අධිප්පායයො.
පඨමවිකප්පං වත්වා තථාරූපාය පන රුළ්හියා අභාවං මනසි කත්වා
වණ්ණධාතුපරියායයමව වණ්ණ-සද්දං ගයහත්වා දුතියවිකප්යපො වුත්යතො. 
තස්මා පදද්වයයනාපි සුනිද්ධන්තසුවණ්ණසදිසෙවිවණ්යණොති වුත්තං
යහොති. 

ෙයෙොති සුඛුමරයජො. ෙල්ලන්ති මලීනභාවාවයහො යරණුසඤ්චයයො.

යතනාහ ‘‘මලං වා’’ති. යදි විවත්තති, කථං න්හානාදීනීති ආහ 

‘‘හත්ථයධොවනාදීනී’’තිආදි. 

ආවට්ෙපරියෙොසායනතිපදක්ඛිණාවට්ටනවයසන පවත්තස්සආවට්ටස්ස
අන්යත. 

බ්රහ්මුයනො සරීරං පුරයතො වා පච්ෙයතො වා අයනොනමිත්වා උජුකයමව 

උග්ගතන්ති ආහ ‘‘බ්රහ්මා විෙ උජුගත්යතො’’ති. සා පනායං උජුගත්තතා
අවයයවසු බුද්ධිප්පත්යතසු දට්ඨබ්ො, න දහරකායලති වුත්තං 

‘‘උග්ගතදීඝසරීයෙොභවිස්සතී’’ති. ඉතයෙසූති ‘‘ඛන්ධජාණූසූ’’තිඉයමසු ද්වීසු

ඨායනසු නමන්තාපුරයතො නමන්තීතිආයනත්වාසම්ෙන්යධො. පස්සවඞ්කාති 

දක්ඛිණපස්යසන වා වාමපස්යසන වා වඞ්කා. සූලසදිසාති 
යපොත්ථකරූපකරයණඨපිතසූලපාදසදිසා. 

හත්ථපිට්ඨිආදිවයසනසත්තසරීරාවයවාඋස්සදාඋපචිතමංසා එතස්සාති 

සත්තුස්සයදො. අට්ඨියකොටියයො පඤ්ඤායන්තීති යයොජනා. 

නිගූළ්හසිොොයලහීති ලක්ඛණවචනයමතන්ති යතන 
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33 

පටුන 

නිගූළ්හඅට්ඨියකොටීහීතිපි වුත්තයමව යහොතීති. හත්ථපිට්ඨාදීහීති එත්ථ ආදි-
සද්යදන අංසකූටඛන්ධකූටානං සඞ්ගයහ සිද්යධ තං එකයදයසන 

දස්යසන්යතො ‘‘වට්යෙත්වා…යප.… ඛන්යධනා’’ති ආහ. ‘‘සිලාරූපකං

විො’’තිආදිනාවානිගූළ්හඅංසකූටතාපිවිභාවිතායයවාති දට්ඨබ්ෙං. 

සීහස්සපුබ්ෙද්ධංසීහපුබ්ෙද්ධං, පරිපුණ්ණාවයවතාය සීහපුබ්ෙද්ධං විය

සකයලො කායයො අස්සාති සීහපුබ්ෙද්ධකායයො. යතනාහ ‘‘සීහස්ස

පුබ්ෙද්ධකායෙොවිෙසබ්යෙොකායෙොපරිපුණ්යණො’’ති. සීහස්යසවාතිසීහස්ස

විය. දුස්සණ්ඨතවිසණ්ඨයතොනයහොතීතිදුට්ඨුසණ්ඨියතො, විරූපසණ්ඨියතො 
ච න යහොති, යතසං යතසං අවයවානං අයුත්තභායවන, විරූපභායවන ච

සණ්ඨිතිඋපගයතොනයහොතීති අත්යථො. සණ්ඨන්තීතිසණ්ඨහන්ති. දීයඝහීති

අඞ්ගුලිනාසාදීහි. ෙස්යසහීති ගීවාදීහි. ථූයලහීති ඌරුොහුආදීහි. කියසහීති

යකසයලොමමජ්ඣාදීහි. පුථයලහීති අක්ඛිහත්ථතලාදීහි. වට්යෙහීති
ජඞ්ඝහත්ථාදීහි. 

සතපුඤ්ඤලක්ඛණතාය නානාචිත්යතන පුඤ්ඤචිත්යතන චිත්තියතො 
සඤ්ජාතචිත්තභායවො ‘‘ඊදියසො එව බුද්ධානං ධම්මකායස්ස අධිට්ඨානං 

භවිතුං යුත්යතො’’ති දසපාරමීහි සජ්ජියතො අභිසඞ්ඛයතො, ‘‘දානචිත්යතන
පුඤ්ඤචිත්යතනා’’ති වා පායඨො, දානවයසන, සීලාදිවයසන ච 
පවත්තපුඤ්ඤචිත්යතනාතිඅත්යථො. 

ද්වින්නං යකොට්ොනං අන්තෙන්ති ද්වින්නං පිට්ඨිොහානං යවමජ්ඣං

පිට්ඨිමජ්ඣස්ස උපරිභායගො. චිතං පරිපුණ්ණන්ති අනින්නභායවන චිතං, 

ද්වීහි යකොට්යටහි සමතලතාය පරිපුණ්ණං. උග්ගම්මාති උග්ගන්ත්වා, 

අනින්නං සමතලංහුත්වාතිඅධිප්පායයො.යතනාහ ‘‘සුවණ්ණඵලකං විො’’ති. 

නියරොයධො විෙ පරිමණ්ඩයලොති පරිමණ්ඩලනියරොයධො විය 
පරිමණ්ඩයලො, ‘‘නියරොධපරිමණ්ඩලපරිමණ්ඩයලො’’ති වත්තබ්යෙ එකස්ස

පරිමණ්ඩල-සද්දස්ස යලොපං කත්වා ‘‘නියරොධපරිමණ්ඩයලො’’ති වුත්යතො.

යතනාහ ‘‘සමක්ඛන්ධසායඛො නියරොයධො’’තිආදි. න හි සබ්යෙො නියරොයධො 
පරිමණ්ඩයලොති, පරිමණ්ඩලසද්දසන්නිධායනන වා පරිමණ්ඩයලොව
නියරොයධො ගය්හතීති එකස්ස පරිමණ්ඩලසද්දස්ස යලොයපන විනාපි

අයමත්යථො ලබ්භතීතිආහ ‘‘නියරොයධො විෙ පරිමණ්ඩයලො’’ති. ොවතයකො

අස්සාති ොවතක්වස්ස ඔ-කාරස්සව-කාරායදසංකත්වා. 

සමවට්ටිතක්ඛන්යධොතිසමං සුවට්ටිතක්ඛන්යධො.යකොඤ්චාවියදීඝගලා, 
ෙකා විය වඞ්කගලා, වරාහා විය පුථුලගලාති යයොජනා. 

සුවණ්ණාළිඞ්ගසදියසොති සුවණ්ණමයඛුද්දකමුදිඞ්ගසදියසො. 

ෙසග්ගසග්ගීති මධුරාදියභදං රසං ගසන්ති අන්යතො පයවසන්තීති
රසග්ගසා රසග්ගසානං අග්ගා රසග්ගසග්ගා, තා එතස්ස සන්තීති 
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ෙසග්ගසග්ගී. යතනාති ඔජාය අඵරයණන හීනධාතුකත්තා යත ෙහ්වාොධා

යහොන්ති. 

හ ති සන්නිස්සයදන්තාධාරස්ස සමඤ්ඤා, තං භගවයතො සීහස්ස හනු

විය, තස්මා භගවා සීහහනු. තත්ථ යස්මා බුද්ධානං රූපකායස්ස, 
ධම්මකායස්ස ච උපමා නාම හීනූපමාව, නත්ථි සමානූපමා, කුයතො

අධිකූපමා, තස්මාඅයම්පිහීනූපමාතිදස්යසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදිවුත්තං.යස්මා
මහාපුරිසස්ස යහට්ඨිමානුරූපවයසයනවඋපරිමම්පිසණ්ඨිතං, තස්මාවුත්තං 

‘‘ද්යවපි පරිපුණ්ණානී’’ති, තඤ්ච යඛො න සබ්ෙයසො පරිමණ්ඩලතාය, අථ

යඛො තිභාගාවයසසමණ්ඩලතායාති ආහ ‘‘ද්වාදසිො පක්ඛස්ස

චන්දසදිසානී’’ති. සල්ලක්යඛත්වාති අත්තයනො ලක්ඛණසත්ථානුසායරන 
උපධායරත්වා. දන්තානං උච්චනීචතා අබ්භන්තරොහිරපස්සවයසනපි 

යවදිතබ්ො, නඅග්ගවයසයනව.යතනාහ ‘‘අෙපට්ෙයකනඡින්නසඞ්ඛපෙලං 

විො’’ති. අෙපට්ෙකන්ති කකචං අධිප්යපතං. සමා භවිස්සන්ති, න විසමා, 
සමසණ්ඨානාතිඅත්යථො. 

සාතිසයං මුදුදීඝපුථුලතාදිප්පකාරගුණා හුත්වා භූතා ජාතාති පභූතා, භ-

කාරස්සහ-කාරංකත්වාපහූතාජිව්හාඑතස්සාති පහූතජිව්යහො. 

විච්ඡින්දිත්වා විච්ඡින්දිත්වා පවත්තසරතාය ඡින්නස්සොපි. 

අයනකාකාරතාය භින්නස්සොපි. කාකස්ස විය අමනුඤ්ඤසරතාය 

කාකස්සොපි. අපලිබුද්ධත්තාති අනුපද්දුතවත්ථුකත්තා, වත්ථූති ච

අක්ඛරුප්පත්තිට්ඨානංයවදිතබ්ෙං. අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතොතිඑත්ථඅඞ්ගානි

පරයතොආගමිස්සන්ති. මඤ්ජුයඝොයසොතිමධුරස්සයරො. 

අභිනීලයනත්යතොති අධිකනීලයනත්යතො, අධිකතා ච සාතිසයං
නීලභායවන යවදිතබ්ො, න යනත්තනීලභාවස්යසව අධිකභාවයතොති ආහ 

‘‘න සකලනීලයනත්යතො’’තිආදි. පීතයලොහිතවණ්ණා
යසතමණ්ඩලගතරාජිවයසන. නීලයසතකාළවණ්ණා පන
තංතංමණ්ඩලවයසයනවයවදිතබ්ො. 

‘‘චක්ඛුභණ්ඩන්තිඅක්ඛිදල’’න්ති යකචි.‘‘අක්ඛිදලවටුම’’න්තිඅඤ්යඤ.
අක්ඛිදයලහි පන සද්ධිං අක්ඛිබිම්ෙන්ති යවදිතබ්ෙං. එවඤ්හි

විනිග්ගතගම්භීරයජොතනාපි යුත්තා යහොති. ‘‘අධප්යපත’’න්ති ඉමිනා
අයයමත්ථඅධිප්පායයොඑකයදයසන සමුදායුපලක්ඛණඤායයනාතිදස්යසති.
යස්මා පඛුම-සද්යදො යලොයක අක්ඛිදලයලොයමසු නිරුළ්යහො, යතයනවාහ 

‘‘මුදුසිනිද්ධනීලසුඛුමපඛුමාචිතානි අක්ඛීනී’’ති. 

කිඤ්චාපි උණ්ණා-සද්යදො යලොයක අවියසසයතො යලොමපරියායයො, ඉධ

පන යලොමවියසසවාචයකොතිආහ ‘‘උණ්ණායලොම’’න්ති. නලාෙයවමජ්යඣ 

ොතාති නලාටමජ්ඣගතාජාතා. ඔදාතතාෙඋපමා, නමුදුතාය. උණ්ණාහි
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තයතොපි සාතිසයං මුදුතරා. යතනාහ‘‘සප්පි මණ්යඩ’’තිආදි. 

ෙෙතපුබ්බුළකන්තිරජතමයතාරකමාහ. 

ද්යව අත්ථවයස පටිච්ච වුත්තන්ති යස්මා බුද්ධා, චක්කවත්තියනො ච
පරිපුණ්ණනලාටතාය, පරිපුණ්ණසීසබිම්ෙතාය ච ‘‘උණ්හීසසීසා’’ති

වුච්චන්ති, තස්මා යත ද්යව අත්ථවයස පටිච්ච ‘‘උණ්හීසසීයසො’’ති ඉදං

වුත්තං. ඉදානි තං අත්ථද්වයං මහාපුරියස සුප්පතිට්ඨිතන්ති ‘‘මහාපුරිසස්ස

හී’’තිආදි වුත්තං. සණ්හතමතාය, සුවණ්ණවණ්ණතාය, පභස්සරතාය, 

පරිපුණ්ණතායච ෙඤ්යඤො ෙන්ධඋණ්හීසපට්යෙොවිෙවියෙොචති.කපිසීසාති

ද්විධාභූතසීසා. ඵලසීසාතිඵලිතසීසා. අට්ඨසීසාතිමංසස්ස අභාවයතොඅතිවිය

අට්ඨිතාය, පතනුභාවයතො වා තයචොනද්ධඅට්ඨිමත්තසීසා. තුම්ෙසීසාති

ලාබුසදිසසීසා. පබ්භාෙසීසාති පිට්ඨිභායගන ඔලම්ෙමානසීසා. 

පුරිමනයෙනාති පරිපුණ්ණනලාටතාපක්යඛන. උණ්හීසයවඨතසීයසො විොති 

උණ්හීසපට්යටන යවඨිතසීසපයදයසො විය. උණ්හීසං විොති යෙයකන 
සිප්පිනාවිරචිතඋණ්හීසමණ්ඩලංවිය. 

විපස්සීසමඤ්ඤාවණ්ණනා 
37. තස්ස විත්ථායෙොති තස්ස ලක්ඛණපරිග්ගණ්හයන යනමිත්තකානං

සන්තප්පනස්ස විත්ථායරො විත්ථාරකථා. ගබ්යභොක්කන්තිෙං නිමිත්තභූත

සුපිනපටිග්ගාහකසන්තප්පයන වුත්යතොයෙව. නිද්යදොයසනාති 

ඛාරිකයලොණිකාදියදොසරහියතන. ධාතියෙොතිථඤ්ඤපායකාධාතියයො.තා හි

ධායපන්ති ථඤ්ඤං පායයන්තීති ධාතියෙො. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘සට්ඨි’’න්ති

පදංඋපසංහරති, යසසාපීතින්හාපිකා, ධාරිකා, පරිහාරිකාතිඉමාතිවිධා.තාපි
දහන්ති විදහන්ති න්හානං දහන්ති ධායරන්තීති ‘‘ධාතියයො’’ ත්යවව

වුච්චන්ති. තත්ථ ධාෙණං උරසා, ඌරුනා, හත්යථහි වා සුචිරං යවලං

සන්ධාරණං. පරිහෙණං අඤ්ඤස්සඅඞ්කයතොඅත්තයනොඅඞ්කං, අඤ්ඤස්ස

ොහුයතොඅත්තයනො ොහුංඋපසංහරන්යතහි හෙණං සම්පාපනං. 

38. මඤ්ජුස්සයෙොති සණ්හස්සයරො. යයො හි සණ්යහො, යසො ඛයරො න

යහොතීති ආහ ‘‘අඛෙස්සයෙො’’ති. වග්ගුස්සයෙොති මයනොරම්මස්සයරො, 
මයනොරම්මතා චස්ස චාතුරියයන පුඤ්ඤයයොගයතොති ආහ 

‘‘යඡකනිපුණස්සයෙො’’ති. මධුෙස්සයෙොති යසොතසුඛස්සයරො, යසොතසුඛතා

චස්ස අතිවිය ඉට්ඨභායවනාති ආහ ‘‘සාතස්සයෙො’’ති. යපමනීෙස්සයෙොති 
පියායතබ්ෙස්සයරො, පියායතබ්ෙතා චස්ස සුණන්තානං අත්තනි 

භත්තිසමුප්පාදයනනාති ආහ ‘‘යපමෙනකස්සයෙො’’ති. කෙවීකස්සයෙොති.
කරවීකසද්යදො යයසං සත්තානං යසොතපථං උපගච්ෙති, යත අත්තයනො
සරසම්පත්තියා පකතිං ජහායපත්වා අවයස කයරොන්යතො අත්තයනො වයස

වත්යතති, එවං මධුයරොති දස්යසන්යතො ‘‘තත්රිද’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ 

‘‘කෙවීකසකුයණ’’තිආදිතස්සසභාවකථනං. ලළිතන්තිපීතියවගසමුට්ඨිතං

ලීළං. ඡඩ්යඩත්වාති ‘‘සඞ්ඛරණම්පි මධුරසද්දසවනන්තරායකර’’න්ති 



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා මහාපදානසුත්තවණ්ණනා 

36 

පටුන 

තිණානි අපයනත්වා. අනික්ඛිපිත්වාති භූමියංඅනික්ඛිපිත්වාආකාසගතයමව

කත්වා. අනුෙද්ධමිගා වාළමියගහි. තයතො මෙණභෙං හිත්වා. පක්යඛ 

පසායෙත්වාතිපක්යඛයථාපසාරියතකත්වාඅපතන්තා තිට්ඨන්ති. 

සුවණ්ණපඤ්ෙෙං විස්සජ්යෙසි යයොජනප්පමායණ ආකායස අත්තයනො

ආණායපවත්තනයතො.යතනාහ ‘‘යසො ොොණාො’’තිආදි. ලළිංසූතිලළිතං

කාතුංආරභිංසු. තංපීතින්ති තංබුද්ධගුණාරම්මණං පීතිංයතයනවනීහායරන

පුනප්පුනංපවත්තංපීතිං අවිෙහිත්වා වික්ඛම්භිතකියලසායථරානංසන්තියක
ලද්ධධම්මස්සවනසප්පායා උපනිස්සයසම්පත්තියා පරිපක්කඤාණතාය 

සත්තහි…යප.… පතිට්ඨාසි. සත්තසතමත්යතන ඔයරොධජයනන සද්ධිං

පදසාව යථරානං සන්තිකං උපගතත්තා ‘‘සත්තහි ෙඞ්ඝසයතහි සද්ධ’’න්ති

වුත්තං. තයතොති කරවීකසද්දයතො. සතභායගන…යප.… යවදිතබ්යෙො 
අයනකකප්පයකොටිසතසම්භූතපුඤ්ඤසම්භාරසමුදාගතවත්ථුසම්පත්තිභාව
යතො. 

39. කම්මවිපාකෙන්ති සාතිසයසුචරිතකම්මනිබ්ෙත්තං
පිත්තයසම්හරුහිරාදීහි අපලිබුද්ධං දූයරපි ආරම්මණං සම්පටිච්ෙනසමත්ථං
කම්මවිපායකන සහජාතං, කම්මස්ස වා විපාකභායවන ජාතං පසාදචක්ඛු.
දුවිධඤ්හිදිබ්ෙචක්ඛුංකම්මමයං, භාවනාමයන්ති.තත්රිදං කම්මමයන්තිආහ 

‘‘න භාවනාමෙ’’න්ති. භාවනාමයං පන යෙොධිමූයල උප්පජ්ජිස්සති. අයං
‘‘යසො’’ති සල්ලක්ඛණං කාමං මයනොවිඤ්ඤායණන යහොති, 
චක්ඛුවිඤ්ඤායණන පන තස්ස තථා විභාවිතත්තා මයනොවිඤ්ඤාණස්ස

තත්ථතථාපවත්තීතිආහ ‘‘යෙනනිමිත්තං…යප.…සක්යකොතී’’ති. 

40. වචනත්යථොති සද්දත්යථො. නිමීලනන්තිනිමීලනදස්සනංනවිසුද්ධං, 
තථා ච අක්ඛීනි අවිවටානි නිමීලදස්සනස්ස න විසුද්ධිභාවයතො.
තබ්බිපරියායයතො පන දස්සනං විසුද්ධං, විවටඤ්චාති ආහ 

‘‘අන්තෙන්තො’’තිආදි. 

41. නී-ඉති – ජානනත්ථං ධාතුං ගයහත්වා ආහ ‘‘පනෙති ොනාතී’’ති.
යයතො වුත්තං ‘‘අනිමිත්තා න නායයර’’ති (විසුද්ධි. 1.174; සං. නි. අට්ඨ.
1.1.20), ‘‘විදූභි යනයයං නරවරස්සා’’ති (යනත්ති. සඞ්ගහවාර) ච. නී-ඉති

පන පවත්තනත්ථං ධාතුං ගයහත්වා ‘‘නෙති පවත්යතතී’’ති. අප්පමත්යතො 

අයහොසි යතසුයතසුකිච්චකරණී වයයසු. 

42. වස්සාවායසො වස්සං උත්තරපදයලොයපන, තස්මාවස්සං, වස්යසවා, 

සන්නිවාසඵාසුතායඅරහතීති වස්සියකො, පාසායදො.මාසාපනවස්යසඋතුම්හි

භවාති වස්සිකා. ඉතයෙසූති යහමන්තිකං ගිම්හිකන්ති ඉයමසු. එයසව 

නයෙොතිඋත්තරපදයලොයපනනිද්යදසංඅතිදිසති. 
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නාතිඋච්යචොයහොතිනාතිනීයචොතිගිම්හියකො වියඋච්යචො, යහමන්තියකො
වියනීයචො න යහොති, අථ යඛො තදුභයයවමජ්ඣලක්ඛණතායනාතිඋච්යචො 

යහොති, නාතිනීයචො. අස්සාති පාසාදස්ස. නාතිෙහූනීති ගිම්හිකස්ස විය න

අතිෙහූනි. නාතිත නීතියහමන්තිකස්සවියනඛුද්දකානි, තනුතරජාලානිච. 

මිස්සකායනවාතියහමන්තියකවියනඋණ්හනියායනව, ගිම්හියක වියචන

සීතනියායනව, අථ යඛො උභයමිස්සකායනව. තනුකානීති න පුථුලානි. 

උණ්හප්පයවසනත්ථාොති සූරියසන්තාපානුප්පයවසාය. භිත්තිනියූහානීති

දක්ඛිණපස්යස භිත්තීසු නියූහානි. සිනිද්ධන්ති සියනහවන්තං, 

සිනිද්ධග්ගහයණයනව චස්ස ගරුකතාපි වුත්තා එව. කටුකසන්නිස්සිතන්ති

තිකටුකාදිකටුකද්රබ්බූපසඤ්හිතං. උදකෙන්තානීති
උදකධාරාවිස්සන්දයන්තානි. යථා ජලයන්තානි, එවං හිමයන්තානිපි තත්ථ
කයරොන්තිඑව.තස්මායහමන්යතවියහිමානිපතන්තානියයව යහොන්තීතිච
යවදිතබ්ෙං. 

සබ්ෙට්ඨානානිපීති සබ්ොනි
පටිකිරියාන්හානයභොජනකීළාසඤ්චරණාදිට්ඨානානිපි, න 

නිවාසට්ඨානානියයව. යතනාහ ‘‘යදොවාරිකාපී’’තිආදි. තත්ථ කාරණමාහ 

‘‘ොොකිො’’තිආදි. 

පඨමභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ජිණ්ණපුරිසවණ්ණනා 

44. යගොපානසිවඞ්කන්ති වඞ්කයගොපානසී විය. වඞ්කානඤ්හි
වඞ්කභාවස්ස නිදස්සනත්ථං අවඞ්කයගොපානසීපි ගය්හති. 

ආයභොග්ගවඞ්කන්ති ආදියතොපට්ඨායඅබ්භුග්ගතායකුටිලසරීරතායවඞ්කං.

යතනාහ ‘‘ඛන්යධ’’තිආදි. දණ්ඩපරං දණ්ඩග්ගහණපරං අයනං ගමනං

එතස්සාති දණ්ඩපොෙනං, දණ්යඩොවාපරංආයනංගමනකාරණංඑතස්සාති 

දණ්ඩපොෙනං. ඨානාදීසු දණ්යඩො ගති අවස්සයයො එතස්ස යතන විනා 

අප්පවත්තනයතොති දණ්ඩගතිකං, ගච්ෙති එයතනාති වා ගති, දණ්යඩො ගති

ගමනකාරණං එතස්සාති දණ්ඩගතිකං. දණ්ඩපටිසෙණන්තිඑත්ථාපිඑයසව

නයයො. ෙොතුෙන්ති ජරායකිලන්තංඅස්සවසං. ෙදාෙයථොපුෙයතොයහොතීති
ද්යවධාපයථ සම්පත්යත පුරයතො ගච්ෙන්යත ෙලකායය තත්ථ එකං
සණ්ඨානං ආරුළ්යහො මජ්යඣ ගච්ෙන්යතො යෙොධිසත්යතන ආරුළ්යහො

රයථොඉතරංසණ්ඨානංගච්ෙන්යතොයදාපුරයතොයහොති. පච්ඡාෙලකායෙොති

තදා පච්ො යහොති සබ්යෙො ෙලකායයො. තාදියස ඔකායසති තාදියස

වුත්තප්පකායරමග්ගප්පයදයස. තංපුරිසන්තිතංජිණ්ණපුරිසං. සුද්ධාවාසාති
සිද්ධත්ථාදීනං තිණ්ණං සම්මාසම්බුද්ධානං සාසයන බ්රහ්මචරියං චරිත්වා
සුද්ධාවාසභූමියං නිබ්ෙත්තබ්රහ්මායනො. යත හි තදා තත්ථ තිට්ඨන්ති. ‘‘කිං 
පයනයසො ජිණ්යණොනාමා’’ති එයසොතයා වුච්චමායනො කිං අත්ථයතො, තං
යම නිද්ධායරත්වා කයථහීති දස්යසති. අනිද්ධාරිතසරූපත්තා හි තස්ස
අත්තයනොයෙොධිසත්යතොලිඞ්ගසබ්ෙනායමනතංවදන්යතො‘‘කි’’න්තිආහ.



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා මහාපදානසුත්තවණ්ණනා 

38 

පටුන 

‘‘යථාකිං යතජාත’’න්තිද්වයයමවහියලොයකයයභුයයයතොජායතිඉත්ථී
වා පුරියසො වා, තථාපි තං ලිඞ්ගසබ්ෙනායමන වුච්චති, එවං සම්පදමිදං

යවදිතබ්ෙං. ‘‘කිං වුත්තං යහොතී’’තිආදි තස්ස අනිද්ධාරිතසරූපතංයයව
විභායවති. 

‘‘යතනහී’’තිආදි‘‘අයඤ්චජිණ්ණභායවො සබ්ෙසාධාරණත්තාමය්හම්පි
උපරි ආපත්තියතො එවා’’ති මහාසත්තස්ස සංවිජ්ජනාකාරවිභාවනං. රථං

සායරතීති සාෙථි. කීළාවිහාරත්ථං උයයත්තා යන්ති උපගච්ෙන්ති එතන්ති 

උෙයානං. අලන්ති පටික්යඛපවචනං. නාමාති ගරහයණ නිපායතො
‘‘කථඤ්හිනාමා’’තිආදීසු (පාරා.39, 42, 87, 88, 90, 166, 170; පාචි.1, 13, 
36) විය. ජාතියා ආදීනවදස්සනත්ථං තංමූලස්ස උම්මූලනං විය යහොතීති, 

තස්සචඅවස්සිතභාවයතො ‘‘ොතිොමූලං ඛණන්යතො නිසීදී’’තිආහ.සිද්යධ
හිකාරයණඵලංසිද්ධයමවයහොතීති.පීළංජයනත්වා අන්යතොතුදනවයසන

සබ්ෙපඨමං හදයං අනුපවිස්ස ඨිතත්තා පඨයමනසල්යලන හදයෙ විද්යධො

විෙනිසීදීතියයොජනා. 

ෙයාධිපුරිසවණ්ණනා 
47. පුබ්යෙ වුත්තනයෙයනවාති ‘‘සුද්ධාවාසා කිරා’’තිආදිනා පුබ්යෙ

වුත්යතයනව නයයන. ආොධකන්ති ආොධවන්තං. දුක්ඛිතන්ති

සඤ්ජාතදුක්ඛං. අොතන්තිඅජාතභායවො, නිබ්ොනංවා. 

කාලකතපුරිසවණ්ණනා 
50. භන්තයනත්තකුප්පලාදි විවිධං කත්වා ලාතබ්ෙයතො විලායතො, 

වය්හං, සිවිකාචාතිආහ ‘‘විලාතන්ති සිවික’’න්ති.සිවිකාය දිට්ඨපුබ්ෙත්තා

මහාසත්යතො චිතකපඤ්ජරං ‘‘සිවික’’න්ති ආහ. ඉයතො පටිගතන්ති ඉයතො

භවයතො අපගතං. කතකාලන්ති පරියයොසාපිතජීවනකාලං. යතනාහ 

‘‘ෙත්තක’’න්තිආදි. 

පබ්ෙජිතවණ්ණනා 
53. ධම්මං චරතීති ධම්මචෙයණො, තස්ස භායවො ධම්මචෙණභායවොති

ධම්මචරියයමව වදති. එවං එයකකස්ස පදස්සාති යථා ‘‘සාධුධම්මචරියාති
පබ්ෙජියතො’’ති යයොජනා, එවං ‘‘සාධුසමචරියාති පබ්ෙජියතො’’තිආදිනා

එයකකස්ස පදස්ස යෙොෙනා යවදිතබ්ො. සබ්ොනීති
‘‘සාධුධම්මචරියා’’තිආදීසු ආගතානි සබ්ොනි ධම්මසමකුසලපුඤ්ඤපදානි. 

දසකුසලකම්මපථයවවචනානීති දානාදීනිදසකුසලධම්මපරියායපදානි. 

යෙොධිසත්තපබ්ෙජ්ජාවණ්ණනා 
54. පබ්ෙජිතස්ස ධම්මිං කථං සුත්වාති සම්ෙන්යධො. අඤ්ඤඤ්ච 

සඞ්ගීතිඅනාරුළ්හං යතන තදා වුත්තං ධම්මිං කථන්ති යයොජනා. 

‘‘වංයසොවා’’ති පදත්තයයන ධම්මතා එසාති දස්යසති. චිෙස්සං චිෙස්සං

පස්සන්ති දීඝායුකභාවයතො. තථා හි වුත්තං ‘‘ෙහූනං වස්සානං…යප.…
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අච්චයයනා’’ති. යතයනවාති න චිරස්සං දිට්ඨභායවයනව.

අචිරකාලන්තරිකයමව පුබ්ෙකාලකිරියං දස්යසන්යතො ‘‘ජිණ්ණඤ්ච

දිස්වා…යප.… පබ්ෙජිතඤ්ච දිස්වා, තස්මා අහං පබ්ෙජියතොම්හි ොො’’ති
ආහ යථා ‘‘න්හත්වා වත්ථං පරිදහිත්වා ගන්ධං විලිම්පිත්වා මාලං
පිළන්ධිත්වාභුත්යතො’’ති. 

මහාජනකායඅනුපබ්ෙජ්ජාවණ්ණනා 
55. ‘‘කස්මා පයනත්ථා’’තිආදිනා යතසං චතුරාසීතියා පාණසහස්සානං

මහාසත්යත සංභත්තතං, සංයවගෙහුලතඤ්ච දස්යසති, යයතො
සුතට්ඨායනයයව ඨත්වා ඤාතිමිත්තාදීසු කිඤ්චි අනාමන්යතත්වා
මත්තවරවාරයණොවියඅයයොමයෙන්ධනං ඝනෙන්ධනංඡින්දිත්වාපබ්ෙජ්ජං
උපගච්ඡිංසු. 

චත්තායෙොමායසචාරිකංචරි නතාවඤාණස්ස පරිපාකංගතත්තා. 

යදා පන ඤාණං පරිපාකං ගතං, තං දස්යසන්යතො ‘‘අෙං 

පනා’’තිආදිමාහ. සබ්යෙව ඉයම පබ්ෙජිතා මම ගමනං ොනිස්සන්ති, 

ජානන්තා ච මං අනුෙන්ධිස්සන්තීති අධිප්පායයො. සන්නිසීයවසූති 

සන්නිසින්යනසු. සණයතවාතිසණතිවියසද්දංකයරොතිවිය. 

අවියවකාොමානන්ති අනභිරතිවියවකානං. අෙං කායලොති අයං යතසං

පබ්ෙජිතානං මම ගමනස්ස අජානනකායලො. නික්ඛමිත්වාති පණ්ණසාලාය
නිග්ගන්ත්වා, මහාභිනික්ඛමනං පන පයගව නික්ඛන්යතො.
පාරමිතානුභායවන උට්ඨිතං උපරි යදවතාහි දිබ්ෙපච්චත්ථරයණහි 
සුපඤ්ඤත්තම්පි මහාසත්තස්ස පුඤ්ඤානුභායවන සිද්ධත්තා යතන

පඤ්ඤත්තං විය යහොතීති වුත්තං ‘‘පල්ලඞ්කං පඤ්ඤයපත්වා’’ති. ‘‘කාමං
තයචො චන්හාරුච, අට්ඨිචඅවසිස්සතූ’’තිආදි(ම.නි.2.184; සං.නි.2.22, 

237; අ. නි. 2.5; 8.13; මහානි. 17, 196) නයප්පවත්තං චතුෙඞ්ගවීරිෙං 

අධට්ඨහිත්වා.වූපකාසන්තිවියවකවාසං. 

අඤ්යඤයනවාතියත්ථමහාපුරියසො තදා විහරති, තයතො අඤ්යඤයනව
දිසාභායගන. කාමං යෙොධිමණ්යඩො ජම්බුදීපස්ස මජ්යඣ නාභිට්ඨානියයො, 
තදා පන බ්රහාරඤ්යඤ විවිත්යත යයොගීනං පටිසල්ලානසාරුප්යපො හුත්වා 
තිට්ඨති, තදඤ්යඤො පන ජම්බුදීපප්පයදයසො යයභුයයයන ෙහුජයනො
ආකිණ්ණමනුස්යසොඉද්යධො ඵීයතොඅයහොසි.යතනයතතංතංජනපදයදසං

උද්දිස්ස ගතා ‘‘අන්යතො ෙම්බුදීපාභිමුඛා චාරිකං පක්කන්තා’’ති වුත්තා 

අන්යතො ෙම්බුදීපාභිමුඛා, නහිමවන්තාදිපබ්ෙතාභිමුඛාතිඅත්යථො. 

යෙොධිසත්තඅභිනියවසවණ්ණනා 
57. කාමං භගවා බුද්යධො හුත්වා සත්තසත්තාහානි තත්යථව වසි, 

සබ්ෙපඨමං පන විසාඛපුණ්ණමං සන්ධාය ‘‘එකෙත්තිවාසං උපගතස්සා’’ති 
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වුත්තං. ෙයහොගතස්සාති රයහො ජනවිවිත්තං ඨානං උපගතස්ස, යතන 

ගණසඞ්ගණිකාභායවන මහාසත්තස්ස කායවියවකමාහ. පටිසල්ලීනස්සාති 
නානාරම්මණචාරයතො චිත්තස්සනිවත්තියාපතිසම්මයදවනිලීනස්සතත්ථ
අවිසටචිත්තස්ස, යතන චිත්තසඞ්ගණිකාභායවනස්ස පුබ්ෙභාගියං

චිත්තවියවකමාහ. දුක්ඛන්ති ජාතිආදිමූලකං දුක්ඛං. කාමං චුතූපපාතාපි
ජාතිමරණානි එව, මරණජාතියයොව ‘‘ජායති මීයතී’’ති පන වත්වා ‘‘චවති
උපපජ්ජතී’’ති වචනං න එකභවපරියාපන්නානං යනසං ගහණං, අථ යඛො

නානාභවපරියාපන්නානං එකජ්ඣං ගහණන්ති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘ඉදං

ද්වෙං…යප.… වුත්ත’’න්ති. කස්මා පන යලොකස්ස
කිච්ොපත්තිපරිවිතක්කයන ‘‘ජරාමරණස්සා’’ති ජරාමරණවයසන නියමනං

කතන්ති ආහ ‘‘ෙස්මා’’තිආදි. ෙොමෙණයමව උපට්ඨාති ආදියතොති

අධිප්පායයො. අභිනිවිට්ඨස්සාති ආරද්ධස්ස. පටිච්චසමුප්පාදමුයඛන
විපස්සනාරම්යභතස්සජරාමරණයතොපට්ඨාය අභිනියවයසොඅග්ගයතොයාව

මූලංඔතරණංවියාතිආහ ‘‘භවග්ගයතො ඔතෙන්තස්සවිො’’ති. 

උපාෙමනසිකාොති උපායයන මනසිකරණයතො මනසිකාරස්ස
පවත්තනයතො. ඉදානි තං උපායමනසිකාරපරියායං යයොනියසොමනසිකාරං

සරූපයතො, පවත්තිආකාරයතො ච දස්යසතුං ‘‘අනිච්චාදීනි හී’’තිආදි වුත්තං. 

යෙොනියසොමනසිකායෙො නාම යහොතීති යාථාවයතො මනසිකාරභාවයතො. 

අනිච්චාදීනීති ආදි-සද්යදන දුක්ඛානත්තඅසුභාදීනං ගහණං. අෙන්ති
‘‘එතදයහොසී’’ති එවං වුත්යතො ‘‘කිම්හි නු යඛො සතී’’තිආදිනයප්පවත්යතො

මනසිකායරො. යතසං අඤ්ඤතයෙොති යතසු අනිච්චාදිමනසිකායරසු
අඤ්ඤතයරො එයකො. යකො පන යසොති? අනිච්චමනසිකායරොව, තත්ථ

කාරණමාහ ‘‘උදෙබ්ෙොනුපස්සනාවයසන පවත්තත්තා’’ති. යඤ්හි
උප්පජ්ජති යචව චවති ච, තං අනිච්චං උදයවයපරිච්ඡින්නත්තා අද්ධුවන්ති
කත්වා. තස්ස පන තබ්භාවදස්සනං යාථාවමනසිකාරතාය

යයොනියසොමනසිකායරො. ඉයතො යෙොනියසොමනසිකාොති යහතුම්හි

නිස්සක්කවචනන්ති තස්ස ඉමිනා ‘‘උපාෙමනසිකායෙනා’’ති යහතුම්හි

කරණවචයනන අත්ථමාහ. සමාගයමො අයහොසීති යාථාවයතො

පටිවිජ්ඣනවයසන සඞ්ගයමො අයහොසි. කිං පන තන්ති කිං පන තං

ජරාමරණකාරණන්ති ආහ ‘‘ොතී’’ති. ‘‘ජාතියා යඛො’’තිආදීසු අයං
සඞ්යඛපත්යථො – කිම්හි නු යඛො සති ජරාමරණං යහොති, කිං පච්චයා
ජරාමරණ’’න්ති ජරාමරණකාරණං පරිග්ගණ්හන්තස්ස යෙොධිසත්තස්ස
‘‘යස්මිං සති යං යහොති, අසති ච න යහොති, තං තස්ස කාරණ’’න්ති එවං
අෙයභිචාරිකාරණපරිග්ගණ්හයන ‘‘ජාතියා යඛො සති ජරාමරණං යහොති, 
ජාතිපච්චයාජරාමරණ’’න්තියාජරාමරණස්සකාරණපරිග්ගාහිකාපඤ්ඤා

උප්පජ්ජති, තාය උප්පජ්ජන්තියාසමාගයමොඅයහොසීති. සබ්ෙපදානීති‘‘කිම්හි 
නු යඛො සති ජාති යහොතී’’තිආදිනා ආගතානි ජාතිආදීනි
විඤ්ඤාණපරියයොසානානිනවපදානි. 
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ද්වාදසපදියක පටිච්චසමුප්පායද ඉධ යානි ද්යව පදානි අග්ගහිතානි, 
යතසං අග්ගහයණ කාරණං පුච්ඡිත්වා විස්සජ්යජතුකායමො යතසං 

ගයහතබ්ොකාරංතාවදස්යසන්යතො ‘‘එත්ථපනා’’තිආදිමාහ. පච්චක්ඛභූතං
පච්චුප්පන්නභවං පඨමං ගයහත්වා තදනන්තරං අනාගතං ‘‘දුතිය’’න්ති 

ගහයණ අතීයතො තතියයො යහොතීති ආහ ‘‘අවිජ්ො සඞ්ඛාො හි අතීයතො 

භයවො’’ති. නනු යචත්ථ අනාගතස්සාපි භවස්ස ගහණං න සම්භවති 
පච්චුප්පන්නවයසන අභිනියවසස්ස යජොතිතත්තාති? සච්චයමතං, කාරයණ
පනගහියතඵලං ගහිතයමවයහොතීතිතථාවුත්තන්තිදට්ඨබ්ෙං.අපියචත්ථ
අනාගයතොපි අද්ධා අත්ථයතො සඞ්ගහියතො එව, යයතො පරයතො
‘‘නාමරූපපච්චයා සළායතන’’න්තිආදිනා අනාගතද්ධසඞ්ගහිකා යදසනා

පවත්තා. යතහීති අවිජ්ජාසඞ්ඛායරහි ආරම්මණභූයතහි. න ඝටිෙති න

සම්ෙජ්ඣති. මහාපුරියසො හි පච්චුප්පන්නවයසන අභිනිවිට්යඨොති අඝටයන

කාරණමාහ. අදිට්යඨහීති අනවබුද්යධහි, ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ යචතං

කරණවචනං. සති අනුයෙොයධපටියවයධනභවිතබ්ෙන්තිආහ ‘‘න සක්කා

බුද්යධන භවිතු’’න්ති. ඉමිනාති මහාසත්යතන. යතති අවිජ්ජාසඞ්ඛාරා. 

භවඋපාදානතණ්හාවයසයනවාති භවඋපාදානතණ්හාදස්සනවයසයනව. 

දිට්ඨා තංසභාවතංසහගයතහි යතහි සමානයයොගක්ඛමත්තා. විසුද්ධමග්යග 

(විසුද්ධි.2.570) කථිතාව, තස්මානඉධකයථතබ්ොතිඅධිප්පායයො. 

58. පච්චෙයතොති යහතුයතො, සඞ්ඛාරයතොති අත්යථො. ‘‘කිම්හි නු යඛො
සති ජරාමරණං යහොතී’’තිආදිනා හි යහතුපරම්පරාවයසන ඵලපරම්පරාය
වුච්චමානාය ‘‘කිම්හි නු යඛො සති විඤ්ඤාණං යහොතී’’ති විචාරණාය
‘‘සඞ්ඛායර යඛො සති විඤ්ඤාණං යහොතී’’ති විඤ්ඤාණස්ස 
වියසසකාරණභූයත සඞ්ඛායර අග්ගහියත තයතො විඤ්ඤාණං පටිනිවත්තති
නාම, න සබ්ෙපච්චයයතො. යතයනවාහ ‘‘නාමරූයප යඛො සති විඤ්ඤාණං
යහොතී’’ති (දී.නි.2.58), නාමම්පියචත්ථසහජාතාදිවයසයනවපච්චයභූතං
අධිප්යපතං, න කම්මූපනිස්සයවයසන පච්චුප්පන්නවයසන අභිනිවිසස්ස

යජොතිතත්තා. ආෙම්මණයතොති අවිජ්ජාසඞ්ඛාරසඞ්ඛාතආරම්මණයතො, 
අතීතභවසඞ්ඛාතආරම්මණයතො වා. අතීතද්ධපරියාපන්නා හි
අවිජ්ජාසඞ්ඛාරා. යයතො පටිනිවත්තමානං විඤ්ඤාණං අතීතභවයතොපි

පටිනිවත්තති නාම. උභෙම්පීති පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණම්පි

විපස්සනාවිඤ්ඤාණම්පි. නාමරූපං නාතික්කමතීති පච්චයභූතං, 
ආරම්මණභූතඤ්ච නාමරූපං නාතික්කමති යතන විනා අවත්තනයතො.

යතනාහ ‘‘නාමරූපයතොපෙංන ගච්ඡතී’’ති. 

විඤ්ඤායණ නාමරූපස්ස පච්චයෙ යහොන්යතති විඤ්ඤායණ නාමස්ස, 

රූපස්ස, නාමරූපස්ස ච පච්චයය යහොන්යත. නාමරූයප ච විඤ්ඤාණස්ස

පච්චයෙ යහොන්යතති තථා නායම, රූයප, නාමරූයප ච විඤ්ඤාණස්ස 
පච්චයය යහොන්යතති චතුයවොකාරඑකයවොකාරපඤ්චයවොකාරභවවයසන

යථාරහං යයොජනා යවදිතබ්ො, ද්වීසුපි අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයෙසු
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පටුන 

යහොන්යතසූති පන පඤ්චයවොකාරභවවයසයනව. එත්තයකනාති එවං
විඤ්ඤාණ නාමරූපානං අඤ්ඤමඤ්ඤං උපත්ථම්භනවයසන පවත්තියා. 

ොයෙථ වා…යප.…උපපජ්යෙථවාති‘‘සත්යතොජායති…යප.…උපපජ්ජති
වා’’තිසමඤ්ඤායහොති විඤ්ඤාණනාමරූපවිනිමුත්තස්සසත්තපඤ්ඤත්තියා

උපාදානභූතස්සධම්මස්සඅභාවයතො. යතනාහ ‘‘ඉයතොහී’’තිආදි. එතයදවාති 
විඤ්ඤාණං, නාමරූපන්තිඑතංද්වයයමව. 

පඤ්ච පදානීති ‘‘ජායයථ වා’’තිආදීනි පඤ්ච පදානි. නනු තත්ථ

පඨමතතියයහි චතුත්ථපඤ්චමානි අත්ථයතො අභින්නානීති ආහ ‘‘සද්ධං

අපොපෙං චුතිපටිසන්ධීහී’’ති. පුන තං එත්තාවතාති වුත්තමත්ථන්ති යයො
‘‘එත්තාවතා’’ති පයදන පුබ්යෙ වුත්යතො, තයමව යථාවුත්තමත්ථං

‘‘යදිද’’න්තිආදිනා නිෙයායතන්යතො නිදස්යසන්යතො පුන වත්වා.

අනුයලොමපච්චොකාෙවයසනාති පච්චයධම්මදස්සනපුබ්ෙකං
පච්චයුප්පන්නධම්මදස්සනවයසන. පච්චයධම්මානඤ්හි අත්තයනො
පච්චයුප්පන්නස්ස පච්චයභායවො ඉදප්පච්චයතා පච්චයාකායරො, යසො ච
‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’තිආදිනා වුත්යතො. සංසාරප්පවත්තියා 

අනුයලොමනයතො අනුයලොමපච්චොකායෙො. ජාතිආදිකං සබ්ෙං වට්ටදුක්ඛං
චිත්යතන සමිහියතන කතං සමූහවයසන ගයහත්වා පාළියං 

‘‘දුක්ඛක්ඛන්ධස්සා’’තිවුත්තන්තිආහ ‘‘ොති…යප.… දුක්ඛොසිස්සා’’ති. 

59. දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අයනකවාරං සමුදයදස්සනවයසන විඤ්ඤාණස්ස

පවත්තත්තා ‘‘සමුදයෙොසමුදයෙො’’තිආයමඩිතවචනං අයවොච.අථවා‘‘එවං
සමුදයයො යහොතී’’ති ඉදං න යකවලං නිබ්ෙත්තිනිදස්සනපදං, අථ යඛො 
පටිච්චසමුප්පාද-සද්යදො විය සමුප්පාදමුයඛන ඉධ සමුදය-සද්යදො
නිබ්ෙත්තිමුයඛන පච්චයත්තං වදති. විඤ්ඤාණාදයයො භවන්තා ඉධ
පච්චයධම්මා නිද්දිට්ඨා, යත සාමඤ්ඤරූයපන ෙයාපනිච්ොවයසන
ගණ්හන්යතො ‘‘සමුදයයො සමුදයයො’’ති ආහ, එවඤ්ච කත්වා යං වක්ඛති
‘‘ඉමස්මිං සති ඉදං යහොතීති පච්චයසඤ්ජානනමත්තං කථිත’’න්ති, (දී. නි.
අට්ඨ.2.59) තංසමත්ථිතංයහොති.යදිඑවං‘‘උදයදස්සනපඤ්ඤා යවසා’’ති
ඉදං කථන්ති? නායං යදොයසො පච්චයයතො උදයදස්සනමුයඛන 

නිබ්ෙත්තිලක්ඛණදස්සනස්සසම්භවයතො. දස්සනට්යඨන චක්ඛූතිසමුදයස්ස

පච්චක්ඛයතො දස්සනභායවන චක්ඛු වියාති චක්ඛු. ඤාතකෙණට්යඨනාති
යථා සමුදයයො සම්මයදව ඤායතො යහොති අවබුද්යධො, එවං කරණට්යඨන. 

පොනනට්යඨනාති ‘‘විඤ්ඤාණාදිතංතංපච්චයුප්පත්තියා එතස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යහොතී’’ති පකාරයතො ජානනට්යඨන. 

නිබ්බිජ්ඣිත්වාපටිවිජ්ඣිත්වා උප්පන්නට්යඨනාතිඅනිබ්බිජ්ඣිත්වාපුබ්යෙ
උදයදස්සනපඤ්ඤාය පටිපක්ඛධම්යම නිබ්බිජ්ඣිත්වා ‘‘අයං සමුදයයො’’ති
පච්චයයතො, ඛණයතො ච, සරූපයතො පටිවිජ්ඣිත්වා උප්පන්නභායවන, 
නිබ්බිජ්ඣනට්යඨන පටිවිජ්ඣනට්යඨන විජ්ජාති වුත්තං යහොති. 
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ඔභාසට්යඨනාති සමුදයසභාවපටිච්ොදනකස්ස යමොහන්ධකාරස්ස ච
කියලසන්ධකාරස්සචවිධමනවයසන අවභාසකභායවන. 

ඉදානි යථාවුත්තමත්ථං පටිපාටියා විභායවතුං ‘‘ෙථාහා’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ චක්ඛුං උදපාදීති පාළියං පදුද්ධායරො. කථං උදපාදීති යචති ආහ 

‘‘දස්සනට්යඨනා’’ති. ‘‘සමුදයස්ස පච්චක්ඛයතො දස්සනභායවනාති වුත්යතො
වායමත්යථො. ඉමිනා නයයන යසසපයදසුපි අත්යථො යවදිතබ්යෙො. 

චක්ඛුධම්යමොති චක්ඛූති පාළිධම්යමො. දස්සනට්යඨො අත්යථොති
දස්සනසභායවො යතන පකායසතබ්යෙො අත්යථො. යසයසසුපි එයසවනයයො. 

එත්තයකහි පයදහීති ඉයමහි පඤ්චහි පයදහි. ‘‘කිංකථිත’’න්ති පිණ්ඩත්ථං

පුච්ෙති. පච්චෙසඤ්ොනනමත්තන්ති විඤ්ඤාණාදීනං පච්චයධම්මානං 
නාමරූපාදිපච්චයුප්පන්නස්ස පච්චයසභාවසඤ්ජානනමත්තං කථිතං
අවියසසයතො පච්චයසභාවසල්ලක්ඛණස්ස යජොතිතත්තා. සඞ්ඛාරානං

සම්මයදව උදයදස්සනස්ස යජොතිතත්තා ‘‘වීථිපටිපන්නා තරුණවිපස්සනා

කථිතා’’තිචවුත්තං. 

61. අත්තනා අධිගතත්තා ආසන්නපච්චක්ඛතාය ‘‘අෙ’’න්ති වුත්තං, 

අරියමග්ගාදීනං මග්ගනට්යඨන මග්යගොති. පුබ්ෙභාගවිපස්සනා යහසා.

යතනාහ ‘‘යෙොධාො’’ති. යෙොධපදස්ස භාවසාධනතං සන්ධායාහ 

‘‘චතුසච්චබුජ්ඣනත්ථාො’’ති. පරිඤ්ඤාපහානභාවනාභිසමයා යාවයදව 
සච්ඡිකිරියාභිසමයත්ථානිබ්ොනාධිගමත්ථත්තාබ්රහ්මචරියවාසස්සාතිවුත්තං 

‘‘නිබ්ොනබුජ්ඣනත්ථාෙ එව වා’’ති. ‘‘නිබ්ොනං පරමං සුඛ’’න්ති (ම.නි.

2.215, 217; ධ. ප. 204) හි වුත්තං. බුජ්ඣතීති චත්තාරි අරියසච්චානි
එකපටියවයධන පටිවිජ්ඣති, යතන යෙොධ-සද්දස්ස කත්තුසාධනත්තමාහ. 

පච්චත්තපයදහීති පඨමාවිභත්තිදීපයකහි පයදහි. නිබ්ොනයමව කථිතං 

විඤ්ඤාණාදි නිරුජ්ඣතිඑත්ථාතිකත්වා. අනිබ්ෙත්තිනියෙොධන්ති සබ්ෙයසො
පච්චයනියරොයධනඅනුප්පාදනියරොධංඅච්චන්තනියරොධං. 

62. සබ්යෙයහව එයතහි පයදහීති ‘‘චක්ඛූ’’තිආදීහි පඤ්චහි පයදහි. 

නියෙොධසඤ්ොනනමත්තයමවාති ‘‘නියරොයධො නියරොයධොති යඛො’’තිආදිනා

නියරොධස්ස සඤ්ජානනමත්තයමව කථිතං පුබ්ොරම්භභාවයතො, න තස්ස
පටිවිජ්ඣනවයසන පච්චක්ඛයතො දස්සනං අරියමග්ගස්ස අනධිගතත්තා.
සඞ්ඛාරානං සම්මයදව නියරොධදස්සනං නාම සිඛාප්පත්තාය විපස්සනාය

වයසන ඉච්ඡිතබ්ෙන්ති ‘‘වුට්ඨානගාමිනී ෙලවවිපස්සනා කථිතා’’ති ච
වුත්තං. 

63. විදිත්වාති පුබ්ෙභාගියයනඤායණනජානිත්වා. තයතො අපෙභායගති

වුත්තනයයන පච්චයනියරොධජානනයතො පච්ොභායග. උපාදානස්ස

පච්චෙභූයතසූති චතුබ්බිධස්සපි උපාදානස්ස ආරම්මණපච්චයාදිනා

පච්චයභූයතසු, උපාදානියයසූති අත්යථො. වහන්යතොති පවත්යතන්යතො. 
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ඉදන්ති ‘‘අපයරන සමයයනා’’තිආදි වචනං. කස්මා වුත්තන්ති ‘‘යාය
පටිපත්තියා සබ්යෙපි මහායෙොධිසත්තා චරිමභයව යෙොධාය පටිපජ්ජන්ති, 
විපස්සනාය මහායෙොධිසත්යතන තයථව පටිපන්න’’න්ති

කයථතුකමයතාවයසන පුච්ොවචනං. යතනාහ ‘‘සබ්යෙයෙව හී’’තිආදි.
තත්ථ පුත්තස්ස ජාතදිවයස මහාභිනික්ඛමනං, පධානානුයයොයගො ච
ධම්මතාවයසන යවදිතබ්යෙො, ඉතරං ඉතිකත්තබ්ෙතාවයසන. තත්ථාපි
චිරකාලපරිභාවනායලද්ධායසවනායමහාකරුණාය සඤ්යචොදිතමානසත්තා
‘‘කිච්ෙංවතායංයලොයකොආපන්යනො’’තිආදිනා (දී.නි.2.57; සං.නි. 2.4, 
10) සංසාරදුක්ඛයතො යමොයචතුං ඉච්ඡිතස්ස සත්තයලොකස්ස
කිච්ොපත්තිදස්සනමුයඛන ජරාමරණයතො පට්ඨාය පච්චයාකාරසම්මසනම්පි
ධම්මතාව. තථා අත්තාධීනතාය, යකනචි අනුපඛතත්තා, 
අයසචනකසුඛවිහාරතාය, චතුත්ථජ්ඣානිකතාය ච

ආනාපානකම්මට්ඨානානුයයොයගො. පඤ්චසු ඛන්යධසු අභිනිවිසිත්වාති 
විඤ්ඤාණනාමරූපාදිපරියායයන ගහියතසු පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්යධසු
විපස්සනාභිනියවසවයසන අභිනිවිසිත්වා පටිපත්තිං ආරභිත්වා. 

අනුක්කමන්තිඅනු අනුගාමිතබ්ෙයතොපටිපජ්ජිතබ්ෙයතො‘‘අනුක්කම’’න්ති

ලද්ධනාමං අනුපුබ්ෙපටිපත්තිං. කත්වාතිපටිපජ්ජිත්වා. 

ඉතිරූපන්තිඑත්ථදුතියයො ඉති-සද්යදොනිදස්සනත්යථො, යතනපඨයමො 

ඉති-සද්යදො සරූපස්ස, පරිමාණස්ස ච යෙොධයකො අයනකත්ථත්තා 
නිපාතානං,ආවුත්තිආදිවයසන වායමත්යථො යවදිතබ්යෙො.

අන්යතොගධාවධාරණඤ්චවාකයං දස්යසන්යතො ‘‘ඉදංරූපං, එත්තකංරූපං, 

ඉයතො උද්ධං රූපං නත්ථී’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘රුප්පනසභාව’’න්ති ඉමිනා

සාමඤ්ඤයතො රූපස්ස සභායවො දස්සියතො, ‘‘භූතුපාදාෙයභද’’න්තිආදිනා
වියසසයතො, තදුභයයනපි‘‘ඉදං රූප’’න්තිපදස්සඅත්යථොනිද්දිට්යඨො.තත්ථ 

ලක්ඛණං නාම තස්ස තස්සරූපවියසසස්ස අනඤ්ඤසාධාරයණො සභායවො. 

ෙයසො තස්යසව අත්තයනො ඵලං පති පච්චයභායවො. පච්චුපට්ඨානං තස්ස 
පරමත්ථයතො විජ්ජමානත්තා යාථාවයතො ඤාණස්ස යගොචරභායවො. 

පදට්ඨානං ආසන්නකාරණං, යතනස්ස පච්චයායත්තවුත්තිතා දස්සිතා. 

‘‘අනවයසසරූපපරිග්ගයහො’’තිඉමිනාපන‘‘එත්තකංරූපං, ඉයතො උද්ධං’’
රූපං නත්ථීති පදද්වයස්සාපි අත්යථො නිද්දිට්යඨො රූපස්ස සබ්ෙයසො 

පරියාදානවයසනනියාමනයතො.‘‘ඉතිරූපස්සසමුදයයො’’තිඑත්ථපන ඉති-
සද්යදො‘‘ඉතියඛොභික්ඛයවසප්පටිභයයොොයලො’’තිආදීසු(ම.නි. 3.124; අ.

නි.3.1) වියපකාරත්යථොතිආහ ‘‘ඉතීති එව’’න්ති. 

අවිජ්ොසමුදොති අවිජ්ජාය උප්පාදා, අත්ථිභාවාති අත්යථො.
නියරොධනියරොධී හි උප්පායදො අත්ථිභාවවාචයකොපි යහොති, තස්මා
පුරිමභවසිද්ධාය අවිජ්ජාය සති ඉමස්මිං භයව රූපසමුදයයො, රූපස්ස

උප්පායදො යහොතීති අත්යථො. ‘‘තණ්හාසමුදො’’තිආදීසුපි එයසව නයයො. 

ආහාෙසමුදොතිඑත්ථපනපවත්තිපච්චයයසුකෙළීකාරාහාරස්සෙලවතාය 
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පටුන 

යසො එව ගහියතො. තස්මිං පන ගහියත පවත්තිපච්චයතාසාමඤ්යඤන
උතුචිත්තානි ගහිතායනව යහොන්තීති චතුසමුට්ඨානිකරූපස්ස පච්චයයතො

උදයදස්සනං විභාවිතයමවාති දට්ඨබ්ෙං. ‘‘නිබ්ෙත්තිලක්ඛණ’’න්තිආදිනා

කාලවයසන උදයදස්සනමාහ. තත්ථ නිබ්ෙත්තිලක්ඛණන්ති රූපස්ස

උප්පාදසඞ්ඛාතං සඞ්ඛතලක්ඛණං. පස්සන්යතොපීති න යකවලං
පච්චයසමුදයයමව, අථ යඛොඛණයතොඋදයංපස්සන්යතොපි.අද්ධාවයසනහි
පඨමං උදයං පස්සිත්වා ඨියතො පුන සන්තතිවයසන දිස්වා අනුක්කයමන

ඛණවයසන පස්සති. අවිජ්ොනියෙොධා රූපනියෙොයධොති අග්ගමග්යගන 
අවිජ්ජාය අනුප්පාදනියරොධයතො අනාගතස්ස රූපස්ස අනුප්පාදනියරොයධො

යහොතිපච්චයාභායවඅභාවයතො. තණ්හානියෙොධාකම්මනියෙොයධොතිඑත්ථාපි

එයසව නයයො. ආහාෙනියෙොධාති පවත්තිපච්චයස්ස කෙළීකාරාහාරස්ස

අභායවන. රූපනියෙොයධොති තංසමුට්ඨානරූපස්ස අභායවො යහොති. යසසං

වුත්තනයයමව. ‘‘විපරිණාමලක්ඛණ’’න්ති භඞ්ගකාලවයසන යහතං
වයදස්සනං, තස්මාතං අද්ධාවයසනපඨමං පස්සිත්වා පුනසන්තතිවයසන
දිස්වා අනුක්කයමන ඛණවයසන පස්සති. අයඤ්ච නයයො
පාකතිකවිපස්සකවයසන වුත්යතො, යෙොධිසත්තානං පයනතං නත්ථි. එස 
නයයොඋදයදස්සයනපි. 

‘‘ඉති යවදනා’’තිආදීසුපි යහට්ඨා රූයප වුත්තනයානුසායරන අත්යථො

යවදිතබ්යෙො. යතනාහ ‘‘අෙං යවදනා, එත්තකා යවදනා’’තිආදි. තත්ථ 

යවදයිත…යප.… සභාවන්ති එත්ථ ‘‘යවදයතසභාවං…යප.…

විජානනසභාව’’න්ති පච්යචකං සභාව- සද්යදො යයොයජතබ්යෙො. 

යවදයිතසභාවන්ති අනුභවනසභාවං. සඤ්ොනනසභාවන්ති ‘‘නීලං

පීත’’න්තිආදිනාආරම්මණස්ස සල්ලක්ඛණසභාවං. අභිසඞ්ඛෙණසභාවන්ති

ආයූහනසභාවං. විොනනසභාවන්තිආරම්මණස්සඋපලද්ධිසභාවං. සුඛාදීති 

ආදි-සද්යදන දුක්ඛයසොමනස්සයදොමනස්සුයපක්ඛායවදනානං සඞ්ගයහො 

රූපසඤ්ඤාදීති ආදි-සද්යදන සද්දසඤ්ඤාදීනං, ඵස්සාදීති ආදි-සද්යදන

යචතනා විතක්කාදීනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනන්ති ආදි-සද්යදන සබ්යෙසං
යලොකියවිඤ්ඤාණානං සඞ්ගයහො. යථා ච විඤ්ඤායණ, එස නයයො

යවදනාදීසුපි. යතසන්ති ‘‘සමුදයයො’’ති වුත්තධම්මානං. තීසු ඛන්යධසූති
යවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරක්ඛන්යධසු.‘‘ඵුට්යඨො යවයදති, ඵුට්යඨොසඤ්ජානාති, 

ඵුට්යඨොයචයතතී’’ති(සං.නි.4.93) වචනයතො ‘‘ඵස්සසමුදො’’තිවත්තබ්ෙං. 
‘‘නාමරූපපච්චයාපි විඤ්ඤාණ’’න්ති (විභ. 246; දී. නි. 2.97) වචනයතො 

විඤ්ඤාණක්ඛන්යධ ‘‘නාමරූපසමුදො’’ති වත්තබ්ෙං. යතසං යෙවාති තීසු
ඛන්යධසු ‘‘ඵස්සස්ස විඤ්ඤාණක්ඛන්යධ නාමරූපස්සා’’ති

ඵස්සනාමරූපානංයයව වයසන අත්ථඞ්ගමපදම්පි යෙොයෙතබ්ෙං, 
අවිජ්ජාදයයොපනරූයපවුත්තසදිසාඑවාති අධිප්පායයො. 

සමපඤ්ඤාසලක්ඛණවයසනාති පච්චයයතො වීසති ඛණයතො පඤ්චාති
පඤ්චවීසතියා උදයලක්ඛණානං, පච්චයයතො වීසති ඛණයතො පඤ්චාති 
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පඤ්චවීසතියා එව වයලක්ඛණානං චාති සමපඤ්ඤාසාය
උදයවයලක්ඛණානං වයසන. තත්ථ පඤ්චන්නං ඛන්ධානං උදයයො

ලක්ඛීයතිඑයතහීති ලක්ඛණානීති වුච්චන්තිඅවිජ්ජාදිසමුදයයොති, තථායතසං

අනුප්පාදනියරොයධොලක්ඛීයතිඑයතහීති ලක්ඛණානීතිවුච්චන්තිඅවිජ්ජාදීනං
අච්චන්තනියරොයධො. නිබ්ෙත්තිවිපරිණාමලක්ඛණානි පන
සඞ්ඛතලක්ඛණයමවාති. එවං එතානි සමපඤ්ඤාසලක්ඛණානි සරූපයතො

යවදිතබ්ොනි. ෙථානුක්කයමන වඩ්ඪියතති යථාවුත්තඋදයබ්ෙයඤායණ
තික්යඛ සූයර පසන්යන හුත්වා වහන්යත තයතො පරං වත්තබ්ොනං 
භඞ්ගඤාණාදීනං උප්පත්තිපටිපාටියා බුද්ධිප්පත්යත පරමුක්කංසගයත 

විපස්සනාඤායණ. පයගව හි ෙත්තිංසයකොටිසතසහස්සමුයඛන පවත්යතන 
සබ්ෙඤ්ඤුතඤ්ඤාණානුච්ෙවියකන මහාවජිරඤාණසඞ්ඛායතන
සම්මසනඤායණනසම්භතානුභාවං ගබ්භංගණ්හන්තංපරිපාකංගච්ෙන්තං
පටිපදාවිසුද්ධිඤාණං අපරිමිතකායල සම්භතාය පඤ්ඤාපාරමියා
ආනුභායවන උක්කංසපාරමිප්පත්තං අනුක්කයමන වුට්ඨානගාමිනිභාවං 
උපගන්ත්වා යදා අරියමග්යගන ඝයටති, තදා අරියමග්ගචිත්තං
සබ්ෙකියලයසහි මග්ගපටිපාටියා විමුච්චති, විමුච්චන්තඤ්ච තථා විමුච්චති, 
යථා සබ්ෙයඤයයාවරණප්පහානං යහොති. යං කියලසානං
‘‘සවාසනප්පහාන’’න්ති වුච්චති, තයදං පහානං අත්ථයතො

අනුප්පත්තිනියරොයධොති ආහ ‘‘අනුප්පාදනියෙොයධනා’’ති. ආසවසඞ්ඛායතහි 

කියලයසහීති භවයතො ආභවග්ගං, ධම්මයතො ආයගොත්රභුං සවනයතො
පවත්තනයතො ආසවසඤ්ඤියතහි රායගො, දිට්ඨි, යමොයහොති ඉයමහි
කියලයසහි. ලක්ඛණවචනඤ්යචතං, පාළියං යදිදං ‘‘ආසයවහී’’ති, 
තයදකට්ඨතාය පනසබ්යෙහිපි කියලයසහි සබ්යෙහිපිපාපධම්යමහිචිත්තං

විමුච්චති. අග්ගයහත්වාති යතසංකියලසානංයලසමත්තම්පිඅග්ගයහත්වා. 

මග්ගක්ඛයණ විමුච්චති නාම තංතංමග්ගවජ්ඣකියලයසහි ඵලක්ඛයණ

විමුත්තං නාම. මග්ගක්ඛයණ වා විමුත්තඤ්යචව විමුච්චති චාති
උපරිමග්ගක්ඛයණ යහට්ඨිමමග්ගවජ්යඣහි විමුත්තඤ්යචව යථාසකං

පහාතබ්යෙහි විමුච්චති ච. ඵලක්ඛයණ විමුත්තයමවාති සබ්ෙස්මිම්පි
ඵලක්ඛයණවිමුත්තයමව, න විමුච්චතිනාම. 

සබ්ෙෙන්ධනාති ඔරම්භාගියුද්ධම්භාගියසඞ්ගහිතා සබ්ෙස්මාපි

භවසඤ්යඤොජනා, විප්පමුත්යතො වියසසයතො පකායරහි මුත්යතො. 

සුවිකසිතචිත්තසන්තායනොති සාතිසයං ඤාණරස්මිසම්ඵස්යසන සුට්ඨු 

සම්මයදව සම්ඵුල්ලචිත්තසන්තායනො. ‘‘චත්තාරිමග්ගඤාණානී’’තිආදියයහි
ඤායණහි සුවිකසිතචිත්තසන්තායනො, යතසං එකයදයසන දස්සනං.
නිප්පයදසයතො දස්සනං පන පරයතො ආගමිස්සති, තස්මා තත්යථව තානි

විභජිස්සාම. සකයල ච බුද්ධගුයණති අතීතංයස අප්පටිහතඤාණාදියක
සබ්යෙපි බුද්ධගුයණ. යදා හි යලොකනායථො අග්ගමග්ගං අධිගච්ෙති, තදා
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සබ්යෙගුයණහත්ථගයතකයරොතිනාම. තයතො පරං ‘‘හත්ථගයතකත්වා
ඨියතො’’තිවුච්චති. 

‘‘පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො ’’ති වත්වා පරිපුණ්ණසඞ්කප්පතාපරිදීපනං  උදානං

දස්යසතුං ‘‘අයනකජාතිසංසාර’’න්තිආදි වුත්තං .තත්ථ ආදියතො ද්වින්නං  

ගාථානමත්යථො යහට්ඨා බ්රහ්මොලනිදානවණ්ණනාෙං (දී  .නි.  ටී .

1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා  (වු ත්යතො එව  .පරයතො  පන 

අයෙොඝනහතස්සාති අයයො හඤ්ඤති එයතනාති අයෙොඝනං, කම්මාරානං

අයයොකූටං, අයයොමුට්ඨි ච, යතන අයයොඝයනන හතස්ස පහතස්ස. එව-

සද්යදො යචත්ථ නිපාතමත්තං. ෙලයතො ොතයවදයසොති ජලයමානස්ස

අග්ගිස්ස, අනාදයර වා එතං සාමිවචනං. අනුපුබ්බූපසන්තස්සාති

අනුක්කයමනඋපසන්තස්ස වික්ඛම්භන්තස්සනිරුද්ධස්ස. ෙථානඤාෙයත

ගතීතියථා තස්සගතිනඤායති .ඉදංවුත්තංයහොති–අයයොමුට්ඨිකූටාදිනා

පහතත්තා අයයොඝයනන හතස්ස  පහතස්ස අයයොගතස්ස, 

කංසභාජනාදිගතස්ස වා ජලමානස්ස අග්ගිස්ස අනුක්කයමන උපසන්තස්ස

දසසු දිසාසු න කත්ථචි ගති පඤ්ඤායති පච්චයනියරොයධන 

අප්පටිසන්ධිකනිරුද්ධත්තාති. එවං සම්මාවිමුත්තානන්ති සම්මා යහතුනා

ඤායයන තදඞ්ගවික්ඛම්භනවිමුත්තිපුබ්ෙඞ්ගමාය සමුච්යෙදවිමුත්තියා

අරියමග්යගන චතූහිපි උපාදායනහි, ආසයවහි ච මුත්තත්තා සම්මා

විමුත්තානං, තයතො එව කාමෙන්ධනසඞ්ඛාතං කායමොඝභයවොඝාදියභදං 

අවසිට්ඨඔඝඤ්ච තරිත්වා ඨිතත්තා කාමෙන්යධොඝතාරීනං සුට්ඨු 

පටිපස්සම්භිතසබ්ෙකියලසවිප්ඵන්දිතත්තා කියලසාභිසඞ්ඛාරවායතහි

අකම්පනීයතාය අචලං නිබ්ොනසඞ්ඛාතං සඞ්ඛාරූපසමං සුඛං පත්තානං 

අධිගතානංඛීණාසවානං ගති යදවමනුස්සාදියභදාසුගතීසු ‘‘අයංනාමා ’’ති

පඤ්ඤායපතබ්ෙතාය අභාවයතො  පඤ්ඤායපතුං නත්ථි න උපලබ්භති, 

යථාවුත්තජාතයවයදොවිය අපඤ්ඤත්තිකභාවයමවයතගච්ෙන්තීතිඅත්යථො. 

එවං මනසි කයෙොන්යතොති ‘‘එවං අයනකජාතිසංසාර’’න්තිආදිනා)ධ .ප .

153) අත්තයනො කතකිච්චත්තං මනසි කයරොන්යතො යෙොධිපල්ලඞ්යක

නිසින්යනොවවියරොචිත්ථාතියයොජනා. 

දුතියභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
බ්රහ්මයාචනකථාවණ්ණනා 

64. ෙන් නාති පරිවිතක්කනත්යථනිපායතො, අහන්තිභගවාඅත්තානං

නිද්දිසතීති ආහ ‘‘ෙදි පනාහ’’න්ති. ‘‘අට්ඨයම සත්තායහ’’තිආදි යථා 
අම්හාකං භගවා අභිසම්බුද්යධො හුත්වා විමුත්තිසුඛපටිසංයවදනාදිවයසන
සත්තසු සත්තායහසු පටිපජ්ජි, තයතො පරඤ්ච
ධම්මගම්භීරතාපච්චයවක්ඛණාදිවයසන, එවයමව සබ්යෙපි සම්මාසම්බුද්ධා
අභිසම්බුද්ධකායල පටිපජ්ජිංසු, යත ච සත්තාහාදයයො තයථව 
වවත්ථපීයන්තීතිඅයංසබ්යෙසම්පිබුද්ධානංධම්මතා.තස්මාවිපස්සීභගවා 
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අභිසම්බුද්ධකායල තථා පටිපජ්ජීති දස්යසතුං ආරද්ධං. තත්ථ ‘‘අට්ඨයම

සත්තායහ’’ති ඉදං සත්තමසත්තාහයතො පරං, සත්තාහයතො ඔරියම ච
පවත්තාය පටිපත්තියා වයසන වුත්තං, න පල්ලඞ්කසත්තාහස්ස විය

අට්ඨමස්ස නාම සත්තාහස්ස වවත්ථිතස්ස ලබ්භමානත්තා. අනන්තයෙොති 
‘‘අධිගයතොයඛොමයායංධම්යමො’’තිආදියකොවිතක්යකො(දී.නි.2.67; ම.නි.
1.281; 2.337; සං.නි.1.172; මහාව.7, 8). 

පටිවිද්යධොති සයම්භුඤායණන ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්තිආදිනා පටිමුඛං

පටිවිජ්ඣනවයසන පවත්යතො, යථාභූතං අවබුද්යධොති අත්යථො. ධම්යමොති
චතුසච්චධම්යමො තබ්බිනිමුත්තස්ස පටිවිජ්ඣිතබ්ෙධම්මස්ස අභාවයතො. 

ගම්භීයෙොති මහාසමුද්යදො විය මකසතුණ්ඩසූචියා අඤ්ඤත්ර 
සමුපචිතපරිපක්කඤාණසම්භායරහි අඤ්යඤසං ඤායණන
අලබ්භයනයයප්පතිට්යඨො. යතනාහ 

‘‘උත්තානභාවපටික්යඛපවචනයමත’’න්ති. අලබ්භයනයයප්පතිට්යඨො 
ඔගාහිතුංඅසක්කුයණයයතායසරූපයතොවියසසයතොචපස්සිතුංනසක්කාති

ආහ ‘‘ගම්භීෙත්තාව දුද්දයසො’’ති. දුක්යඛන දට්ඨබ්යෙොතිකිච්යෙනයකනචි
කදාචියදවදට්ඨබ්යෙො.යංපනදට්ඨුයමවන සක්කා, තස්සඔගායහත්වාඅනු

අනු බුජ්ඣයන කථා එව නත්ථීති ආහ ‘‘දුද්දසත්තාව දුෙනුයෙොයධො’’ති. 

දුක්යඛන අවබුජ්ඣිතබ්යෙො අවයෙොධස්ස දුක්කරභාවයතො. ඉමස්මිං ඨායන
‘‘තංකිංමඤ්ඤථ භික්ඛයවදුක්කරතරංවාදුරභිසම්භවතරංවා’’ති(සං.නි.

5.1115) සුත්තපදං වත්තබ්ෙං. සන්තාරම්මණතාය වා සන්යතො. 

නිබ්බුතසබ්ෙපරිළාහතාය නිබ්බුයතො. පධානභාවං නීයතොති වා පණීයතො. 

අතිත්තිකරට්යඨන අතප්පයකො සාදුරසයභොජනංවිය.එත්ථචනියරොධසච්චං

සන්තං ආරම්මණන්ති සන්තාෙම්මණං, මග්ගසච්චං සන්තං, 

සන්තාරම්මණඤ්චාති සන්තාෙම්මණං අනුපසන්තසභාවානං කියලසානං, 

සඞ්ඛාරානඤ්ච අභාවයතො සන්යතො නිබ්බුතසබ්ෙපරිළාහත්තා නිබ්බුයතො, 

සන්තපණී වතභායවයනව තදත්ථාය අයසචනකතාය අතප්පකතා දට්ඨබ්ො. 

යතනාහ ‘‘ඉදං ද්වෙං යලොකුත්තෙයමව සන්ධාෙ වුත්ත’’න්ති. 
උත්තමඤාණස්ස විසයත්තා න තක්යකන අවචරිතබ්යෙො, තයතො එව

නිපුණඤාණයගොචරතාය, සණ්හසුඛුමසභාවත්තා ච නිපුයණො. ොලානං

අවිසයත්තා පණ්ඩියතහි එව යවදිතබ්යෙොති පණ්ඩිතයවදනීයෙො. ආලීයන්ති 

අභිරමිතබ්ෙට්යඨන යසවීයන්තීති ආලො, පඤ්ච කාමගුණා. ආලයන්ති

අභිරමණවයසන යසවන්තීති ආලො, තණ්හාවිචරිතානි. ආලෙෙතාති

ආලයනිරතා. සුට්ඨු මුදිතා අතිවිය මුදිතා අනුක්කණ්ඨනයතො. ෙමතීති රතිං
වින්දති කීළති ලළති. ඉයම සත්තා යථා කාමගුයණ, එවං රාගම්පි

අස්සායදන්තිඅභිනන්දන්තියයවාතිවුත්තං ‘‘දුවිධම්පී’’තිආදි. 

ඨානං සන්ධාොති ඨාන -සද්දං සන්ධාය.  අත්ථයතො පන ‘‘ඨාන’’න්ති ච

පටිච්චසමුප්පායදො එව අධිප්යපයතො  .තිට්ඨති එත්ථ ඵලං

තදායත්තවුත්තිතායාති  ඨානං, සඞ්ඛාරාදීනං පච්චයභූතා අවිජ්ජාදයයො. 
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පටුන 

ඉයමසං සඞ්ඛාරාදීනං පච්චොති ඉදප්පච්චො, අවිජ්ජාදයයොව. ඉදප්පච්චො

එව ඉදප්පච්චෙතා යථායදයවොඑවයදවතා, ඉදප්පච්චයානංවා අවිජ්ජාදීනං

අත්තයනො ඵලං පටිච්ච පච්චයභායවො උප්පාදනසමත්ථතා ඉදප්පච්චෙතා, 

යතනපරමත්ථපච්චයලක්ඛයණොපටිච්චසමුප්පායදො දස්සියතොයහොති .පටිච්ච

සමුප්පජ්ජති ඵලං  එතස්මාති පටිච්චසමුප්පායදො. පදද්වයයනාපි ධම්මානං

පච්චයට්යඨො එව විභාවියතො  .යතනාහ  ‘‘සඞ්ඛාොදිපච්චොනං

අවිජ්ොදීනයමතං අධවචන’’න්ති  .අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො , විත්ථායරො පන 

විසුද්ධමග්ගසංවණ්ණනාසු (විසුද්ධි.2.570) වුත්තනයයන යවදිතබ්යෙො. 

සබ්ෙසඞ්ඛාෙසමයථොතිආදි සබ්ෙන්ති සබ්ෙසඞ්ඛාරසමථාදිපදාභියධයයං

සබ්ෙං, අත්ථයතො නිබ්ොනයමව. ඉදානි තස්ස නිබ්ොනභාවං දස්යසතුං 

‘‘ෙස්මා හී’’තිආදිවුත්තං. තන්තිනිබ්ොනං. ආගම්මාතිපටිච්චඅරියමග්ගස්ස

ආරම්මණපච්චයයහතු. සම්මන්තීති අප්පටිසන්ධිකූපසමවයසන සම්මන්ති.

තථාසන්තාච සවියසසංඋපසන්තානාමයහොන්තීතිආහ ‘‘වූපසම්මන්තී’’ති, 

එයතන සබ්යෙ සඞ්ඛාරා සම්මන්ති එත්ථාති සබ්ෙසඞ්ඛාෙසමයථො, 
නිබ්ොනන්ති දස්යසති. සබ්ෙසඞ්ඛාරවිසංයුත්යත හි නිබ්ොයන
සබ්ෙසඞ්ඛාරවූපසමපරියායයොඤායාගයතො යයවාති. යසයසපයදසුපි එයසව

නයයො. උපධීයති එත්ථ දුක්ඛන්ති උපධ, ඛන්ධාදයයො. පටිනිස්සට්ඨාති

සමුච්යෙදවයසන පරිච්චත්තා යහොන්ති. සබ්ො තණ්හාති අට්ඨසතප්පයභදා

සබ්ොපි තණ්හා. සබ්යෙ කියලසොගාති කාමරාගරූපරාගාදියභදා සබ්යෙපි
කියලසභූතා රාගා, සබ්යෙපිවාකියලසාඉධකියලසරාගාතියවදිතබ්ො, න
යලොභවියසසාඑවචිත්තස්ස විපරීතභාවාපාදනයතො.යථාහ‘‘රත්තම්පිචිත්තං
විපරිණතං, දුට්ඨම්පි චිත්තං විපරිණතං, මූළ්හම්පි චිත්තං විපරිණත’’න්ති

(පාරා. 271) විෙජ්ෙන්තීති අත්තයනො සභාවං විජහන්ති. සබ්ෙං දුක්ඛන්ති

ජරාමරණාදියභදංසබ්ෙංවට්ටදුක්ඛං. භයවනභවන්තියතනයතනභයවන

භවන්තරං. භවනිකන්තිභායවන සංසිබ්ෙති, ඵයලන වා සද්ධං කම්මං 

සතණ්හස්යසව ආයතිං පුනබ්භවභාවයතො. තයතො වානයතො නික්ඛන්තං 
තත්ථ තස්ස සබ්ෙයසො අභාවයතො. චිරනිසජ්ජාචිරභාසයනහි

පිට්ඨිආගිලායනතාලුගලයසොසාදිවයසන කාෙකිලමයථොයචවකාෙවියහසා ච 
යවදිතබ්ො. සා ච යඛො යදසනාය අත්ථං අජානන්තානං, 
අප්පටිපජ්ජන්තානඤ්ච වයසන, ජානන්තානං, පන පටිපජ්ජන්තානඤ්ච
යදසනාය කායපරිස්සයමොපිසත්ථුඅපරිස්සයමොව.යතනාහභගවා‘‘නචමං

ධම්මාධිකරණංවියහයසසී’’ති (උදා.10). තථාහිවුත්තං ‘‘ොඅොනන්තානං

යදසනා නාම, යසො මම කිලමයථො අස්සා’’ති. උභෙන්ති චිත්තකිලමයථො, 

චිත්තවියහසා චාති උභෙං යපතං බුද්ධානං නත්ථි, යෙොධිමූයලයයව
සමුච්ඡින්නත්තා. 

65. අනුබ්රහූනං සම්පිණ්ඩනං. යසොති‘‘අපිස්සූ’’තිනිපායතො. විපස්සින්ති
පටි-සද්දයයොයගන සාමිඅත්යථ උපයයොගවචනන්ති ආහ ‘‘විපස්සිස්සා’’ති.

වුද්ධිප්පත්තා අච්ෙරියා වා අනච්ඡරිො. වුද්ධිඅත්යථොපි හි අකායරො යහොති
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යථා‘‘අයසක්ඛා ධම්මා’’ති (ධ. ස. තිකමාතිකාය 11). කප්පානං චත්තාරි
අසඞ්යඛයයයානි සතසහස්සඤ්ච සයදවකස්ස යලොකස්ස
ධම්මසංවිභාගකරණත්ථයමව පාරමියයො පූයරත්වා ඉදානි
සමධිගතධම්මරාජස්ස තත්ථ අප්යපොස්සුක්කතාපත්තිදීපනතා, ගාථාත්ථස්ස
අච්ෙරියතා, තස්සවුද්ධිප්පත්ති චාතියවදිතබ්ො.අත්ථද්වායරනහිගාථානං

අනච්ෙරියතා. යගොචො අයහසුන්ති උපට්ඨහිංසු. උපට්ඨානඤ්ච

විතක්යකතබ්ෙතාවාතිආහ ‘‘පරිවිතක්කයිතබ්ෙතංපාපුණිංසූ’’ති. 

යදි සුඛාපටිපදාව කථං කිච්ෙතාති ආහ ‘‘පාෙමීපූෙණකායල’’තිආදි. 

එවමාදීනි දුප්පරිච්චජානි යදන්තස්ස.හ-ඉතිවාෙයත්තන්ති එතස්මිංඅත්යථ

නිපායතො, ‘‘එකංසත්යථ’’ති යකචි. හ ෙයත්තං, එකංයසන වා අලං 
නිප්පයයොජනං එවං කිච්යෙන අධිගතස්ස ධම්මස්ස යදයසතුන්ති යයොජනා. 

හලන්ති ‘‘අල’’න්තිඉමිනාසමානත්ථංපදං ‘‘හලන්තිවදාමී’’තිආදීසු (සං.

නි.ටී.1.172) විය. ොගයදොසඵුට්යඨහීතිඵුට්ඨවියසනවියසප්යපනරායගන, 

යදොයසන ච සම්ඵුට්යඨහි අභිභූයතහි. ොගයදොසානුගයතහීති රාගයදොයසහි
අනුෙන්යධහි. 

නිච්චාදීනන්ති නිච්චග්ගාහාදීනං. එවං ගතන්ති එවං පවත්තං

අනිච්චාදිආකායරන පවත්තං. ‘‘චතුසච්චධම්ම’’න්ති ඉදං අනිච්චාදීසු, 
සච්යචසු ච යථාලාභවයසන ගයහතබ්ෙං. එවං ගතන්ති වා එවං
‘‘අනිච්ච’’න්තිආදිනා අභිනිවිසිත්වා මයා, අඤ්යඤහි ච සම්මාසම්බුද්යධහි

ගතං, ඤාතං පටිවිද්ධන්ති අත්යථො. කාමොයගන, භවොයගන ච ෙත්තා 

නීවරයණහි නිවුතචිත්තතාය, දිට්ඨොයගන ෙත්තා විපරීතාභිනියවයසන න

දක්ඛන්ති යාථාවයතොඉමං ධම්මංනප්පටිවිජ්ඣිස්සන්ති. එවංගාහායපතුන්ති 
‘‘අනිච්ච’’න්තිආදිනා සභායවන යාථාවයතො ධම්යම ජානායපතුං. 

රාගයදොසපයරතතාපි යනසං සම්මූළ්හභායවයනවාතිආහ ‘‘තයමොඛන්යධන 

ආවුො’’ති. 

ධම්මයදසනාය අප්යපොස්සුක්කතාපත්තියා කාරණං විභායවතුං ‘‘කස්මා

පනා’’තිආදිනා සයයමව යචොදනං සමුට්ඨායපති. තත්ථ යථායං ඉදානි
ධම්මයදසනාය අප්යපොස්සුක්කතාපත්ති සබ්ෙබුද්ධානං 
ආචිණ්ණසමාචිණ්ණධම්මතාවයසන, සබ්ෙයෙොධිසත්තානං ආදියතො ‘‘කිං
යම අඤ්ඤාතයවයසනා’’තිආදිනා (බු. වං. 2.99) මහාභිනීහායර අත්තයනො

චිත්තස්ස සමුස්සාහනං ආචිණ්ණසමාචිණ්ණධම්මතා වාති ආහ ‘‘කිං

යම’’තිආදි.තත්ථ අඤ්ඤාතයවයසනාතිසයදවකංයලොකංඋන්නායදන්යතො
බුද්යධො අහුත්වා යකවලං බුද්ධානං සාවකභාවූපගමනවයසන
අඤ්ඤාතරූයපන. තිවිධං කාරණං අප්යපොස්සුක්කතාපත්තියා පටිපක්ඛස්ස
ෙලවභායවො, ධම්මස්ස පරමගම්භීරතා, තත්ථ ච භගවයතො සාතිසයං

ගාරවන්ති තං දස්යසතුං ‘‘තස්ස හී’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ පටිපක්ඛා නාම
රාගාදයයො කියලසා සම්මාපටිපත්තියා අන්තරායකරත්තා. යතසං



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා මහාපදානසුත්තවණ්ණනා 

51 

පටුන 

ෙලවභාවයතො චිරපරිභාවනාය සත්තසන්තානයතො දුබ්බියසොධියතාය යත
සත්යත මත්තහත්ථියනො විය දුබ්ෙලං පුරිසං අජ්යඣොත්ථරිත්වා 
අනයෙයසනං ආපායදන්තා අයනකසතයයොජනායාමවිත්ථාරං සුනිචිතං
ඝනසන්නියවසං කණ්ටකදුග්ගම්පි අධියසන්ති. දූරප්පයභද දුච්යෙජ්ජතාහි

දුබ්බියසොධියතං පන දස්යසතුං ‘‘අථස්සා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ච අන්යතො 

ආමට්ඨතාය කඤ්ජිකපුණ්ණලාබු චිරපරිවාසිකතාය තක්කභරිතචාටි 

ස්යනහතින්තදුබ්ෙලභායවන වසායතලපීතපියලොතිකා; යතලමිස්සිතතාය 

අඤ්ෙනමක්ඛිතහත්ථා දුබ්බියසොධනීයා වුත්තා. හීනූපමා යචතා
රූපප්පෙන්ධභාවයතො, අචිරකාලිකත්තා ච මලීනතාය, කියලසසංකියලයසො 
එවපනදුබ්බියසොධනීයතයරොඅනාදිකාලිකත්තා, අනුසයතත්තාච.යතනාහ 

‘‘අතිසංකිලිට්ඨා’’ති. යථා ච දුබ්බියසොධනීයතාය එවං 
ගම්භීරදුද්දසදුරනුයෙොධානම්පිවුත්තඋපමාහීනූපමාව. 

ගම්භීයරොපි ධම්යමො පටිපක්ඛවිධමයනන සුපාකයටො භයවයය, 
පටිපක්ඛවිධමනංපනසම්මාපටිපත්තිපටිෙද්ධං, සාසද්ධම්මසවනාධීනා, තං
සත්ථරි, ධම්යමචපසාදායත්තං. යසො වියසසයතොයලොයකසම්භාවනීයස්ස
ගරුකාතබ්ෙස්ස අභිපත්ථනායහතුයකොති පනාළිකාය සත්තානං
ධම්මසම්පටිපත්තියා බ්රහ්මයාචනාදිනිමිත්තන්ති තං දස්යසන්යතො 

‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. 

66. ‘‘අඤ්ඤතයරො’’ති අප්පඤ්ඤායතො විය කිඤ්චාපි වුත්තං, අථ යඛො

පාකයටො පඤ්ඤායතොති දස්යසතුං ‘‘ඉමස්මිං චක්කවායළ 

යෙට්ඨකමහාබ්රහ්මා’’ති වුත්තං. මහාබ්රහ්මභවයන යෙට්ඨකමහාබ්රහ්මා. යසො
හිසක්යකො විය කාමයදවයලොයක, බ්රහ්මයලොයකච පාකයටො පඤ්ඤායතො.

උපක්කියලසභූතං අප්පං රාගාදිරජං එතස්සාති අප්පෙෙං, අප්පරජං අක්ඛි 

පඤ්ඤාචක්ඛු යයසං යත තංසභාවාති කත්වා අප්පෙෙක්ඛොතිකාති 

ඉමමත්ථංදස්යසතුං ‘‘පඤ්ඤාමයෙ’’තිආදිමාහ.අප්පං රාගාදිරජංයයසංයත

තංසභාවා අප්පෙෙක්ඛොතිකාති එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යෙො. 

අස්සවනතාති ‘‘සයං අභිඤ්ඤා’’තිආදීසු (දී.නි. 1.28, 405; ම.නි. 1.154, 

444) විය කරයණ පච්චත්තවචනන්ති ආහ ‘‘අස්සවනතාො’’ති. 

දසපුඤ්ඤකිරිෙවත්ථවයසනාති 
දානාදිදසවිධවිමුත්තිපරිපාචනීයපුඤ්ඤකිරියවත්ථූනං වයසන. යතනාහ 

‘‘කතාධකාො’’තිආදි. පපඤ්චසූදනිෙං පන ‘‘ද්වාදසපුඤ්ඤකිරියවයසනා’’ති 
(ම.නි.අට්ඨ.2.282) වුත්තං, තංදානාදීසුසරණගමනපරහිතපරිණාමනද්වය
පක්ඛිපනවයසනවුත්තං. 

69. ගරුට්ඨානියයසු ගාරවවයසන ගරුකරපත්ථනා අජ්යඣසනා, සාපි

අත්ථයතො පත්ථනා එවාති වුත්තං ‘‘ොචන’’න්ති. පයදසවිසයඤාණදස්සනං
හුත්වාබුද්ධානංයයව ආයවණිකභාවයතොඉදංඤාණද්වයං ‘‘බුද්ධචක්ඛූ’’ති

වුච්චතීති ආහ ‘‘ඉයමසඤ්හි ද්වින්නං ඤාණානං බුද්ධචක්ඛූති නාම’’න්ති. 
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තිණ්ණං මග්ගඤාණානන්ති යහට්ඨිමානං තිණ්ණං මග්ගඤාණානං 

‘‘ධම්මචක්ඛූ’’ති නාමං, චතුසච්චධම්මදස්සනන්ති කත්වා 
දස්සනමත්තභාවයතො. යයතො තානි ඤාණානි විජ්ජූපමාභායවන වුත්තානි, 
අග්ගමග්ගඤාණං පන ඤාණකිච්චස්ස සිඛාප්පත්තියා දස්සනමත්තං න
යහොතීති‘‘ධම්මචක්ඛූ’’තින වුච්චතීති.යයතොතංවජිරූපමාභායවනවුත්තං. 

වුත්තනයෙයනවාති ‘‘අප්පරජක්ඛජාතිකා’’තිඑත්ථවුත්තනයයයනව.යස්මා

මන්දකියලසා ‘‘අප්පෙෙක්ඛා’’ති වුත්තා, තස්මා ෙහලකියලසා 

‘‘මහාෙෙක්ඛා’’තියවදිතබ්ො.පටිපක්ඛවිධමනසමත්ථතාය තික්ඛානි සූරානි

විසදානි, වුත්තවිපරියායයන මුදූනි. සද්ධාදයෙො ආකාොති

සද්දහනාදිප්පකායරවදති. සුන්දොතිකලයාණා. සම්යමොහවියනොදනිෙං පන 
‘‘යයසං ආසයාදයයො යකොට්ඨාසා සුන්දරා, යත ස්වාකාරා’’ති (විභ. අට්ඨ.
814) වුත්තං, තංඉමාය අත්ථවණ්ණනායඅඤ්ඤදත්ථුසංසන්දති සයමතීති 
දට්ඨබ්ෙං. යයතො සද්ධාසම්පදාදිවයසන අජ්ඣාසයස්ස සුන්දරතාති, 

තබ්බිපරියායයතො අසුන්දරතාති. කාෙණං නාමපච්චයාකායරො, සච්චානිවා. 

පෙයලොකන්තිසම්පරායං.තංදුක්ඛාවහංවජ්ජංවියභයයතො පස්සිතබ්ෙන්ති

වුත්තං ‘‘පෙයලොකඤ්යචව වජ්ෙඤ්ච භෙයතො පස්සන්තී’’ති.
සම්පත්තිභවයතො වා අඤ්ඤත්තා විපත්තිභයවො ‘‘පරයලොයකො’’ති වුත්තං 

‘‘පෙ…යප.…පස්සන්තී’’ති. 

අෙං පයනත්ථ පාළීති එත්ථ ‘‘අප්පරජක්ඛා’’දිපදානං අත්ථවිභාවයන
අයං තස්ස තථාභාවසාධකපාළි. සද්ධාදීනඤ්හි විමුත්තිපරිපාචකධම්මානං
ෙලවභායවො තප්පටිපක්ඛානං පාපධම්මානං දුබ්ෙලභායවයනව යහොති, 
යතසඤ්ච ෙලවභායවො සද්ධාදීනං දුබ්ෙලභායවනාති
විමුත්තිපරිපාචකධම්මානංසවියසසංඅත්ථිතානත්ථිතාවයසන ‘‘අප්පරජක්ඛා
මහාරජක්ඛා’’ති ආදයයො පාළියං (පටි. ම. 1.111) විභජිත්වා දස්සිතා. ඉති
සද්ධාදීනං වයසන පඤ්ච අප්පරජක්ඛා, අසද්ධියාදීනං වයසන පඤ්ච
මහාරජක්ඛා.එවං තික්ඛින්ද්රියමුදින්ද්රියාදයයොතිවිභාවිතාපඤ්ඤාසපුග්ගලා.
සද්ධාදීනං පන අන්තරයභයදන අයනකයභදා යවදිතබ්ො. ඛන්ධාදයයො එව 

ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන යලොයකො, සම්පත්තිභවභූයතො යලොයකො 

සම්පත්තිභවයලොයකො, සුගතිසඞ්ඛායතො උපපත්තිභයවො, සම්පත්තිසම්භවති

එයතනාති සම්පත්තිසම්භවයලොයකො සුගතිසංවත්තනියයො කම්මභයවො. 
දුග්ගතිසඞ්ඛාතඋපපත්තිභවදුග්ගතිසංවත්තනියකම්මභවා 

විපත්තිභවයලොකවිපත්තිසම්භවයලොකා. 

පුන එකකදුකාදිවයසන යලොකං විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘එයකො

යලොයකො’’තිආදි වුත්තං. ආහාරාදයයො හි ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන 

යලොයකොති.තත්ථ ‘‘එයකොයලොයකොසබ්යෙසත්තා ආහාෙට්ඨතිකා’’ති (දී.
නි. 3.303; අ. නි. 10.27, 28; පටි. ම. 1.2, 112, 208) යායං
පුග්ගලාධිට්ඨානාය කථාය සබ්ෙසඞ්ඛාරානං පච්චයායත්තවුත්තිතා වුත්තා, 
තාය සබ්යෙො සඞ්ඛාරයලොයකො එයකො එකවියධො පකාරන්තරස්සාභාවයතො. 
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පටුන 

‘‘ද්යව යලොකා’’තිආදීසුපි ඉමිනා නයයන අත්යථො යවදිතබ්යෙො. 
නාමග්ගහයණනයචත්ථනිබ්ොනස්සඅග්ගහණංතස්සඅයලොකසභාවත්තා.
නනු ච ‘‘ආහාරට්ඨිතිකා’’ති එත්ථ පච්චයායත්තවුත්තිතාය මග්ගඵලානම්පි
යලොකතා ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති පරිඤ්යඤයයානං දුක්ඛසච්චධම්මානං
‘‘ඉධ යලොයකො’’ති අධිප්යපතත්තා. අථ වා න ලුජ්ජති න පලුජ්ජතීති යයො
ගහියතො, තථානයහොති, යසොයලොයකොති තංගහණරහිතානංයලොකුත්තරානං

නත්ථි යලොකතා. උපාදානානං ආරම්මණභූතා ඛන්ධා උපාදානක්ඛන්ධා. 

අනුයරොධාදිවත්ථුභූතා ලාභාදයයො අට්ඨ යලොකධම්මා. දසාෙතනානීති දස
රූපායතනානි විවට්ටජ්ඣාසයස්ස අධිප්යපතත්තා. තස්ස ච සබ්ෙං
යතභූමකකම්මං ගරහිතබ්ෙං, වජ්ජිතබ්ෙඤ්ච හුත්වා උපට්ඨාතීති වුත්තං 

‘‘සබ්යෙ අභිසඞ්ඛාො වජ්ෙං, සබ්යෙ භවගාමිකම්මා වජ්ෙ’’න්ති. යයසං 
පුග්ගලානංසද්ධාදයයො මන්දා, යතඉධ‘‘අස්සද්ධා’’තිආදිනාවුත්තා.නපන
සබ්යෙනසබ්ෙංසද්ධාදීනං අභාවයතොතිඅප්පරජක්ඛදුකාදීසුපඤ්චසුදුයකසු

එයකකස්මිංදසදසකත්වා ‘‘පඤ්ඤාසාෙආකායෙහිඉමානිපඤ්චින්ද්රිොනි

ොනාතී’’ති වුත්තං. අථ වා අන්වයයතො, ෙයතියරකයතො ච සද්ධාදීනං
ඉන්ද්රියානං පයරොපරියත්තං ජානාතීති කත්වා තථා වුත්තං. එත්ථ ච
අප්පරජක්ඛාදිවයසනආවජ්ජන්තස්ස භගවයතො යත සත්තා පුඤ්ජපුඤ්ජාව
හුත්වාඋපට්ඨහන්ති, නඑයකකා. 

උප්පලානි එත්ථ සන්තීති උප්පලිනී, ගච්යෙොපි ජලාසයයොපි, ඉධ පන

ජලාසයයො අධිප්යපයතොති ආහ ‘‘උප්පලවයන’’ති. යානි උදකස්ස අන්යතො

නිමුග්ගායනව හුත්වා පුසන්ති වඩ්ෙන්ති, තානි අන්යතොනිමුග්ගයපොසීනී. 

දීපිතානීති අට්ඨකථායං පකාසිතානි, ඉයධව වා ‘‘අඤ්ඤානිපී’’තිආදිනා 

දීපිතානි. උග්ඝටිතඤ්ඤූති උග්ඝටනං නාම ඤාණුග්ඝටනං, ඤායණ 
උග්ඝටිතමත්යත එව ජානාතීති අත්යථො. විපඤ්චිතං විත්ථාරයමවමත්ථං

ජානාතීති විපඤ්චිතඤ්ඤූ. උද්යදසාදීහි යනතබ්යෙොති යනයෙයො. සහ

උදාහෙයවලාොති උදාහායර ධම්මස්ස උද්යදයස උදාහටමත්යත එව. 

ධම්මාභිසමයෙොති චතුසච්චධම්මස්ස ඤායණන සද්ධිං අභිසමයයො. අෙං

වුච්චතීති අයං ‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’තිආදිනා නයයන සඞ්ඛිත්යතන
මාතිකාය දීපියමානාය යදසනානුසායරන ඤාණං යපයසත්වා අරහත්තං

ගණ්හිතුං සමත්යථො ‘‘පුග්ගයලො උග්ඝටිතඤ්ඤූ’’ති වුච්චති. අෙං වුච්චතීති
අයං සඞ්ඛිත්යතන මාතිකං ඨයපත්වා විත්ථායරන අත්යථ විභජියමායන 

අරහත්තං පාපුණිතුං සමත්යථො ‘‘පුග්ගයලො විපඤ්චිතඤ්ඤූ’’ති වුච්චති. 

උද්යදසයතොති උද්යදසයහතු, උද්දිසන්තස්ස, උද්දිසායපන්තස්ස වාති

අත්යථො. පරිපුච්ඡයතොති අත්ථං පරිපුච්ෙන්තස්ස. අනුපුබ්යෙන 

ධම්මාභිසමයෙො යහොතීති අනුක්කයමන අරහත්තප්පත්යතො යහොති. නතාෙ

ොතිො ධම්මාභිසමයෙො යහොතීති යතන අත්තභායවන මග්ගං වා ඵලං වා

අන්තමයසො ඣානං වා විපස්සනං වා නිබ්ෙත්යතතුං න සක්යකොති. අෙං 

වුච්චති පුග්ගයලො පදපෙයමොති අයං පුග්ගයලො ෙයඤ්ජනපදයමව පරමං
අස්සාති ‘‘පදපරයමො’’තිවුච්චති. 
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යෙතියයදුවියධපුග්ගයලසන්ධායවුත්තං විභඞ්යග කම්මාවෙයණනාති

පඤ්චවියධන ආනන්තරියකම්යමන. විපාකාවෙයණනාති
අයහතුකපටිසන්ධියා. යස්මා දුයහතුකානම්පි අරියමග්ගපටියවයධො නත්ථි, 
තස්මා දුයහතුකපටිසන්ධිපි ‘‘විපාකාවරණයමවා’’ති යවදිතබ්ො. 

කියලසාවෙයණනාති නියතමිච්ොදිට්ඨියා. අස්සද්ධාති බුද්ධාදීසු සද්ධා

රහිතා. අච්ඡන්දිකාති කත්තුකමයතාකුසලච්ෙන්දරහිතා, උත්තරකුරුකා 

මනුස්සාඅච්ෙන්දිකට්ඨානංපවිට්ඨා. දුප්පඤ්ඤාති භවඞ්ගපඤ්ඤායපරිහීනා, 
භවඞ්ගපඤ්ඤාය පන පරිපුණ්ණායපි යස්ස භවඞ්ගං යලොකුත්තරස්ස

පච්චයයො න යහොති, යසොපි දුප්පඤ්යඤො එව නාම. අභබ්ො නිොමං

ඔක්කමිතුං කුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්තන්ති කුසයලසු ධම්යමසු

සම්මත්තනියාමසඞ්ඛාතං අරියමග්ගං ඔක්කමිතුං අධිගන්තුං අභබ්ො. ‘‘න

කම්මාවෙයණනා’’තිආදීනි වුත්තවිපරියායයනයවදිතබ්ොනි. 

‘‘ොගචරිතා’’තිආදීසු යං වත්තබ්ෙං, තං පරමත්ථදීපනියං
[පරමත්ථමඤ්ජූසායංවිසුද්ධිමග්ගසංවණ්ණනායන්තිභවිතබ්ෙං– 

‘‘සාඑසාපරමත්ථානං, තත්ථතත්ථයථාරහං; 
නිධානයතො පරමත්ථ-මඤ්ජූසා නාම නාමයතො’’ති. 
(විසුද්ධිමග්ගමහාටීකාය නිගමයන සයයමව වුත්තත්තා)]
විසුද්ධිමග්ගසංවණ්ණනායං වුත්තනයයනයවදිතබ්ෙං; 

70. ආෙබ්භාතිඅත්තයනොඅධිප්යපතස්ස අත්ථස්සභගවයතොජානාපනං
උද්දිස්සාති අත්යථො. යසයලො පබ්ෙයතො උච්යචො යහොති ථියරො ච, න 

පංසුපබ්ෙයතො, මිස්සකපබ්ෙයතොවාතිආහ ‘‘යසයලෙථා පබ්ෙතමුද්ධනී’’ති. 

ධම්මමෙංපාසාදන්ති යලොකුත්තරධම්මමාහ.යසොහිපබ්ෙතසදියසොචයහොති
සබ්ෙධම්යම අතික්කම්ම අබ්භුග්ගතට්යඨන පාසාදසදියසො ච, 
පඤ්ඤාපරියායයොවාඉධධම්ම-සද්යදො. සාහිඅබ්භුග්ගතට්යඨනපාසායදොති
අභිධම්යම(ධ.ස.අට්ඨ.16) නිද්දිට්ඨා.තථාචාහ– 

‘‘පඤ්ඤාපාසාදමාරුය්හ, අයසොයකොයසොකිනිංපජං; 
පබ්ෙතට්යඨොවභූමට්යඨ, ධීයරොොයලඅයවක්ඛතී’’ති.(ධ.ප. 28); 

‘‘ෙථා හී’’තිආදීසු යථා පබ්ෙයත ඨත්වා රත්තන්ධකායර යහට්ඨා
ඔයලොයකන්තස්ස පුරිසස්ස යඛත්යත යකදාරපාළිකුටියයො, තත්ථ 
සයතමනුස්සා ච න පඤ්ඤායන්ති අනුජ්ජලභාවයතො. කුටිකාසු පන
අග්ගිජාලා පඤ්ඤායති උජ්ජලභාවයතො එවං ධම්මපාසාදමාරුය්හ
සත්තයලොකං ඔයලොකයයතො භගවයතො ඤාණස්ස ආපාථං නාගච්ෙන්ති
අකතකලයාණාසත්තාඤාණග්ගිනාඅනුජ්ජලභාවයතො, අනුළාරභාවයතොච
රත්තිං ඛිත්තා සරා විය යහොන්ති. කතකලයාණා පන භබ්ෙපුග්ගලා දූයර 
ඨිතාපි භගවයතො ඤාණස්ස ආපාථං ආගච්ෙන්ති පරිපක්කඤාණග්ගිතාය 
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සමුජ්ජලභාවයතො, උළාරසන්තානතාය හිමවන්තපබ්ෙයතො විය චාති එවං 
යයොජනායවදිතබ්ො. 

උට්යඨහීති ත්වං ධම්මයදසනාය 
අප්යපොස්සුක්කතාසඞ්ඛාතසඞ්යකොචාපත්තියතො කිලාසුභාවයතො උට්ඨහ. 

වීරිෙවන්තතාොතිසාතිසයචතුබ්බිධසම්මප්පධානවීරියවන්තතාය. වීරස්සහි

භායවො, කම්මං වා වීරිෙං. කියලසමාරස්ස විය මච්චුමාරස්සපි ආයතිං

අසම්භවයතො ‘‘මච්චුකියලසමාොන’’න්ති වුත්තං. අභිසඞ්ඛාරමාරවිජයස්ස
අග්ගහණං කියලසමාරවිජයයයනව තබ්බිජයස්ස යජොතිතභාවයතො. 

වාහනසමත්ථතාොති සංසාරමහාකන්තාරයතො නිබ්ොනසඞ්ඛාතං
යඛමප්පයදසංසම්පාපනසමත්ථතාය. 

71. ‘‘අපාරුතංයතසංඅමතස්සද්වාර’’න්තියකචිපඨන්ති. නිබ්ොනස්ස
ද්වාරං පවිසනමග්යගො විවරිත්වා ඨපියතො මහාකරුණූපනිස්සයයන 

සයම්භුඤායණන අධිගතත්තා. සද්ධං පමුඤ්චන්තූති සද්ධං පයවයදන්තු, 
අත්තයනො සද්දහනාකාරං උපට්ඨායපන්තූති අත්යථො. සුයඛන අකිච්යෙන 

පවත්තනීයතාය සුප්පවත්තිතං.නභාසිං නභාසිස්සාමීති චින්යතසි. 

අග්ගසාවකයුගවණ්ණනා 
73. සල්ලපිත්වාති ‘‘විප්පසන්නානි යඛො යත ආවුයසො

ඉන්ද්රියානී’’තිආදිනා (මහාව. 60) ආලාපසල්ලාපං කත්වා. තඤ්හිස්ස 
අපරභායගසත්ථුසන්තිකංඋපසඞ්කමනස්සපච්චයයොඅයහොසි. 

75-6. අනුපුබ්බිං කථන්තිඅනුපුබ්බියාඅනුපුබ්ෙං කයථතබ්ෙංකථං.කා

පන සාති? දානාදිකථා. තත්ථ දානකථා තාව පචුරජයනසු පවත්තියා
සබ්ෙසාධාරණත්තා, සුකරත්තා, සීයල පතිට්ඨානස්ස උපායභාවයතො ච 
ආදියතො කථිතා. පරිච්චාගසීයලො හි පුග්ගයලො පරිග්ගහවත්ථූසු 
නිස්සඞ්ගභාවයතො සුයඛයනව සීලානි සමාදියති, තත්ථ ච සුප්පතිට්ඨියතො
යහොති. සීයලන දායකපටිග්ගාහකවිසුද්ධියතො පරානුග්ගහං වත්වා 
පරපීළානිවත්තිවචනයතො, කිරියධම්මං වත්වා අකිරියධම්මවචනයතො, 
යභොගසම්පත්තියහතුං වත්වා භවසම්පත්තියහතුවචනයතො ච 

දානකථානන්තෙං සීලකථා කථිතා, තඤ්යච දානසීලං වට්ටනිස්සිතං, අයං
භවසම්පත්ති තස්ස ඵලන්ති දස්සනත්ථං, ඉයමහි ච දානසීලමයයහි
පණී වතපණී වතතරාදියභදභින්යනහි පුඤ්ඤකිරියවත්ථූහි එතා
චාතුමහාරාජිකාදීසු පණී වතපණී වතතරාදියභදභින්නා අපරියමයයා 

දිබ්ෙයභොගභවසම්පත්තියයොයහොන්තීතිදස්සනත්ථං තදනන්තෙං සග්ගකථං. 
වත්වා අයං සග්යගො රාගාදීහි උපක්කිලිට්යඨො, සබ්ෙදා අනුපක්කිලිට්යඨො

අරියමග්යගොති දස්සනත්ථං සග්ගානන්තෙං මග්ගකථා කයථතබ්ො.
මග්ගඤ්ච කයථන්යතන තදධිගමුපායදස්සනත්ථං සග්ගපරියාපන්නාපි, 
පයගව ඉතයර සබ්යෙපි කාමා නාම ෙහ්වාදීනවා, අනිච්චා අධුවා, 

විපරිණාමධම්මාති කාමානං ආදීනයවො, හීනා, ගම්මා, යපොථුජ්ජනිකා, 
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පටුන 

අනරියා, අනත්ථසඤ්හිතාති යතසං ඔකායෙො ලාමකභායවො, සබ්යෙපි භවා

කියලසානංවත්ථුභූතාති තත්ථ සංකියලයසො, සබ්ෙයසොකියලසවිප්පමුත්තං

නිබ්ොනන්ති යනක්ඛම්යම ආනිසංයසො ච කයථතබ්යෙොති අයමත්යථො 

මග්ගන්තීති එත්ථ ඉති-සද්යදන ආදිඅත්ථයජොතයකන යෙොධියතොති
යවදිතබ්ෙං. 

සුඛානං නිදානන්ති දිට්ඨධම්මිකානං, සම්පරායකානං, 
නිබ්ොනපටිසංයුත්තානඤ්චාතිසබ්යෙසම්පිසුඛානංකාරණං.යඤ්හි කිඤ්චි
යලොයකයභොගසුඛංනාම, තංසබ්ෙංදානනිදානන්තිපාකයටොයමත්යථො.යං
පනතං ඣානවිපස්සනාමග්ගඵලනිබ්ොනපටිසංයුත්තංසුඛං, තස්සාපි දානං 

උපනිස්සයපච්චයයො යහොතියයව. සම්පත්තීනං මූලන්ති යා ඉමා යලොයක
පයදසරජ්ජං සිරිස්සරියං සත්තරතනසමුජ්ජලචක්කවත්තිසම්පදාති
එවංපයභදා මානුසිකා සම්පත්තියයො, යා ච
චාතුමහාරාජිකචාතුමහාරාජාදියභදා දිබ්ෙසම්පත්තියයො, යා වා පනඤ්ඤාපි

සම්පත්තියයො, තාසංසබ්ොසංඉදංදානංනාමමූලංකාරණං. යභොගානන්ති

භුඤ්ජිතබ්ෙට්යඨන ‘‘යභොයගො’’ති ලද්ධනාමානං මනාපියරූපාදීනං, 

තන්නිස්සයානඤ්ච උපයභොගසුඛානං. අවස්සයට්යඨන පතිට්ඨා.

විසමගතස්සාතිෙයසනප්පත්තස්ස. තාණන්ති රක්ඛාතයතො පරිපාලනයතො. 

යලණන්ති ෙයසයනහි පරිපාචියමානස්ස ඔලීයනපයදයසො. ගතීති 

ගන්තබ්ෙට්ඨානං. පොෙණන්ති පටිසරණං. අවස්සයෙොති විනිපතිතුං

අයදන්යතොනිස්සයයො. ආෙම්මණන්තිඔලුබ්භාරම්මණං. 

ෙතනමෙසීහාසනසදිසන්ති සබ්ෙරතනමයසත්තඞ්ගමහාසීහාසනසදිසං

මහග්ඝං හුත්වා සබ්ෙයසො විනිපතිතුං අප්පදානයතො. මහාපථවිසදිසං 

ගතගතට්ඨායන පතිට්ඨාය ලභාපනයතො. ආලම්ෙනෙජ්ජුසදිසන්ති යථා
දුබ්ෙලස්ස පුරිසස්ස ආලම්ෙනරජ්ජු උත්තිට්ඨයතො, තිට්ඨයතො ච
උපත්ථම්යභො, එවං දානං සත්තානං සම්පත්තිභයව උප්පත්තියා, ඨිතියා ච

පච්චයභාවයතො. දුක්ඛනිත්ථෙණට්යඨනාති දුග්ගතිදුක්ඛනිත්ථරණට්යඨන. 

සමස්සාසනට්යඨනාති යලොභමච්ෙරියාදිපටිසත්තුපද්දවයතො සම්මයදව

අස්සාසනට්යඨන. භෙපරිත්තාණට්යඨනාති දාලිද්දියභයයතො

පරිපාලනට්යඨන. මච්යඡෙමලාදීහීති
මච්යෙරයලොභයදොසඉස්සාවිචිකිච්ොදිට්ඨි ආදිචිත්තමයලහි. 

අනුපලිත්තට්යඨනාති අනුපක්කිලිට්ඨතාය. යතසන්ති

මච්යෙරමලාදිකචවරානං.එයතහිඑව දුොසදට්යඨන.අසන්තාසනට්යඨනාති
අනභිභවනීයතායසන්තාසාභායවන.යයො හිදායයකොදානපති, යසොසම්පතිපි
කුයතොචි න භායති, පයගව ආයතිං. ධම්මසීයසන පුග්ගයලො වුත්යතො. 

ෙලවන්තට්යඨනාති මහාෙලවතාය. දායයකො හි දානපති සම්පති
පක්ඛෙයලන ෙලවා යහොති, ආයතිං පන කායෙලාදීහිපි. 

අභිමඞ්ගලසම්මතට්යඨනාති ‘‘වඩ්ඪිකාරණ’’න්ති අභිසම්මතභායවන. 
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විපත්තිභවයතො සම්පත්තිභවූපනයනං යඛමන්තභූමිසම්පාපනං, 

භවසඞ්ගාමයතොයයොගක්යඛමසම්පාපනඤ්ච යඛමන්තභූමිසම්පාපනට්යඨො. 

ඉදානිදානංවට්ටගතාඋක්කංසප්පත්තාසම්පත්තියයොවිය විවට්ටගතාපි

තාසම්පායදතීතියෙොධිචරියභායවනපිදානගුයණදස්යසතුං ‘‘දානඤ්හී’’තිආදි
වුත්තං. තත්ථ සක්කමාරබ්රහ්මසම්පත්තියයො අත්තහිතාය එව, 
චක්කවත්තිසම්පත්ති පන අත්තහිතාය, පරහිතාය චාති දස්යසතුං සා තාසං
පරයතො වුත්තා, එතා යලොකියා, ඉමා පන යලොකුත්තරාති දස්යසතුං තයතො

පරං ‘‘සාවකපාෙමීඤාණ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථාපි 
උක්කට්ඨුක්කට්ඨතරුක්කට්ඨතමාතිදස්යසතුංකයමනඤාණත්තයංවුත්තං.
යතසං පන දානස්ස පච්චයභායවො යහට්ඨා වුත්යතො එව. එයතයනවස්ස
බ්රහ්මසම්පත්තියාපි පච්චයභායවොදීපියතොතියවදිතබ්යෙො. 

දානඤ්චනාම දක්ඛියණයයයසුහිතජ්ඣාසයයනවා පූජනජ්ඣාසයයන
වා අත්තයනො සන්තකස්ස පයරසං පරිච්චජනං, තස්මා දායයකො සත්යතසු
එකන්තහිතජ්ඣාසයයො පුරිසපුග්ගයලො, යසො ‘‘පයරසං හිංසති, පයරසං වා

සන්තකංහරතී’’තිඅට්ඨානයමතන්තිආහ ‘‘දානං දදන්යතොසීලංසමාදාතුං

සක්යකොතී’’ති. සීලසදියසො අලඞ්කායෙො නත්ථීති අකිත්තිමං හුත්වා

සබ්ෙකාලං යසොභාවියසසාවහත්තා. සීලපුප්ඵසදිසං පුප්ඵං නත්ථීති එත්ථාපි 

එයසවනයයො. සීලගන්ධසදියසො ගන්යධො නත්ථීතිඑත්ථ ‘‘චන්දනං තගරං
වාපී’’තිආදිකා (ධ. ප. 55) ගාථා, ‘‘ගන්යධො ඉසීනං චිරදික්ඛිතානං, කායා
චුයතො ගච්ෙති මාලුයතනා’’තිආදිකා (ජා. 2.17.55) ච වත්තබ්ො. සීලඤ්හි
සත්තානං ආභරණඤ්යචව අලඞ්කායරො ච ගන්ධවියලපනඤ්ච පරස්ස

දස්සනීයභාවාවහඤ්ච.යතනාහ ‘‘සීලාලඞ්කායෙනහී’’තිආදි. 

‘‘අෙං සග්යගො ලබ්භතී’’ති ඉදං මජ්ඣියමහි ෙන්දාදීහි ආරද්ධං සීලං
සන්ධායාහ.යතනාහසක්යකොයදවරාජා– 

‘‘හීයනනබ්රහ්මචරියයන, ඛත්තියයඋපපජ්ජති; 
මජ්ඣියමන ච යදවත්තං, උත්තයමන විසුජ්ඣතී’’ති. (ජා. 
2.22.429); 

ඉට්යඨොති සුයඛො, කන්යතොති කමනීයයො, මනායපොති මනවඩ්ෙනයකො, 

තං පනස්ස ඉට්ඨාදිභාවං දස්යසතුං ‘‘නිච්චයමත්ථ කීළා’’තිආදි වුත්තං. 

නිච්චන්ති සබ්ෙකාලං කීළාති කාමූපසංහිතා සුඛවිහාරා. සම්පත්තියෙොති

යභොගසම්පත්තියයො. දිබ්ෙන්ති දිබ්ෙභවං යදවයලොකපරියාපන්නං. සුඛන්ති

කායකං, යචතසිකඤ්ච සුඛං. දිබ්ෙසම්පත්තින්ති දිබ්ෙභවං ආයුසම්පත්තිං, 

වණ්ණයසඉස්සරියසම්පත්තිං, රූපාදිසම්පත්තිඤ්ච. එවමාදීති ආදි-සද්යදන
යාමාදීහි අනුභවිතබ්ෙංදිබ්ෙසම්පත්තිංවදති. 
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අප්පස්සාදාති නිරස්සාදා පණ්ඩියතහි යථාභූතං පස්සන්යතහි තත්ථ

අස්සායදතබ්ෙතාභාවයතො. ෙහුදුක්ඛාති මහාදුක්ඛා සම්පති, ආයතිඤ්ච 

විපුලදුක්ඛානුෙන්ධත්තා. ෙහුපාොසාති අයනකවිධපරිස්සයා. එත්ථාති

කායමසු. භියෙයොති ෙහුං. යදොයසොති අනිච්චතාදිනා, අප්පස්සාදතාදිනා ච
දූසිතභායවො, යයතො යතවිඤ්ඤූනංචිත්තංනාරායධන්ති.අථවාආදීනංවාති

පවත්තතීති ආදීනයවො, පරමකපණතා, තථා ච කාමා යථාභූතං 

පච්චයවක්ඛන්තානං පච්චුපතිට්ඨන්ති. ලාමකභායවොති නිහීනභායවො
අයසට්යඨහි යසවිතබ්ෙත්තා, යසට්යඨහි න යසවිතබ්ෙත්තා ච. 

සංකිලිස්සනන්ති විොයධතබ්ෙතා උපතායපතබ්ෙතා. යනක්ඛම්යම

ආනිසංසන්තිඑත්ථයත්තකාකායමසුආදීනවා, තප්පටිපක්ඛයතොතත්තකා
යනක්ඛම්යම ආනිසංසා. අපි ච ‘‘යනක්ඛම්මං නායමතං අසම්ොධං 
අසංකිලිට්ඨං, නික්ඛන්තංකායමහි, නික්ඛන්තංකාමසඤ්ඤාය, නික්ඛන්තං 
කාමවිතක්යකහි, නික්ඛන්තං කාමපරිළායහහි, නික්ඛන්තං
ෙයාපාදයතො’’තිආදිනා (සාරත්ථ.ටී.3.26මහාවග්යග)නයයනයනක්ඛම්යම
ආනිසංයසපකායසසි, පබ්ෙජ්ජාය, ඣානාදීසුචගුයණවිභායවසිවණ්යණසි. 

වුත්තනෙන්ති එත්ථ යං අවුත්තනයං ‘‘කල්ලචිත්යත’’තිආදි, තත්ථ 

කල්ලචිත්යතති කම්මනියචිත්යත, යහට්ඨා පවත්තිතයදසනාය
අස්සද්ධියාදීනං චිත්තයදොසානං විගතත්තා උපරියදසනාය
භාජනභාවූපගමයනන කම්මක්ඛමචිත්යතති අත්යථො. අස්සද්ධියාදයයො හි
යස්මා චිත්තස්ස යරොගභූතා තදා යත විගතා, තස්මා අයරොගචිත්යතති 

අත්යථො. දිට්ඨිමානාදිකියලසවිගමයනන මුදුචිත්යත. කාමච්ෙන්දාදිවිගයමන 

විනීවෙණචිත්යත. සම්මාපටිපත්තියං උළාරපීතිපායමොජ්ජයයොයගන 

උදග්ගචිත්යත. තත්ථ සද්ධාසම්පත්තියා පසන්නචිත්යත. යදා ච භගවා

අඤ්ඤාසීති සම්ෙන්යධො. අථ වා කල්ලචිත්යතති කාමච්ෙන්දවිගයමන 

අයරොගචිත්යත. මුදුචිත්යතති ෙයාපාදවිගයමන යමත්තාවයසන 

අකථිනචිත්යත. විනීවෙණචිත්යතතිඋද්ධච්චකුක්කුච්චවිගයමන වික්යඛපස්ස

විගතත්තා යතන අපිහිතචිත්යත. උදග්ගචිත්යතති ථිනමිද්ධවිගයමන 

සම්පග්ගහිතවයසන අලීනචිත්යත. පසන්නචිත්යතති විචිකිච්ොවිගයමන
සම්මාපටිපත්තියං අධිමුත්තචිත්යත, එවම්යපත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යෙො. 

‘‘යසෙයථාපී’’තිආදිනා උපමාවයසන යනසං සංකියලසප්පහානං, 

අරියමග්ගුප්පාදඤ්චදස්යසති. අපගතකාළකන්තිවිගතකාළකං. සම්මයදවාති 

සුට්ඨු එව. ෙෙනන්තිනීලපීතාදිරඞ්ගජාතං. පටිග්ගණ්යහෙයාති ගණ්යහයය

පභස්සරං භයවයය. තස්මිංයෙව ආසයනති තිස්සයමව නිසජ්ජායං, එයතන
යනසං ලහුවිපස්සකතා, තික්ඛපඤ්ඤතා, සුඛපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤතා ච

දස්සිතා යහොති. විෙෙන්ති අපායගමනීයරාගරජාදීනං විගයමන විරජං. 

අනවයසසදිට්ඨිවිචිකිච්ොමලාපගමයනන වීතමලං. 

පඨමමග්ගවජ්ඣකියලසරජාභායවන වා විෙෙං. 

පඤ්චවිධදුස්සීලයමලාපගමයනන වීතමලං. ධම්මචක්ඛුන්ති බ්රහ්මායුසුත්යත
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පටුන 

(ම. නි. 2.383) යහට්ඨිමා තයයො මග්ගා වුත්තා, චූළරාහුයලොවායද (ම. නි.

3.416) ආසවක්ඛයයො, ඉධ පන යසොතාපත්තිමග්යගො අධිප්යපයතො. ‘‘ෙං

කිඤ්චි සමුදෙධම්මං, සබ්ෙං තං නියෙොධධම්ම’’න්ති තස්ස 
උප්පත්තිආකාරදස්සනන්ති.නනුචමග්ගඤාණංඅසඞ්ඛතධම්මාරම්මණං, න 
සඞ්ඛතධම්මාරම්මණන්ති? සච්චයමතං. යස්මා තං නියරොධං ආරම්මණං
කත්වා කිච්චවයසන සබ්ෙසඞ්ඛතං පටිවිජ්ඣන්තං උප්පජ්ජති, තස්මා තථා
වුත්තං. 

‘‘සුද්ධංවත්ථ’’න්තිනිදස්සිතඋපමායංඉදංඋපමාසංසන්දනං වත්ථංවිය
චිත්තං, වත්ථස්ස ආගන්තුකමයලහි කිලිට්ඨභායවො විය චිත්තස්ස 
රාගාදිමයලහිසංකිලිට්ඨභායවො, යධොවනසිලාවියඅනුපුබ්බිකථා, උදකං විය
සද්ධා, උදයක යතයමත්වා ඌසයගොමයොරිකාභයරහි කාළකපයදයස
සමුච්ඡින්දිත්වා වත්ථස්ස යධොවනපයයොයගො විය සද්ධාසියනයහන
යතයමත්වා යතයමත්වා සතිසමාධිපඤ්ඤාහි යදොයස සිථිලී කත්වා
සුතාදිවිධිනා චිත්තස්ස යසොධයන වීරියාරම්යභො, යතනපයයොයගන වත්යථ
නානාකාළකාපගයමො විය වීරියාරම්යභන කියලසවික්ඛම්භනං, රඞ්ගජාතං 
විය අරියමග්යගො, යතන සුද්ධස්ස වත්ථස්ස පභස්සරභායවො විය
වික්ඛම්භිතකියලසස්ස චිත්තස්ස මග්යගන පරියයොදපනන්ති.
‘‘දිට්ඨධම්මා’’ති වත්වා දස්සනංනාමඤාණදස්සනයතොඅඤ්ඤම්පිඅත්ථීති

තං නිවත්තනත්ථං ‘‘පත්තධම්මා’’ති වුත්තං. පත්ති ච ඤාණසම්පත්තියතො

අඤ්ඤම්පි විජ්ජතීතිතයතො වියසසදස්සනත්ථං ‘‘විදිතධම්මා’’ති වුත්තං. සා
පන විදිතධම්මතා ධම්යමසු එකයදයසනාපි යහොතීති නිප්පයදසයතො

විදිතභාවං දස්යසතුං ‘‘පරියෙොගාළ්හධම්මා’’ති වුත්තං, යතන යනසං 
සච්චාභිසම්යෙොධිංයයව විභායවති. මග්ගඤාණඤ්හි එකාභිසමයවයසන
පරිඤ්ඤාදිකිච්චං සායධන්තං නිප්පයදසයතොව චතුසච්චධම්මං සමන්තයතො
ඔගාහන්තංපටිවිජ්ඣතීති.යසසං යහට්ඨාවුත්තනයයමව. 

77. චීවෙදානාදීනීති චීවරාදිපරික්ඛාරදානං සන්ධායාහ. යයො හි
චීවරාදියක අට්ඨ පරික්ඛායර, පත්තචීවරයමව වා යසොතාපන්නාදිඅරියස්ස, 
පුථුජ්ජනස්යසවවාසීලසම්පන්නස්සදත්වා ‘‘ඉදං පරික්ඛාරදානංඅනාගයත
එහිභික්ඛුභාවාය පච්චයයො යහොතූ’’ති පත්ථනං පට්ඨයපසි, තස්ස ච සති
අධිකාරසම්පත්තියං බුද්ධානං සම්මුඛීභායව ඉද්ධිමයපරික්ඛාරලාභාය

සංවත්තතීති යවදිතබ්ෙං. වස්සසතිකත්යථො විෙ ආකප්පසම්පන්නාති 
අධිප්පායයො. 

සන්දස්යසසීති සුට්ඨු පච්චක්ඛං කත්වා දස්යසසි. ඉධයලොකත්ථන්ති

ඉධයලොකභූතං ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛාතමත්ථං. පෙයලොකත්ථන්ති එත්ථාපි

එයසව නයයො. දස්යසසීති සාමඤ්ඤලක්ඛණයතො, සලක්ඛණයතො ච

දස්යසසි. යතනාහ ‘‘අනිච්ච’’න්තිආදි. තත්ථ හුත්වා අභාවයතො අනිච්චන්ති

දස්යසසි. උදයබ්ෙයපටිපීළනයතො දුක්ඛන්ති දස්යසසි. අවසවත්තනයතො 

අනත්තාති දස්යසසි. ඉයමරුප්පනාදිලක්ඛණාපඤ්චක්ඛන්ධාතිරාසට්යඨන 
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ඛන්යධ දස්යසසි. ඉයම චක්ඛාදිසභාවා නිස්සත්තනිජ්ජීවට්යඨන අට්ඨාරස

ධාතුයයොති දස්යසසි. ඉමානි චක්ඛාදිසභාවායනව ද්වාරාරම්මණභූතානි

ද්වාදස ආයතනානීති දස්යසසි. ඉයම අවිජ්ජාදයයො ජරාමරණපරියයොසානා

ද්වාදසපච්චයධම්මාපටිච්චසමුප්පායදොති දස්යසසි. රූපක්ඛන්ධස්සයහට්ඨා

වුත්තනයයන පච්චයයතො චත්තාරි, ඛණයතො එකන්ති ඉමානි පඤ්ච

ලක්ඛණානිදස්යසසි.තථාතිඉමිනා ‘‘පඤ්චලක්ඛණානී’’තිපදංආකඩ්ෙති. 

දස්යසන්යතොති ඉති-සද්යදො නිදස්සනත්යථො, එවන්ති අත්යථො. නිෙෙන්ති

අට්ඨමහානිරයයසොළසඋස්සදනිරයප්පයභදං සබ්ෙයසො නිරයං දස්යසසි.

තිෙච්ඡානයෙොනින්ති අපදද්විපදචතුප්පදෙහුප්පදාදියභදං

මිගපසුපක්ඛිසරීසපාදිවිභාගංනානාවිධං තිරච්ොනයලොකං. යපත්තිවිසෙන්ති 
ඛුප්පිපාසිකවන්තාසිකපරදත්තූපජීවිනිජ්ඣාමතණ්හිකාදියභදභින්නං

නානාවිධං යපතසත්තයලොකං. අසුෙකාෙන්ති කාලකඤ්චිකාසුරනිකායං.
එවං තාව දුග්ගතිභූතං පරයලොකත්ථං වත්වා ඉදානි සුගතිභූතං වත්තුං 

‘‘තිණ්ණං කුසලානංවිපාක’’න්තිආදිවුත්තං.යවහප්ඵයලසුභකිණ්යණයයව
සඞ්ගයහත්වා අසඤ්ඤීසු, අරූපීසු ච සම්පත්තියා දස්යසතබ්ොය අභාවයතො

දුවිඤ්යඤයයතාය ‘‘නවන්නංබ්රහ්මයලොකාන’’න්ත්යවවවුත්තං. 

ගණ්හායපසීති යත ධම්යමසමාදින්යනකාරායපසි. 

සමුත්යතෙනං නාම සමාදින්නධම්මානං යථා අනුපකාරකා ධම්මා
පරිහායන්ති, පහීයන්තිච, උපකාරකාධම්මාපරිවඩ්ෙන්ති, විසුජ්ඣන්තිච, 

තථා යනසං උස්සාහුප්පාදනන්ති ආහ ‘‘අබ්භුස්සායහසී’’ති. යථා පන තං

උස්සාහුප්පාදනං යහොති, තං දස්යසතුං ‘‘ඉධයලොකත්ථඤ්යචවා’’තිආදි

වුත්තං. තායසත්වා තායසත්වාති පරිෙයත්තභාවාපාදයනන යතයජත්වා 

යතයජත්වා. අධගතං විෙ කත්වාති යයසං කයථති, යතහි තමත්ථං 
පච්චක්ඛයතො අනුභුයයමානං විය කත්වා. යවයනයයානඤ්හි බුද්යධහි
පකාසියමායනො අත්යථොපච්චක්ඛයතොපිපාකටතයරොහුත්වාඋපට්ඨාති.තථා
හිභගවාඑවං යථොමීයති– 

‘‘ආදිත්යතොපිඅයංයලොයකො, එකාදසහිඅග්ගිභි; 
නතථායාතිසංයවගං, සම්යමොහපලිගුණ්ඨියතො. 

සුත්වාදීනවසඤ්ඤුත්තං, යථාවාචංමයහසියනො; 
පච්චක්ඛයතොපිබුද්ධානං, වචනංසුට්ඨුපාකට’’න්ති. 

යතනාහ 

‘‘ද්වත්තිංසකම්මකාෙණපඤ්චවීසතිමහාභෙප්පයභදඤ්හී’’තිආදි. 
ද්වත්තිංසකම්මකාරණානි ‘‘හත්ථම්පි ඡින්දන්තී’’තිආදිනා (ම. නි. 1.178) 

දුක්ඛක්ඛන්ධසුත්යත ආගතනයයන යවදිතබ්ොනි. පඤ්චවීසතිමහාභොනි 
‘‘ජාතිභයං ජරාභයං ෙයාධිභයං මරණභය’’න්තිආදිනා (චූළනි. 123) තත්ථ



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා මහාපදානසුත්තවණ්ණනා 

61 

පටුන 

තත්ථ සුත්යත ආගතනයයන යවදිතබ්ොනි. ආඝාතනභණ්ඩිකා 
අධිකුට්ටනකළිඞ්ගරං, යං‘‘අච්චාධාන’’න්තිපි වුච්චති. 

පටිලද්ධගුයණන යචොයදසීති ‘‘තංතංගුණාධිගයමන අයම්පි තුම්යහහි
පටිලද්යධො, ආනිසංයසොඅයම්පී’’තිපච්චක්ඛයතොදස්යසන්යතො‘‘කිං ඉයතො

පුබ්යෙඑවරූපංඅත්ථී’’තියචොයදන්යතොවියඅයහොසි.යතනාහ ‘‘මහානිසංසං

කත්වාකයථසී’’ති. 

තප්පච්චෙඤ්ච කිලමථන්ති සඞ්ඛාරපවත්තියහතුකං තස්මිං තස්මිං

සත්තසන්තායනඋප්පජ්ජනකපරිස්සමං සංවිඝාතං වියහසං. ඉධාති යහට්ඨා

පඨමමග්ගාධිගමත්ථාය කථාය. සබ්ෙසඞ්ඛාරූපසමභාවයතො සන්තං. 

අතිත්තිකරපරමසුඛතාය පණීතං. සකලසංසාරෙයසනයතො තායනත්යථන 

තාණං. තයතොනිබ්බින්දහදයානංනිලීයනට්ඨානතාය යලණං.ආදි-සද්යදන
ගතිපටිසරණංපරමස්සායසොතිඑවමාදීනංසඞ්ගයහො. 

මහාජනකායපබ්ෙජ්ජාවණ්ණනා 
80. සඞ්ඝප්පයහොනකානං භික්ඛූනං අභාවා ‘‘සඞ්ඝස්ස

අපරිපුණ්ණත්තා’’තිවුත්තං.ද්යවඅග්ගසාවකාඑවහි තදාඅයහසුං. 

චාරිකාඅනුජානනවණ්ණනා 
86. ‘‘කදා උදපාදී’’ති පුච්ෙං ‘‘සම්යෙොධියතො’’තිආදිනා සඞ්යඛපයතො

විස්සජ්යජත්වාපුනතංවිත්ථාරයතො දස්යසතුං ‘‘භගවාකිො’’තිආදිවුත්තං.
පිතුසඞ්ගහංකයරොන්යතොවිහාසි සම්යෙොධියතො‘‘සත්තසංවච්ෙරානිසත්ත
මායසසත්තදිවයස’’තිආයනත්වාසම්ෙන්යධො, තඤ්චයඛොයවයනයයානං

තදා අභාවයතො. කිලඤ්යෙහි ෙහි ඡාදායපත්වා, වත්යථහි අන්යතො 

පටිච්ඡාදායපත්වා, උපරි ච වත්යථහි ඡාදායපත්වා, තස්ස යහට්ඨා 

සුවණ්ණ…යප.… විතානං කාොයපත්වා. මාලාවච්ඡයකති පුප්ඵමාලාහි 

වච්ොකායරන යවඨියත. ගන්ධන්තයෙති චාටිභරිතගන්ධස්ස අන්තයර. 

පුප්ඵානීති චාටිආදිභරිතානි ජලජපුප්ඵානි යචව චඞ්යකොතකාදිභරිතානි
ථලජපුප්ඵානිච. 

කාමඤ්චායං රාජාබුද්ධපිතා, තථාපිබුද්ධා නාමයලොකගරුයනො, නයත
යකනචි වයස වත්යතතබ්ො, අථ යඛො යත එව පයර අත්තයනො වයස 

වත්යතන්ති, තස්මාරාජා ‘‘නාහංභික්ඛුසඞ්ඝංයදමී’’ති ආහ. 

දානමුඛන්ති දානකරණූපායං, දානවත්තන්ති අත්යථො. න දානි යම

අනුඤ්ඤාතාති ඉදානි යම දානං න අනුඤ්ඤාතා, යනො න අනුජානන්තීති
අත්යථො. 

පරිතස්සනජීවිතන්තිදුක්ඛජීවිකා දාලිද්දියන්තිඅත්යථො. 
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පටුන 

සබ්යෙසං භික්ඛූනං පයහොසීති භගවයතො අට්ඨසට්ඨි ච
භික්ඛුසතසහස්සානංභාගයතොදාතුංපයහොසි, නසබ්යෙසංපරියත්තභායවන. 

යතනාහ ‘‘යසනාපතිපිඅත්තයනොයදෙයධම්මංඅදාසී’’ති. යෙට්ඨකට්ඨායනති
යජට්ඨිකයදවිට්ඨායන. 

තයථව කත්වාති චරපුරියස ඨයපත්වා. සුචින්ති සුද්ධං. පණීතන්ති
උළාරං, භාවනපුංසකඤ්යචතං ‘‘එකමන්ත’’න්තිආදීසු (පාරා. 2) විය. 

භඤ්ජිත්වාති මද්දිත්වා, පීයළත්වාති අත්යථො. ොතිසප්පිඛීොදීහියෙවාති
අන්යතොජාතසප්පිඛීරාදීහියයව, අම්හාකයමව ගාවිආදියතො
ගහිතසප්පිආදීහියයවාතිඅත්යථො. 

90. පරාපවාදං, පරාපකාරං, සීතුණ්හාදියභදඤ්චගුණාපරාධංඛමති සහති

අධිවායසතීති ඛන්ති. සා පන යස්මා සීලාදීනං පටිපක්ඛධම්යම සවියසසං

තපතිසන්තපතිවිධමතීති පෙමං උත්තමං තයපො. යතනාහ ‘‘අධවාසනඛන්ති

නාම පෙමං තයපො’’ති. ‘‘අධිවාසනඛන්තී’’ති ඉමිනා
ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියතො වියසයසති. තිතික්ඛනං ඛමනං 

තිතික්ඛා.අක්ඛරචින්තකා හි ඛමායං තිතික්ඛා-සද්දං වණ්යණන්ති.

යතයනවාහ ‘‘ඛන්තිො එව යවවචන’’න්තිආදි. සබ්ොකායෙනාති 

සන්තපණී වතනිපුණසිවයඛමාදිනාසබ්ෙප්පකායරන. යසොපබ්ෙජියතොනාමන 

යහොති පබ්ොජිතබ්ෙධම්මස්ස අපබ්ොජනයතො. තස්යසව තතියපදස්ස 

යවවචනං අනත්ථන්තරත්තා. 

‘‘නහී’’තිආදිනාතංඑවත්ථංවිවරති. උත්තමත්යථනපෙමන්තිවුච්චති 
පර-සද්දස්ස යසට්ඨවාචකත්තා, ‘‘පුග්ගලපයරොපරඤ්ඤූ’’තිආදීසු (අ. නි.

7.68; යනත්ති. 118) විය. පෙන්ති අඤ්ඤං. ඉදානි පර-සද්දං

අඤ්ඤපරියායයමව ගයහත්වා අත්ථං දස්යසතුං ‘‘අථ වා’’තිආදි වුත්තං. 

මලස්සාති පාපමලස්ස. අපබ්ොජිතත්තාති අනීහටත්තා අනිරාකතත්තා. 

සමිතත්තාති නියරොධිතත්තා යතසං පාපධම්මානං. ‘‘සමිතත්තා හි පාපානං

සමයණොති පවුච්චතී’’තිහිවුත්තං. 

අපිචභගවාභික්ඛූනංපාතියමොක්ඛංඋද්දිසන්යතොපාතියමොක්ඛකථායච 
සීලපධානත්තා සීලස්ස ච වියසසයතො යදොයසො පටිපක්යඛොති තස්ස 

නිග්ගණ්හනවිධිං දස්යසතුං ආදියතො ‘‘ඛන්තී පෙමං තයපො’’ති ආහ, යතන
අනිට්ඨස්ස පටිහනනූපායයො වුත්යතො, තිතික්ඛාගහයණන පන ඉට්ඨස්ස, 
තදුභයයනපි උප්පන්නං රතිං අභිභුයය විහරතීති අයමත්යථො දස්සියතොති.

තණ්හාවානස්ස වූපසමනයතො නිබ්ොනං පෙමං වදන්ති බුද්ධා. තත්ථ
ඛන්තිග්ගහයණන පයයොගවිපත්තියාඅභායවො දස්සියතො, තිතික්ඛාගහයණන
ආසයවිපත්තියා අභායවො. තථා ඛන්තිග්ගහයණන පරාපරාධසහතා, 
තිතික්ඛාගහයණන පයරසු අනපරජ්ඣනා දස්සිතා. එවං කාරණමුයඛන
අන්වයයතො පාතියමොක්ඛං දස්යසත්වා ඉදානි ෙයතියරකයතො තං දස්යසතුං 

‘‘න හී’’තිආදි වුත්තං, යතන යථා සත්තානං ජීවිතා යවොයරොපනං, 
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පාණියලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහි විොධනඤ්ච ‘‘පරූපඝායතො, පරවියහඨන’’න්ති
වුච්චති, එවං යතසං මූලසාපයතයයාවහරණං, දාරපරාමසනං, විසංවාදනං, 
අඤ්ඤමඤ්ඤයභදනං, ඵරුසවචයනන මම්මඝට්ටනං, නිරත්ථකවිප්පලායපො, 
පරසන්තකගිජ්ඣනං, උච්යෙදවින්දනං, මිච්ොභිනියවසනඤ්චඋපඝායතො, 
වියහඨනඤ්චයහොතීතියස්සකස්සචි අකුසලස්සකම්මපථස්ස, කම්මස්සච
කරයණනපබ්ෙජියතො, සමයණොචනයහොතීති දස්යසති. 

සබ්ොකුසලස්සාති සබ්ෙස්සාපි ද්වාදසාකුසලචිත්තුප්පාදසඞ්ගහිතස්ස
සාවජ්ජධම්මස්ස. කරණං නාම තස්ස අත්තයනො සන්තායන උප්පාදනන්ති

තප්පටික්යඛපයතොඅකරණං ‘‘අනුප්පාදන’’න්තිවුත්තං. ‘‘කුසලස්සා’’තිඉදං
‘‘එතං බුද්ධාන සාසන’’න්ති වක්ඛමානත්තා අරියමග්ගධම්යම, යතසඤ්ච
සම්භාරභූයත යතභූමකකුසලධම්යම සම්යෙොයධතීති ආහ 

‘‘චතුභූමකකුසලස්සා’’ති. උපසම්පදාති උපසම්පාදනං, තං පන තස්ස

සමධිගයමොති ආහ ‘‘පටිලායභො’’ති. චිත්තයෙොතනන්ති චිත්තස්ස
පභස්සරභාවකරණං සබ්ෙයසො පරියසොධනං. යස්මා අග්ගමග්ගසමඞ්ගියනො
චිත්තං සබ්ෙයසො පරියයොදපීයතිනාම, අග්ගඵලක්ඛයණ පන පරියයොදපිතං
යහොතිපුනපරියයොදයපතබ්ෙතායඅභාවයතො, ඉතිපරිනිට්ඨිතපරියයොදපනතං

සන්ධායාහ ‘‘තං පන අෙහත්යතන යහොතී’’ති. සබ්ෙපාපං පහාෙ 

තදඞ්ගාදිවයසයනවාති අධිප්පායයො. ‘‘සීලසංවයෙනා’’ති හි ඉමිනා
යතභූමකස්සාපි සඞ්ගයහ ඉතරප්පහානානම්පි සඞ්ගයහො යහොතීති, එවඤ්ච

කත්වා සබ්ෙග්ගහණං සමත්ථිතං යහොති. සමථවිපස්සනාහීති 

යලොකියයලොකුත්තරාහි සමථවිපස්සනාහි. සම්පායදත්වාති නිප්ඵායදත්වා.
සම්පාදනඤ්යචත්ථ යහතුභූතාහි ඵලභූතස්ස සහජාතාහිපි, පයගව 
පුරිමසිද්ධාහීතිදට්ඨබ්ෙං. 

කස්සචීති හීනාදීසු කස්සචි සත්තස්ස කස්සචි උපවාදස්ස, යතන

දවකමයතායපි උපවදනං පටික්ඛිපති. උපඝාතස්ස අකරණන්ති එත්ථාපි

‘‘කස්සචී’’ති ආයනත්වා සම්ෙන්යධො.  කායයනාති ච නිදස්සනමත්තයමතං

මනසාපි පයරසං අනත්ථචින්තනාදිවයසන උපඝාතකරණස්ස

වජ්යජතබ්ෙත්තා. කායයනාති වා එත්ථ අරූපකායස්සාපි සඞ්ගයහො

දට්ඨබ්යෙො, න යචොපනකායකරජකායානයමව. ප අතියමොක්ඛන්ති

පකාරයතො අතිවිය සීයලසු මුඛයභූතං. ‘‘අතිපයමොක්ඛ ’’න්ති තයමව පදං  

උපසග්ගෙයත්තයයනවදති .එවංයභදයතොපදවණ්ණනංකත්වාතත්වත ය ො

වදති ‘‘උත්තමසීල ’’න්ති.  ‘‘පාති වා ’’තිආදිනා  පාලනයතො රක්ඛණයතො

අතිවිය යමොක්ඛනයතො අතිවිය යමොචනයතො පාතියමොක්ඛන්ති දස්යසති .

‘‘පාපා අති යමොක්යඛතීති අතියමොක්යඛො ’’ති  නිමිත්තස්ස කත්තුභායවන

උපචරිතබ්ෙයතො. යයො වා නන්ති යයො වා පුග්ගයලො නං

පාතියමොක්ඛසංවරසීලං පාති සමාදියත්වා අවියකොයපන්යතො රක්ඛති, තං 

‘‘පාතී ’’ති ලද්ධනාමං පාතියමොක්ඛසංවරසීයල ඨිතං  යමොක්යඛතීති 

පාතියමොක්ඛන්ති අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතො පන
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පාතියමොක්ඛපදස්ස අත්යථො විසුද්ධිමග්ගසංවණ්ණනායං (විසුද්ධි  .ටී . 1.14) 

වුත්තනයයනයවදිතබ්යෙො. 

මත්තඤ්ඤුතාති යභොජයන මත්තඤ්ඤුතා, සා පන වියසසයතො
පච්චයසන්නිස්සිතසීලවයසන ගයහතබ්ොති ආහ 

‘‘පටිග්ගහණපරියභොගවයසන පමාණඤ්ඤුතා’’ති. 
ආජීවපාරිසුද්ධිසීලවයසනාපි ගය්හමායන

‘‘පරියයසනවිස්සජ්ජනවයසනා’’තිපි වත්තබ්ෙං. සඞ්ඝට්ෙනවිෙහිතන්ති
ජනසඞ්ඝට්ටනවිරහිතං, නිරජනසම්ොධං විවිත්තන්ති අත්යථො. 

චතුපච්චෙසන්යතොයසො දීපියතො පච්චයසන්යතොසතාසාමඤ්යඤන
ඉතරද්වයස්සාපි ලක්ඛණහාරනයයන යජොතිතභාවයතො. 

‘‘අට්ඨසමාපත්තිවසිභාවාො’’ති ඉමිනා පයයොජනදස්සනවයසන යදත්ථං 
විවිත්තයසනාසනයසවනංඉච්ඡිතං, යසොඅධිචිත්තානුයයොයගොවුත්යතො.අට්ඨ
සමාපත්තියයො යචත්ථ විපස්සනාය පාදකභූතා අධිප්යපතා, න යා කාචීති
සකලස්සාපි අධිචිත්තානුයයොගස්සයජොතිතභායවොයවදිතබ්යෙො. 

යදවතායරොචනවණ්ණනා 
91. එත්තාවතාති එත්තයකන සුත්තපයදයසන. තත්ථාපි ච

ඉමිනා…යප.… කථයනන සුප්පටිවිද්ධභාවං පකායසත්වාති යයොජනා. ච-
සද්යදො ෙයතියරකත්යථො, යතන ඉදානි වුච්චමානත්ථං උල්ලඞ්යගති. 

එකමිදාහන්ති එකං අහං. ඉදං-සද්යදො නිපාතමත්තං. ආදි-සද්යදන
‘‘භික්ඛයව සමය’’න්ති එවමාදි පායඨො සඞ්ගහියතො. අහං භික්ඛයව එකං
සමයන්තිඑවංයපත්ථපදයයොජනා. 

සුභගවයනතිසුභගත්තා සුභගං, සුන්දරසිරිකත්තා, සුන්දරකාමත්තා වාති
අත්යථො. සුභගඤ්හි තං සිරිසම්පත්තියා, සුන්දයර යචත්ථ කායම මනුස්සා 

පත්යථන්ති. ෙහුජනකන්තතායපි තං සුභගං. වනයතීති වනං, 
අත්තසම්පත්තියා අත්තනි සියනහං උප්පායදතීති අත්යථො. වනුයත ඉති වා 

වනං, අත්තසම්පත්තියා එව ‘‘මං පරිභුඤ්ජථා’’ති සත්යත යාචති වියාති

අත්යථො. සුභගඤ්ච තං වනඤ්චාති සුභගවනං, තස්මිං සුභගවයන. 

අට්ඨකථාෙංපනකිං ඉමිනාපපඤ්යචනාති ‘‘එවංනාමයකවයන’’තිවුත්තං.
කාමං සාලරුක්යඛොපි‘‘සායලො’’තිවුච්චති, යයොයකොචිරුක්යඛොපිවනප්පති
යජට්ඨකරුක්යඛොපි. ඉධ පන පච්ඡියමො එව අධිප්යපයතොති ආහ 

‘‘වනප්පතියෙට්ඨකස්ස මූයල’’ති. මූලසමුග්ඝාතවයසනාති 
අනුසයසමුච්ඡින්දනවයසන. 

න විහාෙන්තීති අකුප්පධම්මතාය න විජහන්ති. ‘‘න කඤ්චි සත්තං

තපන්තීති අතප්පා’’ති ඉදං යතසු තස්සා සමඤ්ඤාය නිරුළ්හතාය වුත්තං, 
අඤ්ඤථා සබ්යෙපි සුද්ධාවාසා න කඤ්චි සත්තං තපන්තීති අතප්පා නාම

සියුං. ‘‘න විහාෙන්තී’’තිආදිනිබ්ෙචයනසුපිඑයසවනයයො. සුන්දෙදස්සනාති

දස්සනීයාති අයමත්යථොති ආහ ‘‘අභිරූපා’’තිආදි. සුන්දෙයමයතසං 
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දස්සනන්ති යසොභනයමයතසංචක්ඛුනාදස්සනං, විඤ්ඤායණන දස්සනංපීති

අත්යථො. සබ්යෙ යහව…යප.… යෙට්ඨා පඤ්චයවොකාරභයව තයතො
විසිට්ඨානංඅභාවයතො. 

සත්තන්නං බුද්ධානං වයසනාති සත්තන්නං සම්මාසම්බුද්ධානං
අපදානවයසන.අවියහහිඅජ්ඣිට්යඨනඑයකනඅවිහාබ්රහ්මුනාකථිතා යතහි

සබ්යෙහිකථිතානාමයහොන්තීතිවුත්තං ‘‘තථා අවියහහී’’ති.එයසවනයයො
යසයසසුපි. යතනාහභගවා ‘‘යදවතාමං එතදයවොචු’’න්ති. යං පනපාළියං
‘‘අයනකානියදවතාසතානී’’තිවුත්තං, තංසබ්ෙං පච්ො අත්තයනොසාසයන 
වියසසං අධිගන්ත්වා තත්ථ උප්පන්නානං වයසන වුත්තං. 

අනුසන්ධද්වෙම්පීති ධම්මධාතුපදානුසන්ධි, යදවතායරොචනපදානුසන්ධීති

දුවිධංඅනුසන්ධිං. නිෙයායතන්යතොතිනිගයමන්යතො.යංපයනත්ථඅත්ථයතො
අවිභත්තං, තං සුවිඤ්යඤය්යයමවාති. 

මහාපදානසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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2. මහානිදානසුත්තවණ්ණනා 

නිදානවණ්ණනා 
95. ෙනපදියනොති ජනපදවන්යතො, ජනපදස්ස වා ඉස්සරසාමියනො 

ොෙකුමාො යගොත්තවයසන කුරූනාම. යතසං නිවායසොයදිඑයකොජනපයදො, 

කථං ෙහුවචනන්ති ආහ ‘‘රුළ්හිසද්යදනා’’ති. අක්ඛරචින්තකා හි ඊදියසසු
ඨායනසු යුත්යත විය ඊදිසලිඞ්ගවචනානි ඉච්ෙන්ති. අයයමත්ථරුළ්හි යථා
අඤ්ඤත්ථාපි ‘‘අඞ්යගසු විහරති, මල්යලසු විහරතී’’ති ච. තබ්බියසසයනපි

ජනපදසද්යදජාතිසද්යදඑකවචනයමව. අට්ඨකථාචරිොපනාති පන-සද්යදො 
වියසසත්ථයජොතයනො, යතන ‘‘පුථුඅත්ථවිසයතාය එයවතං පුථුවචන’’න්ති

‘‘ෙහුයක පනා’’තිආදිනා වක්ඛමානං වියසසං යජොයතති. සුත්වාති
මන්ධාතුමහාරාජස්ස ආනුභාවදස්සනානුසායරන පරම්පරානුගතං කථං

සුත්වා. අනුසංොෙන්යතනාති අනුවිචරන්යතන. එයතසං ඨානන්ති

චන්දිමසූරියමුයඛන චාතුමහාරාජිකභවනමාහ. යතනාහ ‘‘තත්ථ

අගමාසී’’තිආදි. යසොති මන්ධාතුමහාරාජා. තන්ති චාතුමහාරාජිකරජ්ජං. 

ගයහත්වාතිසම්පටිච්ඡිත්වා. පුන පුච්ඡි පරිණායකරතනං. 

යදොවාරිකභූමිෙං තිට්ඨන්ති සුධම්මාය යදවසභාය, යදවපුරස්ස ච චතූසු

ද්වායරසුආරක්ඛායඅධිගතත්තා. ‘‘දිබ්ෙරුක්ඛසහස්සපටිමණ්ඩිත’’න්ති ඉදං 
‘‘චිත්තලතාවන’’න්තිආදීසුපියයොයජතබ්ෙං. 

පථවිෙංපතිට්ඨාසීතිභස්සිත්වාපථවියා ආසන්නට්ඨායනඅට්ඨාසි.නහි
චක්කරතනං භූමියං පතති, තථාඨිතඤ්ච නචිරස්යසව අන්තරධාය
යතනත්තභායවන චක්කවත්තිඉස්සරියස්ස අභාවයතො. ‘‘චිරතරං කාලං

ඨත්වා’’ති අපයර. ොො එකයකොව අගමාසි අත්තයනො ආනුභායවන. 

මනුස්සභායවොතිමනුස්සගන්ධසරීරනිස්සන්දාදිමනුස්සභායවො. පාතුෙයහොසීති
යදවයලොයක පවත්තිවිපාකදායයනො අපරාපරියාය යවදනීයස්ස කම්මස්ස
කයතොකාසත්තා සබ්ෙදා යසොළසවස්සුද්යදසිකතා මාලාමිලායනාදි 

දිබ්ෙභායවො පාතුරයහොසි.තදාමනුස්සානංඅසඞ්යඛයයායුකතාය සක්කෙජ්ෙං

කායෙත්වා. ‘‘කිං යමඉමිනා උපද්ධරජ්යජනා’’ති අත්රිච්ෙතාය අතිත්යතොව. 

මනුස්සයලොයක උතුයනො කක්ඛළතාය වාතාතයපන ඵුට්ඨගත්යතො

කාලමකාසි. 

අවයයවසු සිද්යධො වියසයසො සමුදායස්ස වියසසයකො යහොතීති එකම්පි

රට්ඨං ෙහුවචයනනයවොහරිෙති. 

ද-කායෙන අත්ථං වණ්ණෙන්ති නිරුත්තිනයයන. කම්මායසොති

කම්මාසපායදො වුච්චති උත්තරපදයලොයපන යථා ‘‘රූපභයවො රූප’’න්ති.

කථං පන යසො ‘‘කම්මාසපායදො’’ති වුච්චතීති ආහ ‘‘තස්ස කිො’’තිආදි.

දමියතොති එත්ථ කීදිසං දමනං අධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘යපොරිසාදභාවයතො

පටියසධයතො’’ති. ‘‘ඉයම පන යථොති මජ්ඣිමභාණකා’’ති යකචි. අපයර
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පන ‘‘අට්ඨකථාචරියා’’ති, ‘‘දීඝභාණකා’’ති වදන්ති. උභයථාපි
චූළකම්මාසදම්මංසන්ධාය තථාවදන්ති.යක්ඛිනිපුත්යතොහිකම්මාසපායදො
අලීනසත්තුකුමාරකායල (චරියා. 2.75) යෙොධිසත්යතන තත්ථ දමියතො.
සුතයසොමකායල (ජා. 2.21.371) පන ොරාණසිරාජා 
යපොරිසාදභාවපටියසධයනන යත්ථ දමියතො, තං මහාකම්මාසදම්මං නාම. 

‘‘පුත්යතො’’තිවත්වා ‘‘අත්රයෙො’’තිවචනං ඔරසපුත්තභාවදස්සනත්ථං. 

යයහි ආවසිතප්පයදයසො ‘‘කුරුරට්ඨ’’න්ති නාමං ලභි, යත 
උත්තරකුරුයතො ආගතමනුස්සා තත්ථ රක්ඛිතනියායමයනව පඤ්ච සීලානි
රක්ඛිංසු. යතසං දිට්ඨානුගතියා පච්ඡිමජනතාති යසො යදසධම්මවයසන

අවිච්යෙදයතො පවත්තමායනො කුරුවත්තධම්යමොති පඤ්ඤායත්ථ. අයඤ්ච 

අත්යථො කුරුධම්මොතයකන දීයපතබ්යෙො. යසො අපරභායග පඨමං යත්ථ 

සංකිලිට්යඨොජායතො, තංදස්යසතුං ‘‘කුරුෙට්ඨවාසීන’’න්තිආදි වුත්තං.යත්ථ
භගවයතො වසයනොකාසභූයතො යකොචි විහායරො න යහොති, තත්ථ යකවලං
යගොචරගාමකිත්තනං නිදානකථායපකතියථාතංසක්යකසුවිහරතියදවදහං
නාම සකයානං නිගයමොති ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘අවසයනොකාසයතො’’තිආදිමාහ. 

‘‘ආයස්මා’’ති වා ‘‘යදවානං පියා’’ති වා ‘‘තත්ර භව’’න්ති වා 

පියසමුදාහායරො එයසොති ආහ ‘‘ආෙස්මාති පිෙවචනයමත’’න්ති. තයදං 

පියවචනංගරුගාරවවයසනවුච්චතීතිආහ ‘‘ගාෙවවචනයමත’’න්ති. 

අතිදූරඅච්චාසන්නවජ්ජයනන නාතිදූරනාච්චාසන්නං නාම ගහිතං, තං 
පන අවකංසයතො උභින්නං පසාරිතහත්ථානං සඞ්ඝට්ටයනන යවදිතබ්ෙං. 

චක්ඛුනා චක්ඛුං ආහච්ච දට්ඨබ්ෙං යහොති, යතනාපි අගාරවයමව කතං

යහොති. ගීවංපරිවත්යතත්වාතිපරිවත්තනවයසනගීවං පසායරත්වා. 

කුලසඞ්ගහත්ථාොති කුලානුද්දයතාවයසන කුලානං

අනුග්ගණ්හනත්ථාය සහස්සභණ්ඩිකං නික්ඛිපන්යතො විෙ 
භික්ඛපටිග්ගණ්හයනන යතසං මහයතො පුඤ්ඤාභිසන්දස්ස ජනයනන. 

පටිසම්මජ්ජිත්වාති අන්යතවාසියකහි සම්මජ්ජනට්ඨානං සක්කච්චකාරිතාය

පුන සම්මජ්ජිත්වා. තික්ඛත්තුන්ති ‘‘ආදියතො පට්ඨාය අන්ත’’න්තිආදිනා 
වුත්තචතුරාකාරූපසඤ්හියත තයයො වායර, යතනස්ස ද්වාදසක්ඛත්තුං
සම්මසිතභාවමාහ. 

අම්හාකං භගවයතො ගම්භීරභායවයනව කථිතත්තා යසසබුද්යධහිපි

එවයමව කථියතොති ධම්මන්වයය ඨත්වා වුත්තං ‘‘සබ්ෙබුද්යධහි…යප.… 

කථියතො’’ති. සාලින්දන්ති සපරිභණ්ඩං. ‘‘සියනරුං උක්ඛිපන්යතො විො’’ති 
ඉමිනා තාදිසාය යදසනාය සුදුක්කරභාවමාහ. සුත්තයමව 

‘‘සුත්තන්තකථ’’න්ති ආහ ධම්මක්ඛන්ධභාවයතො. යථා 
විනයපණ්ණත්තිභූමන්තරසමයන්තරානං විජානනං අනඤ්ඤසාධාරණං
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සබ්ෙඤ්ඤුතඤාණස්යසව විසයයො, එවං අන්තද්වයවිනිමුත්තස්ස
කාරකයවදකරහිතස්ස පච්චයාකාරස්ස විභජනං පීති දස්යසතුං 

‘‘බුද්ධානඤ්හී’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ ඨානානීති කාරණානි. ගජ්ජිතං

මහන්තං යහොතීතිතංයදයසතබ්ෙස්යසවඅයනකවිධතාය, දුවිඤ්යඤයයතාය
චනානානයයහි පවත්තමානංයදසනාගජ්ජිතංමහන්තංවිපුලං, ෙහුයභදඤ්ච

යහොති. ඤාණං අනුපවිසතීතිතයතො එව යදසනාඤාණං යදයසතබ්ෙධම්යම
විභාගයසොකුරුමානංඅනුඅනු පවිසති, යතනඅනුපවිස්සඨිතංවියයහොතීති

අත්යථො. බුද්ධඤාණස්ස මහන්තභායවො පඤ්ඤාෙතීති එවංවිධස්ස නාම
ධම්මස්ස යදසකං, පටියවධකඤ්චාති බුද්ධානං යදසනාඤාණස්ස, 
පටියවධඤාණස්ස ච උළාරභායවො පාකයටො යහොති. එත්ථ ච කිඤ්චාපි 
‘‘සබ්ෙං වචීකම්මං බුද්ධස්ස භගවයතො ඤාණපුබ්ෙඞ්ගමං
ඤාණානුපරිවත්ත’’න්ති (මහානි.69, 169; චූළනි.85; පටි.ම.3.5; යනත්ති.
14) වචනයතො සබ්ොපි භගවයතො යදසනා ඤාණරහිතා නත්ථි, 
සීහසමානවුත්තිතාය සබ්ෙත්ථ සමානප්පවත්ති. යදයසතබ්ෙවයසන පන 
යදසනාවියසසයතොඤායණනඅනුපවිට්ඨා, ගම්භීරතරාචයහොතීතිදට්ඨබ්ෙං.
කථං පන විනයපඤ්ඤත්තිං පත්වා යදසනා තිලක්ඛණබ්භාහතා
සුඤ්ඤතපටිසංයුත්තා යහොතීති? තත්ථාපි සන්නිසින්නපරිසාය
අජ්ඣාසයානුරූපං පවත්තමානා යදසනා සඞ්ඛාරානං අනිච්චතාදිවිභාවනං, 
සබ්ෙධම්මානං අත්තත්තනියතාභාවප්පකාසනඤ්ච යහොති. යතයනවාහ 
‘‘අයනකපරියායයන ධම්මිංකථංකත්වා’’තිආදි. 

ආපජ්ොති පත්වා යථා ඤාණයකොඤ්චනාදං විස්සජ්යජති, එවං
පාපුණිත්වා. 

පමාණාතික්කයමති අපරිමාණත්යථ ‘‘යාවඤ්චිදං යතන
භගවතා’’තිආදීසු(දී.නි.1.4) විය. අපරියමයයභාවයජොතයනොහිඅයංයාව-

සද්යදො.යතනාහ ‘‘අතිගම්භීයෙො අත්යථො’’ති. අවභාසතීතිඤායතිඋපට්ඨාති.

ඤාණස්ස තථා උපට්ඨානඤ්හි සන්ධාය ‘‘දිස්සතී’’ති වුත්තං. නනු එස 
පටිච්චසමුප්පායදො එකන්තගම්භීයරොව, තත්ථ කස්මා ගම්භීරාවභාසතා
යජොතිතාති? සච්චයමතං, එකන්තගම්භීරතාදස්සනත්ථයමව පනස්ස
ගම්භීරාවභාසග්ගහණං. තස්මා අඤ්ඤත්ථ ලබ්භමානං චතුයකොටිකං
ෙයතියරකමුයඛන නිදස්යසත්වා තං එවස්ස එකන්තගම්භීරතං විභායවතුං 

‘‘එකඤ්හී’’තිආදිවුත්තං. එතංනත්ථීතිඅගම්භීයරො, අගම්භීරාවභායසොචාති
එතං ද්වයං නත්ථි, යතන යථාදස්සියත චතුයකොටියක පච්ඡිමා එක යකොටි

ලබ්භතීතිදස්යසති.යතනාහ ‘‘අෙඤ්හී’’තිආදි. 

යයහි ගම්භීරභායවහි පටිච්චසමුප්පායදො ‘‘ගම්භීයරො’’ති වුච්චති, යත

චතූහි උපමාහි උල්ලිඞ්යගන්යතො ‘‘භවග්ගග්ගහණාො’’තිආදිමාහ. යථා
භවග්ගං හත්ථං පසායරත්වා ගයහතුං න සක්කා දූරභාවයතො, එවං
සඞ්ඛාරාදීනං අවිජ්ජාදිපච්චයසම්භූතසමුදාගතට්යඨො පාකතිකඤායණන
ගයහතුං න සක්කා. යථා සියනරුං භින්දිත්වා මිඤ්ජං පබ්ෙතරසං 
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පාකතිකපුරියසන නීහරිතුං න සක්කා, එවං පටිච්චසමුප්පාදගයත
ධම්මත්ථාදියක පාකතිකඤායණන භින්දිත්වා විභජ්ජ පටිවිජ්ඣනවයසන
ජානිතුං න සක්කා. යථා මහාසමුද්දං පාකතිකපුරිසස්ස ොහුද්වයයන
පධාරිතුංනසක්කා, එවංයවපුල්ලට්යඨන මහාසමුද්දසදිසංපටිච්චසමුප්පාදං
පාකතිකඤායණන යදසනාවයසන පධාරිතුං න සක්කා. යථා මහාපථවිං
පරිවත්යතත්වා පාකතිකපුරිසස්ස පථයවොජං ගයහතුං න සක්කා, එවං
‘‘ඉත්ථං අවිජ්ජාදයයො සඞ්ඛාරාදීනං පච්චයා යහොන්තී’’ති යතසං 
පච්චයභායවො පාකතිකඤායණන නීහරිත්වා ගයහතුං න සක්කාති. එවං
චතුබ්බිධගම්භීරතාවයසන චතස්යසො උපමා යයොයජතබ්ො.
පාකතිකඤාණවයසන චායමත්ථයයොජනා කතා දිට්ඨසච්චානං තත්ථ 
පටියවධසභාවයතො, තථාපි යස්මා සාවකානං, පච්යචකබුද්ධානඤ්ච තත්ථ
සප්පයදසයමව ඤාණං, බුද්ධානංයයව නිප්පයදසං, තස්මා වුත්තං 

‘‘බුද්ධවිසෙං පඤ්හ’’න්තිආදි. 

උස්සායදන්යතොති පඤ්ඤාය උක්කංයසන්යතො, උග්ගණ්හන්යතොති

අත්යථො. අපසායදන්යතොතිනිබ්භච්ෙන්යතො, නිග්ගණ්හන්යතොතිඅත්යථො. 

උස්සාදනාවණ්ණනා 
යතනාතිමහාපඤ්ඤාභායවන. තත්ථාතියථරස්සසතිපිඋත්තානභායව, 

පටිච්චසමුප්පාදස්සඅඤ්යඤසං ගම්භීරභායව. සුයභොෙනෙසපුට්ඨස්සාති

සුන්දයරනයභොජනරයසනයපොසිතස්ස. කතයෙොගස්සාතිනිෙද්ධපයයොයගන

කතපරිචයස්ස. මල්ලපාසාණන්ති මල්යලහි මහබ්ෙයලයහව

උක්ඛිපිතබ්ෙපාසාණං. කුහිංඉමස්සභාරිෙට්ඨානන්තිකස්මිංපස්යසඉමස්ස
පාසාණස්ස ගරුතරප්පයදයසොතිතස්සසල්ලහුකභාවංදීයපන්යතොවදති. 

තිමිෙපිඞ්ගයලයනව දීයපන්ති තස්ස මහාවිප්ඵාරභාවයතො. යතනාහ 

‘‘තස්ස කිො’’තිආදි. පක්කුථතීති පක්කුථන්තං විය පරිවත්තති පරියතො
විවත්තති. ලක්ඛණවචනඤ්යහතං. පිට්ඨියං සකලිනපදකාපිට්ඨං. 

කායූපපන්නස්සාතිමහතාකායයනඋයපතස්ස, මහාකායස්සාති අත්යථො. 

පිඤ්ඡවට්ටීති පිඤ්ෙකලායපො. සුපණ්ණවාතන්ති නාගග්ගහණාදීසු
පක්ඛපප්යඵොටනවයසන උප්පජ්ජනකවාතං. 

පුබ්බූපනිස්සයසම්පත්තිකථාවණ්ණනා 
‘‘පුබ්බූපනිස්සයසම්පත්තියා’’තිආදිනා උද්දිට්ඨකාරණානි විත්ථාරයතො

විවරිතුං ‘‘ඉයතො කිො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ඉයතොති ඉයතො කප්පයතො. 

සතසහස්සියමතිසතසහස්සයම. හංසාවතීනාමනගෙං අයහොසි ජාතනගරං. 

ධුෙපත්තානීතිොහිරපත්තානි, යානි දීඝතමානි. 

කනිට්ඨභාතාති යවමාතිකභාතා කනිට්යඨො යථා අම්හාකං භගවයතො
නන්දත්යථයරො. බුද්ධානඤ්හි සයහොදරා භාතයරො නාම න යහොන්ති. කථං 
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යජට්ඨාතාවනඋප්පජ්ජන්ති, කනිට්ඨානංපනඅසම්භයවොඑව. යභොගන්ති

විභවං. උපසන්යතොති යචොරජනිතසඞ්යඛොභවූපසයමන උපසන්යතො 

ෙනපයදො. 

ද්යව සාෙයක නිවායසත්වාති සාටකද්වයයමව අත්තයනො
කායපරිහාරිකංකත්වාඉතරංසබ්ෙසම්භාරංඅත්තයතොයමොයචත්වා. 

පත්තග්ගහණත්ථන්ති අන්යතොපක්ඛිත්තඋණ්හයභොජනත්තා අපරාපරං

හත්යථපරිවත්යතන්තස්ස පත්තග්ගහණත්ථං. උත්තරිසාෙකන්තිඅත්තයනො

උත්තරිසාටකං. එතානි පාකෙට්ඨානානීති එතානි යථාවුත්තානි භගවයතො
යදසනායපාකටානියථරස්ස පුඤ්ඤකරණට්ඨානානි. 

පටිසන්ධං ගයහත්වාති අම්හාකං මහායෙොධිසත්තස්ස
පටිසන්ධිග්ගහණදිවයසඑව පටිසන්ධිංගයහත්වා. 

තිත්ථවාසාදිවණ්ණනා 
උග්ගහණං පාළියා උග්ගණ්හනං. සවනං අත්ථසවනං. පරිපුච්ඡනං 

ගණ්ඨිට්ඨායනසුඅත්ථපරිපුච්ෙනං. ධාෙණං පාළියාපි පාළිඅත්ථස්සපිචිත්යත
ඨපනං.සබ්ෙඤ්යචතංඉධපටිච්චසමුප්පාදවයසන යවදිතබ්ෙං. 

යසොතාපන්නානඤ්ච…යප... උපට්ඨාතිතත්ථ සම්යමොහවිද්ධංසයනන
‘‘යංකිඤ්චිසමුදයධම්මං, සබ්ෙංතංනියරොධධම්ම’’න්ති(දී. නි.1.298; සං.
නි. 5.1081; මහාව. 16; චූළනි. 4, 7, 8) අත්තපච්චක්ඛවයසන 

උපට්ඨානයතො. නාමරූපපරිච්යඡයදොති සහ පච්චයයන නාමරූපස්ස 
පරිච්ඡිජ්ජඅවයෙොයධො. 

පටිච්චසමුප්පාදගම්භීරතාවණ්ණනා 
‘‘අත්ථගම්භීරතායා’’තිආදිනා සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං විවරිතුං 

‘‘තත්ථා’’තිආදි ආරද්ධං. ොතිපච්චෙසම්භූතසමුදාගතට්යඨොති
ජාතිපච්චයයතො සම්භූතං හුත්වා සහිතස්ස අත්තයනො පච්චයානුරූපස්ස
ජරාමරණස්සඋද්ධංඋද්ධංආගතභායවො, අනුපවත්තත්යථොතිඅත්යථො. අථ

වාසම්භූතට්යඨොචසමුදාගතට්යඨොච සම්භූතසමුදාගතට්යඨො. ‘‘නජාතියතො
ජරාමරණං න යහොති,’’ න ච ජාතිං විනා ‘‘අඤ්ඤයතො යහොතී’’ති හි
ජාතිපච්චයසම්භූතට්යඨො වුත්යතො, ඉත්ථඤ්ච ජාතියතො සමුදාගච්ෙතීති
ජාතිපච්චයසමුදාගතට්යඨො, යා යා ජාති යථා යථා පච්චයයො යහොති, 
තදනුරූපපාතුභායවොති අත්යථො. යසො අනුපචිතකුසලසම්භාරානං ඤාණස්ස

තත්ථඅප්පතිට්ඨතාය අගාධට්යඨන ගම්භීයෙො. යසසපයදසුපිඑයසවනයයො. 

අවිජ්ොෙ සඞ්ඛාොනං පච්චෙට්යඨොති යයනාකායරන යදවත්ථා අවිජ්ජා
සඞ්ඛාරානංපච්චයයොයහොති.යයනහිපවත්තිආකායරන, යායච අවත්ථාය
අවත්ථිතා අවිජ්ජා යතසං යතසංසඞ්ඛාරානං පච්චයයො යහොති, තදුභයස්සපි 
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දුරවයෙොධනීයයතො අවිජ්ජා සඞ්ඛාරානං නවහි ආකායරහි පච්චයට්යඨො 
අනුපචිතකුසලසම්භාරානං ඤාණස්ස තත්ථ අප්පතිට්ඨතාය අගාධට්යඨන 

ගම්භීයෙො. එසනයයොයසසපයදසුපි. 

කත්ථචි අනුයලොමයතො යදසීෙති, කත්ථචි පටියලොමයතොති ඉධ පන

පච්චයුප්පාදා පච්චයුප්පන්නුප්පාදසඞ්ඛායතො අනුයලොයමො, පච්චයනියරොධා 

පච්චයුප්පන්නනියරොධසඞ්ඛායතොච පටියලොයමො අධිප්යපයතො.ආදියතො පන

පට්ඨාය අන්තගමනං අනුයලොයමො, අන්තයතො ච ආදිගමනං පටියලොයමොති
අධිප්යපයතො. ආදියතො පට්ඨාය අනුයලොමයදසනාය, අන්තයතො පට්ඨාය

පටියලොමයදසනායච තිසන්ධචතුසඞ්යඛයපො. ‘‘ඉයම භික්ඛයවචත්තායරො
ආහාරා කිං නිදානා’’තිආදිකාය (සං. නි. 2.11) ච යවමජ්ඣයතො පට්ඨාය 
පටියලොමයදසනාය, ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා

යවදනා’’තිආදිකාය (සං. නි. 2.43, 45) අනුයලොමයදසනාය ච ද්විසන්ධ

තිසඞ්යඛයපො. ‘‘සංයයොජනියයසු භික්ඛයව ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සියනො
විහරයතො තණ්හා පවඩ්ෙති, තණ්හාපච්චයා උපාදාන’’න්තිආදීසු (සං. නි.

2.53, 57) එකසන්ධ ද්විසඞ්යඛයපො. එකඞ්යගො හි පටිච්චසමුප්පායදො
යදසියතො. ලබ්භයතව හි යසො ‘‘තත්ර භික්ඛයව සුතවා අරියසාවයකො
පටිච්චසමුප්පාදංයයවසාධුකංයයොනියසොමනසිකයරොති ‘ඉතිඉමස්මිංසති
ඉදං යහොති…යප.… නිරුජ්ඣතී’ති. සුඛයවදනියං භික්ඛයව ඵස්සං පටිච්ච
උප්පජ්ජති සුඛයවදනා’’ති (සං. නි. 2.62) ඉමස්ස සුත්තස්ස වයසන 
යවදිතබ්යෙො. ඉති යතන යතන කාරයණන තථා තථා පවත්යතතබ්ෙත්තා

පටිච්චසමුප්පායදො යදසනායගම්භීයරො.යතනාහ ‘‘අෙංයදසනාගම්භීෙතා’’ති.
නහි තත්ථසබ්ෙඤ්ඤුතඤාණයතොඅඤ්ඤංඤාණංපතිට්ඨංලභති. 

‘‘අවිජ්ොෙ පනා’’තිආදීසුජානනලක්ඛණස්ස ඤාණස්ස පටිපක්ඛභූයතො

අවිජ්ජාය අඤ්ඤාණට්යඨො. ආරම්මණස්ස පච්චක්ඛකරයණනදස්සනභූතස්ස

පටිපක්ඛභූයතො අදස්සනට්යඨො. යයයනසා අත්තයනො සභායවන දුක්ඛාදීනං
යාථාවසරසං පටිවිජ්ඣිතුං න යදති ොයදත්වා පරියයොනන්ධිත්වා තිට්ඨති, 

යසොතස්සාසච්චාසම්පටියවධට්යඨො. අභිසඞ්ඛෙණං සංවිධානං, පකප්පනන්ති

අත්යථො. ආයූහනං සම්පිණ්ඩනං, සම්පයුත්තධම්මානං අත්තයනො 
කිච්චානුරූපතාය රාසීකරණන්ති අත්යථො. අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරකයදයසො 

සොයගො. අඤ්යඤො විොයගො. රාගස්ස වා අප්පටිපක්ඛභාවයතො
රාගප්පවඩ්ෙයකො, රාගුප්පත්තිපච්චයයො ච සබ්යෙොපි අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො 

සොයගො. ඉතයරො තබ්බිදූරභාවයතො විොයගො. ‘‘දීඝරත්තං යහතං භික්ඛයව
අස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්ස අජ්යඣොසිතං මමායතං පරාමට්ඨං ‘එතං මම, 
එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති’’ (සං. නි. 2.61) අත්තපරාමාසස්ස 

විඤ්ඤාණං වියසසයතො වත්ථු වුත්තන්ති විඤ්ඤාණස්ස සුඤ්ඤතට්යඨො 
ගම්භීයරො. අත්තා විජානාති සංසරතීති
සෙයාපාරතාසඞ්කන්තිඅභිනියවසෙලවතාය 



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  මහානිදානසුත්තවණ්ණනා 
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අෙයාපාෙඅසඞ්කන්තිපටිසන්ධපාතුභාවට්ඨා ච ගම්භීරා. නාමරූපස්ස

පටිසන්ධික්ඛයණ එකයතොව උප්පායදො එකුප්පායදො, පවත්තියං විසුං විසුං

යථාරහං එකුප්පායදො. නාමස්ස රූයපන, රූපස්ස ච නායමන

අසම්පයයොගයතො විනිබ්යභොයගො නාමස්ස නායමන, රූපස්ස ච රූයපන

එකච්චස්ස එකච්යචන අවිනිබ්යභොයගො (නාමස්සනායමන අවිනිබ්යභොයගො
විභ. මූලටී. 242) යයොයජතබ්යෙො. එකුප්පායදකනියරොයධහි අවිනිබ්යභොයග
අධිප්යපයතයසොරූපස්සච එකකලාපපවත්තියනොරූයපනලබ්භතීති.අථවා
එකචතුයවොකාරභයවසු නාමරූපානං අසහවත්තනයතො අඤ්ඤමඤ්ඤං 

විනිබ්යභොයගො, පඤ්චයවොකාරභයව සහවත්තනයතො අවිනිබ්යභොයගො ච
යවදිතබ්යෙො. 

නාමස්ස ආරම්මණාභිමුඛං නමනං නමනට්යඨො. රූපස්ස

වියරොධිපච්චයසමවායය විසදිසුප්පත්ති රුප්පනට්යඨො. ඉන්ද්රියපච්චයභායවො 

අධපතිෙට්යඨො. ‘‘යලොයකොයපයසො, ද්වාරායපසා, යඛත්තං යපත’’න්ති
වුත්තයලොකාදිඅත්යථො චක්ඛාදීසු පඤ්චසු යයොයජතබ්යෙො. මනායතනස්ස
පනලුජ්ජනයතො, මයනොසම්ඵස්සාදීනංද්වාරයඛත්තභාවයතොචඑයත අත්ථා
යවදිතබ්ො.ආපාථගතානංරූපාදීනංපකාසනයයොගයතාලක්ඛණංඔභාසනං

චක්ඛාදීනං විසයිභායවො, මනායතනස්ස විජානනං. සඞ්ඝට්ෙනට්යඨො 
වියසසයතො චක්ඛුසම්ඵස්සාදීනං පඤ්චන්නං, ඉතයර ෙන්නම්පි
යයොයජතබ්ො. ඵුසනඤ්ච ඵස්සස්ස සභායවො. සඞ්ඝට්ටනං රයසො, ඉතයර 

උපට්ඨානාකාරා. ආෙම්මණෙසානුභවනට්යඨො රසවයසන වුත්යතො, 

යවදයිතට්යඨො ලක්ඛණවයසන. සුඛදුක්ඛම අජ්ඣත්තභායවො යථාක්කමං
තිස්සන්නං යවදනානං සභාවවයසන වුත්යතො. ‘‘අත්තා යවදයතී’’ති

අභිනියවසස්ස ෙලවභාවයතො නිජ්ජීවට්යඨො යවදනාය ගම්භීයරො. නිජ්ජීවාය

වා යවදනාය යවදයතං නිජ්ජීවයවදයිතං, යසො එව අත්යථොති 

නිජ්ජීවයවදයිතට්යඨො. 

සප්පීතිකතණ්හාය අභිනන්දිතට්යඨො. ෙලවතරතණ්හාය ගිලිත්වා

පරිනිට්ඨාපනං අජ්යඣොසානට්යඨො. ඉතයර පන 
යජට්ඨභාවඔසාරණසමුද්දදුරතික්කමඅපාරිපූරිවයසන යවදිතබ්ො. 

ආදානග්ගහණාභිනියවසට්ඨා චතුන්නම්පි උපාදානානං සමානා, 

පොමාසට්යඨො දිට්ඨුපාදානාදීනයමව, තථා දුෙතික්කමට්යඨො. 
‘‘දිට්ඨිකන්තායරො’’ති (ධ. ස. 392) හි වචනයතො දිට්ඨීනං දුරතික්කමතා.

දළ්හග්ගහණත්තා වා චතුන්නම්පි දුෙතික්කමට්යඨො යයොයජතබ්යෙො. 

යෙොනිගතිඨතිනිවායසසුඛිපනන්ති සමායස භුම්මවචනස්ස අයලොයපො 
දට්ඨබ්යෙො.එවඤ්හියතනආයූහනාභිසඞ්ඛරණපදානංසමායසොයහොති.යථා

තථා ජායනං ොතිඅත්යථො. තස්සා පන සන්නිපාතයතො ජායනං 

සඤ්ොතිඅත්යථො. මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමිත්වා විය ජායනං ඔක්කන්තිඅත්යථො. 

යසො ජාතියතො නිබ්ෙත්තනං නිබ්ෙත්තිඅත්යථො. යකවලං පාතුභවනං 

පාතුභාවට්යඨො. 
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පටුන 

ජරාමරණඞ්ගං මරණප්පධානන්ති තස්ස මරණට්ඨා එව ඛොදයෙො 
ගම්භීරාතිදස්සිතා.උප්පන්නඋප්පන්නානඤ්හිනවනවානං ඛයයනකයමන

ඛණ්ඩිච්චාදිපරිපක්කපවත්තියං යලොයක ජරායවොහායරොති. ඛෙට්යඨො වා
ජරාය වුත්යතොති දට්ඨබ්යෙො. නවභාවාපගයමො හි ‘‘ඛයයො’’ති වත්තුං

යුත්යතොති විපරිණාමට්යඨො ද්වින්නම්පි වයසන යයොයජතබ්යෙො, 
සන්තතිවයසන වා ජරාය ඛයවයභාවා, සම්මුතිඛණිකවයසන මරණස්ස 

යභදවිපරිණාමට්ඨා යයොයජතබ්ො. අවිජ්ොදීනං සභායවො පටිවිජ්ඣීයතීති

පටියවයධො. වුත්තඤ්යහතං නිදානකථාෙං ‘‘යතසං යතසං වා තත්ථ තත්ථ 
වුත්තධම්මානං පටිවිජ්ඣිතබ්යෙො සලක්ඛණසඞ්ඛායතො අවිපරීතසභායවො
පටියවයධො’’ති.(දී. නි.අට්ඨ.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා; අභි.අට්ඨ.නිදානකථා) 

යසො හි අවිජ්ජාදීනංසභායවොමග්ගඤායණයනවඅසම්යමොහපටියවධවයසන
පටිවිජ්ඣිතබ්ෙයතො අඤ්ඤාණස්ස අලබ්භයනයයපතිට්ඨතාය අගාධට්යඨන 

ගම්භීයෙො.සාසබ්ොපීති සායථාවුත්තාසඞ්යඛපයතොචතුබ්බිධාවිත්ථාරයතො

අයනකප්පයභදාසබ්ොපි පටිච්චසමුප්පාදස්සගම්භීරතා යථෙස්සඋත්තානකා

විෙ උපට්ඨාසි චතූහි අඞ්යගහි සමන්නාගතත්තා. උදාහු අඤ්යඤසම්පීති
‘‘මය්හංතාවඑසපටිච්චසමුප්පායදොඋත්තානයකොහුත්වා උපට්ඨාති, කිංනු

යඛො අඤ්යඤසම්පි එවං උත්තානයකො හුත්වා උපට්ඨාතී’’ති මා එවං අවච 
මයාවදින්නනයයචතුසච්චකම්මට්ඨානවිධිම්හි ඨත්වා. 

අපසාදනාවණ්ණනා 
ඔළාරිකන්ති වත්ථුවීතික්කමසමත්ථතාවයසන ථූලං. කාමං

කාමරාගපටිඝායයව අත්ථයතො කාමරාගපටිඝසංයයොජනානි, 
කාමරාගපටිඝානුසයා ච, තථාපි අඤ්යඤොයයව සංයයොජනට්යඨො 
ෙන්ධනභාවයතො, අඤ්යඤො අනුසයනට්යඨො අප්පහීනභායවන සන්තායන

ථාමගමනන්තිකත්වා, ඉති කිච්චවියසසවිසිට්ඨයභයදගයහත්වා ‘‘චත්තායෙො

කියලයස’’තිච වුත්තං.එයසවනයයොඉතයරසුපි. අණුසහගයතතිඅණුසභාවං
උපගයත. තබ්භාවත්යථො හි අයං සහගත-සද්යදො
‘‘නන්දිරාගසහගතා’’තිආදීසු(දී.නි.2.400; ම.නි. 1.91, 133, 460; 3.374; 
සං.නි.5.1081; මහාව.14; විභ.203; පටි.ම.1.34; 2.30) විය. 

යථා උපරිමග්ගාධිගමනවයසන සච්චසම්පටියවයධො 

පච්චයාකාරපටියවධවයසන, එවං 

සාවකයෙොධිපච්යචකයෙොධිසම්මාසම්යෙොධිඅධිගමනවයසනපි

සච්චසම්පටියවයධො පච්චයාකාරපටියවධවයසයනවාති දස්යසතුං ‘‘කස්මා

චා’’තිආදි වුත්තං. සබ්ෙථාවාති සබ්ෙප්පකායරයනව කිඤ්චිපි පකාරං 

අයසයසත්වාතිඅත්යථො .යයකතාභිනීහාරානංමහායෙොධිසත්තානංවීරියස්ස  

උක්කට්ඨමජ්ඣිමමුදුතාවයසන යෙොධිසම්භාරසම්භරයණ කාලයභදා

ඉච්ඡිතා, යතදස්යසන්යතො ‘‘චත්තාරි, අට්ඨ, යසොළසවාඅසඞ්යඛයෙයානී’’ති

ආහ, ස්වායමත්යථො චරිොපිෙකවණ්ණනාෙ ගයහතබ්යෙො. සාවයකො

පයදසඤායණ ඨයතොති සාවයකො හුත්වා යසක්ඛභාවයතො තත්ථාපි
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පයදසඤායණ ඨියතො. බුද්ධානං කථාෙ ‘‘තං තථාගයතො

අභිසයමතී ’’තිආදිකාය  පච්චනීකං යහොති. අනඤ්ඤසාධාරණස්ස හි වයසන

බුද්ධානංසීහනායදො, න අඤ්ඤසාධාරණස්ස. 

‘‘වාෙමන්තස්යසවා’’ති ඉමිනා වියසසයතො ඤාණසම්භාරසම්භරණං
පඤ්ඤාපාරමිතාපූරණංවදති.තස්සචසබ්ෙම්පිපුඤ්ඤං උපනිස්සයයො. 

‘‘එසයදවමනුස්සානං, සබ්ෙකාමදයදොනිධි; 
යංයයදවාභිපත්යථන්ති, සබ්ෙයමයතනලබ්භතී’’ති.(ඛු.පා.8.10) – 

හි වුත්තං. තස්මා මහායෙොධිසත්තානං සබ්යෙසම්පි පුඤ්ඤසම්භායරො
යාවයදව ඤාණසම්භාරත්යථො සම්මාසම්යෙොධිසමධිගමසමත්ථත්තාති ආහ 

‘‘පච්චොකාෙං …යප.… නත්ථී’’ති. ඉදානි පච්චයාකාරපටියවධස්යසව වා
මහානුභාවතාදස්සනමුයඛන පටිච්චසමුප්පාදස්යසවපරමගම්භීරතංදස්යසතුං 

‘‘අවිජ්ො’’තිආදි වුත්තං. නවහි ආකායෙහීති උප්පාදාදීහි නවහි ආකායරහි.
අවිජ්ජා හි සඞ්ඛාරානං උප්පායදො හුත්වා පච්චයයො යහොති, පවත්තං හුත්වා
නිමිත්තං, ආයූහනං, සංයයොයගො, පලියෙොයධො, සමුදයයො, යහතු, පච්චයයො
හුත්වාපච්චයයොයහොති.එවංසඞ්ඛාරාදයයොවිඤ්ඤාණාදීනං. වුත්තඤ්යහතං 

පටිසම්භිදාමග්යග ‘‘කථං පච්චයපරිග්ගයහ පඤ්ඤා ධම්මට්ඨිතිඤාණං? 
අවිජ්ජා සඞ්ඛාරානං උප්පාදට්ඨිති ච පවත්තට්ඨිති ච නිමිත්තට්ඨිති ච
ආයූහනට්ඨිති ච සඤ්යඤොගට්ඨිති ච පලියෙොධට්ඨිති ච සමුදයට්ඨිති ච
යහතුට්ඨිතිචපච්චයට්ඨිතිචඉයමහිනවහාකායරහි අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාරා
පච්චයසමුප්පන්නා’’තිආදි(පටි.ම.1.45). 

තත්ථ නවහාකායෙහීති නවහි පච්චයභාවූපගමනාකායරහි. උප්පජ්ජති

එතස්මා ඵලන්ති උප්පායදො, ඵලුප්පත්තියාකාරණභායවො. සති ච අවිජ්ජාය
සඞ්ඛාරා උප්පජ්ජන්ති, නාසති, තස්මාඅවිජ්ජාසඞ්ඛාරානංඋප්පායදොහුත්වා
පච්චයයොයහොති. තථාඅවිජ්ජායසතිසඞ්ඛාරාපවත්තන්ති, නීයන්තිච.යථා
ච භවාදීසු ඛිපන්ති, එවං යතසං අවිජ්ජා පච්චයයො යහොති. තථා ආයූහන්ති
ඵලුප්පත්තියාඝයටන්ති, සංයුජ්ජන්ති අත්තයනොඵයලන.යස්මිංසන්තායන
සයං උප්පන්නා, තං පලිබුන්ධන්ති. පච්චයන්තරසමවායය උදයන්ති
උප්පජ්ජන්ති.හියනොතිචසඞ්ඛාරානංකාරණභාවංගච්ෙති. පටිච්ච අවිජ්ජං
සඞ්ඛාරා අයන්ති පවත්තන්තීති එවං අවිජ්ජාය සඞ්ඛාරානං 
කාරණභාවූපගමනවියසසා උප්පාදාදයයො යවදිතබ්ො. තත්ථ තථා

සඞ්ඛාරාදීනං විඤ්ඤාණාදීසු උප්පාදට්ඨිතිආදීසුපි. තිට්ඨති එයතනාති ඨති, 

කාරණං. උප්පායදො එව ඨිති උප්පාදට්ඨති. එයසව නයයො යසයසසුපි. 

‘‘පච්චයෙො යහොතී’’ති ඉදං ඉධ යලොකනායථන තදා පච්චයපරිග්ගහස්ස
ආරද්ධභාවදස්සනං. යසො ච ආරම්යභො ඤායාරුළ්යහො ‘‘යථා ච පුරියමහි 
මහායෙොධිසත්යතහි යෙොධිමූයල පවත්තියතො, තයථව ච පවත්තියතො’’ති.
අච්ෙරියයවගාභිහතා දසසහස්සියලොකධාතු සඞ්කම්පි සම්පකම්පීති

දස්යසන්යතො ‘‘දිට්ඨමත්යතවා’’තිආදිමාහ. 
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එතස්සධම්මස්සාතිඑතස්ස පටිච්චසමුප්පාදසඤ්ඤිතස්ස ධම්මස්ස.යසො

පන යස්මා අත්ථයතො යහතුපභවානං යහතු. යතනාහ ‘‘එතස්ස

පච්චෙධම්මස්සා’’ති, ජාතිආදීනං ජරාමරණාදිපච්චයතායාති අත්යථො.
නාමරූපපරිච්යෙයදො, තස්සච පච්චයපරිග්ගයහොනපඨමාභිනියවසමත්යතන
යහොති, අථ යඛො තත්ථ අපරාපරං ඤාණුප්පත්තිසඤ්ඤියතන අනු අනු

බුජ්ඣයනන, තදුභයාභාවං පන දස්යසන්යතො ‘‘ඤාතපරිඤ්ඤාවයසන

අනනුබුජ්ඣනා’’ති ආහ. නිච්චසඤ්ඤාදීනං පජහනවයසන වත්තමානා
විපස්සනාධම්යමචපටිවිජ්ඣන්තීඑවනාමයහොති පටිපක්ඛවික්ඛම්භයනන
තික්ඛවිසදභාවාපත්තියතො, තදධිට්ඨානභූතාචතීරණපරිඤ්ඤා, අරියමග්යගො
චපරිඤ්ඤාපහානාභිසමයවයසනපවත්තියාතීරණපහානපරිඤ්ඤාසඞ්ගයහො

චාති තදුභයපටියවධාභාවං දස්යසන්යතො ‘‘තීෙණ…යප.… 

අප්පටිවිජ්ඣනා’’ති ආහ. තන්තං වුච්චති වත්ථවීනනත්ථං තන්තවායයහි
දණ්ඩයක ආසඤ්ජිත්වා පසාරිතසුත්තපට්ටී තනීයතීති කත්වා. තං පන
සුත්තසන්තානාකුලතාය නිදස්සනභායවන ආකුලයමව ගහිතන්ති ආහ 

‘‘තන්තං විෙ ආකුලකොතා’’ති. සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං විත්ථාරයතො 

දස්යසතුං ‘‘ෙථා නාමා’’තිආදි වුත්තං. සමායනතුන්ති පුබ්යෙන පරං සමං
කත්වාආයනතුං, අවිසමං උජුං කාතුන්ති අත්යථො. තන්තයමව වාආකුලං 

තන්තාකුලං, තන්තාකුලං විය ජාතා භූතාති තන්තාකුලොතා. මජ්ඣිමං

පටිපදං අනුපගන්ත්වා අන්තද්වයපතයනන පච්චොකායෙ ඛලිතා ආකුලා

ෙයාකුලා යහොන්ති. යතයනව අන්තද්වයපතයනන තංතංදිට්ඨිගාහවයසන

පරිබ්භමන්තාඋජුකං ධම්මට්ඨිතිකථංපටිපජ්ජිතුංනජානන්ති.යතනාහ ‘‘න

සක්යකොන්ති තං පච්චොකාෙං උජුං කාතු’’න්ති. ද්යව යෙොධසත්යතති

පච්යචකයෙොධිසත්තමහායෙොධිසත්යත. අත්තයනො ධම්මතාොති අත්තයනො

සභායවන, පයරොපයදයසන විනාති අත්යථො. තත්ථ තත්ථ ගුළකොතන්ති

තස්මිං තස්මිං ඨායන ජාතගුළකම්පි ගණ්ඨීති සුත්තගණ්ඨි. තයතො එව 

ගණ්ඨෙද්ධං ෙද්ධගණ්ඨිකං. පච්චයෙසු පක්ඛලිත්වාති
අනිච්චදුක්ඛානත්තාදිසභායවසු පච්චයධම්යමසු නිච්චාදිග්ගාහවයසන

පක්ඛලිත්වා. පච්චයෙ උජුං කාතුං අසක්යකොන්තාති තස්යසව
නිච්චාදිග්ගාහස්සඅවිස්සජ්ජනයතො පච්චයධම්මනිමිත්තංඅත්තයනොදස්සනං
උජුං කාතුං අසක්යකොන්තා ඉදංසච්චාභිනියවසකායගන්ථවයසන

ගණ්ඨිකජාතායහොන්තීතිආහ ‘‘ද්වාසට්ඨ…යප.…ගණ්ඨෙද්ධා’’ති. යෙහි 

යකචි සමණාවාබ්රාහ්මණාවාසස්සතදිට්ඨිආදිදිට්ඨියයො නිස්සිතා අල්ලීනා. 

විනනයතො ‘‘කුලා’’ති ඉත්ථිලිඞ්ගවයසන ලද්ධනාමස්ස තන්තවායස්ස
ගණ්ඨිකංනාමආකුලභායවනඅග්ගයතොවාමූලයතොවා දුවිඤ්යඤයයායයව

ඛලිතතන්තසුත්තන්ති ආහ ‘‘කුලාගණ්ඨකං වුච්චති

යපසකාෙකඤ්ජිෙසුත්ත’’න්ති. සකුණිකාති කුලාවකසකුණිකා. සා හි
රුක්ඛසාඛාසුඔලම්ෙනකුලාවකා යහොති. තඤ්හිසාකුලාවකංතයතොතයතො
තිණහීරාදියක ආයනත්වා තථා විනන්ධති, යථා යතසං 
යපසකාරකඤ්ජියසුත්තං විය අග්යගන වා අග්ගං මූයලන වා මූලං



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  මහානිදානසුත්තවණ්ණනා 

76 

පටුන 

සමායනතුංවියවයචතුංවාන සක්කා.යතනාහ ‘‘ෙථාහී’’තිආදි. තදුභෙම්පීති
‘‘කුලාගණ්ඨික’’න්ති වුත්තං කඤ්ජියසුත්තං, කුලාවකඤ්ච. 

පුරිමනයෙයනවාති‘‘එවයමවසත්තා’’තිආදිනා පුබ්යෙවුත්තනයයයනව. 

කාමං මුඤ්ජපබ්ෙජතිණානි යථාජාතානිපි දීඝභායවන පතිත්වා 
අරඤ්ඤට්ඨායන අඤ්ඤමඤ්ඤං විනන්ධිත්වා ආකුලෙයාකුලානි හුත්වා
තිට්ඨන්ති, තානිපනන තථා දුබ්බියවචියානි, යථා රජ්ජුභූතානීති දස්යසතුං 

‘‘ෙථාතානී’’තිආදිවුත්තං.යසසයමත්ථයහට්ඨා වුත්තනයයමව. 

අපාොති අවඩ්ඪිතා, සුයඛන, සුඛයහතුනා වා විරහිතාති අත්යථො. 

දුක්ඛස්ස ගතිභාවයතොති ආපායකස්ස දුක්ඛස්ස පවත්තිට්ඨානභාවයතො. 

සුඛසමුස්සෙයතොති අබ්භුදයයතො. විනිපතිතත්තාතිවිරූපංනිපතිතත්තායථා 

යතනත්තභායවන සුඛසමුස්සයයො න යහොති, එවං නිපතිතත්තා. ඉතයෙොති 
සංසායරො. නනු ‘‘අපාය’’න්තිආදිනා වුත්යතොපි සංසායරො එවාති? 
සච්චයමතං, නිරයාදීනං පන අධිමත්තදුක්ඛභාවදස්සනත්ථං
අපායාදිග්ගහණං. යගොෙලීෙද්දඤායයනායමත්යථො යවදිතබ්යෙො. 

ඛන්ධානඤ්ච පටිපාටීති පඤ්චන්නං ඛන්ධානං යහතුඵලභායවන අපරාපරං

පවත්ති. අබ්යෙොච්ඡින්නං වත්තමානාති අවිච්යෙයදන පවත්තමානා. තං 

සබ්ෙම්පීති තං ‘‘අපාය’’න්තිආදිනා වුත්තං සබ්ෙං අපායදුක්ඛඤ්යචව 

වට්ටදුක්ඛඤ්ච. ‘‘මහාසමුද්යද වාතුක්ඛිත්තනාවා විො’’ති ඉදං
පරිබ්භමට්ඨානස්ස මහන්තදස්සනත්ථඤ්යචව පරිබ්භමනස්ස 

අනවට්ඨිතතාදස්සනත්ථඤ්ච ‘‘උපමාෙ. ෙන්යතසු යුත්තයගොයණො විො’’ති
ඉදං පන අවසභාවදස්සනත්ථඤ්යචව දුප්පයමොක්ඛභාවදස්සනත්ථඤ්චාති
යවදිතබ්ෙං. 

පටිච්චසමුප්පාදවණ්ණනා 
ඉමිනා තාවාති එත්ථ තාව-සද්යදො කමත්යථො, යතන

‘‘තන්තාකුලකජාතා’’ති පදස්ස අනුසන්ධි පරයතො ආවිභවිස්සතීති දීයපති. 

අත්ථි ඉදප්පච්චොති එත්ථ අයං පච්චයයොති ඉදප්පච්චයයො, තස්මා 

ඉදප්පච්චො, ඉමස්මා පච්චයාති අත්යථො. ඉදං වුත්තං යහොති – ‘‘ඉමස්මා
නාමපච්චයාජරාමරණ’’න්ති එවංවත්තබ්යෙොඅත්ථිනුයඛොජරාමරණස්ස

පච්චයයොති.යතනාහ ‘‘අත්ථිනුයඛො…යප.…භයවෙයා’’ති.එත්ථ හි ‘‘කිං
පච්චයා ජරාමරණං? ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්ති උපරි 
ජාතිසද්දපච්චයසද්දසමානාධිකරයණන කිං-සද්යදන ඉදං-සද්දස්ස 
සමානාධිකරණතාදස්සනයතො කම්මධාරයසමාසතා ඉදප්පච්චයසද්දස්ස
යුජ්ජති. න යහත්ථ ‘‘ඉමස්ස පච්චයා ඉදප්පච්චයා’’ති ජරාමරණස්ස, 
අඤ්ඤස්ස වා පච්චයයතො ජරාමරණසම්භවපුච්ො සම්භවති
විඤ්ඤාතභාවයතො, අසම්භවයතො ච, ජරාමරණස්ස පන පච්චයපුච්ො
සම්භවති. පච්චයසද්දසමානාධිකරණතායඤ්ච ඉදං-සද්දස්ස ‘‘ඉමස්මා 
පච්චයා’’තිපච්චයපුච්ොයුජ්ජති. 
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පටුන 

සා පන සමානාධිකරණතා යදිපි අඤ්ඤපදත්ථසමායසපි ලබ්භති, 
අඤ්ඤපදත්ථවචනිච්ොභාවයතො පයනත්ථ කම්මධාරයසමායසො
යවදිතබ්යෙො. සාමිවචනසමාසපක්යඛ පන නත්යථව
සමානාධිකරණතාසම්භයවොති.නනුච‘‘ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පායදො’’ති 
එත්ථ ඉදප්පච්චය-සද්යදො සාමිවචනසමායසො ඉච්ඡියතොති? සච්චං ඉච්ඡියතො
උජුකයමව තත්ථ පටිච්චසමුප්පාදවචනිච්ොති කත්වා, ඉධ පන යකවලං
ජරාමරණස්ස පච්චයපරිපුච්ො අධිප්යපතා, තස්මා යථා තත්ථ ඉදං-සද්දස්ස
පටිච්චසමුප්පාදවියසසනතා, ඉධච ‘‘පුච්ඡිතබ්ෙපච්චයත්ථතාසම්භවති, තථා
තත්ථ, ඉධ ච සමාසකප්පනා යවදිතබ්ො. කස්මා පන තත්ථ
කම්මධාරයසමායසො න ඉච්ඡියතොති? යහතුප්පභවානං යහතු 
පටිච්චසමුප්පායදොති ඉමස්ස අත්ථස්ස කම්මධාරයසමායස අසම්භවයතොති
ඉමස්ස, අත්තයනො පච්චයානුරූපස්ස අනුරූයපො පච්චයයො ඉදප්පච්චයයොති
එතස්ස ච අත්ථස්ස ඉච්ඡිතත්තා. යයො පයනත්ථ ඉදං-සද්යදන ගහියතො
අත්යථො, යසො ‘‘අත්ථි ඉදප්පච්චයා ජරාමරණ’’න්ති 
ජරාමරණග්ගහයණයනව ගහියතොති ඉදං-සද්යදො පටිච්චසමුප්පාදයතො
පරිච්චජනයතො අඤ්ඤස්ස අසම්භවයතො පච්චයය අවතිට්ඨති, යතයනත්ථ
කම්මධාරයසමායසො. තත්ථ පන ඉදං-සද්දස්ස තයතො පරිච්චජනකාරණං

නත්ථීති සාමිවචනසමායසො එව ඉච්ඡියතො. අට්ඨකථාෙංපන යස්මා
ජරාමරණාදීනං පච්චයපුච්ොමුයඛනායං පටිච්චසමුප්පාදයදසනා ආරද්ධා, 
පටිච්චසමුප්පායදො ච නාම අත්ථයතො යහතුප්පභවානං යහතූති වුත්යතො
වායමත්යථො, තස්මා ‘‘ඉමස්ස ජරාමරණස්ස පච්චයයො’’ති
එවමත්ථවණ්ණනා කතා. 

පණ්ඩියතනාති එකංසෙයාකරණී වයාදිපඤ්හාවියසසජානනසමත්ථාය

පඤ්ඤායසමන්නාගයතන.තයමවහිස්ස පණ්ඩිච්චංදස්යසතුං ‘‘ෙථා’’තිආදි

වුත්තං. යාදිසස්සජීවස්සදිට්ඨිගතියකොසරීරයතොඅනඤ්ඤත්තංපුච්ෙති ‘‘තං

ජීවං තං සරීෙ’’න්ති, යසො එවං පරමත්ථයතො නුපලබ්භති, කථං තස්ස
වඤ්ඣාතනයස්ස විය දීඝරස්සතා සරීරයතො අඤ්ඤතා වා අනඤ්ඤතා වා 
ෙයාකාතබ්ො සියා, තස්මාස්ස පඤ්හස්ස ඨපනීයතා යවදිතබ්ො. 

තුණ්හීභායවො නායමස පුච්ෙයතො අනාදයරො වියහසා විය යහොතීති 

‘‘අෙයාකතයමත’’න්ති පකාරන්තරමාහ. එවං අෙයාකරණකාරණං
ඤාතුකාමස්ස කයථතබ්ෙං යහොති, කථියත ච ජානන්තස්ස පමායදොපි එවං

සියා, කථනවිධි පන ‘‘යාදිසස්සා’’තිආදිනා දස්සියතො එව. එවං

අප්පටිපජ්ජිත්වාතිඑවංඨපනීයපඤ්යහවියතුණ්හීභාවාදිං අනාපජ්ජිත්වාඑව.
‘‘අප්පටිපජ්ජිත්වා’’ති වචනං නිදස්සනමත්තයමතං. ‘‘කිං සබ්ෙං 
අනිච්ච’’න්තිවුත්යත‘‘කිංසඞ්ඛතංසන්ධායපුච්ෙසි, උදාහුඅසඞ්ඛත’’න්ති 
පටිපුච්ඡිත්වාෙයාකාතබ්ෙංයහොති‘‘කිංඛන්ධපඤ්චකංපරිඤ්යඤයය’’න්ති 
පුට්යඨ ‘‘අත්ථි තත්ථ පරිඤ්යඤයයං, අත්ථින පරිඤ්යඤයය’’න්ති විභජ්ජ 
ෙයාකාතබ්ෙං යහොති, එවං අප්පටිපජ්ජිත්වාති ච අයයමත්ථ අත්යථො
ඉච්ඡියතොති. පුබ්යෙ යස්ස පච්චයස්ස අත්ථිතාමත්තං යචොදිතන්ති 
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අත්ථිතාමත්තං විස්සජ්ජිතං. පුච්ොසභායගන හි විස්සජ්ජනන්ති. ඉදානි

තස්යසව සරූපපුච්ොකරීයතීති ‘‘පුනකි’’න්තිවුත්තං.ඉධාපි ‘‘යථා’’තිආදි
සබ්ෙංආයනත්වාවත්තබ්ෙං. 

‘‘එස නයයො සබ්ෙපයදසූ ’’ති අතියදසවයසන උස්සුක්කං කත්වා 

‘‘නාමරූපපච්චො’’තිආදිනා තත්ථ අපවායදො ආරද්යධො  .යස්මා  

දස්යසතුකායමො, තස්මා ඉදං වුත්තන්ති යයොජනා. ඡන්නං 

විපාකසම්ඵස්සානංයෙව ගහණං යහොති විඤ්ඤාණාදි යවදනාපරියයොසානා

විපාකවිධීති කත්වා අයනයකසු සුත්තපයදසු, (ම  .නි . 3.126; උදා .1) 

අභිධම්යම )විභ .225) ච යයභුයයයනයතසංයයවගහණස්සනිරුළ්හත්තා. 

ඉධාති ඉමස්මිං සුත්යත. ච-සද්යදො ෙයතියරකත්යථො, යතයනත්ථ 

‘‘ගහිතම්පී ’’තිආදිනාවුච්චමානංයයවවියසසංයජොයතති.පච්චයභායවොනාම  

පච්චයුප්පන්නායපක්යඛො යතන විනා තස්ස අසම්භවයතො  .තස්මා  

සළාෙතනප්පච්චොති ‘‘ස ළායතනපච්චයා ඵස්යසො ’’ති ඉමිනා පයදනාති  

යයොජනා .අවයයවනවාසමුදායයොපලක්ඛණයමතං‘‘සළායතනපච්චයා’’ති , 

තස්මා ‘‘සළායතනපච්චයා  ඵස්යසො ’’ති ඉමිනා පයදනාති වුත්තං යහොති.  

ගහිතම්පීති ෙබ්බිධං විපාකඵස්සම්පි. අග්ගහිතම්පීති අවිපාකඵස්සම්පි

කුසලාකුසලකිරියාඵස්සම්පි  .ප ච්චයුප්පන්නවියසසං දස්යසතුකායමොති 

යයොජනා  .න යචත්ථ පච්චයුප්පන්යනොව උපාදින්යනො ඉච්ඡියතො , අථ යඛො 

පච්චයයොපි උපාදින්යනො ඉච්ඡියතොති අජ්ඣත්තිකායතනස්යසව

සළායතනග්ගහයණනගහණන්ති කත්වාවුත්තං ‘‘සළාෙතනයතො …යප….

දස්යසතුකායමො’’ති  .න හි  ඵස්සස්ස චක්ඛාදිසළායතනයමව පච්චයයො, අථ

යඛො ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච  උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං

සඞ්ගතිඵස්යසො ’’තිආදි)ම.නි. 3.421, 425, 426; සං .නි. 2.44, 45; 2.4.60; 

කථා .465, 467) වචනයතො රූපායතනාදිරූපඤ්ච 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිනාමඤ්ච පච්චයයො, තස්මා ඉමං චක්ඛාදිසළායතනයතො

අතිරිත්තං ආවජ්ජනාදි විය සාධාරණං අහුත්වා, තස්ස තස්ස ඵස්සස්ස 

සාධාරණතාය අඤ්ඤං වියසසපච්චයං පි -සද්යදන අවිසිට්ඨං

සාධාරණපච්චයං පිදස්යසතුකායමො  භගවා, ‘‘නාමරූපපච්චයා ඵස්යසො ’’ති

ඉදං වුත්තන්ති යයොජනා.  අභිධම්මභාෙනීයෙපි ඉමයමව පච්චයං සන්ධාය

‘‘නාමරූපපච්චය  ා ඵස්යසො ’’තිවුත්තන්ති  තදට්ඨකථාෙං (විභ  .අට්ඨ . 243) 

‘‘පච්චයවියසසදස්සනත්ථඤ්යචව මහානිදානයදසනාසඞ්ගහත්ථඤ්චා ’’ති  

අත්ථවණ්ණනා කතා. පච්චොනන්ති ජාතිආදීනං පච්චයධම්මානං. නිදානං

කථිතන්ති ජරාමරණාදිකස්ස නිදානත්තං කථිතං එකංසියකො පච්චයභායවො

කථියතො  .තඤ්හ    යතසං පච්චයභායව අෙයභිචාරීති දස්යසතුං ‘‘ඉති යඛො

පයනත’’න්තිආදිනා උපරි යදසනා පවත්තා.  නිජ්ෙයෙති නිජ්ජාලයක. 

නිග්ගුම්යෙති නික්යඛයප  .පදද්වයයනාපිආකුලාභාවයමව දස්යසති , තස්මා
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අනාකුලංඅෙයාකුලංමහන්තං පච්චයනිදානයමත්ථකථිතන්ති මහානිදානං 

සුත්තං අඤ්ඤථාභාවස්සඅභාවයතො. 

98. යතසං යතසං පච්චොනන්තියතසං යතසංජාතිආදීනංපච්චයානං.
යස්මා පච්චයභායවො නාම යතහි යතහි පච්චයයහි අනූනාධියකයහව තස්ස

තස්ස ඵලස්ස සම්භවයතො තයථො තච්යෙො, තප්පකායරො වා 

සාමග්ගිඋපගයතසු පච්චයයසු මුහුත්තම්පි තයථො නිබ්ෙත්තනධම්මානං

අසම්භවාභාවයතො. අවිතයථො අවිසංවාදනයකො විසංවාදනාකාරවිරහියතො

අඤ්ඤධම්මපච්චයයහිඅඤ්ඤධම්මානුප්පත්තියතො. ‘‘අනඤ්ඤථා’’තිවුච්චති

අඤ්ඤථාභාවස්සඅභාවයතො.තස්මා ‘‘තථංඅවිතථංඅනඤ්ඤථංපච්චෙභාවං

දස්යසතු’’න්ති වුත්තං. පරියායති අත්තයනො ඵලං පරිග්ගයහත්වා වත්තතීති 

පරිොයෙො, යහතූති ආහ ‘‘පරිොයෙනාති කාෙයණනා’’ති. සබ්යෙන

සබ්ෙන්ති යදවත්තාදිනා සබ්ෙභායවන සබ්ො ජාති. සබ්ෙථා සබ්ෙන්ති

තත්ථාපි චාතුමහාරාජිකාදිසබ්ොකායරන සබ්ො, නිපාතද්වෙයමතං, 
නිපාතඤ්ච අෙයයං, තඤ්ච සබ්ෙලිඞ්ගවිභත්තිවචයනසු එකාකාරයමව
යහොතීතිපාළියං‘‘සබ්යෙනසබ්ෙංසබ්ෙථා සබ්ෙ’’න්තිවුත්තං.අත්ථවචයන
පන තස්ස තස්ස ජාතිසද්දායපක්ඛාය ඉත්ථිඅත්ථවුත්තිතං දස්යසතුං 

‘‘සබ්ොකායෙන සබ්ො’’තිආදිවුත්තං. ඉමිනාවනයෙනාතිඉමිනා ජාතිවායර

වුත්යතයනවනයයන. යදවාදීසූති ආදි-සද්යදනගන්ධබ්ෙයක්ඛාදියකපාළියං
(දී.නි.2.98) ආගයත, තදන්තරයභයදචසඞ්ගණ්හාති. 

ඉධ නික්ඛිත්තඅත්ථවිභෙනත්යථති ඉමස්මිං ‘‘කස්සචි කිම්හිචී’’ති
අනියමයතො උද්යදසවයසන වුත්තත්ථස්ස නිද්දිසනත්යථ යජොයතතබ්යෙ 

නිපායතො, තදත්ථයජොතනං නිපාතපදන්ති අත්යථො. තස්සාති තස්ස පදස්ස. 

යතති ධම්මයදසනාය සම්පදානභූතං යථරං වදති. යසෙයථිදන්ති වා යත
කතයමතියචතිඅත්යථො.යයහි ‘‘කස්සචී’’ති, ‘‘කිම්හිචී’’තිචඅනියමයතො
වුත්යතො අත්යථො, යත කතයමති. කයථතුකමයතාපුච්ො යහසා. 

යදවභාවාොතියදවභාවත්ථං. ඛන්ධොතීතිඛන්ධපාතුභායවො, යථාඛන්යධසු
උප්පන්යනසු‘‘යදවා’’ති සමඤ්ඤායහොති, තථායතසංඋප්පායදොතිඅත්යථො.

යතනාහ ‘‘ොො’’ති ආහ. සබ්ෙපයදසූති ‘‘ගන්ධබ්ොනං
ගන්ධබ්ෙත්ථායා’’තිආදීසු සබ්යෙසු ජාතිනිද්යදසපයදසු, භවාදිපයදසු ච.
යයන හි නයයන සයච හි ජාතීති අයමත්ථයයොජනා කතා, 
ජාතිනිද්යදසපයදයසොව ‘‘භයවො’’තිආදිනාභවාදිපයදසුපියසොකාතබ්යෙොති. 

යදවාතිඋපපත්තියදවා චාතුමහාරාජිකයතො පට්ඨායයාවභවග්ගා දිබ්ෙන්ති
කාමගුණාදීහි කීළන්ති ලළන්ති විහරන්ති යජොතන්තීති කත්වා. ගන්ධං 

අබ්ෙන්තිපරිභුඤ්ජන්තීති ගන්ධබ්ො, ධතරට්ඨස්ස මහාරාජස්සපරිවාරභූතා.

යජන්ති යවස්සවණසක්කාදියක පූයජන්තීති ෙක්ඛා, යතන යතන වා

පණිධිකම්මාදිනා යජිතබ්ො පූයජතබ්ොති ෙක්ඛා, යවස්සවණස්ස

මහාරාජස්ස පරිවාරභූතා. අට්ඨකථාෙං පන ‘‘අමනුස්සා’’ති අවියසයසන

වුත්තං. භූතාති කුම්භණ්ඩා, විරූළ්හකස්ස මහාරාජස්ස පරිවාරභූතා. 

අට්ඨකථාෙං පන ‘‘යය යකචි නිබ්ෙත්තසත්තා’’ති අවියසයසන වුත්තං. 
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පටුන 

අට්ඨපක්ඛා භමරතුප්පළාදයයො. චම්මපක්ඛා ජතුසිඞ්ගාලාදයයො. යලොමපක්ඛා 

හංසයමොරාදයයො. සරීසපා අහිවිච්ඡිකසතපදිආදයයො. 

‘‘යතසං යතස’’න්ති ඉදං න යයවාපනකනිද්යදයසො විය
අවුත්තසඞ්ගහත්ථං වචනං, අථ යඛො අයයවාපනකනිද්යදයසො විය

වුත්තසඞ්ගහත්ථන්ති. ආදි-සද්යදයනවචආයමඩිතත්යථොසඞ්ගය්හතීතිආහ 

‘‘යතසං යතසං යදවගන්ධබ්ොදීන’’න්ති. තදත්තාොති තංභාවාය, 
යථාරූයපසු ඛන්යධසු පවත්තමායනසු ‘‘යදවා ගන්ධබ්ො’’ති
යලොකසමඤ්ඤා යහොති, තථාරූපතායාති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘යදවගන්ධබ්ොදිභාවාො’’ති. ‘‘නියරොයධො, විගයමො’’ති ච 
පටිලද්ධත්තාලාභස්සභායවොවුච්චති, ඉධපනඅච්චන්තාභායවොඅධිප්යපයතො
‘‘සබ්ෙයසො ජාතියා අසතී’’තිඅවත්වා ‘‘ජාතිනියරොධා’’තිවුත්තත්තාතිආහ 

‘‘අභාවාතිඅත්යථො’’ති. 

ඵලත්ථාෙ හියනොතීති යථා ඵලං තයතො නිබ්ෙත්තති, එවං හියනොති

පවත්තති, තස්සයහතුභාවංඋපගච්ෙතීතිඅත්යථො. ඉදංගණ්හථනන්ති‘‘ඉදං

යම ඵලං, ගණ්හථ න’’න්ති එවං අප්යපති විෙ නියයායතති විය. ‘‘එස
නයයො’’ති අවියසසං අතිදිසිත්වා වියසසමත්තස්ස අත්ථං දස්යසතුං 

‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. නනු චායං ජාති පරිනිප්ඵන්නා, සඞ්ඛතභාවා ච න
යහොති විකාරභාවයතො, තථා ජරාමරණං, තස්ස කථං සා යහතු යහොතීති

යචොදනංසන්ධායාහ ‘‘ෙොමෙණස්සහී’’තිආදි.තබ්භායවභායවො, තදභායවච
අභායවො ජරාමරණස්සජාතියාඋපනිස්සයතා. 

99. ඔකාසපරිග්ගයහොති පවත්තිට්ඨානපරිග්ගයහො. උපපත්තිභයව 
යුජ්ජති උපපත්තික්ඛන්ධානං යථාවුත්තට්ඨානයතො අඤ්ඤත්ථ

අනුප්පජ්ජනයතො. ඉධ පනාති ඉමස්මිං සුත්යත ‘‘කාමභයවො’’තිආදිනා

ආගයතඉමස්මිංඨායන. කම්මභයවයුජ්ෙති කාමභවාදියජොතනාවියසසයතො

තස්ස ජාතියා පච්චයභාවයතොති. යතනාහ ‘‘යසො හි ොතිො

උපනිස්සෙයකොටිොව පච්චයෙො’’ති. නනු ච උපපත්තිභයවොපි ජාතියා
උපනිස්සයවයසන පච්චයයො යහොතීති? සච්චං යහොති, යසො පන න තථා
පධානභූයතො, කම්මභයවො පන පධානභූයතො පච්චයයො ජනකභාවයතොති.
‘‘යසොහිජාතියා’’තිආදිවුත්තංකාමභවූපගංකම්මංකාමභයවො.එසනයයො 

රූපාරූපභයවසුපි. ඔකාසපරිග්ගයහොව කයතො‘‘කිම්හිචී’’ති ඉමිනා 
සත්තපරිග්ගහස්සකතත්තා. 

100. තිණ්ණම්පි කම්මභවානන්ති කාමකම්මභවාදීනං තිණ්ණම්පි

කම්මභවානං. තිණ්ණඤ්ච උපපත්තිභවානන්ති කාමුපපත්තිභවාදීනං

තිණ්ණඤ්ච උපපත්තිභවානං. තථා යසසානිපීති දිට්ඨුපාදානාදීනි
යසසුපාදානානිපි තිණ්ණම්පි කම්මභවානං, තිණ්ණඤ්ච උපපත්තිභවානං

පච්චයයොති අත්යථො. ඉතීති එවං වුත්තනයයන. ද්වාදස කම්මභවා ද්වාදස

උපපත්තිභවාති චතුවීසතිභවා යවදිතබ්ො. යස්මා කම්මභවස්ස 
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පච්චයභාවමුයඛයනවඋපාදානංඋපපත්තිභවස්සපච්චයයොනාමයහොති, න
අඤ්ඤථා, තස්මා උපාදානං කම්මභවස්ස උජුකයමව පච්චයභායවොති ආහ 

‘‘නිප්පරිොයෙයනත්ථ ද්වාදස කම්මභවා ලබ්භන්තී’’ති. යතසන්ති 

කම්මභවානං. සහොතයකොටිොති අකුසලස්ස කම්මභවස්ස සහජාතං 
උපාදානං සහජාතයකොටියා, ඉතරං අනන්තරූපනිස්සයාදිවයසන
උපනිස්සයයකොටියා, කුසලස්ස කම්මභවස්ස පන උපනිස්සයයකොටියාව
පච්චයයො. එත්ථ ච යථා 
අඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතාදිපච්චයානං
සහජාතපච්චයයන එකසඞ්ගහතං දස්යසතුං ‘‘සහජාතයකොටියා’’ති වුත්තං, 
එවං ආරම්මණූපනිස්සයඅනන්තරූපනිස්සයපකතූපනිස්සයානං එකජ්ඣං

ගහණවයසන ‘‘උපනිස්සෙයකොටිො’’තිවුත්තන්ති දට්ඨබ්ෙං. 

101. උපාදානස්සාති එත්ථ කාමුපාදානස්ස තණ්හා 

උපනිස්සයයකොටියාව පච්චයයො, යසසුපාදානානං සහොතයකොටිොපි

උපනිස්සෙයකොටිොපි විඤ්ඤාණාදි ච යවදනාපරියයොසානා විපාකවිධීති
කත්වා. 

102. ෙදිදං යවදනාති එත්ථ විපාකයවදනාති තයමව තාව 

උපනිස්සෙයකොටිො පච්චයෙො ඉතරයකොටියා අසම්භවයතො. අඤ්ඤාති

කුසලාකුසලකිරියයවදනා. අඤ්ඤථාපීතිසහජාතයකොටියාපි. 

103. එත්තාවතාති ජරාමරණාදීනං පච්චයපරම්පරාදස්සනවයසන

පවත්තාය එත්තකාය යදසනාය. පුරිමතණ්හන්ති පුරිමභවසිද්ධං තණ්හං.
‘‘එස පච්චයයො තණ්හාය, යදිදං යවදනා’’ති වත්වා තදනන්තරං
‘‘ඵස්සපච්චයා යවදනාති ඉති යඛො පයනතං වුත්ත’’න්තිආදිනා යවදනාය
පච්චයභූතස්ස ඵස්සස්ස උද්ධරණං අඤ්යඤසු සුත්යතසු ආගතනයයන
පටිච්චසමුප්පාදස්ස යදසනාමග්යගො, තං පන අයනොතරිත්වා 
සමුදාචාරතණ්හාදස්සනමුයඛයනව තණ්හාමූලකධම්යම යදයසන්යතො
ආචිණ්ණයදසනාමග්ගයතො ඔක්කමන්යතො විය, තඤ්ච යදසනං පස්සයතො
අප්පවත්තන්ති පසය්හ ෙලක්කායරන යදයසන්යතො විය ච යහොතීති ආහ 

‘‘ඉදානී’’තිආදි. ද්යව තණ්හාතිඉධාධිප්යපතතණ්හාඑව ද්විධාභින්දන්යතො

ආහ. එසනතණ්හාති යභොගානං පරියයසනවයසන පවත්තතණ්හා. 

එසිතතණ්හාති පරියට්යඨසු යභොයගසු උප්පජ්ජමානතණ්හා. 

සමුදාචාෙතණ්හාොති පරියුට්ඨානවයසන පවත්තතණ්හාය. දුවිධායපසා

යවදනං පටිච්චතණ්හා නාම යවදනාපච්චො ච අප්පටිලද්ධානං යභොගානං
පටිලාභායපරියයසනා, ලද්යධසුචයතසුපාතෙයතාපත්තිආදියහොතීති. 

පරිතස්සනවයසන පරියයසති එතායාති පරියෙසනා. ආසයයතො, 

පයයොගයතොචපරියයසනාතථාපවත්යතොචිත්තුප්පායදො. යතනාහ ‘‘තණ්හාෙ

සති යහොතී’’ති. රූපාදිආෙම්මණපටිලායභොති සවත්ථුකානං
රූපාදිආරම්මණානං ගයවසනවයසන, පවත්තියං පන අපරියට්ඨංයයව
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ලබ්භති, තම්පි අත්ථයතො පරියයසනාය ලද්ධයමව නාම තථාරූපස්ස

කම්මස්සපුබ්යෙකතත්තාඑවලබ්භනයතො.යතනාහ ‘‘යසොහි පරියෙසනාෙ

සති යහොතී’’ති. සුඛවිනිච්ඡෙන්ති සුඛං වියසසයතො නිච්ඡියනොතීති
සුඛවිනිච්ෙයයො, සුඛං සභාවයතො, සමුදයයතො, අත්ථඞ්ගමනයතො, 
නිස්සරණයතො ච යාථාවයතො ජානිත්වා පවත්තඤාණං, තං සුඛවිනිච්ෙයං. 

ෙඤ්ඤාති ජායනයය. ‘‘සුභසුඛ’’න්තිආදිකංආරම්මයණ අභූතාකාරං විවිධං

නින්නභායවන නිච්ඡියනොති ආයරොයපතීති විනිච්ඡයෙො. 
අස්සාදානුපස්සනතණ්හාදිට්ඨියාපි එවයමව විනිච්ෙයභායවො යවදිතබ්යෙො.

ඉමස්මිං පන සුත්යත විතක්යකොයයව ආගයතොති යයොජනා. ඉමස්මිං පන

සුත්යතති සක්කපඤ්හසුත්යත. (දී. නි. 2.358) තත්ථ හි ‘‘ෙන්යදො යඛො, 

යදවානං ඉන්ද, විතක්කනිදායනො’’ති ආගතං. ඉධාති ඉමස්මිං 

මහානිදානසුත්යත. ‘‘විතක්යකයනව විනිච්ඡිනාතී’’ති එයතන ‘‘විනිච්ඡීයති
එයතනාති විනිච්ෙයයො’’ති විනිච්ෙය-සද්දස්ස කරණසාධනමාහ. 

‘‘එත්තක’’න්තිආදි විනිච්ෙයනාකාරදස්සනං. 

ෙන්දනට්යඨන ෙන්යදො, එවං රඤ්ජනට්යඨන රායගො, ස්වායං
අනායසවනතාය මන්යදො හුත්වා පවත්යතො ඉධාධිප්යපයතොති ආහ 

‘‘දුබ්ෙලොගස්සාධවචන’’න්ති. අජ්යඣොසානන්ති තණ්හාදිට්ඨිවයසන
අභිනිවිසනං. ‘‘මය්හං ඉද’’න්ති හි තණ්හාගායහො යයභුයයයන
අත්තග්ගාහසන්නිස්සයයොව යහොති. යතනාහ ‘‘අහං මම’’න්ති, 

‘‘ෙලවසන්නිට්ඨාන’’න්ති ච යතසං ගාහානං ථිරභාවප්පත්තිමාහ. 

තණ්හාදිට්ඨවයසන පරිග්ගහකෙණන්ති ‘‘අහං මම’’න්ති
ෙලවසන්නිට්ඨානවයසන අභිනිවිට්ඨස්ස අත්තත්තනියග්ගාහවත්ථුයනො
අඤ්ඤාසාධාරණං විය කත්වා පරිග්ගයහත්වා ඨානං, තථාපවත්යතො
යලොභසහගතචිත්තුප්පායදො.අත්තනාපරිග්ගහිතස්ස වත්ථුයනොයස්සවයසන
පයරහි සාධාරණභාවස්ස අසහමායනො යහොති පුග්ගයලො, යසො ධම්යමො 

අසහනතා. එවං වචනත්ථං වදන්ති නිරුත්තිනයයන. සද්දලක්ඛයණ පන
යස්ස ධම්මස්ස වයසන මච්ෙරියයයොගයතො පුග්ගයලො මච්ෙයරො, තස්ස

භායවො, කම්මංවා මච්ඡරිෙං, මච්යෙයරො ධම්යමො.මච්ෙරියස්සෙලවභාවයතො

ආදයරනරක්ඛණංආරක්යඛොතිආහ ‘‘ද්වාෙ…යප.…සුට්ඨුෙක්ඛණ’’න්ති.

අත්තයනො ඵලංකයරොතීති කෙණං, යංකිඤ්චිකාරණං, අධිකංකරණන්ති 

අධකෙණං, වියසසකාරණං. වියසසකාරණඤ්ච යභොගානං 
ආරක්ඛදණ්ඩාදානාදිඅනත්ථසම්භවස්සාති වුත්තං 

‘‘ආෙක්ඛාධකෙණ’’න්තිආදි. පෙනියසධනත්ථන්ති මාරණාදිනා පයරසං

විොධනත්ථං. ආදීයති එයතනාති ආදානං, දණ්ඩස්ස ආදානං දණ්ඩාදානං, 

අභිභවිත්වා පරවියහඨනචිත්තුප්පායදො. සත්ථාදායනපි එයසව නයයො.

හත්ථපරාමාසාදිවයසන කායයන කාතබ්ෙකලයහො කාෙකලයහො. 

මම්මඝට්ටනාදිවයසන වාචාය කාතබ්ෙකලයහො වාචාකලයහො. 

විරුජ්ඣනවයසන විරූපං ගණ්හාති එයතනාති විග්ගයහො. විරුද්ධං වදති

එයතනාති විවායදො. තුවං තුවන්ති අගාරවවචනසහචරණයතො තුවං තුවං, 
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පටුන 

සබ්යෙයත තථාපවත්තා යදොසසහගතචිත්තුප්පාදා යවදිතබ්ො. යතනාහ
භගවා‘‘අයනයක පාපකාඅකුසලාධම්මාසම්භවන්තී’’ති(දී.නි.2.104). 

112. යදසනං නිවත්යතසීති ‘‘තණ්හං පටිච්ච පරියයසනා’’තිආදිනා
අනුයලොමනයයන පවත්තිතං යදසනං පටියලොමනයයන පුන
‘‘ආරක්ඛාධිකරණ’’න්ති ආරභන්යතො නිවත්යතසි. 

පඤ්චකාමගුණිකොගවයසනාති ආරම්මණභූතා පඤ්ච කාමගුණා එතස්ස 
අත්ථීති පඤ්චකාමගුණියකො, තත්ථ රඤ්ජනවයසන අභිරමණවයසන

පවත්තරායගො, තස්සවයසන උප්පන්නා රඤ්ජනවයසනතණ්හායනවයසන

පවත්තා රූපාදිතණ්හාව කායමසු තණ්හාති කාමතණ්හා. භවති අත්ථි

සබ්ෙකාලං තිට්ඨතීති පවත්තා භවදිට්ඨි උත්තරපදයලොයපන භයවො, 

තංසහගතා තණ්හා භවතණ්හා. විභවති විනස්සති උච්ඡිජ්ජතීති පවත්තා

විභවදිට්ඨි විභයවො උත්තරපදයලොයපන, තංසහගතා තණ්හා විභවතණ්හාති

ආහ ‘‘සස්සතදිට්ඨී’’තිආදි. ඉයමද්යව ධම්මාති ‘‘එසපච්චයයොඋපාදානස්ස, 
යදිදං තණ්හා’’ති (දී.නි. 2.101) එවං වුත්තා වට්ටමූලතණ්හා ච ‘‘තණ්හං
පටිච්ච පරියයසනා’’ති (දී. නි. 2.103) එවං වුත්තා සමුදාචාරතණ්හා චාති

ඉයම ද්යව ධම්මා. වට්ෙමූලසමුදාචාෙවයසනාති වට්ටමූලවයසන යචව

සමුදාචාරවයසන ච. ද්වීහි යකොට්ඨායසහීති ද්වීහි භායගහි. ද්වීහි අවයයවහි 

සයමොසරන්ති නිබ්ෙත්තනවයසන සමං වත්තන්ති ඉයතොති සයමොසෙණං, 

පච්චයයො, එකං සයමොසරණං එතාසන්ති එකසයමොසෙණා. යකන පන 

එකසයමොසරණාති ආහ ‘‘යවදනාො’’ති. ද්යවපි හි තණ්හා යවදනාපච්චයා

එවාති.යතනාහ ‘‘යවදනාපච්චයෙනඑකපච්චො’’ති. තයතොතයතොඔසරිත්වා

ආගන්ත්වා සමවසනට්ඨානං ඔසෙණ සයමොසෙණං. යවදනාය සමං සහ
එකස්මිං ආරම්මයණ ඔසරණකපවත්තනකා යවදනා සයමොසරණාති ආහ 

‘‘ඉදංසහොතසයමොසෙණංනාමා’’ති. 

113. සබ්යෙති උප්පත්තිද්වාරවයසන භින්දිත්වා වුත්තා සවිපාකඵස්සා 
එව විඤ්ඤාණාදි යවදනාපරියයොසානා විපාකවිථීති කත්වා.

පටිච්චසමුප්පාදකථා නාම වට්ටකථාති ආහ ‘‘ඨයපත්වා චත්තායෙො 

යලොකුත්තෙවිපාකඵස්යස’’ති. ෙහුධාති ෙහුප්පකායරන. අයඤ්හි
පඤ්චද්වායර චක්ඛුපසාදාදිවත්ථුකානං පඤ්චන්නං යවදනානං 
චක්ඛුසම්ඵස්සාදියකො ඵස්යසො 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිපාකආහාරසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතවයසන
අට්ඨධා පච්චයයො යහොති. යසසානං පන එයකකස්මිං ද්වායර
සම්පටිච්ෙනසන්තීරණතදාරම්මණවයසන පවත්තානං 
කාමාවචරවිපාකයවදනානංචක්ඛුසම්ඵස්සාදියකොඵස්යසොඋපනිස්සයවයසන
එකධාව පච්චයයො යහොති. මයනොද්වායරපි තදාරම්මණවයසන පවත්තානං
කාමාවචරවිපාකයවදනානං සහජාතමයනොසම්ඵස්යසො තයථව අට්ඨධා
පච්චයයො යහොති, තථා පටිසන්ධිභවඞ්ගචුතිවයසන පවත්තානං
යතභූමකවිපාකයවදනානං. යා පන තා මයනොද්වායර තදාරම්මණවයසන
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පවත්තා කාමාවචරයවදනා, තාසං මයනොද්වාරාවජ්ජනසම්පයුත්යතො
මයනොසම්ඵස්යසො උපනිස්සයවයසන එකධාව පච්චයයො යහොතීති එවං
ඵස්යසොෙහුධායවදනායපච්චයයොයහොතීතියවදිතබ්ෙං. 

114. යවදනාදීනන්ති යවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණානං. 

අසදිසභාවාති අනුභවනසඤ්ජානනාභිසඞ්ඛරණවිජානනභාවා. යත හි
අඤ්ඤමඤ්ඤවිධුයරන යවදයතාදිරූයපන ආකිරියන්ති පඤ්ඤායන්තීති 

ආකාොති වුච්චන්ති. යතයෙවාති යවදනාදීනං යත එව යවදයතාදිආකාරා. 

සාධුකං දස්සිෙමානාතිසක්කච්චං පච්චක්ඛයතො විය පකාසියමානා. තං තං

ලීනමත්ථං ගයමන්තීති ‘‘අරූපට්යඨො ආරම්මණාභිමුඛනමනට්යඨො’’ති

එවමාදිකං තං තං ලීනං අපාකටමත්ථං ගයමන්ති ඤායපන්තීති ලිඞ්ගානි.

තස්ස තස්ස සඤ්ොනනයහතුයතොති තස්ස තස්ස අරූපට්ඨාදිකස්ස

සල්ලක්ඛණස්සකාරණත්තා. නිමීයන්තිඅනුමීයන්තිඑයතහීති නිමිත්තානි.

තථාතථා අරූපභාවාදිප්පකායරන, යවදයතාදිප්පකායරනච උද්දිසිතබ්ෙයතො 

කයථතබ්ෙයතො උද්යදසා.තස්මාති‘‘අසදිසභාවා’’තිආදිනා වුත්තයමවත්ථං
කාරණභායවන පච්චාමසති. යස්මා යවදනාදීනං අඤ්ඤමඤ්ඤඅසදිසභාවා 

යථාවුත්යතනත්යථනආකාරාදයයො, තස්මා අෙං ඉදානි වුච්චමායනො එත්ථ

පාළිපයද අත්යථො. 

නාමසමූහස්සාති ආරම්මණාභිමුඛං නමනට්යඨන ‘‘නාම’’න්ති
ලද්ධසමඤ්ඤස්ස යවදනාදිචතුක්ඛන්ධසඞ්ඛාතස්ස අරූපධම්මපුඤ්ජස්ස. 

පඤ්ඤත්තීති ‘‘නාමකායයො අරූපකලායපො අරූපියනො ඛන්ධා’’තිආදිකා
පඤ්ඤාපනා යහොති. යචතනාපධානත්තා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම්මානං 

‘‘සඞ්ඛාොනං යචතනාකායෙ’’තිආදි වුත්තං. තථා හි සුත්තන්තභාෙනීයෙ 
සඞ්ඛාරක්ඛන්ධවිභජයන ‘‘යායචතනාසඤ්යචතනාසඤ්යචතයතත්ත’’න්ති

(විභ. 249 අභිධම්මභාජනීයය) යචතනාව නිද්දිට්ඨා. අසතීති අසන්යතසු.

වචනවිපල්ලායසන හි එවං වුත්තං. චත්තායෙො ඛන්යධ වත්ථං කත්වාති
යවදනා සඤ්ඤා චිත්තං යචතනාදයයොති ඉයම චතුක්ඛන්ධසඤ්ඤියත
නිස්සයපච්චයභූයත ධම්යම වත්ථුං කත්වා. අයඤ්ච නයයො පඤ්චද්වායරපි

සම්භවතීති ‘‘මයනොද්වායෙ’’ති වියසසිතං. අධවචනසම්ඵස්සයවවචයනොති
අධිවචනමුයඛන පඤ්ඤත්තිමුයඛන ගයහතබ්ෙත්තා

‘‘අධිවචනසම්ඵස්යසො’’ති ලද්ධනායමො. යසොති මයනොසම්ඵස්යසො.

පඤ්චයවොකායර ච හදයවත්ථුං නිස්සාය ලබ්භනයතො රූපකායෙ

පඤ්ඤාෙයතව, අයංපනනයයොඉධනඉච්ඡියතො යවදනාදිපටික්යඛපවයසන

අසම්භවපරියායස්ස යජොතිතත්තාති ‘‘පඤ්චපසායද වත්ථං කත්වා

උප්පජ්යෙෙයා’’ති අත්යථො වුත්යතො. න හි යවදනාසන්නිස්සයයන විනා
පඤ්චපසායද වත්ථුං කත්වා මයනොසම්ඵස්සස්ස සම්භයවො අත්ථි.
උප්පත්තිට්ඨායන අසති අනුප්පත්තිට්ඨානයතො ඵලස්ස උප්පත්ති නාම 
කදාචිපි නත්ථීති ඉමමත්ථං යථාධිගතස්ස අත්ථස්ස නිදස්සනවයසන
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දස්යසන්යතො ‘‘අම්ෙරුක්යඛ’’තිආදිමාහ. රූපකාෙයතොති යකවලං

රූපකායයතො. තස්සාති මයනොසම්ඵස්සස්ස. 

වියරොධිපච්චයසන්නිපායත විභූතතරා විසදිසුප්පත්ති, තස්මිං වා සති
අත්තයනො සන්තායන විජ්ජමානස්යසව විසදිසුප්පත්තියහතුභායවො 

රුප්පනාකායෙො. යසො එව රුප්පනාකායරො වත්ථුසප්පටිඝාදිකං තං තං 

ලීනමත්ථං ගයමතීති ලිඞ්ගං. තස්ස තස්ස සඤ්ජානනයහතුයතො නිමිත්තං. 

තථාතථාඋද්දිසිතබ්ෙයතො උද්යදයසොතිඑවයමත්ථආකාරාදයයොඅත්ථයතො 

යවදිතබ්ො. වත්ථාරම්මණානං අඤ්ඤමඤ්ඤපටිහනනං පටියඝො, තයතො

පටිඝයතො ජායතො පටිඝසම්ඵස්යසො. යතනාහ ‘‘සප්පටිඝ’’න්තිආදි. 

නාමකාෙයතොතියකවලංනාමකායයතො. තස්සාති පටිඝසම්ඵස්සස්ස. යසසං
පඨමපඤ්යහවුත්තනයයමව. 

උභෙවයසනාති නාමකායයො රූපකායයොති උභයසන්නිස්සයස්ස
අධිවචනසම්ඵස්යසොපටිඝසම්ඵස්යසොතිඋභයසම්ඵස්සස්සවයසන. 

විසුං විසුං පච්චෙං දස්යසත්වාති ෙයතියරකමුයඛන පච්යචකං

නාමකායරූපකායසඤ්ඤිතං පච්චයං දස්යසත්වා. යතසන්ති ඵස්සානං. 

අවියසසයතොති වියසසං අකත්වා සාමඤ්ඤයතො. දස්යසතුන්ති

ෙයතියරකමුයඛයනව දස්යසතුං. එයසව යහතූති එස ෙසුපි ද්වායරසු
පවත්යතො නාමරූපසඞ්ඛායතො යහතු යථාරහං ද්වින්නම්පි ඵස්සානං. ඉදානි

තංයථාරහංපවත්තිං විභජිත්වාදස්යසතුං ‘‘චක්ඛුද්වාොදීසුහී’’තිආදි වුත්තං. 

සම්පයුත්තකා ඛන්ධාති ඵස්යසන සම්පයුත්තා යවදනාදයයො ඛන්ධා.
ආවජ්ජනස්සාපි සම්පයුත්තක්ඛන්ධග්ගහයණයනයවත්ථ ගහණං දට්ඨබ්ෙං

තදවිනාභාවයතො.පරයතො මයනොසම්ඵස්යසපිඑයසවනයයො. පඤ්චවියධොපීති 

චක්ඛුසම්ඵස්සාදිවයසන පඤ්චවියධොපි. යසො ඵස්යසොති පටිඝසම්ඵස්යසො. 

ෙහුධාති ෙහුප්පකායරන. තථා හි විපාකනාමං විපාකස්ස අයනකයභදස්ස
මයනොසම්ඵස්සස්ස 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිපාකසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතවයසන සත්තධා
පච්චයයො යහොති. යං පයනත්ථ ආහාරකිච්චං, තං ආහාරපච්චයවයසන. යං
ඉන්ද්රියකිච්චං, තං ඉන්ද්රියපච්චයවයසන පච්චයයො යහොති. අවිපාකං පන
නාමං අවිපාකස්ස මයනොසම්ඵස්සස්ස ඨයපත්වා විපාකපච්චයං ඉතයරසං
වයසන පච්චයයො යහොති. රූපං පන චක්ඛායතනාදියභදං 
චක්ඛුසම්ඵස්සාදිකස්ස පඤ්චවිධස්ස ඵස්සස්ස 
නිස්සයපුයරජාතඉන්ද්රියවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතවයසන ෙධාපච්චයයොයහොති.
රූපායතනාදියභදං තස්ස පඤ්චවිධස්ස 
ආරම්මණපුයරජාතඅත්ථිඅවිගතවයසන චතුධා පච්චයයො යහොති.
මයනොසම්ඵස්සස්ස පන තානි රූපායතනාදීනි, ධම්මාරම්මණඤ්ච තථා ච
ආරම්මණපච්චයමත්යතයනව පච්චයයො යහොති. වත්ථුරූපං පන
මයනොසම්ඵස්සස්සනිස්සයපුයරජාතවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතවයසන පඤ්චධා 
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පටුන 

පච්චයයො යහොති. එවං නාමරූපං අස්ස ඵස්සස්ස ෙහුධා පච්චයෙො යහොතීති
යවදිතබ්ෙං. 

115. පඨමුප්පත්තියං විඤ්ඤාණං නාමරූපස්ස වියසසපච්චයයොති 
ඉමමත්ථං ෙයතියරකමුයඛන දස්යසතුං පාළියං ‘‘මාතුකුච්ඡිම්හි න 
ඔක්කමිස්සථා’’තිආදි වුත්තං. ගබ්භයසයයකපටිසන්ධි හි ොහිරයතො
මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමන්තස්සවියයහොන්තීපිඅත්ථයතොයථාපච්චයංඛන්ධානං

තත්ථ පඨමුප්පත්තියයව. යතනාහ ‘‘පවිසිත්වා…යප.…නවත්තිස්සථා’’ති. 

සුද්ධන්තියකවලං විඤ්ඤායණනඅමිස්සිතං විරහිතං. ‘‘අවයසස’’න්ති ඉදං

නාමායපක්ඛං, තස්මා අවයසසං නාමරූපන්ති ඉමං විඤ්ඤාණං ඨයපත්වා

අවයසසං නාමරූපං වාති අත්යථො. පටිසන්ධවයසන ඔක්කන්තන්ති
පටිසන්ධිග්ගහණවයසන, මාතුකුච්ඡිංඔක්කමන්තස්සවා පඨමාවයවභායවන

ඔතිණ්ණං. යවොක්කමිස්සථාති සන්තතිවිච්යෙදං විනාසං උපගමිස්සථ, තං

පන මරණං නාම යහොතීති ආහ ‘‘චුතිවයසනා’’ති. අස්සාති විඤ්ඤාණස්ස, 

තඤ්ච යඛො විඤ්ඤාණසාමඤ්ඤවයසන වුත්තං. යතනාහ ‘‘තස්යසව

චිත්තස්ස නියෙොයධනා’’ති, පටිසන්ධිචිත්තස්යසව නියරොයධනාති අත්යථො. 

තයතොතිපටිසන්ධිචිත්තයතො.පටිසන්ධිචිත්තස්ස, තයතො දුතියතතියචිත්තානං
වා නියරොයධන චුති න යහොතීති වුත්තමත්ථං යුත්තියතො විභායවතුං 

‘‘පටිසන්ධචිත්යතන හී’’තිආදි වුත්තං. එතස්මිං අන්තයෙති එතස්මිං

යසොළසචිත්තක්ඛයණ කායල. අන්තොයෙො නත්ථීති එත්ථ දාරකස්ස තාව
මරණන්තරායයොමායහොතුතදා චුතිචිත්තස්සඅසම්භවයතො, මාතුපනකථං
තදාමරණන්තරායාභායවොති? තංතංකාලං අනතික්කමිත්වා තදන්තයරයයව 

චවනධම්මාය ගබ්භග්ගහණස්යසව අසම්භවයතො. යතනාහ ‘‘අෙඤ්හි

අයනොකායසො නාමා’’ති, චුතියාතිඅධිප්පායයො. 

පටිසන්ධචිත්යතන සද්ධං සමුට්ඨතරූපානීති ඔක්කන්තික්ඛයණ
උප්පන්නකම්මජරූපානි වදති. තානි හි නිප්පරියායයතො පටිසන්ධිචිත්යතන
සද්ධිං සමුට්ඨිතරූපානි නාම, න උතුසමුට්ඨානානි පටිසන්ධිචිත්තස්ස
උප්පාදයතො පච්ො සමුට්ඨිතත්තා. චිත්තජාහාරජානං පන තදා අසම්භයවො
එව. යානි පටිසන්ධිචිත්යතනසද්ධිං සමුට්ඨිතරූපානි, තානිතිවිධානිතස්ස
උප්පාදක්ඛයණ සමුට්ඨිතානි, ඨිතික්ඛයණ සමුට්ඨිතානි, භඞ්ගක්ඛයණ
සමුට්ඨිතානීති.යතසුඋප්පාදක්ඛයණසමුට්ඨිතානි සත්තරසමස්සභවඞ්ගස්ස
උප්පාදක්ඛයණ නිරුජ්ඣන්ති, ඨිතික්ඛයණ සමුට්ඨිතානි ඨිතික්ඛයණ
නිරුජ්ඣන්ති, භඞ්ගක්ඛයණ සමුට්ඨිතානි භඞ්ගක්ඛයණ නිරුජ්ඣන්ති. 
තත්ථ‘‘භඤ්ජමායනොධම්යමොභඤ්ජමානස්සධම්මස්සපච්චයයොයහොතී’’ති
නසක්කා වත්තුං, උප්පායද, පනඨිතියඤ්චනනසක්කාති‘‘සත්තරසමස්ස
භවඞ්ගස්ස උප්පාදක්ඛයණ, ඨිතික්ඛයණ ච ධරන්තානං වයසන තස්ස
පච්චයම්පි දාතුං න සක්යකොන්තී’’ති වුත්තං. රූපකායූපත්ථම්භිතස්යසව හි
නාමකායස්සපඤ්චයවොකායර පවත්තීති.යතහිරූපධම්යමහිතස්සචිත්තස්ස

ෙලවතරං සන්ධායාහ ‘‘සත්තෙසමස්ස…යප.… පවත්ති පවත්තතී’’ති. 



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  මහානිදානසුත්තවණ්ණනා 

87 

පටුන 

පයවණී ඝටිෙතීතිඅට්ඨචත්තාලීසකම්මජස්ස රූපපයවණී වසම්ෙන්ධා හුත්වා
පවත්තති.පඨමඤ්හිපටිසන්ධිචිත්තං, තයතොයාවයසොළසමංභවඞ්ගචිත්තං, 
යතසු එයකකස්ස උප්පාදඨිතිභඞ්ගවයසන තයයො තයයො ඛණා. තත්ථ
එයකකස්ස චිත්තස්ස තීසු තීසු ඛයණසු සමතිංස සමතිංස කම්මජරූපානි
උප්පජ්ජන්ති.ඉතියසොළසතිකාඅට්ඨචත්තාලීසං යහොන්ති.එසනයයොතයතො
පයරසුපි. තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘අට්ඨචත්තාලීසකම්මජස්ස රූපපයවණී ව

සම්ෙන්ධා හුත්වා පවත්තතී’’ති. සයච පන න සක්යකොන්තීති
පටිසන්ධිචිත්යතනසද්ධිංසමුට්ඨිතරූපානිසත්තරසමස්ස භවඞ්ගස්සපච්චයං
දාතුං සයච න සක්යකොන්ති. යදි හි පටිසන්ධිචිත්තයතො සත්තරසමං 
චුතිචිත්තං සියා, පටිසන්ධිචිත්තස්ස ඨිතිභඞ්ගක්ඛයණසුපි කම්මජරූපං න 
උප්පජ්යජයය, පයගව භවඞ්ගචිත්තක්ඛයණසු. තථා සති නත්යථව තස්ස
චිත්තස්ස පච්චයලායභොති පවත්ති නප්පවත්තති, පයවණී ව න ඝටියයතව, 

අඤ්ඤදත්ථුවිච්ඡිජ්ජති. යතනාහ ‘‘යවොක්කමතිති නාම යහොතී’’තිආදි. 

ඉත්ථත්තාොති ඉත්ථංපකාරතාය. යාදියසො ගබ්භයසයයකස්ස
අත්තභායවො, තංසන්ධායයතංවුත්තං.තස්ස චපඤ්චක්ඛන්ධා අනූනා එව

යහොන්තීති ආහ ‘‘එවං පරිපුණ්ණපඤ්චක්ඛන්ධභාවාො’’ති. 

උපච්ඡිජ්ජිස්සථාති සන්තානවිච්යෙයදන විච්ඡින්යදයය. සුද්ධං

නාමරූපයමවාති විඤ්ඤාණවිරහිතං යකවලං නාමරූපයමව. අවයවානං

පාරිපූරි වුඩ්ඪි. ථිරභාවප්පත්ති විරූළ්හි. මහල්ලකභාවප්පත්ති යවපුල්ලං. 
තානි ච යථාක්කමං පඨමාදිවයවයසන යහොන්තීති වුත්තං 

‘‘පඨමවෙවයසනා’’තිආදි. වා-සද්යදො අනියමත්යථො, යතන
වස්සසහස්සද්වයාදීනංසඞ්ගයහො දට්ඨබ්යෙො. 

විඤ්ඤාණයමවාති නියමවචනං, ඉයතො ොහිරකප්පිතස්ස අත්තයනො, 
ඉස්සරාදීනඤ්ච පටික්යඛපපදං, න අවිජ්ජාදිඵස්සාදිපටික්යඛපපදං

පටියයොගීනිවත්තනපදත්තා අවධාරණස්ස. යතනාහ ‘‘එයසව යහතූ’’තිආදි.
අයඤ්ච නයයො යහට්ඨාපි සබ්ෙපයදසු යථාරහං වත්තබ්යෙො. ඉදානි
විඤ්ඤාණයමව නාමරූපස්ස පධානකාරණන්ති ඉමමත්ථං ඔපම්මවයසන

විභායවතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදිවුත්තං.පච්යචකංවියසමුදිතස්සාපිනාමරූපස්ස

විඤ්ඤායණන විනා අත්තකිච්චාසමත්ථතං දස්යසතුං ‘‘ත්වං නාමරූපං

නාමා’’ති එකජ්ඣං ගහණං. පුයෙචාරියකති පුබ්ෙඞ්ගයමව. විඤ්ඤාණඤ්හි 
සහජාතධම්මානං පුබ්ෙඞ්ගමං. යතනාහ භගවා ‘‘මයනොපුබ්ෙඞ්ගමා 

ධම්මා’’ති. (ධ. ප. 1; යනත්ති. 90, 92; යපටයකො. 13, 83) ෙහුධාති

අයනකප්පකායරන පච්චයෙොයහොති.  

කථං? විපාකනාමස්ස හි පටිසන්ධියං අඤ්ඤං වා විඤ්ඤාණං 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිපාකආහාරඉන්ද්රියසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්
චයයහි නවධා පච්චයයො යහොති. වත්ථුරූපස්ස පටිසන්ධියං 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිපාකආහාරඉන්ද්රියවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්
චයයහි නවධා පච්චයයො යහොති. ඨයපත්වා පන වත්ථුරූපං යසසරූපස්ස
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ඉයමසුනවසුඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයං අපයනත්වායසයසහිඅට්ඨහිපච්චයයහි
පච්චයයො යහොති. අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණං පන අසඤ්ඤසත්තරූපස්ස, 
පඤ්චයවොකායර වාකම්මජස්සසුත්තන්තිකපරියායයතො උපනිස්සයවයසන 
එකධාව පච්චයයො යහොති. අවයසසඤ්හි පඨමභවඞ්ගයතො පභුති සබ්ෙම්පි
විඤ්ඤාණං තස්ස නාමරූපස්ස යථාරහං පච්චයයො යහොතීති යවදිතබ්ෙං.
අයයමත්ථසඞ්යඛයපො, විත්ථාරයතොපන පච්චයනයයදස්සියමායනසබ්ොපි
මහාපකරණකථා ආයනතබ්ො යහොතීති න විත්ථාරිතා. කථං පයනතං
පච්යචතබ්ෙං‘‘පටිසන්ධිනාමරූපංවිඤ්ඤාණපච්චයායහොතී’’ති? සුත්තයතො, 
යුත්තියතො ච. පාළියඤ්හි ‘‘චිත්තානුපරිවත්තියනො ධම්මා’’තිආදිනා (ධ. ස.
මාතිකා 62) නයයන ෙහුධා යවදනාදීනං විඤ්ඤාණපච්චයතා ආගතා.
යුත්තියතො පන ඉධ චිත්තයජන රූයපන දිට්යඨන අදිට්ඨස්සාපි රූපස්ස
විඤ්ඤාණං පච්චයයො යහොතීති විඤ්ඤායති. චිත්යතහි පසන්යන, 
අප්පසන්යනවාතදනුරූපානිරූපානිඋප්පජ්ජමානානිදිට්ඨානි, දිට්යඨනච 
අදිට්ඨස්ස අනුමානං යහොතීති. ඉමිනා ඉධ ‘‘දිට්යඨන චිත්තජරූයපන
අදිට්ඨස්සාපි පටිසන්ධිරූපස්ස විඤ්ඤාණං පච්චයයො යහොතී’’ති
පච්යචතබ්ෙයමතං. කම්මසමුට්ඨානස්සාපිහිරූපස්සචිත්තසමුට්ඨානස්සවිය
විඤ්ඤාණපච්චයතා පට්ඨායනආගතාති. 

116. ඉධ සමුදෙ-සද්යදො සමුදාය-සද්යදො විය සමූහපරියායයොති ආහ 

‘‘දුක්ඛොසිසම්භයවො’’ති. එකයකොති අසහායයො රාජපරිසාරහියතො. 

පස්යසෙයාම යත ොෙභාවං අම්යහහි විනාති අධිප්පායයො. යථාරහං පරිසං

රඤ්යජතීති හි ොො. අත්ථයතොති අත්ථසිද්ධියතො අවදන්තම්පි වදති විෙ.

‘‘හදෙවත්ථ’’න්ති ඉමිනාව තන්නිස්සයයොපි ගහියතො වාති දට්ඨබ්ෙං.
ආනන්තරියභාවයතො නිස්සයනිස්සයයොපි ‘‘නිස්සයයො’’ ත්යවව වුච්චතීති. 

පටිසන්ධවිඤ්ඤාණං නාම භයවෙයාසි, යනතං ඨානං විජ්ජතීති අත්යථො.

යතනාහ ‘‘පස්යසෙයාමා’’තිආදි. ෙහුධාතිඅයනකධා පච්චයෙොයහොති. කථං? 
නාමං තාව පටිසන්ධියං 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිපාකසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්චයයහි
සත්තධා විඤ්ඤාණස්ස පච්චයයො යහොතීති. කිඤ්චි පයනත්ථ
යහතුපච්චයයන, කිඤ්චි ආහාරපච්චයයනාති එවං අඤ්ඤථාපි පච්චයයො
යහොති. අවිපාකං පන නාමං යථාවුත්යතසු පච්චයයසු ඨයපත්වා 
විපාකපච්චයං ඉතයරහි ෙහි පච්චයයහි පච්චයයො යහොති. කිඤ්චි පයනත්ථ
යහතුපච්චයයන, කිඤ්චි ආහාරපච්චයයනාති අඤ්ඤථාපි පච්චයයො යහොති, 
තඤ්ච යඛො පවත්තියංයයව, න පටිසන්ධියං. රූපයතො පන හදයවත්ථු
පටිසන්ධියං විඤ්ඤාණස්ස සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිප්පයුත්තඅත්ථි
අවිගතපච්චයයහි ෙධාව පච්චයයො යහොති. පවත්තියං පන
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයවජ්ජියතහි පඤ්චහි පුයරජාතපච්චයයන සහ
යතයහව පච්චයයහිපච්චයයොයහොති.චක්ඛායතනාදියභදංපනපඤ්චවිධම්පි
රූපං යථාක්කමං චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදියභදස්ස විඤ්ඤාණස්ස 
නිස්සයපුයරජාතඉන්ද්රියවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්චයයහි පච්චයයො යහොතීති
එවං නාමරූපංවිඤ්ඤාණස්සෙහුධාපච්චයයොයහොතීතියවදිතබ්ෙං. 
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ය්වායමනුක්කයමනවිඤ්ඤාණස්සනාමරූපං, පටිසන්ධිනාමරූපස්ස, ච
විඤ්ඤාණංපතිපච්චයභායවො, යසොකදාචිවිඤ්ඤාණස්සසාතිසයයො, කදාචි

නාමරූපස්ස, කදාචි උභින්නං සදියසොති තිවියධොපි යසො ‘‘එත්තාවතා’’ති

පයදන එකජ්ඣං ගහියතොති දස්යසන්යතො ‘‘විඤ්ඤායණ…යප.…

පවත්යතසූ’’ති වත්වා පුන යමිදම්පි විඤ්ඤාණං නාමරූපසඤ්ඤිතානං
පඤ්චන්නං ඛන්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයයන පවත්තානං එත්තයකන 
සබ්ො සංසාරවට්ටප්පවත්තීති ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘එත්තයකන…යප.… පටිසන්ධයෙො’’ති ආහ. තත්ථ එත්තයකනාති
එත්තයකයනව, න ඉයතො අඤ්යඤන යකනචි කාරකයවදකසභායවන 
අත්තනා, ඉස්සරාදිනාවාතිඅත්යථො.අන්යතොගධාවධාරණඤ්යහතංපදං. 

වචනමත්තයමව අධකිච්චාතිදාසාදීසුසිරිවඩ්ෙකාදි-සද්දාවියඅතථත්තා 

වචනමත්තයමවඅධිකාරංකත්වා පවත්තස්ස. යතනාහ ‘‘අත්ථංඅදිස්වා’’ති. 

යවොහාෙස්සාති යවොහරණමත්තස්ස. පයථොති පවත්තිමග්යගො පවත්තියා

විසයයො. යස්මා සරණකිරියාවයසන පුග්ගයලො ‘‘සයතො’’ති වුච්චති, 

සම්පජානනකිරියාවයසන ‘‘සම්පොයනො’’ති, තස්මා වුත්තං 

‘‘කාෙණාපයදසවයසනා’’ති. කාරණං නිද්ධායරත්වා උත්ති නිරුත්තීති.
එකයමව අත්ථං ‘‘පණ්ඩියතො’’තිආදිනා පකාරයතො ඤාපනයතො 

‘‘පඤ්ඤත්තී’’තිවදන්ති. යසො එව හි ‘‘පණ්ඩියතො’’ති ච ‘‘ෙයත්යතො’’ති ච

‘‘යමධාවී’’ති ච පඤ්ඤාපීයතීති. පණ්ඩිච්චප්පකාරයතො පන පණ්ඩියතො, 

යවයයත්තියප්පකාරයතො ෙයත්යතොති පඤ්ඤාපීයතීති එවං පකාරයතො
පඤ්ඤාපනයතො පඤ්ඤත්ති. යස්මා ඉධ අධිවචනනිරුත්තිපඤ්ඤත්තිපදානි
සමානත්ථානි. සබ්ෙඤ්ච වචනං අධිවචනාදිභාවං භජති, තස්මා යකසුචි
වචනවියසයසසුවියසයසනපවත්යතහි අධිවචනාදිසද්යදහිසබ්ොනිවචනානි
පඤ්ඤත්තිඅත්ථප්පකාසනසාමඤ්යඤන වුත්තානීති ඉමිනා අධිප්පායයන
අයමත්ථයයොජනාකතාතියවදිතබ්ො. 

අථ වා අධ-සද්යදො උපරිභායව, උපරි වචනං අධවචනං. කස්ස උපරි? 
පකායසතබ්ෙස්ස අත්ථස්සාති පාකයටො යමත්යථො. අධීනං වා වචනං 

අධවචනං. යකනඅධීනං? අත්යථන.තථා තංතංඅත්ථප්පකායසන නිච්ඡිතං, 

නියතං වා වචනං නිරුත්ති. පථවීධාතුපුරිසාදිතංතංපකායරන ඤාපනයතො 

පඤ්ඤත්තීති එවං අධිවචනාදිපදානං සබ්ෙවචයනසු පවත්ති යවදිතබ්ො, 
අඤ්ඤථා සිරිවඩ්ෙකධනවඩ්ෙකප්පකාරානයමව නිරුත්තිතා, ‘‘පණ්ඩියතො
වියත්යතො’’ති එවං පකාරානයමවඑකයමව අත්ථං යතනයතනපකායරන
ඤායපන්තානං පඤ්ඤත්තිතා ච ආපජ්යජයයාති. එවං තීහිපි නායමහි
වුත්තස්ස යවොහාරස්ස පවත්තිමග්යගොපි සහ විඤ්ඤායණන නාමරූපන්ති 

එත්තාවතාවඉච්ඡිතබ්යෙො.යතනාහ ‘‘ඉතී’’තිආදි. පඤ්ඤාෙඅවචරිතබ්ෙන්ති

පඤ්ඤාය පවත්තිතබ්ෙං, යඤයයන්ති අත්යථො. යතනාහ ‘‘ොනිතබ්ෙ’’න්ති. 

වට්ෙන්ති කියලසවට්ටං, කම්මවට්ටං, විපාකවට්ටන්ති තිවිධම්පි වට්ටං. 

වත්තතීති පවත්තති. තයදං ‘‘ජායයථා’’තිආදිනා පඤ්චහි පයදහි වුත්තස්ස
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පටුන 

අත්ථස්ස නිගමනවයසන වුත්තං. ආදි-සද්යදන ඉත්ථීතිපුරිසාතිආදීනම්පි

සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යෙො. නාමපඤ්ඤත්තත්ථාොති
ඛන්ධාදිඵස්සාදිසත්තාදිඉත්ථාදිනාමස්ස පඤ්ඤාපනත්ථාය. වත්ථුපි

එත්තාවතාව. යතනාහ ‘‘ඛන්ධපඤ්චකම්පි එත්තාවතාව පඤ්ඤාෙතී’’ති. 

එත්තාවතා එත්තයකන, සහ විඤ්ඤායණනනාමරූපප්පවත්තියාතිඅත්යථො. 

අත්තපඤ්ඤත්තිවණ්ණනා 
117. අනුසන්ධියති එයතනාති අනුසන්ධ, යහට්ඨා ආගතයදසනාය

අනුසන්ධානවයසන පවත්තා උපරියදසනා, සා පඨමපදස්ස දස්සිතා, ඉදානි

දුතියපදස්ස දස්යසතබ්ොති තමත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘ඉති භගවා’’තිආදිමාහ. 

රූපින්ති රූපවන්තං. පරිත්තන්ති න විපුලං, අප්පකන්ති අත්යථො. යස්මා
අත්තා නාම යකොචි පරමත්ථයතො නත්ථි. යකවලං පන දිට්ඨිගතිකානං 
පරිකප්පිතමත්තං, තස්මා යත්ථ යනසං අත්තසඤ්ඤා, යථා චස්ස 

රූපිභාවාදිපරිකප්පනා යහොති, තං දස්යසන්යතො ‘‘යෙො’’තිආදිමාහ. රූපිං

පරිත්තන්ති අත්තයනො උපට්ඨිතකසිණරූපවයසන රූපිං, තස්ස

අවඩ්ඪිතභායවන පරිත්තං. පඤ්ඤයපති නීලකසිණාදිවයසන 

නානාකසිණලාභී. තන්ති අත්තානං. අනන්තන්ති කසිණනිමිත්තස්ස

අප්පමාණතායපරිච්යෙදස්ස අනුපට්ඨානයතොඅන්තරහිතං. උග්ඝායෙත්වාති

භාවනාය අපයනත්වා. නිමිත්තඵුට්යඨොකාසන්ති යතන කසිණනිමිත්යතන 

ඵුට්ඨප්පයදසං. යතසූති චතූසු අරූපක්ඛන්යධසු. විඤ්ඤාණමත්තයමවාති
‘‘විඤ්ඤාණමයයොඅත්තා’’තිඑවංවාදී. 

118. ‘‘එතෙහී’’ති සාවධාරණමිදං පදන්ති තදත්ථං දස්යසන්යතො

‘‘ඉදායනවා’’ති වත්වා අවධාරයණන නිවත්තිතමත්ථං ආහ ‘‘න ඉයතො

පෙ’’න්ති. තත්ථ තත්යථව සත්තා උච්ඡිජ්ජන්තීති උච්යෙදවාදී, යතනාහ 

‘‘උච්යඡදවයසයනතංවුත්ත’’න්ති. භාවින්තිසබ්ෙංසදාභාවිංඅවිනස්සනකං.

යතනාහ ‘‘සස්සතවයසයනතං වුත්ත’’න්ති. අතථාසභාවන්ති යථා පරවාදී

වදන්ති, නතථාසභාවං. තථභාවාොතිඋච්යෙදභාවායවාසස්සතභාවායවා.

අනියමවචනඤ්යහතං වුත්තං සාමඤ්ඤයජොතනාවයසන. සම්පායදස්සාමීති
තථභාවංඅස්ස සම්පන්නංකත්වාදස්සයස්සාමි, පතිට්ඨායපස්සාමීතිඅත්යථො.
තථාහිවක්ඛති ‘‘සස්සතවාදඤ්චජානායපත්වා’’තිආදි.(දී.නි.අට්ඨ.2.118) 

ඉමිනාති ‘‘අතථං වා පනා’’තිආදි වචයනන, අනුච්යෙදසභාවම්පි සමානං 

සස්සතවාදියනො මතිවයසනාති අධිප්පායයො. උපකප්යපස්සාමීති උයපච්ච
සමත්ථයස්සාමි. 

එවං සමානන්ති එවං භූතං සමානං. රූපකසිණජ්ඣානං රූපං 

උත්තරපදයලොයපන, අධිගමනවයසන තං එතස්ස අත්ථීති රූපීති ආහ 

‘‘රූපින්ති රූපකසිණලාභි’’න්ති. පරිත්තත්තානුදිට්ඨීති එත්ථ රූපී-
සද්යදොපිආවුත්තිආදිනයයන ආයනත්වා වත්තබ්යෙො, රූපීභාවම්පි හි යසො 

දිට්ඨිගතියකො පරිත්තභාවං විය අත්තයනො අභිනිවිස්ස ඨියතොති. අරූපින්ති
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එත්ථාපි එයසව නයයො. ‘‘පත්තපලාසෙහුලගච්ෙසඞ්යඛයපන

ඝනගහනජටාවිතානා නාතිදීඝසන්තානා වල්ලි, තබ්බිපරීතා ලතා’’ති වදන්ති. 

අප්පහීනට්යඨනාති මග්යගන අසමුච්ඡින්නභායවන. කාරණලායභ සති
උප්පජ්ජනාරහතාඅනුසයනට්යඨො. 

අරූපකසිණං නාමකසිණුග්ඝාටිංආකාසං, න පරිච්ඡින්නාකාසකසිණං.

‘‘උභයම්පි අරූපකසිණයමවා’’ති යකචි. අරූපක්ඛන්ධයගොචෙං වාති
යවදනාදයයොඅරූපක්ඛන්ධා‘‘අත්තා’’ති අභිනියවසස්සයගොචයරොඑතස්සාති

අරූපක්ඛන්ධයගොචයරො, දිට්ඨිගතියකො, තං අරූපක්ඛන්ධයගොචරං. වා-සද්යදො
වුත්තවිකප්පත්යථො. සද්දයයොජනා පන අරූපං අරූපක්ඛන්ධා යගොචරභූතා

එතස්ස අත්ථීති අරූපී, තං අරූපිං. ලාභියනො චත්තායෙොති
රූපකසිණාදිලාභවයසන තං තං දිට්ඨිවාදං සයයමව පරිකප්යපත්වා තං

ආදාය පග්ගය්හ පඤ්ඤාපනකා චත්තායරො දිට්ඨිගතිකා. යතසං

අන්යතවාසිකාති යතසං ලාභීනං වාදං පච්චක්ඛයතො, පරම්පරාය ච
උග්ගයහත්වා තයථව නං ඛමිත්වා යරොයචත්වා පඤ්ඤාපනකා චත්තායරො. 

තක්කිකා චත්තායෙොති කසිණජ්ඣානස්ස අලාභියනො යකවලං
තක්කනවයසයනව යථාවුත්යත චත්තායරො දිට්ඨිවායද සයයමව අභිනිවිස්ස

පග්ගය්හ ඨිතා චත්තායරො. යතසං අන්යතවාසිකා පුබ්යෙ වුත්තනයයන 
යවදිතබ්ො. 

නඅත්තපඤ්ඤත්තිවණ්ණනා 
119. ආෙද්ධවිපස්සයකොපීති සම්පරායකවිපස්සයකොපි, යතන

ෙලවවිපස්සනායඨිතංපුග්ගලං දස්යසති. නපඤ්ඤයපතිඑව අෙහුස්සුයතො
පීති අධිප්පායයො. තාදියසො හි විපස්සනාය ආනුභායවො. සාසනියකොපි
ඣානාභිඤ්ඤාලාභී ‘‘න පඤ්ඤයපතී’’ති න වත්තබ්යෙොති යසො ඉධ න
උද්ධයටො. ඉදානි යනසං අපඤ්ඤාපයන කාරණං දස්යසති 

‘‘එයතසඤ්හී’’තිආදිනා. ඉච්යචවඤාණං යහොති, න විපරීතග්ගායහො තස්ස
කාරණස්ස දූරසමුස්සාරිතත්තා. අරූපක්ඛන්ධා ඉච්යචව ඤාණං යහොතීති
යයොජනා. 

අත්තසමනුපස්සනාවණ්ණනා 
121. දිට්ඨවයසන සමනුපස්සිත්වා, න ඤාණවයසන. සා ච

සමනුපස්සනා අත්ථයතොදිට්ඨිදස්සනවයසන. 

‘‘යවදනං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’ති එවං ආගතා 

යවදනාක්ඛන්ධවත්ථකා සක්කාෙදිට්ඨ. ඉට්ඨාදියභදං ආරම්මණං න

පටිසංයවයදතීති අප්පටිසංයවදයනොති යවදකභාවපටික්යඛපමුයඛන

සඤ්ජානනාදිභායවොපි පටික්ඛිත්යතොයහොතිතදවිනාභාවයතොතිආහ ‘‘ඉමිනා

රූපක්ඛන්ධවත්ථකා සක්කාෙදිට්ඨ කථිතා’’ති. ‘‘අත්තා යම යවදිෙතී’’ති 
ඉමිනා අප්පටිසංයවදනත්තං පටික්ඛිපති. යතනාහ ‘‘යනොපි

අප්පටිසංයවදයනො’’ති. ‘‘යවදනාධම්යමො’’ති පන ඉමිනා ‘‘යවදනා යම
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අත්තා’’තිඉමංවාදං පටික්ඛිපති.යවදනාසඞ්ඛායතොධම්යමොඑතස්සඅත්ථීති
හියවදනාධම්යමොතියවදනාය සමන්නාගතභාවංතස්සපටිජානාති.යතනාහ

‘‘එතස්ස ච යවදනාධම්යමො අවිප්පයුත්තසභායවො’’ති.
සඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණක්ඛන්ධවත්ථුකා සක්කායදිට්ඨි කථිතාති

ආයනත්වා සම්ෙන්යධො. ‘‘යවදනාසම්පයුත්තත්තා යවදිෙතී’’ති
තංසම්පයයොගයතො තංකිච්චකතමාහ යථා යචතනායයොගයතො යචතයනො
පුරියසොති. සබ්යෙසම්පි තං සාරම්මණධම්මානං ආරම්මණානුභවනං 
ලබ්භයතව, තඤ්ච යඛො එකයදසයතො ඵුට්ඨතාමත්තයතො, යවදනාය පන 
විස්සවිතාය සාමිභායවන ආරම්මණරසානුභවනන්ති. තස්සා වයසන
සඤ්ඤාදයයොපි තංසම්පයුත්තත්තා ‘‘යවදියතී’’ති වුච්චන්ති.තථාහි වුත්තං 

අට්ඨසාලිනිෙං ‘‘ආරම්මණරසානුභවනට්ඨානංපත්වා යසසසම්පයුත්තධම්මා
එකයදසමත්තකයමව අනුභවන්තී’’ති, (ධ. ස. අට්ඨ. 1 ධම්මුද්යදසකථා)

රාජසූදනිදස්සයනන වායමත්යථො තත්ථ විභාවියතො එව. එතස්සාති

සඤ්ඤාදික්ඛන්ධත්තයස්ස. ‘‘අවිප්පයුත්තසභායවො’’ති ඉමිනා
අවිසංයයොගජනිතංකඤ්චිවියසසංඨානං දීයපති. 

122. තත්ථාති යතසු වායරසු. තීසු දිට්ඨගතියකසූති ‘‘යවදනා යම
අත්තා’’ති, ‘‘අප්පටිසංයවදයනො යම අත්තා’’ති, ‘‘යවදනාධම්යමො යම
අත්තා’’ති ච එවංවායදසු තීසු දිට්ඨිගතියකසු. තිස්සන්නං යවදනානං
භින්නසභාවත්තා සුඛං යවදනං ‘‘අත්තා’’ති සමනුපස්සයතො දුක්ඛං, 
අදුක්ඛමසුඛං වා යවදනං ‘‘අත්තා’’ති සමනුපස්සනා න යුත්තා. එවං

යසසද්වයයපීතිආහ ‘‘යෙොයෙොෙංෙංයවදනංඅත්තාති සමනුපස්සතී’’ති. 

123. ‘‘හුත්වා අභාවයතො’’ති ඉමිනා උදයබ්ෙයවන්තතාය අනිච්චාති

දස්යසති, ‘‘යතහි යතහී’’තිආදිනාඅයනකකාරණසඞ්ඛතත්තාසඞ්ඛතාති. තං

තං පච්චෙන්ති ‘‘ඉන්ද්රියං, ආරම්මණං, විඤ්ඤාණං, සුඛ, යවදනීයයො

ඵස්යසො’’ති එවංආදිකංතංතංඅත්තයනොකාරණං පටිච්ච නිස්සාය සම්මා 

සස්සතාදිභාවස්ස, උච්යෙදාදිභාවස්ස ච අභායවනඤායයන සමකාෙයණන 

සදිසකාරයණන අනුරූපකාරයණන උප්පන්නා. ඛයසභාවාති ඛෙධම්මා, 

වයසභාවාති වෙධම්මා විරජ්ජනසභාවාති විොගධම්මා, නිරුජ්ඣනසභාවාති 

නියෙොධධම්මා, චතූහිපි පයදහි යවදනාය භඞ්ගභාවයමව දස්යසති. යතනාහ 

‘‘ඛයෙොති…යප.…ඛෙධම්මාතිආදිවුත්ත’’න්ති. 

විගයතොති සභාවවිගයමන විගයතො. එකස්යසවාති එකස්යසව

දිට්ඨිගතිකස්ස. තීසුපි කායලසූති තිස්සන්නං යවදනානං පවත්තිකායලසු. 

එයසො යම අත්තාති ‘‘එයසො සුඛයවදනාසභායවො, 

දුක්ඛඅදුක්ඛමසුඛයවදනාසභායවොයමඅත්තා’’ති කිංපනයහොතී, එකස්යසව
භින්නසභාවතං අනුම්මත්තයකො කථං පච්යචතීති අධිප්පායයන පුච්ෙති.

ඉතයරො එවම්පි තස්ස න යහොති යයවාති දස්යසන්යතො ‘‘කිං පන න

භවිස්සතී’’තිආදිමාහ. වියසයසනාති සුඛාදිවිභායගන. සුඛඤ්ච දුක්ඛඤ්චාති
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පටුන 

එත්ථ ච-සද්යදනඅදුක්ඛමසුඛං සඞ්ගණ්හාති, සුඛසඞ්ගහයමවවායතනකතං

සන්තසුඛුමභාවයතො. අවියසයසනාති අවිභායගන යවදනාසාමඤ්යඤන. 

යවොකිණ්ණන්ති සුඛාදියභයදන යවොමිස්සකං. තං තිවිධම්පි යවදනං එස 

දිට්ඨිගතියකො එකජ්ඣං ගයහත්වා අත්තාති සමනුපස්සති. එකක්ඛයණ ච

ෙහූනං යවදනානං උප්පායදො ආපජ්ෙති අවියසයසන යවදනාසභාවත්තා.
අත්තයනොහිතස්මිං සතිසදාසබ්ෙයවදනාපවත්තිප්පසඞ්ගයතොදිට්ඨිගතියකො
අගතියා එකක්ඛයණපි ෙහූනම්පි යවදනානං උප්පත්තිං පටිජායනයයාති

තස්ස අවසරං අයදන්යතො ‘‘න එකක්ඛයණ ෙහූනං යවදනානං උප්පත්ති

අත්ථී’’ති ආහ, පච්චක්ඛවිරුද්ධයමතන්ති අධිප්පායයො. එයතන යපතං 

නක්ඛමතීති එයතන විරුද්ධත්තසාධයනනපි සබ්යෙන සබ්ෙං අත්තයනො
අභායවනපි පණ්ඩිතානං න රුච්චති, එතං දස්සනං ධීරා නක්ඛමන්තීති
අත්යථො. 

124. ඉන්ද්රියෙද්යධපි රූපප්පෙන්යධ වායයොධාතුවිප්ඵාරවයසන කාචි
කිරියා නාම ලබ්භතීති සුද්ධරූපක්ඛන්යධපි යත්ථ කදාචි
වායයොධාතුවිප්ඵායරො ලබ්භති, තයමව නිදස්සනභායවන ගණ්හන්යතො 

‘‘තාලවණ්යෙ වා වාතපායන වා’’ති ආහ. යවදනාධම්යමසූති

යවදනාධම්මවන්යතසු. ‘‘අහමස්මී’’ති ඉමිනා තයයොපි ඛන්යධ එකජ්ඣං

ගයහත්වා අහංකාරස්සඋප්පජ්ජනාකායරොවුත්යතොති. ‘‘අෙමහමස්මී’’තිපන 
ඉමිනාතත්ථඑකංඑකංගයහත්වාඅහංකාරස්සඋප්පජ්ජනාකායරොවුත්යතො.

යතනාහ ‘‘එකධම්යමොපී’’තිආදි. තන්ති‘‘අහමස්මී’’තිඅහංකාරුප්පත්තිං.සා
හි චතුක්ඛන්ධනියරොයධන අනුපලබ්භමානසන්නිස්සයා සසවිසාණතිඛිණතා
වියන භයවයයාවාති. 

එත්තාවතාති ‘‘කිත්තාවතා ච ආනන්දා’’තිආදිනා
‘‘තන්තාකුලකජාතා’’ති පදස්ස අනුසන්ධිදස්සනවයසන පවත්යතන 
එත්තයකනයදසනාධම්යමන.කාමංයහට්ඨාපිවට්ටකථාවකථිතා, ඉධපන
දිට්ඨිගතිකස්ස වට්ටයතො සීසුක්ඛිපනාසමත්ථතාවිභාවනවයසන
මිච්ොදිට්ඨියා මහාසාවජ්ජභාවදීපනියකථා පකාසිතාති තං දස්යසන්යතො 

‘‘වට්ෙකථාකථිතා’’තිආහ.නනු වට්ටමූලංඅවිජ්ජාතණ්හා, තාඅනාමසිත්වා

තයතො අඤ්ඤථා කස්මා ඉධ වට්ටකථා කථිතාති ආහ ‘‘භගවා හී’’තිආදි. 

අවිජ්ොසීයසනාති අවිජ්ජං උත්තමඞ්ගං කත්වා, අවිජ්ජාමුයඛනාති අත්යථො. 

යකොටි න පඤ්ඤාෙතීති ‘‘අසුකස්ස නාම සම්මාසම්බුද්ධස්ස, 
චක්කවත්තියනොවාකායල අවිජ්ජාඋප්පන්නා, නතයතොපුබ්යෙඅත්ථී’’ති
අවිජ්ජාය ආදි මරියාදා අප්පටිහතස්ස මම සබ්ෙඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සාපි න
පඤ්ඤායති අවිජ්ජමානත්තා එවාති අත්යථො. අයං පච්චයයො ඉදප්පච්චයයො, 

තස්මා ඉදප්පච්චො, ඉමස්මා ආසවාදිකාරණාති අත්යථො. භවතණ්හාොති

භවසංයයොජනභූතාය තණ්හාය. භවදිට්ඨොතිසස්සතදිට්ඨියා. ‘‘තත්ථතත්ථ

උපපජ්ෙන්යතො’’තිඉමිනා‘‘ඉයතොඑත්ථඑත්යතොඉධා’’ති එවංඅපරියන්තං

අපරාපරුප්පත්තිංදස්යසති.යතනාහ ‘‘මහාසමුද්යද’’තිආදි. 
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126. පච්චොකාෙමූළ්හස්සාති භූතකථනයමතං, නවියසසනං.සබ්යෙොපි

හි දිට්ඨිගතියකො පච්චයාකාරමූළ්යහො එවාති. විවට්ෙං කයථන්යතොති
වට්ටයතො විනිමුත්තත්තා විවට්ටං, වියමොක්යඛො, තං කයථන්යතො. 

කාෙකස්සාති සත්ථුඔවාදකාරකස්ස, සම්මාපටිපජ්ජන්තස්සාති අත්යථො.

යතනාහ ‘‘සතිපට්ඨානවිහාරියනො’’ති. යසො හි යවදනානුපස්සනාය, 
ධම්මානුපස්සනාය ච සම්මාපටිපත්තියා ‘‘යනව යවදනං අත්තානං

සමනුපස්සතී’’තිආදිනා වත්තබ්ෙතංඅරහති.යතනාහ ‘‘එවරූයපොහී’’තිආදි. 

සබ්ෙධම්යමසූති සබ්යෙසු යතභූමකධම්යමසු. යත හි සම්මසනීයා. න

අඤ්ඤන්තියවදනායඅඤ්ඤංසඤ්ඤාදිධම්මංඅත්තානංන සමනුපස්සතීති. 

‘‘ඛන්ධයලොකාදයෙො’’ති රූපාදිධම්මා එව වුච්චන්ති, යතසං සමූයහොති

දස්යසතුං ‘‘රූපාදීසු ධම්යමසූ’’ති වුත්තං. න උපාදිෙති 
දිට්ඨිතණ්හාගාහවයසන. ‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනා (සං. නි. 4.108; 
මහානි. 21, 178; ධ. ස. 1121; විභ. 832, 866) පවත්තමානමඤ්ඤනාපි 
තණ්හාදිට්ඨිමඤ්ඤනා විය පරිතස්සනරූපා එවාති ආහ 

‘‘තණ්හාදිට්ඨමානපරිතස්සනාෙපී’’ති. 

සා එවං දිට්ඨීති සා අරහයතො එවංපකාරා දිට්ඨීති යයො වයදයය, 

තදකල්ලං, තංනයුත්තන්තිඅත්යථො. එවමස්සදිට්ඨීතිඑත්ථාපිඑවංපකාරා

අස්ස අරහයතො දිට්ඨීතිආදිනා යයොයජතබ්ෙං. එවඤ්හි සතීති යයො වයදයය 
‘‘යහොති තථාගයතො පරං මරණා ඉතිස්ස දිට්ඨී’’ති, තස්ස යච වචනං

තයථවාතිඅත්යථො. ‘‘අෙහානකිඤ්චිොනාතී’’තිවුත්තංභයවෙය ජානයතො

තථා දිට්ඨියා අභාවයතො. යතයනවාති තථා වත්තුමයුත්තත්තා එව. 

චතුන්නම්පිනොනන්ති ‘‘යහොතිතථාගයතො’’තිආදිනාආගතානං චතුන්නං 
වාරානං.ආදියතොතීසුවායරසුසඞ්ඛිපිත්වාපරියයොසානවායරවිත්ථාරිතත්තා 

‘‘අවසායන ‘තංකිස්සයහතූ’තිආදිමාහා’’තිවුත්තං. ‘‘ආදියතොතීසු වායරසු
තයථව යදසනා පවත්තා, යථා පරියයොසානවායර, පාළි පන සඞ්ඛිත්තා’’ති
යකචි. 

යවොහායෙොති ‘‘සත්යතො ඉත්ථී පුරියසො’’තිආදිනා, 
‘‘ඛන්ධාආයතනානී’’තිආදිනා, ‘‘ඵස්යසො යවදනා’’තිආදිනා ච 
යවොහාරිතබ්ෙයවොහායරො. තස්ස පන යවොහාරස්ස පවත්තිට්ඨානං නාම

සඞ්යඛපයතො ඉයම එවාති ආහ ‘‘ඛන්ධා ආෙතනානි ධාතුයෙො’’ති. යස්මා
නිබ්ොනං පුබ්ෙභායග සඞ්ඛාරානං නියරොධභායවයනව පඤ්ඤාපියති ච, 

තස්මා තස්සාපි ඛන්ධමුයඛන අවචරිතබ්ෙතා ලබ්භතීති ‘‘පඤ්ඤාෙ

අවචරිතබ්ෙං ඛන්ධපඤ්චක’’න්ති වුත්තං. යතනාහ භගවා ‘‘ඉමස්මිංයයව
ෙයාමමත්යත කයළවයර සසඤ්ඤිම්හි සමනයක යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපමි
යලොකසමුදයඤ්ච යලොකනියරොධඤ්ච යලොකනියරොධගාමිනිඤ්ච

පටිපද’’න්ති. (සං. නි. 1.107; අ. නි. 4.45) පඤ්ඤාවචෙන්ති වා

යතභූමකධම්මානයමතං ගහණන්ති ‘‘ඛන්ධපඤ්චක’’න්ත්යවව වුත්තං, 
තස්මා ‘‘යාවතා පඤ්ඤා’’ති එත්ථාපි යලොකියපඤ්ඤාය එව ගහණං
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දට්ඨබ්ෙං. වට්ටකථා යහසාති. තථා හි ‘‘යාවතා වට්ටං වට්ටති’’ ඉච්යචව
වුත්තං.යතයනවාහ‘‘තන්තාකුලකපදස්යසවඅනුසන්ධි දස්සියතො’’ති.යස්මා
භගවා දිට්ඨිසීයසයනත්ථ වට්ටකථංකයථත්වා යථානුසන්ධිනාපි වට්ටකථං

කයථසි, තස්මා ‘‘තන්තාකුලකපදස්යසව අනුසන්ධ දස්සියතො’’තිසාවධාරණං
කත්වා වුත්තං. පටිච්චසමුප්පාදකථා පයනත්ථ යාවයදව තස්ස
ගම්භීරභාවවිභාවනත්ථාය විත්ථාරිතා, විවට්ටකථාපි සමානා ඉධ
පච්චාමට්ඨාති දට්ඨබ්ෙං. 

සත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිතිවණ්ණනා 
127. ගච්ඡන්යතො ගච්ඡන්යතොතිසමථපටිපත්තියං සුප්පතිට්ඨියතොහුත්වා

විපස්සනාගමයනන, මග්ගගමයනන ච ගච්ෙන්යතො ගච්ෙන්යතො. උයභොහි

භායගහි මුච්චනයතො උභයතොභාගවිමුත්යතො නාම යහොති. යසො ‘‘එවං

අසමනුපස්සන්යතො’’ති වුත්යතො විපස්සනායානියකොති කත්වා ‘‘යෙො ච න

සමනුපස්සතීති වුත්යතො යසො ෙස්මා ගච්ඡන්යතො ගච්ඡන්යතො 

පඤ්ඤාවිමුත්යතො නාම යහොතී’’ති වුත්තං. යහට්ඨා වුත්තානන්ති
‘‘කිත්තාවතා ච, ආනන්ද, අත්තානං න පඤ්ඤයපන්යතො න 
පඤ්ඤායපතී’’තිආදිනා(දී.නි.2.119), ‘‘යයතොයඛො, ආනන්ද, භික්ඛුයනව
යවදනං අත්තානංසමනුපස්සතී’’තිආදිනා(දී.නි.2.125ආදයයො)චයහට්ඨා

පාළියං ආගතානං ද්වින්නං පුථුජ්ජනභික්ඛූනං. නිගමනන්ති නිස්සරණං. 

නාමන්ති පඤ්ඤාවිමුත්තාදිනාමං. 

පටිසන්ධවයසන වුත්තාති 
නානත්තකායනානත්තසඤ්ඤිතාවියසසවිසිට්ඨපටිසන්ධිවයසන වුත්තා
සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො. තංතංසත්තනිකායං පති නිස්සයයතො හි
නානත්තකායාදිතා තංපරියාපන්නපටිසන්ධිසමුදාගතාති දට්ඨබ්ො

තදභිනිබ්ෙත්තකකම්මභවස්සතථා ආයූහිතත්තා. චතස්යසොආගමිස්සන්තීති 
රූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරක්ඛන්ධවයසන චතස්යසො විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො
ආගමිස්සන්ති ‘‘රූපුපායං වා ආවුයසො විඤ්ඤාණං තිට්ඨමානං

තිට්ඨතී’’තිආදිනා (දී. නි. 3.311). විඤ්ඤාණපතිට්ඨානස්සාති
පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස එතරහි පතිට්ඨානකාරණස්ස. අත්ථයතො
වුත්තවියසසවිසිට්ඨා පඤ්චයවොකායර රූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරක්ඛන්ධා, 
චතුයවොකායර යවදනාදයයො තයයො ඛන්ධා යවදිතබ්ො. සත්තාවාසභාවං

උපාදාය ‘‘ද්යව ච ආෙතනානීති ද්යව නිවාසට්ඨානානී’’ති වුත්තං.
නිවාසට්ඨානපරියායයොපි ආයතනසද්යදො යහොති යථා 

‘‘යදවායතනද්වය’’න්ති. සබ්ෙන්ති විඤ්ඤාණට්ඨිති ආයතනද්වයන්ති

සකලං. තස්මා ගහිතං තත්ථ එකයමව අග්ගයහත්වාති අධිප්පායයො. 

පරිොදානං අනවයසසග්ගහණං න ගච්ඡති වට්ෙං 
විඤ්ඤාණට්ඨිතිආයතනද්වයානං අඤ්ඤමඤ්ඤඅන්යතොගධත්තා. 

නිදස්සනත්යථනිපායතො, තස්මා යසෙයථාපිමනුස්සාතියථාමනුස්සාති

වුත්තං යහොති. වියසයසො යහොතියෙව සතිපි ොහිරස්ස කාරකස්ස අයභයද
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අජ්ඣත්තිකස්ස භින්නත්තා. නානත්තං කායය එයතසං, නානත්යතො වා

කායයො එයතසන්ති නානත්තකාො, ඉමිනා නයයන යසසපයදසුපි අත්යථො

යවදිතබ්යෙො. යනසන්ති මනුස්සානං. නානත්තා සඤ්ඤා එයතසං අත්ථීති 

නානත්තසඤ්ඤියනො. සුඛසමුස්සයයතො විනිපායතො එයතසං අත්ථීති 

විනිපාතිකා සතිපි යදවභායව දිබ්ෙසම්පත්තියා අභාවයතො, අපායයසු වා

ගයතො නත්ථි නිපායතො එයතසන්ති විනිපාතිකා. යතනාහ 

‘‘චතුඅපාෙවිනිමුත්තා’’ති. ධම්මපදන්ති සතිපට්ඨානාදිධම්මයකොට්ඨාසං. 

විොනිොති සුතමයයන තාව ඤායණන විජානිත්වා. තදනුසායරන

යයොනියසොමනසිකාරං පරිබ්රූහන්යතො සීලවිසුද්ධිආදිකං සම්මාපටිපත්තිං අපි

පටිපජ්යෙම. සා ච පටිපත්ති හිතාෙ දිට්ඨධම්මිකාදිසකලහිතාය අම්හාකං 

සිො. ඉදානි තත්ථ සීලපටිපත්තිං තාව විභායගන දස්යසන්යතො ‘‘පායණසු

චා’’තිගාථමාහ. 

බ්රහ්මකායය පඨමජ්ඣානනිබ්ෙත්යත බ්රහ්මසමූයහ, බ්රහ්මනිකායය වා

භවාති බ්රහ්මකායිකා. මහාබ්රහ්මුයනො පරිසාය භවාති බ්රහ්මපාරිසජ්ො තස්ස
පරිචාරකට්ඨායන ඨිතත්තා. මහාබ්රහ්මුයනො පුයරොහිතට්ඨායන ඨිතාති 

බ්රහ්මපුයෙොහිතා. ආයුවණ්ණාදීහි මහන්යතො බ්රහ්මායනොති මහාබ්රහ්මුයනො. 
සතිපියතසංතිවිධානම්පි පඨයමනඣායනනඅභිනිබ්ෙත්තභායවඣානස්ස

පන පවත්තියභයදන අයං වියසයසොති දස්යසතුං ‘‘බ්රහ්මපාරිසජ්ො

පනා’’තිආදි වුත්තං. පරිත්යතනාති හීයනන, සා චස්ස හීනතා ෙන්දාදීනං

හීනතාය යවදිතබ්ො, පටිලද්ධමත්තං වා හීනං. කප්පස්සාති 

අසඞ්යඛයයයකප්පස්ස. හීනපණී වතානං මජ්යඣ භවත්තා මජ්ඣියමන, සා
චස්ස මජ්ඣිමතා ෙන්දාදීනං මජ්ඣිමතාය යවදිතබ්ො, පටිලභිත්වා

නාතිසුභාවිතං වා මජ්ඣිමං. උපඩ්ඪකප්යපොති අසඞ්යඛයයයකප්පස්ස

උපඩ්ෙකප්යපො. විප්ඵාරිකතයෙොති බ්රහ්මපාරිසජ්යජහි පමාණයතො
විපුලතයරො, සභාවයතොඋළාරතයරොචයහොති.සභායවනපිහි උළාරතයරොව, 
තංපයනත්ථඅප්පමාණං.තථාහිපරිත්තාභාදීනං, පරිත්තසුභාදීනඤ්චකායය 
සතිපිසභාවයවමත්යතඑකත්තවයසයනවවවත්ථාපීයතීති‘‘එකත්තකායා’’

ත්යවව වුච්චන්ති. පණීයතනාති උක්කට්යඨන, සා චස්ස උක්කට්ඨතා 
ෙන්දාදීනං උක්කට්ඨතාය යවදිතබ්ො, සුභාවිතං වා සම්මයදව වසිභාවං

පාපිතං පණීතං පධානභාවං නීතන්ති කත්වා, ඉධාපි කප්යපො 
අසඞ්යඛයයයකප්පවයසයනව යවදිතබ්යෙො පරිපුණ්ණස්ස මහාකප්පස්ස

අසම්භවයතො. ඉතීතිඑවංවුත්තප්පකායරන. යතති ‘‘බ්රහ්මකායකා’’තිවුත්තා

තිවිධාපි බ්රහ්මායනො. සඤ්ඤාෙ එකත්තාති තියහතුකභායවන සඤ්ඤාය
එකත්තසභාවත්තා. නහි තස්සාසම්පයුත්තධම්මවයසනඅඤ්යඤොපියකොචි
යභයදොඅත්ථි. 

එවන්තිඉමිනා නානත්තකායඑකත්තසඤ්ඤියනොතිදස්යසති. 
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පටුන 

දණ්ඩඋක්කාොති දණ්ඩදීපිකාය. සෙතීති ධාවති විය. විස්සෙතීති 

විප්පකිණ්ණා විය ධාවති. ද්යව කප්පාති ද්යව මහාකප්පා. ඉයතො පයරසුපි

එයසව නයයො. ඉධාති ඉමස්මිං සුත්යත. උක්කට්ඨපරිච්යඡදවයසන 

ආභස්සරග්ගහයණයනව සබ්යෙපියත පරිත්තාභා, අප්පමාණාභාපි ගහිතා. 

යසොභනා පභා සුභා, සුභාය කිණ්ණා සුභාකිණ්ණාති වත්තබ්යෙ ආ-
කාරස්ස රස්සත්තං, අන්තිම-ණ-කාරස්ස හ-කාරඤ්ච කත්වා 

‘‘සුභකිණ්හා’’ති වුත්තා, අට්ඨකථාෙංපන නිච්චලාය එකග්ඝනාය පභාය

සුයභොති පරියායවචනන්ති ‘‘සුයභන ඔකිණ්ණා විකිණ්ණා’’ති අත්යථො

වුත්යතො, එත්ථාපි අන්තිම-ණ-කාරස්ස හ-කාරකරණං ඉච්ඡිතබ්ෙයමව. න

ඡිජ්ජිත්වා ඡිජ්ජිත්වා පභා ගච්ඡති එකග්ඝනත්තා. 

චතුත්ථවිඤ්ඤාණට්ඨතියමව භෙන්ති කායස්ස, සඤ්ඤාය ච එකරූපත්තා.

විපුලසන්තසුඛායුවණ්ණාදිඵලත්තා යවහප්ඵලා. එත්ථාතිවිඤ්ඤාණට්ඨිතියං. 

විවට්ෙපක්යඛඨතා නපුනරාවත්තනයතො. ‘‘න සබ්ෙකාලිකා’’ති වත්වා

තයමව අසබ්ෙකාලිකත්තං විභායවතුං ‘‘කප්පසතසහස්සම්පී’’තිආදි වුත්තං.
යසොළසකප්පසහස්සච්චයයන උප්පන්නානං සුද්ධාවාසබ්රහ්මානං

පරිනිබ්ොයනයතො, අඤ්යඤසඤ්ච තත්ථ අනුප්පජ්ජනයතො බුද්ධසුඤ්යඤ 

යලොයක සුඤ්ඤං තං ඨානං යහොති, තස්මා සුද්ධාවාසා න සබ්ෙකාලිකා, 

ඛන්ධාවාෙට්ඨානසදිසා යහොන්ති සුද්ධාවාසභූමියයො. ඉමිනා සුත්යතන 
සුද්ධාවාසානං සත්තාවාසභාවදීපයනයනව විඤ්ඤාණට්ඨිතිභායවො දීපියතො, 

තස්මා සුද්ධාවාසාපි සත්තසු විඤ්ඤාණට්ඨිතීසු චතුත්ථවිඤ්ඤාණට්ඨතිං 

නවසු සත්තාවායසසු චතුත්ථසත්තාවාසංයෙවභෙන්ති. 

සුඛුමත්තාති සඞ්ඛාරාවයසසසුඛුමභාවප්පත්තත්තා.

පරිෙයත්තවිඤ්ඤාණකිච්චාභාවයතො යනව විඤ්ඤාණං, සබ්ෙයසො

අවිඤ්ඤාණං න යහොතීති නාවිඤ්ඤාණං, තස්මා 

පරිප්ඵුටවිඤ්ඤාණකිච්චවන්තීසු විඤ්ඤාණට්ඨතීසුඅවත්වා. 

128. තඤ්ච විඤ්ඤාණට්ඨතින්ති පඨමං විඤ්ඤාණට්ඨිතිං. යහට්ඨා
වුත්තනයයන සරූපයතො, මනුස්සාදිවිභාගයතො, සඞ්යඛපයතො, ‘‘නාමඤ්ච

රූපඤ්චා’’ති යභදයතො ච පොනාති. තස්සා සමුදෙඤ්චාති තස්සා පඨමාය

විඤ්ඤාණට්ඨිතියා පඤ්චවීසතිවිධං සමුදයඤ්ච පොනාති. අත්ථඞ්ගයමපි

එයසව නයයො. අස්සායදතබ්ෙයතො, අස්සාදයතො ච අස්සාදං. අෙං 

අනිච්චාදිභායවො ආදීනයවො. ෙන්දරායගො විනීයති එයතන, එත්ථ වාති 

ඡන්දොගවිනයෙො, සහ මග්යගනනිබ්ොනං. ඡන්දොගප්පහානන්ති එත්ථාපි
එයසවනයයො. මානදිට්ඨීනං වයසනාහන්ති වා, තණ්හාවයසනමමන්ති වා

අභිනන්දනාපි මානස්ස පරිතස්සනා විය දට්ඨබ්ො. සබ්ෙත්ථාති සබ්යෙසු

යසයසසු අට්ඨසුපි වායරසු. තත්ථාති උපරි තීසු විඤ්ඤාණට්ඨිතීසු

දුතියායතයනසු.තත්ථහිරූපංනත්ථි.පුන තත්ථාතිපඨමායතයන.තත්ථහි
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එයකො රූපක්ඛන්යධොව. එත්ථාති ච තයමව සන්ධාය වුත්තං. තත්ථ හි 
රූපස්සකම්මසමුට්ඨානත්තාආහාරවයසනයයොජනානසම්භවති. 

ෙයතො යඛොති එත්ථ යතො-සද්යදො දා-සද්යදො වියකාලවචයනො ‘‘යයතො

යඛො, සාරිපුත්ත, භික්ඛුසඞ්යඝො’’තිආදීසු (පාරා. 21) වියාති වුත්තං ‘‘ෙදා 

යඛො’’ති. අග්ගයහත්වාති කඤ්චිපි සඞ්ඛාරං ‘‘එතං මමා’’තිආදිනා

අග්ගයහත්වා. පඤ්ඤාවිමුත්යතොති අට්ඨන්නං වියමොක්ඛානං අනධිගතත්තා
සාතිසයස්සසමාධිෙලස්සඅභාවයතොපඤ්ඤාෙයලයනවවිමුත්යතො. යතනාහ 

‘‘අට්ඨවියමොක්යඛඅසච්ඡිකත්වා පඤ්ඤාෙයලයනවා’’තිආදි. අප්පවත්තින්ති

ආයතිං අප්පවත්තිං කත්වා. පජානන්යතොවිමුත්යතොතිවා පඤ්ඤාවිමුත්යතො, 
පඨමජ්ඣානඵස්යසන විනා පරිජානනාදිප්පකායරහි චත්තාරි සච්චානි 
ජානන්යතො පටිවිජ්ඣන්යතො යතසං කිච්චානං මත්ථකප්පත්තියා

නිට්ඨිතකිච්චතාය වියසයසනමුත්යතොති විමුත්යතො.යසො පඤ්ඤාවිමුත්යතො. 

සුක්ඛවිපස්සයකොතිසමථභාවනාසියනහාභායවනසුක්ඛාලූඛා, අසිනිද්ධා වා

විපස්සනාඑතස්සාති සුක්ඛවිපස්සයකො.ඨත්වාති පාදකකරණවයසනඨත්වා. 

අඤ්ඤතෙස්මින්ති ච අඤ්ඤතරඅඤ්ඤතරස්මිං, එයකකස්මින්ති අත්යථො.
එවඤ්හිස්ස පඤ්චවිධතා සියා. ‘‘න යහව යඛො අට්ඨ වියමොක්යඛ කායයන
ඵුසිත්වා විහරතී’’ති ඉමිනා සාතිසයස්ස සමාධිෙලස්ස අභායවො දීපියතො.
‘‘පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා’’තිආදිනා සාතිසයස්ස පඤ්ඤාෙලස්ස භායවො. 

පඤ්ඤාෙ චස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්තීති න ආසවා පඤ්ඤාය
පස්සන්ති, දස්සනකාරණා පන පරික්ඛීණා ‘‘දිස්වා පරික්ඛීණා’’ති වුත්තා. 
දස්සනායත්තපරික්ඛයත්තා එව හි දස්සනං ආසවානං ඛයස්ස පුරිමකිරියා
යහොති. 

අට්ඨවියමොක්ඛවණ්ණනා 
129. එකස්ස භික්ඛුයනොතිසත්තසුඅරියපුග්ගයලසු එකස්සභික්ඛුයනො.

විඤ්ඤාණට්ඨිතිආදිනා පරිජානනාදිවසප්ප වත්තනිග්ගමනඤ්ච 

පඤ්ඤාවිමුත්තනාමඤ්ච. ඉතෙස්සාති උභයතොභාගවිමුත්තස්ස. ඉයම

සන්ධායහිපුබ්යෙ ‘‘ද්වින්නංභික්ඛූන’’න්තිවුත්තං. යකනට්යඨනාතියකන 
සභායවන. සභායවො හි ඤායණන යාථාවයතො අරණී වයයතො ඤාතබ්ෙයතො
‘‘අත්යථො’’තිවුච්චති, යසොඑව ත්ථ-කාරස්සට්ඨ-කාරංකත්වා‘‘අට්යඨො’’ති

වුත්යතො. අධමුච්චනට්යඨනාති අධිකං සවියසසං මුච්චනට්යඨන, එයතන
සතිපි සබ්ෙස්සාපි රූපාවචරජ්ඣානස්ස වික්ඛම්භනවයසන පටිපක්ඛයතො
විමුත්තභායව යයන භාවනාවියසයසන තංඣානං සාතිසයං පටිපක්ඛයතො
විමුච්චිත්වා පවත්තති, යසො භාවනාවියසයසො දීපියතො. භවති හි
සමානජාතියුත්යතොපි භාවනාවියසයසන පවත්තිආකාරවියසයසො, යථා තං 
සද්ධාවිමුත්තතාදිට්ඨිප්පත්තස්ස.තථාපච්චනීකධම්යමහිසුට්ඨුවිමුත්තතාය, 
එවං අනිග්ගහිතභායවන නිරාසඞ්කතාය අභිරතිවයසන සුට්ඨු 

අධිමුච්චනට්යඨනපි වියමොක්යඛො. යතනාහ ‘‘ආෙම්මයණ චා’’තිආදි. අෙං
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පනත්යථොති අයං අධිමුච්චනට්යඨො පච්ඡියම වියමොක්යඛ නියරොයධ නත්ථි, 
යකවයලො විමුත්තට්යඨොඑවතත්ථලබ්භති, තංසයයමවපරයතොවක්ඛති. 

රූපීති යයනායං සසන්තතිපරියාපන්යනන රූයපන සමන්නාගයතො, තං
යස්ස ඣානස්ස යහතුභායවන විසිට්ඨං රූපං යහොති, යයන විසිට්යඨන 

රූයපන ‘‘රූපී’’ති වුච්යචයය රූපී-සද්දස්ස අතිසයත්ථදීපනයතො, තයදව
සසන්තතිපරියාපන්නරූපවයසන පටිලද්ධං ඣානං ඉධ පරමත්ථයතො 

රූපීභාවසාධකන්ති දට්ඨබ්ෙං. යතනාහ ‘‘අජ්ඣත්ත’’න්තිආදි. රූපජ්ඣානං

රූපං උත්තරපදයලොයපන. රූපානීතිපයනත්ථපුරිමපදයලොයපො දට්ඨබ්යෙො.

යතන වුත්තං ‘‘නීලකසිණාදිරූපානී’’ති. රූයප කසිණරූයප සඤ්ඤා
රූපසඤ්ඤා, සා එතස්ස අත්ථීතිරූපසඤ්ඤී, සඤ්ඤාසීයසනඣානං වදති.

තප්පටික්යඛයපන අරූපසඤ්ඤී. යතනාහ ‘‘අජ්ඣත්තං න 

රූපසඤ්ඤී’’තිආදි. 

‘‘අන්යතො අප්පනාෙං සුභන්ති ආයභොයගො නත්ථී’’ති ඉමිනා
පුබ්ොයභොගවයසන තථා අධිමුත්ති සියාති දස්යසති. එවඤ්යහත්ථ
තථාවත්තබ්ෙතාපත්තියචොදනා සමත්ථිතා යහොති. යස්මා සුවිසුද්යධසු 
නීලාදීසු වණ්ණකසියණසු තත්ථ කතාධිකාරානං අභිරතිවයසන සුට්ඨු
අධිමුච්චනට්යඨො සම්භවති, තස්මා අට්ඨකථායං තථා තතියයො වියමොක්යඛො
සංවණ්ණියතො, යස්මා පන යමත්තාවයසන පවත්තමානා භාවනා සත්යත
අප්පටිකූලයතො දහන්ති යතසු තයතො අධිමුච්චිත්වාව පවත්තති, තස්මා 

පටිසම්භිදාමග්යග (පටි. ම. 212) ‘‘බ්රහ්මවිහාරභාවනා සුභවියමොක්යඛො’’ති
වුත්තා, තයදංඋභයම්පියතනයතන පරියායයනවුත්තත්තානවිරුජ්ඣතීති
දට්ඨබ්ෙං. 

සබ්ෙයසොති අනවයසසයතො. න හි චතුන්නං අරූපක්ඛන්ධානං

එකයදයසොපි තත්ථ අවස්සිස්සති. විසුද්ධත්තාති යථාපරිච්ඡින්නකායල

නියරොධිතත්තා. උත්තයමො වියමොක්යඛො නාම අරියයයහව
සමාපජ්ජිතබ්ෙයතො, අරියඵලපරියයොසානත්තා දිට්යඨව ධම්යම
නිබ්ොනප්පත්තිභාවයතොච. 

130. ආදියතො පට්ඨාොති පඨමසමාපත්තියතො පට්ඨාය. ොව

පරියෙොසානාසමාපත්ති, තාව. අට්ඨත්වාතිකත්ථචිසමාපත්තියං අට්ඨියතො
එව, නිරන්තරයමව පටිපාටියා, උප්පටිපාටියාචසමාපජ්ජයතවාතිඅත්යථො.

යතනාහ ‘‘ඉයතො චියතො ච සඤ්චෙණවයසන වුත්ත’’න්ති. ඉච්ඡති 

සමාපජ්ජිතුං.තත්ථ ‘‘සමාපජ්ෙතිපවිසතී’’ති සමාපත්තිසමඞ්ගීපුග්ගයලොතං
තංපවිට්යඨොවියයහොතීතිකත්වාවුත්තං. 

ද්වීහි භායගහි විමුත්යතොති අරූපජ්ඣායනන වික්ඛම්භනවියමොක්යඛන, 
මග්යගන සමුච්යෙදවියමොක්යඛනාති ද්වීහි විමුච්චනභායගහි, 
අරූපසමාපත්තියා රූපකායයතො, මග්යගන නාමකායයතොති ද්වීහි
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පටුන 

විමුච්චිතබ්ෙභායගහි ච විමුත්යතො. යතනාහ ‘‘අරූපසමාපත්තිො’’තිආදි. 

විමුත්යතොති හි කියලයසහි විමුත්යතො, විමුච්චන්යතො ච කියලසානං 
වික්ඛම්භනසමුච්ඡින්දයනහිකායද්වයයතොවිමුත්යතොතිඅයයමත්ථඅත්යථො.
ගාථාය ච ආකිඤ්චඤ්ඤායතනලාභියනො උපසිවබ්රාහ්මණස්ස භගවතා
‘‘නාමකායා විමුත්යතො’’ති උභයතොභාගවිමුත්යතො මුනි අක්ඛායතො. තත්ථ 

අත්ථං පයලතීති අත්ථං ගච්ෙති. න උයපති සඞ්ඛන්ති ‘‘අසුකං නාම දිසං 

ගයතො’’තියවොහාරංනගච්ෙති. එවංමුනිනාමකාොවිමුත්යතොති එවංඅරූපං
උපපන්යනො යසක්ඛමුනි පකතියා පුබ්යෙව රූපකායා විමුත්යතො, තත්ථ ච 
චතුත්ථමග්ගං නිබ්ෙත්යතත්වා නාමකායස්ස පරිඤ්ඤාතත්තා පුන
නාමකායාපි විමුත්යතො.උභයතොභාගවිමුත්යතොඛීණාසයවොහුත්වාඅනුපාදාය

පරිනිබ්ොනසඞ්ඛාතං අත්ථං පයලති න උයපති සඞ්ඛං, ‘‘ඛත්තියයො 
බ්රාහ්මයණො’’තිඑවංආදිකංසමඤ්ඤංනගච්ෙතීතිඅත්යථො. 

‘‘අඤ්ඤතරයතො වුට්ඨායා’’ති ඉදං කිං ආකාසානඤ්චායතනාදීසු 
අඤ්ඤතරලාභීවයසන වුත්තං, උදාහු සබ්ොරුප්පලාභීවයසනාති යථිච්ෙසි, 
තථා යහොතු, යදි සබ්ොරුප්පලාභීවයසනවුත්තං, නයකොචි වියරොයධො. අථ
තත්ථ අඤ්ඤතරලාභීවයසන වුත්තං, ‘‘යයතො යඛො, ආනන්ද, භික්ඛු ඉයම
අට්ඨ වියමොක්යඛ අනුයලොමම්පි සමාපජ්ජතී’’තිආදිවචයනන 
විරුජ්යඣයයාති? යස්මා අරූපාවචරජ්ඣායනසු එකස්සාපි ලාභී
‘‘අට්ඨවියමොක්ඛලාභී’’ ත්යවව වුච්චති අට්ඨවියමොක්යඛ එකයදසස්සාපි
තංනාමදානසමත්ථතාසම්භවයතො. අයඤ්හි අට්ඨවියමොක්ඛසමඤ්ඤා
සමුදායයවියතයදකයදයසපිනිරුළ්හාපත්තිසමඤ්ඤාවියාති.යතන වුත්තං
‘‘ආකාසානඤ්චායතනාදීසු අඤ්ඤතරයතො වුට්ඨායා’’ති. ‘‘පඤ්චවියධො
යහොතී’’ති වත්වා ෙබ්බිධතංපිස්ස යකචි පරිකප්යපන්ති, තං යතසං

මතිමත්තං, නිච්ඡියතොවායං පඤ්යහො පුබ්ොචරියයහීති දස්යසතුං ‘‘යකචි

පනා’’තිආදි වුත්තං.තත්ථ යකචීතිඋත්තරවිහාරවාසියනො, සාරසමාසාචරියා
ච. යත හි ‘‘උභයතොභාගවිමුත්යතොති උභයභාගවිමුත්යතො 
සමාධිවිපස්සනායතො’’ති වත්වා රූපාවචරසමාධිනාපි සමාධිපරිපන්ථයතො
විමුත්තිං මඤ්ඤන්ති. එවං රූපජ්ඣානභායගන, අරූපජ්ඣානභායගන ච

උභයතො විමුත්යතොති පායසමායනො. ‘‘තාදිසයමවා’’ති ඉමිනා යාදිසං
අරූපාවචරජ්ඣානං කියලසවික්ඛම්භයන, තාදිසංරූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානං

පීතිඉමමත්ථංඋල්ලඞ්යගති. යතනාහ ‘‘තස්මා’’තිආදි. 

උභයතොභාගවිමුත්තපඤ්යහොති උභයතොභාගවිමුත්තස්ස ෙබ්බිධතං

නිස්සායඋප්පන්නපඤ්යහො. වණ්ණනං නිස්සාොතිතස්සපදස්සඅත්ථවචනං

නිස්සාය. චියෙනාති යථරස්ස අපරභායග චියරන කායලන. විනිච්ඡෙන්ති 

සංසයයෙදකං සන්නිට්ඨානං පත්යතො. තං පඤ්හන්ති තමත්ථං. ඤාතුං

ඉච්ඡියතොහිඅත්යථොපඤ්යහො. නයකනචිසුතපුබ්ෙන්ති යකනචිකිඤ්චින
සුතපුබ්ෙං, ඉදං අත්ථජාතන්ති අධිප්පායයො. කිඤ්චාපි උයපක්ඛාසහගතං, 
කිඤ්චාපි කියලයස වික්ඛම්යභතීති පච්යචකං කිඤ්චාපි-සද්යදො 
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යයොයජතබ්යෙො. සමුදාචෙතීති පවත්තති. තත්ථ කාරණමාහ ‘‘ඉයම

හී’’තිආදිනා, යතනරූපාවචරභාවනයතොආරුප්පභාවනාසවියසසං කියලයස
වික්ඛම්යභති රූපවිරාගභාවනාභාවයතො, උපරිභාවනාභාවයතො චාති 

දස්යසතීති.එවඤ්චකත්වා අට්ඨකථාෙං ආරුප්පභාවනානිද්යදයසයංවුත්තං

‘‘තස්යසවං තස්මිං නිමිත්යත පුනප්පුනං චිත්තං චායරන්තස්ස නීවරණානි
වික්ඛම්භන්ති සති සන්තිට්ඨතී’’තිආදි, (විසුද්ධි. 1.281) තං සමත්ථතං

යහොතීති. ඉදං සුත්තන්ති පුග්ගලපඤ්ඤත්තිපාඨමාහ (පු. ප. නිද්යදස 27). 
සබ්ෙඤ්හි බුද්ධවචනං අත්ථසූචනාදිඅත්යථන සුත්තන්ති වුත්යතො
වායමත්යථො.යංපනතත්ථ වත්තබ්ෙං, තංයහට්ඨාවුත්තයමව.අට්ඨන්නං
වියමොක්ඛානං අනුයලොමාදියතො සමාපජ්ජයනන සාතිසයං සන්තානස්ස
අභිසඞ්ඛතත්තා, අට්ඨමඤ්ච උත්තමං වියමොක්ඛං පදට්ඨානං කත්වා
විපස්සනං වඩ්යෙත්වා අග්ගමග්ගාධිගයමන උභයතොභාගවිමුච්චනයතො ච
ඉමායඋභයතොභාගවිමුත්තියාසබ්ෙයසට්ඨතායවදිතාති දට්ඨබ්ො. 

මහානිදානසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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3. මහාපරිනිබ්ොනසුත්තවණ්ණනා 

131. පූජනීයභාවයතො, බුද්ධසම්පදඤ්චපහායපවත්තතාමහන්තඤ්චතං 

පරිනිබ්ොනඤ්චාති මහාපරිනිබ්ොනං; සවාසනප්පහානයතො මහන්තං

කියලසක්ඛයංනිස්සායපවත්තංපරිනිබ්ොනන්තිපි මහාපරිනිබ්ොනං; මහතා

කායලනමහතාවාගුණරාසිනාසාධිතං පරිනිබ්ොනන්තිපි මහාපරිනිබ්ොනං; 

මහන්තභාවාය, ධාතූනං ෙහුභාවාය පරිනිබ්ොනන්තිපි මහාපරිනිබ්ොනං; 

මහයතො යලොකයතො නිස්සටං පරිනිබ්ොනන්තිපි මහාපරිනිබ්ොනං; 
සබ්ෙයලොකාසාධාරණත්තා බුද්ධානං සීලාදිගුයණහි මහයතො බුද්ධස්ස

භගවයතො පරිනිබ්ොනන්තිපි මහාපරිනිබ්ොනං; මහති සාසයන පතිට්ඨියත 

පරිනිබ්ොනන්තිපි මහාපරිනිබ්ොනන්ති බුද්ධස්ස භගවයතො පරිනිබ්ොනං

වුච්චති, තප්පටිසංයුත්තං සුත්තං මහාපරිනිබ්ොනසුත්තං. ගිජ්ඣා එත්ථ

වසන්තීති ගිජ්ඣං, ගිජ්ඣං කූටං එතස්සාති ගිජ්ඣකූයෙො, ගිජ්ඣං විය වා 

ගිජ්ඣං, කූටං, තංඑතස්සාති ගිජ්ඣකූයෙො, පබ්ෙයතො, තස්මිං ගිජ්ඣකූයෙ. 

යතනාහ ‘‘ගිජ්ඣා’’තිආදි. අභිොතුකායමොති එත්ථ අභි-සද්යදො
අභිභවනත්යථො, ‘‘අභිවිජානාතූ’’තිආදීසු(දී.නි.2.244; 3.85; ම.නි.3.256) 

වියාති ආහ ‘‘අභිභවනත්ථාෙ ොතුකායමො’’ති. වජ්ජිොොයනොති
‘‘වජ්යජතබ්ො ඉයම’’තිආදියතො පවත්තං වචනං උපාදාය ‘‘වජ්ජී’’ති

ලද්ධනාමා රාජායනො, වජ්ජීරට්ඨස්ස වා රාජායනො වජ්ජිොොයනො. 
වජ්ජිරට්ඨස්ස පන වජ්ජිසමඤ්ඤා තන්නිවාසිරාජකුමාරවයසන යවදිතබ්ො. 

ොජිද්ධොති රාජභාවානුගයතන සභායවන. යසො පන සභායවො යනසං 
ගණරාජූනං මියථො සාමග්ගියා යලොයක පාකයටො, චිරට්ඨායී ච අයහොසීති 

‘‘සමග්ගභාවං කයථසී’’ති වුත්තං. අනු අනු තංසමඞ්ගියනො භායවති

වඩ්යෙතීති අනුභායවො, අනුභායවො එව ආනුභායවො, පතායපො, යසො පන
යනසංපතායපො හත්ථිඅස්සාදිවාහනසම්පත්තියා, තත්ථචසුසික්ඛිතභායවන

යලොයක පාකයටො ජායතොති ‘‘එයතන…යප.… කයථසී’’ති වුත්තං. 

තාළච්ඡිග්ගයලනාතිකුඤ්චිකාඡිද්යදන. අසනන්තිසරං. අතිපාතයිස්සන්තීති 

අතික්කායමන්ති. යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛන්ති යපොඞ්ඛස්ස අනුයපොඞ්ඛං, 
පුරිමසරස්ස යපොඞ්ඛපදානුගතයපොඞ්ඛං ඉතරං සරං කත්වාති අත්යථො. 

අවිොධතන්තිඅවිරජ්ඣිතං. උච්ඡින්දිස්සාමීතිඋම්මූලනවයසනකුලසන්තතිං

ඡින්දිස්සාමි. අයනං වඩ්ෙනං අයෙො, තප්පටික්යඛයපන අනයෙොති ආහ 

‘‘අවඩ්ඪිො එතං නාම’’න්ති. වික්ඛිපතීති විදූරයතො ඛිපති, අපයනතීති 
අත්යථො. 

ගඞ්ගාෙන්ති ගඞ්ගාසමීයප. පට්ෙනගාමන්ති සකටපට්ටනගාමං. ආණාති

ආණා වත්තති. අඩ්ඪයෙොෙනන්ති ච තස්මිං පට්ටයන

අඩ්ෙයයොජනට්ඨානවාසියනො සන්ධාය වුත්තං. තත්රාති තස්මිං පට්ටයන. 

ෙලවාඝාතොයතොතිඋප්පන්නෙලවයකොයධො. 

යමතිමය්හං. ගයතනාතිගමයනන. 
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රාජඅපරිහානියධම්මවණ්ණනා 
134. සීතං වා උණ්හං වා නත්ථි, තායං යවලායං පුඤ්ඤානුභායවන

බුද්ධානංසබ්ෙකාලංසමසීතුණ්හාවඋතුයහොති, තංසන්ධායතථා වුත්තං. 

අභිණ්හං සන්නිපාතාති නිච්චසන්නිපාතා, තං පන නිච්චසන්නිපාතතං

දස්යසතුං ‘‘දිවසස්සා’’තිආදි වුත්තං. සන්නිපාතෙහුලාති පචුරසන්නිපාතා. 

යවොසානන්ති සඞ්යකොචං. ‘‘ොවකීව’’න්ති එකයමයවතං පදං අනියමයතො

පරිමාණවාචී, කායලො යචත්ථ අධිප්යපයතොති ආහ ‘‘ෙත්තකං කාල’’න්ති.

‘‘වුද්ධියයවා’’තිආදිනාවුත්තමත්ථං ෙයතියරකමුයඛන දස්යසතුං ‘‘අභිණ්හං 

අසන්නිපතන්තා හී’’තිආදි වුත්තං. ආකුලාති ඛුභිතා, න පසන්නා. 

භිජ්ජිත්වාතිවග්ගෙන්ධයතොවිභජ්ජවිසුං විසුංහුත්වා. 

සන්නිපාතයභරිොති සන්නිපාතායරොචනයභරියා. අඩ්ඪභුත්තා වාති

සාමිභුත්තාච. ඔසීදමායනතිහායමායන. 

පුබ්යෙ අකතන්ති පුබ්යෙ අනිබ්ෙත්තං. සුඞ්කන්ති භණ්ඩං ගයහත්වා
ගච්ෙන්යතහි පබ්ෙතඛණ්ඩ නදීතිත්ථගාමද්වාරාදීසු රාජපුරිසානං

දාතබ්ෙභාගං. ෙලින්ති නිප්ඵන්නසස්සාදියතො ෙභාගං, සත්තභාගන්තිආදිනා

ලද්ධකරං. දණ්ඩන්ති දසවීසතිකහාපණාදිකං අපරාධානුරූපං

ගයහතබ්ෙධනදණ්ඩං. වජ්ජිධම්මන්ති වජ්ජිරාජධම්මං. ඉදානි 
අපඤ්ඤත්තපඤ්ඤාපනාදීසු තප්පටික්යඛප ආදීනවානිසංයස විත්ථාරයතො

දස්යසතුං ‘‘යතසං අපඤ්ඤත්ත’’න්තිආදි වුත්තං. පාරිචරිෙක්ඛමාති
උපට්ඨානක්ඛමා. 

කුලයභොගඉස්සරියාදිවයසන මහතී මත්තා පමාණං එයතසන්ති 

මහාමත්තා, නීතිසත්ථවිහියත විනිච්ෙයය ඨපිතා මහාමත්තා 

විනිච්ඡෙමහාමත්තා, යතසං. යදන්තීති නියයායතන්ති. සයච යචොයෙොති 

එවංසඤ්ඤියනො සයච යහොන්ති. පාපභීරුතාය අත්තනා කිඤ්චි අවත්වා. 

දණ්ඩනීතිසඤ්ඤියතයවොහායරනියුත්තාති යවොහාරිකා, යය‘‘ධම්මට්ඨා’’ති

වුච්චන්ති. සුත්තධො නීතිසුත්තධරා, ඊදියස යවොහාරවිනිච්ෙයයනියයමත්වා
ඨපිතා. පරම්පරාභයතසු අට්ඨසු කුයලසු ජාතා අගතිගමනවිරතා 

අට්ඨමහල්ලකපුරිසා අට්ඨකුලිකා. 

සක්කාෙන්තිඋපකාරං. ගරුභාවං පච්චුපට්ඨයපත්වාති ‘‘ඉයමඅම්හාකං

ගරුයනො’’ති තත්ථ ගරුභාවං පති පති උපට්ඨයපත්වා. මායනන්තීති
සම්මායනන්ති, තං පන සම්මානනං යතසු යනසං අත්තමනතාපුබ්ෙකන්ති

ආහ ‘‘මයනන පිොෙන්තී’’ති. නිපච්චකාෙන්ති පණිපාතං. දස්යසන්තීති
‘‘ඉයම අම්හාකං පිතාමහා, මාතාමහා’’තිආදිනා නීචචිත්තා හුත්වා

ගරුචිත්තාකාරංදස්යසන්ති. සන්ධායෙතුන්තිසම්ෙන්ධංඅවිච්ඡින්නංකත්වා
ඝයටතුං. 
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පසය්හාකාෙස්සාති ෙලක්කාරස්ස. කාමං වුද්ධියා පූජනීයතාය
‘‘වුද්ධිහානියයො’’ති වුත්තං, අත්යථො පන වුත්තානුක්කයමයනව 
යයොයජතබ්යෙො, පාළියංවායස්මා‘‘වුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානී’’ති

වුත්තං, තස්මාතදනුක්කයමන ‘‘වුද්ධහානියෙො’’තිවුත්තං. 

විපච්චිතුං අලද්යධොකායස පාපකම්යම, තස්ස කම්මස්ස විපායක වා 
අනවසයරොව යදවයතොපසග්යගො, තස්මිං පන ලද්යධොකායස සියා

යදවයතොපසග්ගස්සඅවසයරොතිආහ ‘‘අනුප්පන්නං…යප.…වඩ්යඪන්තී’’ති.

එයතයනව අනුප්පන්නං සුඛන්ති එත්ථාපි අත්යථො යවදිතබ්යෙො.
‘‘ෙලකායස්ස දිගුණතිගුණතාදස්සනං, පටිභයභාවදස්සන’’න්තිඑවංආදිනා
යදවතානංසඞ්ගාමසීයසසහායතා යවදිතබ්ො. 

අනිච්ඡිතන්ති අනිට්ඨං. ආවෙණයතොති නියසධනයතො. යස්ස ධම්මයතො

අනයපතා ධම්මියාති ඉධ ‘‘ධම්මිකා’’ති වුත්තා. මිගසූකරාදිඝාතාය

සුනඛාදීනං කඩ්ඪිත්වා වනචරණං වායෙො, මිගවා, තත්ථනියුත්තා, යත වා

වායජන්ති යනන්තීති වාජිකා, මිගවධචාරියනො. චිත්තප්පවත්තිං පුච්ඡති. 
කායකවාචසිකපයයොයගනහිසායලොයකපාකටා පකාසභූතාති. 

135. යදවායතනභායවන චිතත්තා, යලොකස්ස චිත්තීකාරට්ඨානත්තා ච 

යචතිෙංඅයහොසි. 

කාමංකාරවයසනකිඤ්චිපිනකරණී වයාති අකෙණීො. කාමංකායරොපන

හත්ථගතකරණවයසනාති ආහ ‘‘අග්ගයහතබ්ොති අත්යථො’’ති. 

අභිමුඛයුද්යධනාතිඅභිමුඛංඋජුකයමවසඞ්ගාමකරයණන.උපලාපනං සාමං

දානඤ්චාති දස්යසතුං ‘‘අල’’න්තිආදි වුත්තං. යභයදොපිඉධඋපායයො එවාති

වුත්තං ‘‘අඤ්ඤත්ර මිථයභදාො’’ති. යුද්ධස්ස පන අනුපායතා පයගව

පකාසිතා. ඉදන්ති ‘‘අඤ්ඤත්ර උපලාපනාය, අඤ්ඤත්ර මිථුයභදා’’ති ච ඉදං

වචනං. කථාෙ නෙං ලභිත්වාති ‘‘යාවකීවඤ්ච…යප.… යනො පරිහානී’’ති
ඉමායභගවයතොකථායනයංඋපායංලභිත්වා. 

අනුකම්පාොතිවජ්ජිරායජසුඅනුග්ගයහන. අස්සාතිභගවයතො. 

කථන්ති වජ්ජීහි සද්ධිං කාතබ්ෙයුද්ධකථං. උජුං කරිස්සාමීති
පටිරාජායනොආයනත්වා පාකාරපරිඛානං අඤ්ඤථාභාවාපාදයනනඋජුභාවං
කරිස්සාමි. 

පතිට්ඨතගුයණොති පතිට්ඨිතාචරියගුයණො. ඉස්සො සන්නිපතන්තු, මයං

අනිස්සරා, තත්ථ ගන්ත්වාකිං කරිස්සාමාති ලිච්ඡවියනොන සන්නිපතිංසූති

යයොජනා. සූොසන්නිපතන්තූතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. 

ෙලයභරින්තියුද්ධායෙලකායස්ස උට්ඨානයභරිං. 
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105 

පටුන 

භික්ඛුඅපරිහානියධම්මවණ්ණනා 
136. අපරිහානාය හිතාති අපරිහානිො, න පරිහායන්ති එයතහීති වා 

අපරිහානිො, යත පන යස්මා අපරිහානියා කාරකා නාම යහොන්ති, තස්මා

වුත්තං ‘‘අපරිහානිකයෙ’’ති. යස්මා පන යත පරිහානිකරානං

උජුපටිපක්ඛභූතා, තස්මා ආහ ‘‘වුද්ධයහතුභූයත’’ති. යස්මා භගවයතො
යදසනා උපරූපරි ඤාණායලොකං පසායදන්තී සත්තානං හදයන්ධකාරං
විධමති, පකායසතබ්යෙ ච අත්යථ හත්ථතයල ආමලකං විය සුට්ඨුතරං

පාකයට කත්වා දස්යසති, තස්මා වුත්තං ‘‘චන්දසහස්සං…යප.…

කථයිස්සාමී’’ති. 

යස්මා භගවා ‘‘තස්ස බ්රාහ්මණස්ස සම්මුඛා වජ්ජීනං 
අභිණ්හසන්නිපාතාදිපටිපත්තිං කයථන්යතොයයව අයං අපරිහානියකථා
අනියයානිකා වට්ටනිස්සිතා, මය්හංපනසාසයනතථාරූපීකථාකයථතබ්ො, 
සායහොතිනියයානිකා විවට්ටනිස්සිතා, යායසාසනංමය්හංපරිනිබ්ොනයතො
පරම්පි අද්ධනියං අස්ස චිරට්ඨිතික’’න්ති චින්යතසි, තස්මා භික්ඛූ 
සන්නිපාතායපත්වා යතසං අපරිහානියය ධම්යම යදයසන්යතො යතයනව

නියායමනයදයසසි.යතන වුත්තං ‘‘ඉදංවජ්ජිසත්තයකවුත්තසදිසයමවා’’ති.

එවං සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසන්යතො ‘‘ඉධාපි

චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘තයතො’’තිආදි දිසාසු ආගතසාසයන වුත්තං තං

කථනං.විහාරසීමාආකුලායස්මා, තස්මා උයපොසථපවාෙණාඨතා. 

ඔලීෙමානයකොති පාළියතො, අත්ථයතො ච විනස්සමායනො. 

උක්ඛිපායපන්තාති පගුණභාවකරයණන, අත්ථසංවණ්ණයනන ච
පග්ගණ්හන්තා. 

සාවත්ථිෙං භික්ඛූ විෙ පාචිත්තියං යදසායපතබ්යෙොති (පාරා. 565

විත්ථාරවත්ථු). වජ්ජිපුත්තකා විෙ දසවත්ථුදීපයනන (චූළව. 446

විත්ථාරවත්ථු). ‘‘ගිහිගතානීතිගිහිපටිසංයුත්තානී’’තිවදන්ති.ගිහීසුගතානි, 

යතහි ඤාතානි ගිහිගතානි. ධූමකායලො එතස්සාති ධූමකාලිකං 
චිතකධූමවූපසමයතොපරංඅප්පවත්තනයතො. 

ථිෙභාවප්පත්තාති සාසයන ථිරභාවං අනිවත්තිතභාවං උපගතා. 

යථෙකාෙයකහීති යථරභාවසාධයකහි සීලාදිගුයණහි අයසක්ඛධම්යමහි. ෙහූ

ෙත්තියෙොති පබ්ෙජිතා හුත්වා ෙහූ රත්තියයො ොනන්ති. සීලාදිගුයණසු

පතිට්ඨාපනයමව සාසයන පරිණායකතාති ආහ ‘‘තීසු සික්ඛාසු 

පවත්යතන්තී’’ති. 

ඔවාදං න යදන්ති අභාජනභාවයතො. පයවණීකථන්ති

ආචරියපරම්පරාභතං සම්මාපටිපත්තිදීපනං ධම්මකථං. සාෙභූතං

ධම්මපරිොෙන්ති සමථවිපස්සනාමග්ගඵලසම්පාපයනන සාරභූතං
යෙොජ්ඣඞ්ගයකොසල්ලඅනුත්තරසීතීභාවඅධිචිත්තසුත්තාදිධම්මතන්තිං. 
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පුනබ්භවදානං පුනබ්භයවො උත්තරපදයලොයපන. ඉතයෙති යය න

පච්චයවසිකානආමිසචක්ඛුකා, යත නගච්ඡන්ති තණ්හායවසං. 

ආෙඤ්ඤයකසූති අරඤ්ඤභායගසු අරඤ්ඤපරියාපන්යනසු. නනු යත්ථ
කත්ථචිපි තණ්හා සාවජ්ජා එවාති යචොදනං සන්ධායාහ 

‘‘ගාමන්තයසනාසයනසුහී’’තිආදි, යතන‘‘අනුත්තයරසු වියමොක්යඛසුපිහං
උපට්ඨාපයයතො’’ති එත්ථ වුත්තසියනහාදයයො විය ආරඤ්ඤයකසු
යසනාසයනසු සාලයතායසවිතබ්ෙපක්ඛියාඑවාතිදස්යසති. 

අත්තනාවාති සයයමව, යතන පයරහි අනුස්සාහිතානං සරයසයනව
අනාගතානං යපසලානං භික්ඛූනං ආගමනං, ආගතානඤ්ච ඵාසුවිහාරං

පච්චාසිසන්තීති දස්යසති. ඉමිනා නීහායෙනාති ඉමාය පටිපත්තියා. 

අග්ගහිතධම්මග්ගහණන්ති අග්ගහිතස්ස පරියත්තිධම්මස්ස උග්ගහණං. 

ගහිතසජ්ඣාෙකෙණන්ති උග්ගහිතස්සසුට්ඨුඅත්ථචින්තනං.චින්තනත්යථො

හි සජ්ඣාෙසද්යදො. 

එන්තීතිඋපගච්ෙන්ති. නිසීදන්ති ආසනපඤ්ඤාපනාදිනා. 

137. ආරමිතබ්ෙට්යඨන කම්මංආොයමො.කම්යම ෙතා, නගන්ථධුයර, 

වාසධුයර වාති කම්මෙතා, අනුයුත්තාති තප්පරභායවන පුනප්පුනං පසුතා. 

ඉති කාතබ්ෙකම්මන්ති තං තං භික්ඛූනං කාතබ්ෙං උච්චාවචකම්මං

චීවරවිචාරණාදි. යතනාහ ‘‘යසෙයථිද’’න්තිආදි. උපත්ථම්භනන්ති
දුපට්ටතිපට්ටාදිකරණං. තඤ්හි පඨමපටලාදීනං උපත්ථම්භනකාරණත්තා

තථාවුත්තං.යදිඑවංකථංඅයංකම්මරාමතාපටික්ඛිත්තාතිආහ ‘‘එකච්යචො

හී’’තිආදි. 

කයෙොන්යතො යෙවාති යථාවුත්තතිරච්ොනකථං කයථන්යතොයයව.
අතිරච්ොනකථාභායවපි තස්ස තත්ථ තප්පරභාවදස්සනත්ථං

අවධාරණවචනං. පරිෙන්තකාරීති සපරියන්තං කත්වා වත්තා.

‘‘පරියන්තවතිං වාචංභාසිතා’’ති (දී.නි.1.9, 194) හිවුත්තං. අප්පභස්යසො 

වාති පරිමිතකයථොයයව එකන්යතන කයථතබ්ෙස්යසව කථනයතො.

සමාපත්තිසමාපජ්ජනං අරියෙොතුණ්හීභායවො. 

නිද්දාෙතියෙවාති නිද්යදොක්කමයන අනාදීනවදස්සී නිද්දායතියයව. 
ඉරියාපථපරිවත්තනාදිනානනංවියනොයදති. 

එවං සංසට්යඨො වාති වුත්තනයයන ගණසඞ්ගණිකාය සංසට්යඨො එව 

විහෙති. 

දුස්සීලා පාපිච්ඡා නාමාති සයං නිස්සීලා අසන්තගුණසම්භාවනිච්ොය
සමන්නාගතත්තාපාපාලාමකාඉච්ොඑයතසන්ති පාපිච්ො. 
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පාපපුග්ගයලහි යමත්තිකරණයතො පාපමිත්තා. යතහි සදා සහ

පවත්තයනන පාපසහාො. තත්ථ නින්නතාදිනා තදධිමුත්තතාය 

පාපසම්පවඞ්කා. 

138. සද්ධා එයතසං අත්ථීති සද්ධාති ආහ ‘‘සද්ධාසම්පන්නා’’ති.

ආගමනීයපටිපදාය ආගතසද්ධා ආගමනීෙසද්ධා, සා සාතිසයා
මහායෙොධිසත්තානං පයරොපයදයසන විනා සද්යධයයවත්ථුං අවිපරීතයතො

ඔගායහත්වා අධිමුච්චනයතොති ආහ ‘‘සබ්ෙඤ්ඤුයෙොධසත්තානං යහොතී’’ති.

සච්චපටියවධයතො ආගතසද්ධා අධගමසද්ධා සුරෙන්ධාදීනං (දී. නි. අට්ඨ.
3.118; ධ. ප. අට්ඨ. 1.සුප්පබුද්ධකුට්ඨිවත්ථු; උදා. අට්ඨ. 43) විය.
‘‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා’’තිආදිනා බුද්ධාදීසු උප්පජ්ජනකපසායදො 

පසාදසද්ධා මහාකප්පිනරාජාදීනං (අ. නි. අට්ඨ. 1.1.231; ධ. ප. අට්ඨ.
1.මහාකප්පිනත්යථරවත්ථු; යථරගා. අට්ඨ. 
2.මහාකප්පිනත්යථරගාථාවණ්ණනා, විත්ථායරො) විය. ‘‘එවයමත’’න්ති

ඔක්කන්තිත්වා පක්ඛන්දිත්වා සද්දහනවයසන කප්පනං ඔකප්පනං.

දුවිධාපීති පසාදසද්ධාපි ඔකප්පනසද්ධාපි. තත්ථ පසාදසද්ධා
අපරයනයයරූපා යහොති සවනමත්යතන පසීදනයතො. ඔකප්පනසද්ධා
සද්යධයයවත්ථුං ඔගායහත්වා අනුපවිසිත්වා ‘‘එවයමත’’න්ති පච්චක්ඛං

කයරොන්තීවියපවත්තති.යතනාහ ‘‘සද්ධාධමුත්යතො වක්කලිත්යථෙසදියසො

යහොතී’’ති. තස්සහීති ඔකප්පනසද්ධායසමන්නාගතස්ස.හිරීඑතස්සඅත්ථීති 

හිරි, හිරි මයනො එයතසන්ති හිරිමනාති ආහ ‘‘පාප…යප.… චිත්තා’’ති.

පාපයතොඔත්තප්යපන්තිඋබ්බිජ්ජන්ති භායන්තීති ඔත්තප්පී. 

ෙහු සුතං සුත්තයගයයාදි එයතනාති ෙහුස්සුයතො, සුතග්ගහණං යචත්ථ
නිදස්සනමත්තං ධාරණපරිචයපරිපුච්ොනුයපක්ඛනදිට්ඨිනිජ්ඣානානං 
යපත්ථ ඉච්ඡිතබ්ෙත්තා. සවනමූලකත්තා වා යතසම්පි තග්ගහයණයනව
ගහණං දට්ඨබ්ෙං. අත්ථකායමන පරියාපුණිතබ්ෙයතො, 

දිට්ඨධම්මිකාදිපුරිසත්ථසිද්ධියා පරියත්තභාවයතො ච පරිෙත්ති, තීණි

පිටකානි. සච්චප්පටියවයධො සච්චානං පටිවිජ්ඣනං. තදපි ොහුසච්චං 

යථාවුත්තොහුසච්චකිච්චනිප්ඵත්තියතො. පරිෙත්ති අධප්යපතා 
සච්චපටියවධාවයහන ොහුසච්යචන ෙහුස්සුතභාවස්ස ඉධ ඉච්ඡිතත්තා. 

යසොති පරියත්තිෙහුස්සුයතො. චතුබ්බියධො යහොති පඤ්චමස්ස පකාරස්ස

අභාවයතො. සබ්ෙත්ථකෙහුස්සුයතොති නිස්සයමුච්චනකෙහුස්සුතාදයයො විය
පයදසියකො අහුත්වා පිටකත්තයය සබ්ෙත්ථකයමව ොහුසච්චසබ්භාවයතො

සබ්ෙස්සඅත්ථස්සකායනයතො කථනයතොසබ්ෙත්ථකෙහුස්සුයතො. යතඉධ

අධප්යපතා පටිපත්තිපටියවධසද්ධම්මානං මූලභූයත පරියත්තිසද්ධම්යම
සුප්පතිට්ඨිතභාවයතො. 
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ආෙද්ධන්තිපග්ගහිතං.තංපනදුවිධම්පි වීරියාරම්භවිභායගනදස්යසතුං 

‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ එකකාති එකාකියනො, වූපකට්ඨවිහාරියනොති
අත්යථො. 

පුච්ඡිත්වාති පරයතො පුච්ඡිත්වා. සම්පටිච්ඡායපතුන්ති ‘‘ත්වං
අසුකනායමො’’ති වත්වා යතහි ‘‘ආමා’’ති පටිජානායපතුන්ති අත්යථො. එවං 
චිරකතාදිඅනුස්සරණසමත්ථසතියනපක්කානං අප්පකසියරයනව 

සතිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගභාවනාපාරිපූරිං ගච්ෙතීති දස්සනත්ථං ‘‘එවරූයප භික්ඛූ

සන්ධාො’’තිවුත්තං.යතයනවාහ ‘‘අපිචා’’තිආදි. 

139. බුජ්ඣති එතායාති ‘‘යෙොධී’’ති ලද්ධනාමාය 

සම්මාදිට්ඨිආදිධම්මසාමග්ගියා අඞ්යගොති යෙොජ්ඣඞ්යගො, පසත්යථො, 

සුන්දයරො වා යෙොජ්ඣඞ්යගො සම්යෙොජ්ඣඞ්යගො. උපට්ඨානලක්ඛයණොති
කායයවදනාචිත්තධම්මානං 
අසුභදුක්ඛානිච්චානත්තභාවසල්ලක්ඛණසඞ්ඛාතං ආරම්මයණ උපට්ඨානං
ලක්ඛණං එතස්සාති උපට්ඨානලක්ඛයණො. චතුන්නං අරියසච්චානං
පීළනාදිප්පකාරයතො විචයයො උපපරික්ඛා ලක්ඛණං එතස්සාති 

පවිචෙලක්ඛයණො. අනුප්පන්නා කුසලානුප්පාදනාදිවයසන චිත්තස්ස 

පග්ගයහො පග්ගණ්හනං ලක්ඛණං එතස්සාති පග්ගහලක්ඛයණො. ඵරණං

විප්ඵාරිකතා ලක්ඛණං එතස්සාති ඵෙණලක්ඛයණො. උපසයමො

කායචිත්තපරිළාහානං වූපසමනං ලක්ඛණං එතස්සාති උපසමලක්ඛයණො. 
අවික්යඛයපො වික්යඛපවිද්ධංසනං ලක්ඛණං එතස්සාති 

අවික්යඛපලක්ඛයණො. ලීනුද්ධච්චරහියත අධිචිත්යත පවත්තමායන
පග්ගහනිග්ගහසම්පහංසයනසු අෙයාවටත්තා අජ්ඣුයපක්ඛනං පටිසඞ්ඛානං

ලක්ඛණංඑතස්සාති පටිසඞ්ඛානලක්ඛයණො. 

චතූහි කාෙයණහීති සතිසම්පජඤ්ඤං, මුට්ඨස්සතිපුග්ගලපරිවජ්ජනා, 

උපට්ඨිතස්සතිපුග්ගලයසවනා, තදධිමුත්තතාතිඉයමහි චතූහිකාරයණහි. ඡහි

කාෙයණහීති පරිපුච්ෙකතා, වත්ථුවිසදකිරියා, ඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනා, 

දුප්පඤ්ඤපුග්ගලපරිවජ්ජනා, පඤ්ඤවන්තපුග්ගලයසවනා, තදධිමුත්තතාති

ඉයමහි ෙහි කාරයණහි. මහාසතිපට්ඨානවණ්ණනාෙං පන ‘‘සත්තහි

කාරයණහී) ’’ දී  .නි .අට්ඨ.  2.385; ම  .නි .අට්ඨ . 1.118) වක්ඛති, තං

ගම්භීරඤාණචරියාපච්චයවක්ඛණාතිඉමංකාරණං පක්ඛිපිත්වා යවදිතබ්ෙං. 

නවහි කාෙයණහීති අපායභයපච්චයවක්ඛණා, ගමනවීථිපච්චයවක්ඛණා, 

පිණ්ඩපාතස්ස අපචායනතා, දායජ්ජමහත්තපච්චයවක්ඛණා, 

සත්ථුමහත්තපච්චයවක්ඛණා, සබ්රහ්මචාරීමහත්තපච්චයවක්ඛණා, 

කුසීතපුග්ගලපරිවජ්ජනා, ආරද්ධවීරියපුග්ගලයසවනා, තදධිමුත්තතාති

ඉයමහිනවහිකාරයණහි. මහාසතිපට්ඨානවණ්ණනාෙං (දී .නි.අට්ඨ. 2.385; 

ම .නි.අට්ඨ.  1.118) පන ආනිසංසදස්සාවිතා, ජාතිමහත්තපච්චයවක්ඛණාති
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ඉයමහි සද්ධිං ‘‘එකාදසා’’ති වක්ඛති.  දසහි කාෙයණහීති බුද්ධානුස්සති, 

ධම්මානුස්සති, සඞ්ඝසීලචාගයදවතාඋපසමානුස්සති, ලූඛපුග්ගලපරිවජ්ජනා, 

සිනිද්ධපුග්ගලයසවනා, තදධිමුත්තතාති ඉයමහි දසහි. 

මහාසතිපට්ඨානවණ්ණනාෙං (දී .නි.අට්ඨ. 2.385; ම .නි.අට්ඨ.  1.118) පන

පසාදනියසුත්තන්තපච්චයවක්ඛණායසද්ධිං ‘‘එකාදසා’’තිවක්ඛති.  සත්තහි

කාෙයණහීති පණී වතයභොජනයසවනතා, උතුසුඛයසවනතා, 

ඉරියාපථසුඛයසවනතා, මජ්ඣත්තපයයොගතා, 

සාරද්ධකායපුග්ගලපරිවජ්ජනතා, පස්සද්ධකායපුග්ගලයසවනතා, 

තදධිමුත්තතාති ඉයමහි සත්තහි. දසහි කාෙයණහීති වත්ථුවිසදකිරියා, 

ඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනා, නිමිත්තකුසලතා, සමයය චිත්තස්ස පග්ගහණං, 

සමයය චිත්තස්ස නිග්ගහණං, සමයය චිත්තස්ස සම්පහංසනං, සමයය

චිත්තස්ස අජ්ඣුයපක්ඛනං, අසමාහිතපුග්ගලපරිවජ්ජනං, 

සමාහිතපුග්ගලයසවනං, තදධිමුත්තතාති ඉයමහි දසහි කාරයණහි. 

මහාසතිපට්ඨානවණ්ණනාෙං (දී .නි.  අට්ඨ.2.385; ම .නි.අට්ඨ. 1.118) පන

‘‘ඣානවියමොක්ඛපච්චයවක්ඛණා’’තිඉමිනා  සද්ධිං ‘‘එකාදසහී’’තිවක්ඛති.  

පඤ්චහි කාෙයණහීති සත්තමජ්ඣත්තතා, සඞ්ඛාරමජ්ඣත්තතා, 

සත්තසඞ්ඛාරයකලායනපුග්ගලපරිවජ්ජනා, 

සත්තසඞ්ඛාරමජ්ඣත්තපුග්ගලයසවනා, තදධිමුත්තතාති ඉයමහි පඤ්චහි

කාරයණහි .යං  පයනත්ථවත්තබ්ෙං, තං මහාසතිපට්ඨානවණ්ණනාෙං (දී .නි.  

අට්ඨ .2.385; ම .නි .අට්ඨ . 1.118) ආගමිස්සති  .කාමංයෙොධිපක්ඛියධම්මා

නාම නිප්පරියායයතො අරියමග්ගසම්පයුත්තා එව නියයානිකභාවයතො .

සුත්තන්තයදසනා නාම  පරියායකථාති ‘‘ඉමිනා විපස්සනා …යප ….

කයථසී’’තිවුත්තං. 

140. යතභූමයක සඞ්ඛායර ‘‘අනිච්චා’’ති අනුපස්සති එතායාති 

අනිච්චානුපස්සනා, තථා පවත්තා විපස්සනා, සා පන යස්මා අත්තනා
සහගතසඤ්ඤාය භාවිතාය විභාවිතා එව යහොතීති වුත්තං 

‘‘අනිච්චානුපස්සනාෙ සද්ධං උප්පන්නසඤ්ඤා’’ති. සඤ්ඤාසීයසන වායං

විපස්සනාය එව නිද්යදයසො. අනත්තසඤ්ඤාදීසුපි එයසව නයයො. 

යලොකිෙවිපස්සනාපි යහොන්ති, යස්මා ‘‘අනිච්ච’’න්තිආදිනා තා

පවත්තන්තීති. යලොකිෙවිපස්සනාපීති පි-සද්යදන මිස්සකායපත්ථ සන්තීති
අත්ථයතො ආපන්නන්ති අත්ථාපත්තිසිද්ධමත්ථං නිද්ධායරත්වා සරූපයතො

දස්යසතුං ‘‘විොයගො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ආගතවයසනාති තථා
ආගතපාළිවයසන ‘‘විරායගො නියරොයධො’’ති හි තත්ථ නිබ්ොනං වුත්තන්ති
ඉධ ‘‘විරාගසඤ්ඤා, නියරොධසඤ්ඤා’’තිවුත්තසඤ්ඤානිබ්ොනාරම්මණාපි 

සියුං.යතනවුත්තං ‘‘ද්යවයලොකුත්තොපියහොන්තී’’ති. 

141. යමත්තා එතස්ස අත්ථීති යමත්තං, චිත්තං. තංසමුට්ඨානං

කායකම්මං යමත්තං කාෙකම්මං. එස නයයො යසසද්වයයපි. ඉමානිපි 
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යමත්තාකායකම්මාදීනි භික්ඛූනං වයසන ආගතානි යතසං
යසට්ඨපරිසභාවයතො.යථාපන භික්ඛූසුපිලබ්භන්ති, එවංගිහීසුපිලබ්භන්ති

චතුපරිසසාධාරණත්තාතිතං දස්යසන්යතො ‘‘භික්ඛූනඤ්හී’’තිආදිමාහ.කාමං 
ආදිබ්රහ්මචරියකධම්මස්සවයනනපි යමත්තාකායකම්මානි ලබ්භන්ති, 
නිප්පරියායයතො පන චාරිත්තධම්මස්සවයනන අයමත්යථො ඉච්ඡියතොති

දස්යසන්යතො ‘‘ආභිසමාචාරිකධම්මපූෙණ’’න්ති ආහ. යතපිෙකම්පි 

බුද්ධවචනං පරිපුච්ෙනඅත්ථකථනවයසන පවත්තියමානං හිතජ්ඣාසයයන 
පවත්තිතබ්ෙයතො. 

ආවීති පකාසං, පකාසභායවො යචත්ථ යං උද්දිස්ස තං කායකම්මං

කරීයති, තස්ස සම්මුඛභාවයතොති ආහ ‘‘සම්මුඛා’’ති. ෙයහොති අප්පකාසං, 
අප්පකාසතා ච යං උද්දිස්ස තං කායකම්මං කරීයති, තස්ස

පච්චක්ඛාභාවයතොතිආහ ‘‘පෙම්මුඛා’’ති. සහාෙභාවගමනං යතසං පුරයතො. 

උභයෙහීතිනවයකහි, යථයරහිච. 

පග්ගය්හාතිපග්ගණ්හිත්වාඋච්චං කත්වා. 

කාමං යමත්තාසියනහසිනිද්ධානං නයනානං උම්මීලනා, පසන්යනන
මුයඛන ඔයලොකනඤ්ච යමත්තං කායකම්මයමව, යස්ස පන චිත්තස්ස
වයසන නයනානං යමත්තාසියනහසිනිද්ධතා, මුඛස්ස ච පසන්නතා, තං

සන්ධායවුත්තං ‘‘යමත්තංමයනොකම්මංනාමා’’ති. 

ලාභසද්යදො කම්මසාධයනො ‘‘ලාභාවත, ලායභො ලද්යධො’’තිආදීසු විය, 

යසො යචත්ථ‘‘ධම්මලද්ධා’’තිවචනයතොඅතීතකාලියකොතිආහ ‘‘චීවොදයෙො 

ලද්ධපච්චො’’ති. ධම්මයතො ආගතාති ධම්මිකා. යතනාහ ‘‘ධම්මලද්ධා’’ති.

ඉමයමව හි අත්ථං දස්යසතුං ‘‘කුහනාදී’’තිආදි වුත්තං. චිත්යතන

විභජනපුබ්ෙකං කායයන විභජනන්ති මූලයමව දස්යසතුං ‘‘එවං චිත්යතන

විභෙන’’න්ති වුත්තං, යතන චිත්තුප්පාදමත්යතනපි පටිවිභායගො න

කාතබ්යෙොති දස්යසති. අප්පටිවිභත්තන්ති භාවනපුංසකනිද්යදයසො, 
අප්පටිවිභත්තංවාලාභං භුඤ්ජතීතිකම්මනිද්යදයසොඑව. 

තං තං යනව ගිහීනං යදති අත්තයනො ආජීවයසොධනත්ථං. න අත්තනා

භුඤ්ෙතීති අත්තනාව න පරිභුඤ්ජති ‘‘මය්හං අසාධාරණයභොගිතා මා 

යහොතූ’’ති. ‘‘පටිග්ගණ්හන්යතොච…යප.…පස්සතී’’තිඉමිනා තස්සලාභස්ස

තීසුපි කායලසු සාධාරණයතො ඨපනං දස්සිතං. ‘‘පටිග්ගණ්හන්යතො ච

සඞ්යඝන සාධාෙණං යහොතූ’’ති ඉමිනා පටිග්ගහණකායලො දස්සියතො, 

‘‘ගයහත්වා…යප.… පස්සතී’’ති ඉමිනා පටිග්ගහිතකායලො, තදුභයං පන
තාදියසන පුබ්ොයභොයගන විනා න යහොතීති අත්ථසිද්යධො පුරිමකායලො.
තයදංපටිග්ගහණයතොපුබ්යෙවස්සයහොති ‘‘සඞ්යඝනසාධාරණංයහොතූති 
පටිග්ගයහස්සාමී’’ති. පටිග්ගණ්හන්තස්ස යහොති ‘‘සඞ්යඝන සාධාරණං
යහොතූති පටිග්ගණ්හාමී’’ති. පටිග්ගයහත්වා යහොති ‘‘සඞ්යඝන සාධාරණං



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  මහාපරිනිබ්ොනසුත්තවණ්ණනා 
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යහොතූතිපටිග්ගහිතං මයා’’තිඑවංතිලක්ඛණසම්පන්නංකත්වාලද්ධලාභං
ඔසානලක්ඛණං අවියකොයපත්වා පරිභුඤ්ජන්යතො සාධාරණයභොගී, 
අප්පටිවිභත්තයභොගීචයහොති. 

ඉමං පන සාෙණීෙධම්මන්ති ඉමං චතුත්ථං සරිතබ්ෙයුත්තධම්මං. න

හි…යප.… ගණ්හන්ති, තස්මා සාධාරණයභොගිතා එව දුස්සීලස්ස නත්ථීති
ආරම්යභොපි තාව න සම්භවති, කුයතො පූරණන්ති අධිප්පායයො. 

‘‘පරිසුද්ධසීයලො’’ති ඉමිනා ලාභස්ස ධම්මිකභාවං දස්යසති. ‘‘වත්තං

අඛණ්යඩන්යතො’’ති ඉමිනා අප්පටිවිභත්තයභොගිතං, සාධාරණයභොගිතඤ්ච
දස්යසති. සති පන තදුභයය සාරණී වයධම්යමො පූරියතො එව යහොතීති ආහ 

‘‘පූයෙතී’’ති. ‘‘ඔදිස්සකං කත්වා’’තිඑයතනඅයනොදිස්සකංකත්වාපිතුයනො, 
ආචරියුපජ්ඣායාදීනං වා යථරාසනයතො පට්ඨාය යදන්තස්ස

සාරණී වයධම්යමොයයව යහොතීති. සාෙණීෙධම්යමො පනස්ස න යහොතීති
පටිජග්ගනට්ඨායන ඔදිස්සකං කත්වා දින්නත්තා. යතනාහ 

‘‘පලියෙොධෙග්ගනං නාම යහොතී’’තිආදි. යදි එවං සබ්යෙන සබ්ෙං
සාරණී වයධම්මපූරකස්ස ඔදිස්සකදානං න වට්ටතීති? යනො න වට්ටති 

යුත්තට්ඨායනති දස්යසන්යතො ‘‘යතන පනා’’තිආදිමාහ. ගිලානාදීනං
ඔදිස්සකං කත්වා දානං අප්පටිවිභාගපක්ඛිකං ‘‘අසුකස්ස න දස්සාමී’’ති 
පටික්යඛපස්ස අභාවයතො. ෙයතියරකප්පධායනො හි පටිවිභායගො. යතනාහ 

‘‘අවයසස’’න්තිආදි. අදාතුම්පීති පි-සද්යදන දාතුම්පි වට්ටතීති දස්යසති, 
තඤ්චයඛොකරුණායනවයසන, නවත්තපූරණවයසන. 

සුසික්ඛිතාොති සාරණී වයධම්මපූරණවිධිම්හි සුට්ඨු සික්ඛිතාය, 

සුකුසලායාති අත්යථො. ඉදානි තස්සා යකොසල්ලං දස්යසතුං ‘‘සුසික්ඛිතාෙ

හී’’තිආදි වුත්තං. ‘‘ද්වාදසහි වස්යසහි පූෙති, න තයතො ඔෙ’’න්ති ඉමිනා
තස්ස දුප්පූරණං දස්යසති. තථා හි යසො මහප්ඵයලො මහානිසංයසො, 
දිට්ඨධම්මියකහිපිතාවගරුතයරහිඵලානිසංයසහිචඅනුගයතො.තංසමඞ්ගීච
පුග්ගයලො වියසසලාභී අරියපුග්ගයලො විය යලොයක
අච්ෙරියබ්භුතධම්මසමන්නාගයතොයහොති.තථාහියසො දුප්පජහංදානමයස්ස, 
සීලමයස්ස ච පුඤ්ඤස්ස පටිපක්ඛධම්මං සුදූයර වික්ඛම්භිතං කත්වා
සුවිසුද්යධන යචතසා යලොයක පාකයටො පඤ්ඤායතො හුත්වා විහරති, 

තස්සිමමත්ථං ෙයතියරකයතො, අන්වයයතො ච විභායවතුං ‘‘සයච හී’’තිආදි 
වුත්තං, තංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

ඉදානි යය සම්පරායයක, දිට්ඨධම්මියක ච ආනිසංයස දස්යසතුං 

‘‘එව’’න්තිආදි වුත්තං. යනව ඉස්සා, නමච්ඡරිෙං යහොති චිරකාලභාවනාය

විධුතභාවයතො. මනුස්සානං පියෙො යහොති පරිච්චාගසීලතාය විසුද්ධත්තා.
යතනාහ ‘‘දදං පියයො යහොති භජන්ති නං ෙහූ’’තිආදි (අ. නි. 5.34). 

සුලභපච්චයෙො යහොති දානවයසන උළාරජ්ඣාසයානං පච්චයලාභස්ස

ඉධානිසංසභාවයතො දානස්ස. පත්තගතං අස්ස දිෙයමානං න ඛීෙති 
පත්තගතවයසන ද්වාදසවස්සිකස්ස මහාපත්තස්ස අවිච්යෙයදන පූරිතත්තා. 
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අග්ගභණ්ඩං ලභති යදවසිකං දක්ඛියණයයානං අග්ගයතො පට්ඨාය දානස්ස

දින්නත්තා. භයෙවා…යප.… ආපජ්ෙන්ති යදයයපටිග්ගාහකවිකප්පං 
අකත්වා අත්තනි නිරයපක්ඛචිත්යතන චිරකාලං දානපූරතාය
පසාදිතචිත්තත්තා. 

තත්රාතියතසුආනිසංයසසුවිභායවතබ්යෙසු. ඉමානි තංදීපනානි වත්ථූනි 

කාරණානි. අලභන්තාපීති අමහාපුඤ්ඤතාය න ලාභියනො සමානාපි. 

භික්ඛාචාෙමග්ගසභාගන්තිසභාගංතබ්භාගියංභික්ඛාචාරමග්ගං ොනන්ති. 

අනුත්තරිමනුස්සධම්මත්තා, යථරානං සංසයවියනොදනත්ථඤ්ච 

‘‘සාෙණීෙධම්යමො යම භන්යත පූරියතො’’තිආහ. තථා හි දුතියවත්ථුස්මිම්පි
යථයරන අත්තා පකාසියතො. මනුස්සානං පියතාය, සුලභපච්චයතායපි ඉදං

වත්ථුයමව. පත්තගතාඛීයනස්ස පන වියසසං විභාවනයතො ‘‘ඉදං 

තාව…යප.…එත්ථවත්ථ’’න්තිවුත්තං. 

ගිරිභණ්ඩමහාපූොොති යචතියගිරිම්හි සකලලඞ්කාදීයප, 
යයොජනප්පමායණ සමුද්යද ච නාවාසඞ්ඝාටාදියක ඨයපත්වා

දීපපුප්ඵගන්ධාදීහි කරියමානමහාපූජායං. පරිොයෙනපීති යලයසනපි. 

අනුච්ඡවිකන්ති සාරණී වයධම්මපූරණයතොපි ඉදං යථාභූතප්පයවදනං තුම්හාකං

අනුච්ඡවිකන්තිඅත්යථො. 

අනායෙොයචත්වාව පලායිංසු යචොරභයයන. ‘‘අත්තයනො දුජ්ජීවිකායා’’ති
චවදන්ති. 

වට්ටිස්සතීති කප්පිස්සති. යථරී සාෙණීෙධම්මපූරිකා අයහොසි, යථරස්ස
පනසීලයතයජයනවයදවතා උස්සුක්කංආපජ්ජි. 

නත්ථි එයතසංඛණ්ඩන්ති අඛණ්ඩානි. තංපනයනසංඛණ්ඩංදස්යසතුං 

‘‘ෙස්සා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ උපසම්පන්නසීලානං උද්යදසක්කයමන ආදි

අන්තා යවදිතබ්ො. යතනාහ ‘‘සත්තසූ’’තිආදි. අනුපසම්පන්නසීලානං පන

සමාදානක්කයමනපි ආදි අන්තා ලබ්භන්ති. පරිෙන්යත ඡින්නසාෙයකො

විොති වත්ථන්යත, දසන්යත වා ඡින්නවත්ථං විය, විසදිසූදාහරණං යචතං
‘‘අඛණ්ඩානී’’ති ඉමස්ස අධිගතත්තා. එවං යසසානිපි උදාහරණානි.

ඛණ්ඩිතභින්නතා ඛණ්ඩං, තං එතස්ස අත්ථීති ඛණ්ඩං, සීලං. 

‘‘ඡිද්ද’’න්තිආදීසුපි එයසවනයයො. යවමජ්යඣභින්නං විනිවිජ්ඣනවයසන

විසභාගවණ්යණන ගාවීවියාතිසම්ෙන්යධො.සෙලරහිතානි අසෙලානි. තථා 

අකම්මාසානි. සීලස්ස තණ්හාදාසෙයයතො යමොචනං 
විවට්ටූපනිස්සයභාවාපාදනං. යස්මා ච තංසමඞ්ගීපුග්ගයලො යසරී සයංවසී 
භුජිස්යසො නාම යහොති, තස්මාපි භුජිස්සානි. යතයනවාහ 

‘‘භුජිස්සභාවකාෙණයතො භුජිස්සානී’’ති. සුපරිසුද්ධභායවන පාසංසත්තා 

විඤ්ඤුපසත්ථානි. ඉමිනාහං සීයලන යදයවො වා භයවයයං, යදවඤ්ඤතයරො 
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වා, තත්ථ‘‘නිච්යචොධුයවොසස්සයතො’’ති, ‘‘සීයලනසුද්ධී’’තිචඑවංආදිනා 

තණ්හාදිට්ඨීහි අපොමට්ඨත්තා. ‘‘අයං යත සීයලසු යදොයසො’’ති චතූසුපි

විපත්තීසු යාය කායචි විපත්තියා දස්සයනන පොමට්ඨුං අනුද්ධංයසතුං.

සමාධිසංවත්තනප්පයයොජනානි සමාධසංවත්තනිකානි. 

සමානභාවූපගතසීලාති සීලසම්පත්තියා සමානභාවං උපගතසීලා
සභාගවුත්තිකා. කාමං පුථුජ්ජනානඤ්ච චතුපාරිසුද්ධිසීයල නානත්තං න

සියා, තං පනනඑකන්තිකං, ඉදංඑකන්තිකං නියතභාවයතොතිආහ ‘‘නත්ථි

මග්ගසීයලනානත්ත’’න්ති. තංසන්ධායෙතංවුත්තන්තිමග්ගසීලංසන්ධාය
එතං‘‘යානිතානි සීලානී’’තිආදිවුත්තං. 

ොෙන්ති යා අයං මය්හඤ්යචව තුම්හාකඤ්ච පච්චක්ඛභූතා. දිට්ඨීති 

මග්ගසම්මාදිට්ඨි. නිද්යදොසාති නිධුතයදොසා, සමුච්ඡින්නරාගාදිපාපධම්මාති

අත්යථො. නිෙයාතීති වට්ටදුක්ඛයතො නිස්සරති නිගච්ෙති. සයං
නියයන්තස්යසව හි ‘‘තංසමඞ්ගීපුග්ගලං වට්ටදුක්ඛයතො නියයායපතී’’ති

වුච්චති.යාසත්ථුඅනුසිට්ඨි, තංකයරොතීති තක්කයෙො, තස්ස, යථානුසිට්ඨං

පටිපජ්ජනකස්සාති අත්යථො. සමානදිට්ඨභාවන්ති සදිසදිට්ඨිභාවං

සච්චසම්පටියවයධන අභින්නදිට්ඨිභාවං. වුද්ධයෙවාතිඅරියවිනයයගුයණහි 
වුඩ්ඪියයව, යනො පරිහානීති අයං අපරිහානියධම්මයදසනා අත්තයනොපි
සාසනස්සඅද්ධනියතං ආකඞ්ඛන්යතනභගවතාඉධයදසිතා. 

142. ආසන්නපරිනිබ්ොනත්තාති කතිපයමාසාධියකන

සංවච්ෙරමත්යතන පරිනිබ්ොනං භවිස්සතීති කත්වා වුත්තං. එතංයෙවාති

‘‘ඉති සීල’’න්තිආදිකංයයව ඉති සීලන්ති එත්ථ ඉති-සද්යදො පකාරත්යථො, 

පරිමාණත්යථො ච එකජ්ඣං කත්වා ගහියතොති ආහ ‘‘එවං සීලං එත්තකං

සීල’’න්ති. එවං සීලන්ති එවං පයභදං සීලං. එත්තකන්ති එතං පරමං, න

ඉයතො භියයයො. චතුපාරිසුද්ධසීලන්ති මග්ගස්ස සම්භාරභූතං 

යලොකියචතුපාරිසුද්ධිසීලං. චිත්යතකග්ගතාසමාධීතිඑත්ථාපි එයසවනයයො. 

ෙස්මිං සීයල ඨත්වාති යස්මිං යලොකුත්තරකුසලස්ස පදට්ඨානභූයත
‘‘පුබ්යෙව යඛො පනස්ස කායකම්මං වචීකම්මං ආජීයවො සුපරිසුද්යධො 

යහොතී’’ති (ම.නි. 3.431; කථා. 874) එවං වුත්තසීයලපතිට්ඨාය. එයසොති

මග්ගඵලසමාධි. පරිභාවියතොති යතන සීයලන සබ්ෙයසො භාවියතො

සම්භාවියතො. මහප්ඵයලො යහොති මහානිසංයසොති මග්ගසමාධි තාව
සාමඤ්ඤඵයලහි මහප්ඵයලො, වට්ටදුක්ඛවූපසයමන මහානිසංයසො. ඉතයරො
පටිප්පස්සද්ධිප්පහායනන මහප්ඵයලො, නිබ්බුතිසුඛුප්පත්තියා මහානිසංයසො. 

ෙම්හි සමාධම්හි ඨත්වාති යස්මිං යලොකුත්තරකුසලස්ස පදට්ඨානභූයත

පාදකජ්ඣානසමාධිම්හි යචව වුට්ඨානගාමිනිසමාධිම්හි ච ඨත්වා. සාති

මග්ගඵලපඤ්ඤා. යතන පරිභාවිතාති යතන යථාවුත්තසමාධිනා සබ්ෙයසො
භාවිතා පරිභාවිතා. මහප්ඵලමහානිසංසතා සමාධිම්හි වුත්තනයයන
යවදිතබ්ො. අපි ච යත යෙොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගඣානඞ්ගප්පයභදයහතුතාය 
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මහප්ඵලා සත්තදක්ඛියණයයපුග්ගලවිභාගයහතුතාය මහානිසංසාති

යවදිතබ්ො. ොෙ පඤ්ඤාෙ ඨත්වාති යායං විපස්සනාපඤ්ඤායං, 
සමාධිවිපස්සනාපඤ්ඤායං වා ඨත්වා. සමථයානිකස්ස හි සමාධිසහගතාපි

පඤ්ඤාමග්ගාධිගමායවියසසපච්චයයොයහොතියයව. සම්මයදවාතිසුට්ඨුයයව

යථා ආසවානං යලයසොපිනාවසිස්සති, එවං සබ්ෙයසො ආසයවහි විමුච්චති. 
අග්ගමග්ගක්ඛණඤ්හි සන්ධායයතංවුත්තං. 

143. යලොකියත්ථසද්දානං විය අභිරන්ත-සද්දස්ස සිද්ධි දට්ඨබ්ො.
අභිරන්තං අභිරතං අභිරතීති හි අත්ථයතො එකං. අභිරන්ත-සද්යදො චායං 
අභිරුචිපරියායයො, න අස්සාදපරියායයො. අස්සාදවයසන හි කත්ථචි
වසන්තස්ස අස්සාදවත්ථුවිගයමන සියා තස්ස තත්ථ අනභිරති, යදිදං

ඛීණාසවානං නත්ථි, පයගව බුද්ධානන්ති ආහ ‘‘බුද්ධානං…යප.…

නත්ථී’’ති. අභිරතිවයසන කත්ථචි වසිත්වා තදභාවයතො අඤ්ඤත්ථ ගමනං
නාමබුද්ධානංනත්ථි.යවයනයයවිනයනත්ථං පනකත්ථචිවසිත්වාතස්මිං
සිද්යධයවයනයයවිනයනත්ථයමවතයතොඅඤ්ඤත්ථ ගච්ෙන්ති, අයයමත්ථ

යථාරුචි. ආොමාති එත්ථ ආ-සද්යදො ‘‘ආගච්ො’’ති ඉමිනා සමානත්යථොති

ආහ ‘‘එහි ොමා’’ති. අොමාති පන පායඨ අ-කායරො නිපාතමත්තං. 

සන්තිකාවචෙත්තායථෙං ආලපති, නපනතදාසත්ථුසන්තියකවසන්තානං
භික්ඛූනං අභාවයතො. අපරිච්ඡින්නගණයනො හි තදා භගවයතො සන්තියක
භික්ඛුසඞ්යඝො. යතනාහ ‘‘මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධි’’න්ති. 

අම්ෙලට්ඨකාගමනන්ති අම්ෙලට්ඨිකාගමනපටිසංයුත්තපාඨමාහ. 

පාෙලිගමයනතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. උත්තානයමව අනන්තරං, යහට්ඨාච
සංවණ්ණිතරූපත්තා. 

සාරිපුත්තසීහනාදවණ්ණනා 
145. ‘‘ආෙස්මා සාරිපුත්යතො’’තිආදි පාඨජාතං. සම්පසාදනීයෙති

සම්පසාදනීයසුත්යත(දී.නි. 3.141) විත්ථාරිතං යපොරාණට්ඨකථායං, තස්මා
මයම්පිතත්යථව නංඅත්ථයතොවිත්ථාරයස්සාමාතිඅධිප්පායයො. 

දුස්සීලආදීනවවණ්ණනා 
148. ආගන්ත්වා වසන්ති එත්ථ ආගන්තුකාති ආවසයථො, තයදව

අගාරන්ති ආහ ‘‘ආවසථාගාෙන්ති ආගන්තුකානං ආවසථයගහ’’න්ති. 

ද්වින්නං ොජූනන්තිලිච්ෙවිරාජමගධරාජූනං. සහාෙකාතියසවකා. කුලානීති

කුටුම්බියක. සන්ථතන්ති සන්ථරි, සබ්ෙං සන්ථරි සබ්ෙසන්ථරි, තං 

සබ්ෙසන්ථරිං. භාවනපුංසකනිද්යදයසො චායං. යතනාහ ‘‘ෙථා සබ්ෙං

සන්ථතංයහොති, එව’’න්ති. 

149. දුස්සීයලොති එත්ථ දු-සද්යදො අභාවත්යථො ‘‘දුප්පඤ්යඤො’’තිආදීසු

(ම. නි. 1.449; අ. නි. 5.10) විය, න ගරහත්යථොති ආහ ‘‘අසීයලො

නිස්සීයලො’’ති. භින්නසංවයෙොති එත්ථ යයො සමාදින්නසීයලො යකනචි
කාරයණන සීලයභදං පත්යතො, යසො තාව භින්නසංවයරො යහොති. යයො පන
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සබ්යෙනසබ්ෙංඅසමාදින්නසීයලොආචාරහීයනො, යසොකථංභින්නසංවයරො
නාම යහොතීති? යසොපි සාධුසමාචාරස්ස පරිහානියස්ස යභදිතත්තා 
භින්නසංවයරොඑවනාම.විස්සට්ඨසංවයරොසංවරරහියතොතිහිවුත්තංයහොති. 

තං තං සිප්පට්ඨානං. මාඝාතකායලති ‘‘මා ඝායතථ පාණියනො’’ති එවං
මාඝාතාතියඝොසනං යඝොසිතදිවයස. 

අබ්භුග්ගච්ඡති පාපයකො කිත්තිසද්යදො. 

අජ්ඣාසයෙනමඞ්කුයහොතියෙව විප්පටිසාරිභාවයතො. 

තස්සාති දුස්සීලස්ස. සමාදාෙ පවත්තිට්ඨානන්ති උට්ඨාය සමුට්ඨාය

කතකාරණං. ආපාථං ආගච්ඡතීති තං මනයසො උපට්ඨාති. උම්මීයලත්වා

ඉධයලොකන්ති උම්මීලනකායල අත්තයනො පුත්තදාරාදිදස්සනවයසන ඉධ

යලොකං පස්සති. නිමීයලත්වා පෙයලොකන්ති නිමීලනකායල

ගතිනිමිත්තුපට්ඨානවයසන පරයලොකං පස්සති. යතනාහ ‘‘චත්තායෙො

අපාො’’තිආදි. පඤ්චමපදන්ති ‘‘කායස්ස යභදා’’තිආදිනා වුත්යතො
පඤ්චයමො ආදීනවයකොට්ඨායසො. 

සීලවන්තආනිසංසවණ්ණනා 
150. වුත්තවිපරිොයෙනාති වුත්තාය ආදීනවකථාය විපරියායයන.

‘‘අප්පමත්යතො තං තං කසිවාණිජ්ජාදිං යථාකාලං සම්පායදතුං

සක්යකොතී’’තිආදිනා‘‘පාසංසංසීලමස්ස අත්ථීති සීලවා.සීලසම්පන්යනොති
සීයලන සමන්නාගයතො. සම්පන්නසීයලො’’ති එවමාදිකං පන අත්ථවචනං
සුකරන්තිඅනාමට්ඨං. 

151. පාළිමුත්තකාොති සඞ්ගීතිඅනාරුළ්හාය ධම්මිකථාෙ. තත්යථවාති
ආවසථාගායරඑව. 

පාටලිපුත්තනගරමාපනවණ්ණනා 
152. ඉස්සරිෙමත්තාොති ඉස්සරියප්පමායණන, ඉස්සරියයන යචව

විත්තූපකරයණනචාතිඑවං වා අත්යථො දට්ඨබ්යෙො. උපයභොගූපකරණානිපි

හි යලොයක ‘‘මත්තා’’ති වුච්චන්ති. පාෙලිගාමං නගෙං කත්වාති පුබ්යෙ

‘‘පාටලිගායමො’’ති ලද්ධනාමං ඨානං ඉදානි නගරං කත්වා. මායපන්තීති

පතිට්ඨායපන්ති. ආෙමුඛපච්ඡින්දනත්ථන්ති ආයද්වාරානං උපච්යෙදනාය. 

‘‘සහස්සයසවා’’ති වා පායඨො, සහස්සයසො එව. යතනාහ 

‘‘එයකකවග්ගවයසන සහස්සං සහස්සං හුත්වා’’ති. ඝෙවත්ථූනීති

ඝරපතිට්ඨාපනට්ඨානානි. චිත්තානි නමන්තීතිතංතංයදවතානුභායවනතත්ථ
තත්යථවචිත්තානිනමන්ති වත්ථුවිජ්ජාපාඨකානං, යත්ථයත්ථතාහිවත්ථූනි

පරිග්ගහිතානි. සිප්පානුභායවනාති සිප්පානුගතවිජ්ජානුභායවන. 

නාගග්ගායහොතිනාගානංනිවාසප්පරිග්ගයහො.යසසද්වයයසුපිඑයසවනයයො. 
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පාසායණොති අප්පලක්ඛණපාසායණො. ඛාණුයකොති යයො යකොචි ඛාණුයකො. 

සිප්පංෙප්පිත්වා තාදිසංසාරම්භට්ඨානංපරිහරිත්වාඅනාරම්යභ ඨායනතාහි

වත්ථුපරිග්ගාහිකාහි යදවතාහි සද්ධං මන්තෙමානා විෙ තංතංයගහානි 

මායපන්ති උපයදසදානවයසන. යනසන්ති වත්ථුවිජ්ජාපාඨකානං, සබ්ොසං 

යදවතානං. මඞ්ගලං වඩ්ඪායපස්සන්තීති මඞ්ගලං බූ්රයහස්සන්ති.

පණ්ඩිතදස්සනාදීනිහිඋත්තමමඞ්ගලානි.යතනාහ ‘‘අථමෙ’’න්තිආදි. 

සද්යදොඅබ්භුග්ගච්ඡති අවයවධම්යමන සමුදායස්සඅපදිසිතබ්ෙයතොයථා
‘‘අලඞ්කයතොයදවදත්යතො’’ති. 

අරිෙකමනුස්සානන්ති අරියයදසවාසිමනුස්සානං. ොසිවයසයනවාති
‘‘සහස්සං සතසහස්ස’’න්තිආදිනාරාසිවයසයනව, අප්පකස්සපනභණ්ඩස්ස
කයවික්කයයො අඤ්ඤත්ථාපි ලබ්භයතවාති ‘‘රාසිවයසයනවා’’ති වුත්තං.

වාණිජාය පයථො පවත්තිට්ඨානන්ති වණිප්පයථොති පුරිමවිකප්යප අත්යථො

දුතියවිකප්යප පන වාණිජානං පයථො පවත්තිට්ඨානන්ති, වණිප්පයථොති

ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘වාණිොනං වසනට්ඨාන’’න්ති ආහ. භණ්ඩපුයට

භින්දන්ති යමොයචන්ති එත්ථාති පුෙයභදනන්ති අයයමත්ථ අත්යථොති ආහ 

‘‘භණ්ඩපුයෙ…යප.…වුත්තං යහොතී’’ති. 

ච-කාෙත්යථො සමුච්චයත්යථො වා-සද්යදො. 

153. කාළකණ්ණීසත්තාතිඅත්තනා කණ්හධම්මෙහුලතායපයරසඤ්ච
කණ්හවිපාකානත්ථනිබ්ෙත්තිනිමිත්තතාය ‘‘කාළකණ්ණී ව’’ති ලද්ධනාමා

පරූපද්දවකරා අප්යපසක්ඛසත්තා. තන්ති භගවන්තං. පුබ්ෙණ්හසමෙන්ති 

පුබ්ෙණ්යහ එකං සමයං. ගාමප්පවිසනනීහායෙනාති ගාමප්පයවසන 

නිවසනාකායරන. කාෙපටිෙද්ධං කත්වාති චීවරං පාරුපිත්වා, පත්තං
හත්යථනගයහත්වාතිඅත්යථො. 

එත්ථාති එතස්මිං වා සකප්පිතප්පයදයස. සඤ්ඤයතති සම්මයදව
සඤ්ඤයත සුසංවුතකායවාචාචිත්යත. 

පත්තිං දයදෙයාති අත්තනා පසුතං පුඤ්ඤං තාසං යදවතානං

අනුප්පදජ්යජයය. ‘‘පූජිතා’’තිආදීසු තයදව පත්තිදානං පූො, අනාගයත එව

උපද්දයව ආරක්ඛසංවිධානං පටිපූො. ‘‘යයභුයයයන ඤාතිමනුස්සා
ඤාතියපතානං පත්තිදානාදිනා පූජනමානනාදීනි කයරොන්ති ඉයම පන
අඤ්ඤාතකාපිසමානාතථාකයරොන්ති, තස්මායනසංසක්කච්චංආරක්ඛා
සංවිධාතබ්ො’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං සම්පවායරත්වා යදවතා තත්ථ උස්සුක්කං

ආපජ්ජන්තීති දස්යසන්යතො ‘‘ඉයම’’තිආදිමාහ. ෙලිකම්මකරණං මානනං, 

සම්පති උප්පන්නපරිස්සයහරණං පටිමානන්ති දස්යසතුං ‘‘එයත’’තිආදි
වුත්තං. 



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  මහාපරිනිබ්ොනසුත්තවණ්ණනා 
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සුන්දොනිපස්සතීතිසුන්දරානි ඉට්ඨානිඑවපස්සති, නඅනිට්ඨානි. 

154. ආණියෙො යකොට්යෙත්වාති ලහුයක දාරුදණ්යඩ ගයහත්වා
කවාටඵලයක විය අඤ්ඤමඤ්ඤං සම්ෙන්යධ කාතුං ආණියයො 

යකොට්යටත්වා. නාවාසඞ්යඛයපන කතං උළුම්පං, යවළුනළාදියක 

සඞ්ඝරිත්වාවල්ලිආදීහිකලාපවයසනෙන්ධිත්වාකත්තබ්ෙං කුල්ලං. 

උදකට්ඨානස්යසතං අධවචනන්ති යථාවුත්තස්ස යස්ස කස්සචි
උදකට්ඨානස්ස එතං ‘‘අණ්ණව’’න්ති අධිවචනං, සමුද්දස්යසවාති

අධිප්පායයො. සෙන්ති ඉධ නදී අධප්යපතා සරති සන්දතීති කත්වා. 

ගම්භීෙවිත්ථතන්ති අගාධට්යඨන ගම්භීරං, සකලයලොකත්තයෙයාපිතාය 

විත්ථතං. විසජ්ොති අනාසජ්ජ අප්පත්වා. පල්ලලානි යතසං අතරණයතො. 

විනායෙව කුල්යලනාතිඊදිසංඋදකංකුල්යලනඊදියසනවිනාඑව තිණ්ණා 

යමධාවියනො ෙනා, තණ්හාසරං පන අරියමග්ගසඞ්ඛාතං යසතුං කත්වා
නිත්තිණ්ණාති යයොජනා. 

පඨමභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
අරියසච්චකථාවණ්ණනා 

155. මහාපනාදස්ස රඤ්යඤො. පාසාදයකොටිෙං කතගායමොති පාසාදස්ස

පතිතථුපිකාය පතිට්ඨිතට්ඨායන නිවිට්ඨගායමො. අරිෙභාවකොනන්ති යය
පටිවිජ්ඣන්ති, යතසං අරියභාවකරානං නිමිත්තස්ස

කත්තුභාවූපචාරවයසයනව වුත්තං. තච්ොවිපල්ලාසභූතභායවන සච්චානං. 
අනුයෙොයධො පුබ්ෙභාගියං ඤාණං, පටියවයධො මග්ගඤායණන අභිසමයයො, 
තත්ථයස්මාඅනුයෙොධපුබ්ෙයකොපටියවයධොඅනුයෙොයධනවිනානයහොති, 
අනුයෙොයධොපි එකච්යචො පටියවයධන සම්ෙන්යධො, තදුභයාභාවයහතුකඤ්ච
වට්යටව සංසරණං, තස්මා වුත්තං පාළියං ‘‘අනනුයෙොධා…යප.…
තුම්හාකඤ්චා’’ති. පටිසන්ධිග්ගහණවයසන භවයතො භවන්තරූපගමනං 

සන්ධාවනං, අපරාපරංචවනුපපජ්ජනවයසනසඤ්චරණං සංසෙණන්තිආහ 

‘‘භවයතො’’තිආදි. සන්ධාවිතසංසරිතපදානං කම්මසාධනතං සන්ධායාහ 

‘‘මො ච තුම්යහහි චා’’ති පඨමවිකප්යප. දුතියවිකප්යප පන භාවසාධනතං

හදයය කත්වා ‘‘මමඤ්යචව තුම්හාකඤ්චා’’ති යථාරුතවයසයනව වුත්තං. 

නෙනසමත්ථාතිපාපනසමත්ථා, දීඝරජ්ජුනාෙද්ධසකුණංවිය රජ්ජුහත්යථො
පුරියසො යදසන්තරං තණ්හාරජ්ජුනා ෙද්ධං සත්තසන්තානං අභිසඞ්ඛායරො 

භවන්තරං යනති එතායාති භවයනත්ති, තණ්හා, සා අරියමග්ගසත්යථන

සුට්ඨුහතාඡින්නාති භවයනත්තිසමූහතා. 

අනාවත්තිධම්මසම්යෙොධිපරායණවණ්ණනා 
156. ද්යවගාමා ‘‘නාතිකා’’තිඑවං ලද්ධනායමො, ඤ-කාරස්සචායංන-

කාරායදයසනනිද්යදයසො‘‘අනිමිත්තානනායයර’’තිආදීසු (විසුද්ධි.1.174; 

ජා. අට්ඨ. 2.2.34) විය. යතනාහ ‘‘ඤාතිගාමයක’’ති. ගිඤ්ෙකා වුච්චන්ති

ඉට්ඨකා, ගිඤ්ජකාහි එව කයතො ආවසයථොති ගිඤ්ෙකාවසයථො. යසො කිර
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ආවායසො යථා සුධාපරිකම්යමනසම්පයයොජනංනත්ථි, එවං ඉට්ඨකාහි එව

චිනිත්වා ොයදත්වා කයතො. යතන වුත්තං ‘‘ඉට්ඨකාමයෙ ආවසයථ’’ති.
තුලාදණ්ඩකවාටඵලකානිපන දාරුමයායනව. 

157. ඔෙං වුච්චති කාමධාතු, පච්චයභායවන තං ඔරං භජන්තීති 

ඔෙම්භාගිොනි, ඔරම්භාගස්ස වා හිතානි ඔෙම්භාගිොනි. යතනාහ 

‘‘යහට්ඨාභාගිොන’’න්තිආදි. තීහි මග්යගහීති යහට්ඨියමහි තීහි මග්යගහි.
යතහි පහාතබ්ෙතාය හි යනසං සංයයොජනානං ඔරම්භාගියතා.

ඔරම්භඤ්ජියානි වා ඔෙම්භාගිොනි වුත්තානි නිරුත්තිනයයන. ඉදානි 

ෙයතියරකමුයඛන යනසං ඔරම්භාගියභාවං විභායවතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදි
වුත්තං. වික්ඛම්භිතානි සමත්ථතාවිඝායතන පුථුජ්ජනානං, සමුච්ඡින්නානි
සබ්ෙයසො අභායවන අරියානං රූපාරූපභවූපපත්තියා විෙන්ධාය න

යහොන්තීති වුත්තං ‘‘අවික්ඛම්භිතානි අසමුච්ඡින්නානී’’ති. 

නිබ්ෙත්තවයසනාති පටිසන්ධිග්ගහණවයසන. ගන්තුං න යදන්ති 

මහග්ගතගාමිකම්මායූහනස්ස විනිෙන්ධනයතො. සක්කාෙදිට්ඨආදීනි තීණි 
සංයයොජනානි කාමච්ෙන්දෙයාපාදා විය මහග්ගතූපපත්තියා 

අවිනිෙන්ධභූතානිපි කාමභවූපපත්තියා වියසසපච්චයත්තා තත්ථ 

මහග්ගතභයව නිබ්ෙත්තම්පි තන්නිබ්ෙත්තියහතුකම්මපරික්ඛයය

කාමභවූපපත්තිපච්චයතාය මහග්ගතභවයතො ආයනත්වා පුන ඉයධව 

කාමභයව එව නිබ්ෙත්තායපන්ති, තස්මා සබ්ොනිපි පඤ්චපි සංයයොජනානි 

ඔෙම්භාගිොනි එව. පටිසන්ධවයසන අනාගමනසභාවාති
පටිසන්ධිග්ගහණවයසන තස්මා යලොකා ඉධ න ආගමනසභාවා. 
බුද්ධදස්සනයථරදස්සනධම්මස්සවනානං පනත්ථායස්ස ආගමනං
අනිවාරිතං. 

කදාචි කෙහචි උප්පත්තිො සවිරළාකාරතා පරියුට්ඨානමන්දතාෙ 

අෙහලතාති ද්යවධාපි තනුභායවො. අභිණ්හන්ති ෙහුයසො. ෙහලෙහලාති
තිබ්ෙතිබ්ො. යත්ථ උප්පජ්ජන්ති, තං සන්තානං මද්දන්තා, ඵරන්තා, 
සායධන්තා, අන්ධකාරං කයරොන්තා උප්පජ්ජන්ති, ද්වීහි පන මග්යගහි

පහීනත්තා තනුකතනුකා මන්දමන්දා උප්පජ්ෙන්ති. ‘‘පුත්තධීතයෙො

යහොන්තී’’තිඉදංඅකාරණං.තථාහි අඞ්ගපච්චඞ්ගපරාමසනමත්යතනපියත

යහොන්ති. ඉදන්ති ‘‘රාගයදොසයමොහානං තනුත්තා’’ති ඉදං වචනං. 

භවතනුකවයසනාති අප්පකභවවයසන. තන්ති මහාසිවත්යථරස්ස වචනං 
පටික්ඛිත්තන්ති සම්ෙන්යධො. යය භවා අරියානං ලබ්භන්ති, යත
පරිපුණ්ණලක්ඛණභවා එව.යයනලබ්භන්ති, තත්ථකීදිසංතංභවතනුකං, 
තස්මා උභයථාපි භවතනුකස්ස අසම්භයවො එවාති දස්යසතුං 

‘‘යසොතාපන්නස්සා’’තිආදි වුත්තං. අට්ඨයම භයව භවතනුකං නත්ථි 
අට්ඨමස්යසවභවස්සසබ්ෙස්යසව අභාවයතො.යසයසසුපිඑයසවනයයො. 
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කාමාවචෙයලොකං සන්ධාෙ වුත්තං ඉතරස්ස යලොකස්ස වයසන තථා
වත්තුං අසක්කුයණයයත්තා. යයො හි සකදාගාමී යදවමනුස්සයලොයකසු
යවොමිස්සකවයසන නිබ්ෙත්තති, යසොපි කාමභවවයසයනව
පරිච්ඡින්දිතබ්යෙො.භගවතාචකාමයලොයකඨත්වා ‘‘සකියදවඉමංයලොකං 
ආගන්ත්වා’’ති වුත්තං, ‘‘ඉමං යලොකං ආගන්ත්වා’’ති ච ඉමිනා පඤ්චසු
සකදාගාමීසු චත්තායරො වජ්යජත්වා එයකොව ගහියතො. එකච්යචො හි ඉධ
සකදාගාමිඵලං පත්වා ඉයධව පරිනිබ්ොයති, එකච්යචො ඉධ පත්වා
යදවයලොයක පරිනිබ්ොයති, එකච්යචො යදවයලොයක පත්වා තත්යථව
පරිනිබ්ොයති, එකච්යචොයදවයලොයකපත්වාඉධූපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්ොයති, 
ඉයම චත්තායරො ඉධ න ලබ්භන්ති. යයො පන ඉධ පත්වා යදවයලොයක
යාවතායුකං වසිත්වා පුන ඉධූපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්ොයති, අයං ඉධ
අධිප්යපයතො. අට්ඨකථායං පනඉමං යලොකන්තිකාමභයවො අධිප්යපයතොති

ඉමමත්ථංවිභායවතුං ‘‘සයච හී’’තිආදිනාඅඤ්ඤංයයවචතුක්කංදස්සිතං. 

චතූසු …යප.… සභායවොති අත්යථො අපායගමනීයානං පාපධම්මානං

සබ්ෙයසො පහීනත්තා. ධම්මනිොයමනාති මග්ගධම්මනියායමන. නිෙයතො 
උපරිමග්ගාධිගමස්ස අවස්සංභාවිභාවයතො. යතනාහ 

‘‘සම්යෙොධපොෙයණො’’ති. 

ධම්මාදාසධම්මපරියායවණ්ණනා 
158. යතසං යතසං ඤාණගතින්ති යතසං යතසං සත්තානං ‘‘අසුයකො

යසොතාපන්යනො, අසුයකො සකදාගාමී’’තිආදිනා තංතංඤාණාධිගමනං. 

ඤාණූපපත්තිං ඤාණාභිසම්පොෙන්ති තයතො පරම්පි ‘‘නියයතො 
සම්යෙොධිපරායයණො, සකියදව ඉමං යලොකං ආගන්ත්වා දුක්ඛස්සන්තං

කරිස්සතී’’තිආදිනාච ඤාණසහිතංඋප්පත්තිපච්චයභාවං. ඔයලොයකන්තස්ස 

ඤාණචක්ඛුනා යපක්ඛන්තස්ස කාෙකිලමයථොව, න යතන කාචි

යවයනයයානං අත්ථසිද්ධීති අධිප්පායයො. චිත්තවියහසාති චිත්තයඛයදො, සා 

කියලසූපසංහිතත්තා බුද්ධානං නත්ථි. ආදීයති ආයලොකීයති අත්තා

එයතනාති ආදාසං, ධම්මභූතංආදාසං ධම්මාදාසං, අරියමග්ගඤාණස්යසතං
අධිවචනං, යතන අරියසාවකා චතූසු අරියසච්යචසු විද්ධස්තසම්යමොහත්තා
අත්තානම්පියාථාවයතොඤත්වායාථාවයතො ෙයාකයරයය, තප්පකාසනයතො

පන ධම්මපරියායස්ස සුත්තස්ස ධම්මාදාසතා යවදිතබ්ො. යෙන

ධම්මාදායසනාතිඉධපනමග්ගධම්මයමවවදති. 

අයවච්ච යාථාවයතො ජානිත්වා තන්නිමිත්තඋප්පන්නපසායදො 

අයවච්චපසායදො, මග්ගාධිගයමන උප්පන්නපසායදො, යසො පන යස්මා
පාසාණපබ්ෙයතොවියනිච්චයලො, නචයකනචිකාරයණනවිගච්ෙති, තස්මා 

වුත්තං ‘‘අචයලනඅච්චුයතනා’’ති. 
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‘‘පඤ්චසීලානී’’ති ගහට්ඨවයසයනතං වුත්තං යතහි
එකන්තපරිහරණී වයයතො. අරියානං පන සබ්ොනි සීලානි කන්තායනව.

යතනාහ ‘‘සබ්යෙොපිපයනත්ථසංවයෙො ලබ්භතියෙවා’’ති. 

සබ්යෙසන්ති සබ්යෙසං අරියානං. සික්ඛාපදාවියෙොයධනාති යථා

භූතයරොචනාපත්තිනයහොති, එවං. යුත්තට්ඨායනතිකාතුං යුත්තට්ඨායන. 

අම්ෙපාලීගණිකාවත්ථුවණ්ණනා 
161. තදා කිර යවසාලී ඉද්ධා ඵීතා සබ්ෙඞ්ගසම්පන්නා අයහොසි 

යවපුල්ලප්පත්තා, තං සන්ධායාහ ‘‘ඛන්ධයක වුත්තනයෙන යවසාලිො 

සම්පන්නභායවොයවදිතබ්යෙො’’ති .තස්මිංකිරභික්ඛුසඞ්යඝපඤ්චසතමත් තා 

භික්ඛූනවාඅචිරපබ්ෙජිතාඅයහසුංඔසන්නවීරියාච .තථාහිවක්ඛති‘‘තත්ථ

කිර එකච්යච භික්ඛූ ඔසන්නවීරියා ’’තිආදි)දී .නි .අට්ඨ . 2.165). 

සතිපච්චුපට්ඨානත්ථන්තියතසංසතිපච්චුපට්ඨාපනත්ථං. සෙතීතිකායාදියක

යථාසභාවයතො ඤාණසම්පයුත්තාය සතියා අනුස්සරති උපධායරති. 

සම්පොනාතීතිසමංපකායරහිජානාතිඅවබුජ්ඣති. අයයමත්ථසඞ්යඛයපො, 

විත්ථායරොපනපරයතො සතිපට්ඨානවණ්ණනාෙං (දී .නි.අට්ඨ. 2.373; ම .නි.

අට්ඨ. 1.106) ආගමිස්සති. 

සබ්ෙසඞ්ගාහකන්ති සරීරගතස්ස යචව වත්ථාලඞ්කාරගතස්ස චාති

සබ්ෙස්ස නීලභාවස්ස සඞ්ගාහකං වචනං. තස්යසවාති නීලාති

සබ්ෙසඞ්ගාහකවයසනවුත්තඅත්ථස්යසව. විභාගදස්සනන්තිපයභදදස්සනං.
යථා යත ලිච්ෙවිරාජායනො අපීතාදිවණ්ණා එව යකචි වියලපනවයසන
පීතාදිවණ්ණා ඛායංසු, එවං අනීලාදිවණ්ණා එව යකචි වියලපනවයසන

නීලාදිවණ්ණා ඛායංසූති වුත්තං ‘‘න යතසං පකතිවණ්යණො නීයලො’’තිආදි.

නීයලො මණි එයතසූති නීලමණි, ඉන්දනීලමහානීලාදිනීලරතනවිනද්ධා
අලඞ්කාරා. යත කිර සුවණ්ණවිරචියත හි මණිඔභායසහි එකනීලා විය

ඛායන්ති. නීලමණිඛචිතාති නීලරතනපරික්ඛිත්තා. නීලවත්ථපරික්ඛිත්තාති

නීලවත්ථනීලකම්පලපරික්යඛපා. නීලවම්මියකහීතිනීලකඝටපරික්ඛිත්යතහි. 

සබ්ෙපයදසූති ‘‘පීතා යහොන්තී’’තිආදිසබ්ෙපයදසු. පරිවට්යෙසීති 

පටිඝට්යටසි. ආහරන්ති ඉමස්මා රාජපුරිසා ෙලින්ති ආහායෙො, 

තප්පත්තජනපයදොති ආහ ‘‘සාහාෙන්ති සෙනපද’’න්ති. අඞ්ගුලියඵොයටොපි

අඞ්ගුලියා චාලනවයසයනව යහොතීති වුත්තං ‘‘අඞ්ගුලිං චායලසු’’න්ති. 

අම්ෙකාොති මාතුගායමන. උපචාරවචනං යහතං ඉත්ථීසු, යදිදං ‘‘අම්ෙකා
මාතුගායමොජනනිකා’’ති. 

අවයලොයකථාති අපවත්තිත්වා ඔයලොකනං ඔයලොයකථ. තං පන

අපවත්තිත්වා ඔයලොකනං අනු අනු දස්සනං යහොතීති ආහ ‘‘පුනප්පුනං

පස්සථා’’ති. උපයනථාති ‘‘යථායංලිච්ෙවිරාජපරිසායසොභාතිසයයනයුත්තා, 
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එවං තාවතිංසපරිසා’’ති උපනයං කයරොථ. යතනාහ ‘‘තාවතිංයසහි සමයක

කත්වාපස්සථා’’ති. 

‘‘උපසංහරථ භික්ඛයව ලිච්ෙවිපරිසං තාවතිංසසදිස’’න්ති නයදං 
නිමිත්තග්ගායහ නියයොජනං, යකවලං පන දිබ්ෙසම්පත්තිසදිසා එයතසං
රාජූනං ඉස්සරියසම්පත්තීති අනුපුබ්බිකථාය සග්ගසම්පත්තිකථනං විය
දට්ඨබ්ෙං.යතසුපන භික්ඛූසුඑකච්චානංතත්ථනිමිත්තග්ගායහොපිසියා, තං

සන්ධාය වුත්තං ‘‘නිමිත්තග්ගායහ උයෙයොයෙතී’’ති. හිතකාමතාෙ යතසං
භික්ඛූනං යථාආයස්මයතොනන්දස්ස හිතකාමතාය සග්ගසම්පත්තිදස්සනං.

යතනාහ ‘‘තත්ර කිො’’තිආදි. ඔසන්නවීරිොති සම්මාපටිපත්තියං
අවසන්නවීරියා, ඔස්සට්ඨවීරියා වාති අත්යථො. 

අනිච්චලක්ඛණවිභාවනත්ථන්ති යතසං රාජූනං වයසන භික්ඛූනං
අනිච්චලක්ඛණවිභූතභාවත්ථං. 

යවළුවගාමවස්සූපගමනවණ්ණනා 
163. සමීයප යවළුවගායමොති පුබ්ෙණ්හං වා සායන්හං වා ගන්ත්වා

නිවත්තනයයොයගය ආසන්නට්ඨායන නිවිට්ඨා පරිවාරගායමො. සඞ්ගම්මාති

සම්මාගන්ත්වා. අස්සාතිභගවයතො. 

164. ඵරුයසොති කක්ඛයළො, ගරුතයරොති අත්යථො. විසභාගයෙොයගොති 

ධාතුවිසභාගතාය සමුට්ඨියතොෙහලතරයරොයගො, නආොධමත්තං. ඤායණන 

පරිච්ඡින්දිත්වාති යවදනානං ඛණිකතං, දුක්ඛතං, අත්තසුඤ්ඤතඤ්ච

යාථාවයතො ඤායණන පරිච්ඡිජ්ජ පරිතුයලත්වා. අධවායසසීති තා 
අභිභවන්යතො යථාපරිමද්දිතාකාරසල්ලක්ඛයණන අත්තනි ආයරොයපත්වා

වායසසි, න තාහි අභිභුයයමායනො. යතනාහ ‘‘අවිහඤ්ඤමායනො’’තිආදි. 

අදුක්ඛිෙමායනොති යචයතොදුක්ඛවයසන අදුක්ඛියමායනො, කායදුක්ඛං පන
‘‘නත්ථී’’ති න සක්කා වත්තුං. අසති හි තස්මිං අධිවාසනාය එව

අසම්භයවොති. අනාමන්යතත්වාති අනාලපිත්වා. අනපයලොයකත්වාති

අවිස්සජ්ජිත්වා. යතනාහ ‘‘ඔවාදානුසාසනිං අදත්වාති වුත්තං යහොතී’’ති. 

පුබ්ෙභාගවීරියෙනාති ඵලසමාපත්තියා පරිකම්මවීරියයන. 

ඵලසමාපත්තිවීරියෙනාති ඵලසමාපත්තිසම්පයුත්තවීරියයන. 

වික්ඛම්යභත්වාති වියනොයදත්වා.යථානාම පුප්ඵනසමයයචම්පකාදිරුක්යඛ
යවයඛ දින්යන යාව යසො යවයඛො නාපනීයති, තාවස්ස පුප්ඵනසමත්ථතා
වික්ඛම්භිතා වියනොදිතා යහොති, එවයමව යථාවුත්තවීරියයවඛදායනන තා 
යවදනා සත්ථු සරීයර යථාපරිච්ඡින්නං කාලං වික්ඛම්භිතා වියනොදිතා

අයහසුං. යතන වුත්තං ‘‘වික්ඛම්යභත්වාති වියනොයදත්වා’’ති. ජීවිතම්පි 

ජීවිතසඞ්ඛායෙො කම්මුනා සඞ්ඛරීයතීති කත්වා. ඡිජ්ෙමානං 

වියරොධිපච්චයසමායයොයගන පයයොගසම්පත්තියා ඝයෙත්වා ඨපීෙති.

අධට්ඨාොති අධිට්ඨානං කත්වා. යතනාහ ‘‘දසමායස මා උප්පජ්ජිත්ථාති
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සමාපත්තිං සමාපජ්ජී’’ති. තං පන ‘‘අධිට්ඨානං, පවත්තන’’න්ති ච

වත්තබ්ෙතංඅරහතීතිවුත්තං ‘‘අධට්ඨහිත්වා පවත්යතත්වා’’ති. 

ඛණිකසමාපත්තීති තාදිසං පුබ්ොභිසඞ්ඛාරං අකත්වා ඨානයසො

සමාපජ්ජිතබ්ෙසමාපත්ති. පුන සරීෙං යවදනා අජ්යඣොත්ථෙති 

සවියසසපුබ්ොභිසඞ්ඛාරස්ස අකතත්තා. රූපසත්තකඅරූපසත්තකානි 

විසුද්ධමග්ගසංවණ්ණනාසු (විසුද්ධි  .ටී . 2.706, 717) විත්ථාරිතනයයන

යවදිතබ්ොනි. සුට්ඨු වික්ඛම්යභති පුබ්ොභිසඞ්ඛාරස්ස සාතිසයත්තා  .ඉදානි  

තමත්ථං උපමාය විභායවතුං ‘‘ෙථා නාමා’’තිආදි වුත්තං. අපෙූළ්යහොති

අපනීයතො. චුද්දසහාකායෙහි සන්යනත්වාති යතසංයයව

රූපසත්තකඅරූපසත්තකානං වයසන චුද්දසහි පකායරහි විපස්සනාචිත්තං, 

සකලයමව වා අත්තභාවං විසභාගයරොගසඤ්ජනිතලූඛභාවනියරොගකරණාය 

සියනයහත්වා න උප්පජ්ජියෙව සම්මාසම්බුද්යධන 

සාතිසයසමාපත්තියවයගනසුවික්ඛම්භිතත්තා. 

ගිලායනො හුත්වා පුන වුට්ඨයතොති පුබ්යෙ ගිලායනො හුත්වා පුනතයතො
ගිලානභාවයතො වුට්ඨියතො. මධුරකභායවො නාම සරීරස්ස ථම්භිතත්තං, තං

පනගරුභාවපුබ්ෙකන්තිආහ ‘‘සඤ්ොතගරුභායවො සඤ්ොතථද්ධභායවො’’ති. 

‘‘නානාකාෙයතොන උපට්ඨහන්තී’’තිඉමිනාදිසාසම්යමොයහොපියමඅයහොසි 

යසොකෙයලනාති දස්යසති. සතිපට්ඨානාදිධම්මාති කායානුපස්සනාදයයො

අනුපස්සනාධම්මා පුබ්යෙ විභූතා හුත්වා උපට්ඨහන්තාපි ඉදානි මය්හං

පාකොන යහොන්ති. 

165. අබ්භන්තෙං කයෙොති නාම අත්තනියයව ඨපනයතො. පුග්ගලං

අබ්භන්තෙං කයෙොති නාම සමානත්තතාවයසන ධම්යමන පුබ්යෙ තස්ස

සඞ්ගණ්හයතො. දහෙකායලති අත්තයනො දහරකායල. කස්සචි අකයථත්වාති
කස්සචි අත්තයනො අන්යතවාසිකස්ස උපනිගූහභූතං ගන්ථං අකයථත්වා. 

මුට්ඨංකත්වාතිමුට්ඨිගතංවියරහසිභූතංකත්වා.යස්මිං වානට්යඨසබ්යෙො
තංමූලයකො ධම්යමො විනස්සති, යසො ආදියතො මූලභූයතො ධම්යමො, මුස්සති 

විනස්සතිධම්යමො එයතනනට්යඨනාති මුට්ඨ, තංතථාරූපං මුට්ඨිංකත්වා

පරිහරිත්වා ඨපිතංකිඤ්චිනත්ථීති දස්යසති. 

අහයමවාති අවධාරණං භික්ඛුසඞ්ඝපරිහරණස්ස

අඤ්ඤසාධාරණිච්ොදස්සනත්ථං, අවධාරයණන පන විනා ‘‘අහං

භික්ඛුසඞ්ඝ’’න්තිආදි භික්ඛුසඞ්ඝපරිහරයණ 

අහංකාරමමංකාරාභාවදස්සනන්ති දට්ඨබ්ෙං. උද්දිසිතබ්ෙට්යඨනාති

‘‘සත්ථා’’තිඋද්දිසිතබ්ෙට්යඨන. මාවා අයහසුං භික්ඛූතිඅධිප්පායයො. ‘‘මා

වා අයහොසී’’ති වා පායඨො. එවං න යහොතීති ‘‘අහං භික්ඛුසඞ්ඝං
පරිහරිස්සාමී’’තිආදි ආකායරන චිත්තප්පවත්ති න යහොති. 

‘‘පච්ඡිමවෙඅනුප්පත්තභාවදීපනත්ථං වුත්ත’’න්ති ඉමිනා වයයො විය



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  මහාපරිනිබ්ොනසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

බුද්ධකිච්චම්පි පරියයොසිතකම්මන්ති දීයපති. සකටස්ස ොහප්පයදයස 

දළ්හීභාවාය යවඨදානං ොහෙන්යධො. චක්කයනමිසන්ධීනං දළ්හීභාවාය

යවඨදානං චක්කෙන්යධො. 

තමත්ථන්ති යවඨමිස්සයකන මඤ්යඤති වුත්තමත්ථං. රූපාදයයො එව
ධම්මා සවිග්ගයහො විය උපට්ඨානයතො රූපනිමිත්තාදයයො, යතසං 

රූපනිමිත්තාදීනං. යලොකිොනං යවදනානන්ති යාසං නියරොධයනන 
ඵලසමාපත්ති සමාපජ්ජිතබ්ො, තාසං නියරොධා ඵාසු යහොති, තථා 

ොළ්හයවදනාභිතුන්නසරීරස්සාපි. තදත්ථාොති ඵලසමාපත්තිවිහාරත්ථාය.

ද්වීහි භායගහි ආයපො ගයතො එත්ථාති දීයපො, ඔයඝන පරිගයතො හුත්වා
අනජ්යඣොත්ථයටො භූමිභායගො, ඉධ පන චතූහිපි ඔයඝහි, 
සංසාරමයහොයඝයනව වා අනජ්යඣොත්ථයටො අත්තා ‘‘දීයපො’’ති

අධිප්යපයතො. යතනාහ ‘‘මහාසමුද්දගතා’’තිආදි. අත්තස්සෙණාති 

අත්තප්පටිසරණා. අත්තගතිකා වාති අත්තපරායණාව. මා අඤ්ඤගතිකාති
අඤ්ඤංකිඤ්චි ගතිං පටිසරණං පරායණං මා චින්තයත්ථ.කස්මා? අත්තා
නායමත්ථපරමත්ථයතොධම්යමො අබ්භන්තරට්යඨන, යසොඑවංසම්පාදියතො

තුම්හාකං දීපං තාණං ගති පරායණන්ති. යතන වුත්තං ‘‘ධම්මදීපා’’තිආදි.
තථාචාහ‘‘අත්තාහිඅත්තයනො නායථො, යකොහිනායථොපයරොසියා’’ති(ධ.
ප. 160, 380) උපයදසමත්තයමව හි පරස්මිං පටිෙද්ධං, අඤ්ඤා සබ්ො
සම්පත්ති පුරිසස්ස අත්තාධීනා එව. යතනාහ භගවා ‘‘තුම්යහහි කිච්චං

ආතප්පං, අක්ඛාතායරොතථාගතා’’ති(ධ. ප.276). තමග්යගතිතමයයොගස්ස

අග්යග තස්ස අතික්කන්තාභාවයතො. යතයනවාහ ‘‘ඉයම අග්ගතමා’’තිආදි. 

මමාතිමමසාසයන. සබ්යෙපි යත චතුසතිපට්ඨානයගොචො වාතිචතුබ්බිධං
සතිපට්ඨානංභායවත්වාබ්රයූහත්වාතයදවයගොචරංඅත්තයනො පවත්තිට්ඨානං

කත්වාඨිතාඑව භික්ඛූඅග්යග භවිස්සන්ති. 

දුතියභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
නිමිත්යතොභාසකථාවණ්ණනා 

166. අයනකවාරං භගවා යවසාලියං විහරති, තස්මා ඉමං
යවසාලිප්පයවසනං නියයමත්වා දස්යසතුං ‘‘කදා පාවිසී’’ති පුච්ඡිත්වා 

ආගමනයතො පට්ඨාය තං දස්යසන්යතො ‘‘භගවා කිො’’තිආදිමාහ. 

ආගතමග්යගයනවාති පුබ්යෙ යාව යවළුවගාමකා ආගතමග්යගයනව 

පටිනිවත්යතන්යතො. ෙථාපරිච්යඡයදනාතියථාපරිච්ඡින්නකායලන. තයතොති

ඵලසමාපත්තියතො. අෙන්ති ඉදානි වුච්චමානාකායරො. 

දිවාට්ඨායනොයලොකනාදි පරිනිබ්ොනස්ස එකන්තිකභාවදස්සනං. 

ඔස්සට්යඨොති විස්සට්යඨො ආයුසඞ්ඛායෙො ‘‘සත්තාහයමව මයා
ජීවිතබ්ෙ’’න්ති. 

යෙට්ඨකනිට්ඨභාතිකානන්තිසබ්යෙව සබ්රහ්මචාරියනොසන්ධායවදති. 
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පටිපායදස්සාමීති මග්ගපටිපත්තියා නියයොයජස්සාමි. මණිඵලයකති

මණිඛචියත පමුයඛ අත්ථතඵලයක. තං පඨමං දස්සනන්ති යං යවළුවයන
පරිබ්ොජකරූයපන ආගතස්ස සිද්ධං දස්සනං, තං පඨමදස්සනං. යං වා 
අයනොමදස්සිස්ස භගවයතො වචනං සද්දහන්යතන තදා අභිනීහාරකායල
පච්චක්ඛයතො විය තුම්හාකං දස්සනං සිද්ධං, තං පඨමදස්සනං. 

පච්චාගමනචාරිකන්තිපච්චාගමනත්ථංචාරිකං. 

සත්තාහන්ති අච්චන්තසංයයොයග උපයයොගවචනං. යථරස්ස
ජායතොවරකයගහංකිරඉතරයගහයතොවියවකට්ඨං, විවටඞ්ගණඤ්ච, තස්මා 

යදවබ්රහ්මානං උපසඞ්කමනයයොගයන්ති ‘‘ොයතොවෙකං පටිෙග්ගථා’’ති

වුත්තං. යසොති උපයරවයතො. තං පවත්තින්ති තත්ථ වසිතුකාමතාය වුත්තං
තං. 

‘‘ජානන්තාපිතථාගතාපුච්ෙන්තී’’ති(පාරා.16, 165) ඉමිනා නීහායරන 

යථයෙො‘‘යකතුම්යහ’’තිපුච්ඡි.‘‘ත්වංචතූහි මහාරායජහිමහන්තතයරො’’ති

පුට්යඨො අත්තයනො මහත්තං සත්ථු උපරි පක්ඛිපන්යතො ‘‘ආොමිකසදිසා

එයතඋපාසියකඅම්හාකංසත්ථයනො’’තිආහ. සාවකසම්පත්තිකිත්තනම්පිහි
අත්ථයතොසත්ථුසම්පත්තිංයයවවිභායවති. 

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාොති යථරස්ස යදසනානුභායවන, අත්තයනො
ච උපනිස්සයසම්පත්තියා ඤාණස්ස පරිපක්කත්තා යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහිත්වා. 

අෙන්ති යථාවුත්තා. එත්ථාති ‘‘යවසාලිං පිණ්ඩාය පාවිසී’’ති එතස්මිං 

යවසාලීපයවයස. අනුපුබ්බීකථාතිඅනුපුබ්ෙදීපනීකථා. 

167. උයදනෙක්ඛස්ස යචතිෙට්ඨායනති උයදනස්ස නාම යක්ඛස්ස
ආයතනභායවන ඉට්ඨකාහි චියත මහාජනස්ස චිත්තීකතට්ඨායන. 

කතවිහායෙොතිභගවන්තංඋද්දිස්සකතවිහායරො. වුච්චතීතිපුරිමයවොහායරන

‘‘උයදනයචතිය’’න්ති වුච්චති. යගොතමකාදීසුපීති ‘‘යගොතමකයචතිය’’න්ති

එවං ආදීසුපි. එයසව නයෙොති යචතියට්ඨායන කතවිහාරභාවං අතිදිසති. 

වඩ්ඪිතාති භාවනාපාරිපූරිවයසන පරිබ්රූහිතා. පුනප්පුනං කතාති භාවනාය

ෙහුලීකරයණනඅපරාපරං පවත්තිතා. යුත්තොනං විෙකතාතියථා යුත්තං
ආජඤ්ඤයානං යෙයකන සාරථිනා අධිට්ඨිතං යථාරුචි පවත්තති, එවං

යථාරුචිපවත්තිරහතං ගමිතා. පතිට්ඨානට්යඨනාති අධිට්ඨානට්යඨන. වත්ථ

විෙ කතාති සබ්ෙයසො උපක්කියලසවියසොධයනන ඉද්ධිවිසයතාය

පවත්තිට්ඨානභාවයතො සුවියසොධිතපරිස්සයවත්ථු විය කතා. අධට්ඨතාති 
පටිපක්ඛදූරීභාවයතො සුභාවිතභායවන තංතංඅධිට්ඨානයයොගයතාය ඨපිතා. 

සමන්තයතො චිතාති සබ්ෙභායගන භාවනුපචයං ගමිතා. යතනාහ 

‘‘සුවඩ්ඪිතා’’ති. සුට්ඨු සමාෙද්ධාති ඉද්ධිභාවනාය සිඛාප්පත්තියා සම්මයදව
සංයසවිතා. 
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අනිෙයමනාති ‘‘යස්ස කස්සචී’’ති  අනියමවචයනන. නිෙයමත්වාති

‘‘තථාගතස්සා’’ති සරූපදස්සයනන  නියයමත්වා. ආයුප්පමාණන්ති

පරමායුප්පමාණං වදති, තස්යසව ගහයණ කාරණං 

බ්රහ්මොලසුත්තවණ්ණනාෙං (දී  .නි .අට්ඨ.  1.40; දී  .නි .ටී . 1.40) 

වුත්තනයයයනව යවදිතබ්ෙං .මහාසිවත්යථයරො පන ‘‘මහායෙොධිසත්තානං

චරිමභයව පටිසන්ධිදායයනො කම්මස්ස 

අසඞ්යඛයයයායුකතාසංවත්තනසමත්ථතං හදයය ඨයපත්වා බුද්ධානං

ආයුසඞ්ඛාරස්ස පරිස්සයවික්ඛම්භනසමත්ථතා පාළියං ආගතා එවාති ඉමං

භද්දකප්පයමව තිට්යඨයයා ’’ති  අයවොච. ‘‘ඛණ්ඩිච්චාදීහි අභිභුෙයතී’’ති

එයතනයථා ඉද්ධිෙයලනජරායන පටිඝායතො, එවං යතනමරණස්සපින

පටිඝායතොති අත්ථයතො ආපන්නයමවාති. ‘‘ක්ව සයරො ඛිත්යතො, ක්ව ච

නිපතියතො ’’ති අඤ්ඤථා වුට්ඨියතනාපි යථරවායදන  අට්ඨකථාවචනයමව

සමත්ථිතන්තිදට්ඨබ්ෙං. යතනාහ ‘‘යසොනරුච්චති …යප…. නිෙමිත’’න්ති. 

පරියුට්ඨතචිත්යතොති යථා කිඤ්චි අත්ථානත්ථං සල්ලක්යඛතුං න
සක්කා, එවං අභිභූතචිත්යතො. යසො පන අභිභයවො මහතා උදයකොයඝන
අප්පකස්ස උදකස්ස අජ්යඣොත්ථරණං විය අයහොසීති වුත්තං 

‘‘අජ්යඣොත්ථෙචිත්යතො’’ති. අඤ්යඤොපීති යථරයතො, අරියයහිවාඅඤ්යඤොපි

යයො යකොචි පුථජ්ෙයනො. පුථුජ්ජනග්ගහණඤ්යචත්ථ යථා සබ්යෙන සබ්ෙං
අප්පහීනවිපල්ලායසො මායරන පරියුට්ඨිතචිත්යතො කිඤ්චි අත්ථං
සල්ලක්යඛතුං න සක්යකොති, එවං යථයරො භගවතා කතං නිමිත්යතොභාසං

සබ්ෙයසො න සල්ලක්යඛසීති දස්සනත්ථං. යතනාහ ‘‘මායෙො හී’’තිආදි. 

චත්තායෙො විපල්ලාසාති අසුයභ ‘‘සුභ’’න්ති සඤ්ඤාවිපල්ලායසො, 
චිත්තවිපල්ලායසො, දුක්යඛ ‘‘සුඛ’’න්ති සඤ්ඤාවිපල්ලායසො, 

චිත්තවිපල්ලායසොති ඉයම චත්තායරො විපල්ලාසා. යතනාති යදිපි ඉතයර
අට්ඨ විපල්ලාසා පහීනා, තථාපි යථාවුත්තානං චතුන්නං විපල්ලාසානං

අප්පහීනභායවන. අස්සාති යථරස්ස. මද්දතීති ඵුසනමත්යතන මද්දන්යතො

විය යහොති, අඤ්ඤථා යතන මද්දියත සත්තානං මරණයමව සියා. කිං

සක්ඛිස්සති, නසක්ඛිස්සතීතිඅධිප්පායයො.කස්මා නසක්ඛිස්සති, නනුඑස
අග්ගසාවකස්සකුච්ඡිංපවිට්යඨොති? සච්චංපවිට්යඨො, තඤ්චයඛොඅත්තයනො
ආනුභාවදස්සනත්ථං, නවිොධනාධිප්පායයන. විොධනාධිප්පායයනපනඉධ

‘‘කිංසක්ඛිස්සතී’’තිවුත්තංහදයමද්දනස්සඅධිගතත්තා. නිමිත්යතොභාසන්ති
එත්ථ ‘‘තිට්ඨතුභගවාකප්ප’’න්ති සකලකප්පං අවට්ඨානයාචනාය ‘‘යස්ස
කස්සචි ආනන්ද චත්තායරො ඉද්ධිපාදා භාවිතා’’තිආදිනා අඤ්ඤාපයදයසන
අත්තයනො චතුරිද්ධිපාදභාවනානුභායවනකප්පං අවට්ඨානසමත්ථතාවයසන

සඤ්ඤුප්පාදනං නිමිත්තං, තථා පන පරියායං මුඤ්චිත්වා උජුකංයයව

අත්තයනො අධිප්පායවිභාවනං ඔභායසො. ොනන්යතොයෙව වාති මායරන
පරියුට්ඨිතභාවං ජානන්යතො එව. අත්තයනො අපරාධයහතුයතො සත්තානං

යසොයකො තනුයකො යහොති, න ෙලවාති ආහ ‘‘යදොසායෙොපයනන

යසොකතනුකෙණත්ථ’’න්ති.කිංපනයථයරොමායරන පරියුට්ඨිතචිත්තකායල
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පවත්තිං පච්ො ජානාතීති? න ජානාති සභායවන, බුද්ධානුභායවන පන
අනුජානාති. 

මාරයාචනකථාවණ්ණනා 
168. අනත්යථ නියෙොයෙන්යතො ගුණමාරයණන මායරති, 

විරාගවිෙන්ධයනන වා ජාතිනිමිත්තතාය තත්ථ තත්ථ ජාතං ජාතං

මායරන්යතො විය යහොතීති ‘‘මායෙතීති මායෙො’’ති වුත්තං. අතිවිය පාපතාය 

පාපිමා. කණ්හධම්යමහි සමන්නාගයතො කණ්යහො. විරාගාදිගුණානං

අන්තකරණයතො අන්තයකො. සත්තානං අනත්ථාවහපටිපත්තිං න මුච්චතීති 

නමුචි. අත්තයනො මාරපායසන පමත්යත ෙන්ධති, පමත්තා වා ෙන්ධූ

එතස්සාති පමත්තෙන්ධු. සත්තමසත්තාහයතොපරංසත්තඅහානිසන්ධායාහ 

‘‘අට්ඨයම සත්තායහ’’ති න පන පල්ලඞ්කසත්තාහාදි විය නියතකිච්චස්ස
අට්ඨමසත්තාහස්ස නාම ලබ්භනයතො. සත්තමසත්තාහස්ස හි පරයතො 
අජපාලනියරොධමූයල මහාබ්රහ්මුයනො, සක්කස්ස ච යදවරඤ්යඤො
පටිඤ්ඤාතධම්මයදසනං භගවන්තංඤත්වා ‘‘ඉදානිසත්යතධම්මයදසනාය
මම විසයං අතික්කමායපස්සතී’’ති සඤ්ජාතයදොමනස්යසො හුත්වා ඨියතො
චින්යතසි ‘‘හන්ද දානාහං නං උපායයන පරිනිබ්ොයපස්සාමි, එවමස්ස
මයනොරයථො අඤ්ඤථත්තං ගමිස්සති, මම ච මයනොරයථො ඉජ්ඣිස්සතී’’ති. 
එවං පන චින්යතත්වා භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා එකං අන්තං ඨියතො
‘‘පරිනිබ්ොතුදානිභන්යතභගවා’’තිආදිනා පරිනිබ්ොනංයාචි, තංසන්ධාය

වුත්තං ‘‘අට්ඨයම සත්තායහ’’තිආදි. තත්ථ අජ්ොති 
ආයුසඞ්ඛායරොස්සජ්ජනදිවසං සන්ධායාහ. භගවා චස්ස අභිසන්ධිං
ජානන්යතොපි තං අනාවිකත්වා පරිනිබ්ොනස්ස අකාලභාවයමව

පකායසන්යතොයාචනං පටික්ඛිපි.යතනාහ ‘‘නතාවාහ’’න්තිආදි. 

මග්ගවයසන විෙත්තාති සච්චසම්පටියවධයවයයත්තියයන ෙයත්තා. 

තයථව විනීතාති මග්ගවයසන කියලසානං සමුච්යෙදවිනයයනන විනීතා. 

තථා විසාෙදාති අරියමග්ගාධිගයමයනවසත්ථුසාසයනයවසාරජ්ජප්පත්තියා
විසාරදා, සාරජ්ජකරානංදිට්ඨිවිචිකිච්ොදිපාපධම්මානංවිගයමනවිසාරදභාවං
පත්තාති අත්යථො. යස්ස සුතස්ස වයසන වට්ටදුක්ඛයතො නිස්සරණං
සම්භවති, තං ඉධ උක්කට්ඨනිද්යදයසන ‘‘සුත’’න්ති අධිප්යපතන්ති ආහ 

‘‘යතපිෙකවයසනා’’ති. තිණ්ණං පිටකානං සමූයහො යතපිෙකං, තීණි වා

පිටකානිතිපිටකං, තිපිටකයමව යතපිෙකං, තස්සවයසන. තයමවාතියංතං 

යතපිටකං යසොතබ්ෙභායවන ‘‘සුත’’න්ති වුත්තං, තයමව. ධම්මන්ති

පරියත්තිධම්මං. ධායෙන්තීති සුවණ්ණභාජයන පක්ඛිත්තසීහවසං විය
අවිනස්සන්තං කත්වා සුප්පගුණසුප්පවත්තිභායවන ධායරන්ති හදයය
ඨයපන්ති. ඉති පරියත්තිධම්මවයසන ෙහුස්සුතධම්මධරභාවං දස්යසත්වා

ඉදානි පටියවධධම්මවයසනපි තං දස්යසතුං ‘‘අථ වා’’තිආදි වුත්තං. 

අරිෙධම්මස්සාති මග්ගඵලධම්මස්ස, නවවිධස්සාපිවායලොකුත්තරධම්මස්ස. 

අනුධම්මභූතන්ති අධිගමාය අනුරූපධම්මභූතං. අනුච්ඡවිකපටිපදන්ති ච
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තයමව විපස්සනාධම්මමාහ, ෙබ්බිධා විසුද්ධියයො වා. අනුධම්මන්ති තස්සා
යථාවුත්තපටිපදාය අනුරූපං අභිසල්යලඛිතං අප්පිච්ෙතාදිධම්මං. 

චෙණසීලාති සමාදාය පවත්තනසීලා. අනු මග්ගඵලධම්යමො එතිස්සාති වා 

අනුධම්මා, වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා, තස්සා චරණසීලා. අත්තයනො

ආචරිෙවාදන්තිඅත්තයනොආචරියස්සසම්මාසම්බුද්ධස්ස වාදං.සයදවකස්ස
යලොකස්ස ආචාරසික්ඛාපයනන ආචරියයො, භගවා. තස්ස වායදො, 
චතුසච්චයදසනා. 

ආචික්ඛිස්සන්තීතිආදියතොකයථස්සන්ති, අත්තනාඋග්ගහිතනියායමන

පයරඋග්ගණ්හායපස්සන්තීතිඅත්යථො. යදයසස්සන්තීතිවායචස්සන්ති, පාළිං

සම්මාපයෙොයධස්සන්තීති අත්යථො. පඤ්ඤායපස්සන්තීතිපජානායපස්සන්ති, 

සඞ්කායපස්සන්තීති අත්යථො. පට්ඨයපස්සන්තීති පකායරහි ඨයපස්සන්ති, 

පකායසස්සන්තීති අත්යථො. විවරිස්සන්තීති විවටං කරිස්සන්ති. 

විභජිස්සන්තීති විභත්තං කරිස්සන්ති. උත්තානිං කරිස්සන්තීති අනුත්තානං

ගම්භීරංඋත්තානංපාකටංකරිස්සන්ති. සහධම්යමනාතිඑත්ථ ධම්ම-සද්යදො 
කාරණපරියායයො ‘‘යහතුම්හි ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා’’තිආදීසු (විභ. 270) 

වියාති ආහ ‘‘සයහතුයකන සකාෙයණන වචයනනා’’ති. සප්පාටිහාරිෙන්ති
සනිස්සරණං, යථා පරවාදං භඤ්ජිත්වා සකවායදො පතිට්ඨහති, එවං
යහතුදාහරයණහි යථාධිගතමත්ථං සම්පායදත්වා ධම්මං කයථස්සන්ති.

යතනාහ ‘‘නිෙයානිකං කත්වා ධම්මං යදයසස්සන්තී’’ති, නවවිධං
යලොකුත්තරධම්මං පයෙොයධස්සන්තීති අත්යථො. එත්ථ ච
‘‘පඤ්ඤායපස්සන්තී’’තිආදීහිෙහිපයදහිෙඅත්ථපදානිදස්සිතානි, ආදියතො
පන ද්වීහි පයදහි ෙ ෙයඤ්ජනපදානි. එත්තාවතා යතපිටකං බුද්ධවචනං
සංවණ්ණනානයයන සඞ්ගයහත්වා දස්සිතං යහොති. වුත්තඤ්යහතං 

යනත්තිෙං ‘‘ද්වාදසපදානිසුත්තං, තංසබ්ෙංෙයඤ්ජනඤ්චඅත්යථොචා’’ති
(යනත්ති. සඞ්ඛායර). 

සික්ඛත්තෙසඞ්ගහිතන්ති අධිසීලසික්ඛාදිසික්ඛත්තයසඞ්ගහණං. සකලං 

සාසනබ්රහ්මචරිෙන්ති අනවයසසං සත්ථුසාසනභූතං යසට්ඨචරියං. 

සමිද්ධන්ති සම්මයදව වඩ්ඪිතං. ඣානස්සාදවයසනාති යතහි යතහි භික්ඛූහි

සමධිගතඣානසුඛවයසන. වුද්ධප්පත්තන්ති උළාරපණී වතභාවගමයනන

සබ්ෙයසොපරිවුද්ධිං උපගතං. සබ්ෙපාලිඵුල්ලංවිෙඅභිඤ්ඤාසම්පත්තිවයසන 

අභිඤ්ඤාසම්පදාහිසාසනාභිවුද්ධියාමත්ථකප්පත්තියතො. පතිට්ඨතවයසනාති
පතිට්ඨානවයසන, පතිට්ඨප්පත්තියාති අත්යථො. පටියවධවයසන ෙහුයනො

ජනස්ස හිතන්ති ොහුෙඤ්ඤං. යතනාහ ‘‘ෙහුෙනාභිසමෙවයසනා’’ති. පුථු

පුථුලං භූතං ජාතං, පුථු වා පුථුත්තං භූතං පත්තන්ති පුථභූතං. යතනාහ 

‘‘සබ්ොකාෙ…යප.… පත්ත’’න්ති. සුට්ඨු පකාසිතන්ති සුට්ඨු සම්මයදව
ආදිකලයාණාදිභායවන පයවදිතං. 
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ආයුසඞ්ඛාරඔස්සජ්ජනවණ්ණනා 
169. සතිං සූපට්ඨතං කත්වාති අයං කායාදිවිභායගො

අත්තභාවසඤ්ඤියතොදුක්ඛභායරොමයාඑත්තකංකාලංවහියතො, ඉදානිපන
න වහිතබ්යෙො, එතස්ස අවහනත්ථං චිරතරං කාලං අරියමග්ගසම්භායරො
සම්භයතො, ස්වායං අරියමග්යගො පටිවිද්යධො, යයතො ඉයම කායාදයයො
අසුභාදියතො සම්මයදව පරිඤ්ඤාතා, චතුබ්බිධම්පි සම්මාසතිං යථාතථං

විසයයසුට්ඨුඋපට්ඨිතංකත්වා. ඤායණනපරිච්ඡින්දිත්වාතියස්මා ඉමස්ස
අත්තභාවසඤ්ඤිතස්ස දුක්ඛභාරස්සවහයනපයයොජනභූතං අත්තහිතංතාව
මහායෙොධිමූයල එව පරිසමාපිතං, පරහිතං පන බුද්ධයවයනයයවිනයනං
පරිසමාපිතබ්ෙං, තං ඉදානි මාසත්තයයයනව පරිසමාපනං පාපුණිස්සති, 
තස්මා අභාසි ‘‘විසාඛපුණ්ණමායං පරිනිබ්ොයස්සාමී’’ති, එවං

බුද්ධඤායණනපරිච්ඡින්දිත්වාසබ්ෙභායගනනිච්ෙයංකත්වා. ආයුසඞ්ඛාෙං

විස්සජ්ජීති ආයුයනො ජීවිතස්ස අභිසඞ්ඛාරකං ඵලසමාපත්තිධම්මං ‘‘න
සමාපජ්ජිස්සාමී’’ති විස්සජ්ජි තංවිස්සජ්ජයනයනව යතන අභිසඞ්ඛරියමානං

ජීවිතසඞ්ඛාරං ‘‘නප්පවත්යතස්සාමී’’ති විස්සජ්ජි. යතනාහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි.

ඨානමහන්තතායපි පවත්තිආකාරමහන්තතායපි මහන්යතො පථවීකම්යපො. 

තත්ථඨානමහන්තතායභූමිචාලස්සමහත්තං දස්යසතුං ‘‘තදාකිෙ…යප.… 

කම්පිත්ථා’’තිවුත්තං.සාපනජාතික්යඛත්තභූතාදසසහස්සීයලොකධාතුඑව, 
න යාකාචි, යාමහාභිනීහාරමහාජාතිආදීසුපිකම්පිත්ථ.තදාපිතත්තිකායඑව
කම්පයන කිං කාරණං? ජාතික්යඛත්තභායවන තස්යසව ආදියතො
පරිග්ගහස්ස කතත්තා. පරිග්ගහකරණං චස්ස ධම්මතාවයසන යවදිතබ්ෙං.
තථා හි පුරිමබුද්ධානම්පි තාවතකයමව ජාතික්යඛත්තං අයහොසි. තථා හි
වුත්තං ‘‘දසසහස්සී යලොකධාතූ, නිස්සද්දා යහොන්ති නිරාකුලා…යප.…
මහාසමුද්යදො ආභුජති, දසසහස්සී පකම්පතී’’ති ච ආදි (බු. වං. 84-91). 
උදකපරියන්තං කත්වා ෙප්පකාරපයවධයනන අවීතරායග භිංයසතීති

භිංසයනො, යසො එව භිංසනයකොති ආහ ‘‘භෙෙනයකො’’ති. යදවයභරියෙොති
යදවදුන්දුභිසද්දස්ස පරියායවචනමත්තං. න යචත්ථ කාචි යභරී
‘‘යදවදුන්දුභී’’ති අධිප්යපතා, අථ යඛො උප්පාතභායවන ලබ්භමායනො

ආකාසගයතො නිග්යඝොසසද්යදො.යතනාහ ‘‘යදයවො’’තිආදි. යදයවොතියමයඝො.
තස්ස හි අච්ෙභායවන ආකාසස්ස වස්සාභායවන සුක්ඛගජ්ජිතසඤ්ඤියත

සද්යදනිච්ෙරන්යත යදවදුන්දුභිසමඤ්ඤා. යතනාහ ‘‘යදයවො සුක්ඛගජ්ජිතං

ගජ්ජී’’ති. 

පීතියවගවිස්සට්ඨන්ති ‘‘එවං චිරතරං කාලං වහියතො අයං
අත්තභාවසඤ්ඤියතො දුක්ඛභායරො, ඉදානි න චිරස්යසව නික්ඛිපිස්සතී’’ති

සඤ්ජාතයසොමනස්යසො භගවා සභායවයනව පීතියවගවිස්සට්ඨං උදානං

උදායනසි. එවං පන උදායනන්යතන අයම්පි අත්යථො සාධියතො යහොතීති 

දස්සනත්ථංඅට්ඨකථායං ‘‘කස්මා’’තිආදිවුත්තං. 
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පටුන 

තුලීයතීති තුලන්ති තුල-සද්යදො කම්මසාධයනොති දස්යසතුං ‘‘තුලිත’’න්ති

වුත්තං  .අප්පානුභාවතාය  පරිච්ඡින්නං. තථාහිතංපරියතොඛණ්ඩිතභායවන

‘‘පරිත්ත’’න්ති  වුච්චති  .පටිපක්ඛවික්ඛම්භනයතො දීඝසන්තානතාය , 

විපුලඵලතාය ච න තුලං න පරිච්ඡින්නං  .යයහි කාරයණහි පුබ්යෙ

අවියසසයතො මහග්ගතං ‘‘අතුල’’න්තිවුත්තං , තානිකාරණානි රූපාවචරයතො 

ආරුප්පස්ස සාතිසයානි විජ්ජන්තීති ‘‘අරූපාවචෙං අතුල’’න්ති වුත්තං, 

ඉතරඤ්ච ‘‘තුල’’න්ති, අප්පවිපාකං තීසුපිකම්යමසුයංතනුවිපාකංහීනං, තං 

තුලං  .ෙහුවිපාක න්ති යං මහාවිපාකං පණී වතං, තං අතුලං. යං පයනත්ථ

මජ්ඣිමං, තං හීනං, උක්කට්ඨන්ති ද්විධා භින්දිත්වා ද්වීසු භායගසු

පක්ඛිපිතබ්ෙං. හීනත්තිකවණ්ණනාෙං වුත්තනයයයනව අප්පෙහුවිපාකතං

නිද්ධායරත්වා තස්ස වයසන තුලාතුලභායවො යවදිතබ්යෙො  .සම් භවති

එතස්මාති සම්භයවොති ආහ ‘‘සම්භවස්ස යහතුභූත’’න්ති. 

නිෙකජ්ඣත්තෙයතොති සසන්තානධම්යමසු විපස්සනාවයසන, 

යගොචරායසවනාය ච නිරයතො  .සවිපාකං සමානං

පවත්තිවිපාකමත්තදායකම්මං  සවිපාකට්යඨන සම්භවං. න ච තං

කාමාදිභවාභිසඞ්ඛාරකන්ති තයතො වියසසනත්ථං ‘‘සම්භව’’න්ති වත්වා 

‘‘භවසඞ්ඛාෙ’’න්ති වුත්තං. ඔස්සජ්ජීතිඅරියමග්යගනඅවස්සජ්ජි. කවචංවිෙ 

අත්තභාවං පරියයොනන්ධිත්වා ඨිතං අත්තනි සම්භූතත්තා අත්තසම්භවං

කියලසඤ්ච අභින්දීති කියලසයභදසහභාවිකම්යමොස්සජ්ජනං දස්යසන්යතො

තදුභයස්සකාරණං අයවොච ‘‘අජ්ඣත්තෙයතොසමාහියතො’’ති. 

තීයෙන්යතොති ‘‘උප්පායදො භයං , අනුප්පායදො යඛම ’’න්තිආදිනා

වීමංසන්යතො‘‘ . තුයලන්යතො තීයරන්යතො ’’තිආදිනා සඞ්යඛපයතො  

වුත්තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසතුං ‘‘පඤ්චක්ඛන්ධා’’ති ආදිං වත්වා

භවසඞ්ඛාරස්ස අවස්සජ්ජනාකාරං සරූපයතො දස්යසසි. ‘‘එව’’න්තිආදිනා

පන උදානවණ්ණනාෙං ආදියතො වුත්තමත්ථංනිගමනවයසනදස්යසසි. 

මහාභූමිචාලවණ්ණනා 
171. යන්තිකරයණවාඅධිකරයණවාපච්චත්තවචනන්ති අධිප්පායයන

ආහ ‘‘යෙන සමයෙන, ෙස්මිං වා සමයෙ’’ති. උක්යඛපකවාතාති 
උදකසන්ධාරකවාතං උපච්ඡින්දිත්වා ඨිතට්ඨානයතො යඛපකවාතා. 

‘‘සට්ඨ…යප.… ෙහල’’න්ති ඉදං තස්ස වාතස්ස උබ්යෙධප්පමාණයමව
ගයහත්වා වුත්තං, ආයාමවිත්ථාරයතො පන දසසහස්සචක්කවාළප්පමාණම්පි

උදකසන්ධාරකවාතං උපච්ඡින්දතියයව. ආකායසති පුබ්යෙ වායතන

පතිට්ඨියතොකායස. පුන වායතොති උක්යඛපකවායත තථාකත්වා විගයත

උදකසන්ධාරකවායතො පුන ආෙන්ධත්වා ගණ්හාති යථා තං උදකං න
භස්සති, එවංඋත්ථම්යභන්තං ආෙන්ධනවිතානවයසනෙන්ධිත්වාගණ්හාති. 

තයතොඋදකං උග්ගච්ඡතීතිතයතොආෙන්ධිත්වාගහණයතොයතනවායතන

උත්ථම්භිතං උදකං උග්ගච්ෙති උපරි ගච්ෙති. යහොතියෙවාති අන්තරන්තරා 



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  මහාපරිනිබ්ොනසුත්තවණ්ණනා 
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යහොතියයව. ෙහලභායවනාති මහාපථවියා මහන්තභායවන. සකලා හි 

මහාපථවීතදාඔග්ගච්ෙති, උග්ගච්ෙතිච, තස්මාකම්පනං න පඤ්ඤාෙති. 

ඉජ්ඣනස්සාති ඉච්ඡිතත්ථසිජ්ඣනස්ස. 

අනුභවිතබ්ෙස්සඉස්සරියසම්පත්තිආදිකස්ස. පරිත්තාති පටිලද්ධමත්තා

නාතිසුභාවිතා. තථා ච භාවනා ෙලවතී න යහොතීති ආහ ‘‘දුබ්ෙලා’’ති.

සඤ්ඤාසීයසනහිභාවනාවුත්තා. අප්පමාණාතිපගුණාසුභාවිතා.සාහිථිරා

දළ්හතරා යහොතීති ආහ ‘‘ෙලවා’’ති. ‘‘පරිත්තා පථවීසඤ්ඤා, අප්පමාණා 
ආයපොසඤ්ඤා’’ති යදසනාමත්තයමව, ආයපොසඤ්ඤාය පන සුභාවිතාය
පථවීකම්යපො සුයඛයනව ඉජ්ඣතීති අයයමත්ථ අධිප්පායයො යවදිතබ්යෙො. 

සංයවයෙන්යතො දිබ්ෙසම්පත්තියා පමත්තං සක්කං යදවරාජානං. 

වීමංසන්යතො වා තාවයදව සමධිගතං අත්තයනො ඉද්ධිෙලං.
මහායමොග්ගල්ලානත්යථරස්ස පාසාදකම්පනං පාකටන්ති තං අනාමසිත්වා

සඞ්ඝරක්ඛිතසාමයණරස්ස පාසාදකම්පනං දස්යසතුං ‘‘යසො

කිොෙස්මා’’තිආදි වුත්තං. පූතිමිස්යසො ගන්යධො එතස්සාති පූතිගන්යධො, 

යතන පූතිගන්යධයනව අධිගතමාතුකුච්ඡිසම්භවංවිය ගන්යධයනව සීයසන, 
අතිවියදාරයකොඑවාතිඅත්යථො. 

ආචරිෙන්ති ආචරියූපයදසං. ඉද්ධාභිසඞ්ඛායරො නාම
ඉද්ධිවිධප්පටිපක්ඛාදීභායවන ඉච්ඡිතබ්යෙො, යසො ච උපායය යකොසල්ලස්ස

අත්තනානසම්මාඋග්ගහිතත්තානතාවසික්ඛියතොතිආහ ‘‘අසික්ඛිත්වාව

යුද්ධං පවිට්යඨොසී’’ති. ‘‘පිලවන්ත’’න්ති ඉමිනා සකලයමව පාසාදවත්ථුං
උදකං කත්වා අධිට්ඨාතබ්ෙපාසායදොව තත්ථ පිලවතීති දස්යසති.

අධිට්ඨානක්කමං පන උපමාය දස්යසන්යතො ‘‘තාත…යප.… ොනාහී’’ති

ආහ.තත්ථ කපල්ලකපූවන්තිආසිත්තකපූවං, තං පචන්තා කපායලපඨමං
කිඤ්චි පිට්ඨං ඨයපත්වා අනුක්කයමන වඩ්යෙත්වා අන්තන්යතන 

පරිච්ඡින්දන්ති පූවං සමන්තයතො පරිච්ඡින්නං කත්වා ඨයපන්ති, එවං
‘‘ආයපොකසිණවයසන ‘පාසායදන පතිට්ඨිතට්ඨානං උදකං යහොතූ’ති
අධිට්ඨහන්යතොසමන්තයතො පාසාදස්සයාවපරියන්තා යථාඋදකං යහොති, 
තථාඅධිට්ඨාතබ්ෙ’’න්තිඋපමාය උපදිසති. 

මහාපදායන වුත්තයමවාති‘‘ධම්මතාඑසා, භික්ඛයව, යදායෙොධිසත්යතො
තුසිතා කායා චවිත්වා මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමතී’’ති (දී. නි. 2.18) වත්වා
‘‘අයඤ්ච දසසහස්සී යලොකධාතු සඞ්කම්පති සම්පකම්පති සම්පයවධතී’’ති
(දී. නි. 2.18), තථා ‘‘ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යදා යෙොධිසත්යතො
මාතුකුච්ඡිම්හා නික්ඛමතී’’ති (දී. නි. 2.30) වත්වා ‘‘අයඤ්ච දසසහස්සී
යලොකධාතු සඞ්කම්පති සම්පකම්පති සම්පයවධතී’’ති (දී. නි. 2.32) ච 
මහායෙොධිසත්තස්ස ගබ්යභොක්කන්තියං, අභිජාතියඤ්ච ධම්මතාවයසන 

මහාපදායනපථවීකම්පස්ස වුත්තත්තා ඉතයරසුපි චතූසු ඨායනසු
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පථවීකම්යපො ධම්මතාවයසයනවාති මහාපදායනඅත්ථයතො වුත්තං එවාති
අධිප්පායයො. 

ඉදානි යනසං පථවීකම්පනංකාරණයතො, පවත්තිආකාරයතො ච විභාගං 

දස්යසතුං ‘‘ඉති ඉයමසූ’’තිආදි වුත්තං. ධාතුයකොයපනාති

උක්යඛපකධාතුසඞ්ඛාතාය වායයොධාතුයා පයකොයපන. ඉද්ධානුභායවනාති
ඤාණිද්ධියා වා කම්මවිපාකජිද්ධියා වා පභායවන, යතයජනාති අත්යථො. 

පුඤ්ඤයතයෙනාතිපුඤ්ඤානුභායවන, මහායෙොධිසත්තස්සපුඤ්ඤෙයලනාති

අත්යථො. ඤාණයතයෙනාති පටියවධඤාණානුභායවන. 

සාධුකාෙදානවයසනාති යථා අනඤ්ඤසාධාරයණන 
පටියවධඤාණානුභායවන අභිහතා මහාපථවී අභිසම්යෙොධියං අකම්පිත්ථ, 
එවං අනඤ්ඤසාධාරයණන යදසනාඤාණානුභායවන අභිහතා මහාපථවී
අකම්පිත්ථ, තං පනස්සා සාධුකාරදානං විය යහොතීති 
‘‘සාධුකාරදානවයසනා’’තිවුත්තං. 

යයන පන භගවා 
අසීතිඅනුෙයඤ්ජනපටිමණ්ඩිතද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණ- (දී. නි. 2.33; 
3.198; ම. නි. 2.385) විචිත්රරූපකායයො 
සබ්ොකාරපරිසුද්ධසීලක්ඛන්ධාදිගුණරතනසමිද්ධිධම්මකායයො 
පුඤ්ඤමහත්තථාමමහත්තයසමහආඉද්ධිමහත්තපඤ්ඤාමහත්තානං
පරමුක්කංසගයතො අසයමො අසමසයමො අප්පටිපුග්ගයලො අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො අත්තයනො අත්තභාවසඤ්ඤිතං ඛන්ධපඤ්චකං කප්පං වා
කප්පාවයසසං වා ඨයපතුං සමත්යථොපි සඞ්ඛතධම්මං 
පටිජිගුච්ෙනාකාරප්පවත්යතන ඤාණවියසයසන තිණායපි අමඤ්ඤමායනො 
ආයුසඞ්ඛායරොස්සජ්ජනවිධිනා නිරයපක්යඛො ඔස්සජ්ජි. තදනුභාවාභිහතා
මහාපථවී ආයුසඞ්ඛායරොස්සජ්ජයන අකම්පිත්ථ, තං පනස්සා

කාරුඤ්ඤසභාවසණ්ඨිතා විය යහොතීති වුත්තං ‘‘කාරුඤ්ඤසභායවනා’’ති. 
යස්මා භගවා පරිනිබ්ොනසමයය චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසඞ්ඛයා
සමාපත්තියයො සමාපජ්ජිඅන්තරන්තරාඵලසමාපත්තිසමාපජ්ජයනන, තස්ස
පුබ්ෙභායග සාතිසයං තික්ඛං සූරං විපස්සනාඤාණඤ්ච පවත්යතසි, 
‘‘යදත්ථඤ්චමයාඑවංසුචිරකාලං අනඤ්ඤසාධාරයණොපරමුක්කංසගයතො
ඤාණසම්භායරො සම්භයතො, අනුත්තයරො ච වියමොක්යඛොසමධිගයතො, තස්ස
වතයමසිඛාප්පත්තඵලභූතාඅච්චන්තනිට්ඨාඅනුපාදියසසනිබ්ොනධාතුඅජ්ජ 
සමිජ්ඣතී’’ති භියයයො අතිවිය යසොමනස්සප්පත්තස්ස භගවයතො 
පීතිවිප්ඵාරාදිගුණවිපුලතරානුභායවො පයරහි අසාධාරණඤාණාතිසයයො
උදපාදි, යස්ස සමාපත්තිෙලසමුපබ්රූහිතස්ස ඤාණාතිසයස්ස ආනුභාවං
සන්ධාය ඉදං වුත්තං ‘‘ද්යවයම පිණ්ඩපාතා සමසමඵලා
සමසමවිපාකා’’තිආදි (උදා. 75), තස්මා තස්ස ආනුභායවන සමභිහතා 
මහාපථවී අකම්පිත්ථ. තං පනස්සා තස්සං යවලායං ආයරොදනාකාරප්පත්ති

වියයහොතීති ‘‘අට්ඨයමොආයෙොදයනනා’’තිවුත්තං. 
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ඉදානි සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං විවරන්යතො ‘‘මාතුකුච්ඡිං

ඔක්කමන්යත’’තිආදිමාහ. අෙං පනත්යථොති

‘‘සාධුකාරදානවයසනා’’තිආදිනා වුත්යතො අත්යථො. පථවීයදවතාෙ

වයසනාතිඑත්ථසමුද්දයදවතාවියමහාපථවියාඅධියදවතා කිරනාමඅත්ථි.
තාදියස කාරයණ සති තස්සා චිත්තවයසන අයං මහාපථවී සඞ්කම්පති 
සම්පකම්පතිසම්පයවධති, යථා වාතවලාහකයදවතානං චිත්තවයසනවාතා
වායන්ති, සීතුණ්හඅබ්භවස්සවලාහකයදවතානං චිත්තවයසන සීතාදයයො
භවන්ති. තථා හි විසාඛපුණ්ණමායං අභිසම්යෙොධිඅත්ථං යෙොධිරුක්ඛමූයල
නිසින්නස්ස යලොකනාථස්ස අන්තරායකරණත්ථං උපට්ඨිතං මාරෙලං
විධමිතුං– 

‘‘අයචතනායං පථවී, අවිඤ්ඤායසුඛංදුඛං; 
සාපිදානෙලාමය්හං, සත්තක්ඛත්තුංපකම්පථා’’ති.(චරියා. 1.124) 
– 

වචනසමනන්තරං මහාපථවීභිජ්ජිත්වාසපරිසං මාරං පරිවත්යතසි. එතන්ති
සාධුකාරදානාදි. යදිපි නත්ථි අයචතනත්තා, ධම්මතාවයසන පන
වුත්තනයයනසියාතිසක්කාවත්තුං.ධම්මතාපනඅත්ථයතො ධම්මසභායවො, 
යසො පුඤ්ඤධම්මස්ස වා ඤාණධම්මස්ස වා ආනුභාවසභායවොති. තයදං
සබ්ෙං විචාරිතයමව, එවඤ්චකත්වා– 

‘‘ඉයම ධම්යමසම්මසයතො, සභාවසරසලක්ඛයණ; 
ධම්මයතයජනවසුධා, දසසහස්සීපකම්පථා’’ති.(බු.වං. 1.166); 

ආදිවචනඤ්චසමත්ථිතංයහොති. 

නිද්දිට්ඨනිදස්සනන්ති නිද්දිට්ඨස්ස අත්ථස්ස නියයාතනං, නිගමනන්ති

අත්යථො. එත්තාවතාති පථවීකම්පාදිඋප්පාදජනයනන යචව පථවීකම්පස්ස

භගවයතො යහතුනිදස්සයනන ච. ‘‘අද්ධා අජ්ෙ භගවතා ආයුසඞ්ඛායෙො 

ඔස්සට්යඨො’’ති සල්ලක්යඛසි පාරියසසඤායයන. එවඤ්හි තදා යථයරො
තමත්ථං වීමංයසයය නායං භූමිකම්යපො ධාතුප්පයකොපයහතුයකො තස්ස
අපඤ්ඤායමානරූපත්තා, ොහිරයකොපි ඉසි එවං මහානුභායවො බුද්ධකායල
නත්ථි, සාසනියකොපිසත්ථුඅනායරොයචත්වාඑවං කයරොන්යතොනාමනත්ථි, 
යසසානං පඤ්චන්නං ඉදානි අසම්භයවො, එවං භූමිකම්යපො චායං 
මහාභිංසනයකො සයලොමහංයසො අයහොසි, තස්මා පාරියසසයතොආහ ‘‘අජ්ජ
භගවතාආයුසඞ්ඛායරො ඔස්සට්යඨොතිසල්ලක්යඛසී’’ති. 

අට්ඨපරිසවණ්ණනා 
172. ඔකාසංඅදත්වාති‘‘තිට්ඨතු භන්යතභගවාකප්ප’’න්තිආදි(දී.නි.

2.178) නයප්පවත්තාය යථරස්ස ආයාචනාය අවසරං අදත්වා. අඤ්ඤානිපි

අට්ඨකානි සම්පිණ්යඩන්යතො යහතුඅට්ඨකයතො අඤ්ඤානි
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පරිසාභිභායතනවියමොක්ඛවයසන තීණි අට්ඨකානි සඞ්ගයහත්වා

දස්යසන්යතො ‘‘අට්ඨ යඛො ඉමා’’තිආදිමාහ. ‘‘ආයස්මයතො ආනන්දස්ස
යසොකුප්පත්තිං පරිහරන්යතො වික්යඛපං කයරොන්යතො’’ති යකචි සහසා
භණියතෙලවයසොයකොඋප්පජ්යජයයාති. 

සමාගන්තබ්ෙයතො, සමාගච්ෙතීති වා සමාගයමො, පරිසා.

බිම්බිසාරපමුයඛො සමාගයමො බිම්බිසාෙසමාගයමො. යසසද්වයයපි එයසව
නයයො. බිම්බිසාර…යප.… සමාගමාදිසදිසං ඛත්තියපරිසන්ති යයොජනා. 

අඤ්යඤසු චක්කවායළසුපි ලබ්භයතයෙව සත්ථු 

ඛත්තියපරිසාදිඋපසඞ්කමනං.ආදියතොයතහිසද්ධිංසත්ථුභාසනං ආලායපො. 

කථනපටිකථනං සල්ලායපො. ධම්මුපසඤ්හිතා පුච්ො පටිපුච්ො 

ධම්මසාකච්ඡා. සණ්ඨානං පටිච්ච කථනං සණ්ඨානපරියායත්තා වණ්ණ-
සද්දස්ස ‘‘මහන්තං හත්ථිරාජවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා’’තිආදීසු (සං. නි.

1.138) විය. ‘‘යතස’’න්ති පදං උභයපදායපක්ඛං ‘‘යතසම්පි
ලක්ඛණසණ්ඨානං විය සත්ථු සරීරසණ්ඨානං, යතසං යකවලං පඤ්ඤායති
එවා’’ති. නාපි ආමුක්කමණිකුණ්ඩයලො භගවා යහොතීති යයොජනා. 

ඡින්නස්සොති ද්විධාභූතස්සරා. ගග්ගෙස්සොති ජජ්ජරිතස්සරා. 

භාසන්තෙන්තියතසංසත්තානංභාසයතොඅඤ්ඤංභාසං. වීමංසාතිචින්තනා.
‘‘කිමත්ථං…යප.… යදයසතී’’ති ඉදං නනු අත්තානං ජානායපත්වා ධම්යම
කථියත යතසං සාතිසයයො පසායදො යහොතීති ඉමිනා අධිප්පායයන වුත්තං? 
යයසං අත්තානං අජානායපත්වාව ධම්යම කථියත පසායදො යහොති, න
ජානායපත්වා, තාදියස සන්ධායසත්ථාතථාකයරොති.තත්ථපයයොජනමාහ 

‘‘වාසනත්ථාො’’ති. එවං සුයතොපීති එවං අවිඤ්ඤාතයදසයකො

අවිඤ්ඤාතාගමයනොපි සුයතො ධම්යමො අත්තයනො ධම්මසුධම්මතායයව 

අනාගයතපච්චයෙොයහොති සුණන්තස්ස. 

‘‘ආනන්දා’’තිආදියකො සඞ්ගීතිඅනාරුළ්යහො පාළිධම්යමො එව තථා
දස්සියතො.එසනයයොඉයතොපයරසුපිඑවරූයපසුඨායනසු. 

අට්ඨඅභිභායතනවණ්ණනා 
173. අභිභවතීති අභිභු, පරිකම්මං, ඤාණංවා.අභිභුආයතනංඑතස්සාති 

අභිභාෙතනං, ඣානං. අභිභවිතබ්ෙං වා ආරම්මණසඞ්ඛාතං ආයතනං 

එතස්සාති අභිභාෙතනං. ආරම්මණාභිභවනයතො අභිභු ච තං ආයතනඤ්ච 
යයොගියනො සුඛවියසසානං අධිට්ඨානභාවයතො, 

මනායතනධම්මායතනභාවයතො වාතිපි සසම්පයුත්තං ඣානං අභිභාෙතනං. 

යතනාහ ‘‘අභිභවනකාෙණානී’’තිආදි. තානි හීති අභිභායතනසඤ්ඤිතානි

ඣානානි. ‘‘පුග්ගලස්ස ඤාණුත්තරිෙතාො’’ති ඉදං උභයත්ථාපි
යයොයජතබ්ෙං. කථං? පටිපක්ඛභායවන පච්චනීකධම්යම අභිභවන්ති
පුග්ගලස්සඤාණුත්තරියතායආරම්මණානිඅභිභවන්ති. ඤාණෙයලයනවහි
ආරම්මණාභිභවනංවියපටිපක්ඛාභිභයවොපීති. 
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පරිකම්මවයසන අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී, න අප්පනාවයසන. න හි
පටිභාගනිමිත්තාරම්මණා අප්පනා අජ්ඣත්තවිසයා සම්භවති, තං පන 

අජ්ඣත්තපරිකම්මවයසන ලද්ධං කසිණනිමිත්තං අවිසුද්ධයමව යහොති, න
ෙහිද්ධාපරිකම්මවයසනලද්ධංවිය විසුද්ධං. 

පරිත්තානීති යථාලද්ධානි සුප්පසරාවමත්තානි. යතනාහ 

‘‘අවඩ්ඪිතානී’’ති. පරිත්තවයසයනවාති වණ්ණවයසන ආයභොයග

විජ්ජමායනපිපරිත්තවයසයනව ඉදංඅභිභාෙතනං වුත්තං. පරිත්තතායහත්ථ
අභිභවනස්ස කාරණං. වණ්ණායභොයග සතිපි අසතිපි අභිභායතනභාවනා

නාම තික්ඛපඤ්ඤස්යසව සම්භවති, නඉතරස්සාතිආහ ‘‘ඤාණුත්තරියකො

පුග්ගයලො’’ති. අභිභවිත්වා සමාපජ්ෙතීති එත්ථ අභිභවනං, සමාපජ්ජනඤ්ච

උපචාරජ්ඣානාධිගමසමනන්තරයමව අප්පනාඣානුප්පාදනන්ති ආහ ‘‘සහ

නිමිත්තුප්පායදයනයවත්ථ අප්පනං පායපතී’’ති. සහනිමිත්තුප්පායදනාති ච 
අප්පනාපරිවාසාභාවස්ස ලක්ඛණං වචනයමතං. යයො ‘‘ඛිප්පාභිඤ්යඤො’’ති

වුච්චති, තයතොපි ඤාණුත්තරස්යසව අභිභායතනභාවනා. එත්ථාති එතස්මිං 

නිමිත්යත. අප්පනංපායපතීතිභාවනංඅප්පනංයනති. 

එත්ථ ච යකචි ‘‘උප්පන්යන උපචාරජ්ඣායන තං ආරබ්භ යය
යහට්ඨිමන්යතන ද්යව තයයො ජවනවාරා පවත්තන්ති, යත
උපචාරජ්ඣානපක්ඛිකා එව, තදනන්තරඤ්ච භවඞ්ගපරිවායසන, 
උපචාරායසවනායචවිනාඅප්පනායහොති, සහ නිමිත්තුප්පායදයනවඅප්පනං
පායපතී’’ති වදන්ති, තං යතසං මතිමත්තං. න හි පරිවාසිතපරිකම්යමන
අප්පනාවායරො ඉච්ඡියතො, නාපි මහග්ගතප්පමාණජ්ඣායනසු විය 
උපචාරජ්ඣායන එකන්තයතො පච්චයවක්ඛණා ඉච්ඡිතබ්ො, තස්මා
උපචාරජ්ඣානාධිගමනයතො පරං කතිපයභවඞ්ගචිත්තාවසායන අප්පනං
පාපුණන්යතො‘‘සහනිමිත්තුප්පායදයනයවත්ථඅප්පනං පායපතී’’තිවුත්යතො. 

සහ නිමිත්තුප්පායදයනවාති ච අධිප්පායකමිදං වචනං, න නීතත්ථං, 
අධිප්පායයො වුත්තනයයයනව යවදිතබ්යෙො, න අන්යතොසමාපත්තියං තදා
තථාරූපස්ස ආයභොගස්ස අසම්භවයතො. සමාපත්තියතො වුට්ඨිතස්ස 
ආයභොයගො පුබ්ෙභාගභාවනායවයසන ඣානක්ඛයණ පවත්තං

අභිභවනාකාරං ගයහත්වා පවත්යතොති දට්ඨබ්ෙං. අභිධම්මට්ඨකථාෙං පන
‘‘ඉමිනා තස්ස පුබ්ොයභොයගො කථියතො’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. 204) වුත්තං.
අන්යතොසමාපත්තියං තථා ආයභොගාභායව කස්මා ‘‘ඣානසඤ්ඤායපී’’ති

වුත්තන්තිආහ ‘‘අභිභවන…යප.… අත්ථී’’ති. 

වඩ්ඪිතප්පමාණානීති විපුලප්පමාණානීති අත්යථො, න
එකඞ්ගුලද්වඞ්ගුලාදිවයසන වඩ්ඪිං පාපිතානීති තථා වඩ්ෙනස්යසයවත්ථ

අසම්භවයතො.යතනාහ ‘‘මහන්තානී’’ති. භත්තවඩ්ඪිතකන්ති භුඤ්ජනභාජනං
වඩ්යෙත්වා දින්නභත්තං, එකාසයන පුරියසන භුඤ්ජිතබ්ෙභත්තයතො 
උපඩ්ෙභත්තන්තිඅත්යථො. 
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පටුන 

රූයපසඤ්ඤා රූපසඤ්ඤා, සාඅස්ස අත්ථීති රූපසඤ්ඤී, නරූපසඤ්ඤී 

අරූපසඤ්ඤී, සඤ්ඤාසීයසන ඣානං වදති. රූපසඤ්ඤාය අනුප්පාදනං 
එයවත්ථඅලාභිතා. 

ෙහිද්ධාව උප්පන්නන්තිෙහිද්ධාවත්ථුස්මිංයයව උප්පන්නං. අභිධම්යම 
පන ‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී ෙහිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි
සුවණ්ණදුබ්ෙණ්ණානි…යප.…අප්පමාණානි සුවණ්ණදුබ්ෙණ්ණානී’’ති(ධ.

ස.220) එවංචතුන්නංඅභිභායතනානංආගතත්තා අභිධම්මට්ඨකථාෙං (ධ.
ස. අට්ඨ. 204) ‘‘කස්මා පන ‘යථා සුත්තන්යත අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී
එයකො ෙහිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානීතිආදි වුත්තං, එවං අවත්වා ඉධ
චතූසුපි අභිභායතයනසු අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤිතාව වුත්තා’ති යචොදනං
කත්වා‘අජ්ඣත්තරූපානංඅනභිභවනීයයතො’තිකාරණංවත්වා, තත්ථවාහි
ඉධ වා ෙහිද්ධා රූපායනව අභිභවිතබ්ොනි, තස්මා තානි නියමයතො
වත්තබ්ොනීතිතත්රාපි ඉධාපි වුත්තානි. ‘අජ්ඣත්තංරූපසඤ්ඤී’තිඉදං පන
සත්ථුයදසනාවිලාසමත්තයමවා’’ති වුත්තං.එත්ථචවණ්ණායභොගරහිතානි, 
සහිතානි ච සබ්ොනි පරිත්තානි ‘‘පරිත්තානි සුවණ්ණදුබ්ෙණ්ණානී’’ති
වුත්තානි, තථා අප්පමාණානි ‘‘අප්පමාණානි සුවණ්ණදුබ්ෙණ්ණානී’’ති.
අත්ථිහියසොපරියායයොපරිත්තානිඅභිභුයයතානියච කදාචිවණ්ණවයසන
ආභුජිතානි යහොන්ති, සුවණ්ණදුබ්ෙණ්ණානි අභිභුයයාති. පරියායකථා හි

සුත්තන්තයදසනාති. අභිධම්යම (ධ. ස. 222) පන නිප්පරියායයදසනත්තා
වණ්ණායභොගරහිතානි විසුං වුත්තානි, තථා සහිතානි. අත්ථි හි උභයත්ථ
අභිභවනවියසයසොති. තථා ඉධ පරියායයදසනත්තා වියමොක්ඛානම්පි
අභිභවනපරියායයො අත්ථීති ‘‘අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී’’තිආදිනා
පඨමදුතියඅභිභායතයනසු පඨමවියමොක්යඛො, තතියචතුත්ථඅභිභායතයනසු
දුතියවියමොක්යඛො, වණ්ණාභිභායතයනසු තතියවියමොක්යඛො ච 

අභිභවනප්පවත්තියතො සඞ්ගහියතො. අභිධම්යම පන නිප්පරියායයදසනත්තා
වියමොක්ඛාභිභායතනානි අසඞ්කරයතො දස්යසතුං වියමොක්යඛ වජ්යජත්වා
අභිභායතනානි කථිතානි; සබ්ොනි ච වියමොක්ඛකිච්චානි ඣානානි
වියමොක්ඛයදසනායං වුත්තානි. තයදතං ‘‘අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී’’ති

ආගතස්සඅභිභායතනද්වයස්ස අභිධම්යම අභිභායතයනසුඅවචනයතො‘‘රූපී
රූපානි පස්සතී’’තිආදීනඤ්ච සබ්ෙවියමොක්ඛකිච්චසාධාරණවචනභාවයතො
වවත්ථානංකතන්තිවිඤ්ඤායති. ‘‘අජ්ඣත්තරූපානංඅනභිභවනීයයතො’’ති
ඉදංකත්ථචිපි‘‘අජ්ඣත්තංරූපානිපස්සතී’’ති අවත්වාසබ්ෙත්ථයංවුත්තං
‘‘ෙහිද්ධා රූපානි පස්සතී’’ති, තස්ස කාරණවචනං, යතන යං
අඤ්ඤයහතුකං, තංයතනයහතුනාවුත්තං. යං පනයදසනාවිලාසයහතුකං
අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤිතායඑවඅභිධම්යම (ධ.ස.223) වචනං, නතස්ස
අඤ්ඤං කාරණං මග්ගිතබ්ෙන්ති දස්යසති. අජ්ඣත්තරූපානං
අනභිභවනීයතාචයතසංෙහිද්ධාරූපානං වියඅභූතත්තා.යදසනාවිලායසොච
යථාවුත්තවවත්ථානවයසන යවදිතබ්යෙො යවයනයයජ්ඣාසයවයසන
විජ්ජමානපරියායකථාභාවයතො. ‘‘සුවණ්ණදුබ්ෙණ්ණානී’’ති එයතයනව 
සිද්ධත්තා න නීලාදි අභිභායතනානි වත්තබ්ොනීති යච? තං න, නීලාදීසු
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කතාධිකාරානං නීලාදිභාවස්යසව අභිභවනකාරණත්තා. න හි යතසං
පරිසුද්ධාපරිසුද්ධවණ්ණානං පරිත්තතා, අප්පමාණතා වා අභිභවනකාරණං, 
අථ යඛො නීලාදිභායවො එවාති. එයතසු ච පරිත්තාදිකසිණරූයපසු යං යං

චරිතස්ස ඉමානි අභිභායතනානි ඉජ්ඣන්ති, තං දස්යසතුං ‘‘ඉයමසු

පනා’’තිආදිවුත්තං. 

සබ්ෙසඞ්ගාහකවයසනාති සකලනීලවණ්ණනීලනිදස්සනනීලනිභාසානං

සාධාරණවයසන. වණ්ණවයසනාති සභාවවණ්ණවයසන. 

නිදස්සනවයසනාතිපස්සිතබ්ෙතාවයසන චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිවිඤ්ඤාණවීථියා

ගයහතබ්ෙතාවයසන. ඔභාසවයසනාති සප්පභාසතාය අවභාසනවයසන. 

උමාපුප්ඵන්ති අතසිපුප්ඵං. නීලයමව යහොති වණ්ණසඞ්කරාභාවයතො. 

ොොණසිසම්භවන්තිොරාණසියං සමුට්ඨිතං. 

එකච්චස්සඉයතොොහිරකස්සඅප්පමාණංඅතිවිත්ථාරිතං කසිණනිමිත්තං 
ඔයලොයකන්තස්ස භයං උප්පජ්යජයය ‘‘කිං නු යඛො ඉදං සකලං යලොකං
අභිභවිත්වා අජ්යඣොත්ථරිත්වාගණ්හාතී’’ති, තථාගතස්ස පනතාදිසං භයං

වාසාරජ්ජංවානත්ථීති අභීතභාවදස්සනත්ථයමව ආනීතානි. 

අට්ඨවියමොක්ඛවණ්ණනා 
174. උත්තානත්ථායෙව යහට්ඨා අත්ථයතො විභත්තත්තා. එකච්චස්ස

වියමොක්යඛොති යඝොයසොපි භයාවයහො වට්ටාභිරතභාවයතො, තථාගතස්ස පන

වියමොක්යඛ උපසම්පජ්ජ විහරයතොපි තං නත්ථීති අභීතභාවදස්සනත්ථයමව

ආනීතානි. 

ආනන්දයාචනකථාවණ්ණනා 
178. යෙොධීති සබ්ෙඤ්ඤුතඤ්ඤාණං. තඤ්හි 

‘‘චතුමග්ගඤාණපටියවධ’’න්ත්යවව වුත්තං 

සබ්ෙඤ්ඤුතඤ්ඤාණප්පටියවධස්ස තංමූලකත්තා. එවං වුත්තභාවන්ති
‘‘ආකඞ්ඛමායනො ආනන්ද තථාගයතො කප්පං වා තිට්යඨයයා’’ති (දී. නි.
2.166) එවංවුත්තභාවං. 

179. තම්පි ඔළාරිකනිමිත්තංකතං තස්ස මායරන පරියුට්ඨිතයචතයසො 

නපටිවිද්ධං න සල්ලක්ඛිතං. 

183. ආදියකහීති එවමාදීහි මිත්තාමච්චසුහජ්ජාහි. පියායතබ්ෙයතො 

පියෙහි. මනවඩ්ෙනයතො මනායපහි. ොතිොති ජාතිඅනුරූපගමයනන. 

නානාභායවො විසුංභායවො අසම්ෙද්ධභායවො. මෙයණන විනාභායවොති චුතියා

යතනත්තභායවන අපුනරාවත්තනයතො විප්පයයොයගො. භයවන

අඤ්ඤථාභායවොති භවන්තරග්ගහයණන පුරිමාකාරයතො අඤ්ඤාකාරතා 
‘‘කාමාවචරසත්යතො රූපාවචයරො යහොතී’’තිආදිනා, තත්ථාපි ‘‘මනුස්යසො

යදයවොයහොතී’’තිආදිනාපි යයොයජතබ්යෙො. කුයතත්ථලබ්භාතිකුයතොකුහිං
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කිස්මිංනාම ඨායන එත්ථ එතස්මිංඛන්ධප්පවත්යත‘‘යංතංජාතං…යප.…
මා පලුජ්ජී’’ති ලද්ධුං සක්කා. න සක්කා එව තාදිසස්ස කාරණස්ස

අභාවයතොති ආහ ‘‘යනතං ඨානං විජ්ෙතී’’ති. එවං අච්ෙරියබ්භුතධම්මං 

තථාගතස්සාපි සරීෙං, කිමඞ්ගං පන අඤ්යඤසන්ති අධිප්පායයො. 
‘‘පච්චාවමිස්සතී’’තියනතංඨානං විජ්ජතිසතිංසූපට්ඨිතං කත්වාඤායණන
පරිච්ඡින්දිත්වා ආයුසඞ්ඛාරානං ඔස්සට්ඨත්තා, බුද්ධකිච්චස්ස ච 
පරියයොසාපිතත්තා. න යහත්ථ මාසත්තයයතො පරං බුද්ධයවයනයයා
ලබ්භන්තීති. 

184. සාසනස්ස චිරට්ඨිති නාම සසම්භායරහි අරියමග්ගධම්යමහි 

යකවයලහීති ආහ ‘‘සබ්ෙං යලොකිෙයලොකුත්තෙවයසයනව කථිත’’න්ති 
යලොකියාහි සීලසමාධිපඤ්ඤාහි විනා යලොකුත්තරධම්මසමධිගමස්ස 
අසම්භවයතො. 

තතියභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
නාගාපයලොකිතවණ්ණනා 

186. නාගාපයලොකිතන්ති නාගස්ස විය අපයලොකිතං, හත්ථිනාගස්ස

අපයලොකනසදිසං අපයලොකනන්ති අත්යථො. ආහච්චාති ඵුසිත්වා. 

අඞ්කුසකලග්ගානි විොති අඞ්කුසකානි විය අඤ්ඤමඤ්ඤස්මිං ලග්ගානි

ආසත්තානි හුත්වා ඨිතානි. එකාෙද්ධානීති අඤ්ඤමඤ්ඤං එකයතො

ආෙද්ධානි. තස්මාති ගීවට්ඨීනං එකග්ඝනානං විය එකාෙද්ධභායවන, න
යකවලං ගීවට්ඨීනංයයව, අථ යඛො සබ්ොනිපි තානි බුද්ධානං ඨයපත්වා
ොහුසන්ධිආදිකා ද්වාදස මහාසන්ධියයො, අඞ්ගුලිසන්ධියයො ච ඉතරසන්ධීසු
එකාෙද්ධානි හුත්වා ඨිතානි, යයතො යනසං පකතිහත්ථීනං

යකොටිසහස්සෙලප්පමාණං කායෙලං යහොති. යවසාලිනගොභිමුඛං අකාසි 
කණ්ටකපරිවත්තයන විය කපිලනගරාභිමුඛං. යදි එවං කථං තං
නාගාපයලොකිතං නාම ජාතං? තදජ්ඣාසයං උපාදාය. භගවා හි
නාගාපයලොකිතවයසයනව අපයලොයකතුකායමො ජායතො, පුඤ්ඤානුභායවන
පනස්ස පතිට්ඨිතට්ඨානං පරිවත්ති, යතන තං ‘‘නාගාපයලොකිතං’’ ත්යවව
වුච්චති. 

‘‘ඉදං පච්ඡිමකං ආනන්ද තථාගතස්ස යවසාලියා දස්සන’’න්ති නයදං
යවසාලියා අපයලොකනස්ස කාරණවචනං අයනකන්තිකත්තා, 
භූතකථනමත්තං පයනතං. මග්ගයසොධනවයසන තං දස්යසත්වා

අඤ්ඤයදයවත්ථඅපයලොකනකාරණංදස්යසතුකායමො ‘‘නනුචා’’තිආදිමාහ. 

තං තං සබ්ෙං පච්ඡිමදස්සනයමව අනුක්කයමන කුසිනාරං ගන්ත්වා

පරිනිබ්ොතුකාමතාය තයතො තයතො නික්ඛන්තත්තා. ‘‘අනච්ඡරිෙත්තා’’ති
ඉමිනායථාවුත්තං අයනකන්තිකත්තංපරිහරති, තයදංයසොධනමත්තං.ඉදං

පයනත්ථඅවිපරීතංකාරණන්ති දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදිවුත්තං.නහිභගවා
සායපක්යඛො යවසාලිං අපයලොයකසි, ‘‘ඉදං පන යම ගමනං
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අපුනරාගමන’’න්ති දස්සනමුයඛන ෙහුජනහිතාය ෙහුජනසුඛාය

යලොකානුකම්පායඅපයලොයකසි.යතනාහ ‘‘අපිච යවසාලිොොයනො’’තිආදි. 

අන්තකයෙොති සකලවට්ටදුක්ඛස්ස සකසන්තායන, පරසන්තායන ච
විනාසකයරො අභාවකයරො. 

බුද්ධචක්ඛුධම්මචක්ඛුදිබ්ෙචක්ඛුමංසචක්ඛුසමන්තචක්ඛුසඞ්ඛායතහි පඤ්චහි

චක්ඛූහි චක්ඛුමා. සවාසනානං කියලසානං සමුච්ඡින්නත්තා සාතිසයං 

කියලසපරිනිබ්ොයනනපරිනිබ්බුයතො. 

චතුමහාපයදසවණ්ණනා 
187. මහාඔකායසති මහන්යත ඔකායස. මහන්තානි ධම්මස්ස

පතිට්ඨාපනට්ඨානානි. යයසු පතිට්ඨාපියතො ධම්යමො නිච්ඡීයති 
අසන්යදහයතො, කානි පන තානි? ආගමනවිසිට්ඨානි සුත්යතොතරණාදීනි.

දුතියවිකප්යප අපදිසන්තීති අපයදසා, ‘‘සම්මුඛා යමතං ආවුයසො භගවයතො 
සුත’’න්තිආදිනායකනචිආභතස්ස‘‘ධම්යමො’’තිවිනිච්ඡිනයනකාරණං.කිං
පන තන්ති? තස්ස යථාභතස්ස සුත්යතොතරණාදි එව. යදි එවං කථං
චත්තායරොති? යස්මාධම්මස්සද්යව සම්පරායාසත්ථා, සාවකාච, යතසුච
සාවකා සඞ්ඝගණපුග්ගලවයසනතිවිධා, එවං ‘‘තුම්හාකං මයා යං ධම්යමො
පටිග්ගහියතො’’ති අපදිසිතබ්ොනං යභයදන චත්තායරො. යතනාහ ‘‘සම්මුඛා

යම තං ආවුයසො භගවයතො සුත’’න්තිආදි. තථා ච වුත්තං යනත්තිෙං 
‘‘චත්තායරො මහාපයදසා බුද්ධාපයදයසො සඞ්ඝාපයදයසො 
සම්ෙහුලත්යථරාපයදයසො එකත්යථරාපයදයසො. ඉයම චත්තායරො

මහාපයදසා’’ති(යනත්ති.18) බුද්යධොඅපයදයසොඑතස්සාති බුද්ධාපයදයසො. 

එසනයයොයසයසසුපි. යතනාහ ‘‘බුද්ධාදයෙො…යප.…මහාකාෙණානී’’ති. 

188. යනව අභිනන්දිතබ්ෙන්ති න සම්පටිච්ඡිතබ්ෙං. ගන්ථස්ස 

සම්පටිච්ෙනංනාම සවනන්තිආහ ‘‘න යසොතබ්ෙ’’න්ති. පදෙයඤ්ෙනානීති
පදානිචෙයඤ්ජනානිච, අත්ථපදානි, ෙයඤ්ජනපදානිචාතිඅත්යථො.පජ්ජති

අත්යථොඑයතහීති පදානි, අක්ඛරාදීනිෙයඤ්ජනපදානි.පජ්ජිතබ්ෙයතො පදානි, 

සඞ්කාසනාදීනි අත්ථපදානි. අට්ඨකථාෙංපන ‘‘‘පදසඞ්ඛාතානි 
ෙයඤ්ජනානී’ති ෙයඤ්ජනපදායනව වුත්තානී’’ති යකචි, තං න, අත්ථං 
ෙයඤ්යජන්තීති ෙයඤ්ජනානි, ෙයඤ්ජනපදානි, යතහි ෙයඤ්ජිතබ්ෙයතො 

ෙයඤ්ජනානි, අත්ථපදානීති උභයසඞ්ගහයතො. ඉමස්මිං ඨායනති 

යතනාභතසුත්තස්සඉමස්මිංපයදයස. පාළිවුත්තාතියකවයලො පාළිධම්යමො

පවත්යතො. අත්යථො වුත්යතොති පාළියා අත්යථො පවත්යතො නිද්දිට්යඨො. 

අනුසන්ධ කථියතොති යථාරද්ධයදසනාය, උපරි යදසනාය ච අනුසන්ධානං

කථිතං සම්ෙන්යධො කථියතො. පුබ්ොපෙං කථිතන්ති පුබ්යෙනාපරං
අවිරුජ්ඣනඤ්යචව වියසසාධානඤ්චකථිතංපකාසිතං.එවංපාළිධම්මාදීනි

සම්මයදව සල්ලක්යඛත්වා ගහණං සාධුකං උග්ගහණන්ති ආහ ‘‘සුට්ඨු

ගයහත්වා’’ති. සුත්යත ඔතායෙතබ්ොනීති ඤායණන සුත්යත ඔගායහත්වා
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තායරතබ්ොනි, තංපනඔගායහත්වාතරණංතත්ථඔතරණංඅනුප්පයවසනං

යහොතීති වුත්තං ‘‘සුත්යත ඔතායෙතබ්ොනී’’ති. සංසන්යදත්වා දස්සනං 

සන්දස්සනන්තිආහ ‘‘විනයෙ සංසන්යදතබ්ොනී’’ති. 

කිං පන තං සුත්තං, යකො වා විනයයොති විචාරණාය ආචරියානං

මතියභදමුයඛන තමත්ථං දස්යසතුං ‘‘එත්ථ චා’’තිආදි වුත්තං. විනයෙොති
විභඞ්ගපාඨමාහ. යසො හි මාතිකාසඤ්ඤිතස්ස සුත්තස්ස අත්ථසූචනයතො
‘‘සුත්ත’’න්ති වත්තබ්ෙතං අරහති. විවිධනයත්තා, විසිට්ඨනයත්තා ච 

විනයෙො, ඛන්ධකපායඨො. එවන්ති එවං සුත්තවිනයයසු පරිග්ගය්හමායනසු 

විනෙපිෙකම්පි න පරිොදීෙති පරිවාරපාළියා අසඞ්ගහිතත්තා. 

සුත්තන්තාභිධම්මපිෙකානි වා සුත්තං අත්ථසූචනාදිඅත්ථසම්භවයතො. 

එවම්පීති‘‘සුත්තන්තාභිධම්මපිටකානිසුත්තං, විනයපිටකං විනයයො’’තිඑවං

සුත්තවිනයවිභායග වුච්චමායනපි. න තාව පරිොදීෙන්තීති න තාව

අනවයසසයතො පරිග්ගය්හන්ති, කස්මාති ආහ ‘‘අසුත්තනාමකඤ්හී’’තිආදි.
යස්මා ‘‘සුත්ත’’න්ති ඉමං නාමං අනායරොයපත්වා සඞ්ගීතම්පි
ජාතකාදිබුද්ධවචනං අත්ථි, තස්මා වුත්තනයයන තීණි පිටකානි න
පරියාදිණ්ණානීති. සුත්තනිපාතඋදානඉතිවුත්තකාදීනි දීඝනිකායාදයයො විය 
සුත්තනාමං ආයරොයපත්වා අසඞ්ගීතානීති අධිප්පායය පයනත්ථ ජාතකාදීහි
සද්ධිං තානිපි ගහිතානි. බුද්ධවංසචරියාපිටකානං පයනත්ථ අග්ගහයණ
කාරණං මග්ගිතබ්ෙං, කිං වා යතන මග්ගයනන? සබ්යෙොපායං
වණ්ණනානයයොයථරවාදංදස්සනමුයඛනපටික්ඛිත්යතොඑවාති. 

අත්ථීතිකිං අත්ථි, අසුත්තනාමකං බුද්ධවචනං නත්ථි එවාති දස්යසති.
තථා හි නිදානවණ්ණනායං (දී. නි. ටී. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා; 
සාරත්ථ.ටී.1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) අම්යහහිවුත්තං ‘‘සුත්තන්ති

සාමඤ්ඤවිධි, වියසසවිධයයො පයර’’ති. තංසබ්ෙංපටික්ඛිපිත්වා ‘‘සුත්තන්ති 
විනයයො’’තිආදිනා වුත්තං සංවණ්ණනානයං ‘‘නායමත්යථො

ඉධාධිප්යපයතො’’ති පටියසොයධත්වා. වියනති එයතන කියලයසති විනයෙො, 

කියලසවිනයනූපායයො, යසොඑවචනං කයරොතීති කාෙණන්තිආහ ‘‘විනයෙො

පන කාෙණ’’න්ති. 

ධම්යමති පරියත්තිධම්යම. සොගාොති සරාගභාවාය 

කාමරාගභවරාගපරිබ්රූහනාය. සඤ්යඤොගාොතිභවසංයයොජනාය. ආචොොති

වට්ටස්ස වඩ්ෙනත්ථාය. මහිච්ඡතාොති මහිච්ෙභාවාය. අසන්තුට්ඨොති

අසන්තුට්ඨිභාවාය. සඞ්ගණිකාොති කියලසසඞ්ගණගණසඞ්ගණවිහාරාය. 

යකොසජ්ොොති කුසීතභාවාය. දුබ්භෙතාොති දුප්යපොසතාය. විොගාොති

සකලවට්ටයතො විරජ්ජනත්ථාය. විසඤ්යඤොගාොති කාමභවාදීහි

විසංයුජ්ජනත්ථාය. අපචොොති සබ්ෙස්සාපි වට්ටස්ස අපචයනාය, 

නිබ්ොනායාති අත්යථො. අප්පිච්ඡතාොතිපච්චයප්පිච්ෙතාදිවයසනසබ්ෙයසො 

ඉච්ොපගමාය. සන්තුට්ඨොති ද්වාදසවිධසන්තුට්ඨිභාවාය. පවියවකාොති
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පවිවිත්තභාවාය, කායවියවකාදිතදඞ්ගවියවකාදිවියවකසිද්ධියා. 

වීරිොෙම්භාොති කායකස්සයචව, යචතසිකස්සචවීරියස්සපග්ගහණත්ථාය. 

සුභෙතාොති සුඛයපොසනත්ථාය. එවං යයො පරියත්තිධම්යමො 
උග්ගහණධාරණපරිපුච්ොමනසිකාරවයසන යයොනියසො පටිපජ්ජන්තස්ස
සරාගාදිභාවපරිවජ්ජනස්ස කාරණං හුත්වා විරාගාදිභාවාය සංවත්තති, 

එකංසයතො එයසො ධම්යමො. එයසො විනයෙො, සම්මයදව අපායාදීසු
අපතනවයසන ධාරණයතො, කියලසානං විනයනයතො, සත්ථු

සම්මාසම්බුද්ධස්සඔවාදානුසිට්ඨිභාවයතො එතං සත්ථසාසනන්තිධායෙෙයාසි 
ජායනයයාසි, අවබුජ්යඣයයාසීති අත්යථො. චතුසච්චස්ස සූචනං සුත්තන්ති

ආහ ‘‘සුත්යතති යතපිෙයක බුද්ධවචයන’’ති. යතපිටකඤ්හි බුද්ධවචනං
සච්චවිනිමුත්තං නත්ථි. රාගාදිවිනයනකාරණං තථාගයතන සුත්තපයදන

පකාසිතන්තිආහ ‘‘විනයෙති එතස්මිංොගාදිවිනෙකාෙයණ’’ති. 

සුත්යත ඔසරණඤ්යචත්ථ යතපිටයක බුද්ධවචයන

පරියාපන්නතාවයසයනව යවදිතබ්ෙං, නඅඤ්ඤථාතිආහ ‘‘සුත්තපටිපාටිො

කත්ථචි අනාගන්ත්වා’’ති. ඡල්ලිං උට්ඨයපත්වාති අයරොගස්ස මහයතො
රුක්ඛස්ස තිට්ඨයතො උපක්කයමන ෙල්ලියා සකලිකාය, පපටිකාය වා
උට්ඨපනං විය අයරොගස්ස සාසනධම්මස්ස තිට්ඨයතො ෙයඤ්ජනමත්යතන
තප්පරියාපන්නං විය හුත්වා ෙල්ලිසදිසං පුබ්ොපරවිරුද්ධතාදියදොසං
උට්ඨයපත්වා පරිදීයපත්වා, තාදිසානි පන එකංසයතො
ගුළ්හයවස්සන්තරාදිපරියාපන්නානි යහොන්තීති ආහ 

‘‘ගුළ්හයවස්සන්තෙ…යප.…පඤ්ඤාෙන්තීති අත්යථො’’ති. ොගාදිවිනයෙති

රාගාදීනංවිනයනත්යථ. තදාකාරතාය නපඤ්ඤාෙමානානි නදිස්සමානානි 

ඡඩ්යඩතබ්ොනි වජ්ජිතබ්ොනිනගයහතබ්ොනි. සබ්ෙත්ථාතිසබ්ෙවායරසු. 

ඉමස්මිං පන ඨායනති ඉමස්මිං මහාපයදසනිද්යදසට්ඨායන. ‘‘සුත්යත

චත්තායෙො මහාපයදසා’’තිආදිනා වුත්තම්පි අවුත්යතන සද්ධිං ගයහත්වා

පකිණ්ණකකථාය මාතිකං උද්දිසති. ඤාතුං ඉච්ඡියතො අත්යථො පඤ්යහො, 

තස්ස විස්සජ්ජනානි පඤ්හාෙයාකෙණානි, අත්ථසූචනාදිඅත්යථන සුත්තං, 

පාළි, තංසුත්තංඅනුයලොයමතිඅනුකූයලතීති සුත්තානුයලොමං, මහාපයදයසො.

ආචරියාවදන්තිසංවණ්යණන්තිපාළිං එයතනාති ආචරිෙවායදො අට්ඨකථා.

තස්ස තස්ස යථරස්ස අත්තයනො එව මති අධිප්පායයොති අත්තයනොමති.

ධම්මවිනිච්ඡයෙ පත්යතති ධම්යම විනිච්ඡිනිතබ්යෙ උපට්ඨියත. ඉයමති
අනන්තරං වුත්තා චත්තායරො මහාපයදසා. පමීයති ධම්යමො පරිච්ඡිජ්ජති

විනිච්ඡීයති එයතනාති පමාණං. යතනාහ ‘‘ෙං එත්ථ සයමතී’’තිආදි. 

ඉතෙන්ති මහාපයදයසසු අසයමන්තං. පුන ඉතෙන්ති අකප්පියං
අනුයලොයමන්තංකප්පියංපටිොහන්තං සන්ධායාහ. 

එකංයසයනව ෙයාකාතබ්යෙො විස්සජ්යජතබ්යෙොති 

එකංසෙයාකෙණීයෙො. විභජ්ොති පුච්ඡිතමත්ථං අවධාරණාදියභයදන 
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විභජිත්වා. පටිපුච්ඡාතිපුච්ෙන්තංපුග්ගලං පටිපුච්ඡිත්වා. ඨපනීයෙොතිතිධාපි
අවිස්සජ්ජනීයත්තා ඨපනීයයො ෙයාකරණං අකත්වා ඨයපතබ්යෙො. ‘‘චක්ඛුං

අනිච්ච’’න්ති පඤ්යහ උත්තරපදාවධාරණං සන්ධාය ‘‘එකංයසයනව

ෙයාකාතබ්ෙ’’න්ති වුත්තං නිච්චතාය යලසස්සාපි තත්ථ අභාවයතො.
පුරිමපදාවධාරයණ පන විභජ්ජෙයාකරණී වයතා චක්ඛුයසොයතසු
වියසසත්ථසාමඤ්ඤත්ථානං අසාධාරණභාවයතො. ද්වින්නං යතසං
සදිසතායචොදනා පටිපුච්ෙනමුයඛයනව ෙයාකරණී වයා පටික්යඛපවයසන, 

අනුඤ්ඤාතවයසන ච විස්සජ්ජිතබ්ෙයතොති ආහ ‘‘ෙථා චක්ඛු, තථා

යසොතං…යප.… අෙං පටිපුච්ඡාෙයාකෙණීයෙො පඤ්යහො’’ති. තං ජීවං තං 

සරීෙන්ති ජීවසරීරානං අනඤ්ඤතාපඤ්යහො. යස්ස යයන
අනඤ්ඤතායචොදිතා, යසොඑව පරමත්ථයතො නුපලබ්භතීතිවඤ්ඣාතනයස්ස 
මත්යතයයතාකිත්තනසදියසොති අෙයාකාතබ්ෙතාය ඨපනීයයො වුත්යතොති. 

ඉමානි චත්තාරි පඤ්හෙයාකෙණානි පමාණං යතයනව නයයන යතසං
පඤ්හානං ෙයාකාතබ්ෙයතො. 

විනයමහාපයදයසො කප්පියානුයලොමවිධානයතො නිප්පරියායයතො 

අනුයලොමකප්පිෙං නාම, මහාපයදසභායවන පන තංසදිසතාය 

සුත්තන්තමහාපයදයසසුපි ‘‘අනුයලොමකප්පිෙ’’න්ති අයං 
අට්ඨකථායවොහායරො. යදිපි තත්ථ තත්ථ භගවතා
පවත්තිතපකිණ්ණකයදසනාවඅට්ඨකථා, සාපන ධම්මසඞ්ගාහයකහිපඨමං
තීණි පිටකානි සඞ්ගායත්වා තස්ස අත්ථවණ්ණනානුරූයපයනව 

වාචනාමග්ගං ආයරොපිතත්තා ‘‘ආචරිෙවායදො’’ති වුච්චති ආචරියා වදන්ති

සංවණ්යණන්ති පාළිං එයතනාති. යතනාහ ‘‘ආචරිෙවායදො නාම

අට්ඨකථා’’ති. තිස්යසො සඞ්ගීතියයො ආරුළ්යහො එව ච බුද්ධවචනස්ස

අත්ථසංවණ්ණනාභූයතො කථාමග්යගො මහින්දත්යථයෙන තම්ෙපණ්ණිදීපං 

ආභයතො පච්ො තම්ෙපණ්ණියයහි මහායථයරහි සීහළභාසාෙ ඨපියතො 

නිකායන්තරලද්ධිසඞ්කරපරිහරණත්ථං. අත්තයනොමති නාම යථරවායදො. 

නෙග්ගායහනාති සුත්තාදියතො ලබ්භමානනයග්ගහයණන. අනුබුද්ධොති

සුත්තාදීනියයව අනුගතබුද්ධියා. අත්තයනො පටිභානන්ති අත්තයනො එව
තස්ස අත්ථස්ස වුත්තනයයන උපට්ඨානං, යථාඋපට්ඨිතා අත්ථා එව තථා

වුත්තා. සයමන්තයමව ගයහතබ්ෙන්ති යථා සුත්යතන සංසන්දති, එවං
මහාපයදසයතො අත්ථා උද්ධරිතබ්ොති දස්යසති. පමාදපාඨවයසන
ආචරියවාදස්ස කදාචි පාළියා අසංසන්දනාපි සියා, යසො න ගයහතබ්යෙොති

දස්යසන්යතො ආහ ‘‘ආචරිෙවායදොපි සුත්යතන සයමන්යතොයෙව 

ගයහතබ්යෙො’’ති. සබ්ෙදුබ්ෙලා පුග්ගලස්ස සයං පටිභානභාවයතො. තථා ච 

සාපිගයහතබ්ො, කීදිසී? සුත්යතනසයමන්තා යෙවාතියයොජනා. තාසූතිතීසු

සඞ්ගීතීසු. ‘‘ආගතයමව පමාණ’’න්ති ඉමිනා මහාකස්සපාදීහි සඞ්ගීතයමව 
‘‘සුත්ත’’න්ති ඉධාධිප්යපතන්ති තදඤ්ඤස්ස සුත්තභාවයමව පටික්ඛිපති.

තදත්ථා එව හි තිස්යසො සඞ්ගීතියයො. තත්ථාති ගාරය්හසුත්යත. න යචව

සුත්යත ඔසෙන්ති, න ච විනයෙ සන්දිස්සන්තීති යවදිතබ්ොනි තස්ස
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අසුත්තභාවයතො යතන ‘‘අනුයලොමකප්පියං සුත්යතන සයමන්තයමව
ගයහතබ්ෙ’’න්තිවුත්තංඑවත්ථංනිගමනවයසනනිදස්යසති. සබ්ෙත්ථ‘‘න
ඉතර’’න්තිවචනංතත්ථතත්ථගහිතාවධාරණඵලදස්සනංදට්ඨබ්ෙං. 

කම්මාරපුත්තචුන්දවත්ථුවණ්ණනා 
189. සූකෙමද්දවන්ති වනවරාහස්ස මුදුමංසං. යස්මා චුන්යදො

අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො, අඤ්යඤ ච භගවයතො, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච
ආහාරං පටියායදන්තා අනවජ්ජයමව පටියායදන්ති, තස්මා වුත්තං 

‘‘පවත්තමංස’’න්ති. තං කිොති ‘‘නාතිතරුණස්සා’’තිආදිනා වුත්තවියසසං.

තථා හි තං ‘‘මුදු යචව සිනිද්ධඤ්චා’’ති වුත්තං. මුදුමංසභාවයතො හි

අභිසඞ්ඛරණවියසයසන ච ‘‘මද්දව’’න්ති වුත්තං. ඔෙං පක්ඛිපිංසු ‘‘අයං
භගවයතො පච්ඡිමයකො ආහායරො’’ති පුඤ්ඤවියසසායපක්ඛාය, තං පන
තථාපක්ඛිත්තදිබ්යෙොජතායගරුතරං ජාතං. 

අඤ්යඤ යං දුජ්ජීරං, තං අජානන්තා ‘‘කස්සචි අදත්වා විනාසිත’’න්ති

උපවයදයයන්ති පරූපවාදයමොචනත්ථං භගවා ‘‘නාහං ත’’න්තිආදිනා
සීහනාදංනදති. 

190. කථං පනායං සීහනායදොනනුතං භගවයතොපි සම්මාපරිණාමංන 
ගතන්ති? නයදංඑවංදට්ඨබ්ෙං, යස්මා ‘‘සම්මයදවතංභගවයතොපරිණාමං
ගත’’න්ති වත්තුං අරහති තප්පච්චයා උප්පන්නස්ස විකාරස්ස අභාවයතො, 

අඤ්ඤපච්චයස්ස ච විකාරස්ස මුදුභාවං ආපාදිතත්තා. යතනාහ ‘‘න පන 

භුත්තප්පච්චො’’තිආදි. න හි භගවා, අඤ්යඤ වා පන ඛීණාසවා 
නවයවදනුප්පාදනවයසන ආහාරං පරිභුඤ්ජන්ති අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතයමව
කත්වා ආහාරස්ස උපභුඤ්ජනයතො. යදි එවං කස්මා පාළියං ‘‘භත්තං
භුත්තාවිස්ස ඛයරො ආොයධො උප්පජ්ජී’’තිආදි වුත්තං? තං
යභොජනුත්තරකාලං උප්පන්නත්තා වුත්තං. ‘‘න පන භුත්තපච්චයා’’ති

වුත්යතොවායමත්යථො අට්ඨකථාෙං. කතුපචිතස්සලද්යධොකාසස්සකම්මස්ස
වයසන ෙලවතිපි යරොයග උප්පන්යන ගරුසිනිද්ධයභොජනප්පච්චයා

යවදනානිග්ගයහො ජායතො, යතනාහ ‘‘ෙදි හී’’තිආදි. පත්ථිතට්ඨායනති 
ඉච්ඡිතට්ඨායන, ඉච්ොචස්සතත්ථගන්ත්වාවියනතබ්ෙයවයනයයායපක්ඛා 

දට්ඨබ්ො. ගාථායම්පි ‘‘සුත’’න්ති ඉමිනා සුතමත්තං, පයරසං
වචනමත්තයමතං, නපනයභොජනප්පච්චයාආොධංඵුසිධීයරොතිදස්යසති. 

පානීයාහරණවණ්ණනා 
191. පසන්නභායවන උදකස්ස අච්ෙභායවො යවදිතබ්යෙොති ආහ 

‘‘අච්යඡොදකාති පසන්යනොදකා’’ති. සාදුරසත්තා සාතතාති ආහ 

‘‘මධුයෙොදකා’’ති.තනුකයමවසලිලංවියසසයතොසීතලං, නෙහලන්තිආහ 

‘‘තනුසීතලසලිලා’’ති. නික්කද්දමාති යසතභාවස්ස කාරණමාහ.
පඞ්කචික්ඛල්ලාදිවයසන හි උදකස්ස විවණ්ණතා, සභාවයතො පන තං 
යසතවණ්ණංඑවාති. 
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පුක්කුසමල්ලපුත්තවත්ථුවණ්ණනා 
192. ධුෙවායතති පටිමුඛවායත. දීඝපිඞ්ගයලොති දීයඝො හුත්වා

පිඞ්ගලචක්ඛුයකො. පිඞ්ගලක්ඛියකො හි යසො ‘‘ආළායරො’’ති පඤ්ඤායත්ථ. 

එවරූපන්ති දක්ඛති කරිස්සති භවිස්සතීති ඊදිසං. ඊදියසසූති යත්ර යංචාති 
එවරූපනිපාතසද්දයුත්තට්ඨායනසු. 

193. විචරන්තියයො යමඝගබ්භයතො නිච්ෙරන්තියයො විය යහොන්තීති

වුත්තං ‘‘නිච්ඡෙන්තීසූති විචෙන්තීසූ’’ති. නවවිධාොතිනවප්පකාරාය.නවසු
හි පකායරසු එකවිධාපි අසනි තප්පරියාපන්නතාය ‘‘නවවිධා’’ ත්යවව

වුච්චති.ඊදිසීහිඑසා රුළ්හිඅට්ඨවියමොක්ඛපත්තිපිසමඤ්ඤාවිය. අසඤ්ඤං

කයෙොති, යයොතස්සාසද්යදන, යතජසාචඅජ්යඣොත්ථයටො. එකං චක්කන්ති

එකං මණ්ඩලං. සඞ්කාරංතීයරන්තීපරිච්ඡිජ්ජන්තී විය දස්යසතීති සයතො.

ගග්ගොෙමානාති ගග්ගරාතිසද්දං කයරොන්තී, අනුරවදස්සනඤ්යහතං. 

කපිසීසාති කපිසීසාකාරවතී. මච්ඡවියලොලිකාති උදයක 

පරිප්ඵන්දමානමච්යෙො විය විලුළිතාකාරා. කුක්කුෙසදිසාති 
පසාරිතපක්ඛකුක්කුටාකාරා. නඞ්ගලස්ස කස්සනකායල කස්සකානං
හත්යථන ගයහතබ්ෙට්ඨායන මණිකා යහොති, තං උපාදාය නඞ්ගලං

‘‘දණ්ඩමණිකා’’ති වුච්චති, තස්මා දණ්ඩමණිකාකාරා දණ්ඩමණිකා. 

යතනාහ ‘‘නඞ්ගලසදිසා’’ති.යදයවවස්සන්යතපිසයජොතිභූතතායඋදයකන 

අයතයමතබ්ෙයතොමහාසනි ‘‘සුක්ඛාසනී’’තිවුත්තා.යතනාහ ‘‘පතිතට්ඨානං

සමුග්ඝායෙතී’’ති. 

භුසාගාෙයකති භුසමයය අගාරයක. තත්ථ කිර මහන්තං පලාලපුඤ්ජං
අබ්භන්තරයතො පලාලං නික්කඩ්ඪිත්වා සාලාසදිසං පබ්ෙජිතානං 
වසනයයොග්ගට්ඨානං කතං, තදා භගවා තත්ථ වසි, තං පන ඛලමණ්ඩලං

සාලාසදිසන්ති ආහ ‘‘ඛලසාලාෙ’’න්ති. එත්ථාති යහතුම්හි භුම්මවචනන්ති

ආහ ‘‘එතස්මිංකාෙයණ’’ති, අසනිපායතනෙන්නං ජනානං හතකාරයණති

අත්යථො. යසොත්වංභන්යතතිඅයයමවවා පායඨො. 

194. සිඞ්ගී නාම කිර උත්තමං අතිවිය පභස්සරං බුද්ධානං 
ෙවිවණ්යණොභාසං යදවයලොකයතො ආගතසුවණ්ණං. යතයනවාහ 

‘‘සිඞ්ගීසුවණ්ණවණ්ණ’’න්ති. ‘‘කිං පන යථයරො තං ගණ්හී’’ති සයයමව 

පුච්ෙංසමුට්ඨායපත්වාතත්ථකාරණං දස්යසන්යතො ‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදිමාහ. 

යතයනව කාෙයණනාති උපට්ඨාකට්ඨානස්ස මත්ථකප්පත්ති, පයරසං 
වචයනොකාසපච්යෙදනං, යතන වත්යථන සත්ථු පූජනං, සත්ථු
අජ්ඣාසයානුවත්තනන්ති ඉමිනා යතයනව යථාවුත්යතන චතුබ්බියධන
කාරයණන. 

195. යථයරො ච තාවයදව තං සිඞ්ගීවණ්ණං මට්ඨදුස්සං භගවයතො 
උපනායමසි‘‘පටිග්ගණ්හතුයමභන්යතභගවාඉමංමට්ඨදුස්සං, තංමමස්ස
දීඝරත්තං හිතාය සුඛායා’’ති. පටිග්ගයහසි භගවා, පටිග්ගයහත්වාව නං
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පරිභුඤ්ජි. යතනවුත්තං ‘‘භගවාපිතයතොඑකංනිවායසසි, එකං පාරුපී’’ති.
තාවයදවකිරතංභික්ඛූඔවට්ටිකරණමත්යතනතුන්නකම්මං නිට්ඨායපත්වා

යථරස්ස උපයනසුං, යථයරො භගවයතො උපනායමසි. හතච්චිකං විොති

පටිහතප්පභං, විෙ-සද්යදො නිපාතමත්තං. භගවයතො හි සරීරප්පභාහි

අභිභුයයමානාතස්සවත්ථයුගස්සපභස්සරතානායහොසි. අන්තන්යතයනවාති

අන්යතොඅන්යතොඑව, අබ්භන්තරයතොඑවාතිඅත්යථො. යතනාහ ‘‘ෙහිපනස්ස

පභානත්ථී’’ති. 

‘‘පසන්නරූපං සමුට්ඨායපතී’’ති එයතයනතස්ස ආහාරස්ස

භුත්තප්පච්චයානයසොයරොයගොතිඅයමත්යථො දීපියතො. ද්වීසුකායලසුඑවං

යහොති ද්වින්නං නිබ්ොනධාතූනං සමධිගමසමයභාවයතො. උපවත්තයන

අන්තයෙනෙමකසාලානන්තිඑත්ථ වත්තබ්ෙංපරයතොආගමිස්සති. 

196. සබ්ෙං සුවණ්ණවණ්ණයමව අයහොසි අතිවිය පරිසුද්ධාය 
පභස්සරායඑකග්ඝනායභගවයතොසරීරප්පභායනිරන්තරංඅභිභූතත්තා. 

ධම්යමති පරියත්තිධම්යම. පවත්තාති පාවචනභායවන යදයසතා. 

පුෙයතොව නිසීදි ඔවාදප්පටිකරණභාවයතො. 

197. දානානිසංසසඞ්ඛාතා ලාභාති වණ්ණදානෙලදානාදියභදා දානස්ස 

ආනිසංසසඤ්ඤිතා දිට්ඨධම්මිකා, සම්පරායකා ච ලාභා ඉච්ඡිතබ්ො. යත

අලාභාතියතසබ්යෙතුය්හංඅලාභා, ලාභාඑවනයහොන්ති.දිට්යඨව ධම්යම

පච්චක්ඛභූයත ඉමස්මිංයයව අත්තභායව භවා දිට්ඨධම්මිකා. 
සම්පයරතබ්ෙයතො යපච්ච ගන්තබ්ෙයතො ‘‘සම්පරායයො’’ති ලද්ධනායම

පරයලොයක භවා සම්පොයිකා. දිට්ඨධම්මිකා ච සම්පරායකා ච 

දිට්ඨධම්මිකසම්පොයිකා. දානානිසංසසඞ්ඛාතා ලාභාති දානානිසංසභූතා
ලාභා. සබ්ෙථා සමයමව හුත්වා සමං ඵලං එයතසං න එකයදයසනාති 

සමසමඵලා.පිණ්ඩපාතාතිතබ්බිසයං දානමයංපුඤ්ඤමාහ. 

යදි යඛත්තවයසන යනසං සමඵලතා අධිප්යපතා, සතිපි
එකසන්තානභායව පුථුජ්ජනඅරහන්තභාවසිද්ධං නනු යතසං යඛත්තං

විසිට්ඨන්ති දස්යසතුං ‘‘නනු චා’’තිආදිමාහ. පරිනිබ්ොනසමතාොති 
කියලසපරිනිබ්ොනඛන්ධපරිනිබ්ොනභායවන පරිනිබ්ොනසමතාය. 

‘‘පරිභුඤ්ජිත්වා පරිනිබ්බුයතො’’ති එයතන යථා 
පණී වතපිණ්ඩපාතපරියභොගූපත්ථම්භිතරූපකායසන්නිස්සයයො ධම්මකායයො
සුයඛයනව කියලයස පරිච්චජි, යභොජනසප්පායසංසිද්ධියා එවං සුයඛයනව
ඛන්යධ පරිච්චජීති එවං කියලසපරිච්චාගස්ස, ඛන්ධපරිච්චාගස්ස ච
සුඛසිද්ධිනිමිත්තතාය උභින්නං පිණ්ඩපාතානං සමඵලතා යජොතිතා.
‘‘පිණ්ඩපාතසීයසනචපිණ්ඩපාතදානංයජොතිත’’න්ති වුත්යතොවායමත්යථො.
යථා හි සුජාතාය ‘‘ඉමං ආහාරං නිස්සාය මය්හං යදවතාය 
වණ්ණසුඛෙලාදිගුණාසම්මයදවසම්පජ්යජයය’’න්තිඋළායරොඅජ්ඣාසයයො
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තදා අයහොසි, එවං චුන්දස්සපි කම්මාරපුත්තස්ස ‘‘ඉමං ආහාරං නිස්සාය
භගවයතො වණ්ණසුඛෙලාදිගුණා සම්මයදව සම්පජ්යජයය’’න්ති උළායරො
අජ්ඣාසයයොති එවම්පි යනසං උභින්නං සමඵලතා යවදිතබ්ො. සතිපි
චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසමාපත්තීනංයදවසිකංවළඤ්ජනසමාපත්තිභායව 
යථා පන අභිසම්බුජ්ඣනදිවයස අභිනවවිපස්සනං පට්ඨයපන්යතො
රූපසත්තකාදි (විසුද්ධි. ටී. 2.707 විත්ථායරො) වයසන චුද්දසහාකායරහි 
සන්යනත්වා මහාවිපස්සනාමුයඛන තා සමාපත්තියයො සමාපජ්ජි, එවං
පරිනිබ්ොනදිවයසපිසබ්ොතා සමාපජ්ජීතිඑවංසමාපත්තිසමතායපියතසං
සමඵලතා. චුන්දස්ස තාව අනුස්සරණං උළාරතරං යහොතු භගවයතො
දින්නභායවන අඤ්ඤථත්තාභාවයතො, සුජාතාය පන කථං යදවතාය

දින්නන්ති? එවංසඤ්ඤිභාවයතොති ආහ ‘‘සුොතා චා’’තිආදි. අපෙභායගති

අභිසම්යෙොධියතො අපරභායග. පුන අපෙභායගති පරිනිබ්ොනයතො පරයතො. 

ධම්මසීසන්තිධම්මානංමත්ථකභූතංනිබ්ොනං. යම ගහිතන්තිමමවයසන

ගහිතං.යතනාහ ‘‘මය්හං කිො’’තිආදි. 

අධිපතිභායවො ආධපයතෙයන්තිආහ ‘‘යෙට්ඨභාවසංවත්තනිෙක’’න්ති. 

සංවයෙතිසීලසංවයර. යවෙන්තිපාණාතිපාතාදිපඤ්චවිධංයවරං.තඤ්හි
යවරිධම්මභාවයතො, යවරයහතුතාය ච ‘‘යවර’’න්ති වුච්චති. යකොසල්ලං

වුච්චති ඤාණං, යතන යුත්යතො කුසයලොති ආහ ‘‘කුසයලො පන

ඤාණසම්පන්යනො’’ති. ඤාණසම්පදා නාම ඤාණපාරිපූරී, සා ච
අග්ගමග්ගවයසන යවදිතබ්ො, අග්ගමග්යගො ච නිරවයසසයතො කියලයස

පජහතීතිආහ ‘‘අරිෙමග්යගන…යප.…ෙහාතී’’ති. ඉමං පාපකං ෙහිත්වාති
දායනන තාව යලොභමච්ෙරියාදිපාපකං, සීයලන පාණාතිපාතාදිපාපකං
ජහිත්වා තදඞ්ගවයසන පහාය තයතො සමථවිපස්සනාධම්යමහි 
වික්ඛම්භනවයසන, තයතො මග්ගපටිපාටියා සමුච්යෙදවයසන අනවයසසං

පාපකං පහාය. තථා පහීනත්තා එව ොගාදීනං ඛො කියලසනිබ්ොයනන 

සබ්ෙයසො කියලසවූපසයමන නිබ්බුයතො පරිනිබ්බුයතොති සඋපාදියසසාය

නිබ්ොනධාතුයා යදසනාය කූටං ගණ්හන්යතො ‘‘ඉති චුන්දස්ස…යප.…

සම්පස්සමායනොඋදානංඋදායනසී’’ති. 

චතුත්ථභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
යමකසාලවණ්ණනා 

198. එවං තං කුසිනාොෙං යහොතීති යථා අනුරාධපුරස්ස ථූපාරායමො 
දක්ඛිණපච්ඡිමදිසායං, එවං තං උයයානං කුසිනාරාය දක්ඛිණපච්ඡිමදිසායං

යහොති. තස්මාතියස්මානගරංපවිසිතුකාමාඋයයානයතොඋයපච්චවත්තන්ති 

ගච්ෙන්තිඑයතනාති ‘‘උපවත්තන’’න්තිවුච්චති, තං සාලපන්තිභායවනඨිතං

සාලවනං. අන්තයෙනාති යවමජ්යඣ. තස්ස කිෙ මඤ්චකස්සාති තත්ථ

පඤ්ඤපියමානස්සතස්සමඤ්චකස්ස. තත්රාපි…යප.…එයකො පාදභාගස්ස, 

තස්මා ‘‘අන්තයරන යමකසාලාන’’න්ති වුත්තං. සංසිබ්බිත්වාති 
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අඤ්ඤමඤ්ඤආසත්තවිටපසාඛතාය සංසිබ්බිත්වා විය. ‘‘ඨතසාඛා’’තිපි 

වුත්තං අට්ඨකථායං. යං පන පාළියං ‘‘උත්තරසීසකං මඤ්චකං 
පඤ්ඤයපහී’’තිවුත්තං, තංපච්ඡිමදස්සනංදට්ඨුංආගතානංයදවතානං දට්ඨුං
යයොගයතාවයසන වුත්තං. යකචි පන ‘‘උත්තරදිසාවියලොකනමුඛං
පුබ්ෙදිසාසීසකං කත්වා මඤ්චකං පඤ්ඤයපහීති අත්යථො’’ති වදන්ති, තං
යතසංමතිමත්තං. 

එයත නාගානමුත්තමාති එයත යගොත්තයතො යගොචරිආදිනාමකා

හත්ථිනායගසුෙයලනයසට්ඨතමා. මජ්ඣිමට්ඨකථාෙං (ම.නි.අට්ඨ.1.148) 
පන යකචි හත්ථියනො ඉයතො අඤ්ඤථා ආගතා, යසො පන යනසං
නාමමත්තකයතොයභයදොදට්ඨබ්යෙො. 

පරිභුත්තකාලයතො පට්ඨාෙ…යප.… පරික්ඛෙං ගතං, ‘‘න පන
පරිභුත්තප්පච්චයා’’ති යහට්ඨා වුත්තනයයයනව අත්යථො දට්ඨබ්යෙො. 

චඞ්ගවායෙති ඌමියං. කයතොකාසස්ස කම්මස්ස වයසන යථාසමුට්ඨියතො

යරොයගො ආයරොගයං අභිමද්දතීතිකත්වා එතමත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘විො’’ති
වුත්තං.යස්මාභගවායහට්ඨාවුත්තනයයන කප්පං, කප්පාවයසසංවාඨාතුං
සමත්යථො එව, තත්තකං කාලං ඨායන පයයොජනාභාවයතො ආයුසඞ්ඛායර
ඔස්සජ්ජිත්වා තාදිසස්ස කම්මස්ස ඔකාසං අදාසි, තස්මා එතමත්ථං
දස්යසන්යතො‘‘වියා’’තිපිවත්තුං යුජ්ජතියයව. 

කුසලං කාතබ්ෙං මඤ්ඤිස්සන්ති ‘‘එවං මහප්ඵලං, එවං මහානිසංසං, 
මහානුභාවඤ්චතංකුසල’’න්ති. 

එකස්සාපි සත්තස්ස වට්ටදුක්ඛවූපසයමො බුද්ධානං ගරුතයරො හුත්වා 

උපට්ඨාති අතිදුල්ලභභාවයතො, තස්මා ‘‘අපෙම්පි පස්සතී’’තිආදි වුත්තං, 

ස්වායමත්යථො මාගණ්ඩිෙසුත්යතන (සු.නි.841) දීයපතබ්යෙො. 

තතියං පන කාරණං සත්තානං උප්පජ්ජනකඅනත්ථපරිහරණන්ති තං 

දස්යසන්යතොපුන ‘‘අපෙම්පිපස්සතී’’තිආදිමාහ. 

සීහයසෙයන්ති.එත්ථසයනං යසෙයා, සීහස්සවියයසයයාසීහයසයයා, 

තං සීහයසෙයං. අථ වා සීහයසෙයන්ති යසට්ඨයසයයං, යදිදං අත්ථද්වයං
පරයතොආගමිස්සති. 

‘‘වායමන පස්යසන යසන්තී’’ති එවං වුත්තා කාමයභොගියසෙයා, 

දක්ඛිණපස්යසන සොයනො නාම නත්ථි දක්ඛිණහත්ථස්ස
සරීරග්ගහණාදියයොගක්ඛමයතො, පුරිසවයසනයචතං වුත්තං. 

එයකන පස්යසනසයිතුංනසක්යකොන්ති දුක්ඛුප්පත්තියතො. 
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අෙං සීහයසෙයාති අයං එවං වුත්තා සීහයසයයා. ‘‘යතජුස්සදත්තා’’ති
ඉමිනාසීහස්සඅභීරුභාවං දස්යසති.භීරුකාහියසසමිගාඅත්තයනොආසයං
පවිසිත්වා සන්තාසපුබ්ෙකං යථා තථා සයන්ති, සීයහො පන අභීරුභාවයතො
සයතොකාරී භික්ඛු විය සතිං උපට්ඨායපත්වාව සයති. යතනාහ 

‘‘පුරිමපායද’’තිආදි.දක්ඛියණපුරිමපායදවාමස්ස පුරිමපාදස්සඨපනවයසන 

ද්යවපුරිමපායදඑකස්මිංඨායන ඨයපත්වා. පච්ඡිමපායදතිද්යවපච්ඡිමපායද.
වුත්තනයයයනව ඉධාපි එකස්මිං ඨායන පාදට්ඨපනං යවදිතබ්ෙං, 

ඨයතොකාසසල්ලක්ඛණං අභීරුභායවයනව. ‘‘සීසං පන 

උක්ඛිපිත්වා’’තිආදිනා වුත්තා සීහකිරියා අනුත්රාසපබුජ්ඣනං විය

අභීරුභාවසිද්ධා ධම්මතාවයසයනවාති යවදිතබ්ො. සීහවිෙම්භිතවිෙම්භනං 
අතියවලං එකාකායරන ඨපිතානං සරීරාවයවානං ගමනාදිකිරියාසු

යයොගයභාවාපාදනත්ථං. තික්ඛත්තුං සීහනාදනදනං 
අප්යපසක්ඛමිගජාතපරිහරණත්ථං. 

යසති අෙයාවටභායවනපවත්තතිඑත්ථාති යසෙයා, චතුත්ථජ්ඣානයමව

යසයයා චතුත්ථජ්ඣානයසෙයා. කිං පන තං චතුත්ථජ්ඣානන්ති? 
ආනාපානචතුත්ථජ්ඣානං, තයතො හි වුට්ඨහිත්වා විපස්සනං වඩ්යෙත්වා
භගවාඅනුක්කයමන අග්ගමග්ගංඅධිගන්ත්වාතථාගයතොජායතොති.‘‘තයදං
පදට්ඨානං නාම, න යසයයා, තථාපි යස්මා ‘චතුත්ථජ්ඣානා වුට්ඨහිත්වා
සමනන්තරා භගවා පරිනිබ්ොයී’ති (දී. නි. 2.219) වක්ඛති, තස්මා
යලොකියචතුත්ථජ්ඣානසමාපත්ති එව තථාගතයසයයා’’ති යකචි, එවං සති
පරිනිබ්ොනකාලිකාව තථාගතයසයයාති ආපජ්ජති, න ච භගවා 
යලොකියචතුත්ථජ්ඣානසමාපජ්ජනෙහුයලොවිහාසි.අග්ගඵලවයසනපවත්තං
පයනත්ථ චතුත්ථජ්ඣානං යවදිතබ්ෙං. තත්ථ යථා සත්තානං
නිද්දුපගමනලක්ඛණා යසයයා භවඞ්ගචිත්තවයසන යහොති, සා ච යනසං
පඨමජාතිසමන්වයා යයභුයයවුත්තිකා, එවං භගවයතො අරියජාතිසමන්වයං
යයභුයයවුත්තිකං අග්ගඵලභූතං චතුත්ථජ්ඣානං ‘‘තථාගතයසයයා’’ති 

යවදිතබ්ෙං.සීහයසයයානාමයසට්ඨයසයයාතිආහ ‘‘උත්තමයසෙයා’’ති. 

නත්ථිඑතිස්සාඋට්ඨානන්ති අනුට්ඨානා, යසයයා, තං අනුට්ඨානයසෙයං. 

‘‘ඉයතොඋට්ඨහිස්සාමී’’තිමනසිකාරස්සඅභාවයතො ‘‘උට්ඨානසඤ්ඤංමනසි

කරිත්වා’’ති න වුත්තං. එත්ථාති එතස්මිං අනුට්ඨානයසයයපගමයන. 

කාෙවයසනඅනුට්ඨානං, නචිත්තවයසන, චිත්තවයසනචඅනුට්ඨානංනාම 

නිද්දුපගමනන්ති තදභාවං දස්යසතුං ‘‘නිද්දාවයසනා’’තිආදි වුත්තං. 

භවඞ්ගස්සාතිනිද්දුපගමනලක්ඛණස්සභවඞ්ගස්ස. 

සබ්ෙපාලිඵුල්ලාති සබ්ෙත්ථකයමව විකසනවයසන ඵුල්ලා, න

එකයදසවිකසනවයසන. යතනාහ ‘‘සබ්යෙ සමන්තයතො පුප්ඵිතා’’ති. 

එකච්ඡන්නාති සම්ඵුල්ලපුප්යඵහි එකාකායරන සබ්ෙත්යථව ොදිතා. 
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උල්යලොකපදුමානීති යහට්ඨා ඔයලොයකන්තානි විය තිට්ඨනපදුමානි. 

යමොෙපිඤ්ඡකලායපොවිෙ පඤ්චවණ්ණපුප්ඵසඤ්ොදිතත්තා. 

නන්දයපොක්ඛෙණීසම්භවානීති නන්දයපොක්ඛරණී වතීරසම්භවානි. 

මහාතුම්ෙමත්තන්ති ආළ්හකමත්තං. පවිට්ඨානීති ඛිත්තානි. සරීෙයමව

ඔකිෙන්තීතිසරීරයමවඅජ්යඣොකිරන්ති. 

යදවතානං උපකප්පනචන්දනචුණ්ණානීති සට්ඨිපි පඤ්ඤාසම්පි
යයොජනානි වායනකයසතවණ්ණචන්දනචුණ්ණානි. 

දිබ්ෙගන්ධොලචුණ්ණානීති දිබ්ෙගන්ධදිබ්ෙචුණ්ණානි. 

හරිතාලඅඤ්ෙනචුණ්ණාදීනිපි දිබ්ොනිපරමසුගන්ධානිඑවාතියවදිතබ්ොනි.

යතයනවාහ ‘‘සබ්ෙදිබ්ෙගන්ධවාසවිකතියෙො’’ති. 

එකචක්කවායළ සන්නිපතිත්වා අන්තලික්යඛ වජ්ෙන්ති 
මහාභිනික්ඛමනකායලවිය. 

තාතියදවතා. ගන්ථමානා වාතිමාලංරචන්තියයොඑව. අපරිනිට්ඨතාවාති 

යථාධිප්පායංපරියයොසිතාඑව. හත්යථනහත්ථන්තිඅත්තයනො හත්යථන

පරස්සහත්ථං. ගීවාෙගීවන්තිකණ්ඨගාහවයසන අත්තයනොගීවායපරස්ස

ගීවං. ගයහත්වාතිආමසිත්වා. මහාෙයසොමහාෙයසොතිආයමඩිතවයසන
අඤ්ඤමඤ්ඤංආලාපවචනං. 

199. මහන්තං උස්සාහන්ති තථාගතස්ස පූජාසක්කාරවයසන

පවත්තියමානංමහන්තංඋස්සාහං දිස්වා. 

සායෙව පන පටිපදාති පුබ්ෙභාගපටිපදා එව. අනුච්ඡවිකත්තාති
අධිගන්තබ්ෙස්සනවවිධයලොකුත්තරධම්මස්ස අනුරූපත්තා. 

සීලන්ති චාරිත්තසීලමාහ. ආචාෙපඤ්ඤත්තීති චාරිත්තසීලං. ොව 

යගොත්රභුයතොති යාව යගොත්රභුඤාණං, තාව පවත්යතතබ්ො සමථවිපස්සනා 

සම්මාපටිපදා. ඉදානි තං සම්මාපටිපදං ෙයතියරකයතො, අන්වයයතො ච 

විභායවතුං ‘‘තස්මා’’තිආදි වුත්තං. ජිනකාළසුත්තන්ති ජිනමහාවඩ්ෙකිනා
ඨපිතං වජ්යජතබ්ෙගයහතබ්ෙධම්මසන්දස්සනකාළසුත්තංසික්ඛාපදමරියාදං, 

උපාසයකොපාසිකාවායරසු ‘‘ගන්ධපූෙං මාලාපූෙං කයෙොතී’’ති වචනං
චාරිත්තසීලපක්යඛ ඨයපත්වා කරණං සන්ධාය වුත්තං, යතන 
භික්ඛුභික්ඛුනීනම්පිතථාකරණංඅනුඤ්ඤාතයමවාතිදට්ඨබ්ෙං. 

අෙඤ්හීතිධම්මානුධම්මපටිපදංසන්ධාය වදති. 

උපවාණත්යථරවණ්ණනා 
200. අපයනසීති ඨිතප්පයදසයතො යථා අපගච්ෙති, එවමකාසි, න පන

නිබ්භච්ඡි. යතනාහ ‘‘ආනන්යදො’’තිආදි. වුත්තසදිසා වාති 
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සමචිත්තපරිොෙයදසනාෙං (අ.නි.2.37) වුත්තසදිසාඑව. ආවායෙන්යතොති
ොයදන්යතො. 

යස්මා කස්සපස්සබුද්ධස්ස යචතියය ආරක්ඛයදවතා අයහොසි, තස්මා
යථයරොවයතජුස්සයදො, නඅඤ්යඤඅරහන්යතොතිආයනත්වා යයොජනා. 

ඉදානිආගමනයතොපට්ඨායතමත්ථංවිත්ථාරයතොදස්යසතුං ‘‘විපස්සිම්හි

කිෙ සම්මාසම්බුද්යධ’’තිආදි ආරද්ධං. ‘‘චාතුමහාොජිකා යදවතා’’ති ඉදං
යගොෙලීෙද්දඤායයනගයහතබ්ෙං භුම්මයදවතාදීනම්පිතප්පරියාපන්නත්තා. 

යතසං මනුස්සානං. 

තත්ථාතිකස්සපස්සභගවයතොයචතියය. 

201. අධවායසන්තීතියරොයචන්ති. 

ඡින්නපායතොවියඡින්නපායතො, තං ඡින්නපාතං, භාවනපුංසකනිද්යදයසො

යං. ආවට්ෙන්තීති අභිමුඛභායවන වට්ටන්ති. යත්ථ පතිතා, තයතො 
කතිපයරතනට්ඨානංවට්ටනවයසයනවගන්ත්වාපුනයථාපතිතයමවඨානං

වට්ටනවයසන ආගච්ෙන්ති. යතනාහ ‘‘ආවට්ෙන්තියෙො පතිතට්ඨානයමව

ආගච්ඡන්තී’’ති. විවට්ෙන්තීතියත්ථ පතිතා, තයතො විනිවට්ටන්ති. යතනාහ 

‘‘පතිතට්ඨානයතො පෙභාගං වට්ෙමානා ගච්ඡන්තී’’ති. පුරයතො වට්ටනං 

ආවට්ෙනං, ඉතරං තිවිධම්පි විවට්ෙනන්ති දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. 

යදවතා ධායෙතුං න සක්යකොති උදකං විය ඔසීදනයතො. යතනාහ 

‘‘තත්ථා’’තිආදි. තත්ථාති පකතිපථවියං. යදවතා ඔසීදන්ති ධාතූනං

සණ්හසුඛුමාලභාවයතො. පථවිෙං පථවිං මායපසුන්තිපකතිපථවියංඅත්තයනො
සරීරංධායරතුංසමත්ථංඉද්ධානුභායවනපථවිං මායපසුං. 

කාමං යදොමනස්යස අසතිපි එකච්යචො රායගො යහොතියයව, රායග පන
අසති යදොමනස්සස්ස අසම්භයවො එවාති තයදකට්ඨභාවයතොති ආහ 

‘‘වීතොගාති පහීනයදොමනස්සා’’ති. සිලාථම්භසදිසා ඉට්ඨානිට්යඨසු 
නිබ්බිකාරතාය. 

චතුසංයවජනීයට්ඨානවණ්ණනා 
202. අපාෙගඞ්ගාොති ගඞ්ගාය ඔරම්භායග. 

‘‘සඞ්කාෙඡඩ්ඩකසම්මජ්ෙනියෙො ගයහත්වා’’තිආදි අත්තයනො අත්තයනො

වසනට්ඨායන වත්තකරණාකාරදස්සනං. ‘‘එවං ද්වීසු කායලසූ’’තිආදි
නිදස්සනත්ථංපච්චාමසනං, තංයහට්ඨාඅධිගතං. 

කම්මසාධයනො සම්භාවනත්යථො භාවනීෙ-සද්යදොති ආහ ‘‘මනසා

භාවියත සම්භාවියත’’ති. දුතියවිකප්යප පන භාවනං, වඩ්ෙනඤ්ච

පටිපක්ඛපහානයතොතිආහ ‘‘යෙවා’’තිආදි. 
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බුද්ධාදීසු තීසුවත්ථූසු පසන්නචිත්තස්ස, නකම්මඵලසද්ධාමත්යතන.සා
චස්ස සද්ධාසම්පදා එවං යවදිතබ්ොති ඵයලන යහතුං දස්යසන්යතො 

‘‘වත්තසම්පන්නස්සා’’ති ආහ. සංයවයගො නාම සයහොත්තප්පඤාණං, 
අභිජාතිට්ඨානාදීනිපි තස්ස උප්පත්තියහතූනි භවන්තීති ආහ 

‘‘සංයවගෙනකානී’’ති. 

යචතියපූජනත්ථං චාරිකා යචතිෙචාරිකා. සග්යග පතිට්ඨහිස්සන්තියෙව 
බුද්ධගුණාරම්මණායකුසලයචතනාය සග්ගසංවත්තනියභාවයතො. 

ආනන්දපුච්ොකථාවණ්ණනා 
203. එත්ථාති මාතුගායම. අෙං උත්තමා පටිපත්ති, ෙදිදං අදස්සනං, 

දස්සනමූලකත්තා තප්පච්චයානං සබ්ොනත්ථානං. යලොයභොති කාමරායගො. 

චිත්තචලනා පටිපත්තිඅන්තරායකයරො චිත්තක්යඛොයභො. මුරුමුොයපත්වාති
සඅට්ඨිකං කත්වා ඛාදයන අනුරවදස්සනං. අපරිමිතං කාලං දුක්ඛානුභවනං 

අපරිච්ඡින්නදුක්ඛානුභවනං. විස්සායසොති විසඞ්යගො ඝට්ටනාභායවො. 

ඔතායෙොති තත්ථ චිත්තස්ස අනුප්පයවයසො. අසිහත්යථන යවරීපුරියසන, 

පිසායචනාපි ඛාදිතුකායමන. ආසීයදති අක්කමනාදිවයසන ොයධයය. 

අස්සාතිමාතුගාමස්ස. පබ්ෙජියතහි කත්තබ්ෙකම්මන්තිආමිසපටිග්ගහණාදි

පබ්ෙජියතහිකාතබ්ෙංකම්මං. සතීතිවාකායගතාසති උපට්ඨායපතබ්ො. 

204. අතන්තිෙද්ධාති අභාරවහා. යපසිතචිත්තාති නිබ්ොනං පති
යපසිතචිත්තා. 

205. විහයතනාති කප්පාසවිහනනධනුනා පබ්ෙජටානං විජටනවයසන

හයතන. යතනාහ ‘‘සුයපොථියතනා’’ති, අසඞ්කරණවයසන සුට්ඨු
යපොථියතනාති අත්යථො, දස්සනීයසංයවජනීයට්ඨානකිත්තයනන ච 
වසනට්ඨානංකථිතං. 

ආනන්දඅච්ෙරියධම්මවණ්ණනා 
207. යථෙංඅදිස්වාආමන්යතසීතිතත්ථ අදිස්වාආවජ්ජන්යතොයථරස්ස

ඨිතට්ඨානං, පවත්තිඤ්චඤත්වාආමන්යතසි. 

කායකම්මස්ස හිතභායවො හිතජ්ඣාසයයන පවත්තිතත්තාති ආහ 

‘‘හිතවුද්ධො කයතනා’’ති. සුඛභායවො කායකදුක්ඛාභායවො, 
යචතසිකසුඛභායවො යචතසිකසුඛසමුට්ඨිතත්තා චාති වුත්තං 

‘‘සුඛයසොමනස්යසයනව කයතනා’’ති. ආවිරයහොවිභාගයතො අද්වයභාවයතො 

අද්වයෙනාති ඉමමත්ථං දස්යසතුං ‘‘ෙථා’’තිආදි වුත්තං. සත්ථු
යඛත්තභාවසම්පත්තියා, යථරස්ස අජ්ඣාසයසම්පත්තියා ච
‘‘එත්තකමිද’’න්තිපමාණංගයහතුංඅසක්කුයණයයතාය පමාණවිරහිතත්තා

තස්සකම්මස්සාතිආහ ‘‘චක්කවාළම්පී’’තිආදි. 
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එවං පවත්තියතනාති එවං ඔදිස්සකයමත්තාභාවනාය වයසන
පවත්තියතන. විවට්ටූපනිස්සයභූතං කතං උපචිතං පුඤ්ඤං එයතනාති 

කතපුඤ්යඤො, අරහත්තාධිගමාය කතාධිකායරොති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘අභිනීහාෙසම්පන්යනොසීතිදස්යසතී’’ති. 

208. කත්ථචි සඞ්කුචිතං හුත්වා ඨිතං මහාපථවිං පත්ථරන්යතො විය, 
පටිසංහටං හුත්වා ඨිතං ආකාසං විත්ථායරන්යතො විය, 
චතුසට්ඨාධිකයයොජනසතසහස්සුබ්යෙධං චක්කවාළගිරිං අයධො
ඔසායරන්යතො විය, අට්ඨසට්ඨාධිකසහස්සයයොජනසතසහස්සුබ්යෙධං
සියනරුංඋක්ඛියපන්යතොවිය, සතයයොජනායාමවිත්ථාරංමහාජම්බුංඛන්යධ
ගයහත්වා චායලන්යතො වියාති පඤ්ච හි උපමා හි යථරස්ස ගුණකථා 
මහන්තභාවදස්සනත්ථඤ්යචව අඤ්යඤසං දුක්කටභාවදස්සනත්ථඤ්ච

ආගතාව. එයතයනව චාති ච-සද්යදන ‘‘අහං එතරහි අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො’’ (දී. නි. 2.4), ‘‘සයදවකස්මිං යලොකස්මිං නත්ථි යම
පටිපුග්ගයලො’’ති(ම.නි.1.285; 2.341; මහාව. 11; කථා.405; මි.ප.5.11) 

ච එවං ආදීනං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යෙො. ෙයත්යතොති 

ඛන්ධයකොසල්ලාදිසඞ්ඛායතන යවයයත්තියයන සමන්නාගයතො. යමධාවීති
යමධාසඞ්ඛාතාය සම්මාභාවිතායපඤ්ඤායසමන්නාගයතො. 

209. පටිසන්ථාෙධම්මන්ති පකතිචාරිත්තවයසන වුත්තං, උපගතානං
පනභික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්ච පුච්ොවිස්සජ්ජනවයසනයචවචිත්තරුචිවයසන
ච යථාකාලං ධම්මං යදයසතියයව, උපාසයකොපාසිකානං පන
උපනිසින්නකථාවයසන. 

මහාසුදස්සනසුත්තයදසනාවණ්ණනා 
210. ඛුද්දක-සද්යදො පතිරූපවාචී, ක-සද්යදො අප්පත්යථොති ආහ 

‘‘ඛුද්දකනගෙයකති නගෙපතිරූපයක සම්ොයධ ඛුද්දකනගෙයක’’ති. 
ධුපරවිසාලසණ්ඨානතාය තං ‘‘උජ්ජඞ්ගලනගරක’’න්ති වුත්තන්ති ආහ 

‘‘විසමනගෙයක’’ති. අඤ්යඤසං මහානගොනං එකයදසප්පමාණතාය 

සාඛාසදියස. එත්ථ ච ‘‘ඛුද්දකනගරයක’’ති ඉමිනා තස්ස නගරස්ස
අප්පකභායවො වුත්යතො, ‘‘උජ්ජඞ්ගලනගරයක’’ති ඉමිනා භූමිවිපත්තියා

නිහීනභායවො, ‘‘සාඛානගරයක’’ති ඉමිනා අප්පධානභායවො. සාෙප්පත්තාති
විභවසාරාදිනාසාරමහත්තංපත්තා. 

කහාපණසකෙන්ති එත්ථ ‘‘ද්විකුම්භං සකෙං. කුම්යභො පන

දසම්ෙයණො’’ති වදන්ති. ද්යව පවිසන්තීති ද්යව කහාපණසකටානි ද්යව
ආයවයසනපවිසන්ති. 

සුභික්ඛාති සුලභාහාරා, සුන්දරාහාරා ච. යතනාහ 

‘‘ඛජ්ෙයභොජ්ෙසම්පන්නා’’ති. සද්දං කයෙොන්යතති රවසාරිනා තුට්ඨභායවන

යකොඤ්චනාදං කයරොන්යත. අවිවිත්තාති අසුඤ්ඤා, කදාචි රයථො පඨමං
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ගච්ෙති, තං අඤ්යඤො අනුෙන්ධන්යතො ගච්ෙති, කදාචි දුතියං වුත්තරයථො

පඨමංගච්ෙති, ඉතයරොතංඅනුෙන්ධති එවං අඤ්ඤමඤ්ඤංඅනුෙන්ධමානා.

එත්ථාති කුසාවතීනගයර. තස්ස මහන්තභාවයතො යචව ඉද්ධාදිභාවයතො ච

නිච්චං පයයොජිතායනව යභරිආදීනි තූරිොනි, සම්ම සම්මාති වා

අඤ්ඤමඤ්ඤං පියාලාපසද්යදො සම්ම-සද්යදො.

කංසතාළාදිසබ්ෙතාළාවචරසද්යදො තාළ-සද්යදො, කූෙයභරි-සද්යදො 
කුම්භථූණසද්යදො. 

එවරූපා සද්දා යහොන්ති කචවරාකිණ්ණවීථිතාය, අරඤ්යඤ 
කන්දමූලපණ්ණාදිග්ගහණාය, තත්ථ දුක්ඛජීවිකතාය චාති යථාක්කමං

යයොයජතබ්ෙං. ඉධ න එවං අයහොසි යදවයලොයක විය සබ්ෙයසො
පරිපුණ්ණසම්පත්තිකතාය. 

මහන්තං යකොලාහලන්ති සද්ධාසම්පන්නානං යදවතානං, 
උපාසකානඤ්ච වයසනපුරයතො පුරයතොමහතීඋග්යඝොසනායහොති.තත්ථ
භගවන්තං උද්දිස්ස කතස්ස විහාරස්ස අභාවයතො, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච

මහන්තභාවයතො යත ආගන්ත්වා…යප.… යපයසසි. යපයසන්යතො ච
‘‘කථඤ්හි නාම භගවා පච්ඡියම කායල අත්තයනො පවත්තිං අම්හාකං
නායරොයචසි, යනසං යදොමනස්සං මා අයහොසී’’ති ‘‘අජ්ජ යඛො
වායසට්ඨා’’තිආදිනාසාසනංයපයසසි. 

මල්ලානංවන්දනාවණ්ණනා 
211. අඝං දුක්ඛං ආයවන්ති පකායසන්තීති අඝාවියනො, 

පාකටීභූතදුක්ඛාතිආහ ‘‘උප්පන්නදුක්ඛා’’ති.ඤාතිසායලොහිතභායවනකුලං

පරිවත්තති එත්ථාති කුලපරිවත්තං. තං තංකුලීනභායගන ඨියතො

සත්තනිකායයො ‘‘කුලපරිවත්තයසො’’තිවුත්තන්තිආහ ‘‘කුලපරිවත්ත’’න්ති. 
යත පන තංතංකුලපරිවත්තපරිච්ඡින්නා මල්ලරාජායනො තස්මිං නගයර

වීථිආදිසභායගන වසන්තීති වුත්තං ‘‘වීථිසභායගන යචව ෙච්ඡාසභායගන 

චා’’ති. 

සුභද්දපරිබ්ොජකවත්ථුවණ්ණනා 
212. කඞ්ඛා එව කඞ්ඛාධම්යමො. එකයතො වාති භූමිං අවිභජිත්වා

සාධාරණයතොව. බීජයතො ච අග්ගං ගයහත්වා ආහාරං සම්පායදත්වා දානං 

බීෙග්ගං. ගබ්භකායලති ගබ්භධාරණයතො පරං ඛීරග්ගහණකායල. යතනාහ 

‘‘ගබ්භං ඵායලත්වා ඛීෙං නිහරිත්වා’’තිආදි. පුථකකායලති සස්සානං

නාතිපක්යක පුථුකයයොගයඵලකායල. ලාෙනග්ගන්ති පක්කස්ස සස්සස්ස
ලවයන ලවනාරම්යභ දානං අදාසි. ලුනස්ස සස්සස්ස යවණිවයසන 

ෙන්ධිත්වා ඨපනං යවණිකෙණං. තස්ස ආරම්යභ දානං යවණග්ගං. 

යවණියයො පන එකයතො කත්වා රාසිකරණං කලායපො. තත්ථ අග්ගදානං 

කලාපග්ගං. කලාපයතො නීහරිත්වා මද්දයන අග්ගදානං ඛලග්ගං. මද්දිතං

ඔඵුණිත්වා ධඤ්ඤස්ස රාසිකරයණ අග්ගදානං ඛලභණ්ඩග්ගං. ධඤ්ඤස්ස
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පටුන 

ඛලයතො යකොට්යඨ පක්ඛිපයන අග්ගදානං යකොට්ඨග්ගං. උද්ධරිත්වාති 
යකොට්ඨයතොඋද්ධරිත්වා. 

‘‘නව අග්ගදානානිඅදාසී’’තිඉමිනා‘‘කථංනුයඛොඅහංසත්ථුසන්තියක 
අග්ගයතොව මුච්යචයය’’න්ති අග්ගග්ගදානවයසන විවට්ටූපනිස්සයස්ස
කුසලස්ස කතූපචිතත්තා, ඤාණස්ස ච තථා පරිපාකං ගතත්තා

අග්ගධම්මයදසනායතස්සභාජනභාවං දස්යසති.යතනාහ ‘‘ඉමංඅග්ගධම්මං

තස්ස යදයසස්සාමී’’තිආදි. ඔහීයිත්වා සඞ්යකොචං ආපජ්ජිත්වා. 

213. අඤ්ඤාතුකායමොව න සන්දිට්ඨිං පරාමාසී. අබ්භඤ්ඤිංසූති

සන්යදහජාතස්ස පුච්ොවචනන්ති කත්වා ොනිංසූති අත්ථමාහ. යතනාහ

පාළියං ‘‘සබ්යෙව න අබ්භඤ්ඤිංසූ’’ති. යනසන්ති පූරණාදීනං. සා 

පටිඤ්ඤාති‘‘කයරොයතොයඛොමහාරාජකාරයයතො’’තිආදිනා(දී.නි.1.166) 

පටිඤ්ඤාතා, සබ්ෙඤ්ඤුපටිඤ්ඤා එව වා. නිෙයානිකාති සප්පාටිහාරියා, 
යතසං වා සිද්ධන්තසඞ්ඛාතා පටිඤ්ඤා වට්ටයතො නිස්සරණට්යඨන 

නිෙයානිකාති. සාසනස්ස සම්පත්තියා යතසං සබ්ෙඤ්ඤුතං, 
තබ්බිපරියායයතො ච අසබ්ෙඤ්ඤුතං ගච්ෙතීති දට්ඨබ්ෙං. යතනාහ 

‘‘තස්මා’’තිආදි. අත්ථාභාවයතොති සුභද්දස්ස සායධතබ්ෙඅත්ථාභාවයතො. 

ඔකාසාභාවයතොතිතථාවිත්ථාරිතංකත්වාධම්මංයදයසතුංඅවසරාභාවයතො. 

ඉදානිතයමවඔකාසාභාවංදස්යසතුං ‘‘පඨමොමස්මි’’න්තිආදි වුත්තං. 

214. යයසං සමණභාවකරානං ධම්මානං සම්පාදයනන සමයණො, යත
පන උක්කට්ඨනිද්යදයසන අරියමග්ගධම්මාති චතුමග්ගසංසිද්ධියා පාළියං
චත්තායරො සමණා වුත්තාති යත ොහිරසමයය සබ්යෙන සබ්ෙං නත්ථීති

දස්යසන්යතො ‘‘පඨයමොයසොතාපන්නසමයණො’’තිආදිමාහ. පුරිමයදසනාොති
‘‘යස්මිඤ්ච යඛො, සුභද්ද, ධම්මවිනයය’’තිආදිනා වුත්තාය යදසනාය.
ෙයතියරකයතො, අන්වයයතො ච අධිප්යපයතො අත්යථො විභාවීයතීති 
පඨමනයයොයපත්ථ ‘‘පුරිමයදසනායා’’ති පයදන සඞ්ගහියතො වාති
දට්ඨබ්යෙො. අත්තයනො සාසනං නියයමන්යතො ආහ ‘‘ඉමස්මිං යඛො’’ති

යයොජනා. ආෙද්ධවිපස්සයකහීති සමාධිකම්මිකවිපස්සයකහි, 
සිඛාප්පත්තවිපස්සයකසන්ධායවුත්තං, නපට්ඨපිතවිපස්සයන.අපයරපන
‘‘ොහිරකසමයය විපස්සනාරම්භස්ස ගන්යථොපි නත්යථවාති

අවියසසවචනයමත’’න්ති වදන්ති. අධගතට්ඨානන්ති අධිගතස්ස කාරණං, 
තදත්ථංපුබ්ෙභාගපටිපදන්ති අත්යථො, යයනයසොතාපත්තිමග්යගොඅධිගයතො, 
න උපරිමග්යගො, යසො යසොතාපත්තිමග්යග ඨියතො අකුප්පධම්මතාය තස්ස, 
තත්ථ වා සිද්ධියතො ඨිතපුබ්යෙො භූතපුබ්ෙගතියාති යසොතාපත්තිමග්ගට්යඨො
යසොතාපන්යනො, න යසසඅරියා භූමන්තරුප්පත්තියතො. යසොතාපන්යනො හි 
අත්තනා අධිගතට්ඨානං යසොතාපත්තිමග්ගං අඤ්ඤස්ස කයථත්වා

යසොතාපත්තිමග්ගට්ඨං කයරයය, න අට්ඨමයකො අසම්භවයතො. එස නයෙො

යසසමග්ගට්යඨසූති එත්ථාපිඉමිනාවනයයනඅත්යථොයවදිතබ්යෙො. පගුණං 
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කම්මට්ඨානන්ති අත්තයනො පගුණං විපස්සනාකම්මට්ඨානං, එයතයනව 
‘‘අවියසසවචන’’න්තිවායදොපටික්ඛිත්යතොතිදට්ඨබ්යෙො. 

සබ්ෙඤ්ඤුතඤ්ඤාණං අධප්යපතං. තඤ්හි 
සබ්ෙයඤයයධම්මාවයෙොධයන ‘‘කුසලං යෙකංනිපුණ’’න්ති වුච්චති තත්ථ 

අසඞ්ගඅප්පටිහතං පවත්තතීති කත්වා. සමධකානි එයකන වස්යසන.

ඤායන්ති එයතන චතුසච්චධම්මං යාථාවයතො පටිවිජ්ඣන්තීති ඤායෙො, 

යලොකුත්තරමග්යගොති ආහ ‘‘අරිෙමග්ගධම්මස්සා’’ති. පදිස්සති එයතන

අරියමග්යගොපච්චක්ඛයතොදිස්සතීති පයදයසො, විපස්සනාති වුත්තං ‘‘පයදයස

විපස්සනාමග්යග’’ති. සමයණොපීති එත්ථ පි-සද්යදො ‘‘පයදසවත්තී’’ති

එත්ථාපිආයනත්වාසම්ෙන්ධිතබ්යෙොතිආහ ‘‘පයදසවත්ති…යප.…නත්ථීති

වුත්තංයහොතී’’ති. 

215. යසොතිතථාවුත්යතොඅන්යතවාසී. යතනාතිආචරියයන. අත්තයනො

ඨායනඨපියතො යහොති පරපබ්ොජනාදීසුනියුත්තත්තා. 

සක්ඛිසාවයකොතිපච්චක්ඛසාවයකො, සම්මුඛසාවයකොතිඅත්යථො. භගවති

ධෙමායනතිධරමානස්සභගවයතො සන්තියක.යසසද්වයයපිඑයසවනයයො. 

සබ්යෙොපි යසොති සබ්යෙො යසො තිවියධොපි. අෙං පන අෙහත්තං පත්යතො, 

තස්මාපරිපුණ්ණගතාය මත්ථකප්පත්යතො පච්ඡියමොසක්ඛිසාවයකොති. 

පඤ්චමභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
තථාගතපච්ඡිමවාචාවණ්ණනා 

216. තන්ති භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ඔවාදකඞ්ගං දස්යසතුං…යප.… වුත්තං 
ධම්මසඞ්ගාහයකහීති අධිප්පායයො. සුත්තාභිධම්මසඞ්ගහිතස්ස ධම්මස්ස

අතිසජ්ජනං සම්යෙොධනං යදසනා, තස්යසව පකාරයතො ඤාපනං

යවයනයයසන්තායන ඨපනං පඤ්ඤාපනන්ති ‘‘ධම්යමොපි යදසියතො යචව 

පඤ්ඤත්යතො චා’’ති වුත්තං. තථා විනයතන්තිසඞ්ගහිතස්ස කායවාචානං
විනයනයතො ‘‘විනයයො’’ති ලද්ධාධිවචනස්ස අත්ථස්ස අතිසජ්ජනං

සම්යෙොධනං යදසනා, තස්යසව පකාරයතො ඤාපනං අසඞ්කරයතො ඨපනං 

පඤ්ඤාපනන්ති ‘‘විනයෙොපි යදසියතො යචව පඤ්ඤත්යතො චා’’ති වුත්තං.
අධිසීලසික්ඛානිද්යදසභායවන සාසනස්ස මූලභූතත්තා විනයයො පඨමං

සික්ඛිතබ්යෙොති තං තාව අයමුද්යදසං සරූපයතො දස්යසන්යතො ‘‘මො හි

යවො’’තිආදිමාහ. තත්ථ සත්තාපත්තික්ඛන්ධවයසනාති සත්තන්නං

ආපත්තික්ඛන්ධානං අවීතික්කමනීයතාවයසන. සත්ථකිච්චං සායධස්සති 
‘‘ඉදංයවොකත්තබ්ෙං, ඉදංයවොනකත්තබ්ෙ’’න්ති කත්තබ්ොකත්තබ්ෙස්ස
විභායගනඅනුසාසනයතො. 

යතන යතනාකායෙනාති යතන යතන යවයනයයානං

අජ්ඣාසයානුරූයපන පකායරන. ඉයම ධම්යමති ඉයම
සත්තතිංසයෙොධිපක්ඛියධම්යම. තප්පධානත්තා සුත්තන්තයදසනාය 
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‘‘සුත්තන්තපිෙකං යදසිත’’න්ති වුත්තං. සත්ථකිච්චං සායධස්සති 
තංතංචරියානුරූපං සම්මාපටිපත්තියා අනුසාසනයතො.

කුසලාකුසලාෙයාකතවයසන නව යහතූ. ‘‘සත්ත ඵස්සා’’තිආදි
සත්තවිඤ්ඤාණධාතුසම්පයයොගවයසන වුත්තං. ධම්මානුයලොයම 
තිකපට්ඨානාදයයො ෙ, තථා ධම්මපච්චනීයය, ධම්මානුයලොමපච්චනීයය, 
ධම්මපච්චනීයානුයලොයමති චතුවීසති සමන්තපට්ඨානානි එතස්සාති 

චතුවීසතිසමන්තපට්ඨානං, තං පන පච්චයානුයලොමාදිවයසන විභජියමානං 

අපරිමාණනයං එවාති ආහ ‘‘අනන්තනෙමහාපට්ඨානපටිමණ්ඩිත’’න්ති. 

සත්ථකිච්චං සායධස්සතීති ඛන්ධාදිවිභායගන ඤායමානං 
චතුසච්චසම්යෙොධාවහත්තා සත්ථාරා සම්මාසම්බුද්යධන කාතබ්ෙකිච්චං 
නිප්ඵායදස්සති. 

ඔවදිස්සන්තිඅනුසාසිස්සන්ති ඔවාදානුසාසනීකිච්චනිප්ඵාදනයතො. 

චාරිත්තන්ති සමුදාචාරා, නයවසු පියාලාපං වුඩ්යෙසු ගාරවාලාපන්ති
අත්යථො. යතනාහ ‘‘භන්යතති වා ආයස්මාති වා’’ති. ගාරවවචනං යහතං
යදිදංභන්යතතිවාආයස්මාතිවා, යලොයකපන‘‘තත්ර භව’’න්ති, ‘‘යදවානං
පියා’’තිචගාරවවචනයමව. 

‘‘ආකඞ්ඛමායනො සමූහනතූ’’ති වුත්යත ‘‘න ආකඞ්ඛමායනො න 

සමූහනතූ’’තිපි වුත්තයමව යහොතීති ආහ ‘‘විකප්පවචයනයනව ඨයපසී’’ති. 

ෙලන්තිඤාණෙලං.යදිඅසමූහනනංදිට්ඨං, තයදවචඉච්ඡිතං, අථකස්මා
භගවා ‘‘ආකඞ්ඛමායනො සමූහනතූ’’ති අයවොචාති? 
තථාරූපපුග්ගලජ්ඣාසයවයසන. සන්ති හි යකචි ඛුද්දානුඛුද්දකානි
සික්ඛාපදානි සමාදාය සංවත්තිතුං අනිච්ෙන්තා, යතසං තථා අවුච්චමායන
භගවති විඝායතො උප්පජ්යජයය, තං යතසං භවිස්සති දීඝරත්තං අහිතාය
දුක්ඛාය, තථා පන වුත්යත යතසං විඝායතො න උප්පජ්යජයය ‘‘අම්හාකං
එවායං යදොයසො, යයතො අම්යහසු එව යකචි සමූහනනං න ඉච්ෙන්තී’’ති.
යකචි ‘‘සකලස්ස පන සාසනස්ස සඞ්ඝායත්තභාවකරණත්ථං තථා 
වුත්ත’’න්ති වදන්ති. යඤ්ච කිඤ්චි සත්ථාරා සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, තං
සමණා සකයපුත්තියා සිරසා සම්පටිච්ඡිත්වා ජීවිතං විය රක්ඛන්ති. තථා හි
යත ‘‘ඛුද්දානුඛුද්දකානිසික්ඛාපදානිආකඞ්ඛමායනොසඞ්යඝොසමූහනතූ’’ති 
වුත්යතපිනසමූහනිංසු, අඤ්ඤදත්ථු‘‘පුරයතොවියතස්සඅච්චයයපි රක්ඛිංසු
එවා’’ති සත්ථුසාසනස්ස, සඞ්ඝස්ස ච මහන්තභාවදස්සනත්ථම්පි තථා
වුත්තන්ති දට්ඨබ්ෙං. තථා හි ආයස්මා ආනන්යදො, අඤ්යඤපි වා භික්ඛූ
‘‘කතමං පන භන්යත ඛුද්දකං, කතමං අනුඛුද්දක’’න්ති න පුච්ඡිංසු
සමූහනජ්ඣාසයස්යසවඅභාවයතො. 

න තං එවං ගයහතබ්ෙන්ති ‘‘නාගයසනත්යථයරො ඛුද්දානුඛුද්දකං
ජානාතී’’තිආදිනා වුත්තං තං යනසං වචනං ඉමිනා වුත්තාකායරන න 
ගයහතබ්ෙං අධිප්පායස්ස අවිදිතත්තා. ඉදානි තං අධිප්පායං විභායවතුං 
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‘‘නාගයසනත්යථයෙො හී’’තිආදි වුත්තං. යස්මා නාගයසනත්යථයරො
(මිලින්දපඤ්යහ අයභජ්ජවග්යග විත්ථායරො) පයරසං
වාදපයථොපච්යෙදනත්ථං සඞ්ගීතිකායල ධම්මසඞ්ගාහකමහායථයරහි
ගහිතයකොට්ඨායසසු ච අන්තිමයකොට්ඨාසයමව ගයහත්වා මිලින්දරාජානං
පඤ්ඤායපසි. මහාකස්සපත්යථයරො පන එකසික්ඛාපදම්පි
අසමූහනිතුකාමතාය තථාකම්මවාචංසායවති, තස්මාතංයතසංවචනංතථා
නගයහතබ්ෙං. 

217. ද්යවළ්හකන්ති ද්විධාගායහො, අයනකංසග්ගායහොති අත්යථො. 

විමතීතිසංසයාපත්ති.යතනාහ ‘‘විනිච්ඡිතුංඅසමත්ථතා’’ති. තංයවො වදාමීති
තංසංසයවන්තංභික්ඛුංසන්ධායයවොතුම්යහවදාමි. 

නික්කඞ්ඛභාවපච්චක්ඛකෙණඤාණංයෙවාති බුද්ධාදීසුයතසංභික්ඛූනං
නික්කඞ්ඛභාවස්ස පච්චක්ඛකාරියාභාවයතො තමත්ථං පටිවිජ්ඣිත්වා ඨිතං

සබ්ෙඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව. එත්ථ එතස්මිං අත්යථ. 

218. අප්පමජ්ජනං අප්පමායදො, යසො පන අත්ථයතො ඤාණූපසඤ්හිතා
සති. යස්මා තත්ථ සතියා ෙයාපායරො සාතිසයයො, තස්මා 

‘‘සතිඅවිප්පවායසනා’’ති වුත්තං. අප්පමාදපයදයෙව පක්ඛිපිත්වා අදාසි තං
අත්ථයතො, තස්සසකලස්සබුද්ධවචනස්සසඞ්ගණ්හනයතො ච. 

පරිනිබ්බුතකථාවණ්ණනා 
219. ඣානාදීසු, චිත්යත ච පරමුක්කංසගතවසීභාවතාය ‘‘එත්තයක 

කායල එත්තකා සමාපත්තියයො සමාපජ්ජිත්වා පරිනිබ්ොයස්සාමී’’ති

කාලපරිච්යෙදං කත්වාසමාපත්තිසමාපජ්ජනං ‘‘පරිනිබ්ොනපරිකම්ම’’න්ති 

අධිප්යපතං. යථයෙොතිඅනුරුද්ධත්යථයරො. 

අෙම්පි චාති යථාවුත්තපඤ්චසට්ඨියා ඣානානං සමාපන්නභාවකථාපි 

සඞ්යඛපකථා එව, කස්මා? යස්මා භගවා තදාපි යදවසිකං
වළඤ්ජනසමාපත්තියයො සබ්ොපි අපරිහායපත්වා සමාපජ්ජි එවාති

දස්යසන්යතො ‘‘නිබ්ොනපුෙංපවිසන්යතො’’තිආදිමාහ. 

ඉමානි ද්යවපි සමනන්තොයනව පච්චයවක්ඛණායපි
යයභුයයයනානන්තරියකතාය ඣානපක්ඛිකභාවයතො, යස්මා භවඞ්ගචිත්තං
සබ්ෙපච්ඡිමං, තයතොභවයතොචවනයතො‘‘චුතී’’ති වුච්චති, තස්මානයකවලං
අයයමව භගවා, අථ යඛො සබ්යෙපි සත්තා භවඞ්ගචිත්යතයනව චවන්තීති

දස්යසතුං ‘‘යෙහියකචී’’තිආදිවුත්තං. 

220. පටිභාගපුග්ගලවිෙහියතොති සීලාදිගුයණහි අසදිසතාය
සදිසපුග්ගලරහියතො. 
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221. සඞ්ඛාරා වූපසමන්ති එත්ථාති වූපසයමොති එවංසඞ්ඛාතං ඤාතං

කථිතං නිබ්ොනං. 

222. ෙන්තිපච්චත්යතඋපයයොගවචනන්ති ආහ ‘‘යෙොකාලංඅකරී’’ති. 

සුවිකසියතයනවාති පීතියසොමනස්සයයොගයතො සුට්ඨු විකසියතන

මුදියතන. යවදනංඅධවායසසි අභාවසමුදයයොකයතො සුට්ඨුපරිඤ්ඤාතත්තා. 

අනාවෙණවියමොක්යඛො සබ්ෙයසො නිබ්බුතභාවයතො. 

223. ආකයරොන්ති අත්තයනො ඵලානි සමානාකායර කයරොන්තීති 

ආකාො, කාරණානි. සබ්ොකාෙවරූයපයතති සබ්යෙහි ආකාරවයරහි
උත්තමකාරයණහිසීලාදිගුයණහිසමන්නාගයතතිඅත්යථො. 

225. කථංභූතාතිකීදිසාභූතා. 

චුල්ලකද්ධානන්තිපරිත්තංකාලං ද්වත්තිනාඩිකාමත්තංයවලං. 

බුද්ධසරීරපූජාවණ්ණනා 
227. කංසතාළාදි තාළං අවචරති එත්ථාති ‘‘තාළාවචෙ’’න්ති වුච්චති

ආතතාදිතූරියභණ්ඩං.යතනාහ ‘‘සබ්ෙංතූරිෙභණ්ඩ’’න්ති. 

දක්ඛිණදිසාභායගයනවාති අඤ්යඤන දිසාභායගන අනාහරිත්වා

යමකසාලානං ඨානයතො දක්ඛිණදිසාභායගයනව, තයතොපි දක්ඛිණදිසාභාගං 
හරිත්වා යනත්වා. 

යෙතවනසදියසතිසාවත්ථියායජතවනසදියස ඨායන, ‘‘යජතවනසදියස
ඨායන’’තිපිපායඨො. 

228. පසාධනමඞ්ගලසාලාොති අභියසකකායල
අලඞ්කරණමඞ්ගලසාලාය. 

229. යදවදානියෙොතිතස්සයචොරස්ස නාමං. 

මහාකස්සපත්යථරවත්ථුවණ්ණනා 
231. පාවාොති පාවා නගරයතො. ආවජ්ජනපටිෙද්ධත්තා ජානනස්ස

අනාවජ්ජිතත්තාසත්ථුපරිනිබ්ොනංඅජානන්යතො ‘‘දසෙලංපස්සිස්සාමී’’ති
යථයරො චින්යතසි, සත්ථු සරීයර වා සත්ථුසඤ්ඤං උප්පායදන්යතො තථා

චින්යතසි. යතයනවාහ ‘‘අථ භගවන්තං උක්ඛිපිත්වා’’ති. ‘‘ධුවං

පරිනිබ්බුයතො භවිස්සතී’’ති චින්යතසි පාරියසසඤායයන. ජානන්යතොපි
යථයරො ආජීවකං පුච්ඡියයව, පුච්ෙයන පන කාරණං සයයමව පකායසතුං 

‘‘කිංපනා’’තිආදිආරද්ධං. 
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අජ්ෙ සත්තාහපරිනිබ්බුයතොති අජ්ජ දිවසයතො පටියලොමයතො සත්තයම
අහනිපරිනිබ්බුයතො. 

232. නාළිොවාපයකනාතිනාළියායචව ථවිකායච. 

මඤ්ජුයකති මඤ්ජුභාණියන මධුරස්සයර. පටිභායනෙයයකති

පටිභානවන්යත. භුඤ්ජිත්වාපාතබ්ෙොගූතිපඨමංභුඤ්ජිත්වාපිවිතබ්ෙයාගු. 

තස්සාතිසුභද්දස්ස වුඩ්ෙපබ්ෙජිතස්ස. 

ආොධතසාසයනති සමාහිතසාසයන. අලන්ති සමත්යථො. පායපොති

පාපපුග්ගයලො. ඔසක්කායපතුන්තිහායපතුංඅන්තරධායපතුං. 

පඤ්හවාොති පඤ්හා විය විස්සජ්ජනානි ‘‘යස්මිං සමයය කාමාවචරං
කුසලං චිත්තං උප්පන්නං යහොතී’’තිආදිනා, (ධ. ස. 1.1) ‘‘යස්මිං සමයය

රූපූපපත්තියාමග්ගං භායවතී’’තිආදිනා (ධ.ස. 1.251) ච පවත්තානි එකං

ද්යව භූමන්තොනි. මූයල නට්යඨ පිසාචසදිසා භවිස්සාමාති යථා රුක්යඛ
අධිවත්යථො පිසායචො තස්ස සාඛාපරිවායර නට්යඨ ඛන්ධං නිස්සාය වසති, 
ඛන්යධනට්යඨමූලංනිස්සායවසති, මූයල පනනට්යඨඅනිස්සයයොවයහොති, 

තථා භවිස්සාමාති අත්යථො. අථ වා මූයල නට්යඨති පිසායචන කිර
රුක්ඛගච්ොදීනං කඤ්චියදව මූලං ඡින්දිත්වා අත්තයනො පුත්තස්ස දින්නං, 
යාව තං තස්ස හත්ථයතො න විගච්ෙති, තාව යසො තං පයදසං 
අදිස්සමානරූයපො විචරති. යදා පන තස්මිං යකනචි අච්ඡින්නභායවන වා
සතිවිප්පවාසවයසන වානට්යඨමනුස්සානම්පි දිස්සමානරූයපොවිචරති, තං

සන්ධායාහ ‘‘මූයලනට්යඨපිසාචසදිසාභවිස්සාමා’’ති. 

මං කාෙසක්ඛිං කත්වාති තං පටිපදං කායයන සච්ඡිකතවන්තං තස්මා

තස්සා යදසනාය සක්ඛිභූතං මං කත්වා. පටිච්ඡායපසි තං පටිච්ොපනං
කස්සපසුත්යතනදීයපතබ්ෙං. 

233. චන්දනඝටිකාොහුල්ලයතො චන්දනචිතකා. 

තං සුත්වාති තං ආයස්මතා අනුරුද්ධත්යථයරන වුත්තං යදවතානං
අධිප්පායංසුත්වා. 

234. දසිකතන්තං වාති පලියවඨිතඅහතකාසිකවත්ථානං දසඨායනන

තන්තුමත්තම්පිවා. දාරුක්ඛන්ධංවාතිචන්දනාදිචිතකදාරුක්ඛන්ධංවා. 

235. සමුදායයසු පවත්තයවොහාරානං අවයයවසු දිස්සනයතො සරීරස්ස 

අවයවභූතානිඅට්ඨීනි ‘‘සරීොනී’’තිවුත්තානි. 
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නවිප්පකිරිංසූතිසරූයපයනවඨිතාති අත්යථො. ‘‘යසසාවිප්පකිරිංසූ’’ති

වත්වා යථා පන තා විප්පකිණ්ණා අයහසුං, තං දස්යසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදි
වුත්තං. 

උදකධාො නික්ඛමිත්වා නිබ්ොයපසුන්ති යදවතානුභායවන. එවං

මහතියයො ෙහූ උදකධාරා කිමත්ථායාති ආහ ‘‘භගවයතො චිතයකො

මහන්යතො’’ති.මහාහියසොවීසරතනසතියකො. අට්ඨදන්තයකහීතිනඞ්ගයලහි
අට්යඨව හි යනසං දන්තසදිසානි යපොත්ථානි යහොන්ති, තස්මා
‘‘අට්ඨදන්තකානී’’තිවුච්චති. 

ධම්මකථාව පමාණන්ති අතිවිය අච්ෙරියබ්භුතභාවයතො පස්සන්තානං, 
සුණන්තානඤ්ච සාතිසයං පසාදාවහභාවයතො, සවියසසං
බුද්ධානුභාවදීපනයතො. පරිනිබ්බුතස්ස හි බුද්ධස්ස භගවයතො එවරූයපො
ආනුභායවොති තං පවත්තිං කයථන්තානං ධම්මකථිකානං අත්තයනො
ඤාණෙලානුරූපං පවත්තියමානා ධම්මකථා එයවත්ථ පමාණං 
වණ්යණතබ්ෙස්සඅත්ථස්සමහාවිසයත්තා, තස්මාවණ්ණනාභූමිනායමසාති

අධිප්පායයො. චතුජ්ොතිෙගන්ධපරිභණ්ඩං කායෙත්වාති 
තගරකුඞ්කුමයවනපුප්ඵතමාලපත්තානි පිසිත්වා කතගන්යධන පරිභණ්ඩං

කායරත්වා. ඛචිත්වාති තත්ථ තත්ථ ඔලම්ෙනවයසන රයචත්වා, 

ගන්ධවත්ථූනි ගයහත්වා ගන්ථිතමාලා ගන්ධදාමානි රතනාවළියයො 

ෙතනදාමානි. ෙහිකිලඤ්ජපරික්යඛපස්ස, අන්යතොසාණිපරික්යඛපස්ස 

කරයණන සාණිකිලඤ්ෙපරික්යඛපං කායෙත්වා. වාතග්ගාහිනියයො පටාකා 

වාතපොකා. සරභරූපපාදයකො පල්ලඞ්යකො සරභමයපල්ලඞ්යකො, තස්මිං 

සෙභමෙපල්ලඞ්යක. 

සත්තිහත්ථා පුරිසා සත්තියෙො තංසහචරණයතො යථා ‘‘කුන්තා
පචරන්තී’’ති, යතහි සමන්තයතො රක්ඛාපනං පඤ්චකරණන්ති ආහ 

‘‘සත්තිහත්යථහි පුරියසහි පරික්ඛිපායපත්වා’’ති. ධ හීති එත්ථාපි එයසව

නයයො. සන්නාහගවච්ඡිකං විෙ කත්වා 
නිරන්තරාවට්ඨිතආරක්ඛසන්නායහනගවච්ඡිජාලංවියකත්වා. 

සාධුකීළිතන්ති සපරහිතං සාධනට්යඨන සාධූ, යතසං කීළිතං
උළාරපුඤ්ඤපසවනයතො, සම්පරායකත්ථාවියරොධිකං කීළාවිහාරන්ති
අත්යථො. 

සරීරධාතුවිභජනවණ්ණනා 
236. ඉමිනාව නිොයමනාති යයන නීහායරන මහාතයල නිසින්යනො

කඤ්චි පරිහාරං අකත්වා යකවලං ඉමිනා නියායමයනව. සුපිනයකොති

දුස්සුපිනයකො. දුකූලදුපට්ෙං නිවායසත්වාති ද්යව දුකූලවත්ථානි එකජ්ඣං
කත්වා නිවායසත්වා. එවඤ්හි තානි යසොකසමප්පිතස්සාපි අභස්සිත්වා
තිට්ඨන්ති. 
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අභියසකසිඤ්චයකොති රජ්ජාභියසයක අභියසකමඞ්ගලසිඤ්චයකො

උත්තමමඞ්ගලභාවයතො. විසඤ්ඤී ොයතො යථා තං භගවයතො
ගුණවියසසාමතරසඤ්ඤුතාය අවට්ඨිතයපයමො යපොථුජ්ජනිකසද්ධාය
පතිට්ඨිතපසායදො කතූපකාරතායසඤ්ජනිතචිත්තමද්දයවො. 

සුවණ්ණබිම්බිසකවණ්ණන්ති සුවිරචිතඅපස්යසනසදිසං. 

කස්මා පයනත්ථ පායවයයකා පාළියං සබ්ෙපච්ෙයතො ගහිතා, කිං යත 
කුසිනාරාය ආසන්නතරාපි සබ්ෙපච්ෙයතො උට්ඨිතා? ආම, සබ්ෙපච්ෙයතො

උට්ඨිතාති දස්යසතුං ‘‘තත්ථපායවෙයකා’’තිආදිවුත්තං. 

ධාතුපාසනත්ථන්තිසත්ථුධාතූනං පයරුපාසනාය. යනසංපක්ඛාඅයහසුං 
‘‘ඤායයනයතසංසන්තකා ධාතුයයො’’ති. 

237. යදොණගජ්ජිතං නාම අයවොච සත්ථු අවත්ථත්තයූපසංහිතං.
එතදත්ථයමව හි භගවා මග්ගං ගච්ෙන්යතො ‘‘පච්ෙයතො ආගච්ෙන්යතො 
යදොයණො බ්රාහ්මයණො යාව යම පදවළඤ්ජං පස්සති, තාව මා විගච්ෙතූ’’ති
අධිට්ඨාය අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූයල නිසීදි. යදොයණොපි යඛො බ්රාහ්මයණො 
‘‘ඉමානි සයදවයක යලොයක අග්ගපුග්ගලස්ස පදානී’’ති සල්ලක්යඛන්යතො
පදානුසායරන සත්ථු සන්තිකං උපගච්ඡි, සත්ථාපිස්ස ධම්මං යදයසසි, 
යතනපියසොභගවතිනිවිට්ඨසද්යධො අයහොසි.එතදයවොච, කිංඅයවොචාතිආහ 

‘‘සුණන්තු…යප.… අයවොචා’’ති. 

කායයනඑකසන්නිපාතාවාචායඑකවචනාඅභින්නවචනාඑවංසමග්ගා

යහොථ. තස්ස පනිදං කාරණන්ති ආහ ‘‘සම්යමොදමානා’’ති. යතනාහ 

‘‘චිත්යතනාපිඅඤ්ඤමඤ්ඤංසම්යමොදමානායහොථා’’ති. 

238. තයතො තයතො සමාගතසඞ්ඝානන්ති තයතො තයතො අත්තයනො
වසනට්ඨානයතො සමාගන්ත්වා සන්නිපතිතභායවනසමාගතසඞ්ඝානං. තථා 

සමාපතිතසමූහභායවන සමාගතගණානං. වචනසම්පටිච්ෙයනන 

පටිස්සුණිත්වා. 

ධාතුථූපපූජාවණ්ණනා 
239. ෙක්ඛග්ගායහො යදවතායවයසො. ඛිපිතකං ධාතුක්යඛොභං

උප්පායදත්වාඛිපිතකයරොයගො. අයෙොචයකො ආහාරස්සඅරුච්චනයරොයගො. 

සත්තමදිවයසති සත්තවස්සසත්තමාසයතො පරයතො සත්තයම දිවයස. 

ෙලානුරූයපනාතිවිභවෙලානුරූයපන. 

පච්ඡා සඞ්ගීතිකාෙකාති දුතියං තතියං සඞ්ගීතිකාරකා. ධාතූනං

අන්තොෙං දිස්වාති තත්ථ තත්ථ යචතියය යථාපතිට්ඨාපිතභායවයනව
ඨිතානං ධාතූනං මිච්ොදිට්ඨිකානං වයසන අන්තරායං දිස්වා, 
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මහාධාතුනිධායනන සම්මයදව රක්ඛිතානං අනාගයත අයසොයකන
ධම්මරඤ්ඤා තයතො උද්ධරිත්වා විත්ථාරිතභායව කයත සයදවකස්ස

යලොකස්ස හිතසුඛාවහභාවඤ්චදිස්වාතිඅධිප්පායයො. පරිචෙණමත්තයමවාති 

ගයහත්වා පරිචරිතබ්ෙධාතුමත්තයමව. රාජූනං හත්යථ ඨයපත්වා, න
යචතියයසු.තථාහිපච්ොඅයසොකමහාරාජායචතියයසුධාතූනංනලභති. 

පුරිමං පුරිමං කතස්ස ගණ්හනයයොගයං පච්ඡිමං පච්ඡිමං කායරන්යතො 

අට්ඨ අට්ඨ හරිචන්දනාදිමයෙ කෙණ්යඩ ච ථූයප ච කායෙසි. 

යලොහිතචන්දනමයාදීසුපි එයසව නයයො. මණිකෙණ්යඩසූති
යලොහිතඞ්කමසාරගල්ලඵලිකමයය ඨයපත්වා අවයසසමණිවිචිත්තයකසු
කරණ්යඩසු. 

ථූපාොමයචතිෙප්පමාණන්ති යදවානංපියතිස්සමහාරායජන
කාරිතයචතියප්පමාණං. 

මාලා මා මිලාෙන්තූති ‘‘යාව අයසොයකො ධම්මරාජා ෙහි යචතියානි
කායරතුං ඉයතො ධාතුයයො උද්ධරිස්සති, තාව මාලා මා මිලායන්තූ’’ති 

අධට්ඨහිත්වා. ආවිඤ්ඡනෙජ්ජුෙන්ති අග්ගළාවිඤ්ෙනරජ්ජුයං. 

කුඤ්චිකමුද්දිකන්ති ද්වාරවිවරණත්ථංකුඤ්චිකඤ්යචවමුද්දිකඤ්ච. 

වාළසඞ්ඝාතෙන්තන්ති කුක්කුලං පටිභයදස්සනං
අඤ්ඤමඤ්ඤපටිෙද්ධගමනාදිතාය සඞ්ඝාටිතරූපකයන්තං යයොයජසි.

යතනාහ ‘‘කට්ඨරූපකානී’’තිආදි. ආණිො ෙන්ධත්වාති
අයනකකට්ඨරූපවිචිත්තයන්තං අත්තයනො යදවානුභායවන එකාය එව 
ආණියා ෙන්ධිත්වා විස්සකම්යමො යදවයලොකයමව ගයතො. 

‘‘සමන්තයතො’’තිආදි පන තස්මිං ධාතුනිදායන අජාතසත්තුයනො 
කිච්චවියසසානුට්ඨානදස්සනං. 

‘‘අසුකට්ඨායන නාම ධාතුනිධාන’’න්ති රඤ්ඤා පුච්ඡියත ‘‘තස්මිං 
සන්නිපායත වියසසලාභියනො නායහසු’’න්ති යකචි. ‘‘අත්තානං නිගූහිත්වා
තස්ස වුඩ්ෙතරස්ස වචනං නිස්සාය වීමංසන්යතො ජානිස්සතීති න

කයථසු’’න්ති අපයර. ෙක්ඛදාසයකති උපහාරාදිවිධිනා යදවතායවසනයක
භූතාවිග්ගාහයක. 

ඉමං පදන්ති‘‘එවයමතංභූතපුබ්ෙ’’න්ති දුතියසඞ්ගීතිකායරහිඨපිතංඉමං

පදං.මහාධාතුනිධානම්පිතස්සඅත්ථංකත්වා තතිෙසඞ්ගීතිකාොපිඨපයිංසු. 

මහාපරිනිබ්ොනසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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4. මහාසුදස්සනසුත්තවණ්ණනා 

කුසාවතීරාජධානීවණ්ණනා 
242. යසොවණ්ණමොති සුවණ්ණමයා. අෙං පාකායෙොති

සබ්ෙරතනමයයො පාකායරො. තයෙො තයෙොති අන්යතො ච තයයො, ෙහි ච
තයයොතිතයයොතයයො. 

එසිකත්ථම්යභො ඉන්දඛීයලො නගරයසොභයනො අලඞ්කාරත්ථම්යභො.

අඞ්ගීයති ඤායති පුථුලභායවො එයතනාති අඞ්ගං, පරික්යඛයපො. තියපොරිසං

අඞ්ගං එතිස්සාති තියපොරිසඞ්ගා. යතනාහ ‘‘යතනා’’තිආදි. යතන 

පඤ්චහත්ථප්පමායණනතියපොරියසන. පණ්ණඵයලසුපීතිසබ්ෙරතනමයානං

තාලානං පණ්ණඵයලසුපි. එයසව නයෙොති ‘‘පණ්යණසු එකං පත්තකං
යසොවණ්ණමයං, එකං රූපියමයං. ඵයලසුපි එයකො යලඛාභායවො
යසොවණ්ණමයයො, එයකො රූපියමයයො’’තිආදියකො අයමත්යථො අතිදිට්යඨො. 

පාකාෙන්තයෙති ද්වින්නං ද්වින්නං පාකාරානං අන්තයර. එයකකා හුත්වා

ඨතා තාලපන්ති. 

යඡයකොති පටු සුවිසයදො, යසො චස්ස පටුභායවො මයනොසායරොති ආහ 

‘‘සුන්දයෙො’’ති. ෙඤ්යෙතුන්තිරාගංඋප්පායදතුං. ඛමයතවාති යරොචයතව. න

බීභච්යඡතීති න තජ්යජති, යසොතසුඛභාවයතො පියායතබ්යෙො ච යහොති.

කුම්භථුණදද්දරිකාදි එකතලං තූරිෙං. උභෙතලං පාකටයමව. සබ්ෙයතො

පරියෙොනද්ධං චතුරස්සඅම්ෙණකං, පණවාදි ච. වංසාදීති ආදි-සද්යදන

සඞ්ඛාදිකං සඞ්ගණ්හාති. සුමුච්ඡිතස්සාති සුට්ඨු පරියත්තස්ස. පමායණති

නාතිදළ්හනාතිසිථිලතාසඞ්ඛායත මජ්ඣියම මුච්ෙනප්පමායණ. හත්ථං වා

පාදං වා චායලත්වාති හත්ථලයපාදලයය සජ්යජත්වා. නච්චන්තාති
සාඛානච්චං නච්චන්තා. 

චක්කරතනවණ්ණනා 
243. උයපොසථං වුච්චතිඅට්ඨඞ්ගසමන්නාගතංසබ්ෙදිවයසසුගහට්යඨහි 

රක්ඛිතබ්ෙසීලං, සමාදානවයසන තං තස්ස අත්ථීති උයපොසථියකො, තස්ස 

උයපොසථිකස්ස. යතනාහ ‘‘සමාදින්නඋයපොසථඞ්ගස්සා’’ති. තදාති තස්මිං 
කායල. කස්මිං පන කායලති? යස්මිං කායල 
චක්කවත්තිභාවසංවත්තනියදානසීලාදිපුඤ්ඤසම්භාරසමුදාගමසම්පන්යනො 
පූරිතචක්කවත්තිවත්යතො කාලදීපයදසවියසසපච්චාජාතියා යචව 
කුලරූපයභොගාධිපයතයයාදිගුණවියසසසම්පත්තියාචතදනුරූයපඅත්තභායව
ඨියතො යහොති, තස්මිං කායල. තාදියස හි කායල චක්කවත්තිභාවී
පුරිසවියසයසො යථාවුත්තගුණසමන්නාගයතො රාජා ඛත්තියයො
මුද්ධාවසිත්යතො විසුද්ධසීයලො අනුයපොසථං සතසහස්සවිස්සජ්ජනාදිනා 
සම්මාපටිපත්තිංපටිපජ්ජති, නයදාචක්කරතනංඋප්පජ්ජති, තදාඑව.ඉයම
ච වියසසා සබ්ෙචක්කවත්තීනං සාධාරණවයසන වුත්තා. යතනාහ 
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පටුන 

‘‘පායතොව…යප.… ධම්මතා’’ති. යෙොධිසත්තානං පන
චක්කවත්තිභාවාවහගුණාපිචක්කවත්තිගුණාපි සාතිසයාවයහොන්ති. 

වුත්තප්පකාෙපුඤ්ඤකම්මපච්චෙන්ති 
චක්කවත්තිභාවාවහදානදමසංයමාදිපුඤ්ඤකම්මයහතුකං. 

නීලමණිසඞ්ඝාතසදිසන්ති ඉන්දනීලමණිසඤ්චයසමානං. 

දිබ්ොනුභාවයුත්තත්තාතිදස්සයනයයතා, මනුඤ්ඤයඝොසතා, ආකාසගාමිතා, 
ඔභාසවිස්සජ්ජනා, අප්පටිඝාතතා, රඤ්යඤො ඉච්ඡිතත්ථනිප්ඵත්තිකාරණතාති
එවමාදීහිදිබ්ෙසදියසහිආනුභායවහිසමන්නාගතත්තා, එයතනදිබ්ෙංවියාති
දිබ්ෙන්ති දස්යසති. න හි තං යදවයලොකපරියාපන්නං. සහස්සං අරා 

එතස්සාති වා සහස්සාෙං. සබ්යෙහි ආකායෙහීති සබ්යෙහි සුන්දයරහි
පරිපුණ්ණාවයයව ලක්ඛණසම්පන්යන චක්යක ඉච්ඡිතබ්යෙහි ආකායරහි. 

පරිපූෙන්තිපරිපුණ්ණං, සාචස්සාපාරිපූරිංඉදායනව විත්ථායරස්සති. 

පනාළීති ඡිද්දං. සුද්ධසිනිද්ධදන්තපන්තිො නිබ්බිවරායාති අධිප්පායයො.

තස්සා පන පනාළියා සමන්තයතො පස්සස්ස රජතමයත්තා සාෙෙෙතමො 
වුත්තා.යස්මාචස්සචක්කස්සරථචක්කස්සවිය අන්යතොභායවොනාමනත්ථි, 

තස්මාවුත්තං ‘‘උයභොසුපි ොහිෙන්යතසූ’’ති.කතපරික්යඛපායහොතිපනාළීති

යයොජනා. නාභිපනාළිපරික්යඛපපට්යෙසූති නාභිපරික්යඛපපට්යට යචව
නාභියා පනාළිපරික්යඛපපට්යටච. 

යතසන්තිඅරානං. ඝෙකා නාමඅලඞ්කාරභූතාඛුද්දකපුණ්ණඝටා.තථා 

මණිකා නාම මුත්තාවළිකා. පරිච්යඡදයලඛා තස්ස තස්ස

පරිච්යෙදදස්සනවයසනඨිතාපරිච්ඡින්නයලඛා. ආදි-සද්යදන මාලාකම්මාදිං

සඞ්ගණ්හාති. සුවිභත්තායනවාති අඤ්ඤමඤ්ඤං අසංකිණ්ණත්තා සුට්ඨු 
විභත්තානි. 

‘‘සුෙත්තා’’තිආදීසු සුෙත්තග්ගහයණන මහානාමවණ්ණතං පටික්ඛිපති, 

සුද්ධග්ගහයණන සංඞ්කිලිට්ඨතං, සිනිද්ධග්ගහයණන ලූඛතං. කාමං තස්ස
චක්කරතනස්සයනමිමණ්ඩලං අසන්ධිකයමවනිබ්ෙත්තං, සබ්ෙත්ථකයමව
පන යකවලං පවාළවණ්යණන ච යසොභතීති පකතිචක්කස්ස
සන්ධියුත්තට්ඨායන සුරත්තසුවණ්ණපට්ටාදිමයාහි වට්ටපරිච්යෙදයලඛාහි

පඤ්ඤායමානාහිසසන්ධිකාවියදිස්සන්තීතිආහ ‘‘සන්ධීසුපනස්සා’’තිආදි. 

යනමිමණ්ඩලපිට්ඨෙන්ති යනමිමණ්ඩලස්ස පිට්ඨිපයදයස.

ආකාසචාරිභාවයතොහිස්සතත්ථවාතග්ගාහීපවාළදණ්යඩොයහොති. දසන්නං

දසන්නං අොනං අන්තයෙති දසන්නං දසන්නං අරානං අන්තයර සමීයප

පයදයස. ඡිද්දමණ්ඩලඛචියතොති මණ්ඩලසණ්ඨානඡිද්දවිචිත්යතො. 

සුකුසලසමන්නාහතස්සාති සුට්ඨුකුසයලනසිප්පිනාපහතස්ස, වාදිතස්සාති

අත්යථො. වග්ගූති මයනොරයමො. ෙෙනීයෙොති සුණන්තානං රාගුප්පාදයකො. 

කමනීයෙොතිකන්යතො. සයමොසරිතකුසුමදාමාතිඔලම්බිතසුගන්ධකුසුමදාමා. 
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යනමිපරික්යඛපස්සාති යනමිපරියන්තපරික්යඛපස්ස.නාභිපනාළියාද්වින්නං

පස්සානං වයසන ‘‘ද්වින්නම්පිනාභිපනාළීන’’න්තිවුත්තං. එකාඑවහිසා 

පනාළි. යෙහීතියයහිද්වීහිමුයඛහි.පුන යෙහීතියයහිමුත්තකලායපහි. 

ඔධාපෙමානන්තියසොතුංඅවහිතානි කුරුමානං. 

චන්යදො පුරයතො චක්කරතනං පච්ොති එවං පුබ්ොපරියෙන 
පුබ්ොපරභායවන. 

අන්යතපුෙස්සාති අනුරාධපුයර රඤ්යඤො අන්යතපුරස්ස. 

උත්තෙසීහපඤ්ෙෙසදියසති තදා රඤ්යඤො පාසායද තාදිසස්ස උත්තරදිසාය

සීහපඤ්ජරස්ස ලබ්භමානත්තා වුත්තං. සුයඛන සක්කාති කිඤ්චි
අනාරුහිත්වා, සරීරඤ්ච අනුල්ලඞ්ඝිත්වා යථාඨියතයනව හත්යථන

පුප්ඵමුට්ඨියයොඛිපිත්වා සුයඛනසක්කායහොති පූයෙතුං. 

නානාවිොගෙතනප්පභාසමුජ්ෙලන්ති 

නානාවිධවිචිත්තවණ්ණරතයනොභාසපභස්සරං. ආකාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා 

පවත්යතති ආගන්ත්වා ඨිතට්ඨානයතො උපරි ආකාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා 
පවත්යත. 

244. ොොයුත්තාති රඤ්යඤොකිච්යචආයුත්තකපුරිසා. 

සියනරුං වාමපස්යසන කත්වා තස්ස ධුරතරං ගච්ෙන්යතො 

‘‘වාමපස්යසනසියනරුංපහාො’’තිවුත්තං. 

විනිබ්යෙයධනාති තිරියං විනිවිජ්ඣනවයසන. සන්නියවසක්ඛයමොති

ඛන්ධාවාරසන්නියවසයයොයගයො. සුලභාහාරුපකෙයණොති සුයඛයනව 
ලද්ධබ්ෙධඤ්ඤයගොරසදාරුතිණාදියභොජනසාධයනො. 

පෙචක්කන්තිපරස්සරඤ්යඤොයසනා, ආණා වා. 

ආගමනනන්දයනොතිආගමයනනනන්දිජනයනො.ගමයනන යසොයචතීති 

ගමනයසොචයනො.උපකප්යපථාතිඋපරූපරිකප්යපථ, සංවිදහථ උපයනථාති

අත්යථො. උපපරික්ඛිත්වාති යහතුයතොපි සභාවයතොපි ඵලයතොපි
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායකාදිආදීනවයතොපි වීමංසිත්වා. විභායවන්ති පඤ්ඤාය

අත්ථං විභූතං කයරොන්තීති විභාවියනො, පඤ්ඤවන්යතො. අනුෙන්තාති
අනුවත්තකා, අනුවත්තකභායවයනව, පන රඤ්යඤො ච මහානුභායවන යත
ජිගුච්ෙනවයසන පාපයතො අයනොරමන්තාපි එකච්යච ඔත්තප්පවයසන 
ඔරමන්තීතියවදිතබ්ෙං. 

ඔගච්ඡමානන්ති ඔසීදන්තං. යෙොෙනමත්තන්ති විත්ථාරයතො
යයොජනමත්තංපයදසං.ගම්භීරභායවනපනයථා භූමිදිස්සති, එවංඔගච්ෙති.
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යතනාහ ‘‘මහාසමුද්දතල’’න්තිආදි. අන්යත චක්කෙතනං උදයකනයසනාය
අනජ්යඣොත්ථරණත්ථං. පුරත්ථියමො මහාසමුද්යදො පරියන්යතො එතස්සාති

පුරත්ථිමමහාසමුද්දපරියන්යතො, තං පුෙත්ථිමමහාසමුද්දපරිෙන්තං, 
පුරත්ථිමමහාසමුද්දංපරියන්තං කත්වාතිඅත්යථො. 

චාතුෙන්තාොති චතුසමුද්දන්තාය, පුරත්ථිමදිසාදිචතුයකොට්ඨාසන්තාය

වා. යසොභෙමානං විොති විෙ-සද්යදො නිපාතමත්තං. අත්තයනො
අච්ෙරියගුයණහි යසොභන්තයමව හි තං තිට්ඨති. පාළියම්පි හි
‘‘උපයසොභයමානං’’ත්යවවවුත්තං. 

හත්ථිරතනවණ්ණනා 
246. හරිචන්දනාදීහීති ආදි-සද්යදන චතුජ්ජාතියගන්ධාදිං සඞ්ගණ්හාති. 

ආගමනං චින්යතථාති වදන්ති චක්කවත්තිවත්තස්ස පූරිතතාය පරිචිතත්තා.

කාළතිලකාදීනං අභායවන විසුද්ධයසතසරීයෙො. සත්තපතිට්යඨොති
භූමිඵුසනයකහි වාලධි, වරඞ්ගං, හත්යථොතිඉයමහිචතීහි, චතූහිපායදහිචාති 

සත්තහි අවයයවහි පතිට්ඨිතත්තා සත්තපතිට්යඨො. සබ්ෙකනිට්යඨොති

සබ්යෙහි ෙද්දන්තකුලහත්ථීහි හීයනො. උයපොසථකුලා සබ්ෙයෙට්යඨොති
උයපොසථකුලයතො ආගච්ෙන්යතො තත්ථ සබ්ෙප්පධායනො ආගච්ෙතීති

යයොජනා. වුත්තනයෙනාති ‘‘මහාදානං දත්වා’’තිආදිනාවුත්යතනනයයන.
චක්කවත්තීනං, චක්කවත්තිපුත්තානඤ්ච චක්කවත්තිං උද්දිස්ස 

චින්තෙන්තානං ආගච්ඡති. අපයනත්වාති අත්තයනො ආනුභායවන
අපයනත්වා.ගන්ධයමවහිතස්සඉතයරහත්ථීන සහන්ති. 

ඝෙයධනුවච්ඡයකො විොති ඝයර පරිචිතයධනුයා තත්යථව 

ජාතසංවද්ධවච්ෙයකොවිය. සකලපථවින්තිසකලංජම්බුදීපසඤ්ඤිතංපථවිං. 

අස්සරතනවණ්ණනා 
247. සින්ධවකුලයතොති සින්ධවස්සාජානීයකුලයතො. 

මණිරතනවණ්ණනා 
248. සකෙනාභිසමපරිණාහන්ති පරිණාහයතො මහාසකටස්ස නාභියා

සමප්පමාණං. උයභොසු අන්යතසූති යහට්ඨා, උපරි චාති ද්වීසු අන්යතසු. 

කණ්ණිකපරිෙන්තයතොති ද්වින්නං කඤ්චනපදුමානං කණ්ණිකාය

පරියන්තයතො. මුත්තාොලයක ඨයපත්වාති සුවිසුද්යධ මුත්තමයය ජාලයක

පතිට්ඨායපත්වා. අරුණුග්ගමනයවලා විොති අරුණුග්ගමනසීයසන
සූරියඋදයක්ඛණං උපලක්යඛති. 

ඉත්ථිරතනවණ්ණනා 
249. ‘‘ඉත්ථිරතනං පාතුභවතී’’ති වත්වා කුතස්සා පාතුභායවොති 

දස්යසතුං ‘‘මද්දොෙකුලයතො’’තිආදි වුත්තං. මද්දරට්ඨං කිර ජම්බුදීයප
අභිරූපානං ඉත්ථීනංඋප්පත්තිට්ඨානං. තථා හි ‘‘සිඤ්චයමහාරාජස්ස යදවී, 
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යවස්සන්තරමහාරාජස්ස යදවී, භද්දකාපිලානී’’ති එවමාදි ඉත්ථිරතනං 

මද්දරට්යඨ එව උප්පන්නං. පුඤ්ඤානුභායවනාති චක්කවත්තිරඤ්යඤො
පුඤ්ඤයතයජන. 

සණ්ඨානපාරිපූරිොති හත්ථපාදාදිසරීරාවයවානං සුසණ්ඨිතාය.

අවයවපාරිපූරියා හි සමුදායපාරිපූරිසිද්ධි. රූපන්ති සරීරං ‘‘රූපං ත්යවව

සඞ්ඛං ගච්ෙතී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.306) විය. දස්සනීොති සුරූපභායවන

පස්සිතබ්ෙයුත්තා. යතනාහ ‘‘දිස්සමානාවා’’තිආදි. යසොමනස්සවයසන

චිත්තං පසායදති යයොනියසො චින්යතන්තානං කම්මඵලසද්ධාය වයසන. 

පසාදාවහත්තාති කාරණවචයනන යථා පාසාදිකතාය
වණ්ණයපොක්ඛරතාසිද්ධි වුත්තා, එවං දස්සනීයතාය පාසාදිකතාසිද්ධි, 
අභිරූපතාය ච දස්සනීයතාසිද්ධි වත්තබ්ොති නයං දස්යසති. පටියලොමයතො
වා වණ්ණයපොක්ඛරතාය පාසාදිකතාසිද්ධි, පාසාදිකතාය දස්සනීයතාසිද්ධි, 
දස්සනීයතාය අභිරූපතාසිද්ධි යයොයජතබ්ො. එවං සරීරසම්පත්තිවයසන
අභිරූපතාදියකදස්යසත්වා ඉදානිසරීයරයදොසාභාවවයසනපියතදස්යසතුං 

‘‘අභිරූපා වා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යථා පමාණයුත්තා, එවං
ආයරොහපරිණාහයයොගයතො ච පාසාදිකා නාතිදීඝතාදයයො, එවං මනුස්සානං

දිබ්ෙරූපතාසම්පත්තිපීති ‘‘අප්පත්තාදිබ්ෙවණ්ණ’’න්තිවුත්තං. 

ආයෙොහසම්පත්ති වුත්තා උබ්යෙයධන පාසාදිකභාවයතො. 

පරිණාහසම්පත්ති වුත්තා කිසථූලයදොසාභාවයතො. වණ්ණසම්පත්ති වුත්තා 

විවණ්ණතාභාවයතො. කාෙවිපත්තිොති සරීරයදොසස්ස. සතවාෙවිහතස්සාති
සත්තක්ඛත්තුං විහතස්ස, ‘‘සතවාරවිහතස්සා’’ති චඉදංකප්පාසපිචුවයසන
වුත්තං, තූලපිචුයනො පන විහනනයමව නත්ථි. 

කුඞ්කුමතගරතුරුක්ඛයවනපුප්ඵානි චතුජ්ොති. 
‘‘තමාලතගරතුරුක්ඛයවනපුප්ඵානී’’තිඅපයර. 

අග්ගිදඩ්ඪා විොති ආසනගයතන අග්ගිනා දඩ්ො විය. පඨමයමවාති
රාජානං දිස්වාපි කිච්චන්තරප්පසුතා අහුත්වා කිච්චන්තරයතො පඨමයමව, 
දස්සනසමකාලං එවාති අත්යථො. රඤ්යඤො නිසජ්ජාය පච්ො නිපාතනං

නිසීදනං සීලං එතිස්සාති පච්ඡානිපාතිනී. තං තං අත්තනා රඤ්යඤො
කාතබ්ෙකිච්චං ‘‘කිං කයරොමී’’ති පුච්ඡිතබ්ෙතායකිංකරණං පටිසායවතීති 

කිංකාෙපටිස්සාවිනී. 

මාතුගායමො නාම යයභුයයයන සඨජාතියකො, ඉත්ථිරතනස්ස පන තං

නත්ථීති දස්යසතුං ‘‘ස්වාස්සා’’තිආදිවුත්තං. 

ගුණාතිරූපගුණායචවආචාරගුණාච. පුරිමකම්මානුභායවනාතිකතස්ස
පුරිමකම්මස්සානුභායවන ඉත්ථිරතනස්ස තබ්භාවසංවත්තනියස්ස
පුරිමකම්මස්ස ආනුභායවන. චක්කවත්තියනොපි
පරිවාරසම්පත්තිසංවත්තනියං පුඤ්ඤකම්මං තාදිසස්ස ඵලවියසසස්ස 
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උපනිස්සයයො යහොතියයව. යතනාහ ‘‘චක්කවත්තියනො පුඤ්ඤං

උපනිස්සාො’’ති, එයතන යසයසසුපි සවිඤ්ඤාණකරතයනසු අත්තයනො 
කම්මවයසන නිබ්ෙත්යතසුපි යතසං යතසං වියසසානං තදුපනිස්සයතා
විභාවිතා එවාති දට්ඨබ්ො. පුබ්යෙ එකයදසවයසන ලබ්භමානා පාරිපූරී
රඤ්යඤොචක්කවත්තිභාවූපගමනයතොපට්ඨායසබ්ොකාරපරිපූරාජාතා. 

ගහපතිරතනවණ්ණනා 
250. පකතිො වාති සභායවයනව චක්කරතනපාතුභාවයතො පුබ්යෙපි.

යාදිසං රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස පුඤ්ඤෙලං නිස්සාය යථාවුත්තා
චක්කරතනානුභාවනිබ්ෙත්ති, තාදිසං එතස්ස පුඤ්ඤෙලං නිස්සාය 
ගහපතිරතනස්ස කම්මවිපාකජං දිබ්ෙචක්ඛුං නිබ්ෙත්යතතීති ආහ 

‘‘චක්කෙතනානුභාවසහිත’’න්ති. කාරණස්ස හි එකසන්තතිපතිතතාය, 
ඵලස්සචසමානකාලිකතායතථාවචනං. 

පරිණායකරතනවණ්ණනා 
251. ‘‘අයං ධම්යමො, අයං අධම්යමො’’තිආදිනා 

කම්මස්සකතාවයෙොධනසඞ්ඛාතස්ස පණ්ඩිතභාවස්ස අත්ථිතාය පණ්ඩියතො. 

ොහුසච්චෙයත්තියා ෙයත්යතො. සභාවසිද්ධාය යමධාසඞ්ඛාතාය

පකතිපඤ්ඤාය අත්ථිතාය යමධාවී. අත්තයනො යාථාවබුද්ධමත්ථං පයරසං

විභායවතුංපකායසතුංසමත්ථතාය විභාවී. වවත්ථයපතුන්තිනිච්ඡිතුං. 

චතුඉද්ධිසමන්නාගතවණ්ණනා 
252. විපච්චනං විපායකො, විපායකො එව යවපායකො යථා ‘‘විකතයමව

යවකත’’න්ති. සමං නාතිසීතනාච්චුණ්හතාය අවිසමං භුත්තස්ස යවපායකො

එතිස්සාඅත්ථීතිසමයවපාකිනී, තාය සමයවපාකිනිො. 

ධම්මපාසාදයපොක්ඛරණිවණ්ණනා 
253. ෙනොසිං කායෙත්වා යතන ජනරාසිනා ඛණිත්වා න මායපසි. 

කිඤ්චරහීති ආහ ‘‘ෙඤ්යඤො පනා’’තිආදි. තත්ථ කාරණං පරයතො

ආගමිස්සති. එකාෙ යවදිකාය පරික්ඛිත්තා යපොක්ඛරණියයො. 

පරියවණපරිච්යඡදපරිෙන්යතති එත්ථ පරියවණං නාම සමන්තයතො
විවටඞ්ගණභූතං යපොක්ඛරණියා තීරං, තස්ස පරිච්යෙදභූයත පරියන්යත 

එකාෙ යවදිකාය පරික්ඛිත්තා යපොක්ඛරණියයො. එතදයහොසීති එතං

‘‘යංනූනාහං ඉමාසු යපොක්ඛරණී වසූ’’තිආදිකං අයහොසීති. සබ්යෙොතුකන්ති

සබ්යෙසු උතූසු පුප්ඵනකං. නානාවණ්ණඋප්පලබීොදීනීති
රත්තනීලාදිනානාවණ්ණපුප්යඵන පුප්ඵනකඋප්පලබීජාදීනි. 

ෙලෙථලෙමාලන්ති ජලජථලජපුප්ඵමාලං. 

254. පරිචාෙවයසනාති තඞ්ඛණිකපරිචාරවයසන, ඉදඤ්ච පඨමං
පට්ඨපිතනියායමයනව වුත්තං, පච්ො පන යානසයනාදීනි විය ඉත්ථියයොපි

අත්ථිකානංපරිච්චත්තාඑව.යතනාහ‘‘ඉත්ථීහිපී’’තිආදි. පරිච්චාගවයසනාති
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නිරයපක්ඛපරිච්චාගවයසන. දීයතීති දානං, යදයයවත්ථු. තං අග්ගීයති

නිස්සජ්ජීයති එත්ථාති දානග්ගං, පරියවසනට්ඨානං. තාදිසානි අත්ථීති

යාදිසානි රඤ්යඤො දානග්යග යඛොමසුඛුමාදීනි වත්ථානි, තාදිසානි යෙසං 

අත්තයනොසන්තකානිසන්ති. ඔහාොති පහායතත්යථවඨයපත්වා.අත්යථො

අත්ථියයසංයතති අත්ථිකා. එවං අනත්ථිකාපිදට්ඨබ්ො. 

255. කලහසද්යදොපීති පි-සද්යදන දානාධිප්පායයන යගහයතො නීහතං

පුන යගහං පයවයසතුං න යුත්තන්ති ඉමමත්ථං සමුච්යචති. යතනාහ ‘‘න

යඛොඑතංඅම්හාකං පතිරූප’’න්තිආදි(දී.නි.2.255). 

257. උණ්හීසමත්ථයකති සිඛාපරියන්තමත්ථයක. පරිච්යඡදමත්ථයකති 
පාසාදඞ්ගණපරිච්යෙදස්සමත්ථයක. 

258. හෙතීතිඅතිවියපභස්සරභායවන චක්ඛූනිපටිහරන්තංදුද්දික්ඛතාය
දිට්ඨියයො හරති අපයනන්තං විය යහොති. තං පන හරණං යනසං

පරිප්ඵන්දයනනාතිආහ ‘‘ඵන්දායපතී’’ති. 

පඨමභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ඣානසම්පත්තිවණ්ණනා 

260. මහතිො ඉද්ධොති මහන්යතන ඉච්ඡිතත්ථසමිජ්ඣයනන. 

යතසංයෙව ඉච්ඡිතිච්ඡිතත්ථානං. ‘‘අනුභවිතබ්ොන’’න්ති ඉමිනා ආනුභාව-
සද්දස්ස කම්මසාධනතං දස්යසති. පුබ්යෙ සම්පන්නං කත්වා 

යදයයධම්මපරිච්චාගස්සකතභාවංදස්යසන්යතො ‘‘සම්පත්තිපරිච්චාගස්සා’’ති

ආහ.අත්තානංදයමතිඑයතනාති දයමො. 

යෙොධිසත්තපුබ්ෙයයොගවණ්ණනා 
අස්සාති මහාසුදස්සනරඤ්යඤො. එයකො යථයෙොති අප්පඤ්ඤායතො

නාමයගොත්තයතො අඤ්ඤතයරො පුථුජ්ජයනො යථයරො. යථෙං දිස්වාති

අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූයල නිසින්නං දිස්වා. කට්ඨත්ථෙණන්ති කට්ඨමයං
අත්ථරණං, දාරුඵලකන්තිඅත්යථො. 

පරියභොගභාෙනන්ති පානීයපරියභොජනීයාදිපරියභොගයයොගයං භාජනං. 

ආෙකණ්ෙකන්ති සූචිවිජ්ඣනකකණ්ටකං. පිප්ඵලිකන්ති ඛුද්දකසත්ථකං. 

උදකතුම්ෙකන්තිකුණ්ඩිකං. 

කූොගාෙද්වායෙයෙවනිවත්යතසීතිකූටාගාරං පවිට්ඨකාලයතො පට්ඨාය
යතසංමිච්ොවිතක්කානංපවත්තියාඔකාසංනාදාසි. 

261. කසිණයමව පඤ්ඤාෙති මහාපුරිසස්ස තත්ථ තත්ථ
කතාධිකාරත්තා, යතසඤ්චපයදසානංසුපරිකම්මකතකසිණසදිසත්තා. 
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262. චත්තාරි ඣානානීති චත්තාරි කසිණජ්ඣානානි.
කසිණජ්ඣානප්පමඤ්ඤානංයයව වචනං තාසං තදා ආදරගාරවවයසන 
නිබ්ෙත්තිතත්තා. මහායෙොධිසත්තානඤ්හි අරූපජ්ඣායනසු ආදයරො නත්ථි, 
අභිඤ්ඤාපදට්ඨානතං පන සන්ධාය තානිපි නිබ්ෙත්යතන්ති, තස්මා
මහාසත්යතො තාපසපරිබ්ොජකකායල යත්තයක යලොකියගුයණ

නිබ්ෙත්යතති, යතසබ්යෙපිතදා නිබ්ෙත්යතසියයව.යතනාහ ‘‘මහාපුරියසො

පනා’’තිආදි. 

චතුරාසීතිනගරසහස්සාදිවණ්ණනා 
263. අභිහරිතබ්ෙභත්තන්ති උපයනතබ්ෙභත්තං. 

264. නිෙද්ධවත්තන්තිපුබ්යෙ උපනිෙද්ධංපාකවත්තං. 

සුභද්දායදවිඋපසඞ්කමනවණ්ණනා 
265. ආවට්යෙත්වාති අතිවිසිත්වා. යං යං රඤ්යඤො ඉච්ඡිතං

දානූපකරණඤ්යචව යභොගූපකරණඤ්ච, තස්ස තස්ස තයථව සමිද්ධභාවං
විත්ථවති. 

266. සයචපනරාජාජීවියතෙන්දංජයනයය, ඉයතොපරම්පිචිරං කාලං
තිට්යඨයය මහිද්ධියකො මහානුභායවොති එවං මහජ්ඣාසයා යදවී යභොයගසු, 
ජීවියතච රාජානං සායපක්ඛංකාතුං වායමි. යතනවුත්තං ‘‘මා යහවයඛො 

රාජා’’තිආදි. යතයනවාහ ‘‘තස්සකාලඞ්කිරිෙං අනිච්ඡමානා’’තිආදි. ඡන්දං

ෙයනහීති එත්ථ ඡන්ද-සද්යදො තණ්හාපරියායයොති ආහ ‘‘යපමං 

උප්පායදහී’’ති. අයපක්ඛති ආරම්මණං එතාය න විස්සජ්යජතීති අයපක්ඛා, 
තණ්හා. 

267. ගෙහිතාතිඑත්ථයකහිගරහිතා, කස්මාචගරහිතාතිඅන්යතොලීනං

යචොදනංවිස්සජ්යජන්යතො ‘‘බුද්යධහී’’තිආදිමාහ, යතනවිඤ්ඤුගරහිතත්තා, 
දුග්ගතිසංවත්තනියයතොචසායපක්ඛකාලකිරියාපරිවජ්යජතබ්ොතිදස්යසති. 

268. එකමන්තංගන්ත්වාතිරඤ්යඤො චක්ඛුපථංවිජහිත්වා. 

බ්රහ්මයලොකූපගමනවණ්ණනා 
269. යසොණස්සාති යකොළිවීසස්ස යසොණස්ස. එකා භත්තපාතීති එකං

භත්තවඩ්ඪිතකං. තාදිසංභත්තන්තිතථාරූපංගරුංමධුරංසිනිද්ධංභත්තං. 

භුත්තානන්තිභුත්තවන්තානං. 

271. දාසමනුස්සාතිදාසායචව ආයුත්තකමනුස්සාච. 

ඉදානි යථාවුත්තාය රඤ්යඤො මහාසුදස්සනස්ස යභොගසම්පත්තියා 

කම්මසරික්ඛතං උද්ධරන්යතො ‘‘එතානි පනා’’තිආදිමාහ, තං 
සුවිඤ්යඤයයයමව. 
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272. ආදියතො පට්ඨාොති සමුදාගමනයතො පට්ඨාය. යත්ථ තං පුඤ්ඤං
ආයූහිතං, යයතොසා සම්පත්තිනිබ්ෙත්තා, තයතොතතියත්තභාවයතොපභුති.
මහාසුදස්සනස්ස ජාතකයදසනා හි තදා සමුදාගමනයතො පට්ඨාය භගවතා

යදසිතාති. පංස්වාගාෙකීළං විොති යථා නාම දාරකා පංසූහි
වාපියගහයභොජනාදීනි දස්යසන්තායථාරුචිකීළිත්වාගමනකායලසබ්ෙංතං
විධංයසන්තා ගච්ෙන්ති, එවයමව භගවා මහාසුදස්සනකායල අත්තනා
අනුභූතං දිබ්ෙසම්පත්තිසදිසං අචින්යතයයානුභාවසම්පත්තිං විත්ථාරයතො
දස්යසත්වා පුන අත්තයනො යදසනං ආදීනවනිස්සරණදස්සනවයසන
විවට්ටාභිමුඛං විපරිවත්යතන්යතො ‘‘සබ්ො සා සම්පත්ති අනිච්චතාය

විපරිණතා විධංසිතා’’ති දස්යසන්යතො ‘‘පස්සානන්දා’’තිආදිමාහ.

විපරිණතාති විපරිණාමං සභාවවිගමං ගතා. යතනාහ 

‘‘පකතිවිෙහයනනා’’තිආදි. පකතීති සභාවධම්මානං උදයවයපරිච්ඡින්යනො 
කක්ඛළඵුසනාදිසභායවො, යසො භඞ්ගක්ඛණයතො පට්ඨාය ජහියතො, 

පරිච්චජන්යතො සබ්ෙයසො නත්යථව. යතනාහ ‘‘නිබ්බුතපදීයපො විෙ

අපඤ්ඤත්තිකභාවංගතා’’ති. 

එත්තාවතාතිආදියතොපට්ඨායපවත්යතන එත්තයකනයදසනාමග්යගන.
අයනකානි වස්සයකොටිසතසහස්සානියයව උබ්යෙයධො එතිස්සාති 

අයනකවස්සයකොටිසතසහස්සුබ්යෙධා. අනිච්චලක්ඛණං ආදාොති තං 
සම්පත්තිගතං අනිච්චලක්ඛණං යදසනාය ගයහත්වා විභායවත්වා. යථා
නිස්යසණිමුච්චයන තාදිසං සතහත්ථුබ්යෙධං රුක්ඛං පකතිපුරියසන
ආයරොහිතුං න සක්කා, එවං අනිච්චතාවිභාවයනන තස්සා සම්පත්තියා
අයපක්ඛානිස්යසණිමුච්චයන යකනචි ආයරොහිතුං න සක්කාති ආහ 

‘‘අනිච්චලක්ඛණං ආදාෙ නිස්යසණිං මුඤ්චන්යතො විො’’ති. යතයනවාති 
යථාවුත්තකාරයණයනව, ආදියතො සාතිසයංකායමසු අස්සාදං දස්යසත්වාපි
උපරි යනසං ‘‘පස්සානන්දා’’තිආදිනා ආදීනවං, ඔකාරං, සංකියලසං, 

යනක්ඛම්යමආනිසංසඤ්ච විභායවත්වායදසනායනිට්ඨාපිතත්තා. පුබ්යෙති

අතීතකායල. වසභොොතිවසභනාමයකොසීහළමහාරාජා. 

උදකපුප්ඵුළාදයෙොති ආදි-සද්යදන තිණග්යග උස්සාවබින්දුආදියක
සඞ්ගණ්හාති. 

මහාසුදස්සනස්ස පනාති පන-සද්යදො වියසසත්ථයජොතයනො, යතන
මහාසුදස්සනමහාරාජා ඣානාභිඤ්ඤාසමාපත්තියයො නිබ්ෙත්යතසි, 
තදග්යගන පරිසුද්යධ ච සමණභායව පතිට්ඨියතො, යයතො විධුය එව
කාමවිතක්කාදිසමණභාවසංකියලසං සුඤ්ඤාගාරං පාවිසි, එවංභූතස්සාපි
තස්ස කාලං කිරියයතො සත්තයම දිවයස සබ්ො චක්කවත්තිසම්පත්ති
අන්තරහිතා, න තයතො පරං, අයහො අච්ෙරියමනුස්යසො
අනඤ්ඤසාධාරණගුණවියසයසොතිඉමංවියසසංදස්යසති. 
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අනාරුළ්හන්ති ‘‘රාජා කිර පුබ්යෙ ගහපතිකුයල නිබ්ෙත්තී’’තිආදිනා, 
(දී. නි. අට්ඨ. 2.260) ‘‘පුන යථරං ආමන්යතසී’’තිආදිනා (දී. නි. අට්ඨ.
2.272) ච වුත්තමත්ථං සන්ධායාහ. යසො හි ඉමස්මිං සුත්යත සඞ්ගීතිං
අනාරුළ්යහො, අඤ්ඤත්ථ පන ආගයතො ඉමිස්සා යදසනාය
පිට්ඨිවත්තකභායවන. යං පයනත්ථ අත්ථයතො න විභත්තං, තං
සුවිඤ්යඤයයංඑවාති. 

මහාසුදස්සනසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  ජනවසභසුත්තවණ්ණනා 

172 

පටුන 

5. ෙනවසභසුත්තවණ්ණනා 

නාතිකියාදිෙයාකරණවණ්ණනා 
273-275. ‘‘පරියතො’’ති පදං යථා සමන්තත්ථවාචයකො, එවං

සමීපත්ථවාචයකොපි යහොතීති සමන්තා සාමන්තාති අත්යථො වුත්යතො.
ආයමඩියතනපනසමන්තත්යථොයජොතියතො.යස්සපන සාමන්තාජනපයදසු
‘‘නාතියක විහරතී’’ති වුත්තත්තා නාතිකස්සාති විඤ්ඤායතො යමත්යථො. 
යස්සපරියතොජනපයදසුෙයාකයරොති, තත්ථපරිචාරකාරකානංෙයාකරණං
අවුත්තසිද්ධං, නිදස්සනවයසනවාතස්සවක්ඛමානත්තා ‘‘පරියතොපරියතො

ජනපයදසු’’ ඉච්යචව වුත්තං. පරිචාෙයකති උපාසයක. යතනාහ 

‘‘බුද්ධධම්මසඞ්ඝානං පරිචාෙයක’’ති. උපපත්තීසූති නිබ්ෙත්තීසු. 

ඤාණගතිපුඤ්ඤානං උපපත්තීසූතිඑත්ථ ඤාණගතූපපත්ති නාමතස්සතස්ස 
මග්ගඤාණගමනස්ස නිබ්ෙත්ති. යං සන්ධාය වුත්තං ‘‘පඤ්චන්නං

ඔරම්භාගියානං පරික්ඛයා’’තිආදි. පුඤ්ඤූපපත්ති නාම 

තංතංයදවනිකායූපපත්ති. සබ්ෙත්ථාති ‘‘වජ්ජිමල්යලසූ’’තිආදියකසබ්ෙත්ථ

චතූසුපි පයදසු. පුරියමසූති පාළියං වුත්යත සන්ධායාහ. දසසුයෙවාති යතසු

එවදසසුජනපයදසු. පරිචාෙයක ෙයාකයෙොති ෙයකාතබ්ොනංෙහූනංතත්ථ

ලබ්භනයතො.නාතියකභවා නාතිකිො. 

නිට්ඨඞ්ගතාතිනිට්ඨංනිච්ෙයං උපගතා. 

ආනන්දපරිකථාවණ්ණනා 
276. යස්මාසඞ්ඝසුප්පටිපත්තිනාමධම්මසුධම්මතාය, ධම්මසුධම්මතාච

බුද්ධසුබුද්ධතාය, තස්මා ‘‘අයහො ධම්යමො, අයහො සඞ්යඝො’’ති 
ධම්මසඞ්ඝගුණකිත්තනාපි අත්ථයතො බුද්ධගුණකිත්තනා එව යහොතීති
‘‘භගවන්තං කිත්තයමානරූපා’’ති පදස්ස ‘‘අයහො ධම්යමො’’තිආදිනාපි
අත්යථො වුත්යතො. 

278. ඤාණගතීති ‘‘පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං
පරික්ඛයා’’තිආදිනා ආගතං පහාතබ්ෙපහානවයසන පවත්තං
මග්ගඤාණගමනං. යස්මා තස්සා එව ඤාණගතියා වයසන තස්ස තස්ස
අරියපුග්ගලස්ස ඔපපාතිකතාදිවියසයසො, තස්මා තං තාදිසං තස්ස

අභිසම්පරායං සන්ධායාහ ‘‘ඤාණාභිසම්පොෙයමවා’’ති. 

279. උපසන්තං පති සම්මති ආයලොකීයතීති උපසන්තපතියසො.

උපසන්තදස්සයනො උපසන්තඋස්සන්යනො. භාතිරිවාති එත්ථ ෙ-කායරො

පදසන්ධිකයරො, ඉව-සද්යදොභුසත්යථොතිආහ ‘‘අතිවිෙ භාතී’’ති. 

ජනවසභයක්ඛවණ්ණනා 
280. යජට්ඨකභායවන ජයන වසභසදියසොති ජනවසයභොති අස්ස 

යදවපුත්තස්සනාමංඅයහොසි. 
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ඉයතොයදවයලොකාචවිත්වා සත්තක්ඛත්තුං මනුස්සයලොයකරාජභූතස්ස.

මනුස්සයලොකා චවිත්වා සත්තක්ඛත්තුං යදවභූතස්ස. එත්යථවාති
එතස්මිංයයව චාතුමහාරාජිකභයව, එත්ථාපි යවස්සවණස්ස 
සහෙයතාවයසන. 

281. ආසිසනං ආසා, පත්ථනා. ආසාසීයසන යචත්ථ
කත්තුකමයතාකුසලච්ෙන්දං වදති. යතයනවාහ 

‘‘සකදාගාමිමග්ගත්ථාො’’තිආදි. ෙදග්යගති එත්ථ අග්ග-සද්යදො

ආදිපරියායයොති ආහ ‘‘තං දිවසං ආදිං කත්වා’’ති. ‘‘පුරිමං…යප.…

අවිනිපායතො’’ති ඉදං යථා තත්තකං කාලං සුගතියතො සුගතූපපත්තියයව 
අයහොසි, තථා කතූපචිතකුසලකම්මත්තා. ඵුස්සස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස
කාලයතොපභුතිහි සම්භතවිවට්ටූපනිස්සයකුසලසම්භායරොඑසයදවපුත්යතො. 

අනච්ඡරිෙන්තිඅනු අනු අච්ෙරියං. යතනාහ ‘‘පුනප්පුනං අච්ඡරිෙයමවා’’ති. 

සෙංපරිසාොති සකාය පරිසාය. භගවයතො දිට්ඨසදිසයමවාති
ආවජ්ජනසමනන්තරංයථායතභගවයතොචතුවීසතිසතසහස්සමත්තා සත්තා

ඤාණගතියතොදිට්ඨා, එවංතුම්යහහිදිට්ඨසදිසයමව. යවස්සවණස්සසම්මුඛා

සුතං මයාතිවදති. 

යදවසභාවණ්ණනා 
282. වස්සූපනායිකසඞ්ගහත්ථන්ති වස්සූපනායකාය

ආරක්ඛාසංවිධානවයසනභික්ඛූනංසඞ්ගහණත්ථං ‘‘වස්සූපගතාභික්ඛූඑවං

සුයඛනසමණධම්මංකයරොන්තී’’ති, පවාෙණසඞ්ගයහො පනස්සපවායරත්වා
සත්ථු සන්තිකං ගච්ෙන්තානං භික්ඛූනං අන්තරාමග්යග
පරිස්සයපරිහරණත්ථං. ධම්මස්සවනත්ථං දූරට්ඨානං ගච්ෙන්යතසුපි එයසව
නයයො. අත්තනාපි ආගන්ත්වා ධම්මස්සවනත්ථං සන්නිපතියයව. 

එත්යථත්ථාතිඑත්ථඑත්ථඅයයානං වසනට්ඨායන. 

තදාපීති ‘‘පුරිමානි භන්යත දිවසානී’’ති වුත්තකායලපි. එයතයනව

කාෙයණනාතිවස්සූපනායකනිමිත්තයමව. යතනාහපාළියං‘‘තදහුයපොසයථ
පන්නරයස වස්සූපනායකායා’’තිආදි. ආසයනපි නිසජ්ජාය සුධම්මාය
යදවසභායපඨමංයදයවසුතාවතිංයසසුනිසින්යනසුතස්සාචතූසුද්වායරසු 
චත්තායරොමහාරාජායනොනිසීදන්ති, ඉදංයනසංආසයනනිසජ්ජායචාරිත්තං
යහොති. 

යෙනත්යථනාතියයනකිච්යචන යයනපයයොජයනන. ආෙක්ඛත්ථන්ති

ආරක්ඛභූතමත්ථං.වුත්තංවචනංඑයතසන්ති වුත්තවචනා, මහාරාජායනො. 

283. අතික්කමිත්වාති අභිභවිත්වා. 
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සනඞ්කුමාරකථාවණ්ණනා 
284. අභිසම්භවිතුං අධිගන්තුං අසක්කුයණයයයො අනභිසම්භවනීයෙො. 

යතනාහ ‘‘අප්පත්තබ්යෙො’’තිආදි.චක්ඛුයයවපයථොරූපදස්සනස්සමග්යගො 

උපායයොති චක්ඛුපයථො, තස්මිං චක්ඛුපථස්මින්ති ආහ ‘‘චක්ඛුපසායද’’ති, 

චක්ඛුස්ස යගොචරයයොග්යගො වා චක්ඛුපයථොති ආහ ‘‘ආපායථ වා’’ති. 

නාභිභවතීති න අභිභවති, යගොචරභාවං න ගච්ෙතීති අත්යථො. යහට්ඨා

යහට්ඨාති තාවතිංසයතො පට්ඨාය යහට්ඨා යහට්ඨා, න චාතුමහාරාජිකයතො
පට්ඨාය, නාපිබ්රහ්මපාරිසජ්ජයතොපට්ඨාය. ‘‘චාතුමහාරාජිකාහිතාවතිංසානං
යථා ජාතිරූපානි පස්සිතුං සක්යකොන්ති, තථා බ්රහ්මායනො යහට්ඨිමා
උපරිමාන’’න්තියකචි, තංනයුත්තං.නහියහට්ඨිමා බ්රහ්මායනොඋපරිමානං
මූලපටිසන්ධිරූපං පස්සිතුං සක්යකොන්ති, මාපිතයමව පස්සිතුං 
සක්යකොන්තීතිදට්ඨබ්ෙං. 

සුණන්යතොව නිද්දං ඔක්කමීති ගතියයො උපධායරන්යතො ෙහි

විසටවිතක්කවිච්යෙයදන සඞ්යකොචං ආපන්නචිත්තතාය. මය්හං

අෙයකස්සාතිභගවන්තං සන්ධායවදති. 

පඤ්චසිඛාඑතස්සාතිපඤ්චසියඛො, පඤ්චසියඛොවිය පඤ්චසියඛොතිආහ 

‘‘පඤ්චසිඛගන්ධබ්ෙසදියසො’’ති. මමාෙන්තීතිපියායන්ති. 

285. සුමුත්යතොති සරයදොයසහි සුට්ඨු මුත්යතො. යයහි පිත්තයසම්හාදීහි
පලිබුද්ධත්තා සයරො අවිස්සට්යඨො සියා, තදභාවයතො විස්සට්යඨොති

දස්යසන්යතො ආහ ‘‘අපලිබුද්යධො’’ති. විඤ්ඤායපතීති විඤ්යඤයෙයො, 
අන්යතොගධයහතුඅත්යථො කත්තුසාධයනො එස විඤ්යඤයයසද්යදොති ආහ 

‘‘අත්ථවිඤ්ඤාපයනො’’ති. සරස්ස මධුරතා නාම මද්දවන්ති ආහ ‘‘මධුයෙො

මුදූ’’ති.සවනංඅරහතීති සවනීයෙො. සවනාරහතායචආපාථසුඛතායාතිආහ 

‘‘කණ්ණසුයඛො’’ති. බින්දූති පිණ්ඩියතො. ආයකොටිතභින්නකංසසද්යදො විය
අයනකාවයයවො අහුත්වා නිරවයයවො, එකභායවොති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘එකග්ඝයනො’’ති, එයතයනවස්ස අවිසාරිතා සංවණ්ණිතා දට්ඨබ්ො.

ගම්භීරුප්පත්තිට්ඨානතායචස්සගම්භීරතාතිආහ ‘‘නාභිමූලයතො’’තිආදි. එවං

සමුට්ඨයතොති ජීව්හාදිප්පහාරමත්තසමුට්ඨියතො. අමධුයෙො ච යහොති 

උප්පත්තිට්ඨානානං පරිලහුභාවයතො. න ච දූෙං සායවති වීරභාවාභාවයතො. 

නින්නාදී සුවිපුලභාවයතො සවියසසං නින්නායදො, පාසංසනින්නායදො වා.

යතනාහ ‘‘මහායමඝ…යප.…යුත්යතො’’ති. 

පච්ඡිමං පච්ඡිමන්ති දුතියං, චතුත්ථං, ෙට්ඨං, අට්ඨමඤ්ච පදං. පුරිමස්ස

පුරිමස්සාති යථාක්කමං පඨමස්ස, තතියස්ස, පඤ්චමස්ස, සත්තමස්ස ච. 

අත්යථොයෙවාති අත්ථනිද්යදයසො එව. විස්සට්ඨතා හිස්ස විඤ්යඤයයතාය
යවදිතබ්ො, මඤ්ජුභායවො සවනීයතාය, බින්දුභායවො අවිසාරිතාය, 

ගම්භීරභායවො නින්නාදිතායාති. ෙථාපරිසන්ති එත්ථ ෙථා-සද්යදො 
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පරිමාණවාචී, න පකාරාදිවාචීති ආහ ‘‘ෙත්තකා පරිසා’’ති, යතන
පරිසප්පමාණං එවස්ස සයරො නිච්ෙරති, අයමස්ස ධම්මතාති දස්යසති.

යතනාහ ‘‘තත්තකයමවා’’තිආදි. 

‘‘යය හි යකචී’’තිආදි ‘‘යාවඤ්ච යසො භගවා’’තිආදිනා වුත්තස්ස 
අත්ථස්ස යහතුකිත්තනවයසන සමත්ථනං සරයණසු යනසං
නිච්චයසවයනන, සීයලසු ච පතිට්ඨාපයනන

ෙකාමසග්ගසම්පත්තිඅනුප්පාදනයතො. යතනාහ ‘‘යෙ හි යකචි…යප.…

වදතී’’ති. නිබ්යෙමතිකගහිතසෙයණති මග්යගනාගතසරණගමයන. යත හි
සබ්ෙයසො සමුග්ඝාතිතවිචිකිච්ෙතාය රතනත්තයය අයවච්චප්පසායදන
සමන්නාගතායයව, යපොථුජ්ජනිකසද්ධාය වයසන බුද්ධාදීනං ගුයණ 
ඔගායහත්වා ජානන්ති, අපරයනයයබුද්ධියනො යත පරියායයතො 

නිබ්යෙමතිකගහිතසරණා යවදිතබ්ො. ගන්ධබ්ෙයදවගණන්ති 
ගන්ධබ්ෙයදවසමූහං. තුකා වුච්චති ඛීරිණී ව යා තුකාතිපි වුච්චති. තස්සා

චුණ්ණං තුකාපිට්ඨං. තං යකොට්යටත්වා පක්ඛිත්තං ඝනං නිරන්තරචිතං
හුත්වාතිට්ඨති. 

භාවිතඉද්ධිපාදවණ්ණනා 
287. සුපඤ්ඤත්තාතිසුට්ඨු පකායරහි ඤාපිතා යෙොධිතා, අසඞ්කරයතො

වා ඨපිතා, තං පන යෙොධනං, අසඞ්කරයතො ඨපනඤ්ච අත්ථයතො යදසනා 

එවාති ආහ ‘‘සුකථිතා’’ති. ඉජ්ඣනට්යඨනාති සමිජ්ඣනට්යඨන, 

නිප්පජ්ජනස්ස කාරණභායවනාති අත්යථො. පතිට්ඨානට්යඨනාති

අධිට්ඨානට්යඨන. ඉද්ධියා පායදොති ඉද්ධපායදො, ඉද්ධියා අධිගමුපායයොති
අත්යථො. යතන හි යස්මා උපරූපරි වියසසසඞ්ඛාතං ඉද්ධිං පජ්ජන්ති

පාපුණන්ති, තස්මා ‘‘පායදො’’ති වුච්චති. ඉජ්ඣතීති ඉද්ධ, සමිජ්ඣති

නිප්පජ්ජතීති අත්යථො. ඉද්ධි එව පායදො ඉද්ධපායදො, ඉද්ධියකොට්ඨායසොති 
අත්යථො. එවංතාව ‘‘චත්තායරො ඉද්ධිපාදා’’තිඑත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යෙො. 

ඉද්ධපයහොනකතාොතිඉද්ධියානිප්ඵාදයනසමත්ථභාවාය. ඉද්ධවිසවිතාොති
ඉද්ධියා නිප්ඵාදයන යයොගයභාවාය. අයනකත්ථත්තා හි ධාතූනං

යයොගයත්යථො වි-පුබ්යෙො සු-සද්යදො, විසවනං වා පජ්ජනං විසවිතා, තත්ථ

කාමකාරිතා විසවිතා. යතනාහ ‘‘පුනප්පුන’’න්තිආදි. ඉද්ධවිකුබ්ෙනතාොති

විකුබ්ෙනිද්ධියා විවිධරූපකරණාය. යතනාහ ‘‘නානප්පකාෙයතො කත්වා

දස්සනත්ථාො’’ති. 

‘‘ෙන්දඤ්ච භික්ඛු අධිපතිං කරිත්වා ලභති සමාධිං, ලභති 
චිත්තස්යසකග්ගතං, අයංවුච්චතිෙන්දසමාධී’’ති (විභ.432) ඉමායපාළියා 

ෙන්දාධිපති සමාධි ඡන්දසමාධීති අධිපතිසද්දයලොපං කත්වා සමායසො

වුත්යතොතිවිඤ්ඤායති, අධිපතිසද්දත්ථදස්සනවයසනපන ‘‘ඡන්දයහතුයකො, 

ඡන්දාධයකොවාසමාධඡන්දසසමාධී’’ති අට්ඨකථාෙංවුත්තන්තියවදිතබ්ෙං. 

‘‘පධානභූතාති වීරියභූතා’’ති යකචි වදන්ති. 
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සඞ්ඛතසඞ්ඛාරාදිනිවත්තනත්ථඤ්හි පධානග්ගහණන්ති. අථ වා තං තං

වියසසං සඞ්ඛයරොතීති සඞ්ඛායෙො, සබ්ෙම්පි වීරියං. තත්ථ 
චතුකිච්චසාධකයතො අඤ්ඤස්ස නිවත්තනත්ථං පධානග්ගහණන්ති 

පධානභූතා යසට්ඨභූතාති අත්යථො. චතුබ්බිධස්ස පන වීරියස්ස 
අධිප්යපතත්තාෙහුවචනනිද්යදයසොකයතො.විසුංසමාසයයොජනවයසනයයො
පුබ්යෙඉද්ධිපාදත්යථො පාදස්සඋපායත්ථතං, යකොට්ඨාසත්ථතඤ්චගයහත්වා
යථායයොගවයසන ඉධ වුත්යතො, යසො වක්ඛමානානං පටිලාභපුබ්ෙභාගානං
කත්තුකරණිද්ධිභාවං, උත්තරචූළභාජනීයය වා වුත්යතහි ෙන්දාදීහි
ඉද්ධිපායදහි සායධතබ්ොය ඉද්ධියා කත්තිද්ධිභාවං, ෙන්දාදීනඤ්ච
කරණිද්ධිභාවං සන්ධාය වුත්යතොති යවදිතබ්යෙො, තස්මා ‘‘ඉජ්ඣනට්යඨන
ඉද්ධී’’ති එත්ථ කත්තුඅත්යථො, කරණත්යථො ච එකජ්ඣං ගයහත්වා 
වුත්යතොති කත්තුඅත්ථං තාව දස්යසතුං ‘‘නිප්ඵත්තිපරියායයන 

ඉජ්ඣනට්යඨන වා’’ති වත්වා ඉතරං දස්යසන්යතො ‘‘ඉජ්ඣන්ති 

එතාො’’තිආදිමාහ. වුත්තන්ති කත්ථ වුත්තං? ඉද්ධිපාදවිභඞ්ගපායඨ. (විභ.

434) තථාභූතස්සාතියතනාකායරනභූතස්ස, යතෙන්දාදිධම්යම පටිලභිත්වා

ඨිතස්සාතිඅත්යථො. ‘‘යවදනාක්ඛන්යධො’’තිආදීහි ෙන්දාදයයොඅන්යතොකත්වා

චත්තායරොපිඛන්ධාකථිතා. යසයසසූති යසසිද්ධිපායදසු. 

වීරියද්ධිපාදනිද්යදයස ‘‘වීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගත’’න්ති
ද්වික්ඛත්තුං වීරියං ආගතං. තත්ථ පුරිමං සමාධිවියසසනං ‘‘වීරියාධිපති
සමාධි වීරියසමාධී’’ති, දුතියං සමන්නාගමඞ්ගදස්සනං. ද්යවයයව හි
සබ්ෙත්ථ සමන්නාගමඞ්ගානි, සමාධි, පධානසඞ්ඛායරො ච. ෙන්දාදයයො හි
සමාධිවියසසනානි, පධානසඞ්ඛායරොපනපධානවචයනයනව වියසසියතො, න
ෙන්දාදීහීතිනඉධවීරියාධිපතිතාපධානසඞ්ඛාරස්සවුත්තායහොති. වීරියඤ්ච
සමාධිං වියසයසත්වා ඨිතයමව, සමන්නාගමඞ්ගවයසන පන
පධානසඞ්ඛාරවචයනන වුත්තන්ති නාපි ද්වීහි වීරියයහි සමන්නාගයමො
වුත්යතොයහොති.යස්මාපනෙන්දාදීහි විසිට්යඨොසමාධි, තථාවිසිට්යඨයනවච
යතන සම්පයුත්යතො පධානසඞ්ඛායරො, යසසධම්මා ච, තස්මා
සමාධිවියසසනානංවයසනචත්තායරොඉද්ධිපාදාවුත්තා, වියසසනභායවොච
ෙන්දාදීනං තංතංඅවස්සයදස්සනවයසන යහොතීති ‘‘ෙන්දසමාධි…යප.…
ඉද්ධිපාද’’න්ති එත්ථ නිස්සයත්යථපි පාද-සද්යද උපායත්යථන ෙන්දාදීනං

ඉද්ධිපාදතාවුත්තායහොති.යතයනව හිඅභිධම්යම උත්තෙචූළභාෙනීයෙ (විභ.
456) ‘‘චත්තායරො ඉද්ධිපාදා ෙන්දිද්ධිපායදො’’තිආදිනා ෙන්දාදීනයමව

ඉද්ධිපාදතා වුත්තා. පඤ්හපුච්ඡයක (විභ. 457 ආදයයො) ‘‘චත්තායරො
ඉද්ධිපාදා ඉධ භික්ඛු ෙන්දසමාධී’’තිආදිනා ච උද්යදසං කත්වාපි පුන
ෙන්දාදීනංයයව කුසලාදිභායවො විභත්යතො. උපායද්ධිපාදදස්සනත්ථයමව හි
නිස්සයද්ධිපාදදස්සනං කතං, අඤ්ඤථා චතුබ්බිධතා න සියාති. අයයමත්ථ
පාළිවයසන අත්ථවිනිච්ෙයයො යවදිතබ්යෙො. ඉදානි පටිලාභපුබ්ෙභාගානං

වයසන ඉද්ධිපායද විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං, තං 
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සුවිඤ්යඤයයයමව. ඉධ ඉද්ධිපාදකථා සඞ්යඛයපයනව වුත්තාති ආහ 

‘‘විත්ථායෙනපන…යප.…වුත්තා’’ති. 

යකචීති අභයගිරිවාසියනො. යතසු හි එකච්යච ‘‘ඉද්ධි නාම
අනිප්ඵන්නා’’ති වදන්ති, එකච්යච ‘‘ඉද්ධිපායදො පන අනිප්ඵන්යනො’’ති 

වදන්ති, අනිප්ඵන්යනොති ච පරමත්ථයතො අසිද්යධො, නත්ථීති අත්යථො. 

ආභයතොතිඅභිධම්මපාඨයතො(විභ.458) දීඝනිකාෙට්ඨකථාෙං (දී.නි.අට්ඨ.
2.287) ආනීයතොපුරිමනයයතො අඤ්යඤනාකායරනයදසනායපවත්තත්තා.

ෙන්යදො එව ඉද්ධිපායදො ඡන්දිද්ධපායදො. එයසව නයයො යසයසසුපි. ඉයම 

පනාතිඉමස්මිංසුත්යතආගතාඉද්ධිපාදා. ෙට්ඨපාලත්යථයෙො (ම.නි.2.293; 
අ. නි. අට්ඨ. 1.1.210; අප. අට්ඨ. 2.රට්ඨපාලත්යථරඅපදානවණ්ණනාය
විත්ථායරො) ‘‘ෙන්යද සති කථං නානුජානිස්සන්තී’’ති සත්තාහං භත්තානි
අභුඤ්ජිත්වාමාතාපිතයරොඅනුජානායපත්වා පබ්ෙජිත්වාෙන්දයමවඅවස්සාය

යලොකුත්තරං ධම්මං නිබ්ෙත්යතසීති ආහ ‘‘ෙට්ඨපාලත්යථයෙො…යප.…

නිබ්ෙත්යතසී’’ති. යසොණත්යථයෙො (මහාව.243; අ.නි.6.55; යථරගා.අට්ඨ.
යතරසනිපාත; අප. අට්ඨ. 2.යසොණයකොටිවීසත්යථරඅපදානවණ්ණනාය
විත්ථායරො) භාවනමනුයුත්යතො ආරද්ධවීරියයො පරමසුඛුමායලො පායදසු

යඵොයටසු ජායතසුපි වීරියං නප්පටිපස්සම්යභසීති ආහ ‘‘යසොණත්යථයෙො

වීරිෙං ධුෙං කත්වා’’ති. සම්භූතත්යථයෙො (යථරගා. අට්ඨ.
2.සම්මූතත්යථරගාථාවණ්ණනාය විත්ථායරො) ‘‘චිත්තවයතො කිං නාම න
සිජ්ඣතී’’ති චිත්තං පුබ්ෙඞ්ගමං කත්වා භාවනං ආරායධසීති ආහ 

‘‘සම්භූතත්යථයෙොචිත්තංධුෙංකත්වා’’ති. යමොඝත්යථයෙො වීමංසංඅවස්සය, 
තස්මාතස්සභගවා‘‘සුඤ්ඤයතො යලොකංඅයවක්ඛස්සූ’’ති(සු.නි.1125; බු.
වං. 54.353; මහා. නි. 186; චූළනි. යමොඝරාජමාණවපුච්ො 144; 
යමොඝරාජමාණවපුච්ොනිද්යදයස 88; යනත්ති. 5; යපටයකො. 22, 31) 
සුඤ්ඤතාකථං කයථසි, පඤ්ඤානිස්සිතමානනිග්ගහත්ථං, පඤ්ඤාය
පරිග්ගහත්ථඤ්ච ද්වික්ඛත්තුංපුච්ඡියතොසමායනොපඤ්හං කයථසි.යතනාහ 

‘‘ආෙස්මායමොඝොොවීමංසංධුෙංකත්වා’’ති. 

පුනප්පුනං ෙන්දුප්පාදනං යපසනං විය යහොතීති ෙන්දස්ස 
උපට්ඨානසදිසතාවුත්තා. 

පෙක්කයමනාති පරක්කමසීයසන සූරභාවං වදති. ථාමභාවයතො ච
වීරියස්සසූරභාවසදිසතාදට්ඨබ්ො. 

චින්තනප්පධානත්තාචිත්තස්සමන්තසංවිධානසදිසතාවුත්තා. 

ොතිසම්පත්ති නාම විසිට්ඨජාතිතා. ‘‘සබ්ෙධම්යමසු ච පඤ්ඤා

යසට්ඨා’’ති වීමංසාය ජාතිසම්පත්තිසදිසතා වුත්තා. සම්යමොහවියනොදනිෙං 
(විභ. අට්ඨ. 433) පන චිත්තිද්ධිපාදස්ස ජාතිසම්පත්තිසදිසතා, 
වීමංසිද්ධිපාදස්ස මන්තෙලසදිසතාචයයොජිතා. 
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අයනකං විහිතං විධං එතස්සාති අයනකවිහිතන්ති ආහ 

‘‘අයනකවිධ’’න්ති. විධ-සද්යදො යකොට්ඨාසපරියායයො ‘‘එකවියධන

ඤාණවත්ථූ’’තිආදීසු (විභ. 751) වියාති ආහ ‘‘ඉද්ධවිධන්ති 

ඉද්ධයකොට්ඨාස’’න්ති. 

තිවිධඔකාසාධිගමවණ්ණනා 
288. ‘‘සුඛස්සා’’ති ඉදං තිණ්ණම්පි සුඛානං සාධාරණවචනන්ති ආහ 

‘‘ඣානසුඛස්ස මග්ගසුඛස්ස ඵලසුඛස්සා’’ති. නානප්පනාපත්තතාය පන 
අප්පධානත්තාඋපචාරජ්ඣානසුඛස්ස, විපස්සනාසුඛස්සයචත්ථඅග්ගහණං.
පුරියමසුතාව ද්වීසුඔකාසාධිගයමසුතීණිපිසුඛානිලබ්භන්ති, තතියයපන
කථන්ති? තත්ථ කාමං තීණි න ලබ්භන්ති, ද්යව පන ලබ්භන්තියයව.
යථාලාභවයසනයහතංවුත්තං.‘‘සක්ඛරකථලම්පි මච්ෙගුම්ෙම්පිචරන්තම්පි
තිට්ඨන්තම්පී’’තිආදීසු(දී.නි.1.249; ම.නි. 1.433; 2.259; අ.නි.1.45, 46) 

විය. සංසට්යඨොති සංසග්ගං උපගයතො සමඞ්ගීභූයතො, යසො පන යතහි

සමන්නාගතචිත්යතොපි යහොතීති වුත්තං ‘‘සම්පයුත්තචිත්යතො’’ති. 

අරිෙධම්මන්ති අරියභාවකරං ධම්මං. උපාෙයතොති විධියතො. පථයතොති

මග්ගයතො. කාෙණයතොතියහතුයතො.යයනහි විධිනාධම්මානුධම්මපටිපත්ති

යහොති, යසො උයපති එයතනාති උපායෙො, යසො තදධිගමස්ස මග්ගභාවයතො 

පයථො, තස්සකරණයතො කාෙණන්තිචවුච්චති. 

‘‘අනිච්චන්තිආදිවයසන මනසි කයරොතී’’ති සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං 

විවරිතුං ‘‘යෙොනියසො මනසිකායෙො නාමා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

උපාෙමනසිකායෙොති කුසලධම්මප්පවත්තියා කාරණභූයතො මනසිකායරො. 

පථමනසිකායෙොති තස්ස එව මග්ගභූයතො මනසිකායරො. අනිච්යචති
ආදිඅන්තවන්තතාය, අනච්චන්තිකතාය ච අනිච්යච යතභූමයක සඞ්ඛායර
‘‘අනිච්ච’’න්තිමනසිකායරොතියයොජනා.එයසවනයයොයසයසසුපි.අයංපන
වියසයසො තස්මිංයයව උදයබ්ෙයපටිපීළනතාය දුක්ඛනයතො, දුක්ඛමයතො ච 

දුක්යඛ, අවසවත්තනත්යථන, අනත්තසභාවතාය ච අනත්තනි, 

අසුචිසභාවතාය අසුයභ. සබ්ෙම්පි හි යතභූමකං සඞ්ඛතං
කියලසාසුචිපග්ඝරණයතො ‘‘අසුභ’’න්ත්යවව වත්තුං අරහති. 

සච්චානුයලොමියකනවාති සච්චාභිසමයස්ස අනුයලොමනවයසන. ‘‘චිත්තස්ස 

ආවට්ෙනා’’තිආදිනා ආවජ්ජනාය පච්චයභූතා තයතො පුරිමුප්පන්නා
මයනොද්වාරිකා කුසලජවනප්පවත්තිඵලයවොහායරයනවතථාවුත්තා.තස්සා
හි වයසන සා කුසලුප්පත්තියා උපනිස්සයයො යහොතීති. ආවජ්ජනා හි

භවඞ්ගචිත්තං ආවට්යටතීති චිත්තස්ස ආවට්ෙනා, අනු අනු ආවට්යටතීති 

අන්වාවට්ෙනා. භවඞ්ගාරම්මණයතො අඤ්ඤං ආභුජතීති ආයභොයගො. 

සමන්නාහරතීති සමන්නාහායෙො. තයදවාරම්මණං අත්තානං අනුෙන්ධිත්වා

අනුෙන්ධිත්වා උප්පජ්ජමායන මනසිකයරොති ඨයපතීති මනසිකායෙො. අෙං

වුච්චතීති අයං උපායමනසිකාරලක්ඛයණො යෙොනියසොමනසිකායෙො නාම
වුච්චති, යස්සවයසනපුග්ගයලො දුක්ඛාදීනිසච්චානිආවජ්ජිතුංසක්යකොති. 
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අසංසට්යඨොති න සංසට්යඨො කාමාදීහි විවිත්යතො විනාභූයතො.
කාමාදිවිසංසග්ගයහතු උප්පජ්ජනකසුඛං නාම වියවකජං පීතිසුඛන්ති ආහ 

‘‘පඨමජ්ඣානසුඛ’’න්ති. කාමං පඨමජ්ඣානසුඛම්පි යසොමනස්සයමව, 
සුත්යතසු පන තං කායකසුඛස්සාපි පච්චයභාවයතො වියසසයතො
‘‘සුඛ’’න්ත්යවව වුච්චතීති ඉධාපිඣානභූතං යසොමනස්සං සුඛන්ති, ඉතරං

යසොමනස්සං. යතන වුත්තං ‘‘සුඛා’’ති. යහතුම්හි නිස්සක්කවචනන්ති ආහ 

‘‘ඣානසුඛපච්චො’’ති. අපොපෙං යසොමනස්සන්ති ඣානාධිගමයහතු
පච්චයවක්ඛණාදිවයසනපුනප්පුනං උප්පජ්ජනකයසොමනස්සං. 

පයමොදනං පමුයදො, තරුණපීති, තයතො පමුදා. ‘‘පායමොජ්ජං
පීතත්ථායා’’තිආදීසු තරුණපීති ‘‘පායමොජ්ජ’’න්ති වුච්චති, ඉධ පන 

පකට්යඨොමුයදො පමුයදො පායමොජ්ජන්තිඅධිප්යපතං, තඤ්ච යසොමනස්සරහිතං

නත්ථීතිඅවිනාභාවිතාය ‘‘ෙලවතෙං පීතියසොමනස්ස’’න්තිවුත්තං.ඣානස්ස

උජුවිපච්චනීකතං සන්ධාය ‘‘පඤ්ච නීවෙණානි වික්ඛම්යභත්වා’’ති වුත්තං.
ඣානං පන තයදකට්යඨ සබ්යෙපි කියලයස, සබ්යෙපි අකුසයල ධම්යම

වික්ඛම්යභතියයව, අත්තයනො ඔකාසං ගයහත්වා තිට්ඨති පටිපක්ඛධම්යමහි

අනභිභවනීයයතො. තස්මාති ඔකාසග්ගහණයතො, ලද්යධොකාසතායාති

අත්යථො. මග්ගඵලසුඛාධිගමායඔකාසභාවයතොවා ඔකායසො, අස්සඅධිගයමො 

ඔකාසාධගයමො. පුරිමපක්යඛ පන ඔකාසං අවසරං අධිගච්ෙති එයතනාති 

ඔකාසාධගයමො. 

රූපසභාවතාය, එකන්තරූපාධීනවුත්තිතාය, සවිප්ඵාරිකතාය ච

ආනාපානවිතක්කවිචාරානං ථූලභාවං අනුජානන්යතො ‘‘කාෙවචීසඞ්ඛාො

තාව ඔළාරිකා යහොන්තූ’’ති ආහ. තබ්බිධුරතාය පන එකච්චානං

යවදනාසඤ්ඤානං ථූලතං අනනුජානන්යතො ‘‘චිත්තසඞ්ඛාො කථං 

ඔළාරිකා’’ති ආහ. ඉතයරො ‘‘අප්පහීනත්තා’’ති කාරණං වත්වා 

‘‘කාෙසඞ්ඛාො හී’’තිආදිනා තමත්ථං විවරති. යතති චිත්තසඞ්ඛාරා.
අප්පහීනා සඞ්ඛාරා ලබ්භමානසඞ්ඛාරනිමිත්තතාය ‘‘ඔළාරිකා’’ති වත්තුං

අරහන්ති, පහීනා පන තදභාවයතො ‘‘සුඛුමා’’ති ආහ ‘‘පහීයන උපාදාෙ 

අප්පහීනත්තා ඔළාරිකා නාම ොතා’’ති. පාළියං ‘‘කායසඞ්ඛාරානං 

පටිප්පස්සද්ධියා’’ති වුත්තත්තා ‘‘සුඛන්ති 

චතුත්ථජ්ඣානිකඵලසමාපත්තිසුඛ’’න්ති වුත්තං. ‘‘චිත්තසඞ්ඛාරානං 

පටිප්පස්සද්ධියා’’ති පන වුත්තත්තා ‘‘නියෙොධා වුට්ඨහන්තස්සා’’ති වුත්තං.
වචීසඞ්ඛාරපටිප්පස්සද්ධි කායසඞ්ඛාරපටිප්පස්සද්ධියාවසිද්ධාතියවදිතබ්ො.

යතයනවාහ ‘‘දුතිෙ…යප.… විසුං න වුත්තානී’’ති. පාළියං පන අත්ථයතො
සිද්ධාපි සුපාකටභායවනවිභායවතුංසරූපයතොගණ්හාති.නහිඅරියවිනයය
අත්ථාපත්තිවිභාවනා අභිධම්මයදසනාය පකතීති. යථා
නීවරණවික්ඛම්භනඤ්ච පඨමස්ස ඣානස්ස අධිගමාය උපායයො, එවං
සුඛදුක්ඛවික්ඛම්භනං චතුත්ථස්ස ඣානස්ස අධිගමාය උපායයොති 
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පටුන 

‘‘චතුත්ථජ්ඣානං සුඛං දුක්ඛං වික්ඛම්යභත්වා’’ති වුත්තං. යසසං යහට්ඨා
වුත්තනයයමව. 

අවිජ්ජාරාගාදීහි සහ වජ්යජහීති සාවජ්ෙං, අකුසලං, තදභාවයතො 

අනවජ්ෙං කුසලං. අත්තයනො හිතසුඛං ආකඞ්ඛන්යතන යසවනීයයතො 

යසවිතබ්ෙං, කුසලං, තබ්බිපරියායයතො න යසවිතබ්ෙං, අකුසලං.

ලාමකභායවන හීනං, අකුසලං, යසට්ඨභායවන පණීතං, කුසලන්ති 

සාවජ්ෙදුකාදයෙො තයයොපි දුකායථාරහං එයතසං කුසලාකුසලකම්මපථානං 

වයසයනවයවදිතබ්ො. සබ්ෙන්තියථාවුත්තංසබ්ෙංචතූහිදුයකහිසඞ්ගහිතං
ධම්මජාතං. යථාරහං කණ්හඤ්ච සුක්කඤ්ච පටිද්වන්දිභාවයතො, 

සප්පටිභාගඤ්ච අප්පටිභාගඤ්ච අද්වයභාවයතො. වට්ෙපටිච්ඡාදිකා අවිජ්ො

පහීෙති චතුන්නං අරියසච්චානං සම්මයදව පටිවිජ්ඣනයතො. තයතො එව 

අෙහත්තමග්ගවිජ්ො උප්පජ්ෙති. සුඛන්ති එවං කම්මපථමුයඛන
යතභූමකධම්යම සම්මසිත්වා විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා මග්ගපටිපාටියා
අරහත්යත පතිට්ඨහන්තස්ස යං අරහත්තමග්ගසුඛඤ්යචව

අරහත්තඵලසුඛඤ්ච, තං ඉධ ‘‘සුඛ’’න්ති අධිප්යපතං. අන්යතොගධා එව 
නානන්තරියභාවයතො. 

අට්ඨතිංසාෙම්මණවයසනාති පාළියංආගතානංඅට්ඨතිංසායකම්මට්ඨානානං 

වයසන. විත්ථායෙත්වා කයථතබ්ො පඨමජ්ඣානාදිවයසන ආගතත්තාති

අධිප්පායයො. ‘‘කථ’’න්තිආදිනා තයමව විත්ථායරත්වා කථනං නයයතො

දස්යසති. ‘‘චතුවීසතිො ඨායනසූ’’තිආදීසු යං වත්තබ්ෙං, තං 

මහාපරිනිබ්ොනවණ්ණනාෙං (දී  .නි .අට්ඨ . 2.219) වුත්තයමව. 

‘‘නියෙොධසමාපත්තිං පායපත්වා’’ති ඉමිනා අරූපජ්ඣානානිපි ගහිතානි 

යහොන්ති යතහි විනා නියරොධසමාපත්තිසමාපජ්ජනස්ස අසම්භවයතො, 

චතුත්ථජ්ඣානසභාවත්තා ච යතසං. දස උපචාෙජ්ඣානානීති ඨයපත්වා

කායගතාසතිං ආනාපානඤ්චඅට්ඨඅනුස්සතියයො, සඤ්ඤාවවත්ථානඤ්චාති

දස උපචාරජ්ඣානානි  .අධිසීලං  නාම සමාධිසංවත්තනියන්ති තස්ස

යහට්ඨිමන්යතන පඨමජ්ඣානං පරියයොසානන්ති වුත්තං ‘‘අධසීලසික්ඛා

පඨමං ඔකාසාධගමං භෙතී’’ති  .අධිචිත්තං නාම  චතුත්ථජ්ඣානනිට්ඨං

තදන්යතොගධත්තා අරූපජ්ඣානානං, තප්පරියයොසානත්තා 

ඵලජ්ඣානානන්ති වුත්තං ‘‘අධචිත්තසික්ඛා දුතිෙ’’න්ති. මත්ථකප්පත්තා

අධිපඤ්ඤාසික්ඛා නාම අග්ගමග්ගවිජ්ජාති ආහ ‘‘අධපඤ්ඤාසික්ඛා

තතිෙ’’න්ති  .සික්ඛත්තයවයසන තයයො ඔකාසාධිගයම  නීහරන්යතන

යථාරහං තංතංසුත්තවයසනපි නීහරිතබ්ෙන්ති දස්යසන්යතො 

‘‘සාමඤ්ඤඵයලපී’’තිආදිමාහ. 

යදග්යගනචතිස්යසොසික්ඛායථාක්කමංතයයොඔකාසාධිගයමභජන්ති, 
තදග්යගන තප්පධානත්තා යථාක්කමං තීණි පිටකානි යත භජන්තීති

දස්යසතුං ‘‘තීසු පනා’’තිආදි වුත්තං. තීණි පිෙකානි විභජිත්වාති තිණ්ණං 
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පටුන 

ඔකාසාධිගමානංවයසනයථානුපුබ්ෙංතීණිපිටකානිවිත්ථායරත්වා කයථතුං

ලභිස්සාමාති. සයමොධායනත්වාති සමායයොයජත්වා තත්ථ වුත්තමත්ථං

ඉමස්ස සුත්තස්ස අත්ථභායවන සමායනත්වා. දුක්කථිතන්ති

අසම්ෙන්ධකථයනන, අතිපපඤ්චකථයනන වා දුට්ඨු කථිතන්ති න සක්කා

වත්තුං තථාකථනස්යසව සුකථනභාවයතොති ආහ ‘‘යතපිෙකං…යප.…

සුකථිතංයහොතී’’ති. 

චතුසතිපට්ඨානවණ්ණනා 
289. නයකවලංඅභිධම්මපරියායයයනවකුසලට්යඨොගයහතබ්යෙො, අථ

යඛො ොහිතිකපරියායයන පීති ආහ ‘‘ඵලකුසලස්ස චා’’ති. යඛමට්යඨනාති

චතූහිපියයොයගහිඅනුපද්දවභායවන. සම්මාසමාහියතොතිසමථවයසන යචව 

විපස්සනාවයසන ච සුට්ඨු සමාහියතො. එකග්ගචිත්යතොති වික්යඛපස්ස

දූරසමුස්සාරිතත්තා එකග්ගතං අවික්යඛපං පත්තචිත්යතො. අත්තයනො

කාෙයතොති අජ්ඣත්තං කායය කායානුපස්සනාවයසන සම්මා 
සමාහිතචිත්යතොසමායනො ‘‘සමාහියතොයථාභූතංපජානාතිපස්සතී’’ති(සං.
නි. 3.5; 5.1071, 1072; යනත්ති. 40; මි. ප. 1.14) වචනයතො. තත්ථ
ඤාණදස්සනං නිබ්ෙත්යතන්යතො තයතො ෙහිද්ධා පරස්ස කායයපි

ඤාණදස්සනං නිබ්ෙත්යතති. යතනාහ ‘‘පෙස්ස කාොභිමුඛං ඤාණං

යපයසතී’’ති. සම්මා විප්පසීදතීති සම්මා සමාධානපච්චයයන අභිප්පසායදන

ඤාණූපසඤ්හියතන අජ්ඣත්තං කායං ඔකප්යපති. සබ්ෙත්ථාති

සබ්ෙට්ඨායනසු. සති කථිතාති යයොජනා. යලොකිෙයලොකුත්තෙමිස්සකා

කථිතා අනුපස්සනාඤාණදස්සනානං තදුභයසාධාරණභාවයතො. 

සත්තසමාධිපරික්ඛාරවණ්ණනා 
290. එත්ථාති ඉමිස්සා කථාය. ඣානක්ඛස්ස වීරියචක්කස්ස

අරියමග්ගරථස්ස සීලං විභූසනභායවන වුත්තන්ති ආහ ‘‘අලඞ්කායෙො

පරික්ඛායෙො නාමා’’ති. සත්තහි නගෙපරික්ඛායෙහීති නගරං පරිවායරත්වා
රක්ඛණයකහිකතපරික්යඛයපො, පරිඛා, උද්දායපො, පාකායරො, එසිකා, පලිඝා, 
පාකාරපක්ඛණ්ඩිලන්තිඉයමහිසත්තහි නගරපරික්ඛායරහි.සම්භරීයතිඵලං

එයතනාති සම්භායෙො, කාරණං. යභසජ්ජඤ්හි ෙයාධිවූපසමයනන ජීවිතස්ස

කාරණං. පරිවාෙපරික්ඛාෙවයසනාති පරිවාරසඞ්ඛාතපරික්ඛාරවයසන.
පරික්ඛායරො හි සම්මාදිට්ඨියාදයයො මග්ගධම්මා සම්මාසමාධිස්ස
සහජාතාදිපච්චයභායවන පරිකරණයතො අභිසඞ්ඛරණයතො. උයපච්ච

නිස්සීයතීති උපනිසා, සහ උපනිසායාති සඋපනියසොති ආහ 

‘‘සඋපනිස්සයෙො’’ති, සහකාරීකාරණභූයතො ධම්මසමූයහො ඉධ 
‘‘උපනිස්සයයො’’ති අධිප්යපයතො. සම්මා පසත්ථා සුන්දරා දිට්ඨි එතස්සාති

සම්මාදිට්ඨි, පුග්ගයලො, තස්ස සම්මාදිට්ඨස්ස. යසො පන යස්මා

පතිට්ඨිතසම්මාදිට්ඨියකො, තස්මා වුත්තං ‘‘සම්මාදිට්ඨෙං ඨතස්සා’’ති. 

සම්මාසඞ්කප්යපො පයහොතීති මග්ගසම්මාදිට්ඨියා දුක්ඛාදීසු 
පරිජානනාදිකිච්චං සායධන්තියා කාමවිතක්කාදියක සමුග්ඝායටන්යතො
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සම්මාසඞ්කප්යපො යථා අත්තයනො කිච්චසාධයන පයහොති, තථා පවත්තිං

පනස්ස දස්යසන්යතො ආහ ‘‘සම්මාසඞ්කප්යපො පවත්තතී’’ති. එස නයෙො 

සබ්ෙපයදසූති‘‘සම්මාසඞ්කප්පස්සසම්මාවාචාපයහොතී’’තිආදීසුයසසපයදසු 
යථාවුත්තමත්ථංඅතිදිසති. 

එත්ථ ච යස්මා නිබ්ොනාධිගමාය පටිපන්නස්ස යයොගියනො ෙහූපකාරා
සම්මාදිට්ඨි.තථාහිසා‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොයතො, පඤ්ඤාසත්ථ’’න්තිචවුත්තා.
තාය හි යසො අවිජ්ජන්ධකාරං විධමිත්වා කියලසයචොයර ඝායතන්යතො
යඛයමනනිබ්ොනංපාපුණාති, තස්මාඅරියමග්ගකථායංසම්මාදිට්ඨිආදියතො 
ගය්හති, ඉධ පන පුග්ගලාධිට්ඨානයදසනාය ‘‘සම්මාදිට්ඨිස්සා’’ති වුත්තං.
යස්මා පන සම්මාදිට්ඨිපුග්ගයලො යනක්ඛම්මසඞ්කප්පාදිවයසන සම්මයදව
සඞ්කප්යපති, න මිච්ොකාමසඞ්කප්පාදිවයසන, තස්මා සම්මාදිට්ඨිස්ස
සම්මාසඞ්කප්යපො පයහොති. යස්මා ච සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචාය
උපකාරයකො.යථාහ‘‘පුබ්යෙයඛොගහපති විතක්යකත්වාවිචායරත්වාපච්ො
වාචං භින්දතී’’ති, (සං. නි. 2.348) තස්මා සම්මාසඞ්කප්පස්ස සම්මාවාචා
පයහොති. යස්මා පන ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච කරිස්සාමා’’ති හි පඨමං වාචාය
සංවිදහිත්වා යයභුයයයනයත යතකම්මන්තා සම්මා පයයොජීයන්ති, තස්මා 
වාචාකායකම්මස්සඋපකාරිකාතිසම්මාවාචස්සසම්මාකම්මන්යතොපයහොති.
යස්මා පන චතුබ්බිධං වචීදුච්චරිතං, තිවිධඤ්ච කායදුච්චරිතං පහාය උභයං
සුචරිතං පූයරන්තස්යසව ආජීවට්ඨමකසීලං පූරති, න ඉතරස්ස, තස්මා 
සම්මාවාචස්ස සම්මාකම්මන්තස්ස ච සම්මාආජීයවො පයහොති. 
විසුද්ධිදිට්ඨිසමුදාගතසම්මාආජීවස්ස යයොනියසො පධානස්ස සම්භවයතො
සම්මාආජීවස්ස සම්මාවායායමො පයහොති. යයොනියසො පදහන්තස්සකායාදීසු
චතූසුවත්ථූසුසතිසූපට්ඨිතා යහොතීතිසම්මාවායාමස්සසම්මාසතිපයහොති.
යස්මාඑවංසූපට්ඨිතාසතිසමාධිස්ස උපකාරානුපකාරානංධම්මානංගතියයො
සමන්යනසිත්වා පයහොති එකත්තාරම්මයණ චිත්තං සමාධාතුං, තස්මා
සම්මාසතිස්ස සම්මාසමාධි පයහොතීති. අයඤ්ච නයයො පුබ්ෙභායග 
නානාක්ඛණිකානං සම්මාදිට්ඨිආදීනං වයසන වුත්යතො, මග්ගක්ඛයණ පන 
සම්මාදිට්ඨිආදීනං තස්ස තස්ස සහජාතාදිවයසන වුත්යතො ‘‘සම්මාදිට්ඨිස්ස 
සම්මාසඞ්කප්යපො පයහොතී’’තිආදීනං පදානමත්යථො යුත්යතො, අයයමව ච

ඉධාධිප්යපයතො.යතනාහ ‘‘අෙංපනත්යථො’’තිආදි. 

මග්ගඤායණති මග්ගපරියාපන්නඤායණ ඨතස්ස තංසමඞ්ගියනො.
මග්ගපඤ්ඤා හි චතුන්නං සච්චානං සම්මාදස්සනට්යඨන
‘‘මග්ගසම්මාදිට්ඨී’’ති වුත්තා, සා එව යනසං යාථාවයතො ජානනයතො 

පටිවිජ්ඣනයතොඉධ ‘‘මග්ගඤාණ’’න්තිපිවුත්තා. මග්ගවිමුත්තීතිමග්යගන
කියලසානං විමුච්චනං සමුච්යෙදප්පහානයමව. ඵලසම්මාදිට්ඨි එව 
‘‘ඵලසම්මාඤාණ’’න්ති පරියායයන වුත්තං, පරියායවචනඤ්ච 

වුත්තනයානුසායරන යවදිතබ්ෙං. ඵලවිමුත්ති පන පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං
දට්ඨබ්ෙං. 
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පටුන 

අමතස්ස ද්වාොති අරියමග්ගමාහ. යසො පන විනා ච ආචරියමුට්ඨිනා

අනන්තරංඅොහිරංකරිත්වායාවයදවමනුස්යසහි සුප්පකාසිතත්තා විවයෙො.

ධම්මවිනීතාති අරියධම්යම විනීතා. යසො පයනත්ථ කියලසානං

සමුච්යෙදවිනයවයසන යවදිතබ්යෙොති ආහ ‘‘සම්මානිෙයායනන

නිෙයාතා’’ති. 

අත්ථීතිපුථුත්ථවිසයංනිපාතපදං ‘‘අත්ථි ඉමස්මිංකායයයකසා’’තිආදීසු
(දී.නි.2.377; ම.නි. 1.110; 3.154; සං.නි.4.127; අ.නි.6.29; 10.60; විභ.

356; ඛු.පා. 2.1.ද්වත්තිංසආකාර; යනත්ති.47) වියාතිආහ ‘‘අනාගාමියනො

ච අත්ථී’’ති. යතයනවාහ ‘‘අත්ථි යචයවත්ථ සකදාගාමියනො’’ති. ෙහිද්ධා 
සංයයොජනපච්චයයො නිබ්ෙත්තියහතුභූයතො පුඤ්ඤභායගො එතිස්සා අත්ථීති
පුඤ්ඤභාගා, අතිසයවිසිට්යඨො යචත්ථ අත්ථිඅත්යථො යවදිතබ්යෙො. 

ඔත්තප්පමායනොතිඋත්තසන්යතො භායන්යතො. නපන නත්ථි, අත්ථි එවාති
දීයපති. 

291. අස්සාති යවස්සවණස්ස. ලද්ධ පන න අත්ථි පටිවිද්ධසච්චත්තා. 

‘‘අභිසමයෙ වියසයසො නත්ථී’’ති එයතන සබ්යෙපි සබ්ෙඤ්ඤුගුණා 
සබ්ෙබුද්ධානංසදිසාඑවාතිදස්යසති. 

292. කාරණස්සඑකරූපත්තා ඉමානිපන පදානීතිනයකවලං ‘‘තයදං
බ්රහ්මචරිය’’න්තිආදීනි පදානි, අථ යඛො ‘‘ඉමමත්ථං ජනවසයභො
යක්යඛො’’තිආදීනිපදානිපීති. 

ජනවසභසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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6. මහායගොවින්දසුත්තවණ්ණනා 

293. පඤ්චකුණ්ඩලියකොති විස්සට්ඨපඤ්චයවණියකො. 

චතුමග්ගට්ඨායනසූති චතුන්නං මග්ගානං විනිවිජ්ඣිත්වා ගතට්ඨායනසු.
තත්ථ හි කතා සාලාදයයො චතූහි දිසාහි ආගතමනුස්සානං උපයභොගක්ඛමා 

යහොන්ති. ‘‘එවරූපානී’’ති ඉමිනා රුක්ඛමූලයසොධනාදීනි යචව යථාසත්ති
අන්නදානාදීනි ච පුඤ්ඤානි සඞ්ගණ්හාති. ‘‘සුවණ්ණක්ඛන්ධසදියසො 
අත්තභායවො ඉට්යඨො කන්යතො මනායපො අයහොසී’’ති පායඨො. 

සකෙසහස්සමත්තන්ති වාහසහස්සමත්තං, වායහො පන වීසති ඛාරී, ඛාරී 

යසොළසයදොණමත්තා, යදොණං යසොළස නාළියයො යවදිතබ්ො. කුම්භං 

දසම්ෙණානි. ‘‘සහස්සනාළියයො’’ති යකචි. ෙත්තසුවණ්ණකණ්ණිකන්ති
රත්තසුවණ්ණමයංවටංසකං. 

යස්මා මජ්ඣිමයායම එව යදවතා සත්ථාරං උපසඞ්කමිතුං අවසරං 

ලභන්ති, තස්මා ‘‘එකයකොට්ඨාසං අතීතාො’’ති වුත්තං. 

අතික්කන්තවණ්යණොති අතිවිය කමනීයරූයපො, යකවලකප්පන්ති වා මනං
ඌනං අවයසසං, ඊසකං අසමත්තන්ති අත්යථො භගවයතො හි සමීපට්ඨානං

මුඤ්චිත්වාසබ්යෙොගිජ්ඣකූටවිහායරොයතනඔභාසියතො.යතනාහ ‘‘චන්දිමා

විො’’තිආදි. 

යදවසභාවණ්ණනා 
294. ෙතනමත්තකණ්ණිකරුක්ඛනිස්සන්යදනාති 

රතනප්පමාණරුක්ඛමයකූටදානපුඤ්ඤනිස්සන්යදන, තස්ස වා පුඤ්ඤස්ස 

නිස්සන්දඵලභායවන. නිබ්ෙත්තසභාෙන්ති සමුට්ඨිතඋපට්ඨානසාලායං. 

මණිමොති පදුමරාගාදිමණිමයා. ආණියෙොති ථම්භතුලාසඞ්ඝාටකාදීසු
වාළරූපාදිසඞ්ඝාටනකආණියයො. 

ගන්ධබ්ෙොොතිගන්ධබ්ෙකායකානං යදවතානංරාජා.යය තාවතිංසානං

ආසන්නවාසියනො චාතුමහාරාජිකා යදවා, යත පුරයතොකයරොන්යතො ‘‘ද්වීසු

යදවයලොයකසු යදවතා පුෙයතොකත්වා නිසින්යනො’’ති වුත්යතො. යසයසසුපි
තීසුඨායනසුඑයසවනයයො. 

නාගොොති නාගානං අධිපති, නපනසයංනාගජාතියකො. 

ආසති නිසීදති එත්ථාති ආසනං, නිසජ්ජට්ඨානන්ති ආහ ‘‘නිසීදිතුං

ඔකායසො’’ති. ‘‘එත්ථා’’ති පදං නිපාතමත්තං, එත්ථාති වා එතස්මිං පායඨ.

අත්ථුද්ධාරනයයන වත්තබ්ෙං පුබ්යෙ වුත්තං චතුබ්බිධයමව. තාවතිංසා, 
එකච්යචචචාතුමහාරාජිකා යථාලද්ධායසම්පත්තියාථාවරභාවාය, ආයතිං
යසොධනාය ච පඤ්ච සීලානි රක්ඛන්ති, යත තස්ස වියසොධනත්ථං

පවාරණාසඞ්ගහංකයරොන්ති.යතනවුත්තං ‘‘මහාපවාෙණාො’’තිආදි. 

වස්සසහස්සන්තිමනුස්සගණනාය වස්සසහස්සං. 
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පන්නපලායසොතිපතිතපත්යතො. ඛාෙකොයතොතිජාතඛුද්දකමකුයළො.යය
හි නීලපත්තකා අතිවිය ඛුද්දකා මකුළා, යත ‘‘ඛාරකා’’ති වුච්චන්ති. 

ොලකොයතොතියතහියයව ඛුද්දකමකුයළහිජාතජාලයකොසබ්ෙයසොජායලො

වියජායතො.යකචිපන ‘‘ොලකොයතොතිඑකජායලොවියජායතො’’තිඅත්ථං
වදන්ති. පාරිෙත්තයකො කිර ඛාරකග්ගහණකායල සබ්ෙත්ථකයමව
පල්ලවියකො යහොති, යත චස්ස පල්ලවා පභස්සරපවාළවණ්ණසමුජ්ජලා

යහොන්ති, යතනයසොසබ්ෙයසොසමුජ්ජලන්යතොතිට්ඨති. කුටුමලකොයතොති

සඤ්ජාතමහාමකුයළො. යකොෙකොයතොති සඤ්ජාතසූචියභයදො සම්පති

විකසමානාවත්යථො. සබ්ෙපාලිඵුල්යලොතිසබ්ෙයසොඵුල්ලිතවිකසියතො. 

කන්තනකවායතොති යදවානං පුඤ්ඤකම්මපච්චයා පුප්ඵානං

ඡින්දනකවායතො. කන්තතීති ඡින්දති. සම්පටිච්ඡනකවායතොති ඡින්නානං

ඡින්නානං පුප්ඵානං සම්පටිග්ගණ්හනකවායතො. නච්චන්යතොති 
නානාවිධභත්තිං සන්නියවසවයසන නච්චනං කයරොන්යතො. 

අඤ්ඤතෙයදවතානන්තිනාමයගොත්තවයසනඅප්පඤ්ඤාතයදවතානං. 

යෙණුවට්ටීති යරණුසඞ්ඝායතො. කණ්ණිකං ආහච්චාති සුධම්මාය කූටං
ආහන්ත්වා. 

අට්ඨ දිවයසති පඤ්චමියා සද්ධිං පක්යඛ චත්තායරො දිවයස සන්ධාය
වුත්තං. යථාවුත්යතසු අට්ඨසු දිවයසසු ධම්මස්සවනං නිෙද්ධං තදා

පවත්තතීති තයතො අඤ්ඤදා කාරිතං සන්ධායාහ ‘‘අකාලධම්මස්සවනං

කාරිත’’න්ති. යචතියය ෙත්තස්ස යහට්ඨා කාතබ්ෙයවදිකා ඡත්තයවදිකා. 
යචතියං පරික්ඛිපිත්වා පදක්ඛිණකරණට්ඨානං අන්යතොකත්වා

කාතබ්ෙයවදිකා පුෙයවදිකා. යචතියස්ස කුච්ඡිං පරික්ඛිපිත්වා තං

සම්ෙන්ධයමවකත්වා කාතබ්ෙයවදිකා කුච්ඡියවදිකා. සීහරූපපාදකංආසනං 

සීහාසනං. උයභොසුපස්යසසුසීහරූපයුත්තංයසොපානං සීහයසොපානං. 

අත්තමනා යහොන්ති අනියාමනකභාවයතො. යතයනවාහ ‘‘මහාපුඤ්යඤ 

පුෙක්ඛත්වා’’තිආදි. පවාෙණාසඞ්ගහත්ථාෙ සන්නිපතිතාති යවදිතබ්ො 
‘‘තදහුයපොසයථ පන්නරයසපවාරණායපුණ්ණායපුණ්ණමාය රත්තියා’’ති 
(දී.නි.2.294) වචනයතො. 

295. නවහිකාෙයණහීති ‘‘ඉතිපියසොභගවා අරහ’’න්තිආදිනා (දී.නි.
1.157, 255) වුත්යතහිඅරහත්තාදීහිනවහි බුද්ධානුභාවදීපයනහිකාරයණහි. 

ධම්මස්ස චාති එත්ථ ච-සද්යදො අවුත්තසමුච්චයත්යථොති යතන

සම්පිණ්ඩිතමත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘උජුප්පටිපන්නතාදියභදං සඞ්ඝස්ස ච 

සුප්පටිපත්ති’’න්තිආහ. 
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අට්ඨයථාභුච්චවණ්ණනා 
296. යථා අනන්තයමව ආනඤ්චං, භිසක්කයමව යභසජ්ජං, එවං

යථාභූතා එව ෙථාභුච්චාති පාළියං වුත්තන්ති ආහ ‘‘ෙථාභුච්යචති

ෙථාභූයත’’ති. වණ්යණතබ්ෙයතො කිත්යතතබ්ෙයතො වණ්ණා, ගුණා. කථං 

පටිපන්යනොති යහතුඅවත්ථායං, ඵලඅවත්ථායං, සත්තානං උපකාරා
වත්ථායන්ති තීසුපි අවත්ථාසු යලොකනාථස්ස ෙහුජනහිතාය පටිපත්තියා
කයථතුකමයතාපුච්ො. තථා හි නං ආදියතො පට්ඨාය යාව පරියයොසානා 

සඞ්යඛයපයනව දස්යසන්යතො ‘‘දීපඞ්කෙපාදමූයල’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

අභිනීහෙමායනොති අභිනීහාරං කයරොන්යතො. යං පයනත්ථ මහාභිනීහායර, 

පාරමීසු ච වත්තබ්ෙං, තං බ්රහ්මොලටීකාෙං (දී. නි. ටී. 1.7) වුත්තං එවාති
තත්ථවුත්තනයයයනවයවදිතබ්ෙං. 

‘‘ඛන්තිවාදිතාපසකායල’’තිආදි (ජා. 1.ඛන්තීවාදීජාතක)
යහතුඅවත්ථායයමව අනඤ්ඤසාධාරණාය සුදුක්කරාය ෙහුජනහිතාය 
පටිපත්තියා විභාවනං. යථාධිප්යපතං හිතසුඛං යාය කිරියාය විනා න

ඉජ්ඣති, සාපි තදත්ථා එවාති දස්යසතුං ‘‘තුසිතපුයෙ ොවතායුකං 

තිට්ඨන්යතොපී’’තිආදිවුත්තං. 

ධම්මචක්කප්පවත්තනාදි (සං.නි. 5.1081; මහාව.13; පටි.ම.3.30) පන

නිබ්ෙත්තිතාෙහුජනහිතායපටිපත්ති. ආයුසඞ්ඛායෙොස්සජ්ෙනම්පි ‘‘එත්තකං
කාලං තිට්ඨාමී’’ති පවත්තියා ෙහුජනහිතාය පටිපත්ති. අනුපාදියසසාය
නිබ්ොනධාතුයා පරිනිබ්ොනවයසන ෙහුජනහිතාය පටිපත්ති. යතනාහ 

‘‘ොවස්සා’’තිආදි. යසසපදානීති ‘‘ෙහුජනසුඛායා’’තිආදීනි පදානි. 

පච්ඡිමන්ති ‘‘අත්ථාය හිතාය සුඛායා’’ති පදත්තයං. පුරිමස්සාති තයතො

පුරිමස්සපදත්තයස්ස. අත්යථොතිඅත්ථනිද්යදයසො. 

යදිපි අතීයතනඞ්යගන සමන්නාගතා සත්ථායරො අයහසුං, යතපි පන

බුද්ධා එවාති අත්ථයතො අම්හාකං සත්ථා අනඤ්යඤොති ආහ ‘‘අතීයතපි

බුද්ධයතො අඤ්ඤංනසමනුපස්සාමා’’ති.යථාචඅතීයත, එවංඅනාගයතචාති

අයමත්යථො නයයතො ලබ්භතීති කත්වා වුත්තං ‘‘අනාගයතපි න

සමනුපස්සාමා’’ති. සක්යකො පන යදවරාජා තමත්ථං අත්ථාපන්නයමව

කත්වා ‘‘න පයනතෙහි’’ ඉච්යචවාහ. කිංසක්යකොකයථතීති විචායෙත්වාති
‘‘යනව අතීතංයස සමනුපස්සමා’ති වදන්යතො සක්යකො කිං කයථතී’’ති
විචාරණං සමුට්ඨයපත්වා. යස්මා අතීයත බුද්ධා අයහසුං, අනාගයත 
භවිස්සන්තීතිනායමත්යථොසක්යකනයදවරායජනපරිඤ්ඤායතො, යතපන
බුද්ධසාමඤ්යඤන අම්හාකං භගවතා සද්ධිං ගයහත්වා එතරහි අඤ්ඤස්ස

සබ්යෙන සබ්ෙං අභාවයතො තථා වුත්තන්ති දස්යසතුං ‘‘එතෙහී’’තිආදි

වුත්තං. ස්වාක්ඛාතාදීනීති ස්වාක්ඛාතපදාදීනි. කුසලාදීනීති ‘‘ඉදං
කුසල’’න්තිආදීනිපදානි. 
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ගඞ්ගායමුනානං අසමාගමට්ඨායන උදකං භින්නවණ්ණං යහොන්තම්පි 

සමාගමට්ඨායන අභින්නවණ්ණං එවාති ආහ ‘‘වණ්යණනපි සංසන්දති 

සයමතී’’ති. තත්ථ කිර ගඞ්යගොදකසදිසයමව යමුයනොදකං. යථා නිබ්ොනං
යකනචි කියලයසන අනුපක්කිලිට්ඨතාය පරිසුද්ධං, එවං
නිබ්ොනගාමිනිපටිපදාපියකනචිකියලයසන අනුපක්කිලිට්ඨතායපරිසුද්ධාව

ඉච්ඡිතබ්ො. යතනාහ ‘‘න හී’’තිආදි. යයන පරිසුද්ධත්යථන නිබ්ොනස්ස, 
නිබ්ොනගාමිනියා පටිපදාය ච ආකාසූපමතා, යසො යකනචි අනුපයලයපො, 

අනුපක්කියලයසො චාති ආහ ‘‘ආකාසම්පි අලග්ගං පරිසුද්ධ’’න්ති. ඉදානි

තමත්ථං නිදස්සයනන විභූතං කත්වා දස්යසතුං ‘‘චන්දිමසූරිොන’’න්තිආදි

වුත්තං. සංසන්දති යුජ්ජති පටිපජ්ජිතබ්ෙතාපටිපජ්ජයනහි 
අඤ්ඤමඤ්ඤානුච්ෙවිකතාය. 

පටිපදාෙ ඨතානන්ති පටිපදං මග්ගපටිපත්තිං පටිපජ්ජමානානං. 

වුසිතවතන්ති බ්රහ්මචරියවාසං වුසිතවන්තානං එයතසං. ලද්ධසහායෙොති

එතාසං පටිපදානං වයසන ලද්ධසහායයො. තත්ථ තත්ථ සාවයකහි සත්ථු 

කාතබ්ෙකිච්යච. ඉදං පන ‘‘අදුතියයො’’තිආදි සුත්තන්තයර ආගතවචනං

අඤ්යඤහි අසදිසට්යඨනවුත්තං, න යථාවුත්තසහායාභාවයතො. අපනුජ්ොති

අපනීය විවජ්යජත්වා. ‘‘අපනුජ්ො’’ති ච අන්යතොගධාවධාරණං ඉදං වචනං

එකන්තිකත්තාතස්සඅපයනොදස්සාතිවුත්තං ‘‘අපනුජ්යෙවා’’ති. 

ලබ්භතීති ලායභො, යසො පන උක්කංසගතිවිජානයනන සාතිසයයො, 

විපුයලො එව ච ඉධාධිප්යපයතොති ආහ ‘‘මහාලායභො උප්පන්යනො’’ති. 

උස්සන්නපුඤ්ඤනිස්සන්දසමුප්පන්යනොති යථාවුත්තකාලං 
සම්භතසුවිපුලඋළාරතරපුඤ්ඤාභිසන්දයතො නිබ්ෙත්යතො.‘‘ඉයම නිබ්ෙත්තා, 
ඉයතො පරං මය්හං ඔකායසො නත්ථී’’ති උස්සාහජායතො විය උපරූපරි
වඩ්ෙමායනො උදපාදි. සබ්ෙදිසාසු හි යමකමහායමයඝො උට්ඨහිත්වා
මහායමඝං විය සබ්ෙපාරමියයො ‘‘එකස්මිං අත්තභායව විපාකං දස්සාමා’’ති
සම්පිණ්ඩිතා විය භගවයතො ඉදං ලාභසක්කාරසියලොකං නිබ්ෙත්තයංසු, 
තයතො අන්නපානවත්ථයානමාලාගන්ධවියලපනාදිහත්ථා
ඛත්තියබ්රාහ්මණාදයයො උපගන්ත්වා ‘‘කහං බුද්යධො, කහං භගවා, කහං
යදවයදයවො, කහංනරාසයභො, කහංපුරිසසීයහො’’තිභගවන්තං පරියයසන්ති, 
සකටසයතහිපි පච්චයය ආහරිත්වා ඔකාසං අලභමානා සමන්තා 
ගාවුතප්පමාණම්පි සකටධුයරන සකටධුරං ආහච්ච තිට්ඨන්ති යචව
අනුෙන්ධන්ති ච අන්ධකවින්දබ්රාහ්මණාදයයො විය. සබ්ෙං ඛන්ධයක, යතසු

යතසු ච සුත්යතසු ආගතනයයන යවදිතබ්ෙං. යතනාහ ‘‘ලාභසක්කායෙො

මයහොයඝොවිො’’තිආදි. 

පටිපාටිභත්තන්ති ෙහූසු ‘‘දානං දස්සාමා’’ති ආහටපටිපාටිකාය
උට්ඨියතසුඅනුපටිපාටියාදාතබ්ෙභත්තං. 
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පටුන 

මත්ථකං පත්යතො අනඤ්ඤසාධාරණත්තා තස්ස දානස්ස. උපාෙං

ආචික්ඛි නාගරානං අසක්කුයණයයරූයපන දානං දායපතුං.
සාලකලයාණිරුක්ඛා රාජපරිග්ගහා අඤ්යඤහි අසාධාරණා, තස්මා යතසං
පදයරහි මණ්ඩයපො කාරියතො, හත්ථියනො ච රාජභණ්ඩභූතා නාගයරහි න
සක්කාලද්ධුන්තියතහිෙත්තං ධාරාපිතං, තථාඛත්තියධීතාහියවයයාවච්චං

කාරිතං. ‘‘පඤ්ච ආසනසතානී’’තිඉදංසාලකලයාණිමණ්ඩයපපඤ්ඤත්යත
සන්ධාය වුත්තං, තයතො ෙහි පන ෙහූනි පඤ්ඤත්තානි අයහසුං. 

චතුජ්ොතිෙගන්ධං පිසති බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස පූජනත්ථඤ්යචව

පත්තස්ස උබ්ෙටනත්ථඤ්ච. උදකන්ති පත්තයධොවනඋදකං. අනග්ඝානි

අයහසුං අනග්ඝරතනාභිසඞ්ඛතත්තා. 

සත්තධාමුද්ධාඵලිස්සති අනාදරකාරණාදිනා. කාළංඔයලොයකස්සාමීති
කාළං එවං අනුයපක්ඛිස්සාමි, තස්සඋප්පජ්ජනකංඅනත්ථංපරිහරිස්සාමීති
අත්යථො. 

කදරිොති ථද්ධමච්ෙරියනො පුඤ්ඤකම්මවිමුඛා. යදවයලොකංන වෙන්ති 

පුඤ්ඤස්ස අකතත්තා, මච්ෙරිභායවන ච පාපස්ස පසුතත්තා. ොලාති

දුච්චින්තිතචින්තනාදිනා ොලලක්ඛණයුත්තා. නප්පසංසන්ති දානං 

පසංසිතුම්පි න විසහන්ති. ධීයෙොති ධීතිසම්පන්යනො උළාරපඤ්යඤො පයරහි

කතං දානං අනුයමොදමායනොපි, යතයනව දානානුයමොදයනයනව. සුඛී 

පෙත්ථාතිපරයලොයකකායකයචතසිකසුඛසමඞ්ගීයහොති. 

වරයරොයජොනාම තස්මිංකායල එයකො ඛත්තියයො, තස්ස වෙයෙොෙස්ස.

අනවජ්ෙ…යප.… ඵයලෙය අභූතවාදිභාවයතොති අධිප්පායයො. 

අතියෙකපදසහස්යසන තිංසාධියකන අඩ්ෙයතයයගාථාසයතන වණ්ණයමව

කයථසි රූපප්පසන්නතායච. 

ොවමඤ්යඤඛත්තිොතිඑත්ථ ොවාතිඅවධිපරිච්යෙදවචනං, අඤ්යඤති 
නිපාතමත්තං, යාවඛත්තියාඛත්තියයඅවධිංකත්වාසබ්යෙයදවමනුස්සාති

අධිප්පායයො. යතනාහ ‘‘ඛත්තිො බ්රාහ්මණා’’තිආදි. මදපමත්යතොති
ලාභසක්කාරසියලොකමයදන පමත්යතො යචව තදන්වයයන පමායදන 
පමත්යතොචහුත්වා. 

තදන්වෙයමවාති තදනුගතයමව. වාචා…යප.… සයමතීති
වචීකම්මකායකම්මානි අඤ්ඤමඤ්ඤං අවිරුද්ධානි, අඤ්ඤදත්ථු

සංසන්දන්ති.අජාඑවමිගාතිඅජාමිගා, යත අොමියග. 

තිණ්ණවිචිකිච්යඡො සබ්ෙයසො අතික්කන්තවිචිකිච්ොකන්තායරො. නනුච
සබ්යෙපි යසොතාපන්නා තිණ්ණවිචිකිච්ො, විගතකථංකථා ච? සච්චයමතං, 
ඉදංපනනතාදිසංතිණ්ණවිචිකිච්ෙතං සන්ධායවුත්තං, අථයඛොසබ්ෙස්මිං
යඤයයධම්යම සබ්ොකාරාවයෙොධසඞ්ඛාතසන්නිට්ඨානවයසන සබ්ෙයසො
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නිරාකතං සන්ධායාති දස්යසන්යතො ‘‘ෙථා හී’’ති ආදිමාහ. 

උස්සන්නුස්සන්නත්තාති පයරොපරභාවයතො, අයඤ්ච අත්යථො භගවයතො 

අයනකධාතුනානාධාතුඤාණෙයලනපි ඉජ්ඣති. සබ්ෙත්ථ විගතකථංකයථො 
සබ්ෙදස්සාවිභාවයතො. සබ්යෙසං පරමත්ථධම්මානං සච්චාභිසමයවයසන

පටිවිද්ධත්තා වුත්තං ‘‘යවොහාෙවයසනා’’ති වා නාමයගොත්තාදිවයසනාති 
අත්යථො. 

පරියෙොසිතසඞ්කප්යපොති සබ්ෙයසො නිට්ඨිතමයනොරයථො. නනු ච
අරියමග්යගන පරියයොසිතසඞ්කප්පතා නාම යසොළසකිච්චසිද්ධියා 
කතකරණී වයභායවන, න සබ්ෙයඤයයධම්මාවයෙොයධනාති යචොදනං

සන්ධායාහ ‘‘පුබ්යෙ අනනුස්සුයතසූ’’තිආදි. සාවකානං සාවකපාරමිඤාණං
විය, හි පච්යචකබුද්ධානං පච්යචකයෙොධිඤාණං විය ච සම්මාසම්බුද්ධානං
සබ්ෙඤ්ඤුතඤ්ඤාණං චතුසච්චාභිසම්යෙොධපුබ්ෙකයමවාති. 

අනනුස්සුයතසූතින අනුස්සුයතසු. සාමන්තිසයයමව.පදද්වයයනාපිපරයතො

යඝොයසන විනාති දස්යසති. තත්ථාති නිමිත්තත්යථ භුම්මං, 
සච්චාභිසම්යෙොධනිමිත්තන්ති අත්යථො. සච්චාභිසම්යෙොයධො ච

අග්ගමග්ගවයසනාති දට්ඨබ්ෙං. ෙයලසු ච වසීභාවන්ති දසන්නං 
ෙලඤාණානංයථාරුචිපවත්ති.ජාතත්තාජාතාතිසම්මාසම්බුද්යධවදති. 

297. තත්ථ තත්ථ රාජධානිආදියක නිෙද්ධවාසං වසන්යතො. තීසු

මණ්ඩයලසුයථාකාලං චාරිකං චෙන්යතො. 

298. අස්සාතිඵලස්ස. තන්තිකාරණං.ද්වින්නම්පිඑකයතොඋප්පත්තියා 

කාෙණං නත්ථි, පයගව තිණ්ණං, චතුන්නං වාති. ‘‘එත්ථ චා’’තිආදි
‘‘එකිස්සා යලොකධාතුයා’’ති වුත්තයලොකධාතුයා 
පමාණපරිච්යෙදදස්සනත්ථංආරද්ධං. 

ොවතාති යත්තයකන ඨායනන. පරිහෙන්තීති සියනරුං පරික්ඛිපන්තා

පරිවත්තන්ති. දිසාති දිසාසු, භුම්මත්යථ එතං පච්චත්තවචනං. භන්ති 

දිබ්ෙන්ති. වියෙොචනාතිඔභාසන්තා, වියෙොචනා වායසොභමානා චන්දිමසූරිො 

භන්ති, තයතො එව දිසා ච භන්ති. තාව සහස්සධාති තත්තයකො 
සහස්සයලොයකො. 

එත්තකන්ති ඉමං චක්කවාළං මජ්යඣ කත්වා ඉමිනාව සද්ධිං චක්කවාළං

දසසහස්සං .යංපයනත්ථවත්තබ්ෙං , තං මහාපදානවණ්ණනාෙං වුත්තයමව. 

න පඤ්ඤාෙතීතිතීසුපිටයකසුඅනාගතත්තා. 

සනඞ්කුමාරකථාවණ්ණනා 
300. වණ්යණනාතිරූපසම්පත්තියා. සුවිඤ්යඤයයත්තාතංඅනාමසිත්වා

යසසද්දස්යසව අත්ථමාහ. අලඞ්කාෙපරිවායෙනාති අලඞ්කායරන ච

පරිවායරනච. පුඤ්ඤසිරිොතිපුඤ්ඤිද්ධියා. 
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301. සම්පසාදයනති සම්පසාදජනයන. සංපුබ්යෙො ඛා-සද්යදො
ජානනත්යථො‘‘සඞ්ඛායයතංපටියසවතී’’තිආදීසු(ම.නි.2.168) වියාතිආහ 

‘‘ොනිත්වායමොදාමා’’ති. 

යගොවින්දබ්රාහ්මණවත්ථුවණ්ණනා 
304. ොව දීඝෙත්තන්ති යාව පරිමාණයතො, 

අපරිමිතකාලපරිදීපනයමතන්ති ආහ ‘‘එත්තකන්ති…යප.…

අතිචිෙෙත්ත’’න්ති. මහාපඤ්යඤොව යසො භගවාති යතන බ්රහ්මුනා

අනුමතිපුච්ොවයසන යදවානංවුත්තන්තිදස්යසන්යතො ‘‘මහාපඤ්යඤොවයසො 

භගවා. යනොති කථං තුම්යහ මඤ්ඤථා’’ති ආහ. සයයමයවතං පඤ්හං
ෙයාකාතුකායමො ‘‘භූතපුබ්ෙං යභො’’ති ආදිං ආහාති සම්ෙන්යධො. එවං පන
ෙයාකයරොන්යතන අත්ථයතො අයම්පි අත්යථො වුත්යතො නාම යහොතීති

දස්යසන්යතො ‘‘අනච්ඡරිෙයමත’’න්ති ආදිමාහ. තිණ්ණං මාොනන්ති 
කියලසාභිසඞ්ඛාරයදවපුත්තමාරානං. ‘‘අනච්ෙරියයමත’’න්ති

වුත්තයමවත්ථංනිගමනවයසන ‘‘කියමත්ථ අච්ඡරිෙ’’න්තිපුනපිවුත්තං. 

රඤ්යඤො දිට්ඨධම්මිකසම්පරායකඅත්ථානං පුයරො ධානයතො පුයර පුයර 

සංවිධානයතො පුයෙොහියතොතිආහ ‘‘සබ්ෙකිච්චානි අනුසාසනපුයෙොහියතො’’ති. 

යගොවින්දිොභියසයකනාති යගොවින්දස්ස ඨායන ඨපනාභියසයකන. තං කිර

තස්සබ්රාහ්මණස්සකුලපරම්පරාගතංඨානන්තරං. යෙොතිතත්තාතිආවුධානං

යජොතිතත්තා. පාලනසමත්ථතාොතිරඤ්යඤො, අපරිමිතස්සචසත්තකායස්ස
අනත්ථයතො පරිපාලනසමත්ථතාය. 

සම්මා යවොස්සජ්ජිත්වාති සුට්ඨු තස්යසවාගාරවභායවන විස්සජ්ජිත්වා

නියයායතත්වා.තංතමත්ථංකිච්චංපස්සතීති අත්ථදයසො.  

305. භවනංවඩ්ෙනං භයවො, භවතිඑයතනාති වා භයවො, වඩ්ඪිකාරණං
සන්ධිවයසන ම-කාරාගයමො, ඔ-කාරස්ස ච අ-කාරායදසං කත්වා 

‘‘භවමත්ථූ’’ති වුත්තං. භවන්තං යෙොතිපාලන්ති පන සාමිඅත්යථ

උපයයොගවචනන්ති ආහ ‘‘යභොයතො’’ති. මා පච්චෙයාහාසීති මා පටික්ඛිපීති

අත්යථො. යසො පන පටික්යඛයපො පටිවචනං යහොතීති ආහ ‘‘මා 

පටිෙයාහාසී’’ති. අභිසම්යභොසීති කම්මන්තානං සංවිධායන සමත්යථො

යහොතීති ආහ ‘‘සංවිදහිත්වා’’ති. භවාභවං, පඤ්ඤඤ්ච වින්දි පටිලභීති 

යගොවින්යදො, මහන්යතො යගොවින්යදො මහායගොවින්යදො. ‘‘යගො’’ති හි
පඤ්ඤායයතංඅධිවචනංගච්ෙති අත්යථබුජ්ඣතීති. 

රජ්ජසංවිභජනවණ්ණනා 
306. එකපිතිකා යවමාතුකා කනිට්ඨභාතයෙො. අෙං අභිසිත්යතොති අයං

යරණු රාජකුමායරො පිතු අච්චයයන රජ්යජ අභිසිත්යතො. ොෙකාෙකාති
රාජපුත්තංරජ්යජපතිට්ඨායපතායරො. 
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307. මයදන්තීති මදනීොතිකත්තුසාධනතං දස්යසන්යතො ‘‘මදකො’’ති

ආහ. මදකෙණං පනපමාදස්ස වියසසකාරණන්තිවුත්තං ‘‘පමාදකො’’ති. 

308. යරණුස්ස රජ්ජසමීයප දසගාවුතමත්තවිත්ථතානිහුත්වාඅපරභායග

තියයොජනසතං විත්ථතත්තා සබ්ොනි ඡ ෙජ්ොනි සකෙමුඛානි පට්ඨයපසි.

විතානසදිසං චතුරස්සභාවයතො. 

310. සහාතිගාථායපදපරිපූරණත්ථං වුත්තං.තස්සඅත්ථංදස්යසන්යතො 

‘‘යතයනව සහා’’ති ආහ. සහාති වා අවිනාභාවත්යථ නිපායතො, යසො සහ
ආසුං සත්ත භාරධාති යයොයජතබ්යෙො, යතන යත යදසන්තයර වසන්තා
විචිත්යතන සහභාවියනො අවිනාභාවියනොති දීයපති. රජ්ජභාරං ධායරන්ති

අත්තනිආයරොයපන්තිවහන්තීති භාෙධා.  

පඨමභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
කිත්තිසද්දඅබ්භුග්ගමනවණ්ණනා 

311. අනුපුයෙොහියත ඨයපසීති අනුපුයරොහියත කත්වා ඨයපසි, 

අනුපුයරොහියතවාඨායනඨයපසි.තිසවනංකයරොන්යතසන්ධාය ‘‘දිවසස්ස

තික්ඛත්තු’’න්තිවුත්තං.ද්වීසුසන්ධීසුසවනං කයරොන්යතසන්ධාය ‘‘සාෙං, 

පායතො වා’’ති වුත්තං. තයතො පට්ඨාොති වතචරියං මත්ථකං පායපත්වා
න්හාතකාලයතොපභුති. 

312. අභිඋග්ගච්ඡීතිඋට්ඨහි උදපාදි. අචින්යතත්වාති ‘‘කථං යඛො අහං
බ්රහ්මුනා සද්ධිං මන්යතයය’’න්ති අචින්යතත්වා එවං චිත්තම්පි

අනුප්පායදත්වා. යතන සමාගමනස්යසව අභාවයතො අමන්යතත්වා. තං

දිස්වාති තං කරුණාබ්රහ්මවිහාරභාවනං බ්රහ්මදස්සනූපායං දිස්වා
ඤාණචක්ඛුනා. 

313. එවන්ති එවං රඤ්යඤො ආයරොයචත්වා පටිසල්ලානං උපගයත. 

සබ්ෙත්ථාති සබ්යෙසු ෙන්නං ඛත්තියානං, සත්තන්නං
බ්රාහ්මණමහාසාලානං, සත්තන්නංනාටකසතානං, චත්තාරීසායචභරියානං
ආපුච්ෙනවායරසු. 

316. සාදිසියෙොතිජාතියාසාදිසියයොතිආහ ‘‘සමවණ්ණාසමොතිකා’’ති. 

317. සන්ථාගාෙන්තිඣානමනසිකායරනෙහි විසටවිතක්කවූපසමයනන

චිත්තස්ස සන්ථම්භනං අගාරං, ඣානසාලන්ති අත්යථො. ගහිතාවාති
භාවනානුයයොයගන මහාසත්යතන අත්තයනො චිත්තසන්තායන

උප්පාදනවයසන ගහිතා එව. නත්ථි ඣායනයනව වික්ඛම්භිතත්තා.

වියසසයතො හිස්ස කරුණාය භාවිතත්තා අනභිෙති උක්කණ්ඨනා නත්ථි, 

යමත්තාය භාවිතත්තා භෙපරිතස්සනා නත්ථි. උක්කණ්ඨනාති පන
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බ්රහ්මදස්සයන උස්සුක්කං, පරිතස්සනාති තදභිපත්ථනාති ආහ ‘‘බ්රහ්මුයනො

පනා’’තිආදි. 

බ්රහ්මුනාසාකච්ොවණ්ණනා 
318. චිත්තුත්රායසොති චිත්තස්ස උත්රාසනමත්තං. කථන්ති 

සත්තනිකායනිවාසට්ඨානනාමයගොත්තාදීනං වයසන යකන පකායරන.

යතනාහ ‘‘කි’’න්තිආදි. 

යසොති යය යත පනකනසනන්තෙන්ධසතනසනඞ්කුමාරකාලනාමකා

යලොයක පාකටා පඤ්ඤාතා බ්රහ්මායනො, යතසු සනඞ්කුමායෙො නාමාහන්ති

දස්යසති. 

අග්ඝන්තිගරුට්ඨානියානං දාතබ්ෙංආහාරං. මධුසාකන්තිමධුරාහාරං, යං
කිඤ්චි අතිථියනො දාතබ්ෙං ආහාරං උපචාරවයසන එවං වදති. යතනාහ 

‘‘මධුසාකං පනා’’තිආදි. පුච්ඡාමාතිනිමන්තනවයසනපුච්ොම. 

319. මහාසත්යතො චත්තායරො බ්රහ්මවිහායර භායවත්වා ඨියතොපි යතසු

‘‘බ්රහ්මසහෙයතාය මග්යගො’’ති අනිබ්යෙමතිකතාය ‘‘කඞ්ඛී’’ති අයවොච.
යකචි පන ‘‘තයපොකම්යමන පරික්ඛීණසරීරතාය, බ්රහ්මසමාගයමන
භයාදිසමුප්පත්තියා ච පටිලද්ධමත්යතහි බ්රහ්මවිහායරහි පරිහීයනො අයහොසි, 
තස්මා අවික්ඛම්භිතවිචිකිච්ෙතාය ‘කඞ්ඛී’ති අයවොචා’’ති වදන්ති. පරස්ස 

යවදියා විදිතා පෙයවදිො, යත පන තස්ස පාකටා විභූතාති ආහ ‘‘පෙස්ස 

පාකයෙසු පෙයවදියෙසූ’’ති. තත්ථ කාරණමාහ ‘‘පයෙන සෙං 

අභිසඞ්ඛතත්තා’’ති. මමාති කම්මං මමංකායෙො, මමත්තන්ති ආහ ‘‘ඉදං

මම…යප.… තණ්හ’’න්ති. ‘‘මම’’න්තිකයරොති එයතනාති හි මමංකායෙො, 

තථාපවත්තා තණ්හා. මනුයෙසූති නිද්ධාරයණ භුම්මං, න විසයයති ආහ 

‘‘මනුයෙසු යෙො යකොචී’’ති. ‘‘එයකොදිභූයතො’’ති පදස්ස භාවත්ථං තාව

දස්යසන්යතො ‘‘එකීභූයතො’’ති වත්වා පුන තං විවරන්යතො ‘‘එයකො 

තිට්ඨන්යතො එයකො නිසීදන්යතො’’ති ආහ. තාදියසොති එයකො හුත්වා

පවත්තනයකො. භූයතොති ජායතො. ඣායන අධිමුත්ති නාම තස්මිං

නිබ්ෙත්තියත, අනිබ්ෙත්තියත කුයතො අධිමුත්තීති ආහ ‘‘ඣානං

නිබ්ෙත්යතත්වාති අත්යථො’’ති. විස්සගන්යධො නාම 

යකොධාදිකියලසපරිභාවනාති යතසං වික්ඛම්භයනන විස්සගන්ධවිෙහියතො.

එයතසුධම්යමසූතිපබ්ෙජ්ජානං වියවකවාසකරුණාබ්රහ්මවිහාරාදිධම්යමසු. 

320. අවිද්වාතිනවිදිතවා. ආවරිතාතිකුසලානංඋත්තරිමනුස්සධම්මානං

උප්පත්තිනිවාරයණන ආවරිතා. පූතිකාති ෙයාපන්නචිත්තතාදිනා පූතිභූතා. 

කියලසවයසන දුග්ගන්ධං විස්සගන්ධං වාෙති. නිරයාදිඅපායයසු 

නිබ්ෙත්තනසීලතාය ආපායිකාතිආහ ‘‘අපායූපගා’’ති.යචොරාදීහිඋපද්දුතස්ස

පවිසිතුකාමස්ස පාකාරකවාටපරිඛාදීහි විය නගරං යකොධාදීහි නිවුයතො
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පිහියතො බ්රහ්මයලොයකො අස්සාති නිවුතබ්රහ්මයලොයකො. පුච්ඡති 
‘‘යකනාවටා’’තිවදන්යතො. 

මුසාවායදොව යමොසවජ්ෙං යථා භිසක්කයමව යභසජ්ජං. කුජ්ඣනං 

දුස්සනං.දිට්ඨාදීසු අදිට්ඨාදිවාදිතාවයසනපයරසංවිසංවාදනං පෙවිසංවාදනං. 

සදිසං පතිරූපං දස්යසත්වා පයලොභනං සදිසං දස්යසත්වා වඤ්චනං. 

මිත්තානං විහිංසනං යමත්තියභයදො මිත්තදුබ්භනං. දළ්හමච්ෙරිතා 

ථද්ධමච්ඡරිෙං. අත්තනි විජ්ජමානං නිහීනතං, සදිසතං වා අතික්කමිත්වා

මඤ්ඤනං. පයරසං සම්පත්තියා අසහනං ඛීෙනං. අත්තසම්පත්තියා
නිගූහනවයසන, පයරහි සාධාරණභාවාසහනවයසන ච විවිධා ඉච්ො රුචි

එතස්සාති විවිච්ඡා. කදරියතාය මුදුකං මච්ඡරිෙං. ෙත්ථ කත්ථචීති
සකසන්තයක, පරසන්තයක, හීනාතියක චාති යත්ථ කත්ථචි ආරම්මයණ. 

ලුබ්භනං ආරම්මණස්ස ගහණං අභිගිජ්ඣනං. මජ්ෙනං යසයයාදිවයසන

මදනං සම්පග්ගයහො. මුය්හනං ආරම්මණස්ස අනවයෙොයධො. එයතසූති
එයතසු යථාවුත්යතසු යකොධාදීසු සත්තසන්තානස්ස කිලිස්සනයතො

විොධනයතො, උපතාපනයතො ච කියලසසඤ්ඤියතසු පාපධම්යමසු. යුත්තා 
පයුත්තාසම්පයුත්තාඅවිරහිතා. 

එත්ථ චායං බ්රහ්මා මහාසත්යතන ආමගන්යධ සුපුට්යඨො අත්තයනො
යථාඋපට්ඨියත පාපධම්යම චුද්දසහි පයදහි විභජිත්වා කයථසි, යත පන 
තාදිසං පවත්තිවියසසං උපාදාය වුත්තාපි යකචි පුන වුත්තා, 
ආමගන්ධසුත්යත(සු.නි. 242) පනවුත්තාපියකචිඉධසබ්ෙයසොනවුත්තා, 
එවං සන්යතපි ලක්ඛණහාරනයයන, තයදකට්ඨතාය වා යතසං යපත්ථ

සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යෙො. යතනාහ ‘‘ඉදං පන සුත්ත’’න්තිආදි. තත්ථ

ආමගන්ධසුත්යතන දීයපත්වාති ඉධ සරූපයතො අවුත්යත ආමගන්යධපි

වුත්යතහිඑකලක්ඛණතාදිනා ආමගන්ධසුත්යතනපකායසත්වා කයථතබ්ෙං 

තත්ථයනසංසරූපයතො කථිතත්තා. ආමගන්ධසුත්තම්පිඉමිනාදීයපතබ්ෙං 
ඉධ වුත්තානම්පි යකසඤ්චි ආමගන්ධානං තත්ථ අවුත්තභාවයතො. යස්මා
ආමගන්ධසුත්යත වුත්තාපිආමගන්ධාඅත්ථයතොඉධසඞ්ගහංසයමොසරණං
ගච්ෙන්ති, තස්මාඉධවුත්යත පරිහරණවයසනදස්යසන්යතනයස්මායචත්ථ
යකචිඅභිධම්මනයයනඅකියලසසභාවාපි සත්තසන්තානස්ස විොධනට්යඨන
‘‘කියලසා’’ති වත්තබ්ෙතං අරහන්ති, තස්මා ‘‘චුද්දසසු කියලයසසූ’’ති
වුත්තං. 

නිම්මාදං මිලාපනං යඛපනන්ති ආහ ‘‘නිම්මායදතබ්ො පහාතබ්ො’’ති. 

බුද්ධතන්තීති බුද්ධභාවීනං පයවණී ව, බුද්ධභාවියනොපි ‘‘බුද්ධා’’ති වුච්චන්ති

යථා ‘‘අගමා රාජගහං බුද්යධො’’ති. මහාපුරිසස්ස දළ්හීකම්මං කත්වාති
මහාපුරිසස්ස ‘‘පබ්ෙජිස්සාමහ’’න්ති පවත්තචිත්තුප්පාදස්ස දළ්හීකම්මං
කත්වා. 
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යරණුරාජආමන්තනාවණ්ණනා 
321. මම මනං හරිත්වාති මම චිත්තං අපයනත්වා තස්ස වයසන

අවත්තිත්වා. 

එකීභාවං උපගන්ත්වා වුත්ථස්සාති කායවියවකපරිබ්රූහයනන එකීභාවං

උපගන්ත්වා තයපොකම්මවයසන වුත්ථස්ස. කුසපත්යතහි පරිත්ථයතොති

ෙරිහියසහි යවදියා සමන්තයතො සන්ථරියතො. අකායචොති වයණො

වණසදිසඛණ්ඩිච්චවිරහියතො.යතනාහ ‘‘අකක්කයසො’’ති. 

ෙඛත්තියආමන්තනාවණ්ණනා 
322. සික්යඛෙයාමාති සික්ඛායපයයාම, සික්ඛාපනඤ්යචත්ථ 

අත්ථිභාවාපාදනන්ති ආහ ‘‘උපලායපෙයාමා’’ති. 

323. යස්ස වීරියාරම්භස්ස, ඛන්තිෙලස්ස ච අභායවන පබ්ෙජිතානං
සමණධම්යමො පරිපුණ්යණො, පරිසුද්යධො ච න යහොති, යතසු

වීරියාරම්භඛන්තිෙයලසුයතයතනියයොයජතුං ‘‘ආෙම්භව්යහො’’තිආදිවුත්තං. 

කරුණාඣානමග්යගොති කරුණාඣානසඞ්ඛායතො මග්යගො. 

උජුමග්යගොති බ්රහ්මයලොකගමයන උජුභූයතො මග්යගො. අනුත්තයෙොති

යසට්යඨොබ්රහ්මවිහාරසභාවයතො.යතනාහ ‘‘උත්තමමග්යගොනාමා’’ති. සබ්භි

ෙක්ඛියතො සාධූහි යථා පරිහානි න යහොති, එවං පටිපක්ඛදූරීකරයණන
රක්ඛියතො යගොපියතො. ‘‘සද්ධම්යමො සබ්භි වක්ඛියතො’’ති යකචි පඨන්ති, 
යතසංසපරහිතසාධයනනසාධූහිබුද්ධාදීහිකථියතො පයවදියතොතිඅත්යථො. 

තඞ්ඛණවිද්ධංසනධම්මන්ති යස්මිං ඛයණ වියරොධිධම්මසමායයොයගො, 
තස්මිංයයව ඛයණ විනස්සනසභාවං, යයො වා යසො ගමනස්සාදානං
යදවපුත්තානං යහට්ඨුපරියයන පටිමුඛං ධාවන්තානං සිරසි, පායද ච
ෙද්ධඛුරධාරාසමාගමනයතොපි සීඝතරතාය අතිඉත්තයරො පවත්තික්ඛයණො, 

යතයනව විනස්සනසභාවං. තස්ස ජීවිතස්ස. ගතින්ති නිට්ඨං. මන්තාෙන්ති

මන්යතයයන්ති වුත්තං යහොතීතිආහ ‘‘මන්යතතබ්ෙ’’න්ති. කෙණත්යථ වා

භුම්මන්ති ‘‘මන්තාය’’න්ති ඉදං භුම්මං කරණත්යථ දට්ඨබ්ෙං යථා 

‘‘ඤාතාය’’න්ති. සබ්ෙපලියෙොයධති සබ්යෙපි කුසලකිරියාය විෙන්යධ
උපයරොයධ. 

බ්රාහ්මණමහාසාලාදීනංආමන්තනාවණ්ණනා 
324. අප්යපසක්ඛාති අප්පානුභාවාති ආහ ‘‘පබ්ෙජිතකාලයතො

පට්ඨාො’’තිආදි. 

චක්කවත්තිොොවිෙ සම්භාවියතො. 
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මහායගොවින්දපබ්ෙජ්ජාවණ්ණනා 
328. සමාපත්තීනංආජානනංනාමඅත්තපච්චක්ඛතා, සච්ඡිකිරියාතිආහ 

‘‘නසක්ඛිංසුනිබ්ෙත්යතතු’’න්ති. 

329. ඉමිනාති ‘‘සරාමහ’’න්ති ඉමිනා පයදන. ‘‘සරාමහ’’න්ති හි
වදන්යතන භගවයතො මහාබ්රහ්මුනා කථිතං ‘‘තයථව ත’’න්ති භගවතා

පටිඤ්ඤාතයමව ජාතන්ති. න වට්යෙ නිබ්බින්දනත්ථාෙ 
චතුසච්චකම්මට්ඨානකථාය අභාවයතො. අසති පන වට්යට නිබ්බිදාය

විරාගානංඅසම්භයවොඑවාතිආහ ‘‘න විොගාො’’තිආදි. එකන්තයමවවට්යෙ 

නිබ්බින්දනත්ථාෙ අයනකාකාරයවොකාරවට්යටආදීනවවිභාවනයතො. 

‘‘නිබ්බිදාො’’තිඉමිනාපයදන විපස්සනා වුත්තා.එසනයයොයසයසසුපි. 

වවත්ථානකථාති විපස්සනාමග්ගනිබ්ොනානං තංතංපයදහි වවත්ථයපත්වා 

කථා.අයයමත්ථනිප්පරියායකථාතිආහ ‘‘පරිොයෙන පනා’’තිආදි. 

330. පරිපූයෙතුන්ති භාවනාපාරිපූරිවයසන පරිපුණ්යණ කාතුං, 

නිබ්ෙත්යතතුන්ති අත්යථො. බ්රහ්මචරිෙචිණ්ණකුලපුත්තානන්ති 
චිණ්ණමග්ගබ්රහ්මචරියානං කුලපුත්තානන්ති උක්කට්ඨනිද්යදයසන 

අෙහත්තනිකූයෙනයදසනංනිට්ඨයපසි. 

අභිනන්දනං නාම සම්පටිච්ෙනං ‘‘අභිනන්දන්තිආගත’’න්තිආදීසු විය, 

තඤ්යචත්ථ අත්ථයතො චිත්තස්ස අත්තමනතාති ආහ ‘‘චිත්යතන

සම්පටිච්ඡන්යතො අභිනන්දිත්වා’’ති. ‘‘සාධු සාධූ’’ති වාචාය සම්පහංසනා 

අනුයමොදනාතිආහ ‘‘වාචාෙසම්පහංසමායනො අනුයමොදිත්වා’’ති. 

මහායගොවින්දසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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7. මහාසමෙසුත්තවණ්ණනා 

නිදානවණ්ණනා 
331. උදානන්ති රඤ්ඤා ඔක්කායකන ජාතිසම්යභදපරිහාරනිමිත්තං

පවත්තිතං උදානං පටිච්ච  .එයකොපි ෙනපයදො  රුළ්හිසද්යදන ‘‘සක්කා’’ති

වුච්චතී ති එත්ථ යං වත්තබ්ෙං, තං මහානිදානවණ්ණනාෙං වුත්තනයයන

යවදිතබ්ෙං. අයෙොපියතතියකනචිඅයරොපියත. 

ආවෙයණනාති යසතුනා. ෙන්ධායපත්වාති
පංසුපලාසපාසාණමත්තිකාඛණ්ඩාදීහිආළිංථිරං කාරායපත්වා. 

‘‘ජාතිං ඝට්යටත්වා කලහං වඩ්ෙයංසූ’’ති සඞ්යඛයපන වුත්තමත්ථං 

පාකටතරංකාතුං ‘‘යකොලිෙකම්මකොවදන්තී’’තිආදිවුත්තං. 

තීණි ොතකානීති ඵන්දනජාතකපථවීඋන්ද්රියජාතකලටුකිකජාතකානි 

ද්යවොතකානීති රුක්ඛධම්මවට්ටකජාතකානි. 

යතනාතිභගවතා. කලහකාෙණභායවොතිකලහකාරණස්සඅත්ථිභායවො. 

අට්ඨායනති අකාරයණ. යවෙං කත්වාති වියරොධං උප්පායදත්වා.

‘‘කුඨාරිහත්යථො පුරියසො’’තිආදිනා ඵන්දනොතකං කයථසි. ‘‘දුද්දුභායති

භද්දන්යත’’තිආදිනා පථවීඋන්ද්රිෙොතකං කයථසි. ‘‘වන්දාමි තං

කුඤ්ජරා’’තිආදිනා ලටුකිකොතකංකයථසි.  

‘‘සාධූ සම්ෙහුලාඤාතී; අපිරුක්ඛා අරඤ්ඤජා; 
වායතොවහතිඑකට්ඨං, බ්රහන්තම්පිවනප්පති’’න්ති.– 

ආදිනා රුක්ඛධම්මොතකංකයථසි. 

‘‘සම්යමොදමානා ගච්ෙන්ති, ජාලංආදාය පක්ඛියනො; 
යදායතවිවදිස්සන්ති, තදාඑහින්තියමවස’’න්ති.– 

ආදිනා වට්ෙකොතකංකයථසි. 

‘‘අත්තදණ්ඩා භයංජාතං, ජනංපස්සථ යමධගං; 
සංයවගංකිත්තයස්සාමි, යථාසංවිජිතංමයා’’ති.(සු.නි. 1.941); 

ආදිනා අත්තදණ්ඩසුත්තංකයථසි. 

තංතංපයලොභනකිරියා කායවාචාහි පරක්කමන්තියයො 

‘‘උක්කණ්ඨන්තූ’’තිසාසනංයපයසන්ති. 

කුණාලදයහති කුණාලදහතීයර පතිට්ඨාෙ. පුච්ඡිතපුච්ඡිතං කයථසි (ජා.
2.කුණාලජාතක) ‘‘අනුක්කයමනකුණාලසකුණරාජස්සපුච්ෙනප්පසඞ්යගන 
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කුණාලොතකං කයථස්සාමී’’ති. අනභිෙතිං වියනොයදසි ඉත්ථීනං
යදොසදස්සනමුයඛනකාමානංආදීනයවොකාරසංකියලසවිභාවයනන. 

යකොසජ්ජංවිධමිත්වාපුරිසථාමපරිබ්රූහයනන ‘‘උත්තමපුරිසසදියසහියනො

භවිතුංවට්ෙතී’’ති උප්පන්නචිත්තා. 

අවිස්සට්ඨකම්මන්තාති අරතිවියනොදනයතො පට්ඨාය

අවිස්සට්ඨසමණකම්මන්තා, අපරිචත්තකම්මට්ඨානාති අත්යථො. නිසීදිතුං

වට්ෙතීතිභගවාචින්යතසීතියයොජනා. 

පදුමිනිෙන්ති පදුමස්සයර. විකසිංසු ගුණගණවියෙොයධන. ‘‘අෙං

ඉමස්ස…යප.… න කයථසී’’ති ඉමිනා සබ්යෙපි යත භික්ඛූ තාවයදව
පටිපාටියා ආගතත්තා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ලජ්ජමානා අත්තනා
පටිවිද්ධවියසසං භගවයතො නායරොයචසුන්ති දස්යසති. 

‘‘ඛීණාසවාන’’න්තිආදිනාතත්ථ කාරණමාහ. 

ඔසීදමත්යතති භගවයතො සන්තිකං උපගතමත්යත. අරිෙමණ්ඩයලති

අරියසමූයහ. පාචීනයුගන්ධෙපරික්යඛපයතොති යුගන්ධරපබ්ෙතස්ස
පාචීනපරික්යඛපයතො, න ොහිරයකහි උච්චමානඋදයපබ්ෙතයතො. 

ොමයණෙයකදස්සනත්ථන්ති බුද්ධුප්පාදපටිමණ්ඩිතත්තා වියසසයතො 

රමණී වයස්ස යලොකස්ස රමණී වයභාවදස්සනත්ථං. උල්ලඞ්ඝිත්වාති 

උට්ඨහිත්වා. එවරූයප ඛයණ ලයෙ මුහුත්යතති යථාවුත්යත
චන්දමණ්ඩලස්ස උට්ඨිතක්ඛයණ උට්ඨිතයවලායං උට්ඨිතමුහුත්යතති
උපරූපරිකාලස්සවඩ්ඪිතභාවදස්සනත්ථංවුත්තං. 

තථා යතසං භික්ඛූනං ජාතිආදිවයසන භගවයතො අනුරූපපරිවාරිතං

දස්යසන්යතො ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. 

සමාපන්නයදවතාති ආසන්නට්ඨායන ඣානසමාපත්ති

සමාපන්නයදවතා. චලිංසූති උට්ඨහිංසු. යකොසමත්තං ඨානං සද්දන්තෙං. 
ජම්බුදීයප කිර ආදියතො යතසට්ඨිමත්තානි නගරසහස්සානි උප්පන්නානි, 

තථා දුතියං, තථා තතියං, තං සන්ධායාහ ‘‘තික්ඛත්තුං යතසට්ඨො

නගෙසහස්යසසූ’’ති. යත පන සම්පිණ්යඩත්වා සතසහස්සයතො පරං

අසීතිසහස්සානි, නවසහස්සානි ච යහොන්ති. නවනවුතිො

යදොණමුඛසතසහස්යසසූති නවසතසහස්සාධියකසු නවුතිසතසහස්යසසු

යදොණමුයඛසු. යදොණමුඛන්ති ච මහානගරස්ස ආයුප්පත්තිට්ඨානභූතං

පාදනගරං වුච්චති. ඡන්නවුතිො පට්ෙනයකොටිසතසහස්යසසූති
ෙයකොටිඅධිකනවුතියකොටිසතසහස්සපට්ටයනසු. තම්ෙපණ්ණිදීපාදීසු 

ඡපණ්ණාසාෙ ෙතනාකයෙසු. එවං පන 
නගරයදොණිමුඛපට්ටනරතනාකරාදිවිභායගන කථනං තංතංඅධිවත්ථාය
වසන්තීනං යදවතානං ෙහුභාවදස්සනත්ථං. යදි දසසහස්සචක්කවායළසු
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යදවතා සන්නිපතිතා, අථ කස්මා පාළියං ‘‘දසහි ච යලොකධාතූහී’’ති

වුත්තන්ති ආහ ‘‘දසසහස්ස…යප.… අධප්යපතා’’ති, යතන
සහස්සියලොකධාතුඉධ‘‘එකායලොකධාතූ’’තිවුත්තාති යවදිතබ්ෙං. 

යලොහපාසායදති ආදියතො කයත යලොහපාසායද. බ්රහ්මයලොයකති
යහට්ඨියමබ්රහ්මයලොයක.යදිතායදවතාඑවං නිරන්තරා, පච්ොආගතානං

ඔකායසො එවනභයවයයාතියචොදනං සන්ධායාහ ‘‘ෙථා යඛො පනා’’තිආදි.

සුද්ධාවාසකායං උපපන්නා සුද්ධාවාසකායිකා, තාසං පන යස්මා

සුද්ධාවාසභූමි නිවාසට්ඨානං, තස්මා වුත්තං ‘‘සුද්ධාවාසවාසීන’’න්ති. 

ආවාසාති ආවාසනට්ඨානභූතා, යදවතා පන ඔරම්භාගියානං, ඉතයරසඤ්ච

සංයයොජනානංසමුච්ඡින්දයනන සුද්යධොආවායසොඑයතසන්ති සුද්ධාවාසා. 

332. පුෙත්ථිමචක්කවාළමුඛවට්ටිෙං ඔතරි අඤ්ඤත්ථ ඔකාසං

අලභමායනො. එවං යසසාපි. බුද්ධානං අභිමුඛමග්යගො බුද්ධවීථි. යාව

චක්කවාළා ඔත්ථරිතුං ඔවරිතුං න සක්කා. පහෙබුද්ධවීථිොවාති බුද්ධානං
සන්තිකං උපසඞ්කමන්යතහි යතහි යදවබ්රහ්යමහි වළඤ්ජිතවීථියාව. සමිති

සඞ්ගති සන්නිපායතො සමයෙො, මහන්යතො සමයයො මහාසමයෙොති ආහ 

‘‘මහාසමූයහො’’ති. පවද්ධං වනං පවනන්ති ආහ ‘‘වනසණ්යඩො’’ති. 

යදවඝොතියදවසමූහා. 

සමාදහංසූති සමාදහිතං යලොකුත්තරසමාධිනා සුට්ඨු අප්පිතං අකංසු, 

යථාසමාහිතං පන සමාධිනා යයොජිතං නාම යහොතීති වුත්තං ‘‘සමාධනා

යෙොයෙසු’’න්ති. සබ්යෙසං යගොමුත්තවඞ්කාදීනං දූරසමූහනිතත්තා 

සබ්යෙ…යප.…අකරිංසු. නයතිඅස්යසඑයතහීති යනත්තානි, යයොත්තානි.
අවීථිපටිපන්නානං අස්සානං වීථිපටිපාදනං රස්මිග්ගහයණන පයහොතීති
‘‘සබ්ෙයයොත්තානිගයහත්වා අයචොයදන්යතො’’ති වත්වා තං පන අයචොදනං

අවාරණංඑවාතිආහ ‘‘අයචොයදන්යතො අවායෙන්යතො’’ති. 

යථාඛීලංභිත්තියංවාභූමියංවාආයකොටිතංදුන්නීහරණං, යථාච පලිඝං
නගරප්පයවසනිවාරණං, යථා ච ඉන්දඛීලං ගම්භීරයනමි සුනිඛාතං
දුන්නීහරණං, එවං රාගාදයයො සත්තසන්තානයතො දුන්නීහරණා, 
නිබ්ොනනගරප්පයවසනිවාරණාචාතියත‘‘ඛීලං, පලිඝං, ඉන්දඛීල’’න්තිච

වුත්තා. තණ්හාඑොෙ අභායවන අයනො පරමසන්තුට්ඨභායවන

චාතුද්දිසත්තා අප්පටිහතචාරිකං චෙන්ති. 

ගතායසතිගතා එව, නපනගමිස්සන්ති පරිනිට්ඨිතසරණගමනත්තාති. 

යලොකුත්තරසරණගමනංඅධිප්යපතන්තිආහ ‘‘නිබ්යෙමතිකසෙණගමයනන

ගතා’’ති. යත හි නියයමන අපාෙභූමිං න ගමිස්සන්ති, යදවකාෙඤ්ච 

පරිපූයෙස්සන්ති. යය පන යලොකියයන සරණගමයනන බුද්ධං සෙණං 

ගතායස, නයතගමිස්සන්තිඅපාෙභූමිං, සතිචපච්චයන්තරසමවායය පහාෙ

මානුසංයදහං, යදවකාෙංපරිපූයෙස්සන්තීතිඅයයමත්ථ අත්යථො. 



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  මහාසමයසුත්තවණ්ණනා 

199 

පටුන 

යදවතාසන්නිපාතවණ්ණනා 
333. එයතසන්ති යදවතාසන්නිපාතානං. ඉදානීති ඉමස්මිං කායල. 

බුද්ධානන්තිඅඤ්යඤසංබුද්ධානං අභාවා.චිත්තකල්ලතා චිත්තමද්දවං. 

කිං පන භගවතාව මහන්යත යදවතාසමාගයම යතසං නාමයගොත්තං

කයථතුං සක්කාති? ආමසක්කාති දස්යසතුං ‘‘බුද්ධානාම මහන්තා’’තිආදි

වුත්තං. තත්ථ දිට්ඨන්ති රූපායතනමාහ, සුතන්ති සද්දායතනං, මුතන්ති

සම්පත්තග්ගාහිඉන්ද්රියවිසයං ගන්ධරසයඵොට්ඨබ්ොයතනං, විඤ්ඤාතන්ති

වුත්තාවයසසං සබ්ෙං යඤයයං, පත්තන්තිපරියයසිත්වා, අපරියයසිත්වා වා

සම්පත්තං, පරියෙසිතන්ති පත්තං, අප්පත්තං වා පරියට්ඨං. අනුවිචරිතං

මනසාති යකවලං මනසා ආයලොචිතං. කත්ථචි නීලාදිවයසන

විභත්තරූපාෙම්මයණති අභිධම්යම (ධ. ස. 615) ‘‘නීලං පීතක’’න්තිආදිනා
විභත්යතයත්ථකත්ථචිරූපාරම්මයණ කිඤ්චිරූපාරම්මණංවානඅත්ථීති

යයොජනා. යභරිසද්දාදිවයසනාති එත්ථාපි එයසව නයයො. ෙන්ති යං

ආරම්මණං. එයතසන්ති බුද්ධානං. 

ඉදානියථාවුත්තමත්ථංපාළියාසමත්යථතුං ‘‘ෙථාහා’’තිආදිවුත්තං.තදා
ජානනකිරියායඅපරියයොසිතභාවදස්සනත්ථං ‘‘ජානාමී’’තිවත්වායස්මායං
කිඤ්චි යනයයං නාම, සබ්ෙං තං භගවතා අඤ්ඤාතං නාම නත්ථි, තස්මා

වුත්තං ‘‘තමහංඅබ්භඤ්ඤාසි’’න්ති. 

න ඔයලොයකන්ති පයයොජනාභාවයතො. විපරීතා ‘‘න කම්මාවරයණන
සමන්නාගතා’’තිආදිනා නයයන වුත්තා. ‘‘යස්ස මඞ්ගලා සමූහතා’’ති (සු.
නි. 362) ආරභිත්වා ‘‘රාගං විනයයථ මානුයසසු දිබ්යෙසු කායමසු
චා’’තිආදිනා (සු. නි. 363) ච රාගනිග්ගහකථාොහුල්ලයතො 

සම්මාපරිබ්ොෙනීෙසුත්තං රාගචරිතානං සප්පායං, ‘‘පියමප්පියභූතා කලහ
විවාදා පරියදවයසොකා සහමච්ෙරා චා’’තිආදිනා (සු. නි. 869; මහානි. 98) 
කලහාදයයො යයතො යදොසයතො සමුට්ඨහන්ති, යසො ච යදොයසො යයතො
පියභාවයතො, යසොචපියභායවොයයතොෙන්දයතොසමුට්ඨහන්ති, ඉතිඵලයතො, 
කාරණපරම්පරයතො ච යදොයස ආදීනවවිභාවනොහුල්ලයතො 

කලහවිවාදසුත්තං (සු.නි.869; මහානි.98) යදොසචරිතානංසප්පායං– 

‘‘අප්පඤ්හිඑතංනඅලංසමාය, 
දුයවවිවාදස්සඵලානිබූ්රමි; 
එතම්පි දිස්වානවිවාදයයථ, 
යඛමාභිපස්සංඅවිවාදභූමි’’න්ති.(සු.නි.902; මහානි.131) – 

ආදිනා නයයන සම්යමොහවිධමනයතො, පඤ්ඤාපරිබ්රූහනයතො ච 

මහාෙූහසුත්තං යමොහචරිතානංසප්පායං– 

‘‘පරස්ස යචධම්මංඅනානුජානං, 
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ොයලො, මයගොයහොතිනිහීනපඤ්යඤො; 
සබ්යෙවොලාසුනිහීනපඤ්ඤා, 
සබ්යෙවියමදිට්ඨිපරිබ්ෙසානා’’ති.(සු.නි.886; මහානි.115) – 

ආදිනා නයයන සන්දිට්ඨිපරාමාසිතාපනයනමුයඛන සවිසයයසු 
දිට්ඨිග්ගහයණසු විසටවිතක්කවිච්ඡින්දනවයසන පවත්තත්තා 

චූළෙූහසුත්තං විතක්කචරිතානංසප්පායං– 

‘‘මූලං පපඤ්චසඞ්ඛාය(ඉතිභගවා), 
මන්තාඅස්මීතිසබ්ෙංඋපරුන්යධ; 
යාකාචිතණ්හාඅජ්ඣත්තං, 
තාසංවිනයාසදාසයතොසික්යඛ’’ති.(සු.නි.922; මහානි.151) – 

පපඤ්චසඞ්ඛාෙ මූලං අවිජ්ජාදිකියලසජාතං අස්මීති පවත්තමානඤ්චාති 

සබ්ෙං මන්තා පඤ්ඤාය උපරුන්යධයය. ො කාචි අජ්ඣත්තං 

රූපතණ්හාදියභදා තණ්හා උප්පජ්යජයය, තාසංවිනො වූපසමාය සදාසයතො 
උපට්ඨිතස්සතිහුත්වාසික්යඛයයාතිඑවමාදිඋපයදසස්සසද්යධොවභාජනං.

තස්සහි යසොඅත්ථාවයහොති තුවට්ෙකසුත්තං සද්ධාචරිතානංසප්පායං – 

‘‘වීතතණ්යහොපුරායභදා(ඉතිභගවා), 
පුබ්ෙමන්තමනිස්සියතො; 
යවමජ්යඣ නුපසඞ්යඛයයයො, 
තස්සනත්ථිපුරක්ඛත’’න්ති.(සු.නි.855; මහානි.84) – 

යයො සරීරයභදයතො පුබ්යෙව පහීනතණ්යහො, තයතො එව
අතීතද්ධසඤ්ඤිතං පුරිමයකොට්ඨාසං තණ්හානිස්සයයන අනිස්සියතො, 
යවමජ්යඣපච්චුප්පන්යනපිඅද්ධනි ‘‘රත්යතො’’තිආදිනාඋපසඞ්ඛාතබ්යෙො, 
තස්සඅරහයතොතණ්හාදිට්ඨිපුරක්ඛාරානං අභාවා අනාගයතඅද්ධනිකිඤ්චි

පුරක්ඛතංනත්ථීතිආදිනාඑවංගම්භීරකථාොහුල්ලයතො පූොයභදසුත්තං (සු.

නි.855; මහානි.84) බුද්ධිචරිතානං සප්පායන්තිකත්වාවුත්තං ‘‘අථයනසං

සප්පාෙං…යප.… වවත්ථයපත්වා’’ති. මනසාකාසීති එවං චරියාය වයසන
මනසි කත්වා පුනතං සදිසං අත්තයනො යදසනානික්යඛපයයොගයතාවයසන

මනසි අකාසි. අත්තජ්ඣාසයෙන නු යඛො ොයනෙයාති පරජ්ඣාසයාදිං 
අනයපක්ඛිත්වා මය්හංයයව අජ්ඣාසයයන ආරද්ධ යදසනං ජායනයය නු 

යඛො. පෙජ්ඣාසයෙනාති සන්නිපතිතාය පරිසාය කස්සචි අජ්ඣාසයයන. 

අට්ඨුප්පත්තියකනාතිඉධ සමුට්ඨිතඅට්ඨුප්පත්තියා. පුච්ඡාවයසනාතිකස්සචි 

පුච්ෙන්තස්ස පුච්ොවයසන. ආෙද්ධයදසනං ොයනෙයාති. ‘‘සයච 

පච්යචකබුද්යධො භයවෙයා’’ති ඉදං ඉයමසං සුත්තානං යදසනාය පුච්ො 
පච්යචකබුද්ධානං භාරියා, අවිසයා චාති දස්සනත්ථං වුත්තං. යතනාහ 

‘‘යසොපිනසක්කුයණෙයා’’ති. 



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  මහාසමයසුත්තවණ්ණනා 

201 

පටුන 

එත්ථචයස්මාන අනුමතිපුච්ො, කයථතුකමයතාපුච්ො වා යුත්තා, අථ
යඛොදිට්ඨසංසන්දනපුච්ොසදිසීවාවිමතිච්යෙදනපුච්ොසදිසීවාපුච්ො යුත්තා, 
තාවපුග්ගලජ්ඣාසයවයසනපවත්තිතානාමයහොන්ති, නයථාධම්මවයසන, 
තත්ථ යදි භගවා තථා සයයමව පුච්ඡිත්වා සයයමව විස්සජ්යජයය, 
සුණන්තීනං යදවතානං සම්යමොයහො භයවයය ‘‘කිංනායමතං භගවා පඨමං
එවමාහ, පුනපිඑවමාහා’’ති, අන්ධකාරංපවිට්ඨාවිය යහොන්ති, තස්මාවුත්තං 

‘‘එවං යපතා යදවතා න සක්ඛිස්සන්ති පටිවිජ්ඣිතු’’න්ති.
යථාධම්මයදසනායං පන කයථතුකමයතාවයසන පුච්ෙයනන සම්යමොයහො

යහොතීති. සූරියෙො උග්ගයතොති ආහ යදවසඞ්යඝො ආසන්නතරභායවන

ඔභාසස්ස විපුලඋළාරභාවයතො. එකිස්සා යලොකධාතුොති සුත්යත (දී. නි.
3.161; ම.නි.3.129; අ.නි.1.277; විභ.809; යනත්ති.57; මි.ප.5.1.1) 
ආගතනයයනසබ්ෙත්යථවපනඅපුබ්ෙංඅචරිමංද්යවබුද්ධා නයහොන්යතව.
යතයනවාහ–‘‘අනන්තාසු…යප.…අද්දසා’’ති. 

ගාථායං පුච්ඡාමීති නිම්මිතබුද්යධො භගවන්තං පුච්ඡිතුං ඔකාසං

කාරායපසි. මුනින්ති බුද්ධමුනිං. පහූතපඤ්ඤන්ති මහාපඤ්ඤං. තිණ්ණන්ති

චතුයරොඝතිණ්ණං. පාෙඞ්ගතන්තිනිබ්ොනප්පත්තං, සබ්ෙස්සවායඤයයස්ස

පාරං පරියන්තං ගතං. පරිනිබ්බුතං සඋපාදියසසනිබ්ොනවයසන. 

ඨතත්තන්ති අවට්ඨිතචිත්තං යලොකධම්යමහි අකම්පයනයයතාය. නික්ඛම්ම

ඝො පනුජ්ෙ කායමති වත්ථුකායම පනූදිත්වා ඝරාවාසා නික්ඛම්ම. කථං

භික්ඛු සම්මා යසො යලොයක පරිබ්ෙයෙෙයාති යසො භික්ඛු කථං සම්මා
පරිබ්ෙයජයය ගච්යෙයය විහයරයය, අනුපලිත්යතො හුත්වා යලොකං
අතික්කයමයයාතිඅත්යථො. 

334. සියලොකං අනුකස්සාමීති එත්ථ සියලොයකො නාම පාදසමුදයයො, 
ඉසීහි වුච්චමානා ගාථාතිපි වුච්චති. පායදොව නියතවණ්ණානුපුබ්බිකානං

පදානංසමූයහො, තං සියලොකං අනුකස්සාමි පවත්තයස්සාමීතිඅත්යථොතිආහ 

‘‘අක්ඛෙ…යප.… පවත්තයිස්සාමී’’ති. ෙත්ථාති අධිකරයණ භුම්මං. 

ආයමඩිතයලොයපනායංනිද්යදයසොතිආහ ‘‘යෙසුයෙසුඨායනසූ’’ති. භුම්මාති

භූමිපටිෙද්ධනිවාසා. තංතං නිස්සිතා තංතංඨානංනිස්සිතවන්යතොනිස්සාය

වසමානා, යතහි සද්ධිං සියලොකං අනුකස්සාමීති අධිප්පායයො. ‘‘යෙ සිතා

ගිරිගබ්භෙ’’න්ති ඉමිනා යතසං වියවකවාසං දස්යසති, ‘‘පහිතත්තා

සමාහිතා’’ති ඉමිනාභාවනාභියයොගං. 

ෙහුෙනා පඤ්චසතසඞ්ඛයත්තා. පටිපක්ඛාභිභවනයතො, යතජුස්සදතායච 

සීහාවිෙ පවිවිත්තතාය නිලීනා.එකත්තන්තිඑකීභාවං. ඔදාතචිත්තා හුත්වා

සුද්ධාති අරහත්තමග්ගාධිගයමන පරියයොදාතචිත්තා හුත්වා සුද්ධා, න 

යකවලං සරීරසුද්ධියාව. විප්පසන්නාති අරියමග්ගප්පසායදන වියසසයතො

පසන්නා.චිත්තස්සආවිලභාවකරානංකියලසානංඅභායවන අනාවිලා. 
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භික්ඛූ ොනිත්වාති භින්නකියලයස භික්ඛූ ‘‘ඉයම දිබ්ෙචක්ඛුනා එයත

යදවකායය පස්සන්තීති ජානිත්වා. සවනන්යත ොතත්තාති

ධම්මස්සවනපරියයොසායන අරියජාතියා ජාතත්තා. ඉදං සබ්ෙන්ති ඉදං
‘‘භියයයොපඤ්චසයත’’තිආදිකං සබ්ෙං. 

තදත්ථාෙ වීරිෙං කරිංසූති දිබ්ෙචක්ඛුඤාණාභිනීහාරවයසන වීරියං

උස්සාහංඅකංසු.යතනාහ‘‘නතංයතහී’’තිආදි. සත්තරින්තිත-කාරස්සර-
කාරායදසං කත්වා වුත්තං, සත්තතින්ති අත්යථො. ‘‘සහස්ස’’න්ති පන

අනුවත්තති, සත්තතියයොයගනෙහුවචනං. යතනාහ ‘‘එයකසහස්සං. එයක

සත්තතිසහස්සානී’’ති. 

අනන්තන්තිඅන්තරහිතං, තංපනඅතිවිය මහන්තංනාමයහොතීතිආහ 

‘‘විපුල’’න්ති. 

අයවක්ඛිත්වාති ඤාණචක්ඛුනා විසුං විසුං අයවක්ඛිත්වා
‘‘වවත්ථිත්වානා’’තිපි පඨන්ති, යසො එවත්යථො. තං අයවක්ඛනං

නිච්ෙයකරණං යහොතීති ආහ ‘‘වවත්ථයපත්වා’’ති. පුබ්යෙ වුත්තගාථාසු

තතියගාථාය පච්ඡිමද්ධං, චතුත්ථගාථාය පුරිමද්ධඤ්ච සන්ධායාහ ‘‘පුබ්යෙ 

වුත්තගාථයමවා’’ති. 

විජානනම්පි දස්සනං එවාති ආහ ‘‘පස්සථ ඔයලොයකථා’’ති.
වාචායතපවත්තිතභාවයතො‘‘අනුපටිපාටියාව කිත්තයස්සාමී’’තිවදති. 

335. සත්ත සහස්සානි සඞ්ඛායාති සත්ත සහස්සා. ෙක්ඛායෙවාති

යක්ඛජාතිකා එව. ආනුභාවසම්පන්නාති මයහසක්ඛා. ඉද්ධමන්යතොති වා

මහානුභාවා. ජුතිමන්යතොති මහප්පභා. වණ්ණවන්යතොති 

අතික්කන්තවණ්ණා. ෙසස්සියනොතිමහාපරිවාරායචව පත්ථටකිත්තිසද්දාච. 

සමිති-සද්යදොසමීපත්යථොති අධිප්පායයනාහ ‘‘භික්ඛූනංසන්තික’’න්ති. 

යහමවතපබ්ෙයතතිහිමවයතොසමීයප ඨිතපබ්ෙයත. 

එයත සබ්යෙපීති එයත සත්තසහස්සා කාපිලවත්ථවා, ෙසහස්සා

යහමවතා, තිසහස්සාසාතාගිරාතියථාවුත්තා සබ්යෙපියසොළසසහස්සා. 

ොෙගහනගයෙතිරාජගහනගරස්සසමීයප. තන්තිකුම්භීරං. 

336. කාමං පාචීනදිසං පසාසති, තථාපි චතූසුපි දිසාසු සපරිවාරදීයපසු

චතූසුපිමහාදීයපසු ගන්ධබ්ොනං යෙට්ඨයකො, කථං? සබ්යෙයතතස්සවයස

වත්තන්ති. කුම්භණ්ඩානංඅධපතීතිආදීසුපිඑයසවනයයො. 

තස්සාපි විරුළ්හස්ස. තාදිසායෙවාති ධතරට්ඨස්ස පුත්තසදිසා එව
පුථුත්ථයතො, නාමයතො, ෙලයතො, ඉද්ධිආදිවියසසයතොච. 
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සබ්ෙසඞ්ගාහිකවයසනාති දසසහස්සියලොකධාතුයාපච්යචකංචත්තායරො 
චත්තායරො මහාරාජායනොති යතසං සබ්යෙසං සඞ්ගණ්හනවයසන. යතනාහ 

‘‘අෙඤ්යචත්ථා’’තිආදි. 

චතුයෙො දිසාති චතූසු දිසාසු. චතුයෙො දිසා ෙලමානා සමුජ්ජලන්තා
ඔභායසන්තා. යදි එවං මහතියා පරිසාය ආගතානං කථං කාපිලවත්ථයව

වයනඨිතාතිආහ ‘‘යතපනා’’තිආදි. 

337. යතසං මහාරාජානං දාසාති යයොජනා. මායාය යුත්තා, තස්මා 

මාොවියනො. වඤ්චනංඑයතසුඅත්ථි, වඤ්චයනවානියුත්තාති වඤ්චනිකා.

යකොටිෙසායඨයෙයනාති නිහීනසයඨන කම්යමන. මායා එයතසං අත්ථීති 

මායා, යතචපයරසංවඤ්චනත්ථංයයනමායාකරයණන ‘‘මාො’’තිවුත්තා, 

තංදස්යසන්යතො ‘‘මාොකාෙකා’’තිආහ. 

එත්තකා දාසාති එත්තකා කුයටණ්ඩුආදිකා නිඝණ්ඩුපරියයොසානා
අට්ඨමහාරාජානංදාසා. 

යදවොොයනොති යදවා හුත්වා තංතංයදවකායස්ස රාජායනො. චිත්යතො ච
යසයනො ච චිත්තයසයනො චාති තයයො එයත යදවපුත්තා පාළියං

එකයසසනයයන වුත්තාතිආහ ‘‘චිත්යතොචා’’තිආදි. 

භික්ඛුසඞ්යඝො සමියතො සන්නිපතියතො එත්ථාති භික්ඛුසඞ්ඝසමිති, ඉමං
වනං. 

338. නාගසදහවාසිකාති නාගසදහනිවාසියනො. තත්යථයකො කිර
නාගරාජා, චිරකාලං වසයතො තස්ස පරිසා මහතී පරම්පරාගතා අත්ථි, තං 

සන්ධායාහ ‘‘තච්ඡකනාගපරිසාො’’ති. 

ෙමුනවාසියනොති යමුනායං වසනකනාගා. නාගයවොහායෙනාති
හත්ථිනාගයවොහායරන. 

වුත්තප්පකායෙතිකම්ෙලස්සතයරඨයපත්වා ඉතයරවුත්තප්පකාරනාගා. 

යලොභාභිභූතාති ආහාරයලොයභන අභිභූතා. දිබ්ොනුභාවතාති

දිබ්ොනුභාවයතො, දිබ්ොනුභාවයහතු වා දිබ්ො. ‘‘චිත්රසුපණ්ණා’’ති නාමං 
විචිත්රසුන්දරපත්තවන්තතාය. 

උපව්හෙන්තාති උයපච්ච කයථන්තා. කායකොලූකඅහිනකුලාදයයො විය

අඤ්ඤමඤ්ඤං ජාතිසමුදාගතයවරාපි සමානා මිත්තා විෙ…යප.… 

හට්ඨතුට්ඨචිත්තා අඤ්ඤමඤ්ඤස්මින්තිඅධිප්පායයො. බුද්ධංයෙවයතසෙණං

ගතා ‘‘බුද්ධානුභායවයනවමයංඅඤ්ඤමඤ්ඤස්මිං යමත්තිංපටිලභිම්හා’’ති. 
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339. භාතයෙොති යමථුනභාතයරො. යතනාහ ‘‘සුොෙ අසුෙකඤ්ඤාෙ

කාෙණා’’ති. 

යතසූති අසුයරසු. කාලකඤ්චාති එවං නාමා. මහාභිස්මාති 

භිංසනකමහාසරීරා. අභබ්ොති සම්මත්තනියාමං ඔක්කමිතුං න භබ්ො
අච්ෙන්දිකත්තාතාදිසස්සෙන්දස්යසවඅභාවයතො. 

ෙලියනො මහාඅසුරස්ස අබ්භතීතත්තා තස්ස පුත්යත එව කිත්යතන්යතො

භගවා ‘‘සතඤ්ච ෙලිපුත්තාන’’න්ති ආදිමාහ. යසො කිර සුඛුමං අත්තභාවං
මායපත්වාඋපගච්ඡි. 

340. කම්මං කත්වාති පරිකම්මං කත්වා. නිබ්ෙත්තාති
උපචාරජ්ඣායනන නිබ්ෙත්තා. අප්පනාඣායනන පන නිබ්ෙත්තා
බ්රහ්මායනො යහොන්ති, යත පරයතො වක්ඛති ‘‘සුබ්රහ්මා’’තිආදිනා (දී. නි.
2.341), අයඤ්ච කාමාවචරයදවතා වුච්චති. යතයනවාහ – 

‘‘යමත්තාකරුණාකායිකාතියමත්තාඣායනචකරුණාඣායනචපරිකම්මං 

කත්වා නිබ්ෙත්තයදවා’’ති. යමත්තාඣායන කරුණාඣායනති 
යමත්තාඣානනිමිත්තංකරුණාඣානනිමිත්තං, තදත්ථන්තිඅත්යථො. 

යත ආයපොයදවාදයයොයථාසකංවග්ගවයසනඨිතත්තා දසධාඨතා. යාව

කරුණාකායකා දස යදවකාො. නානත්තවණ්ණාති 
නානාසභාවවණ්ණවන්යතො. 

යවණ්ඩුයදවතාති යවණ්ඩු නාම යදවතා, එවං සහලි යදවතා. 
අසමයදවතා, යමකයදවතාති ‘‘ද්යව අයනියයො’’ති වදන්ති, තප්පමුඛා ද්යව

යදවනිකායාති. චන්දස්සූපනිසා යදවා චන්දස්ස උපනිස්සයයතො වත්තමානා
තස්ස පුරයතො ච පච්ෙයතො ච පස්සයතො ච ධාවනකයදවා. යතනාහ 

‘‘චන්දනිස්සිතකා යදවා’’ති. සූරිෙස්සූපනිසා, නක්ඛත්තනිස්සිතාති එත්ථාපි

එයසව නයයො. යකවලං වාතවායනයහතයවො යදවතා වාතවලාහකා. තථා

යකවලං අබ්භපටලසඤ්චරණයහතයවො අබ්භවලාහකා. 

උණ්හප්පවත්තියහතයවො උණ්හවලාහකා. වස්සවලාහකා පන 
පජ්ජුන්නසදිසාති.යතඉධනවුත්තා.වසුයදවතානාමඑයකොයදවනිකායයො, 

යතසං පුබ්ෙඞ්ගමත්තා වාසයවො, සක්යකො. 

දයසයතතිඑයතයවණ්ඩුයදවතාදයයො වාසවපරියයොසානාදසයදවකායා. 

ඉමානීති‘‘ජලමග්ගී’’තිච‘‘සිඛාරිවා’’ති චඉමානි යතසංනාමානි. යකචි
පනම-කායරො පදසන්ධිකයරො ‘‘ජලා’’ති ච ‘‘අග්ගී’’ති ච ‘‘සිඛාරිවා’’තිච

ඉමානියතසංනාමානීතිවදන්ති. එයතතියතසුඑව‘‘අරිට්ඨකා, යරොජා’’තිච

වුත්තයදයවසු එකච්යච,උමාපුප්ඵනිභාසියනො වණ්ණයතො උමාපුප්ඵසදිසාති
එවමත්යථොගයහතබ්යෙො, අඤ්ඤථාඑකාදසයදවකායාසියුං. 
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පටුන 

දයසයතති එයත දස සහභූයදවාදයයො වාසවයනසිපරියයොසානා දස
යදවකායා.යතයනවනිකායයභදවයසනදසධාවආගතා. 

‘‘සමානා’’තිආදි යතසං යදවානං නිකායසමුදායගතං නාමං. එවං
යසසානම්පි. 

දයසයතති එයත සමානාදිකා මහාපාරගපරියයොසානා දස යදවකායා.
යතයනවනිකායයභයදනදසධාආගතා. 

සුක්කාදයෙො තයෙො යදවකායා. පායමොක්ඛයදවාති පමුඛා පධානභූතා
යදවා. 

දිසාති දිසාසු. යදයවොති යමයඝො. දයසයතති එයත සුක්කාදයයො 

පජ්ජුන්නපරියයොසානා දස යදවකායා, යත යදවනිකායයභයදන දසධා 

ආගතා. 

දයසයතති එයත යඛමියාදයයො පරනිම්මිතපරියයොසානා දස යදවකායා, 

යතයදවනිකායයභයදන දසධාව ආගතා. තත්ථ‘‘යඛමියා, කට්ඨකාදයයොච

පඤ්චාපි සයදවකායා තාවතිංසකායකා’’ති වදන්ති. නාමන්වයෙනාති 
නාමානුගයමන ‘‘ආයපොයදවතා’’තිආදිනාමසභායගන. යතයනවාහ 

‘‘නාමභායගන නාමයකොට්ඨායසනා’’ති. සබ්ො යදවතාති 

දසසහස්සියලොකධාතූසු සබ්ොපි යදවතා. නිද්දිසති තංතංනාමසභායගන
එකජ්ඣංකත්වා. 

පවුත්ථාති පවාසං ගතා විය අයපතාති ආහ ‘‘විගතා’’ති. පවුත්ථා වා

පකාරයතො වුත්ථා වුසිතා, යතන ජාති වුසිතබ්ො අස්සාති පවුට්ඨොති.

කාළකභාවා සංකියලසධම්මා, සබ්ෙයසො තදභාවයතො කාළකභාවාතීතං

දසෙලං. ලඤ්චනාභායවන වා අසිතාතියගො කාළකභාවාතීතාය සිරියා

චන්යදො, තාදිසංචන්දංවිය සිරිොවියෙොචමානං. 

341. එයකො බ්රහ්මාති සගාථකවග්යග (සං. නි. 1.98) ආගයතො
සුබ්රහ්මයදවපුත්යතො. බ්රහ්මයලොයක නිබ්ෙත්තිත්වා යහට්ඨියමසු පතිට්ඨිතා 

අරිෙබ්රහ්මායනො, න සුද්ධාවාසබ්රහ්මායනො. තිස්සමහාබ්රහ්මා පුථුජ්ජයනො, යයො
අපරභායග මනුස්යසසු නිබ්ෙත්තිත්වා යමොග්ගලිපුත්තතිස්සත්යථයරො
ජායතො. 

සහස්සං බ්රහ්මයලොකානන්ති බ්රහ්මයලොයකො එයතසන්ති බ්රහ්මයලොකා, 
බ්රහ්මායනො, යතසං බ්රහ්මයලොකානං සහස්සං සත්තයලොකපරියායයො චායං

යලොකසද්යදොතිආහ ‘‘මහාබ්රහ්මානංසහස්සංආගත’’න්ති.අනන්තරගාථායං 

‘‘ආගතා’’ති වුත්තපදයමව අත්ථවයසන වදති. ෙත්ථාති යස්මිං 



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  මහාසමයසුත්තවණ්ණනා 

206 

පටුන 

බ්රහ්මසහස්යස. අඤ්යඤබ්රහ්යමතිතදඤ්යඤබ්රහ්මායනො. අභිභවිත්වාතිට්ඨති 
වණ්යණන, යසසාආයුනාච. 

ඉස්සොතියතයනවවසපවත්තයනන යසසබ්රහ්මානංඅධිපතියනො. 

342. කාළකධම්මසමන්නාගයතො කාළකස්ස පාපිමස්ස මාෙස්ස

ොලභාවංපස්සථ, යයොඅත්තයනොඅවිසයය නිරත්ථකංපරක්කමිතුංවායමති. 

වීතරාගභාවාවහස්ස ධම්මස්සවනස්ස අන්තරායකරයණන අවීතරාගා

රායගනෙද්ධාඑවනාමයහොන්තීති වුත්තං ‘‘ොයගනෙද්ධංයහොතූ’’ති. 

භොනකංසෙඤ්චකත්වාතියභරවංමහන්තං සද්දංසමුට්ඨයපත්වා. 

ඉදානි තං සද්දං උපමාය දස්යසන්යතො ‘‘ෙථා’’ති ආදිමාහ. කඤ්චීති

තස්මිං සමාගයමකඤ්චියදවතං, මානුසකංවා අත්තයනො වයසවත්යතතුං 

අසක්යකොන්යතො අසෙංවයස සයඤ්චන අත්තයනො වයස ඨියතො. යතනාහ 

‘‘අසෙංවසී’’තිආදි. 

343. ‘‘වීතොයගහී’’ති යදසනාසීසයමතං. සබ්ොයපි හි තත්ථ

සමාගතපරිසායමාරයසනාඅපක්කන්තාව. යනසං යලොමම්පිඉඤ්ෙයුං යතසං
යලොමමත්තම්පිනචායලසුං, කුයතොඅන්තරායකරණං.ඉති යත්තකාතත්ථ
වියසසං අධිගච්ඡිංසු, යතසං සබ්යෙසම්පි අන්තරායාකරණවයසන අත්යථො 
විභායවතබ්යෙො, වීතරාගග්ගහයණන වා සරාගවීතරාගවිභාවියනො ච තත්ථ

සඞ්ගහිතාති යවදිතබ්ෙං. මායෙොඉමංගාථංඅභාසි අච්ෙරියබ්භුතචිත්තජායතො. 
කථඤ්හිනාමතාව යඝොරතරං මහතිං විභිංසකං මයකයරොන්යතපිසබ්යෙ
පියමනිබ්බිකාරා සමාහිතාඑව.කස්මා? විජිතාවියනොඉයමඋත්තමපුරිසාති.

යතනාහ ‘‘සබ්යෙ’’තිආදි. යාදියසො අරියානං ධම්මනිස්සියතො පයමොයදො, න
කදාචිතාදියසොඅනරියානංයහොතීති‘‘සාසයනභූයතහිඅරියයහි’’ ඉච්යචතං
වුත්තං.වි-සද්යදනවිනායකවයලොපිසුත-සද්යදොවිඛයාතත්ථවචයනොයහොති 

‘‘සුතධම්මස්සා’’තිආදීසු (මහාව. 5; උදා. 11) වියාති ආහ ‘‘ෙයන 

විස්සුතා’’ති. 

දූයෙති දූයර පයදයස. දහරස්ස අන්තරායං පරිහරන්තී ‘‘න සක්කා

භන්යතසකලංකාෙං දස්යසතු’’න්තිඅයවොචාති. 

මහාසමයසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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8. සක්කපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 

නිදානවණ්ණනා 
344. අම්ෙසණ්ඩානං අදූරභවත්තා එයකොපි යසො බ්රාහ්මණගායමො 

‘‘අම්ෙසණ්ඩා’’ත්යවව ෙහුවචනවයසන වුච්චති, යථා ‘‘වරණානගර’’න්ති.
යවදි එව යවදියකො, යවදියකො එව යවදියයො ක-කාරස්ස ය-කාරං කත්වා, 

තස්මිං යවදිෙයක. යතනාහ ‘‘මණියවදිකාසදියසනා’’තිආදි, 

ඉන්දනීලාදිමණිමයයවදිකාසදියසනාති අත්යථො. පුබ්යෙපීති 
යලණකරණයතොපුබ්යෙ, ගුහාරූයපනඨිතා, ද්වායරඉන්දසාලරුක්ඛවතීච, 
තස්මා ‘‘ඉන්දසාලගුහා’’තිවුත්තාපුරිමයවොහායරන. 

උස්සුක්කං වුච්චති අභිරුචි, තං පන බුද්ධදස්සනකාමතාවයසන, තථා

උස්සාහනවයසනචපවත්තියා ‘‘ධම්මියකො උස්සායහො’’තිවුත්තං. සක්යකන

සදියසො…යප.…නත්ථීති. යථාහ ‘‘අප්පමායදනමඝවා, යදවානංයසට්ඨතං

ගයතො’’ති (ධ. ප. 30). පරිත්තයකනාති අපරාපරං ෙහුං පුඤ්ඤකම්මං

අකත්වාඅප්පමත්තයකයනව පුඤ්ඤකම්යමන. 

සක්යකොපි කාමං මහාපුඤ්ඤකතභීරුත්තායනො යහොති, සාතිසයාය පන 
දිබ්ෙසම්පත්තියා වියයොගයහතුයකන යසොයකන දිගුණියතන මරණභයයන 

සංතජ්ජියතොජායතො.යතනාහ ‘‘සක්යකොපනමෙණභොභිභූයතො අයහොසී’’ති. 

දිබ්ෙචක්ඛුනා යදවතානං දස්සනං නාම පටිවිජ්ඣනසදිසන්ති ආහ 

‘‘පටිවිජ්ඣී’’ති. පාටියෙක්යකො යවොහායෙොතිආයවණියකො පියසමුදාහායරො.

මරිසනියසම්පත්තිකාති මාරිසා. යතසඤ්හි සම්පත්තියයො මහානුභාවතාය
සහන්ති උපට්ඨහන්ති, අඤ්යඤ අයයොනියසොමනසිකාරතාය යචව
අප්පහුකාය ච න සහන්තියයව, සා පන යනසං මරිසනියසම්පත්තිකතා

දුක්ඛවිරහිතායාති වුත්තං ‘‘නිද්දුක්ඛාතිපි වුත්තං යහොතී’’ති. එකයකො වාති
යදවපරිසාය විනා ආගතත්තා වුත්තං, මාතලිආදයයො පන තාදිසා සහායා
තදාපි අයහසුංයයව. තථා හි වක්ඛති ‘‘අපි චායං ආයස්මයතො 
චක්කයනමිසද්යදනතම්හාසමාධිම්හාවුට්ඨියතො’’ති (දී.නි.අට්ඨ.2.352). 

ඔකාසං නාකාසි සක්කස්ස ඤාණපරිපාකං ආගයමන්යතො, අඤ්යඤසඤ්ච

ෙහූනංයදවානංධම්මාභිසමයංඋපපරික්ඛමායනො. යසොතිසක්යකො. 

එවන්ති වචනසම්පටිච්ෙයන නිපායතොති ආහ ‘‘එවං යහොතූ’’තිආදි. 

භද්දංතවාතිපන සක්කංඋද්දිස්සයනසංආසිවායදො. 

345. වල්ලයභො…යප.… ධම්මං සුණාතීති අයමත්යථො

යගොවින්දසුත්තාදීහි (දී. නි. 2.294) දීයපතබ්යෙො. ඉමිනා කයතොකායසති
ඉමිනාපඤ්චසියඛනකයතොකායසභගවති. 

අනුචරිෙන්ති අනුචරණභාවං, තං පනස්ස අනුචරණං නාම සද්ධිං

ගමනයමවාතිආහ ‘‘සහචෙණංඑකයතො ගමන’’න්ති. 
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යසොවණ්ණමෙන්ති සුවණ්ණමයං. යපොක්ඛෙන්ති වීණාය යදොණිමාහ. 

දණ්යඩොතිවීණදණ්යඩො. යවඨකාති තන්තීනංෙන්ධනායයචවඋප්පීළනාය

ච ධයමතබ්ො යවඨකා. පත්තකන්ති යපොක්ඛරං. සමපඤ්ඤාසමුච්ඡනා 

මුච්යඡත්වාති යථා සමපඤ්ඤාසමුච්ෙනාකමයතො තත්ථ සංමුච්ෙනං කාතුං

සක්කා, එවං තං සජ්යජත්වාති අත්යථො‘‘ .සමපඤ්ඤාසමුච්ෙනා

සංමුච්යෙත්වා ’’ති ච ඉදං  යදවයලොයක නියතං වීණාවාදනවිධිං සන්ධාය

වුත්තං  .මනුස්සයලොයක පන එකවීසති මුච්ෙනා.  යතයනවාහ 

වීයණොපමසුත්තවණ්ණනාෙං– 

‘‘සත්තසරාතයයොගාමා, මුච්ෙනාඑකවීසති; 
තානායචකූනපඤ්ඤාස, ඉච්යචයතසරමණ්ඩලා’’ති. (අ.නි.අට්ඨ. 
3.55; සාරත්ථ.ටී.3.243); 

තත්ථෙජ්යජො, උසයභො, ගන්ධායරො, මජ්ඣියමො, පඤ්චයමො, යධවයතො, 

නිසායදොති එයත සත්ත සො. ෙජ්ජගායමො, මජ්ඣිමගායමො, 

සාධාරණගායමොති තයෙො ගාමා, සරසමූහාති අත්යථො. මනුස්සයලොයක 
වාදනවිධිනාඑයකකස්යසවචසරස්සවයසනතයයොතයයොමුච්ෙනාකත්වා 

එකවීසතිමුච්ඡනා. එයකකස්යසවචසරස්සසත්තසත්තතානයභදා, යයතො 

සරස්ස මන්දතරවවත්ථානං යහොති, යත එකූනපඤ්ඤාස තානවියසසාති, 

තිස්යසො දුයව චතස්යසො, චතස්යසො තිස්යසො දුයව චතස්යසොති ද්වාවීසති 

සුතියභදා ඉච්ඡිතා, අයං පන එයකකස්ස සරස්ස වයසන සත්ත සත්ත
මුච්ෙනා, අන්තරසරස්ස ච එකාති සමපඤ්ඤාසාය මුච්ෙනානං
යයොගයභායවන වීණං වජ්යජසි. යතන වුත්තං ‘‘සමපඤ්ඤාස මුච්ෙනා 
සංමුච්යෙත්වා’’ති. යසසයදයව ජානායපන්යතො සක්කස්ස ගමනකාලන්ති
යයොජනා. 

346. අතිරිවාතිර-කායරොපදසන්ධිකයරො, අතීවඅතිවියාතිවුත්තංයහොති. 

පකති …යප.… අගමාසි මරණභයසංතජ්ජිතත්තා තරමානරූයපො.

යතයනවාහ ‘‘නනුචා’’තිආදි. 

347. බුද්ධානාමමහාකාරුණිකා, සයදවකස්සයලොකස්ස හිතසුඛත්ථාය

එව උප්පන්නා, යත කථං අත්ථියකහි දුරුපසඞ්කමාති ආහ ‘‘අහං

සොයගො’’තිආදි. තදන්තෙං පටිසල්ලීනාතියයනඅන්තයරනයයනඛයණන
උපසඞ්කයමයය, තදන්තරං පටිසල්ලීනා ඣානං සමාපන්නා. තදන්තර-

සද්යදො වා ‘‘එතරහී’’ති ඉමිනා සමානත්යථොති ආහ ‘‘සම්පති පටිසල්ලීනා

වා’’ති. 

පඤ්චසිඛගීතගාථාවණ්ණනා 
348. සායවසීති යථාධිප්යපතමුච්ෙනං පට්ඨයපත්වා වීණං වායදන්යතො

තංතංඨානුප්පත්තියා පාකටීභූතමන්දතාවවත්ථං දස්යසන්යතො
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සුමධුරයකොමලමධුපානමත්තමධුකාරවිරුතාපහාසිනිලක්ඛයණො
පසන්නභානීසමරවං තන්තිස්සරංසායවසි. 

‘‘සකයපුත්යතොවඣායනන, එයකොදිනිපයකොසයතො; 
අමතංමුනිජිගීසායනො…. 

යථාපි මුනි නන්යදයය, පත්වා සම්යෙොධිං උත්තම’’න්ති. (දී. නි.
2.348); 

චඑවං බුද්ධූපසඤ්හිතා. බුද්ධූපසඤ්හිතාපනබුද්ධානංධම්මසරීරංආරබ්භ
නිස්සයං කත්වා පවත්තිතාති ආහ ‘‘ධම්යමො අරහතාං ඉවා’’ති.
ධම්මූපසඤ්හිතා, අරහත්තූපසඤ්හිතාචයවදිතබ්ො. 

සූරිෙසමානසරීොති සූරියසමානප්පභාසරීරා. යතනාහ ‘‘තස්සා

කිො’’තිආදි.යස්මාතිම්ෙරුයනො ගන්ධබ්ෙයදවරාජස්සසූරියවච්ෙසා අඞ්යක

ජාතා, තස්මා ආහ ‘‘ෙං තිම්ෙරුං යදවොොනං නිස්සාෙ ත්වං ොතා’’ති.

කලයාණඞ්ගතාය ‘‘කලයාණී’’තිවුත්තාතිආහ ‘‘සබ්ෙඞ්ගයසොභනා’’ති. 

රාගායවසවයසන පුබ්යෙවුත්තාගාථාඉදානිපි තයමවආෙබ්භ පුරයතො

ඨිතංවිය ආලපන්යතො වදති. 

ථනුදෙන්තිපයයොධරඤ්චඋදරඤ්ච අධිප්යපතන්තිආහ ‘‘ථනයවමජ්ඣං

උදෙඤ්චා’’ති. 

කිඤ්චිකාෙණන්තිකිඤ්චිපීළං. 

පකතිංෙහිත්වාඨතං අභිරත්තභායවන. 

වාමූරූති රුචිරඌරූ. යතනාහ ‘‘වාමාකායෙනා’’තිආදි.

වාමවිකසිතරුචිරසුන්දරාභිරූපචාරුසද්දා හි එකත්ථා දට්ඨබ්ො. න

තිඛිණන්තිනතික්ඛංනලූඛංන කක්ඛළං. මන්දන්තිමුදුසිනිද්ධං. 

අයනකභායවොතිඅයනකසභායවො, යසොපනෙහුවියධොනාම යහොතීතිආහ 

‘‘අයනකවියධොොයතො’’ති. අයනකභායගොතිඅයනකයකොට්ඨායසො. 

තොසද්ධංවිපච්චතන්තිතයාසහිතංයයව යමතංකම්මංවිපච්චතු, තයා

සයහව තස්ස කම්මස්ස ඵලං අනුභයවයයන්ති අධිප්පායයො. තො

සද්ධයමවාතියථාචක්කවත්තිසංවත්තනියකම්මංතස්ස නිස්සන්දඵලභූයතන
ඉත්ථිරතයනන සද්ධිංයයව විපාකං යදති, එවං තං යම කම්මං තයා 
සද්ධිංයයවමය්හංවිපාකංයදතු. 
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එයකොදීති එයකොදිභාවං ගයතො, සමාහියතොති අත්යථො. ජිගීසායනොති
ජිගීසමායනො යහොති. තථාභූයතොව ජිගීසති නාමාති තථා පඨමවිකප්යපො
වුත්යතො. දුතියවිකප්යප පන ‘‘විචරතී’’ති කිරියාපදං ආහරිත්වා අත්යථො
වුත්යතො. 

නන්යදෙයන්තිසමාගමංපත්යථන්යතොවදති අතිසස්සිරිකරූපයසොභාය. 

349. සංසන්දතීති සයමති, යාය මුච්ෙනාය, යයන ච ආකායරන 
තන්තිස්සයරො පවත්යතො, තං මුච්ෙනං අනතිවත්යතන්යතො, යතයනව ච
ආකායරනගීතස්සයරොපි පවත්යතොති අත්යථො. යයනඅජ්ඣාසයයනභගවා
පඤ්චසිඛස්ස ගන්ධබ්යෙ වණ්ණංකයථසි, යදත්ථඤ්චකයථසි, තං සබ්ෙං

විභායවතුං ‘‘කස්මා’’තිආදිමාහ. නත්ථි යෙොධිමූයල එව සමුච්ඡින්නත්තා. 

උයපක්ඛයකො භගවා අනුපලිත්තභාවයතො. සුවිමුත්තචිත්යතො භගවා 
ෙන්දරාගයතො, සබ්ෙස්මා ච කියලසා. යදි එවං කස්මා පඤ්චසිඛස්ස

ගන්ධබ්යෙවණ්ණංකයථසීති ආහ ‘‘සයචපනා’’තිආදි. 

ගන්ථිතාති සන්දහිතා, තා පන නිරන්තරං කථියමානා රාසිකතා විය

යහොන්තීති ආහ ‘‘පිණ්ඩිතා’’ති. යවොහාෙවචනන්ති භගවයතො, භික්ඛූනඤ්ච
පුරයතොවත්තබ්ෙං උපචාරවචනං. 

උපනච්චන්තිොතිඋපගන්ත්වා නච්චන්තියා. 

සක්කූපසඞ්කමනවණ්ණනා 
350. ‘‘කදා සංයූළ්හා’’තිආදීනිවදන්යතො පටිසම්යමොදති. විප්පකාෙම්පි

දස්යසෙයාතිඅඩ්ෙකතාභිනයවයසන නච්චම්පිදස්යසයය. 

351. ‘‘අභිවදියතොසක්යකොයදවානමින්යදො’’තිආදීනං‘‘යතනයඛොපන 
සමයයනා’’තිආදීනං (පාරා. 16, 24) විය සඞ්ගීතිකාරවචනභායව සංසයයො
නත්ථි, ‘‘එවඤ්ච පන තථාගතා’’ති ඉධ පන සියා සංසයයොති
‘‘ධම්මසඞ්ගාහකත්යථයරහි ඨපිතවචන’’න්ති වත්වා ඉතරස්සාපි තථාභාවං

දස්යසතුං ‘‘සබ්ෙයමත’’න්තිආදි වුත්තං. වුඩ්ඪිවචයනන වුත්යතොති ‘‘සුඛී
යහොතු පඤ්චසිඛ සක්යකො යදවානං ඉන්යදො’’ති ආසීසවාදං වුත්යතො.
‘‘භගවයතො පායද සිරසා වන්දතී’’ති වදන්යතො අභිවායදති නාම ‘‘සුඛී
යහොතූ’’ති ආසීසවාදස්ස වදාපනයතො. තථා පන ආසීසවාදං වදන්යතො
අභිවදතිනාමසබ්ෙකාලංතයථවතිට්ඨනයතො. 

උරුං යවපුල්ලං දස්සති දක්ඛතීති උරුන්දා විභත්තිඅයලොයපන. විවො 

අඞ්ගණට්ඨානං. යෙො පකතිො ගුහාෙං අන්ධකායෙො, යසො අන්තෙහියතොති
යයො තස්සං ගුහායං සත්ථු සමන්තයතො අසීතිහත්ථයතො අයං පාකතියකො 
අන්ධකායරො, යසො යදවානං වත්ථාභරණසරීයරොභායසහි අන්තරහියතො, 
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ආයලොයකො සම්පජ්ජි. අසීතිහත්යථ පන බුද්ධායලොයකයනව අන්ධකායරො
අන්තරහියතො, නචසමත්යථොයදවානංඔභායසො බුද්ධානංඅභිභවිතුං. 

352. චිෙප්පටිකාහන්ති චිරප්පභුතියකො අහං. අඩ්ඩකෙණං නාම නත්ථි 

අවිවාදාධිකරණට්ඨායන නිබ්ෙත්තත්තා. කීළාදීනිපීති ආදි-සද්යදන
ධම්මස්සවනාදිංසඞ්ගණ්හාති. 

සලළමෙගන්ධකුටිෙන්ති සලළරුක්යඛහි රඤ්ඤා පයසනදිනා

කාරිතගන්ධකුටියං. යතනස්සාති යතන ඵලද්වයාධිගයමන

පහීනඔළාරිකකාමරාගතාය අස්සා භූජතියා යදවයලොයකඅභිෙතියෙවනත්ථි. 

චක්කයනමිසද්යදන තම්හා සමාධම්හා වුට්ඨයතොති එත්ථ අධිප්පායං
අජානන්තා ‘‘ආරම්මණස්ස අධිමත්තතාය සමාපත්තියතො වුට්ඨානං

ජාත’’න්ති මඤ්යඤයයන්ති තං පටික්ඛිපන්යතො ‘‘සමාපන්යනො සද්දං

සුණාතීති යනොවතයෙවත්තබ්යෙ’’තිආහ.සතිචආරම්මණසඞ්ඝට්ටනායං
ගහයණනපි භවිතබ්ෙන්ති අධිප්පායයන ‘‘සුණාතී’’ති වුත්තං, ඉතයරො
‘‘පඨමංඣානංසමාපන්නස්ස සද්යදොකණ්ටයකො’’තිවචනමත්තංනිස්සාය
සබ්ෙස්සාපි ඣානස්ස සද්යදො කණ්ටයකොති අධිප්පායයන පටික්යඛපං

අසහන්යතො ‘‘නනු භගවා…යප.… භණතී’’ති ඉමයමව සුත්තපදං උද්ධරි.
තත්ථ යථා යදොසදස්සනපටිපක්ඛභාවනාවයසන පටිඝසඤ්ඤානං
සුප්පහීනත්තා මහතාපි සද්යදන අරූපසමාපත්තියතො න වුට්ඨානං, එවං
‘‘උප්පායදො භයං, අනුප්පායදො යඛම’’න්තිආදිනා සම්මයදව
යදොසදස්සනපටිපක්ඛභාවනාවයසන සබ්ොසම්පි යලොකියසඤ්ඤානං
අග්ගමග්යගන සමතික්කන්තත්තා ආරම්මණාධිගමතාය න කදාචි
ඵලසමාපත්තියතො වුට්ඨානං යහොතීති. තථා පන න සුප්පහීනත්තා
පටිඝසඤ්ඤානං සබ්ෙරූපසමාපත්තියතො වුට්ඨානං යහොති, පඨමජ්ඣානං
පන අප්පකම්පිසද්දංනසහතීතිතංසමාපන්නස්ස‘‘සද්යදොකණ්ටයකො’’ති
වුත්තං. යදි පන පටිඝසඤ්ඤානං වික්ඛම්භිතත්තා මහතාපි සද්යදන
අරූපසමාපත්තියතො න වුට්ඨානං යහොති, පයගව මග්ගඵලසමාපත්තියතො.

යතනාහ ‘‘චක්කයනමිසද්යදනා’’තිආදි. චක්කයනමිසද්යදනාති ච නයදං
කරණවචනංයහතුම්හි, කරයණවාඅථයඛො සහයයොයග.ඉමයමවහිඅත්ථං

දස්යසතුං ‘‘භගවාපනා’’තිආදි වුත්තං. 

යගොපකවත්ථුවණ්ණනා 
353. පරිපූෙකාරිනීති පරිපුණ්ණානි, පරිසුද්ධානි ච කත්වා රක්ඛිතවතී. 

‘‘ඉත්ථිත්ත’’න්තිආදි තත්ථ විරජ්ජනාකාරදස්සනං. ධත්ථිභාවංඉත්ථිභාවස්ස 

ධික්කායරොයහතූතිඅත්යථො. අලන්තිපටික්යඛපවචනං, පයයොජනං නත්ථීති

අත්යථො. විොයෙතීති ජිගුච්ෙති. එතා සම්පත්තියෙොති චක්කවත්තිසිරිආදිකා

එතා යථාවුත්තසම්පත්තියයො. තස්මා පුබ්ෙපරිචයයන

උපට්ඨිතනිකන්තිවයසන.උපට්ඨානසාලන්තිසුධම්මයදවසභං. 
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යසොති යගොපකයදවපුත්යතො. වට්යෙත්වා වට්යෙත්වාති යතොමරාදිං

වත්යතන්යතන විය යචොදනවචනං පරිවට්යටත්වා පරිවට්යටත්වා. ගාළ්හං

විජ්ඣිතබ්ොතිගාළ්හතරං ඝට්යටතබ්ො. 

කුයතොමුඛාතිකුයතොපවත්තඤාණමුඛා.යතනාහ ‘‘අඤ්ඤවිහිතකා’’ති. 

කතපුඤ්යඤති සම්මාකතපුඤ්යඤධම්යම. 

දායෙොතිලායභො.යසොහිදීයතියතහි දාතබ්ෙත්තා දායයො, යයසංදීයති, 

යතහි ලද්ධත්තා ලායභොති ච වුච්චති. සඞ්ඛායෙ…යප.… පතිට්ඨහිංසු 

කතාධිකාරත්තා. තත්ථ තාවතිංසභවයන ඨතානංයෙව නිබ්ෙත්යතො යථා
සක්කස්සඉන්දසාලගුහායංඨිතස්යසවසක්කත්තභායවො. 

නිකන්තිං තස්මිං ගන්ධබ්ෙකායය ආලයං සමුච්ඡින්දිතුං න
සක්යකොන්යතො. 

354. අත්තනාවයවදිතබ්යෙොතිඅත්තනාව අධිගන්ත්වායවදිතබ්යෙො, න

පරප්පච්චයයකන. තුම්යහහි වුච්චමානානීතියකවලංතුම්යහහිවුච්චමානානි. 

විොොමාති විස්සට්ඨං වීරියං සන්තායන පවත්යතම. පකතිොති
රූපාවචරභායවන, ‘‘අනුස්සර’’න්තිවා පායඨො. 

කාමරායගො එව ‘‘ෙන්යදො රායගො ෙන්දරායගො’’තිආදි පවත්තියභයදන 

සංයයොජනට්යඨන ‘‘කාමොගසංයෙොෙනානී’’ති, 

යයොගගන්ථාදිපවත්තිආකාරයභයදන ‘‘කාමෙන්ධනානී’’ති ච වුත්යතො. 

පාපිමයෙොගානීති එත්ථ පන යසසයයොගගන්ථානම්පි වයසන අත්යථො 
යවදිතබ්යෙො. 

දුවිධානන්ති වත්ථුකාමකියලසකාමවයසනදුවිධානං. 

‘‘එත්ථ කිං, තත්ථ කි’’න්ති ච පදද්වයය කින්ති නිපාතමත්තං. 

චාතුද්දිසභායවති යතසංබුද්ධාදීනංතිණ්ණංරතනානංචතුද්දිසයයොගයභායව
අප්පටිහටභායව. බුද්ධරතනඤ්හි මහාකාරුණිකතාය, අනාවරණඤාණතාය, 
පරමසන්තුට්ඨතාය ච චාතුද්දිසං, ධම්මරතනංස්වාක්ඛාතතාය, සඞ්ඝරතනං

සුප්පටිපන්නතාය.යතනාහ ‘‘සබ්ෙදිසාසුඅසජ්ෙමායනො’’ති. 

මජ්ඣිමස්ස පඨමජ්ඣානස්ස අධිගතත්තා තාවයදව කාෙං

බ්රහ්මපුයෙොහිතං අධගන්ත්වා තාවයදව පුරිමං ඣානසතිං පටිලභිත්වා තං
ඣානං පාදකං කත්වා විපස්සනං වඩ්යෙත්වා 

ඔරම්භාගියසංයයොජනසමුච්ඡින්දයනන මග්ගඵලවියසසං 

අනාගාමිඵලසඞ්ඛාතං වියසසං අජ්ඣගංසු අධිගච්ඡිංසු. යකචි පන 
‘‘කාමාවචරත්තභායවන මග්ගඵලානිඅධිගච්ඡිංසූතිඅධිප්පායයන පඤ්චමස්ස
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ඣානස්ස අනධිගතත්තා සුද්ධාවායසසු න උප්පජ්ජිංසු, 
පඨමජ්ඣානලාභිතාය පනබ්රහ්මපුයරොහියතසුනිබ්ෙත්තිංසූ’’තිවදන්ති. 

මඝමාණවවත්ථුවණ්ණනා 
355. විසුද්යධොති විසුද්ධඅජ්ඣාසයයො, උපනිස්සයසම්පන්යනොති

අධිප්පායයො. ගාමකම්මකෙණට්ඨානන්ති ගාමිකානංඋපට්ඨානට්ඨානංවදති. 

තාවතයකයනවාති අත්තනා යසොධිතට්ඨායනව අඤ්ඤස්ස ආගන්ත්වා

අවට්ඨායනයනව. සතිං පටිලභිත්වාති ‘‘අයහො මයා කතකම්මං සඵලං
ජාත’’න්තියයොනියසොචිත්තං උප්පායදත්වා. 

පාසායණති මග්ගමජ්යඣ උච්චතරභායවන ඨිතපාසායණ. 

උච්චායලත්වාති උද්ධරිත්වා. එතස්ස සග්ගස්ස ගමනමග්ගන්ති එතස්ස
චන්දාදීනං උප්පත්තිට්ඨානභූතස්සසග්ගස්සගමනමග්ගංපුඤ්ඤකම්මං. 

සුගතිවයසන ලද්ධබ්ෙං, කහාපණඤ්චාති කහාපණං, දණ්ඩවයසන

ලද්ධබ්ෙං ෙලි දණ්ඩෙලි. ගහපතිකා කිං කරිස්සන්තීති ගහපතිකා නාම

අටවිකාවියවිසමනිස්සිතා, යතනකඤ්චිඅනත්ථංකරිස්සන්ති, එවං තො

ොනමායනනකස්මා මය්හංනකථිතන්තියදිපිපුබ්යෙන කථිතං, එතරහි

පන භයයන කථිතං, මා මය්හං යදොසං කයෙෙයාථ, ආයරොචිතකාලයතො
පට්ඨායනමය්හංයදොයසොතිවදති. 

නිෙද්ධන්තිඑකන්තිකං. 

පිසුයණසීති පිසුණකම්මමකාසි, තුම්හාකං අන්තයර මය්හං යපසුඤ්ඤං

උපසංහරතීති අත්යථො. පුන අහරණී වයං බ්රහ්මයදයයං කත්වා. මය්හම්පීති

මය්හම්පි අත්ථාය මං උද්දිස්ස පුඤ්ඤකම්මං කයෙොථ. නීලුප්පලං නාම

විකසමානංඋදකයතොඋග්ගන්ත්වාව විකසති, එවංඅහුත්වා අන්යතොඋදයක

පුප්ඵිතංනීලුප්පලංවිෙ. අම්හාකංපනිදංපුඤ්ඤකම්මංභවන්තරූපපත්තියා
විනා ඉමස්මිංයයව අත්තභායව විපාකං යදතීති යයොජනා. 

චින්තාමත්තකම්පීතියදොමනස්සවයසන චින්තාමත්තකම්පි. 

පයගවාති කාලස්යසව, අතිවිය පායතොති අත්යථො. කණ්ණිකූපගන්ති

කණ්ණිකයයොගයං. තච්යඡත්වා මට්ඨං කත්වා කණ්ණිකාය කත්තබ්ෙං
සබ්ෙං නිට්ඨයපත්වා.තථාහිසාවත්යථනයවයඨත්වාඨපිතා. 

චෙෙන්ධනං සාලාය අධිට්ඨානසජ්ජනං. කණ්ණිකමඤ්චෙන්ධනං 
කණ්ණිකායරොහනකායල ආරුහිත්වාඅවට්ඨානඅට්ටකරණං. 

ෙස්සඅත්ථයතඵලයක යස්සඵලයකඅත්ථයතති යයොජනා. 

අවිදූයෙති සාලාය, යකොවිළාරරුක්ඛස්ස ච අවිදූයර. සබ්ෙයෙට්ඨකාති
සබ්ොසංතස්සභරියානං යජට්ඨිකාසුජාතා. 



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  සක්කපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 

214 

පටුන 

තස්යසවාති සක්කස්යසව. සන්තියකති සමීයප සන්තිකාවචරා හුත්වා

නිබ්ෙත්තා.ධයජනසද්ධිං සහස්සයයොජනියකො පාසායදො. 

කක්කෙකවිජ්ඣනසූලසදිසන්ති කක්කටයක ගණ්හිතුං තස්ස
බිලපරියන්තස්සවිජ්ඣනසූචිසදිසං. 

මච්ඡරූයපනාති මතමච්ෙරූයපන. ඔසෙතීති පිලවන්යතො ගච්ෙති. 

තස්සාපි ෙකසකුණිකාය පඤ්චවස්සසතානිආයුඅයහොසි යදවයනරයකානං
විය මනුස්සයපතතිරච්ොනානංආයුයනොඅපරිච්ඡින්නත්තා. 

උක්කුට්ඨමකාසීති උච්චාසද්දමකාසි. 

පුබ්ෙසන්නිවායසනාති පුරිමජාතීසු චිරසන්නිවායසන. එවඤ්හි
එකච්චානංදිට්ඨමත්යතනපිසියනයහොඋප්පජ්ජති.යතනාහභගවා – 

‘‘පුබ්යෙවසන්නිවායසන, පච්චුප්පන්නහියතනවා; 
එවංතංජායයතයපමං, උප්පලංවයයථොදයක’’ති.(ජා.1.2.174); 

අවයසයසසූති අසුයර, සක්කං ඨයපත්වා ද්වීසු යදවයලොයකසු යදයවව
සන්ධායවදති. 

අත්ථනිස්සිතන්තිඅත්තයනො, පයරසඤ්ච අත්ථයමවහිතයමවනිස්සිතං, 

තංපනහිතංසුඛස්සනිදානන්තිආහ ‘‘කාෙණනිස්සිත’’න්ති. 

පඤ්හයවයයාකරණවණ්ණනා 
357. කිංසංයෙොෙනාති කීදිසසංයයොජනා. සත්යත අනත්යථ

සංයයොයජන්ති ෙන්ධන්තීති සංයෙොෙනානීති ආහ ‘‘කිංෙන්ධනා, යකන

ෙන්ධයනන ෙද්ධා’’ති. පුථකාොති ෙහූ සත්තකායාති ආහ ‘‘ෙහූ ෙනා’’ති.

යවරං වුච්චති යදොයසොති ආහ ‘‘අයවොති අප්පටිඝා’’ති. ආවුයධන සරීයර

දණ්යඩො ආවුධදණ්යඩො, ධනස්ස දාපනත්යථන දණ්යඩො ධනදණ්යඩො, 

තදුභයාකරයණන තයතො විනිමුත්යතො අදණ්යඩො, සම්පත්තිහරණයතො, සහ

අනත්ථුප්පත්තියතො ච සපත්යතො, පටිසත්තූති ආහ ‘‘අසපත්තාති

අපච්චත්ථිකා’’ති. ෙයාපජ්ඣං වුච්චති චිත්තදුක්ඛං, තබ්බිරහිතා 

අෙයාපජ්ඣාති ආහ ‘‘විගතයදොමනස්සා’’ති. පුබ්යෙ ‘‘අයවරා’’ති පයදන 

සම්ෙද්ධාඝාතකාභායවො වුත්යතො. යතනාහ ‘‘අප්පටිඝා’’ති. ‘‘අයවරියනො’’ති

පනඉමිනාපියකොපමත්තස්සපිඅනුප්පාදනං. යතනාහ ‘‘කත්ථචියකොපංන

උප්පායදත්වා’’ති.‘‘විහයරමූ’’තිචපදං පුරිමපයදහිපියයොයජතබ්ෙං‘‘අයවරා
විහයරමූ’’තිආදිනා.අයඤ්චඅයවරාදිභායවොසංවිභායගන පාකයටොයහොතීති

දස්යසතුං ‘‘අච්ඡොො’’ති ආදිං වත්වා ‘‘ඉති යච යනසං යහොතී’’ති වුත්තං.

චිත්තුප්පත්ති දළ්හතරාපි හුත්වා පවත්තතීති දස්යසතුං ‘‘දානං දත්වා, පූෙං
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කත්වාච පත්ථෙන්තී’’තිවුත්තං. ඉතියචති යච-සද්යදොඅන්වයසංසග්යගන

පරිකප්යපතීතිආහ ‘‘එවඤ්චයනස’’න්ති. 

යාය කායචි පයරසං සම්පත්තියා ඛීයනං උසූයනං අසහනං ලක්ඛණං 

එතිස්සාති පෙසම්පත්තිඛීෙනලක්ඛණා, යදග්යගන අත්තසම්පත්තියාපයරහි
සාධාරණභාවං අසහනලක්ඛණං, තදග්යගනස්ස ‘‘නිගූහනලක්ඛණ’’න්තිපි
වත්තබ්ෙං. තථා හිස්ස යපොරාණා ‘‘මා ඉදං අච්ෙරියං අඤ්යඤසං යහොතු, 

මය්හයමව යහොතූති මච්ෙරිය’’න්ති නිබ්ෙචනං වදන්ති. අභිධම්යම ‘‘යා
පරලාභසක්කාරගරුකාරමානනවන්දනපූජනාසුඉස්සා ඉස්සායනා’’තිආදිනා
(ධ.ස.1126) නික්යඛපකණ්යඩ, ‘‘යාඑයතසුපයරසංලාභාදීසුකිං ඉමිනා

ඉයමස’’න්තිආදිනා තංසංවණ්ණනායඤ්ච වුත්තායනව, තස්මා තත්ථ
වුත්තනයයයනවයවදිතබ්ොනීතිඅධිප්පායයො. 

යස්මාපනඉස්සාමච්ෙරියානිෙහ්වාදීනවානි, යතසංවිභාවනා යලොකස්ස

ෙහුකාරා, තස්මා අභිධම්මට්ඨකථාෙං (ධ. ස. අට්ඨ. 1125) විභාවිතානම්පි
යතසං දිට්ඨධම්මියකපි සම්පරායයක පිආදීනයව දස්යසන්යතො 

‘‘ආවාසමච්ඡරියෙන පනා’’තිආදිමාහ. එත්ථාති එයතසු ඉස්සාමච්ෙරියයසු, 

එයතසු වා ආවාසමච්ෙරියාදීසු පඤ්චසු මච්ෙරියයසු. සඞ්කාෙං සීයසන

උක්ඛිපිත්වාවවිචෙති තත්ථ ලග්ගචිත්තතාය, නිහීනජ්ඣාසයතායච. මමාති

මයා, අයයමවවා පායඨො. යලොහිතම්පිමුඛයතොඋග්ගච්ඡති චිත්තවිඝායතන 

සංතත්තහදයතාය. කුච්ඡිවියෙචනම්පි යහොති අතිජලග්ගියනො. අඤ්යඤො
විභවපටියවධධම්යමො අරියානංයයව යහොති, යත ච තං න මච්ෙරායන්ති
මච්ෙරියස්ස සබ්ෙයසො පහීනත්තා. පටියවධධම්යම මච්ෙරියස්ස අසම්භයවො

එවාති ආහ ‘‘පරිෙත්තිධම්මමච්ඡරියෙන චා’’ති. වණ්ණමච්ෙරියයන 

දුබ්ෙණ්යණො, ධම්මමච්ෙරියයන එළමූයගො දුප්පඤ්යඤොයහොති. 

‘‘අපිචා’’තිආදි පඤ්චන්නං මච්ෙරියානං වයසන

කම්මසරික්ඛකවිපාකදස්සනං. ආවාසමච්ඡරියෙන යලොහයගයහ පච්චති 

පයරසං ආවාසපච්චයහිතසුඛනියසධනයතො. කුලමච්ඡරියෙන අප්පලායභො

යහොති පයරහි කුයලසු ලද්ධබ්ෙලාභනියසධනයතො, අප්පලායභොති ච

අලායභොති අත්යථො. ලාභමච්ඡරියෙන ගූථනිෙයෙ නිබ්ෙත්තති ලාභයහතු
පයරහි ලද්ධබ්ෙස්ස අස්සාදනියසධනයතො. සබ්ෙථාපි නිරස්සායදො හි

ගූථනිරයයො. වණ්යණො නාම න යහොතීති සරීරවණ්යණො, ගුණවණ්යණොති
දුවියධොපි වණ්යණො නාමමත්යතනපි න යහොති, තත්ථ තත්ථ 
නිබ්ෙත්තමායනො විරූයපො එව යහොති. සම්පත්තිනිගූහනසභායවන
මච්ෙරියයන විරූපියත සන්තායන යයභුයයයන ගුණා පතිට්ඨයමව න
ලභන්ති, යයචපතිට්ඨයහයයං, යතසම්පි වයසනස්සවණ්යණොනභයවයය.
යත හි තස්ස යලොයක රත්තිං ඛිත්තා සරා විය න පඤ්ඤායන්ති. 

ධම්මමච්ඡරියෙන කුක්කුළනිෙයෙ. යසොතාපත්තිමග්යගන පහීෙති 
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අපායගමනීයභාවයතො. යවොදීහි න පරිමුච්චන්තියෙව තප්පරිමුච්චනාය
ඉච්ොය අප්පත්තබ්ෙත්තාජාතිආදිධම්මානංසත්තානංජාතිආදීහිවිය. 

තිණ්ණායමත්ථකඞ්ඛාතිම-කායරො පදසන්ධිකයරො. එතස්මිංපඤ්යහති

එතස්මිං‘‘කිංසංයයොජනානු යඛො’’තිඑවංඤාතුංඉච්ඡියතඅත්යථ. තුම්හාකං

වචනං සුත්වාති ‘‘ඉස්සාමච්ෙරියසංයයොජනා’’ති එවං පවත්තං තුම්හාකං 

විස්සජ්ජනවචනං සුත්වා. කඞ්ඛා තිණ්ණාති යථාපුච්ඡියත අත්යථ සංසයයො
තරියතො විගයතො යදසනානුස්සරණමත්යතන, න සමුච්යෙදවයසනාති ආහ 

‘‘නමග්ගවයසනා’’තිආදි. අෙම්පිකථංකථා විගතාතිකඞ්ඛායවිගතත්තාඑව

තස්සාපවත්තිආකාරවියසසභූතා ‘‘ඉදංකථඉදංකථ’’න්තිඅයම්පිකථංකථා 

විගතා අපගතා. 

358. නිදානාදීනි මහානිදානසුත්තවණ්ණනායං (දී. නි. අට්ඨ. 2.95) 

වුත්තත්ථායනව. පියානං අත්තයනො පරිග්ගහභූතානං සත්තසඞ්ඛාරානං
පයරහි සාධාරණභාවාසහනවයසන, නිගූහනවයසන ච පවත්තනයතො 

පිෙසත්තසඞ්ඛාෙනිදානං මච්ඡරිෙං, අප්පියානං පරිග්ගහභූතානං සත්තානං, 

සඞ්ඛාරානඤ්චඅසහනවයසනපවත්තියා අප්පිෙසත්තසඞ්ඛාෙනිදානාඉස්සා. 
යඤ්හිකිඤ්චි අප්පියසම්ෙන්ධං භද්දකම්පිතං යකොධනස්ස අප්පියයමවාති. 

උභෙන්තිමච්ෙරියං, ඉස්සාචාතිඋභයං. උභෙනිදානන්තිපියනිදානඤ්යචව

අප්පියනිදානඤ්ච. පිොති ඉට්ඨා. යකළායිතාති ධනායතා. මමායිතාති

මමත්තංකත්වාපරිග්ගහිතා. ඉස්සං කයෙොතීති‘‘කිංඉමස්සඉමිනා’’තිතස්ස

පියසත්තලාභාසහනවයසන උස්සූයති, තයමව පියසත්තං ොචියතො. අයහො

වතස්සාති සාධු වත අස්ස. ‘‘ඉමස්ස පුග්ගලස්ස එවරූපං පිෙවත්ථ න 

භයවෙයා’’තිඉස්සංකයෙොති උසූයංඋප්පායදති. මමාෙන්තාතියකළායන්තා. 

අප්පියෙති අප්පියය සත්යත යතසං සතාපයතො. අස්සාති පුග්ගලස්ස, යයන

යත ලද්ධා. යතති සත්තසඞ්ඛාරා, සයචපි අමනාපා යහොන්ති අප්පියයහි

සමුදාගතත්තා. විපරීතවුත්තිතාොති අයාථාවගාහිතාය. යකො අඤ්යඤො 

එවරූපස්ස ලාභීති යතන අත්තානං සම්භායවන්යතො ඉස්සං වා කයෙොති. 
අඤ්ඤස්සතාදිසංඋප්පජ්ජමානම්පි‘‘අයහොවතස්සඑවරූපංන භයවයයා’’ති 

ඉස්සංවාකයෙොති, අයඤ්චනයයොයහට්ඨා වුත්තනයත්තානගහියතො. 

වත්ථුකාමානංපරියයසනවයසනපවත්යතොෙන්යදො පරියෙසනඡන්යදො. 

පටිලාභපච්චයයො ෙන්යදො පටිලාභඡන්යදො. පරිභුඤ්ජනවයසන පවත්යතො

ෙන්යදො පරියභොගඡන්යදො. පටිලද්ධානං සන්නිධාපනවයසන, 

සඞ්යගොපනවයසනච පවත්යතොෙන්යදො සන්නිධඡන්යදො. දිට්ඨධම්මිකයමව
පයයොජනං චින්යතත්වා විස්සජ්ජනවයසන පවත්යතො ෙන්යදො 

විස්සජ්ෙනඡන්යදො. යතනාහ‘‘කතයමො’’තිආදි. 

අයං පඤ්චවියධොපි අත්ථයතො තණ්හායනයමවාති ආහ 

‘‘තණ්හාමත්තයමවා’’ති. 
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පටුන 

එවංවුත්යතො ‘‘ලාභංපටිච්ච විනිච්ෙයයො’’තිඑවංමහානිදානසුත්යත(දී.

නි. 2.103) වුත්යතො විනිච්ඡෙවිතක්යකො විතක්යකො නාම, න යයො යකොචි
විතක්යකො. ඉදානි යථාවුත්තං විනිච්ෙයවිතක්කං අත්ථුද්ධාරනයයන

නීහරිත්වා දස්යසතුං ‘‘විනිච්ඡයෙො’’තිආදි වුත්තං. අට්ඨසතන්ති අට්ඨාධිකං
සතං, තඤ්ච යඛො තණ්හාවිචරිතානං සතං, න යස්ස කස්සචීති දස්යසතුං 

‘‘තණ්හාවිචරිත’’න්ති වුත්තං. තණ්හාවිනිච්ඡයෙො නාම තණ්හාය වයසන
වක්ඛමානනයයන ආරම්මණස්ස විනිච්ඡිනනයතො. දිට්ඨිදස්සනවයසන

‘‘ඉදයමව සච්චං, යමොඝං අඤ්ඤ’’න්ති විනිච්ඡිනනයතො දිට්ඨවිනිච්ඡයෙො

නාම.ඉට්ඨං පණී වතං, අනිට්ඨං අප්පණී වතං, පියායතබ්ෙං පිෙං, අප්පියායතබ්ෙං 

අප්පිෙං, යතසං වවත්ථානං තණ්හාවයසන න යහොති. තණ්හාවයසන හි
එකච්යචො කිඤ්චි වත්ථුං පණී වතං මඤ්ඤති, එකච්යචො හීනං, එකච්යචො

පියායති, එකච්යචො නප්පියායති. යතනාහ ‘‘තයදව හී’’තිආදි. ‘‘දස්සාමී’’ති
ඉදං විස්සජ්ජනෙන්යද වුත්තනයයන යචව වට්ටූපනිස්සයදානවයසන ච
යවදිතබ්ෙං.තම්පිහි තණ්හාෙන්දයහතුකන්ති. 

යත්ථ සයං උප්පජ්ජන්ති, තං සන්තානං සංසායර පපඤ්යචන්ති 

විත්ථාරයන්තීති පපඤ්චා. යස්ස ච උප්පන්නා, තං ‘‘රත්යතො’’ති වා
‘‘සත්යතො’’ති වා ‘‘මිච්ොභිනිවිට්යඨො’’ති වා පපඤ්යචන්ති ෙයඤ්යජන්තීති 

පපඤ්චා. යස්මා තණ්හාදිට්ඨියයො අධිමත්තා හුත්වා පවත්තමානා
තංසමඞ්ගීපුග්ගලංපමත්තාකාරං පායපන්ති, මායනොපන ජාතිමදාදිවයසන

මත්තාකාරම්පි, තස්මා ‘‘මත්තපමත්තාකාෙපාපනට්යඨනා’’තිවුත්තං. සඞ්ඛා

වුච්චති යකොට්ඨායසො භාගයසො සඞ්ඛායති උපට්ඨාතීති. යස්මා 
පපඤ්චසඤ්ඤා තංතංද්වාරවයසන, ආරම්මණවයසන ච භාගයසො
විතක්කස්ස පච්චයා යහොන්ති, න යකවලා, තස්මා 

පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛානිදායනො විතක්යකො වුත්යතො, පපඤ්චසඤ්ඤානං වා
අයනකයභදභින්නත්තා තංසමුදායයො ‘‘පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛා’’ති වුත්යතො. 
පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛාග්ගහයණන ච අනවයසයසො දුක්ඛසමුදයයො වුත්යතො
තංතංනිමිත්තත්තා වට්ටදුක්ඛස්සාති. 

යෙොනියෙොයධොවූපසයමොතිනියරොධසච්චමාහ. තස්සසාරුප්පන්තිතස්ස
පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛාය නියරොධස්ස වූපසමස්ස අධිගමුපායතාය සාරුප්පං
අනුච්ෙවිකං, එයතන විපස්සනං වදති. තත්ථ යථාවුත්තනියරොයධ

ආරම්මණකරණවයසන ගච්ෙති පවත්තතීති තත්ථගාමිනී, එයතන මග්ගං.

යතනාහ ‘‘සහවිපස්සනාෙ මග්ගංපුච්ඡතී’’ති. 

යවදනාකම්මට්ඨානවණ්ණනා 
359. පුච්ඡිතයමව කථිතං. යස්මා සක්යකන යදවානං ඉන්යදන

පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛානියරොධගාමිනිපටිපදා පුච්ඡිතාව, භගවා ච 
තදධිගමුපායං අරූපකම්මට්ඨානං තස්ස අජ්ඣාසයවයසන යවදනාමුයඛන 
කයථන්යතො තිස්යසො යවදනා ආරභි, ඉති පුච්ඡිතයමව කයථන්යතන

පුච්ොනුසන්ධිවයසන සානුසන්ධයමව ච කථිතං. න හි බුද්ධානං 
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අනනුසන්ධිකා කථා නාම අත්ථි. ඉදානිස්ස යවදනාමුයඛන

අරූපකම්මට්ඨානස්යසවකථයන කාරණං දස්යසතුං ‘‘යදවතානඤ්හී’’තිආදි
වුත්තං. කරජකායස්ස සුඛුමතාවචයනයනව අච්චන්තමුදුසුඛුමාලභාවාපි

වුත්තා එවාති දට්ඨබ්ෙං. කම්මෙන්ති කම්මජයතජං. තස්ස ෙලවභායවො 
උළාරපුඤ්ඤකම්මනිබ්ෙත්තත්තා, අතිවිය

ගරුමධුරසිනිද්ධසුද්ධාහාරජීරණයතො ච. එකාහාෙම්පීති එකාහාරවාරම්පි. 

‘‘විලීෙන්තී’’ති එයතන කරජකායස්ස මන්දතාය කම්මජයතජස්ස 
ෙලවභායවන ආහාරයවලාතික්කයමන යනසං ෙලවතී දුක්ඛයවදනා
උප්පජ්ජමානා සුපාකටා යහොතීති දස්යසති. නිදස්සනමත්තඤ්යචතං, 
සුඛයවදනාපි පන යනසං උළාරපණී වයතසු ආරම්මයණසු උපරූපරි
අනිග්ගහණවයසන පවත්තමානා සුපාකටා හුත්වා උපට්ඨාතියයව.
උයපක්ඛාපි යතසං කදාචි උප්පජ්ජමානා සන්තපණී වතරූපා එව 
ඉට්ඨමජ්ඣත්යත එව ආරම්මයණ පවත්තනයතො. යතයනවාහ 

‘‘තස්මා’’තිආදි. 

රූපකම්මට්ඨානන්තිරූපපරිග්ගහං, රූපමුයඛන විපස්සනාභිනියවසන්ති

අත්යථො. අරූපකම්මට්ඨානන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. තත්ථ
රූපකම්මට්ඨායනන සමථාභිනියවයසොපි සඞ්ගය්හති, විපස්සනාභිනියවයසො

පන ඉධාධිප්යපයතොති දස්යසන්යතො ‘‘රූපපරිග්ගයහො අරූපපරිග්ගයහොතිපි

එතයදව වුච්චතී’’ති ආහ. චතුධාතුවවත්ථානන්ති එත්ථ යයභුයයයන
චතුධාතුවවත්ථානං විත්ථායරන්යතො රූපකම්මට්ඨානං කයථතීති

අධිප්පායයො. රූපකම්මට්ඨානංදස්යසත්වාවකයථති ‘‘එවංරූපකම්මට්ඨානං 
වුච්චමානං සුට්ඨු විභූතං පාකටං හුත්වා උපට්ඨාතී’’ති. ‘‘එයතන ඉධාපි 
රූපකම්මට්ඨානංඑකයදයසනවිභාවිතයමවා’’තිවදන්ති. 

කාමඤ්යචත්ථ යවදනාවයසන අරූපකම්මට්ඨානං ආගතං, 
තදඤ්ඤධම්මවයසනපිඅරූපකම්මට්ඨානංලබ්භතීතිතංවිභායගනදස්යසතුං 

‘‘තිවියධො හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ අභිනියවයසොති අනුප්පයවයසො, 
ආරම්යභොති අත්යථො. ආරම්යභ එව හි අයං විභායගො, සම්මසනං පන

අනවයසසයතොව ධම්යම පරිග්ගයහත්වා පවත්තතීති. ‘‘පරිග්ගහියත

රූපකම්මට්ඨායන’’ති ඉදං රූපමුයඛනවිපස්සනාභිනියවසංසන්ධායවුත්තං, 
අරූපමුයඛන පන විපස්සනාභිනියවයසො යයභුයයයන සමථයානිකස්ස
ඉච්ඡිතබ්යෙො, යසො ච පඨමං ඣානඞ්ගානි පරිග්ගයහත්වා තයතො පරං

යසසධම්යම පරිග්ගණ්හාති. පඨමාභිනිපායතොති සබ්යෙ යචතසිකා
චිත්තායත්තා චිත්තකිරියාභායවන වුච්චන්තීති ඵස්යසො චිත්තස්ස

පඨමාභිනිපායතො වුත්යතො. තං ආෙම්මණන්ති යථාපරිග්ගහිතං
රූපකම්මට්ඨානසඤ්ඤිතං ආරම්මණං. උප්පන්නඵස්යසො පුග්ගයලො, 
චිත්තයචතසිකරාසි වා ආරම්මයණන ඵුට්යඨො ඵස්සසහජාතාය යවදනාය
තංසමකාලයමව යවයදති, ඵස්යසො පන ඔභාසස්ස විය පදීයපො යවදනාදීනං
පච්චයවියසයසො යහොතීති පුරිමකායලො විය වුච්චති, යා තස්ස
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ආරම්මණාභිනියරොපනලක්ඛණතා වුච්චති. ඵුසන්යතොති ආරම්මණස්ස
ඵුසනාකායරන. අයඤ්හි අරූපධම්මත්තා එකයදයසන අනල්ලීයමායනොපි
රූපංවියචක්ඛුං, සද්යදො වියචයසොතං, චිත්තං, ආරම්මණඤ්ච ඵුසන්යතො
විය, සඞ්ඝට්යටන්යතොවියචපවත්තතීති.තථායහස‘‘සඞ්ඝට්ටනරයසො’’ති 
වුච්චති. 

ආෙම්මණං අනුභවන්තීති ඉස්සරවතාය විසවිතාය සාමිභායවන
ආරම්මණරසං සංයවයදන්තී. ඵස්සාදීනඤ්හි සම්පයුත්තධම්මානං 
ආරම්මයණ එකයදයසයනව පවත්ති ඵුසනාදිමත්තභාවයතො, යවදනාය පන 
ඉට්ඨාකාරසම්යභොගාදිවයසන පවත්තනයතො ආරම්මයණ නිප්පයදසයතො
පවත්ති. ඵුසනාදිභායවන හි ආරම්මණග්ගහණං එකයදසානුභවනං, 
යවදයතභායවන ගහණං යථාකාමං සබ්ොනුභවනං, එවංසභාවායනව තානි
ගහණානීති න යවදනාය විය ඵස්සාදීනම්පි යථා සකකිච්චකරයණන

සාමිභාවානුභවනං යචොයදතබ්ෙං. විොනන්තන්ති පරිච්ඡින්දනවයසන
වියසසයතො ජානන්තං. විඤ්ඤාණඤ්හි මිනිතබ්ෙවත්ථුං නාළියා මිනන්යතො
පුරියසො වියආරම්මණං පරිච්ඡිජ්ජ විභායවන්තං පවත්තති, නසඤ්ඤා විය 
සඤ්ජානනමත්තං හුත්වා. තථා හි අයනනකදාචි ලක්ඛණත්තයවිභාවනාපි
යහොති, ඉයමසං පන ඵස්සාදීනං තස්ස තස්ස පාකටභායවො 
පච්චයවියසසසිද්ධස්සපුබ්ෙභාගස්සවයසනයවදිතබ්යෙො. 

එවං තස්ස තස්යසව පාකටභායවපි ‘‘සබ්ෙං, භික්ඛයව, 
අභිඤ්යඤයය’’න්ති(සං.නි.4.46; පටි.ම.1.3), ‘‘සබ්ෙඤ්චයඛො, භික්ඛයව, 
අභිජාන’’න්ති (සං. නි. 4.27) ච එවමාදි වචනයතො සබ්යෙ සම්මසනුපගා

ධම්මා පරිග්ගයහතබ්ොති දස්යසන්යතො ‘‘තත්ථ ෙස්සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

ඵස්සපඤ්චමයකයෙවාති අවධාරණං තදන්යතොගධත්තා තග්ගහයණයනව
ගහිතත්තා චතුන්නං අරූපක්ඛන්ධානං. ඵස්සපඤ්චමකග්ගහණඤ්හි තස්ස 
සබ්ෙස්ස සබ්ෙචිත්තුප්පාදසාධාරණභාවයතො. තත්ථ ච 
ඵස්සයචතනාග්ගහයණන සබ්ෙසඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම්මසඞ්ගයහො
යචතනප්පධානත්තා යතසං. තථා හි සුත්තන්තභාජනීයය 

සඞ්ඛාෙක්ඛන්ධවිභඞ්යග ‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජා යචතනා’’තිආදිනා (විභ. 21) 
යචතනාවවිභත්තා, ඉතයරපනඛන්ධා සරූයපයනවගහිතා. 

වත්ථනිස්සිතාති එත්ථ වත්ථ-සද්යදො කරජකායවිසයයො, න

ෙබ්ෙත්ථුවිසයයොති. කථමිදං විඤ්ඤායතීතිආහ ‘‘ෙං සන්ධාෙ වුත්ත’’න්ති.

කත්ථ පන වුත්තං? සාමඤ්ඤඵලසුත්යත. යසොති කරජකායයො. 

‘‘පඤ්චක්ඛන්ධවිනිමුත්තංනාමරූපංනත්ථී’’තිඉදං අධිකාරවයසන වුත්තං.

අඤ්ඤථා හි ඛන්ධවිනිමුත්තම්පි නාමං අත්යථවාති. අවිජ්ොදියහතුකාති
අවිජ්ජාතණ්හුපාදානාදියහතුකා. ‘‘විපස්සනාපටිපාටියා අනිච්චං දුක්ඛං
අනත්තාති සම්මසන්යතො විචරතී’’ති ඉමිනා ෙලවවිපස්සනං වත්වා පුන

තස්සඋස්සුක්කාපනං, වියසසාධිගමඤ්චදස්යසන්යතො ‘‘යසො’’තිආදිමාහ. 
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පටුන 

ඉධාති ඉමස්මිං සක්කපඤ්හසුත්යත. යවදනාවයසන යචත්ථ
අරූපකම්මට්ඨානකථයනකාරණං යහට්ඨාවුත්තනයයමව. යථාවුත්යතසුච
තීසු කම්මට්ඨානාභිනියවයසසු යවදනාවයසන කම්මට්ඨානාභිනියවයසො

සුකයරො යවදනානං විභූතභාවයතොති දස්යසතුං ‘‘ඵස්සවයසන හී’’තිආදි

වුත්තං. ‘‘න පාකෙං යහොතී’’ති ඉදං සක්කපමුඛානං යතසං යදවානං යථා
යවදනා විභූතා හුත්වා උපට්ඨාති, න එවං ඉතරද්වයන්ති කත්වා වුත්තං.
යවදනාය එව ච යනසං විභූතභායවො යවදනාමුයඛයනයවත්ථ භගවතා

යදසනාය ආරද්ධත්තා. ‘‘යවදනානං උප්පත්තිො පාකෙතාො’’ති ඉදං
සුඛදුක්ඛයවදනානං වයසනවුත්තං.තාසඤ්හිපවත්තිඔළාරිකා, නඉතරාය.
තදුභයග්ගහණමුයඛන වා ගයහතබ්ෙත්තා ඉතරායපි පවත්ති විඤ්ඤූනං

පාකටා එවාති සුඛදුක්ඛයවදනානඤ්හී’’ති වියසසග්ගහණං දට්ඨබ්ෙං. ‘‘ෙදා

සුඛං උප්පජ්ෙතී’’තිආදි සුඛයවදනාය පාකටභාවවිභාවනං, තයදං 

අසමාහිතභූමිවයසන යවදිතබ්ෙං. තත්ථ ‘‘සකලං සරීෙං යඛො 

භන්යත’’න්තිආදිනා කාමං පවත්තිඔළාරිකතාය අවූපසන්තසභාවයමතං
සුඛං, සාතලක්ඛණතාය පන සම්පයුත්තධම්යම, නිස්සයඤ්ච

අනුග්ගණ්හන්තයමවපවත්තතීති දස්යසති. ‘‘ෙදාදුක්ඛංඋප්පජ්ෙතී’’තිආදීසු 
වුත්තවිපරියායයනඅත්යථොයවදිතබ්යෙො. 

දුද්දීපනාති ඤායණන දීයපතුං අසක්කුයණයයා, දුබ්බිඤ්යඤයයාති

අත්යථො. යතනාහ ‘‘අන්ධකාො අභිභූතා’’ති. අන්ධකාොති
අන්ධකාරගතසදිසී, ජානිතුකායම ච අන්ධකාරිනී. පුබ්ොපරං සමං සුකයර 
සුපලක්ඛිතමග්ගවයසන පාසාණතයල මිගගතමග්යගො විය
ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මයණසු සුඛදුක්ඛානුභවයනහි මජ්ඣත්තාරම්මයණසු

අනුමිනිතබ්ෙතාය වුත්තං ‘‘සා සුඛදුක්ඛානං…යප.… පාකො යහොතී’’ති.

යතනාහ ‘‘ෙථා’’තිආදි. නෙයතොගණ්හන්තස්සාති එත්ථායංනයයො–යස්මා
ඉට්ඨානිට්ඨවිසයාය ආරම්මණූපලද්ධියා අනුභවනයතො 
නිට්ඨාමජ්ඣත්තවිසයාචඋපලද්ධි, තස්මානතායනිරනුභවනාය භවිතබ්ෙං, 
යං තත්ථානුභවනං, සා අදුක්ඛමසුඛා. තථා අනුපලබ්භමානං 
රූපාදිඅනුභුයයමානං දිට්ඨං උපලබ්භති, යයො පන මජ්ඣත්තාරම්මණං
තබ්බිසයස්ස විඤ්ඤාණප්පවත්තියං, තස්මා අනනුභුයයමායනන යතන න
භවිතබ්ෙං. සක්කා හි වත්තුං අනුභවමානා මජ්ඣත්තවිසයුපලද්ධි
උපලද්ධිභාවයතො. ඉට්ඨානිට්ඨවිසයුපලද්ධිවිසයං පන නිරනුභවනං තං

අනුපලද්ධිසභාවයමව දිට්ඨං, තං යථාරූපන්ති. නිවත්යතත්වාතිනීහරිත්වා, 
‘‘යසොමනස්සංපාහ’’න්තිආදිනා සමානජාතියම්පි භින්දන්යතො අඤ්යඤහි
අරූපධම්යමහිවියවයචත්වාඅසංසට්ඨංකත්වාති අත්යථො. 

අයඤ්චරූපකම්මට්ඨානංකයථත්වා අරූපකම්මට්ඨානං යවදනාවයසන 
නිවත්යතත්වා යදසනා තථාවියනතබ්ෙපුග්ගලායපක්ඛාය සුත්තන්තයරසුපි
(දී.නි. 2.373; ම.නි.1.106, 390, 413, 450, 465, 467; ම.නි.2.306, 209; 

3.67, 342; සං. නි. 4.248) ආගතා එවාති දස්යසන්යතො ‘‘න
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පටුන 

යකවල’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ මහාසතිපට්ඨායන (දී. නි. 2.273) තථා

යදසනාය ආගතභායවො අනන්තරයමව ආවි භවිස්සති, මජ්ඣිමනිකායෙ 

සතිපට්ඨානයදසනාපි (ම.නි.1.106) තාදිසීඑව. චූළතණ්හාසඞ්ඛයෙ ‘‘එවං
යචතං, යදවානං ඉන්ද, භික්ඛුයනො සුතං යහොති ‘සබ්යෙ ධම්මා නාලං
අභිනියවසායා’ති, යසොසබ්ෙං ධම්මංඅභිජානාති, සබ්ෙංධම්මංඅභිඤ්ඤාය
සබ්ෙං ධම්මං පරිජානාති, සබ්ෙං ධම්මං පරිඤ්ඤාය යං කිඤ්චි යවදනං
යවයදති සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා, යසො තාසු යවදනාසු
අනිච්චානුපස්සී විහරති, විරාගානුපස්සී’’තිආදිනා (ම. නි. 1.390) ආගතං.

යතන වුත්තං ‘‘අරූපකම්මට්ඨානං යවදනාවයසන නිවත්යතත්වා

දස්යසසී’’ති. මහාතණ්හාසඞ්ඛයෙ පන ‘‘යසො එවං 
අනුයරොධවියරොධවිප්පහීයනොයංකිඤ්චියවදනංයවයදතිසුඛංවා දුක්ඛංවා
අදුක්ඛමසුඛං වා, යසො තං යවදනං නාභිනන්දති නාභිවදති නාජ්යඣොසාය
තිට්ඨති. තස්ස තං යවදනං අනභිනන්දයතො අනභිවදයතො අනජ්යඣොසාය
තිට්ඨයතො යා යවදනාසු නන්දී සා නිරුජ්ඣතී’’තිආදිනා (ම. නි. 1.414) 

ආගතං. චූළයවදල්යල ‘‘කති පනායයයයවදනා’’තිආදිනා (ම. නි. 1.465) 

ආගතං. මහායවදල්යල ‘‘යවදනාති, ආවුයසො, වුච්චති, කිත්තාවතානුයඛො, 
ආවුයසො, ‘යවදනා’ති වුච්චතී’’තිආදිනා (ම. නි. 1.450) ආගතං. එවං 
රට්ඨපාලසුත්තාදීසුපි (ම. නි. 2.305) යවදනාකම්මට්ඨානස්සආගතට්ඨානං 
උද්ධරිත්වාවත්තබ්ෙං. 

‘‘පඨමං රූපකම්මට්ඨානං කයථත්වා’’ති වුත්තං, කථං තයමත්ථ 

කථිතන්ති ආහ ‘‘රූපකම්මට්ඨාන’’න්තිආදි. සඞ්ඛිත්තං, කථං සඞ්ඛිත්තං? 

යවදනාෙ ආෙම්මණමත්තකංයෙව, යයභුයයයනයවදනාරූපධම්මාරම්මණා
පඤ්චද්වාරවයසන පවත්තනයතො. යතන චස්සා පුරිමසිද්ධා එව
ආරම්මණන්තියවදනංවදන්යතන තස්සාරම්මණධම්මාඅත්ථයතොපඨමතරං
ගහිතා එව නාම යහොන්තීති ඉමාය අත්ථාපත්තියා 
රූපකම්මට්ඨානස්යසයවත්ථ පඨමං ගහිතතා යජොතිතා, න සරූයපයනව

ගහිතත්තා.යතනාහ ‘‘තස්මාපාළිෙංනාරුළ්හංභවිස්සතී’’ති. 

360. ද්වීහි යකොට්ඨායසහීති යසවිතබ්ොයසවිතබ්ෙභායගහි. එවරූපන්ති
යං අකුසලානං අභිබුද්ධියා, කුසලානඤ්ච පරිහානාය සංවත්තති, එවරූපං, 
තං පන කාමූපසඤ්හිතතාය ‘‘යගහනිස්සිත’’න්ති වුච්චතීති ආහ 

‘‘යගහසිතයසොමනස්ස’’න්ති. ඉට්ඨානන්ති පියානං. කන්තානන්ති

කමනීයානං. මනාපානන්තිමනවඩ්ෙනකානං.තයතොඑවමයනොරයමන්තීති 

මයනොෙමානං. යලොකාමිසපටිසංයුත්තානන්ති තණ්හාසන්නිස්සිතානං

කාමූපසඤ්හිතානං. පටිලාභයතො සමනුපස්සයතොති ‘‘අයහො මයා ඉමානි

ලද්ධානී’’ති යථාලද්ධානි රූපාරම්මණාදීනි අස්සාදයයතො. අතීතන්ති

අතික්කන්තං. නිරුද්ධන්ති නියරොධප්පත්තං. විපරිණතන්ති සභාවවිගයමන

විගතං. සමනුස්සෙයතොති අස්සාදනවයසන අනුචින්තයයතො. යගහසිතන්ති
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කාමගුණනිස්සිතං. කාමගුණා හි කාමරාගස්ස යගහසදිසත්තා ඉධ
‘‘යගහ’’න්තිඅධිප්යපතා. 

එවරූපන්ති යං අකුසලානං පරිහානාය, කුසලානඤ්ච අභිබුද්ධියා
සංවත්තති, එවරූපං, තං පන පබ්ෙජ්ජාදිවයසන පවත්තියා

යනක්ඛම්මූපසඤ්හිතන්ති ආහ ‘‘යනක්ඛම්මසිතං යසොමනස්ස’’න්ති. ඉදානි

තං පාළිවයසයනව දස්යසතුං ‘‘තත්ථ කතමානී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ
විපස්සනාලක්ඛයණ යනක්ඛම්යම දස්සියත ඉතරානි තස්ස කාරණයතො, 
ඵලයතො, අත්ථයතො ච දස්සිතායනව යහොන්තීති විපස්සනාලක්ඛණයමවතං

දස්යසන්යතො ‘‘රූපානන්ත්යවවා’’තිආදිමාහ. විපරිණාමවිොගනියෙොධන්ති
ජරාය විපරිණායමතබ්ෙතඤ්යචව ජරාමරයණහි පලුජ්ජනං නිරුජ්ඣනඤ්ච

විදිත්වාතියයොජනා. උප්පජ්ෙති යසොමනස්සන්තිවිපස්සනායවීථිපටිපත්තියා
කයමන උප්පන්නානං පායමොජ්ජපීතිපස්සද්ධීනං උපරි අනප්පකං
යසොමනස්සංඋප්පජ්ජති.යංසන්ධායවුත්තං – 

‘‘සුඤ්ඤාගාරංපවිට්ඨස්ස, සන්තචිත්තස්සභික්ඛුයනො; 
අමානුසීරතියහොති, සම්මාධම්මංවිපස්සයතො. 

යයතොයයතොසම්මසති, ඛන්ධානංඋදයබ්ෙයං; 
ලභතීපීතිපායමොජ්ජං, අමතංතංවිජානත’’න්ති.(ධ.ප.374) ච – 

යනක්ඛම්මවයසනාති පබ්ෙජ්ජාදිවයසන. ‘‘වට්ටදුක්ඛයතො
නිත්ථරිස්සාමී’’ති පබ්ෙජිතුං භික්ඛූනං සන්තිකං ගච්ෙන්තස්ස, 
පබ්ෙජන්තස්ස, චතුපාරිසුද්ධිසීලං අනුතිට්ඨන්තස්ස, තං යසොයධන්තස්ස, 
ධුතගුයණ සමාදායවත්තන්තස්ස, කසිණපරිකම්මාදීනිකයරොන්තස්සචයා
පටිපත්ති, සබ්ො සා ඉධ ‘‘යනක්ඛම්ම’’න්ති අධිප්යපතා. යයභුයයයන
අනුස්සතියා උපචාරජ්ඣානං නිට්ඨාතීති කත්වා ‘‘අනුස්සතිවයසනා’’ති

වත්වා ‘‘පඨමජ්ඣානාදිවයසනා’’ති වුත්තං. එත්ථ ච යථා පබ්ෙජ්ජා 

ඝරෙන්ධනයතො නික්ඛමනට්යඨන යනක්ඛම්මං, එවං විපස්සනාදයයොපි 
තංපටිපක්ඛයතො.යතනාහ– 

‘‘පබ්ෙජ්ජාපඨමංඣානං, නිබ්ොනඤ්චවිපස්සනා; 
සබ්යෙපි කුසලා ධම්මා, යනක්ඛම්මන්ති පවුච්චයර’’ති. (ඉතිවු. 
අට්ඨ.109); 

ෙං යචති එත්ථ යචති නිපාතමත්තං යසොමනස්සස්ස අධිප්යපතත්තා.
චතුක්කනයවයසයනව ච සුත්තන්යතසු ඣානකථාති වුත්තං 

‘‘දුතිෙතතිෙජ්ඣානවයසනා’’ති. ද්වීසූති ‘‘සවිතක්කං සවිචාරං අවිතක්කං
අවිචාර’’න්තිවුත්යතසුද්වීසුයසොමනස්යසසු. 

සවිතක්කසවිචායෙ යසොමනස්යසති පරිත්තභූමියක, පඨමජ්ඣායන වා

යසොමනස්යස. අභිනිවිට්ඨයසොමනස්යසසූති විපස්සනං
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පට්ඨපිතයසොමනස්යසසු. පි-සද්යදනසම්මට්ඨයසොමනස්යසසුපීතිඉමමත්ථං 

දස්යසති. යසොමනස්සවිපස්සනායතොපීති 

සවිතක්කසවිචාරයසොමනස්සපවත්තිවිපස්සනායතොපි. අවිතක්කඅවිචාෙ

විපස්සනාපණීතතො සම්මසිතධම්මවයසනපිවිපස්සනාය වියසසසිද්ධියතො, 
යයතොමග්යගපිතථාරූපාවියසසාඉජ්ඣන්ති.අයංපනත්යථො ‘‘අරියමග්ග 
යෙොජ්ඣඞ්ගාදිවියසසං විපස්සනාය ආරම්මණභූතා ඛන්ධා නියයමන්තී’’ති
එවංපවත්යතන යමොරවාපීවාසිමහාදත්තත්යථරවායදනදීයපතබ්යෙො. 

361. යගහසිතයදොමනස්සං නාම කාමගුණානං අප්පටිලාභනිමිත්තං, 

විගතනිමිත්තඤ්ච උප්පජ්ජනකයදොමනස්සං. අප්පටිලාභයතො

සමනුපස්සයතොති අප්පටිලායභන ‘‘අහයමව න ලභාමී’’ති පරිතස්සනයතො. 

සමනුස්සෙයතොති‘‘අහුවත යමතංවතනත්ථී’’තිආදිනාඅනුස්සරණවයසන

චින්තයයතො.යතනාහ ‘‘එවංඡසුද්වායෙසූ’’තිආදි. 

අනුත්තයෙසු වියමොක්යඛසූති සුඤ්ඤතඵලාදිඅරියඵලවියමොක්යඛසු. 

පිහන්තිඅයපක්ඛං, ආසන්ති අත්යථො.කථංපනයලොකුත්තරධම්යමආරබ්භ
ආසා උප්පජ්ජතීති? න යඛො පයනතං එවං දට්ඨබ්ෙං ‘‘යං
ආරම්මණකරණවයසනතත්ථපිහාපවත්තතී’’තිඅවිසයත්තා, පුග්ගලස්සච 
අනධිගතභාවයතො. අනුස්සවූපලද්යධ පන අනුත්තරවියමොක්යඛ උද්දිස්ස
පිහං උපට්ඨයපන්යතො ‘‘තත්ථ පිහං උපට්ඨයපතී’’ති වුත්යතො. යතනාහ 

‘‘කුදාස්සු නාමාහ’’න්තිආදි. ෙසු ද්වායරසු ඉට්ඨාරම්මයණ ආපාථගයත

අනිච්චාදිවයසන විපස්සනංපට්ඨයපත්වාතියයොජනා. ‘‘ඉට්ඨාෙම්මයණ’’තිච 
ඉමිනා නයදං යදොමනස්සං සභාවයතො අනිට්ඨධම්යමයයව ආරබ්භ
උප්පජ්ජනකං, අථ යඛො ඉච්ඡිතාලාභයහතුකං ඉච්ොභිඝාතවයසන යත්ථ

කත්ථචි ආරම්මයණ උප්පජ්ජනකන්ති දස්යසති. එවං ‘‘කුදාස්සු

නාමාහ’’න්ති වුත්තාකායරන පිහං උපට්ඨයපත්වා එවං ඉමම්පි
පක්ඛං…යප.…නාසක්ඛින්ති අනුයසොචයතොතියයොජනා.‘‘ඉමස්මිංපක්යඛ, 
ඉමස්මිං මායස, ඉමස්මිං සංවච්ෙයර පබ්ෙජිතුං නාලද්ධං, කසිණපරිකම්මං

කාතුංනාලද්ධ’’න්තිආදිවයසනපවත්තිංසන්ධාය ‘‘යනක්ඛම්මවයසනා’’ති

වුත්තං. ‘‘විපස්සනාවයසනා’’තිආදීසුපිඉමිනානයයනයයොජනායවදිතබ්ො. 

යයතො එව-කායරො, තයතො අඤ්ඤත්ථ නියයමොති කත්වා 

‘‘තස්මිම්පි…යප.… යගහසිතයදොමනස්සයමවා’’ති වුත්තං. න යහත්ථ 
යගහසිතයදොමනස්සතා සවිතක්කසවිචායර නියතා, අථ යඛො
යගහසිතයදොමනස්යස සවිතක්කසවිචාරතා නියතා
පටියයොගිනිවත්තනත්ථත්තා එව-කාරස්ස. ‘‘යගහසිතයදොමනස්සං 
සවිතක්කසවිචාරයමව, න අවිතක්කඅවිචාර’’න්ති.
යනක්ඛම්මසිතයදොමනස්සං පන සියා සවිතක්කසවිචාරං, සියා
අවිතක්කඅවිචාරං. සවිතක්කසවිචාරස්යසව කාරණභූතං යදොමනස්සං 

සවිතක්කසවිචාෙයදොමනස්සං. කිං තං? යගහසිතයදොමනස්සං, යං පන
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යනක්ඛම්මාදිවයසන උප්පන්නං, තං අවිතක්කඅවිචාරස්ස කාරණභූතං 

අවිතක්කඅවිචාෙයදොමනස්සන්ති. අයඤ්ච නයයො පරියායවයසන වුත්යතොති

ආහ ‘‘නිප්පරිොයෙන පනා’’තිආදි. යදි එවං කස්මා ‘‘යං යච අවිතක්කං

අවිචාර’’න්ති පාළියං වුත්තන්ති ආහ ‘‘එතස්ස පනා’’තිආදි. 

මඤ්ඤනවයසනාති පරිකප්පනවයසන. වුත්තං පාළියං. 

තත්රාති තස්මිං මඤ්ඤයන. අෙං ඉදානි වුච්චමායනො නයෙො. 

යදොමනස්සපච්චෙභූයතති යදොමනස්සස්ස පච්චයභූයත. උපචාරජ්ඣානඤ්හි 
පඨමජ්ඣානාදීනි වා පාදකානි කත්වා මග්ගඵලානි නිබ්ෙත්යතතුකාමස්ස
යතසං අලායභ යදොමනස්සස්ස උප්පජ්ජයන තානි තස්ස පච්චයා නාම
යහොන්තිඉතියතධම්මාඵලූපචායරන ‘‘යදොමනස්ස’’න්තිවුත්තා.යයොපන
තථා උප්පන්නයදොමනස්යසො ධුරනික්යඛපං අකත්වා අනුක්කයමන
විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා මග්ගඵලධම්යම නිබ්ෙත්යතති, යත 

කාරණූපචායරන ‘‘යදොමනස්ස’’න්තිවුත්තාතිඉමමත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘ඉධ

භික්ඛූ’’තිආදිමාහ. නනු එතස්ස තදා යදොමනස්සයමව උප්පන්නං, න
යදොමනස්සයහතුකා විපස්සනාමග්ගඵලධම්මා උප්පන්නා, තත්ථ කථං

යදොමනස්සසමඤ්ඤං ආයරොයපත්වා යවොහරතීති ආහ ‘‘අඤ්යඤසං 

පටිපත්තිදස්සනවයසන යදොමනස්සන්ති ගයහත්වා’’තිආදි. 

සවිතක්කසවිචාෙයදොමනස්යසති සවිතක්කසවිචාරනිමිත්යත යදොමනස්යස. 

තීහි මායසහි නිබ්ෙත්යතතබ්ො යතමාසිකා, තං යතමාසිකං. ඉමා ච
යතමාසිකාදයයො පටිපදා තථාපවත්තඋක්කට්ඨමජ්ඣිමමුදින්ද්රියවයසන

යවදිතබ්ො, අධිකමජ්ඣිමමුදුස්සාහවයසන වා. ෙග්ගතීති ජාගරිකං 
අනුයුඤ්ජති. 

මහාසිවත්යථරවත්ථුවණ්ණනා 
සහස්සද්විසහස්සසඞ්ඛයත්තා මහාගයණ. 

අට්ඨකථායථොති අට්ඨකථාය අත්ථපටිපුච්ෙනකයථරා. 

අන්තොමග්යගති භික්ඛං ගයහත්වා ගාමයතො විහාරං පටිගමනමග්යග. 

තයෙො…යප.… ගාහායපත්වාතිතීණිචත්තාරිඋණ්හාපනානි. 

යකනචි පපඤ්යචනාතියකනචිසරීරකිච්චභූයතනපපඤ්යචන. සඤ්ඤං

අකාසි රත්තියංපච්ෙයතොගච්ෙන්තංඅසල්ලක්යඛන්යතො. 

කස්මා පනයථයරො අන්යතවාසිකානං අනායරොයචත්වාව ගයතොතිආහ 

‘‘යථයෙො කිො’’තිආදි. අෙහත්තං නාම කින්ති තදධිගමස්ස අදුක්කරභාවං

සන්ධාය වදති. චතූහි ඉරිොපයථහීති චතූහිපි ඉරියාපයථහි පවත්තමානස්ස, 
තස්මායාවඅරහත්තාධිගමා සයනංපටික්ඛිපාමීතිඅධිප්පායයො. 
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‘‘අනුච්ඡවිකං නු යඛො යත එත’’න්ති සංයවගජායතො වීරියං

සමුත්යතයජන්යතො අෙහත්තං අග්ගයහසි එත්තකං කාලං විපස්සනාය
සුචිණ්ණභාවයතොඤාණස්සපරිපාකංගතත්තා. 

පරිමජ්ජීති පරිමසි. යකචි පන ‘‘පරිමජ්ජීති පරිවත්යතත්වා යථයරන
යධොවියමානංපරිග්ගයහත්වා යධොවී’’තිඅත්ථංවදන්ති. 

විපස්සනාෙආෙම්මණං නාම උපචාරජ්ඣානපඨමජ්ඣානාදි. 

‘‘සවිතක්කසවිචාෙයදොමනස්යස’’තිආදීසු වත්තබ්ෙං යසොමනස්යසසු
වුත්තනයානුසායරනයවදිතබ්ෙං. 

362. එවරූපාති යා අකුසලානං අභිබුද්ධියා, කුසලානං පරිහානාය ච
සංවත්තති, එවරූපා, සා පන කාමූපසඤ්හිතතාය ‘‘යගහසිතා’’ති වුච්චතීති

ආහ ‘‘යගහසිතඋයපක්ඛා’’ති. ‘‘ොලස්සා’’තිආදීසු ොලකරධම්මයයොගයතො 

ොලස්ස අත්තහිතපරහිතෙයාමූළ්හතාය මූළ්හස්ස පුථූනං කියලසාදීනං

ජනනාදීහි කාරයණහි පුථජ්ෙනස්ස කියලයසොධීනං මග්යගොධීහි අජිතත්තා 

අයනොධජිනස්ස, ඔධජියනො වායයපක්ඛා, ඔධියසො ච කියලසානං ජිතත්තා, 
යතනස්ස යසක්ඛභාවං පටික්ඛිපති. සත්තමභවාදියතො උද්ධං

පවත්තනවිපාකස්ස අජිතත්තා අවිපාකජිනස්ස, විපාකජිනා වා අරහන්යතො
අප්පටිසන්ධිකත්තා, යතනස්ස අයසක්ඛත්තං පටික්ඛිපති. අයනකාදීනයව
සබ්යෙසම්පි පාපධම්මානං මූලභූයත සම්යමොයහ ආදීනවානං

අදස්සනසීලතාය අනාදීනවදස්සාවියනො. ආගමාධිගමාභාවා අස්සුතවයතො. 
එදියසො එකංයසන අන්ධපුථුජ්ජයනො නාම යහොතීති තස්ස 

අන්ධපුථුජ්ජනභාවං දස්යසතුං පුනපි ‘‘පුථජ්ෙනස්සා’’ති වුත්තං. එවරූපාති

වුත්තප්පකාරා සම්යමොහපුබ්බිකා. රූපං සා නාතිවත්තතීති රූපානං
සමතික්කමනායකාරණංනයහොති, රූපාරම්මයණකියලයසනාතික්කමතීති
අධිප්පායයො. අඤ්ඤාණාවිභූතතාය ආරම්මයණ අජ්ඣුයපක්ඛනවයසන
පවත්තමානා යලොභසම්පයුත්තඋයපක්ඛා ඉධාධිප්යපතාති තස්ස යලොභස්ස

අනුච්ෙවිකයමව ආරම්මණං දස්යසන්යතො ‘‘ඉට්ඨාෙම්මයණ’’ති ආහ. 

අනතිවත්තමානා අනාදීනවදස්සිතාය. තයතො එව අස්සාදානුපස්සනයතො 

තත්යථව ලග්ගා. අභිසඞ්ගස්සයලොභස්සවයසන, දුම්යමොචනීයතායචයතන 

ලග්ගිතා විය හුත්වාඋප්පන්නා. 

එවරූපාති යා අකුසලානං පහානාය, කුසලානඤ්ච අභිබුද්ධියා
සංවත්තති, එවරූපා, සා පන පබ්ෙජ්ජාදිවයසන පවත්තියා

යනක්ඛම්මූපසඤ්හිතාති ආහ ‘‘යනක්ඛම්මසිතා’’ති. ඉදානි තං පාළිවයසන

දස්යසතුං ‘‘තත්ථ කතමා’’තිආදි වුත්තං, තස්සත්යථො යහට්ඨා 

වුත්තනයානුසායරනයවදිතබ්යෙො. රූපංසාඅතිවත්තතීති රූපස්මිංසම්මයදව

ආදීනවදස්සනයතො. රූපනියාතාති කියලයසහි අනභිභවනීයයතො. ඉට්යඨති

සභාවයතො, සඞ්කප්පයතො ච ඉට්යඨ ආරම්මයණ. අෙජ්ෙන්තස්සාති න



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  සක්කපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 

226 

පටුන 

රජ්ජන්තස්ස රාගං අනුප්පායදන්තස්ස. අනිට්යඨ අදුස්සන්තස්සාති එත්ථ
වුත්තනයයන අත්යථො යවදිතබ්යෙො. සමං සම්මා යයොනියසො න යපක්ඛනං 

අසමයපක්ඛනං, තං පන ඉට්ඨානිට්ඨමජ්ඣත්යත විය ඉට්ඨානිට්යඨසුපි

ොලස්සයහොතීති ‘‘ඉට්ඨානිට්ඨමජ්ඣත්යත’’තිඅවත්වා ‘‘අසමයපක්ඛයනන 

අසම්මුය්හන්තස්සා’’තිවුත්තං, තිවියධපිආරම්මයණ අසමයපක්ඛනවයසන 

මුය්හන්තස්සාති අත්යථො. විපස්සනාඤාණසම්පයුත්තා උයපක්ඛා. 

යනක්ඛම්මසිතා උයපක්ඛා යවදනාසභාගාති උදාසිනාකායරන පවත්තියා, 

උයපක්ඛා යවදනාය ච සභාගා. එත්ථ උයපක්ඛා වාති එත්ථ එතස්මිං

උයපක්ඛානිද්යදයස ‘‘උයපක්ඛා’’ති ගහිතා එව. තස්මාති 
තත්රමජ්ඣත්තුයපක්ඛායපි ඉධ උයපක්ඛාග්ගහයණන ගහිතත්තා. තඤ්හි

සන්ධාය ‘‘පඨමදුතිෙතතිෙචතුත්ථජ්ඣානවයසනඋප්පජ්ෙනකඋයපක්ඛා’’ති 
වුත්තං. 

තාෙපි යනක්ඛම්මසිතඋයපක්ඛාොති නිද්ධාරයණ භුම්මං. ‘‘ෙං

යනක්ඛම්මවයසනා’’තිආදියහට්ඨා වුත්තනයත්තාඋත්තානත්ථයමව. 

363. යදි සක්කස්ස තදා යසොතාපත්තිඵලපත්තියාව උපනිස්සයයො, අථ 

කස්මාභගවායාවඅරහත්තංයදසනංවඩ්යෙසීතිආහ ‘‘බුද්ධානඤ්හී’’තිආදි. 

තරුණසක්යකොති අභිනයවො අධුනා පාතුභූයතො සක්යකො. සම්පති 
පාතුභාවඤ්හි සන්ධාය ‘‘තරුණසක්යකො’’ති වුත්තං, න තස්ස කුමාරතා, 

වුද්ධතා වා අත්ථි. ගතාගතට්ඨානන්තිගමනාගමනකාරණං. න පඤ්ඤාෙති 
න උපලබ්භති. ගබ්භයසයයකානඤ්හි චවන්තානං කම්මජරූපං විගච්ෙති 
අනුයදවචිත්තජං, ආහාරජඤ්චපච්චයාභාවයතො, උතුජංපනසුචිරම්පිකාලං
පයවණිං ඝට්යටන්තංභස්සන්තංවායසොසන්තංවාකියලසන්තංවාවිට්ඨතං
වා යහොති, න එවං යදවානං. යතසඤ්හි ඔපපාතිකත්තා කම්මජරූයප
අන්තරධායන්යත යසසතිසන්තතිරූපම්පි යතන සද්ධිං අන්තරධායති.

යතනාහ ‘‘දීපසිඛාගමනං විෙ යහොතී’’ති. යසසයදවතා න ොනිංසු පුනපි

සක්කත්තභායවන තස්මිංයයව ඨායන නිබ්ෙත්තත්තා. තීසු ඨායනසූති 
යසොමනස්සයදොමනස්සඋයපක්ඛාවිස්සජ්ජනාවසානට්ඨායනසු. 

නිබ්ෙත්තිතඵලයමවාති සප්පිම්හා සප්පිමණ්යඩො විය ආගමනීයපටිපදාය 

නිබ්ෙත්තිතඵලභූතං යලොකුත්තරමග්ගඵලයමව කථිතං. සකුණිකාෙ විෙ 

කිඤ්චි ගය්හූපගං උප්පතිත්වා උඩ්යඩත්වා උල්ලඞ්ඝිත්වා. අස්සාති
මග්ගඵලසඤ්ඤිතස්සඅරියස්සධම්මස්ස. 

පාතියමොක්ඛසංවරවණ්ණනා 
364. පාතියමොක්ඛසංවොොති පාතියමොක්ඛභූතසීලසංවරායාති

අයයමත්ථ අත්යථොති ආහ ‘‘උත්තමයෙට්ඨකසීලසංවොො’’ති.
‘‘පාතියමොක්ඛසීලඤ්හි සබ්ෙසීලයතො යජට්ඨකසීල’’න්ති දීඝවාපීවිහාරවාසි
සුමත්යථයරො වදති, අන්යතවාසියකො පනස්ස යතපිටකචූළනාගත්යථයරො
‘‘පාතියමොක්ඛසංවයරොඑවසීලං, ඉතරානිපන‘සීලන්තිවුත්තට්ඨානං නාම



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  සක්කපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 

227 

පටුන 

අත්ථී’ති අනනුජානන්යතො ඉන්ද්රියසංවයරො නාම ෙද්වාරරක්ඛාමත්තකං, 
ආජීවපාරිසුද්ධි ධම්යමන සයමන පච්චයුප්පාදනමත්තකං, 
පච්චයසන්නිස්සිතං පටිලද්ධපච්චයය ‘ඉද මත්ථ’න්ති පච්චයවක්ඛිත්වා
පරිභුඤ්ජනමත්තකං, නිප්පරියායයන පාතියමොක්ඛසංවයරොව සීලං. තථා හි
යස්ස යසො භින්යනො, යසො ඉතරානි රක්ඛිතුං අභබ්ෙත්තා අසීයලො යහොති.
යස්ස පන සබ්ෙයසො අයරොයගො යසසානං රක්ඛිතුං භබ්ෙත්තා
සම්පන්නසීයලො’’තිවදති, තස්මාඉතයරසංතස්සපරිවාරභාවයතො, සබ්ෙයසො 
එකයදයසන ච තදන්යතොගධභාවයතො තයදව පධානසීලං නාමාති ආහ 

‘‘උත්තමයෙට්ඨකසීලසංවොො’’ති. තත්ථ යථා යහට්ඨා 
පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛානියරොධසාරුප්පගාමිනිං පටිපදං පුච්ඡියතන භගවතා
පපඤ්චසඤ්ඤානං, පටිපදායචමූලභූතංයවදනංවිභජිත්වාපටිපදායදසිතා
සක්කස්ස අජ්ඣාසයවයසන සංකියලසධම්මප්පහානමුයඛන
යවොදානධම්මපාරිපූරීති, එවං තස්සා එව පටිපදාය මූලභූතම්පි සීලසංවරං
පුච්ඡියතන භගවතා යයතො යසො විසුජ්ඣති, යථා ච විසුජ්ඣති, තදුභයං

සක්කස්ස අජ්ඣාසයවයසන විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘කාෙසමාචාෙම්පී’’තිආදි
වුත්තං සංකියලසධම්මප්පහානමුයඛන යවොදානධම්මපාරිපූරීති කත්වා.
සීලකථායං අයසවිතබ්ෙකායසමාචාරාදිකථයනකාරණං වුත්තයමව, තස්මා 

කම්මපථවයසනාති කුසලාකුසලකම්මපථවයසන. 

කම්මපථවයසනාති ච කම්මපථවිචාරවයසන. කම්මපථභාවං
අපත්තානම්පි හි කායදුච්චරිතාදීනං අයසවිතබ්ෙකාදීනං

අයසවිතබ්ෙකායසමාචාරාදිභායවො ඉධ වුච්චතීති. පණ්ණත්තිවයසනාති
සික්ඛාපදපණ්ණත්තිවයසන. යයතො යයතො හි යා යා යවරමණී ව, තදුභයයපි
විභායවන්යතො පණ්ණත්තිවයසන කයථති නාම. යතනාහ 

‘‘කාෙද්වායෙ’’තිආදි. සික්ඛාපදං වීතික්කමති එයතනාති 

සික්ඛාපදවීතික්කයමො, සික්ඛාපදස්ස වීතික්කමනාකායරන පවත්යතො 
අකුසලධම්යමො යං, තස්ස අයසවිතබ්ෙකායසමාචාරාදිතා.

වීතික්කමපටිපක්යඛො අවීතික්කයමො, න වීතික්කමති එයතනාති 

අවීතික්කයමො, සීලං. 

මිච්ො සම්මා ච පරියයසති එතායාති පරියෙසනා, ආජීයවො, අත්ථයතො
පච්චයගයවසනෙයාපායරො කායවචීද්වාරියකො. යදි එවං කස්මා විසුං

ගහණන්ති ආහ ‘‘ෙස්මා’’තිආදි. අරියා නිද්යදොසා පරියයසනා ගයවසනාති 

අරිෙපරියෙසනා, අරියයහි සාධූහි පරියයසිතබ්ොතිපි අරිෙපරියෙසනාති.

වුත්තවිපරියායයතො අනරිෙපරියෙසනා යවදිතබ්ො. 

ොතිධම්යමොති ජායනසභායවො ජායනපකතියකො. ෙොධම්යමොති

ජීරණසභායවො. ෙයාධධම්යමොති ෙයාධිසභායවො. මෙණධම්යමොති

මීයනසභායවො. යසොකධම්යමොති යසොචනකසභායවො. සංකියලසධම්යමොති
සංකිලිස්සනසභායවො. 
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පුත්තභරිෙන්ති පුත්තා ච භරියා ච. එස නයයො සබ්ෙත්ථ.

ද්වන්යදකත්තවයසන යතසං නිද්යදයසො. ොතරූපෙෙතන්ති එත්ථ පන

යයතො විකාරං අනාපජ්ජිත්වා සබ්ෙං ජාතරූපයමවයහොතීති ොතරූපං නාම

සුවණ්ණං. ධවලසභාවතාය රජතීති ෙෙතං, රූපියං. ඉධ පන සුවණ්ණං
ඨයපත්වා යං කිඤ්චි උපයභොගපරියභොගාරහං ‘‘රජත’’න්ත්යවව ගහිතං

යවොහාරූපගමාසකාදි. ොතිධම්මා යහයත, භික්ඛයව, උපධයෙොති එයත 
කාමගුණූපධයයොනාමයහොන්ති, යතසබ්යෙපිජාතිධම්මාතිදස්යසති. 

ෙයාධධම්මවාොදීසු ජාතරූපරජතං න ගහිතං. න යහතස්ස
සීසයරොගාදයයො ෙයාධයයො නාම සන්ති, න සත්තානං විය චුතිසඞ්ඛාතං

මරණං, න යසොයක උප්පජ්ජති, චුතිසඞ්ඛාතං මෙණන්ති ච
එකභවපරියාපන්නඛන්ධනියරොයධො, යසො තස්ස නත්ථි, ඛණිකනියරොයධො
පන ඛයණ ඛයණ ලබ්භයතව. රාගාදීහි පන සංකියලයසහි සංකිලිස්සතීති 

සංකියලසධම්මවායෙ ගහිතං ජාතරූපං, තථා උතුසමුට්ඨානත්තා 

ොතිධම්මවායෙ, මලං ගයහත්වා ජීෙණයතො ෙොධම්මවායෙ ච. අරියයහින

අරණී වයා, පරියයසනාතිපි අනරිෙපරියෙසනා. 

ඉදානි අයනසනාවයසනාපිතං දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. ඉමිනා
නයයනසුක්කපක්යඛපිඅත්යථො යවදිතබ්යෙො. 

සම්භාෙපරියෙසනං පහරණවිසාදිගයවසනං, පයයොගවයසන 

පයෙොගකෙණං තජ්ජාවායාමජනනං තාදිසං උපක්කමනිබ්ෙත්තනං, 

පාණාතිපාතාදිඅත්ථං ගමනං, පච්යචකං කාල-සද්යදො යයොයජතබ්යෙො
‘‘සම්භාරපරියයසනකාලයතො පට්ඨාය, පයයොගකරණකාලයතො පට්ඨාය, 

ගමනකාලයතො පට්ඨායා’’ති. ඉතයෙොති ‘‘යසවිතබ්යෙො’’ති

වුත්තකායසමාචාරාදියකො. චිත්තම්පි උප්පායදතබ්ෙං. තථාඋප්පාදිතචිත්යතො
හිසතිපච්චයසමවායයතාදිසංපයයොගං පරක්කමංකයරොන්යතොපටිපත්තියා
මත්ථකංගණ්හාති.යතනාහ‘‘චිත්තුප්පාදම්පියඛො අහං, භික්ඛයව, කුසයලසු
ධම්යමසුෙහුපකාරංවදාමී’’ති(ම.නි.1.84). 

ඉදානි තං මත්ථකප්පත්තං අයසවිතබ්ෙං, යසවිතබ්ෙඤ්ච දස්යසතුං 

‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. සඞ්ඝයභදාදීනන්ති ආදි-සද්යදන යලොහිතුප්පාදනාදිං
සඞ්ගණ්හාති. බුද්ධරතනසඞ්ඝරතනුපට්ඨායනයහව 

ධම්මරතනුපට්ඨානසිද්ධීති ආහ ‘‘දිවසස්ස ද්වත්තික්ඛත්තුං තිණ්ණං

ෙතනානං උපට්ඨානගමනාදිවයසනා’’ති. ධනුග්ගහයපසනං 

ධනුග්ගහපුරිසානං උයයයොජනං. ආදි-සද්යදන පඤ්චවරයාචනාදිං
සඞ්ගණ්හාති. ‘‘අජාතසත්තුං පසායදත්වා ලාභුප්පාදවයසන
පරිහීනලාභසක්කාරස්ස කුයලසු විඤ්ඤාපන’’න්ති එවමාදිං 
අනරියපරියයසනංපරියයසන්තානං. 
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පාරිපූරිොති පාරිපූරිඅත්ථං. අග්ගමග්ගඵලවයසයනව හි යසවිතබ්ොනං
පාරිපූරීති තදත්ථං සබ්ො පුබ්ෙභාගපටිපදා, පාතියමොක්ඛසංවයරොපි
අග්ගමග්යගයනව පරිපුණ්යණො යහොතීති තදත්ථං පුබ්ෙභාගපටිපදං වත්වා

නිගයමන්යතො ‘‘පාතියමොක්යඛො…යප.… යහොතී’’තිආහ. 

ඉන්ද්රියසංවරවණ්ණනා 
365. ඉන්ද්රිොනං පිධානාොති ඉන්ද්රියානං පිදහනත්ථාය. ඉන්ද්රිොනි ච

චක්ඛාදීනි ද්වාරානි, යතසං පිධානං සංවරණංඅකුසලුප්පත්තියතොයගොපනාති 

ආහ ‘‘ගුත්තද්වාෙතාො’’ති. අයසවිතබ්ෙරූපාදිවයසන ඉන්ද්රියයසු
අගුත්තද්වාරතා අසංවයරො, සංකියලසධම්මවිප්පහානවයසන 
යවොදානධම්මපාරිසුද්ධීති. කාමං පාළියං අයසවිතබ්ෙම්පි රූපාදි දස්සිතං, 
සක්යකන පන ඉන්ද්රියසංවරාය පටිපත්ති පුච්ඡිතාති තයමව නිවත්යතත්වා

දස්යසතුං අට්ඨකථාෙංවුත්තං ‘‘චක්ඛුවිඤ්යඤෙයං රූපම්පීතිආදි

යසවිතබ්ෙරූපාදිවයසන ඉන්ද්රිෙසංවෙදස්සනත්ථං වුත්ත’’න්ති. ‘‘තුණ්හී
අයහොසී’’ති වත්වා තුණ්හීභාවස්ස කාරණං ෙයතියරකමුයඛන විභායවතුං 

‘‘කයථතුකායමොපී’’තිආදිවුත්තං. අෙන්තිසක්යකොයදවානංඉන්යදො. 

රූපන්තිරූපායතනං, තස්ස අයසවනංනාම අදස්සනං එවාතිආහ ‘‘න

යසවිතබ්ෙංන දට්ඨබ්ෙ’’න්ති. ෙං පනසත්තසන්තානගතංරූපං පස්සයතො 

පටිකූලමනසිකාරවයසන, අසුභසඤ්ඤා වා සණ්ඨාති 

දස්සනානුත්තරියවයසන. අථ වා කම්මඵලසද්දහනවයසන පසායදො වා 

උප්පජ්ෙති. හුත්වාඅභාවාකාරසල්ලක්ඛයණන අනිච්චසඤ්ඤාපටිලායභොවා

යහොති. 

පරියායක්ඛරණයතො අක්ඛෙං, වණ්යණො, යසො එව නිරන්තරුප්පත්තියා

සමුද්දියතො පදවාකයසඤ්ඤියතො, අධිප්යපතමත්ථංෙයඤ්යජතීති ෙයඤ්ෙනං, 
තයදං කාෙයනාටකාදිගතයවවචනවයසන, උච්චාරණවයසන ච 
විචිත්තසන්නියවසතාය තථාපවත්තවිකප්පනවයසන චිත්තවිචිත්තභායවන

උපතිට්ඨනකං සන්ධායාහ ‘‘ෙං චිත්තක්ඛෙං චිත්තෙයඤ්ෙනම්පි සද්දං

සුණයතො ොගාදයෙො උප්පජ්ෙන්තී’’ති. අත්ථනිස්සිතන්ති

සම්පරායකත්ථනිස්සිතං. ධම්මනිස්සිතන්ති විවට්ටධම්මනිස්සිතං, 

යලොකුත්තරරතනත්තයධම්මනිස්සිතං වා. පසායදොති රතනත්තයසද්ධා, 

කම්මඵලසද්ධාපි. නිබ්බිදා වාති අනිච්චසඤ්ඤාදිවයසන වට්ටයතො
උක්කණ්ඨාවා. 

ගන්ධරසාවිපයරොධාදිවයසන යසවියමානං අයයොනියසො පටිපන්නත්තා 

අයසවිතබ්ෙං නාම. යයොනියසො පච්චයවක්ඛිත්වා යසවියමානං 

සම්පජඤ්ඤවයසනගහණයතො යසවිතබ්ෙං නාම.යතනවුත්තං ‘‘ෙංගන්ධං

ඝාෙයතො’’තිආදි. 
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ෙං පන ඵුසයතොතියං පනයසවිතබ්ෙං යඵොට්ඨබ්ෙං අනිප්ඵන්නස්යසව 

ඵුසයතො. ආසවක්ඛයෙො යචව යහොති ජාගරියානුයයොගස්ස 

මත්ථකප්පත්තියතො. වීරිෙඤ්චසුපග්ගහිතං යහොති චතුත්ථස්ස අරියවංසස්ස

උක්කංසනයතො. පච්ඡිමා ච…යප.… අනුග්ගහිතා යහොති සම්මාපටිපත්තියං
නියයොජනයතො. 

යය මයනොවිඤ්යඤයෙය ධම්යම ඉට්ඨාදියභයද සමන්නාහෙන්තස්ස 

ආවජ්ජන්තස්ස ආපාථං ආගච්ඡන්ති. ‘‘මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා’’ති
විභත්ති විපරිණායමතබ්ො, යමත්තාදිවයසන සමන්නාහරන්තස්ස යය
මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ආපාථං ආගච්ෙන්ති, එවරූපා යසවිතබ්ොති

යයොජනා. ආදි-සද්යදන කරුණාදීනඤ්යචව අනිච්චාදීනඤ්ච සඞ්ගයහො

දට්ඨබ්යෙො. තිණ්ණං යථොනං ධම්මාති ඉදානි වුච්චමානපටිපත්තීනං

තිණ්ණං යථරානං මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා. ෙහි ධාවිතුං න අදාසින්ති
අන්යතොපරියවණං ආගතයමව රූපාදිං ආරබ්භ ඉමස්මිං යතමායස
කම්මට්ඨානවිනිමුත්තං චිත්තංකදාචිඋප්පන්නපුබ්ෙං, අන්යතොපරියවයණච
විසභාගරූපාදීනං අසම්භයවො එව, තස්මා විසටවිතක්කවයසන චිත්තං ෙහි

ධාවිතුං න අදාසින්ති දස්යසති. නිවාසයගහයතො නිවාසනගබ්භයතො. 

නිෙකජ්ඣත්තඛන්ධපඤ්චකයතො විපස්සනායගොචරයතො. යථයරො කිර
සබ්ෙම්පි අත්තනාකාතබ්ෙකිරියංකම්මට්ඨානසීයසයනවපටිපජ්ජති. 

366. අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤවයසන අද්යවජ්ඣාභාවයතො එයකො

අන්යතො එතස්සාති එකන්යතො, එකන්යතොවායදොඑයතසන්ති එකන්තවාදා. 

යතනාහ ‘‘එකංයෙව වදන්තී’’ති, අභින්නවාදාති අත්යථො. එකාචාොති

සමානාචාරා. එකලද්ධකාති සමානලද්ධිකා. එකපරියෙොසානාති 
සමානනිට්ඨානා. 

ඉති සක්යකො පුබ්යෙ අත්තනා සුතං පුථුසමණබ්රාහ්මණානං නානාවාදා 
චාරලද්ධිනිට්ඨානංඉදානිසච්චපටියවයධන අසාරයතොඤත්වාඨියතො, තස්ස
කාරණං ඤාතුකායමො තයමව තාව ෙයතියරකමුයඛන පුච්ෙති ‘‘සබ්යෙව
ධම්මානු යඛො’’තිආදිනා. 

ධාතූතිඅජ්ඣාසයධාතුඋත්තරපදයලොයපන වුත්තා, අජ්ඣාසෙධාතූතිච

අත්ථයතො අජ්ඣාසයයො එවාති ආහ ‘‘අයනකජ්ඣාසයෙො

නානජ්ඣාසයෙො’’ති. ‘‘එකස්මිංගන්තුකායමඑයකොඨාතුකායමො යහොතී’’ති
ඉදං නිදස්සනවයසන වුත්තං ඉරියාපයථපි නාම සත්තා එකජ්ඣාසයා

දුල්ලභා, පයගව ලද්ධීසූතිදස්සනත්ථං. ෙංෙයදව අජ්ඣාසෙන්තියංයයමව

සස්සතාදිඅජ්ඣාසයං. අභිනිවිසන්තීති තං තං ලද්ධිං දිට්ඨාභිනියවසවයසන
අභිමුඛා හුත්වා දුප්පටිනිස්සග්ගිභායවන නිවිසන්ති, ආදානග්ගාහං 

ගණ්හන්ති.ථායමනචපොමායසනචාතිදිට්ඨිථායමනච දිට්ඨිපරාමායසන

ච. සුට්ඨු ගණ්හිත්වාති අතිවිය දළ්හග්ගාහං ගණ්හිත්වා. යවොහෙන්තීති
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යථාභිනිවිට්ඨං දිට්ඨිවාදංපඤ්ඤායපන්ති පයරහිගායහන්තිපතිට්ඨයපන්ති. 

යතනාහ ‘‘කයථන්තිදීයපන්තිකිත්යතන්තී’’ති, උග්යඝොයසන්තීතිඅත්යථො. 

අන්තංඅතීතා අච්චන්තා, අච්චන්තා නිට්ඨාඑයතසන්ති අච්චන්තනිට්ඨා.

සබ්යෙසන්ති සබ්යෙසං සමණබ්රාහ්මණානං. යෙොගක්යඛයමොතිපි නිබ්ොනං
චතූහිපියයොයගහි අනුප්පදුට්ඨත්තා.‘‘අච්චන්තයයොගක්යඛමා’’තිවත්තබ්යෙ

ඉ-කායරන නිද්යදයසන ‘‘අච්චන්තයෙොගක්යඛමී’’ති වුත්තං, 

අච්චන්තයයොගක්යඛයමො වා එයතසං අත්ථීති අච්චන්තයෙොගක්යඛමීති. 

චෙන්ති උපගච්ෙන්ති, අධිගච්ෙන්තීති අත්යථො. පරියස්සති පරික්ඛිස්සති

වට්ටදුක්ඛන්තංආගම්මාති පරියෙොසානන්තිපි නිබ්ොනස්සනාමං. 

සඞ්ඛිණාතීති සමුච්ඡින්දයනන යඛයපති. විනායසතීති තයතො එව

සබ්ෙයසොඅදස්සනංපායපති. විමුත්තාතිවට්ටදුක්ඛයතොඅච්චන්තනිග්ගයමන
වියසයසන මුත්තා. 

‘‘ඉස්සාමච්ෙරියං එයකො පඤ්යහො’’ති කස්මා වුත්තං, නනු 
ඉස්සාමච්ෙරියං විස්සජ්ජනන්ති? සච්චයමතං, යයො පන ඤාතුං ඉච්ඡියතො
අත්යථො, යසො පඤ්යහො.යසොඑවචවිස්සජ්ජීයතීතිනායංයදොයසො, අඤ්ඤථා
අම්ෙං පුට්ඨස්ස ලබුජං ෙයාකරණං විය සියා, එවං පඤ්හසීයසන
පඤ්හෙයාකරණංවදති.තථාහි ‘‘පියාප්පිය’’න්තිආදිනාවිස්සජ්ජනපදායනව

ගහිතානි, ‘‘පිොප්පිෙං එයකො’’තිආදීසුපි එයසව නයයො. පපඤ්චසඤ්ඤාති

සඤ්ඤාසීයසනපපඤ්චාඑවවුත්තාතිආහ ‘‘පපඤ්යචොඑයකො’’ති.එත්ථච
යථා පාතියමොක්ඛසංවරපුච්ො කායසමාචාරාදිවිභායගන විස්සජ්ජිතත්තා
තයයො පඤ්හා ජාතා, එවං ඉන්ද්රියසංවරපුච්ො රූපාදිවිභායගන
විස්සජ්ජිතත්තා ෙ පඤ්හා සියුං. තථා සති එකූනවීසති පුච්ො සියුං, අථ
ඉන්ද්රියසංවරතාසාමඤ්යඤන එයකොව පඤ්යහො කයතො, එවං සති 
පාතියමොක්ඛසංවරපුච්ොභාවසාමඤ්යඤන යතපි තයයො එයකොව පඤ්යහොති
සබ්යෙව ද්වාදයසව පඤ්හා භයවයයන්ති? නයදයමවං. යස්මා
කායසමාචාරාදීසුවිභජ්ජ වුච්චමායනසුමහාවිසයතායඅපරිමායණොවිභායගො
සම්භවති විස්සජ්යජතුං. සකලම්පි විනයපිටකං තස්ස නිද්යදයසො. රූපාදීසු
පන විභජ්ජ වුච්චමායනසු අප්පවිසයතාය න තාදියසො විභායගො සම්භවති
විස්සජ්යජතුං. ඉති මහාවිසයතාය පාතියමොක්ඛසංවරපුච්ො තයයො පඤ්හා
කතා, ඉන්ද්රියසංවරපුච්ො පන අප්පවිසයතාය එයකොව පඤ්යහො කයතො.
යතනවුත්තං‘‘චුද්දසමහාපඤ්හා’’ති. 

367. චලනට්යඨනාති කම්පනට්යඨන. තණ්හා හි
කාමරාගරූපරාගඅරූපරාගාදිවයසන පවත්තියා අනවට්ඨිතතාය සයම්පි
චලති, යත්ථ උප්පන්නා, තම්පිසන්තානංභවාදීසුපරිකඩ්ෙයනනචායලති, 

තස්මා චලනට්යඨන තණ්හා එජා නාම. පීළනට්යඨනාති විොධනට්යඨන

තස්ස තස්ස දුක්ඛස්ස යහතුභායවන. පදුස්සනට්යඨනාති 
අධම්මරාගාදිභායවන, සම්මුඛපරංමුයඛන, කියලසාසුචිපග්ඝරයණන ච



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  සක්කපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 

232 

පටුන 

පකාරයතො දුස්සනට්යඨන ගණ්යඩො. අනුප්පවිට්ඨට්යඨනාති ආසයස්ස

දුන්නීහරණී වයභායවන අනුප්පවිසනට්යඨන. කඩ්ඪති අත්තයනො ච රුචියා

උපයනති. උච්චාවචන්ති පණී වතභාවං, නිහීනභාවඤ්ච. යෙසු 
සමණබ්රාහ්මයණසු. ‘‘යයසාහ’’න්තිපිපාළි, තස්සායකචි ‘‘යයසංඅහ’’න්ති

අත්ථං වදන්ති. එවන්ති සුතානුරූපං, උග්ගහානුරූපඤ්ච. ‘‘අහං යඛො පන
භන්යත අඤ්යඤසං සමණබ්රාහ්මණානං ධම්මාචරියයො යහොන්යතොපි

භගවයතො සාවයකො…යප.… සම්යෙොධිපරායයණො’’ති එවං අත්තයනො 

යසොතාපන්නභාවංොනායපති. 

යසොමනස්සපටිලාභකථාවණ්ණනා 
368. සමාපන්යනොති සයමොගාළ්යහො පවත්තසම්පහායරො

වියාතිෙූළ්යහො. ජිනිංසූතියථාඅසුරාපුන සීසංඋක්ඛිපිතුංනාසක්ඛිංසු, එවං

යදවාවිජිනිංසුයයවාතිදස්යසන්යතොආහ ‘‘යදවාපුනඅපච්චාගමනාෙඅසුයෙ

ජිනිංසූ’’ති.තාදියසොහිස්සජයයො සාතිසයංයවදපටිලාභායඅයහොසි. දුවිධම්පි 

ඔෙන්තිදිබ්ෙං, අසුරංචාති ද්විප්පකාරම්පිඔජං. යදවායෙවපරිභුඤ්ජිස්සන්ති 

අසුරානංපයවසාභාවයතො.දණ්ඩස්සඅවචරණංආවරණං දණ්ඩාවචයෙො, සහ 

දණ්ඩාවචයරනාති සදණ්ඩාවචයෙො, දණ්යඩන පහරිත්වා වා ආවරිත්වා වා
සායධතබ්ෙන්තිඅත්යථො. 

369. ඉමස්මිංයෙව ඔකායසති ඉමිස්සයමව ඉන්දසාලගුහායං. 

යදවභූතස්සයමතිපුබ්යෙපියදවභූතස්සසක්කස්යසවයමභූතස්ස. සයතොති

ඉදානිපිසක්කස්යසවසයතො පුනොයුච යමලද්යධො. 

දිවියා කායාති දිබ්ො, ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛාතා කායාති ආහ ‘‘දිබ්ො

අත්තභාවා’’ති. ‘‘අමූළ්යහො ගබ්භං එස්සාමී’’ති ඉමිනා අරියසාවකානං
අන්ධපුථුජ්ජනානං විය සම්යමොහමරණං, අසම්පජානගබ්යභොක්කමනඤ්ච
නත්ථි, අථ යඛො අසම්යමොහමරණඤ්යචව සම්පජානගබ්යභොක්කමනඤ්ච
යහොතීති දස්යසති. අරියසාවකානියතගතිකත්තා සුගතීසු එව උප්පජ්ජන්ති, 
තත්ථාපි මනුස්යසසු උප්පජ්ජන්තා උළායරසු එව කුයලසු පටිසන්ධිං 
ගණ්හිස්සන්ති, සක්කස්සාපි තාදියසො අජ්ඣාසයයො. යතන වුත්තං පාළියං

‘‘යත්ථයම රමතීමයනො’’ති, තංසන්ධායාහ ‘‘ෙත්ථයම’’තිආදි.සක්යකො
පන අත්තයනොදිබ්ොනුභායවනාපිතාදිසංජානිතුංසක්යකොතියයව. 

කාෙයණනාති යුත්යතන අරියසාවකභාවස්ස අනුච්ෙවියකන. යතනාහ 

‘‘සයමනා’’ති. 

සකදාගාමිමග්ගං සන්ධාෙ වදති ෙට්යඨ අත්ථවයස අනාගාමිමග්ගස්ස

වක්ඛමානත්තා. ආොනිතුකායමොති අප්පත්තං වියසසං පටිවිජ්ඣිතුකායමො. 

මනුස්සයලොයකඅන්යතො භවිස්සති පුනමානුස්සූපපත්තියාඅභාවයතො. 
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පුනයදවාති මනුස්යසසු උප්පන්යනො තයතො චවිත්වා පුනයදව. ඉමස්මිං

තාවතිංසයදවයලොකස්මිං.උත්තයමො, කීදියසොතිආහ ‘‘සක්යකො’’තිආදි. 

අන්තියමභයවතිමමසබ්ෙභයවසුඅන්තියම සබ්ෙපරියයොසායනභයව. 

‘‘ආයුනා’’තිඉමිනාචතංසහභාවියනො සබ්යෙපිවණ්ණාදියකසඞ්ගණ්හාති. 

‘‘පඤ්ඤාො’’ති ච ඉමිනා සබ්යෙපි සද්ධාසතිවීරියාදියක. තස්මිං

අත්තභායවතිතස්මිං සබ්ෙන්තියමසක්කත්තභායව. අකනිට්ඨගාමීහුත්වාති 
අන්තරායපරිනිබ්ොයආදිභාවං අනුපගන්ත්වා එකංසයතො උද්ධංයසොයතො

අකනිට්ඨගාමී එව හුත්වා. තයතො එව අනුක්කයමන අවිහාදීසු

නිබ්ෙත්තන්යතො. එවමාහාති ‘‘යසො නිවායසො භවිස්සතී’’ති එවමාහ.
‘‘අවිහාදීසු…යප.… නිබ්ෙත්තිස්සතී’’ති සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං විවරිතුං 

‘‘එස කිො’’තිආදිවුත්තං.අයඤ්චනයයොනයකවලංසක්කස්යසව, අථයඛො 

මහායසට්ඨිමහාඋපාසිකානම්පි යහොතියයවාති දස්යසන්යතො ‘‘සක්යකො 

යදවොො’’තිආදිමාහ. 

370. භවසම්පත්තිනිබ්ොනසම්පත්තීනං වයසන 

අපරිපුණ්ණජ්ඣාසයතාය අනිට්ඨතමයනොෙයථො තං තං පත්තුකායමොයයව

හුත්වා ඨියතො. යෙ ච සමයණති යය ච පබ්ෙජියත. පවිවිත්තවිහාරියනොති 

‘‘අයනකවියවකත්තයංපරිබ්රූයහත්වාවිහරන්තී’’ති මඤ්ඤාමි. 

සම්පාදනාති මග්ගස්ස උපසම්පාදනං තස්ස සම්පාපනං සම්මයදව

පාපනං. විොධනාති අනාරාධනා අනුපායපටිපත්ති. න සම්යභොන්තීති
අනභිසම්භුණන්ති. යථාපුච්ඡියත අත්යථ අනභිසම්භුණනං නාම සම්මා

කයථතුං අසමත්ථතා එවාති ආහ ‘‘සම්පායදත්වා කයථතුං න

සක්යකොන්තී’’ති. 

තස්මාති යස්මා ආදිච්යචන සමානයගොත්තතාය. යතයනවාහ ‘‘ආදිච්ච 
නාමයගොත්යතනා’’ති, තස්මා. ආදිච්යචොෙන්ධුඑතස්සාතිආදිච්චෙන්ධු, අථ

වා ආදිච්චස්සෙන්ධූතිආදිච්චෙන්ධු, භගවා, තං ආදිච්චෙන්ධුනං. ආදිච්යචො
හියසොතාපන්නතායභගවයතොඔරසපුත්යතො. යතයනවාහ– 

‘‘යයොඅන්ධකායරතමසිපභඞ්කයරො, 
යවයරොචයනොමණ්ඩලීඋග්ගයතයජො; 
මාරාහුගිලීචරංඅන්තලික්යඛ, 
පජංමමංරාහුපමුඤ්චසූරිය’’න්ති.(සං.නි.1.91); 

සාමන්ති සාමංපයයොගං, සත්ථු පන සාවකස්ස සාමංපයයොයගො නාම

සනිපායතොඑවාතිආහ ‘‘නමක්කාෙංකයෙොමා’’ති. 

371. පොමසිත්වාති ‘‘ඉමාය නාම පථවියං නිසින්යනන මයා අයං
අච්ෙරියධම්යමො අධිගයතො’’ති යසොමනස්සජායතො, ‘‘ඉමාය නාම පථවියං
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එවං අච්ෙරියබ්භුතං බුද්ධරතනංඋප්පන්න’’න්ති අච්ෙරියබ්භුතචිත්තජායතො

ච පථවිං පරාමසිත්වා. පත්ථිතපඤ්හාති 
දීඝරත්තානුසයතසංසයසමුග්ඝාතත්ථං ‘‘කදා නු යඛො භගවන්තං පුච්ඡිතුං
ලභාමී’’තිඑවං අභිපත්ථිතපඤ්හා.යංපයනත්ථඅත්ථයතොනවිභත්තං, තං
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

සක්කපඤ්හසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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9. මහාසතිපට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

උද්යදසවාරකථාවණ්ණනා 
373. ‘‘කස්මා භගවා ඉදං සුත්තමභාසී’’ති අසාධාරණං සමුට්ඨානං

පුච්ෙති, සාධාරණං පන ‘‘පාකට’’න්ති අනාමසිත්වා 

‘‘කුරුෙට්ඨවාසීන’’න්තිආදි වුත්තං. සමුට්ඨානන්ති හි යදසනානිදානං, තං 
සාධාරණාසාධාරණයභදයතො දුවිධං, සාධාරණම්පි

අජ්ඣත්තිකොහිරයභදයතො දුවිධං. තත්ථ සාධාෙණං අජ්ඣත්තිකං

සමුට්ඨානං නාමභගවයතොමහාකරුණා.තායහි සමුස්සාහිතස්සභගවයතො
යවයනයයානං ධම්මයදසනාය චිත්තං උදපාදි. යථාහ ‘‘සත්යතසු ච 
කාරුඤ්ඤතං පටිච්ච බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකසී’’තිආදි. (දී. නි.

2.69; ම.නි. 1.283; 2.339; සං.නි.1.172; මහාව.9) ොහිෙං පන සාධාෙණං

සමුට්ඨානං නාම දසසහස්සමහාබ්රහ්මපරිවාරස්ස සහම්පතිමහාබ්රහ්මුයනො
අජ්යඣසනං. තථා චාහ ‘‘බ්රහ්මුයනො ච අජ්යඣසනං විදිත්වා’’ති. (දී. නි.
2.69; ම. නි. 1.283; 2.339; සං. නි. 1.179; මහාව. 9) 
තදජ්යඣසනුත්තරකාලඤ්හි ධම්මපච්චයවක්ඛණාජනිතං අප්යපොස්සුක්කතං 
පටිපස්සම්යභත්වා භගවා ධම්මං යදයසතුං උස්සාහජායතො අයහොසි. යථා ච
මහාකරුණා, එවං දසෙලඤාණාදයයො ච යදසනාය
අජ්ඣත්තසමුට්ඨානභායව වත්තබ්ො. සබ්ෙඤ්හි යඤයයධම්මං, යතසං
යදයසතබ්ෙප්පකාරං, සත්තානඤ්ච ආසයානුසයාදිං යාථාවයතො ජානිත්වා
භගවා ඨානාට්ඨානාදීසු යකොසල්යලන යවයනයයජ්ඣාසයානුරූපං
විචිත්තනයයදසනංපවත්යතසීති. අසාධාරණම්පිඅජ්ඣත්තිකොහිරයභදයතො

දුවිධයමව. තත්ථ අජ්ඣත්තිකං යාය මහාකරුණාය, යයන ච

යදසනාඤායණන ඉදං සුත්තං පවත්තිතං, තදුභයං යවදිතබ්ෙං, ොහිෙං පන

දස්යසතුං ‘‘කුරුෙට්ඨවාසීන’’න්තිආදිමාහ. යතන වුත්තං ‘‘අසාධාරණං 
සමුට්ඨානංපුච්ෙතී’’ති, යතන‘‘අත්තජ්ඣාසයාදීසුචතූසුසුත්තනික්යඛයපසු 
කතයරොය’’න්ති සුත්තනික්යඛයපො පුච්ඡියතො යහොතීති ඉතයරො
‘‘කුරුරට්ඨවාසීන’’න්තිආදිනා ‘‘පරජ්ඣාසයයොයං සුත්තනික්යඛයපො’’ති
දස්යසති. 

කුරුරට්ඨං කිර තදා තංනිවාසිසත්තානං 
යයොනියසොමනසිකාරවන්තතාදිනායයභුයයයනසුප්පටිපන්නතාය, පුබ්යෙච
කතපුඤ්ඤතාෙයලන තදා උතුආදිසම්පත්තියුත්තයමව අයහොසි. යතන

වුත්තං ‘‘උතුපච්චොදිසම්පන්නත්තා’’ති. ආදි-සද්යදන යභොජනාදිසම්පත්තිං
සඞ්ගණ්හාති.යකචිපන ‘‘පුබ්යෙ පවත්තකුරුවත්තධම්මානුට්ඨානවාසනාය
උත්තරකුරු විය යයභුයයයන උතුආදිසම්පන්නයමව යහොන්තං භගවයතො
කායල සාතිසයං උතුසප්පායාදියුත්තං තං රට්ඨං අයහොසී’’ති වදන්ති. 

චිත්තසරීෙකල්ලතාොති චිත්තස්ස, සරීරස්ස ච අයරොගතාය. 

අනුග්ගහිතපඤ්ඤාෙලාති ලද්ධූපකාරඤාණානුභාවා, අනු අනු වා

ආචිණ්ණපඤ්ඤායතජා. එකවීසතිො ඨායනසුති කායානුපස්සනාවයසන
චුද්දසසු ඨායනසු, යවදනානුපස්සනාවයසන එකස්මිං ඨායන, තථා
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චිත්තානුපස්සනාවයසන, ධම්මානුපස්සනාවයසන පඤ්චසු ඨායනසූති එවං 

එකවීසතියා ඨායනසු. කම්මට්ඨානං අෙහත්යත පක්ඛිපිත්වාති 
චතුසච්චකම්මට්ඨානං යථා අරහත්තං පායපති, එවං යදසනාවයසන
අරහත්යත පක්ඛිපිත්වා. සුවණ්ණචඞ්යකොටකසුවණ්ණමඤ්ජූසාසු
පක්ඛිත්තානි සුමනචම්පකාදිනානාපුප්ඵානි, මණිමුත්තාදිසත්තරතනානි ච
යථා භාජනසම්පත්තියා සවියසසං යසොභන්ති, කිච්චකරානි ච යහොන්ති
මනුඤ්ඤභාවයතො, එවං සීලදස්සනාදිසම්පත්තියා භාජනවියසසභූතාය 
කුරුරට්ඨවාසිපරිසායයදසිතාභගවයතො අයංයදසනාභියයයොයසොමත්තාය

යසොභති, කිච්චකාරී ච යහොතීති ඉමමත්ථං දස්යසති ‘‘ෙථා හි

පුරියසො’’තිආදිනා. එත්ථාතිකුරුරට්යඨ. 

පකතිොති සරසයතොපි, ඉමිස්සා සතිපට්ඨානසුත්තයදසනාය පුබ්යෙපීති

අධිප්පායයො. අනුයුත්තා විහෙන්ති සත්ථුයදසනානුසාරයතොභාවනානුයයොගං. 

විස්සට්ඨඅත්තභායවනාති අනිච්චාදිවයසන කිස්මිඤ්චි
යයොනියසොමනසිකායර චිත්තං අනියයොයජත්වා රූපාදිආරම්මයණ

අභිරතිවයසන විස්සට්ඨචිත්යතන භවිතුං න වට්ෙති, පමාදවිහාරං පහාය
අප්පමත්යතනභවිතබ්ෙන්තිඅධිප්පායයො. 

එකාෙයනොති එත්ථ අෙන-සද්යදො මග්ගපරියායයො. න යකවලං
අයනයමව, අථයඛොඅඤ්යඤපිෙහූ මග්ගපරියායාතිපදුද්ධාරංකයරොන්යතො
‘‘මග්ගස්සහී’’තිආදිංවත්වායදි මග්ගපරියායයොඅයන-සද්යදො, කස්මාපුන

‘‘මග්යගො’’ති වුත්තන්ති යචොදනං සන්ධායාහ ‘‘තස්මා’’තිආදි. තත්ථ 

එකමග්යගොති එයකො එව මග්යගො. න හි නිබ්ොනගාමිමග්යගො අඤ්යඤො
අත්ථීති. නනු සතිපට්ඨානං ඉධ මග්යගොති අධිප්යපතං, තදඤ්යඤ ච ෙහූ
මග්ගධම්මා අත්ථීති? සච්චං අත්ථි, යත පන සතිපට්ඨානග්ගහයණයනව
ගහිතා තදවිනාභාවයතො. තථා හි ඤාණවීරියාදයයො නිද්යදයස ගහිතා, 
උද්යදයස පන සතියා එව ගහණං යවයනයයජ්ඣාසයවයසනාති දට්ඨබ්ෙං. 

‘‘නද්විධාපථභූයතො’’තිඉමිනා ඉමස්ස මග්ගස්සඅයනකමග්ගභාවාභාවංවිය

අනිබ්ොනගාමිභාවාභාවඤ්චදස්යසති. එයකනාතිඅසහායයන.අසහායතාච
දුවිධා අත්තදුතියතාභායවන වා, යා ‘‘වූපකට්ඨකායතා’’ති වුච්චති, 
තණ්හාදුතියතාභායවන වා, යා ‘‘පවිවිත්තචිත්තතා’’ති වුච්චති. යතනාහ 

‘‘වූපකට්යඨන පවිවිත්තචිත්යතනා’’ති. යසට්යඨොපි යලොයක ‘‘එයකො’’ති

වුච්චති ‘‘යාව පයර එකාහං යවො කයරොමී’’තිආදීසූති ආහ ‘‘එකස්සාති

යසට්ඨස්සා’’ති.යදිසංසාරයතොනිස්සරණට්යඨො අයනට්යඨො, අඤ්යඤසම්පි
උපනිස්සයසම්පන්නානං සාධාරණයතො, කථං භගවයතොති ආහ 

‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදි. ඉමස්මිං යඛොති එත්ථ යඛො-සද්යදො අවධාරයණ, තස්මා

ඉමස්මිංයයවාතිඅත්යථො. යදසනායභයදොයෙවයහයසො, යදිදං‘‘මග්යගො’’ති

වා ‘‘අයයනො’’ති වා. අෙන-සද්යදො වා කම්මකරණාදිවිභායගො. යතනාහ 

‘‘අත්ථයතොපනඑයකොවා’’ති. 
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පටුන 

නානාමුඛභාවනානෙප්පවත්යතොති කායානුපස්සනාදිමුයඛන තත්ථාපි

ආනාපානාදිමුයඛන භාවනානයයන පවත්යතො. එකාෙනන්ති එකගාමිනං, 
නිබ්ොනගාමිනන්තිඅත්යථො. නිබ්ොනඤ්හිඅදුතියභාවයතො, යසට්ඨභාවයතො
ච ‘‘එක’’න්ති වුච්චති. යථාහ ‘‘එකඤ්හි සච්චං න දුතීයමත්ථී’’ති (සු. නි.
890). ‘‘යාවතාභික්ඛයවධම්මා සඞ්ඛතා වා අසඞ්ඛතා වා විරායගො යතසං
අග්ගං අක්ඛායතී’’ති. (අ. නි. 4.34; ඉතිවු. 90) ඛයයො එව අන්යතොති 

ඛෙන්යතො, ජාතියා ඛයන්තං දිට්ඨවාති ොතිඛෙන්තදස්සී. අවිභායගන

සබ්යෙපි සත්යත හියතන අනුකම්පතීති හිතානුකම්පී. අතරිංසූති තරිංසු. 

පුබ්යෙතිපුරිමකාබුද්ධා, පුබ්යෙවාඅතීතකායල. 

තන්ති යතසං වචනං, තං වා කිරියාවුත්තිවාචකත්තං න යුජ්ෙති. න හි
සඞ්යඛයයප්පධානතාය සත්තවාචියනො එකසද්දස්ස කිරියාවුත්තිවාචකතා

අත්ථි. ‘‘සකිම්පි උද්ධං ගච්යෙයයා’’තිආදීසු (අ. නි. 7.72) විය සකිං 

අෙයනොතිඉමිනාෙයඤ්ෙයනනභවිතබ්ෙං.එවමත්ථංයෙොයෙත්වාති‘‘එකං

අයනං අස්සා’’තිඑවංසමාසපදත්ථංයයොයජත්වා. උභෙථාපීති පුරිමනයයන, 

පච්ඡිමනයයන ච. න යුජ්ෙති ඉධාධිප්යපතමග්ගස්ස අයනකවාරං

පවත්තිසබ්භාවයතො. යතනාහ ‘‘කස්මා’’තිආදි. ‘‘අයනකවාෙම්පි අෙතී’’ති

පුරිමනයස්ස අයුත්තතාදස්සනං, ‘‘අයනකඤ්චස්ස අෙනං යහොතී’’ති
පච්ඡිමනයස්ස. 

ඉමස්මිං පයදති ‘‘එකායයනො අයං භික්ඛයව මග්යගො’’ති ඉමස්මිං
වායකය, ඉමස්මිං වා ‘‘පුබ්ෙභාගමග්යගො, යලොකුත්තරමග්යගො’’ති

විධානපයද. මිස්සකමග්යගොති යලොකියයන මිස්සයකො යලොකුත්තරමග්යගො. 
විසුද්ධිආදීනං නිප්පරියායයහතුකං සඞ්ගණ්හන්යතො ආචරියත්යථයරො 

‘‘මිස්සකමග්යගො’’ති ආහ. ඉතයරො පරියායයහතු ඉධාධිප්යපයතොති 

‘‘පුබ්ෙභාගමග්යගො’’තිඅයවොච. 

සද්දංසුත්වාති‘‘කායලොභන්යත ධම්මසවනායා’’තිකාලායරොචනසද්දං

පච්චක්ඛයතො, පරම්පරාය ච සුත්වා. එවං උක්ඛිපිත්වාති එවං ‘‘සුන්දරං
මයනොහරං ඉමං කථං ෙඩ්යඩමා’’ති අෙඩ්යඩන්තා උච්ඡුභාරං විය

පග්ගයහත්වා න විචෙන්ති. ආලුයළතීති විලුළියතො ආකුයලො යහොතීති

අත්යථො. එකාෙනමග්යගො වුච්චති පුබ්ෙභාගසතිපට්ඨානමග්යගොති
එත්තාවතා ඉධාධිප්යපතත්යථ සිද්යධ තස්යසව අලඞ්කාරත්ථං යසො පන

යස්ස පුබ්ෙභාගමග්යගො, තං දස්යසතුං ‘‘මග්ගානට්ඨඞ්ගියකො’’තිආදිකා
ගාථාපිපටිසම්භිදාමග්ගයතොව ආයනත්වාඨපිතා. 

නිබ්ොනගමනට්යඨනාති නිබ්ොනං ගච්ෙති අධිගච්ෙති එයතනාති 

නිබ්ොනගමනං,යසොයයව අවිපරීතසභාවතාය අත්යථො, යතන
නිබ්ොනගමනට්යඨන, නිබ්ොනාධිගමූපායතායාති අත්යථො. 

මග්ගනීෙට්යඨනාති ගයවසිතබ්ෙතාය. ‘‘ගමනීයට්යඨනා’’ති වා පායඨො, 
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උපගන්තබ්ෙතායාතිඅත්යථො. ‘‘ොගාදීහී’’තිඉමිනා රාගයදොසයමොහානංයයව
ගහණං ‘‘රායගො මලං, යදොයසො මලං, යමොයහො මල’’න්ති (විභ. 924) 

වචනයතො. ‘‘අභිජ්ඣාවිසමයලොභාදීහී’’ති පන ඉමිනා සබ්යෙසම්පි 
උපක්කියලසානං සඞ්ගණ්හනත්ථං යත විසුං උද්ධටා. ‘‘සත්තානං

විසුද්ධියා’’ති වුත්තස්ස අත්ථස්ස එකන්තිකතං දස්යසන්යතො ‘‘තථා 

හී’’තිආදිමාහ. කාමං ‘‘විසුද්ධියා’’ති සාමඤ්ඤයජොතනා, චිත්තස්යසව පන 

විසුද්ධි ඉධාධිප්යපතාති දස්යසතුං ‘‘රූපමලවයසන පනා’’තිආදි වුත්තං. න 
යකවලං අට්ඨකථාවචනයමව, අථ යඛො ඉදං එත්ථ ආහච්ච භාසිතන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘තථාහී’’තිආදිමාහ. 

සා පනායං චිත්තවිසුද්ධි සිජ්ඣමානා යස්මා යසොකාදීනං අනුප්පාදාය

සංවත්තති, තස්මාවුත්තං ‘‘යසොකපරියදවානං සමතික්කමාො’’තිආදි.තත්ථ
යසොචනංඤාතිෙයසනාදිනිමිත්තං යචතයසොසන්තායපො අන්යතොනිජ්ඣානං 

යසොයකො. ඤාතිෙයසනාදිනිමිත්තයමව යසොකාවතිණ්ණයතො ‘‘කහං
එකපුත්තකකහංඑකපුත්තකා’’තිආදිනා(ම.නි.2.353, 354; සං. නි.2.63) 

පරියදවනවයසන වාචාවිප්පලායපො පරිදවනං පරියදයවො. ආයතිං

අනුප්පජ්ජනං ඉධ සමතික්කයමොති ආහ ‘‘පහානාො’’ති. තං පනස්ස

සමතික්කමාවහතංනිදස්සනවයසන දස්යසන්යතො ‘‘අෙඤ්හී’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ ෙං පුබ්යෙ, තං වියසොයධහීති අතීයතසු ඛන්යධසු

තණ්හාසංකියලසවියසොධනංවුත්තං. පච්ඡාතිපරයතො. යතතිතුය්හං. මාහූති

මා අහු. කිඤ්චනන්ති රාගාදිකිඤ්චනං, එයතන අනාගයතසු ඛන්යධසු

සංකියලසවියසොධනං වුත්තං. මජ්යඣති තදුභයයවමජ්යඣ. යනො යච 

ගයහස්සසීතිනඋපාදියස්සසි යච, එයතනපච්චුප්පන්යනඛන්ධප්පෙන්යධ 

උපාදානප්පවත්ති වුත්තා. උපසන්යතො චරිස්සසීති එවං 
අද්ධත්තයගතසංකියලසවියසොධයන සති නිබ්බුතසබ්ෙපරිළාහතාය
උපසන්යතො හුත්වා විහරිස්සසීති අරහත්තනිකූයටන ගාථං නිට්ඨයපසි.

යතනාහ ‘‘ඉමං ගාථ’’න්තිආදි. 

පුත්තාතිඔරසා, අඤ්යඤපිවා දින්නකකිත්තිමාදයයොයයයකචි. පිතාති

ජනයකො, අඤ්යඤපි වා පිතුට්ඨානියා. ෙන්ධවාති ඤාතකා. අයඤ්යහත්ථ

අත්යථො– පුත්තාවාපිතාවාෙන්ධවාවා අන්තයකන මච්චුනා අධපන්නස්ස 

අභිභූතස්ස මරණයතො තාණාය න යහොන්ති. කස්මා? නත්ථි ඤාතීසු

තාණතාති. න හි ඤාතීනං වයසන මරණයතො ආරක්ඛා අත්ථි, තස්මා
පටාචායර ‘‘උයභො පුත්තා කාලඞ්කතා’’තිආදිනා (අප. යථරී 1.498) මා
නිරත්ථකං පරියදවි, ධම්මංයයව පන යාථාවයතො පස්සාති අධිප්පායයො. 

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨතාති යථානුයලොමං පවත්තිතාය සාමුක්කංසිකාය 
ධම්මයදසනාය පරියයොසායන සහස්සනයපටිමණ්ඩියත යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහි. කථං පනායං සතිපට්ඨානමග්ගවයසන යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨාසීති ආහ ‘‘ෙස්මා පනා’’තිආදි. න හි චතුසච්චකම්මට්ඨානකථාය
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විනා සාවකානං අරියමග්ගාධිගයමො අත්ථි. ‘‘ඉමං ගාථං සුත්වා’’ති පනිදං
යසොකවියනොදනවයසන පවත්තිතායගාථායපඨමංසුතත්තාවුත්තං, සාපිහි
සච්චයදසනායපරිවාරෙන්ධාඑව අනිච්චතාකථාතිකත්වා.ඉතරගාථායංපන

වත්තබ්ෙයමව නත්ථි. භාවනාති පඤ්ඤාභාවනා. සා හි ඉධ අධිප්යපතා. 

තස්මාතියස්මාරූපාදීනංඅනිච්චාදියතොඅනුපස්සනාපි සතිපට්ඨානභාවනාව, 

තස්මා. යතපීති සන්තතිමහාමත්තපටාචාරාපි. 

පඤ්චසයත යචොයෙති සතසතයචොරපරිවායර පඤ්චයචොයර පටිපාටියා 

යපයසසි, යත අරඤ්ඤං පවිසිත්වා යථරං පරියයසන්තා අනුක්කයමන 

යථරස්සසමීයපසමාගච්ඡිංසු.යතනාහ ‘‘යතගන්ත්වායථෙං පරිවායෙත්වා

නිසීදිංසූ’’ති. යවදනං වික්ඛම්යභත්වාති ඌරුට්ඨියභදපච්චයං දුක්ඛයවදනං

අමනසිකායරන වියනොයදත්වා. පීතිපායමොජ්ෙං උප්පජ්ජි 

විප්පටිසාරයලසස්සපිඅසම්භවයතො. යතනාහ ‘‘පරිසුද්ධංසීලංනිස්සාො’’ති.
යථරස්ස හි සීලං පච්චයවක්ඛයතො පරිසුද්ධං සීලං නිස්සාය උළාරං
පීතිපායමොජ්ජං උප්පජ්ජමානං ඌරුට්ඨියභදජනිතං දුක්ඛයවදනං

වික්ඛම්යභසි. තිොමෙත්තින්ති අච්චන්තසංයයොයග උපයයොගවචනං, 
යතනස්ස විපස්සනායං අප්පමාදං, පටිපත්තිඋස්සුක්කාපනඤ්ච දස්යසති. 

පාදානීති පායද. සංෙයමස්සාමීතිසඤ්ඤයපස්සාමි, සඤ්ඤත්තිං කරිස්සාමීති

අත්යථො. අට්ටිොමීතිජිගුච්ොමි. හොොමීතිලජ්ජාමි. විපස්සිසන්ති සම්පස්සිං. 

පචලාෙන්තානන්ති පචලායකානං නිද්දං උපගතානං. අගතින්ති 

අයගොචරං. වතසම්පන්යනොති ධුතගුණසම්පන්යනො. පමාදන්ති පචලායනං

සන්ධායාහ. ඔරුද්ධමානයසොතිඋපරුද්ධඅධිචිත්යතො. පඤ්ෙෙස්මින්තිසරීයර.
සරීරඤ්හි න්හාරුසම්ෙන්ධඅට්ඨිසඞ්ඝාටතායඉධ‘‘පඤ්ජර’’න්තිවුත්තං. 

පීතවණ්ණාය පන පටාකාය කායං පරිහරණයතො, 
මල්ලයුද්ධචිත්තකතාය ච ‘‘පීතමල්යලො’’ති පඤ්ඤායතො පබ්ෙජිත්වා 

පීතමල්ලත්යථයෙොනාම ජායතො. තීසුෙජ්යෙසූතිපණ්ඩුයචොළයගොළරජ්යජසු.

‘‘සබ්ෙමල්ලා සීහළදීයප සක්කාරසම්මානං ලභන්තී’’ති තම්ෙපණ්ණිදීපං

ආගම්ම. තංයෙවඅඞ්කුසංකත්වාති‘‘රූපාදයයො‘මමා’තිනගයහතබ්ො’’ති 
නතුම්හාකවග්යගන පකාසිතමත්ථං අත්තයනො චිත්තමත්තහත්ථියනො

අඞ්කුසංකත්වා. පායදසුඅවහන්යතසූතිඅතියවලංචඞ්කමයනනඅක්කමිතුං

අසමත්යථසු. ෙණ්ණුයකහි චඞ්කමති ‘‘නිසින්යන නිද්දාය අවසයරො

යහොතී’’ති. ෙයාකරිත්වාතිඅත්තයනොවීරියාරම්භස්සසඵලතාපයවදනමුයඛන 

සබ්රහ්මචාරීනංතත්ථඋස්සාහංජයනන්යතොඅඤ්ඤංෙයාකරිත්වා. භාසිතන්ති

වචනං, කස්සපනතන්තිආහ ‘‘බුද්ධයසට්ඨස්සසබ්ෙයලොකග්ගවාදියනො’’ති. 

‘‘න තුම්හාක’’න්තිආදිතස්සපවත්තිආකාරදස්සනං.තයදංයමසඞ්ඛාරානං 

අච්චන්තවූපසමකාරණන්ති දස්යසන්යතො ‘‘අනිච්චා වතා’’ති ගාථමාහරි, 
යතන ඉදානාහං සඞ්ඛාරානං ඛයණ ඛයණ භඞ්ගසඞ්ඛාතස්ස යරොගස්ස
අභායවනඅයරොයගො පරිනිබ්බුයතොතිදස්යසති. 
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අස්සාති සක්කස්ස. උපපත්තීති යදවූපපත්ති. පුන පාකතිකාව අයහොසි 
සක්කභායවයනවඋපපන්නත්තා. 

සුබ්රහ්මාති එවංනායමො. අච්ෙරානං නිරයූපපත්තිං දිස්වා තයතො පභුති

සතතංපවත්තමානංඅත්තයනොචිත්තුත්රාසංසන්ධායාහ ‘‘නිච්චංඋත්රස්තමිදං

චිත්ත’’න්තිආදි.තත්ථ උත්රස්තන්තිසන්තස්තංභීතං. උබ්බිග්ගන්තිසංවිග්ගං. 

උත්රස්තන්ති වා සංවිග්ගං. උබ්බිග්ගන්ති භයවයසන සහ නිස්සයයන

සඤ්චලිතං. අනුප්පන්යනසූති අනාගයතසු. කිච්යචසූති යතසු යතසු

ඉතිකත්තබ්යෙසු. ‘‘කිච්යඡසූ’’ති වා පායඨො, දුක්යඛසූති අත්යථො, 

නිමිත්තත්යථයචතංභුම්මං, භාවිදුක්ඛනිමිත්තන්ති අත්යථො. උප්පතියතසූති
උප්පන්යනසු කිච්යචසූති යයොජනා. තදා අත්තයනො පරිවාරස්ස උප්පන්නං
දුක්ඛංසන්ධායවදති. 

යෙොජ්ඣාතියෙොධියතො, අරියමග්ගයතොතිඅත්යථො. ‘‘අඤ්ඤත්රා’’තිචපදං
අයපක්ඛිත්වා නිස්සක්කවචනං, යෙොධිං ඨයපත්වාති අත්යථො. යසයසසුපි

එයසවනයයො. තපසාති තයපොකම්මයතො, යතනමග්ගාධිගමස්සඋපායභූතං

සල්යලඛපටිපදං දස්යසති. ඉන්ද්රිෙසංවොති මනච්ෙට්ඨානං ඉන්ද්රියානං
සංවරණයතො, එයතන සතිසංවරසීයසන සබ්ෙම්පි සංවරසීලං, 
ලක්ඛණහාරනයයන වා සබ්ෙම්පි චතුපාරිසුද්ධිසීලං දස්යසති. 

සබ්ෙනිස්සග්ගාති සබ්ෙස්සපි නිස්සජ්ජනයතො සබ්ෙකියලසප්පහානයතො.
කියලයසසු හි නිස්සට්යඨසු කම්මවට්ටං, විපාකවට්ටඤ්ච නිස්සට්ඨයමව

යහොතීති. යසොත්ථින්තියඛමංඅනුපද්දවතං. 

ඤායති නිච්ෙයයන කමති නිබ්ොනං, තං වා ඤායති පටිවිජ්ඣීයති 

එයතනාති ඤායෙො, අරියමග්යගොති ආහ ‘‘ඤායෙො වුච්චති අරියෙො

අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො’’ති. තණ්හාවානවිෙහිතත්තාති
තණ්හාසඞ්ඛාතවානවිවිත්තත්තා. තණ්හා හි ඛන්යධහි ඛන්ධං, කම්මුනා
ඵලං, සත්යතහි ච දුක්ඛං විනති සංසිබ්ෙතීති ‘‘වාන’’න්ති වුච්චති, තයදං

නත්ථිඑත්ථවානං, නවාඑතස්මිංඅධිගයතපුග්ගලස්ස වානන්ති නිබ්ොනං, 
අසඞ්ඛතා ධාතු. පරප්පච්චයයන විනා පච්චක්ඛකරණං සච්ඡිකිරියාති ආහ 

‘‘අත්තපච්චක්ඛතාො’’ති. 

නනු ‘‘විසුද්ධියා’’ති චිත්තවිසුද්ධියා අධිප්යපතත්තා 
විසුද්ධිග්ගහයණයනයවත්ථයසොකසමතික්කමාදයයොපිගහිතාඑවයහොන්ති, 

යත පුන කස්මා ගහිතාති අනුයයොගං සන්ධාය ‘‘තත්ථ කිඤ්චාපී’’තිආදි

වුත්තං. සාසනයුත්තියකොවියදති සච්චපටිච්චසමුප්පාදාදිලක්ඛණායං 

ධම්මනීතියංයෙයක. තංතමත්ථං ඤායපතීතියයයයයෙොධයනයයපුග්ගලා 
සඞ්යඛපවිත්ථාරාදිවයසන යථා යථා යෙොයධතබ්ො, අත්තයනො
යදසනාවිලායසන භගවා යත යත තථා තථා යෙොයධන්යතො තං තමත්ථං

ඤායපති. තංතංපාකෙංකත්වා දස්යසන්යතොතිඅත්ථාපත්තිංඅගයණන්යතො
තං තමත්ථං පාකටං කත්වා දස්යසන්යතො. න හි සම්මාසම්බුද්යධො
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අත්ථාපත්තිඤාපකාදිසාධනීයවචනාති. සංවත්තතීති ජායති, යහොතීති
අත්යථො.යස්මා අනතික්කන්තයසොකපරියදවස්සනකදාචිචිත්තවිසුද්ධිඅත්ථි 
යසොකපරියදවසමතික්කමනමුයඛයනවචිත්තවිසුද්ධියාඉජ්ඣනයතො, තස්මා

ආහ ‘‘යසොකපරියදවානං සමතික්කයමන යහොතී’’ති. යස්මා පන 
යදොමනස්සපච්චයයහි දුක්ඛධම්යමහි ඵුට්ඨං පුථුජ්ජනං යසොකාදයයො
අභිභවන්ති, පරිඤ්ඤායතසු ච යතසු යත න යහොන්ති, තස්මා වුත්තං 

‘‘යසොකපරියදවානං සමතික්කයමොදුක්ඛයදොමනස්සානංඅත්ථඞ්ගයමනා’’ති. 

ඤාෙස්සාති අග්ගමග්ගස්ස, තතියමග්ගස්ස ච. තදධිගයමන හි යථාක්කමං
දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගයමො. සච්ඡිකිරියාභිසමයසහභාවීපි
ඉතරාභිසමයයො තදවිනාභාවයතොසච්ඡිකිරියාභිසමයයහතුයකොවියවුත්යතො. 

ඤාෙස්සාධගයමො නිබ්ොනස්ස සච්ඡිකිරිොොති ඵලඤායණන වා

පච්චක්ඛකරණං සන්ධාය වුත්තං, ‘‘නිබ්ොනස්ස සච්ඡිකිරිොො’’ති
සම්පදානවචනඤ්යචතං දට්ඨබ්ෙං. 

වණ්ණභණනන්ති පසංසාවචනං. තයදං න ඉයධව, අථ යඛො

අඤ්ඤත්ථාපිසත්ථුආචිණ්ණංඑවාති දස්යසන්යතො ‘‘ෙයථවහී’’තිආදිමාහ.

තත්ථ ආදිම්හි කලයාණමාදි වා කලයාණං එතස්සාති ආදිකලයාණං. 

යසසපදද්වයයපි එයසව නයයො. අත්ථසම්පත්තියා සාත්ථං. 

ෙයඤ්ජනසම්පත්තියා සෙයඤ්ෙනං. සීලාදිපඤ්චධම්මක්ඛන්ධපාරිපූරියතො, 

උපයනතබ්ෙස්ස අභාවයතො ච යකවලපරිපුණ්ණං. නිරුපක්කියලසයතො

අපයනතබ්ෙස්ස ච අභාවයතො පරිසුද්ධං. යසට්ඨචරියභාවයතො 

සාසනබ්රහ්මචරිෙං, මග්ගබ්රහ්මචරිෙඤ්ච යවො පකායසස්සාමීති. අයයමත්ථ

සඞ්යඛයපො, විත්ථායරොපන විසුද්ධමග්යග (විසුද්ධි.1.147) වුත්තනයයයනව

යවදිතබ්යෙො. අරිෙවංසාති අරියානං බුද්ධාදීනං වංසා පයවණියයො. 

අග්ගඤ්ඤාති අග්ගාති ජානිතබ්ො සබ්ෙවංයසහි යසට්ඨභාවයතො. 

ෙත්තඤ්ඤාති චිරරත්තාති ජානිතබ්ො. වංසඤ්ඤාති බුද්ධාදීනං වංසාති 

ජානිතබ්ො. යපොොණාති පුරාතනා අනධුනාතනත්තා. අසඞ්කිණ්ණාති

අවිකිණ්ණා අනපනීතා. අසඞ්කිණ්ණපුබ්ොති ‘‘කිං ඉයමහී’’ති අරියයහින

අපනීතපුබ්ො. න සඞ්කීෙන්තීති ඉදානිපි යතහි න අපනීයන්ති. න

සඞ්කීයිස්සන්තීති අනාගයතපි යතහි න අපනීයස්සන්ති. 

අප්පටිකුට්ඨා…යප.… විඤ්ඤූහීති යය යලොයක විඤ්ඤූ සමණබ්රාහ්මණා, 

යතහිඅප්පච්චක්ඛතාඅනින්දිතා, අගරහිතාතිඅත්යථො. ‘‘විසුද්ධො’’තිආදීහීති

විසුද්ධිආදිදීපයනහි. පයදහීති වායකයහි, විසුද්ධිඅත්ථතාදියභදභින්යනහි වා 

ධම්මයකොට්ඨායසහි. උපද්දයවති අනත්යථ. විසුද්ධන්ති විසුජ්ඣනං

සංකියලසප්පහානං. වාචුග්ගතකරණං උග්ගයහො. පරිොපුණනං පරිචයයො.

අත්ථස්සහදයයඨපනං ධාෙණං. පරිවත්තනං වාචනං. 

ගන්ධාෙයකොති ගන්ධාරයදයස උප්පන්යනො. පයහොන්තීති සක්යකොන්ති. 

අනිෙයානිකමග්ගාති මිච්ොමග්ගා, මිච්ෙත්තනියතානියතමග්ගාපි වා. 

සුවණ්ණන්ති කූටසුවණ්ණම්පි වුච්චති. මණීති කාචමණිපි, මුත්තාති
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යවළුජාපි, පවාළන්ති පල්ලයවොපි වුච්චතීති ෙත්තෙම්බුනදාදිපයදහි යත

වියසසිතා. 

න තයතො යහට්ඨාති ඉධාධිප්යපතකායාදීනං යවදනාදිසභාවත්තාභාවා, 
කායයවදනාචිත්තවිමුත්තස්ස යතභූමකධම්මස්ස විසුං 
විපල්ලාසවත්ථන්තරභායවන ගහිතත්තා ච යහට්ඨා ගහයණසු
විපල්ලාසවත්ථූනං අනිට්ඨානං සන්ධාය වුත්තං, පඤ්චමස්ස පන

විපල්ලාසවත්ථුයනො අභාවා ‘‘න උද්ධ’’න්ති ආහ. ආරම්මණවිභායගන

යහත්ථ සතිපට්ඨානවිභායගොති. තයෙො සතිපට්ඨානාති සතිපට්ඨාන-සද්දස්ස 
අත්ථුද්ධාරදස්සනං, න ඉධ පාළියං වුත්තස්ස සතිපට්ඨාන-සද්දස්ස

අත්ථදස්සනන්ති. ආදීසු හි සතියගොචයෙොති එත්ථ ආදි-සද්යදන
‘‘ඵස්සසමුදයා යවදනානං සමුදයයො, නාමරූපසමුදයා චිත්තස්ස සමුදයයො, 
මනසිකාරසමුදයාධම්මානංසමුදයයො’’ති(සං. නි.5.408) ‘‘සතිපට්ඨානා’’ති
වුත්තානං සභියගොචරානං පකාසයක සුත්තප්පයදයස සඞ්ගණ්හාති. එවං 

‘‘පටිසම්භිදාපාළිෙ’’ම්පි (පටි. ම. 2.34) අවයසසපාළිප්පයදසදස්සනත්යථො 

ආදි-සද්යදො දට්ඨබ්යෙො. සතිො පට්ඨානන්ති සතියා පතිට්ඨාතබ්ෙට්ඨානං.
දානාදීනි කයරොන්තස්ස රූපාදීනි සතියා ඨානං යහොන්තීති

තංනිවාරණත්ථමාහ ‘‘පධානං ඨාන’’න්ති. ප-සද්යදො හි ඉධ ‘‘පණී වතා
ධම්මා’’තිආදීසු(ධ.සං.මාතිකා14) වියපධානත්ථදීපයකොතිඅධිප්පායයො. 

අරියෙොති අරියං සබ්ෙසත්තයසට්ඨං සම්මාසම්බුද්ධමාහ. එත්ථාති

එතස්මිං සළාෙතනවිභඞ්ගසුත්යත.(ම. නි. 3.310) සුත්යතකයදයසන හි
සුත්තං දස්යසති.තත්ථහි– 

‘‘තයයො සතිපට්ඨානා යදරියයො…යප.… අරහතීති ඉති යඛො 
පයනතං වුත්තං, කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං. ඉධ, භික්ඛයව, සත්ථා
සාවකානංධම්මං යදයසතිඅනුකම්පයකොහියතසීඅනුකම්පංඋපාදාය
‘ඉදංයවොහිතායඉදංයවොසුඛායා’ති.තස්ස සාවකානසුස්සූසන්ති.න
යසොතං ඔදහන්ති, න අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨයපන්ති, යවොක්කම්ම ච
සත්ථු සාසනා වත්තන්ති. තත්ර, භික්ඛයව, තථාගයතො න යචව
අනත්තමයනො යහොති, න ච අනත්තමනතං පටිසංයවයදති, 
අනවස්සුයතො ච විහරති සයතො සම්පජායනො. ඉදං, භික්ඛයව, පඨමං
සතිපට්ඨානං.යදරියයොයසවති…යප.…අරහති. 

පුන චපරං, භික්ඛයව, සත්ථා…යප...ඉදං යවො සුඛායාති. තස්ස
එකච්යච සාවකා න සුස්සූසන්ති…යප.… න ච යවොක්කම්ම සත්ථු
සාසනාවත්තන්ති.තත්ර, භික්ඛයව, තථාගයතොනයචවඅනත්තමයනො
යහොති, නච අනත්තමනතංපටිසංයවයදති, නචඅත්තමයනොයහොති, 
න ච අත්තමනතං පටිසංයවයදති, අනත්තමනතා ච අත්තමනතා ච
තදුභයං අභිනිවජ්යජත්වා උයපක්ඛයකො විහරති සයතො සම්පජායනො.
ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, දුතියං. 
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පුන චපරං, භික්ඛයව…යප.… සුඛායාති, තස්ස සාවකා
සුස්සූසන්ති…යප.… වත්තන්ති. තත්ර, භික්ඛයව, තථාගයතො
අත්තමයනො යචව යහොති, අත්තමනතඤ්ච පටිසංයවයදති, 
අනවස්සුයතො ච විහරති සයතො සම්පජායනො. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
තතිය’’න්ති(ම.නි. 3.311). 

එවං පටිඝානුනයයහි අනවස්සුතතා, නිච්චං උපට්ඨිතස්සතිතාය 
තදුභයවීතිවත්තතා ‘‘සතිපට්ඨාන’’න්ති වුත්තා. බුද්ධානංයයව හි නිච්චං 

උපට්ඨිතස්සතිතායහොතිආයවණිකධම්මභාවයතො, න පච්යචකබුද්ධාදීනං. ප-
සද්යදො ආරම්භං යජොයතති, ආරම්යභො ච පවත්තීති කත්වා ආහ 

‘‘පවත්තයිතබ්ෙයතොති අත්යථො’’ති. සතියා කරණභූතාය පට්ඨානං

පට්ඨයපතබ්ෙං සතිපට්ඨානං. අන-සද්යදො හිෙහුලංවචයනනකම්මත්යථොපි

යහොතීති. තථාස්ස කත්තුඅත්යථොපි ලබ්භතීති ‘‘පට්ඨාතීති පට්ඨාන’’න්ති

වුත්තං. පට්ඨාතීති එත්ථ ප-සද්යදො භුසත්ථවිසිට්ඨං පක්ඛන්දනං දීයපතීති 

‘‘ඔක්කන්දිත්වා පක්ඛන්දිත්වා පත්ථරිත්වා පවත්තතීති අත්යථො’’ති ආහ.

පුන භාවත්ථං සති, සද්දං, පට්ඨානසද්දඤ්ච වණ්යණන්යතො ‘‘අථ

වා’’තිආදිමාහ, යතන පුරිමවිකප්යප සති, සද්යදො, පට්ඨාන-සද්යදො ච

කත්තුඅත්යථොති විඤ්ඤායති. සෙණට්යඨනාති චිරකතස්ස, චිරභාසිතස්ස ච

අනුස්සරණට්යඨන. ඉදන්ති යං ‘‘සතියයව සතිපට්ඨාන’’න්ති වුත්තං, ඉදං. 

ඉධ ඉමස්මිංසුත්තපයදයස අධප්යපතං. 

ෙදිඑවන්ති.යදිසතිඑවසතිපට්ඨානං, සතිනාමඑයකොධම්යමො, එවං

සන්යතකස්මා ‘‘සතිපට්ඨානා’’තිෙහුවචනන්තිආහ ‘‘සතිෙහුත්තා’’තිආදි.
යදි ෙහුකා තා සතියයො, අථකස්මා ‘‘මග්යගො’’ති එකවචනන්ති යයොජනා. 

මග්ගට්යඨනාති නියයානට්යඨන. නියයානියකො හි මග්ගධම්යමො, යතයනව
නියයානිකභායවන එකත්තූපගයතො එකන්තයතො නිබ්ොනං ගච්ෙති, 

අත්ථියකහි ච තදත්ථං මග්ගීයතීති ආහ ‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්ති, අත්තනාව

පුබ්යෙ වුත්තං පච්චාහරති. තත්ථ චතස්යසොපි යචතාති

කායානුපස්සනාදිවයසන චතුබ්බිධාපි ච එතා සතියයො. අපෙභායගති

අරියමග්ගක්ඛයණ. කිච්චං සාධෙමානාති පුබ්ෙභායග කායාදීසු
සුභසඤ්ඤාදිවිධමනවයසන විසුං විසුං පවත්තිත්වා මග්ගක්ඛයණ සතියයව
තත්ථ චතුබ්බිධස්සපි විපල්ලාසස්ස සමුච්යෙදවයසන පහානකිච්චං
සාධයමානා ආරම්මණකරණවයසන නිබ්ොනං ගච්ෙති. 

චතුකිච්චසාධයනයනව යහත්ථ ෙහුවචනනිද්යදයසො. එවඤ්ච සතීති එවං
මග්ගට්යඨන එකත්තං උපාදාය ‘‘මග්යගො’’ති එකවචයනන, 
ආරම්මණයභයදන චතුබ්බිධතං උපාදාය ‘‘චත්තායරො’’ති ච වත්තබ්ෙතාය

සතිවිජ්ජමානත්තා. වචනානුසන්ධනා ‘‘එකායයනොඅය’’න්තිආදිකා යදසනා 

සානුසන්ධකාව, න අනනුසන්ධිකාති අධිප්පායයො. වුත්තයමවත්ථං

නිදස්සයනන පටිපායදතුං ‘‘මාෙයසනප්පමද්දන’’න්ති (සං. නි. 5.224) 
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සුත්තපදංආයනත්වා ‘‘ෙථා’’තිආදිනානිදස්සනංසංසන්දති. ‘‘තස්මා’’තිආදි
නිගමනං. 

වියසසයතො කායයො, යවදනා ච අස්සාදස්ස කාරණන්ති තප්පහානත්ථං
යතසු තණ්හාවත්ථූසු ඔළාරිකසුඛුයමසු අසුභදුක්ඛභාවදස්සනානි
මන්දතික්ඛපඤ්යඤහි තණ්හාචරියතහි සුකරානීති තානි යතසං
‘‘විසුද්ධිමග්යගො’’තිවුත්තානි.තථා‘‘නිච්චං අත්තා’’තිඅභිනියවසවත්ථුතාය
දිට්ඨියා වියසසකාරයණසු චිත්තධම්යමසු අනිච්චානත්තතාදස්සනානි
සරාගාදිවයසන, සඤ්ඤාඵස්සාදිවයසන, නීවරණාදිවයසන ච 
නාතිප්පයභදාතිප්පයභදගයතසු යතසු තප්පහානත්ථං මන්දතික්ඛපඤ්ඤානං 
දිට්ඨිචරිතානංසුකරානීතියතසංතානි ‘‘විසුද්ධිමග්යගො’’ති වුත්තානි.එත්ථ
ච යථා චිත්තධම්මානම්පි තණ්හාය වත්ථුභායවො සම්භවති, තථා
කායයවදනානම්පි දිට්ඨියාති සතිපි යනසං චතුන්නම්පි
තණ්හාදිට්ඨිවත්ථුභායව යයො යස්සා සාතිසයපච්චයයො, තං දස්සනත්ථං 
වියසසග්ගහණං කතන්ති දට්ඨබ්ෙං. තික්ඛපඤ්ඤසමථයානියකො
ඔළාරිකාරම්මණං පරිග්ගණ්හන්යතොතත්ථඅට්ඨත්වාඣානංසමාපජ්ජිත්වා

උට්ඨාය යවදනං පරිග්ගණ්හාතීති වුත්තං ‘‘ඔළාරිකාෙම්මයණ

අසණ්ඨහනයතො’’ති. විපස්සනායානිකස්ස පනසුඛුයමචිත්යත, ධම්යමසුච
චිත්තං පක්ඛන්දතීති චිත්තධම්මානුපස්සනානං
මන්දතික්ඛපඤ්ඤවිපස්සනායානිකානංවිසුද්ධිමග්ගතා වුත්තා. 

යතසං තත්ථාති එත්ථ තත්ථ-සද්දස්ස ‘‘පහානත්ථ’’න්ති එයතන 

යයොජනා.පරයතො යතසංතත්ථාතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො.පඤ්ච කාමගුණා
සවියසසාකායයලබ්භන්තීතිවියසයසනකායයොකායමොඝස්සවත්ථු, භයවසු 
සුඛග්ගහණවයසන භවස්සායදො යහොතීති භයවොඝස්ස යවදනා වත්ථු, 
සන්තතිඝනග්ගහණවයසන වියසසයතො චිත්යත අත්තාභිනියවයසො යහොතීති
දිට්යඨොඝස්සචිත්තංවත්ථු, ධම්යමසු විනිබ්යභොගස්සදුක්කරත්තා, ධම්මානං
ධම්මමත්තතාය දුප්පටිවිජ්ඣත්තා ච සම්යමොයහො යහොතීති අවිජ්යජොඝස්ස
ධම්මාවත්ථු, තස්මායතසුයතසංපහානත්ථං චත්තායරොවවුත්තා. 

එවං කායාදීනං කායමොඝාදිවත්ථුභාවකථයනයනව
කාමයයොගකාමාසවාදීනම්පි වත්ථුභායවො දීපියතො යහොති ඔයඝහි යතසං
අත්ථයතො අනඤ්ඤත්තා. යදග්යගන ච කායයො කායමොඝාදීනං වත්ථු, 
තදග්යගනඅභිජ්ඣාකායගන්ථස්සවත්ථු.‘‘දුක්ඛායයවදනාය පටිඝානුසයයො
අනුයසතී’’තිදුක්ඛදුක්ඛවිපරිණාමදුක්ඛසඞ්ඛාරදුක්ඛභූතායවදනා වියසයසන
ෙයාපාදකායගන්ථස්ස වත්ථු. චිත්යත නිච්චග්ගහණවයසන සස්සතස්ස
අත්තයනො සීයලන සුද්ධීති ආදි පරාමසනං යහොතීති සීලබ්ෙතපරාමාසස්ස
චිත්තං වත්ථු. නාමරූපපරිච්යෙයදන භූතං භූතයතො අපස්සන්තස්ස
භවවිභවදිට්ඨිසඞ්ඛායතො ඉදංසච්චාභිනියවයසො යහොතීතිතස්ස ධම්මා වත්ථු.
කායස්ස කාමුපාදානවත්ථුතා වුත්තනයාව. යදග්යගන හි කායයො
කායමොඝස්ස වත්ථු, තදග්යගන කාමුපාදානස්සපි වත්ථු අත්ථයතො
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අභින්නත්තා. සුඛයවදනස්සාදවයසන පරයලොකනිරයපක්යඛො ‘‘නත්ථි 
දින්න’’න්තිආදිකං(දී.නි.1.171; ම.නි.1.445; 2.95, 225; 3.91, 116; සං.
නි. 3.210; ධ.ස. 1221; විභ. 938) පරාමාසංඋප්පායදතීති දිට්ඨුපාදානස්ස
යවදනා වත්ථු. චිත්තධම්මානං ඉතරුපාදානවත්ථුතා 
තතියචතුත්ථගන්ථයයොජනායං වුත්තනයා එව. කායයවදනානං
ෙන්දයදොසාගතිවත්ථුතා කායමොඝෙයාපාදකායගන්ථයයොජනායං වුත්තනයා
එව. සන්තතිඝනග්ගහණවයසන සරාගාදිචිත්යත සම්යමොයහො යහොතීති
යමොහාගතියා චිත්තං වත්ථු. ධම්මසභාවානවයෙොයධ භයං යහොතීති
භයාගතියා ධම්මාවත්ථු. 

ආහාරසමුදයා කායස්සසමුදයා, ඵස්සසමුදයා යවදනානංසමුදයයො, (සං.
නි.5.408) සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපන්ති(ම.
නි. 3.126; උදා. 1; විභ. 225) වචනයතො කායාදීනං සමුදයභූතා 
කෙළීකාරඵස්සමයනොසඤ්යචතනාවිඤ්ඤාණාහාරා කායාදිපරිජානයනන

පරිඤ්ඤාතා යහොන්තීති ආහ ‘‘චතුබ්බිධාහාෙපරිඤ්ඤත්ථ’’න්ති. 

පකෙණනයෙොතියනත්තිපකරණවයසනසුත්තන්තසංවණ්ණනානයයො. 

සෙණවයසනාති කායාදීනං, කුසලාදිධම්මානඤ්ච උපධාරණවයසන.
සරන්ති ගච්ෙන්ති නිබ්ොනං එතායාති සතීති ඉමස්මිං අත්යථ එකත්යත 

එකසභායව නිබ්ොයන සයමොසරණං සමාගයමො එකත්තසයමොසෙණං. 

එතයදවහි දස්යසතුං ‘‘ෙථාහී’’තිආදිවුත්තං. 

එකනිබ්ොනපයවසයහතුභූයතො වා සමානතාය එයකො 

සතිපට්ඨානසභායවො එකත්තං, තත්ථ සයමොසරණං එකත්තසයමොසෙණං, 
තංසභාගතාව, එකනිබ්ොනපයවසයහතුභාවං පන දස්යසතුං 

‘‘ෙථා’’තිආදිමාහ. එතස්මිං අත්යථ සරයණකත්තසයමොසරණානි සයහව 
සතිපට්ඨායනකභාවස්ස කාරණත්යතන වුත්තානීති දට්ඨබ්ොනි, පුරිමස්මිං

විසුං. සෙණවයසනාති වා ගමනවයසනාති අත්යථ සති තයදව ගමනං 
සයමොසරණන්ති, සයමොසරයණ වා සති-සද්දත්ථවයසන අවුච්චමායන
ධාරණතාව සතීති සති-සද්දත්ථන්තරාභාවා පුරිමං සතිභාවස්ස කාරණං, 
පච්ඡිමං එකභාවස්සාති නිබ්ොනසයමොසරයණපි සහිතායනව තානි
සතිපට්ඨායනකභාවස්සකාරණානිවුත්තානි යහොන්ති. 

‘‘චුද්දසවියධන, නවවියධන, යසොළසවියධන, පඤ්චවියධනා’’ති ඉදං
උපරි පාළියං(දී.නි.2.374) ආගතානංආනාපානපබ්ොදීනංවයසනවුත්තං, 
යතසං පන අනන්තරයභදවයසන, තදනුගතයභදවයසන ච භාවනාය
අයනකවිධතා ලබ්භතියයව, චතූසු දිසාසු උට්ඨානකභණ්ඩසදිසතා
කායානුපස්සනාදිතංතංසතිපට්ඨානභාවනානුභාවස්සදට්ඨබ්ො. 

කයථතුකමයතාපුච්ඡා ඉතරාසං පුච්ොනං ඉධ අසම්භවයතො, 

නිද්යදසාදිවයසන යදයසතුකමයතාය ච තථා වුත්තත්තා. ‘‘ඉධා’’ති
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වුච්චමානපටිපත්තිසම්පාදකස්ස භික්ඛුයනො සන්නිස්සයදස්සනං, යසො චස්ස

සන්නිස්සයයො සාසනයතො අඤ්යඤො නත්ථීති වුත්තං ‘‘ඉධාති ඉමස්මිං

සාසයන’’ති. ධම්ම…යප.… ලපනයමතං යතසං අත්තයනො
සම්මුඛාභිමුඛභාවකරණත්ථං, තඤ්ච ධම්මස්ස සක්කච්චසවනත්ථං.
‘‘යගොචයර භික්ඛයව චරථ සයක යපත්තියක විසයය’’තිආදි (දී. නි. 3.80; 
සං. නි. 5.372) වචනයතො භික්ඛුයගොචරා එයත ධම්මා, යදිදං
කායානුපස්සනාදයයො. තත්ථ යස්මා කායානුපස්සනාදිපටිපත්තියා භික්ඛු 
යහොති, තස්මා ‘‘කායානුපස්සී විහරතී’’තිආදිනා භික්ඛුං දස්යසති භික්ඛුම්හි

තංනියමයතොති ආහ ‘‘පටිපත්තිො භික්ඛුභාවදස්සනයතො’’ති.
සත්ථුචරියානුවිධායකත්තා, සකලසාසනසම්පටිග්ගාහකත්තා ච 

සබ්ෙප්පකාොෙ අනුසාසනිො භාෙනභායවො. තස්මිං ගහියතති භික්ඛුම්හි
ගහියත. භික්ඛුපරිසාය යජට්ඨභාවයතො රාජගමනඤායයන ඉතරා පරිසාපි

අත්ථයතො ගහිතාව යහොන්තීති ආහ ‘‘යසසා’’තිආදි. එවං පඨමං කාරණං

විභජිත්වාඉතරම්පිවිභජිතුං ‘‘යෙොච ඉම’’න්තිආදිවුත්තං. 

සමං චයෙෙයාති කායාදි විසමචරියං පහාය කායාදීහි සමං චයරයය.

රාගාදිවූපසයමන සන්යතො, ඉන්ද්රියදයමන දන්යතො, චතුමග්ගනියායමන 

නිෙයතො, යසට්ඨචරිතාය බ්රහ්මචාරී, සබ්ෙත්ථ කායදණ්ඩාදිඔයරොපයනන 

නිධාෙ දණ්ඩං. අරියභායව ඨියතො යසො එවරූයපො

ොහිතපාපසමිතපාපභින්නකියලසතාහි ‘‘බ්රාහ්මයණො, සමයණො, භික්ඛූ’’තිච
යවදිතබ්යෙො. 

‘‘අයඤ්යචව කායයො, ෙහිද්ධා ච නාමරූප’’න්තිආදීසු ඛන්ධපඤ්චකං, 
තථා‘‘සුඛඤ්චකායයනපටිසංයවයදතී’’තිආදීසු(ම.නි.1.271, 287; පාරා.
11), ‘‘යා තස්මිං සමයය කායස්ස පස්සද්ධි පටිප්පස්සද්ධී’’තිආදීසු ච
යවදනාදයයො යචතසිකා ඛන්ධාකායයොතිවුච්චන්තීති තයතොවියසසනත්ථං 

‘‘කායෙති රූපකායෙ’’ති ආහ. යකසාදීනඤ්ච ධම්මානන්ති
යකසාදිසඤ්ඤිතානං භූතුපාදාධම්මානං. එවං ‘‘චයට්යඨො සරීරට්යඨො 
කායට්යඨො’’තිසද්දනයයනකාය-සද්දංදස්යසත්වාඉදානිනිරුත්තිනයයනපි

තංදස්යසතුං ‘‘ෙථාචා’’තිආදිවුත්තං. ආෙන්තීති උප්පජ්ජන්ති. 

අසම්මිස්සයතොති යවදනාදයයොපි එත්ථ සිතා, එත්ථ පටිෙද්ධාති කායය 
යවදනාදිඅනුපස්සනාපසඞ්යගපිආපන්යනතයතොඅසම්මිස්සයතොතිඅත්යථො.
සමූහවිසයතාය චස්ස කාය-සද්දස්ස, සමුදායුපාදානතාය ච අසුභාකාරස්ස 

‘‘කායෙ’’ති එකවචනං, තථා ආරම්මණාදිවිභායගන අයනකයභදභින්නම්පි

චිත්තංචිත්තභාවසාමඤ්යඤන එකජ්ඣංගයහත්වා ‘‘චිත්යත’’තිඑකවචනං, 
යවදනා පන සුඛාදියභදභින්නා විසුං විසුං අනුපස්සිතබ්ොති දස්යසන්යතන 

‘‘යවදනාසූ’’ති ෙහුවචයනන වුත්තා, තයථව ච නිද්යදයසො පවත්තියතො, 
ධම්මා ච පයරොපණ්ණාසයභදා, අනුපස්සිතබ්ොකායරන ච අයනකයභදා
එවාතියතපිෙහුවචනවයසයනව වුත්තා. 
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පටුන 

අවයවීගාහසමඤ්ඤාතිධාවනසාරාදානාභිනියවසනියසධනත්ථං කායං 
අඞ්ගපච්චඞ්යගහි, තානි ච යකසාදීහි, යකසාදියක ච භූතුපාදායරූයපහි 

විනිබ්භුඤ්ජන්යතො ‘‘තථානකායෙ’’තිආදිමාහ. පාසාදාදිනගරාවයවසමූයහ 
අවයවීවාදියනොපි අවයවීගාහංනකයරොන්ති, ‘‘නගරංනාමයකොචි අත්යථො
අත්ථී’’ති පන යකසඤ්චි සමඤ්ඤාතිධාවනං සියාති 
ඉත්ථිපුරිසාදිසමඤ්ඤාතිධාවයන නගරනිදස්සනං වුත්තං.
අඞ්ගපච්චඞ්ගසමූයහො, යකසයලොමාදිසමූයහො, භූතුපාදායසමූයහො ච
යථාවුත්තසමූයහො, තබ්බිනිමුත්යතො කායයොපි නාම යකොචි නත්ථි, පයගව

ඉත්ථිආදයයොතිආහ ‘‘කායෙොවාඉත්ථීවාපුරියසොවා අඤ්යඤොවායකොචි

ධම්යමො දිස්සතී’’ති. ‘‘යකොචි ධම්යමො’’ති ඉමිනා සත්තජීවාදිං පටික්ඛිපති, 
අවයවී පන කායපටික්යඛයපයනව පටික්ඛිත්යතොති. යදි එවං කථං

කායාදිසමඤ්ඤාතිධාවනානීති ආහ ‘‘ෙථාවුත්තධම්ම…යප.…

කයෙොන්තී’’ති. තථා තථාතිකායාදිආකායරන. 

ෙං පස්සතීති යං ඉත්ථිං, පුරිසං වා පස්සති. නනු චක්ඛුනා 
ඉත්ථිපුරිසදස්සනං නත්ථීති? සච්චයමතං, ‘‘ඉත්ථිං පස්සාමි, පුරිසං
පස්සාමී’’ති පන පවත්තසඤ්ඤාය වයසන ‘‘යං පස්සතී’’ති වුත්තං

මිච්ොදස්සයනන වා දිට්ඨියා ෙං පස්සති, න තං දිට්ඨං තං රූපායතනං න

යහොතීතිඅත්යථො විපරීතග්ගාහවයසනමිච්ොපරිකප්පිතරූපත්තා.අථවා තං 

යකසාදිභූතුපාදායසමූහසඞ්ඛාතං දිට්ඨං න යහොති, 

අචක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්යඤයයත්තා දිට්ඨංවාතංන යහොති. ෙංදිට්ඨං, තංන

පස්සතීති යං රූපායතනං යකසාදිභූතුපාදායසමූහසඞ්ඛාතං දිට්ඨං, තං

පඤ්ඤාචක්ඛුනා භූතයතො න පස්සතීති අත්යථො. අපස්සං ෙජ්ඣයතති ඉමං
අත්තභාවං යථාභූතං පඤ්ඤාචක්ඛුනා අපස්සන්යතො ‘‘එතං මම, එයසො
හමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’ති කියලසෙන්ධයනනෙජ්ඣති. 

න අඤ්ඤධම්මානුපස්සීති න අඤ්ඤසභාවානුපස්සී, අසුභාදියතො

අඤ්ඤාකාරානුපස්සීනයහොතීතිඅත්යථො. ‘‘කිංවුත්තංයහොතී’’තිආදිනාතං

එවත්ථං පාකටං කයරොති. පථවීකාෙන්ති යකසාදියකොට්ඨාසං පථවිං
ධම්මසමූහත්තා ‘‘කායයො’’ති වදති, ලක්ඛණපථවියමවවා අයනකප්පයභදං
සකලසරීරගතං, පුබ්ොපරියභායවනචපවත්තමානං සමූහවයසනගයහත්වා

‘‘කායයො’’තිවදති. ‘‘ආයපොකාෙ’’න්තිආදීසුපි එයසවනයයො. 

එවං ගයහතබ්ෙස්සාති ‘‘අහං මම’’න්ති එවං අත්තත්තනියභායවන
අන්ධොයලහිගයහතබ්ෙස්ස. 

ඉදානි සත්තන්නං අනුපස්සනාකාරානම්පි වයසන කායානුපස්සනං 

දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ අනිච්චයතො අනුපස්සතීති
චතුසමුට්ඨානිකං කායං ‘‘අනිච්ච’’න්ති අනුපස්සති, එවං පස්සන්යතො
එවඤ්චස්ස අනිච්චාකාරම්පි ‘‘අනුපස්සතී’’ති වුච්චති. තථාභූතස්ස චස්ස

නිච්චග්ගාහස්ස යලයසොපි න යහොතීති වුත්තං ‘‘යනො නිච්චයතො’’ති. තථා
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යහස ‘‘නිච්චසඤ්ඤං පජහතී’’ති (පටි. ම. 3.35) වුත්යතො. එත්ථ ච
‘‘අනිච්චයතො එව අනුපස්සතී’’ති එව-කායරො ලුත්තනිද්දිට්යඨොති යතන
නිවත්තිතමත්ථංදස්යසතුං‘‘යනො නිච්චයතො’’තිවුත්තං.නයචත්ථදුක්ඛයතො
අනුපස්සනාදිනිවත්තනං ආසඞ්කිතබ්ෙං පටියයොගීනිවත්තනපරත්තා එව-

කාරස්ස, උපරියදසනාරුළ්හත්තාචතාසං. ‘‘දුක්ඛයතොඅනුපස්සතී’’තිආදීසුපි
එයසවනයයො.අයංපනවියසයසො– අනිච්චස්සදුක්ඛත්තාතයමවචකායං
දුක්ඛයතොඅනුපස්සති, දුක්ඛස්සඅනත්තත්තා අනත්තයතොඅනුපස්සති.යස්මා
පන යං අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තා, න තං අභිනන්දිතබ්ෙං, යඤ්ච න

අභිනන්දිතබ්ෙං, න තත්ථ රඤ්ජිතබ්ෙං, තස්මා වුත්තං ‘‘නිබ්බින්දති, යනො

නන්දති. විෙජ්ෙති, යනො ෙජ්ෙතී’’ති. යසො එවං අරජ්ජන්යතො රාගං 

නියෙොයධති, යනොසමුයදති සමුදයංන කයරොතීතිඅත්යථො.එවංපටිපන්යනො

ච පටිනිස්සජ්ෙති, යනො ආදිෙති. අයඤ්හිඅනිච්චාදිඅනුපස්සනාතදඞ්ගවයසන
සද්ධිං කායං තන්නිස්සයඛන්ධාභිසඞ්ඛායරහි කියලසානං පරිච්චජනයතො, 
සඞ්ඛතයදොසදස්සයනන තබ්බිපරීයත නිබ්ොයන තන්නින්නතාය
පක්ඛන්දනයතො ‘‘පරිච්චාගපටිනිස්සග්යගො යචව පක්ඛන්දනපටිනිස්සග්යගො
චා’’ති වුච්චති, තස්මා තාය සමන්නාගයතො භික්ඛු වුත්තනයයනකියලයස
පරිච්චජති, නිබ්ොයන ච පක්ඛන්දති, තථාභූයතො ච නිබ්ෙත්තනවයසන 
කියලයස නආදියති, නාපි අයදොසදස්සිතාවයසන සඞ්ඛතාරම්මණං, යතන 
වුත්තං ‘‘පටිනිස්සජ්ජති, යනො ආදියතී’’ති. ඉදානිස්ස තාහි අනුපස්සනාහි

යයසං ධම්මානංපහානංයහොති, තංදස්යසතුං ‘‘අනිච්චයතොඅනුපස්සන්යතො 

නිච්චසඤ්ඤං පෙහතී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ නිච්චසඤ්ඤන්ති ‘‘සඞ්ඛාරා
නිච්චා’’ති එවං පවත්තං විපරීතසඤ්ඤං.
දිට්ඨිචිත්තවිපල්ලාසප්පහානමුයඛයනව සඤ්ඤාවිපල්ලාසප්පහානන්ති 

සඤ්ඤාග්ගහණං, සඤ්ඤාසීයසනවායතසම්පි ගහණංදට්ඨබ්ෙං. නන්දින්ති
සප්පීතිකතණ්හං.යසසංවුත්තනයයමව. 

‘‘විහෙතී’’ති ඉමිනා කායානුපස්සනාසමඞ්ගියනො ඉරියාපථවිහායරො

වුත්යතොති ආහ ‘‘ඉරිෙතී’’ති, ඉරියාපථං පවත්යතතීති අත්යථො.

ආරම්මණකරණවයසන අභිෙයාපනයතො ‘‘තීසු භයවසූ’’ති වුත්තං, 
උප්පජ්ජනවයසන පන කියලසා පරිත්තභූමකා එවාති. යදිපි කියලසානං
පහානංආතාපනන්තිතං සම්මාදිට්ඨිආදීනම්පිඅත්යථව, ආතප්ප-සද්යදොවිය

පන ආතාපසද්යදො වීරියයයයව නිරුළ්යහොති වුත්තං ‘‘වීරිෙස්යසතං

නාම’’න්ති. අථ වා පටිපක්ඛප්පහායන සම්පයුත්තධම්මානං
අබ්භුස්සහනවයසන පවත්තමානස්ස වීරියස්ස සාතිසයං තදාතාපනන්ති

වීරියයමවතථාවුච්චති, නඅඤ්යඤධම්මා. ආතාපීතිචායමීකායරොපසංසාය, 
අතිසයස්සවාදීපයකොතිආතාපීගහයණන සම්මප්පධානසමඞ්ගිතංදස්යසති.

සම්මා, සමන්තයතො, සාමඤ්ච පජානන්යතො සම්පොයනො, අසම්මිස්සයතො
වවත්ථායන අඤ්ඤධම්මානුපස්සිතාභායවන සම්මා අවිපරීතං, 
සබ්ොකාරපජානයනන සමන්තයතො, උපරූපරි වියසසාවහභායවන
පවත්තියා සාමං පජානන්යතොති අත්යථො. යදි පඤ්ඤාය අනුපස්සති, කථං 
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සතිපට්ඨානතාති ආහ ‘‘න හී’’තිආදි. සබ්ෙත්ථිකන්ති සබ්ෙත්ථ භවං
සබ්ෙත්ථ ලීයන, උද්ධයත ච චිත්යත ඉච්ඡිතබ්ෙත්තා. සබ්යෙ වා ලීයන, 

උද්ධයත ච භායවතබ්ො යෙොජ්ඣඞ්ගා අත්ථිකා එතායාති සබ්ෙත්ථිකා. 

සතියා ලද්ධුපකාරාය එව පඤ්ඤාය එත්ථ යථාවුත්යත කායෙ 

කම්මට්ඨානියකො භික්ඛු කාොනුපස්සී විහෙති. අන්යතො සඞ්යඛයපො 

අන්යතොඔලීයයනො, යකොසජ්ජන්ති අත්යථො. උපාෙපරිග්ගයහති එත්ථ
සීලවියසොධනාදි, ගණනාදි, උග්ගහයකොසල්ලාදි ච උපායයො, 

තබ්බිපරියායයතො අනුපායෙො යවදිතබ්යෙො. යස්මා ච උපට්ඨිතස්සති
යථාවුත්තංඋපායංනපරිච්චජති, අනුපායඤ්චන උපාදියති, තස්මාවුත්තං 

‘‘මුට්ඨස්සතී …යප.… අසමත්යථො යහොතී’’ති. යතනාති උපායානුපායානං

පරිග්ගහපරිවජ්ජයනසු, පරිච්චාගාපරිග්ගයහසු ච අසමත්ථභායවන. අස්ස 
යයොගියනො. 

යස්මා සතියයයවත්ථසතිපට්ඨානංවුත්තං, තස්මාස්සසම්පයුත්තධම්මා

වීරියාදයයො අඞ්ගන්ති ආහ ‘‘සම්පයෙොගඞ්ගඤ්චස්ස දස්යසත්වා’’ති. අඞ්ග-
සද්යදො යචත්ථ කාරණපරියායයො දට්ඨබ්යෙො. සතිග්ගහයණයනව යචත්ථ
සමාධිස්සාපිගහණංදට්ඨබ්ෙංතස්සාසමාධික්ඛන්යධසඞ්ගහිතත්තා.යස්මා 
වා සතිසීයසනායං යදසනා. න හි යකවලාය සතියා කියලසප්පහානං
සම්භවති, නිබ්ොනාධිගයමො වා, නාපි යකවලා සති පවත්තති, තස්මාස්ස
ඣානයදසනායංසවිතක්කාදිවචනස්සවිය සම්පයයොගඞ්ගදස්සනතාතිඅඞ්ග-

සද්දස්ස අවයවපරියායතා දට්ඨබ්ො. පහානඞ්ගන්ති ‘‘විවිච්යචව
කායමහී’’තිආදීසු(දී.නි.1.226; ම. නි.1.271, 287, 297; සං.නි.2.152; අ.

නි. 4.123; පාරා. 11) විය පහාතබ්ෙඞ්ගං දස්යසතුං. යස්මා එත්ථ
යලොකියමග්යගො අධිප්යපයතො, න යලොකුත්තරමග්යගො, තස්මා

පුබ්ෙභාගියයමව විනයං දස්යසන්යතො ‘‘තදඞ්ගවිනයෙන වා

වික්ඛම්භනවිනයෙන වා’’ති ආහ. යතසං ධම්මානන්ති යවදනාදිධම්මානං.

යතසඤ්හි තත්ථ අනධිප්යපතත්තා ‘‘අත්ථද්ධාෙනයෙයනතං වුත්ත’’න්ති 

වුත්තං. තත්ථාතිවිභඞ්යග. එත්ථාති‘‘යලොයක’’තිඑතස්මිංපයද. 

අවියසයසනද්වීහිපිනීවරණප්පහානංවුත්තන්තිකත්වාපුනඑයකයකන 

වුත්තං පහානවියසසං දස්යසතුං ‘‘වියසයසනා’’තිආහ. අථ වා ‘‘වියනයය
නීවරණානී’’ති අවත්වා අභිජ්ඣායදොමනස්සවිනයවචනස්ස පයයොජනං

දස්යසන්යතො ‘‘වියසයසනා’’තිආදිමාහ. කායානුපස්සනාභාවනාය හි 
උජුවිපච්චනීකානං අනුයරොධවියරොධාදීනං පහානදස්සනං එතස්ස

පයයොජනන්ති. කාෙසම්පත්තිමූලකස්සාති 
රූපෙලයයොබ්ෙනායරොගයාදිසරීරසම්පදානිමිත්තස්ස. වුත්තවිපරියායයතො 

කාෙවිපත්තිමූලයකො වියෙොයධො යවදිතබ්යෙො. කාෙභාවනාොති
කායානුපස්සනාභාවනාය. සා හි ඉධ කායභාවනාති අධිප්යපතා. 

සුභසුඛභාවාදීනන්ති ආදි-සද්යදන මනුඤ්ඤනිච්චතාදිසඞ්ගයහො දට්ඨබ්යෙො. 

අසුභාසුඛභාවාදීනන්ති එත්ථ පන ආදි-සද්යදන අමනුඤ්ඤඅනිච්චතාදීනං. 



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  මහාසතිපට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

යතනාති අනුයරොධාදිප්පහානවචයනන. ‘‘යෙොගානුභායවො හී’’තිආදි
වුත්තස්යසවත්ථස්ස පාකටකරණං. යයොගානුභායවො හි භාවනානුභායවො. 

යෙොගසමත්යථොති යයොගමනුයුඤ්ජිතුං සමත්යථො. පුරියමන හි 
‘‘අනුයරොධවියරොධවිප්පමුත්යතො’’තිආදිවචයනන භාවනං අනුයුත්තස්ස
ආනිසංයසො වුත්යතො, දුතියයන භාවනං අනුයුඤ්ජන්තස්ස පටිපත්ති. න හි
අනුයරොධවියරොධාදීහිඋපද්දුතස්ස භාවනාඉජ්ඣති. 

අනුපස්සීති එත්ථාති ‘‘අනුපස්සී’’ති එතස්මිං පයද ලබ්භමානාය 

අනුපස්සනාෙ අනුපස්සනායජොතනාය කම්මට්ඨානං වුත්තන්ති එවමත්යථො
දට්ඨබ්යෙො, අඤ්ඤථා ‘‘අනුපස්සනායා’’ති කරණවචනං න යුජ්යජයය.
අනුපස්සනාඑවහිකම්මට්ඨානං, නඑත්ථආරම්මණංඅධිප්යපතං, යුජ්ජති
වා.කායපරිහරණංවුත්තන්තිසම්ෙන්යධො.කම්මට්ඨානපරිහරණස්සයචත්ථ 

අත්ථසිද්ධත්තා ‘‘කාෙපරිහෙණ’’න්ත්යවව වුත්තං. කම්මට්ඨානිකස්ස හි
කායපරිහරණං යාවයදව කම්මට්ඨානං පරිහරණත්ථන්ති. 
කම්මට්ඨානපරිහරණස්ස වා ‘‘ආතාපී’’තිආදිනා (දී. නි. 2.373) 

වුච්චමානත්තා ‘‘කාෙපරිහෙණ’’න්ත්යවව වුත්තං. කායග්ගහයණන වා
නාමකායස්සාපි ගහණං, න රූපකායස්යසව, යතයනව
කම්මට්ඨානපරිහරණම්පිසඞ්ගහිතංයහොති, එවඤ්චකත්වා ‘‘විහරතීතිඑත්ථ

වුත්තවිහායරනා’’ති එත්ථග්ගහණඤ්ච සමත්ථිතං යහොති ‘‘කායානුපස්සී

විහරතී’’ති විහාරස්ස වියසයසත්වා වුත්තත්තා. ‘‘ආතාපී’’තිආදි පන
සඞ්යඛපයතො වුත්තස්ස කම්මට්ඨානපරිහරණස්ස සහ සාධයනන

විත්ථායරත්වා දස්සනං. ආතායපනාති ආතාපග්ගහයණන. 

‘‘සතිසම්පෙඤ්යඤනා’’තිආදීසුපිඑයසවනයයො. සබ්ෙත්ථකකම්මට්ඨානන්ති
බුද්ධානුස්සති, යමත්තා, මරණස්සති, අසුභභාවනා ච. ඉදඤ්හි චතුක්කං
යයොගිනා පරිහරියමානං ‘‘සබ්ෙත්ථකකම්මට්ඨාන’’න්ති වුච්චති, සබ්ෙත්ථ 
කම්මට්ඨානානුයයොගස්සාරක්ඛභූතත්තා සතිසම්පජඤ්ඤෙයලන
අවිච්ඡින්නස්ස පරිහරිතබ්ෙත්තාසතිසම්පජඤ්ඤග්ගහයණනතස්සවුත්තතා

වුත්තා. සතිොවාසමයථො වුත්යතොතස්සාසමාධික්ඛන්යධනසඞ්ගහිතත්තා. 

විභඞ්යග(විභ. කායානුපස්සනානිද්යදයස) පන අත්යථො වුත්යතොති

යයොජනා. යතනාති සද්දත්ථං අනාදියත්වා භාවත්ථස්යසව විභජනවයසන

පවත්යතන විභඞ්ගපායඨන සහ. අට්ඨකථානයෙොති සද්දත්ථස්සාපි

විවරණවයසනයථාරහංවුත්යතො අත්ථසංවණ්ණනානයයො. ෙථාසංසන්දතීති
යථා අත්ථයතො, අධිප්පායයතො ච අවියලොයමන්යතො අඤ්ඤදත්ථු සංසන්දති

සයමති, එවං යවදිතබ්යෙො. 

යවදනාදීනං පුන වචයනති එත්ථ නිස්සයපච්චයභාවවයසන
චිත්තධම්මානංයවදනාසන්නිස්සිතත්තා, පඤ්චයවොකාරභයව අරූපධම්මානං
රූපපටිෙද්ධවුත්තියතො ච යවදනාය කායාදිඅනුපස්සනාප්පසඞ්යගපි
ආපන්යන තයතො අසම්මිස්සයතො වවත්ථානං දස්සනත්ථං, 
ඝනවිනිබ්යභොගාදිදස්සනත්ථඤ්ච දුතියං යවදනාග්ගහණං, යතන න
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පටුන 

යවදනායං කායානුපස්සී, චිත්තධම්මානුපස්සී වා, අථ යඛො යවදනානුපස්සී 
එවාති යවදනාසඞ්ඛායතවත්ථුස්මිංයවදනානුපස්සනාකාරස්යසවදස්සයනන
අසම්මිස්සයතො වවත්ථානං දස්සිතං යහොති. තථා ‘‘යස්මිං සමයය සුඛා
යවදනා, නතස්මිංසමයයදුක්ඛා, අදුක්ඛමසුඛාවායවදනා, යස්මිංවාපන
සමයයදුක්ඛා, අදුක්ඛමසුඛාවායවදනා, න තස්මිංසමයයඉතරායවදනා’’ති
යවදනාභාවසාමඤ්යඤඅවත්වාතං තං යවදනං විනිබ්භුජ්ජිත්වා දස්සයනන
ඝනවිනිබ්යභොයගො ධුවභාවවියවයකො දස්සියතො යහොති, යතන තාසං 
ඛණමත්තාවට්ඨානදස්සයනන අනිච්චතාය, තයතො එව දුක්ඛතාය, 

අනත්තතාය ච දස්සනං විභාවිතං යහොති. ඝනවිනිබ්යභොගාදීති ආදි-සද්යදන
අයම්පි අත්යථො යවදිතබ්යෙො. අයඤ්හි යවදනායං යවදනානුපස්සී එව, න
අඤ්ඤධම්මානුපස්සී.කිංවුත්තංයහොති–යථානාමොයලො අමණිසභායවපි
උදකපුබ්බුළයක මණිආකාරානුපස්සී යහොති, න එවං අයං ඨිතිරමණී වයයපි
යවදයයත, පයගව ඉතරස්මිං මනුඤ්ඤාකාරානුපස්සී, අථ යඛො
ඛණපභඞ්ගුරතාය, අවසවත්තිතාය කියලසාසුචිපග්ඝරණතාය ච
අනිච්චඅනත්තඅසුභාකාරානුපස්සී, විපරිණාමදුක්ඛතාය, සඞ්ඛාරදුක්ඛතායච
වියසසයතො දුක්ඛානුපස්සී යයවාති. එවං චිත්ත ධම්යමසුපි යථාරහං 

පුනවචයන පයයොජනං වත්තබ්ෙං. යලොකිො එව සම්මසනචාරස්ස 

අධිප්යපතත්තා. ‘‘යකවලංපනිධා’’තිආදිනා‘‘ඉධඑත්තකං යවදිතබ්ෙ’’න්ති

යවදිතබ්ෙපරිච්යෙදංදස්යසති. ‘‘එස නයෙො’’තිඉමිනායථාචිත්තං, ධම්මාච
අනුපස්සිතබ්ො, තථාතානි අනුපස්සන්යතොචිත්යතචිත්තානුපස්සී, ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සීති යවදිතබ්යෙොති ඉමමත්ථං අතිදිසති. දුක්ඛයතොති
දුක්ඛසභාවයතො, දුක්ඛන්ති අනුපස්සිතබ්ොති අත්යථො. යසසපදද්වයයපි
එයසවනයයො. 

යෙො සුඛං දුක්ඛයතො අද්දාති යයො භික්ඛු සුඛං යවදනං

විපරිණාමදුක්ඛතාය ‘‘දුක්ඛා’’ති පඤ්ඤාචක්ඛුනා අද්දක්ඛි. දුක්ඛං අද්දක්ඛි

සල්ලයතොති දුක්ඛං යවදනං පීළාජනනයතො, අන්යතොතුදනයතො, 

දුන්නීහරණයතො ච සල්ලයතො අද්දක්ඛි පස්සි. අදුක්ඛමසුඛන්ති

උයපක්ඛායවදනං. සන්තන්ති සුඛදුක්ඛානි විය අයනොළාරිකතාය, 

පච්චයවයසන වූපසන්තසභාවතාය ච සන්තං. අනිච්චයතොති
හුත්වාඅභාවයතො, උදයවයවන්තයතො, තාවකාලිකයතො, නිච්චපටිපක්ඛයතොච

‘‘අනිච්ච’’න්ති යයො අද්දක්ඛි. ස යව සම්මද්දයසො භික්ඛු එකංයසන, 
පරිෙයත්තංවායවදනායසම්මාපස්සනයකොති අත්යථො. 

දුක්ඛාතිපීති සඞ්ඛාරදුක්ඛතායදුක්ඛාඉතිපි. තං දුක්ඛස්මින්තිසබ්ෙංතං
යවදයතං දුක්ඛස්මිං අන්යතොගධං පරියාපන්නං වදාමි

සඞ්ඛාරදුක්ඛතානතිවත්තනයතො. සුඛදුක්ඛයතොපි චාති සුඛාදීනං
ඨිතිවිපරිණාමඤාණසුඛතාය, විපරිණාමඨිතිඅඤ්ඤාණදුක්ඛතාය ච

වුත්තත්තා තිස්යසොපි ච සුඛයතො, තිස්යසොපි ච දුක්ඛයතො අනුපස්සිතබ්ොති

අත්යථො. සත්ත අනුපස්සනා යහට්ඨා පකාසිතා එව. යසසන්ති යථාවුත්තං
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සුඛාදිවිභාගයතො යසසං සාමිසනිරාමිසාදියභදං යවදනානුපස්සනායං
වත්තබ්ෙං. 

ආෙම්මණ…යප.… යභදානන්ති රූපාදිආරම්මණනානත්තස්ස
නීලාදිතබ්යභදස්ස, ෙන්දාදිඅධිපතිනානත්තස්ස හීනාදිතබ්යභදස්ස, 
ඤාණඣානාදිසහජාතනානත්තස්ස 
සසඞ්ඛාරිකාසඞ්ඛාරිකසවිතක්කාදිතබ්යභදස්ස, කාමාවචරාදිභූමිනානත්තස්ස 
උක්කට්ඨමජ්ඣිමාදිතබ්යභදස්ස, කුසලාදිකම්මනානත්තස්ස 
යදවගතිසංවත්තනියතාදිතබ්යභදස්ස, කණ්හසුක්කවිපාකනානත්තස්ස 
දිට්ඨධම්මයවදනීයතාදිතබ්යභදස්ස, පරිත්තභූමකාදිකිරියානානත්තස්ස 

තියහතුකාදිතබ්යභදස්ස වයසන අනුපස්සිතබ්ෙන්ති යයොජනා. ආදි-සද්යදන
සවත්ථුකාවත්ථුකාදිනානත්තස්ස පුග්ගලත්තයසාධාරණාදිතබ්යභදස්ස ච

සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යෙො. සලක්ඛණසාමඤ්ඤලක්ඛණානන්ති
ඵුසනාදිතංතංලක්ඛණානඤ්යචව අනිච්චතාදිසාමඤ්ඤලක්ඛණානඤ්ච

වයසනාති යයොජනා. සුඤ්ඤතධම්මස්සාති

අනත්තතාසඞ්ඛාතසුඤ්ඤතාසභාවස්ස. යං විභායවතුං අභිධම්යම‘‘තස්මිං
යඛො පනසමයයධම්මා යහොන්ති, ඛන්ධා යහොන්තී’’තිආදිනා (ධ.ස. 121) 
සුඤ්ඤතාවාරයදසනා පවත්තා, තං පහීනයමව පුබ්යෙ පහීනත්තා, තස්මා
තස්ස තස්ස පුන පහානං න වත්තබ්ෙං. න හි කියලසා පහීයමානා
ආරම්මණවිභායගන පහීයන්ති අනාගතානංයයව උප්පජ්ජනාරහානං
පහාතබ්ෙත්තා, තස්මා අභිජ්ඣාදීනං එකත්ථ පහානං වත්වා ඉතරත්ථ න

වත්තබ්ෙං එවාති ඉමමත්ථං දස්යසති ‘‘කාමඤ්යචත්ථා’’තිආදිනා. අථ වා
මග්ගචිත්තක්ඛයණඑකත්ථපහීනං සබ්ෙත්ථපහීනයමවයහොතීතිවිසුංවිසුං
පහානංන වත්තබ්ෙං. මග්යගන හි පහීනාති වත්තබ්ෙතං අරහන්ති. තත්ථ
පුරිමාය යචොදනාය නානාපුග්ගලපරිහායරො, න හි එකස්ස පහීනං තයතො
අඤ්ඤස්ස පහීනං නාම යහොති. පච්ඡිමාය නානාචිත්තක්ඛණිකපරිහායරො. 

නානාචිත්තක්ඛයණති හි යලොකියමග්ගචිත්තක්ඛයණති අධිප්පායයො. 
පුබ්ෙභාගමග්යගොහිඉධාධිප්යපයතො.යලොකියභාවනායචකායයපහීනංන
යවදනාදීසු වික්ඛම්භිතං යහොති. යදිපි නප්පවත්යතයය, පටිපක්ඛභාවනාය 
සුප්පහීනත්තා තත්ථ සා ‘‘අභිජ්ඣායදොමනස්සස්ස අප්පවත්තී’’ති න

වත්තබ්ො, තස්මා පුනපි තප්පහානං වත්තබ්ෙයමව. එකත්ථ පහීනං

යසයසසුපි පහීනං යහොතීති යලොකුත්තරසතිපට්ඨානභාවනං, 
යලොකියභාවනායවාසබ්ෙත්ථ අප්පවත්තිමත්තංසන්ධායවුත්තං.‘‘පඤ්චපි
ඛන්ධා උපාදානක්ඛන්ධා යලොයකො’’ති (විභ. 362, 364, 366) හි 

විභඞ්යගචතූසුපිඨායනසු වුත්තන්ති. 

උද්යදසවාරවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 

කාොනුපස්සනා 
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ආනාපානපබ්ෙවණ්ණනා 
374. ආෙම්මණවයසනාති අනුපස්සිතබ්ෙකායාදිආරම්මණවයසන. 

චතුධා භින්දිත්වාති උද්යදසවයසන චතුධා භින්දිත්වා. තයතො 
චතුබ්බිධසතිපට්ඨානයතො එයකකං සතිපට්ඨානං ගයහත්වා කායං 
විභජන්යතොතිපාඨයසයසො. 

කථඤ්චාති එත්ථ කථන්ති පකාරපුච්ො, යතන නිද්දිසියමායන

කායානුපස්සනාපකායර පුච්ෙති. ච-සද්යදො ෙයතියරයකො, යතන
උද්යදසවායරනඅපාකටං නිද්යදසවායරනවිභාවියමානංවියසසංයජොයතති.

ොහිරයකසුපි ඉයතො එකයදසස්ස සම්භවයතො සබ්ෙප්පකාෙග්ගහණං කතං 

‘‘සබ්ෙප්පකාෙකාොනුපස්සනානිබ්ෙත්තකස්සා’’ති, යතන යය ඉයම 
ආනාපානපබ්ොදිවයසන ආගතා චුද්දසප්පකාරා, තදන්යතොගධා ච 
අජ්ඣත්තාදිඅනුපස්සනාප්පකාරා, තථාකායගතාසතිසුත්යත(ම.නි.3.153) 
වුත්තා යකසාදිවණ්ණසණ්ඨානකසිණාරම්මණචතුක්කජ්ඣානප්පකාරා, 
යලොකියාදිප්පකාරා ච, යත සබ්යෙපි අනවයසසයතො සඞ්ගණ්හාති. ඉයම ච
පකාරා ඉමස්මිංයයව සාසයන, න ඉයතො ෙහිද්ධාති වුත්තං 

‘‘සබ්ෙප්පකාෙ…යප.…පටියසධයනොචා’’ති.තත්ථ තථාභාවපටියසධයනොති
සබ්ෙප්පකාරකායානුපස්සනානිබ්ෙත්තකස්ස පුග්ගලස්ස අඤ්ඤසාසනස්ස

නිස්සයභාවපටියසධයනො, එයතන ඉධ භික්ඛයවති එත්ථ ඉධ-සද්යදො
අන්යතොගධඑවසද්දත්යථොති දස්යසති. සන්ති හි එකපදානිපි අවධාරණානි

යථා ‘‘වායුභක්යඛො’’ති. යතනාහ ‘‘ඉයධව භික්ඛයව සමයණො’’තිආදි.
පරිපුණ්ණසමණප්පකරණධම්යමො හි යසො පුග්ගයලො, යයො 

සබ්ෙප්පකාරකායානුපස්සනානිබ්ෙත්තයකො. පෙප්පවාදාති පයරසං 
අඤ්ඤතිත්ථියානංනානප්පකාරාවාදාතිත්ථායතනානි. 

අරඤ්ඤාදිකස්යසව භාවනානුරූපයසනාසනතං දස්යසතුං 

‘‘ඉමස්සහී’’තිආදි වුත්තං. දුද්දයමො දමථං අනුපගයතො යගොයණො 

කූෙයගොයණො. යදොහනකායලයථාථයනහිඅනවයසසයතොඛීරංනපග්ඝරති, 

එවං යදොහපටිෙන්ධිනී කූෙයධනු. රූප-සද්දාදියක පටිච්ච 

උප්පජ්ජනකඅස්සායදො රූපාෙම්මණාදිෙයසො. පුබ්යෙ ආචිණ්ණාෙම්මණන්ති
පබ්ෙජ්ජයතො පුබ්යෙ, අනාදිමති වා සංසායර පරිචිතාරම්මණං. 

නිෙන්යධෙයාති ෙන්යධයය. සතිොති සම්මයදව කම්මට්ඨානස්ස

සල්ලක්ඛණවයසනපවත්තායසතියා. ආෙම්මයණති කම්මට්ඨානාරම්මයණ. 

දළ්හන්ති ථිරං, යථා සයතොකාරිස්ස උපචාරප්පනායභයදො සමාධි ඉජ්ඣති, 
තථාථාමගතංකත්වාතිඅත්යථො. 

වියසසාධගමදිට්ඨධම්මසුඛවිහාෙපදට්ඨානන්ති සබ්යෙසං බුද්ධානං, 
එකච්චානං පච්යචකබුද්ධානං, බුද්ධසාවකානඤ්ච වියසසාධිගමස්ස
අඤ්යඤන කම්මට්ඨායනන අධිගතවියසසානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරස්ස
පදට්ඨානභූතං. 



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  මහාසතිපට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

වත්ථවිජ්ොචරියෙො විෙ භගවා යයොගීනං 

අනුරූපනිවාසට්ඨානුපදිසනයතො. භික්ඛු දීපිසදියසො අරඤ්යඤ එකයකො 

විහරිත්වා පටිපක්ඛනිම්මථනවයසන ඉච්ඡිතත්ථසාධනයතො ඵලමුත්තමන්ති

සාමඤ්ඤඵලං සන්ධාය වදති. පෙක්කමෙවයෙොග්ගභූමින්ති
භාවනුස්සාහජවස්ස යයොග්ගකරණභූමිභූතං. 

අද්ධානවයසන පවත්තානං අස්සාසපස්සාසානං වයසන දීඝං වා 
අස්සසන්යතො, ඉත්තරවයසනපවත්තානංඅස්සාසපස්සාසානංවයසනරස්සං

වා අස්සසන්යතොති යයොජනා. එවං සික්ඛයතොති අස්සාසපස්සාසානං 
දීඝරස්සතාපජානනසබ්ෙකායප්පටිසංයවදනඔළාරියකොළාරිකපටිප්පස්සම්භ
නවයසන භාවනං සික්ඛයතො, තථාභූයතො වා හුත්වා තිස්යසො සික්ඛා

පවත්තයයතො. අස්සාසපස්සාසනිමිත්යතති අස්සාසපස්සාසසන්නිස්සයයන 

උපට්ඨිතපටිභාගනිමිත්යත. අස්සාසපස්සායස පරිග්ගණ්හාති රූපමුයඛන
විපස්සනං අභිනිවිසන්යතො, යයො ‘‘අස්සාසපස්සාසකම්මියකො’’ති වුත්යතො. 

ඣානඞ්ගානිපරිග්ගණ්හාති අරූපමුයඛනවිපස්සනංඅභිනිවිසන්යතො. වත්ථ

නාම කෙෙකායෙො චිත්තයචතසිකානං පවත්තිට්ඨානභාවයතො. අඤ්යඤො

සත්යතො වා පුග්ගයලො වා නත්ථීති විසුද්ධිදිට්ඨි ‘‘තයදං ධම්මමත්තං, න
අයහතුකං, නාපි ඉස්සරාදිවිසමයහතුකං, අථ යඛො අවිජ්ජාදියහතුක’’න්ති

අද්ධාත්තයයපි කඞ්ඛාවිතරයණන විතිණ්ණකඞ්යඛො. ‘‘යං කිඤ්චි භික්ඛු 
රූප’’න්තිආදිනා (ම.නි. 1.361; 2.113; 3.86, 89; පටි. ම. 1.54) නයයන 

කලාපසම්මසනවයසන තිලක්ඛණං ආයෙොයපත්වා. 

උදයවයානුපස්සනාදිවයසන විපස්සනං වඩ්යඪන්යතො. අනුක්කයමන 
මග්ගපටිපාටියා. 

‘‘පෙස්සවාඅස්සාසපස්සාසකායෙ’’තිඉදං සම්මසනවාරවයසනායංපාළි
පවත්තාති කත්වා වුත්තං, සමථවයසන පන පරස්ස අස්සාසපස්සාසකායය

අප්පනානිමිත්තුප්පත්ති එව නත්ථි. අට්ඨයපත්වාති අන්තරන්තරා න

ඨයපත්වා. අපොපෙං සඤ්චෙණකායලොති අජ්ඣත්තෙහිද්ධාධම්යමසුපි

නිරන්තරං වා භාවනාය පවත්තනකායලො කථියතො. එකස්මිංකායල පනිදං

උභෙං න ලබ්භතීති ‘‘අජ්ඣත්තං, ෙහිද්ධා’’ති ච වුත්තං ඉදං ධම්මද්වයං
ඝටිතං එකස්මිං කායල එකයතො ආරම්මණභායවන න ලබ්භති, එකජ්ඣං
ආලම්බිතුංනසක්කාතිඅත්යථො. 

සමුයදති එතස්මාති සමුදයෙො, යසො එව කාරණට්යඨන ධම්යමොති 

සමුදෙධම්යමො. අස්සාසපස්සාසානං උප්පත්තියහතු කරජකායාදි, තස්ස

අනුපස්සනසීයලො සමුදෙධම්මානුපස්සී, තං පන සමුදයධම්මං උපමාය

දස්යසන්යතො ‘‘ෙථා නාමා’’තිආදිමාහ. තත්ථ භස්තන්ති රුත්තිං. 

ගග්ගෙනාළින්ති උක්කාපනාළිං. යතති කරජකායාදියක. යථා
අස්සාසපස්සාසකායයො කරජකායාදිසම්ෙන්ධී තංනිමිත්තතාය, එවං
කරජකායාදයයොපි අස්සාසපස්සාසකායසම්ෙන්ධියනො තංනිමිත්තභායවනාති
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‘‘සමුදයධම්මා කායස්මි’’න්ති වත්තබ්ෙතං ලභන්තීති වුත්තං 

‘‘සමුදෙ…යප.… වුච්චතී’’ති. පකතිවාචී වා ධම්ම-සද්යදො
‘‘ජාතිධම්මාන’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.131; 3.310; පටි. ම. 1.33) වියාති
කායස්ස පච්චයසමවායය උප්පජ්ජනකපකතිකායානුපස්සී වා
‘‘සමුදයධම්මානුපස්සී’’ති වුත්යතො. යතනාහ ‘‘කරජකායඤ්චා’’තිආදි.

එවඤ්චකත්වා කාෙස්මින්ති භුම්මවචනංසුට්ඨුතරංයුජ්ජති. 

වෙධම්මානුපස්සීති එත්ථ අයහතුකත්යතපි විනාසස්ස යයසං
යහතුධම්මානං අභායවයංනයහොති, තදභායවොතස්ස අභාවස්සයහතුවිය
යවොහරීයතීති උපචාරයතො කරජකායාදිඅභායවො අස්සාසපස්සාසකායස්ස 

වයකාරණං වුත්යතො. යතනාහ ‘‘ෙථා භස්තාො’’තිආදි. අයං තායවත්ථ
පඨමවිකප්පවයසන අත්ථවිභාවනා. දුතියවිකප්පවයසන උපචායරන
විනායයවඅත්යථොයවදිතබ්යෙො. 

අජ්ඣත්තෙහිද්ධානුපස්සනා විය භින්නවත්ථුවිසයතාය 

සමුදයවයධම්මානුපස්සනාපිඑකකායලනලබ්භතීතිආහ ‘‘කායලනසමුදෙං 

කායලන වෙං අනුපස්සන්යතො’’ති. ‘‘අත්ථි කායයො’’ති එව-සද්යදො

ලුත්තනිද්දිට්යඨොති ‘‘කායෙොව අත්ථී’’ති වත්වා අවධාරයණන නිවත්තිතං

දස්යසන්යතො ‘‘න සත්යතො’’තිආදිමාහ. තස්සත්යථො – යයො රූපාදීසු
සත්තවිසත්තතාය, පයරසඤ්ච සජ්ජාපනට්යඨන, සත්වගුණයයොගයතො වා 

‘‘සත්යතො’’ති පයරහි පරිකප්පියතො, තස්ස සත්තනිකායස්ස පූරණයතො ච

චවනුපපජ්ජනධම්මතාය ගලනයතො ච ‘‘පුග්ගයලො’’ති, ථීයති සංහඤ්ඤති

එත්ථගබ්යභොති ‘‘ඉත්ථී’’ති, පුරිපුයරභායගයසතිපවත්තතීති ‘‘පුරියසො’’ති, 

ආහියතො අහං මායනො එත්ථාති ‘‘අත්තා’’ති, අත්තයනො සන්තකභායවන 

‘‘අත්තනිෙ’’න්ති, පයරො න යහොතීති කත්වා ‘‘අහ’’න්ති, මම සන්තකන්ති

කත්වා ‘‘මමා’’ති, වුත්තප්පකාරවිනිමුත්යතොඅඤ්යඤොතිකත්වා ‘‘යකොචී’’ති, 

තස්ස සන්තකභායවන ‘‘කස්සචී’’ති, විකප්යපතබ්යෙො යකොචි නත්ථි, 

යකවලං ‘‘කායෙොඑවඅත්ථී’’ති. දසහිපිපයදහිඅත්තත්තනියසුඤ්ඤතයමව 

කායස්සවිභායවති. එවන්ති‘‘කායයොවඅත්ථී’’තිආදිනා වුත්තප්පකායරන. 

ඤාණපමාණත්ථාොති කායානුපස්සනාඤාණං පරං පමාණං

පාපනත්ථාය. සතිපමාණත්ථාොති කායපරිග්ගාහිකං සතිං පවත්තනසතිං
පරං පමාණං පාපනත්ථාය. ඉමස්ස හි වුත්තනයයන ‘‘අත්ථි කායයො’’ති 
අපරාපරුප්පත්තිවයසන පච්චුපට්ඨිතා සති භියයයොයසො මත්තාය තත්ථ

ඤාණස්ස, සතියා ච පරිබ්රූහනාය යහොති. යතනාහ ‘‘සතිසම්පෙඤ්ඤානං 

වුඩ්ඪත්ථාො’’ති.ඉමිස්සා භාවනාය තණ්හාදිට්ඨිග්ගාහානංඋජුපටිපක්ඛත්තා

වුත්තං ‘‘තණ්හා…යප.… විහෙතී’’ති. තථාභූයතො ච යලොයක කිඤ්චිපි
‘‘අහ’’න්තිවා‘‘මම’’න්තිවා ගයහතබ්ෙංනපස්සති, කුයතොගණ්යහයයාති

ආහ ‘‘න ච කිඤ්චී’’තිආදි. එවම්පීති එත්ථ පි-සද්යදො යහට්ඨා නිද්දිට්ඨස්ස

තාදිසස්සඅත්ථස්සඅභාවයතො අවුත්තසමුච්චයත්යථොතිදස්යසන්යතො ‘‘උපරි
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අත්ථං උපාදාො’’ති ආහ යථා ‘‘අන්තමයසො තිරච්ොනගතායපි, අයම්පි

පාරාජියකො යහොතී’’ති. (පාරා. 42) එවන්ති පන නිද්දිට්ඨාකාරස්ස

පච්චාමසනං නිගමනවයසන කතන්ති ආහ ‘‘ඉමිනා පන…යප.…

දස්යසතී’’ති. 

පුබ්ෙභාගසතිපට්ඨානස්ස ඉධ අධිප්යපතත්තා වුත්තං ‘‘සති

දුක්ඛසච්ච’’න්ති. සා පන සති යස්මිං අත්තභායව, තස්ස සමුට්ඨාපිකා
තණ්හා, තස්සාපිසමුට්ඨාපිකා එවනාමයහොතිතදභායව අභාවයතොතිආහ 

‘‘තස්සා සමුට්ඨාපිකා පුරිමතණ්හා’’ති, යථා ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා’’ති (ම. නි.
3.126; උදා. 1; විභ. 484). තංවිඤ්ඤාණබීජතංසන්තතිසම්භූයතො සබ්යෙොපි
යලොකියයො විඤ්ඤාණප්පෙන්යධො ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං’’ ත්යවව

වුච්චති සුත්තන්තනයයන. අප්පවත්තීති අප්පවත්තිනිමිත්තං, උභින්නං

අප්පවත්තියා නිමිත්තභූයතොතිඅත්යථො.නපවත්තතිඑත්ථාතිවා අප්පවත්ති. 

‘‘දුක්ඛපරිොනයනො’’තිආදි එකන්තයතො චතුකිච්චසාධනවයසයනව
අරියමග්ගස්ස පවත්තීති දස්යසතුං වුත්තං. අවුත්තසිද්යධො හි තස්ස

භාවනාපටියවයධො. චතුසච්චවයසනාති චතුසච්චකම්මට්ඨානවයසන. 

උස්සක්කිත්වාති විසුද්ධිපරම්පරාය ආරුහිත්වා, භාවනං උපරි යනත්වාති

අත්යථො. නිෙයානමුඛන්තිවට්ටදුක්ඛයතො නිස්සරණූපායයො. 

ආනාපානපබ්ෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ඉරියාපථපබ්ෙවණ්ණනා 

375. ඉරිොපථවයසනාති ඉරියනං ඉරිො, කිරියා, ඉධ පන
කායකපයයොයගො යවදිතබ්යෙො. ඉරියානං පයථො පවත්තිමග්යගොති 

ඉරිොපයථො, ගමනාදිවයසන පවත්තා සරීරාවත්ථා. ගච්ෙන්යතො වා හි
සත්යතො කායයන කාතබ්ෙකිරියං කයරොති ඨියතො වා නිසින්යනො වා
නිපන්යනො වාති, යතසං ඉරියාපථානං වයසන, ඉරියාපථවිභායගනාති

අත්යථො. පුනචපෙන්තිපුන ච අපරං, යථාවුත්තආනාපානකම්මට්ඨානයතො
භියයයොපි අඤ්ඤං කායානුපස්සනාකම්මට්ඨානං කයථමි, සුණාථාති වා

අධිප්පායයො. ‘‘ගච්ඡන්යතො වා’’තිආදි ගමනාදිමත්තජානනස්ස, 
ගමනාදිගතවියසසජානනස්ස ච සාධාරණවචනං, තත්ථ
ගමනාදිමත්තජානනං න ඉධ නාධිප්යපතං, ගමනාදිගතවියසසජානනං පන

අධිප්යපතන්ති තං විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘තත්ථ කාම’’න්තිආදි වුත්තං. 

සත්තූපලද්ධන්ති‘‘සත්යතොඅත්ථී’’තිඋපලද්ධිංසත්තග්ගාහං. නපෙහති න
පරිච්චජති ‘‘අහං ගච්ොමි, මම ගමන’’න්ති ගාහසබ්භාවයතො. තයතො එව 

අත්තසඤ්ඤං ‘‘අත්ථි අත්තා කාරයකො යවදයකො’’ති එවං පවත්තං

විපරීතසඤ්ඤං න උග්ඝායෙති නාපයනති අප්පටිපක්ඛභාවයතො, 
අනනුබ්රහූනයතොවා.එවංභූතස්සචස්ස කුයතොකම්මට්ඨානාදිභායවොතිආහ 

‘‘කම්මට්ඨානංවාසතිපට්ඨානභාවනා වානයහොතී’’ති. ‘‘ඉමස්සපනා’’තිආදි
සුක්කපක්යඛො, තස්ස වුත්තවිපරියායයන අත්යථො යවදිතබ්යෙො. තයමව හි

අත්ථංවිවරිතුං ‘‘ඉදඤ්හී’’තිආදිවුත්තං. 
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පටුන 

තත්ථ යකො ගච්ඡතීති සාධනං, කිරියඤ්ච අවිනිබ්භුත්තං කත්වා
ගමනකිරියාය කත්තුපුච්ො, සා කත්තුභාවවිසිට්ඨඅත්තපටික්යඛපත්ථා

ධම්මමත්තස්යසව ගමනසිද්ධිදස්සනයතො. කස්ස ගමනන්ති තයමවත්ථං
පරියායන්තයරන වදති සාධනං, කිරියඤ්ච විනිබ්භුත්තං කත්වා
ගමනකිරියාය අකත්තුසම්ෙන්ධීභාවවිභාවනයතො. පටික්යඛපත්ථඤ්හි

අන්යතොනීතංකත්වා උභයත්ථං කිං-සද්යදො පවත්යතො. කිංකාෙණාති පන
පටික්ඛිත්තකත්තුකාය ගමනකිරියාය අවිපරීතකාරණපුච්ො. ඉදඤ්හි ගමනං
නාම අත්තා මනසා සංයුජ්ජති, මයනො ඉන්ද්රියයහි, ඉන්ද්රියානි අත්යතහීති
එවමාදි මිච්ොකාරණවිනිමුත්තඅනුරූපපච්චයයහතුයකො ධම්මානං

පවත්තිආකාරවියසයසො.යතනාහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. 

න යකොචි සත්යතො වා පුග්ගයලො වා ගච්ඡති ධම්මමත්තස්යසව
ගමනසිද්ධියතො, තබ්බිනිමුත්තස්ස ච කස්සචි අභාවයතො. ඉදානි 
ධම්මමත්තස්යසව ගමනසිද්ධිං දස්යසතුං 

‘‘චිත්තකිරිොවායෙොධාතුවිප්ඵායෙනා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ චිත්තකිරියා ච
සා, වායයොධාතුයා විප්ඵායරො විප්ඵන්දනඤ්චාති 
චිත්තකිරියාවායයොධාතුවිප්ඵායරො, යතන. එත්ථ ච චිත්තකිරියග්ගහයණන 
අනින්ද්රියෙද්ධවායයොධාතුවිප්ඵාරං නිවත්යතති, 
වායයොධාතුවිප්ඵාරග්ගහයණන යචතනාවචීවිඤ්ඤත්තියභදං චිත්තකිරියං

නිවත්යතති, උභයයනපනකායවිඤ්ඤත්තිං විභායවති. ‘‘ගච්ඡතී’’තිවත්වා
යථා පවත්තමායන කායය ‘‘ගච්ෙතී’’ති යවොහායරො යහොති, තං දස්යසතුං 

‘‘තස්මා’’තිආදි වුත්තං. තන්ති ගන්තුකාමතාවයසන පවත්තචිත්තං. වාෙං

ෙයනතීති වායයොධාතුඅධිකං රූපකලාපං උප්පායදති, අධිකතා යචත්ථ 
සාමත්ථියයතො, න පමාණයතො. ගමනචිත්තසමුට්ඨිතං සහජාතරූපකායස්ස
ථම්භනසන්ධාරණචලනානං පච්චයභූයතනආකාරවියසයසන පවත්තමානං

වායයොධාතුංසන්ධායාහ ‘‘වායෙො විඤ්ඤත්තිංෙයනතී’’ති.අධිප්පායසහභාවී
හි විකායරො විඤ්ඤත්ති. යථාවුත්තඅධිකභායවයනව ච වායයොගහණං, න
වායයොධාතුයා එව ජනකභාවයතො, අඤ්ඤථා විඤ්ඤත්තියා 

උපාදායරූපභායවො දුරුපපායදො සියා. පුෙයතො අභිනීහායෙො පුරයතොභායගන
කායස්සපවත්තනං, යයො‘‘අභික්කයමො’’ති වුච්චති. 

‘‘එයසව නයෙො’’ති අතියදයසන සඞ්යඛපයතො වත්වා තමත්ථං විවරිතුං 

‘‘තත්රාපිහී’’තිආදිවුත්තං. යකොටියතොපට්ඨාොතියහට්ඨිමයකොටියතො පට්ඨාය

පාදතලයතොපට්ඨාය. උස්සිතභායවොති උබ්බිද්ධභායවො. 

එවං පොනයතොති එවං චිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵායරයනව ගමනාදි

යහොතීති පජානයතො. තස්ස එවං පජානනාය නිච්ෙයගමනත්ථං ‘‘එවං 

යහොතී’’ති විචාරණා වුච්චති යලොයක යථාභූතං අජානන්යතහි 

මිච්ොභිනියවසවයසන, යලොකයවොහාරවයසන වා. අත්ථි පනාති අත්තයනො 

එවං වීමංසනවයසන පුච්ොවචනං. නත්ථීති නිච්ෙයවයසන සත්තස්ස
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පටික්යඛපවචනං. ‘‘ෙථාපනා’’තිආදිතස්යසව අත්ථස්සඋපමායවිභාවනං, 
තංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

නාවාමාලුතයවයගනාති ෙථා අයචතනානාවාවාතයවයගනයදසන්තරං 

ොති, ෙථා චඅයචතයනො යතෙනං කණ්යඩො ජිොයවයගන යදසන්තරං ොති, 

තථා අයචතයනො කායෙො වාතාහයතො යථාවුත්තවායුනානීයතො යදසන්තරං 

ොතීතිඑවංඋපමාසංසන්දනංයවදිතබ්ෙං.සයචපනයකොචිවයදයය‘‘යථා 
නාවායතජනානං යපල්ලකස්ස පුරිසස්ස වයසන යදසන්තරගමනං, එවං
කායස්සාපී’’ති, යහොතු, එවංඉච්ඡියතොවායමත්යථොයථාහිනාවායතජනානං
සංහතලක්ඛණස්යසවපුරිසස්සවයසනගමනං, නඅසංහතලක්ඛණස්ස, එවං
කායස්සාපීති.කා යනො හානි, භියයයොපිධම්මමත්තතාව පතිට්ඨංලභති, න

පුරිසවායදො.යතනාහ ‘‘ෙන්තසුත්තවයසනා’’තිආදි. 

තත්ථ පයුත්තන්ති යහට්ඨා වුත්තනයයන ගමනාදිකිරියාවයසන

පච්චයයහි පයයොජිතං. ඨාතීති තිට්ඨති. එත්ථාති ඉමස්මිං යලොයක. විනා 

යහතුපච්චයෙති
ගන්තුකාමතාචිත්තතංසමුට්ඨානවායයොධාතුආදියහතුපච්චයයහි විනා. 

තිට්යඨතිතිට්යඨයය. වයෙති වයජයයගච්යෙයයයකොනාමාතිසම්ෙන්යධො.

පටික්යඛපත්යථො යචත්ථ කිං-සද්යදොති යහතුපච්චයවිරයහන
ඨානගමනපටික්යඛපමුයඛන සබ්ොයපි ධම්මප්පවත්තියා
පච්චයාධීනවුත්තිතාවිභාවයනන අත්තසුඤ්ඤතා විය අනිච්චදුක්ඛතාපි
විභාවිතාතිදට්ඨබ්ො. 

පණිහියතොති යථා යථා පච්චයයහි පකායරහි නිහියතො ඨපියතො. 

සබ්ෙසඞ්ගාහිකවචනන්ති සබ්යෙසම්පි චතුන්නං ඉරියාපථානං එකජ්ඣං
සඞ්ගණ්හනවචනං, පුබ්යෙ විසුං විසුං ඉරියාපථානං වුත්තත්තා ඉදං යනසං
එකජ්ඣංගයහත්වාවචනන්ති අත්යථො.පුරිමනයයොවාඉරියාපථප්පධායනො
වුත්යතොති තත්ථ කායයො අප්පධායනො අනුනිප්ඵාදීති ඉධ කායං පධානං, 
අපධානඤ්චඉරියාපථංඅනුනිප්ඵාදිංකත්වාදස්යසතුං දුතියනයයොවුත්යතොති

එවම්යපත්ථද්වින්නංනයානංවියසයසොයවදිතබ්යෙො. ඨයතොතිපවත්යතො. 

ඉරියාපථපරිග්ගණ්හනම්පි ඉරියාපථවයතො කායස්යසව පරිග්ගණ්හනං 

තස්ස අවත්ථාවියසසභාවයතොති වුත්තං ‘‘ඉරිොපථපරිග්ගණ්හයනනකායෙ 

කාොනුපස්සී විහෙතී’’ති. යතයනයවත්ථ රූපක්ඛන්ධවයසයනව

සමුදයාදයයො උද්ධටා. එස නයයො යසසවායරසුපි. ආදිනාති එත්ථ ආදි-
සද්යදන යථා ‘‘තණ්හාසමුදයා කම්මසමුදයා ආහාරසමුදයා’’ති 
නිබ්ෙත්තිලක්ඛණං පස්සන්යතොපි රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සතීති ඉයම
චත්තායරො ආකාරා සඞ්ගය්හන්ති, එවං ‘‘අවිජ්ජානියරොධා’’ති ආදයයොපි
පඤ්චආකාරාසඞ්ගහිතාති දට්ඨබ්ො.යසසංවුත්තනයයමව. 

ඉරියාපථපබ්ෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  මහාසතිපට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

259 

පටුන 

චතුසම්පජඤ්ඤපබ්ෙවණ්ණනා 
376. චතුසම්පෙඤ්ඤවයසනාතිසමන්තයතො පකායරහි, පකට්ඨංවා
සවියසසංජානාතීතිසම්පජායනො, සම්පජානස්සභායවොසම්පජඤ්ඤං, 

තථාපවත්තංඤාණං, හත්ථවිකාරාදියභදභින්නත්තාචත්තාරිසම්පජඤ්ඤානි

සමාහටානි චතුසම්පජඤ්ඤං, තස්සවයසන. ‘‘අභික්කන්යත’’තිආදීනි 

සාමඤ්ඤඵයල (දී.නි.අට්ඨ.1.214; දී.නි.ටී.1.214වාකයඛන්යධපි) 

වණ්ණිතානි, නපුනවණ්යණතබ්ොනි, තස්මාතංතංසංවණ්ණනාය 
ලීනත්ථප්පකාසනාපිතත්ථවිහිතනයයයනවගයහතබ්ො.‘‘අභික්කන්යත

පටික්කන්යත සම්පජානකාරීයහොතී’’තිආදිවචනයතො
අභික්කමාදිගතචතුසම්පජඤ්ඤපරිග්ගණ්හයනන රූපකායස්යසයවත්ථ

සමුදයධම්මානුපස්සිතාදිඅධිප්යපයතොතිආහ ‘‘රූපක්ඛන්ධස්යසවසමුදයෙො

චවයෙොච නීහරිතබ්යෙො’’ති.රූපධම්මානංයයවහිපවත්තිආකාරවියසසා 
අභික්කමාදයයොති.යසසංවුත්තනයයමව. 
චතුසම්පජඤ්ඤපබ්ෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පටික්කූලමනසිකාරපබ්ෙවණ්ණනා 
377. පටික්කූලමනසිකාෙවයසනාති ජිගුච්ෙනීයතාය පටිකූලයමව

පටික්කූලං, යයො පටික්කූලසභායවො පටික්කූලාකායරො, තස්ස මනසි
කරණවයසන. අන්තයරනාපි හි භාවවාචිනං සද්දං භාවත්යථො විඤ්ඤායති

යථා ‘‘පටස්ස සුක්ක’’න්ති. යස්මා විසුද්ධමග්යග (විසුද්ධි. 1.182) වුත්තං, 
තස්මා තත්ථ, තංසංවණ්ණනායඤ්ච (විසුද්ධි. ටී. 1.182 ආදයයො)
වුත්තනයයන‘‘ඉමයමවකාය’’න්තිආදීනමත්යථොයවදිතබ්යෙො. 

වත්ථාදීහි පසිබ්ෙකාකායරන ෙන්ධිත්වා කතං ආවාටනං පුයතොළි. 
නානාකාරා එකස්මිං ඨායන සම්මිස්සාති එත්තාවතා නානාවණ්ණානං

යකසාදීනඤ්ච උපයමයයතා. විභූතකායලොති පණ්ණත්තිං සමතික්කමිත්වා
යකසාදීනං අසුභාකාරස්ස උපට්ඨිතකායලො. ඉති-සද්දස්ස ආකාරත්ථතං
දස්යසන්යතො ‘‘එව’’න්ති වත්වා තං ආකාරං සරූපයතො දස්යසන්යතො 

‘‘යකසාදිපරිග්ගණ්හයනනා’’තිආදිමාහ. යකසාදිසඤ්ඤිතානඤ්හි 
අසුචිභාවානං පරමදුග්ගන්ධයජගුච්ෙපටික්කූලාකාරස්ස සමුදයයතො
අනුපස්සනාඉධ කායානුපස්සනාති.යසසංවුත්තනයයමව. 

පටික්කූලමනසිකාරපබ්ෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ධාතුමනසිකාරපබ්ෙවණ්ණනා 

378. ධාතුමනසිකාෙවයසනාති පථවීධාතුආදිකා චතස්යසො ධාතුයයො
ආරබ්භ පවත්තභාවනාමනසිකාරවයසන, චතුධාතුවවත්ථානවයසනාති
අත්යථො. ධාතුමනසිකායරො, ධාතුකම්මට්ඨානං, චතුධාතුවවත්ථානන්ති හි

අත්ථයතො එකං. යගොඝාතයකොති ජීවිකත්ථාය ගුන්නං ඝාතයකො. 

අන්යතවාසියකොති කම්මකරණවයසන තස්ස සමීපවාසී තං නිස්සාය

ජීවනයකො. විනිවිජ්ඣිත්වාතිඑකස්මිංඨායනඅඤ්ඤමඤ්ඤංවිනිවිජ්ඣිත්වා. 

මහාපථානං යවමජ්ඣට්ඨානසඞ්ඛායතති චතුන්නං මහාපථානං තාය එව
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පටුන 

විනිවිජ්ඣනට්ඨානතායයවමජ්ඣසඞ්ඛායත.යස්මායතචත්තායරො මහාපථා
චතූහි දිසාහි ආගන්ත්වා තත්ථ සයමොහිතා විය යහොන්ති, තස්මා තං ඨානං 

චතුමහාපථං, තස්මිං චතුමහාපයථ. ඨිත-සද්යදො‘‘ඨියතො වා’’තිආදීසු(දී.නි.
1.263; අ. නි. 5.28) ඨානසඞ්ඛාතඉරියාපථසමඞ්ගිතාය, ඨා-සද්දස්ස වා
ගතිනිවත්තිඅත්ථතාය අඤ්ඤත්ථ ඨයපත්වා ගමනං
යසසඉරියාපථසමඞ්ගිතාය යෙොධයකො, ඉධ පන යථා තථා රූපකායස්ස

පවත්තිආකාරයෙොධයකො අධිප්යපයතොතිආහ ‘‘චතුන්නංඉරිොපථානංයෙන

යකනචිආකායෙනඨතත්තා ෙථාඨත’’න්ති.තත්ථ ආකායෙනාතිඨානාදිනා 
රූපකායස්සපවත්තිආකායරන.ඨානාදයයොහිඉරියාපථසඞ්ඛාතායකිරියාය
පයථො පවත්තිමග්යගොති‘‘ඉරියාපයථො’’තිවුච්චන්තීතිවුත්යතොවායමත්යථො. 

ෙථාඨතන්ති යථාපවත්තං, යථාවුත්තං ඨානයමයවත්ථ පණිධානන්ති 

අධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘ෙථා ඨතත්තා ච ෙථාපණිහිත’’න්ති. ‘‘ඨත’’න්ති වා

කායස්ස ඨානසඞ්ඛාතඉරියාපථසමායයොගපරිදීපනං, ‘‘පණිහිත’’න්ති

තදඤ්ඤඉරියාපථසමායයොගපරිදීපනං. ‘‘ඨත’’න්ති වා කායසඞ්ඛාතානං
රූපධම්මානං තස්මිං තස්මිං ඛයණ සකිච්චවයසන අවට්ඨානපරිදීපනං, 

පණිහිතන්ති පච්චයවයසන යතහි යතහි පච්චයයහි පකාරයතො නිහිතං

පණිහිතන්ති එවම්යපත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යෙො. පච්චයවක්ඛතීති පති පති
අයවක්ඛති, ඤාණචක්ඛුනා විනිබ්භුජ්ජිත්වාවිසුංවිසුංපස්සති. 

ඉදානි වුත්තයමවත්ථං භාවත්ථවිභාවනවයසන දස්යසතුං ‘‘ෙථා

යගොඝාතකස්සා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යපොයසන්තස්සාති
මංසූපචයපරිබ්රූහනාය කුණ්ඩකභත්තකප්පාසට්ඨිආදීහි සංවඩ්යෙන්තස්ස. 

වධතං මතන්ති හිංසිතං හුත්වා මතං. මතන්ති ච මතමත්තං. යතයනවාහ 

‘‘තාවයදවා’’ති. ගාවීති සඤ්ඤා න අන්තෙධාෙතීති යානි අඞ්ගපච්චඞ්ගානි 
යථාසන්නිවිට්ඨානි උපාදාය ගාවීසමඤ්ඤා මතමත්තායපි ගාවියා යතසං 

තංසන්නියවසස්ස අවිනට්ඨත්තා. විලීයන්ති භිජ්ජන්ති විභුජ්ජන්තීති බීලා, 

භාගාව-කාරස්සෙ-කාරං, ඉකාරස්සචඊකාරංකත්වා. බීලයසොතිබීලංබීලං

කත්වා. විභජිත්වාති අට්ඨිසඞ්ඝාතයතො මංසං වියවයචත්වා, තයතො වා

වියවචිතං මංසං භාගයසොකත්වා. යතයනවාහ ‘‘මංසසඤ්ඤා පවත්තතී’’ති. 

පබ්ෙජිතස්සාපි අපරිග්ගහිතකම්මට්ඨානස්ස. ඝනවිනිබ්යභොගන්ති

සන්තතිසමූහකිච්චඝනානං විනිබ්භුජ්ජනං වියවචනං. ධාතුයසො 

පච්චයවක්ඛයතොති ඝනවිනිබ්යභොගකරයණන ධාතුං ධාතුං පථවීආදිධාතුං 

විසුංවිසුංකත්වාපච්චයවක්ඛන්තස්ස. සත්තසඤ්ඤාති අත්තානුදිට්ඨිවයසන
පවත්තා සත්තසඤ්ඤාති වදන්ති, යවොහාරවයසන පවත්තසත්තසඤ්ඤායපි
තදාඅන්තරධානංයුත්තයමවයාථාවයතොඝනවිනිබ්යභොගස්ස සම්පාදනයතො.
එවඤ්හි සති යථාවුත්තඔපම්මත්යථන උපයමයයත්යථො අඤ්ඤදත්ථු 

සංසන්දති සයමති. යතයනවාහ ‘‘ධාතුවයසයනව චිත්තං සන්තිට්ඨතී’’ති. 

දක්යඛොති යෙයකො තංතංසමඤ්ඤාය කුසයලො ‘‘යථාජායත සූනස්මිං
නඞ්ගුට්ඨඛුරවිසාණාදිවන්යත අට්ඨිමංසාදිඅවයවසමුදායය අවිභත්යත
ගාවීසමඤ්ඤා, නවිභත්යත. විභත්යත පන අට්ඨිමංසාදිඅවයවසමඤ්ඤා’’ති 
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ජානනයතො. චතුමහාපයථො විෙ චතුඉරිොපයථොති ගාවියා ඨිතචතුමහාපයථො 
විය කායස්ස පවත්තිමග්ගභූයතො චතුබ්බියධො ඉරියාපයථො යස්මා 

විසුද්ධමග්යග (විසුද්ධි. 1.305) විත්ථාරිතා, තස්මා තත්ථ, 
තංසංවණ්ණනායඤ්ච(විසුද්ධි.ටී. 1.306) වුත්තනයයනයවදිතබ්යෙො.යසසං
වුත්තනයයමව. 

ධාතුමනසිකාරපබ්ෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
නවසිවථිකපබ්ෙවණ්ණනා 

379. සිවථිකාය අපවිද්ධඋද්ධුමාතකාදිපටිසංයුත්තානං ඔධියසො
පවත්තානං කථානං, තදභියධයයානඤ්ච උද්ධුමාතකාදිඅසුභභාගානං
සිවථිකපබ්ොනීති සඞ්ගීතිකායරහි ගහිතසමඤ්ඤා. යතනාහ 

‘‘සිවථිකපබ්යෙහි විභජිතු’’න්ති. මරිත්වා එකාහාතික්කන්තං එකාහමතං.

උද්ධං ජීවිතපරිොදානාති ජීවිතක්ඛයයතො උපරි මරණයතො පරං. 

සමුග්ගයතනාති සමුට්ඨියතන. උද්ධුමාතත්තාති උද්ධං උද්ධං ධුමාතත්තා

සූනත්තා. යසතරත්යතහි විපරිභින්නං විමිස්සිතං නීලං විනීලං, 

පුරිමවණ්ණවිපරිණාමභූතං වා නීලං විනීලං. විනීලයමව විනීලකන්ති ක-
කායරන පදවඩ්ෙනං අනත්ථන්තරයතො යථා ‘‘පීතකං යලොහිතක’’න්ති (ධ. 

ස.616). පටික්කූලත්තාතිජිගුච්ෙනීයත්තා. කුච්ඡිතංවිනීලන්තිවිනීලකන්ති
කුච්ෙනත්යථො වා අයං ක-කායරොති දස්යසතුං වුත්තං යථා ‘‘පාපයකො
කිත්තිසද්යදොඅබ්භුග්ගච්ෙතී’’ති. (දී.නි. 3.316; අ.නි.5.213; මහාව.285) 

පරිභින්නට්ඨායනහි කාකකඞ්කාදීහි. විස්සන්දමානපුබ්ෙන්ති 

විස්සවන්තපුබ්ෙං, තහං තහං පග්ඝරන්තපුබ්ෙන්ති අත්යථො. තථාභාවන්ති
විස්සන්දමානපුබ්ෙභාවං. 

යසො භික්ඛූතියයො ‘‘පස්යසයයසරීරංසිවථිකායෙඩ්ඩිත’’න්ති වුත්යතො, 

යසො භික්ඛු. උපසංහෙති සදිසතං. ‘‘අෙම්පි යඛො’’තිආදි

උපසංහරණාකාරදස්සනං. ආයූති රූපජීවිතින්ද්රියං, අරූපජීවිතින්ද්රියං

පයනත්ථ විඤ්ඤාණගතිකයමව. උස්මාති කම්මජයතයජො. එවං 

පූතිකසභායවොයෙවාතිඑවංඅතිවියදුග්ගන්ධයජගුච්ෙපටික්කූලපූභිකසභායවො
එව, න ආයුආදීනං අවිගයම විය මත්තයසොති අධිප්පායයො. එදියසො

භවිස්සතීති එවංභාවීතිආහ ‘‘එවංඋද්ධුමාතාදියභයදො භවිස්සතී’’ති. 

ලුඤ්චිත්වා ලුඤ්චිත්වාති උප්පායටත්වා උප්පායටත්වා. 

සාවයසසමංසයලොහිතයුත්තන්ති සබ්ෙයසොඅඛාදිතත්තාතහංතහංයසයසන
අප්පාවයසයසන මංසයලොහියතන යුත්තං. ‘‘අඤ්යඤන හත්ථට්ඨික’’න්ති
අවියසයසන හත්ථට්ඨිකානං විප්පකිණ්ණතා යජොතිතාති අනවයසසයතො

යතසං විප්පකිණ්ණතංදස්යසන්යතො ‘‘චතුසට්ඨයභදම්පී’’තිආදිමාහ. 

යතයෙොවස්සිකානීති තියරොවස්සං ගතානි, තානි පන සංවච්ෙරං

වීතිවත්තානි යහොන්තීති ආහ ‘‘අතික්කන්තසංවච්ඡොනී’’ති. පුරාණතාය
ඝනභාවවිගයමන විචුණ්ණතා ඉධ පූතිභායවොති යසො යථා යහොති, තං
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දස්යසන්යතො ‘‘අබ්යභොකායස’’තිආදිමාහ. යතයෙොවස්සිකායනවාති
සංවච්ෙරමත්තාතික්කන්තානි එව. ඛජ්ජමානතාදිවයසන

දුතියසිවථිකපබ්ොදීනං වවත්ථාපිතත්තා වුත්තං ‘‘ඛජ්ෙමානතාදීනං වයසන

යෙොෙනාකාතබ්ො’’ති. 

නවසිවථිකපබ්ෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉමායනව ද්යවති අවධාරයණන අප්පනාකම්මට්ඨානං තත්ථ නියයමති
අඤ්ඤපබ්යෙසු තදභාවයතො. යයතො හි එව-කායරො, තයතො අඤ්ඤත්ථ
නියයමති, යතන පබ්ෙද්වයස්ස විපස්සනාකම්මට්ඨානතාපි අප්පටිසිද්ධා 
දට්ඨබ්ො අනිච්චතාදිදස්සනයතො. සඞ්ඛායරසු ආදීනවවිභාවනානි

සිවථිකපබ්ොනීති ආහ ‘‘සිවථිකානං ආදීනවානුපස්සනාවයසන

වුත්තත්තා’’ති. ඉරියාපථපබ්ොදීනං අප්පනාවහතා පාකටා එවාති ‘‘යසසානි 

ද්වාදසපී’’ති වුත්තං. යං පයනත්ථ අත්ථයතො අවිභත්තං. තං 
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

කායානුපස්සනාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
යවදනානුපස්සනාවණ්ණනා 

380. සුඛං යවදනන්ති එත්ථ සුඛයතීති සුඛා. සම්පයුත්තධම්යම, 
කායඤ්ච ලද්ධස්සායද කයරොතීති අත්යථො. සුට්ඨු වා ඛාදති, ඛනති වා

කායකං, යචතසිකඤ්චාොධන්ති සුඛා. ‘‘සුකරං ඔකාසදානං එතිස්සාති 

සුඛා’’තිඅපයර.යවදයතිආරම්මණරසංඅනුභවතීති යවදනා.යවදෙමායනොති

අනුභවමායනො. ‘‘කාම’’න්තිආදීසු යං වත්තබ්ෙං, තං ඉරියාපථපබ්යෙ

වුත්තනයයමව. සම්පජානස්සයවදියනං සම්පොනයවදිෙනං. 

වත්ථආෙම්මණාති රූපාදිආරම්මණා. රූපාදිආරම්මණඤ්යහත්ථ

යවදනාය පවත්තිට්ඨානතාය ‘‘වත්ථූ’’ති අධිප්යපතං. අස්සාති භයවයය.
ධම්මවිනිමුත්තස්ස කත්තුඅභාවයතොධම්මස්යසවකත්තුභාවංදස්යසන්යතො 

‘‘යවදනාව යවදෙතී’’ති ආහ. ‘‘යවොහාෙමත්තං යහොතී’’ති එයතන ‘‘සුඛං 
යවදනං යවදයමායනො සුඛං යවදනං යවදයාමී’’ති ඉදං යවොහාරමත්තන්ති
දස්යසති. 

නිත්ථනන්යතොතිෙලවයතොයවදනායවගස්ස නියරොධයනආදීනවංදිස්වා
තස්ස අවසරදානවයසනනිත්ථුනන්යතො. යවගසන්ධාරයණ හි අතිමහන්තං

දුක්ඛංඋප්පජ්ජතීතිඅඤ්ඤම්පිවිකාරංඋප්පායදයය, යතනයථයරො අපොපෙං

පරිවත්තති. වීරිෙසමථං යෙොයෙත්වාති අධිවාසනවීරියස්ස අධිමත්තත්තා
තස්සහාපනවයසනසමාධිනාසමරසතාපාදයනනවීරියසමථං යයොයජත්වා. 

සහ පටිසම්භිදාහීති යලොකුත්තරපටිසම්භිදාහි සහ. අරියමග්ගක්ඛයණ හි
පටිසම්භිදානං අසම්යමොහවයසන අධිගයමො, අත්ථපටිසම්භිදාය පන 
ආරම්මණකරණවයසනපි. යලොකියානම්පි වා සති උප්පත්තිකායල තත්ථ

සමත්ථතංසන්ධායාහ ‘‘සහපටිසම්භිදාහී’’ති. සමසීසීති වාරසමසීසීහුත්වා, 
පච්චයවක්ඛණවාරස්සඅනන්තරවායරපරිනිබ්ොයීතිඅත්යථො. 
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ෙථා ච සුඛං, එවං දුක්ඛන්ති යථා ‘‘සුඛං  යකො යවදයතී ’’තිආදිනා

සම්පජානයවදියනංසන්ධායවුත්තං , එවංදුක්ඛම්පි .තත්ථ  දුක්ඛයතීති දුක්ඛා, 

සම්පයුත්තධම්යම, කායඤ්ච පීයළති විොධතීති අත්යථො  .දුට්ඨුං වා ඛාදති , 

ඛනති කායකං, යචතසිකඤ්ච සාතන්ති දුක්ඛා. ‘‘දුක්කරං ඔකාසදානං

එතිස්සාති දුක්ඛා’’ති අපයර. අරූපකම්මට්ඨානන්ති අරූපපරිග්ගහං, 

අරූපධම්මමුයඛන විපස්සනාභිනියවසනන්ති අත්යථො. න පාකෙං යහොති 

ඵස්සස්ස, චිත්තස්ස ච අවිභූතාකාරත්තා  .යතනාහ  ‘‘අන්ධකාෙං විෙ

ඛාෙතී’’ති. ‘‘නපාකෙං යහොතී’’තිච ඉදං තාදියසපුග්ගයලසන්ධායවුත්තං, 

යතසං ආදියතො යවදනාව විභූතතරා හුත්වා උපට්ඨාති. එවඤ්හි යං වුත්තං 

සක්කපඤ්හවණ්ණනා දීසු ‘‘ඵස්යසො පාකයටො  යහොති, විඤ්ඤාණං පාකටං

යහොතී ’’ති , (දී  .නි .අට්ඨ . 2.359) තං අවියරොධිතං යහොති. යවදනාවයසන

කථියමානං කම්මට්ඨානං පාකටං යහොතීති යයොජනා. ‘‘යවදනානං 

උප්පත්තිපාකෙතාො’’තිචඉදංසුඛදුක්ඛයවදනානංවයසනවුත්තං .තාසඤ්හි  

පවත්ති ඔළාරිකා, න ඉතරාය  .තදුභයග්ගහණමුයඛන වා ගයහතබ්ෙත්තා

ඉතරායපි පවත්ති විඤ්ඤූනං පාකටා එවාති ‘‘යවදනාන’’න්ති

අවියසසග්ගහණං දට්ඨබ්ෙං.  සක්කපඤ්යහ වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්යෙො, 

තස්මා තත්ථ වත්තබ්යෙො අත්ථවියසයසො තත්ථ ලීනත්ථප්පකාසනියං

වුත්තනයයයනවගයහතබ්යෙො. 

පුබ්යෙ ‘‘වත්ථුං ආරම්මණං කත්වා යවදනාව යවදයතී’’ති යවදනාය 
ආරම්මණාධීනවුත්තිතායචඅනත්තතායචපජානනංවුත්තං, ඉදානිතස්සා 

අනිච්චතාදිපජානනං දස්යසන්යතො ‘‘අෙං අපයෙොපි පොනනපරිොයෙො’’ති
ආහ. යථා එකස්මිං ඛයණ චිත්තද්වයස්ස අසම්භයවො එකජ්ඣං 
අයනකන්තපච්චයාභාවයතො, එවංයවදනාද්වයස්සවිසිට්ඨාරම්මණවුත්තියතො

චාති ආහ ‘‘සුඛයවදනාක්ඛයණ දුක්ඛාෙ යවදනාෙ අභාවයතො’’ති. 
නිදස්සනමත්තඤ්යචතං තදා උයපක්ඛායවදනායපි අභාවයතො, යතන
සුඛයවදනාක්ඛයණ භූතපුබ්ොනං ඉතරයවදනානං හුත්වාඅභාවපජානයනන
සුඛයවදනායපිහුත්වාඅභායවොඤායතොඑව යහොතීතිතස්සාපාකටභාවයමව

දස්යසන්යතො ‘‘ඉමිස්සාච සුඛාෙයවදනාෙඉයතොපඨමං අභාවයතො’’ති ආහ, 
එයතයනව ච තාසම්පි යවදනානං පාකටභායවො දස්සියතොති දට්ඨබ්ෙං.

යතනාහ ‘‘යවදනා නාම අනිච්චා අධුවා විපරිණාමධම්මා’’ති. 

අනිච්චග්ගහයණන හි යවදනානං විද්ධංසනභායවො දස්සියතො විද්ධස්යත

අනිච්චතාය සුවිඤ්යඤයයත්තා. අධුවග්ගහයණන පාකටභායවො තස්ස

අසදාභාවිතාදිභාවනයතො. විපරිණාමග්ගහයණන දුක්ඛභායවො තස්ස
අඤ්ඤථත්තදීපනයතො, යතන සුඛාපි යවදනා දුක්ඛා, පයගව ඉතරාති
තිස්සන්නම්පියවදනානංදුක්ඛතාදස්සිතායහොති.ඉති ‘‘යදනිච්චංදුක්ඛං, තං
එකන්තයතො අනත්තා’’ති තීසුපි යවදනාසු ලක්ඛණත්තයපජානනා 

යජොතිතාතිදට්ඨබ්ෙං.යතනාහ ‘‘ඉතිහතත්ථසම්පොයනො යහොතී’’ති. 
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ඉදානි තමත්ථං සුත්යතන (ම. නි. 2.205) සායධතුං ‘‘වුත්තම්පි

යචත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ යනව තස්මිං සමයෙ දුක්ඛං යවදනං යවයදතීති
තස්මිං සුඛයවදනාසමඞ්ගිසමයයයනවදුක්ඛංයවදනංයවයදතිනිරුද්ධත්තා, 
අනුප්පන්නත්තා ච යථාක්කමං අතීතානාගතානං. පච්චුප්පන්නාය පන

අසම්භයවො වුත්යතො එව. සකිච්චක්ඛණමත්තාවට්ඨානයතො අනිච්චා. 

සයමච්ච සම්භුයය පච්චයයහි කතත්තා සඞ්ඛතා. වත්ථාරම්මණාදිපච්චයං

පටිච්ච උප්පන්නත්තා පටිච්චසමුප්පන්නා. 

ඛයවයපලුජ්ජනනිරුජ්ඣනපකතිතාය ඛෙධම්මා වෙධම්මා විොගධම්මා 

නියෙොධධම්මාතිදට්ඨබ්ො. 

කියලයසහි ආමසිතබ්ෙයතො ආමිසං නාම, පඤ්ච කාමගුණා, 

ආරම්මණකරණවයසන සහ ආමියසහීති සාමිසං. යතනාහ 

‘‘පඤ්චකාමගුණාමිසනිස්සිතා’’ති. 

ඉයතො පෙන්ති ‘‘අත්ථි යවදනා’’ති එවමාදි පාළිං සන්ධායාහ 

‘‘කාොනුපස්සනාෙංවුත්තනෙයමවා’’ති. 

යවදනානුපස්සනාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
චිත්තානුපස්සනාවණ්ණනා 

381. සම්පයයොගවයසන පවත්තමායනන සහ රායගනාති සොගං. 

යතනාහ ‘‘යලොභසහගත’’න්ති. වීතොගන්ති එත්ථ කාමං 
සරාගපදපටියයොගිනා වීතරාගපයදන භවිතබ්ෙං, සම්මසනචාරස්ස පන

අධිප්යපතත්තා යතභූමකස්යසව ගහණන්ති ‘‘යලොකිෙකුසලාෙයාකත’’න්ති

වත්වා ‘‘ඉදං පනා’’තිආදිනා තයමව අධිප්පායං විවරති. යසසානි ද්යව

යදොසමූලානි, ද්යව යමොහමූලානීති චත්තාරි අකුසලචිත්තානි. යතසඤ්හි
රායගන සම්පයයොගාභාවයතො නත්යථව සරාගතා, තංනිමිත්තකතාය පන
සියා තංසහිතකායල යසොති නත්යථව වීතරාගතාපීති දුක්ඛවිනිමුත්තතා

එයවත්ථලබ්භතීතිආහ ‘‘යනවපුරිමපදංන පච්ඡිමපදංභෙන්තී’’ති.යදිඑවං
පයදසිකං පජානනං ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති, දුකන්තරපරියාපන්නත්තා
යතසං.යයපන‘‘පටිපක්ඛභායවඅගය්හමායනසම්පයයොගාභායවො එයවත්ථ
පමාණං එකච්චඅෙයාකතානං වියා’’ති ඉච්ෙන්ති, යතසං මයතන 
යසසාකුසලචිත්තානම්පි දුතියපදසඞ්ගයහො යවදිතබ්යෙො. දුතියදුයකපි 
වුත්තනයයන අත්යථො යවදිතබ්යෙො. අකුසලමූයලසු සහ යමොයහයනව

වත්තතීති සයමොහන්ති ආහ ‘‘විචිකිච්ඡාසහගතඤ්යචව

උද්ධච්චසහගතඤ්චා’’ති. යස්මා යචත්ථ ‘‘සයහව යමොයහනාති

සයමොහ’’න්ති පුරිමපදාවධාරණම්පි ලබ්භතියයව, තස්මා වුත්තං ‘‘ෙස්මා

පනා’’තිආදි. යථා පන අතිමූළ්හතාය පාටිපුග්ගලිකනයයන
සවියසසයමොහවන්තතාය ‘‘යමොමූහචිත්ත’’න්ති වත්තබ්ෙයතො 
විචිකිච්ොඋද්ධච්චසහගතද්වයංවියසසයතො‘‘සයමොහ’’න්තිවුච්චති, නතථා 

යසසාකුසලචිත්තානීති ‘‘වට්ෙන්තියෙවා’’ති සාසඞ්කං වදති. 
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සම්පයයොගවයසනථිනමිද්යධනඅනුපතිතංඅනුගතන්ති ථිනමිද්ධානුපතිතං, 

පඤ්චවිධංසසඞ්ඛාරිකාකුසලචිත්තං සඞ්කුචිතචිත්තං, සඞ්කුචිතචිත්තං නාම 
ආරම්මයණ සඞ්යකොචනවයසන පවත්තනයතො. පච්චයවියසසවයසන

ථාමජායතනඋද්ධච්යචනසහගතංසංසට්ඨන්ති උද්ධච්චසහගතං, අඤ්ඤථා

සබ්ෙම්පි අකුසලචිත්තං උද්ධච්චසහගතයමවාති. පසෙචිත්තං නාම 
ආරම්මයණසවියසසංවික්යඛපවයසනවිසටභායවනපවත්තනයතො. 

කියලසවික්ඛම්භනසමත්ථතාය විපුලඵලතාය ච දීඝසන්තානතාය ච 
මහන්තභාවං ගතං, මහන්යතහි වා උළාරච්ෙන්දාදීහි ගතං පටිපන්නන්ති 

මහග්ගතං, තංපනරූපාරූපභූමිගතංතයතොමහන්තස්සයලොයකඅභාවයතො. 

යතනාහ ‘‘රූපාරූපාවචෙ’’න්ති.තස්සයචත්ථපටියයොගීපරිත්තං එවාතිආහ 

‘‘අමහග්ගතන්ති කාමාවචෙ’’න්ති. අත්තානං උත්තරිතුං සමත්යථහි සහ

උත්තයරහීති සඋත්තෙං. තප්පටිපක්යඛන අනුත්තෙං. තදුභයංඋපාදායුපාදාය 

යවදිතබ්ෙන්ති ආහ ‘‘සඋත්තෙන්ති කාමාවචෙන්තිආදි. 

පටිපක්ඛවික්ඛම්භනසමත්යථන සමාධිනා සම්මයදව ආහිතං සමාහිතං. 

යතනාහ ‘‘ෙස්සා’’තිආදි. ෙස්සාතියස්සචිත්තස්ස.යථාවුත්යතනසමාධිනා

න සමාහිතන්ති අසමාහිතං. යතනාහ ‘‘උභෙසමාධෙහිත’’න්ති.

තදඞ්ගවිමුත්තියා විමුත්තං, කාමාවචරකුසලචිත්තං, වික්ඛම්භනවිමුත්තියා 

විමුත්තං, මහග්ගතචිත්තන්ති තදුභයං සන්ධායාහ 

‘‘තදඞ්ගවික්ඛම්භනවිමුත්තීහිවිමුත්ත’’න්ති.යත්ථ තදුභයවිමුත්තිනත්ථි, තං
උභයවිමුත්තිරහිතන්ති ගය්හමායන යලොකුත්තරචිත්යතපි සියාසඞ්කාති තං

නිවත්තනත්ථං ‘‘සමුච්යඡද…යප.… ඔකායසොව නත්ථී’’ති ආහ.
ඔකාසභායවොච සම්මසනචාරස්ස අධිප්යපතත්තායවදිතබ්යෙො.යංපයනත්ථ
අත්ථයතොඅවිභත්තං, තංයහට්ඨා වුත්තනයත්තාඋත්තානයමව. 

චිත්තානුපස්සනාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ධම්මානුපස්සනා 

නීවරණපබ්ෙවණ්ණනා 
382. පහාතබ්ොදිධම්මවිභාගදස්සනවයසන පඤ්චධා ධම්මානුපස්සනා

නිද්දිට්ඨාති අයමත්යථො පාළියතො එව විඤ්ඤායතීති තමත්ථං

උල්ලිඞ්යගන්යතො ‘‘පඤ්චවියධන ධම්මානුපස්සනං කයථතු’’න්තිආහ. යදි
එවං කස්මා නීවරණාදිවයසයනව නිද්දිට්ඨන්ති? වියනයයජ්ඣාසයයතො.
යයසඤ්හි යවයනයයානං පහාතබ්ෙධම්යමසු පඨමං නීවරණානි විභායගන
වත්තබ්ොනි, යතසං වයසයනත්ථ භගවතා පඨමං නීවරයණසු
ධම්මානුපස්සනා කථිතා. තථා හි කායානුපස්සනාපි සමථපුබ්ෙඞ්ගමා
යදසිතා, තයතො පරිඤ්යඤයයයසු ඛන්යධසු, ආයතයනසු ච භායවතබ්යෙසු
යෙොජ්ඣඞ්යගසු, පරිඤ්යඤයයාදිවිභායගසු සච්යචසු ච උත්තරා යදසනා, 
තස්මා යචත්ථ සමථභාවනාපි යාවයදව විපස්සනත්ථා ඉච්ඡිතා.
විපස්සනාපධානා, විපස්සනාෙහුලා ච සතිපට්ඨානයදසනාති තස්සා
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විපස්සනාභිනියවසවිභායගනයදසිතභාවංවිභායවන්යතො ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ.
තත්ථ ඛන්ධායතනදුක්ඛසච්චවයසන මිස්සකපරිග්ගහකථනං දට්ඨබ්ෙං. 

සඤ්ඤාසඞ්ඛාෙක්ඛන්ධපරිග්ගහම්පීති පි-සද්යදන
සකලපඤ්චුපාදානක්ඛන්ධපරිග්ගහං සම්පිණ්යඩති ඉතයරසං 
තදන්යතොගධත්තා. 

‘‘කණ්හසුක්කධම්මානංයුගනන්ධතානත්ථී’’ති පජානනකායලඅභාවා 

‘‘අභිණ්හසමුදාචාෙවයසනා’’ති වුත්තං. සංවිජ්ෙමානන්ති අත්තයනො

සන්තායන උපලබ්භමානං. ෙථාති යයනාකායරන, යසො පන 

‘‘කාමච්ඡන්දස්ස උප්පායදො යහොතී’’ති වුත්තත්තා කාමච්ෙන්දස්ස

කාරණාකායරොව, අත්ථයතො කාරණයමවාතිආහ ‘‘යෙනකාෙයණනා’’ති. ච-
සද්යදොවක්ඛමානත්ථසමුච්චයත්යථො. 

තත්ථාති‘‘යථාචා’’තිආදිනාවුත්තපයද. සුභම්පීතිකාමච්ෙන්යදොපි.යසො

හි අත්තයනො ගහණාකායරන ‘‘සුභ’’න්ති වුත්යතො, යතනාකායරන

පවත්තනකස්ස අඤ්ඤස්ස කාමච්ෙන්දස්සනිමිත්තත්තා ‘‘නිමිත්ත’’න්ති ච.

ඉට්ඨං, ඉට්ඨාකායරන වා ගය්හමානං රූපාදි සුභාෙම්මණං. ආකඞ්ඛිතස්ස

හිතසුඛස්ස පත්තියා අනුපායභූයතො මනසිකායරො අනුපාෙමනසිකායෙො.

තන්ති අයයොනියසොමනසිකාරං. තත්ථාති තස්මිං සභාගයහතුභූයත, 

ආරම්මණභූයත ච දුවියධ සුභනිමිත්යත. ආහායෙොති පච්චයයො අත්තයනො
ඵලංආහරතීතිකත්වා. 

අසුභන්ති අසුභජ්ඣානං උත්තරපදයලොයපන, තං පන දසසු
අවිඤ්ඤාණකඅසුයභසු ච යකසාදීසු සවිඤ්ඤාණකඅසුයභසු ච පවත්තං

දට්ඨබ්ෙං. යකසාදීසු හි සඤ්ඤා ‘‘අසුභසඤ්ඤා’’ති ගිරිමානන්දසුත්යත (අ.
නි. 10.60) වුත්තා. එත්ථ ච චතුබ්බිධස්ස අයයොනියසොමනසිකාරස්ස, 
යයොනියසොමනසිකාරස්ස ච ගහණං නිරවයසසදස්සනත්ථං කතන්ති
දට්ඨබ්ෙං, යතසු පන අසුයභසු ‘‘සුභ’’න්ති, ‘‘අසුභ’’න්ති ච මනසිකායරො
ඉධාධිප්යපයතො, තදනුකූලත්තාපනඉතයරපීති. 

එකාදසසු අසුයභසු පටික්කූලාකාරස්ස උග්ගණ්හනං, යථා වා තත්ථ 

උග්ගහනිමිත්තං උප්පජ්ජති, තථා පටිපත්ති අසුභනිමිත්තස්ස උග්ගයහො. 

උපචාරප්පනාවහාය අසුභභාවනාය අනුයුඤ්ජනා අසුභභාවනානුයෙොයගො. 
‘‘යභොජයන මත්තඤ්ඤුයනො මිතාහාරස්ස ථිනමිද්ධාභිභවාභාවා ඔතාරං
අලභමායනො කාමච්ෙන්යදො පහීයතී’’ති වදන්ති, අයයමව ච අත්යථො
නිද්යදයසපි වුච්චති. යයො පන යභොජනස්ස පටික්කූලතං, තබ්බිපරිණාමස්ස 
තදාධාරස්ස තස්ස ච උපනිස්සයභූතස්ස අතිවිය යජගුච්ෙතං, කායස්ස ච 
ආහාරට්ඨිතිකත්තංසම්මයදවජානාති, යසොසබ්ෙයසොයභොජයනපමාණස්ස

ජානයනන යභොෙයනමත්තඤ්ඤූ නාම. තාදිසස්ස හි කාමච්ෙන්යදො
පහීයයතව. 
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පටුන 

අසුභකම්මිකතිස්සත්යථයෙො දන්තට්ඨිදස්සාවී. පහීනස්සාති
වික්ඛම්භනවයසන පහීනස්ස. ඉයතො පයරසුපි එවරූයපසු ඨායනසු එයසව
නයයො. අභිධම්මපරියායයන (ධ. ස. 1159, 1503) සබ්යෙොපි යලොයභො

කාමච්ෙන්දනීවරණන්තිආහ ‘‘අෙහත්තමග්යගනා’’ති. 

පටිඝම්පි පුරිමුප්පන්නං පටිඝනිමිත්තං පරයතොඋප්පජ්ජනකස්සපටිඝස්ස 
කාරණන්තිකත්වා. 

යමජ්ජතිසිනිය්හතීති මිත්යතො, හියතසී පුග්ගයලො, තස්මිංමිත්යතභවා, 

මිත්තස්ස වා එසාති යමත්තා, හියතසිතා, තස්සා යමත්තාෙ. අප්පනාපි

උපචායෙොපි වට්ෙති සාධාරණවචනභාවයතො. ‘‘යචයතොවිමුත්තී’’ති වුත්යත 

අප්පනාව වට්ටති අප්පනං අප්පත්තාය පටිපක්ඛයතො සුට්ඨු මුච්චනස්ස

අභාවයතො. තන්ති යයොනියසොමනසිකාරං. තත්ථාති යමත්තාය. ෙහුලං

පවත්තෙයතොති ෙහුලීකාරවයතො. 

සත්යතසු යමත්තායනස්ස හිතූපසංහාරස්ස උප්පාදනං පවත්තනං 

යමත්තානිමිත්තස්ස උග්ගයහො, පඨමුප්පන්යනො යමත්තාමනසිකායරො
පරයතො උප්පජ්ජනකස්ස කාරණභාවයතො යමත්තාමනසිකායරොව 

යමත්තානිමිත්තං. කම්මයමව සකං එයතසන්ති කම්මස්සකා, සත්තා, 

තබ්භායවො කම්මස්සකතා, කම්මදායාදතා. යදොසයමත්තාසු යාථාවයතො

ආදීනවානිසංසානං පටිසඞ්ඛානං වීමංසා ඉධ පටිසඞ්ඛානං. 

යමත්තාවිහාරිකලයාණමිත්තවන්තතා ඉධ කලයාණමිත්තතා. 

ඔදිස්සකඅයනොදිස්සකදිසාඵෙණානන්ති (ඔධිසකඅයනොධිසකදිසාඵරණානං
ම.නි.අට්ඨ. 1.115) අත්තඅතිපියසහායමජ්ඣත්තයවරිවයසනඔදිස්සකතා, 
සීමාසම්යභයදකයත අයනොදිස්සකතා. එකාදිදිසාඵරණවයසන දිසාඵරණතා
යමත්තාය උග්ගහයණ යවදිතබ්ො. විහාරරච්ොගාමාදිවයසන වා
ඔදිස්සකදිසාඵරණං. විහාරාදිඋද්යදසරහිතං පුරත්ථිමාදිදිසාවයසන
අයනොදිස්සකදිසාඵරණන්ති එවං ද්විධා උග්ගහණං සන්ධාය 

‘‘ඔදිස්සකඅයනොදිස්සකදිසාඵෙණාන’’න්ති වුත්තං. උග්ගයහොති ච යාව

උපචාරාදට්ඨබ්යෙො.උග්ගහිතායආයසවනා භාවනා. තත්ථසබ්යෙසත්තා, 
පාණා, භූතා, පුග්ගලා, අත්තභාවපරියාපන්නාතිඑයතසංවයසනපඤ්චවිධා, 
එයකකස්මිං අයවරා යහොන්තු, අෙයාපජ්ඣා, අනීඝා, සුඛී අත්තානං
පරිහරන්තූති චතුධා පවත්තියතො වීසතිවිධා අයනොදිස්සකඵරණා යමත්තා.
සබ්ො ඉත්ථියයො, පුරිසා, අරියා, අනරියා, යදවා, මනුස්සා, විනිපාතිකාති
සත්යතොධිකරණවයසනපවත්තාසත්තවිධා, අට්ඨවීසතිවිධාවා, දසහිදිසාහි
දියසොධිකරණවයසන පවත්තා දසවිධා, එයකකාය වා දිසාය 
සත්තාදිඉත්ථාදිඅයවරාදියභයදන අසීතාධිකචතුසතප්පයභදා ච ඔධියසො
ඵරණායවදිතබ්ො. 

යයන අයයොනියසොමනසිකායරන අරතිආදිකානි උප්පජ්ජන්ති, යසො
අරතිආදීසු අයයොනියසොමනසිකායරො.යතනනිප්ඵායදතබ්යෙහිඉදංභුම්මං.
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එස නයයො ඉයතො පයරසුපි. උක්කණ්ඨිතා පන්තයසනාසයනසු, 

අධිකුසලධම්යමසුචඋප්පජ්ජනභාවරිඤ්චනා. කාෙවිනමනාතිකරජකායස්ස

විරූයපනාකායරනනමනා. ලීනාකායෙොතිසඞ්යකොචාපත්ති. 

කුසලධම්මපටිපත්තියා පට්ඨපනසභාවතාය, තප්පටිපක්ඛානං 

වියසොසනසභාවතාය ච ආෙම්භධාතුආදියතො පවත්තවීරියන්ති ආහ 

‘‘පඨමාෙම්භවීරිෙ’’න්ති. යස්මා පඨමාරම්භමත්තස්ස යකොසජ්ජවිධමනං, 

ථාමගමනඤ්ච නත්ථි, තස්මාවුත්තං ‘‘යකොසජ්ෙයතොනික්ඛන්තතාෙතයතො

ෙලවතෙ’’න්ති. යස්මා පන අපරාපරුප්පත්තියා ලද්ධායසවනං උපරූපරි

වියසසංආවහන්තං අතිවියථාමගතයමව යහොති, තස්මාවුත්තං ‘‘පෙංපෙං

ඨානංඅක්කමනයතොතයතොපි ෙලවතෙ’’න්ති. 

අතියභොෙයන නිමිත්තග්ගායහොති අතියභොජයන ථිනමිද්ධස්ස
නිමිත්තග්ගායහො, එත්තයක භුත්යත තං යභොජනං ථිනමිද්ධස්ස කාරණං
යහොති, එත්තයකන යහොතීති ථිනමිද්ධස්ස කාරණාකාරණගායහො යහොතීති 
අත්යථො. ෙයතියරකවයසන යචතං වුත්තං, තස්මා ‘‘එත්තයක භුත්යත තං
යභොජනං ථිනමිද්ධස්ස කාරණං න යහොතී’’ති යභොජයන මත්තඤ්ඤුතා ච

අත්ථයතො දස්සිතාති දට්ඨබ්ෙං.යතනාහ ‘‘චතුපඤ්ච…යප.…නයහොතී’’ති. 

දිවා සූරිොයලොකන්ති දිවා ගහිතනිමිත්තං සූරියායලොකං රත්තියං මනසි

කයෙොන්තස්සාපීති එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යෙො. ධුතඞ්ගානං

වීරියනිස්සිතත්තාවුත්තං ‘‘ධුතඞ්ගනිස්සිතසප්පාෙකථාෙපී’’ති. 

කුක්කුච්චම්පි කතාකතානුයසොචනවයසන පවත්තමානං යචතයසො 

අවූපසමාවහතාය උද්ධච්යචන සමානලක්ඛණයමවාති ‘‘අවූපසයමො නාම 

අවූපසන්තාකායෙො, උද්ධච්චකුක්කුච්චයමයවතංඅත්ථයතො’’තිවුත්තං. 

ෙහුස්සුතස්ස ගන්ථයතො, අත්ථයතො ච සුත්තාදීනි විචායරන්තස්ස 
තබ්ෙහුලවිහාරියනො අත්ථයවදාදිපටිලාභසබ්භාවයතො වික්යඛයපො න
යහොතීති, යථාවිධිපටිපත්තියා, යථානුරූපපතිකාරප්පවත්තියා ච

කතාකතානුයසොචනඤ්ච න යහොතීති ‘‘ොහුසච්යචනපි…යප.…

උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීෙතී’’ති ආහ. යදග්යගන ොහුසච්යචන
උද්ධච්චකුක්කුච්චංපහීයති, තදග්යගන පරිපුච්ෙකතාවිනයපකතඤ්ඤුතාහිපි
තං පහීයතීති දට්ඨබ්ෙං. වුද්ධයසවිතා ච වුද්ධසීලිතං ආවහතීති
යචයතොවූපසමකරත්තා උද්ධච්චකුක්කුච්චප්පහානකාරී වුත්තා. වුද්ධත්තං
පන අනයපක්ඛිත්වා කුක්කුච්චවියනොදකා විනයධරා කලයාණමිත්තා 
වුත්තාති දට්ඨබ්ො. වික්යඛයපො ච පබ්ෙජිතානං යයභුයයයන
කුක්කුච්චයහතුයකො යහොතීති ‘‘කප්පියාකප්පියපරිපුච්ොෙහුලස්සා’’තිආදිනා

විනයනයයයනව පරිපුච්ෙකතාදයයො නිද්දිට්ඨා. පහීයන

උද්ධච්චකුක්කුච්යචති නිද්ධාරයණ භුම්මං. කුක්කුච්චස්ස 

යදොමනස්සසහගතත්තා අනාගාමිමග්යගනආෙතිංඅනුප්පායදො වුත්යතො. 
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තිට්ඨති පවත්තති එත්ථාති ඨානීො විචිකිච්ොය ඨානීයා 

විචිකිච්ඡාඨානීො, විචිකිච්ොය කාරණභූතා ධම්මා, තිට්ඨතීති වා ඨානීො, 

විචිකිච්ොඨානීයාඑතිස්සාති විචිකිච්ඡාඨානීො, අත්ථයතොවිචිකිච්ොඑව.සා
හි පුරිමුප්පන්නා පරයතො උප්පජ්ජනකවිචිකිච්ොය සභාගයහතුතාය
අසාධාරණංකාරණං. 

කුසලාකුසලාති යකොසල්ලසම්භූතට්යඨන කුසලා, තප්පටිපක්ඛයතො

අකුසලා.යයඅකුසලා, යත සාවජ්ො, අයසවිතබ්ො, හීනා ච.යයකුසලා, යත 

අනවජ්ො, යසවිතබ්ො, පණීතා ච. කුසලා වා හීයනහි ෙන්දාදීහි ආරද්ධා 

හීනා, පණී වයතහි පණීතා.කණ්හාතිකාළකාචිත්තස්සඅපභස්සරභාවකරණා. 

සුක්කාතිඔදාතාචිත්තස්සපභස්සරභාවකරණා.කණ්හාභිජාතියහතුයතො වා 

කණ්හා. සුක්කාභිජාතියහතුයතො සුක්කා. යත එව සප්පටිභාගා. කණ්හා හි
උජුවිපච්චනීකතාය සුක්කසප්පටිභාගා, තථා සුක්කාපි ඉතයරහි. අථ වා

කණ්හසුක්කා ච සප්පටිභාගා ච කණ්හසුක්කසප්පටිභාගා. සුඛා හි යවදනා
දුක්ඛාය යවදනාය සප්පටිභාගා, දුක්ඛා ච යවදනා සුඛාය යවදනාය
සප්පටිභාගාති. 

කාමංොහුසච්චපරිපුච්ෙකතාහිසබ්ොපිඅට්ඨවත්ථුකා විචිකිච්ොපහීයති, 

තථාපි රතනත්තයවිචිකිච්ොමූලිකා යසසවිචිකිච්ොති කත්වා ආහ ‘‘තීණි

ෙතනානි ආෙබ්භා’’ති. රතනත්තයගුණාවයෙොයධ ‘‘සත්ථරි කඞ්ඛතී’’තිආදි
(ධ. ස. 1008, 1123, 1167, 1241, 1263, 1270; විභ. 915) විචිකිච්ොය 
අසම්භයවොති. විනයය පකතඤ්ඤුතා ‘‘සික්ඛාය කඞ්ඛතී’’ති වුත්තාය

විචිකිච්ොය පහානං කයරොතීති ආහ ‘‘විනයෙ චිණ්ණවසීභාවස්සාපී’’ති. 

ඔකප්පනිෙසද්ධාසඞ්ඛාතඅධයමොක්ඛෙහුලස්සාති සද්යධයයවත්ථුයනො
අනුපවිසනසද්ධාසඞ්ඛාතඅධියමොක්යඛන අධිමුච්චනෙහුලස්ස, 

අධමුච්චනඤ්ච අධියමොක්ඛුප්පාදනයමවාති දට්ඨබ්ෙං, සද්ධාය වා

නින්නයපොණතාඅධිමුත්ති අධයමොක්යඛො. 

සමුදෙවොති සමුදයවයධම්මා. සුභනිමිත්තඅසුභනිමිත්තාදීසූති

‘‘සුභනිමිත්තාදීසු අසුභනිමිත්තාදීසූ’’ති ආදි-සද්යදො පච්යචකං
යයොයජතබ්යෙො. තත්ථපඨයමනආදි-සද්යදනපටිඝනිමිත්තාදීනංසඞ්ගයහො, 
දුතියයනයමත්තායචයතොවිමුත්තිආදීනං. යසසයමත්ථ යං වත්තබ්ෙං, තං
වුත්තනයයමව. 

නීවරණපබ්ෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ඛන්ධපබ්ෙවණ්ණනා 

383. උපාදායනහි ආරම්මණකරණාදිවයසන උපාදාතබ්ො වා ඛන්ධා 

උපාදානක්ඛන්ධා. 

ඉති රූපන්ති එත්ථ ඉති-සද්යදො ඉදං-සද්යදන සමානත්යථොති

අධිප්පායයනාහ ‘‘ඉදං රූප’’න්ති. තයදං සරූපග්ගහණභාවයතො
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අනවයසසපරියාදානං යහොතීති ආහ ‘‘එත්තකං රූපං, න ඉයතො පෙං රූපං

අත්ථී’’ති. ඉතීති වා පකාරත්යථ නිපායතො, තස්මා ‘‘ඉති රූප’’න්ති ඉමිනා
භූතුපාදාදිවයසන යත්තයකො රූපස්ස පයභයදො, යතන සද්ධිං රූපං

අනවයසසයතො පරියාදියත්වා දස්යසති. සභාවයතොති රුප්පනසභාවයතො, 

චක්ඛාදිවණ්ණාදිසභාවයතොච. යවදනාදීසුපීතිඑත්ථ‘‘අයංයවදනා, එත්තකා
යවදනා, න ඉයතො පරං යවදනා අත්ථීති සභාවයතො යවදනං

පජානාතී’’තිආදිනා, සභාවයතොතිච ‘‘අනුභවනසභාවයතො, සාතාදිසභාවයතො
චා’’තිඑවමාදිනායයොයජතබ්ෙං.යසසංවුත්තනයත්තා සුවිඤ්යඤයයයමව. 

ඛන්ධපබ්ෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ආයතනපබ්ෙවණ්ණනා 

384. ඡසුඅජ්ඣත්තිකොහියෙසූති ‘‘ෙසු  අජ්ඣත්තියකසුෙසුොහියරසූ ’’ති

‘‘ෙසූ’’තිපදංපච්යචකංයයොයජතබ්ෙං .කස්මා  පයනතානිඋභයානිෙයළව

වුත්තානි? ෙවිඤ්ඤාණකායුප්පත්තිද්වාරාරම්මණවවත්ථානයතො. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණවීථියා පරියාපන්නස්ස හි විඤ්ඤාණකායස්ස

චක්ඛායතනයමව උප්පත්තිද්වාරං, රූපායතනයමව ච ආරම්මණං, තථා

ඉතරානි ඉතයරසං, ෙට්ඨස්ස පන භවඞ්ගමනසඞ්ඛායතො

මනායතයනකයදයසො උප්පත්තිද්වාරං, අසාධාරණඤ්ච ධම්මායතනං

ආරම්මණං  .චක්ඛතීති  චක්ඛු, රූපං අස්සායදති, විභායවති චාති අත්යථො .

සුණාතීති යසොතං. ඝායතීති ඝානං. ජීවිතනිමිත්තතායරයසො ජීවිතං, තං ජීවිතං

අව්හායතීති ජිව්හා. කුච්ඡිතානං සාසවධම්මානං ආයයො උප්පත්තියදයසොති 

කායෙො. මුනාති ආරම්මණං විජානාතීති මයනො. රූපයති වණ්ණවිකාරං

ආපජ්ජමානං හදයඞ්ගතභාවං පකායසතීති රූපං. සප්පති අත්තයනො

පච්චයයහි හරීයති යසොතවිඤ්යඤයයභාවං ගමීයතීති සද්යදො. ගන්ධයති

අත්තයනො වත්ථුං සූයචතීති ගන්යධො. රසන්ති තං සත්තා අස්සායදන්තීති 

ෙයසො. ඵුසීයතීති යඵොට්ඨබ්ෙං. අත්තයනො සභාවං ධායරන්තීති ධම්මා. 

සබ්ොනිපනආයානං තනනාදිඅත්යථන ආෙතනානි. අයයමත්ථසඞ්යඛයපො, 

විත්ථායරො පන විසුද්ධමග්ගසංවණ්ණනාෙං (විසුද්ධි .2.510, 511, 512; 

විසුද්ධි .ටී. 2.510) වුත්තනයයයනවයවදිතබ්යෙො. 

චක්ඛුඤ්ච පොනාතීති (දී.නි. 2.384; ම.නි.1.117) එත්ථ චක්ඛු නාම
පසාදචක්ඛු, න සසම්භාරචක්ඛු, නාපි දිබ්ෙචක්ඛුආදිකන්ති ආහ 

චක්ඛුපසාදන්ති. යං සන්ධාය වුත්තං ‘‘යං චක්ඛු චතුන්නං මහාභූතානං

උපාදායපසායදො’’ති. (ධ.ස.596) ච-සද්යදොවක්ඛමානත්ථසමුච්චයත්යථො. 

ොථාවසෙසලක්ඛණවයසනාති අවිපරීතස්ස අත්තයනො රසස්ස යචව
ලක්ඛණස්ස ච වයසන, රූයපසු ආවිඤ්ෙනකිච්චස්ස යචව
රූපාභිඝාතාරහභූතපසාදලක්ඛණස්ස ච 
දට්ඨුකාමතානිදානකම්මසමුට්ඨානභූතපසාදලක්ඛණස්ස ච වයසනාති

අත්යථො. අථ වා ොථාවසෙසලක්ඛණවයසනාති යාථාවසරසවයසන යචව
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ලක්ඛණවයසනච, ොථාවසෙයසොති චඅවිපරීතසභායවොයවදිතබ්යෙො.යසො 
හිරසීයතිඅවිරද්ධපටියවධවයසනඅස්සාදීයතිරමීයතීති‘‘රයසො’’තිවුච්චති, 

තස්මා සලක්ඛණවයසනාති වුත්තං යහොති. ලක්ඛණවයසනාති 
අනිච්චාදිසාමඤ්ඤලක්ඛණවයසන. 

‘‘චක්ඛුඤ්චපටිච්චරූයපචඋප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්තිආදීසු(ම.
නි. 1.204, 400; ම. නි. 3.421, 425, 426; සං. නි. 2.43, 45; 2.4.60) 
සමුදිතානියයවරූපායතනානිචක්ඛුවිඤ්ඤාණුප්පත්තියහතු, නවිසුං විසුන්ති
ඉමස්සඅත්ථස්සයජොතනත්ථං‘‘රූයපචා’’තිපුථුවචනග්ගහණං, තායඑවච 
යදසනාගතියා කාමං ඉධාපි ‘‘රූයප ච පජානාතී’’ති වුත්තං, 

රූපභාවසාමඤ්යඤන පන සබ්ෙං එකජ්ඣං ගයහත්වා ෙහිද්ධා

චතුසමුට්ඨානිකරූපඤ්චාති එකවචනවයසන අත්යථො. සෙසලක්ඛණ

වයසනාති චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස විසයභාවකිච්චස්ස වයසන යචව
චක්ඛුපටිහනනලක්ඛණස්සවයසනචාතියයොයජතබ්ෙං. 

උභෙං පටිච්චාති චක්ඛුං උපනිස්සයපච්චයවයසන පච්චයභූතං, රූයප
ආරම්මණාධිපතිආරම්මණූපනිස්සයවයසන පච්චයභූයත ච පටිච්ච. කාමං
අයං සුත්තන්තසංවණ්ණනා, නිප්පරියායකථා නාම අභිධම්මසන්නිස්සිතා

එවාතිඅභිධම්මනයයයනවසංයයොජනානිදස්යසන්යතො ‘‘කාමොග…යප.…

අවිජ්ොසංයෙොෙන’’න්ති ආහ. තත්ථකායමසුරායගො, කායමොචයසොරායගො

චාති වා කාමොයගො. යසො එව ෙන්ධනට්යඨන සංයෙොෙනං. අයඤ්හි යස්ස
සංවිජ්ජති, තං පුග්ගලංවට්ටස්මිංසංයයොයජතිෙන්ධතිඉතිදුක්යඛනසත්තං, 
භවාදියක වා භවන්තරාදීහි, කම්මුනා වා විපාකං සංයයොයජති ෙන්ධතීති 

සංයෙොෙනං. එවං පටිඝසංයයොජංආදීනම්පි යථාරහමත්යථො වත්තබ්යෙො. 

සෙසලක්ඛණවයසනාති එත්ථ පන සත්තස්ස වට්ටයතො 
අනිස්සජ්ජනසඞ්ඛාතස්ස අත්තයනො කිච්චස්ස යචව
යථාවුත්තෙන්ධනසඞ්ඛාතස්ස ලක්ඛණස්සචවයසනාතියයොයජතබ්ෙං. 

භවස්සාදදිට්ඨිස්සාදනිවත්තනත්ථං කාමස්සාදග්ගහණං. අස්සාදෙයතොති 

අභිරමන්තස්ස. අභිනන්දයතොති සප්පීතිකතණ්හාවයසන නන්දන්තස්ස.
පදද්වයයනාපි ෙලවයතො කාමරාගස්ස පච්චයභූතාකාමරාගුප්පත්ති වුත්තා.

එස නයයො යසයසසුපි. අනිට්ඨාෙම්මයණති එත්ථ ‘‘ආපාථගයත’’ති
විභත්තිවිපරිණාමනවයසන ‘‘ආපාථගත’’න්ති පදං ආයනත්වා

සම්ෙන්ධිතබ්ෙං. එතං ආෙම්මණන්ති එතං එවංසුඛුමං එවංදුබ්බිභාගං

ආරම්මණං. ‘‘නිච්චං ධුව’’න්ති ඉදං නිදස්සනමත්තං. ‘‘උච්ඡිජ්ජිස්සති 
විනස්සිස්සතීතිගණ්හයතො’’තිඑවමාදීනම්පිසඞ්ගයහොඉච්ඡිතබ්යෙො.පඨමාය 

සක්කායදිට්ඨියා අනුයරොධවයසන ‘‘සත්යතො නු යඛො’’ති, ඉතරාය 

අනුයරොධවයසන ‘‘සත්තස්ස නු යඛො’’ති විචිකිච්ඡයතො. 

අත්තත්තනියාදිගාහානුගතා හි විචිකිච්ො දිට්ඨියා අසති අභාවයතො. භවං

පත්යථන්තස්සාති ‘‘ඊදියස සම්පත්තිභයව යස්මා අම්හාකං ඉදං ඉට්ඨං
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රූපාරම්මණංසුලභංජාතං, තස්මාආයතිම්පිඑදියසො, ඉයතො වාඋත්තරිතයරො

සම්පත්තිභයවො භයවයයා’’ති භවං නිකායමන්තස්ස. එවරූපන්ති එවරූපං
රූපං. තංසදියස හි තබ්යෙොහාරවයසයනවං වුත්තං. භවති හි තංසදියසසු

තබ්යෙොහායරො යථා ‘‘සා එව තිත්තිරී, තානි එව ඔසධානී’’ති. උසූෙයතොති

උසූයං ඉස්සං උප්පාදයයතො. අඤ්ඤස්ස මච්ඡොෙයතොති අඤ්යඤන

අසාධාරණභාවකරයණන මච්ෙරියං කයරොයතො. සබ්යෙයහව යථාවුත්යතහි
නවහිසංයයොජයනහි. 

තඤ්ච කාෙණන්ති සුභනිමිත්තපටිඝනිමිත්තාදිවිභාගං
ඉට්ඨානිට්ඨාදිරූපාරම්මණඤ්යචව තජ්ජායයොනියසොමනසිකාරඤ්චාති තස්ස
තස්ස සංයයොජනස්ස කාරණං. අවික්ඛම්භිතාසමූහතභූමිලද්ධුප්පන්නං තං

සන්ධාය ‘‘අප්පහීනට්යඨනඋප්පන්නස්සා’’ති වුත්තං. වත්තමානුප්පන්නතා

සමුදාචාරග්ගහයණයනව ගහිතා. යෙන කාෙයණනාති යයන
විපස්සනාසමථභාවනාසඞ්ඛායතනකාරයණන. තඤ්හි තස්ස තදඞ්ගවයසන
යචව වික්ඛම්භනවයසන ච පහානකාරණං. ඉස්සාමච්ෙරියානං 
අපායගමනීයතාය පඨමමග්ගවජ්ඣතා වුත්තා. යදි එවං ‘‘තිණ්ණං
සංයයොජනානං පරික්ඛයා යසොතාපන්යනො යහොතී’’ති (අ. නි. 4.241) 
සුත්තපදංකථන්ති? තංසුත්තන්තපරියායයන වුත්තං.යථානුයලොමසාසනාහි
සුත්තන්තයදසනා, අයං පන අභිධම්මනයයන සංවණ්ණනාති නායං 

යදොයසොති. ඔළාරිකස්සාති ථූලස්ස, යයතො 

අභිණ්හසමුප්පත්තිපරියුට්ඨානතිබ්ෙතාව යහොති. අණුසහගතස්සාති
වුත්තප්පකාරාභායවන අණුභාවං සුඛුමභාවං ගතස්ස. 
උද්ධච්චසංයයොජනස්සයපත්ථ අනුප්පායදො වුත්යතොයයවාති දට්ඨබ්යෙො
යථාවුත්තසංයයොජයනහි අවිනාභාවයතො. එකත්ථතාය යසොතාදීනං
සභාවසරසලක්ඛණවයසන පජානනා, තප්පච්චයානං සංයයොජනානං 

උප්පාදාදිපජානනාචවුත්තනයයයනවයවදිතබ්ොති දස්යසන්යතො ‘‘එයසව 

නයෙො’’තිඅතිදිසති. 

අත්තයනො වා ධම්යමසූති අත්තයනො අජ්ඣත්තිකායතනධම්යමසු, 
අත්තයනො උභයධම්යමසු වා. ඉමස්මිං පක්යඛ 

අජ්ඣත්තිකාෙතනපරිග්ගණ්හයනනාති 
අජ්ඣත්තිකායතනපරිග්ගණ්හනමුයඛනාතිඅත්යථො.එවඤ්ච අනවයසසයතො 

සපරසන්තායනසු ආයතනානං පරිග්ගයහො සිද්යධො යහොති. පෙස්ස වා

ධම්යමසූති එත්ථාපි එයසව නයයො. රූපාෙතනස්සාති
අඩ්යෙකාදසප්පයභදස්ස රූපසභාවස්ස ආයතනස්ස රූපක්ඛන්යධ
‘‘වුත්තනයයන නීහරිතබ්යෙො’’ති ආයනත්වා සම්ෙන්ධිතබ්ෙං. 

යසසක්ඛන්යධසූති යවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරක්ඛන්යධසු. වුත්තනයෙනාති
ඉමිනා අතියදයසන රූපක්ඛන්යධ ‘‘ආහාරසමුදයා’’ති විඤ්ඤාණක්ඛන්යධ
‘‘නාමරූපසමුදයා’’ති යසසඛන්යධසු ‘‘ඵස්සසමුදයා’’ති ඉමං වියසසං 
විභායවති, ඉතරං පන සබ්ෙත්ථ සමානන්ති ඛන්ධපබ්යෙ විය
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පටුන 

ආයතනපබ්යෙපි යලොකුත්තරනිවත්තනං පාළියං ගහිතං නත්ථීති වුත්තං 

‘‘යලොකුත්තෙධම්මානගයහතබ්ො’’ති.යසසංවුත්තනයයමව. 

ආයතනපබ්ෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
යෙොජ්ඣඞ්ගපබ්ෙවණ්ණනා 

385. බුජ්ඣනකසත්තස්සාති කියලසනිද්දාය පටිබුජ්ඣනකසත්තස්ස, 

අරියසච්චානංවාපටිවිජ්ඣනකසත්තස්ස. අඞ්යගසූතිකාරයණසු, අවයයවසු
වා. උදයවයඤාණුප්පත්තියතො පට්ඨාය සම්යෙොධිපටිපදායං ඨියතො නාම

යහොතීතිආහ ‘‘ආෙද්ධවිපස්සකයතොපට්ඨාෙයෙොගාවචයෙොතිසම්යෙොධී’’ති. 
සුත්තන්තයදසනා නාම පරියායකථා, අයඤ්ච සතිපට්ඨානයදසනා
යලොකියමග්ගවයසන පවත්තාති වුත්තං ‘‘යයොගාවචයරොති සම්යෙොධී’’ති, 
අඤ්ඤථා‘‘අරියසාවයකො’’තිවයදයය. 

‘‘සතිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගට්ඨානීො’’ති පදස්ස අත්යථො

‘‘විචිකිච්ොට්ඨානීයා’’ති එත්ථ වුත්තනයයන යවදිතබ්යෙො. තන්ති

යයොනියසොමනසිකාරං. තත්ථාතිසතියං, නිප්ඵායදතබ්යෙයචතංභුම්මං. 

සති ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච සතිසම්පෙඤ්ඤං. අථ වා සතිප්පධානං

අභික්කන්තාදිසාත්ථකභාවපරිග්ගණ්හනඤාණං සතිසම්පෙඤ්ඤං. තං
සබ්ෙත්ථසයතොකාරීභාවාවහත්තා සතිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්සඋප්පාදායයහොති.
යථා පච්චනීකධම්මප්පහානං, අනුරූපධම්මයසවනා ච අනුප්පන්නානං
කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය යහොති, එවං සතිරහිතපුග්ගලවිවජ්ජනා, 
සයතොකාරීපුග්ගලයසවනා, තත්ථ ච යුත්තප්පයුත්තතා 
සතිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාදාය යහොතීති ඉමමත්ථං දස්යසති 

‘‘සතිසම්පෙඤ්ඤ’’න්තිආදිනා. තිස්සදත්තත්යථයෙො නාම, යයො
යෙොධිමණ්යඩ සුවණ්ණසලාකංගයහත්වා ‘‘අට්ඨාරසසුභාසාසු කතරභාසාය

ධම්මංකයථමී’’තිපරිසංපවායරසි. අභෙත්යථයෙොති දත්තාභයත්යථරමාහ. 

ධම්මානං, ධම්යමසු වා විචයයො ධම්මවිචයෙො, යසො එව

සම්යෙොජ්ඣඞ්යගො, තස්ස ධම්මවිචෙසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස. ‘‘කුසලාකුසලා

ධම්මා’’තිආදීසු යං වත්තබ්ෙං, තං යහට්ඨා වුත්තනයයමව. තත්ථ 

යෙොනියසොමනසිකාෙෙහුලීකායෙොති කුසලාදීනං 
තංතංසභාවසරසලක්ඛණආදිකස්ස යාථාවයතො අවබුජ්ඣනවයසන
උප්පන්යනො ඤාණසම්පයුත්තචිත්තුප්පායදො.යසොහිඅවිපරීතමනසිකාරතාය
‘‘යයොනියසොමනසිකායරො’’ති වුත්යතො, තදායභොගතාය ආවජ්ජනාපි

තග්ගතිකා එව, තස්ස අභිණ්හං පවත්තනං ෙහුලීකායරො. භියෙයොභාවාොති

පුනප්පුනංභාවාය. යවපුල්ලාොතිවිපුලභාවාය. පාරිපූරිොති පරිබ්රහූනාය. 

පරිපුච්ඡකතාති පරියයොගායහත්වා පුච්ෙකභායවො. ආචරියය
පයරුපාසිත්වාපඤ්චපිනිකායයසහඅට්ඨකථායපරියයොගායහත්වායං යං
තත්ථ ගණ්ඨිට්ඨානභූතං, තං තං ‘‘ඉදං භන්යත කථං, ඉමස්ස යකො
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අත්යථො’’ති ඛන්ධායතනාදිඅත්ථං පුච්ෙන්තස්සධම්මවිචයසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො 

උප්පජ්ජති. යතනාහ ‘‘ඛන්ධධාතු…යප.… ෙහුලතා’’ති. වත්ථූනං

විසදභාවකෙණන්තිඑත්ථචිත්තයචතසිකානං පවත්තිට්ඨානභාවයතොසරීරං, 
තප්පටිෙද්ධානිචීවරානිච‘‘වත්ථූනී’’තිඅධිප්යපතානි, තානියථාචිත්තස්ස
සුඛාවහානි යහොන්ති, තථා කරණං යතසං විසදභාවකරණං. යතන වුත්තං 

‘‘අජ්ඣත්තිකොහිොන’’න්තිආදි. උස්සන්නයදොසන්ති

වාතාදිඋස්සන්නයදොසං. යසදමලමක්ඛිතන්ති යසයදන යචව

ජල්ලිකාසඞ්ඛායතන සරීරමයලන ච මක්ඛිතං. ච-සද්යදන අඤ්ඤම්පි

සරීරස්ස, චිත්තස්සච පීළාවහං සඞ්ගණ්හාති. යසනාසනංවාති වා-සද්යදන

පත්තාදීනං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යෙො. අවිසයද සති, විසයභූයත වා. කථං
භාවනමනුයුත්තස්ස තානි විසයයො? අන්තරන්තරා
පවත්තනකචිත්තුප්පාදවයසයනවං වුත්තං. යත හි චිත්තුප්පාදා 

චිත්යතකග්ගතාය අපරිසුද්ධභාවාය සංවත්තන්ති. චිත්තයචතසියකසු 

නිස්සයාදිපච්චයභූයතසු. ඤාණම්පීති පි-සද්යදොසම්පිණ්ඩනත්යථො, යතනන
යකවලංතංවත්ථුයයව, අථයඛොතස්මිං අපරිසුද්යධඤාණම්පිඅපරිසුද්ධං
යහොතීති නිස්සයාපරිසුද්ධියා තංනිස්සිතාපරිසුද්ධි විය විසයස්ස
අපරිසුද්ධතායවිසයයනො අපරිසුද්ධිංදස්යසති. 

සමභාවකෙණන්ති කිච්චයතො අනූනාධිකභාවකරණං. 
සද්යධය්යවත්ථුස්මිං පච්චයවයසන අධියමොක්ඛකිච්චස්ස පටුතරභායවන, 
පඤ්ඤාය අවිසදතාය, වීරියාදීනඤ්චසිථිලතාදිනාසද්ධින්ද්රියංෙලවංයහොති.

යතනාහ ‘‘ඉතොනි මන්දානී’’ති. තයතොති තස්මා සද්ධින්ද්රියස්ස
ෙලවභාවයතො, ඉතයරසඤ්ච මන්දත්තා. යකොසජ්ජපක්යඛ පතිතුං අදත්වා

සම්පයුත්තධම්මානං පග්ගණ්හනං අනුෙලප්පදානං පග්ගයහො, පග්ගයහොව

කිච්චං පග්ගහකිච්චං, ‘‘කාතුංනසක්යකොතී’’තිආයනත්වාසම්ෙන්ධිතබ්ෙං.

ආරම්මණං උපගන්ත්වා ඨානං, අනිස්සජ්ජනං වා උපට්ඨානං. 
වික්යඛපපටික්යඛයපො, යයන වා සම්පයුත්තා අවික්ඛිත්තා යහොන්ති, යසො 

අවික්යඛයපො. රූපගතං වියචක්ඛුනායයනයාථාවයතොවිසයසභාවංපස්සති, 

තං දස්සනකිච්චං. කාතුංනසක්යකොති ෙලවතාසද්ධින්ද්රියයනඅභිභූතත්තා.
සහජාතධම්යමසුහි ඉන්දට්ඨංකායරන්තානංසහපවත්තමානානංධම්මානං

එකරසතාවයසයනව අත්ථසිද්ධි, න අඤ්ඤථා. තස්මාති වුත්තයමවත්ථං

කාරණභායවන පච්චාමසති. තන්ති සද්ධින්ද්රියං. 

ධම්මසභාවපච්චයවක්ඛයණනාති යස්ස සද්යධයයස්ස වත්ථුයනො 
උළාරතාදිගුයණ අධිමුච්චනස්ස සාතිසයප්පවත්තියා සද්ධින්ද්රියං ෙලවං
ජාතං, තස්ස පච්චයපච්චයුප්පන්නතාදිවිභාගයතො යාථාවයතො වීමංසයනන.
එවඤ්හි එවංධම්මතානයයන සභාවසරසයතො පරිග්ගය්හමායන සවිප්ඵායරො
අධියමොක්යඛො න යහොති ‘‘අයං ඉයමසං ධම්මානං සභායවො’’ති
පරිජානනවයසන පඤ්ඤාෙයාපාරස්ස සාතිසයත්තා. ධුරියධම්යමසු හි යථා
සද්ධාය ෙලවභායව පඤ්ඤාය මන්දභායවො යහොති, එවං පඤ්ඤාය

ෙලවභායව සද්ධාය මන්දභායවො යහොතීති. යතන වුත්තං ‘‘තං 
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ධම්මසභාවපච්චයවක්ඛයණන වා, ෙථා වා මනසිකයෙොයතො ෙලවං ොතං, 

තථා අමනසිකායෙන හායපතබ්ෙ’’න්ති. තථා අමනසිකායෙනාති
යයනාකායරන භාවනං අනුයුඤ්ජන්තස්ස සද්ධින්ද්රියං ෙලවං ජාතං, 
යතනාකායරනභාවනාය අනනුයුඤ්ජනයතොති වුත්තං යහොති. ඉධ දුවියධන
සද්ධින්ද්රියස්ස ෙලවභායවො අත්තයනො වා පච්චයවියසයසන
කිච්චුත්තරියයතො, වීරියාදීනං වා මන්දකිච්චතාය. තත්ථ පඨමවිකප්යප 
හාපනවිධි දස්සියතො. දුතියකප්යප පන යථා මනසි කයරොයතො වීරියාදීනං
මන්දකිච්චතාය සද්ධින්ද්රියං ෙලවං ජාතං, තථා අමනසිකායරන, වීරියාදීනං
පටුකිච්චභාවාවයහන මනසිකායරන සද්ධින්ද්රියං යතහි සමරසං
කයරොන්යතන හායපතබ්ෙං. ඉමිනා නයයන යසසින්ද්රියයසුපි හාපනවිධි
යවදිතබ්යෙො. 

වක්කලිත්යථෙවත්ථූති. යසො හි ආයස්මා සද්ධාධිමුත්තතාය
කතාධිකායරො සත්ථු රූපකායදස්සනප්පසුයතො එව හුත්වා විහරන්යතො 
සත්ථාරා‘‘කිංයතවක්කලිඉමිනාපූතිකායයනදිට්යඨන, යයොයඛොවක්කලි
ධම්මං පස්සති, යසො මං පස්සතී’’තිආදිනා (සං. නි. 3.87; දී. නි. අට්ඨ. 
1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා; අ.නි.අට්ඨ.1.1.208; ධ.ප.අට්ඨ.2.380; පටි.ම.
අට්ඨ. 2.2.130; ධ. ස. අට්ඨ. 1007; යථරගා. අට්ඨ.
2.වක්කලිත්යථරගාථාවණ්ණනා)ඔවදිත්වා කම්මට්ඨායනනියයොජියතොපිතං
අනනුයුඤ්ජන්යතො පණාමියතො අත්තානං විනිපායතතුං පපාතට්ඨානං
අභිරුහි, අථනං සත්ථා යථානිසින්යනොවඔභාසං විස්සජ්ජයනන අත්තානං
දස්යසත්වා– 

‘‘පායමොජ්ජෙහුයලො භික්ඛු, පසන්යනො බුද්ධසාසයන; 
අධිගච්යෙපදංසන්තං, සඞ්ඛාරූපසමංසුඛ’’න්ති.(ධ.ප.381) – 

ගාථං වත්වා ‘‘එහි වක්කලී’’ති ආහ. යසො යතන අමයතයනව
අභිසිත්යතො හට්ඨතුට්යඨො හුත්වා විපස්සනං පට්ඨයපසි. සද්ධාය
ෙලවභාවයතො විපස්සනාවීථිං න ඔතරති, තං ඤත්වා භගවා තස්ස
ඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනායකම්මට්ඨානං යසොයධත්වා අදාසි. යසො සත්ථාරා
දින්නනයය ඨත්වා විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා මග්ගප්පටිපාටියා
අරහත්තං පාපුණි. යතයනතං වුත්තං ‘‘වක්කලිත්යථරවත්ථු යචත්ථ

නිදස්සන’’න්ති. එත්ථාති සද්ධින්ද්රියස්ස අධිමත්තභායව යසසින්ද්රියානං
සකිච්චාකරයණ. 

ඉතෙකිච්චයභදන්ති උපට්ඨානාදිකිච්චවියසසං. පස්සද්ධාදීති ආදි-
සද්යදන සමාධිඋයපක්ඛාසම්යෙොජ්ඣඞ්ගානං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යෙො. 

හායපතබ්ෙන්ති යථා සද්ධින්ද්රියස්ස ෙලවභායවො 
ධම්මසභාවපච්චයවක්ඛයණන හායති, එවං වීරියන්ද්රියස්ස අධිමත්තතා 
පස්සද්ධිආදිභාවනාය හායති සමාධිපක්ඛියත්තා තස්සා. තථා හි
සමාධින්ද්රියස්ස අධිමත්තතංයකොසජ්ජපාතයතොරක්ඛන්තීවීරියාදිභාවනාවිය
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පටුන 

වීරියන්ද්රියස්ස අධිමත්තතංඋද්ධච්චපාතයතොරක්ඛන්තීඑකංසයතොහායපති.

යතන වුත්තං ‘‘පස්සද්ධආදිභාවනාෙ හායපතබ්ෙ’’න්ති. යසොණත්යථෙස්ස

වත්ථූති සුකුමාරයසොණත්යථරස්ස වත්ථු. (මහාව. 242; අ. නි. අට්ඨ.
1.1.205) යසො හි ආයස්මා සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං ගයහත්වා 
සීතවයනවිහරන්යතො ‘‘මමසරීරංසුඛුමාලං, නචසක්කාසුයඛයනවසුඛං
අධිගන්තුං, කිලයමත්වාපි සමණධම්යමො කාතබ්යෙො’’ති තං
ඨානචඞ්කමයමව අධිට්ඨාය පධානං අනුයුඤ්ජන්යතො පාදතයලසු යඵොයටසු
උට්ඨියතසුපි යවදනං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා දළ්හං වීරියං කයරොන්යතො
අච්චාරද්ධවීරියතායවියසසංනිබ්ෙත්යතතුංනාසක්ඛි.සත්ථාතත්ථ ගන්ත්වා
වීණූපයමොවායදන ඔවදිත්වා වීරියසමතායයොජනවීථිං දස්යසන්යතො
කම්මට්ඨානං යසොයධත්වා ගිජ්ඣකූටං ගයතො. යථයරොපි සත්ථාරා
දින්නනයයන වීරියසමතං යයොයජත්වා භායවන්යතො විපස්සනං

උස්සුක්කායපත්වා අරහත්යත පතිට්ඨාසි. යතන වුත්තං ‘‘යසොණත්යථෙස්ස

වත්ථදස්යසතබ්ෙ’’න්ති. යසයසසුපීතිසතිසමාධිපඤ්ඤින්ද්රියයසුපි. 

සමතන්ති සද්ධාපඤ්ඤානං අඤ්ඤමඤ්ඤං අනූනානධිකභාවං, තථා
සමාධිවීරියානං. යථා හි සද්ධාපඤ්ඤානං විසුං විසුං ධුරියධම්මභූතානං
කිච්චයතො අඤ්ඤමඤ්ඤං නාතිවත්තනං වියසසයතො ඉච්ඡිතබ්ෙං, යයතො
යනසං සමධුරතාය අප්පනා සම්පජ්ජති, එවං සමාධිවීරියානං
යකොසජ්ජුද්ධච්චපක්ඛිකානං සමරසතාය සති අඤ්ඤමඤ්ඤූපත්ථම්භනයතො
සම්පයුත්තධම්මානං අන්තද්වයපාතාභායවන සම්මයදව අප්පනා ඉජ්ඣති. 

‘‘ෙලවසද්යධො’’තිආදි ෙයතියරකමුයඛනවුත්තස්යසව අත්ථස්සසමත්ථනං.
තස්සත්යථො යයො ෙලවතියා සද්ධාය සමන්නාගයතො අවිසදඤායණො, යසො

මුධප්පසන්යනොයහොති, න අයවච්චප්පසන්යනො.තථාහි අවත්ථස්මිංපසීදති 

යසයයථාපි තිත්ථියසාවකා. යකොටිකපක්ඛන්ති සායඨයයපක්ඛං භෙති. 
සද්ධාහීනාය පඤ්ඤාය අතිධාවන්යතො ‘‘යදයයවත්ථුපරිච්චායගන විනා
චිත්තුප්පාදමත්යතනපි දානමයං පුඤ්ඤං යහොතී’’තිආදීනි පරිකප්යපති
යහතුපතිරූපයකහි වඤ්චියතො, එවංභූයතො ච සුක්ඛතක්කවිලුත්තචිත්යතො
පණ්ඩිතානං වචනං නාදියති සඤ්ඤත්තිං න ගච්ෙති. යතනාහ 

‘‘යභසජ්ෙසමුට්ඨයතො විෙ යෙොයගො අයතකිච්යඡො යහොතී’’ති. යථා යචත්ථ
සද්ධාපඤ්ඤානං අඤ්ඤමඤ්ඤං විසමභායවො න අත්ථාවයහො, 
අනත්ථාවයහොව, එවං, සමාධිවීරියානං අඤ්ඤමඤ්ඤං විසමභායවො න
අත්ථාවයහො, අනත්ථාවයහොව, තථා න අවික්යඛපාවයහො, 

වික්යඛපාවයහොවාති. යකොසජ්ෙං අභිභවති, යතන අප්පනං න පාපුණාතීති

අධිප්පායයො. උද්ධච්චං අභිභවතීති එත්ථාපි එයසව නයයො. තදුභෙන්ති

සද්ධාපඤ්ඤාද්වයං, සමාධිවීරියද්වයඤ්ච. සමං කාතබ්ෙන්ති සමරසං
කාතබ්ෙං. 

සමාධකම්මිකස්සාති සමථකම්මට්ඨානිකස්ස. එවන්ති එවං සන්යත, 

සද්ධායයථොකං ෙලවභායවසතීතිඅත්යථො. සද්දහන්යතොති ‘‘පථවීපථවීති 
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මනසිකරණමත්යතන කථං ඣානුප්පත්තී’’ති අචින්යතත්වා ‘‘අද්ධා
සම්මාසම්බුද්යධන වුත්තවිධි ඉජ්ඣිස්සතී’’ති සද්දහන්යතො සද්ධං

ජයනන්යතො. ඔකප්යපන්යතොති ආරම්මණං අනුපවිසිත්වා විය

අධිමුච්චනවයසන අවකප්යපන්යතො පක්ඛන්දන්යතො. එකග්ගතා ෙලවතී

වට්ෙති සමාධිප්පධානත්තා ඣානස්ස. උභින්නන්ති සමාධිපඤ්ඤානං. 
සමාධිකම්මිකස්ස සමාධියනො අධිමත්තතාය පඤ්ඤාය අධිමත්තතාපි

ඉච්ඡිතබ්ොති ආහ ‘‘සමතාෙපී’’ති, සමභායවනාපීති අත්යථො. අප්පනාති

යලොකියප්පනා.තථාහි ‘‘යහොතියෙවා’’තිසාසඞ්කංවදති.යලොකුත්තරප්පනා
පන යතසං සමභායවයනව ඉච්ඡිතා. යථාහ ‘‘සමථවිපස්සනං යුගනන්ධං
භායවතී’’ති(අ.නි.4.170; පටි.ම. 2.5). 

යදි වියසසයතො සද්ධාපඤ්ඤානං, සමාධිවීරියානඤ්ච සමතාව ඉච්ඡිතා, 

කථං සතීති ආහ ‘‘සති පන සබ්ෙත්ථ ෙලවතී වට්ෙතී’’ති. සබ්ෙත්ථාති
ලීනුද්ධච්චපක්ඛියකසු පඤ්චසු ඉන්ද්රියයසු. උද්ධච්චපක්ඛියකකයදයස

ගණ්හන්යතො ‘‘සද්ධාවීරිෙපඤ්ඤාන’’න්තිආහ.අඤ්ඤථාපීතිචගයහතබ්ො

සියා. තථා හි ‘‘යකොසජ්ෙපක්ඛියකන සමාධනා’’ ඉච්යචව වුත්තං, න 

‘‘පස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ඛාහී’’ති. සාති සති. සබ්යෙසු රාජකම්යමසු

නියුත්යතො සබ්ෙකම්මියකො. යතනාති යතන සබ්ෙත්ථ ඉච්ඡිතබ්ෙට්යඨන

කාරයණන. ආහ අට්ඨකථායං. සබ්ෙත්ථ නියුත්තා සබ්ෙත්ථිකා සබ්ෙත්ථ
ලීයන, උද්ධයත ච චිත්යත ඉච්ඡිතබ්ෙත්තා, සබ්යෙ වා ලීයන, උද්ධයත ච

චිත්යත භායවතබ්ො යෙොජ්ඣඞ්ගා අත්ථිකා එතායාති සබ්ෙත්ථිකා.

චිත්තන්ති කුසලං චිත්තං. තස්ස හි සති පටිසරණං පරායණං අප්පත්තස්ස

පත්තියාඅනධිගතස්සඅධිගමාය.යතනාහ ‘‘ආෙක්ඛපච්චුපට්ඨානා’’තිආදි. 

ඛන්ධාදියභයද අයනොගාළ්හපඤ්ඤානන්ති පරියත්තිොහුසච්චවයසනපි
ඛන්ධායතනාදීසු අප්පතිට්ඨිතබුද්ධීනං. ෙහුස්සුතයසවනා හි
සුතමයඤාණාවහා. තරුණවිපස්සනාසමඞ්ගීපි භාවනාමයඤායණ ඨිතත්තා

එකංසයතො පඤ්ඤවා එව නාම යහොතීති ආහ ‘‘සමපඤ්ඤාස

ලක්ඛණපරිග්ගාහිකාෙඋදෙබ්ෙෙපඤ්ඤාෙ සමන්නාගතපුග්ගලයසවනා’’ති.
යඤයයධම්මස්ස ගම්භීරභාවවයසන තප්පරිච්යෙදකඤාණස්ස

ගම්භීරභාවග්ගහණන්ති ආහ ‘‘ගම්භීයෙසු ඛන්ධාදීසු පවත්තාෙ

ගම්භීෙපඤ්ඤාො’’ති. තඤ්හි යඤයයං තාදිසාය පඤ්ඤාය චරිතබ්ෙයතො 

ගම්භීෙඤාණචරිෙං, තස්සා වා පඤ්ඤාය තත්ථ පයභදයතො පවත්ති

ගම්භීරඤාණචරියා, තස්සා පච්චයවක්ඛණාති ආහ ‘‘ගම්භීෙපඤ්ඤාෙ

පයභදපච්චයවක්ඛණා’’ති.යථා සතියවපුල්ලප්පත්යතොනාමඅරහාඑව, එවං

පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්යතොතිපි යසො එවාති ආහ ‘‘අෙහත්තමග්යගන

භාවනාපාරිපූරීයහොතී’’ති.වීරියාදීසුපි එයසවනයයො. 

‘‘තත්තංඅයයොඛිලංහත්යථගයමන්තී’’තිආදිනා(ම.නි.3.250, 267; අ.
නි. 3.36) වුත්තපඤ්චවිධෙන්ධනකම්මකාරණා නිරයය නිබ්ෙත්තසත්තස්ස
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යයභුයයයන සබ්ෙපඨමං කයරොන්තීති, යදවදූතසුත්තාදීසු තස්ස ආදියතො

වුත්තත්තා ච ආහ ‘‘පඤ්චවිධෙන්ධනකම්මකාෙණයතො පට්ඨාො’’ති. 

සකෙවහනාදිකායලති ආදි-සද්යදන තදඤ්ඤමනුස්යසහි, තිරච්ොයනහි ච

විොධියමානකාලං සඞ්ගණ්හාති. ‘‘එකං බුද්ධන්තෙ’’න්ති ඉදං අපරාපරං
යපයතසු එව උප්පජ්ජනකසත්තවයසන වුත්තං, එකච්චානං වා යපතානං
එකච්චතිරච්ොනානං විය තථා දීඝායුකතාපි සියාති තථා වුත්තං. තථා හි
‘‘කායලො නාගරාජා චතුන්නං බුද්ධානං සම්මුඛීභාවං ලභිත්වා ඨියතො
යමත්යතයයස්සපි භගවයතො සම්මුඛීභාවං ලභිස්සතී’’ති වදන්ති, යං තස්ස
කප්පායුකතාවුත්තා. 

ආනිසංසදස්සාවියනොති ‘‘වීරියායත්යතො එව සබ්යෙො යලොකුත්තයරො, 
යලොකියයො ච වියසසාධිගයමො’’ති එවං වීරියය ආනිසංසදස්සනසීලස්ස. 

ගමනවීථින්ති සපුබ්ෙභාගං නිබ්ොනගාමිනිං පටිපදං, සහ විපස්සනාය
අරියමග්ගපටිපාටි, සත්තවිසුද්ධිපරම්පරා වා. සා හි භික්ඛුයනො

වට්ටනියයානාය ගන්තබ්ො පටිපදාති කත්වා ගමනවීථි නාම. 

කාෙදළ්හීෙහුයලොති යථා තථා කායස්ස දළ්හීකම්මප්පසුයතො. පිණ්ඩන්ති
රට්ඨපිණ්ඩං. පච්චයදායකානංඅත්තනිකාරස්සඅත්තයනො සම්මාපටිපත්තියා 

මහප්ඵලභාවස්සකරයණනපිණ්ඩස්සභික්ඛායපටිපූජනා පිණ්ඩාපචාෙනං. 

නීහෙන්යතොති පත්තථවිකයතො නීහරන්යතො. තං සද්දං සුත්වාති තං
උපාසිකාය වචනං අත්තයනො වසනපණ්ණසාලද්වායර ඨියතොව
පඤ්චාභිඤ්ඤතායදිබ්ෙයසොයතනසුත්වා.මනුස්සසම්පත්ති, දිබ්ෙසම්පත්ති, 

නිබ්ොනසම්පත්තීති ඉමා තිස්යසො සම්පත්තියෙො. දාතුං සක්ඛිස්සසීති ‘‘තය
කයතන දානමයයන, යවයයාවච්චමයයන ච පුඤ්ඤකම්යමන 
යඛත්තවියසසභාවූපගමයනන අපරාපරං යදවමනුස්සසම්පත්තියයො, අන්යත 

නිබ්ොනසම්පත්තිඤ්චදාතුංසක්ඛිස්සසී’’තියථයරොඅත්තානංපුච්ෙති. සිතං

කයෙොන්යතො වාති ‘‘අකිච්යෙයනව මයා වට්ටදුක්ඛං සමතික්කන්ත’’න්ති
පච්චයවක්ඛණාවසායනසඤ්ජාතපායමොජ්ජවයසනසිතංකයරොන්යතොඑව. 

විප්පටිපන්නන්ති ජාතිධම්මකුලධම්මාදිලඞ්ඝයනන අසම්මාපටිපන්නං. 

එවං යථා අසම්මාපටිපන්යනො පුත්යතො තාය එව අසම්මාපටිපත්තියා

කුලසන්තානයතො ොහියරො හුත්වා පිතුසන්තිකා දායජ්ජස්සන භාගී, එවං.

කුසීයතොපි යතන කුසීතභායවන අසම්මාපටිපන්යනො සත්ථු සන්තිකා 

ලද්ධබ්ෙඅරියධනදායජ්ජස්ස න භාගී. ආෙද්ධවීරියෙොව ලභති 
සම්මාපටිපජ්ජනයතො. උප්පජ්ජති වීරියසම්යෙොජ්ඣඞ්යගොති යයොජනා, එවං
සබ්ෙත්ථ. 

මහාති සීලාදීහි ගුයණහි මහන්යතො විපුයලො අනඤ්ඤසාධාරයණො. තං
පනස්සගුණමහත්තං දසසහස්සියලොකධාතුකම්පයනනයලොයකපාකටන්ති 

දස්යසන්යතො ‘‘සත්ථයනොහී’’තිආදිමාහ. 
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පටුන 

යස්මා සත්ථුසාසයන පබ්ෙජිතස්ස පබ්ෙජ්ජූපගයමන 
සකයපුත්තස්සභායවො සම්පජායති, තස්මා බුද්ධපුත්තභාවං දස්යසන්යතො 

‘‘අසම්භින්නාො’’තිආදිමාහ. 

අලසානං භාවනාය නාමමත්තම්පි අජානන්තානං කායදළ්හීෙහුලානං 
යාවදත්ථං භුඤ්ජිත්වා යසයයසුඛාදිඅනුයුඤ්ජනකානං තිරච්ොනකථිකානං

පුග්ගලානං දූරයතො වජ්ජනා කුසීතපුග්ගලපරිවජ්ෙනා. ‘‘දිවසං චඞ්කයමන 
නිසජ්ජායා’’තිආදිනා (ම. නි. 1.423; 3.65; සං. නි. 4.120; මහානි. 161) 
භාවනාරද්ධවයසන ආරද්ධවීරියානං දළ්හපරක්කමානං කායලන කාලං

උපසඞ්කමනා ආෙද්ධවීරිෙපුග්ගලයසවනා. යතනාහ ‘‘කුච්ඡිං 

පූයෙත්වා’’තිආදි. විසුද්ධමග්යග (විසුද්ධි. 1.64) පන
ජාතිමහත්තපච්චයවක්ඛණා, සබ්රහ්මචාරීමහත්තපච්චයවක්ඛණාතිඉදංද්වයං 
න ගහිතං, ථිනමිද්ධවියනොදනතා, සම්මප්පධානපච්චයවක්ඛණතාති ඉදං 

ද්වයංගහිතං.තත්ථආනිසංසදස්සාවිතායඑව සම්මප්පධානපච්චයවක්ඛණා 
ගහිතා යහොති යලොකියයලොකුත්තරවියසසාධිගමස්ස

වීරියායත්තතාදස්සනභාවයතො. ථිනමිද්ධවියනොදනං තදධිමුත්තතාය එව
ගහිතං යහොති, වීරියුප්පාදයන යුත්තප්පයුත්තස්ස ථිනමිද්ධවියනොදනං
අත්ථසිද්ධයමව. තත්ථ 
ථිනමිද්ධවියනොදනකුසීතපුග්ගලපරිවජ්ජනආරද්ධවීරියපුග්ගලයසවන- 
තදධිමුත්තතාපටිපක්ඛවිධමනපච්චයූපසංහාරවයසන, 
අපායභයපච්චයවක්ඛණාදයයො සමුත්යතජනවයසන
වීරියසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්සඋප්පාදකාදට්ඨබ්ො. 

පුරිමුප්පන්නා පීති පරයතො උප්පජ්ජනකපීතියා

වියසසකාරණසභාගයහතුභාවයතො ‘‘පීතියෙව පීතිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගට්ඨානීො

ධම්මා’’ති වුත්තා, තස්සා පන ෙහුයසො පවත්තියා පුථුත්තං උපාදාය

ෙහුවචනනිද්යදයසො. යථා සා උප්පජ්ජති, එවං පටිපත්ති තස්සා

උප්පාදකමනසිකායෙො. 

‘‘බුද්ධානුස්සතී’’තිආදීසු වත්තබ්ෙං විසුද්ධමග්යග (විසුද්ධි. 1.123) 
වුත්තනයයයනවයවදිතබ්ෙං. 

බුද්ධානුස්සතියා උපචාරසමාධිනිට්ඨත්තා වුත්තං ‘‘ොව උපචාො’’ති. 

සකලසරීෙං ඵෙමායනොති පීතිසමුට්ඨායනහි පණී වතරූයපහි සකලසරීරං
ඵරමායනො. ධම්මගුයණ අනුස්සරන්තස්සාපි යාව උපචාරා සකලසරීරං
ඵරමායනො පීතිසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො උප්පජ්ජතීති යයොජනා, එවං 
යසසඅනුස්සතීසු. පසාදනීයසුත්තන්තපච්චයවක්ඛණායඤ්ච යයොයජතබ්ෙං
තස්සාපි විමුත්තායතනභායවන තග්ගතිකත්තා. සඞ්ඛාරානං
සප්පයදසවූපසයමපි නිප්පයදසවූපසයම විය තථා පඤ්ඤාය පවත්තියතො
භාවනාමනසිකායරො කියලසවික්ඛම්භනසමත්යථො හුත්වා උපචාරසමාධිං 
ආවහන්යතොතථාරූපපීතියසොමනස්සසමන්නාගයතොපීතිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස
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උප්පාදායයහොතීතිආහ ‘‘සමාපත්තිො…යප.…පච්චයවක්ඛන්තස්සාපී’’ති.

තත්ථ ‘‘වික්ඛම්භිතා කියලසා’’ති පායඨො. යත හි න සමුදාචරන්තීති. ඉති-
සද්යදොකාරණත්යථො, යස්මානසමුදාචරන්ති, තස්මාතංයනසං අසමුදාචාරං
පච්චයවක්ඛන්තස්සාති යයොජනා. න හි කියලයස පච්චයවක්ඛන්තස්ස
යෙොජ්ඣඞ්ගුප්පත්ති යුත්තා. පසාදනීයයසු ඨායනසු පසාදසියනහාභායවන
ථූසසමහදයතා ලූඛතා, සා තත්ථආදරගාරවාකරයණන විඤ්ඤායතීතිආහ 

‘‘අසක්කච්චකිරිොෙසංසූචිතලූඛභායව’’ති. 

කායචිත්තදරථවූපසමලක්ඛණාපස්සද්ධිඑවයථාවුත්තයෙොධිඅඞ්ගභූයතො 

පස්සද්ධිසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො, තස්ස පස්සද්ධසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස එවං
උප්පායදොයහොතීතියයොජනා. 

පණීතයභොෙනයසවනතාති පණී වතසප්පායයභොජනයසව නතා. 

උතුඉරිොපථසුඛග්ගහයණනසප්පායඋතුඉරියාපථග්ගහණංදට්ඨබ්ෙං. තඤ්හි
තිවිධම්පි සප්පායං යසවියමානං කායස්ස කල්ලතාපාදනවයසන චිත්තස්ස
කල්ලතං ආවහන්තං දුවිධායපි පස්සද්ධියා කාරණං යහොති. අයහතුකං
සත්යතසු ලබ්භමානං සුඛදුක්ඛන්ති අයයමයකො අන්යතො, 
ඉස්සරාදිවිසමයහතුකන්තිපනඅයංදුතියයො.එයතඋයභො අන්යතඅනුපගම්ම
යථාසකං කම්මුනා යහොතීති අයං මජ්ඣිමා පටිපත්ති. මජ්ඣත්යතො

පයයොයගො යස්ස යසො මජ්ඣත්තපයෙොයගො, තස්ස භායවො 

මජ්ඣත්තපයෙොගතා. අයඤ්හි පහාය සාරද්ධකායතං පස්සද්ධකායතාය 
කාරණං යහොන්තී පස්සද්ධිද්වයං ආවහති, එයතයනව 
සාරද්ධකායපුග්ගලපරිවජ්ජනපස්සද්ධකායපුග්ගලයසවනානං තදාවහනතා
සංවණ්ණිතාති දට්ඨබ්ෙං. 

යථාසමාහිතාකාරසල්ලක්ඛණවයසන ගය්හමායනො පුරිමුප්පන්යනො

සමයථො එව සමථනිමිත්තං. නානාරම්මයණ පරිබ්භමයනන විවිධං අග්ගං 

එතස්සාති ෙයග්යගො, වික්යඛයපො. තථා හි යසො අනවට්ඨානරයසො, 
භන්තතාපච්චුපට්ඨායනො ච වුත්යතො, එකග්ගතාභාවයතො

ෙයග්ගපටිපක්යඛොති අෙයග්යගො, සමාධි. යසො එවනිමිත්තන්තිපුබ්යෙවිය

වත්තබ්ෙං. යතනාහ ‘‘අවික්යඛපට්යඨනචඅෙයග්ගනිමිත්ත’’න්ති. 

වත්ථුවිසදකිරියා, ඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනා ච පඤ්ඤාවහා වුත්තා, 
සමාධානාවහාපිතායහොන්තිසමාධානාවහභායවයනවපඤ්ඤාවහභාවයතොති

වුත්තං ‘‘වත්ථවිසද…යප.…යවදිතබ්ො’’ති. 

කරණභාවනායකොසල්ලානං අවිනාභාවයතො, රක්ඛනයකොසල්ලස්ස ච

තංමූලකත්තා ‘‘නිමිත්තකුසලතා නාම කසිණනිමිත්තස්ස

උග්ගහණකුසලතා’’ ඉච්යචව වුත්තං. කසිණනිමිත්තස්සාති ච 
නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්ෙං. අසුභනිමිත්තස්සාපි හි යස්ස කස්සචි 
ඣානුප්පත්තිනිමිත්තස්ස උග්ගහණයකොසල්ලං නිමිත්තකුසලතා එවාති. 
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අතිසිථිලවීරිෙතාදීහීති ආදි-සද්යදන පඤ්ඤාපයයොගමන්දතං, 

පයමොදයවකල්ලඤ්ච සඞ්ගණ්හාති. තස්ස පග්ගණ්හනන්ති තස්ස ලීනස්ස
චිත්තස්ස ධම්මවිචයසම්යෙොජ්ඣඞ්ගාදිසමුට්ඨාපයනන ලයාපත්තියතො
සමුද්ධරණං.වුත්තඤ්යහතං භගවතා– 

‘‘යස්මිඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, සමයයලීනංචිත්තංයහොති, කායලො
තස්මිං සමයය ධම්මවිචයසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය, කායලො
වීරියසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය, කායලො පීතිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස
භාවනාය. තං කිස්ස යහතු? ලීනං, භික්ඛයව, චිත්තං තං එයතහි
ධම්යමහිසුසමුට්ඨාපයංයහොති.යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසොපරිත්තං
අග්ගිං උජ්ජාලිතුකායමො අස්ස, යසො තත්ථ සුක්ඛානි යචව තිණානි
පක්ඛියපයය, සුක්ඛානි යගොමයානි පක්ඛියපයය, සුක්ඛානි කට්ඨානි
පක්ඛියපයය, මුඛවාතඤ්ච දයදයය, න ච පංසුයකන ඔකියරයය, 
භබ්යෙො නු යඛො යසො පුරියසො පරිත්තං අග්ගිං උජ්ජාලිතුන්ති. එවං
භන්යත’’ති(සං.නි.5.234). 

එත්ථ ච යථාසකං ආහාරවයසන ධම්මවිචයසම්යෙොජ්ඣඞ්ගාදීනං 
භාවනාසමුට්ඨාපනාති යවදිතබ්ො, සා අනන්තරං විභාවිතා එව. 

ආෙද්ධවීරිෙතාදීහීති ආදි-සද්යදන පඤ්ඤාපයයොගෙලවතං, 

පයමොදුබ්බිලාවනඤ්ච සඞ්ගණ්හාති. තස්ස නිග්ගණ්හනන්ති තස්ස
උද්ධතස්ස චිත්තස්ස සමාධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගාදිසමුට්ඨාපයනන
උද්ධතාපත්තියතොනියසධනං.වුත්තම්පියචතං භගවතා– 

‘‘යස්මිඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, සමයය උද්ධතං චිත්තං යහොති, 
කායලො තස්මිංසමයයපස්සද්ධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්සභාවනාය, කායලො
සමාධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය, කායලො
උයපක්ඛාසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය. තං කිස්ස යහතු? උද්ධතං, 
භික්ඛයව, චිත්තංතංඑයතහිධම්යමහිසුවූපසමයංයහොති.යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, පුරියසො මහන්තං අග්ගික්ඛන්ධංනිබ්ොයපතුකායමො අස්ස, 
යසොතත්ථඅල්ලානි යචවතිණානි…යප.…පංසුයකනචඔකියරයය, 
භබ්යෙොනුයඛොයසොපුරියසො මහන්තංඅග්ගික්ඛන්ධංනිබ්ොයපතුන්ති.
එවංභන්යත’’ති(සං.නි.5.234). 

එත්ථාපි යථාසකං ආහාරවයසන පස්සද්ධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගාදීනං
භාවනාසමුට්ඨාපනාති යවදිතබ්ො, තත්ථ පස්සද්ධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස
භාවනා වුත්තා එව. සමාධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස අනන්තරං වක්ඛති. 

පඤ්ඤාපයෙොගමන්දතාොතිපඤ්ඤාෙයාපාරස්ස අප්පභායවන.යථාහිදානං
අයලොභපධානං, සීලංඅයදොසපධානං, එවංභාවනාඅයමොහපධානා.තත්ථ යදා
පඤ්ඤානෙලවතීයහොති, තදාභාවනාපුබ්යෙනාපරංවියසසාවහානයහොති, 
අනභිසඞ්ඛයතො විය ආහායරො පුරිසස්ස යයොගියනො චිත්තස්ස අභිරුචිං න
ජයනති, යතන තං නිරස්සාදං යහොති, තථා භාවනාය සම්මයදව
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පටුන 

අවීථිපටිපත්තියාඋපසමසුඛංනවින්දති, යතනාපිචිත්තං නිරස්සාදංයහොති.

යතන වුත්තං ‘‘පඤ්ඤාපයෙොග…යප.… නිෙස්සාදං යහොතී’’ති. තස්ස

සංයවගුප්පාදනං, පසාදුප්පාදනඤ්ච තිකිච්ෙනන්ති තං දස්යසන්යතො ‘‘අට්ඨ

සංයවගවත්ථූනී’’තිආදිමාහ. තත්ථ ජාතිජරාෙයාධිමරණානි යථාරහං
සුගතියං, දුග්ගතියඤ්ච යහොන්තීති තදඤ්ඤයමව 
පඤ්චවිධෙන්ධනාදිඛුප්පිපාසාදි අඤ්ඤමඤ්ඤං විොධනාදියහතුකං
අපායදුක්ඛං දට්ඨබ්ෙං, තයදං සබ්ෙං යතසං යතසං සත්තානං
පච්චුප්පන්නභවනිස්සිතං ගහිතන්ති අතීයත අනාගයත ච කායල
වට්ටමූලකදුක්ඛානිවිසුංගහිතානි.යයපනසත්තාආහාරූපජීවියනො, තත්ථ
චඋට්ඨානඵලූපජීවියනො, යතසංඅඤ්යඤහිඅසාධාරණං ජීවිකාදුක්ඛංඅට්ඨමං

සංයවගවත්ථුගහිතන්තිදට්ඨබ්ෙං. අෙංවුච්චතිසමයෙසම්පහංසනාතිඅයං
භාවනාචිත්තස්ස සම්පහංසිතබ්ෙසමයය වුත්තනයයන සංයවගජනනවයසන
යචව පසාදුප්පාදනවයසන ච සම්මයදව පහංසනා, 
සංයවගජනනපුබ්ෙකපසාදුප්පාදයනනයතොසනාති අත්යථො. 

සම්මාපටිපත්තිංආගම්මාති ලීනුද්ධච්චවිරයහන, සමථවීථිපටිපත්තියාච

සම්මා අවිසමං සම්මයදව භාවනාපටිපත්තිං ආගම්ම. ‘‘අලීන’’න්තිආදීසු

යකොසජ්ජපක්ඛිකානං ධම්මානං අනධිමත්තතාය අලීනං, 

උද්ධච්චපක්ඛිකානං අනධිමත්තතාය අනුද්ධතං, 

පඤ්ඤාපයයොගසම්පත්තියා, උපසමසුඛාධිගයමනච අනිෙස්සාදං, තයතොඑව 

ආෙම්මයණ සමප්පවත්තං සමථවීථිපටිපන්නං. තත්ථ අලීනතාය පග්ගයහ, 
අනුද්ධතතාය නිග්ගයහ, අනිරස්සාදතාය සම්පහංසයන න ෙයාපාරං
ආපජ්ජති. අලීනානුද්ධතතා හි ආරම්මයණ සමප්පවත්තං, අනිරස්සාදතාය

සමථවීථිපටිපන්නං, සමප්පවත්තියා වා අලීනං අනුද්ධතං. 

සමථවීථිපටිපත්තියා අනිෙස්සාදන්ති දට්ඨබ්ෙං. අෙං වුච්චති සමයෙ

අජ්ඣුයපක්ඛනතාති අයං අජ්ඣුයපක්ඛිතබ්ෙසමයය භාවනාචිත්තස්ස 
පග්ගහනිග්ගහසම්පහංසයනසු අෙයාවටතාසඞ්ඛාතං පටිපක්ඛං අභිභුයය
යපක්ඛනා වුච්චති. පටිපක්ඛවික්ඛම්භනයතො, විපස්සනාය 
අධිට්ඨානභාවූපගමනයතොචඋපචාරජ්ඣානම්පිසමාධානකිච්චනිප්ඵත්තියා

පුග්ගලස්ස සමාහිතභාවසාධනංඑවාතිතත්ථසමධුරභායවනාහ ‘‘උපචාෙංවා

අප්පනං වා’’ති. 

උයපක්ඛාසම්යෙොජ්ඣඞ්ගට්ඨානීො ධම්මාති එත්ථ යං වත්තබ්ෙං, තං
යහට්ඨාවුත්තනයානුසායරනයවදිතබ්ෙං. අනුයරොධවියරොධවිප්පහානවයසන
මජ්ඣත්තභායවො උයපක්ඛාසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස කාරණං තස්මිං සති
සිජ්ඣනයතො, අසතිචඅසිජ්ඣනයතො.යසොචමජ්ඣත්තභායවොවිසයවයසන

දුවියධොති ආහ ‘‘සත්තමජ්ඣත්තතා සඞ්ඛාෙමජ්ඣත්තතා’’ති. තදුභයය ච
විරුජ්ඣනං පස්සද්ධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගභාවනාය එව දූරීකතන්ති
අනුරුජ්ඣනස්යසව පහානවිධිං දස්යසතුං ‘‘සත්තමජ්ඣත්තතා’’තිආදි

වුත්තං. යතනාහ ‘‘සත්තසඞ්ඛාෙයකලාෙනපුග්ගලපරිවජ්ෙනතා’’ති.
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උයපක්ඛාය හි වියසසයතො රායගො පටිපක්යඛො. තථා චාහ ‘‘උයපක්ඛා

රාගෙහුලස්ස විසුද්ධිමග්යගො’’ති (විසුද්ධි. 1.267). ද්වීහාකායෙහීති
කම්මස්සකතාපච්චයවක්ඛණං, අත්තසුඤ්ඤතාපච්චයවක්ඛණන්ති ඉයමහි

ද්වීහි කාරයණහි. ද්වීයහවාති අවධාරණං සඞ්ඛයාසමානතාදස්සනත්ථං.
සඞ්ඛයා එයවත්ථ සමානා, න සඞ්යඛයයයං සබ්ෙථා සමානන්ති. 

අස්සාමිකභායවො අනත්තනියතා. සති හි අත්තනි තස්ස කිඤ්චනභායවන 
චීවරං, අඤ්ඤං වා කිඤ්චි අත්තනියං නාම සියා, යසො පන යකොචි

නත්යථවාති අධිප්පායයො. අනද්ධනිෙන්ති න අද්ධානක්ඛමං න චිරට්ඨාය, 

ඉත්තරං අනිච්චන්තිඅත්යථො. තාවකාලිකන්තිතස්යසවයවවචනං. 

මමාෙතීතිමමත්තංකයරොති‘‘මමා’’ති තණ්හායපරිග්ගය්හතිට්ඨති. 

මමාෙන්තාති මානං දබ්ෙංකයරොන්තා. 

අයං සතිපට්ඨානයදසනා පුබ්ෙභාගමග්ගවයසන යදසිතාති 

පුබ්ෙභාගියයෙොජ්ඣඞ්යග සන්ධායාහ ‘‘යෙොජ්ඣඞ්ගපරිග්ගාහිකා සති 

දුක්ඛසච්ච’’න්ති.යසසංවුත්තනයත්තාසුවිඤ්යඤයයයමව. 

යෙොජ්ඣඞ්ගපබ්ෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
පඨමභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුසච්චපබ්ෙවණ්ණනා 
386. ෙථාසභාවයතොති අවිපරීතසභාවයතො. ොධනක්ඛණයතොයයො යයො

වාසභායවොයථාසභායවො, තයතො, රුප්පනාදිකක්ඛළාදිසභාවයතොතිඅත්යථො. 

ෙනිකං සමුට්ඨාපිකන්ති පවත්තලක්ඛණස්ස දුක්ඛස්ස ජනිකං

නිමිත්තලක්ඛණස්ස සමුට්ඨාපිකං. පුරිමතණ්හන්ති යථාපරිග්ගහිතස්ස 
දුක්ඛස්සනිබ්ෙත්තියතොපුයරතරංසිද්ධංතණ්හං.සිද්යධහිකාරයණතස්ස 

ඵලුප්පත්ති. අයං දුක්ඛසමුදයයොති පජානාතීති යයොජනා. අෙං 

දුක්ඛනියෙොයධොතිඑත්ථාපි එයසවනයයො. උභින්නං අප්පවත්තින්ති දුක්ඛං, 
සමුදයයො චාති ද්වින්නං අප්පවත්තිනිමිත්තං, තදුභයං න පවත්ති එතායාති 

අප්පවත්ති, අසඞ්ඛතා ධාතු. දුක්ඛං දුක්ඛසච්චං පරිජානාති
පරිඤ්ඤාභිසමයවයසන පරිච්ඡින්දතීති දුක්ඛපරිජානයනො, අරියමග්යගො, තං 

දුක්ඛපරිොනනං. යසසපදද්වයයපිඉමිනානයයනඅත්යථොයවදිතබ්යෙො. 

දුක්ඛසච්චනිද්යදසවණ්ණනා 
388. එවං වුත්තාති එවං උද්යදසවයසන වුත්තා. සබ්ෙසත්තානං

පරිොදානවචනං ෙයාපනිච්ොවයසන ආයමඩිතනිද්යදසභාවයතො. 

සත්තනිකායෙති සත්තානං නිකායය, සත්තඝයට සත්තසමූයහති අත්යථො.
යදවමනුස්සාදියභදාසු හි ගතීසු 
භුම්මයදවාදිඛත්තියාදිහත්ථිආදිඛුප්පිපාසිකාදිතංතංජාතිවිසිට්යඨො
සත්තසමූයහො සත්තනිකායයො.නිප්පරියායයතොඛන්ධානංපඨමාභිනිබ්ෙත්ති
ජාතීති කත්වා ‘‘ජනනං ජාතී’’ති වත්වා ස්වායං උප්පාදවිකායරො
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අපරිනිප්ඵන්යනො යයසු ඛන්යධසු ඉච්ඡිතබ්යෙො, යත යතයනව සද්ධිං

දස්යසතුං ‘‘සවිකාොන’’න්තිආදිවුත්තං. සවිකාොනන්තිඋප්පාදසඞ්ඛායතන
විකායරන සවිකාරානං. ජාතිආදීනි හි තීණි ලක්ඛණානි ධම්මානං

විකාරවියසසාති. ‘‘උපසග්ගමණ්ඩිතයවවචන’’න්ති ඉමිනා යකවලං

උපසග්යගන පදවඩ්ෙනං කතන්ති දස්යසති. අනුපවිට්ඨාකායෙනාති

අණ්ඩයකොසං, වත්ථියකොසඤ්ච ඔගාහනාකායරන. නිබ්ෙත්තිසඞ්ඛායතනාති 
ආයතනානංපාරිපූරිසංසිද්ධිසඞ්ඛායතන. 

අථ වා ෙනනං ොතීති අපරිපුණ්ණායතනං ජාතිමාහ. සඤ්ොතීති

සම්පුණ්ණායතනං. සම්පුණ්ණා හි ජාති සඤ්ජාති. ඔක්කමනට්යඨන

ඔක්කන්තීති අණ්ඩජජලාබුජවයසන ජාති. යත හි අණ්ඩයකොසං, 
වත්ථියකොසඤ්ච ඔක්කමන්තා පවිසන්තා විය පටිසන්ධිං ගණ්හන්ති. 

අභිනිබ්ෙත්තනට්යඨන අභිනිබ්ෙත්තීති සංයසදජඔපපාතිකවයසන. යත හි

පාකටා එව හුත්වා නිබ්ෙත්තන්ති. අභිෙයත්තා නිබ්ෙත්ති අභිනිබ්ෙත්ති. 
‘‘ජනනං ජාතී’’තිආදිආයතනවයසන, යයොනිවයසන ච ද්වීහි ද්වීහි පයදහි
සබ්ෙසත්යත පරියාදියත්වා ජාතිං දස්යසතුං වුත්තං. ‘‘යතසං යතසං

සත්තානං…යප.… අභිනිබ්ෙත්තී’’තිසත්තවයසනවුත්තත්තා සම්මුතිකථා. 

පාතුභායවොති එත්ථ ඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො, පකාරත්යථො වා, යතන
‘‘ආයතනානං පටිලායභො’’තිඉමස්සපදස්සසඞ්ගයහො දට්ඨබ්යෙො.අයම්පිහි

පරමත්ථකථාති. එකයවොකාෙභවාදීසූති එකචතුපඤ්චයවොකාරභයවසු. තස්මිං 

ඛන්ධානංපාතුභායව සති.ආෙතනානංපටිලායභොතිඑකචතුයවොකාරභයවසු
ද්වින්නං ද්වින්නං ආයතනානං වයසන, යසයසසු රූපධාතුයං
පටිසන්ධික්ඛයණ උප්පජ්ජමානානං පඤ්චන්නං, කාමධාතුයං
විකලාවිකලින්ද්රියානංවයසනසත්තන්නං, නවන්නං, දසන්නං, පුනදසන්නං, 
එකාදසන්නඤ්ච ආයතනානං වයසන සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යෙො. 

පාතුභවන්තායනව, න කුයතොචි ආගතානි. පටිලද්ධානි නාම යහොන්ති 

සත්තසන්තානස්ස තස්ස සංවිජ්ජමානත්තා. ආෙතනානං පටිලායභොති වා
ආයතනානංඅත්තලායභොයවදිතබ්යෙො. 

389. සභාවනිද්යදයසොති සරූපනිද්යදයසො. සරූපඤ්යහතං ජිණ්ණතාය, 

යදිදං ‘‘ජරා’’ති, ‘‘වයයොහානීති වා. ජීරණයමව ජීෙණතා, ජීරන්තස්ස වා

ආකායරො තා-සද්යදන වුත්යතොති ආහ ‘‘ආකාෙභාවනිද්යදයසො’’ති. 

ඛණ්ඩිතදන්තාඛණ්ඩිතානාම උත්තරපදයලොයපන.යස්සවිකාරස්සවයසන 

සත්යතො ‘‘ඛණ්ඩියතො’’ති වුච්චති, තං ඛණ්ඩිච්චං. තථා පලිතානි අස්ස

සන්තීති ‘‘පලියතො’’ති වුච්චති, තං පාලිච්චං. වලිත්තචතාය වා වලි තයචො

අස්සාති වලිත්තයචො. 

ඵලූපචායෙනාතිඵලයවොහායරන. 
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390. චවනයමව චවනතා, චවන්තස්ස වා ආකායරො තා-සද්යදන 

වුත්යතො. ඛන්ධා භිජ්ෙන්තීති එකභවපරියාපන්නස්ස ඛන්ධසන්තානස්ස

පරියයොසානභූතාඛන්ධාභිජ්ජන්ති, යතයනවයභයදනනියරොධනං අදස්සනං

ගච්ඡන්ති, තස්මා යභයදො අන්තෙධානං මරණං. මච්චුමෙණන්ති
මච්චුසඞ්ඛාතං එකභවපරියාපන්නජීවිතින්ද්රියුපච්යෙදභූතං මරණං. යතනාහ 

‘‘න ඛණිකමෙණ’’න්ති. ‘‘මච්චු මරණ’’න්ති සමාසං අකත්වා යයො 
‘‘මච්චූ’’ති වුච්චති යභයදො, යඤ්ච මරණං පාණචායගො, ඉදං වුච්චති

මරණන්ති විසුං සම්ෙන්යධො න න යුජ්ජති. කාලකිරිොති මරණකායලො, 
අනතික්කමනීයත්තා වියසයසන ‘‘කායලො’’ති වුත්යතොති තස්ස කිරියා, 
අත්ථයතො චුතිඛන්ධානංයභදප්පත්තියයව, කාලස්සවාඅන්තකස්සකිරියාති

යා යලොයකවුච්චති, සාචුති, මරණන්තිඅත්යථො. අෙංසබ්ොපි සම්මුතිකථාව 

‘‘යං යතසං යතසං සත්තාන’’න්තිආදිනා සත්තවයසන වුත්තත්තා. අෙං

පෙමත්ථකථා පරමත්ථයතො ලබ්භමානානං රුප්පනාදිසභාවානං ධම්මානං
විනස්සනයජොතනාභාවයතො. 

අත්තාති භවති එත්ථ චිත්තන්ති අත්තභායවො, ඛන්ධසමූයහො, තස්ස 

නික්යඛයපො නික්ඛිපනං, පාතනං විනායසොති අත්යථො. අට්ඨකථාෙංපන 

‘‘මෙණං පත්තස්සා’’තිආදිනානික්යඛපයහතුතාය පතනං ‘‘නික්යඛයපො’’ති 
ඵලූපචායරන වුත්තන්ති දස්යසති. ‘‘ඛන්ධානං යභයදො’’ති පෙන්ධවයසන
පවත්තමානස්ස ධම්මසමූහස්ස විනාසයජොතනාති එකයදසයතො
පරමත්ථකථා, ‘‘ජීවිතින්ද්රියස්ස උපච්යෙයදො’’ති පයනත්ථ න යකොචි

යවොහාරයලයසොපීතිආහ ‘‘ජීවිතින්ද්රිෙස්සඋපච්යඡයදොපනසබ්ොකාෙයතො

පෙමත්ථයතො මෙණ’’න්ති.එවංසන්යතපියස්සඛන්ධයභදස්සපවත්තත්තා
‘‘තිස්යසො මයතො, ඵුස්යසො මයතො’’ති යවොහායරො යහොති, යසො යභයදො
ඛන්ධප්පෙන්ධස්ස අනුපච්ඡින්නතාය ‘‘සම්මුතිමරණ’’න්ති වත්තබ්ෙතං

අරහතීති ආහ ‘‘එතයදව සම්මුතිමෙණන්තිපි වුච්චතී’’ති. යතනාහ 

‘‘ජීවිතින්ද්රියුපච්යඡදයමව හී’’තිආදි. සබ්ෙයසො පෙන්ධසමුච්යෙයදො හි
සමුච්යෙදමරණන්ති. 

391. ෙයසයනනාතිඅනත්යථන. ‘‘ධම්මපටිසම්භිදා’’තිආදීසු(විභ.721) 

විය ධම්ම-සද්යදො යහතුපරියායයොතිආහ ‘‘දුක්ඛකාෙයණනා’’ති.යසොචනන්ති 

ලක්ඛිතබ්ෙතාය යසොචනලක්ඛයණො. යසොචිතස්සයසොචනකස්ස පුග්ගලස්ස, 

චිත්තස්සවාභායවො යසොචිතභායවො. අබ්භන්තයෙති අත්තභාවස්සඅන්යතො.
අත්තයනො ලූඛසභාවතාය යසොයසන්යතො. ථාමගමයනන සමන්තයතො

යසොසනවයසන පරියසොයසන්යතො. 

392. ‘‘ආදිස්ස ආදිස්ස යදවන්ති පරියදවන්ති එයතනාති ආයදයවො’’ති
ආයදවන-සද්දං කත්වා අස්සුයමොචනාදිවිකාරං ආපජ්ජන්තානං 

තබ්බිකාරාපත්තියා යසොසද්යදොකාරණභායවන වුත්යතො. තං තංවණ්ණන්ති
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තං තං ගුණං. තස්යසවාති ආයදවපරියදවස්යසව. භාවනිද්යදසාති
‘‘ආයදවිතත්තං පරියදවිතත්ත’’න්තිභාවනිද්යදසා. 

393. නිස්සයභූයතො කායයො එතස්ස අත්ථීති කායිකං. යතනාහ 

‘‘කාෙපසාදවත්ථක’’න්ති. දුක්කරං ඛමනං එතස්සාති දුක්ඛමනං, යසො එව

අත්යථොසභායවොති දුක්ඛමනට්යඨො, යතන.සාතවිධුරතාය අසාතං. 

394. යචතසි භවන්ති යචතසිකං, තං පන යස්මා චිත්යතන සමං

පකායරහියුත්තං, තස්මාආහ ‘‘චිත්තසම්පයුත්ත’’න්ති. 

395. සබ්ෙවිසයපටිපත්තිනිවාරණවයසනසමන්තයතොසීදනං සංසීදනං. 
උට්ඨාතුම්පි අසක්කුයණයයතාකරණවයසන අතිෙලවං, විරූපං වා සීදනං 

විසීදනං. චිත්තකිලමයථොති විසීදනාකායරන චිත්තස්ස පරියඛයදො. 

උපාොයසො, සයං න දුක්යඛො යදොසත්තා, 
සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නධම්මන්තරත්තා වා. යය පන යදොමනස්සයමව
‘‘උපායායසො’’ති වයදයයං, යත ‘‘උපායායසො තීහි ඛන්යධහි
එයකනායතයනන එකාය ධාතුයා සම්පයුත්යතො, එයකන ඛන්යධන
එයකනායතයනන එකාය ධාතුයා යකහිචි සම්පයුත්යතො’’ති (ධාතු. 249). 

ඉමාය පාළියා පටික්ඛිපිතබ්ො. උප-සද්යදො භුසත්යථොති ආහ ‘‘ෙලවතෙං

ආොයසො උපාොයසො’’ති. ධම්මමත්තතාදීපයනො භාවනිද්යදයසො ධම්මයතො
අඤ්ඤස්ස කත්තුඅභාවයජොතයනො, අසති ච කත්තරි යතන කත්තබ්ෙස්ස, 
පරිග්ගයහතබ්ෙස්ස ච අභායවො එවාති ආහ 

‘‘අත්තත්තනිොභාවදීපකාභාවනිද්යදසා’’ති. 

398. ොතිධම්මානන්ති එත්ථ ධම්ම-සද්යදො පකතිපරියායයොති ආහ 

‘‘ොතිසභාවාන’’න්ති, ජායනපකතිකානන්ති වුත්තං යහොති. මග්ගභාවනාය 
මග්ගභාවනිච්ොයහතුකතා ඉච්ඡිතබ්ොති තාදිසං ඉච්ෙං නිවත්යතන්යතො 

‘‘විනාමග්ගභාවන’’න්තිආහ.අපයරොනයයො නයඛො පයනතන්තියයමතං
‘‘අයහො වත මයං න ජාතිධම්මා අස්සාම, න ච වත යනො ජාති 
ආගච්යෙයයා’’තිඑවංපහීනසමුදයයසු අරියයසුවිජ්ජමානං අජාතිධම්මත්තං, 
පරිනිබ්බුයතසුචවිජ්ජමානංජාතියාඅනාගමනංඉච්ඡිතං, තං ඉච්ෙන්තස්සාපි
මග්ගභාවනාය විනා අප්පත්තබ්ෙයතො, අනිච්ෙන්තස්සාපි භාවනාය
පත්තබ්ෙයතො න ඉච්ොය පත්තබ්ෙං නාම යහොතීති එවයමත්ථ අත්යථො

දට්ඨබ්යෙො. වක්ඛමානත්ථසම්පිණ්ඩනත්යථො පි-සද්යදොති ආහ ‘‘උපරි

යසසානි උපාදාෙ පි-කායෙො’’ති. ෙන්ති යහතුඅත්යථ කරයණ 

පච්චත්තවචනන්තිආහ ‘‘යෙනපිධම්යමනා’’ති.යහතුඅත්යථොහි අයං ධම්ම-

සද්යදො, අලබ්භයනයයභායවො එත්ථයහතුයවදිතබ්යෙො. තන්තිවාඉච්ඡිතස්ස

වත්ථුයනො අලබ්භනං, එවයමත්ථ ‘‘ෙම්පීතියයනපී’’ති විභත්තිවිපල්ලායසන

අත්යථො වුත්යතො. යදා පන ෙං-සද්යදො ‘‘ඉච්ෙ’’න්ති එතං අයපක්ඛති, තදා
අලාභවිසිට්ඨාඉච්ොවුත්තායහොති.යදාපන‘‘න ලභතී’’තිඑතංඅයපක්ඛති, 
තදාඉච්ොවිසිට්යඨොඅලායභොවුත්යතොයහොති, යසොපනඅත්ථයතො අඤ්යඤො
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ධම්යමො නත්ථි, තථාපි අලබ්භයනයයවත්ථුගතා ඉච්ොව වුත්තා යහොති. 

සබ්ෙත්ථාති‘‘ජරාධම්මාන’’න්තිආදිනාආගයතසුසබ්ෙවායරසු. 

සමුදයසච්චනිද්යදසවණ්ණනා 
400. පුනබ්භවකෙණං පුයනොබ්භයවො උත්තරපදයලොපං කත්වා මයනො-

සද්දස්සවියපුරිමපදස්සඔ-කාරන්තතාදට්ඨබ්ො.අථවා සීලනට්යඨන ඉක-
සද්යදන ගමිතත්ථත්තා කිරියාවාචකස්ස සද්දස්ස අදස්සනං දට්ඨබ්ෙං යථා

‘‘අසූපභක්ඛනසීයලොඅසූපියකො’’ති. සම්යමොහවියනොදනිෙං පන‘‘පුනබ්භවං
යදති, පුනබ්භවාය සංවත්තති, පුනප්පුනං භයව නිබ්ෙත්යතතීති
යපොයනොබ්භවිකා’’ති (විභ. අට්ඨ. 203) අත්යථො වුත්යතො යසො ‘‘තද්ධිතා’’
ඉති ෙහුවචනනිද්යදසයතො, විචිත්තත්තා වා තද්ධිතවුත්තියා, 
අභිධානලක්ඛණත්තා වා තද්ධිතානං යතසුපි අත්යථසු 
යපොයනොබ්භවිකසද්දසිද්ධි සම්භයවයයාති කත්වා වුත්යතො. තත්ථ කම්මුනා
සහජාතා පුනබ්භවං යදති, අසහජාතා කම්මසහායභූතා පුනබ්භවාය
සංවත්තති, දුවිධාපි පුනප්පුනං භයව නිබ්ෙත්යතතීති දට්ඨබ්ො.

නන්දනට්යඨන, රඤ්ජනට්යඨනච නන්දීොයගො, යයොචනන්දීරායගො, යාච
තණ්හායනට්යඨනතණ්හා, උභයයමතංඑකත්ථං, ෙයඤ්ජනයමවනානන්ති

තණ්හා ‘‘නන්දීොයගන සද්ධං අත්ථයතො එකත්තයමව ගතා’’ති වුත්තා.

තබ්භාවත්යථො යහත්ථ සහ-සද්යදො ‘‘සනිදස්සනා ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. ස.

දුකමාතිකා 9) විය. තස්මා නන්දීොගසහගතාති නන්දීරාගභාවං ගතා
සබ්ොසුපි අවත්ථාසුනන්දීරාගභාවස්සඅපච්චක්ඛායවත්තනයතොතිඅත්යථො.

රාගසම්ෙන්යධන උප්පන්නස්සාති වුත්තං. රූපාරූපභවරාගස්ස විසුං
වුච්චමානත්තා කාමභයවඑවභවපත්ථනුප්පත්තිවුත්තාතියවදිතබ්ො. 

තස්මිං තස්මිං පියරූයප පඨමුප්පත්තිවයසන ‘‘උප්පජ්ෙතී’’ති වුත්තං, 

පුනප්පුනං පවත්තිවයසන ‘‘නිවිසතී’’ති. පරියුට්ඨානානුසයවයසන වා

උප්පත්තිනියවසා යයොයජතබ්ො. සම්පත්තිෙන්ති මනුස්සයසොභග්යග, 

යදවත්යත ච. අත්තයනො චක්ඛුන්ති සවත්ථුකං චක්ඛුං වදති, සපසාදං වා 

මංසපිණ්ඩං. විප්පසන්නං පඤ්චපසාදන්ති 
පරිසුද්ධසුප්පසන්නනීලපීතයලොහිතකණ්හඔදාතවණ්ණවන්තං. 

ෙෙතපනාළිකං විෙ ඡිද්දං අබ්භන්තයර ඔදාතත්තා. පාමඞ්ගසුත්තං විෙ 

ආලම්ෙකණ්ණෙද්ධං. තුඞ්ගා උච්චා දීඝා නාසිකා තුඞ්ගනාසා, එවං 

ලද්ධයවොහාෙං අත්තයනො ඝානං. ‘‘ලද්ධයවොහාරා’’තිවාපායඨො, තස්මිං සති

තුඞ්ගානාසායයසංයත තුඞ්ගනාසා, එවං ලද්ධයවොහාො සත්තාඅත්තයනො 

ඝානන්ති යයොජනා කාතබ්ො. ජිව්හං…යප.… මඤ්ඤන්ති 

වණ්ණසණ්ඨානයතො, කිච්චයතො ච. කාෙං…යප.… මඤ්ඤන්ති 

ආයරොහපරිණාහසම්පත්තියා. මනං…යප.… මඤ්ඤන්ති 

අතීතාදිඅත්ථචින්තනසමත්ථං. අත්තනා පටිලද්ධානි අජ්ඣත්තඤ්ච

සරීරගන්ධාදීනි, ෙහිද්ධාච වියලපනගන්ධාදීනි. උප්පජ්ෙමානාඋප්පජ්ෙතීති

ෙදා උප්පජ්ෙමානා යහොති, තදා එත්ථ උප්පජ්ෙතීති සාමඤ්යඤන ගහිතා
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උප්පාදකිරියාලක්ඛණභායවන වුත්තා, විසයවිසිට්ඨාචලක්ඛිතබ්ෙභායවන.

නහිසාමඤ්ඤවියසයසහිනානත්තයවොහායරොන යහොතීති. උප්පජ්ෙමානාති

වා අනිච්ඡියතො උප්පායදො යහතුභායවන වුත්යතො, උප්පජ්ෙතීති නිච්ඡියතො
ඵලභායවනයදි උප්පජ්ජමානායහොති, එත්ථඋප්පජ්ජතීති. 

නියරොධසච්චනිද්යදසවණ්ණනා 
401. ‘‘සබ්ොනිනිබ්ොනයවවචනායනවා’’තිවත්වාතමත්ථං පාකටතරං

කාතුං ‘‘නිබ්ොනඤ්හී’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ ආගම්මාති නිමිත්තං කත්වා.
නිබ්ොනයහතුයකො හි තණ්හාය අයසසවිරාගනියරොයධො. ඛයගමනවයසන 

විෙජ්ෙති. අප්පවත්තිගමනවයසන නිරුජ්ඣති. අනයපක්ඛතායචජනවයසන, 

හානිවයසන වා චජීෙති. පුන යථා නප්පවත්තති, තථා දූර ඛිපනවයසන 

පටිනිස්සජ්ජීෙති. ෙන්ධනභූතායයමොචනවයසන මුච්චති. අසංකියලසවයසන 

න අල්ලීෙති. කස්මා පයනතං නිබ්ොනං එකයමව සමානං නානානායමහි

වුච්චතීති? පටිපක්ඛනානතායාති දස්යසන්යතො ‘‘එකයමව හී’’තිආදිමාහ. 
සඞ්ඛතධම්මවිධුරසභාවත්තා නිබ්ොනස්ස නාමානිපි ගුණයනමිත්තිකත්තා 

සඞ්ඛතධම්මවිධුරායනව යහොන්තීති වුත්තං ‘‘සබ්ෙසඞ්ඛතානං 

නාමපටිපක්ඛවයසනා’’ති. අයසසං විරජ්ජති තණ්හා එත්ථාති 

අයසසවිොයගොති.එසනයයොයසයසසුපි.අයංපනවියසයසො–නත්ථිඑතස්ස 

උප්පායදො, න වා එතස්මිං අධිගයත පුග්ගලස්ස උප්පායදොති අනුප්පායදො, 

අසඞ්ඛතධම්යමො. ‘‘අප්පවත්ත’’න්තිආදීසුපි ඉමිනා නයයන අත්යථො

යවදිතබ්යෙො. ආයූහනං සමුදයයො, තප්පටිපක්ඛවයසන අනායූහනං. 

තණ්හා අප්පහීයන සති යත්ථ උප්පජ්ජති, පහායන පන සති තත්ථ 

තත්යථවස්සාඅභායවොසුදස්සියතොතිආහ ‘‘තත්යථව අභාවංදස්යසතු’’න්ති. 

අපඤ්ඤත්තින්ති අපඤ්ඤාපනං, ‘‘තිත්තඅලාබුඅත්ථී’’තියවොහාරාභාවංවා.
තිත්තඅලාබුවල්ලියා අප්පවත්තිං ඉච්ෙන්යතො පුරියසො විය අරියමග්යගො, 
තස්ස තස්සා අප්පවත්තිනින්නචිත්තස්ස මූලච්යෙදනං විය මග්ගස්ස
නිබ්ොනාරම්මණස්ස තණ්හාය පහානං, තදප්පවත්ති විය තණ්හාය
අප්පවත්තිභූතංනිබ්ොනං දට්ඨබ්ෙං. 

දුතියඋපමායං දක්ඛිණද්වාරංවියනිබ්ොනං, යචොරඝාතකාවියමග්යගො.
දක්ඛිණද්වායර ඝාතිතාපි යචොරා පච්ො ‘‘අටවියං යචොරා ඝාතිතා’’ති
වුච්චන්ති, එවං නිබ්ොනං ආගම්ම නිරුද්ධාපි තණ්හා ‘‘චක්ඛාදීසු 
නිරුද්ධා’’ති වුච්චති තත්ථ කිච්චකරණාභාවයතොති දට්ඨබ්ෙං. පුරිමා වා
උපමා මග්යගන නිරුද්ධාය ‘‘පියරූපසාතරූයපසු නිරුද්ධා’’ති
වත්තබ්ෙතාදස්සනත්ථං වුත්තා, පච්ඡිමා නිබ්ොනං ආගම්ම නිරුද්ධාය
‘‘පියරූපසාතරූයපසු නිරුද්ධා’’ති වත්තබ්ෙතාදස්සනත්ථං වුත්තාති අයං
එතාසංවියසයසො. 
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මග්ගසච්චනිද්යදසවණ්ණනා 
402. අඤ්ඤමග්ගපටික්යඛපනත්ථන්ති තිත්ථියයහි පරිකප්පිතස්ස

මග්ගස්ස දුක්ඛනියරොධගාමිනිපටිපදාභාවපටික්යඛපනත්ථං, අඤ්ඤස්ස වා

මග්ගභාවපටික්යඛයපො අඤ්ඤමග්ගපටික්යඛයපො, තදත්ථං. ‘‘අෙ’’න්ති පන
අත්තයනො, යතසු ච භික්ඛූසු එකච්චානං පච්චක්ඛභාවයතො

ආසන්නපච්චක්ඛවචනං. ආෙකත්තාති නිරුත්තිනයයන අරියසද්දසිද්ධිමාහ. 

අරිෙභාවකෙත්තාති අරියකරයණො අරියෙොති උත්තරපදයලොයපන, 

පුග්ගලස්ස අරියභාවකරත්තා අරියං කයරොතීති වා අරියෙො, 

අරියඵලපටිලාභකරත්තා වා අරියං ඵලං ලභායපති ජයනතීති අරියෙො. 
පුරියමන යචත්ථ අත්තයනො කිච්චවයසන, පච්ඡියමන ඵලවයසන
අරියනාමලායභොවුත්යතොති දට්ඨබ්යෙො.චතුසච්චපටියවධාවහංකම්මට්ඨානං 

චතුසච්චකම්මට්ඨානං, චතුසච්චං වා උද්දිස්ස පවත්තං භාවනාකම්මං

යයොගියනො සුඛවියසසානං ඨානභූතන්ති චතුසච්චකම්මට්ඨානං. පුරිමානි

ද්යව සච්චානි වට්ෙං පවත්තියහතුභාවයතො. පච්ඡිමානි විවට්ෙං 

නිවත්තිතදධිගමුපායභාවයතො. වට්යෙ කම්මට්ඨානාභිනියවයසො සරූපයතො

පරිග්ගහසබ්භාවයතො. විවට්යෙ නත්ථි අවිසයත්තා, විසයත්යත ච
පයයොජනාභාවයතො. පුරිමානි ද්යව සච්චානි උග්ගණ්හිත්වාති සම්ෙන්යධො.

කම්මට්ඨානපාළියා හි තදත්ථසල්ලක්ඛයණන වාචුග්ගතකරණං උග්ගයහො. 

යතනාහ ‘‘වාචාෙ පුනප්පුනං පරිවත්යතන්යතො’’ති. ඉට්ඨං කන්තන්ති
නියරොධමග්යගසු නින්නභාවං දස්යසති, න අභිනන්දනං, 
තන්නින්නභායවොයයවචතත්ථකම්මකරණංදට්ඨබ්ෙං. 

එකපටියවයධයනවාති එකඤායණයනව පටිවිජ්ඣයනන. පටියවයධො 

පටිඝාතාභායවන විසයය නිස්සඞ්ගචාරසඞ්ඛාතං නිබ්බිජ්ඣනං. අභිසමයෙො 
අවිරජ්ඣිත්වා විසයස්ස අධිගමසඞ්ඛායතො අවයෙොයධො. ‘‘ඉදං දුක්ඛං, 
එත්තකං දුක්ඛං, න ඉයතො භියයයො’’ති පරිච්ඡින්දිත්වා ජානනයමව

වුත්තනයයනපටියවයධොති පරිඤ්ඤාපටියවයධො, යතන.ඉදඤ්චයථාතස්මිං
ඤායණපවත්යතපච්ො දුක්ඛස්සසරූපාදිපරිච්යෙයදසම්යමොයහොනයහොති, 
තථා පවත්තිං ගයහත්වා වුත්තං, න පන මග්ගඤාණස්ස ‘‘ඉදං
දුක්ඛ’’න්තිආදිනා (ම. නි. 2.484; 3.104) පවත්තනයතො. පහීනස්ස පුන
අප්පහාතබ්ෙතාය පකට්ඨං හානං චජනං සමුච්ඡින්දනං, පහානයමව

වුත්තනයයන පටියවයධොති පහානපටියවයධො, යතන. අයම්පි යස්මිං
කියලයස අප්පහීයමායන මග්ගභාවනාය න භවිතබ්ෙං, අසති ච 
මග්ගභාවනායයයොඋප්පජ්යජයය, තස්සකියලසස්සපටිඝාතං කයරොන්තස්ස
අනුප්පත්තිධම්මතං ආපායදන්තස්ස ඤාණස්ස තථාපවත්තියං

පටිඝාතාභායවන නිස්සඞ්ගචාරං උපාදාය එවං වුත්යතො. සච්ඡිකිරිො 
පච්චක්ඛකරණං අනුස්සවාකාරපරිවිතක්කාදියක මුඤ්චිත්වා සරූපයතො
ආරම්මණකරණං ‘‘ඉදං ත’’න්ති යථාසභාවයතො ගහණං, සා එව

වුත්තනයයන පටියවයධොති සච්ඡිකිරිොපටියවයධො, යතන. අයං පනස්ස
ආවරණස්සඅසමුච්ඡින්දනයතො ඤාණංනියරොධංආලම්බිතුංනසක්යකොති, 
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තස්ස සමුච්ඡින්දනයතො තං සරූපයතො විභායවන්තයමව පවත්තතීති එවං

වුත්යතො. භාවනා උප්පාදනා, වඩ්ෙනා ච. තත්ථ පඨමමග්යග
උප්පාදනට්යඨන, දුතියාදීසු වඩ්ෙනට්යඨන, උභයත්ථාපි වා උභයථාපි 
යවදිතබ්ෙං. පඨමමග්යගපි හි යථාරහං වුට්ඨානගාමිනියං පවත්තං
පරිජානනාදිං වඩ්යෙන්යතො පවත්යතොති වඩ්ෙනට්යඨන භාවනා සක්කා
විඤ්ඤාතුං. දුතියාදීසුපි අප්පහීනකියලසප්පහානයතො, 
පුග්ගලන්තරභාවසාධනයතොචඋප්පාදනට්යඨනභාවනාසක්කා විඤ්ඤාතුං, 

සාඑවවුත්තනයයනපටියවයධොති භාවනාපටියවයධො, යතන. අයම්පි හියථා
ඤායණ පවත්යත පච්ො මග්ගධම්මානං සරූපපරිච්යෙයද සම්යමොයහො න
යහොති, තථාපවත්තියමවගයහත්වාවුත්යතො. 

තිට්ඨන්තු තාව යථාධිගතා මග්ගධම්මා, යථාපවත්යතසු ඵලධම්යමසුපි
අයං යථාධිගතසච්චධම්යමසු විය විගතසම්යමොයහොව යහොති. යතයනවාහ 
‘‘දිට්ඨධම්යමොපත්තධම්යමොවිදිතධම්යමොපරියයොගාළ්හධම්යමො’’ති(මහාව.
18; දී. නි. 1.299; ම. නි. 2.69) යයතො සචස්ස ධම්මතාසඤ්යචොදිතා
යථාධිගතසච්චධම්මාලම්ෙනියයො මග්ගවීථියතො පරයතො
මග්ගඵලපහීනාවසිට්ඨකියලසනිබ්ොනානං පච්චයවක්ඛණා පවත්තන්ති, 
දුක්ඛසච්චම්යමොපි සක්කායදිට්ඨිආදයයො. අයඤ්ච අත්ථවණ්ණනා 

‘‘පරිඤ්ඤාභිසමයෙනා’’තිආදීසුපි විභායවතබ්ො. එකාභිසමයෙන

අභිසයමතීති එත්ථාහ විතණ්ඩවාදී ‘‘අරියමග්ගඤාණං චතූසු සච්යචසු

නානාභිසමයවයසන කිච්චකර’’න්ති, යසො අභිධම්යම (කථා. 274) 
ඔධියසොකථාය සඤ්ඤායපතබ්යෙො. ඉදානි තයමව එකාභිසමයං

විත්ථාරවයසනවිභායවතුං ‘‘එවමස්සා’’තිආදිවුත්තං.‘‘පුබ්ෙභායග…යප.…
පටියවයධො යහොතී’’ති කස්මා වුත්තං, නනු පටියවයධො පුබ්ෙභාගියයො න
යහොතීති? සච්චයමතං නිප්පරියායයතො, ඉධපනඋග්ගහාදිවයසනපවත්යතො
අවයෙොයධො පරියායයතො තථා වුත්යතො. පටියවධනිමිත්තත්තා වා
උග්ගහාදිවයසන පවත්තං දුක්ඛාදීසු පුබ්ෙභායග ඤාණං ‘‘පටියවයධො’’ති

වුත්තං, න පටිවිජ්ඣනසභාවං. කිච්චයතොති පුබ්ෙභායගහි දුක්ඛාදිඤායණහි
කාතබ්ෙකිච්චස්ස ඉධ නිප්ඵත්තියතො, ඉමස්යසව වා ඤාණස්ස
දුක්ඛාදිප්පකාසනකිච්චයතො, පරිඤ්ඤාදියතොති අත්යථො. 

ආෙම්මණපටියවයධොති සච්ඡිකිරියාපටියවධමාහ. සාති පච්චයවක්ඛණා. 

ඉධාති ඉමස්මිං ඨායන. උග්ගහාදීසු වුච්චමායනසු න වුත්තා අනවසරත්තා.
අධිගයමහිසතිතස්සාසියාඅවසයරො. 

තංයයව හි අනවසරං දස්යසතුං ‘‘ඉමස්ස චා’’තිආදි වුත්තං. පුබ්යෙ

පරිග්ගහයතොති කම්මට්ඨානපරිග්ගහයතොපුබ්යෙ.උග්ගහාදිවයසනසච්චානං
පරිග්ගණ්හනඤ්හි පරිග්ගයහො. තථා තානි පරිග්ගණ්හනයතො
මනසිකාරදළ්හතායපුබ්ෙභාගියා දුක්ඛපරිඤ්ඤාදයයොයහොන්තියයවාතිආහ 

‘‘පරිග්ගහයතොපට්ඨාෙ යහොතී’’ති. අපෙභායගතිමග්ගක්ඛයණ. දුද්දසත්තාති
අත්තයනො පවත්තික්ඛණවයසන පාකටානිපි පකතිඤායණනසභාවරසයතො
දට්ඨුං අසක්කුයණයයත්තා. ගම්භීයරයනව ච භාවනාඤායණන, තථාපි
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මත්ථකප්පත්යතන අරියමග්ගඤායණයනව යාථාවයතො පස්සිතබ්ෙත්තා 

ගම්භීොනි. යතනාහ ‘‘ලක්ඛණපටියවධයතො පන උභෙම්පි ගම්භීෙ’’න්ති.
ඉතරානි අසංකිලිට්ඨඅසංකියලසිකතාය අච්චන්තසුඛප්පත්තාය
අනුප්පත්තිභවතාය, අනුප්පන්නපුබ්ෙතායචපවත්තිවයසනඅපාකටත්තාච
පරමගම්භීරත්තා, තථා පරමගම්භීරඤායණයනව පස්සිතබ්ෙතාය

පකතිඤායණනදට්ඨුංනසක්කුයණයයානීති දුද්දසානි. යතනාහ ‘‘ඉතයෙසං

පනා’’තිආදි. පයෙොයගොති කිරියා, වායායමො වා. තස්ස මහන්තතරස්ස 
ඉච්ඡිතබ්ෙතං, දුක්කරතරතඤ්ච උපමාහි දස්යසති 

‘‘භවග්ගග්ගහණත්ථ’’න්තිආදිනා. පටියවධක්ඛයණති අරියස්ස මග්ගස්ස

චතුසච්චසම්පටියවධක්ඛයණ. එකයමව තං ඤාණන්ති දුක්ඛාදීසු

පරිඤ්ඤාදිකිච්චසාධනවයසන එකයමවතංමග්ගඤාණං යහොති. 

ඉයමසු තීසු ඨායනසූති ඉයමසු විරමිතබ්ෙතාවයසන යජොතියතසු තීසු

කාමෙයාපාදවිහිංසාවිතක්කවත්ථූසු. විසුං විසුං උප්පන්නස්ස 

තිවිධඅකුසලසඞ්කප්පස්ස. පදපච්යඡදයතොති එත්ථ ගතමග්යගො ‘‘පද’’න්ති
වුච්චති, යයන ච උපායයන කාරයණන කාමවිතක්යකො උප්පජ්ජති, යසො
තස්ස ගතමග්යගොති තස්ස පච්යෙයදො ඝායතො පදපච්යෙයදො, තයතො 

පදපච්යෙදයතො. අනුප්පත්තිධම්මතාපාදනං අනුප්පත්තිසාධනං, තස්ස

වයසන. මග්ගකිච්චසාධයනන මග්ගඞ්ගං පූරයමායනො එයකොව 

තිවිධකිච්චසාධයනො කුසලසඞ්කප්යපො උප්පජ්ෙති. 
තිවිධාකුසලසඞ්කප්පසමුච්යෙදනයමවයහත්ථතිවිධකිච්චසාධනං දට්ඨබ්ෙං.

ඉමිනානයයන ‘‘ඉයමසුචතූසුඨායනසූ’’තිආදීසුපිඅත්යථොයවදිතබ්යෙො. 

මුසාවාදායවෙමණිආදයෙොතිඑත්ථයස්මා සික්ඛාපදවිභඞ්යග (විභ.703) 
විරතියචතනා, සබ්යෙසම්පයුත්තධම්මාචසික්ඛාපදානීතිආගතානීතිතත්ථ
පධානානං විරතියචතනානං වයසන ‘‘විරතියයොපි යහොන්ති

යචතනායයොපී’’ති (විභ. අට්ඨ. 703) සම්යමොහවියනොදනිෙං වුත්තං, තස්මා
යකචි ‘‘ආදි-සද්යදන න යකවලං පිසුණවාචා යවරමණිආදීනංයයව
සඞ්ගයහො, අථ යඛො තාදිසානං යචතනානම්පි සඞ්ගයහො’’ති වදන්ති, තං
පුබ්ෙභාගවයසන වුච්චමානත්තා යුජ්යජයය, මුසාවාදාදීහි විරමණකායල වා
විරතියයො, සුභාසිතාදිවාචාභාසනාදිකායල ච යචතනායයො යයොයජතබ්ො, 
මග්ගක්ඛයණ පන විරතියයොව ඉච්ඡිතබ්ො යචතනානං අමග්ගඞ්ගත්තා.
එකස්ස ඤාණස්ස දුක්ඛාදිඤාණතා විය, එකාය විරතියා 
මුසාවාදාදිවිරතිභායවො විය ච එකාය යචතනාය
සම්මාවාචාදිකිච්චත්තයසාධනසභාවාභාවා සම්මාවාචාදිභාවාසිද්ධියතො, 
තංසිද්ධියංඅඞ්ගත්තයතාසිද්ධියතොච. 

භික්ඛුස්ස ආජීවයහතුකං කායවචීදුච්චරිතං නාම අයයොනියසො

ආහාරපරියයසනයහතුකයමවසියාතිආහ ‘‘ඛාදනීෙ…යප.… දුච්චරිත’’න්ති.
කායවචීදුච්චරිතග්ගහණඤ්ච කායවචීද්වායරයයව ආජීවපයකොයපො, න 

මයනොද්වායරතිදස්සනත්ථං.යතනාහ ‘‘ඉයමසුයෙවසත්තසු ඨායනසූ’’ති. 
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පටුන 

අනුප්පන්නානන්ති අසමුදාචාරවයසන වා අනනුභූතාරම්මණවයසන වා
අනුප්පන්නානං. අඤ්ඤථා හි අනමතග්යග සංසායර අනුප්පන්නා පාපකා

අකුසලා ධම්මා නාම න සන්ති. යතනාහ ‘‘එකස්මිං භයව’’තිආදි. යස්මිං

භයවඅයංඉමංවීරියංආරභති, තස්මිං එකස්මිංභයව. ෙයනතීතිඋප්පායදති.

තාදිසං ෙන්දං කුරුමායනො එවං ෙන්දං ජයනති නාම. වාොමං කයෙොතීති 

පයයොගං පරක්කමං කයරොති. වීරිෙං පවත්යතතීති කායකයචතසිකවීරියං

පකාරයතො වත්යතති. වීරියෙන චිත්තං පග්ගහිතං කයෙොතීති යතයනව
සහජාතවීරියයන චිත්තං උක්ඛියපන්යතො යකොසජ්ජපාතයතො නියසධයනන

පග්ගහිතංකයරොති. පදහනං පවත්යතතීතිපධානංවීරියංකයරොති.පටිපාටියා
පයනතානි චත්තාරි පදානි ආයසවනාභාවනාෙහුලීකම්මසාතච්චකිරියාහි
යයොයජතබ්ොනි. 

උප්පන්නපුබ්ොනන්ති සදිසයවොහායරන වුත්තං. භවති හි තංසදියසසු
තබ්යෙොහායරො යථා ‘‘සා එව තිත්තිරි, තානි එව ඔසධානී’’ති. යතනාහ 

‘‘ඉදානි තාදියස’’ති. උප්පන්නානන්ති ‘‘අනුප්පන්නා’’ති අවත්තබ්ෙතං

ආපන්නානං. පහානාොති පජහනත්ථාය. අනුප්පන්නානං කුසලානන්ති

එත්ථ කුසලාතිඋත්තරිමනුස්සධම්මා අධිප්යපතා, යතසඤ්ච උප්පායදො නාම

අධිගයමො පටිලායභො, තප්පටික්යඛයපන අනුප්පායදො අප්පටිලායභොති ආහ 

‘‘අප්පටිලද්ධානං පඨමජ්ඣානාදීන’’න්ති. ‘‘ඨිතියා වීරියං ආරභතී’’ති
වුත්යතනඛණඨිතිඅධිප්යපතාතදත්ථංවීරියාරබ්යභනපයයොජනාභාවයතො, 

අථයඛො පෙන්ධඨිතිඅධිප්යපතාතිආහ ‘‘පුනප්පුනංඋප්පත්තිපෙන්ධවයසන 

ඨතත්ථ’’න්ති. සම්මුස්සනං පටිපක්ඛධම්මවයසන අදස්සනමුපගමනන්ති

තප්පටික්යඛයපන අසම්මුස්සනං අසම්යමොයසොති ආහ ‘‘අසම්යමොසාොති 

අවිනාසනත්ථ’’න්ති. භියෙයොභායවො පුනප්පුනං භවනං, යසො පන උපරූපරි

උප්පත්තීති ආහ ‘‘උපරිභාවාො’’ති. යවපුල්ලං අභිණ්හප්පවත්තියා

පගුණෙලවභාවාපත්තීති වුත්තං ‘‘යවපුල්ලාොති විපුලභාවාො’’ති, 

මහන්තභාවායාති අත්යථො. භාවනාෙ පරිපූෙණත්ථන්ති
ඣානාදිභාවනාපරිබ්රූහනත්ථං. 

චතූසු ඨායනසූති අනුප්පන්නාකුසලානුප්පාදනාදීසු චතූසු ඨායනසු. 

කිච්චසාධනවයසනාතිචතුබ්බිධස්සපිකිච්චස්ස එකජ්ඣංනිප්ඵාදනවයසන. 

ඣානානි පුබ්ෙභායගපි මග්ගක්ඛයණපි නානාති යදිපි
සමාධිඋපකාරයකහි 
අභිනියරොපනානුමජ්ජනසම්පියායනබ්රූහනසන්තසුඛසභායවහි විතක්කාදීහි
සම්පයයොගයභදයතො භාවනාතිසයප්පවත්තානං චතුන්නංඣානානං වයසන
සම්මාසමාධි විභත්යතො, තථාපි වායායමො විය
අනුප්පන්නාකුසලානුප්පාදනාදිචතුවායාමකිච්චං, සති විය ච 
අසුභාසුඛානිච්චානත්යතසු කායාදීසු සුභාදිසඤ්ඤාප්පහානචතුසතිකිච්චං, 
එයකො සමාධි චතුඣානසමාධිකිච්චං න සායධතීති පුබ්ෙභායගපි
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පටුන 

පඨමජ්ඣානසමාධි එව මග්ගක්ඛයණපි, තථා පුබ්ෙභායගපි

චතුත්ථජ්ඣානසමාධිඑවමග්ගක්ඛයණපීතිඅත්යථො. නානාමග්ගවයසනාති

පඨමමග්ගාදිනානාමග්ගවයසන ඣානානි නානා. දුතිොදයෙොපි මග්ගා 

දුතිොදීනං ඣානානං. අෙං පනස්සාති එත්ථ මග්ගභායවන චතුබ්බිධම්පි

එකත්යතන ගයහත්වා ‘‘අස්සා’’ති වුත්තං, අස්ස මග්ගස්සාති අත්යථො. 

අෙන්ති පන අයං ඣානවයසන සබ්ෙසදිසසබ්ොසදියසකච්චසදිසතා 
වියසයසො. 

පාදකජ්ඣානනිෙයමන යහොතීති ඉධ පාදකජ්ඣානනියමං ධුරං කත්වා

වුත්තං, යථා යචත්ථ, එවං සම්යමොහවියනොදනිෙම්පි (විභ. අට්ඨ. 205). 

අට්ඨසාලිනිෙං (ධ. ස. අට්ඨ. 350) පන විපස්සනානියයමො වුත්යතො 
සබ්ෙවාදාවියරොධයතො, ඉධ පන
සම්මසිතජ්ඣානපුග්ගලජ්ඣාසයවාදනිවත්තනයතො පාදකජ්ඣානනියයමො
වුත්යතො. විපස්සනානියයමො පන සාධාරණත්තා ඉධාපි න පටික්ඛිත්යතොති 
දට්ඨබ්යෙො. අඤ්යඤ ච ආචරියවාදා පරයතො වක්ඛමානා විභජිතබ්ොති
යථාවුත්තයමව තාව පාදකජ්ඣානනියමං විභජන්යතො ආහ 

‘‘පාදකජ්ඣානනිෙයමන තාවා’’ති. පඨමජ්ඣානියකො යහොති, යස්මා
ආසන්නපයදයස වුට්ඨිතසමාපත්ති මග්ගස්ස අත්තයනො සදිසභාවංකයරොති

භූමිවණ්යණො විය යගොධාවණ්ණස්ස. පරිපුණ්ණායනව යහොන්තීති අට්ඨ

සත්තච යහොන්තීතිඅත්යථො. සත්තයහොන්ති සම්මාසඞ්කප්පස්ස අභාවයතො. 

ඡ යහොන්ති පීතිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස අභාවයතො. මග්ගඞ්ගයෙොජ්ඣඞ්ගානං

සත්තෙභාවං අතිදිසති ‘‘එස නයෙො’’ති. අරූයප

චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානං…යප.… වුත්තං අට්ඨසාලිනියන්ති අධිප්පායයො.
නනුතත්ථ‘‘අරූයපතිකචතුක්කජ්ඣානංඋප්පජ්ජතී’’ති(ධ.ස.අට්ඨ. 350) 
වුත්තං, න‘‘චතුක්කපඤ්චකජ්ඣාන’’න්ති? සච්චයමතං, යයසුපනසංසයයො
අත්ථි, යතසං උප්පත්තිදස්සයනන, යතන අත්ථයතො 
‘‘චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානං උප්පජ්ජතී’’ති වුත්තයමව යහොතීති එවමාහාති

යවදිතබ්ෙං. සමුදායඤ්ච අයපක්ඛිත්වා ‘‘තඤ්ච යලොකුත්තෙං, න 

යලොකිෙ’’න්තිආහ‘‘අවයයවකත්තංලිඞ්ගසමුදායස්සවියසසකංයහොතී’’ති. 
චතුත්ථජ්ඣානයමවහිතත්ථයලොකියංඋප්පජ්ජති, නචතුක්කං, පඤ්චකං

වාති. එත්ථකථන්ති පාදකජ්ඣානස්ස අභාවා කථං දට්ඨබ්ෙන්ති අත්යථො. 

තංඣානිකාවස්ස තත්ථ තයෙො මග්ගා උප්පජ්ෙන්ති, 
තජ්ඣානිකංපඨමඵලාදිංපාදකංකත්වාඋපරිමග්ගභාවනායාතිඅධිප්පායයො. 
තිකචතුක්කජ්ඣානිකං පන මග්ගං භායවත්වා තත්ථ උප්පන්නස්ස
අරූපචතුත්ථජ්ඣානං, තජ්ඣානිකං ඵලඤ්ච පාදකං කත්වා
උපරිමග්ගභාවනායඅඤ්ඤඣානිකාපිඋප්පජ්ජන්තීති, ඣානඞ්ගාදිනියාමිකා
පුබ්ොභිසඞ්ඛාරසමාපත්තිපාදකං, න සම්මසිතබ්ොති ඵලස්සාපි පාදකතා
දට්ඨබ්ො. 
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යකචි පනාති යමොරවාපීමහාදත්තත්යථරං සන්ධායාහ. පුන යකචීති

තිපිටකචූළාභයත්යථරං. තතියවායර යකචීති ‘‘පාදකජ්ඣානයමව 
නියයමතී’’තිඑවංවාදිනංතිපිටකචූළනාගත්යථරඤ්යචවඅනන්තරංවුත්යත
ද්යවචයථයර ඨයපත්වාඉතයරයථයරසන්ධායවදති. 

403. සසන්තතිපරියාපන්නානං දුක්ඛසමුදයානං අප්පවත්තිභායවන 
පරිග්ගය්හමායනොනියරොයධොපිසසන්තතිපරියාපන්යනොවියයහොතීතිකත්වා

වුත්තං ‘‘අත්තයනො වා චත්තාරි සච්චානී’’ති. පෙස්ස වාති එත්ථාපි එයසව
නයයො. යතනාහ භගවා ‘‘ඉමස්මිංයයව ෙයාමමත්යත කයළවයර 
සසඤ්ඤිම්හි සමනයක යලොකඤ්ච පඤ්ඤායපමි, යලොකසමුදයඤ්ච
පඤ්ඤායපමි, යලොකනියරොධඤ්ච පඤ්ඤායපමි, 
යලොකනියරොධගාමිනිපටිපදඤ්ච පඤ්ඤායපමී’’ති (සං. නි. 1.107; අ. නි.
4.45) කථං පන ආදිකම්මියකො නියරොධමග්ගසච්චානි පරිග්ගණ්හාතීති? 
අනුස්සවාදිසිද්ධමාකාරං පරිග්ගණ්හාති. එවඤ්ච කත්වා
යලොකුත්තරයෙොජ්ඣඞ්යග උද්දිස්සාපි පරිග්ගයහො න විරුජ්ඣති. 

ෙථාසම්භවයතොති සම්භවානුරූපං, ඨයපත්වා නියරොධසච්චං
යසසසච්චවයසනසමුදයවයාතියවදිතබ්ොතිඅත්යථො. 

චතුසච්චපබ්ෙවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ධම්මානුපස්සනාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

404. ‘‘අට්ඨිකසඞ්ඛලිකං සමංස’’න්තිආදිකා සත්ත සිවථිකා
අට්ඨිකකම්මට්ඨානතාය ඉතරාසං උද්ධුමාතකාදීනං සභායවයනවාති

නවන්නං සිවථිකානං අප්පනාකම්මට්ඨානතා වුත්තා. ද්යවයෙවාති

ආනාපානං, ද්වත්තිංසාකායරොති ඉමානි ද්යවයයව. අභිනියවයසොති 
විපස්සනාභිනියවයසො, යසො පන සම්මසනියධම්මපරිග්ගයහො. ඉරියාපථා, 
ආයලොකිතාදයයොච රූපධම්මානංඅවත්ථාවියසසමත්තතායනසම්මසනුපගා
විඤ්ඤත්තිආදයයොවිය. නීවරණයෙොජ්ඣඞ්ගාආදියතොනපරිග්ගයහතබ්ොති 

වුත්තං ‘‘ඉරිොපථ…යප.… න ොෙතී’’ති. යකසාදිඅපයදයසන
තදුපාදානධම්මා විය ඉරියාපථාදිඅපයදයසන තදවත්ථා රූපධම්මා
පරිග්ගය්හන්ති, නීවරණාදිමුයඛන ච තංසම්පයුත්තා, තංනිස්සයධම්මාති

අධිප්පායයනමහාසිවත්යථයරො ච ඉරියාපථාදීසුපි ‘‘අභිනියවයසො ොෙතී’’ති

අයවොච. ‘‘අත්ථි නු යඛො යම’’තිආදි පන සභාවයතො ඉරියාපථාදීනං
ආදිකම්මිකස්සඅනිච්ඡිතභාවදස්සනං. අපරිඤ්ඤාපුබ්බිකාහිපරිඤ්ඤාති. 

කාමං‘‘ඉධභික්ඛයවභික්ඛූ’’තිආදිනාඋද්යදසනිද්යදයසසුතත්ථ තත්ථ
භික්ඛුග්ගහණං කතං තංපටිපත්තියා භික්ඛුභාවදස්සනත්ථං, යදසනා පන 
සබ්ෙසාධාරණාතිදස්යසතුං‘‘යයොහියකොචිභික්ඛයව’’ඉච්යචවවුත්තං, න

භික්ඛු යයවාති දස්යසන්යතො ‘‘යෙො හි යකොචි භික්ඛු වා’’තිආදිමාහ. 
දස්සනමග්යගන ඤාතමරියාදං අනතික්කමිත්වා ජානන්තී සිඛාප්පත්තා

අග්ගමග්ගපඤ්ඤා අඤ්ඤා නාම, තස්ස ඵලභාවයතො අග්ගඵලං පීති ආහ 

‘‘අඤ්ඤාතිඅෙහත්ත’’න්ති. 
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අප්පතයරපිකායලසාසනස්සනියයානිකභාවංදස්යසන්යතොතියයොජනා. 

නිෙයායතන්යතොතිනිගයමන්යතො. 

මහාසතිපට්ඨානසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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10. පාොසිොෙඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 

406. භගවතා එවං ගහිතනාමත්තාති යයොජනා. යස්මා රාජපුත්තා
යලොයක ‘‘කුමායරො’’ති යවොහරීයන්ති. අයඤ්ච රඤ්යඤො කිත්තිමපුත්යතො, 

තස්මාආහ ‘‘ෙඤ්යඤො…යප.…සඤ්ොනිංසූ’’ති. 

අස්සාති යථරස්ස. පුඤ්ඤානි කයෙොන්යතො කප්පසතසහස්සං යදයවසු

යචව මනුස්යසසු ච උප්පජ්ජිත්වා වියසසං නිබ්ෙත්යතතුං නාසක්ඛි 

ඉන්ද්රියානං අපරිපක්කත්තා. තතිෙදිවයසති පබ්ෙතං ආරුළ්හදිවසයතො
තතියයදිවයස. 

යතසං සාවකයෙොධියා නියතතාය, පුඤ්ඤසම්භාරස්ස ච සාතිසයත්තා

විනිපාතංඅගන්ත්වා එකං බුද්ධන්තෙං…යප.…අනුභවන්තානං.යදවතාොති
පුබ්යෙසහධම්මචාරිනියා සුද්ධාවාසයදවතාය. 

‘‘කුලදාරිකාය කුච්ඡිම්හි උප්පන්යනො’’ති වත්වා තං එවස්ස 

උප්පන්නභාවං මූලයතො පට්ඨාය දස්යසතුං ‘‘සා චා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

සාති කුලදාරිකා. ච-සද්යදො ෙයතියරකත්යථො, යතන වුච්චමානං වියසසං

යජොයතති. කුලඝෙන්ති පතිකුලයගහං. ගබ්භනිමිත්තන්ති ගබ්භස්ස
සණ්ඨිතභාවනිමිත්තං. සතිපි විසාඛාය ච සාවත්ථිවාසිකුලපරියාපන්නත්යත

තස්සා තත්ථ පධානභාවදස්සනත්ථං ‘‘විසාඛඤ්චා’’ති වුත්තං යථා

‘‘බ්රාහ්මණා ආගතා වාසිට්යඨොපි ආගයතො’’ති. යදවතාති ඉධපි සා එව

සුද්ධාවාසයදවතා. පඤ්යහති‘‘භික්ඛුභික්ඛුඅයංවම්මියකො’’තිආදිනා(ම.නි.
1.249) ආගයතපන්නරසපඤ්යහ. 

යසතෙයාති ඉත්ථිලිඞ්ගවයසන තස්ස නගෙස්ස නාමං. උත්තයෙනාති 
එන-සද්දයයොයගන ‘‘යසතෙය’’න්ති උපයයොගවචනං පාළියං වුත්තං. 

අත්ථවචයනන පන උත්තරසද්දං අයපක්ඛිත්වා යසතෙයයතොති 

නිස්සක්කප්පයයොයගො කයතො. අනභිසිත්තකොොති ඛත්තියජාතියකො 
අභියසකංඅප්පත්යතො. 

පායාසිරාජඤ්ඤවත්ථුවණ්ණනා 
407. දිට්ඨයෙව දිට්ඨගතන්ති ගත-සද්යදන පදවඩ්ෙනමාහ, දිට්ඨියා වා

ගතමත්තං දිට්ඨගතං, අයාථාවග්ගාහිතාය ගන්තබ්ොභාවයතො දිට්ඨියා
ගහණමත්තං, යකවයලො මිච්ොභිනියවයසොති අත්යථො, තං පන දිට්ඨිගතං
තස්ස අයයොනියසොමනසිකාරාදිවයසන උප්පජ්ජිත්වා 
පටිපක්ඛසම්මුඛීභාවාභාවයතො, අනුරූපාහාරලාභයතො ච සමුදාචාරප්පත්තං

ජාතන්ති පාළියං ‘‘උප්පන්නං යහොතී’’ති වුත්තං. තං තං කාෙණං

අපදිසිත්වාති තයතො ඉධාගච්ෙනකස්ස, ඉයතො තත්ථ ගච්ෙනකස්ස ච
අපදිසනයතො‘‘තත්ථතත්යථවසත්තානං උච්ඡිජ්ජනයතො’’තිඑවමාදිතංතං
කාරණංපටිරූපකංඅපදිසිත්වා. 
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408. ආපන්නානධිප්යපතත්ථවිසයය අයං පුො-සද්දපයයොයගොති ආහ 

‘‘පුො…යප.…සඤ්ඤායපතීති ොවනසඤ්ඤායපතී’’ති. 

චන්දිමසූරියඋපමාවණ්ණනා 
411. යථා චන්දිමසූරියා උළාරවිපුයලොභාසතාය අඤ්යඤන ඔභායසන 

අනභිභවනීයා, එවමයම්පි පඤ්ඤාඔභායසනාති දස්යසන්යතො 

‘‘චන්දිම…යප.… අඤ්යඤනා’’තිආදිමාහ. ආදීහීති ආදි-සද්යදන
‘‘කිත්තයක ඨායන එයත පවත්යතන්ති, කිත්තකඤ්ච ඨානං යනසං ආභා

ඵරතී’’ති එවමාදිම්පි යචොදනං සඞ්ගණ්හාති. පලියවයඨස්සතීති

ආෙන්ධිස්සති, අනුයුඤ්ජිස්සතීති අත්යථො. නිබ්යෙයඨතුං තං විස්සජ්යජතුං. 

තස්මාති යස්මා යථාවුත්තං යචොදනං නිබ්යෙයඨතුං න සක්යකොති, තස්මා. 
අත්තයනොඅනිච්ඡිතංසඞ්ඝාතනංපක්ඛංපටිජානන්යතො‘‘පරස්මිංයලොයක, 
න ඉමස්මි’’න්තිආදිමාහ. 

කථං පනායං නත්ථිකදිට්ඨි ‘‘යදයවො’’ති පටිජානාතීති තත්ථ කාරණං 

දස්යසතුං ‘‘භගවා පනා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘යදවාපි යදවත්තභායවයනව
උච්ඡිජ්ජන්ති, මනුස්සාපි මනුස්සත්තභායවයනව උච්ඡිජ්ජන්තී’’ති එවං වා
අස්ස දිට්ඨි, එවඤ්ච කත්වා ‘‘යදවා යත, න මනුස්සා’’ති වචනඤ්ච න

විරුජ්ඣති.එවං චන්යදති චන්දවිමායන, නචචන්යදවාකථියන්යත. 

412. ආොයධොඑයතසංඅත්ථීති ආොධකා. දුක්ඛංසඤ්ජාතංඑයතසන්ති 

දුක්ඛිතා. සද්ධායඅයතබ්ො සද්ධායිකා, සද්ධායපවත්තිට්ඨානභූතා.යතනාහ 

‘‘අහංතුම්යහ’’තිආදි.පච්චයයොපත්තියායනංඑයතසුඅත්ථීති පච්චයිකා.  

යචොරඋපමාවණ්ණනා 
413. උද්දිසිත්වාති උයපච්ච දස්යසත්වා. කම්මකාෙණිකසත්යතසූති

යනරයකානංසඞ්ඝාතනකසත්යතසු. කම්මයමවාතියතහියතහියනරයයකහි

කතකම්මයමව. කම්මකාෙණං කයෙොතීතිආයූහනානුරූපං තං තං කාරණං

කයරොති, තථාදුක්ඛං උප්පායදතීතිඅත්යථො. නිෙෙපාලාතිඑත්ථ ඉති-සද්යදො
ආදිඅත්යථො, යතන තත්ථ සබ්ෙං නිරයකණ්ඩපාළිං (ම. නි. 3.259) 
සඞ්ගණ්හාති. එවං සුත්තයතො (ම. නි. 3.259) නිරයපාලානං අත්ථිභාවං 

දස්යසත්වා ඉදානි යුත්තියතොපි දස්යසතුං ‘‘මනුස්සයලොයක’’තිආදි වුත්තං.
තත්ථ යනරයයක නිරයය පායලන්ති තයතො නිග්ගන්තුං අප්පදානවයසන

රක්ඛන්තීති නිෙෙපාලා. යං පයනත්ථ වත්තබ්ෙං, තං පපඤ්චසූදනීටීකාෙං 
ගයහතබ්ෙං. 

ගූථකූපපුරිසඋපමාවණ්ණනා 
415. නිම්මජ්ෙථාති නිරවයසසයතො මජ්ජථ යසොයධථ. තං පන තස්ස

තස්සගූථස්සතථායසොධනං අපනයනංයහොතීතිආහ ‘‘අපයනථා’’ති. 
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අසුචීති අසුද්යධො, යසො පන යස්මා මනවඩ්ෙනයකො මයනොහයරො න

යහොති, තස්මාආහ ‘‘අමනායපො’’ති. අසුචිසඞ්ඛාතං අසුචිභාගතං අත්තයනො

සභාවතං ගයතො පත්යතොති අසුචිසඞ්ඛායතොති ආහ 

‘‘අසුචියකොට්ඨාසභූයතො’’ති. දුග්ගන්යධොති දුට්ඨගන්යධො අනිට්ඨගන්යධො, 

යසොපනනයයොයකොචි, අථයඛොපූතිගන්යධොතිආහ ‘‘කුණපගන්යධො’’ති. 

ජිගුච්ඡිතබ්ෙයුත්යතොති හීළිතබ්ෙයුත්යතො. පටිකූයලො ඝානින්ද්රියස්ස

පටිකූලරූයපො. උබ්ොධතීතිඋපරූපරිොධති. මනුස්සානං ගන්යධො…යප.…

ොධති අතිවිය අසුචිසභාවත්තා, අසුචිම්හියයව ජාතසංවද්ධනභාවයතො, 
යදවානඤ්චඝානපසාදස්සතික්ඛවිසදභාවයතො. 

416. දූයෙනිබ්ෙත්තා පරනිම්මිතවසවත්තිආදයයො. 

419. සුන්දෙධම්යමති යසොභනගුයණ. සුගතිසුඛන්ති සුගති යචව
තප්පරියාපන්නංසුඛඤ්ච. 

ගබ්භිනීඋපමාවණ්ණනා 
420. පුඤ්ඤකම්මයතො එතිඋප්පජ්ජතීති අයෙො, සුඛං.තප්පටිපක්ඛයතො 

අනයෙො, දුක්ඛං. අපක්කන්තිනසිද්ධංන නිට්ඨානප්පත්තං. නපරිපායචන්ති 

න නිට්ඨානං පායපන්ති. න උපච්ඡින්දන්ති අත්තවිනිපාතස්ස

සාවජ්ජභාවයතො. ආගයමන්තීති උදික්ඛන්ති. නිබ්බිසන්ති යස්ස පන තං

කම්මඵලං නිබ්බිසන්යතො නියුඤ්ජන්යතො, නිබ්බිසන්ති වා නිබ්යෙසං
යවතනංපටිකඞ්ඛන්යතොභතපුරියසො යථා. 

421. උබ්භින්දිත්වාති උපසග්යගන පදවඩ්ෙනමත්තන්ති ආහ 

‘‘භින්දිත්වා’’ති. 

සුපිනකඋපමාවණ්ණනා 
422. ‘‘නික්ඛමන්තං වා පවිසන්තං වා ජීව’’න්ති ඉදං තස්ස

අජ්ඣාසයවයසන වුත්තං. යසො හි ‘‘සත්තානං සුපිනදස්සනකායල 
අත්තභාවයතො ජීයවො ෙහි නික්ඛමිත්වා 
තංතංආරාමරාමයණයයකදස්සනාදිවයසන ඉයතො චියතො ච පරිබ්භමිත්වා
පුනයදව අත්තභාවං අනුපවිසතී’’ති එවං
පවත්තමිච්ොගාහවිපල්ලත්තචිත්යතො. අථස්ස යථයරො ඛුද්දකාය ආණියා
විපුලං ආණිං නීහරන්යතො විය ජීවසමඤ්ඤාමුයඛන උච්යෙදදිට්ඨිං
නීහරිතුකායමො ‘‘අපිනුතාතුය්හංජීවංපස්සන්තිපවිසන්තංවානික්ඛමන්තං
වා’’ති ආහ. යත්ථ පන තථාරූපා ජීවසමඤ්ඤා, තං දස්යසන්යතො 

‘‘චිත්තාචාෙංජීවන්ති ගයහත්වාආහා’’තිවුත්තං. 

423. යවයඨත්වාති යවඛදානසඞ්යඛයපන යවයඨත්වා. චවනකායලති

චවනස්සචුතියා පත්තකායල, න චවමානකායල. රූපක්ඛන්ධමත්තයමවාති 
කතිපයරූපධම්මසඞ්ඝාතමත්තයමව.උතුසමුට්ඨානරූපධම්මසමූහමත්තයමව



දීඝනිකායය මහාවග්ගටීකා  පායාසිරාජඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

හි තදා ලබ්භති, මත්ත-සද්යදො වා වියසසනිවත්තිඅත්යථො, යතන

කම්මජාදිතිසන්තතිරූපවියසසං නිවත්යතති. අප්පවත්තා යහොන්තීති
අප්පවත්තිකා යහොන්ති, න උපලබ්භතීති අත්යථො. විඤ්ඤායණ පන

ජීවසඤ්ඤී, තස්මා ‘‘විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො ගච්ඡතී’’ති ආහ, තත්ථ
අනුපලබ්භනයතොති අධිප්පායයො. 

සන්තත්තඅයයොගුළඋපමාවණ්ණනා 
424. වූපසන්තයතෙන්ති විගතුස්මං. 

425. ආමයතොතිඑත්ථ ආ-සද්යදොආමිස-සද්යදොවියඋපඩ්ෙපරියායයොති

ආහ ‘‘අද්ධමයතො’’ති, ආමයතොතිවා ඊසං දරයථන උස්මනායුත්තමරයණො
මරන්යතොති අත්යථො. මීයමායනො හි අවිගතුස්යමො යහොති, න මයතො විය

විගතුස්යමො. යතනාහ ‘‘මරිතුංආෙද්යධො යහොතී’’ති.තථා රූපස්ස ඔධුනනං 

නාමස්ස ඔරයතො පරිවත්තනයමවාති ආහ ‘‘ඔෙයතො කයෙොථා’’ති. ඔරයතො

කාතුකාමස්ස පන සංපරිවත්තනං සන්ධුනනං, තං පන පරයතොකරණන්ති

ආහ ‘‘පෙයතො කයෙොථා’’ති. පරමුඛං කතස්ස ඉයතො චියතො පරිවත්තනං 

නිද්ධුනනන්ති ආහ ‘‘අපොපෙං කයෙොථා’’ති. ඉන්ද්රියානි අපරිභින්නානීති

අධිප්පායයන ‘‘තඤ්චාෙතනංන පටිසංයවයදතී’’තිවුත්තං. 

සඞ්ඛධමඋපමාවණ්ණනා 
426. සඞ්ඛං ධමති, ධමායපතීති වා සඞ්ඛධයමො. උපලායපත්වාති

උපරූපරි සද්දයයොගවයසන සල්ලායපත්වා, සද්දයුත්තං කත්වාති අත්යථො.

තංපනඅත්ථයතොධමනයමවාතිආහ ‘‘ධමිත්වා’’ති. 

අග්ගිකජටිලඋපමාවණ්ණනා 
428. ආහියතොඅග්ගිඑතස්සඅත්ථීති අග්ගියකො, ස්වාස්සඅග්ගිකභායවො

යස්මා අග්ගිහුතමාලායවදිසම්පාදයනහි යචව
ඉන්ධනධූමෙරිහිසසප්පියතලූපහරයණහි ෙලිපුප්ඵධූමගන්ධාදිඋපහායරහි ච

තස්සපයරුපාසනායඉච්ඡියතො, තස්මාවුත්තං ‘‘අග්ගිපරිචාෙයකො’’ති. ආයුං 

පාපුණායපෙයන්ති යථා චිරජීවී යහොති, එවං ආයුං පච්ඡිමවයං පායපයයං. 

වඩ්ඪිං ගයමෙයන්ති සරීරාවයයව, ගුණාවයයව ච ඵාතිං පායපයයං. අෙණී

යුගළන්තිඋත්තරාරණී ව, අධරාරණී වතිඅරණී වද්වයං. 

429. එවන්ති ‘‘ොයලො පායාසිරාජඤ්යඤො’’තිආදිප්පකායරන. තොති

යථරං සන්ධාය වදති. වුත්තයුත්තකාෙණමක්ඛලක්ඛයණනාති

වුත්තයුත්තකාරණස්ස මක්ඛනසභායවන. යුගග්ගාහලක්ඛයණනාති

සමධුරග්ගහණලක්ඛයණන. පලායසනාති පලායසතීති පලායසො, පරස්ස
ගුයණ උත්තරිතයර ඩංසිත්වා විය ෙඩ්යඩන්යතො අත්තයනො ගුයණහි සයම
කයරොතීති අත්යථො. සමකරණරයසොහිපලායසො, යතනපලායසන. 
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ද්යවසත්ථවාහඋපමාවණ්ණනා 
430. හරිතකපත්තන්ති හරිතබ්ෙපත්තං, අප්පපත්තන්ති අත්යථො.

යතනාහ ‘‘අන්තමයසො’’තිආදි. සන්නද්ධධනුකලාපන්ති එත්ථ කලාපන්ති
තූණී වරමාහ, තඤ්ච සන්නය්හයතො ධනුනා විනා න සන්නය්හතීති ආහ 

‘‘සන්නද්ධධනුකලාප’’න්ති. ආසිත්යතොදකානි වටුමානීතිගමනමග්ගායචව
තංතංඋදකමග්ගාචසම්මයදවයදයවනඵුට්ඨත්තාතහං තහංපග්ඝරිතඋදක

සන්දමානඋදකා.යතනාහ ‘‘පරිපුණ්ණසලිලාමග්ගාච කන්දොචා’’ති. 

ෙථාභයතනාතිසකයටසුයථාඨපියතන, යථා ‘‘අම්මඉයතොකයරොහී’’ති
වුත්යත ඨයපසීති අත්යථො කරණකිරියාය කිරියාසාමඤ්ඤවාචීභාවයතො. 

තස්මා ෙථායෙොපියතන, ෙථාගහියතනාතිඅත්යථො වුත්යතො. 

අක්ඛධුත්තකඋපමාවණ්ණනා 
434. පොෙෙගුළන්තියයනගුයළන, යාය සලාකායඨිතායචපරාජයයො

යහොති, තං අදස්සනං ගයමන්යතො ගිලති. පජ්යෙොහනන්ති පකායරහි

ජුහනකම්මං.තංපනෙලිදානවයසන කරීයතීතිආහ ‘‘ෙලිකම්ම’’න්ති. 

සාණභාරිකඋපමාවණ්ණනා 
436. ගාමපත්තන්ති ගායමො එව හුත්වා ආපජ්ජිතබ්ෙං, සුඤ්ඤභායවන

අනාවසිතබ්ෙං. යතනාහ ‘‘වුට්ඨතගාමපයදයසො’’ති. ගාමපදන්ති යථා 
පුරිසස්ස පාදනික්ඛිත්තට්ඨානං අධිගතපරිච්යෙදං ‘‘පද’’න්ති වුච්චති, එවං 
ගාමවාසීහි ආවසිතට්ඨානං අධිගතනිවුත්ථාගාරං ‘‘ගාමපද’’න්ති වුත්තං.

යතනාහ ‘‘අෙයමවත්යථො’’ති. සුසන්නද්යධොති සුයඛන ගයහත්වා
ගමනයයොගයතාවයසන සුට්ඨු සජ්ජියතො. තං පන සුසජ්ජනං සුට්ඨු

ෙන්ධනවයසයනවාතිආහ ‘‘සුෙද්යධො’’ති. 

අයාදීනම්පි යලොහභායව සතිපි යලොහ-සද්යදො සාසයන තම්ෙයලොයහ 

නිරුළ්යහොතිආහ ‘‘යලොහන්තිතම්ෙයලොහ’’න්ති. 

සරණගමනවණ්ණනා 
437. අභිෙද්යධොති ආරාධිතචිත්යතො, සාසනස්ස ආරාධිතචිත්තතා

පසීදනවයසනාති ආහ ‘‘අභිප්පසන්යනො’’ති. පඤ්හුපට්ඨානානීති පඤ්යහසු
උපට්ඨානානි මයා පුච්ඡිතත්යථසු තුම්හාකං විස්සජ්ජනවයසන 
ඤාණුපට්ඨානානි. 

යඤ්ඤකථාවණ්ණනා 
438. සඞ්ඝාතන්ති සං-සද්යදො පදවඩ්ෙනමත්තන්ති ආහ ‘‘ඝාත’’න්ති. 

විපාකඵයලනාති සදිසඵයලන. මහප්ඵයලො න යහොති ගවාදිපාණඝායතන

උපක්කිලිට්ඨභාවයතො. ගුණානිසංයසනාති උද්දයඵයලන. ආනුභාවජුතිොති

පටිපක්ඛවිගමනජනියතන සභාවසඞ්ඛායතන යතයජන. න මහාජුතියකො

යහොති අපරිසුද්ධභාවයතො. විපාකවිප්ඵාෙතාොති විපාකඵලස්ස විපුලතාය, 
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පාරිපූරියාති අත්යථො. දුට්ඨුයඛත්යතති උසභාදියදොයසහි දූසිතයඛත්යත, තං

පන වප්පාභාවයතො අසාරං යහොතීතිආහ ‘‘නිස්සාෙයඛත්යත’’ති. දුබ්භූයමති
කුච්ඡිතභූමිභායග, ස්වාස්ස කුච්ඡිතභායවො අසාරතාය වා සියා
නින්නතාදියදොසවයසනවා.තත්ථපඨයමොපක්යඛොපඨමපයදනදස්සියතොති

ඉතරං දස්යසන්යතො ‘‘විසමභූමිභායග’’ති ආහ. දණ්ඩාභිඝාතාදිනා 

ඡින්නභින්නානි. පූතීනීති යගොමයයලපදානාදිසුයඛන අසුක්ඛාපිතත්තා 
පූතිභාවංගතානි.තානිපනයස්මාසාරවන්තානිනයහොන්ති, තස්මාවුත්තං 

‘‘නිස්සාොනී’’ති. වාතාතපහතානීති වායතන ච ආතයපන ච

විනට්ඨබීජසාමත්ථියානි. යතනාහ ‘‘පරිොදින්නයතොනී’’ති. යං 
යථාජාතවීහිආදිගයතන තණ්ඩුයලන අඞ්කුරුප්පාදනයයොගයබීජසාමත්ථියං, 

තං තණ්ඩුලසායෙො, තස්ස ආදානං ගහණං තථාඋප්පජ්ජනයමව. එතානි පන

බීජානි න තාදිසානි ඛණ්ඩාදියදොසවන්තතාය. ධාරාය යඛත්යත 

අනුප්පයවසනං නාමවස්සනයමව, තංපටික්යඛපවයසනදස්යසන්යතොආහ 

‘‘නසම්මා වස්යසෙයා’’ති. අඞ්කුෙමූලපත්තාදීහීතියචත්ථ අඞ්කුරකන්දාදීහි 

උද්ධං වුද්ධං, මූලජටාදීහි යහට්ඨා විරුළ්හිං, පත්තපුප්ඵාදීහි සමන්තයතොච 

යවපුල්ලන්තියයොජනා. 

අපරූපඝායතනාති පයරසං විොධයනන. උප්පන්නපච්චෙයතොති
නිබ්ෙත්තිතඝාසච්ොදනාදියදයයධම්මයතො. ගවාදිඝායතනපි හි තත්ථ

පටිග්ගාහකානංඝායසොසඞ්කීයති. ‘‘අපරූපඝාතිතාො’’තිඉදංසීලවන්තතාය

කාරණවචනං. ගුණාතියෙකන්ති ගුණාතිරිත්තං, සීලාදියලොකුත්තරගුයණහි

විසිට්ඨන්තිඅත්යථො. විපුලාති සද්ධාසම්පදාදිවයසනඋළාරා. 

උත්තරමාණවවත්ථුවණ්ණනා 
439. අථ යඛො යතහි සකුණ්ඩයකහි තණ්ඩුයලහි සිද්ධංභත්තං 

උත්තණ්ඩුලයමව යහොතීතිආහ ‘‘උත්තණ්ඩුලභත්ත’’න්ති. බිලඞ්ගං වුච්චති
ආරනාලං බිලඞ්ගයතො නිබ්ෙත්තනයතො, තයදව කඤ්ජියයතො ජාතන්ති 

කඤ්ජිෙං, තං දුතියං එතස්සාති බිලඞ්ගදුතිෙං, තං ‘‘කඤ්ජිකදුතිෙ’’න්ති ච

වුත්තං. යධොෙකානීති යධොවියානි. යස්මා ථූලතරානිපි ‘‘ථූලානී’’ති

වත්තබ්ෙතංඅරහන්ති, තස්මා ‘‘ථූලානි චා’’තිවුත්තං. ගුළදසානීතිසුත්තානං
ථූලතාය, කඤ්ජිකස්ස ෙහලතාය ච පිණ්ඩිතදසානි. යතනාහ 

‘‘පුඤ්ෙපුඤ්ෙ…යප.…දසානී’’ති. අනුද්දිසතීතිඅනුඅනුකයථති. 

440. අසක්කච්චන්ති න සක්කච්චං අනාදරකාරං, තං පන 

කම්මඵලසද්ධාය අභායවන යහොතීති ආහ ‘‘සද්ධාවිෙහිත’’න්ති. 

අචිත්තීකතන්ති චිත්තීකාරපච්චුපට්ඨාපනවයසන න චිත්තීකතං. යතනාහ 

‘‘චිත්තීකාෙවිෙහිත’’න්තිආදි. චිත්තීකාරරහිතං වා අචිත්තීකතං, යථා කතං
පයරසංවිම්හයාවහංයහොති, තථාඅකතං. චිත්තස්සඋළාරපණී වතභායවොපන

අසක්කච්චදායනයනවොධියතො. අපවිද්ධන්තිෙඩ්ඩනීයධම්මංවියඅපවිද්ධං
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කත්වා, එයතන තස්මිං දායන ගාරවාකරණං වදති. යසරීසකං නාමාති

‘‘යසරීසක’’න්තිඑවං නාමකං. තුච්ඡන්තිපරිජනපරිච්යෙදවිරහයතොරිත්තං. 

පායාසියදවපුත්තවණ්ණනා 
441. තස්සානුභායවනාති තස්ස දානස්ස ආනුභායවන. සිරීසරුක්යඛොති 

පභස්සරඛන්ධවිටපසාඛාපලාසසම්පන්යනො මනුඤ්ඤදස්සයනො දිබ්යෙො

සිරීසරුක්යඛො. අට්ඨාසීති ඵලස්ස කම්මසරික්ඛතං දස්යසන්යතො 

විමානද්වායෙ නිබ්ෙත්තිත්වා අට්ඨාසි. පුබ්ොචිණ්ණවයසනාති පුරිමජාතියං
තත්ථනිවාසපරිචයනවයසන.නයකවලං පුබ්ොචිණ්ණවයසයනව, අථයඛො

උතුසුඛුමවයසනපීතිදස්යසන්යතො ‘‘තත්ථ කිෙස්සඋතුසුඛංයහොතී’’තිආහ. 

යසොති උත්තයරොමාණයවො. යදිඅසක්කච්චංදානංදත්වාපායාසිතත්ථ
නිබ්ෙත්යතො, පායාසිස්ස පරිචාරිකා සක්කච්චං දානං දත්වා කථං තත්ථ

නිබ්ෙත්තාති ආහ ‘‘පාොසිස්ස පනා’’ති. නිකන්තිවයසනාති පායාසිම්හි 
සායපක්ඛාවයසන, පුබ්යෙපි වා තත්ථ නිවුත්ථපුබ්ෙතාය. 

දිසාචාරිකවිමානන්ති ආකාසට්ඨං හුත්වා දිසාසු විචරණකවිමානං, න 

රුක්ඛපබ්ෙතසිඛරාදිසම්ෙන්ධං. වට්ෙනිඅෙවිෙන්ති විමානවීථියන්ති. 

පායාසිරාජඤ්ඤසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
නිට්ඨිතාචමහාවග්ගට්ඨකථායලීනත්ථප්පකාසනා. 

මහාවග්ගටීකානිට්ඨිතා. 
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